לובלי1ער שטימע
ת ל ־ א ב י ג

וכור!

יזכור
את

בות,

—

הורינו ,את האמהות ואת הא-

שלא

לאמר

ידענו

״קדיש״

ריהם !

יום

מותם,

ולשבת

מתי

שבעה

את

הארצות׳/

א ש ר מילאה

״ועד

פ ר ל מ נ ט י ה ו ד י ממש ,כפי ש נ א מ ר

את

קרובינו,

כל

והאחים,
והדודות

ובניהם,

הומתו

מבלי

והגיסות,

הדודים

ונרצחו

לתת

לחלוק
י ז כ ו

ד -

בדרך־החײם

ללא

באכזריות

לנו

הילדים,

נפטרו

אפילו

כ ב ו ד אחרון

את

הנשים,

האחיות

אשר

ארבע

בפועל ת פ ק י ד י

בע ה א ר צ ו ת היו כמו ס נ ה ד ר י ן ב ל ש כ ת
1

קדושי לובלין

אנדר17ה

לזכר

שהוקמה

בלובלין

ב־9

והמחוז

ב נ ו ב מ ב ר ג><19

כזאת,

ומלאת

יזכו

כל

את

מתם יצאה

ישראל״

עוון

היסורים

עיר־מולדתנו,

יהודי

לקבורת

שנקראה

רים,

יזכור
במאה

ה־16

״שמע

גם

בשם

היהודים

בין

ואם

היה

קראקא

ולבוב

ד י ן זה

ריבה

כל

של

—

אחת

לובלין

רי-
לומדי־תורה,

ואנשי־שם

רבני

עם

אשר

דער

—

זיג־

—

אנדענק

ווערטאווער

גאס •

אליעזר

שכנא,

אשר

יעקב

היה

קדושי מיידאנק • י ,אכטמאן — לוב־

לינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל

•

באיקאט־קוריאזן

פון לובלין • לובלינער אין דער וועלט.

לו

יעקב

שלשת

היו

הזכות

פולאק

ביחד

)רב

האישים

לימוד

את

״דוקטור

ואשר

— הרמ״א

התלמוד

לובלין

״מבצר

של

—

משה
שב-
ב-

״ראש

שנכבש

דים״

עד

יצחק

הורביץ(!

המתנגדים

על־ידי

לחסי-

מנהיג

ה-

״החוזה מ ל ו ב ל י ן ״ )הרב יעקב

החול

י ה ו ד י ־ ל ו ב ל י ן  ,את

כ״יהודי־השבת״,

יהודי

את ה-

את העגלונים ,את נ ו ש א י ה-

בעלי־המלאכה

בעלי

המקצועות

סוחרים,

בתקופות

גרינבוים ,ח״כ

וועט דערפילן א וויכטיקע שליחות

הכיר

מים׳ את ה ע ו ז ר ו ת ואת הפועלים ואת

אנשי ציבור על

— בית לובלין ע״ש

ונתן

את

פולין,

התפשט

משמר

ימות

פארפייניקטע

•

וחתנו

כולה,

סבלים,

פאראייניקן

לובלין א .נ .פון די קדושי מיידאנעק

לו ת ו א ר

— הרב

י ז כ ו ר —

אין

גולדש.טיין • יעקב זרובבל — א בית־

שלמה שטאקפיש —

ג ד ל י ה לובלין(,

הלוי

שבתעודה מיוחדת

ערי

את המוני

ידעו

מנחם בגין ,ש ,ויסמן ,ש .אוליד ,מ.

פלדי

מורו

חסידים

* רב ליבערמאן — די לע־

מפעל ההנצחה  :יצחק

בכל

פולין

 22יאר ואכן חורבן לובלין • שמואל
פון

ל ר ו ב  ,את

ה ב ר ז ל " )הרב ע ז ר י א ל ה ו ר ו ו י ץ ( ״ ש ע מ ד

־ נ .בלנמענטאל — דער לוב־

לאמיר

שלום

לובלין״

איסרלס(

לינער יודענראט >־ דוד שטאקפיש —

די

בן

שמואל

ד ו ר ו ״ והעניק

השפעתם

לסבול

דענקמאל

ויך

)ר׳

ר׳

ותלמידו

על

— יזכור

)ר׳

מאיר

פולין,

של

שללובלין

•

אנשי־מדע,

מפורסמים

רופ־

בו המלך ב ת ו ר ״המלומד ה ג ד ו ל ב י ו ת ר

ירושלים

שלא

חומותיה!

גלאטשטיין

עו״ד מ.

שולחות

אידליש(,

ביש-

המלך

כשם

״הזכות

א .הורוביץ

ברידער

לבית

דיינים,

מהר״ם

בגליון * אין נומער

שאפירא

—

הגדולות

פוזנא,

שבמדינות

רבה הידוע הראשון ש ל לובלין ו ר א ש

לובלין,

ר כ ש ה מאת

היתד,

לובלין

שהקהלות

מהרש״א

ישראל!

בתחומיה,

יהודים״

היחיד

הקהלות

ל ו ב ל י ן ש ל מ ה ר ש ״ ל ) ר ׳ שלמה לוריא(,

אוגוסט את ״הזכות ש ל א לסבול

הנוצרית

ובין

הרא-

ש י ו ת ו ב י ן קהלה ר א ש י ת אחת לשניה״,

לגור

עיר

נוצרים״

-

בין

יהודי

—

מיטן

י ז כ ו רי

ושפטו

את ע י ר ״ ב י ת ה ד י ן ה ע ל י ו ן ל ע ר ע ו -

אים

במאידאנק ו ב ד ר ך למאידאנק,

דפולין!

ד׳׳ר

הם״ י

יזכו

שנש-

ביסורים ובקריאות

י ז כ ו רי --

מונט

הדבר

קים,

את קהילת לובלין ,ע י ר

את

הקשה

עיניהם,

אליהם

וכל

את ה ע י ר ש ל גאונים גדולים ,צ ד י -

להביאם

ראל,

לשפוט

ראות

יביאו

אב־בית־הדין!

מ ב ל י •ששמענום ו מ ב ל י ש ה א ו י ב האכזר

נתן

להם

ו ל ע נ ו ש אדם ל פ י

היו

המות!
ר—

הגזית,

שני

כל

והיה

כח

כל

י ש ר א ל ש ב מ ל כ ו ת פ ו ל י ן ולתקן תקנות

פולין

אפשרות

ידעו

הקצרה

וזכור!
בזמן

להם!

שלא

ב־

תעודה ה י ס ט ו ר י ת  :״...והפרנסים ד א ר ־

1

הגיסים

אל

י ז כ ו ר —

עיר־הבירה

של

זכור!

אח-

י ז כ ו ר —

עת,

מסי

2

$<>4ו,וו22.

נגד

אויפשריפט אויפן דענקמאל )אין פויליש און יידיש(

גם

ואת

החפשיים

ואת

ה-

א ש ר נאבקו קשה על קיומם
״החרם

לצאת

במלחמת־העולם

הכלכלי״

באומץ

זוממי פ ר ע ו ת ,

זכור

הפקידים,

את

לב

ואשר

ובגבורה

ע ד שבאה השואה

השניה!

—

כבוד און אייביקער אנדענק די פוילישע בירגער,
יידן פון לובלינער וואיעווודסטווע ,וועלכע זענען
אויף א בעסטיאלישן אופן אומגעבראכט געווארן
דורך די היטלעריסטישע פאשיסטן אין דער צוויי־
טער וועלט-מלחמה.

די׳ר אלחנן כן טובה

די באפעלקערונג פון דעו־ לובלינער וואיעווודפטווע

ויעקב הורוביץ

את ח ו ר ב ן ל ו ב ל י ן ה י ה ו ד י ת !
זכור
את

—
א ש ר עשה לך

עמלק!

ארוס זעכצן טויזנט מענטשן האבן זיך
באטייליקט אין דעו־ צערעמאניע ,דעם
אין לובלין ,רוען
נאוועמבער,
ניינטן

ס׳איז אנטהילט געווארן דער מאנומענט
צום אנדענק פון די קדושים ,וואם זענען

פארטיליקט געווארן אין די נאצישע טויט־
לאגעון ,וראם האבן געארבעט פאר היט־
לערן אין דער גאנצער לובלינער געגנט.

ארום  350טויזנט יידן זענען אומגעבראכט
געווארן דורך דער ווילדסטער אכזריות

און מיט די שרעקלעכסטע מיתות ,וואס
די חיהשע פײניקערס האבן איבערגענו־
מען פון זייערע עלטער־עלטער־זיידעם ,די

דער דענקמאל
אין לובלין
>ע7ןב

דייטשע צוררים פון אלע צייטן ,און מיט
פאדיסטישע עקזעקוציעם ,וואם זיי האבן

ג ל א ט ש ט י י ן
ניו־יארק

אליין צוגעטראכט.

דער גרעסטער טויט־לאגער איז געווען
— א שפרונג פון דער שטאט לובלין .דאם
איז געווען מאידאנעק .דארט זענען אומ־
געקומען די קנאפע פופציק טויזנט יידן

פון לובלין גופא אין משך פון איין חודש.
די אקציע איז פארענדיקט געווארן דעם
צענטן נאוועמבער .מאידאנעק האט ביז

דעמאלט פארענדיקט דאס ;!אפיטל יידן
אין לובלין .דאס גרויסע אומגליק איז

נאך מער אונטערגעשטראכן געווארן מיט
דער פייערלעכער אנטהילונג פון מאנױ
מענט :פון דער לעבעדיקער שטאט איז
געבליגן נישט מער ווי — א דע.קמאל,
אין א שטאט ווו עס וווינען ביים הײנטיקן

טאג קוים הונדערט י י ד ן ! צווישן זיי די
גרעסטע העלפט נישט קיין לובלינער.
ווען לובלין איז באפרייט געווארן ,זענען
צוריקגעקומען ארום פופציק יידן .אין
די צוואנציק יאר איז די ייד־שע שטאט,

:א בוך פון בעלא מאנדעלס-
בערג־שילדקרויט ז״ל
:
עס ג ע פ י נ ט ז י ך אין דרוק א ב ו ך
!
ד ע ר ל ו ב ל י נ ע ר היסטאריקע־
;פון
 :ר י ן  ,וואס א י ז אומגעבראכט גע־
• ו ו א ר ן אינאיינעם מיט אלע י י ד ן
; פון א ו נ ד ז ע ר שטאט ,בע־לא מאנ־

 :דעלסבערג־שילדקרויט.
;

אדיין אלע א י ר ע

אין ב ו ך גייען

מ׳שטיינס געזאגט ,געוואקסן אויף גאנצע
הונדערט פראצענט.
די

צווישן

זעכצן טויזנט

באטייליקטע,

ווען א יונגער ״עקסטערך.

יאגן די קרעמערס צו פארמאכן די גע־
שעפטן ,נאך איידער ס׳האט געקאנט זיין
א רייד פון חילול שבת .הערש מעכל

דייטשן שונא ,אז פון פוילישן יידנטום
זאלן אפילו קיין באזונדערע באצייכנטע
מצבות נישט בלייבן ,נאר א מאנומענט אין
אין
געטא־דענקמאל
א
און
לובלין
ווארשע י

לוכלינער געשיכטע

איך געדענק נאך גוט הערש־מעכלען,
מיט דער לאנגער ,גרייזגרויער בארד .זיין
אייניקל און זיינע אוראייניקלעך וווינען

געבליבן

זענען

עטלעכע

אויך

ביכער

וועגן דער הייליקער שטאט און קלענערע

ה ע ב ר ע י ש ע ר א י ב ע ר ז ע צ ו נ ג און א
ק י צ ו ר פון ויי ו ו ע ר ט ג ע ג ע ב ן א י ן
אייניקע א ר ב ע ט ן ו ו ע ר ן
ענגליש.
איבערגעבן
— יידיש.
אין

געוויע
מדזברין,

אין

בוך

אריגינאל.

גייען

אויך

ד.

אריץ

א

דער
פון
ביאגראפיע
ז כ ר ו ו ו ת וועגן איר ,ווי

א ו י ך אייויקע דאקומעוטן פון ויער
געטא־צייט ,וואם האבן א ש י י כ ו ת
צו בעלא׳ מ א נ ד ע ל ס ב ע ר ג ־ ש י ל ד ־

קרויט ,וואם האבן ו י ד אפגעפונען
נאך ד ע ר מלחמה אין ארכיוו פ ו ן

לובלינער

יודעוראט.

;

דאס ב ו ך איו א ו ו י כ ט י ק ע ר צ ו ־
ש ט י י ע ר צו ד ע ר ג ע ש י כ ט ע פון יידן'

אין ל ו ב ל י ן ב פ ר ט  ,און אין אמאליקן
:
י
פ ו י ל ן בכלל.

קול לובלין
נובמבר 1964

טיק פארנאכט האט מען אים געזען לייפנ־
דיק איבער די יידישע גאסן און אונטער־

האט זיין דעמאנסטראטיווע ערב־שבת־אר־
בעט דורכגעפירט ,ווי ער וואלט געהאט
די מאכט פון א שטאטישן באאמטן ,פאר
וועמען דער פאליציאנט פון שטאט ,דער
משומד הערשל ,האט געהאט דעם גרעסטן
דרך־ארץ און אים צוגעהאלפן.

דער
גע־
איז
מ־ט

ה.

וואם איז געווען — א פילאנטי־אפ־שע
אינסטיטוציע .עד האט געזאמלט געלט

דער באוווסטער יידישער היסטאריקער ב.
מארק ,א טראכט געטאן וועגן דער הילף,
רואם פאליאקן אליין האבן געגעבן דעם

פון קריסטלעכן עולם האט בעת -ער
צערעמאניע ,ביי וועלכער עם האט גערעדט

דעם
געווידמעט
וענען
יידיש,
דעכטלעכן און עקאואוזישן לעבן
פון ד י י י ד ן אין לובלין ,ב ע י ק ר

אין  7ו ט ן י א ר ה ו ו ד ע ר ט .
געבראכט
ווערן
בעטן

קליינמאן הייבט אן זיין שילדערונג פין
לובלין ,פון דעם אלטן הערש־מעכל מלמד,

פאר דער סאוויצקא גאס! א שפאגל נייער
מאנומענט ,מיט אן אויפשריפט — ״איך
זוך מיינע קרובים אין דעם אש״ .ווער

און געווארן פראפעהאי* אין יואי־שעייער
אוניווערסיטעט .אפילו אין געטא האט ער
געהאלטן לעקציעס אין דעם אזוי גערו־
פענעם יידישן פאלקס ־ אוניווערסיטעט.

די א ו ־
אין א

אקטיווער מיטגליד פון יידישע נאציאנא־
לע באוועגונגען ,ווען איך בין נאר גע־

פאר יתומים ,אלמנות און גלאט אביונים,
און צעטיילט די געזאמלטע צדקה מיט
דער שטרענגסטער פינקטלעכקייט .פריי־

; א ר ב ע ט ן  ,סיי ד י יעניקע ,וואס
 :זענען ב ש ע ת ו ג ע ד ר ו ק ט געווארן,
< מיי די ,וואיז ו ע נ ע ן ד ע ר ג א נ ג ע ן צו
:אונדו
בעטן,

אין ערשטן באנד ,געפינט זיך א גרע־
סערע באשרייבונג וועגן לובלין פון י .א.

