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ה נ נ י א ן ש י ל ב ו  ל
 סױקה בנק־ארליכמך

 ארבעים שניה לסױם מלחמת העולם השניה. חלפר
 ארבעים וחמש שנים׳ שמונה חדשים ושמונה ימים מאותו
 ליל שבת של 1 בספטמבר 1939, בו נפלה פצצה ראשוגה
 על עירנו וטרם ידענר מה היא מבשרת. ארבעים ושלוש
 שנים חלפו מאז ברחתי מלובלין לװרשה, באפריל 1942.
 ארבעים ושלוש שנים הם תקופה ארדכה בחײ כל אדם,
 לגביהם הם שני שליש מחײ שעברתי מחוץ לעיר מולדתי.
 כאן בישראל, ארץ חלומדתי, הכיתי שורשים עמוקים.
 ובכל זאת לשם לובלין יש צליל מױחד. בתערוכות,
 תמונ1־׳ של לובלין היא הראשונה שנתפסת בעיני. משהו
 מתעורר בתוכי ותמונות־תמונות עולות בזכרוני ואני
 שוב צועדת ברחובות, גשרים ופארקים בה מוכרים וקם
 בי רצון עוד פעם לדרוך שם במדרבות ובשבילים, אבל...
 תיבח בא הפחד, פחד אױם װדאות אכזרית: בין המוני
 אדם ההולכים ושבים, לא אפגוש אח אחד מהלרובים
 לי שהױ ואינם עוד. והם צצים לפני, כפי שהױ באותם
 ״הימים הטובים״ מלפני המבול — בימים של קשײ
 פרנםה, שיי השפעלה ועוני, מוקפים בשנאה הגוברת מדדר
 לד־יר, עד עשיה יד אחד נגדניו עם הגרמני הכובש את

 ארצם.

 ובתוף ים של שנאה הױ ידידים לנפש דעמם אני
 מקײמת קשר עז־ הױם הזה. משכנים הפרלנים שלי

 קיבלתי את ספרו של ױזף קאספרק.
(Józef Kasperek — Kronika wydarzeń w Lublinie w 
okresie okupacji hitlerowskiej). 
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 וממש באותו זמן, רכשתי את הספר של נחמן
 בלדמנטל ״תעודרת גטד לרבליז״.

 רק משני הגיטאות נמצאו פרוטוקולים אוטנטײם:
 ביאליםטוק ולובלין. מתפרוטוקולם שקראתי אותם
 פעמים, לא נשקןי כמעט דבר מהמציאדת שהיווה אז.
 למשל ב־4.4.42׳ כשהגירוש היה בעצובלו והאדמה בערה
 מתחת רגלינד, חלק ממשפחתגו ואני הצלחגד לברוח
 לװדשה. בפרוטוקדלים מאותו הידם, שמםפח־ 144 של

 ישיבת המליאה של הױדנראט בלובלין כתוב:

 הנופחיפ: אלטן, ?ופפרמיגץ, הוכגמײן, פרוט, הלנר, טײי8»,
 הופנגל, לרנר, יןרשמן. הנעדריפ: גזננפױפ (פדלק), ױנר.
 היושפ־ראש היומראט — ד׳׳ר 0• אלטו• עייד הפרוטוכןול:

 חפד היודנראט — מזכיר עו׳׳ד ד. הוכגמיין.

 1. נדונה צורת החלור,ה של פרטיפי מזון בין האופלופיה
 היהודית.

 2. לשפ פידוד עגייני הכגדיפ והחפציפ שוזשאירו האנשיפ
 המפתיפ, נבחרה ועדה כהרככ דלהלן: הופנגל, לדנר, טײ?ו».

 3. לשפ פידדר הענײניפ של מצרפי המזון שהושארו על ידי
 המפדניפ, נפדורה ועדה בהרפכ דלהלן: י,לנר, לןופפרמיכץ.

 4. לשפ עריפת חלוי,ת הפפף, שהושג מה־ז. פ. פ. והלחפ
 שנקנה על ידי הױדנראט, כין האופלופיה המיועדת לפמױ,

 נגחרה ועדה פהרכפ דלהלן: הופנגל, ?לנר, דוטרוכיו.

 5. טדתאפ להדראורנ הד׳׳ר שטודפ בענײן 14 פהידיפ של
 חידדנדאט, שאין להפ י. אופווײז, ואשר עבודמ הושגו י.
 אופווײז, נפחרו הפקידיפ הפאיפ: רופיכליפט, בלפמן, ניפנ־
 בױפ, שרײבמאן, פישמן, אייזנפרג, אלטמן, ?צנאלכוגן,

 אפפיפ, האנדלפמו, רייזמ, פײרשטיין, ױיפברג ודיצד.

 (—) הופגמימ
) אלטו - ) 

 באותו ױם נפרדתי מאבי והוא סיפר לי, שבױדנראט
 םירבו לתת לו את ה-י. אוסװײז שהגרמנים הבטיחו לר׳
 בטענה, שהוא כבר בן 60. מי מהפקידים ״הסתדר״

 בכרטים של אביי
 הם פשוט רצו לחיות בכל מחיר.

 הרכב הישיבות שדנה מפעם לפעם, וכך עד הסוח.
 אחר הוא םפרד של קאספאר. למרות שהפרוטוקולימ
 כולליבו בעיקר גזירדת קשות לגבי האוכלוסיה הפולנית
 (תאמינו, שלא חםרו צרות גם לפולנים — לכן כה קשה
 להבין את התנהגותם כלפינד). קאספר מוםר פרטים
 רבים על הנעשה בתושבים היהודים בצױן תאריכים,
 כמױות וכיװן משלדחים למײדאנק, אושװיץ או טרבלינקי.
 לפעמים הם עוברים דרר ״הזאמק״ ושם מקבלים מםפרים
 על הזררע. אפילו מאיזה מםפר עד איזה. כותב על ה־
 משלוחים שהגיעו מצ׳כוסלובקיה למײדנק רממנו לאוש־
 װיץ. בפררטדקדל מ־ 31 — 17 במרץ 1942, מתאר את
 הרציחות של חולים והמוגבלים במקום האיסוןט ברח׳
 טרגדבה. את היתר, במספר 1400 איש לױם העמיםו
 בתדונה זגדדית על־יד בית המטבחים לתור קרדנדת. חתמו
 אותם ושלחד למדונה השנודה בבלז׳יץ וטרבלעקה (עמ׳
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 בשבילי זה חידוש ממש. מונח: מחנה השמדה טרם
 היה מוכר, לפי מיטב ידיעתי, אפילו בין תנועות הנוער

 בגיטו וורשה, שלחמו נגד הנאצים. יש שם גם תיאור של
 האקציה האחרונה בנובמבר. מבחינת האינפורמציה,
 הפרוטוקולים של קאספרק עולים לאין עריר על הפרו־

 טוקולים של הױדנראט.
 נשאלת שאלה: למה כר< ולשם הבנה) חײבים
 לקרוא את המבוא דהמאמרים של נחמן בלומגטל
 בראשית הםפר. הפרוטוקדלים הױ כתובים p־, שבכל
 ביקוד פתע של הגרמנים/ לא ימצאו בהם דברים
 ״פסולים״. רוב דברים שסידרו, נעשו בעל פה. כל
 ההשתדלוױת למען הקהל והפרט, קשורים הױ בשוחד.
 וכמובן, לא הױ רשומים בםפר. הױדנראט בלובליז היה
 מררכב ברובו מאנשי ציבור מוכרים מלפני המלחמה
 ולא היך משתפי פעולה. הם פשוט לא יכלו להתמודד
 עם בעױת של הזמן, עם הגזירות, עם זרם הפליטים,
 כולל שבוײ מלחמה במחנה בליפדבה ך, עם הקונטרי־
 בוצױת, מחנות עבדדה• כל אחד דאג לעצמו ולמשפחתו.
 אישור למקום עבודה היה אישור לחײם. והעיקר, שהם
 לא הבינו את כװנות הגרמנים על בורײן. למשל,
 בהתחלה חשבר שהגזירות האױמות הן גזירות שמטילות
 רשוױת מקדמױת הרבות, שהן בװדאי בלתי חוקױת —
 והם התלוננו לפני הרשוױת המרכזױת דביקשו את
 עזרתן. הם פשוט לא ידעו, שהיהודים יצאו מחוץ לחוק.
 הם לא ידעד, שהױדנראט הוא רק האמצעי לקראת
 פתרון סדפי (תזכיר של .הײדדיר מ־28.9.39). הם לא

 הכירד את זזשיטה: ״עשה זאת בעצכלר״...
 במםמר מױם 25.4.41 (עמ׳ 52), מביא בלומנטל
 התכתבות בין הממונזז על גיטו וורשה, עו״ד אורםװאלד,
 אל המױפה־כוח לגנרל־גוברנר בברלין/ ד״ר פרן מדצה,
 ששאל: כיצד הםתגלו היהודים למצב י עדנה אורם־

 װאלד:
 ״המצפ־רוח בכלל לא דע. היהודיפ מחפיפ לפוף המלחמוז
 דהפ בדיו־פלל שגןטיפ. עד פה לא כא לידי כיטױ דצװ
 פעוילוז פלשהי. לדעתי, הצליח כױתר העיקדץ שלי להשאיר
 כידי הידזודיפ, טזוף שטח ד&גוריפ שלהפ, את פל ענייניהפ
 פעצמפ, פפל האפשד. פל המינהל הציגורי הדא פידי ה־
 יהודי-פ. ראש היודנראט עבד עד פה פצורה לויאלית. פרור,
 מתיד דערכה נפונה של מצפ הענייניפ. פאשר קײפ מחפור,
 פוגד! זעפ היהודיפ, ראשימ, גגד ד!מנד.ל היהודי ולא כנד
 הפיקוח הגרטני. אווזו דפר היה פלופלין, אשר נבחרה פמ?ופ

 כפױן ושהיהודיפ הױ ראשדניפ להשטדה׳/

 הגרמגים אהבו להםתכל מהצד ולהנות.
 מי יכול להאשים את אנשי ציבור ? ממי איפה, יכלר
 לקחת דוגמא? בכל גיטד הױ שיטות אחרדת דלתקרפה
 — אין אח ורע. ויש לשוב למילים של אדנײסקו:.

 ״אלוהים, תעניש את היד ולא את החרב העװר״.
 לובלױ שלי אינה קײמת ערד. לאחררנה התבשרנו,
 ששלטונות פולין מציבים לדח הנצחה ב־3 שפות בחזית
 בנין הפקולטה לרפואה, שהיה פעם ישיבת חבמי לובלין.
 בװדאי נשמעים בתוכו דברי חדכמה, אבל לא חכמת
 ישראל. קולם של בדוורי הישיבה נדם לנצח — ואתם

 לובלין שלי...

 עפולה, 8.5.85
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 רשמי ביקור בלובלין, ױלי 1985
 אירית גרטליב־גיברץ

 במסגרת טי1ל לפולין, הגענו לעיוײ לובליך — העיר,
 בה נולדתי ועברו ימי ילדרתי. את לובליך עזבתי בעזנת

 1945, וזה 40 שנה שלא ביקרתי בה.
 הגעתי ללובלין בשעות הצהרײם, במזג אולר סג־
 וײדי. התארחנו במלרן ״אוניה״, מליז חדש, הנמצא
 בםימטה מרל הפארק העידוני (״אוגרוד ססקי״). לא
 הרשיתי לעצמי לנרח. רצתי העירה. רגלי צועדות במדר־
 כות של קרקובםקה פשדמיישצ׳ה. הרחוב ה1א רחב,
 אך־ המדרכות שבורות. הארױרה קודדת. אנו מגיעים
 ל״פלאץ ליטבסקי״. עוד עומדת שם האנדרטה ״פרמניק
 אונײ״, אף בנוםףי לה, הרקמה אנדרטה חדשה ע״י
 הסובײטים. מביװך שקיבלתי באדץ בתובת של מועדון
 יהודי בלובליז, אני משתדלת להתגבר על התרגשותי
 ומחפשת את המרעדון. אחרי חיפושים מרובים, המשו־
 לבים בנקישות על דלתות השכנים מתברר, שהיה קײם
 דבר בזה, אבל מזמן שזה לא פועל. אנו ממשלכים בחי־
 פושיגו אחרי שרידי יהודים בלובלין. באדץ קיבלתי גם
 כתובת של מק1ם תפילה ליהודים בדחרב לרברטובםקה

 10. הגענו למקום זה.
 בדרף ביקרגו בדירה, בה גרתי בילדותי: נובו־
 ריבנה 2. ברחוב ױשבים אנשים עלובים. אני רואה
 בעיני רוחי את בעלי החנוױת, רואה את השלטים עם
 השמות היהודײם שאני הברתי. אני צועדת, רועדת
 וממשיכה בדרכי ללובדטובסקה. עוברים דדר רחרב
 נובה. לפני המלחמה היה שם השוק. כעת הוא לא קײם.

 נשתלו עצים. שוק חדש נמצא עכשױ בצ׳ברטק.
 ברחוב לוברטובםקה, אנו נכנסימ לתוך שער־
 הבית, כמר יתר הבתים ברחוב זה, במצב מחריד. בכל

 שולטת עזובה והדם. המעקים עקורימ. המדרגות שבו־
 רות. אגי מחפשת םימן של בית־תפילה יהודי — אין
 דבר כזה. אחרי חקירות אצל שכנים, נודע לנו, שבאחת
 הדידות נהגו יהודים להתפלל, אך לא בזמן האחרון.
 הגענו לאשה זקנה מאד, הממונה על הבית. היא הפגתה
 אותנו ליהודי, שלפי מה שידוע לה, מטפל בענײני בית־
 הכנםת. היא הגדירה אותו בשם ״פרםולניק״ (מתקן
 מטרױת), אן־ לא ידעה את שמו. אחרי בילוש נוסח,
 נודע לנו מקום עבודתו של האיש• אך לצעדגו, לא
 הצלדזנו למצוא אותר בױם זה (יום חגה הלאומי של

 פולין החדשה, ה־22 בױלי).
 המשכנו בסיררנו בעיר. דגלי צועדות ברחוב לובר־
 טובסקה ובזכרוני צצו הדמױות והחנוױת מלפגי ה־
 שואה. כעת הבל דיק, קודר, מדבא. דואימ אנשים
 מתנחים. רבים נוהם שיכודים לרגל החג. אני מוצאת
 בתים של קרובים, חברות וידידים. בעלי ידמיהו (שאבװ
 היה יליד לובליך), מוצא את הבית של םבתר, שעלױ

 ידוע לר רק מתוף סיפורים.
 רגלי נושאות אותי לבית סבי וסבתי, משפחת
 גיברץ ברחוב ציררלגיצ׳ה 4, הבית היפה של בורגשטײן.
 אני מנסה להבנם דרף השעד ברחוב ההוא, אף איך
 מעבד, כפי שהיה תנױד. לכן אני נכנםת די*ר דחוב
 פורמנםקה, עולה על המדרגות בוכיה ורועדת. הבית
 מוזנח, המדרגות שבורות, במקומ מעקה מגולף —
 קדשים. בכל שוררת עזובה, גם בחצר לכלוף. בעיגי
 דוחי שוב אני רואה את השכנים. צצים שמות!
 בורנשטין, ציננװן, צלניסר. לצערי, לא זכורים לי שמות
 נוספים, אן־ את האנשים אגי זוכרת. בעלי מצלמ אותי
 על־יד הבית של סבי. אני עובדת ברחוב פודמנסקה,
 על־יד החנות של םבי וסבתי. אין כלום — המגרש

 מגודר. אנר מחליטים לחזור למלון.

 האזכרה השנתית לקדושי עירנו בױם השנה ה־34 להשמדת יהודי לובלין
 ע״י הרוצחים הנאצים תתקײם בױם רביעי, 27.11.85, י״ד לחשון תשמ״ו,

 גשעה 7.30 בערב בבית המלין, רח׳ ויצמן 30, תל־אביב

ה פתוח משעה 6 בערב למפגש רעים. הי לם י  האו

: הדלקת הנרות. מ י נ ב ת  ג
 הקראה — צפורה דסקל ױםלפיש

 אל מלא רחמים וקדיש — מר אדיה בראוך, החזן הראשי של צה״ל.
 יזכור — תלמידי ביה״ם ״עלומים״ ברמת־השריז כיתה ט׳ בהנהלת המדרה צביה

 פיך, שאימץ את קהילת לובלין.
 40 שנה לנצחרן על גרמניה הנאצית והשואה — מתתיהו הורן

 הקראה — רבקה גולדברג
 לזכר הנפטרים — אינג׳ אברהמ לםקובסקי
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 למחרת, השכם בבוקר, ממשיכים בחיפושים. אני
 נכנסת לדירה, שבה גרתי בילדותי, ברחוב גוברריבנה
 2. ברטט אני דופקת על הדלת, שנפתחה כל בך־ הרבה
 פענױם. אשה זקנה פותחת את הדלת. אני נזציגה את
 עצמי רמבקשת רשות להיכנס. היא מםכימה באדיבות.
 אני עוברת את המפתן רכמו בחלום — אני בתיר
 הדירה. הכל כאך שונה. היא חולקה לשתי דירות. לא
 נשאר זכר ממה שהיה. האשדז מצטדקת על ההזנחה

 השוררת בבית.
 אני מביטה בריבגה 8, הבית של ויצנבליט, קרובים
 של אמי המנוחה חנה, מבית אספיס. הכל מוזנח ונודכה.
 אני שוב מצטלמת, על רקע הדגל הלאומי, שהיה
 תקוע לרגל החג. אנו עוברים דרן־ רדווב נובה וחוזרים
 ללוברטובסקה, בחיפושים אחרי היהרדי מתקך המטרידת.
 הפעם הצלחנו למצוא אותו בבית המלאבה, בו הוא
 עובד. היבל אותנו בלבבױת רבה• מתברר, שהוא יליד
 אחת העײרות בםביבות לרבליך רשנזו נחום שוץ. הוא
 גר בלובליז ב־40 שנה. ממנו נודע לנו פרטים מדױיקים

 על היהודים בעיר.
 בלובלין חײם עתה 26 יהודים מוצהרים. מתיר זה,
 רק אשה יהודיה אחת מבוגרת וחולה, שהיא ממש ילידת
 לובליך. לא קײמת שום פעילות דתית או תרבותית
 בקדב היהרדים. עד לפני בשנתײם, היה קײם כעיך
 ועד, אשר בראשו עמד ײזודי, שנפטר לפגי שנתײם. מר
 נחום שוץ פורץ בבבי, קשה לו מאד להיפרד מאתגו,

 אבל זמננו דוחק. הוא מבקש שנשלח לו םידורי־תפילה
 עם תרגום פולגי, כדי שילדױ ױכלו להתפלל בהם. לפני
 שאנו נפרדים, הוא עוד מכתיב לי שלר שכתב בגושא

 השואה.
 אנו ממשיבימ בםױר. אני מבקרת ברחוב םטאשיצה,
 בבית שבו נולדתי. הבית ערמד בשלימותו. הוא נמצא
 על יד בית־החרלים. גם בית־החולים קײם׳ אן־ במתכונת
 אחדת. אנו חוזרים דרן־ שבינטודוסקה (שם הרחוב
 שוגה), עוברימ שוב את רדזוב נובה ונבנםים דרן־ השער
 לרינק, הנמצא בתהליר של שיחזור. מגיעים לרחוב
 גרודזקה. בדרן־ אני עוברת ליד דירתו של דודי, אלי
 אספים, אח אנױ. הוא עבד כגזבר בחברת החשמל.
 אני ניגיעה לביתו של סבי החורג, מאיר־לײב אספיס.
 ביתר נמצא מול הבנין, ששימש ועד יהרדי בזמך המל־
 חמה, לא רחוק מהשער, שהוביל פעם לרחוב פודזמצ׳ה.
 עכשױ — כל זה איננו. אין שרוקה, פודזמצ׳ה, נמחקו
 כל הרחובות היהודײם, תנועות הנוער, האוכלוסיה
 היהודית... חוזרים למלון רצוצים ומצטרפים לחברי
 הקבוצה, הױצאת לסױר מודרר. המדריכה •— בחורה
 צעירה, כנראה םטודנטית. נדגיעים לבנין ישיבת חכמי
 לובליך. איך שום צױך, לזכר מה שהיה שם פעם. הבית
 משנזש כנזשכן לפקולטה לרפואה, המדריכה מםבירה,
 אבל עם הרבה םילופים ואײדױסים. בסױר משתתןי אחד
 הפרופסודים. הצגתי את עצמ« כילידת לרבליך ושאלתי
 אותו, האם ידוע לו משהו על הדגם של בית־המקדש,
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 בנזפפ הכדות אבן־הפיכה לישיגת חכ«י לוכלין.
 כײ דער גרתטשטײן־פײערונג פרן ישיכת חכמי ילובלין.

 פץ רעכטפ צו לינקפ: פןןנאטאר שערעשעווםקי״ דער ריישער רכ
p פון ישיכה־פלאץ i j הג״ר אהרן לעוויו; הגר״מ שפירא ן דער 

 ר׳ שמואל אייכנפױמ אוו פענאטאר ר׳ פײוױש פטעמפל.

 שעמד בישיבה• הוא טועך, שלא ױדע. ביקשתי לעדכן
 אותו ואת המדריכה והם הבטיחו לי, שױסיפו בעתיד
 את הפרט הזה. הובלנו לבית־מדרשו של הרב שפירא,
 עם הגלרױת מםביב. עכשױ זה משנוש כאולם הרצאות.
 בדנױוני ראיתי את בחורי־הישיבה, שלמדו פעם שם.
 אגב, גם אבױ ז״ל של בעלי, יהושע־ליזר גרטליב, למד

 בישיבה זו.
 אנר מנושיכימ בםױר ומגיעים לבית־הקברווג היהודי.
 מזג־אוױר — גשום, מתאים להרגשה שבלב. בבית־
 הקבדות אין בלום, חוץ ממצבה אחת של אחד הצדיקים.
 על המצבה מתגוללים ״פתקים״. אני מרינזה אחד מהם.

 הם נכתבו על־ידי יהודים מברוקלין.
 ממשיכים בדדכנו ומובאים לאנדרטה במגרש
 מאוזורי בנין העיריה, לזכר יהודי לרבליה אשר ניספו
 בשואה. המדריכה שוב מסלפרנ כמה תאריכים ועובדות
 ואני לא מתבײשת לתקנה. היא רושמת ומבטיחה לתקך.
 אנו עוברים עוד ביעןי את העיר. אני מגיעה לרחוב
 לוברטובםקה 24. בבית שבו היה בית־הספר של גברת
 מנדלקרן, בר למדתי. הרגשה של שכול. ברחובות אבי
 שוב רואה בדמױני את האנשים, הסוחרים, החנוױת.
 היהודים בקפוטות, הצועדים עם ילדיהם בחגים לבתי־

 הבנסת. אר כעת אין כלום. הכל נעלם...
 לובלין שלי, עיר ילדרתי, האהובה, לא קײמת ױתר.
 יחד עם יהודיה, עזבה ארתה רוח של תרבות, של יצירה.
 אנו ערזבים את העיר וממשיכים בםירר בפולין. על זה

 צדיף להקדיש רשימה נפרדת.

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

 המערכת — רעדאקציע: א. אײנשטײן, צ. דסקל־וײסלפיש,
 ד״ר א. הורביץ, מ. הורן, אינג׳ א. לםקובסקי, ש. שטוקפיש,

 מ. שילדקרויט, אינג׳ א. שריפט.

 ץאלן אלע געדענקען
 מאיואנעק!

 א. קאפלאן

 דא זענען אומגעבראכט געװארן קרבנות
 פון 22 לענדער

 מאידאנעק איז נאך אשװיענטשים געװען דער טויטן־
 לאגער אויף דער פוילישען ערד. דא האבן די היטלעריסטישע
 רוצחים, חוץ די הונדערטער טויזנטער ײדן און פאליאקן,
ת פון 22 לענדער. דערונטער פון עסטרײד, ו נ ב ר  אומגעבראכט ק
 בעלגיע, ראטנפארבאנד, פראנקוײיך, גריכנלאנד, שפאניע, הא־
 לאנד, ױגאסלאוױע, לוקסעמבורג, ליטע, דײטשלאנד, נארװע־
 גיע, איטאליע, אונגארן, טשעכאסלאוואקיע. מאידאנעק האט
 אנגעהויבן צו ״פונקציאנירן״ שוין דעם 16 ־טן פעברואר 1942
 יאר. צוערשט װי א לאגער פון קריגס־געפאנגענע. הינטער
 די שטעבלדראטן האבן זיך די ערשטע געפונען סאוױעטישע
 קריגס־געפאנגענע. זיי זענען דא באשעפטיקט געװארן ביים
 אויפשטעלן דעם ריזיקן לאגער־קאמפלעקס. עס האבן דערבײ
גס־געפאנגענע און פויערים, פאר  אויך געארבעט פוילישע קרי
ײ ט נ א  דער שטראף פון נישט צושטעלן צום טערמין די ק
 גענטן. אויך ײדן פון די ארומיקע געטאס זענען 8הער גע־
 בראבט געװארן צום אויפשטעלן באראקן, פארלײגן פארצױ־
 מונגען פון שטעכלדראט, דורך וועלכע ס׳איז שפעטער דורכגע־
 לאזט געװארן עלעקטרישער שטראם, בײם בויען די װאך־

 טורעמס און אנדערע אביעקטן.

 אין אנהײב איז מאידאנעק געװען אויסגערעכנט אויף 40
 טויזנט ארעסטירטע. שפעטער האבן די היטלעריסטן דעם
 לאגער אויסגעברײטערט און ער האט אדײנגענומען 150
 טויזנט מענטשן. אין דער העלפט 1942 יאר האבן גענומען
 אנקומען די ערשטע טראנספארטן פאליטישע ארעסטירטע,
 צװישן װעלכע עם האבן זיך געפונען ערובניקעם פון דער
־לײט האבן אלץ צוגענומען . ס . נער אינטעליגענץ. די ס  לובלי
ות, זוכנדיק קודם־כל קאסטבארע זאכן און  בײ זײערע קרבנ
 געלט. נאך דער ערשטער ״באגעגעניש״, האט מען די ארעס־
 טירטע געשיקט אין ״באד״ ארײן, וװ ס׳איז פארגעקומען א
 סעלעקציע. די פיזיש־געזונטע האט מען געשיקט אויף ארבעט,

 די שװאכע — אין די גאז־קאמערן.

 דער לאגער איז געװען צעטײלט אויף פינף פעלדער.
ה פיר פעלדער — י  יעדעס פעלד אין געװען א לאגער פאר ז
, דאס 5־טע — א פרויען־  דאס זענען געװען מענער־לאגערן
 לאגער. די ערשטע ארעסטירטע זענען דא געװען ײדישע
ת א ״לא־ ע  און פוילישע פרויען, װעלכע מען האט געכאפט ב
 פאנקע״ אויף די לובלינער גאסן. אין 1943 איז די צאל פרויען־
־ נ ו ג נ  געפאנגענע דערגאנגען ביז 11 טויזנט. די לעבנס־באדי
־לאגער האבן זיד מיט קײן סך נישט אונ־  גען אין פרױען
 טערשײדט פון די באדינגונגען אין מענער־לאגער. די פרויען
 זענען אויך באשעפטיקט געװארן בײ פארשידענע שקלאפן־

 ארבעטן.
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 צוזאמען מיט די פרויען, האט מען געבראכט אין לאגער
 זײערע קלײנע קינדער. זײ זענען געװען מיט די מוטערס
 אויף אײן פעלד, אגער אפגעצױמט מיט א הויכער מויער.
 פון די עלטערע קינדער צװישן 8—12 יאר האבן די היטלע־
 ריסטן ארגאניזירט ארבעטס־גרופן. די ײנגערע האבן זײ םיס־

 טעמאטיש אומגעבראכט.
 מאידאנעק איז גאר גיך און דאס אפיציעל, אנערקענט
 געװארן אלס פארניכטונג־לאגער. עס האבן זיך גענומען מערן

 די מאסן־עקזעקוציעס פון די ארעסטירטע.
 אין אפריל 1942 האט מען דערשאסן א גרופע פון 300
 ײדן. אין מאי פון זעלבן יאר האט מען דערשאסן 6 טויזנט
 ײדן. מען האט זײ ארױסגעפירט אין קרעמפיצער װאלד אין
 80 לאסט־אויטאס און אלעמען אומגעבראכט. אזעלכע עקזע־
 קוציעס זענען אין זעלבן װאלד דורכגעפירט געװארן ביז דער
 העלפט 1943 יאר. אין דעם יאר האט מען דערשאסן אויך

 300 סאװיעטישע אפיצירן.
 מיטן אנקומען פון די יידישע טראנספארטן פון מערב־
 און דרום־אײראפע, װערן געשיקט אין די גאז־קאמערן טויזנ־
 טער יידן פון פראגקרײך און דײטשלאנד. טראנספארטן זענען

 אױך אנגעקומען פון װארשע, לובלין און אומגעגנט.

 די גרעסטע מאםן־שחיטה
 דער גרעסטער און שוידערלעכסטער מאסן־מארד איז
 דורכגעפירט געװארן אין טאג פון 3־טן נאװעמבער 1943
ה לעבן די שײטער־הױפנס, זענען אין דעם טאג דער־ א  י
 שאסן געווארן 18,400 ײדן פון װארשע, װעלכע זענען אהער

 געבראכט געװארן נאכן דערשטיקן דעם געטא־אויפשטאנד.

 אט מי עס װערט באשריבן די דאזיקע שחיטה אין דעם
 קאמוניקאט פון דער פױליש־םאוױעטישער ספעציעלער קא־
 מיסיע צו פארשן די היטלעריסטישע פארברעכנס אין מאידא־
 נעק, אויפן סמך פון עדות־דערקלעח־נגען באלד נאכן בא־

 פרײען דעם לאגער.
 ״דרײ טעג פאר דער מאםן־עקזעקוציע, האט .מען אויפן
 שטח פון לאגער, הינטער דער נײער קרעמאטאריע, אויסגע־
 גראבן גרויסע גריבער. די צעשיסונגען האבן זיך אנגעהויבן

 באגינען און פארענדיקט שפעט אין אװנט.
 די 0. ס.־לײט האבן געפירט די קרבנות, אױסגעטאענער־
 הײט, גרופעװײז צו 50 און 100 פערזאן. מען האט זײ געצוװנ־
 גען צו לײגן זיך מיטן פנים צו דעד ערד און געשאסן אין
 זײ פון אױטאמאטן. אויף די טויטע האט מען געלײגט א נײע
 פארטיע מענטשן — און אזױ כסדר, ביז די גריבער זענען
 פארפולט געוואוץ. דערנאך האט מען די טויטע באשאטן מיט
 א דינעם שיכט עחד, און נאך צװײ־דרײ טעג ארויסגעװארפן

 פון די גריבער און פארברענט אין די קרעמאטאריעס״.
 מיט מער אײנצלהײטן שילדערט דעמ דאזיקן שוידער־
 לעכן פארברעכן דער אפטײקער פון לובלין, בורזין, װאם

 האט געארבעט אין דעם לאגער־אפטײק.
 ״אין טאג פון 3טן נאװעמבער 1943 יאר, באגינען —
 דערצײלט ער — זענען אין לאגער געקומען צו פארן ספע־
 ציעלע עקזעקוציע־אפטײלן פון 0. ס. אלם אפטײקער האב
 איד זיך געקאנט באװעגען איבערן לאגעד. איך האב געזען,
 װי עס זענען ארײנגעפארן אויטאס מיט אן ערך 50 עסעסאװ־
 צעס. יעדעד פון זײ האט ג־עהאט אויטאמאטיש געװער. זײ

 האבן פארארדנט אן אפעל פון אלע אסירים. אין קורצן איז
״ דער צוױיטער באפעל ס ט כ ע  געפאלן א באפעל: ״ױדען ר
 איז געװען: ״די איבעריקע אין די בלאקן״! צום פארמאסקירן
 און פארטױבן די שאסן און געשריײען, האט מען געלאזט אין
 גאנג ספעציעלע ראדיא־הילכערס. די געפאנגענע האט מען
 גתפנװײז געפירט אויפן 5טן פעלד. די עקזעקוציע איבער
 די ײדן האט זיך אנגעהויבן גײ דער באגלײטונג פון שטראום־

 עס װאלס ״אויפן שטילן, בלויען דונאי״. אויפן 5טן פעלד
 הינטערן באראק, האט מען אויסגעגראבן א לאנגן קארידאר
 און אױף דער אנדערער זײט פון באראק — 10 גריבער,
 פאראײניקטע צװישן זיך. אין די באראקן האט מען געהייסן
 די קרבנות אױסטאן זיך און דערנאך זײ געטריבן מיטן קארי־
 דאר צו די גריבער, דארטן האבן שוין געװארט אויף זײ די

 באװאפנטע מיט מאשינגעװער ס. ס.־לײט.

 ...די דאזיקע עקזעקוציע האט געדויערט פון 6 פרי ביז
 8 אװגט. בעת דער עקזעקוציע זענען אומגעקומען 18.400
 יידן, צװישן וועלכע עס האבן זיד געפונען פרויען און קינ־
 דער, די מערסטע טײל קינדער האט מען ארײנגעװארפן אין
 די גריבער לעגעדיקערהײט. די קרעבצן און געשרײען פון די

 קרבנות האבן זיך געהערט װײט אויםערן לאגער״.
 במשך פון דער העכער 4־יאריקער עקזיסטענץ פון דער
 שוידערלעכער טויטן־פאגריק, זענען דא אומגעקומען אן ערך
 500 טויזנט מענטשן. דער עיקר ײדן פון אלע לענדער פון
 דער אקופירטער אייראפע. די מערהײט פארפײניקטע און דער־
 מארדעטע האט מען פארברענט אין די פינף קדעמאטאריע־
 אויװנס, װעלכע האבן דא געארבעט טאג און נאכט. זוען
 עס האט זיך אתיסגעװיזן, אז די קרעמאטאריעס זענען נישט
 אומשטאנד אויםצופידן די גאנצע ״ארבעט״, האט מען גענו־

 מען ברענגען די טויטע גופים אױף אפעגע שײטערס.
 די היטלעריסטישע רוצחים האבן זיך נישט באגנוגנט
ות בא־ נ  מיטן בלויזן פארטיליקן. זײ האבן אויד זײערע קרג
, װעש, ברילן, פער־ ר ע ^ ל  רויבט פון זײער האב און גוטס. ק
 זענלעכע טואלעט־זאכן, קינדערישע שפילצײג און א&ילו האר.

 חוץ דעם — מזומן געלט.
 עם איז געפונען געװארן א רשימה פונעם צוגעגרײטן
 געלט, אין טאג פון 3־טן פעברואר 1943 יאר. עס ווערן
 דארט אױסגערעכנט די װאלוטעס פון 24 לענדער: 505.046
 אמעריקאגער דאלאר, 294,070 סאוױעטישע רובל, 789 טשע־
 בישע קראנען. אויסער דעם — ענגלישע פונטן און אונגא־
 רישע פענגעס, עסטרײכישע שילינגס, דרום־אפריקאנער, עגיפ־
 טישע און טערקישע פונטן. גענוי װערט אױך אויסגערעכנט
־ יעךבראנ  די אויסארבעטונגען פון גאלד, זילבער, פלאטין, פרו
 זאלעטן, מעגער און פרויען־זײגערלעך מיט בריליאנטן און
 דימענטן... װײטער קומען הונדערטער טויזנטער מעסערלעך,
 שערלעך, אײביקע פעדעדס, עלעקטדישע לעמפלעך אדג״ל.
 די אויפשוידערנדיקע רשימה װערט פארענדיקט מיט אנגאבן
 װעגן די ארױסגעשיקטע פון מאידאנעק אין דריטן רייו־: 251
 װאגאנען מיט פעדערן, 317 װאגאנען מיט קלײדער און וועש.

 ®רוװ פון אנטלויפן
 עס איז ממש צום באוװנדערן, אז אין אזעלכע אומדער־
 טרעגלעכע באדינגונגען, איז אין מאידאנעק אויפגעקומען א
 װידערשטאנד־באװעגוגג, װעלכע האט אנגענומען פאדשידענע
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 פארמען, אזעלכע װי זעלבסטהילף, געהײמע אינפארמאציע,
 קאנטאקטן מיט דער אויסערלעכער װעלט. עס זענען אנטשטא־
ער זענען  נען פלענער צו אנטלויפן. אײניקע אזעלכע פלענ
 אפילו געלונגען צו רעאליזירן. דורך די קאנאלן זענען אנט־
 לאפן 9 אםירים. פון א לאגער־פיליע אויף דער ליפאװע־גאס
 אין לובלין, זענען אנטלאפן 10 פערזאן, אנדערע זענען ארױס
 פונעם לאגער איבערגעטאן אין ס. ס.־מוגדירן. די און אנדערע

 אקציעס האט דורכגעפירט די וױדערשטאנד־ארגאניזאציע.

 אויך די סאװיעטישע געפאנגענע האבן דורכגעפירט א
נגענע אקציע. א גרופע װאס איז געװען באשעפטיקט בײ  געלו
, האט דערהרגעט די װעכטער און אנטלאפן. עס  ערד־ארבעטן
 איז אפילו געװען א פלאן צו פארױכטן מיט דער הילף פון
 דרויסן דעם לאגעד. דער געװאגטער פלאן איז אבער בישט
 געלונגען, צוליבן פארשטארקן די דײטשישע מיליטערישע
נער ערד, אין צוזאמענהאנג מיטן דער־  כוחות אויף דער לובלי

נעם מזרח־פראנט.  נעענטערן זיך פו

 אין שרעק פאר דער אנגרײפנדיקער סאװיעטישער ארמײ,
 האבן די היטלעריםטן, צוגלײד מיט אלע אנדערע לאגערן,
 אויך גענומען עװאקואירן מאידאנעק. די ערשטע טראנספארטן
 אסירים האט מען אפגעשיקט פון מאידאנעק שוין אין אפריל
 1944. מען האט זײ געשיקט אין אנדערע לאגערן קײן דײטש־

 לאנד.

 דער לעצטער טױטן־מארש
 צװײ טעג פארן באפוײיען לובלין, האבן זיך נאד געפונען
 אין מאידאנעק קרוב צװײ טויזנט געפאנגענע. מען האט זײ
 עװאקואירט מיט אויטאס, און װען עס האט פארפעלט טראנס־
 פארט, האט מען א טויזנט פערזאניקע גרופע געטריבן צופוס.
יטךמאדש. װער עס האט נישט  עס איז געװען אן אמתעד טו
 געקאנט גיין, איז דערשאסן געװארן. דער גאנצער װעג איז
 געצײכנט געװארן מיט מענטשלעך בלוט. בלויז 30 אםירים
 איז געלונגען צו אנטלויפן. אויפן ארט זענען אומגעקומען

 450 געפאנגענע.

 צוױשן די אפגעראטעװעטע פון אומקום, האט זיד געפו־
 נען א גדופע ײדישע קינדער, װײל אין לעצטן מאמענט האט
 א םאװיעטישער טאנק אפגעשניטן דעם וועג א דייטשישן
 לאסט־אויטא, װאס האט זײ געפירט צום טויט. די היטלע־
 ריסטן האבן נישט באװיזן, װי אין אנדערע לאגערן, צו פאד־
ט די גאז־קאמערן און  ניכטן די אײנריכטונגען צוזאמען מי
 קרעמאטאריעס — די שטומע עדות פון די פאשיסטישע פאר־
ט האט זיך דערװוסט דעם אמת װעגן ל ע  ברעכנס. די גאנצע װ
 היטלעריסטישן פעלקער־מארד אויף דער פוילישער ערד אין

 די יארן פון דער צװײטער װעלט־מלחמה.

 אזעלכע פארפרעכנם זאלן מער זיך
 נישט איבערחזרן!

 אין 25־םטן יארטאג פון באפרײטן דורך דער סאװיעטי־
 שער ארמײ לאגער, איז דא אויפגעבױט געװארן דורך דער
 פוילישער מלוכה, בײ דער מיטהילף פון דער באפעלקע־
 רונג, א דענקמאל פון קאמף און מארטיראלאגיע. בײ דער
נויפגעזאמלט  געװ. קרעמאטאריע איז אין א גרויסן מאוזאלײ צו
-דאס אש פון די דערמארדעטע. אויפן מאוזאלײ גע־  געװארן
 פינט זיד אן אויפשריפט ״אונדזער גורל — פאר אײך א

ג!״ נ ו  װארענ

 זאלן אלע מענטשן געדענקען מאידאנעק! מען דארף
! — דעם  אלץ טאן, אז מאידאנעק זאל זיך נישט איבערחזרן
 דאזיקן ציל דינט דער געשאפענער אין ױלי 1947 יאר מלוכה־
 שער מוזײ און די אויםשטעלונג, וװ עס קומען כסדר אהער
ד און אויסלאנד, כדי  העדערטער טױזנטער מענטשן פון לאנ

ת פון פאשיזם. ו ד די דערמארדעטע קרבנ  אפצוגעבן כבו

 נישט אלע שולדיקע אין די מאסן־מארדן איבער אומשול־
 דיקע מענטשן, דערין די מערהײט ײדן אין מאידאנעק, האבן
 באקומען זײער פארדינטע שטראף. דער דיסעלדארפעד פרא־
נדערטער טויזנטעד  צעס פון 14 שולדיקע אינעם טויט פון הו
ע אורטײלן פאר  קרבנות, האט אדויסגעטראגן לעכערלעך־קלײנ
ט די עדות, װעלכע  די רוצחים, כאטש עס לעבן ביז הײנ
־ נ יקו ס, די פײנ  האבן געזען און געדענקען זײערע פארברעכנ
 גען און דאס אײגנהענטיקע דערהרגענען די אסירים, די אײנ־
 שפריצוגגען פון ״עװיפאן״, װאס זענען גורם טויט, דאס

 הענגען קינדעד און טראגן זיי אין די גאז־קאמערן.

 די שולד פון די אנגעקלאגטע באשטעטיקן די רעזולטאטן
 פון די דורכגעפירטע לאקאלע װיזיעס. די פארטײדיקער אויפן
 פראצעס האבן אנגעווענדט דעם מעטאד פון שאנטאזש, װאם
 האט ממש ארויסגערופן א סקאנדאל אפילו אין מעדב־דײטש־

ד גופא. פיל געזעלשאפטלעכע טוער און אדגאניזאציעס  לאנ
ר אײנזײטיקײט פון די דיסעל־ ע  האבן פראטעסטירט קעגן ד

 דארפער ריכטער.
 אין די ״טעג פון מאידאנעק״ האט זיך נאד מעכטיקער
 געלאזט הערן די שטים פון פראטעסט קעגן דעם חוזק־אור־
ר די פאשיס־ א ג פון אמנעםטיע פ נ ר פאדערו ע  טײל׳ קעגן ד
 טישע פארברעכער. פאר קײן פעלקער־מערדער קאן נישט זײן
ג. אלע מוזן זײ באקומען די פארדינ־ נ  קײן שום פארעלטערו

 טע שטראף!

ף:  לאמיר הײנט נאכאמאל איבערחזרן דעם רו
ג און א נ ו  געדענק מאידאנעק! מאידאנעק איז א מאנ

ג! נ ו וארענ  ו
 (פאלקסשטימע, וי8רשע, סעפטעמבער 1982)

£ זה התשלום עגור דמײחבר לשנת 1985 1״קול לובלין״ מס׳ 20. > 0 0 0 
) הסכום הנ״ל (כל תוספת תתקבל בתודה) נא להעביר לבנק הדואר • • ן ן ן ך ן  (5 עןקלים ן

לספד 6״72638״4 ן נ ו ב ש  ח
ל א ר ש י ן ג י ל ב י י ל א צ ך ױ ו  ארג

 בחוברת זו נמצאת המחאת בנק הדואר ואנו מבקשים להשתמש בה להעברת הכסף אלינו.
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 הדור השני והשלישי מנציחים את לובלין ומײדאנק

 וכדה כותבת על העיר
 של הסבתא והסבא

 המוזברת, תלמידת כיתה י׳ של ״הגימנסיה העברית״
 בירושלים, במםגרת בחינות הבגרות, החליטה לכתוב על
 לובלין — עיר הולדתם של הסבתא והסבא שלה, שושנה וטשוז
 מנדלמילד. בעבודת נמלים אספה דכה פרידמאו הרבה חומר
 על לובלין ובתוצאה — 130 דפי־&ולױ במכונת־כתיבד״ המ־
 הװים סיפור מעמייק ומרתק על לזבלין היהודית — מראשיתה

 ועד כלױנה.
 אנו מפרסמים את המבוא לפפר, שנכתב ע״י דנה
 פדידמן וגם מכתב הערכה על עבודתה שנשלח אליה ע״י
 מחנכת הכיתה, תלמה מרגליונ. עם השלמת העבודה׳ ארגון
 ױצאי לובלין בישראל ױציא לאוד את הספר. כעת דנה
 מתפשת ואומפת דזומד על פעולות חעוך, לימוד והשכלה
' בגיטו לובלין. המערכת v s ׳ w w > ' 

 דנה פרידמן

 מבוא
 את עבודתי זו על קהילת היהדדים בעיר לרבלין

 חילקתי כך:
 בתחילה, אתן רקע כללי על העיר בקצרה, כי לא
 יכולתי שלא לםפר על תחילתה של הקהילה המפוארת

 ותושביה לפני המלחמה.
 לאחר מכן התמקדתי בתקופת השואה, תוך סיפדר
 הדבר ושילוב הפרק על הױדנראט החשוב לי׳ מפני שהוא
 בעצם מםפר על התארגנות היהודים בזמן המלחמה;
 היחם בינם לבין עצמם ובינם לבין הממשל דהכובש
 הגאצי; על חששותיהם דדעתם בדזקשר למלחמה דעל
 ההחלטות, הוראות וכדדמה. ראײנתי את םבתי שושנה
 מנדלמילה שהיא נולדה ובילתה את שנות נעודיה בעיר
 לדבלין — על העיר, המלחמה, חײזז וזכרונדתיה. את הגב׳
 רבקה גולדברג, שגם היא ניצולת שואה, שאת שנות

 נעוריה בילתה בעיר לובלין.
 דלבםוף פרק קצר על התקופה שלאחר המלחמה,
 מה שנותר בעיר לובליך מן הקהילה היהרדית אשר היתה
 בדז״ — קהילה מפוארת ונודעת, שהקימה לה מוםדות
 וערכים לפאר ולתפארת לכל היהדות המזרח אירופאית
 ואשד הגיעדז לקיצה בתקופת מלחמת העולם השניה,

 אשר חרבה ונגדעה עד לשורשיה.
* 

 בחרתי לכתוב על נושא זה׳ למרות שכולם הזהירר
 דאמרו לי ״שזיה מדי קשה״ ו״לא כדאי לר״. בכל זאת,
 אני גאזז על שניתנה לי ההזדבלנות לחקור ולמצא על
 העבר הלא רחרק של תקופת מלחמת העולם השניה
 בלובלין שבפולין. לא היה קל, ואפילו קשה׳ למרואיעים
 ולי להיזכר בדבר הנדרא ובלתי־נשכדז זדז, לקרוא ולחטט

 בנושא.
 מאז דמתמיד רציתי לכתוב על הנושא הקשרר
 בשואה. ראגי מאושרת, על שנתנה לי ההזדמנות לכך.
 בתחילה חששתי מאו־ד, שלא יהיה לי מםפיק דודמר,

 או שהדבר יהיה לא קל עבורי. אך הנה — זה מה שיצא.
 היה לי קשה לראײן אנשים, כי יש הלא־מוכנים או
 לא יכולים לספר דלהזכר בתקופה אױמה זו בחײהם.
 כאשר הם עברו כל זאת רניצלו/ אר משפחתם לא. לכן
 ראײגתי את סבתי ואת הגב׳ רבקה גולדברג (שעמה
 נפגשתי במקרה בערב האזכרה לקהילה של לובלין,

 שהתקײם בת״א).
 אני מודה לסבתי שושנה מנדלכיילה על ששיתפה
 אותי בזכרונות מתקופה זך בדוײה, וסבי משה אשר

 לקח אותי לטכם דזזכרון לקהילה•
 אני מודה למר דוד שטוקפיש שהוא עיתונאי, עורר
 העתון ״קול לובלין״ ויד״ר ארגרן ירצאי לובלין בארץ,
 אשר הגעתי אלױ במקרה והוא נתן לי םפרים מספרײתו

 על הנושא — ובתמורה אגיש לו העתק מעבדדה זד.
 אני מודה לגב׳ רבקה גרלדברג, אשר הסכימה בשמ־

 חה לםפר לי עליה ועל זכרונותיה.
 אני מרדה לבלורה להםטוריזז, מר אדיה שטײנברג
 מחיפה, אשר שלח לי חומר שנכתב בידי תלמידי בית־

 ספרו בנושא.
 אני מודה למר אילך אפרת, שהוא ארכיטקט במקצו־

 עו ועזר לי בשרטוט האילן המשפחתי.
 לבסוױ אני מודה לגב׳ חנה באשר, אשר הדפיםה

 לי במרץ את עבודתי.
 לבםוח — בעבודתי זו אבקש להנציח את אנשי
 הקהילה המפוארת. וחשוב לי דבר זה כלאיד, כי
 אגי מײחסת חשיבת רבה לכך, שהנוער יהדרר
א על תקופת השואה ולרשום ו ר ק  הצעיר חײב ל
 בזכרונו את המאורעות הללו ולעולם, לערלם לא
 לשכוח. ^ דנה•

 הערכה כללית של המדרה:
 העבודה בתוכנה, היקפה, והגשתה הם מעל למתבקש

 במסגרת עברדה שנתית בכיתה י׳•
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 התוכן: הקפת בצורה ממצה, בלי להםחר לפרטי
 פרטים. את התקופה והװשא עליהם בחרת לכתוב.
 עסקת בנושא ברובדים שונים: מן ההיבט הכללי־
 העזודי, עד להיבט האישי בױתר... הצלחת לתת תחושה

 היםטורית ואישית במקום ובזמך.
 * הפרק על הירדגראט בלובלין — הוא ברמה
 גיתודוית גבוהה — בנית מםכת מגיבשת של פעולות
 הױדנראט בלובלין. בשילוב מברקר של דעתר האישית,

 כל זאת מתור מקורות ראשונײם.
 * בפרק העוםק במימד האנושי, בנוי כולר על
 ראיונות. יש בו מסר אישי בצד איפוק ורצון לשמדר

 על ראיה אױביקטיבית.

 לםיכום:
 מבחיגת התוכך, השימוש במסורות הראשונײם

 דניוזנוח מקורות — העבודה מעולה.
 כר גם העריכה וההגשהי

 * וזצד הױתר חלש בעבודה, נוגע לניםוח. בתחום
 זה יש מקום לשיפור.

 לדנדז.
 חששת שלא אקרא את עבודתך במלואה וברצינדת
 הראױה לה. אל דאגה! העבדדדז נקדאה באטיות, בתשו־
 מת לב מירבית ובהתרגשות רבה מאוד. לא נותר עמוד,

 שלא נקרא והערת שרלײם שלא זכתה להתײדוםות.
 לאחר קריאת העברדה, אני מבינה בדװק ממה
 חששת; השקעת בעבודה כל־כר הרבה רגש, נשמה,

 אהבה, מאמץ ומחשבה.
 הידיעה שאל כל זה לא יתייחסו ברצינווו העמוקה

 ביותר — היא ממש עלבון.
 בספר זה שבתבת, הצבת נר זכרון מרשים לא רק
 למשפחתך שנכחזידז בשואה רלשרידיה שניצלו. אלא
 לקהילת לובלין, לגיטד לובלין, למחנה ההשמדזז במײ־

 דאנק דליהדות פולין כולזז.
 התחושה שלױותה אותי כל זמן קריאת העבדדה,
 היא שלא ילדה צעירה וחיננית בכיתה י׳ כתבה אותה,

 אלא אדם בוגר בערכים ותכנים.
 דנה שונדז, עמוקה, רצינית ורגישה עולה מן הבתוב.
 משא של דדרות רובץ על כתפיר ואת רוצה לפרוק אותד

 — מעיז חוב שצריר לפרוע.
 רק האהבה הגדולה שבינר לבין םבתר, יכלה להוליד

 דחףו זה ותוצאה כל־כר משמעותית.
 שום צױן אד הערכה אינם מתאימים, עבודתר היא

 בקנה־מידה אחר רשונה ממה שנתן להביע בדױן קר.
 אני בטוחה שכתיבתה השפיעה ותשפיע עליר לאורר

 זמן•
 תרומתי, דתרומת ביה״ם היא מזערית דקשררה רק
 להזדמנות שנתנו לר לכתךב. כמורה אני גאה ומודה

 שבין תלמידי מצוײם גם תלמידים שכאלה.
 להורים, לםבא דלסבתא — אשריבם שגידלתם בת

 כזאת. ומי יתן ונזכה לראות ממנה נחת גם בהמשך.
 בהערכה רבה דבידידות:

 תלמה נורגלית

ן המלגה ע״ש בלה ת ם הרפז, ח י  חי
 מנדלסברג־שילדקרויט ע״ה, מחבר
ק ב־ דאנ י ם במי י ד ו ה י ה ר ״ ק ח מ  ה

 שנים 1941—1945״

 אירוע,על טהרת לובליך
 דוד שטוקנניש

 פעמים רבות השתתפתי באירועים כמו זה המתקײם
 הערב, אבל הפעם ליבי מלא וגדוש רגשות, זכרונות והדהורים,

 הקשורים בעיר זאם בישראל — לובלין.
 על מה ההתרגשות ן

 א) המלגה נושאת את שמה של ההיסטורױנית היהודית
 בלה מנדלסברג־שילדקרוט, בת לובלין, שנרצחה ע״י הגרמנים

 ביער קרמפיץ ליד לובלין, בשנת 1941.
 ב) חתן המלגה, חײם הרפזי, יליד הארץ ובנו של בן

 עירנו אברהם וקלרה גולדפינגר.
 ג) נושא העבודה — ״היהודים במײדאנק בשנים 1941—

 1944״, וכידוע, מחנה השמדה זה הוקם על אדמת לובלין.
 ד) מייפדי הקרן — משפחות מנדלסברג ושילדקרוט,
ת קרן מלגות ב־3 אוניברסיטאות  שתיהן מלובלין, שיזמו א

 בארץ להנצחת זכרה של בלה.
 בסיכום: ניתן להגדיר אירוע זה — ״על טהרת לובלין״.
 ולנקודה יהודית זו, כאילו מתהום השיכדזה, נמשך חײם
ו עבודה מצוײנת על בית מ על השואה ומגיש לנ ק ח מ  הרפזי ב
 המטבחײס הגרמני, המיועד לרצוח זקנים, נשימ וטף. הדא
 מספר לנו על ה״אידיאולוגיה״ והטכניקה של ה״רײד השלישי״,
 בתיכנון ובהשמדת יהדות אירופה, כשלתאי הגזים והמשרפות

 של מיידאנק היה חלק לא מבוטל בכך.
 ארגון ױצאי לובלין בישראל, השותף לקרן מלגזת ע״ש
 בלה מנדלסברג־שילדקח־ט, עשה רבות בשטח הנצחת הקהילה
 שלנו, כגון: הוצאה לאור של 2 ספרי יזכור — בעברית
ו אנדרטה לזכר קדושי לובלין ומײדאנק בבית ; הקמנ ש ^ י ב  ו
 הקברות בנחלת יצחק; 2 בתי־ספר, בחיפה וברמת־השרון,
 אימצו את קהילתנו ותלמידיהם משתתפים באירועים של
 הארגון; החל מ־1962, אנו מוציאים לאור שנתון ״קול לובלין״
 ובו חומר עשיר ומגװן על עברה של העיר ועל פעולןת הלנדם־
ב  מנשפטים בארץ ובחוץ־לארץ; ב״חדר לובלין״ בתל־אבי
 ברחוב דיזנגוף נמצא אזסף ספרים על לובלין או שמחבריהם
 ד.ם ױצאי עירנו, בנוסף ל־20 םפדי קודש (מדוזורים, סידודים
 והגדות לפסח), שהודפסו בלובלין עוד במאה הקודמת. השנה
 הגענו גם להסכם עם הנהלת יד ושם בירושלים והנהלת בית
ו ב־  יצחק קצנלסון בקיבױך לוחמי הגיטאות, על השתתפותנ
 פרױיקטים לאומײם של שני מוסדות הנ״ל, שבהם לובלין

 היהודית תמצא את מקומה המתאים והמכובד.
 ועוד משהו: בימים הקרובים ײמסר לדפוס התדגום העברי
 של ספרו של משה שולשטײן ז״ל ״בײם פנקס פון לובלין״ —
 ״ליד פנקסה של לדבלין״, ״חזױן דרמתי בערימה של אפר״,
 בתרגומו של שלמה שנהוד ז״ל, עם עטיפה ואױרים של
 ארטור קולניק. הספר ױפיע בשפת המקור — ײדיש _
 ובתרגום העברי לפי המקור שהופיע בשנת 1966 בפאריז.
 זה מפעל משותף של משפחת גולדבדג מחולון, ד״ר נתן

 בן־טובים ואדגזן ױצאי לובלין בישראל.
 למה, בעצם, אני מספר את כל זה ?

 כידוע, קײמת ספרות עשירה על לובלין היהודית. רבים
 מױצאי עירנו הנציחו את העיר בפרוזה, בשידה, בזכרונות,
 סיפרו על התפתחותה וכלױנה של העיד. אבל הערב אנו
 חולקים כבוד לנציג ״הדור שלא ידע את ױסף״, שלא הכיד
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ן א לובלינער ײד אין אנטי  דער אנטײל ט
 יװיפל מען זאל נישט האבן געשריבן װעגן ײדישן אומקום
 און װידערשטאנד אין די טרױעריקע יארן פון דער היטלע־
נג, איז דאס נאך אלץ אן אומאויסשעפלע־  ריסטישער אױסראטו
 כער קװאל, באזונדערס איצט, 40 יאר שפעטער. די שוין װינ־
־פארבליבענע אקטיװע אנטײלנעמערס אין בא־  ציקע, לעבן
 װאפנטן קאמף, דארפן ארויםברענגען די ײדישע גבורה. װײל
ס און דער סאוױעטישער בלאק,  נישט בלויז די נעא־נאצי
 לײקענען אפ אין זײער פראפאגאנדע דאס יספעציפיש־אױס־
 נעמלעכע פונעם ײדישן מארטירערטום מיט די זעקס מיליאן
 קרבנות, נאר אױך אין דעם פרײען דעמאקראטישן פראנקדײך,
 באמיט מען זיך צו פארשװײגן דעם פראפארציאגעל־ גרויסן

 ײדישן אנטײל אין װידערשטאנד־קאמף קעגן די נאציס.

 אױסער דעם סיסטעמאטישן פארלײקענען אדער פאר־
 שוױיגן, װירקט אויך דער פאקט, וואס די מערהײט ײדישע
 קעמפערס זענען געװען געצוװנגען אויסצובאהאלטן זײער
־  ײדישע אנגעהעריקײט און געהאט ״ארישע״, פאלשע דאקו

 מענטן.
 איך האב לעצטנס געתאט א שמועס מיט אן אקטיװן
יסגעצײכנט פון  קעמפער, װאס איז עטלעכע מאל געװארן או
־  דער פראנצויזישער רעגירונג פאר זײן העלדישן אנטײל
 נעמען אין װידערשטאנד אין דער געגנט פון ליאן—טולוז—
נטער דעם פראנצויזישן נאמען גאראנס, האט זיך  גרענאבל. או
נער ײד יהודה־לײבעלע גארזשי־ בלי  אחייסגעשײלט דער לו
 טשאנסקי. ״אהא! — פרעג איד אים — דאס ביסטו דער,
 װאס גיטעלע שילדקרויט־עדעלשטײן דערמאנט אין בוך פון
ל ז״ ״נײן, ענטפעדט ער, דאס  לובלין װעגן דער ײדישער שו
 איז מײן פעטער; מײן פאטער האט געהאט אין לובלין 10

 שװעסטערן און ברידער״.

נער משפחה גאחשיטשאניסקי י בלי  וװ איז זי, די גרויסע לו
 אין די גאז־אוױונס פון מײדאנעק, אוישװיץ און אנדערע
 טויט־לאגערן. און צװישן דער פארצוױיגטער משפחה, האט
 ארויסגעשײנט דאם הויזגעזינד פון שמואל אליהו גארזשי־
 טשאנסקי, װאס האט געהאט יחוס אבות און יחוס עצמו, מיט
ות, געװען א קענער פון תנ״ך און פון דער  א היתר רבנ

 נאצישן ווידעושםאנד
, פאריז ן א מ צ ל א ה ז ש  מ

 העברעישער שפראך. אז בערל פליישער, א פארמעגלעכער
 סוחר פון פעל פאר די גארבארגיעס, האט זיך געװאלט אײג־
 האנדלען אין יחוס, איז צושטאנד געקומען דער שידוך
 פון זיין טאכטער ברכה מיט שמואל־אליתון. דער שורער האט
 געשטרעבט, ער זאל װערן א שוחט, אבער לויט זײן כאראק־
 טער, איז ער געװען צו עמפינדלעך צו קענען דאס פראקטיש
 דורכפירן. ער איז אפילו נישט מםכים געװען ארײנצוגיץ אין
 שותפות אין דעם האנדל, װײל דערצו האט זיך געפאדערט
 בײצוזײן אין שעכטהויז בײם אראפציען די פעל פון די

 געשאכטענע בהמות.
 האט ער די ארעמע פרנםה פאר זײן משפחה געצויגן
געווארן פריװאטער לערעד פון העברעיש , ז  דערפון, װאס ר׳אי
 און תנ״ך. געװען אן אנהענגער פון דער ״מזרחי״־פארטײ
 דער צױניסטישער גײסט האט אויך באאיינפלוסט די קינדער.
 דער עלטערער ברודער, יוסף, האט געהערט צו דער ױגנט
ר סאמע ײנגסטער, יהודה־ ע ; ד ־צױן עלי נקע פו  פון די לי
יזאציע ״השומר הצעיר״.  לײבעלע — צו דער קינדער־ארגאנ
 די עלטסטע טאכטער, שײנדל, זואס מען האט זי גערופן
 יפה, האט געירשנט דעם פאטערס אינטעלעקטועלע פעיקײט.
 אן אױסגאם־גוטע שילערין אין דער הומאניסטישער גימנאזיע
ר קאמוניסטישער ע  און דארט באאײנפלוסט געװארן פון ד
 גאולה־אילוזיע. דאס האט זיך גיך אויסגעװידקט אױף אירע
 צװײ שװעסטערן און צװײ בדידער. פאר איר פאליטישער
 אקטיװיטעט, איז זי געװארן אויסגעשלאסן פון דער גימ־
יסערגעװײנלעכער פעיקײט, װאם ק איר או  נאזיע. אבער א דאנ
־ , אנ  אלע האבן אגערקענט, איז זי׳ נאך א קאנקורס־עקזאמען
 געקומען אין דער פוילישער מלוכהשער גימנאזיע. זי האט
 געמאכט די מאטור׳ע און איז אנגעקומען אין װארשעזוער

 אונױוערסיטעט.

