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 הע\ואה בפלך לובלץ״ < 4־42?ו
The Holocaust in the Lublin District of Poland, 1942-43 

 דוד זילברקלנג
 הריני מאשר את הנושא ואת התכנית ומסכים להדריך את

 המועמד בביצוע העבודה הזאת.
 פרופ. יהודה באואר

ם העבודה  א. ש
דה. א העבו ש ו ל נ ר קצר ש ב ס  ב. ה

 העבודה תעײן בשואת יהודי איזור לובלין בגנרלגוברנמט
 הגרמני בפולין, בתקופה הקריטית מװעידת ונזה בחודש ינואר
 1942 ותחילת הרצח בעקבות זה בחודש מרס, ועד לרציחות
 ה״ארנטפסט״ במחנות העבודה בפלך •זה בנובמבר 1943.
 תהליך הרצח ײבדק משתי נקודות מבט, היהודי והגרמני. ברוב
 הגנרלגוברנמנט מנגנון אחד היה אחראי על הגירושים והרצח,
 בפיקודו של ראש ה־ס.ס. והמשטרה בפלד לובלין, אודילו
 גלובוצניק. ראש המטה שלו היה הרמן הפלה. בדיקת המנגנון
 שלו ויחסױ עם זה של המושל האזרחי, ארנסט צרנר, תשולב עם
 ניתוח של החײם בגיטאות לובלין והאייזור ערב הגירושים,
 היחסים בין היהודים לשלטונות הגרמנײס, ומגװן התגובות של

 היהודים לגירושים.

. ר ק ח מ ר מצב ה ו א  ג. ת
 1. סיכום.

 יש סימנים שאיזור לובלין של הגנרלגוברנמנט הגרמני
 בפולין הכבושה שימש מעיך מעבדה נסױנית לביצוע קוױ פעולה
 נאצײם שוניס, כגון: ״הפתרון הטריטוריאלי לבעײת היהודים׳/
 במקרה הזה, תוכנית ה־״רזרבאט״ בלובלין בשנים 40־1939;

 גירוש פולנים והחלפתם על ידי מתײשבים ממוצא גרמני,
 במױחד במחוז זמושצ/ החל מסוף 1942; ו״מבצע רײנהרדי/ רצח
 יהודי הגנרלגוברנמנט בשנים 43־1942. קײמים מחקרים
 היסטורײם על שני הנסױנות הראשונים שהוזכרו (ראה
 לדוגמא, בראוניניג, ״Resettlement Policy Nazi״, גושן, מוזר,
 ופרידמן בנושה ה״רזרבאטי/ ומדײמצייק על זמושץי). אולם
 בנושא ״רײנהרד׳/ קײם רק מחקרו של יצחק ארד בפעולות

 שלושת מחנות ההשמדה השײכים למבצע.
 מספר המצומצם של מחקרים היסטורײם בנושא מאפשרים
 לנו לבנות לא ױתר משלד האיררעים המרכזײם בלובלין
 בתקופת השואה. ארבעה חיבורים דנים, לפחות חלקית, ישירות
 בעיר או בפלך: נחמן בלומנטל, עװ־ך, תעודות מגיטו לובלין,
 ױדנראט ללא דרך׳ הכולל חיבור מבוא חשוב של העורך וגם
 את הפרוטוקולים של ישיבות הױדנראט; נחמן בלומנטל, עורך,
 אנציקלופדיה של גלױות, כרך ה/ לובלין, הכולל מאמר קצר
 של העורך ומספר עדוױת; טאטיאנה ברוסטין־בערנשטײן,
 ״גירושים װי אן עטאפ פון דער דײטשער פארניכטונגס־
 פאליטיק...,׳; ויצחק או־ד, מבצע רימהרד; בלזיץ, סוביבײ/
 טרבלינקה. ספרױ של בלומנטל עורכים סקירה כללית על
 האירועים בעיר לובלין, וגם מידע והערות חשובות על
 הױדנראט שלה. עיקר תרומתה של ברוסטין־בערנשטײן הוא
 בליקוט תאריכי הגירושים ומספרי המגורשים המשוערים,

 (המשך בעמוד 3)
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 השנה התאחרה הופעת עתומו ״קול לובלין״ מסי 28. הױ לכך
 כמה סיבות, אבל העיקרית ביניהן - כספית. לא רבים מױצאי
 לובלין הבינו את משמעות ההוצאות הכרוכות עם הוצאת לאור
 גלױן אחד ושולחים תרומות - נא לעײן ברשימת הונורמים
 בעמי 31. אנו מקבלים גם מאמרים, •זכרונות ומכתבים
 מקוראינו, עם הערכות חױבױת. הפעם, אחרי מאמצים רבים,
 הצלחנו להדפיס את החוברת בצורה מצומצמת - רק 40 עמי,

 למרות שברשותנו נמצא חומר רב.

 כללית, רוב ה״לנדסמנשפטים״ עוברים משבר מסיבות
 בױלוגױת. הװתיקים עוזבים והצעירים אינם מעונײנים לקחת
 על עצמם את עול ההמשכױת. ובוא בזמן שההוצאות להדפיס
 את העתון גדלות משנה לשנה, כך מספר התורמים ױרד

 בהתמדה.

 אין פלא, שבשנים האחרונות אנו עדים לקשײם והופעת כל
 גלױן עומד בפני סימן שאלה. אם לא יבוא מאמץ עלױן
 להבטחת קױמו של ״קול לובלין״, ײתכן מאד, שהגלױן מסי 28,

 הנמצא כעת בידיכם - יהיה האחרון. חבל מאד!
 והפתרון בידיכם.

• • • 

ע ד ע ז ד נ ו ו א ג צ נ ו ד נ ע  מ

! ט ״ ל ס ד נ א  ל

 הײ־יאר האבן מיר פארשפעטיקט מיטן ארױסגעבן דעם
 איצטיקן נומער(28) ״קול לובלין״. פאראן דערצו א סך סיבות,
 נאר די עיקרדיקסטע איז - א פינאנסיעלע. נישט קײן סך
 לובלינער ײדן באגרײפן דעם פארנעם פון די געלט־הוצאות
 װעלכע זענען פארבונדן מיט ארויסגעבן אײן נומער און שיקן
. ( t 31 צו זײער באשטײערונג(זע די רשימה פון די תורמים אויף 
 מיר באקומען אויך ארטיקלען, זכרונות און ברױו פון
 אונדזערע לײענערס, מיט זײער גינסטיקע אפרופן. דאסמאל,
 נאך גרויסע אנשטרענגונגען, האבן מיר מצליח געווען
 ארויסצוגעבן א רעדוצירטע צײטונג - בלויז rr 40, הגם מיר

 האבן גענוג מאטעריאל פאר נאך זײטן און נומערן.

 אין אלגעמײן געװמען, מאכן איצט אדורך דער רוב
 לאנדסמאנשאפטן א קריזיס, צוליב ביאלאגישע סיבות. די
 עלטערע מענטשן פארלאזן און די ױגנט איז נישט
 פאראינטערעסירט צו נעמען אויף -זיך דעם עול פון
 המשכדיקײט. געת די קאסטן פון אפדרוקן א צײטונג װערן פון
 יאר צו יאר גרעסער, אןױ פארקלענערט 4ך כסדר די צאל

 תורמים.

 איז נישט קײך וװנדער, w אין די לעצטע יארן, שטײען מיר
 פאר שװעריקײטן און דאס דערשײנען פון יעדן נומער, אי?
 אונטער א פראגע־צײכן. אויב מיר װעלן נישט מאכן דעם
 העכסטן אנשטרענג צו פארזיכערן דעם קױם פיו ״קול לובלין״,
 איז מעגלעך, m דער נומער 28, װעלכן איר האלט איצט אין
 האנט - װעט זײן דער לעצטער. א שאד! און די לײזונג געפינט

 4ך אין אײערע הענט.
 מ. הורן, ױ״ר, א. לאסקאײסקי, מבר
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 (סוף מעמוד 1)
 מקורם ויעדם, וזאת הן לגבי הגירושים ב־40־1939 אל לובלין,
 והן לגבי אלה השײכים ל״מבצע רײנהרד״, מהמחהות השונים.
, כבסיס ר נ ו י  ארד הסתמך על המחקר הראשוני שלה, בין ה
 לנספח שלו, שבו רשומים כל גירושי ״רײנהרד/ מכל חמשת
 הפלכים של הגנרלגוברנמנט. בפרקים 8־2(עי 93־23) בספרו דן
 או־ד, בתהליך ההתארגנות של מחנות המבצע המופיעים
 בכותרת הספר. אולם, חלק זה של ספרו אינו מהװה את
 המחקר המקיף שלו, ומשמש רק רקע כללי ל־375 העמודים
 הבאים, שדנים בארגונם הפנימי של מחנות אלו ותפקודם.
 נושאים נוספים שזכו להתיחסות מסוימת במחקר הם שני
 אספקטים של תגובות היהודים לנאצים, השלטונות הגרמנײם
 בפולין באופן כללי, ונקודת מבט גרמנית על תוכנױת הגירוש
 השונות. בכל המחקרים שנסקרו כאן, חסרה תמונה ברורה על
 מנגנון הרצח הנאצי המופנה נגד היהודים, ועל היחסים
 הפנימײם בין חלקױ. במױחד חסר מחקר במישורים של
 המושלים הגרמנײם ועהריהם מחד ושל מנגנון ה־ס.ס. בכל פלך

 ומחוז מאידך.

ם. די ת ותגובות היהו די הו  מצהיגות י
 החורים במחקר בנוגע ליהודי פלך לובלין הם רבים
 וחשובים. רק הױדנראט בעיר לובלין והתנגדות מזוײנת של
 יהודים ביערות נחקרו לעומק מסוים. אין מחקר על התנאים
 וחײ היהודים בגיטאות, או על תגובות של יהודים חוץ
 מהתנגדות מזוײנת ביערות, או על ױדנראטים ומנהיגות אחרת

 מחוץ לעיר לובלין.
 ספרו של ישעיהו טרונק, ױדנדאט, הוא המקיף בױתר בנושא
 המועצות היהודױת במזרח אירופה תחת שלטון נאצי בכלל.
 הױדנראט בלובלין, וגם כמה מקומות אחרים באיזור, מחכרים
 כדרגמאות לנושאים שרנים עליהם דן המחבר, כגון מידת
 ההמשכױת של המנהיגות של לפני המלחמה, ויחסים עם
 השלטונות. מקריאת טרונק בצירוף עם המבוא של בלומנטל
 בתעודות מתחילה להצטײר תמונה של הױדנראט בעיר לובלין.
 ױתר מרוב הקהילות היהודױת, נהנתה לובלין מהמשכױת רבה
 בהנהגת הקהילה. תשע־עשרה מתוך עשרים ושלשה מחברי
 מועצת הקהילה היהודית הצטרפו לױדנראט. בתחילת הכיבוש,
 פעל הױדנראט בלובלין במרץ ובכשרון באירגון מגװן רב של
 מוסדות סעד למען הקהילה המקומית וגם למען אלפי
 הפליטים שבאו ממקומות ױתר מערבה בפולין. אך׳ מסתבר
 מטרונק, בלומנטל, והפרוטוקולים של הױדנראט עצמו,
 שקבוצה и של מנהיגים מוכרים, מוסמכים, ומנוסים איבדה

 אט אט את יכולת ההנהגה שלה, ונהיתה נכנעת בקלות רחוסר
 דמױן מול השלטונות הגרמנײם. בלומנטל הסביר תופעה זו
 כנובעת מנוכחות חמשה משפטנים בױדנראט, שכיװװהו לצױת
 מווזלט ל״רזיק״ הנאצי. т רק מעלה שאלה נוספת, מה עם תשע־

 עשרה החברים האחריםי
 כמעט שליש מספרו של שמואל קרקובסקי, לחימה יהודית
 גפולין נגד הנאצים, מוקדש להתנגדות מזוײנת יהודית בפלך
 לובלין. התנגדות זאת התרכזה בעיקר ביערות פרציב בצפון,
 וביערות סולסקה בדרום. קרקובסקי מציג בהרחבה את
 השפעתם של תנאי השטח, ושל יחסם של התושבים הלא־
 יהודײם המקומײם ושל הפרטיזנים אל יהודים בורחים, על
 יכדלתם של יהודים בפלך לובלין לברוח ולהקים יחידות
 פרטיזנױת. הפירוט המדוקדק לגבי אישים, כח אדם,
 ופעולותיהם של כל יחידה יהודית מוסיפים לתועלת הרבה

 בספר.

א לובליןו ק װ  למוז ד
 ריכוז מספר קװי מדינױת נאצײם מרכזיים בפלך לובלין,
 במױחד ה״רזרבאט״, ״מבצע רײנהרד״, מחנות העבודה
 היהודײם הרביכז, והגלײת פולנים למטרת החלפתם
 בהתײשבות גרמנית, מעלה את שאלת ײחודו של האיזור בעיני
 הנאצים. נחמן בלומנטל הציע שהעיר לובלין היװתה ניסוי
 ראשון ב״מבצע רײנהרד״ מהסיבה הפשוטה שמטה המבצע היה
 שם. אבל מעבר לכך, הוא טוען שהנאצים האמינו במרכזױתה
 הרוחנית והפוליטית של לובלין ליהדות העולם, ולכן ראו
 בחיסול הקהילה בלובלין מכה קשה בכל היהודים. יצחק ארד
 רואה במיקום המחנות של ״מבצע רײנהרד׳/ קרוב לגבול
 הסובײטי לשעבר, חלק מההטעיה השיטתית של הנאצים. הם
 רצו לעודד את הרושם בקרב היהודים שיעד הגירושים הוא
 באמת מחנות עבודה במזרח. הוא גם רואה באישױתו
 השאפתנית ובקשרים החשובים של גלובנצניק, גורם בעל
 השפעה רבה על ההחלטה למקם את הרצח, וגם נושאים
 חשובים אחרים, בשטח שיפוטו. בין אם נחפש את התשובה
 ל״למה לובלין״ באידיאולוגיה, בהטעיה מתוחכמת, או

 באישױת, כל ההסברים הנ״ל הם בגדר השערות בלבד.

 מסתבר שני דברים מסקירה בספרות הקײמת בנושא פלך
 לובלין בשואה: א. פלך זוז היה מרכזי בתכנון וביצוע של
 השואה; ב. רק שולי הנושא נבדקו. בפלך לובלין טמונות
 המפתחות לשאלות רבות בשיאה, ונחוצים מספר מחקרים
 לכסות את כל הנושא. עבודה זאת תשאף להױת אחד

 המחקרים האלה.
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 בהשתתפות:

ר רודי פרוכטר  החזן מ
ו הורן׳ המנחה, ױ״ר הארגון ה י ת ת ר מ  מ

־לצױן ן בת בינײם ״דורות״ בראשו  ותלמידי בית־הספר חטי
.  לזכר הנפטרים: אינגי אברהם לסקובסקי

 האולם יהיה פתוח משעה 6 בערב. תחבורה - כל קװי האוטובוסים העוברים ברחוב אלנבי.
ד ע װ  ה
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 מכתב לע<ר< לובלץ
 סױקה בנק־ארליכמן

 משונה שוב לטײל ברחובותיה של לובלין. הכל כאן השתנה,
 ובעיקר - השתנו העוברים והשבים.

 האם מישהו מסוגל לתאר, מה מרגיש בן־אדם בעיר מולדתו,
 שאינו פוגש אפילו איש אחד שיכול לברכו ב״בוקר־טובי״ ״מה

 נשמעז״ היכן אתם קרובי, ידידי, שכני, כולכם, כולכם?
 גם רחובותיה השתנו. חלק הזדקן ונושס בקושי. חלק נעלם.
 חלק שינה שמות. במקומם צמחו מגרדי שחקיס ונוצרו שכונות
 חדשות. העיר צמחה וגדלה באורך וברוחב. הכל נראה אחרת,
 שונה... פה ושם מגלים פינה מוכרת. ובכל זאת - זאת לובלין של

 ילדותי ושל נעורי. עיר האבדון וכליה!
 לפני שנתיים חזרתי אליה, אחרי 46 שנה. חזרתי לפולין,
 לבית הקברות הגדול של עמי. ביקרנו בכל מחנות ריכוז, הױת
 בכולם נמצא אפר של משפחתי. חיפשתי קבריס של המעטים

 שהצליחו למות ולהקבר בצורה טבעית.
 בלובלין פגשתי ידידים בודדים מאז וגם, תראו הפלא, גם

 ידידים חדשיםי
 ללובלין הגענו ממחנה בלזיץ, דרך •זמושץ1. בהכנסי העירה,
 לא ידעתי היכן אני נמצאת. שאלתי איש מהרחוב והוא ענה:
 ״מײדאנק״. מײדאנק - ״פלגה־לסקײביץי״, מקום טױלי מחוץ
 לעיר מתקופת ההתבגרות. מײדאנק, הדרך האחרונה של אבי
 ואחותי •ז״ל. דרך האחרונה, דרך ײסורים של קרובי, ידידי,
 מכירי והמוני יהודי לובלין וסביבתה הױם - שכונת מגורים!?...
 פתאום הבנתי את הזעזוע העמוק שעוברים הנערים והנערות
 מישראל, שבצאתם ממוזיאון המחריד ״נופלים״ לתוך העיר:
 ״כאן, תחת תימרות עשן הסמיך שעלה מכבשני הקרימטורױם,

 חױ בני האדם חײם רגילים״.

, אכלו והלכו לישון, כאילו דבר ה ־ ז ו ב ע  כאן חױ, התרבו, קמו ל
 לא קרה - צועקים בזעם.

 לנוער שאני פוגשת, הנני מסבירה, שלא כך הױ הדברים
 בשנות הארבעים. מײדאנק היה כפר מרוחק מהעיר. לובלין
 הכפילה כעת את אוכלוסײתה, התרחבה לכל הכיװנים והגיעה
 גם עד המוזיאון. אבל לי, כלובלינאית, יש משהו מזעזע בתיאור

 4ז: ״לובלין ע״י מײדאנק״.
 איך הגורל התאכזר להיסטוריה העשירה של עירי היהודיתי
 בתולדותיה העשירה נרשמו פרקים מפוארים של היסטוריה
 יהודית: חסידות, ועד ארבע ארצות, ישיבת חכמי לובלין, תנועה

 צױנית מפוארת ועוד.
 ולבסוף באו הנאצים ועוזריהם, החריבו הכל ונשאר רק

 מײדאנק...
 השנה נסענו לפתיחת המאחלאום בבית הקברות החדש,
 תרומת משפחת פרנקל, שרצו להנציח את משפחתם שניספתה

 וגם את שמם של המצילים הפולנים.

 קשה לתאר מה היה מרגש יותר: פגישה עם הידידים בפולין,
 פגישה עם שארית יהודי לובלין המפהרים בכל העולם, שלא

 ידעתי על קױמם, או המיפגש עם שילטונות העיר והממסדז
 אותי ריגש הכי חזק נאום של כומר יאן פוךמבניאק, מצילם
 של שרה באס־פראנקל ואחותה, בטקס הענקת עיטורי ״חסידי
 האומות העולם״, שחולקו במקום. ״המעטים מבני עמי שהצילר

 יהודים ממװת, ראשית הצילו את כבודו העם הפולכי״.
 בין מקבלי האות, הייתה משפחה שהצילה ארבע עשר איש!

!?и איך הם ביצעו את המשימה הבלתי־אפשרית 

 אני, שחײתי אותה תקופה, ױדעת באיזה קשײם וסכנת חײם
 כרוך היה הדבר. לאיזה הקרבה עצמית היו זקוקים אנשים

 האצילים האלה.
 הם הצילו כבוד האדם! זה קרה במקום שרחש ממלשינים
 וממשתפי פעולה, שעשו זאת: מי מפחד, מי בעד קילו סוכר, ומי
 בהתלהבות ובחפץ לב. ובכל זאת, אנחנו ששרדנו, חײבים לזכור
 ולא לשכוח שמחנות המװת על אדמת פולין הקימו הגרמנים,
 שעונש מװת בעד עזרה ליוזודי, הטילו הגרמנים ולא אחרים!!

 ההיסטוריה של שני העמים היא דומה, שניהם נמצאים בין
 עמים שכנים, חזקים ועוײנים. מספר של הפולנים עצורים
 במײדאנק, קרוב היה למספר אסירים היהודײם. הנאצים לא
 הסתפקו ״בפתרון סופי״ ליהודים בלבד, הבאים בתור הױ
 הפולנים. חבל, שרבים לא ידעו לקרוא את המציאות המרה...

 לכן, אנו מכיר במילים של המשורר קורנל אוײסקי: ״אלוהי,
 תעניש את היד ולא את החרב העױורת!״

 על הר של האפר במײדאנק, מתנשאת הכתובת: ״אנו לכם
 אזהרה!״ נזכור את זאת דװקא בתקופה, שהעולם שוב נמצא

 במשבר.
 ולפנינו השאלה: מה נוריש לדורות הבאיםי אי־ידיעת העבר,
т מפני שליטים מטורפים, п т השינאה עתיקת ימים, או 
 שיכולים להוביל לחורבן חדש של עמים אחרים, ואף של ארצם
 הם. כולנו חײבים ללחום לעתיד טוב ױתר, הױת ובלי האידיאה
 הבסיסית הזו, אולי קצת נאיװית, לא יכולה להתקײם לא

 אנושית, לא עם ואף לא פרט בודד.

 זה המסר לעירי ותושביה, בשנת ה־52 לפרוץ מלחמת עולם
 השניה.

 שלום לכולם, מעפולה הרחוקה.
16.8.1991 

 16 לאוגוסט, ױם גירוש שתי אחױתי לטרבלינקי.

 נ.ב.

 אחרי המאמצים שעשו שילטונות לובלין בזמן שהותנו בעיר,
 הרגשתי צורך לשגר מכתב זה שהתפרסם שם בעתונות

 המקומית.

 Т 9 ל П / אסתר לנגלבן־קלױר

 בעת ביקורי הראשון לאחר השואה בלובלין, בשנת 1989,
 העיר לא היתה עוד מה שהײתה בילדותנו ובנעורינו. לא

 מראות, לא ניחוחות מהעכר. שום זכר למה שהיה.
 אני זוכרת בית אחד, שעמד ברובע היהודי. נדמה לי, שעמד
 בסימטה ברחוב שרוקה. בית ישן, שבודאי זכר את הגרף
 פוטוצקי. בית אפור עם גג שחור, עם שפיץ שנראה כמו גיבנת.
 חלונות קטנים, פתוחים בקיץ וקפואים בחורף, עם צױרי כפור

 עדינים על הזגוגױת. נטיפים של קרח ירדו מהגג.
 בבית הזה התגוררה חברתי הטובה פרלה. ילדה קטנה,
 טובה, בת יחידה. הױ לה הרבה חברות וחברים. וזאת למה? -
 סבא שלה מצד אבא היה סוחר פירות. היה לו מחסן בפינת
 לוברטובסקה - צירולכיציה. מזמן לזמן היה מקבל תיבות פרי
 הדר: תפוזים, לימונים, מנדרינות. את הפרי שלא צלח למסחר,
 היה נותן לנכדתו. היא הײתה מזמינה אותנו, ואז (בכבוד
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 ובהדר) הײנו זוכים לפלח של תפוז. לפעמים, הפלחים הױ מרים
 או חמוצים, אבל •זה מה שוזיוז.

 תמיד היה שם שמח. קולות חברות וחברים, צחוקים
, בחורף ריחות n ודיבורים במקהלה. בקיץ היה שם ניחוח של 

 של לביבות וסופגנױת ושמחה לאור נרות חנוכה.
 ױם אחד חלה הסבא. הביאו את רפאל הפלציר. m בדק,
 רשם תרופות שלא עזרו והסבא עבר לעולם שכולו טוב.
 העסקים התמוטטו. לא הױ עוד פלחים של תפוזיס והחברים
 והחברות התרחקו. פתאום ראו, שהבית מכוער וישן, שהשפיץ

 של הגג מאײם.
 כשנדם קול צחוקם של הילדים, היה עצוב בבית. פרלה
 שאלה את עצמה: למהז עדײן לא ידעה, שלתת, פרושו להױת.
 לה לא היה עוד מה לתת... פעם היתה בכיתה בצמרת, כעת -

 בשולײם.
 הזמנים הױ קשים. אביה פוטר מעבודתו. העוני התארח
 בבית. חײהם דמו לגגו העלוב של הבית. הישועה באה מצד
 סבא, אביה של אמא, שעבר לגור אצלם. יהודי ירא שמײם,
 גבוה, עם זקן לבן מרובע. הוא דרבן את אביה לעשות מעשה.
 הוא טען שעברו עלינו תלאות, שנאת חינם, מבול, חורבן,
 אינקװיזיציה, גירושים ופוגרומים, אבל אסור להכנע. מוכרחים

 להתחיל הכל מהתחלה ולבסוף מצליחים ושורדים.
 אני יזוכרת את השולחן הגדול, שהױ עוגדים עלױ סבא, אבא
 וגם אמא של פרלה. כנראה, שבעבר זוז היה משלח ידה של
 המשפחה. הם יצרו סוכרױת־ופלים (״קוסטקי״), שוקולד
 ממולאים עם דבר מה לבן ומתוק. הסבא היה אומר ש?הו
 ״מרצפף ושרק מלכים אוכלים את זה. כשהמשיח יבוא, נאכל

 את זה עם שור־הבר והלװיתן.
 הסבא הזה היה עובד, ובזמן העבודה שר שירי קודש.
 העינײם ברקו והזקן הלבן המרובע נטה קדימה. שוב התמלא
 הבית בילדים (כבר גדולים ױתר) לקקנים. הסבא זרק מזמן
 לזמן איזו סוכריה או ״נונטל״ עשוי מפרג ודבש, אבל בלי
 עטיפה. הוא כעס קצת, כי זכר את עלבונה של פרלה כשהפלחים

 נגמרו.
 פרלה הײתה שקטה. כבר גדולה, עם פני ונוס וגוף של אײלה.
 הזמנים השתנו שוב. האנטישמױת השתוללה ושוב קופחה
 פרנסװם. הילדים גדלו, והבינו שהחײם אינם כה קלים כפי
 שנדמה בזמן הילדות - וקשים שבעתיים כשאתה יהודי.
 הילדים חשבו שהם חײם בביתם, אבל התבהר להם, שהם זרים
 ושנואים. הם למדו טוב. עזרו אחד לשני בכדי להוכיח את
 חױנױתם, אבל לשוא. הגוײם האמינו שהרגנו להם את האל
 ודיננו מװת. כשסבא עם הזקן הלבן הצטרף לסבא של
 מנדרינות, הכל התמוטט שוב. סבא היה הרוח החיה, הוא דרבן,
 שר׳ עבד. הוא היה עמוד השדרה של המשפחה. את פרלה שלחו
 ההורים לראדום, למשפחה. מין חופשה משונה. הבית היה קודר
 בחורף וגם בקיץ. פרלה עבדה בחנות של הקרובים ואת שכרה
 הײתה שולחת הביתה. היא כתבה, שהצטרפה לתנועה צױנית
 ומאמינה, שאיכשהו תגיע לפלסטינה ואז תפתר הבעיה של

 משפחתה. היא לא הגיע לפלסטינה, ולא נפתרה הבעיה.

• 
 המלחמה השחורה משחור פרצה. פרלה חזרה הביתה.
 עינוײם, השפלות, חרפת רעב ומװת שלטו בכל. פרלה רצתה
 לעזור להורים, אפילו בפרוסת לחם, אבל ידה לא יכלה להשיג

 זאת.
 בחצר השניה, של בית ברחוב לוברטובסקה 24 (או אולי אני
 טועה במספר) היה ״הר״ - תל בגובה שתי קומות בערך. ולמעלה
- ״סד,,. בוסתן פירות. בחורף עמדו העצים בשלכת ואיש לא

 דרך על השלג שם. לפעמים נשמע קולו של עורב, שחיפש אוכל
 ונעלם.

 בקיץ, ה״הר״ היה כמו כװרת. הכל היה ירוק, צבעוני. העצים
 התקפלו מכובד הפוײ. תפוחים, אגסים, שזיפים צהובים
 וסגולים הוסיפו לױפױ של ה״סד״. הצפורים צפצפו, קפצו מעץ
 לעץ ושתו את מיץ הפרחים. פרפרים נפנפו בעליזות בכנפיהם
 הצבעונױת. נשמע זמזום דבורים. כשהילדים חזרו מבית הספר
 עם ילקוטים על הגב, הױ מטפסים על ה״הר״ ל״סד״. הױ נוגסים
 באיזה פרי ובורחים בבהלה מהשומר שחכה להם ב״בודקה״.
 הוא היה חוטף להם כובע וזורק למטה והם צחקו. השומר היה
 רץ אחריהם והם ברחו בין העצים ויצרו מין מחול יפהפה. צחוק
 הילדים הדהד באושר והכל סביב חײך. גן העדן הקטן של
 הילדים. כשלבסוף עזבו, שמחים ומאושרים, השומר מחה דמעה

 ושר ״קינדער יארן״...
 עכשו קיץ. ה׳׳סד״ עצוב ועזוב. הילדים נשלחו לקרמטורױם.
 אין צפורים, אין פרפרים, אין דבורים. אפילו העורבים נעלמו.
 ה״סד״ מסמל מװת. רק פרלה מטפסת בסתר למעלה ל״סד״.
 מחפשת איזה פרי רקוב, להאכיל את ההורים החולים
 והמעונים. הױם מצאה קופסא ובוז שארױת אוכל מעופש
 בבודקה של השומר, שהוא כתע אולי בגן העדן, כי את הגהינום
 סיפקו לו הנאצים בחיױ. רעבה ומעונה נסתה לח4ר הביתה.
 היתה שעת צהרים. השמש יקדה. היה שקט, כי מי שעדײן שרד,
 היה עמוק במרתפים ובבורות סתר. היא הגיעה לנהר.
 וזתקהלות קלה ובריחה מהמקום. כשהגיעה למקום מ3<נו ברחו
 כולם, חשכו עיניוז. שני קלגסים גרמנײם הובילו יהודי ?ב דם
 ומרוח בצואה. הוא צעק בקול חלוש: ״אני חזיר יהודי, אוײב

 הרײך״.
 פרלה התנפלה על הנאצים, שרטה את פרצופיהם. שתי ירױת
 שמו קץ לחײהם של אב ובתו. נגמרו חײ השפל, החרפה,

 האומללות.
, השיטה פרחה והשוחט ז ו ח ר  איך כתב ביאליקז - ״השמש ז

 שחט״...

ם ע ם ד ו ר ן א \ כ ע נ ב ר י א  ד

ם ל י פ ־ א ע י ז י ו  ו

ן י ל פו ם די י של רו ן - י  לובלי
 װערן בקרוב פארענדיקט. אין א קאסעטע (1.5 שעה) װעט אין
 װארט, שריפט, בילד און קלאנג דערצײלט װערן װעגן דער

 יאנטשטײאונג, אנטװיקלונג און אומקום פון דער אלטער הײם.

 מיר בעטן די קאמיטעטן פון די לאנדסמאנשאפטן,
 וױ יחידים צושיקן:

ן ױ  נאו בילדער פון דעו פארװאלטונג אין ךי אכצייןער יאין, װי א
 גילדער פון דענקמעלער, שילדןיאויפשריפטן אױף אינסטיטוציעס,
 אויפגעשטעלט אדעו געשטיצט פון לונלינער ארגאגיזאציעס און

 פרױואטע פערזאנען/ ײדן פון לובלץ.

