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 20 יאר אין א נארמאלן לעבן פון א
 נארמאל פאלק האבן אפט נישט קיין
 שום באדייטונג. עס גייען אוועק יארן,
 וואס צייכעגען זיך נישט אויס מיט גרויי
 סע היסטארישע געשעענישן, איבערלע-

 בובגען און אויפטרייסלונגען.
 אבער די לעצטע 20 יאר זענען אדיין
 אין דער געשיכטע פון צאלרייכע פעלי
 קער אלס יארן אויסגעפילטע מיט געי
 וואלטיקע געשעענישן, בלוטיקע שלאכטן,
 אימבאשרייבלעכע טראגעדיעס, אומגלויבן
 און גהינום-לײדן. על אחת כמה וכמה
 קאן מען דאס זאגן וועגן יידישן פאלק.
 מיד זענען נישט די איינציקע, וועלכע
 האבן געליטן אין דער בארבארישער,
 אכזריותדיקער תקופה פון היטלעריזם.
 אויך אנדערע פעלקער האבן פארלוירן
 מיליאנען זין און טעכטער אין דער גרויי
 זאמער מלחמה מיט א ריקזיכטלאזן,
 טייוולאנישן שונא. אבער קיין שום פאלק,
 וואם איז געשטאנען אין קאמף מיטן
 היטלעריזם האט נישט באצאלט אזא טיי׳
 ערן פרייז, איז בישט אזוי אפגעגאנגען
 אין בלוט, איז נישט אזוי פארשניטן געי

 ווארן ווי דאס יידישע.
 די געשיכטע האט אבער אין אונדזער
 טראגעדיע ארייבגעווארפן א שיין פון
 ליכט און. נאציאנאלן גליק דורך דער
 אנטשטייאונג פון מדינת ישראל. אן דעם
 ליפט, אן דעם ביסל גליק ווער ווייסט צי
 מיה יידן, וואלטן געקענט לעבן אין דע ר
 נאדימלחמהדיקער וועלט. די קליינע
 מדינה האט אונדז אין פיל הינזיכטן
 רעהאבליטירט אין די אויגן פון די פעל-
 קעה וועלכע האבן אויף אונדז געקוקט
 ווי אויף באשעפענישן, וואט האבן נישט
 קיין עקזיסטענץיבארעכטיקונג אויף דער

 וועלט.
 די יונגע מדינה האט צעשטערט בנינים
 פון שקר, בלבולים, פאראורטיילן און
 פאלשע מיינונגען וועגן כאראקטער,
 אייגנשאפטן און פעאיקייטן פון יידישן
 פאלק. אין געציילטע יארן האבן מיר
 באוויזן, אז ווען מען גיט אונדז די מעג׳
 לעכקייט צו פירן א נארמאל לעבן, אט
 אונדזער שעפערישקייט, ארבעטסזאמקייט,
 איבערגעגעבקייט צום לאנה פיאנערי׳

 שער גייסט, אזוי גרויס און מעכטיק, אז
 ווונדער, פלאי פלאים ווערן געשאפן אין
 א לאנה וואס איז אין אלע הינזיכטן
 פארנאכלעסיקט און רואינירט געווארן

 במשך פון יארהונדערטעה
 איצט שטייען מיר פאר דער וועלט
 מיט אויסגעגלייכטע רוקנס, מיט א שטאל׳
 צך בליק, וואס דריקט אוים גליק און

 סאטיספאקציע.
 נאך סך הכל 15 יאר פון זעלבשטעגד
 דיקער עקזיסטענץ זענען מיר געווארן
 װעגײוײזער פאר צאלרייכע מדינות, אלי
 טע און יונגע, אויף אלע קאנטינענטן. מיר
 האבן וואס צו ״פארקויפן״ די יונגע מדיי
 נות. מיר דינען פאר זיי אלס ביישפיל
 אויף געביטן אין וועלכע מיר אליין זענען
 געווען פרעמדע ערשט נעכטן, אײערנעכי

 טן.
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 אבער טראץ אונדזערע גרויסע דער־
 גרייכונגען פילן מיר טאג־טעגלעך דעם
 גרויזאמען פארלוסט פון אייראפעאישן
 יידנטום, ספעציעל פון העכער 3 מיליא׳

 ניקן פוילישן יידנטום.
 דער דאזיקער מענטשןירעזערוװאר
 איז געווען דער אוצר פון יידישן פאלק.
 מיר פרייען זיך מיט יעדן ייה וועלכער
 קומט קיין ישראל. אבער זאל ביי דער
 געלעגנהייט געזאגט ווערן, אז דאס יידי׳
 שע פאלק האט פארלוירן די קרוץ מיטן
 חורבן פון פוילישן יידנטום און קיין
 אנדערער ישוב קאן דעם שוידערלעכן

 פארלוסט נישט פארטרעטן.
 איצט פילו מיר ווי נויטיק עס זענען
 פאר דער מדינה די הונדערטער טויזני
 טער פוילישע יידן, וועלכע וואלטן באי
 רייכערט דאס לאנד מיט נייע שטעט,
 דערפער, אונטערנעמונגען און קולטור׳

 אינסטיטוציעס אין ברייטסטן פארנעם.
 דעם דאזיקן פארלוסט, דעם דאזיקן
 חורבן זענען מיר נישט אימשטאנד אפילו
 כאטש טיילווייז צו פארקלענערן. אלני
 פאלס נישט אונדזער דור און נישט די
 נאענטסטע דורות, וועלכע וועלן קומען

 נאך אונה.

 עובדיה פעלד
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 ג. קורן

 לאחר חוובנה של לובלין היהודית
 עשרים שנה עברו מיום חורבנה של
 הקהילה היהודית בלובלין. כ־40 אלף
 יהודים נרצחה נשרפו או שנקברו חיים.
 למעלה מ־600 שנים התקיימה לובלין
 היהודית, תוססת ויוצרת. בעמל ויזע
 הקימו תושביה נכסים רבי־ערך, להנאתם
 ולהנאת שכניהם הלא־יהודים. ענקי רוח,
 הוגי דעות, רבנים, חוזים וסופרים רבי־
 תהילה יצרו נכסי רוח, שהשפעתם חרגה
 הרחק מגבולות פולין המדינה וחדרה
 לתפוצות הגולה בכל ארצות תבל. והנה
 עלתה עליה יד הכורת, יד ההרס ודר
 כליה של רשעות ורצח אכזריים ובמחי
 יד מחתה את כולה מעל פני האדמה

 לבלי השאיר לה שריד.

 ואם באת ללובלין אחרי כלות מעשי
 ההרס והטבח המושלם, אחרי שמ־
 הרסיה ומחריביה גורשו ממנה, ועברת
 דרך שער העיר העתיקה ברחוב גרוד־
 זקה לצפות אל פני העיר היהודית,
 והנה חרדה גדולה הרעידה את כל נימי
 נפשך. עיניך תרות ומחפשות את חד
 צותיה וסמטאותיה של שכונת היהד
 דים ואך שטח ריק לפניך, ריקנות וש-
 ממון מסביב. הרחובות כולם על בנ-
 יניהם נעלמו ואינם, כאילו לא היה
 כאן ישוב מעולם. לא הריסות אתה רואה
 ואף לא את אבני הכביש; שום שריד
 ממה שהיה, שום סימן חיים — מישור
 ריק מתגלה לעיניך. ולא רק משום
 שהווגדאלים, דוויי שנאה וצמאי הרס
 וחורבן, רצו לטשטש את עקבות מעשה
 ההרס שלהם — רצונם היה, כנראה,
 גם למחות כל זכר של ישוב יהודי
 במקום. זה ״הגזע העליוך שהתכונךל־
 שלטון של אלף שנים, התכוון גם לתקן
 את תולדות העבר, והפרופסורים המכורים
 שלהם זממו בוודאי מזימות פשע לכ־
 תיבת היסטוריה חדשה מלאה שקר וכזב
 של הארצות שנכבשו על ידיו בדם ואש.
 עיניך תרות בשטח והנה הן נתקלות
 ב״זאמק,, (טירה) שהוקם במחצית השניה
 של המאה ה־14 בימי המלך הפולני
 קאדימיר הגדול. שם התחיל להתרקם
 בימים הרחוקים האלה הישוב היהודי
 בלובלין תחת חסותו של המלך הגדול,
 שהניח יסוד איתן למלכות פולין. מלך
 זה, שראה תועלת רבה לפולין ביישוב
 יהודים, ריכז מסביב לטירה אומנים
 יהודים — ואולי היו הם הראשונים ב-
 פולין שעסקו במלאכת יד — שבעמל
 ידיהם הכינו ציוד ואספקה לארמון ה-
 מלך וצבאו. זה הרחוב זאמקובה שלמר־
 גלות הגבעה עליה בנויה הטירה. כעת
 עומדת היא, הטירה, שבימי כיבוש ה־
 נאצים שימשה מקום עינויים אכזריים
 לכל אלה שניסו להתקומם נגדם —
 }עומדת היא גלמודה ושוממה. מאות
 פולנים נאסרו, עונו ונרצחו שם, וצאצאי
 יהודי לובלין הראשונים, אשר היו בי־
 מים הקדומים משען כלכלי ובטחוני ל־
 מבצר של המלך הגדול, נשמדו. שילוב
 מקרים, שפולנים שהורעלו על ידי ארס
 השנאה הנאצית לא תפסו את משמ־

 עותם.

 ואם רוצה אתה להעלות בזכרונך
 את מראה׳ השכונה היהודית מלפני ה־
 הרס, הנך עוצם את עיניך,־ ולפני עיני
 רוך צפות ועולות תמונות מלפני שנים
 ספורות. הנך רואה את הרחובות שערא־
 קה, קראווייצקה, יטצ׳נה עוי ועוד

 כשהן סואנות ומלאות תנועה. הנך רואה
 המוני עמלים, שלוים ותמימי דרך, כ־
 שהם יוצאים בשעות המוקדמות של
 הבוקר לעבודתם, ילדי חן יהודיים ד
 ספריהם תחת זרועותיהם אצים רצים אל
 בתי האולפנא, אל בתי הספר וה״חדרם,/
 אזניך קולטות ממש את קולותיהם הר־
 כים הצוהלים והמהדהדים בחלל הרחובות
 והסמטאות. שומע אתה את חריקת
 תריסי הברזל של החנויות, את התג־
 רים על יד הדוכנים המכריזים על
 סחורותיהם, שעטת פרסות הסוסים מוש־
 כי עגלות עמוסות סחורה וקולות העג־
 לובים המאיצים בהם, את קול הלמות
 הפטישים של הפחחים, נסירת המשורים
 של הנגרים, אליהם מצטרף טרטור מכו־
 נות התפירה של החייטים־ והנה בוק־
 עים מאיזה חלון קולות ערבים של תל-
 מידים המשננים את תלמודם ועונים אח־

 רי קולו של הרבי.
 אך פתאום הנך פוקח את עיניך,
 ונדמה לך כאילו חלום חלמת בהקיץ
 המציאות המרה טופחת על פניך —
 ריקנות ודממת מוות מסביב... וגם לבך

 מתרוקן.
 הנך נושא את רגליך, משתרך בדרכך
 ותר אחרי איזה סימן כדי לאתר את
 מקום הבנינים שהיו ידועים לך ואהר־
 בים עליך. היכן המקום עליו היה בנוי
 בית הכנסת ההיסטורי של המהר״ם ו־
 המהרשי׳ל, שם היו שופכים את לבם
 יהודי לובלין, ודורות על דורות היו
 בוקעות ועולות משם תחינותיהם ות־
 פילותיהם לפדות ולגאולה ? היכן ה־
 מקום שעליו היה עומד בית ועד ארבע
 הארצות, זה בית המחוקק העליון שהיה
 קובע את דרכי השלטון האוטונומי דר
 פנימי ליהודי פולין ועיצב את חיי
 היהודים משך דורות? — הכל גז
 ונעלם בן לילה. היסטוריה שנכתבה בדם
 ויזע במשך מאות בשנים נמחקה ב־

 ידים אכזריות תוך זמן קצר, במהירות
 הבזק.

 בעינים פקוחות אינך רואה מאומה,
 אזניך אטומות ואינן קולטות כל הד
 מזה שהיה. השמש עולה על פני ה־
 שמים, צופה בעין זועמת על השממה.
 בקרניה הבוערות היא זורקת אור מסנ־
 וור על מערומי האדמה וחושפת לעין
 כל את ערוות הדבר שעוללו לה מהרסיה

 ומחריביה.
 בשברון לב עוזב אתה את מקום
 ההרס והחורבן של הדור האחרון לי־
 הודי לובלין וברגלים כושלות הנך ממשיך
 בדרכך אל חצר־המוות, שם מצאו מנו־
 חת עולמם דורות רבים של יהודי לוב-
 לין. רצונך לפקוד את קברי האבות
 ולשפוך עליהם את נפשך המלאה מרי־
 רות וצער לאין קץ, והנה גם זה נמנע
 ממך, ולמגנת לבך הנך רואה שזעמם
 וקצפם של הצוררים הגיעו גם עד הלום.
 גם המתים הודרכה מנוחתם. נקמתם
 הברברית של ״נושאי התרבות החדשה,׳
 הגרמנית לא חסה גם על שוכני עפר.
 כבוד המתים חולל בידי הטמאים. המ־
 צבות נעקרו ואינם. בית הקברות שדה

 נחרש. מעטה עשב ירוק כבר הספיק
 לכסותו, סוסים רועים שם ונער פולני
 קטן עם כלבו שומר עליהם. רק׳ האהל
 בנוי בטון שהוקם על קברו של הרב
 שפירא ז״ל, ראש ישיבת חכמי לובלין,
 נשאר בחלקו. לא הספיקו, כנראה, ל־
 הרסו עד היסוד. בטוחים היו הוונדא־
 לים של מחצית המאה העשרים בנצחו־
 נם השלם, מחו את עקבות החיים .ודד
 מתים מעל פני האדמה והתכוננו להקים
 עליה מאורות רוצחים לשלטון אלף שנים.

 אך ספיחי הדרדרים, שהנאצים זרעו
 על אדמת פולין, לא בוערו אז עוד כליל,
 גם אחרי שגורשו משם בחרפה. מסביב
 לאהל ההרוס למחצה, השריד היחידי
 בבית הקברות, רואה אתה כמה קברים
 רעננים, בהם מצאו מנוחתם יהודים ש־
 ניצלו מצפרני החיות הנאציות הטורפות
 ונפלו בידי אנשי כנופיות פולניות, ש־
 תורת השנאה והרצח הכתה שרשים עמד
 קים בלבם. גועשת סואנת אדמת פולין
 הרוויה דם נקי של מיליונים יהודים
 חפים מפשע, ובלבם של חניכי הנאצים
 גועשת לבת השנאה שמחפשת לה מפלט

 בחיקוי מעשיהם הנפשעים.

 הברים נכבדים
 להופעת העתון ״לובלינער שטימע,, קבלו נא את מיטב ברכותי
 הנני בטוח שהעתון יתקבל בשביעות רצון של כל הלובלינאים בארץ ובגולה.
 תברכנה הידים העוסקות בדבר

 שלכם
 ד״ר אברהם קרשמן

 השובע רעדאקציע!
 גיט איבער אלע חברים פון קאמיטעט .מײנע בעסטע וװנטשן צום

 דערשיינען פון דער צייטונג ״לובלינער שטימע״.
 מיט אכטונג

 משה קארן (טאשעמקא)
ד בושלאנ י י ט — ד ר ו פ ק נ א ר  פ

ינשטיץ  אפרים אי

 ם2־טעו יאו0אג שנעם אוגקום מן ״ויש! לובלין
 20 יאר זענען פארביי זינט עם זענען
 אומגעקומען און ליקווידירט געווארן די
 רעשטלעך פון יידישן געטא אין לובלין.
 א פופציק טויזנט קעפיקע קהילה איז
 געווען לובלין. איינגעווארצלט מיט דו־
 רותדיקע טראדיציעס אויף פוילישער
 ערד, איז זי געווען אן אומטיילבארער
 חלק פון דע ר גאנצער ארומיקער לאנד־
 שאפט, ווי, להבדיל, קלויסטער און בית־
 מדרש, קאטוילישער אוניווערסיטעט און
 ישיבת חכמי לובלין. פוילישע שפראך
 און יידיש מאמע־לשון, איינגעפונדעוועטע
 פויערים און יידן מיט לופט פרנסות,
 ״גלאס לובעלסקי,, און ״לובלינער טאג־
/ פוילישע רעאקציע און יידישער  בלאט,
 פארשריט, ״געזונטע מיעשטשאנעס,, און
 בלאסע יונגעלייט, פוילישער לבוש אין
 חסידישע זשופיצעס, קראקאווסקע,, פזשע־
 דמיעשטשע,, און ״אונטערן שלאם,, —
 דאם אלץ האט געלעבט זייט ביי זייט
 פיל הונדערטער יארן, זיך גאנץ אפט
 שווע ר באקעמפט, אבער דאך דערגענצט
 איינער דעם צווייטן און אויסגעזען ווי
 איין שטיק צוזאמענגעוואקסענע גאנצ־

 קייט. ביז עם איז געקומען די קאטאס־
 טראפע.

 פילפארביק איז געווען דאס יידישע
 געזעלשאפטלעכע לעבן אין לובלין. רייך
 אין אינסטיטוציעס און אין אונטערנע־
 מונגס־גייסט, פאלקס־שולן, תרבות־שולן,
 גימנאזיעס, קינדער־היימען, יתומים־הײ־
 זער, מושבי זקנים. האנטווערקער־שולן,
 און ארגאניזאציעס, פראפעםיאנעלע פאר־
 איינען, אקאדעמישע פארבאנדן, ספארט
 קלובן, סוחרילדפאראייגען, גמילות־חס־
 דיבדקאסעס, קרעדיט־אנשטאלטן, אינטע־
 ליגענטן־קלדב, געזונטהײטס־ארג&ניזא:־
 ציעס: ״טאד/ ״אזע,, שפיטאלן, פילאנר
 טראפישע אינסטיטוציעס * ספארט־קלובן,
 און אן א צאל גרעסערע און קלענערע
 שולן, בתי־מדרשים, חםידים־שטיבלעך
 און ישיבות, צווישן זיי די גרעםטע אין
 פוילן מאדערנע ישיבה, וואס איז בא־
 קאנט אונטערן נאמען ״ישיבת חכמי לוב־
 לין,/ געגרינדעט פון הרב שפירא ז״ל.

 אט דאס לובלין, וואס וועגן איר גרוי־
 סן אנטייל אין דער געשיכטע פון די

 פוילישע יידן זאגן עדות די צענדליקער
 מצבות פון די גדולי הדור פון יענער
 צייט, וואס זענען באגראבן אויפן אלטן
 בית־הקברות. דאס לובלין פון ר, שלום
 שכנא און מהרש״ל ביז הרב קליאצקין,
 פונעם אייזערנעם קאפ ביז הרב שפירא

 — דאס אלץ איז מער נישטא.

 לובלינער יידן זענען צעשפרייט איבער
 דער גאנצער וועלט. היינט טרעפן זיך
 אלע לובלינער יידן, מענער און פדויען,
 פון תל־אביב און פון גאנצן לאנה ווי
 איין גרויסע פאריתומטע משפחה — ביי
 דעם היינטיקן יזכור־אוונט. יעדער איי־
 נער וועט אויסווישן א טרער, דערמאנענ־

 דיק זיינע נאענטסטע און טייערסטע.

 מיר וועלן קיינמאל נישט פארגעסן
 אונדזער גרויסע טראגעדיע, וואס האט
 נישט קיין גלייכן אין דער געשיכטע. מיר
 וועלן שטענדיק געדענקען ווער עס האט
 אומגעבראכט אונדזערע פאמיליעס און
 אונדזער קהילה. אין אונדזערע הערצער
 וועט זיין שטענדיק אויסגעקריצט: ״זכור

 מה שעשה לך העמלק הגרמני־נאצי ן,,
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 רעדאקציע

 די תורה האבן מיר מקבל געווען ביים סיני,
 און אין לובלין האבן מיר זי אפגעגעבן.

 נישט די מתים לויבן גאט,
 די תורה איז געגעבן געווארן צום לעבן.

 און אזוי צוזאמען ווי מיר זיינען אלע באזאמען
 געשטאנען ביי מתךתורה,

 אזוי רדאר זיינען מיר אלע געשטארבן אין לובלין.

 דעם צעצווייגטן קאפ, די פרומע אויגן,
 דאס ציטערדיקע מויל פון א קליין יידיש קינד

 וועל איך איינווונדערן
 אין אזא פארכטיק מעשהלע.

 כ׳וועל פאר אים אויסשטערענען א יידישן הימל
 און אים זאגן אזוי:

 ס׳יידישע פאלק איז א פייערדיקע זון
 פון אנהויב, ביז אנהויב, ביז אנהויב.

 לערן זשע, יינגעלע, טייער יידיש יינגעלע,
 פון אנהויב, ביז אנהויב, ביז אנהויב.

 ס׳גאנצע אויסגעחלומטע פאלק
 איז ביים בארג סיני געשטאנען

 און מקבל געווען די תורה.
 געשטארבענע, לעבעדיקע, נאד נישט געבארענע.

 אלע יידישע נשמות האבן אפגעענטפערט:
 מיר וועלן הארכן און הערן.

 דו, דאם טרויעריקסטע יידישע יינגעלע פון אלע דורות,
 ביזט אויך ביים בארג סיני געשטאנען.

 דיינע נאזלעכער האבן געשמעקט
 דעם ראזשינקע־מאנדל פון יעדער ווארט אין דער תורה.

 ס׳איז געווען שבועות — יום טוב פון גרינס.
 האסט ווי א זינג־פויגל מיטגעזונגען:

 כ׳וועל הארכן און העדן, הערן און הארכן,
 פון אנהויב, ביז אנהויב, ביז אנהויב.

 יידיש יינגעלע, אנגעצייכנט איז דיין לעבן
 אויפן אויסגעשטערנטן יידישן הימל,

 האסט קיינמאל נישט געפעלט,
 האסט נישט געטארט פעלן.

 מ׳האט דיך אויסגעהאפט און אויסגעבעטן,
 אלעמאל ווען מיר זענען געווען, ביזטו אויך געווען.

 און ווען מיר זענען געווארן אויס,
 ביזטו מיט אונז נישט געווארן.

 און אזוי צוזאמען ווי מיר זענען אלע באזאמען
 געשטאנען ביי מתדתורה,

 אזוי וואר זענען מיר אלע געשטארבן אין לובלין.
 פון אומעטום זענען טייערע נשמות אנגעפלויגן,

 אויסגעלעבטע, יוטרגעשטארבענע,
 פארפייניקטע, אויף אלע פייערן אויסגעפרוווטע,

 נאד־נישט־געבאדענע,
 אלע געשטארבענע יידן, פון עלטער־זיידן אברהם אן,

 זיינען געווען אין לובלין ביים גרויסן חורבן.
 אלע וראם זיינען ביים בארג סיני, געשטאנען

 און מקבל געווען די תורה,
 האבן גענומען אויף זיך די הייליקע מיתות.

 מיר ווילן מיטשטארבן מיטן גאנצן פאלק
 מיר ווילן נאכאמאל״טויט ווערן,

 האבן די נשמות געיאמערט.
 די מאמע שרה, די מוטער רחל,

 מרים און דבורה הנביאה,
 זענען מיט תחינות און געזאנגען אויסגעגאנגען.

 משה רבינו וואס האט אזוי נישט געוואלט שטארבן,
 ווען זיין צייט איז געקומען

 איז נאכאמאל געשטארבן.
 און זיין ברודער אהרן,

 און דוד המלך
 ?וון דער רמב״ם, דער ווילנער גאון,

 דער מהר״ם און מד״רש״ל,
 דער חוזה און אברהמעלע אייגער.

 און מיט יעדער הייליקער נשמה
 רואם איז אויסגעגאנגען אין יסורים,

 זענען מיטגעשטארבן הונדערטער נשמות
 פון טייערע געשטארבענע יידן.

 און דו, געשמאק יינגעלע, ביזט דארטן אויך געווען.
 דו, אנגעצייכנטער אויף דעם אויסגעשטערנטן יידישן הימל,

 ביזט דארט אויך געווען און געשטארבן.
 זיס ווי א טויב האסטו געשטרעקט דיין האלדז

 און געזונגען מיט די אבות און די אמהות.
 פון אנהויב, ביז אנהויב, ביז אנהויב.

 פארמאך די אויגן, ליב יידיש יינגעלע,
 און דערמאן זיך ווי דער בעל־שם האט דיך איינגעוויגט

 אין זיינע ארעמס,
 ווען ס׳גאנצע אויסגעחלומטע פאלק

 איז אויסגעגאנגען אין די גאז״קאמערן פון לובלין.
 און איבער די גאזיקאמערן,

 און הייליקע געשטארבענע נשמות,
 האט זיך גערויכערט אן איינזאמער, א פארלאשענער סיני

 יינגעלע מיטן צעצווייגטן קאפ,
 פרומע אויגן און ציטערדיקן מויל,

 דאס ביזטו דאך געווען, די שטילע, קליינע, עלנטע,
 אפגעגעבענע תורה.

 ביזט געשטאנען אויפן סיני און געוויינט,
 אריינגעוויינט דיין געװײן אין א טויטער וועלט.

 פון אנהדיב, ביז אנהויב, ביז אנהויב.

 און אזוי האסטו געוויינט:
 די תורה האבן מיר מקבל געווען ביים סיני,

 און אין לובלין האבן מיר זי אפגעגעבן.
 נישט די מתים לויבן גאט.

 די תורה איז געגעבן געווארן צום לעבן.



 נחם? בלומענטאל

״ ן י ל ב ו  ״כרםח ל
 אז מען זאגט נוסח לובלין — אן געבדזב־
ד אולף גאר דער י  פיסלעך — ווייסט יעדער י
ינט. לובלין האט זיך  וועלט, וואס מען מי
נדערטער יארן קובה שם  באך צוריק מיט הו
ט אירע  געווען מיט אירע לומדים, ישיבות, מי
יגער. , און איר לעבבסישטי  סוגיות אין לערנען
ן ווידער יערער צייט האט לובלי י  אין דער נ
ט פון י יפמערקזאמקי  געוואנדן אויף זיך די או
י יפשטעלן א בייע מא ידנטום דורכן או  וועלט־י
 דערבע ישיבה — אין א פראכטפולן בבין
דישע גאסן, י  ביי אייבער פון די באלעבטסטע י
ישט ערגעץ אין א פארווארפעבעם עק (אויך  נ
 דאס האט א באדייטובג!) — וווהין עס האבן
 געשטראמט יוגבטלעכע מכל הארצות העולם.
 און צוליבן אייבפירן — דורבן ראשיהישיבה,
, ,  הרב מאיר שפירא ז״ל — דעם ״דף יומי
י  איז ווידער געווארפן געווארן א געדאבק אי
דישער וועלט פון אובדזער י  בער גאר דער י

 שטאט — לובלין.

 דאם איז באר איין צד פון אובדזער לעבן,
גיעזן —  איין געביט, וואס איז בוגע דעם רעלי
 אין ברייטערן זיבען פון ווארט — יידן. אבער
 געבן דעם האט ״נוסח־־לובליך׳ געפובען זיין
 אויסדרוק אין משך פון לאבגע יארן אויך אין
׳ ט י נדזערע מ  דעם וועלטלעכן לעבן פון או
קט זיך אויס אין דעם  שטעטלער. דאס דרי
דן אין לובלין י  הארטבעקיקן קאמף, וואם י
ן זייערע אויסערלעכע  האבן געפירט קעג
 און איבערלעכע שובאים פארן רעכט צו לעבן
 אין דער שטאט און פאר די לעבבסירעכט

.( ,  פון גאבצן פאלק (״קיום האומה,

ייטסטע יארן פון דעם פיבצטערן ו  פון די ו
 מיטלאלטער ביז די ביייעסטע צייטן פון
יפגעקלערטן כלומרשט הומאביזם האט מען  או
 דעם דאזיקן קאמף געפירט און פארשיידעבע
יקער קאמף אבגעבומען,  פארמען האט דער דאז
תן פון / השתדלו עס׳ צי  אבגעהויבן פון די ״פעטי
 די פבי פון דער קהלה — צי פון ברייטערע
דישע קערפערשאפטן (״ועד ארבע ארצות״) י  י
קע י תד  און עבדיקנדיק מיט קאבקרעטע, ממשו
׳ ע סג י דן איז או י , וואס י יען  קאמפן צי שלעגערי
יסערלעכע שובאים צוזא  קומען צו פירן קעגן או
ט די איבעריקע בירגער פון שטאט,  מען מי
ישט יידן, און קעגן איבערלעכע שונאים  נ

 בלויז מיט די אייגעבע כוחות.

׳ אר גן אין משך פון י י  אזוי האט זיך עס געצו
נדזער באזעצן  הובדערטער, פון אבהויב פון או
 זיך אין לובלין (14יטער יארהובדערט ? ווער
ם׳ י ) ביז צום או  קאן דאם געבוי פעסטשטעלן

ועלטימלחמה. וייטער ו  ברוך פון דער צו
 האט דאם מיטלאלטער געקעבט דעם אויכד
דן — י ן י ״ פון שילער קעג  דרוק ״טומולטן
 באטראכט האבן דאם די פוילישע הערשער —
 ווי א מין אומשולדיקן שפיל פון קיבדער,
 ולאס דארפן זיך *ביםל באך די שווערע
ס א ד ך ו  לימודים אין דער שול ״אויסלעבן״ א
י זעבען  נישט פארווערט — ווייל אויב דערבי
דישע גע״ י ן געווארן, י ידן צעשלאג  אביסל י
 שעפטן צעראבירט געווארן, טא וועמען האט
י  דאס געארט ? — האבן מיר דאס זעלבע אי
 בערגעלעבט אין צוואבציקסטן יארהובדערט,
 אין די לעצטע יא ר פאר דער מלחמה, ווען
ט די גריבע קער״ מי ילישע ״אקאדעמי  פו
 בעבדלעך אין די לאצן און גראבע שטעקבם
 אין די העבט, האבן געפירט א ״באיקאטר
צט דורך זייער ן די יידן, געשי ע״ קעג  אקצי
 אבטיסעמיטישן רעקטאר פון דער לובליבער
ילישער אוביווערסיטעט, ד׳יר קרושיבסקי.  קאטו

 אין אלע די פאלן איז דער ייד — בישט
 געקוקט אויף אלץ — ביי זיך בישט געפאלן ן
דיקט זיך, ווי אזוי באר ער האט גע״ י  פארטי
עי  קאבט, געהאט אבדות, אבער פארט ג
יבערפלאך פון לעבן. בן אויף דער או לי  נ
בי  ביז סיאיז געקומען די צייט, ווען בוסה לו
דן י  לין האט באקומען א בייעם טייטש און י
ט ...געבדזב׳ יבן מי  האבן אים אבגעהויבן שרי

 פיסלעך...
ענע יארן. אויב  געשען איז דאס באך אין י
ץ טעות בישט, באבוצט זיך מיט  כ׳האב קי

 דעם אויםדרוק אײבער פון די ערשטע, דער
העברעאישעד דיכטער, יצחק כצבלסון דישי י  י
בן אין די יארן  איו זייבע כתבים, געשרי
 1944—1942, קודם אין געטא ווארשע און
׳ י  שפעטער אין לאגער וויטעל (פראנקרייך), אי
קט געווארן  דער ער איז פון דארט אפגעשי

ױ^ שו י ץ או  קי
יקן אויסדרוק קאן מען אויך ם דאז נ  און ד
זכוריבוך באך  געפיבען אין א הייבטיקן י
ב געווארן אין יעבע  א שטעטל, רואם איז הדו

 יאה.

