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 סױקה ארליכמן־בנק

 לנסיעתי הפעם הױ ארבע מטרות:
 1. טקס •זכרון ל50 שנות מרד גיטו וארשה.

 2. נסיעה כעדה עם •קבוצת נוער.
 3. התקנת לוח הנצחה למשפחתי, בבית הקברות בלובלין.

 4. הופעת ספרי בשפה הפולנית.
 המסלול שלי היה וארשה, טיקוציין, טרבלינקה, מײדאנק,

 לובלין - ובחזרה לװארשה, לטקס עם ראש הממשלה.
 נסעתי עם תלמידים מבית החינוך ״שער הנגב״. הקבוצה
 הײתה מוכנה היטב למסע. המלװים הױ: צװת מורים נהדר
 ועדה, חברתי מגיטו וארשה, שהײתה במילה 18 ויצאה דרך
 תעלת הבױב. הלה רופאײזן ואני... לצעוד ביחד עם הלה
 ברחובותיה של וארשה אחרי 50 שנה, גם בזה היה טעם מױחד.
 טרבלינקה בפעם השניה. הפעם עם הנוער. הסתובבתי אתם
 בין 1700 האבנים המסמלות קהילות יהודױת שנהרסו. כל אחד
 מהמבקרים חיפש את קהילת משפחתו. אחרי זה ערכו טקס,
 שבו בין היתר הקריאו שמות קרובים שנרצחו, וזאת במסגרת
 ״לכל איש יש שם״. אחד המורים אמר ״קדיש״. בהנחת זר כיבדו
 אותי, לזכר שתי אחױתי שניספו כאן. ההתחשבות של ילדים,
 כמעט זרים, באישה זקנה שביניהם, ריגשה אותי עד לדמעות.

 בביקורנו בבית הכנסת בטיקוציין, חיכה לי המו״ל

 מביאליסטוק עם הספרים, שיצאו בהוצאתו בפולנית בשם:
 ״מכתבים מהגיהנום״. (תרגום ספרי ״בידי טמאים״).

 הגענו ללובלין. בעצם - למײדאנק. בביתנים עמדו ילדים
 מזועזעים מול המוצגים שנגד עיניוזם. כל פעם קבוצה אחרת של
 בנים או בנות פרשה הצידה, בוכײם ללא בושה. הסתובבתי
 ביניהם ובמילה פה ושם, בלטיפה על הגב השתדלתי להרגיע.
 בחדר עם הנעלײם, הקריאו שיר של משורר פולני, טאדאוש
 ציײקה, ״הנעל׳; שתרגמתי לעברית. בין נעלײם אלה חיפשו
 התלמידים את רגליהם של סבתות, דודות ודודים, שדשדשו כאן

 בבוץ ובדרך לתאי ה«ים.
 ע׳׳י האנדרטה של העפר, נערך הטקס עם דגלים, זרים ושירת
 ״התקװה״. לי חיכתה כאן ידידתי, היסטורױנית מהממיאון,

 הגברת מאדאלובה, שאותה מקװה אני לארח השנה בביתי.
 בבואי למלון, חיכו לי הלובלינאים, שהכרתי מביקורי

 הקודמים.
 קבוצה שלנו, שמיהרה לאושװיץ, לא הספיקה הרבה לבקר
 למחרת בלובלין. עברנו את רחובות הגיטו, התעכבנו ע״י
 האנדרטה לזכר הלוחמים היהודים באיזור, נסענו לבית
 הקברות הישן, עברנו ע״י ישיבת חכמי לובלין ובית החולים.

 ביקור בזק. חבל.
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 נפרדװי מהקבוצה בכװנה לבקר בביקור פרטי את הידידים
 מלפני המלחמה וסתם להטתובב ברחובותיה הישנים של

 לובלין.
 וכאן ציפתה לי אכזבה. בלובלין הכינו לי תוכנית מלאה.
 ביקור בארכױן השוכן ע״י הקתדרה בבנײן שהוקם במקום,
 בנײן הסמינר למורים, בו למדה אחותי הנקה. ושוב צצו

 הזכרונות של פגישות עמה.
 משם נסענו למשרדי הממיאון במײדאנק, לפגישה עם מנהלה
 החדש. בערב נפגשתי עם משפחת מארציאק, שעשו נסױן
 להיקלט בישראל ולא הצליחו. למחרת הרגשתי צורך לפקוד
 קבר השכנים הפולנים, שעזרו לנו בעת המלחמה ואותם חײבים
 לזכור. אחרי הצהרײם היה לי מפגש עם קוראים בחנות
 הספרים הגדולה ברחוב קראקובסקיה־פשדמישציה. בחלון
 ובסביבה התנוססו פלקטים, בעתונות הײתה פרסומת על
 המפגש עם סויקה ארליכמן מישראל, ילידת לובלין, עם הופעת
 ספרה בפולנית. זה קרה באותו קראקובקיה־פשדמישציה,

 שליהודים רבים לפני המלחמה לא היה נוח לטײל...
 המפגש עם הקוראים היה מרגש. רבים מהם - משפחות
 מעורבות. באו לשמוע, אבל למעשה, באו לספר את קורותיהם
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 סױקה אדליכפע־בנק / ביקור שלישי בפולין 1
 אירית גוטליב(גברץ) / והזמן עומד מלכת 3

 אסתר לנגלבן־קלװיר / קורות משפחה
 אחת מלובלין 4
 יחיאל גרנטשטײן / לא מיניאטורה! 5
 צפורה דטקל / טױל בגמר הסמסטר הראשון 5

 ױל«אן גזשעשיק / א שװעטטער און ברודער
 טרעפן זיך נאך 50 יאר 6
 ראובן דאסעט / א טאג אין לובלין - זומער 1992 ....7

 דוד שטאקפיש / געבליבן זענען שטײנער
 מיט נעמען 8

 א. לאסקאװסקי / ניש פארגעסן אונדזער
 ײדישעילובלין 10

 א. שעדלעצקי / א לעבעדיקער ײד מיט
 מײדאנעק אין הארץ 11

 יהושע פיאטעק / אנדענק־צערעמאניע
 אין לובלין .* *, 12

 מאניש איזראעלעוױטש / ײדישע טעמאטיק
 יאויפן לובלינער אוניװערסיטעט 15

 אגרהם קװאטערקא / כ׳האב ליב די
 ״לובלינער קינדער״ ! 16

 לובלינער ײדן האבן געפײערט דעם 45סטן
 ױם העצמאות! 17

 נחת פון לובלינער: סויקא ערליכמאן־באנק;
 לײבל אבליגענהארץ;

 מאטל טרײסטמאן, זהבה ליכטענבערג 21
 און פון לובלינער קעדער: פון אטתרל און

 משהלע כץ; פון מאניע אװ
 ױטף זאבערמאן; פון רבקהלע און דוד שטאקפיש 23
 שמחות בײ לובלינער .*. 25
 באשטײערונגען פארן ״קול לובלין״ 26

 משה זאלצמאן/ בײ די לובלינער־פארטשעװער
 אין פאריז 27
 מען שרײבט אונדז 29
 לזכרם - צום אנדענק 31
4 3 T. BROŻEK/ NAUCZANIE PAMIĘCI 
4 4 URSZULA PRZYBYŁA/ DZIEJE ŻYDÓW NA ZIEMIACH 
4 4 POLSKICH 

 בזמן הכיבוש. שאלות ותשובות אין טפור. משם מיהרנו לאולפן
 הטלוױזיה. הופעה קצרה. המראײן רצה להתמקד על חלקם של

 ניצולי השואה מפולין בבנײן הארץ.
 ובערב - טלפונים הביתה.

 למחרת בבוקר, פגישה עם כומר וולינטקי בכנסייה קאתולית
 ברחוב קוניצקיגו, לשעבר ביחבסקה. בית־הכנסת שהיה קײם
 שם ובו התפללו סבא ואבא, הופצץ בזמן המלחמה. בשטח קמה
 כנטײה שעל דגלה חרטה: ״קירוב בין הדתות״. הם שלפני שנה
 זיכו את טדי קולק ואותי בצױן על מעשים למען הזולת. (הצױן
 נקרא ״לב למען הלב״). בפנים כנסײה *ו, בנובמבר האחרון,
 הותקן לוח כתוב בעברית לזכרם של היהודים שנרצחו
 במײדאנק בשנת 1943. הױזם - ד״ר שמחה וײט טוען, שזאת
 הכתובת הראשונה בעברית בכנסײה בפילין, תרומתה של אװה

 וײט, בתו ז״ל.
 ושוב זכרונות מהילדות. ימי חג׳ ואני ילדה קטנה למטה על
 הבמה מחזיקה ברגל טבי החזן... הוא לפחות מת מװת טבעי.

 גם ברדױ לובלין חיכתה לי תוכנית של שעה וחצי. תוכנית
 יפה. שירי גיטו, קטעים מטפרי בהם שידרה הכתבת שיחות
 אתי. התוכנית דומה לגל ב/ שבה ישנה גם פרטומת. בעת
 הפרטומת, הצמידו לי שני מכשירי טלפון שלמטפרם התקשרו
 אלי מאזינים עם שאלות שונות והשתדלתי לענות לפי מיטב
 הבנתי וזמני. הױ ששאלו בקשר לספר, שהטפיקו כבר לקרוא.
 באותו ערב חיכתה לי עוד פגישה מעניעת, עם נשים בעלות
 עמדה בעטקים ומנהלות מוטדות בריאות וחינוך. נשות
 שמחפשות קשר עם היהודי, ^ם של היטטוריה משותפת. דיברנו
 גלוױת. דיברנו על אנטישמױת מלפני המלחמה, בזמן ראחרי
 המלחמה ועל אנטישמױת בפולין ללא יוזודים. הן חיפשו גשר
 ועיקר קשר בין הנוער, גשר לעתיד טוב ױתר. שאלו: אם אפשרי
 קשר בין נוער גרמני ויוזודי, w למה לא בין העם הפולניז דיברו
 על חילופי נוער בקײץ, במשפחות מוכנות לארח. הן טענו

 שלפולין יש היסטוריה בת אלף שנים ולא רק מחנות ריכוז.
 אם אפשרײם קשרים עם אוקראינה, m עדיפים הפולנים, לו

 בזכות עיטוקם הרב הױם על עברנו המשותף.
 ושוב הײתי חײבת לחזור לװארשה, לקבוצה שלי. פגישות
 נוטפות בוטלו. את הטקס בװארשה ראיתם ױתר טוב מאתנו,
 בטלװיזיה הישראלית. אבל איך לתאר לכם את ההרגשה
 בלכתנו ױם קודם ברחובותיה כמעט שוממים של אי^יר, בו
 התכוננו לטקסי ברחובות שבזמנים ההם, עם צאתנו לצד הארי,
 רדפו אותנו המוני מלשינים. איך יכולים לתאר, מה הרגשתי
 בהױתי על המגרש מתחת לים של דגלים כחול־לבן שהביאו
 מכל קצװת התבלו טביבי דיברו יהודים נרגשים בכל שפות
 העולם - ומולי, חברי לנשק וראש ממשלת ישראל, שהלך עם
 הנשיא ולנסה, הנותן לו כבוד של ״יהודי האמיתי״. איזה נאום
 הכינו לו• סביב, בחלונות הפולנים, דלקו נרות לכבוד היהודים
smażą!הלוחמים. אולי הױ ביניהם אלה שבאפריל 1943 שמחו ש״ 

 się ״Vi״ ײתכן שהױ גם נכדים של אלה שהושיטו עזרה.
 לי זלגו דמעות של צער על החברים שאינם, גם דמעות של
 גאװה להױת שײכת לאותה קבוצת המטורפים, שהעיזו למרוד.

 ואושר שזכיתי להגיע לכאן עם נוער ישראלי.
 עם טױם הטקס ניתנה לנו האות לזוז לשדה התעופה, בחזרה
 הביתה. מאושרים שהײנו, מאושרים לשוב הביתה מלאי

 שאלות ובעױת.
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• • • ת ב ל ד מ מ ו ן ע מ ז ה  ו
 איוײת גוטליב(גברץ)

 כשמתקרב חודש נובמבר, שוב צצות ועולות זכרונות עגומים
m מהשואה. למרות שעברו כבר $1 שנה מהאירועים שהתרחשו 

- עדײן ברורות התמונות.
 אחרי חיסול הגיטו הקטן במאידן טטרסקי, הועברה
 משפחתינו לפירמה ״קרמין״. אותו קרמין היה גרמני מברלין,
 בעל ״ראש יהודי״. הוא השתדל לעזור במידת האפשר לעובדױ
 היהודים, ומאידך היה מױדד עם הצמרת הגרמנית. העובדה
 הזאת איפשרה לו להדליף אזהרות לעובדױ. אחרי שהגיטו
 המצומצם חוסל, נשאר בלובלין מספר קטן של עובדים יהודים,
 אשר עבדו בכמה מקומוװ והױ נחשבים כבעלי מקצועות,

 הנחוצים לגרמנים.
 בסוף חודש מאי 1943, הופיע אצלנו קרמין והודיע, שעלינו
 להמלט מיד, מפני שחברױ מהס״ס הודיעו לו׳ שהם מתכוננים
 להגיע אלױ ולחסל את עובדױ. אני הײתי m בעבודה. (למרות
 גילי הצעיר, הײתי חןיבת גם לעבוד). עבדתי בשטיפת בקבוקים.
 בזמן העבודה, הופיע אבי ואסף אותי ואת יתר בני המשפחה.
 השארנו מאחורינו את הכל והסתתרנו לכמה ימים אצל נוצרים
 בלובלין. אני הוסתרתי אצל שופט מסוײם, שהיה אחד מידידי
 אבי המנוח. לעולם לא אשכח את המחזה, איך שאבי עמד ושרף
 את כל התעודות והתמונות, שהױ שײכות לנו. תוך כמה ימים
 התארגנו והחלטנו לברוח לװרשה. אבי דאג לצײד את כולנו
 בתעודות מזוײפות, שאנחנו פולנים נוצרים. כמובן, שלכל אחד

 מאתנו היה שם שונה. שמי היה אז קריסטינה גרײךה.
 הנסיעה ברכבת לװרשה, היתה מאד מפחידה. במשך כל זמן
 הנסיעה, הױ חיפושים ברכבת, אבל הצלחנו להגיע לװרשה, בלי
 תקלות. שם התחלקנו לשתי קבוצות. אחותי הקטנה ז״ל ודודתי,
 הסתװרו אצל שתי אחױת נוצרױת. ואילו אני ואבי, הוסתרנו
 יחד עם עוד שתי משפחות מלובלין: משפחת צינמין, בעל ואשה
 עם ילדוז, וזוג נוסף, אשר האשה היתה הבת של רובנליכט
 מרחוב ברנדינסקה בלובלין. (הוא היה נוטרױן ואשתו היתה
 רופאת שינײם). אותה משפחת רובנליכט, היתה מקורבת

 למשפחת אמי המנוחה.
 לגבי השכנים, גרו בדירה הקטנה של חדר אחד רק שתי
 הנשים: הגב• קינמון והגבי רובנליכט. רובנליכט היה שמה
 מהבית. ועכשױ, לפי מיטב ידיעתי, היא נקראת הורן ומתגוררת
 בארצות הברית. בעלה, שגם הוא לובלינאי, משמש עכשױ
 כרופא. את המצב בדירה לא קשה לתאר. צפיפות, איסור
 מוחלט של תנועה מפחד השכנים וכוי. אחרי שהיה שם של כמה
 שבועות, נשמעו דפיקות בדלת. כמובן, שאף אחד לא ענה ולא
 פתח. כשהסתכלנו החוצה, ראינו שני שוטרים פולנים
 (״כחולים״). כמובן שהײנו חײבים לעזוב את הדירה לאלתר. אני
 נשלחתי לכפר וסולה ע״י װרשה. שם הסתתרתי אצל משפחה,
 תמורת תשלום הולם. למשפחה היתה וילה קטנה ואני
 הסתתרתי אחרי הארין, באחד החדרים. אחרי שחלף חודש ולא
 נשלח התשלום עבורי דרך אבי, m הדאיג אותי מאד, בקשר
 לגורם של אבי. הפולניה, אשר אצלה שהיתי, לא היתה מוכנה
 לחכות ױתר לתשלום והיא גירשה אותי מביתה, לא הרשתה לי

 לקחת אפילו מעיל, למרות שזה כבר היה סתױ.
 בלית ברירה חזרתי לװרשה ושם פניתי שוב לדירה הקודמת,
 שבה שוב הסתתרו הלובלינאים. שם נודע לי׳ לצערי, שאבי יצא
 באחד הימים לרחוב ולא חזר. כנראה, שנלכד ע״י הפולנים,
 אשר צדו יהודים ברחובות װרשה, כדי לשדוד אותם ולהעביר

 אח״כ לידי הגרמנים. מכױון שהשרזיה בדירה היתה מסוכנת,
 דרשו דײריה שאעזוב את הדירה. הײתי במצב של יאוש. פשוט
 הסתובבתי ברחוב, בלי שום מוצא. וכאילו שמלאך הזדמן
 לדרכי. באמצע הרחוב פגשתי את אברהם מנדלבאום, אשר
 הפך אחר כך לדודי, ע״י נשואין עם דודתי גוציוז. מאותו הרגע,
 הוא עזר לי ודאג לי למקום מחבוא. במשך שנה הסתתרתי אצל
 פולנים שונים, תמורת תשלום. על ההרפתקאות אשר עברו עלי,

 אפשר לכתוב ממש ספר.
 בחודש אוגוסט 1944, התחבאתי בדירה בעיר העתיקה
 בװרשה. בדירה היתה גם משפחה װרשאית עם בן קטן. הדירה
 היתה נעולה ובכל כמה ימים, היה בא אלינו אדם פולני ומביא
 לנו מזון וצױד. באחד הלילות התעוררנו וחשנו ריח של עשן.
 אנחנו לא הבנו מה מתרחש בחוף. פרצנו את הדלת ורצנו
 החוצה. רצנו בין בתים בוערים. הגענו למרתף של אחד הבתים
 ושם הסתתרנו. שמענו כל הזמן הפמות וירױת, אבל עדײן לא
 ידענו מה קורה בחוץ. במשך הזמן נגמר לנו המזון, אשר הספקנו
 להביא מהדירה. מױאשים, שכבנו על הרצפה הקרה של המרתף,
 צמאים ורעבים. פתאום נשמעו צעדים על המדרגות של המרתף.
 פטרול גרמני עמד בפתח. מבוהלים, הבטנו בהם. הגרמנים
 חקרו אותנו ואנחנו הצגנו את עצמנו כפולנים. לכולנו הױ
 תעודות מזױיפות. הגרמנים נתנו לנו אוכל ושתיה ולקחו אותנו
 לכפר לא רחוק מװרשה. משם שלחו את המשפחה לאיכרים

 ואילו אותי שלחו לעבודות כפיה לגרמניה.
 מצאתי את עצמי בקרון מלא נערות פולנױת. אחרי מסע של
 כמה -מים, הגענו לברלין. שם נשלחנו לעבודה בבית־חרושת.
 כמובן, שחברותי הפולנױת לא ידעו שאני יהודיה. במשך כל
. ברלין הופצצה. ן ז ו  הזמן הײתי עדה להערות האנטישמױת של
 בתקופה האחרונה הפציצו את העיר ױמם ולילה, שלא היתה
 אפשרות אפילו לצאת לעבודה. ב־24 לאפריל נכבשה העיר ע״י

 הרוסים ובעיקר הרובע שבו שהיתי.
 אחרי כיבוש העיר, החלטתי לחזור ללובלין.

 ארגון ױצאי לוגלץ גישראל • תל-אגיג, דיזגגוף 158

 הזמנה רעוב אזכוה
 לקדושי לובלין והסביבה

 שתתקײם בױם ד׳ 1.12.93 (י״ז כסלו
 תשנ״ד); בשעה 7 בערב בבית המלץ

 בתל־אביב, רחי ױיצמן 30.
ן הראשי לצה״ל. ן אריה בדאון/ החז  בהשתתפות: החז
 תלמידי בית־הספר ״עלומים״ ברמת

 השרון.
ד שטוקפיש, ױ״ר הארגון - הרצאה. ו  ד

 אברהם לסקוגסקי, דברי פתיחה.
 הדלקת 6 הנרות. לזכר הנפטרים.

 האולס יהיה פתוח משעה 6 בערב.

 אוטובוסים: כל הקװים העוברים ברחובות
 ארלוזורוב, ז׳בוטינסקי וככר המדינה.

3 



 קוהח משפחה אחת מלובלץ
 אסתר לנגלבן ־־ קלוױר

 מלחמת העולס הראשונה. ובמלחמה - כמו במלחמה.

 פוזז/ מצוקה, חרדה ומבוכה• ושבעתײם גרוע כשהנך יהודי.
 או אז, הפורעים פורקים עול ױדם חופשיה לפרעות.

 זה קרה בניז׳נײנובוגרוד. למרומ השלג הכבד שכ<סה את
 אדמת רוסיה, ולמרות שעד לחג הפסח הױ עדײן חודשים
 רביס׳ ה״פטרױטים״ הפרבוסלבײם החליטו, שהמזודים
 חטפו«לד נוצרי, כדי להקיז את דמו לשם אפ«ית מצות. לך
 ושכנע אמ הפנאטים הפרימטיבײם האלה, שזו עלילה.
 עלילת דס. וכתוצאה מכך - פוגרום. מי שיצא מזה תי, אסך
 מה שגשאר - וגשאר מעט מאד והחלה הבריחה. החורף היה
 קשה, וכל הדרכים הױ מלאות פליטים. כל אתד חפש

 מפלט. הלילה היה לבן. ירח מלא. שלג וקרח. קור ודעב.
 בין הפליטים, מצאו אמ עצמם גס זיג צעיר ויפה עם שני
 ילדים קטנים בזרועותײזס - מוטלה וחײמקה. הראשון היה
 גן 4 והשני תינוק בידיה של האם. on ברחו מערבה
 לקרובים בלובלץ. דצו להתעכב אצל אחות האם בײלין,
 הגיעו בכוחות האחדמיס למקום והתברר להס, שהגית לא
 קייס כגר והמשפחה אינגה. הילדים נרדמו, ויכלו לעצור
 לרגע קט, גפחד אױם נופחו לדעת, שהמוטלה איצנו עימם.
 הלך לאיבוד. קפואים ורעבים התחילו לרוץ ולקרוא לילד,
 אבל לשוא. כשהשמש הקפואה שלהה את קרן האור
 הראשמה, הגחמו בעגלה רמומה לסוס וגץ חבילות ועוד
 ילזײס ישב מוטלה ובכה. אנשים טובים אטפו אותו.

 לדמעומ לא היה קץ וגס לשמחה.
 הדרך נמשפה שבועות וחודשים. שבורמז ורצוציס, בדיד
 לא דרך, הגיעו לאחותה של אדלה היפה, אס המשפחה -
 אל דחלה גולדמן שהתגוררה בלובלין גרחוג במיפדטדטקה

.1 
 משפחת גולדמן היתה משפוזה אמידה, אבל המלחמה
 לא פסחה גס על«ה ופגעה בפרנסתה וגרפושה. אבל, עוד
 נשאר להס ד• הצורך, בכדי לקיים אמ הניצולים, את

 משפחמ לנגלבן, פליטי החרב.
 ד יהושעלה לנגלבן, דאש המשפחה, היה אדם יפה תואר,
 אציל ומשכיל. לא נולד ברוסיה, אלא בװלודבה, פלד
 לובלין. אבמ, ר׳ מרדכי ז״ל, גמנה על מקורבי המגיד
 מטריטק. בץ גנזי המשפחה ה*תה שמורה אגרת גבתב ידו
 של המגיד• ר׳ מדושעלה היה ישר ומכובד, אציל ועדין נפש<
 תלמיד חכס. מלא וגדוש ידיעומ ביהדות, תרבותה
 העמיקה והחדישה וכן בל«מודי החול. כשהתאוששו
 מתלאות המלחמה, עברו למר גדירה משלהס, ברחוב
 רוסקה *1. ר׳ *הושעלה, איש גדוש בידע, גחר בעבודה
 קרובה לליבו - הוראה. ובך, המשפחה המפונסה בכבוד.
 דג«ס מגכבדי העיר לוגלין הױ מלמידױ. בני אייכנבאוס,
 זילגר, צוקרמן, מוקוטובסקי, קצנלנגויגן, שטיצר ואחרים.
 ה0 שמעו תורה מפ<ו על מכמני השפה העבוײמ ומרגומה

 החזײשה. הוא גידל דור של חובבי צײן.
 השפה השלטת בבית היתה העברית. היה זה בית חס.
 שני הבנים גדלו לתפארת. מוטלה, כשסיים את לימודױ,
 התמסר לעגודת טכנאות השיניים ועשה בה חיל. חיימקה
 גחד בתנועה צ*מ*מ. בעודו תלמיד, הצטרף לשומר הלאומי
 ואחר בך לבית״ר. זו היתה דרכו בחײם. בתור ביתרי, לא

 ר׳ יהושע׳לה
 למלבן ז״ל

 יכול היה להגיע גאופן ליגאלי לארץ. הוא בחר
 באלטרנטיבה אחרת - עליה ב׳. בשנת 1939, גחודש ײלי,
 הגיע לארץ באציה ״פריטה׳/ שהטילה אמ עוגנה בחופי תל־
 אגיג. נעצר בידי הגריטים ושחרר ממעצרו בױם פרוץ
 מלחמת העולם השניה. הקים משפחה ונולדו שתי בנות

 לתפארת.
 כשפרצה מלחמת השמד השחורה משחוד, נמוגו
 חלומותיהם של ר׳ יהושעלה ומשפחתו להצטדף לבני
 המשפחה בארץ. נגמרו הביקורים של אנשים חשובים. בא
 הקץ על השיחות המלומדות עם שלום אש והותנמ שהױ
 מבאי ביתו בעגר• שיחות חכמים שהתקײמו על מופסת

 ה1ױלה באוטבוצק, לשם עגדה המשפחה לאחרונה.
 פתאום מצאו את עצמם שוב בין הפליטים. במלחמת
 העולם הראשונה הגיעו מרוסיה עם זרם הפליטים ללובלץ.
 הפעם, במלחמת העולם השניה, דרכם הימה לכיװן ההפוך,
 חזרה לרוסיה. שוב תלאות, פחד ומצוקה. הפעם, הױ בני
 הזוג אנשים מבוגרים והײד קשתה על<הס. ופלא, יד הגורל
- כמי אז, שוב הלך מוטלה לאיבוד בץ המוני הפליטיס. אי־
 אפשר היה להמקדם מתב צפיפות. ההורים התקדמו עם
 זרס ההמונים, »1ך בכי ובפחד רב למדל בנם האגוד. אבל,

 כמו אז׳ בעיר חלם שוב התאחדה המשפרוה.
 הם הגיעו בכוחות מדולדלים לאוקראמה ושם מצאן
an .מקלט בקרב המשפחה. העוני והרעב הױ מנת חלקם 
 כתבו מכתבים לבנס בארץ. ביכו את מד גורלס של
 היהודים והעיר לובלין שהױ קשורים אליה ואהבו אומה.
 מאד רצו להגיע ארצה. אבל איךו הױ עײפיס ומחוסרי כל.
 קיבלו אזדחות רוסית בהתאס לצו הטובייטי - אזרחות או
 סיגיר. קבלת האזרחות אפשרה להם לא לגדוד ױתר. הם
 הױ מבוגרים וסחוטים. כל אחד מהס קיבל שי - חולצה
 לעורם. היה זה ממש רכוש. קײ, ולא זפו להגשים חלומם
 להגיע פעם לישראל. הגדמנים - הנאצים הארורינז, השיגו
 גס אותם. במהומות המלחמה המחודשת ניספו האב והאם.
 ה״נחמה״ היחידה שיש לבנם הצע<ד הנמצא בארץ היא;
 שבמותם חטכו מעצמט את מאידנק, אושװיץ או

 טרגלמקה.
 רק מוטלה נשאר בדרך נס ופלא בחײם. אחרי מלאומ
 וייסורים אין קץ׳ הגיע ללובלץ ומשם לאוטװצק, שם גרו
 לפני המלחמזז. דרכו היחידה היתה לרחוב גורנה 11,
 לױללה פמיא. רצה לראות מה קדה לביתם ולרכושם. יך
 פולנית פגעה בו. הפולנים חשבו שהפליט שב לדרוש את

 ב«תו ורצחו אותו. p 36 היה במותו.
 טוף טראגי למשפחה יפה מכבדה מלובלין• רק נד נשמה
 בױם השואה נשאר מהס. יהי זכדם ברון. קורומ משפחה

 אחת מלובלין.
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 לא! לא מיניאטורה, ולא סיפור. הלאה עם
ל ערך. המציאות אכזרית,  הדמױן. אין לו כ
ל הפנים, חותכת בשר החי  והיא סוטרת ע
 כסכין מושחזת. היא לא זקוקה לאױר שײפה
 את המסופר כאן. התצלום־העד, הוא הסיפור
לם לא  שבאמיתו קורע את הלב. םיפור שלעו
 ימוצה, שיסופר עד דור אחרון, כי ״בנים

 יװלדו, יקומו ויםפרו לבגיהם״.
 הבה איפוא, ונטה אוזן:

ת הכותרת ״חיפוש קרובים״, מתפרסם ח  ת
 בשנתון של ױצאי עיר לובלין בישראל, ״קול
ך גלױן מס 28, חשון־כסלו תשנ׳׳ג, י ל ב ו  ל
 נובמבר 1992, מכתב באידיש שתרגומו יבוא
־ ם הקשור לבעל ב תצלו ת כ מ ת ל ח ת  להלן. מ

 המכתב. וזה התוכן שלו:
 ״שמי יז;י דולמבסקי, מתגורר בפולין.
ל הורי אינו  מוצאי מיהודים. שם המשפחה ש
 ידוע לי. באתי לישראל כדי להרחיב את
 חיפושי־קרובים שלי. קורותי מתחילים ב־15
 באוקטובר 1944 בלובלין. ההורים שאימצוני,
ני מבית־יתומים  בערך בגיל שנתײם, לקחו
 נוצרי בלובלין. היה לי אז סימן ספציפי ברגל
ל היד שלי  ימין הקײם עד עצם הױם הזה. ע
דתי סרט ובו היה רשום השם ״טומצ׳ױ נ.״  ענ

י הורי המאמצים.  כך מספרים ל
 אם נמצא בחײם מישהו הציל כנראה את
י ב אלי לפ ו ת כ ל ילד כזה, אנא ל  חײ, או ױדע ע
 הכתובת. ברצוני לצײן שהורי מאמצי .יאן
 וליאוקאךיה ד1למבסקי התגוררו בשנות

 המלחמה בעיר הרובישוב, פולין.
ם מאותה תקופה. הילד -  מצורף בזה תצלו
ה ל ע מ ל ל  זה אני והילד דאז, הױם כבר בגי
 מחמישים, װדאי כבר בעל־משפחה, שואל
 שאלה מחרדת הלב: ״מי אני?״ הוא ױדע,
 ו״הורױ״ הפולנים המאמצים ױדעים שהוא
 אינו בגם, וױתר מזה, שהוא יהודי מבטן
ל ב  ומלידה, וכעת, אחרי זמן כה רב שחלף - ױ
ת את שם ו ל ג ו ל  שנים - הוא רוצה שיעזרו ל
 משפחתו, את שמם היהודי של הורױ
 האמיתײם שגרצחו, נודו, או נשרפו בכבשן.
ו והלאה. אפשר גם  המנוחה, כנראה, ממנ

 לא מיניאטורה!
ץ י ט ש ט מ ל ג א י ה  י

 אפשר, שמאחור, ומלפנױ, צועקים לעברו
ם אלױ שוגאײיהודים  ״זשיד״. אולי נטפלי
ל מכות. אבל מה שלא ב ק ל עוד ל ו  ברחוב, על
 יהא, מחפש עתה האיש את אחױ, את עמו,

 ואת עצמו בתוכם.
לי  כיצד הגיע לאותו בית־יתומים קתו
לקח  בלובלין, ומתי? באוקטובר 1944, הוא נ
 משם על־ידי המשפחה המאמצת בשם
, והוא אז בגיל שנתײם. הגירוש  דולמבסקי
ן התבצע על־ידי  ההמוגי של היהודים מלובלי
ות־  הגרמנים עדײן בשנת 42, בעיקר למחנ
ת בלז׳ץ ומאידנק. העיר התנקתה מיהודיה. װ  מ
 ולכן מותר לױניח שהילד היהודי הזה
 ״טומצ׳ױ נ.״, נמסר, מיד אחרי שנולד,
 למישהו (תמורת כסף או לא) וההוא, אדם
 בעל־מצפון, לא העניק אותו במתנה לגרמנים,
 אלא העבידו לבית־היתומים הקתולי,
ית הנ״ל, מסיבה זו או אחרת, לנ  והמשפחה הפו

 רצתה בילד, וקיבלה אותו מן המוסד.
ך התצלום מביט לעברו  כן־ או אחרת, מתו
א  ילד יהודי שגיצל אמנם ממװת, אבל נפשו ל
 גיצלה. גדל, התחנן־, ועד עתה הוא חי כנוצרי
 אלא, שמשהו אירע כנראה. משבר פוקד אותו.
ת נ י א טוב לו. הגיע לארץײשראל, למד  ל
 היהודים, לחפש קרובים, ועמו בקשה דרמטית

 שיעזרו לו במצוקתו.
, חשים כי לא בדױ  וכשקוראים את מכתבו
ב אותו, אלא בדם־תמצית. והוא זועק לעבר ת  כ
 אחױ היהודים: ״עזרו לי לפעגח את התעלומה

ת מי אני, ומי הורי״. ע ד  שלי. עזרו לי ל
 מי ישמע קריאה זאת, יביט בעיגױ של
 הילד היהודי המתוק הזה, ולא יחרד, ולא

 יזדעזע?

ת כאלה של לו  ואגב: מי ױדע כמה קו
 ילדים יהודײם שנטמעו בין הגוײם נישאים
 בחלל וזועקים כבר ױבל שנים: ״מדוע
ו בין זרים? מדוע לא פדיתם  השארתם אותנ

 אותנו, את כולנו, משבי הגוײם?״
ת ב ר ע ת ת אלה אינה מ לו  ״מי ױדע אם לקו
י הנםפים ל מילױנ  גם בכײםײללתם ש
 היהודים בבורות ובמחנות, בגיטאות וביערות,
ו להחזיר את ילדיהם, בניהם ל שלא השכלנ  ע
ע ו ב ת  ובנותיהמ, אל חיק העם? ממי עליהם ל
 את עלבונם, אם לא מאחיהם שזהו ונותרו
ל ל את כ ל  בחײם, ומאלה שלא ידעו כ

פת האױמה?  הפורענוױת, את התו
• • • 

ל ות השואה, כ  באומרנו ״קדיש״ אחרי קרבנ
שת סליחה  יהודי אחוײ קרובױ, יש מקום לבק
 מבורא הנפשות ומהוריהם של הילדים
 שבשעות הסכנה מסרום לידי גוײם להצלה
 עד שיעבור זעם, בעשותם להם םימנים שונים
 שיזכירו להם, או שיזכרו, כי יהודים הם,
 ואנחנו הותרנו אותם בשבים. בקשת הסליחה
ל שעשינו מעט ו ע  והמחילה גדרשת מאיתנ
ת את הנפשות ו ד פ  מאוד, מעט מאוד, כדי ל
 הקטנות, נשמות יהודױת. מידי הגוײם, ובגין
ך עמנו. בקשת הסליחה  כך נעקרו מתו
 והמחילה נדרשת מיהודי העולם כולו,
 ממגהיגי העם בתקופה של אחרי מלחמת
ל שלא עשו את האפשרי  העולם השנײה, ע
ל  ואת הבלתי אפשרי, כדי להוציא את כ
 הילדים היהודײם שבדרך זו או אחרת הגיעו
 לכנסױת, למינזרים, לבתי־יתומים קתולײם,

 ולשאינם בני־ברית פרטײם.
 מי ױדע אם ננוקה אײפעם מחטא זװעתי

 זה.
ל ו הױשב במרומים, אב כ ל שיסלח לנ ל פ ת  ג
ל  הנשמות של בגי אברהם, יצחק ויעקב, ע
י גורלם של צאן־ ו בימים ההם כלפ ותנ נ  שאנ
 קדשים השבוײס בידי זרים - צאציאיהם של
 הורינו, אחינו ואחױתינו שהושמדו אך ורק

 בשל הױתם יהודים.
ג - 1.1.93) ״ נ ש ת ת ב ״, ח׳ ט  (״ױפ ששי

ן ו \ ע א ר ר ה ס ס מ ס ר ה מ ג ל ב ו >  ס
 צפורה דסקל

ש י , 145 א ן א ש ־ ת י ת ב ע ק ד ב י ו ד נ א צ ם י י ס ו ג ו ט ו ה א ש ו ל ש  ב
ר ו ק י . ב ם י ל ש ו ד י ו ל מ נ פ ה - ו ל ו פ ע ה ב ל ל כ מ ם ב י ד מ ו ל , ה ה ש י א  ו
. ת ו ב ס ד י מ ע ה פ ת ב ר ק ם ב ם א , ג ה י ײ ד ח י מ ה ת װ ה ס מ י ל ש ו ר י  ב
ב ח ר ל ה ו ד ג ת ה ס נ כ ת ה י ה - ב מ ל ל ש כ י ה ס ב י ר ק ג ו מ  אג
ל ע ם ו י ב י ה ר מ , ה ם י י צ ו ג ס ס ׳ ה ג ד ט ױ ־ ת ו נ ו ל ל ח , ע ם ײ ד  י
ל ה ע פ י ק ש מ , ה ת י פ צ ת ם ל י ע ס ו ן צ א פ . מ ת ו ד ד ו ה מ ױ ה ת ו ש ר ב  נ
ב י צ נ ן ה ו מ ר מ א ג י ב ס , ב ת ל י י ט ל ה ה ש כ ר ו א , ל ה ק י ת ע ר ה י ע  ה

. ד ב ע ש ן ל ױ ל ע  ה
ת י ת ב פ ל מ מ ח ״ ש ש ן ב י ח ג ה ל ל ו כ ה י ת , א ת פ ק ש א מ ל ם ל  ג

ת פ י , פ ו מ ו ד ע ג ס , מ ת י ב ר ה 0 ה ה ע ק י ת ע ר ה י ע ת ה מ ו / ה ׳ ד ױ  ד
ת ט י ס ר ג י מ , א ת ס נ כ , ה ת ו ב ר ת ה ױ ס נ פ י ה ח י ר , צ ע ל ס  ה
ה ײ א . ר ד ו ע ד ו ו ע ל ו ע ־ ל א א ש ג ת מ ן״ ה ן ״הילטו ו ל , מ ם י נ ו מ ר ו מ  ה

. ה מ י ש ר מ ד ו ו א ה מ ב ח  ר
ל ׳ ע ש ד ח ן ה ױ ל ע ט ה פ ש מ ל ה כ י ה ר ב ו ק י , ב ן א פ  מ
ת ר י ד י ח ד י ־ ל , ע ם ױ ־ ת ר ו א ם ת ׳ ע ד ו א ת מ י נ ש ד ה ח ד ו ט ק ט י פ ר  א
ה ר ו מ ה ק ר ק ס ת , ע ם י פ ו ר ס א י ר ב ע י מ ם שנ ד ע צ . ח ר ת ס ד ג ו  א
י ק ל י ח נ ש ר ל י פ ע מ , ה ן ם בגשרו י ד ב ו ח מ , ה ם י ב ר ם ה י ד ו מ ע ל ה ע  מ
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־ ק ן ז פ ע ר ו ר ג ע ד ו ר ן ב ו ר א ע ן ג ס ע װ ו  א ע
5 <אר ך 0 א ץ נ ל ב ו ץ ל  א

| ע 1 ג כ > \ ע ע ע ג ק > ד ת מ ר א א , נ ע \ ע > ל ר ע ן ג ס ױ ן א א ) 

ן גזשעשיק* / לובלין א י ל  ױ
 אין יאר 1935 איז די ײדישע באפעלקערונג אין לובלין, און
 באזונדערס די װאס האבן געוװינט אויפן ״זאמד״, געמארן
 אויפגעטרײסלט פונעם איבערגײן אויפן קאטוילישן גלויבן פון
 דער 16־יאריקער רויזע •זײדען, די טאכטער פונעם שוסטער
 אויף 1טער מאי גאס 35. נאך א קורצער צײט איז דער פאטער
 געשטארבן, די אלמנה האט שפעטער זיך פארבונדן מיט א
 צװײטן מאן און אין שטוב •זענען געבליבן צוױי קינדער - די

 דערמאנטע ראןא און איר עלטערער ברודער לעאן.