 אמדזער אדרעס:

Goldberg Foundation קרן גולדברג 
For Preparation of a video Film להכנת סרט־וידיאו 
 ״לובלין היהודית״ ״The Jewish Lublin״
Tel-Aviv, P.O.B. 6375 Israel - 61063 תל־אביב , Т Л 6375 
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 הנס המופלא ע\ל מע\פחת א״זנברג
 יעקב ט«ר*

 .״כזמד, גתחילת המלחמה ניתקנו מאחותנו בלה וגיסגו ישדאל,
 והשמועות על גורלמ של היהודים בפולניה הױ איומות. אף על פי
 כן, בשלב מפױימ נודע לנו, כי כלה, ישראל ודוד התינוק שנולד -

 נשאדו בחייפ.
 הם שהו בשטוטגרט, דכשהײנו בפוקינג, הפ הופיעו והשמחה
 היתה גדילה, אבל מהולה בעצב על כך שהדרינו ונתנאל לא זכו לזה.
 לאחד שמחת האיחיד, ישבנו לשמוע את אחד הפיפוריפ הױוזר
 מפמרי שער ששמעתי מעודי. ישראל גיפנד, כתג על כך
 בםרוטרוט, בםפר זכדונותױ ״למה דװקא אני׳׳, שמשמעו: איך
 דווקא אני נבחרתי מכל הקדבנות, שדווקא אני, אשתי וילדי ננצל•
 אך מאחר ואנו רושמים פאן את קורדת משפחתנו, ומאחר ופפדו
 נכתב באידיש, שפה שמרבית גני הדוד הצעיר אינו שולט га, הרי

 אגיא להלן את תמצית הפיפור.
 בתחילת המלחמה :ולד ילדפ דוד, שהידפ ת־א עורך־דין מצליח
 בארה״ג, אך אז כשנולד, היה מעמפה על אמו הצעירזז ופיכון

 לחייה.
 משפחת אײזנבדג מלובלץ נשארה כעיר שנשלט על ידי
 הנאציפ. כשהחלו הגױפיפ והמױניפ לעבױז־ה, לאשה צעידה וכשרה
 לעבודה עוד היה םיכוי בלשהדא, אך עפ תינוק על זדועותיה, זה היה
 גלתי אפשרי• יאז, כשוזםכנות גברו, החליטו למפור את הילד
 לאימוץ למשפחה פולנית, מתוך תקװדז שלאחר המלחמוז יופלו

 למצוא ארתו ולקחתו מהמשפחה המאמצת.
 הפ שילמו על כך מחיר גבוה למשפחה המאמצת, ובדלית ברירה
 ובלב פואב נפרדו מהילד. קשה לתאר את פבלה של האם הצעירה,
 אך זו היתה לה חברידה היחידה. ובדיעבד ברור שגפ היה המעשה

 הנכון לעשותו.
 על ישראל בעלה, עברו מאורעות שקשה להעלותם על הדעת.
 בשלבים האחדוניפ של הגטד, לאחר שנותרו רק באלפײפ נפש
 מתוך ארבעיפ אלןז יהודי לובלין, ריכזו הגרמנים את היהודיפ באחד
 מהפרבריפ בשם מײדן טאטארםקי על מנת לחפל פופית את הגטו
 על היהדדיפ שבד. הגטו גמײדן היה גמרחק כמה קילומטרים פפודיפ
 ממחנה ההשמדה מיידנק וכל במה שבועדת חיפלו חלק מהנותריפ.
 בשלב מפױיפ החליטו ישראל ומשפחתו לחפור מתחת לבית בור
 ולנםות להפתתר שפ. באקציה האחרונה שבה הױ אמדרים לאפוף
 את אחרוני היהודים, גמקופ להתײצב לקריאת הגרמניפ, ישראל,

 בלה, אמו ואחױ שלמה, ירדו לבוד ונשאדו שם כמשך ױמײפ.
 אחדי ױמײפ, מחוםי אװיר, לחם ומים, מחליטיפ לצאת מהבור,
 ושלושתפ יחד צעדו לכױון השער. גדרך ראו איך חוטפים את
 אחרוני היהודיפ שהצליחו לדזפתתר, או שױריפ בזזם במקופ, או
 מוליכיפ אותפ לביװן מײז״נק. אבל הם הלכו כיחד עד לשער וישראל
 הוציא את שארית כפפו ונתן לאיש אפ־אפ. וזוז נתן להפ לעבור את
 שער הגטו. הפ המשיכו בשדות והחליטו להפרד כל אחד לגודלו.

 ישראל המשיך ל3ית הקברות של לדבלין ומצא מקלט זמני בחדר
 טהדה של בית הקגרות, שם התאםפו עוד כמה יהודיפ. אחד מהפ
 פיפר, שבפביבה הקרובה נמצא מחםן ענק, שבו ממײניפ את
 המלבושים של הנרצחיפ מוזגטו וממײדנק. במחפן עובדיפ כמה
 עשרות יהודיפ והאחראי על הידזח־ים הוא פלוני, שישראל מכירו

 * קסע מתוך הספר ״קורות משפחה יהודית״ (פולין־סיבירײשראל). 116 עמי,
.1989 

 היטג• החליטו ללבת שמה ווזאחראי אמר להפ, שהוא אינו יכול
 להפתידפ מפני שהוא מםכן את עצמו ואת כל היהודים שעובדיפ

 שפ. אבל ידאג להחױת את גפשם ולהםתירפ עד הערב.
 לפנות ערב הגיעו למחסן אנשי גפטפו ובחיפוש מדוקדק מצאו
 כמה עשרות יהודים מפתתרים, ױשראל ביגיהפ. הם החלטד להרגפ
 במקופ ױרו כהפ. ישדאל נורה בפנױ והוא שכב שפ כל הלילה.
 הכדור חדר דדך פױ דיצא מהחלק התחתון של דאשו דהוא איהד דם

 דב.
 ישראל החל להניע את דגלױ, למרות שעדײן לא היה מםוגל
 לעמוד עליהם מרוב חולשתו, ופתאופ שמע קול והתברד לו שעוד
 אחד נשאר כחײפ. השני עזר לישראל להחלץ מגל הגװיות. השנײפ

 נחלצו והגיעד בױזד ללובלין.
 ישראל הגיע לבית חוליפ פולני בלובלץ, והרופא התורן הפביר לו
 געדינות, שלא יושיט לו עזרה מפני שאינו רוצה לפכן את חייד

 בגללו - ואיחל לו רחמי שמיפ.
 ישראל יצא מבית החוליפ מבלי שידע לאן יפנה, ולאחר כמה
 הרפתקאות בתוך לובלין, מהן ניצל בנפ, ראה פתאופ את בלה
 אישתו הולכת בדחוב, מחדפשת בפולניה. הדא הכיר אותה רהיא
 רמזה לו ללכת אחריה. הפ הגיעו לבית של פולני, שם שדזו בלה

 ואימו של ישראל.
 הגױ אמר לישראל, שבשופ אופן לא ױכל להחזיקם שפ, אך
 התדכך ונתן לו דבד מה לשתות, כי לאכול ישראל עדיץ לא היה

 מפוגל. הוא גפ נתן לו מקופ לינה, על מנת שיתאושש «עט.
 למחרת הלך הגױ עפ בלה לרכבת וליװה אותה. היא המשיכה
 לגטו ראדופ, וגפ רכש לישראל כרטיפ לרכבת לילה, שהרי בצורתו
 לא היה יכול לנפוע היופ. והפ הצליחו כל אחד בנפרד להתגנב לגטו

 ראדום.
 אירועים אלה קרד כין החודשים אוקטובד ונובמבר 1942. בגטו
 ראדופ החלו צרות חדשות וישראל ובלה התגלגלו והגיעו לבםדןז

 לאושוױץ.
 עקב מחפור בכח אדפ בגדמניזז, נשלחו ױזדדיפ לגרמניה לעבודת
 פרך ױשדאל יחד עפ חמש מאות יהודיפ נשלחו לחציבת םלעי

 ביטומן מהפ הדפק דלק.
 מתוך החמש מאות, שרדו שבעה ששוחררו על ידי הצגא

 הצרפתי.
 כשהמלחמה נגמרה, ישראל לא חשב כלל לחזור לפדלין, והפ
 התארגנו כקבוצה לעשות נקמות בגרמניפ. ואמנם הצליחו לנקדפ
 בכמה פושעיפ נאצײם בגרמניה, בתקופת המהומה שלאחר

 המלחמה, כשהשעה היתה כשרה לכך.
 בלה עהרה שבעת מדורי גיהינומ והגיעה אךז היא לאדשװיץ, שפ
 may את התלאות האױמות שעברו כל היהדדיפ, שרדבם המכריע

 לא זכה לצאת משפ, אלא, דרך הארובות השמימה.
 באחד המקרים עמדה באושװיץ ב״אפל״ המױן שהיה נערך מידי

 פעם, מי לחײם ומי למוות, וחשבה כי כבר הגיעה קיצד.
 פתאום מודיעיפ ברמקול, כי יקריאו את שמותיהפ של עשר
 בעלות מקצוע לקליעת פליפ, ועליהפ ללכת ימינה.«pi שעניץ זה
 הוא פוליפת חייפ זמנית, ולשמחתה גפ שמה נרךא. אדלפ היא גפ
 נבהלה, שהרי אין לה מושג בקליעת פליפ, ועלדליפ לידדת בה על

 רמאות.
 אבל לאחר שהיא פוגה לצד הניצולות, ניגשת אליה הבזדרד
 האחראית על הבנות, שהיא בעלת מקצוע רלוזזשת לה שלא תפחד
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 ושהכל יהיה בסדר.
 מסתבר שהבחורה הזאת היתה בתו של אחד מלקוחותנו באחת
 מעדי פולין, ואלה שמכרו נפות, מכרו גם סליפ והיא היתה בעלת

 מקצוע ועזרה לאביה בפרנפתו.
 וכאשר נתנו לה את דשימת הבנות, שמתוכפ תבזזר לעצמה
 בעלות מקצוע, נתקלה בשמה של בלה והחליטה להכניס את שמה
 לרשימה, ואותה בחודה השתדלה לחפות על אי ידיעתה של בלה,

 בעבדדת הקליעה.
 גם בלה נשלחה לעבדדות בגרמניה והדדות לבך הצליחה להשרד.
 כשנגמדה המלחמה, הױ בטוחים שני גני הזוג חצעיידיפ, כל

 אחד, שהאחר מת.
 בלה נםעה למשפחה המאמצת לקחת את ילדה. אבל בבואה
 למשפחה, שפ היה אמור להױת הילד, נכונה לדז אכזבה «רה.

 המשפחה הפולנית הודיעה לה שהילד מת.
ך קדה והיא החלה  ליבה של האם לא נתן לה להאמין, שאכן נ
 לחםש אחדיו בכל מקדפ אפשרי. לבסוןז מצאה אותו באחד מבתי

 היתומים, במצב עלוב מאד.
 לא הידז מסוגל לאכול, גופו פבל מתת תזונה, לא הפיר, במז־ס את
 אימו, ולא ידע מה האשה היהודיה הזאת דוצה ממנו. בנוםף לכך גפ

 המופד לא מיהד להחזידו, ורק לאחר שנתנה םימניפ כגוםו, דלכך
 נופפו השתדלױות של אנשים שהבירו את 00/ קיבלה אדתו בחזרה•
 לאחר שחקרה ודרשה, התבררה לה התמונה כדלקמן. המשפחזז
 הפולנית המאמצת, נמאפ לה כנראה להאכיל את הילד היהודי
 בכית, ואולי חששו מפני שהיה מהול. מכל מקופ הניחד אותו עטוף

 בפמדטוטיפ כחוץ, לגודלו.
 למזלו אירע לו נפ בת פרעה, ושרטר שעדיץ לא איבד מידזז של
 רגש אנושי, לקח אותד ומפר אותו לבית היתומיפ, שפ מצאה אותו

 בלה.
 לאחד מכן נודע לישראל, כי בלה ודוד חײפ ואז הוא נפע ללוגלין
 והמשפחה הצעירה התאחדה. היה זה מיךה ניפי, אחד ממליוגיפ,
 שהרי אפ נשארר יהודיפ מיהדות פולץ, הװ אלה בעיקרפ אלה
 שהצליחו כמונו לבדוח לרוםיה, ופה ושפ נותרו שרידיפ שהדפתדו
 על ידי פולניפ או שגרחו ליערות והצטרפו לפדטיזניפ, באדתפ
 מקריפ שהפדטיזניפ הפולניפ איפשרו להפ לחױת, אך משפחה

 שלמה ששרדה בדרך זר, היה זה 03 מיוחד במינו.
 בשטוטגארט היה ח־ד זמן רב, אולי הילד היהודי היחיזײ והפך
 להױת ילד השעשועיפ של כל ניצולי מחגות, ושפ גפ אנו נפגשנר

 איתפ.

 אץ דער ג<מנאז<ע*
 נאטעק אקעדמאן

 ...איך פארענדיק די זיבעטע קלאס
 פאלקס־שול. די עלטערן טראכטן װעגן
 דער װײטערדיקער לערע פון זײער
 אײנציקן זון. לערנען אין א פריװאטער
 גימנאזיע, האט נישט געקאנט •זײן קײן
 רײד׳ ווײל סיהאט געקאסט טייער.
 װידער אנצוקומען אין א מלוכהשער
 מיטלשולי האט מען באדארפט האבן א
 סך געלט, אדער פראטעקציע. די בעסטע
 מענער־גימנאזיע אין שטאט איז געװען
 די גימנאזיע א. ג פון סטאניסלאװ
 סטאשיץ. דארט האבן געלערנט די זין
 פון פארמעגלעכע באאמטע. נאר דער
 ״נומערוס קלאוזוס״ האט דערמעגלעכט
 אנצונעמען נישט מער װי 10% ײדישע
 שילערס. א4י וױ אין שטוב איז נישט
 געװען גענוג געלט, האט מען באדארפט
 פרובירן באקאנטשאפט, פארבינדונגען,

 מיט אײן װארט - פראטעקציע.

 צװישן מײן פאטערס קליענטינס,
 זענען אויך געװען עטלעכע פרויען פון
 מלוכהשע באאמטע, פאלאקן. האט ער
 זײ געבעטן משפיע צו זײן אויף די מענער,
 מיזאל מיך אננעמען אין דער בארימטער
 גימנאזיע, אײנע פון די בעסטע אין
 שטאט. (און סיאיז טאקע א פאקט, אז

 * קאפיטל פונעם בוך ״לובלמער דערינערונגען״
 פון נאטעק אקערמאן, דערשינען אין תל־אביב
 מיט 2 יאר צוריק. איבערזעצט פון פולישן כתב־

 יז־: דוד שטאקפיש.

 דאס װאס כיהאב זיך דארט
 אויסגעלערנט, איז מיר געבליבן אויפן
 גאנצן לעגן - און כ׳װעל דאס שטענדיק
 געדענקען). אין יענעם אומפארגעסלעכן
 פרילינג, װען מיר האבן צום ערשטן מאל
 פארלוירן די װוינונג, האב איך
 אינטענסױו 4ך געגרײט צום קאנקורס־
 עקזאמען אין דער פערטערי קלאס
 גימנאזיע. צחאמען מיט מיר, האבן
 אפגעגעבן דעם עקזאמען מײנע שול־
 חברים פון דער ״פאװשעכנא״, ראמאן
 פלעשלער און לאלעק לערנער,*מיט
 װעמען איך האב •זיך שפעטער געטראפן
 אין דער אומלעגאלער קאמוניסטישער

 ױגנט־ארגאניזאציע.

 אמשװאכסטן בין איך דעמאלט
 געװען אין מאטעמאטיק, ספעציעל אין
 שריפט, אנדערע קעגנשטאנדן,
 באזונדערס פויליש, די שפראך און
 געשיכטע, איז בײ מיר געװען ״זײער גוט״
- און דער פאקט, באזאמען מיט דער
 פראטעקציע פון געװיסע באאמטע
 האבן דעצידירט, אז איך זאל װערן א
 גימנאזיסט. נאכן פארעפנטלעכן די
 אפיציעלע רשימה פון די באשטעטיקטע
 שילערס, האב איך געהאט א ידיעה, אז
 כיבין געװארן אנגענימען. איך, װי די
 גאנצע משפחה, האבן געשטראלט פאר
 פרײד. איך האב שטאלצירט פאר די
 חברים. נאר אײנער װאס איז
 צוגעשטאנען צום עקזאמען, ראמעק

 פלעשלער, איז דורכגעפאלן. זײן פאטער
 איז געװען קאנדוקטאר אויף די
 שטאטישע אויטאבוסן, יא מלוכהשער
 אנגעשטעלטער, אבער דאס האט ניט
 משפיע געװען אויף דערי עקזאמיניר־
 קאמיסיע. אין דער סטאשיצא־גימנאזיע
 האבן קײנמאל ניט געלערנט מער װי 20
 בייז 30 ײדישע שילערס - און איצט האב
 איך געהערט צו זײ א סך פון זײ געדענק
 איך: הערשנהארן, גוטהארץ,
 פײמילבער, זארקראט, די ברידער
 גאלדמאן, שינקערי, פרידלענדער,

 טורקעלטאוב, געליבטער.

 איך האב דעמאלט נישט געוװסט(און
 אויך ניט געטראכט), אז מײן לעבן װעט
 זיך אויספארמירן גראד אין דער סביבה,
 ш דארט װעט זיך אנטוױקלען מײן
 װעלט־אנשױאונג. איך בין געװען
 איבערגליקלעך - און בין אװעק מיטן
 טאטן־ קויפן דאס פארפליכטנדיקע
 גראנאטענע היטל. אפילו זומער, אין די
 הײסע נעכט, האב איך ליב געהאט צו
 באװײזן זיך מיט דעם היטל, כדי
 באפרידיקן מײן פוסטקײט. איך געדענק
 ניט, װי כיהאב דעמאלט פארברענגט
 יענעם זומער, נאר דוכט זיך, אז אין
 נאװידוװר, אויף דער פרישער לופט, אין
 ײאלד, װײל װינטער בין איך געװען
 קראנק אויף א לונגן־אנצמדונג און די
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 עלטערן האבן אלץ געטאן־, כדי מיך שיקן
 אויפן דארף. אין נאװידוװר האבן אויף
 די זומער־פעריען פארברענגט
 פארמעגלעכע ײדישע משפחוװ פון
 לובלין. מאמעס מיט קינדער, סוחרים,
 האנטװערקער. לרוב זענען די מענער
 געקומען אויף שבת און דארט
 פארברענגט מיט דער משפחה. מיך האט
 מען אײנגעארדנט אין א פענסיאנאט, וװ
 מיהאט אזוי געשטאפט מיט עסן, אז ניט
 אײנמאל האט 4ך געװאלט אלץ
 אפגעבן. נאך א חודש, האב איך 4ך
 אומגעקערט א הײם, די פעריען האבן
 •זיך געענדיקט און סיהאט •זיך אנגעהויבן
 א נײע תקופה אין מײן לעבן - די
 װיכטיקסטע װקופה, פון 14טן ביזן 19טן
 לעבנסיאר, די צײט פון רײף װערן. אין
 אזא תקופה פארמירט 4ך דער מענטש.
 די באדינגונגען, סביבה, דערציאונג -
 שאפן די גרעסטע װערטן בײם מענטש,
 אדער פירן אים אראפ פון װעג. דעמאלט
 הײבן אן ארײנצודרינגען אין
 באװוסטזײן אײנשטעלונגען, אידעען,
 עטישע װערטן. די װעלט איז אפן, די
 צוקונפט איז פאר דיר. אזוי, שײנט מיר,
 איז דעמאלט געװען, אויפן סמך פון
 מײנע דערפארונגען און אבסערװאציעס
 פון נאענטע, הײמישע מענטשן. שפעטער

 ענדערט מען זיך זייער זעלטן.

 מען שמועסט, w איבערלעבונגען,
 קאטאסטראפעס, זענען שטארק משפיע
 אויף מענטשן און •זײערע כאראקטערן,
 הגם דאס געשעט ניט אפט. תפיסה,
 פארשיקונג און אכדערע
 אומאנגענעמלעכקײטן האבן אן ערנסטן
 אײנפלוס. איצט, נאך אזוי פיל יארן,
 לאזן זיך אפשאצן אלע גוטע מעלות
 פונעם אײנארדענען מיך אין דער
 דאזיקער שול, און איך בין דאנקבאר
 דעם גורל, אז אזוי איז געשען. מײן לעבן,
 פון אײנעם װאס איז דערצויגן געװארן
 אין דער סטאשיצא־גימנאזיע, איז געװען
 פולבלוטיק און רײך. יענע שײנע יארן,
 דערמאנט מען מיט טיפער גערירטקײט

 און טײלמאל - אויך מיט א טרער.

 אין פערטן קלאס גימנאזיע, בין איך
 במשך דעם גאנצן לערניאר געזעסן אויף
 אײן באנק מיט מיכאל עדעסבורג, א
 מאגער, אײדל ײנגל, מיט גרויסע ברילן
 אויפן קלײנעם פנים, א שװײגנדיקער,
 װאס האט געמאכט דעם אײנדרוק פון א
 קלײנעם חכם, מיט דער צוקונפט פון א
 גרויסן פילאזאף. ער האט געשטאמט פון
 אן ארעמער משפחה, װעלכע האט אויך
 אים ארײנגעשטופט אין דער שול מיט
 ״גנעדיקער הילף״. ער האט א סך

 געלײענט, אבער זעלטן װען געטײלט 4ך
 מיט זײן װיסן. א פעיקער, האט ער זיך
 בעסער געלערנט פון מיר און אפט
 געהאלפן אין מאטעמאטיק. אויסער
 דער שול, האבן מיר יזיך ניט גע^ען. מײנע
 חברים זענען װײטער געװען די פון
 אונדזער הויף - ױסף סלושני און בינדער,
 מיט װעמען איך האב געלערנט אין דער
 פאלקסשול. בינדערן איז געלונגען
 אנצוקומען אין דער צװײטער קלאס פון

 גימנאןיע.

 לערערס האבן מיר געהאט גוטע.
 פארשטײט יייך, נישט אלע. דער
 היסטאריקער פראפעסאר יאן
 דאבזשאנסקי איז געװען אן אנגענעמער
 מאן׳ װי אויך דער לאטיין־לערער
 פראפעסאר טאדעוש באכענסקי, װאס
 האבן אזוי מצליח געװען צו
 פאראינטערעסירן די שילערס מיט די
 קעגנשטאנדן װעלכע זײ האבן געלערנט,
 אז אויף זייערע לעקציעס האבן מיר
 פארגעסן װעגן אנדערע •זאכן. איך האב
 4ך געלערנט ניט שלעכט. נאר אין
 מאטעמאטיק האב איך 4ך גענײטיקט

 אין הילף.

 א געװיסן נאכמיטאג, יאגנדיק 4ך
 נאכן באלעם אויפן פלאץ בײם
 דענקמאל פון דער ״לובלינער אוניע״,
 האב איך פון דער װײטנס דערזען
 מיכאלן, מײן חבר פון דער שול־באנק. װי
 דער שטײגער, איז ער געגאנגען א
 פארטראכטער, מיט א בוך אין האנט.
 איך האב איבערגעריסן די שפיל און אים

 א פרעג געטאן:

- וװ אײלסטו זיך, ברודערלי
- איך װעל א ביסל לײענען דא, אין
 סקװער - האט ער געענטפערט און 4ך
 דערװײטערט צו דעם פלאץ, וװ איך האב
 געקאפעט דעם באלעם. דאס איז געװען
 א נישט גרויס ארט, מיט אײנצלנע
 בײמער און א סך אלײעס, אויף דער
 קראקעװער פארשטאט גאס, אנטקעגן
 דער פאסט. אויסער דעם שײנעם
 זאקסישן גארטן, איז דאס געװען אײנער
 פון דער נישט גרויסער צאל סקװערן אין
 שטאט. א מידער, מיטן פארלאנג זיך
, בין איך צוגעקומען צו דער ן ע י ־ װ צ פ  א

 באנק, אויף װעלכער מיכאל איז געזעסן,
 א פארטיפטער אינעם לײענען דאס בוך.
 איך האב זיך צו אים צוגעזעצט און
 געפרעגט װאס ער לײענט. דאס איז
 געװען דער ״אפשטאם פון דער משפחה,
 פריװאט־אײגנטום און מדינה״ פון

 פרידריך ענגעלס.

- האסט 4כער נישט געהערט װעגן
 דעם בוך - יזאגט מיכאל מיט א שמײכל.

 איך האב געלײענט א סך׳ דער עיקר
 דערצײלוניגען. איך האב שוין געקענט די
 װערק פון אײנציקע פוילישע קלאסיקער,
 געהאט אדורכגעלײענט זשעראמסקיס
 ״די געשיכטע פון אן *עבירה״,
 שענקעװיטשן, אזשעשקארוא, פרוס, שוין
 אפגערעדט פון דער גרויסער צאל ביכער
 מיט א סענסאציאנעל־קרימינעלער
 טעמאטיק. פון די װיסנשאפטלעכע
 װערק, האב איך שוין געהאט הינטער 4ך
 אוגוסט פארעל, װײל די דאזיקע
 פראבלעמען האבן מיך שטארק
 אינטערעסירט. י מײן זארגלאזע,
 גליקלעכע קינדהײט, האט ניישט
 ארויסגערופן סאציאלע רעפלעקסן.
 ערשט אין די יארןפון דער שטײגנדיקער
 ארעמקײט, האב איך טײלמאל
 געטראכט, פאר װאס איז געװיסע
 מענטשן אזוי גוט אוןיאנדערע לעבן אין
 נויט. גאנץ באזונדעס האב איך אזוי
 געטראכט אין דער תקופה, װען בײ

 אונדז האט זיך די לאגע פארערגערט.

 מײן פאטער איז געװארן ארעמער
 צוליב אײגענער לײכטזיניקײט - און
 נישט צוליב קאנקורענץ. דאך האב איך
 כסדר געהאט ספיקות. איך האב נישט
 פארשטאנען, פאר װאס איז מייר, דעם
 ייד, אזוי שווער צוגעגאנגען מיטן
 אנקומען אין א מלוכהשער גימנאזיע און
 בכלל, פאר װאס זענען ײדן ערגער פון
 אנדערע, בירגער פון דער צוױיטער
 מדריגה. פאר װאס איז פאר א ײד נישט
 געװען צוטריטלעך א מלוכהשער פאסטן
 און ער האט געמוזט 4ך פארנעמען מיט
 מסחר און מלאכה. בלויז א דינער שיכט
 האט געקענט דערגרײכן בילדונג און
 פרײע פראפעסיעס - דער חלום פון
 יעדער ײדישער משפחה. קוקנדיק דא
 אויף מיכאלן, דא אויפן נאמען פון בוך,
 האב איך 4ך אנגעשטויסן, т דאס איז
 אוודאי א װיסנשאפטלעד ביךי װאס
 בארירט זײער אינטערעס אנטע
 פראבלעמען. אין דעם מאמענט האט
 מיך מער אינטערעסירט *די
 אנטשטײאונג פון דער משפחה, ווי די
 אנטשטײאונג פון פרױואט־אייגנטום

 און פון דער מדינה.

- איך קאן עס דיר אויסבארגן, אויב
 דו װילסט, נאר איך עצוז דיר צו
 פארשרײבן •זיךאין דער ביבליאטעק פון
 ל.ס.ס. (״לובעלסקא ספולדזשעלניא
 ספאזשיװצוב״) אויף דער קרולעװסקע
 גאס׳ בײם שטאטזײגער. דער ארײנגאנג
 איז דורכן שפײז־געוועלב. אן
 ערשטקלאסיקע ביבליאטעק, פאר "א
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 לובל<נער געזעלשאפטלעכע גווער
 װאס מידארף ךײ דערמאנען

א ט נ א ר א  T T T T א. סלאמא / ט

 די געשיכטע פון אונדזער הײמשטאט לובלין מיט אירע 43
 טויזנט ײדן און זײערע געזעלשאפטלעכע, קולטורעלע און
 פאליטישע אינסטיטוציעס, װאס איז געװארן אפגעמעקט

 דורך די היטלערישע רוצחים - טאר נישט פארגעסן װערן.

 װיל איך דעריבער דערמאנען פיר געזעלשאפטלעכע טוער,
 װעלכע איך האב געקאנט פון דער בונדישער סביבה, װו כיבין
 אויפגעװאקסן. דער ערשטער איז דער אלעמען באקאנטער
 ד״ר שלמה הערשנהארן, דאזאר אין דער ײדישער קהילה און
 לאנגיאריקער ראטמאן אין *לובלינער שטאטראט. חוץ מזה,
 איז ער געװען אךײנגעטאן אין דער ארבעט פון ״טאז״, א
 געזעלשאפט װאס האט געזארגט פארן געזונט פון די קינדער
 פון דער לובלינער ײדישער ארעמקײט. א גאר װיכטיקער
 אויפטו פון ״טאד איז געװען דאס אויפשטעלן זומער האלב־
 קאלאניעס פאר קינדער פון דער ײדישער ארעמקײט - פון
 אונטערן שלאס, יאטקע גאס, שיראקע, רוסקע און
 לובארטאװסקע. אין די לעצטע יארן פאר דער מלחמה, האבן
ט די קאלאניעס פארברענגט ארום 1200 קינדער. יאין  אין א
 דער־א ארבעט איז ד״ר הערשנהארן געװען אומדערמידלעך
 און אךײנגעטאן בלב ובנפש. 4ין גאנצע משפחה איז
 אומגעקומען צחאמען מיט אלע לובלינער ײדן. ער אלײן האט
 באװיזן צו אנטלױפן און זיך דערשלאגן קײן אויסטראליע, וװ

 ער איז געשטארבן א פאראײמאמטער און פאראבלטער.

 א צװײטע געשטאלט פון א באליבטער געזעלשאפטלעכער
 טוערין איז געװען בעלא שאפירא, די פארשטײערין און
 פארטײדיקערין פון לובלינער ײדן, וועלטלעכע װי רעליגיעזע.
 יארן לאנג איז זי געװען ראטמאן און לאװניק אין לובלינער
 שטאטראט, אקטיװע טוערין אין די ציש״א־שולן, ״יאף״, ״טאז״
 אין אנדערע ײדישע אינסטיטוציעס. בעלא שאפירא איז געװען
 באקאנט און באליבט װי די קעמפערין פאר ײדישע רעכט,
 ספעציעל פון די ארעמע שיכטן פון דער ײדישער באפעלקערונג.
 צוזאמען מיט איר מאן, יאנקל ניסענבוים, רעדאקטאר פון
 ״לובלינער טאגבלאט״, איז 4 דערשאסן געװארן אין מיטן גאס

 דורך די דײטשישע מערדער.

 דער דריטער װאס איך װיל דערמאנען, איז לײבל לערער,
 באקאנט צװישן די לובלינער ײדישע פאלקס־מאסן װי ״חבר
 לערער״. ער איז געװען ראטמאן און שטאטראט, דאזאר אין

 דער ײדישער קהילה און לאנגיאריקער סעקרעטאר פון
 גארבער־פאראײן און בעקער־ארבעטער. די מלחמה־יארן
 האט לערער איבערגעלעבט אין סאװעט־רוסלאנד, שפעטער
 געוװינט א צײט אין פאריז און צום סוף זיך באזעצט אין
 מאנטרעאל. דא איז ער װידער געװארן אקטיװ אין
 ״ארבעטער־רינג״, געװען סעקרעטאר פון דער לובלמער
 לאנדסמאנשאפט אין מאנטרעאל - ביז 4ין אװעקגײן אין

 דער אײביקײט מיט א צװאנציק יאר צוריק.

 צום סוף װיל איך נישט אדורכלאזן דעם נאמען פון אהרון
 ניסענבוים, װאס איז ערשט מיט א פאר יאר צוריק
m ,ארױסגעריסן געװארן פון אונדז. װעגן אים קאן מען זאגן 
 זײן גאנץ לעבן האט ער געװידמעט דעם ײדישן כלל. ניסענבוים
 האט פארנומען פארשײדענע געזעלשאפטלעכע אמטן אין
 לובלין, געװען דער סעקרעטאר פון פאראײן פון די האנדלס־
 אנגעשטעלטע, דאזאר אין דער קהילה אין ראטמאן אין
 שטאטראט. נאכן צוריק קומען פון רוסלאנד, װו ער האט
 איבערגעלעבט די מלחמה־יארן, האט אהרן ניסענבוים
 געװוינט עטלעכע יאר אין לובלין און געהאלפן אויפריכטן דעם
 קלײנעם לובלינער ײשוב פוך די פארבליבענע פונעם חורבן.
 אנהײג 60קער יארן, קומט ניסענבוים קײן קאנאדע און
 באזעצט 4ך אין מאנטרעאל װו עס װוינט 4ין ברודער חײם
 מיט דער משפחה. אויך דא װערט ניסנבוים אקטיװ אין דער
 לובלינער לאנדסמאנשאפט, אין ״ארבעטער־רינג״ און אין דער
 בונדישער ארגאניזאציע. טראץ זיץ באשײדענער הכנסה,
 פארגעסט ער נישט צו באשטײערן 4ך לטובת פארשידענע
 אינסטיטוציעס, צװישן n< - ״קול־לובלין״. יאר־יערלעך פלעגט
 ער שיקן א סומע געלט דעם שמש פון דער חברה־נושאים שיל,

 די אײנציק־פארבליבענער שיל אין לובלין.

 װעגן די אלע געשטאלטן װאס איך האב דערמאנט, װאלט
 מען געדארפט שךײבן פיל מער. זײ אלע, יזײערע משפחות און די
 אינסטיטוציעס פאר װעלכע זײ האבן 4ך געמיט, זענען
 אפגעװישט געװארן אן שפורך דורכן גרויזאמען שונא פון
 יידישן פאלק. זאלן דעריבער מײנע פאר װערטער זײן א
 דערמאנונג פון זײער גוטן נאמען, רועלכן זײ האבן

 איבערגעלאזן נאך זיך.

> 
 קלײנעם אפצאל, א זלאטי א חודש -

 האט ער גערעדט אן איבערײס.
 יצום ערשטן מאל האב איך געהערט
 פון דער ביבליאטעק. געװען עטלעכע
 אזעלכע אין לובלין, צװישן 4י - מיטן
 נאמען ״קולטורא׳/ אנגעפירט דורך דער
 מאמען פון מײן שול־חבר גוטהארץ,

 אלקא גוטהארץ. נאר דארט איז דער
 חודש־אפצאל געװען א טײערער.