 רואם באדייט דעי נוסח לובלין ?
 בוסח לובלין — אין בייעם ״מאדערבעם״
יט, אז א געוויסע ארטשאפט איז  זין באדי
 אומגעבראכט געווארן על פי בוסה לובלין.
 דאם רעדט זיך שוין בישט וועגן א סוגיה
יפי  אין לערבען ן בישט וועגן אן אופן פון או
 פירן זיך, באר וועגן א מעטאד פון אומברעב׳
 גען מענטשן (יידן) אויפן ביליקסטן, עקאבא׳
 מישסטן אופן, ד. ה. מען זאל אויסמיידן
וידערשטאבד פון זייער זייט, אי ן ו  יעדן מי
 די אייגעבע הוצאות ביים אדורכפירן פון דער
 אקציע זאלן באטרעפן ווי אמווייביקסטן, און
 זאל באך אפילו ברעבגען רווחים, גרויסע רוו-
 חים. און אזוי ווי דער שטאב, וואס האט
ע פון אויסראטן די  אנגעפירט מיט דער אקצי
דן האט זיך געפובען די גאבצע י ילישע י  פו
 צייט (זיבט באוועמבער 1939) אין לובלין, ־
 דא געמאבט אויספארשובגען אין משך פון
, און  יארן, ווי אזוי די ארבעט אדורכצופירן
 לובלין טאקע אליין, איז געווען א שטאט,
 וואס האט געדארפט די ערשטע ווערן יודעב׳
 ריין — איז פארשטעבדלעך, פארוואס יידן

 האבן דאם אלץ אבגערופן ״בוסח לובלין״.
ן איז נעמלעך שויו אין מערץ—אפריל  לובלי
יסגעזידלט געווארן, און אומגעבראכט  1942 או
ילאגער בעלזשעץ, באכדעם טן י  געווארן אין טו
דן קודם י  ווי מען האט מיט די לובליבער י
ציעס״ פון אויסזידלען  אדורכגעפירט ״רעפעטי

ר באעבטער סביבה. ע  זיי אין ד

רחכמה ו  ווייל דאם איז געווען דער ראשי
 פון דעם שטאב, וואס האט אבגעפירט מים
דן אין פוילן, — גערופן האט י  אויסראטן די י
 ער זיך אפיציעל און צוגלייך פארשטעלט, א
ן אין וואס י ייטיקער זאל בישט פארשטי  ז
 עס האבדלט זיך ,,אייבזאץ רײבי
 הארד״, אדער ״אקציאן דײנהארד״ — בישט

 לאזן דעם יידן רוען אפילו קיין רגע בישט.
 כסדר בייע גזירות, הסדר געשלעפט אים אויף
 ארבעט, כסדר געהייסן אים וואגלען — פון
 איין גאם אויף דער צווייטער, פון איין ישוב
ד איז כסדר י  אין צווייטן — אזוי אז דער י
 געווען טרוד, בע ובד און גרייט צו דעם,
יטשן האבן גערופן ״אויסזידלובג״.  רואם די די
ידלט א יסגעז  פון אבהויב האט מען טאקע או
דישן ישוב אויף אן אידערן ארט און די י  י
 יידן טאקע זעבען געבליבן לעבן. מיט דער
יפגעבויט טאקע אין  צייט אבער האט מען או
׳ ט י  דער באעבטסטער סביבה פון לובלין טו
דישע העבט!, —און י ט י  לאגערן און טאקע מי
ע׳ סג י דן ווייטער ״או י  דעמאלט האט מען די י
ץ געי ו ידלט״ — צו וואס די יידן זעבען ש  ז
ך ט י ו  ווען צוגעווויבט — אבער דאם מאל אין ט
ס׳ י דן האט באך דער או י . ביי די י  לאגערן
״ געהאט זיין פריערדיקן ידלען  דדוק ״אױסז
פארט ^אריבער אויף אן אבדער  באדייט, מ׳
 ארט אויף ארבעט, אויף לעבן אין בעסערע
יטשן  באדיבגובגען, — און דאס האבן די די
 בקול רם אפן געזאגט און געפרעדיקט.
 ביי זיי אליין, אבער האט שוין דער דאזיקער
ידן — געהייסן  אויסדרוק — בסתר פאר די י
מעך, קו קצו רי  אויסזידלען ״אויף בישט מער צו
יטשן דאקומעבט,  ווי דאם זאגט זיך אין א די

 וואם געפיבט זיך אין אובדזערע העבט.

 און לובלין איז געווען די ערשטע שטאט,
ן בייע  וראם האט אדורכגעמאכט אזא מי
ס׳ י  ״אויסזידלובג״, בעת וועלכער מ׳האט ארו
ידן און זיי אויף  געפירט א דרייסיק טויזבט י
׳ ע מג  א מיאוםן און היבטערליסטיקן אופן או

 בראכט.
ט דער פראטאקאל פון  עם האט זיך אפגעהי
 דער זיצובג פון יודעבראט אין לובלין, אין

קע געסלעך מי ך שלאכו מים די ^רו ע  ד

ער י  וועלכן עם רעדט זיך, ווי אזוי פארשטי
י ד נ בעד מו יטשער מאכט גיבן אי ץ דער די  פ
 לעד ~־ בישט שריפטלעך, עס זאל גישט
ץ שריפטלעכער דאקומענט, א באי  בלייבן קי
לד! — א פארארדע־  ווייז וועגן אייגעבער שו
ן דאס  נונג, די יידן פון לובלין, זאלן פארלאז
 געטא, וואם איז עבג און ביישט באקוועם, און
 זאלן אריבערפארן אויף ארבעט און בעסערע
דן האבן אין דעם גע- י  באדיבגובגען. און י

יער לעבן. י  גלויבט. דאם האט זיי געקאסט ז
יבט דער  וועגן אט דעם גירוש לובלין שרי
׳ ץ אזוי גערו  דערמאבטער אויבן דיכטער א
: ״ימי הפסח של שבת ״ טל י  פעבעם ״פבקם ו
 תש״ב, לובלין, זאת הקהילה הגדולה והקדו-
 שה זה מאות בשבים, לובלין העתיקה, פומ־
דיתא זו, בהרדעה דארעא דפולץ, לובלין  פו

 כלתה, אפסה, תמה.
 הרגו בה מטף ועד זקן, מאשה ועד עולל,
עות  אמות וילדים בבטנם. הגיעו אלינו השמו
 טלפוביות, שולחו רצים, יהודים, בהורות מיש״
 ראל עם ביירות של גויים להודע — אוי לבו,
! ידעבו את כל הפרטים, ה- ו את הכל  ידענ
/ יהודי לובלין בהבקו באולמי ,  גויים הביאום

..״  החניקה בבלזשיץ.
 דער מחבר האט זיך דעמאלט געפובען אין
 ווארשע און זיר וועגן דעם דערוווסט, פון
ידישן אובטערערד, וואם האט געשיקט  דעם י
דישע מיידלעך, מיט ארישע י ן י ץ לובלי י  ק
 פאפירן — אייבע פון זיי איז געווען חווקה
, וואם איז געקומען אין לובלין בעת  פאלמאן
-  דער אקציע און באוויזן אפילו כאפן א שמו
 עט מיט אייביקע באקאבטע יידן, צווישן זיי
 האט זיך געפובען די פרוי דאבזשיבסקא, די
ץ אדוים פון זכ-  איבעריקע בעמען זעבען שו
 רון — און זיי האבן געבראכט די ידיעה
ידערשטעבד׳ ו  קיין ווארשע, אין געטא, צו די ו

 לער.
 איבטערעסאבט ,שפעטער מיט בעדך א האלב
 יאר — יולי 1942 — איז אויף דעם זעלבן
 אופן — בוסח לובלין, פארביכטעט געווארן
 ״דאס גרעםטע געטא אויף דער װעלט״ ־
יטשע  ווארשע גופא. ווידער זעבען געקומען די
וידער גערעדט  אפיצירן אין יודעבראט און ו
 וועגן אן אויסזידלובג און ווידער באפוילן, ווי
 אזוי דאם דארף צוגיין... און ווידער האט
 דער גרעסטער טייל יידן אין דעם געגלויבט
 און געלאזט זיך אויסזידלען... ווייל זיי האבן
 דאך בישט געוווסט געבוי, וואם ס׳איז פארגע-
ט די לובליבער יידן, זיי האבן אויד  קומען מי
 בישט געלייעבט דעם פראטאקאל פון דער זי-

ג פון לובליבער יודעבראט ! 1 נ  צו
יטשן — איז דאם שוין ן ביי די די  דאקעג
ץ ו  געווען א זאך פון דערפארובג. זיי האבן ש
 גוט געוווסט, וואם צו טון, ווי אזוי זיך
 אויפפירן. טאקע די לובליבער עס-עם־לײט
 זעבען געקומען קייין ווארשע אדורכצופירן
 די אקציע, צו וועלכער זיי זעבען געווען גוט
 צוגעגרייט* געקעבט גוט דעם בוסחילובלץ.
דן פון יעדן שטעטל, י ן פאר די י  דאקעג
 און אויך פון דער גרויסער שטאט ווארשע,
 איז דער לעצטער גירוש געקומען פלוצים,
 אומגעריכט און מען האט ביש ט געוווסט, וואם
׳ דן זעבען דאך געווען פאר י  דאס מייבט. די י
ץ די געטאס, אפגעשביטן אייבער  שפארט א
 פון צווייטן. און עם איז בישט געווען, ווער
,  עס זאל זיי אויפקלערן און באוווסטמאכן
 וואם דא קומט פאר. ביז די טויערן פון די
יקאמערן האט דאם רוב יידן בישט יגע-  גאז
 וווסט, וואם ס׳דערווארט זיי. און דאם איז
 געווען זייער אומגליק ? דאם אומגליק פון
דן פון י  פוילישן יידבטום, ווי אויך פון די י
 אבדערע לעבדער, וואם האבן באך ביז דער
ץ אובגארן!) בישט ידן א  העלפט 1944 (די י
ר ע ג א ל ך ט ױ  געוווסט, וואם דאם מייבט א ט

! לן י ץ פו  א
 ערשט באכן גרויסן גירוש ווארשע, בעת
יהובדערט  וועלכן ס־זעבען אומגעקומען א דרי

 (סוף אויף זייט 5)
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 לובלין - ווי אדרי זי איז געבריבז אין מיין זבדרן
 איך בין גיישט געבוירן געווארן אין לובי
- ישט געווען דארט א תו  לין, איך בין אויך נ
יט  שב. אבער מיין געזעלשאפטלעכע טעטיקי
ך געפירט אהין פון צייט  אין פוילן, האט מי
 צו צייט. פון יעדן באזוך דארט זעבען גע־
ד איינדרוקן, וואס זעבען אויפ־  בליבן ביי מי
ד ביים באזור פון אנדערע  געקומען ביי מי
 פוילישע שטעט. איך האב בישט בדעה זיך
 אפצושטעלן אויף דער שטאט לובלין אלם
 גאנצע און וויל שענקען די פאר שורות
נע דעריבערונגען וועגן דעם יידיש ן י אד מי  נ

 לובלין.

עי  מיין ערשטער באזוך אין לובלין איז ג
 ווען אין 1928, ווען איך בין געקומען פון
 א״י, כדי צו פארשטארקן די ארבעט פון דער
דן א״י און פון דער ע פארן ארבעטנ י י  ל

 פועלי-ציון — צ. ם.־פארטיי.

 איך דערמאן זיך גוט, ווען איך בין דאס
ץ לובלין. סיהאט  ערשטע מאל געקומען קי
 זיך מיר אויסגעדוכט, אז איך בין אין א
ידישער שטאט, טראץ דעם, וואם די שטאט  י
דישע באפעל- י ישט י  האט געהאט א גרויסע נ
 קערונג. גייענדיק אין די גאסן, אויפן ריבעק,
ד יידן און *ע־ א  האב איך געזען כמעט נ
 הערט נאד יידיש. ס׳איז געפאלן אין די אויגן
ד  די רייגקייט אין די גאסן און אין די געשענ
 טן, אין קעגנזאץ צו אנדערע שטעט אין
נג. ידישער ב$פעלקערו ט א גרויסער י  פוילן מי
 אמת, אויך די גאסן אין לובלין זענען געווען
ט יידן, ווי אין יענע, אבער אן דעם  פול מי
דערע  רעש און געפילדער, ווי אין די אנ
יגן צו זיך עסקנים  שטעט. לובלין האט געצו
 און געזעלשאפטלעכע טוער, ווייל דא האט
ט אן איבטעליגענטן ן זיך געטראפן מי  —מע
שן עולם, ביי לעק- נטערעסאנטן ײדי  און אי
, ביי געזעל*  ציעם און ביי פארזאמלונגען
 שאפטלעכע אקציעם און אויך ביי פריוואטע

 צוזאמענקונפטן.

 לובלין האט זיך פאררעכנט לויט מיין זכרון,
 צו די ווייגיקע שטעט, אין וועלכע, בעת
ד געהאט אויך אן  מיין יעדן באזוך, האב אי
 אינטערעם זיך צו טרעפן מיט חברים און
ױ ע ינט אין פריוואטע היימען, פאר א פ  פרי
 זענלעכן שמועם. בישט שטענדיק האב איך
 זיך באגעגנט, ביי די שמועסן, דוקא באר מיט
 יענע, וואס זענען מיר געווען נאענט אידע-
 אלאגיש און פארטייאיש. אפט זענען אנ־
דענע נד געווען פערזאנען פון פארשי ועז  ו
ישט געשטערט  ריכטונגען. אבער דאם האט נ
 בכלל, צו פארברענגען צייט — באך א פאר-
 זאמלונג, אדער באך א לעקציע בעתן פרייען,
נטימען שמועם ארומרעדן אלגע- , אי  חברישן
ידישן לעבן, נע פראבלעמען פון דעם י י  מי
 אדער אפילו פאראנענע פאליטישע, אדער
. ם האט זיך גע*  אידעאלאגישע קעגנזאצן
דישע סביבה י  פילט, אז די געזעלשאפטלעכע י
, טראץ דער גאנצער פארביסנקייט ן בלי לו ' ן  אי
 אינעם פאליטישן קאמף אין פ1ילן, איז א
ידישער אינטעליגענץ, וואס האט  סביבה פון י
 אן ערנסטן זאכלעכן אינטערעם צו די פראב־
ידישן לעבן בכלל און וואם  לעמען פון י
ט דער זוכעניש פובעם וועג פאר  לעבט מי
. ביי  דער פארענטפערובג פון די פראבלעמען
נגען האט געקאנט באטראכטן גו נ  די באדי
נער ציוגיסט אין פריוואטע גע־ י  אן אלגעמי
ידישן פאלק מיט ן פון י  שפרעכן לעבנספראג
וניסט-סאציאליסט און בונדיסטן האבן  א צי
,  זיך מתוכה געווען מיט צױגיסטךסאציאליםטן
דישע און אל- י ו י ו  ריין זאכלעד און אביעקטי

, אן רוגזה ינע ארבעטער-פראבלעמען  געמי
 און אן פערזעבלעכער פארביסנקייט.

- נ  לובלין האט זיך גערע^-ט צו די פעסטו
 גען פון ,,בונד״ אין פוילן — אבער אין דער
דישע געזעל- י יט איז געווען די י  גלייכער צי
נעם עצם באנעם וניסטיש אי יט צי  שאפטלעכקי
דישן פאלק. י ן פון דעם י אג פי  פון די לעבגס-
 דער איינפלום פונעם ציוביסטישן געדאנק
ב ידישן ישו  איז געווען גרויס אויף דעם י
 אין לובלין, טראץ דעם, וואם די וואלן צום
 שטאטראט, אדער קהלה האבן באוויזן, אז
, האט באקומען פיל שטימען,  דער ״בונד׳
 אדער אויך, אז די אגודה איז ארוים פון די
ק גרויסער  וואלן מיט א פארהעלטנישמעסי
 צאל מאבדאטן. אויף דעם אויסגאנג פון די
 וואלן האבן געווירקט פארשידעבע זייטיקע
ישט דער פלאץ דא זיך  מאמענטן. — סיאיז נ
 אפצוישטעלן אויף זיי׳ — וואם האבן גורם
, ווי זיי זענען  געווען די וואל-רעזולטאטן
 ארויסגעקומען. אבער דער פאקט האט נישט
דישע מאסע, אויפ- י ינפלוסט לגמרי די י  באאי
נערן איר אויפריכ-  צוגעבן, אדער צו פארמי
נג צו זייער הא&ע- ו נטימע באצי  טיקע און אי
 נובג און גלויבן אין דער פארווירקלעכונג

 פון ציוניזם.

ג פון דעם דאר- נ ינשטעלו  די דאזיקע אי
דישן ישוב איז געקומען צום אוים־ י  טיקן י
ג צו עליה, איבעם  דרוק, סיי אינעם דראנ
 פארנעם מיט וועלכן דער חלוצישער גע-
ם האבן בא-  דאנק און די חלוצישע מעשי
ידישע יוגנט, איבעם דורשט פאר  הערשט די י
דישן וויסן, די ״תרבות״-שולן און אין דער י  י
 ברייטער טאג-טעגלעכער ארבעט, וואם איז
 אבגעפירט געווארן אין ציוגיסטישן גייסט
ווי- יליקונג און דער אקטי  און אין דער באטי
ניסטישע פאנדן, די אלגע־ ו  טעט פאר די צי

 מייגע און פון ארבעטבדן א״י.

ו געשיכטיע ע ד יואפיט? אין ד י  א ו

 לובלין האט איר וויכטיקן און רייכן פרק
ידישן פאלק בכלל  אין דער געשיכטע פונעם י
 און פון דעם פוילישן יידבטום בפרט. דער
ידישער ישוב אין לובלין פארעכנט זיך צו  י
 איינעם פון די עלטסטע אין פוילן. אבער
גט זיין בכבודיקע ישט נאר אין דעם לי  נ
ידישער ישוב. ער האט יט אלם י ונדערקי  באז
יכנט ראשיהדכל מיט זיין וועג,  זיך אויסגעצי
ט זיין שאפונג. דא זעבען אלע דורות  מי
; די ד ו מ י  געווען וויכטיקע אנשטאלטן פאר ל
 ״ישיבת חכמי לובלין״ האט געווירקט ביז
 צום אויסברוך פון דער צווייטער וועלט-מל-

 חמה.
 דא זענען אויפגעקומען די מקורות פונעם
ידישער אויטאבאמיע פון דעם  געדאנק פון י
דישן פאלק אין די גלות-לע:דער. מיט י  י
 קנאפע 400 יאר צוריק האט אבגעהויבן צו
 באראטן און צו ווירקן אין לובלין דער
/ דער ״ועד ארבע הארצות״,  ״ײידישער םײם׳
 וואס האט אפילו א באשטימטע ציייט פאר-
דישע ישובים אין 5 לעבדער — י  טדעטן י
 ביז ליטע האט זיך אפגעטיילט. אין דעם
דישע י  ועד זענען געווען פארטראטן די י
 ישובים אין קליין און גרויס-פוילן, אין וראי
 לין, אין רוטעגיע און אין גאליציע. אין די
, באראטן  שפעטערע יארן האט דער ״םײם,
 אויך אין יאראסלאוו, דער גאליצישער שטאט,
 וואס ליגט ביים טייך סאן. דער ״ועד ארבע

 הארצות״ איז געווען אין יענער צייט פאר
דישער באפעלקערובג אין די דערמאבטע י  דער י
 לענדער, ווו ס׳האט פאקטיש געלעבט דער
ידישן פאלק, די העכם-  גרויסער רוב פונעם י
דישן לעבן. זייגע י  טע אינסטאבץ אין דעם י
ן לעבן האבן פאר- גיעז  באשלוסן וועגן רעלי
יט, דישע געזעלשאפטלעכקי י  פליכטעט די י
 גלייך אזוי ווי באשלוסן אין וועלטלעכע
ידישן  פראגן, בכלל אין אלע פראגן פון דעם י
 לעבן. צו די פרושים פון דעם ״ועד ארבע
 הארצות״ האבן זיך צוגעהערט אפילו די

ידן אין דייטשלאבד.  י
 אבער גראד אזוי, ווי אין דער נייער צייט,
 האבן זיך ארויסגעוויזן פאר אילוזאריש אלע
ינד יט פון או  ״חלומות״ וועגן דער מעגלעכקי
דישע י יטאנאמען לעבן פון י  שטעלן אן או
ודלענדער, אזוי האט אויך  מאסן אין די גלו
 נישט אויסגעהאלטן דער פרווו אין יענע
 צייטן — דער ״ועד ארבע הארצות״. ער האט
 עקזיסטירט ארום 200 יאר, אבער ער איז
 ליקווידירט געווארן, וויייל די מאכט-ארגאנען
וייטע- ט זיין ו  האבן נישט מסכים געווען מי

 רער עקזיסטענץ.

ם ר  א בו?ט א

ג נ ו װ א מ פ ױ א ך פ א ו מ ע  אין ד

 לובלין פארנעמט ליידער אויך א בולטן
ס- י  פלאץ אין דער געשיכטע פון דער מאםךאו
ידישן פאלק אין אייראפע ג פון דעם י נ  מארדו
יטשן און זייערע העלפער אויפן  דורך די די
יט פון דער צווייטער  ארט, אין דער צי
 וועלט-מלחמה. שוין אין 1940 האבן די
 דייטשן דערקלערט, אז לובלין און די סביבה
 אדום וועט פארוואנדלט ווערן כאילו אין א
יטאנאמען קרייז און האבן אים דישן או י  י
 אנגערופן ״דער ײדישער רעזערװאט״. דא
ידן  וועלן לעבן — האבן זיי געטענהט — י
יטאנאמער פארוואלטובג  פריי אונטער או או
, אונטער דעם דעק-  און האבן אנגעהויבן
 מאנטל פון דער לאזונג, איבערצופירן אהער
. צוערשט זענען ע געגנטן דענ  יידן פון פארשי
, פון י ידן פון טשעכאסלאוואקי  געקומען די י
דן פון אנדערע י  רוסלאנד און אויך פוילישע י
 געגנטן, די ערשטע וואם זענען געקומען
 אין ״רעזערװאט״ האבן ליידער געגלויבט
נגען און האבן יטשע דערקלערו  אין די די
זירן פון ט דעם ארגאני  ערנםט געמײבט מי
דישע לעבן דארט. באלד אבער האבן י  דאם י
גט ווי געוואלטיק עם איז י  זיי' זיך איבערצי
 געווען זייער טעות. אנשטאט ארבעטכרפלעצער
 זענען אויסגעבויט געווארן ארום לובלין קרע-
- . אין דער סבי  מאטאריעס און גאז-קאמערן
יפגעשטעלט געווארן  בה אדום לובלין זענען או
, פון וועלכע  א רייע קאנצענטראציע-לאגערן
: בעלזשעץ, ן ע נ ע  די אמייסטן באקאנטע ז

 מאידאנעק, טראווניקי, פאניאטאוו.

 ״פסח 1942 האט זיך אבגעהויבן די ליקווי־
 דירונג פון די יידן אין ״גוװערבאמעבט״. די
 ערשטע זענען געווען די לובלינער יידן און
 באלד דערנאך אלע פון לובלינער קרייז. מען
 האט זיי ארויסגעפירט קיין בעלזשעץ און
 דארט האט מען זיי דערמארדעט אין די ניי
ילט דער -קאמערך, דערצי  ׳&ױסגעבױטע גאז
-  באריכט פון דעם ״ײדישן נאציאנאלן קאמי
, וואם האט געווירקט אין פוילן אין ,  טעט,
ד צוגעשיקט גע-  אונטעדגרונט, וואס איז מי

 ווארן קיין לאבדאן, ווו איך בין געווען טעטיק
 בעת דער מלחמה, אין באמען פון דער הס-

 תדרות און דעם א״י־דיקן ״ועד הצלה״.
ידיש בלוט און הייליקן עפר פון ט י  מי
ת, זענען אנגעזאפט די וועלדער ו נ ידישע קרי  י
 אין דער סביבה פון לובלין. א חוץ די נא-
 מענלאזע מאםךקברים — און וועגן פיל קב-
 רים, האבן מיר אפילו נישט קיין ידיעות,
ץ די ילדן אלן נען זיך — איז פ  ווו זיי געפי
 לובלין כמעט י-ארנישט געבליבן. די פאר
 צענדליקער יידן, וואס לעבן באך הייבט אין
ישט קיין שאטן פון  לובלין, זענען אפילו נ

ידישן ישוב דארט.  דעם אמאליקן י
ינט צו טאג ילטע יידן, וואס לעבן הי  געצי
גען אויפ־ נ ו ג  אין לובלין מאכן נאך אנשטרענ
 צוהאלטן א יידיש לעבן. זאל דאם אפגעשאצט
ישט זייער שולד נען עם. נ  ווערן ווי זיי פארדי
, ווי גרוים און ונגען  איז עם, וואם די באמי
ישט גע-  מיט וועלכער מסירות, זיי זאלן נ
ט ווערן, זענען נישט בכוה אויפצוהאלטן  מאכ
ידיש לעבן. לובלין, וואם האט גע-  דארט א י
 שפילט אזא גרויסע ראל אין דער געשיכטע
 פון פיילישן יידבטום, אין פראצעם פון זיין
ינט נג — עקזיסטירט הי  קאמף און זיין שאפו
ישט מער עקזיסטירן.  נישט מער און וועט נ
 אונדזער הייליקער מענטשלעכער און נא-
 ציאנ^לער חוב איז צו טאן, וואם מיר קאבען
ידישן לובלין, פון  טאן, אז דער זכר פונעם י
ישט אפגעמעקט  די קרבנות פון אומקום זאל נ
 ווערן — אונדזער חוב איז, אז דער אנדענק
 זאל בלייבן הייליק פאר די קומענדיקע דורות.
 גראד אזוי ווי דער קאמף און דאם שאפן
ר ק ע ידישן ישוב אין לובלין איז ג  פון דעם י
 מען אמבולטסטן צום אויםדרוק אין דער גע-
יט פון קאמף און אין שטרעבן פון ינזאמקי  מי
 גאבצן פוילישן יידנטום, אזוי דארף די פאר-
ט ברענ^ען י גענהי  אייביקונג פון דער פארגאנ
 צום אויסדרוק דעם זכר פון גאנצן פוילישן
 יידנטום, וואם האט געקעמפט, געליטן און
 געשאפן במשך פון דורות אויף דער פוילישער

 ערד.

 ״נוסח לובלין״
 (סוף פון זייט 4,

יזנט יידן — צען מאל אזויפיל, וויפל ביים  טו
ן! — זענען די רעשטלעך יידן,  גירוש לובלי
 וואס זענען געבליבן לעבן, געפאלן אויפן
 געדאנק פון ״נוםודלובלין״. ערשט דעמאלט
ן איז געווען א  האבן זיי באגריפן, אז לובלי
 פארשטופע, אן עקספערימענט, וואם נאכן
 געלינגען, האט מען אים געקאנט אנוועבדן
 אויך אין אנדערע מקומות, גרעסערע, ווו די
דן איז גע- י ד פון י ידערשטאנ ו  מורא פאר א ו
זיקע פון אן אויםזיד-  ווען גרעסער און די רי

 לובג געפערלעכער.
יטשע דאקומענטן קאנען  אויפן סמך פון די
 מיר הייבט שטודירן די ראל פון לובלין אין
יטש־נאציסטישער פאליטיק און טאק-  דער די
גען די יידן אין אייראפע.  טיק פון אומברענ
, וואס  אין די דאזיקע געהייימע דאקומענטן
גען צו אונדז נאך דער מפלה  זענען דערגאנ
 פון היטלערן, רעדט זיר וועגן אלץ קלאר
ידן פון דעמאלט  אןו דייטלעך. פאר דעם י
 איז דאס אבער געווען א סוד, א סוד פאר-
 שלאסן אויף זיבן שלעסער, און פארן אנט-
ט זיין  פלעקן דעם סוד האט ער באצאלט מי

 לעבן.
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 וואס איז עס פארט אזוינס, וואס ס׳שמידט צו זיך מיין בליק,
 אוי, קויט און קויט און גראטעס און צעבראכענער שטיין,

 מיין ארעם פאלק — דיין עבר וואם איז פול געוויין
 פלאצט פון יעדן שטיין ארויס ווי פון א האלדז דערשטיקט.

 געסלעך שמוץ, געשטאנק און קלעפיקייט — גענוג,
 גענוג געזען דעם פיין! איד וויל

 דא פון די געסלעך ארויס... נאר שטיל
 רופט א קול ווי א טויבךשטים: צוריק!

 א, אלט־לובלין! אנטלויף איך דען פון דיר? דו יאגסט מיך נאך
 און אין מיין צימער הער איך באך דיין בראה

 דורות ווייטיק, שאבד און פיין.

 צי קען איך דען אנטלויפן? אז אין מיין בלוט •
 ברומט דער ניגון דער זעלביקער, דאס ליד

 וואם פולט דיינע געסלעך אן מיט אזא פארכטיקן געוויין!
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 ווי אן איבערגעקערט אינגעווייה ראפיק שוין אין בראנד
 ליגסטו; געטא יידישער צופיסנס פון לובלין.

 ״פארשטאט קראקעװער״ ווייס נישט וואס מיט דיר צו טון,
 איז אזוי פיל ארעמקייט נאך דא אין גאנצן לאנד?

 ביסטן איינגע:ייט אויף פלייצע אירער — א לאטע פון דער שאנה
 א קיךצײכן לאז זי טראגן פון דיין שווארץ גזר״דין.

 ווונדעדלעך, ווי אומעטום גייט אויך דא אויף דער באגין,
 נאר איבער דיר פירן וואלקנס אייביק א שווארצן בר״מינן.

 מעגסטו שוין דורכגיין היינט דעם ברייטן ײדךטויער
 נאר דיר איז ליב נאך אלץ דער פארשפארטער טרויער,

 א דערמאנונג בלייבט ער אייביק, א פאראכטונג פארן פיינט.

 אויף יאטעטשנע גאס איז אייביק ווי צו נעילה,
 דער מהרש״ל־שולס קליינע פענצטער ווי אויגן ביי א תפילה

 צום הימל אויפגעהויבן בעטנדיק פארוויינט.
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 סע פירן אלץ נאך בוידן אין דער ײדךגאם פון לענדער פיר געקומען
 אויף די גאסן האבן מיך פרנסים אזוי טרויעריקלעך עמפאנגען,

 און סע גייט דער שמועס וועגן פדױךשבוײם, מע האט יידן ווו געפאנגעז
 און סע גייט דער שמועס איבער גזירות וואס לויערן און קומען.

 ס׳איז אזש קראנק מיין קאפ. כ׳האב אזויפיל צער ערשט דא פארנומען,
 איז עמעץ נאך א באלבירער אין דער נאענט געגאנגען,

 משה מונטאלמו וועט א רפואה מיר דערלאנגען,
 ס׳איז פון ווייטיק פארטריקנט מיר דער גומען.

 אי! אלט לובלין! ס׳וועלי זיך נאך יארן אזוי ציען דיינע געשפענסטער,
 און כאטש ערגעץ זינגט שוין דא ארויס א ראדיא פון א פענצטער
 א פלאכן טאנגא און סע זשומען איבער דיר ארך אעראפלאנען —

 וועט אייביק אין דער שקיעה פאר געניטן אויער
 זיך טראגן פון אונטער יארךלאסט ס׳געװײן פון דורות טרויער

 און יענע טונקעלע שרעק נישט פון דאנען.
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/  א פרימארגן אין ביתרמדרשל פון ״חוזה מלובלין,
 א בעקער שטייט ביים עמוד און יאגט שנעל־שנעל צו מנין.

 בעלי־מלאכות און סוחרימלעך, וואס יאגן זיך צו א קנין...
 ווו לויפסטו, הארץ מיינם, פון דאנען — וווהין?

 דיך יאגט די ווירקלעכקייט, און ס׳איז דיר ליבער דער רואין.
 פון אונטער חורבות זעסטו אט די אלע הייליקע געשטאלטן,

 און די ווינקלען דא אין איטלעכן זענען זיי באהאלטן,
 און דאס ברומען זייערם — ווי א טויב אזוי נאגנדיק דין!