געמויערט בעכערס מיט אש פון ד־ אוייס־
געהרגעטע יידן .ווער פון זיי ־!אט נאך
געדענקט דאם קאכיקע און לעבעדיקע

באשרייבונגען .איינער פון די היסטארי־
קער פון לובלין איז געווען פראפעסאר
מאיר שמואל יאלאבאן .געווען א־ :ער
א לעמבערגער ,אבער אין די מיטעייע

אין כ ת ב ־ י ד  .די אלע א ו ־
ג ע ש ר י ב ן אין פ ו י ל י ש א ד ע ד

אין זשורנאל ״יעװרעיסקאיא ליעטאפיס׳/

עטלעכע
צוזאמענגעקומען
זיך
זענען
מנינים יידן פון לובלין און פון די ארו׳־
מיקע שטעטלעך ,אבער די טויזיטער

לובלינער יידנטום ,וואס איז םאיױאנדלט
געווארן אין אש און אין א ״באשײנונגי

יארן האט ער זיך

פוילישע

באזעצט אין ויארשע

און אפילו א

איצטער אין ניו־יארק .צוויי פון זיי זענען

די ברידער אדוואקאטן איזידאר און הער־
מאן ענגלענדער ,זין פון דעם משכיל און
העברעער משה ענגלענדער ז״ל.
קליינמאן

רביים,

טור־טוערס

שטאט ,וואס האט אנגעהויבן איר יידיש
לעבן צום סוף פון פופצנטן יארהונדערט.
ער דערוועגט זיך אפילו צו דערמאנען,

מיט באווונדערונג און רעספעקט בארימ־
טע בונדיסטן — אין א זאמלבוך ,וואס

איז דערשינען אין באלשעוויסטישן פעט־
ראגראד.
אין דער ווארשעווער ״פאלקס־שטימע׳/

פון 5טן נאוועמבער ,געפינען מיר אן אר־
טיקל ״צום אנדענק פון די אומגעבראכטע

יידן פון לובלינער געגנט״ — דאס איז
א קורצע געשיכטלעכע אפהאנדלונג ,א
צוגרייטונג צו דער פייערלעכער צערע־
מאני ע פון אנטהילן דעם מאנומענט .אין
דעם ארטיקל לייענען מיר ,אז אין דער

קליינמאן .איך געדענק דעם כראניקער
פון לובלין .ער איז שוין געווען א סטו־
דענט אין יורידישן פאקולטעט און אן

מענטשן זענען געווען קריסטו ,וואס האבן
צוגעזען ווי מען האט אין דענקמאל איינ־

פון

דער

דערציילט

דאקטוירים,

וועגן

די .רבנים,

אדוואקאטן און

קול־

לובלינער וואיעוואדשאפט האבן געלעבט
ארום  300טויזנט יידן און זיי זענען אלע
אומגעבראכט געווארן.

א קלאג־ליד
״דרײ

יאר

פון

דער

אויבערפלאך פון לובלינער געגנט דאס
יארנלאנגע ,איינגעפונדעוועטע יידישע לע־
בן ,און כדי דורכצופירן די טאטאלע פאר־

ניכטונג פון דער יידישער באפעלקערונג.
די גאנצע לובלינער ערד איז אויסגע־
מישט מיטן אש פון די קרבנות ,דערשא־
סענע ,פארגאזטע ,פארברענטע לעבעדי־
קערהייט אויף שייטערהויפנס און קרע־
מאטאריעס! חוץ אין מאידאנעק ,אין לא־
גער אויף ליפאווע ,אין דעם ״זאמעק׳/

זענען יידן געמארדעט געווארן אין אלע
שטעט און שטעטלעך ,אויף די גאסן,
מארק־פלעצער ,אין די שולן אין אפילו
אין מקווהס .דארט ווו עס האט פריער
פולסירט א פילפארביק געזעלשאפטלעך
יידיש לעבן ,האבן די היטלעריסטישע
מערדער איבערגעלאזט איין גרויסן בית־
עולם .ס׳איז פארשניטן געווארן דאס יידי־
שע לעבן אין זאמאשטש ,לעווארטאוו,
קוזמיר ,פלאנסק ,הרוביעשאוו און אנדע־
רע פילצאליקע שטעט און שטעטלעך פון
לובלינער

געגנט״.

י ס׳איז א קלאג־ליד אויף דעם אפגע־
ווישטן יידישן לעבן אין לובלין און אין
די לובלינער שטעטלעך ,וואס האבן גע־
צויגן

זייער גייסטיקע יניקה פון לובלין.

)איבערגעדרוקט פון ױו־יארקער ״טאג
מארגךזשורנאל״ ,געקירצט(.

א נאטירלעכן טויט .ביז די לעצטע טעג
פון זיין לעבן האט ער געשריבן זכרונות
און א געשיכטע וועגן יידן אין דער
פוילישער קולטור .זיינע וועיק זענען
פארלויר! געגאנגען ,כאטש אין ווארשע־

ווער אוניווערסיטעט האבן זיך אפגערא־
טעוועט א סך מאטעריאלן וועגן אים און

אפילו פון זיינע תלמידים.

זיין בוך וועגן לובלין איז אין דייטש
און איז דערשינען אין ״אידישען פאר־
לאג״ אין בערלין ,אונטערן נאמין  ,ד י

יודענשטאט פון
גען פון קארל

לובלין״ ,מיט צייכעבונ־
ריכארד הענקער .דאס

בוך האט מיר געשענקט יוסף מארגא־
שעם ז״ל ,א פערל פון זיין גרויסער און
זעלטענער זאמלונג.

בלוטיקער היט־

לעריסטישער אקופאציע זענען ,ליידער,
גענוג געווען ,כדי אפצוווישן פון דער

דייטשער קאלעגע

האבן אים געוואלט אריבערפ-ירן או׳־ף
ארישער זייט ,אבער ער האט נישט
וואלט פארלאזן זיינע ברידער .ער
געווען א מז־ •ק<יי* און געשטארבי

אלטער

יידישער

במרתף השואה בירושלים

חברי הוועד בטקס אזכרה והתייחדות )(1961

דעו לובלינער יוחונואט

יעדע שטאט און איר מזל ,יעדער
ישוב און זיין גורל .און אויב אפילו
יעדער יידישער ישוב איז ,אונטער
דער דייטשער אקופאציע ,געווען פאר־
משפט צום אומקום — איז אבער יע-
רער ישוב אומגעקומען אויף אן אב־
דערן אופן .געווען קהילות ,וואס זע־
נען אפגעמעקט געווארן פון דער אוי־
בערפלאך מיט איין שניט ,אן אפילו
איבערצולאזן נאך זיך א זכר .און
געווען ווידער קהילות ,וואם האבן
״זוכה״ געווען ,אז פון איר זאלן בלייבן
לעבן יחידים ,עס זאלן אויך בלייבן
געשריבענע דאקומענטן ,וואס קאנען
אונדז דערציילן ,וויאזוי די קהילה האט
געלעבט ביז איר אומקום :וויאזוי זי
האט זיך געמוטשעט און דאך געקעמפט
פאר איר קיום.
און ווי ווייטיקלעך עס זאל נישט
זיין דער אומקום גופא — נאך העכער
צוואנציק יאר ,איז דער ווייטיק גאך
די פארלוירענע נישט קלענער ,ווי אין
סאמע אומגליק גופא — איז אבער
דאס ,וואס ס׳איז געבליבן א זכר נאך
די אומגעקומענע ,א קליינע דערלייב־
טערונג .זאל כאטש עפעס בלייבן ,וואס
דערמאנט ,מונטערט און מאנט גערעכ־
טיקייט.
אויך אין אומגליק — זאגט דאס
— דארף מען האבן
פאלקסווערטל
גליק .און אזא ״גליק״ פאר אונדז איז
דאם ,וואס נאך דער לובליגער קהילה
זענען פארבלייבן די אקטן פון זיין יו־
דענראט .פון דער אלטער פארמלחמה־
דיקער קהילה ,וואס האט עקזיסטירט
הונדערטער יארן ,האט זיך גארנישט
נישט אפגעהיטן! דאקעגן פון ױדענ־
ראט ,די לעצטע פארם פון דער יי־
דישער קהילה ,וואם האט בםך־הכל
עקזיסטירט א צוויי און א האלב יאר —
האט זיך אפגעהיט כמעט אלץ .און
ארכיוו־מאטעריאל,
אין דעם רייכן
וואס איז יונג אין יארן ,נאר מאכט דעם
איינדרוק ,ווי ער וואלט געשטאמט פון
אן אנדערן פלאנעט ,וואס איז שוין
לאנג־לאנג אונטערגעגאנגען — זענען
די חשובסטע דאקומענטן ,די פראטא־
קאלן פון יודענראט און זיינע אויפ־
רופן ,באקאנטמאכונגען ,מיט וועלכע
ער האט זיך געווענדט צו דער עדה
יידן ,וואס ער האט געדארפט רעפרע־
זענטירן ,זארגן פאר איר און פארטיי־
דיקן זי״.

בלויז נאך איין שטאט אין פוילן האט
דערצו זוכה געווען :ביאליסטאק ,וואם
די ״מעלדונגען״ )ווי זיי ווערן גערופן
לויטן דעמאלטיקן נאמען( און די פרא־
פון איר יודענראט ,זענען
טאקאלן
פארבליבן און שוין זוכה געווען אפילו
פארעפנטלעכט צו ווערן.
און איצט האב איך באקומען א
מעגלעכקייט צוצוגרייטן צום דרוק די
פראטאקאלן פון יודענראט פון אונ־
דזער שטאט אין די ראמען פון מיין
ארבעט אין ״יד ושם״ .ווילט זיך וועגן
דעם א ביסל א שמועס טאן מיט די
יעניקע ,וואס פאר זיי איז דער לוב־
לינער יודענראט נישט קיין געשיכטע.
עס ווילט זיך אראפרעדן פון הארצן
צווישן פריינט און נאענטע? אראפ־
רעדן — אבער אויך אויסהערן אנדערע

נ.

ב ל ו מ ע נ ט א ל

אויף דער זעלבער טעמע .און כל־זמן
מ׳קלערט און מירעדט וועגן א זאך,
קאן מען זי נישט באטראכטן פאר א
טויטער ...און אין א געמיינזאמען
שמועס פון אונדז אלע זאלן אויפגע־
לעבט ווערן די געשעעגישן און די
געשטאלטן פון יענער תקופה ,וואס
מיר קענען פון אונדזערע אייגענע אי־
בערלעבונגען.
*

איך הייב אן :דער ערשטערפרא־
טאקאל פון לובלינער יודענראט איז
פון 7טן יאנואר  ,1940ד .ה .פון א
צייט ,וואס איז מיט פיר חדשים שפע־
טער פון מאמענט ,ווען די שטאט איז
באזעצט געווארן דורכן דייטש .וואס
איז געווען אין דער צווישנצייט י גאנץ
פשוט :די קהילה־פארוואלטונג און
קהילה־ראט ,אויסגעוויילטע נאך פון
אמאל ,אין פרייען פוילן ,האט ממשיך
געווען איר טעטיקייט ,ווי ס׳וואלט
זיר דער אתם גארנישט געווען געענ־
דערט ,ווי ס׳וואלט!•' נאך עקזיסטירט
די פריעדיקע מלוכה־ארדענונג .ערשט
ווען די דייטשע אויפזיכט־מאכט האט
אויפגעפאדערט די יידישע קהילה־
אינסטאנצן צו שאפן א יודענראט פון
 24מיטגלידער ,פון דעם מאמענט אן
אנטשטייט אין די קרייזן דער בא־
גריף ״ױדענראט״ און עס הייבט זיך
אן א נייע סדרה פראטאקאלן פון נייעם
ארגאן ,וואס איז פאקטיש א נייע
פארם פון די יידישע ,געוויילטע אמאל
אינסטאנצן .ערשט מיט דער צייט ,ווען
פון יודענראט ,פון די  24״אלטע״ מיט־
גלידער פון דער קהילה ,פאלן ארויס
אייניקע )צוליבן טויט ,פארשיקט ווע־
רן( ,קומען אריץ אויף זייער ארט נייע
מיטגלידער ,וואס זענען פריער גישט
געוויילט געווארן בעת די וואלן צו די
קהילה־אינסטאנצן.
לעצטער פראטאקאל ,דער
דער
180סטער לויט דער ריי ,איז פון
 ,1.11.1942ד .ה .פון מאמענט ,ווען
דאס געטא אין שטאט גופא ,איז שוין
געווען ליקווידירט און די פארקלע־
נערטע — ג י ז  10פראצענט — צאל
יידן האט זיך שוין געו־,אט געפונען
זינט אפריל  1942אין א פארשטאט פון
לובלין ,מאידאן־טאטארסקי .און אויך
דאם ביסל יידן האט מיט אייניקע טעג
שפעטער ) (9.11געדארפט איבערגע־
פירט יוערך אין דערבייאיקן קאנצענ־
טראציע־לאגער — אזוי איז געווען זיין
אמטלעכער נאמען ,אבער פאר יידן איז
דאס געווען א פארניכטונג־לאגער —
מאידאנעק ,ווו זיי זענען כמעט לחלו-
טין צעריבן געווארן.
 180פראטאקאלן אויף א צײט־אפ־
שניט פון בערך א טויזנט טעג —
אזוי לאנג האט געלעבט און רעגירט
מיט די היימישע יידן דער לובלינער
יודענראט אין זכות פון דייטשן אקו־
פאנט.
*

נאר איידער מיר וועלן צוגיין צו אן
אגאליז פון די פראטאקאלן ,לאמיר
זיך קודם אפשטעלן אויף דעם ,וועד