 צוזאמען מיט מיכאלן, זענען מיר
 אװעק א הײם און ער האט נישט
 אויפגעהערט דערצײלן װעגן דער
 ביבליאטעק און די ביבליאטעקארין
 אדעלא, און פון דער אנגענעמער

 אטמאספער װעלכע הערשט דארט, שױן
 אפגערעדט פון דער גרויסער צאל ביכער
 מיט א סאציאלן און פראגרעסיװן
 אינהאלט. בײם געזעגענען •זיך בײ
 אונדזער טייער, האב איך אים
 פארזיכערט, אז װארשײנלעך װעל איך

 געניסן פון זײן עצה.
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 «זץ, פארע\ר«בט!
 אברהם קײאטעלקא

 ײדן פון ריגע דערצײלן, m װען די דײטשישע מערדער האבן
 געפירט איבער די גאסן דעם גרײז־גרויען ײדישן געלערנטן,
 דעם היסטאריקער פראפי שמעון דובנאװ צום דערשיסן, זאל
 דער קדוש האבן געזאגט צו די ארומיקע מענטשן: ״ײדן,

 פארשרײבט!״
 נאך דער באפריױנג, אין די דאזיקע צװאה געװארן א
 געבאט. אין דער ערשטער רײ - פאר די על־פי־נס לעבן
 געבליבענע צו פארצײכענען אלץ אויף װאם פארא אופן זײ
 קענען־, װאס די נאצישע רוצחים האבן געטאן צו אונדזער
 פאלק. די היטלער־קרבנות האבן גענומען פארשרײבן װי אזוי
 מיהאט אומגעבראכט 4יערע טאטעס און מאמעס, שװעסטער
 און ברידער, די ברײט־פארצװײגטע משפחות. װי אזוי מען
 האט געברענט און פארגאזט די קרבנות אין די
 קרעמאטאריע־אוױונס אין גא4קאמערן פון מאידאנעק און
 אוישװיץ, טרעבלינקע און בעלזשעץ, סאביבאר און כעלמנא

 און אנדערע טויט־לאגערן.

 צהאמען מיט די מענטשן האבן n< פארניכטעט די הײזער
 און װױנונגען, די קולטור און קונסט־אוצרות, שולן און בתי־
 מדרשים, אלע ײדישע אינסטיטוציעס, אלע ארגאניזאציעס פון
 קאלעקטיװן זענען אפגעמעקט געװארן, אפילו די בית־עלמינס.
 דאס אש איז פאנאנדערגעטראגן געװארן דורכן װינט אין אלע

 זײטן פון דער װעלט.
 ניצול געװארן פון טױט איז א קלײן הײפעלע. צום גליק, איז
 נישט צעשטערט געװארן די היסטארישע ײדישע שטאט
 לובלין, װאס איז געװארן דער צענטער, װוהין עס האבן
 געאײלט פון אומעטום אלע געראטעװעטע ײדישע מענער *און
 פרויען, די צוריק געקומענע פון די לאגעו־ן, פון די פארטיזאנער־
 מחנות, פון די באהעלטענישן. דא האבן די אפגעריסענע און
 אפגעשליסענע, קראנקע און שװאכע ײדישע מענטשן באקומען

 די ערשטע הילף.

 װעגן דעם אלעם האט געשריבן די יערלעכע אויסגאבע פון
 די לובלינער ײדן אין ישראל און אין די תפוצות ״קול־לובלין,׳,

 װאס דערשײנט אין תל־אביב, שוין 27 יאר.
 איצטער האב איך באקומען דעם נומער 27, מיט א זײער

 רײכן אינהאלט:
 קלאג־װערטער איבער דעם טראגיש פארשניטענעם
 בליענדיקן ײדישן ישוב מיט די פילצאליקע ײדישע
 אינסטיטוציעס, שולן און בתי־מדרשים, קולטור־הײזער און
 ביבליאטעקן, אװנט־קורסן פאר ארבעטער־ױגנט און
 דראמאטישע קרײזן, ספארט־קלובן און כארן, ארבעטס־
 װארשטאטן און פראפעסיאנעלע פארײנען, הילפס־
 געזעלשאפטן און געזונטהייט־שוץ. פון דער אנדערער 4יט
 האבן מיר אײנדרוקספולע באשרײבונגען פון דער אלטער
 הײם, װעגן טראדיציע און לעבנס־שטײגער, ײדישע ױם־טובים,
 װי אזוי מיהאט אפגעהיט די ײדישע בית־עולמס און

 פאראײביקט די קולטור־דענקמעלער.

 מען דארף דא דערמאנען דעם אלטן לובלינער תושב ד״ר
 שמחה בינעם װײס, װאס כאטש ער לעבט הײנט אין װארשע,
 פארט ער יעדע װאך איין זײן הײס־שטאט, באזוכט די מאכט־
 ארגאנען, דערמאנט זײ דעם צוזאג װאס זײ האבן געגעבן װעגן
 אפהיטן די ײדישע מערקװירדיקײטן.' דאס האט ער צוגעהיט,

 w עס זאל געפײערט װערן די 450 יאר פון אלטן ײדישן בית־
 הקברות. ער האט אויך איניצאירט דאס אנקלאפן אן
 אנדענק־טאװל אויף דער געגײדע פון ״ישיבת חכמי לובלין״,
 אין װעלכער סיגעפינט 4ך הײנט די מעדיצינישע אקאדעמיע,
 ער האט דערפירט צום אויפשטעלן אן אנדענק־צימער פון
 פארשניטענעם לובלין. מיט אײן װארט: ער רוט נישט, טוט
 אלץ װאס איז מעגלעך, בכדי צו פאראײביקן די ערטער פון
 ײדישער מארטיראלאגיע•, אלץ, װאס איז פארבונדן מיט דער
 ײדישער געשיכטע אין לובלין, װאס איז א באשטאנדטײל פון

 דער אלגעמײנער געשיכטע פון דער שטאט.

 ד״ר שמחה בינעם װײס פראטעסטירט אויך קעגן די פאלן
 פון שענדן ײדישע מצבות, פון צײכענען אנטיסעמיטישע
 אויפשריפטן, אינטערװענירט בײ די מאכט־ארגאנען, שרײבט
 אין דער פרעסע שארפע ארטיקלען קעגן די כאדעקיש־

 ענדעקישע װאנדאלן.
• 

 אבער לאמיר זיך אומקערן צום נומער 27 ״קול־לובלין״. דא
 צײכנט 4ך אויס דער פרעכטיקער רעפארטאזש פון
 טאלאנטפולן פובליציסט און טיכטיקן געזעלשאפטלעבן טוער
 דוד שטאקפיש, װעלכער דערצײלט װעגן די 2
 אומפארגעסלעכע טעג, דעם 23 סטן און 24 סטן ױלי 1992,
 בעת װעלכע עס זענען פארגעקומען פײערונגען לכבוד דער
 באניױנג פונעם רעקאנסטרואירטן בית־הקברות אויף דער
 װאלעטשניך גאס. צו די פײערונגען, װעלכע עס האבן
 ארגאניזירט און פינאנסירט שרה און מאנפרעד פרענקעל פון
 אנטװערפען, •זענען געקומען חשובע פערזענלעכקײטן פון
 ישראל, פױלן און אויסלאנד. װעגן די גרויסע יארצײט־אקטן

 האבן געשריבן אלע פוילישע צײטונגען.

 געװען אזעלכע יידן, װעלכע האבן אפגערעדט דאס
 פארפאלק פרענקעל פון זײער פלאן; צו װאס טויג עס אײךי צו
 װאס פטרן אזוי פיל מי און געלטי אבער די פרענקעלס האבן
 ןיך נישט געלאזט אראפפירן פון װעג, זײ האבן פעסט
 באשלאסן אלץ צו טאן, בכדי צו פאראײביקן דעם זכר פון דער

 יידן־שטאט.
 אויף א סוגעסטיװן אופן באשרײבט דוד שטאקפיש אלע
 פײערונגען, װעלכע •זענען דורכגעפירט געװארן אין די דאזיקע
 געדענקפולע ױלי־טעג פון 1992. ער גיט איבער די שטימונג,
 װאס האט דעמאלט געהערשט אויף דעם רעקאנסטרואירטן
 בית בית־הקברות אויף דער װאלעטשניך גאס, בעתן באזוך
 אויפן אלטן בית־עולם, אין דער געװ. ישיבה חכמי לובלין און
 אין געװ. ײדישן שפיטאל, בעת דער אנטהילונג פון אנדענק־
 שטײן אויפן ברודער־קבר פון 36 ײדישע פארטיזאנער, אויפן
 צחאמענטרעף מיט דער קלײנער צאל ײדן, װאס װױנען הײנט
 אין לובלין, בעתן װיזיט אינעם אנדענק־צימער, בעת דער
 געזעגענונג בײם דענקמאל לזכר די ײדן־קדושים פרן לובלין און
 אומגעגנט און אין אנדערער ערטער. דוד שטאקפיש שרײבט
 מיט א שײנעם, יזאפטיקן ײדיש. •זײנע װערטער טרעפן צום
 הארצן פון יעדן לײענער און רופן ארויס רעפלעקסיעס און
 זכרונות בײ די ניצול־געװארענע פון טויט. אײנע פון 4י אי*
 שרה פרענקעל, די פרוי פון מאנפרעד פרענקעל, װעלכע האבן
 פלאנירט און דורכגעפירט דעם גרויסן טרויער־און
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 פאראײביקונגס־אקט.
 עס איז כדאי איבערצוחזרן די פשוטע און גלײכצײטיק

 װירדיקע װערטער פון דער פרוי שרה פרענקעל:
- ״איך שטײ דא פאר אײך װי אײנע פון די נישט פיל
 אפגעראטעװעטע דורך א נס. צו דעם נס האבן גורם געװען דער
 גלה־פראלאט פאדעמבניאק און הער יאנטשארעק. לובלין איז
 מײן געבורט־שטאט, די שטאט פון מײן ױגנט און רײפקײט.
 לײדער, אין דער שוידערלעכער תקופה פון דײטשישן טעראר,
 האב איך און מײן שװעסטער א סך דורכגעמאכט. מיר זענען
 געװען עדות פון א טעראר קעגן ײדן און פאליאקן. װי אײנע פון
 די ניצול־געװארענע, אייז מײן פליכט צו רעדן װעגן דעם אויפן
 הויכן קול דאי אין לובלין און אין אויסלאנד. דערצײלן װעגן

 דעם קודם־כל דעם ױנגן דור פון אונדזערע בײדע פעלקער״.
 לאז מיר דערלויבט זײן צוצוגעבן נאך עטלעכע אבער

 פילזאגנדיקע װערטער פון מאנפרעד פרענקעל:
 ...״אין לובלין האט געלעבט א גרויסע ײדישע קהילה, װאס
 איז געװען די פערלי פון פוילישן ײדנטום און װי אזעלכע טארן
 מיר זי נישט פארגעסן. דער בית־הקברות מח בלײבן װי א
 מאנונג, דערינערונג, אז מער װעט אזעלכעס נישט פאסירן...
 מיר דארפן אויך נישט פארגעסן דעם הײנטיקן טאג, דעם 23־
 סטן ױלי 1944, װען מיט 47 יאר צוריק איז באפרייט געװארן

 מאידאנעק און סיהאט גענומען א סוף צום פעלקער־מארד*״.

 מען דארף דא צוגעבן, w דער רעפארטאזש פון דוד
 שטאקפיש איז רײך אילוסטרירט מיט פאטאגראפיעס, װאס

 מאכן נאך מער אײנדרוקספול דעם פרעכטיקן מאטעריאל
 פון די װײטערדיקע מאטעריאלן דארף מען דערמאנען די
 באשרײבונג פון אורשולא פשיבילא פון דער פײערלעכקײט
 געװידמעט 450 יאר פון אלטן ײדישן בית־הקברות אין לובלין,
 פארזען מיט א בילד פון ד״ר שמחה בינעם װײס מיט די

 באטײליקטע אין די פײערונגען.

 פון גרויסן היסטארישן װערט איז די ארבעט פון ײדישן
 געלערנטן נ. שמן, וואס לעבט אין טאראנטא ״רבנים אין
 לובלין״. מיר גלויבן, w סיי די רעליגיעזע, סײ די נישט

 רעליגיעזע ײדן װעלן זי לײענען מיט גרויס אינטערעס.
 דער קריטיקער ױסף פרידלענדער דערמאנט אונדז ״די ראל
 פון ועד ארבע ארצות אין די ײדישע קהילות אין פוילן״. כאטש
 אויף דער דאזיקער טעמע איז שוין פיל געשריבן געװארן, װעלן
 די לײענער 4ך דערװיסן די געשיכטע פון צוריק אױפשטעלן
 דעם פנקס אדער 4ך דערװיסן די געשיכטע פון דעם פנקס

 אדער פנקסים װעלכע זענען נעלם געװארן.

 א װיכטיק ארט אין ״קול לובליף פארנעמען די זכרונות פון
 דער אלטער הײם. זײ זענען געשריבן מיט נאסטאלגיע און
 ליבשאפט צום אמאליקן שפרודלדיקן ײדישן לעבן, װאס איז
 דורך די היטלעריסטישע רוצחים אויף אן אכזרותדיקן אויפן
 פארטיליקט געװארן. צו די מאטעריאלן אין נומער 27 פון
 זשורנאל, דארף מעי דערמאנען ״דער דרדקי־חדר פון לאנגן
 משה״ - פון ױסף אכטמאן;' ״אפשר איז װער געבליבןי רופט
 אײך אפ!״ - פון א. געלדמאן(סאן פראנציסקא) און אנדערע.

 צו די רעצעמיעס דארף מען דערמאנען די אפשאצונג פון
 נאטעק אקערמאנס ״לובלינער דערינערונגעף, געשריבן דורך
 גיטעלע עדעל־שילדקרויט(פאריז) און ״לובלינער ײדן פון אלע
 לענדער, פאראײניקט אײך׳ (איבערזיכט פון א.ק. (וארשע),

 איבער דעם נומער 26 פון ״קול לובלין״.
 װי א גוטער פרײנד פון די ״קינדער פון לובלין״, װעלכע
 קאנען דינען אלס בײשפיל פאר אנדערע לאנדסמאנשאפטן

 אין פארמלחמהדיקן לובלין. פון למקס: יאנקל ניסענגוים,
 בעלא שאפירא, אפרים דוזנגלום, פדופ׳ בעלא מאנדעלסבעדגי

 שילדקדויט. י

 בלובלין לפני המלחמה: משמאל - יעקב ניסנבוים, בלה
 שפירא, אפדים רוזנבלום, פרופ׳ בלה מאנדעלסבדג־

 שילדקדויט

 א גרופע ױגצטלעכע אין לובלין פארן חורבן
 קבוצת צעירים בלובל«ם לפני השואה

 אין דער װעלט, מוז איך באגריסן די לובלינער פאר 4יערע
 שײנע איניציאטיװן, װי למשל: צו פײערן די געבױרן־יארן פון
 פארדינסטפולע אקטיװיסטן, װאס העלפן פארשטארקן די
 טעטיקװט פון דער ארגאניזאציע; דאס פרײען 4ך מיט די
 אויפטוען פון די לובלינער (נחת פון לרבלינער); דאס אפגעבן
 אין ״קול לובלין״ א סך ארט פאר די קארעספאנדענטן און
 לײענער, דאס צוטײלן סטיפענדיעס פעיקע ישילער און
 סטודענטן; די אויפזיכט איבער קראנקע און •זקנים - און פון
 אפגעבן כבוד די, װאס זענען שוין אװעק אין דער אײביקײט,
 דערמאנען יזײערע אױפטוען פאר דער ײדישער

 געזעלשאפטלעכקײט.

 מיט אײן װארט - דער נומער 27 פון ״קול לובלין״ איז
 אינטערעסאנט און באלערנדיק און עם קומט דעם הויפט־

 רעדאקטאר און דער גאנצער רעדאקציע א ײשר כוח.

 (״דאס ״דישע װאדש״, נומ׳ 9,
 װארשע, מאי 1992)
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 א בעסל זכרונות פון רי ק<נדער־<אוץ
 משה מאנדעלמילד

 איך בין געבוירן אין טשעכיװ, בײ חסידישע עלטערן, װאס
 האבן געהאט א שפײז־געװעלב. מיך האט מען גערופן משהלע
 שאיע מאריס. צו 3 יאר האט מען מיך געפירט אין חדר, צום
 רבין שלמה מילכיקער. די רביצין האט מען גערופן שײנדאלע.
 דער ארײנגאנג אין חדר איז געװען דורך אן אלקערל, מיט א
 דערבײאיק קעכאלע. געלערנט האט מען אין א גרױסן צימער
 מיט בענק און א לאנגן טיש. בײ דער מזרח־װאנט איז
 געשטאנען אן ארון קודש. שבת האט מען געדאװנט אין
 אונדזער חדר. w אין א ײדישער שטוב איז געבוירן געװארן א
 קינד, זענען מיר יעדך טאג, נאכן לײענען קריאת־שמע, אװעק
 מיטן רבין צו דער קינפעטארין מיט ״א גוט ארתט דעם
 קלײנעם ײנגעלע׳׳. אינעם צימער פון דער קימפעטארין זענען די
 װענט געװען באהאנגען מיט שיר המעלותן און אויך סגולוז־
 בלעטלעך ס׳זאל ניט געשען קײן שלעכטס. א טאג פארן ברית,
 האבן די קינדער באקומען װײן און קיכלעך. אגב, איז דער חדר

 געװען זײער א רײנער.
 m מיאיז א ביסל אונטערגעװאקסן, האט מען שױן געלערנט
 חומש מיט רש״י בײ יעקב מלמד, דער זײדע פון
 פארשטארבענעם יאנקעלע פעלדמאן ז״ל. דער חדר האט 4ך
 געפינען ״אין געסעלע״ וװ צום סוף איז געװען דער ארײנגאנג
 . אין בית הקברות. איך געדענק, אז אין דעם געסעלע האט
 געװוינט שמואל װאלערקי, װאס האט געצויגן חױנה פון זיינע
 צװײ פערד מיטן װאגן. אײדער ער איז ארױסגעפארן, האט ער

 די פערד באפוצט מיט קאליריקע בענדאלעך און שלײפעלעך.
 אין נאװעמבער 1917, װען מיהאט זיך דערוװסט װעגן דער
 באלפור־דעקלאראציע, האבן די צױניסטישע פארטייען אין
 שטאט גערופן צו אן אלגעמײנער ײדישער דעמאנסטראציע.
 איך בין דעמאלט אלט געװען 8 יאר. דער טרעפפונקט איז
 געװען אויף לובארטאװסקע גאס, פאר שיפס הויז. נאך מיט א
 טאג פריער, האט שמואל װאלערקי געזאגט, m ער וױל גײן
 צחאמען מיט אונדז, די חדר־קינדער. נאר מיר דארפן 4ך
 צושטעלן, אנגעטאן אין די שבתדיקע בגדים. מיר האבן אפילו
 צוגעגרײט א פאן. ער האט די 20 קינדער אויסגעשטעלט אין א
 ריי, צו צוױי, און מיר האבן פון געסעלע אין קליין טשעכיװ זיך
 אװעקגעלאזט דורך א בריק. דארט איז געװען האכמאנס
 װאסער־מיל. אויפן װעג איז אויך געװען א קלױסטערי ענדלעך
 זענען מיר צוגעקומען אויף דער באניפראטערסקע גאס און
 פארקערעװעט אויף לינקס, אין דער ריכטונג פון דער

 לובארטאװסקע.
 פאר שיפס הױז האבן מיר געטראפן א גרויסן עולם. אױפן
̂זעכען געשטאנען די  באלקאן פון דער משפחה גראסמאן 
 פארשטײער פון די פארטײען: לאזער ניסענבוים ז״ל, שבח
 לעװענשטײן ז״ל, װײסעלפיש, װאכאלדער, מאקאטאװסקי און

 די פרוי קארן.
 צי געדענקט װער יענע דעמאנסטראציע פון די קינדער? אויב

 יא - ביטע שרײבן אויף מײן אדרעס:
 ראשון לצױן, רחי בן זאב 6/12. - אדער טעלעפאנירף 996582

.(03) 

 א באזוך אץ רעדאקצ<ע פון א
 «ד<ע\ער צ«טונג אץ נ<ו־<ארק

 אפרים אײנשטיץ

 אין חודש אויגוסט 1955, איז אין ירושלים געשטארבן מײן
 ברודער בנימין דל. מײן צער און טרויער איז געװען
 אומדערטרעגלעך. געטרייסט האב איך זיך מיט דע•, m אין
 ױו־יארק געפינט 4ך מײנער א ברודער, װעלכן איך האב כמעט
 נישט געדענקט. ער האט פארלאזט פוילן אין יאר 1914. האב
, מיט װעמען כ האב ר ע ־ ה ר  איך באשלאסן צו באקענען דעם ב
 אײנגעשטעלט א בריװלעכן קאנטאקט ערשט אין יאר 1935,

 מיט מײן אנקומען קיין ארץ־ישראל.

 אזױ װי מיר איז געװען באוװסט דער שטארקער אינטערעס
 פון דער אמעריקאנער פרעסע צו דערלאנגען אירע לײענערס
 סענסאציאנאלע און פיקאנטע געשיכטעס, האב איך נאך פון
 תל־אביב געשריבן א בריװ צום ״מארגן־זשורכאל״, m איך קום
 קײן נױ־יארק זיך טרעפן מיט א ברודער, װעמען כיהאב נישט
 געזען גאנע 50 יאר, װײל ער האט מיך איבערגעלאזט אין פוילן,
 װען כ בין געװען א קינד. און אויב 4י אינטערעסירט אזא
 באגעגעניש, זאלן 4י צושיקן א רעפארטער און ברענגען פאר
 די לײענערס א ״סקופ״. קײן רעפארטער האבן זײ ניט געשיקט,
 נאר שפעטער 4ך פארענטפערט ברױולעך און טעלעפאניש.

 דערבײ האבן זײ געבעטן, כיזאל אלײן עפעס אנשרײבן װעגן
 דעם צחאמענטרעף. איך האב זײ דאס נישט צוליב געטאן, װײל
 כיהאב איינגעזען, ш די אנװעזנהייט פון א פרעמדן מענטש,
 װאלט נאר אפגעשװאכט די אינטימקייט און הארציקייט פון

 א משפחהדיקן צחאמענטרעף.
 מײן ברודער מיט זיין פרוי האבן מיך אפגעװארט אין נױ־
 יארקער פארט, װען כיבין אויף דער ארץ־ישראלדיקער שיף
 ״צױן״ אנגעקומען אהין מיט נאך 2 טויזנט אימיגראנטן און
 טוריסטן. מיר האבן זיך שנעל געפונען, א דאנק דעם אײנפאל
 פון מײן ברודער אװעקצושטעלן צװײ נעגערס מיט א
 טראנספאראנט מיט גרויסע אוונױונ: ״מיסטער איינשטײן -

 אײער ברודער סעם װארט אויף אײך״.

 מענטשן האבן 4ך צונױפגעזאמלט ארום אװדז, זײ האבן
 דערפילט א סענסאציע. א קלײניקײט - ברידער האבן'4ך
 נישט געזען 50 יאר! די װאס האבן אין מיר דערקענט אן ארץ־
 ישראלדיקן, האבן געשטעלט אויסטערלישע פראגן. אײנער
 האט פארויסגעזאגט, w אין אמעריקע װעט מען מיך רופן
 פרעד און נישט אפרים. א צװײטער איז געװען זיכער, m ״אויב
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 איר בלײבט אין די סטעיט א חודש, װעט מען אײך נישט
 דערקענעף.

 מײן ברודער רוימט מיר אײן א סוד - ״לאמיר גיין. פאר 4י
 איז דאס א סקופ און מיר האבן נאך אדורכצורײדן א סך
 ענײנים״. נאך 2 שעה פארן אין זײן קאר, •זענען מיר אנגעקומען
 צו אים א הײם. אויפן װעג, פארנדיק, האט ער מיר געגעבן צו
 פארשטײן װאס איז אזוינס אמעריקע, הגם מיר האט זיך
 געװאלט אנקוקן די נױ־יארקער לאנדשאפט. דער טאג איז
 געװען א הײסער, נאך שרוערער װי אונדזערס א חמסין - האב

 איך געטראכט.

 צומארגנס זאגט מײן ברודער, אז ער װיל מיט מיר כאפן אן
 ערנסטן שמועס. ער איז גליקלעך װאס איך בין געקומען, נאר
 װארנט מיך, w אין קאלומבוסעס מדינה איז יעדער אײנער
 ״ביזי״, צייט איז דארט א טײער ארטיקל. ״ביזנעס בעפאר

 פלעזשער״ איז א הײליק געבאט פארן אמעריקאנער.

 דערהערט אזעלכע רייד, האב איך מסכים געװען מיט מײן
 ברודער, בזונדערס נאך דעם, װי ער האט מיר אויפגעקלערט,
 w װי נאר ער װעט האבן א ביסל צײט, ״װעט עס זײן פאר דיר״.
 נאך האב איך זיך דערוװסט, אז מען ארבעט דארט אויך שבת
 און •זונטיק. פון דעם אלעמען איז מיר געװארן קלאר, אז איך
 קאן 4ך באפרײען פון זײן אפוטרופסות - און כיבין ארויס אין

 גאס.

 א טראפן ענגליש האב איך גערעדט און צװײ טראפנס
 פארשטײ איך ניט שלעכט, אזוי ш כיװעל ניט פארלױרןי גײן.
 דאס ערשטע האב איך געקויפט די ײדישע טאג־צײטונג
 ״מארגן־זשורנאל״ און זעץ זיך אװעק אין א קאפע, כדי דארט
 עפעס טרינקען און אויך ארײנקוקן־ אין דער צײטונג. מיט
 אמאל געפין איך דארט אן ארטיקל פון אונדזער בףעיר, דער
 שרייבער, פובליציסט און עסײאיסט יעקב גלאטשטײן, װאס
 בײזערט יזיך שטארק, הלמאי אין די לעצטע צװײ װאכן האט די
 נױ־יארקער ראדיא־סטאציע געװידמעט אירס א פראגראם
 דער קולטור און ליטעראטור פון אלע פעלקער אין דער װעלט,
 אבער ײדיש און העברעיש זענען בכלל נישט דערמאנט
 געװארן. און ער וװנדערט זיד אייך, װאס קײן אײן נױ־יארקער
 ײד האט נישט רעאגירט אויף דער ״פארגענסקײט״ פון די צװײ
 שפראכן. און איך האב זיך געוװנדעט אויף יעקב גלאטשטײן,
 װאס איז געקומען פון לובלין קײן נױ־יארק אין יאר 1919, איז
 גוט באקאנט מיטן לעבן פון די ײדן אין דער גרויסער שטאט,
 אז א פערטל פון זײערע לעבנס, פארברענגט מען דאך אין

 ״קאר״, ד.ה. אין אויטא.

 איך האב װעגן דעםענין אנגעשריבן א בריװ אין רעדאקציע
 פון ״מארגן־זשורנאל״ און מיט א טעקסי געפארן אהין, כדי
 אײגנהענטיק איבערגעבן דעם בריװ. מיהאט מיך ארײנגעפירט
 צום רעדאקטאר װאס האט מיר אנטקעגן געטראגן א ברײטן
 ״שלום עליכםיליהודי מארץ הקודש״. אויף מײן פראגע, פון
 װאנען װײסט ער т איך בין פון ארץ־ישראל, ענטפערט ער -
 ״דער שטאלצער גאנג און דער פלאם אין די אױגן, זאגט מיר
 פון װאנען איר קומט״. ער פרעגט, צו װאס בין איך געקומעןז
 איך דערצײל אים װי כיבין געװארן באאײנדרוקט פון יעקב
 גלאטשטײנס טענה - און איך בעט אפדרוקן מײן בריװ אין
 דער צײטונג. נאכן איבערלײענען דעם בריװ דערקלערט מיר
 דער רעדאקטאר, אז ער באוװנדערט מיך, א ױנגערמאן(סיאיז
 געװען אין יארי 1957), װאס אנשטאט צו פארברענגען אין נױ־
 יארק, װי עס פאסט פאר א טוריסט, פארנעמט איר 4ך גאר
 מייט עבודת הקודש. דאך קאן איך נישט אפדרוקן דעם ברױו,
 װײל אונדזערע לײענער װעלן אײער ײדיש ניט פארשטײן.

 אײער ײדיש פאסט פאר װארשע, װילנע און נאך אזעלכע
 שטעט.

 אינמיטן אונדזער געשפרעך קומט ארײן אן עלטערער
 מענטש, נאר פול מיט לעבן, און צוהערנדיק זיך צו אונדזער

 שמועס, רופט ער זיך אן:
- װאס איז דער ייד שולדיק, т איר האט גענומען א
 לעבעדיקע, שפרודלדיקע ײדישע שפראך מיט א רײכער

 ליטעראטור און 4 פארװאנדלט אין א מיסטקאסטן...
 איך האב בײ •זיך אנגעקװאלן. און דער ײד שטעלט זיך פאר
 מיר פארי: - איך בין פסח בימקא. איך בין אויך א שטיקל

 מחותן צו ײדיש.
 דערהערט זײן נאמען, פרעג איך אים: - 4יט איר טאקע פ.
 בימקא, דער מוזבר פון דער פיעסע ״גנבים״ז, װעלכע האט
 געהאט גרויס דערפאלג אין די פוילישע שטעט און שטעטלעך,
 און איבערגעלאזט נאך זין די פאפולערע קללה ״א פײער זוכט

 דיך״.
 דער ײד איז מלא שמחה פון מײן אנטדעקונג, ער נעמט מיך
w ,ארום מיט פרײנדשאפט און •זאגט א צופרידענער 
 ״געבענטשט זאל •זײן דער הײנטיקער טאג, װאס האט מיך
 געבראכט אהער״. ער לאדט מיך אײן יאויף מיטאג, אויך
 זעלמאנאװיטשן, דער מאן װאס האט געפסלט מײן בריװ אין
 רעדאקציע, װײל ער איז נישיט דרוקפעיק. איך האב געמוזט
 אפזאגן דער אײנלאדונג, װײל דעם ןעלבן טאג האב איך
 באדיארפט באזוכן קאנאדע און אויך •זען דעם װאסערפאל

 ניאגארא.

 לאנד7זמאנשאפסן
 א<ן <שראל

 דוד שטאקפיש

 שוין אין אנהײב פון הײנטיקן יארהונדערט, אח דאס ײדיש־
 געזעלשאפטלעכע לעבן, וױ אונדזער ײדיש לשון בארײכערט
 געװארן מיט נאך א װארט, בעצם - מיט נאך א דערשײנונג,
 װאס הײסט לאנדסמאנשאפט. דאס איז פארגעקומען אין
 צפון אמעריקע, וװ ײדן פון ישטעט און שטעטלעך,
 אײנגעװאנדערטע פון מזרח אײראפע, האבן געשאפן
 ארגאניזאציעס, געזעלשאפטן, ״שטיבלעך״ אדער חברה׳ס, וװ
 מ׳האט יזיך געטראפן מיט הײמישע מענטשן אויף דער
 פרעמדער, אומבאקאנטער ערד, כדי 4ך ארויסצוהעלפן מיט
 ראט און טאט. m די דאזיקע געזעלשאפטן •זענען -זיך
 פונאנדערגעװאקסן אוך אװעקגעשטעלט אױף א פעסטן באדן,
 האט מען אױך אנגעהויבן זארגן פאר די קרובים, װאס זענען
 געבליבן אין פױלן, רוסלאנד, רומעניע און אין די באלטישע
 לענדער. די זארג איז געװען פארן פרט, וױ פארן כלל: סײ פאר
 עלטערן, שװעסטער און ברידער, פאר כלה׳ס און פרויעף, סײ
 פאר גאנצע קהילות און 4יערע אינסטיטוציעס, וױ א ײדיש
 שפיטאל, א יתומים־הויז, א שול און א שיל. די דא4קע הילף
 פארן יחיד וױ פארן קאלעקטיװ, האט פארלײכטערט דעם עול
 פרנסה פון דער ארעמער משפחהי אין שטעטל, וױ אין דער
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 גרױסער שטאט, און אויך דערמעגלעכט דעם קױם פון
 געזעלשאפטלעכע, פילאנטראפישע און רעליגיעזע

 אינסטיטוציעס אין דער אלטער הײם.
 א

 אױך אין אנדערע אײנװאנדערונג־לענדער, װי דרום
 אפריקע, לאטײן־אמעריקע און מערב אײראפע, זענען מיר
 געװען עדות פון אן ענלעכער דערשײנונג. אפילו דער קליינער
 ײדישער ישוב אין ארץ־ישראל, איז ניט געבליבן
 הינטערשטעליק אויף דעם געביט. אין די יארן צװישן בײדע
 װעלט־מלחמות, איז שטארק אקטיװיזירט געװארן די
m ,טעטיקײט פון די לאנדסמאנשאפטן אויף אזא מדריגה 
 סיאיז 4ך ניט פארצושטעלן א פארבעסערטער ניװא פון ײדיש
 לעבן אין מזרח אײראפע אין די יארן 1918־1939, אן דער
 ברודערלעכער הילף פון די לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעס.

 און נישט קײן וװנדער. וױיל דאס ײדישע שטעטל אין
 אײראפע פארן חורבן, איז געװען אן אומאױסשעפלעכער
 קװאל פאר גײסטיקע װערטן און משפחהדיקער
 צוגעבינדנקײט. אפילו נאכן אויסװאנדערן מעבר לים, איז די
 דאזיקע קײט נישט געװארן איבערגעריסן. די
 לאנדסמאנשאפטן, װי דער יחיד ד*ער בןיעיר, האבן 4ך געזען
 װי א המשך פון יענעם לעבנסשטײגער. נאכן אומברענגען אין
 אײראפע א דריטל פון אונדזער פאלק, אייז דאך אװדאי געװען
 נױטװענדיק צו שאפן נײע לאנדסמאנשאפטן און אקטױױזירן
 די שוין עק4סטירנדיקע, װאס איז טאקע געשען מיט א סך
 שוװנג און איניציאטיװ. און 4< האבן ארײנגעשריבן א
 הערלעכן בלאט געשיכטע פון קעגמײטיקער הילף און
 רעקאנסטרוקציע פונעם ײדיש־געזעלשאפטלעכן לעבן און פון

 פראײשראלדיקע אקטױויטעטן.