 סיהאט אפגעדאוונט דאס געזינדל קרעמערס. זיי זענען שוין פארשווונדן
 און א פלאם אזא האט פלוצים העל זיך אנגעצונדן,

 אזא פארכטיקע, אזא איבערמענטשלעכע פרייד דא, —

 דער חוזה מלובלין און די הייליקע חבריא,
 און סע גליט דער פלאם פון די תלמידים די געטרייע

 אט באלד הערסטו דאס קול פון ״ײד הקדוש׳/ דיין גרויסן זייד!.
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 ווו איז די זון פאראן? איז ערגעץ דא א שטראל
 פאר אלע קעלערן פייכטע, וואס זענען דא פארבליבן?

 יינגע ארבעטער זינגען פון פרילינג און פון ליבן.
 נאך דער ״כל נדרי״ וויינט ארויס פון ״אינטערנאציא&ל׳/

 און סע גייט נאך אלץ אדום געבויגן דער מהרש״ל,
 ער האט נאר וואם דעם עולם פון די געסלעך פארטריבן,

 ווי דער פסוק זאגט: ״גײ מיין פאלק אין די שטיבן.
 ווארט ביז דער צארן מיידט דעם פיינטס אנפאל״.

 און אלע גלאקן קלינגען אויס דעם זעלביקן באטייט.
 פון אלע עקן שטראמען פארכטיק פרומע לייט —

 באלד וועט א יידס גוף זיך קארטשען אין די פלאמען.

 הער, הער, דער ווינט אין נאענטן הויף:
 אן עלילודדם חלילה, אדער א ״שילער-געלויף,/

 אדער גאר זיי ביידע צוזאמען...
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 וואלאכן טרויעריקע פון אלטײידישע כלײזמרים,
 נאך נאגט אין הארץ ביז געוויין דער טרויעריקער ניגון;

 הונדערט יארן שוין אנטשוויגן און דאך נאך נישט אנטשוויגן —
 פון יעדן שפאלט, פון יעדער וואנט צו הערן איצטער קלאר אים.

 א, פאעט פון יענער צייט! איך גיי אום ביי דיין ארעם
 פון פארלאנגען ווילד גענאגט, פון ווייטיקן באזיגן,

 נאר פון די געסלעך דא פירן אונדז די שטיגן
 צום ווייטן, אומבאקאנטן טורעם.

 א, וועמען דען דעם צער פארטרויען, די ליבשאפט צו פארהיטן?
 ס׳זענען אזוי אומעטיק דיינע שטילינקע פיוטים

 און ם׳איז פול אין זיי דער דעמער און די שטערן.

 א הארץ פארליבכדאנטוישטס, אין בלעטער פון סידורים,
 פארטוישט אויף תחינוררקינות, א, יסורים

 דיכטערישע, באפייכט מיט תפילהדיקע טרערן — —
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 מהרש״ל-שול
 עס איז אומעטום זיין גייסט פאראן פארכטיק פרום בצניעות

 און די שטראפרייד זיינע-צום רמ״א פאר לערנען גאר חקירה.
 ״אײדער אזא אהבה איז שוין גלייכער דאך מיראה״ —

 די זוךליכט זײט זיך דא אדורך ווי דורך צוגעלענטע וויעס.

 איך בין אליין אצינה נאר א גערויש ווי א וויקלען פון רציעות.
 די שכינה האט געשיידט זיך מיט דער וועלט, זיך אויסגעוויילט איר דירה

 דאס שארכן עס אין דער הייך די ווייסע פליגלען אירע
 און זויגט דא פון דער שטילקייט טיף איר חיות.
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 ד־ר אלחנן האראחיץ

? ן י ל ב ו ט איו ל ב ע ל ע ן ג ב א  וויפל ״דן ה
 אין לובלין האבן געלעבט א סך מער
 יידן, ווי מען האט פארעפנטלעכט אויפן יסוד

 פון אפיציעלע סטאטיסטישע אנגאבן.
 בישט באר אין די צייטן, ווען מען האט
 דורכגעפירט ציילובגען פון דער באפעלקע־
/ האבן  דונג, כדי צו בעמען ״קאגדשטײער׳
 א סד יידן — און אויך בישטײידן — זיך

 אויסבאהאלטן פון די אפיציעלע ציילונגען.
 בדרך כלל האבן יידן בישט ליב געהאט,
 אז מען זאל זיי ציילן. מען האט דאס *ע-
 פרוווט דערקלערן מיט אן אלטן פחד פאר אן
 עין הרע, גזירות און מגיפות. און דעריבער
 דארף מען מיט רעזערוו, און פארדאכט
 באטראכטן אלע פארעפבטלעכטע סטאטיסטי־
 שע אנגאבן בבוגע דער צאל יידן אין לובלין.
 עם זעבען טאקע פאר־אן פארשידעבע אפיציע־
 לע סטאטיסטישע אבגאבן בבוגע דער צאל
 יידן אין לובלין. בעת די באפעלקערובגם־צײ־
 לובגען אין פוילן האבן מלוכדדבאאמטע גע
 פלעגט צוזאמעברעכעבען די צאל אייבווויבער
יד  לויט דער ״פרזשיבאלעזשבאשטש״: א י
 האט געמעגט געבוירן ווערן און אפלעבן זיין
 גאבץ לעבן אין לובלין, אבער אויב ער האט
 בישט געעבדערט זיין ״פרזשיבאלעזשבאשטש״
 און זיין פאטער, אדער זיידע איז געווען
 ״פרזשיבאלעזשבי״ (געהערט אפיציעל) צו אן
 אנדערע גמיבע אדער שטאט, — איז ער געי
 ווארן באטראכט ווי אן אייבווויבער פון יעבער
 גמיבע. אזוי האבן אין לובלין געלעבט א סד
 יידן, וועלכע זעבען געווען אפיציעל ״פרזשײ
 באלעזשבי״ צו אבדערע גמיבעס, בעיקר צו
 קלעבערע שטעט און שטעטלעך פון דער

 לובליבער גובערביעמואיעוואדשאפט.
 פון דער אבדערער זייט האבן אין ווארשע

 און אין אבדערע שטעט געלעבט א סך לוב״
 ליבער יידן, רואם זעבען געווען ״פרזשיבא׳

 לעזשבי״ צו לובלין.
 בעבטער צום אמת — אבער אויך בישט אין
 גאבצן געבוי — זעבען געווען די פאליציי־
 אבגאבן באכדעם ווי עם איז אייבגעפירט גע־
 ווארן די מעלדובג״שיטה: יעדער אייבער,
 וראם האט באר איבערבעכטיקט אין לובלין,
״ ל ט ע צ ױ ח ל ע מ  האט געדארפט אויספילן א ״
 פאר דער פאליציי אין שטאטישן מאגיס־

 טראט.
 אויפן יסוד פון די דאזיקע מעלדע־צעטלען
 האט דער לובליבער מאגיסטראט געמאכט
 יערלעכע און אויך הודשלעכע בילאבסן פון

 דער אייבווויבעריבאוועגובג.
 דער שרייבער פון די דאזיקע שורות האט
 מיט איבער דרייסיק יאר צוריק, פאר זיין
ך פאראיבטערע־  עולה זיין קיין ארץײשראל, ד
 סירט אויך מיט די ״בױלעטיבי רוכו לודבאש־
, און קאבסטאבטירט,  טשי מיאסטא לובליבא,
 אז שוין דעם 1״טן אקטאבער 1930 איז די
 צאל יידן, וועלכע האבן פאקטיש געלעבט
-  אין לובלין — לויט די אפיציעלע סטאטיסטי
 שע אבגאבן פון לובליבער מאגיסטראט, וואס
 האט אויך געבומען שטייערן פון זיי -

 דערגאבגען צו 46 טויזנט און 60 נפשות.
 עס איז אבער קיין שום ספק בישט פאראן,
 אז די פאקטישע צאל יידן איז געווען גרע•
ידן האבן אויסגע־  סער, ווייל בישט אלע י
ט ציײצעטלעך/ מי  פילט די אפיציעלע ״פאלי
 וועלכע עס האט זיך באבוצט דער לובליבער

 מאגיסטראט.
 לויט די אפיציעלע ציפערן פון לובליבער
 מאגיסטראט איז די צאל יידן אין לובלין

גן אין די יארן צווישן די צוויי וועלט־  געשטי
 מלחמות דורכשביטלעך כמעט מיט טויזבט
 בפשות יערלעך. דאס איז געווען בישט באר
 א באטירלעכער צווווקס, באר אויך א רעזול־
ידן פון קלייבע  טאט דערפון, וואס מער י
 שטעטלעך ארום לובלין זעבען געקומען
 ווויבען אין לובלין, ווי לובליבער יידן האבן

 אויסגעוואבדערט פון לובלין.
 דעריבער קאן מען קאבסטאבטידן, אז די
 צאל יידן, וואס האבן פאקטיש געלעבט אין
 לובלין אין יאר 1939, איז דערגאבגען צו

 55 טויזבט און מער.

 לויט סטאטיסטישע אבגאבן פון פארשידעבע
ידן אין לוב־  אפיציעלע מקורות איז די צאל י

: ען ו  לין געו
 פראצענט
 אין יאר צאל יידן פון דער
 1550 — 840 גא נצעד

נג  1602 — 2000 באפעלקערו
2<66 — 1775 

49.6096 — 4321 — 1787 
49.2196 — 6224 — 1824 
50.3096— 6795 — 1827 
55.4090 — 8588 — 1856 
 1857 — 8747 —ג56.00$
57.0096 — 10413 — 1862 
57.3696 — 11300 — 1863 
55.9096 — 11810 — 1868 
55.9096 — 12245 — 1871 
47.6096 — 18496 — 1883 
50.9096 — 23586 — 1897 
49.6096 — 27857 — 1899 
50.6096 — 33370 — 1910 
39.5796 — 37337 — 1921 
39.3596 — 41560 — 1925 
38.7296 — 42694 — 1926 
38.5896 — 43300 — 1927 
38.2690 — 44130 — 1928 
38.2696 — 46060 — 1930 
38.7096 — 55000 — 1939 

 צפורה ויסלפיש-דסקל

 לי קבר
 כזה איו

 שח לי חבר
 בארשת פנים רציניות:

 חודש אלול הגיע,
 ועלי, על קבר אמי לעלות.

 חרש הקשבתי לדבריו,
 הרהורים אפפוני.

 מחשבותי נדדו למרחב
 לאמי, לכל יקירי הביאוני.

 איה קבר אמי?
 זה שעל אדמה הקטן,

 חלקה השווה לכל איש,
 משכן כבוד־לעצמותיו הניתן?

 לעלות למקום הזה הקדוש
 פרח עליו להניח!

 פנים בעפר לכבוש,
 דומם להתיחד לשיח.

 לי קיר כזה אין,
 גם יום יציאת נשמה לא ידוע,

 לדעת זאת לי מנין,
 כשנשמותיהם מהם הוציאו

 בשיטה הזועקת לשמים
 ללא למה? ומדוע?

 בגזים הנקום וגופיהם לאש
 הכבשנים נזרקו ללא מצור.

 הנוגש בכל זדונות השטן השתמש,
 סביב אש זו רקד, מנצחונותיו שיכור.

 או אמי! אוי יקירי! או אבי יקירי!
 דרך אלפי מילין, מחשבתי אליכם נודדת.

 את קברכם המשותף יוצרת בדמיוני,
 עם כל ישותכם מתיחדת.

 איך וואלט שווערן: כ׳בין געווען שוין ווען מיט הונדערט יאר צוריק,
 ווייל ס׳איז אזוי באקאנט מיר אלץ דער ווייטיקלעכער גליק,
 וראם רוישט ווי אלטער וויין אין אן אונטערערדישן קעלטער.

 כ׳האב מיט אלע דורות דא געלעבט, וואם זענען שוין פארגאנען;
 ס׳איז אלץ דא אלט יארהונדערטער שוין גארנישט צום דערמאנען

 נאר מיין זעל איז עלטער, עלטער, עלטער
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 אונטן דארט וווינט דער בית הקברות־שמש, א כאטקעלע ווי קליין!
 און אינעווייניק ליגט אונטער א פערענע אן ציך דער קברוודמאן קראנק<

 ס׳האט דער ביוױהקברות־טויער קײן מת נישט אנגעקוקט שוין לאנג
 און א פרוטה פון א גאסט שוין לאנגע טעג נישט אנגעזען.

 ליגט ער, הוסט ער. ער האט א ״מעבר יבק״ אין ספרים״שענקל שטיין.
 ער וואלט די קברים ווייזן פאר א קליין געשאנק,

 נאד מאך, אז ס׳זענען זיינע פיס שוין בלא, געשוואלן קראנק,
 און באווייז כאטש מיט א נס אויפן בארג צו גיין.

 שיקט ער מיט זיין אייניקל, א יינגעלע דרייצן יאר שוין אלט:
 ער ווייס פון מהר״ם, ר׳ שכנא און מהרש״ל

 און אלע קדושיכדקברים — א פירער אין דער נויט!

 ער ווייס אויך די ״פרנםים־שורה״־קלאר און פלינק צו ווייזן
 און געדענקט דעם זיידנס אלע דאטע־גרייזן —

 ״ר, ייד, גיט אויף א שטיקל ברויט!,,
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 אלטער בית-החיים
 א, דורות פיין אין בארג פארקוועטשט — א שפיציקער געשוויר,

 פון בלוט און אייטער הארט, אלט ביודעלמין אין לובלין!
 ס׳לייגט דער פרילינג פלאסטערלעך, גרעזעלעך פון גרין,

 נאר דער געשוויר ווערט הארטער נאך — אט זיצט ער שוין ביי מיר

 בין איך ווילד פון וויי, פארבלאנדזש איך צו א טיר,
 אפטייק. די אפטייקערין אין ווייסן אנגעטין,

 שמינקט די ליפן און ברומט א וואלץ פון ווין.
 ״ס׳װעט פאגאדע זיין?״ — א ראנדעווו ביי איר!

 — אוודאי גאסט א טוריסט. האב איך וואם געזען?
 דאם הויז פון ווינצענטי פאל וואס שטייט שוין דא זייט ווען,

 דעם ״טויער קראקעװער״ פון גאר א ווייטן דור?

 פון יארהונדערטער א שטאט! נאר ס׳איז פרילינג אין לובלין.
 די אפטייקערין ברומט א וואלץ פון ווין

 און גלייכט אין שפיגעלע זיך די בלאנדע האר —
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 קריסטלעכע אלט-שטאט

 יארהונדערטער דרימלען ביי די טראטוארן,
 זיי טרינקען וויין און זענען פול מיט סוד,

 אלכעמיע? טייוול צונויפגעפארט מיט גאט.
 און די הערצער האלטן אין איין גארן.

 אין די אויגן — חכמה פון גענארן:
 — דער שטערן זאגט: טויט איז אויף דיין טראט.

 — כ׳צאפ װײן פון וואנט און שיכור כ׳ווער ווי לוט...
 אין אלע ווינקלען לויערן געפארן.

 וויין, מיין לירע! פון סטרונעם רינט מיט דעמער,
 פארשייטקייט רייסט זיך: נעם מיך, נעם מיך,

 ״איין מערכען אויס אלטער צייט פארגעסך...

 דאךזשואן טראגט זיין ליבסטע דורך א פענצטער,
 פיסטוילרקנאל, יאגן רייטערס אין געשפענסטער.

 וויין, מיין לירע! טויט איז די פרינצעסן! לובלין 1937.
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׳ ד ל  אדיו. מנחם חאקאלאלן* פ

ר ד< א \ פ 7 נ ע מ ו נ א מ ־ ס ג נ ו ק > ב ״ א ר א  ב<ת לובלק — א פ
ק ע ג א ד ״ * מ ש ו ד  מיט אייניקע יאר צ וריק האט דער ק

 מחבר פון דעם ארטיקל געווארפן א
 געדאנק: אויפשטעלן א מאנומענטאלן
 בגין צום אנדענק פון די קדושי לוב-

 לין און מיידאנעק.
 דער דאזיקער געדאנק וועגן אויפ״
 שטעלן א ביודלובלין איז נישט מער
 קיין ״סוד כמוס״ פאר אױםדערװײלטע
 יחידים. דער דאזיקער פלאן איז אהמר
 צאליקע מאל באהאנדלט געווארן אויף

 לובלינער פערזעבלעכקייטן פון חוץ ל־
 ארץ, וועלכע האבן באזוכט ישראל אין
 פארשידענע אבגעלעגנהייטן. דער דאזי־
 קער געדאנק האט ביי אלעמען ארויס״
 גערופן די טיפסטע פארשטענדעניש און
 התלהבות. אייניקע לובליגער האבן אפילו
 אויסגעדריקט זייער גרייטקייט צו געבן

 דזערע לאנדסלייט אין ישראל און חוץ
 לארץ.

 מיט בויען דעם ״בית לובלין״ אין
 ישראל ווילן מיר אויפשטעלן א מצבה
 פאר דור דורות, כדי צו פאראייביקן
 דעם אנדענק פון לובלינער יידנטום און
 דער סביבה, וואם איז פארביכטעט גע~

 דעם גרויסן גייסטיקן און קולטורעלן
 לעבן פון דעם 50 טויזבט קעפיקן ישוב.
 צי געדענקט איר מייגע פרייבט דעם
 זאל אין דער ישיבה ״חכמי לובלין״ מיט
 דער מיניאטורער קונסט״רעקאנסטרוק״

 ציע פון בית המקדש?
 אץ דער ריכטונג גייט אובדזער גע״

 דאנק, אויב מיר וועלן אים קענען 1
 פארווירקלעכן. מיר ווילן, אז דער ״בית
 לובלין״ זאל אנטהאלטן מיניאטור״מאדעלן
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 די זיצונגען פון צעבטראל קאמיטעט
 פון ארגון יוצאי לובלין אין ישראל און
 איז אױך זוכה געווען באטראכט צו
 ווערן דורך די פארשטייער פון די לאני
 דסמאנשאפטן אין חוץ לארץ. הגם די
 פרטים פון דעם פלאן זעבען ביז איצט
 באך נישט פאדעפבטלעכט געווארו, איז
 ער באקאבט אין אלגעמייבע ישטריכן
 אובדזערע לאנדסמאנשאפטן אין די פאר״
 אייניקטע שטאטן, קאנאדע, דרוכדאמע״
 ריקע, פראבקרייך און אנדערע לענדער.
 אין פארגאנגענעם יאר איז דער פלאן
 וועגן אויפשטעלן א בית־־לובלין אין יש״
 ראל ארומגערעדט געווארן מיט א רייע

 אן ערנסטע פינאנסיעלע באשטייערונג,
 כדי צו פארווירקלעכן דעם דאזיקן פלאן.

^ ג נ ע ה פ ^ 

 פון די פינאנסיעלע מיטלען
 די טעכניש״פאכמענישע זייט פון ביתי
 לובלין איז באך נישט אויסגעארבעט
 געווארן אץ אלע פרטים. דאס איז אן
 ענין פאר ארכיטעקטן און איגזשינערן.
 עם איז קלאר, אז דער פארנעם פון
 ״בית לובלין״ איז אפהענגיק פון די
 מאטעריעלע מיטלען, וועלכע עס וועט
 געלינגען צו מאביליזירן צווישן אוב*

 ווארן אויף אן אכזריותדיקן אופן אין
 די יארן 1939—1945 און פאר אלע קדושי
 מיידאנעק, וראם זענען אומגעקומען אין

 דעם פארניכטונגס־לאגער.
 מיר זאגן: אויב שוין א ״בית לוב*
 לין״ זאל דאם זיין א פרעכטיקער בנין,
 א מוסטערהאפטע אנדענק״מצבה, מיט
 וועלכער מיר אלע זאלן קענען זיין שטאלץ.
 דער דאזיקער מאנומעבט דארף ארומר
 נע,מען אלע היסטארישע ווערטן, וואס
 זעבען פארבונדן מיטן לובליבער ײדנ״
 טום און זיין פארגאנגעבהייט. ער דארף
 זיין אן אפשפיגלובג פון אלע מוסדות,
 ארגאניזאציעס, געזעלשאפטן און פון

 פון דער ישיבת ״חכמי לובלין״ און די
 בארימטע בתי הכבסת פון מרש״ל,
 מהר״ם און אבדערע. פון שולן, פילאנ״
 טראפישע מוסדות, בית העלמין א. א. וו.
 ״בית לובלין״ דארף אנטהאלטן א
 יזכור״זאל מיט מארמאריווענט, אויף
 וועלכע עם וועלן זיין אויסגעקריצט די
 בעמען פון די טייערע עלטערן, שוועסטער
 און ברידעה קינדער און באענטע משי
 פחדרמיטגלידער, וועלכע זעבען אומגע״
 קומען. מיר ווילן, אז דער ״בית לובלין״
 זאל זיין א טרעף־פונקט פאר אלע אוב*
 דזערע לאנדסלייט פון לאבד און אוים־
 לאנה א צענטער פאר קולטורעלער און
 געזעלשאפטלעכער טעטיקייט, אן ארט
 פון וועלכן עס וועט קומען חילף פאר

 נויטבאדערפטיקע.

 אם תרצו...

 דער געדאנה איז לויט אובדזער מיי״ :
 נונג א רעאליסטישער און מיר זענען
 איבעדצייגט, אז ער וועט געפינען א
 ווארעמען אפקלאנג ביי טויזנטער לוב״
 לינער אין דע ר גאנצער וועלט. אלע

 ווילן דאס, אלע אן אויסנאם זענען איי ]י
 בערצייגט, אז אזא מאנומענט צו פאר״
 אייביקן אונדזערע קדושים דארף גע״
 שאפן ווערן אין ישראל. אנדערע לאנדם״
 מאנשאפטן אין ישראל האבן דאם שוין
 געטאן אויף פארשידענע אופנים. זיי
 האבן געפונען די מיטלען צו פאראיי״

 ביקן די קדושים פון זייערע קהילות.
 מיר זענען איבערצייגט, אז מיט ב״
 שותפותדיקע כוחות וועלן מיר קאנען
 צוטרעטן צו דער פארווירקלעכונג פון
 דעם פלאן. מיר גלויבן, אז ס׳וועלן זיך
 געפינען נדבנים מיט פינאנסיעלע ג,עג״
 לעכקייטן און מיט א ווארעם הארץ, וואם
 וועלן העלפן אויפשטעלן דעם בית לוב״
 לין. די פארווירקלעכונג פון דעם פלאן
 ליגט אין אונדזערע הענט. ליבע פריינט,
 אויב איר וועט וועלן וועט אנטשטיין

 אין ישראל א ״בית לובלין״.
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 פיל קלעבערע לאבדסמאבשאפטן דא אין
דיארק, האבן במשך פון לאבגע יארן י  נ
 געבויט, אדער געהאלפן בויען קולטורעלע
 און געזעלשאפטלעכע איבסטיטוציעס, גע*
 שאפן אן אייגעבע סביבה, אדום וועלכער זיי

 האבן זיך קאבצעבטרירט.

 טויזנט לובלינער 7—8

ן ניו-יארק  אי

ן א מ ס א ר פ ג י ל י  פ
ד י  וואם הערט זיך ביי די לובלינער אין נ

 יארק?
 די פראגע קלינגט אפשר א ביסל מאדגע
ת א באגעגעניש פון צוויי חברים, וועל* ע  נ
ך יעדן טאג אין דער זעלבער  כע טרעפן ד
 שטאט. די פראגע איז אבער אבסאלוט
 ריכטיק, ווען זי ווערט געשטעלט פון
 מענטשן פון איין זייט אקעאן, צו זייערע
 נאענטע און באקאבטע ווייט איבער ימים

 און לעבדער.
 אין משך פון פיל יארן האט זיך דאס
ם ת אדק גרופירט א רי י  לובלינער לעבן אין נ
. דאם האט דערפידט דענע פאדבאגדן  פאדשי
י אייבטיילונג פון די לאנדסלייט אין ע  צו ד
 פארשידעבע ארגאביזאציעם. אבער, ווי פאר*
 שידן דער פראגראם פון איין ארגאביזאציע
 זאל נישט זיין פון דער צווייטער, האבן
: ל  זיי אלע געהאט איין געדאנק און צי
 אנהאלטן צ תיש ן זיך א קאבטאקט און פלעגן
, זכרונות פון דער היים־  די סענטימענטן

 שטאט לובלין.
 אבער אין גאבג פון די יארן, האט זיך
 דער לאגדסמאן באדייטגד געעידערט. דער
 שארפער קאנטראסט צווישן דער קלייבער
 שטאט לובלין, ווו דער לאבדסמאן איז גע*
 בוירן געווארן און אמעריקע, דעם בייעם
,  לאגד מיט ראדיקאל געענדערטע אומשטענדן
 מיטן גרויסן אונטערשיד אין דעט עקאנא*
 מישן, פאליטישן און גייסטיקן לעבן, האט
 געמאכט א גוואלטיקע פסיכאלאגישע אי*
 בערקערעניש אין זיין געזעלשאפטלעך לעבן

 אין דעם גרויסן קעסל, וואם רופט זיך
 אמעריקע האט דער לובליגער לאבדסמאן
 אין פארלויף פון פיל יארן, פארלוירן זיין
. עם איז פארשווונדן גע״ , ך  אייגענעם ״אי
 ווארן די ליבשאפט צו זיין אלטער הייס־

 שטאט לובלין.
 אין די אלע יארן פון דעם ארגאביזא־
 ציאבעלן לעבן אין בידיארק, האבן אובדזערע
 לובלינער אלע צייטן שטאלצירט מיט ״לוב*
/ דאך איז די לובליבער נשמה געבליבן , ן  לי
 שוועבן אין דער לופט. ם איז בישט געווען
 די קערפערשאפט, וואס זאל קעגען די

 נשמה אייבהאלטן.
ה פון דעם לובליבער א  אין די אלע י
 געזעלשאפטלעכן לעבן אין בידיארק, האט
 אבשטאט ״סאלידאריטעט״ שטענדיק גע*
 הערשט א ווילדער כאאס — א מין ״מאכן
. און דאס האט אובדז אלע , ך  שבת פאר ד
 צייטן אפגעשוואכט, ווען עם איז בויטיק
קע וויכטיקע אובטער״ תדי תפו  געווען א נשו

 נעמובג.

ך 7—8 טויזנט יױיארק געפיבען ד  אין נ
 לובלינער. אבער צום באדויערן געהערט
 נאד א קליינער טייל צו די עטלעכע געי
 גריבדעטע ארגאניזאציעם. וואלטן די איב*
כי : שרייבער, די י ו  טעליגעגטע לובליבער, ו
 טעד, אדוואקאטן און דאקטוירים, בישט
 אוועק פון די ארגאגיזאציעם, וואלט לויט
 מיין מיינונג, דאם לובלינער געזעלשאפט״
דיארק, געהאט א שע* י ן אין נ י ע  לעך ל
 נעיר מנים און מיר וואלטן געקענט פיל

 מער ממשותדיקס אויפטאן.
 ווען מען באטראכט די לאנגע פארגאבגעב*
 חייט און מען גיט זיך אפ א השבוךהגפש,
 וואם די לובלייער אין ניױיארק האבן
 אויפגעטאן פאר די פארגאנגעבע כמעט 70
 יאר, מוז מען קומען צום שלום, אז וואם

 אבבאלאבגט די געזעלשאפטלעכע אונטער*
 געמונגען, שטייט דער לובלינער לאנדסמאן
 זייער היגטערשטעליק אין פארגלייך צו

 אנדערע לאנדסלייט.
 .אמת, דער ״פארײביקטער לובלינער רע*
/ וועלכער האט געהאט פאראנטווארט*  ליעף,
 לעכע געזעלשאפטלעכע טוערס ביים רודער,
 האט פיל ארויסגעהאלפן אין די שרעקלעכע
 צייטן פון די צוויי גרויסע וועלט־מלחמות.
 אין יענער צייט איז נישט געווען קיין
 פראגע צי מען דארף העלפן, נאר מען מוז
 העלפן. דער וויי־געשרי׳ איז געווען צו
 גרוים. די טאג*טעגלעכע באריכטן, וואם
ד האבן באקומען האבן צעריסן יעדנם  מי

 הארץ.
 אבער ווער קען זיך פארשטעלן, אז
 אפילו אין די דאזיקע שווערע טעג, ווען
 הילף איז געווען דרינגבד בויטיק, האבן זיך
דיארק, וואם י  געפובען פיל לובליבער אין נ
יע-  האבן זיך אפגעזאגט צו געבן א ביישטי
 דונג. נישט איין מאל זענען קאמיטעט״מיט־
ינגעלאזט געװארן אין  גלידער נישט ארי
 הויז, בעת מען האט געוווסט, אז מען איז גע*
 קומען באך געלט צו העלפן זייערע אייגענע

 אומגליקלעכע פאמיליעם און קרובים.
 און טראץ די אלע שוועריקייטן האט דער

 1!נוף אכטמאן

 פאדוואס דארפן פיר האבן
 א לובליכער לאבדסמאמזאפט

 אין ישראל עקזיסטירט שוין לאנ*ע
 יארן אן ,,ארגון יוצאי לובלין׳/ וואם
 רעפדעזענטידט די שארית הפליטה פון
 לובלינער יידנטום. עם פעלן נישט צווי"
 שן אונדז אזעלכע, וועלכע טענהן, אז
 אזא ארגאניזאציע איז איבעריק, איבער־
 הויפט אין ישראל, ווו מען שטרעבט
 צו ״מיזוג גלויות׳/ זיי האלטן, אז מען
 דארף גישט אונטערשטרייכן די לאקא"
 לע באזונדערקייט און נישט ״פאדאײ־
 ביקן״ לובלינער, ווארשעווער, ביאליס״
 טאקער און אנדערע לאגדסמאגשאפטן.
 אין אנדערע לענדער איז אפשר נוי־
 טיק א לאנדסמאנשאפט, כדי צו העלפן
 די ״גרינע׳/ װעלכע קומען אין א נייער
 מדינה. אבער אין ישראל איז אזא
 ארגאניזאציע איבעריק, ווייל זיי די עולים

 קומען דאך אין זייער אייגן לאגד.
 אבער די דאזיקע שטעלובג איז לויט

 מיין מיינונג נישט קיין ריכטיקע.
 לאנדסמאנשאפטן עקזיסטירן גישט נאר
 ביי יידן, נא ר אויך ביי אגדע רע פעל״
 קער. מענטשן פון איין שטאט זענען זיך
 כדרך כלל נענטער. עס פארבינדן זיי
 בשותפותדיקע איבערלעבונגען, טראדי״
 ציעם, זכרונות, געזעלשאפטלעכע און
 פערזענלעכע באציאונגען במשך פון
 לאנגע יארן. דאם אלץ שפילט אן אומ״
 געהויערע ראל אין לעבן פון יעדן
 מענטש, אומאפהענגיק פון זיין נאציא*

 באלעד אפשטאמונג•

 אלץ וואם האט א שייכות צו לובלין
 אין דער דורות״לאגגער געשיכטע איז
 אונדז נענטער ווי פאר די יידן, וועלכע
 שטאמען פון קראקע, טשענסטאכאוו,
 אדער ווילנע. דאם איז א גאטירלעכע

 דערשייגובג,

 הונדערטער יידישע קהילות זענען
 פארניכטעט געווארן אין פוילן, בתוכם
 אונדזער הייכרשטאט לובלין. יעדער
 פױלישער ײד איז מיט אומצאליקע פע״
 דים געבונדן מיט זיין הײם״שטאט.
 דאס איז אומפארטרעטבאר. וועד גע״
 דענקט בעפער ווי מיר לובלינער יידן
 די אלע קולטורעלע, געזעלשאפטלעכע,
 סאציאלע איגסטיטוציעס, וואס לובלין
 האט פארמאגט ? וועד לעבט מיטן ווילן
 צו פאראייביקן דעם אנדענק פון יידישן

 לובלין, אויב נישט מיר לובלינער ?.
 דע ר שרייבער פון די שורות איז אי־
 בערצייגט, אז מיר האבן נאך ווייט נישט
 פארעגדיקט די פאראייביקונגס״ארבעט
 לזכר אונדזערע קדושים. און אויב די
 דאזיקע ארבעט וועט געמאכט ווערן,
 מיעט זי אויסגעפירט ווערן נאר דורך
 אונדז לובלינער, קיינער וועט פאר אונדז

 די דאזיקע ארבעט גישט מאכן!
 די דאזיקע גרויסע אויפגאבע ווילן מיר
 דירכפירן מיט דער חילף פון לובלינער
 לאנדפמאנשאפטן אין דער גארער וועלט.
 אבער דער ארגון יוצאי לובלין אין
 ישראל דארף זיין די טרייבדקראפט אין
 חור ריכטונג. אן אים וועט דער גרוי״

 סער ציל נישט דערגרייכט ויערך.
 באר צוליב דעם אליין נויטיקן מיר
 זיך אין אן ארגאניזאציאנעלער ראם,

 כדי דורכצופירן די שווערע ארבעט.
 דער ארגון יוצאי לובלין אין ישראל
 דערפילט נאך אנדערע אויפגאבן, ווי
 דערטיילן חילף גייע עולים און נויט־
 באדעדפטיקע אין פארם פון הלוואות
 און הילף ביים באקומען ארבעט אא״וג
 ארך אויף דעם געביט האט זיך אוב״
 דזער לאנדסמאנשאפט אין ישראל אוים״

 צוווייזן מיט א פאדטיוון בילאנם.

