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 לובלץ
 אהרון ױיס

 שמואל קרקובסקי
 (Lublin). עיר במזרח פולין, גירת מחוז ל/ ומרכז תעשייה,
 תחבודה ותרבות, מהעתיקות בעדי פילין. יהודים ישבו בל׳
 מהמאה ה־14׳ ובמאות ה־16 - ה־17 היתה מרכז התורה
 הראשון במעלה בפילין. במאומ ה*19 - ה־20 היתה מרכז
 לפעילות תרבות בעברית וביידיש, עם תיאטרון ועיתונים, וכן
 לפעילות מפלגומ וארגוגים יהודיים. ערב מלחמת־העולם
 השנײה ישבו בלובלין ג־40,000 יהודים מתוך כ־122,000

 תושבי העיר.
 גשבועות הראשונים של המלחמה מצאו בה מיקלט אלפי
 פליטמז יהודים שגסו מפמ הצבא הגרמני. חלק מן הפליטמז
 ההם, ובן כמה מא1ת מיהודי העיד, המשיכו מזדחה, ונשאדו
 בשטוזיס כבסתױ 1939 סופחו לברית־המועצות. ועד הקהילה
 עשה להושטת עזרה לפליטמז. מתחילת ספטמבר ועד כיבוש
 העיר בידי הגדמנימ ב״18 בספטמבד 1939 נעשו נסמנות לאדגן
 בל׳ מוקדי המנגדות לצבא הגדמני. היהודיס השתלבו
 גמאמצים ההם, וקמו קבוצות שעסקו בפמוי הריסות געקבות

 ההפצצות, בכיבוי שריפומ ובחפירת תעלות המה.
 מיד עם כניטת הגרמנים החלו חטיפות «הודים לעבודות
 כפייה, פגיעות גופנױת בהם וגזל רבושם. בגובמבר 1939 גודשו
 היהודים מן הרחוג הראשי, קראקובטקיה פשדמיישציה
 (Krakowskie Przedmieście), וד«רותיהם הוחרמו. איתו חידש
 נצטײ היהודים לשאת על בגדיהס אותות־קלון והוטלו עליהס

 הגבלות תנועה בחלקיבז מסוײמים של העיר ומחוצה לה.
 שמה של לובלין נקשד בתוכגית הנאצים לכונן גאיזוד ההוא
 של פולין את ךזךוט - מוגלעת שבה אמודים הױ לרכז יהודים
 משטחים אחרים של הגנךל־גובךנמן, וכן משטחי פולין
 שסופחו ליײך ומן היייד עצמו. עד פבדואר 1940 הובאו לל׳
 במטגרת התוכנית הזאת כ־6,300 מגורשיס, גיניהם כ־1,300
 מאיזור שטטין (stettin). הוצאת התוכנית אל הפועל החלה
 בצודה תפוזה, גלי תיאום בין הזדועות השונות של הממשל
 הגרמני, ובאפריל 1940 הופטקה. עס זאת הוטיפה ל׳ להױת
 אחד המרבזים שבו החל מימוש מדיגױת ג«רוש« ההמונים
 להמתה על אדמת פול«ן: בל׳ שכן מטהו של אודלו גלובוצניק,
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 אזױ איז געײאקסן (אין פראצענטער) דער ײדישער ישוב אין
 לובלין, פון 1550 גיז 1939

 התפתחות הײשוב היהודי בלובלין(באחוזים) משנת 1550 עך
1939 

1 

user
teatrnn



 התוכן • אעהאלט
 עמ׳

 אהװן וױיש, שמואל קואקאװסקי / לובלין 1
 אסתו לנגלבן־קלוױר / כחולי הכנפײם(שיר) 4
 מרק אװשמן / לזכר אבי הלוחם 5
 אירית גושליב / אירגון ױצאי לובלין - לאןז 6

 בנימץ מאיוצ׳ק / סקירה על פעולות התאחדות
 ױצאי פולין בשנת 1995 7
 ״יד־לילד״ 8

 אדאם געלדמאן / א װארעמער, זוניקער
 סעפטעמבער טאג 1939 9

 רוזשא כישמאן*שנ<ידמאן / די ישיבה 11
 קאפל מיזשעויצקי / װאלע - א פארשטאט

 פון לובלין 12
 אדאם געלדמאן / פיר פון זעקס מיליאן 15
 דוד ששאקפ<ש / א גוט יאר 18
ס פינטעלע ײד 20 א  מאניש איזואעלעװיטש / ד

 גישעלע עדעל / אימפאזאנטע פײערונג
 אין פאריז 21
 מאניש איזראעלעוױשש / א גרויליקע יארצײט 21
 מען שרײבט אונדז 23
 נחת פון לובלינער 27
 לןכרם • צום אנדענק 29
 תרומות • באשטײערונגען 33
35 Marian Fuks / MECHAYE HAMETIM 
36 Wictor Klerkoper / MELBOURNE WOMAN ERECTS 

MEMORIAL TO FAMILY IN POLAND 

 ״קול לובל<ך
 שנתון ארגונ< הלובל<נא<ם באדץ ובזזו״ל

 המערכת - רעדאקציע:
 מרק אורשמן, אירימ גוטליג, מתתיהו הורן,

 צשה פישר־טרכשגברג

 העויד - רעדאקטאר: דוד ששוקפיש
• 

 כתובת המערכת - אדרעס פון רעדאקציע:
 ״קול לובלין״, תל־אביב, דיזנגוף 158

"Kol Lublin", Tel-Aviv, Dizengof 158, Israel • 

c 6388555 ״הדפוס החדש״, תל־אביב, טלי 

 מפקד הס״ס והמשטרה במחוז ל׳ וראש ׳מגצע ךמהךד/ שהיה
 אחדאי להפעלת מחנות ההשמדה גמזרוז הגנרלגוברנמן

 וגפרבר של העיד נמצא מחנה הריכוז וההשמדה מיךנק.
 לאחר כיבוש ל׳ בידי הגדמגים המשיך ועד הקהילה
 להתקייס בהרכבו הכמעט מלא מלפני המלחמה, ותחום
 פעולתו התרחב, בהתאם לדרישות הגרמנים והצרכיס
 החדשים של האוכלוסייה היהודית. הײעד ה*ה חייב לטפק
 מדי יוס ביומו מכסות של אגשיס לעגודות כפײה, למטוד
 חפצי ערך, דהיטים וצױד גיתי אחר• עבודת הװעד בקרב
 הקהילה התמקדה בארגון טעד לכזקקיס ולפליטים. הױ גם
 מקרים של התערגות הװעד אצל השלטוגות הגרמנײם
 לשחרוד בנײערוגה ואסירים, וטיפול בהשגת הלןלות בקצסות
 וגזירות כלכלױת רבות שה1טלו על יחידים ועל הציבוד כולו.

 ג־25 בינואר 1940 שמה מעמדו של הװעד, והוא הפך
 דשמית לױךנךט בן 24 חברים. לשינױ גמעמד כמעט שלא נלװ
 שינױים אישײם, והױ בו חגוײם שהשתײכו לפני המלחמה

 למפלגות שונומ, מ׳אגודת ישראל׳ עד ה׳בוצדי.
ן הדמות  בדאש הױךנרט עמד המהגדט הנריק ביןי׳ א
 המרכזית שבו היה סגן הױשביראש מדק אלשן. הױדנרט
 המשיד גמדמױת הװעד: בנה דשת עניפה של מוסדות טעד
 ומטבחי ציבור, הקדיש שימת־לנ מױחדת להקמת בתי־
 יתומים ומוסדות לילדים עזוגיס, והשקיע מאמצים רגיס
 בתחום הבדיאות: אורמו שני בתייחולים וגהם 500 מיטות,
 ועוד בית־חולים למחלות מךבקות ובו 300 מיטות. ליד בתײ
 החוליס גפתחו מדפאות חוץ. ואולם, החרפת מדינױת
 הגדמנים כלפי היהודים צמצמה את אפשרוײת הױדנרט
 לתמרן ב«ן מילױ דרישות הגרמנים ובין הטיפול בבעױת

 חױנױת של הקהילה.
 ב־1940 גבדו דרישות הגרמניס לעובדי כפײה יהודים, ורבו
 גם החטיפות ברחובות העיר. בני הקה«לה והױדנרט השתדלו
 למצוא מקומות עבודה במפעלים חױנײם למשק הגרמגי וקױו
 על־ידי כד לזכות בחטמות מפני החטיפות. כך׳ למשל, הועסקו
 יהודיס רגים בסדגאות של המ^שיה הצבאית הגרמנית
.Lipowa) 7  שנמצאו בשטח מחנה השבוײם שגדחוג ליפ1בה (
 בקיץ 1940 החלו חטיפות יהודיס למחנות העבודה שמחוץ
 לעיר וגע«קר לעבודות שלאורך הגבול עם גרית־המועצות.
 הױדנרט גדרש לספק עובדים למחגות הללו ועל רקע זה נוצרה

 מתיחומ בינו ובין יהודי העיד.

 לקראת הקמת הגטו באגיב 1941 צױו הגרמנים על גידוש
 חלקי של יהודי ל׳. הגדמנים הצימ את הגידוש כ׳פיצוי מדצון/
 אך למעשה הפעילו לחץ כבד כדי להשיג את מטרתם. מ״10
 במדס 1941 עד טוף אותו חודש גורשו מל׳ כ־10,000 יהודיס.
 כ־1,250 מהם שולחו לךױביץ(Rejowiec), כי2,300 לשךלישצ;ה
 (Siedliszcze), כ־3,200 לטיסנוביץ (Sosnowiec), יהאחרים
 לײשובים אחרים בסביבה. המגורשים נתקלו במקומות

 גירושם בקשיי כלכלה חמודים ובתנאי דױר קשיס•
 גסוף מדס 1941 הוקם הגטו ורוכזו בו ױתד מ־34,000
 יהודים. ב*24 באפריל נאטרה היציאה מן הגטו, פדט לבעלי
 אישורים מױחדים ולקבוצות עבודה שהועטקו מחוצה לו.
 בקיץ 1941 פרצה בגטו מגיפת טיפוס. צװתי דפואה ושירות
 תברואה מױחד עשו לצמצוט ממדיה; אך רעב׳ צפיפות ומחסור

 בתרופות הכבידו מאוד על מאמציהס.
 יהודי ל׳ חיו בין הקורבנות הראשונים מן הגנרלגוברנמן
 שנשלחו לתאי הגזיס במחנה בלז;ץ. הגירוש החל ב־17 במרס
 1942 והגרמנים קבעו מכסת מגורשים של כ־1,400 נפש לױם.
 חלק מיחידומ הגרמנים ועוזריהם האוקראינים שמר על
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 גבולות הגטו, כדי למנוע נסױגות להימלט מתוכו, וחלק עיד
 חיפושים מבית לבית בגטו עצמו. בנקודוונ הריכוז גערכו
 סלקצױמ. בתחילתה של האקציה בובדו האישורים של בעלי־
 מלאכה, אך משפחותיהם צורפו למשלוחי הממרשים. הגדמנים
 תפסו את רוב היהודים שגיקשו להסתתד גגטו או גצד היאריי
 של ל/ והללו גרצחו במלןוס. מספרם הגיע לפ*500. ג־20
 באפריל 1942 הסתײס הגירוש, ובמהלכו שולחו מן העיר כ־
 30,000 נפש, רוגם נדצחו בבלז׳ץ ומקצתם ביעדות בסגיבות
 העיר. געיצומה של האקציוז, ב־31 במרט 1942, הקטינו
 הגרמניס את מספר הברי הױדנרט מ־24 ל־12. אחזײם מחברי
 ה־ױדנרט שלא ככללו בהדכבו החדש שולהו אף הס להשמדה•
 לױשב־ראש הױדנרט המצומצס מונה ד״ד מדק אלטן. הערכת
 התנהגותם של חברי הױדנרט, ושל ד״ר אלטן כדמות מדכזית
 בו, איגה אחידה, ובצד הערפות המגלות הבנה למדמױתו של
 הױדנרט והמבליטות את מאמצױ לעשות למען הקהילה, ישנן
 עדוױמ המבקרומ את הױדנרט על ניתוק מבני הקהילה, על
 התגשאות אישית ועל פגיעה לדרישות הגרמנים. ביקורת קשה

 נמתחת גם על חלק מן המשטרה היהוזײת.
 אחרי האקציה של מרס־אפריל 1942 הועבדו שדידי הקהי־
Majdan) לה, כ־4,000 נפש, לפרגר העיד מיזץ טטךסלןי 
 Tatarsky). הפולנים שהתגודדו בפדבר ההוא רוכזו בחלק אחד
 ממנו, ולחלק אחר, שהוקף גדר תיל, הובנסו היהודים. המקוס
 כונה ׳הגטו הקטן׳ והתנאיס גו ה«ו קשים מנשוא. רק הלק
 מױשבי הגטו זכו לקורת גג, ומאומ התגלגלו בחוץ בלי כול
 מחסה. כבר מדאשית קױמו של ׳הגטו הקטן החלו בו סלקצױת
 ורציחות. הגדמנים היו עורכים מיפקדים וסריקות לגילוי
 יהודיס חסדי אישורים ממקומות עבודה. רבים מפין ה׳בלתי

 חוקײםי הללו שגגטו נרצחו במקום.
 ג־2 גספטמבר 1942 החלה אקציה ב׳גטו הקטן/ ואחרי
 סלקציה שולחו פ״2,000 יהודים למחנה מיךנק וגספו שם.
 באקציה אחרמ, שהיתה ג־25 גאוקטובד 1942, הוצאו כ־
 1,800 מן ה׳גטו הקטן׳ והועברו אף הם למיךנק ומצאו שם את
 מותמ. במאי 1943 נרצתו כמה עשדות מפין בעלײמלאפה
 שהעסיקו הגרמניס. בױלי 1944, זמן קצד לפני נסיגמ הגרמנים
 «ן העיר, הוצאו להורג אחרוני בעלײהמלאכה היהודים,
 שהוחזקו ב׳מגצר׳ בלובלין ועבדו שם בכמה מפעלים זעירים

 החימײם לחיל־המצב הגרמני.
 לאחר שחרור העיר בי24 בױלי 1944 החלו להתרפז גה
 גיצולים מן המקתז והסביגה, פרטיזנים יהודים שהױ גאיזור
 ממזרח לו ופן פליטים יהודים ששהו בזמן המלחמה בברית־
 המועצומ. עד לשחרוד ורשה בינואר 1945 היתה ל׳ בירתה
 הזמנית של פולין ײזוקמו בה מוסדות מרכזײם של שאר*ת
 הפליטה. עד 1968 פעל בעיד טגיף של אגודה יהודית ציבווײת־
 תרבותית גפולץ - ארגון ארצי מופד אצל שלטונות פולין.
 משנות ה־70 אין בל׳ חיי קהילה יהודיים ומתגודדים בה

 יהודים מעטים בלבד.
 ביבלױגרפיה:

 נחמן בלומנטל, מאיר קוז׳ן(עודכיס), ׳לוגלין/ אנציקלופדיה
 של גלוױת, 5, ירושלים - תל־אביב תשי״ז.

 נחמן בלומנטל (עודן), תעודות מגיטו לובלץ, ױדנראט ללא
 דרך, ירושלים תשכ״ז.

 ישעיה טרמק, ױדנראט, המועצות היהודױת במזרח אירופה
 בתקופת הכיבוש הנאצי, ירושלים תשל״ט.

 (אנציקלופדיה של השואה)

 איתון ױצאי לובלין בישראל • תל־אביב, דיזנגוף 158

 ערב זכרון לקדושי עירנו
 יתקײם בױם שלישי 12,96 •24 (י״ד טבת תשנ״ז)

 בשעה 19.00 באולם ״בית המלין״ בתל־אביב, רחי וײצמן 30.
: ת י נ כ ו ת  ב

ה ־ ת י ה ת ש י ד ו ה י ו ן ד י ל ב ו ״ ־ ל ם י מ ח א ר ל ל מ א  ״

 החזן אריה בראון דוד רוהר
ם ־ י ר ט & נ ר ה כ ז ת - ל ו ר נ ת ה ש ת ש ק ל ד  ה

 מ. אורטמן אירית גוטליב
ה א י ר י ק ק ר ה ־ פ ח י ת י פ ר ב  ד

 דוד שטוקפיש
 האולם יהיה פתוח משעה 18.00
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 כחולי הכנפײם
 מאת אסתר לנגלבן־קלוױר

 לזבר סבתא שלי שיינדאלה ע״ה, שניספתה במאײדאנק

 ראיתי ציפור כחולת כנפײם במעוף
 ובעיני דומעות נגלה רחוב

 ורבבות אנשים ההולכים בלי סוף
 לתחנתם האחרונה

 מונחות גופות בקלחת
 פצועים ומתים ביחד

 וסבתא, בעיניה היפות פחד
 ונשמתה עולה אל־על

 למה ציפור כחולת הכנפײם
 לא הגשת לאומללים החײם עדײן

 בקולך הערב תקװת בינײם
 לױם ױתר טובז

 כחולי כנפײם הגיעו
 בקולם שיר ערש השמיעו

 את מנוחת המעונים לא הפריעו
 איחרו את המועד

 סיפרה לי סבתא פעם בין ערבים
 כשטיטוס הסתער למבואות ירושלים

 להשמיד לשרוף את החײם
 את העם להשמיד

 סבתא הגיע מעונה לשמײם
 הסתכלה לבורא ישר בעינײם

 המומה עד נפשה עדײן
 שאלה

 w נראה פתאום על פני השמײם
 ענן אדיר של חולי הכנפײם
 נושאים בכבדוונ דלײ מים

 לכבות את האש

 איפה הײתז למה החרשת
 למה לעת שחיטה שתקת

 את כחולי הכנפײם לא שלחת
 למהו

 וסבתא בוכה ומספרת
 על ארץ יחידה ולא אחרת

 על כותל, על גלות שלא נגמרת
 וציפור כחולה אחרת

 והאנשים הלכו נדהמים מלאי פחד
 הסתכלו אומללים אל השמײם

 אולי ױפיעו כחולי הכנפײם
 להציל את נפשם

 בעיניה של סבתא חרדה ופחד
 וחשבה אולי יש להניח

 שאלה ימות המשיח
 וינצל לבסוף העם

 וגררו אנשים הרגלײם
 יחפים בבוץ עד ברכײם

 לא הופיעו כחולי הכנפײם
 להציל אותם

 הגיעו לשדה רחב ידײם
 באמצע בורות מאתײם

 והקלגסים עם הנשק בידים
 להשמיד אותם

 והרימה סבתא ראשה לשמײם
 ודמעות זלגו מעיניה כמו מים

 וחיפשה את כחולי הכנפײם
 לשוא.
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 דעי ײאד־טורעם אץ מײדאנעק

 מיגדל שמירה במײדאנק



 לזכר אבי הלוחם
 מרק אורטנץ

 לפני ארבע שנים ביקרתי עם אשתי חידז בפולין. מטרת
 הביקור היה לראות את לובלין, מאײדנק, מחנות־ההשמדה,
 בהן רצחו חױת גרמניות ועחריהם מאות אלפים יהודים ממיטב
 פרחי עמנו. הױ ימים שטבחו בױם אחד, רק במכונות יריה ױתר
 מ־18,000 יהודים זקנים, נשים, גברים וטף. קשה להאמין, אך
 זאת עובדה: השמדת היהודים נעשתה בהשמעת מוסיקה עליזה

 שבקעה מהרמקולים.

 בבלוק מסי 40 נשארו על הריצפה מאות אלפים זוגות נעלײם
 של ילדים. מאײדנק היה מקום שני, אחרי אושװיץ, לביצוע
 ״הפיתרון הסופי״. הולכים מבלוק לבלוק, בשבילים מטופלים
 על ידי שלטונות פולין, מגיעים למשרפות המשוכללות שמראה
 השלט. תאי הגזים נשאו־ו, כאילו אתמול הפסיקו את עבודת
 ההשמדה. בצריף מסי 50 נשארו מאוכסנות מאות קופסאוװ
 מהמ ציקלון שסופק על ידי פירמות מכובדות של גרמניה
 ״התרבותית׳,. בדרך החוצה על יד המאחולאום הקימו שלטונות
 פולין כיפת אבן ענקית, מעל הר של אפר ועצמות ועליהם

 המילים: ״הגורל שלנו יהיה לכם לאזהרה״.
• 

 במאײדנק נרצחו כל המשפחה מצד אבי, משפחות אורטמן,
 הוכמן, מיטלמן, גריזולט, פרשטנד ועוד...

 אבי נפל במרד גטו ורשה, בו היה פעיל מאוד, הוא תרם
 מניסױנו ממלחמת העול• הראשונה ומהמחתרת בזמן כיבוש
 פולין על יד< רוסיה הצרית, שהיה חבר בה (חבר פ.פ.ס. מאגף
 הלוחמים). חברים צעירים נעזרו מעיצותױ המועילות. לפי
 העדוױת, אבי היה מאוד מקובל בשורות הלוחמים למען הכבוד

 היהודי.

 אני מײעץ לכל יהודי, בפרט לובלינאי, שלא עבר את
 השואה, לבקר במחנה ההשמדה, בפרט לדור הצעיר, שתהיה
 להם אפשרות לעבור מדור לדור את הטרגדיה הגדולה שעבר

 עמנו.

 ״אונדזער מדל זאל פאר אײך זיץ א װארענונג״
 (טױפשריפט אין מײדאגק)

 ״גורלנו יהיה לכם אזהרה״(הזוג אודטמן בביקור במיידאנק)

 צוױ< לובלמער משפוות טרעפן זיך אין װארשע. פ1ן רעכטס:
 ך״ו בינט װייס, חיה און מארק אורטמאן, קאדאלא װײס

 שתי משפחומ מלובלץ נפגשות בוארשה



 א<רגון <וצא< לובלץ - לאן ?
 אמײת גוטליב

 פאחת מני רגיס מױצאי לובלץ, קשור ליבי לזכר
 עירנו. אמנם רק שנים מועשות חײתי בלובלין. אך
 כנראה, שאדם ״אמו אלא רק תגנית של נוף
 מולדתוי/ כדבדי המשורר. עירנו לובלין, אשר היתה
 ״עיד ואם״ ליהודים, לא נשכוזה מליבם של ױצאי
 עידנו. הדאגה שלנו, היא לגבי העתיד. מה יקרה
 כשאנחנו לא נופל לדאוג ױתר להנצחת זכרם של
 קדושינו. פפי שכולנו ױדעים, פועל הזמן לרעתנו. כל
 פעם הולך ופוחת מספר הלובלינאים. הבעיה היא
 לא רק שלנו. זאת בעיה כללית, לכל ױצאי ערים

 באירופוז, אשר שדדו אחרי השואה הצוראה.

 כל זמן שעוד ק«ם האירגון שלנו במתפונת
 הנוכוזית, משוזדלים פעילי האירגון לעשות הפל, על
 מנת לקדש אמ זכר עירנו ותושביה היהודײם אשר
 אינם. אגהנו מקײמים אזכדה שנתית בבית המלין
 ואזפרה בױם השואה בבית־הקברות בנחלת יצחק,
 על יד המצבה לזכר קדושי לובלין ומײדנק. ופן נשף
 שנתי גױם העצמאות. אנחנו מקײמים קשרים עם
 מצאי לובלין פכל העולם, שולהים להם את העתין•
 אנחנו מוציאים עתון כל שנה, למדות הקש״ם אשר
 גורם להם הזמן. מקײמים יהסים עם הליגה
 לידידות ישראל - פולין. הברי הליגה, ובראשם
 ױשבת־הראש הגבי קובײקו, פועלים רבות למען
 ההנצחה של זכר יהודי לובלין אשר גכחדו. הם
 מקײמים מפגשים, הצגות, קונצרטים. הם עורכים
 מפגשים בעת חגי ישראל בחדר לובלין אשר גרחוב

 לוברטוגסקה.

 ההלום שלנמ של פעילי האירגון, הוא למשון את
 הדור וזשני והשלישי של ױצאי לובלין לפעילות
 שלנו. לצערנו, עד עכשױ נתקלנו בהומה של אדישות
 או לפחות חוטר עצין מצד ילדמו ונכדינו. האם
 אשמתנו זוו ידועה לנו הרתיעה, בעיקר מצד פליטי
 השואה, מלספר את קורותיהם לילדיהם. הױ לכך
 שתי סיבות עיקרױת: 1) לא נתן ליבם הרן של
 ההורים לצעד את ילדיהם בסיפורים הטרגײם על
 עברם. 2) קשה היה להורים לוזזכר במראות הזװעה
 ובאירועים האפזרײם שעברו עליהם. כולם רצו רק
 לשרוד, לבנות את חײהם והײ משפהתם. אולי

 עכשױ כבר איחרנו את וזמועדו

 יש מגמה בשנים האחרונות לקהת את הילדים
 והנוער לביקורים על אדמתה הטמאה של פולניה.
 אין ספק, שהילדים הוזרים משם עם רשמים קשים.
 ההשפעה של הביקור קשה מאד לרבים מהם.
 לדעתי, אנחצו צריפים לעשות את הכל, כדי למשוך

 את הצעירים לעבודה הקדושה למען אירגונצו.
 אחרת׳ אין לנו, לצערנו, שום עתיד. אני פונה לכל
 ױצאי עירנו, ילדיהם ונכדיהם ומבקשת מוזם
 להתגײט לעבודה הקדושה של הנצחת קדושי עירנו.
 אני מציעה לקרא לכנט של ילדי ונפדי של ױצאי
 לובלין. בכנט נטפר להם על עירנו ונטביר להם את

 חשיבות הענײן למען כולנו.

ן ו ג ר > ד א ע װ ם ב > ױ מ \  ע
ץ ל ב ו < ל א צ ו > 

 בזמן וזאוזרון וזלו פמה שינוײם בהרכב ועד ױצאי
 לובלין גישראל. במקום מר לטקובטקי המנווז,
 ששימש כגזבר מטור של אירגוננו, מונה לתפקיד
 הגזבר מר משה זלצמן. בישיבת הװעד אשר
 התקיימה בביתו של ױ״ר האירגון, מר דוד
 שטוקפיש, צורפה למערפת ״קול לובלין״ הגב׳ צטיה

 טרכטנברג־פישר. אנו מאחלים הצלחה לחברים.