 פאר דעם עלטערן דור אימיגראנטן ביז דער ערשטער װעלט־
 מלחמה, װי פאר די געקומענע נאך דער צװײטער װעלט־
 מלחמה אין בײדע אמעריקעס, אויסטראליע, קאנאדע און
 אײראפע, איז •זײער ערשטער אדרעס געװען - די
 לאנדסמאנשאפט. דארט איז דער נײ־געקומענער געװען
 פארזיכערט מיט ידיעות און הילף װאס שײך דער
 אײנארדענונג אויף ארבעט, אױסגעפינען א דירה, דערװיסן זיך
 פון קרובים און פרײנט. נאר אויסער דער הילף פארן יחיד,
 האבן די לאנדסמאנשאפטן •זיך אויסגעצײכנט מיט 4יער זארג
 פארן קאלעקטיװ. פון יענער זײט אקעאן, זענען דערהאלטן
 געװארן באדײטנדיקע געלט־סומען יפאר די באדערפענישן פון
 א סך קהילות, יזײערע אנשטאלטן און אינסטיטוציעס. די
 לאנדסלײט פון א פויליש שטעטל אין ניױיארק האבן נישט
 פארגעסן די אלטע הײם. עם האבן ןיך אײנגעשטעלט
 קעגמײטיקע פארבינדונגען, בשותפותדיקע אינטערעסן און
 צוזאמענארבעט. אין יענער תקופה, האט די הילף פונעם
 ״פעטער פון אמעריקע״ געמײנט, קודם כל - הילף פון די

 לאנדסמאנשאפטן.

A 
 אױך די מאנדאטארישע ארץ־ישראל, ״די מדינה
 אונטערװעגנס׳׳, אין װעלכער די עליה האט געמחט אדורכגײן
 דעם שמאלן פילטער פון דער בריטישער סערטיפיקאטן־
 פאליטיק,* שוין אפגערעדט פון די אפטע קריזיסן,
 ארבעטלאזיקײט, נויט - האט פארשטאנען די װיכטיקײט פון
 לאנדסמאנשאפטן. אויך דא ארגאניזירן זיך ײדן פון אײן
 אפשטאם־לאנד און ארט, כדייהעלפן אויפנעמען דעם נײעם
 עולה און שטײן אין פארבינדונג מיט דער אלטער הײם. אװדאי
 איז די מאטעריעלע שטיצע פון דאנען נישט געװען - און אויך

 נישט געקאנט 4ין - אזא עפעקטיװע, װי פון די פאראײניקטע
 שטאטן. אבער די כװנות און צילן זענען געװען די זעלבע:
 קעגנזײטיקע הילף, פארבינדונגען מיט די משפחות און דעם

 ארט.
 שוין אין יאר 1925, װען דער ײדישער ישוב אין ארץ־ישראל
 האט געצײלט בסך־הכל 34.386 (פיר און דרײסיק טויזנט דרײ
 הונדערט זעקס און אכציק!) נפשות, איז געגרינדעט געװארן די
 התאחדות עולי פולין(פאראײניקונג פון עולים פון פוילן). דאס
 איז געשען בעת דער פערטער (מאסן־) עליה, די א.ג.
 ״גראבסקי־עליה״*. גלײכצײטיק איז געשאפן געװארן א
 גמילות־חסדים קאסע, א דאנק א געשאנק פון דעם
 אמעריקאנער ײד נתן שטראוס - 600 פונט, װי אויך
 באשטײערונגען פון דער ײדישער אגענץ, געזעלשאפטלעכע
 אינסטיטוציעס און יחידים. מיט 4 יאר שפעטער, איז די קאסע
 פארװאכדלט געװארן אין אן אקציע־געזעלשאפט פאר
 קאנסטרוקטיװע הלװאות א.נ. ״באנק עולי פולניה״. נאר די
 עיקרדיקע באשעפטיקונג פון דער התאחדות איז געװען:
 סאציאלע הילף, אויסזוכן ארבעט־ערטער, פראדוקטױױזאציע
 און פארבינדונגען מיט די לאנדסמאנשאפטן, װאס האבן

 אנגעהױבן זיך צו ארגאניזירן.

 אין יאר 1939, נאכן אויסברוך פון דער צװײטער װעלט־
 מלחמה, האט די התאחדות איניצאירט די גרינדונג פון א
 ספעציעלן הילפס־קאמיטעט פאר די ײדן אין פוילן. אויך די
 ײדישע אגענץ (סוכנות) האט געשאפן אן ענלעכן ק^מיטעט,
 בראש מיט יצחק גרינבוים, אליהו דאבקין, מ. שאפירא, ד״ר
 עמיל שמאראק. נאך דעם װי דער סוכנות איז אין יאר 1940
 געלונגען יאראפצוברענגען פון װילנע הונדערט באוװסטע
 צױניסטישע עסקנים, צװישן •זײ - ד׳׳ר ה. ראזמארין, אדװי א.
 הארטגלאס, ד״ר מ. קלײנבױם(שפעטער - משה סנה), ד״ר א.
 סטופ, י. קלארמאן אאנ״ד, איז אויפגעשטעלט געװארן דער
 ״פאראײניקטער קאמיטעט צו הילף די פוילישע ײדן״, וועלכער
 חאט געזארגט פאר דער מאטעריעלער, גײסטיקער און
 געיזעלשאפטלעכער אבסארבציע פרן אײנצלנע און גרופן פון
 פױלישע ײדן, װעמען סיאיז אין די מלחמה־יארן געלונגען זיך צו

 דערשלאגן צו די ברעגעס פון ארץ־ישראל.

 פון נישט קלענערער װיכטיקײט אי? געװען די ארגאניזירונג
 פון די באוװסטע טראנספארטן פון שפײז און קלײדונג־
 פעקלעך צו פוילישע ײדן, װאס האבן אין די מלחמה־יארן 4ך
 געפינען, װי פליטים, אין סאוויעט־רוסלאנד. דער דערמאנטער
 קאמיטעט האט צו פארצײכענען נאך א וױכטיקן אויפטו: די
 רעטונג־אקציע פאר צענדליקער קינדער, אפשטאמיקע פון
 פוילן, װאס זענען דורך טעהעראן געברענגט געװארן פון

 ראטן־פארבאנד קײן ארץ־ישראל.
 אין יאר 1945, מיטן פארענדיקן די צװײטע װעלט־מלחמה,
 האט 4ך אויפגעלײזט דער קאמיטעט און די התאחדות עולי
 פולין איז װידער געשטעלט געװארן אין צענטער פון דער
 לאנדסמאנשאפט־טעטיקײט לטובת די נײע עולים פון דער
 שארית הפליטה. מיט דער צײט איז די דא4קע קערפערשאפט
 פארװאנדלט געװארן אין דער דאך־ארגאניזאציע פון אלע
 לאנדסמאנשאפטן פון פוילישע ײדן, װעלכע האט איר הויפט־
 ציל פארמולירט מיט די פאלגנדיקע װערטער: ״פארבינדן די
 אפשטאמיקע פון פוילן מיטן ציל צו שאפן א געזעלשאפטלעכן,
 קולטורעלן און עקאנאמישן אנשפאר פאר עולים פון פוילן, װי
 אויך כדי אפצוהיטן די היסטארישע, קולטורעלע און

 געזעלשאפטלעכע װערטן פון פוילישן ײדנטום״
 די 40ײאריקע פראקטיק האט באװיזן, m דאס זענען נישט
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 געװען סתם װערטער, נאר ממשותדיקע אויפטוען און
 דערגרײכונגען פון די באזונדערע לאנדסמאנשאפטן און איר

 צענטראלע.

 ג
־  מיטן אנטשטײן פון מדינת ישראל און א דאנק דער מאסן
 עליה אין די יארן 1948*1951, האט זיך אנגעהויבן א
 לעבהאפטע טעטיקײט פון די לאנדסמאנשאפטן־
 ארגאניזאציעס. די נײ־געקומענע האבן קודם כל געזוכט
 שטעטישע, הײמישע ײדן, װאס האט געשטויסן צו באנײען די
 ארבעט פון די שוין פאראנענע, נאר אין גרעסטן טײל
 ״אײנגעשלאפענע״ ארגאניזאציעס, אדער אויפשטעלן נײע,
 לטובת די ײדן פרן דעם זעלבן ארט. אויפן חשבון פון די אלע
 לאנדסמאנשאפטן לאזט זיך פארצײכענען א גאנצע רײ
 אױפטוען, מיט װעלכע די דאזיקע פשוטע פאלקס־מענטשן פון
 די אמאליקע שטעטלעך און שטעט פרן דער יידישער

 דיאספארא, מעגן זײן שטאלץ.
 לאמייר אױסרעכענען נאר א טײל פון די אויפטוען: דאס
 ערשטע ארט פארנעמט, אן שום ספק, דער ענין פון
 פאראײביקן די הונדערטער ײדישע קהילות, װעלכע די

 היטלעריסטישע רוצחים האבן אפגעװישט פון דער ערד.
 • עטלעכע הונדערט י^כור־ביכער זענען דערשינען אין לאנד,
 א דאנק דער איניציאטיװ פון די לאנדסמאנשאפטן, מיט
 זײערע פינאנסיעלע מיטלען און שװערער מי. די ספרים האבן
 אויף א בכבודיקן אופן פאראײביקט די אומגעבראכיטע

 קחילות.
 • צענדליקער מאנרמענטן און מצבות, וױ אויך אנדענק־
 שטײנער, מיט די נעמען פון די שטעט, שטעטלעך און ישובים,
 זענען אויפגעשטעלט געװארן אױף די בתי־עלמינס אין קרית

 שאול, נחלת יצחק און חולון, וױ אין יער הקדושים.
 • אין ״מרתף השואה״ אין ירושלים געפינען 4ך מצבות לזכר
 הונדערטער פארשניטענע ײדישע קהילות פון פארמלחמהדיקן

 פוילן.
 • פיל לאנדסמאנשאפטן האבן אויך עטאבלירט
 סטיפענדיעס פאר סטודענטן, פארשיערס, שילערס אין לאנד
 און אין אויסלאנד, אויפן נאמען פון זײער אומגעבראכטער
 קהילה, וױ אויך באשטימט ספעציעלע קולטור־פאנדן און
 ליטעראטור־פרײזן פאר פען־מענטשן. אזא פרייז האט ניט
 אײן ײדישן צי העברעישן שרײבער דערמעגלעכט ארויסצוגעבן
 זײן ביך, מיט א דערמאנונג פון דער לאנדסמאנשאפט, װעלכע
 האט געהאלפן ארויסגעבן דעם ספר, װאס איז אויד געויען א

 בכבודיקעפארם פון פאראײביקונג און זכרון.
 • נאך דעם גרויסן חורבן פון אײראפעישן ײדנטום אייז מען
 געװארן פאריתומט און עלנט. נאר די לאנדסמאנשאפטן האבן
 וױ פארגיטיקט די דאזיקע אײמאמקײט, מיטן צונויפברענגען
 די בנײעיר אונטער יאײן דאך, אין אײן געזעלשאפט. פון א
 באזונדערן באטײט איז געװען דער קאלעקטיװער ״קדיש״, װי
 מיהאט באצײכנט די יזכור־אוװטן נאך די ארמגעקומענע
 קדושים, אדורכגעפירט װי א יארצײט־דאטע, װען פון די
 געטאס זענען טראנספארטירט געװארן די לעצטע ײדן, וװ 4י

 זענען אומגעקומען אין די נאצישע טויט־לאגערן.
 • א רײ מיטלשולן און פאלקסשולן אין ישראל האבן
 אדאפטירט די אומגעקומענע קהילות אין אײראפע אין די
 יארן פון דער צװײטער װעלט־מלחמה און שילערס פון די שולן
 טרעטן אויף מיט ספעציעל צוגעגרײטע פראגראמען אויף די
 יזכור־אקטן פון די לאנדסמאנשאפטן און לערנען די געשיכטע

 פון דער אדאפטירטער קהילה.

 • אין די ארכיװן פון די לאנדסמאנשאפטן אין ישראל
 געפינען 4ך אן א צאל דאנק־בריװ און קװיטירונגען פון צה״ל,
 פונעם ועד למען החײל (קאמיטעט פארן זעלנער), פון
 שפיטאלן, אינװאלידן־הײמען, קינדער־אנשטאלטן,
 אוניװערסיטעטן, יד ושם, שולן, בתי־כנסת, רעליגיעזע און
 וװילטעטיקע אינסטיטוציעס, װאס האבן באקומען

 אײנמאליקע צי רעגולערע געלט־סומען.
 • נאר דאס שענסטע בלאט אין דער געשיכטע פון
 אויפנעמען אין ישראל די נײע עולים, האבן פארשריבן די
 לאנדסמאנשאפטן, א דאנק דער הילף בײם אײנארדענען אין
 דער ײדישער מדינה זײערס א בן־עיר. אויסער די אפיציעלע
 אינסטאנצן און אמטן, װאס האבן 4ך באשעפטיקט מיט
 העלפן דעם נײ־געקומענעםי, איז אויך די לאנדסמאנשאפט
 געװען פארן עולה א זײער װיכטיקער אדרעס אין די 50קער
 יארן און שפעטער. בײ כמעט יעדער לאנדסמאנשאפט האט
 עקזיסטירט א גמילות־חסדים קאסע, װעלכע האט
 דערמעגלעכט דעם נײעם עולה צו באקומען א הלװאה אויף
 באקװעמע באדינגונגען; געזוכט פאר אים ארבעט און א דירה,
 און דאס װיכטיקסטע - געשאפן ארום אים אן אטמאספער
 פון זארג, אויפמערקזאמקײט, אינטערעס און הילף•,

 פארלײכטערט בײם אויסגעפינען קרובים, פרײנד, חברים.

 • א געװיסע צאל לאנדסמאנשאפטן האבן זיך אײנגעשאפן
 אײגענע לאקאלן, יזאלן, אפילו בנינים, אין װעלכע סיאיז
 אנגעגאנגען א געזעלשאפטלעכע טעטיקײט אין די ראמען פון
 דער אײגענער ארגאנחאציע. בעת א טײל האט 4ך באגנוגנט
 נאר מיטן אדורכפירן דעם יערלעכן יזכור־אקט אין געדונגענע
 זאלן, האבן די אנדערע אײנגעארדנט במשך דעם יאר אױך
 מסיברת, צויזאמענטרעפן, אױספלוגן און אױפנאמעס פאר

 געסט פון אויסלאנד.

 • אײניקע לאנדסמאנשאפטן אין ישראל גיבן ארויס אן
 אײגענעם זשורנאל, מיט זכרוװת פון אמאל און פון דער שואה.
 אויב רעזומירן די אויפטוען פון די לאנדסמאנשאפטן אין
 אײן זאץ, לאזט זיך זאגן, m די דא4קע טעטיקײט האט
 ארומגענומען א סך געביטן פוין סאציאלער הילף,
 פאראײביקונג, קולטור־געזעלשאפטלעכע אונטערנעמונגען

 און - משפחהדיקײט.

 ד
 סיאיז א טעות צו מײנען, ж די לאנדסמאנשאפטלעכע
 טעטיקײט אין ישראל האט •זיך באגרענעצט נאר צו די פוילישע
 יידן. לכבוד דעם אויסװאל פון יצחק נבון אויפן אמט פון נשיא
 (פרעזידענט) פון מדינת ישראל, האב איך באקומען אן
 אײנלאדונג פונעם װעלט־פארבאנד פון די צפון־אפריקאנער
 ײדן צו באטײליקן 4ך אינעם קבלת־פנים לכבוד דעם מדינה־
 פרעזידענט. זענען אונטער דער דערמאנטער אײנלאדונג, אויך
 געװען אונטערגעשריבן נאך א דוײיי צענדליק צענטראלע
 ארגאניזאציעס, װעלכע נעמען ארום ײדישע שבטים און עולים
 פון לענדער און שטעט: אביסיניע, פערסיע, אמעריקע און
 קאנאדע, ראטן־פארבאנד, בוכארער ײדן, ענגלאנד,
 אויסטראליע, נױ־זעלאנד, גרױיע, דרום אפריקע, דמשק,
 אמגארן, אינדיע, האלאנד, גריכנלאנד, קורדיסטאן, ליביע,
 מאראקא, עגיפטן, סיריע, פוילן, פראנקרײך, רומעניע,
 טשעכאסלאװאקײ, טערקײ, טוניס, תימן און נאך און נאך -
 און 4י אלע פירן א געבענטשטע טעטיקײט, לויטן ״מאדעלי״ פון

 די פוילישע לאנדסמאנשאפטן.

< 
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 אװדאי איז צו שטוינען פון אזא לאנגער, צאלרײכער רשימוז,
 גראד אין ישראל, רװ מען שטרעבט צו פארװאנדלען דעם
 קיבוץ גלוױת אין א מיזוג גלוױת. איז דען בארעכטיקט,
 אויסער דער צעשפליטערונג אויף פארטײען און גרופן, נאך
 אנצוהאלטן אזא צעדריבלונג פון כוחות פון אפשטאמיקע פון
 א לאנד, שטאט אדער שטעטל, אבי 4ך אױסצולעבן אין אן

 אײגענער לאנדסמאנשאפטי

 ניט אנדערש, ж די געבוירענע אין א געװיס לאנד אדער
 ארט, זענען באהערשט פון א מין קאלעקטױױסטישן ״דיבוק״
 און 4י װילן 4ך האלטן צחאמען אױף די נײע װוינערטער, װי
 דאס האט באװיזן די ביז איצטיקע דערפארונג אין נױ־יארק,
 תל־אביב, פאריז און בוענאס־אײרעס. א סברה, w די יאלע
 ײדן װילט 4ך אױסלעבן אין אן אײגענער, הײמישער
 ארגאניזאציעע, מיט בודזשעטן, סטאטוטן, ״פרעזידענטן״, נאר
 דער עיקר - מיט א סך סענטימענטן, זכרונות און נאסטאלגיע
 פון דער אלטער הײם. נאר דעם אמת געזאגט, שטערט נישט
 אזא צעשפליטערונג קיעעמען. 4 שפאנט אײן אינעם
 געזעלשאפטלעכן װאגן נאך און נאך טוערס, עסקנים,
 שפענדערס. דאס זענען ײדן, װאס אפשר דערפאר װאס זיי
 לעבן נאך צוביסלעך מיט דער פארגאנגענהײט, זענען •זײגרײט
 עפעס צו שענקען דער קעגנװארט, כדי דער מארגן זאל אויסזען
 בעסער פונעם נעכטן... דערװײל פארדינט דערפון אמײנסטן

 מדינת ישראל.

 די טעטיקײטן פון די באזונדערע לאנדסמאנשאפטן אין
 ישראל, •זענען ניט קײן שום אבן נגף פאר אנדערע געזעלשאפטן
 און ארגאניזאציעס. כל זמן ײדן פון װארשע און לובלין, פון
 קראקע און ביאליסטאק •זענען גרײט •זיך צוזאמען צו קומען
 אונטער אײן דאך און פירן אן ארבעט לטובת דעם כלל און

 דעם פרט - יזאל אויף זײ קומען א ברכה.

 ה
 צום װעלט־קאנגרעס פרן פוילישע ײדן, פארגעקומען אין
 חודש יאנואר 1961 אין תל־אביב, האט דער פארבאנד פון
 עולים פון פוילן אין ישראל ארויסיגעגעבן א ספעציעלע
 אויסגאבע, בעצם - א בוך פון г» 232 א.נ. ״לאנדסמאנשאפטן
 אין ישראל״, אין װעלכן סיװערט אין 5 קאפיטלען דערצײלט
 װעגן דער פארצװײגטער טעטיקײט פון דער דאזיקער
 צענטראלער קערפערשאפט. כדי צו געבן כאטש א קליין בילד
 פונעם אינהאלט פון דערמאנטן ביך, װעלן מיר אויסרעכענען

 די באזונדערע קאפיטלען: י

 א) פארבאנד פון עולים פון פױלן אין ישראל. ב) לײ־קאסע
 בײם פארבאנד פון עולים פון פיילן. ג) קאמיטעט פאר ענײנים
 פון עליה פון פרילן בײ דער ײדישער אגענץ. ד) די לאזשע ״בני
 ברית״ א.נ. פון פראפי משה שאר אין ישראל. ה)

 לאנדסמאנשאפטן - באריכטן און באשרײבונגען.

 פונעם בוך דערװיסן מיר 4ך, ж צום בר־מצװה יאר פון
 מדינת ישראל, 1961, ןענען געװען אנגעשלאסן אין פארבאנד
 קרוב צו 100 לאנדסמאנשאפטן, מיט א מיטגלידערשאפט פון
 בערך 100 טויזנט לאנדסלײט. אין א באמערקונג צו די
 דערמאנטע ציפערן װערט אונטערגעשטראכן, ж די צאל
 ארגאניזירטע לאנדסמאנ־שאפטן פון פוילישע ײדן אין ישראל
 ווערט געשאצט אױף 180, און די אלגעמײנע צאל אפשטאמיקע

 פון פוילן אין יענעם יאר - 450 טױזנט.
 אויב עס לאזט זיך דיסקוטירן װעגן ציפערן און

 סטאטיסטיקעס, מױ מען אבער מסכים זײן מיט דעם װאס
 װערט געשריבן אינעם טעטיקײט־באריכט פון פארבאנד: *

 ״די פוילישע עולים אין ישראל, די אײנגעזעסענע און די נייע,
 פארנעמען א גאר בכבודיקן און בולטן ארט אין מדינת ישראל
 אויף אלע געביטן פון פאליטישן און גיעזעלשאפטלעכן לעבן

 און אין אלע צוױיגן פון דער װירטשאפט״.

 פון די באריכטן און באשרײבונגען פון די 107
 לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעס, װעלכע פארנעמען 180 דז
 פון דערמאנטן בוך, אנטפלעקט זיך פאר אונדז אן אלזײטיק,
 פילפארביק און באלערנדיק בילד פון אקטיװיטעטן אויף די
 עיקרדיקע געביטן, װי: פאראײביקונג אין פארשידענע
 פארמען, קעגמײטיקע הילף און קולטור־געזעלשאפטלעכע

 טעטיקײט.

 פון אנהײב די 60קער יארן ביזן אנהײב פון די 80קער יארן,
 איז די צאל לאנדסמאנשאפטן פון פוילישע ײדן באדײטנדיק
 אויסגעװאקסן און דערגאנגען בין 146, װאס זעכעןי געװען
 אנגעשלאסן אינעם פארבאנד פון פױלישע ײדן, מיט איר
 צענטראלע אין תל־אביב, דיזנגאף־גאס 158 מ׳דארף אננעמען,
 ж נאך א 30־40 לאנדסמאנשאפטן האבן נישט געהאט קײן
 אינטערעס יזיך אנצושליסן אין דער דאך־ארגאניזאציע און
 געפירט א יזעלבשטענדיקע טעטיקײט. איצט, אין יאר 1989,
 פירן נאך א טעטיקײט א 100 לאנדסמאינשאפטן,
 אנגעשלאסענע אין פארבאנד. אבער 4יער צאל פארקלענערט
 זיך כסדר. די סיבה דערפון - א ביאלאגישע. דער עלטערער דור
 איז אװעק אויפן עולם האמת און מיר שײנט, ж קײן אײן
 לאנדסמאנשאפט האט נישט מצליח געװען צו
 פאראינטערעסירן דעם צװײטן און דריטן דור ממשיך צו זײן

 מיט דער דאזיקער טעטיקײט.

 די לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעס װאס עקזיסטירן נאך
 אין ישראל, גײען װײטעריאן מיט 4יער טעטיקײט, װעלכע איז
 ספעציפיש און אײגנארטיק נאר פאר די אפשטאמיקע פון אײן
 ארט. נאך הײנט זענען פאראן אײנצלנע לאנדסמאנשאפטן,
 וואס זענען אנגאזשירט אין ארויסגעבן א יןכור־בוך װעגן
 •זײער קהילה-, װאס טײלן אױס יערלעכע סטיפענדיעס פאר
 שילערס און סטודענטן•, באשטימען ליטעראטור־פרעמיעס
 פאר פען־מענטשף, שטיצן אינסטיטוציעס און אנשטאלטף,
 איניציאירן דאס אנרופן אין די שטעט גאסן אויף די נעמען פון

 די פארשניטענע קהילות אין אײראפע.

ט אין ר ^ א ג נ  א טײל לאנדסמאנשאפטן זענען לעצטנס א
 צוגרײטן װידעא־פילמען װעגן זײער שטאט און שטעטל און
 ברענגען ארויסי די געשיכטע, און אומקום פון

 ײדישן ישוב אין געגעבענעם ארט.

 סײ לויט דער צאל, װי לויט דעם געזעלשאפטלעכן אקטיװ,
 זענען די לאנדסמאנשאפטן נאך אלץ א װאגיקער כוח אין

ן א י  ישראל, װי אין די תפוצות. נאר צום באדויערן _ א
 פראצעס פון סטאגנאציע און... ליקוױדאציע. די צװײ צענדליק
 דאך־ארגאנחאציעס פון אפשטאמיקע פון פארשידענע
 לענדער, אויסער די איבער 100 אנגעשלאסענע
 לאנדסמאנשאפטן אינעם פארבאנד פון פוילישעײדן, ראנגלען
 4ך איצט פאר אויפהאלטן די ארגאניזאציאנעלע ראמען, כל
 זמן דאס איז נאך מעגלעך. דעריװײל זעט זיך נישט פאר קײן

 (המשך אויף ז׳ 20)
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 אדאם געלדמאן

 הײ־יאר איז אין תל־אביב דערשינען א בוך פון אװדזער בן־
 עיר, װאס װוינט אין סאן־פראנציסקא. ער איז אין יאר 1988
 געקומען פון רוסלאנד אין די פאראײניקטע שטאטן. אין די
 לעצטע 3 יאר, זענען אין א רײ צײטונגען אין ישראל, נױ־יארק
 און סאן־פראנציסקא דערשינען איבער 50 ארטיקלען, זײנע
 זכרונות און דערצײלוכגען װעגן ײדישן לעבן בכלל און פון דער
 ײדישער לובלין בפרט. אויך אין אונדזער ״קול לובלין״ האט ער
 דערצײלט װעגן זײנעם א באיזוך אין דער אלטער הײם, מיט 2

 יאר צוריק.

 אברהם געלדמאן פון סאןיפראנציטקא(דעד ערשטער דעכטס)
 אויף אן אויפצאמע אין דער װומונג פון שלמה מושקאט.

 אברהן גלדמן(הדאשון מימין) בקבלת פגים בביתו של שלמה
 מושקאט

 עס וױיזט זיך ארויס, m אדאם געלדמאן איז אויך דער
 מחבר פון א פײן ביכל אין דער רוסישער שפראך ״יעװרעיסקיע
 פראזדניקי״ (ײדישע ױם־טובים) - ״די ױם־טובים פון מיץ
 קינדהײט און אנדערע דערצײלונגען״. אויף 180 דז געפינען מיר
 15 הארציקע דערצײלונגען פון אלע װיכטיקע רעליגיעזע ױם־
 טובים, װי אזוי מיהאט זיי געפײערט אין לובלין און װי זײ

 זענען געבליבן אין זכרון פון מחבר.

 א. געלדמאן שרײבט מיר אין א בריװ, אז זײן דערצײלונג
 װעגן פורים האט ער אין יאר 1990 געשיקט קײן נױ־יארק פון
 דער זעלבער הײם אין לובלין, וװ ער האט מיט דער משפחה
 געפײערט דעם ױם־טוב אין יאר 1939. אין א נױ־יארקער
 צײטונג אח אויך דערשינען 4ין ארטיקל װעגן יאנוש

 קארטשאק.

 מיר באגריסן אונדזער בן־עיר מיט זײן ליטעראריש־
 פובליציסטישער טעטיקײט און װינטשן אים װײטערדיקע

 הצלחה.
 ד.ש.
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 מ«ן פר״נד מע\ה זאלצמאן
 מענדל װײסמאן / קאפענהאגען

 איץ דעד תל־אביבער צײטונג ״ישראל־שטימע״ האב איך
 איבערגעלײענט א זײער װארעמע באגריפונג םון די רעדאקטאח
 צו זײער פרײנד משה זאלצמאן פון פאריז, אז ״זײ נעמען איפ אדיץ
 אין קלוג פון די עלטער־זיידעפ״. נאר מיר וױלט זיד זאגן בײ דער
 געלעגגהײט: משה זאלצמאן ארן זיין אײנפלופ אויף מיץ לעבן. עס
 קלינגט אפשד כאנאל, אפשר אױך וױ א לױג־געזאנג, אבער אזוי

 איז עם, אזא איז «ײן געפיל•
 איך וױים, אז משה זאלצמאן האט א פך פריינד אין פאריז, אין
 ישיאל און אין אנדעדע לענדעד, װאס קענען אים געםער פון מיר
 אדן וױיסן פיל מערער וועגן איםיוױ איך. פ׳װעט אבעד זײן
 אינטערעפאנט פאר די לײענערפ פרן ״קול לדבלין״ צו דערוױםן זיך
 װעגן א פרײנטשאפט פון מענטשן, וואס האבן זיר נאך נישט
 באגעגנט און װעגן מײן באציאונג צו דעפ ״פעכאמען״ ױאם הײפט
 משה זאלצמאן. װעגן נאענטע און וױכטיקע מענטשן שרײכט מען,
 בדרך כלל גײ א ״קײלעכיקער״ געבורט־דאטע, אדער חלילה, װען
 דער מעגטש גײט אװעק אץ דעד אײביקײט. איך מיין, אז װעגן
 אזעלכע מענטשן איז געװמטשעגעד צו שרײבן בײם לעבן, װען זײ
 וױרקן און זענען אקטיװ. זאלן זײ דױםן, װאפ אנדערע טראכטן װעגן
 זײ בײם לעבן, ווען זײ פילן זיד נאך, וױמשה שדײגט, ״בםדר׳׳.