/ אין דער  ״פאראײביקטער לובלינער רעליעף,
 ציי ט פון באצי־טעראר, איבערגעשיקט הוב*
 דעדטעד שפײז־פעקלעך און מעדיקאמעבטן

 קיין לובלין,
 די שטאט לובלין, וואם איז געווען פול
 מיט יידיש לעבן במשך פון קנאפע טויזגט
 יאר, וואס האט געשמט אלם ״ירושלים ד*
/ די שטאט מיט דעס רבבישן יחוס, ׳ ן  פולי
 מיט די בארימטע שולן, די מהר״ם און
 מהרש״ל, וועלכע זענען געווען דער שטאלץ
 פון לובלין — דאם אלץ איז פארניכטעט

 און אפגעווישט געווארן.
 אויף דעם איצטיקן לובליבער דור, וואם
 איז איבערגעבליבן פון דער שרעקלעכער
 קאטאסטראפע ליגט א גרויסע אחריות, אז
 דער זכר לובלין זאל נישט פארגעסן ווערן,
י קומעגדיקער דור, וועט שוין בישט ע  ד
 האבן דאם געפיל, די ליבע און איגטערעס,
 וואס מיר האבן באך איצט. דערפאר טאר

יט בישט דורכלאזן.  מען די צי
 דעם צעבטראל־קאמיטעט פון די לובליבער
 אין ישראל קומט א גרויסער יישר כוח פאר
 ארויסטדעטן מיטן געדאבק וועגן בויען א
 ״בית לובלין״, רואם זאל דיבען אלם איי־
 ביקער מאנומעבט פאר דעם אומגעקומעבעם

ידישן לובלין.  י
 די לובליבער אין בידיארק האבן דעם
 אפעל הארציק אויפגענומען. דער ״פאר*
ד , האט צ  אייניקטער לובליבער רעליעף,
 זאמעבגערופן א פארזאמלובג פון אלע אד*
 גאביזאציעס, וועלכע האבן אייבשטימיק בא־
 שלאסן מיטצוהעלפן אין דער אקציע אויפ*
ץ ישיןיגי* , א ת לובלין׳  צושטעלן א ״בי
 אבער צום גרויסן באדויעד, שוין ^
 פריער געזאגט׳ איז צװישן די לובליב.

ץ סאלידאריטעט. צוערשט האט  בישטא קי
 מען געפסלט דעם פאראייביקטן לובליבער
 ׳רעליעף, וועלכער עקזיסטירט שוין 45
 יאד און איז באהאוובט דורכצופירן אזעל*
 הע אקציעס, און אויף זיין פלאץ איז גע״
 גריבדעט געווארן א ״לובלינער וועלט״קא*
 מיטעט״. אבשטאט א ״בית לובלין״ זאל

 מען גריבדן א ״קרית לובלין״.
 אבער באך 6 חדשים פון פארהאבדלונגען
יכט גע*  און רייבובגען זעבען בישט דערגרי

 ווארן קיין קאבקרעטע רעזולטאטן.
 דער ״פאראײביקטער לובליבער רעליעף״
 צוזאמען מיט א געוויסער צאל געזעלשאפט*
 לעכע טוער קאבען מיט דעם דורכפאל בישס
 משלים זיין. עס האט זיך געשאפן א בייער
ער די אקציע צוריק אויפצולעבן און אג  נ
 דאם איז צו פארדאבקען דעם חשובן גאסט
 דבי טווערסקי, וראם איז אבוועזבד געווען
 אויף א פארזאמלובג פון לובליבער ברעבטש
יגט דעם בייעם  ע39, וועלכער האט פארגעלי
 פלאן וועגן דעם ״בית לובלין״ אין יש-
 ראל און אויסגעדריקט די טיפע איבער־
 צייגובג, אז די אקציע קען דורכגעפירט
 יוערן. דאם האט געגעבן פרישן מוט אב״
 צוהייבן די אקציע ״בית לובלין״ און זי

 מיט דערפאלג צו פארעבדיקן.
 ס׳איז דא א האפעבובג, אז די ארגאביי
 זאציעם זאלן צוריק פאראייביקט ווערן און
 אויך די ״בײע ױבגע לובליבער״ װעלן אײב־
 זען, אז הויפטזעכלעך ליגט אויף זיי דעד
 מאראלישער חוב, אז אזא אבדעבק״מאנומעבט
י זאלן בישט  זאל געשאפן ווערן און ד
, באר צוזא״  וועלן מאכן ״שבת פאר דך״
 מעבארבעטן מיטן ״פאראײביקטן לובליבער
 רעליעף״ און אבדערע ארגאביזאציעם, כדי
 מיט בשותפותדיקע כוחות פארווירקלעכן

 דעם גרויסן געדאבק.
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 מײדאן טאטארסקי אידא גליקשט״ן
 צוואבציק יאר זעבען פאריבער זינט דעם
 9־טן באוועמבער 1942~ער יאר, דעם טאג,
יפגעהערט צו עקזיסטירן די  ווען ס׳האט או

 די לובלינער קהלה.
 צוואנציק יאר זענען פאריבער, אבער די
קע יארן האבן בישט געקאנט פארווישן י  דאז
 אין מיין זכרון אפילו איין בילד פון יענע

.  טעג
 דאס ווערק פון פארניכטן די לובליבער
יבן שוין אין ידן האבן די דייטשן אנגעהו  י
ות־ יב 1942־טן יאר. פארשידעבע עקשנ  אגהי
גען אין גען זענען ארומגעגאנ קע קלאנ  די
שן קווארטאל — וועגן א גרויסן געטא די י  י
 און א קליינעם געטא, וועגן א געטא פאר
ילטע און א געטא פאר די בעבעה״ י ו  אויסדערו
קסטע פון די פאריער, וועלכע מיר זענען  די
 אלע דאן געווען. מען האט דאן איבערגע־
זנט יידן דארפן איבעד־ י , אז בלויז 14 טו  געבן
 בלייבן אין לובלין, אנדערע האבן געטענהט,

 אז נאר 8 טויזנט.

יבן די אלך  אין פריליגג האבן זיך אנגעהו
 ציעם, אייבע באך דער אבדערער, וואס אמאל
 אלץ גרויליקער, אן אן איבערייס בישט אין
 די זובטיקס און בישט אין די ימים טובים.
ילישער פאסכא האט  אפילו בעת דער קאטו
 אבגעהאלטן די אקציע. די היטלערישע פאר־
 ביכטובגס־מאשץ האט געארבעט אויף דער
יטאג און בייבאכט אבלא־  גאבצער פארע. בי
 וועם. אויף יעדן ארט און יעדע שעה האט
 אובדז געפאקט די ברוטאלע פויסט פון די

 עס־עסאווצעס.
 אין דער ערשטער העלפט אפריל איז די
 .אגע געווארן קלאר. רעכט צו לעבן וועלן
 האבן באר די יעביקע יידן, וועלכע וועלן בא־
 קומען לעגיטימאציעס מיטן אות ״יאט״ און
ידלט ווערן אין דארפישן  זיי וועלן איבערגעז
 ישוב, וואם ליגט ביים שאסיי' לובלין—פיאסקי,
. מיידאבעק איז גע־ ידאן טאטארסקי  קיין מי
 ווען אזוי באעבט, אז מיטן הוילן אויג האט
ע־  מען געזען דעם רויך פון זייבע קרעמאטארי

 אויוובם.
 די פאליאקן, וועלכע האבן געווויבט אין
דלט י עז בעדג , וועלז אי ידאן טאטארסקי מי ' 
 ווערן אין אובדזערע פארלאזעבע ווויבובגען,
ייערע פארטער־ ר וועלן פארבעמען ז  און מי
 הייזלעך. ״ארדעבובג״ — דער בארימטער
יטשן פאלק. אויך איצט האבן  דעוויז פון די
 זיי געוואלט, אז אלץ זאל פארקומען פלאב־
ג! דעם ערשטן טאג האבן נ  מעסיק, אין ארדעבו
ען די באאמטע פון  זיך געדארפט אריבערצי
 דער גמיבע און פון דער סאביטארער קאמיסיע?
 דעם צווייטן טאג — די יידן, וואס ארבעטן
יטשע פובקטן, דעם דריטן טאג —  אויף די
יקע איבעריקע!  די איבעריקע, טאקע — די דאז
 דאס איז געווען א פראבלעם בישט צום לעז!

 דאם זעבען געווען יידן, וועלכע האבן שוין
 בישט געהאט קיין רעכט אפילו אויף בעבעכ־
קע ועגעטאציע היבטער די שטעכלדי  דיקער ו
 דראטן פון געטא. דאם זעבען געווען יידן,
 וועלכע האבן טראץ דעם געזעץ און טראץ
 דער האפעבובג ווייטער געלעבט, אויסבא־
 האלטבדיק זיך בעת די אבלאוועס און ״לא־
, וועלכע האבן בישט . יידן (  פאבקעם״(כאפובגען

 געהאט קיין ״יאט״.
 די היטלעריסטן האבן ארויסגעגעבן באר
ע יטימאצי / לעג אטך י  2000 (צוויי טויזבט) ״
ד און א גרויסן שווארצן אות ־דו ן  מיט א מג

 1 (יודע).
 די איבעריקע, וואס האבן בישט געהאט
יטשע  קיין ״יאטן״ האבן געשטערט די די
יקע איבעריקע מעבטשן  ארדעבובג, די דאז
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י  האבן זיך געלאזט קיין מײדאךטאטארחק
. זיי האבן זיך געקלא־  טראץ די פארשריפטן
 מערט אין לעבן, געקעמפט פאר אים ביזן
 לעצטן אטעם־צוג, ביזן לעצטן טראפן בלוט

.  אין די אדערן
 פרייטיק, דער 17־טער אפריל 1942 איז
 באשטימט געווארן אלם דער ערשטער
 טאג פאר דער אויסזידלובג. שוין פון באגיבען
 האבן גערירט פורלעך פון די גאסן לובאר־
 טאווסקא, קאוואלסקא, גראדזקא, באדסטאוו־
 בא, אבגעלאדעבע מיט בעבעכדיקע רעשטלעך
 מעבל און בעטגעוואבט, וואס עם זעבען אי־
בן באך די פילמאליקע היטלערישע  בערגעבלי

 רויבערייען.
גן די י  גלייכצייטיק האבן זיך ארויסגעצו
, אויך זיי  פאליאקן פון מיידאן טאטארסקי
 האבן געקלאגט און געקריצט מיט די ציין.
 דאם זענען מערסטנם געווען ארבעטער פון
 די אוויאציע־אובטערבעמובגען פלאגע־לאשקע־
יט זייערע  וויטש, וועלכע האבן אליין אויפגעבו
 היייזלעך, אליין פארפלאבצט יעדעס ביימל אין
 גערטל און איצט געמוזט עם פארלאזן און
! איך האב געזען ן ד י ועמען? — פאר י  פאר ו
 אויף זייערע וועגעבער ביימלעך, אויסגערי־
 םענע מיטן ווארצל, זיי האבן עם בישט גע־
 וואלט איבערלאזן פאר די יידן. האבן זיך
 בישט אריעבטירט, אז די איבערזידלובג איז
 באר אייבם פון די מיטלען גיכער צו פאר־
 ביכטן אובדז, ווייל אין די הייזער פון דער
יכטער  שטאט וואלט מען זיך געקאבט לי
 אויסבאהאלטן ווי אין די דארפישע כאטעם.
, וואס  ביים טויער פון מיידאן טאטארסקי
 איז שוין אין צווישבצייט ארומגעריבגלט גע־
 ווארן מיט א טאפלטער ריי סלופעס, פאראיי־
 ביקטע מיט שטעכל־דראט, האט קייבער בישט
 קאבטראלירט צי מען האט א ״יאט״ אדער

 בישט. מ׳האט ארייבגעלאזט אלעמען.
ילט ווויבובגען באר  די גמיבע האט צוגעטי
/ די איבעריקע האבן אטך י  באזיצערס פון ״
 פארבומען שטעלכלעך, קעמערלעך און פאר־
ת האבן דערע לעכער. א סך משפחו  שידעבע אנ
ץ קט אובטערן הוילן הימל. אויך א  גענעכטי
 דער ווויבובג פון א ״יאט״־באזיצער איז געװען
יערע עבגשאפט, ודייל מ׳האט א־  אן אומגעהו
דער אדער טגלי  רייבגעלאזט אויך משפחה־מי

ץ  פרייבט, וועלכע האבן בישט באקומען קי
ידאן טאטארסקי איז געווען  ״יאט״. אין מי
 ארט פאר 2000 (צוויי טויזבט) מעבטשן און

 דארט האבן זיך געבעסטיקט 8000 בפשות,
 ס׳האט זיך אבגעהויבן א ביי לעבן אין
, אין ״מוםטער־געטא״, ווי  מיידאן טאטארסקי
 די היטלעריסטן האבן עס ליב געהאט אבצו־
 דופן. משמעות, אז די ארטיקע געסטאפא
 איז געווען שטאלץ פון איר אייבפאל. דאם איז
 געווען אן עקספערימעבט, וועלכן מ׳האט גע־

 דארפט באכטאן אין גאבץ פוילן.
״ -  כ׳האב זיך אויסגעדריקט ״א ביי לעבן
ועגעטאציע פון איין טאג  גיכער א בייע ו
יט און אין  אויפן צווייטן, אין אומזיכערקי
 שרעק, אין יאוש און אין צער, אין דערבידע־
 ריקובג פון מעבטשן, וואס זעבען געשטעלט

 געווארן אויסערן געזעץ.

 די אפריל־אקציע

ידאן טאטארסקי  דער ערשטער שבת אין מי
 איז דורך רואיק. די מעבטשן האבן פאבאב־
 דערגעפאקט די פעקלעך, צעשטעלט די בים־
 לעך ארעם מעבל — ״האבן זיך אייבגעאר־

 דבט״.
ען זיך״ האט געדארפט  דאם ״אריבערצי
 דויערן דריי׳ טעג, אבער אלע ווי אייבער
ן שוין דעם ערשטן  האבן זיך אריבערגעטראג
 טאג. ס׳איז געווען אומאבגעבעם צו בלייבן

ידיקטן געטא.  אין אויסגעלי
יטשן , די  די פאליאקן האבן זיך אריינגעצויגן
 און אוקראיבער האבן ארויסגעפירט אלץ,
ז ווערט, דעק־  וואם האט געהאט װעלכן־ס׳אי
 עלעמעבטן האבן געזוכט פארבאהאלטעבע

 ״ײדישע אוצרות״.
 זובטיק, דעם 19־טן אפריל האבן זיך דורכ־
יט  געטראגן קלאבגען, אז ס׳וועלן אויפגעבו
 ווערן באראקן פאר די וואס האבן בישט קיין

! ד י  דירות. א בייע האפעבובג און פרי
ר זעבען געווען ! אזוי־  ווי לייכטגלויביק מי
ד זיך 'געלאזט  פיל מאל אפגעבארטע האבן מי
 כסדר ווידער אפבארן. לייכטגלויביקייט פון
! באך דריי יאר פון רדיפות  ערלעכע מעבטשן
 האבן מיר זיך באך אלץ בישט געקאבט פאר־
, אז זיי ווילן אובדז פארטיליקן ביזן  שטעלן

 לעצטן. מיר האבן באך בישט געגלויבט דע־
 דין.

 ובכן דעם דאזיקן זובטיק זעבען מיר גע־
 ווען פול מיט האפעבובג.

.  ס׳איז באך בישט צום ערגסטן
יטשן וועלן שוין אובדז לאזן צורו  די די

 און מען וועט דערלעבן די עבדע קריג.
 ס׳איז דערשיבען א פארארדעבובג פון דער
ע פון דער בא־  גמיבע וועגן א רעגיסטראצי
 פעלקערובג, וואס וועט דורכגעפירט ווערן
 אין דער באכט פון זובטיק אויף מאבטיק, דעם
יען  20־טן אפריל. קייבער זאל בישט ארויסדרי
 זיך פון דער רעגיסטראציע, ווייל ער וועט

 בלייבן אן א דאך איבערן קאפ.
 בייבאכט האבן זיך ארויסגעלאזט די מעב־
 טשן פון דער קולטוס־געמייבדע און פון
 ווויבובגס־דיבסט איבער די כאטעס, אויפגע־
 וועקט אלעמען, ארייבגעבליקט אין אלע וויב־
ידעמער און אין די קע־  קעלעך, אויף די בו
יסגעשלעפט די וואם צוליב אומ־  לערס, ארו
.  גלויבן ^האבן זײ זיך געװאלט פארבאהאלטן
 דיבסטיק 6 אזייגער אין דער פרי איז דאס
ידאן טאטארסקי געווארן ארומ־  געטא אין מי
 געריבגלט מיט א געדיכטער קייט פון אוק־
 ראיבער און אין איבער געסלעך האבן זיך
דישע פאלײ י ן די דופן פון די י  דורכגעטראג
ין אויסער די  ציאבטן, אז אלע זאלן ארויסגי
 דראטן, אויף א ריויקן פלאץ, מען דארף זיך
 באר צובויפזאמלען, ודייל די רעגיסטראציע
 פון דער פאריקער באכט האט בישט געגעבן
יטשן  דעם געווובטשעבעם רעזולטאט און די די
ילן וויפל מעבטשן זעבען  ווילן אליין איבערצי
 פאדאן אן ווויבובגען, וויפל באראקן מען

 דארף אויפבויען.
 ס׳זעבען אויך געווען אזעלכע, וואס האבן
 געהאלטן, אז אמזיכערסטן איז א גוטע
 באהעלטעביש, אבער זיי זעבען געווען א
 הייפל. די אלע אבדערע האבן זיך געשטעלט

 אויפן פלאץ.

ץ א ל פ ־ ע י צ ק ע ל ע ד ם ע  ר

 דעם דאזיקן ריזיקן פלאץ, אויף וועלכן
 ס׳זעבען פארגעקומען אלע אקציעס, זע איך

 (המשך אדיף זייט 11)

 לובלינער יידן ווערן אויסגעזידלט אין מיידאן טאטארסקי



 ד״טשלאנד א'ו נעכעך מ״ד...
, ד נ א ל ש ט י י ן ד ץ פו נ ע ד נ א פ ס ע ר א ן א ק  אי
־ י ד ל א ר ש ר י ע ן ד ן אי ע נ י ש ר ע ז ד  רואס אי
י ן ד י , אז א ט ל י י צ ר ע ט ד ר ע ו ע ו ס ע ר ר פ ע  ק
ן ז ײ ר ק ־ ץ נ א נ י ן פ ס או ג נ ו ר י ג ע ע ר ש ט י י  ד
ג נ ו ר ע ק ל ע פ א ר ב ע ן ד ש י ו ו ך צ י ו ן א  או
־ י ש ר א י פ ב ד י ל ו ט צ י י ק ד י ך א מ י ט ז ל י  פ
־ ן רענ ס או ע י ס נ ע , פ ן ע ג נ ו ק י ד ע ש ט נ ע א נ ע  ד
, אז ן ט ר א ו ו ר ע ר צו ד ע ב י ר ע ז ד י ס א  טעם. ע
ן עג ו ן ו ע ג נ ו ל ד נ א ה ר ע ט נ ו ע א ק י ד ר ע ט י י ו י ו  ד
־ ע פ ־ ס ג נ ו ק י ד ע ש ט נ ע א ש י ר ן פ ר ע ד י ל ג נ י י  א
ץ ע ז ע ע ג ש ט י י ס ד א ואס ד י ו ן ד ו ן פ ט נ ע  ט
ן עג ו ן ו ו , א ן ט י ז נ ע סג י ט או צ י ז א י ט ב א  ה
ן — ע ג ת צ ע נ ע ר ג א ע ב נ ע ד י ש ד א ן פ פ א ש פ  א
ן פ ע ר ט נ ט א י דקי י ז ר נ ע ב ד י ל ו עט צ ו  ו

. ן ט י י ק י ער ו ע שו ס י ו ד ף ג י  או

ד געווארן. באמת יטשלאנד איז מי  אלזא די
 א ביטער רחמנות נעבעך. לבי לבי לך גרמ״
 ניה המסכנה, ווי זלידגע פליגן האט מען זיך

 נעבעך אנגעזעצט אויף איר.
ר? עו  נו, באמת׳ יידן, ווי לאנג איז דער שי
 וואס האט איר זיך אנגעזעצט אויף דעם נא־
 בעלן דייטשישן פאלק! אז עם קומט זיי די
 דייטשן א ביסל רו, וועט איר דאך אלע מודה
 זיין. פירן א מלחמה 5 יאר אויף אזוי פיל
 פראנטן איז דאך נישט קיין קלייניקייט, און
 דער פאקט, אז זיי האבן די מלחמה פארי
 שפילט, פארפליכטעט נאך מער זיך באציען
 צו א באזיגטן שונא מיט איינזען, און מיר,
 יידן, דארפן דאס זיכער וויסן, ביי אונדז איז
: ״בנפול אויבך אל תשמח״ (א בא־ בן  געשרי
 זיגטן דארף מען העלפן). אז*י פאדערט די

 עט״ק.

 אלא וואס זיי' האבן אויך אומגעברענגט
 6 מיליאן יידן, איז ערשטנס האבן זיי נישט

 געהערט, נישט געזען און נישט געוווסט.
 און קאן זיין, אז די סטאטיסטיק איז נישט
. און  קיין גענויע און ס׳איז איבערגעטריבן
 ס׳איז נאד געוועזן 5 מיט א האלבן מיליאן.
ידן געהייסן זיין  צווייטנם, ווער האט די י
קט?  אין אייראפע, מען האט נאך זיי געשי
יד  דריטנם, מוז מען מאכן אן אונטערשי
 צווישן די דייטשן און סתם ווילדע פאגראמ־
 שטשיקעס, לאמיר זאגן ווי די אוקראינער
 אין דער צייט פון בירגער־קריג אין רום־
 לאגד. ס איז דאך דאן געוועזן א שאנדע סתם
 ארויסלאזן אין גאס צעיושעטע סאלדאטן,
 זיי זאלן שטעכן, שיסן, פארגוואלדיקן, רויבן,
 סתם הפקר פעטרושקע. ביי די דייטשן איז
 םוף־סוף — דאס מוז מען אנערקענען — גע־
 ווען ארדענונג. דאס הייסט פאר אלעמען
 האט מען געשאפן די געזעצלעכע באזע. דאן
 איז געקומען דער פלאן, די ארגאניזאציע,
 דער סיסטעם. ס׳איז נישט געווען קיין הפקר־
 וועלט ביים אנזאמלען די פארמעגנם. נישט
נישע היידאמאקעם. אלץ  ווי ביי די אוקראי
 איז סארטירט געווארן, פארשריבן און גע־
 פאקט. גארנישט איז פארלוירן געווארן, אפי־
נדערשע שיכעלעך,  לו נישט איין פאר קי
ן רינגל, אדער בריליאנט־  נישט איין קדושי
ידישער •פדוי. אפילו נישט איין  רינגל פון א י
 לאק פון א יידיש מיידל און נישט איין גאל״
 דערנער צאן פון מויל פון א ייד. אומעטום

 האט געהערשט קודם כל ארדענונג.

 אויך האבן די דייטשן באוויזן, אז מיר,
 יידן, קענען זיין נוצלעך נאכן טויט. פונעם
 פעטס האט מען געמאכט זייף, איר ווייסט
 דאך אז זייף איז קולטור. פון די גאלדענע
ן־רינגעלעך האט מען געגאסן  ציין און קדושי

 מיידאן טאטארסקי
 (חנזשך פון זייט 10)

 נאד ביז איצט אין קאשמארפולע חלומות. ווי־
 דער שטיי איך צווישן דער מאסע פארצווייפל־
, ווידער הער איך יעדע מינוט  טע מענטשן
 א שאס און גלייך דערנאך דאס געשריי פון
 דעם שטערבלעך־געטראפענעם קרבן. אויפן
 דאזיקן קאשימארפולן פלאץ פלעג איך זיך
: ״צי וועל ן י  טיילמאל פרעגן ביי זיך אלי
?״ דאס  איך נאך מארגן אין דער צייט לעבן
 איז געווען דער טויטן־פלאץ פון די לובלינער
 יידן, דער פלאץ, וואם איז אנגעזאפט געווארן

!  מיט אזויפיל בלוט, מיט אזויפיל טרערן
 די היטלעריסטן האבן געמאכט א שפאלער
׳ אריבער־  און באפוילן די וואס האבן א ״יאט,
גײן אויף דער לינקער זייט, האלטנדיק די . 
 | לעגיטימאציע אויפגעהויבן אין דער האנט.
: די וואס איז אלץ קלענער גע־ פן  . ביידע גרו
 1 ווארן פון דער רעכטער זייט און די וואס
 | איז אלץ מער געוואקסן פון דער לינקער
 זייט, זענען געווארן ארומגערינגלט דורך
ידישער פאליציי. די  אוקראינער און דער י
 היטלעריסטן האבן געשלאגן מיט שטעקנם
 מכות רצח די וואס זענען דורכגעגאנגען דורכן

 דאזיקן לעבעדיקן שפאלער.

 אויף רעכטס איז איבערגעבליבן אן ערך
, וועלכע מ׳האט ארומגערינגלט  ,3000 מענטשן
 מיט א נאך געדיכטערער קייט און אוועקגע־

 פירט קיין מיידאנעק.
 אונדז, אויף דער לינקער זייט, האט מען
 געהייסן זיך אויסשטעלן אין זעקסטלעך, נע־
ן צוריקגיין ,.ין או  מען זיך אונטער די העבט.
 געטא. איבער די ענגע געסלעך האט זיך גע־
 טראגן א הויך, הילפלאז געוױין פון די יע־
 ביקע, וועלכע האבן פארלוירן די נאענטסטע,
 און ס׳איז נישט געווען קיין משפחה, וראם
 זאל נישט האבן געליטן, אין וועלכער ס׳זענען
 נישט ארויסגעריסן געווארן פון איר עטלעכע

 מיטגלידער.

 דער געסטאפאוויעץ שטורם, וועלכער האט
ט־אט דער אקציע, האט ארומ־  אנגעפירט מי
 געשפאצירט מיט אנדערע היטלעריסטן אי־
 בער מיידאן טאטארסקי, צוקוקנדיק זיך צו
ינענדיקע מיט א שמייכל פון צופרידנ־ י ו  די ו

 קייט.

 דער יודנראט האט געמאלדן, אז די וועלכע
 האבן זיך פארבאהאלטן, אבער אויף וועלכן
 ס׳איז אנדערן אופן זיך אויסגעדריייט פון די
,  הענט פון די תלינים, וועלן באקומען ״יאטן,
 און קאנען לעגאל וווינען אין מיידאן טאטאר־
ץ זיין שטיל.  סקי. און מהיום והלאה וועט שו
 איצט וועט מען ש וין מער נישט אויסזידלען,
 יעדער קאן רואיק ארבעטן, דאס מוסטער־
 געטא וועט ארויסרופן קנאה ביי אלע יידן

 אין גאנץ אקופירטן פוילן.

ה פדן שאמע גראיער נ  די חתו

 דעם דאזיקן אפריל־טאג, ווען 3000 יידן
 זענען אוועקגעפירט געווארן צום טויט, האט
 שאמע גראיער אויסגעקליבן אלם טאג פון
 זיין חתונה. איך האב געקענט די אויסדער־
נע פישמאן, נאך  וויילטע פון זיין הארץ, מי
 פאר דער מלחמה. איך געדענק נישט וואס
 האט מיך געבראכט צו אירע עלטערן אויף
 דער ארכידיאקאנסקע 4. מיין אויפמערקזאמ־
 קייט האט צוגעצויגן די סובטעלע שיינקייט
 פון דעם יונג מיידל אין איר טאקע האט
 געוואלט האבן פאר א פרוי שאמע גראיער,
 דער אלפאנס און שפיצל, וועלכער האט
ידישן לובלין  אנגעווארפן א שרעק אויפן י

 אין די אקופאציע־יארן.