 * מחבר פון עטלעכע ביכער אין פויליש, דײטש און רוסיש, מיט א
 סך ליבשאפט און באוװכדערונג פארן ײדישן פאלק, א גרױסער

 ײדן־פרײנט, װוינט אין לובלין.

> 
 הבית הגדול. ועוד הצר גדולה עס מיס זורמים בתעלה צרה
 (אולי סמל לצדק שיזרונז כאןו). כל זה, אומרים, סמון יס•
 תיכמי(הגס ישראלין). הצלחגו לבקד רק גאולם הקטן, ביו
 חמיעוה אולמות המױעדים למשפטיס. בימר התקיימו דױניס
 ולא נתאפשר ביקור בה0. מענײן מאוד מבנה הספרײה על
 שלושת הקומות וצורת ראײמן. בית היכל המשפט נמצא

 בקרבת הכנסת.
 מכאן נוסעיס ל׳׳יד־ושם״ ונכנסים לעולם שנחרב - כלױן של
 מילױן ומחצה ילדי יהודיס, בידי חית טרף הנאצית. בחושך
 העמוק נוצציס כוכבים - לכול ילד - כופב. המוסיקה המלװה

- יללה, החודדת ללג.
 מדממה עמוקה בוקעים שמות הילדים וגילם. הלב לוחץ, כה
 לוחץ. מבקרים באוהל יזכור, ע0 שמות אימה של מחגות
 ההשמדה, קצת מעל, מלבן, תחמױ אפר של מפומ שרופים,
 שנאסף מגיא ההריגה, עליו: זרי פרח<ס. גוחו! נוחו! ששה מלײן

 יהודיס מעונים, ושרופים...
 ױצאים - השמש ױקדת, השמיס כחוליס. ושוג נוסעיס
 לבקר העבר הרחוק ױתר: הדגם של הבית השצי, עלייד מלון
 ״הולילגד״ היפה, בו אנו טועדיס את ארוחמ הצהרײם. מצוחה
 קצרה ודיד שדרת חטידי האומומ, ממעים בנסיעה, לביקור
 בבקעת הקהילות החרבות, חמשת אלפים קהילות יהודים,
 שהױ ואינס עוד. נכנסיס למביד טלע*ס: על סלע אײד וגדול
 שס העיר המחוזית, לצידה סלע עם שמות הקהילות, שסביב

 לה.
 אני מחפשת בקדחתנות את עידי לובל*ן על יהודיה והנה
 הס: 45 אלף, במוכם משפחתי. רק טלע גדול; שותק... הסתײס

 יום אייד, מלא וגדוש רשמיס ומענײן.
 תודתגו הרגה ליהודית שפיד ולשולה בדק, שאירגנו ודאגו
 לבול זה. כמו כן למדדין יצחק ולנהג דני, שהחזיר אותנו
 בי'א'° ישלמי° הביײה• קיבוץ מרחביה

 ראזא האט געלערנט אין דער פוילישער (״פאװשעכע״) שול
 הינטער דער צוקראװניע, וװ n איז געװען דאס אײנציקע
 יידישע מײדל צװישן דער מאסע פוילישע שילערס און
 שילערינס. בעת די לעקציעס פון דער קריסטלעכער רעליגיע,
 איז •זי געבליבן אין קלאס, הגם זי האט געקענט פארלאזן. א
 סברה, w זי האט שוין אין די ױנגע יארן ארויסגעװיזן

 אינטערעס צום קאטעכיזם.
 נאך דעם װי די דײטשן זענען אין סעפטעמבער 1939 ארײן
 אין לובלין, האט לעאן מיט נאך עטלעכע יידישע ױגנטלעכע
 פארלא^ט די שטאט און •זיך אװעקגעלאזט אױף מזרח. װען זײ
 זענען געשלאפן אין א סטאדאלע בײ אן אוקראינער אויפן
 דארף, האט לעאן •זיך איבערגעכאפט און באמערקט, װי דער
 אײגנטימער איז מיט א האק ארײן אין דער סטאדאלע און
 אװדאי געוואלט דערהרגענען װעמען פון די שלאפנדיקע. אזוי
 װי לעאן איז געלעגן בײ דער טיר, האט ער באװיזן צו
 אנטלויפן. נאר אײנער פון די ױגנטלעכע איז שפעטער צוריק
 געקומען קײן לובלין און דערצײלט, m לעאנען האט מען
 אװדאי דערהרגעט יענע נאכט אין סטאדאלע - און מיהאט

 אים באטראכט w ער לעבט נישט מער.
 שפעטער איז געװארן באוװסט, w ער האט •זיך דערשלאגן
 קײן קיעװ און בלײבנדיק אן מיטלען צו לעבן, האט ער זיך
 געמאלדן צו פארן אויף ארבעט אין טיף רוסלאנד. אים, מיט א
 סך אנדערע, האט מען אבער אװעקגעפירט אין
 ארכאנגעלסקער געגנט, וװ מיהאט זײ אויסגענוצט בײ

 שקלאפן־ארבעט פון אויסהאקן װעלדער.
 נאכן אױסברוך פון דער דײטשיש־סאװיעטישער מלחמה,
 איז ער געװארן מאביליזירט אין דער רויטער ארמײ און זיך
 דערשלאגן צום ראכג פון לײטענאנט. ער איז אויך געװארן
 פארוװנדעט אויפן פראנט. װי נאר ער האט זיך דערװרסט װעגן
 דער גרעדונג פון דער פוילישער ארמײ אין ראטן־פארבאנד,
 האט לעאן, װי א פוילישער בירגער, געבעטן מיזאל אים ארײן
 נעמען אין דער ארמײ. מ האט אים אבער באשולדיקט לויטן
 פאראגראף 58 - אנטײסאװיעטישע פראפאגאנדע - און אים
 פארשיקט אין לאגער אויף 10 יאר. דערפון איז ער דארט

 געװען 7 יאר.
 נאכן באפרײען זיך פון לאגער, האט ער געטוישט דעם
 נאמען אויף לעאן זײדענקא, חתונה געהאט און •זיך באזעצט
 אין שטעטל מאקעיעװקע, נישט װײט פון דאניעצק.

 אויפגעשטעלט א הײם און האט דרײ טעכטער און דרײ ־זין.
• 

 אין דער צײט פון מײן אומאויפהערלעכער טעטיקײט, במשך
 20 יאר צו באזארגן קײן ראטן־פארבאנד, אויף אן אומלעגאלן
 אופן, פארשטײט זיך, די ביבל, האבן מיר אײנגעשטעלט
 קאנטאקטן מיט פיל בירגער אין יענעם לאנד און אויך
 גערגרײכט אין דאנבאס. אזוי ארום האבן מיר אויך אנטדעקט
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 לעאנען אין מאקעיעװקע. סיאיז שװער צו שילדערן די פרײד פון
 לעאנען, װען ער האט זיך געטראפן מיט מײן פרוי, װעלכע איז
 געבוירן און אויפגעװאקסן אין קאשמינעק, א געגנט בשכינות
ט געװוינט. אבער דעמאלט האט א  מיטן ״זאמד״, וװ לעאן ה
 אײנער, צי אײנע נישט גערװסט פון צװײטן. נאר בעת דעם
ט לעאן געזאגט, w מעגלעך א  דערמאנטן צחאמענטרעף, ה
 דאס •זײן שװעסטער ראזא, האט אלס קאטוילישע פרוי זיך
 געראטעװעט און לעבט נאך אפשר אין לובלין. מיר האבן די
 פרטים פון לעאנען איבערגעשיקט צו אונדזערע פרײנט אין
 לובלין, װאס האבן •זײ גלײך פארבעטן קײן לובלין. איך מיט
 מיין פרוי זענען נאך א גאנצן חודש ארומגעפארן איבער
 אוקראינע און נאכן אומקערן זיך א הײם, האבן מיר געטראפן
 לעאנען, װאס האט אן דערפאלג געזוכט ידיעות װעגן זיין

 שװעסטער און משפחה.
 א שבתדיקן טאג האב איך לעאנען מיט זײנע קינדער
 ארומגעפירט אין שטאט, מיר האבן באזוכט פארשידענע
 ערטער, אויך די בתי־עלמינס. צומארגנס, זונטיק, האבן מיר
 פארבעטן צו זיך א הײם א גרופע פרײנט, צװישן זיי - אויך ײדן
 פון לובלין. איך האב פאר די אנװעזנדיקע פארגעשטעלט די
 געסט פון אוקראינע און אינפארמירט, m זײער •זון פיאטר
 האט גרויס חשק צו באזעצן זיך אין ישראל. נאר די פרוי
א שריט ט אנגעהויבן אים אפרעדן פון אז א  װאנדא לאטטער ה
 און געברענגט דעם בײשפיל פונעם ־זון פון דער פרױ
ט פאר דער מלחמה געװי־ינט אויף דער א  מארטשאק, װאס ה
 1טער מאי גאס און איבערגעגאנגען צום קאטוילישן גלױבן, -
ט זיך געפילט װי א ײד, געפארן קײן א  w אויך איר זון ה
 ישראל, אבער אים איז שװער דארט זיך אײנצוארדענען און

 ער איז צוריק געקומען קײן לובלין**.
w ,איך האב אינפארמירט די מענטשן בײ אונדז אין שטוב 
ט געוװינט אויף דער 1טער מאי גאס און זוכט א  אױך לעאן ה
ט אנגענומען דעם קריסטלעכן א  •זײן שװעסטער, װעלכע ה
w ,ט פעסטגעשטעלט א  גלויבן. די אנװעזנדיקע פרוי װאנדא ה
 ער איז ענלעך צו מאריא(ראזא) מארטשאק - און אויפן ארט
ט טאקע א  זיך פארבונדן מיט איר טעלעפאניש. ראזא ה
ט געהאט א ברודער, װעמען די א  באשטעטיקט, m זי ה
ט מען דעם א  אוקראינער האבן דערהרגעט מיט א האק. דא ה
 טעלעפאן איבערגעגעבן לעאנען - און מיר אלע האבן אין
 שפאנונג געװארט: מיט וואס װעט דאס געשפרעך זיך
ט יזיך, m נאך 50 יאר׳ האבן א  פארענדיקןי ארויסגעװיזן ה
 שװעסטער און ברודער •זיך אפגעפונען און אלע אנװעזנדיקע
 אין אונדזער שטוב האבן גענומען װײנען פון דער גרױסער

 איבעראשונג.
ט מיט איר אױטא צוגעפירט לעאנען מיט א  די פרוי װאנדא ה
ט אים אפגעװארט א  די קינדער צו דער שװעסטער, װעלכע ה
 פארן הויז - א גערירטע, מיט טרערן אין די אויגן. נאכן ערשטן
א יעסט אף״(״יא,  בליק, האט זי פעסטגעשטעלט: ״טאק, ט

 דאס איז ער״!).
 נאך די ערשטע אויסדריקן פון ממש היסטערישער פרײד און
ט ראזא מיך געפרעגט, װי אזוי האב איך א , ה ן ־ ו  טרע
 אויסגעפונען איר ברודער - נאך העכער א האלבן
 יארהונדערט. איך האב איר געענטפערט, w דאס איז צו
 פארדאנקען דער ביבל (תנ״ך), װאס מײן פרוי און איך זענען

 אירע דינערס און א דאנק דעם טרעפן מיר זיך מיט װערטפולע
 מענטשן. צװישן זײ - מיט לעאן יזײדענקא, װאס װזיינט אין
 מאקעיעװקע אויפן דאנבאס, אױף דער מאלאטשנע גאס

 נומער 3.
ף ז׳ *1) ױ ף א ו ס ) 

ץ ל ב ו ץ ל ג א א  א ט

ר ע מ ו - ז

 ןפון א פר<װאטן בד<װ|
 ראובן ראסעט / סאן פאולא

 ליבער פרײנד דוד! דו װילסט איך זאל באשרײבן מײנע
 אײנדרוקן פון א באזיד אין פוילן. גלײכער װאלט געװען, װען
 איך פאר אינגאנצן נישט אהין. דעם אמת געזאגט, האב איך
 שוין פון לאנג געהאט באשלאסן נישט איבערצוטרעטן די
 שװעל פון דאזיקן לאנד, װאס אמאל האב איך עס באטראכט
 װי מײן הײם. צופיל פײנלעכע •זכרונות, באזונדערס פון דער
 חורבן־תקופה, װעלכע איך האב מיט א טײל פון מײן
 פארצװײגטער משפחה אדורכגעמאכט אין יענער פינצטערער
 צײט - זענען געװען א שטערונג צו פארן אהין. איך האב
 געוװסט, m דארט איז נישט געבליבן קײן אײנציקער מענטש,
 װעמען כיזאל קענען באגריסן און מיט אים זיך פרײען. נישטא
 קײן שכן, קײן חבר, קײן פרײנט. בפרט נאך, m אלע יארן האט
 מיך באגלײט דער טרויער און װײטיק פון אויסמארדן מײן
i געלאזט n פאמיליע. פונדעסטװעגן, האב איך דאס מאל 
 אײנרעדן, m דאס יאר 1992 איז דאך אנדערש, װײל אױב מיר
 װעט זיך פארגלוסטן אומקערן קײן בראזיל, איז דער װעג אפן.
 ענדלעך איז דער באשלוס געפאלן. א געװיסן טאג ביך איך,
 מײן ־זון אלעקס און די שװעגערין באשע (פון ישראל),
 אפגעפלױגן קײן װארשע און נאכן איבערנעכטיקן אין האטעל,
 האבן מיר אין דער פרי געדינגען א טעקסי אויף א גאנצן טאג

 און ארײנגעפארן קײן לובלין.
ט אין מוח געעגבערט די פראגע: האבן די א  א גאנצן װעג ה
ט •זיך בײ זײ א  פאלאקן געענדערט זײער באצױנג צו ײדןז ה
 דערװעקט א חרטה־געפילי און װי זעט הײנט אויס יידיש לעבן
 אין פוילן - כמעט אן ײדןז אין דעם מאסן־מארד װעלכן די
 נאציס האבן אדורכגעפירט איבער אונדזער פאלק, האבן זײ
 דאך געהאט אקטיװע מיטהעלפערס פון באדײטנדיקע טײלן
 פון פוילישן פאלק. איז דאך דער רוב טויט־לאגערן

 אויפגעשטעלט געװארן אין פוילן.
 ארויסקוקנדיק דורכן פענצטער פון דער טעקסי, אויף דער
 טראסע װארשע־לובלין, האב איך געדענקט, w איך געפין זיך
 װידער אינעם לאנד פון מײדאנעק, אוישװיץ, טרעבלינקע,
 סאביבאר. m דאס דאזיקע לאנד איז געװען באוװינט פון
 מײנע אור־עלטערן און עלטערן. אבער דאס איז דאך געװען
 מיט א סך א סך יארן צוריק, ביזן אויסברוך פון דער צװײטער
 װעלט־מלחמה, דעם 1 טן סעפטעמבער 1939 - און מער פון א
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 העלפט יידן, װאס האבן פון די 11 מיליאן געלעבט אין
 אײראפע, זענען אין משך פון זעקס יאר אומגעקומען מיט אלע

 מיתה־משונהיס...
 אונדזער ערשטער באזוך אין געװען אין מײדאנעק. איך
 דארף דיר נישט שילדערן די דאזיקע מארד־פאבריק, װו
 הונדערטער טויזנטער אומשולדיקע קרבנות יזענען
 אומגעקומען פון די היטלעריסטישע רוצחים. נאר די פאלאקן
 האבן דאס דאזיקע ארט איצט פארװאנדלט אין א מוזעאום,
 אין װעלכן מיהאט איבערגעלאזט די באראקן, די גאז־
 קאמערן, קרעמאטאריעס און אנדענק ערטער, דעם מאסן־

 קבר און א מאנומענט.
 דערנאך זענען מיר צוגעפארן צום בית הקברות, אויף דער
 געװעזענער אוניצקא־גאס, װעלכער איז געװארן באנײט דורך
 שרה און מאנפרעד פרענקעל פון אנטװערפען. איך האב דארט
 געפינען די אויפשריפטן אויף צװײ מצבות, אויף װעלכע עס
 •זענען דערמאנט די נעמען פון מײן אומגעקומענער משפחה, װי
 איך האב דאס באשטעלט בײ דער פרענקעל־פונדאציע אין

 װארשע.
 אין דעם געװעזענעם בנין פון דער ישיבה חכמי לובלין, װו עס
 געפינט זיך הײנט א מעדיצינישער אנשטאלט, איז בײם
 ארײנגאנג פאראן אן אויפשריפט ״אויף דעם ארט האט פאר
 דער מלחמהזיך געפונען די ישיבה״. אין א קלײנעם צימער ליגט
 א טלית, א סידור און אויך א פאטאגראפיע פונעם הרב

 שאפירא מיט די תלמידים.
 נאכן מיטאג אין א רעסטאראן אױף דער קראקעװער
 פארשטאט־גאס, איבערן געװעזענעם שיך־געשעפט פון
 קוראפאטװע, זענען מיר אינעם גרויסן זאל בסך הכל געװען
 נאר מיר פיר - דרײ טוריסטן און דער שאפער. דאס עסן האט
 אמבעסטן עדות געזאגט װעגן דער לאגע אין פוילן. דערנאך
 איז מען צוגעפארן קײן טשעכיװ, דאס ארט וװ איך האב פאר
 דער מלחמה געלעבט א סך יארן - און כ׳האב דארט גארנישט
 און קײנעמען דערקענט. האבן מיר זיך געלאזט אין דארף
 פלאשאװיץ, 10 קילאמעטער פון לובלין, וװ איך און א טײל פון
 מײן משפחה זענען געװען אויסבאהאלטן אין די מלחמה־יארן,
 בײ דעם דרוזשניק פאװשעדניאק. פלוצום האט די טעקסי זיך
 אפגעשטעלט אויף אן ארט, פון װאנען סיאיז ארויסגעקומען א
 שיקסל און ס׳האט זיך ארויסגעװיזן, m איז דאס אײניקל פון
 דער פוילישער פרוי, װעלכע האט אונדז געהאלפן אין יענער
 פינצטערער תקופה. אויך די אלטיטשקע איז צו אונדז
 ארױסגעקומען - און אונדזער באגעגעניש איז געװען א
 הארציקע און פרײנטלעכע. n האט מיר אפילו געװיזן די בריװ
 מיט פאטאגראפיעס, װעלכע איך האב צו איר געשיקט נאך
 דער באפרײאונג. פארשטײט זיך, m איך האב איר
 איבערגעלאזט א סומע געלט און מיר האבן זיך געזעגנט מיט
 פרײנטשאפט. זי האט •זיך אפילו צעװײנט און דערצײלט, m זי
 האט די גאנצע צײט דערמאנט אונדזערע נעמען. (אױך איצט
 באקומט זי פון מיר א סומע געלט יעדן חודש). פארנאכט •זענען
 מיר צוריק געװען אין װארשע און נאכן איבערשלאפן דארט די
 נאכט, בין איך אװעק קײן ציריך, װו מײן פרוי האט אױף מיר

 געװארט.
 אזוי, מײן פרײנד, איז אדורך מײן אײנטאגיקער באזוך אין

 לובלין....

ן ע נ ע ן ז ב י ל ב ע  ג

. . . ן ע מ ע ט נ י ר מ ע נ ײ ט  ש
 דוד שטאקפיש

 ב«יס אנדענק־שטײן ״לובלין״ אין ״טאל פין די חדובע
 קהילות״. פון דעכטס: משה קארן, דוד שטאקפיש, משה

 זאלצמאן.
 ליד המצבה ״לובלין״ ב״בקעת הקהילומ החרבות״ ביד ושם
 בירושלים. עומדים מימין: משה קורן, דוד שטוקפיש, משה

 זלצמן.

 א
 ...זענען מיר דרײ לובלינער ײדן - משה קארן, משה
ן דער שרײבער פון די שורות - אריינגעפארן  זאלצמאן או
ט אויך א ן זיך איבערצײגן, צי ה  קײן ירושלים, כדי זען או
ט די ײדישע שטעט און שטעטלעך  אונדזער לובלין, מי
 ארום איר, באקומען א תיקון אינעם ריזיקן
ט דעם ס טראג א  פאראײביקונג־פראיעקט פון <ד ושם, װ
 נאמען ״בקעת הקהילות החרבות״ (״טאל פון»די חרוב
 געװארענע קהילות׳׳). סיאיז פאר אונדז געװען אן
 איבעראשונג דער פארנעם און אויסזען פון דעם
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ן צפון  פראיעקט, וװ 5 טויזנט מקומות פון אײראפע או
 אפריקע, וװ סיהאבן געלעבט מינימום הװדערט יידן,

ט אינעם ״טאל״. ר  האבן באקומען •זײער א
 מיר האבן בײ דעם שטײן לובלין - LUBLIN געפינען נאך
ן בײדע שפראכן, פון  צענדליקער נעמעךאױפשריפטן, אי
ס דערװעקן א ן לובלינער װאיעוװסטװע, װ  שטעטלעך אי
 אזױ פיל •זכרונות, געפילן און נאסטאלגיע, װײל יעדן
ט יעדער נאמען עפעס דערמאנט א  אײנעם פון אונדז, ה
 פון די ױגנט־יארן, שױן אפגערעדט פון לובלין גופא. מיר
 פארײסן די קעפ אין דערי הויך און באמיען זיך צו לײענען
 די אויפשריפטן: דעמבליך־מאדזשיץ, ריקע,
 מאטשעיאװיצע, פוריסאװ, זשעלעכאװ, סאבאלעװ,
טץ, סטאנ  לוקאװ, קאצק, לאמאזי, ראדזין,* קאנ
,  טערעספאל, קאמארוווקע, אירענא, ביאלא פאדלאסקי
 מעזריטש, באראנאװ, קוזמיר, פולאװי, קאנסקעװאליע,
 ױזעפאװ, נאלענטשאװ, קאריװ, אפאלע,* װאנװאלניץ,
 גליסק, באדעל, מיעכױו, לענטשנע, יבעלזשעץ, קראשניק,
 לובארטאװ, פירלײ, טשעמערניק, פארטשעװ, טראװניק,
װ - און נאך און נאך. א ר ט ס  פױסק, װישניץ, װלאדאװע, א
ט שיוין א ה ן י ל ב ו  מיר זענען אײנשטימיק, w הגם ל
ן  עטלעכע, יזײער בכבודיקע פאראײביקונג־ערטערי, װי אי
ן נחלת ן ירושלים, דער דענקמאל אי  ״מרתף השואה״ אי
 יצחק און דער אנדענק־צימער אין תל־אביב, שוין
 אפגערעדט פון די צװײ יזכור־ביכער און דער פאקט,
ס דרײ שולן(אין חיפה, רמת השרון און ראשון־לצױן) א  װ
רט די אומגעקומענע ײדישע לובלין - איז  האבן אדאפטי
ן דער ״בקעת ט די אויפשריפטן אי  אבער דער שטײן מי
ע עפעקטיװער, מ א  הקהילות החרבות״ דער ס
 אײנדרוקספולער און שטארקסטער אויסדרוק פון
 ״יזכור״ נאך די אומגעבראכטע ײדישע קהילות בכלל און

 נאך אונדזער ײדישער לובלין בפרט.

 אונדז בלײבט נאר צו רעקאמענדירן יעדן לובלינער ײד
 פון לאנד און פון אויסלאנד^ w ער יזאל עולה רגל זײן
 קײן ירושלים און בײם קוקן - און באװונשנדערן - די
 שטײנער, אויך זיך מתײחד זײן מיטן אנדענק פון זײערע

 נאנטע, די קרבנות פון די נאצישע רציחות.
 ב

ט זיך פאר דער דאזיקער ״טאל׳׳י ס שטעלט מי א  װ
 ״בקעת הקהילות החרבות״ (״טאל פון די חרובע
ז דער נאמען פון נאך א פראיעקט־אויפטו  קהילות״) אי
ס א ז נישט קיין וװנדער, װ ן ירושלים. אי  פון יד ושם אי
ן דעם אויפטו פארגליכן צום  געװיסע צײטונגען האב
קן  כותל המערבי, װײל ״בײדע סימבאליזירן דעם אמאלי

ז מער נישטא״...  גלאנץ, װעלכער אי
 נאך העכער 10 יאר מחשבה און מעשים פון
, בעלי־מלאכהיס (און  היסטאריקער, ארכיטעקטן
ז אײנגעשטעלט געװארן דער ״טאל״  געלטזאמלערס), אי
- אן אויסטערלישע ״קאמפאזיציע״ פון ריזיקע בלאקן
 פון געלבלעכן, ירושלימער •זאמדשטײן, אויף א הײך פון 6
 מעטער, לויט דער מאפע פון אײראפע און צפון אפריקע
ן יאר 1939. די דאזיקע מאפע נעמט ארום 5 טויזנט  אי
 ערטער און נעמען פון ײדישע קהילות, וװ סיהאבן זיך

 געפונען נישט װײניקער פון 100 ײדן. די אויפשריפטן
ט לאטײנישע אותױת.  •זענען אויף עברית און מי

 אזוי צום בײשפיל, אי« דער הויכער, צענטראלער שטײן
 מיטן אויפשריפט: וארשה - WARSZAWA, ארומגענומען
ן זיך ס האב א ט אויפשריפטן פון יענע מקומות, װ  מי
ן נאענטער, געאגראפישער שכנות פון פוילנס  געפונען אי
ן איר װאיעוװדזטװע, צי פאװיאט. דער  הויפט־שטאט, אי
ז אויך גילטיק לגבי אלע אנדערע  •זעלבער פרינציפ אי
 װאיעװאדישע שטעט, װי לובלין, לאדזש, ביאליסטאק,
 וױלנע, קראקע, פויזן. די גרויס פװעם אות פון דער
 אויפשריפט אויף די שטײנער, אנטשפרעכט, פיל װײניק,

 דעם פארנעם פון דער דערמאנטער קהילה.
ט א  די בי? איצטיקע רעאליזירונג פונעם פראיעקט ה
עקאסט 12 מיליאן דאלאר, צונויפגעזאמלטע פון  אפג
יזאציעס און  באשטײערונגען בײ * יחידים, ארגאנ
. א סברה, m עס װעט זיך פאדערן  לאנדסמאנשאפטן
ן א סומע, כדי ענטגילטיק אויסברײטערן או ז  נאך א
קן מאנומענט יקן אײגנארטי  פארפולקאמען דעם דאז

 לזכר די אומגעבראכטע ײדישע קהילות.
ן אנטײל ן דער דערעפענונג פונעם ״טאל״ האב  אי
זנט פערזאן, בײ דער אנװעזנהײט פון י  גענומען א 5 טו
 פרעזידענט, פרעמיער, עדגאר בראנפמאן פון ײדישן
ן  װעלט־קאנגרעס, דיניץ פון דער סוכנות, ױסף בורג או
ט צװ. אנד. א ס ה א  יצחק ארד, לײטער פון יד ושם, װ

 דערקלערט:
ירט א חרובע װעלט, װעלכע ז ל סימבאלי א  ״דער ט
 מיהאט קובר געװען אויף שטענדיק, איבערלאזנדיק נאר

 רואינעס אריף ערטער פון איר פריערדיקער פראכט״. י
 ג

ן נאר  דער ״טאל פון די חרוב געװארענע קהילות״ אי
 אײן אויפטו פונעם פאראײביקונג־צענטער פון יד ושם,

 װעלכער נעמט ארום:
 • דעם מוזעום צו דער געשיכטע פון דער שואוז•,

 • יזכור־זאל;
 • די בײמער־אלײע לכבוד די ״חסידי אומות העולם״;

 • דעם ״יד לילד היהודי׳׳;
 • דער מאנומענט פון סקולפטאר נתן ראפאפארט

ן װארשע;  לזכר די געטא־קעמפער אי
 • שטודיר־ און סעמינאר־צימערף,

ן דער תקופה פון דער שואה; סט אי נ  • מוזעום פון קו
 • בית הקהילות;

 • ארכיװ און ביבליאטעק.
ל צום אנדענק פון די א  די אידעע אײנצושטיעלן א ט
ט ארויסגעברענגט יצחק ארד, געװ. א  חרובע קהילות, ה
קט געװארן ז שטארק באאײנדרו ס אי א  פארטיזאנער, װ
ן טרעבלינקע, וװ יעדע  פונעם אנדענלקארט אי
טן ט איר שטײן מי א ט קהילה, ה ר א  אומגעבראכטע ד
ן ן טרעבלינקע, װי דא, אי ױ אי אז ' . ן אמע  געהעריקן נ
 ירושלים, זענען געבליבן נאר די נעמען פון קוזילות פון
ן דרום אײראפע, פון צפון או י  מזרח און מערב אײראפע,

ן צפון אפריקע. ט א צוגאב פון אײניקע קהילות אי  מי
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 א. לאסקאװסקי

 (פונעם ארויסטריט אויף דער אזכרה
 אין נחלת יצחק, אין טאג פון אומקום

 און גבורה)
 אין יאנואר 1942, איז אויף דער װאנזעע־קאנפערענץ אין
 בערלין באשלאסן געװארן ״די ענטיגלטיקע לײזונג פון דער
 ײדן־פראגע״, װאס האט געמײגט - אומברענגען די
 פארבליבענע ײדן אין אײראפע. און פאר דעם צװעק, זענען
 גילטיק אלע מיטלען, װי: גאז־קאמערן, קרעמאטאריעס,

 מאסן־עקזעקוציעס, פײן און יסורים.
 הײנט, װי יעדעס יאר, פארזאמלען מיר זיך דא, בײם
 מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין און מײדאנעק, כדי
 װידער זיך דערמאנען אין די זעקס מיליאן קדושים, די קרבנות
ט ביז א ה  פונעם היטלעריסטישן מאסן־מארד, פון װעלכן ס
 דעמאלט נישט געוװסט אונדזער געשיכטע און
 מארטיראלאגיע. גאנצע ײדישע קהילות אין אײראפע יזענען
 אומגעקומען אויף אן אכזרױתדיקן אופן. און צװישן זײ - דאס
 פוילישע ײדנטום, דער גרעסטער ײדישער צענטער. פון א ישוב
 פון דרײ און א האלבן מיליאן, •זענען ניצדל געװארן א 250

 טויזנט.
 איצט, װי יעדעס יאר, װעלן מיר ברענגען צום אויסדרוק
 אונדזער טיפן טרויער און די אומפארהײלטע וװנד נאך דעם
 גרויסן אומגליק. נאר אזעלכע צוזאמענטרעפן שטארקן
 אונדזער גײסט און אונטשלאסנקײט, נישט דערלאזן מער

מטע ײדישע ישובים, ס נעמען פון בארי א  לרוב זענען ד
ט •זיך פארגעשטעלט גײסטיקע, י ן מ ב א  װעלכע ה
ן רעליגיעזע  עקאנאמישע, פאליטישע, קולטורעלע או
הײב פון די פערציקער יארן פון  צענטערס, ביזן אנ

ן יארהונדערט. ק צטי  אי
, קע װעגן עטלעכע טאן י ס אײנ א  די ריזיקע שטײנער, װ
ט ע מ ן אײנער צום אנדערן, כ ט פ א ה א ן שיכטן ב  •זענען אי
ס געפיל א ט נאך מער ד ק ר א ט ס ש א נג, װ ן באארבעטו  א

 פון צעשטערונג.
ן ק ארטי נ קן אײג י ן דעם דאז  אבער נאכן פארלאז
ן א גאר אנדערער  ״טאל״, גײט דער באזוכער ארײן אי
ן ט צוריק ארויף אויפן בארג או מ ו  עמאציע, װען ער ק
ט א בליק אויף דער ירושלימער לאנדשאפט, װי אויף פ א  כ
ט באגלײטן דיך ײ  דער באנײטער ישראל. נאך א לאנגע צ
ת - לו  נאך אלץ די נעמען פון די חרוב געװארענע קהי
ס שוין יארן־לאנג א  נישט אלע פינף טויזנט, אבער די װ
ן זכרון, צוליב ן אי ן או הארצ י ן י בן א  •זענען זײ פארבלי
ן עמאציאנעלער ט או ײ ק ט נ ע א  זײער געאגראפישער נ

 השפעה...
ט װערן, w די לובלינער א דערמאנ ל ד א 0 
אר ט 4 י י ט נאך מ א ן ישראל, ה ט אי פ א ש נ א מ ס ד נ א  ל
נט דאלאר). ז י עקט 3 טו ן צו דעם פראי  צוריק בײגעטראג

 אזעלכע נאציאנאלע קאטאסטראפעס - תמיד געדענקען די
 רציחות פון דײטשישן צורר און גלײכצײטיק נישט פארגעסן די
 לויערנדיקע געפארן אויף דער ײדישער מדינה און ײדישן

 פאלק.
 טראץ דעם אומקום פון א דריטל פון אונדזער פאלק מיט
 אלע מייתות משונות, באװײזן זיך הײנט ״היסטאריקער״, װאס
 נישט נאר זײ לײקענען דעם ציפער, נאר דערקלערן ציניש, אז
 סיאיז יבכלל ניש געװען קײן שואה, װעלכע איז אן
 אויסטראכטעניש פון ײדן, אויסצופרעסן געלט בײ די גאט די
א דער פאקט און אנדערע ט  נשמה שולדיקע דײטשן. א
 דערשײנונגען אין דער װעלט, טארן נישט בײ אונדז שאפן די
 אילוזיע, m דער ײדן־האס און ראסיזם זענען שוין פארשוװנדן.
 דערװײל זענען מיר עדות פון נעא־נאצישע ארריסטרעטונגען

 נישט נאר אין דײטשלאנד.
 מיר טארן אבער נישט פאראלגעמײנערן און )אגן, m די
 גאנצע װעלט איז קעגן אונדז. אויך אין יענער פינצטערער
 תקופה פון דער שואה, האט •זיך געפונען א קלײנע צאל חסידי
 אומות העולם װאס האבן אפגעראטעװעט ײדן, אבער דער רוב
 האט אויף אן אקטיװן אופן מיטגעהאלפן די נאציס אין זײער
 מארד־מלאכה. געװען אויך מדינות, װי דענעמארק, האלאנד,
 נארװעגן און שװעדן, װעלכע האבן אויפגענומען בײ ^יך ײדן,

 װאס •זענען אכטלאפן פון זײערע פארפאלגערס.
 הײנט װערט אויף דער גאנצער װעלט אפגעמערקט די
 היסטארישע דאטע פון 50 יאר זייט דעם העלדישן אויפשטאנד
 אין װארשעװער געטא, וװ ײדישע ױגנטלעכע, מענער און
 פרויען, האבן געשטעלט א העלדישן, הגם פארצוױיפלטן
 װידערשטאנד דער װערמאכט, װעלכע איז געװען
 אויסגעשטאט מיטן מאדערנסטן געװער. די קאמפן, מיט
 װעלכע סיהאט אנגעפירט דער 24־יאריקער מרדכי
 אנילעװיטש, זענען געװען אומגלײכע. דער אויסװאל פון די
 װידערשטענדלערס איז געװען, לויט דעם אויסדרוק פון
 אנילעװיטשן, װי אזוי צו שטארבן. װעלן מיר הײנט בױגן די
 קעפ לזכר די געטא־קעמפערס אין װארשע מיט 50 יאר צוריק,
 װאס זענען געפאלן אויף קידוש השם און פארן כבוד פון ײדישן

 פאלק.
 די געטאס, װעלכע די דײטשן האבן געשאפן צו
 קאנצענטרירן אין •זײ די ײדישע באפעלקערונג, האבן געהאט
 דעם ציל צו דערנידעריקן, זיי פייניקן און אויסהונגערן,
 צונעמען בײ )ײ דעם מענטשלעכן כבוד אװן דערנאך זײ
 טראספארטירן צום אומקום. אויך די פארמשפטע אין די
 געטאס, האבן געפירט זײער פאסיװן קאמף קעגן די
 היטלעריסטישע רוצחים און אונטערדריקער. מיטן דערמאנען
 די קעמפערס אין די געטאס, לאגערן און װעלדער, בויגן מיר
 אויך די קעפ לזכר די קדושים און טהורים, װאס זענען

 אומגעקומען נאר דערפאר, ווײל זײ זענען געװען ײדן.
 לאמיר אויך געדענקען, אז אין א צײט װען אונדזער פאלק
ט די אזוי גערופענע קולטורעלע א  איז אפגעגאנגען אין בלוט, ה
 װעלט, גלײכגילטיק און פאסיוו זיך צוגעקוקט צו דעם אומגליק
 און געשװיגן. הײנט װײסן מיר, אז די מיט 45 יאר צוריק
 אנטשטאנענע ײדישע מדינה, איז א גאראנטיע, אז די דאזיקע

 שרעקלעכע טראגעדיע זאל זיך נישט איבערחזרן.
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 אונדזער םפרים־שאנק װערט מיט
 יעדן יאר אלץ רײכער מיט ביכער אויף
 דער טעמע ״שואה׳׳, און באזונדערס
 מיט אויטענטישע רעװעלאציעם פון די
 װאס האבן די פײן דורכגעמאכט אויף
 זייער אייגן לײב, נישט געקוקט דערױף
 װאס מיר זענען שױן אריבער די
 ערשטע פיר יאר־צענטליק נאבן