 זײער שטוב האט זיד געפונען אין סאמע לעצטן הויז
 פון דער לובארטאװסקי גאס. שוין בײ די לאנקעס. די הײם
 איז געווען א טרעפפוגקט פאר שטודירנדיקער און קאמוניזירנ־
 דיקער יידישער ױגנט. דער טאטע האט דאס טיף מאראליש
נדער זענען  איבערגעלעבט, װאס זײנע פינף גוטע, פעיקע קי
 אוועק אויף אנדערע װעגן און דינען פרעמדע געטער מיט

 אזא חסידישער התלהבית.
 איין מאל טרעפט ער אלע דרײ טעכטער האלטן זיך פאר
 די הענט און זינגען אין מיטן גאס. דאס האט אים שוין
 ארױםגעפירט פון זײן שטיל־עניװתדיקן כאראקטער: ״װאס
רה צי פורים ?״  איז הײנט״, פרעגט ער מיט כעס, ״שמחת־תו
ה אז מען האט זײ געפירט ארעסטירט. י  ארויסגעװיזן האט ז
 די פאליטישע אקטיװיטעט פון די קינדער, האט נישט־װינציק
 געשטערט אין דער פרנסה פאר א פריװאטן העברעישן לערער.
 אבער די ײדישע מאמע האט מיט ליבשאפט ארומגענומען אירע
. זי  קינדער און זײ פארדעקט װי א קװאקע אירע המדעלעך
 האט מיטגעלעבט מיט אלע פראבלעמען און געשעענישן פון
ג בײ אירע  די קינדער. אז זי האט נאר געהערט א קלאנ
 שכנים, אז מ׳האט עמעצן ארעסטירט, האט זי גלײד ״בודק־
 חמץ״ געווען אין אלע װיגקעלעך, אפשר האבן עפעס אירע
 קינדער ״טריפהנע״ זאכן. אײן מאל בײ אזא קאנטראל, האט
 זי געפונען א רויטע פאן, אבער נישט געװאלט װײ טאן
, האט זי די ״סחורה״ אװעק-  אירע קינדער און זי פארברענען
 געטראגן צום זײדן — דארטן װעט מען דאד נישט זוכן.

> 
 את העיר ותושביה היהרדים, את חײהם הציבורײם, הדתײם,
י והאוניברסלי. והנה, חײם  התרבותיים, את חזונם הצױנ
 הרפזי מוצא לו אתגד דװקא בנושא השואה ומתמודד עם
לדות ה״ציביליזציה״  אחד הפרקים האפלים והאכזרײם בתו
ו כמה ספרים בפו־  הגרמנית, ששמו מיידאנק. נמצאים ברשותנ
ת וביידיש על מחנה ההשמדה בלובלין. אבל בעברית אין י  לנ
ו נ  הרבה תיאורים על הגיהנום הזה עלי אדמות. הודות לרצו
 ומאמצױ של חײם, זכינו לעבודת מחקר מצוײנת, המצדיקה
קת המלגה ע״ש בלה מנדלסברג־שילדקרזט, אלא  לא רק הענ
דבך חשדב בחקר  גמ להוקרה ולהעדכה ספרותית־היסטורית, כנ

 המרטירולוגיה היהודית בשנים 1939—1945.

 ברכתי החמה בשמי ובשם ארגון ױצאי לובלין בישראל
 לפרופסור דניאל קרפי, לחבר השופטים, למײסדי המלגה
 ואחרון אחרון חביב — לחתן המלגה. מי יתן, שעוד דבים
ו בהיס־  מהסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, יתענײנ
 טוריה של עמנו, יקדישו את לימודיהם לנושא השואה והגבורה.
ד. בעבודתו ״יוזודימ א מתענײן בעתי  השוכח את העבר, ל
 במיידאנק בשנים 1939—1945״, הוכיח חײם הרפז, את דבקותו

 ונאמנותו לשורשים של העם היהודי.
 תבוא עליד הברכה, חײם. חזק ואמץ!

 (מתוך נאומו בעדב חלוקת המלגה ע״ש של
 בלה מנדלסברג־שילדקרוט לחײם הרפזי, מטעם
 הפקולטה להיסטוריה של ארניברסיטת תל־אביב)
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 אים איז אבער געװען אויפפאלנדיק, וואס די טאכטער האט
 געברענגט צום באהאלטן. דערזען די רויטע פאן פון זײנע
 אײניקלעך, האט ער דער טאכטער דערלאנגט צװײ פעטש.
 די מאמע האט געװײנט פאר צער און בושה — און דער
 מאמעס װײטיק האט זיד איבערגעטראגן און טיף אײנגע־

 קריצט אין די הערצער פון אירע קינדער.

 אין יאר 1936 איז דער עלטערער זון, ױסף, געצוװנגען
 צו אגטלױפן קײן רוסלאגד, צוליב דער געפאר צו װערן
ט לאנג האט געדויערט און סיזענען אנגעקומען ש  ארעסטירט. ױ
 ביטערע בריװ, געשריבן אויף א פארשטעלטן אופן: ״אז דער
 בעקער וװינט זײער װײט״ און ענלעכע צײכנס. לײדער, האט
 דאס גישט געװירקט אויף אפצוהאלטן די אנדערע פארצוזעצן
ניסטישע טעטיקײט. די מיטלסטע טאכטער װערט  זײער קאמו
 ארעסטירט. אין 1938 איז געװען א געפאד, אז אױך דער
 ײגגסטער זון זאל װערן ארעסטירט. די ארעמע, אנגעװײטיקטע
 מאמע האט מיט די לעצטע גראשנס אים ארויסבאגלײט פון
 דער הײם צו דער טשעכישער גרענעץ און מיט מוטערלעכן
 צער געזעגנט אויך דער ײנגסטן זון. ער פאלט אבער אדורך
 און מען שיקט אים צוריק. כדי נישט ארײנצופאלן צו דעד
 פױלישער גרענעץ־װאך, איז ער געצוװנגען איבערצוגײן א
ירענעם טייך. ער קומט צוריק קײן לובלין און  האלב־געפרו
 באהאלט זיך אויס בײ זײנס א חברטעס עלטערן, די משפחה
 גוטעדמאן. (זי לעבט אין קיבוץ עברון — דאס איז זהבה
ק דער פינאנסי־עלער הילף פון דער  ליכטעגבערג). א דאנ
 משפחה גוטערמאן, איז ער װידער אומלעגאל אפגעפארן

 פון פוילן.

 בעת דעם היטלעדיסטישן אנפאל אױף פוילן אין 1939,
 איז שוין בײ די גארזשיטשאנסקיס געװען אן אייניקל פון
 דער עלטסטער טאכטער. די שרעקלעכע צײטן אונטער דער
 בלוטיקער הערשאפט פון די דײטשע בעסטיעס, האבן זיך
 גלײך אראפגעלאזט אויף דער ארעמער הײם• און װאס קען
 נאך זײן ארעמער און אײנזאמער, אין אזעלכע אוממענטשלעכע

 צייטן, װי א משפחה פון א העברעישן לערער י
 און די גוטע, טרײע, איבערגעגעבענע מאמע, מיט דעם
 אויסגעאײדלטן טאטן, די פעיקע שװעםטער, װאס זײער
 מענטשלעכקײט האט אויף זײ אזוי געװירקט, זײ זאלו װערן
ל זײ האבן אװדאי נשמהדיק געירשנט דעם ײ  װעגעטאריאנער, װ
 טאטנס װידערגעפיל צו זען א געשאבטענע בהמד• — אט
 די משפחה גארזשיטשאנסקי האט געטײלט דעם פינצטערן

ר לובליגער עדה. ע ש ^  גורל פון דער גאנצער י
 בלויז אײן שװעסטער האט זיך באוױזן צו ראטעװען.
 דער זון ױסף, װאס איז געװען אין ראטן־פארבאנד, איז אין
 1937 געװארן ארעסטירט און אומגעקומען אין א שקלאפן־
ה אינעם פעריאד פון כרושטשאװס ממשלה אין יענעם ע ג א  ל
 לאנד, איז דערהאלטן געװארן אן אפיציעלער דאקומענט, אז

 נאכן טױט איז ער געװאדן רעזזאביליטירט.
ד אויף דער בעס־ ר־תמי  זאלן די פאר שורות זײן א נ
נער משפחה פון דעם העברעישן  טיאליש אומגעבראכטער לובלי

 לערער שמואל גארזשיטשאנםקי.
 דער סאמע גליקלעכסטער פון דער משפחה, האט אין
 1938 דערגרייבט די שטאט פאריז, וװ אויף יעדער מלוכהשער
: ״פרײהײט, בן  געבײדע איז מיט גאלדענע אותױת אנגעשדי
 גלײכהײט, ברודערלעכקײט״. פאריז האט אים אבער באגעגנט
 וױ א בײזע שמיפמאמע. די לופט איז שוין געװען פארסמט
ד געטראגן פון שכנישן  פונעם נאצישן גײסט, װאס האט ז
 לאנד. א װילדער שאװיניזם און האם קעגן די אויסלענדער,
ע מענטשן. א בײזער ג נ  און גאר באזונדערס — קעגן די ױ
ע ײדן פון  געיעג אויף די לעגאלע און אומלעגאל אנטלאפענ
 דײטשלאנד, עסטרײך, פוילן. מ׳האט זיי ניישט געגעבן קײן

 רעכט אויף ארבעט.
 מיט דער גאנצער שװערקײט דערפילט יהודה גארזשי־
 טשאנסקי די עלנטקײט און דאכלאזיקײט, אן דער משפחה־
 היים מיט איר װארעמער אטמאספער פון נאענטקײט און

 א גרר8ע וױדערשטעגדלעד אין דעד אקופירטעד פראנהײיד —
 כראש 19« לײכל גאזשיטשאנפקי.

 קעגנזײטיקער זארגעװדיקײט אין דער הײמישער לובלינער
גע ארבעטס־ ר זוכט וװ צו פארקויפן די צװײ ױנ  םביבה. ע
ל סטאליער. ב ע  הענט, הגס ער איז שויז א קװאליפיצירטער מ
 צײטווײליק האט ער זיך אויפגעהאלטן אינעם תיסטא־
 רישן ײדישן ״אזיל״ אויף מאנמארטער, װאס איז נאך אין
 19טן יארהונדערט געשאפן געווארן דורך דער ײדיישער
 קאנסיסטאריע פאר אדורכפארנדיקע יידישע הײמלאזע. דא איז
 שטענדיק געװען א געפאר, אז פאליצײ זאל קומען קאנטרא־
 לירן די דאקומענטן און װערן ארויסגעשיקט פון פדאנקרײד.
בה צו װעמען זיך גײסטיק צוצו־  זוכנדיק א ײדישע סבי
נג מיט דעד נדו ר צום גליק געפונען א פארבי  טוליען, ד»אט ע
 ײדישער סקויטן־ארגאניזאציע ״עקלערער איזראעליט״. זײ
 האבן געהאט לאנדװירטשאפטלעכע פונקטן פאד דעד צױ־
 ניסטישער ױגנט, וואס האבן אין דער זעלבער צײט געדינט
ט ערדארבעט, מיטן נ ג  וױ אגראר־שולן צו לערנען ײדישע ױ

 ציל, עולה צו זײן קײן ארץ־ישראל.

ץ א װירטשאפט אין  גארזשיטשאנסקי איז אנגעקומען א
 שטעטל מואסאק, דרום־פראנקרײך, עטלעכע פופציק קילא־
 מעטער פון טולוז. די װירטשאפט האט געהערט צו דעם על־
 זאסער ײד ױסף װײל, װאס האט זי איבערגעגעבן דער
 סקויטן־ארגאניזאציע. אין דער געגנט האבן זיך געפונען נאך
יעס פון נדער־קאלאנ ר קי א  װירטשאפטן, װאס האבן געדינט פ
יזאציע ״אזע״. זוי א סטאליער, איז ער  דער הילפס־ארגאנ
 געװען אײנער פון די ניצלעכסטע אין דער װירטשאפט, וװ
 ער האט געפונען א נייע היים און סביבה פיז אידעאליס־

 טישער ױגנט.

ג 1ואט געדױערט די אידיליע. אין די ערשטע  גישט לאנ
 טעג פון דער מלחמה צװישן פראנקרײך און היטלער־דײטש־
 לאנד, האט מען ארעסטירט אלע געװעזענע דײטשישע און
 עסטרײסישע בירגעד. דאס איז געװען די ביטערע איראנ׳־ע
ת פון דײטשישן• ו נ ב ר  פון דער בױראקראטיע, אז גראד די ק
 פאשיזם, װאס האבן זיד געראטעװעט מיטן אנטלויפן קײן
ת פון דער ו נ ב ר ײ ק  פראנקרײך, זענען אין דער ערשטער ר
 מלחמה און װערן ארעסטירט — די עסטרייכישע און דײ־
 טשישע ײדן. אזוי װי די מערהײט ױגנטלעכע אין דער װירט־
 שאפט איז באשטאנען פון די דאזיקע לענדער, איז דער קא־
ט זיך צעפאלן. ס׳האט נישט גע־ ע מ  לעקטיװ אין מואסאק כ
 נומען לאנג,- די נאצישע חילות פארנעמען פאריז. ס׳איז
ג נ ת י ג ע  געשלאסן געװארן דער װאפנשטילשטאנד מיט דער ר
 פון פעטען און דרום־פראנקרײך געהערט צו דער ״פרייער

 זאנע״ פון דער װישי־רעגירוגג.

 די סקויטן־ארגאניזאציע, צוזאמען מיטן קאמיטעט צו
 העלפן די ײדישע קינדער, האט גענומען ראטעװען די קינדער,
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נטער דער דײטשער אקופאציע. און מען האט אנגע־  װאס או
 הויבן מיט א סך שװעוײקײטן ברענגען די קינדער אין די
. װי נאר ראבערט גאמזאן,  עקזיסטירנדיקע אגראר־װירטשאפטן
יזאציע האט זיך באפרײט פון  שעף פון דער סקױטן־ארגאנ
־  דער ארמײ, האט ער גענומען זארגן פאר די איבערגעבלי
ץ שארי, ע ױגנטלעכע. מיט זײער מיטהילף ד«אט מען א נ ע  ב
 7 קילאמעטער פון מואסאק, געדונגען א פארלאזטן שלאס
 מיט 50 העקטאר נישט באאדבעטע ערד. 25 ױגנטלעכע, אין
 עלטער פון 16 ביז 23 יאר, האבן מיט ענטוזיאזם אנגעהויבן
 אױפשטעלן דעם ״מאדעל״ פון א קיבוץ. אנגעפירט מיט דער
ר שרײבער און פעדאגאג ע  דערציערישער ארבעט, האבן ד

 יצחק פוגאטש און זײן פרוי.

ג נ נטער דער אנפירו  אין 1941 האבן די ױגנטלעכע, או
 פון א פױלישן אגראנאם, אנגעהױבן מיט ענטוזיאזם באאד־

 בעטן די װירטשאפט.

זירט געװארן דה־לײב גארזשיטשאנסקי איז מאבילי הו  י
 אין דער פראנציזישער ארמיי, ארײנגעפאלן אין דעם קלײ־
 נעם קאנט״נגענט, װאס די דײטשישע אקופאציע־מאכט האט
יבט דעם גענעראל פעטען צו האבן אין דער פרײער  דערלו
בן צוגע־ ר מיט זײן גאנצער נשמה, איז ער פארבלי ע ב  זאנע. א
 בונדן צו זײן גײער הײם אין דער װירטשאפט אין שאדי,
 און יעדן פדײען טאג פון דינםט פלעגט ער קומען אהין.
 פוגאטש שרײבט אין זײן בוך ״שאדי״ (זײט 42־43)׳ אז װען
 יהודה איז דארט געקומען, האט ער זיד אײגנעשפאנט אין
ר האט געהאלפן . ע  דער ארבעט, ביז צום מוזן אװעקפארן
ן . ״מיט ליבשאפט פלעג  שטארקן דעם גײסט פון קאלעקטױו
ט פארן  מיר צו אים שרײבן בריװ. מיר האבן אים פאררעכנ
 בעסטן איבערגעגעבעגםטן חבר. איך ד»אב פאדויםגעזען
 יהודהן אלס פארװאלטער אנצופירן אין דער נאענטסטער צו־
ק געװען א ר װירטשאפט, װאס איז גלײכצײטי ע פט מיט ד נ  קו
גע קאדערן אנצופירן מיט דער ײדישער ל צוצוגרײטן ױנ  שו

 ױגנט״ — שרײבט פוגאטש.

־  אנהייבנדיק פון יוני 1942, האט די װישי־פאליצײ אנ
 געהויבן אפט צו באזוכן אין דער וױרטשאפט, און יעדער
 באזוך — מיט נײע דעקרעטן. ערשטנס, האט מען פארװערט
 צו בלײבן אין שארי די אויסלענדער, װאס זענען געקומען
 קײן פראנקרײך באך 1936 ; שפעטער — די װאס זענען גע־
יבט בלײבן ן 1933. צום סוף האט מען בלויז דערלו  קומען פו

 די געבוירענע אין פראנקרייך.

 וװ זאלן גײן די אנדערע ו ם׳איז געװארן קלאר, אז דאס
 איז א שפיל מיטן מלאך־המװת. 15 טעג אײדער די דײטשן
 האבן פארנומען די פרײע זאנע אין פראגקרײך, איז יהודה
 באפרײט געװארן פון דער ארמײ. דער עדשטער װיזיט פון
ר װירטשאפט, איז אדורך אן ארעסטן. ױם־ ע  די דײטשן אין ד
יבן זד דעפארטאציעס אין די  כיפור 1943 האבן זיד אנגעהו
 ארומיקע שטעטלעך, וװ ס׳זענען געװען אויסבאהאלטן יידן.
נדער־הײם אין  אין זעלבן טאג איז מען אויד באפאלן די קי
 מואסאק. די קינדער, װעלכע מען האט נישט באװיזן אויס־
, זענען פארהאלטן געװארן, ויי TW די עלטערן  צובאהאלטן

 פון די קינדער, װאס האבן געװױנט אין שטעטל.

ט װײטיק און צער  די אײנוװינער פון שארי האבן מי
לו פאר־ ט די בליענדיקע וױרטשאפט, װאס האט אפי  פארלאז
ר נאך װײטיקלעכער איז געװען ע ב  מאגט א טראקטאר — א
ן די חבדישע משפחה. פוגאטש מיט זײן פרוי  פונאנדערצולאז
 זענען אװעק אין דער שװײץ. אנדערע האבן געזוכט װעגן קײן
 שפאניע. גארזשיטשאגםקי און נאך דרײ חברים באשליסן צו
נדן מיט דער װידער־  בלײבן אין פראנקרײד און זיד צו פאדבי
. ראבער גאמזאן האט זײ קאנטאקטירט ג נ ו  שטאנד־באװעג
 מיט א פאסטאר אין שטעטל לאטראק, װאס האט זײ בא־
־ י צו זירטע פראנ  זארגט מיט ארישע פאפירן, װי דעמאבילי
 זישע סאלדאטן און מען האט זײ אײנגעארדנט בײ דער פוי־
 ערישער משפדוה זואבר. פון דארטן זענען זײ אנגעקומען אר־

 בעטן װי װאלדהעקער אויפן ״מאנטאן נואר״, געוװינט אין
נעם שטאטראט די שפײז־קארטן וױ  א בודקע, באקומען פו
ר זײער ציל איז געװען נושט ע ב  פיזיש שװערע ארבעטער. א
אר קעמפן , נ  בלויז איבערצולעבן די ביטערע מלחמה־יארן

 קעגן די נאצישע רוצחים•

 יהודה איז געפארן קײן טולוז. אים איז געלונגען זיך
דן מיטן װידערשטאנד־אטריאד אויפן נאמען פון נ  צו פארבי
ע (װאס איז געקעפט געווארן מיט דער גיליא־ ג ל לאג ע ס ר א  מ
 טינע, לויט אן אורטײל פון פראגצויזישן װישי־געדיכט. א
ירענער אינעם שטעטל אױשװיץ, עולה געװען קײן ארץ־  געבו
 ישראל, געארבעט װי א מעכאגיקער אויף דער באן אין
ניסטישער טעטיקײט, ארױסגעשיקט גע־  חיפה. פאר זײן קאמו
 װארן פון לאנד. אין 1929 אנגעקומען קײן פראנקרײך, גע־
נטערנאציאנאלער בריגאדע אין שפאניע,  קעמפט אין דער אי
ג אין טולוז. ארעס־ נ ו ד־באװעג  אנגעפירט מיט דער װTעףשטאנ
אר 1943 און צװײ חדשים שפעטער  ט״קט געװארן אין פעבדו

 געקעפט געװארן).

ר 135־ ע פע איז געװארן אײגגעשלאםן אין ד ־גרו  די שארי
 סטער בריגאדע, װעלכע האט אנטײל גענומען אין אלע מילי־

ר ע  טערישע אקציעס קעגן די דײטשישע אקופאציע־כוחות. ד
ר איז געװען גאסטאן, א ױומענישער ײד. די  קאמאנ

עס: צעשטערט דדײ אװיא־  צװישן די באדײטנדיקע אקצי
יט־אורטײל איבערן פראקוראר ; אויסגעפירט דעם טו ן ע  נ
 פייער לע ספינאס, װאס האט געפאדערט דעם קאפ פון מאר־
; ס ע צ װ א ס א ל ; אטאקירט די קאזארמע פון די װ ע ג ג א  סעל ל
 זײ איז אויר געלוגגען צו אנטװאפענען די היטער פון א
ר דער דײטשישער ארמײ און א  גרויםן סקלאד מאטעריאלן פ
י ר װישי־פאליצי ע ; אטאקירן דעם שעף פון ד  אים אױפצורײסן

.  און אנדערע קאלאבאראטארן

טיקער קעמפער יהודה איז געװארן קאמפרא־ ר מו ע  װען ד
־  מיטירט אין טולוז, האט מען אים איבערגעשיקט קײן מאנ
ד אין יענער שטאט נ א ט ש ר ע ^ נעם ו ר קאמיסאר פו ע  טאבראן. ד
ער פון ארץ־ישראל, אב גאטעסמאן, א געקומענ  איז געװען ז
ג און ס האט זיך באטײליקט אינעם שפאנישן בירגער־קרי א  װ
ג פון  געפאלן אין קאמף דעם לעצטן טאג פאר דער באפריױנ

 טולוז.

י גרופע אונטערן באמען הענחי קאל, מיט װעלכער  ו
, האט מען  גארזשיטשאנסקי האט אנגעפירט אין מאנטאבראן
נעם ארטי׳קן װידער־ ר פו  איבערגעשיקט קײן קאדמא. קאמאנדי
על ט־קאלאנ אנ ר בראזיליאנער לײטענ ע ד איז געווען ד  שטאנ
. גארזשיטשאנסקי איז בא־ ים עדמאנט)  קארװאלא (פעסװדאנ
 שטימט געווארן צו זײן דער פארטרעטער פון אטחיאד־
ר אין קארמא. אין זײנע רייען האבן געקעמפט א סך  קאמאגדי
־גרעבער. דאס שטעטל האט א  פױלישע און שפאנישע קױלן
 היסטארישע רעװאלוציאנערע פארגאנגענהײט. די שטאט
 איז געװען די ערשטע, וואם איז באפרײט געװארן דורך די
 װת־ערשטענדלער, אײדער די ארמײ פון די אליאירטע איז
 געקומען. דעם 1טן סעפטעמבער 1945, האט דער נאציאנאלער
יזישע פארטיזאנער, מיט דער  ראיאן־קאמיטעט פון פראנצו
ט־קאלאגעל קארװאלא, ארויסגעגעבן די אנ  חתימה פון לײטענ

. ג נ  װײטערדיקע דערקלערו

 ״יהודה לײכ גארזשיטשאנפקי, 3פעוודאנים הענדי ?אל,
 איז געיוען א דרייפגזער, איכערגעגעכענעד אװ אינפוע־
 ליגענטער דאיאן־אנפירער. ער האט אויפגעפירט זיינע
 פונקציעפ אץ פזולוז און מאנטאגאן אין אומלעגאלע כא־
 דיכגונגען. שפעטער, נאף דעף באפרײונג״«מ טולוז, איז
ד געפיל פון י  נאד מער געזןרמען צופ אױפדײה זיױ ה
 פאראנטווארטלעפהײט אמ זיינע װיפטייןע אײגנשאפטן פון
 אן אנפידער. זײן דיפציפלין, איפערגעגעפנקײט, שנעלע
 אריענטאציע האכן אימ געמאבט פ1אד אײגעפ פון די
 בעפטע מיטארבעטער אין דעף אנפידונג. ײען מיר האפן
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 צפורה דםסל־וײסלפיש
% 

ם / > נ 1 > ל > מ ת ה ש ן ש > ה ב ח צ ר נ < ש ת ח פ ש מ  ל

 רק במילים בכם התגשמה האימרד.: לעתים אחשוב: רק במילים
 אתכן אזין, ״בגיהנום תשרף״ — אזלו המילים• אתכם אזין

 למזון אחר, והרי מקום זה, הישנן עוד — והמילים —
 אינכם זקוקים עוד. רק לרש1עים נועד... שיתאימו? נוטפות — דם.

 רק במילים והמזון: יש אומרים:
 זכדכט אקדש: מילות — נוטפות דם, הזמן מרפא,
 קדושים הײתם — של עלבץ אד הריחוק

 במותכם. ובאב צורב. אינו פרעל. גני־יהודה, 10.7.84

 טיט גדויפ פאדױערן אדן װײנױ? זיך דערוװפט װעגן דעמ
 פאלו איו קאמף פון ?אמענדאנט גאטעפמאן (האפיטאו
 פיליפ), איז הענרי קאל (גארזשיטשאנפהי) אנפארטרױט

 געװאדן אנצופירו טיט די קאמפפ־גרופן״.

ר פון 17טן  דער באפעל נומ׳ 47 פון דער קאמענדאנטו
ע־  מיליטעףישן ראיאן, באפולמעכטיקט צו פארעפנטלעכן די נ
ר דער א  מען פון די אלע, װאס האבן זיך אויסגעצײכנט פ
ג פון טולוז. װערט באזונדערס דערמאנט, אז זשאן  באפריױנ
 גארזשיטשאנסקי האט זיד אויסגעצײכנט אין געװאגטע אק־
ג נ ט; אנטייל גענומען אין דער באפרײו פאנ  ציעס קעגן אקו
; האט זיך װײטער אויס־ י א און אלב מ ר א  פון די שטעט ק
י בלוטיקע קאמפן צוױשן 14טן און 21סטן  געצײכנט אין ד
 יזלי 1944 ; דעם 20סטן אויגוסט 1944 אטאקירט א דייטשישע
 קאמאנדא צװישן דער שטאט קאיא און מאנטאבאן. ער װערט
 אויסגעצײכנט מיט א קריגס־מעדאל — א זילבערנער שטערן.
 דער באפעל איז אונטערגעשריבן דורכן קאלאנעל רענא, פאר־

 טרעטער פונעם גענעראל, דעם 25סטן נאוועמבער 1945.

ג פון 29סטן אױגוסט 1953, נ  און אט איז די גאשטימו
 אפגעדרוקט אין ״זשורנאל אפי׳סיעל״ פון סעפטעמבער 1953 :

 ״זשאן גאראו (יהודה גארזשיטשאנפקי), דער ?עמפער וואפ
 האט אױפגעפירט װיכטיהע מיליטערישע אסציעפ איו דער
 35פטער כריגאדע איוי ןיד אױפגעצײכנט. אין פיל אקציעפ
 קעגן די שונאיפ פון פר&נ?רײך, מיט דדײפטקײט און
 ?אלטבלדטי?ײט, אלפ אנפידעד פוז א גרופע ?עמפער
 אינעפ הארץ פװ דער שטאט טולױ — האט ארױפנעוױזן
 אויפערגעװיינטלןןפע אײנפאלעריש?ץיט און געוואגטנץיט
 אין די האמפן אין די שטעט קארמא, זשורעוױעל און טאר
 און אין פאדלויר פיו די פײנטלעפע אטאקעפ צוױשן
 ?עהארפ און מאנטאפאן בעת די קאמפן פאר דער בא-
 פריױנג — װערט אױפנעציימט פאד זײנע העלדישע אויפ־

 טוען מיט 8 הריגפ־מעדאל מיט פאלמען.

 אונטערגעשריבן:
 פרעזידעגט פון דעד פראנצױזישער רעפופליק, ר ו ע נ D א ך

; ל א י ד  א
. ״ ן ע װ ע ל  פארטײדיהונגפ־מיניפטעד — פ

ר שארית־הפליטה, ע ע ל ב ו ר דער ל א ד פ  איז אװדאי א כבו
 אז אירס א לאנדסמאן האט דידעקט, וױ א קאמאנדיד, אבטײל
 גענומען אין באפרײען א שטאט אין פראנקרײד פון די דײ־

 טשישע בעסטיעס.

 די דאזיקע ארבעט שטיצט זיך אויף אײני׳קע דאקומענטן
 און פערזענלעכן עדות־זאגן פון יהודה־לײב גאדזשיטשאנםקי
ת פון דער קולטור־געזעלשאפט־  (זשאן גאראן), אויף דער עדו
־  לעכער טוערין, םעקרעטאר פון דער לובלינער לאנדסמאנ
ט די , װאס האט געקענ  שאפט, טעשקע פארשטעטער־קארמאן
 משפחה אין לובלין, פאליטיש געארבעט צוזאמען מיטן ברו־
 דער ױםף גארזשיטשאנסקי׳ װי אויד אױפן דערמאנטן בוך
 פון יצחק פוגאטש ״שאדי״ (אדיף פדאנצויזיש), און זײנס

: ר  א פערזענלעכער ברױו צו מי

 ״חשוכעי אװ ליבעד פריינד משה זאלצמאן• זײט מוחל,
 װאפ איד ענטפער שפעטלעף אױף אייער אויפפידלעכן
 פריזו. ?ודפ־פל דאנ? איד פאר די גרטע רוערטער װאפ
 איד זאגט װעגן מיין וױיניקײט, רועגן דעם ?אלע?טיװ
 ״שארי״ און פיין אלטן, גדטן פרײנד יהודה גאדזשיטשאנ־

 פקי׳ וועלפער טראגט איצט 8ן אכדערן נאמןןן.

 אלץ װאם איף זאג װעגן אימ אץ מיין כיד׳ TOP איד איצט
 גאשטעטיקן. דער אמאליתער גוטמוטיקער, נעטרײער און
 ?ולטור־ליגהאכנדיהער בחורל, האט זיך לגטרי גיט גע־
 ביטן. די מצוות־טוכות װאפ ער האט דאן געכראבט פװ
 זיין לוכלינער יידישער הייפ, איז איינגעקריצט אין זײן
עלמ  נשמה• זיך טרעפן טיט איפ היינט, האכ איד דעפ ז
 גענופ וױ טיט עטלעפע פערציה יאר צוריק — נאך די
 שרעקלעפע צײטן, װאפ 8יר אלע האפן דודפגעטאפט. איד
 געפין איו אימ תמיד די זעלפיהע נייגוכג צו ?ולטורעלע
 און גײפטיהע ווערטן. פ׳איז פאר מיר א באזתדערע פרײד
 מיט איפ צר רעדו ױעגן אלרועלטלעפן און ײדישן הומא־
 ניזמ, הגם װי יעדער מענטש אין די זעפציהער יארן, און
 כפרט א פוילישער ײד, װעמענפ עלטערן האבן געחאט
 אזא גרױליהן פון», איז זיױ לןןפנפױעג װײט גיט געווען
 ?ײן לײפטער. מען געפינט נאף בײ איפ זײן אמאליקע
 ״?ינדער־שטופע׳/ די אײדלהײט פוז זײן פאטער, דעף
 העפרעישער לערער, וױ די איפערגעגעפכקי־יט פון זײנע
 שװעפטער אמ פרידער צו אן אידעמל, פאר װעלפן זײ
 האפן זיד «ל,ריפ געװען. מיט א ריױ דעאליפטישן כלי?
י זיד כישט אוגטער.  ?וקט ער אויף דער וועלט׳ יאף גיט ע
 ער געפינט זײן טרייפט אץ די רועלט־כארימטע דעניוער.
 װעלפע װײזן איפ אויף א ליפטיקער צוקונפט פאר דער

 מעכטשהײט כפלל און דעמ ײדישן פאל? פפרט.

 איד גלויפ, «ז איר האט דא אן אױטענטישן פאדטרעט
 פון מײן אלטן אוו נאענטן פריינד יזזודד,!

 זײט פייײילשד געגריפט, אײער, י. פ ו ג א ט ש.״
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 השמות יהוו• לובלין
 מתתיהר הורן

 בפולין, לפני מלחמת העולם השניד,, הקונסטיטוציה הבטי־
 חה כביכול שװי זבוױת לכל האזרחים. אך היהודים הױ
 שײכים לדרגיה השניה. עליהם הוטלו המיסים הגבוהים בױתר,
 המצב הכלכלי היה בכי רע. כמו כן זזמצב הפוליטי: איסור
 השחיטה, ״נומרוס קלאהוס״ לסטודנטים היהודײם באונײ

 ברסיטאות.
 האנטישמױת היתה מושרשת בלבם של הפולנים. היה קל
 להסי־תם כנגד היהודים. ואמנם, מדי פעם ד.ױ הגויים מתנפלים

 על היהודים בצורה רצחנית והױ בוזזים את רכושם.
 פעם השתתפנו בישיבה עם ההיזזלה הצױנית בלובלין,
 שדנה בבעיות חשובות. הישיבה נמשכה עד השעה שמײם
 בלילה. בסױמה, החלטנו כמה צעירים לטייל ברחוב הראשי —
 קראקובסקה־פשדמײשטשה. כשהגענו לגן העירוני, ראיגו
ב: ״ארגון הנוער הפולני  שלט גדול מול הגן, בו היה כתו
 או.נ.ר.״ החלטנו להסיר את השלט. בדקנו את הסביבה, לא
 היתה נפש חיה — דכך הורדנו את השלט, קרענו אותו לגזרים
 וחילקנו אותו ביגנו למזכרת• הדבר נודע להנהלה הצױנית,
 נדרשנו לבירור. הם הסתײגו מהמעשה וביקשו להמנע ממע־
 שים דומים. רק הגב׳ בלה דובזשינסקי אמרה: ״תבורכנה

 הידיים שעשו את זה״.
• 

 בגמר מלחמת העולם השניה, קיבלנו מידע מדזײק ױתר
 על השמדוז יהודי לובלין.

 בשנת 1939, ישבו בלובלין כ־40,000 יהודים. הגרמנים
 כבשו את העיר ב־18 בספטמבר 1939 ומייד החלו הפינוײם
 מהדירדת, הגזידות ועבודות־כפייה. זמן מה חשבו הגרמנים
 להפףך את לובלין לשמזרה יהודית ולרכז בתוכה מגורשים
 משטחי הכיבוש בפולין ומן ד»רײך עצמו. בסוף 1939 הובאו
 למקום כ־5000 פליטים, בחודש פברואר 1940 נוספו עליהם
 עוד 1,300 יהזדים משטטין. באותה התקופזז הפיצו הגרמנים
 שמדעות, שהם רוצים להקים כביכול, מדינה יהודית בסביבות

 לזבלין.
 באותה תקופה, סמוך לפרוץ המלחמה בױני 1939, החלי־
 טה שכנתה של אחותי יהודית, חיה רבינוביץ, לבקר את
 הוריה בפוליז בעיר ביאליסטוק. בהזדמנות זו מסרתי להורי
 מתנות, על מנת שתמסרן להם בלובלין, או לאחי יצחק

 (אחרי שגמר את האוניברסיטה, היה גר בװרשה).
 מלחמת העולם השגיה פרצה ובספטמבר װרשה היתה
 במצזר. אלה שרצו לעזוב את עיר הבירה, היו צריכים לקבל
 רשױן מױחד משלטונות פולין. נוצר תול של רביבדת אנשים,
 אשר חיכו לקבלת רשױן מיזחד זה. באווד התורים עמדה
 גיסתי, אשר ד.יתד» בחודש השמיני להרױנה וביקשה רחמים,
 שײנתן ליה להגיע לאשנב. אך כוחה לא עמד לה. גב׳ חיה
 רבינוביץ, שעמדה באותו תיוד, שמעד״ את תחנוניד» ופינתה

 לה את התוד לקבלת הרשיון.
 בגמר הכיבוש, החליטה חיה רבינוביץ לחזור לישראל•
 נאמר לה״ כי את נײרותיה עליה לזזסדיר רק במשרדים אשר
 בעיר לובלין. בהגיעה ללדבלין, מצאה רבבות פליטים ללא

 קורת גג ומחסה.
 אמי ואחותי, שגרו בשכונה פולנית, עדײן נמצאו בדירתם.
 ובבואה — נפתחת הדלת ובפתח עמדה האשה בהרױן, שלה

 נתנה את התוד.
 באפריל 1940, לובלין הפכד. לד.י1ת אחד ממרכזי ההשמדה

 ההמונײם.
 זמן מה פעל בעיר אודולו גלובוצניק, מפקד המשטרה
 ופלמות הס.ד., מי שניצח בשעתו על מבצע דײנהארט. ב־25

 בינואר 1940, נתמנה הװדנראט, בן 24 חבר. האיש הבולט,
 היה סגן הױשב־ראש מארק אלטן, שהחליף את מהנדס
 בקר ב־ 31 במארס 1942, כאשר מספר חברױ הועמד על
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 בראשית פעולתו לא הסתפק היודנראט בביצוע פקח־ות
 הגרמנים לגױס יהודים לעבודות כפייה, אלא יזם פעולות
 להקלת המצב. נבחרה ועדוז, שטיפלה במױחד בענײם ובפלי־
 טים. הונהגו סדרי תברואה, הגדילו את בית החולים ביותרי
 מ־500 מיטות ושטח הסגר — עם 300 מיטות. נוסדו מעונות
 למען ילדים עזובים. רק את מערכת החינוך לא הצליח היודנ־
 ראט לשקם. הלימודים התנזזלו במחתרת. במארס 1941 גורשו
 כ־10,000 יהודים לכפרים ולעײרות בסביבה ובסוף החודש

 נפתח הגיטו ל־34,000 היהודים בעיר.

 יהודי לובלין הױ בין הראשונים לקרבנות של מסע ההש־
 מדה. הגירזש החל ב־16 למארס 1942, בשיעור של 1,500
ן א ^ מ  יהודים לױם, שנשלחו למװת בבלז׳ץ. 4000 נלקחו ל

 טאטרסקי, מקום שישבו חרדשים מספר בתנאים אױמים.

 באותה תקופה לא היה לאמי ולאחותי טושקה היכן לגור,
 הױת והנאצים הוציאו אותם מהדירה ברח׳ זאמזיסקה 39.
 היא סיפרה זאת לד״ר זיגלבקס, שלמד מתימטיקה אצל אחי
 יצחק והיה ידיד נאמן בבית שלנו. הזא הציע לה שתעבור
 לגור בחדר בבית־החולים היהודי, היכן הוא עובד. בחודש
 אוקטובר 1942, הם הועברו למחנה השמדה במיידאנק —

 וגורלם היה כגורל כל יהודי פולין.

 לפי דברי גב׳ שרה רואר (מבית קליגבוים), מניצולי
 השואה:

 באחת הפעזלות של הנאצים בעירנו, נפצעזז גיסתי פולה
 (אשת אחי יצחק). היא אושפזה בבית־החדלים, איפה שעבד
 בעלה לשעבד, ד״ר שימק זיגלבקס. היא זוכרת, שהיתה
 מטפלת בפו׳לה, יחד עם בעלה. אחרי שהיא הבריאה, בעלה
מ נ י מ ק  נתן להם כסף להוצאות, שױכלו ליברוח להורים שלד. ב

 פודולסקי (כיבוש הרוסי).

 לצערנו הרב, גם שם הנאצים תפסד אותם ונספו יחד
 עם המשפחה.

 בחזדשים ספטמבר ואוקטובר 1942 נרצחו כ־3,800 יהודים•
 בעלי־מקצוע מעטים עדײן הועסקו בלובלין, אך במאי
 1943 נסגרו בתײהמלאבה והיהודים נשלחו למיידאנק. עוד
 300 הוחזקו במעצר והועסקו בבתי־מלאכה המעטים שנשארו
 שם עד ױלי 1944. גם ד,ם הומתו ימים אחדים לפני נסיגת

 הגרמנים מלובלין.

 חובה היא להזכיר אותם ױהױ דברים אלה לצױן על
 קברם הלא נודע.

 הודעות לבני עידנד בארץ ובחוץ לארץ

 א. בישיבת הדעד שזלתקײמהו ב־8.9.1985, נתקכלה

 החלטה פה־אחד : לכחור בבן־עירנו משה קורך

 כנשיא־כבוד של ארגװ ױצאי לובלין בישראל, כאות

 הוקדה על פועלו מזה שנים רבות ללא לאות, למען

 ארגוננו.

 ב. באותה ישיבת הועד הוחלט: לערוד בחירות לועד

 בצורה מסודרת ודמוקרטית. על המועד נודיע

 לציבור.
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 צום 40סטן יאוטאג פון באזיגן נאצי־דיטשלאנד
 שמואל שפירא, פאריז

, צו פארטראבטן ח  דאס יאד 1985 רעגט אן אונדז ײ
 זיד איבער די איצטיקע געשעענישען. דרײ תקופות, װאס
 האבן זײערע געדענק־טעג פון גרויסן היסטארישן באדײט,
 האבן באשטימט דעם גורל פון ײדן און יידישקײט. דאס
 זענען דאטעס פון טרויער און פרײד, פון פינצטערניש און

 ליכט, פון אומקום און אויפקום.

 מיט 52 יאר צוריק, איז היטלער געקומען צו דער מאכט
ה נאך 6 יאר פינצטערער הערשאפט, האט ער  אין דײטשלאנ
 אין 1939 אנגעצונדן די װעלט־שריפה, װאס האט געדויערט
 װײטערדיקע 6 יאר, אין װעלכע ער האט פלאנמעסיק אומ־
 געבראכט זעקס מיליאן IT1 — א דריטל פון אונדזער
 פאלק, װאם איז פארטיליקט געװארן. און צװישן זײ —

 אונדזערע ײדן פון לובלין.

 דעם 19טן אפריל 1985, איז געװארן 40 יאר, װען עם
 האט זיך אנגעהויבן דער געטא־אויפשטאנד אין װארשע.
 די דאטע פאלט זיך צונויף מיטן 37סטן ױם־העצמאות פון
 מדינת ישראל. די קדושים און גיבורים פון די ײדיעוע ישו־
 בים אין אײראפע און די העלדישע זין פון דער יידישער
 מדינה, װאס זענען געפאלן על קTוש העם, האבן אפגע־
ס פאר א בעסערע צוקונפט פון אונדזער  געבן זייערע לעבנ
 פאלק. װען מיר בויגן אונדזעדע קעפ לזכר די אומגעקו־
 מענע, נעמען מיר איבער זײער צװאה און שמידן זי איבער
 אין געווער צום װײטערדיקן קאמף צו אנטװיקלען מדינת
 ישראל. די־א אידעאלן דארפן באהערשן יעדן לובלינער

 צונױפקום, באגלײט מיטן שטענדיקן זכור!

 נישט אײן פראגע שטעלט זיך פארן ײדישן יחיד, װי
 פארן כלל, װען מיר זענען זיד מתייחד מיטן אנדענק פון
 די מיליאנען ברידער און שװעסטער אונדזערע, װאס זענען
 אומגעקומען אין יענע פינצטערע טעג, װען די אכזרױתדיקע
 האק פונעם נאצישן רוצח האט זיך אראפגעלאזט אויף אונ־
 דזער פאלק, כדי אויסצומעקן יעדן זכר פון ײדן און ײדיש־
 קײט. איך זאג — אויד ײדישקײט, װייל טאקע אין די ימים
 נוראים און אירע שכנווזדיקע טעג, פאלט אוים די יארצײט
 פון אקציעס און שחיטות, װאס די הילטעריסטישע הארדעס
 האבן אויסגעפירט אין די געטאס פון מזרוז־אײראפע. די
 נאצי־מאנסטערס האבן אויסגעקליבן די טעג פון ראש השנה,
 ױם כיפור און פסח צו ליקוױדירן די ײדן פון הוגדערטער
 יידישע ישובים אין פוילן. זײ האבן אױסגעקליבן די דא־
 זיקע טעג, וױיל נישט נאר די יידן האבן זײ געװאלט טויטן,
 נאר אויד דעם גלויבן זײערן. באזאמעז מיט דער רציחה
 פון שענדן, פארפײניקן, דערשיסן, פארגאזן און פארברענען,
 האבן די נאצי־מערדער אויך געשענדעט ײדישע הײליקײטן,
 צעשטערט בתי־עלמינס, פארבדענט ספר־תורות און די שא־
 פונגען פון ײדישע שרײבערס, דיכטערס און װיסנשאפט־
 לערס. פון װעלכע פארסמטע קװאלן האט זיך גענערט די
 חיה׳שע שנאה צו ײזץ, װאם האט געהאט אין זיך דעם
 מטורפדיקן דראנג צו טאטאלער פארלענדונג, װעלכע דער
 צורר היטלער האט באטיטלט װי אן ״ענדגילטיקער לײזונג״ ?

 איז דער חורבן אונדזערער געװען א גזירה מן השמים,
ל איז דער פארברעכערישער נאצי־ ז ו  א געשיכטלעכער מ
 שגעון געװען בלויז א דײטשישע דערשײנונג, אדער קאן
 עפעס ענלעכס פארקומען, בײ געװיסע באדינגונגען, אױך
 בײ אנדערע פעלקער? פארװאס האט די גאנצע ציװילי־

 זירטע װעלט, װעלכע איז דאך געשטאנען אין בלוטיקן
 קאמף קעגן דעם נאצישן שונא, גארנישט געטאן, כדי צו
י פאקטיש ן ד י  ראטעװען כאטש טײלװײז די אײראפעישע י
 האט די וועלט גלײכגילטיק זיך צוגעקוקט צו אונדזער אומ־
 גליק, װאס איז געװען גרעסער, װי דאס אומגליק פון אלע

 אנדערע פעלקער אין יענע טעג.

 דאס זענען אײניקע פראגן, אויף װעלכע ס׳איז נאד
 נישט געגעבן געװארן קײן ענטפער. דעריבער, װען מיר
 גיבן אפ כבוד די קדושים, דארפן מיר אויד האבן פאר די
 אויגן די אנאנימע אחדות פון די מערדער מיט די װאס
 האבן געשװיגן, און שפעטער — אפילו אויסבאהאלטן בײ
 זיך א צאל פארברעכער סײ אין אמעריקע, סײ אין אײראפע.
 קײן שום דײטש האט זיך נישט אפגעזאגט צו דערשיסן
 א ייד און קײן שום מלוכהשער פירער אין דער װעלט האט
ס פון די  נישט אויפגעהויבן זײן שטיט קעגן די פארברעכנ
 רוצחים. די נאכפאלגערס פון די נאציס, װי אויד די מיטן
 אני מאמין פון מארקסיזם־לעניניזס — װײסן װעגן דעם
 און דערפאר באנײען זײ מיט אזױ פיל חוצפה זײערע אנ־
 פאלן אױף מדינה ישראל און אויפן יידישן פאלק, באגלײט

 מיט טעראר־אקטן און אטענטאטן.

 אמת, מ׳קאן נישט אנהאלטן א נארמאל לעבן, אויפ־
 היטנדיק כםדר אין זכרון די קאשמארן װאס מען האט אי־
 בערגעלעבט. אבער מיר וױ א פאלק, מוזן האבן א לאנג־
 דויערנדיקן זכרון, װי אױך איבערגעבן אונדזעדע קינדער,
 זײ זאלן נישט פארגעסן. דער אנדענק פון אונדזער נאציא־
 נאלן חורבן מוז פארבלײבן אן אינטעגראלער טייל פונעם
 קאלעקטיװן פאלקס־באוװסטזײן, נישט נאר כדי אפצוגעבן
 כבוד די אומגעקומענע, נאר אויך אויפהאלטן אונדזער וואכ־
 זאמקייט. אנטי־צױניזם, װי די שנאה צו דער ײדישער מדינה,
 איז דער מאדערנער אויסדרוק פוז דעם אנטיסעמעטיזם —
 און קעגן דעס מוז מען קעמפן מיט אלע כוחווז, אז אזעלכע
 אומגליקן וױ דער װאס האט אונדז געטראפן מיט איבער 40

 יאר צוריק — זאל זיך מער נישט איבערחזרן.

 מיר גיבן אפ כבוד די ישראל־זין, װעלכע זענען גע־
 פאלן אויף אלע פראנטן — אין קאמף פאר דער אנטשטיױנג
 און פארטײדיקונג פון מדינת ישראל, וװ ס׳איז קאנצענ־
 טרירט דער גרעסטער טײל פון דער שארית־הפליטה. אונ־
ײ יעדן שאס אויף די ישראל־  דזערע העדצער ציטערן אױף ג
 גרענעצן. אונדזער הײליקסטער חוב איז — צו זײן געאײ־
 ניקט ארום אונדזער ײדישער מדינה, װעלכע פירט א שװערן
 געראנגל פאר איר עקזיסטענץ און פאר א דויערהאפטן שלום

 אויפן נאענטן מזדח.
* 

 מיט 40 יאר צוריק זענען טאקע באזיגט געװארן די
 פינצטערע כוחות — אבער סיגנאלן און אלארמען לאזן זיך
 הערן פון פארשידענע ערטער אין דער װעלט. נעא־נאציזם,
 אנטיסעמיטיזם און אנטי־צװניזם האבן אויפגעהויבן דעם
 קאפ. לאמיר גלויבן, אז אונדזער פאלק װעט זזאבן די גע־
 העריקע כוחות — מאראלישע, פאליטישע, מיליטערישע,
 ארויסצוװײזן דעם געהעריקן װידעדשטאנד די, װאס לױעדן

 אונדז צו טאן שלעכטס.
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 דר״ באגעגענישן מיט ח־ שלמה העושענהאון
 מענדל װײסכלאן, דענעמארק

 א
 מיטן גדעסטן פארגעגיגן און פרײד, בעם איד אפ יועדן
 נומער פון ״קול לובלין״, װעלכן אוגדזער אלעמענס פדיינד
 דוד רעדאגירט מיט אזא איבערגעגעבנקײט. מיט פאדגעביגן
 און פרייד — װײל ־עס זענען דא, לעבן און אדבעטן לובלינער
 ײדן אין דער װעלט און וױיל זײ זענען אזוי צוגעבונדן צו
 זײער אלטער הײם׳ וװ זײ האבן דאד פארבדענגט 8 קלענערן
 טײל פון זײעד לעבן. אבער אייד מיט טרויער און!אםטאלגיע,
 װײל מען בלייבט אלץ װײניקעד און וױיל מען דעדמאנט
 זיך אזוי פיל און אלע אונדזערע טײערע און נאענטע, װאס

 זענען אזױ גרויזאם אומגעקומען.
 ס׳האט געמוזט זײן עפעס אײגנארטיקס, עפעס װאם מען
 קען 1ישט פארגלײכן מיט עפעס אנדעדש, װאם האט אזוי
 פארבונדן אונדז אלע — עלטערע און ײנגערע מיטן ײדישן
 לובלין• ם׳האט געמוזט זײן עפעס אין דעד לופט, אין די
 שטײנער און גא0ן, און אין דעד מדשטעד רײ — אין די
 מענטשן, װאס ד,אט גורם געװען דערצו, אז איך, צום ביײ
 שפיל, א ײנגל געבוירן אין לובלין, און געלעבט דארט באר
 די !עושטע 14 יאר פון מײן לעבן, טראבט איצט אלץ .מער
 און מער דװקא װעגן לובלין, װעגן אמאל׳ וועגן די שולן,

 גאסן, מענטשן — דערװאקםענע און קינדער...

 לובלין׳ מיין איך דא די ײדישע לובלין, װאס האט גע־
 האט א גדויםע צאל זײער אריגיגעלע און אינטערעסאנטע
 מענטשן׳ װעלפע מען האט געקענט, נישט באד אין לובלין.
 איד וױל ד.ײ2ט דערמאנען אײנעם פון זײ — א מענטש,
 מיט װעלכן אלע לובלינער דארפן זײן שטאלץ — איך .מײן
 דעם לובלינער מעדיצין־דאקטער און געזעלשאפטלעכן טועד

 שלמה העדשענהארן.

 איך האב שוין פון לאנג געטראגן אין געדאנק עפעס
 אנצושרייבן וועגן אים, אין מײנע אױגן איז עד געוחען
 א מענטש פון א זײער גדױםן פארנעם. איך װעל זיך נישט
 שעטען צו פארגלײכן אימ מיט אן אנדעין, גרויסן ײדישן
יה דאס זענען  דאקטער — יאנוש קארטשאק• פארשטײט ז
 געזוען צװײ גאנץ פארשידענע פערזענלעכקײטן און אויד
 זײער טעטיקײט איז געווען אן אבדועדע, שױן נישט רעדנדיק
 פון יאנוש קארטשאקס טראגישן און העלדישן טויט. דאך

 זע איך אין זײ בײדע א סך בשותפותדיקס•

ר ע ס י ת  אין דער פױלישער ליטעראטוד האט דער ג
 פוילישער שרײבער סטעפאן זשעראמסקי ארײנגעפידט א
 וװנדערבארן מעדיצין־דאקטאה ד״ר ױדים• אמאל איז יער
 געװען א בײשפיל פאר אלע אנדעדע. אז מ׳האט געװאלט
 אונטערשטרײכן די בעסטע זײטן פון א דא?ןטער׳ האט מען
 איש פארגליכן מיט אים. הײנט, אין אונדזעד מאטעריאליס־
 טישעד וועלט, איז ער געװארן א םינאנים פון א נאיװן מענטש,
 א ראמאגטיקער, !עפעם גאר א ״נארישער״ אידעאליםט... באטש
 פאר מיר איז ער װײטער א מוסטעד פון א דאקטער — און

 איך מײן׳ אז אונדזער לובלינער ד״ר שלמה הערשעגהאדן
 זזאט אין זיך אויך געהאט עלעמענטן פון ד״ד ױדים...

 איד װיל באשרײבן דרײ מײנע באגעגענישן מיט אט
 דעט זעלטענעם לובלינער ײד.

 ב
 װי אלע אנדעדע קינדער פון דער ארעמער שיכט פון
בלעער ײדישעד באפלקערוגג, האב איך אים געקעבט  דער לו
 װי זײנער א פאציענט. איך געדענק, װי מײן מאמע איז
 אפט צו אים געלאפן, װען מיר און מײן ברודער איז ארויס־
 געשפרונגען א קרעצל׳ צי א לישײ אויף ד.ער הויט — ער

 איז דאך געווען א הויט־דאקטער•
 איך האב אים אויד געקעבט דורך מײן טאטן, משה
 װײסמאן — זײ זעניען דאך געװען נאענטע פארטײ־חבוײם.
 איך דערמאן זיד אין פארשידענע צוזאמענטדעפן מיט אים
 אין פארײן, אין ״בונד״. איך האב אים געזען אויף מיטיבגען
 און פארזאמלוגגילן פאר די װאלן, אויף 1־מאי־דעמאנסטדא־
 ציעס — מ׳האט פון דעףװײטנס געזען זײן גלאגצנדיקן פליך.
 איך געדענק דאם נישט׳ נאר מען האט .מיר דערצײלט׳ אז
 אמאל זענען ענדעקעס אנגעפאלן אויף א ײדישער דעמאנ־
 סטראציע און אים זײער צעשלאגן — זײן קאפ איז געװען
 באדעקט מיט בלוט. (אפשר זענען נאך דא מענטשן, װאס גע־

.(t דענקען עס 

 איך האב אויך געלייענט אין ״לובלינער טאגבלאט״ און
 אין דער ״לובלינעד שטימע״ באריכטן װעגן זײנע מוטיקע
 ארויסטרעטונגען אין שטאטראט, אין דער קהילה, װעגן זײן

 געטרײע ארבעט אין ״טאז״.

 אמײנסטן געדענק איך איש אבער פוך די האלב־קאלא־
 ניעס, װעלכע ער האט יעדעס יאר זומער אדגאניזירט, אױף
 די לאנקעס... אפשר פון די קאלאניעס, שטאמט מײן פארגלײכן
 אים מיט קארטשאקן. מיד, די קינדער פון דער קראװיעצקע
 און שעראקע, פון קאװאלסקע און יאטעטשבע, פון רוסקע און
 לובארטאװסקע, — מיט אײן װארט: ײדישע קינדעד פון
 דער ארעמקײט, האבן זיד נישט געקאנט דערװאדטן אויף
 די קאלאניעס. ס׳איז געװען א פדיידיקע און לאנג דערװאר־
 טעטע געשעעניש פאר אלע — די קינדעד און עלטערן. דארט
נדעה אײנגעטײלט אין קלענערע  זענען געװען זזובדעדטער קי
 גרופעס, לויט דעם עלטער, אונטערן אויפזיכט פון לערער און
 סטודענטן, װאס האבן דערמיט עטװאס פארבעסערט זײער בו־
 דזשעט. מ׳ןןאט נישט נאר גענאסן פון דער ־זון און פרישעד
 לופט. ס׳איז אויד געפירט געװארן א גוט ארגאניזירטע, פע־
 דאגאגישע טעטיקײט — לעקציעס, טאנצן, שפילן, ספארט־
 פארמעסטן, קאנצערטן. צו דעם אלעמען ד.אט מען שטענדיק
טעה א גלאז  באקומען אין דעד פרי זעמל אדער בדויט מיט פו
 מילך. שפעטער — א געשמאקן מיטאג מיט קאמפאט! דאס
 זײן אויף דער קאלאגיע, איז געװארן אן אמתדיקער ױם־טוב.
 איד װעל קײנמאל נישט פארגעסן די קינדער, די לערערס,
 די גאנצע שטימונג• יעדן טאג איז געװען א לעקציע פון
 בשותפותדיקער גימנאםטיק מיט װעלכעד ס׳האט אנגעפירט
 דוך ראזענװײן, אן אײגנארטיקער מענטש — זײן לעבן ד!אט
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 זיד טראגיש פארפלאנטערט נאך דער מלזזמה י — איך
 זזאב פאדאיארן געזען זײן קבר אויפן װדאצלאװער ײדישן
 בית־עלמין). נאכן פארענדיקן דעש טורנוס, איז געװען א
ר האבן ע ד ע  סױם־פייערונג מיט א קאגצערט — און מיױ ק

 דאס זײער איבערגעלעבט.
 די נשמה פון דעם אלעמען איז געװען ד״ד שלמה
 הערשענהארן. יעדן טאג איז ער דארט ארומגעגאנגען צוױשן
 די גרופעס, גערעדט מיט די קינדער — און זיינע אויגן
 הינטעד די ברילן וזאבן געשטראלט, מ׳האט געזען אז ער איז
 גליקלעך. ער האט אױך שטרעבג קאנטראלירט די היגיענע,
 װי דאס עסן• איצט קען איד מיר פארשטעלן, װיפל כוח,
 ענערגיע און ארבעט ם׳וזאט געמוזט קאםטן דאם ארגאניזירן
 יעדעם יאר אזעלכע קאלאביעס! װאס פארא שװעריקײטן
 ער האט געמוזט באקעמפן, נישט נאר זײ צו ארגאניזירן,
 נאר אױר אויפצוד.אלטן דעם הויכן פעדאגאגישן און היגיע־

 נישן ניװא•
 אט די צוזאמענטרעפן מיט ד״ר הערשענהארן, געזען מיט
 די אויגן פון 8 13—10 יאריק ײנגל, באטראכט איד אלס
 ערשטע מיט איט באגעגעניש. איך מײן, אז פיל פון זײנע
 עלטערע חברים װאלטן געקאנט א סד מער און אינטערע־
 סאגטעד דערצײלן װעגן אים און דעם לובלינער פעריאד פון
 זײן טעטיקײט. דאס האט געטאן מיט א סך װארעמקײט דער
 פון מיר זײער געשעצטעד סעקרעטאר פװ דער לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין פאריז׳ משד. זאלצמאן. עס װאלטן מער
 געדארפט טאן אויף דעם געביט זײנע בונדישע חברים׳ װאם

 לעבן נאך אויף דער יװעלט.

 ג
 מײן צװייטע באגעגעניש מיט ד״ר שלמה הערשענהארן
 איז פארגעקומען 5־4 יאר שפעטער, אין 1943 יאר, אין די
 װעלדער בײ ריאזאן אין סאוויעט־רוסלאנד, דארט האט זיך
 פארמירט די פוילישע ארמײ אין ראטן־פארבאנד. איך, א
 ױנגער קורםאנט פון א מיליטערישער שול, האב געדארפט
 אדורכגײן מעדיצינישע אונטערזוכונגען — מען האט מיך
 געשיקט אין דער סאניטארער אפטײלונג. איך גײ אהין
 ארײן און מעלדע מיד, װי דאס פאדערט דער רעגולאמין —
 און פאר מיר שטײט, אין מונדיר פון א פארוטשניק (לײטע־
 נאנט) נישט קײן אנדערער, װי ד״ר שלמה הערשענהארן.
ה זיד, װי ער ל ע  איך האב נישט באװיזן צו ענדיקן מײן מ

 זאגט צו מיר אויף פויליש:
 — ״מען דארף נישט׳ איד קען דאך דיך״...