 גראיער איז געווען פארהייראט מיט דער
 עלטערער פון אים פראסטיטוטקע, גאלדע
 מאלא, וועלכע האט געהאט א ״שם נאך פאר
 דער מלחמה אין דער לובלינער אונטער־
 וועלט. איצט האט זי ש וין נישט געארבעט

,  שטאבעס, פון די האר, געמאכט מאטראצן
 פון די בגדים פריש רױ־מאטעריאל פאר די
. ווי איר זעט האבן די  טעקסטיל־פאבריקן
 זײיטשן באװיזן אז אין דער נאטור ווערט

 גארנישט פארלוירן.
 און איצט ווו איז הוצאות? בארעכנט נאר
 הוצאות. איר מיינט, אז סתם אזוי הרגעט
! אויב אזוי טשן  מען אויס 6 מיליאן מענ
 ווייסט איר נישט מיט וויפל קאלאסאלע
: אר  הוצאות דאס איז פארבונדן. בארעכנט נ
יזנטער סאלדאטן,  אויסהאלטן צענדליקער טו
 וועלכע מען האט זיי צוליב אונדז נישט
 געקענט שיקן אויפן פראנט קיין סטא־
 לינגראד און אנדערע פלעצער ווו מען
 האט זיי אזוי נויטיק באדארפן. יא, און
? ווייסט איר  טראנספארט האט איר פארגעסן
יט? איצט  וואס דאס קאסט אין מלחמה־צי

יסט?  ווו איז גאז, דאס קריגט מען אומז

דענע הוצאות, וואס  און נאך און נאך פארשי
נג פאדערט,  אזא ריזיקע מארד־אונטערנעמו
 גלויבט מיר, אז מען זאל אראפרעכענען די
 אלע הוצאות קען זיין אז מיר זענען :ש וין
 קוויט און אפשר קומט זיי נאך גאר א רעשט.
ט? זענען מיר שוין טאקע י  און די נאבעלקי
 אזוי פארגרעבט, אז מייד קענען נישט אפ־
 שאצן די איידלקייט פון די דייטשן ? זיי האבן
 קיינמאל נישט געזאגט, אז זיי גייען אומ־
 ברענגען, נאר מען שיקט אויף ארבעט, אויף
 קאלאניזאציע, גרינדן א רעזערוואט אין לוב־
, — איז געוועזן ׳  לין. ״ארבעט מאכט פריי
 די לאזונג אין אלע לאגערן, קענט איר נישט
נות? קענט איר דאס ו  אפשאצן די נאבעלע כו
 דערווארטן פון ווילדע פאגראמשטשיקעס ?
 אלא מה דו וועסט מער נישט זען דיין

 אין איר פאך, געגאנגען עלעגאנט געקליידעט
ן שפאצירט מיט א ראסאוון הינטל, שטאלץ  או
 פון, איר מאנס מאכט. דער דאזיקער פריזירער
 האט באקענט עטלעכע געסטאפאווצעס בעת
 ער איז אפגעקומען א טורמע־שטראף אויפן
 ״לובלינער שלאס״ און נאכן ארויסגיין אויף
 דער פריי איז ער געווארן ביי זיי א צוטרא־
 גער און שפיצעל, א מאכער, וואס האט אנגע־

 פילט זייערע קעשענעס מיט יידי־ש גאלד.
 גראיערס רעסטאראן אויף לובארטאווסקא
 15 איז געווען דער זאמל־פונקט פון די דעק־
 עלעמענטן פון געטא. דארטן פלעגן פארקו־
 מען די הוליאנקעס פון די געסטאפאווצעס
דישע אונטערלעקערס, גרא־ י  און פון זייערע י
 יערם אמביציע איז געווען, אז אויך בכבודיקע
 לובלינער תושבים זאלן באזוכן זיין רעסטא־
 ראן און נישט איין מאל פלעגט ער זיך
נעם: ״וואס, י  פרעגן איראניש ביי אזא אי
 עם שטיייט אייך נישט אן צו עסן אמאל ביי
 גראיערן ?״ און יענער פלעגט קומען אין
 רעסטאראן, וויייל ס׳איז געווען א געפאר
 !^רײנצו^אלן אין א1מח׳ן ביים אלפא$ס*
 וועלכער איז געווען א גאנצער מאכער ביי
 די דייטשן. מ׳האט דערציילט, אז הינטערן
 רעסטאראן איז פאראן א ספעציעל גיימער
 צו פארשן יידן, פון וועלכע געסטאפאווצעס
 האבן געוואלט אויספרעסן געלט. בישט איין
 אומגליקלעכער איז דארט געווארן פארפיי־
 ניקט הינטער די אראפגעלאזטע זשאלוזיעס

.  פון גראיערס רויט־געמאלטן רעסטאראן
ען אין מיי־  ווען דאס געטא איז אנטשטאנ
, איז גראיערן צוגעטיילט גע־  דאן טאטארסקי
 ווארן דאם גרעסטע הויז פון דאזיקן ישוב
 ווי אויך א מאטאר צו קאנען אריינפירן ע־
 לעקטרישע באלייכטונג, ווייל דאס דארף
 איז נישט געווען עלעקטריפיצירט, שוין גלייך
 ווי ער האט זיך אחין אריינגעקליבן, האט
, ווו מ׳האט  גראיער געעפנט זיין רעסטאראן
 געקאנט באקומען צו עסן, וואם נאר דאם
 הארץ האט געגלוסט. אפילו אן ארקעסטער

 האט דארט געשפילט יעדן טאג.

, דייינע שוועסטער און ברי־  טאטן, דיין מאמען
 דער, וועסט מער נישט זען ידעם שמייכל
ד? איז וואם איז דאם אזוי נ  פון דיין קי
ביק? י  שטארק וויכטיק, מען לעבט דען אי
 א פאר צענדליק יארן פריער אדער שפעטער,

 סיי ווי איז סוף כל אדם למות.
 א חוץ דעם איז דען די וועלט אזוי שיין
 און גליקלעך, אז מען זאל זיך אזוי קלאמערן

? ״טוב שלא נברא משנברא״.  אינעם לעבן
 מען האט געמאכט עקספערימענטן איבער
יזנטער מענער און שוואנגערע און ניישט  טו
יען? איז דאך דאם געמאכט  שוואנגערע פרו
 געווארן פאר דער וויסנשאפט, ס׳איז דאך א
 כבוד זיך מקריב צו זיין פאר דער וויסנשאפט.
 לייטישע מענטשן דארפן זיך אליין פרייוויליק
 מעלדן און אנבאטן זייערע קערפערס פאר
 אזעלכע הייליקע צוועקן. די רעזולטאטן פון
 די עקספערימענטן זענען דאך געווען בא־
יט, —  שטימט פאר דער גאנצער מענטשהי

? ש ע  איז וואם איז דער ר
: יידן מאכט נישט קיין ך  דערפאר זאג אי
 טראסק. און מאכט אייך נישט קאליע די
 רעפוטאציע. די דייטשן זענען מיד און פאר־
ינט ס׳איז א געשמאקע זאך  מאטערט. איר מי
 צו באצאלן אלטע פארגעסענע חובות, בפרט
 ווען זיי זענען שוין געווען געבוכט אלס
,  אייגנטום. איר. קענט אויך נישט פארלאנגען
 אז זיי זאלן אביסל אראפלאזן פון הויכן
 לעבנס־סטאנדארט. נאך אזא שוועדן קריג
 האבן זיי דאס פולע רעכט אביסל בעסער צו
 לעבן. א חוץ דעם דארפן זיי אויך טראכטן
 וועגן א תכלית. שוין 17 יאר נאך דער צוויי־
 טער וועלט־מלחמה און ס׳איז נאך נישטא
 קיין סימן פון א דריטן וועלט־קריג. ווי לאנג

 קען מען ווארטן ? !
ידן האט רחמנות פארמאטערט נישט די  י

 ארעמע, נעבעכדיקע דייטשן...
. ן  ,א,. א-

ישט געוואלט  מינא פישמאנס עלטערן האבן נ
 אפגעבן זייער טאכטער גראיערן, דאס ׳מײדל
 האט פון אנהייב געווערט זיך קעגן דאזיקן
 שידוך, אבער דער ווילן פון אט דעם אוים־
 ווורף את געווען שטארקער און האט גובר
. ער האט געצווונגען  געווען אלע שטערונגען
 דעם רב צו געבן א גט גאלדען מאלא קעגן
 איר ווילן, געבראכן די קעגמנרשאפט פון די
נען  פישמאנם און געשטעלט א חופה מיט מי
 אין טאג פון דער אפריל־אקציע, וואס האט

.  געקאסט דאס לעבן פון 3000 מענטשן
 צופעליק האב איך צומארגנם געזען דאם
ן געווען צווישן די י  יונגע פארפאלק. איך י
 וואס זענען געקומען צו גראיערן זוכן א רע־
 טונג פאר די נאנטסטע. דאס יונגע פארליבטע
 פאר האט שפאצירט האלטנדיק זיך אונטער
נע אין א קאסטבארן שלאנד  דער האנט. מי
ט א זאטן שמייכל אויפן פגים. דאם  ראק, מי
 איז שוין נישט געווען די זעלבע מיגע, וועל־
 כע איך האב געקעגט. איך האב געטראכט
 וועגן דעם ווי ווירקזאם עס זענען די דעמא־
־ , וואס ווערן אנגעװענ  ראליזאציע־מעטאדן
, ווי ״שנעל זיי בא־  דעט דורך די היטלעריסטן

 ווייזן צו פארסמען דעם מענטש.
 מ האט דערציילט, אז דער געסטאפאוויעץ
 שטורם האט צוגעשיקט מינען ווייסע רויזן
 אין טאג פון איר חתונה, אז ער האט זי

ידישע קעניגין״. : ״די י פן  גערו
 איך פלעג דערנאך זען פון צייט צו צייט
 גראיערן מיט דער פרוי. שטענדיק זענען זיי
 געווען אויסגעפוצט, שמייכלענדע, בעת די
 שפעטערדיקע אקציעס פלעגן זיי זיך ארומ־
 דרייען איבערן פלאץ צוזאמען מיט די קעל־
 נערינס, פאנאנדערטראגנדיק געטראנקען פאר
 די דייטשן, וועלכע האבן זיך פארנומען מיט

 דער ליקווידאציע פון געטא.
 אין טאג^ , זיין חתונה האט שאמע גראיער
 נישט פארגעפילט, אז זיין מאכט, זיין גליק
ר קורץ, סך־הכל העכער 6  וועט דויערן אז

 חדשים.
 (המשך קומט)
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 7\<ל<ם למצרים ותזמורת לגרממה
 מכתב למר אור< ק<סר<

 אנו נותנים כאן מקום לתשובתו של חברנו
 א. אײנשטײן למאמרו של מר אורי קיסרי
 שנדפס ב״הארץ״ ביום 26.10 וב! הוא מתרעם
 על ביטול הנסיעה של התזמורת הקמאית
 הרמת־1נית לגרמניה, ועל שלילת הנאה

 מוסיקלית מהגרמנים,
 המערכת

 מר קיסרי הנכבד!
 מאמרך ב״הארץ״ מיום 26,10.62 תחת דר
 כותרת ״ישראל היא רק חלק מהעולם״ ש-
 שמר מתנוסס עליו, הביא אותי במבוכה ו-
ה תי ו  השרה עלי עגמה רבה וצעד על מסקנ

 אם ככה פני הדברים ״אם בארזים נפלה
 שלהבת מה יעשו עזובי קיר״ אם עתונאי
 ואיש צבור משעור קומתך השולט כה
 היטב במיתרי 1הרגש ושבילי הלב —
 המובילים בקו ישר למוח נהירים לך, אתה
 שיש לך גישה כה רגשית בענינים שבינו
 לבינה ואפילו בעגין של הריסת בנין רעוע
 שיש לו ערך *סגטימנטילי, יודע אתה ל״
ד הריסתו אם ג  הפעיל את כל נימי הרגש נ
ב את ההיפך, ודוקא בענין י  כי ההגיון מחי
 כה חמור וטרגי כגון אנחנו והגרמנים -

 אתה דורש שנהיה מפוכחים וריאליים.

 במאמרך אתה כותב שאין אתה מטיף
 לא לסליחה ולא לשכחה ובכן אז לפיכך
ונית היא שליחת תזמורת ל-  המסקנה ההגי

 גרמניה ?

ץ אנו מודאגים  במאמרך אתה שואל אם א
נו ושוב מסקנתי היא הפוכה מזו  לעתיד בני
ד בני-  שלך, דוקא משום שאנו דואגים לעתי
 נו חייבים אנו למנוע למען שלא ישאלו
 אותנו בנינו — אבא האם 17 שנד, אחדי
 זועות הגרמנים 17 שגד. אחרי שנכבו אח-
ים אנו שולחים לגר-  רוני להבות הכבשנ
ן לפני המרצחים, איפוא ג  מניה תזמורת שתנ
? לידי- ו  כבודנו, איפוא הכבוד הלאומי שלנ
 עתך מר קיסרי, כבוד לאומי — בלא עטיפה
 שוביניסטית ~~ הוא לא מצרך אבסטרקטי
 אלא _ — לגבינו — המוקפים אויבים הוא
 נכס בטחוני רב ערך שיש לטפח אותו,
 ואוי לה לאומה המאבדת את כבודה, כושר
 התגוננותה מתנוון ללא תקנה, וגאה אני
ו  על עמידתם האמיצה של הסטודנטים שלנ
 בקבלם בצוננים את קבוצת הסטודנטים ה-
 גרמניים והטיחו בפניהם מה שהטיחו. באמת
 לשם מה הם באים אלינו ומבקשים שנפגש
 אתם ביודעם שנוכחותם מעוררת בנו זכ־
 רונות מרים. התפעלותם שכאן הם מוצאים
 טיפוס יהודי שונה לגמרי מאלה שהם
 מכירים בארצם, טענה זו מעוררת סלידה,
 יוצא כאילו שהיהודים ההם היו ראויים
 לגורלם המר. הגנתם היחידה של הצעירים
 האלה היא שהם היו תינוקות בעריסה בעת
 השואה, ניחא, אבל הם חוזרים לשולחנות

 הוריהם שהשתתפו בזוועות האלה.

 גם הגנה זו אינה הגנה טוטלית, זה ראי-
, כזה קצין ימי  נו השבוע בחיפה, ״כשתינוק,
 גרמני הביע בפומבי את תקותו (שים לב
נת ישראל) שנאצר יסיים זה מה ש-  במדי
 היטלר לא הספיק. אני מוכן לקבל את טע-
 נתו שהיה שכור לולא זה בודאי היה זוכר
ין ללא  שדעות מסוג זה אפשר להביע עדי
 פחד במרתפי הבירה בגרמניה ובישראל יש
-  סכנה לצאת מעסק כזד, עם גולגולת שבו
 רה. אבל היות והיה שכור אז הלשון שח-
 ררה את המחשבה מוטב איפוא להפנות
 את הסטודנטים הגרמנים המחפשים דרך

 לתקן את העוול — ללבותיהם של הגר-
 מנים הצעירים מסוגו של הקצין הימי ה-
 גרמני ולא להשלות אותם שעל ידי בקור
 בקבוץ ותמורת השתתפותם בחליבה ברפת

 תל־קציר נשכח את הזוועות של הוריהם.

גד העוול שנגרם  מר קיסרי אתה מתריע נ
ב  לצעירים האלה שלא אפשרנו להם להקשי
 לאמני הקשת והנשיפה של התזמורת הרמת-
 גנית ואינך רואה את העוול שהיה נגרם
 ע״י כך להרבה רבבות יהודים בארץ וב-
ו חוזרים אליהם  גולה, לו הצלילים האלה הי
 על גלי האתר והיו מכסים את פניהם מ-
 בושה ולבותיהם היו מתכוצים מחרפה. ו-
 ייאמר כאן לשבחו של ראש עירית רמת-
 גן מר קריניצי שהודות לטיפולו הנמרץ ו-

ו חרפה זו.  המהיר נמנע מאתנ

ד  אני יודע שהגרמנים הם עם שוחררי מ
י אירופה נול- נ  סיקה סוף סוף גדולי מלחי
 דו על אדמתם, אמנם פורקו כבר התזמורות
 ממחנות ההשמדה שתפקידם היה להחריש
 את זעקת המעונים בדרכם האחרונה, יש
ד כמה תזמורות  להניח שנשארו להם עו
 טובות, ואליהם יש להפנות את הרודולפים,

 ההנסים, הידויגות והאורסולות.

 בודאי תסכים אתי מר קיסרי, שלא ב-
 תזמורת הרמת גנית חשקה נפשם של ה-
 גרמנים, אלא בהפגנה כלפי העולם, להו-
 כיח׳ הנה תראו היהודים שכחו את העבר
נו למנוע  וסלחו לנו ודוקא זה היה עלי
 מהם, ומעיז אני לומר שהתפייסות טוטלית
נה והעם. וגדת את האינטרסים של המדי  נ
 יש להשאיר אצלם את ההרגשת אשמה
 וההכרה שאנו זוכרים מה שהם עוללו לנו

 ולא סלחנו.

 במאמרך אתה מזכיר את ענין תשלומים.
 מה בעצם היו ד,שלומים? מתת חסד, כופר

ל? ז  נפש או החזרת הג
 מדבריך שאני מצטט ״הן לא יתכן לרת*
 עלם גם מן הכסף עצמו שקיבלנו — אפילו
 נתרץ אותו כתשלום פצויים ולא תשלומ

 כופר״ (הדגשה שלי).
 מניסוח גמיש ומוסווה זה מבצבצת דעתך
 שהשילומים הם דמי כופר, בשבילנו ש-

ו כל היקר לנו זה עלבון צורב ו-  אבדנ
 סטירת לחי לכל אלה שזכר קרבנותיהם
ר ת  יקר להם, ואוי לגו אם זו דעתו של ע
בד היושב בתוך עמו. וכאן מובנת  נאי מכו
 החרדה שהביעו חוגים רחבים לפני הסכם
 השלומים שבמרוצת הזמן תשתרש הדעה

 שד,שלומים היו כופר נפש.

 נחזור נא קצת אחורנית ונסקור את ה-
 היסטוריה של השילומים, איך זה התחיל
ו להחלפת משלחות מורים  עד שהתדרדרנ
 ומחנכים ושליחת תזמורות לגרמניה, כשה-
ת ה־ י  ציבור בארץ ובגולה הזדעזע מתכנ
 שלומים הוסבר לנו מעל במת הכנסת ו-
 מבמות ציבוריות בערך כך. האם עלינו
 לתת פרם לרוצחים, ולהשאיר בידיהם את
ע ו- ל? זה היה נמוק משכנ ז ג  הרכוש שנ
נה היתה עדיין בעריסה,  נוסף על כך, המדי
 הצרכים היו מרובים, הארץ היתד, רעבה
 לסחורות, לחומרים בשביל החקלאות, בש-
 ביל התעשייה שהיתה בחיתוליה, וללא מלאי,
 גלויות התחסלו מאות אלפי יהודים רובם
 מחוסרי כל זרמו ארצה, היה צורך להא-
נת י  כילם, לדאוג לדיור ותעסוקה וצה״ל, פנ
 העם, הזרוע הבטחוגית של המדינה, היה
 צורך דחוף לדאוג לציודו ולחימושו. כל
 אלה והנמוק המשכנע שהזכרתי לעיל —
 ריככו את ההתנגדות האמוצאנלית לשלומים.

 מאידך יותר ״משד,עגל רוצה לינוק הפרה
 רוצה להניק״. הגרמנים היו זקוקים להסכם

 השלומים לא פחות ואף יותר מאתנו.

ין פלטו חום. זכר  תנורי הכבשנים עדי
 הזוועות בכל ארצות הכיבוש עדיין היה טרי.
י היה שם נרדף בכל העולם.  השם הגרמנ
 סולידריות המנצחים טרם נהרסה והגרמנים
ין לא היו בני ברית במלחמה הקרה.  עדי
 הגרמנים היו זקוקים לאיזה ז סטה כלפי
 קרבנותיהם בכדי לקבל תעודת כניסה רא-
 שונה בין עמי העולם ובמיוחד לארצות

 הברית שלעזרתם היו זקוקים.

 ובאמריקה יושבת אוכלוסיה יהודית גדולה
 — בעלת השפעה בדעת הקהל ובמשק ה-
 כספים, הסכם השלומים נתן להם תעודת
 כניסה זו ואל תשכח גא שהשלומים לא
 ניתנו במזומנים אלא בחומרים ובמוצרים
 שזה היד, גורם רב משקי בשביל גרמניה
 דאז שעריה ותעשיתה היו חרבות למחצה,

 באגריסונג פון פילים גראסמאן
 אין מיין און מיין פרױם נאמען באגריסן מיר הארציק אונדזערע
 באקאנטע טוערס פין ארגון יוצאי לובלין בישראל פאר זייער געוואגטער
 און וויכטיקער אינטערנעמונג ארויסצוגעבן אן אייגענע צייטשריפט

 ״לובלינער שטימע״
 ווער קען אפשאצן אזא נאבעלע אין וויכטיקע טעטיקייט פון דער
 לובלינער ארגאניזאציע אין ישראל ארויסצוגעבן אן אייגענע צייטשריפט
 געווידמע* בלויז לובלינער אנגעלעגנהייטן. דאם וועט געוויס ארויסרופן
 אן אומגעהויערן אינטערעס צווישן אלע לובלינער, וואס געפינען זיך

 צעשפרייט אין אלע עקן פון דער וועלט.
 ס׳איז צו האפן, אז די צייטשריפט וועט ברענגען צו אן ענגן קאנטאקט
 צווישן אלע עקזיסטירענדע לובלינער ארגאניזאציעם אין אלע לענדער
 און וועט דינען פארשידענע צוועקן, באזונדערס דעם ציל פון פארשפרייטן
 דעם געדאנק וועגן אויפשטעלן א מאנומענטאלן אנדענק פאר דער

 לובלינער קהילה.
 מיר דריקן אויס אונדזער ווונטש, אז אייער—אונדזער אונטערנעמונג

 זאל האבן א גרויסן דערפאלג.

 נידיארק
 אייער

 פיליפ אדן איידע גראסמאן

 הספקת הסחורות במסגרת השלומים הניעו
 את גלגלי התעשיה הגרמנים ונתנה תעסוקה
 לרבבות מחוסרי עבודה. ומה היה היחס של
 השלומים לרכוש שנשדד בס״ה — שלושה
 אחוז. כל שודד נתפס היה מתפשר על

 הרבה יותר.

 אתה מדבר על גרמניה אחרת שונה
 מזו של אתמול כעל עובדה שאין עליה
 עוררין. אנו היינו האופוסטולים בהפצת תו-
 רה כוזבת זו הבה ונבדוק איך זה נראה
 במציאות, מה הם חטאי ׳ ׳ גרמניה של
 היום ? הדניציפיקציה התנהלה בעצלתיים
 ללא רצון ויותר למען כסות עינים משרדי
 הממשלה ומוסדות שונים שורצים אלפי
 נאצים רוצחים למיניהם והרבה מהם יוש-
נה  בים בצמרת. די להזכיר את מזכיר המדי
 גלובקה שהיה אחד ממחברי חוקי הגזע
 ואתה בודאי יודע שחוקי הגזע הובילו בדרך
 חד סיטרית לכבשנים והפרופסור המכובד
ין מוסיף לשבת  הזה למרות הלחץ והרעש עדי

 על כסאו הרם.

 פושעים נאציים שהשתתפו ברצח מאות
 אלפים לא מובאיים לדין ואלה המובאים
 יוצאים בעונשים קלים עד לגיחוך או פטו-
 רים מכל עונש מטעמים פורמליים, מתוך

 תביעה רשלנית או חוקי ההתיישנות.

 היד הקמוצה של גרמניה בתשלום פיצו־
 יים לקרבנות י הרדיפות ובהערמת מגבלות
 וגזירות בדרכם, בו בזמן שלנאצים למיניהם

 משלמים ביד רחבה גמלאות ופנסיות.

י של גרמניה לקשור אתנו  סירובה העקשנ
 יחסים דיפלומטיים מפחד שזה יזיק להם
 ביחסיהם עם הערבים, למרות הצער והבושה
 אנו המחזרים אחריהם והיה צריד להיות

 ההיפך.

 ועכשיו כתר מעשיהם שליחת מומחים ל-
 ייצור טילים והרכבתם — למצרים ומאות
 טכנאים לכל סוגי נשק, עזרה והדרכה בפתוח
ות כבדות וזה שוב נשק ביודעם  תעשי
ועד לפי דברי נאצר ״דרו-  היטב שכל זה מי
 מית לבירות״ כלומר ישראל. איולת, צינית
 ומעוררת סלידה היא טענתם שאין באפ-
 שרותם לאסור על מומים ״פרטיים״ מלנסוע
 למצרים. לו רק רצתה — יש בידי כל
 המדינה די אמצעים לכך — היתה יכולה
 לאסור את נסיעתם. קו ישיר מוביל מ־
ידאגק לקהיר, זו אותה המטרה רק  מי
נת גרמניה ״האחרת״  בדרכים אחרות. זו תמו
 לגבינו. האם כל זה מר קיסרי את העבר
 וההווה אפשר לזרוק לסל השכחה, ולנקוט

 גישה ר&ליסטית?

 מר קיסרי, אתה שיש לך חוטים סמויים
 לסיסמוגרף של לב האנוש כשמדובר ב--

 פרט, האם אינך רואה את טרגדית הכלל רד י
 גא מהמכתבה, תבוא בין העם הנושא אבי-
 לות נצחית בלבו, תבקר בערבי יזכור דר
 נערכים בחדשים אלה למאות על ידי
 שרידי הקהילות ותראה איך גברים נוקשים
 שהתנסו קשות בחיים — בוכים כתינוקות.
 תראה איך נשים 17 שנה אחרי השואה
ת והצער,  לא התייבש עדיין מעין הדמעו
 תסתכל בנשים אלה, כל אחת מהן היא בחזקה
 ״רחל מבכה את בניה״ ד,מבכות את פרי
 בטנן שהוצאו מזרועותיהן וראשיהם נופצו
 בקיר ואז תוכל להעיד על עצמד עדות
 נוספת שאתה יכול לא רק להבין אלא גם
ה את גישתך  להרגיש — . ובטחוני שתשנ

ה תי ו מסקנ  ו

 בכל הכבוד

ץ י ט ש נ י י ם א י ר פ  א
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 ד. שטאקפיש

• א 1 0 י ו ד א ע נ ע ש ט ו ו ו ו ע ג מ ו ! א  א
 יידישן לובלינער לעבן האט זיך איבערגע־
 טראגן קיין ישראל — איז נישטא פון אויס־
 לאנד דער אפרוף און זארג ווי ער וואלט
 באדארפט זיין. באך הײנט־צױ״טאג קומען
 קיין ישראל לובלינער וואם נייטיקן זיך
ץ קאבסטרוקטיווער הילף ? גאך הייגט זע־  א
יטבאדערפטיקע לאידסלייט, הגם ו  נען דא נ
ה אין לאבד; און א ן זיך ש וין י ע ע פ ע  זיי ג
יש פון אויפשטעלן ד די באדערפענ  אלע פילן מי
 אויף דער ישראל״ערד א וזריז צי איגסטיטוציע
 אויפן גאמען פון די קדושי לובלין. ליידער,
 גישטא וועד עם זאל ענטפערן מיט אן אפן

 הארץ און אן אפענער קעשענע.
 אפילו אזא טיכטיקע לאנדסמאנשאפט ווי
ישט פאר  די לובלינער אין קאנאדע, האלט נ
 נייטיק צו געבן זייער הילף דורך דער פארי
 מיטלובג פון היגן קאמיטעט, באר שיקט לי־
ווידועלן אופן א  בערשט אויף אן אינדי
וענדעט  פעקל צי עטלעכע דאלאר, אויב מען ו

 זיך צו זיי פון ישראל.
 מיט העכער 2 יאר צוריק האט באזוכט
 ישראל דער באקאנטער לובליגער עסקן און
, ניקטע שטאטן י  פילאנטראפ פון די פאראי
. געדוען פון אים פייער־  מר פיליפ גראסמאן
נגען בנוגע א  לעכע צוזאגן און פארפליכטו
ד וואם זאל דערמעגלעכן צו שאפן אין  פאנ
יביקן  תל־אביב אן איגסטיטוציע צו פאראי
נדזערע קדושים. וועלן  דעם אנדענק פון או
ד נאך זוכה זיין צו האבן א ״בית לובלין״  מי

ט? מעג ו  אדער אן ענלעכן מאנ

־ ע ר געוואלט אז די ג ע י  עס וואלס זיך ד
גען צווישן נ נדו  ז ע ל ש א פ ט ל ע כ ע פארבי
 דעם אירגון יוצאי לובלין בישראל מיט זיינע
זאציעס אין אויסלאנד, זאלן י  שוועסטער-ארגאנ

ווע  זיין ענגערע, הארציקערע, קאנסטרוקטי
ך ר ע ט נ ע נ ר ע ץ צו ד דענ רושער טענ פי  מיט דער נ
_ ב דן ווו זיי זאלן ײ י ן לובלינער י  הערצער פו

 נישט געפינען< העלפן די לעבעדיקע און
י יביקן דעם אנ  אויף א ווירדיקן אופן פאלאי
 דענק פון די טהורים און קדושים פונ־עם
ידישן לובלין וואם את געווען און איז מער  י

 נישטא.

 באגריםונגען
 אין נאמען פון פאראייניקטן לובלינער רעליף אין ניד יארק, באגריםו
 מיר הארציק אונדזערע לאנדסלייט אין ישראל צו דע ר דערשיינונג

 פון דע ר ערשטע צייט״שריפט ״לובלינער שטימע״ אין ישראל.

 עס פרייט אונדז אייערע געוואלדיקע אונטערנעמונג. מיט אייער
 האלטן זיך צוזאמען אלס קינדער פון לובלין, גיט איר אונדז א קלארן
 באווייז, ווי טיף איינגעבאקן עס איז ביי אייך די ליבשאפט, און צוגע־

 בוגדנקייט צו אייער אלטער היסטארישער הייכדשטאט לובלין.

 דאס דערשייבען פון דער ״לובלינער שטימע״ װעט זיין גישט באר
 אן אינפארמאציע״מקור און א פארבינדונגכדפאקטאר פאר די לובליגער
 לאנדסלייט אין דער ברייטער וועלט, נאר וועט אויפד״ויבן אויף א הויכער
 מדרגה דעם פרעסטיזש פון די לובלינער לאנדסלייט אין אלע לענדער.
 די צייטשריפט וועט דערמעגלעכן מער באקאנט צו מאכן צווישן די
 לובלינער, די גרויסע אקציע, וועגן אויפשטעלן אן אנדענקס״מאנומענט

 לזכר די קדושי לובלין.

 נעמט צו אונדזער אויפריכטיקע באגריסובג אין נאמען פון דעי
 גאנצער מיטגלידערשאפױ פון פאראייניקטן לוילינער רעליף, וואם
 באשטייט פון פאלגנדע לובליבער ארגאניזאציעם: לובליבער עהרליך ברעגטש
 392 ניו״יארק? — לובלינער פרויען ק־לוב פון ברענטש 392 נידיארק,•
 — פראגרעסיווע לובלינער בענעוואלענט אססן; — ליגת הצדק אנשי

 לובלין.

 מיר פארזיכערן אייך מיט אלע מיטלען צו שטיצן די ווייטערדיקע
 עקזיסטענץ פון דער צייטונג, מיר וועלן אייך שיקן באריכטן פון אונדזער
 טעטיקייט. פיליפ גראסמאן, סעקרעטאר

 אים אייגמאל פאר אלעמאל פטור צו ווערן.

ד געדענקען גוט, ווי דער ״לובלינער  מי
מע״ פלעגן  טאגבלאט״ און די ״לובלינער שטי
ילן וועגן דער עפעק״  פאר דער מלחמה דערצי
 טיווער און קאנקרעטער הילף פון אוגדזערע
ידישן שפי״  ברידער אין אמעריקע — פארן י
 טאל, פאר דער ישיבת חכמי לובלין, פאר
וע בענק און ליי־קאסעס, פארן ו  די קאאפעראטי
/ פאר מעות־חטים, פאר הכנסת״אור״ ׳  ״טאז
 חים און נאך און נאך געזעלשאפטלעכע און
דישע י  סאציאלע צוועקן. דאם ווארעמע י
 הארץ פון א לובלינער האט אויך אויף יע~
יפגעהערט קלאפן ער זייט אקעאן נישט או  נ
ישן פון זיין שטאט, אויך  פאר די באדערפענ
 נאכן חורבן, אין דעם באפרייטן פוילן, האבן
נדזערע ברידער אין אמעריקע יא זיך  או
ט דער שארית״הפלי״ נטערעסירט מי  אביסל אי
 טה אין לובלין. נאר די לעצטע 15 יאר, ווען
 דער שווערפונקט פון דעם פארבליבענעם

ידענעם און מיבימאלן צו־  געבן א זייער באשי
ען אין  שטייער. און די לובלינער פאראײנ
נע, בראזיל, קאנאדע, אויסטראליע  ארגענטי
ישט דערע ערטער, האבן בכלל נ  און אי
ש י דענ  ארויסגעוויזן קיין אינטערעס, פארשטענ
 און הילף ביים ארויסגעבן די צוויי ספרים.
נג אויף דעם פארהיי״  און אויב אזא באציאו
 ליקטן שטח ווי יזכור״ביכער, איז גישט
ת א י ס נ א נ י , אז דאס פ ן י  ׳שוועד צו פארשטי
ד י ו  גמילות־חסדים קאסע, צי אויפבויען א ה
נער ט אויפן נאמען פון די לובלי ומענ  מאנ
 קדושים — איז זיי אוודאי און אוודאי פרעמד.
 מעגלעך, אז אין דעם דאזיקן מצב דארף
 מען נישט באשולדיקן בלויז אויסלאנד. אפ־
ן אויך די לובלינער אין ישראל י א  שר ה
ר ע נצושטעלן א מ י ישט געטאן גענוג, כדי אי  נ
ט די גערן קאנטאקט מי  לעבעדיקן און ענ
 לאנדסלײט אין חוץ״לארץ. איצט האט נישט
 קיין זין צו זוכן דעם שולדיקן, נאר בלויז
 פעסטשטעלן דעם טרויעריקן פאקט, כדי פון

 יצחק שבח לוינשט״ן

 זכרונות מהפעולות הראשונות
 הציוניות בלובלין

 פעולה ציונית.
 התחלנו אז בפעולות הראשונות למען
 ד״קק״ל כל אחד קבל פנקס בולים למכירה
 ולהפצה בין מכרים וידידים ותוך כך
 להחדיר את הרעיון של הקק״ל לרחוב
 היהודי, התחייבנו גם לצרף בול של דד
 קק״ל לכל מכתב כמובן בפנים המכתב
 וגם לאסוף תרומות בהזדמנויות של שמיי

 חות וכר אצל מכרים וידידים.
 זה נמשך עד פרוץ מלחמת העולם דר

 ראשונה.
 עם כיבוש לובלין ע״י הצבא האוסטרי,
 חל מפנה בפעולות הציוניות אבל זה

 פרק בפני עצמו.