 מלחמה־סוף.
 זײ מערן זיך אט די ביבער, און
 יעדעס מאל װען עס קומט אונדז אויס
 צו לײענען אזא בוך, דערװיסן מיר זיך
 נײע פרטים, נײע פאקטן און
 איבערלעבענישן װאס טרײסלען אונדז
 אויף ביז די נשמה־טייפענישן. אזױ אױך
 די װאם זענען גוט באקאנט מיטן דאזיקן
 טרויעריקן קאפיטל פון נאנטן עבר.
 אויך זײ װערן נאך איבערראשט מיטן
 פארנעם פון גרויל און באוװנדערן דעם
 ים פון יםורים װאס דעם ײד איז
 אױםגעקומען דורכצומאבן אין אט־

 דער פינצטערער צײט.
 אויך בײם לײענען דאס בוך ״נשמה
 ליכט״ פון שיע טשעכיװער - כאטש
 מיט א שטיקל פארשפעטיקונג, *שוין
 עטלעכע יאר נאבן באװײזן זיך פונעם
 בוך (פאר^אג ״נײ לעבך/ תל־אביב
 1979), קאן מען נישט בלײבן
 גלײכגילטיק צום דערצײלטן, בעל־
 כורח װערט מען מיטגעריסן מיטן גאנג
 פון די פאסירונגען, פארבאפט פונעם
 װאנזיניקן טעמפא פון די געשעענישן
 און איבערלעבונגען פונעם מחבר
 גופא, און צוזאמען דערמיט - פון אלע
 אנדערע שארית־הפליטה־ײדן, װאס
 טראגן מיט זיך דאם אלץ ביזן הײנטיקן
 טאג אויף זײערע בידנע פלײצעס, נישט
 פארלירנדיק דערבײ זײער

 מענטשלעכן פרצוף.
 שיע טשעכיװער איז א פשוטער ײד.
 װי אזא װערט ער פאר אונדז
 פארגעשטעלט באלד אינעם ארײנפיר־
 װארט פון י. ח. בילעצקי - װי א ײד ״פון
 נחי פאנדרעס משפחה״. דאם װערט
 באשטעטיקט אין די י ערשטע
 קאפיטלען, אין װעלכע דער העלד
 רעפרעזענטירט זיך װי א קינד פון דער
 ײדישער ארעמקײט אין טשעכיװ, א
 פארשטאט פון דער אלטער קהילה אין
 לובלין. דא דערװיסן מיר זיך אויך זיץ
 אמתן נאמען: שיע גאלדבערג. אונטער
 דעם נאמען איז ער אױך גוט באקאנט

 אין אונדזער הײמישן קולטור־
 געזעלשאפטלעכן ײדישן תל־אביב.
 דארט, אין טשעכיװ, בײם ראנד פון
 אליטן לובלין, האט מען אים אבער
 געקענט מיט זיץ״ הײמישן פריוואט־
 נאמען ״שיע טשעכיװער׳/ און נאך

 אינטימער: ״שיע חיהלע־לײנברוכס״.
 שוין אין װיגל װערט דער קלײנער
 שיע פאריתומט פון זײן פאטער. ער
 װאקסט־אױף בײ זײן מוטער, א
 טאפלטע אלמנה מיט קינדער פון בײדע
 פארשטארבענע מענער, װאס מוז אלע
 יארן זארגן פארן אויסהאלט פונעם
 גאנצן געזינדל. דער מחבר שילדערט
 אויספירלעך זײנע קינדער־יארן, זײן
 ױגנט און אזױ ביזן װערן א מענטש פאר
 זיך, מיט אן אײגענער פרנםה װאם
 װערט דןגרגרײכט מיט נישט װײניק מי
 און מאטער. מיר שאפן זיך דא א בילד
 װעגן אײנע פון די פרנסותיבײ ײדן
 צוױשן בײדע װעלט־מלחמות אין פוילן
- די פלײש־בראנזשע, די װעלט פון
 קצבים און שוחטים, שחיטה און
 כשרות - א װיכטיקער עקאנאנױשער
 צװײג אין אנבליק פון די רעגירונגג 1־
 רדיפות נאך פילסודסקים טויט, קעגן
 דער ײדישער שחיטה. רדיפות, װאס
 האבן, נאטירלעף, געהאט נישט קיין
 ״הומאניטארע״, נאר פשוט
 מאטעריעל־עקאנאמישע מאטיװן, כדי
 ארויסצורײםן בײ ײדן א י מקור פון

 דערנערונג...
 דאס אלײן איז א טעמע פאר זיך,
 װאס נײטיקט זיך אין א באלײכטונג און
 לײענט זיך דערבײ מיט גרויס
 אינטערעם. דאס בוך איז א בײשטײער
 צו דער דאקומענטאציע פון דער
 תקופה. אביער נישט דאס איז
 נאטירלעךי דער עיקר פון שיע
 גאלדבערגס װיכטיקן גבײת־עדות־בוך.
 דאם איז בלױז אן ארײנפיר און קאנװע
 פאר די װײטערדיקע געשעענישן נאכן
 מלחמה־אויסברוך, פון די גזירות רעות
 און רדיפות װאס האבן זיך
 אראפגעלאזט איבערן קאפ פון די
 פױלישע ײדן און פון אונדזער העלד
 און אלץ װאם האט פאסירט מיט זײ אין

 די גרוילײארן.
 די מעלה און די ספעציפיק פון דעם
 בוך, װאס שײדט עס אפ פון א סך

 ענלעבע און אפילו פיל
 אױספירלעכע ביכער פון דער תקופה,

 איז די אלזײטיקײט און
 פארשידנפארביקײט פונעם
 דערצײלטן. דאם װאם דאס בוך
 בארירט, באלייכט און שילדערט
 אלערלײ אפשניטן און סיטואציעם פון
 דער תקופה. על־פי רוב זענען כידוע די
 ביכער מיט זכרונות װעגן דער תקופה,
 באגרענעצט צו א געװיסן אפשניט.
 פאראן למשל ביכער, װאס זענען עוסק
 מיטן לעבן אין די געטאם אין די קלײנע
 אדער אין די גרױסע שטעט און
 שטעטלעך, אין דער אדער יענער
 געגנט; אנדערע ביכער םפעציאליזירן
 זיך מיט די איבערלעבונגען אין װאלד
 בײ די פארטיזאנער און מיטן
 באװאפנטן וױדערשטאנד, אנדערע
 דערצײלן װעגן גהינום אין די טױט־
 לאגערס, אויף דער ארישער זײט,
 אדער אין באהעלטענישן בײ גוטע
 פױערים; א סך פון די ביכער זענען
 באגרענעצט געאגראפיש צו א
 .געוױםער געגנט און בײ םפעציפישע
 באדינגונגען װאם זענען נישט
 כאראקטעריםטיש פארן רבים. דאס
א ז  בוך פון שיע טשיכעװער דאקעגן אי
 מין װעגװײזער און לעקסיקאן פאר
 דער צײט בכלל, װאס איז בולל אלץ
 װעגן דער שואה, אויב עס איז בכלל
 מעגלעד אױסצודערצײלן און צו
 שילדערן אלץ אין קנאפע דרײ
 הונדערט זײטן פון א געװײנלעך בוך.
 ער לאזט אבער נישט אדורך קײן שום
 זאך און לערנט אונדז, װי דער גורל
 זײנער האט אים געגעבן צו פארזוכן
 אלע מינים פײן און יסורים, האט
 גארנישט פון אים אױסגעמיטן. און ער
 דערצײלט װעגן זײ אלע גענוי װי דאס
 האט פאםירט און געשען, אן שום
 ליטערארישע באפוצונגען און אין א

 פשוט לשון.
 שיע טשעכיװער דערצײלט װעגן
 ארײנקום פון די דײטשן אין 1939 , װעגן
 לעבן אין געטא לובלין, װעגן לעבן בײ
 די פארטיזאניער און װעגן זײנע
 דערפארונגען אין מאידאנעק און אין
 באהעלטענישן אין דארף. ער װײזט
 אונדז אויף דער לאגישקײט און
 אומלאגישקײט פון די געשעענישן און
 באזונדערם אױף דער געװאלדיקער
 װאכזאמקײט װאס איז פון יעדן זיך
 ראטעװענדיקן ײדן נויטיק געװען, כדי
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 ״קריסטאלנאבט״. מיט דעם דאזיקן
 קריפטאנים האבן די נאצים באצײכנט
 דעם ערשטן פאגראם איבער די ײדן
 אין דײטשלאנד. םינאגאגעס זענען
 געלאזט געװארן אין פלאמען, די שוי־
 פענצטער פון ײדישע געשעפטן זענען
 אין גלאז־ברוך פארװאנדלט געװארן,
 שטורם־אפטײלונגען פון ם. א. האבן
 מארשירט איבער די גאםן פון בערלין,
 מיט העםלעכע אנטיסעמיטישע
 אױםגעשרײען. דער עפילאג פון דער
 װיסטער אנטיסעמיטישער

־ > 

 ארויס פון די כםדר באפאלנדיקע
 געפארן, װארום דאס לעבן איז תמיד
 געהאנגען *אויף א האר און יעדער
 נישט בארעכנטער שריט איז געװען

 גורלדיק פארן דערהאלטן די נשמה.
 די מלחמה ברעכט אױס, װען
 אונדזער העלד איז שוין א ײד א בעל
 פרנםה, מיט א װײב און קינד און אן
 אײגן הויז. באלד װערט באקאנט, אז די
 דײטשן בלײבן און די האפענונגען װאס
 מען האט פריער געלײגט, אז קײן
 לובלין וועלן קומען די רוסן, װײזט זיך
 ארוים אלס נישט ריבטיק. ײדן לויפן
 דעריבער אריבער אויף יענער זײט
 דעמארקאעיע־ליניע, צו די רוםן, אױף
 יענער זײט בוג. מען לויפט מיט דער
 האפענונג אהין אריבערצוברענגען די
 נאענטע, אבער מיטאמאל װערט
 פארשטארקט די באװאבונג פון דער
 נײער גרענעץ און משפחות װערן
 צעדיסן. אויך שיע בלײבט אן װײב און
 קינד אויף יענער זײט. אויך דאס לעבן
 װי א״ביעזשעניעץ״, א פליט פון די
 דורך די דײטשן באזעעטע שטחים,
 װערט דא געשילדערט מיט דער
 גאנצער פײן. ער װאלגערט זיך פון
 ארט צו ארט. ער איז אומלעגאל אין
 קאװעל און אומלעגאל אין םארנע -
 אזוי ביז עם ברעכט אױס די דײטש־
 סאװיעטישע מלחמה אין ױני ו194 און

 װאקכאנאליע: ו9 ײדן זענען
 דערמארדעט געװארן. דאם איז
 פארגעקומען דעם 8טן און 9טן
 נאװעמבער 1938 און האט
 ארויסגערופן גרויס אומרו בײ די ײדן
 אין דער גארער װעלט׳ באזונדערס בײ
 די ײדן אין פוילן, וװ עס זענען
 אנגעקומען טױזנטער פליטים פון
 דײטשלאנד. װער האט זין אין די
 דאזיקע אומרואיקע צײטן אפגעגעבן א
 רעכענונג, אז דאס איז דער אנהויב פון
 דעם שוידערלעכסטן קאפיטל זינט

 אים געלונגט מיט גרויס מםירת נפש צו
 דערשלאגן זיך צו זײנע נאענטע קײן
 לובלין. די װײטערדיקע מלחמה־צײט
 קומט אױס איבערצולעבן צוזאמען מיט
 דער לובלינער קהילה ײדן. עם הײבן
 זיך אן די גירושים און ער פארלירט
 אויך זײן משפחה - זײן דוײב און קינד
 גײען אװעק צום טויט. ער בלײבט אלײן
 און מיט נאענטע חברים װאס פאלן
 כםדר אפ - יעדעם מאל פאלט אן
 אנדערער. ער באקומט זיך ארוים פון
 מאידאנעק, באהאלט זיך אויס אין
 דארף און אין לאגערס, װערט א
 מומחה פון ציכטלען גערטנערײ. דאם
 העלפט אים א געװיסע צײט - און
 װידער װאנדערונגען מיט א
 צעשאסענער האנט, װאס ער קען נישט

 אויסהײלן״״
 דאס אלץ װערט דערצײלט, װי
 געזאגט, אין א פשוט אײנפאך לשון,
 אין * א טאן פון העכםטער
 באגלױבטקײט יפון אן עד ראיה, װאס
 זוכט נישט קײן שום באפוצונגען נאר
 דעם רײנעם פשוטן אמת פון יא

 באגלויבטן ערלעכן מענטש און ײד.
 נאך א מעלה םובה פונעם בון־: דאס
 מוסיף זײן צו דער מלחמה־פײן אויך די
 נאך־מלחמה טעמאטיק פון שארית
 הפליטה־ײד. נאבן דורכגײן אלע
 שבעים מדורי גהינום פון דער מלחמה
 לעקט מען אױך נישט קײן האניק בײ

 ײדישע געשיכטע װערט געשריבן - די
 שואה.

 פיר יאר נאך דער ״קריםטאלנאבט״,
 אויך דעם 9טן נאװעמבער, איז
 פארניכטעט געװארן דער ײדישער
 ישוב אין לובלין. איבער 40 טויזנט ײדן
 האבן אויסגעהויכט זײערע נשמות אין

 גאז־קאמערן און קרעמאטאריעם.
 די דײטשן האבן פארװאנדלט די
 לובלינער װאיעװאדשאפט אין א
 גיגאנטישער מארד־פאבריק. אויף דער
 דאזיקער ערד זענען אויפגעשטעלט

 דער נײער קאמוניסטישער מאכט אין
 פוילן. אויך דער מלאך־המװת הערט
 נישט אויף זײן ארבעט. עם פאלן כסדר
 ײדן, װאם האבן באוױזן איבערלעבן
 דעם דײטש * - פון די הענט פון

 ״פאטריאטישע״ פאליאקן. אויך דער-
 מחבר ווערט פארפלאנטערט אין א
 משפט, פון װעלכן ער באקומט זיך קױם

 ארויס לסוף פון דעם עמק הבכא.
 רירנדיק ביז גאר איז דא דער
 געראנגל פארן באנײען דאס לעבן,
 טראץ אלעם, און ריכטיק װערט
 אנגעװיזן אינעם שוין ציטירטן

 ארײנפיר.
 ״אט ליגט פאר אונדז זײן םפר: א
 דאקומענט פון פײן, פון אומגליק, פון
 אימה - אבער אויך פון בטחון, גלויבן

 אין ײדישן המשך״.
 בײם םוף פון זײן דערצײלן, פרעגט
 דער מחבר און ער ענטפערט הלמאי
 ער האט דערצײלט און געשריבן. ער

 זאגט צװ. אנד.:
 * ״כדי באפרײען זיך פון די קאשמארן,
 פון די חלומות װעלכע לאזן נישט
 צומאכן אן אויג, כדי באפרײען זיך -
 און װער קען זיך באפרײען - פון די
 מײדאנעק־טעג אז איך האב
 דערצײלט ארן אנגעשריבן, האב איך
 אנגעהויבן גלױבן מעו־: איך בין אין
 מדינת ישראל. א לעבעדיקער ײד מיט

 מײדאנעק אין הארצן״. —
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 געװארן די אומקום־לאגערן
 בעלזשעץ, םאביבאר, טראװניק,
 פאניאטוװ און בלױז בײ 8־9
 קילאמעטער פון לובלין - מאידאנעק.
 צוזאמען זענען דארט דערמארדעט
 געװארן א מיליאן פינף הונדערט
 טויזנט ײדן פון פוילן און פון א רײ
 לענדער פון אײראפע. דער הויפט־
 קאנסטרוקטאר פון דער מארד־פאבריק
 איז געװען דער פירער פון עס־עס און
 פאליצײ פון לובלינער דיםטריקט,

 גלאבאצניק.
 ביזן אויסברוך פון דער צװײטער
 װעלט־מלחמה, האבן אין לובלין
 געװױנט 42.800 ײזץ, א דריטל פון דער
 אלגעמײנער באפעלקערונג. עם האט
 געשװיבלט א שטורמיש און דינאמיש
 ײדיש־געזעלשאפטלעך לעבן:
 פארטײען פון פארשידענע פאליטישע
 שאטירונגען, פראפעסיאנעלע
 פארײנען, ױגנט־ארגאניזאציעס,
 ספארט־קלובן, כאריראטיװע
 געזעלשאפטן, 3 גימנאזױמם -
 װעלטלעכע און רעליגיעזע שולן, א
 רבנישע הויכשול, א ײדיש יתומים־

 הויז, א ײדיש שפיטאל...
 דאס אלץ איז אפגעמעקט געװארן
 פון דער אויבערפלאך, צוזאמען מיט די
 קולטור־װערטן, געשאפענע און

 *• • • פארלויף פון יארהונדערטער.

 דעם 9טן נאװעמבער, אין 50םטן
 יארטאג פון אומקום פון די ײדן אין
 לובלין, איז דארט פארגעקומען אן
 אנדענק־צערעמאניע אין װעלכע עס
 האבן אנטײל גענומען דער
 װאיעװאדע, שטאט־פרעזידענט און
 זײנע צװײ פארטרעטער, פארזיצער פון
 לובלינער שטאט־ראט, פונדאציע פון
 דער פאמיליע ניסענבאום, לאודער־
 פונדאציע, ועד־הקהילות אין פױלן, די
 סײם־דעפוטאטין טערעםא לישטש,
 דער גלח פון יפו יעקב־הירש גרינער
 (ער איז פון ײדישער אפשטאמונג, א
 געבוירענער אין זאמאשטש) און אדאם
 גאלדמאן פון קאפענהאגן, א לובלינער
 תושב. עס פעלט אין דער רשימה א
 פארשטײער פון דער הויפט־
 פארװאלטונג פון קולטור־
 געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון די ײדן
 אין פוילן. עס איז נישט קײן פארזען -

 פשוט, זײ זענען נישט געקומען...

 איך גײ איבער די גאםן פון לובלין.
 איך זוך שפורן פון דעם אמאליקן
 שפרודלדיקן ײדישן ישוב. איך זוך די
 קראװיעצקא, זאמקאװא,
 פאזדאמטשע, אזעלכע ײדישע גאסן
 זענען שוין אין לובלין נישט פאראן. זײ
 זענען פארשוװנדן געװארן, צוזאמען
 מיט די אײנװױנער. אויף דעם מויער
 פון שטאטישן שפיטאל איז פאראן אן
 אנדענק־טאװל אויף װעלכן עם איז
 אױפגעשריבן, אז דא האט זיך געפונען
 דאם ײדישע שפיטאל, אויפגעבויט אין
 יאר 1886. אין 1942 האבן די דײטשן
 דערשאסן די דארט ליגנדיקע קראנקע,
 צוזאמען מיט דעם פערסאנאל. אין
 דעם פרץ־הױז, די קוזשניע פון דער
 ײדישער קולטור אין דער שטאט,
 אויםגעבויט דורך דעם ״בונד״, געפינט
 זיך הײנט דער אגראר־אינסטיטוט. די
 געבײדע פון דער בארימטער אין דער
 גאנצער ײדישער װעלט ישיבת חכמי
 לובלין פארנעמט הײנט די
 מעדיצינישע אקאדעמיע ״קאלעגױם
 מאױס״. עס איז דארט דא אן אנדענק־
 צימער געװידמעט די געװעזענע
 ישיבה. עם הענגט דארט א גרוים בילד
 פון הרב שאפירא, װעמענס נאמען עס
 האט געטראגן די דאזיקע רבנישע
 הויכשול און עטלעכע מאנאגראפישע
 אנגאבן. דער צימער איז געשלאסן
 ״אויף זיבן שלעסער׳׳, ער װערט
 געעפנט װען עס קומט א ײדישע

 דעלעגאציע.
 אזוי גײען מיר אין לובלין און זוכן
 שפורן פון א ײדיש לעבן, פון איבער 40
 טויזנט נפשות, װעלכע האבן טאג־
 טעגלעך באטראטן די דאזיקע גאסן.
 מיר טרעפן זיך בלויז אן אויף טרוקענע
 אויפשריפטן, אז דא איז געװען, דא איז
 געשטאנען, אלץ אין דער פארגאנגענע

 צײט. געװען - און מער נישטא.
 די אנדענק־צערעמאניע הויכט זיך
 אן בײם דענקמאל לזכר די
 דערמארדעטע ײדן אין לובלין. ער
 געפינט זיך אין צענטער פון דער
 שטאט, אויף דער שוױענטאדוםקע־
 גאס, הינטערן מאגיסטראט, אין דעם
 סקװער, װעלכער רופט זיך ״פלאץ פון
 די געטא־קרבנות״. אויפן מאנומענט
 זענען אויסגעקריצט די װערטעו־: ״אין
 יעדן ביסל אש זוך איך מײנע נאענטע׳׳.

 עס רעדט ד״ר שמחה וױיס:

 ״מיר זענען דא געקומען כדי
 אפמערקן די טראגישע פאר אונדז
 אלע דאטע - דעם 50 יארטאג זינט
 דער ליקװידאציע פון לובלינער געטא.
 די היטלעריסטן האבן אויף א
 בעסטיאלישן אופן דעם 9טן
 נאװעמבער 1942 דערמארדעט די נאך
 פארבליבענע שוצלאזע ײדן אין

 מאידאן טאטארסקי געטא.
 אױף די אױגן פון דער גאנצער װעלט
 האט מען פארטיליקט איבער 40.000
 ײדן, װעלכע האבן געוװינט אין דער
 דאזיקער שטאט און בײ 300.000 אין
 דער לובלינער װאיעװאדשאפט.
 לובלין איז געװארן ״ױדענרײן״. עס איז
 פארבײ א האלבער יארהונדערט. מיר,
 לובלינער ײדן, וױ לאנג מיר לעבן און
 װי לאנג אונדזער זכרון איז פול מיט די
 דאזיקע ביטערע איבערלעבונגען,
 זענען זײ פאליכטעט איבערגעבן די
 ױנגע, די קומענדיקע דורות. מיר טוען
 אלץ בײ פארשידענע געלעגנהײטן צו
 דעמאנען די אלע שוידערלעכקײטן

 און פארהיטן פון פארגעםן װערן.
 װײטער דערקלערט ד״ר ווײס:

 זײ האבן געלעבט און געשאפן אויף
 דער דאזיקער ערד און צוזאמען מיט די
 פאליאקן געשריבן די 1000 ײאריקע
 געשיכטע פונעס דאזיקן לאנד און פון
 דער דאזיקער שטאט. לאמיר װעגן
 דעם שטענדיק געדענקען. מיר זענען די
 ױרשים פון זײער אויפטרײםלענדיקער
 צװאה, געשריבענע מיט טרערן און
 בלוט. יעדער פון אונדז טראגט אין זיך
 די שװערע איבערלעבונגען, יעדער פון
 אונדז זוכט ערגעץ זײנע נאענטע און
 געפינט זײ אױף די פעלדער פון
 מאידאנעק, טרעבלינקע, סאביבאר,
 אוישװיץ און אנדערע באקאנטע און
 אויפסנײ אנטדעקטע אומקום־לאגערן...
 ...הײנט, אץ 50־סטן יארטאג זינט
 דער ליקװידאציע פון לובלינער געטא,
 דערמאנען מיר, אז דאם דאזיקע
 פארברעכן האט דורכגעפירט דער
 דײטשער פאשיזם. דאם שױדערלעכע
 פארברעכן לגבי אונדזער פאלק װעלן
 מיר קײנמאל נישט מוחל זײן און טאר
 נישט פארגעםן װערן! אין נאמען פון
 דער קלײנער אין צאל נאך לעבעדיקע
 ײדן אין לובלין און די צעזײטע אין דער
 װעלט געװעזענע תושבים פון אונדזער
 שטאט, זאל מיר דערלויבט זײן
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 איבערגעבן א הארציקן דאנק די
 שטאט־ארגאנען און די נישט פיל
 ײדישע ארגאניזאציעס פאר דער
 פינאנסיעלער הילף אױף אפמערקן די
 דאזיקע הײליקע דאטע. אויך
 דאנקבארקײט די, װעלכע זענען דא
 געקומען אפמערקן דעם 50םטן
 יארטאג זינט די פאטיליקונג פון די

 לובלינער ײדן.
 מיט א מינוט שטילשװײגן באערן די
 פארזאמלטע די דערמארדעטע ײדן. די
 באזונדערע דעלעגאציעם לײגן
 צופוסנס דעם דענקמאל קרענץ און
 בינטלעך בלומען. דער פארשטײער פון
 ועד הקהלות משה קולאקער,
 אײנגעהילט אין תלית, מאכט אן ״אל
 מלא רחמים״ און זאגט קדיש. די
 צופעליק דורכגײענדיקע פאליאקן
 באציען זיך צו דער טרױעט־
 צערעכלאניע גלײכגילטיק און שטעלן

 זיך נישט אפ.
• • • 

 מיר געפינען זיך אין דעם געװ.
 אומקום־לאגער מאידאנעק. די
 פארזאמלטע שטעלן זיך אפ בײם גרוב,
 רװ די דײטשן האבן אין אײן טאג, דעם
 3טן נאװעמבער 1943, דערשאסן
 18.400 ײדן. עס שטײען נאך די גאז־
 קאמערן און קרעמאטאריעס, װעלכע
 די עס־עס־מאנשאפט האט נישט
 באװיזן אויפצורײםן צוליב דער
 אנגרײפנדיקער רויטער ארמײ. א
 גרויםע גרופע עס־עס־מענער האבן
 נישט באװיזן צו אנטלויפן און באקומען
 דורכן פוילישן מיליטערישן געריכט
 זײער פארדינטע שטראף: זײ זענען
 אויפגעהאנגען געװארן אויפן געװ.

 אפעל־פלאץ.
 בײ דער אנדענק־קאפולע װערן
 געלײגט קרענץ. דער פרעזעס פון דער
 ניםענבאום־פונדאציע זאגט קדיש. אן
 אויסטערלישע דערשײנונג, עס קען זײן

 רער אײנציקער פון דעם מין אין פוילן:
 אין אײנע פון די קאטוילישע קירכעם
 איז אנטהילט געװארן אן אנדענק־
 טאװל מיט א פוילישן און העברעישן
 אויפשריפט אין װעלכן עם זאגט זיך, אז
 אױף דעס ארט, וװ עם שטײט דער
 דאזיקער ״קאשטשאל״, האט זיך ביזן
 יאר 1942 געפינען א ״בוזשניצע״ (א
 שיל). א ײנגער גלח נעמט אויף די
 פארזאמלטע ײזץ מיט גרויס
 פרײנטלעכקײט און גיט
 אויפקלערונגען װעגן דעם אויפבוי פון
 דער דאזיקער קירבע. יעדער ײד

 באקומט אן אנדענק־זשעטאן.
 די דײטשן האבן פארניכטעט די בית־
 עלמינס. מיט די כלצבות האבן זײ

 אויסברוקירט גאסן.
• • • 

 דער בית־עלמין אין לובלין איז
 אױפגעשטעלט געװארן אין 1829 סטן
 יאר. דא האבן זיך ביז דער פארניכטונג
 געפונען בײ 13 טויזנט מצבות. עם
 זענען אפגעפונען געװארן קױם

 עטלעכע.
 מיט א יאר צוריק האט מאנפרעד
 פרענקעל און זײן פרוי שרה פון
 אנטװערפן(בעלגיע), מיט קאלאסאלע
 קאסטן דא אויפגעבויט א םימבאלישע

 םינאגאגע.
 איצט איז אין די ראמען פון דער
 אנדענק־צערעמאניע אנטהילט
 געװארן א לאפידארױם. מיט דער
 איניציאטיװ פון ד״ר שמחה װײס און
 באדײטנדיקע פינאנסיעלע הילף פון
 דעם לובלינער װאיעװאדע, האט דער
 פראיעקט געקאנט רעאליזירט װערן. א
 געװיסע סומע האט אויך געגעבן די

 ניסענבאום־פונדאציע און אנדערע.
 בעת דער אנטהילונג האט א קורצע
 רעדע געהאלטן ד״ר ווײס. דער
 פרעזעס שמעון ניסענבאום האט

 געזאגט קדיש.

• • • 
 אין לובלין האט זיך געפונען פיל
 בית־מדרשים. געבליבן איז בלויז אײן
 בית־מדרש אויף דער לובארטאװםקע־
 גאס. אין דער שטאט לעבן איצט בײ א
 דרײסיק ײדן. אפריבטן תפילות איז
 שװער. פשוט - עם פעלט א מנין. איז
 ער פארװאנדלט געװארן אין אן

 אנדענק־צימער.
 הילצערנע קרומע טרעפ פירט אונדז
 אויפן צװײטן שטאק. אין צװי צימערן,
 װעלכע דערמאנען א פארמלחמהדיקע
 ארעמע וװינונג, זענען אין גאבלאטן
 און אויף די װענט אויסגעשטעלט
 ארכיװאלע פאטא־אויפנאמען, װעלכע
 דערצײלן אונדז װעגן ײדיש־לעבן אין
 לובלין צװישן בײדע װעלט־מלחמה׳ס:
 ײדישע קראמען, האנטװערקער־
 װארשטאטן און סתם ײדן אויף דער
 גאס. מיר קוקן אויף די פאטאס מיט

 נאםטאלגיע און טרויער.
 מיט א יאר צוריק איז א ײד פון
 פראנקרײך א לובלינער תושב
 געקומען קײן לובלין. ער האט
 מיטגעבראכט זײן אײניקל ער זאל
 טאקע אין דעם דאזיקן בית־מדרש
 נעמען בר־כלצװה, װײל אויך ער האט
 מיט זעכציק יאר צוריק דא בר־מצװה

 גענומען...
 די אנדענק־צערעבלאניע אין 50סטן
 יארטאג זינט דער פארניכטונג פון
 ײדישן ישוב אין לובלין איז
 פארענדיקט. מיר פארן צוריק קײן
 װארשע - װי נאך א לװיה פון 40

 טױזנט ײדן.
• • • 

 פ.ם. - ד״ר װײס האט מיך געבעטן
 אויף דעם ארט אויםדריקן א דאנק דער
 פונדאציע פון די פאמיליע ניסענבאום
 פאר צושטעלן א טראנספארט־מיטל
 און אזױ ארום דערמעגלעכט דעם
 אנטײל פון א גרופע ײדן פון װארשע.

ז  א שוועסטעו און בוודעו טועבן ז
 (המשך פון ז׳ 7)

 סיאיז כדאי צו דערצײלן װעגן דער באציאונג פון די פאלאקן
 צו ראזאן, אין די יארן פון דער דײטשישער אקופאציע אין
 לובליין. דער פאלאק מארטשאק, א באאמטער אויף דער
 פאסט, האט מיט איר אפיציעל חתונה געהאט אין יאר 1941,
 װען די אנטי־ײדישע רדיפות מצד די דײטשן זענען דערגאנגען
 צו זײער הויכפונקט, װאס באװײזט די ליבע ארן געװאגטקײט

 פון דעם פאלאק מארטשאק. טראץ איר ײדישן אױסזען און
 •זײענדיק באקאנט אין לובלין אלס ײדישע און װוינענדיק אין
 דזשעשאנטא, אין א סביבה פון פוילישע באן־ארבעטער, װאס
 א טײליפון זײ האבן זיך אנגעהערט צו דער אנטיסעמיטישער
ט מען ראזאן נישט געמסרט א  א.ק. (״ארמיא קראיאװא״) - ה

 און נישט אויסגעליפערט צו די היטלעריסטן.
 כאך א באװײז פון די קאמפליצירטע לעבנס־געשיכטעס פון

 געװיסע לובלינער ײדן.
 (איבערזעצט פון פױליש: ד.ש.)
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בלעער אונ<װערס<טעט ו  צונױפטרעף אױפן ל
ט «ד<שער טעמאג1<ק ע מ ד ױ ו ע  ג

 מאניש איזראלעױיטש / לובלין
ים ק בי י אג ר פעדאג א ־קרײז פ טן דענ  דער סטו
א ק ס װ א ד א ל ק ס ־ י ר י א ק י ר א טעט א״נ פון מ יװערסי נ  או
וידמעט רט א צונויפטרעף געו י ז י אנ ט ארג א ן לובלין ה  אי

. ק י ט א מ ע  ײדישער ט
ט ר ע ב א ר ר ע ט ס י ג א , מ קער סטארי  דער ױנגער הי
דמעט די ט געװי י ר ט ס י ו ר ט •זײן א א , ה  קאװאלעק
ו לובלין, דער י ן א עצן זיך פון ײד  געשיכטע פון באז
ע. •זײן רעפעראט צי ן טראדי ם או י הג  ײדישער קולטור, מנ
ג בײ די נ רו נטערעסי ט ארויסגערופן גרויס פאראי א  ה
ט געװידמעט דעם ר ט פיל א א ר ה א ט ק ע  צוהערער. דער ל
עם נ ט אי צ ע ז א ך ב י ז י ן ן האב  16טן יארהונדערט, װען ײד
ן ב א ן ה ט או א ט ן פון דער ש א י א ן ר ש י ט א ט ש ט ל  א
, שעראקע, ע ק ס װ א ט ר א ב ו : ל  ארומגענומען די גאסן
פגעשטעלט י  קראװיעצקע, צירולניטשע, ווו עס זענען או

ן בית־מדרשים. ו ס א ע ג א ג א נ י  געװארן ס
ט פון נ ע ד ו ט ן א יידישער ס ט א ר ט ע ג ס ױ ר ז א  װײטער אי
װ װעלכער א נ ר י מ ם ס י ס ק א  קיעװ (אוקראינע), מ
יװערסיטעט. ער נ פן היגן או י ע או אפי לאז רט פי די  שטו
ן ײדישע ט רעפערירט וועגן דער ײדישער רעליגיע או א  ה
ק װעגן די ײדישע ױם־טובים, שטעלט ער די  מנהגים. רעדנ
ב טו ג פון ױם־ נ ו יף דער באדײט פ או נדערס א ו  זיך באז
ך אויף די י ן ױם־כיפור. ער קלערט או ה או  ראש השנ

ם חנוכה, פורים, פסח. בי טו ג פון די ױם־ נ ו  באדײט
ט ר ע ב א ט ר א , ה ט י ן זײן צװײטן ארױסטר י  א
ן י ן א ק רעפערירט װעגן דער לאגע פון די ײד ע ל א װ א  ק
ע פון דער ד אנ  צוױשן־מלחמה־פעריאד: די פראפאג
יף ן או ל א פ נ ן ײדישע געשעפטן, א ר י ט א ק י א  ענדעציע צו ב
ת רו , װ זײערע סחו ן די מארק־טעג י ס א ע נ א ג א ר ט  די ס
מער זענען טי נ ן די אײג ט געװארן או ע ט כ י נ ר א  זענען פ
ן י ן א ע מ א ר ג א ט די פ נ א מ ר ע  צעשלאגן געװארן. ער ד
ן זענען . פיל ײד עצק אװי סק־מאז נ  פשיטיק, מי
אך דער מלחמה. דער  דערמארדעט געװארן שוין נ
ען ג נ יסטרעטו ־ײדישע ארו ן אנטי  קעלצער פאגראם, או
ט דערבײ א ן אנדערע פוילישע שטעט. ער ה  אי
קײט פון דער לטי י ן די גלײכג נטערגעשטראכ  או

. שע עקסצעסן טי סעמי טי שער קירכע צו די אנ  קאטױלי
ט דער א ן צוזאמענטרעף, ה ק י  בעת דעם װײטערד
ט די געשיכטע פון די יידישע בית־ ר י ר א ר ב א ט ק ע  ל
ן נחום ב א אר 1829 ה ן י ן לובלין. אי ס אי נ  עלמי
דל ן מענ דה פרץ או הו , שמחה וויימאן, י  מארגנשטערן
ן פון דער אמע ץ נ ן געלט, א  פרידלינגער, פאר יזײער אײג
ר א בית־ א ח ערד פ ט יפט א גרויסן ש  ײדישער גמינע געקו
ז די י  עלמין. צוליב די נישט היגיענישע באדינגונגען, א
ט א ן געװען גרויס. זי ה ט בײ די ײד ײ ק כ ע ל ב ר ע ט  ש
ז דער י ב א ײ ה נ ן א י יכט 400־500 מענטשן א יאר. א  דערגרי
ט *א הילצערנעם י מט מ י מגעצו ן געװען ארו  בית־עלמי

ז י ט 19טן י.ה. א פ ל ע ן דער ה י , ערשט א ן  פארקא
ן ב א ת ה פגעשטעלט געװארן א געמױערטער. פיל מצבו י  או
ן סוף 19טן י.ה. יאיז י שן װערט. א נסטלערי ט א קי א ה ע  ג
ק י ר פון צד ב פן ק י ל או ה ו ן א ט געװארן א י יפגעבו  או
ט פון דער דייטישישער י ן דער צי י יב אייגער. א  יהודה־לי
ן י ל צעשטערט געװארן. ערשט א ה ו ז דער א י ע, א  אקופאצי
ן ר ה ט געװארן דורך א ר י ר װ א ט ס ע ז ער ר י אר 1959, א  י
. די היגע ז ער נישט געשטאנען י ג א ר לאנ ע ב  ניסענבוים. א

ם צעשטערט. י ן א ב א ן ה ל א ד נ א  װ

ט דער ג א ל - ז ט י פ א ש ק י נדער טראג ו  א באז
ט ײ ר צ ע ד ן י ן א ז דער גורל פון בית־עלמי י  פרעלעגענט - א
ן די ערשטע י ע. שוין א פאצי סטישער אקו טלערי  פון דער הי
ת פון ו ט געװארן פיל קרבנ ק י ד ר ע א ט ב ר א  טעג, זענען ד
ן עפידעמיעס. ו יטן א י שן טעראר, פון קראנקי סטי טלערי  הי
ז י ׳ א א ט ע ן 1942 פון לובלינער ג י ע א דאצי קװי ך דער לי א  נ
ת יזענען . די מצבו ן צעשטערט געװארן  דער בית־עלמי
צט ו נ ײ זענען בא ל פון ז ײ ן א ט ו ן געװארן א  צעבראכ
פן עװאנגעלישן י צע או י יען א קאפל יפבו  געװארן צום או

יף ליפאװע־גאס. ר או א ט נ ע מ  צ

ט דעם ר דמעט פיל א ך געװי י ט או א  דער פרעלעגענט ה
ך יפון דער סברו י ר דעם או א י פ  ײדישן קולטור־לעבן
ן דער י ען א ג נ : פיל טאג־צײטו  צװײטער װעלט־מלחמה
/ . ״הײנט׳ ״ בלאט  ײדישער שפראך, װי דער ״לובלינער טאג
״ - זענען געקומען פון ג נ  ״מאמענט״, ״פאלקסצײטו
ז געװען זײער פאפולער די י ן א  װארשע. בײ די ײד
: יצחלן לײבוש ר טעראטו ר פון דער ײדישער לי ע ק י ס א ל  ק
ט ײ ר  פרץ׳ מענדעלע מוכר ספרים, שלום עליכם. ב
ך י ז געװען דער ײדישער הומאר, װעלכן או י  פארשפרײט א
. ײדישע ן איבערגענומען ב א  די פוילישע שכנים ה
ן - ק ע ט א י ל ב י ע ב , צאלרײכ ן ב , ספארט־קלו ס ר ע ט א ע  ט

כטעט. י ן פארנ ט ס י ש א ן די דײטשע פ ב א ס אלץ ה א  ד
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״ ר ע ד נ > ר ק ע ע ל ב ו ל ב n ״ > ב ל א ך ה >  א
 אברהם קװאטערקא / װארשע

 לײענען א צײטונג איז א געוװינשאפט. װאס לעגגער מען לײעגט
 זי, אלץ ענגער װערט מען באהעפט מיט איו/ מען קאן זי שוין נישט
 אײנטוישן אױף א צװײטע. אין צװישנמלחמהדיקןיפוילן האט די
 צאלרײכע ײדישע פרעסע געהאט אירע געשװוירענע לײענערי װער
 עס האט געלײענט דעם װארשעװער ״מאמענט׳/ האט נישט גענומען
 אין האנט דעם ״הײנט׳׳, װער עס האט געלײענט דעם ״פרײנד״, האט

 נישט געקויפט די ״פאלקס־צײטונג״...