׳ אין דער אנװעזנהײט פון אנדערע דאקטוירים ן  איז חן
 און אפיצירן — אויף יידיש:

 — מענדל קינד מײנס, דעקענסט מיך נישט ?...
 איך האב זיד שוין דעמאלט געהאלטן פאר א דערװאק־
 סענעם מענטש, געווען אויפן פראנט בײ לענינגראד — דאך
 האב איד זיך נישט געקענט אײנהאלטן און... זיד צעװײנט,

 װי דער 10־יאריקער ײנגל אין לובלין...
 — װי אזוי קען איד אײד נישט דערקענען, טײערער
 דאקטער הערשענהארן?! אויד ער איז געװען טיף גערירט,
 װי איד האב עס געזען. ער האט גלײד געהײסן אנרופן מײן
 קאמאנדיר און בעטן, אז כ׳זאל קענען בלײבן בײ אים ביז
 מארגן — און מיד געשיקט אין זײן בלינדאזש, איך זאל
 אויף אים װארטן. אין אװנט איז ער געקומען, געשיקט דעם

 ארדינאנם נאד צוױי פארציעם עםן און מיר האבן גע־
ר מאמע־לשון... ער וזאט מיר אביסל ע ח ג ו  רעדט אין א
ה און דער עיקר גע־ םלאנ  דערצײלט וועגן די יארן אין רו
 פרעגט, געפרעגט — װעמען פון די לובלינער איך האב
 געטראפן, ווער לעבט און װעגן מײן טאטן — ער איז נאד
 געװען פרײ. איך האב גלײד געשריבן א בריװ צום טאטן —
 און ער האט צוגעשריבן א פאר װערטער. ס׳איז געװען עפעס
 אויסטערלישעס אין דעם טרעפן זיך און אין דעמ געשפרעך
 צװישן אים, דעם באקאנטן ײדישן דאקטער און .מיד, דעם
 ױנגן ײדישן יאט — אבער מיר איז געװען אזוי גוט און
ח דער־ נ ו  װארעם בײ אים... מיר האבן שוין געוװסט, אז א
 װארט דאס ערגסטע, געהערט װעגן די היטלעריסטישע פאר־
 ברעכנס׳ אבער נישט פארויסגעזען דאם וואס ם׳איז געשען.

 ער האט מיר געזאגט:

 — א סך זענען זיכער געשטארבן, אבער פיל וועלן
 אויסהאלטן, נאר בלײבן קראנק גײסטיק און פיזיש. מיר
 האבן נאר אײן שפיטאל, װײניק דאקטוירים — םע װארט
 אויף מיר זיכער אין לובלין א גרויסע ארבעט — און איך

 גרײט זיד צו איר...
 2 װאכן שפעטער האט אונדזער אפטײלונג אנטײל גע־
 נומען אין גרויסע מאנעװערן. מיר זענען געגאנגען צופום
 איבער 100 קל״מ, מיט שווער געװער אויף די אקסלען. איך
 בין געװען זײער מיד און שלעפעריק. פלוצלינג פארהאלט
 זיך לעבן מיר א סאניטארער װאגן און עס װינקט צו מיר

 ד׳׳ד הערשענהארן.
 — קום ארײן, פאר אביםל מיט מיר...

 מײן קאמאנדיר, א רוסישער אפיציר, האט מיר דערלויבט
 און געהײסן פארן מיט אים ביז צום סוף. ״מיר װעלן זיך
 טרעפן אויפן ארט״. אבער ד״ר הערשענהארן האט נישט
 געװאלט מיר געבן קײן שום פריװילעגיעס, נאר איך זאל
 זיד אביסל אויסרוען. נאד 20 מינוט, האט ער פארהאלטן

 דעט װאגן און מיד ארויםגעזעצט «יט די װעדטער:
 — גיי מענדל, לערן זיד קעמפן און לײדן, זײ װי אלע
 אנדערע — מיר האבן דאך א ספעציעלן חשבון מיט די פא־
ל: זײ פארזיכטיק, מײן קיגד—  שיסטן• — און צוגעגעבן שטי

 איך װיל דיך נאך זען.
 איד געדענק גוט, װי מײן קאמאנדיר האט זיך געוװנ־

 דערט:
 — איד האב דאד דיר באפוילן פארן װײטער...

 אבער װי אזוי האב איד אים געקענט דעױקלערן, אז
 דער ״באפעל״ פון ד״ר הערשענהארן איז פאר מיר װיכטי־

 קער, װי טויזנט זײנע באפעלן...

 ד
 מער האב איך איס דעמאלט גישט געטראפן. ערשט אין
 הארבסט 1944, האט מען מיך געשיקט פון מײן אפטײלובג
 קײן לובלין, עפעם צו דערלײדיקן אין שטאב• איך בין קײן
 לובלין נישט געפארן זײער גערן — װײל נאך מײן ערשטן
 זײן דארט, גלײד נאד דער באפריױנג, האב איך זיד דארט
 געפילט זײער שלעכט. ס׳איז פאר מיר געװען א פרעמדע
 שטאט — נישט נאר א פדעמדע. מיר האט זיך געדאכט —
 א פײנטלעכע. אויך שפעטער, אץ די לאנגע יארן פון מײן
 לעבן אין פוילן, ד.אב איך לובלין אויסגעמיטן װי נאר איך

 האב געקאנט...
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 אבעד דעמאלט, אין הארבסט 1944, נאכן דערליידיקן
 דעם ענין, האבן איך אפגעשיקט מײן זעלנער מיטן װאגן
 אויף דער קװארטיר און געגאנגען אין שטאט ארײן, אין
 ״מײן״ שטאט, װאס איז שוין נישט געװען מײנע. ס׳איז גע־
 װען א שײנער טאג, אזוי שײן װי ס׳איז א זוניקער הארבסט־
 טאג אין לובלין. איך בץ געגאנגען צום פרץ־הויז, געזען
 ליכט און ארײנגעגאנגען — און גלײד זיד אנגעשטױסן אויף
 אים, ד״ר הערשענהארן, אין מונדיר פון א מאיאר. אויך די
 באגעגעניש איז געװען זײער א רירנזײקע און הארציקע.
 ער האט זיך זײער געפרײט, אז איך לעב. ער האט שנעל
 דערליידיקט א פאר מענטשן, עפעס אונטערגעשריבן און

 מיר זענען ארויס אויף דער לובארטאװסקע.
 — גײען מיר א ביסל שפאצירן י — האט ער געפרעגט,

 — וװ װילסטו גײן?
 איך האב אים געבעטן, אפשר אויף די לאנקעס, דארט

 װו ס׳איז געװען די האלב־קאלאניע פון ״טאז״.
 — גוט, קום, איד בין דארט נאך גישט געװען.

 מיט זײן ״װילים״ זענען מיר געפארן. ארום איז געװען
 שטיל, ס׳האבן זיד געפאשעט קי. ער האט געשװיגן, געקוקט
 ארום, טרערן זענען אים געשטאנען אין די אויגן... ער האט
 זיכער געזען די זינגענדיקע און שפילנדיקע ײדישע מײדלעך
 און ײנגלעך, אלע לעבעדיקע, רײנע און זאטע. ער זאגט מיר:
 — געדענקםט, מענדל ז געדענקסט די קינדער ? די
 דאדיקע באנדיטן? (ער האט נישט געקענט ארויסזאגן דעם

ד געזאגט ״דאדיקע״) — . אנשטאט ״דאזיקע״, ד.אט ע  אות ״ר
 כ׳װעל דאס קײנמאל נישט פארגעסן... שפעטער האבן מיר
 געגעסן אװנט־ברויט אין א פריװאטן רעסטאראן, לעבן דעם
 זײגער. מ׳האט אים דארט געקענט און זיך באצויגן צו איש
 העפלעך. ער האט פארגעלײגט מיד אריבערצופירן צו אים,
 ער האט עס געקענט דערליידיקן, נאר איך האב זיד אפ־
 געזאגט, כ׳האב געװאלט צוריק צו מײנע קאמפס־חברים
 אדן... אלץ װײטער פון לובלין. מיר האבן אויך דעמאלט, אין
 רעסטאראן, גערעדט ײדיש, דערמאנט זיך אין אמאל. אבעד
 ער איז נאך געװען זײער אקטיװ, האט געװארט אויפן צוריק
 קומען פון לובלינער יידץ פון רוסלאנד. ״א פאר טויזנט װעלן
 קומען״ — ד»אט ער געזאגט. ״פאר זײ וױל איך ארבעטן...
 עס װעלו אױך קומען מײנע חברים, צוױשן זײ דײן טאטע״...

 ליידער, איז ער נישט געקומען...

 איז דער ״פאלקם־שטימע״ װאס דערשײנט אין פוילן,
 שרייבט מען איצט א סך װעגן די ערשטע יארן נאד דער
 מלחמה, װען ס׳זענען נאך דארט געװען א פאר הונדערט
 טויזנט ײדן און אן אקטיװ ײדיש לעבן. מען דערמאנט אויד
 פיל טוערס פון דער ײדישער געזעלשאפט, זייער אקטיװע
 ארבעט און הילף פאד די געראטעװעטע יידן. צוױשן אנ־
 דערע דערמאנט מעז אױך דעם ד״ר הערשענהארן. איז ער
 דאך טאקע געװען א צײט דער װיצע־פארזיצער פון צ. ק.
 פון די ײדן אין פוילן, מיטגליד פון צ. ק. פון ״בונד״. אבער

 (0וף אויף ז׳ 21)

Widać ucieczkę kobiet z obwarzankami w podskokach panicznych. 
Słychać śmiech dzieci, podniecone głosy chłopców grających w babę i guziki. 
Słychać rozmaite inne krzyki. 
Wszystko co znikło, odżyło na białych kartach papieru. 
Przybrało realne kształty, tętni życiem i nie słychać nawet szmeru 
Przewracanych kart, gdy się czyta. 
I nikt też o nic nie pyta. 

O, biedni moi Rodzice, Siostry, Bracia i Rodacy: 
Nie pożałujemy trudu, ani naszej pracy, 
By odtworzyć, choćby na papierze, to co zostało tak haniebnie zniszczone. 
Co dzięki wieloletniemu wysiłkowi, silnej woli i energii zostało stworzone. 
Powstaje bowiem Księga Znikłego Życia Lubelskiego Żydostwa. 
A Komisja tej Księgi zadaniu swemu sprosta. 
Wyda ona wspaniałą księgę o swych najbliższych współrodaków 

i ich życiu w Lublinie. 
Tak, że w ten sposób pamięć o tym co nam tak bliskie i drogie nie zaginie. 
Uwiecznione w tej Księdze, przejdzie z pokolenia na pokolenie. 
I każdy co czytać będzie tę księgę, poczuje życia Żydów lubelskich tchnienie. 
O Cześć Wam i Chwała Niewinni Męczennicy. 
Moi Biedni Najdrożsi Rodacy z Lublina, o herbie kozła czy kozicy. 
Dawniej istniał tylko ״Grób Nieznanych Żołnierzy". 
Dziś są znani Męczennicy w nieznanych grobach, gdyż gdzie leży 
Pogrzebany Ojciec, Matka lub przyjaciel, niewiadomo niestety. 
A ból szarpiący serce opisać może tylko pióro poety. 
Księga powyższa musi więc wypełnić i drugie zadanie. 
Będzie ona bowiem Godnym Nagrobkiem, gdy tylko powstanie. 
Paryż, dnia 9/1 1951. 
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Moje miasto rodz inne 
Minęły miesiące i lata. 
Objechałam już kawał świata, 
Lecz nic nie wyrwało z mej pamięci 
Obrazu mojego miasta rodzinnego i chęci 
Utrwalenia tego życia choćby na papierze. 
Tego życia kwiatu żydostwa lubelskiego, 
Które zgasło tak wcześnie od barbaryzmu niemieckiego. 

O, miasto me rodzinne, gdzie spędziłam lata dziecięce, 
Niech i ja tobie kilka słów poświęcę. 
O Lublinie, gdzie spędziłam lata młodzieńcze. 
Niech i ja martyrologję mych współrodaków uwieńczę. 
Miasto jak wiele innych może. 
Ten sam wschód i zachód, te same zorze. 
Lecz dla mnie posiada tyle cech szczególnych, 
Że dotychczas nie znalazłam jeszcze nigdzie cech wspólnych. 

Miasto dość duże, zamieszkiwało Żydów 40 tysięcy. 
Może było trochę mniej, lub trochę więcej. 
Miasto, w którym biło żywe tętno. 
Zdrowego życia żydowskiego, 
Zaplugawione zostało nagle wstrętną 
Teorią rasizmu niemieckiego. 
Miasto, w którym Żydzi odgrywali ważną rolę. 
Czy to w handlu, przemyśle, życiu społecznym czy w szkole. 

Zostało nagle skazane na odżydzenie. 
Na ich wymordowanie i mienia ich zniszczenie. 
Powstał Majdanek i piece gazowe, 
Gdzie dokonywane były mordy masowe. 
Ginęli ludzie przeciętni, inteligencja, poeci. 
Ginęli niewinni dorośli i dzieci. 
Wymordowali Żydów, z ziemią wyrównali ghetto. 
Nie umiem tego barwniej opisać, gdyż nie jestem poetą. 

Zniknęli Żydzi, ich domy i mienie w Lublinie. 
Zdawałoby się, że to koniec i że pamięć o tym zaginie. 
Ale nie, to nieprawda, ocalała bowiem garstka 
żydów lubelskich na wschodzie i zachodzie — i od naparstka, 
Nitki i kłębka do igły, połączyli się wszyscy Żydzi z Lublina, 
I każdy jak może, co znikło wspomina. 
Kto może wygrzebuje ze swej pamięci, 
I każdy się chętnie temu poświęci, 
Różne fakty, wydarzenia z życia współrodaków, 
Z przed okupacji, tak, że się wszystko zapełnia i niema prawie braków. 

Powstał obraz żydowskiego Lublina, widać tak dobrze znane nam ulice, 
Żydowskie sklepy, warsztaty, banki, szkoły i bóżnice. 
Słychać ruch uliczny, nawoływania przekupniów ulicznych. 



 יעקב רײפמאן, פון די אנגעזעענע פארשער־משכילים
א ט נ א ר א , ט ן מ  נ. ש

 װער נאר ט׳מעט שרייבן מעגן השכלה און חכמת
 ישראל פארשונג אין פוילן, װעט זיך מוזן אפשטעלן
 אויף אזעלכע שטעשלעך, װי: זאמאשטש, שעברעשין
 און ענלעכע אין לובלינער קרײז און אין ^נדערע
 פראוױנצן אין פוילן. דאס זענען ספעציפישע ערטער,
ס האבן אין השכלה איגערגעשטיגן די גרויסע א  מ
 שטעט און, פראפארציאנעל, האבן די דאזיקע עריס
 נדחות איבערגעיאגט מיט השכלה די גרעסערע צענ־
 טערן• דאס מײנט ניט צו זאגן, אז די גרעסערע שטעט
 האבן װיעיק בײגעטראגן צו השפלה. לובלין, למשל,
ס תורה און חסידומ״ ל  איז דער עיקו באקאנט א
 צעגטער. n האט אבער אין אלע צײטן ארויסגעגעבן
 װעלטלעך־געלערנטע פערזענלעכקייטן און אייניקע פון

 זײ זענען געײארן װעלט־גארימט.
 אזא ייד וױ זאלקינד הורװיץ (געב. לוגלין, 1740;
 געשט. פאריז, 1812), באקאנש אין דער פראנצויזישער
 ליטעראטור אלס ״לע זשוױף דע לובלין״/ איז א צײש
 געמען דער פאפולערסטער ייד צװישן ײדן אין פאריז י
 און איז דער מחבר פון בוך ״די אפאלאגיע פון יידן״.
 דער דאזיקער זאלקינד הורװיץ האט געהאט
 אלע אייגנשאפטן פון א פוילישן ישיבה־בחור און די
 אריסטאקראטישע נאטאבלען פון פאריז האבן אים
 א צייט דעתױיטערט, אבער געמוזט צו אים אנקומען
 אין צייט פון נאפאלעאנ׳ס סנהדרין (1806-1807).
 משה מענדעלסאן האט אים שטארק מקרב געווען
 אוו הימריך גרעץ ה#ט פון אים שטארק געהאלטן.
 בײ זײן לײה, האט דער הױפט פון דער פאריזער
 קהילה זיך אױסגעדריקט, אז ״א גרויט ליכט א<ז

 אויסגעלאשן געײארן״.
 אויך אן אנדערער לובלינער ײד האט געקראגן
 גרויס אנזען צײישן דער פאריזער איגטעלעקטועלער
 אימיגראציע אין פאריז. עמיל מײערסאן(געג. לובלין,
 1859, געשט. פאריז, 1929) און זימע מוטער און
 שײעטטער פראנצישקא אונשטײן, זענען געװען פוילי״
 שע דיכטערינס. זיין פאשער גער איז א צײט געזוען
 דער פארזיצער פון דער לובלינער קהילה. דער זון,
 זײענדיק, iv• בעדגסאן האט װעגן אים געזאגט: אן
 אריגיגעלער שאפער און דענקער. געפמענדיק גר1יס
 אנזען אין דעו בדײטער װעלט, האט ער קײנמאל ניש

 פארגעסן זײן לוגלין.
 נאך א פראמינענטער ײר פונעם משבילים״דור,
 אן אפשטאמיקער פון לובלין, האט געקראגן גרויס
 אנזען בײ ד< משכיליס פונעם מערב. מיר מימען דא
 ר׳ יחיאל מיבל מענדעלסאן (געב. לובלין ב״ד אב,
 תקש״דן געשט. אין דײטשלאנד, ב״א כסלו, תרט״א).
 ער איז געװען שטארק באליבט סיי צוױשן די ארטא־

 דאקשן אין פוילן, סיי צוױשן די װעלטלעפע פון.
 דײטשלאנד. ער איז געײען דער גװיסער שפואכן־

 קענער און ספעציעל געארבעט אויפן געגיט פון לשון
 המשנה און תולדות הטפרומ העברי».«

 יעקב קלאצקין, געב. טאקע אין בערעזאיקאר־
, וױיס־רוסלאנד(מערץ 1882,20 ן אדר תרמ״ג),  טהקי
 קאן פאררעכנט ײערן פאר א קינד פ1ן לובלין, יניט
 אבטגדיק וואס ער איז געײארן דער מערב־אייראפײער
 און פאולאזט זײן פאטערס הויז מיט אלץ װאס

 זיין פאטער האט מיט זיך פארגעשטעלט•
 קלאצקין איז בכלל געײען א מאדנער מענטש:
 געשריבן מערטנשנס אין העגרעישן געלערנט אין
 מארגורג בײ הערמאן פהן (דאקשאר־דיסערטאציע
 געקראגן אין 1912) ן אנגעפאכגען מיט א הלכה־ספר
 א. ג. ״פרחי אביב״ און נאפדעם קומען זײנע נאציא־
 נאליסטיש־פילאזאפישע װערק, צוזאמען מיט זיינע
 שפינאזע־איבערזעצונגען (ספר המדומ), ״משנת רא־
נים״ ו  שונים״ (גריכישע פילאזאפיע) ביז ״משנת אחו
 און אנדערע• ער נעגירט דעם גלות מיט אלע זײנע
 ^ספעקטן, וײ ער ברענגט עט אזוי קלאר ארויט איו
 ״קרעים׳/ ״שקיעת החײם״ און אנד. ניט געקוקט
 אויף דעם אלעמעו, הייראט ער ניט יידיש (געשט.
 אױפן מאנדער־װעג אין שוױיצאריע, שבת־נאבט, ט״ז
/ תש״ח, 27.3.48, אין עלטער פון 66 יאר) און  אדר ב
 בלאנדזשעט דעם גאנצן לעבן, וײ ער סומירש זײן
 פילאזאפיע אין זיין װערק װאס איז דערשינען •נאך

: נ. ״כתגים״׳  זיין טױט א.

 מצאתי ולא בקשתי
 בקשתי ולא מצאתי

ת שמצאתי לא בקשתי  א
. ת שבקשתי לא מצאתי  א

 ער איז געבליבן א רעטעניש אפילו פאר זיינע
 קאלעגן, חברים און פריינט.4

 אבער ניט בלויז וועגן לובלמער משבילים זענען
 מיר אויסן צו שרייבן. מיר ווילן דא שיליערן א משביל,
 געלעבט אין דער לובלינער פראװינץ, אין די השכלה|
 שטעטלען, װעמענס נאמען האט דערגרײפט דער
 גרױסער װעלט פון וױסן און געלערנקײט און מעמענל^
 השפעה איז געײען זײע גרויס אין זײן קרייז — און
 «לײן געלעבט פון א קב חרובין, אין נױט און אין
. געבוירן אינעם דערפל ן א מ פ י י ב ר ק ע  דחקות, י
 לאגאװ, בײ אפט, ראדאם-לובלמער קרייז אין «אר
 1818.״ ער איז הײנט א פארגעסעגער משביל — אבער
 אין לעקסיקאנען און לעקסיגואפן װערט א טך גע־|
 שריבן ײעגן דאזיקו רײפמאן, װעלכער האט זוכה ג̂ע

 װען צו האבן א גאר פרומען זון ר׳ נתן, א מורה הוראוז
 אין דער פרומער לובלין. אלע גיבן צו, אז ער איז

 געוײגן פון די געלעונסטע אין דור•

 קיין מזל האט דער ר׳ יעקב ניט געהאט, ניט
 בײמ לעבן און ניט נאכן טויט, אפילו ניט זוכה געמע|

 צו א גרו<ס סינטעטיש ײערק• זײו בארוף און
 נעם איז געבליבן צײישן אײגענע און געצײלטע. ג̂ע
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 וױרקט האט עד בעיקר אין די שכנותדיקע שטעט־
 לעך: שעברעשין און זאמאשטש.

 י. מילנער, אין זײן דערמאנטן מאמר, שילדערנ־
 דיק די פערזענלעכקײט ר׳ יעקב רײפמאן, שילדערט

 אױך דאט שטעטלע שעברעשין:
 ״א קהילה קדושה, שעברעשע, א בלאטע, וו«
 מ׳האט געקאנט זומער אײנגעזונקען װערן, פון אפשר
 גשך הכל טױזנש יידישע משפחות אין אנהײב פון
 אונדזער יארהונדערש..• אין דעם שעברעשין האט גע־
 לעבט און געשריבן זײנע װערק, און בוכשטעבלעך
 געשמט איבער דעו גאנצער ײעלט, אזא פערזענלעכ־
׳ יעקג רייפמאן. איך האג געקענט מענטשן,  קייט וױ ו
 וואס פלעגן גיין צופוס פ1ן זאמאששט קיין שעברעשין,
 בדי זיך צו זען און צו רעזץ מיט ר׳ יעקג רײמאנען און,
 צוױשן זײ, מײן אײגענער פאטער, וואס איז געײען
 מיט אים אין ששענדיקער קארעספאגדעגץ (זיין
 פאטער ר׳ יהודה־לײב מילנער, איז געװען א באוווס־
 טער משביל און צױניטטישער עטקן א<ן כעלם —
 נ.ש.)~. ער האט פאקטיש געהערט צו דער גרױסער
 פלעיאדע פון בארימטע שאפערט פון ״חכמת ה-
 יהדות״... זײן מיינמג איז געװען פאר זײ׳ אמתער

 דרײ באגעגענישן מיט ד״ר שלמה הערשענהארן
 (םוף פװ ז׳ 18)

 דאס איז געװען שפעטער. איך בין דעמאלט געװען װײט
 פון דעם. אבער אין 1944 איז ער געװען אין לובלין דער
 ערשטער, און כמעט דער אײנציקער, אויף וועמענס פלייצעס
 ס׳איז געלעגן די גאנצע שװערע ארבעט בײם ארגאניזירן,
 ראטעװען, העלפן די, װאס זענען געקומען פון די באהעל־
 טענישן און לאגערן. איך װײס נישט ביז הײנט און זיך
 געשעמט דעמאלט צו פרעגן, װי אזוי איז געשען, אז דעס
 בונדיסט האט מען באשטימט פאר דעם לײטער פון דער
, די ערשטע פוילישע . נ . װ . ק .  ײדישער אפטײלונג בײם פ
 רעגירונג באלד נאך דער באפרײונג. אבער װײזט אױס, אז
 זײן ארבעט, זײן געשטאלט, זײן פארבונדנקײט מיטן פאלק,
 זײן טיפע אידעלשקײט און הומאניזם האבן געװירקט, אז
/ אדער  ר׳איז געװארן דער ערשטעד ״ײדישער מיניםטער׳
 בעסער געזאגט ״מיניסטער פאר די ײדן־פראגן״. אויך זיינע
 פאליטישע קעגנערס האבן דאס געמוזט אײנזען. ער האט
 געהאט א דירעקטן צוגאנג צו ביערוטן, צו אסובקא־מאראװ־
 סקין. ער האט טאג און נאכט געארבעט פאר זײנע שוועס־
 טער און ברידער. װי אזעלכן געדענק איד אים פון דער
 דריטער באגעגעניש — ארן װעל דאס שטענדיק געדענקען.

 מער האב איד אים שוין נישט געזען. איך װײס, אז ער
 האט נאד געלעבט א פאר יאר אין פוילן, ארויסגעפארן און
 געשטארבן אין אויסלאנד. עס װאלט געװען זײער אינטע־
 רעםאנט פאד מיר צו הערן װעגן די לעצטע יארן פון זײן

 לעבן.
 איך האב נאר געװאלט מיט די װערטער דערמאנען
 דעם שטאלצן לובלינער ײדישן דאקטער און פאלקס־מענטש,
 דעם לובלינער ״קארטשאק״ און ״ױדים״, אין דער געשטאלט

 פון ד״ר שלמה הערשענהארן.

 ליטערארישעו פסק־דין. דער גרױטער זײכטער יהודה
 לײב גארדאן האט אים געװידמעט א ליד, אין װעלכן
 ער האט איס אױפגעהױבן ביזן הימל.״ ער פירט
ס: ״עס שטעלט זיך די פראגע: פון װעלכן אוצו י  או
 האט ר׳ יעקב רייפמאן געשעפט זײן גרויטע ערודיציע

 אין דעם קלײנעם און פארווארפענעם שעברעשין״.
 אינעם ״נר המערבי״ י געפינט זיך א גרעסערע
 און ביז גאר אינטערעסאנטע אפשאצונג װעגן ר״י
 רײפמאן: ״אבידה גדולה אבדה לטפרות ישראל במ»1
 עלינו האדם הגדול והדגול הזה, ביום ג׳ לטדר לך לך
 מארצך... בעיר מגורו שעברעשין... בשנת השבעים ו־
״ ״ ײ ם לימי ח  השש ושגעה חדשים ושלשה עשר ױ

 (אזא פינקטלעכקײט).
 דער מחבר גיט איגעמ אז ארום זעבציק יאר
 איז ער געװען לישעראריש שעפעריש און ספעציעל
 גרויש אין דער פארשונג פון תנ״ך און תלמוד און
 בכלל אין דער אנטיקײארער געשיכטע פון אונדזער
 פאלק. ניט געזוען קײן געגיש, ײאס ער זאל ניט
 געווען פארשן און ארימברענגען חידוש. פון יאר מו״ך
 גיז תר״ן האט ער פארעפנטלעפש 17 ספרים און ער
 גיט א ביגליאגראפישע רשימה פון די טפרים און
 ענינים װאס ער באהאנדלט אין די דערמאנטע אר־
 בעטן. דאס לעצטע ספר איז געװען װעגן די סנהדרין
 (ברדיטשוב, תרמ״ה). דאס איז 8 גרינטלעפע פארשונג
 וועגן דער אנטוויקלונג פון טגהדרין און זימע פליבטן.
 אויסער די ארבעטן, האט ער ארויסגעגעבן אומ•
 צאליקע קלענערע שטודיעס, זיך באט״ליקט מיט
 מאמרים און פארש־באמערקונגען אין פארשײדענע
 זשורגאלן און — װי דער שרײבער באמערקט —
 איז ניטא קײן פארשונג־ארבעט, אין װעלכער דער
 נאמען רייפמאן זאל ניט װערן דערמאנט אין משך

 פון די לעצטע פערציק יאד.
 און דאס איז ניט קײן מזמא.

 ר׳ יעקב רייפמאנ׳ס ארבעטן זענען צעשפרייט
 אומעט1ם — און אין אלץ װאס ער האט געשריבן,
 איז עי געװען א מחדש. אט האט ער באײיזן/ אז
 דעו פירוש אױף משלי׳ וואס װערט צמעשריבו צו
׳ נאר  ר׳ אגרהם אבן עזרא, איז גאר גיש פון אים
, ברודער פון רד״ק. געלעבט  גאר פון ר׳ משה קמחי
 האט ער אינעם קלײנעם שטעטעלע און דערגרײכט
 מער מי די גרויטע פארשער אין גרויסע שטעט מיט

 גרויסע גיבליאטעקן.
 צוױשן זיינע ווערק, געפינט זיך אן ארבעט מעגן
 דעם סירישן תנ״ך־תרגום א. 3. ״פשיטא״ (דאבט זיך,

 אז די ארבעט איז געבליבן אין מאנוסקריפט).
 ער האט פאובראכט אין תורה — וױ דער שרײ-
 בער באמערקט — פון זײן קינדהײט ביז די גבורות,
 ביז דער טיפער עלטער און געשטארבן אינעם אהל
 פון תורה אינעם קלײנעס ארט וײיט פון גרויס־שטא־
 טישער טומלן װײט פון חבמים וטופריםן וױיט פון
 װיסנשאפט־אורקולטור־צענטערן — אבער שריפטלעך
 ^עװען פארבונדן מיט גאונים און שריפטשטעלעו פון
 דעמ גרויסן פארנעם• געשריבן און קאדעטפאנדירט
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 מיט ר׳ צבי הױש חמת, שי״ו ראפאפארט, ל• צונץ,
 ר״מ זכס, א• גייגער, ר״מ יוסט, מלױס פירשסט,
 שד״ל, «ש״ד, גירונדי, דוקעס, שטײנשנײדער, בער־
 לינער, קירבהײם, און גאך און נאך אנדערע פון די

 פני א«ן יענעם פעריאד פון חכמת ישראל.
 אמטערעסאנט, אז ניט אפטנדיק וואס גדולי
 ישראל אין מכממ ישראל האבן אים אזױ מקרג
 געװען, ה$ט ער זיך א טך אנגעליטן אין זײן שטאט,
 <ױ זיין מלמיד ר׳ דוד שיפמאן גיט איגער אין
 ״המליץ׳/ &ז אין דער צייט פון זײן קראגקהייש,
 האט זיך ק״נער ניט אומגעקוקט אויף אים, טר^ץ
 דעמ מאט ער איז געבליבן א שומר מצוה 8לע זײנע

 יארן: ״מנעו פבוד ממנו וירדפוהו מנוחה...״
 דער תלמיד זײנער דערצײלט, אז צוױי טעג פאו
 זײן טויט, האט ער גערופן צו זיך זײן אײנציקן זון
 (ער רופש איס ראש מורי הוראה בעיר לובלין —
 הויפט מורה הוראה אין לובלין) און מין, זײו גע־
 טרייען תלמיד און פריינט פון זאמאשטש. און צוליב
 דעם װאט ער איז געײען אין שמתא (חרם) פון אמאל,
 האט דער זון, דער מורה הוראה, ניט געקענט קומען
 צו דער לויה׳ װײל אזױ האבן געוואלט די חשובי
 העיר~. דער רב און מורה הוראה האבן זיך אויט־

 באהאלטן.
 (סוף אין קומענדיקן נומער)

 1. זען, י. נױלנער, עלר ואם בישראל, דאס גין־ פון לובלין,
 פאריז, תשי״ד־1952, ד״ז 28-24.

 2. זע, לוח אחיאסן1, רס״א, ז״ז 390- 391.
 3. הוצאת עמ עובד, תשי״ג.

 4. ד״ר א. מוקדוני, אױסלאנד, בוענאס אײרעס, צענט־פאר־
 באנד פװ פוילישע ײדן, 1931 ז״ז 127-116. שילדערט באריכות
 זײן כאראקטער אװ לעבן, װיאזוי ער פלעגט זיר לאזן װאקסן
 א בארר, אנטאן ארבע כנפות מיט א לאנגע קאפאטע, וועך

 ער איז געפארן קײן לובליך צום פאטער.
 5. ניט וױ עס װערט אנגעגעבך איך אוצר ישראל, הוצ׳ פררם,

 תשי־ב, ז. 311, אז ער איז געב. געװארך איך יאר 1848.
/ חוב׳ א׳, גױ־יארק, תדנ״ח.  6. שנה א

 די אזפרה נאך די קדושים
 פון 7!ובלין

 קומט פאר מיטװאך דעם 27.11.85, 7.30 אװנט אין
ב, װייצמאן 30.  בית העמלין אין תל־אבי

 דער זאל װעט זײן אפך פון 6 אװנט.

: ם א ד ג א ר ן פ י  א

 אנצינדן 6 ליכט.
ש י פ ל פ ײ װ ־ ל ק פ ה ד ר ו פ  רעציטאציע: צ

 יזכור: תלמידים פון דער שול, װאם ד.אט אדאפטירט
 די לובלינעד קהילה•

, ץ א ר ה כ י ר  אל מלא רחמים און קדיש — א
 חזן פון צה׳יל.

ן ר ו ו ה ה י ת ת  40 יאר פון באזיגן דײטשלאנד — מ
. ג ר ע ב ד ל א ה ג ק ב  רעציטאציע — ר

 צום אנדענק פץ די פארשטאדבענע —
. י ק ם װ א ק פ א . ל . א ש ז נ י  א

 ױסח פאפיערניקאוו

 אין טאג פון טרויער

 אין טאג פון טרויער נאר די זעקם מיליאן,
 װען ס׳פאלק דעקט אפ די נישט־פארהײלטע דװנדן,
 האט פרידעלע (וױ ם׳װאלט א גרויסע דאס געטאן) —

 געגומען, אדן אלײן זעקם ליכטלער אנגעצוגדן.

 אנגעצונדן, און אװעקגעשטעלט זיר קדקן
 װי זײ ברענען, װי זײ פלעמלען, װי זײ צוקן,

 װי זײ ציטערן אדן צאפלען, װי פדן פחד.
 פרידעלע איז מיטן טרריער זיר מתיחד.

 שטײט זי שטדם אזױ אין ערגעץ־וװ פארטראגן,
 זי װאלט װעלן עפעם פרעגן, עפעם זאגן,

 נאר װי מיט א הײטעלע א פײכטס פארצויגן —
 רעדן שױן פאר איר די גרויםע, קלוגע אױגן.

 קוקט זי, קוקט װי אירע ליכטעלער, זײ רוערן
 װאס א מאל אלץ קלענער, גײען אויס אין טרערן,

 וױ זײ װאלטן אויכעט זײער גורל טיילן
 מיט די זעקם מיליאן, און — פרידעלע נעמט צײלן —

 אײך מיליאן... א צװײטער... ם׳גײט שױן אױם
 דער דריטער...

 פיר... שוין פינף... און — פרידעלע, זי טרט א ציטער,
 ם׳האט א װאלקנדל פארצױגן איר געזיבטל:

 ם׳איז איר אריםגעגאנגען שדין דאס זעקסטע ליכטל...

 אין טאג פדן טרױער נאר די זעקם מיליאן,
 אין טאג, אין אײביקן, פךן צער און צארן, —

 זאל יעדעם קינד — װי סיהאט עס פרידעלע געטאן:
 זעקם ליכטלער אנצינדן — די קדדשים לזכרון.

 אונטער די פוילישע בײמעלעד

 אונטער די פױלישע גרינינקע בײמעלער
 שפילן זיך מער נישט קײן משה׳לעך, שלמה׳לער;

 שפילו זיר מער נישט קײן שרה׳לעה לאה׳לער,
 נישט אױך< קײן גרעזעלער; נישט ארנטער שנײעלער.

 ם׳הילכן שוין מער נישט קײן ײדישע שטימעלעך
 פדן די קדנדסימלעך, מאטעלעך, שימעלעך,

 מיט די צעקרעלטע, צעדראפעטע צוחז׳לער
 פונעם באװײזן וװנדײרים און גבורהלעו־.

 טרויערן איצטער די פרילישע בײמעלער,
 טויט זענען ײדישע הײמען און הײמעלער,

 טױט זענעז געסעלעך־, חרוב — די הײזעלעך
 וװ עס פארשטעקן זיר קינדער, װי מײזעלעו־;

 ײדישע קינדער מיט גרויסענע אױגענעם
 שװארצע, אזוי װי מיט חרשך פארצױגענע,

 אויגענעם פדלע מיט פחד פארלאפענע
 אונטערן אומגליק דעם ״ברדינעם״ געטראפענע.
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 סלױצן פון א ״בחור־הזעצער״
 י-־־׳־-־^־^^^י-י-^י׳ מאיר צוקער, װיניפעג

ה אן׳ בין איך געװען פאר־ א  פון מײגע יינגסטע י
 אינטערעסירט אין געדרוקטן װארט. בײ אכט יאר האב איך
 שױן געלײענט צײטונגען, זשורנאלן און ביכער. צו יעבער
 צי.יט האב איך שוין געוװסט, אז װילסאן איז דער פרעזידענט
ק רוסלאנד איז פארגעקומען א  פון די פאר. שטאטן; אז א
 רעװאלוציע, אנגעפירט פון קערענסקין און טראצקין: אז עס
 זענען דא ילדישע שרליבערס: מענדעלע, פרץ, שלום־עליכם,

 יעקב גארדין און בימקא.
 װען איד בין עלטער געװארן, בין איד געװארן פאר־
 כאפט פון דער פאעזיע פון משה־לײב האלפערן, ה. לײװיק,
 אברהם רײזען א״אבד• גײענדיק אין שפערס־גימנאזיע אין
 לובלין, איז מיר אויסגעקומען צו לערנען פון די פוילישע

 קלאסיקערס: מיצקעװיטש, סלאװאצקי, גאמוליצקי א״אנד.
 װען כ׳בין געװארן זעכצן יאר און באשלאםן זיך צו
 לערנען א פאך, איז דער אויסקלױג פאר מיר געווען זײער
 א לײכטער: איך גײ זיך לערנען זעצערלל. איך האב זיד אנ־
 געהויבן צו לערנען דאס פאך אין דער דרוקערײ פון ״לובלי־

 נער טאגבלאט״.
 אין דער רעדאקציע האט געהאנגען א בילד פון י. ל.
 פרץ. אונטערן בילד, בי״ים טיש, איז געזעסן א מענטש מיט א
 פאר דיקע װאנצעס, װאס האט אויסגעזען װי פרץ. דאס איז
 געווען דער רעדאקטאר ש• י. סטופניצקי. אין א צװײטן
 צימער איז געזעסן, אדער בעסער געזאגט, האט געדארפט
 זיצן, את אבער ארומגעלאפן אין די אנדערע צימערן און אין
 זעצעריי, א ױנגערמאן מיט אן איידל פנים פון א ישיבה־
 בחדר און מיט קלוגע אױגן. דאס איז געווען דער געהילף־
 רעדאקטאר און דער פאקטישער ״שװארצער ארבעטער״ פון
 דער צײטונג — יאנקעלע ניסנבוים. ס׳האט נישט לאנג
 גענומען, וױ סטופניצקי האט פארלאזט לוגלין און ניסנבוים

 איז געיװארן דער רעדאקטאד.
 איד האב דאס פאך זײער ליב באקומען און אין אײן
 יאר האב איך דעדגרײכט פאך־קענטענישן, װאם בײ אנדעףע

 האט גענומען דרי.י יאר.
 א יאר שפעטער, האבן זיד מיינע עלטערן איבעדגעצויגן
 קײן לעמבערג. דארטן האב איך באקומען ארבעט אין ראהא־
 טינס דרוקעריי אײנע פון די עלטסטע ילדישע דרוקערײען
 אין מיזרח־גאליציע. עס זענען דארטן געװען אנדערע ײדישע
 דו־וקערײען, װי עבנערס און פרידמאנס. אין פארלויף פון

 דער צי_יט האב איד אויד געארבעט אין די אנדערע צװײ.
 אין יענער צייט איז אין לעמבערג ארוים א ײדישע
 טאגצייטונג — דער מארגן. דעדאקטאר איז געווען פישל
 װיטקאװער. עם זענען דארטן ארױס פארשיידענע צײטשריפטן
 און זשודנאלן. דער ״בונד״ האט ארדיסגעגעבן א װאכן־צײ־
 טונג — די אדבעטער־שטימע, רעדאקטאר: אדאלף טרײער.
 די קאמוניסטן, װאס זענען געווען אומלעגאל אין פוילן, יהאבן
 דארטן, א שטיקל צי.יט, ארױסגעגעבן א לעגאלע ײדישע
 צייטונג — אין גאליציע האבן נאך דעמאלט עקסיסטירט די
 אלטע עסטרי.יכישע געזעצן, װאס האבן דאם דערמעגלעכט.

 די רעדאקטארן זענען געווען ברי_יער און עגיט.
 אין לעמבערג און אין מיזרח-גאליציע בכלל האט גע־
ע שרייבערס. זײער גײסטיקער ש י גע ^  לעבט א גרופע ױנ
 ״רבי״ איז געווען דער שוין דעמאלט בארימטער שרײבער
 מלד ראװיטש. װען ער איז געקומען קײן לעמבערג, זענען
 TT צוזאמענגעקומען אהין, וױ צו א ״גוטן־ייד״, אלע די װאם
ר געקענט האלטן א פען אין דער האנט און געשריבן א  האבן נ

 לידער און פראזע.

 אין 1929 האבן זײ אנגעהויבן ארויסגעבן אין לעמבערג,
 א צײטשריפט פאר ליטעראטװ־, קונסט און קולטור, א״נ
 צושטי״יער. דעד זשורנאל האט געדארפן זיין א באװײז, אז
 מיזרח־גאליציע איז א טײל פון דער ברײטער ײדישער קול־

 טור־וועלט.
 די רעדאקציע־קאלעגיע איז באשטאנען, װי איך געדענק,
 פון: רחל אויערבאך (די רעדאקציע איז טאקע געװען אין
 איר הויז אויף מארטשינא־גאס 26), איר מאן בער שגאפער,
 ד״ר דבורה פאגעל, ישראל אשענדארף און דוד קעניגסבערג,
 ױאס האט געוװינט אין א דארף נישט ווייט פון לעמבערג.
 עס האבן דארטן געדרוקט זײערע שאפונגען: רחל קארן,
 נחום באמזע, יעקב שודריך, בער האראװיץ, מענדל נײגרעשל,

ה  י. א. בערגער, יצחק קאנטער א״אנ
 אין 1929 האב אייך געזעצט נחום באמזעס ערשט ביכל
/ און שפעטער, אין וואדשע 1937 ר װאך׳ ע  ״אין די טעג פון ד
 — זײן איבערדיכטונג פון לי־טאי־פעס לידער. אין 1932
 האב איך געזעצט, אין לעמבעריק, אשענדארפס ערשט לידער־
 ביכל, ״אין דער גרױסער םרעמדער שטאט״. מיט די צזויי׳ וױ
 אויר מיט רחל אויערבאך און בער שנאפער, בין איך געװען

 גוטע־פרי.ינד.
 סע דערמאנט זיד מיר, אז אין דער זעלבער צײט, װען
 כ׳האב געאדבעט אין דער דרוקערײ, וװ מע האט געדרוקט
ת מיר אריינגעפאלן אין דער האנט א לאנג  דעם צושטײער, א
 און שמאל 4־זי.יטיק בלעטל געצײלטע ווערטער. דאס בלעטל
 האט ארויסגעגעבן אין קראקע איציק מאנגער. פון די ממש

 געצײלטע װערטער בין איך געװארן א ״מאנגער־אנהענגער״. ,
 אין 1934 פאר איך איבער קײן ווארשע. װי עם װאלט
 געװען א באשערטע זאד, באקום איד דארטן ארבעט אין
 דער דרוקערי.י פון משה נאמבערג, א זון פון הערש־דוד

 גאמגערג.
 אין דער ײדישער וועלט איז געװען בארימט טלאמאצקע
 13, דעד ליטעראטן־פאראײן. א קלײגער ״ליטעראטן־פאראײן״
 איז געװען אויף לעשנע 1, וװ ס׳האט Tt געפונען נאמבערגס
 דרוקעדי_י. א סך שרײבערס פלעגן דארט אוױינקומען — א
 טײל דרוקן זײערע ביכער, און אנדערע — א ביסל קיביצן
 מיט משהן װעגן די צי״יטן װען הערש־דוד ד״אט נאד געלעבט,
 און װעגן זי.ינע װערטלעך און חכמות. זײ האבן טאקע בא־
 שאנקען ה. ד. נאמבערגן מיטן נאמען: ״דער חכם פון דער
 ײדישער ליטעראטור״. \ . , .
 אן אפטער ארײנגייער אין דער דרוקערי״י איז געװען
 איטשע־מאיר װייסענבערג. אויף טלאמאצקע 13 איז ער דאך
 נישט געגאנגען, איז דאס געװארן זיין ליטעראטן־פאראײן...
 משד״ פלעגט זאגן, אז דער אײנציקעד מענטש פאר מן5לכן
 איטשע־מאיר פלעגט האבן רעםפעקט, איז געװען זײן טאטע.
 אײנע פון ה. ד. נאמגערגס חכמות איז געװען װעגן
 מאטענט, אן אומפארטײישע צײטונג ווו ױ׳זזאט .מיטגעאדבעט•
ן די שװיגער־צײטונג. פאר װאס עפעס אזא פ  ער פלעגט זי ת
 נאמען? האט ער אויפגעקלערט: די צייטונג פארטעשפעט
 נישט אפילו קײן פליג אױף דער וואנט, װײל סע קאן זיך
 מאכן, אז א פליג װעט האבן צען גדאשן און װעלן קויפן
 די צי_יטוגג. דאקעגן, זעט איר, א שװיגער האבן אלע פי.ינט,

 און מיט איר קאן מען פארטשעפען...
T בין געקו־  איד האב פרלער דערמאנט מאנגערן. ויען א
 מען קײן װארשע, האט מאנגער שוץ דארטן געוװינט צוזא־
 מען מיט רחל אױערבאך. אין א געוױסן טאג קומען זײ אדיין
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האג זיך דערנענטערט צום  װען כ׳
ט מ«ין מאמע א  בר־מצוה יאר, ה
 אנגעהויבן טראכטן װעגן מבלית
ואס טוט «ען מיט »זא  פאר 0*ר. ו
ט זי צר• א ה - ו ל ג נ ׳ ישװאך ײ  קלײן
 געטראבט, אז אמגעטטן זועט פאר
 מיר זיין א פריזירער. גערעדט און
 געטאן• אבער נאכן אפזײן ביים
 פויזירער 3 טעג1 האב איך איר

 געזאגט:
 — ניין, מאמעשי, איך וױל גישט
 זיין קיין פריזירער, יענעם פוצן און

 באדינען...
ט די מאמע אױטגעטראכט א  ה
 פאר מיר א צוױיט פאך — גאלד־
 שמיד (ביי מעלבן איך ארבעט ביז
 איצט). זי האט דעם גאלדשמיד
 משה שטערן(אױף דער פורמאנסקי־
 ג»ס) צמעצאלט 300 זלאשיס און
ם צו אר־  מיך אנגעדוגגען בײ אי
א־  בעשן." דער װארשטאט איז נ
 שטאנען פון א שמאל, עגג צימערל,
 מיט א קלײן פענצטערל. דער א&־
 מאך איז געװען, אז יעדע זואך
ױ צאלן — אבער איד  דארף ער מ
 האב קיינמאל נישט באקומען פון
ת גע־ מ ם קײן געהאלט. דע0 א י  א
 זאגט, האט ער טאקע נישט געהאט
ם  קיין ארבעט און כ׳בין בײ אי
 געװען באשעפטיקט א קורצע צײט.
 פארשטייט זיך׳ אז די 300 זלאטיס

 זענען געבליבן בײ אים•

 מיין צװײטער ארבעשס־פלאץ איז
 געווען ביי לייבל מאגדלבוים, אויך
 אויף פורמאנסקי־גאס. נאר גלײך
׳ גין איך געוואיו א הײג  פון אנ
 דיגטט אין זייער שטוב׳ אלץ גע־

ג נ ו ל ״ צ ו ע ע ו נ ײ ל  א ק

ו א ק נ י ו ו נ נ ן א ב ג ע ו  ו

 יעקב פעלדמאן, תל־אביב

י און צזױי קינ־ ת  טאן פאר זײן פ
 דער. איך האב זײ געפירט אין
 שול׳ געגאנגען אײנקויפן און מע־
 רער פארברענגט אין זײן װוינונג,

 ײי אין מארשטאט.
ך אנגעקומען  נאך 3 יאר, בין אי
ך ױ ד דוד שיינפעלד, א  צום גאלדשמי
־גאס. דער רוב ף דער פורמאנסקי י  או
ן לובלין, י דן א  ײדישע גאלדשמי
ארשטאטן ו עהאט זייערע ו ן ג  האב
ז יקער גאס. ער אי ף דער דאז י  או
 שוין דעמלט געװען א ייד פון א יאר
ט א לאנגער װײסער בארד. י  70, מ
ן דער פרי, נאך פארן דאווע־ י  יעדן א
פעסן עטלעכע י  נען, פלעגט ער או
ז ט פוטער. א סברה, א י  בובאלעך מ
ט מען געמעגט עסן א  בובאלעך ה
ך דערמאן זיך,  פארן דאײענען. אי
ל א מ נ ײ ז א ז דוד שיינפעלד אי  א
ם י ט צו א א ה ׳ ן מ ק געװארן או נ א ר  ק
ט א ס ה א װ ' , ר ע ט ק א  ארויסגערופן א ד
ן פארשריבן ט או כ א ר ט א ם גוט ב י  א
, בין ן י י  רעצעפטן. נאך זײן אװעקג
ן ה שײנפעלד או ש ן צו מ י ך ארי  אי
 געפרעגט, װי פילט ער זיך איצט,
ף דעם י יט. או ז ס װי ר ע ט ק א  נאכן ד

ר געענטפערט : ט ער מי א  ה
ן ך לעב שוין 70 יאר או  — אי
הארץ. האב אי ׳ ז כ  נישט געוװסט, א
־ ר דער דאק ט מי א ט ה נ י  ערשט הי

ז אפ־ ן הארץ אי ײ  טער געזאגט, אז מ
 געשװאכט...

ן א מע ם פלעגט קו י ז צו א  א
ן געבעטן זאגן ה או נ ו  קריסטלעכער ק
ט גע־ א ס ער ה א ס װ א , צי ד ת  מבמו
י גאלד, ע ק א ז ט י ט זיך, א י  ברענגט מ

ה געענטפערט: ש ׳ מ ר ^ א  ה
א מעש, פראשען פאנא...  — ט
עהאט פאר ט ג א ה ׳ ז ר  (אין פאל א

 זיך מעש).
ן ז שװער געװען נאכצוזאג ם אי י  א
 די פוילישע באצײכענונג פאר מעש

. ׳  — ״מיעדזש׳
ר גוט ז מי ה שײנפעלד אי ש  ביי מ
ז געװען . ער אי  געװען צו ארבעטן
עהאט א גע־ ׳ ג ד  א פארמעגלעכער ײ
ן זײגערס  שעפט פון גאלדװארג או
ז יענטאדוסקע־גאס. א ו יף דער שו  או
ן צירונג פאר כ א ט באדארפט מ א ה ׳  מ
ן שטעטל, זענען י ן א קלי י  א כלה א
ן ארבעטן י ה ר ביידע געפארן א  מי
 עטלעכע טעג. בײ יענע באדינגונגען,
, ז די ארבעט געװען פרימיטױו  אי
ט מען געשמאלצן א ס גאלד ה א  ד
ס פײער אונטער־ א ן ד לן או י יף קו  או
ן מויל, דורך א רערל. ט י  געבלאזן מ
יסגע־ ט מען או א ל ה א ט ע  דעם מ
ן דער־ ט א העמערל או י ט מ פ א ל  ק
ן רינגלעך, י ואנדלט א ם פארו י  נאך א
ן אנדערע צירונג. די  אוירינגלעך או
ן ז געװען א שװערע או  ארבעט אי
ך פארגלײך ז אי  צוריק געשטאנענע. א
ט י  יענע פראדוציר־באדינגונגעו מ
ק פון בא־ י קער טעכנ טי  דער הײנ
 ארבעטן גאלד — פרעגט זיך די
צט דער מענטש ז אי  פראגע: צי אי

. . . ח ל א מ  גליקלעכער װי א

 אק דער דרוקערי״י וועגן דתקן דאס בוך חומש־לידער. פףן
 דעם טאג אן, װען מיר דiאבן זיד געטראפן אין דער דרוקערט,
 זעגען מיר געװארן זײער פארחברט. די פרײנדשאפט איז
 נישט געװען בלויז צוליב די פאך־ענינים, נאר א ביסל מער.
 זייער אפט פלעג איך ארױפקומען צו זײ אין שטוב ארײן

 איז אױד זיך טרעפן ביי פארשײדענע אונטערנעמונגען.
 דאס האט מיר געגעבן די מעגלעכקײט צו דערקענען
 נ&גגערן פון דער ״אנדערער זייט״, ד״ה וױ א פשוטן בשר־

 ודם...
 יעדער מענטש האט זיך זי״ינע שװאכקײטן. פארשטײט
 זיך, אז אױך מאנגער האט געהאט שװאכקײטן. דוי א גתיסער
 טאלאנט און גװאלדיקער אומרו, האבן זי״ינע שװאכקײטן
 אױםגעזען א םך גרעםער׳ און מענטשן האבן זײ נאד «עד
 צעבלאזן; די אבער װאס האבן מאנגערן געזען וױ דעמ
 אײגנארטיקן גרויםן קינסטלעד אין דער ײדישער ליטערא־

 טור, האבן דאס נעגירט.
 די חומש־לידער האבן זיך צו יענער צי.יט, 1935, געדת־
 קט, אק המשכים, אין דער פרי״יטיקדיקער אויסגאבע פון צױ־
 ניסטישן הי-ינט. אין א געװיםן טאג קומט ארײן אין דער
 דרוקערײ מאנגער און אדיפגערעגטער און זאגט: ״איר הערט!
 דער הי-ינט האט אפגעשטעלט דאם װייטערדיקע דתקן די
 חומש־לידער, װי.יל עם קומען אן פראטעסטן פון רעליגיעזע

 ײידן, אז איך פארשװעד די יהײליקע אבות״.
 ״איך פארשװעך די אבות?״ זאגט מאנגעד מיט פאר־

 וװנדערונג: ״װען ז4יך בין געגאנגען אין חדר האט דער רבי
 מיט אונדז געלערנט אזוי:

 ׳אברהם אביגו דער שינדער,
 יצחק — דער בלינדער, און

 יעקב האט אנגעפלאװעט א זעקל מיט קינדער/..״
 די מגילה־לידער און דאס בוך פון גן־עדן ןןאט עױ שױן

 געדרוקט אין המשכים, אין דער בונדישער פאלקםצי-יטונג,
 אץ נ^מבערגס <רוקערי.י האב איך אויד געזעצט מאנ־
 גערס אנדערע בלכער: די מגילה־לTער, דעמעדונג אין שפיגל,
 פעלקער זינגען, נאענטע געשטאלטן, וועלװל זפארזשער שרײ־
 בט בריוו צו מלכהלע דער שײנער, און דאס בוך פון גן־
 עדן. ווען דאס לעצטע איז ארויס, ערב דער מלחמה, איז שוין
 מאגגער געװען אין פראנקרײד און ער האט פון דארטן

 צוגעשיקט א הקדמה.
 דאס װאס אין משד פון 4 יאר זענען ארויס די אלע
 ביכער (7 אין צאל), איז דאס א דאגק זײן חברטע חזל
 אויערבאך. אויב מיר הערן װעגן מאגגערן (און װי ער אלײן
 דדיקט זיד אויס וועגן זיד), יאז ער איז געװען א באהעמע־
 מענטש, א ״בדאדיאגע״, איז רחל אויערבאך געװען דער היפוך
 — א רױקע׳ רעםפעקט פאר .מענטשן, אן עםטעטין׳ אבגע־
 טאן ציכטיק און מיט געשמאק און האט געהאט א סך געדולד.
 עס װייזט אויס דער געזעץ אין דער פיזיק, אז קאנטראםטן

 צלען זיך צו, איז אין דעם פאל געװען א ריכטיקער...
 (״אויפן שוועל״, נױ־יארק, ױלי־סעפטעמבער 1984).
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ן ל י י צ ר ע ן ד ט נ ע מ ו ק א  ד

 מיר בדענגען פאר אוגדזערע לײענערס 3 דאקו־
 מענטן פונעם ײדישן לובלין — צװײ פון זײ געוזערן
 צו דער פאדמלחמהדיקער תקופה: א באריכט פון דער
 אלגעמײנער פאחאמלובג פון דער פילאנטראפישער
 געזעלשאפט ״ביקור חולים״ אייפן זאמד, פארגעקומען
 אין יאר 1926 ; א דשימד. פון ײדישע גימנאזיםטן פון
 דער מיטלשול א. נ• פון די וועטערס אויף בערנאר־
 דינסקע־גאס, װאס האבן באקומען מאטורע. דער דרי־
 טעד, לעצטער דאקומענט, באציט זיך שוין צום יאד
 1985 — א ברױו פון דער לובלינער שטאט־פארװאל־
ג פון קולטור־געזעל־ נ  טונג, צו דער הױפט־פאתואלטו
 שאפטלעכן פארבאנד אין פוילן, װעגן אפהיטן די קבדיש
 פון געפאלעניע ײדישע קעמפערס מיט די נאציס. די
 דאקומענטן האט צוגעשיקט אובדזער בן־עיר, ד״ר בינם
 װײס, װאס וװינט אין װארשע. איבערזעצט פון פױליש

 — ד. ש•

 קאפיע פונעם פראטאקאל נומער 1 פון דער ערש־
 טער אלגעמײנער פארזאמלונג פון דער געזעלשאפט צו
 ערטײלן מעדיצינישע הילף די ארעמע קראנקע אײנ־
 וװינערם פון די פארשטעט בראנאװיץ און קאשמינעק,
 וױ אױך פון די גאםן ביכאװטקע און פאקסאלנע אין
 לובלין, אויפן נאמען ״ביקור חולים״ (שטיצן קראנקע),
 צונױפגערופן דורר די מיטגלידער־גרינדערם פון דער
 געזעלשאפט, דעם 23סטו אקטאבער 1926 און פאר־
 געקומען אין לאקאל פון דער צווייטער, ײדישער אנ־
 פראצענטיקער לײקאםע אויף פאקסאלגע 27, אין דער
 אנװעזנהײט פון א 100 פערזאן, מיט פאלגנדיקן טאג־

 ארדענונג י:

 1. דערעפענוגג פון דער פארזאמלונג.
 2. אויסװײלן א פארזיצער פון דער אלגעמײנער פאר־

 זאמלונג, בײזיצערס און סעקרעטאר.
 3. אױטקלױבן א פארװאלטונג, רעװיזיאנס־קאמיסיע

 אוז קאנדידאטן.
 4. פרײע פארשלאגן.

 1. די פארזאמלונג האט געעפנט 9 אזײגער אװנט,
 דער מיטגליד־גרינדער ד״ד ױסףי קארגעלשטײן, דער־
 קלערנדיק דעם ציל פון דער פא^זאמלונג און אייר
 איבערגעלײענט דעם סטאטוט פון דעו־ געזעלשאפט,
 באשטעטיקט דורכן לובלינער װאיעװאדע ^וװ דעם

 טאג־ארדענונג.

 2. אלס פארזיצער פון דער אלגעמײנער פארזאמ־
 לונג איז אײנשטימיק אױטגעװײלט געװארן ה׳ שמואל
 זילבערמאן, װאם האט פארבעטו אלט בײזיצערט די ה״ה
 יהושע ערליכמאן און זײיװל בלדמעגבערג. אלם טעק־

 רעטאר — משה מענדל בידערמאן.

 3. דער פארזיצער איז צוגעטרעטן אדורכצופירן די
 װאלן צו א פארװאלטונג, רעװיזיאנם־קאמיסיע און
 זײערע פארטרעטערט, װעלכע זענען פארגעקומען אױןו
 א געהײמען אופן. דער װאל־רעזולטאט איז געװען

 פאלגנדיקער:
 אין דער פארװאלטונג האט מען אויטגעקליבן:

 1. ד״ר װסף קארנעלשטײן — אײנשטימיק.
 2. איטשע האלצקענער — 59 שטימען.

 3. שמואל װאגמײטטער — 54 שטימען.
 4. שמואל רובין — 57 שטימען.

 5. זײנװל בלומענבערג — 57 שטימען.
 6. שלום שטאקפיש — 51 שטימען.

 7. אבוש גארטעל — 55 שטימען.
 8. יזזושע פראשקער — 51 שטימען.

 9. הענעך אונקער — 41 שטימיען.

 10. הערש שװארץ — 51 שטימען.
 קאנדידאטן: משה מענדל בידערמאן — 39 שטימעו;
 שלמה שניטבערג און יאנקל זאנענשײן — צו 36 שטי־

 מען•
 אין דער רעוױזיאנס־קאמיםיע: העשל לעװינשטיין,
 שמואל ז^לבערמאן, יאסל גאלדשטערן (אלס פארטרע־
 טיער פון יןזושע ערליכמאן). די אלגעמײנע פארזאמלונג
 האט באכ ולמעכטיקט די פארװאלטונג אױםצרארבעטן־

 א בודזש7!ט פארן יאר 1927.
 5• די אלגעמײנע פארזאמלונג האט באשלאטן, אז
 די נײ געוײילטע פארוואלטונג זאל אויםקלויבן א פינאנס־

 קאמיטיע ו!דן 5 פערזאן.
 6. צום םרף האט די אלגעמײנע פארזאמלדגג, אדיפן
 פארשלאג! פון ה׳ האלצקענער, אײנשטימיק באלשאסן
 צו דיגגען א לאקאל פאר דער געזעלשאפט. װאם שײר
 דעם עפשנען אן אמבולאטאריע, איז באשלאםן געווארן

 איבערצוגעבן דעם ענין דער נײער פארװאלטונג.
 7. די קאנםטיטואירנדיקע זיצונג פון דער פארװאל־
 טונג, דארף אמשפעטטטך פארקומען ביזן 30םטן דעם

 חודש.
 .אויף דעם האט ימען די פארזאמלונג געשלאטן,
 איבערגעלײענט דעם פראטאקאל און אים אונטער־

 געשריבן•

 פארזיצער פון דער אלגעמײנער פארזאמלונג:
 שמואל זילבערמאן.

 בײזיצערט: יהושע ערליפמאן, זײנוול בלומענבערג.
 םעקרעטאר: כלשה מענדל בידערמאן.

 אין אײנקלאנג מיטן אריגינאל: ד״ר קארנעלשטיין,
 פרעזעט פון דער פארװאלטונג.

 סעקרעטאר•. (אונטערשריפט נישט לעזבאר)
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 לובלין, 15טער מערץ 1985.
 צײטוױיליקע פארװאלטרנג פרנעם סעניארן־קלוב,

 אביטוריענטן פון די שולן א״נ פװ א• איו י• װעטער.

 צום קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון די ײדן
 אין פוילו,

 קראקעװער פארשטאט נומ׳ 13, לובלין 002*20.