 אצו מקװים לקרוא מפדי עטה של הגבי פישר מעל
 דפי עתוננו. למר שטוקפיש אנו מאחלים רפואה
 שלמה. כממלא מקומו של מר שטוקפיש מונה מר
 מרק אורטמן. הוא חבר ועד ותיק ופעיל בכל
 התחומים. הודות לפעלו הבײד, נוכל להוציא את
 עתוננו. מר אורטמן טורח ללא לאות למען מטרה זו.

 לכן שלוחות לו ברכות ותודות מכולנו.

 אירית גוטליב
 מזכירת ארגון ױצאי לובלין

 בהזדמנות זאת אנו מברכים את מר אורטמן לדגל
 50 שנות נישואײ לרעײתו וזיה.

 אנו מאחלים להם הרבה בריאות ואריכות ימים
 ביוזד.

 צו אונדזערע בני־עיר
 אץ לאנד און אין אױסלאנד!

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

 דעריבער איז א מצװה נישט נאר צו לײענען די
 צײטונג - נאר אויך פאר איר באצאלן. און

 װאס מערער - אלץ בעסער. א דאנק!
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 סקירה על פעולות התאחדות
 ױצאי פולין בשנת 1995

 סקירה זו מוגשת לחברי ההנהלה והיא מתארת ומסכמת את
 פעילותה ואת הבעױת להפעלתה המסודרת של ההתאחדות

 לרװחת ױצאי פולין בישראל בשנת 1995.

 1. ארגונים
 חברים בהתאחדות 130 ארגונים. בשנת 1995 הצטרפו
 להתאחדות 3 ארגונים. לאור מצבה הכספי הקשה, בתחילת
 שנת 1995, קײם מזכ״ל ההתאחדות שורת מפגשים קבוצתײם
 עם ױשבי ראש הארגונים. נדונו הנושאים הבאים: קױם

 ההתאחדות, בסיס כלכלי לפעילות ותכנים.
 כל ױשבי ראש בלי ױצא מהכלל התבטאו על הכרח בקױמה
 של ההתאחדות, כנציגה הרשמית, כלפי מוסדות פנים וחוץ של
 יהדות פולין בישראל. הארגונים התחײבו להגדיל את הסױע
 להתאחדות ע״י הגדלת תשלומי מס־ארגון. (ההכנסות ממיסײ

 חבר גדלו ב־100% בהשװאה לשכת 1994).
 רוב הארגונים מדװחים להתאחדות על פעולות הנצחה

 ואחרות ומזמינים את המזכ״ל להשתתף באירועים.

 2. ענײנים סוציאלײם
 הולך וגדל מספר ױצאי פולין הנזקקים לעזרה רפואיװ
 וכלכלית. במױחד הדבר בולט אצל אלמנות שבעליהן לא דאגו

 להבטחת קױמן.
 לצערי, אין ביכולתנו לעזור למקקים, פרט למקרים בודדים

 מאוד.
 עד תחילת פברואר 1996 גם פרויקט סױע של ארגון ניצולי
 השואה לא היטיב עם ױצאי פולין. מתוך 256 בקשות לסױע
 אושרו רק 123 בקשות וזאת למרות פנױתינו הרבות. הובטח לנו
 שבשבועות הקרובים הענײן ימצא את פתרונו ויזורז אישור

 הבקשות.

 3. הנצחה
 שנת 1995 הוקדשה לצױן 50 שנה לניצחון על גרמניה ושחרור
 המחנות. ההתאחדות ע״י נציגיה, היתה פעילה והשתתפה בכל
 האירועים הממלכתײם. ״הלנדסמנשפטים״ ארגנו אירועים
 לחבריהם. בחלק ניכר של אירועים אלה, לפי הזמנת המארגנים

 השתתף המזכ״ל.
 קײמנו מפעל התרמה ונטיעת יער יהודי פולין ביערות
 ק.ק.ל. בהרי ירושלים. מאות ױצאי פולין השתתפו בטקס

.ro מרשים 
- השתתפנו בארגון עצרת •זכרון בױם הזכרון לשואה־

 ולגבורה בבית־הקברות בנחלת־יצחק.
- ארגונים רבים קײמו עצרות להנצחת זכרם של יקיריהם

 בני־עירם שנרצחו.
- פורסם כרך שני מסדרת ״אבידות יהודים בצבאות פולין״.
- פורסם כרך שלישי מסדרת ״אבידות יהודים בצבאות

 פולין״ - הכולל 3000 שמות של שבוײ מלחמה שנרצחו.
 פורסם בעתון הרשמי של מיניסטרױן ותיקי מלחמה הפרלנית
 שעד סוף שנת 1996 יסדרו סימון הקברים של חללים יהודים

 ב״מגן־דוד״.
 במסגרת פעולות ארגון ותיקי מלחמה התקבל אישור
 ממשרד הבטחון להקים אנדרטה בבית־הקברות הצבאי בהר־

 הרצל לזכרם של חײלים יהודים שנפלו במסגרת צבאות פולין
 במלחמה.

 a קרן־מילגות.
 למרות הקשײם בהשגת תורמים הצליחה הקרן לחלק 56
 מילגות לחניכים וסטודנטים. רוב העבודות נכתבו בנושאים
 הקשורים ל־50 שנה לנצחון על גרמניה הנאצית ושחרור
 המחנות ובמױחד הונצחו בעבודות לוחמים יהודים בתנועות
 פרטיזנױת, מורדי הגיטאות ולוחמים בצבאות בעלות הברית.

 לאור הקשײם בהבטחת פעילות סדירה של ״הקרן״ יצרנו
 מגעים עם ״קרן עמותת שמחה״(ע״ש שמחה הולצברג ז״ל, אבי

 הפצועים) ובית־לוחמי־הגיטאות.

 5. ײצוג בנציגות פולין ובמוסדות ממלכתײם
 ומונוציפלײם בפולין

- הגשנו סױע ל״לנדסמנשפטים״ שארגנו טקסים בעיריהם.
- הפעלנו גם מערכת תגובות חריפות נגד עירױת ומוסדות
 ציבור בפולין (תאת על סמך מידע שהגיע אלינו) המנסות
 להשתלט על רכוש יהודי ציבורי. הפעולות נעשות בידיעת
 השגרירות הפולנית בישראל ועם מוסדות ורשוױת מחתױת
 בפולין, ישירות ובדרך כלל בהצלחה. ברוב המקרים אנו

 מדװחים ל״אילר״.
 להלן רשימת הארגונים שנעזרו על־ידינו.

 װלוצלבק, ירוסלב, לודז׳, לוקוב, לוטטוב, לשנו, קולו, וישקוב,
 הרובישוב, שדלץ, טומשוב מזוב., אנדריכוב, ראדזין־פודל, חלם,

 וײלון, אוסטרוביץ־קילצה.
 ההתאחדות פרסמה כתבי גינוי בתגובה להופעה

 האנטישמית של הכומר יאנקובסקי.
 קבלנו תשובה משר החוץ הפולני ברטושבסקי והשר לענײני
 וטרנים מלחמה. מכתב הגינוי התפרסם בשלמותו בירחון

 ״קומבטנט״.
 טיפלנו במוסדות המתאימים בענײן הבטחת זכאות להטבות

 מממשלת פולין ל״חסידי אומות העולם״ החײם בפולין.

 6. בספים
 הודות למאמצנו הצלחנו לכסות את חוב 1994 ולאזן את
 הוצאות עם ההכנסות בשנת 1995 ואת שנת 1996 נתחיל בלי

 יתרת חוב.
 מערכת הנהלת החשבונות מנוהלת ומבוקרת ע״י רואה־

 חשבון מר י. קרמזין.

 שנת 1996- תכנית פעולה
 שנת 1996 תהיה שנת קשיים כספיים. הפדרציה כנראה לא
 תוכל לעמוד ברמת הסױע בגלל מצבה הכספי הקשה. גם

 הסוכנות הודיע כבר על הקטנת הסױע.
 מקװים שארגון ניצולי השואה יגדיל את הסױע והארגונים

 יגדילו את התשלומים להתאחדות.
 פרט לפעולות השוטפות הרבות אנו מתכננים עם בית־
 לוחמײהגיטאות 2 ימי עױן בנושאים הקשורים בעברנו ועתידנו.
 אינג׳ בנימין מאירצ׳ק
 מזכ״ל
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 ״<ד - ל<לד״
 ״יד - לילד״ הוקם במטרה להנציח את מלױן וחצי הילדיס
 היהודים שניספו בשואה, וליצור מפגש חװיתי בץ המבקרים

 הצעידים(החל מגיל 9) ובץ הילדים שחױ גאותה תקופה.

 סיפור הילד היהודי בשואה - תצוגת קבע
 התצוגה מספרת את סיפור גודלותיהם של ילדינז שחױ
 בתקופת השואה. התצוגה מבוססת על טיפורים אותנטיים,
 שלוקטו מתוך ױמנים ועדױומ. הטיפודיס מושמעים, בקולות
 חײם של ילדיס, המ״צגים בקולם, בגוף דאשון, את טיפור

 חייהס של הילדים שה«ו.
 התצוגה בגויה ממיצבים תלת־מימדײם, על רצף כרונולוגי
 של התקופה• לאײד מסלול התצוגה, עובר המבקר הצעיר, בין

 ובתוך המיצבים, תוך האזכה לקולות המספרים.

 אולם הױטראז׳ים
 פותח את תערוכת סיפור הילד היהודי בשואה. האולם
 משובץ ױטראזיים המבוסטים על צױרי ילדים מגיטו

 טדזמשטאט. הויטראז׳יס נעשו ע״י דומן וארדין הלטר.
 "משחק־החול״ - תערוכה מתהלפת

 ״משחק־החול״ הוא משחק נבואה של ״כמה ילדים יװלדו

 לד״, שנהג לשחק אורי אורלב, מי שהיה ילד בתקופת השואה,
 עם חברױ הילדים. באמצעות משחק - משל זה, מסביר סופר
 הילדים אודלב, לבנו, כיצד ניצלו הוא ואחױ גמהלן המלחמה.
 בתערוכה, רשימות וצילומים אותנטײם של ארגון -
 ״הקואורדמציה״ - ארגון שאסף והעלה ארצה ילדים יהודים
 מפולין ששרדו את המלחמה. את התעדוכה מלװה טיפור

 "משחק־החול״•
 סדנאות: בסוף הביקור בתערוכומ כיתגת, לקבוצות ילדים
 מאורגנות, האפשרות לפעול בטדנאות יצ«דה ולעבד את חוױת
 הביקור בשפות שונות - אמגות פלטטית, דרמה, כתיבה

 ױצרת.
 שעות הפתיחה: ימים א׳ - ה׳ 16.00 - 09.00
 ױם ו׳ 13.00 - 09.00
 ױם שבת 17.00 - 10.00

 הכניסה לתערוכות חפשית.
 פעילות בטדגאות - 15 ש״ח לילד.

 טלפוניס: 9958044*04
 בית לוחמי הגיטאות ד.נ. אשרת 25220

 טל• 9958080*04, פקס. 04-9958007

 דעלעגאציע פון לובלמעד קאמיטעט צו דער אנטהילונג פון פלאג געוױדמעט 65 יאר לוגלמער לאנדסמאנשאפט אין פאריז׳ אין
 מוזעאום ״יד לילד״ אין קיבוץ לוחמי הגיטאות. פון לינקס צו רעכטס: ירמיהו און א<דית גוטליב, צעשע אוגליגענהארץ, משה

 זאלצמאן, רבקהלע און דוד שטאקפיש, מארעק ארטמאן, משה װאטאנג

 משלחת מטעם ועד לובלין לטקס גילױ הלוח ל־65 שנות הארגון בפאדיז, במוזיאון ״יד לילד״ בקיגוץ לוחמי הגיטאות
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 א װארעמער, זומקער
 סעפגועמבער טאג

T 
 אדאם געלדמאן, סאן-פראנציסקא

 דעד סעפטעמבער פון גיץ און דךײסיקסטן יאר איז געװען
 א װארעמעד און זוניקעד. פונקט ײי די נאטור װאלט געײאלט
 מיט װאס ניט איז פארמילדערן די מענטשלעכע צרות - צו זיי
 איז געקומען די מלוזמה. א גרױזאמע און אומבדחמנותדיקע.
 דעד ערשטער סעפטעמבער אין דער פדי... פיד א זייגער מיט
 פינף און פערציק מינוט (לויט דעד בערלמער צייט) האבן די
 ךייטשישע טאנקען א״נגעװארפן די גרענעץ־סלופעס און
 שלאגבאומען און זיך ארימגעריסן אץ פיילן. אזױ האט זיך
 אנגעהױבן די צווייטע װעלטימלחמה, װעלכע האט געדױעדט
 מערער װי צוױי טויזנט טעג און נעכט, און אומגעגראכט

 מערער וױ פופציק מיליאן מענטשן.
 פײ די מערבדיקע גרענעצן פון לאנד האבן שוץ אױפגעריסן
 סגאריאדן, און מײן געבורטשטאט לובלין האט זיך ערשט
 אויפגעכאפט פון שלאף. קייגעם האט זיך דא א מלחמה אפילו

 ניט געחלוצזט.

 די מאמע פלעגט שטעצדיק פךײטיק אויפשטײן פאגמען און
 גײן אױפן מארק אײנקויפן פראדוקטן אױף שבת. אין יעדער
 ײדישער משפתה פלעגט דער שבתדיקער טיש זיך
 אונטערשײדן פון װאכיקן. די מאמע פלעגט אװעקלײגן ניט
 װײניק פוחומ גרײטנדיק דעם שבתדיקן טיש. דאס מאל איז
 אויך אזײ געװען• אין שטוג איז געבליבן מײן ױנגעדעד ברודער
 איו איך. די מאמע האט זיך אומגעקערט פון מארק פריער וױ
 שטענדיק זי איז געײען שרעקלעך דעשיאקן. אזא
 אױפגערעגטע און דערשראקענע האב איד n קיין מאל ניט
 געזען. וױ זי איז אךיץ האט זי זיך אמעקגעזעצט אױפן שטול
 און זיך צעוױמט. זי האט לאנג ניט געקענט ארױסרײזץ קיין
 ײאדט. דערנאך האט זי שטיל געזאגט: ״קמדער, א

 מלחמה...״.

 איך האג אויף שטענדיק פארגעדענקט דער מאמעס
 פאדוױמט, אומפאהאלפן פגים, פארגעדעגקט װי זי האט
 געוױשט די טרעוץ מיט א קלײן טוכעלע און געשעפטשעט:

 ״קינדער, - צרות, א מלחמה...״.
 אײן מלחמה, די עדשטע װעלט־מלחמה, האט זי שוין
 איגערגעלעגט. א«ן יאד 1916 איז זי מיט א צוױײיאריק קיגד
 אױפן האנט געלאפן פון פראנט. ?י האט גוט געדענקט די
 שדעקלענע צ״ט. אגער n האט זיך ניט געקענט פארשטעלן,
 װאס פאר א שוידערלעפן גורל עס האט פאר איד און אירע
 נאענטע צוגעגדײט די מלחמה, װעלכע האט זיך נאר

 אנגעהויבן.

 איד האב געוװסט װעגן דער ערשטער מלחמה נאר פון
 שולביבער, צײטונגען• כ׳האב געקענט אױסרעכענען אלע
 דאטעס פון די פױלישע מלחמות, ז*ד אמטעדעסידט מיט דער
 געשיכטע פון דעד הונדערט־יאריקער מלחמה, געלײענט װעגן
 די געשעענישן אין אביסיניע. נאד די אלע מלחמות זימען

 געװען ײײט און אמאל• גיט הימט און ניט דא. כיהאב אפילו
 ניט דעדלאזט דעם געדאנק, אז דאס ײארט ״מלחמה״ האט א
 שיכומ צום גורל פון אונדזער הײם, אונדזעד משפחה. כ׳יהאב

 געהאט א גדויסן טעות.
 א*ן בין געײען אין פוילן מיט עטלעכע יאד צוריק, געזעסן
 o»»a טיש א«ן דעס צימעד, אץ װעלכן כיהאב באגעגנט דעס
 ערשטן טאג פון דער מלחמה(לובלין, פראגאסטװא־גאס 49
 זײרה 20). לעבן טיר, ײאס פידט אין קאר«דאר איז געשטאצען
 א שטול. פוגקט דער זעלביקער שטול, אויף ײעלכן די מאמע
 א«ז געזעסן אין דעם שרעקלעכן סעפטעמבער־טאג. אלץ ארום
 האט דערמאנט װעגן דער פארגאנגענהײט. כאר לאנג זימען
 שו«ן ניט געװען צײישן די לעפעדיקע ניט די מאמע, גיט דעד

 ברודעי• איד האב זיד אײד געזעגנט און בץ אײעק.

 דעס צװײטן סעפטעמבער האבן די ךײטשן דאס עדשטע
 מאל באמבארדירט אונדזעו שטאט• ס׳האט שטאדק געליטן
 דער עראפלאנען־זאװאד, ס׳זײנען אומגעקומען מערער װי
 צװײ הונדעדט מענטשן. די פאמבארדירונגען האבן זין
 איבערגעחזרט במעט יעדן טאג.י דעם מינטן סעפטעמבער
 האבן די פאשיסטן באזונדערס שטארק באמבאדדירט דעס
 צענטער פון לובלין, װײל זײ האב געמײנט, אז אהעד האט זיד
 אריפערגעקליבן די פױלישע רעגירונג (װעגן דעס האט
 מיטגעטײלט די ךייטשישע דאדיאיסטאנציע פון ברעסלאו).
 דער אטאק האט געדויערט אנדערטהאלגן שעה. די
 אויפךײסן פון די באמבעס האבן זיד צונױפגעגאסן איו אײן
 אומאויפהערלעך גערויש, עס האט זיד געדאכטי, אז די ערד
 האט זיך צעשפאלטן און ס׳איז געקומען דער סוף פאן דער
 ײעלט. מײן שטאט האט געברענט. וױ קארטןישטיבלען האבן
 זיך צעשאטן די הייזער. ס׳זימען געײען א סך געהרגעטע און
 פארומכדעטע. א«ין באמבע האט צעשטערט דעם בנין פון דעד
 גימנאזיע, אין ײעלכער איך האב זיך געלערנט. ס׳איז
 אומגעקומען דעד װירטשאפט־פארװאלטער נײהאוז. אין משך
 פון א סך יאדן האט דאס גלעקל אין זײן האנט מיטגעטײלט

 װעגן אנהויב און סוף פון די לעקציעס.

 אין אװצט האבן די עלטערן געפאדערט איך זאל פארלאזן
 די שטאט. צוזאמען מיט אנדערע יונגע־לײט בץ איך אװעק.
 אלע האבן מיד געהאפט, אז די צעשײדונג מיט דער משפחה
 איז א צײטװײליקע,אז אין גיכן װעלן מיר זיך אומקערן. צום

 באדויערן...

 צו פוס און מיט פורן זימען מיר דויד צענדליקער פוילישע
0 דערגאנגען צו ראװגע, װאס איז מ  דעדפער און א«ן א ײאך א
 געװען לעבן דער פױליש־סאײעטישער גרענץ. און נאך אין
 עטלעבע טעג ארום - דעם 17 סעפטעמבער - האט די
 סאײעטישע אדמײ פארנומען ראױנע. ניט באגנוגנדיק זיך «יט
 דער אקופאציע פון מערב־אוקראינע, האט זי פאדסירט דעם

 בוג און אװעק ווײטער אויף מעדב.
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 אין די טעג האב איך ניט אויפגעהערט צו טראפטן װעגן מיץ
 משפחה, װעלכע איז געבליבן איו לופלין. ביז דאן האבן מיד
 קײן איץ מאל זיך ניט געהאט געשײדט. און אט - דאט איז
 געװען דעם 25 סעפטעמבער - האב איך אויפן װאקזאל
 איבערגעלײענט א מעלדונג, אז הײגט צוױי א זייגער ביי טאג
 גײט אפ א באן קײן לובלין. פדי ארײנצוגײן אין באן האט מען
 געדארפט האבן א דעדלויבעניש פוצעם מיליטעדישן שטאט־

 קאמענדאנט.
 איר מעגט זיך פארשטעלן מיט ײאס פאר א שנעלקײט איך
 בין געלאפן צו דער שטאט־קאמענדאנטיר, װי איך האב
 געהאפט צו באקומען די דערלױבעניש, ײי איד האג מורא
 געהאט, אז די באן ײעט אײעקגײן אן מיר. אבער איך האב ניט
 פארשפעטיקט. ניט זאגנדיק קײנעס (כ׳האב ניט באוױזן), אז
 איך פאר אװעק, האב איד זיד אומגעקערט אויפן װאקזאל און
 מיט צרות זיך אךימגעשפאדט אין װאגאן, וײ ס׳איז ניט געײען
 קיין ארט ניט גאר צו זיצן, נאר אפילו צו שטיין. די באן האט

 געדירט פון ארט•
 דךיי מעת־לעת האט זיך אונדזעד עשעלאן געשלעפט אויף
 די ײעגן פון אוגטערגײענדיקן פוילן, דךײ מעת־לעת האב איך

 געלעבט מיט איין געדאנק - זיד טרעפן מיט די אײגענע.
 דעס 28 סעפטעמבער, װען דעד צוג האט זיך אין א נאװענע
 אפגעשטעלט (ער פלעגט זיך אפשטעלן אלע וױילע) - מיר
 זײגען שוץ געװען ניט ווייט פון לובלין, האט דעד נאטשאלניק
 געמאלדן די פאסאזשירן, אז די באן װעט ווייטער ניט גײן, אין
 לובלין זײנען די ךײטשן(שפעטער האב איך זיך דערוװסט, אז
 לופלץ איז שוין געװען פאדנומען מיט 10 טעג צוריק). ער האט
 פארגעלײגט, אז אלע װאס װילן זיך אומקערן קײן ראװנע,
 זאלן בלײבן אין באן, די איבעריקע קענען ווײטער גײן צו פוס.
 אין דעם טאג האבן סטאלין־רוסלאנד און היטלעד־

 ךײטשלאנד אונטערגעשריבן א הספם ײעגן דעד
 דעמארקאציע־למיע לויטן טייד בוג(שפעטעד איז דעי טײד
 געװאדן די גרענעץ צװישן ראטןיפארפאנד און פוילן). דעס
 הספם האבן אונטערגעשדיבן טטאלין און ריבענטראפ. אין
 גיכן איז די גאנצע טעריטאריע אויף מערב פון בוג אקופידט

 געװארן דורך די ךײטשן.
 אונדזער באן האט זיך אומגעקערט צוריק.

 איך ב«ן דאן ניט אדויס פון עשעלאן, די מורא פאד די
 פאשיסטן איז געװען שטאדקער פון דער שטדעבונג זיך צו
 טרעפן מיט דער משפחה. מער האב איך זײ שוין ניט געזען•
 אלע האבן זײ געהאט דעם זעלביקן גורל װי די אבסאלוטע
 מערהי«ט פון די פוילישע ייז־ן. זײ זײנען פארפײיניקט געװארן
 אין די היטלעדישע קאנצלאגערן, דעדשטיקט געװארן אין די

 גאזקאמערן.
 דאט גאנצע לעבן פארלאזט מיך ניט דאס געפיל פון שולד.
 צי האב איך ריכטיק געהאנדלט, װען איך האב אין דער
 שוידעדלעכעד סעפטעמבער־נאפט איגערגעלאזט מײנע
 סאמע טייערטטע צײישן די חורבות און שרפות! צי האב אין
- א זיפעצןייאריקער בחור געדאדפט פאלגן די עלטערן און
 ארויטגײן פון שטאטז און פאר ײאס האב איך ניט אויטגענוצט
 די מעגלעכק«יט זיך אומצוקעדן צו זיי, װען כ׳בין געײען אזוי
 נאעגט צו לובליןי קײנער האט מיך אין דעם ניט באשולדיקט•
 קײן מאל ניט. אמת, עס איז ניט געװען װער עס זאל עס טאן.
 נאר אין די יזפור־טעג, װען איך בעט רו פאר די נשמות פון
 מיינע נאנטטטע, װעלכע זײנען אזוי פרי אװעק פון דער ײעלט,

 3עט איך אויך בײ זײ אין דער שטיל מחילה...

 אין בץ ײידער געקומען קײן ראװנע, וװ מײנע פךײנד האבן
 געמיינט, אז איך בין אומגעקומען.

 ט׳איז געװען דעד לעצטער טאג פון סעפטעמבער 1939.