 אין־ בין הײנט א געשוװירענער לײענער פון דער ״לובלינער
 שטימע״(״קול לובלין״), די יערלעכע אויסגאבע פון די לובלינער אין
 ישראל און אין די תפוצות. ערב די ױמים נוראים, ברענגט זי מיר
 יעדעס יאר דער לובליגער תושב, װאס לעבט אין װארשע און זארגט
ס און איךי בץ ײ נם װ  װעגן זײן הײמשטאט, ד״ר שמחדז בי
 אומגעדולדיק, װען די יארשריפט פארשפעטיקט. איך ציטער פשוט,
 צי עס איז חלילה נישט עפעס געשען, צי זי האט נישט אמאל
א סך אנרערע י ט י  אויפגעהערט צו דערשײנען, װי עס געשעט מ
 צײטשריפטן אין דער ײדישער װעלט. בעט איר אים, דעם ד״ר װײס,
 אנצושרײבן צום רעדאקטאר דוד שטאקפיש, אבער ער פארזיכערט

 מיר, אז ״קול לובלין״ געפינט זיך איןיזיכערע הענט...
 און. אט איז דער לאנגדערװארטער נומער אנגעקומען. דער נומער
 28. און איך האב זיך באמת דערפרײט, כאטש איך בין נישט קײן
 לובליגער, נאר א װארשעװער געבױרענער - האב איך ליב די
 ״לובלינער קינדער״(אזוי רופן זײ זײער לאנדסמאנשאפט). איך האב
 זײ ליב צוליב דער הײמישקײט, אינטימקײט, חברישקײט,
 הילפגרײטקײט, סאלידאריטעט, הארציקײט, װאס הערשט אין זײער
 סביבה. עס איז א מחיה צו לײענען די ארטיקלען, זכרונות, נאטיצן,

 באשרײבונגען, קארעספאנדענצן, מיטטײלונגען, בריװ.
 דער ״טשװאק״ פון דעם נומער 28 פון ״קול לובלין״ איז דאס
 אינטערעסאגטע און העכסט־באלערנדיקע ארטיקל פונעם שעף־
 רעדאקטאר דוד שטאקפיש ״לאנדסמאנשאפטן און ישראל״. איך האב
 דאס ארטיקל געלײענט עטלעכע מאל, װײל די טעמע אינטערעסירט
 מיך. איר האב אמאל אלײן געהאט געשריבן װעגן דער דאזיקער
 גרויסער און שײנער באװעגונג. אין בין אן עדות געװען פון איר
 אויפקום אין װארשע אין דער צװײטער העלפט פון די פערציקער
 יארן, װען די לאנדסמאנשאפטן אין באפרײטן פוילן זענעז געװען אן
נג פון צענטראל־קאמיטעט פון די פוילישע ײדן. איך בין  אפטײלו
ע געבליבענ  אנװעזנד געװען אויף די יזכור־פײערונגען פון די לעבנ
ה אנטײל ע ל ט ע ט  ײדן פון די פארשידענע פוילישע שטעט און ש
 גענומען אין צונויפטרעפן פון פארשטײער פון לאנדסמאגשאפטן פון
 ישראל, פראנקרײך, פאראײניקטע שטאטן און פון די לאנדסלײט־
 פאראײנען פון ארגענטינע מיט די יידן אין פוילן. רײך און אלזײטיק
 זענען געװען די טעטיקײט פראגראמען פון רי לאנדסמאנשאפטן. און
 איבער אלעמען האט פארנומען דעם אױבנאן: דאס פאראײביקן דעם
 אנדענק פון טראגיש־פארשניטענעם פאלק בימי היטלער, דורך־
ף די פארבליבענע בית־ י ו א י ן ע ל װ א ט ־ ק נ ע ד נ ן א ו  שטעלן דענקמעלער א
 עלמינס, ברענגען אין ארדענונג דייפולקאם־צעשטערטע בית־החײמס
 רורך צוגויפנעמען די שטיקלען־ און ברעקלעך צעהאקטע מצבות און
 אויפשטעלן לאפידארױמס, ארגאניזירן יארצײט־צערעמאניעס אין די
 שטעט און שטעטלען־, אײנארדענען באערונג־אקטן פאר אונדזערע
 אומגעקומענע טאטעס און מאמעס, שװעסטער און ברידער, זארגן
 דערפאר, אז אלע ײדישע קולטור־אביעקטן װאס זענען גאגץ
 פארבליבן און װערן גענוצט דורך דעריפוילישער געזעלשאפט, זאלן

 באקומען די געהעריקע אויפשריפטן, אז דא האבן געלעבט, געבויט
 און געשאפן ײדן.

 די לאנדסמאנשאפטן האבן זיך פארפליכטעט צו העלפן די על־פי־
 נס לעבנגעבליבענע, באזארגן מיט דעם נויטיקן, כדי זײ זאלן זיך

 קאנען אײנארדענען און פירן א זעלבשטענדיק לעבן.
 פון גרויס װיכטיקײט פאר רער קעגנװארט און פאר דער געשיכטע
 זענען געװען די פנקסים. אויב אין־ האב נישט קײן טעות, איז זײער
 צאל דערגאנגען ביז עטלעכע הונדערט, דאס זענען אויטענטישע
 דאקומענטן, װאס האבן דערצײלט װעגן א שײן־שפרודלדיק
 װירטשאפטלעהיקולטורעל און רעליגיעז לעבן, װאס דאס רומפולע
גע הונדערטער יארן, א  פוילישע ײדנטום האט געבויט במשך פון לאנ

 לעבן װאס איז אזוייאכזרױתדיק פארשגיטן געװארן...
 איד דענק, אז דאס ארטיקל פון דוד שטאקפיש דארף אומעטום
 געשטעלט װערן צום באהאנרלען, צי דארףימען נישט ענדערן די
 פארמען פון טעטיקײט פון די לאנדסמאנשאפטן אין דער הײנטיקער
ה און דער ע ק ל ע  צײט, װען עס דראען נײע בײזע װינטן פאר די פ
 ערשטער רײ דעם יידישן פאלק, כדי מען זאל לערנען פון דער נישט

 װײטער פארגאנגענהײט.
 מיט אינטערעס לײענען זיר די אגדערע מאטעריאלן, װי די
לד ה מאנדעלמי ש ן גימנאזיע״); מ ק אקערמאן(״אי ע ט א  זכרונות פון נ
- (״א בינטל זכרונות פון די קינדער־יארן״); אפרים אײנשטײן _ ״א
דל  באזוך אין רעדאקציע פון א ײדישער צײטונג אין נױײארק״; מענ
ם באגריסונג צו זײן פרײגד משה זאלצמאן; אדאס געלדמאן נ א מ ס ײ  װ

 (״נחת פון לובלינער״).
 אין דעם זשורנאל ״קול לובלין״ איז אויך איבערגעדרוקט פון דער
 װארשעװער צװײװאכנשריפט ״דאם ײדישע װארט״ די רעצענזיע פדן
ם קװאטעדקא ״ײדן פארשרײבט!״ אין דער ראזיקער רעצענזיע ה ר ב  א
 װערן הויך אפגעשאצט די מאטעריאלן פון דער לובלינער אויסגאבע

 און ארויסגעהויבן די ראל פון איר שעף־רעדאקטאר.
ע נאטיצן: "פארטײלט די  עס דארפן אויך דערמאנט װערן די פײנ
ל זיגלבוים און דוד װ ײ ע די צװײ לאורעאטן: פ י מ ע ר פ ך א ל  לײב מ
ה זאלצמאן ״בײ די ש  שטאקפיש״. די קארעספאנדענצן פון מ
ן - ״בײ די א מ ט פ ײ ר ל ט ט א  לובלינער ײדן אין פאריז״, פון מ
ן - ״מײן באגריסוגג אויף א מ ט ר ק א ע ר א  לובלינער אין מעלבורן״ מ

 דער ױם העצמאות־פײערונג פון די לובלינער״.
 א גוטער אויפטו פון רעדאקטאר איז דאס פארעפנטלעכן די
יטש יפון װארשעװער ״דאס ו זדאעלעו ש אי י נ א  קארספאנדענצן פון מ

 ײדישעיװארט״ א״נ ״אין הײנטיקן לובלין״.
 ד״ר בינם װײס שרײבט פון װארשע קײן ישראל װעגן דעם אויפטו
 פון רער ״געזעלשאפט צו באשיצן די אנו־ענק־ערטער פון דער
 ײדישער קולטור אין לובלין׳/ װעלכע האט דעם 9טן נאװעמבער
 אפגעמערקט די דאטע פון 50 יאר, נאך דער ליקװידאציע יפון געטא

 אין מײדאן טאטארסקי.
ג זענען געװען: די אנטהילונג נ  רי הויפט־מאמענטן פון דער פײערו
 פונעם דענקמאל אויפן גײעם בית־הקברות פון די אנטדעקטע מיט
 צװײ יאר צוריק און עקסהומירטע 190 ײדן, אומגעקומענע אין מײדאן

 טאטארסקי.
 עס איז אויך אויפגעקלאפט געװארן אן אנדענק־פלאג אויף דער
 געװעזענער שיל און בית־המדרש ״יאויפן זאמד״(געװ. ביכאװסקע־
 גאס נומ. 7), וװ עס געפינט זיך הײנט א קלויסטער. אלץ איז געװארן
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 א דאנק דער איניציאטיװ - און אויסהאלט - פון לובא און
 משה קארן, איז א 200 בני־עיר פון לאנד און אויסלאנד,
 דערמעגלעכט געװארן דעם 25.4.93 צו פארברענגען אין זאל
 ״לב דיזנגוף״ בײ געדעקטע טישן, אין א ױם־טובדיקער
 אטמאספער און שטימונג, װי אויך מיט טענץ, אונטער די
 קלאנגען פון מוזיק - און פײערן די דאטע פון 45 יאר זײט דער

 אנטשטײאונג פון דער ײדישער מדינה.
 ארגאניזירט די פײערונג האט דער קאמיטעט־מיטגליד
 מארעק ארטמאן, װאס האט אין «ײן דערעפענונג־װארט
 באגריסט די קארנס פאירן דערמעגלעכן א הארציקן
 צחאמענטרעף פון שטעטישע ײדן, װאס װילן זיך פרײען אין
 אזא טאג - און דערמאנט, w בײ דער געלעמהײט, װעט מען

 אויך אפמערקן די ״גאלדענע חתונה״ פון לובאן און משהן.
 די באגריסונג איז געװען אין עברית - און מיר גיבן •זי איבער

 אין אריגינאל:
 אורחים יקרים, בני לובלין! בשם לובה ומשה קורן,
 המזמינים והמארחים בחמימות ובנדיבות לערב חגיגי זה,
 המוסיף כבוד לאירגון ױצאי לובלין - אני פותח את נשף ױם

 העצמאות ה־45 של מדינת ישראל.
 ראשיװ, ברצוני לאחל לכולם חג שמח וערב נעים ולןיג

> 
 אקצעפטירט דורך די ארטיקע מאכט־ארגאגען. די אויפשריפטן זענען

 אויף פויליש און העברעיש.
 ס׳האבן זיד געפונען שפענדערס, װעלכע דעקן אלע אויסגאבן פון
 דעט טאװל פון שװארצן גראניט (40־60 סענטימעטעו־) און גרויסע

 אותױת, מיט פאלגגדיקן טעקסט:
 ״אויפן שטח יפון דער פלעבאגיע האט ביזן יאר 1942 זיך געפונען א

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

 ״זאמד״.
 פארן דענקמאל פאר די 190 קרבנות פון די ײדישע רציחות, האבן
 מיר באקומען פון דער רעגירונג 30 מיליאן זלאטעס, דאס איז װײניק,

 נאר מיר װעלן אפשר באקומען נאך״.
לעבן דער נאטיץ איז אפגעח־וקט זײ אײגלאדונג אויף דער  י

 פײערונג אויף פויליש און ענגליש.
 מען דארף אויך דערמאנען עטלעכע זײטן פון טרויער, צום אנדעגק

 פון די װאס זענען אװעק אין דער אײביקײט.
 אין סן־־הכל דארף מען זאגן, אז דער נר. 28 פון ״קול לובלין״ איז
 נישט הינטערשטעליק פוןי די פריערדיקע נומערן. עס איז צום
 באװונדערן די װיטאליטעט און שעפערישקײט פוגעם רעדאקטאר דוד
 שטאקפיש, א שטארק פארנומענער מענטש, א פארטײ־און
 געזעלשאפטלעכער טוער, א רעדאקטאר פון דער ״ישראל־שטימע״
 און נאן־ פון אנדערע אויסגאבעס, געפיגט ער אזויפיל צײט אויף צו
 טאן אזא שװערע און זשמודנע ארבעט, װי צונויפזאמלען מאטעריאלן
 װעגן לעבן און שאפן פון די ״לובלינער קינדער״ אין ישראל און אין
 די תפוצות. איז בלויז אונדז געבליבן אים און זײנע מיטארבעטער צו
 װינטשן א סך כוח און נחת אין דער װיכטיקער, שעפערישער ארבעט.

 מדק אורטמן
 פותח את החגמה.

 מארעק אוטמאן
 עפנט דייפײערוגג

 המארחים להגיד תודה וײשר כוח עבור הזמנתכם, המאפשרת
 לנו שבת אחים גם יחד.

 לפני שנה, לובה ומשה לא יכלו, לצערנו, להשתתף בחגיגת ױם
 העצמאות ה־44, בגלל מחלתו של משה. מאד הצטערנו על

 העדרותם - ומאותו מקום שלחתי לו ברכת רפואה שלימה.
 בהזדמנות זו, נחגוג גם את ״חתונת הזהב״ של לובה ומשה,

 שזכו בימים אלוז, להולדת הנין הראשון - כן ירבו!
 נרים כוסית עם איחולים לכולם - עוד הרבה שנים בריאות

 ואושר. לחײם!
 אני מזמין את לובה ומשה להדליק את הנרות לכבוד חג

 העצמאות ה־45 לש מדינת ישראל.

 מימץ: משה קורן, מ. אודטמן, לוגה קווץ, חיה אורטמן
 פון דעכטס: משה קורן, מ. ארטמאן, לובא קאדן, חיה ארטמאן

 ״אז גאט האט פרנסה געגעבן; דארף מען
 אױן אנדערע לאזן לעבן״

ד שטאקפיש)  (פון דער באגריסונג פון דו
 חג שמח, ערב טוב און מזל־טוב דעם ״ױנגן פארל״, לובא און

 משה, און אײך אלע, ליבע, חשובע געסט!
 מיך איז הײנט באפאלן א חשק צו באגריטן דאס פארפאלק
 דװקא אין ײדיש. פאר װאסז װײל מײן באבע פלעגט יזאגןי, אז
n ײדיש איז די שענסטע און בעסטע שפראך. האט מען 
 געפרעגט: ״היתכן, באבעשי, סיזענען דאך פאראןי אויף דער
 װעלט מערער פון זיבעציק לשונות, טא װאס עפעס דװקא
 ײדישל״ האט זי געענטפערט: ״װײל ײדיש פארשטײ איך יעדעס
 װארט״. װיל איך גלויבן, אז אויך איר װעט פארשטײן אלץ
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 װאס ביװיל •זאגן לכבוד דעם הײנטיקן ױם־טוב, װאס הײסט
 ױם העצמאות און 50 יאר חתונה. נאר דא האב איך א
 פראבלעם, װײל אין ײדישן פאלקלאר האט כמעט יעדע
 קײצעכיקע חתונה־דאטע א באזונדערן נאמען. אזוי צום
 בײשפיל, װערן די ערשטע 5 יאר נאכן שטײן אונטער דער חופה,
 אנגערופן ״די הילצערנע חתונה1,. נאך 10 יאר - ״די צינערנע
 חתונה״. נאך 15 יאר - ״די בלײענע חתונה״.'20 יאר נאכן ״הרי
 את מקודשת לי״ - ״פארצעלײענע חתונה״. נאך 25 יאר - ״די
 זילבערנע חתונה״. נאך 50 יאר - ״די גאלדענע חתונה״. נאר מיר
 איז אײנגעפאלן א געדאנק זי אנצורופן אויך ״די
 פילאנטראפישע חתונה״. איר שמײכלט, װײל ײדן־אפלאכער
 טײטשן אזוי דאס װארט פילאנטראפ: ער רעדט פיל און־ גיט א
 טרא9ן. אבער מיר אלע װײסן, w לובא און משה פירן זיך
 פונקט פארקערט. זײ רײדן גאר װײניק, כמעט אינגאנצן נישט,
 װײל מען פירט «<ך לויט דעם פרינציפ פון מתן בסתר: זײ גיבן
 זײער א סך פאר צענדליקער אינסטיטוציעס, ארגאניזאציעס

 און יחידים.
 און קוים איז דאס נאך אלץ װײניק, טא הערט אן אײנפאל
 פון דעם פארפאלק. װי באװסט, איז דאך הײנט א מאדע צו
 קומען אױף א שמחה און מיטברענגען א טשעק. האבן לובא
 און משה באשלאסן, אויב א טשעק - אדרבה ואדרבה, אבער
 נישט פאר זיך, נאר לטובת די נײע עולים אין לאנד. פרעג איך
 אײך: איז דען פאראן א מער פאסיקער נאמען פאר דער
 ״גאלדענער חתונה״ זײערער, װי אנצורופן ״די יפילאנטראפישע
 חתונה״, װײל דעם גאנצן ״דרשה־גיעשאנק׳/ װעלכן מ׳האט נישט
 באקומען אין דזשאמבול מיט 50 יאר צוריק, שענקט מען איצט

 אװעק פאר אזא הײליקן צװעק.
 נאך א דערמאנונג: לובא און משה •זענען אויך מקײם דעם
 פסוק ״ענײ עירך וענײ עיר אחרת - ענײ עירך קודם׳/ װאס
 מײנט, אז אנטקעגן ארעמעלײט אין אנדערע שטעט, זענען די
 נויטבאדערפטיקע פיון דײן שטאט בילכער. בין איך א
 לעבעדיקער עדות, װי נויטבאדערפטיקע לובלינער משפחות
 אין ישראל, דערמאנען אפט לובאן און משהן מיט א סך
 דאנקבארקײט, אנערקענונג און ברכות, װײל אלע װײסן, אז
 זײער רחמנות האט רײנע כװנות... און אזױ יעדן ערב פסח און

 ערב ראש־השנה.
 איצט, לובא, װיל איך דיך באגריסן און בענטשן, װאס דו
 האלטסט שוין אזוי אויס פון משהן גאנצע 50 יאר. אדורכמאכן
 מיט אים אזא לאנגן װעג און דערצו נאך, קײן עין־הרע, אזוי
 אויסזען(מבינים זאגן ״נאך ױנג און שײן״), האב איך א טראכט
 געטאן: װער װײסט, צי זײ נארן נישט אונדז מיט זײערע
 מעטריקעסי װינטש איך דיר, לובא, זאלסט כאך אזוי א סך

 יארן ״לײדן״ פון משהין.
 אבער אויך פאר דיר, ידידי משה, האב איך א גוט װארט.
 מען דערצײלט, אז א ײד האט פארבעטן זײן חבר צו דער
 ״זילבערנער חתונה״. פרעגט אים דער חבר, װי אזױ זענען דיר
 אדורך די ערשטע 25 יאר מיטן אײגענעם וױיב. ענטפערט דער

 ײז־:
- די ערשטע 5 יאר האב איך געקעמפט צו זײן באלעבאס
 אין שטוב. די צװײטע 5 יאר האב איך געקעמפט פאר
 גלײכבארעכטיקונג. נאר די לעצטע 15 יאר האב איך

 אויפגעהויבן די הענט...
 װינטש איך דיר, משה, m נאך א סך יארן זאל דיר
 אויסקומען אויפצוהײבן די הענט, אבער נישט, חלילרז, צו
 קאפיטולירן פאר לובאן, נאר כדי זי ארומצונעמען גענוי װי אין
 די מײדלשע יארן. װײל איך בין מער װי זיכער, w װי נאר משה

 האט דערזען לובאן מיט 45 יאר צוריק, האט ער קודם כל
 געקוקט אויפן מײדל - און נישט אויפן קלײדל. און זי וױדער,
 דערזעענדיק אים, האט אװדאי געטראכט: אויב שװארצלעך,
 איז הארצלעך. און משה איז געװען בײ זיך זיכער, אז ״אזא
 מויד א צימעס, װעט קײנמאל נישט װערן נמאס״. און די

 הײנטיקע שמחה, איז דאך דער בעסטער עדות דערױף.
 שוין א סך יארן, װי מײנע לובלינער לאנדסלײט, מײן פרוי
 און איך •זענען באפרײנדעט מיט לובאן און משהן און מיר
 הערן נישט אויף צו באוװנדערן זײער אפנהארציקײט,
 פשוטקײט, מענטשלעכקײט און פרײנדשאפט. טראץ זײער
 פינאנסיעלן ארן געזעלשאפטלעכן מעמד, װעט איר נישט
 געפינען בײ דעם פארל קײן טראפן גרויסהאלטערײ,
 פאריסנקײט און סנאביזם. דאס 50ייאריקע פארפאלק איז
 באשאנקען מיט אן אפן אויער, אפן הארץ און אפענע האנט,
 װאס טאקע אויף זײ זענען גילטיק אזעלכע פאלקס־װערטלעך,
 װי: ״זײ בעסער גוט, אײדער פרום״, אדער ״בעסער טאן טובות,

 אײדער שולדיק זײן חובות״.
 טא זײט באגריסט צום חתונה־יאר נומער 50, װאס איך
 האב אנגערופן ״פילאנטראפישע חתונה״, וױיל פאר די
 הײנטיקע סאצעניזאנטן האב איך אין אונדזער פאלקסיאוצר
 געפינען אזא טרעפלעכע באצײכענונג, ממש צוגעפאסט פאר
 זײ: w גאט האט פרנסה געגעבן, דארף מען אױך אנדערע

 לאזן לעבף.
 איך װינטש אײך בײדע א סך נחת, פרײד און גליק, צוזאמען
 מיט דער גאנצער משפחה, מיטן פאלק ישראל און מדינת

 ישראל.

 ״א כבוד און פארגעניגן צו אמדזער
 גאלדענער חתונה״

 (ענטפער פון משה קארן אויף די באגריטונגען)
 חג שמח און א גוט ױם־טוב אײך אלע, טײערע געסט, ליבע

 פרײנט און משפחה!
 סיאיז א כבוד און פארגעניגן פאר מײן פרוי לובא און מיר צו
 באגריסן מיט א ברוכים הבאים די אלע, װאס זענען געקומען

 זיך פרײען מיט אונדזער ״גאלדענער חתונה״.
 דער איצטיקער אװנט איז פאר לובאן און מיר איינע פון די
 שטארקסטע, עמאציאנעלע איבערלעבונגען, צו װעלכער עס
 האבן זוכה געװען צווײ ניצול געװארענע פון דער צװײטער
 װעלט־מלחמה, װאס מיר האבן אדורכגעמאכט, יעדער

 באזונדער,' מיט דעם שװערן װעגי פון צרות און נע־ונד.
 איך דערמאן •זיך דעם טאג פון 1טן אקטאגער 1939, װען
׳ אױף יענער •זײט בוג. ו ס י  איך בין פון לובלין אנטלאפן צו די ר
 דאס הארץ האט געזאגט,'אז פון די דײטשן, װאס זענען מיט א
 חודש פריער באפאלן פוילן און זי באזיגט - דארף מען
 אנטלויפן. איך געדענק, װי מײן גאטןעליקע מאמע האט א
 פארװײנטע מיר געזאגט: ״מײן קינד, דו גײסט אװעק אין א
 פרעמדער װעלט, האסט נישט קײן פאך, קײן געלט, דערצו
m ,ביסטו נאך אזוי שוואך״. איך האב געענטפערט דער מאמען 
 כיהאב מורא פאר די דײטשן און א סך ײדישע ױמטלעכע

 פארלאזן די שטאט, װעל אויך איך אנטלויפן.
 איך האב אין א רוקזאק אײנגעפאקט מײן ביסל ארעמקײט
 מיט א 5 קילא ברויט, װעלכע איך האב אײנגעקויפט פאר די
 לעצטע 20 ?לאטיס - און זיך געלאזט אין דעם אומבאקאנטן
 װעג. נאכן אפיזײן אין לעמבערג 8 חדשים, װאס װי געטאגט,
 האט מען ניישט גענעכטיקט, איז געקומען די סאװיעטישע
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 מירה, w אלע ״בעזשענצעס״ פון פוילן פארשיקט מען מיט
 עשעלאנען קײן סיביר, אדער אין טיף רוסלאנד. דאס איז
 געװען אין אנהײב פון יאר 1940. אבער נאכן היטלעריסטישן
ט מען די א  אנפאל אויף פױלן, דעם 22סטן'ױני 1941, ה
 געװעזענע פוילישע בירגער באפרײט פון די לאגערן און
 פארשיקונג. די מערהײט פון זײ האט זיך געלאזט אויף דרום,
 אין די װארעמע רעפובליקן פון מיטל־אזיע. איך בין
 אנגעקומען קײן טאשקענט, אבער נישט געטארט וװינען אין א
 ראדױס פון 130 קילאמעטער פון א הויפטשטאט, װײל קײנער
ט נישט געהאט די סאװיעטישע א  פון די פליטים ה

 בירגערשאפט.
ט מען אן א דערלויבעניש און אן א  אין חודש מערץ 1942, ה
 א בילעט זיך געלאזט מיטן באן קײן דזשאמבול, א שטאט אין
. נאר מיטן ארײנשטופן אין האנט פון  קאזאכסטאן
 קאנדוקטאר 100 רובל, איז מיר געלונגען אנצוקומען אין דער
 גרויסער קאזאכסטאנער שטאט. די רײזע אהין האט
 געדויערט 18 שעה! אויפן װאקזאל האט זיך פאר מיר
 פארגעשטעלט א ײד פון לובלין״: ״איך בין שלמה ברענמאן.״
 אזױ װי בײ מיר אין צימער שלאפן זיבן לובלינער ױנגעלײט,

 װעסטו יזײן דער אכטער״...
ט מען נישט געקענט א א גאסטפרײנטלעכע אײנלאדונג ה  אז
 אפזאגן און כיבין אװעק אין זיין דירה, װעלכע איז באשטאנען
 פון אײן צימער. אױף דער פאדלאגע איז געװען אויסגעלײגט
 קאצן און שמאטעס, װאס א טײל האבן באװיזן נאך
 מיטצוברענגען פון פוילן, דאקעגן די אנדערע האבן זיך
 באגנוגנט מיטן ליגן אויף דער פײכטער, לײמענער פאדלאגע.
 נאר דאס האט װײניק געקימערט. דער עיקר, מיהאט געהאט א
 דאך איבערן קאפ, אפילו װען מיאיז געשלאפן אין אנטועכץ.
 איך האב דארט געפונען א וױנקל, אײן העלפט פונעם מאנטל,
 װעלכן איך האב נאך געהאט פון לובלין, האב איך זיך
 אונטערגעלײגט און מיט דער צװײטער העלפט זיך
 איבערגעדעקט - און אזוי אדורכגעשלאפן א סך נעכט. גאנץ
ט מען ?יך אויפגעהויבן און יעדער אײנער איז זיך א  פרי ה

 אװעק זײן װעג - װער צו דער ארבעט, װער צום האנדל.
ט א  נאר פאר אלעמען איז א מצװה צו דערצײלן, װי אזוי ה
 זיך אנגעהויבן דער ״ראמאן״ מיט ליבעלען און דערפירט אונידז

 בײדע צו דער חופה - מיט העכער 50 יאר צוריק.
 נאכן אפזײן א 6 װאכן בײ שלמה ברענמאן, איז ער א
 געװיסן טאג געקומען א הײם מיט צוױי שװעסטערן, ױנגע
ט געטראפן אויפן א  מײדלעך, לאהלע און ליבאלע, װעלכע ער ה
 װאקזאל, אזוי װי מיך. אויך די צװײ זענען נאר װאס געהאט
 געקומען פון דער פארשיקונג אױף סיביר, װי א סך טויזנטער
 פוילישע בירגער. קײן דזשאמבול איז דעמאלט געקומען די
 גאנצע משפחה - פיר קינדער מיט דער מאמען, פאר װעמען
ט געפינען א צימער אין שטאט. א געװיסן טאג זאגט א  שלמה ה
 צו מיר משה װאגנער: ״קום מיט מיר *צו די צוױי שװעסטערף.
 ער איז שוין געװען פארליבט אין לאהלען. דאקעגן ליבאלע איז
 נאר װאס געהאט צוריק געקומען פון א װײטער רײזע קײן
 סיביר, n איז געפארן אהין פארקויפן אנצוגן, וױיל די משפחה
 האט דאך געזוכט יפרנסה. נאר פון דער רײזע אין לובא קראנק
 געווארןי אויף מאלאריע. א װאך נאך דעם װי כיבין געװארן אן
 ״איינגײער״ אין זייער שטוב, האט איר מוטער, אין באגלײטונג
 פון א קוזין פון כעלעם, משה פלוג, מיך ארויס גערופן אין
 דרויסן און אן א סך רײד, גלײך דערקלערט: ״מיט מײנע
 טעכטער שלעפט מען זיך נישט ארום, מיװעט יזײ דערפאר
 בארײדן און ס׳װעט דערנאך זײן שװער צו טאן א שידוך. אדער

 געסט און די גאסטגעגערס אױף דער יוט העצמאות פײעדונג
 אודחים ומארהים גמסיבת ױם העצמאות

 איר האט חתונה, אדער איר גײט אײך געזונטערהײט״.
 סיאיז געװען ערב פסח. איך האב אויפמערקזאם
 אויסגעהערט לובאס מאמע, מײן צוקונפטיקע שוױגער, א
 שטילער, ערלעכער מענטש, צו װעמען איך האב •זיך באצויגן װי
 צו מײן אײגענער מאמען, וױיל בײדע האבן געהאט פיל ענלעכע
 כאראקטער־שטריכן. איך ענטפער איר, w נאך פסח איז די
 צייט פון ספירה, מיטאר נישט חתונה האבן, נאר אזוי וױ לובא
 איז א יתומה, מעג זי יא גײן אונטער דער חופה אין אזא צײט,
 צװישן פסח און שבועות און מיהאט אפגערעדט, w אין א וואך

 ארום שטעלט מען א חופה.
 איך האב אנגעשריבן די כתובה, א שכן האט געגעבן חופה
 וקידושין און אין דעם קלײנעם צימער, װי סיהאט געװוינט די
ט מען א  משפחה, בײ דער אנװעזנהייט פון א 12 מענטשן, ה
 אדורכגעפירט א יידישע חתונה כדת משה וישראל. די ישװיגער
 האט אפגעבאקן א לעקעך, פון א קילא װורשט און ברויט האט
 מען געמאכט סאנדװיטשן, אויך א האלבער ליטער בראנפן איז

 געװען...
 איצט הערט א געשיכטע װעגן לובאס חופה־קלײד מיט 50
 יאר צוריק. דאס איז געװען אירס א קלײד נאך פון פוילן, װאס
א געשעעניש -  n האט עס אין דער פרי אויסגעװאשן לכבוד אז
 און ארויסגעהאנגען אויסצוטרוקענען. נאר יענעם טאג האט
 גערעגנט - און ליבאלע איז געשטאנען אונטער דער חופה אין
 א נאס קלײד. דאקעגן איך בין געװען אנגעטאן אין אן אנצוג,
ט די שװיגער געהאלטן א  אבער נישט מיינעם. דעם בגד ה
 פארשלאסן אין א קופערט, זײט דעם אנטלויפן פון פױלן. יזי
 האט נאך אלץ געגלױבט, w איר ־זון, װאס איז געבליבן אין
 מערב אוקראינע, װעט א ליאדע טאג זיך באװײזן און זי װעט
 אים קאנען אנטקעגן טראגן זײן אנצוג... נאך דער חופה, האב
 איך דער שװיגער אפגעגעבן דאס מלבוש און זי האט עס װידער

 פארשלאסן אין קופערט.
 די ערשטע חתונה־נאכט בין איך געשלאפן אין א צװײט
 צימערל, אויף דער פאדלאגע און נישט געקענט זיך אויסטאן.
 נאר די שיך אראפגענומען פון די פיס. אויך צומארגנס האט זיך
 איבערגעחזרט דאס זעלבע. אויף דער דריטער ניאכט האב איך
 געזאגט דער שװיגער, אז איך װײס נישט צי איך האב *א פרוי
 און צי כיבין שוין טאקע א געהײראטער, אפילו אייצט, דרײ
 מעת־לעת נאך דער חופה. איז די שװיגער אװעק צומארגנס
 אויפן באזאר און פאר אונדז אײנגעקויפט אן אײזערן בעטל,
 װאס דאס איז געװען די שענסטע חתונה־מתנה, אויסער,

 פארשטײט זיך, איר ױנגע, שײנע טאכטער...



 סיאיז דעמאלט געװען א שװערע צײט, באזתדערס פאר די
 פליטים. מענטשן זענען געשטארבן פון הונגער און קראנקײטן.
 נאר אונדזער שטוב האט נישט געוװסט פון די אלע צרות. נאך
 13 חדשים איז געבױרן געװארן אונדזער עלטסטער זון,
 שלמהלע, װאס אח שוין הײנט *אלײן א •זײדע. דערנאך זענען
 געקומען אויף דער װעלט נאך צװײ זין - בינעם, אויפן נאמען
 פון מײן גאטזעליקן פאטער, דער צדיק בינעמל קאצקער פון

 לובלין. און א דריטער ־זון - פרעדי.
 האט דען װער פון אונדז, מיט א האלבן יארהונדערט צוריק,
 זיך גיעקענט פארשטעלן, m מײן פרוי און איך װעלן פײערן
 אונדזער ״גאלדענע חתונה״ אין תל־אביב, אין אן אײגענער,
 ײדישער מדינה, װעלכע דערגײט די טעג צו א בכבודיקן עלטער

- 45 יאר...
 נאכןי צוריק קומען אין דער אלטער הײם, אין יאר 1946, װען
 סיהאט •זיך ארויסגעװיזן אז די הײם איז פישטא און אויך אירע
 אײנוװינער - האט מען אלץ באדארפט אנהײבן פון בראשית.
 מעגן מיר הײנט זיץ גליקלעך און צופרידן מיט אונדזער שמחה
 און הארציק באדאנקען די אלע װאס באטײליקן זיך אין איר.
 נאר וױ באוװסט, װעט דאס אויך *יין די שמחה פון הונדערטער
ײ ז  און הונדערטער נײע עולים, װאס שוין העכער 2 יאר, װי
 געניסן פון בכבודיקע, זאטע מיטאגן אין ״בני ברית״ אין תל־
 אביב, אן אויפטו און איניציאטיװ יפון מײן פרוי לובא. און דאס
 װעט האבן א װײטערדיקן המשך. װײל אויסער אײער חתונה־
 געשאנק פאר דעם צװעק,(55 טױזנט דאלאר) - האט לובא
 באשלאסן צוצוגעבן נאך 5 טויזנט דאלאר, כדי װײטער

 דערקוױקן די הערצער פון די עולים.
 תודה רבה - און לחײם!

 לכבוד
 בית־הספר ״עלומים״

 חטיבת־הבינײם ברמת השרון
 לידי המנהלת אילנה דן

 ראשית הנני מודה לך על מכתבך ועל ההזמנה כדי למסור את
 הפרס לתלמידים. לדאבוני לא יכולתי להשתתף באירוע הנ״ל.
 הקשר האמיץ בין ױצאי קהילת לובלין וחטיבת־הבינײם

 עלומים נמשך.
 אנו מעונײנים שתלמידי בית־ספריכם יהױ נוכחים בצורה
 פעילה השנה באזכרה השנתית של קהילתנו, אשר תתקײם ב־
 1.12.93 בשעה 18.30, ברחי ויצמן 30 ת״א, באולם ״בית־המליף.
 בתודה מראש -
 מתתיהו הורן
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 מוצאי שבת דעם 1־טן מאי ה״י איז אין הילטאן־האטעל אין תל־
 אביב, פארגעקומען אן אײנדרוקספולער אװנט געװידמעט ײדיש־
 לשון, ײדישע לידער און מוזיק, אנגעפירט פון גאולה גל־עד פון רמת־
 השרון, די לײטערין פון דארטיקן פענסיאנערן־קלוב, וואס פירט
 פרײװיליק א קולטור־טעטיקײט. זי איז אויר א באדײטנדיקע זינגערין.
 אויף דעם אװנט אין ״הילטאן״ זענען געזונגעז געװארן הארציקע
 ײדישע לידער, באקאנטע פאלקס - לידער און עס זענען אויסגעפירט
 געװארן אויך מאנאלאגן און סקעטשן, װאס האבן ארויסגערופן גרויס
 געלעכטער בײם יפארזאמלטן עולם, װעלכער איז באשטאנען פון
 אנגעזעענע געסט - שרײבער, זשורגאליסטן, קולטור־און
 געזעלשאפטלעכע־טוער, װי אויר א צאל לובלינער לאנדסלײט, און
אח צום ו  ליבהאבער פון ײדישן װארט, װעלכע זענען אײגגעלאדן געו

 דאזיקן אװנט.
 * אזעלכע ײדיש - אװגטן קומען פאר יעדן חודש אין רמת־השרון,
 אונטער דער לײטונגיפון גאולה גל־עד. אײנעם פון אזעלכע אװנטן
 האבן בײגעוװינט די מיטבאזיצער פון הילטאן־האטעל, ה׳ משה קארן
 און זײן פרוי לובא, און זײ האבן פארבעטן די פרוי גאולה גל־עד יאון
 איר אנסאמבל אויפצוטרעטן אין ״הילטאן״. די קארנס האבן אויך

 צוגעשטעלט א פײנעם כיבוד פאר די אײנגעלאדענע געסט.
 דער אװנט האט געדויערט פון 8 ביז 12 אוו־גט און עס זענען
 אויפגעטראטן, װי שוין דערמאנט, פרוי גאולה גל־עד מיט געזאנג און
 ציפי - אקארדיאגיסטין; נתי - קלאװיר; קובי - קלארנעט. דנה מורל
 האט געזונגען אײניקע לידער בײ דער באגלײטונג פון רחל שקליאר.
 עס זעגען נאן־ אויפגעטראטן - משה ראזנבערג, ױכבד זױ און
 אנדערע. א באזונדערע אויפמערקזאמקײט האט ארויסגערופן דער

 אויפטריט פון ד״ר בר־אל פון בר־אילן אוניװערסיטעט.
 די באקאנטע זינגערין זשעני פײערמאן האט אויסגעפירט אײגיקע
 לידער און איז זײער װארעם אױפגענומען געװארן דוו־ד די

 פארזאמלטע.
 דער זשורנאליסט דוד שטאקפיש, פון דער לובליגער לאנדס־
 מאנשאפט און סעקרעטאר פון יידישן שרײבער־פאראײן אין ישראל,
 האט געדאנקט די גאסט־געבער משה און לובא קארן װי אויך די אלע,

 װאס זענען אויפגעטראטן אויף דעם אװנט.
עס איז געװען אןיאײנדרוקספולער אװנט און ס׳איז כדאי, אז  י

 אזעלכע אװנטן זאלן פארקומען אפט, אין פארשידענע שטעט אין
 לאנד.