 בשנת 1908 נפוצו שמועות מפה לאוזן
 בביה״ס של המשכיל הידוע ר׳ חיים
 הירש (שגם אני הייתי בין תלמידיו)
 שעומד להגיע סטודנט ממחלקת המשפ״
 טים בכדי לארגן את הנוער הלומד דר
 יהודי בלובלין להדריכו לפעולות ציורי
 יות, להפיץ את הרעיון הציוני והשפה

 העברית בקרב הצבור היהודי דאז.
 הסטודנט למשפטים שהגיע אלינו היו£
 יצחק גרינבוים המנהיג של יהודי פולין

 בתקופה מאוחרת יותר.
 האסיפה התקיימה בבית שטינברג ב״

 רחוב בראמאווא ובה נאם גרעבוים.
 היות שחיינו במשטר הצארי וכל פעולה
 ציונית היתד״ אסורה, העמדנו שני חברים
 על המשמר לפני פתח הבית, להודיע על

 כל סכנה מתקרבת.
 ומאז היינו מתאספים תכופות לשיחות
 על נושאים ציוניים, כל פעם אצל חבר
 אחר, על פי רוב היינו מתאספים ביום
 ששי אחה״צ וביום שבת לפנה״צ אצל

 החבר יוסף אשכנזי ברחוב נובה.
, לייב  הפעילים בחוג היו יוסף אשכנזי
 אוז״ל, המורה ברו, בכר, יוסף ליכטנשיין,
 משה פדר, לייב שטינברג וכותב השורות

 האלה.
 בשנת 1910 הגיע ללובלין האברך דר
 משכיל אליעזר ליפא בלוך ז״ל ונשא
 לאשה את הצעירה בת לובלין הדסה ל~

 בית בלאנק.
 ליפא בלוך התחיל מיד עם בואו לעירנו
 בפעולות ארגון נרחבות ועשה רבות
 למען הרחבת החוג שלנו לפעולות ציחר
 יות, שכרנו אולם ברחוב גראדזקה תחת
 השם ״אגודת חובבי שפת עבר,׳ וההרצאה
 הראשונה המענינת היתה של בלוך על
 הנושא ״הכוזרי ויהודה הלוי׳/ הירצו עוד
 המורה הגב׳ ברו, עובדיה שינברון ועוד.
 כמעט כל ערב היינו מתאספים לשיחות

 הברים על נושאים שונים.
 יושב האוהל התמידי באולם ערב ערב
 היה ר׳ אהרן ליכטשיין (אביו של הזד
 משה), סוחר גרוטאות, יהודי נשנות
 שיבה בעל מזג טוב ולב חם ומוכן. לכל

 ״לובלינער אין ישראל האבן נישט קיין
׳ ־ יט אין אויסלאנד,  מזל צו זייערע לאנדסלי
נג הער־שט ביי אוגדזערע בני־עיד ו נ י  אזא מי
- זעלטן דישער מדינה. ווירקלעך ־ י  אין דער י
 ווען א לאנדסמאנשאפט אין ישראל זאל זיין
ייטערט ו  אזוי אפגעריסן, פארפרעמדט און דערו
 פון אירע שטעטישע אין דער גרויסער וועלט,
 ווי דאס האט פאסירט מיט די לובלינער.
 אפטמאל קומט אויס צו שעמען זיך, ד,למאי
יט נדזערע לאנדסלי זנטער או י זנטער און טו י  טו
 אין ביידע אמעריקעס און אין אייראפע, זע״
 נען לגמרי איזאלירט פון זייערע ברידער
 אין ישראל. קאנטאקטן צווישן היגע און
יסלענדישע לובלינער זענען יא פאראן,  או
 אבער נאר אויף משפחהדיקע און פערזענ״
ן די־ לאנדסמאנשאפטן  לעכע וועגן. דאקעג
 און זייערע קאמיטעטן אלם אזעלכע האבן
ע כ ע ל ט פ & ש ל ע ז ע ישט כמעט קיין שום ג  נ
ן יוצאי לובלין בישי טן אירגו ג מי נ דו נ  פארבי

 ראל.
ישט איצט איז דאס ארט און די צייט צו  נ
זירן די סיבות פון דער דאזיקער פרעמד־  אנאלי
ײ ו ד  קייט. מיר ווילן נאר פעסטשטעלן דעם ט
 עריקן פאקט, אז לובלין, די גרויסע רומפולע
ט  עיר ואם בישראל, איז אויף דעם געבי
 אן אויסנאם — און טאקע א שלעכטער און

ונטשענער אויסנאם. ו  אומגעו

 די וואס זענען פון דער נאענט באקאנט
 מיטן לעבן פון די לאנדסמאנשאפטן אין יש״
זאציעס י  ראל ווייסן, אז אפילו קליינע ארגאנ
 (ווי קראשניק, ווישקאוו א״א) האבן א דאנק
 דער הילף פון זייערע שטעטישע אין אויכר
יפגעשטעלט אן אייגן הויז, י-ע״ ד זיך או  לאנ
 שאפן גוט״פונקציאגירנדיקע גמילות״חסדים
ײ ט ײ ז נ ג ע  קאסעם און אנדערע פארמען פון ק
ידי־  קער הילף. אויך איז אין דער גאנצער י
 שער וועלט באוווסט ,,קרית ביאליסטוק״ —
ל פאר ביאל^ס״ א ט ר א װ ק ך ױ  א ספעציעלער װ
יפגעשטעלט פאר די  טאקער אין ישראל, או
יט אין אמערי־  געלטער פון זייערע לאנדסלי
 קע. בכלל האבן יידן פון אמאליקע שטעט
 און שטעטלעך אין פוילן, באוויזן, איבער גרע״
 נעצן און ימען, ארויסצוווייזן זארג און אינ״
 טערעם פאר זייערע ברידער אין דער אלטער
דישער י יפגעריכטער י  היים און אין דער או
נדערס הערלעך קאפיטל פון ו  מדינה. א באז
זאמענארבעט צוויש\ ש און צו י דענ  פארשטענ
יט אין ישראל און אין אויסלאנד  לאנדסלי
 איז דאס ארויסגעבן יזכור״ביכער. פון חוץ״
געשטעלט געלט״מיטלען  לארץ האט מען צו
, בעת אין לאנד האט מען  און מאטעריאלן
ן ארױסגעגעבן ביכער״מאנומענ״ או רט- י  רעדאג

ידישע קהילות. ע י יטענ  טן לזכר די פארשנ

ט נאך עפעס האבן זיך אויסגע״  און מי
יטיקע באציאונגען צווישן י ז יכנט די קעגנ  צי
עס : באזוכן, דעלעגאצי ד סלאנ י ד און או  לאנ
זאמענטרעפן מיט טוריסטן צי שליחים.  און צו
 די קאנטאקטן זענען געווען הארציקע, ווא־
 רעמע, נאענטע, מיט קעגנזייטיקן נוצן פאר
נו בני״ישראל אויף יענער זייט ים און  אחי
שע אין ישראל. נאר ליידער,  זייערע שטעטי
נגען באציען זיך ו נ י  די אלע פאזיטיווע דערשי

. . נדזער לאנדסמאגשאפט.  נישט צו או
 ״דאס בוך פון לובלין״, וואם איז •מיט 10
נען אין פאריז און צו  יאר צוריק דערשי
ענער צייט אפגעקאסט איבער 5 מיליאן  י
ישט זישע פראנק, האט פינאנסיעל נ י  פראנצו
 באלעסטיקט די לובלינער אין אמעריקע, נאר
ן געווארן דורך דער לוב״  איז אויסגעטראג
יע אין פראנקרייך. אויך צום  לינער קאלאנ
 צווייטן יזכור״בוך אונדזערז אין עברית,
ל יסגעגעבן דורך דער ״אנציקלופדיה ע  ארו
עי  גלויות״, האבן לובלינער אין אמעריקע ג



 א. װאלף־יאסני

 אנא לאנגפוס און עקב גלאג\ע\ג\״ו
 די לעבנגעבליבענע טאכטעי
 פון פארפײניקטן לרבלינער ײדנ-
 טום האט פראנקרײר אויסגעצײ-
 כנם מים דער גרעסטער ליטערא-
 טור־פרעמיע ארן דעי בארימטער
 ײדישער דיכטער פון אונדזער
 צײט - יעקב גלאטשטײן איז פײ״
 ערלער אױפגענומען געװארן אין

 מדינת ישראל.
ן - אזױ האט י בל ו ט ל א ט ש נ ד  די ײ
 דער היסטאריקער פראפ. מאיר באלאבאן
שן ישוב אין דער דא־ פן דעם ײדי גערו  אנ
 זיקער שטאט. אויב פאליטיש איז לובלין
ק גע־  געװען פויליש, איז די שטאט גײסטי

ידיש.  דוען — י
ישער תקופה,  סײ אין דער גרויםער רבנ
נדערט, און  װאס ציט זיך פון 6־1־טן יארהו
דיש־ י  סײ אין דער ע&אכע פון װעלטלעכעל י
 קייט, האט לובלין געהאט איר אײגנאר־
ק לעבן, װאס האט זיד  טיק ײדיש־גײםטי
ע תפוצות. אט דאס ש י ד ר ײ ע י י  צעשטראלט א
גנארטיקער י ט זיין אי ן מי דישע לובלי י  י
, איז אויסגעגאבגען ג נ יבו יסטיקער דערהו  גי
ע  אין שרעקלעכע פיין און יסורים, באקומענ
יטשע פארטיליקער, וואם האבן  דורך די די
 זיך פארמאסטן אפצומעקן אלץ, וואם איז

ידיש.  י

שט י דישע גייסטיקייט איז נ י  אבעל די י
־ יםגעלאשן געווארן. גראד צו דער צװאנ  או
קטער י נ י י יט פון דער פארפ  ציקסטער יארצי
דנשטאט האט איר גייסטיקע דערהויבובג י  י

ן איבער דער וועלט. וידער צעטראג  זיך ו
ך, י ת ישראל און אין פראנקרי נ י  אין מד
 ־ 8ין פאריז, ירושלים און תל־אביב האט מען
ע גייס־ סגעלאשענ י ישט או ומטובט די נ  געי
ידנטום. פאריז האט נער י יט פונעם לובלי  טיקי
ר יוכרטוב יערט דעם גרויסן ליטעראטו  געפי
בסטער פראג־ ט דער חשו נען מי י  פון באקרו
דישע י ע די י  צויזישער גאנקור־פרעמי
 טאכטער פון לובלין — אנא לאגגפום, און
ט דעם באזוך יט זיך מי  ישראל האט געפרי
דישן דיכ־ י קן י יטי נטצי י  פונעם גרעסטן הי
־ ם י ת  טער און פראזאיקער, וואם עס האט א
דישע לובלין — יעקב גלאט־ י ן דאס י נ ע ג ע  ג

. ן י  שטי
שט דורכגעגאג־ י ן איז נ י  יעקב גלאטשטי
י־ נער מי ־װעג פון דעם לובלי  גען דעם פײן
נקל. ער האט אין יאר פי  דל אנא שטערנ
 1914, אין 18 יאריקן עלטער פארלאזט
 לובלין און אוועק אין אמעריקע, אבער זיין
, זיין טיף־פארשטא־ נג יסטיקע אויסבילדו  גי
־ י נ י ט, זיין בליציקע שארפז י ידישקי ע י ענ  נ
 קייט, וואם קומט צום אויסדרוק אויף אלע
טן פון זיין ליטערארישן שאפן —  געבי
ע און פראזע — האט גלאט־ י  אין דער פאעז
דנשטאט לוב־ י ן דערווארבן אין דער י י  שטי

 לין.
ישט דורה־ ן נ י  אויב פיזיש האט גלאטשטי
נער ן דעם חורבן פון זיין לובלי  געטראג
כטער  יידנטום, האט ער אבער ווי א די
, ווען ן י בערגעלעבט די טיפסטע נשמה־פי  אי
ג זענען דורה־ נ  פאר זיין פאעטישער זעאו
קע יידן, ווען ער די ען די שטראלנ ג  געגאנ
ר צווישן  האט געמאכט זיין נאכטיקן שפאצי

ליקטער  קברים פון דער גאיצער ״פארטי
/ ווער קען מעםטן דעם , עלט ו דישער ו י  י
פטער מיט אזא טיף דישן די י  צער פון א י
, ווען עד גייט ן י  געפיל ודי יעקב גלאטשטי
נער יידן, יקטע לובלי נ י  צווישן זיינע פארפי
קע יידן. די  א טייל פון די 6 מיליאן שטראלנ

* 

ן איז דורך און דורך י  יעקב גלאטשטי
עדער פערז זיינער, יע־ דישער דיכטער. י י  י
דיש־ י פער י ט טי  דעס פראזע״בוך אטעמט מי
 קייט. אבער אויך אנא לאנגפום, וועמען
יכנט מיט דער יסגעצי  פראנק רייך האט או
 גאגקור־פרעמיע פאר אירע פראזע־ווערק אין
זיש, איז אין איר שאפן דורך און י  פראנצו
ענלעכע טראגישע  דורך יידיש. אירע פערז
גען אין די יארן פון דער נ  איבערלעבו
יבן נג, האט זי דערהו יטשער אויסראטו  די

 אנא לאגגפום

ינלעכן אומקום פון די  צום סימבאל פון פי
ן און אין פוילן בכלל. אנא ידן אין לובלי  י
וארצבארט האט די  לאנגפום, פונקט ווי שו
ד מ נ י י ר שן א י גלענ  !•יידישע פיין און ראנ
ר זישער ליטעראטו י  בראכט אין דער פראנצו
דישער צו־ י  און דאס איז איר גרויסער י
ג פון דער נ ועלטלעכו יער צו דער פאראלו  שטי

ע. י דישער מארטיראלאג י  י
, וואם איז ן  אבא לאנגפום, די שרייבערי
יך, האט, רט געווארן דורך פראנקרי  פרעמי
, איר גייסטיקע אוים־ ן י  פונקט ווי גלאטשטי
דנשטאט לוב־ י ג באקומען אין דער י נ  בילדו
דיש־באלעבאטישער משפחה, י  לין, אין דער י
־  וועמענם ראש איז געווען משה שטערנ
־ דישער הײם־דערצי י  פינקל. א חוץ איר י
נקל פי ושא שטערנ י נגע אנ ו  אונג, האט די י
ג אין דער לוב־ נ לדו ל־בי  באקומען מיטלשו
 לינער מלוכהשער גימנאזיע. זי איז געווען
ונדערם געווען ן און באז  א פעיקע שילערי

. נגען  פארכאפט פון פאעטישע שאפו
יע האט זיך אנא באקאנט מיט  אין גימנאז
ינעם פון די שילער. אין 17־יאריקן על־  אי
נה געהאט און ט אים חתו  טער האט זי מי
רן די ע צו שטו  צוזאמען אוועק אין בעלגי
יקום. אזוי גליק־  אין בריםעלער פאליטעכנ
בן דער לעבנםװעג י  לעך האט זיך אנגעהו

נקל.  פון אנא שטערנפי
טערט דער חושך ענ  ווען עם האט זיך דערנ
יטש־היטלערישער נאכט פונעם  פון דער די
גן מעסער, האט אנא מיט איר מאן  לאנ
 זיך געאיילט צו זיין צוזאמען מיט די על־
ע און באוויזן י . זיי האבן פארלאזט בעלג  טעדן
 אנצוקומען קיין לובלין פארן מלחמה־אוים־
גען וייטער איז זי געגאנ יטער? ו י ו  ברוך. און ו
ן יםורים־װעג שן פײן־או י  איבער דעם ײד
יסגעפלאסטערט די דליטשע  וואם עם האט או
: ג נ סראטו י  בעסטיאלישע אכזריות און או
, פאר־ נער געטא, פארלוירן די עלטערן  לובלי
 לוירן דעם מאן און די גאנצע משפחה, דיי־
נגט אנאן  טשער אויסראטונגס־לאגער. עם געלי
. זי שליסט זיך אן  פון דארט צו אנטלויפן
נג צום נטערערדישער באוועגו  אין דער או
נט נא און געפי יזאמען שו  קאמף קעגן גרו

זאנער־מחנה.  איר אלט אין א פארטי

, אוים־  אנא האט איר לעבן אויפגעהאלטן
 געהאלטן אלע פיין און אין 1947 געקומען
יך באלאדן מיט די גרויליקע  אין פראנקרי
ישט גע־ , וואם האבן איר נ גען נ  איבערלעבו
ט און געפאדערט ארויס־  געבן קיין רו, געמאנ

לן פאר דער וועלט. י גען זיי, דעדצי  צוברענ
י אמע פדו ז יען פאריז האט די אײנ  אין פדי
ומען וידער גענ  פריי אפגעאטעמט. זי האט ו
 אי-ינארדעיען איר לעבן. געווארן א מאמע
 פאר יתומיכדקינדער, וואם איז געווארן איר
ט די פראנ־ . זי האט געלערנ ג נ  באשעפטיקו
נזשי־ ט אי נה געהאט מי יזישע שפראך, חתו  צו
 נער נ. לאנגפום, וואם שטאמט אויך פון
 לובלין און זייער גיך איז זי באקאנט
ן — יבערי ישע שרי ז י צו  געווארן ווי די פראנ

 אנא לאנגפום.
יך, וואם  דאם ליבעראלע, פרייע פראנקרי
ש פאר יעדן שעפערישן י דענ  ך:,אט פארשטענ
דישע אפגע־ י , די י ,  מענטש, האט ״אדאפטירט
ליקטער ועטע פרוי פון דער פארטי  ראטעו
דנשטאט לובלין, וואם האט געשאפן אין י  י
זיש. אבער אנא איז געבליבן ביי י  פראנצו
יט. אין איר ערשטן ידישקי נער י  איר לובלי
/ האט אנא ׳  בוך א. נ. ״זאלץ און שװעבל
לדערט די  לאנגפוס אין פראנצויזי־ש געשי
גען — פיזישע, גיים־ נ נלעכע איבערלעבו י  פי
דישער י  טיקע און פםיכישע — פון דער י
יטשער ן יידן בכלל בעת דער די  פרוי און פו
 אויסראטונג. דאם בוך איז מיט גרוים אנער־
ומען געווארן דורך דער פגענ י נג או ו  קענ

ישער ליטעראטור־קריטיק. ז י צו  פראנ
 דאם צווייטע בוך, וואס האט זוכה געווען
 צו דער גאנקור־פרעמיע, איז ווי א המשך
 פונעם ערשטן און טראגט דעם סימבאלישן

/ , אמד  נאמען — ״פעקלעך ז
ען אין דעם בוך, ג נ לדערו  די רעאלע שי
קן לעבן פונעם  גענומען פונעם נאכמלחמהדי
דישע פרויען, צו בים־ י ועטע י  רוב אפגעראטעו
א לאנגפום יטאביאגראפיש — האט אנ  לעך או

 סיימבאליש פארטיפט.
פט־געשטאלט אין דעם בוך, י  מאריא, די הו
ירן אין געטא  האט פונקט ווי אנא, פארלו
נע י  די עלטערן און אלע אירע נאענטע. אי
בן אויף דער וועלט. זי  אליין איז זי געבלי

, ען זיך דאם לעבן נארדענ י  וויל לעבן, אי
 אבער זי קאן זיך נישט אפרייסן פון דער
ניקטע י ט. די געפי י גענהי נלעכער פארגאנ י  פי
בל אויפן  קומען צו איר אין קליינעם שטי
 זעקסטן שטאק ערגעץ אויף א גאם אין פא־
ישט קיין רו. אין פריד־  ריז און גיבן איר נ
א נאכאמאל איבער,  לעכן פאריז לעבט מארי
. אין איר ן י  פסיכיש און גייסטיק, די געטא־פי
יט  לעבן פלעכט זיך גרויליקע פארגאנגעבהי
 מיט לעבעדיקער קעגנווארט: טויט און לעבן
- י זאמען אין א טונקעלן מיסטישן שלי  גייען צו

 ער.
, וועלכע די נגען  אין די דאזיקע שילדערו
גנארטיק־ י ט אן אי גט ארוים מי ן ברענ  מחברי
ירט ז  פארטיפטער לירישקייט, זענען םימבאלי
 די פסיכישע און גייסטיקע ליידן פון א
וע־ לנדע יידן, אפגעראטעו נפי י  גרויסן שיכט פי
: איון אויך אזעלכע,  טע פון דער אויסלאטונ׳
 רואם זענען נישט געווען אין אויסראטונגם־
 גהיבום, נאר דארט פארלוירן די נאענטסטע.
ע פילט זיך אויף נ ע י י עבל ג ג  יעדער פון די לעב
א אין דעם נקט ווי מארי  זיין אופן קלאנק פו
ן בוך פון אנא לאנגפום. פונקט ווי דט  פדעמי
יען פון די דא־  מי^ריא וויל זיך יעדער באפרי
ישט  זיקע פסלכישע ליידן, אבער דאם איז נ

 מעגלעך פאר אוגדזער דור.
 די אײנזא&ע מאריא װיל אויפבויען איר לעבן
, זיין געליבט און זיך אויסלעבן ז  אין פארי
 ווי א פדוי, אבער פאר איר איז דאם לעבן
ות נ יניקן די זכרו  דיצ״ט און שווער. עם פי
ט און י הי ענ ג אנ  פון דעל שרעקלעכער פאלג
וערטיקע לעבן איז פאר איר ו נ  אויך דאם קעג

 טדאגיש.
ינזאם אין דער  זי פילט זיך פרעמד און אי
 גרויסער וועלט־שטאט, ווו יעדער איז פאר־
גענע לעבן י  נומען מיט אויפבויען דאם אי
 באך דער מלחמה־קאטאסטראפע, אבער קיי־
ישט אויף אזא אופן איבער־  נעל האט דאך נ
שע די י  געלעבט די קאטאםטראפע ווי די י
נער געטא אדער א ערגעץ אין לובלי  מארי

דער געטא.  אין אז אנ
בן אין ידיש, הגם געשרי  אט אווי, עכט־י
ומען פגענ י  פראנצויזייש, האט אנא לאנגפום או
ע פון בענ געבלי  די פיין און ליידן פון די לעבנ
ן  די געטאם און די בילדער און געשטאלט
ידישע, די סימבאליש־מים־ ישט י דישע און נ י  י
־ גען האבן באווירקט די פראג נ לדערו  טישע שי

 צויזן.
יקע ווערק איז דורך דער גאנ־  אט דאם דאז
נף ילט געווארן פון פי יסגעטי  קור־זשורי או
כנט י יסגעצי נדערט ביכער און געווארן או  הו
ע  מיט דער העכסטער ליטערארישער פרעמי

יך.  פון פראנקרי
 און געשען איז דאם בעת דער צוואג־
יקטער נ י יט פון דער פארפי  ציקסטער יארצי
ד יקער צ דנשטאט לובלין. אויך דער דאז י  י
ט די  נויפפאל, וראס האט זיך געטראפן מי
יטן בעת דעם באזוך פונעם יערלעכקי  פי
ן — י נער יעקב גלאטשטי  דיכטער, דעם לובלי
ש: דער סימבאל פון דער איי־ י מבאל  איז סי
דישער גייסטיקייט, וואם י כטנדער י י  ביק לי
. ישט אויסלעשן ליקער קאן נ  קיין שום פארטי

 הברים יקרים
 ברכות נאמנות והצלחה

 להופעת העתון ״לובלינער שטימע״.
 שלכם

 הרב אברהם יצחק טוועיסקי
ק ר א י ר י ־ ג נ ו ־  ־ ־ ׳־י ־ ־ :

 \ צו אונדזער בתיעיר אנא לאנגפוס! \
 | מיר שיקן אייך איבער אובדזערע הארציקסטע ווובטשן צו אייעד באקומען ;!
 דעם גאנקור״פרייז — העכסטער ליטערארישער פרייז אין פראנקרייך, |

 :[ מיר זעבען שטאלץ מיט אונדזער לובלינער טאכטער און האפן אייך
 בקרוב צו זען אויף א באזור אין ישראל צווישן פרייבט און נאענטע ?
 ;! פון דעי אומפארגעסלעכער הייברשטאט. |

ל — א ר ש י ן ב י ל ב ו י ל א צ ו ן י ו ג ר  א
 2 הועד המרכזי \
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 אדוו. חיים ראזענבערג

 דאס נואברעם נון צוגעוויבטן ״דישן פאומעגן
ד  דאס פראבלעם פון צוריקקערן דאם צ
ן פון אייראפעאישן יידב־  גערויבטע פארמעג
 טום, וואס איז געווען דער הויפט־קרבן פון
 די נאציס ווערט אקטועלער פון טאג צו
ידישער  טאג. מיט א צייט צוריק האט דער י
, וואם  וועלט־קאנגרעם פארעפנטלעכט אנגאבן
 וואלפן א ניי ליכט אויף דעם וויכטיקן
גען נ  פראבלעם. לויט פארזיכטיקע אפשאצו
ידישע באוועגלעכע פארמעגן  האט דאס י
 אין אייראפע, וואס איז צוגערויבט געווארן
 דורך די נאצים באטראפן 27 מיליארד דא־
 לאר. ווען נישט די קאטאסטראפע וואלט
ן הייינט געהאט א ווערט פון  דאם פארמעג

 40 מיליארד דאלאר.
ן האבן  פאר דעם דאזיקן ריזיקן פארמעג
 די נאצי־קרבנות און זייערע יורשים ביז
ינט צו טאג נישט באקומען קיין אנטשע־  הי
נימאלסטער פרא־  דיקונג אפילו אין דער מי
נג פיון ד״ד יטשע רעגירו  פארץ. די מערב־די
 אדענאוער האט גענומען אויף זיך די
 פליכט צו באצאלן דעם מאטעריעלן שאדן,

ידן י  וואס איז פאראורזאכט געווארן די י
. אדענאוער איז אויסן  דורך די היטלעריסטן
נג זאלן  געווען, אז ער און זיין רעגירו
כטע א0$ די ן אין דער געשי ײ ג נ ײ ר ^ 
 וועלכע האבן גענומען אויף זיך די גרויםע
 מיסיע כאטש אין א געוויסער מאם ריינצו״
יטשע פאלק דורך געבן אנט־  וראשן דאם די
נג די נאצי־קרבנות מיט א ברייטער  שעדיקו

 האנט.

 אבער ווי זעט דאם אוים אין דער ווירק־
 לעכקייט ? די ווירקלעכקייט איז א גאנץ
 פראזאישע. עם ווייזט זיך ארוים, אז פארן
 צוגערויבטן באוועגלעכן פארמעגן האט די
נג באצאלט ניישט 40 און  בונדעס־רעגירו
 גישט 27 און נישט 10 מיליארד דאלאר,
 נאר א פארהעלטנישמעסיקע נישטיקע סומע
 פון 375 מיליאן דאלאר. ווייניקער ווי 1
 פראצעבט פון ווערט פון צוגערויבטן יידי־שן

.  פארמעגן
,  מיט באדויערן דארפן מיר פעסטשטעלן
ייטיקטע פראבלעם, ו  אז דאם דאזיקע אנגעו
זנטער י נדערטער טו נטערעסירט הו  וואם אי
ידן פון דער היטלערים־ ע י  לעבנגעבליבענ
 טישער שחיטה איז באלד פון ערשטן מא־

 מענט אן פארנאכלעסיקט געווארן.
נגען מיט דער דייט־  בעת די פארהאנדלו
ג וועגן אנטשעדיקובג פאר נ  שער רעגירו
 די נאצי־קרבנות, װאס האט דערפירט צו די
נס־  אבטשעדיקונגם אפמאכן און אנטשעדיקו
יראפעאישע יידן  געזעצן זענען די מזרח־אי
 שטארק באעוולט געווארן. זיי זענען נישס
 געווען פארטרעטן בעת די פארהאבדלונגען
דיקע פארישטייער  דורך זייערע אנטשפרעכנ
 און זייערע גערעכטע תביעות לגבי מערב־
יטשלאגד זענען אויםגעטוישט געװארן אויף  די

. עלט  קלײךג
ת פון דער מזרח־אייראפע־ ו  די נאצײקרבנ
 אישע לענדער האט מען צוגעווארפן א
דל״ אין דער פארם פון האפט־  ״טרוקן בײנ
, וואם האט זיך אויםגעדריקט ג נ קו  אנטשעדי
 אין 150 מארק פאר יעדן חודש אין די
. נאר דער נגען ו ג נ  שרעקלעכע קאצעט־באדי
 טייל נאצי־קרבנות, וואס האט זיך געפונען
ד מ ו ז ע  אין די דיפי־לאגערן באקומט אויך ג
ידן האבן . די שארית הפליטה־י  הייטסשאדן
 זיך נאך דער מלחמה געפונען אין אזא
 קאטאסטראפאלער לאגע, אז זיי האבן זיך
 אנגעכאפט אין דער דאזיקער נישטיקער

 האפט־אנטשעדיקוניג.
 שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן אז אפילו
ישט לייכט ג איז נ נ קו  די האפט־אנטשעדי
. מען האט געדארפן ווארטן יארן,  אנגעקומען

נג״ פאר  כדי צו באקומען די ״פארגיטיקו
.  די קאצעט־יארן

 מיר רעדן פארשטענדלעך, נאר וועגן דער
, ווייל וועגן אן ג נ  מאטעריעלער אנטשעדיקו
ג קאן גארבישט זיין קיין נ קו  אנדער אנטשעדי
 רייד נאך דעם גרויםן חורבן וואם האט
 געטראפן. דער גרעסטער טייל פון די נאצי״
 קרבנות, וועלכער וויל בישט, אז דער רויב
 זאל בלייבן ביים פארברעבער לאזט נישט
 צו דעם געדאנק פון סליחה און מחילה אין
 אובדזער דור און אין די נאענטסטע דורות.