 מיר װילט זיך שטאדלן דערצײלן װעגן א נאענטן פדיינד, הגם, רױ
 געזאגט, איך־ האב איפ:אך קיץ אײן מאל נישט באגעגנט. אונדזער
 באקאנטשאפט און שפעטערדיקע י פרײנדשאפט האט זיך
 אנגעהדיס צוםעליק, פאקטיש - דודכן לײענען זײנע ביכער. אץ
 האב דעמאלט געוװינט אץ א פדאװינץ־שטאט איץ דעכעמארק און
 דיי אוניװערפיטענױביביליאטעקי וװ כ׳האג געארבעט, האט
 גןןקויפט זײן בוך ״...ארן מען האט מיך רעהאביליטירט״, אין דער
 דייטשישער איבערזעצונג. מ׳חאט דארט דעקאמעגדירט דעם פפר
 וױ א װיכטיק בוך צר דערלערגען די געשיבטע פון דער
 קאמוניםטישער באװעגונג. איך האב דאם בוך איבעדגעלײענט
 מיט א פאדכאפטן אטעפ, זזגפ מיר איז נאך פריער געווען גאקאנט
 די דאזיקע ליטעראטור - טא װאם נאךילאזט זיך זאגן אויןז דעד
 טעמע? דאך האט דאפ ביד יגעמאבטיא זײער שטארקן אײנדרוק
 אויף מיר און מײנע דענישע פרײנד. לײענענדיק דאם ביך, זעט מען
 דעם מענטש משה זאלצמאן, װאם האט איבערגעלעבט א
 פערזענלעכע טראגעדיע, וױיל אים איזידאך אפגעשטארבן א
 װעלט, פאר װעלכער עד האט געקעמפט און געװידמעט זײן לעבן.
 ער איז אגער גישט פארביטעדט, נישט םאילייח דעט גלױבן אין
 מענטש און אפילו װען עד האט זיך געפונען צױישן אוממענטשן
 אמ אױםוװרפן, האט ער כי־י זיי געזוכט מענטשלעכע געפילן. עד
 בעט נישט קיץ נקמזז, נאר װיל דעמאפקירן און אױך פארשטײן.
 זיין אופן פון שרײס איז גאר אנדערש וױ בײ די אנדערע מחברים
 פץ די ״גולאג־ראמאנען״. בײ זאלצמאנען איז עפ מעד פערזענלעך,

 מער מענטשלעך, אן פאטאם און שאגלאן.
 םאר מיד איז זיץ בוך געווען אױך וױכטיק און פדאקטיש, פון
 װעלכן איך האב געקענט ענטםערן אויך זײעד אפטע םראגן פון
 מײנע םרײנד:' וױ אזרי איז געשען, אז די ײדישע ױגנט פון אלע
 שיכטן, האט זיך אזרי אקטיוו באטײליקט אין די קאמוניפטישע
 דײען? נאד אזעלכע קריטישע אוץ אנאליטישע שילדערונגען פון
 אײגענער דערםארונג, און אן ״װאפעד׳/ זענען דער בעפטעד און
 סאלידער ענטפער אויף די פראגן. ארן דאפ איז ױבער דער
 פארדינפט פון משה זאלצמאנם דערמאנטן ביך, װאם איז
 דערשינען אץ ײדיש און געװאדן איבערזעצט אױף עבדית,

 פדאגצויזיש, דײטש.
 אונטעדן אײנדרדק פונעפ דורכגעלײענטן בוך זײנעפ, האב איך
 אים אנגעשדיבן א גריװ און גלײך צווײק באקדמען א װונדערכארן,
 הארציקן ענטפער. פון דעמאלט האט זיך אנגעהויבן אוגדזער
 פריינדשאפט! פארשטייטיזיך, יאז דעדנאך האב איך
 איבערגעלײענט זײנע אנדערע ביכער: ״ױפןזי עפשטײן, דעד
 העראישער ײדישעד פרײהײט־קאמפער״ן ״מענטשן און
 געשעענישן״. אױן» מיר׳ א זמ פון א לובלינער בונדישן טועד און
 קרבן פץ םטאליניזם, האט געמאכט א באזונדעוץ אײנדרוק דעד
 פאקט, אז ער, משה זאלצמאן, דעד געװעזענער קאמוניפט, האט
 אנגעשרי^ אױף יידייש א בוך וועגן דער טראגיש אומגעקרמענער
 בונדישער טוערץ פדן לובלין, בעלא שאפירא (ױאפ איז אויך
 דערשינען אץ פראנצױזיש). פ׳איז פאר מיר געװען א באזונדעדע
 פדײד, װען איך האב געלײענט, אז אריף א צוזאמענטרעף פונעפ
 ײדיש־קולטור קלוב אץ ביעלאיא צערקאװ (אוקדאיגע) האט מען
 גאהאנדלט משה זאלצמאנם בוך '״און מען האט מיך

 רעהאביליטירט״.
p w i אבעד נישט װעגן זײנע ביכער וויל איך דא שרײס• דאם 
 שו f געטאן אנדערע און בעפערע פץ מיד. אין די לעצטע עטלעכע
 יאר האב אין• פון אים באקומען א 50 ברױו און א דאנק זיי׳־האפ איך
 ערשט ריכטיק פאדשטאנען דעפ טײעק מענטש און װאדעמען ײד
 משה זאלצמאן. זײנע בריװ זענען זײער פערזענלעבע. א טײל פדן
 זײ האב אד איבערגעזעצט אויח דעניש און פױליש, געװיזן און
 אייך פארגעלײעגט פאר מיץ זון, דעפ ױנגן אקאדעמיקער. מײן זדן
 און אנדערע איז שוועד צו פארשטײן, רױ אזוי קאן א.מענטש, אן
 אונױוערםיטעט־בילדונג, א יידישע שנײדער־אדבעטער פארמאגן
 אזא רײפן װיםן און אנאליטישן געדאנק. ענטפערנדיק אויןן מיינע
 פראגן, בארירט זאלצמאן ענײנים פון פילאזאפיע, קולטיד,
 עפטעטיק און לינגוױפטיק, ײדישע און אלגעמײנעיגעשיכטע. ער
 ציטירט בארימטע פערזענלעכקײטן, געלערנטע און פען־מענטשן•
 איך האב פרן איפ געלערנט זײער א םך, נאר ער ױעדט אויף מיר אין

 כעפ׳ ייעז איך דוף איפ(אין א בדױו)«לערער״.
 איך פארשטײ, פרן װאנען האט זיך גענרמען צר מייץ פרײנד אזוי
 פיל. עד האט דאן• איבערגעלײענט א װעלט מיט ביכעד, געטראפן
 זיך מיט אזױ פיל אינטעדעפאנטע מענטשן אדן ױיפל צײט אוןימי
 אים האט געקאםט צו ךערגדײכן דאפ װאפ מאקםיפ גארקי האט
 באצײכנט אלם ״מיינע אוניװערםיטעטן״.' אבער משה זאלצמאנפ
 ״אונױוערפיטעטן״ זענען געווען די גאםן יאון געפלעך פון דער
 שטאט זאמאשטש, די תפיםה־קאמעח אין פױלן אץ די גולאג־
 קאזעמאטן אץ ראטן־םארבאנד. מיר זענען באקאנט אײניקע געור.
 אקטיװע ײדישע קאמוניפטן, װאפ באהאלטן אױפ זײער אמאליקע
 אנגעהעריקײט צוי דער באװעגונג איז אייך אנדערע, י װאם
 פארטיידיקן זי נאך אלץ מיט שויפ אוין? די ליפן און דײלן נישט
 אנערקענען דעפיבאנקראט פון דער פאלשער אידעאלאגיע. נאד
 משה זאלצמאן איז װײטער געבליס דער זעלבעד אויפדיכטייןער
 פאציאליסט װאס גלױגט, אז דער קאפיטאליזם אץ זיץ מאדערנער
 אױםלאגע װעט קײנמאל נישט לייזן די הימטצייטיקע פראבלעמען
 ארן אז די צוקונפט געהערט דעם דעמאקראטישן םאציאליזפ. ער
 איז אבער קודפ כל א װארעמער, נאציאנאלער ײד און
 פימפאטיזירט מיט דער ײדישער ארבעטער־באוועגונג אץ ישראל,
 ארן דעד עיקר - מיט מפם. נאד פדן זיינע ביײי לײעז אד תמיד

< 
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 פארגו״לס ד< לײב מלאך־פרעבױע
 די צײײ לאורעאטן: פיױול זיגלבױם און דוד שטאקפיש

 אץ בית ראשוני פועלײציון אץ תל־אביג, איז פאחנעקומען די
 פײערלעפע דריטע און פעדטע פאדטײלונג פונעפ ״לײב מלאך
 פרײז׳/ אץ שײפות מיט דעם 55־םטן יארצײט פונעפ באקאנטן

 פראזאיקער, דיכטער און דראמאטורג לײב מלאך ז״ל.
 די פרעמיע איז עטאבלירט געווארן דורך דער אלמנה פונעפ
 פדיצײטיק פארשטארבענעפ שרײבער, פרוי לאטי מלאך (לאפ־

 אנדזשעלעפ).
 די פרעמירטע זענען: דער באקאנטער שרײבער און קריטיקער
 פייוול זיגלבױפ און דעד באקאנטעד זשורנאליפט און רעדאקטאר

 פון דער צײטשריפט ״ישדאל שטימע״ דוד שטאקפיש.
 חײפ פינקלשטיץ האט רעפערירט אריף דער טעמע: ״לײב מלאך

- דער קעמפער און פען־מענטש״.
 װעגן די צװײ לאררעאטן האט דעפערירט דער דיכטער יעקב•

 צבי שארגעל.
p געהאלטן ענטפער־רעדעפ. t a די פרעמירטע 

 די פרעמיעפ זענען צוגעטײלט געװאוץ דורך דעפ דיפטערפ זון
 בױ־כוכבא מלאך, א תושב פרן ישראל.*

 דעפ פארזיץ האט געפירט חנן פאזניאק. אץ אדטיםטישן טייל
 האבן זיך יבאטײלייקט - שמעון פינקל»ץ הבימדדטעאטער, רחלי

 גלאי(טשעלא), דגיאל גלאי(פיאנא).
 דאס װארט פון דיכטער י.צ. שארגעל:

 אין לאפ־אנדזשעלעם װ1ינט שוץ יארן לאנג די ײדישע
 שוץיבערין לאטי פידלער־מלאך. און עפ ארט איד זייעד שטארק,
 ױאפ ייזײשע שעפערישע מענטשן װערן בײ אונדז פארגעפן, האט
 זי,'אוין! אירע עלטערע יארן באשלאפן צו גרינדן א פאנד אויף *צו
 באלוינען דורך איפ יעדן יאד אן אנדערן יידישן שרײבער, און אט
 דער פאנד זאל טראגן אױף זיך דעפ נאמען פון לײב מלאך, דעפ

 שפעדיקן, גח־ים־טאלאנטידטן פארשידןיזשאנערדיקן שרייבער.

 די ערשטע צוטיילונג איז םארגעקומעז מיט א צדױי יאר קעריק
 םארן עדשטן פארל: ױפח פאפיערניקאװ אץ כדין װײניקײט און די
 איצטיקע צוטײלדנג איז וױדעד פאר צדײי, פייװל זיגלבויפ און דוד
 שטאקפיש. איז מיר צוגעטײלט געװארן דעד פבוד פארצושטעלן,
 פאילו, פאר אײך די דאזיקע צױײ לאורעאטן, פדי איר זאלט װיפן
 װער זענען זײ אט דייצודײ פארשריגען, און מיט װאפ р«л זיי
 דערצו זופה געווען. טי איך דאפ מיט גרוים צופדידנקייט און

 אפשאץ:

 װעגן דעם לאורעאט דוד שטאקפיש:
 ...פון דאגען קומען מיד צופ צווײטן לאורעאט דוד שטאקפיש. דא
 לײפט אויןן אן אגדערער בלאט אץ דער יידישער ליטערארישער
 יצירה, װייל הגפ דוד שטאקפיש איז נישט קיץ טעאטראל, און איז
 אױך נישט קי׳ץ פראזאיקער, איז אבער דעדפאר זיין

: : > 

 אדויפ אויך טאלעראנץ ארן פאדשטענדעניש פאר אנדערע
 מײנתגען.

 דאפ לעp פדן משה זאלצמאן, דדאפ איז אייך פעקרעטאר פון מ
 פאראײניקטע לובלינעד אדגאניזאציעפ אין פאריז, גיט א פך
 אפטימיזפ און האפענונג, אז מ׳קאן זימ נאך די 80 און דאך ממשיך
 זיין מיט שעפערישקײט, אקטיווקײט, יװאפ מײנט: יפאדאן א
р ײד ארן  האפעגונג, פ׳איז װערט צו לעח! לאמיר וױנטשן דעפ ^
 מענטש, משה זאלצמאן, ״אן א יגעלעגנהײט״ ־ נאך לאנגע׳

 שעפערישע יאדן און געזונט,' װי אוי־ך נחת פון אוראײניקל.

 פובליציפטישע מוזע א געבענטשטע מיט רײפקײט, א געראטענע
 אץ פאדנעפ, א פארשידנמיניקע אין טעמעפ, וואפ נישט יעדעד

 פובליציפט איז דערצו זוכד»
 אױב מיר זאלן אױפרעפענען זײנע אלע לאנגיאריקע
 רעדאקציאנעלע ארבעטן און די פארשידנארטיקע פאד־טײאיש־
 געזעלשאפטלעפע טעטיקײטן, ארײנדעכענענדיק אױך זײנע
 רעדעפ און רעפעראטן אויף פארשידענע טעמעפ, רואלט דאפ אלײן
 גענוג געװען אויף צו באפרייזן איפ מיט פדײזן. איז אגער דרד
 שטאקפיש א מאן פרן א רײכן שוץיבעריש־פובליציפטישןי פארמעג,
 װאפ לאזט זיד נישט איינרעמען אין א מאטיװן־ברכה, װעלן מיר
 ארױםבדלטן דאפ װיכטיקפטע: ל^דפ פל זיין אומפארגלײפלעך בוך,
 וואפ טראגט יאױןז זיך דעמ אנזאגעװדיקן נאמען ״אין גאנג פון

 געשעענישן״, װאפ אזא ביד אלייןיאיז א געשעעניש...

 דאפ דאזיקע בוך שטאקפישפ האלט קנאפע אכט הונדעדט זייטןי
 עפ נעמט אדיץ אץ יזיך 260 ארטיקלען, רעפארטאזשן אץ
 רעצענזיעפ, און פ׳איז געטיילט אויך זיבן טיילן. איז אויב מיר װעלן
 בלוױ דערמאגען די טיטולן מיט װעלפע אונדזער מוזבד טיטולירט
 אט די זיבן טיילן, ױעלן מיר פאר זיך דעדזען א ביך, ױאפ האט אין
 זיך אן עולפ־ומלואודיקן אינהאלט: 1) ישיאל, אירע שפניםיאון די
 דועלט. 2) אומקומ, גבורזז, צװײטע װעלט־מלחמה 3) מיט ייזץ אין
 זײ תפוצות. 4) א חשבון מיט מאפקווע. 5) אויף צױניפטישע אמ
 פארטײישע טעמעפ. 6) קולטוד־פראגן, שרייבער, ביכער׳ און 7)
 מײן הײמשטאט לובלץ ארן אנדעדע יישובים. אז מיר ױעלן זיך גוט
 אײנקרקן, באטראכטן מיט האדץ און מיט מוח אט די טעמעם, ױעלן
 מיד אן מי און אנשטרענג דערזען, אז נישט נאד זשורנאליפטישער
р אפטײלן, נײערט п עפפרי את אײנפאל שטעקט אץ אט די 
 ערנפט, בלוטיקער ערנפט פון א הײנטצײטיקןי ייד׳ שרײבער,
 פובליציפט, װאפ טוט נישט זיין מלאכה לײפט און אויבאנאױפיק,
 נײערט פילט־מיט, לעבט־איבער אט ךי אלע אנגעװייטיקטע
 פדאגעפ, פראבלעמען, געשעענישן. אפטמאל שטעלט ער זץי
 אװעק װי אין ישפיץ פון א באריקאדע מיט א טראנפפעראנט אץ די
 הענט, ארן שרײט אויפ צר אונדז אדן צו דעד װעלט: ״זעט וואפ איר
 טוט! י^קט װי איר גײט!, װי עד װאלט דערגיי נאפזאגן דעם זאג
 פונעפ אומפארגעפלעפן הלל הזקן:*אפ אין אני לי, מי לי? אױב
 נישט איך װעל עפ טון, װער זשע דען? און מיר איבערצײגן זיך, אז
р זײנפ דױ א ^  דער פובליציפט אונדזערער פילט דאפ דאזיקע ^
 חוב, וױ א הײליקער חוב וואפ ידי השגחדז האט אויף איפ

 ארויפגעלייגט.

р צו דעפ זײנע איבערזעצונגען, וױ ״די у т און אז מירן נאך 
 זעקפ טעג פון יד מרדפי״ פון מארגאדעט לאיײךן; ״דעד פראגער
 ארעפטאנט דערצײלט״ פון מרדכי איה, און א העלפט פרנעפ בוך
р די אן־א־שיעור מאמריפ וואפ у т ״שיח לוחמיפ׳/ און דערצו 
 ער זעצט איגער פאר דער מפ״פ־צײטונג אין ײמש - ״ישדאל
 שטימע״, זינט ער דעדאגירט אט די צײטונג, װעט נישט יעדעד
 זשורנאליפט איפ קאנען איבערשנױיגן און לאמיר נישט פארגעפ^
р לשון און צורה у л Ь ,אז דוד שטאקפיש האט אױך רעדאגידט 
 צענדליקער י יזכור־ביבער פון ארטשאפטן און פון פדױואטע
pאיבערלעבונגען דערצײלערפ, ארן טייל פון זײ אויך איבערגעגא 
 פרן אנדערע לשונרת - װעט נאך דעפ אלעם אונדז שוץ לגמדי
 נישט שװןןר זײן צו באנעמען, פאר װאפ אדנדזעד שטאקפיש איז

 וועדט און װערט באערט צד װעה מיטן מלאך־פרײז.

 (״נײע צײטונג׳/.זל־אביב, 21.4.92)
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/  ff אלבום לובלץ /
 הופיע

 אלבום לובלין
 בעריכתו של

ם י ב ו ט ־ ן ן ב ת ר נ ״  ד

 את הספר אפשר לרכוש:

 בימים אי 29.11, בי 30.11 ו־גי 1.12, בשעות 8-6
 בערב, אצל דר׳ בן־טובימ, רמת־גן, פני הגבעה 16

 (בסביבת ״רמה״), טלי 7524551 ובערב האזכרה
 מחיר הספו־: 50 ש״ח

ת ההקדמות לאלבום  אנו מביאים א

 הקדמה
 אשרי שזכיתי לערוך ולהוציא לאור את ״אלבום לובלין״.
 משימת קודש זו לא הײתה קלה כל עיקר, מבחינה חמרית
 ונפשית גם יחד. עשיתי את העבודה בדחילו ורחימו. אינני ױדע
• הצלחתי לבצעה על הצד הטוב בױתר בכל הפרטים, אחרים  א

 ידוװ, עשיתי כמיטב יכולתי.
 הױ בעױת, ואחת הקשות התעוררה בקשר עם מדור ״יזכור״.
 התמונות נמסרו ע״י קרובי הקדושים, אולם לא תמיד הױ
 הקרובים בטוחים לגמרי לגבי זהותס או גורלם של האנשים
 שבתמונות. תמונות כאלו לא הװקבלו. עם זאת הױ מקרי גבולין
 מסופקים שלגביהם צריך היה להחליט לכאן או לכאן, תוך
 התלבטות לא מעטה. אם הײתה פה ושם החלטה שגױיה, יש

 להצטער על כך ועם הנוגעים בדבר הסליחה.

 מאידך שאבתי סיפוק ועידוד רב מהברכות הנרגשות שהגיעו
 מקרובים אסירי תודה שיקיריהם הוכנסו לאלבום.

 אני מודה לאירגון ױצאי לובלין על התמיכה ברעױן והעידוד,
 װזעזרה בפרסום המשימה בין ױצאי־לובלין בארץ ובחו״ל.

 יהיה רצון שהאלבום ימלא את שליחותו בקרב בני־עירנו
 ויתרום את חלקו בהנצחת זכר קהילה קדושה לובלין.

 ד״ר נתן בן־טוביס

 הקדמה
 הופעת ״אלבום לובלין״ נתאפשרה הודות לשתי יחמות. ד״ר
 נתן בן־טובים הגה אװ הרעױן לפני מספר שניס ודבק בו עד
 להגשמתו. ד״ר אלחנן הורוביץ הציע באחת הישיבות של ועד
 אירגון ױצאי לובלין לממן את ההוצאה לאור מכספי הקרן ע״ש
 בלה דובזינסקה ז׳׳ל, בהסכמת ד״ר בן־טובים בנה שהקדיש את

 הקרן, והצעתו נתקבלה.
 ידוע לכל הלובלינאים שבלה דובזיינסקה הײתה הרוח החיה
 של התנועה הצױנית בלובלין ורבת פעלים - השפעתה הברוכה
 נמשכת עד הױם ועוזרת ללובלינאים בימינו להנציח את עירם.
 האלבוס, המכיל 157 עמודים וקרוב ל־600 תמונות, נותן
 תמונה מקיפה של העיר היהודית, אישיה, המוסדות, המפלגות
 והאירגונים השונים שלה וכר, ומשקף את הפעילות הרבה
 התוססת שהײתה בשטחי החיים השונים של העיר. מדור מױחד

 מוקדש לקדושי לובלין, קורבנות השואה.
 אין ספק ש״אלבום לובלין״ הוא צױן דרך בהנצחת עירנו. אני
 מביע משאלה - תקװה שױצאי לובלין יעריכו נכונה את
 הפרסום החשוב הזה ויאמצו אוװו, ו״אלבום לובליף ימצא בכל

 בית לובלינאי.
 מחיר האלבום מחל וכל ההכנסה תוחזר לקרן(פרט לסכום

 שױקצב למימון ״קול לובלין״).
 יבוא על הברכה ד״ר נתן בן־טובים ידידנו שזיכנו בהישג זה

 הודות לעבודת־נמלים ומסירות רבה במילוי המשימה.

 מתתיהו הורן
 ױ״ר אירגון ױצאי לובלין

 לאנדסמאנשאפטן א<ן <שראל

 (סוף פון ז׳ 16)

 ױרשים, צי אן אנטשפרעכיקע ירושה־איבערװײזונג פון די
 געלטער, מיט װעלכע עם דיספאנירן נאך די געזעלשאפטן.

 א באנײטע איניציאטיװ פאר המשכדיקײט פון די
 טעטיקײטן פון די לאנדסמאנשאפטן, אויך צום סוף פון
 איצטיקן יארהונדערט, װעט נישט לאזן פארגעסן די
 פארגאנגענהײט, נאר אויך געבן אינספיראציע פאר דער

 צוקונפט.
 (״אדגענטינעד ״ײװא־שריפסן״ נומ׳ 15,
 גוענאס־א״רעס, 1989)

 * א.נ. פון פוילנס דעמאלטדיקן פיכאנס־מיניסטער גראבסקי, װעמענס
 שטײערן־פאליטיק האט שטארק געדריקט אױף דער ײדישער
 באפעלקערונג און גרויסע טײלן אירע בארװיגן צו עמיגרירן, אדער עולה

 זײן קיין ארץ־ישראל.
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 אץ ה«נ ט<קן לובלץ
 מאמש איזראעלעוױטש

 T א גוט יאר!

 שנה־טיבה, א גוט יאר! האבן זיך
 געװינטשן די פארזאמלטעימיטגלידער פון

 אדנדזעד פאדבאנד־קרײז אין לרבלין.
 בײ געדעקטע טישן מיט א גלעזל טײ,
 קאװע און א צדבײסן, װי אױך אביםל
 זיםװארג, האט די פארזיצערץ פרוי ודאנדא
 לאטטעד פארגעלײענט דעם וװנטש פון
 ישראל־פרעמיער יצחק שמיר, װעלכן די
 הויפט־פאררואלטונג האט באקומען םון דער
 ישראל־אמבאםאדע יאין װארשע אץ
 ארדיפגערופן גרױפ פאראינטערעםיױנג

 בײ די פארזאמלטע.
 די םעקרעטארין פדרי לובא מאטראשעק
 האט אין נאמען פון דער הױפט -
 פארוואלטונג,* װי אױך פון דער ארטיקער
 פארודאלטונג געווונטשן אלע ײדןיאין דער

 װעלט א גוט יאר מיט געזונט און שלום.
 די אטמאםפער איז געודען א פדײלעכע,
 פאמיליארע, מיט געזאנג און
 אויפגעשפילטע אויך א מאגגעטאפאן
 לידער, רעליגיעזע און פון דעם אקטירויםט
 ליטמאן ראמאן. גלײכצײטיק האט מען
 באגריםט צוױי מיטגלידערינפ צו זײער
 געבוירן־טאג, װי אויך פרוי צעלינא
 װישינםקאיצו איר אפפאר קיץ ישראל און
 געדאנקט פאר דעם הארציקן, ידם -
 טובדיקן פארברענגען די עטלעכע שעה.
 דער עולם איז געװען שטאדק צופרידן. מען

 האט אלעמען געוודנטשן א גוט יאד.

 די כוליגאנעם

 ארודעװען אומבאשטראפט

 ערב די חגאות, האבן ״אומבאקאנטע
 פאדשוינען״ פארשמירט אין לובלין דעם
 געשטעלטן אין 1987פטן יאר דענקמאל
 בײם הויפט־ארײנגאנג אין ״זאמעק״, דעם
 טאוול אין ײדיש און אין פױליש, װאפ
 שטעלט פאר דעם פלאן פון די גאםן, אויח
 װעלכע עם האבן ביזן 1939־םטן יאר
 געלעבט יידן אויןז די גאםן שעראקע,
 זאמקאװע, קראוױעצקע, פאדזאמטשע

 א״אנד.
 דאפ פאמע טדױעריקפטע איז דער
 פאקט, װאפ דאפ איז נישט קיין
 פאראײגצלטער כוליגאנישער אקט אין די

 לעצטע עטלעכע יאר.
 זינט דעם יאר 1988, זענען פאחגעקדמען
 פיר אזעלכע פאלן אויפן אלטן ײדישן גית־

 עולם. עפ זענען געשענדעט געוואדן 37
 מצבות. מען דארף נעמען אין אכט, יאז דער
 בית־עולם איז שוין אלט 450 יאד (1541),
 דארטן האט מען קובד געוועןיבארימטע
 ײדישע יגעלעדנטע, לרמדיפ, דבניפ,
 דאקטויריפ און פיל אנדערע פארדינםטפולע
 ײדן. אין די יארן 1986־1987 איז דער כית־
 עולפ געװארן דעפטאװרירט דורך דער
 געזעלשאפט ״אױפזיכט איבער די
 דענקמעלער פון דער ײדישער קולטור אין

 לרבלין״.
 אין אויגוםט 1989 האבן אין דער אײנציק
 ניצול־געװארענער שול און אין דעם
 ״אנדענק־צימער״ אין לובלין, אויף
 לובארטאװפקע 10 ״ארמבאקאנטע
 פארשױנען״ אויםגעהאקט די שויבן. אץ
 מאי 1991 זענען אנגעמאלן גערוארן
 האקנקרײצן מיט ארדינארעיאױפשריפטן
 אויפן דענקמאל, רדאפ איז אױפגעבויט
 געװאדן אין 1963 לכבוד די דעדמארדעטע

 ײדן אין לובלין.

 די שולדיקע האט מען, לײדער, ביז איצט
 נישט געפונען! צי האבן מיד נישט צופיל
 אזעלנע שענדלעכע טאטן פאר איץ לובלץ,
 וח־ די היטלעריםטן האבן דערמארדעט
 העכער 40 טױזנט יידן? צי איז נישט די
 העכפטע צײט, אז די אנטשפרעכיקע
 מאכט־ארגאנען זאלן מער ענערגישעד זיך
 פארנעמען מיט אויםזוכן און באשטראפן די
 װאנדאלן, דועלכע צעשטערן מיטי אזא
 עקשנות די רעשטלעך פון די דענקמעלער
 פון דער ײדישער קולטור אין לובלין? מיט
 פיעטעט און פיל כרחות באמיען מיי זיד צו
 פאדהיטן און באשיצן דאם אלץ, װאם איז
 נאך פארבליבן םון די דערמאדדעטע יחץ
 אין לובלץ. מיר מוזן דאפ אלץ אפהיטן קעגן
 דעװאםטאציעפ און צעשטערונגען. מיר
 טרען דאם מיטן געדאנק װעגן די

 אומגעקומענע לובלינער ײזץ.

נג ע אונטערנעמו נ ײ  א ש

 אין לובלין

 א פײערלעכער ערב־שבת האבן מיר
 געהאט דעפ 13טן דעצעמבער, יװען צו
 אונדז איז געקומען די ארטיםטן־בריגאדע
 פון ײדישן מלוכה־טעאטער אין דואדשע,
 אונטער דער לײטונג פון ארטור האפמאן.
 די בריגאדע האט אויפגעפירט פראגמענטן
 פרן דער קאמעדיע ״דעי גדעח״(לױטן בוך
 פרן איציקי מאנגער), אין דער רעזשי און
 אדאפטאציע פון ארטור האפמאן. אױפן

 פאדױם באװײז זיך, װי א צװילינג, אונדזער
 ליבלינג עטעלע שיץ און דאראטע
 לעבװעדזש מיט שטראלנדיקע קינדערישע
 פנימלעך און ײדישע היטעלעך. זײ הײבן אן
 א דיפקדםיע ורעגן דעם, ודאם קומט פאר אין
 גן־עדן - און רופט ארויפיפיל הײטערקײט
 בײ די צושויער. אויפן פאדידפ באװײזט זיך
 דער מלאך המות אין א שװאדצער
 באקליידונג און שרעקט מיטן גיהנום. באלד
 דערנאך טרעט אויף דוד המלך מיט זײן
 באשערטעד (הענריק רײפער און יאאננא
 האפמאן). זײער דועט דופט ארויפ פיל
 געלעכטער. מיר זעען די באבענױ, די
 כישופמאכערין בײם לײגן קארטן, װאפ
 רופט ארוים ״לא תגנוב״. דעריארױפטריט
 איז געווען פיל מיט הדמאר, די ארטיפטן
 זענען באשאנקען געװארן מיט װארעמע

 אפלאדיפמענטן.
 דער ארויפטדיט איז פארגעקומען אין
 אקאדעמישן הױז, װייל דעד לאקאל פון
 אונדזער קולטור־פארבאנד איז אין

 רעמאנט.

 אימפרעזע, געװידמעט די

 נאציאנאלע מינדערךזײטן

 די פראגע נאציאנאלע מינדעדהײטן
 רופט לעצטנפ * אדױפ גדויפ
 פאראינטערעפירונג אין די װיםנשאפט•
 קרײזן אין לובלין. איז דאך לובלין דעד
 גרעםטער קדלטור־צענטעריאין מזרח־פױלן.
 דא זענען לעצטנפ פארגעקומען קולטור־
 אימפרעזן. די עדשטע האט ארגאניזירט די
 אנטשטאנענע קולטור־גאלעריע, װעלכע
 איז א טײל פון טעאטעד. זײער ציל איז צו
 באזײטיקן דעפ אנטאגאניזם צוױשן די
 נאציאנאלע מינדערהײטן, פארשטײט זיך
 אייך מיט דער ײדישער, דורך פרעזענטידן
 דערכרײכונגען פון די ארטיםטישע
 אנפאמבלען ארן זײער קולטור. די גאלעריע
 פלאנירט א ברײטע אויפשטעלונג: ״די

 לובלינער ײדן״.
 די ערשטע קולטור־אימפרעזע איז
 געווען א טעאטער־פארשטעלונג ״די
 עדדישע דערנערונג׳׳, לױט דער שאפונג
 פונעם באוװפטן ײדיש־ליטװישן שרײבער
 גריגארי קאנאוױטש. די פארשטעלונג האט
 ארױפגערופןי גרוים פאראינטעדעםידרנג
 צוױשן דער אקאדעמישער ױגנט, צוליב
 דעפ פעדזענלעכן אנטײל פונעם שרײבעד.
 אויף צומארגנפ איז םארגעקומען א
 טדעפונג מיטן אויטאר גריגארי
 קאנארויטש, װאפ האט אויף א פשוטן יאון
 הומאדפולן אופן דערצײלט װעגן זײן
 לעבנם־װעג, װעגן זײן משפחה און רועגן
 דעפ גררל פון די ליטדוישע ײזץ. דער
 שרײבער האט באזונדער אקצענטירט זײן
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 יידישן אפשטאם, אונטערשטרײכנדיק די
 װיכטיקע אויםגאבע פונעפ ײדישן
 שרײבער אין דער דיאםפארע. די דיפקוסיע
 איז געווען אויןז א הױכן ניװא. ער האט
 גערעדט װעגן דער יידישער ליטעראטור
 אין ליטע, װעגן נאציאנאלן גארװםטזיץ

 פונעם מענטש.

ג פון דעפ נ  בילדער־אױםשטעלו

י װ כ ע ה ם מאלער שלו  ישראל־

 אין דער קונסט־גאלעריע אין לוכלין איז
 געעפנט גערוארן א בילדער־אױםשטעלונג
 פון דעפ ישראל־מאלער שלופ פעבװי, א
 געבױרענער אין סאפנאוױץ אין יאר 1928.
 זײנע בילדער זענען פון א פארשידענעם
 זשאנער און פארשידעגע מאלעדײ־
 טעכניק. א איבעדוױגנדיקע מערהייט פון
 די בילדע1י איז די ישדאל־טעמאטיק, װי ״א
 שפאציר״, ״רויטע בערג״, ״א שטאט׳/
 ״הימל־עקםפאזיציע׳׳, ״א לעבן יאין
 צופרידנקײט״ א.א. בעת דער דערעםענונג
 פדן דעד אױםשטעלונג, האט דער לײטעד
 פון דער גאלעדיע הארציק באגדיםט דעם
 קינפטלער און איבערכעגעס, אז זײענדיק
 אין דײטשלאנד, האט זײנם א
 מיטארבעטער באזוכט א כילדער־
 אױפשטעלונג פון שלופ דעכוױ און איפ
 אײנגעלאדן צו קומען מיט זיינע בילדער
 קײן לדבלין. דער ישראל־קינפטלער האט
 הארציק געדאנקט פאר דעד באגריםונג און
 איבעדגעגעבן אײניקע פאקטן פדן זײן
 לעבנפ־װעג: אין דער צייט פון דער
 היטלעריפטײטער אקופאציע, געװען אץ
 לאגער. דײך א נם איבערגעלעבט די
 שדעקלעכע צײט. אין 1946 עמיגדירט פון
 פױלן קיץ אדץ־ישדאל. א טיןז־גערירטער,
 דערצײלט ער װעגן זײנע קינדער־יארן,
 װעגן זײנע עלטערן, זײנע פרײנד, וואפ
 זענען אומגעקומען מיט א שוידערלעכן

 טױט.

 אויף דער אײנלאדונג פץ די
 פעקרעטארץ פון אונדזער־פארבאנד־
 אפטײלונג, לױבע פאטראשעלן, האט שלופ
 םעבווי זיך געטראפן מיט א גדופע יידן. מיר
 האבן איפ אינפאדמירט װעגן ארנדזעד
 טעטיקײט. דער * קינםטלער איז געדוען
 איבעראשט פון דעם צונױפטרעף. עד האט
 נישט געגלױכט, אז עד װעט אין לובלץ
 טרעםן ײדן• מיר האס איפ געוױזן דעפ
 אלטן און נײעפ בית־עלמץ, די געבײדע פון
 דעד געװעזענער ישיגה חכמי לובלין, דאפ
 געיי• ®״ץ־הײז, װעלכע דער ״בונד״ האט
 געבדיט פאר א ײדישע פאלקפ־שול אין,
 פארשטײט זיך, א באזוך אין דעפ געוו.
 ארמקום־לאגער מאידאנעק. דער שרײבער
 פון די שררות דאט אים געגעבן אן

 עקזעמפליאד פון אונדזער צײטונג, װעלכע
 ער האט געלײענט מיט גרויפ אינטערעפ.