 (״לעצטע גײעס׳/ תל־אביב)

ן פ מ א ל - ה כ ו נ ע ח נ ר ע פ ו 1 ק 8 ן 0 ע ק נ א ש ע  ג

פ י ל ו ע ע ײ ר נ א  פ
ל אביב לפיתוח״,  לובה קורן הידועה כתורמת נכבדה ל״קרן ת
 חילקה 180 חנוכױת נחושת, נרות חנוכה וסירורי תפילה, לעולים

 חדשים.
 לובה קורן, פועלת בעיקר להבטחת ארוחות חמות לעולים נזקקים
 ובעת שסעדו אלה את ארוחתם באולם של ״בני ברית״ בתל אביב היא

 הגישה להם את השי הנאה.
ל אביב שלמה להט  על תרומתה הײחודית הזו הודה לה ראש העיר ת
 וױ״ר הקרן שכתב לה כי העניקה משמעות מױחדת לחג החנוכה, חג

 האורים, לאותם עולים.

 (״הצפה״, 24.12.92)

עס  סיאיז נאך פארבליבן א קלײנע צאל קאפי
 פונעם בוך פון

 נאטעק אקערמאן
ן ע ג נ ו ר ע מ ד ע ר ד ע מ ל ג ו  ל

 160 ז״ז זכרונות פון דער אלטער הײם

: ס ע ר ד ם א ע ף ד י ר או ב ח ם מ ײ ן ב ע מ ו ק א  צו ב
Akerman, Marknadsvanen 183 34 Taby SVERIGE 
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נג פון דער קריסטלעכער קאפיטולע ״הארץ פאר ו  די אנערקענ
 הערצער״ אין לובלין - פאר סויקא באנק־ערליכמאן, דאטירט דעם
 15טן אױגוסט 1992, אונטערגעשריבן פון גלח באגוסלאװ װאלינסקי.

 איז דעם אנערקענונג־בריװ שרײבט ער צװ. אנד.:
 ״מיט דײן לעבן גיסטו א בײשפיל, אז ס׳איז מעגלעך א
 פארשטענדיקונג, פרײנטשאפט און טאלעראנץ צװישן פאלאקן און
נטלעכע פון ישראל, טוסטו זײ  ײזץ. באזוכנדיק פוילן מיט ײדישע ױג
 איבערװײזן דעם שװערן אמת פון דער אומקום־תקופה אין איר
 גאנצער קאמפליצירטקײט, און פאר אלעמען - װײט פון
 פאראורטײלן לגבי פאלאקן. זאל די אויסצײכענונג זײן אן

 עפנטלעכער כאװײז פון דײן גרויס הארץ...

: ס ק נ י , ל ן ב י ד או ל י ן ב פ ױ  א

Wielkie Serce 
oddane bliźnim 
w służbie ekumenizmu 

3/91/1992 

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże 
A ducha prawego odnów we mnie! 

/Psalm 51,12/ 

S a r a E r l i c h m a n - B a n k 
Izrael 

Kapituła Wyróżnienia ״Serce dla serc" działająca przy Kościele Polskokatolic-
kim ״Serce dla serc" w Lublinie przyznaje Czcigodnej Siostrze wyróżnienie 

 ."Serce dla serc״
Swoim życiem dajesz przykład, że jest możliwe porozumienie, przyjaźń i toleran-

cja między Polakami i Żydami. Przyjeżdżając z młodzieżą żydowską do Polski 
przekazujesz im trudną prawdę okresu zagłady w całej jej złożoności, a przede 
wszystkim w sposób daleki od uprzedzeń wobec Polaków. Wypełniasz polecenie 
Chrystusa: ״Tak niechaj świeci wasza światłość prze ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, kóry jest w niebie" (Mt 5,16). 

To wyróżnienie niech będzie publicznym ukazaniem Twojego Wielkiego Serca 
oddanego bliźnim w służbie ekumenizmu. 

W imieniu Kapituły Wyróżnienia 

 / '-Serce dla sercj״

Dziekan M̂fs 
ks.^Jfogftslam PKptyńskl \ 

Lublin,15.VIII. 1992.,̂ Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej 

 לײבל אבליגענהארץ באקומען
 צװײ אנלרקענונג־אויסצײכענונגען

 פאר סאציאלער און
 געזעלשאפטלעבער טעטיקײט

ל אבליגענהארץ איז הײ־יאר ב ײ  אונדזער קאמיטעט־מיטגליד ל
 געװארן אױסגעצײכנט מיט צװײ אנערקענונג־דיפלאמען:

 1) יקיר הסתדרות - פאר זײן בײשטײער צו פארסירן מיט
 איבערגעגענבנקײט און התמדה די װערטן פון דער הסתדרות און פון

 דער ארבעטער־באװעגוגג.
 2) תעודת הוקרה(אנערקעגונג־דאקומעגט) פאר זיץ װאלונטערער
 טעטיקײט לטובת די אלטע לײט אין דער געזעלשאפט, ארויסגעגעבן
 דורך דער שטאט־פארװאלטונג פון פתח־תקוה און פון דער

 ״געזעלשאפט פארן קשיש״.
 מיר באגריםן הארציק אונדזער חבר לײבל און װינטשן אים,
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בלעער ו ת פוו ל ח  נ
־ ן א מ ב י ל ר א ע ק י ו ן ס ו ך פ ו ם ב א  ד

ן ל ױ ן פ י ן א ע נ י ש ר ע ק - ד נ א  ב
 אין ביאליסטאקער פארלאג KAW איז אין פאריקז יאר דערשינען
 אין א פוילישער איבערזעצוגג דאס בוך פון אונדזער בת־עיר סויקא
 ערליכמאן־באנק ״בריװ פון גהינום״(איבערגעזעצט פון עברית ״בידי
 טמאים״, װאס איז דערשינען אין ישראל אין צװײ אויפלאגעס). ״בריװ
 פון גהינום״ שילדערן די איבערלעבונגען פון דער מחברין אין די

 שוידערלעכע מלחמה־יארן אין לובלין און אין װארשע.
 אויף די בילדער: דייהילע פונעם בוך.



 דער ״לובלינער פילם־כראניקער״
 מאטל טרײםטמאן

 בלומא און מאטל טרײסטמאן װאס וװינען אין מעלבורן,
 אויסטראליע, באזוכן גאנץ אפט מדינת יישראל און בײ יעדער באזוך,
 ברענגט ער מיט זיר מיט אקאמערא־פילם, װעלכער באגלײט זײ צו
 אלע לובלינער אונטערנעמונגען אין לאנד. בײ דער געלעגנהײט
 ״כאפט ער אראפ״ בילדער פון געשעענישן און אונטערנעמוגגען פון
 אונדזער לאנדסמאנשאפט. דערפאר װעט איר בײ טרײסטמאנען
 געפינען קאמפלעטע פילמען פון עטלעכע ױם העצמאות פײערונגען,
 װעלכע לובא און משה קארן האבן אײנגעארדנט אין תל־אביב פאר
 אונדזערע בנײעיר, װי אױך פילמען פון יערלעכע אזכרות אויפן בית
 הקברות אין גחלת יצחק, בײם מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין
 און מײדאנעק. זײז קאמערא האט ראס אלץ פילמירט מיט א סך
 אויפמערקזאמקײט און אחרױת. מאטל טרײסטמאן האט זיר ערלער

 פארדינט דעם נאמען ״לובלינער פילם־כראניקער״.
 לאמיר נאך צוגעבן, אז מאטעלע - װי מיר רופן אים מיט ליבשאפט
- איז היינט פון די געצײלטע טוער אין דער לובלינער
 לאנדםמאנשאפט אין מעלבורן. מיר װינטשן אים און זײן פרוי בלומא

 נאך א סך געזוגטע יארן.

 הזנ«רת זהבה ל«כגונברג
 בת עירנו זהבה, חברת קיבוץ עברון, נוסף לעיסוקיה בקיבוץ,
 מצײרת גם תמונות יפות ומענײנות. על כשרונה, ובמױחד על
 תערוכתה אחרונה, אנו קוראים בעלון ״דפים״ של קיבוץ עברון

ק ז. י ז ײ  שכתב א
 תערוכת צױרים חדשה של זהבה, מציגה במסגרת 15 תמונות,
 סיפור מרתק ומענײן. באמצעות צבע וקװים המתמשכים,
 במסלולים רבים ושונים, מבליטה •זהבה בהרכב עשיר ורב־גוני,
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 צוזאמען מיט צעשאן, זײן טרײער לעבנס־באגלײטערץ (אויר א
 קאמיטעט־מיטגלידערין פון דער לובלינער לאנדסמאגשאפט אין
 ישראל), נאן־ א סן־ גליקלעכע, בשותפותדיקע יארן, מיט געזונט - און

 ארבעט לטובת הכלל.



 קטעים מחײ יהודים בעײרות פולין, בין שתי מלחמות העולם.
 עבר, שנלקח מספר הזכרונות של הצײרת, בתאור אמנותי
 מעױין, המשקף בצורה חיה את רוח החײם החברתײם, צורה
 ותוכן הנמשכים דורות, אשר העבירו מדור לדור במסגרת
 החברה הדתיוז בפילין. מתוך יניקה מיסודות עמוקים,
 המשקפים תרבוװ חײם מױחדת במינה. במספר תמונות, מופיע
 הלבוש המױחד של המבוגרים. מצטרפים השטרײמל, העמידה,
 הריכוז ושמחװ החײם ומשרים על התערוכה אופי מױחד. כל
 װמונה בודדת משקפת קטע במסגרת האירועים המױחדים

 במסגרת רחבה של רוב הציבור בעײרה.
 הבנות הצעירות המבליטות את ײוזודן, ומעמדן בחברה בא
 לידי ביטוי בתערוכה, באמצעות הפסיכולוגית שלמראה
 הלבוש, שהיה בסיסי בחיצונױתם. שתי דמוױת בולטות
 בתערוכה - שתי נערות. האחת מדליקה נרות שבת ווזשנײה,
 דמות הכלה לקראװ החתונה, ונערה שלישית כשחלק של פניה
 גלױים, מצוײרים בכשרון בולט. אור ושמחה זרועים ואופפים
 את התערוכה כשלמות. ריקודים וכלי נגינה בידי הנגנים, שילוב

 של צורות וצבעים מתערבבים לשלמות הרמונית מושלמת.
 נאחל לזהבה המשך פורה.

 .״און פון לובלינער קינדער

ל ק י מ י ס א א , ד י נ ד ל כץ, ד״ר סי ר ת ס ע א ב א י ג : ד ס ט ב ע  פון ר
. י ר גיקאל ע ט כ א ד זײדעי משהלע פץ, ט ע  בנימין, ד

 אן אריגינעלע בר־מצוה פײערונג
 אין ירושלים

 ד״ר ניקאל אהאנא, די טאכטער פון אונדזערע בני־עיר אסתרל און
 משהלע כץ פון פאריז, האט צוזאמען מיט איר מאן ד״ר סידני, כירורג־
 פלאסטיקער, באשלאסן צו פײערן רי בר־מצװה פון זײער אײניקל
 בנימין, אויף א זײער אריגינעלן אופן - פארװאנדלען די דאזיקע
 שמחה אין א פרײד און הנאה פאר נאך דרײ משפחות עולים פון

י פיר בר־מצװה ט ד י א מ נ א ה ל א א ק י  ד״ר נ
ן ירושלים. ל ״לרום״ אי ע ט א ן ה ם אי י ר ו ח  ב

 פארשידענע לענדער. צומערשט - בײם כותל המערבי, רערנאו - בײ
 געדעקטע טישן אין האטעל ״לרום״, אין דער הויפטשטאט פון מדיגת

 ישראל.
 פיר קינדער: פון א משפחה עולים פון עטיאפיע, פון א משפחה פון
 רוסלאנד, פון א משפחה פון ארגענטינע, האבן צוזאמען מיט 350
 געסט און בעלי שמחה, די בר־מצװה בחורים, פארברענגט מיט מוזיק,
 געזאנג, טענץ און רײך געדעקטע טישן און דערמיט אויסגעדרוקט
 דעם קיבוץ גלוױת אין דער ײדישער מדינה און דעם בונד צװישן ײדן

 אין לאנד און אין אױסלאנד.
 די איניציאטארן פון אזא בשותפותדיקער פײערונג, ניקאל מיט איר
 מאן׳ האבן מיט זײער אויפטו באװיזן, אז צו דער בר מצוה שמחה פון
 זון, איז אויך א מצװה צוצונעמען װי שותפים, אויך בר־מצװה קינדער

 פון נײע עולים.
 װינטשן מיר אונדזערע לאנדםלײט אסתרל און משה כץ א סך נחת
 פון זײער אײניקל און באגריסן זײנע טאטע־מאמע פאר דעם שײנעם

 אויפטו אין ירושלים.
 אויף די בילדער: ניקאל (זינגט) מיט די פיר בר־מצװה ײנגלעך.

 פון רעכטס: די באבע אסתרל כץ׳ ר״ר אהאגא מיטן בר־מצװה בחור
 בנימין, משהלע כץ דער זײדע און די טאכטער ניקאל.

 יאלאנד זאבערמאן - רעזשיסערין
 פון פילם ^אין אירואן, דו אברהם״

 יאלאנד, די טאכטער פון אונדזערע בני־עיר מאניא און ױסף
 זאבערמאן, כאקאנטער געזעלשאפטלעכער טוער אין פאריז, האט
 רעזשיסירט און אויך איניצאירט א פילם, וועלכעד שילדערט די
 תקופה פון ערב דער שואה, אויף דער קאנװע פון איבערלעבונגען פון
 דעם 9־יאריקן אברהם, וואס שערט זין־ אפ רי פאות און אנטלויפט
 מיטן איװאנען, דעם ציגײנער ינגל פון זײן הײם אין ײדישן שטעטל.
 די צװײ ײנגלען־ זענען די העלדן פונעם פילם ״איר איװאן, דו
 אברהם״, דער ערשטער סוזשעט־פילם פון יאלאנדא זאבערמאן, װאס
 איז געװיזן געװארן אויפן פילם־פעסטיװאל אין ירושלים און דארט
 געװארן אויסגעצײכנט. דער פילם איז אויר דעמאנסטרירט געװארן
 אין פראנקרײה אין אנדערע ערטער און אויר געוױזן געװארן אויפן
 פעסטיװאל איו קאן׳ וװ ער האט זוכה געװען צו אויסגעצײכנטע

23 



 רעצענזיעס און אפשאצוגגען אין ״דזשערוסאלעם פאסט״, אין דער
 אינטערנאציאנאלער אויסגאבע פון ״העראלד טריבױן״ און אין דער

 העברעישעריפרעסע.
 יאלאנר איז געקומען צו דער פילם־מעדיא צופעליק, נאכן שטודירן
 אויפן אוניװערסיטעט עקאנאמיע און געשיכטע פון *קונסט. איר
 אנהײב זענעז געװען צװײ דאקומענטארע פילמעו, װאס האבן געהאט

 א שטארקן אפקלאנג אין פר״אנקרײך.

 אויפן בילד: יאלאנד זאבערמאן מיט אײנעם פון די העלדן פון איר
 פילם ״איר איװאן, דו אברהם״, דאס ציגײנער ײנגל, װאס שפילט די
 ראל פון ײדישן ײגגל אברהםי צו דעם צװעק האט ער זיך
 אויסגעלערנט רײדן ײדיש, אויף װיפל ס׳איז געװען נײטיק פארן

 פילם.

 און אין דער תל־אביבער ״נײע צײטונג״ פון 25.6.93, װערט
 דערצײלט אט־װאס:

 די מיטלשול ״תיכון עירוני א׳" -
 א צענטער פון ײדיש־טעטיקײט

 די שילער פון דער מיטלשול ״תיכון עירוני א׳" אין תל־אביב, װאס
 האבן פארענדיקט דעם לערניאר, מאכנדיק מאטורע אויו אין ײדיש־
 לימוד, האבן באקומען א שײנע מתנה - דאס נײ בוך פון פראפ׳ בר־אל
 ״ספר הצימוקים״(א בוך פון ראזשינקעס).*די מתנות האט עטאבלירט
 דער פאנד א״נ פון דוד און רבקה שטאקפיש, כדי צו דערמוטיקן דעם
 ײדיש־לימוד אין די שולן. דער שילער ברק שיפמאן האט אויך

 באקומען פונעם זעלבן פאנד א סטיפענדיע.

 ״תיכון עירוני א׳״ איז די אײנציקע מיטלשול אין תל־אביב, וװ
 שילער גרײטן זין־ אינעם ײדיש־לימוד צו דער מאטורע, און וװ ײדיש
 טעטיקײט װערט געפירט אין אן ענגן קאנטאקט מיטן ײדישן

 טעאטער.
 שושנה דומינםקי
 קאארדיגאטאר פון ײדיש־לימודים

• 

 בײ דער געלעגנהײט, האבן די קינדער פון רבקהלע און דוד
 שטאקפיש געבעטן אויסדריקן אן עפנטלעכן דאנק די אלע,
 װאס האבן מיט זייער באשטײערונג דערמעגלעכט דער

 פוכדאציע אנצוהײבן איר טעטיקײט.

 ״דער אויפטו פון קינדער״
 מיט אזא ״קאפ״ איז פארזען א קורצע גאטיץ אין דעצעמבער־נומער
 ״ישראל־שטימע״ 1992, אנגעשריבן פון ליטערארישן רעדאקטאר פון
 דער צײטונג, י.צ. שארגעל, פון װעלכער מיר נעמען ארויס א

 פראגמענט:
 געגרינדעט א ליטעראטור־פאנד א.נ. פון רבקה און דוד שטאקפיש.
 אונדזער רעדאקטאר ח׳ דוד שטאקפיש, װאס איז יארן־לאגגיטעטיק
 אין ישראל, געזעלשאפטלעך און שרײבעריש, איז אין א גוטער שעה
 געװארן אן אכציקער. װי דער שטײגער, װערט אזא דאטע געױמטובט
 בכבודיק, װי דער בעל הױבל האט זיר פארדינט• האבן אבער די
 געטרײע קינדער זײנע, צוזאמעןימיט דער פײנער מסיבה אינעם
 קאפע־הױז ״א פראפא״ אין רמת־גן אזוי אײנגעארדנט, אז די געבורט־
 דאטעס פון זײערע יטאטע־מאמע האבן אנגענומען גאר אן אנדערן

 ־ כאראקטער. זײ האבן עטאבלירט א ״פאנד צו דערמוטיקן די ײרישעי
 שפראך און קולטור אין ישראל א״נ פון דוד און רבקה שטאקפיש״. און
 װער עס װעט צו אט דעם פאגד צולײגן א דאלאר, א פעזע, א פראנק,

 צי א שקל - װעט דעם קרן פארגרעסערן און פארשטארקן.
 לײגן מיר צו אוגדזערע ברכות, װינטשן אים און זײן פרוי נאך א סך
 נחתדיקע יאיז• י.צ. שאד־געל

 דבקהלה ודוד שטוקפיש עס תעודת הקמת הקרן לעידוד
 ײדיש בישראל ע״י ילדיהם וחבריהם.

 רגקהלע און דוד שטאקפיש מיטן דיפלאם ױעגן דער
 פוכדאציע צו דעדמוטיקן ײדיש אץ ישראל, יעטאגלירט פון

 זײעדע קמדעד, משפחה און חבדים
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 שמהות בײ לובלינער

 בר־מצװה פון יעקב װייצעכפעלדס אייציקל אץ מיאמי־ביטש,
 מערץ 1992

 הגבד של יעקג ױיצנפלד במיאמײביטש הגיע למצײת
 גמאדס 1992

 גד־מצוה בירושליס של שני נפדים של אסתר וגדליהו פישמן
 מלוס־אנג׳לס

 גר־מצוה אין ירושלים פון אײניקל פון אסתד און גדליהו
 פישמאן פון לאסיאנזשעלעס

 גר־מצװה פון שרה און חיים שביט׳ס אײניקל אץ תל־אביג,
 אקטאבער 1993

 בר־מצוה של הגכד של שרה וחיים שגיט בתל־אביב, אוקטובר
1993 

 צוזאמענטרעף אץ לובלץ מיט
 פארשטײער פון דער ײדישער אגענץ

 אין לאקאל פונעם ״אנדענק־צימער״(געװ. בית־מדרש
 אויף לובארטאװסקע גאס) איז פארגעקומען א
 צוזאמענטרעף מיט פארשטײער פון דער ײדישער אגענץ
 אין װארשע. אלעקם קאטץ און מיכאל םאבעלמאן האבן
 באקענט די פארזאמלטע מיט דער טעטיקײט פון דער

 דאזיקער אינסטיטוציע.

 די ײדישע אגענץ (סובנות) פארנעמט זיך אויך מיט
 טוריםטיק־רײזעם און עמיגראציע קײן ישראל. די אגענץ
 פירט נישט קײן שום פראפאגאנדע־טעטיקײט. אלע
 פארמאליטעטן דערלײדיקט די ישראל־אמבאםאדע אין

 ווארשע.

 אין דער דיםקוסיע האבן די אנטײלנעמער בארירט די
 פראגע פון דערלערנען און דערקענען עברית. דאם איז
 װיכטיק פאר די, װעלכע קלויבן זיך צו באזוכן די מדינה
 אדער צו עמיגרירן. עם איז נויטיק צו ארגאניזירן קורסן,
 װײל די פאראינטערעםירונג איז גרוים - האבן
 אונטערגעשטראכן די דיסקוטאנטן. פרײנט כליעזשװא,
 װעלכער האט די אויפזיכט איבער דעם אנדענק־צימער

I T T 

 (אױפגעשטעלט מיט דער איניציאטיװ פון ד״ר װײס) האט
 דערקלערט, אז די באזדכער אינטערעםירן זיך זײער מיט

 לערנען עברית.

 אינעם צוזאמענטרעף האבן אנטײל גענומען א גרופע
 מיטגלידער פון דער געזעלשאפט פאר פױליש־ישראל
 פרײנטשאפט, מיטן פארזיצער אנדזשעי נאװאדװארסקי,
 װעלכער האט איבערגעגעבן, אז ער ארגאניזירט אפטע
 שמועסן מיט שול־ױגנט אין װעלכע ער בארירט ישראל־
 פראבלעמען. אױך דא אנטשײט דאס פראבלעם פון
 דערלערנען עברית. אין דער דאזיקער פראגע האבן זיך
 אויך ארויםגעזאגט ד״ר באקאלטשוק, אלטמאן, ד״ר
 מאטראשעק, דער אונטן אונטערגעשריבענער און

 אנדערע.

 בײ דער געלעגנהײט האבן די אנטײלנעמער באזוכט
 די פאטא־אויםשטעלונג װעגן אמאליקן ײדישן לעבן אין

 לובלין. *

 מאניש איזראלעוױטש
 (״דאס ײדישע װארט׳/ װארשע)
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 גאשט״ערמגען פארן ״קול לובלץ״
 אץ אמעריקאנער דאלארן

 משוהלע לעוױנסאן, ניס(פראנקרײך) 1000
 מאטל גארטענקדאוט, ניוײארק 500
 דוזשע װיעזשכאװסקי, בריסל 100
 ראובן ראסעט״סאן־פאולא 100
 שלמה מושקאט, ליל(פראנקרײך) 100
 גדליהו פישמאן, לאט־אנזשעלעט 100
 לובלמער לאנדסמאנשאפט, מאנטרעאל 100
 ױסף שנור׳ לאס־אמשעלעס 75
 פאלא מארגוליס, נױ־יארק 50
 פאמיליע האלבער, מיאמי 50
 צפורה און ײסף שפייזמאן, נױ־יארק 50
 פאמיליע װײצענפעלד, מיאמי 50
 ישראל טעמפעלדמעז/ בוענאס־אײרעס 40
 יצחק זהגי, פראנקפורט 36
 חײס גילדײער, טאראנטא 30
 לייבל זילגערג, בוענאס־אײרעס 30
 פאמיליע צװייקאפט, מאנטרעאל 25
 ױסף בױם, טאראנטא 25
 שמואל קאסמאן, בוענאס־אײרעס 20
 לאזער גאלדבוים, בוענאס־אײרעס 20
 אברהם געלדמאן, סאן־פראנציסקא 18
 קאפל מיזשדיצקי, בוענאס־אײרעס 10
 ניומה ניסענבויס, בוענאסיאײרעט 10
 חיים זאנדמאן, בוענאס־אײרעס 10
 אלגא גראדעל, בוענאס־אײרעס 10

 אץ דײטשישע מארק
 דגורה האלצקענער ז״ל, תל־אביב

 (פון א ירושה) 10000

 אץ קאנאדער דאלארן
 לובלמער און אומגעמט סאסײטי, טאראנטא500
 דאזא בױס, מאנטרעאל י ״ 100
 פעסע פאגעל, טאראנטא 30
 א. סלאמא, טאריאנטא 30

 אץ פראנצױזישע פראנקן
 פאדאימיקטע קינדער פון לוגלץ, פאריז 2500
 חגהלע קאריןישטערנבליץ, פאריז 2000

 טעשקע קארמאן־פארשטעטעה פאריז 500
 משה זאלצמאן, פאריז 100

 אץ שקלים(פון 50 שקל און מערער)
 לובא און משה קארן, תל־אביב

 (פאר נויטבאדערפטיקע משפחות) 2200
 אלתד לוסטמער, בת־ים 300
 רבקה גאלדבערג, חולװ 200
 אימס סרג, תל־אביב 150

 דוד מאנדלבוים, תל־אביב 150
 פאמיליע אלצטעד, רמת־גן 100
 טובה לאנגער, רמת־גן 100
 פרידה האכבוים, פתח־תקוה 100
 פאמיליע אלצטער, רמת־גן 100
 עװא אײזנקײט, נױ־יארק 100
 חײם שביט, רמת־גן 50
 חנה װאקסמאן, חולון 50
 ױסף פרייצד, תל־אביב 50
 אודה שחרװ־, תל־אביב 50
 משפחת טענענבוים, רמת־גן 50
 צפורה דסקל, מרחביה 50

 צוזאמענטרעפן װעגן וױדעא־פ<לם
 ״לובלץ - <רוע\ל<ם דיפ$1ץ״

 אויף דער פארבעטונג פון לובא און משה קארן, איז אין
 ״הילטאן״־האטעל תל־אביג פארגעקומען א צוזאמענטרעף פון
 א גרופע לאנדסל״ט פון ישראל און פון די תפוצות, פאר
 װעמען דוד שטאקפיש האט פארגעלײענט דעס סצענאר
 פמעם ױידעא־פילס ײעגן לובלין, ײאס װעדט געגרײט צו
 פארױאצדלען*א<ם אין קאסעטעס, װעלכע«עדער בן־עיר ײעט
 זיך קאנען אימשאפן. דער סצענאד איז פאדבוגדן מיט א 500
 בילדער, צייפענונגען און דאקומענטן, װעלכע נעמען ארוס

 דרײ תקופות: געשיכטע • אומקום • פאדאײביקונג.
 אין דעם אינפארמאטױון צוזאמענטרעף האבן זיד
 באטייליקט: פון אױסלאנד - קאפל מיזשדיצקי און שמואל
 קאסמאן (בוענאס־אײדעס), שלמה מושקאט (ליל), יצחק
 שנײדמאן (געטעבארג), סימא און שמואל מאנדעלסבערג,
 חיה און מארק ארטמאן, משה זאלצמאן, דבקהלע און דוד

 שטאקפיש, לוגא און משה קארן.
 נאפן באקענען זיך מיטן פארגעלײענטן טעקסט, א«ז
 פארגעקומען א מײנונג־אויסטויש, מיט א גאנצער ריי צוגאבי
 באמערקנגען בנוגע דעם איגהאלט אין פון געװיסע מאמענטן

 פון ײדישן לעבן אמאל.
 א צװייטער, ענלעכעד צוזאמענטרעף, איז פארגעקומען אץ
 חודש אוגוסט ה.י. א*ן פאריז, מיטן אנט״ל פון דער
 פדעזידענטץ פון די "פאראײניקטע קמדער פון לובלין׳/
 טעשקע קארמאןיפארשטעטעד; סעקרעטאר פון דער
 לאנדסמאנשאפט, משה זאלצמאן; די פארװאלטמג״
 מיטגלידערין חוה לעוױנגױם און פרוי סימאן. אױך פאר דעם
 קלענערן פארום (צוליב די זומער־װאקאנס), האבן דוד און
 רבקהלע שטאקפיש פארגעלײענט דעם סצענאד און נאך א דײ
 באמערקמגען פון די אנװעזנדיקע, האט מען זין געזעגנט מיטן
 געפיל, אז דער פראיעקט ײעט אוודאי רעאליזירט װערן

 אנהײב 1994.
 לויט דעם פלאן, ױעט דעד/ עדשטער ארויסלאז פונעס
 װידעא־פילם זיץ אין יידיש. די לאנדסמאנשאפטן אויף די
 ערטער, װעלן דאדפן ועאליזידן דעם פילם אין דער
 פראנצויזישער, ענגלישער, אדעד שפאנישער װערסיע. לאמיר

 האפן, אז דאס ױעט טאקע געשען.
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 בײ ד< לובלעער - פארגושעװער אץ פאר<ז
 משה זאלצמאן

ט ק א ־ ר ו ס ז ר י ע  ד

 די אנפירערשאפט פון די צװײ געזעלשאפטן איז געװען
 באזארגט פארן דערפאלג פון דער יערלעכער אזכרה, צוליב
 דעם געזונט־צושטאנד פון א גרויסער צאל מיטגלידער און
 זײערע שװעריקײטן ארויפצוגײן אויף די צוױי שטאק טרעפ
 אין זאל פון דער פעדעראציע. אבער דער גרויסער מאראליש־
 עטישער געפיל צו די קדושים, און •זײער 50סטע יארצײט, האט

 איבערגעוװיגן און פיל זענען געקומען צו דעם אזיכרה־אקטי
 נאכן אנצינדן די זעקס סימבאילישע ליכט, האט דער
w ,שרײבער פון די שורות דערמאנט אין זײן קורצן ארײנפיר 
 פראפי מאיר באלאבאן שילדערט אין •זײן בוך ״די ײדן־שטאט
 לובלין״ װי ״הויך צום הימל ציען זיך די טורעמס פון אירע
 אלטע קירכעס פון לובלין, און טיף, זײער טיף, צופוסנס פון
 שלאסבארג איז ארײנגעקװעטשט די אלטע לובלינער v5< און
 טיף, אין פײכטקײט און שמוץ, צװישן זומפן און בלאטעס,

 ארום דעם שלאסבארג, ליגט די לובלינער ײדן שטאט״.
 די דורות לאנגע געשיכטע פון די ײדן אין לובלין איז
 שטענדיק געװען אדורכגעזאפט מיט בלוט און פײן, בלבולים,
 פאגראמען, עקאנאמישע באיקאטן, פארשידענע געזעצן װאס

 האבן באגרענעצט דעם האנדל יאון מלאכה פאר ײדן.
 אבער די ײדישע פאלקס־עקשנות האט זיך געראנגלט מיט
 די ישװעריקײטן. נישטא אין פוילן נאך א שטאט װי לובלין,
 װאס זאל סימבאליזירן אלע אספעקטן פרן ײדישן אויפשטייג
 און אומקום. אין דער קרוין־שטאט פון פוילישן ײדנטום, האבן
 די נאציס אנגעהויבן פארװירקלעכן זײער געשפענסטיקע
 מארד־פלענער און 45.000 נפשות, צװישן •זײ 10.000 קינדער,
 האבן זײ אויסלגעמארדעט במשך פרן פיר יאר. די 50סטע
 יארצײט איז אויך צום אנדענק פון די 250.000 ײדן אין
 לובלינער געגנט, מיט אירע 14 פאװיאטאװע שטעט, װי: כעלם,
 זאמאשטש, בילגארײ, הרוביעשאװ און אנדערע שטעט און
 שטעטלעך, װי סיהאט געשריבן דער דיכטער אנטאני
 סלאנימסקי. ״שוין נישטא מער אין פוילן די געדיכטע ײדישע
 שטעטלעך. אין הרוביעשאװ און קארטשעװ איז לײדיק־שטיל.
 אומזיסט װאלסטו געזוכט אין די פענצטער דעם שײן פון
 שבתדיקע ליכטלעך, אומזיסט געװאלט הערן ס געזאנג פון די
 הילצערנע שילן. פארשווינדן די ײדישע ארעמקײט, ס איז שוין

 גאר נישט געבליבן״.
 אויך די ײדן אין בעלגיע, און פראנקרײך, האט די היטלער
 מארד־מאשין דערגרײכט. 227 לובלינער ײדן מיט 96 קינדער
 זענען פון פראנקרײך אומגעקומען אױף דעפארטאציע. זײ
 האבן פארגעשטעלט 80 פראצענט פון די לובלינער אין פאריז.
 12 לובלינער זענען דערשאסן געװארן פאר זײער אנטײל אין
 באװאפנטן װידערשטאנד. צװישן זײ - משה בלומענשטאק,
 דער ברודער און שװאגער פון רהשקע און מרדכי לערמאן•, ד״ר
 ױסף בורשטיױ, אליי׳י ייאלאך, דער מחיקער סאלעק באט.
 איך דערמאן דעם ברודער־זון פון גרױסן יצחק לײבוש פרץ -
 ױסף עפשטײן, װאס האט אנגעפירט מיט דעם װידערשטאנד

 ביז צו זיין װערן דערשאסן.

 אין דער סאמער פינצטערער נאכט, האט דער לובלינער
 דיכטער משה שולשטײן געשריבן: ״סיװעלן נאך רוישן גרינע
 בלעטער אויף אונדזער בוים דעם פארקװארטן״. די נבואה איז
 מקוים געװארן מיט דער אנטשטײאונג פון מדיכת ישראל. זאלן
 מיר מיט א הײליקן ציטער און ליבשאפט ארומרמגלען די

 ײדישע מדינה.
אס האט אפגעריכט די  דער חזן פון דער גרויסער שיל, אטי
 תפילות און מיט א סך עמאציע און געפיל געמאכט דעם אל

 מלא רחמים און געזאגט ״קדיש״ מיטן עולם.
ט אין א  דער זשורנאליסט, אונדזער בן־עיר מרדכי לערמאן ה
 זײן אינהאלטרײכן רעפעראט ארויסגעברענגט דעם חורבן
 לובלין ארן דאס פארגעדענקען איז דער אײביקער כוח פון
 ײדישן פאלק. אין תנ״ך װערט דאס װארט זכור דערמאנט 172
ט געטאן עמלק״. מיר האבן זוכה א  מאל. ״געדענק װאס דיר ה
 געווען נאך 2000 יאר צו דער אנטשטײאונג פון דער ײדישער
 מדינה, דערפאר װײל מיר האבן אלע יארן געדענקט דעם

 חורבן.
 דער רעדנער דערמאנט, m ער האט צוזאמען מיט אלטער
 זאבערמאן ז״ל געהערט צום השומר הצעיר אין לובלין. װיפל
 האבן מיר דעמאלט דיסקוטירט און אפגעשאצט דעם
 שװארצבארד־פראצעס, זײן נקמה נעמען אין פעטלורען פאר
 ײדן־פאגראמען איין אוקראינע. 54 יאר נאך דער קריסטאל־
 נאכט, דער אנהײג פון דער היטלעריסטישער מארד־מאשין,
 װאס איז פארגעקומען דעם 9טן נאװעמבער*, זאלן די
 פאשיסטישע באנדעס װײטער בושעװען יאין דײטשלאנדי און
 בײ אונדז, אין דעמאקראטישן פראנקרײך װאקסט צום
 באדויערן דער אײנפלוס פון דער אנטיסעמיטיש

 שאװיניסטישער פארטײ פון לעפען.
 אונזער דור װאס האט איבערגעלעבט דעם שרעקלעכן
 חורבן, האט געהאט די זכיה צו דערלעבן די אנטשטײאונג פון
 דער ײדישער מדינה. דאס ײדישע פאלק איז מער נישט הפקר.
>n קײן שיפן מיט ײדן וועלן זיך מער נישט בעטן, מיןאל 
 ארײנלאזן װען אלע גרענעצן זענען געװען פארמאכט. זינט זײ
 מדינה אנטשטײאונג, האבן העכער צװײ מיליאן עולה געװען
 פון די לענדער פון געװעזענעם ראטנפארבאנד, װאס שװיבלט
 מיט קעגמײטיקער פעלקער־שנאה. אין דער ערשעטר רײ -

 קעגן ײדן•
ט געלײענט דאס ליד א  די טאלאנטפולע מילכה שולשטײן ה
 פון דיכטער משה שולשטײן ז״ל ״כיהאב געזען א בארג״. דער
ט א  פארזיצער פון דער פאלקס־אקציע, ױסף זאבערמאן ה
 אינפארמירט װעגן דער מצבה אין יד־ושם פון די לובלינער
 קדושים און געזאגט, אז די לובלינער דארפן פארן זי באזוכן.
 מיט דער מעלדונג פון פארזיצער װעגן דעם קומענדיקן
 באנקעם דעם 20טן דעצעמבער פון די געזעלשאפטןיפארטשעװ

ח די אזכרה געשלאסן געװארן.  און לובלין, א

ה ב י ם מ ־ פ י ד ו ע פ ל ו פ ם ק ו ר ד נ ײ  א

 דער פורים־צחאמענטרעף װערט אויך בײ אונדז אויסגענוצט
 אויף איכפארמירן װעגן דער יערלעכער טעטיקייט. דער
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 שרײבער פון די שורות באגריסט די מיטגלידער פון די
 געזעלשאפטן, װעלכע זענען געקומען אפצײכענען דעם
 טראדיציאנעלן ױם־טוב און גיט איבער װעגן די צוױי
 געלונגענע אונטערנעמונגען, װאס מיר האבן הײ־יאר
 אדורכגעפירט: דעם יזכור־אקט צו די 50 יאר פון אומקום פון
 דער ײדישער באפעלקערונג אין די צװי קהילות און דעם
 יערלעכן באנקעט און צוגרײטונג צום הײ־יאריקן פורים ױם
 טוב. ער באגריסט די אונטערנעמונג־קאמיסיע: משהילע
 ראזענבלום, ױסף טאבער און אנאטאל בינשטאק, שיקט
 איבער א רפואה שלמה די גרויסע צאל קראנקע פון אונדזערע
 געזעלשאפטן און לאנדסלײט, װאס געפינען זיך אין די עלטער־

 הײמען.