 מועדן טפודט ״מבבי״ לפני השואה דעד ספארט־קלוב ״מכבי״ פארן חודבן
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 רי יעױבה*
 רוזשא פישמאן־שנײדמאן

 אץ די צװאנציקעד יארן האט באלד נאכן שפיטאל, בײם
 ארײנגאנג פון לובארטאװסקע אויף אוניצקע, אנגעהויבן
 ײאקסן א געבײדע, לױט דער איניציאטיװ פון דעם נ״עם אין
 יענעד צייט, הדב שפירא. דא איז געײען דער בנין פון דער
 קינפט«קער ישיבה פאר יידישע בחוריס פון דער גאנצער
 װעלט. צמז לײגן דעם גרונטשטיץ זעגען געקומען דגי«ם און
 חסידים, מאסן פרומע לײט פון דעד גאנצער װעלט. גאנצע
 גאסן זענען דעמאלט געװען פול מיט שײארצע קאפאטעס,
 שטדײמלעד און ווייסע זאקן פון די פרומע ייזץ, װעלפע האבן
 געװאלט מיטמאכן דאס גדויסע געשעעגיש פון לײגן דעס
 גרמטשטײן פאד דער גארימט געװארענער אץ די
 שפעטערדיקא יאוץ ישיבת חכמי לובלין. פארױאס דעד גודל
 האט באשנױמט לובלץ פאר אזא «שיבה, ײאס איז געװען
 אײנציק אץ דער ייזײשער װעלט, איז מיר נישט פולקאם
 קלאר. מעגלעד אז געװירקט דא האט די אויטאריטעט פון
 דע0 רג שפירא, װעלפער איז געווען א גרויסע פעדזענלעכקײט
 און א הויך געבילדעטער מאו אײך אין ײעלטלעכן וױסן.
 מעגלעד אײך אז לובלין איז אױטגעקליבן געײארן צוליב איד
 דייכעד ײדישקײט־טראדיציע און דער יידישער
 באפעלקעװנג פין עטלעכע פערציק טויזנט נפשות. א סך ײדן
 פון לוגלין האבן געשפעצדעט געלט פאד דער ישיגה. זאמל־
 פושקעלעך האבן זיך באײיזן אין לובלמעד היימען, אבער די
 גדעסטע סומעס זענען ארײנגעפלאסן פון יידן פון דער גאדעד
 װעלט. אזױ אדום איז אין לובלין, װו אין איץ עק שטאט האט
 זיך געפונען דער קאטוילישער אוניװערסיטעט, אין צײײטן עק
 פון דער שטאט אויסגעװאקסן א ײדישע רעל«גיעזע הויפשול.
 צו דעד דערעפענונג פון דער «שיבה זענען טױזגטער ײדן פון
 דער גאנצער װעלט װידער געקומען בײצײװינען דעס חנוכת

 הבימ.

 די ישיבה אין געװען גאר א נײעס און א ױצא־דופן אין דעד
 דעליגיעזער ײעלט. די באדינגונגען פאר ד« בחורים זעצען
 געװען גאר אנדערע, װי אין אלע אגדערע ישיגות אין פוילן און
 אפשר אויך אין דער װעלט. דא זענען געװען ליפטיקע גראמע
 צימערן צום וװינען, גרױסע זאלן צוס לערנען, װי אױך די
 נױטיקע היגיענישע אײנריפטונגען. די גוטע באדינגונגען האכן
 געדארפט דערמוטיקן ױנגעלײט פון דייפע הײמען צו קומען
 קיין לובלץ שטודירן. א באזונדערע צוצימגס־קראפט האט
 געהאט דער מאדעל פון בימ־המקדש, ײאס האט געזאלט זיין
 פון עכטן גאלד אויסגעגאסן און געפורעמט לויטן אמאליקן

 בית־המקדש.
 באזוכן די ישיבה איז נישט געװען לײכט, איבערהויפט פאר
 פדויען. מיד אגער האט זיך דאס אײנגעגעבן, צוליב מײן
 באקאנטשאפט מיט גדליהו פון די הערינגס זון(געדופן האט
 מען א<ם אזוי׳ װײל ער האט געהאגדלט מ«ט הערעג). ער האט
ײ מײן זײדן. האט ער מיד צוגעזאגט צו װייזן  געלערנט מוזיק ג

 * פראגמענט פונעם בוך ״מײן לובליןי/ פארלאג י.ל. פרץ, תל־
 אביב,:289.

 די ישיבה פון אמעוױיניק. קענעצדיק דעס בן־יחיד פון גדליהון
 פאר אן עקסצענטרישן בחור, ײעלכעד האט געהאט
 משוגהד«קע אײנפאלן, האב איך נישט שטארק געגלויבט, אז
 עד ײעט האלטן װארט. אפער דאס מאל האט ער מיד טאקע
 ארײנגעפירט אץידער ישיבה און איךיהאפ געהאט א
 מעגלעכקײט צו זען א ביסל װי זי זעט אויס אינעײײניק: זען די
 גרויסע זאלן, ײו די בחורים האבן געלערנט און די גאלעריע
 אדום די זאלן, פון װאנען אין האב געקענט באאבאכטן די
 ױגנט, װעלכע האט דארטן געלעדנט. פאר די בחוריס איז מײן
 גאזוך צוזאמען מיט א װעלטלעד־געקלײדטן גחוד געװען
 עפעס גאר אומגעװיינלעך. זײ האגן גגניבה געװארפן אויף
 אונדז נ״געריקע בליקן,װער פאדװונדערטע, װעד ב״זע. דער
 גאנצער גאזיד האט נישט לאנג געדויערט און מיד האט ז«ך
 אויטגעװיזן, אז דאס איז עפעס א שװעדער חלום. איך האב די
 גאנצע צײט מיך געפ«לט אזײ׳ ײי איד װאלט באגאגגען א
 פארגרעכן• דעם ראש־ישיבה, הרב שפידא האב איד געהאט א
 מעגלעכקײט צו טרעפן עטלעכע מאל. יעדן מלוכישן ױם־טוב
 פלעגט ער האלטן א דרשה פאר די קינדעד פון די פיד ײדישע
 פאײשעפנע שילן. די פוילישע קיגדער פלעגן דעמאלט גײן אין
 קירך, און מיד פלעגן זיך זאמלען אין דער מהרש״ל שול׳ וײ
 ס׳האט צו אונדז גערעדט דער רב שפידא. אײן מאל אין אזא
 ױסיטוב, האט עד פאר אונדז, קינדער, אין זײן דדשה שטארק
 געלויבט ױזעף פילסודסקין. ער האט אים פארגלײכט מיט
 דעס ביבלישן ױסף... וױאזוי עד האט דעם פאדאלעל
 דורכגעפירט, איז מיר שװעד צו דערמאנען. איך געדעגק נאר,
 אז דאס האט ב״ מיר אדויסגעדופן א װידעדװילן און א
 פאדדראס. זײן לויבגעזאנג האט נישט געשטימט מיט די
 געפילן און דעם מצפ פון דעד ײדישער פאפעלקערונג פון יעגער

 צײט.

 מיר האט זיך גוט פארגעדענקט די לװיה פון הרב שפירא/
 אין װעלכער ס׳האט אנט״ל געגומען די גאנצע שטאט. איך
 האב מיך געפמען אױף א גוטן אבסערװאציע־פונקט, אויפן
 באלקאן בײ די אלטערס, אױפן פערטן שטאק. פון דארט האב
 איך געקענט זען דעם גאנצן לװיה־צוג, װי אויף דעד האנט. די
 גאנצע לענג פון דער גאס ב«זן שטאט־זײגער פון אײן זײט, און
 פון דער צווײטער זײט, פיז דער אזוי גערופעגער
 לעװעדטאװער ראגאטקע. דער צוג פון מאסן מענטשן האט
 פארכאפט דעם אטעם< דאס ערשטע און לעצטע מאל האב איד
 געזען א גרויסע צאל ײדן פאדזאמלט אויף אײן גאס פון דער
 שטאט. מ׳האט געהאט דעם א״נדרוק, אז די גאס האט זיך
 פארװאנדלט אין א שװאדצער רירעװדיקער מאסע׳ געשאפן
 פון די שװארצע קאפאטעס. ערגעץ וװ האט זיד גאר
 אויסגעט״לט א װײטע פאד זאקן פון די גאל«ציאנער חסידים״

 אדער א סויבל־שטדײמל.

 נאך דער מלחמה האב איד באזופט דעם ײדישן בית־עולם.
 די דײטשן האבן דארט פארגיכטעט אלע קברים, אבער דער

 אוהל פון הרג שפידא איז געבליבן א גאנצער.
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 װאלע - א פארשטאס פון לובלץ
 קאפל מיזשעריצקי, בוענאס־אײרעס

 װאלע הײבט זיך אן פון דער גאס קאלינאװשטשיזנע נומ. 1
 לעבןיװעג, װאס פירט צום נײעם בית־עולם, װו ס׳איז געװען
 העטערס ביר־ברװעךײ. n רינגלט ארום צי געגנט מיט
 בערגלעך; לעבן «ײ, אנטקעגן דעם אלטן בית־עולם, איז
 געשטאנען קניפיקס הױז. די גאס האט מען אױף יידיש גערופן
 דער ברײטער װעג. •זי ציט זיך מיט די בערגלעך פון דער געגנט
 פאניגװאצע ביץ טײך ביסטזשיצע. אויף די בערגלעך פלעגט די
 ױגנט גײן אויף ״מאױװקעס״. פאר פארליבטע פארלעך איז
 דארט געװען טעם־גן־עדן. פון דער צוױיטער זײט הייבט זיך אן
 די גאס שעננא, וװ פון אײן זײט זײנען געשטאנען עטלעכע
 הײזער, אין װעלכע עס האבן געלעבט ײדן, וױיטער איז שרין
 געװען א לאנקע מיט זומפן ביזן אךײנגאנג אויפן אלטן בית־
 עולם. אנטקעגן איז געװען אן אפגעצאמטער פלאץ, װאס האט
 געהערט צום ספארט־קלוב ״וזכוח״. שפעטער האט אים די
 געזעלשאפט ״טאז׳י אין די •זומער־חדשים גענוצט פאר א האלב־
 קאלאניע פאר ארעמע ײדישע קינדער. די װאלער לאנקעס און
 סעדער ציען זיך ביז דער גאס טאטארסקא, װאס ענדיקט •זיך
 אויף דער גאס קאלינאוושטשיזנע. זי פארדרײט זיך ביז דער
 גאס אקולנא, וװ בײם טײכל טשעכוװקא האט שמואל
 אײכענבוים געהאט די גארבעךײ ײדן האבן דאס טײכל
 גערופן קאקע בעבעס טײך. דערבײ איז געװען קראזעס מיל.
 אויפן צװײטן ברעג איז געװען זילבערשטײנס גארבעךײ מיטן
 ארײנגאנג פון טאװאראװע גאס, װעלכע דערגײט ביז צום ראג
 פון דער קאלינאװשטשימע, לעבן בריק איבעם טייך
 ביסטזשיצע. דא איז געװען פסח בריקמאנס גארבערײ. דארט
 הײבט זיך שוין אן די געגנט טאטארי, װו ײדן האבןיניט

 געװוינט.

 צװישן אט די גרענעצן זײנען געװען נאך עטלעכע געסלעך, וװ
 עס האבן געלעבט סיי ײדן, סײ פאליאקן. צװישן זײ זײנען ניט
 געװען קײן קאנפליקטן. מען האט געלעבט אין די שטיבער טיר
 בײ טיר, זיך צוגעװוינט אײנע צו די אנדערע, טאלערירט אײנע
 די אנדערע. אין די זונטיקס פלעגן אנדערע פאלאקן זיך
 אנטרינקען און עס פלעגן אויסברעכן געשלעגן, אבער נאר
 צװישן זיך. צו די ײדן האט עס ניט געהאט קײן שייכות. יעדן
 דאנערשטיק פלעגט אויפן מארקפלאץ זײן א יאריד. מען האט
 געהאנדלט מיט תבואה, קי, קעלבלעה פערד, הינער,
 יקאטשקעס, גענדז, אײער, קעז, פוטער. ײדישע מעקלערס פלעגן
 זוכן צו פארדינען בײ די פויערים מעקלער־געלט. פארנאכט,
 װען די פויערים זײנען שוין געװען אונטער א כוסה, פלעגן
 צװישן זײ אויסברעכן געשלעגן, מען פלעגט ארױסנעמען
 קלאניצעס פון די װעגענער און זיך נישקשהדיק דערלאנגען.
 װען סיפלעגט צופאלן די נאכט, פלעגן ?ײ שפאנען די װעגענער

 צו פארן אהײם.

 דער חדר, אין װעלכן איך בין געגאנגען, האט זיך געטײלט
 אויף דיײ טײלן, װעלכע האבן זיך געפונען איין בנין פון דער
 שול. דארט איז אויך געװען די אפטײלונג פאר פרויען, דער
 בית־מדרש, חברה לינת־הצדק, ויװ עס האט געלערנט דער
 דרדקײמלמד. אים האט מען גערופן דערי געלער רבי, אין

 צימער פון גמילות־חסדים־קאסע איז געװען דער חדר פון
 ווײסן רבי, װאס האט געלערנט חומש, רש״י און גמרא. דער
 שװארצער רבי האט געלערנט אין בית־מדרש מיט עלטערע
 קינדער ספרים, װעלכע זײנען געװען צו שארף פאר ײנגערע
 קינדער. די רבײם האט מען גערופן לויטן קאליר פון זײערע
 האר און בארד. לעבן דער װאנט וװ סיאיז *געשטאנען דער
 אוױון איז געיװען א װאנטשראנק פול מיט פארשידענע ספרים.
 בײם אוױון האבן זיך װינטער געװארעמט ארעמע יחץ. לענג
 אויס פון דער טיר ביז דער מיזרח־װאנט, זײנען געשטאנען
 לאנגע טישן מיט בענק, וװ דער רבי האט געלערנט מיט זײנע
 תלמידים. אין מיטן איז געשטאנען דער שולחן, וװ דער בעל־
 שחרית אדער דער בעל־מוסף האט געדאװנט. אין די ױם־
 טובים האט עס געטאן א חזן. דער גבאי פלעגט אויפרופן צו
 עלױת די שײנע בעלי־בתים. בײ דער מיזרח־װאנט איז געװען
 דער ארון־הקודש, וװ עס •זײנען געשטאנען די ספרי־תורות. בי<
 דער װאנט, װאס אירע פענצטער זײנען ארויס צום פלאץ(אים
 האט מען גערופן ״אונטער דער שול״), זײנען געשטאנען טישן
 מיט בענק פאר יידן, װעלכע זײנען געקומען אין בית־מדרש
 זאגן א קאפיטל תהילים. עלטערע בחורים װאס האבן
 געלערנט גמרא אדער תוסופות און סתם ײדן, װאס האבן
 געװאלט ארײנקוקן אין א ספר. פאר אונדז, קלײנווארג, איז
 אונטער דער שול געװען אן ארט צו פארברענגען, װען דער רבי
 איז ניט געײען. דארט פלעגן מיר זיך שפילן אין ״יאגעלעך
 אדער זיך באדן יאין טײך, װאס אח געװען דערבײ, זיך
 אריבערכאפן צו קראזעס פעלדער ךײסן זאנגען. מיר פלעגן
 אויפן פײער זײ צוטריקענען און שיטן װארעמע קארן אין מויל
 אךײן. דאס זײנען געװען די בעסטע מטעמים. מיר פלעגן אויך

 שפילן אין פוטבאל, פראסט־פשוט יזיך מחיה ןייך.

 אויף דער גאס טאטארסקע, נומ. 6 איז געװען א
 פאלקסשולע(״פאװשעכנע״), װו סיהאבן געלערנט ײדישע מיט
 פוילישע קינדער צוזאמען. די אפטײלונגען פון דריטן און
 פערטן קלאס האבן זיך געלערנטאויף רוסקע גאס, לעבן דער
 רוסישער צערקווע. װעטער אין אװנט, װען מען פלעגט גײן
 אהיים, פלעגט מען אין דער זײט פון אלטן בית־עולם ניט קוקן,
 ווײל די קינדער האבן זיך אײנגערעדט, w דארט גײען ארום
 שדים, ״ניט־גוטע׳,. יפלעגט מען דורכגײן דאס שטיקל װעג מיט

 א ביסל שרעק.
 װען מען איז אונטערגעװאקסן, האט א טײל עלטערע
 קינדער גענומען גײן אין שטאט ארײן אין די ארגאניזאציעס
 פון השומר־הצעיר, הנוער־הציוני, ביתר און אנדערע. אבער א
 גרעסערע גרופע פון קנאפע צװײ צענדליק עלטערע קינדער, אייז
 מיר געלונגען אךײנצוציען אין ״ױנג־באר״ (ױנגע
 גאראכאװיסטן), וװ מען פלעגט אנטײל *נעמען אין
 פארשײדענע שפילן. שפעטער היאט מען אונדז
 פונאנדערגעטײלט אין קךײזן, וװ מען האט געלערנט װעגן
 ארץ־ישראל, באראכאװס ״קלאסן־אינטערעסן און די
 נאציאנאלע פראגע״* מיארקסיזם און נאך ענלעכע טעמעס,
 וואס האבן געקענט אינטערעסירן דאס יידישע ארבעטער־
 קינד. ספעציעל האבן פאראינטערעסירט די קעסטל־אװנטן,
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 װען מען האט געקענט שטעלן פראגעס און קריגן די געהעריקע
 ענטפערס. מיר פלעגן מאכן אויספלוגן אויף די טשעכיװער
 בערג, אין דארף טשעכװוקא און אנדערע ערטער, אפט גײן

 שפאצירן אין זאקסישן גארטן.
 װען די עלטערע קינדער זײנען שוין געװארן ױגנטלעכע,
 זײנען זײ אריבערגעגאמען אין דער פועלי־צױן־ױמט. אויף
 זײער ארט האט מען געדארפט אויסװײלן א נײע אנפירונג
 פארן יונג־באר״ די װאלער יאטן האבן געװאלט, m דװקא
 זײערער א פארשטייער יזאל פארנעמען דעם אמט פון
 פארזיצער. די עלטערע, װעלכע זײנען אריבער אין דער ױגנט־
 ארגאניזאציע, זײנען אויך געװען צופרידן מיטן פארגעלײגטן
 קאנדידאט. אזױ בין איך אויסגעװײלט געװארן אלס

 פארזיצער פון ״ױכג־באר״ אין לובלין.

• 
 כדי צו באווײזן װאס פאר א פראצענט ײדישע גארבערס עס
 זײנען געװען אין װאלע, װעל איך דיערצײלן װעגן די שכנים אין
 אונדזער הויז. אין קעלער, אויף דערזײט, װאס איז ארויס צום
 הײפט, האט געוװינט יאנקל טשעשלער מיט זײן פרוי גיטעלע
 און צװײ יזין־. מען האט זײ גערופן דער הויכער יאכקל און די
 קלײנע גיטעלע. זי איז אים דערגאנגען ביז צום גארטל. «ײ אלע
 האבן בײם כײדן אונטער־געיענקעט, איז געװען נאר בילעטן
 צוי נעמען װען n< האבן זיך געקריגט. אין קעלער, װעמעס
 פענצטער זײנען ארויס צום הויף, האט געװוינט דער סטראזש
 מיט א זון און אײניקלעך. אין קעלער, װעמעס פענצטער זײנען
 ארױס אין גערטנדל, האט געװױנט א פאלאק - קאװאלטשיק
 מיט זײן משפחה. ער האט געארבעט אין א גארבערײ. אױפן
 פארטער האט געוװינט אונדזער משפחה. מײן טאטע איז
 געווען א גארבער־מײסטער אין שמואל אײכענבוימס פאבריק.
 ער האט געהאט אונטער זײן אויפזיבר 20 ארבעטער, װאס
 הא3ן געטריקנט די האלב־אױסגעארבעטע ױכטן און
 אויסגעענדיקט זײ גלײך צום פארקויף. אנטקעגן אונדזער
 דירה האט געוװינט דער פעטער קאפל. ער איז געװען א
 װאלקערי, פלעגט אויסארבעטן פאדעשװעס צו פויערשע
 שטיװל. אויפן ערשטן שטאק האט געלעבט שלום קולאטש מיט
 זײן פרוי און צװײ טעכטער. אין דער עלטערער האט זיך
 געליבט מײן לערער פון ײדיש. אנטקעגן זײ האט געוװינט יצחק
 ראזענצווײג מיט זײן פרוי און צװײ קינדערלעך, װעמען איך
 האב ליב געהאט צו נעמען פאר די הענטלעך און פירן שפאצירן
 אויף דער לאנקע. יצחק האט געארבעט אין בריקמאנס
 גארבעךײ. דאס הײסט, אז פון זיבן פאמיליעס, װעלכע האבן
 געוװינט אויף טאטארסקע 10, •זײנען געװען פיר גארבער־
 משפחות. אין אונדזער געגנט זײנען אויך געװען שנײדערס,
 סטאליערס, שוסטערס, בעל־עגלות, טרעגערס, סוחרי• פון

 קלײנע געשעפטלעך, מעקלערס.
 זומער פאר נאכט, נאך דער ארבעט, פלעגן ?יך אונדזערע
 שכנים אװעקזעצן אויפן גאניק פון אונדזער שטוב, שמועסן
 װעגן פארשײדענע זאכן, איבערהויפט װעגן פאליטיק. אין דער
 צײט װען מען האט אין די פאראײניקטע שטאטן דורכגעפירט
 די עקזעקוציע איבער די צװײ איטאליענער סאקא און
 װאנצעטי, האב איך אין א שמועס ארויסגעזאגט מײן מײנונג,
 m זײ זײנען אומשולדיקע קרבנות פון דער רעאקציע. אונדזער
 שכן קאװאלטשיק, װעלכער איז געװען אן ״ענדעק״(מיטגליד
 פון דער פארטײ ״נאראדאװא דעמאקראציא״), האט צו מיר א
 געשרײ געטאן: ״מילטש, סמארקאטשו״. איך ביןי טאקע דאן
 געװען גאר יונג, האב איך אים פארשװען. אין די זומערדיקע
 פארנאכטן פלעגט זיך אויפן גאניק צונויפקלײבן אויך ױגנט,

 מײן שװעסטערס חברטעס און חברים. זײ פלעגן פלירטעװען,
 זינגען פארשיידענע ײדישע און פוילישע לידער. מיר האט זיך
 אײנגעקריצט אין •זכרון ױסף פאפיערניקאװס ליד ״זאל זײן״.
 כיגעדענק עס נאך טײלוויז הײנט און ציטיר דא עטלעכע

 שורות:

 זאל זײן, m איך בוי אין דער לופט מײנע שלעסער,
 זאל זײן, m מײן שיף װעט ניט •קומען צום ברעג.
 עס גײט ניט אין דעם איך זאל האבן דערגאנגען,

 עס גײט מיר אין גאנג אויף דעם זיוניקן װעג.
 דא איז אויסגעדריקט דער ציל, צו װעלכן א סך ױגנטלעכע
 האבן געשטרעבט. דער גײסטיקער ניװא פון דער ײדישער
 באפעלקערונג אין אונדזער געגנט איז געווען א פארשײדענער.
 די פרומע האבן געהאט זײערע עסקנים, װי, צום בײשפיל,
 מרדכי־יעקב אײדעלמאן. ער האט זיך פארנומען מיט
 פארקויפן לעדער און שפעטער געיהאלטן דרשות אין שול,
 געװארן דער שליח פון דער ישיבת־חכמי־לובלין, פאר װעלכער
 ער איז ארומגעפארן זאמלען געלט. דער ״בונד״ האט
 דורכגעפירט אין די װאלן צום שטאטראט װי א פארשטײער
 פון װאלע שלמה װארצמאנען, א גארבער, א ײד מיט א בארד,
 װאס פלעגט טראגן א ײדיש היטל און יעדן שבת גײןי מיטן
 טלית־זעקל אין װאלער בית־מדרש דאװנען. די לינקע פועלי־
 צױן האבן געהאט א השפעה אויף א טײל גארבעךײ־ארבעטער
 װי בכלל אויף א טײל פון דער באפעלקערונג פון דער געגנט.
 אין די לעצטע װאלן צום שטאט־ראט אין אנהויב 1939, איז
 אויסגעװײלט געװארן אלס ראטמאן מײן פעטער קאפל
 דיאמענט, װעלכער האט דאן געארבעט אין ברוך מאנס

 גארבעךײ װי א פארטרוױנגס־מאן.

• 
 װען די ךײטשן האבן אין יאר 1939 פארנומען לובלין, האט
 דער ךײשישער קאמיסאר, װאס איז געװען באשטימט
 אנצופירן מיט דער פאבריק, געמוזט אנקומען צו קאפלען, כדי
 די פאבריק יזאל קענען ווײטער ארבעטן. אבער שפעטער, װען
 די ךײטשן האבן זיך אן אים געקענט באגײן, האבן זײ אים
 צוזאמען מיט אנדערעי גארבער געשיקט קײן מײדאנעק, וװ
 אלע זײנען אומגעקומען. װ נאר דו ךײטשן זײנען אךײן אין
 לובלין האבן זײ אײנגעארדנט א לאגער אויף ליפאװע 7, אין
 אנהויב נאר פאר געורעזענע זעלנער. א צװײטער לאגער איז
 געװען אין פלאגע־לאשקעװיטשעס פאבריק, װאס האט
 רעמאנטירט עראפלאנען. אהין פלעגט מען כאפן ײדן אויף
 צװאנגארבעט. דער דריטער לאגער איז אין 1941 געבויט

 געװארן אין מײדאנעק. דארט זײנען שוין אלע אומגעקומען.
 די געטא איז ארומגעצאמט געװארן אין סוף 1941. ביז
 מארץ 1942 האט מען יעדן טאג ארויסגענומען פון געטא 1500
 ײדן, זײ געזאמלט אין דער מהרשל־שול, פון דארט זײ געפירט
 צום שעכטהויז הינטער װאלע און דאן מיט באנען אויף
 ליקװידאציע קײן בעלזשעץ יאון אנדערע פארניכטונג־לאגערן.
 אין יענער צײט זײנען געבליבן 5000 ײדן, װעלכע האבן
 געארבעט פאר די ךײטשן. זײ האט מען געשיקט אין געטא פון
 מײדאן־טאטארסקי. אין אקטאבער 1942 האבן די ךײטשן
 ליקװידירט די לעצטע געטא אין לובלין, װאס האט זיך געפונען

 צװײ קילאמעטער פון אויסראטונג־לאגער מײדאנעק.
 די ךײטשישע פאבריקס־קאמיסארן האבן ארויסגענומען
 פון מײדאנעק ספעציעלע פאכלײט, צװישן זײ אויך אײניקע
 גארבערס. זײ האבן געלעבט אין די פאבריקן, געארבעט
 אומבאצאלט, באקומען עפעס צו עסן אײן מאל אין טאג.
 אבער די גארבערס האבן •זיך אן עצה געגעבן. יעדער גארבער
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 האט בײ פאלאקן יעדן חודש געקויפט א פעל און זי געגארבט
 צוזאמען מיטן לעדער פון דער פאבריק. די אנפירנדיקע ךײטשן
 האבן זיך געמאכט ניט זעענדיק, ווײל זײ האבן באקומען א
 טייל פונעם געלט, װאס די גארבערס פלעגן קריגן בײם
 פארקױפן די אױסגעארבעטע פעל. אין סוף מײ 1943 האט מען
 אלע ײדישע גארבערס גענומען קײן מײדאנעק צו ליקװידירן.
 דער אײנציקער, װעגן װעמען מען װײסט, w ער האט זיך
 געראטעװעט, איז געװען יצחק ראזענצווײג. אים האט מען
 אװעקגעשיקט קײן ךײטשלאנד אויף צװאנגארבעט. דארט
 האט ער געארבעט בײ שלאסעךײ. װען די פארבינדעטע האבן
 פארנומען ךײטשלאנד, איז צװישן די באפרײטע געװען אויך
 יצחק ראזענצווײג - א יזכר פון די װאלער גארבערס. הײנט איז

 ער א טךײער בירגער פון ישראל.
 װעגן אומקום פון די לובלינער ײדן האט מיר דערצײלט מײן
 קהין שמואל קאסמאן. װען ךײטשן זײנען ארײן אין לובלין,
 איז ער נאך דארט געװען עטלעכע טעג. שפעטער זיך געשמוגלט
 אין ראטן־פארבאנד. איך האב אים אראפגעבראכט קײן
 ארגענטינע צחאמען מיט מײן ברודער דוד. דוד האט צװײ מאל
 געהאט געגנבעט די דײטשיש־סאװעטישע גרענעץ, געבראכט
 קײן לובלין הילף פאר מײן מאמען, שװעסטער און איר קינד.
 װען ער האט דאס דריטע מאל געשװארצט די גרענעץ, האט
 אים די סאװעטישע גרענעצװאך ארעסטירט. ער האט
 דורכגעמאכט תפיסות, לאגערן און אנדערע אנשיקענישן. װעגן
 גורל פון די לובלינער ײדן האט מיר אויך דערצײלט מײן
 איצטיקער חבר נחמיה ניסענבוים. װען איך בין אװעקגעפארן
 פון פוילן, אח ער נאך געװען א קינד. א שטיק צײט פון דער

 אקופאציע האט ער זיך אויסבאהאלטן אין בריקמאנס
 גארבעךײ, וװ זיײן פאטער האט געארבעט. אין דער גארבעךײ
 איז ער געװען ביז מען האט דארטן ליקװידירט אלע ײדן נאך
 דעם האט ער זיך 18 חדשים אויסבאהאלטן בײ א פאלאק,
 באצאלט אים א סך געלט. ער איז באפרײט געװארן, װען די
 סאװעטישע ארמײ האט פארנומען לובלין, הײנט לעבט ער

 מיט זײך פאמיליע אין בוענאס־אײרעס.