 דאה נעזעץ וועגן צדריקקערן דאם
 צוגערויכמע פארמענן

נגס־אינם־ יטשע אנטשעדיקו  די מערב־די
יניקע יאר צוריק אליין  טאנצן זענען מיט אי
 געקומען צום באשלוס, אז די מזרח־איירא־
 פעאישע נאצי־קרבנות זעגען שטארק בא־
ען נ  עוולט געווארן. דעם 19.7.57 איז דערשי
/ דאס ג געזעץ׳ נ  דאס ״בונדעס ריקערשטאטו
 דאזיקע געזעץ זעט פאר, אז די מערב־
ג נ קו נג דארף באצאלן אנטשעדי יטשע רעגירו  די
, וואם די  פארן גאנצן באוועגלעכן פארמעגן
 נאצים האבן צוגערויבט אין די מזרח־
 אייראפעאישע לענדער (כלערליי סחורות,
, מעבל, קונסט־זאכן, שמוק, ביזשו־  מאשינען

 טעריע, גאלד, זילבער א. א. וו.).
 דאם דאזיקע געזעץ האט געקאנט אין א
 געוויסער מאם פאריפטן די עוולה וואם

 איז געשען די מזרח־אייראפעאישע יידן.
 אבער די געזעצגעבער האבן דא געמאכט
ג וואם האט אין נ ורידישע באגרענעצו  א י
נישט געמאכט דעם ציל  א גרויסער מאס צו
. די דאזיקע , נג־געזעץ,  פון ״ריקערשטאטו
יט אין דעם, אז די ג באשטי נ  באגרענעצו
ג פארן צוגערויבטן פארמעגן נ קו  אנטשעדי
 ווערט באצאלט דאן, ווען עם ווערט בא*!
ן איז אג*  וויזן, אז דאם דאזיקע פארמעג
ה אדער טשלאנ י י ד  געקומען קיין מערב־

. ן  מערב־בערלי

ידישע יוריסטן, וועלכע פארנעמען  די י
ן האבן אבער נגס־פראג  זיך מיט אנטשעדיקו
בנדערמאנטע י  באלד איינגעזען, אז דאם או
ג־געזעץ״ איז נישט דורכ־ נ  ״ריקערשטאטו
 פירבאר, ודייל עם קען נישט באוויזן ווערן,
ע צוגערויבטע אין די  אז דאס געגעבענ
ן איז אנגע־  געטאס און קאצעטן פארמעג
ד אדער מערב־ יטשלאנ  קומען קיין מערב־די

 בערלין.
נקט, אז יען אויך אויפן שטאנדפו  מיר שטי
ן דארף אפגעווארפן ווערן די י  אין אלגעמי
 טענה, אז די דייטשן דארפן באצאלן אנט־
, ג נאר פארן צוגערויבטן פארמעגן נ קו  שעדי
 וואס איז ארויסגעפירט געווארן קײן מערב־

. ן ד אדער מערב־בערלי יטשלאנ  די
ן : און וואס איז מיטן פארמעג ן ג  מיר פרע
 וואם די דייטשן האבן צוגערויבט אין די
יראפעאישע לענדער און נישט ארוים־  מזרח־אי
 געפירט קיין מערב דייטשלאנד, נאר עם
 אויסגענוצט אויפן ארט אין די אקופירטע
ליטערישע און ווירט־  לענדער פאר זייערע מי

ועקן?  שאפטלעכע צו
 און דאס דאזיקע פארמעגן האט דאך
 געהאט דעם ווערט פון מיליארדן מארקן,
יטשן וואלטן געמוזט מאבילי־  וועלכע די די
גענע רעסורסן, ווען זיי וואלטן י  זירן פון אי

 נישט געהאט דעם ײדן־רויב.
דירנדיק איז דער  מיר האלטן, אז דעצי
ן איז צוגערויבט  פאקט, אז דאס פארמעג
 געווארן ביי די יידן. צי דאם פארמעגן
יטשן  איז געבליבן אין רשות פון די די
ץ  אויפן ארט צי ארויסגעפירט געווארן קי
ישט וויכטיק  דייטשלאנד, איז אבסאלוט נ
 פארן נאצי־קרבן. עם איז אבער באוווסט,
י^שן אליין, אז זיי  און דאס גיבן צו די די
יראפעאישע  האבן ארויסגעפירט פון די אי
 לענדער די בעםטע און טייערסטע סחורות,
, טעקסטיל, טריקאטאזש־ : זײדן־שטאפן י ו  ו
, נגען , לעדער־אויסארבעטו  אויסארבעטונגען
 זייגער־פאבריקן, גאלאנטעריע, פעלצן, גאלד,

 שמוק א. א. וו.

 עם איז באקאנט, אז עם זענען געווען ב־
 פירושע אנווייזונגען פון דער היטלער־מאכט,
 אז גאלד, זילבער און ביזשוטעריע דארף

 גלייך געשיקט ווערן קיין דייטשלאנד.
, יקע פאקטן ק אין אכט די דאז  נעמענדי
נגס־ ידערגוטמאכו ו יטשע ו  האבן די מערב־די
 אינסטאנצן פעסטגעשטעלט, אז בנוגע שמוק־
 זאכן, ביזשוטעריע, גאלד און זילבער איז
ישט נויטיק נאכצוווייזן, אז דאם איז  נ
ד, אדער יטשלאנ  אנגעקומען קיין מערב־די

. ן  מערב־בערלי

ן ג ב ע נ נ ן א ע  די תביעות דארף מ

 דעם 31.3.1959 איז אפגעפלאסן דער טער־
ד ינטראגן די תביעות וועגן צ ן פון ארי  מי
 גערויבטן פארמעגן אין די מזרח־איייראפעאישע
ג־  לענדער. אבער היות ווי די נייע באשטימו
ע זע־  גען וועגן גאלד, שמוק און ביזשוטערי
יסגעגעבן געווארן אין 1960, האט  נען ארו
 זיך געשאפן א לאגע, אז מער ווי 90
ט פון נאצי־קרבנות האבן נישט אנ־  פראצענ
 געגעבן קיין תביעות צוליבן אבסורדאלן
גינעלן געזעץ. למען  כאראקטער פון דעם ארי
 האמת דארף געזאגט ווערן, אז אויך די
ידישע יוריסטן וועלכע פארנעמען זיך מיט  י
, האבן נישט וידערגוטמאכונגס־פראבלעמען  ו
זאציע פון  געגלויבט אין דערפאלג און רעאלי
 דעם קאמפליצירטן געזעץ. און דעריבער
ישט אנגענומען קיין תבי־  האבן זיי כמעט נ

/ נגם־געזעץי  עות לויטן ״ריקשטאטו
 אבער אין לעצטן יאר איז דורך א ריי
, צווישן זיי ד,7ר גחום גאלד־ ידישע פאקטארן  י
 מאן, אויסגעאיבט געווארן א שטארקעף
ן פון  דרוק, כדי צו פארלענגערן דעם טערמי
 אנמעלדן תביעות וועגן צוגערויבטן באוועג׳

.  לעכן פארמעגן
נגען האבן געגעבן פא־  די דאזיקע באמיאו
ד יניקע וואכן צ . מיט אי  זיטיווע רעזולטאטן
ע  ריק האט דער פארזיצער פון דער קאמיסי

 (סוף אויף זייט 17)
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 עטלעכע ווערטער אױף די נאך
 פרישע קברים פון די אומפ^ר־
' ל ע ד : לייבעלע ע ע עסלעכ  ג
 שטיין, הערש פראקטער און

 לייזער פייערטאג.
 מיט א• יאר צוריק, אין באוועמבער
 4961 זענען זיי אלע דריי באך געזעסן
 ,מיק אונדז אויף דער יערלעכער אזכרה
 פון די לובלינער אין ישראל; ווידער
 אמאל איבערגעלעבט דעם גרויל פון דעם
 אויסגעהרגעטן יידישן ישוב אין זייעד״
 אונדזער הײמשטאט ן געפרייט זיך מיט
 דער באגעגעניש פון דער לובלינער שא״
 רית״הפליטה אין תל״אביב און גאו אלץ
 געוועבט פלענער אויף מארגן און גע״
 שפינט דעם גאלדענעם פאדעם וועגן
 יידישן המשך אין דער יידישער מדי״
 נה... אלע דליי האבן שױן דאן געוווסט,
 אז זייערע הערצער זענען אונטערגע״
 ריסן, אז דאקטוירים האבן זיי שטרענג
 פארבאטן צו מאכן איבעריקע באװעגונ״
 גען, אנשטרענגען זיך אדע ר צופיל אי״

 בערנעמען.
 די דאקטוירים זענען געווען מבינים
 בלויז אויף די קראנקע הערצער פון
 לייבעלען, פראקטערן און פייערטאגן.
 לובלינער יידן האבן אבער געקאנט דעה
 טעמפעראמענט, כאראקטער און אקטיװע
 טעטיקייט פון די דריי און פארשטאנען,
 אז נישט א דאקטאר וועט אויף עמעצן
 פון זיי גוזר זיין שווייגעניש, אפרו, של״
 ווה. ניין, בישט פון א ז א טייג זענען גע-
 ווען געקנאטן א לייבעלע עדעלשטיין,
 הערש פראקטער און לייזער פייערטאג,
 זיי זאלן משלים זיין מיטן מצב פון א
 חולה'מסוכן. צו ברויזנדע נשמות זענען
 דאם געווען, צו ערלעך און צופיל איבער״
 געגעבן דער געזעלשאפטלעכער שליחות
 אין משך פון צענדליקער יארן אין לוב-
 לין און אויסער איה אז זיי זאלן מיט״
 אמאל איבערײסן מיט דעם דאזיקן שטור״
 מישן לעבן לטובת הכלל. בלית״ברירה
 האבן זיי זיך איינגעשטילט צוליב דער
 קראנקהייט — נאר וועד ווייסט, צי אויב
 דאס דאזיקע שטיין אין א זייט האט די
 דריי מענטשן בישט פארעדגערט זייער
 געזונטהייטס״צושטאנד און שוועד זיך
 געלייגט אויפן געמיט, הלמאי מען מוז
 מיטאמאל אויפהערן... און דער אכזריות״
 דיקער טויט האט ענדגילטיק איבערגע״
 ריסן זייערע טרוימען און האפענונגען,
 צוגעגומען פון די משפחות טייערע
 מענטשן און אויך פאריתומט ד״1 לובלי״

 נער משפחה,
 אויפן תל״אביבער ביהדהקברות קרית״
 שאול זענען צוגעקומען דריי מצבות אויף
 די קברים פון דריי באליבטע, הארציקע,
 ערלעכע לובלינער יידן, וואס טראץ
 זייער פארשידענעם עלטער, פארטײ״אנ״
 געהעריקייט און שטחים פון געזעלשאפט-
 לעכער טעטיקייט — האט זיי אלע דריי
ן שטריך וראם איז אזוי י י  פאראייניקט א
 כאראקטעריסטיש פארן אוועקגעגאנגענעם
 דור שליחי״ציבור: לויטערער אידעא״
 ליזם, הייליקע אמונה, פשטות און בא״
 שיידגקייט, ערלעכקייט, איבערגעגעבנ״

 קייט און טריישאפט.
 די אלע מעלות טובות און שבחים שריי״
 בן מיר נישט צו לייבעלען, פראקטערן
 און פייערטאגן צוליבן ,,אחרי מות קדו״
 שים׳׳/.. זייער געזעלשאפטלעכן עולם״
 הבא האבן זיי זיך איינגעקויפט נאך
 ביים לעבן, זייענדיק די פארקערפערונג

 פון ריינע מידות און לויטערע כוונות.

ד ע מ ק א ד ש פ ר ע  ה
 איז געווען באקאנט אץ לובלין אונטער
 דעט פאפולערן אץ ליבנספולן נאמען ״דעי־

ן גע ק פו נ ע ד נ ם א  צו
 לערער פראקטער״. זיין נאציאנאלער בא״
 וווסטזיין אץ שטאלץ און עכטע יידישע
 פאלקסטימלעכקייט, האט ער דעמאנ״
 סטרירט גראד אין איינער פון די גרעס״
 טע פעסטונגען פץ אסימילאציע — די

 ווען ער איז געווען בונדיסט אץ שפע״
י קאמוניסט, האט תמיד געהאט אן  טע
ד  אפן אויער און הארץ פאר די נויטן פ
 נעם לובלינער יידישן ארבעטס״מענטש
 און הארעפאשניק. א דענקנדיקער מענטש,

 מיט א סך וויסן אץ אינטעליגענץ.
 נאך דער באפרייאונג, ווען ער האט
 אלם רעפאטריאנט זיך אומגעקערט פון
 ראטנפארבאנד קיין לובלין, איז ער גע-
 ווען טעטיק אין יידישן קאמיטעט. מ׳האט
 אויף אים דאן געזאגט: ״דע ר ריכטיקער
/ ביזן יאר  מאן אויפן ריכטיקן פלאץ,
 1957, ווען ער האט פארלאזט פוילן און
 עולה געווען קיין ישראל, האט ער געאר״
 בעט אלם קארעקטאר אין דער ווארשע״
 וועד ״פאלקם״שטימע״ און אץ פארלאג
 ״יידיש בוך״. אויך ביי דער ארבעט ־־־־
 דער זעלבער קפדן, ערנסט אץ ערלעך,

 ווי אין זיינע אנשויאונגען.

 העכער פינף יאר האט פייערטאג זוכה
 געווען צו זיין אין ישראל. דא האט ער
 פון צײט״צױצײט געארבעט אלס קא״
/ ״יש״  רעקטאר אין די ״לעצטע נײעס,
 ראל״שטימע״ און אין פרץ״פארלאג. אמת,
 פון דעם אלעמען איז נאך נישט געווען
 קיין פרנסה — אבער לייזער פייערטאג
 האט שטענדיק זיך געקאנט באגנוגענען

 מיטן מינימום.

 אויך זיין אפגעשוואכט הארץ האט נישט
 אויסגעהאלטן — און מיט אמאל אויפ״

 געהערט קלאפן.

 לובלעער יידן וועלן תמיד געדענקען
 צום גוטן די דאזיקע דריי, וועלכע מיד
 האבן פארלוירן אין משך פץ איין יאר.

 כבוד זייער אנדענק!
 דוד שטאקפיש

 לדמותו של מאיר צוקרמן דיל

 ״פאװשעכנע״ שול פאר יידישע קינדער,
 די א. ג. ״שאבאסוװקע׳/ די שילער פון
 דער 28״ער שול אויף לובארטאווסקע 24
 (שפעטער — אויף זאמאיסקע 21), האבן
 זייער געשעצט דעם שטענדיק שמײכלענ״
 דיקן און הארציקן לערער, וואס האט
 אזוי גוט געקענט זיינע תלמידים ווי
 זייערע עלטערן. הגם פארטייאיש האט
 פראקטער געהערט צו פועלי״ציון (צ.
 ס.) און א געוויסע צייט רעפרעזענטירט
 די דאזיקע פארטיי אין דע ר יידישער
 קהילה אין לובלין, האט אים קיינער
 נישט געקאנט פארווארפן פארטייאישן
 פאנאטיזם און סעקטאנטישקייט. ער האס
 ליב געהאט אלץ און אלעמען וואס איז
 געווען יידיש, פאלקסטימלעך און נא״

 ציאנאל.

 די מלחמה״יארן האט פראקטער אדורכ״
 געמאכט אין רוסלאנד, אויף פארשיקונג.
 אהמקערנדיק זיך קיין לובלין אין יאר
 1946, איז ער דארט געווען אקטיוו ביים
 ארגאניזירן די לאנדסמאנשאפט און ביי
 אנדערע געזעלשאפטלעכע ארבעטן.
 אין יאר 1950 האט ער צוזאמען מיט
 זיין פדוי עולה געווען קיין ישראל און
 געארבעט אץ דער סוכנות אלם באאמ״
 טער. פון 1951 ביז 1959 איז ער געווען
 פארוואלטונגס״מיטגליד אין דעם אירגון
 יוצאי לובלין בישראל און א דאנק זיין
 אקטיוויטעט און ערלעכקייט זיר דער״

 ווארבן אלעמענס סימפאטיע.

 כבוד זיין ליכטיקן אנדענק!

ג ערטא ער פ״ ז ״  ל
 איז געווען גוט באקאנטדערלובלינער
 יידישער ארבעטערשאפט וואס האט זיך
 גרופירט אין די פראפעסיאנעלע פאריינען,
 אין ״בונד,, און ביי די קאמוניסטן. אויך פון
 אנדערע פארטייען האט מעו געהאט פולן
 איינזען פאר לייזערס אידעאישן וועג און
 זיין אומבאפלעקטער ערלעכקייט און טי״
 פער ערנסטקייט. אויף רוסקע 34, אלס
 סעקרעטאר פץ די לעדער״ארבעטער און
 פון אנדערע פראפעסיאנעלע פאראיינען,
 האט מען געוווסט, אז לייזער פייערטאג,

 במלחמת העולם הראשונה ־־־ בשנת
 1916 בערך — כבר היה פעיל בארגון
 נוער ״צעירי״צױך,. בתקופה ההיא הש-
 תתף גם בהנהלת הספריה הציונית דר
 גדולה הראשונה, שהיתה ברחוב ז׳ילונה.
 בד1920 היה בין יוזמי יסוד המפלגה
 ״צעירי ציון,, ואחרי״כן גם בין יוזמי
 איחודה עם ״פועלי צױן״ימין,/ היה כתב

 העתונות המפלגתית בוורשה.
 היה יו״ר הליגה למען ארץ״ישראל
 העובדת. ייצג את רשימת הליגה למען
 ארץ״ישראל העובדת בועדת״הבחירות
 הכללית בעת בחירות לקונגרסים הציו-
 ניים. ייצג את סניף פועלי ציון בלוב-
 י לין — במוסדות״המפלגה המרכזיים ב-

 לוורשה.
 ) בשנים 1932—1939 היה חבר הנהלת

 הקהילה, שאליה נבחר מרשימת פועלי

 ציון, פעל רבות למען השגת סובסידיות
 בשביל מוסדות ציוניים. בימי החורף
 השיג סיוע למטבח״ערב ליד מועדון״
 המפלגה. העביר החלטה בהנהלודהקהילה
 למען מתן עזרה לעולים מחוסרי״אמצ״
 עים (חלוצים), כדי לאפשר להם לעלות

 ארצה.
 כן עזר לפעולת ארגון״הנוער ״פרײ״

 הײט״
 בקלוב״הספורט ״הפועל,/ שהיה שייך
 לפועלי״ציון, היה יו״ר ההנהלה במשך

 תקופה ממושכת.
 אחרי שעלה ארצה פעל רבות בארגון
 עולי לובלין, היה חבר הועד, היה ביו
 מיסדי קופת גמילת חסדים והצטיין
 באיסוף חומר בשביל ספר יזכור לובלין.

 יהיה זכרו ברוך.
 אליהו קולטון
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 טנו^רבענע חברים
ן ײ ט ש ל ע ־ בעלע ש י  לי

 עם איז פון אתדז אװעק א טייערער,
 אומפארגעסלעכער פריינט, לײבעלע

 עדעלשטײן.
 א זון פון דעמ באקאנטן לובלינער
 פ״פר פגחם אלעזה װעלכער איז געװען
 די ערלעכקײט אליין, און האט נאד
 געלעבט צו טאן גוטע טאטן און .צו

 העלפן מענטשן.

י שטוב, ווו עם האט ע  אט אין ד
 געבעסטיקט ערלעכקייט, נשמדרריינקייט
 און תורה איז דערצויגן געווארן אוגדזער

 לייבעלע.
 לייבעלע האט ^ין זיין פריסטער
 יוגנט גענוג עלגט געזען אין לובלין.
 יוגג, זייער יובג פארווארפט אים די
 גרויסע נויט און די אויסזיכטלאזע לאגע
 פון דער יידישער יוגנט אינעם פא״
 שיסטישן אנטיסימיטישן פוילן אינעם

 רוישנדיקן פאריז.
 נישט קוקבדיק אולף זיינע זייער שווע״
 רע לעבנכדבאדינג!נגען ווערט ער דער
 פאראנטווארטלעכער פירער פון די

 לובליבער אין פאריז.

 די לובלינער באשעגקן אים מיט אן
 אומבאגרענעצטן צוטרוי. זיין געלאסנ״
 קייט באטראכטקייט און גלויבן שטעקט
 אלע אן מיט א טיפן גלויבן אין זיינע
 אידעאלן. ער ארבעט לאנגע יארן אין
 לובליבער פאטראבאט. ווערט איינשטי-
 מיק אויסגעוויילט אלם סעקרעטאר פון

 די לובלינער.
 עם איז נישטא קילן איין וויכטיקע
 אקציע אויפן פאריזער יידישן באדן ״וו
 מיר זאלן נישט געפיגען לייבעלען אין
 די פאדערשטע רייען. העלפן פאליטישע
 פארפאלגטע, ביי דער אקציע פון זבאנ־י
 שין, ביים באזוכן קראנקע, פאר די שפא״
 נישע מיליציאנערן און גלאט אריינשטופן
 א סומע געלט א נויטבאדערפטיקן. ער
 לייגט זיין גאבצע מי און ענערגיע אריין

 אין די זאמל״מאטעריאלן און געלט פארן
 שאפן די בארימטע מאנאגראפיע ־־־ דאם
 בוך פון לובלין. ער העלפט אויפשטעלן
 דעם מאנומענט אויף באניע לזכרון די
 דעפאטירטע און דערשאסעבע לובלינער

 פון פאריז.

 די לעגענדע דערציילט וועגן אברהם
 אבינום שטוב, וועלכע האט שטעבדיק
 געהאט פיר אפענע טירן: קיין דרום,
 צפון, מזרח און מערב, און יעדער האט
 געקעגט ארייבגיין עסן אין זיין ווויבונג.
 אזוי איז געווען לייבעלעם שטוב אין
 פאריז. וועמען האט איר נישט גע*
 טראפן שלאפן, עסן אין זיין שטוב?
 אן עמיגואנט פון לובלין, א דייטשן
 פליט, און א שפאר ביסל פון די
 לעצטע ארויסגעראטעוועטע פון אונדזער
 לעצטן חורבן. א לובלינער קינה דערצויגן
 מיט ליבע צו זיין פאלק, מיט טיפער

 פארערונג צו זיינע גייסטיקע ווערטן,
 מיט א גרויסן גלויבן אין דער קולטי*
 רעלער אויסשטראלוגג פון דער מאדעד־
 נער יידישער ליטעראטור און קולטור,
 האט ער אויף קיין שום פאל נישט גע־
 קענט פארטראגן די צוואנגכדאסימילאציע.

 לייבעלע באזעצט זיך אין ישראל,
 קוקט זיך צו מיט א פארכאפטן אטעם
 צום הערלעכן אויפבוי. ״זעט װיפל מי
 און ענערגיע עם ווערט דארט אריינ~
 געלייגט ביים שאפן א זיכערע חיים
 פאר אלע פארפאלגטע און פארשטוי׳
 סענע יידן פון אלע וועלט־טיילך פלעגט
 ער זאגן און אט דאס ברענגט אים צו
 א באנייטער ענערגיע צום פארשטארקן
 דעם נאציאנאלן באוווסטזיין צווישן

 זיינע לאנדסלייט.
 לייבעלע האט אין ישראל געוואלט
 מיט דער גאנצער ענערגיע און ווארעם

ש פ מ ש ד נ ו  י י \ < 1ו\*ו ) דיי ן ״

 לעכע ארבעט* אבער ליידער האבן אים
י פיזישע כוחות פארלאזט און זיין  י
 אויסגעמאטערט הארץ איז מארשוױגן

 געווארן.
 קען מען זאגן צום טדייסט דער
 טייערער עווא; ״דיין זון זשאנא
י אין שטוב איינגעזאפט  האט ביי די
 ליבע צו ישראל, דאס געפיל פון אחדות
 צו טייערע אידעאלן פון געטריישאפט
 צו זיין פאלק און לאנה טייערע עוון*,
 געפין א טרייסט אין דיין טייערער ליי
 ליאן און אין דער הערלעכער גייסטי״
 קער ארבעט פון דיין זון אלם מדריך
 פון דרור; אין זיין דערציאונג פון די
 הונדערטער יידישע יוגנטלעכע אינעם
 גייסט פון שטאלצע און געטרייע נא־
 ציאנאלע יידן. און צום לעצט, געפינט
 אלע צוזאמען א טרייסט אינעם אויפבוי
 און אויפבלי פון אונדזער מדינת ישראל״.

 מ. זשעלאזע
־ ר ו ט ל ו ר ק ע ן ד ו ר פ ע צ י ז ר א  פ

. ל ע ז ע ר ג ע י ד י ע ב י ס י מ א  ק
. ז י ן פ^ר י ר א ע נ י ל ב ו ע ל ט ק י נ י י ר א  פ

 אברהם ריחון־טהורי דיל
 קשה להשלים עם בשורה מרה, שאדם
 הנמנה עם חוג מכיריך, שרק תמול שלשום
 דברת אתו ולחצת את ידו, הלך לעולם
ים קשה  הנצח לבלי שוב. ואולם שבעתי
 להשלים עם העובדה, שחברך הקרוב, דד
ד והרע, מלאך המוות התגבר עליו. אברהם די  י
ד די פרשת חיים של י ננו ו  רימון ז״ל אי
ימה באמצע  וחבר שטרם הושלמה, נסתי

 הדרך.
ן היה ידוע כיברהם ריימן, אנח-  בלובלי
ו לו אבדם ידידיו — קראנ ו ו  נו, חברי

נוכו הציוני—חברתי קבל בשורות  את חי
נות מילאה את כל ו  בית״ר בלובלין. הצי
־ ד ־ ו היה בתפקי י  תוכן חייו. כל חי
נה ך אמו ת או בלעדיה. מתו  בחולצה הבית״רי
יס י וני — עלה ארצה. התג  לרעיון הצי

 לפלוגות גיוס של בית״ר.
 בכל עבודה ראה את חזון הציונות. במ-
 קום מילים ביטא זאת במעשים. כיבוש
 עבודה עברית, פעולות הדרכה, מלחמה בי
 כובש הזר בשורות המחתרת הלוחמת,
ים וכיבוש יפו —  מלחמה בפורעים הערבי
ל הפעולות הללו השתתף באופן אישי כ  נ
 מתוך אמונה כנה, כי זוהי הדרך להגשמת
ו- ם יומי  החזון הציוני. לא בחל גם במעשי
ר או סתם מכר הזקוק י ע ך  מיים. חבר, ב
 לעזרה — אברהם מוכן לעזור ומוכן לשם

ו וידידיו.  כד לגייס את כל יתר חברי
נותו זו הביאה אותו לפעילות במסגרת  נכו
ן יוצאי לובלין י של ארגו  הועד המרכז

 (סוף פון זייט 15)
יטשן ן אין מערב די נגכדפראג קו  פאר אנטשעדי
ן נדעסטאג (פארלאמענט), ד״ר מארטי  בי
יב 1963 וועט , דערקלערט, אז אין אנהו ש >  ה
בצד י ן ארי גערט ווערן דער טערמי  פארלענ
ן יבטן פארמעג ת וועגן צוגערו עו  טראגן תבי
ד , זילבער, פ ה בריליאנטן ל א : צירונג, ג י ו  ו
 טערווארג, בילדער און אנדערע ווערטפולע

 זאכן.
- ן הירש באטאנט, אז נאצי  ד״ר מארטי
ן נגעטראג י  קרבנות, וועלכע האבן בישט ארי
 זייערע אנקלאגעס צוליב דעם וואס מען האט
 פון זיי געפאדערט צו דערווייזן, אז זייערע
יסגעפירט גע־ יערע ווערט-זאכן זענען ארו  טי
ה וועלן צוריק באקומען נ א ל ש ט י י  ווארן קיין ד
נצוטראגן תביעות. זיי י , ארי יטן  די מעגלעכקי

ישט דארפן דאס באווייזן.  וועלן מער נ
 ד״ר הירש האט פארזיכערט, אז דער פאר־
ט וועט אויסאיבן א דרוק אויף דער  לאמענ
 רעגירונג, אז זי זאל ווי מעגלעך שנעל

 דורכפירן דעם באשלוס אין לעבן.
, אז די  פון דעם אלעמען איז געדרונגען
ישט נט צו טאג נ י  אלע וועלכע האבן ביז הי
ת וועגן צוריקגעבן עו ן קיין תבי נגעטראג י  ארי
- ע ן דארפן דאס שנ יבטע פארמעג גערו  דאס צו

 לער טאן.
יקע געזעץ וועט אין א געוויסער  דאם דאז
יראפעאישע יידן קן מזרח-אי  מאס אנטשעדי
ישט באקומען בא-  און די, וועלכע האבן נ
ט . דאס עפנ ג נ ו ק י  רופס-און פארמעגךאנטשעד
יראפע- יטע טיר פאר די מזרח-אי  אויך א ברי
 אישע יידן, וועלכע זענען אנטלאפן קיין
ד און האבן פארלוירן אלץ, רואם  ראטנפארבאנ
 זיי' האבן געהאט. דאס געזעץ קען אויך העל-
 פן די פוילישע יידן, וועלכע זענען געקומען

 קיין ישראל נאכן 1953 יאר.
 עס דארף ספעציעל באטאנט ווערן, אז

 צו דער לאגדסמאנשאפט פון די לובלינער אין ישראל
 איך בין איבעראשט פון דער ידיעה אז איר גיט ארוים א צייטונג

 ״לובלינער שטימע״ ברכה און הצלחה
 הרבנית דיקל אײכענשטײו-טװערםקי

ע ק י ר ע מ ט — א י א ו ט ל נ א  ס

 צו מיינע טייערע לובלינער אין ישראל
 האס דערשיינען פון דער צייטונג ״לובלינער שטימע״״ האט דא געמאכט

 א גרויסן השט אויף די לובלינער.
 איך דערווארט מיט אומגעדולד דאם דערשיינען פין ערשטן נומער.

 שיקט אונז אריין 100 עקזעמפלארן.
 פיל דערפאלג אין דער ארבעט

 אייער
 אסתר פראנק

י א ו ו ג ו ר ו א — א ע ד י ו ו ע ט נ א  מ

ועמענס קרובים עס האבן  ישראל־בירגער, ו
ע ש י א ע פ א ר י י א - ח ר ז ן אין די מ  געהאט פארמעג
 לענדער, ספעציעל שמוק און ביזשוטעריע,
נעמען ט אפצו י  וועלן האבן די מעגלעכקי

. ן יבטן פארמעג ן צוגערו  כאטש א טייל פו

 געזוכטהייטפ־שאדן פאר נייער
 קאטעגאריע ^אצי־קרכנות

יב 1962 האט דאס העכסטע בונ־  אין אנהו
ד ארויסגע־ טשלאנ י י ד י כט אין מערב  דעס־גערי
נגאנצן דערט אי  געבן אן אורטייל, וואס ענ
 די רעכטלעכע לאגע פון א גרויסן טייל
 נאצײפארפאלגטע, װעלכע האבן ביז איצט
ישט געקאנט באקומען געזונטהייטס־ישאדן,  נ
ישט געווען אין ג נ  ווייל זיי זענען נאכן קרי
ישט געהאט דעם בער נ  דײטשל&נד און דערי
״ פון 1.1.1947 ך-טאג  אזוי גערופענעם ״שטי
יקן אורטייל, וואס איז די לעצטע  לויטן דאז
 חדשים פאקטיש אריין אין קראפט, זענען
 אלע נאצי-פארפאלגטע, וועלכע זענען געקומען
 דירעקט פון פוילן קיין ישראל פארן 31.12.1952
ונטהייטס־  בארעכטיקט צו באקומען געז
ן פוילן , אויב זיי האבן פארן פארלאז  שאדן
ה וראם האט נ א  געלעבט אין דעם טייל פון ל
ה ווי נ א ל ש ט י י  ביזן 31.12.37 געהערט צו ד
׳ נ ע כ ײ , גלייוויץ, ר ואלדענבערג  ווראצלאוו, ו

ן א.א.וו.  באך, שטשעטשי
ישט וויכטיק צי די נא־  עם איז א^סאלוט נ
ת זענען געקומען אין די שטעט ו נ  צײקרב
ין  באך 1945, ד. ה. ווען די געביטן האבן שו

ה נ א ל ש ט י י ו ד  נישט געהערט צ
ת דאר־ ו נ ע נאצײקרב יקע קאטעגארי  די דאז
ייערע תביעות, ן ז נטראג י עלער ארי  פן רואם שנ
ן  ווייל לויט אלע סימנים, וועט דער טערמי
עות פאר גע־ ייערע תבי ן ז נטראג י  פון ארי
יטכדשאדן געשלאסן ווערן אין די׳ נטהי ו  ז
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 דאס פדאבלעם
 פון צוגערױבען ״ר<שך פארמעגו

ן מנוס ד מציאות אכזרית שאי ג  מול פנים נ
 ממנה.