/ירושלים

זענען געווען די מענטשן ,וואס זענען
געזעסן אין לובלינער יודענראט.
אט זעגען זייערע נעמען ,ווי זיי פי־
גורירן אין דער בייגעלייגטער צו די
פראטאקאלן אפיציעלער רשימה! מיר
געפינען דא זייערע געמען ,פאמיליע־
נעמען און אדרעסן:
אינזש .בעקער הענריק ,ד״ר אלטען
מארעק ,קעסטענבערג סאלאמאן ,האל־
ברעשטאט שלמה ,שלאף מאוריצי ,באך
בורשטין אייזיק ,צימערמאן
אהרן,
אוריש ,דאווידזאן דוד ,עדעלשטיין דוד,
גאלדסאבעל אברהם ,גאלדשטערן יוסף
האכגעמיין דוד ,הופנאגעל לעאן ,קער־
שענבלום שלמה ,קאנטאר אהרן־יענקל׳
קעלנער יעקב ,קערשמאן איזאק ,לער־
נער נחמן ,לוי אלעקסאנדער ,לעוויג־
סאן איצעק ,רעכטמאן דוד ,טענענבוים
בן־צױן ,װײסעלפיש יוסף .מיר גיבן
אן מיט יידישע אותיות )די רשימה,
ווי די פראטאקאלן ,איז געשריבן אין
פויליש און די נעמען ,ווי סיאיז קענ־
טיק ,זענען אין איר פארנאטירט לויטן
אמטלעכן נוסח פון דער פעזענלעכער
די נעמען פון דער
לעגיטימאציע(,
רשימה .דאס איז די ערשטע און אײנ־
ציקע רשימה ,וואס איז בייגעלייגט צו
די פראטאקאלן און באריקזיכטיקט
נישט ,פארשטענדלעך ,די נעמען פון
די יעניקע מיטגלידער ,וואס זענען
דערנאך צוגעקומען ,ווי ,למשל ,ד״ר
זיגפריד )נישט קיין לובלינער תושב
פאר דער מלחמה(.
ווער פון אונדז קען נישט די דאזי־
קע נעמען? זיי געהערן דאך — ווי
אונדזער אמאליקע פרעסע פלעגט זיך
אויסדריקן — צו די בעסטע און שענ־
סטע ,וואס דאס יידישע לובלין האט
פארמאגט .אלע באקאנטע געזעל־
שאפטלעכע טוער ,אקטיווע פארטיי־
פירער ,מיטארבעטער פון די פארשי־
אינסטיטוציעס אין שטאט
דנסטע
)״טאז״ ,״ארטי /שול־ארגאניזאציעס,
און ווירטשאפטלעכע אונ־
קולטור־
טערנעמונגען א.א.װ .(.יעדער אײנער
פון זײ האט זיך געהאט זיין קרײז
חסידים ,אנהענגער ,װאס האבן דאך
אים בשעתו אויסגעוויילט אין דער
פארשטייערשאפט פון די יידישע אינ־
סטיטוציעס ,רואם אין שטאט און לאנד:
און קודם כל אין די קהילה־אינסטאנצן.
און די דאזיקע רשימה נעמט דאך
ארום פארשטייער פון כמעט אלע
פארטייען ,וואט האבן עקזיסטירט אויף
דער יידישער גאס ,פון דער אגודה
)האלבערשטאט שלמה( ,דורך די ציו־
ניסטן )ד״ר אלטען ,ווייסעלפיש א.א(.
רעוויזיאניסטן)קעסטענבערג( ,פאלקס־
פארטיי )בעקער( ,ביז צום ״בונד״
)אדוואקאט באך( .חוץ דעם רעפרעזענ־
טירן די דאזיקע מענטשן אויך אנדע־
רע אינסטיטוציעס )בעקער ,מיטגליד
צי פארזיצער פון דער פארוואלטונג פון
די ציש״א־שולן ,אלטען י— פארזיצער
פון דער ציוניסטישער ארגאניזאציע,
פון דער געזעלשאפט ״ארט״ :באך —
אין דער לייטונג פון דער ״קולטור־לי־
גע״ א.א.וו .(.א חוץ דעם געהערן די

דאזיקע מענטשן צו פראפעסיאנעלע
ארגאניזאציעס )האנטווערקער ־ פאר־
באנד אין זיינע ביידע שאטירונגען:
בונדישער און בעלי־בתישער( ,הילפס־
פאראיינען א .א.וו .מיר רעכענען אויס
בלויז אייניקע פון דער רשימה ,אבער
דאס לאזט זיך זאגן וועגן יעדן איינעם
פון זיי :פון ערשטן ביזן לעצטן ,וואס
אויף דער רשימה ,הגם ס׳זענען גע־
דועך — ווי געוויינלעך — אונטערשיי־
דן צווישן זיי ,וואס שייך איכות.

פארשטייט זיך ,אז אין די ״גוטע
צייטך ,פאר דער מלחמה ,פלעגן פאר־
קומען רייבונגען צווישן די פאר־
שטייער און געזעלשאפטלעכע ריכטונ־
גען! מיהאט זיך געקריגט אויף די זי־
צונגען פון דער קהלה! מ׳האט גע־
פירט בעת וואלן א קאמף פאר זיך און
קעגן יענעם ...מ׳האט זיך אויך נישט
אפגעשטעלט אנצוגרייפן איינער דעם
צווייטן אין אן ארטיקל אין דער ציי־
טונג )געמיינט ״לובלינער טאגבלאט׳/
״לובלינער שטימע״! זעלטענער אין
אן אנדערער ,״פרעמדער״ צייטונג(;
אבער פונדעסטוועגן זענען דאך אלע
באטראכט געווארן דורכן רוב פון דער
לובלינער געזעלשאפט ווי בכבודיקע
יידן ,אנשטענדיקע און ריינע כלל־טו־
ער ,הגם דער אדער יענער האט וויי־
ניקער אויסגענומען ביים עולם.
זיי אלע זענען געווען נאציאנאל בא־
וווסטזיניקע ,אזוי צו זאגן ,שטאלצע
יידן ,און געקעמפט אויף זיין אפשניט
פאר די נאציאנאלע און פערזענלעכע
רעכט פון די יידן אין פוילן .וואס־
וואם ,נאר דעם טובת הכלל האבן זיי
אלע געהאט אין זינען! אויב אפילו
איינעם צי א צווייטן האט מען פאר־
געווארפן ,אז ער טוט עם נישט פון
ריינע ,אידעאישע מאטיוון נאר ער
זוכט דערביי אויך זיין כבוד...
מיט די מענטשן דעריבער וואס זע־
נען אריץ אין יודענראט ,איז זיך
דעריבע נישטא וואס צו שעמען; קיץ
בעסערע האבן מיר נישט געהאט!
*

איך זאג דאס אלץ און שטרייך
ווייל דער
עס ספעציעל אונטער,
יודענראט בכלל — נישט אויסגע־
נומען דער לובלינער — האט נישט
ביי אונדז קיץ גוטן נאמען און קען
אים איבעריקנס אויך נישט האבן.
אנטשטייט דעריבער א בארעכטיקטע
פראגע :ווער איז אין דעם שולדיק?
און אויף דער פראגע מוז געפינען
ווערן אן ענטפער .און איך מיין ,אז
איך בין נאענט צום אמת ,ווען איך זוך
דעם שולדיקן נישט צווישן די יידן,
רואם מיר האבן דאך אלע גוט געקענט,
נייערט אין די באדינגונגען ,וואם אין
זיי איז זיי אויסגעקומען צו ארבעטן,
און צווישן די יעניקע ,וואס האבן די
דאזיקע באדינגונגען ספעציעל גע־
און געווען
שאפן ,אונטערגעהאלטן
פאר זיי פאראנטווארטלעך!
די ערשטע פינף פון דער רשימה
פרעזידיום,
געבילדעט דאס
האבן
אויסגעוויילט דורך די איבעריקע מיט־
גלידער פון יודענראט ,גערופן אויף
)סוף א ו י ף זייט (11
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 22יאר נאכן חורבן לובלין
מיט  22יאר צוריק — דעם 9טן
נאוועמבער  — 1942זענען די לעצ־
טע רעשטלעך פון לובלינער יידנטום
אומגעבראכט געווארן דורך די דיי־
טשע רוצחים און זייערע העלפערם.
דאס קליינע געטא אויפן מיידאן טא־
טארסקי ,וואס האט לויט די בארי־
מערייען פון די נאצים באדארפט
פארוואנדלט ווערן אין א ״מוסטער־
געטא״ ,ווו יידן וועלן זיך רואיק אויס־
לעבן ביזן סוף קריג — איז יענעם
טראגישן טאג ארומגעשטעלט געווא־
רן מיט באוואפנטע ס,ס.־לייט און
אוקראינישע פאשיסטן ,וועלכע האבן
מיט אכזריותדיקייט אדורכגעפירט זיי־
ער בלוטיקע מלאכה .אינעם דערביי־
איקן טויטן־לאגער מײדאנעק זענען
אוועקגעפירט געווארן עטלעכע טויזנט
יידן און א גרויסער טייל איז דער־
שאםן געװארן אויפן ארט .די מארד־
ארבעט איבערן העכער פערציק טוי־
זנט קעפיקן יידישן ישוב איז פאר־
ענדיקט געווארן .איינע פון די ער־
שטע און גרעמטע צווייגן פונעם ברייט
צעוואקסענעם שטאמיקן בוים ,וואס
האט געהייסן פויליש יידנטום — איז
געווארן אפגעהאקט...
די דייטשע וואנדאלן האבן חרוב
געמאכט א יידישע קהילה ,ווו יידיש
לעבן האט אנגעהויבן שפראצן נאך
אין פופצנטן יארהונדערט ; ווו שוין
אין יאר  1547האבן זיך געדרוקט
יאר
ווו אין
העברעישע ספרים!
 1580איז אנטשטאנען דער ועד אר-
בע הארצות ,דער ״סיים״ פון די
יידן אין גאנץ פוילן.
פון יידישן
וועגן דער חשיבות
לובלין אין יענער תקופה ,שרייבט
דער באוווטטער היטטאריקער פראפ׳
דייר מאיר באלאבאן אין זיין בוך
״די ײדךשטאט לובלין״ :״ניט בלויז
ענינים פון די פוילישע יידן ווערן
באהאנדלט און באשלאסן אין לובלין
ועד,
אויף די צוזאמענפארן פונעם
נאר אלע יידישע קהילות אין איירא־

דוד

ש ט א ק פ י ש  /רמת גן

פע ווענדן זיך קיץ לובלין וועגן אן
עצה אדער הילף.״
טריי דער טדאדיציע פון זייער
רומרייכער היסטארישער שטאט ,האבן
לובלינער יידן ווייטער געוועבט דע•
גאלדענעם פאדעם פון יידישן המשך,
און אין דער תקופה צווישן ביידע
וועלט־מלחמות ,אין די יארן —1918
 — 1939אויפגעבויט א ברייט־פאר־
צווייגטע נעץ פון אינסטיטוציעס ,גע־
זעלשאפטן ,פאראיינען און פאליטי־
שע פארטייען .אויפן קולטור־פראנט
געזעלשאפטן
די
געווירקט
האבן
״הזמיר״ ,קולטור־ליגע ,געז .אוונט־
קורסן פאר ארבעטער ,יידישע געז.
פאר לאנדקענטשאפט ,ביבליאטעקן,
יידיש טעאטער ,א טאג־צייטונג ״לוב־
לינער טאגבלאט״ און א וואכנשריפט
״לובלינער שטימע״ .טויזנטער ײדי־
שע קינדעד האבן באקומען זייער
דערציאונג אין די יידישע גימנאזיעס
פון שפער ,הומאניסטישע און גלאם־
יידיש־וועלטלעבע
די
אין
בערג,
פאלקסשולן ,אין ״תרבות״ ,אין ״בית
יעקב״ און אין די מאדערניזירטע
חדרים ״יבנה״ און ״בית אולפנה״.
דער שטאלץ — און נישט נאר פון
רעליגיעזן יידנטום — איז געווען די
וועלט־בארימטע ישיבת חכמי לובלין,
די היסטארישע שולן פון מהרש״ל
און מהר״ם ,די גרויסע צאל בתי־
חדרים
מדרשים ,שולן ,שטיבלעך,
און תלמוד־תורהס .און דאס וויכטיק־
מטע :די יחוס־קייט פון גרויסע און
בארימטע רבנים און גאונים.
און פארטייען האט לובלין פאר־
מאגט — נישט צום פארזינדיקן:
אגודה און ״בונד״ ,רעוויזיאגיסטן און
פועלי־ציון ,אלגעמיינע ציוניסטן און
קאמוניסטן ,פועלי אגודת ישראל און
מזרחי .און אלע מיט אייגענע יוגנט־
באוועגונגען און קינדער־ארגאניזא־
ציעם.

מיט דער שפרודלדיקער
צוגלייך
פאליטיש ־ געזעלשאפטלעכער טעטי־
קייט ,האט דאס יידישע לובלין גישט
געהאט זיף צו שעמען מיט אירע
ווירטשאפטלעכע און פילאנטראפישע
אינסטיטוציעס :בענק ,״טאז״ ,״ארט״,
סוחרימ־פאראיין ,קליינהענדלער־פאר־־
כא־
איין ,האנטווערקער־פארבאנד,
לופניקעס־פאראיין ,דאס יידישע שפי־
ספארט־קלובן,
יתומים־הױז,
טאל,
גמילות־חםדים־קאםעס ,ביקור־חולים,
פת לאורחים ,הכנסת כלה — און נאך
און נאך...
א שם־דבר איז געװען די לובלינער
מיט
ארבעטער־באוועגונג,
יידישע
איר מוסטערהאפטער פראפעסיאנעלער
באוועגונג ,אירע באזונדערע יוגנט־
סעקציעס ,דאס פרץ־הויז .דאס אלץ
האט געגעבן זיין צושטייער ארויס־
צוהייבן פון חשכות ארבעטער און
דערציען זיי צום
פאלקס־מענטשן,
קאמף פאר א בעסער לעבן...

היינט איז דאס אלץ נישטא .דער
מבול
היטלעריסטישער
בלוטיקער
האט אראפגעשווענקט דאס יידישע
לובלין — די שטאט פון אונדזער
קינדהייט ,פון חדר און שול ,פון
רבינס קאנטשיק און דעם טאטנס
קגיפ אין בעקל ,די היימען מיט די
שבת־ליכט און די חברים פון די
יוגנט־יארן.
שווער

צו

פארגעסן

די

דאזיקע

)דאס בילד האט צוגעשטעלט מר י .דאכמאן(

£.

קול לובלין
נובמבר 1964

אין דייטשלאנד וועט אין מאי 1965
דאס פארעלטע־
אריין אין קראפט
רונגס־געזעץ כלפי די היטלעריסטי־
שע מלחמה־פארברעכער און יידן־
מערדער .צוואנציק יאר נאכן פאר־
ענדיקן די מלחמה איז גענוג ,לויט
דער מיינונג פון דער באךרעגירונג,
דאס אפשטעלן זוכן און משפטן די
רוצחים פון מיידאנעק און אוישוויץ,
פון בעלזשעץ און סאביבור .זיי דארט
ווילט זיך פארגעסן די ״אומאנגענע־
מע״ תקופה פון היטלערן ,באר מיר,
די שארית הפליטה פונעם אויסגע־
הרגעטן יידישן פאלק ,קענען נישט
און ווילן נישט פארגעסן .אונדזערע
ווונדן האבן זיך נאך נישט פארהיילט,
אונדזער טראגעדיע איז נישט פאר־
מיר זוכן א
געווארן...
עלטערט
טרייסט — צי אין ארויסגעבן ציויי
יזכור־ביכער — אין יידיש און אין
עברית ,צי אין די אזכרות־יארצייטן,
צי אין דער שטרעבונג אויפצושטעלן
אין דער יידישער מדינה א הויז־
מאנומענט ,א בית לובלין ,לזכר דער
וואס איז מער
יידישער לובלין,
נישטא...