 דועגן באקדמען אינפארמאציע פדן קאלעגן, פון דער
 פאױמלחמהדיקער תקופה, אבםאלװענטן פון דער 8״
 קלאםיקער גימנאזיע א. נ. פװ א• אדן י. װעטער אין

 לדבלין.
 די צײטוױיליקע פארװאלטונג פונעם םעניארן־קלוב,
 אביטוריענטן פון די שולן א. נ. פון א• אוו י. װעטער
 אין לובלין, האט אין די ראמען פון אירע אדיפגאבן אין
 דער צײט פדן ארגאניזירו זיר, געשטעלט פאר זיר די

 פאלגנדיקע אױפגאבן:
 רעקרדטירז די מעגלער גרעםטע צאל מיטגלידער־
 אביטוריענטן פרן דערמאנטו גימנאזױם, אײנפירן א

 םטאטיסטיק ארז קאלעגיאלע כראניק.
 2. פירן א קולטדר־געזעלשאפטלעבע ארבעט אױפן
 באדן פון דירעקטע קאנטאקטן, אדער דורר קארעם־

 פאנדענץ.
 3. קולטװדירן דעם אנדענק פון די געשטארבענע

 פראפעםארן און קאלעגן.
 4. אױפשטעלז א קאמיטעט אײנצומױערן אן אנ־
 דענק־טאװל פארן לאנגיאריקן דירעקטאר, פראפ׳ לוד־

 וויק קאװאלטשעװסקי.
 5. שאפן א ״גאלדענעם אנדענק־בור״ מיט א רשי־

 מה פון די ערן־מיטגלידער.
 אין שײכות מיטו אױבנדערמאנטן, נישט האבנדיק
 קײן אנדערע מעגלעכקײטן צד באקומען די אדרעסו אויר
 אײנצושטעלן קאנטאקטן מיט אונדזערע קאלעגן פרן
 משהס גלויבן פרן פארמלחמהדיקן פעריאר, בעטן מיר
 העפלער אדורכפירן אן אקציע צו אינפארמירו װעגך
 גורל פון די מענטשן, אריםגערעכנט אין דער בייגעלײג-

 טער רשימדז.
 די לעבעדיקע קאלעגן באגריסן מיר הארציק און
 פארבעטן זײ צו באטײליקן זיר אין דער טעטיקײט פונעם
 קלוב. די נעמען פון די געשטארבענע וועלן מיר פאר־

 עפנטלעכן אינעם ״גאלדענעם אנדענק־ביר״.

 (צרליב דער זײער שלעכטער פאטאקאפיע, איז
 שווער געװען איבערצדלײענען די נעמען פרן

 פרעזעם, םעקרעטאר און גענױעם אדדעס).

 רשימה פון די מאטוריסטז־ײדך פון װעטערס גימנאזיע

 מיטעלמאן אברהם (באקומען מאטררע אין יאר 1932);
 ליכטענפעלד משה (1932); אבשטיין משה (1932)<
 קאזזאן מרדכי (1934) ; קאלבערג דוד (1934) ; לעוױנ־
 םאן דוד (1935); קלײנבערג ױסױ (1936); פישהאוט
 יעקב (1937); זענערמאן יאן (1939); ראזענצװײג

 איזאק (1922); גאלדבלאט פישל (1923), לאם מרדכי
 (1923); שטײנמאן מרדכי (1923); אווערבור מנחם
 (1924) ; בלומעגשטאק משה (1924) ; צדקערמאן שלום
 (1924); ראזעגמאן אברהם (1924); רײפמאן נחמן
 (1924) ; ראזענבערג יקותיאל (1924) ; בלעכמאן מרדכי

 (1925) ; מאנדעל משה (1925).
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 שטאט־פאת־ואלטרנג איז לרבליו/ לובלין, 20.3.85
 אפטײלדנג פאר קאמונאלער און דװינוגגעױװירטשאפט.
 צום קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון ײדן

 אין פוילן — הויפט־פארװאלטונג.
 אלם ענטפער אויך אייער ברױו ל. דז• 175/85 פוז
 5טו מערץ 1985, װעגן ברענגען אין ארדענונג די מילי־
 טערישע קברים פון דער ײדישער באפעלקערדנג, װעלכע
ט ל ײ  געפינען זיר אדיפן שטח פון דער שטאט לובלין — ט
 מיט די אפטײלונג פון קאמונאלער און װױנרנגען־װירט־

 שאפט:
 1. הײ־יאר װעט מען אנהײבן רעמאנטירן די שטאבן
 אדן מיליטערישע קברים אדיפן בית־הקברות אדיח דער
 ביאלע־גאם אױ לובלין. די פלאנירטע ארבעטן נעמען
 ארום: פארטױשן די צלמים, רעמאנטירן די בעטאן־
 פארפעםטיקונגען ארום די קברים אװ אויפפרישן דאם
 גרינס. איו דל ראמען פון די דערמאנטע ארבעטן, װעט
 מען אױר רעמאנטירן דעם ברידער־קבר פון 36 ײדישע
 פארטיזאנערם. אויפן ארט פונעם צלם, װעט מען אײג־
 מוי׳ערן אן אנדענק־טאװל, לויט דער םדגעםטיע פונעם
 קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון ײדן אין פוילן,
 אפטײלונג איך לובלין. דעם אנדענק־טאװל ררעט אוים־
 ארבעטן די מלוכהשע ארנטערנעמונג, װארשטאטן פאר

 פלאסטישער קדנםט, אפטיילונג אין לובלין.
 2. אינעם פלאן פרן קאפיטאלע רעמאנטן פון די
 אביעקטן מיט מלחמה־קברים, זענען אין איצטיקן יאר
 אײנגעשלאםן געװארן אדיר דער רעמאנט פדנעס שטאב
 פון מאדטיראלאגיע אדיפן ײדישן בית־עולם אויח דער
 ודאלעטשניר־גאם אין לובלין. די ארבעטן נעמען אררם
 רעמאנטן פרן מצבות אויח די קברים פוו די קרבנות
 פרן טעראר, אװעקשטעלן א םקולפטדר, א צוגאנג צדם
 שטאב, פארבײטן די פארצאמונג ארום דעם שטאב

 אוז אױפפרישן דאס גרינם.
 ביז איצט איז שוין געװארן אויםגעארבעט און בא-
 שטעטיקט די פראיעקטן־דאקומענטאציע און בודזשעטן.
 די פלאםטישע ארבעטן בײם רעאליזירן די סקולפטור,

 זענען שוין אויםגעפירט אויח 0/״60•
 דער אנהײב פון רעאליזירן די אויפגאבז, ווערט

 פלאנירט׳אויפן צורײטן קװארטאל פרו איצטיקן יאר.
 אן אפשריפט פון דעם בריװ באקומעו: 1. קולטור־
 געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון ײדן אין פוילן, אפ־
 טײלונג איו לובלין. 2) װאיעװאדישער אמט אין לובלין,

 אפטײלונג פאר רעליגיעס.
 לײטער פיו דער אפטיילונג: מאגיםטער אינזשעניער

 עדװארד באנטשאק.
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 צום אנדענק פון דער ״ישיבת חכמי לובלין״ — צום 55סטן יארטאג פון איר אנטשטײונג

 א מערקװ«רד«קע פ״ערונג אין לובל«ן
 א. לן. (״פאלקס־שטימע״, ווארשע, 13.7.1985)

 נאן־ דעד אנטהילתג פונעפ אנדעכרךטאװל (אױגן רעפטפ)
 ד״ר פינפ וױיפ רעדט.

 דער אלטער לובלינער תושב, דער פארדינםטפולער
 ד״ר שמחה וױים, װאס װוינט הײנט אין װארשע און
 פארגעמט דעם אמט פון בייטרעדאקטאר פון דער צײט־
 שריפט ״ארביװ פוך דער געשיכטע פוך מעדיצין׳/ איז
 געקומעך מיט דער שיינער איניציאטיװ צו פאראײביקן
 דעם אגדענק פון דער ״ישיבת חבמי לובלין״ צו איד
 55־סטן יארטאג, דורף אײנמויערך אין דער געבײדע,
 אין װעלכער עס געפינט זין־ הײנט די ארטיקע מעדיצי־

 נישע אקאדעמלע, אך אנדענקטאררל.
 נישט לאנג געטראכט, איז ד״ר װײס אראפגעפארך
 אין זײן געבוירנשטאט, אװעק צום רעקטאר פון דער
 פוילישער הויבשול, דערנאן־ צום שטאט־פרעזידענט, צומ
 װאיעװאדישן פארטײ־קאמיטעט און אויפגעקלערט די
 באדײטונג פוך אט דעם װיכטיקן אקט. למען האמת
 דאר^ מען זאגך, אז גישט אלע פאקטארן האבן דאם
 גלײר פארשטאנעך, אבער דאס דעצידירנדיקע װארט
 האבן געהאט די שטאט ־ באלעבאטים, װעלכע טאנען
 די דומרײבע געשיכטע פונעם ײדישן ישוב אין לובלין,
 די שטאט פון ײדישע גדולים און גאונים, די שטאט פון
 לערע און אלט־ײדײשער טראדיציע, די שטאט פוך גרויסע
 ײדישע דאקטוירימ און געלערנטע, די שטאט װאס איז
 געװען דער צענטער פון ײדישן אויטאנאניען לעבך אין
 אמאליקן פוילן און ווײםן אויר די װיכטיקע ראל, װאם
 ײדך האבן אפגעשפילט בײם אנטװיקלען די דאזיקע

 היםטארישע שטאט.
 נאך א ברײטן מײנונג־אויםטויש, איז געקומען די
 הםכמה צו פארייביקך דעם אנדענק פון דער תלמרדיס־

 טישער הריכשול.
 דעפ 24־סטן ױני 1985 יאר׳ איז פארגעקונועז די
 צערעמאניע פוך אנטהילך דעם אנדענק ־ טאװל. צו דער
 פײעדונג זענעך געקומען דער שטאט פרעזידענט. מא־
 גיסטער פעליקס דאבזשלנםקי, דער רעקטאד פון דער

 מעדיצין־אקארעמיע פראפ. ד״ר זדזשיםלאװ קלײנראק,
 דער פארזיצער פון דעם װאיעװאדישך אפטײל פון דער
 פוילישער געזעלשאפט פוך דער געשיכטע פון מעדיצין
 און פארמאציע ד״ר לודוױק קאװיעסקי, דער לײטער
 פונעם מיקראביאלאגישן אפטײל בײ דער מעדיצינישער
 אקאדעמיע אין לובלין, פראפ. ד״ר זיגמונט הענצער,
 דער פארטרעטער פונעם רעקטאר פוך קאטוילישך
 אוניװערםיטעט פראפ. ד״ר סטאניסלאװ ליפאק, דער

 איניציאטאר ד״ר שמחה װײס ארן זײן פרוי.
 ם׳איז געקומען א דעלעגאציע פוך די ײדישע
 ארגאניזאציעם אין װארשע; פראפ. עלזשביעטא הארן
 פון קולטור־געזעלשאפטלעבך פארבאנד, ד״ר זיגמונט
 האפמאן אוך ז. טארגעלםקי פון ײדישן היםטארישך
 אינסטיטוט אװ דער געזעלשאפטלעכער טוער דוד בא־

 גוכװאל.
 איך דער פײערלעכקײט האט זיר אויר באטײליקט
 א גרופע רבנים פ1ן די פארײניקטע שטאטן פון אמערילזע,
 שװײצאריע און ישראל, װעלבע איז געפאיץ אייױ קבר־

 אבות קײן מאידאנעק.
 עס זענעז אײר אנוועזנד געװען פארשטײער פוך
 דער לובלינער פרעסע, ראדיא און טעלעװיזיע, ררי אויר
 א גרופע װיסנשאפטלעכע מיטארבעטער פון דער מעדי־

 ציך־אקאדעמיע.
 12 אזײגער פארמיטאג האבן בײ דער געבײדע פוך
 דעד מעדיציגישער אקאדעמיע, אויף1 לובארטאװסקע־
 גאס׳ אין װעלכער עס האט זיר מיט 55 יאר צרריק
 געפונעך די ״ישיבת חכמי לובליך״, זיר פארזאמלט, חוץ
 די אפיציעלע פארשט״ער, די גאנצע ײדישע באפעל־
 קערונג, א היפשע צאל פוילישע אײנוװינער, דאקטױרים,

 לעקטארן און סטודענטן.
 בײ א פ״ערלעכער שטימוגג האט געעפנט די
 צערעמאניע דער פארזיצער פוך דער לובלינער אפ־
 טײלונג פ1ך הולטור־ געזעלשאפטלעבן פארבאנד פון די
 ײױ איך פוילן משה אדלער, װעלבער האט באגריסט

 כײפ דענקמאל פאר די ?דושיפ פץ לופלין, אויפן ®לאץ
 הינטעדן מאגיפטראט. דער דפ זאגט ״קדיש״.
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ט א ײ ה ב ר ע אכגלטע, ד ר די פארז ע ט ר ע ע װ ק י צ ר א ן ה  אי
־ ם י ו ז א ע אי ד ײ ב ע ר ג ע ק י ז א ר ד ע ן ד ז אי ט, א אג ר געז  ע
ן ו , פ ן געבאטך ע ט n צ י ח מ ו ד ל ע ן ד ד א װ ע ן ג ע ג נ א ה ע  ג
־ ע ג ד ט נישט ה ם ל א ז פך ״ ט געדו א ט ה א ב ע ן ג ײ ע א כ ל ע  װ
ט י מ ד ע ט זיף ד א ט ה נ א פ ו ק ר א ע ש י ש ט ײ ר ד ע ר ד ע ב  נען״. א
ט די נ ר ע ל ע ר גיט ג א ט נישט נ א ר ה , ע ט נ ב ע ד ע ישט ג  נ
ט ע ל י ו ק ע ג ס י ו ן א ײ ל ט א א ר ה א , נ ן ד ר א ו מ ר נישט צ ע ל י  ש

ע ײדן. ל  א
, ררעלכע ע ב ל ע ז ב א ר ע ן מ פ י ו יר א ן ז ע נ י פ ע ט ג  הײנ
־ ע ג א ר ע ט ק י ז א ן די ד ם ע ג ר א ם פ ו ת ע ו ל  שטרעבך גישט ב

כטע. ר געשי ע ן פוך ד ק ע מ ו צ ס י ו ר זי א י ו ר א א  דיע, נ
ס ה י ל ע ט פ נ ע ד י ז ע ר ט ־ פ א ט ר ש ע ט ד א ר ה א נ ר ע  ד
ן כ ל ע , אויױ װ ל װ א ק ־ ט נ ע ד נ ם א ע ט ד ל י ה ט נ י א ק ם ג י ש ז ב א  ד
ן ו ש א יליש, ײדי ן — פו ב א ר פ י ש ן דדי ט זיר אי נ י פ ע ס ג  ע
ט א ן ה י קן בנ י ם דאז ע « ״אין ד ט פ י ד ש פ י ו ש די א י ע ר ב ע  ה
ת דובנױ ב י ש ן די י ע נ ו פ ע יר איך די יאוץ 1930—1939 ג  ז

. ״ ן בלי  לו
ל י ט פ ן מי ט כ א ל פ ע ג כ ר ו , ד ע ד ע ר ר ע ר ע ם ע ר  מיט א ג
־ נ ו ר פ ע ן ד ט א ר ט ע ג ם ױ ר ז א , אי ן ט ג ע מ א ע מ ל ע נ א י צ א מ  ע
ר ״ ר ד ע ב ו ש ד ח ע , ד ל װ א ט ־ ק נ ע ד נ ם א ע ן ד ו ר פ א ט א  ד

! ד נ א ״ װ ט צ ג א ז ע ט ג א ס ה א ה װײס, װ ח מ  ש

 .״דאס אנטהילן דעם דאזיקן אנדענק־טאװל איז אן
 אקט פון פארײביקן און אנגעבן א היסטארישן ראנג
ן ראבינער־אנשטאלט א״נ ש י ז  דעם געװעזענעם, י
 ״ישיבת חכמי לובלין״, װעלכע האט זיד געפונען אין

 דעם זעלבן בנין ביז סעפטעמבער 1939 יאר.
 דער דאזיקער אקט דארף דערמאנען די אידעע
 פון גרינדן דעם דאזיקן לערן־אנשטאלט, װי אױך די
 מענטשן, װעלכע האבן אים געשאפן, געװען דארט
 טעטיק, שטודירט אדן װעלכע האבן געטײלט דעם גורל
 פון די זעקס מיליאן ייין, דערמארדעטע דורך די

 היטלעריסטישע רוצחים.

 נישט צופעליק פאלט אוים די דאזיקע פייעדלעכ־
 קײט אין טאג פון 24סטן ױני. דאם איז א דעדהויבענע
 דאטע, װײל טאקע אין דעם טאג איז מיט 55 יאר
 צוריק געעפנט געװארן אין דער געביידע די דאזיקע
 הױכשול, װעלכע איז געװארן א צענטער פאר תלמוד־
 לערע פון די ארטאדאקסישע יידן און די דאזיקע
x יארהונדערט. און v i טראדיציע ציט זיך־ נאד פון 
 נישט צופעליק איז לובלין געװארן דאס ארט פאר
 עפענען די ישיבה. דא איז שוין אין 1518 יאר געשאפן
 געװארן דער ערשטער לערן־אנשטאלט פון דעם מין.
 די גערודפטע און פארטריבענע יידן פון די
x יאר־ v און x i v לענדער אין מערב־אײראפע, אין 
 הונדערט, האבן געפונען א שיץ־ארט אין דעמאלטדיקן

 פוילן.
 װעגן דער פאזיטיװער באצױגג צו די לובלינער
 יידן אין דער צײט, זאגן עדות די פריװילעגיעס פון די
 פױלישע קעניגן זיגמונט אויגוסט און סטעפאן באטארי.
 אין 1550 יאר האט זיגמונט אויגוסט דערלויבט צו שאפן
 אין לובלין א דרוקערײ און בוכהאנדלונג צו פארקויפן
 ביכער און סידורים אין פוילן. דאס האט אויך באגיטיקט
 דער קעניג סטעפאן באטארי אין יאר 1576. די באקאנטע
 פריװילעגיעס פון קעניג זיגמונט אויגוסט פון 1567

 יאר, דערלויבט די ײדן אין לזבלין צו בויען דעם
 תלמוד־אנשטאלט, די ישיבה א״נ ״גימנאזיע״, אנגעפירט
 דורך דעם ראש הישיבה ״רעקטאר״. אין דער ערשטער
x י״ה, איז רעקטאר פון דעד לובלינער v i העלפט פון 
 ישיבה געװען דער הרב שלמה שכנא, װעמען די
 היסטאריקער באצײכענען װי דעם ״פאטער פון דער
 רבנישער װיסנשאפט״. אין דער דאזיקער ישיבה האבן
 צװ״אנד שטודירט אײגער פון די גרעסטע תלמודיסטן,
 װעלכע פוילן האט ארויסגעגעבן: משה איסערלעס —
 רב פון קראקע, װעמען מען האט גערופן רמ״א. במשך
 פון 20 יאר איז ער געװען רעקטאד פון דעד קדאקעװער
 ישיבה. צװישן די פיל זײנע װערק, דארף מען דערמאנען
 די פסוקים אינעמ פירוש צום ״שולחן ערוך״. אײנער
 פון די פיל רעקטארן פון דער לובלינער ישיבה, איז
 פון 1567 יאר געװען דער רב שלמה לוריא, דער
 מהדש״ל — מחבד פון עטלעכע װערק און ליטודגישער

 פאעזיע.

 חוץ די דערמאנטע שוין באקאנטע לובלינער
 רבנים שכנא און מהרש״ל, האבן דא געלעבט און
 געװען טעטיק דער מהר״ם (ד׳ מאיר בן גדליה
 מלובלין), יעקב יצחק הורװיץ (גורעװיטש) מיטשעפער
 פון חסידיזם, װעלכן מ׳האט אנגערופן ״חוזה״ פון

 לובלין, עזריאל הורװיץ — דער ״אייזערנער קאפ״.

 די פארשטײער פון די װעלטלעכע לערעס זענען
 געװען די בארימטע דאקטוירים פון לובלין, װי למשל:
 יצחק מאי, משה מאנטאלטא, מיכאל פעליקס װיטאליס
 א״אנד. מען דאדף אויך דערמאנען דעם געלערנטן
 און שרײבער זאלקיגד הורװיץ, געבוידן אין לובלין
 אין 1740 יאר, באקאנט אין דער פראנצויזישער לי־
 טעראטור אלס ״ייד פון לדבלין״. זיץ שאפן איז פרע־
 מירט געװארן דורך דער קעניגלעכער געזעלשאפט

 פאר װיסן און קונסט אין דער שטאט מעטץ.
 אין לובלין איז געװען טעטיק דער בוכהענדלער
 און היסטאריקער שלמה ברוך ניסענבױם. א װיכטיקע
 ראל האט אפגעשפילט אױך עמיל מאיערסאן, בארימטער
 פילאזאף — שעפער פון קאוזאליזם. זײן מוטער
 מאלװינא איז געװען אויטארין פון פיל נאװעלן,
 פאדעפנטלעכטע אין דער צײטשריפט ״איזראעליטא״, װי
 אויד פון די דערצײלונגען, ״דוד״ און פון דער ״ענגער
 סביבה״, װעלכע האבן באהאנדלט די יידיש־פױלישע

 באצױנגען.

 לובלין איז געװען די שטאט, וװ עס זענען געבױט
 געװארן אײנע פון די ערשטע סינאגאגעס. צו זיי
 געהערן די סינאגאגעס פון מחרש״ל, מהר״ם, שאול
ה לובלין איז געװען דאס זיץ־ארט פונעם  װאהל א״אנ
 ״ועד ארבע ארצות״ אין די יארן 1580—1764. אויפן
 סמך פון דער פריװילעגיע, װאס סטעפאן באטארי
 האט געגעבן די יידן, איז אויפגעקומען דעד מין
 ״סײם״ װעלכעד האט מיט זיך פארגעשטעלט א
 ײדישע אויטאנאמיע אין פוילן. נישט אומזיסט איז
 לובלין אנגערופן געװארן דורך אײניקע ײדישע
 געלערנטע ״דאס פוילישע ירושלים״ און אפילי ״עיד

 ואם בישראל״.
 די דאזיקע גרױסע טראדיציעס זענען פארן הרב
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 מאיר שאפירא געװען אן אינספיראציע ביים אױס־
 װיילן די שטאט פאר גרינדן די ״ישיבת חכמי לובלין״
 — דעם הויפט־צענטעד פון תלמודישן וױסן אין

 פוילן.
 אזוי האט דעם 24סטן ױני 1930 יאר׳ אין דער
 אנװעזנהײט פון הונדערט טויזנט ײדן פון פוילן און
 פארשטייער כמעט פון דער גאנצער װעלט, דער
 רב פון טשארטקאװ, ישראל פרידמאן, אויפגעהאנגען
 אויף דעד ארײנגאנגטיר פון דער ישיבה א מזוזה און
 דערנאך געעפנט די טיר מיט א גאלדענעם שליסל.
 די פאדזאמלטע אויף דעד דאזיקער פײערלעכקײט,
 פארשטײער פון דער מלוכה, פון געזעלשאפטלעכע און
 רעליגיעזע אינסטיטוציעס, פאדשטייער פון דער וױסנ־
 שאפט־ און קולטור־װעלט, האבן פארנומען ערטער
 אויפן באלקאן און מיט גרויס אויפמעדקזאמקײט אויס־
 געהערט די רעדעס פון רעקטאר און סײם־דעפוטאט
 הרב מאיר שאפירא און פון די רבנים פון גער, רײשע,

 טשארטקאװ און אנדערע שטעט.
 אלס אײגער פון די װײגיק־לעבנגעבליבענע אנ־
 טײלנעמער פון יענער פײערלעכקײט, דערמאן איך
 היינט די דערהויבענע מאמענטן פון דער וױכטיקער
 געשעעניש פאר דער יידישער געזעלשאפטלעכקײט מיט

 גרויס גערירטקײט.
 איןי דער װײטערדיקער טײל פרן זײך רעדע שטעלט
 זיך ד״ר שמדוה װײם 31$ אוין> דער געשיכטע פוך דעם

 תלמודיסטישן לעיץ־אנשטאלט:
 ...אין דעם גרויסן צ־שטאקיקן בנין האבן געלערנט
 העכער 200 תלמידים פון פוילן און אױסלאנד. אויף
 דער מיטן פון דער פאסאדע פו־ז דער געביידע, האט
 זיך ארױסגעזען א גאלדענע אויפשריפט אויף פויליש און
 העברעיש: ״ישיבת חכמי לובלין״. אויף דער זײטיקער
 פאסאדע די דאטע פון לײגן דעם גרונט־שטײן: ל״ג
 בעומר 5864 יאר — װאס באדײט 24 מאי 1924. און
 פון דער צװײטער זייט פאסאדע: די דאטע פון
 עפענען — 28 סױן 5690, װאס באדײט 24־סטער

 ױני 1930.
 אויפן הויכן פארטער האבן זיך געפונען לערן־
 זאלן פאר די צוהעדער, בױראען אין א מאדעל פון
 בית־המקדש פון ירושלים, װאס איז צעשטערט געװארן
 אין 70סטן יאר פון אונדזער צײט־רעכענונג. דאס איז
 געװען א געטרײע רעקאנסטרוקציע פון דעם בית־

 המקדש, אויסגעפירט פון ה. װײנטרױב.
 אופן ערשטן שטאק האט זיך געפונען דער לערן־
 זאל, װאס האט אויד געדינט אלס שיל פאר די העכער
 200 צוהערער. אויף דער מזרח־װאנט פון דער אולע
 האט זיך געפונען דער ארון־הקודש. אויפן זעלבן שטאק
 האט זיד געפונען דער קאנפערענץ־זאל און די גיבליא־
 טעק מיט אירע 30 טויזנט ביכער, דערונטער װאלומענס,

 יקר־המציאותן.
 די איבעריקע עטאזשן זענען באשטימט געװען
 אלס אינטערנאט פאר די סטודענטן. דער לערן־

 אנשטאלט האט געהאט אן אײגענעם הימן און פאן.
 די לערע האט געדױערט 4 יאר. די ערשטע
 דיפלאמען האט מען צוגעטײלט די אבסאלװענטן אין

 1934 יאר. דעם דאזיקן פרײדיקן מאמענט האט זיד נישט
 דערװארט דער גריגדער פון דער ״ישיבת חכמי לוב־
 לין״, זײן ערשטער רעקטאר מאיר שאפירא, װעלכער איז
 פלוצים געשטארבן דעם 27סטן אקטאבער 1933 יאר,

 אין עלטער פון 46 יאר.
 צום סוןמ פון יוײך איגטערעםאנטער רעדע״ האט ד״ד
 שמחה װײס״ אין נאמען פון דער קלײנער צאל לעבנגע־
 בליבענע ײדן, געװ. לובלינער תושבים, אויסגעדריקט
 א האחניקן דאנלז די שטאט־באלעבאטים, רעפרעזענ־
 טירט דורכן פרעזידענט פעליקס דאבזשינםקי און םײם־
 דעפוטאט, פאװעל דאמבעק, פאר געבן זײער הםכם
 און הילך< בײם אײגמויעדן דעם אגדענק־טאװל און פארן

 אנטײל אין דער אנטהילונג־פײערלעכקײט.
 ער האט אויר געדאנקט די אלע, רועלבע האבן מיט
 זײער אנװעזנהײט באשיינט די אלטע זכרונות אוך דעם
 הײנטיקן טאג. זאל דער טאװל — האט געזאגט ד״ד
 װײס — זײן אן עדות פוך אנדענקונג פארן טראגישן
 גררל פון ײדישן פאלק איך דער צײט פון דער שוידעד־
 לעבער, פעלקער־מערדערישער היטלעריםטישער אקו־
 פאציע׳ ײי אייר א םימבאל פוך ײדישז לעבז איד פרן

 דער ײדישער קולטור אויףו דער פוילישער ערד.
 מיט א רעדע איז אויף ארויסגעטראטן די פאר־
 שטײערין פוך קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון
 די ײדן איך פוילן, פראפ עלזשביעטא הארן, װעלכע האט
 אונטערגעשטראבך די רויכטיק״ט פרנעמ גדױסן היםטא־
 רישן אקט פון פאראײביקן די ״ישיבת דוכמי לובלין״
 און געדאנקט דער שטאטישער מאבט פאר איר באטיי־

 ליקונג אין דער פײערלעבקײט.
 עס האבן דאן געלײגט בלומעןי: דער שטאט־פרע־
 זידענט פון לובליך, די פארשטײער פון די ײדישע

 דעלעגאציעם אוך דער איניציאטאר ד״ר שמדוה וױיס.
 די רבנים־גרופע האט דאן באזוכט די געבײדע, וװ
 עס האט זיר אין צוױשנמלחמה ־פעריאד געפונעך די
 בארימטע תלמודיםטישע הויבשול. דער שטאט־פרעזי־
 דענט פעליקס דאבזשינסקי האט דורכגעפירט א פרײנ־
 טלעכך געשפרען־ מיט די חשובע אויסלענדישע געסט.
 שפעטער זענעך אלע אװעק צום דענקמאל, װאס
 איז אריפגעשטעלט געװארן אין יאר 1963 פאר די
 טראגיש־פארשניטענע ײדך פוך לוגליך און אומגעגנט.
 דארט האט דוד באגוכװאל געמאכט אן ״אל מלא

 רחמים״ און די רבנים האבך געזאגט קדיש.
 אויף בײם דענקמאל זענען געלײגט געװארן קרענץ
 אוך בלומען. די פײערלעכקײטן האבן אויױ אלעמען

 איבערגעלאזט א טיפן אײנדרוק.
 רעלאציעם װעגן די פײערונגען האבן געגעבן דער

 לובלינער ראדיא און פרעסע.

iiiiiifiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiinMiiiiMiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiimimnininiinniiiiitnii 

 עס פעלט אונדז אויס
 ״דאס בון פון לובלין״ (אין יידיש)

 דערשינען אין יאר 1952 אין פאריז.
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ט ן הײנ ל או א מ  לובלינער שטײגער א

 מיט הײמישע
 ״אלפיויסטך
 אץ די בערג

ש י פ ס א ט ד ש ו  כמעט א פעליעטאן — פון ד

 א
 פארן אױםברין־ פון דעד צװײטער ױעלט־מלחמה,
 איך דער אלטער הײם, האבך די זומער־פעריען געהאט
 פארשידענע נעמעך: דאטשע, לעטניסקא, װאקאציע,
 אורלויב. מן־הםתמא זענען געװען נאר באצײבענונגען,
 נאר װער איז דעך כיםוגל אלץ צו געדענקעך ? דערפאר
 זענען גוט אײנגעקריצט אין זכרון די נעמען פון די
 פארשידענע אפרו־ערטער פאד אונדזערע לובלינער
 יידך, װי: ניעמצי, שװידגיק, גארבאטקע, נאלענטשאװ,
 גאוױדוװר. דאקעגן פארמעגלעכע ײדן האבן נישט
 געהאט קײן זארג בײם פארפונדעװעו זיר טשעכאטשײ

 נעק׳ צי אפילו — קארלסבאד.
 נאר דער רוב מנין ובנין פונעם 45 טריזנט־קעפיהן
 ײדישן ישוב אין לובלין, איז אין די הײםע זומער־חדשים
 געבליבן אין שטאט, צװישך די גאסז און געסלער פוך
 ײדישך קװארטאל, פון טשעכיװ און זאמד/ פון װאליע
 און קאשנדינעק. װײל לױט דער טעאריע פון קלאםן־
 קאמח, אדער ארעם און דײך, האבך די מערהייט אײנ־
 װױנערם פון די באקװעמע אוך לרפטיקע דיררת אזיח
 קראקאװסקיע־פשעדנױעשטשע, לובארטאװסקי, ניעצאלע
 און שאפענא׳ אייר איך די חדשיכו ױלי אוך אױגוסט
 גענאםן פוך דארפישער לאנדשאפט; פון זון, לופט אזן
 װאםער; פוך װאלד און פעלד פון בלומען אוך גרינם.
 אנדערש גערעדט: אויב םיהאט װער געהאט פרנםה
 בריװדו אלע טעג איך יאר׳ האט אים במילא נישט אוים־
 געפעלט א בעל־הבתישע זומער־װױנונג. אוך זײ, נע־
 בעף, װאם איז זײערע שטובן האט תמיד געפײפט דער
 דלות, איז אפילו דעד װאלד אין זעמבאזשיץ געוועך

 א ווייטער חלום...

 ב

 די דאזיקע רעמיניםצעגצן װערן ארויםגעברענגט
 אויפך פאפיר, בעת א זומער־אורלױב איד א קלײז
 שטעטל אישגל, װאס ליגט צװישן די טיראלער בערג
 איך עםטרײף. סיאיז געװען א געבענטשטע איניציאטױו
 פונעם פארפאלק ײדל און גיטעלע עדעל פון פאריז,
 צונויפצוברענגען אין אויגוםט 1985 װאס מערער לוב־
 לינער פרײנד צו א קאלעקטװון — אוך פארהעלטניש־
 מעסיקן ביליקן — פארבדענג און אפרו צרוישן מיט
 שנײ באדעקטע הויכקײטן, גרינע װעלדער, פליםיקע

 אױר די עפטרײכישע אל9ן אין טיראל. עפ שטייען פיו רעכטפ:
 יידל און גיטעלע עדעל, חײפ שכיט, געניע און שמדאל שפירא,
 שרה שכיט, רוזשהע און מרדפי לערטאן, רכקה אוז דוד שטאקפיש.

 װאסערן, װארעמע זון, פרעכטיקע לאנדשאפט און
 פײנער האטעל. פארשטײט זיר, אז דאם אלץ צוזאנועך
 שאפט דעם געהעריקך באדן, פאסיקע אטנואםפער און
 אײגנארטיקע באדינגונגען פאר מענטשן פון אײז גע־
 בוירך־שטאט אוך בשותפותדיקע זכררנות, זײ זאלן מיט
 פולע זשמעניעס שעפן אוך געניסן פונעם ערלער פאר־

 דינטן חופש.
 וױיל איר דארפט וריםן, אז אונדזער דו־פערזא־
 ניקער קאלעקטיװ האט געהאט אך אבטאלוטך לוב־
 לינער איבערגעװיכט — דרײ פארלען־ פון ישראל, דרײ
 פארלער פון פאריז. װאס שייר די אנדעדע דרײ פרױעך
 פוך פאריז און א קאלושינער משפתה פון קאך, האט
 נישט געפעלט קײן םר, אז אט־אט ױעא אייר זײ זיך

 פארשרײבך אין דער לובלינער לאנדםמאגשאפט...
 נאר לאמיר איצט פארשטעא — װי ם׳פירט זיר אין

׳ לויט א״ב — אוגדזערע בני־עיר: א א  אזעלכע פ
 פון פאריז — רוזשקע אוך אינזש. מרדבי לערמאך,
 גענ״־םעקרעטאר פון דער פעדעראציע פון ײדישע גע־
 זעלשאפטן אין פראנקרײר; גיטעלע אוך ײדל עדעל־
 שטײן (עדעל), געגיע און שמואל שפירא, פרעזידענט

 פון די פאראײניקטע קינדער פון לובלין.
 פרן ישדאל: פאני אוך פישל ראזנבוש, שרהלע און
 חײם שביט (שטערנבליץ), דבקהלע און דוד שטאקפיש.

 ג
 קענט איר זיר פארשטעלן, װי א טוץ מענער און
 פרויען אין דריטן עלטער, װאס זײעדע לןינדער־ אוך
 ױגנט־יארך האט מען אדורבגעמאבט אין דער ײדישער
 לובלין, טרעפן זיר עונויךו במשך קנאפע 3 װאכן בײ
 אײך טיש, עטלעכע מאל אין טאג — און דעד דרב
 געשפדעכן, גלײכװערטלער, דיאלאגן און מאנאלאגן״
 װיצן אוך רכילותך װערן באגלײט, מנוש אויוי א םפאנ־
 טאנעם אופן, מיט א לובלינער דערינערונג, מיט אך
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 אנאלאגיע פון הינטערן שלאס אדער פון דער ײדן־גאם.
 כמעט יעדעד ארױסגעזאגטער געדאנק צי דערנואנונג,
 באקומט אויפן ארט א הײמישן עקװיװאלענט, א לוב־
 לינער פארגלײר, װי נאר מ׳דערמאנט א געשעעגיש, א

 גאס, אך אינםטיטוציע, א נאנוען.
 אױ, די נעכיען, די נעמען! יעדער נאמען איז דאר
 א געשטאלט, אן אמאליק לעבעדיק װעזן, אייגן בלוט
 און פלײש. אויםער דעם נאמעך פון א טאטן, א נואמען,
 א שװעםטער און ברודער, א קרוב, חבר, פרײנד, שכן,
 האט מען ״ארויפגענומען אויפן טיש״ א םר פוך אונ־
 דזערע קדושים — דאזארעס פרן דער קהילה, ײדישע
 ראטמענער פון שטאטראט, מנהיגים ארך טוערס פון די
 פארשידענע פארטײעך, ארגאניזאציעס און אינםטי־
 טוציעס; לערערס אין די שולן; מלמדים אוך בעלפערס
 פװ די חדרים און תלמוד־תוחדס; ישיבה־בדוורים,
 בית־המדדש לערנערס״ ײדישע םפארטלערס אוך גימ־
 גאזיסטן אידעאליםטישע אמת־זוכערם און ױגנטלעכע
 ניהיליםטך: ײדן בנײרחמנים און ײדן בני־קמצנים, ״דן
 לנזדנים אוך ײדן עם־דזארצים — דער כמעט גאנצער
 קאנגלאמעראט פונעם ײדישן ישוב אין לובלין, באגלײט,
 בדרף־כלל, מיט א דערמאנונג, א חבמה, א פלאטקעלע,
 צי אויפטו אדער דורכפאל פרך דער בארעדטער פערזאן,
 װי סיגעשעט אפט בײ אזעלבע געלעגנהײטך און סיטו־

 אציעס.
 אלנפאלס, לובלינעד עמאציעם, דערינערונגען, נאס־
 טאלגיע, פערזענלעבקײטן און ערטער, זענעך נישט אראפ
 פון טאג־ארדענונג. א דאנק דעם זעגען דײ שנוועסז נישט
 געװען לאגגװײליק, מאנאטאן און האמעטנע. און רוי
 האט געקאנט זײן אנדערש, אז אלץ האט געאטעמט
 מיט דער אלטער הײם, באגלײט נױט בעכקשאפט און
 זכרונות. איז דען פאראן עפעס בעסערס פאר עלטערע

 מענטשן, וױ דערמאנונגען פון די ״מײדלשע יארן״ ?

 ד
 יא׳ ב׳האב שיער נישט פארגעםן די... בערג. בעצם,
 צוליבן קלעטערך אויוי די בערג איז מעך דאר געסונוען
 אהער. װער צוליב םפארט, װער צוליב דיעטע, װער
 צוליב צייט־פארטרײב. דעריבער האט מען יעדן טאג
 שפאצירט. דער גאנצער קאלעקטױו — אויוי א קורצער
 טראכזע, מאקסימום א 2 שעה׳ אויר נישט געדראפעט
 זיר צד הייף. נאר אויף אזעלכע שפאצירן האט דער
 עולם געזונגען מיט גרויס הנאה ײדישע פאלקס־לידער
 פוך דער שול אוך הײם, װעלכע האבן ווידער צוריק־
 געפירט צום עבר. דאקעגן די געצײלטע, װאם האבן
 פרעטענדירט, ווי אמתע אלפיניסטן, צו דערגרײכן גאר
 הויכע בארג־שפיצן מיט רעגיסטרידטע פונקטן, װעלבע
 בארעכטיקך צו באקומען א זילבערנעם אדער גאלדע־
 נעם מעדאל — האבן זיר פארמאסטן גאר נאענט צו
 די הימלען, אויףו סטעזשקעס פוך עסטר״כישע און שװײ־
 צארישע אלפן. יעד־ז צװײטך טאג האבך פיר מענעד אוך
 אײן פרוי (צװישך זײ — דדײ לובליגער ײדן) נזארשירט
 בארג־ארוי^ און בארג־אראפ, איבער באשטיינערטע,
 באװאםערטע און אפטמאל אויף פארשנ״טע אוך פאר־
 בלאטיקטע םערפעגטין־װעגן און שטעגן, כדי זיר עו

 דערשלאגן צו ד פארשידענע ״היטעס״ (בארג־שפיצן),
 װאם יעדעד פון זײ געפעט זיר פון 2,200 ביז 2,500

 מעטער איבערן ים־פלאר.
 האט איר טאקע באדארפט זען, װי דרײ זשװאווע
 ײדן פוך לובליך, מיט ק״ו עין־הרע, נועטריקעס פון 77,
 75 און 73 יאר, האבן מיט א סף לעבנסלוםט און פיזי־
 שער אױסגעהאלטנקײט אדורכגעמאכט דעם גאנץ
 שװערן מארשרוט צופום, װאס האט געדױערט א 4—5
 שעדז, מיט א קורצן אפרו פון מאקםימום 30 ניינוט. גײ
 װײס װאם פאר א פארבארגענע כוחות (און אנלביצ־
 יעס!) האבן געשטעקט בײ די דדײ לובלינער ״ױנגע־
 לײט״. איז טאקע נישט קײן װונדער, װאס יעדער איי־
 נער פון זײ האט זיר דערשלאגן צו די געגארטע 36
 פונקטן און במילא זובה געװען צו א גאלדענעם מעדאל

 פון דער ארטיקער טוריסטיק־ אוך אלפן־געזעלשאפט.
 מיט א כװנה דעכך איר גישט אוים די נעמען פון
 די דדײ ״בערג־םטאבאגאװצעס״, װײל כ׳װיל נישט
 שטעלך איך שאטך די אגדערע בני־עיר, װאס זענען נישט
 געװען מסוגל זיף אונטערצונעמען אזעלבע שװערע
 מארשרוטן. זײער ״אלפיניזם״ האט זיר באגרענעצט, װי

 דערמאנט, נאר צו די קורצע, טעגלעכע שפאצית.

 ה
 װי דער שטייגער אין אזא געזעלשאפט, וראס צײלט
 עפעם מער װי א מנין מיט א האלבן כוענטשן, פאדערט
 זיר א שעו>, א קאמענדאנט, אן אנפירער, א מין
 ״גלאװנא קאמאנדוױשטעױ״, װאם זאל נישט נאר 3ל»-
 גירן די רײזע אוך אורלויב, נאר אײר זי ארגאניזירן און

 אדורכפירן מיט װאם װינציקער מכשולים.
 טא זאל נױד דערלויבט זײן צו באנוצן זיר מיטן
 ישדאלדיקן ״כל הכבוד״ פאר ײדל עדעל, אדער װי
 נויר אלע האבן אימ גערופן נמטך פסעװדאנים — נאר
 פון דער לובלינער ״הכוח״ — קאראש. דער־א האר־
 ציקער, אינטעליגענטער ײד, אויםגעקאכט אין די מאפעס
 און בער^ גישט װײניקער ורי איך אנדערע װיסנשאפטן,
 האט אונדזער זומער־פארברענג אױסקאלקולידט אוך
 ארגאניזירט אויפן בעםטן אופך. אלץ האט געקלאפט,
 רוי א גוט אײנגעשטעלטע מאשין. בלויז אײן טאג האט
 מען אים מן השמים אפגעטאן א שפיצל און א שנײ
 מיט א רעגן האבן זיר אראפגעלאזט אױךו די בערג און

 פארפלײצט די טאלך.
 צוגרײטן אזא אונטערנעמונג, מײנט אייר זארגן
 װעגן א םך א םף קלײניקײטך. האט װער זיר גענײטיקט
 איך א שטעקך צום גײך, אין א סװעטער צומ אנטאן,
 איך א שמירעכץ צו די שיף׳ איך א שנורװאדלע —
 האט איר אלץ געפונעך בײ קאראשן. עד האט אלץ
 דערלאנגט מיט א שמײכל אדן פרעציזער אױפקלערונג,
 װי אזוי זיר באנוצן מיט דעם אלעמען. פונקט וױ ער
 האט די בארג־קלעטערער אינםטרואירט אוך געפירט
 אויףו די הויכקייטן מיט א םף געניטקײט און קענטעניש,
 געוײסט ורען צו באפעלך מ׳זאל גײן זיג־זאג, ורען אויס־
 גלײכן דעם רוקו, װעד זיר אפשטעלך א װײלע, אויח
 ורעלכע ערטער זיר פאטאגראפירך. האבן אים אלע גע״
 פאלגט װי א גוטן טאטן, אפשר דערפאר׳ װאס ער
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 האט קײנמאל אויר קײנעמען נישט אױפגעהויבן דאס
 קול, אדער זיר א בײזער געטאן. איז טאקע גדױס גע־
 װעך די פרײד בײ אלע, װען אונדזער קאראש האט
 אויך באקומען א מעדאל־אריםצײבענונג פאר זײך דער־
 פאלגרײכן אדורבמאבן דעם 9טך אינטערנאציאגאא
 בערגמארש — אישגל, צוזאמעך מיט הונדערטער טו־
 ריסטן און אײנװױנער פון שטעטל, אויף א טראםע פון

 16 קילאמעטער צוױשן טיראל אוך די שוױיץ.

 ו
 און װי דער שט״גער אין אזא קאלעקטיװ, איז
 תמיד פאראן א קראנקער אדער קראנקע, א שװאכער,
 איעזאניער, אך אלמנה, צי װעי/ חס ושלום, נױט עפעם
 א קאמפלעקם, אז דער אױבערשטער זאל שומר ומציל
 זײך• אוך װער, מײגט איר, האט געזארגט פאר אלע
 צוזאמען א1ן יעדן באזונדער, ספעציעל פאר די באמת
 נולטבאדערפטיקע אין א װארט פוך דערמוטיקונג,
 טרײםט, זארג, אויפמערקזאנץקײט און ממשותדיקע

 הילף ?
 איר האט געטראפן — דאס איז גיטעלע, די האר־
 ציקע גשמה, די עכטע ײדישע מאמע, איבערגעגעבענע
 באבע, טר״ע פרוי אוך קהל׳ם פארזארגערין, װאם אנואל
 האט מעך אזא אשת חיל אױף גערופך גבאי׳טע. פון
 גאנץ פרי ביז שפעט אין אװנט האט זי אוי^ טריט און
 שריט נאכגעפאלגט גאר דעם קאלעקטיװ. איר עמפינד־
 לען־ אויער א1ן װארעם הארץ האבן גלײר אויפגע־
 כאפט, אז אײנעם שטעבט, א צו1ײטן ברעכט, א דריטער
 האט ארויםגעלאזט א קרעכ׳ן און א פערטער האט זיר
 געפילט באלײדיקט פון עמעצנס א קאטאװעסל. איז זי
 שרין דא בײ יעדן אײנעם, קלערט אוין1, בארואיקט,
 אפעלירט. אוך װען נײטיק — דערלאנגט זי א פארציע
 מוסר. אזא מענטש באוױרקט גינםטיק די געזעלשאפט
 און םביבדז, דערלאזט נישט, אז געמיטער זאלן זיר
 צעהיצז/ אדער דערפירך צו גרילצן און מיספארשטענ־
 דענישן• אז שום םפק, אז די דאזיקע פרױ האט א סף

 געירשנט פון דער אלטרואיםטישער לובלין.

 ז
 צום םוױ מעג דעד לייעגער פרעגן:

 צוליב װאס דער גאנצער םיפור־המעשהץ װענלען
 אינטערעסידך דעך די װאקאנסך פוך אײניקע לובלינער

י ת  ײ
 ערשטנס, דער עצם צוזאמענטרעף אוך בשותפות־
 דיקער פארברענג פון א גרופע מענטשן פון אײן שטאט
 און פארגאנגענהײט, איז אז־און־פאר־זיר אן אינטערע־
 םאנטע אוך װיבטיקע דערשײנונג, װעלבע ס׳איז כדאי
 נאכצוטאן. נאר עפעם: אזא סאדט קלעטערן אויו> די
 בעדג, שטארקן זײער די שױך פאראנענע פרײנדשאפט
 צוױשן מענטשך און שטעא אלין באצירנגעך מיט גייע״

 ארמבאקאנטע פערזאנען.
 צװייטנס, װיל איף דעקאמענדירן אונדזערע בני־
 עיר פון די תפוצות און אין ישראל, אז װען זײ פלאנירן
 זײער דאטשע אין מיאמי, פלארידא, קאז, דאװיל אדער
 קנאק — גיט א טראכט װעגך אדגאניזירן א בשרתפות־

 דיקן פארברענג מיט גאר אבלינער לאנדסלײט, בדי זיף
 געפינען אין א געזעלשאפט פון נאענטע, היימישע

 נוענטשן.
 דריטנס, פארגעםט נישט איך ישראל. אמת, אונדזער
 קלײנע מדינה קאן נישט, מיט אירע באדינונגען, ניװא,
 םטאנדארט און... פרײזן זיר פארגלײכך מיט די אפרו־
 ערטער אין דער גרויסער װעלט. אבער אזעלכע נעמען,
׳ נהריה, טבריה, נתניה, תל־אביב, ימ המלח,  וױ; צפת
 אילת אוך ירושלים, דארפן פאד א אבלינער ײד אין
 די תפוצות זײן נישט װײגיקער אטדאקטיװ און צוציענ־
 דיק, װי א װאקאנס איך די בארינזטע מקומות אין די
 פאר. שטאטן, קאנאדע, לאטײן־אמעריקע און אייראפע.
 בײ ארנדז אין לאנד איז עם פארט ײדישלעה און דער

 עיקר — ישראלדיק.
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 זאל מיר דערלױבט זײן צו פארענדלקן מיט א מעשה
 װעגן א ״ד אן אורח, װאס האט ביים פרײטיה־צו־
 גאכטםדיקן טיש געבעטן בײ די גאםטגעבערם נאף א
 פארציע פיש׳ נאר א טעלער לאקשך מיט יאה גאר
 א שטיקל פלײש. װעך די בעל־הביתטע האט דעם ײד
 א פרעג געטאך: ״רי נפתלי, קאמפאט װעט איר עםןי״
 — איז געקומעז אך ענטפער: ״קאמפאט װעל איר שויך

 יא עסן״...
 אזוי, בערה דאיױ ענטפערן אוגדזערם א בן־עיר
 אין די תפוצות, װען מע פרעגט אים, צי ער קאיבט
 זיר צו פאדן קײז ישראל אײר אוראיב. אן שום ספק׳
 אז אזא נסיעה דארח באטראבט װערך װי א סארט
 ״קאמפאט״ בײ די אלע, װאס זענעך שויז איבערגעזע־
 טיקט מיט די אויםלענדישע דאטשעם — אוך זײך ענטפער

 װאלט באדארפט זײך:
 — דאסמאל קום איר שױן יא קײך ישדאל אוין«

 אפרו...
 אדרבה, קומט!

"fc f ־> » Tl f| —a ff Tl *1 ־־־• Tl ־־־• "T וױ״ 

 ר״ר בינעם װייס פון װארשע
 געװײלט אין ישראל

 אין דער ערשטעיר העלפט אקטאבעד ה. י., ז!אט גאזוכט
 ישראל ד״ר בינעם שמחה װײס פדן װארשע. אונדזער בךעיר
 האט זיך דא געטדאפן מיט לאנדםלײט, חברים און פרײנט,
 פאר וועמען ער האט דעמאנסטדירט דעם פילפ פון דעד
 פוילישער טעלעוױזיע וועגן דער ײדישעד, היסטארישעד לוב־
 לין. דער מחבר פונעם םצענאר, װי אויד דער נארראטאר, איז
 טאקע ד״ר װײס און זײן פרוי׳ װאם במשד 42 מינוט פירן
 זײ אונח ארום אין לובלין, מיט אירע ״דישע אלטערטימלעכ־

 קײטן•
 דעף .גאסט פון פוילן איז די לעצטע יארן אריינגעטאן
 אין דער אױפגאבע פװ פארײביקן די ײדישע לובלין. זע די
 באשרײבונג אויף ז׳ 26 װעגן אײנמויערן דעם אנדענק־טאװל
 אויפן בנין פון דער געװ. ישיבת חכמי לובלין, װי אויך אויף

 ז׳ 37.
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ץ ר א ו ב ע נ ו ג ד א ת ו ו ד ס ו מ ה מ ד ו ת ־ > ב ת כ  מ

 דאנק־ברמו פון אינסטיטוציעס און ארגאניזאציעס
 אין לאנד, פאר דער שטיצע װעלכע זײ האבן באקו-
ע ישראל:  מען פון דער לוצלמער לאנדסמאנשאפט א

 יד ושם — ירושלים.
 בית לוחמי הגיטאות — קיבוץ לוחמי הגיטאות.

 גימנאזיע א.נ. לעא בעק אין חיפה.

 יד ישם, רשות־הזיכרוז לשואה ולגבורה
 הר יהזיכררן, ירושלים

 ידושלים, י״ח בסכלו תשמ״ה, 12 בדצמבר 1984.
ן וחברי הבהלת הארגון, ד יד׳ר ארגון ױצאי לובלי  לבבו

ב י אב  רחוב דיזנגוף 158, תל־
דות לכם על תרומתכם להקמת בקעת הקהילות ני להו  ברצו
ר זה ױנצחו שמותיהם של אלפי קהילות ישראל, ת א  הוזרבות. ב

 שחרבו בשואה ובתוכן ק. ק• לובלין והקהילות שבסביבתה.
ת האתר ואנו מקװים, שתמ־ מ ק ה עת לגו ל  תרומתכם מסי
נו י ת אתר חשוב זה ותענ מ ק ה ו ב  שיכז להױת שותפים עמנ

 בו גם את ױצאי לובלין בעולם.
 בבדכה

 ד״ד י. אורד, יו״ר ההנהלה
* 

 בית לוחמי הגיטאות ע״ש יצחק קצנלסון
 למורשת השואה והמרד

 קיבוץ לוחמי הגיטאות
 משרד בתל־אביב: ארלוזורוב 102, ת״א 62097.

 27 בנובמבד 1984, מם׳ 1265.
ד הנהלת ױצאי לובלין בישראל,  לכבו

 שלום רב,
תלת ארגונכם על החלטתכם להצטרף ו מודים להנ  אנ
לות המנציחים את קהילתם  למנײן הארגונימ של ױצאי הקהי

ת לוחמי הגיטאות. י בי  החרבה בין כתל
ת ובמפעלי החינוך וההסברה שלנו, ו הױם־ױמי  בעבודתנ
נו של העם לתקים יד לערים ועיירות,  אנו נותנים ביטוי לרצו
י האדמה על־ידי הצורר  קהילות וישובים, שנמחקו מעל פנ

 הנאצי.
נכם — למוסדותױ  אנו שולחים ברכה גאמנה לארגו

 ולדובריז.
: ב ד ר  בכבו

ת לוחמי הגיטאדת — י  כ
, יױר הװעד המנהל ר ב ל ב י ם ג ה ר ב  א

, מזכיר כללי ק י ל ו נ ן א י מ י נ  ב
* 

 בית ספד תיכון ״ליאו באה״
 חיפה 31062, רח׳ אדמונד פלג, ת. ד. 6283, טל. 331080

 מוסד של האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
 חיםה, ו׳ תמוז תשמ״ה, 25.6.85.

ד ארגון ױצאי לובלין,  לכבו
ב י ב א ־ ל  רח׳ דיזנגוף 158, ת

 מר ד׳יח הבכבד,
 הרשה לי להודות לך בשם ביה״ס התיכון ״ליאו־באק״
ו לנכון  על תרומתכם הנכבדה בסך 150 אלף שקל, אשר מצאנ
 לחלק השנה ל־3 תלמידים עולים חדשים, שסײמו כתה

 י״ב זד» עתה.
: ם  התלמידים ה

 1) ישראל ברונשטײן מקולומביה, עלה ארצה ב־1983.
 2) דגיאל קלײן מאורוגװי, עלה ארצה ב־1984.

 3) יוליאן גרופר מרומניה, עלה ארצה ב־1984.

 מיטלשול עלומים אין רמת־השרון.
 שטאטישער מרזעום פאר דער געשיכטע

 פון קרית־אתא.
 ברױו פון שילערם.

 תלמידים אלה השקיעו מאמץ בלימודיהם, בתגאי מגורים
כלכלה קשים בױתר, תוך לחץ כבד של חבלי קליטה.  ו
ו לזזע־ ױ מרשימים, ושמחנ ת הלימודים ה נ  השגיהם עם תום ש

ק לד.ם את הפרס. י  נ
 לוטה בזה הקבלה. בתודה ובברכה,

 צעירה טריפון־אבן,
 מנהלת החטיבדו העלױנה

* 
 חיפה, נובמבר 1984.

 לכב׳ קהילת לובלין, רח׳ דיזנגוף 158
ב י ב א ל ־  ת

 א. נ.
ו אשר טיפלה נ ת מעובדותי ח ה הממושכת של א ת ל ח  בשל מ
ו מקבלי הפרםים, התעכב לצערי נ י התודה של תלמידי  במכתב

 משלוח המכתב אליכם ועמכם הסליחה והמחילה.
בת העבח־ות ואני מקוה• רת כתי  אנו ממשיכים במסו

ת הזוכים לא תאחר השנה לבוא. ג ו ש ת  ש
 בברכה,

 צעירדז טריפון־אבן,
 מנהלת החטיבה העלױנה

לת לובלין.  לכ׳ ױצאי קהי
ת הלמודים, העניק לי בית־ספרי פרס מטעמכם  בםױם שנ
י בגושא השואה — עבודה אותה אני ת ב ת כ  על עבודה ש

ב זה. ת כ מ  מצדף ל
ר ת  אגי מרגיש, שעלי להודות לכם על פרס זה, אך ױ
ב את ה לי לכתו תנ ות שנ י לכם על ההזדמנ  מכך, מודה אנ

 העבודה.
ב עבודה בנושא י לכתו ת־ספר ת בי ײ נ פ יתי ל  כאשר נענ
בה עצמה. בעבודתי  השואה, הרגשתי כי אני נשכר מן הכתי
ל אװירד״ ואורח חײם של ר ש ב תאו ת כ ת על ה  ניסיתי להעלו
־ ה בכפר אוקראיני בשנים שבין שתי מל  קהילה יהודית קטנ
אז זו גרד הורי, סבי וסבתי ודרך הכתיבה  חמות העולם. בקהי
 לאורחות חײהם ולתרבותם, ואני מקווה שעבודתי זו תשמש

ר זכרון קטן לנשמתם.  גם כנ
י חש שהכתיבה עצמה היתה — העיקר והפדם  על כן אנ

 שהענקתם לי — יצר את הנסיבות לכתיבה.
 ועל כך אני מודה לכם שוב —

 דרד זבדז
 בית־ספר ע״ש ליאו באק, חיפה

* 

, חטיבת הבינײם ם י מ ו ל ר ע פ ס ת ה י  ב
 משרד החינדך רהתרבות, המדעצה המקומית רמת השרדן
 י׳״ח םױן תשמ״ד., 7.6.85.

ן ד ארגון ױצאי לובלי  לכבו
ב י ב ל ־ א  ת

 א. ג. נ.,
ת תודה ע ב : ה ן  הנדו

ני לברך את כל ױצאי לובלין על מחשבתם היפה  ברצו
 בעידוד ילדינו להתאמץ למען המשכױת הדורות.
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 גטפפ חלוקת המלגווג «טעפ אדגון יוצאי לוכלץ כישראל למלמידי
 כית־הפפר ״עלומימ״ כרמת־השרון. יושבים (כושמאל): צשה

 פישר, דכורה רטתי הורן, יוםף רחמן ואפרהפ לפקוגסקי.

 במױחד ברצוני להודות לאלו שהגיעו לטכס חלוקת
זבר — רחמן , ג : למד הורן מתתיהו ר פ ס ה ־ ת י ב  המילגדת ב
ברג צשה, אינג׳ לםקובםקי  יוםף, גב׳ הורן דבורה, גב׳ טרכטנ

 אברהם.

ו כל שנה מחדש.  מעמד זה מרגש אותנ
ת: ו ג ל  להלן רשימת התלמידים יוהתלמידות שקיבלו מי

י יעל, כיתה ח2 ו  נטלי סיגל, כיתה ז6 פורטנ
 נתן יעקב, כתיה ז4 אדלר נתי, כיתה ט2

 איףיס מעין, כיתה ח2 אלפנדרי ניר, כיתה ט5
תה ח2 גלעדי איףיס, כיתה ט5  כהן אורית, כי

 שטואלי מירב, כיתה ח6 אברהם מיה, כיתה ז5

־ ך כל שנה לתלמי ו שנוכל לחזור על כ ל לכולנ ח א  אני מ
 דים החדשים.

 בברכה
 משה לב, מנהל בית הספר

* 
 ״בית פישר״ — מוזיאון עירוני לתולדות קרית־אתא
 רח׳ המייסדים 9, ת. ד. 12 ק. אתא, טל. 441824

 (עמותה רשומה כחוק)
 וי אלדל תשמ״ד 3.9.84.

ד מר דוד שטוקפיש —  לכבו
 ארגון עולי לובלין בישראל.

! ב  א. נ. שלום ר
ו על החומר המענײן ו והערכתנ דתנ ע לך את תו ו להבי נ ע  ו

ת קרית־אתא. לדו ו יוהקשור לתו נ  ששלוזונ ל
ב לתצוגה וארכױן המוזיאון ר ר  חומר זה יהיה לנו לעז

ת ספר קרית־אתא. נ להכ  לכשױקם ו
! חך  יישר כו

ת שבה טובה, כ ר ב  ב
ר בי מז פ פרלשטיץ — ױ״ר/ חו  נ

 בשם הנהלת העמותה
* 

 בײ לובלינער ײדן אין ישראל
 א. זאמדער

ע יאר, װאם איז אויך גענ  דאס פארגאנ
נדן מיט אײניקע באציא־  געװען פארבו
 נאלע, היסטארישע און טראדיציאנעלע
, האט אויף דער לובליגער  פײערװגען
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל ארויפגע־
 לײגט א רײ צוגאב־ארבעטן און אויפ־
 גאבן, אבער גלײכצײטיק אױסגעברײ־
 טערט איר טעטיקײט און באוװיגן אונ־
ץ  דזערע בני־עיר צו באטײליקן זיד א
, פון  א גאנצער ריי אונטערנעמונגען
 װעלכע מיר זענען, אין אלגעמײן גענומען,

 ארויס בכבודיק.
ר דערצײלן, אין כראנאלאגישן  לאמי
 סדר, די אקטװױטעטן פון אונדזער ארגא־
 ניזאציע. וױ דער שטײגער, מאכן מיר

 דעם אנהײב מיטן יזכור־אקט.