תו ויצר נ  הוא לא נשבר — כי כח אמו
ת אדירים מהמחלה ה־ ו היו לא פחו נ  רצו
 קוטלת והממארת שכרסמה בגופו. המלחמה
 האכזרית בין רצון החיים לבין מלאך המוות
ן ת היסורים. בי״ז חשו  רק האריכה את מנ
ג (14.11.2), אברהם רימון הוציא את  תשכ״
, ת אבלים לא רק בני משפחתו א ש נ  נשמתו ו

ו וחבריו. די  אלא כל ידי
. ד ולא נשכחהו  נזכור אותו תמי

 מ. פלדי

 בישראל. אברהם היה חבר בועדים המרכ-
 זיים של הארגון שקדמו לועד הנוכחי ו-
 השתתף בכל פעולותיו. לועד הנוכחי ביקש
ו לא לבחרו, כנראה אז כבר הרגיש  מחברי
ננו כשורה אצלו. לא ׳ אי ,  בתוכו, ״שמשהו
, כי מטבעו היה שתקן. ע  סיפר זאת לאי
, ודע לנו איכשהו ם נ  רק לפני כ־6 חדשי
ננו מרגיש טוב. ואז באופן  כי אברהם אי
עמד פנים , הגבר החסון והבריא הו  פתאומי



 א<ן ״ד<שן קעדערה״ם לױג\0ג <אר צור<ק
 גענוי מיט דרייסיק יאר צוריק, אין
 דעצעמבער 1932, האב איך געמאכט א
 באזוך איבעם יידישן ״קינדערהײם,/ איך
 בין דעמאלט געווען אויף פעריען אינ־
 דערהיים און איך בין איינגעלאדן גע-
 ווארן דורך מיין מוטער עליה השלום

 צו באזוכן דאם קינדער־היים.
 מיין מוטעה בעלא דאבזשינסקא, זכרו־

 ביי איר געווען אממערסטן באליבט און
 זי האט זיך געווידמעט דער ארבעט מיט
 פיל ענטוזיאזם און מסירות נפש. זי
 האט אויך געגרינדעט, צוזאמען מיט
 ד״ר צינבערג ז״ל, א קינדער־אפטיילונג

 ביים יידישן שפיטאל.

 איך געדעגק מיט וואס פארא באגייס־
 טערובג מיין מוטער ז״ל האט מיר דעה־
 ציילט וועגן דער ארבעט, וואם איז אנ־
 געגאנגען אין קינדערהיים, וועגן די
 פארשידענע דערגרייכובגען און וועגן
 דער איבערגעגעבענער ארבעט פון דער
 דערציערין מאניא ניישטיין (וועד די
 לעצטע איז עולה געווען קיין ארץ־
 ישראל, האט איר ארבעט ווייטער

 געפירט איר שוועסטעה בעלא).

 דאס קיבדערהיים איז געגריבדעט גע־
 ווארן אין יאר 1927 פונקט מיט 35
 יאר צוריק. די קינדער האבן זיך דארט
 געפונען אונטער דער אויפזיכט פון
 דערציער, ווען די עלטערן זענען גע־

 דועך ביי דער ארבעט. זיי האבן באקומען
 עסן און אויך קליידונג. ביז 100 קמר
 דער האבן זיך געפונען אן ארט אינעם

 קינדערהיים.

 ביי מיין באזוך האב איך געקאבט בא־
 ווובדערן די מוסטערהאפטע אײנריכטונ־
 גען און די ציכטיקייט פון די קינדעה
 דאם אלץ צוזאמען מיט דעם קאנטראסט
 פון דער גרויסער ארעמקייט פון דער
 סביבה האט ביי מיר איבערגעלאזט אן

 אומפארגעסלעכן איינדרוק.
 איך האב ביי דער געלעגנהייט גע־
 מאכט א פאר געלונגענע אויפנאמען (פון
 וועלכע אייגע איז דערשינען איבעם בוך
 פון לובלין, אין דער יידישער און אין
 דער עברית־אויסגאבע). מיד האבן זיך
 דעמאלט נישט פארגעשטעלט, אז גאר
 אינגיכן וועלן די בילדער זיין דער
 איינציקער זכה וואס וועט בלייבן פובעם

 קינדערהיים...

 ד״ר בן־טובים - דאבזשינסקי

 גרונמשט״ן־לייגונו. פון
 א דענקמאל אין לובלין
 די אקציע פאר אויפשטעלן א דענק־
 מאל אין לובלין לזכר די 46 טויזנט
 יידן. וואם זענען פארפייניקט געווארן
 דורך די דייטשן — האט זיך אנגעהויבן
 מיט פארעפנטלעכן אן אויפרוף, וואט
 איז פלאקאטירט געווארן אין דער
 אמאליקער ײדךשטאט. אין אויפרוף ״צו
 די בירגער פון לובלין,/ האט זיך גע־

 זאגט צוו. אנה:
 ״אין אונדזער שטאט האבן געלעבט
 46 טויזנט יידן, וועלכע האבן זיך
 פארנומען מיט שעפערישער ארבעט. דער
 ישוב האט אנטוויקלט אן אקטיווע
 פאליטיש־געזעלשאפטלעכע טעטיקייט. די
 געשיפטע קען פיל יידן אפשטאמיקע
 פון לובלין, וועלכע האבן מקריב געווען
 זייער לעבן פאר די דערהויבענע אידעען

 פון גלייכהייט און סאציאלן יושר״.
 דער אויפרוף, אונטערגעשריבן פון א
 קאמיטעט מיט פארטרעטער פון יידן
 און פאלאקן, האט זיך פארענדיקט מיט
 א ווענדונג צו קינסטלעה מאלער און
 סקולפטארן, בעיקר אפשטאמיקע פון
 לובלין צו באטייליקן זיך אין קאנ־

 קורס פון א פראיעקט צום דענקמאל.

 ב. דאבזשינסקא
 בה לברכה, איז געוועזן פארזיצערין פו־
 נעם יידישן פרױען־פאראײן אין לוב־
 לין און זי האט צוזאמען מיט אנדערע
 חברות געגרינדעט די דאזיקע אינסטי־

 טוציע.
 ווי באקאנט איז מיין מוטער געווען
 זייער טעטיק אויף פארשידענע געביטן
 פון ציוניסטישעה מוניציפאלער און
 געזעלשאפטלעכער ארבעט (מיטגלידערין
 פון צענטראל־קאמיטעט פון דער ציר
 ניסטישער ארגאניזאציע אין פוילן, מיט־
 גלידערין פון לובלינער שטאט־ראט א.
 א. וו.), אבער די סאציאלע ארבעט איז

גערג טענ  יצחק רו

 א בעגול וכרתות פון דער גרעדונג פון ערשטן ארגון
 <וצא< לובלין א<ן אר<ן־<ע\ראל

 אין די ערשטע חדשים פון 1940 ווען די מל־
 חמה מיט היטלערן ימ״ש איז געווען אין פולן
 ברען, האבן אבגעהויבן אנקומען אין לאנד
ע וועגן איינצלנע לוב־ דענ  אדיין אויף פארשי
 לינער יידן אן א פרוטה און אן שום מיטלען.

 •ממש אין איין העמד.

ל געווענדעט ר׳ לייבל  דאן האט זיך צו מי
 זינגער ז״ל מיט א פארשלאג .צו גריבדן אן
זירטע קעדפערשאפט פון לובליבעה י  ארגאנ
ילן הילף פאד די בייע עולים.  כדי צו דערטי
 דאם איז געווען אין יענער צייט א געוואגטעד

 געדאבק.

גענומען 5 ר זעבען זיך דאן צוזאמעי  מי
ם: פרוי ל. קוריס־באמבערג, ר׳ לייבל  חברי
 זינגער ז״ל, דער יובילעד ווולף ז״ל, ה׳
ה פון די ע ב י י ר ה דער ש י ן און א  ראטרובי

 שורות.
 מיר האבן באשלאםן גרינדן א ועד אונטערן
 נאמען ועד לעולי לובלין. מיר האבן אבגע־
 הויבן ארגאניזירן די ערשטע הילף פאר די
 נייע עולים. די הילף איז געגעבן געווארן
: הלוואות, געפיגען ן  אין פארשיידעבע פארמע

 װוינונגען, געהאלפן זיך אײנארדענען בײ
 דער ארבעט א. א. וו.

 באכן אייבעמען לובלין דורך די רוסן האבן
זידן ד באקומען אן אלארבדרוף צו ארגאני  מי
 שנעלע הילף פאר די רעשטלעך לובלינער
 יידן, וואם זענען ממש געוועזן נאקעט און
 בארוועם אין דעם שווערן ווינטער קלימאט.
 עם איז געוועזן באך סוכות. מען האט פאר״
 לאנגט סוועטערם, שיך און וואלענע לאנגע

 זאקן.
 מיר האבן באלד אנגעהויבן א ברייטע
 זאמלונגכדאקציע. און מיר האבן צונויפגע־
יטנדע סומע  זאמלט 500 פונט. א גאנץ באדי

 צו יענער צייט.

 מיר האבן געקויפט גלייך אין פאבריק
ה 300 י  מיט א גרויסער הנחה 300 פאר ש
 פאר סוועדערם און 300 פאר לאנגע וואלענע
ינגעפאקט אין 2  זאקן. דאם האבן מיר אי
 קאסטנס, פארחתמעט מיט דער חתימה פון
 ועד עולי לובלין בארץ ישראל און עם אפ־

 געשיקט קיין פוילן.
ד  אונדזער פרייד איז געוועזן גרויס ווען מי

 זענען געווויר געווארן, אז דער טראבספארט
 איז אנגעקומען אויפן ארט אין ארדענובג. ווי
 עם האבן אונדז שפעטער איבערגעגעבן אייגי־
 קע לובלינער וועלכע זענען אנגעקומען אין
 לאגד אדיין זענען זיי געשטאנען א גאבצע
 נאכט אין דער ריי, בכדי צו באקומען עט״

 וואס פונעם טראנספארט.
 א חוץ דעם וואם זיי' האבן זיך גענויטיקט
 אין די זאכן איז עם פאר זיי אויך געוועזן
 א טרייסט און אויפמונטערונג, אז עס איז
 דא ווער אין ארץ ישראל, וואם קלערט וועגן
נדעט געווארן דער ערש׳  זיי, אזוי איז געגרי
 טער ועד לעולי לובלין און אזוי האט ער אנ״
ידענע  געהויבן זיין ערשטע ארבעט מיט באשי
 כוחות און באלאסטעט מיט גרויסע אויפגאבן.

 אויף דער דאזיקער ווענדונג זענען
 אריינגעקומען איבער 90 פראיעקטן,
 וואס זענען אויסגעשטעלט געווארן אין

 א ספעציעלן זאל אין לובלין.

 די זשורי אין באשטאנד פון 12־אנ־
 געזעענע פלאסטיקעה ארכיטעקטן און
 דעם מיטארבעטער פון יידישן היסטא־
 רישן אינסטיטוט, דאצענט אייזענבאך
 האט אונטערן פארזיץ פון פראפעסאר
 פון דער קראקעווער קונסט־אקאדעמיע
 י. שטערן אויסגעטיילט 6 פראיעקטן.
 פון די 6 פראיעקטן איז אויסגעטיילט
 דער פראיעקט פון די קראקעווער
 קינסטלער־פלאסטיקער — טאראבולא און

 זאגאיעווסקי.
 די גרונטשטײן־לײגונג פארן דענקמאל
 איז פארגעקומען דעם 9־טן נאוועמבער
 ל. י. אין יארצייט־טאג פונעם פארפיי־
 ניקטן לובלינער יידנטום. דער דענק־
 מאל־קאמיטעט האט פריער געמאכט פאר־
 בארייטונגען צו דער טרויער־צערעמא־
 ניע, אויך טעכנישע. דאס פוילישע קול־
 טור־מיניסטעריום האט צוגעטיילט 3
 טאן בדאנז, וואס וועט באארבעט ווערן
 אין קראקעווער אינסטיטוט פאר מעטאל־
 גיסעריי. דער לובלינער קאאפעראטיוו
 ״קרושיװא״ װעט אויסבויען דעם פונ־
 דאמענט אונטערן דענקמאל. דארט וועלן
 איינגעגראבן ווערן אורנעם אש, גע־
 בראכט פון אלע ערטער פון דער לוב־
 לינער וואיעוואדשאפט, ווו די דייטשן
 האבן אויסגעפירט מאסן־מארדן איבער

 יידן.

 די אלגעמיינע אויסגאבן אויפן דענק־
 מאל באטרעפן איבער א מיליאן זלא׳
 טעם, וואס ווערט, טיילווייז, געדעקט
 דורך די נאציאנאל־ראטן פון לובלין און
 וואיעוואדשאפט. אויך לובלינער יידן פון
 פוילן און פון דער גארער וועלט הא־
 בן זייער פינאנסיעלן אנטייל אין

 בויען דעם דענקמאל.

 לועד הלרבלינאים בישראל
 הפתעה גדולה בשבילי הופעת העתון ״לובליבער שטימע׳/

 מקרב לבי הנני שולח לכם את בדכותי חזקו ואמצו
 בכבוד רב

 הרב יהושע שפעטמאן
ן ו ד נ ו  ל
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 דאס אידישע קינדער־אהיים אין לובלין



 דוד א״דעלמאן
 שלום שאנצבערג מ״ן חדוב 31ע11אדן ״דיש לובלץ

 אין מיין זכרון וועט אייביק פארבליײ
 בן דאם אלטע, חרוב געווארעגע יידישע
 לובלין מיט די קרוב הונדערט גאסן און
 געסלעך, וואס די בלוט־דורשטיקע נא״
 ציס האבן אפגעווישט פון דער ערד
 אויבערפלאך אינאיינעם מיט די יידן,

 די אומגעבראכטע לובלינער
 יידן, זענען געווען אונדזערע
 טאטעס, מאמעס, ברידער און
 שוועסטער. א גאנץ לעבן האבן
 זיי געשפרייזט איבער די דא״
 זיקע גאסן און געסלעך, וואם
 עם האבן אויפגעשטעלט די
 פריערדיקע דורות, צו דעד״

 האלטן דעם יידישן קיום.
 וועלן מיר אייביק געדענקען
 די ײדן״גאס אין אלטן לובלין,
 וואס האט געדינט אלס צענ״
 טער פאר די ארומיקע געסלעך
 מיט אירע געשעפטן, וואר״
 שטאטן, שולן, בתי מדרשים,
 מניךשטיבלעך און חסידים״
 שטיבלעך. די יידן גאס, ווו עם

 האבן געלעבט סוחרים, בעלי מלאכות,
 עסקנים, אינטעליגענטן און ווויל"
 לערנער האט זיך אוועקגעצויגן
 צו די יידישע גאסן: גראדסקע, קא״
 וואלסקי, לובארטאווסקע, צו דער שניי״
 דערישער גאס, צום יאטקע געסל, צום
 טארג, צום צירולניטשע געסל, פורמאנס״
 קע געסל און צו א רייע אנדערע געס־
 לעך, אין וועלכע עס האבן ״געשטעקט״
 נאך קלענערע געסעלעך, ווו איין מוי״
 ער איז געלעגן אויף דער צווייטער
 מויער. אין אלע די דאזיקע געסלעך,
 האט זיך אױפגעהאלטן דאס לובלינער
 ־־יידנטום, וואס האט געפירט א הארעפאש״
 נע לעבן, ציענדיק די היונה פין שווע״
 דער ארבעט און לופט״פרנסות. פון
 די ארעמע פארדינסטן האט מען אויסגע״
 האלטן יתומים און זקנים־הײזער און
 כל המינים פילאנטראפישע אינסטיטו״
 ציעס, ווי גמילת״חסדיכדקאסעס, לינת

 הצדק, הכנסת כלה און ביקור חולים.
 אין די ענגלע געסלעך פון אלטן
 לובלין, האבן זיך אויך געפונען, ישי״
 בות, תלמוד תורהס, וועלטלעכע שולן און
 פראפעסיאנעלע פאריינען, ווו עס האט
 זיך געזאמלט דער יידישער פראלע״

 טאריאט.
 די היטלעריסטישע מערדער, האבן
 חרוב מאכנדיק דאס אלטע יידישע
 לובלין פארניכטעט די אומשאצבארע
 אוצרות, די היסטארישע פארצייטישע
 שולן פון מהרש״ל, מהר״ם, די קאטלער״
 שול, די שאול וואל־שול, דאס בית
 המדרש פון לובלינער חוזה, דעם כהנס
 י בית המדרש און נאך אנדערע פארציי״
 טישע בתי מדרשים, וואס האבן גע״
 שמט צווישן יידן מיט זייערע פרוכתן

 ספרי״תורהס און מאלעריי.
 פון זכרון פון די לובלינער יידן,
 וועלכע זעבען ניצול געווארן על פי נס
 פון די רוצחישע דייטשע הענט, וועט
 נישט פארשווינדן דאמ בילד פון די
 טייערע און נאענטע קרובים, פריינט און
 באקאנטע, די אומגעקומענע אויף קידוש
 השם, וועלכע האבן מיט מסירות נפש
 אויפגעהאלטן די מאנומענטן פון הים־
ד  טארישן יידישן לובלין, דאס ארט פ
 נעם ועד ארבע הארצות און דאס אלטע
 בית עולם, ווו אונטער יעדער מצבה

 ליגט א גאון עולם.
 פאר די אויגן שטייען נאך די בילדער
 פון די אלט״אלטע הייזער און דער
 יידישער בראם, די ״באסקע בוינע״,

 דאס שלאס״געסעלע. פון די לובלינער
 פארשטעט וואליע, גרויס״טשעכיוו, קליין
 טשעכיוו און זאמד, פונוואנען די יידן זע״
 נען פארטיליקט געווארן דורך די אכז״
 ריותדיקע דייטשן בעת דער ליקווידאציע
 פון לובלינער געטא. פון דאנען האבן

 א געסל אויפן וועג צו דער שעראקיע גאס

 די ה!יטלער־־ר1צחים אוועקגעפירט די
 יידן קיין מיידאן, אין קרעמפיצע װאלה״
 קיין פאניאטאוו און אין אנדערע אומקום״
 פלעצער, ווו זיי זענען אומגעבראכט גע״

 ווארן מיט אלע מינים טויטן.
 געשטאלטן פון יידישן לובלין

 ביים דערמאנען זיך אין די אומגע״
 בראכטע לובלינער יידן, טויכן אויף פאר
 די אויגן געשטאלטן פון שרייבער, עסק״
 נים, רביים, סוחרים, קליינהענדלער, כא״
 לופניקעס, בעלי״מלאכות, פארטיי״לייט
 און בעלי״בתים, וועלכע האבן געהאט א
 גרויסן טייל אין דער אנטוויקלונג פון
 דער קהילה, וואס האט געציילט קרוב

 העכער 45.000 נפשות.
 עס איז כדאי צו דערמאנען די הדרת־
 פנים״געשטאלט פון שרייבער און זשור־
 נאליסט ש. סטופניצקי, וועלכער האט
 יארן לאנג געלעבט און געשאפן אין לוב־
 לין, זייענדיק מיטרעדאקטאר פון דער
 טאג־צייטונג ״לובלינער טאגבלאט״,
 וואס איז דערשינען אונטער דער רעדאלך

 ציע פון י. ניסענבוים.
 איך וויל אויך דא דערמאנען דעם
 פרעזעס פון דעד קהילה משהל אײזנ״
 בערג, וואס איז גלייכצייטיק געווען ראט־
 מאן אין שטאט״ראט און וראם האט זיין
 גאנץ לעבן געווידמעט לטובת דעם כלל.

 און ווייטער גייען א רייע געשטאלטן,
 ווי דע ר ביאלער רבי, דע ר טריסקער רבי,
 די אייגער״ס, דער מרא דאתרא, הרב
 טווערסקי און זיינע בייהעלפער, די מורה
 הוראהס און די אלע פרומע ערלעכע
 יידן, וועלכע האבן אנגעפירט מיט דע ר

 ארבעט צו העלפן ארעמע און קראנקע
 דורך שאפן די גמילת״חסדיכדקאסעס.
 אין דער רשימה פון די געשטאלטן פון
 אמאליקן יידישן לובלין געפינען זיך צאל״
 רייכע עסקנים פון פארשיידענע פארטיי״
 ען און אינסטיטוציעס און די ראמען פון
 דעם ארטיקל זענען צו קליין זיי אלע

 אויסצורעכענען.
 לאמיר אויך נישט פארגעסן די אלע
 סוחרים, קליינהענדלער און בעלי״מלא״
 כות, וועלכע האבן פיל בייגעשטייערט

 צום יידישן לעבן אין לובלין.
 די אלע יידן, וועלכע זענען שוידער־
 לעך אומגעקומען דורך די נאצישע הענט,
 זענען אונדז, לעבנגעבליבענע, טיף אײנ״
 געקריצט אין זכרון און מיר וועלן קײנ״
 מאל נישט פארגעסן צו דערמאנען זיי
 אויף די יערלעכע אזכרות און ביי אנ־

 דערע געלעגנהייטן.
 מיר וועלן אויך אייביק געדענקען די
 אלע לובלינער, וועלכע זענען אומגע־
 בראכט געווארן דורך די טמאדיקע הינד
 לער״יהענט אין די טויטן־לאגערן אויש־
 וויץ, מיידאנעק, דאכאו, בערגן־בעלזן,
 בוכענוואלד און אין א רייע אנדערע

 היטלעריסטישע גיהנומס.
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 דאנק.
 רעדאקציע

 ד״ר אלחנן האראוויץ
ו ג > ו ב ע ג פ ^ 1 ר <<ד א ע נ > ל ב ו  ל

׳ א<ן ^רושל^ם ה ש ד  ד< ״בת* ו
 וועד האט נישט געהערט וועגן ״מאה שע־
, אין ירושלים ? א-  דים׳, און ״בתי־ורשה,
יד  בער וויפל לובלינער יידן ווייסן, אז א י
 פון לובלין האט אויפגעבויט די ״בתײורשה״

, אין ירושלים?  פו; די ״מאה שערים,
 עם קלינגט ממש ווי א לעגענדע, וואם
 זיידעס און באבעס דערציילן זייערע אייניק-
 לעד וועגן דעם ייד פון לובלין, וועלכער
 האט דערמעגלעכט אויפצובויען די ״בתי

, אין ירושלים:  ורשה,
 מיט איבער זעכציק יאר צוריק האט אין
 לובלין געלעבט א זייער רייכער ייד. ער
 האט געהייסן יעקב טענענווארצל. ווייל ער איז
 נישט געווען אזוי פרום, ווי די מערהייט פון
 די דעמאלטדיקע לובלינער יידן, האט מען
. ער ,  אים געגעבן א צונאמען ״יענקל עשו,
 האט געהאט א פרוי, וועלכע פלעגט
 יעדעם יאר פארן קיין איטאליע, שווייצאריע
 אדער פאריז, הגם עם זענען נאך דעמאלט
 קיין עראפלאנען, אויטאם און אפילו אזעלכע

 באנען ווי היינט, נישט געווען.
 אבער בעת זיין פרוי איז איינמאל ארויט־
 געפארן פון לובלין קיין איטאליע, האט זיך
 יעקב טענענ וארצלען געחלומט א חלום, ער
 האט באשלאםן צו טאן תשובה און ווערן

 פדום. ער האט פארקויפט זיינע גיטער און
 מיט א סומע געלט פון איבער 100 טויזנט
 רובל איז ער געפארן קיין ארץ ישראל.
 קומענדיק קיין ירושלים, האט ער דאם געלט
, אויף  אוועקגעגעבן דעם ״כולל ורשה,
 אויפצובויען הייזער פאר ארעמע יידן און

 אליין אדיין לערנען אין א ישיבה.
 ווען די פרוי זיינע איז צוריקגעקומען פון
 אויסלאנד קיין לובלין, איז זי אים נאכגע-
 פארן קיין ארץ ישראל און אין ירושלים
 געבעטן דעם רוסישן קאנסול אז ער זאל
 משפיע זיין אויף די טערקישע רעגירונגס׳
 באאמטע, אז זיי זאלן נישט לאזן דעם ״כולל
, זיך באנוצן מיטן געלט, וואם יעקב  ורשה,
 טענענווארצל האט ארויםגעפירט פון לובלין,
ט צום צאריסטישן  וואם האט דעמאלט געהעי
 רוסלאנד. מען האט פארפירט א משפט און
 מען האט געפרוווט דערקלערן, אז יעקב
 טענענווארצל איז משוגע געווארן. אבער עס
,  האט גארנישט געהאלפן און די ״בתי־ורשה,
 זענען אויפגעבויט געווארן און זיי שטייען
 נאד אין ירושלים עד היום הזה. און ביים
, איז נאד פאראן  איינגאנג צו ״מאה שערים,
 די אויפשריפט אויף מארמאר לכבוד יעה ב

 טענענווארצל פון לובלין.
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 דיכטער יעקב גלאטשטיין אץ ישראל
 דעם 9־טן נאוועמבער איז אנגעקומען
 קיין ישראל דער בארימטער דיכטער
 און עסייאיסט, אובדזער בן עיר, יעקב
 גלאטשטיין מיט זיין פרוי פון ביריארק.
 א דעלעגאציע פון ארגון יוצאי לובלין
 די ה״ה מ. פעלד און א. איינשטיין האבן
 דעם דיכטער און זיין פרוי באגריסט

 אייפן פלי־פעלד אין לוה

 מיר האבן געמאכט אלע באמיאונ־
 גען אז דער דיכטער גלאטשטיין זאל
ד  אנוועזנד זיין אויף אונדזער א
 כרה. ליידער האבן מיד צו דער צייט
 וואס גלאטשטיין האט אונדז באשטימט

 נישט געקענט באקומען דעם געהעריקן
 זאל.

 צוליב דער קורצער צייט וואס י. גלאט־
 שטיין האט געוויילט אין ישראל און
 אויך צוליב זיין שטארק באגרענעצטער
 צייט מיט אפיציעלע פארפליכטונגען
 האבן מיר נישט געהאט די מעגלעכ־
 קייט איינצוארדנען א קבלת פנים און
 א צוזאמענטרעף מיט לובלינער אין
 ישראל. יעקב גלאטשטיין האט אונדז
 פארזיכערט, אז ביי זיין נאענטסטן באזור
 אין ישראל וועט די עוולה אויסגעבעםערט
 ווערן. מיר האפן, אז זיין הבטחה וועט

 מקויים ווערן.

 לובלינער אלם עדות אץ פראצעם
 קעגן פע־אפיצירן אץ דייטשלאנר

 אין ווייסבאדען, דייטשלאנד, האט זיך
 דעם 1־טן דעצעמבער אנגעהויבן די
 אויספארשונג קעגן 4 ס.ס. אפיצירן,
 ד״ר שטרום, ווארטאק, שטעקער און
 הויפטמאן. די ערשטע 2 ווערן באשול־
 דיקט אין אומברענגען די לובלינער יידן.
 5 לובלינער פון ישראל, וועלכע האבן
 מיטגעמאכט די אקציעס: שרה ראפא־
 פארט, שרה רועה די ה״ה שמחה טור־
 קעלטויב, יוסף רוזען און אדוו. אלעק־

 סאנדער ביאנאווסקי זענען פרייטיק דעם
 30 נאוועמבער אפגעפלויגן קיין דייטש־
 לאנד אנטיילצונעמען אין דער אוים־

 פארשונג.

 מיר האבן צו זיי ארויסגעשיקט דער־
 מונטערונגס־בריוו. די איינדרוקן פון די
 עדות וועלן פארעפנטלעכט ווערן אין
 די ווייטערדיקע נומערן פון דער

 ״לובלינער שטיימע״.

 הארציקע ברכות שיקן מיר איבער דער פרוי חוה עדעלשטיין צו חגר

 חתונה פון איר טאכטער ליליאן. מזל טוב און גליק דעם יונגן פארפאלק

 ארגון יוצאי לובלין בישראל

 איך נאגרים די איביציאטיוו פון ארויסגעבן די ״לובלינער שטימע״.

 א ריכטיקער געדאנק — צו דער ריכטיקער ציי0,

 אייער
 ירחמיאל באווניק

 טעלעגראפיש

 חברים׳
 א געוואגטער געדאנק, מזל טוב און לאנגע יארן

 אברהם פיינזילבער
־יארק ו י  נ

 אין טיפן צער מעלדן מירי וועגן פריצייטיקן טויט פון אונדזער בן עיר

 אברהם ריטון מ
 און דריקן אוים אונדזער טיפסטן מיטגעפיל דעו־ פדוי לאה רימון אין קינדעי

ל א ר ש י ן ב י ל ב ו י ל צא ו ן י ו ג ר  א

 לובלינער קויפן
 פייס־צעטלען און פאסט־מארקן

 טרים ראבינאורטש
 ת״א רחוב הרצל 53

 | רעדאקציע פון ״לובלינער שטימע״ן;

 ן ת.ד. 4058 .0

7!61 181*3,61 ! י ב א ־ ל  י ת

 עם ווערט געזרבט אין זיין אינטערעס
 אליעזר צוקערמאן פון לובלין; זאל
 האבן געוווינט אויף גרודזקא 7, געהאט
 א פאבריק פון בוי־מאטעריאל און
 לאנדווירטשאפטלעכע מאשינען. וועד
 עס קען אים, אדער ווייסט זיין אדרעס
 וועדט געבעטן מעלדן אין ארגון יוצאי

 לובלין ת. ד. 4058 ת״א.

 צום פאראיין פון די לובלינער לאנדסלייט אין ישראל. און צו
 די אויסגעבער פון דער צייטונג ״לובלינער שטימע״ו

 טייערע חברים
 מיר באגריסן הארציק די איניציאטיוו און דאס דערשיינען פון
 דער צייטונג ״לובלינער שטימע׳/ באמת א וויכטיקער שריט צום

 פאראייביקן דעם אנדענק פון אונדזער שטאט לובלין.

 מיר פארזיכערן אייך אונדזער מיטהילף אין אלע הינזיכטן.

 לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ארגענטינע

 אברהם בעכעד
 מיטלמאן

 פ. לוגארט
 יעקב גראדיל

 צדוק פעלד
 גאלדבוים

 טעמפעלדינער
 ס. בעכער

 לייזער בעכער
 זילבערבערג
 באלאבונעק

 צו דער פארוואלטונג פון דער לובלינער ארגאניזאציע
 אין ישראל

 איך זע אז ביי אייך אי־ו אומר ועושה. זייענדיק אין תל־אביב האט
 פאר מיר אייעד סעקרעטאה חבר איינשטיין, רעפערירט וועגן פלאן
 פון דער צייטונג. איך זע אז איר האלט אייער הבטחה. איך ווינטש
 אייך פון גאנצן הארצן דערפאלג. ס׳איז דער הייליקער חוב פון אלע
 לובלינער צו שטיצן די צייטונג. דאס איז א כבוד פאר אונדז אלע.

 אייער פריינט

 שלום שאנצבערג
ע ד א נ א ק — ל א ע ר ט נ א  מ

 חשובע הברים פון ארגון יוצאי לובלין אין ישראל
 צום דערשיינען פון אייער צייטונג ״ליבלינער שטימע,/ צום 20־טן

 יארטאג פון אומקום פון דער בארימטער לובלינער קהילה
 שיקן מיר אייך אונדזער הארציקע ברכות

 התאחדות עולי פולין בישראל
 מרכז הארגונים
 י. סובינסקי
ר א ט ע ר ק ע  ס

 ליבע חברים
 אין נאמען פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין פאריז שיק
 איך אייך אונדזערע בעסטע ווונטשן צום דערשיינען פון דער ״לובלינער
 שטימע,/ מיר נעמען אויף מיט פרייד אייער געלואגטן שריט און ווינטשן

 אייך גרויס דערפאלו,

 מיט חברישן גרום

 שמואל שפירא
ט פ א ש ל ע ז ע ן ג ר פו ע צ י ז ד א  פ
ז י ן פאר ר אי ע נ י ל ב ו ע ל ט ק י נ י י א ר א  פ

 ליבע חברים
 איך ווינטש אייך גליק און הצלחה צום דערשיינען פון דער ״לובלינער
 שטימע,/.. דאם איז א געוואגטער געדאנק, וואס פארדינט אפגעשאצט

 צו ווערן.

 מיט גרוס

 מאטעס זשעלאזא
 פיאריז