ש^דור תכמת על לובלין ב,קול >שראל׳
במוצאי שבת  24באפריל של שנה זו שודרה ב״קול ישראל״ תכנית על
לובלין .היתד ,זו אחת התכניות בסידרת השידורים על קהילות יהודיות
גדולות בתפוצות באירופה .בתכנית על לובלין היהודית השתתפו :ח״ח ביאלר,
בלומנטאל ,גרנטשטיין וקורן.
מר בלומנטאל שהיה מורה בגימנסיה ההומניסטית בלובלין ,הרצה על
קורותיה של לובלין היהודית על רקע ההיסטורית הכללית של אותה עיר.
בדברו על תקופת השואה הדגיש את התאכזרותם המיוחדת של הנאצים
גרמנים נגד קהילת היהודים בלובלין ,שהיתר ,הראשונה שבקהילות היהודיות,
שנשמדו בשעת השואה .בעיני הנאצים היתד ,לובלין היהודית אחד המרכזים
החשובים ביותר של היהדות העולמית.
פרקי הווי דתי וחילוני של יהדות לובלין מסר מר ביאלר ותאר את
החיים הױם־ױמײם של כל שכבות היהודים בלובלין בימי חג ובימי הול.
מר גרנטשטיין דיבר בעיקר על
בלובלין ועל הרבנים ,החכמים והחוזים,
תיהם ואת ערכם הגדול בחישול האופי
על ישיבת חכמי לובלין ,שהיתר ,אחד
בתפוצות.

קרעמאטאריעס פון מיידאנעק ,פאטאגראפירט באלד נאך דער
באפרייאונג

שטאט מיט אירע טייערע הארציקע
יידן .די יערלעכע אזכרות באהעפטן
אונדז ווידער מיט די דאזיקע גע־
שטאלטן ,די קדושים וטהורים ,וואס
זענען ביי זייער לעבן געווען אדורכ־
גענומען מיט אהבת ציון און אהבת
העם .וואס האבן פארמאגט אזוי פיל
גייסטיקן באגאזש און טעמפעראמענט,
יסורים און דערהויבנקייט — ביזן
טראגישן אומקום אין די אויוונס פון
בעלזשעץ און מיידאנעק.

בתי המדרש ובתי־הכנסת העתיקים
שהיו קשורים בהם ,וסקר את תולדו-
של יהדות לובלין .הוא דיבר במיוחד
המרכזים התורתיים החשובים ביותר

מר קורן ,המנהל הראשון של ביה״ס ״תרבות״ ואחר כך מורד ,בגימנסיה
ההומניסטית ,שחזה מבשרו את שואת היהודים בלובלין וחזר לשם אחרי
המלחמה ,תאר את תוצאות מעשי ההרס האיומים של הואנדלים הנאציים
הטמאים ועוזריהם .הוא הוליך את המאזינים בטיול קודר ומכאיב על פני
מקומות של שכונת היהודים לשעבר ,שסמטאותיה ורחובותיה הפכו לשממה
מחרידה ,אחרי שלובלין היהודית נמחתה מעל פני האדמה ,ובמקום שהיו
מפכים זרמי חיים תוססים השתלטה דממת מוות .במר נפש הבליט את
העובדה ,שבתי היהודים ברחוב לוברטובסקה ,שלא נהרסו ,תפוסים כעת על־
ידי זרים ,הם התישבו בבתי היהודים שנשמדו ,מתלבשים בבגדיהם ,סועדים
על שולחנותיהם ונהנים מן הרכוש היהודי העזוב בלי כל נקיפת מצפון.

לאכױר ז>ד פארא״מקן מילןן אנדענק
פון ד> פארפ״ניקטע בר>דע1
יאר איין ,יאר אויס,

לעבךגעבליבענע

שמואל שפירא

ארדענען איין די

לובלינער יידן אין דער

גארער וועלט ,צו דער יארצייט פון אומ־
פון אונדזער יהוס־שטאט — יזכור־

קום

אוונטן.
דער

ישוב אין לובלין ווערט

יידישעד

פאררעכנט צו איינעם פון די עלטסטע אין

פוילן• קרוב צו  700יאר .יידן האבן זיך
אנגעהויבן

אין

באזעצן

אין

לובלין

די

צייטן פון קאזשימיעזש דעם גרויסן ,סוף

14־טן י,ה .נאך אין 16־טן און 17־טן י.ה.
האט

געשמט מיט

לובלין

גאונים,

אירע

רבנים ,לומדים און געלערנטע .אין אלע
דורות

זענען

ווען

ביי

ישיבות

שטאלטן.

רימטן

און

די

פון

תלמודיסט

אונדז אין שטאט

גע־

פון דעם

בא־

וויכטיקע

ישיבה

לימוד־אנ־

ר׳

שלום

שכנא,

בא־

פון

דעם

שאפער

פון

קאנט אונטערן נאמען דער רבי ר׳ שכנא,

אליין

תלמיד

א

פוילישן פלפול ר׳ יעקב פאלאק ,האט ער
איבערגעלאזט
דים,

א גאנצע פלעיאדע תלמי־

צווישן

אזעלכע

זיי

/

איז

די

אין

יארן

לעצטע

ביידע

צווישן

וועלט־מלהמות ,איז אין לובלין געווען א
קהלה פון  50טויזנט יידן,
געזעלשאפטלעך

פארביק

מיט א

לעבן.

פיל־

צענדלי־

קער ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעס פון

פארשידענעם כאראקטער האבן גערופן די

לובלינער
נויטן

יידן

—

צו

סיי

זייערע

פארענטפערן

גייסטיק־קולטורעלע ,סיי

עקאנאמיש־סאציאלע ,ווי אויך פאליטישע.
רייך

לובלין.

איז

דאס

געווען

אנהייבנדיק

שול־וועזן

פון

אין

קינדערהיימען,

פאלקס־שולן ,תרבות־ און האנטווערקער־
שולן ,גימנאזיעס,
און

אקאדעמישע פארבאנדן

אינטעליגענטךקלובן.

גרויסע

אחוץ

א

צאל ,אריבער  ,100חדרים ,בתי־

מדרשים,

און

חסידים־שטיבלעך

פאר דעם רעליגיעזן טייל.
דער

גאר

יידן

גרעסטער טייל

ישיבות
לובלין

אין

געביט

פ א ר י ז

באשטאנען

אין

פון

בעלי־

ארבעטער,

מלאכות און קליינע סוחרים .זייער עקא־
מצב איז

נאמישער

שווערער.

געווען א

דערפאר איז אזוי באדייטנדיק
יידישע

צאל

פון

באנק

בענק:

אינסטיטוציעס:

לינת־

הצדק ,הכנסת־כלה ,הכנסת־אורחים ,אחי־
סומכי־נופלים,

פת־להם,

ביקור־חולים

צאל

תומכי־

און א צאל גמילות

אן

איז געווען

ערך

אן

אין

גרויס

די פראפעסיאנעלע בא־

צווייג — פון טרעגערס ביז אפילו סוח-
וועלכע

רים,

זייער

זאל

פאראיין

עקאנאמישע

נישט

צו

געהאט

האבן

זייערע

פארטיידיקן

אינטערעסן .אויפן פאליטישן

באשטימט
״ישיבת

וועלכער האט

געווארן אלם
לובלין״,

חכמי

געצויגן אויף

פונקט

ווי

חסידות.

נישט

יידן.

גאונות

אויך

דער

בלויז

זיך

פון

געווען

גרעסטער
פון

געווען א תלמיד

און

לומדות,

צווישן

איז

בארימט

זיי

אין

מעזריטשער מגיד.

זיינע תלמידים זענען געווען אזעלכע בא־
ווי

רביים,

פזשיסכער

דער

רבי

)דער ייד הגדול( ,ר׳ דודל לעלעווער און
בונם

שמחה

פזשיסכע.

פון

אין

האבן

אחוץ

גרויסע

רבנים,

לובלין

גע־

שם

אין

טוירים,

וואם

נאלטא,

געשטאמט פון א

הו איז

געווען דער הויפט דאקטאר פון

לעבט און געווירקט גרויסע יידישע דאק־
אייראפע,

האבן

געהאט

צווישן

זיי:

א

משה

מא־

פארטוגעזישער

מאראנען־משפחה,

װעמענם

פאטער

אלי-

פראנצויזישע

קיסרים

היינריך

דער

פערטער און לודוויק
וויטאלים,

האט

וואס

דער 13־טער! חיים

מעדיצין

שטודירט

אין אוניווערסיטעט פון פאדווע )איטאליע(

און איז שפעטער נאמינירט
ווישניאוויעצקי

קעניג

ארצט.

לובלין

אין

געדאנק

פון

איז

יידישער

אלם

געווארן פון

זיין

הויפט־

אויפגעקומען

אויטאנאמיע

דעם יידישן פאלק אין

דער

פאר

די גלות־לענדער.

מיט  400יאר צוריק האט אין לובלין אנ־
געהויבן

הארצות״,

ווירקן

צו

דער

דעד

״ועד

ארבע

יידישער סיים ,וואס איז

געווען די העכסטע אינסטאנץ .זיינע בא־

שלוסן — סיי רעליגיעזע ,סיי וועלטלעכע,
זענען

געווען

פאלק.

200

פארפליכטנדיק

פאר

דעם

קאפאקטסטן און גרעסטן טייל פון יידישן

עקזיסטענץ,

האבן

און

ארגאניזאציעס

עס

אינסטיטוציעס.

איז אוממעגלעך אויסצורעכענען אלע טע־
טיקייטן

אלע מנהגים ,וועלכע האבן

און

געשטאלטיקט דעם יידישן ישוב אין לוב-
לין.
דאס אלץ געהערט שוין היינט צו דער

פארגאננעגהייט.

די

די

נאצי־מערדער,

עמלקים פון 20־טן י .ה ,.האבן אלץ פאר־

אים

יאר

ביז

האט

אנגעהאלטן

זיין

די דעמאלטיקע מושלים

ליקווידירט.

ניכטעט

די

און

בעדיקערהייט,

קינדער,

ד ב ל י ב ע ר מ א ן /לפו

מיטן

די לעווערטאחער גאס
...א

מיט

לובלין

די

וועלכע

אנגעפירט

די גרויסע שול און וועלכער איז

ר׳

אויף וועמענס

רעליגיעזע

גאנץ

טשן,

האבן

מיט

פאראייניקן

און

שלמה

אויפמערקזאמקייט

ר׳

פון הונדערטער נעמען פון די אלע מענ־

די

לוריע

מאדערנער

רימטע

זייער חלק .מען קאן אויסשטעלן א צעטל

וועלכע האבן

מענטשן,

דאס אלץ געשאפן ,האבן

נאמען עם איז

געגרינדעט און אנגעפירט דורך הרב מאיר

איז

האבן

לובלינער

)דער

ראש ישיבה ,ביז אין אונדזער צייט ,מיט

די

די

יידן

און פארגאזט ,דערשאסן און באגראבן לע־

שפעטער

שפירא,

אלע ערטער ,ווו זיי האבן זיך געפונען,

באדימטע

מהרש׳ל(,

דעד

אויך אין דער ווידערשטאנדס־באוועגונג

נע־

איסערליס(

אליין

אויך

וועגונג אין לובלין .נישט געווען קיין איין

מען ,ווי דער רמ״א )ר׳ משה בן ישראל

געווען

טעטיקייט

ספארט־קלובן.

באנק ,סוחרים־באנק ,די

בעלי־בתים ,כאלופניקעס־באנק.

חסדים־קאסעס.

גרעסטער טייל האט איינגעשלאסן אין איר

אריינגעטראגן

פילאנטראפישע

עזר,

פארטיי און יוגנט־גרופע אין לובלין .דער

געווען די

אהוץ פאר דעם ארעמען טייל א צאל פון

עניים,

— נישט

קיץ

פוילן ,וועלכע זאל נישט האבן

קעגן אלע רשעים ,אין אלע צייטן און אויף

געזעלשאפטלעכע

האנטווערקער ־

געווען

באוועגונג

איר

יידישע

בתים,

געשעפטן

יידישע

— און

גאנצער

און

פויערים

קומען

ביליקער.

טראטואר,

געגארטלטע
פלייציקע,

עלטערטע,

קיץ
גע

סטן.

לעווערטאווער

יידישע

יידן

קעס״,

געזונטע

וואס

איז

און

כאפן

זיך

שוין

פאר־

צו

גרע־

נישט

קליינטשינקע
די

טרעגערם.
די

הענט

משאות

יידיש

יידיש
לעכע

לעבן...

אלע

צעאדערטע

שטריק,

ש ו ו ע ר ע לעבנס.

יידישע

קינדער

און

לשון ,א ר ע מ ע און רייכע ,פ ר י י ־

לייטישע,

טן פ ו ן

מיט

אברהם

שפיץ.

אנגעצויגענע

און

זאטע,

גביריש

שולע־לערנענדיקע
רישע

מיט

—

ווייטער

פ נ י מ ל ע ך און פ א ר צ ע ר ט ע ,

געריקע

שטיקן

ביסל

בעלי־עגלות
אין

פארדיג־

״װאזשיװאדני־

דער

הארעפאשניקעס,
פון

א

צו

קינדער

פון

אפגעריסענע
אנגעטוענע,

און

הונ־

און

אין

ליידיק־גייע־

עלטערן,

וואס

ז י ך אין ס ו ט ע ר י נ ע ס א ו ן הוס־

י י ד י ש ע האנדלס ־
זאמלען

דא

יידישע

קעגן

דער

אויף
צום

ערשטן
צו

רעדט

קעגן

וואס

מארגן;

פענער

מאי

דא

פון

שפראך

מענטשן,

זיינע

מארגן,

טרוימען

טראגן

וועגן

היינטיקע

די

די

הערשט

דער

און אלע צ ו ז א מ ע ן

אומ־

לידער

פלאטערן
רעכטע

און

לאנד,

אויף

בליק
דיקן

ווו

מארגן

אויפן

אויף

רעדן וועגן
פאר־

מארגן,

ווערטאוו,

יידישער

הרב

זיך

איז

בנין

וועלט

לובלין״.

פון

—

ראש

שפעטערדיקער

זכרונו

שאפירא

הערשל
יידישע

גבירים

קהילה־ראט,

און

צום

ק י ץ לע־

אנהייב
דער
די

הישיבה

דריי־

מאנו־

פרומער

״ישיבת

לובלינער
לברכה.

ווערט

רב,
עס

שמואל אייכנבוים ,ר ׳

ר׳

לאנד.

 — ,24ד ע ר פ ר א פ ע ס י א נ ע ל ע ר פ א ר א י י ן

אויף

די

פרעזעס

יחזקאל

פון

באקומט
עס

לאנג...

פארפייניק־

אונדזערע

הייליקע

טערן

און

בענע,

וועלכע

זיידע־באבע.

לאמיר

די

בויער

אויך פייערן דעם נס פון די לעבנגעבלי־
זענען געווארן

און פארפעסטיקער פון דער פרייער יידי־
שער מדינה.

ווייל אן דעם ביסל ליכט ,וואם די גע־

שיכטע האט אונדז געגעבן נאד אונדזער
טראגעדיע,
מדינת

דער

דורך

ישראל,

אנטשטייאונג
ווייסט

ווער

פון

מיד

צי

וואלטן געקענט לעבן אין דער נאכמלחמה־
דיקער וועלט.