 איך דערמאן, w אין אונדזערע געבוירן־שטעט האט מען פורים
 געפײערט אין די אײגענע הײמען. מען פלעגט דעם טאג געבן א
 סך צדקה. אין דער איצטיקער צײט פייערן מיר דער ױם טוב
 קאלעקטיװ. איז אויך נארמאל m די יערלעכע אקציע פארן
 פאראײניקטן פאנד פראקלאמירן מיר אויף דעם הײנטיקן
 ױם־טוב. פאר דער אקציע פארן יאר 1992 האבן מיר געזאמלט
' 58 מנדבים. די ײ  12 מיליאן 250.000 אלטע פראנק ב
 באשטײערונגען פארן פאראײניקטן פאנד גײט 40% פארן היגן
 ישוב, די גרעסטע טײל גײט פאר דער דערציאונג פון שאפן
 ײדישע שולן. פון 1970 ביז הײ־יאר, זענען געשאפן געװארן 24
 ײדישע שולן. אויב אין 1950 האבן געלערנט אין זײ 450 שילער,
 איז אין 1992 זײער צאל דערגאנגען ביז 18.400. דאס
 אויפבויען די ײדישע שולן במשך פון די יארן, האט געקאסט 70
 מיליאן פראנק. כמעט 20.000 ײדן קומען אן ניאך הילף, דאס
 זענען עלטערע מענטשן, קאליקעס, װאס מען דארף זײ העלפן.
 פון מגבית, װאס 60% גײט פאר ישראל, איז דער עיקר פאר
 העלפן די עטיאפישע און רוסישע עולים. די לעצטע צװײ יאר

 זענען געקומען אין לאנד ארײן 350.000 עולים.
 הײנט האבן מיר אנגעהויבן די אקציע פארן יאר 1993. ס׳האט
 ארײנגעברענגט די ערשטע סומע פון 20.000 נײע פראנק. מיר
 דריקן אויס אנערקענונג די אקטיװע זאמלער פון דער
 לובלינער געזעלשאפט: פײגעלע זאבערמאן און טעשקע
 פארשטעטער־קארמאן. מיר וױנטשן זיך, m די אקציע פאר
 1993 זאל מינימום דערגרײכן אזוי װי דאס פאריקע יאר. דעם

 פליכט דארף פילן יעדער מיטגליד פון דער געיזעלשאפט.
• 

 דער פערזענלעכער צוזאמענשטעל פון דער לובלינער
 געזעלשאפט בײם הײנטיקן טאג איז.• 26 פארלעך און 58

 אלמנס און אלמנות, צתאמען 110 פערזאן. דער קאמיטעט פון
 דער לובלינער געזעלשאפט האט באשטימט פון דער קאסע צו
 שטיצן די ײדישע געזעלשאפטלעכע אינסטוטיציעס: 4500
 פראנק פאר דער אײנציקער ײדישער טאג־צײטונג אין
 אײראפע ״אומער װארט״; 4000 פראנק פאר דער פעדעראציע
 פון די ײדישע געזעלשאפטן, 3000 פראנק פארן פארבאנד;
 2500 פראנק פארן מעמאריאל פון ײדישן מארטירער; 2500
 פראנק פארן ״קול לובליף, װאס דערשײנט אין תל־אביב. פאר
 דער אקציע פאר ישראל - 10.000 פראנק. די באשטימונג פון
 אויסטײלן די באשטײערונגען, שפיגלט אפ אונדזער
 פארבינדונג מיטן גאנצן יידישן ישוב און מיט מדינת ישראל.
 דערביי דריקן מיר אויס אנערקענונג דער איבערגעגעבענער
 קאסירקע פון דער געזעלשאפט, דינהילע ראטשטײן װאס היט
 די אינטערעסן פון דער לאנדסמאנשאפט װי א געטרײע מאמע.
 די אײנטאגיקע אסתר המלכה, אונדזער פארזיצערין טעשקע
 קארמאן־פארשטעטער רעדט װעגן דער היסטארישער
 באדײטונג פון פורים ױם טוב אויף דער קאנװע פון מגילת
 אסתר. מיר האבן זיך געפרײט מיט דעם וואס אונדזערע אור־
 אור־עלטערן האבן זיך געראטעװעט פון המנען װאס האט
 געפלאנט אומצוברענגען דאס ײדישע פאלק, אבער די המן־
 פײנטשאפט צו ײדן איז אין אלע צײטן און אלע דורות. דער
 נאמען המן איז געװארן א סימבאל פון ײדן־פײנטשאפט. דער
 מאדערנער המן, היטער, האט באוויזן מיט •זײנע מערדערלעכע
 מיטהעלפער אויסצומארדן א דריטל פון ײדישן פאלק. אין דער
 איצטיקער צײט זענען מיר עדות פון דעם וװקס פון שאװינטם
 און אנטיסעמיטיזם. אין דעם זעלבן לאנד פון דעם
 היסטארישן המן, װאס רופט זיך היינט איראן, איז געװארן
 דער צענטער פון יידן־שנאה, און גאר באזונדערס שטײט זײ

 אין האלדז די קלײנע מדינת ישראל.
 דער קאמיטעט־מיטגליד משהילה ראזענבלום האט מיט א סך
 עמאציע איבערגעגעבן, m ער מיט זײן פרוי ראשעל האבן
 באשלאסן צו פלאנצן 100 בײמער לעבן ירושלים, דורכן קרן
 קימת. ער האט שוין דאס געלט אײנגעצאלט און רופט אנדערע

 מיטגלידער זאלן נאכטאן דעם בײשפיל.
 נאכן טועם זיין די צוגעגרײטע המן־טאשן און פרוכטן, האט
 דער •זינגער איזאק מענטליק מיטן פיאניסט עריק לאנג, געגעיבן
 א געזאנג־קאנצערט װאס דער עולם האט מיט גרויס
 באגײסטערונג אויפגענומען, ממש נישט אראפגעלאזט פון דער
 סצענע. מיטן געזאנג פון דער ״התקוה׳; האט •זיך פייערלעך
 געשלאסן דער פראגראם פון דעם איינדרוקספולן פורים ױם־

 טוב ביי די פארטשעװער און לובלינער געזעלשאפטן.

! ט ״ ל ס ד נ א  טײערע ל
 מיט אײער ארײנשיקן א בכבודיקע באשטײערונג פארן ״קול
 לובליף/ װעט איר פארזיכערן דאס דערשײנען פון נומער 30 פון

 אונדזער אויסגאבע.
 30 נומערן ״קול לובליף איז א ױבל אויסגאבע - און מיר װעלן גערן
 אפדרוקן באריכטן פון אונדזערע לאנדסמאנשאפטן־
 ארגאניזאציעס אין די לענדער, וװ ס׳איז דא װאס צו דערצײלן.

 לייגט דאס נישט אפ אויף שפעטער!
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: ז ד מ ט א ב ײ ר ן ש ע  מ

 חיים גילדי1ער, טאראנטא
 T T ז

 ... װען הײנטיקן זומער, זענען אויפן
 לבנוגער פראנט אױסגעבראכן שארפע
 איגצידענטן צווישן די צה״ל־כוחות און די
 טעראדיסטן, איז דער ראדיא ״ײדישע
 שטונדע״ אין טאראנטא ארויס מיט אן אפעל
 צו שטיצן דעם ועד למען החײל בישראל
 (The Association for Soldiers of Israel) װאס
 האט באוױגן אײניקע לובלינער ײדן אין
 שטאט צו געמען אויף זיק די איגיציאטיװ און
 אנהײב חודש יולי, שיקן א װענדונג צו
 אוגדזערע בגי־עיר. דער בריװ האט געגעבן
 פאזיטיװע רעזולטאטן. ס׳איז * געזאמלט
 געװארן די סומע פון 2.033 דאלאר. מיר
 דאנקען אלע אנטײלנעמערס *אין דער

 אקציע.

 קאפל מיזשריצקי,
 בוענאס־איירעס

 דערהאלטן 7 זשורנאלן פון ״קול
 לובליף. א טײל האב איך שוין
 פארשפרײט און מיר איז נאך געבליבן
 צװײ נומערן צו פארטײלן און אײנמאנען
 געלט. w איך װעל זײן אין ישראל, וועל
 איך שוין אפגעבן די סומע. דער זשורנאל,
 װי שטענדיק, אינהאלטרײך,
 אינטערעסאנט און ברענגט די לובלינער
 א דערמאנונג פון זײער אלטער הײם. א
 שאד, װאס דארט איז געשריבן, m סיקען
 זײן, m דאס איז דער לעצטער נומער.
 לאמיר האפן, w דאס װעט ניט געשען.

 װעגן דער פונדאציע צו דערמוטיקן
 ײדיש אין ישראל, איז דאס באמת א
 שײנער אויפטו פון די קינדער פון
 רבקהלע און דוד שטאקפיש און איך בין
 זיכער, w דאס װעט זײן א

 פאראײביקונג אויף דורות.
 דעם 9טן אפריל פאר איך ארויס קײן
 װארשע, איך װעל זײן עטלעכע טעג אין
 לובלין אוך שפעטער - אויף די
 אונטערנעמונגען צום 50טן יארטאג פון
 אויפשטאנד אין װארשעװער געטא. איך
 דענק אויך צו באזוכן טרעבלינקע,
 קראקע און אוישװיץ. דאנערשטיק, דעם
 22.4, װעל איך אנקומען קײן תל־אביב.
 גוט װאס דו היאסט מיר געשריבן װעגן
 דעם ױםטוב װאס לובה און משה קארן
 ארדענען אײן דעם 25.4, אין דער נאכט
 פון ױם העצמאות. װי שטענדיק, װעט
 מען זיך פרײען צוזאמען און זען מיט א

 סך לובלינער, װי אױך אנטײל נעמען אין
 די פײערונגען פון 45טן יאר פון מדיכת
 ישראל. סיאיז געװען א נס, װאס אונדזער

 דור האט דאס דערלעבט.
 אין די טעג װאס איך װעל זײן אין
 ישראל, װעט דער יפארבאנד פון פוילישע
 ײדן אין ארגענטינע, פלאנצן א װאלד פון
 קרן קײמת, אויפן װעג פון תל־אביב־
 ירושלים, אין אנדענק פון
 אויסגעמארדעטן פױלישן ײדנטום. איך
 לאד אײך אײן באצײטנס צו דעם
 דאזיקן אקט. װעגן דעם װעלן מיר

 שמועסן, װען איך װעל זײן אין לאנד.
 סיאיז געװארן א יאר, װי איטקע איז
 נישטא. מיר זענען געװען אויפן בית
 עולם, געזאגט קדיש און אװעקגעגאנגען
 טרויעריקע. װאס קען מען טאן, אזוי איז

 דאס לעבן.
• • • 

 טעשקע קארמאן־
 פארשטעטער, פאריז

 מײן טײערע גיטעלע,
 אין דעם שײנעם וױנקעלע אין די
 בערג, נישט װייט פון נױ־יארק, האב איך
 זיך אפגערוט 10 טעג אין א פײנעם
 ײדישן פענסיאן, אין א גוטער
 אטמאספער. אנגענומען פרישע כוחות,
 נאך די אומדערטרעגלעכע היצן אין נױ־

 יארק.
 כיהאב אנטײל גענומען אין א
 פאמיליע־שמחה - מײן שװעגערין און
 איר מאן האבן חתונה געמאכט אן
 אײניקל. זײ רינגלען מיך ארום מיט א
 סך ליבשאפט און טוען אלץ צו

 פארשאפן פארגעניגן.
 כיהאב באזוכט דעם האלאקאסט־
 מוזעאום, װעמענס פײערלעכע
 דערעפענונג איז איצט פארגעקומען נאך
 13 יאר צוגרײטונגען. מירופט עס ״בר־
 מצװה״, אונטער דער אנפירונג פון אלי
 װיזעל. דער פרעזידענט האט צוגעטיילט
 א בכבודיקן ארט אין דער הויפטשטאט
 פון די פאראײניקטע שטאטן -

 װאשינגטאן.
 די שארית הפליטה - די געװעזענע
 ײדישע קאצעטלער און פארטיזאנער,
 האבן ברײט געעפנט די הערצער און די
 באנק־קאנטעס פארן האלאקאסט
 מוזעאום אין װאשינגטאן און געשאפן א
 פאנד פון 168 מיליאן דאלאר. אײנער פון
 די שפענדער - א גרויסער ײדישער גביר

- האט זיך באשטײערט מיט זעקס
 מיליאן דאלאר - סימבאליש, צום
 אנדעכק פון די זעקס מיליאן קדושים,
 אומגעבראכטע דורך די נאצישע

 מערדער.
 כיהאב נאכן באזוך פארלאזט דעם
 מחעאום אן אויפגעטרײסלטע פון זײן
 רײכן אינהאלט און
 אריסערגעװײנלעכער קאנסטרוקציע.
 אײנער פון די פילצאליקע זאלן אויפן
 פערטן שטאק, האט יאויף מיר געמאכט
 א שטארקןי אײנדרוק און אויפגעװעקט
 דערינערונגען - דער זאל מיטן בארג פון
 שיך, מיטן ליד(אין אריגינאל אין ײדיש)
 פון דעם פאעט משה שולשטײן -
 אונדזער אומפארגעסלעכער לאנדסמאן.
ע עדות, ס צ ע  ״מיר זענען שיך, מיר זענען די ל

 נ׳ויר זענען שיך פון א׳יניקלעך און ז״דעס,
. ם א ד ר ע ט ס מ , פאריז, א  פון פראג

ף און א 0  און ווײל מיר זענען בלויז פון ש
 לעדער,

 און נישנו פון בלום און פל״ש
0 יעדער געמי0ן דעם גהינום־פלאם־. א  ה

 יא, מײן טײערע גיטעלע, דאס ליד איז
 אומשטערבלעך און טיף אײנגעקריצט

 אין אונדזער זכרון און הארץ.
 דאס װאס איך האב געזען אין
 װאשיינגטאןי, און דאס װאס די ײדן פון
 אמעריקע האבן רעיאליזירט - שטײגט
 איבער אלע מוזעאומס װאס כ׳האב

 געהאט די מעגלעכקײט צו באזוכן.
 פארבלײב מיר געזונט און שטארק
 אין װי שטענדיק, פול מיט אײנפאלן און

 איניציאטיװן.
 צום וױדערזען אין פאריז. הארציקע
 גרוסן פאר דײנע ליבע קינדער און

 אײניקלעך.

• • • 

 פאלא מארגוליט־דרײבלאט,
 נױ־יארק

 ליבער דוד,
 איך האב דערהאלטן דײן לעצטן
 בריװ און איך האב זיך א ביסל
 פארשפעטיקט מיטן ענטפער. איך בין
 נאר װאס צוריק געקומען פון מײנע
 קינדער. איך בין דארט געװען די ערשטע

 צווײ טעג פסח.
 איך האב געבעטן מײן זון, ער זאל מיר
 פארזארגן א טשעק פאר 20 דאלאר. איך
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 לײג עס ארײן אין בריװ. איך בעט דיר,
 שרײב ענטפער.

 איך האף, m מײן בריװ װעט אײך
 טרעפן בײם בעסטן געזונט.

 איך, מײנע ליבע, צופיל װארטן קען
 איך נישט. איך װער 85 יאר און לעב נאך

 אלץ מיט האפענונג.
• • • 

 יעקב װײצענפעלד, מיאמי
 ליבע פרײנד•

 איר זאלט מיר אנטשולדיקן, װאס
 איך שרײב אזוי װייניק, װײל איך האבצו

 טאן מיט די אויגן.
 איך שיק א פאטא פון מײן אײניקלס
 בר־מצװה. דאס איז װי מייו קינד, אזוי,

 m מען דארףי האבן נחת פון אלע.
 איך שיק אײךי 50 דאלאר פארן ״קול
 לובליף, װײל דער לובלינער אנדענק

 האלט מיך אויף בײם לעבן.
 זײט געזונט און לאזט גרוסן אלע

 לובלינער

• • • 

; טאראנטא ם ױ ף ב ס  ױ
 ליבע פרײנט און לאנדסלײט!

 מיר לײגן בײ א טשעק פון 25 דאלאר
 פארן ״קול לובלין״. זעצט װײטער פאר
 אײער גוטע ארבעט. סיאיז זײער א
 געראטענער ״זשורנאלי/ מיר דערװיסן
 זיך פארשידענע זאכן פון די
 באשרײבונגען. מיר לעבן א סך מאל
 איבער די צײטן אין דער אלטער הײם -

 פריידן און אויך לײדן.
 סיאיז געװארן א יאר, װי מײן ברודער
 איז אװעק און איצט איז אויך מײן
 שװעגערין לובא אװעק אין דער
n אײביקײט. עס װערט צװײ חדשים, װי 
 איז שוין נישטא. אונדזערע רײען װערן

 שיטערער.
 אזוי װי עס גײט צו א ניי יאר, װינטשן
 מיר אײך געזונט און שלום אין ישראל

 • • • און אויף דער גאנצער װעלט.

 ײסף שנור, לאס־אנזשעלעס
 איך דאנק דעם לובלינער קאמיטעט
 פארן שיקן מיר דעם ״קול לובלין״ נומער
 28. דער נומער איז יזײער אינטערעסאנט,
 מידערוװסט זיך פון אונדזערע לובלינער
 איבער דער גאנצער װעלט, פון •זײערע

 באשרײבונגען און איבערלעבונגען.
 איך באגריס אברהם און רוזשקע
 צװײקאפט(רחל שאבאזאן) צו יזײער 50
 יעריקע ״אניװערסערי״. איך װינטש זײ צו
 דערלעבן א סך יארן צוזאמען, אין

 געזונט און גליק.

 גלײכצײטיק באגריס איך דוד
 שטאקפיש פארן באקומען דעם לײב
 מלאך פרײז. איך װינטש אים נאך א סך
 יארן צו זײן אקטיװ און צו באקומען א

 סך פרעמיעס.
 סיאיז גוט צו הערן, w אונדזערע

 לובלינער לעבן •זיך אויס אין פרײדן.
m ,מיר טוט לײד, װאס איר שרײבט 
 סיקען ןײן m דער דאזיקער נומער איז
 דער לעצטער. לויט מײנע באדינגונגען,
 שיק איך 75 דאלאר פאר ״קול לובלץ״
 און זאלן זיך אונדזערע לובלינער
 באמיען, w די אויסגאבע זאל

 דערשײנען.
 לײדער, פון אונדזערע לובלינער אין
 לאס־אנדזשעלעס, האב איך נישט צו פיל
 צו שרײבן. מיר טרעפן זיך אויף שמחות.
 לעצטנס האבן מיר געהאט א גאסט פון
- יאסקע בוים איז געקומען  טאראנטאי
 צו לײזער האבער אייניקלס בר מצװה.
 זאלן זיין שמחות בײ ײדן און בײ

 אונדזערע לובלינער.
 • • • הארציקע גרוסן פאר אלע לובלינער.

 גדליהו פישמאן;
 לאס־אנזשעלעס

 חשובער פרײנד דוד און פאמיליע,
 דאס שרײבט גדליה פישמאן.
 ערשטנס, דאנק איך פארן ״קול לובליף,
 װעלכער איז •זייער אינטערעסאנט און
 דערמאנט די ױנגע יארן אין לובלין.
 גלײכצײטיק גראטוליר איך דיר פארן
 באקומען די לײב מלאך פרעמיע. איך
 װינטש דיר א סך געזונטע יארן און זײן
 טעטיק אין געזעלשאפטלעכער ארבעט.
 איך האף, אז אין אויגוסט װעל איך
 •זײן אין ישראל. מיר פײערן די בר־מצװת
 פון אונדזערע צװײ אײניקלעך אין
 ירושלים. זאלן זײן שמחות בײ ײדן און

 זאל •זײן שטיל און שלום אין ישראל.
 י איצט דוד בעט איך דיר, װען איך װעל
 קומען קײן ישראל װעל איך זין שטעלן
 אין קאנטאקט מיט דיר און דײן פרוי, צו
 װערן אײנגעלאדן צו אונדזער שמחה, װי
 אויך ןאלסט פארבעטן אין מײן נאמען
 די לובלינער, װאס דו פארשטײסט

 אײנצולאדן.
 איך שיק א טשעק אויף 100 דאלאר

 פארן ״קול לובלין״
• • • 

 אבע סלאמא; טאראנטא
 טייערע פרײנט,

 איך שיק מײן באשײדענע, יערלעכע
 באשטײערונג פארן ״קול לובלין״ און צו
 אונדזער נײעם יאר, װינטש איך אלע

 לובלינער אין ישראל און אין דער
 צעשפרײטקײט א געזונט און גליקלעך
 יאר פון שלום. גײט נאך אן א סך יארן

 מיטן ארויסגעבן דעם ״קול לובלין״. *
 לײדער, װערט אומעטיק אויפן
 הארצן, עס גײען אװעק אין דער
 אײביקײט יזײער װערטפולע, לובלינער
 מענטשן. בײ אונדז אין קאנאדע איז דעם
 זומער, אין חודש ױלי, געשטארבן דער
 לעצטער פון דער באקאנטערילובלינער
 משפחה - חיים ניסענבוים.
 געזעלשאפטלעכער טוער פון פאר
 מלחמהדיקן לובלין, פירער פון דער
 בונדישער ױגנט־באװעגונג, װי אױך
 אקטיװ אין דער לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין מאנטרעאל און
 אין ארבעטער רינג. מיװאלט געקענט
 אנשרײבן א גרויסן בוך װעגן די
 טעטיקייטן פון דער משפחה ניסענבוים,
 ספעציעל װעגן חײםיען. כבוד זײן

 אנדענק.
 מײן שװעסטער פעסע פאגעל, שיקט
 אויך א געלט־איבערװײזונג אויף 30
 דאלאר און n בעט שיקן דעם ״קול

 לובלין״ אויף איר אדרעס.
• • • 

 מאטל און בלומא
, מעלבורן ן א מ ט ס ײ ר  ט

 ליבע פרײנד,
 דער ערשטער געדאנק בײ מיר איז -
 צו קומען קײן ישראל און אײך טרעפן

 געזונט.
 און דער צװײטער וװנטש - צו פרײען
 זיך מיט אײך אויף שמחות. בײ אונדז איז
 אין בעסטן ארדענונג און אונדזער
 וװנטש איז צו הערן פון אײך דאס זעלבע.
 אין דעם לעצטן ברױו האב איך און
 בלומה געשעפט נחת פון דעם װאס דו
 און רבקהילע האבן געהאט א פארגעניגן
 פון דער קאסעטע װאס איך האב
 געמאכט. איך גלױב w דײנע קינדער און
 אײניקלעך װעלן אויך האבן א

 פארגעניגן פון באבע־זײדע.
 דו שיקסט מיר בריװ פארן פרײנד
 גאלדבאנד. װען איך האב דערהאלטן
 דעם בריװ איז גאלדבאנד שוין נישט
 געװען בײם קלארן געדאנק און סיאיז
 שוין נישט געװען װעמען דעם בריװ
 איבערצוגעבן. מיט א צײט צוריק איז ער
 אװעק אין דער אײביקײט און זײן ־זון
 האט צוגעזאגט צו קויפן אן אמבולאנס
 פארן מגן דוד אדום אין ישראל. איך
 האף אז דאס װעט װערן פארװירקלעכט.
 איך גלויב, m גאט װעט געבן געזונט
 װעלן מיר •זיך זען פסח 1994 אין ישראל.
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 אין טיפן צער און טרויער זענען מיר מודיע װעגן דער פטירה פון אונדזערע
 בני־עיר אין לעצטן יאה טיפער מיטגעפיל און טרײסט די פאריתומטע משפחות.

 איר זאלט מער נישט װיםן פון קײן צער•
ט א״ב) י ו פגעשטעלט ל י ו נ  (ו־י רשימה איז צו

ל אובליגנהרץ(גיבוץ) ו־ל ח  ר
 אחותי היקרה רחל אובליגנהרץ (גיברץ)
 נפטרה ב־31 במאי 1993, ממחלה ממארת.
 רחל נולדה בלובלין בשנת 1934 ובפרוץ
 מלחמת העולם השנײה, היתה ילדה בת 5.
 למרות שרק עד גיל 9 חײתה בלובלין, היא
 חשה קירבה גדולה לעיר לובלין. היא לא
 החמיצה כמעט אף פעם את האירועים, אשר
 אורגנו ע״י ועד לובלין. תמיד הגיעה לכל
 האזכרות השנתױת, למרות שהיא לא הכירה
 כמעט אף אחד מתושבי העיר, המבוגרים
 ױתר. בזמן המלחמה היא היתה עם כל
 המשפחה שלנו בגיטו לובלץ, עד אביב 1942.
 אחרי הגירוש הגדול, הועברה עם תושבי העיר
 היהודײם הנותרים למײדן טטרסקי• לפני
 חיסול הגיטו הקטן, נלקחה רחל יחד עם בני
 משפחתינו, אשר עדײן חלק מהם נותר בחײם,
 לעבודת כפײה לפירמה ״קרמין״. שם עבד
 אבינו מרדכי גיברץ ז״ל בזמן המלחמה.
 במקום זה הסתתרה רחל (שהיתה אז בת 8)
 מאחורי שידה, שעמדה על יד הקיר, מקום

 שהיה אסור לילרים קטנים להמציא שם.

 במאי 1943, הוברחה רחל לװרשה, יחד עם
 כמה מבני המשפחה ושם הסתתרה עם אחת
 הדודות אצל שתי אחױת פולנױת. בזמן המרד
 הפולני, הסתתרה רחל יחד עם הרודה ושתי
 מצילותיהן במרתפים בװרשה. אחרי גמר
 המרד הפולני, הן גורשו על ידי הגרמנים,
 לאחד הכפריס בסביבה. אחרי שתמה

 המלחמה, נמסרה רחל על ידי הדודה למוסד
 של יתומים יהודײם, כדי שתוכל ללמוד. יחד
 עם ילדי המוסד הוברחה רחל בעלײה ב׳
 לגרמניה. אחרי תקופה מסוײמת, הועלו
 הילדים ורחל בתוכם על אונײת מעפילים
 ״אקסודוס״. האנײה נתפסה ע״י האנגלים
 ונשלחה בחזרה לגרמניה. רק באפריל 1948,
 עלתה אחותי רחל ז״ל ארצה. היא היתה נערה
 בת 14, מכיװן שעלתה במסגרת ״עלײת
 הנוער״, נשלחה לבית־הספר החקלאי בנהלל.
 תקופה קצרה שהתה רחל בקיבוץ. אבל אחר
 כך, חזרה העירה. כאן גישאה רחל ז״ל בשנת
 1952 לצבי אובליגנהרץ, יבדל לחײם

 ארוכים.
 לזוג נולדו שלושה ילדים: אירית, אבי
 ומירב. רחל היתה אשה נאמנה ומסורה, אם
 טובה ואוהבת. באופיה היתה נעימת הליכות,
 אהובה על כל מכריה וידידיה. כל בױ

 המשפחה מתאבלים מרה על מותה.
ת ל ב א ת מ  אחותה ה
 אירית גונזליב(גיברץ)

• • • 

 פ״גה אשין ז־ל
 אמי, פײגה אשין לבית גולדפינגר, נולדה
 בלובלין בשגת 1916, בבית דתי מסורתי,
 שהתנהלו בו הרבה ויכוחים פוליטײם. אביה
 דוד גולדפינגר, עשה ומכר מוצרי חלב. בגיל
 צעיר הצטרפה אמי ל״השומר הצעיר״. עם
 פרוץ המלחמה השאירה את הוריה וביתה
 וברחה לרוסיה, שם שהתה כל תקופת

 המלחמה ושם גם נישאה לבעלה ראובן.

 בתום המלחמה שבה לפולניה, לעיר
 װרוצלב ושם שהתה עם משפחתה עד עלײתה
 ארצה בשנת 1957. בישראל עבדה ופירנסה
 את משפחתה, אהבה את ישראל וטיפחה את
 ביתה. אהבה מאוד את המפגשים השגתײם עם

 חבררתיה מלובלין.
 בשנת 1988 גסעה עם משפחתה לפולין
 וביקרה גם בלובלין. הגסיעה היתה מאוד
 מרגשת בשבילה. אחרי צאתה לגימלאות,
 עסקה בעבודות התנדבות בבית חולים

 ובמועדון קשישים של הביטוח הלאומי.
 אמי נפטרה בינואר 1993, לאחר מחלה

 קצרה.
ת אילנה ב  ה

 ליבא בויס ז״ל
 געב. 13.4.18 געשט. 17.8.92

 שלמה בויס ז״ל
 געג. 1.1.1918, געשט• 17.10.91

 אין מאנטרעאל
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ה גוטליב ו־ל ק ב  1חמה ר
 בתי היקרה גחמה רבקה (נמי), נולדה ב־
 1949. אחרי שסײמה את לימודיה התיכונײם,
 למדה שגה באקדמיה למוסיקה בירושלים.
 לאחר מכן המשיכה את לימודיה
 באוניברםיטה העברית בירושלים, בחוגים
 ללשון עברית וםוצױלוגיה. נוסף לזה, היתה

 בעלת תעודת הוראה של האוגיברסיטה.

 נמי עבדה במטה הכללי של משטרת
 ישראל, כעורכת עתון המשטרה. היא נשלחה
 לשליחות בצרפת ע״י המחלקה להגחלת
 הלשון של הסוכנות, בתור מורה לעברית
 באוניברסיטת טולוז, בדרום צרפת. לפני
 כשנה, חלתה נמי במחלה ממארת ולמרות כל

 מאמצי הרופאים, נפטרה בגיל צעיר.
 בלב דואב אגי כותב על מותה - ואין

 ניחומים בליבי.
 אביה ידמיהו גוטליב

• • • 

ד ז״ל נ א ב ד ל א  בענא ג
T T 

 מיטן אװעקגײן פון בענא גאלדבאנד אין
 דער אײביקײט(17/5/93), האטידי לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין מעלבורן, װעמענס
 לאנגיאריקער פרעזידענט ער איז געװען,
 געליטן א גרויסן פארלוסט. דער נפטר איז

 געװען אן אקטיװער געזעלשאפטלעכער
 טוער בײ אונדז אין שטאט. אײנער פון די
 איבערגעגעבנסטע פרײנט און געלט־זאמלער

 פאר מדינת־ישראל.
 בענא האט דורכגעמאכט דאם לובלינער
 געטא *און איז געשטאנען בראש פון דער
 הילפס־אקציע פאר די געטא־ײדן. װען דער
 לובלינער געטא איז געװארן ליקװידירט
 דעם 9־טן נאוועמבער 1942, איז אים
 געלונגען צו אנטלויפן אין װאלד. ער האט
 זיך געװאלט אנשליסן צו די פארטיזאנער,
 נאר מען האט אים נישט ארײנגענומען, װײל
 ער האט נישט געהאט קײן געװער. דעמאלט
ר מיט נאן־ 3 לובלינער, זיך ע  האט י
 ארויסגעלאזט זוכן געװער. זײ זענען באפאלן
 א דײטשן װאן־־פאסטן און פון דארט
 ארויסגענומען געװער. מיט דעם זענען זײ
 צוריק געקומען אין װאלד און געװארן
 ארײנגענומען אין דער פארטיזאנער־
 אײנהײט, מיט װעלכער זײ זענען פארבליבן

 ביז דער באפרײאונג.
 בענא גאלדבאנד האט פאריתומט א זון
 סעם, די שנור גערטייאון די אײניקלעך:

 סײמאן, רײטשל און דאניעל.
 די לובלינער טרויערן אויפן פארלוסט פון
 זײער לאנג־יאריקן פרעזידענט און דריקן

 אויס דעם טיפסטן מיטגעפיל דער משפחה.
 מאטל נזרײםטמאן
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 יאנקל געווערץ ז ל
 דעם 22סטן ױני 1993, איז אװעק אין דער
 אײביקײט א טײערער לובלינער ײד, װאס
 האט געוװינט אין מעלבורן, אויסטראליע -
 יאנקל געװערץ. געשטאמט פון אן
 ארנטלעכער משפחה. זײ האבן געװויגט
 אויפן ״זאמד״ און זיר מפרנס געװען פון א

 סאדע־װאםער געװעלבל מיט צוקערלעד•
 דער פארשטארבענער האט פאריתומט א
 פרוי, פיאלא, צװיי זין: חײם און משה, װי אויך
 א ברודער אין פראנקרײך - משה און פײגע

 געװערץ.
 ט.

• • • 
 די ןגוו״ ל־בעס פון

ג ז״ל ר ע ב ד ל א  ש־ע ג
T 

 װען איר קום הײנט, צו די שלושים גאך
 דער פטירה פון מײן גאענטן פרײנט און
 הארציקן בן־עיר, שיעי גאלדבערג, זיך
זיר אין צװײ  געזעגענען מיט אים, לאזטי
 װערטער אויסדריקן מײןיבאציאונג צו דעם
 מענטש: באוװנדערונג און אנערקענונג.
 באוװנדערונג דערפאר, װאס א ײד פון איבער
 די 90 יאר, האט נאך ארויסגעװיזן אזוי פיל
 לעבנסקראפט,* זכרון, אינטערעס און
 װאכזאמקײט צו אלע געשעענישן אין לאנד.
 און אנערקענונג - פאר זײנע מעשים טובים,
 זײן ברײטע האנט און אפן הארץ פאר
 אינסטיטוציעס און געזעלשאפטן. און גאנץ
 באזונדערס - פאר זײנע צװײ ליבעס: צו
 ײדיש, די שפראך, קולטור און ליטעראטור;
 און צו דער ײדישער לובלין, אירע מענטשן,
 גאסן און געזעלשאפטן. אז ס׳איז געקומען צו
 די צװײ טעמעס, האט דער ײד אויפגעלעבט,
 געװאלט װיסן אלע אײנצלהײטן, און װאס

 מען קאן עפעס טאן פאר זײ.
 אין־יװעל בלויזידערמאנען צװײ מאמענטן
 פון זײן התלהבות פאר ײדיש און פארילובלין.
 צו די 40 יאר מדינת ישראל, האט דער
 ײדישער שרײבער־פאראײן אין * ישראל
 באשלאסן ארויסצוגעבן אן אנטאלאגיע פון
 דער יידיש־ליטעראטור אין לאנד. האב איך
 זיך געװאנדן צו די גאלדבערגס װעגן געבן
 זײער ביישטץער צוידעם פראיעקט, װאס
 האט באדארפט קאסטן עטלעכע צענדליק
 טויזנט דאלאה איך האב נישט באדארפט
 ״שװער ארבעטן׳/ כדי שיע גאלדבערג זאל
 צוטראגן זײן געשאגק פון 5 טױזנט דאלאר -
 און די אנטאלאגיע איז דערשינעןיאין 2
 בענד, 1200 יזײטן און שאפונגען פון 220
 פעךמענטשן, װאס האבן געשריבן אין ײדיש,

 זײט דער אנטשטײאונג פון דער מדינה.
 אן ענלעכע געשיכטע האב אין־ געהאט
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 מיט דעם פראיעקס פון א װידעא־פילם
 ״לובלין - ירושילים ד׳פולין׳׳. אים איז שטארק
 געפעלן געװארן וײ פאראײביקונג פון זײן
 באליבטער שטאט אויף א פילם־קאסעטע און
 ער האט גלײרי דעקלארירט א סומע פון 5
 טויזנט דאלאר, כדי צו רעאליזירן דעם
 פראיעקײט. ס׳איז נאר א גרויסער שאד, װאס
 עריהאט נישט זוכהיגעװען צו זען די יצירה,
 װאס י דארף פארענדיקט װערן אין די

 נאענטסטע חדשים.
י 24 יאר פון זײן וװינען אין ישראל, ד  י
 זענען דורכגעפלאכטן מיט גרױסע,
 בכבודיקע אויפטוען פון די גאלדבערגס - און
 מיר װעלן נאר אויסדעכענעז א טײל פון זײ:
 געשריבןיאױף זײער נאמען א ספר־תורה
 פארן בית הכנסת איןי גוש עצױן •
 אויסגעשטאט א קלוב פון ועד למען החײל
 אין דזשולייס • עטאבלירט בײם ײדישן
 שרײבער־פאראײן אין ישראל א
 ליטעראטורפרעמיע, פון װעלכער ם׳האבן ביז
 איצט גענאסן אויר 4 לובלינער שרײבער און
 זשורנאליסטן: עובדיה פעלד ז״ל, בנימין
 לובעלסקי, . יחיאל גראנאטשטײן, דוד
 שטאקפיש • געהאלפן ארויסגעבן, באזאמען
 מיטד״ר נ. בךטובים, די פאעמע ״בײם פנקס
ך פון משה שולשטײן(אין עברית י ל ב ו  פון ל
 און ײדיש) • ארויסגעגעבן די אנטאלאגיע
 געװידמעט ״דער ײדישער מאמען״ • א
 צימער אין בית ראשוני פועלי־צױן אין תל־
 אביב, לזכר רבקהס פאטער יאסל לערמאן פון
 קאריװ • געפלאנצט צװײ װעלדלעך אין יער
 הקדושים אויפן נאמען פון בײדעס עלטערן •
 עטאבלירט פרעמיעס פאד ײדישע קינדער,
 װאם לערנען ײדיש איז דער ביאליק־שול אין
 חולון און איז בר־אילן אוניװערסיטעט •
 געשטיצט מיט א ברײטער האנט דעם
 אלמאנאך ״אויף די שליאכן פון הײם״, ארויס־
 געגעבן דורכן װעלטראט פאר ײדיש, און װי
 שוין דערמאנט - די אגטאל״אגיע פון ײדישן

 שרײבער־פאראײן.
 דעריבער װעט זײן מער װי סימבאליש, אז
 לובלינער ײדן, װאס װעלן אין טאג פון
 אומקום און גבורה קומען אהער, צום
 מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין און
 מיידאנעק, זײ זאלן אויך מאכן עטלעכע
 שפאן צום דערבײאיקן קבר פון שיע
 גאלדבערג און דארט אװעקלײגן א בלום צי
 א שטײנדל אוייפן זײן קבר. װײל שיע
 גאלדבערג ז״ל׳ האט מיט זײן פערזאן
 סימבאליזירט די יידישע לובלין, איר
 אויפשטײג און אומקום, און דעם טויטן־
 לאגער מײדאנעק, פון װאנען ס׳איז אים

 געלונגען צו אנטלויפן.
 כבוד דײן אנדענק, שיע טשעכיװער.