ר אוי1? די פעלדער זכו  י

 פון מאידאנעק

 דאנערשטיק, דעפ 29־פטן אפריל איז
 גײפי דענקמאל אויך די פעלדעד פון
 מאידאגעק, יפארגעקומען א טרױער־
 מאניפעפטאציע אונטערן לאזונג: ״מיר

 לעבעדיקע-די אומגעקומענע׳/
 אין די נאכמיטאג־שעהן זענען
 אויטאקארן מיט ױגנט פון ישראל,
 אמעריקע, בעלגיע, פראנקדײך, ארגע2טינע
 און מעקפיק אנגעקומען אויף די מאידאנעק־
p געטראגן העל בלױע t a פעלדער. אלע 
 כלוזעפ מיט א צײכן פון אנטײלנעמעד אץ
p w i א טײל  דער מאניפעםטאציע. י
 געטראגן די ישראל־פאן און א צײכן, יפון
 װעלכן לאנד זײ זענען געקומען. דורך דעם
 הילכער האט זײעד א פארשטײער
 געמאלדן דעם אינהאלט פון דעריפײערונג,
 הויךידזאבן געקלונגען זײנע ױעדטעד װעגן
 דער ימארטיראלאגיע פון די ײדן,
 אומשולדיק יאױפגעמארדעטע אץ
 מאידאנעק, וװ די ערד איץ דורכגעװײקט
 מיט בלוט. דערנאך האט אן אנטײלגעמערין
 רעציטירט א פאעמע געווידמעט דער

 מאניפעםטאציע אדן אינטאנירט דעפ
 פארטיזאנער הימן: ״זאג נישט קײנמאל אז
 דו גײםט דעפ לעצטן וועג״. דערנאדיהאט
 דער ראבינעד אברזזם פאלט פון
 ארגענטינע געזאגט ״אל מלא רחמים״ אץ
 קדיש. װידער י האבן אפגעהילכט די
 װעדטער פון דער'״התקוה״. אלע האבן

 מיטגעזונגען.

 צום סוףו האט א גרויפע צאל
 אנטיילנעמער דורכן הילכער מזכיד געווען
 זײערע נאענטע, רופנדיק זייערע
 פארנעמען ארן פאמיליע־נאמען פון װעלכן
 לאנד. די פײערונג אין דודכגעפידט

 געװארן אין עברית.

 אץ די פרימארגףשעהן האבן א טייל
 אנטײלנעמעד באזוכט דעפ אלטן אץ נײעפ
 בית־עולפ, דעפ ארהל פון דער פדענקעל־
 פונדאציע, דעפ אכדענק־צימער(געוו. בית•
 המדדש) און די געבײדע פון ״ישיבת חכמי

 לובלין״.
25.1v די ״גאזעטא וױבאדטשא״ םון 
 האט אץ דער נאנױץ ״שלדפ דעפ אש״
 געשייבן, אז װאנדאלן האבן באשמוצט
 דעם מאנרמענט מיט * אנטי־ײדישע
 לאזונגען ״ײדן אין גאז־קאמעח״, א מגן־
 דיד, א האקנקרײץ. היטלערפ נאכפאלגער

 הוליען...
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 טײערע לובלינער פרײנד אין ישראל!
 אונדזער ״געזעלשאפט צו באשיצן די
 אנדענק־ערטער פון דער ײדישער
 קולטור אין לובליןי/ האט באשלאסן
 אפצומערקן דעם 9טן נאװעמבער די
 דאטע פון 50 יאר נאך דער ליקװידאציע
 פון געטא אין מײדאן טאטארסקי.
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 בײגעלײגט דעם פראגראם פון די
 פײערונגען. די הויפט־מאמענטן פון דער
 פײערונג װעלן זײן: די אנטהילונג פונעם
 דענקמאל אויפן נײעם בית הקברות
 אויפן קבר פון די אנטדעקטע מיט 2 יאר
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 זלאטיס. דאס איז װײניק, נאר מיר װעלן דענקמאל, נאכן באשטעטיקן דורך די
 אפשר באקומען נאך. איך װעל בקרוב בארופענע אינסטאנצן.

 ארויסשיקן דעם פראיעקט פונעם ד״ד ביכעס וױיס

 פון דער רעדע בײם אנטהילן די אױפשריפט
 אויף דער געװ. שיל ״אױפן זאמד״

 צוריק און עקסהומירטע 190 ײדן,
 אומגעקומענע אין מײדאן טאטארסקי.

 עס דארף אויך װערן אויפגעקלאפט
 אן אנדענק־פלאג אויף דער געװעזענער
 שיל און בית־המדרש אויפן יזאמד (געװ.
 ביכאװסקע גאס נומי 7), וװ עס געפינט
 זיך הײנט א קלויסטער. אלץ איז
 אקצעפטירט דורך די ארטיקע מאכט־
 ארגאנען. דער אויפשריפט װעט 4ין אויף

 פויליש און העברעיש.

 סיהאבן 4ך געפינען שפענדערס,
 װעלכע דעקן אלע אויסגאבן פון דעם
60x40) טאװל פון שװארצן גראניט 
 סאנטימעטער), גרויסע אותױת, מיט
 פאלגנדיקן טעקסט: ״אױפן שטח פון
 דער פלעבאניע האט ביזן יאר 1942 4ך

 געפינען א בית הכנסת״.

 ״על שטח בית הכומר, היה כאן עד שנת
 1942 בית המדרש ד׳ ״זאמד״.

 פארן דענקמאל פאר די 190 קרבנות
 פון די דײטשישע רציחות האבן מיר
 באקומען פון דער רעגירונג 30 מיליאן

 די אנטײלנעמערס אין דער
 הײנטיקער תפילה אין דעם קלויסטער,
-זענעך עדוװ פון אנטהילן דעם אנדענק־
 טאװל אין פויליש און העברעיש. אן
 גוזמא און אן פאטאס דארף מען
 פעסטשטעלן, ж דער פאקט האט א
 היסטארישע באדײטונג - * אן
 אויפשריפט אין דער העברעישער
 שפראך אין א קלויסטער. װיל איך
 דעריבער, אין נאמען פון די ײדן־ װאס
 האבן ביזן יאר י1942 געװוינט אין דער
 שטאט, װי אויך אין נאמען פון די װאס
 וװינען הײנט, און אין אײגענעם נאמען,
 דאנקען דעם גלח פון דעם קלויסטער,
 װאס האט גורם געװען צו דער

 אויסערגעװײנלעכער געשעעניש.
 זאל דער באשײדענער אנדענק־טאװל
 4ין א סימבאל פון כבוד יאון
 פרײנדשאפט צװישן די גלויביקע, װי
 אויך א באװײז פון געדענקען און
 דערמאנען דעם טראגישן גורל פון ײדישן
 פאלק, אין דער תקופה פון דער
 פארברעכערישער היטלעריסטישער

 פאליטיק אין די יארן 1944-1939.
 מיטן באערן דעם 50סטן יארטאג פון
 אומברענגען איבער 40 טויזנט ײדין אין
 לו־בלין, װיל איך באדאנקען דער
 אנפירונג פון דער קירכע איו אײך, ליבע
 פרײנד, און באגריסן מיטן העברעישן

 שלום וברכה.

1942 1992 
President of Lublin City Council 

Mayor of Lublin 
Jewish Religious Union in Poland 
Nissenbaum Family Foundation 

Society of Commemoration of Jewish 
Monuments in Lublin 

have the p l easure of 
inviting You to an event 

celebrating the 50ł anniversary of 
Holocaust of Lublin Jews 

on 9th November 1992 

Programme 

1015 - Laying the wreaths at Holocaust Monument 

Visit to Majdanek 15 

 45,׳
11 

124Q - Unveiling of commemorating plaque 
50 

13 - Reception in the House of Prayer 

1500 - Unveiling of commemorating monument at 
the New Cementary 

1600 - Visit to the Old Cementary 
45 16 - Visit to Jesziwas Chachmej Lublin 

1700 _ Concert in the Jesziwas Chachmej Lublin Hall 

1800 - Round-up and farewell 

 אײנלאדונג צו די פײערמגען"50 יאר זייט דער ליקװידאציע
 פון געטא לובלין״

5702 5752 
Przewodniczący Rady Miejskiej Lublina 

Prezydent Lublina 
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich 

w Polsce 
Fundacja im. Rodziny Nissenbaumów 

Towarzystwo Opieki nad Pamiątkami Kultury 
Żydowskiej w Lublinie 

uprzejmie zapraszają 
na uroczyste obchody 

50-lecia zagłady 
Żydów Lubelskich 

w dniu 9 listopada 1992 r. 

Program — ~ 

Ю1 5 - składanie wieńców przy Pomniku Zagłady 
1 1 1 5 - zwiedzanie Majdanka 

1245 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

1350 - posiłek w Izbie Pamięci 
1500 - odsłonięcie pomnika na Nowym Cmentarzu 
1600 - zwiedzanie Jesziwas Chachmej Lublin 
1700 — część artystyczna w auli Jesziwas Chachmej 

w Lublinie 
1800 - zakończenie uroczystości 

 הזמנת המוסדות בפולין לאירועים של 50 שנה לחיסול גיטו
 לובלץ
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 משה זאלצמאן

 די פודים־פארװײלוצג

 נישט געקוקט אויף דעם שלעכטן
 װעטער, זענען די מיטגלידער דאך
 געקומען ױם־טובן פורים אין דער
 הײמיש־משפחהדיקער אטמאספער פון
 4יערע לאנדסלײט. דער גרױסער זאל
 פון ארבעטער־רינג איז געװען
 אױסגעפולט. דער שרייבער פון די שורות
 האט באגריסט דעם עולם און
 איבערגעשיקט א ױם־טובדיקן גרוס די
 קראנקע מיטגלידער װאס האבן,
 לײז־ער, נישט געקענט קומען און די 10
 מיגלידער, װאס געפינען 4ך אין די
 עלטערן־הײמען. מיר דערמאנען מיט
 גרויס צער און טרויער די דרײ
 מיטגלידער װאס •זענען אין 1992 אװעק
 אין דער אײביקײט: װעבערמאן און די
 פרויען פייקוס און אקערמאן. מיט א סך
 װײטיק און צער דערמאנען מיר די
 קרבנות פון דעם לעצטן מערדערלעכן
 אטענטאט אויף דער ישראל־
 אמבאסאדע אין בוענאס־ אײרעס און
 דעם גרויסן נפטר, געװעזענער ראש

 הממשלה מנחם בעגין.

 צוליב דער עלטער פון אונדזערע
 מיטגלידער, װערט שװער צו ארגאניזירן
 א באריכט־פארזאמלונג, נוצן מיר אויס
 דעם ױם טובדיקן צוזאמענטרעף, כדי
 אויך דערצײלן װעגן דער טעטיקײט פון
 דער לובלינער געזעלשאפט פארן לעצטן
 יאר. די געזעלשאפט צײלט הײנט 124
 מיטגלידער - 29 פארלעך און 66
 אײנצעלנע, אלמנס און אלמנות. די
 פינאנסיעלע לאגע איז א באפרידנדיקע,
 װייל די מיטגלידער צאלן רעגולער זײער
 בײטראג. מיר דארפן אױסדריקן
 אנערקענונג דינהילע ראטשטײן װאס
 היט די געזעלשאפט װי א געטרײע

 מאמע.

 מיר האבן אין פארגאנגענעם יאר
 אדורכגעפירט דרײ אײנגעגעבענע
 אונטערנעמונגען: דעם יערלעכן יזכור־
 באנקעט; דעם פורים ױם־טוב און דאס
 פארזאמלען 4ך בײם מאנומענט פון דער
 געזעלשאפט אויפן בית־עולם באניע,

 ערב ױם כיפור.
 אבער די גרעסטע, אנגעשטרענגטע
 ארבעט פון קאמיטעט איז לטובת
 ישראל. מיר האבן אין יאר 1991 אנטײל
 גענומען אין צרוײ אקציעס: די יערלעכע

 מגבית־אקציע און הילף די סאוױעטישע
 און עטיאפישע עולים אין ישראל.

 אין פארגאנגענעם יאר האבן מיר
 געזאמלט פאר די צװײ אקציעס 16
 מיליאן 671.000 אלטע פראנק, פון דער
 קאסע פון דער געזעלשאפט האבן מיר
 בײגעשטײערט צװי מיליאן אלטע
 פראנק אזוי, אז צחאמען האבן־ מיר
 איבערגעגעבן דעם פאראײניקטן אפיל
 18 מיליאן 671.000 אלטע פראנק. איך
 װיל אױסדריקן א באזונדערע
 אנערקענונג: די קאמיטעט־מיטגלידערין
 פײגעלע זאבערמאן און די פארזיצערין
 פון דער געזעלשאפט טעשקע
 פארשטעטער. זײ האבן באוװיגן זײערע
 קינדער •זאלן זיך באשטײערן, אויך
 געזאמלט בײ פרײנט און שכנים. פון די
 75 מנדבים, װאס האבן אנטײל גענומען
 אין דער הילפס־אקציע, איז א דריטל
 נישט קײן מיטגלידער פון דער

 געזעלשאפט.

 אויסער דעם האבן מיר געשיקט 6000
 נײע פראנק פאר זעקס עולים משפחות,
 אפשטאמיקע פון לובלין. סיאיז
 סימבאליש, אז אין גאנץ פראנקרײך איז
 געזאמלט געװארן 18 מיליארד נײע
 פראנק בײ 55.500 מנדבים, האט די
 לובלינער געזעלשאפט געגעבן איר
 בײשטייער מיט העכער 18 מיליאן אלטע

 פראנק.

 די לובלינער לאנדסמאנשאפט האט
 פון דער קאסע זיך באשטייערט פאר די
 פאלגנדיקע ײדיש־געזעלשאפטלעכע
 אינסטיטוציעס: ״אומער װארט״ - 4500
 פראנק, פעדעראציע פון די יידישע
 געזעלשאפטן - 4000 פראנק, פארבאנד
 פון די יידישע געזעלשאפטן - 3000 פר.;
 פארן מעמאריאל פון ײדישן מארטירער
- 2500 פר. און פארן ״קול לובלין״, װאס
 דערשײנט אין תל־אביב - 2500 פראנק.
ич ,דער קורצער באריכט באװייזט 
 זײענדיק א מיטגליד אין דער
 לאנדסמאנשאפט, איז מען פארבונדן
 מיטן ײדישן ישוב אין פאריז און מיט

 מדינת ישראל.

 פון דעם הײנטיקן ױם־טוב הויבן מיר
 אן די אקציע פאר ישראל פארן יאר
 1992 און מיר בעטן און האפן, m אלע
 אונדזערע מיטגלידער און פרײנד װעלן

 געבן זײער בײשטײער.
 מיר באגריסן די קאמיטעט־
 מיטגלידער ראשעל און משה ראזנבלום

 צום געבורט פון זײער אור־אײניקל, און
 אונדזער גוטע פרײנדין אידא
 געבראװיטש צו איר װערן 90 יאר - עד

 מאה ועשרים.
 גיטעלע עדעלשטײן, די װיצע־
 פארזיצערין פון דער געזעלשאפט, גיט אן
 אויספירלעכן רעפעראט װעגן ױם־טוב
 פורים אויף דער קאנװע פון מגילת
, ברענגט ארויס די טראגעדיע פון ר ז ו ס  א

 דער ײדישער עקזיסטענץ און די לאנגע
 גלות־יארן. בעת דער עולם האט טועם
 געװען פון די טראדיציאנעלע המן־טאשן
 און פרוכטן, איז דערפאלגרײך, מיט א
 סך טאלאנט ארויסגעטרעטן דער
 רוסישער זינגער סאשא, באגלײט מיט
 4ין אקארדעאן אין א פראגראם פון

 ײדיש־העברעישע און רוסישע לידער.

 די יערלעכע אזכרה

 מיט ציטער און יראת הכבוד האבן
 פארטשעװער און לובלינער ײדן זיך
 פארזאמלט דעם 10־טן נאװעמבער
 1991, אפצוצײכענען די 49סטע יארצײט
 נאך די צענדליקער טויזנטער ײדן, װאס
 זענען בעסטיאליש דערמארדעט געװארן
 פון די נאצי־קאניבאלן, מיט זײערע
 געטרייע מיטהעלפער אוקראינער־

 פאלאקן־ליטװינער.

 נאכן אנצינדן די זעקס סימבאלישע
 ליכט, האט דער חזן אבארנאד געזאגט
 דעם אל־מלא רחמים, און דער גאנצער
 עולם האט צוזאמען מיטן חזן געזאגט

 ״קדיש״.
 דער פארזיצער פון דער אזכרה,
 אנאטאל בינשטאק געהערט צו דעם
 טײל ײדישע ױגנט, װאס האבן
 געהײליקט דעם זיג איבערן נאצישן
 דײטשלאנד, מיט זײער אייגן בלוט. אלס
 ױגנטלעכער פרײװיליק זיך אנגעשלאסן
 אין דער סאוױעטישער ארמײ. פאר זיין
 קעמפערישער דרײסטקײט, געװארן
 אויסעצײכנט און דרײ חדשים פארן
 ענטגילטיקן 4ג, געװארן שװער

 פארוװנדעט.

 אין זיין קורצן ארײנפיר באערט ער די
 8 מיטגלידער פון דער לובלינער
 געזעלשאפט, װאס זענען דאס לעצטע
 יאר אװעק אין דער אײביקײט און דער־
 מאנט די װיצע־פארזיצערין פון דער
 געזעלשאפט, גיטלעלע עדעלשטײן, װאס
 האט הײ־יאר איבערגעלעבט צװײ
 שװערע אבידוװ, מיט דער פטירה פון
 ליבן מאן ײדל און דעם ברודער מאיר
 שילדקרויט. ער באגריסט די
 פארזיצערין פון דער געזעלשאפט
 טעשקע פארשטעטער־קארמאן, װאס
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 פארלאזט דעם שפיטאל און געפינט 4ך

 הײנט מיט אונדז.

 דער סעקרעטאר פון דער
 פארטשעװער לאנדסמאנשאפט, אברהם
 קאסטא, דערמאנט אין זײן
 ארויסטרעטונג דעם אומקום פון די
 6000 פארטשעװער ײדן. ער מאכט א
 קורצן היסטארישן איבערבליק איבער
 דער פארטשעװער קהילה װאס האט
 עק4סטירט 350 יאר און פאירן
 ארײנקומען פון די היטלער־באנדעס

 האבן געלעבט 6000 ײדן.

 דער שרײבער פון די שורות ברענגט
 ארויס, w א יארצײט פון די לובלינער
 איז גלײכצײטיק א דערמאנונג פון אלע
 לובלינער ײדן, מיט אירע 18
 ״פאװיאטאװע״ שטעט און 110 קלײנע
 שטעטלעך, אין װעלכן עס האבן געלעבט
 העכער 250.000 יידן. וװ נעמט מען
 װערטער צו קענען אויסדריקן דעם
 װײטיק און צער, װי דער דיכטער ישעיה
 שפיגל האט געשריבן: ״שענקט מיר דאס
 װארט כ׳זאל קענען באקלאגן מיליאנען
 בית עלמינס, די גרוילן און יסורים בײם
 ארײנקומען פון די בלוטיקע דײטשישע

 הענקער אויף דער פױלישער ערד״.

 די באריכטן נאך דער באפרייאונג פון
 קאנצענטראציע־לאגער אין מײדאנעק
 אין 1944 האבן אויפגערודערט די װעלט.
 אונזער גרױסער לובלינער בן עיר, דער
 דיכטער יעקב גלאטשטײן, האט אין 4ין
 טיפן װײטיק אויסגעדריקט אין 4ין
 פאעמע ״נישט די מתים לויבן גאט״. יזכור
 אונדזערע אומגעקומענע משפחות, װי די
 אלע לובלינער אומגעקומען אין די
 ארמײען פון די אליאירטע און אין די
 פארטיזאנער. יזכור די 161 לובלינער און
 96 קינדער װאס זענען דעפארטירט
 געװארן פון פראנקרײך און געטײלט
 דעם גורל פון די זעקס מיליאן קדושים.
 מיט א באזונדערן פיעטעט דערמאן איך
 די 12 לובלינער ײדן, װאס זענען
 דערשאטן געװארן פאר 4יער אנטײל
 נעמען אין דער יװידערשטאנד־באוועגונג
 אין פראנקרײך. איך דערמאן דעם
 זאמאשטשער ױסף עפשטײן, װאס האט
 אנגעפירט מיט די מיליטערישע
 באװאפנטע אקציעס אין פאריז, ביז 4ין
 װערן דערשאסן אויפן מאן װאלעריאן.

 מיטן מעלדן פון פארזיצער װעגן דער
 נײעסטער אונטערנעמונג פון בײדע
 לאנדסמאנשאפטן װאס װעט פארקומען
 דעם 15־טן דעצעמבער, װערט דער

 אײנדרוקספולער יזכור געשלאסן.

 שבת, דעם 21סטך מערץ 1992, איז איו
 דער גאסטפרײנטלעכער הײם פון
 אונדזער פריינדין מאשא װינער
 פארגעקומען די יערלעכע, אלגעמײנע
 פארזאמלונג לטובת דעם פאראײניקטן
 ישראל־אפיל, מיטן אנטײל פון גאסט־
 רעדנער שמואל ראזענקראנץ. שוין
 איבער 30 יאר, װי מיר פירן אדורך
 אזעלכע פארזאמלונגען, װעלכע איז די
 קרוין־טעטיקײט פון אונדזער הײפל

 לובלינער אין מעלבורן.

 די געלט־זאמלונג פאר ישראל גײט
 תמיד אדורך מיט דערפאלג, א דאנק דער
 ענערגישער טעטיקײט פון אונדזער

 פרעזידענט, פרײנד גאלדבאנד.
 דעם 9טן נאװעמבער האבן מיר
 אדורכגעפירט די יערלעכע אזכרה צום
 אנדענק פון אונדזערע קדושים און
 אפגעגעבן כבוד דעם אנדענק פון
 אונדזערע לובלינער ײדן, די קרבנות פון

 די דײטשישע רציחות.
 מאטל טרייסטמאן

 צוגרײטונג צו דער אפיל־פארזאמלונג אין מעלבודן
 הכנות לאסיפת המגגית במלבורן

 די קבורה פון
 די בײנער פון
 190 קרבגות פון
 ךי נאצישע
 דציחות אין
 מײדאן
 טאטארסקי, אין
 נאײעמבער 1942.
 עט רעדט:
 ד״ד ביצם װײס.
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 מארעק ארטמאן

 טײערע לאנדסלייט פון ישראל און פון אויסלאנד! איך װיל
 אלעמען װינטשן א ״חג שמח״ און אן אנגענעמען פארברענג
 אויפן הײנטיקן אװנט, װאס איז בײ אונדז שוין געװארן א
 טראדיציע און אויך א פליכט, т לובלינער ײדן זאלן צחאמען
 פארברענגען אין א הײמישער אטמאספער און בײ געדעקטע
 טישן. איך װיל אויך אין אײער נאמען, װי אין נאמען פון מײן
 פרוי און מיר, װינטשן א באלדיקע רפואה שלימה משה קארן,
 אונדזער פרײנד און נדבן לטובת אונדזער ארגאניזאציע. מיר
 באדויערן, װאס ער און זײן פרױ לובא קאנען נישט הײ־יאר
 זיך באטײליקן אין אונדזער ױם־טוב לכבוד דעם 44סטן ױם

 העצמאות פון מדינת ישראל.

 לאמיר האפן, w איבעראיאר װעלן מיר װידער פײערן דעם
 דאזיקן ױם־טוב, צחאמען מיט דער משפחה קארן. איך וױל
 אויפהײבן דעם כוס פאר זײער געזונט און פארן געזונט פון

 אלע לובלינער ײדן, װי פארן גאנצן פאלק אונדזערן.

 װי דער פאראנטװארטלעכער פארן צוגרײטן די איצטיקע
 פײערונג, װיל איך דאנקען די אלע, װאס האבן געהאלפן אין
 דער װיכטיקער ארבעט. נאר א באזונדערן דאנק און יישר כוח
 האבן 4ך פארדינט די חברטעס פון דער פרויען־קאמיסיע:
 איטקא פעלדמאן, צעשא טראכטענבערג־פישער, צעשא

 אבליגענהארץ און אירית גאטליב. זײט באגריסט!

 אויף דער יערלעכער אזכרה אין נחלת יצחק, אין טאג פון אומקוס און גבורה
 באזכרה השצתית בנחלת יצחק, בױם השואה והגבורה
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ײ לובלמעד: אױף דער חתונה פון אימיקל פון דבודה  שמחות ג
 און מתתיהו הורן אץ שפ״ם

 בחתונת הנכדה של דבורה ומתתיהו הווץ בשפייס

 קבלת פגים פאר די משפחות פון אױסלאנד: טדײסטמאן פון קבלת פנים לאורחים מחו״ל, המשפחות טדײסטמן ממלבווץ,
 מעלבודן, בוים פון מאנטדעאל, רובין פון נױ־יאדק און עדעל בוים ממונטריאול, רובין מנױ־ױרק, עדעל מפאריס - אצל

 פון פאריז - אץ דער ווױנונג פון דער פאמיליע שטאקפיש משפחת שטוקפיש
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 ב1ײװ * מכתבעז * בר<װ * מכתב<ם
 לאס־אנזשעלעס

 א דאנק פארן ״קול לובלין׳/ װאס איז
 ממש אימפאזאנט. פון דער אויסגאבע
 האבן מיר גרוסן פון אונדזערע לובלינער
 ײדן פון דער גאנצער װעלט, זײערע לײדן
 און פרײדן. א שטארקן אײנדרוק האט
 האט אויף מיר געמאכט די
 אינטערעסאנטע באשרײבונג פון
 רעדאקטאר דוד שטאקפיש װעגן די צװיי
 טעג אין לובלין, אין שיכות מיט באנײען
 דעם בית הקברות דורך דעם פארפאלק
 פרענקעל. איך צװײפל נאר, צי די
 פוילישע מאכט־ארגאנען װעלן האבן
 גענוג כוח צו צוימען די אנטיסעמיטן מיט
 זײערע כוליגאנישע מעשים. דעם הער
 פרענקעל און זיין פרוי קומט א ײשר־כוח
 פאר דער איניציאטיװ און אינװעסטיציע

 צו רענאװירן דאס הײליקע ארט.

 אויב דאס געזונט װעט דינען, װעל איך
 בקרוב באזוכן ישראל און זיך זען מיט
 אלטע באקאנטע און פרײנד. זײט אלע

 הארציק געגרוסט.
 ױסף שנור

 נױ־יארק
װילן קודם כל אױסדריקן צער  מירז
 און מיטגעפיל מײן ױגנט־חברטע
 גיטעלע, צוליב דעם טויט פון איר
 ברודער מאיר שילדקרויט און דיר דוד,
 צו דער פטירה פון דײן ברודער שלמה
 שטאקפיש. איר •זאלט מער נישט װיסן
 פון קײן צער. עס פעלן אויס װערטער צו
 טרײסטן. מיר װינטשן אלע לובלינער
 לאנדסלײט, 4י •זאלן מער נישט װיסן פון

 קיין צער•
 יעדער נומער ״קול לובליף פארשאפט
 אונדז פרײד און כבוד, נאר די רשימה פון
 די געשטארבענע מאכט טרויעריק. נאר
 אזא איז דער גורל. אין אקטאבער 1991
 האט אונדזער פרײנד שלמה זינשטײן
 באקומען א פאראליזש. ער געפינט זיד
 בײ זיין טאכטער. איך האב אים באזוכט
 אין שפיטאל און שטארק באדויערט זײן

 צושטאנד. איצט איז שוין בעסער.
 איך שפיל נאך אלץ אין דער
 ״פאלקסבינע״. נאר אונדזער טעאטער
 האט נישט גענוג פיעסן. מיר יזענען דער
 עיקר פאראינטערעסירט צו באקומען
 פון ישראל אקטועלע פיעסן מיט

 ישרלדיקער טעמאטיק.
 ױסף און צפורה שפײזמאן

• 

 דערהאלטן דעם ״קול לובליף און עס
w ,בלײבט אונדז נאר צו װינטשן 4ך 
 נאך א סך יארן זאלן פזיר, לובלינער,
 קאנען שטאלצירן מיט דעם זשורנאל.
 איך שיק 50 דאלאר פאר דער
 אויסגאבע. איך האב שטארק באדויערט
 דעם טויט פון מאיר שילדקרויט און
 שלמה שטאקפיש. מיהאט צהאמען א סך
 דורכגעמאכט אין פארמלחמהדיקן
 לו־בלין, בײ פארטייאישער און
 געזעלשאפטלעכער ארבעט. זײ
 געטרײסט מיט דײן שװעסטער
 פרײדאלע. מײן טרײסט־װארט אויך

 פאר גיטעלען.

 פאלא מאדגוליעס

 אטלאנטא
 איך האב געלײענט דעם ״קול לובלין״,
 װי מען זאגט: פון אי ביז תי און דארט
 געפינען 4<ער אינטערעסאנטן לײען־
 מאטעריאל, און גאנץ באזונדערס - דער
 באריכט װעגן 2־טאגיקן באזוך אין
 לובלין. נאך דער מלחמה איז מיר
 אויסגעקומען צו װיזיטירן עטלעכע מאל
 אונדזער הײמשטאט, נאר צום באדויערן
- האב איך דאו־ט נישט געפונען דאס

 װאס מען זוכט אין דער אלטער הײם.
 פון דער צײטונג האב איך זיך
 דערװוסט װעגן טויט פון שלמה
 שטאקפיש, װאס איז מיר בא4נדער
 געװארן נאענט, נאכן אדורכלײען זײן
 בוך ״אין ראד פון צארן״, װאס שילדערט
 דאס לעבן פון אן ערלעכן,
 באוװסט4ניקן ארבעטער און קעמפער
 פאר א שײנעס אידעאל, װאס האט

 פארפירט אים און פיל פיל אכדערע.

 איך שרײב דעם בריװ פון אטלאנטא,
 װו כיגעפין זיך בײ אונדזער זון. נאכן
 אומקערן •זיך קײן טאראנטא, װעל איך

 צושיקן א באשטייערונג.
 חײם גילדינעד

 טאראנטא
 איך ישיק איבער דרײ בילדער פארן
 װידעא־פילם: פון מאנומענט און פון
 דעם י קאמיטעט. ביי אונדז זענען
 פארגעקומען אײניקע פערסאנעלע
 ענדערונגען אין צחאמענשטעל פון
 קאמיטעט. איך און יאבלאנסקי געהערן

 צו דער רעװיזיאנס־קאמיסיע. װי
 באוװסט, נעמט אונדזער ארגאניזאציע
 אויך ארײן אײניקע ערטער פון דער

 לובלינער אומגעגנט.
 מיר לאזן הארציק גרוסן אונדזערע
 לאנדסלײט אין ישראל און אין דער

 װעלט.
 משה װאקסבוים

• 

 איך האב געלײענט אין ״קול לובלין״
 װעגן גרײטן א װידעא־פילם װעגן דער
 ײדישער לובלין. איז דער פראיעקט
 געװארן פארוױרקלעכטי אין דער היגער
 לובליינער סאסײטי האט מען נישט
 געוװסט צו ענטפערן. איך האב געלעבט
 אין לובלין אין די יארן 1935־1943 און
 געענדיקט די הומאניסטישע גימנאזיע
 אין יאר 1935. איך שטאם פון פארצעװע,
 נאר בין אנגעשלאסן אין דער היגער
 לובלינער לאנדסמאנשאפט. מײן וװנטש
 איז בײצוטראגן צום שאפן א
 ״לעבעדיקף דאקומענט פון דעם װאס
 איז פארניכטעט געװארן אויף אזא
 ברוטאלן אופן. איך האב א ביסל
 דערפארונג אויף דעם געביט. כיבין א
 מחבר פון א בו־ך, דערשינען אין ענגליש
 אין יאר 1988. פון דער ידיעה אין ״קול
 לובליף פארשטײ איך, m איר
 פארמאגט זײער א סך מאטעריאלן אין
 שריפט און אין בילד. צי קענט איר מיר
 פארלײגן א װעג, װי אזוי געניסן פון די
 מאטעריאלןז אויב דער געזונט־
, װעל איך אין ן ב ױ ל ר ע  צושטאנד װעט ד

 מערץ אדער אפריל באזוכן ישראל.