פון

יידישן

זילבערייך,

אויסלאנד

איבער  200טויזנט איינוווינער
אין היעטיקן לובלין
במשך
איז

און

צוריק איר תורה־
זיך ,ו ו ע ר ווייס

פ ו ן ד י פ א ר ג א נ ג ע נ ע  20י א ר
שטארק

לובלין

פון

שטח
מיטן

גלייך
קערונג
טויזנט(,
ווארן

יאר

נייע

פיל

נעמונגען,
הויכשולן

באפעל־

יאר

טויזנט
— 104
גע־

אויפגעבויט

אינדוסטריע־אונטער־

היינט

נייע
האט

וווינונגס־
לובלין

פינף

און א ס פ ע צ י ע ל //אוניווער־

סיטעט־שטעטל״.
נייע

זיך

פאר־

209

1944

עטלעכע

קווארטאלן.

די

היינט

זענען

האט
אין

.1939

)אין

עס

שטאט

דרייפאכיק

ציילט

אײנװױנער

אויסגעוואקסן.

דער

פארגרעסערט

העכער

טויזנט

90

צ י מ ע ר ן זענען א י ב ע ר ג ע ג ע ב ן ג ע ־

ווארן
עס

דאכט

זיך

ברידעד און שוועסטער ,טייערע על־

דער

וועג

אויפגעוואקסן א

העלפן אים־ ר ׳

קרוין

דער

אין

זילבער,

פון

ארץ־ישראל.

ב י ת החיים און

יארן

מענטאלער

דער

ווענדן

— צום א ו י פ ג ײ ע נ ־

פון

צעגייט

אלט־נייעם

חכמי

זייער

סאמע עק ל ע ו ו ע ר ט א ו ו ע ר  ,דא

עם

סיקער

מזרח

אונדזערע

פירער

ל י י ד ן א י ן ד ע ר הא־

אנדערע

דעריבער

קינדס־קינדער,

אנדענק פון

זיי

זיין

פ ע נ ו נ ג פ ו ן ג ל י ק ל ע כ ן מ א ר ג ן — דא א י ן

ווי

און

אינמיטן

און

און לינקע פ ו ע ל י ציון .י ע ד ע ר

ד א ר ט ן א ר ו י ס ז י י ע ר ע לונגען...
אויף

הייבן

דא ז י נ ג ע ן זיי אויס

ליכטיקן

אין

ע ר ש ט ן מאי

שלעכטס,

וועלט,

גלייכהייט.

לובלין

לעווערטאווער

ז י ך דעם

ארבעטער

פויסטן

טרעגער־משפחה,

יידישע

״הױזשעבאף״

שלעפן

און

ארומ־

מ י ט ש ט ר י ק  .יידן ,ב ר י י ט

דאס

די

און

צירולניטשע

שטייען

פעקלעך,

פון

ראיעלער

ש ו ו ע ר ע קאסטנס ,נ א ר

זיי

אהער

און א ו י פ ן צוויי־

עק

לעווערטאווער,

פון

גאלאנטעריע

קאלאניאל־געשעפטן.
טן

איז

אויף

מאנופאקטור,

יידישע

דער

זיי ד א ר פ ן  ,ווייל

קראמען

זשומעט

גאם.

איינוווינער,

דאס וואס

יידישע

עס

יידישע

אומגעגנט

איינקויפן

אין

גאס,

בעלי־

פון

אנגעשטעלטע.

טע

זאלן

פארברענט

אין

איז

פון

די

מיט

א

רשות

פון

אויפגעבויט
גרעסטע
)פון

געווארן

שפיטאלן

מאדערנער
דער

די

איינוווינער,
איינער

אין

לאגד

אויסשטאטונג.
פױלישער

פרעסע(

י־

׳

״י׳

5

צ י ב ו ר על מ פ ע

אנשי

ועד לעניני עליה מפולין
בית

הסוכנות

ע י ד י ת

היהודית

תל־אביג-יפו

ת ל ־ א ב י ב רחוב א ב ך ג ב י ר ו ל 62
י״ז באלול תשכ״ד25.8.64 ,

ת .ד — 4001 .טלפון64201 :

טלפון 29196

כ״ט באב תשכ״ד —  7באוגוסט 1964

לכל מאן דבעי
פנה אלי עורך־דין ,מר מנחם פלדי ,סגן יו״ר של ארגון
יוצאי לובלין בישראל וביקש שאמליץ על תכנית להקים בית־
לובלין על שם קדושי מיידנק.
הריני עושה זאת ברצון .גם משפחתי מצד אמי קשורים
אנו עם הקהילה היהודית .המשפחה שלי מתיחסת על החוזה
מלובלין.
אכיר לכל אחד שיעזור להנצחת קדושי לובלין בזכות
המלצתי זו — תודה מקרב לב.

יצחק

גרינבוים

מנחם כגין
חבר

הכנסת

תל־אביב ,י׳ מרחשון תשכ״ד —  16באוקטובר 1964

לכבוד
מר מנחם פלדי,
סגן יו״ר ארגון יוצאי לובלין,

תל

אביב

מר פלדי הנכבד,
הואלת להודיעני בי ארגון מצאי לובלין עומד להקים בית,
בו יישמר זכרם המקודש של בני עמנו ,תושבי העיר הגדולה,
עיר תורה ומעשים טובים ,אשר הובלו לטבח על ידי הגרמנים
למחנה ההשמדה במיידאנק.
הרשה נא לי לומר לך ,ידיד יקר ,כי אף אני סובר שזוהי
מטרה נעלה ,לה צריכים להושיט יד מסייעת למען הגשמתה,
לא רק יוצאי לובלין ,אל בני העם כולם.
בכבוד רב,

מ .בג י ו

עירית

תל

א .נ,.

רמת־גן

ב׳ באלול תשכ״ד — 10.8.64

אביב

הנדון־ בית לובלין ע״ש קדושי מידנק.

החלטתכם להקים מרכז רוחני ותרבותי ע״ש קדושי לובלין,
בודאי תמצא הד חזק בלב כל אלה ,אשר היה להם מושג על
עיר ואם בישראל מפוארת זו ,ששקעה בים של סבל ויסורים,
ואיננה עוד.
הקמת מצבה היה לזכר היהדות הנפלאה הזאת מהוה
אתגר לדור זה ולבחירי בניו ,שנשארו בחיים ,למען הוריש
לבאים אחרינו עדות וזכרון ,כדי שתקופה זו ,על גבוריה
וקדושיה ,לא תעלם בעולם השכחה.
אני רוצה להביע את תקותי כי כל אלה ,אשר עליהם תופנה
הקריאה לעזרה ולהשתתפות ,יעשו זאת בגפש חפצה ותוך
הזדהות עצמית עט מפעל שמניעיו טהורים ונעלים ומטרתו
קדושה ונצחית.
בכבוד רב,

ש .ז י ס מ ן

מ״מ ראש העיריה

 £.קול לובלין
נובמבר 1964

לכבוד
ד״ר יוסף שלקמן,
יו״ר הועד המרכזי של
ארגון יוצאי לובלין בישראל,
רחוב דובנוב 20
תל א ב י ב
ד״ר שלקמן הנכבד,
זה מזמן מורגש הצורך בהנצחת הקהילה הגדולה והמ־
סועפת של יהדות לובלין ,עיר ואם נודעת בישראל ובתפוצות,
מזה מאות בשנים.
עברה העשיר של קהילת לובלין ,זכה עוד לפני השואה,
להכרה כללית ולהערכת כל יהדות העולם ,ושמה כמרכז
רוחני־תרבותי התפרסם בכל רחבי העולם.
מלחמת העולם השניה והשואה והחורבן שירדו על יהדות
אירופה כולה ,החריבו גם את האוצר התרבותי־הרוחני הזה,
ששמה יהדות לובלין על כל מוסדותיה ואתריה ההיסטוריים,
בהשאירה מאחוריה את סמל השואה ששמו ״מאידאנק״ —
זכר לחורבן ושואה של יהדות לובלין וסביבתה ושל יהודי
אירופה לארצות מוצאיהם.
על דורנו ,האחרון לשעבוד והראשון לגאולה ,מוטלת
החובה הקדושה להנציח ולשחזר בכל הדרכים האפשריות את
אותה היהדות שהושמדה בצורה כה אכזרית וטרגית במחנה
ההשמדה הידוע לשמצה ששמו מאידאנק ,הנמצא בתוככי
העיר לובלין.
ביודעי את ערכה הרב של תכניתכם להנצחת יהדות
לובלין והסביבה על ידי מפעלכם המונומנטלי העתיד לקום
בישראל — ״בית לובלין ע״ש קדושי מאידאנק״ — הריני
מצרף בזה אליכם את איחולי להצלחת מפעלכם הכביר הזה.
ובאופן מיוחד הריני מביע בזה את איחולי ההצלחה
לנציגיכם היוצאים לחוץ־לארץ ,כשמטרתם האחת והיחידה
היא לרכוש אוהדים ולבבות בתוך יהדות אירופה וארצות
הברית ,למען הרעיון הנשגב להגשמת המפעל להקמת ״בית
לובלין ע״ש קדושי מאידאנק״ בישראל.

בית

טלפון 7־21105ד— 1ד5 .

לכבוד
ארגון יוצאי לובלין,
לידי עו״ר מ .פלדי
סגן יו״ר הארגון

הנני
ואין ספל
תבל ,שבג
עזרה לצר
בלב ונפש
שישמש ע

לובלין

על

ע ו ״ד

לכבוד
ד״ר י .של
יו״ר הועז
רח׳ דובנו
תל אבי
א .נ,.
הנני
קדושי מיי
איומו
ואין תמוו
בטוי נאה
הנני ג
המפעל או

שם
מ.

באי־אלו שורות שבשער הספר ״לובלין״ ,מציינים המחברים,
בין היתר ,את הדברים הללו:
״לובלין היהודית היתה ואיננה עוד .יחד עם יהודי לובלין,
עם הרחובות היהודיים ,עם אוצרות התרבות היהודית ,עם
הבנייים ועתיקות היהודית ,נמחקה מעל־פני האדמה ונעלמו
עקבותיה ,עד כי אין כל אפשרות לגלות את הלוט מעל פני
עברה .לזאת התכוונו היובים ,בהאבידם את הארכיונים של
המוסדות היהודיים ובהשמידם את העדות והתעודות; ובמידה
רבה הצליחו במזימתם״.

זוהי המציאות הטרגית ואין עוררין עליה
הברברים הנאציים עשו את מלאכתם הבזוייה בתכנון
מדוייק ,כשמטרה ברורה לפניהם :השמדת הגוף והנפש .לא
עוד אינקויזיציה ואנוסים בגלל אמונה ודת — כי אם השמדה
טוטלית־יסודית של כל הקשור עם יהודים ויהדות .הכל על
רקע גזעי .בידי הקרבנות האומללים לא היתה ברירה ,לא
עמדה בפניהם כל אלטרנטיבה — לא בבחירת הדת האחרת,
לא בהזדהות ולא בשמד ,ללא כל אפשרות שהיא לשנוי מעמדם
לצרכי השעה הדוחקת ,ללא דין וללא רחמים בדין — וללא
כל משפט צדק ,ללא כל זכות ערעור בפני שופטי החוק .גהינום
של הפקר שלט בכל — ורק בשל כך שנולדת יהודי — נגזר
גורלך להשמדה .אפילו צורת המוות ,גם היא היתה ללא בחירה,
הכל לפי מקרה של המסיבות — לאור השמש או בלילה
האפל ,בבור ההשמדה ההמוני המשותף או בתא הגזים המשו-
תף ,בכדור של רוצח בעל קפריסות או במעבדות הנסיונות של
רוצחים סדיסטיים ״מדופלמים״ או בלתי מדופלמים .כך
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פ ל ד י  /רמת־1
נראתה הכ
אירופה ב<
עניים כע!
מלומדים
מכונת הה
יהדות אי!
מדי שנה 1
ויש ל<
וגדלה עם !
המסורתי
בותי ,והש
ולשתיהן ג

באשר

יומין ששר
אלפי שנים
אם נו!
הוולדו ,ודו
ע״י תופעה
הזה מותא
לנסיבות .ר
עם יציאת
ברית מילה
האירוסין ו
כרות למיני
טכס ההל!

ההנצחה

ל

ני משוכנע ,כי תיטיבו למלא את שליחותכם הקדושה,
פק בלבי ,כי כל יהודי ויהודי וכל ארגון יהודי בארצות
ובפניהם תביאו את משאלתם ,ושאליהם תפנו בבקשות
צרכי הקמת המפעל הנ״ל ,כולם כאחד יתיצבו מאחוריכם
פש ,בידעם ,כי בפעלם זה ,יתגשם מפעל הנצחק גדול
י עדות נאמנה לשרשרת המעשים החיוביים של דורנו זה.
בכבוד רב,

ש.

ארליך

סגן ר א ש העיריה

ע י ר י ת
תל־אביב-יפו
ת .ד — 4001 .טלפון64201 :
כ״ח אב תשכ״ד6.8.64 ,

שלקמן
ועד המרכזי של ארגון יוצאי לובלין בישראל
בנוב 20
ביב.

את פעולתכם להקמת ״בת

:י מעריך
מיידאנק.
ימה היא השואה אשר קרנו .לכאב הצורב אין תנחומים
מורה .הקמת גל־עד לזכר אחינו ואחיותינו שנעקדו הוא
•גה להנצחת הקדושים
:י מאחל לכם הצלחה בפעולתכם ומקווה שתגשימו את
אותו אתם יוזמים.
מ.

לובלין״ ע״ש

בכבוד רב,

ג ו ל ד ש ט י י ן
סגן ר א ש העיריה

זד וש>
ת־גן

מיידאנק

המציאות בשנות הארבעים של המאה הנוכחית ,ויהודי
באשר הם יהודים — ללא כל הבדל מין ,גיל או מעמד —
כעשירים ,דתיים כחילוניים ,שמרנים ופרוגרסיביים,
ם ופשוטי העם — כלם כלם הוקרבו והופקרו בעבור
ההשמדה הנאצית .כה היה גורלה של רוב רובה של
אירופה ובתוכה של יהדות לובלין ,לה הננו עורכים
ה בשנה את האזכרה השנתית.
לאזכרתנו משמעות מיוחדת במינה ,שחשיבותה הולכת
נם הזמן .שתי בחינות ל ה  :הראשונה — קשורה לטקס
•זי הכלל־אנושי המקובל אצל מרבית עמי העולם התר-
השנייה — משמעותה סמלית ואף היא כלל־אנושית —
1ן גם יחד רקע היסטורי וחינוכי.
ש ר ל ב ח י נ ה ה ר א ש ו נ ה  :זוהי מסורת עמים עתיקת־
ישרשיה עוד מימים הקדומים של העם היהודי מלפני
נים.