 דוד שטאקפיש

 ר.
ם שלי איננו.״  ד1ד ס

 טגטה שלי, הױם בבוקר נפטר הדוד סם
 שלי(יהושע גולדברג). אצלי כבר 12 בלילה,
 אני לא מצליחה להיררם וחושבת עלױ כל
 הזמן. רוצה להױת על ידך, לעוזר במה
 שאפשר בזמן הקשה הזה - ואני כל כך רחוקה
 וכל כן־ עצובה והדמעות שוב עולות ואין לי
ה י ל  עם מי להתחלק בעצב. אז אגי כותבת א
 מוקדם ױתר התקשרתי אל זױה ודיברתי קצת
 איתה. כל כך רציתי לדבר עם מישהו שבאמת
 הכיר את הדוד. זױה לא ידעה שהדוד נפטר.

 היא אמרה, שתתקשר אליך.

 אני לא ױדעת אין־ להתחיל לספר לד על
 כל המחשבות שעוברות לי בראש, על כמה
 שאתם יקרים לי וכמה שתמיד ראיתי בכם
 םבתא וסבא. בך תמיד מצאתי חברה, עם עצה
 טובה ואוזן קשבת בשעות הקשות שלי, והדוד,
 לו אהבתי להקשיב, לחוכמת החײם שלו.
 אינני מכירה הרבה אנשים וזכמים כמוהו

 ואינני חושבת שאכיר אײפעם...
 וכל הזכרונות עולים בראשי, איך שנסעתי
 בפעם הראשונה בחײ ברכבת עם אבא׳ לקבל
 את פניכם בנמל חיפה בפעם הראשונה
 שהגעתם לאו־ץ. הביקורים שלנו בבית
 ההבראה כיערות הכרמל; ספר התורה
 שתרמתם בגוש עצױן, החגיגה הגרולה והדוד
 רוקד עם ספר התורה בידױ; הדוד נוהג
 במכונית הפיז׳ו שעוד היתה לכם, כשגרתם
 בדירה הישנה; כשהתקשרתם אלי בױם
 הולדתי העשרים וחמש במוגטריאול,

 כשהײתי כל כך לבד.
 מוזר לחשוב, שלא אראה אותו ױתר
 לעולם, אבל אני מברכת על כן־ שבכל השנים
 האלה שבגרתי ונעשיתי בת אדם בזכות
 עצמי, דוד סם שלי היה בעולמי. הױם, למשל,
 אני תוהה, אם סבא מאיר שהלך לעולמו,
 כשהײתי בת 18, היה באמת כמו שאני זוכרת
 אותו, או שמה זכרונותי הם זכרונות של ילדה,
ל כך הכירה את  שלא ידעה לשפוט ולא כ
 העולם. גיתנה לי זכות ענקית להכיר את
 הדוד עד הױם, לדעת, שהוא באמת היה אחד
 מהאנשים החכמים והטובים בױתר שהױ ויהױ

 בעולמי - ועל כן־ אני מרגישה ברת מזל.
 ועכשױ הדוד איננו, והעלמותו מעולמי
 משאירה חויר גדול, שלא ױכל אף פעם
 להיסגר. ההרגשה היא של יתמות. הלר
 מעולמי מישהו גדול וחכם ממני, שאהב אותי
 ולי היתה הרגשה שהוא תמיד שם בשבילי.
 אבל ידוד עם ההרגשה הקשה, נשארים
 הזכרונות, שתמיד יהױ נצורים בליבי והם

 טובים וחמים ואמיתײם מאוד.
 אני חושבת עלײך ועל כך שעכשױ קשה
ה אחרי חמישים שנה בה חײת עם הדוד.  ל
 פתאום הוא נעלם מחײך. זו צריכה להױת
 ההרגשה הכי קשה בעולם. לשניכם הױ חײם

 לא קלי־ם, חײם עם זכרונות נוראים מעולם
 אוור, אותם נשאתם בגבורה, אבל לפחות היה
 לכם אחד את השניה והבנתם את העולם ממנו
 באתם בצורה שמי שלא היה שם, לא ױכל אף

 פעם להבין.
 לא מזמן התחלתי לקרוא בצורה מטורית
תת לי.  את האנציקלופדיה של השואה, אותה נ
 מאז שנולדה זואי, אני מרגישה צוו־ו חזק
 ועמוק לנסות ולהבין את השיגעון, את
 הזװעה. יש לילות שלמים, בהם אינני יכולה
 לשון לאחר שאני קוראת ערכים
 באנציקלופדיה ואני חושבת עלײך, על הדוד,
 על לובה אמא של אלכס ואני לא מבינה, איך
 אפשר להמשיך ולחױת עם כל הזכרונות
 ולנהל חײם שלמים כמו שאתן מנהלות, חײם
 כמו שהױ לדוד. אני לא חושבת, שיש אנשים

 אמיצים ממכם.
 את המכתב הזה אני כותבת לך בלי סדר,
 בלי אירגון, רק ככה, כל המחשבות שעולות
 לי בראש והײתי רוצה לחלוק איתך עכשױ.
 אני כותבת את כל זה במחשב, מכיװן שזה

 בכל אופן עוזר לי לארגן מחשבות.
 איבדנו הױם איש גדול - וזה מאוד כואב.

 דוד סם שלי איננו.
 אני אוהבת אותך ומחבקת אותן־ חזק חזק,

 נױ־יודין, 1.8.93 אסי
* 

ן ז־ל מ ד ל  יהודית הורן פ
 ב־28.12.92 ד׳ בטבת תשנ״ג, קיבלנו
 ידיעה שאחותי נכנסה לבי״ח אסף הרופא,
 הױת והיא נזקקה באופן דחוף לניתוח. תיכף
 נסעתי עם אשתי לביה״ח. לצערינו, אחותי

 נפטרה מעל שולחן הניתוחים.
 אבידה גרולה, והכאב צורב. היא היתה
 משפחתי היחידה שנותרה מתקופת השואה.
 עוד רבות יכלה לתרום למשפחתה, ילדיה
/  ונכדיה - בײעוץ, מילה טובה, הדרכה וכו
 למדה בבית־ספר תיכון יהודי
 (״בהומניסטיקה״), התחגכה בתנועות ״השומר
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 העברי״ ו״הגוער הצױני״ בעיר לובלין. כאן
 ספגה ערכי תרבות ומסורת יהודית.

 התנועה היתה בשבילה מקור רעױנות
 לגיבוש עולם אחר. שאיפתה העיקרית היתה
ת לארץ, לכן יצאה להכשרה יחד עם - לעלו
 חברה, וברבות הזמן, גם בעלה אברהם,
 בקיבוץ זבירצ׳ה על יד צ׳נםטוכוב. בשנת
 1938 עלתה ארצה עם בעלה. כאן הצטרפו
 לקיבוץ ״המפלס״ על־יד כפר סבא. היא היתה

 חברה ״בהגנה״ והשתתפה בכל פעולותױ.
 בתקופת המאורעות, כאשר קיבוצה הותקף
 פעמים רבות ע״י ערבים, ביקשתי ממנה כי
 יעברו באופן זמני לראשל״צ, ושכרתי לה
 דירה לשם כך• יהודית התחילה לעבוד
 בצרכגיה, ואברהם - בבית החרושת לבירה
 ״נשר״. תחילה כמסגר, ותוך תקופה קצרה
 קיבל מינוי כמנהל עבודה. יהודית התקדמה
 בעבודתה ומינו אותה לגזברית ראשית של

 הצרכניה. הקימה משפחה לתפארת.
 היא עבדה במקום במשן־ 35 שנה, ורכשה
 הרבה ידידים וחברים, שידעו להעריך את
 סגולותיה הנעלות. כשפרשה מעבודתה,
 עבדה בהתגדבות בביה״ח אסף הרופא בכדי

 לעזור לחולים.
ל אדם בסבר פנים  יהודית היתה מקבלת כ
 יפות וביד נדיבה, וזאת בצורה צנועה ופשוטה,
 בכל הליכותיה. מוכגה להקשיב ולײשב
ל זאת תמיד במצב  הדורים, לעזור לנצרכים. כ
 רוח טוב. אהבה את החײם ואת האנשים באשר
 הם. המלחמה, שניצחה את הגוף, לא יכלה
 לנפש העירנית והרגישה, כפי שראינו בזמן
 האחרון. כנראה שסבלה בשקט, מבלי להציק
 לאחרים. תמיד עם חױך, חוש הומור מבריק

 ומענײנת בשיחותיה.
 השאירה בת, מורה בראשודלצװן; בן,

 אקדמאי מחשבים ו־6 גכדים.
 מכריה וידידיה יזכו את זכרה לעד.
 תהיה נשמתה צרורה בצרוד החײם.

ו הווץ ה י ת ת  מ
• 

 אירקא הארן־קירשנבוים ז־י
 געבוירן אין װארשע, אין יאר 1940 און
 אװעק אין דער אײביקײט אין ניו־יארק, דעם
 28.8.93. אין 1941 געלונגט דער טאטע־
 מאמע און דרײ קינדער - צו אנטלויפן אויף
 יענער זײט בוג, אבער די רוסן פארשיקן זײ
 קײן סיביר. דארט שטארבט דער פאטער,
 װאם פאריתומט די פרוי און די דרײ קינדער.
 אין 1945 קומעז זײ צוריק קײז פוילן מיט
 דער רעפאטריאציע און באזעצן זיד אין

 װראצלאװ.
 אין יאר 1957, איז די משפחה עולה קײן
 ישראל און װערט געשיקט אין דער מעברה
 אין טבריה, וװ די מוטער האט שװער
 געארבעט, כדי אויסצוהאלטן די משפחה,

 װעלכע איז אין יאר 1959 אריבערגעפארן
 קײן נױ־יארק, וװ זי האט זיך באקאנט מיט
 משה הארן, א ברודעריפון לובא קארן און
 האבן חתונה געהאט. זײ װערט געבוירן א זון

 לארי און טאכטער סוזי.
ל באזוכן אפט  אירקא און איר מאן משה ד
 ישראל און שטיצן מיט א ברײטער האנט א
 גאנצע רײ אנשטאלטן און אינסטיטוציעס אין
 דער מדינה. אין נױ־יארק האבן זײ
 גאסטפרײנטלעך אויפגענומען שליחים און
 פארשטײער פון ישראלדיקע ארגאניזאציעס,
 װעלכע מ׳האט געשטיצט. קײנער איז נישט
 אװעק פון זייער הײם מיט לײדיקע הענט.
 אירקע האט זיד געהאלטן נאעגט מיט דער
 לובליגער לאנדסמאנשאפט אין נױ־יארק און
 דארט געצאלט רעגולער איר מיטגליד־

 אפצאל.

 אין דער לוױיה אין נױ־יארק האבן זיד
 באטײליקט הונדערטער מעגטשן. װעגן דער
 אײדעלער, קולטורעלער און גוטהאציקער
 פרוי לײענען מיר דרײ װיכטיקע
 אפשאצונגען אין ״נױ־יארק טײמס״
 (*31.8.93): דזשאן קלײן, פרעזידענט פונעם
 קאמיטעט פון ועד למען החײל; פון דער
 ״יונג־ישראל ארגאניזאציע״; פון פאניע
 װײנבערג. אלעישטרײכן אוגטער די מעלות
 טובות פון דער פארשטארבענער. מײן
 טיפסטער מיטגעפיל דער פאריתומטער
 משפחה פון מײן הארציקער קוזינע אירקע -
 איר מאמעז, די קינדער מיט זײערע משפחות,
 דער שװעגערין און שװאגער לובא און משה

 קארן. זײט געטרײסט.
ה זאלצמאן, תל־אביב ש  מ

• 

 עווא וו״ס ז־ל
 די טאכטער פון קאראלינא און ד״ר שמחה
 בינעם ווײס, איז געבוירן אין װארשע, אין
 יאר 1952. שטודירט אויפן װארשעװער
 אוניװערסיטעט, פאקולטעט פאר פיוילישער
 פילאלאגיע. אין יאר 1982 עמיגרירט קײן

 סידני, אויסטראליע, וװ זי האט באקומען די
 אויסטראלישע בירגערשאפט און דארט
 געװוינט ביז דעצעמבער 1982. זי איז שטארק
 געװען צוגעבונדן צו אונדזער פאלק און
 אקטיװ זיך באטײליקט אין אלעי ײדישע
 אוגטערנעמונגען און פײערונגען, באזונדערס
 אין לובלין, װארשע און אויך אין סידגי. זי איז
 געװען די מיטאויטארין און טײלװײזע
 פינאנסיסטין פון דעם אנדענק־טאװל אין
 פויליש און העברעיש אויפן קלויסטער אויפן
 ״זאמד׳׳, וװ ס׳האט זיך פריער געפינען די
 שיל און בית־המדרש. זי האט אפט באזוכט
 דעם ײדישן בית הקברות אין ווארשע אויף
 דער אקאפיאװע און שטארק באדויערט דעם
 נאכלעסיקןיצושטאנד, אין װעלכן ער געפינט
 זיך. עטלעכע טעג פאר איר טויט, האט זי פון
 אירע באשײדענע אפישפיארונגען פון א
 פענסיאנערין, געשאנקען 8 מיליאן זלאטיס
 פארן יפאנד פונעם בית הקברות. תמיד
 געטראגןיאויפן האלדז דעם מגן דוד און די
 מגורה, װעלכע זי האט מיטגענומען אין קבר.
 אין יאר 1992, איז דערפילט געװארן איר
 הײםער וװנטש און זי האט באזוכט ישראל.
 דעם 7טן מאי 1992 איז זיגעקומען אין לאנד,
 באזוכט די װיכטיקסטע ערטער און נישט
 אויפגעהערט צו באוװנדערן און זין־ אנטציקן
 מיט די דערגרײכונגען פון דער מדיגה, וװ זי

 האט זין־ באקאנט מיט א סך מענטשן.

 זי איז געשטארבן דעם 23סטן אפריל ה. י.
 אין װארשע און מ׳האט איר קובר געװען
 אויפן ײדישן בית הקברות. דער פאטער ד״ר
 שמחה ביגעם װײס האט געזאגט ״קדיש״ און
 דער חזן שולדריך - די תפילה ״אל מלא
 רחמים״. אין דער לװײה האבן אנטײל
 גענומען פיל פרײגט און באקאנטע פון פוילן,
 אויםער די קרובים. ס׳זענען אויר געװען
 פארשטײער פון לובלין און סידני. די
 עלטערן און ברודער האבן באגלײט אין דער
 אײביקער רו זײער טאכטער און שװעסטער,

 א טרײ קינד פון ײדישן פאלק.
 זאל איר די ערד גרינג זײן!

 ר.
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גער־קלאפער םטי  מאניע לו
 ז׳יל

 דעם 11טן אפריל 1993, האבן מיר
 באגלײט צו דער אײביקער * רו די
 גוטהארציקע, טרײע לובלינער ײדישע
 טאכטער, וואס איז גפטר געװארן אין בת־ים
 נאיך־ א לאנגדויערנדיקער קראנקײט. אין
 פארמלחמהדיקן לובלין איז זי געװען גוט
 באקאנט װי א מאדעל־שגײדערין, גאר װי
 דער רוב ײדישע יוגנט אין יענע צײטן, האט
 מען דאן־ געטרוימט װעגן עליה און
 עמיגראציע. אין יאר 1932, האט זי עמיגרירט
 קײן פאריז און איר *געלונגט זיך
ך א  אײנצוארדענען, א דאנק איר פ
 קענטעניש, ארבעטזאמקײט און באציאוגג צו
 מעגטשן. דער אויסברוך פון דער מלחמה
 צװינגט איר צו זוכן א באהעלטעגיש פאר די
 נאצישע פארפאלגערס און איר געלונגט
 איבערצולעבן די שואה אין א דארף הינטער

 טולוז.
 נאך דער באפרײאונג, צוריק געקומען קײן
 פאריז און אנגעהויבן פונדאסנײ. אין יאר
 1948 האט זי חתונה מיט, אים צו לאנגע יאר
 אלתר לוסטיגער, און מיט עטלעכע יאר
 שפעטער האבן זײ עולה געװען קײן ישראל.
 אין די זיבעציקער יארן, איז דאס פארפאלק
 לוסטיגער געװען די אײגנטימערס פון א
 חתוגה־זאל אין תל־אביב און זײ האבן גישט
 אײנמאל דערמעגלעכט דער לובלינער
 לאגדסמאנשאפט אײנצוארדענעז מסיבות און

 פײערונגען, פאר א באזונדערן פרײז.
 מאניע האט תמיד זיך אינטערעסירט מיט
 אוגדזערע ילובלינער און בײ יעדער
 געלעגנהײט דערמאנט די אלטע הײם,
 באזונדערס די ײדישע געגנט, רװ זי האט
 געוװינט. מיט איר אװעקגײן, האבן מיר
 פארלוירן א װוילע, ערלעכע און קלוגע פרוי.

 זי האט פאריתומט איר מאן, אלתר לוסטיגער,
 באקאנטער געזעלשאפטלעכער טוער אין

 בת־ים, א זון, שגור און אײגיקל.
 כבוד,איר אנדעגק.

 דוד שטאקפיש
1 T 

• 

• ז־ל  ח״ם ניסנבו,
 רעם 13טן ױלי 1993, איז אין מאנטרעאל
 געשטארבן דער גוט באקאנטער בונדיסט,
 טוער פון ארבעטער־רינג און אקטיװער
 קולטור־טוער ־ חײם ניסנבוים. נאך לאנגע
 מאטערנישן, האט ער אויסגעהויכט זײן
 נשמה• ער איז געװען צוגעשמידט צו זײן
 געלעגער, נישט קענענדיק ארויסברענגען
 קײן װארט, מען האט אבער ארויסגעפילט

 זײן צער און טרויער.

 געבוירן אין לובלין אין 1902, בײ זײער
 פרומע עלטערן. האט רער טאטע, א גרויסער
 חסיד, געװאלט, אז זײנעי פינף זין זאלן גײן
 אין זײנע װעגן. אבער * דער
 רעװאלוציאנערער גײסט פון יענער צײט
 האט פארכאפיט די ברידער ניסנבוים און דער
 דראנג צו ױשר און גערעכטיקײט, האט זײ
 געבראכט אין די רײען פון ״בונד״. חײם האט
 זיך־ פארבונדן מיטן ״בוגד״ און רארט געבליבן
 זײן גאנץ באוװסטזיניק לעבן, ביז די

 קראגקײט האט אים לגמרי באהערשט.
 מיטן גאנצן ױגנטלעכן און חסידישן ברען,
 װארפט ער זיך ארײן אין דער ארבעט, איז
 טעטיק אױף פארשידענע געביטן. פונקט װי
 זײנע ברידער, װערט ער ארײנגעװאקסן אין
 דער ארגאניזאציע. אץ דער בלויער בלוזע
 און רויטן קראװאט, נעמט ער אנטײל אין
 אלע דעמאנסטראציעס און ארויסטרעטונגען
 פון ״בונד״. ער באטײליקט זיר אין
 קאנפערענצן און צוזאמענפארן, װערט
 אויסגעװײלט אלס פארזיצער פון דער
 ״צוקונפט״. אויסער ידער רעגולערער
 ״צוקונפט״־ארבעט, װערן ארגאניזירט ראיאן־
 צוזאמענפליען, צװישן־שטאטישע זומער־

 לאגערן, װאגדער־סעקציעס, אויםפלוגן און
 מארשן אין די שטעטלעך ארום לובלין. חײם
 לײגט ארײן א סך מי און ענערגיע אין דער

 דאזיקער ארבעט.
 מיט דער צײט, נעמט ער איבער דער אמט
 פון סעקרעטאר פון צװײ פיראפעסיאנעלע
 פאראײנען: דער לעדער־פאראײן, צו וועלכע
 עם געהערן אויך פיוילישע ארבעטער, און

 דעם פריזירער־פאראײן.
 אין דער פיארטײ האט חײם געהערט צו
 דער ״רעכטער״ ריכטונג און פארטײדיקט די

 שטעלונג פון די ״אײנסער״.
 װען די נאצים האבן פארנומען לובלין,
 האט חײם, מיטן גאנצן שטראם פיליטים זיך
 געלאזט צו די מזרח־געביטן, װאס זענען
 אקופירט געװארן דורך רוסלאנדי ער קען
 אבער נישט געפונען קײן רו, װײל אין דער
 הײם איז געבליבן זײן צוקונפטיקע פרוי
 פײגעלע. ער גײט צוריק קײן לובלין,
 שמוגלט די גרענעץ אהין און צוריק און
 ראטעװעט פײגעלען פון די נאצישע לאפיעס.
 אין רוםלאגד װערט געבױרן זײער טאכטער

 צעלינקע.
 נאך דער מלחמה, קומט חײם מיט זײן
 קלײנער משפיחה צוריק קײן פיוילן און טוט
 װידער געזעלשאפטלעכע ארבעט. װען עס
 װערט אבער קלאר, אז פיוילן איז גישט מער
 דאס ארט פאר ײדן, נעמט ער דעם שטעקן
 אין האנט און גאן־ א לאנגן נע־ונד,

 דערשלאגט ער זיך קײן קאגאדע.
 פונקט װי אמאל אין לובלין, פירט ער אויר
 אין מאנטרעאל א זײער אינטענסיװ לעבן. ער
 מוז באלד עפעס טאן, צו פארדינען אויף
 ברויט און װערט א פרעסער אין א שאפ. נאך
 א שװערן ארבעטס־טאג און שטײן אויף די
 פים, לויפט ער אין די אװנטן טאן
 געזעלשאפטלעכע ארבעט. ער ווערט טעטיק
 אין דער פארטײ און אין ארבעטער־רינג אלס
 עקזעקוטױו־מיטגליד פון ארטור זיגלבוים
 ברענטש און פארזיצער פון שטאט־קאמיטעט.
 ער שאפט און פירט אן מיטן יקולטור־
 קאמיטעט, ארויסװײזנדיקא סך איניציאטיװ
 בײם דורכפירן פארשידענע קולטור־
 אונטערנעמונגען, מיט די בעסטע
 קיגסטלערישע כוחות. אויך אין דער
 לובלינער לאנדסמאנשאפט איז ער אקטיװ
 און לויט זײן איניציאטיװ, װערט
 אויפגעשטעלט דער דענקמאל לזכר די

 פארטיליקטע לובליגער ײדן. *
 חײם האט נישט געקענט זײן אומטעטיק
 און אױך אין הויז זיצט ער נישט מיט
 פארלײנגטע הענט. פײגעלע ארבעט אויך
 און נאך רער ארבעט פירן זײ צוזאמען די
 הויז־ווירטשאפט. אבער חײם פארלויפט
 פײגעלען אלע דועגן, ער שוינט זי אפ. זיך
 אלײן האט ער גישט געשוינט און קיינמאל
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 זיך אויף גארנישט באקלאגט. זײן איבערגע־
 געבנקײט צו זײן משפחה האט נישט געהאט
 קײן גרענעצן. רירנדיק איז געװען זײן
 ליבשאפט צו זײן צארטער טאכטער
 צעלינקע, װעלכע ער האט * ממש
 פארגעטערט. די דאזיקע טיף־
 סענטימענטאלע באציאונג,' טראגט ער
 שפעטער איבער צו זײן אויסערגעווײנטלעך
 געראטן אײניקל זיסעלע. אבער די ליבשאפט
 איז א קעגנזײטיקע, אויך צעלינקע פארערט

 איר טאטן.
 בכלל איז חײם געװען אן
 איבערגעגעבענער מענטש, אן
 אויפריכטיקער, אן ערלעכער און
 אינטעליגענטער, אן אויטאדידאקט, ער האט
 א סן־ געלײענט און געװען גוט באהאװנט אין

 דער ײדישער ליטעראטור.
 חײם איז געװען א פלינקער, א
 באװעגלעכער, א לעבנסלוסטיקער. ער האט
 ליב געהאט פרײלעבקײט, ױמטובדיקײט, יצו
 פארברענגען מיט פרײנט, מיט געזאנג און א
 גוטן װיץ. בײ ױמטובדיקע געלעגנהײטן,
 פלעגט ער ױגנטלער אױפלעבן און זיך

 משמח זײן מיט עכט חסידישן ברען.
 װעגן חײם׳ען קאן מען זאגן, אז ער האט
 געדינט דער געזעלשאפט מיט אלץ װאם ער

 האט געקענט.
ע רוײס פאלױואדא  טשארנ

• • • 

ל ז־ל ע ק נ ע ר  מאנפרעד־ פ
 מיט 3 יאר צוריק, האב איך צ1 די זכרונות
 פון מאנפרעד פרענקעל ״פאר װאס האב איך
ך ײז־ישעך ע ו ר ס זכר פו ע ט ד ר י ט פ א ד  א
 לובלין״, (קול לובלין״ נומ׳ 26 פון יאר 1990),

 אנגעשריבן דעם פאלגנריקן ארײנפיר:

 ״דער מחבר פון די זכרוגות, איז ״כמעט״,
 אױב נישט ״אין גאגצך א לובלינער ײד, אין
 זכות פון זײן פרוי, אונדזער בת־עיר שרה
 פרענקעל־באס, נאר אױך, און קודם כל, װאס
 ער איז דער איניציאטאר און אינװעסטירער
 צו רעקאנסטרואירן דעם בית־הקברות אין
 לובלין אויף דער אוניצקה גאס (הײנטיקע
 װאלעטשנין־), כדי צו באנײען דאס הײליקע
 ארט, װאס איז פאר אונדז, ײדן יפון לובלין,
 באמת הײליק. אין די זומער־חדשים פון יאר
 1991, װעט איז לובלין פארקומען די
 באנײאונג פונעם בית עולס אוןיצו דעם אקט
 פארבעט פרײנד מאגפרעד װאס מערער

 לובלינער ײדן״.
 די דאזיקע גאסטפרײטנלעכע פארבעטונג
 פון מאנפרעדן, האט נישט געהאט אזא
 שטארקן אפקלאנג בײ אונדזערע לובלינער
 ײדן. אבער דאס האט ניט אנטוישט לעם
 דאזיקן תאיקן,' סאלידן און
 פאראנטװארטלעכן מענטש," װײטער צו

 פארנעמען זיך מיט דער רענאװאציע פונעם
 בית־עלמין, װי אויך מיטן אלטן בית הקברות
 אויף דער שעננא גאס. אין די צװײ פראיעקטן
 האט ער איגװעסטירט זײער א סך ליבשאפט,
 איניציאטיװ, מחשבה און געלט - א סך
 געלט! - און טאקע זוכה געװען צו באנײען
 דאס ארט מיט א פארצאמונג פון מצבות, אן
 אייגנארטיקן ארײנגאנג און מיניאטור בית־

 הכנסת.
 אין אויגוסט 1993, איז ער נפטר געװארן
 אין אנטװערפען בעלגיע און געבראכט

 געװארן צו קבורה אין ירושלים.
 מאנפרעד פרעגקעל איז געבוירן אין
 בראאונשװײג, דײטשלאנד, דעם 18טן
 יאנואר 1920. זיין פאטער, בענא פרענקעל
 איז געבוירן אין לאדזש און די מוטער רעגינע
 ערפרעכטער־שפינדעל - אין קאלאמײ• ביז
 1935 געלערנט אין דער פאלקס־שול אין
 בראונשװײג, נאר פון יאר 1935, נאך
 היטלערס קומען *צו דער מאכט, איז אים, דעם
 ײדישן שילער, געװארן זײער שװער צו

 לערנען אין א דײטשישער גימנאזיע.
 נאכן פארלאזן די שול, געװארן א
 לערנײנגל אין דער ײדישער פירמע ״טעפיק
 און גארדינען־הױז ס. אונגער״, דערנאך װי א
 פארקויפער און דעקאראטאר, אויף א תקופה
 פון 3 יאר. דעם 28סטן אקטאבער 1938, איז
 זײן מוטער געקומען צו דער ארבעט און
 דערצײלט, אז די געסטאפא האט באפוילן צו
 פארלאזן בדאונשװײג איןיפארלויף פון 24
 שעה און ארויספארן קײן פוילן, ״װײל מיר

 זענען סײ פוילישע בירגער, סײ ײדן״.
 ״נאך א שעה גײן אין דער נאכט־
 פינצטערניש, זענען אנטקעגן געקומען
 זעלגער פון דער פוילישער גרענעץ־װאך, און
 ױי האבן אוגדז ארײגגעפירט קײן זבאנשין״.
 דיי מלחמה־יארן האט מאנפרעד
 אדורכגעמאכט איןי געטא לאדזש. אין זײנע
 זכרונות שילדערט ער יענע שרעקלעכע

 צײט:

 ״א מעגטשלעכע שפראך איז נישט מסוגל
 צו דערצײלן, וואס די ײדישע באפעלקערונג
 האט געהאט אויסצושטײן אץ לאדזשער
 געטא. הונגער, נויט, קראנקײטן,
 אונטערדריקוגג, שמוץ, לײז און א
 געװאלדיקע ענגשאפט - אין די שטובן א1ן
 אויף די גאסן. די באפעלקערונג אין געטא
 האט פון טאג צו טאג זיר פארקלענערט סײ
 צוליב דערישטערבלעכקײט פון הונגער און
 קראנקײטן, װי פון די כסדרדיקע
 אויסזידלונגען. איר בין צװי מאל געװען
 באשטימט צו װערן דעפארטירט, אבער בײדע
 מאל געקומען צ1ריק *א היים,* צ1 מײנע

 עלטערן״.
 דערנאך הײבט זיך ערשט אן דער
 אמתדיקער גהינום - פון אײן לאגער אין
 צוױיטן, מיט שקלאפן־ארבעט, הונגער, לײדן
 און גױט: אוישוױץ, בראונשװײג(״ביססיגג״•
 פאבריק), װעכעלדע, ראװענסבריק,
 װעבבעלין - און ענדלען־ דערלעבט די

 באפרײאוגג.
 אט װאס מאנפרעד פרענקעל האט אין
 זײנע דערינערונגען דערצײלט װעגן די
 סיבות, װאס האבן אים באװױגן צו

 פאראינטערעסירן זיך מיט לובלין:
 ״שוין 36 יאר, אז מיר וװינען אין דער
 בעלגישער דיאמאנטן־שטאט אנטװערפען,
 נאר אין די לעצטע יארן באזוכן מיר אפט

 לובלין ־ און צוליב פאלגנדיקע סיבות:'
 מײן פרױ שרה האט זיר אפגעראטעװעט
 פון די היטלעריסטישע מערדער, א דאנק
 דעם גלח יאן פאדעמבניאק פון לובלין. איר
 שטרעבונג איז געװען צו באזוכן די שטאט
 און אפדאנקען אירע רעטערס. ערשט אין יאר
 983*1 געלונגט אונדז, נאך א סן־ באמיאונגען,
 צו באקומען אן ארײנפאד־וױזע קײן פוילן.
 אין לובלין האבן מיר זיך דערוװסט, אז דער
 גלח װוינט אין טשעמיערניקי. אײדער מיר
 זענען געפארן אהין, האבן מיר באזוכט
 מײדאנעק. *אין טשעמיערניקי האבן מיר
 געטראפן דעם גלח פאדעמבגיאק, װאס האט
 אװאנסירט אין דער גײסטלעכער היערארכיע
 און געװארן ביסקופ. בעת דעם צוזאמענטרעף
 מיט אים, האט ער געזאגט צו שרה׳ן:
 ״געדענקסט וױ האסט מיר געזאגט, װען ביסט
 געקומען צו מירי אין לובלין,* אין 1942 -
 ׳אויב איר, הער גלח, װעט װעלן, בלײבן מיר

 לעבן׳״.
 אין די לעצטע 3 יאר, געפין איך זיר אפט
 מיט מײן פרוי אויף דער טראםע אנטװערפעך
 לובלין. מיר היטן צו, אז די ארבעטן צו
 באגײען דעם בית הקברות, זאלן אויסגעפירט
 װערן לויט אונדזערע * פלענער און
 פארלאנגען. מיר גלויבן, אז אין די
 נאענטסטע זומער־חדשים, װעט פארקומען
 דער אקט פון באנײען דעם כית־הקברות,
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 װעלכער װעט זײן א בכבודיקער מאנומענט
 לזכר די איבער 40 טויזנט ײדן פוןילובלין,
 וואס זענעז געפאלן א קרבן פון די

 הייטלעריסטישע רציחות.
 מיר, דעם ײד פון דער דײטשישער שטאט
 בראונשװײג, איז געװארן נאנט צום הארצן
 דער זכר פון אזא היסטארישער ײדישער
 שטאט, װי ס׳איז געװען לובלין - און
 דערפאר האב איר אדאפטירט דעם געראנק,
 אז מען טאר נישט ל״אזן אין פארגעסנקײט די

 רײכע געשיכטע פוןידער שטאט״.
• 

 אויר מיר, ײדן פון לובלץ, טארן גישט
 לאזן אין פארגעסנקײט דעםי טײערן,
 הארציקן ײד און מענטש, װאס האט אויד א
 סך אויפגעטאן פאר ישראל, באזונדערס אויפן

 געביט פון חינוך.
 דער באנײטער בית הקברות אין לובלין,
 איז גישט נאר א מאנומענט פאר די
 אומגעקומענעי און דארט געשטארבענע
 לובלינער יידן, נאר אויך א בכבודיקע מצבה
 פאר דעם איניציאטאר און פונדאטאר -

 מאגפרעד פרענקעל. *
 כבוד זײן אגדענק און טרײסט דער אלמנה,
 אונדזער בת־עיר שרה באס־פרענקעל און

 זײער זון מיט דער משפחה.
 דוד שטאקסיש

• • • 

בה רוזנצוויג ו־ל  טו
ג(למשפחת פישמן) נולדה זנצװי  טובה רו
 בשנת 1915 בעיר טומשוב מזובײצקי. למדה
 בבית ספר עממי בעיר טומשוב ובתיכון יהודי

 ע״ש ויםלפיש בעיר.
/ דז  בשנות השלושים עברו לגור בעיר לו
 ושם גרה עד פרוץ מלחמת העולם. עם פרוץ
/ עד אוגוסט 1944.  המלחמה, גרו בגיטו לודז

 ובשגת 1944 הועברה למחנה אושװיץ.
 שוחררה ב־30.4.95 בבוכברג, ושם עברה
 למחנות העקורים בפרנװלד. שם הכירה את
 יצחק רוזנצװיג מלובלין והם נישאו ב־1945.

 בױני 1949, עלו טובה ויצחק ארצה וגרו
 בקרית חײם, ולאחר מכן בנװה שאנן.

 בשנת 1987 עברו לעיר גבעתײם וב־
 31.3.93 נפטרה.

• • • 
כטר ו־ל  ןגבי רי

 צבי היה חי בתוכנו, איש צנוע היה. ברצוני
 להפרד ממנו. בן עירי לובלין היה האיש. אני
 זוכרת את עצמי כילדה עומדת ע׳׳י קולנוע
 ״ונוס״ שבשכונתנו ומביטה, איך הוא בזריזות
 מצײר שלטי פרסומת. כל שחקן או שחקנית
 הױ ױצאיס כחײם מתחת למכחולו. כשצבע
 את השלט בעסקו של אבי, היתה לי ההזדמנות

 להכיר את שמו.
 שתי אחױתױ עבדו בבית החולים היהורי,
 שבו גם אני עבדתי. כל הזמן סיפרו על אחיהם
 הניק, שבעת המלחמה ברח מאימת הגרמנים
 לרוסיה והן דאגו לו מאוד. משפחת ריכטר
 גרה בשכונה יהודית מרוחקת ומשפחתי
 בשכוגה פולנית, כך שאינגי ױדעת פרטים על

 גורלם הסופי.
 נגמרה המלחמה וכל אחד מהניצולים ניסה
 את דרכו מחדש. אינני זוכרת בדױק איך
 נפגשנו והכרנו שנית בעפולה. שנינו בנינו
 משפחה בתנאים קשים. משפחת ריכטר גכנסה
 לשכונה, הײנו נפגשים בדרר, כל אחד בדרכו
 שלו. רוב השיחות הױ על לובלין. לפעמים
 היה בא לבקש ספר. צבי אהב לקרוא, אבל
 מעל הכל אהב לצײר. ביתו, מבצרו כולו
 מקושט תמונות מעשה ידױ. לא פעם חשבתי:
 לו מצבו הכלכלי שם היה ױתר טוב בװדאי

 היה יכול לפתח את כשרונותױ.
 חי בצנעה, בחוג ידידױ, מרוצה בהישגױ.

 מחלת אשתו פגעה בקן שלהם. צבי טיפל
 בה במסירות ושמר על הבית ועל נקױנו כמו

 קודם.
 בזמן האחרון המחלה האױמה פקדה את
 אחותו. כשביקרתי מצאתי אותו לשבת בלי
 יכולת לקום. סיפר את סיפורױ ולא שכח
 לציץ כמה טוב גורלו כאן מגורל יהודי זקן
 וחולה שם. שיבח את המוסדות, את השכנים
 הנהדרים, את העולות החדשות שאמנם
 מטפלות אצלם בשבר, אבל נוצרה ביניהם

 קירבה משפחתית.
 צבי אושפז וחלם לשוב הביתה להמשך
 טיפול אחרי הניתוח. ראיתױ בבית החולים
 במצבים קשים. קשה היתה הפרידה טרם
 העברתו לבית החולים האיטלקי בחיפה. איש
 חולה ואשתו משותקת חלקית דואגת בבית,
 והוא דואג לה. צײדתי אותו לדו־ר בספר
 ובברכת החלמה. הבטחתי לבקרו ולא

 הספקתי.
 צבי הזדרז והלן־ מאתנו בלי להכביד על

 הסביבה.
 יהיה זכרו ברוך.