ב י כ א ־ ל  די אז5דוז אין ת

 דעם 14טן נאװעמבער 1984, זענען
 לובלינער ײדן אין ישראל זיך צונויפ־
־  געקומען אין ״בית העמלין״ אין תל
 אביב, כדי אפצומערקן דעם 44םטן יאר־
ק די ע נ א ^ ג פון אומברענגען אין מ א  ט
 לעבן געבליבענע לובלינער ײדן, נאך די
 פריערדיקע אקציעס און אויסזידלונגען.
נג־װארט, האט דער ו  אין זײן דערעפענ
 פארזיצער דוד שטאקפיש גערעדט װעגן
ר טראגישער גע־ ע נג פון ד  דער באדײטו

 שעעניש און פארבעטן צום אנצינדן די
כט:  זעקס יארצײט־לי

־צבי (קיכלמאכער)  סלאװא קרן
 חנה װאקסמאן

 ד״ר נתן בן־טובים
 הרב שמואל מאיר מילער
ה גאלדבערג־לערמאן ק ב  ר

 ױסף אכטמאן.

 די שילערס פון צענטן קלאס גימנאזיע
ב שטערן, ר י מ — ה פ י  א.נ. לעא בעק אין ח
 תמד אליאב, שירלי בעכער, יפה מוקי,
, אונטער  דני שעפער און דודו מחנײמי
נג פון דער לערערין שרד״׳לע  דער אנפירו
ג און ריט־  רן, האבן אין װארט, קלענ
 מיק געברענגט צום אויםדרוק אײניקע
 טראגישע מאמןענטן פןן דער חורבן־
 תקופה, װאס האט איבערגעלאזט א
 טיפן רושם אויף די אנװעזנדיקע. די
 גימנאזיע לעא בעק האט װי באוװסט,
 אדאפטירט די לובלינער ײדישע קהילה,
 װי דאס האט געטאן אויך די שול אין

. ן  רמת־השרו
 אונדזער בן־עיר אברהם ערליכמאן
לה ״אל מלא  האט אפגעריכט די תפי
 רחמים״, הרב מילער האט געזאגט
 ״קדיש״. דער סעקרעטאר, מ. הארן,
ע T געװען די פארשטארבענ פ ם  האט מ
 לאנדסלײט אין לעצטן יאר. מיט א רײ

נגען פונעם פארזיצער, איז פאר־  מעלדו
 ענדיקט געװארן דער אײנדרוקספולער

 אנדענק־אװנט.

 ״יידן אין מײדאכעס אין די יאדן
 1944—1940״

 אזױ ד«ײסט די פארש־אדבעט פון חײם
 הרפז (א זון פון אונדזער בן־עיר אברהם
 גאלדפינגער), װעלכער איז געפרײזט גע־
 װארן מיט דער סטיפענדיע א.נ. •פון בעלא

יט.  מאנדעלסבערג־שילדקרו
ג איז פאד־ נ  די פײערלעכע פארטײלו
 געקומען דינסטיק, דעם 25.12.84, אין
בער אוניװערםיטעט, מיטן אנטײל  תל־אבי
 פון אן אנגעזעענע צאל לאנדסלײט, סטו־
 דענטן און קרובים פון דער פארשטאר־
 בענעד היסטאריקערין בעלא מאנדעלס־

 בערג־שילדקרויט.

 פראפעסאר דניאל קארפי לייטער פון
 דער שול פאר ױדאיסטישע וױסנשאפטן
בער אוניװערסיטעט, האט  בײם תל־אבי
 גערעדט װעגן דער װיכטיקײט פון דער
נג דורכן ױנגן דור און די  שואה־פארשו
נג פויז דער פרעמירטער ארבעט  באדײטו

 װעגן טויטן־לאגער מײדאנעק.

 אדװאקאט חײם קאסאװסקי־שחור, אין
־ ר א ר געזעלשאפט צו פ ע  נאמען פדן ד
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 אײביקן דעם נאמען פון בעלא מאנדעלס־
 בערג־שילדקרויט, האט געשילדערט די
 פערזענלעכקײט פון דער היסטאריקערין,

נער געטא.  אומגעקומען אין לובלי
 דוד שטאקפיש האט אין נאמען פון דער
נער לאנדסמאנשאפט אין ישראל  לובלי
 באגריסט דעם סטיפענדיסט הרפז, א קיגד
נער עלטערן, װאס האט מיט  פון לובלי
יש זיך פאר־ ת און קענטענ ױ ר ח  אזוי פיל א
 מאסטן מיט אזא טעמע, װי מײדאנעק.
 (די רעדע װערט געברעגגט, אין עברית,

 אויף ז׳ 9).
 חײם הרפז האט פארן איבערלײעגען
 זײן פרעמירטע ארבעט, דערצײלט װעגן
ת און מאטיװן, װאס האבן אים בו  די םי
ג ״די נ  באװױגן צו װידמען זײן פארשו
עק אין די יארן 1940—  ײדן אין מײדאנ

 1944״.

 די טראדיצאנעלע אױפנאמע פאר
 אריפלענדישע געפט

 ס׳איז שוין בײ אובדז א טראדיציע, אז
 אינעם הויך־סעזאן פון טוריסטיק קײן
, צו  ישראל׳ אין די חדשים אפריל־מאי
 טרעפן זיד מיט אובדזערע לאבדםלײט,
ר צײט די ײדישע ע  װאם באזוכן אין ד
 מדינה. דעם 16טן אפריל 1985, איז אין
 זאל פונעם פארבאבד פון פוילישע ײדן
ר די א ם פ י  פארגעקומען דעם קבלת־פג
ה מיטן אנטײל פון אן נ א ל ס ױ  געסט פון א
ער ײדן פון נ בלי  אנגעזעעבע צאל לו

 ישראל.
יצער באגריסט הארציק די ר פארז ע  ד
: געביע און שמואל שפירא, גיטע־ ד נ ײ ד  פ
ז ? בלומא  לע און ײדל עדעל — פון פארי
 און מאטל טרייםטמאן, בראגיע און מישא
י ל ע מ . ן ו ילבערשער — פ  ־עקןןאוס, פאלא ז
ס־ ן מו  בודן< אײבנברימ — פון גדעבאבל
ט דזשאזעף י ד ו ש  מאן — פון װארשע< ח
ק t פעסאלע און שלמד, ד א י ד י  — פון נ
א ב ו ר t ל ײ ר ק נ א ר  משוקאטבליט — פון פ
 און משה קארן. בײ דער געלעגנהײט איז
 אויך פארבעטן געװארן אין פרעזידױם
 און באגריסט געװאדן — צום 80סטן
ר קאסירער פון אירגון ע  ג־עבױרנטאג — ד
ײ ב ר ע ף דאכמאן און ד ם ױ — ן י ל ב ו  ױצאי ל
 אים געוװנטשן אריכת ימים אוו א םך
ט געווארן  געזונט. ס״זענען אויך דערמאנ
 די נעמען פון די געסט, װאם האבן שוין
: גוטא און ױסף צוקער־ ל א ר ש  פארלאזט י
ן טאראנטא און משה זאלצמאן  פײן פו

 פון פאריז.

 מיט קורצע ענטפער־רעדעס זענען
: שמואל שפירא, גיטעלע יסגעטרעטן  ארו

 עדעל און בראנלע עקהאוס.

ט לזבר די קדושי־ם ומענ פ מאנ ײ  ב
בלױ און מײדאנעק װ לו  פ

 אין טאג פון אומקום און גבורה (כ״ז
ײ דער  ניסן תשמ״ה — 18.4.85), זענען ב
ת אין ת־הקברו נער מצבה אויפן בי  לובלי

נויפגעקומען איבער , זיד צו צחק י ־ חלת־  נ
 200 לאנדסלײט, כדי זיך מתײחד זײן מיטן
 אנדענק פון אזנדזערע קדושים. נאכן
 ״יזכור״ פון ױסף אכטמאן, דעם ״קדיש״
טל תהילים  פון הרב מילער און א קאפי
 און ״אל מלא רחמיס״ פון אונדזער בן־
 עיר אברהם ערליכמאן, האבן גיטעלע
יט און שמואל שפירא (פון  עדעל־שילדקדו
 פאריז) גערירט דעם עולם מיט זײערע

.  ארױסטרעטונגען
 דער פארזיצער דוד שטאקפיש האט
: ת ו צ ו פ  באגריסט די לאנדסלײט פון די ת
 די פאמיליעס עקהאוס און טרײסטמאן
 פון אויסטראליע, דזשאזעף פון ניױיארק,
 גלאזשנײדער פון טאראנטא, גורפינקעל,
, מוסמאן  שפירא און עדעל פון פראנקרײך

 פון װארשע און אנדערע.

 אין 40פטן יאדטאג פון באזיגן
ד  היטלער־דײטשלאנ

ג פון לובא און נ  אויף דער פארבעטו
 משה קארן, איז אין האטעל ״פלאזא״ אין
ב, פארגעקומען א פײערלעכער  תל־אבי
נער ײדן פון דער  צוזאמענטרעף פון לובלי
 װעלט און פון ישראל, כדי אפצומערקן
נעם זיגרײכן פאר־  דעם 40סטן יארטאג פו

 ענדיקן די צװײטע װעלט־מלחמה.
 נאכן פארבעטן אין פרעזידױם די
ד: ישראל אײזענבערג פון לאס־  פרײנ
ױ־  אנזשעלעס, צפורה שפײזמאן פון נ
 יארק, קאפל מיזשריצקי פון בוענאס־
 אײדעס און לובא און משה קארן, האט
ר ע  דוד שטאקפיש זיך אפגעשטעלט אויף ד
 דאזיקער דאטע און געשעעניש, געדאנקט
 די גאסטגעבערס פאר דער שײנער אויפ־
 נאמע און באגריסט די אנגעזעענע צאל

: ת ו צ ו פ  געסט פון די ת
נבערג (לאס־  באלטשע און ישראל אײז
; צפורה שפײזמאן און שלמה זשעלעס)  אנ
; מענדאלע מילשטײן ( ק ר א י ־ ױ נ ) ן ײ ט ש נ י  ז
; רחל און ־פראנציםקא)  און פרױ (סאן
 מישא ראזנבלום, געניע און שמואל שפי־
־ ; בלו ( ז  רא, טעשקע פארשטעטער (פארי
יע און  מא און מאטל טרײסטמאן, בראנ
; קאפל מיזש־ ( רן  מישא עקהאוס (מעלבו
; מינטשע און ענאס־אײרעס) בו  ריצקי (

.  מאטל דינער (סאן־פאולא)
 אויף אזא פײערלעכן צוזאמענטרעף, איז
 נאטירלעד, װאס אויד א צאל געםט פון
 אויסלאנד און ישראל האבן באקומען א
: שלמה זינשטײן, שמואל שפירא, ט ר א  װ
 טעשקע קארמאן־פארשטעטער, בראניע
־ נ  עקהאוס, קאפל מיזשריצקי, ישראל אײז
 בעדג און צפורה שפײזמאן. פון ישראל:
, שרה בנק־  רבקה גאלדבערג־לערמאן
 עדליכמאן און דנה פרידמאן. די לעצטע
נער זײדע־באבע, בלי יקל פון לו  איז אן אײנ
יס־  די פאמיליע מאנדעלמילך. איר ארו
 טריט האט איבערגעלאזט א שטאדקן
־  רושם, אױך דערפאר, װאס זי האט אנ
 געשריבן א גרעסערע ארבעט (130 ז״ז
פט) וועגן ײדישן לובלין בעת ךשי  מאשי

ר איר אומקום. א  און פ

קן צוזאמענקום בדי  אין דעם ױס־טו
 האבן זיך באטײליקט איבער 260 פערזאן.
 אויף דעם האט באמערקט אײנער פון
נדיקע: האלעװײ װאלט אזא צאל  די אנװעז
 ײדן געקומען צו דער יערלעכער אזכרה...

פ פדן לוכלין״ ק נ  ״בײפ פ
ת  דערשינען אױף אין עברי

 דעט 28סטן מאי ה.י., איז אין גרויסן
ד פון פוילישע ײדן נ א ב ר א נעם פ  זאל פו
, דיזענגאף 158, געפײערט ב  אין תל־אבי
 געװארן דאס דערשײנען פון משה שול־
קס פון לובלין״ — חזױן ס ״בײם פנ  שטײנ
 אין א קופע אש — אין דער גלעצנדיקער
־ ג פון שלמה שנ נ  העגרעישער איבערזעצו
ס בוך אנטהאלט 96 ז״ז און א  הוד ז״ל. ד
י לויטן מאדעל, װי ו  איז אפגעדרוקט גענ
 ס׳איז דערשינען אין יאר 1966 אין פאריז.
 נאר די איצטיקע, ישראלדיקע אויפלאגע,
ת און ײדיש, : עברי  איז אין בײדע שפראכן
 אײנע אנטקעגן די צוױיטע, אויף אלע
נעם בוך, װאס איז אויד פאר־  זײטלעך פו
ד ר־װארט פון דו פי  זען מיט אן ארײנ

 שטאקפיש.
 דאס בוך איז דערשינען אויף דער איני־
נאנסיעלער שטיצע פון  ציאטיװ און פי
 רבקה און יהושע גאלדבערג פון חולון,
 בײ דער מיטהילף פון ד״ר נתן בן־טובים
נער לאנדס־ ר לובלי ע ד ן ו  (דאבזשינסקי) א
 מאנשאפט אין ישראל, װעלכע האט אר־

 גאניזירט דעם אװנט.
 זענען טאקע אויסגעהערט געװארן
ג־װערטער פון א נ סו  באגייסטערטע באגרי
נער ײדן פון די תפוצות,  גאנצער רײ לובלי
 װאס זענען געקומען קײן ישדאל צו דער
ן װעלט־ראט פאר יידיש און  סעסיע פו
ד דעם 40סטן יאר־ נגען לכבו  צו די פײערו
: ישראל ד נ א ל ש ט ײ  טאג פון באזיגן ד
, צפורה נבערג (פון לאס־אנזשעלעס)  אײז
, מינטשע דינער־  שפײזמאן (נױ־יארק)
 יאקובאװיטש (סאן־פאולא), טעשקע קאר־
־ ר ע  מאן־ פארשטעטער (פאריז), מרדכי ל
 מאן (פאריז). ס׳איז אויך איבערגעלײענט
ן נג פו  געװארן א שריפטלעכע באגריסו
־  מילקע שולשטײן, צוגעשיקט פון פדאנ

 קרײד•
ה ק ב  פון ישראל האבן באגריסט: ר
 גאלדבערג, ד״ר נתן בן־טובים און בנימין
 װײנריב, פארזיצער פון דער קוראװער
 לאנדסמאנשאפט. דעס פארזיץ האט גע־
 פירט דוד שטאקפיש. (די באגריסונגען
 פרן פאריז און פון ד״ר 1. בן־טוביט,

 ברענגען מיר אויף ז׳ 47).

נער הײמען בלי  אױפנאמעפ אין לו

וך פון אזנדזע־  אױסנוצנדיק דעם באז
־ פ ש מ . י י־עיר אין ישראל, האבן ד  רע בנ
ג און שטאקפיש אויפ־  חות שביט, װאסאנ
 גענומען אין זײערע הײמען די געסט פון

 די ײדישע תפוצות.

 (המשך אויף ז׳ 36)



 (סוף פון זי 35)

 אין דער װינונג פון שרהלע און חײם שביט
 אין רמת־גן. האבן מיר דעם 10.5.85, געטראפן
 8 באדײטנדיקע צאל לובלינער ײדן פון די
 תפוצות: חנהלע און יחזקאל קארין, בראניע
 און מישא עקהאוס, שלמה זינשטײן, ה׳ סלא־
 נים, באלטשע און ישראל אײזנבערג, לובא
 און משה קארן, צפורה שפײזמאן, בלומא און
 מאטל טרײסטמאן, מינטשע און מאטל די־
 נער, טעשקע פארשטעטער, קאפל מיזשריצקי,
 פאלע זילבערשער, רחל און משה ראזנבלום,

 יהודית און אהרון גרובער.
 דוד שטאקפיש האט פארגעשטעלט און
 באגריסט די געסט, דאנקנדיק הארציק דעם
 פארפאלק שביט פאר דעם פײנעפ כיבוד און
 אויפנאמע. ימאטל טרײסטמאן (פון מעלבורן)
 האט דעמאנסטרירט זיין װידעוא־פילם פון
 עטלעכע לובלינער אונטערנעמונגען, און
 גאנץ באזונדערס—די אזכרה אין נחלת יצזזק,
 בײם מאנומזגנט• צפורה שפײזמאן האט מהנה
 געװען דעם עולם מיט פראגמענטן פון ײדישן

 בינע־רעפערטואר.

 דעם 22סטן מאי, האבן וזנה און משה
 װאסאנג פארבעטן צו זיך די נאך פארבלי־
 בענע געסט פון אויסלאנד: באלטשע און
 ־ראל אײזנבערג, מענדאלע מילשטײן, בלו־
 מא און מאטל טרײםטמאן, בראניע און מישא
 עקהאוס, צפורה שפײזמאן, קאפל מיזשריצקי
 און אײניקע משפחות פון ישראל. גײ גע־
 דעקטע טישן, מיט זכרונות און געזאנג, האט
 דער עולם פארברענגט אין א הארציקער

 אטמאםפער.

 אויד רבקהלע און דוד שטאקפיש האבן
 דעם 15.5.85 אױפגענומען אין זײעד דירה
 אין רמת־גן אײניקע טוריםטן: צפררה שפײז־
 מאן, באלטשע און ישראל אײזנבערג, מינטשע
 און מאטל טדײסטמאן, שריי און גדליהו פיש־
 און מאטל טדייסטמאן, שרה און גדלהױ פיש־
 ־מאן, מענדאלע מילשטײן און נאך 6 משפחות
 פון ישראל. אזעלכע אויפנאמעס אין פריוואטע
 שטובן, גיבן א סך־ צו פאר דערנענטערונג און
ה  בשותפותדיקן פארברענג פון לובלינער ײ

 פון לאנד און אויסלאנד.

נג, קולטור־פאנד, פטיפענדיעפ  פארײביקו
 ,און קעגנזײגזיקע הילן»

 אויסער די דערמאנטע אונטערנעמונגען,
 זענען מיר א גאנץ יאר געודען באשעפטיקט
 מיט אנדערע טעטיקײט־געביטן, דועגן װעלכע

 ס׳איז כדאי צו דערצײלן .
 ס׳איז אסיגינרט געװארן א סומע פון 3
 טויזנט דאלאר פארן נאציאגאלן פראיעקט פון
 יד ושם אין ירדשליפ צו פארייביקן די חרוב־
 געווארענע קהילות אין אײראפע. או ענלעכע
 סומע איז איבערגעגעבן געװארן דעם קיבוץ
 לוחמי הגיטאות אויפצושטעלן א שטודיר־
 צענטער מיט אן אינטערנאט פאר ױגנט פון
 די תפוצות און פון ישראל צו לעתען די

 תקופה פון וזורבו און ידערשטאנד.
 פונעם קולטוד־פאנד זענען צוגעטײלט גע־
 װארן (צו 200 דאלאר) זעקס באדײטנדיקע
 ײדישע שדײבערם און דיבטערס, װי א צו־
 שטײער ארױםצוגעבן זײערע ביכער, אױף

 וועלכע ס׳איז טאקע געװען א צושריפט, אז
 דאס בוך איז דערשינען מיט דער הילף פון
 קולטור־פאנד בײם ארגון יוצאי לובלין ביש־
 ראל, װאס געהערט אוודאי אויך צו א בבבו־
 זײקער פארם צו פאדײביקן די ײדישע לובלין.
 פונעם סטיפענדיע־פאגד פאר שילעדם,
 האבן אין אפגעלאפענעם יאר גענאםן 5 סטו־
 דענטן. דער רוב פון זײ — אפשטאמיקע פון

 לובלינער עלטערן.
 א דאנק לובא און משה קארן, האבן מיר
 א מעגלעכקײט צו פארטײלן 2 מאל אין יאר
 — יעדן ערב פסח און ערב ראש־השנה —
 א ױם־טוב שטיצע פאר 20 נויט באדערפטיקע
 משפחות. דער עיקר — אלטע מענטשן, אײנ־
 זאימע, קראנקע. אויך אין אלע טעג פון יאר,
 װען ס׳איז נײטיק וועמען צו דערלאנגען
 הילף, ווערט עס געטאן או אפהאלט און אן

 בױראקראטיע.

ג נ ע פארזאמלו  די אלגעפײנ
 דארף אנטשיידן

 וױ געזאגט, איז עם געװען א יאר פון
 אקטיװער טעטיקײט — און ס׳איז נאך גע־
 בליבן צו טאן דיער א םך. טאקע אויף דעם
ס אין דער י  באדן, איז אויסגעבראכן א גמז
 פארוואלטונג. מיט דער דעמיסיע פון פאר־
 זיצער און נאד אייניקע קאמיטעט־מיטגלידער.
 װעט די אלגעמײנע פארזאמלונג פון די לוב־
 לינער אין ישראל, דארפן אויםווײלן אזעלכע
 מענטשן, װאם זאלן מיט ליבשאפט, אחרױת
 און איבערגעגעבנקײט װײטעד אגגײן מיט

 דער פאר אונדז אזוי װיכטיקער ארבעט.
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 ד״ר בונים רוייס פון װארשע האט אונדז געבעטן צו
 פארעפנטלעכן דאס בילד, מיט אן אנפראגע צו די לובלינער

 יידן:
 צי געהערט די פאטא צום פארמלחמהדיקן ײדישן לוב־
 לין? אויב יא — װאס און װעמען שטעלט מיט זיד פאר

 דאס בילד ?
 צושיקן תשובות — אויף אונדזער אדרעס: תל־אביב,

 דיזנגוף 158, ארגון ױצאי לזבלין.

 דעפ פילפ ײעגן לוכלין, וואס ד״ר כונים וױיש האט געברענגט,
 און מיר האפן אי׳פ לןאפידט, ײעלן מיר ײײזן פאר אונדזערע בני־עייר

 אױף א פפעציעלו אווכט.

 די פארטײלונג פון דער סטיפענדיע א. נ. פון בעלא מאנדעלםבערג־שילדקרויט ז״ל

 װעט פארקומען אין דער ערשטער העלפט דעצעמבער ה. י., אין בר־אילן אונױוערסײ

 טעט איך רמת־גן. פרטים — אױפן יזבור־אװנט.
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ל א ר ש ן י י ך א ו ז א ן ב ײ ך ז א ס נ ײ ר װ ״ ן ד ו ד פ ײ ש פ ר א ע  ד

 אפרים אײגשטײן

 אפיציעל האט עס געהײסן ״א זיצונג פון קאמיטעט
 פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל״. אזוי האב
ג פון דער נ ו  איך עס פארשטאנען, אבער קומענדיק אין װױנ
 פאמיליע רחמן אין חרלון, װאס אויף זײן בקשה איז די
 זיצונג פארגעקומען בײ אים אין הויז, האב איד באלד בײם
 ארײנקום דערשמעקט, אז דאס איז נישט סתם א זיצונג װאס
נג־פראגראם צום יזכור־אװנט,  דארף דערגאנצן דעם צוגרײטו
קע בײלאגע. און אזוי  נאר א זיצונג מיט א שבת־ױםטבדי
 איז עס געװען, אז די ״בײלאגע״ איז געװארן דער עיקד

 פון דעם אװנט.
 ױסף רחמן, דער קאסירער פון ארגון ױצאי לובלין און
 זיין פרױ, האבן געמאכט פאר די געםט א זײער אנגענעמען
 סױרפרײז און צוגעגרײט, מיט עםטעטישן געשמאק, א הער־
ד דעם גאסט ד״ר שמחה װײס, צו  לעכן גאכטמאל לכבו

 זײן אהײמקער נאך א צוױי װאכעדיקן באזוך אין ישראל.
 ד״ר װייס רעדאקטאר פון דער אויסגאבע Archiwum״
־ נדערט־פראצענ  "Historii i Filozofii Medycyny איז א הו
 טיקער לובלינער. טראץ דעם װאם ער לעבט איצט אין
 װארשע, גײט מייט אים מיט זײן (און אונדזער) אומגעקומענע
 לובלין, זי איז א טײל פון אים. דאס מערקט מען גלייך,
 װען ער רעדט און דערצײלט װעגן לובלין, וװ ס׳געפינען זיך
 איצט א 20 יידן, אבער קײן אײנער פון זײ איז נישט

 קײן לובלינער.
 ד״ר װײס איז דער אײנציקער, און מעז קען אויך
ה װעלכער שטײט אין י נער י  זאגן — דער לעצטער לובלי
 ענגן קאנטאקט אין ישראל, וװ ער קומט זיך זען מיט קרובים
ד און אויך ״אנפולז די באטעריעס״ מיט א ביסל  און פרײנ
: זען און פילן דעם טעם קר נער היימישקײט. דער עי  לובלי
ק יידיש פאלק אין זײן מדינה, װעלכע  פון א זעלבשטענדי
 איז, אין א געװיסער מאס, א טרײסט פאר אונדזער אומגעקומען
 ײדיש פאלק אין פוילן, די אומגעקומענע קהילד. און אומ־

 געקומענע משפחות.

 דעם גאסט באגריסט מיט װארעמע װערטער דער פאר־
ה נ ת  זיצער פון קאמיטעט מתי הורן און דאנקט פאר דער מ
:  װאס ער האט געברענגט פאר די לובלינער אין ישראל

 א פילם פון פארמלחמהדיקן ײדישן לובלין.
ר פילם, זענען געװען ע  די ביידע: דער גאסט און ד
 די הױפט־״העלדן״ פון דעם אומפארגעסעלעכן אװנט. נאד
 דעם װי די געסט האבן צװישן זיך געכאפט א שמועס און
־ נ ד און געשעענישן, האבן די אנװעז  דערמאנט עפיזאדן, פרײנ
 דיקע לאנגזאם און זיכער אנגעהויבן ״ליקװידירן״ די אלע
 גוטע און געשמאקע מאכלים, װאס פרױ רחמן האט צוגעגרײט.
 דעדנאד האט דער גאסט פון פוילן געוױזן דעם פילם,
ער אויפן פילם־  װעלכער איז געמאכט געװארן דורך פאכמענ
 געביט. און װירקלעך האב איך געהאט דעם אײגדרוק, אז
 איך זע א קינא־פילם. די קלארקײט פון די בילדער, די
ג צו די בילדער, זענען געװען נ  אקוסטיק, די װארט־באגלײטו

 אויסגעצײכענט.

 דעם פילם װײזט אונדז, װי ד״ר װײס שפאצירט מיט
 זײן פרוי איבער לובלין, אירע אמאליקע גאסן און געסלעך,

 ד״ר װײפ (זיצט אין צענטער) אױף דער אויפנאמע בײ דער
 משפחה רחטן.

 מיט די געשעפטן און די 2־שפראכיקע שילדן, פױליש און
 יידיש; אלע היסטארישע פלעצער מיט די געזעלשאפטלעכע
 גימנאזיעס. ער מאכט א שפאציר איבער די גאסן מיט די
 אינסטיטוציעס, די שילן און בתי מדרשים, די שולן און
נ־ ו  ײדישער ארעמקײט, די פארשטעט װאליע, טשעביװ. באז
 דערס שטעלט ער זיך אפ בײ דער ישיבת חכמי לובלין. קלאר
ג פון נ  און בפרטױת דערקלערט ער די היסטארישע באדײטו
 די אלע ערטער, מיט א דעמאגראפישער אונטערלאגע פון
 ײדישן לובלין אמאל, פון הײנט און נאכן חורבן. צום םוף —
ת. ער װײסט גענױ און דער־  דער באזוך אויפן בית־הקברו
 קלערט זײן פרוי וװ די אמאליקע ײדישע היסטארישע פער־
דע זאגט ער  זענליכקײטן זענען געקומן צו קבורה. בײם ענ
 ״קדיש״, מיט א יארמעלקע אויפן קאפ. דער עכא אויפן
 בית־עולם האט געענטפערט ״אמן״ — און אויך מיר, וועלכע

 האבן דעם פילם געזען.

 דער פילם דויערט אומגעפעד 50—40 מינוט.
נג האבן מיר זיך צוגעקוקט און ו  מיט גרויס שפאנ
 צוגעהעדט צום פילם. װאם יעדער אײנער האט געטראכט,
 איז זיך לײכט פארצושטעלן. יעדער האט זיך רעטראספעקטיװ
 צוריקגעקערט צו דער טראגעדיע פון זײן הײם און משפחה.
 סומירנדיק קען איך זאגן, אז דער צזזאמענטרעף האט
 אונדז געגעבן א קאפעטשקע פרײד פון ״שבת אחים גם
/ געמישט מיט טרויעריקער נאסטאלגיע צו דער אלטער  יחד׳
 היים״ ״וװ אונדזער װיג איז געשטאנען״. אבער דער עיקר —
 דער טיפער צער פון דער גרויסער טראגעדיע, װאס האט
 געטראפן אונדזער פאלק און יעדן אײנעם באזונדער, װײל
ת בײ זיד אין  יעדער פון אונדז טראגט זײן בית הקברו
 הארץ, פון װעלכן מיר װילן זין־ נישט באפרײען ביזן סוף

 פון אונדזער לעבן.
 זאל מיר דערלױבט זײן, אין נאמען פון אלע געסט,
 דאנקען אונדזער קאסירער ױסף דחמן און זײן פרוי, פאר
 דעם זארגפעלטיק צוגעגרײטער אויפנאמע און דעם ד״ר
 װײס — א האדציקן דאנק פארן פילם און א שנעלן

 להתראות.
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 דו״ח ועדת הביקורת • באריכט פון דער רעװיזיאנס־קאמײסיע
, 18 לױני 1985 ב ד תל־אבי  לכבו

 ארגון ױצאי לרכלין
: ארגון ױצאי לוכלין _ , הנידון ג.  א.

 דו״ח וןןדת הכיקורת.
ת וההוצאות  על ועדת הביקורת הוטל לבדוק את ההכנסו

 מ־1.10.83 עד 30.9.84.
ת ומדמי מו לים מתרו  במסגרת הביקורת, נבדקו התקבו

 חבר בשקלים ובמטבע חוץ.
ת והוצאווז שונות. ו קת מלג  כמו כן נבדקו הענ

 עלינו להוסיף כי הביקורת הינה מדגמית.
ר לעיל, יש להדגיש שהדו״ח האמור מטבעו  בנוסף לאמו
 אינו בא להחליף את ביקורת הספרים שתערך ע״י רואה

 הזזשבון.
 אנו מודים לגזבר מר רחמן ױסף, על הסױע שהוגש לנו

_ _  במהלך הביקורוז• _
, n j i j J 

 ועדת הביקורת — אירגון ױצאי לובלין בישראל:
 קודנצ׳יק מרני״ כורשטין אכרהפ,

 מרדבי אקהאוז
מ ו צ א ד  ה

: ע ק  א - ר
 במשך השנה הסתכמו ההוצאות לסך של 1,781,012 שקל.

ם: נ  הסעיפים העיקרײם שנכללו במסגרת ההוצאות הנ׳׳ל, הי
 מענקים לנצרכים 438,000
ת לימוד 178,200 ו  מלג
 ספרים (תמיכה לסופרים) 192,800
 הפואמה של משה שולשטײן 113,465
ברת ״קול לובלין״ 594,215  חו
 החזקת מצבה 114,972
 אחרות 149,360

1,781,012 

ת את ההוצאות הנ״ל,  הביקורת בדקה בצורה מדגמי
 בצירוף האישורים ע״י חברי הנשיאות.

־ ת שנמסרו בגין התקבולים מתרו  נבדקו רציפות הקבלו
ת ודמי־חבר.  מו

ב . תקצי  ג
 לא נמצא אישור לתקציבים שהוצאו במשך השנה, בגין

 ההוצאות השונות.
לת השנה תקציב שיקבע , עדיף לקבוע בתחי ו  לדעתנ
נות במשך השנה. בתוך המסגרת  מסגרת להוצאות השו
ע את יעוד התשלומים השונים.  האמורה, ױכל הועד לקבו
 כמובן, שכל האמור לעיל, חייב להױת מתועד בפרוטו־

 קולים חתומים.
 3. ניכױי מפ כממןור מריכית על פת״פ

כה מס על ריבית מפת״ם. ק מנ  הבנ
ת רװח. נ װ ו הינו מוסד ללא כ  מוסדנ

ת אל רו״ח כדי לברר אם ניתן להשיג פטור ו  יש לפנ
י זה.  מניכו

 הניכוײם הסתכמו לכ־130,000 שקל.
 4. כיקורת מפמכיפ

ו לצײן, כי ועדת הבקורת בדקה מסמכים ותעודות נ  הנ
ות. כן נבדקו סעיפי נ ת החשבו ל ה נ ה ג ת לחומר ש  תומכו

 השקעות במט״ח.
 הביקורת לא גילתה חריגים מנוהל תקין. אם זאת, עלינו
י חברי הועד, לשקול אפשרות פיזור הסיכון  להמליץ בפנ

 בהשקעה בדולר בסך כ־20,000 דולר.
י כל נושאי התפקידים ממלאים  לסױם, ברצוגנו להדגיש כ
ת לקבר פרס. ״וכל נ ^ ־דלא על מ ך ע ת ה ב ״ . ד י ק פ ת ת ה  א

T באמונה — הקב״ה ישלם שכרם״. i l s העוסקים בצוו־גי 
 מרדבי אקהאוז

 אכרהפ כורשטין
 מרק קודנצ׳יק

 ארגון ױצאי לובלין בישראל
 דו״ח הפנסות והוצאות מ-1.10.84 עד 85*9*30

: מ ו פ נ כ : ה ת ו א צ ו  ה

־חבר ותרומות 8,270,607  ״יד ושם״ ירושליס — תרומה 1,620,000 דמי
ת 525,830  מענקים לנצרכים 2,268,000 רבי

ת מט״ח 6,840,393 7,366,223 ר מ ה  הפרשים מ
 סה״כ הכנסות 15,636,830
 סה״כ הוצאות 9,896,708

708,000 
1,080,000 
1,617,300 
1,102,042 

 תרומה
 מס׳ 20

ת לימוד ו  מלג
ת לוחמי הגיטאות —  לבי
ברת ״קול לובלין״  ע״ח חו

 ספר שולשטײן
 ארוח, אסיפות ומסיבות 273,720 הפרש שעורי מט״ח װ״ע 30,191 16,377,590

 יתרה סופית לזכות 22,117,712
112,300 
169,069 

 החזקת מצבה ואזכרות
 אחזקת משרד ומסים

 משרדױת 472,595
ת וספר שולשטײן 427,727  משלוחי חוברו

 שליחוױת, נסיעות 45,950
 סה״כ הוצאות 9,896,708

: כ י פ : פ כ י מ ק  א
 רכוש 9,000 יתרה ל־30.9.84 9,503,647

 יתרה ל־30.9.85 22,117,712
63,471 

154,567 
 בנק הדואר, עו״ש

ק הפועלים, עו״ש  בנ
ק הפועלים, נ״ע הצמודות לדולר 7,455,638  בנ

ק הפועלים — 16,218.62 $ 23,938,683 31621359 31621359  בנ

סקי ױסף רחמן ג  מתתיהו הורן אברהם לסקו
 ױ״ר הארגון המזכיר גזבר האדמן



 ב״ די ראנדסמאנשאנםן אין די תפוצות
 די אזכרה אין לאם־אנזשעלעם

 דעם 11טן נאװעמבער 1984 איז דא פארגעקומען דער
 יעדלעכער יזכור־אקט צום אנדענק פון אונדזערע קדושים.
 מיד האבן געהאט א שײנעם עולם און ס׳איז אויך געזאמלט
י־ נער אדגאנ בלי ר דער לו א  געװארן א פיל גרעסעדע סומע פ

 זאציע אין ישראל, װי אין די פריערדיקע יארן.

ר ,קול לובלין׳ז״ ע  די ײדן האבן זיד געפרעגט ״וװ איז ד

 מיר ד>אבן נישט באקומען דעם זשודנאל. איר דארפט אונדז

ס א 15 קאפיעס פון דער אױםגאבע. נדעסטנ  ארײבשיקן מי
נבערג צוגעגרײט א  װי יעדעס יאר, ד,אט באלטשע אײז
 כיבוד. די אזכרה איז אדורכגעפירט געװארן מיטן געהעריקו
ג נ  פראגראמ: קדיש בציבור, אל מלא רחמים און א שילדערו
נער געטא אין יענע פינצטערע צייטן, איבערגעגעבן בלי  פון לו

.  פון ישראל אײזנבערג
ג צו דער אזכו־ך!, איז אויך נ ג און פארבעטו נ  א מעלדו
־  געװארן אפגעדרוקט אין דער היגער ײדיש־ענגלישער װאכנ

. ט פ י ר  ש

Nar ^י־הלא 
 ^ןאלא תגגגו

 אױף דעם יזכור־אקט אין לאם־אנזשעלעם. עש רעדט ישראל אײזנכערג (רעכטפ)
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 יזכור־אקאדעמיע אין נױ־יארק
 ראובן פרידמאן, רעקארדינג־סעקרעטאר

 זונטיק, דעם 20סטן נאװעמגער 1984, 1.30 נאכמיטאג,
 האט דער נײעד לובלינער און אומגעגנט ברענטש 360 פון
ג אין נױ־יארק, אדורכגעפירט די יערלעכע נ  ארבעטער־רי
 יזכור־פארזאמלונג פון לאנדסלײט פ־ן לובלין און אומגעגנט,
נג האט אדורכ־ ו  װאס וװינען הײנט אין נױ־יארק. די דערעפענ
 געפירט דער פארזיצער פון ברענטש. הערי פרוכטמאן, װאס
 האט געגעבן א היסטארישן איבערבליק פון דער שטאט, גע־
 שילדערט איר װיכטיקײט אויפן קולטורעלן, רעליגיעזן און
 היסטארישן געביטן. א שטאט פון הארעפאשגיקעס, בעלײ
 מלאכה׳ס, עמך־ײדן, תורה־לערגעד, רבנים און גאונים, בא־
 זאמען מיט װעלטלעכע איבסטיטוציעם, געזעלשאפטן און ארגא־
 ניזאציעס — נאר אלץ איז פארשניטן געװארן דורכן היט־

 לעריסטישן רוצח.
 דערנאד באקומט דאס װאדט דער גאסט־רעדנער, ד.רב
 סװיפט, װאס וזאט אױך געזאגט א קאפיטל תיהילים. אזזרון
 גרענדע, וױ יעדעס יאר׳ דערמאבט די נעמען פון די בדענטש־
 מיטגלידער, װאס זענען אין לעצטן יאר איװעק אין דער אײ־

 ביקײט.
 אויף אנצוצינדן די זעקם ליכט לזבר די זעקס מיליאן
 קדושיש, פארבעט הערי פרוכטמאן די פאלגנדיקע לאנדסלײט:
 ריטא גרין־שטעח, בערטא פלײשדואקער, טוביה פרידמאן,

ולי װארמאן און מאדיס זילבערייד•  קלמן פײבזילבער, שו
 נאכן ״אל מלא רחמים״ פון הרב סרויפט, זאגט דער פאר־
 זאמלטער עולם ״קדיש״ און דער חשובער רב גיט א קורצן,

ר פאלק ע ח נ ו  וזיסטארישן איבעדבליק איבער די קאמפן פון א
 פאר זײן קױם׳ װאם האבן זיך תמיד פארענדיקט מיטן נצח

 ישראל.
 עריק פאגעלגארן, פון צװײטן דור, דערצײלט װעגן דער
 פארצװײגטער טעטיקײט צװישן די זין און טעכטער פון דער
 שארית הפליטה, װאס זענען שוין געבוירן אין אמעריקע. די
 סטודענטן און אקאדעמיקער צװישן זײ װײזן ארױם א בא־
 זונדערן אינטערעס מיט זייער אפשטאם ארן מיט יײדשע ענײ־
 נים בכלל. די אלגעמײנע טענדענץ איז — פארײביקן די
 װיכטיקסטע !אציאנאלע װערטן פון א־נדזער פארגאגגעגהײט.
ר י ע ך  דער ספעציעל אײנגעלאדענער גאסט׳ אוגדזעד ב
ר ענגלי־ ע  שלמה זינשטײן, וזײבט אן׳ װי אלע רעדנערס, אין ד
 שער שפראך און גײט באלד אריבער אויף ײדיש. ער שטרײכט
 אונטער׳ אז א יזכור־פארזאמלונג יפון מענטשן, װאס ד.אבן אלײן
 אדורכגעמאכט די שואד״ וועלן נישט באגרײפן די אויטענטיש־
 קײט פון דעמ אומגליק, אויב אזא צוזאמענטרעף װערט נישט
 געפירט אין דער ײדישער שפראך. דער דעדנעד שטעלט זיך
 באזונדערס אפ אויף דעם באטײט פונעם האלאקאסט פארן
 ײדישן פאלק און אויפן ״ליד פון אױסגעוזרגעטן ײדישן פאלק״

 פון יצחק קאצענעלסאן.
 דעד לעצטער רעדנער איז געװען טוביד. פרידמאן פון
 ישראל, װאס ד,אט מיט דער הילף פון זײן דאקומענטאציע־
י נאצדפארברעכערס.  צענטער אין חיפ״, געהאלפן אויפזוכן י
 נאך די אלע רעדעס׳ וזאט דער װיצע־פרעזידענט פון
 לובלינער ברענטש, סעם פאגעלגארן, אדודכגעפירט א געלט־

 זאמלובג לטובת די פארוװבדעטע צה״ל־סאלדאטן.

ע יוגנטלעכע (דעד צװײטער דור) אויף דער לוכליגער אזנרה מ ר  א נ
 אין מאנטרעאל.

 אױף « פארזאמלתג פמ לומלינעד אין מאנטדעאל, צופ א98אר
 פוץ שדה און פעם כרײטער קײן פלארידא.

 אין דעם מעמאריאל־אקט — און ךי איניציאטיװ איז גע־
 קרױנט געװארן מיט דערפאלג.

ב וועלן מיר פײערן דעם 50־יאדיקן עקזיםטענץ ח ק  ב
 פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין מאיטרעאל• מיר גרייטן

ג אויף אפצומערקן די דאטע. נ  צו א גרעסערע אובטעתעמו
 בײ דעד געלעגהײט װילן מיר אויסדריקן א דאנק און
ד .משה זאלצמאן פון פאדיז פאר זײן נג דעם פרײנ ו  8נערקענ
ך װעגן דער שײגער פרויען־געשטאלט  מי ארױסצוגעבן דאס מ

 בעלא שאפירא.
ר ע ח ב ו  מיד האגן א װונטש צו דעד רעדאקציע פון א
/ אז אין יעדן נומער זאלן דעדמאנט ווערן  ״לובלינעד שטימע׳

 פון דער לובלינער טעטיקײט אין מאנטיעאל
 אבע און חוהטשע סלאמע

 די לובלינער משפחה אין מאנטרעאל, קאבאדע, פירט אן
 אקטיװע טעטיקײט. מיר קומען זיך צונויף בײ פארשידענע
 געלעגנהײטן — ױם טובים, שמחות בײ משפחות און אונטערי
 נעמונגען. אויף די חנוכה־אװנטן און פורים־פײערונגען װערט
נג פון די ױם־טובים און דער עולם  אדומגערעדט די באדײטו
גט בײ א פײנעם אװנט־ברויט, צוגעגדײט פון דער  פארברענ

 פרויעדקאמיםיע, בראש מיט רחלע זימעלשטערן.
 יעדעם יאר װערט אדורכגעפירט די אזכרה צ־ם אבדענק
 פון אונדזערע קדושיט אויפן בית־עולש פון ארבעטעד־רינג,
 בײפ לובלינער .מאנומענט. זזײ־יאר האבן מיר זיד באמיט, אז
 אויך די קינדער פון אונדזערע בני־עיר זאלו זיד באטײליקן
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 די יארצײטן נאך די וױכטיקע פערזענלעכקײטן פונעם אמאליקן
 ײדישן לובלין.

ז פון ״סקיף׳/ די קינדער־ ײ ר ק  בײגעלײגט א בילד פון א
/ פאטאגראפירט אין יאר 1935. עס  ארגאגיזאציע פון ״בונד׳

 איז געװונטשן צו פארעפנטלעכן אזעלכע בילדעד, וױ אן
 אנדענק נאך די אומגעקומענע.

נער אין מאנטדעאל — פאר אלע  גרוסן פון אלע לובלי
נער אין ישראל און אין דער וועלט.  לובלי

 מיר היטן אפ דעם אנדענק אויד אין טאראנטא
 זונטיק, דעם 30סטן סעפטעמבער 1984, 12 באטאג, איז
 בײם לובלינער מאנומענט פאדגעקומען די טראדיציאנעלע
 אזכרזז צו באערן דעם אנדענק פון אונדזעדע טראגיש־אוגד
 געקומענע עלטערן, שװעסטער, ברידער און קינדער, די

ת פון די דייטשישע דוצזוים, ימח שמם. ו  קרבנ
 פובעם זאמלפונקט בײ דער ספדדישעד מגן־דוד קאנ־
 גרעגאציע, האבן םפעציעלע אויטאבוסן אפגעפירט די מיט־

ת דער לובלינער און אומגעגנט־ארגאניזאציע אויפן  גלידער פ
ת אויף דאוז ראוד אין טאראנטא, װו ס׳איז מיט ת־הקברו  בי
ד, טרויער און פײערלעכקײט אדורכגעפירט גע•  גרױס כבו
 װארן דעד מעמאריאל־אקט, .מיטן אנטײל פון חזן שלומ

 װײבשטײן.
ר זיך אקטיגו  אויסער לדבלינער טעטיקײטן, באטײליקן מי

 אינעם אפיל פאר ישראל.

 אײנדרוקספולע אזכרה־אקט נאד די לןדושי לובלין אין ארגענטינע
 מיטן אנטײל פון לובלינער לאנדםלײט און אומגעגגט,
 אין מאנטיק דעם 3טן דעצעמבער פארגעקומען אין ״יד ושם״
ד פון פוילישע ײדן, אן אזכרדדאקט באך די  ביים פארבאנ
 לובלינער ײדן, װאס זענען מיט 42 יאר צוריק, אין טאג
 פון כ״ט חשון 1943, ארויסגעטדיבן געװארן פון לעצטן געטא
 פון.מײדאן טאטארסקי און אומגעבדאכט געװארן אין די טויט־

ן פון מײדאנעק• ק ױ ב א  פ
 בײ א רירנדיקער שטילקײט, צינדט־אן די אנדענק־ליכט

 דער עלטסטער לאנדטמאן, מאקס מאנדעלאײל.
 דער חזן .משה צוקערמאן ד.אט געמאכט דעם ״אל מלא
 רחמים״ און געזאגט אײביקע קאפיטלעך תהילים, װאס איז

 טיף ארײנגעדרונגען אי1עם ד׳ארץ פון יעדן אײנעם.
 דער לאנדסמאן קאפל מיזשעריצקי האט אין זײן װארט
 אדויםגעהוי?ן דאס שײנע זזיסטארישע יידישע לובלין, װא0
 האט געשמט מיט אירע בארימטע ישיבות, בראש מיט דער
/ בתי מדרשים׳ קולטור״אינסטיטוציעם,  ישיבה ״חכמי לובלין׳
 פראפעסיאנעלע פאראײגען, ספארט־קלובן, שולן &ון אלע
 ריבטונגען, פארטײען׳ א דאמאבטישע ױגבט װאס האט גע־
 שטרעבט צו א נאציאנאלער הײט אין ארץ־ישראל און גע־

 קעמפט פאר א ױשרדיקער װעלט.
 ״די רעאלע יידישע לובלין עקזיסטירט ניט מער פאר אונדז,
 זי איז אױף אײביק פארשביטן געװארן, אבער אין יעדבס דמיון
 עקזיםטירט זי אזױ, וױ זי האט זיך פאדמירט אין אונדזער

 זכרון׳ װי א גרוים ליכט אינעם לײכט־טורעם פונעם געװע־
• ״ ם ו ט נ  זענעם שעפערישן און ברויזנדיקן פוילישן ^

 ער הײבט אדויס ארטוד זיגעלבוימס קרבן, װאס האט
 אפגעגעבן זײן לעבן, כדי אויפצורודערן דאס געװיסן פון דער
ע לובלינער ר ע ח נ ו  װעלט פארן שטילשװײגן. בײם דערמאנען א
 קדושים, זענען מיר זיך אויך מתײחד מיט די אומגעבראכטע
 6 .מיליאן ײדן און מיר דערמאנען מיט שטאלץ אלע אױפ־
 שטענדלער און פארטיזאנער װאס ד,אבן «יט זײער אומבא״
 גדײפלעכן ד׳עראיזם נישט 1אר געהײליקט דעם נאמען פון
 ײדישן פאלק, נאר אויד פון גאנצן מענטשלעכן מין. דעריבער
 דארפן מיר ביט פארגעבן און ניט פארגעםן דעמ נאציזם און
ס און פון לינקס, װעלכע ט כ ע  באקעמפן די נעא־נאציס פון ו
ת ישראל, װאם איז אויפגעקומען צו ע ד  װילן אומברענגען מ

 לעבן.

 צום סוף האט קאפל מיזשעריצקי פאדגעלײענט אויסצוגן
 פון יעקב גלאטשטײנס עםײ ״לוגלין מײן הײליקע שטאט״
 און ״יזכור׳/ און דאס ליד פון ױםף פאפיערניקאװ ״מײדאנעק,

 טרעבלינקע, אשוױענטשים״.
 די פױױ קאראלא האלפערין, אן אפשטאמיקע פון לעװער־

 טאװ, זזאט רעציטירט ״א תפילד.״ פון דיכטער יצחק אהרן.
 מיט א קאלעקטױון קדיש ןןאט זיך געענדיקט דער אײנ־

 דרוקספולער אזכדה־אקט•

 אזכדה נאד די קדושים פדן לובלין און.מײדאנעק אין םאךפאולא
ת פוןי לאזער גאלדבוים, איז דעמ 10טן ז ר א  אונטערן פ
ד פון בעסאראבער ײדן,  נאוועמבעד פארגעקו.מען אין פארבאנ
 די אזכרוז נאד די אומגעקומענע ײדן פון לובלין און אומגעגנט,
ן די ד י פ כ ר ד  װי אייד די מארטירער פון מײדאנעק. נאכן א
 צעדעמאניע פון אבצינדן זעקס ליכט לזכר די קדושיש און
 צענדליקער ליכט לזכר די פארשניטענע קהילות ארום לובלין׳
 האבן געהאלטן רעדעס: אהרן פארטשעװ, פרוי מינטשע דינער־
 יאקובאװיטש און ױאל ראלניק. זײ האבן דערצײלט וועגן

 לעבן, קאמף און טראגישן אומקוט פון א דריטל פון אונדזער
ת דער היטלער ממשלוז אין די יארן פון דער צװײ־ ע  פאלק, ב

 טעד װעלט־מלחמד^
נהאלטױיכע דעדעס, ד,אט דער חזן שמחויו  נאך די אי
 זילבערמאן געזאגט א קאפיטל תהילימ און אל מלא רחמים.
/ פאדטיזאנערהימן און ״התקװה״, איז  מיט ״קדיש בציבוד׳

 געשלאסן געװארן־ די אזכרה.
 ל. ג.

 לובלינער אויפטוען אין פאריז
י יערלעכע אזפרה מיטן אנטייל פון דוד שטאקפיש  י
 מיט יראת הכבוד און ציטער זענען די אפשטאמיקע לוב־
 לינער ײדן און אומגעגנט געקומען באערן די קרבבות, װאס
 זענען אומגעקומען פון די נאצישע וזענקעדם מיט זײערע
 פויליש־אוקראיביש־לעטישע מיטהעלפערס. די מיטטײלוגג, אז
 דער פאדזיצעד פון אירגון ױצאי לובלין בישראל, רעדאקטאר
ד זײן נ  פװ ״קול לובלין״, דוד שטאקפיש, װעט אנװעז
 אױפן יזכוד, האט באזונדערם מיטגעוױרקט׳ אז טדאץ דעם

 שלעכטן רעגנדיקן װעטער, איז מען געקומען אזױ צאלרייך,
 פארבינדן זיך נשמהדיק אין די ד׳ײליקע מינוטן מיט די
נער ײדן אין  קדושימ, און אױך הערן א גרוס פון די לובלי
 ישראל, װאס זענען די פאקטישע לעגיטימע ױרשיט אזן

 פארזעצער פון דער הײליקער קהילה לובלין.

 נאבן אנצינדן די סימבאלישע זעקס ליכט, דזאט די גע־
 װעזענע װידערשטענדלערין אין פראנקרײך און דעפארטירטע
 טעשקע קארמאן, דערעפנט דעם יזכור און באעדט מיט א
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 מינוט שטיל־שװײגן די קדושים. זי שיקט איבער א װרנטש
 פון א רפואה שלימה די קראנקע מיטגלידעד, באגריםט די
 ישדאל־געסט — דוד און רבקה׳לע שטאקפיש און א;נדזער
 לאנדסמאן פדאפ׳ לעאן שיפמאן, װאס האט לעצטנס באקומען
 אן אויסצײכענונג פון דער פדאנצויזיש־װיסנשאפטלעכער
 אקאדעמיע פאר זײן אנגעשריבענעם װערק װעגן דעמ פראנ־
 צויזישן פילאזאף און גרויסן ביאלאג לאמארק. לעאן שיפ־
 מאן מיט זײן פעדזענלעכקײט פארגדעםערט די פלעיאדע
 שרײבער און װיסנשאפטלער װאס זענען אױסגעװאקםן אין
 אונדזער געבוידן־שטאט, מיט װעלכן מיר אלע קענען שטאל־
 צירן. טעשקע דערמאנט דעם גרױםן אנטײל פון די ײדן אין
 קאמף קעגן דעם בלוטיקן היטלעריזם אין אלע ארמײען פון
 די אליאירטע, אין דער װידערשטאנד־באװעגונג אין פראנרײך,
 צװישן זײ: אונדזערע לובלינער, דעם מחיקער סאלעק גאט׳
ר ל  ױסף בורשטײן, דער ברודעד פון רוזשקע לערמאן — ב
 .מענשטאק, דעם לעגענדארן וזעלד פון זאמאשטש, די גע־
 בױרךשטאט פון דעם גרויסן יצחיק לײבוש פרץ, ױסף עפש־
 טײן (קאלאנעל זשיל), װאם װעגן אים האט משה זאלצמאן

 אנגעשריבן א מאנאגראפיע.
 דוד שטאקפיש יוזאט אין זײן אויספירלעכן רעפעדאט
 װעגן אומקרם און גבורה פון די לובלינער ײדן אונטערגע־
ח טײלט אפ פון יענעם שרעק־ נ ו  שטראכן, אז װאס ווייטער א
 לעכן פעריאד, אלץ טיפער פילן מיר אפ דעם װײטיק פון
 דעט גרויסן חורבן. װאס װײטעד מען איז פון א הויכן בארג,
 אילץ בולטער דעדזעען מיר אים. איז דאך אין דעד שואה
 אומגעקומען דעד גרויםער רעזעדוװאר פון אונדזער פאלק,
 צוזאמען מיט זײ איז אויםגעמארדעט געװארן דער סאמע
 שעפערישער טײל פון ײדישן פאלק, זײן קולטור און שפראך.
 דער יזכור און דאם מתיחד זײן זיך מיט די קדושים איז
 א װעזבטלעכער פאקטאר װאס האלט אונדז צוזאמען. ײדיש
 לעבן האט זיך שטענדיק געבויט פון די װאס געדענקען.
 מיר דארפן שטײן אויף דער װאך, שטארקן די בריק װאם

 פאראײניקט די ײדן אין די תפוצות .מיט מדינת ישראל.
 ער שליסט מיט א גרום פון דער טעטיקײט פץ דעד
 לובליבער לאגדסמאנשאפט אין ישראל. אלע אנװעזנדיקע

 דריקן אים אויס א ײשר כוח.
 רוזשקע לערמאן האט מיט א סך געפיל געלײענט א
 פאעזיע אין פראצויזיש, װאס זי האט אנגעשריבן, געװיד־

 מעט דעם חורבן.
 דער יזכור איז געשלאסן געװארן מיט אן אל מלא רחמיט
 דורך דעם חזן אטיא׳ דער חזן פון דער גרויטעד שול פון
 רי דע לא װיקטואר — און מיט א ״קדיש״ פון גאנצן עולם.

װ ה  א נישט געלונגעגעד ג
 בעת זײן באזוך אין פאוײז אין אקטאבער 1984, אין
 שליחות פון .מפ״ם, האט פריינד דוד שטאקפיש ׳פארגעלײגט
 א צוזאמענטרעף פדן פארשטײער פון לאנדםמאנשאפטן פון
 לובלינעד געגנט, כדי צו שאפן א דאך־ארגאניזאציע, װאס
 זאל מיט מעד הצלחה פירן איר בשותפותדיקי טעטיקײט
 אויפן געזעלשאפטלעכן, סאציאלן און פדא־ישראלדיקע געביטן.
 אין לאקאל פון דער פעדעראציע פון די פוילישע יידן
 זענען זיך צוזאמען געקומען דעלעגירטע פון די פאלגנדיקע
 לאנדסמאנשאפטן: פון לובלין —שמואל און געניע שאפירא,
 טעשקע פארשטעטער־קארמאן, גיטעלע עדעלשטײךשילד־
 קרויט, משה און רחל ראזבבלום; ם־ן די ״אלטע לובלינער״
 — פרײנד גאםי 1 פון קראשניק — די פרײנד זשארזש גור־
 פינקעל׳ זשאק פארבער, חײמ קאס; פון לעװערטאװ — ז»׳
 גראדשטײן! פון פולאװ — שײדענפיש און טאובערו פון
 לענטשנע — יפרענק און גאטליב; פון פארצעװע — קעניגם־

 מאן און קאםטע.
 דער גאסט פון ישראל האט פארגעשטעלט זײן פראיעקט
 װעגן דער דאך־אדגאניזאציע און געדופן צו פארשטאדקן די

 קאאפעראציע צװישן די לאנדסמאנשאפטן פון אײן ראיאן
 אין פארמלחמהדיקן פוילן און דערבײ זיך געטײלט מיט די
 פלענער און פראיעקטן פון פארײביקונג, װאס זענען נוגע

 אלע סאסיעטיס א1ן די תפוצות און אין ישראל.
 נאר געצײלטע פארשטײער האבן זיך ארויסגעזאגט פאזי־
 טיװ לטובת א דאך־ארגאניזאציע. די אנדערע האבן געהאט
 א גאנצע רײ באװארעבישן. אין רעזולטאט — די באראטונג
 האט זיך פארענדיקט מיט א וװנטש און האפענרבג, אז װען
 נײטיק, װעלן די דערמאנטע לאנדםמאנשאפטן אײנשטעלן

 צוױשן זיך ענגערע פאדבינדונגען.

 יערלעכער באנקעט
 װי יעדעס יאד, הײבן מיר אן פירן די יערלעכע פאלקס־
 אקציע לטובת מדינת ישראל ערב די גרויסע װאקאנסן, בײם
 שליסן דעם קולטור־געזעלשאפטלעכן סעזאן. אין די פריער־
 דיקע יארן, װען די מיטגלידער זענען געװען ײנגער, האבן
 מיר געהאט א טראדיציע צו פארענדיקן מיט אן אױספלוג
 אויף דער פרײער לופט. אבער הײנט מוזן מיר זיך גאגנוגענען

 מיט א אינערלעכער פארזאמלונג.
 אויף דער איניציאטיװ פון די קאמיטעט־מיטגלידערינס
 דינהלע ראטשטײן און גיטעלע עדעלשטײן און זײער צו־
 גרײטונג, האט דערמעגלעכט, אז די פארזאמלונג זאל פאר־
 קומען בײ געדעקטע טישן. דער פארזיצער פון דער גע־
 זעלשאפט, שמואל שפירא, גיט איבער א גרוס פון אונזערע
 לובלינער לאנדסלײט אין ישראל. ער דערצײלט װעגן כבוד
 און אנזען װאס די פאריזער לאנדסמאנשאפט האט זיך דער־
 װארבן ביי זיי. בײדע אימפרעזעס ארגאניזירט פון אירגון
 ױצאי לובלין בישראל — ױם השואה אויפן בית הקברות
 אין נחלת יצחק, װאס האבן בײגעװינט עטלעכע הונדערט
 לאנדסלײט און אויף דער אויפנאמע לכבוד די לובלינער געסט
,  פון די תפוצות, וװ סיזענען אנװעזנד געװען 120 פעחאן
 צוזאמען מיט די לובלינער אקטיװיסטן פון ישראל, זענען
 פרעזידירט געװארן דורך קאמיטעט־מיטגלידער פון דער
 פאריזער לאנדםמאנשאפט. דאס פארגאנגענע יאר האט אונדזער
 געזעלשאפט געהאט שװערע פארלוסטן, מיטן אװעקגײן אין

 דער אײביקײט פון אכט מיטגלידער.
 אבער די געזעלשאפט מאכט אלע אנשטדענגונגען פאר
 איר גוטע נארמאלע פונקציאנירונג. מיד האבן אדורכגעפירט
 מיט דערפאלג אלע פאראויסגעזעענע אונטערנעמונגען. גאד
 באזונדערס קען זיך אונדזער געזעלשאפט גרויסן, אז אין
 דעד פאלקס־אקציע לטובת ישראל פארן יאר 1984. האבן מיר
 דערגרײכט דאס ערשטע ארט צװישן די 80 געזעלשאפטן
 װאס האבן דאס יאר אגטײל גענומען אין דער פאלקס־אקציע
 און געזאמלט 16 און א האלבן מיליאן 35 טױזנט אלטע
 פראנק בײ 75 מנדבים, אויסער די אקציע לטובת די עטיא־
 פישע יידן, װאס מיר האבן שוין געזאמלט פיר מיליאן 100
 טויזנט אלטע פראנק בײ 64 באשטײעדער. אװדאי טדאגט
 יעדער מיטגליד זײן ביישטײער, אבער די גרעסטע אנערי
 קענונג פאר די דערגרײכטע רעזולטאטן קומט פײגעלע

 זאבערמאן און שמואל שפירא.
 אונדזער בן־עיר, גענעראל־סעקרעטאר פון דער פעדע־
 ראציע פון די יידישע געזעלשאפטן מרדכי לערמאן, גיט
 איבער װעגן די אקטועלע פאליטישע פראבלעמען און
 שטרײטן אין דער מדינה, װעגן דעם גרויסן פרײז װאם
 מען האט באצאלט פארן באפרײען די דרײ ישראל־געפאנ־
 גענע, מיטן ארױסלאזן אזייף דער פרײ 1150 מערדעד. צוליב
 דער שװערעד, עקאנאמישער לאגע פון ישראל, איז מען

 פארשולדיקט 21 מיליארד דאלאר.
 טעשקע פאדשטעטער, װעלכע האט בײגעוװינט דעם
 װעלט־קאנגרעס פון די קאמבאטאנטן, פארטיזאנער און קא־
 צעטניקעס, אין די גרויסע פײערונגען אין ישראל צום 40־טן
 יארטאג פון באזיגן היטלער־דײטשלאנד, האט זיך געטײלט מיט
 אירע אײנדרוקן. זי האט באזוכט דעם װאלד מיט דער
 אנדענק־װאנט פון די נעמען, לויטן בוך פון סערזש קלאר־
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 ספעלד, פון די 81.000 דעפארטירטע יידן פוז פראנקרײד• זי
 רערמאנט די קאנפערענץ פאר ײדיש און ײדישע קזלטור
 װי ס׳זענען געװען דעלעגאטן פון 15 לענדער, זי גיט איבער
 װעגן דערשײגען פנועם בוך פון משה שולשטײן בײם ״פנקס
 פון לובלין״ אין יידיש און אין עברית, א דאנק דער אומ־
 דערמידלעכער ארבעט און איניצאטיװ פון דוד שטאקפיש, מיט
נאנסיעלער שטיצונג פון דער משפחה רבקה און  דער פי

 ישעיה גאלדבערג און ד״ר בתן בן־טובימ.
ט זײגע אײנדרוקן  אויך משזז׳לע ראזענבלום טײלט זיך מי
 פון ישראל און שליסט מיט א רוף, אז יעדער ײד װאס
 לעבט אין די תפוצות, דארף מינימום איין מאל אין יאר
נת ישראל, װי אמאל אין די אלטע צײטן איז מען  באזוכן מדי

 עולה רגל געװען קײן ירושלים.
נג פאר  שמואל שפירא טרעט צו אדורכפירן די זאמלו
ינ־  דער פאלקס־אקציע פארן יאר 1985, װאס האט אדי

 געברענגט די ערשטע דרײ מיליאן פראנק.