 איך האב אין אפריל 1935 עמיגרירט קײן ארגענטינע. מיך
 האבן באגלײט צו דער באן מײנע אײגענע, מײנע שילער, די
 ױנגבאריסטן, ױגנט פון דער פועלי־צױן־ארגאניזאציע, מײן
 חברטע איטקע שינקאר און א סך פךײנד און באקאנטע. אין
 יאר 1939, װען די הימלען אין אייראפע זײנען שוין געװען
 פארכמארעט מיט דער היטלער־פעסט, האב איך
 אראפגענומען קײן ארגענטינע מײן מײדל, מיט װעלכער איך
 האב זיך געחברט אין דער ױגנט־ארגאניזאציע. מיר האבן
 געשאפן א שײנע הײמישע נעסט, קינדערלעך זײנען געבוירן
 געװארן, מיר האבן זײ געגעבן א ײדישע דערצױנג, זײ געלערנט
 אין מיטלשולן, אוניװערסיטעטן און א סך דערגרײכט מיט זײ.
 זײ האבן חתונוז געהאט און געבראכט א דור אײניקלעך,
 װעלכע האבן אויך געלערנט און געקראגן פרײע פראפעסיעס.
 צװײ לערנען נאך אין אונױוערסיטעט. אין גיכן דארף קומעןיאן
 אוראײניקל. מײן פרוי װעט עס שוין ניט קענען יזען, װײל זי איז
 נפטר געװארן אין פעברואר 1992. װארט n דארט אויף מיר,
 אויפן בית־עולם, אונטער דער מצבה. יא, איך װעל זיכער

 קומען... און זײן נאך א מאל צוזאמען...

 דעד פארקו און ארײנגאנג אױפן בית הקברות אין לובלין, רעסטאװרידט א דאצק דער משפחה פרענקעל פון געלגיע

 הגדד והכניסה לבית הקברות היהודי בלוגלין, ששוקם ע״י משפחת פרצקל מבלגיה
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ס מ<ל<אן.״ ק ע  פ<ר פון ז
 אדאם געלדמאן, סאן־פדאנציסקא

 איך האלט אין האנט א בריװ פון ירושלימער אינסטיטוט
 ״יד־ושם״. אין אים מעלדעט מען מיר, w די נעמען פון מײנע
 עלטערן, מײן שװעסטער און מײן ברודער זײנען פארשריבן אין
 די רשימות פון די קרבנות פון דער שואה, װעלכע געפינען •זיך

 אין אינסטיטוט.
 אין אײן נאװעמבער־טאג פון יאר 1991 בין איך מיטן
 אויטאבוס געפארן פון תל־אביב קײן ירושלים. איך בין שוין
 אײן מאל געװען אין ירושלים מיט אן עקסקורסיע. בײם כותל־
 מערבייהאב איך •זיך צוגערירט צו די גראע שטײנער, װעלכע
 זײנען א מאל געװען א טײל פונעם פרעכטיקן בית־המיקדש,
 װאס שלמה המלך האט אויסגעבויט מיט דךײ טויזנט יאר
 צוריק. איך האב באזוכט די כנסת, די ציטאדעל פון דער
 ישראלדיקער דעמאקראטיע, געװען אין הרצל־מחײ. כיבין
 ארויף אױפן בארג, װאס טראגט דעם נאמען פון דאזיקן
 גרויסן מענטש. כיהאב שפאצירט איבער די גאסן פון דער
 שטאט, װעלכע כיהיאב דאס גאנץ לעבן געהאלטן פאר

 אומדערגרײכבאר.
 דאס מאל בין איך געקומען אין דער הױפטשטאט פון
 ישראל מיט אײן ציל: באזוכן ״יד־ושם״ - דעם נאציאנאלן
 אינסטיטוט פון שואה און גבורה, װעלכער איז געװען
 געגרינדעט מער װי מיט פערציק יאר צוריק. איך בין דארט
 אפגעװען א גאנצן טאג. אין די •זאלןפונעם מוזײ זײנען פאראן
 טויזנטער עקספאנאטן, אין װעלכע עס איז װי פארגליװערט
 געװארן די פארשאלטענע צייט פון באביײאר און טרעבלינקע.
 איךיבין געגאנגען פון זאל צו זאל, פון אײן דענקמאל צום
 צװײטן, און מיר האט זיך אויסעדוכט, m אין דער װעלט איז

 ניטא קײן מער טרויעריקער ארט.
 דער ״יזכור־זאל״. אין צענטער ברענט דער נר־תמיד און עס
 שטײט אן אורנע מיטן אש פון די אומגעקומענע. אויפן
 מאזאישן דיל - די נעמען פון די גרעסטע קאנצלאגערן.
 סאביבאר... מײדאנעק... אסװענצים... בעלזשעץ. א קעלט האט
 געווײט *פון די דאזיקע אויפשריפטן. אין אײנעם פון די לאגערן
 (איך קען ניט וויסן קאנקרעט אין װעלכן) האבן געענדיקט

 זײער לעבן מײנע סאמע נאענטסטע מענטשן.
 און אט איז דער בנין פוין היסטארישן מוזײ. עס דאכט זיך,
 m אין די עקספאנאטן פון דעם אוניקאלן מתײ ליגט א
 װײטיק, אוגעהײעריע לײדן און העראהם פון א פאלק, װעלכן
 די פאשיסטן האבן פאראורטײלט צום אומקום. כיהאב געזען
 הונדערטער פאטאגראפיעס. אויף מיר האבן געקוקט ביז
 משוגעת דערשראקענע אויגן פון א מאמע אין א קאלאנע פון
 צום טויט פארמישפטע מיט א קינד אויפן האנט, אויגן פון
 קינדער, שטארבנדיקע פון הונגער אויף די גאסן פון געטא, א
 יידיש ײנגל מיט אויפגעהויבענע הענט אנטקעגן אן אנגעצילטן
 אויטאמאט... דאס ײנגל האט מיר דערמאנט מײן ײנגערן
 ברודער. אפשר האט אויך אים מיט אזא אויטאמאט
 דערשאסן א מערדער אין א זעלנערישן מונדירי אויף די
 פאטאגראפיעס - די אויפגעשטאנענע װארשעװער געטא.
 העלדישע פנימער פון ױנגע קאמאנדירן. א שלאכט.

 ברענענדיקע הײזער...

 די העלדן און קרבנות פון װארשעװער געטא איז געװידמעט
 א מאנומענט פון סקולפטאר נתן ראפאפארט. נאך אײנעם
 זײנעם א מאנומענט האב איך געזען אויף אײנער פון די
 װארשעװער גאסן, װעלכע טראגט דעם נאמען פון לודװיק

 זאמענהאוף.
 א דערװאקסענעם מענטש פאסט ניט צו װינען. אבער כיהאב
 זיך ניט געקענט באהערשן װען איך בין ארײן אין קינדער־
 מעמאריאל, דאס שרעקלעכסטע ארט פון טרויעריקן
 קיניגךײך. אים האט מען אויסגעבויט צום אנדענק פון
 אנדערטהאלבן מיליאן ײדישע קינדער, קרבנות פרן דער שואה.
 עס פינקלען די פײערלעך פון די ליכט... עס בײטן זיך פנימלעך
 פון קינדער, װעמען מען האט ניט געלאזט אױסװאקסן... שטיל
 שפילט די מוזיק, א פארדומפטע שטים רופט אן די נעמען פון די

 קינדער און דאס ארט פון זײער אומקום...
 איך גײ אךייין אין דער מעמאריאלער סינאגאגע. דאס אייז
 ניט קײן גרױסער, פשוטער בנין - א סימבאל פון טויזנטער
 בתי־מדרשים, װאס די פאשיסטן האבן צעשטערט. איך זאג
 אין זיך די װערטער פון באוװסטן ליד־געבעט, ליד־טענה פון
 לײדנדיקן פאלק: ״אלי, אלי, למה עזבתנוד דאס ליד ענדיקט
 זיך מיט די װערטער ״שמע־ישראל״. און דאס זײנען די לעצטע
 װערטער, װעלכע עס •זאגט ארויס א מענטש אײדער די נשמה

 פארלאזט זײן גוף.
 א פשוט שיפל מיט צװיי רודערס. דאס האט מען געבראכט
 פון דענעמארק. אין אזוינע שיפלעך האבן די דענישע
 אונטערערדלער ארויסגעפירט אין אפענעם ים די ײדן, װעלכע
 די ךײטשן האב •זיך געקליבן ארויסצופירן קײן אסװענצים.
 פישער האבן *דערנאך די געראטעװעטע אריבערגיעפירט אין
 נײטראלןשװעדן. אדאנק דעם העלדנטאט פון ד< דענער זײנען
 אין דענעמארק אומגעבראכט געװארן נאר פופציק ײדן - אײן
 פראצענט פון דער ײדישער באפעלקערונג. אין מײן לאנד זײנען

 נאר צען פראצענט ײדן לעבן געבליבן...
 יאויף בײדע זײטן פון דער אלעע ״חסידי אומות העולם״
 זײנען אײנגעזעצט בײמער. זײ האבן געזעצט די׳ װעלכע האבן
 ריזיקירט מיטן אײגן לעבן און באהאלטן בײ •זיך ײדן,
 געראטעװעט זײ פון א •זיכערן טויט. ניט קײן סך זײנען געװען
 אזוינע רעטער, אזוינע שינדלערס, װאלענבערגס, גראבעס און
 אנדערע גוטע, בארמהארציקע, ערלעכע, העלדישע מענטשן.

 צום באדויערן זײנען מנוװלים געװען א סך מערער...

 עטלעכע מינוט בין איך געשטאנען בײ דער סקולפטור
 ״קארטשאק און די קינדער פון געטאי/ װעלכע אנטפלעקט
 אײניעם פון די סאמע װערדיקע מענטשן פון אונדזער
 יארהונדערט. ער נעמט ארום זײנע קלײנע תלמידים, מיט

 װעלכע ער גײט צהאמען דעם לעצטן װעג.
 אין ״נעמען־מעמאריאל״, אין װעלכן איך ביו איײו
 פארענדיקנדיק מײן באזוך אין ״יד־ושם׳/ געפונען זיך ד< נעמען
 פון די יעניקע, װעלכע האבן איבערגעלאזט נאך ?יך בלויז א
 הײפל אש, פון װעמען עס זײנען ניטא ניט קײן קברים, ניט קײן
 מצבות, ניט קײן דענקמעלער. דארט זײנען שוין דא מער װי

 דךײ מיליאן אזוינע נעמען.
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ט •זיך א ט, װען ער ה נסטיטו  א מיטארבעטער פון אי

ז אומגעקומען בעת דער  דערוװסט, w מײן משפחה אי

ר געגעבן פיר אנקעטעס, װעלכע ט מי א  אקופאציע פון פוילן, ה

ם ײ ה ב געדארפט אויספילן נאכן קומען א א  איך ה

ע אין דער געשיכטע פון דער מענטשהײט. פ א ר ט ס א ט א  ק

כן געװארן ם זײנען אנטשװי ו ר  סיהאט זיך געדאכט, w אלע א

ט י פ פארן אנדענק פון די, װעלכע )ײנען מ א  און געבויגן דעם ק

. . ן דער אײביקײט. ק אי ע װ ר צוריק א א  עטלעכע צענדליק י

• 

ן ט מיך געפירט אלץ ווײטער או א ס ה ו ב א ט י ו  ...דער א

ן נאך ל או א . כיהאב נאך א מ ט א ט  ווײטער פון דער הײליקער ש

א ט מיר געגעבן.י א ס מען ה א ל געלײענט די ״בלעטלעך״, װ א  א מ

ב שוין אויסגעפילט א ט •זיך מיר אויסגעדאכט, m איך ה א  רגע ה

ן פיר ן אי ײ ך ז לײגט זײ א  די אנקעטעס און װער ניט אי

ן די שװארצע נישעס פון  פאפקעס, אזוינע, װעלכע ליגך אי

ט זיך געדאכט, אז כיהאב א ר ה . מי ,  ״נעמען־מעמאריאל,

ת פון מײנע נאנטע - נאך דעם ווי ױ װ ן די ל  אנטײלגענומען אי

ק א האלבער יארהונדערט. ע װ  סיאיז א

ב איך ארויסגענומען פיר א ש ה א ט ר י פ א  פון פ

ך בין  פאטאגראפיעס, װעלכע כיהאב מיטגענומען װען אי

ן ברענענדיקער געבורטשטאט. יזײ ןײנען ײ ס פון מ י ו  אר

ע רעליקװיעס, די וװנדערלעכע ט ס ר ע ײ ט מיר. די ט י  שטענדיק מ

ט מיך געהיט די אלע יארן. א  קמיע, װעלכע ה

ט זײן מאמען י רט מ ס שפאצי א  דער שמײכלענדיקער ײנגל, װ

ט געהײסן יצחק. ער איז א - מײן ײנגערער ברודערל. ער ה

ם צערטלעך י ט א א  געבוירן חמישה־עשר בשבט און מען ה

ז געװען א גוט, ערלעך  גערופך ״חמישה־עשר־ײנגעלע״. ער אי

ז געבוירן ם ליב געקראגן גלײך װי ער אי י ב א א  קינד. איך ה

ז אומגעקומען. ר װען ער אי א ח געװען דךײצן י ם א י  געװארן. א

ט דערגרײכט דעם בר־מצװה־עלטער. אבער קײנער א  ער ה

ז אנגענומען ג פון זײן פוליאריקײט, װי עס אי א ם אין ט י ט א א  ה

 אין דער ײדישער טראדיציע, ניט אויסגערופן צו לײענען תורה

ט מײנער, א דוד. ג יט אנגערופן רב יצחק בן־שמואל־ ן נ  או

ס לעבן פונעם א י פרי איבערגעריסן ד ו אזו ט ס א ס ה א װ ר א  פ

י נדיקן י ן זיך צו פארז ז ט ער באװי א ס ה א ט װ י  ײנגלי מ

ט גלאטע י ע - א ױנגע פרוי מ  אויף א צװײטער פאטאגראפי

ר פנים - אן ר און קאקעטישע פאות בײ די אויערן. אויף אי א  ה

ז ס אי א ס אפלאכערישער שמײכל. ד א װ ט  אייינגעהאלטענער, ע

ט כ ט א י ז געװען עלטער פון מיר מ  מײן שװעסטער חוה. זי אי

ז ר אי ר א בײשפיל. מי  יאר. איך פלעג זיך מיען נעמען פון אי

. נאך ר ע ט ק א ר א ר כ ע ט ײ ש ר א ר פעסטער, פ  געפעלן אי

ט די י ט זי זיך איבערגגענומען מ א  לערנענדיק אין שול ה

ס גימנאזיע, א ל ט דעם לעצטן ק ז א ל ר א  צױניסטישע אידעען, פ

ט א ק אויף הכשרה, וװ מען ה א ט ס י ל א י  אװעקגעפארן קײן ב

ן  געגרײט די ױגנט צו פארן קײן פאלעסטינע און ארבעטן אי

ם צו עמיגרירן, י ר טרו ם געװארן אי י  קיבוץ. װען סיװאלט מקו

ט זי געכליבן לעבן... ל א  װ

ן שטעטל ז זי אי ט געהײסן איטע. געבוירן אי א  מײן מאמע ה

ווײסרוסישן גרענעץ. זי יליש־ , ערגעץ אויפן פו װ א נ י ט נ א ט ס נ א  ק

ן זײער ב א נה געהאט. געבארן דרײ קינדער. מיר ה ט פרי חתו א  ה

 ליב געהאט אונדזער מאמען. פון אין דער פרי ביז בײ ניאכט איז

ט געראמט, געװאשן, געצירעװעט, א  זי געװען פארנומען. זי ה

ר א יט װען n פלעגט זיך רוען. אפשר נ ך געדענק נ  געקאכט. אי

אר בין אייך ז א זינד צו ארבעטן. צו צװעלף י ב, װען עס אי טו  ױם־

ט מיך אפגעפירט אין א א ק געװארן. די מאמע ה נ א ר  שװער ק

ס פון ״יד־ י ו ר ך בין א ז געגאנגען צום סוף װען אי ג אי א  דער ט

ך בין געגאנגען איבער די ירושלימער גאסן און מײנע  ושם״• אי

ר זײנען ײ מי ב ר א  געדאנקען זײנען נאך אלץ געװען דארט. פ

 געגאנגען ױנגע מענטשן. זײ האבן הויך גערעדט, געלאכט,

ט געהערשט א שטילקײט. א ט ה ר א  דיסקוטירט. און דארט... ד

 סיהאט •זיך אויסגעדאכט, m אלץ איז פארגליװערט געװארן

, דער שרעקלעכסטער ע פ א ר ט ס א ט א ל פון דער ק י ו ר ג י ן י  א
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 װארשעװער שפיטאל און אפגעװען מיט מיר עטלעכע חדשים,
 די שטוב האט n געלאזט אויף דער טאכטער. אט איז זי אויף
 דער פאטאגראפיע - א יאר אדער צוױי פאר דער מלחמה. א
 שײנע, שלאנקע פרוי מיט א פארזארגט פנים. אן
 איבערגעגעבענע וױיב, צארטע מאמע. n האט אפגעלעבט ניט

 לןײן לײכטן און, צום באדויערן, ניט קײן לאנגן לעבן.
 א לאנגע, געלע, עטװאס גראלעכע בארד. ברײט
 אויפגעעפנטע אויגן, אין װעלכע עס שפיגלט יזיך אפ גוטסקײט
 און ײדישע חכמה. דאס איז מײן טאטע. זײן נאמען איז געװען

 שמואל.

 װען מיר איז געװארן זעקס יאר האט ער מיך אװעקגעפירט
 אין שול־חדר. אין א סך יארן יארום האב איך אפגעזוכט די
 שול, צוגעגאנגען צום גראען הײזל, כיהאב דערפילט אין מײן

 האנט די װארעמקײט פון טאטנס דלאניע...

 אין דער פרי פלעגן מיר צוזאמען ארויסגײן פון שטב, איך -
 אין שול, ער - אין זיין קאנטאר. מיטן שטעקעלע אין אײן
 האנט און שװערן פארטפעל אין דער צװײטער. אויפן קאפ
 האט ער געטראגן א שװארץ חסידיש היטל... •זײן פארטפעל
 איז געװען אן אײגנארטיקער סײף. אין אים פלעגט ער אין
 אװנט אװעקטראגן און אין דער פרי ברענגען צוריק אלע
 אוצרות פון דעם נייט גרויסן באנק אריף לױבארטאװסקע,, אין

 צענטער פון לובלינער ײדישן קװארטאל.

 זונטיק (װי, פארשטענדלעך, שבת) פלעגט דער טאטע ניט
 ארבעטן. דאן פלעגן צו אונדז קומען אומבאקאנטע מענטשן.
 דער טאטע פלעגט זיך מיט זײ פארמאכן אין עסצימער, זײ
 פלעגן לאנג און א סך רײדן, -זיך דינגען, איבערהאקן אײנער
 דעם אנדערן. דאס איז געװען א מין ארביטראזש. מײן טאטע
 האט זיך גוט פונאנדערגעקליבן אין די טראדיציאנעלע יידישע
 געזעצן און אויך אין די ענינים פון די ארטיקע ״ביזנעסלײט״.
 זײ פלעגן ביי אים אפט בעטן ער יזאל לײזן יזײערע שטךײטן.

 אין אלטן ביכערשאף זײנען געשטאנען אמאליקע ײדישע
w ,ספרים אין שװארצע לעדערנע טאװלען. סיפלעגט טרעפן 
 אין די אװנטן פלעג איך געפינען דעם טאטן זיצנדיק איבערן
 תלמוד. ער פלעגט מיך, א גימנאזיסט פון די עלטערע קלאסן,
 אװעקזעצן לעבן זיך, עפענען אײנעם פון די אלטע ביכער און
 דערקלערן װיפל חכמה, װיפל קלוגע געדאנקען עס געפינען ^יד

 אין דעם דאזיקן בוך...

 סיאיז געװען מארץ פון יאר 1936. אין שטעטל פשיטיק איז
 אױסגעבראכן א פאגראם. אויפן רוף פון אײנער פון די ײדישע
 פארטײען איז געווען פראקלאמירט א פראטעסט־שטרײק.
 אײן טאג איז אונדזער גאנצער קלאס, סאלידאריזירנדיק זיך
 מיט די שטךײקער, ניט געקומען צו די לימודים. עס איז געװען
 א גרויסער סקאנדאל. דער דירעקטאר פון גימנאזיע חאט מיך
 ארויסגערופן צו זיך(איך בין געװען דער קלאס־סטאראסטע)
 און זײער שטרענג געמאלדן, m מײן ״הינטישער פליכט״(אזוי
 האט ער געזאגט: ״פסי אבאװיאמעק״) איז געװען ניט צו
 דערלאזן אזא שענדלעכן פאקט. דער פאן דירעקטאר האט
 צוגעזאגט מיך ארױסצוטךײבן פון שול. אין אװנט האב איך
 װעגן דעם דערצײלט די עלטערן. די מאמע האט זיך שרעקלעך
 דערשראקן. דער טאטע האט ניט געזאגט קײן אײן װארט.
 אויף מארגן איז ער אװעק אין שול און דערקלערט דעם פאן
 פאסטערנאק (אזוי האט געהײסן דער דירעקטאר), m די
 קינדער האבן געהאנדלט ריכטיק, און אויב דער דירעקטאר

 װעט באשטראפן זײן זון, װעט ער האבן צו טאן מיט דער
 גאנצער ײדישער געמײנדע פון שטאט. די ײדן ןײנען דאן געװען
 א דריטל פון דער גאנצער שטאטישער באפעלקערונג. איך בין
 אפגעקומען מיט שרעק און נאך מער אנגעהױבן אכטן דעם

 טאטן.

 שבת פלעגט דער טאטע אנטאן די שװארצע ױם־טובדיקע
 קאפאטע און מיר פלעגן גײך אין בית־מדרש, ד.ה. אין חסידים־
 שטיבל. דאס איז געװען א גרויסער צימער אויפן צװייטן
 שטאק פוןיאן אלט הויז, וװ סיפלעגן דאװנען די חסידים. װען
 מיר פלעגן קומען צוריק, פלעגט שוין װארטן דער שבתדיקער
 מיטאג מיט א הײסן טשאלנט און אלע איבעריקע יידישע

 מאכלים.

 עס זײנען בײ אונדז געװען ױם־טובים. ליכטיקע. פריידיקע.
 סיאיז געװען דער פרײלעכער פורים מיט די געשמאקע המן־
 טאשן. סיאיז געװען דער סדר און די פסחדיקע נאכט מיטן
 גרויסן כוס װײן אויפן טיש, פון װעלכן עס האט געדארפט
 אפטרינקען אליהױהנביא... אבער ער איז צו אונדז אין שטוב
 קײן מאל ניט געקומען... אין די װינטערדיקע פרעסט פלעגט
 אנקומען חנופה. סיהאבן געברענט פארשײדנפארביקע
 ליכטלעך. אױפן טיש האט זיך געדרײט דאס ״דרײדל״, בײ די
 קינדער אין די קעשענעס האט געקלונגען קלײנגעלט -

 ״חנוכה־געלט״.