נתבונן מקרוב נוכל להבחין בנקל ,שחיי אדם מיום
ודרך כל חייו ועד יומו האחרון עלי אדמות ,מלווים
יעה מקובלת על הכל שאנו קוראים ל ה  :ט כ ס  .הטכס
תאם אצל כל העמים וכן אצל העם היהודי ,בהתאם
נ .הבה נתרכז במה שקורה אצלנו ,אצל העם היהודי.
?ת האדם לאויר העולם — הנו מלווה טכס — טכס
ילה .עם התבגרותו — טכס הבר־מצוה ,לאחר זאת טכס
ין וטכס הנישואין וסיים בטכס שלאחר הפטירה והאז־
מיניהן .מכל הטכסים הללו ,הטכס שלאחר הפטירה —
הלוייה והקבורה הנו רב משמעות .מקובל אצלנו,
)סוף
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מל־אביב

א ב>ת לובלין א .נ .פון ד> קדוע\>
מ״דאנעק ־ וועס דערפילן א
וױכט>קע שליחות

איך האב באזוכט פוילן גלייך נאך דער באפרייאונג אין
יאר  1945און כ׳ האב דערשפירט פון דער נאענט מיט מיין
גאנצן וועזן דעם גרויל פון אונדזער נאציאנאלער קאטאס־
טראפע .שויו אין ווארשע האב איך דערזען פאר זיך דעם
״בארג חורבן״ ,וואס איז אנטשטאנען אויפן ארט ווו ס׳ האט
דורות־לאנג געברויזט דאס שעפערישע לעבן פון פוילישן יידנ־
טום .אבער די פולע טראגישקייט פון יידישן אומקום האב איך
אויפגענומען ערשט בעת איך האב געשפאנט איבער דייטויט־
לאגערן מיידאנעק ,אוישוויץ ,טרעבלינקע .די דאזיקע נעמען
זענען פארוואנדלט געווארן אין סימבאלן פון אונדזער נאציא־
נאלן קאטאקליזם.
מיידאנעק איז אין פלוג געווען א מין פארשטעטל פון
לובלין און איך געדענק נישט צי כ׳ בין דארט געווען בעת מיינע
פילמאליקע באזוכן אין לובלין פ א ר דער היטלער־תקופה.
דאס מאל האט מיך מיידאנעק גערופן נאך פון ווייטן ,און
ווי נאר דער סאוויעטישער לאסט־אויטא האט מיך אין א
שניי־זאוויערוכע'געבראכט צום הויז פו{ יידישן קאמיטעט
אין לובלין ,האב איך גלייך געבעטן די חברים זיי זאלן מיך
פירן קיין מיידאנעק.
איך בין ארומגעגאנגען פון בנין צו בנין ,פון באראק צו
באראק ,נישט געוואלט אדורכלאזן עפעס אויפן דערנער־וועג ווו
עס זענען דורכגעגאנגען מיינע ברידער און שוועסטער .האב איך
באזוכט די בעדער מיט די גאז־קאמערן ,ווו טויזנטער פאר־
גאזטע גופים האבן זיך ממש צונויפגעשמאלצן ,ווי זיי וואלטן
ספעציעל געהאט בדעה צו כאראקטעריזירן די אחדות פון
יידישע קינדער .כ׳ האב באזוכט די קאלכאויוונס ,ווו מ׳ האט
אריינגעשיבט לעבעדיקע מענטשן און ארויסגעשארט פארברענ־
טע גופים; געווען אין די זאלו־סקלאדעס ,ווו מ׳האט סאר־
טירט און סעגרעגירט קליידער און צירונג ,פאטאגרא״פיעס און
דאקומעגטן .לסוף בין איך א געפלעפטער ,אין״האלבער חלשות,
געבליבן שטיין ביי דעם ריזיקן שיך־בארג ,ווו ס׳זענען געווען
אויסגעסארטירט  824טויזנט פאר שיך מכל המינים :טופליעס
און שקראבעס ,שטיוואלעס און פאנטאפעלעך פון זקנים און
עופהלעך .איך האב געקליבן פון דער ערד ביינער און שארבנס,
געגלעט דעם זיךישיטנדיקן אש און איינגעזאפט אין זיך מיט
א מאדנעם ציטער דעם ריח פון געסמאליעטן מענטשלעכן
פלייש.
אויף דער הייסער מינוט האב איך ,נישט טראכטנדיק,
אינסטינקטיוו אריינגעשריבן אין פנקס פון מוזיי מיידאנעק,
מיט פינגער וואס האבן געברענט פון חרפה און צארן ,די
ווייטערדיקע ווערטער:
״יעדער מענטש ,צו וואסער פאלק ער זאל נישט גע־
הערן ,מוז באזוכן מיידאנעק ,כדי צו זעו בחוש וואס
דער נאציזם האט אפגעטאן דער גארער מענטשהייט;
יעדער ייד איז״מחויב צו"זיין אויך איצט אין מיידא־
נעק ׳ כדי צו באנעמען דעם זין פון זיין לעבן נאך דעם
אומקום פון די מיליאנען און כדי צו באגרייפן די
אחריות וואס לאסטעט אויף אונדז ,סיי צוליב דעם
אנדענק פון די אומגעבראכטע און סיי לגבי דער
צוקונפט פון די איבערגעבליבענע״.
מיידאנעק איז געווארן א סימבאל וואס רופט צו חשבון־
הנפש ,וואס מאנט אחריות פאר די לעבעדיקע.
דעם יאמת "געזאגט ,בין איך מ ש ט קיין חסיד פון לאנדס־
מאנשאפטן וואס היטן אויף די צעברעקלטקייט פון פאלק
און פארמינערן דורך דעם די מעגלעכקייט צו קאנצענטרירן
דעם אינטערעס פון כלל צו כללישע אויפטוען און אונטערנע־
מונגען .צוליב אט דעם פרינציפ בין איך אויך קעגן דעם וואס
יעדע שטאט מאכט ״שבת פאר זיך״ בנוגע דעם פאלקס־אומ־
גליק א ו ן ' זוכט אויפצושטעלן לאקאלע דענקמעלער פאר די
אומגעקומענע און געפאלענע בעת דעם נאציאנאלן חורבן.
די איניציאטיוו פון די לובלינער אויפצושטעלן זייער
הויז אין ישראל אויפן נאמען פון מיידאנעק געהערט
)סוף אויף זייט (12
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ד׳ רומיגעו לאנוסטאנשאפט אץ
געזעלשאפטלעכער און ארגאניזא־
ציאנעלער באריכט
די ערשטע פראגע ,וואם סיי דער קא־

מיטעט ,סיי יעדער לובלינער שטעלט זיך

און אנדערע — איז ד י  :וויפל לובלינער
זענען פאראן אין ישראל י ביזן היינטיקן
נישט

זיין אימשטאנד

טאג וועט קיינער

לעצטע

ברענגען

צו געבן א גענויעם ציפער .די יערלעכע
אזכרות

די

אין

יארן

צונויף קיין תל־אביב א  800בני־עיר .גע־

ווען צייטן ,אז צו אן אזכרה פלעגן קו־
מען ביי א
ביי

טויזנט לובלינער יידן.

דער־

וווינען

ווייט

דארף מען נישט פארגעסן ,אז צענד־
לובלינער משפחות

ליקער

פון תל־אביב .נישט אלע זעגען מסוגל צו
צום

קומען

פארשניטענער

יערלעכן הספד איבער
שטאט,

איז

וואט

דער

גלייב־

צייטיק דער איינציקער צוזאמענטרעף פון
שארית הפליטה.

דער

אלע

אויפצושטעלן

פרווון

קארטא־

א

כער

אויף

האט

זיצונגען

עטלעכע

טראכט דעם פלאן פון דער אונטערנעמונג,
פינאנסיעלע

די

זיכטן,

מעגלעכקייטן

אינטערווענצן

ראטן

ביי

און

אויפשטעלן
שאפטלעכן

שטאט־

אין א ריי

פערזענלעכקייטן

אן

וועגן

געזעל־

אויטאריטעטן

קאמיטעט אין לאנד און

אויסלאנד

געבן

צו

און שטיצע פאר

איז

און אויס־

אונדז

זיין

אין

פראטעקטאראט

דער אקציע .ביז איצט
באקומען

בריוו

געלונגען צו

פארשטענדעניש

פאר

און רעקאמענדאציעם ,געשריבן מיט א סך
ווארעמקייט

דער זאך ,פון

און

פערזענלעכקייטן,

אזעלכע

ו ו י  :יצחק גרינבוים ,יעקב זרבבל ,כנסת־
דעפוטאט

פון

צעדם

מנחם

בעגין,

תל־אביבער

שטאט־ראטן,

ערליך

די וויצע־פארזי־
און

די ה״ה מ.

און ש.

רמת־גנער

גאלדשטיין ,ש.

דעד

זיסמאן.

איז

אמת

אבער דער ,אז יעדער פרעגט די זעלבע

פראגע :האט איר שוין עפעס געלט פאר
גרויסע

אזא

אונדזערע

אונטערנעמונג י

טעק מיט א פולער רשימה פון לובלינער

לובלינער

אבער מיט עטלעכע הונדערט משפחות —

טערע סומע ,וועלן זיי געבן מיט א בריי־

דער מאם ,וואס די

גרייט צו העלפן אויפשטעלן דעם

אין ישראל

—

לאנדסלייט

זענען נישט געלונגען.

שטייען מיר יא

ווי

אין

סיוועט

נאד

אויסלאנד
זיין

דערקלערן,
ערשטע

די

אז

גדע־

אין שטענ־

טער האנט .און די לובלינער אין ישראל

ארבעט מעט ווערן אויסגעברייטערט ,בא־

מאנומענט ,זיי ווילן נאר זען ווער ס׳וועט

דיקן קאנטאקט.

זונדערס
״בית

אין

פאר דעם

לובלין

פאראייביקונגס־ווערק

ע״ש

מיידאנעק״,

קדושי

זענען

זיין דער ערשטער...

וועט אונדז אוודאי געלונגען צו האבן די

אדרעסן פונעם רוב פון אונדזערע לאנדס־

לייט.

גאניזירטער
אירגון

זיין

און באנייטער קאמיטעט פון

יוצאי לובלין בישראל

טעטיקייט .קיין

אנגעהויבן

גינסטיקע אביעקטי־

ווע באדינגונגען פאר אן ארגאניזאציאבעלן
און

שווונג

געווען.

דער

פארמעסט
ענין

פאראייביקונג הייבט

זענען

—

נישט

לאנדסמאנשאפט צי

ביסלעכווייז

זיך אן

אויסלעשן .אויסער דעם האט דער אירגון
געהאט

נישט

קייטן

און

די

גענוג

פינאנסיעלע

אקטיוויסטן.

מעגלעכ־

פונדעסט־

וועגן זענען אנגעצייכנט געווארן עטלעכע
אויפגאבן,

טייל

וואס א

פון

זיי

זענען

רעאליזירט געווארן און אייניקע ווידער —
נישט .וועגן דעם ווילן מיר טאקע דער־
אין

ציילן

פולער

דער

נאך נישט

קאמיטעט

אנגעהויבן די געלט־אקציע .כל־זמן מ׳איז

אונדזער

אויפריכטיקייט.

באריכט

מיט

דער

רוב

דער
ווידמעט

זיצונגען פון קאמיטעט
פראגע

יידישע לובלין.

געווארן

גאניזאציע

זוכן

געקענט

דעם

פירן

קאמפיין.

מען

נישט

מיר

זענען זיכער ,אז אין די נאענטסטע

וואכן וועט פראקלאמירט ווערן די אקציע
און מע מעג

זיין אפטימיסטיש

אין איר

דערפאלג .אונדזער סארזיצער דייר שלאק•
האט

מאן

ענגלאנד

לעצטנס
און

לובלינער

און

לויט

פארשטענדעניש
אויר

דין

לאנדסלייט
די

באזוכט

שווייץ,

זייערע

צוזאגן

דער

קלאר,

זאך,
אז

און

און
וועט

אונדזערע

אין ישראל וועלן דארפן

עיקרדיקע שפענדער

זיין

טוער פארן

בית לובלין א .נ .פון די קדושי מאידאנעק.
צו דעם
געהערן:

קאמיטעט
אזשעל,

פאר

אדוו׳

פאראייביקונג
טעמקין,

אדוו.

אין

פון

ס׳איז

פאראייביקן
אויסגעטיילט

א ספעציעלער קאמיטעט,

וועל־

ערשט
אונדז

געלונגען

קאסענט ,כדי

אין

האלב

בעת אין

תל־אביב,

און

רוב

רמת־גן,

לובלינער היימען
חולון,

בני־בריק האט מען

שטייער

און

ניש

אויפגענומען
באלד

מיט

אונדזער

בת־ים,
פאר־

איינגעצאלט

וואם

אפילו נישט

האבן

א

פאר

העדן

געוואלט

פון לובלין ,לובלינער ,פאראייביקונג ,אנ־
געהעריקייט
אדג״ל,

דער

צו

ארויסרוקנדיק

אומבארעכטיקטע

קייט פון דער קאסע געהערן :ב .גריזא־
לעט ,א .גאלדרינג.

״לובליגער ש ט י מ ע "

פארשטענדע־

יאר — האבן זיר אויר געפונען אזעלכע,

לאנדסמאנשאפט

דערביי אן א צאל

גרייט געווארן א ספעציעלע אויסגאבע —
דער

לובלין״(.
דרוקטע

אויסגאבע

דארף

יאר

צוריק

צו אנגאזשירן אן

צונויפזאמלען ביי

אינ־

די לוב־

לינער א רעגולערן מיטגלידס־אפצאל אין

צייטונג
פון

זיר

מען

א

12

איז

א

זייטן

פארבונדן מיט
ל״י.

600

ווונדערן

נישט

גע־
אן

דעריבער

הלמאי

פונט א חודש — נישט באצאלט ...די־א

סערע צאל אנאנסן פון לובלינער פירמעס,

דעם

מיר האבן געהאפט צו באקומען א גרע־

אויפן

קאמיטעט.

פון

און

לאנדסלייט האבן אוודאי פארגעסן ,אז אן

וואס זאלן דעקן די הוצאות .ליידער ,אויר

געלט איז קיין שום אירגון נישט מסוגל

צו פירן וועלכע

ויען

סיאיז טעטיקייט,

מיר האלטן

געצאלטן
מיט

צאל

נישט

דער אינקאסע

זעיען

פינאנסיעלן
שטענדיקן

לינער

און

מיר

איין

מיטגלידם־אפ־

פון

אויסן צו

דערגרייכן א

זיין אין

קאנטאקט מיט אונדזערע לוב־
דערביי געבן זיי דאס געפיל
דער משפחה

צו

פון

לובלין אין דער יידישער מדינה.
אפעלירן

מיד

לובלינער

צו

יידן

שטענדעניש

פארמעגלעכע

די

ארױסװײזן

מער

און אינטערעס פאר

דערפענישן פון דער

פאר־
די בא־

לאנדסמאנשאפט .די

וואס וווינען ווייט פון תל־אביב ,און דאס
שיקן

צו זיי דעם

אינקאסענט איז אומ־

מעגלעד — זאלן דורד דער פאסט איבער־
שיקן זייער מיטגלידס־אפצאל ,אדער אים
רעגולירן אויף דער אזכרה.
א געגויעם קאסע־באריכט ברענגען מיר
אין דער צייטונג.