 סױקה בנק־ארליכמן

• ו־ל בלו נ ז ך רו ו ר  א3י ב
 מגיל צעיר יצא אבא לעצמאות, מאחר
 שאבױ נפטר ועול פרנסת אמו היתה עלױ.
 אבא המשיך לשאת בעול זה גם לאחר נשואױ

ל מחםורה של אמו. כ  ודאג ל
 מקטנות זוכרת אגי את אבי כדואג לפרגסה
 בכל דרך אפשרית. כל עבודה היתה טובה
 ומכובדת עבורו, בכדי לספק את צרכי
 המשפחה. בזמן מלחמת העולם השנײה,
 כשהײנו ברוסיה, היה מבשל את ארוחותינו
 הדלות, מומחה היה באלתורים והעיקר שלא
 נהיה רעבים. אמא באותה תקופה עבדה קשה
 מאוד, ואבא השתדל לעזור לה בכל דרך

 אפשרית.
 בתום המלחמה, לאחר שהמצב השתפר,
 היה לוקח אותגו, הילדים לטײל ותמיד היה
 קונה פירות שלא הכרנו, כמו תפוזים, בנגות,
 אבטיח וכו׳. אבא אהב לראותנו נהנים,
 מהטעימה הראשונה של פרי לא מוכר לנו.
 כבכורה במשפחה זכיתי להצטרף לאבא
 להצגות לתיאטרון, קולנוע, ובעיקר אופרטות

 ואופרות שהױ אהבתו הגדולה.
 מספר ימים לאחר הגיעגו לארץ, יצא אבא
 לעבוד והשתרל לבסס את החײם ותודה לאל
 שהצליח. אותנו הילדים אבא חינן־ שכל
 עבודה ותפקיד שאדם לוקח על עצמו, צריך
 לבצעו בגאמנות, במסירות ובױשר - וכך הנגו
ל אחד מאתנו. כ  עד הױם. תמיד דאג ל
ו  בעױתנו הױ תמיד בעױתױ, רצה שיהיה לנ

 תמיד טוב.
 בהװלד הנכדים והגינים, לא היה אדם ױתר

 גאה ומאושר ממנו.
 התכנסות המשפחה המורחבת בנר הראשון
 של חגוכה אצל ההורים, הפכו למסורת

 מקודשת - עד החנוכה האחרון בחיױ.
 בשנים האחרונות, לאחר מות אמא, היה
 עובד בהתנדבות בסניף קופח־חולים, אלױ
 היה שײך. היה אהוב שם על כולם. תמיד דברו

 בשבחו על נאמנותו, דײקנותו ונקױנו.
 בתקופת חולױ הקצרה והקשה, השתדל
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 מאוד להפנים ולהבליע את הסבל והכאבים
 שהױ מנת חלקו. לא רצה להכביד עלינו
 ולצער אותנו. עד רגעױ האחרונים, נשאר
 צלול דעת, הגױני, רגיש ומתחשב בכל
 הסובבים אותו, משפחתו והצװת הרפואי. אבא
 נפטר ב־22 בינואר 1993, כ״ט טבת תשנ״ג.

 יהי זכרו ברוך!
ד אדליכמן ג כ ת ױ ב  ה

* • • 

 inni שמן ז״ל
 נולד בחודלה, פולין, בשנת 1912, בן של
 ר׳ שלמה זלמן בוימל וגיטל פרל. בגיל 17
 קיבל סמיכה מהרב מיכלסון מװרשה ומהרב

 כהנא מלובלין.
 עבר לטורונטו, קנדה בשנת 1930, והתחיל
 ללמד בתלמוד תורה ״עץ החײם״, לכתוב
 מאמרים, בעיקר בשטח ההגות היהודית,
 וללמוד עם הרב גרויברט, מראשי רבני
 טורונטו. בשנת 1933, כתב את ספרו הראשון

 ״הפאשיזם באירופה״.
 לפני ובמשך־ מלחמת עולם השנײה, היה
 מזכיר הפדרציה הקנדית לעזרת יהודי פולין
 ובמסגרת תפקיד זה, הצליח למלט כמה

 יהודים מידי הנאצים.
 ב־1946 הצטרף לקונגרס היהודי הקנדי,
 ויחד עם מאיר גזנר, יסד את המחלקה
 האורטודוקסית של הקונגרס. ב־1950, מונה
 כמנהל כללי של מחלקת הכשרות של
 הקונגרס היהודי הקנדי באונטרױ וניהל אותה
 במשן־ כ־45 שנה. בסוף שנות ה־70, התגשם
ל ארצית ל  חזונו בהשלמת רשת כשרות כ
 בקנדה, מוסכמת על כל זרמי היהדות. במשן־
 כל שנות פעילותו, קרא לדו־שיח בין
 אורטודוקסים, קונסרבטיבים ורפורמים.
 כמורה שנים רבות, לימד אלפי תלמידים

 בטורונטו.

 כעתוגאי, כתב אלפי מאמרים בעתונים
 שונים בכל רחבי התפוצה היהודית, דוברת
 אידיש. בקהילתו היה דרשן בדברי תורה מדי
 שבוע, במשן־ עשרות שנים. הסופר, כתב כ־13
 ספרים, ויערך מספר ספרעז. קיבל פרס
 טננבאום בקנדה, ואחרים במקסי^ו וישראל.
 השאיר אחרױ אשה, אחות, 3 בנות ו־16

 נכדים.
ת הני הוכשטיץ ב  ה
 ידושליפ

מת םפדיפ של נ. שמן:  רשי
 ״פאשיזם באירופה״, 1933. ״בין מלחמה
 לשלום״, 1939. ״הרב גרויברט״, 1943. ״הרב
 רוזנברג״, 1943. ״יחס יהודי ללא יהודי״,
 1945 (״באציאונג צום פרעמדן״). ״די

 ביאגראפיע פון א װארשעװער רב״.
 '״בױגרפיה של רב ורשה״ 1949. ״לובלין״,
 1951. ״סוציאליזם דתי״, 1953. שירת חסידות
 11,1 1959 (״דאס געזאנג פון חסידות״). ״יחס
 יהודי לעבודה׳/ 1962. ״יחס יהודי לארם״, 1
 ,11 1989 (באציאונג צו מענטש״). ״יחס יהודי
 לאשה״ 11,1 69, 1968 (״באציאונג צו דער
 פרוי״). ״קדושה בחײם משפחתײם יהודײם״ 1
 ,11 79, 1977 (״קדושה אין ײדישן

 פאמיליע־לעבן״).

* * • 
• •!גחק שלוי ה ר ב  א

פטבה) •ז״ל רו קו ) 
 אבינו אברהם־יצחק שלוי(קורופטבה) ז״ל
 נולד ב־23.8.1907 בעיר לובלין. משפחתו
 עסקה בײצור עורות ונעלים מאידך, ומצד
 שני, דודו היה רב ידוע בעיר. היה חבר
 בתנועת ״החלוץי׳, אשר הכשירה לעלײה
 לא״י. בשנת 1930, עלה לארץ ועסק
 במלאכות שונות, כגון: מלצרות, ײבוש ביצות
 בקיבוץ יגור ובעיקר - בבניה, אשר בה עסק,

 עד פרישתו בגיל 60.

 היה חבר באגודת הספורט ״הפועל״ וכן
 חבר ב״הגנה״ בשנת 1933 נישא לאמגו גניה
 ז״ל והקים משפחה• גרו בתל־אביב. ב־1959
 עברו לנתניה ושם היה עד מותו. אבא עבד עד
 גיל 60, יצא לפנסיה כקבלן משגה. אמנו
 חלתה והוא טיפל בה במסירות ױצאת מן

 הכלל, עד פטירתה.
 אחרי שהתאלמן, חי חײ חברה שקטים
 ומלאים, שירת את עצמו, אפשר לאמר, עד
 הסוף מת כצדיק ובשיבה טובה. לא הציק
 למשפחה, ועד הרגע האחרון התבדח, חײד

 ונחם.
 תהיה נשמתו צרורה בצרור החײם.

 נפטר השנה, ב־ו׳ כסלו.
 זוכרים אותו תמיד ואוהבים; בתו חנה, בנו
 אהרן, חתנו ױסף מרשה, כלתו, נכדױ ונינו

 היחיד.

* • • 

 סוניה שפיץ־יעדוואב ץ״ל
 דעם 11טן מערץ 1993, איז אין לאנדאן
 גפטר געװארן אונדזער בת־עיר *סוניה
 (שײנדעלע) * שפיץ־יעדװאב. געבוירן אין
 לובלין, אין יאר 1919. די מלחמה־יארן
 איבערגעלעבט אין רוסלאנד מיט דער מוטער

 און ברודער.
 נאן־ דער באפרײאונג זיו באזעצט אין
 לאנדאן וװ זי האט אויפגעשטעלט א שײנע
 משפחה. אין די לעצטע יארן האט דער מאן
 געליטן פון א שװערער קראנקײט און נפטר
 געװארן. אויד סאניאן האט גישט אויסגעמיטן
 די קראנקײט און זי איז אװעק אין דער
 אײביקײט, פאריתומדיק צװײ טעכטער, א זון,

 א ברודער מיט זײערע פאמיליעס.
 כבוד איר אגדענק.
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 ישו־אל ש״ומאן ז״ל
 געוװינט אין לובלין, אויף דער
 נאדסטאװני־גאם. געבוירן אין יאר 1906,
 נפטר געװארן אין ישראל, אין יאר 1993.
 פאריתומט א טאכטער און צװײ אײניקלעך.

 כבוד זײן אנדענק.

• * * 
 שט״געל — אשאל ז־ל

 T ־

 נאר װאס באקומען א בריװ פון תל־
 אביב מיט דער טרויעריקער נײעס, אז
 שטײגעל (דער זון פונעם געשעפט־
 אײגנטימער פון גרײטע בגדים אויף דער
 נאװע גאס) איז געשטארבן - און גלײך
 זענען אויפגעקומען אין זכרון אונדזערע
 בשותפותדיקע איבערלעבונגען אין
 לובלין, װען דאס געטא איז שוין געװען

 ליקוװידירט.
 אױף אונדז בײדע, װי אױף א גרופע
 לובלינער ײדן, האבן ס.ס.־לײט געשאסן
 נישט װײט פון אלטן הײליקן ארט, אין
 יאר 1942. פון דער גרופע זענען מיר
 בײדע געווען די אײנציקע, װאס האבן
 איבערגעלעבט די מאסן־עקזעקוציע יאון
 פון איר אויפגעשטאנען תחית המתים,
 שװער פארוװנדעט - איך אין דער
 לינקער באק, שטײגעל - אין דער
 אויבערשטער ליפ. מיט די לעצטע כוחות
 האבן מיר בײדע זיך דערשלעפט צום בית
 הקברות אויף דער אוניצקע גאס און
 דארט, אינעם טהרה שטיבל, האט מען
 זיך אװעקגעלײגט אויף דער קאלטער,
 צעמענטענער פאדלאגע זיך אפצורוען.
 אײנער האט געטרײסט דעם צװײטן און
 געהאלפן פלאנירן װי אזוי זיך ראטעװען.
 אין יאר 1958 האב איך אים באזוכט
 אין פאריז, מיט יארן שפעטער - אין
 הרצליה, װען ער האט •זיך באזעצט אין
 ישראל און מיר האבן אנגעהאלטן

 פארבינדונגען.

 שטײגעל איז געװען א שטילער,
 באשײדענער מענטש, אן אח לצרה. זאל

 אים די ערד גרינג זײן.
 חבל על דאבדין ולא משתכחין.

 ישראל אײזענבערג, לאס־אנזשעלעס
• * * 

eling with them through the Middle 
East and eventually to England where 
he arrived in 1942. Coming to England 
did not, however, mean an escape from 
anti-semitism which was rife within the 
ranks of the Polish Army. As a result 
Henry, and other Jews, were given spe-
cial dispensation to join the British 
forces. 

The British Army put Henry's 
skills as a multi linguist to use as an in-
terpreter and he found himself on the 
move once again, this time escorting 
German prisoners of war via South Af-
rica and South America to Canada. 

After being demobbed in 
1945, Henry was offered a position as 
a chemical engineer, but as the salary 
did not match the life-style he envis-
aged for himself, it was not long before 
he decided to try his hand in the tex-
tile industry working for Boussac Cot-
tons and traveling between France and 
England. This work eventually led him 
into the carpet industry and a partner-
ship which lasted the rest of his life-
time. 

As a businessman Henry left 
an indelible mark as a man of the high-
est integrity making friends ąjfFcus-
tomers whose interests were close to his 
heart and earning the respect and admi-
ration of all those with whom he had 
dealings. His learned and wise council 
were often sought and always freely 
given. As a family man he was loving 
and much loved as a husband, father 
and grandfather. 
He is survived by his wife Helga and 
sons Cary and Andre. 

Henry Zitcer 
Henry Zitcer died in London 

on July 14th after a short illness, aged 82. 
Henry was born in Lublin, Po-

land into a highly respected orthodox 
Jewish family and he carried his love for 
Judaism and its traditions with him 
throughout his eventful life. 

Active anti-semitism in Po-
land prompted his father to send Henry 
to France where he studied Chemical 
Engineering at university. However, 
when his father died in 1936, he re-
turned to Poland to take over the 
family's flour milling business. Those 
early years in business gave him the 
grounding in salesmanship and busi-
ness acumen which were to prove in-
valuable to him in his future career. 

As for so many Jews in Eu-
rope, his plans were brought to an 
abrupt halt by the outbreak of the Sec-
ond World War. Forced to leave his 
mother and two sisters (none of whom 
he ever saw again) Henry was taken 
prisoner in Russia where, thanks to his 
chemical degree, he was put to work in 
a laboratory analysing food products. 
After two years in Russia he escaped 
and after a series of "adventures" hę 
joined the Polish Army in Persia trav-

 צו אונדזערע בנײעיר
 אץ לאנד און אץ אױסלאנד!

 ארויסגעבן דעם ״קול לובלין״ איז פארבונדן מיט זײער
 גרויסע הוצאות.

 דעריבער איז א מצװה נישט נאר צו לײענען די צײטונג -
ן װאס מערער - אלץ \או  נאר אויך פאר איר באצאלן

 בעסער.
 א דאנק•
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ן ע נ א מ ר ע ײ ד ר \ > מ א  ל

 הײ־יאר פאלט אוים די 50םטע יארצײט טון איגנאץ ארטמאן, אומגעקומען בעתן אויפשטאנד אין געטא
 װאדשע; די 20םטע יארצײט נאכן טױט פון ירחמיאל גארטענקראוט; די 10טע יארצײט נאד דעד פטירה פון

 פראפ׳ נחמן בלומענטאל און פון באלעק ארטמאן.
 מיר ברענגען װײטער אײניקע ביאגראפישע אנגאבן פון די פיר נפטדיפ, צו באערן זײער אנדענק.

 איגנאץ ארטמאן ו־ד
 אויף דער גראדזקע גאס אין לובלין האט
 געװוינט די משפחה ארטמאן. בײטאג ארבעט
 איגנאץ און בײנאכט זיצט מען איבער די
 ביכער, ביז ער װערט אנגענומען אין
 גימנאזיע - גלײר ער װאלט ארײן אין אן
 אגדערער וועלט. ער באקאנט זיך מיט
 ײדישע ױגגעלײט פון אסימילירטע
 פאמיליעס און באפרײנדעט זיך מיט
 פאליאקן. דאס ױנגװארג טראכט װעגן א
 בעסערער וועלט און װעגן אן אומאפהעגגיק

 פוילן.

 אין שטורמישן 5־טז יאר, נאך אײגיקע
 שטרײק־אקציעס, װערט איגנאץ פארשיקט
 קײן סיביר, צוזאמען מיט פױלישע און

 רוסישע אינטעליגענטן.
 אין דעם ערשטן װעלט־קריג קעמפט
 איגנאץ אין רער רוסישער ארמײ און װערט
 צװײ מאל פארוװנדעט. נאך דער מלחמה
 קומט ער צוריק, מיט זײן פרוי און דרײ
 קינדער, אין זײן הײמשטאט לובלין, וװ ער
 איז װײטער געזעלשאפטלעך טעטיק אין

 ״בונד״.
 אין יאר 1931 געװארן אויסגעצײכנט מיטן
 ״קרײץ פון אומאפהענגקײט״. אין עלטער פון
 60 יאר, איז איגנאץ ארטמאן מיט זײן פרוי
 אומגעקומען בעת דעם אױפשטאנד אין
 װארשעװער געטא, אין אפריל 1943. וױ

 ס׳גיבן איבער עדות, װאס האבן בײגעוװינט
 דעם אויפשטאנד, איז ער ביז דער לעצטער
 מינוט געװען געזעלשאפטלעך טעטיק און
 געדינט מיט ראט און טאט די ױנגע
 אויפשטענדלערס. די היטלערישע בעסטיעס
 האבן אויף זײער רוצחישן וזשבון נאך אײן

 קרבן פון ײדישן לובלין.
 כבוד זײן אנדענק!

 מאדעק
• 

 ירחמיאל גארטענקראוט ז ל
 פרײטיק, ערב ױם־כיפור תשל״ד, דעם 5טן
 אקטאבער 1973, איז אויפן בית־הקברות אין
 קרית שאול געבראכט געװארן צו אײביקער
 רו אונדזער בן־עיר ירחמיאל גארטענקראט,
 װאס איז נפטר געװארן אין תל־אביב יאין

 עלטער פון 73 יאר.
 ירחמיאל איז געבארן אין לובלין, בײ א
 בכבודיקער משפחה.* אין פריען עלטער
 געװען זעלבשטענדיק, געהאנדלט מיט װאלד

 און אויך געהאט אין ארעגדע לאנקעס און
 פעלדער, אויף װעלכע חלוצים װאס האבן זיך
 געגרײט עולה צו זײן קײן ארץ־ישראל, האבן
 דורכגעמאכט זײער לאנרװירטשאפטלעכע

 הכשרה.
 מיטן אויסברוך פון דער צװײטער װעלט־

 מלחמה, געפינט זיך ירחמיאל אין לובלין. ער
 װערט פארשפארט אין מײדאנעק, וװ עס
 הײבט זיך אן זײן גהינום בײם לעבן. אין משן־
 פון דער צײט װערט ער איבערגעפירט פון
 אײן לאגער אין צװײטן - ביז ער דערלעבט
 די באפרײאונג אין בוכענװאלד. נאר די
 דאזיקע פרײד װערט באלד צעשטערט מיט
 דער ידיעה, אז זײן פרױ און די פיר קינדער
 זענען אומגעקומען פון די היטלעריסטישע
 רוצחים און אויך זײן עלטסטער זון, װעמען
 ער האט די גאנצע צײט געהאט מיט זיד און
 אים אפגעהיטן װי דאס שװארצאפל פון אויג,
 אויף װיפל דאס איז געװען מעגלעך אין
 יענער פינצטערער תקופה - איז ױנגערהײט

 אוזעק פון דער װעלט.
 הגם ירחמיאל האט געװוינט אין
 אויסלאגד, איז אבער מדינת ישראל געװען
 זיץ אמתע הײם, וװ ער האט פארברענגט דעם

 רוב טעג פון זיין געראטעװעטן לעבן.
 כבוד זײן אנדענק!

• 
טל ז ל מו  inni בלו

יךי השואה  זי,ן חו
 ב־7 בנובמבר 1983, לאחר מחלה ממושכת,
 הלך לעולמו בתל־אביב הסופר והמורה נחמן
 בלומנטל, מראשוני החוקרים של תולדות

 השואה ומהבולטים שבהם.
 יליד העײרה בורשצ׳וב בגאליציה, בן 81
 היה במותו. בין שתי מלחמות העולם עסק
 בלובלין בהוראה ובפעילות פובליציסטית,
 בתחום הספרות והתרבות היהודית. לאחר
 השואה, הקדיש את עצמו כולו לעבודה על
 תיעוד השואה װזקירתה. היה בין מײסדי
 הװעדה היהודית ההיסטורית המרכזית בפולין
 (לימים - המכון היהודי ההיסטורי) ולאחר מכן
 מנהלה. היתװה את הדרכים באיסוף חומר
 תיעודי וגבײת עדוױת, הופיע מטעם התביעה
 במשפטים של פושעי מלחמה, ערך את

 פרסומױ הראשוגים של המכון.
• 

40 

user
teatrnn



 מיט 10 יאר צוריק איז אװעק אין דער
 אײביקײט פראפ׳ נחמן בלומענטאל, וואם איז
 געװען גוט באקאגט און פאפולער אין פאר־
 מלוזמהדיקן לובלין, אלס לערער און
 דערציער אין דער הומאניסטישער גימנאזיע.
 א ניצול געװארענער דעם חורבן, האט ער
 נאן־ דער מלחמה זיד פארנומען מיט פארשן
 די שואה, אלס װיסנשאפטלעכער
 מיטארבעטער פון ײדישן היסטארישן
 אינסטיטוט אין לאדזש און פון יד ושם אין

 ירושלים.
 מחבר פון א רײ ביכער, און באזוגדערס פון
 די ״דאקומענטן פון ױדענראט אין לובלין״.

 כבוד זײן אגדענק.
• 

ק ארטמאן ו״ל ע ל א  ב
 מײן ברודער באלעק איז געבוירן אין
 לובלין, אין יאר 1915. געלערנט אין דער
 הומאניסטישער גימנאזיע, וװ ר׳איז געװען
 אײגער פון די בעסטע שילערס און
 גלײכצײטיק צוגעשטאגען צו דער ליגקער

 ױגנט.
 אין יאר 1933 איז ער געצוװנגען, צוזאמען
 מיט דער משפחה, צו פארלאזן לובלין. מײן
 פאטער, מיט זײן רעװאלוציאגערער
 דערפארונג פון יארנלאנגער אנגעהעריקײט
 צו דער פ.פ.ם.׳ װעלכע האט נאך געקעמפט
 מיטן צארישן רעזשים, באשליסט
 אריבערצופארן קײן װארשע, כדי באלעקן
 אװעקנעמען פון דעם ארט און סביבה, וװ
 ס׳האבן אים געדראט ארעסט, א פראצעס און

 אורטײל.
 . אויד אין װארשע איז באלעק אין
 פארבינדונג מיט רי לינקע קדײזן.*ער ארבעט
 ביזן יאר 1931, װערט מאביליזירט אין דער
 פוילישער ארמײ, צײכנט זיד אויס װי א

 זעלגער און װערט געשיקט אין אן אפיצירן־
 שול.

 אין 1940, גאך די ערשטע אנטיײידישע
 גזירות, געלונגט באלעק׳ן, זײן פרוי און מיר
 צו אנטלויפן קײן ירוסלאנד, וװ מיר האבן
 איבערגעלעבט די מלחמה־יארן. אין 1946
 קומט ער צוריק קײן פוילן און זײנע
 אמאליקע פארטײ־חברים לײגן אים פאר
 פארשידענע הויכע אמטן, ביז ער דערגײט
 צום אמט פון שעף פון דער העכערער
 אפיצירן־שול, אין ראנג פון א פאלקאװניק
 (קאלאנעל). מעז לײגט אים פאר צויפארבײטן
 זײן ײדישן פאמיליע־נאמען אויף א פוילישן

- גאר ער װארפט אפ דעם געדאנק.
 אין יאר 1957, האט א געװיסן טאג זײן
 טאכטער זיך אומגעקערט פון שול מיט א

 געװײן, אז מ׳האט איר נאכגעשריען אין
 קלאס ״זשידוװא״. די געשעעניש האט
 ענטגילטיק אים געשטויסן צו פארלאזן פוילן,
 איבערלאזן דארט רעם הויכן אמט און
 געהאלט און שנעל עולה זײן קײן ישראל.
 הגם ר׳איז געקומען קײן ישראל אן א פאך,
 האט ער ארגאניזירט א קורס פאר
 אפטאמעטריסטן נײע עולים און דערנאן־
 אלײן געפירט מיט דערפאלג אין תל־אביב אן

 אפטיק־געשעפט.
 אין נאװעמבער 1983 איז באלעק קראנק
 געװארן יאויפן הארץ און אין עלטער פון 68
 יאר * געשטארבן אין הדסה־שפיטאל אין

 ירושלים.
 כבוד זײן ליכטיקן אנדעגק!

 מארעק ארטמאן

ם > ב ת ט ק כ ו  ז
POSZUKIWANI 

Zdjęcie, które prezentujemy naszym czytelnikom pochodzi 
sprzed w.ojny, zostało wykonane 21 stycznia 1937 roku. 
Przedstawia Niusię Kestenbauin (lub Kestenberg), która mie-
szkala w Lublinie przy ulicy Niecałej. Swojej kuzynki, Niusi 

Kestenbauin (lub Kestenberg) 
poszukuje Sara Barnea zamieszkała w 
Izraelu. Wszelką korespondencję prosimy 

 :kierować na adres י
Sara Barnea 
Hagay str. 4/1 
47-203 Ramat Ilasharon 
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 רעארגאנ«זאצ«ע פון לובל«נער
 יקאמיטעגו אץ<שראל

 אויף א זיצונג פון קאמיטעט פון אונדזער לאנדסמאנשאפט
 אין ישראל, דעם 17טן אקטאבער 1993, איז פארגעקומען א
 פארטײלונג פון די אמטן און פונקציעס פון די חברים, אויף

 פאלגנדיקן אופן:
 פארזיצער - דוד שטאקפיש,

 װיצע־פארזיצערס - מתתיהו הארן און מארק ארטמאן,
 סעקרעטארין - אירית גאטליב,

 קאסירער - אברהם לאסקאװסקי.
 די פינף װעלן בילדן דאס פרעזידױם (עקזעקוטיװע) פון
 אונדזער ארגאניזאציע. די פארטײלונג פון װײטערדיקע
 פונקציעס פאר די קאמיטעט־מיטגלידער: צעשא און אריה
 אבליגענהארץ, ד״ר נתן בן־טובים, ירמיהו גאטליב, משה
 װאסאנג, צפורה װײסלפיש־דסקל, משה זאלצמאן, צעשא
 טראכטענבערג־פישער און דוד רובינשטײן - װעט פארקומען

 אויף דער נאענטסטער זיצונג.
 די רעארגאניזאציע און ארבעט־פארטײלונג אויף דער
 דערמאנטער זיצונג, איז באהאנדלט געװארן אין א

 פרײנטלעכער, חברישער אטמאספער.
 די זיצוכג האט אויך באהאנדלט די צוגרײטונגען צו דער
 יערלעכער אזכרה, באשטימט אויף דעם 1טן דעצעמבער 1993
 אין בית העמלין, װי אויך די פארשפרײטונג פון ״קול לובלין״

 אין לאנד און אױסלאנד.
 מיר װענדן •זיך מיט א בקשה צו אונדזערע בני־עיר אין
 ישראל און אין די תפוצות װײטער מיטצוארבעטן מיט
 קאמיטעט אויפן געביט פון פאראײביקוג, קעגנזײטיקע הילף
 און סאלידאריטעט מיט מדינת ישראל, באגלײט מיט
 מאראלישע, געזעלשאפטלעכע און פינאנסיעלע הילף לטובת

 לובלינער אקטיװיטעטן.

 בית הספר עלומים, חטיבת הבינײם - משרד החינוך והתרבות
 המועצה המקומית רמת השרון

 י״ח סױן תשנ׳׳ג, 7.6.93
 לכבוד מר מתתיהו הורן

 ױ״ר ארגון
 ױצאי לובלין בישראל

 א.נ.,
 אני מודה לך על מכתבך ועל הודעתך על המשך תרומתכם

 לבית ספרנו.
 אשמח אם תבוא לבית ספרנו בױם אי 20.6.93, כדי למסור

 את הפרס לתלמידים.
 הקשר עם הקהילה יקר מאוד ללבנו ותמיכתכם בחינוך

 חשובה לנו מאוד
 בכבוד רב,
 א«לגה דן׳ מנהלת בית הספר

• 

 תל־אביב
 א.נ.,

 מר הורן הנכבד,
 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
 אילנה דן׳ מנהלת בית הספר

 באזכרה בנחלת יצחק. בױס השואה והגבודה • א טײל פון עולם, אויף דער אזכרה אין נהלת יצחק
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umieszczono fragmenty ocalałych 
macew. Jest też miejsce na prochy. 

* /Va otwarcie przybyli ludzie 
różnych wyznań. 

- Celebrował uroczystość nad-
kantor z Antwerpii Benjamin Mul-
Icr , który odśpiewał przepięknie 
psalm i modlitwę za zmarłych "El 
mole rachamim". Był przewód-
niczący Związku Gmin Wyznanio-
wych Żydowskich w RP ־ Paweł 
Wildstein. Zjawił się prezydent Lu-
blina Leszek Bobrzyk. Jeszcze ar-
cybiskup Bolesław Pylak, rabin RP 
Menahem Joskowicz oraz przed-
stawicici duchowieństwa pra-
woslawnego. Manfred Frenkel 
przemawiał osobiście. W imieniu 
jego żony mówiła pani Lucas, wice-
przewodnicząca Izraelskiego Czcr-
wonego Krzyża, pochodząca z... 
Lublina. 

Żydów lubelskich z zagranicy 
było mało. Do tego fatalne tłuma-
czcnie a vista z niemieckiego i że-
nujące zachowanie ekipy tv, czy-
niącej z uroczystości prawic show. 
Wszystko to komentowano po 
obiedzie na prywatnym spotkaniu 
z fundatorami. 

* Co na przyszłości 
- Trochę pamięci. Przecież Pola-

cy z Zamku też leżą przy ul. Wale-
cznych. Do tego sprawa żydows-
kich nauczycieli, uczących 
wspólnie z polskimi kolegami. 
Przed wojną Lublin wyglądał ina-
czej. I mówił kilkoma językami. 
Czy nie za szybko zapominamy? 

Rozmawiał: Lech L. Przychodzki 

Repr. T. Brożek 

Nauczanie 
pamięci 

W poniedziałek, 7 czerwca, otwarta została druga część żydows-
kiego cmentarza przy ul. Walecznych, pomyślana jako pomnik 
pomordowanych w lubelskim getcie. EF rozmawia z Robertem 
Kuwalkiem, archiwistą i dziennikarzem, tropicielem śladów kultury 
żydowskiej na Lubelszczyźnie. 

* Kto z wybitnych postaci przed-
wojennego Lublina został tu pocho-
wany? 

- Między innymi Leon-Lcjb 
Szpcr - rabin wojskowy lubelskiego 
g;1 rnizonu, jednocześnie nauczyciel 
hebrajskiego i historii żydowskiej 
w Gimnazjum Szperów. Jeszcze 
Jakub Waksman - reżyser i autor 
sztuk teatralnych. W grudniu 1941 
roku dołączył do nich Maurycy 
Schlaf, radny m. Lublina i gminy 
żydowskiej, działacz społeczny i sy-
jonistyczny. 

* Pora na kilka słów o pani 
Basi-FrcitKel i jej mężu. 

- Po likwidacji gclta Sara 
Bass-Krenkei razem z siostrą Lcą 
ukrywały się na nowym cnicnl'.rzu. 
Tani znaleźli je obecny infułat, po-
nad dziewięćdziesięcioletni już 
ksiądz Jan Poddębaiak i Wła-
dysław Janczarek. Dzięki fałszy-
wym dokumentom, jako Polki 
wysłano je na roboty przymusowe 
do Niemiec, gdzie doczekały wy-
zwolcnia. 

Manfred Frenkel urodził się 
w Niemczech, w Brunswicku. 
W 1938 roku wywieziono go do 
Zbąszynka, później do getta 
w Lodzi. 24 sierpnia 1944 r. depor-
towano go do Oświęcimia. Prze-
trwał, po wojnie poznał panią Sarę. 
Wyjechali do Izraela, by ostatecz-
nic osiedlić się w Antwerpii. 

* Oboje utworzyli fundację, 
znaną już w Lublinie. 

- Tak, dzięki nim zrewaloryzo-
wano pierwszą część cmentarza 
przy ul. Walecznych i postawiono 
izbę pamięci. W części nowo ot-
wartej wykorzystano wydeptane 
przez mieszkańców Ponikwody 
i Kalinowszczyzny ścieżki. Wybe-
tonowano je, wykorzystano wał 
z gliny. Wzniesiono też ohel (po 
hcbrąjskiu namiot), stojący w tra-
dycji żydowskiej nad grobami ludzi 
szczególnie zasłużonych. Ten sym-
holi/.ujc zagładę. Wewnątrz olicłu 

* Dlaczego drugą część cmen-
tarza otwarto dopiero teraz? 

- Główną przyczyną zwłoki był 
brak dokumentacji. Na szczęście 
zachowała się ona w aktach lubels-
kiego Judenratu. 

* Historia nowej nekropolii nie 
jest długa. 

• To prawda. Tuż przed wybu-
chem H wojny zakupiono 4 morgi 
ziemi, co daje ;1 real około 2 hek-
tarów. Pełne prawa własności gmi-
na żydowska uzyskała do tego (crc-
nu dopiero w roku 1940. Na cm.-11-
tar7u chowano ludzi z obozu przy 
ul. Lipowej, z getta, a nawet depor-
towanych zimą 39/40 Żydów nie-
mieckich ze Szczecina. Myślano też 
o zorganizowaniu na większej 
części terenu kursów ogrodniczych 
dla młodzieży żydowskiej - getto 
nic otrzymywało warzyw. 
Zmarłych i zabitych było jednak 
zbyt wielu, by myśleć o żywych... 

* Cmentarz funkcjonował do 
schyłku roku 1942. 

- Owszem. Największe masowe 
groby pochodzą z okresu między 
17 marca, a polową kwietnia 1942 
r. Zwożono tu zastrzelonych na 
ulicach, rozstrzeliwanych na Za-
mku i przy ul. Lipowej. Jako jniejs-
ce grzebalne nekropolia trwała dę 
7 listopada 1942 r. - do likwidacji 
getta ׳ na Majdanie Tatarskim. 
Ostatni udokumentowany pogrzęb 
z pełnym obrządkiem nosi datę 
3 listopada 1942 r. 

* Później zaczyna sif polska czfść 
Jiistprii cmentarza. 

Istnieją przekazy, pewne 
zresztą, iż na cmentarzu, już po 
likwidacji getta, odbywały się eg-
zekucje więźniów Zamku - Po-
laków. Cmentarz ulegał dewasta• 
cji. Okrutne statystyki mówią, że 
na stu zabitych przypadało ledwie 
17 grobów. Chowano szybko, byle 
jak. Zmarłych w transportach na 
Majdanek również. 
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Seminarium ״Polska ־ Izrael" w Lublinie Urszula Przybył* 

Dzieje Żydów na ziemiach polskich 
losach Żydów na przykładzie literatury i sztuki polskiej oraz mgr 
Tomasza Kranza o metodach nauki o Holocauście, omówiono 
lekcję wychowawczą. Z wypowiedzi uczestników seminarium 
wynikało, że zwrócili uwagę nie tylko na to, co mówili uczniowie, 
ale również na sposób jej prowadzenia. 

Z dużą troską i odpowiedzialnością mówiono o tolerancji, zas-
tanawiając się nad sposobem pełnego wykorzystania programów 
nauczania w polskiej szkole, do wychowania dzieci i młodzieży 
w duchu poszanowania innych narodów i zgodnego z nimi 
współżycia. W wielogodzinnej dyskusji, pedagodzy zwrócili 
uwagę na konieczność i sposób wykorzystania aktualnych 
problemów państwa Izrael na lekcjach historii, wiedzy o 
społeczeństwie i godzinach wychowawczych. 

W czasie seminarium dokonano równiei analizy tekstów z 
Antologii, tłumaczonych na język polski. 

Nauczyciele, uczestnicy seminarium z dużym zadowoleniem 
przyjęli propozycję gospodarzy dotyczącą poznania miejsc 
pamięci narodu żydowskiego - Lublin, Majdanek, Trawniki, So-
bibór, Włodawę i Łączną. 

To seminarium, tak starannie przygotowane i prowadzone, jest 
jeszcze jednym wyrazem dużego zainteresowania polskich 
nauczycieli problematyką żydowską i co najważniejsze, zdecy-
dowanego uczestniczenia w procesie zbliżania do siebie i kon-
tynuowania zgodnego współżycia Polaków i Żydów. 

 ״קול לובל<ך
 שנתון ארגונ< הלובל«נא«ם בארץ ובחו״ל

 המערפת - רעדאקציע:
 ד״ד צתן בן־טובים, אירית גוטליב,

 צפורה דסקל־וײסלפיש, מתתיהו הורן,
 אברהם לסקובסקי, אלכסנדר שריפט.
 העודן - דעדאקטאר: דוד שטאקפיש

• 
 כתובת המערכת - אדרעס פון רעדאקציע:

 ״קול לובלין״, תל־אביב, דיזנגוף 158
"Kol Liiblin", Tel'Aviv, Dizengof 158, Israel 

• 
 ״הדפוס החו־ש״, ת״א, טל׳ 378833

Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Główny w 
Warszawie oraz Zarząd Okręgu w Lublinie, były organizatorem 
czterodniowego seminarium na temat "Polska - Izrael". Miejscem 
seminarium był Lublin, który w dniach 8-11 kwietnia br. gościł 
nauczycieli z całego kraju. Inauguracyjny wykład na temat *His-
toria koegzystencji narodu polskiego i żydowskiego i jej wpływ 
na kształtowanie kultury i życia społeczno-gospodarczego w Pol-
see" przedstawił prof, dr hab. Zygmunt Mańkowski, kierownik 
Zakładu Historii Najnowszej, dziekan Wydziału Humanisty-
cznego Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. 

W wykładzie prowadził słuchaczy od pierwszej wzmianki o 
państwie polskim zapisanej w "Księdze Dróg i Królestw" przez 
hiszpańskiego Żyda - Ibrahima Ibn Jakuba, poprzez najstarszą 
wzmiankę o Żydach na ziemiach polskich, pochodzącą z 1097 
roku, zapisaną przez Jehudę-ha-Kohena, uczonego rabiego z 
Moguncji. 

Mówiąc o Soborze Laterańskim z 1215 roku wspomniał o 
nakazach i zakazach narzuconych Żydom żyjącym w 
społecznościach chrześcijańskich. Przeciwstawił 'im "Statut 
Kaliski" nadany Żydom polskim w 1264 roku przez księcia Wiel-
kopolski (Bolesława Pobożnego, który między innymi, umożliwił 
Żytom urządzenie swego wewnętrznego życia na zasadzie samo-
rządu gmin żydowskich, dopuszczał do prowadzenia operacji 
kredytowych, zapewniając im bezpieczeństwo i ochronę mienia 
osobistego. Jego śladami poszli: książę wrocławski, głogowski, 
legnicki - no i w latach 1364 i 1367 - król Kazimierz Wielki, który 
uregulował życie Żydów w całym kraju przez wydanie odpowied-
nich przywilejów. 

I tak, krok po kroku, prof. Mańkowski prowadził słuchaczy do 
końca XVIII wieku, następnie poprzez okres rozbiorów do nie-
podległej Polski, okresu II wojny światowej - tragicznego Holo-
caustu i okresu powojennego. Szczególną uwagę zwrócił na rolę, 
odegranę przez Żydów w Lublinie, mieście uważanym za centrum 
handlowe między Wschodem a Zachodem. W wykładzie przewi-
jały się blaski i cienie we współżyciu dwu narodów o odrębnej 
kulturze i obyczajach, żyjących przez wieki obok siebie na pol-
skiej ziemi. 

W kolejnym wykładzie, prof, dr hab. Tadeusz Radzik, pra-
cownik naukowy Zakładu Historii Najnowszej lego samego 
uniwersytetu, przedstawił kulturowe, obyczajowe i ekonomiczne 
więzi Polaków i Żydów w aspekcie historycznym. 

Po tych wykładach, organizatorzy przewidzieli czas na pytania 
i dyskusję. 

Kolejny dzień seminarium rozpoczęła pokazowa lekcja wy-
chowawcza na temat filmu Agnieszki Holland "Europa - Europa". 
Prowadził ją mgr Krzysztof Styczyński. Z dużym zaintereso-
waniem przysłuchiwali się jej uczestnicy seminarium. Wielu z 
nich skrzętnie notowało ciekawsze wypowiedzi. 

Po kolejnych wykładach dr Moniki Adamczyk Grabowskiej o 
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