 דעם 18 סעפטעמבער האבן די ךײטשן אקופירט לובלין.
 דאס לעבן פון די ײדן האט •זיך פארװאנדלט אין א גיהנום, מען
 האט זײ געצוװנגען אנצוטאן װײס־בלאע ״שאנדבענדער״.
 אפגעזאגט פון דער ארבעט, צוגעװמען דאס האב־אונ־גוטס,
 ארויסגעטריבן פון די דירות. דערנאך ארײנגעטריבן אין געטא.
 שפעטער האט מען די געטא ליקװידירט און אירע אײנוװינער
 אפגעשיקט אין די גאזקאמערן... צװישן די׳ װעלכע זײנען
 אומגעקומען זײנען גערוען מײן ײנגערער ברודער, די

 שװעסטער, מײן טאטע און מײן מאמע.

 איך האב א סך מאל געפרוװט זיך דערװיסן דעם גורל פון
 מײן משפחה. פון קעשענעװ, וװ איך האב געלעבט א סך יארן
 נאך דער מלחמה, האב איך געשריבן צום פוילישן רױטן קרײץ.
 װען איך בין געקומען קײן לובלין(כיבין דארט געװען צװײ
 מאל אין משך פון די לעצטע פינף יאר) בין איך געגאנגען אױף
 דער גאס, װו מיר האבן געוװינט, געקלאפט אין אלע הײזער׳
 זיך נאכגעפרעגט ביי אלטע מענטשן. קײנער האט קײן יזאך ניט
 געדענקט. כמעט א גאנצן טאג האב איך זיך געגריבלט אין די
 ארכיװן פון מײדאנעק, אבער יאין קײנע רשימות, קײנע
 קארטלעך איז ניט געװען די פאמיליע געלדמאן. דער
 דירעקטאר פון מחײ, טשעסלאװ ךײפא, מיט װעמעס טאכטער
 כיהאב זיך באקענט אין סאן־פראנציסקא, האט מיר
 דערקלערט, אז מײן ןוכעניש אח אויסזיכטלאז. זײער אסך

 לובלינער ײדן זײנען געװען אפגעשיקט אין טויטלאגער,
 בעלזשעץ. די ךײטשן האבן דעם לאגער ליקװידירט, די

 דאקומענטן פארניכטעט.

ב איך ןיך קײן •זאך ניט דערוװסט װעגן די פיר  אזוי הא
 נאענטסטע מענטשן. פיר - פון כמעט פערציק טויזנט לובלינער
 ײדן, װעמען די פאשיסטן האבן אומגעבראכט. פיר - פון יזעקס

 מיליאן קרבנות פון דער קאטאסטראפע״
 ...דער אויטאבוס האט זיך אפגעשטעלט. דאס איז געװען די

 לעצטע סטאנציע. תל־אביב.
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 א גוס <אר
 דוד שטאקפיש

ם ו ר 1997. צ א ם י ע ײ ם נ ע ב ד ר ט ע צ י ז א י א ׳  ס
ט ש י ב נ א ד ה י ײ א ׳ י י א ר 30 י ע כ ע ן ה א , צ ל א ן מ ט ש ר  ע
ש ט נ ו ר װ א י ײ י ן א פערזענלעפן צ ק י ש ו צ ו ן צ ז י װ א  ב
י ן ד י ן א בי ל כ׳ ײ , װ ר א פ ר ע ט ד ו ש , פ ה נ ש ה ־ ש א ב ר ר  ע
ן י ד געלעגן א ע ב מ ע ט פ ע ס ־ ט ס ו ג ױ א ײ ל ם ײ י ש ד  ח
י ד י געלעגנהײט, כ ס ד י ו ט א צ י ך א י וץ א . נ ל א ט י פ  ש
י ן ד ק י ש ר ע ב י ן״ א ל לובלי ם ״קו ע ן * ד ר ו  ד
ן נט או ו ד געז ן פון א ס ש ט צ װ ד ו א י ײ י ע נ ט ס ק י צ ר א  ה
ן י , א ה ח פ ש ן מ ײ ן ז ד או י נער י ן לובלי ד ע ר י א ק פ י ל  ג
ך י ל א י ײ װ ב ר ע . ד ד נ א ל ס ױ ו א י ן א ד או נ א  ל
ה נ ט א ש ק י ש ע ר ג י ן מ ב א ס ה א ע װ ל י א ן ד ע ק נ א ד א  ב
ײ ט ז נ ע ק ע ט ג ש י ב נ א ן ה י ר א א , נ ע ט ר א ה ק ב ו  ט

.  ענטפערן

• 
י רט ד ט געפי ש י ר נ י ן מ ב א , ה ר א ם לעצטן י ע ץ ד  א
ם ל ו ר ע ע ז ד נ ו . א ן אר ע י ק י ר א י פ ן ד י י א ט װ ײ ק י ט ע  ט
ך ן א ט ע מ ו , ק ט ס ו ו ו א ױ ב ן ו ו ן עלטער, א ר א װ ע ז ג י  א
ן ה. או קנ י ר ז ע ט ד י , מ ן ט ײ ק כ א װ ן ש ו ן א ט ײ ק צ א ר  ק
ץ ל ה א ע ט ל ט ע א װ ל ״ ט ר ע ן װ ט נ א ק א טן ב י  לו
ט מ ו ן ק ר א י י ט ד י . מ ז ד נ ו ײ א ך ב ױ ױ א ז / א י ר ע ט ל ע  ק
ט ש י ן נ י ט מ ײ , ״סע ג ע י ט א פ , א ט ײ ק י ט ל י ג כ ײ ל ך ג ױ  א
ן עטלעכע א ר א ך פ א ז נ י א י מן ס ר פל ז א . נ ״  אן
ן ו ע א י ג ל א ט ס א ן גענוג נ ג א מ ר א ס פ א / ײ ׳ ם י ע ג ו ש מ  ״
ץ ל ך א א ילן נ ו ן ו ו ם א ײ ד ה ע ט ל ן פון דערי א  זפרו
ט א ט ש ־ ן ד י ר י ע ס געדעכעציש פון ד א ן ד ט ל א ה פ ױ  א
ט מען ע ן לעבן - װ ק י ד ל ד ו ר פ ר ש י ט א י , מ ץ ל ג ו  ל
ט א ן ד ב א ר ה י י מ , װ ט ײ ק י ט ע י ט רן ד ר פי ע ט ײ  ײ
א ץ י י א ם ג ן 1996, ה ו ן 1995 א י ן א א ט ע  ג

. ם ר א ר פ ע ט ר ע נ ע ל ק ר א  פ

: ר א ם לעצטן י ע ן ך ע ו ט פ ױ ע א ק י ט כ ױ י ו  פון ד

ט פון ט ע ט ג י ם 6.11.95 מ ע זאמענטרעף ד  • א צו
ר ע ן ד א . נ ס ײ ם ײ נ י ן ב ו א א ל א ר א : ק ע ש ר א  װ
ן ע ו ט פ ױ י א ן ד ר ע ד ל י ן ש ו , א צער י ג פון פארז נ ו ס י ר ג א  ב
, ץ ל ב ו ג פון ל נ ו ק י ב ײ א ר א ר פ ע ר ד א ס פ ײ ם ײ נ י  פון ב
ע ש י ד א ט ק א ד ע ן ר ע או ש י ר א ר ע ט י ן ל ײ ר ז ע ס י ו  א
, ן א מ ט ר ו ק א ר א : מ ט ד ע ר ע ן ג א זאבן נ , ו ט ײ ק י ט ע  ט
־ ר ע ש י א פ ש ע ן צ ו ר א ע ק נ ע מ ו ל ד פ ב כ ה ױ ע י ד ר ו  ד
ט געענטפערט א ס ה ײ א װ ל א ר א . ק ג ר ע ב נ ע ט פ א ר  ט
ך י ט ז א ס ה ײ ר װ ״ ן ד גען או נ טו י באגרי ף ד ױ  א

ת. ו נ ו פר ט ז י ט מ ל ײ ט ע  ג

, ם י ש ו ד ע ק ר ע ז ד נ ו ן א א ק נ נ ע ד נ ם א ו ה צ ד פ ז י א  • ד
ר 1995. ע ב מ ע ײ א ן נ ט ס 2 ס 8 ע ן ד ע מ ו ק ע ג ר א ז פ י  א
ט הערן ז א ל ע ט ג א ן ה ו א ר ה ב י ר ן צהי׳ל, א ן פו ז ר ה ע  ד
ט א ה ׳ ' מ . ן ״קדיש״ ״ או ם י מ ח א ר ל ם ״אל מ ע  ד
ן י ט א א י ה ט פ ל ק א ח צ ד י ״ ן ד ו ט א ב י דן 6 ל נ  אגגעצו
ר ע ש י ד ר ײ ע ן ד ט װעג ד ע ר ע ג מ ו ר ט א א ר ע פ ע ן ד ײ  ז

י ד געײען ד י פ ס ט מ א ש ה י פ ק א ט . ש . ד ץ ל ב ו  ל
ר ע ן ד י ק א ע װ ר א א ם י ע ך ד ש מ ט זענען ב ו , ו בלמער  לו
ן מ. ט ע ר ט ע ג ט י ו ר ן א ױ ט זענען א . ע ט ײ ק י ב ײ  א

. י ק ס ײ א ק ס א . ל ן א ן או א מ ט ר  א

ט פ ש נ א מ ט ד נ א נער ל ר לובלי ע ר פון ד א י 65 י  • צו ד

י א צ ן ױ ו רג ם אי ע ר הילף פון ד ע ט ד י מ ז י , א ז י ר א ץ פ  א

ג פון א נ ו ל י ה ט נ י א מען ד , פארגעקו ל א ר ש ן י י ן א י ל ג ו  ל

ץ ו ב י ן ק י ״ א ד ל י ד ל י ם ״ ו א ע ז ו מ י ר ע ד מ ן ק י  פלאג א

ן ר א פ ע ג ט י ו ר ז א י ג א נ ו ר פײער ע . צו ד ת ו א ט י ג י ה מ ח ו  ל

. ט ע ט י מ א ר ק ע נ י ל ג ו ע פון ל  א דעלעגאצי

ץ רמתיגן  אױף דער ױם העצמאות פײערונג א

 בנשף ױס העצמאומ ברמת־גן
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 די אזכרה א<ן נחלת יצחק, ביי דער מצבה לזכר די קדושים פון לובלץ און מײדאנעין

 אזכרה בצחלת יצחק, ליד המצגה לזכר קדושי לובלץ ומײדאנק
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 • רי צוױיטע, טראדיציאנעלע אזכרה יאיז
 פארגעקומען אץ טאג פון דער שואה און גבורה,
 אויפן בית־עולם אין נחלת יצחק, נעבן דער מצבה
 לזכר די קדושים פון לובלין און מײדאנעק. דעם
 טראדיציאנעל־רעליגיעזן טײל האט אויטגעפירט
 דער חזן. עט האבן אײד גערעדט א• לאטקאװטקי

 און ד. שטאקפיש.

 • די ױם־העצמאות פײערוגג אין ״בית האזרח״
 אין רמת־גן, איז היײיאר געװען געװידמעט דעם
 90טטן געבױרן יאר פון ד״ר נתן בן־טובים, דער זון
 פון בעלא דאבזשינסקא ע״ה. דעם בעל־הױבל האט
 באגדיטט דער פארזיצער פון די לובלינער און
 אונטערגעשטראכן זײנע פארדינטטן צו
 פאראײגיקן לובלין, װי דער אלבום פון די ײדישע
 אלערטימלעכקײטן אין שטאט און דאט
 בשותפותדיקע ארױטגעבן, אץ עברית־ײדיש, מיט
 רבקה און יהושע גאלדבערג ז״ל, די פאעמע ״בײם

 פנקט פון לובלץ״ פון משה שולשטיין. י

 דער עולם האט פאדברענגט בײ א געשמאקן
 מאלצײט/ געזאצג און טענץ, אץ א הײמישער,

 לובלינעד טגיבה.
 • נאן עפעט: לובלינער ״דן האבן כמעט װי
 אױפגעהערט צו געבן געלט פאר זײער ארגאניזאציע
 און באדערפענישן. אזוי אץ לאנד, װי אין

 אויטלאנד. איר קענט דאט זען פון דער דש<«ה
 באשטײערונגען. באזונדערס װעט זיך דאט אפרופן
 אויף אונדזער יערלעכן זשודנאל ״קול לובלין׳'. ט׳איז
 נישט קיץ טוד, װאט ארױטגעבן און
 פװנאנדערשיקן אזא צײטונג(קײן אױטלאנד - מיט
 לופט־פאטט) טרײבט אונדז ארײן אין אן אויטגאבע
 פון העפער 4 טויזנט דאלאד. דערפאר זאגן מיר
 איצט מיט דער פולער אחרױת: ײער ײייטט צי
 ט׳איז נישט אמאל דער לעצטער נומער ״קול

 לוגלץ״.
 32 יאר האט די צײטונג באגלײט אלע לוגלינער,
 אין לאנד און אין אויסלאנד, אין פרײדן און אין
 לײדן, מיט זכרונות, מיט דערינערונגען פון די
 מלחמה יארן. הימט טוען מיד אלץ ײאט מעגלעך,
 כדי צו דערהאלטן די טריבונע פאד אונדזערע ײדן.

 דאט קאן געטאן װערן נאר מיט אײער הילף.
 די פראגע איז: צי װעלןמיר זובה זײן צו א המשך־
 דור. צי װעט װער פון אוגדזערע קינדער, אדער
 אײניקלעך װעלו דערגײן צו די װארצלען, וװ זייערע
 טאטעט און זײדעט האבן געשפינט דאט ײדישע

 לעבןו
 האבן מיר אײן בקשה צו אײך: יעדער אײנער,
 אױב ער קען, און װיפל עד קען, זאל אונדז העלפן
 אין דער ארבעט, װאט מײצט פאראײביקונג, און

 קעגנזײטיקע הילף.

 דאס פינטעלע ײד
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 מאמש איזראלעוױטש

 מיט א געװיסער צײט צוריק, האט זיך מיט מיר
 פארשטענדיקט לוציאן יאװארסקי, דיריגענט פון מלוכהשן
 מחיקאלישן טעאטער ״לובלינער אפערע״, פארן אויספירן אויף
 דער בינע: ״דער פידלער אויפן דאך״. •זײן ביטע אח געװען,
 כיזאל אים אויסטײטשן געװיסע פראגמענטן פון דעם ײדישן
 אויסלײג אויף פויליש. איך האב אים אויך אויפגעקלערט
 געוויסע אײנצלהײטן פון טראדיציאנעלע מנהגים. אלס דאנק

 בין איך געװען אײנגעלאדן אויף דער פרעמיערע.
 מיט עטלעכע טעג צוריק, קומענדיק פון דער ארבעט אויפן
 אוניװערסיטעט, דערציילט מיר מײן טאכטער, m סיהאט זיך
 צו איר געװענדט פראפ. אנדרעא יאװארסקא, װעלכע פירט
 אויפן אוניווערסיטעט דעם מהיקאלישן ארטיסטן־
 אינסטיטוט, מיט דער פראגע.׳ װער קען איר העלפן ביים
 אויסטײטשן אקצענטן פון ײדישע לידער אויף דער פוילישער

 שפראך.
 װײזט אויס, אז דער אויבן דערמאנטער דיריגענט לוציאן
 יאװארסקי. איז איר מאן. מעגלעך, m ער האט איר דערמאנט
 װעגן דער טרעפונג מיט מיר. אין רעזולטאט האבן מיר געהאט
 א טרעפונג מיט פראפ. אנדרעא יאװארסקא בײ מיר אין
 שטוב. זי האט מיר אויפגעקלערט די װיכטיקײט פון דער

 געהעריקער טאנאציע און די געהעריקע אקצענטן בײם זינגען.
 לויט מײנע מעגלעכקײטן האב איך איר געהאלפן.

 אינעם שמועס האב איך איר דערציילט װעגן דער
 געזעלשאפטלעכער טעטיקײט פון די ײדן אין פוילן. איך האב
 איר באקענט מיט אונדזער ליטערארישער ירושה, מיט

 אונדזערע פאלקס־שרײבער און מיט אונדזערע מנהגים.

 נאך א לענגערן שמיעס, האט פראפ. אנדרעא יאװארסקא
 דערקלערט, n m שטאמט פון דער אונגארישער שטאט פעצס
 (240 קמ. פון בודאפעשט). איר זײדע האט געשטאמטי פון ײדן.
 איר מוטער האט איר טײלמאל דערצײלט װעגן ײדישע מנהגים
 און ױם־טובים. איר פאטער יאיז געװען מעדיצין־דאקטער. אין
 דער אקופאציעצײט האט ער געהײלט ײדישע קראנקע. װען די
 געסטאפא האט זיך וועגן דעם דערוװסט, האבן זײ אים
 געשיקט אין א לאגער. פון דארטן איז ער שוין נישט
 צוריקגעקומען. נישט קוקנדיק דערויף, װאס זײ זענען קריסטן,
 האבן זײ פארלאזט •זײער װוין־ארט. װען די מלחמה האט זיך

 געענדיקט, זענען זײ צוריקגעקומען אין זײער דירה.
 אין לובלין וװינט אנדרעא יאװארסקא שוין עטלעכע

 צװאנציק יאר. איר מאן איז א פאליאק.

 איך האב איר געװיזן ״דאס ײדישע װארט״. n האט מיט
 פאראינטערעסירונג איבערגעקוקט די צײטונג און תיכף
 באשלאסן זי צו אבאנירן. זי האט אויך צוגעזאגט, m יעדעס
 מאל װען מיר װעלן האבן אן אימפרעזע אין אונדזער לאקאל,

 װעט זי גערן קומען.
 אזוי ארום האט •זיך אויפגעװעקט אין איר הארצן דאס

 פינטעלע ײד.
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 פון גיטעלע עדעל
 ס׳האבן זיך צוזאמענגענומען פון די אמאליקע שטעטלעך
 אין פױלן, די לאנדסמאנשאפטן ארוס לובלין מיט איר הױפט־
 שטאט לובלין, צו פײערן 3.000 יאר ירושלים, און אויך
 אדודכגעפירט דעס יעדלעכן באנקעט. בדיד כלל קומען ײד
 צמויף די לאנדסמאנשאפטן עטלעכע מאל אץ יאד כדי
 אפצײכענען טראדיציאנעלע און אויך געשיכטלעכע דאטן•
 חורבן און גבורה פארנעמען אין אונדזער פאלקס־געשיכטע א
 גאר גדויסן פאדנעם. װעלן מיד ביי דעד געלעגנהײט
 אויסדדוקן אוגזער פילפאכיקע אנערקענונג ד• אמיציאטאוץ
 און ד• ארגאניזאטארן פון אט־אזא װייט נישט לייכטע
 ארבעט, ווי אדורכפיוץ אזא אונטערנעמונג. דערביי איז מען
 פארזארגט: װעלן קומען מעגטשןו נאר צישט, חלילה, צול״גן

 קי«ן געלט!...
 מ׳מוז דאך פארזיכערן פאר א באשטימטע צאל געסט...
 ס׳האט דער פיזיאלאגישער פראצעס, ליידעד, ביי אונדז
 צוגענומען זײער פיל אקט«װע מיטגלידער. און דאך גאוױיזט
 נאן דער אומדערמידלעכער משה זאלצמאן, צוזאמען מיט ד•
 קאמיטעטימיטגלידער פון די סאסיעטעס (ױי האט יידל
 דאזנצװימ געשריבן אין באגריסומ־בדױו צום באנקעט,
 װעלכער איז געלײענט געװאוץ דורך דעד שר״בערין פון די
 שורומ) - משה זאלצמאן דעד געזעלשאפטלעכער פענאמען...
 איז טאקע א דאנק אזעלכע פענאמענאלע געשטאלטן, װעלכע
 גיגן אױעק א טייל פון זייער לעגן פאדן פלל. אנרעגן אויך
 אנדערע, צו אקטױוער ארבעט פאר דעד עקזיסטענץ פון די

 ארגאציזאציעס...

 משה זאלצמאן באגדיסט דעם צאלד״כן עולם, דעדט ײעגן
 דעם הױפטציל פון דעס הײנטיקן פײערלעכן צוזאמענטדעף -
 3.000 יאר ירושלים. דערגיי דעדמאנט ער די גרױסע

 היסטארישע ײיכטיקײט, איר א״ן־און־אײנציקער פארגעם
 אין דעד פעלקער־געשיכטע פון הויפט־שטעט אין דער װעלט.
 שוין אפגערעדט פון איר נאטידלעכעד שימקייט, װעלכע װעדט
 גאשאנקען מיט טיפעד אנעדקענומ פון װעלט-גײסטער. ער
 פארגעסט אויך נישט דערמאנען וױפל ײכגע לעבנס זענען
 פארשניטן געײארן אין ד• שלאכטן בעתן פאדט״דיקן די

 הױפטשטאט פון ישראל.
 מיד האבן אויך געהאט א גרויסן הנאה צו פדײען זיך, גאך א
 געװיסע צייט, ױען מ׳זעט ז<ך נישט, און װי געזאגט מען
 דערקענט זיך, אזױ דדילןט מען אויס אינערלעכע פרײד בעת
 אזעלכע ױט־טובדיקע באגעגעגישן. טעשקא קארמאן,
 צוזאמען מיט דעד פדעזידענטין פון פארטשעװ, פר״נט
 קאסטא, װי אויך די פרימדין פון אלעמען באליבטע מד«0
 טענענבאוס, די פדעזידענטין פון לובארטאײ, גײען אדום די
 טישן׳ און מיט דערהויבנק״ט װילן זי« אויפנעמען די
 צופרידנקײט פון די געסט געת אזא פ״ערלעכן צוזאמענטדעף.
 און װי די שטייגער, באמיען זין ד« קאמיטעטן

 ארימפלעכטן אוין הומאר, געזאנג, פ״ערלעכקייט...

 זאל זיך דעד עולם אנטשפאנען, ארױס פון דער װאכיקײט,
 ײאס איז אזוי גויטיק פאר יעדן אײנעם. האט טאקע די
 באקאנטע גאר סימפאטישע זינגעדין ראזיטא, אונז מהנה
 געײען מיט איר רײכן רעפערטואר די עטלעכע שעה׳ װעלכע
 מיר האבן אזױ היימיש, אנגענעם פארגדאכט, דער עולם האט
 זיך געלאזט אין טאגץ, וװ זיי האבן ארויסגעװיזן אן אמתע
 צופדידנה«יט. נאן העכער 6 שעה פארברענגען, איז זיך דעד
 עולם פמאנדערגעגאנגעו און ז*ך געװוגטשן אפט אזעלכע

 צוזאמענטרעפן.

 א גרו<ל<קע יארצײס
 מאניש איזראעלעװיטש
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 דעם 3יטן נאױעמבער 1943, האבן די דײטשן
 אױסגעמארדעט אין מײדאנעק ד« לעצטע 18.400 קױם
 לעבעדיקע, אויסגעמוטשעטע ײדן פון לאגער און באגדאגן זײ
 אין צוגעגר״טן מאסןיקבר. הײנט געפמט זיך נעכן דעם קבר
 דעד דענקמאל, װעלכער דערמאנט אונדזער פאלקס־
 טדאגעדיע מיטן לאזוגג: ״מ*«דאגעק װאדנט״. דעונעבן א
 מצבה א ששײן מיט אן אויפשריפט: ״דא זענען באגדאבן
 18.400 ייזץ, דעדמארדעטע דודך די ה«טלעריסטן". כבוד

 ?ײער אנדענק.
 די אנפירונג פונעם מײדאגעק־מוזײ אינפאדמידט די
 אויספלוגן, װעלכע באזוכן דעם געװ. טױט־לאגער און

 פארשפרײט אויסגאבעס געװידמעט דעס היטלעדישן
 בארגאריזם.

 לעצטנס קומען אוין אויספלוגן פון ישראל, נאד זײ
 קאנטאקטיוץ זיך נישט מיט אונדז. צו דעד יארצײט איז אין
 נאימען פון דער הויפט־פארװאלטונג פון קולטוד
 געזעלשאפטלעכן פאדבאגד אץ װאדשע געקומען מ•
 פעלדמאן. דא האבן מיר געלימט בלומען־קרענץ איו

 אנגעצונדן ליבטלען.
 ס׳איז אויך ארויסגעטראטן א געײ. אסיר, װעלכן ס׳איז
 געלונגען צו אנטלויפן, טשעסלאװ קולעשא. ער האט
 דערצ״לט ױעגן ךי לײדן און פײציקונגען פון די ארעסטירטע.
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 די לעצטע לובלמער געטא איז ליקײידירט געײארן דעם
 9־טן נאװעמבער, 1942, װען מען האט די אײנװומעדס

 געטריבן צו די גאז־אוױװנס פון טױט־לאגער מײדאנעק.

 דעם ״אל מלא דחמים״ ײעט מאכן רעײ• שטערנפײן. עס
 װעט אײך געװיזן ױעוץ א ײידא־פילם ײעגן לוגלין.

. . ט  מ

 די אזבדה אין סאן־פאולא. אין פרעזידמם: מאטל דמער,
 מינטע«אלןובאוױטש

 ער האט אפעלירט: ״לןיינמאל מעד מלחמות״. פון װארשע איז
 אויד געקומען זיגמונט גיסנבאום, װלעכער האט איבעדגעגעבן
 װעגן זימע ל««ךן אין דעם לאגער. עד האט געזאגט קדיש און

 געלייגט א גינטל בלומען.
 אין אנדענק פונעם יארטאג פון ליקװיד«רן דאס לובלינער
 געטא האבן מיד זיך פאדזאמלט בײם דענקמאל אויפן פלאץ
 פון געטא־קרבנות. אין נאמעו פון קולטור־פארבאנד איו איו
 נאמען פיון דער פארװאלטמג פ<ן דעס ״אגדענק־הויז״ האבן

 מיד געלימט גלומען־קרענץ און אנגעצוצדן ליכטלעך.
 אױף דעם דענקמאל לייענען מיר:

 ״איד זוך די טויטע מימע אין יעדן בערגל אש״.
 דער שרייבער פון די שודות האט צום סוף געזאגט קדיש און

 אל מלא רחמיס.