נייען

פון

אייגענער

אן

גמילות־חסדים־קאסע

ע״ש

קדושי

ענין

האט

נישט

געקאנט

ליידער,

ווערן

רעאליזירט

א הלוואה
ראן

צוליבן

געפעלט

מאנגל

פון

דער גרונט־קא־

)און אזעלכע זענען נאד

צווישן אונדז( ,האבן מיר

ליידיקט

פא־

זיי דער־

דורך דער פארמיטלונג פון הת-

אחדות עולי

פולין

ודענדן

מיר

אויף

זיר

וועג

דעם

צו

און

ארטיקלען

כדי

היימשטאט,
״לובלינער

זכרונות
די

שטימע״

אונדזער

פון

נאענטע

זאל

אויסגאבע

אינהאלט־

זיין

רייכער ,אינטערעסאנטער און ס׳זאל נישט

זיין קיין מאנגל אין מאטעריאל .צו דער

רעדאקציע־קאלעגיע געהערן :מגר .נ .בלו־
מענטאל ,דייר א .האראוויץ און ד .שטאק־

פיש,

קאנטאקטן מיט אױסלאגד
באדויערן,

צום

בינדונגען

די

מיט

אונדזערע

זענען

לאנדסמאנשאפטן

פאר־
אין

אמעריקע און אייראפע נישט פון די סא־
מע ענגסטע און אפטע .באזונדערס לאזט

זיר דאם זאגן וועגן די עטלעכע לובלינער
אין

סאסייטיס

אין ארגענטינע

ניו־יארק׳

בראזיל און אויסטראליע .דאקעגן איז מיט

פאריז און קאנאדע יא פאראן קאנטאקטן.

לובלינער לאנדסמאנשפאט אין מאנטרעאל

לובלין.

דער

אנטוישונג.

אין לעצטן יאר דעם פארזיצער פון דער

פאראן א באשלוס פון קאמיטעט צו בא־
די

פראנט האבן

מיר זענען געווען צופרידן אויפצונעמען

גמיילות״חסד-קאס;׳

טעטיקייט

דעם

מיד געהאט אן

אונדזערע לאנדסלייט זיי זאלן אריינשיקן

יסוד פארן אירגון,

אנגעהעריקייט

יידישן

אריס

פונקציאנאר.

קיין

אפילו

אויף

)קאנאדע( ,פריינד אהרון ניסענבוים ,הערן
פון אים א באריכט פון קאנאדע •און פון
זיין באזור אין לובלין ,בעלזשעץ און מיי־
דאנעק — די ערטער ווו עס זענען אומ־
געקומען

בישראל.

צו דער קאמיסיע צו באנייען די טעטי־

פערציק

די

יידן

טויזנט

פון

לובלין.

פיטאל .די וואס האבן זיר געווענדט נאד
איז

נומער  2״לובלינער
ארויסגעבן

שטימע״ )״קול

טענות

אדרעס

און גערעכטע

צו דער היי־יאריקער אזכרה איז צוגע־

דער פרייז פון אן עקזעמפליאר איז  1ל״י.

געלט .עס האט

מיטכליד8יא5צאל
מיט א

חודש(.

געטראפן זיר מי0

פאר

געלט.

פראנקרייך,

פיש ,מ .שילדקרויט.

די לעצטע  15חדשים ,זענען געווען גע־
דער

און

פארבינדונגען ,האט

פלדי )פארזיצער( ,י .ראכמאן ,ד .שטאק־

פ א״אײבידוגג

דאס

בעצם האט

דער הייד פון  12ל״י א יאר ) 1ל״י — א

פון

געווען סארגומען מיט מאכן פלענער ,אר־

מיט  15חדשים צוריק האט דער רעא־

י.

בא־

א כ ט מ א ו  /תל־אביב

דער

אויר
צער פון
שמואל
רעמע

מיטן

צוזאמענטרעף

פארזי־

דער פאריזער סאסייטי ,פריינד
איז אדורד אין א ווא־

שאפירא,

חברישער אטמאספער.

באזונדערס

האט אונדז געפרייט צו הערן דעם אינטע־
רעסאנטן באריכט וועגן דער אלזייטיקער
טעטיקייט

אונדזערע

פון

בני־עיר

אין

פראנקרייר.
צו די אויסלענדישע געסט ,וועלכע דער
קאמיטעט האט אויפגענומען,

איז

געווען

די באוווסטע פראנצויזישע שרייבערין אנא
לאנגפוס ,א לובלינער יידישע טאכטער ,די
טרעגעדין
דער

דער

פון

קבלת־פנים

״גאנקור״־פרעמיע.

איז

פארגעקומען

אין

דער וווינונג פון דער פאמיליע אידעלסאן.
דער
דיי'

באזור פון ד״ר

שלאקמאן אין א

אייראפעישע לענדער )ווי

מיר האבן

שוין געשריבן פריער( ,האט געהאלפן דער־
נענטעדן די לובלינער אין עטלעכע לענ־
דער.

מיד

גלויבן

אויר,

אז

די אקציע

אויפצושטעלן אין ישראל דעם בית לובלין

אויף דער בינע א י ן זאל ״מוגראבי׳ /בעת דער אזכרה א י ן תל־אביב )(1963
 £.קול לובלין
נובמבר 1964

ע״ש
די

קדושי מיידאנעק
לובלינער

אין

דער

וועט

מאביליזירן

גאנצער

וועלט

ארומ

א

געמײנזאמער

אויפגאבע

און

דערנענטערן די בני־עיר אין ישראל מיט

זייערע ברידעד און שוועסטער אין אויס־
לאנד.

אװטןןרנעמונגען

מיט פארדרום אן באדויערן מוזן מיר
פעסטשטעלן ,אז אונדזער ווילן און אפילו

ממשותדיקע באשלוסן אדורכצופירן אין
פארלויף פון יאר א ״נשף פורים״ צי אן
אנדערע אונטערנעמונג ,וואס זאל אפטער

צונויפפידן די לובלינער ביי איין טיש —
האבן זיך נישט איינגעגעבן .למען האמת
דארף געזאגט ווערן ,אז דער מאנגל אין
געלט האט נישט דערמעגלעכט צו אר־
גאניזירן אן אונטערנעמונג ,וואס פאדערט

א גרויסע אינוועסטיציע .מ׳האט פשוט
מורא געהאט צו ריזיקירן ,הגם ס׳איז נישט

אויטגעשלאסן ,אז דער אטרוף ביי אונ־
דזערע שטאטישע וואלט יא געווען א
גרויס^נר און עם וואלט נאד געווען א
געוויסער ריווח .ליידער ,איז אויף דעם
״פראנט״ געװען א פארנאכלעםיקונג און

עס בלייבט א׳ בער די׳ זאך אומבאדינגט צו
פארר״כטן אין יאר .1965

די יערלעכע אזכרה פון די לובלינער אין תל־אביב
נאוועמבער  — 1963א טייל פון פובליקום

ציי דער קאמיסיע פאר אונטערנעמונגען

ג^-זערן:
גאלדרינג.

אכטמאן,

בר־דני

)זינגער(

און

לוב־
אלע
צי
נישט
ווייסן
מיר
לינער האבן געהערט די ראדיא־אוידיציע

אין ״קול ישראל״ ,געווידמעט לובלין .בא־
טייליקט האבן ז י ך  :מגייר נ .בלומענטאל,
דער שרייבער יחיאל גראנאטשטיין און
פראפ .קארן — אלע דריי לובלינער .די
אוידיציע האט געהאט זייער א גוטן אפ־
קלאגג.

אזכרות
אויסער די יערלעכע אזכרות מיט א יאר
צוריק און די איצטיקע אין ״מוגראבי״־

זאל אין תל־אביב ,האט דער קאמיטעט
זיך באטייליקט אין א טרויער־אוונט צו
די שלושים פון אומפארגעסלעכן דייר
אברהם קערשמאן ,וואס איז ארגאניזירט

)סוף מעמי (5

שזוהי מצווה זחובה לחלוק את הכבוד האחרון לנפטר ,לא כל
שכן לנפטרים ,לא כל שכן לענף שלם מהעם היהודי ששמו:
י ה ד ו ת לובלין.
ליהדות לובלין ,ליקירינו ,הורינו ,אחיותנו ,סבתותיגו וס-
דרנו וכל יתר קרובינו ,לכל ידידינו וידידי נפשנו ,שגורלם כל כך
התאכזר להם ושאפרם הקדוש פזור על כל פני מרחב אדמת
אירופה הספוגה בדם יהודי — להם ולהם בלבד לא ,יערך
הטכס שלאחר המוות ,טכס ההלווייה ואף לא טכס הקבורה.
הם הובלו למוות ללא כל ידיעה על העומד להתרחש אתם,
מבלי שהיה להם קרוב או ידיד שיערוך להם את הטכס הזה.
הכל נעשה לגביהם בערמה ובזדון ברברי .הס לא זכו אפילו
לחסד האחרון שלפני המוות — לו זוכה כל רוצח האכזרי
ביותר ,המחכה לגזר דינו בתא־המוות והיודע מתי מתקרבת
שעתו האחרונה ,שבה ממלאים גם אחרי משאלתו האחרונה.
לקדושינו הטהורים אף החסד האחרון הזה לא ניתן .קדושינו
הצליחו מתוך הנסיבות בלבד לעמוד על כך ,רק ברגעיהם
האחרונים ,על סף המוות וכשדעתם עדיין צלולה עליהם .באותן
רגעי נצח ובטרם האפלה הנצחית כיסתה את מאור עיניהם
ועל הסף הקדושה הנצחית — האלמותית ,בבורות ההשמדה
ההמוניים ,בתאי הגזים ,מול פני כתות היורים הרצחניים— ,
באותן רגעי החיים האחרונים ,כל מחשבותיהם וכל תחנוניהם
היו מופנים אלינו — אל יקיריהם שלא היו אתם ועל ידם
ושהם האמינו ,כי רצו להאמין ,או שידעו ,שניצלנו איכשהו
מתופת זו ,כשעל שפתותיהם רק בקשה אחרונה אחת ויחידה :
זכרו אותנו ואל תשכחו א ו ת  ,י ו ! ! ! ראו מה שעוללו לנו הרוצ־
חים על לא עוול ב כ פ י נ ו ! ! ! אל תשכחו לספר זאת לכל העולם
ולדורות הבאים !! 1
בקשתם זו של יקירינו הקדושים והטהורים ,זוהי לגבינו
צוואתם האחרונה .הם צוו עלינו לקיים את אותו הטכס האחרון
שבחיי אנוש ,שהיה צריך לערוך להם — ושהיינו גם עורכים
אותו בהגיעה שעתם בדרך הטבע — לכל אחד בחוגו ובחוג
משפחתו ,בקרב קרוביו ידידיו ומכיריו — .כל זאת אילו ...גל-
גל ,המציאות האכזרית לא היו מובילם אלי תהום .ואולם רצה
הגורל ודרכי חייהם וחיינו כוונו בדרך ,לא דרך ,אחרת —

געהארן צוזאמען מיטן דאקטוירים־פאר־
באנד אין תל־אביב .געפירט דעם פארזיץ
האט י .אכטמאן ,מספיד געווען האבן דייר

האראוויץ און ד .שטאקפיש .בעת דער
אנטהילונג פון דער מצבה ,האט דער
פארשטארבענעם מספיד געווען אדוו .מ.
פלדי )זאקאליק( אין נאמען פון די לוב־
לינער.

אלגעמײגע
דער

נאך

מיינע

פארזאמלוננ

קאמיטעט

האט

באשלאסן

ערשט

דער אזכרה צונויפצורו9ן אן אלגע־
פארזאמלתג פון די לובלינער

אין

ישראל ,וואס העט פארקומען אין יאנואר

.1965

מעלדן.

וועגן

דעם

העט

מען

באזונדער

ולכן ,אנו כלנו ,היתומים של יהדות לובלין זו — מתאספים מדי
שנה בשנה ,ומקיימים את אותו הטכס — בתנאים ובנסיבות
שונות — והמהווים רק סמל לאותו הטכס שלא נערך להם.
ואולם יחד עם זאת ,מהווה אזכרה זו וכל האזכרות שערכנו
ונערוך בעתיד ,ומי יתן שנים רבות ,הגשמת חלק ,בלבד מ־
צוואתם האחרונה הזו.
בכך אנו מוכיחים לעולם ולעצמנו ,שלא שכחנו אותם ושהם
חיים אתנו ובתוכנו .אולם רק בכך ,לא נוכל להגשים את צווא־
תם במלואה ולספר לדורות הבאים את האמת ההיסטורית,
על כל האכזריות שבה וחובתנו הקדושה לקיים את צויאתם
האחרונה במלואה ,בכל דרכי ההנצחה שבמעשה.
והמעשה העיקרי בדרך להגשמת צוואתם האחרונה חייבת
להיעשות ע״י הקמת יד ושם ,מונומנט בר־קיימא לדורות,
מצבת זכרון נצח — בסמל ליהדות לובלין שאיננה ושבכל זאת
חיה וקיימת .״בית לובלין״ יהווה גולת הכותרת למעשיו של
דורנו לזכר הדור שהלך מאתנו .בית לובלין יהווה הוכחה
נאמנה לכל הדורות הבאים ,שאנו קיימנו את צוואתם האח-
רונה .נושיט נא כלנו יד אחים יתומים להקמת בית לובלין
בישראל ,בנין לתפארת הדורות ,שינציח לעולמי עד את זכרה
של יהדות לובלין היקרה לכולנו .בנית בית לובלין — כתרומת
דורנו להגשמת הצוואה ולהנצחתה .כך בדיוק נגשים את רצונם
האחרון.
מונומנט זה יהווה גם הוכחה ניצחת לכל אויבי העם
היהודי ,כי יהדות לובלין לא חוסלה ,באשר היא חיה וקיימת
והננו זוכרים אותה ונוסיף לשאתה בליבותינו ובלבבות בנינו
ובלבבות הדורות הבאים .זוהי הבחינה השנייה שבאזכרתנו
השנתית שאנו עורכים מדי שנה בשנה.
הבנין בית לובלין שיקום והאזכרות שאנו נערוך ,אזכרות
שבהן נמשיך להשתתף כגוף אחיד ומלוכד ,המסמל את ההמשך
של יהדות לובלין — לא אזכרות פרטיות ,לא אזכרות של יחי-
דים ושל קבוצות ,כי אם אזכרה של יהדות לובלין על כל גוניה
בהתאם לצוואתם המשותפת של קדושינו — כל אלה יהוו
עדות חיה לגבי כל העולם ,כי שלטון הרשע הוא בר־חלוף ואין
לו מקום תחת שמי השמש וכי תקוות העולם בתרבותו ,בתר-
בות העמים ,בשוויון הגזע האנושי ובית לובלין צריך לשמש
כסמל צנוע לאמונה הזאת.
 £.קול

לובלין
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ל1בל*נער

י

! פאריז

אין

פון א בריוו
צו דעד לאנדפמאנשאפט
אין ישרא־ל
די

לאנדסלייט

לובלינער

פאריז

פון

וועלן פייערן היי־יאר דעם 35־טן יארטאג
זייער ארגאניזאציע35 .

פון

טעטיקייט

שאפטלעכע

יאר געזעל־
צײט־אפ־

איז א

נען ,בפרט ווען עס האנדלט

פ .שפירא,
מ .לעוױנכױפ/

פארזיצער

עם איז א

סעקרעטאר

פון

יאר,

אין א

און

כעד

אקטיוויטעט

פילפאכיקער

״ ״ ו י ש ע ר

דערווארבן דעם סאמע גרעסטן אנזען אין
דער

אין

יידישער עפנטלעכקייט.