 ג. מאנדעלקערן

 מאנטדעאל
 מיר האבן מיט אינטערעס און
 ליבשאפט געלײענט אונדזער ״קול
 לובליף און געװען יזײער צופרידן, װאס
 די צײטונג לאזט אונדז נישט פארגעסן
 אין דער אלטער הײם. גלײכצײטיק
 פאלגן מיר נאך די געשעענישן אין ישראל
 און לעבן מיט מיט דעם אלעמען װאס
 איר מאכט אדורך. הארציקע גרוסן פאר
 אונדזערע לובלינער ײדן און מיר װינטשן

 4ך צו הערן פון •זײ כל טוב.
 אבדהם און דוזשקע צװײקאפט
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 קאראקאס
 אײער בריװ איז געקומען מיט א
 פארשפעטיקונג, נאר אױך פון אים
 פארשטאנען, פאר װעלכע װיכטיקע
 אויפגאבן איר שטײט איצט בנוגע די
 פראיעקטן צו פאראײביקן די ײדן־
 שטאט לובלין. סיאיז א זײער וױכטיקער
 ציל און איר קענט אויך אויף מיר

 שטענדיק רעכענען.
 טאדעא דאך

 בוענאס־א״רעס
 א דאנק פארן ברױו און די הארציקע
 װערטער. איך האב אויך דערהאלטן א
 קבלה אויף די צוגעשיקטע געלטער.
 ענדלעך באקומען 7 קאפיעס פון ״קול
 לובלין״ און איך גלויב, ж אויך אויף
 להבא װעט נישט זײן קײן פראבלעם
 מיטן באקומען די אױסגאבע. איך שיק
 איבער אויפן אדרעס פון ד״ר בן טובים
 די בילדער װאס האבן זיך געפינען ביי
 מיר און בײ אנדערע לובלינער אין

 בוענאס־אײרעס.
 ס־איז מעגלעך, ж כיװעל פארן קײן
 װארשע צו די פײערונגען 50 יאר געטא־
 אויפשטאנד אין װארשע און אויך
 בжוכן לובלין. פארשטײט 4ך, ж כיװעל
 שוין אויסנוצן די געלעגנהײט און אויך

 װיזיטירן ישראל.
 קאפל מיזשעריצקי

 לאנדאן
 א ה*ארציקן דאנק פארן שנעלן
 איבערשיקן מיר דעם ״קול לובלין״. איך
 האב נישט געקענט גלייך ענטפערן, װייל
 עס נעמט א 2־3 טעג, ביז מען באװײזט
 אלץ איבערצולייענען. מיר איז שװער
 איבערצוגעבן אין עטלעכע װערטער

 װיפל פארגעניגן, װי אויך זיסע און
 ביטערע דערינערונגען די צײטונג
 ברענגט מיט זיך. צום באדויערן, אלץ
 מערער נעמען פון מענטשן, װאס זענען
 אװעק אויפן עולם האמת, געפינען 4ך

 אין דער רשימה פון די נפטרים.
 בײגעלײגט א טשעק אויף 50 ענגלישע
 פונט און איך װארט שוין מיט
 אומגעדולד אויפן נאענטסטן נומער פון

 אונדזער אױסגאבע.
 איזאק קדעמפעל

 ישראל

 לכבוד מר מתתיהו הורן
 ירר ארגון ױצאי לובלין בישראל

 תל־אביב.
 א.נ.,

 התרגשתי מאוד לקבל את המחאתך על
 סך של 500 ש״ח.

 דרככם לשמור על קשר אתנו מחממת
 את לבנו וגם אנו כמוכם מרגישים
 בחשיבות של שמירת רצף הדורות בינינו.
 חובה עלינו לחזור ולהזכיר לדור הצעיר
 שחינוכו נתון בידינו את מורשת עמנו,

 ואת דרכו רצופת המכשולים והכאב.
 מי יתן והדורות הבאים יזכו לחױת

 בשלום במדינת ישראל.
 בברכה ובתודה:
 אילכה זץ,
 מנהלת בית הספר ״עלומים״ ברמת־
 השרון

 מר מתתיהו הורן, ױ״ר
 ארגון ױצאי לובלין בישראל.

 מר הורן הנכבד,
 שמחנו לקבל את מכתבך בדבר חוברות
 של קול לובלץ, החסרות בספרײתנו.

 ובתשובה לשאלתך - עד כה הגיעו לידינו
 חוברות מסי 15, 25,24,23,17, ו־26.

 חסרו» לנו החוברות: מסי 1־18,16,14־
.23 

 נהיה אסירי תודה לך, אם תוכל לאתר
 ולו חלק מחוברות אלה, למען קוראינו

 המתענײנים בקהילת לובלין ובניה.
 (־) אורה אלקלעי,
 מנהלת הספריה ב״יד ושם״ ירושלים

 אל: מר מתתיהו הורן
 מאת: מיכל כהן

 הנדון קבלה על תרומה
 רצ״ב צילום קבלה ע״ס 500 ש״ח, תרומת
 ארגונכם לתלמידי ביה״ס הפעילים

 בנושא לימודי השואה.
 תודה בעבור התרומה
 ובברכתי שנה טובה -
 מיכל כהן
0 חינוך ליאו בק ר  מ

 לכבוד
 מר ױסף ברנהולץ,

 מנהל אגף החינוך - ראשון לצױן
 א.נ.

 הנני מאשר קבלת מכתבך מיום
 5.10.92, ואת הגלויה עם הצילומים שמר

 אנדזיי נובודבורסקי שלח עבורי.
 חן חן עבור שרותך הנאה.

 בהזדמנות и הײתי רוצה לקבל חװת־
 דעתך בקשר לסױרים של הנוער שלנו

 בפולין.
 האם הם לומדים משהו מהביקורים.

 בפרט במחנות השמדהי
 חג שמח.

 בברכה
 מ. הורן, ױ״ר הארגון

13.10.92 

 עיר״ת ראשון לצױן
 אגף החינוך - הנהלה

 לכבוד
 מר מתיתיהו הורן, ױ״ר ארגון ױצאי לובלין

 תל־אביב

 הנדון: השתתפות תלמידים של בית ספר על יסודי בראשון לצױן
 בטקס האזכרה לניספים בשואה בני העיר לובלין

 בהמשך לשיחתנו הטלפונית בנדון, הנני להודיעך, מ מר אילן בהירי מנהל ױצאי לובלין ובית הספר ע״ש דורות יתרחב גם לפעילוױת נוספות, מה גם
 חטיבת הבמײם ע״ש דורות נענה לבקשתי ואישר ההשתתפות של תלמידים שקײמים עתה קשרי תאומות בין ראשון לצױן ללובלין.

 מביה״ס שבהנהלתו בטקס האזכרוז הנערך מדי שנה בשנה אכר הנספים להלן, הכתובת ומסי הטלפון של חטיבת הבינײם ״דורות״:
 בשואה בני העיר לובלין. רחי דרובין 37 ראשל״צ. טל: 9659090

 עליך לפנות בנושא ישירות למר אילן בהירי, כדי למסור לו את הפרטים בברכה
 הנוגעים לטקס האזכרה. י. בתהולץ
 אני מודה בזה למר אילן בהירי על הענותו ומקװה, כי הקשר בין ארגון מנהל אגף החינוך
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 מײן נאמען איז יעזשי דאלעמבסקי, איך װו־ין אין פוילן. מײן
 אפשטאפיאיז א ײדישעד. דער אמתדיקער נאמען פדן מײנע

 ביאלאגישע עלטערן איז מיר נישט באקאנט.

 יאיד בין געקומען קײן ישראל, כדי דא אױםצוברײטערן מײנע
 זוכענישן. די געשיכטע מײנע הייבט דך אן דעם 15טן אקטאבער
 1944 אין לובלין. די עלטעדן װאפ האבן מיך אדאפטירט, אין
 עלטער פון בערך 2 יאר, האבן מיך גענומען פרן א קאטוילישן
 יתדמים־הויז אין לדגלין. *איך האב דעמאלט געזזאט א
 כאראקטעריפטישן צײכן אויפן רעכטן פופ און האב אים ביזן
 הײנטיקן טאג. אויפן האנט האכ איך געהאט א יבענדל «יטן
 אויפשדיפטי״טאמטשא נ.״ אזױ דערצײלן מיר די עלטערן, װאפ

 האס מיך אדאפטירט.'
 *אױכ עפ לעבט װער, דואפ האט מיף, מעגלעך, געראטעוועט
 דאפ לעכן, אדער װײפט עפעס װעגן אזא קינד - ביטע שרײבן

 אויפן אדדעפ:
JERZY DOLEMBSKI, UL. HALLERA 16/8, WEJHEROWO 

84-200, POLAND. 
 איך װיל אונטערשטרײכן, אז די עלטערן רואפ האבן מיך
 אדאפטירט רופן זיך: יאן און לעאקאדיא דאלעמבסקי אוץ אין די

 מלחמה־יארן געוװינט אין הרוביעשוװ.
 בײגעלײגט די בילדער פון יענער תקופה. דאפ קינד - בין איך.

 יעזשי דאלעמבסקי אלס קינד
 יזיי דולמבסקי כילד

 לובלין

 דאס איז א רירנדיקער בריװ פון א פאלאק,

 װעלכער זוכט צװײ לובלינער ײדן, װאס אלס

 קינדער, •זענען זײ געװען אויסבאהאלטן דורך זײן

 באבע ױסטינא צענקאלקא - בס דער

 באפרײאונג. עטלעכע יאר נאך דער מלחמה,

 זענען די צװײ ארױסגעפארן קײן אויסלאנד -

 אײנער קײן לאנדאן, דער צװײטער - קײן

 אויסטראליע. זײ האבן א לאנגע צײט

 אנגעהאלטן א טעלעפאנישן און בריװלעכן

 קאנטאקט מיט דער באבען און אירע קינדער.

 נאר איך יאר 1989, אח אלץ געװארן

 איבערגעריסן. די ארויסגעשיקטע בריװ פון

 לובלין, בלײבן אן אן ענטפער.

 מיר ברענגען דא די אדרעסן פון די צװײ

 דערמאנטע ײדן. אפשר װײסט װער עפעס װעגן

 זייי מיט װאס דערקלערט זיך זײער פלוצומדיק

m ,שװײגןן דאריוש רעשקא גײט נאר אין דעם 

 4יך באבע (נאכן טויט) ןאל באקומען די

 אויסצײכענונג פון יד ושם. ער נײטיקט זיך נאר

 אין די באשטעטיקונגען. פון די צװיי

 געראטעװעטע. ער איז גרײט צו געבן

 װײטערדיקע אינפארמאציס, אפילו בילדער

 זײערע. דער אדרעס פון די צװײ:

Salek Melaed, 17 Edmunds Walk, London 2, England. 

500B Toorak Rd, Toorak Vic. 3142. Australia. 
Julian Fogelgarn, 

 דער אדרעס פון 71 רעשקא:
Doriusz Reszka, Lublin, ul. Zana 12/54 -
Polska. 

 דארײש רעשקא
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נלץ״ ן ״קול לו ו ן פא ע ג  נאשטײעװנ

 אין אמעריקאנעד דאלאדן
 מאיר שילדקרויט ז״ל (פון א ירושה)

 מאטל גארטענקראוט, נױ־יארק
 לובלינע קאמיטעט אין טאראנטא

 פאמליע דאך, װענעזועלא
 פאמיליע פישמאן, לאס־אמשעלעס

 שלמה מושקאט, ליל
 פאמיליע שפײזמאן, נױ־יארק

 לובלינער קאמיטעט, נױ־יארק
 לײבל זילבערג, בוענאס־אײרעס

 י. טעמפעלדינער, בוענאס־אײרעס
 פאמיליע צװײקאפט, מאנטרעאל

 פאמיליע רובין, נױ־יארק
 פאמיליע מאנסעי, פאר. שטאטן

 פאמיליע װײצענפעלד, מיאמי
 פאלא מארגוליס, נױ־יארק

 פאמיליע שנור, לאס־אמשעלעס
 נאטעק אקערמאן, שטאקהאלם

 אברהם קארפענשיף, ליאן
 שמואל קאסמאן, בוענאס־אײרעס

 חײם זאנדמאן, בוענאס־אײרעס
 אלגא גראדעל, בוענאס־אײרעס

 נחמיה ניסענבױם, בוענאס־אײרעס
 פאמיליע האלבער, מיאמי

 א. געלדמאן, סאן־פראנציסקא
 קאפל מיזשעריצקי, בוענאס־אײרעס

 ראסיטע מיזשעריצקי, בוענאס־אײרעס 15

 אין ישדאלדיקע שקלים
 500 לובא און משה קארן,

 500 תל־אביב - פראנקפורט 2.220
 200 (פאר נויטבאדערפטיקע משפחות)

 200 מרדכי מענדעלסאן, תל־אביב 180
 150 פאמיליע װאגשולי, רמת־גן 150
 100 נינה רעזניק, תל־אביב 100
 100 פאמיליע גלאנצשפיגעל, נאות מרדכי 100
 100 ז. פישמאן, בני־ברק 100
 70 פאמיליע פענצטערמאכער, בת־ים 100
 65 ש. נירנבערג, נתניה 100
 50 פאמיליע שביט, רמת־גן 100
 50 פאמיליע רובינשטײן, תל־אביב 100
 50 גיטעלע עדעל, פאריז 100
 50 פאמיליע ראזענבוש, גבעתײם 100
 50 טובה לאנגער־מײזעלס, רמת־גן 100
 50 י. •זהבי, פראנקפורט 75
 50 מענדאלי געװערץ, תל־אביב 50

 40 + 200 פראנק
35 
30 
30 
30 
25 
18 
15 

 100 שקל

 אין קאגאדער דאלארן
 לובלינער לאנדסמאנשאפט

 אין מאנטרעאל 450
 פאמיליע סלאמא, טאראנטא 70
 מ. בוימאן, טאראנטא 50
 בעטי לעװענשטײן, מאנטרעאל 50
 ה. גילדינער, טאראנטא 20

 אין אויסטראלישע דאלאדן
 פאמיליע טרײסטמאן, מעלבורן 120
 פאמיליע שטערנפיין, פאראדייס 100

 אין ענגלישע פונטן

 איזאק קרעמפעל, לאנדאן 50

 מענדל װײסמאן, קאפענהאגען 100 אין ד״טשישע מארק

 אין פראנצויזישע פראנלן
 פאראײניקטע קינדער פון לובלין, פאריז5000
 טעשקע קארמאן־פארשטעטער, פאריז 600
 יהודה גאראנס, פאריז 300
 משה זאלצמאן, פאריז 200
 י. ראזנצװײג, פאריז 200
 דינהלע ראטשטײן, פאריז 100

 דאס פארפאלק דוזשקע און אברהם צװײקאפט
 אין טאדאנטא, צו זײער ״גאלדענער חתונה״

 הזוג רוז׳קה ואברהם צװײקאפט גטורוצטו,
 לרגל ״חתונת זהב״



 חשובע רעדאקציע ״קול לובלין׳/

 בײגעלײגט א קאפיע פון א בריװ,
 װעלכן איך האב איבערגעשיקט צום
 הרב יאסקאװיטש קײן װארשע, װעגן
 דעם אופן פון ארויסגעבן קבלות דורך די
 גבאים פון דער נאזשיק־שיל, װאס רופט
 ארויס שטוינונג. לײדער, האב איך נישט
 באקומען קיין ענטפער פון הרב
 יאסקאוױטש. אט איז דער אינהאלט פון

 דעם בריװ:

 בס״ד, ױם ד׳ פרשת ראה תשנ״א
.(11.8.91) 

 לכבוד הרב מנחם יאסקאװיטש שליט״א
 שבת נחמו האב איך געדאװנט אין
 בית הכנסת און מיהאט מיך אויפגערופן
 צו דער תורה. איך האב מנדב געװען 10
 דאלאר. נאר ערשט מוצאי שבת זענען
 געקומען אין האטעל צװײ גבאים, װאס
 האבן פון מיר באקומען 10.000 זלאטיס.
 איך האב בײ 4י געבעטן א קבלה פון
 בית הכנסת, האבן זיי געענטפערט, אז
 איצט האבן זײ נישט די קבלה און
щ .זונטיק איז די בױרא פארמאכט 
 האבן מיר געגעבן עפעס א פאפירל אן א
 סטעמפעל און אן א סימן, אז דאס איז

 פון דער נאזשיק־שיל.
 כבוד הרב! אפשר איז מעגלעך, w איך
 זאל באקומען א קבלה פון דער שילי איך
 װעל אײך זײן יזײער דאנקבאר. איך װיל
 האבן אן אנדענק פאר מײנע קינדער און
 אײניקלעך*. איך װינטש אײך און דער
 משפחה געזונט און 4יט מצליח אין

 אײער הײליקער ארבעט.
 בכבוד רב:

 משה מאנדעלמילך, ראשון־לציין, בן
 זאב 6/12, ישראל.

 הרהור<ם בױם הזכרון לשואה
 ציפורה דסקל־ױיסלפיש

י № ת ו ח ש לגילה א ד ק ו  מ

 גילה -
 כה עמוק

 נחרטת בלבי.

 את משפחתי אהבתי
 כל אחד

 עם מעלותױ וחםרונותױ.

 דולה דמות מכם,
 מעמידה על הרגלײם

 רואה אתכם - חײם...

 את גילה,
 שוכנת עמוק,
 עמוק בקרבי.

 זה מענה אותי
 ראיני ררצה

 להפסיק באלה.
• 

 גילה החיכנית - בך חן,
 ױפי ללא רבב.

 נפש עדינה, רגישה,
 בחלקך - םבל כה רב.

 גילה -
 אהבתיך כה,

 ואת - נאבקת בחײם.

 לעלות ארצה - כה שאפת
 ״בהכשרה״ שנים - בתנאיפ קשים

 במקום לארץ המױחלת,
 הגעת - לכבשניפ.

 הכנפתיך לאלבום •
 עפ יקירי - החײם,

 אך את - אינך. צפירה רארת דרמיה,
 להתײחדרת,
 אני - עם ילדי ונכדים, עם השראה.

 את - נכרתת באכזרױת
 במלךא פריחתך. שורת מתים

 אדרכה -
 נדתדנו, הקמים לרגע

 אודים בדדדים, לתחיה.
 הממשיכים להתקײם.

 צלילי רדױ - נרגים
 איך תעלה פוגה לבאף

 בת שחוק על שפתנו לױם הזכרון•
 והיגון - כה עמוק?

 אויף דעד יעדלעכעד אזכדה פון לובלינער און אומגעגנט אין טאראנטא
 באזבדה השגתית של הלובלמאים בטורונטו
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 אין טיפן צער און טרויער זענען מיר מודיע װעגן דער פטירה פון אונדזערע
 בני־עיר אין לעצטן יאר. טיפער מיטגעפיל ארן טרײסט די פאריתומטע משפחות.

 איר זאלט מער נישט װיםן פון קײן צער.

 רוזשקע אלספעקטאר ז״ל
 מיט טיפן װײטיק און טרױער שרײב איד
 די שורות װעגן דער פטירה פון מײן
 לאנגיאריקער, טרײער לעבנם־באגלײטערין
 רוזשקע, געבוירן שערמאן, פון לובלין. זי איז
 נפטר געװארן אין טאראנטא דעם 24סטן מאי
 1992. זייהאט צוזאמעןי מיט מיר און
 אונדזערע קינדער פיל אדורכגעמאכט אין
 לעבן. אין די מלחמה־יארן זענעז מיר
 פארשיקט געװארן קײן סיביר, דערנאך - אין
 אוזבעקיפטאן. נאך דער מלחמה זענען מיר
 צוריק געקומען קײן לובלין און דערזעענדיק
 דעם חורבן װאס האט געטראפן אונדזער
 הײמשטאט, זענען מיר אװעק אויף דער
 אמעריקאנער זאנע אין דײטשלאנד, אין א
 לאגער פון אונר״א. א דאנק אן אויספאדערונג
 פון רוזשקעס ברודער װאס האט געװוינט אין
 טאראנטא, זענען מיריאיבערגעפארן קײן

 קאנאדעי
 דא, אין דער גרויסער קאנאדישער שטאט,
 האטידי משפחה זיך אײנגעארדנט, אױר א
 דאנק רוזשקעס טריישאפט און
 איבערגעגעבגקײט• זי האט געהאלפן
 ארגאניזירן די לובלינער לאנדםמאנשאפט
 &ון מיט א סך הארציקײט און ליבשאפט זיך
 באצויגן צו מענטשן. זי האט פאריתומט איר
 מאן, קינדער, אײניקלעד און אוראײגיקל.

 לבוד איר אנדענק.
 משה אלפפעקטאד

• 
 יעקב הורוביץ ז״ל

 יעקב יקירי,
 חלפו שלושים ױם, מאז שהלכת מאתנו
 לעולמים - וקשה להשלים עם אבידה זאת.
 כל שאנו מתרחקים מאותו יום, אנו חשים כמה
 שאתה חסר לנו, לרעײתה לילדיה נכדין־,
 נינין־, חבריך וידידיך. כולנו חשים את הכאב

 והיגון.
 כל אלה שבאו במגע אתך - מקרוב,
ו את פגולתך. אפשר לצײן, י ־  ױדעים להעו
 שהיתה לד דאגה עמוקה ורצון עז לעזור
 לזולת - התחנכת בבית מסורתי, בו ספגת
 ערכי תרבות יהודית וצױנית, ינקת מאביך
 אהבת ישראל. את אביד - ישעיהו הורוביץ
 ז״ל, כולם הכירו. הוא היה אחד מהמנהיגים
 של ההםתדרות הצױנית הכללית בעירנו

 לובלין.
 ב־17 לױני 1947 עלית ארצה, יחד עם
 רעיתן־ חנה, שתבדל לחײם ארוכים. בדױק
 הױם מלאו 45 שנה שאתם בארץ. זה משהו

 סמלי. הקימותם משפחה ענפה לתפארת.
 הײת איש צנוע המסתפק במועט, בעל
 מפור, טוב ונאמן למשפחתך. בבואכם ארצה,
 הצטרפתם לאירגון ױצאי לובלין והשתתפתם
 בצורה פעילה בכל האירועים. חברי האירגון

• 
 יאסל גאלדמאן ז־ל

 פון מעלבורן האבן מיר באקומען די
 טרויעריקע ידיעה, אז דארט איז אין עלטער
 פון 72 יאר נפטר געװארן א וװילער און
 הארציקער לובלינער ײד, יאםל גאלדמאן.
 מיר שיקן איבער א טרײסטי דער משפחה.

 כבוד זײן אנדענק•

• 
 דוד חיײם גריופעלד ז־ל

 געבוירן אין אפריל אין יאר 1913 און
 גפטר געװארן אין טאראגטאי דעם 30פטן
 דעצעמבערי 1991. געבראכט געװארן צו
 קבורה אין מאנטרעאל, אין בשותפתדיקן קבר
 מיט זײן פרױ. די מלחמה־יאוץ איבערגעלעבט
 אין באהעלטעניש. די גאנצע משפחה איז

 אומגעקומען אין מײדאנעק.

 אין 1946, קומט ער צוזאמען מיט זײן פרוי
 רות(פון די בראגפמאנס) קײן מאנטרעאל איז
 איז באשעפטיקט אלפ בוי־אינסטרוקטאר. ער
 איז אויר טעטיק אין ײדיש־געזעלשאפטלעכן
 לעבן: אין בגײברית, ״ארט״ און אין דער

 באנדס־אקציע לטובת ישראל.
 * ער האט פאריתומט דרײ טעכטער: בעטטי,
 פיליפ, היידי מיט זײערע פאמיליעס. כבוד

 זײן אגדענק.
 א.פ.
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 בארץ ובתפוצות, מרכינים ראש על קברן־
 הדענן ומשתתף בצער המשפחה.

 תהיה נשמך צרורה בצרור החײם.
 מתתיהו הורן
 (דברים על קברו,
 בױם השלושים).

• 
 פראניע ווי־םמאן ז ל

 אין מערץ 1992, איז אװעק אין דער
 אײביקײט אונדזער חברטע פראניע װײסמאן,
 די פרוי פון דעם באקאנטן בונדישן טוער אין
 לובלין, משה ווײסמאן, װעלכער איז
 אומגעקומען אין די סאװיעטישע לאגערן אין
 דער צײט פון דער היטלער־מלחמה. געװען
 אײנער פון די אקטיװסטע טוערס אין דער
 פראפעסיאנעלער באװעגונג און פארשטײער
 פוןי ״בונד״ אין לובלינער שטאטראט און

 קהילה.

 די קינדער און דער גאנצער פאר׳אבלטער
 משפחה - אוגדזער טיפסטן מיטגעפיל.

 א גרופע פרײנט
• 

 T מאטיס זשעלאזא ז״ל
 די געזעלשאפט ״פאראײניקטע קיגדער
 פון לובלין און אומגעגגט״ אין פראנקרײר
 באטײליקט זיר צוזאמען מיט דער משפחה,
 איגעם צער און טרויער מיטן טויט פון דעם
 לאגגיאריקן קאמיטעט־מיטגליד מאטיס
 זשעלאזא, געבוירן אין לובלין אין יאד 1904.
 א קינד פון דער ײדישער ארעמקײט( האט ער
דער  גאר ױנג אנטײל גענומען איז י
 ארבעטער־באװעגונג, טראץ• דער געפאר צו
 װערן ארעסטירט. אין 1925 געלונגט אים צו
 פארלאזן לובלין, װען ער פרוװט אנקומען,
 אומלעגאל פארשטײט זיד, אין זײן
 אויסגעטרוימט לאנד - ראטן־פארבאנד, גאר
 געמוזט צוריק קומען קײן פוילן, וװ ער האט
 געהאט א שװער לעבן. אין אנהײב פון די
 דרײסיקער יאוץ, קומט ער אומלעגאל קײן
 פאריז און גאן־ גרויםע שװעריקײטן, געלונגט
 אים אויפצוישטעלז א קלײנע משפחה. נאכן

 אקופירן פאריז דורך די היטלעריסטישע
 חילות, מוז ער פארלאזן די דאזיקע שטאט און
 װערן א הײמלאזער פליט. ידי פרוי ווערט
 דעפארטירט. אים געלונגט צו ראטעװען דאס
 קיגדיפון די פראנצויזישע קאלאבאראנטן. ער
 באהאלט זין־ אויס אין דער פרײער זאנע, נאר
 די געפאר ארײנצופאלן אין די רוצחישע
 הענט, דראט אויף שריט און טריט. פאר דעם
 ױנגן טעכטערל, איז ער דער טאטע און די
 מאמע. צום גליק, קומט די מאמע צוריק פון
 דער דעפארטאציע• מען שטעלט זיך צוריק
 אויף די פיס, די משפחה פארגרעסערט זיך

 מיט א זון.
 מאטיס זשעלאזא איז פון די ערשטע צוריק
 אױפצובויען די לובלינער לאנדסמאנשאפט
 אין פאריז. ער איז אויד א מיטגליד אינעם
 בו־ן־־קאמיטעט צו פאראײביקן די ײדישע
 קהילה אין לובלין. נאר די שװערע פאלגן פון
 די מלחמה־יארן, זענען גורם גאך קרבנות. די
 ױנגע מאמע פון קינד שטארבט און מאטיס
 מאכט אדורך שװערע קראנקײטן. זײן
 טרײסט און בארואיקונג - די
 געזעלשאפטלעכע ארבעט אויפן ארט און

 ליבשאפט צו מדינת ישראל.
 דעם 8טן אפריל 1992, איז אװעק אין דער
 אײביקײט א װױלער, שטילער און ערלעכער

 לוכליגער ײד. זאל אים די ערד גרינג זײן.
 «שה זאלצמאן
 (פונעם הספד בײם אפעגעם קבו־)

• 

 יאנעק טרי־םטמאן ז־ל
 דעם 11טן אויגוסט 1991 איז אין עלטער
 פון 44 יאר אװעק אין דער אײביקײט דער זון
 פון אונדזער בן־עיר אהרון טרײסטמאן פון
 פתח־תקוה. יאנעק האט אדורכגעמאכט די
 ױם־כיפור מלחמה און די לבנון־מלחמה און
 באקומען אײניקע אויסצײכענונגען פאר זײן
 געװאגטקיט און העלדישקײט. ער האט
 געארבעט אין דער חברת החשמל, וװ ער האט
 פארנומען א זײער הויכן אמט. א טרײער,
 איבערגעגעבענער מאן צו זײן פרוי בת־שבע,

 און א גוטער, איבערגעגעבענער פאטער צו
 זײערע פיר זין. יאנעק האט מיט גרויס כבוד
 זיד באצויגן צו זײנע עלטערן און געװען

 באליבט בײ אלעמען. כבוד זײן אנדעגק.
 מאטל טדײםטמאן

• 
 יןגחק מלפיאלי ז״ל

 הנני להודיעכם על פטירתו של מר יצחק
 מלכיאלי (אײזיק זײדמן). נולד בלובלין
 24.10.1918, בן לוי ומלכה זײדמן. נפטר בכ׳

 בשבט תשנ״ב.

 כתובתו האחרונה היתה ברח׳ בית צורי
/  18/7, רמת אביב ג

* 

 איטע מיזשערי^קי ז־ל
 אין מערץ ה.י. איז אין בוענאס־אײרעס
 נפטר געװארן די לובלינער ײדישע טאכטער
 איטע מיזשעריצקי, געבוירן שענקאר. אין
 פארמלחמהדיקן לובלין איז זי געװען אקטיװ
 אין דער ױגנט־ארגאגיזאציע פון די לינקע
זי האט באקענט קאפל  פועלי־צױן, וװי
 מיזשעריצקי, װאס נאך 2 יאר אויסװאנדערן
 קײן בוענאס־אײרעס, האט ער זי
 אראפגענומען און דארט אױפגעשטעלט א

 שײנע משפחה.

 אין דער ארגענטינער ײדישער טאג־
 צײטונג ״די פרעסע״, לײענעז מיר די
 פאלגנדיקע באשרײבונג פון דער שלושים־

 אזכרה צום אנדענק פון איטקען:
 זונטיק, דעם 22סטן מערץ, איז אויפן בית־
 עולם פון טאבלאדע פארגעקומען די
 שלושים־אזכרה נאך איטע מיזשעריצקי ע״ה
- די פרוי פון געזעלשאפטלעכן טוער און
 סעקרעטאר פון קולטור־פארבאנד פון
 פוילישע ײדן. קאפל מיזשעריצקי, אים צו

 לאגגע יאר.
 ס׳זענעז בײגעװען לובלינער לאנדסלײש,

 די גאנצע פארװאלטונג פון פארבאנד
 פאמיליארן.

 בײם קבר האבן מספיד געװען: דער
 פארזיצער הערש קויאװסקי, דער װיצע־
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 פאחיצער אברהם ראכװעדגער און דער
 לאנדסמאן ישראל טעמפעלדינער, װאס האבן
 ארויסגעבראכט די אײגגשאפטן פון דער
 נפטרת. זי האט געהאט אן אײדעלע נאטור, א
 שטילע און גוטהארציקע פרוי, פלעגט נישט
 דורכלאזן קײן אײן קולטור־אונטערנעמונג

 און דערבײ ארויסזאגן איד מײנונג.
 דאס אײנציקע וואס ס׳איז יא מעגלעה איז
 צו קוקן צוריק אויף די יארן, ווען לןאפל מיט
 זײן פרוי האבן צוזאמען געחלומט או־ן גענאסן
 פרײד און נחת פון די קינדער און אײניקלען־.
 די רעליגיעזע צערעמאגיע האט
 דורכגעפירט דער פארװאלטונגס־מיטגליד

 שמעון פײנלאנד.
л 

 15.3.1992, הפםיקו המערכות בגופה לתפקד
 ולעת ערב נפטרה בבית החולים.

 יהיה זכרה ברוך!
 המתאבלים מרה על מותה:

 הבעל, הבן ואשתו,
 הבת ובעלה,
 הנכדיפ והנין

 אברה• פ־שמן ז־ל
 בן יהושע והניה, נולד ב־8 במאי 1915
 בלובלין ונפטר בתל־אביב ב־5 בױני 1992,

 אחרי מחלה קשה. עלה ארצה ב־1948.

 השאיר אישה, בן ובת ו־5 נכדים. יהיה זכרו
 ברוך.

 רבקה־רגינה !וישטיין 1־ל
 רגינה נולדה בלובליז, בשנת 1909
 למשפחת גולדברג נתן. עלתה לישראל בשנת
 1933. בשנה הראשונה להױתה בארץ, גרה עם
 אחותה חנה רוקח בנוה־צדק. בשנת 1934
 נישאה לאריה־לאון ועברו לגור ברח׳ דיזנגוף
 בת״א, שם גולדו ילדיה התאומים מינה ונתן.
 למרות הױתה מטופלת בתאומים ובסבא,
 ביתה היה בית פתוח. מכרים וידידים שעברו
 בסביבה נכנםו, התארחו ושיחקו קלפים, לקול
 צלילי המוםיקה שבקעו מבית־קפה פינתי

 שהיה בבית הםמוך.
 בשנת 1948, לקראת םױם מלחמת
 השחרור, עברו לגור בביתם ברח׳ לכיש בתל־
 אביב. בשנת 1956 פתחו חנות ללבני נשים
 ברח׳ פרישמן ועבדה יחד עם לאון, עד
 פרישתם לגימלאות. בשנים האחרונות סבלה
 מעיװרון חלקי, שהלך והחמיר עם הזמן.
 למרות הכל, ביתה גשאר בית פתוח לחברים.
 תמיד חײכה ותמיד היתה לה מילה טובה לכל
 אחד. גם כאשר סבלה מהתקפי לב, לא נתנה
 לםובבים אותה להרגיש את סבלה וניסתה
 בכל כוחה להמשיר את החײם כרגיל, לנסות
 לרדת ולטײל. גם לאחר שובה מבית־חולים
 וױם לפגי מותה, ניםתה בכוחותיה האחרונים
 לרדת לסיבוב קצר, אך חזרה מיד הביתה
 תישושה. למחרת, בױם ראשון י׳ באדר ב׳ -

 במלחמת העצמאות לחם כקצין בצה״ל
 והשתתף בשחרור הגליל. לאחר מכן למד

 משפטים וניהל משרד עורכי־דין.
 היה פעיל בארגון ױצאי לובלין וחבר
 הװער בשנות החמישים והששים. כמױכן היה

 מםפר שנים חבר מועצת עירײת רמת־גן.
 מנחם היה אזרח מסור למדינה ורודף צדק.
 בליל שבת ז׳ אלול תשנ״ב, קיבל דום לב

 ונפטר במקום.
 יהיה זכרו ברוך.