 טרױער־אקאדעמיע צום {5־טן
 יארצײט פון חורבן לובלץ

 די *ערלעכע הזכרה צום אנדעצק פון די אומגעקומענע ײדן
 פון לובלץ און אומגעמט ײעט פארקומען זונטיק דעם 12יטן
 נאװעמבער 3,1995 נ.מ, אין לאקאל פון ״קימגעדלי גארדעצס״

 אין אמקערמאן גאס, איסט סט. קילדא.

 צוס גאדויעדן, זענען פון דעד גרויסער שטאט לובלין און די
 ארומיקע שטעטלעד זײער וױמיק מענטשן געבליבן. דערפאר
 װעדן פארבעטן אלע לעבן־געבליבעצע פון לובלין און
 אומגעמט, מיט זײערע משפחות און פרימד, צו קומען און
 אפגעבן כבוד אץ שייבות מיטן 53־טן יאדטאג פון אומקום פון
 די קדושים, געפאלענע אין די געטאס און לאגעיץ, װעלכע

 זענען אױסגעדאטן געװארן דודך די נאצײמערדעדס.

 ד• אזכרה נאן די קדושיס פון לוגלץ אין מעלבורן, אױסטראליע

 אזכדה לקדושי לובלין גמלבורן, אוסטדליה
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 מען שר״בס אונדז

 ך״ו עאוגענמש סאקאוױטש,
 לובלץ

 חשובה רעדאקציע פון ״קול לובליןי/ יערלעכע אויסגאבע פון
 לובלמער אין ישראל.

 פרילינג היױיאר האב איך באקומען אן עקזעמפלאר פון
 ״קול לובליף/ אין װעלכן סיאיז אפגעדרוקט מײן ארטיקל ״א
 רוף צו געדענקען. ײדן אין מײדאנעק״. דאס פארעפנטלעכן אין
 ישראל מײן ארטיקל, איז פאר מיר א גרויסער כבוד און
 אויסצײכענונג. די פרײד איז נאך גרעסער, װייל איך בין א
 דאקטער פון קאטוילישער טעאלאגיע, נאר איצט בין איך א
 װיסנשאפטלעכער מיטארבעטער. פון דער אקאדעמיע פון
 קאטוילישער טעאלאגיע אין װארשע. אין די יארן 1992-1994
 בין איך געװען וױסנשאפטלעכער מיטארבעטער פון מלוכהשן
 מוזעאום אויפן מײדאנעק אין לובלין. די ארבעט אויף דעם
 ארט האט מיך אויסעלערנט גרויס כבוד פאר דעם מענטש װי
 א יחידי און פאר מענטשן װי א פאלק מיט פארשידענע
 קולטוו־ן, טראדיציע און רעליגיע. מײדאנעק האט בײ מיר
 באשטעטיקט גרויס כבוד פארן ײדישן פאלק. װי א
 וױסנשאפטלעכער ארבעטער און װי א מענטש, װעל איך
 שטענדיק זוכן װעגן פון דערנענטערונג און פארײניקונג מיט

 ײדן און אנדערע פעלקער.

 אין די לעצטע 2 יאר האב איך ארגאניןירט עטלעכע
 וױסנשאפטלעכע קאנפערענצן.

 מיט אויסדרוקן פון טיפסטן כבוד און אכטונג.
 ד״ר עאוגענױש סאקאװיטש

• 

 קאואלא װײס, װארשע
 (צו משה זאלצמאן; תל־א1<ב)

 טײערער פרײנד משה,
 שרײבנדיק דעם בריװ, געדענק איך שטענדיק די
 װונדערבארע מינוטן װאס מיר האבן פארברענגט אין ישראל.
 און נישט צום ערשטן מאל. איך און בינם װײסן, m דאס איז
 אין א גרויסער מאס צו פארדאנקען דיר, דײן הילף און־
 הארציקײט. געדענק, דו קענסט שטענדיק רעכענען אויף
 אונדזער פרײנדשאפט. אונדזער באשײדענע הײם שטײט תמיד
 צו דײן דיספאזיציע. אונדזער רײזע איז אדורך גוט, אויך אויפן
 פלײפעלד אין תל־אביב. דאקעגן אין בוקארעשט אי? געװען
 נישט אין ארדענונג. און אין בודאפעשט איז געװען א

 פארשפעטיקונג פון 3 שעה.
 מיר האבן שוין כמעט פארענדיקט אונדזער בוך װעגן לובלין.

 מען דארף עס נאר באשטעטיקן צום דרוק.
 בײ אונדז איז ווינטער און די טעמפעראטור דערגײט 13 -
 10 אבער אין שטוב איז װארעם. מיט קנאה קוקן מיר אויף דער
 טעמפעראטור אין תל־אביב. מיר וױנטשן דיר, משח, א סך

 געזונט און כוח צו דער ארבעט, װעלכע דו האסט אזוי ליב. מיר
 שיקן גרוסן פאר אלע לוגלינער פרײנד און באקאנטע. דיך

 נעמען מיר ארום מיט א סך ליבשאפט און סימפאטיע.
• 

 בינם װ«ס, װארשע

 טײערע פרײנד,
 מיט 2 טעג צוריק זענען מיר אהײם געקומען נאך א באזוך
 במשך 4 װאכן אין אײער שײנעם לאנד. סיאיז פאר אונדז
 געװען א גרויסע איבערלעבונג. איר האט אונדז אויפגענומען
 אויף א פרײנדלעכן, הארציקן אופן, װאס האט אונדז
 פארשאפט א סך פרײד און גענוס. איר האט אונדז
 ארויסגעוױזן א סך הארציקײט און פרײנדשאפט. מיר זענען
 געװען אין א לאנד, װאס האט אדורכגעמאכט א גרויסע
 טראגעדיע - דער מארד פון יצחק רבין ז״ל. זײנע פארדינסטן
 און זיין פאליטיק האבן פארויסגעזאגט א בעסערע צוקונפט
 פאר ישראל. סיאיז מיר שװער צו שרײבן װעגן אזא גרויסן

 מענטש, װעלכן מיר האבן פארלוירן.

 איך װיל אײך הארציק באדאנקען פארן גוטן אויפנעמעך
 אוכדז אין ישראל, און ספעציעל פאר משה זאלצמאן. מיר שיקן

 איבער מיט דוד רוער 100 דאלאר פארן ״קול לובלין״.
 פון א טעלעגראם פון דער משפחה װײס פון װארשע:

 ״אין דער 53 סטער יארצײט פון ליקװידירן דאס לובלינער
 געטא, צוזאמען מיט די ײדן - בויגן מיר די קעפ און זענען מיט

 אײך.

• 

 טעשקע קארמאןיפארשטעטעה
 פאדיז ז

 מײנע טײערע דוד און רבקהלע,
 איך דאנק אײך זײער פאר דער װארעם־הארציקר
 באגריסונג - בריװ צום אויסטײלן פאר מיר די אויסצײכענונג
 פון פראנצויזישן ערן־לעגיאן. בײגעלײגט א בילד און ארטיקל
 פון מרדכי לערמאן אין ״אנדזער װארט״. איר קאנט דאס
 ארטיקל ארײנגעבן אין ״קול לובלין׳/ וואס װעט מיר פארשאפן
 א סך פרײד און פארגעניגן. בײ דער געלעגנהײט װיל איך
 אויסדרוקן דיר, דוד׳ א ײשר כוח פאר דײנע באמיאונגען בײ
 דער רעאליזירונג פון דעם אנדענק־טאװל פון דער פאריזער
 לאנדסמאנשאפט אין פאריז צו אירע 65 יאר עקזיסטענץ אין
 קינדער־מחעאום ״יד לילד״ אין קיבוץ ״לוחמי הגיטאות״. דאס
 איז געװען די געבענטשטע איניציאטיװ פון אונדזער
 סעקרעטאר משה -זאלצמאן, m אין ישראל זאל זיץ אן
 אנדענק־טאװל לזכר די 12 דערשאסענע לובלינער ײדן אין

 פאריז, און די 200 דעפארטירטע.
• 
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 פראפי לעאן שיפמען,
 פאריז

 איך בין צופרידן װאס דו ארבעסט װײטער פאר די
 לובלינער. כיװאלט געװאלט דערלעבן דעם טאג, װידער צו
 קומען קײן ישריאל און •זיך פרײען מיטן לאנד און מיט אונדזער

 גענעראציע. א גרוס פאר אלע לובלינער אין ישראל.

• 

 גיטעלע עדעל״שילדקרױט,
 פאריז

 איך האב אדורכגעלײענט דעם גאנצן ״קול לובלין״ און
 סיאיז צו באוװנדערן די לאנדסמאנשאפט אין ישראל, װאס
 גיט נאך ארויס דעם ז׳שורנאל. מיט א באזונדערער הנאה האב
 איך גיעלײענט װעגן מײן טאכטער סעסיל. זי האט לעצטנס
 געמאכט א דיסק מיט נאך א מוזיקער, ד.ה. 4 הענט אויף אײן
 פיאנא. די לובלינער אין פאריז קומען זיך נאר צונויף אויף דער

 אזכרה.

• 

 יהודה־יצחק ראזנצוױיג,
 פאריז

 חשובער פרײנד משה,
 כישיק דיר א טשעק אויף 400 פראנק. 350 פארן ״קול
 לובלין״, לזכר מײן חבר ד״ר אדאלף הערץ. געשטארבן אין
 אמעריקע. כ׳בעט אונדזערע ישראל־חברים מיר צושיקן דעם
 אדרעס פון זײן ברודער עדװארד, װאס וװינט אין חיפה, אדער
 פון ברודער קורט, װאס װוינט אין קיבוץ עין־טמר. מיר זענען

 געװען ױגנט־חברים אין לובלין.
 איך קאן לײדער, נישט קומען אויפן יערלעכן באנקעט פון
 דער סאסיעטע לובלין־לעװערטאװ־פארטשעור איך װינטש די

 אלע לאנדסלײט א״גוטן אפעטיט״.

• 

 משה זאלצמאן,
 פאריז

 צוליב די שטרײקן אין פראנקרײך, איז בלויז די װאך
 אנגעקומען דער ״קול לובלין״. אמאל האט איר געשיקט אױף
 מײן אדרעס 5 קאפיעס, לעצטנס האב איך נאר באקומען 1
 עקזעמפלאר און נישט געקענט געבן פאר די װאס האבן דעם
 זשורנאל נישט באקומען. מיר איז דא געלונגען צוניפצחאמלען

 4.600 פראנק פאר דער צייטונג.

 טעשקע פארשטעטער־קארמאן - 500 פראפק, יהודה
 ראמצווײג - 400; צו 200 פראנק - משה •זאלצמאן, שמואל
 ווארא; צו הונדערט פראנק - פאמיליע בינשטאק, דינאלע

 ראטשטײן, ניסענבוים, פון דער קאסע - 3000 פראנק.
 איך בין צופרידן ואס סיאיז רעאליזירט געװארן מיין פלאן
 אפצוצײכענען מיט אן אנדענק טאװל די 65־יאריקע
 עקזיסטענץ פון דער לובלינער סאסײטי. א דאנק דײן
 רייטהילף, איז דאס אויך געלונגען אדורכצופירן אין ״יד לילד״

 בײם קיבוץ לוחמי הגיטאות. א דאנק פארן אפדרוקן אין ״קול
 לובלין״ מײן ארטיקל ״65 יאר לובלינער לאנדסמאנשאפט אין

 פאריז״.
• 

 מענדל וױיסמאן,
 קאפעגהאגן

 איך דאנק אײך •זײער פאר די פאר װערטער. איך פרײ זיך
 זײער פון אײך צו הערן. איך װיל אײך זאגן, איך פיל יזיך
 שטארקער אין מײן ״אײמאמקײט,,, װיסנדיק אז איר ןענט דא

 און הערנדיק פון אײך.
 איך בין זײער צופרידן, *מ איר האט אפגעדרוקט אין ״קול
 לובלין״ מײנע דערמאנונגען. זיכער -ינאאיװ־קינדערישע. דאס
 איז נאר א טײל. איך שרײב א גרעסערע ארבעט אויף דער
 טעמע. נישט צום דרוקן - פאר מײן אײניקל אין 20 יאר ארום.
 איך האלט, w יעדער לובלינער ײד דארף דאס טאן. נאר איך
 האב נאך דערװײל נישט דערהאלטן דעם זשורנאל. האט ער

 פארשפעטיקטי

• 

 נאטעק אקערמאן,
 שטאקהאלם

 א דאנק פארן בריװ. די נײײאר וװנטשן האט איר זיכער
 דערהאלטן. מיר האבן געהאטי א טרויעריק יאר. סיאיז
 געשטארבן אונדזער שװאגער אברהם זארקראט, נאך א
 לאנגער און שװערער קראנקייט. און פאװעל שאפראן (77
 יאר). אונדזער גענעראציע פארקלענערט זיך און m איך
 באקום דעם ״קול לובלין״ און •זע די צאל נעקראלאגן דארט,
 איבערצײגט מען זיך װידער װעגן דער שטערבלעכקײט פון

 יעדער אײנעם.
 שטעל זיך פאר, אז אין לובלין איז אנטשטאנען א
 געזעלשאפט פוןי געװ. אבסאלװענטן פון דער סטאשיץ־
 גימנאזיע, װעלכע איז אקטיװ און n< האבן מיך אפגעזוכט. מיר
 זענען דארט געװען 4 ײדישע שילער אין קלאס: איך,

 פרידלעכדער, טורקעלטאוב און הערשנהארן.
 נאך 26 יאר באזוכט פוילן צוליב דער עמעריטור װאס איז
 מיראנערקענט געװארן נאך פריער. מיר טראכטן װעגן באזוכן
 װידער אמאל ישראיל, אױב דאס געזונט װעט דערלויבן. איך

 לײג בײ 50'דאלאר פאר ״קול ילובלין״.

• 

 אדאם געלדמאן,
 סאן״פראגציסקא

 איך דערמאן נאך אלץ די הערלעכע טעג װאס איך האב
 פארברענגט אין ישראל. מיר דוכט •זיך, m דאס אילץ איז געװיען
 א חלום. איך װעל אלץ טאן, כדי װידער אמאל צו זײן אין

 ישראל.
 איך גלויב, m ביז צום סוף יאר, װעט מיר געלונגען
 ארויסצוגעבן א בוך װעגן דער שואה. דאס בוך איז געשריבן
 אין רוסיש. איך שיק אײך 3 דערצײלונגען. אײנע איז װעגן מײן
 משפחה, װעלכע איז אומגעקומען פון היטלעריזם און מײנע
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 רעפלעקסן װעגן ״יד ושם״ װען איך האב דארטן באזוכט. די
 צװײטע דערצײלוכג - דער אנהײב פון קריג. די דריטע־װעגן
 שטעטל לענטשנע, וװ סיהאט געוװינט מײן •זײדע יחזקאל

 געלדמאן.
 איך פאלג נאך די סיטואציע אין ישראל. צום נײעם יאר - א
 סך געזונט, פוײיד און נחת. זאל דער הימל אין ישראל שטענדיק

 זײן א בלאער און העלער.
• 

 צפורה שפ״זמאן,
 גױייארק

 איך װינטש אײך א געזונטן און פרײלעכן פסח. איך שפיל
 אין ײדישן טעאטער ״פאלקסבינע״. מיר •זוכן פיעסן. און דאס
 גיט כוח אויסצוהאלטן און ממשיך צו זײן. דיר, דוד, װינטש איך
 באנײטע יארן זאלסט קאנען אנגײן מיט דײן ארבעט און מיטן
 לובלינער •זישורנאל. איךיבאקום די צײטונג און עס טוט װײ
 דאס הארץ װיפל עס גײען אװעק פון אונדזער דור. שנור איז
 שױן אויך נישטא. מיר קאנען דא גארנישט ענדעו־ן. איך שיק
 אײך מײן באשטײערונג פיארן ״קול לובלין״ און װינטש אונדז
 אלעמען, אז די צײטונג זאל נאך אנהאלטן א סך יארן. מײנע
 לובלינער נעם איך ארוםי און קוש זײ, ספעציעל די משפחה

 אײזענבערג. •זײט געזונט.
• 

 ישראל א״זענבערג,
 לאס־אגזשעלעס

 איך האב דערהאלטן ענטפער אויף מײכעם א ברױו פון
 חנהילען, די טאכטער פון יאסעלע ליכטענשטײן ז״ל• איד
 דערמאן אים צום גוטן, װײל ער האט זיך באמת פײן
 אויפגעפירט בײם דײטש, אויף ליפאװע 7, װי איך האב דאס

. ( t •24)באשריבן אין מײן בוך ״פארװאס גראד איך״ 
 איך האב הײנט באקומעך דײן בריװ פון שפיטאל, ױו דו
 געפינסט זיך דארט שוין 40 טעג. 40 טעג בײ ײדן איז א
 מ^לדיקע זאך און איך האף m דו װעסט האבן א רפואה שלמה.

• 

 ױסף קאפלאן,
 מאגטרעאל

 חשובה פרײנדין אירית גאטליב,
 אין ״קול לובלין״ נומ׳ 31 פון נאװעמבער 1995, אין דער
 רשימה פון באשטײערונגען, איז נישטא די 300 דאלאר, װאס
 מיר האבן זיך באשטײערט. מיר װילן װיסן פארװאס. זײט

 געגריסט, װי אויך אלע לובלינער אין ישראל.
• 

 ג. פעלץ,
 ז t טאראנטא

 מיר שיקן אײך ארויס א טשעק פון 500 דאלאר.
 אנטשולדיקט, װאס מיר האבן זײער לאנג צו אײך ניט
 געשריבן. פאראיארן האבן מיר צוליב געװיסע סיבות, ניט

 געהאט די מעגלעכקײט אויך צו שיקן א טשעק.
m ,מיר לעבן מיט די געשעענישן אין ישראל און װילן האפן 

 עס װעט זײן גוט. מיר װינטשן אייך אלעס בעסטע און װארטן
 אויף אן ענטפער.

 לובלינער ארגאניזאציע אין טאראנטא.
• 

 פעסע פאגעל, אבע סלאמא;
 Tטאראנטא

Ł _ _ I  

 מיר האבן דערהאלטן דעם ״קול לובלין״, פאר װעלכן מיר
 דאנקען זייער. מיר װינטשן דיר, טײערער פרײנד, לאנגע,
 געזונטע יארן און ענערגיע פארטצױעצן דײן אלזײטיקע,
 געזעלשאפטלעכע ארבעט, און דיער עיקב - בײם ארויסגעבן
 דעם ״קול לובלין״. א טײל לובלינער ײדן דוכט זיך, אז מ׳איז
 אין דער הײם. גרוסט אלע, ספעציעל די װאס געדענקען אונדז
 נאך. א ספעציעלער גרוס פאר רבקוזלען. מיר װינטשן אײך

 אלע א גוט יאר.
• 

 דוזשקע און אברהם צװײקאפט,
 מאגטרעאל

 מיט עטלעכע טעג צוריק באקומען דעם ״קול לובליף און
 איך דאנק דיר זײער פארן געדענקען אפצודרוקן מײן בריװ. בײ
 דער געלעגנהײט לײג איך בײ א טשעק פון 30 דאלאר. איך
 לײען אונדזער זשורנאל און האב פארגעניגן. עס דערמאנט מיר
 דאס גאנצע לעבן פון דער הייס. די אלע נעמען יזענען מיר גוט
 באקאנט. אויך די לערערס אין מײן שול. איך דערקען די גאסן
 אויף די בילדער. הארציקע גרוסן פאר אלע לובלינער אין
 ישראל. א ספעציעלער גרוס פאר דיר און רבקהלען. איך שיק

 אײך איבער נאך 30 דאלאר.
• 

 פאלע און סוכער פארקער,
 מאגטרעאל

 שוין א לאנגע צײט צו אײך ניט געשריבן, סיזענען געװען
 פארשידענע סיבות. מיר זענען איצט אין דער װארעמער
 פלארידא און אהער דערהאלטן דעם ״קול לובליף. סיאיז דא
 וואז צו לײענען. מיר שיקן 50 דאלאר פאר דער צײטונג. בקרוב
 דארף צו אונדז קומען אונדןער זון מיטן אײניקל און סיװעט

 •זײן שמח.
• 

 מינטשע און מאטל דמעה
 סאן״פאולא

 איך האב לאנג אפגעהאלטן מיט ענטפער. וױיל דער
 ארטרעטיזים האט זיךי ארײנבאקומען אין די פינגער פון דער
 רעכטער האנט. איצט איז אביסל בעסער און איך קאן אײך
 שרײבן, m מיר האבן דא אדורכגעפירט די אזכרה אין דעם
 קולטור־קלוב, װאס איז אויך געװען באשריבן אין א ײדישער
 צײטונג, װאס דעירשײנט אויף פארטוגעזיש. די אזכרה האבן
 מיר געמאכט צױאמען מיט די װאלינער און אויך ארײנגעצויגן
 ױנגע מענטשן. א מײדעלע האט אנגעצונדן א ליכט צום אנדענק
 פון די קינדער, װאס זענעןי אומגעקומען. אונדזער ןון האט
 אנגעצונדן א ליכט לזכר די לובלינער ײדן און •זײנער א חבר -
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 צום אנדענק פון די װאלינער. איך האב געגעבן זײער א שײנע
 דעקלאמאציע און דער כאר האט געזונגען עטלעכע געטא־

 לידער.
 מאטל האט גערעדט װעגן דער ײדישער לובלין. אויך א ח«ן
 האבן מיר געהערט. איצט גרײטן מיר צו אין קלוב דעם ױם
 השואה והגבורה און דעם ױם העצמאות. װי דו זעסט, פעלט

 אונדז נישט קײן ארבעט. אבי געזונט.
 אזוי װי אונדזער עלטסטער •זון וװינט אין קאנאדע און מיר
 קלויבן •זיך דארט אים באזוכן, װילן מיר זיך טרעפן מיט
 לובלינער ײדן.שיק אונדז צו די אדרעסן פון א 2 - 3 לובלינער
 אין קאנאדע. מיר װעלן אויך באזוכן מאטלס שװעסטער אין
 מיאמי־ביטש. אויך דארט װילן מיר זיך טרעפן מיט לובלינער.
 צי האסטו אויך פון מיאמי אדרעסן און טעלעפאנען פון

 אונדזערע לאנדסלײטז
 מיר ארבעטן אין אונדזער ״פרײכטשאפט־קלוב״ יעדן שבת,
 פון 2 - 5 נאכמיטאג. מיר האבן דאס ליב. זײט אלע געזונט.

• 

 קאפל מתשריצקי,
 גועגאסיא״רעס

 איך בין נאך אלץ אונטערן אײכדרוק פון דער פײערונג, אויף
 װעלכער מ׳היאט אפגעצײכנט מײנע 80 יאר. מײן חבר, דער
 ז׳שורנאליסט מלך פרידמאן האט װעגן דעם געשריבן אין
 ״מונדא איזראעליטאי/ א ײדישע װאכנשריפט אין דער
 שפאנישער שפראך. װיפל סיאיז נאך באשערט צו לעבן, װיל

 איך •זײן נוצלעך דער משפחה און דער געזעלשאפט.
 איך האב דערהאלטן דעם ״קול לובלין״ נישט מער וױ 4
 קאפיעס. שיק מיר צו נאך 3 עקזעמפלארן, װעל איך קענען
 אײנמאנען בײ דעם הײפל לובלינער א פאר דאלאר פאר דער
m ,צײטונג. איך דריק דיר אויס אנערקענונג און באװנדערונג 
 בײ דײנע יארן האלסטו אן דעם זשורנאל, װאס איז די
 פארבינדונג פון אלע לובלינער אויף דער װעלט. דער
 מאטעריאל איז צוגעפאסט, גוט רעדאגירט, צונויפגעשטעלט
 גראפיש אויף דער געהעריקער הויך. הלװאי איבעראיאר -

 נישט ערגער.
 מיט 2 װאכן צוריק האב איך דערהאלטן די זשורנאלן און
 צונויפגעזאמלט בי< די לובלינער 142 דאלאר: ישראל
 טעמפעלדינער - 50 דאלאר-, שמואל קאסמאן 36 די(צו«ײן
 װערן 75 יאר - 2 מאל חי); לײבל זילבעריג - 30 דאלאר, קאפל
 מיזשריצקי - 15 ד/ נחמיה ניסענבוים - 10 דשי. איך שיק
 איבער דאס געלט מיט מײן חבר פײנלאנד. װעסט מיט אים
 אויך דערלײדיקן פאר מיר די קאסעטע ״לובלין״. דער נומער 18
 ״קול לובלין״ איז מיר פארלוירן געגאנגען. קעכסטו מיר צושיקן

 נאך אזא נומערי
 איך האב נעכטן געענדיקט שרײבן װאס דו האסט
 באשטעלט בײ מיר - זכרונות װעגן אמאליקן לובלין. איך האב
 אנגעשריבן װעגן דער פארשטאט װאליע, װו איך האב געוװינט.
 אויב װעסט פארשטײן, אז מען דארף עס קירצן, האסטו מײן
 צושטימונג. איך װיל דיר אויך שרײבן, m דער פילם ״לובלין,
 ירושלים דפולין״, האב איך פראטעזשירט אויף א גרויסן
 לײװנט, װי אין א קינא, אין פארבאנד פון די פוילישע יידן. עס
 זענען געװען א סך מענטשן, װאס האבן ארויסגעזאגט די
 מײנונג, m זיי האבן שוין געזען ענלעכע פילמען, אבער דער
 פילם גײט אריבער די געװײנלעכע מאסן. בײ דער דערעפענונג
 האב איך געלײענט װאס איך האב אנגעשריבן װעגן דער

 װאליע, מען האט מיך דערנאך הארציק באגריסט.
ר דאנקען, װאס דו האסט מיר געמאכט י ל ד י  איד װ
 פונדאסנײ איבערצולעבן, זעענדיק די קאסעטע, װען איך האב
 דערזען מײן איטקע ז״ל אויף דער ערשטער מאי
 דעמאנסטראציע אין לובלין, אין די דרײסיקער יארן, האבן
 זיך ארויסגעק״קלט טרערן פון די אויגן. בכלל איז דער פילם א
 געלונגענער. w סיװעט װערן א ביסל װארעמער, װעט מען
 צונויפנעמען דאס ביסל לובלינער און •זײ װײזן דעם פילם, װאס

 װעט זײן א דערמאנונג פאר דורות.
• 

 ״ מאטל טר״סטמאן,
 מעלבורן

 מיר האבן דא אדורכגעפירט די אזכרה לזכר אונדזערע
 קדושיס, א דאנק דעם רעװערענד שטערנײן, א לובלינער ײד
 װאס א דאנק זײנע פעיקײטן, האט ער דאס צװײטע יאר
 ארגאניזירט די אונטערנעמונג. נאך דער דערעפעכונג און
 אנצינדן די 6 ליכט, האט הי שטערנפײן געמאכט אן ״אל מלא
 רחמים״, װאס האט גערירט דעם עולם. מיהאט אויך דערמאנט
 די נעמען פון די ילובלינער, װאס •זענען אין ילעצטן יאר אוועק
 אין דער אײביקײט. אײניקע לובלינער האבן דערצײלט זײערע
 איבערלעבונגען בעת דער היטלעריסטישער אקופאציע.
 געשלאסן דעם געדענק־אװנט האט מען מיטן פארטיזאנער־
 מארש ״זאג נישט קײנמאל w דו גײסט דעם לעצטן װעג״ - און

 די ״התקװה״.
 א גרוס פאר אלע לובלינער.