 ךי פאלקס־אקציע 1985 ביי די
 ״פאראײניקטע קמדער פון לובלין״

נדן  טראץ די שװעריקײטז און זארג מיט װאס ס׳איז פארבו
ג צוליב דער עלטער און נ  דאס ארגאניזירן אזא אונטערנעמז
 די גרויסע צאל קראנקע צװישן די מיטגלידערשאפט, דארף
, אז דער יערלעכער  מען מיט צופרידנקײט פעסטשטעלן
 באנקעט זאמלט נאך צונויף א גרעסערע צאל אנטײלנעמער
נגען װאס מיר ארגאניזירן  וױ אלע אנדערע אונטערנעמו
נג, װאס איז ו  במשד פון יאר. נאך א פאזיטיװע דערשײנ
: הײ־יאר איז צװישן די אנװעזנדע ען  װערט צו דערמאנ
 אויך געװען א טייל פון צװײטן דור. זײ זענען שוין אלײן
,  עלטערן פון גרויסע קינדער, אבער אויף אלע אונטערנעמונגען
 אפילו אויף קײן יזכור, קענען מיר זײ נישט באאײנפלוסן

 און באװעגן זײ זאלן בײװוינען.
נג־קאמיסיע, משהלע  דער פארזיצער פון דער אונטערנעמו
ב. עס באגריסט אויך די ט דעם ױם־טו  ראזנבלום, דערעפנ

ן גיטעלע עדעלשטײן.  דינאמישע וױצע־פארזיצערי
ס און טרינקען װאס  נאכן טועם זײן די געשמאקע עסנ
 דער אײגנטימער פון די סאלאנען פון פיקאדילי האט זארגפול
 צוגעגרײט, האט דער פאדזיצער פון דער געזעלשאפט שמואל
ג דעדמאנט, נ  שפירא, אין זײן אינהאלטרײכעד ארױסטרעטו
 אז דער יערלעכער באנקעט פאלט זיך צרנױף אין דעד װאך
 װאס דאס ײדישע פאלק װעט אנהויבן פײעדן דעם ױם טוב
ג נ ב פון גבורו! אדן ליכט, פון באנײו  חנוכד., דער ױם־טו
ר יידישער מלוכד״ װאם איז פארגעקומען מיט 2100 ע  פון ד

 יאר צוריק.
נאנסיעלע לאגע אין  נאך קײנמאל איז די עקאנאמיש־פי
ת ישראל נישט געװען אזא שװערע, װי אין דער נ  מדי
 איצטיקער צײט, װאס פאדפליכטעט טאפלט פאליטיש און
 פינאנסיעל, מיטזזעלפן דער מדינה און גלײכצײטיק אױך
 מיטהעלפן דעם יידישן ישוב אין פראגקרײך. אירע סאציאלע
 הילף־אינסטיטוציעס דערמעגלעכן צו אנטוױקלען און אױס־
 ברײטערן די ײדישע דערציאונג, װאס איר אויפגאבע איז

 פארזעצן דעם קאמף קעגן דער אסימילאציע.
נג איז אדורכגעפירט געװארן א  נאך זײן ארויסטרעטו
ע. מיד האםן און נג פאר דער פאלקס־אקצי  צוגאב זאמלו
 גלױבן, אז מיר װעלז אויד היי־יאר דערגרײכן די בכבודיקע
 סומע פון העכער 14 מיליאן פראנק, װאס די געזעלשאפט

 האט אויף זיך גענומען.
גט און געטאנצט.  דער עולם האט משפחהדיק פארברענ
 אויך אונדזערע הײמישע זינגערס האבן אנטייל גענומען מיט
 זײער ״רעפערטואר״: גיטעלע עדעלשטײן, טעשקע קאדמאן,
ים און שמחה מילץ. ס׳איז  פרוי זאלצשטײן, חוה׳לע לעװענבו
 ארײנגעצױגן געװארן א גרעסערע סומע פון מיטגליד־אפצאל,
 װאם פאר דעם האט געזארגט אוגדזער איבערגעגעבענע

 דינה׳לע דאטשטײן.
 משה זאלצמאן

 גדוםן פװ איצטיקו לובלױ
 אן אינטערעפאנטער ליטערארישער אװנגז

 אין צוזאמענהאנג מיטן הונדערטיאריקן געבוירנטאג פון
ן שרײבער, פאעט און דראמאטורג אלטער ש ^  דעם גרויסן י
ד אין לובלין ארויסגעטראטן  קאציזנע, איז אין אונדזער פארבאנ
 מיט א פרעלעקציע דער באװוסטער רעזשיסער און בינע־
פ. דער חשובער גאסט האט כ ראטבאו  קינסטלער ח׳ יאקו
ר ע נ ײ ר  גערעדט װעגן לעבן און שאפן פון דעם גרויסן ש
 װי אויך רעציטירט פראגמענטן פון זיינע דראמאטישע װערק.
 די צװײ־שעהדיקע פרעלעקציע איז געװארן אױםגעהערט
ע מיט א פארכאפטן אטעם. עס איז כדאי ט ל מ א ח א  דורך די פ
נדע פרײנד — נישט ע צאל אנװעז ס י ױ  צו באמערקן, אז א ג
 יידן זענען געװען צופרידן און דאנקבאד פאר אײנלאדן

 זײ אויף דעם פרעכטיקן אװנט.
ן לאטטער נג־מיטגלידערי  צום סוף האט די פארװאלטו
ע געדאנקט דעם גרויסן ט ל מ א ת א  װאנדא אין נאמען פון די פ
נסטלער פאר זײן װונדערבארן ארויסטריט און קי ע־ נ י  ג

 באשאנקען אים מיט בלומען.
 מ. אדלער

 (,פאלקס־שטימע״, װארשע)

 אנטהילונג פמ דעד מצכה אױפן ?כר פון ישראל כהן (״איגנאץ״)
 אין לאפ־אנזשעלעפ. ישראל אײזנגערג איז טפפיד.

 מיט לובלינער ײדן אין לאם־אנזשעלעם
מ ברייגזער, מאנטרעאל ע  ם

 דעבו 1טן מעדץ 1985, האב איך באקומען א טעלעפאן
 פון ױסף שנוד, אז אין 10 טעג ארום װעט פארקומען די
ר ישדאל ע ט ע ה אױפן קבר פון מײן פ ב צ ר מ ע נג פון ד  אנטהילו
 בוזן (איגנאץ). צומארגנס האט אױך בעלא שערמאן טעלעפא־
 גירט פון לאם־אבזשעלעם װעגן דעש עגין און אוגטערגע־
/ מוזן זײן צען מענער׳  שטראכן, אז כדי צו קעגען זאגן ״קדיש׳
מ מאבטדעאל•  א מנין — איז געוװנטשן אז כ׳זאל קומען פ
 זענען טאקע איך מיט מײן שרה׳ן אפגעפלױגן קײן לאס־
: ט ר א װ ע ג פ  אנזשעלעס׳ וװ אױפן עראפארט האבן אונדז א
T י ר  ױסף און פעיא שנור, לעא און בעלא שערמאן. די פ
 פון דער באגעגעניש איז געװען גרויס, נאר ס׳האט זיך
 אנגעהויבן אן אמפערניש צװישן די צװײ פאמיליעם, בײ
ו אױפהאלטן די געסט פון קאנאדע. מיר י  װעמען זאלן ז
ד ע  זענען פארפארן צו די שנודס, ווייל ױסף האט געהאט מ

 פרײע צײט צו פארנעמען זיד .מיט אובדז.
 . שוין צופ עדשטן אװנטברויט׳ האבן זיך צוגעשטעלט
נער מש&חות, צו זאגן א ״שלופ״ שרה׳ן מיט  אײניקע לובלי
נבערג מיט זײן פרוי, גדליזזו פישמאן מיט : ישדאל אײז ר י  מ
 זײן פרױ, גראסמאן מיט זײן פרוי און לײזער אבער• דעם
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 אויד אין פארגאנגענעם יאר׳ האבן א סד בני־עיר
 אין דער װעלט זיד איבערגעשריגן מיט דער לובלינער
 לאנדםמאנשאפט אין ישראל. טיילמאל, איז פשוט א מחיה
 צו לײענען אזעלכע ברױו׳ וועלכע ברענגען אייד צום אױס־
 דרוק די, נאפטאלגיע און געפילן צו דער אלטער הײם. אמת,
 אזעלכע מײװ דערצײלן אפט װעגן א קדאנקײט, א פטירה
 פון א נאענטן מענטש, צי פאמיליע־פראבלעמען. איז דאך
 אין אזא פאל ארודאי גוט, אױב ס׳איז פאראן פאר װעמען

 זיד אראפצורײדן פון הארצן, דערצײלן׳ או עצה זיר האלטן.
 מיר פארעפנטלעכן װײטער נאר א טײל פון די ברױו,
 שטארק געקירצט, הגם פונעפ אלגעמײנעם אינהאלט װערט

 גאדנישט פארמינערט.
 אונדזער וװנטש: זאל די דאזיקע קארעםפאנדענץ נאר
 אנהאלטן א סך יארן — און לאמיר אײנער פון אנדערן הערן

 גאר גוטע נײעם.

 און איצט — נעמט אײך צום לייעגען:

 ױסן* שפײזמאן, נױ־יארק:
 א פרײלעכער, געזונטער פסח פאר אלע לרבלינער

 בבלל און פאר דײן משפחה בפרט.
 דעם ״קול לובליך לײענעו.מיר עטלעכע מאל און
 קאנעו זיר נישט אנזעטיקן מיט די אלע באשרײבונגען.
 װעז איר לײעז דועגן דער ״ישיבת חכמי לובלין״ —
 שטײט ארנדז גלײך פאר די אויגן דאס בילד פוז דער
 געבײדע, די תלמידים און רבנים פון דארטן• די שילדע־
 רוגגען פון זהבזז ליכטענבער1־גוטערמאן׳ יעקב פעלד־

 מאן, אפרים אײנשטײן, ױסף אכטמאו, אדן אנדערע —
 גײען מיר נאן־־. איך זע די שעראקע, לרבארטאװםקי,
 שודיענטאדוםקע, װעלכע דערמאנען אונדז אין די ױגנט

 יארן•
 און דו, טײערער דיד, געבענטשט זאלן זײן דײנע
 הענט פאר דער שײנער ארבעט, װעלכע דו טוםט. א
 דאנק דעם זשורנאל, דערװיםן מיר זיר פון לדבלינער
 ײדן אין דער גאנצער װעלט. מיר װינטשן דיר א 0ר
 יארן מיט געזונט; א הארציקן,מיזל־טוב אלע לובלינער
 ײדן אין ישראל און אויח דער װעלט, װאם האבן לעצטנס
 זוכה געווען צו משפחה־שמחות — ארן מיר באטײליקן
 זיר אינעמ צער און טרויער פון די, יואס זײערע
 נאענטע און טײערע זענען אװעק אין דעד אײביקײט.
 איר זזאב 5* באשרײבונג װעגן יאשע מוהל ארן בײ
 א געלעגנהײט װעל איר דאם איבערשיקן פאר ״קרל
 לובלין״. פאראן אדיר בײ מיר אײניקע דערינערונגען

 פון לובלינער ײדישו שפיטאל, דװ כ׳האב !עארבעט.
 מיר נעמעו אײר ארום מיט ליבשאפט און פרײנטשאפט.
 ױסף, צפורה.

* 
 שלמה זינשטײן, נױ־יארק 5

 בעת מײן װאקאציע, יהאב איר איבעדגעלײענט דעם
 ״קול לובליך׳ פדן ערשטן בייזן לעצטן בלאט. װאם זאל
 איך דיר זאגן, ליבער דוד ? אזא רייכקײט פון מאטעריאל.
 אזא פרעכטיקער אפקלײב, אזא עםטעטישער אויסזען.
 מיר קרמט אױם, זײער אפט, ארײגצוקוקן אין פארשידענע
 אויםגאבן פון לאנדםמאנשאפטן־ארגאניזאציעם. ם׳איז
 קײן פארגלײר• אונדזער לובלינער זשורנאל שטײט אויף
 דער זעלבער מדריגה פון ליטערארישע אויםגאבן אין
 דער ײדישער וועלט. עם קומט אײר א ײשר־כוח פאר דער

 גלענצנדיקער ארבעט און איבערגעגעבנקײט.
 םוף אפריל קרם איר קײן ישראל, צו די פײעררנגען
 לכבוד דעם 40סטז יארטאג פון באזיגן נאצי־דײטשלאנד.

 זועט זײן א געלעגנהײט זיך אדורכצושמועסן.
 זײט אלע געזרנט!

* 
 פאלא מארגולים־דרײבלאט, נױ־יארק

 איר האב דערהאלטן דײן בריװ, װי אויך דעם ״קול־
 לרבלין׳/ װעלכן איך האב געלײענט מיט גררים אינטערעם,
 װײל די אויסגאבע איז דאם אײנציק לעבעדיקע, גע־
 דרוקטע װארט, װאס פארבינדט מיר מיט אמאליקע

 חברים און פרײנט אין ישחאל און אויף דער װעלט.
 װאס הערט זיר בײ אונדזערע לובלינער בכלל׳ און
 בפרט בײ דײן שװעסטער פראדל און ברודער שלמה?

 װי גײט עם בײ די געװעזענע חברים פון רינעק 10?
 בײגעלײגט א טשעק אױר 50 דאלאר פאר דער לאנדס*

 מאנשאפט אין ישראל• הארציקע גרוםן פאר אלע.

 ױםר שנור, לאם־אנזשעלעס
 טײערע פרײנט.י איר האף׳ אז מײן בריװ װעט אײ\י
 טרעפן בײם געזונט אדן צופרידנקײט• איר דאנק אײר
 פארן צושיקן דעם ״קול לובלין״. די צײטונג איז אינ־
 טערעםאט און באלערנדיק און ס׳איז ממש א פארגעניגן
 צו לײעגען. מיר דערמאנען זיר די קינדער־ אדן ױגנט־

י אזוי ו  זעלבן אװבט האט ישדאל אײזנבערג אויםפלאנירט, ו
 אדורכפירן דעם אנדענק־אקט לזכד ,מײן פאדשטארבענעם
 פעטער. ביז יענעם טאג׳ זענען מיר געװען פארבעטן צו די
 פישמאנס און די שנורם האבן באטאג אונדז ארומגעפירט
 און געװיזן די שײבע שטאט מיט אירע מערקװירדיקע ערטער.
ט אויפן בית־ ל מ א ח א  דעם 10טן מערץ האבן מיד זיך פ
ת מיט נאד צוויי ײדן פון פו־לאװ, איז געװען א .מנין.  הקברו
, ד,אט געזאגט ׳ ישראל אײזנפערג ר  אוגדזער טײערעד בךעי
/ װי אויד ״אל מלא רחמים״ און דער1אך געשילדערט  ״קדיש׳

 די געשטאלט פון ישראל כוזן.
נדזער באזוד אין לאס־אנזשעלעם, האב איד זיך ת או ע  ב
נער לאנדמאנשאפט אין יענעד בלי  דערװוסט, אז די קלײנע לו
־ ו אויף א דאנק דער איבערגעגעבנ י  גרויסער שטאט, האלט ז
 יןײט און אחרױת פון באלטשע און ישראל אײזנבערג. פאראן
נער משפחות, װאס מאכן זיד פאדגעסן  דארט נאך א 8 לובלי

 די אלטע הײמ און די לעבעדיקיע לאנדסלײט.
ר ע  אבער די שטעטישע ײדן, װאס האלטן זיד «יט ד
נעד משפחה, ד.אבן אונדז ארויסגעװיזן א סך גאסט־ בלי  לו
 פרײנטלעכקײט. בעלא און לעא שוערמאן האבן אובדז געפ־רט
 אנקרקן לאס־װעגאם און גאכו אומקערן זיד קײן לאס־
 אנזשעלעס, האט זיד אנגעהויבן א סעדיע אױפבאמעם און
, פון ווזעלכע עם קװעלט דאם הארץ צוליב  צוזאמענטרעפן

ד הכנםת־אורחים פון די גאסטגעבערם. ע  ד
נג־אװנט בײ די שנודס ד.אב איד הארציק ו  אויפן געזעגענ
ר פדוי בעלא׳ א לוב־ ע  באדאנקט אלע לובלינער פרײנט און ד
ר י  ליבערין, מיט איר «אן פון פולאװ — און געוװנטשן, אז מ

אר אויף שמחות•  זאלן זיך טדעפן נ
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 יארן, די איבערלעבדנגען בעת דער מלחמה. יאנקעלע
 פעלדמאבם באשרײבונג פונער זזייר אויןט לובאר־
 טאווסקי האט מיר צוריקגעפירט צו דער אלטער הײם
 און צו זײן ברודער חײם, װאס איז געװען מײן נאענטס־
 טער חבר. אין שטשעטשין האט ער מיר באגלײט צום
 באן, װעז ב׳האב פארלאזט פוילו אױ 1947 — און מער

 האב איר אים ניט געזען.
 איר זזאב געלײענט בנימין לרבעלסקים ביר װעגן
 ײדישן אנטײל אין שפאנישן בירגער־קריג. באזונדערם
 האבן מיר גערי׳רט די דערצײלונגען פון אונדזערע לוב־
 ליגעד בחורים׳ וואס זענען געפאלו אויר יענע שלאבט־

 פעלדער.
 איר װיל אױסדריקן א הארציקן דאנק פאר דער
 באגריםוגג צו מײז 70סטו געבדרנטאג, רדעלכע איר האט

 א&געדרוקט איז ״קול לובלין״.
 זאל מיר אײר דערלויבט זײן צו פארבעםערן 2
 טעותים אין דער רשימה פןן באשטײערונגעז אין נומער
 19 פון אונדזער אױםגאבע: דער טשעק פון לעא ארן
 בעלא שערמאו, זועלבן איר ׳האב איבערגעשיקט, איז
 געװען אױף 30 דאלאר — און נישט 25, װי איר האט
 פארעפנטלעכט• אייר מײן באשטײערונג אין פארגאנ־
 גענעם יאר, איז געווען 95 דאלאר אריםער די 15 דא־
 לאר פארן ״קדל לובלין״. צדזאמען — 110 דאלאר. אין
 דער צײטוגג איז געװען נאר 35 דאלאר. איר דארפט

 זען אױסצומײדן אזעלכע פארדריםלעכע טעותים.
 װעגן דער יערלעכער אזכרה אין לאס־אנזשעלעם,
 האט אײר אװדאי געשריבן ישראל אײזנבערג. נאר א
 דאנק אים און זײן פרדי באלטשע טרעפן מיר זיר אײנ־
 מאל אין יאר צו באעדן דעם אנדענק פון אונדזערע
 קדדשים. אמת, פון יאר צו יאר ווערט קלענער דער

 עדלם, װאם איז, לײדער, א נאטירלעכע דערשײנונג.
 * די בעםטע .גדוםו פאר אלע.

 גדליהד עלבאום, דעטדאיט
 דושובע לובלינער לאנדםלײט אין ישראל.

 איר האב דעױהאלטן אײער בריזו, פאר דועלכן
 איר דאנק זײעד — אװ ענטפער אויח די פראגן, װעלכע
 איר האט מיר געשטעלט. איך, מײן פרוי אװ קינדער
 זענען, דאנקען גאט, געזונט. מײן טאכטער װוינט אין
 ישראל, שוין 15 יאר• איר, מײנע ברידער אוז עלטערן
 האבן געוװינט אין לדבלין, אויף גראדזקע 26. מײן
 פאטער האט געזזײםן דרד עלבױם. מײן מוטער איז פון
 דער הײם געװען לעזמאן. איר פאטער איז געװען יהודה
 םרפר פון פודמאנסקי 3. מײן פעטער איז גערדען בן־צױן

 סו&ר, געדװינט אױף צירולניטשע 10.
 יאױ דעטראיט, װי מיר איז באקאגט, געפינט זיך
 נאר א לובלינער ײד׳ מײן קחין אליעזר גוטערמאן. װי
 נאר איר קומ קײן ישראל באזוכן אונדזער טאכטער, װעל

 איר זיך פארבינדן מיט אײר.
* 

 קאפל נױזשריצקי, בוענאס־אײרעם
 דעדהאלטך דעם בריװ מיט די נײ־יאר וװנטשך פוך
 ארגון ידצאי לובליז, ייי אויר דײן ברױי• איר האב גע־
 לייענט איז דער װארשעװער ״פאלקם־שטימע״ פון דײן
 דערפאלגרײכן באזוך אין פאוײז. זאלםט נאר אזױ אנגײן
 מיט דײן ארבעט א םר יארן• אויר דײן פראגע, צי װעט
 װער קומען קײן ישראל צום ױם העצמאות 1985, איז
 מײן ענטפער: פאראן בײ אונדז לרבלינער ײדן• װאס
 מאטעריאל שטייען זײ גוט, אבער דער געזונט־צושטאני־
 דערלדיבט זײ נישט אויף אזא װײטע רײזע• איר אלײן

 האב חשק צו קומען — און װעל אלץ טאן אין דער
 ריכטונג.

 איך־ פארשטײ נישט, הלמאי מיר האבן נישט בא•
 קדמען דעם ״קול לובלין״ צר דער צײט, ודי יעדעם יאר.
 װאס האט פאםירט? נאר אומאפהענגיק פון דעם, איז
 מיר היײאר גאנץ שװער אנגעקומען צו ארגאניזירן דעם
 יזכור־אקט. דער עולם איז געװארן עלטער, פיזיש שװא־
 כער און עטוואם אפאטישער. נאר לאמיר פארטרײבן די
 שלעכטע מחשבות — אפשר איבעראיאר װעט זײן א

 בעסעררנג.
 נעמט צו אדנדזערע ברכות פאר אלע לובלינער

 אין ישחאל.
* 

 בראניע עקהאוס־װאםערמאן, מעלבורן
 טײערע רבק.הלע, דוד און לאנדסלײט.

 נאר װאם דערהאלטן ״קרל לובלין״ — און גלײר זיך
 גענומען לייענען. דער זשורנאל איז אויף א הריכן ניװא,
 אלץ אזױ אינטערעםאנט, באלערנדיק, װאם איז קודם
 כל צו פארדאנקען דעם רעדאקטאר. יעדע דערצײלונג,
 יעדע ידיעה, א נאמען, א בילד, א דערינערונג
 דערװעקן בײ מיר א סן־ דעףכלאנונגען װעגן דער
 אלטער הײם, משפחה, שבנים, מײנע קינדער־ און שול־
 יארן, מײן ױגנט• ס׳איז דאן־ די שטאט און מענטשן,
 צװישן װעלכע איר בין אוםגעװאקםן און וװ ס׳האט זיר

 אדיםקריםטאליזירט מײן בליק אויפן לעבן.
 צווישן די פיל אינטערעםאנטע דערצײלדנגען ארן
 זכרדנות, געפינען זיר אויר בילדער פון מײנע טייערע
 חברים און פדײנט, װי באלעק ארטמאן און אן אר־
 טיקל געדוידבלעט ייהודה ווײצנבליט, וואס האט דער־
 מאנט מײן לערערין אין דער ״פאװשעבנע״־שול —
 העלענא ווייצענבליט, װאם מ׳קאן זי פארעכענען צד

 די אומבאקאנטע .העלדן פון לובלינער ײדנטום.
 כליר פלאנירן צו באזוכן ישראל צום ױם־טוב פםח.
 ױם העצמאות און דעם 40םטן יארטאג פון באזיגן
 דײטשלאנד. איר רוײםט דאר יא, װי מיר פילן זיר גוט
 אין דער ײדישער מדינה, ארומגערינגלט מיט אזדי פיל

 פרײנט און לאנדםלײט.
 לעצטנס האבן מר דערלעבט א םן־ נחת און פרײד
 — די בר־מצװה פון אונדזער אײניקל, מתתיהו. נעמט
 צו די בעסטע גרדםן פדן:מײן מישאן, פדן מיר און פרן

 בלומא ארן מאטל טרײםטמאן. זײט געזונטי
* 

 פראנעק פדײזינגער, אופסאלא (שרועדן)
 אױף דער שוועל פון יאר 1985, ודינטשן מיר אײר
 אלע, אויפן אלטן שטײגער, א םך פרײד, געזונט, גליק,
 אלץ וואם איר װינטשט זיר אלײן. מיר ױילו אײר האר־
 ציק באדאנקען פאר דער ארויםגעוויזענער הארציקײט
 און גאסטפרײנטלעכקײט, װי אויך פאר דער מעגלעכקײט
 צו טרעפן זיר מיט חברים און פרײנט אדן צוזאמען א־

 רױםברענגען זכרונות פון די ױגנט־יארן אין לדבלין.
 איר און מײן פרוי דוילן אריר הארציק באדאנקען
 דעם קאמיטעט־מיטגליד משה זאלצמאן פאר דער הער־
 לעכער אדיפנאמע בײ זיר אין דער זזײם. מיר גלויבן, אז
 דאס איז נישט געווען דער לעצטער צוזאמענטרעח מיט
 שטעטישע ײדן. אז א לובלינער ײד װעט באזוכן אופםא־
 לא, װעלן מיר אים גערז אויפנעמען אין אונדזער שטדב.
 גיט איבער.הארציקע גרוסן די אלע, װאס האבן זיר בא־
 טײליקט איז דעם צוזאמענטרעף בײ זאלצמאנען אין

 דער וװינדנג.
 צום װידערזען!

* 
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 רוזשקע שנײדמאן, געטעבארג (שװעדן)
 ״קול לובלין״ איז פאר מיר שטענדיק א גרוס פרן
 יענער צײט, װען אונדזערע נאענטע האבן געלעבט און
 ם׳האט געברױזט און געשפרודלט מיט פארשידנארטי-
 קער טעטיקײט. איך מײן, אז אויך פאר א םף לובלינער
 ײדן, דערפילט דער זשורנאל די זעלבע אױפגאבע. ער
 ברענגט װארעמקײט, עפעם אײגנס און מרנטערט די
 צעשפרײטע רעשטלער פון דעם אמאליקן, איבער 40-

 טויזנט ײדישן ישוב אין לדבלין.
 איצט — אײניקע באמערקונגען װעגן לעצטן נומער

 (19) פון אונדזער אויסגאבע:
 מיט צרפרידנײט געלײענט די זכרדנרת פדן זהבה
 לייכטענבערג וועגן הויז אױף שעראקע 35; ירםן> אבט־
 מאנם: ״האטעל נאדװישלאנםקי״ און יעקב פעלדמאנם:
 ״זכרונות פון א הויף אויח לובארטאװםקי״. מיר ארט
 נישט, װאם דער זכרון האט זײ אפגעטאן א שפיצל. דער
 פישטארג מיט די האליעם פיש האט זיר ״איבערגע־
 טראגו״ אוי1פן פוילישן טארג אדן םימעלע די בעקערין
 האט אנשטאט אויה דער ײדן־גאס, זיר געפונען אוין1
 דער לעװארטאװםקי. אין־ האלט, אז יעדער לובלינער
 ײד דארף באשרײבן אלץ װאס ער געדענקט. ם׳דארף

 גארנישט פארלדירן גײן.
 ס׳איז א דערפרײענדיקע דערשײנונג, װאם עם קומען
 צד לובלינער פען־מענטשן, אױפן געביט פון פארשי־

 דענע שאפונגען.
 צום באדריערן, האב איר איז לעצטן נומער אדיר
 געפונען א צאל טרױער־ימעלדונגען. צווישן זײ —
 מײנע חברים פון לדבלין: פראנעק קארפ און באלעק

 ארטמאן.
 איר לײג פאר צו פארעפנטלעכן אין ״קול לובלין״
 א רשימה פון אלע ביכער, וועלכע לדבלינער האבן

 אנגעשריבן אין די לעצטע 40 יאר.
 פ. ם. : אין מײגע דערינערונגען דועגן פארשטארבענעם
 פראפ׳ נחמן בלומענטאל, דארח זײן ״נםים מיט טשיפ־
 קעס״ — ארן נישט ״נסים מיט טיאכקעם״. דעם גרײז
 האט געמאכט די ״פאלקם־שטימע״. דײן אױםדררק, דוד,
 אז ם׳האט דיר געגעבן א טיאכקע אין הארץ בײם
 לײענען א קארעספאנדענץ פון לרבלין — האט גע־
 מאכט א קאריערע. פון א לײענער האב איר באקדמען
 א גאנצן ״טראקטאקט״ װעגן זייז ״טיאכקע אין הארץ״.
 ס׳האט אים זײער גערירט אדן באדװיגן אנצושרײבן
 עטלעכע זײטלעהיהגם ער האט װײניק צײט צו שרייבך

 ארן לײענען.
 איר שיק 100 שורעדישע קראז — מײן באשײדענעם

 צדשטײער פאר ״קול לדבלין״.

* 

 מענדל װײםמאך, ארהדם (דעגעמארק)!
 איר דאנק הארציק פארן פרעכטיקן נומער ״קרל
 לדבלין׳/ װעלכן כ׳האב דורכגעלײענט, רוי מען זאגט,
 איז אײן אטעם. די זכררנות אין דעם זשורנאל, האבן
 אויר מיך אנגערעגט צו שילדערן א לובלינער געשטאלט
 — ד״ר שלמה הערשענהארן. וועגן אים שרייבט משה
 זאלצמאן אין זײן ביכל װעגן בעלא שפירא (ניטשאפירא,
 ווי ער האט זי אנגערופן). איך װעל בקררב אײר צר־
 שיקן א גרעסערע ארבעט װעגן ד״ר הערשענהארן. איך
 געדענק זײנע גרױםע אויפטדעו אין לדבלינער ״טאז׳׳.
 איר דערמאן זיר אויר, אז מ׳האט גערעדט װעגן זײנעם
 א ברודער, א צירניםט און־ זײערם א קלוגע מאמע.
 זענען אפשר פאראו לרבלינער ײדן, דואס געדענקען זײ 1

* 

 משה זאלצניאן, פאדיז
 דער ײדיש־פראנצויזישער שרייבער און פעדאגאג
 יצחק פוגאטש האט מיר צוגעשיקט א בריװ־אפשאצרנג
 װעגן מײן אױםגאבע, געוױדמעט בעלא שפירא. אט

 װאם ער שרייבט מיר צוו. אנד.:
 ״חשובער קאלעגע און פרײנד,

 איך בעט טויזנט מאל אנטשולדיקונג פאר מײן
 פארשפעטיקונג אײר צו ענטפערן. איר האט מיד
 צוגעשיקט אזא הארצרײםנדיקו בוך, װאס הײבט
 זיך אן מיט א בילד־שײנע, לעבעדיקע פרויען־גע־
 שטאלט און ענדיקט זיך מיט א שטײן אלם אנדענק

 פאר די 45 טויזנט לובלינער ײדן.
 די ײדישע העלדין בעלא שפירא איז געווים
 ווערט ארײנצוגײן אין ײדישן פאנטעאן, צוליב
 אירע אויסערגעװײנלעבע פארדינסטן אדיפן גע־
 ביט פון ײדישן שול־װעזן, װי אויפן רײן מענטש־
 לעכן געביט. אן אמת גראנדיעזע ײדישע טאכ־
 טער, װעלכע איז העראיש אומגעקומען. מען קען

 זי ניט און מען טאר זי ניט פארגעםן.
 מען דארח אויר אײר דאנקען פאר אײער
 אזוי הארציקע אוז ליטערארישע באשרייבונג. איר
 האט דא געטאן אן ארבעט פול מיט הארציקע

 פיעטעט.
 קומט אײר א הארציקן ײשר כוח!

 מיט מײנע װארעמםטע גררםן:
 אײער: י. פוגאטש

* 
 ד״ר בינם װיים, װארשע

 טײערער פרײנד,
 איך האב געבעטן מיר ארויםשיקן אן עקזעמפלאר
 פדן ״קול לובליך/ נאר לײדער — נישט דערהאלטן.
 רוזשקע שנײדמאן האט מיר געשריבן פדן געטעבארג,
 אז אין אונדזער אויסגאבע ווערט דערמאנט װעגן דעם
 אנדענק־טאװל אױפן בנין פון דער געװ. ישיבת חכבלי
 לובלין און װעגן פילם פדן דער ײדישער לובלין, װעלכן
 איר האב צוגעגרייט. ס׳איז געװונטשן, איר זאלט מיר
 ארויסשיקז אן אפיציעלע אײנלאדונג צו די פײערונגען
 צום 40םטן יארטאג פון באזיגן היטלער־דײטשלאנד,
 איר זאל קאנען באזוכן ישראל איז אייר זיר טרעפן

 מיט לובלינער ײדן.
(10.4.85) 

 מײן קומען קײן ישראל, איז נישט אקטדעל• איז
 שיכדת מיטן װעלט־צדזאמענטרעןי פון די לרבלינער לכבוד
 דעם זיג איבער היטלער־דײטשלאנד, דויל איר הארציק
 באגריםן אלע אנטײלנעמערם• איר באדדיער זײער, װאם
 נץועל נישט קאנען זײן מיט אײך. גאר איר פאתיכער
 אײך, אז מיט מײן הארץ און געדאנקען, װעל איר
 זײן מיט אײן־. א הארציקן דאנק פאר דער אײנלאדונג,
 צו די פײערונגען אין ישראל: זײט געזרנטי שלום!

* 
 ברי1ו אין רעדאקציע ורעגן צושטאנד אויפן ײדישן

 בית־עלמין אין לובלין
 איר בעט צר פארעפגטלעכן אין דער ״פאלקם־שטימע״

 פאלגנדיקע דערקלערונג:
 אין דער ״לרבלינער שטימע״, ודעלכע דערשײנט אין
 תל־אביב פון נאװעמבער 1984 נומער 19, געפינט זיך
 א נאטיץ פון יצחק רייכענשטײן, אין װעלכער ער פרעגט:
 ״וװ איז אװעקגעקרמען דער פארקז אױפן בית־עדלם

 איז לדבלין?״
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 אין־ האב דעמ כבוד און פאדגעמגן צו באגריסן דעם איצטיקן
 אװנט אין גאמען פוך דער געזעלשאפט ,פאראײגיקטע קינדער פון
 לובלין אוך אומגעגנט׳׳ — אונדזער קריין־ארגאניזאציע, די לוב־
 לינער לאנדסמאגשאפט אין ישראל, דאס פארפאלק רבקה און שיע
 גאלדבערג, דעם ד״ר נתן בן־טוביפ (ראבזשינסקי), װאס האבן
 דערמעגלעכס דאס דערשײנעך אין עברית פרן דער באלאדע ,גײ0

 פנקם פון לובלין״ פונעם דיכטער משה שולשטײן.
 דער פארשטאדבענער דיכטער איז געװעך א פילזײטיקער פען־
 מענטש, װאם האט געשאפן אין אלע זשאנערן פון דער ליטעראטור:
 פאעזיע, פראזע, עםײען און פובליציסטיק. זײנע שאפונגען זענעך
 געדרוקט געװארן אין פארשידענע אויסגאבך, אבער דער עיקר את
 עד געשטיגן זײער הויר אױפן לײטער פון פאעזיע. אין פראנקרײך,
 װי אין דער גאנצער װעלט, זיר קונה שם געייעז ווי 8 באגאבטער
 דיכטער. זײן ליטערארישע ירושה באטרעפט 8ו פארעפנטלעכטע
 ביכער. איגעם ביר זײנעם, דערשינען מיט 40 יאד צוריק —
א בױ0 צווישן חורבות, האט ער אין דער פאעמע ,כ׳האב געזען , 
 א בארג״, געשטעלט א וױרדיקע מצבה דעפ פארפײניקטן אײרא־
 פעישן ײדנטום אוך די קדושים פוך מײדאנעק. אין אן אנדער בוך
 זײגם האט ער געװארנט קעגן די פאלשע משיחיט, די שאקאא,
 װאס האבך אימיטירט דאם געוױין פון א קינד, כדי אויסצוגארן
 רחמנות — אן אנדײטונג אוין1 דער תקופה, ױען ער האט סימ־
 פאטיזירט מיט דער קאמוניסטישער פארטײ, מיט מאםקװע, װאם
 באציט זיר נױט אזוי פיל אומרעבט צום ײדישן פאלק ארך צו

 זײן מדינדז.

 מיט דער פאעמע ,בײם פנקס פון לובלין״, זזאט דער דיכטער
 גישט נאר געהײליקט דענז אנדענק פוך אונדזערע קדושיס, נאר
 אייר פארפיקםירט, מיט הויו־קינםטלערישער דיכטונג, די רומפולע
 פארגאגגענהײט פון אוגדזער הײמשטאט לובלין, װי א צענטער פוך
 ײדישן גײסט. אין דעם דראמאטישן ,חזיוך איך 8 קופע אש״,
 דער אונטערקאפ פון ,בײם פנקם פון לובלין״, װי עס װערן גע־
 שילרערט די צוגך װעלבע פירן צו0 טויט, דזאט משדז שולשטײך,

 װיל איר געבן די פאלגנדיקע אויפקלערונג:
 דער פארקן װעגן װעלכן עם שרײבט הער רײכענ־
 שטײן — עקזיםטירט. בײ דעם לעצטן באזוך פון ה.
 מיזשעריצקי אין לדבלין, האט ער זיר איבערצײגט, אז
 דער פארקן עקזיסטירט• מיזשעריצקי, זײענדיק מיט 2
 יאר צוריק, חאט געזען די אלטע מויער מיט די רויטע
 ציגל, נישט באמערקנדיק די ארומצוימונג פון די אײ־
 זערנע שטאכעטן. וואס שייר דעם טויער, איז ער 1ע-
 װארן באזײטיקט, װען דער פרעזעס פון דער ײדישער
 קהילה איז געװען ה. דארפסמאן. דער ארײגגאגג אױפן
 בית עולם איז געמאכט געװארן אויךי דער אוניצקע־
 גאם. איר װיל באמערקן, אז א דאנק דעם ײדישן קול־
 טור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד אין לובלין, װעט דער
 שטאטראט מאכן ארדענונג אויפן בית־עולם: אױפשטעלן
 א נײעם, מאםיװן פארקאן, או אײזערגעם טויער, אלע
 מצבות און די קברים װעלן געברענגט רוערן אין ארדע־
 נונג. עם זעכען שרין געמאכט געװאוץ אלע צוגרײטונגען
 אדורכצופירן דעם רעמאנט. אויח די מאסן־קברים װעט

 אדיפגעבויט װערן א םימבאלישער מאנומענט.
 בײ דער געלעגנהײט װיל איר זאגן, אז עם װאלט
 געדוען־ געוװנטשן, אז בײם פארענדיקן דעם רעמאנט
 פון בית־עולם, זאלן קומען פארשטײער פון די לובלינער

 לאנדסלײט.
 מ. אדלער
 (״פאלקס־שטימע״, װארשע 18.5.85)

 מיט נײע, אריגינעלע און קיגסטלערישע מיטלעז, ארויסגעבדאכט
 דעם טיפן צער אוך טרויער איבער דעם אימדערוזערp אין דער
 געשיכטע פון דער מענטשהײט גרױסך, נאציאנאלן ביאר אונחערך.
 די לובלינער קאלאניע אין פאריז איז געװען די ערשטע, װאס
 האבן דעם דיכטער משדז שולשטײו געגעבן אינספיראציע און אנ־
 רעגונג אנצושרײבן די ,באלאדע פװ דער שטאט לובלין״, װען
 מיר האבך זיר געגרײט צו פײערן די 5נ־יאריקע עקזיסטענץ פוך
 דער לובלינער לאנדסמאנשאפט איך פראנלןר״ך. אבער נישט נאר
 אינספיראציע האבן מיר געגעבן, נאר אייר די פינאנסיעלע מיטלען,
 דער עיקר פון אונדזער פרעזידענט שמואל שפירא און זײך פרוי
 געגיע, אז דער ,פנקם״ זאל דערשײנען װי א פראבט־אויסגאבע.
 אגב, מיר האכן תמיד געשטיצט טיט א ברײטער וןאגט ײדישע
 שרײבערס, און גאגץ באזונדעס געהאלפן שולשטײנעך ארױסגעבן

 זיעע 18 ביכער.

 זענען מיר שטארק צופרידן, װאס ,בײם פנקם פװ לובלין״ וזאט
 איצט דערלעבט צו דעדשײנען אין העברעיש, װאס װעט דער־
 נענטערן דעם ױנגן דור אין ישראל צו דער ײדישער לובלין. נאר
 אמאל א דאנק אוך אנערקעגונג די גאלדבערגס, דעם ד״ד בן־
 טובים און דעם לובלינער קאמיטעט אין ישראל פאר זײער פרעכ־
א מיר זוכה זײן צום דערשײנען פון א  טיקן אויפטו. וזאלעװײ ז

 דעם ביר אייף אין ענגליש, פראנצויזיש און אנדערע שפראכך.

 (געלייענט פון טעשקע קארמאן־פארשטעטער,
 אויפן פייעדלעכן אװנט אין תל־אביב).

מ י ב ו ט ־ ך ך ב ת ר נ ״ ל ד ה ש כ ר ב ־ י ר ב  ד
ן ױ ס ׳ ב מ ח ױ ם ב ײ ק ת ה , ש י ת ד ר פ ס ב ה ר ע  ב

ב י ב א ־ ל ת ה — 28.5.1985, ב ״ מ ש  ת

ת לאירגון ו ד ם ספורות, להו לי י רוצה, במי  אנ
י לובלין ולױ״ר שלו דוד שטוקפיש על שני א צ  ױ

ם:  דברי
ה לאור של הספר א צ ו ה דה על ה  ראשית, תו
ה שולשטײן. הספר ש ה של לובלין״ של מ ס ק נ ד פ  ״לי
. ה ה ג ה ת ה  עשה עלי רושם גדול כשקראתי לראשדנה א
ת הספר המושלם. מו א רחי לו ו ם קבלתי בדחי ױ  ה
זײת ה יהו ל י ה י כל ק א צ הו ספר אשר ױ , ז  לדעתי
להתפאר ױ להתברך ו ת עוד, יכולים ה מ ײ ה ק נ  שאי
ם בביתם של ו ק מצא מ א י ה, שהו ו י מקו  בשכמותו. אנ
ר שלנו ־הדו רי גזם לקװת, שמו  בני־עירנו. גם לא מו
כי לגבי הדור ו נ ת דעתם על ערכו החי  בארץ יתגו א

ת לבו של המחבר. ל א ש  הצעיר, לפי מ
ם של ברכה י ל ה מ מ ד פה כ י ה להג י ה תר י ו  לא מי
א דוד ו א ה ל ה החדשה, ה א צ ו ה דה לאדריכל ה תו  ו
י נמצא במגע ם שהשקיע. אנ י צ מ א מ  שטוקפיש, על ה
ת עבודת־הקודש י ױדע להעריך א אנ ד עמו ו י מ ת  מ
א בלי י א עושה למען לובלין. הופעת הספר ה  שהו

בה בפעילותו הציבורית. ה חשו נ ח ק ת פ  ס
ן נה לאירגון על שיתוף הקר ה נתו י דתי השנ  תו
ן ת הקר ו ר ט ף ג׳ בפרק הדן על מ י ז״ל. סעי מ  ע״ש א
ם י ר ק ח ם לאור של ספרים, מ ת א צ ו ה ע ב ױ ס : ״ ר מ ו  א
ד ח ױ מ ב ת פולין, ו הדו ם בי רי  וכר על נושאים הקשו
ת י להגשים א ת ק ק ו ת ש ת לובלין״. זמן רב ה ל י ה ק  ב
א י ת ה א . ז קו פו א בא על סי ו ה ועכשױ ה ז ף ה  הסעי
^ בלה דובז׳ינ־ מ ה לזכר א ת ו א ת נ תי פרו צחה סי  הנ

ה ע״ה. ק  ס
, ולכל חברי הועז*, ן ו״ר האירגי ל לי ח א י מ  אנ
ת י ד ו ה י צחת לובלין ה ד ונעשה להנ  ולכולנו שנתמי

ה לובלין, זכרונה לברכה. ש ו ד ק ה ה ל י ה ק ה  ו
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 אן אינטערעסאנטע
 פובליקאציע

 מענדל ווייסמאך

 מיר איז לעצטנם ארײנגעפאלן אין
 די הענט א ביר, ארויםגעגעבו אין
 לובלין — פון ױזעף קאםפערעק, וועגן

 דער היטלער־תקופה אין שטאט.
 םיאיז זײער אן אינטערעםאנט בוך,
 אין װעלכן דער אויטאר באשרײבט
 יעדן טאג פון דער אקופאציע, ברא־
 נאלאגיש, אנהײבנדיק פון ערשטן
 ביזן לעצטן. די כראניק איז באזירט
 אויר דאקומענטו ארן ארױסזאגונגען,
 װעלכע געפינעז זיר אין די ארכיװו
 אין װארשע און לובלין. פארשטײט
 זיר, אז דער אײטאר פארנעמט זיך,
 אין דער ערשטער רײ, מיט דער אל־
 געמײנער לאגע אין שטאט און מיט
 דער פוילישער באפעלקערונג. איר
 מדז אבער ערלער זאגן אז ער באמיט
 זיר אייר צו באשרייבן נישט װײניק
 געשעענישן אין דער ײדישער טײל
 פון שטאט און אין געטא. דאם ערש־
 טע מאל זע איר אין א פױלישער אויס־
 גאבע אזדי פיל אינפארמאציעם װעגן
 דער ײדישער באפעלקעררנג. די נא־
 טיצן זענעו קורצע, זײער קאמפרעםי-
 װע — דאר איז שװער אויױ 360 זײטן
 צו באשרײבן גענױער די געשעענישן
 פון 5 יאר. אבער א ײדישער היםטא־
 ריקער אדער יעדער מעגטש וראס
 אינטערעםירט זיר מיט יענער צײט
 אין לובלין, ורעט געפינען אינטערע־

 סאנטע פאקטן.

 איר װיל געבן נאר אײן בײשפיל,
 אויף זײט 194.

 4.4.1942 — די דײטשע נואכט־
 ארגאנעד האבך ארויפגעלייגט אוי^
 דער ײדישער באפעלקערונג א
 קאנטריברציע פון 800 טויזנט זלא־
 טעם אין גאלד. דאס געזאמלטע
 געלט איז אײנגעצאלט געװארך
 דויר א קאמיסיע פון דרײ באאמ־
 טע פון ױדגראט. נאכך נעמעך דאס
 געלט; האט מעך אלע דרײ גלייף
 דערשאסן אױפך ארט. מ׳האט אין
 געטא אויר דערשאםך יעקב ניסנ•
 בולם, א מיטארבעטער פוך יודנ־
 ראט, דעם פארמלחמהדיקן רע־

 ביכער װעגן
 לובלץ

 דאקטאר פוך דער לובלינער ײדײ
 שער צײטונג ״לובלינער טאג־

 בלאט״...
 אזעלכע נאטיצן זענעו דא א םן־

 מער.
 מײן פרײנדין רוזשע שנײדמאן פרן
 שװעדן האט מיר געשריבן, אז אייר
 זי האט א בין־, דערשינען אין זעלבן
 פארלאג, פון א געװיםן מארטשאק,
 װעגן שטאטראט א1ו מאגיסטראט פון
 לדבלין איו די יארן 1939—1918, אין
 וועלכן דער מחבר רוידמעט א סר
 אויפמערקזאמקײט דער טעטיקײט פךן
 די ײדישע ראטמענער, צװישן אנדע־

 רע פדן בעלא שפירא.
 איז שײכות מיט די 2 ביכער, רוקט
 זיך בײ מיר ארויס די פראגע: צי
 זענען אזעלכע פובליקאציעס בא־
 קאנט אדנדזערע לובליגער ײדן אין
 ישראל אי־ו אין אנדערע לענדער? צי
 זעגען זײ דא איז ״לובלינער װינקל״
 אין ישראל < צי קאו מען אפשר אנ־
 בינדן א קאנטאקט מיט די אױטארן
 און בעטו בײ זײ אויר אנדערע, נישט
 פובליקירטע מאטעריאלן? צי זענען
 נישטא איו לובליו און איו ורארשע
 מאטעריאלן, װעלכע מ׳װאלט געקאנט
 .ארױםנעמען (פאטא־קאפיעס) און
 באהאלטן אין ישראל? צי איז מעג־
 לעך, צום בײשפיל, ארריםצובאקומען
 די אויםגאבן פדן פאר דער מלחמה
 פון ,לובלינער-טאגבלאט״ און ״לו־
 בלינער שטימע״? אפשר זענען זײ
 דארט פאראן? מיט וואם פארא נײ־
 געריקײט איך װאלט דאס געװאלט

 לייענען!
 פארשטײט זיך, אז מען דארױ אויר
 רױיטער זאמלען און באהאלטן אלץ
 װאם דערצײלט װעגן דער מלחמה
 ארן טראגעדיע, אבער מען װאלט
 אייר געדארפט אײנזאמלען ארו בא־
 ארבעטן מאטעריאלן וועגן לדבלין
 פאר דער מלחמה, װעגן דעם גײם־
 טיקז און געזעלשאפטלעכן לעבך,
 װעגן טאג־טעגלעכן לעבן אין ײדישן
 לובלין. ם׳איז דאר געװען נישט נאר

 א שטאט פדן רעליגיעזע און געלערנ־
 טע ײדן (מיט װעלכע מיר דארפן
 זײו שטאלץ), אבער אייר א שטאט
 מיט װעלטלעכע מענטשן, ארבעטער
 און קולטור טוער. מיט אײן װארט —
 א זײער פראגרעםױוע שטאט. מ׳דארף
 אלץ טאן, כדי דאם צו באהאלטן און

 רעגיםטירן.
 אפשר בין אין־ א פאנטאזיאר, א־
 בער איר מײן/ אז איצט וראלט מען
 געקאנט באקרמען מער מאטעריאלן

 פוז לובלין.
 װאם מײנען װעגן דעם די לייע־
 נערס און רעדאקטארן פוו ״קול־

 לובלין?״

 א בוך װעגן
 לובלינער שטאטראט

 רוזשקע שנײדמאן

 מיט א צײט צוריק האב איר דער־
 האלטן א בוך אין פױליש א.נ. ״דער
 שטאטראט אדן דער מאגיםטראט אין
 לדבלין, אין די יארן 1939—1918״.
 דער מחבר הײסט ױזעח מארטשרק,
 פון מאריא קירי םקלאדאװםקא־אוני־
 װערםיטעט אין לובלין. דאם ביר איז
 ארויםגעגעבן געווארן אין יאר 1984

 דורן־ דעם ״לובלינער פארלאג״.
 איר מיין, אז גרויםע טײלן פון דעם
 ביר, קענען פאראינטערעםירן אײערע
 לײענער*. דער מדובר באהאנדלט,
 צווישן אנדערע פארטײען, דעם
 ״בונד״ אדן שילדערט זײו טעטיקײט
 איז דער צײט פון די עטלעכע װאל־
 קאבלפאניעס צו דער שטאט־פאר־
 װאלטונג. ער שטעלט פאר די װאל-
 פלאטפארם פון ״בונד״ און די טע־
 טיקײט אין שטאט־ראט און אין מא־
 גיםטדאט גופא. מארטשוק ברענגט
 אויר א רשימה פון די אױםדערװײל־
 טע ראטמענער, מיטגלידער פון
 ״בונד״. צרוישן די אקטיװע טוער פון
 ״בונד״ אין לובלין, דערמאנט ער די
 באקאנטע איו דער שטאט בעלא
 שאפירא (ער רופט זי אן בײ איר

 * פון א בריװ אין דער רעדאקציע ״לעבנס־
 פראגן״, די אויםגאבע פון ״ארבעטער־רינג״

 און ״בונד״ אין ישראל.
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 ײדישו נאמען ביילע (דרך אגב, װעגן
 איר האט אויספירלעכער געשריבן
 משה זאלצמאן פדן פאריז). פון די
 אנדערע טוערם רעכגט ער אוים: די
 דאקטוירים הערש מאגדעלבוים, דעם
 לאנגיאריקן דירעקטאר פון ײדײשן
 שפיטאל, יועלכער האט אלם ראט־
 מאו געשילדערט די טראגישע לאגע
 פון דעם אנשטאלט און געפאדערט
 שטיצע פון שטאטראט. שלמה הערשנ־
 האוץ, דעם לאנגיאריקן ארגאניזא־
 טאר און פארשטייער פון ״טאז״• ער
 דערמאנט אויר אהרן גיםענבוים,

 בעריש קרעמפעל, יזזושע ארבעס.
 ס׳איז כדאי אנצדמערקן, אז מאר־
 טשוק ברענגט (אןיח זײט 72), דעם
 אידעישן פראגראם פון ״בונד״ פארן
 שטאטראט אין יאר 1919 אװ בא־

 צײבנט אים אלם ״ראדיקאל״• און
 אט װאם ער שרייבט:

 ״דער בונדישער קלוב (אין שטאט־
 ראט) האט דאן געצײלט 5 פערזאן,
 אונטער דער אנפירונג פון בעלא שא־
 פירא. ער האט געפאדערט: 1) אפ־
 שאפן פרױואט־אײגגטום און פאר־
 מלוכהשן די פאבריקן און אנדערע
 אונטערנעמונגען; 2) ארגאניזלרן
 עפנטלעכע ארבעטן, כדי צו ליקװידירן
 די ארבעטלאזיקײט; 3) ױשרדיק
 פארטײלן וװינונגען פאר די ארעמע
 שיכטן; 4) אױפשטעלו װעלטלעכע

 שולן פאר אלע קינדער.
 דאם בוך גיט נאך געװים נישט קײן
 פול בילד פון דער בונדישער טעטי־
 קײט אין דער שטאט; עס איז בא־
 גרענעצט אין די ראמען פון דער

 ספעציפישער טעמע, וואס דער מחבר
 האט באהאנדלט, אבער עס איז א
 גרויסער צושטייער פון די צדקוגפטי־
 קע פארשונגען. מארטשוק האט זײן
 ארבעט דאקדמענטירט מיט פראטא־
 קאלן פון זיצונגען פון שטאטראט און
 פון מאגיסטראט, מיט ארטיקלען פון
 די ארטיקע צײטונגען, מיט ארבעטן
 פון היםטאריקער (וױ צ.ב. פראפ.
 ם. קזשיקאלא, א. קערעק) און דא־

 קומענטן פון שטאטישן ארכיװ.

 איר מײן, אז די פאראינטערעםירטע
 קענען דארט געפינען געװיםע מאטע־
 ריאלן פאר זיר — װער כדי אויפ־
 צופרישן דאס איבערגעלעבטע, און
 װער כדי צו דערגענצן, און אנדערע
 גאר כדי צו פארמדלירן זײערע פאר־

 באהאלטן•

H W V M M W 
<> 

ii <> ״לובלין שלי״ מאת רח׳ה שנ״ד1ון-פיש«ן 
* 

W W W W W W W W W W W W W אפרים אײנשטײן, תל־אביב 

ת לעיר ר ב ח מ  שם הספר אומר לך מיד על היחס של ה
פדד ממנה, למרות נ ־  ״שלה״. היא רואה את עצמה כחלק בלתי
יקה לה אף לא ױמ אחד של הדגשת  שעיר זו לא הענ
ק ולאמץ לליבה את ב ח  רװחד,. אבל היא כאמא טובה רוצה ל
 המקום. על סימטאותיה וקרוביה, שכניה וידידיה. לא אקדים
 את המאוחר על הקודם, אשים את ידי ביד המחברת ויחד
ױ השואה, היא י נ ע ג  נעבור בגתיבי ספרה, שהיחודי בו, ש
וגעת באקראי. ואם מוציאים מםפרה את המעט, המוקדש  נ
תם ליהודים, יכול כלו ן וראשית התנ יסת הגרמנים ללובלי  לכנ
ת העולם מ ח ל י פרוץ מ  היה ספד זה, לפי תוכנו, להופיע לפנ

 השניה.
ג הסוציאלי צ מ  ספרה של רוז׳קה הוא תיאור מקיף על ה
 של שכבה גדולה מבין יהודי העיר, שלפי מעמדם, השתײכו
 ספק למעמד הביגוני או למעמד הפועלים, ולא תמיד ברור
ר נכון יהיה לומר, שה״אקספלוטטורים״, ת  מי מנצל את מי• ױ
 בראש וראשונה ניצלו את עצמם, היות 14—12 שעות עבודה
ױ מהדברים הרגילים. גם , ה  של המעםיק בכבודו ובעצמו
ס את המשפחה.  המאמצים האלה לא תמיד הספיקו לפרנ
 ״אקספלואטטור״ ממין זה היה אביה של המחברת — וזה
נעלײם (קאמאשענמאכער) והאמא ־  מקור מחצבתה. אבא תפרן
 תופרת, שמרזוחיה המצומצמים משלימים את קױם המשפחזז.
ב י. ל. פרץ את שירו ת  על גבן הכפוף של אותן ד׳תופרות, כ

 המפורסם ״דריי גייטארינס״.
ב ו1לט ויטמן, המשורר האמריקאי ת כ  נזכרתי ג״מוטו״ ש
: ״אני הילד לכל אחד / ואיני שובח ױ ר פ ס  הגדול, באחד מ
ן זוכרת את כולם, אינה פוסחת מ ^ נ  אף אחד״. רוז׳קה ש
ב  על אף אחד. היא מתחילה את סיפורה מבית הוריה שברחו
 לוברטובסקה 21, בלוק של 3 בתים (הבית שאחרױ הוא
 מספר 23, ולפנױ מספר 19 — בית ע״ש הנה לאם. גמקדה,

ת 1917).  גרו בכית זה הורי עד שנ
 היא מתארת את שכנותיה מכל הקומות, את מצוקתיהן,
ת והרעות. מנה גדו־ בו  פדנסותיהן, מחלותיהן ותכונותיהן הטו
־ יקה לבעלי־הבתים, המטי  שה של ביקורת שלילית היא מענ
 ליס את פחדם על הדײרים, שרבים מהם אין ידם משגת

ם צו־פינױ. ס י כ  לשלמ שכר־דירה. גם נגד הורי המחברת, יש נ
 בעלי־הבתים, שהם שני שותפים, ממציאים כל מיני תעלולים
: סגירת המים, למעשה — ל־4 בתים ן ו  נגד הדײרים, כג
ת המחברת ר א ת  שנשארו במצב סניטרי מחדיד. את כל זה מ
ות כאילו עומדות לפניך חױת. אהדתה נ  בצבעים עזיס. התמו
 של רוז׳קה נתונה, בדרך־בלל, לשבניה הענײם והאומללים.
 באהבה רבה היא מספרת על אביה, המכלה את כוחותױ בעבו־
בחמלה ה מפרכת. ועוד ױתר — כשאין עבודה. באהבה ו  ד
 היא מדברת על האמא, הנאלצת — במצב בריאותה הרופף —
: פקידי ן  לעסוק בתפירה, בתנאי הדױר הצפוף. והנה קרה אסו
ת ומכרו במכירה פומבית את הראי סה הוציאו מהבי  מס־הכנ
, אביזר בעל חשיבות ראשוגית  הגדול (״הטרעמו־שפיגעל״)
ת לעשות להטוטים שונים למדי־ צ ל א  בשביל תופרוז. האמא נ
ת השמלה על הלקוחה. חײה וחײ המשפחד., הם קשים  ד

 ױתד. וכך, על מלחמת הקױם הױמי, עוברות השגים.

ת יש משפחה גדולה זעניפה מצד האבא והאמא, ר ב ח מ  ל
ױ דודות ומשפחו־  סבא וסבתא, דודים ודודות, בני־דודים, ב
ל לגידול העוני והדלות — גדלו  תיהם. יש לדעת, שמקבי
ן ובכל ערי פולין. על משפחה  המשפחות. כך זה היה בלובלי
ם בחמלה ואומרים ״אינגאנצן  בעלת 3—2 ילדים, הױ מסתכלי

 3 פיצלעך קינדער...״
 אמרתי, שרוז׳קה אינה פוסחת על אף אחד — וכך היא
ת בצרותיהם, בדאגותיהם פ ת ת ש ת אצל בני משפחתזז, מ ר ק ב  מ
 ובשמחותיהם (שהם נדירים). כולם שײכים לאותו מעמד חברתי
 של הוריה. ספק עצמאים — אױ לאותה עצמאות — וספק
סה הכנ  פועלים או חנװנים זעירים, הגרדפים ע״י פקידי מס־

 והשוטר השכונתי.
 פרק מױחד מוקדש למלחמתה של המחברת למען
ת־הספר היסודי היא עוברת איך שהוא,  השכלתה. את כיתות בי
 וגם זה לא בלי צער ױסורים, בגלל מחסור בכסף. הבעױת
ת בכל חריפותן, כשרוז׳קה רוצה להמשיך את לימודיה לו  מתחי
 בגימנזיה, כאן גבוהות החומות ואין בכוחם של הוריה לעבור
 אותן. לא עוזרים להטוטים. כאן צריכים לא רק ממון, אלא —
גבל ולבעלי היכולת אין י שמספר המקומות מו  ״גב״ מפנ
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 בעױוז. בעד כסף אפשר גם להשיג בגרות. מודים טובים
 משלימים את החסר...