 המשפחה

 עו״ד п1я• פלדי ז״ל
 מנחם פלדי ז״ל נולד בשנת 1916 בלובלין.
 גדל בבית צױני, סײם גימנסיה הומגיםטית

 וקיבל תעודת בגרות.
 היה חבר פעיל מאוד בבית״ר וביקר מטעם

 התנועה בכל העײרות מסביב ללובלין.
 בשנת 1939, שבועײם לפני פרוץ מלחמת
 עולם השגײה, הגיע ארצה באוגײת המעפילים

 (הבלתי־לגלית) ״פריטה״.
 היה פעיל ולוחם באצ״ל עד קום המדינה

 ואז הצטרף לתנועת ״החרות״.

 הער• פרוסטמאן ז ל
 דער לאנגיאריקער פרעזידענט פון דער
 גױ־יארקער ילאגדםמאנשאפט פון די
 לובלינער, דער טײערער ײד און מענטש
 הערי פרוכטמאן, איז אין אויגוסט 1991
 אװעק אין דער אײביקײט. מיט זײן טויט, איז
 די לובלינער משפחה אין דער גרויסער
 אמעריקאנער שטאט געװארן פאריתומט,
 װײל אין די לעצטע דרײ צענדליק יאר איז
 ער געשטאנעז בראש פון דער ארגאניזאציע,
 װעלכע האט ארײנגענומען ײדן פון זײן
 געבוירן־שטאט, געזארגט אדורכצופירן די
 יערלעכע אזכרה, װי אויר אויפשטעלן א

 מאנומענט לזכר אונדזערע קדושים.

 יהערי פרוכטמאן האט די מלחמה־יארן
 אדורכגעמאכט אין לובלינער געטא יאון
 דערנאך אין געטא ראדאם. נאן־ דער
 באפרייאונג, עמיגרירט ער מיט זײן יפרוי קײן
 אמעריקע און שטעלט דארט אויף א משפחה.
 זײן געזעלשאפטלעכע טעטיקײט לטובת די
 לובלינער איז געװען א שם־דבר. ער איז אויך
 געװען אנגאזשירט אינעם מגבית לטובת

 ישראל. כבוד זײן אנדענק.

л 
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 בלומע קרעסמאן ז־ל
 געבוירן אין יאר 1922 אין הרוביעשװו.
 אװעק אין דער *אײביקײט אין מעלעבורן,
 דעם 1טן מערץ 1992. אן אײדעלע, הארציקע
 פרוי, װאס האט פאר דער מלחמה געלעבט
 אין לובילין• צוזאמען מיט איר מאן מאטל
 קרעכמאן, אקטיװ זיד באטײליקט אין דער
 טעטיקײט פון אונדזער לאנדסמאנשאפט און
 באזוכט אלע אונטערנעמונגען פון די
 לובליגער. אויך געשטיצט מיט א ברײטער
 האנט די לובלינער ארגאניזאציע. בלומע איז
 געװען באליבט ביידי אלע, װאס האבן זי

 געקענט. כבוד איר אנדענק.

 מ.ט.
• 

 שארל (יחזקאל) קארין
 (קארנוואסער) ז־ל

 דעם 10טן נאװעמבער 1991 איז אין
 מלוכהשן שפיטאל תל השומר אין רמת־גן,
 נפטר געװארן, נאך א הארךקראנקײט, דער
 באוװסטעריפאדיזער נדבן פאר ישראלדיקע
 אינסטיטוציעס און אנשטאלטן, געװ.
 קאצעטלער און מאן פון דער לובלינער
 ײדישער טאכטער (איר צו לאנגע יארן) -
 חנהלע שטערנבליץ. צומארגנס, * דעם
 11.11.91, איז ער געבראכט געװארן צו
 קבורה אין קרית שאול. בײם אפענעם קבר
 האבן אים מספיד געװען: ד״ר יוסף בורג און
 ד׳׳ר יצחק ארד פון יד ושם, ױסף זאבערמאן
 און אײניקע פערזענלעכקײטן פון ײדישן

 ישוב אין פראנקרײך.

 געבוירן דעם 25סטן מערץ 1925 אין
 אסטראװצע. דער ױנגסטער זון אין א משפחה
 פון זיבן קינדער. ביז 17 יאר געלערנט אין א
 ישיבה און מיטן אקופירן פוילן דורך די
 נאצישע חײלות, איז ער מיט נאך צװאנג־
 ארבעטער פארשיקט געװארן קײן
 אשװיענטשים. דערנאך אדורכגעמאכט גאך
 4 לאגערן און באפרײט געװארן אין
 טעריעזנשטאט, אין אפריל 1945. דעם זעלבן
 יאר קומט ער אן קײן פאריז און באשליסט דא
 צו באנײען זיין לעבן. ער האט חתונה מיט

 חגהלע קארנבליט, װעלכע איז מיט נאן־ צװײ
 שװעסטערן אירע גיצול געװארן אין פוילן, א
 דאנק פאלאקן װאס האבן זײ אויסבאהאלטן. 3
 חדשים יפאר דער באפרײאונג, זענען זײערע

 עלטערן דערשאסן געװארן דורך פאלאקן.
 שארל קארין װערט זײער אקטיוו אינעם
 ײדיש־געזעלשאפטלעכן און פרא־ישראלדיקן
 לעבן אין פראנקרײך: קאסירער פון דער יד
 ושם אפטײלונג אין פאריז; אײנער פון די
 איגיציאטארן אויפצושטעלן דעם
 פרײגטשאפט־קאמיטעט ישראל־פראנקרײר;
 הויפט־זאמלער י(און שפעגדער) פאר די
 אוניװערסיטעטן אין ירושלים און באר־שבע,
 וױ פאר די שפיטאלן ״הדסה״ און תל־השומר;
 אויפגעשטעלט א רײ אינסטיטוציעס אין
 שטעטל נתיבות; געװען אנגאזשירט אין
 אויפשטעלן די האלאקאסט־ארגאניזאציעס
 און דעם אײראפעישן ישמעון װיזענטאל

 צענטער; ער האט זין־ באמיט אײגצושטעלן
 די ערשטע האנדלס־באציאונגען צװישן
 ירושלים און פאריז און דערמוטיקט
 פראנצויזישע אינװעסטיציעס אין דער
 ײדישער מדינה; געקעמפט פאר די רעכט פון
 די לעבן געבליבענע דעפארטירטע צו
 באקומען די פראנצויזישע בירגערשאפט,
 באזאמען מיט דער געװײנלעכער
 דעפארטאציע־קארטע, װי יעדער

 פראנצױזישער בירגער.
 אײגער פון די װיכטיקסטע .אויפטוען
 פונעם פארפאלק קארין איז געװען, אז דאס
 פראנצויזישע בילרונג־מיגיסטערױם זאל
 ארײן נעמען אינעם לערן־פראגראם פון רי
 שולן די געשיכטע פון דער ישואה, כדי זי
 דערלערנען אויף א פעדאגאגישן אופן.
 לכבוד דעם דערגרײכטן ציל,*איז מאנטיק
 דעם 3טן פעברואר 1992, אין דעם פול
 געפאקטן רישעליע־אמפיטעאטער אין דער
 סארבאן, פארגעקומען א פײערלעכער אװנט,
 מיטן אנטיל פון בילדונג־מיניסטער ליאנעל
 זשאספען, סימאן װײל פון אײראפעישן

 פארלאמענט, דאס פארפאלק קלארספעלד,
 קלאד לאנצמאןי(דער' שאפער פוגעם פילם
 ״שואה״ װעלכן שארל קארין האט געהאלפן
 פיגאגסירן און אנפירנדיקע פעחענלעכקײטן
 פון פאראײניקטן אפיל: דוד דע ראטשילד,
 ױסף זאבערמאן, מארסעל סטורדזע (פון די
 געװ. ידעפארטירטע), רבנים, מיניסטארן
 אאג״ד. אױף דער בינע - א גרויסער
 אויפשריפט אויף א פלאקאט: ״אני און שארל
 קארין פרעמירן די בעסטע ארבעט אויף דער

 טעמע, ׳גישט פארגעסן די שואה׳״.
 דעם פארזיץ האט געפירט אנדרײ
 פראסארד, מיטגליד פון דער פראנצויזישער
 אקאדעמיע, װאס האט דערקלערט צװ. אנד:
 ״הײנט איז שארל קארין נישטא מער מיט
 אונדז. ער איז קוים ארויס א לעבעדיקער פון
 עטלעכע לאגערן און ער מיט זײן פרוי אני
 האבן באשלאסן צו פארטײלן צװײ מאל צו
 30 טויזנט פראנק פאר די, װאס װעלןינישט
 לאזן באגאטעליזירן און פארגעסן די שואה.
 דער עיקר, אז אין די גימנאזיעס און
 אוניװערסיטעטן זאל די טעמע געלערנט
 װערן אויף פעדאגאגישן אופן, אויר דורך

 דער ניט ײדישער יוגנט״
 די ערשטע פרעמיע האט באקומען די
 ארבעט ״מארסײ־אוישװיץ״,* פון שילער פון
 דריטן קלאס פון קאלעדזש לאנשאן־מארסײ,
 קינדער פון 14 ־15 יאר, װאס זענען געקומען
 מיט זײערע לערערס. דייצװײטע פרעמיע
 האט באקומען א טעאטראלע פיעסע,
 צונויפגעשטעלט פון די בריװ פון לואיס
 יאקאבסאן, פארגעשטעלט דורך דעם
 פרעזידענט פון די ״פרײנט פון די
 דעפארטירטע ײדן״, אנרי בולאװקא.
 עטלעכע בריװ פון קינדער צו זײערע
 נאענטע, פארן אומקום, לײענט די שילערין

 זשיליעט באטלעי.
 חגהלע קארין דאנקט די אלע
 פערזענלעכקײטן װאס זענען געקומען צו
 דער פײערונג און די טאכטער עליאן
 דערלאגגט די לאורעאטן די צווײ קאגװערטן.
 דער עולם גײט זיך פונאנדער אין
 שטילשװײגן און מיט א געפיל, אז מיר האבן
 פארלוירן א װיכטיקן מענטש, הארציקן ײד

 און נדבן. כבוד זײן אנדענק.
 גיטעלע עדעל

• 
 שרה רפפורט ז״ל

 לכיתה נכנסה מורה חדשה. גבוהה.
 בלונדינית אמיתית, כשחײכה, העינײם
 הכחולות זהרו ותמיד היה חױך על פגיה. היא
 היתה שונה ממורים אחרים. הרגשתי שגוצר
 בינינו קליק. היא גראתה ױתר כגויה מאשר
 יהודיה, וזה גם הציל אותה בשואה מכליה..

 אני זוכרת שפעם בשעור אמרה לי שו־ה
 רפופורט לצטט קטע מ״פאן טךאוש״(של אדם
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 מיצקײביץ׳). כמובן, לא הכנתי את השעורים
 והיא שאלה למה? שתקתי. לה אי־אפשר היה
 לשקר. למחרת שוב אותו הדבר, ואמרה לי
 להישאר בכיתה אחרי השעורים. השאלה בפיה
 היתה, מה אני עושה עם הזמן ואם בכלל אני
 ױדעת מה אפשר לעשות עם הזמן ולמה אני
 כזאת ״לנייך״ (עצלנית). אחרי שתיקה
 ממושכת, סיפרתי לה שהײתי ב־״רוסלקה״,
 שם נמצא עץ גבוה ועלױ חרוט לב עם חץ -

 וזה לכבודי.
 היא חײכה והעינײם הכחולות אורו ואמרה,
 ספק אלי, ספק לעצמה: ״כן, הטבע הוא אם
 של כולם״ והוסיפה: ״אם את מוכרחה לשמור
 על העץ הזה, קחי םפרים, שבי ותלמדי״. וזה
 מה שעשיתי. ישבתי תחת העץ שלי ולמדתי.
 היא היתה נוקשה וכולה לב. כולה מבינה. היא

 היתה מוו־ה, אבל גם חברה.
 היא היתה מורה מסוג מױחד - מחנכת.
 ההוראה לא שימשה בידיה קרדום לחפור בו.
 היתה מורה מתוך נטיה טבעית לחנך־ ולהקנות

 השכלה וידיעות כללױת.
 אני זוכרת את השעורים בחודש מאי.
 בבוקר הײגו הולכים בקרבת ״אוגרוד סאסקי״
 (הפארק העירוני בלובלין) לשעורי טבע
 בשדה. כל מלה היתה ספוגה אביב, טל
 ונעורים. כולגו אהבנו אותה מאוד. הײנו
 הולכים אתה לאחותה. נדמה לי, ששמה היה
 אידה או עדה. היה שם תינוק. מכל משפחתה
 שרדה אחותה בלבד, שהגיעה לארץ בשנת

.1957 

 בתקופת השואה, לא אחת חשבתי: מה עלה
 בגורל מורתי האהובה? ױם אחד גודע לי,
 שהמורה ניצלה וגמצאת בארץ. כמובן,
 הזמנתי אותה לביתנו. שעות רבות ישבנו
 ודברנו. היא סיפרה על כל מיני אנשים
 שהכרנו. כשגיטו װרשה עלה בלהבות,
 ואנשים קפצו מכל הקומות, עמדה ממול בין
 המון פולגים. ליבה שתת דם והם התלוצצו
 ״שורפים פשפשים״. היא שרדה כװריניקה
 לוקשיק וכל זמן המלחמה שהתה בװרשה.
 מיטבתה היתה משפחה פולנית, שדאגה לה.

 היא סיפרה על הזילברברגים, על גורלה
 המר של המחנכת מנדלקרנובה במאידנק.
 בהױתה בװרשה, פגשה את בתה של
 מנדלקרנובה, המורה הניה, רתוקה לכיסא
 גלגלים. תוך דאגה, היא לא סיפרה לה

 שדרכה לישראל, לא הלכה להיפרד ממנה.

 בשנת 1951 הגיעה ארצה. כמובן, שהדרך
 לא היתה סוגה בשושנים. עלױת דאז הױ
 שונות מהױם. ױם אחד החליטה להפפיק
 ״לקפל סדינים״(כך אמרה) ונסעה לשװײץ
 ללמוד פסיכולוגיה. היא עבדה במשרד
 החינוך, והיא שבחנה את בתנו בבחינות
 הפסיכוטכנױת. במרוצת הזמן התחתנה עם
 אדם יקר ששמו אלבליגגר, אבױ של דן

 אלמגור.

 כרעם בױם בהיר, חודש דצמבר 1991,
 נודע לי שהמורה החביבה והיקרה לי מאוד,
 נפטרה. לימים התארחנו אצל סימה ושמואל
 מנדלסברג, ושמעתי שהמורה שלי היתה חולה
 מאוו־. כמה חבל שלא ידעתי. הײתי מטפלת
 בה, מעניקה לה חום ושמחה ואהבה אמיתית,

 כפי שהעגיקה לנו.
 כל ביטוי שאחפץ לנחם בו על האבידה
 הגדולה, דל יהיה לעומת אפון הכבה מלים
 אלו נכתבות בצער עמוק. אני מוזילה דמעה

 למורתי היקרה. ינעמו לך רגבי מולדת.
 אפתר לנגלבדקלוױר

Mrs. Y. Flumenker informed me that is 
was too late to publish my wife's picture as 
well. 

Could you please advise me when your 
next publication wil l appear, end maybe, at 
that time, i f it is possible, you could insert 
her picture which I wil l forward to you. 

I am enclosing a chepue for $ 50.00 U.S. 
FUNDS, as my contribution to your 
publication. 

With many thanks, I remain, 
Sincerely yours, 

Mr. Maurice Boyman, Toronto 

 אסתר עלבאום־בוימאן ז״ל
 נפטר געװארן אין חודש סעפטעמבער
 1991 אין טאראנטא. די טאכטער פון יחיאל
 און חנה איטל עלבאום. מ׳האט װעגן איר

 געשריבן אין ״קול לובלץ״ פאראיארן.

Dear Sirs: 
Thank you very much for inserting my 

wife Esther's obituary in your November, 
1991 publication. 

 אויף דער פארטײלונג פון דער בעלא מאנדעלסבעדג
 סטיפענדיע אין תליאביבעד אוניװעדסיטעט:

 פון רעכטס - די לאודעאטין מרים שמיד, דוד שטאקפיש,
 פדאפי דמה פורת, אדײ. קאסאװסקי

 חלוקת המילגה ע״ש של גלה־מנדלסברג באמיברסיטה תל־
 אביב. מימין: כלת המלגה מרים שמיד, דוד שטוקפיש, פרופ׳

 דיגה פורת, עו״ד קוסובטקי.

ס ע י פ א ל ק א ע צ נ ײ ל ן א ק ב י ל ב ר א ך פ א ז נ  סיאי
נעם בוך פון  פו

 נאטעק אקערמאן
 לובלמער דערינערונגען
ם ײ ר ה ע ט ל ת פון דער א ו נ ו כר  160 ז״ן ז

ט ס י ז א נ מ י ן ג ש י ד ן פון א ײ ו  א
. ל ילישער מיטלשו ן א פו י  א

: ס ע ר ד ם א ע יף ד , או ר ב ח ם מ י ן בי ע מ ו ק א  צו ב
Ewa , Anatol Akerman, Marknadsvanen 183 34 Taby SVERIGE 

 אויך אויף דער אזכרה װעט פארקויפט װערן
 דאס בוך
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ס ױ ק פון ס ח ב א ק - п פ ע נ א ד ״  מ
 ױסף אכטמאף

 דא, אין דער פאבריק פון טױט, האבן גערױכערט די
 קוימענס פון די אוױונס, אין רועלכע מיהאט געברענט אונדזערע
 מוטערס, פאטערס, אונדזערע פרױען, קינדער און די אונדז
 טײערע און אומפארגעסלעכע קרובים און פרײנד. די שװארצע

 רויכן און סאדזע האבן פארשטעלט די הימלישע העלקײט.
 דא האט מען געפילט דעם ריח פון פארברענטע ײדישע
 קערפערס, װעלכע מיהאט פארן טויט געפײניקט, אײדער
 מ׳האט 4י ארײנגעטריבן אין די גאז־קאמערן און פארסמט

 מיטן ״ציקלאן״־גאז.
ץ דער געגנט פון דזשעשאנטע, ארום די פעלדער און  א
 לאנקעס, זענען פארשפרײט די ביינער און אש פון
 פארפײניקטע ײדן. מיט щ איז געװארן באפרוכפערט די ערד,
 אויף װעלכער עס װיגן זיך איצט תבואה־זאנגען, װאס װעלן

 געבן ברויט.
 אויף דער דאזיקער ערד װאקסן קארטאפל און קרױט,
 װעלכע דו, פוילן, װעסט עסן. און אין טאג פון אומקום און
ט איבערגעלעבט ס א ס ה א  גבורה, דארף עס געזאגט װערן: דו װ
 מײדאנעק, װען דו װאלסט געװען דארט, װאלסטו 4ך נישט
 געפינען איצט דא, נישט געגעסן קײן ברויט, קײן װאסער נישט
 געטרונקען, נאר אנגעטאן אין א זאק אויפן קאפ, װי אן
 אויסדרוק פון טרויער - שטײסטו דא א שטומער. טרעט נישט
 אויף דער ערד, נעם אראפ די שיך, פאל מיטן פנים צו דער ערד
 און קריך שפאן נאך שפאן, קוש די ערד, װײן און זאל יעדער
 אײנער פיו אײד, פאלאקן, געדענקען, т די דאזיקע ערד איז
 דורכגעװײקט מיט אומשולדיק פארגאסן בלוט; אז די ערד
ק און  װעט נאך הונדערטער יארן פארשאלטן, מיט װײטי

 הײליק.

ן געװאלט פארלײענען י  * די װערטער, אין פויליש, פארשטײט זיך, האב א
 בעת מײן באזוך אין מײדאנעק, אויף דער אנדענק־פײערונג. לייידער, איז

 מײן באזוך אין לובלין ניט צושטאנד געקומען.

Inna moja koleżanka, Frania Szpiro, była córką właściciela 

domu przy ulicy Zamojskiej 43. Nie cechowała jej natura dzieci 

zamożnych rodziców, ״nie zadzierała nosa". Przyjaźniłam się z 

nią. przychodziłam do ich domu, ale rodziców nigdy nie 

spotkałam - same gospodarowałyśmy w obszernym miesz-

kaniu. We wczesnej młodości Frania poznała Emka Frajzyn-

giera. późniejszego swojego męża, syna zegarmistrza. Pod jego 

wpływem zaangażowała się w ruchu lewicowym i, jeżeli dobrze 

pamiętam, za swą działalność dostała kilkuletni wyrok. Wy-

szla z więzienia prawdopodobnie za kaucją, którą wnieśli ro-

dzice. 

Następną koleżanką, którą zapamiętałam, była Justa 

Dawidson, jedna z najmłodszych w klasie. Możliwe, że z tego 

powodu nauka przychodziła jej trudniej. W klasie należała do 

cichych i nieśmiałych uczennic. Zdziwiłam się więc bardzo, gdy 

po kilku latach zaczęła zwracać na siebie uwagę trochę 

ekstrawaganckim zachowaniem na ulicy. Zaczęło się to w 

okresie, kiedy zainteresował się nią starszy od niej wiekiem 

aplikant sądowy, Benjamin Wajsblech, o którym mówiono, że 

 chodzili" ze sobą nie״ wodziła go za nos". Przez wiele lat״

mając możliwości zawarcia małżeństwa i urządzenia domu z 

powodu warunków materialnych. 

Inny uczeń o nazwisku Zysman, w przeciwieństwie do 

wspomnianego, był wysoki i bardzo tęgi. Z powodu tej 

ostatniej cechy był przedmiotem dowcipów. Nauką zbytnio się 

nie przejmował, liczył prawdopodobnie na swoje wysokie 

czesne, które pomoże mu w promocji. 

Cynamon, najwyższy w klasie, szerokoplecy. barczysty 

młodzieniec o czarnych włosach był chyba i najstarszym w 

klasie. Do gimnazjum przyszedł później niż inni, prawdopo-

dobnie z powodu chorej nogi, na którą trochę kulał, a możliwe 

też, że rodzice nie chcieli posłać go do świeckiej szkoły. Nie 

zdradzał zbytniej ochoty do nauki, a przerwał ją. kiedy 

zlikwidowano szkołę Szperowej. Ukończył tylko sześć (z 

ośmiu) klas; pomagał potem rodzicom w dużym sklepie 

manufaktury mieszczącym się przy ulicy Cyruliczej. 

Gedale Fiszman był natomiast najmniejszy w klasie. Miał 

sympatyczną twarz i łagodny uśmiech, a jego duże szare oczy 

budziły zaufanie i rozbrajały każdego, kto miał powód gniewać 

się na niego. Choć się zbytnio do nauki nie przykładał, nie 

łapał tylu dwój co inni. Jego rodzice handlowali konfekcją 

gotową (zwaną wtedy tandetą) przy ulicy Swiętoduskiej. 

I wreszcie Lewin, stała ofiara kpin klasy. Ze swoją ogoloną 

głową, odstającymi uszami i twarzą pełną piegów budził 

śmiech kolegów, a ponieważ jąkał się, nazywano go Le-Le-

-Lewin — tak jak on sam wymawiał swoje nazwisko. Potrafił 

jedynie odpowiadać na pytania z matematyki, z której się 

wyróżniał. Możliwe, że owo jąkanie się i śmiech wśród 

kolegów powodował też brak jakichkolwiek jego odpowiedzi 

na pytania z innych przedmiotów. 

Szwergoldówna z Zamojskiej była biedną dziewczyną. Nie 

lubiła przygotowywać się do lekcji, liczyła za to na pomoc 

podpowiadających. Lenistwo Szwergoldówny zbrzydło wresz-

cie uczniom, i płatali jej różne niesmaczne figle. Zapamiętałam 

taki epizod: Nauczycielka francuskiego wywołała ją do odpo-

wiedzi z zadanych słówek. Szwergoldówna, jak zwykle, nic nie 

przygotowała, nastawiła więc uszy na podpowiadanie. Podpo-

wiedziano jej, ale tym razem z premedytacją źle — na przykład 

słowo menegere (gospodyni־), wykorzystując podobieństwo w 

brzmieniu, w ustach podpowiadającego oznaczało menażerię, 

orange uzyskało w ten sposób znaczenie oranżerii. Oczywiście, 

że Szwergoldówna wszystko bezkrytycznie powtarzała, klasa 

 co się״ ,pękała ze śmiechu", a nauczycielka zauważywszy״

święci", strasznie się zdenerwowała i dała wszystkim, w 

pierwszej kolejności delikwentce, należną reprymendę. Opisana 

lekcja klasy pomogła o tyle, że Szwergoldówna zaczęła się 

solidnie uczyć, nie potrafiła jednak nadrobić zaległości i 

musiała zrezygnować ze szkoły. 

Helenę Cytryn z Królewskiej poznałam w szóstej klasie, 

niedługo przed emigracją jej rodziny do Ameryki. Ona i brat 

należeli w szkole do grupy uprzywilejowanych, bo zamożni 

rodzice opłacali pełne czesne. Helena, w przeciwieństwie do 

sobie podobnych bogatych uczniów, była niezdemoralizowaną 

serdeczną dziewczyną, nigdy nie odmawiającą pomocy kole-

żankom i kolegom. Zawsze np. pożyczała książki, których 

brak odczuwało wielu uczniów. Cytrynówna już w szóstej 

klasie była dobrze rozwinięta fizycznie i przy swojej pokaźnej 

tuszy i wzroście robiła wrażenie dorosłej kobiety. Żegnaliśmy 

ją z uczuciem żalu. Jej starszy brat, rosły, szerokoplecy. 

przystojny mężczyzna, jak mówil i plotkarze, podobał się 

Peniakierównie, nauczycielce łaciny. Jeżeli wierzyć tym oso-

bom. była ona w nim zakochana i nie próbowała tego nawet 

ukrywać. 
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Do uczennic, które razem ze mną przyszły ze Szkoły 

Powszechnej do Szperowej, należały: Sara Macharowska, 

Masza Sztem, Mala Herszenhom i Dora-Dwojra Wajsman. 

Cala nasza czwórka nie znała hebrajskiego, języka obowiązko-

wego u Szperowej. Dyrekcja jednakże przełożyła nam egzanjj. 

na późniejszy termin, abyśmy mogły nadrobić zaległości Vk' 

ciągu ki lku miesięcy miałyśmy przerobić program, którego inaj 

uczyli się przez ki lka lat. K i lka dziewcząt zorganizowało grupę 

zaangażowałyśmy nauczyciela i zaczęłyśmy się uczyć. Kilki 

razy w tygodniu spotykaliśmy się u Dory Wajsman, przy ulicy 

Wesołej. W wyborze miejsca zadecydowało jej dość przestron-

ne mieszkanie, w którym zawsze było czysto i spokojnie. Dora 

miała jednego brata, który nam nigdy nie przeszkadzał, i 

matkę, nigdy nie pokazującą się podczas zajęć. Dora sama 

dużo i pilnie uczyła się, ale hebrajski przychodził jej z trudem, 

czym się bardzo martwiła. 

Uczył nas nabożny młody człowiek, który z powodu 

udzielanych lekcji zrezygnował prawdopodobnie z długiej 

kapoty i pejsów. Język hebrajski znał dobrze, ale brak mu było 

zdolności i pedagogicznego wykształcenia, dlatego nie cieszy! 

się autorytetem. Był zawsze skrępowany w naszej obecności, 

nie wiedział jak się ma zachowywać. Najśmieszniejsze było to. 

że starał się nam podobać jako mężczyzna. Te wysiłki 

najjaskrawiej mówiły, jak daleki by! od zrozumienia naszej 

oceny jego osoby. 

Do nowych znajomych należał Zysman, chłopak z małego 

miasteczka, niedaleko Lublina, zakochany w muzyce. Obaj z 

Klajnmanem (sąsiedzi moi z ławki) mieli wspólne zaintereso-

wania. Klajnman, jak się potem okazało, miał duże zdolności i 

jako muzyk zdobył sobie pozycję w Szwajcarii, dokąd wyemi-

grował i gdzie przeżył wojnę. Wtedy był on najmłodszy w 

klasie i poza muzyką nie odznaczał się osiągnięciami w nauce 

innych przedmiotów. Mieszkał przy ulicy Zielonej i by! synem 

stolarza. 

Aron Kartofel, syn szklarza, małego wzrostu, zdradza! 

zdolności malarskie. Umiał rysować doskonale karykatury, 

wyśmiewając negatywne cechy charakteru. Był wśród nieli-

cznych, którym udało się zdobyć po szkole pracę w Warszawie. 

Wiele nie zarabiał, ale mógł się utrzymywać sam. Mieszkał w 

pokoju, który w dzień służył pracodawcy za biuro. Tam miał 

Aron łóżko i trochę naczyń do ״gospodarstwa". Do wyjazdu 

<jo Warszawy pracował w Zrzeszeniu Akademików Żydów, 

które w latach trzydziestych, pod wpływem lewicowej młodzie-

ży, prowadziło aktywną działalność. Kartofel wymalował lokal 

i udekorował 

go swoimi udanymi karykaturami. Jego szkice 

zdobiły też gazetkę ścienną. Włożył wiele pracy, wyjazd więc 

jego do Warszawy był dużą stratą dla Zrzeszenia. Dumą 

Arona była jego młodsza siostra, ładna blondynka, która 

niestety za działalność w ruchu lewicowym trafiła do więzienia. 

the plain folk had warm hearts and broad shoulders. 
Shie is such a plain Jew, one of those Jews who pulled 
down the last ghetto walls, and the first to be 
imprisoned because of the crime and sin of wanting the 
world to be free. He was one of the first on the gallows 
because he dared envision of liberation. 

His story is the essence of those days and recollection 
of the torment. It's as if there is no more after 
Maidanek, the incomparable nightmare. His story has 
a style of genocide and the odor of cruel Hitlerism and 
his aides, and the atmosphere of roundups and 
transports and smoking stalks. The memoirs of 
stinking gas, the extinction of old people, mothers, 
children, and the nightmare of marching toward death 
all came together. Yet all Jews live in our own blood, 
from the crematories to new life; from the gas 
chambers to fields plowed by Jews. 

Why did Shie choose to write this book? It's the story 
of a displaced Jew in the 20th century torn away from 
his roots and family, building his home anew wherever 
fate brought him. 

The secret of his vitality is his indestructible past. 
Many people strove to destroy his roots, yet he 
survived the disaster and held on strong to build his 
national home. He has come to the conclusion that his 
book was written because he believes that every Jew 
who has survived the Holocaust owed it to those who 
did not, to tell the tale of their fate, and to set down on 
paper the record of inhumanity, the story of 
Germany's executioners. These books would become 
part of their will and testament. It's something that 
survivors would leave to their children as part of their 
inheritance, as their duty to warn them against what 
could happen anywhere at any given time. Shie says 
that having written a book, he can now look ahead 
without nightmares, altough the memory of Maidanek 
will always be there. The importance of this story was 
not to emphasize on every given detail that took place 
in the Holocaust but for one to understand the 
everlasting effects that will never go away. His dream 
was to live through the Holocaust and to go to live in 
the Land of Israel. This is where he lives now at the age 
of 93. To show you the dedication that one has towards 
a book, he has requested that when he passes away, he 
wants his book to be placed on his grave because " I 
shall read it, from time to time, for even in eternity 
there must be remembrance" (265). 
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SARI LEVY 

In his autobiography The Undefeated, Shie unfolds 
his story, that of an ordinary Jew folk who trod the 
agonizing path of a tragic generation. A story of human 
suffering of evil days, of awesomeness, but also of 
certainty and faith in Jewish continuity. In his 
traumatic story of Maidanek he confronts God and 
man with harsh questions, but who can reply to them? 

Shie came from a very poor family of nine in a very 
Jewish neighborhood in Lublin. It took him three 
years to establish a small town butcher shop, but even 
after so much time, he still barely made a living. He 
was a very hard working man who started at dawn and 
ended at night. Before the Holocaust Shie5s view of life 
was this: 

"Your harsh voice resounded as inside an 
empty barrel, and in your childlike eyes sparkled 
the vigor of life. The scent of the forest came from 
your sheepskins, the smell of tar and hides, the 
smell of mushrooms and bran bread. Even on 
Sabbath Eve, after a bathhouse dip, when you 
squeezed your tired body into the threadbare 
coats and the fine fabric suits of your wedding 
days, now worn and patched, your scent was still 
one of steaming young shoots, of pine cones and 
prosperity of the past week, blessed by the Lord 
(Chehever... 9) 

Shie talks about simple Jews or so called "boors" who 
were the first to defend Jewish life and property. It's 
about simple folk who paid no attention to the dangers 
in their work. You yearn for those simple Jews who 
always stood in the breach and knew how to deal with 
a non-Jew on market days who pestered the Jew. They, 
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