 די ישיבת חכמי לוגלין. הײנט - א מעדיציניע שול

 ישיבת חכמי לוגלין. הױם - ביתיספר לרפואה
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 נחת פון לובלינער

 אפגעמערקט דעם 7$0זטן געבױרן־גואג פון געזעלשאפסלעכן
 טוער קאפל מ<זע\ער<צק< א<ן בוענאס־א״רעס

 פײעלעך האט דער קולטור־פארבאנד פון פוילישע ײדן
 אפגעמערקט דעם 80סטן געבורטסטאג פון זײן סעקרעטאר
 קאפל מיזשעריצקי. די אנװעזנהײט פון א גרויסער צאל חברים,
 פךײנד, געסט און משפחה בײ די שײן געדעקטע טישן, איז
 געװען דער בעסטער באווײז, װי באקאנט און רעספעקטירט

 עס איז דער ױבילאר אין בוענאס־אײרעס.

 איגעפירט מיטן אװנט, געגעבן דעם טאן און געמאכט די
 שטימונג האט דערי דינאמישער פאר^יצער פון פארבאנד
 אברהם ראכװערגער. ער האט דערצײלט װעגן קאפל
 מיזשעריצקיס גרויסע פארדינסטן פארן פארבאנד, אז ער
 פירט דורך זײן ארבעט בשלמות און בלב־ונפש, לײזט אלע

 פראבלעמען אויפן בעסטן אופן, מיט ראט און מיט טאט.
 מיט װארעמע אפשאצונגען פון ױבילאר זײנען
 ארויסגעטראטן פראפי מאנועל טענענבוים - דירעקטאר פון
 ײדישן װעלט־קאנגרעס אין דרום־אמעריקע, פראפ משה
 קארין - פארזיצער פון ײװא־קולטור־קאנגרעס און
 הױפטדירעקטאר פון ועד־החינוך־המרכזי, דער יזשורנאליסט
 מלך פרידמאן און דער דירעקטאר פון ײװא־קולטור־קאנגרעס

 פראפי אברהם ליכטענבוים.

 יעדער אײנער האט אויף זײן אופן ארויסגעבראכט דעם
 ױבילארס מעלות און מידות־טובות, זײן פארדינסטפולע
 אקטיװקײט אין פארבאנד און אויך אריף אנדערע געביטן פון
 געזעלשאפטלעכן לעבן. ער איז אקטיװ אין דער היגער
 ״עבודה״־באװעגונג, אײניקע פעריאדן געװען דער פארשטײער
 פון דער דאזיקער פארטײ אין קהילה־ו־אט, געהערט צום

 פלענום פון ײװא.

 בײ דער געלעגנהײט איז דערמאנט געװארן דער
 מערדערישער אטענטאט אויפן פרעמיער־מיניסטער פון
 ישראל יצחק רבין ז״ל. צוליב דעם אנװער טרויערט דאס גאנצע

 ײדישע פאלק, װי אויך די שלום־ליבנדיקע מענטשהײט.
 מיט באגריסונגען זײנען אויך ארויסגעטראטן די
 פארװאלטונגס־מיטגלידער שמעון פײנלאנד, דוד פינקוס,
 אלתר קאפלאװיטש, חײם גרונדמאן און שרהלע פײפערמאן.
 אלע צוזאמעןיהאבן געוװנטשן מיזשעריצקין און זײן משפחה א
 סך יארן פיזישןי און גײסטיקן כוח, ער זאל פארזעצן אין די

 קומענדיקע יארן יזײן שעפערישע אקטיװקײט.
 דעם ױבילאר האבן באגריסט זײן זון מאוריסיא און

 אײניקל דניאל.

 אין דער קינסטלערישער פראגראם האבן אנטײלגענומען די
 באגאבטע זינגערינס רבקה קליניצקײװײנער, צביה קלײן און־
 ױכבד פיק מיט לידער פון זײער רעפערטואר. דער קרעפטיקער
 שוישפילער משה יאבלקאװסקי האט געלײענט פאעזיע און

 הומארעסקעס.

 אין נאמען פון פארבאנד האבן די פרויען לובא
 קאפלאװיטש און סאפיא פיכקוס איבערגעגעבן דעם ױבילאר
 אן אנדענק־מתנה, יצום סוף האט דער באערטער זײער
 עמאציאנעל באדאנקט דעם פארבאנד פאר דער פײערלעכער
 מסיבהיאון אלעמענס אפשאצונגען. דאס איז דער בעסטער
 שכר, װאס אן עסקן קען באקומען פאר זײן ארבעט לטובת

 הכלל.

 קאפל מיזשערעצקי האט געשילדערט זײן לעבנסװעג אין
 זײן געבוירן־שטאט לובלין, װאס איז געװען אן עיר־ואם־
 בישראל. זײן פארמירונג און טעטיקײט אין דער לינקער
 פועלי־צױן־פארטײ. מיט דעם באגאזש איז ער געקומען און דו
 דךײסיקער יארן קײן ארגענטינע, געװען צװישן די גרינדערס
 און בויערס יפון דער שלום־עליכם־שול אין א געגנט פון
 בוענאס־אײרעס, געארבעט אויף א סך אנדערע געביטן. ער
 האט דערצײלט װעגן זײנע אײנדרוקספולע ךײזעס קײן פוילן
 און ישראל, •זײנע חברישע באגעגענישן מיט זײן בן־עיר, דעם
 טיכטיקן קולטור־טוער דוד שטאקפיש.. רײדנדיק װעגן דער
 טעטיקײט און דער פארטײ אין לובלין האט ער זײער
 עמעציאנעל דערמאנט זײן פארשטארבענע פרוי איטע(אױך א
 לובלינערין), װעלכע פלעגט אים אפט סטימולירו איו זײו

 ארבעט.

 די פײערונג פאר אזא אקטיװן געזעלשאפטלעכן טוער, װי
 עס אייז קאפל מיזשעריצקי, איז באמת געװען א פארדינטע.

 מלן פרידמאן
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 צפורה שפ״זמאן, הױפט־ארטיסטץ אין דער נױ־«ארקער ״פאלקסבמע׳/ װאס פײעדט איצט אירע 0• יאר
 צפורה שפײזמן, השחקנית הראשית ב״פאלקסבמע״ בנױיױרק, החוגגת 40 שנות קױמה

, ס > ױ ם ו ע ע ה ב ז ז מ \ ר ע ״  ד

״ ב ה ז ר ה פ ס ץ ״ ן א ב > ר \ ע ר א  פ

ת מ ״ ק ן ה ר ן ק ו  פ

 מיט א יאר צוריק, אין נאװעמבער 1995, איז אין ״ספר
 הזהב״ פון קרן קיימת לישראל, ארײנגעשריבן געװארן דער
 נאמען פון ד׳׳ר װײס פון װארשע, פאר (װי עס װערט ציטירט
 אין דעם ספר) ״זײן אנגאזשירן זיך שוין פיל, פיל יארן, מיט

 (סוף אויף ז׳ 33)

Zypora Spaisman 

(Sore Shapiro) was born in Lublin, Poland. She began her 
acting career at the age of 10 in the Polish State Theater, 
where she appeared as Shloymele in MIRELE EFROS. 
After performing during World War II, she returned to Lodz 
in 1946, and worked under Ida Kaminska's direction. Ms. 
Spaisman performed in Paris and Canada and, in 1956 
made her debut at the Folksbiene Playhouse, with 
LONESOME SHIP DY Dlusnofsky, playing Berta. Her 
starring roles at the Foldsbiene include Mirele in I.B. 
Singer's MY FATHER'S court; Sarah in Sholom Aleichem's 
IT'S HARD TO BE A JEW; and Maryasha in Chiam Grade's 
MY MOTHER'S SABBATH DAYS. She has performed as 
the mother in THE BROTHERS ASHKENAZI; as Hodes in 
YOSHKE MUZIKANT; and as Esther in Clifford Odets' 
FLOWERING PEACH. Among her numerous awards are an 
Obie for her work as the mother in Sholem Aleichem's 
STEMPENYU (a role she recreated in 1993); a Drama Desk 
award for the same role in 1974; a Show Business award in 
1975; and, in 1986, a Golden Goldy award for her portrayal 
of Beckie Felderman in BROOME STREET AMERICA. Ms. 
Spaisman received a personal show of appreciation from 
director Paul Mazursky for her role as the rabbi's wife in 
Singer's ENEMIES; A Love Story and also appeared in THE 
HARD WAY starring Michael J. Fox and James Woods. She 
has done voiceovers and appeared on radio and television. 
She received critical acclaim for her portrayal of Mirele 
Efros in 1994 & 1995. She is being honored into the 
People's Hall of Fame. 
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 אין טיפן צער און טרויער זענען מיר מודיע װעגן דער פטירה פון אונדזערע
 בני־עיר אין לעצטן יאר• טיפער מיטגעפיל און טרײסט די פאריתומטע משפחות.

 איר זאלט מער נישט װיםן פון קײן צער.
 (די רשימה איז צונויפגעשטעלט לויט א״ב)

ק נ ע ד נ • א ו • • צ ד ס ז  ל

ם ה ר ב ר אינגי א כ ז  ל
) ז־ל ר מ ה ק ו ט ש ) י ק ס ב ו ק ס  ל

 אבא וסבא היקר שלנו איננו. הוא
 נפטר מות נשיקה. בן 86 היה במותו, אבל
 לאמיתו של דבר היה זה אבא וסבא כה
 צעיר ברורזו, כה נמרץ ועם חשיבה כה

 צלולה, כמו בן שמונה עשרה.
 הוא נולד בלובלין שבפילין. בילדותו
 כתלמיד ב״חדר״ נחשב לעילױ וכתבו עלױ
 בעיתון מקומי. כבר w התבלט בתבונתו
 הרבה. ואכן חוכמתו הרבה היתה תכונה
 שכה כולנו הערצנו. בדרכו השקטה,
 בראיה מפוקחת וחודרת לבב אנוש ידע
 תמיד לנתח מצבי• מורכבים ולתת עצות

 נפלאות.
 איש ספר היוז, שהחל לקרוא כילד
 קטנטן ולא הפסיק עד לשעות ספורות
 לפני מותו. הוא קרא הכל: ספרי
 פילוסופיה, פוליטיקה, רומנים, פרוזה
 ושירה: ובהױתו בעל זכרון נפלא, חלק

 עם כולנו את תוכנם.

 אבא וסבא שלנו היה מהנדס בנין
 ובמשך שנים רבות בנה באזורי הארץ
 השונים. בתחילה עבד בסולל בונה,
 ובהמשך במבני תעשיה. רק בגיל 82 יצא
 לפנסיה, וגם m היה עסוק בעבודה
 ציבורית: באירגון פנסױנרים ארצי
 ובאירגון של ױצאי לובלין ותרם מאות

 שעות בעזרה לאנשים אחרים.
 מטבע הדברים עסק בעניניהם של
 אנשים מבוגרים, אבל במקביל היתה לו
 התכונה הנדירה לתקשר בצורה נפלאה
 עם ילדים וכמובן עם נכדותױ ובעיקר עם
 נכדתו הקטנה אסתי־לי(שנקראת על שם

 סבתא אסתר ז״ל).
 אבא וסבא היקר שלנו איננו. והוא כה
 חסר לנו. הוא כה חסר לנו כל ױם אך
 בעיקר בחגים, כשישב בראש השולחן
 והעניק לכולנו את האוירה המסורתית

 והמיוחדת של החג.
 אבא וסבא היקר שלנו איננו, אך טוב

• 

 ליבו, חוכמתו, יושח־, הױתו כסלע איתן
 שתמיד ניתן היה לפנות אלױ, להתיעץ
 עמו ולהשען עלױ, ילװ אותנו לעולם

 ונאהב אותו לעד.

 יהי זכרו ברוך.
 ילדױ. רמי ומירי
 ונכדותױ: קרן׳ דנה, מיכל, גל ואסתײלי

 אבדהם יקר!
 בשם אירגון ױצאי לובלין, בשם ועד
 ארגוננו, רױצאי עירנו לובלין, אנו נפרדים

 ממך.
 אברהם נולד בלובלין, גר ברחי שרוצה
 3, למד בבית־ספר דתי, עבד בבית־דפוס,
 היה פעיל בארגון תנועה שמאלנית
 דמוקרטית. עם פרוץ מלחמת העולם
 השכיה, אחרי כיבוש פולין על ידי גרמניה
 ברח לברית־המועצות, עבד בכל מיני
 עבודות ובכל מיני מקומות, כמו כל פליט.
 שם התחתן ונולד לו בן רמי. אחרי
 המלחמה נאלץ להתגרש וח?ר לפולין. שם
 פגש חברה, אסתר פלדמן, ועברו יחד
 לעיר װרוצלב. למד הנדסת בנין. מסיבות

 שנוצרו, נאלץ להחליף את שם המשפחה
 משטוקהמר ללסקובסקי. נולדה להם בת
 מירי, שהיא כױם דוקטור, מנהלת מכון
 אלקטרױאנצפלוגרפי בבית חולים

 איכילוב.

 ב־1958, יחד עם אשתו אסתר והבת
 מירי, עלו לישראל.

 בארץ התקבל לעבודה שבסולל־בונה
 בתפקיד מהנדס. נבחר לװעד עובדים
 בסולל־בונה. היה פעיל, חרוץ ואהוד על
 כל עובדױ. כשיצא לפנסיה, היה פעיל

 בארגון הפנסױנרים של סולל־בונה.

 היה 30 שנה פעיל באירגון ױצאי
 לובלין בתור גיזבר, וױוזל את הקופה
 למופת. היה חבר טוב׳ איש עדין, שקט,
 אציל־נפש. היה איש מסור למשפחה,

 אבא וסבא טוב נפלא ונהדר.

 השאיר אבלים: בת ד״ר מירי נויפלד,
 בן - רמי שטוקהמר, פיזיקאי מדען בחיר

 במשרד הביטוזו־ן, 5 נכדות.
 יהי זכרו ברוך.

 מרק אורטמן
 (דברים על קברו)

 מאניש א־זראעלעוויטש ז־ל
T 

 װען איך בין מיט מײן פאמיליע
 געקומען קײן לובלין האבן אונדז
 אױפגענומען צװ.א. מאיר שילדקרױט פון
 פועלי צױן, לײזער פײערטאג פון פ.פ.ר
 און אהרון ניסענבוים פונעם בונד
 דעמאלט האב איך •זיך אויך באקענט
 מיטימאכיש איזראלעװיטשן, װעלכער
 ו,אט זיך שוין דאן פארנומען מיט שאפן
 פאר ײדן ארבעט און א מעגלעכקײט צו
 לעבן. ער האט - צוזאמען מיט שמעון־
 ליטמאנען - געהאלפן שאפ,׳ א ײדישן
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 קאאפעראטיװ. ײדישע ױגנטלעכע האבן
 באקומען הילף און זענען אנגעקומען
 אויף די לובלינער הויכשולן. א טײל פון
 זײ זענען הײנט בעקאנטע

 ספעציאליסטן.

 מאניש איזראלעוױטש האט געשריבן
 און יפארשפרײט די ײדישע צייטונג.
 צוזאמען מיט דער צײטונג האט ער
 געבראכט אין די ײדישע הײמען א
 װארעם װארט, א טרײסט. מיטן
 אײביקן שמײכל אויפן פנים, מיט א
 ײדישן װיץ און װערטל, מיט אן עצה
 האט ער געהאלפן בײקומען א סך
 שוועריקײטן. די צייטן האבן זיך כסדר
 געענדערט, אבער מאניש האט שטענדיק
 געפונען די׳ װעלכע האבן זיך גענײטיקט

 אין הילף.

 מאניש איזראלעװיטש איז שוין
 ניששא צװישן אונדז, ער איז נפטר
 געװארן ערב פסח. זײן לעבנסװעג איז
 נישט געװען קיין לײכטער, ער שטאמט
 פון אן ארעמער הײם. אלײן א
 סטאליאר־געזעלן. בעתן קריג געװען אין
 ראטנפארבאנד. קומענדיק צוריק קײן
 פױלן, האט ער זיך גלײך גענומען צו
 געזעלשאפטלעכער ארבעט אויף דער
 ײדישע גאס. שטארק איבערגעלעבט

 דערעערונגען

 װעגן מאנ<ע\

 א<זראעלעוױטע\ ד׳ל

 דעם װילדן אנטיסעמיטיזם אין 1968. ער
 פארלאזט דעמאלט לובלין אויף א
 געװיסער צײט און באזעצט זיך אין
 װלאצלאװעק. אויך דארט ארבעט ער
 געזעלשאפטלעך פאר ײדן. די לעצטע
 יארן קומט ער צוריק קײן לובלין, און
 כאטש ער איז שוין א בן־תשעים, זיצט ער
 נישט מיט פארלײגטע הענט, ער העלפט
 דעם קלײנעם רעשט ײדן אין לובלין
 אויסצולעבן זיך אין ײדיש. ביז דער
 לעצטער מינוט שרײבט ער
 קארעספאנדענצן אין ״דאס ײדישע
 װארט״ װעגן אלץ, װאס האט א שײכות
 מיט ײדישקײט. זײן לעצטע
 קארעספאנדענץ איז געדרוקט געװארן
 שוין נאך זײך פטירה. מיט זײן אװעקגײן
 פון אונדז האט דער קלײנער לובלינער
 ײדישער ישוב פארלוירן אן
 איבערגעגעבענעם ײדישן עסקן, א
 מענטש מיט אן אפן, װארעם הארץ,
 גרײט אײביק צו העלפן •זײנע

 מיטמענטשן.
 כבוד זײן אנדענק׳

 יצחק שנײדמאן
 (געטעבארג)

 ער איז געבוירן געװארן דעם
 19.11.1903, אין ראװע מאזאביעצקע,
 אין א ארעמער משפחה, מיט פיל
 קינדער, דער טאטע זײנער האט געהאש
 א קלײן געװעלבל, אין װעלכן עס איז
 געװען ״מידלא אי פאבידלא״, דאס
 הײסט א ביסלי פון אלעמען. דער טאטע
 האט געשטרעבט, אז •זײן ןון זאל װערן א
 רב. אבער דער זון איז געגאנגען זײן
 אײגענעם װעג. ער איז געװארן שנעל
 זעלבשטענדיק. אלץ א ירנגער בחור, האט
 ער אנגעהױבן ארבעטן אין א פאבריק
 פון פלוש, שפעטער איז ער געװארן א
 סטאלער. ער האט זיך פארבונדן מיט די
 לינקע ארגאניזאציעס, אין דערפאר איז
 ער געזעסן פאר דעם קריג אין תפיסה.
 ער האט אבער געגעבן פיל כבוד זײן

 טאטן,'אין*געשעצט יזײנע מינהגים.

 די מלחמה האט ער איבערגעלעבט
 אין רוסלאנד, אין אוראל אין אין דער
 טאטארישער רעפובליק. ער האט זיך
 אומגעקערט קײן פוילן אין 1944, זיך
 באזעצט אין לובלין. ער איז געװען

 אלײן. ער האט קײנעם נישט געקענט,
 געדרײט זיך אין די גאסן פון לובלין און
 געפרעגט מענטשן: ״עמך״ז ביז ער האט
 אנגעטראפן אויף א ײד װאס האט אים
 געװיזן דאס ״פרץ־הויז״. דארט האט מען
 געטײלטי שעניקעס און פעקלעך פון
 אונר״א. עס האבן אנגעהױבן צו קומען
 ײדן. אין די ערשטע יארן נאכן קריג,
 יזענען אדורכגעפארן לובליןי א פאר
 טויזנט אידן. היינט קען מען מישט
 צוזאמענעמען א מנין. מײן טאטע האט
 געארבעט דעמאלט אין קאמיטעט, און
 האט שפעטער דערמיאנט מיט
 נאסטאלגיע די יארן פון זייןי טעטיקײט.
 מיין טאטע האט געארבעט אין
 פארשידענע אינסטיטוציעס: אין
 טעקסטיל, פאפיר, בױ־מאטעריאל, אין
 א פאבריק פון זיסװארג, אויסער דעם
 איז ער געװען אקטיװ אין ײדישע
 קולטורעלע קרײזן. ער איז געװען
 קארעספאנדענט אין דער װארשעװער
 ״פאלקס־שטימע״. נאך דעס יאר 1968,
 האט מען באגרעניצט דיי ײדישע
 קולטור־טעטיקײט. דאך האט מײן
 טאטע באשלאסן נישט צו *פארלאץ

 פוילן.

 מײן טאטע איז געװען א מענטש מיט
 פיל פערזענלעכער קולטור, א װארם
 הארץ. ער האט שטענדיג געהאלפן
m ,מענטשן. דער טאטע האט דערצײלט 
 מען האט אים פארגעלײגט צו טױשן זײן
 פאמיליע־נאמען,'אבער ער האט כישט

 געװאלט.

 זײן טױט פיל איך נישט נאר איך
 אלײן. װען מיר האבן זיך געטראפן אױפן
m ,סדר שוין אן אים,'האבן אלע געזאגט 
 דאס איז נישט דאס זעלבע. ער פעלט
 זײער אין דערי געזעלשאפש פון
 פרײנדשאפט ישראל־פוילן, װי אױך אין
 דעם קאמיטעט װאס היט דעם זכרון פון

 מײדאנעק.

 מײן טאטע האט געחולמט װעגן שלום
 אין ישראל. דאס איז א ביסל
 דערמאנונגען װעגן מײן טאטן, א פאר
 מאנאטן נאך זײן טויט. אויב עמיצער פון
 די לובלינער אין ישראל געדענקט אים,
 אדער האט ^ײנע בילדער, בעט איך זײער
 זיך מיט מיר צו פערבינדן. איך בעט אלע

 צו געדענקען מײן טאטען.

 לובא מאטראשעק
 איבערגעזעצט פון פויליש: אירית גושליג

 אדרעס פון לובא מאטראשעק
.Grebosa 22/3 Lublin 20-612 Polska 
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 מעלבורן, מארגארעט גאלדמאן, איז
 דעם 6־טן מאי ה.י. אװעק אין דער

 אײביקײט.

 מארגארעט האט געהאט א סך כבוד
 אין דער לובלינער לאנדסמאנשאפט. •זי
 האט פון לובלין עולה געװען אין יאר
 1938 קײן ארץ־ישראל און זיך באזעצט
 אין א קיבוץ פון השומר הצעיר. דארט
 חתונה געהאט, נאר דער גורל האט «י
 פארטראגן, צהאמען מיט איר מאן קײן
 אויסטראליע און דא אדורכגעמאכט

 דעם גרעסטן טײל פון איר לעבן.
 •זאל איר די ערד גרינג זײן.

ן א מ ש ס ײ ר  מ. ט

ל ־ ־ ז ד ל ע פ ט ס י י ל כ ד ר ר מ ־  ד
 דעם 22סטן מערץ 1996, איז אין
 רמת־גן נפטר געװארן ד׳ר מרדכי
 ליכטפעלד ער האט פאריחומט א פרוי, 2

 זין און א שנור.

 דער פארשטארבענער האט
 געשטאמט פון דער בכבודיקער משפחה
 ליכטפעלד, װאס האט געוװינט אויף
 לובארטאװסקע גאס. מרדכי האט
 געלערנט אין דער הומאניסטישער
 גימנאזיע. מיטן אויסברוך פון דער
 מלחמה, געלונגט אים צו אנטלויפן קײן
 פראנקרײך, אבער אויך דארט האט
 גענומען הערשן די היטלעריסטישע
 ארמײ. ער שמוגלט די גרענעץ קײן שװײץ
 און סיהאט זיך אים אײנגעגעבן צו
 ענדיקן דארט דעם אוניװערסיטעט און
 באקומען דעם טיטול דאקטער מעדיצין.
 ער באזעצט זיך מיט זײן פרוי אין דעם
 בעלגישן גרענעץ־שטעטל קארניאן, וװ
 ער האט א רײכע, מעדיצינישע
 פראקטיק. אין יאר 1986 איז ער
 צהאמען מיט דער פרוי און צװײ זין עולה

 קײן ישראל.

 ד״ר ליכטפעלד איז אין בעלגיע געװען
 טעטיק בײם מגבית און ארויסגעוױזן
 גרויס פאראינטערעסירונט מיט אלץ

 װאס קומט פאר אין ישראל.
 *כבוד זײן אנדענק.