ר אצל הוריה של רוז׳קה. כאן מתחילה דרך ג ד  לא כך ה
 היסורים. רבים הױ נשברים, מװתרים, שולחים את בנותיהם
 ללמוד מקצוע. אבל רוז׳קה, כנראה, בנויה מחומר אחר. היא
 ױדעת את דרכה, אינה מװתרת וסוף־סוף היא גוברת על כל
 המכשולים, לא מעט — בעזרת ידידים האוהבים אותה
 ומוקסמים מרצונה העז להמשיד בלימודיה. הבה הגיעה השעה
 הנכספת והיא תלמידת תיכון בהיכל ההשכלה הנקדא הגימנזיה

 של שפער.
 כאן מתחילה המחברת לתאר את דױקנם ואופײם של
 חבריה לספסל הלימודים, שבחלקם הגדול באו מבתים ױתר
 שבעים. רוז׳קה מתארת את המוכשרים והלא־מוכשרים, הטו־
 בים והרעים, המוכנים לעזור ואינם מוכנים, הדכלנים דה־
 רכלנױת׳ הדברנױת והשתקנױת. בקולמוסד. היא לא מדלגת
 על אף דמות אחת, שברצונה לתאר. היא מספרת על צװת
 המורים, שבאו והתחלפו תכופות במשך כל שנות לימודיד.,
 מתארת את הטובים והרעים, האהודים זהבלתי אהודים, את
 ידיעותיהם ואײידיעותיהם בלימודים, את אלה שרצו באמת
 ובתמים להקנות לתלמידיהם ידע יסודי, ועל אלה שזה כלל
 לא ענײן אותם. כך היא מעבירה לפנינו גלריה שלימה של
 מורים ומורות והקורא מרגיש למי מהם היתה נתונה אהדתה.
/ החלה התארגנרת ח ־  כבר בגימנזיה, במױחד בכיתות ז׳ ו
נות: ציונים, סוציאליסטים  התלמידים לקבוצות פוליטױת שו
 וקומוניסטים. לאחרונים השתײכה המחברת. (מענײן, שהאי־

 דאולוגיה הקומוניסטית היכתה שרשים אצל הנועד היהרדי
פ אמידים). המשטרה הפולגית רדפה  הלומד, שרובם באו מבתו
 אותם עד חורמה. רבים מהם ישבו בבתי־סוהר מספר שנים,
 אבל זה לא הרתיע אותם. בצאתם מהכלא, המשיכו בפעילותם
 הפוליטית. בספרה היא מוסרת שמות של מספר לובלינאים,

 שהצטײנו בכושרם הארגוני והרטורי.

קה שניידמן, היא דיסרטציה בצורת ״סי־ ׳  ספרה של מז
 פודים מהבית״ על השכבה הסוציאלית הגדולה בעם היהודי
 בפולין. על עבודה כזאת מקבלים תואר אקדמאי. היא כתבה
 את ספרה בלי חומר היסטורי, ללא סטטיסטיקות ודיאגרמות —
 ויצא דבר שכל סוצױלוג היה שדאב משם חומר במלוא החופן.

 על זה מגיע לה הערכה והוקדה.

 מפליא הדבר, שעל חייה ברוסיה בשנות המלחמה, היא
 לא מזכירה באף מלה. ױדע אני, שיש לה מה לספר. ואני
 יכול להבין, למה היא שותקת. אין בדצונה לירוק לתוך הבאר,
 שממנה שתתה הרבה שנים. קשה לה לספר, איך האידאלים
, מבצעיה. הוכח, ״שהאבא של T שלה נרמסו באכזרידת על 
 העמים״ אינו ױתר מאשר רוצח אכזרי, כדברי כרושצ׳וב על
 סטאלין. על זה רוצה אני לומר לד דוז׳קד.: אנשי שם
 מפורסמים, לא היססו לספר לעולם את האמת. הם כתבו מה
: פרקי ממך את המועקה, יש  עשו לקומוניזם. לכן עצתי לך
 לד הרבה לספר וכושד ביטוי להפליא. אנו מחכים לספרך
 הבא על ״חײ ברוסיה הסובײטית בעת המלחמה״ — ויזקל

 לד•

 ״מ״ן לובלין״ פון רחשקע שנײדמאן-פישמאן

 אפרים איינשטייך, תל־אביב

 שוין דער קאפ פון בדך זאגט עדות װעגן איר באצױגג
 צו ״איד״ שטאט, לובלין. זי זעט זיך װי אן אינטעגראלער
 טייל פון דער שטאט, װאס האט זי נישט מזכה געװען אפילו

 נישט מיט אײן זאדגלאזן טאג.
 װי א געטרײע מאמע, װיל זי ארומנעמען די גאנצע
 שטאט מיט אירע גאסן און געסלעך, קרובים, שכנים און
 פרײנד. איך װעל נישט פארסירן דאס שפעטערדיקע פארן
 פריערדיקן און װעל צוזאמען מיט דער מחברטע, האנט־בײ־
 האנט מאכן א שפאציר אויף אלע סטעזשקעס, וװ זי פירט
 דעם לײענער אין איר בוך, װאם זיין ספעציפישקײט איז אין
 דעם, װאס װעגן דער שואה דערמאנט זי נאר פארבײגײענ־
 דיק און באגנוגנט זיד מיט אײנציקע שודות װעגן דעם
 ארײנמארש פון דעס דײטשישן מיליטער קײן לובלין און
 װעגן זײערע ערשטע גזירות קעגן דער יידישער באפעלקע־
 רונג. װען מען נעמט ארויס די עטלעכע שורות פון בוך,
 האט ער געקענט דערשײנען, לויט זײן טעמאטיק, פיל יארן

 פארן מלחמה־אויסבדוד.
 איר בוך איז א ברײטע שילדערונג פון א גרויסן סא־
 ציאלן שיכט פון דער יידישער באפעלקערונג אין לובלין.
 ס׳איז נאך הײנט בײ מיר א םפק, צי.מ׳קען זײ באצײכענען
 צום מיטלשטאנד אדער ארבעטער־קלאס, װייל ס׳איז איבעד־
 הויפט נישט געװעז קלאר, װער װעמען נוצט אויס. ס׳װעט
 זײן ריכטיקער צו זאגן, אז די באלעבאטים •האבן קודם כל
 זיר אלײן עקספלואטירט, װײל 14—12 שעה ארבעט פון אזא
 מײסטער בכבודו בעצמו, איז געװען פון די נארמאלע דער־
 שײנונגען — און נישט שטענדיק זענען די אנשטרענגונגען

 גענוג געװען אויף אויםצוהאלטן די פאמיליע.
 אט פון דעם מין ״עקספלאאטאטאר״ איז געװען דער
 פאטער פון רוזשקע שניידמאן. דער טאטע — א קאמאשנ־
 מאכער, די מאמע — א שנײדערין, װאם אירע מאגערע פאר־

 דינסטן האבן געהאלפן דערגאנצן די פרנסה, דאס איז גע־
 װען איר שטאם, אירע שורשים.

 כ׳האב זיך דערמאנט אין א ״מאטא״, װאס עס האט גע־
 געבן צו זײנעם א בוך דער בארימטער אמעריקאנער דיכטער
 װאלט װיטמאן: ״איד גײ צו יעדן אײנעם / און פארגעם
 נישט קײנעם״. רוזשקע שנײדמאן פארגעסט נישט קיינעם,
 לאזט קײנעם נישט דורך. זי הײבט אן איר דערצײלונג פון
 טאטע־מאמעס שטוב אויף לובארטאװסקע 21. דאס דערבײ־
 איקע הויז איז געװען נומער 23. דאס פרלערדיקע, נומער 19,
 װאס מ׳האט גערופן הענע לאמס הויז, האבן דארט געוװינט
 מײנע עלטערן ביז 1917. זי שילדערט אירע שכנים פון אלע
 שטאקז, זײער ארעמקײט, זײערע פרנסות, קראנקײטן, זײערע
 אײגגשאפטן, כאראקטערן אאז״װ. א היפשע פארציע דער־
 לאנגט זי די באלעבאטים פון הויז, צװײ שותפים, מיט װעלכע
 מען באמיט זיך זיי נישט צו באגעגענען אויף די טרעפ, װײל
 זײ װארפן אן א שרעק אויף די שכנים. א גרויםע טײל פון
 זײ פארמאגט נישט צו באצאלן דירה־געלט, אויך רוזשקעס

 עלטערן האבן א גרײטע געריכטלעבע עקסמיסיע.
 זי שילדערט די שיקאנעס פון די באלעבאטים לגבי
: פארשליסן דאס װאסער אין איבער־ י  זײערע לאקאטאדן, װ
 לאזן דאס הויז, װאס איז פאקטיש געבויט װי א קאסטן און
 באשטײט פון 4 הײזער — אין אן אומדערטרעגלעכן, סאני־

 טארן צושטאנד.
 די פארשידענע מענטשלעכע טיפן, שילדערט זי מיט
 שטארקע, פלאסטישע פארבן, אז דו זעסט זיי ממש לעבעדיק

 פאר די אױגן.
 מיט א סד ליבע שילדערט זי איר געטרײען, איבערגע־
 געבענעם פאטער, װאס פטר׳ט זײנע כוחות בײ שװערע
 הארעװאניע. און נאך מער, װען ס׳איז נישטא קײן ארבעט.
 מיט א סך ליבע און רחמנות דערצײלט זי װעגן איר מאמען,
 װאס בײ איר שװאכן געזונט און שװערע װױנונג־באדינ־
 גונגען, מוז זי העלפן צו דער פרנסה מיט איר שניידערײ.
 אט איז געשען א אומגליק — דער טרעמא־שפיגל, אײנער
 פון די װיכטיקסטע מכשירים פאר א שנײדערין בײם מעםטן
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 אויפן קונה, האבן די שטײער־באאמטע צוגעגומען און פאר־
 קויפט פאר פארלעגענע שטײערן. איצט מוז די שוואכע מאמע
 מאכן אקראבאטישע קונצן, צו קעגען בײ א געװײנלעכן,
 קלײנעם שפיגל מעסטן דאס קלייד. דאס לעבן איז געװארן
 נאך שווערער — און אזוי גײען פארביי די יארן פארן טאג־

 טעגלעכן קױם.

 רוזשקע שגײדמאן האט א גרויסע, פארצװײגטע משפחה:
 טאטע־מאמע, שװעסטער און ברידער, זײדע־באבע, פעטערס,
 מומעס, קוזינען און קוזינעס פון בײדע צדדים און פון צװײטן,
 דריטן און פערטן דור. אײנם דארף מען װיסן: װאס גרע־
 סער ס׳איז געװען דער דלות און די ארעמקײט, זענען פא־
 ראלעל געװאקסן די פאמיליעס. אזוי איז געװען אין לובלין,
 אזוי אין גאנץ פוילן. און מען קען אויך זאגן, אז אין גאנצן
 ײדישן מזרח־אײראפע. אויף א פאמיליע, וועלכען האט גע־
 האט נאר 3*2 קינדער, פלעגט מען קוקז מיט באדויער און

 זאגן ״אינגאגצן 3 פיצלעך קינדער״...

 איך האב דערמאנט, אז רוזשקע האט אלעמען געדענקט,
 קײנעם נישט אדורכגעלאזט. אזוי באזוכט זי יעדן פון איר
 פאמיליע — װען אלס קינד, מיט דער מוטער, צי שוין אן
 אונטערװאקסנדע — אלײז. זי באטײליקט זיך איז זייערע
 פראבלעמען, אין זײערע דאגות און שמחות (װאס זענען גע־
 ווען זעלטן). אלע געהערן צום זעלבן סאציאלן קלאס —
 ספק זעלבשטענדיק, ספק ארבעטער, אדער קלײנע קרעמער,
 װאס מוזן יעדן טאג ״באנײען זײער סחורה־לאגער״ פאר די
 קונים, וועלכע קויפן בלויז פאר זײער טאג־אויםקומעניש,
 װײל זײ האבן נישט קײן מזומנים. גאנץ אפט נעמען זײ
 אויך דעם ״גרױסן אײנקױף״ אויף בארג און דערצו נאך

 װערן זײ גערודפט פון די שטײער־באאמטע און פאליצײ.

 א באזונדער קאפיטל אין רוזשקעס לעבן איז איר דראנג
ה מיט װאם י  נאך בילדונג. לײענענדיק דאס קאפיטל אין ב
 פאר א שװעריקײטן זי האט אדורכגעמאכט כדי אנצוקומען
 אין גימנאזיע, האג איך זיך דערמאנט אין דעס בארימטן
 יידישן פאלקסליד: װי ד׳ אליעזד איז געװען א ייד א בא־
 לעבאס פון אלע גוטע צײטן / הײנט איז ער א װאסערטרע־
 גער, װאסער טראגט ער לײטן. / ער טראגט ארום א גאנצן
 טאג די עמערס װאסער / און קומט אהײם א מידער און א
ק דער הײם זיצט זיין יידענע שטארק פארטראכט  נאסער / א
 מיט אויסגעװײגטע אױגן, / דער קרופניק איז ארוים צו
 שיטער, װאס װעט וי עסן געבן? / װײן נישט ײדענע,
 טרײסט איר ר׳ אליעזר, / זײ נישט קײן נאר, ס׳איז דא
 א ברויט און דערצו קארטאפל, / דאנק־זשע גאט דערפאר״.
 װען פאלט ר׳ אליעזר ארײן אין יאוש ז װען דעד מלמד שיקט
 אהיים דאם ײנגל, װײל ער האט נישט באצאלט קײן שכר
 לימוד. ער ברעכט פארצװײפלט די הענט: ״דאס ײגגל װעט
 חלילה בלײבן אן תודה״. אזוי איז געװען בײ יידן: דעד
 ארעמםטער און שפלדיקער האט אװעקגענומען דעם ביסן

 פון מויל און געשיקט זײן קינד אין חדר.

 די ״פאװשעכנע״־שול מאכט זי אדורך אן שװעריקײטן,
 אבער נישט אן צער און יסורים, װײל הגם די שול איז אן
 אבליגאטארישע און אומזיסטע, אבער געלט מוז מען האבן
 אויף זײטיקע זאכן, װאס שלינגען אײן באדײטנדיקע סו־
 מען — און דאס האט שטענדיק געפעלט בײ אירע עלטערן.
 סוף־סוף האט זי מיט מזל געענדיקט די פאלקסשול און דא

 הײבו זיד אן די אמתע פראבלעמען.

 רוזשקע באשליסט אנצוקומען אין גימנאזיע, װו עס
 יואקסן אויס די שװעריקײטן. צו הויכע מויערן! דאס איז
 נישט פאר אידע עלטערגס כוחוו!, דא העלפן נישט קײן
 חכמות. מען דארף צײלן מזומן געלט. אויסער דעמ, זענען
 אויד דא עקזאמענם. כדי נישט דורכצופאלן, מוז מען זיך
 פארפולקאמען אין די קעגנשטאנדן, װאס זענען א ביסל פאר־
 נאכלעסיקט געװארן. דארף מען װידער געלט פאר לערערס
 איז צו דעם אלעם, מוז מען אויך האבן א ביסל פראטעקציע,

 װײל די ערטער זעגען באגרענעצט. קינדער פון בעסער־
 סיטואירטע הײמען, האבן גישט די אלע דאגות, װײל געלט
 פארענטפערט אלץ... דעד צער פון די עלטערן איז גרויס,
 אנדערע װאלטן זיך אײנגעגראכן און אװעקגעשיקט די
 טאכטער לערנעז א פאך — אבער נישט רוזשקע. װײזט
 אויס, אז זי איז געבויט פון אזא מאטעריאל, װאס שטאלטן
 אויס ״פערזענעלעכקײטן״. צום סוף מאביליזירן זיד אלע
 כװזות צוזאמען, מיט גוטע פריינד, װעלכע האבן רוזשקען
 ליב און זענען באגײסטערט פון איר שטארקן װילן צו לער־
 נען. זי װײסט װאס זי וױל, זי ברעכט דורד אלע שװערי־
 קײטן. ביז ם׳איז געקומען די אויסגעטרוימטע שעה און זי
 איז א גימנאזיסטין אין דעמ בילדונג־פאלאץ, װעלכן מען

 דופט ״שפערס גימנאזיע״.
 דא פאלט זי ארײן אין א נײער װעלט, נײע מענטשן,
 נײע שול־חגרים. נײע לערערס, אן אנדערע אטמאספער.
 זי זעט גלײד, אז די שילער װאס האבן אנגעהויבן זײער
 בילדונג אין גימנאזיע, באצלען זיך מיט גרינגשעצונג צו
 די ״פאװעשבניאקעס״, װײל זײ האלטן זיך פאר יוזסנימ.
 אבער מיט דער צײט, װערט עם שנעל פארװישט. דא הײבט
 זי אן צו שילדערן אירע נײע שול־חברים און חברטעס,
 זייער אױסערלעכקײט און אינערלעכקײט, די פעיקע און
 אומפעיקע, די גוטע און שלעכטע, די װאס זענען גרײט צו
 העלפן און די װאס זאגן זיך אפ׳ די פלאטקע־טרעגערס און
 היפאקריטן פון בײדע געשלעכטער. זי היפערט נישט איבער

 קײן אײן געשטאלט, װעלכן זי װיל שילדערן.
 אין איר בוך שילדערט זי אויך דעם לערער־עקיפ,
 װעלכער טוישט זיך פון צײט צו צײט אין דער תקופה פון
 אירע לימודים אין גימנאזיע. זי באשרײבט די גוטע און
 שלעכטע צוױשן זיי די באליבטע און אומבאליבטע, די׳ װאס
 קענען באמת די טעמאטיק פון זײערע אקאדעמישע פדא־
 פעסיעס און אזעלכע, װאם נלאכן נאר דעם ״שװיץ״ און
 אנשטעל. זי שילדערט די לערערס, װעלכע האבן די פעדאי
ו אינטערעס, אז די תלמידים י  גאגישע מעגלעכקײטן און או
 זאלן קענען און פארדײען דעם באהאנדלטן קעגנשטאנד און
 פארלאזן די שול מיט א מאקסימום גאגאזש פון װיסן• און
 ס׳זענען דא אזעלכע לערערס, װאס דער גאנצער ענין גײט
 זײ צו ביז צום קנעפל פון זשאקעט. אזוי פירט זי פאר אונדז
 פארבײ א גרויסע גאלעריע פון לערערם און לערערינס און
 מען פילט, צו װעמען זי האט א פאזיטױוע באציאונג און

 טיפע סימפאטיע.

 די פאליטיש־אידעלשע ארגאניזירונג האט זיך אנגעהױבן
 אין די גימנאזיע שוין פון 6סן קלאס. יעדער גרופע —
 לויט אירע אידעאלאגישע גײגונגען און סימפאטיעם. אזוי
 האבן זיד אנגעהױבן ארגאניזירן די צױניסטישע, בונדישע,
 פועלי־צױניסטישע און קאמוניסטישע אקאדעמישע ױגנט —
 און נישט תמיד לויט זײער קלאסן־אנגעהעריקײט. אונדזער
 מחברטע האט געהערט צו דער קאמוניסטישער גרופע, װעלכע
 האט געשלאגן טיפע װארצלען בײ א גרויסן טײל פון דער
 יידישער ױגנט, װאס איז לרוב געקומען פון גוט סיטואירטע
 הײמען. די פאליצײ האט זײ שווער און ברוטאל גערודפט,
 פיל זענען פארמשפט געװארן און אפגעזעסן יארן אין פאר־
 שידענע תפיסות. ארויסגײענדיק פון דארט, האבן א טײל
 זיד צוריק געקערט צו זײער פאליטישער טעטיקײט, א טייל

 איז אנטלאפן קײן אויסלאנד.

 אין איר בוך גיט די מחברטע אן עטלעכע נעמען פון
 לובלינער, װעלכע האבן זיך אויסגעצײכנט מיט זײערע אר־

 גאניזאטארישע און אראטארישע פעאיקײטן.
 רוזשקע שנײדמאנס בו־ד קען מען באצײכענען אלס
 סאציאלע דיסערטאציע, געשריבן אין פארם פון ״זכרונות
 פון טאטנס שטוב״. זי שילדערט אין בוך א גרױםע, סאציאלע
 שיכט פון יידישן םאלק איז פיילן, װאס האט אנטהאלטן אין
 זיך עטלעכע סאציאלע שיכטן: אפטמאל — א זעלבשטענ־
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 אויך היײיאר פארצײכענען מיר אין אונדזער אויםגאבע
 באריכטן, אינטעדװױען און אפשאצזנגען װעגן װיכטיקע אויפ־
 טוען און דערגרײכונגען פון לובלגיער ײדן אין ישראל און
 אין תפוצות, װי דאס קומט צום אויסדרוק אין א גאנצער

 דײ צײטונגען אין לאנד און אין אױסלאנד:
 • אין דער ירושלימער טאג־צײטובג אין דער ענגלישער
 שפדאך (״חשעדוזאלעם פאסטי/ אפדיל 1985), און אין דער
 װעכנטלעכעד בײלאגע פון,״מעדיב״ — ״תל־אביב״ פון 11.4.85,
 װערט דערצײלט װעגן א ,״פײף־אקלאק״ פון דעש ״פארבאנד
 לטובת די בלינדע״ אין ישדאל, פארגעקומען אין האטעל
 ״הילטאן״ אין תל־אביב, לכבוד לובא און משה קארן, װאס
 שפענדן אלײן — ארן אינספידידן אויך אנדערע — צו העל&ן

 די בלינדע קיבדעד אין ישדאל.
 • אין דער װאכנשריפט ״ידיעון ועפולה והעמקיפ״ פון
 22.3.85 װערט אין דער הויפט־ידיעה אויף דער עדשטעד
 זײט דערצײלט, אז אובדזער בודעיר, סויקע באנק־ערליכמאן,
 איז געװארן אנערקעגט און אױסגעצײכנט װי ״די פרוי פון
י פרױען־ארגאניזאציע ד  יאר״ (״אשת השנה״) פון נעמ״ת —
 פון דער הסתדרות איןיעפולד,. אין דער זעלבער צײטונג איז

 אויך פאראן א ליד געװידמעט סויקה׳ן.
/ װי אין אנדערע ײדיש־אויס־  • אין די ״לעצטע נײעס׳
 גאבן, זענען אפגעדרוקט לענגערע נאטיצן װעגן אן אװנט
 צום דערשײנען פונעם בוך פון רבקה לערמאן־ גאלדבעךג: ״די

 הײם און דער חורבן״.
 o אינעט װעכנטלעכן בױלעטין פון קיבוץ עברון, איז
 פאראן א לענגערע רעצענזיע װעגן דער בילדוער־אויסשטעלונג

 פון זהבה ליכטענבערג, א חברטע פון קיבוץ•
 • אין דער חודש־שריפט פון דער ײדישער קהילה אין
 פראנקרײך, װאס דעדשײנט אין דער פראבצויזישער שפראך׳

 איז אפגעדרוקט אן אינטערװױ מיט שמואל שפיךא, פרעזידענט
 פון די ״פאראײניקטע קעדער פון לובלין״ אין שײכות מיט

נת ישראל.  זײן טעטיקײט לטובת דעם מגבית פאר מדי

 • אין דועד װארשעװער ״פאלקס־שטימע״ פון 19.1.85 איז
 דערשינען אן אפהאגדלונג פון אונדזער בת־עיר רוזשקע
 שנײדמאן ׳פון געטעבארג ,איבערן בוך ״קאלאנעל זשיל׳/
 װעמענס מחבר ס׳איז משה זאלצמאן, פעקרעטאר פון דער

 לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל.

 • אין דער פאדיזער טאג־צײטונג ״אובדזער װארט״ איז
 אפגעדרוקט א רירנדיקער אפעל־באגריסוגג פון גיטעלע
 עדעלשטײן צו ח5ר בר־מצװה פון איר אײניקל. און װאם
 קאן נאד זײן א גרעםעד נוזת, וױ דערלעבן א בר־מצװה פון

ת ו ד ך ט י ר  ד

יריארקער װאכנשריפט ״אלגעמימער זשור־  • אין דער נ
 נאל״ האט &רדכי ב. גדאניט אדורכגעפירט א געשפרעך מיט
יסע פון דער ״פאלקםבינע״  צפורה שפײזמאן, די בארימטע אקטו

 • אין דעד בדענאם־אײרעסעד טאג־צײטונג ״די פחנםע״
 װערט דעדצײלט דועגן דעם סעקרעטאר פון די לובלינער
 אין ארגענטינע און פונעם פאדבאנד פון פוילישע ײדן —
 קאפל מיזשריצקי, אין שײכות מיט זײן אפפארן קײן ישדאל

 אין א רײ געזעלשאפטלעכע שליחותן.
 די אלע פרעסע־פובליקאציעס בדענגען מיר פאר אונדזערע
 לײענערס .מיט באדײטבדיקע קירצונגען אזן בײ דער געלעגנ־
 הײט דארף מען זיך וױנטשן, אז װאם מערער לובלינעד ײדן
 זאלן אונדז פארשאפן נחת אויפן געביט פון פילאנטראפיע,
 געזעלשאפטעלעכע אקטױױטעטן, קונסט, ליטעראטור און

 קולטור.

 דיקער כאלופניק, מיט אײנעם אדער 2 ארבעטער; אפטמאל
 אן ארבעטער בײ יענעם; און אפטמאל — קלאסגלאז. סײ־
 וױ, אין אלע זײערע מעטאמארפאזן, האבן זײ זיך שװער
 געראנגלט פארן טעגלעכען קױם. רוזשקע האט איר ״דיסער־
 טאציע״ געשריבן, נישט האבנדיק קײן וױסנשאפטלעכע צו־
 גרטונג, אן אקאדעמישע הילפס־מיטלען, אן סטאטיסטיק און
 דיאגראמען. דאך איז ארויס א בוך, פון װעלכן יעדער סאצ־
 יאלאג קאן שעפן פולע הויפנס מאטעריאל. פאר אזא ארבעט

 טײלן אוניװערסיטעטן דיפלאמען די מחברים.
 איבערלײענענדיק איר בוך, האב איך זיד מיט שטוינונג
 געפרעגט: אין װעלכע זכרונות־קעמערלעד האט זי פאר-
 באהאלטן אזוי פיל דאטעס, געשטאלטן און געשעענישן און
 נאד צענדליקער יארן זײ אױפגעטײעט, אז זײ זענען ארױס

 פריש, גלײך ס׳װאלט ערשט נעכטן געשען.
 נאך אײן פראגע װעלכע דריקט אויף מיד און מוז גע־
 פרעגט װערן: רוזשקע שנײדמאן איז אין די מלחמה־יארן
 געװען אין סאװיעט־רוסלאנד. אין איר 230־זײטיקן בוך,
 דערמאנט זי נישט מיט אײן װארט דאס װארט ״רוסלאנד״,
 װי זי װאלט געװאלט דאס קאפיטל ארויסרײסן פון איר לעבן
 און פארטרײבן װי א קאשמאר. איך יקען איר פארשטײן.
 דארט, אױפן ארט, זייענדיק איז קודשי קודשים פון קאמו־
 ניזם, האט זי געזען װי אירע אויסגעטרוימטע אידעאלן װערן
 ברוטאל צעטרעטן דורך די עפיגאנען פון לענינס ירושה —
 און זי װיל נישט שפײען אין ברונעם, פון װעלכן זי האט
 געשעפט חלומות און האפנונגען פאר א בעסערער, שענערער

 און גערעכטע װעלט.
 איז טאקע בעסער צו טראגן דעם צער אין זיך און אים

 נישט אויסשרײען פאר דער גאנצער װעלט ? גײן רוזשקע!
 דערלויבט מיר מיט אײך נישט מסכיס זײן.

 בארימטע פערזענלעכקײטן, פילאזאפן, װיסנשאפטלער,
 שרײבער, װי פאל סארטער, ארטור קעסלער, האװארד פאסט
 און אנדערע, װאס זענען יארן־לאנג געװען טרײע אפאסטאלן
 פון װעלט־קאמוניזש, האבן זיך נישט געװאקלט צו דערצײלן
 פאר דער װעלט װעגן די ״געטער װאס האבן אנטױשט״׳
 נאד דעם װי זײ האבן זיך איבערצײגט, װי אזוי דער רעזשים
 זעט אויס אין דער װירקלעכקײט. זײ האבן דערצײלט, װי
 אזוי זעט דארט אויס די עלעמענטארע מענטשן־רעכט, פון
 יחיד, װי פונעש כלל. מען דארף נישט קײן בעסערע עדות,
 װי דאס איז געװען כרושטשאװ, סטאלינס ױרש, װעלכער
 האט געזאגט אויף דעם 20םטן קאנגרעס פון דער קאמוניס־
 טישער פארטײ אין יאר 1956, אז סטאלין, ״דער פאטער פון
 די פעלקער״, איז געװען נישט מער װי אן אכזרױתדיקער

 רוצח.
 איך דערלויב זיך אײך צו רעקאמענדירן — און איר האט
 װאס צו דערצײלן װעגן אײער לעבן אין רוסלאנד אין משך
 פון 5 יאר. אײער גוט אבסערװאטאריש אויג און בולטער
 שרײבערישער טאלאנט, זענען א גאראנטיע, אז דאס װעט
 זײן אן אינטערעסאנט בוך. באפרײט אײערע זכרונות פונעט
 ״פארשלאסענעש קאמפױטער״ און ברענגט זײ צופ אויסדדוק
 אין קומענדיקן בוך — ״מײן לעבן אין סאװיעט־רוסלאבד

 אין מלחמה־צײט״.
 באפרײט זיך פון דעש קאשמאר — און ס׳װעט אײך
 װערן לײכטער. און מיר װעלן בארײכערט װערן מיט אן

 אינטערעסאגט בוך.
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 לא רואים אבל שומעים
 זו השנה השלישית, שבעלי מלון ״היל־
 טון׳/ לובד, ומשדי קורן, עורכים ״פײפ־
 אוקלוק״ להתדמד, למען ״האגודה למען

 העיװר מיםודה של אידמה ראו׳׳.
 זזאגודה פועלת שנימ רבות על בסיס
 זזתנדבותי בלבד (אפילו רואה החשבון
 שעושה את המאזן השנתי עובד בהת־
 נדבות). האגודה מטײעת במיוחד לילדיש

 עיװדימ הלומדים באינטגרציד, .עם ילדים
 רואים• גב׳ מרים ליאור, ױ״ד האגודה,
 מספר׳ת שוזאגודד. מספקת עזרי לימוד ל־
 עיװרים רדואגת להם ללא בױרוקרטיד.
 מױתדת. לאחתגה גוייסו תוך שלושד•
 ימים כספים לױתוחו של אחד הילדים

 בחױל.
 באירוע שהיה ב״הילטון״ — התרמת

 דרי המלון למען העיװרים — ניגנה נדיד״
 ילדה עיװרת, תלמידת כיתה ד׳• יצירה
 אותה כתבה בשפ ״מערות״ על היתרשמױ
 תה במערות בית ג׳וברין• חנד״ זעשואה
 לעױור ואמ לשלושה ילדים תאים, סיפרה

 על פעולות האגודה..

 (״תל־אביב׳/ 11.4.85)

H E L P I N G THE BL IND / LEA LEVAVI 

ations receive assistance accor-
ding to their needs. 

For those living on disability 
pensions, for example, help may 
be required in purchasing house-
hold appliances and other ne-
cessary but expensive items. 

"We encourage them to buy the 
best because it's cheaper in the 
long run than buying something 
second-rate and having to replace 
it," says Lior. "We give them loans 
that require no guarantors or 
bonds. They all repay promptly 
in full." 

The Association for the Blind 
receives no financial help from 
government sources or from the 
annual "Candle for the Blind" 
fund-raising drive conducted du-
ring Hanukka by the Centre for 
the Blind in Israel. 

"In Irma's day, we got all our 
contributions from abroad — 
from sources she had developed 
which sent money once each 
year. Meanwhile, however, we 
have grown tremendously beca-
use people who have received 
help from us have spread the 
word. We really appreciate the 
Korns' help in spreading our 
message to people visting Israel 
during Passover," Lior says. 

(Anyone who cannot attend 
today's event but would like to 
help the associaton may contact 
the hat P.O.B. 7227, Ramat Gan, 
52171). 

notebooks with especially thick 
lines, telescopic lenses and other 
visual aids to children who have 
some usable vision," Lior ex-
plains. 

"We help pay for private tuto-
ring where necessary, and we 
arrange swimming and other 
sports activities which give the 
kids self-confidence and are 
fun." 
Often parents of blind children 
— or blind adults who turn to 
the association for help — need 
a sympathetic ear and practical 
advice. 

"In special cases, we make 
home visits," says Claire Benja-
min, the association's treasurer. 

"Recently, we visited a home 
where there are three blind chil-
dren and the parents — aside 
from having many other prob-
lems — simply don't have eno-
ugh physical space. Miriam and 
I offered advice on how to rear-
range furniture to maximize ex-
isting space until a bigger apart-
ment can be obtained for the 
family." 

Lior emphasizes that all requ-
ests for help are processed im-
mediately. The association helps 
in every case it considers just-
ified even if other organizations 
say no. 

Though the most positive area 
of the association's work is hel-
ping children and young adults, 
blind people of all ages and situ-

Visitors to the Tel Aviv Hilton 
will have an opportunity this 
afternoon to see proof of the 
abilities of blind persons, and to 
help more blind individuals to 
achieve their maximun potential. 

For the past three years, Luba 
and Moshe Korn, part owners of 
the Hilton, have generously do-
nated the use of its King Solo, 
mon Room for a fund-rasing 
event held by the Association for 
the Blind in memory of Irma 
lunteer who worked for the blind 
tributions from abroad. After her 
death. Miriam Lior, now director 
of the association, and other vo-
lunteers continued Rau's work. 
One of the association's main 
aims is to help blind children 
get the kind of education which 
will help them become integra-
ted into the seeing world. 

At he fund-raiser (5 p.m. to-
day(, a 10-and-a-half year old girl 
who is a pupil in the braille class 
of the Ladugma Shool will play 
an original piano composition 
called "Caves." A film — "To 
Dance Braille" — describing the 
life of a blind university student, 
will also the subject of the film 
will be present. Another blind 
university graduate, married and 
the mother of three children, 
will talk briefly about her ex-
periences. 
"The association provides braille-

writers (machines for writing 
braille) to totally blind pupils. 

 סויקה בנק
 אולט ״מופת״ של מועצת פועלי עפולוז
 צד היה מלהכיל את הקהל הרב שבא
 להשתיתף בשמחתזז של םױקה, שוזוכתרה
 ב,אשת השנה׳ של געמ״ת עפולה• מזכירת
 נעמ״ת בעפולה הח׳ רחל עקיבא מסרה
 כי ועדת העיטור המליצה על הענקת
 העיטו־ר לסויקה פה אחד, זאונ לאור

 — ״אשת השנה״ של נעמ
 הנימוקים המשכנעיפ שהובאו בפניה.

 אכן חײה של כלת העיטור דצופים
 פעילות עניפד. למען הציבוד, החל משחר
 נעוריה בבית צױני בלובלין, פולין, דרך
 תלאותיה בעת הכיבוש הנאצי, עלײתדז
 אדצזז ותדומתד. זעאצלת למען מבוגד ם

 וילדים באחד.

 ת עפולה
 גולת יהכותדת של פעולתה הציבורית
 העניפה היא תיעוד השואה והחדרת תו־
 דעת השואד. לבבי הנועד בארץ. םויקה
 מקײמת פעולות הסברזז בנושא השואה
 בקדב תלמידים וחײלים בבל דחבי וזארץ•
 היא איננה חוסכת זמן ומאמץ, עוברת מ־
 בית־ספר לבית־ספר, ממחנה צה״ל למש־
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 נהו ומתארת בפבי הצעירים את אחת
 הפרשות העגומות בױתר בחײ העם.

 התכנית האמנותית שכללה שירה בצײ
 בור בהדרכת אריד. חזי, חבררת ד,זמר של
 .מועצת פועלי עפולד״ דזמױת צעירד, מקײ

ב לאידוע.  בוץ גזית, הוסיפה חן ר
 בדבדי ברכתו לסויקה צײן מזכיר מוע־
 צת הפועלים, יעקב אבימור, את תרומתה
 והשתלבותה בחײ הציבור, בתחומים של

 עזרה לכלל ולפדט.
 הערב נעדך והונחד, ברוב חן וטעם ע״י
 שולד, מושקוביץ, חברת מזכירות נעמ״ת,

 עפולה•

 ש י ר ל ס ו י ק ה
 לא צלחה יד נוגשים

 לכבות את האבוקה
 אף לא שעטות קלגםים

 הרתיעו את סויקה.

 בזעקה נכלמת שאין לה עד
 חונקת .מכאוב ומעצבה,

 אד מאבני עײם הקימזז גלעד
 לזזנציח בםפרה מצבד״

נה בלובלין,  וצורב הערגון על פי
 על הודיפ תמימי ארשת,

 ומבט נצחים עוד ילין
 על בית עט מורשת.

 מתוך תד»ום הנשיה
 עלד. ריחה של ארץ ישראל•

 חרף בפתולים ותעיךן
 דור0ת בעוז על אדמת יזרעאל.

 מאשנב ביתה נשאה לרוט תפילה,
ל נגוהות השחר.  מו

ע תוחלת ותפילד• ג מ  ב
 לשלןם בנים וזריחת המחד•

 מאוצרזת החמדה
 עלתד. בקסם:

 דמות אשד, חסודה —
 רעיד. ואמ.

 תם ױט עמל ארוך,
 עת שבות הגיע.

 את שולחן־ביתה תעדוך
 ובמעדן ערב — אשה תשביוע.

 מתהוט ערידות ובדד
 תשגב נפש דוה.

 במתק ניחומים תערדד
 ויתדעיף עליזז אהבה.

 עוד תרדויב יריעתה
 במעש ופעולה!

 ושיר יחרוז יפעתה
 ביקד ותהילד..

 בן־יקיר"(בנקי) נזוני

 ליטערארישער אװנט ,געװידמעט דעם בוך ״די הײם און דער חדרבך
 אן אימפאזאנטער אויוגט מיט אפשא־
 צונגען װעגן דעם בוך ״הבית והשואה״
 — ״די היים אץ דער חורבן״ פון רבקה
 לערמאן ־ גאלדבעדג, איז פאדגעק־מען
 אין ״בית ראשונים״ אין תל־אביב. די
 רעדנער אױף דעם אװנט זענען געװען מ.
 צאנין, חײם פיגקעלשטײן, י• ח. בילעצקי,
 בנימין װײנריב אור ישדאל גלאט. דעם
 פאדזיץ האט געפירט מאיר שילדקדויט.
 די רעדנער האבן זיך אפגעשטעלט אויף
 דער װערטפוליקײט &ון דעם בוך, װאס
: די  שטעלט אגטקעגן די צװײ װעלטן
 הײם פון דעד מחברין, רבקד» לערמאן־
 גאלדבעדג, די טאכטער פון א װיכטיקן
 קולטיר־געזעלשאפטלעכן און ליגק־פועלי־
 צױניסטישן טרער אין קארעװ און דעט
 חורבן פונעם שטעטל. ערשט בײם אנט־
 קעגגשטעלן די צװײ װעלטן, באקומט זיך
לד פון חורבן׳ ניט י  דאס אפאקאליפטישע ג
 בלויז א פיזישעד, נאר נישט װײניקער א
 חודבן פון א גײסטיקער װעלט, װאם איז

 געבױט געװארן במשך הוגדעדטעד יארן,
 רבקה לערמאן־גאלדבערג קומט פון יענעם
 ױנגן דזר, װאס האט געשאפן און גע־
 פלעגט די שענסטע וועדטן װאס האבן
 אונדז געמאכט פאר א מאדערן פאלק.
 מ. צאנין האט אין זײנע װערטער אונ־
 טערגעשטראכן, אז דעד חורבן, װאם דבקה
 לערמאן־גאלדבערג און אנדערע שרײבן
 װעגן אים, איז בישט דער ערשטער אין
 דער ײדישעד געשיכטע. אן עבלעכער
 חורבן איז פארגעקומען אין דער צײט,
 װען די רוימער האבן צעשטערט דעש
 צװײטן בית המקדש און אויםגעגלײגט
 מיט דער «דד דעם געדיכטן ישוב אין
 גליל• .מחמת ךעם װאם דער חודבן איז
 נישט באשריבן געװארן יװי עם װעדט
 יא באשריבן דער לעצטעד חודבן, רעדט
 זיך בלויז װעגן דער צעשטערונג פון
 בית המקדש, אבער עם רעדט זיד בישט
 װעגן דעם מיליאן ײדן און מער װא0
 איז אומגעקומען׳ און דעכו צװײטן מיליאן

ה וױ א װ ע  ײדן וואם איז אװעקגעפירט ג
 געפאגגענע און פארקויפט געװארן וױ
 שקלאפן אױף די מערק פון גאליע אין
 דײטשלאנד. אפילו די קינות — ״איכה״
 — זענען קלאגלידער װעגן דעם חורבן
 ביונ ראשון און 1ישט וועגן דעם חורבן
 בימ שני, וױ די ײדן פון דער תקופה
ה און א װ ע  װאלטן געהאט פארשטומט ג
 נישט געקאנט פארשרײבן. אזױ אויך איז
 פון דעם חורבן אין דער תקופד. פון גזידת
 ת״ח ות״ט געבליבן בלױז אײן אײנציקע
 באשרײבונג — ״יװן.מצולה״ פון נתן־נטע
 האנאװער. אפשד װעלן די קומענדיקע
 דורות (און נאך מעד אונדזער איצטיקעד
גער דור) מאכן דעם אויםפיד פון 8״  ױנ
, װי עס בדענגט  זעלכע באשױיבונגען
 דבקה לעימאן־גאלדבערג און פאד איר
 האט עס געטאן איר מאן, שיע טשעכע־
 װער־גאלדבערג אין זײן בוך ״נשמה־

 ליכט״ (הײם און חורבן).
 ױ״ד—רי״ש

 תערוכתה של זהבה ליכטנברג
 רק ד׳ודדד, מן הקירות תערוכת צױדיו
 של ױסף װלטר (פאני) ז׳׳ל, אשר הובילה
 את חברי הקיבוץ במסע גוסטלגי אל
 ימױ הדאשונים של קיבוץ עברון, וד.נה
 שוב מאורע א.מנותי משמח במועדון לחבר:
 זהבה ליכטנברג מציגה עוד אחת מתע־

 ױוכותיה ד,קסומ1ו1 והמקסימות.

 שני דברים בעיקר מהלכים קסם באמ־
 נותה של זהבה: השימוש שהיא עושה
 בצבעים והמוטיבים החוזרים ומופיעים

 ביצירותיה.

נױת מאוד ױש  בין התמונות ישנן צבעו
ר מ  שנעשו בלוח צבעים מרוםן, כמעט ב
 נוכרום. הצבע תמיד מונח בתנועות מכחול

 נמדצות, המגלות שחרור ותעוזז•. לעיתים
 אף נעשה שימוש באצבעות בהנחת הצבע׳
 כאילו מבקשת ד.אמנית להעביר אל הבד
 את רגשותיד. באופן ישיר, ללא חציצת
 גוף זר. בחידת הצבעים איניד. למטרות
 דקורטיבױת, ואף לא מהװה נםױן לײצוג
 ריאליסטי של עצמים בטבע. היא מתכװנת
 ומצליחה ליצור אװירה ולהעביר לצופה
 את המשמעוױת הרגשױת של התמונות.
 בתמונרת מוצג לרוב עולם, שהוא ספק
 דמױגי ספק מציאותי• נראה כי זהו
 עולם מבוסס על מציאן׳ת שחלפד., ולכן
 פעמים רבות מקבל הוא איפױנים של
 אגדה צבעונית. דותײחסותן• של הצײדת
 אל עולמ זה אינד. חד משמעית אלא מור־

 כבת, מושפעת ככל הנראה, מחװױתיה
ר ד«רחוק, בעבר הקרוב יותד ב ע  האישיות ב
 ובהװה. מודכבות זאת באה לידי ביטױ
 באמצעות הצבעים והיא מתגלית׳ כמעט
ות  באורח &לא, כאשר נחשפות התמ נ
 לתנאי תאורה שונים. כמו נופים בטבע,
 המשתנים במשך שעות הױם או עם חי־
פ תקבל תמובה  לופי עונות השנזז׳ כד ג
 של זהבה בצורד. שונד« ומשמעות שונון,
 לעיתים חדשה ומפתיעה לחלוטין, עם שי־
 נױ יתנאי התאורה• לצופה זוהי חװײה
 מוזדה ומרגשת באמת, אשר ניתן לזכות
ות ממושכת וחוזדת נ נ  בה רק ע״י התבו

 בתמונרת.
: משניה לשנד״ ן  דבר אחד בולט לעי
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 מתעדוכד. לתערוכד״ מפתחת זהבה את כנושאיט שכבר מוצו געבה תוך שהיא לעצמך לחדור אל תוך מעמקיהן של תמו־
 אמצעי הביטוי ואת יכולת הכיטױ שלד!, פורצת לעצמה שבילים חדשים. אתה, נותיה. סיפוקך יהיה דב•

 ומגלה פניש חדשות גם גמה שנראה הצופוז, הצטײד בזמן ובסבלנות, והנת ױרם כהן

 פערזענלעכער און פרײװיליקער אקט פון שמואל שפירא אין פראנקרײד
 שמואל שפידא, דעד אומדועדמידלע־
 כער און ענערגישער כלל־טועד, אן אפ־
 שטאמיקער פון לובלין, פוילן, פירט אן
 «יט דערפאלג מיט דער פאלקס־אקציע
 פון ײדישן סעקטאר בײם ״פאראײניקטן
 אפעל״ און שטײט בראש פון דער עקזע־
 קוטױוע. א צימיסט פון די ײנגסטע יארן
 איז עד זײט זײן קומען קײן פראנקרייך
 אין די דרײסיקער יארן, טעטיק אין די
 רײען פון דעד ארבעטעד־באװעגונג און
 איצט — אין ז׳ער ״עבודה״־פארטײ. ער
 פארשטײט דעריבער, אפשר מער וױ יע־
 דער אײנעה די װיכטיקײט פון אנער־
 קענען די פריאריטעטן פאר ישראל אין
 אונדזער לעגן. צױניזם מײנט קודפ כל
 — ״שיבת צױן׳/ װאם דערמעגלעכט יעדן
 נײעם עולד• צו באקומען די ישראלדיקע
 בידגערשאפט. טא ווי אזוי דעדמעגלעכן
 די קליטה פון נײע עולים אויב מען
 העלפט זיי נישט פינאנסיעלו דעריבער
 קאן יעדעד נדבן באטראכט װערן װי א
 צױניסט, אפילו װען אין זײן אונטעדבא־
 וװסטזײן אנערקענט ער זיך נישט פאר
 אזעלכן. יעדער ײד׳ אוװ «ר זאל זיך
 נישט געפינען, דארף פארשטײן, אז זײן

 לאגע איז הײנט א סך בעסער, א דאנק
 דער עקזיסטענץ פון ישדאל. נעמענדיק
 אין אכט די דאזיקע אקסיאמע, איז
 שפיראן שװער צו פארשטײן, פאר װאם
 דעד דוף צו די ײדן צו באשטײערן זיך
 אינעם מגבית, טרעפט אן אויף א שװאכן

 אפקלאנג אין דעד געזעלשאפט•
 די ײדן אין יפראנקרײך — זאגט ער —
 אין זײער גרויםער מערהײט, פאדשטײען
 נישט די װיכטיקײט פון דער אקציע, זײ
 זענען נאד װײניק אין צאל, װאס דערפילן
 די פליכט פוז סאלידאריטעט מיט ישראל.
 זײ האבן נאך נישט באנומען די פולע
 באדײטונג פון דער דאזיקער פליכט. א
 גדױםע אינפארמאטיװע אװ אויפקלערונג־
 קאמפאניע קאן אויף א לענגערער מעטע
 ענדערן דעם דאזיקן צושטאנה איך גלויב
 נישט, אז אן אבליגאטארישער שטײער
 פאר ישראל אין אונדזער קד.יל1., זאל
 זײן דורכפירבאר• די באשטײערונג איז
 פאר אלעמען א פעחענלעכער און פריי־
 װיליקער אקט. מען דארף אויפקלערן,
 אז ס׳איז נישט נײטיק צו װארטן, אז
 ישראל זאל זיך געפינען אין מיליטערי־
 שע אדער, וױ איצט׳ אין עקאנאמישע

 שװעריקײטן כדי צו העלפן דער מדינה.
 אויב עם דארף קומען אן אויפװאכונג,

 איז געוװנטשן, אז װאס שנעלעד.
 ביז ײדן װעלן דערגײן צו דעם בא־
 װוםטזײן, זעצט פאר שמואל שפידא זײן
 אױפקלערונג־ארבעט צװישן די סוחדיש
 פון סאנטיער (האנדל־צענטער אין פא־
 ריז׳ װו ײדן זענען א .מערהײט), װאס
 האבן נישט געװאלט זיך באשטײעדן בעת
 דער זעקס־טאגיקער מלחמה• זײ האבן
 אפילו געטראפן פאד זײערע געשעפטן
 פיקעטן, װאס האבן זײ דעדמאנט זײער
 פליכט׳ אבער דאס איז געװען —
 שטדײכט ער אונטעד — א סימבאלישע

 און פערזענלעכע איביציאטיװ.
 א פערזענלעכע איניציאטיװ האט ער
 אויך ארױסגעוױזן, װען געפינענדיק זיך
 אין קאן בעת ס׳איז באקאגט געװארן די
 ״אקציע משה״ (צו ברענגען די ײדן פון
 עטיאפיע קײן ישראל), האט ער צונויפ־
 געדופן עטלעכע פדײגט און באקאנטע
 און אױפן ארט איז געזאמלט געװאה

 20,000 פדאנק.
 (עלוױס זשורנא אין ״קאמונ^טע

, מערץ 1985). ז / פארי ׳ וװעל  נ

 צו דער בר־מצוה פון אונדזער ערשט אײניקל
 אין צײטן פון פארכטיקע טעג, פון ימיפ
 נודאים, װען א הימלישער ציטער נידערט
 אראפ און פארכאפט דאס הארץ פ־ן יעדן
 ײה אידענטיפיצירט זיך מיט אונחער
 פאלק — פירן מיד ארײן אונדזער ערשט

 אײניקל אינעפ עול פון מצװת•
 עס זענען אדורך יארן פון אויםמא־
 טערגדיקע װאנדערוגגען איבער די סיבי־
 רער טײגעס און קאזאבסטאנישע קאלכא־
 זן, װעלכע האבן פארשלונגען א גרױסן
 טײל פון די פארצװײפלטע ײדן׳ װאס
 האבן אין יענע שרעקלעכע טעג געזוכט
 א מקופ מקלט אין ״סאװיעטישן גן־עדן״
 און נישט אויסגעהאלטן ךעם שװערן
 נםױן. זײ האבן עדגעץ־װו אױםגעהױכט
 זײערע רײנע נשמות און ם׳איז פון זײ
 קײן זכר נישט פארבליבן. אובח ו!אט
 דעד גדרל בײם לעבן געלאזט און מיד
 זענען איצט זוכ־־. צו העדן בײם אדוך•
 הקודש די תפילה פון אונדזער ערשט
 אײניקל דוד משה, צו זײן װעדן דרייצן

 יאד.
 אװדאי קאגען.מיר הײנט מיט א שװע־
 ח געמיט א פרעג טאו: װי װעט אויסזען
 אונדזער קױט און המשך י װעלן די קו־
 מענדיקע דורות גײן אויפן דיכטיקן וועג,

 ױעלן זײ בלײבן אמתדיקע יידןו
 אבעד דו, מײן קינה װעסט בלײבן
 מיט אונדז, װעםט גײן אויפן װעג פון

 דײן שטאם און מיט דײן פאלק.
 דו, מײן טײעד קינד, האסט א דאנק
 דײן מאמעם שלאפלאזע נעכט און שווערע
 טעג, געשטעלט דײנש פיסלעך אויף
 גאטס ערד, װעםטו אויד װייטער שפאנען
 שטאלץ אויף די װעגן פון ײדישער איײ
 ביקײט• מ׳האט אין דיר אײבגעפלאנצט
 אונדזערע צען גדבאט, װאס װעלן פון
 דיד מאכן אן ערלעכן און געטרײען ײד.
 טראץ דעם, װאס די צײטן זענען אזעל־
 כע שלעכטע און די דראענדיקע געפאה
 — אזעלכע גרויסע. דו װעסט מיט דיין
 גאנצן ײדישן װעזן אפהיטן די גאנצקײיש
 פון אונדזער אױםגעטרוימטעד און אוים־

 געקעמפטער ײדישער מדיגה.
 טײערער דוד מײנער! װעסט זזײנט
 אויסזינגען די פרשד. פארן ארון הקודש,
 פאר וועלכן טוױנטער, טױזגטער בדידער
 דײנע האבן פארגאסן זייער אומשול־
 דיק בלוט, כדי צו קאבען לעבן מיט זײעד
 אמוגד.. דו ביזט ד״ײנט אלט געװאה 13
 יאר• ם׳איז הײנט דיין בר־מצװד. און די
 װערסט ארײנגעפלאכטן אינעט רינג פון
 ײדישן לעבן און ײדישן המשך. לאמיר
 ד״אפן, אז װעסט אויסװאקסן און זוכה זײן
 צו דינען דײן פאלק און דײן לאבד —

 ישראל.
 קינדער אין דײנע יאדן האבן אין יענע
 שרעקלעכע טעג איבעדגעלעבט אלע מדר

 רי־גיהנוש אין די געטאס און לאגערן.
 זײ האבן אײנגעשטעלט זײעד לעבן צו
 גנבנען א שטיקל ברויט, צו דעדהאלטן
 די אױסגײענדיקע נשמות פון זײערע
 טאטע־מאמעם, בדידער און שװעםטער.
 און דו מײן טײער קינד, האםט דעד

 לעבט צו ד,אבן דעפ זכות, אז נאד צװײ
 טױזנט יאר גלות׳ האט אונדזער פאלק
 צוריק אויפגעבויט זײן אײגן לאבה גע־
 װארן א פאלק מיט פעלקער גלײך, װאס

 זיצט אויף אײגעגער ערד•
 זײ שטאלץ מיט דײן מאמען, װעלכע
ת און שפאנט א  האט אן אמתדיק ײדיש ה
 אויפן װעג, װאס איר מאמע האט אנגע־
 װיזן. זי האט דיר געגעבן א וועלטלעכע
 דעו־ציאונג, אבער נישט וױיניקעד — א
 ײדישע דעדציאונג. איז טאקע גישט קײן
 וװנדער, ווען זי האט פארגאנגענעם ױש־
 כיפור, פאד נעילה, געשטראלט פון פרײד,
 װען זי האט דיך געזען אין דער גרױסער
 פאדיזער שול פון רי דע לא וױקטואה
 אײנגעהילט אין דיין טליתל, צוזאמען מיט
 דײן שװעסטערל, זיד צושטופן צום בא־
 לעמער, פון פארנט צו זיין װאס נענטער
 פון ד.רב הראשי פון פראנקױיך, יהדב
 יעקב קאפלאן, כדי צו שטײן אונטערן
 טלית, װעלכן ער האט אויסגעשפרייט
 איבער די קינדערישע קעפלעך, זײ צו
 בענטשן• איז טאקע דעמאלט דײן טײעדע
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 אדיף דער פת־מצודה־פײערדנג פוגעפ אייגיקל פון חגה און משה
 װאפאנג אין תל־אביפ, פשפטעמפער 1985.

 מאמע געשטאנען פון װײטן און געשעפ־
 טשעט א שטילע תפילה, אז אירע קינדער
 זאלן יפארבלײבן ערלעכע און שטאלצע

 ײדן•
ר זזײנט מיט פולער דעדוןוײ י מ . ן ל ע  װ
 בנקײט פײערן דעם ױם־טוב פון דײן
 בר־מצװה און דיד בענטשן מיט אלע
 גוטע בדכות. קודם־כל — זאלםט געהערן

 אויף דער פר־מצוה־פייערונג פון מיכאל אייזנפערג, דאפ אײניקל
 פץ פאלטשע און ישראל אײזנפערג אין לאפ־אנזשעלעפ. זיצן פון
 לינקפ אויף רעפטפ: די פארפעלהער אכער, שנוד, ראזענפאן,
 פראגקא גאטליפ, אײזנבמרג, דער פאטער פונעפ פר־מצוה בחור —
 דוד אײזנפערג, מילשטיין, לעאן שערמאן, פישמאן, פרױ זאיאן, קראגעז•

ר א  ?גרשטן דור פון אן אמתדיקן שלומ, פ
ת און צום ר פון מלחמו  צום לעצטן דו
ר פאלק ע ח נ ו ד א א  דער מענטשהײט, פ

ד ישראל•  און פאד אונדזער לאנ

 משה זאלצמאנם בוד ״קאלאנעל זשיל״
 א גרויםע צאל ײדישע מענטשן זזאבן
 געהאט דאס גליק איבערצולעבן די צװײ־
ד די י  טע װעלט מלחמה און פילן אויף ז
 פליכט צו פאראײביקן אלץ װאס זײ
 האבן פארגעדענקט׳ װאם איז אמאל געװען
 און איז אוועק אין דעד אײביקײט. צו
 די מענטשן געהעדט משד. זאלצמאן, א
 ײדישער שרײבער, װעלכער שטאמט 0רן

 פוילן און װוינט איצט אין פאריז.
 מיט עטלעכע װאכן צוריק האב איך
 דערהאלטן זײן בוך געװידמעט ױסף עפ־
 שטײנען (קאלאנעל זשיל), דעם הע־
 ראישן ײד שן פרײהײט־קעמפער. דאם
 איז שוין דאס צװײטע ב ה װאם זאלצמאן
 ד,אט מיר צוגעשיקט. אין פדיערדיקן האט
ר באשריבן די לאגגיאריקע טועדין פון  ע
ד אין לזבלין — בעלא שפירא. דרך נ  בו
: י עה װ טו  אגב, אויך אנדעלע ארבעטער־
 בעריש קרעמפעל, לאה קוטשער און

 אנדערע
ך '(פאקטיש אדויסגע־  דאס צװײטע בו
 געבן, נאד אין 1980) איז װי כ׳האב
 פריער אנגעמערקט, דארף פאראײביקן
 דעם מוטיקן העלד ױסף עפשטײן, דעם

 מחבריס בן־עיר פון זאמאשטש. פאקטיש
בער גאד װײט  אבער גײט דאס בוך אדי
 די גרענעצן, װעלכע משה זאלצמאן האט
 זיך אנגעצײכנט. זײן גרויסער באגאזש
 פון װיסן װעגן דעם לעבן אין דעם פאר־
 מלחמהדיקן פוילן װעגן שפאניע אין
 די דרײסיקער יארן, און װעגן דעם
נגס־קאמף אין פראנקרײד אין  באפרײאו
ר היטלער אקופאציע״ ע  דער צײט פון ד
 בדײטערן אוים דאם בוך, װײט פון דעם

 טיטול.
 זאלצמאן הײבט אן מיטן באשרײבן
ג אין זאמאשטש, נ  די ײדישע באפעלקערו
ע־ ר די פארטײען׳ די ארג א ר שטעלט פ  ע
ט די גרויסע ג און דערמאנ נ  טער־באװעגו
, װעלכע די שטאט ידיאט  פערזענלעכקײטן
 ארויסגעגעבן. צװישן אנדערע דעלמאגט
 ער׳ אז פון דארט שטאמט דאזע לוקםעמ־
ױ  בורג, די באגאבטע דעװאלוציאנערע ט
 ערין אדן טעארעטיקערין. דארט האט די
 ליכטיקע שײן דערזען דעד קלאםיקער
ד י. ל. פרץ. ר ײדישעד ליטעראטו ע  פון ד
 עד שטעלט פאד די עקאנאמישע סי־
 טואציע׳ אלע פארטײען, װעלכע האבן

 דאן געװירקט און ספעציעל די סיטוא־
ג אי־ן נ  ציע פון דער ײדישער באפעלקערו
ר גײט דערנאך איבער צו די  פוילן. ע
 געשעענישן אין שפאניע, דעם קאמף קעגן
 פראנקא, די ראל פון וזיטלערן, .מוםא-
 לינין און די אזוי געדופענע דעמאקרא־
־ ג  טישע לענדער, װי יפראנקרײך און ענ
ד מיט זײער פאליטיק. דואדציק און  לאנ
ר דעם נישט  ימיט געפיל באשדײבט ע
יער און די  גלײכן קאמף פון די שפאנ
 אינטעדנאציאנאלע בריגאדע װי עם האבן
־ ו העלדיש אױםגעצײכנט ײדישע אנ י  ז
 טײלנעמער. די גאנצעע גאלעריע גײט
ר שטעלט  אדורד פאר אונדזערע אויגן. ע

י אינטער  אויך פאר די סיטואציע פון ד
 נירטע שפאנישע קעמפער אין די לאגערן
 אין פראנקרײך װו א גרויסע צאל ײדישע
, צופ סוף  קעמפער האבן זיד געפונען
ר װעגן די פדאנצויזישע  דעדצײלט ע
 פרײזזײט־קעמפער אין דער צײט פון דער
 אקופאציע. דא האבן זיך אויך אויסגע־
 צײכנט •פיל ײדן׳ וועלכע ד.אבן זײער
. די אלע אנגעגעבעגע  לעבן אװעקגעגעבן
 פאקטן און די מאטעריאלן דינען זאלצ־
 מאנען צו באװײזן די העלדישע טעטי־

 קײט פון עפשטײנען.
ע פדאבלע־ ל  זאלצמאן האט שטאף די א
 מען א סך ברייטעד צו באשרײבן און
ד דארף זיך צו דעט נעמען.  איך מײן׳ אז ע
 רחשע שנײדמאן (געטעבארג)
/ װארשע.  ״פאלקס־שטימע׳

 א שמועס מיט צפורה שפײזמאן פון דער ״פאלקםבינע,,
 וואם די בארימטע שוישפילערין דערצײלט
 װעגן אירע קינדערײאדן אין לובלין און
ד און װי  איר װאנדער־װעג אין רוסלאנ
 זי האט געשפילט ײדיש טעאטער אין א
ה צפורה שפײזמאנס ע ג א  סאװיעטישן ל
ג פון  ראל אין דער איצטיקער פארשטעל נ
נע ״א שפיל פאדן טײװל״ ר פאלקםבי ע  ד

 אין א פליטים לאגער אין װײטן רוס־
ה האט צפורד. שפײזמאן אנגעהויבן נ א  ל
ר גרויםיר  איר טעאטער־קאדיערע אי
 שוישפילערישער טאלאנט האט א תיקון
 באקומען אין די ליטערארישע קלאםישע
ר ״פאלקסבינע״. געבוידן ע  פיעסן פדן ד

ר אמאליקעד בארימ ע  אין לובלין, אין ד

 טער שטאט פון גאונים, פון ײדישעד קול־
ח ע ו ג ײדיש מייזיל צו ו  טור״ חלומט א ױנ
 אן אקטריסע. דער טאטע דער קדוש —
 ר׳ אברהס טענענבוים, א פארהארװעטער
ה א בעקעד און גרױסער ירא שמים.  ײ
 די מאמע׳ װעלכע האט געהײליקט זײן
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 ליבן נאמען און מיט שמע ישראל אומגע־
 קומען אויף קידוש ד.שם. זײ דײדן א־ר
: ״צפורה׳לע קרוין, שלאג זיך ארויס פ  א
 פון קאפ די נארישקײט. לעדן זיד פאר
 אן אקושערקע, זזעלף ײדישע מאמעס
 ברענגען געזונטע קינדער אויף דער
 װעלט, באמת א גרױסע .מצװה, און א
 גוטע פראפעסיע א1יך״... װי א גוטע יידײ
 שע טאכטער איז זי מכבד דעם פארלאנג
 פון די עלטערן,זי װערט אן אקושערקע.
 איר תשוקה צו דער בינע װערט אײנגע־

 קריצט אין הארץ, אין דער נשמה...