.  ד

ל ־ ג ו ר ב ם ל ד נ ה מ מ י  ס
 חלפה שנה מאז נפטרה סימה •ז״ל,

 חכרה עימנו.
 סימה ז״ל היתה אשה אופטימית,
 פעילה ותמיד היתה בפיה מילה חמה לכל

ל ־ ר ז ט ח ל ה א ש  מ
 כבר עברו כמעט חודשײם, שאחרי
 סבל מאוד קשה, ולמרות הטיפול הרפואי
 הכי טוב שקיבל, הלך לעולמו, ב־20.7.96

 בבית חולים תל־השומר רמת־גן.

 הוא נולד בלובלין, בשנת 1913. את
 המלחמה עבר ברוסיה, ובשנת 1949 הגיע
 ארצה מגרמניה. בשנת 1956 התחתן
 ונולד לו בן על שם אבא אליעזר דל. אבל
 אחרי 13 שנות סבל, התגרש ממנה. ושוב
 התחתן בשנת 1973 עם רוזיוז אונפלײס
 מלובלין מרח׳ לוברטובסקה 18) ויחד חױ

 חײם מאושרים 23 שנים - עד מותו.
 הוא השאיר אחרױ בן אחד שגר
 באוסטרליה ואישתו האהובה רױיוז

 אלסטר.
 יהיה זיכרו ברוך!

ן ד־ל א מ ד ל א ט ג ע ר א ג ר א  מ
 אונדזער גוטע פרײנדין, אקטיװע
 טוערין אין דער לובלינער סאסיעטי אין

 מי שנפגש עימה. אישױתה, הופעתה
 הנאה, כשהחױך על פניה, היװה מעוררת

 הערצה.
 כך כאשר מילאה תפקיד ױ״ר חוג
 בסניף ויצו תל אביב והיתה פעילה
 במחלקת הארגון של הסניף. כך כאשר
 השכול פגע במשפחתה - חתנה רס״ן
 משה ויתקין ז״ל נפל במלחמת ױם
 הכיפורים, וכאשר שנית התאלמנה בתה
 עם מות בעלה ד׳ר אבי פלבקוב \״ל
 ונכדתה האהובה אליענה פורר נהרגה

 מפיגוע אוטובוס.
 וכך כאשר ראײתה נחלשה מאוד.

 סימה היתה אם, רעיה, חברה
 ומתנדבת מסורה - כל שעשתה היה
 במסירות ובחן. ביתה היה פתוח לחברות.
 הפגישות שנערכו בביתה הנאה הױ לשם
 דבר. קשה היה שלא להיעתר לה ולא
 להצטרף לשורות ויצו ולהתנדב לפעולות

 שונות.

 בשװקים של הסניף נטלה חלק פעיל
 ומדי פעם היתה אחראית לרעױנות
 חדשים שהגבירו את ההכנסות. בשנים
 האחרונות לפעילותה, אפשר היה
 לראותה מעבר לדוכן הספרים אותם גם
 השיגה, בװרומה, ישירות מהוצאות

 הספרים.
 לימים, משנחלשה ראײתה והמחלה
 כבר החלה לקנן בגופה, לא הסתגרה

 בביתה.
 חברות מסורות שמרו איתה על קשר
 הדוק ובאות הױ לצאת עימה לטײל ואף
 לשבת בבית קפה, כי אשת שיחה נעימה

 ועליזה היתה סימה ז״ל.
 בטױלים אלה נתקלתי בה מדי פעם -
 נאה ולבושה בקפידה, וכשדברת איתה

 לא יכולת לחוש בסבלה.
 כ?ו תישאר תמיד בזכרוננו - יהי זכרה

 ברוך.
 ייחל קושנר
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 מסיים את לימודױ לתואר p.h.D ומתחיל
 את קרײרת המחקר שלו במכון ויצמן
 ואת בעלה מתקדם למשרת המדען
 הראשי במע״צ. עד ױמה האחרון היתה
ט הדמות המרכזית והמובילה בבית ז  ת
 ואובדנה בטרם עת ױרגש לעד בקרב
 משפחה וחוג ידידיה הרחב בארץ ובחו״ל.
 י. ז. ב.

ה רוהר ו־ל ר  ש
 עברה שנה מאז נפטרה שרה רוהר דל.
 מותה הותיר כאב רב בלב רבים

 ממוקיריה ואוהביה.

 שרה ז״ל היתה אשה אינטליגנטית,
 בעלת אינטלקט יחודי, אשת שיחה
 מענײנת, שידעה לגשר על פערי דורות
 ולמצוא מכנה משותף עם כל בר־שיח.
 כמו כן נודעה בױפיה הרב. תכוכותיה
 אלה סײעו לה לעבור את מלחמת העולם
 השניה ולהישרד בחײם. במהלך
 המלחמה נפגשה עם אנשים, שסיכנו את

 חײהם כדי להצילה.
 שרה׳ לבית קלײנבוים, נולדה בלובלין,
 שם סײמה בית־ספר תיכון ״שפר״
 והשתלמה בהנהלת חשבונות. בלובלין
 עבדה כמנהלת חשבונות בחברת
 ״שײבלר וגרומן״. לפני המלחמה נישאה
 לד״ר יהושע זיגלװקס, כירורג ידוע בבית
 החולים היהודי בלובלין. עם כיבוש
 לובלין ע״י הנאצים, התגוררה עם בעלה
 בגיטו. שם שימש כרופא במחנה שבוײם
 יהודײם ונספה לקראת סוף המלחמה.
 אחרי חיסול גיטו לובלין, נשלחה שרה
 למחנה השמדה מאײדנק, משם הוברחה
 לצד הנוצרי ע״י •זינדרם גרמני. בסױע
 ידידים פולנים, הצטײדה בתיעוד פולני
 מזוײף ויצאה לװרשה. עם מיגור המרד
 הפולני בװרשה, ברחה לכפר על ידי
 פרושקוב ואומצה ע״י משפחה פולנית עד

 לשיחרור פולין ע״י הצבא האדום.

m ללובלין והחלה m בתום המלחמה 
 לעבוד בתאגיד בתי חרושת לעור.
 בעקבות היחסים שנוצרו ביניהם בעלה
 לעתיד, דוד, החליטו להינשא ולעלות

 ארצה ב־1947.
 עם הגיעה ארצה, החלה לעבוד
 במשרה בכירה במשרד החשב הכללי
 באוצר. כאשר החליטו לפתוח עסק
 פרטי, התפטרה מעבודתה ועמדה לצידו
 בתבונה ובתושיה בניהול חנות לספרים
 ומכשירי כתיבה ״ספרא״. חנות זו הפכה
 למקום מפגש לאינטליגנציה של השכונה
 והרבה ילדים. עד הױם השם ״ספרא״

 הינו בעל משמעות רבה לגביהם.
 כאשר החלו המשפטים נגד פושעי
 מלחמה נאצײם, נקראה להעיד נגדם,

 שהױ אחראים על חיסול יהודי לובלין.
 תהא מנוחה עדן.

 מרק אורטמן

ר ז־ל ג י ט קד ח  ר
 רחט (Rosette), בת שרה וטוביה
 גולדרײך, נולדה בפריז ב־1939. ילדותה
 ומאורעות מלחמת העולם השניה, עברו
 עליה בצרפת. בקיץ 1958 עלתה לישראל
 כנערה עצמאית, כבת 19 וכעבור שנה
 משכה את הוריה ודודתה אחריה לארץ.
 בקיץ 1961 הקימה בית ומשפחה עם
 בן־צױן קריגר, יליד לובלין וילדה שני
 בנים. בקיץ 1986 פקד את המשפחה
 אסון כבד, הבן הבכור ױאב נספה
 בתאונת דרכים, והוא בן 23 לחײו,
 סטודנט מצטײן לפסיכולוגיה. רוזט,
 שהיתה עמוד התװך בבית קריגר, נהלה
 מלחמה עיקשת ונואשת במחלת הסרטן
 במשך 15 שנים קשות, עד שהוכרעה בגיל

.57 
 רחט היתה אחראית על הדסק
 הצרפתי, באגף לקשרי חוץ
 באוניברסיטת ת״א ותרמה רבות לגױס

 כספים לאוניברסיטה.
 רוזט זכתה לראות את בנה השני, גתי,

 ד״ד במם שמחה וױיס

 (טוף פון ז׳ 29)

 אפהיטן ײדישע אלטערטימלעכקײטן אויפן באדן פון דער
 שטאט לובלין, װי אויך די געשיכטע פון ײדישן פאלק אין גאנץ

 פוילף.
 ד״ר װײס איז שוין העכער 25 יאר פרעזידױם־מיטגליד פון
 דער געזעלשאפט ״געשיכטע פאר מעדיצין און פארמאציע״, װי
 אויך פארטרעטער פון רעדאקטאר פון דער צײטשריפט

 ״ארכיװ פון דער געשיכטע און פילאזאפיע פון דער מעדיצין״.
 ער האט אנגעשריבן און ארויסגעגעבן 7 ביכער און

 פארעפנטלעכט 150 ארבעטן אויף היסטארישע טעמעס.
 אין יאר 1993 האט ד״ר װײס געגרינדעט די פונדאציע פארן
 ײדישן בית־הקברות ״גענשא״, אפצוהיטן דעם ײדישן בית־

 עלמין אין װארשע.

 ד״ר װײס האט געןארגט פאר דער רענאװאציע פון אלטן
 בית הקברות אין לובלין, װי אויך פאר געהעריקע אויפשריפטן

 אויף די הײזער פון געװ ײדישע אינסטיטוציעס.
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 תרומות • !אשטײערונגען

 אין לאנד
 (אץ שקלים)

 ד״ר נתן גן־טובים, רמת־גן 5,000
 שמואל מכדלסברג, תל־אביב 500
 דוד דובינשטײן, תל־אביב 300
 פישל רוזנבוש, גבעתײם 200
 בנימין לובעלסקי, ירושלים 200
 פרידה הופבוים, פתח־תקוה 200
 גדליהו שטײגעל, גדרה 150
 רוזשע, משה אלצטעו, רמת־גן 100
 ױסף פרימט, תל־אביב 100
 מ. אגגלישער, פתח־תקוה 100
 משפה אבליגענהאדץ פתח־תקוה 50
 חנה הודװיץ, תל־אביב 50
 מריס צירלין, קיבוץ אושה 50
 אהרון בלייך, באר־שבע 50

 אין אויסלאנד
 אמעריקאנער דאלארן

 מאטל גארטעגקדאוט, נױ־יארק 500
 קאראלא און בעם װײס, װארשע 200
 «הודימ און מאיר רוגין, נױ־יארק 100
 אסתר און גדליהו פישמאן, לאס־אנזשעלעס 100
 עװא און נאטעק אקערמרן, שטאקהאלם 50
 צפורה און ױסף שפײזמאן, ניו־יארק 50
 «. װײצענפעלד, מיאמי 50
 י. טעמפעלדינער, בוענאס־אײרעס 50
 שמואל קאסמאן, בוענאס־אײרעס(צו זײנע 75 יאר) 36
 לײבל זילגערג, בוענאס־אײרעס 30
 א. געלדמאן, סאן־פראנציסקא 18
 קאפל מיזשריצקי, בוענאס־אײרעס 15
 נ. ציסענבוים, בוענאס־אײרעס 10

 אויסטראלישע דאלארן
 מאטל און בלומא טרײסטמאן, מעלבורן 100

 קאנאדעד דאלאדן
 לובלמער לאצדסמאנשאפט אין טאואנטא 500

 לובליגער לאנדסמאנשאפט אין מאנטרעאל 250+300
 אברהם און רוזשקע צוױיקאפט, מאנטרעאל 60
 סוכער און פאלע פארקער, מאנטרעאל 50
 פעסע פאגעל, טאראנטא 30
 אבע סלאמא, טאראנטא 30

 אין פראנצ. פראנקן
 ״די קמדער פון לובלץי/ פאריז 3,550

 טיעשקע פארשטעטער, פארין 500

 יהודה ראזכצװייג, פאריז 200+200
 משה זאלצמאן, פאריז 300
 מײק ראזנבוש, פאריז 300
 גיטעלע עדעל, פאריז 250
 שמואל װאדא, פאריז 200
 אנאטאלי גמשטאק, פאריז 100
 דינאלע ראטשטיין, פאריז 100
 ניסענגוים, פאריז 100

 אין דענישע קראנען
 אדאם גאלדמאן, קאפענהאגען * 540

La societe: 
"Les Enfants Unifies de Lublin et de ses environs" 
adress son plus chaleureux Mazel-Tov a sa devouee Presidente 

Techka FORSZTETER-KORMAN 
ancienne resistante et ancienne deportee 

A I'occasion de la naissance de sa premiere arriere-petite-fille 

Saona 
nee le 31 Mai 1996 

Que cette enfant grandisse dans la joie et le bonheur 
dans un monde en Paix! 

A Parriere-grand-mere, longue vie, 
qu'elle puisse avoir de nombreuses autres joies. 

Aux heureux grands-parents et aux parents, 
toutes nos felicitations et beaucoup de nahes. 

Le Comite 

La societe: 
"Les Enfants Unifies de Lublin et de ses environs" 

souhaite un tres chaleureux Mazel-Tov a 
Moshe ZALCMAN, notre tres estime secretaire 

A I'occasion de la naissance de sa deuxieme arriere-petite-fille 

Alexandra 
Nos plus vives felicitations aux heureux grands-parents et parents. 

Longue vie a petite Alexandra 
puisse-t-elle grandir dans la joie et le bonheur 

dans un monde en Paix! 

Le Comite 
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 זוכט קרובים

Sheila Joseph, 
16242 Typhoon Lane 
Huntington Beach, CA 92649. 
United States of America 

Mr. Stefan Grayek 
World Federation of Jewish Fighters 
Partisans and Camp Inmates 
Dizengoff Street 158 
63461 Tel Aviv, Israel 

Dear Mr. Grayek 
This is my second attempt in trying to 
contact you. I hope this reaches you in 
good health. 
In searching the fate of my Uncle, the 
World Jewish Congress suggested 
that I contact you. My uncle's name 
was Yankel (Jack?) Rozenberg. He 
was born approximately in 1917 either 
in Lublin, Poland or Chetchechov or 
Gnievishov, Poland. His last known 
address at the outbreak of World War 
II was 21 Pavarova, Lublin, Poland. 
His parents were Chana and Banish 
Rosenberg. He had three sisters: my 
mother Perlą Malka, Fayge (Fela) and 
Chaya (Hela) and three brothers: 
Shloime (Solomon), Laizer and Chaim. 
He served in the Polish Army and was 
discharged just before the war broke 
out in 1939 and returned (we heard) to 
serve in the Army. 
If you could help me in any way or give 
me any information on my uncle or 
anyone from the City of Lublin, I would 
greatly appreciate it. 
I hope you can be of some help to me. I 
have enclosed a se l f -addressed 
envelope. 
Please let me know if there are any 
other resources I might use in my 
research. 
I hope to be in Israel in October of this 
year and would glad to meet with you if 
you need any additional information. 

With great appreciation, 
Sheila Joseph 

życia i jego odrodzenie. Rozbrzmiewają tu fragmenty z 
Ksiąg Proroków, z Księgi Izajasza, Zachariasza, Księgi 
Wyjścia. Część tę kończy Halleluja z Psalmu 150. 

Cale o r a t o r i u m p r z e p o j o n e j e s t n i e z w y k ł y m 
dramatyzmem, si lnym, emocjonalnym nastro jem. 
Znakomicie ze swego zadania wywiązuje sie ęrkiestra 
Filharmonii Lubelskiej, Pięknie, w swej niełatwej, śpiewanej 
po hebrajsku partii, wywiązuje się Chór Katolickiego 
Un iwersy te tu Lube lsk iego (p rzygo towany przez 
Kazimierza Górskiego) oraz Chór "Słowiki Lubelskie" 
(przygotowany przez Bronisława Mikitę). W partiach 
solowych usłyszeliśmy basa Roberta Gerlacha oraz 
atrakcję wieczoru, światowej stawy tenora, nadkantora z 
Fifth Synagogue w Nowym Jorku, znanego także z 
k i lkakrotnych występów w naszym kraju Josepha 
Malovanego, którego rodzice pochodzili z Pułtuska. Wielki 
ten tenor i kantor, także profesor kilku uczelni kreował w 
omawianym oratorium główną partię solową, podobnie jak 
byl jej wykonawcą w Izraelu, w prawykonaniu, które miało 
swoje miejsce w Amsterdamie i w innych krajach. Jest 
również solistą, w nagraniu płytowym tego dzieła. Burzliwe 
brawa i owacje na stojąco skłoniły Malovanego do trzech 
bisów wykonanych z towarzyszeniem orkiestry. 

Koncert rozpoczął się wykonaniem słynnego Adagietta z 
V Symfonii Gustawa Mahlera (1860-1911), jednego z 
najwiękzsych komposytorów przełomu stulecia. To pełne 
zadumy Adagietto, może i niepokoju, jaki prześladował za 
życia tego wielkiego kompozytora, było znakomicie 
wykonane (Srzez zespól smyczkowy orkiestry. 

Słowa szczególnego uznania należą się dyrygentowi 
Jakubowi Kowalskiemu, który znakomicie panował nad 
wielkim aparatem wykonawczym, wydobywając zeń 
dramatyzm, ekspresję emocjonalność tego wielkiego 
dzieła. Wielkie brawa jakimi go obdarzono i owacja były w 
pełni zasłużone. 

J.Kowalski urodził się w Warszawie. W 1969 roku 
wyemigrował do Danii. Po ukończeniu za granicą studiów 
dyrygenckich (jest również znakomitym wiolonczelistą), w 
roku 1986 rozpoczął pracę w Indiana University School of 
Music (klasa kameralistyki), a także w London School of 
Music w Cambridge. Jednocześnie prowadził ożywioną 
działalność koncertową w wielu krajach. Dopiero po ponad 
dwudziestu latach zawitał do Polski, gdzie prowadził 
szereg koncertów w Lublinie, Kielcach, Krakowie, 
Rzeszowie. W operach Krakowa i Warszawy prowadził 
przedstawienia "Skrzypka na dachu" (1993, 1994) i opery 
"Nabucco" (1994). 

Oratorium Sheriffa powinno się znaleźć także na innych 
polskich estradach f i lharmonicznych, szczególnie 
czekamy na jego wykonanie w stolicy, w Filharmonii 
Narodowej , k tóra na swojej est radzie już gości ła 
Malovanego. Wielki ten śpiewak, do kraju swoich rodzicw 
zawsze chętnie przyjeżdża. Tym razem wprawdzie nie 
odwiedził Pułtuska, ale spędził wiele wzruszających chwil 
na Majdanku, gdzie w skupieniu odmowil Psalmy i Kaddisz. 
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Pamięci Żydów lubelskich 

Lublin. When I married, my name changed to Cukierman so 
as the sole survivor, I felt I wanted to do something to keep 
the name alive. 

W okresie międzywojennym ponad jedna trzecia 
mieszkańców Lublina stanowili Żydzi, było ich prawie 43 
tysiące. Kwitło tu życie religijne i świeckie, promieniowało 
ono na inne ośrodki w kraju. Żydzi wnieśli wielki wkład w 
rozwój miasta, jego in f ras t rukturę i kul turę. Kres 
normalnemu życiu Żydów kładzie wybuch wojny we 
wrześniu 1939 roku. W marcu 1941 roku zostają zamknięci 
w getcie. Dla opisania gehenny tych ludzi, zbyt ubogi 
wydaje się być nasz język. Po wysiedleniach do obozów 
zagłady, przede wszystkim na Majdanek, zginęło ponad 40 
tysięcy Żydów lubelskich, w tej liczbie także chrześcijan 
żydowskiego pochodzenia. Niewielka ich liczbę uratowali 
Polacy, "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". 

Tragedia Żydów pod okupacja hitlerowska znajduje 
ciągle, i chyba długo jeszcze będzie znajdować oddźwięk w 
twórczości literackiej i artystycznej. Również w muzyce 
powstało szereg dziel, które są trwałym, przejmującym 
pomnikiem martyrologi Żydów. Do tych pomnikw eopki 
Holocaustu należy dzieło Noama Sheriffa (ur. 1935, w Tel A 
w iw ie) . Sh ie r i f f j es t au to rem l i cznych u t w o r ó w 
symfon icznych i kamera lnych, między innymi na 
odbywajacym się z okazji 3000 lecia Jerozolimy Liturgica 
Festival wykonany został jego utwór na 4 chóry, solistów i 
orkiestrę "Psalms of Jerusalem". 

O r a t o r i u m " M e c h a y e H a m e t i m " na o r k i e s t r ę 
symfoniczną, chór męski i chłopięcy oraz dwóch solistów 
(bas tenor) skomponowane jest do tekstów liturgicznych, 
adekwatnych do wydarzeń, którym poświęcone są 
poszcezgólne jego części. 

Tytuł oratorium wywodzi się z odmawianych codziennie 
w porannych modlitwach "Osiemnastu Błogosławieństw". 
Kilkakrotnie powtarza się w niej motyw ożywenia 
(wskrzeszania) zmarłych. Oratorium składa się z czterech 
części. 

Część pierwsza poświęcona jest życiu żydowskiemu w 
diasporze przed Holocaustem. Dają się tu słyszeć motywy 
modlitewne i ludowe. 

Część druga Holocaust — rozpoczyna się pogodną 
śpiewaną w jidisz pieśnią Marka Warszawskiego spoko 
jnej nauce małych dzieci w chederze, gdy nagle w jego 
zacisze zakrada się groza, rozpacz, marsz ku zagładzie i 
błagalna pieśnń "Szema Israel..." Z tą modlitwą na ustach 
Żydzi szli ku zagładzie. 

Część trzecia: Kaddisz i Izkor, poświęcona jest pamięći 
zamordowanych. I wreszcie, część czwarta: Powrót do 

MECHAYE HAMETIM 
(Wskrzeszenie zmarłych) 

Marian Fuks 

Dla uczczenia pamięci Żydów lubelskich, ofiar II wojny 
światowej — Państwowa Fi lharmonia im. Henryka 
Wieniawskiego w Lublinie, Państwowe Muzeum na 
Majdanku oraz Yad Vashem w Jerozolimie zorganizowały 
koncert, podczas którego wykonano po raz pierwszy w 
Polsce o r a t o r i u m w s p ó ł c z e s n e g o k o m p o z y t o r a 
izraelskiego — Noama Sheriffa — "Mechaye Hametim" 
(Wskrzeszenie zmarłych). Patronat nad tym koncertem 
objęli wojewoda lubelski i prezydent miasta Lublina. 

Żydzi lubelscy, od XV wieku przeżywali w tym mieście, 
mimo pewnych zawirowań i nieszczęść, chociażby w 
czasie wojen kozackich, lata rozkwitu. Tu była siedziba 
zarządu Sejmu Czterech Ziem (Waad Arba Aracot), tu 
rozwijała się kultura religijna i świecka. 

"I kept thinking about the problem and eventually when 
Poland became free of the Communists I decided I had to 
do something. 

"Mr Nowicky's visit was a blessing. I saw his 
advertisement and went to see him," she said. 

In 1994, Mrs Cukierman and her daughter Ester Csaky — 
who has been editing her memoirs — went for eight days to 
Poland. While in Lublin, they visited the castle where her 
brother and some 130 other young Jewish men had been 
incarcerated and had worked. 

She found there a memorial plaque with the names of all 
the prisoners who had been shot. Her brother's name had 
not been among them. 

She decided that this had to be corrected and while in 
Poland again made contact with Mr Nowicky and asked him 
to have her brother's name added to the plaque and to 
organise a memorial in what had been the cemetery at 
Gdansk. 

Mr Nowicky agreed to undertake the task and kept Mrs 
Cukierman informed about developments. 

"Finally in June 1995 we were again in Poland, this time to 
participate in the unveiling and dedication of the memorial 
to my parents and the Zajfsztajn family. 

Munish Izraelowitz, the oldest Jewish inhabitant in Lublin 
today, recited the memorial prayer at the dedication and 
Mrs Csaky recited the Kaddish. 

As a result of Mrs Cukierman's efforts and the 
construction of the memorial to her parents, other former 
residents now living in Israel have built a fence around the 
area ensuring its sanctity as a Jewish burial place remains 
intact. 
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MELBOURNE WOMAN ERECTS MEMORIAL 
TO FAMILY IN POLAND 

Victor Kleerekoper 

THE visit to Melbourne in 1992-93 by Polish lawyer 
Zbigniew Nowicky has ensured that the burial place of at 
least one family murdered by the Nazis in Glusk, Poland, 
will be remembered. 

At the time, Mr Nowicky, who was in Melbourne for 
personal reasons, advertised in The Jewish News offering 
to help former Polish residents recover property 
confiscated by the Nazis. 

For Dora-Necha Cukierman (nee Zajfsztajn) of Elwood, 
the visit gave her the opportunity to pursue a desire she 
had for 50 years to put up a memorial to her parents and 
others of her family. 

Mrs Cukierman is the only survivor of what was a very 
large, religious family, which for generations had been 
living in the city of Lublin. 

The family lived in the Ghetto in Lublin before the 
Germans liquidated it. 

Mrs Cukierman and her husband were able to live in the 
city for six months after that as Christians, before having to 
flee to the forest where they joined a Partisan group. 

On July 22, 1944, they were liberated by the Russians 
and returned to Lublin where their home became a refuge 
for survivors trying to return to their home towns. 

"One day a young man came through who had been in 
Glusk on Chaf Zayin Nissan 1942 when a group of 28 Jews 
from Lublin, my parents and sister included, were taken to 
the Jewish cemetery in Glusk where they were shot and 
buried," Mrs Cukierman said. 

"The man told us he was certain about the time and date 
because he had been ordered by the Germans to collect the 
clothing of the victims and bury them. 

"He also told me that the cemetery had been completely 
ploughed over and used as a grazing pasture for cattle. 

Twas upset and wanted to rush to Glusk to try and have 
a matzevah (tombstone) erected but my husband wouldn't 
let me go. 

"We knew that other people had tried to go there and had 
been killed. 

"Eventually we migrated to Israel where we spent five 
and a half years before settling in Melbourne," she said. 

Despite leaving Europe Mrs Cukierman always yearned 
to ensure that her family's name was somehow preserved. 

"My family name was Zajfsztajn, a name well known in 
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