 װען די חורבךפלאמען צינדן ײדישע
 שטעט, לויפט א ײדיש קינד פון די גיה־
 נום־פײערן׳ וווי די אויגן װעלן טראגן.
 שמוגלט דעם גרענעץ קײן רוסלאנה זי
 װערט ארעסטידט און פארשיקט אין א
 לאגער גיטיארקע, אין דער געגנט פון
 סװערדלאװסק. דארט טרעפט זי אנדערע
 פליטים. פארװאגלט אין דער פרעמד, דער־
 שלאגן יפון יסודים און צער, דערמאנט זיך
 צפורה אן די םטרונעט װאס ליגן פאר־
 חתמעט אין איר הארץ׳ אין דעם כוח
ה י  הגבורה פון א ײדישן ניגון, א ײדיש ל
 זי ארגאניזירט א גרופע פון 6 אמאטארן
 שוישפילערס און ״מען גײט איבער די
 הײזער״ שפילן ײדיש טעאטער, מונטערן
 די אײנזאמע, טרײסטן די •געיאגטע מיט
 א יידיש װארט. עס העלפן רחל האל־
 פערין און איר מאן (די שװעסטער און
 שװאגער פון מגחם בעגין). זײ זאמלען
 פאלקלאר, פארשרײבן פון זכרון א ײדיש
 ליד, א מעשהלע׳ א פאעמע, א תפילזז.
 מען זעצט איבעד אויף רוםיש די אויפ־
 געזאמלטע ײדישע אוצרות און מען שיקט
 עם צןם ״ליטעראטורני קאמיטעט״ (בע־
 םער באקאנט אלס דער צענזאר). מען
 בעט בײ אים דערלויבעניש צו שפילן
 ״יעװרײסקי פארװײלונג־ײדיש טעאטער״.
ו א שװערן א  אין הונגעד און קעלט׳ נ
 טאג פראצע, טאפטשעט צפורה און איר

 געזעגענדנג-מסיבה
 דער פארבאנד פון פוילישע יידן האט
 פײערלעך געזעגנט זײן דינאמיש־אקטיװן
 סעקרעטאר קאפל מיזשריצקי, צי דער
 געלעגנהײט פון זײן באזוך־רײזע קײן
 ישראל, וװ ער װעט אויספירן עטלעכע
 שליחותן — װי א פארשטײער פונעם
 פארבאנד צום װעלט־צוזאמעגפאר פון
 ײדיש־פוילישע פארבאנדן, צוזאמען מיט
 יTישע קאצעטלער, פארטיזאנער, אויף
 אפצוצײכענען דעם 40סטן אנױוערסאר
 זינט דעם פיזישן נצחון איבערן נאצי־
 מאנסטער, װי אויד װעט ער זײן באטײ־
 ליקט אינעס װעלט־כינוס פונעם װעלט־
 ראט פאר ײדיש און יידישער קולטור
 אלס דעלעגאט פון היגן ײדיש־קאמיטעט.
 בײ דער אנװעזנהײט פון א גרויסן
 עולם חברים און פרײנד האט דער פרע־
 זידענט פון פארבאנד, קויאװסקי, דער־

 עפנט די מסיבד״

 טרופע אין בלאטעס, שנייען און זאװיע־
ע ליכטעלע. ש י  רוכעס, כדי צינדן דאס ^
 ״עס צעלייכטן זיך פארכמארעטע, פאר־
 מרה־שחורזזדיקע פנימעד, עם װערט אזױ
 גוט אויפן געמיט, װארעם אויף דער נשמה
 בײם קלאנג פון ײדישן ניגון״... דערצײלט
 צפורה שפײזמאן און איר קול ציטערט.
 אין לאגער געטיארקע האבןדיפארשיק־
 טע יידן געשאפן א מיניאטור־ײדיש שטע־
 טעלע. אין דער עלנטקײט, פײנלעכער
 זאדג און בענקשאפט צו דער משפחד״
 האבן די פליטים זיך געטוליעט אײנער
 צום צװײטן און אנגעהאלטן נאענטע

 קרובהשאפט, אפגעהיטן יידישקײט.
 צפורה שפײזמאן האט חתונה געהאט
 מיט א בחור פון גרוים יחוס׳ א בן ד.רב
 ױסף שפײזמאן, זײן פאטער הרב ר׳
 מרדכי שפײזמאן, ז״ל׳ א ריזשינער חסיה
 איז געװען פאר דרײ צענדליק יאר דער
 מרא דאתרא פון סעינט־פאל מינעסאטא.
 צפורה האט געבוירן א ײגגעלע. ״מיד
 האבן אים א נאמען געגעבן בן־עמי. אים
 אנגעטאן די קרוין פון ברית אברהם אין
 לאגער גופא, כדין וכדת משה וישראל..
 ער איז הײנט, בן־עמי שפײזמאן, א דער־
 פאלגרייכער אינזשעניער אין װאשינג־
 טאן. ער קאן תורה, רעדט א פליסיקן
 יידיש און א טאטע פון צװײ קינדער,
 װאס לערגען אין א ישיבה״ — דערציילט
 מיט פרײד און שטאלץ צפורה שפײזמאן.
 אין דעם שיקארסקי־סטאלין אויסטױש,
 װערט א צאל ײדן דערלויבט זיך אומ־
 צוקערן קײן פוילן. צפורה און איר מאן
 קומען קײן לאדזש. דער חורבן פון יידישן
 פוילן איז א טראגישע װידקלעכקײט.
 נישט פארבליבן קײנער. לובליגער יידן,
 צװישן זײ צפורהס עלטערן, א שװעס־
 טער, זײדע און באבע׳ א משפחה פון
 הונדערטער — אלע זענען אומגעקומען.
 קײן לאדזש קומט דער דיכטער און
 דערצײלער יצחק יאנאסאװיטש, די גרוי־
 סע שוישפילערין אידא קאמינסקא און

 פאר קאפל מיזשריצקי פון
 נאכן דערלאנגען כיבוד, האט דער בא־
 קאנטער געזעלשאפטלעכער עסקן פישע־
 לע בראנשטײן, איבערגעגומען די טאסט־
 מײסטערשאפט און גערעדט װעגן די
 ברכהדיקע אקטױויטעטן פונעם באערטן
 סײ פארן פארבאנד, װי בכלל פארן ישוב.
 דאס ערשטע װארט האט באקומען דער
 זשורנאליסט מרדכי קויפמאן, װעלכער
 האט ארויסגעהויבן די שעפערישקײט פון
 קאפל מיזשעריצקי אויף א סך ארבעט־

 געביטן,
 מיט געלונגענע אפשאצונגען װעגן
 דעמ באערטן און זײנע טרײע אקטױױ־
 טעטן לטובת הכלל, זענען ארויסגעטרעטן
 סאניע טיטױן, שמואל צעסלער, פרענקל
 פרידא האכבערגער, מלך פרידמאו, זשיא־
 מע קאפלאן, אברהם ראוכװערגער, זיי־

 דארף, האלפערן.
 דער טאסטמייסטער בראנשטיין האט

 עטאבלירן א שול צו לערנען דראמע.
 לערנט דארט צפורה שפײזמאן. צוזאמען
 מיט אידא קאמינסקא, שפילט שפײזמאן
 ײדיש טעאטער םאר די צוריקגעקומענע.
 נאך יארן פון שװערן געראנגל, קומט
 צפורה שפײזמאן און די משפחה קיין
 נױ־יארק, אין יאר 1955. זי שליסט זיך
 אן דער ״פאלקסבינע׳/ וװ זי צײכנט זיך
 אוים פאר די לעצטע 28 יאר. זי שפילט
 אויף דער ײדישער בינע אין קאנאדע,
 פאריז, ישראל. באקומט א פרייז פאר
 דער ראל פון דער מוטער אין שלום־
 עליכמס פיעסע ״סטעמפענױ״. אין 1974
 האט צפורה שפײזמאן געוװנען דעם אבי־
 פרייז פאר אירע ראלעס אין ״די כתובה״

 און ״שװער צו זײן א ייד״.
 אין דעם טעאטער־סעזאן פון 1984
 אין דער ״פאלקסבינע״ שפילט צפורה
 שפײזמאן א װיכטיקע ראלע אין דער
/ װאס איז  פיעסע ״א שפיל פארן טײװל׳
 שטארק געלויבט געװארן פון דער ײדי־

 שער און ענגלישער פרעסע.
 אחוץ אן אקטריסע איז צפורה שפײז*
 מאן זײער אקטױו אין אמעריקאנער יידי־
 שן לעבן. אין דעם ײדישן געריאטריק־
 צענטער פון לאגג אײלאנד, האט צפורה
 שפײזמאן ארגאניזירט קלאסן אין ײדיש
 פאר די נישטײידישע ארבעטער װעלכע
 העלפן די ײדישע זײדעס און באבעס.
 זי האט עטאבלירט א קלוב פון 65 מש־
 פחות, װאס האבז אדאפטירט די אל־
 טיטשקע און קומען זײ מגקר זײן. יעדן
 פרייטיק בײטאג װערט געפראװעט פאר
 די זקניס א עונג שבת, מיט קידוש, זמי־

 רות און שבתדיקע סעודה.
 איך פרעג ״וװ נעמט איר דעם כוח,
 די צײט פאר אזוי פיל אקטיװיטעט ?״
 פארזשמורעט צפורה שפײזמאן אירע
 קלוגע אויגן און זאגט: ״געלויבט דעם
 אײבערשטן פאר מײן.מאן ױםף שפײזמאן,
 א טייערער ייה װאס העלפט מיר פיל
 ארויס״. מרדכי ב. גראניט

 בוענאס־אײרעס
 געמאכט א רעזומע פון די באגױסונגען.
 צום סוף האט דער באערטער געהאלטן
 א לענגער געזעגענונגס־װארט, דאנקענ־
 דיק אלע חברים פאר דעש װאס זײ האבן
 געזאגט. דערבײ האט ער געשילדערט
 זײנע נשמה־איבערלעבונגען, פארבונדע־
 נע מיט דער איצטיקער רייזע קיין יש־
 ראל און קײן לובלין, זײן געבוירן־שטאט.
 אין רירנדיקע װערטער האט ער געזאגט:
 — איך װיל זײן אױף קבר־אבות אין
 דער שטאט, אין װעלכער זײ האבן גע־
 לעבט און זײערע לעבנס זענען פאר־
 שניטן געװארן, צוזאמען מיט מײן מש־
 פחה און מיט אלע יידן, כדי צו בײגן מײן

 קאפ פאר זײעדע קברים.
 די באקאנטע פאלקס־זינג;ערין, פרױ
 פײפערמאן, האט אויפגעזונגען צװײ צו־
 געפאסטע יTישע לידער, ווערנדיק אפ־

 לאדירט פון די צוהערער.
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 לאה קורים ז״ל
 (דבריפ על קכרה)

 כהלם נפלה הידיעה, שהלכת לעולמים.
 ידענו על מחלתן־, אבל קיװינו שתבריאי

 ותחזרי לחײם תקינים.
 באנו לבית־הקברות בנחלת־יצחק, על
 קברך הרענן, להפרד בדרכך האחרונה.
 דזברים, ידידים בני עידך לובלין. את
 לאה, אהבת אנשים, אהבת אותם באשר

 הם.
 עלית ארצה במחצית שנות העשרים.
 עברת את כל חבלי הקליטד,, כפי שעברו

 אותם כל החלוצים באותה תקופה.
 זוכרים את דמותך — זקופה, סוערת,
 עליזה, עם חױך לבבי, המקרינה סביבך
 אװירה תרבותית, חמימות ורצון טוב.
 פתאום המחלה האירמה לקחה ממך את

 המחשבה והצלילות.
 לפני חודשײם בקרתי אותד במוםד,
 בתקוה ובציפיה לפגוש אותך במצב ױתר
 טוב — אבל לשװא. כל הזמו הײת בכסא-
 גלגלים. המחלה האיומה שניצחה את
 הגוף, לא יכלה לנפש עירנית ורגישה.
 אנו עומדים אבלימ על קברך של אשה,

 שרכשה הערכה והוקרה רבה.

 בתקופה שלארגון שלנו לא היה חדר
 לקיים את פעולותינו, התקיימו הישיבווז

 והפגישות בדירתך כתל־אביב.
 תנײד הצטײנת בהכנסת־אורחים נפ־
 לאה ומאירת פנים. הײת גם פעילה ב־
 וױצ״ו, נכונה תמיד לעזור לזולת. כמו כן
 ידעת למצוא שפה משותפת רלטפח ידידות
 וחברות טובה. בתפקיד גזברית ואחר כך
 כנשיאת כבוד של הארגון, עשית זאת

 בצורה נאה ובמסירות.
 יוצאי לובלין בישראל ובתפוצות מר־

 כינים את ראשם על קברה של בת־עיר
 ױדידה נאמנה.

 תהיה נשמתך צרורה בצרור החײם.
 מתי דורן

 א טרײע, געזעלשאפטלעכע
 טוערין - לאת קורים

 איז א שװערער לאגע פאר אונדזער
, ב נער ארגאניזאציע אין תל־אבי בלי  לו
 װען די קאסע איז געװען לײדיק און
ר גײ־געװײלטער קאמיטעט האט אין ע  ד
־  יאר 1966 נאר־װאס אנגעהױבן אײנ
 שטעלן די ארבעט, האט צװישן דער
 קלײנער צאל אקטיװע טוערס, זיך גע־
 נומען אויסטײלן די געשטאלט פון לאה
ה נאד איר פארשטאר־  קוריס. אן אלמנ
 בענעם מאן מיט יארן פרלער, װעמען זי
על גוט אר מאטערי  האט אזוי פארערט, נ
ומען מיטן  סיטואירט, האט זי זיך פארנ
דל פון  אנפירן מיט א גרויס הורט־האנ
 פרוכטן און גרינװארג און גלײכצײשיק
 געװען אנגאזשירט אין אקטיװער טע־
בת װיצ״א, אינעם קאמיטעט  טיקײט לטו
 פון די צה״ל־סאלדאטן און אנדערע אד־
 גאניזאציעס. דאך האט זי גענומען אויף
 זיך דעם עול און פליכט צו פירן אויך
־ ם פון דעד לאנדסמאנ י נ י נאנס־ענ  די פי
 שאפט. אפשר דערפאר װאס די קאסע
 איז געװען ליידיק, האט זי זיך געשטעלט
 פאר אן אױפגאבע אלץ צו טאן, אז די
 ארגאניזאציע זאל האבן מיט װאס צו

 דיספאנירן.

 איר זארג פאר דער געזעלשאפט, איר
נטער־  אנטײל אין אלע זיצונגען און או
 נעמונגען, און דער עיקר — איר גאסט־
טלעכקײט — זענען געװען א שם־  פרײנ
נדזערע לאנדסלײט. א סך  דבר בײ או
ו דער־ י  יארן פרלער, אײדער מיר האבן ז
, ב  שלאגן צו אן אײגן וױנקל אין תל־אבי
 איז די וװינוגג פון דער פרוי קוריס אויף
, געװען ב  שדרות בן צױן 26 אין תל־אבי
 א הײם פאר די לובלינער. בײ איר זע־
 &ען אפגעהאלטן געװארן די זיצונגען
טעט; זי האט גאסטפרײנטלעך  פון קאמי
נדזערע טוריסטן פון  אױפגענומען או
ד און צו יעדן אײנעם זיך בא־  אױסלאנ
 צויגן מיט א סך ליבשאפט און װארעמ־

 קײט.

ש פון א גרוי־ א ר  זי איז געשטאנען ב
ג פון װיצ״א אריס־ נ  סער אונטערנעמו
רך עלטערע  צוארבעטן טעפיכער דו
יסגאבן איז  מענטשן. אין די װיצ״א־או
ט געװארן איר נאמען, בא־  אפט דערמאנ
, איבערגע־  זאמען מיט די פארדינסטן
 געבנקײט און אחרױת. אזוי אויד —

 איר כסדרדיקע זארג פאר די צה״ל־
 זעלנער.

 לאה קוריס האט עולה געװען פון
־  לובלין קײן או־ץײשראל אין די צװאנ
 ציקער יארן און פעסט זיך פארװארצלט
 אין לאנד. איר יחוס־בריװ האט זי גע־
 צויגן פון דער באקאנטער משפחה נאמ־
־  בערג (בארימטער שרײבער און פובלי

. (  ציסט ש. ד. נאמבערג
 איר ערלעכקײט, פשוטקײט און אח־
ל ט דינען װי א בײשפי  רױת, האבן געקענ
בת הכלל.  פון אויפריכטיקער ארבעט לטו
 לײדער, אין די לעצטע 3 יאר, האט זי
 געליטן פון א שװערער קראנקײט, ביזן
 פארלידן דעם זכרון. און װי ס׳געשעט
 אפט בײ אזעלכע מענטשן, װאס האבן
ט דער געזעל־ ע מ ^ ו ע  א גאנצן לעבן ג
גע־ — װערן זײ דודך דעד זעלבער. ט פ א  ש
 זעלשאפט פארלאזט גראד װען מען
 איז אין א נױט. אזא איז אויך גע־
 װען דער גורל פון ל־אה קוריס. נישט צו
־עיר האבן זי בא־ י ד און בנ  פיל פרײנ
ר הײל־אנשטאלט. ע ב י ב א ־ ל  זוכט אינעם ת
 אבער די װאס װייסן װעגן איר גע־
 בענטשטער טעטיקײט, װעלן זי נישט

 פארגעסן.
 לאה קוריס איז אן שום ספק געבליבן
 דער סימבאל פון א טרייער געזעל־
 שאפטלעכער טוערין, װאס קודם כל
 האט זי אינזינען דעם כלל, ערשט דער־

ה י  נאך — דעם אײגענעם א
 דוד שטאקפיש

* 

 יענטאלע אײזענבערג -
 מײן ײדישע מאמע

ת תשמ״ה, דעם ב  דינסטיק, כ״ט ט
 22סטן יאנואר 1985, איז נאד לאנגע
פטר געװארן מײן  און שװערע לײדן נ
 מאמע יענטאלע אײזענבערג — די עלט־
 סטע מאמע פון דער שארית הפליטה,
 נאך דעם גרויסן חורבן. צוזאמען מיט
 איר מאן משהלע אײזענבערג ז״ל און
 אירע קינדער, האט זי אדורכגעמאכט
 דאס געטא אין לובלין, אויף דער נאד־
ע גאס. דערנאך האט מען אונדז  סטאװנ
 אריבערגעפירט אין קלענערן געטא אויף
 גראדזקע, און צום לעצט — אין מײדאן
. װען די דײטשישע רוצחים  טאטארסקי
נער  האבן ליקװידירט דעם לעצטן לובלי
, איז מײן ן טאטארסקי א T י  געטא אויף מ
,  מאמען געלונגגען זיד ארױסצובאקומען
m ,דורך די דראטן, קײן בראנאוױץ 
 ס׳האט איר אויסבאהאלטן דער פאלאק
 קאספערעק, אונדזערס א פרײנד. זי האט
 געבאקן פארשידענע געבעקסן, װעלכע
יפט אויפן פוי־  דער קריסט האט פארקו
ק דעם איז מײן  לישן טארג און א דאנ
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 יענטאלע אייזענכערג ע׳׳ה

 מוטער געלונגען איבערצולעבן היטלערן,
יקל מאשע, דאס  באזאמען מיט איר אײנ
 אײן־יאריקע קינד פון איר טאכטער און
 מײן שװעסטער ריװטשע ע״ה, װעלכע
 האט זיך געפונען אין ראדאמער געטא
 און פון דארט דעפארטירט געװארן קײן
 אוישװיץ. מײן מאמע האט אלץ געטאן,
נ־  נישט געקוקט אויף פארשידענע דראו
 גען און שאנטאזשן, זי זאל אפראטעװען

 איר אײניקל.

 נאכן פארענדיקן די מלחמה, האט די
 ערשטע קײן לובלין זיך אומגעקערט מײן
 שװעסטער ריװטשע. די מאמע האט אלץ
 געטאן, כדי זי צו שטעלן אויף די פיס.
 נאד דעם װי אויך איך בין געקומען קײן
 לובלין, נאכן אדורכמאכן עטלעכע לא־
 גערן, האט דאס געגעבן קוראזש מײן
 מאמען װײטער אנצוגײן מיטן לעבן פאר
 אירע קינדער — און נישט נאר פאר
 זײ. זי האט געבאקן, געקאסט און א
ב  דאנק דער אפענער טיר, איז די שטו

 תמיד געװען פול מיט אורחים.

 אבער אויד אין נאכמלחמהדיקן פוילן
 זענען מיר געװען עדות פון שארפע
 אנטיסעמיטישע עקסצעסן, װאס זײער
נקט איז געװען דער קעלצער ־פו  קרױן
 פאגראם. מיר, די קינדער, זענען די
 ערשטע אװעק קײן דייטשלאנד, כדי פון
 דארט זיך לאזן אין װײטערדיקן װעג.
 דערנאך איז אױך די מאמע געקומען צו
 אונדז. װי תמיד האש זי מיטגעפירט מיט
 זיד דאס סידורל און תהילימל. פון
 דײטשלאנד איז זי געקומען צו די קינ־

 דער אין לאס־אנזשעלעס.

 מיר האבן זי גערופן מיטן געצערטלטן
 נאמען ״מאמעשי״. זי איז טאקע געװען
 די באשיינונג פון דער גאנצע משפחה.
 IS אינטעליגענטע פרױ, מיט א גוטן
 כאראקטער, האט זי משפיע געװען אויף
 די קינדער און אײניקלעך. פאר די 26
 יאר, װאס זי איז מיט אונדז געװען אין

 אמעריקע, איז די באבעשי בײ זײ גע־
 װען די העכסטע אויטאריטעט אין דער
 משפחה. אין די יארן פון איר קראנקײט
 און שװערע לײדן, האט זי יעדן באזו־
 כער תמיד אויפגענומען מיט א שמײכל
 און א שײן מעשהלע. און טאקע מיש
 אזא שמײכל אויף די ליפן, האט זי אויס־

 געהויכט איר נשמה.

 אין דער לוױיה האבן זיך באטײליקט
 אלע לובלינער פרײנד און באקאנטע אין
 לאס־אנזשעלעס. הרב מאיר האט אין זײן
 הספד זיך אפגעשטעלט אויף דעם בא־
 טײט פון דעדגײן צו אזא הויכז עלטער,
 װי דאס איז געשען מיט דער פארשטאר־
 בענער. פון דער משפחה (זון, שנור,
,  אײדעם, אײניקלעך און אוראײניקלעך)
 איז אװעק גענומען געװארן אונדזער

 באשײנונג, אונדזער קרוין.

ק! דענ  כבוד איר ליכטיקן אנ

 ישדאל אײזענכערג,
 לאם־אנזשעלעס

ם אדמציילן (פישל גולדבלט) ק י ל  פ
 נפטר בױם 5/7 1985, בחולון.

 פליקס אדמצ׳יק, בנם של ברוך ולובה
 (מבית בינדו־), נולד בױם 12/3 1906,
 בלובלין. גמר בי״ם תיכון למסחר ע״ש
 פטר. הגיע ארצה בשנת 1957 והתײשב
 בחולון עם רעײתו ובתו. את השואה עבר
 ברוסיה הסובײטית, שם סײם אינםטיטוט
 לפדגוגיה והיה מורה למתמטיקה בבי״ס

 תיכון בבריה״מ״ בה שהה 7 שנים.

 בארץ עבד כל הזמן בבנק פ. ק. או.
 בתל־אביב, משם יצא לפנסיה. בשנים

 האחרונות סבל ממחלת לב.
 השאיר אשד״ בת נשואה ושלושה נכדים.

 נכבד את זכרו.
 דוזה אדמצ׳יק

 רחל בלאנק (מושקאטבליט) ז״ל
ב איז אין עלטער פון 79  אין תל־אבי
 יאר נפטר געװארן רחל בלאנק, פון דער
 הײש מושקאטבליט. א לובלינער יידישע
 טאכטער, װאס דער ביטערער גורל האט
 איר באשטימט אדורכצומאכן שבעת מדו־
 רי גהינום אין ז־י יארן פון דער צװײ־
 טער װעלט־מלחמה. אין מײדאנעק זע־
 נען אומגעקומען איר מאז מיט זײערע
 צװײ קינדער. רחל איז באפרײט גע־
 װארן אין בערגען־בעלזען און זיך בא־
 זעצט אין ישראל. זי האט זיד באטיי־
 ליקט אין אלע אונטערנעמונגען פון
 דער לובליגער לאנדסמאנשאפט און די
 טראומע פון דער שואה האט איר בא־
 גלײט נאך א סך יארן, װײל די טרא־
נגען פון דער חורבן־  גישע איבערלעבו
 תקופה האבן אויף איר געלאזן טיפע

 שפורן.

ק! ד איר אנדענ  כבו

 סערקע ברײטער ע״ד׳
 דעם 17טן יאנואר 1985, אין אין
 מאנטרעאל געשטארבן מײן מומע (דעם
 טאטנס א שװעסטער) סערקע ברײטער
 (פון דער הײם מעסיגגער). געבוירן אין
 פולאװ, אבער אלע אירע יארן געלעבט
 אין לובלין, אױפן רינעק. זי איז געװען
 די פרוי פון אלי ברײטער ז״ל, װאס איז
 נפטר געװארן מיט עטלעכע יאר צוריק.
 דער פארשטארבענער מיט זײן פרוי זע־
 נען געװען פון די ערשטע מיטגלידער
 פון דער לובלינער ארגאניזאציע אין
 מאנטרעאל. אין די לעצטע יארן איז
 סערקע געװען קראנק און נאן־ שװערע
 לײדן — אװעק אין דער אײביקײט. זי
 האט פאריתומט צװײ זין, שנורן, א טאכ־

 טער, איTעם און אײניקלעך.
 זאל איר די ערד גרינג זײן.

פ ברײטער, מאנטרעאל ע  פ
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 שבתאי גולדשמידט ז״ל
 אבא זכרונו לברכה נולד בלוגלין ב־
 שנת תרע״ח (1918), למשפוזה עניה וכבר
 בגיל צעיר יצא לעבוד, כדי לעזור בפרנםת

 הבית.
 אחױ ױסף ז״ל הצליח להצילו יחידי
 ממלתעות הנאצים ימ״ש ועלה עם אמא
 בשנת תש״ז לארץ הקודש. פרנס את

 המשפוזה כױרד־ים באנױת.
 אבא היה אדם טוב שתמיד וזיפש ל־

 עזור לחבריו ולבני־נישפחתו.
 אחרי שחזרתי בתשובד., התחיל מעט־
 מעט גם הוא לוזזור בתשובה. התחיל
 להניח תפילין והיה מבקר אצלי תכופות
 בשבתות, ללכת לבית־הכנסת לזזתפלל,
 כמו־כן, בכל סדרי הפסח, היה בא להש־

 תתף יחד בסדרים על טהרת הקודש.
 בתקופה האחרונה היתה לו שלװה נפ־
 שית. אמא מספרת, שכשראתה אותו ב־
 רגעױ האחרונים, הױ פניו שלװת ושקטות,

 ללא כאב.
 על מצבתו כתבנו: ״שמח זבולון ב־
 צאתך״ — פה נקבר אדם טוב. והאמת

 שאת אבא כולנו זוכרים רק לטוב.

 הבן קלמו

 גינה הורוביץ ז״ל
 נולדה בכ״ט חשון תרס״ט — 23.11
 1908, בלובלין, פולין. עלתה ארצה בש־

ת תרצ״ו, 35..14.10.  נ
: ח׳ תמוז תשמ״ד — 7.7.1984. ה ר ט פ  נ

 בת 76 במווזה.
 הסתלקותה לא באה לפתע. לא בחתף

ו גינה.  נלקחה מאתנ
 מחלה ממושכת התישה את כוחה וסח־
ות של נ ה את חױנױתה בשנים האחרו  ט
 חייה. המחלה העיקה לא רק על בני מש־
 פחתה הקרובים בױתר, אלא גם על כל
ב והױ עדים לדעי־  אלה שהיכרוה מקרו

 כתה האיטית.
 גינה הגיעה ארצה ב־1935, חײתה ו־
ת ו כחמישים שנה. מראשי  פעלה בתוכנ

 צעדיה בקיבוץ, גילתה כושר מופלא של
ת ש־ , למרו ו ת והתערות בתוכנ  השתלבו
יכת התנועה בחו״ל, אלא  באה לא כחנ
ח ז״ל, שהיה ב ר ו י ה ב  כחברתו של צ
ו ובאלו הימים מלאו י קיבוצנ נ  מראשו

 20 שנה למותו.
 מדוע כה העריכו את גינה בקיבוץ י
 הײתי יכולה לצײן כמה קװי אופי בול־
 טיט, שתרמו למעמדה החברתי האיתן
. בראש וראשונה בלטה גינה ו  בקירבנ
ת לב, בנועם הליכו־ נ ו בתב ס ו ײ ח ־ ת מ כ ח  ב
 תיה ובהופעותיה השקטות, שמעולם לא
ת חפוזות. בתפקידים ש־ בו בו  נגררו לתג
ות, מסירות  מילאה גילתה גיגה נאמנ
נות בקי־  והתמדה שקטה. בשנים הראשו
ת ב־ כך שנים רבו ת בגדים. אחר־  סנאי

 חינוך — כגננת.
 פרק יפה בחייה רקמה גינה בחברת
 הילדים. בעת ובעונה אחת נרתמה לש־
 לוש משימות, שהן מרכזױת בחײ היל־
ם: הקימה את משק הילדים, טיפחה  די
 אותו ועבדה בו. הפכה אותו בחריצות
את הילדים, נת חמד, להנ ה לפי נ בתבו  ו

 ההורים והמחנכים שלא פסקו מלבקר בה.
־  עבודתה עם הילדים היתה דוגמא לפעו
r וחשה את המידה w r .לה חינוכית 
נה בין טיפולה שלה בדברים הק־ כו  הנ
 שים והלא נעימים וביז הטיפול והאח־

 דױת שהעבירה לילדים.
תה את ספ־  בחלק השני של ױמה, בנ
ת הילדים וספריית המחנכים. צעד ײ  ר
 אחר צעד גדל המפעל. ארונות ספרים,
ות קדמו את פני נ  תמונות, משחקים ועתו
 ילדינו בבואם לספרײה. הכל מםודר ב־
 טוב טעם, מושך את העין והלב והילדים
 לומדים לשבת בניחותא, להתפרקד על
 המרבדים (שגינה אירגנה, ריפדד., רק־
לבלות עם הספ־  מה וקישטה במו ידיה) ו

ה בפניהם. ח ת  רים והאוצרות שגינה פ
ות מקרי־ נ  גינה לימדה את ילדינו להי
 אה בצװתא כשהאװירה שיצרה, משכה
 אותם לחזור ולהשתקע בעולם זד,. גינה
 שוחחה עמם על קריאתם, ביקשה את

נותה וביחסה  תגובותיהם והם חשו ברצי
 האוהד אליהם.

 היא גילתה ענײן רב בכל עולמם וב־
 שיחותיה עש המחנכים ידעה לספר הר־

ה ל י  בה על כל ילד ו
 גם עזרתה למחנכים עצמם היתה גדו־
ת הנושאים נ כ ה  לה. היתה הקלה רבה ב
 הלימודײם, שגינה, בעלת הנסױן הרב,
ת כל בקשה ומסײעת בכל יכולתה. א ל מ  מ
ת החגים. גינה  ופרק נוסף היה בהכנ
ד  ידעה יפה להכין הצגות עם הילדים. תמי
ת קבוצת ילדים ולעבוד אי־ ח ק  הסכימה ל

 תה — והתוצאה היתה מוצלחת.
 גינה דרשה שלימות — וזו משימה
־ תם פו ו נ  קשה בעבודה עם ילדים. סבל
בעקבױת לא ת ו ו  קעת מהר וגינה בעקשנ
 ויתרה. התוצאה הצדיקה את גישתה ול־
ו אליה המחנכים עוד ועוד שתםײע.  כן פנ
י בעולמש ם מרכז  וכך תפסה גינה מקו

 של הילדים ובעולם המחנכים.
ת אין ױ ת פ כ א בע מ ה שעשתזז, נ  כל מ

 קץ•
ות. היא תר־ ה היה ידע רב באמנ נ י  לג
ת בנשפי הקיבוץ, היתה עוזרת  מה רבו
ת בטעם רב. ו ש ו ב ל  ומײעצת, ומתאימה ת
יק  בחײה הפרטײם TOT גינה להענ
ט בו ־משפחתה בית חם ואף לקלו י  לבנ
לטפחה ולהגיע עמה  את אורנה, לגדלה ו

ה רבה. להבנ תפת ו  לשפה משו
 עפרה, ױסי והנכדים הױ כל מעײנה.
 עוד זכור הצחוק שבקע כלחדחז של גינה
 בשבתות, בעת ארוחת הארבע המשפח־

 תית, וגינה ידעה אז לצחוק.
 בעת מחלתה הארוכה, זכתה גינה לטי־
 פול מסור מצד כל הסובבים אותה, אך
 מרגוע לנפשה היה לה בטיפולם הצמוד
 והמסור של עפרה וױסי, ורק עם ברכת
 ״לילה טוב״ שלהם, הלבה לישון רגועה.
ױעל פורת . ן מו רדי ה ו  חנ

 שרה רוזנבוים ז״ל
 (לבית זילברמן)

 נולדה בלובלין בשנת 1911, להורים רײ
 חמה ור׳ יהודה זינדל זילברמן, אשד גרו
 ברח׳ גרודזקה 7. אביה היה ראש ״ישיבת
 חכמי לובלין״ ולאמא רוחמה זילברמן היתה

 מכולת. םבתא שלד., תמר, היתה מײלדת.
 כל השנים שרה היתה פעילה במפלגת
 פועלי־צױן שמאל. יותר מאווזר נסעה ל־
 װרשה, כדי ללמוד תפירה ושם גם עבדה.
 את װרשה עזבה עם פרוץ המלתמה וברחה
 לברית־המועצות. שם התחתנה וילדה את

 בנה הבכור.
 לאחר המלחמה, בשנת 1947, בערב פסח,
 עלתה לארץ־ישראל. שנה אחת הספיקה
 לחױת עם ההורים בירושלים, אך לרוע
 המזל, ההורים רוחמה ויהודה זילברמן,
 שעלו לארץ ב־1932, נהרגו בביתם, בזמן
 מלחמת השחרור, בעת הפצצה. שרה נש־
 ארה עם משפחתה הקטנה. בינתײם נולדו
 לה בת ובן, אך קשה היה לחױת בירושלים.
 בשל האסון שפקד אותה, עברה לגור בתל־

 אביב, ליד אחיה נחמן זילברמן.
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 שרה רוזנבױמ ז״ל

 כל השנים בתל־אביב היתה פעילה במק־
 הלה של ה״ארבעטער־רינג׳/

 נפטרה ב־כ״ב חשון תשמ״ה, ב־17 בנו־
 במבר 1984.

 יהי זכרה ברוך!
 הבת פנינה גולי־רוזנכאופ

* 

 רות װקםמן ז״ל
 בשנת 1934 הגיע מארץ־ישראל ללובלין,
 בן עירנו אליעזר וקםמן, כדי לבקר את קרו־
 בױ. באחת חמסיבות הכיר את רות זילבר־
 בלום — בחורה עליזה, סוערת, בלונדיגית,
 יפהפיה. היא היתה חניכת ״השומר הצעיר״,
 יחד עם הלה ואםתר זינגר, שיפמן (בעלי

 צדק) ואחרים.
 רות נולדה ב־1912. בשנת 1936 עלתה
 ארצה, בכדי להגשים את שאיפותיה ולהת־
 חתן עב״ל. בארץ הקימו משפחה בתל־אביב.

 נילדי להם שתי גנות.
 באחד הימים הגיע ױם המר והנמהר שבו

 נקטפו חײה הרעננים של אחת הבנות,
 שנפצעה קשת בתאונת־דרכים. היא אושפזה
 בבית־חולים ונפטרה באחד המוםדות. עקב
 התאונה, ירד על המשפחה אסון, ששבר את

 ליבה של האמא, שהפסיקה לתפקד.
 בוס תנחומים למשפחד..

 יהי זכרה ברוך.
 מתי הווץ

* 
 פײגאלע זימער (ברײטער) ז״ל

 א חשובע און איבערגעגעבענע טועדין
 פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט, קא־
־  סירערין פון דער פרויען־גרופע אין מאנ
 טרעאל, איז דעם 25סטן אפריל 1985
 אװעק אין דער אײביקײט. זי האט תמיד
 ארויסגעוױזן א סד אינטערעס און זארג
 פאר די לובלינער לאנדסלײט. נאך פאר
 דער מלחמה, האט זי נישט פארגעסן, אז
 אין לובלין זענען געבליבן אירע קרו־
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ד און שכנים. נאך דער בא־  בים, פרײנ
 פריױנג, האט זי זיך פארנומען מיט די
 פריש געקומענע קײן קאנאדע און זײ
 באזארגט מיט ארבעט און מעגלעכקייט

 צו בלײבן אין לאנד.
 זי איז געװען א שװעסטער פון מײן
 פארשטארבענעם פאטער און תמיד
 ארויסגעװיזן א סך װארעמקײט פאר
 דער משפחה. זי האט פאריתומט א מאן,
 א טאכטער דזשא זימער, פון דער הײם
 צימרינג (געבוירן אין לובלין) און א

 זון, אײניקלעך און אור־אײניקלעך.
ק! דענ  כבוד איר אנ

 פעפ ברײטער, מאנטרעאל
* 

 מוניק (משה) לדרײר זי׳ל
 חבר וידיד יקר היה. הוא נולד ב־1913
 בלובלין ונפטר בקיבוץ מענית של ״ה־

 שומר הצעיר״, ב־11.7.1984.
י 55 שנים ב־  את מוניק הכרתי מלפנ
 לובלין. היה חבר נאמן, ידיד לכל מקו־
 רבױ, פעיל בתנועה ובחלוץ וכ־5 שנים

י עלותו לארץ.  בקיבוץ בהכשרה, לפנ
 עליה לארץ לפני מלחמת העולם ה־
 שניה, היתה קשה בױתר, ולא כל שכן

. טלטולים רבים עברו  — התאקלמותו
 עלױ, עד שהגיע למקום מבטחים —
 לקיבוץ מענית. אחרי קליטתו והתאק־
 למותו, הקים משפחה בישראל והיכה
 שורשים ענפים. ולא מעט — הודות
 לעזרתה הנאמנה והטובה של רעיתו

 גיזה.
 מוניק היה עובד חרוץ ונאמן — עם
 שתי ״ידי זהג״. כולנו, בלי ױצא מהכלל,
 אהבנו להיות במחיצתו ולעבוד אתו

 ביחד.
 מוניק היה איש חביב ובעל הומור

בה!  טבעי והתחבב על כל הסבי
 לא מעט סבל ספק בחיױ — גם בחוץ
ת  לארץ — אבל גם עבר הרבה תלעו

! ו  ומרורים פה, בארצנ
 הודות לעקשנותו ומרצו הרב, תמיד
 התגבר והמשיך את פעלױ — עד ה־

 סוף.
ך!  יהיה זכרו ברו

ב  י. דמכין, תל־אבי
* 

 חיהלע קאראנא ע״ה
 דאס לעבן פון חיהלע קאראנא איז פון
 איד פרלער ױגנט געװען א לעבן פון
 ארעמקײט און נויט. איר פאטער, ר׳
 איטשע מאיר, א חסידיש־לומדישער ײד
 אין לובלין, האט געצויגן א קארגע פר־
 נסה פון לערגען מיט עלטערע בחורים.
 חיהלע האט גאר פרי געמוזט אנהײבן
 ארבעטן, כדי צו מילדערן די נויש פון
 דער הײם. נישט האבנדיק קײן אפיציע־
 לע בילדונג, האט זי זײער א סך גע־
ט; זי האט זיך פארטיפט און פאר־  לײענ
 טראכט אין דעם אומגארמאלן מצב פון
 ײדישן פאלק און אין דער ספעציעל
 שװערער לאגע פון יידישן ארבעט־
 מענטש. דאם האט זי געפירט צו די לינ־
 קע פועלי־צױן, צו װעלכער זי האט זיר
 גאנץ פרי אנגעשלאסן. זי האט פעסט
 געגלויבט אין די אידעאלן װאס די בא־
 װעגונג האט געפרעדיקט און איז גע־
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 װען צװישן די װײניקע, װאס האבן זו־
 כה געװען צו ״פארװירקלעכונג״, עולה
 זײענדיק קײן ארץ־ישראל אין אנהײב

 פון די דרײסיקער יארן.
 אין ארץ־ישראל איז זי געװען אן
 פשרות, נישט געקענט פארטראגן דאס
 װאס האט זיך איר געקענט אױסדאכטן
 װי אן עװלה. זי האט רעװאלטירט און
 אױסגעדריקט איר פראטעםט אין שמו־
 עסן און טײלמאל אין שריפט. דערפאר
 האט זי אין א געװיסער מאס זיך גע־
 פונען אײנזאם, געארבעט שװער, אין

. ג מיט אירע ױשר־געפילן  אײנקלאנ
 איך װעל קײנמאל נישט פארגעסן די
 הילף װאס זי האט מיר צוגעטראגן, װען
 איד האב מיט מיין קלײנער משפחה זיך
 געפוגען, װי דער גרעסטער טײל יידי־
 שע אימיגראנטן אין פראנקרײך, אין א
 שװערער מאטעריעלער לאגע. איך בין
ב איד א  זיך מודד., אז די לעצטע יארן ה
־  נישט אנגעהאלטן מיט איר קײן קאנ
ל  טאקט, מיך באהערשט א חרטה־געפי

 און כ׳בעט בײ איר מחילה.
 מיט א קורצער צײט צוריק איז זי
 אװעק פון דער װעלט און ס׳איז גע־
 װארן מיט א ליכט װײניקער אין דער
 פארטײ און צװישן די לובלינער לאנדס־
 לײט. איד באטײליק זיך אינעם צער פון

 דער פאראבלטער משפחה.
 שמואל שפירא, פאריז

 צבי קפלן ז״ל
ת 1908 ב־  צבי קפלן ז״ל נולד בשנ

 לובלין שבפולניה. נפטר ב־1.2.85.
ן לברית־ ת 1939 ברח מלובלי  בסוף שנ
 המועצות. שם עצרוהו חײלים ממשמר
 הגבול וגזר דינו היה — 5 שנים במחנה

דת פרך.  בסיביר עם עבו
ת 1942, כל הפליטים מפולין אשר  בשנ
ת בבריה״מ, קיבלו חנינה. ו  הױ במחנ
בל צו גױס לצ־  שגה לאחר השיחרור, קי
 בא הפולגי שהוקם על אדמת ברית־
ד הצבא הגרמני. עם ג  המועצות ולחם נ

ן ופגש את  גמר המלחמה, חזר ללובלי
נה הלברשטדט, בתו של שלמה הל־  מי
 ברשטדט, מזכיר ישיבת חכמי לובלין.
בך  לאחר נשואױ למינה, נסעו לרײכנ

ם ובתם.  (דז׳רז׳ונוב) ושם נולדו בנ
 ב־1985 עלה עם משפחתו לישראל.
־ לה גרה המשפחה בבאר־שבע. תחי  בתחי
 לת עבודתו בארץ — במושב כפר בילו
. שם עבד עד יציאתו ל־  (ליד רחובות)
ת, בו  פנסיה. אח״כ עקרה המשפחה לרחו

 בה התגורר עד ױמו האחדון.
 הקטל בדרכים פגע בו קשות. ב־ 1961
 נהרג בנו, עם ששה ילדים נוספים, בעת
 ץיול הכיתה שיצא מקיבוץ כפר מנחם.

נת נה בתאו ה אשתו מי ת פ ס  ב־1972 נ
 דרכים. מאז כל עולמו היה בתו היחידה

 ונכדותױ, שלהן העניק אהבה וחום.
! ך ו ר  יהא זכרו ב

: רחל פלייגמן ת ב  ה
* 

 ױםף שאפירא ז״ל
 אין פראנקרײך איז נאד א שװערער
 קראנקייט געשטארבן אין אקטאבער
ר ױסף שאפירא, ב ח ־ ט נ ג  1984, מײן ױ
נער בלי  א זון פון א פארמעגלעכער לו
 משפחה אויף זאמויסקע 24. װעגן זײן
 פטירה האב איך זיך דערװוסט מיט א
ק א בריװ  האלב יאר שפעטער, א דאנ
, צעשע ב  פון מײן קרובה פון תל־אבי
 שפרעכער. ער האט פאריתומט א פרוי
קן זון. זײן ברודער וװינט  און איעצי

 אין פאריז.
 ױסף, װעלכן איך דערמאן אין ״מײן
 לובלין״ און שרײב װעגן זײנע סימפא־
נקער ארבעטער־באװע־  טיעס צו דער לי
 גונג, האט צוליב דעש געהאט צו מיר
־  טענות. ער האט געענדערט זײנע אנ
זאל אים  שוױננען און נישט געװאלט מ׳
 דערמאנען זײנע ױגנט־חטאים. ער האט
 צוליב דעם, װי ער האט מיר דערצײלט,
גענעמלעכ־  געהאט אין פראנקרײד אומאנ
 קײטן בײ זײן ארבעט אלס אינזשיניער.
 מײן פרײנדשאפט מיט אים האט זיך
 אנגעהויבן אין די דרײסיקער יארן. ער
 האט דאן געהאט געענדיקט קוניצקיס
ן און אנ־ יע אין לובלי  האנדלס־גימנאז
 געהויבן זיך אנגאזשירן אין געזעל־
 שאפטלעכער טעטיקײט. ער איז א גע־
 וױסע צײט געװען פרעזעס פון ״ײדישן

ד אין לובלין״.  אקאדעמיקער פארבאנ
 אין 1933 פארט ער שטודירן אויף
 אינזשיניער אין פראנקרײך. א דאנק
נגען אויס־  דעם ארױספאר, איז איט געלו
 צומיידן דעם גורל פון זײנע עלטערן און

 שװעסטערז אין לובלין.
 אין 1947 (אדער 1948) האבן מיר זיך
 צופעליק געטראפן אויף קראקאװסקע
 פזשעדמיעשטשע אין לובלין. ער איז
ת פון זײנע על־ ו ב א ־ ר ב  געקומען אויף ק
 טערן און שװעסטער. לײדער, ער טרעפט
 נישט קײנעם. אין דעם הויז, װו ער האט
 געוװינט, געפינט זיד דער פארלאג ״טשי־

גיסערײ אויף  טעלניק״. דאס פאבריקל־
 זשאביע איז פארמלוכהשט. נאכן אפזײן
 עטלעכע װאכן אין לובלין, וװ ער האט
ד געטראפן נאד  פון זײנע אמאליקע פרײנ
ט אין ן (וװינט הײנ  צװײ, ה. גאלדבערג
ב) און מיך — פארט ער צוריק  תל־אבי
 קײן פראנקרײך. װי עד האט מיר גע־
חל גע־  שריבן, האט מען אים נישט מו
 װען זײן רײזע קײן פוילן — און צוליב
 דעפ נישט געקענט אװאנסירן ביי דער

 ארבעט.
 דאס לעצטע מאל האבן מיר זיך גע־
. ער ב  טראפן אין יאר 1962 אין תל־אבי
 איז שוין געװען אויף עמעריטור. מיט
 שטאלץ האט ער מיר דערצײלט װעגן
ק־  זײן פרעכטיקן הױז אין דרום פראנ
 רײך, װאס עד אלײן האט פראיעקטירט
 און כמעט אלײן אויפגעבויט. ער האט
 זיך אבער באקלאגט, אז ער פילט זיך
 דארט אײנזאם און איזאלירט פון א
 ײדישער סביבה, נאך װעלכער ער בענקט.
 זײן טרוים איז געװען — אז דעם איינ־
 ציקן זון זאל געלינגען אנצוקומען אויף

 א הויכשול און זי ענדיקן.

 נאד דער לעצטער באגעגעניש, האבן
־  מיר נאך א געװיסע צײט קארעספאנ
 דירט. ױסף האט געשדיבן, אז די יארן
 לײגו ױך אויף אים מיט א שװערער
 לאסט• זײז הארץ האט אנגעהויבן אים
 מאטערן, אבער געשטארבן איז ער גאר
 אויף אן אנדעד שװערער קראנקײט. אזוי
 װי איך װייס נישט, צי ס׳האט װער אינ־
 פארמאציע װעגן זײן טויט, האב איך
 אויף זיד גענומען דעם חוב אפצוגעבן

 איפ דעם לעצטן כבוד.
, געטעבארג  דוזשע שנײדמאן

 אביגדוד שוטרן ז״ל
 געבױרן אין לובלין אין יאר 1914 בײ
 עלטעדן, װעלבע האבן געשטרעבט, אז דער
 געראטענער אביגדור זאל אויסװאקםן א
 געבילדעטער מענטש. פאר דער מלחמה,
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 אין לובלין, האט ער געלערנט אין גלאז־
 בערגס גימנאזיע. נאכן באקומען מאטורע,
 געפארן שטודירן אױפן ױרידישן פאקולטעט
 פונעם װארשעװער אוניװערסיטעט. צוליכ
 דער פאליטישער לאגע אין פױלן און דער
 אנטיסעמיטישער העצע אויף די הויכשולן,
 האט ער איבערגעריסן די לערע, שוין

 זײענדיק אױפן דריטן קורס.
 דער קאמף קעגן אנטיםעמיטיזם און פא־
 שיזם, יהאט אים דערנענטערט צו דער לינ־
 קער ריכטונג, נישט זײענדיק אבער אנגא־

 זשירט ארגאניזאציאנעל.
 מיטן אויסברוך פון דער 2טער װעלט־
 מלדזמה, איז אביגדור אװעק מיט זײנע צװײ
 שװעסטערן קײן רוסלאנד און דארט פאר־

 שיקט געװארן אין לאגער.
 נאך דער שיקארסקי־אמנעסטיע, אװעק
 אין מיטל־אזיע און דארט געלעבט, ביזן
 צעשמעטערן דעם היטלעריזם. שפעטער
 צוריק געפארן קײן פױלן, געװוינט א קור־
 צע צײט אין לובלין (אין פרץ־הויז). דער־
 נאך אװעק קײן דײטשלאנד, מיטן געדאנק
 עולה צו זײן קײן ישראל. אין דײטשלאנד
 האט ער באקענט זײן צוקונפטיקע פרוי,
 מאניע גאלדרינג פון לובלין און מיט איר
 חתונה געהאט. (די שוועסטער פון גוטעק

 גאלדרינג).
 נאכן אנקומען קײן ישראל אין 1948,
 האט עד א קורצע צײט געדינט אין צה״ל

 און שפעטעד באפרײט געװארן.
 לאנגע יארן געליטן פון א קראנקײט
 און נאך שװערע לײדן, אװעק איו דער

 אײביקײט דעם ד2סטן מערץ 1985.
 אביגדור האט פאריתומט זײן פרוי מא־
 ניע, א זון און א טאכטער, דרײ אײניקלעך,
 צװײ שװעסטערן — אײנע איז די פרוי פון
 יאסקע בוים פון מאנטרעאל. די צװײטע,
 בעלא, װױנט אין לאס־אנדזשעלעם או־ז איז
 פארהײראט מיט אונדזער לאנדסמאן לייזער

 (לעאן) אבערלעדער פון לובלין.
 כבוד זײן אנדענק!

 אלעקטאנדער שריפט

 אינא מהר־זיסערמאן ז״ל
 בײם שליסן דעם נומער, איז געשטארבן
 די קאמיטעט־מיטגלידערין פון דער לובלי־
 נער לאנדסמאנשאפט אין ישראל, לערערין
 אמ דערציערין, די טאכטער פון באקאנטן
 לובלינער סוחר הערמאן־זיסערמאן — אינא

 מהר.
 כבוד איר אנדענק!

 אן אפשאצונג װעגן איר פערזענלעכקײט
 — אין נומער 21.

 לאמיר זײ דעימאנען

 ר׳ בן־צױן רובינשטײן
 בן־חײם הלוי ז״ל

 עלד• ארצה בשנת 1926 בתור חלוץ. עבר
 את כל חבלי הקליטה יחד עם כל החלוצים

 דאז.

 ב־1933 הקים יחד עם אחױ ישראל דוד
 יבד״ל ארוכים בית־חרושת לנרות ״מנודד,״.

 היה בעל מידות טיבות, תלמיד חכם, קיבל
 כל אחד בסבד פניפ טובות, בכל שיחה
 ופגישה עמו היתה חויד, לראות אותו עם

 מאור פנים שלו המױחד.

 הדאגה לזולת. היד תמיד מוכן לעזור
 לנצדכים. איש ספר ומוקיד רבנן ואודיתא.

 בעצמו היה תלמ־ד חכם מובהק ובשיעודים
 תלמודײם היה מעיד תמיד הערות למדנױת.
 בעל נאמן ומסור למשפחתו, אב טוב
 לילדױ ונכדױ. ידיד נאמן, בעיקר מעביד
 טוב. ידע לעזוד לפועלױ, היה משתתף בכל

 אידועי השמחות של הפועלים.

 במשך כל שנות קױם המפעל לא היתה
 אף פעם שביתה. תמיד מצא לעצמו דרך
 ותשומת לב, עזרה כספית ודוחנית לכל נצדך.

 כוס תנחומים למשפחה.

 תהא נשמתו צרודה בצדור החײם.

ן ר ו י ה ת  מ

 זעליג װאסערשטרום ז״ל
 מיט צער און טרויער דערמאנען מיר די
 ערשטע יארצײט פון ארבעטער־טוער און
 גוטן מענטש, װאם איז מיט איבער א יאר

 צוריק נפטר געװארן אין נױ־יארק.
 כבוד זײן אנדענק י

פ  די מיםפחה און חכדי

 ישראל כהן־״איגנאץ״ ז״ל
 צו ױין ערשטער יארצײט.

 (זע אויף ז׳ 43 — ״מיט לובלינער ײדן
 אין לאס־אנזשעלעס״).

 צד אונדזערע לאנדסלײט אין ישראל און איך די תפוצות
ן ״קול לוכלין״ האװײזן, מעי ו  20 נ
נדזערע ײדן אין לאנד און אין  אז או
^ ײ ר ד האכן װאפ צו ש  אױםלאנ

 דערצײלן און אינפארמירן.

 דעריבער — שיקט צו אײערע זכרונות, בילדער פון דער
 אלטער הײםי ײי אייר אקטועלע באריכטן פון דער טעטיקײט

 פון אונדזערע לאנדםמאנשאפטן.
 פארגעםט נישט, אז ארויםגעבן אזא זשורנאל, איז פארבונדן מיט ריזיקע
 הוצאות. טא באשטײערט זיר פאר דער אויסגאבע מיט א ברײטער האנט.

 אונדזער אדרעס: ארגון ױצאי לוכלין בישראל, תל־אביב, רח׳ דיזנגוף 158.
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זנט און מערער) י  אין שקלים (פון 3 טו
 לובא און משה קארן — 2,150,000

 ד״ר נתן בן־טובים — 521,000
 מאטל גארטענקראוט, נױ־יארק — 500,000

 שלמה מושקאט, ליל — תל־אביב — 89,000
 רבקה ויהושע גאלדבערג — 60,000
 שמעון ורדי — 51,000
 משה בורשטין — 50,000
 פאלא און שמואל זילבערשער, מעלגורן — 50,000
 טעשקע פארשטעטער, פאריז — 30,000
 אברהם ראזנבוים — 26,000
 שלמה פײעראײזן — 24,000
 זילבערמאן אברהם — 25,000
 אײרן משה — 20,000
 פישל גרינשטײן — 20,000
 רוזשקא אדאמטשיק — 20,000
 מאריאן האספיטאלניק — 18,000
 יעקב גאלדשטײן — 15,000
 מרדכי טערנער — 11,000
 לוסטיגער אלתר — 11,000
 בורנשטין ציפורה — 10,000
 רחנצװײג יצדוק — 10,000
 אברהם געװערץ — 10,000
 ישראל ניםענהאלץ — 10,000
־ע&ל — 10,000  בראניע און װסף בוים, מאנטו
 רחל אדן משה ראזנבלום, פאריז — 10,000
 פנחם אבצוג — 8,000
 אירית וירמיהו גוטליב — 8,000
 אברהם לעוױנסאן — 7,000
 פרידא עמיצור — 6,000

 צו 5/000 שקל
 רחל זעליגמאן, בלומא ליבהאבער, רוזשקע קארן,
 שרה ודוד רוהר, יהדדה שטרנפלד, נינה רעזניק, יעקב

 ראזנבוים, אברהם גאלדשטײן.
 עדלשטײן חוה — 4,000.

 צו 3,000 שקל
 חנה אךך יעקב הארוױץ, ױסח אכטמאן, ױסף גאלז־-
 שפעלד, גולדשטין ױסח, קלמן ודײסלפיש, אברהם

 ראזשנער.
 אין שװעדישע קראנען

 ררזשקע און יצחק שנײדמאן/ געטעבארג — 170

 אין אױסטראלישע דאלאר
 בלומא און מאטל טרײסטמאן, מעלבררן — 40

 אין קאגאדישע דאלאר
 לובלינער לאנדסמאנשאפט אין טאראנטא 500
 לובלינער לאנדםמאנשאפט אין מאנטרעאל 350
 ױםף צוקערפײן, טאראנטא — 50
 נ. זימעלשטערן, מאנטרעאל . — 25

 אין פראנצויזישע פראנק
 שמואל שפירא (בײשטײער צום

 פראיעקט פון ״יד ושם״) — 2,000
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 לובלינער לאנדםמאנשאפט אין פראנקרײר 1,200
 םימאן שטרוזמאן, פאריז — 1,000
 חנהלע און יחזקאל קארין, פאריז — 1,000

 לײבל גאראנס (גאזשיטשאנסקי), פאריז — 500
 גיטעלע און ײדל עדעלשטײן, פאריז — 450
 שמואל שפירא, פאריז — 300
 אברהם קארפענשיף, ליאו — 200
 משה זאלצמאה פאריז — 200

 אין אמעריקאנער דאלארן
 אסתר און גדליה פישמאן, לאם־אנזשעלעם 300

 אינװעסטיציע־באנק אין לאס־אנזשעלעס
 (צוגעשיקט דוו־ר איזאק עהרענבערג) 200
 מענדל מילשטײן, סאן־פראנציסקא 155
 לעא גוטגליק, לאס־אנדזשעלעם — 150
 לובלינער לאנדםמאנשאפט אין מאנטרעאל 125
 ױםף שנור אדן פרוי, לאם־אנזשעלעם 130

 צו 100 דאלאר
 באלטשע און ישראל אײזנבערג, לאם־אנזשעלעם; הרב
 טװערםקי (נױ־יארק); יהודית גרובער־אניעלעוויטש,
 נױ־יארק; שלמה זינשטײן (ניר־יארק); איזאק עהרענ־
 בערג (לאם־אנזשעלעם); ה. פרוכטמאן (נױ־יארק);
 ראובן ראםעט (םאן־פאדלא); לובלינער לאנדםמאנ־
 שאפט אין בוענאס־אײרעס, געזאמלט דורך קאפל
 מיזשריצקי; לובלעער לאנדםמאנשאפט אין נױ־יארק;

 מאטל גארטענקראט, גױ־יארק.
 לעאן אבער, לאם־אנזשעלעס — 75 דאלאר.

 צו 50 דאלאר
 דזשודי ױכבד, נױ־יארק; פאלע מארגולים־דרײבלאט,
 נױ־יארק; םעם ברײטער, מאנטרעאל; מ. ראזענםאן,

 לאס־אנזשעלעם; ל. קראנענבערג, לאס־אנזשעלעם.
 בראניע און מישא עקהאוה מעלבורן — 40 דאלאר.

 יעקב װײצענפעלד, מיאמי — 36 דאלאר.

 צו 30 דאלאר
 װםף באום, מאנטרעאל; יעקב ערליר, בערנאר פרים,
 לעאן שערמאן — אלע פדן לאם־אנזשעלעם; יצחק

 זהבי (פראנקפורט).

 צו 25 דאלאר
 הערמאן זאיאן, רעגינא זאיאן, רױ ראזנבערג — אלע
 פון לאס־אנזשעלעם; הענרי נאגעל, פלארידא פעםע
 םלאמא, מאנטרעאל; רוזשקע און אברהם צװײקאפט,

 מאנטרעאל.

 צו 20 דאלאר
 בראניע אוך ױםח באום, מאנטרעאל; םטענלי באוערם,
 ױסךו ברונא, גדליה און לובא עלבאום — אלע פון
 לאם־אנזשעלעס; רזשקע און יצחק שנײדמאן, געטע־

 בארג.

 צ1 10 דאלאר
 לאזער גאלדבוים, םאן־פארלא; מינטשע אדן מאטל
 דינער, םאן־פאולא; שמואל קאסמאן (ב.־אײרעם).

 גערטח־דא קארטשמער — 5 דאלאר.

 צוליב א 0עות, איז אין פאריקן נומעד ,קול לובלין״ אנגע־
 געבן, אז שלמה בוימ האט זיר באשטײערט טיט 100 קאנא־
 דישע דאלאר. ס׳דארח זײן — 100 אמעריקאנער דאלאר.
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