מיר זענען געווען פון די ערשטע ,וואט

טאו.״!

נאגראפיע וועגן

פינף יאר ארבעט ,איז דאס דאזיקע ברך
אין

דערשינען

מיט

יאר .1952

יאר

א

שפעטער איז די דאזיקע מאנאגראפיע פון
לובלין

העברעאישער

דערשינען אין דער

שפראך.
במשך פון די יארן פון אונדזער טעטי־
קייט ,וואט דארף איינגעטיילט ווערן אין
צוויי

נעמלעך

חלקים,

דער הארמל־

—

חמהדיקער און דער פון נאד דער צוויי־
וועלט־מלחמה — האבן מיד באוויזן

טער

צונויפצוזאמלען
לובלינער

די

גרעסטן

דעם

פון

טייל

לאנדסלייט.

זייער גערן האבן די יידן ,אפשטאמיקע
פון

יידישער היטטארישער

דער גרויסער

דעם 20טן יארטאג פון פוילנס באפרייאונג,

די הויפט־פארוואלטונג פון קולטור־
פארבאנד

געזעלשאפטלעכן

אין פוילן אדורכגעפירט

פון

די

יידן

דעם 26טן

יולי

פאראנשטאלטונגען,

כדי

ה .י ..א פייערלעכע פלענארע זיצונג און
א

אנדערע

ריי

אפגעבן כבוד דער שטאט ווו ס׳האט אנ־

געהויבן איר

נייעם

פוילן

באלד

און

נאד

שטאט,

אין

טעטיקייט די

דער

ווו ס׳איז

רעגירונג פון
דער

פון

דער צענטראל־קאמיטעט פון יידן
אונטער

פוילן,

זאמערשטיין ז״ל.

דייר עמיל

פון

אנפירונג

שטאט ,זיר געזאמלט אין אונדזער געזעל־
צוזאמען

דער־

אלטער

פאר־

ארמיי ,ביים דענקמאל פון

בכדי

שאפט,

די

מאנען

נישט נאד

יארן פון

שניטענער

דער

שפינען דעם

היים ,נאר אויד

המשך אויף ווי ווייט ט׳איז נאד מעגלעך,
בארייכערנדיק אים מיט נייע ווערטן.
פון א
יארן

געזעלשאפט ,וואט האט אין די

נאד

ממען

זיך

איר אנטשטייאונג,

פאר־

איז

צילן,

לובלינער

די

אויסגעוואקסן
לעכן

צאלרייכע

לאנדסמאנשאפט

צו א
אין

ישוב.

פאקטאר

יידישן

היגן

קולטור־אונטערנעמונגען,

אנ־

טייל

אין געזעלשאפטלעכע אקציעס ,אר־

בעט

נאציאנאלע

לטובת

ישראל

די

און

פאנדן ,פלעגן און העלפן ארויסגעבן יידי־
שע

ביכער —

אקטיוויטעטן

זענען געווען

פון

די הויפט־

דער לובלינער לאנדס־

מאנשאפט.
צו דעם 35־טן יארטאג זינט דעד גרינ־
דונג פון אונדזער געזעלשאפט ,ווילן מיר
ארויסגעבן א

ביולעטין,

וועלכן עם

אין

זאלן אפגעשפיגלט ווערן די הויפט־שטריכן
פון

אונדזער

אקטיוויטעט.

רייכער

זאלן

די צוקונפטיקע דורות וויסן ווי אזוי לוב־
לינער

יידן האבן
היימשטאט

זייער
ממשיך

געפלעגט די

ליבע צו

און ווי אזוי

זיי האבן

געווען דאם לעבן פון דער

אזוי

טראגיש־פארשניטענער היים.
דער
נען

דאזיקער

אין חודש

ביולעטין וועט דערשיי־
היי־יאר.

נאוועמבער

וועלן

מיר

זיך

וועט

זיין

׳צופרידן,

באטייליקן

מיט א

אויב

״אומבאקאנטן

איר

ארבעט אדער מיט א באגריסונג אין דעם
דאזיקן
ציאונג

ביולעטין.
צו

אלעם,

קענענדיק
וואט

געזעלשאפטלעך

ווערט

געלייפטעט

בא־

געשאפן
דורך

אונדזערע יידן ,ווילן מיר האפן ,אז איר
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קול לובלין

זעלנער״ און צום

סוף — ביים ווירדיקן און באדייטונגספולן

דענקמאל ,די קאלעקטיווע מצבה פאר די

פארשניטענע
דער

יידן

לובלין

פון

וואיעוואדשאפט.

שפעטער
מ׳האט
דער

פון

און

איז אויפן הויז ריבנע  ,8ווו

מיט  20יאר
יידישער
ווייסע

מיט

מאדמאר
און

צוריק זיך

קאמיטעט,

געפונען

איינגעמויערט

איז

אותיות

שווארצן

אויף

דערמאנט די היסטארישע דאטע

געשעעניש.

נאך די רעדעס פון שניידמאן ,מאסטאוו־
און

סקי

שאפירא ,פארט א

דעלעגאציע

קיין מיידאנעק ,ווו זי לייגט אוועק קרענץ
ביים בארג מיט אש און ביינער ,באזוכנ־
דיק

די

דערנאך

קרעמאטאריע

די

און

באראקן.
איז פארגעקומען די

לעכע פלענארע
פארוואלטונג,
שרייבער,

פון

זיצונג

דער הויפט־

מיטן אנטייל פון

קינסטלער,

פייער־
יידישע

קולטור־טוער ,פע־

דאגאגן און פארשטייער פון די פוילישע
מלוכד,שע

און

רעפעראטן

מוניציפאלע

וועגן

אממן.

פארשידענע

מיט

אספעקטן

דעם 20־יאריקן

יידישן סך־הכל אין

זענען

מ.

נייעם

פוילן,

ארויסגעטדעטן:

מגר .ש .הורוויטש.
צום סוף איז

געגעבן געווארן א קינ־

סטלערישער

פראגראם ,אויסגעפירט דורך

ארטיסטן

טעא־

די

פון יידישן

מלוכהשן

טער און די קינדער פון לאדזשער קלוב
און

פון

די פאריזער לובלינער,

אומגעבראכט

געווארן

מערדער.

א

די

יידישע שולן

ווראצלאוו ,ליגניץ און

אין שווידניץ,

אנדערע שטעט.

און

פוילן

זיינען אויסגעקריצט די

גדעסערער

דורך

צאל

וואס

יי

א זעקעלע אש

מיטגלידער

די

לובלינער לאנדסמאנשאפט

אין טא־

די

אויסגע־

עפנט שרהלע גאלדאדלער די צערעמאניע

ראנטא) .קאנאדע( האט באשלאסן צו פאר־

סימבאל פון די  6מיליאן יידן ,וואס זיי־

מארדעטע יידן פון לובלין און אומגעגנט

רופט

און
נען

די 6

אנצוצינדן

אלס

ליכט

אומגעקומען דורך די נאצישע

בארן,

באר־

און דערציילט וועגן דער גרויסער
פון 16־טן יולי  ,1942פון דעם

אבלאווע
״שװארצן

דאנערשטיק״,

צוגענומען

געווארן 30

פרויען

און

האבן

קינדער,

װען עס
טויזנט

זײנען
מענער,

צווישן וועלכע עס
לובלינער.

זיר געפונען פיל

יערלעבע אזכרה
פון די,,פאראייניקטע לובלינער״
אין פאריז
ניקטע

אפגעגעבן

לובלינער״

דעם

כבוד

אומגעקומענעם יידישן לובלין .די גרויסע
פייערונג,
זאל

וועלכע

פון

רער,

איז י פארגעקומען
יידישן

מעמאריאל פון

איז געווען בשותפותדיק מיט

אלטער

״אריזשינער

געז.

אין

מארטי-

דעם

דער

לובלין״.

דער זאל איז געווען צו קליין אריינצונע־
זאגן

געוואלט

ביים

קדיש

סימבאלישן

קבר.
ביים פרעזידיונדטיש זיצן די פארשטיי־
ער

פון ביידע

דעפארטירטע
וואס

געזעלשאפטן.
צינדן אן

באדייטן

6

די

די

פרויען
זעקס

מיליאן

פון

ליכט,

אומגעקו־

מענע יידן און דער פארזיצער ה׳ שמואל
שאפירא איז מספיד דעם גרויסן יחוסדיקן
לובלין.

יידישן
דער

גאנצער פארזאמלטער עולם

גייט

דאן אראפ אין דער קריפטע פון מעמאריאל
דער

און

מאכט אן

חזן

אל

מלא רח-

מים און זאגט קדיש פאר אלע אומגעקו־
הערט
גיסן

פון

זיר

ווינקעלעה

אלע

אייביקן

דורד

טרעדן

זיר פון די אויגן ...שוועד צו פאר־

געטן די אומשולדיק אומגעקומענע ,שווער

דעם

אנדענק
ביי

אויפשטעלן

פון

זיר אין

דענקמאל .צו דעם צוועק

געווארן קיין לובלין

מילשטיין

איצט

)א

אין

געוו.

דער

לובלינער,

איז

דעלעגירט

פריינד מענדל

וועלכער

סאךפראנציסקא(,

היטלעריסטישע

שטאט א

וווינט

כדי פון

טויט־לאגערן

די

אין

מאידאנעק און בעלזשעץ נעמען זעקעלער
מיט

מענע קרבנות .א שטיל ,שטיקנדיק געוויין

נאכמיטאג

פון

יולי,

״קינדער

טרויער־פייערונג פון די

קאנאדע |

מאנומענט

מען אלע לאנדסלייט ,וואס האבן צוזאמען

געווארן א ספעציעלער אנדענק־טאוול ,ווו

קלענערער
אייער

פוילישן

פון

מירסקי ,דייר ד .ספארד ,ה .סמאליאר און

זייער חשובע פ ר י י נ ד !

און

לייגן

סאוויעטישער

אויסשליסלעך מיט פילאנטראפישע
קולטור־געזעלשאפט־

קרענץ

דענקמאל

דער

וועדט

פון

ווי יעדעם יאר׳ האט די געז .״פאראײ־

די פייערונגען האבן זיך אנגעהויבן מיט
ביים

נעמען

פון

ביים

די

לוב־

לינער לאנדסלייט געשלאסן.

יעדעם

אנטשטאנען,

באפרייאונג
דער

לובלין״,

ווו עס

ביי

אין שייכות מיט די פייערונגען לכבוד

האט

אונדזער

געזעלשאפט

היטלערישע

האבן זיך פארמאטטן ארויסצוגעבן א מא־
דער שטאט לובלין .נאד

טראדיציע

לובלין״

זיינען

לובלין

האט צום שלוס רעציטידט יעקב ראטבוים,

ביי די ״קינדער

צונויפצוקומען

16־טן

פון דוד בערגעלסאנס

דראמע ״לא אמות כי אחיה״ וועלכן עט

זיר

דעם

פון

זיך

נאוועלע ״נקמהי״.

מיטן פראגמענט

צוזאמענטרען! אין פאריז
פ ץ די ״קינדעד פון לובלין״

כן מיר דאנקן אייך פאראוים.

שניט ,וועלכן עם איז כדאי צו באצייכע־
זיך

מאטיס זשעלאזא זיין אייגן אנגעשריבעגע

ד ע ר וועל7ו

וועט אונדזער בקשה דערפילן ,פאר וועל־

לאנדסמאנשאפט ,וואס האט מיט איר ריי־

שטיין ״מיין פאלק״ פון ח .ל .פוקס און

אש

פון

פארברענטע

די

ברידער און שוועסטער.

די לובלינער

אין

אויסגעמארדעטע

פוילן,

וואיעוואדישן

און

פארוואלטונג פון די יידן
פארזיצער פון

ווי אויר דער

סײם־דעפו־

נאציאנאל־ראט,

טאט ה׳ פאוועל דאמבעק ,האבן ארויסגע־

וויזן

פולסטע

די

פאר

פארשטענדעניש

דער וויכטיקער איניציאטיוו פון די טא־

ראנטער יידן .דאס זעלבע אויר די דירעק־
ציע פון

מאידאנעק.

דאס אויסגראבן דאס אש איז דורכגע־

פירט

ביי

געווארן אויף א

דער

פייערלעכן אופן,

אנוועזנהייט פון די פארשטייער

פון קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד א ץ
לובלין:

איזראעלע־

שניידמאן ,װײסקאפ,

וויטש ,לעוואנדאווסקי און ליכטפעלד ,ווי
אויר פונעם פארבאנד פון די קעמפער פון
און

פרייהייט

פארוטשניק
דזשיאק.

דעמאקראטיע

פליס,

דער

)״זבאװיד״(

בענטקאווסקי

דורכגעפירטער אקט

און

איז

פארשריבן געווארן אין א ספעציעלן פרא־
זענען

טאקאל און די זעקעלעד מיט אש

פארחתמעט געווארן מיט א שטעמפל מיטן
רעגירונגס־עמבלעם

נעק.

אן

אויפן

פון מוזיי אין מיידא־

ענלעכע פייערונג איז פארגעקומען
פון

ארט

געוו.

טויט־לאגער

אין

בעלזשעץ ,אין דער אנוועזנהייט פון פאר־

שטייער

פון

ציע

שטאטישן

פון

נאציאנאל־ראט

טאמאשאוו־לובעלסקי ,פון א דעלעגא־
פון פארבאנד פון לובלין

און

דעם

צו פארגעסן דאס גרויסע יידישע לובלין...

פארשטייער פון דער לאנדסמאנשאפט אין

רעזשיסער

לאנדם־

דער עולם
און

גייט צוריק

ארויף א ץ זאל

טאראנטא .די ארטיקע מאכט־ארגאנען הא-

רעצי־

לייט אין טאראנטא פאר דער איניציאטיוו

דער באקאנטער יידישער
ראטבאום

יעקב

עטלעכע

לייענט

טאציעס וועלכע מאכן א טיפן רושם .ער
רעציטירט  :״איד שפרייז אויף די חורבוא
פון

מיין

״דאס

שטאט

מײדעלע

שקלאר,
פון

״פון
פון

״נעמען

אהרן

צייטלין,

דארא

טייטלבוים,

אױשװיץ״ פון משה

פון

יידישע

״עיר

קינדער״

נאכן

גייסטרייכן

אויפצושטעלן

פריינד מענדל מילשטיץ האט בעת זיין

באיור

איו לובלין זיר יאקענט מיט דעד

טעטיקייט

פון

קולטור־געזעלשאפטלעכן

פארבאנד,

בארג

אויפבויען

דעם פרעכטיקן

ל.

אומגעגנט.

פון

שיד״ פון משה שולשטיין.
דעפעראט

דעם מאנומענט.

מיט

השחיטה״

ח .נ .ביאליק )אין עברית( און ״א

בו אויסגעדריקט

אנערקענונג די

יוגנט .ער האט אויסגעדריקט א דאנק פארן
די

פון ה׳

בערנארד ,רעציטירט פדוי גיטעלע עדעל־

דער ארבעט צווישן דער
דענקמאל פאר

אויסגעמארדעטע יידן פון לובלין און
דער

גאסט האט

געלייגט

א

קראנץ בלומען ביי דעם דאזיקן דענקמאל.

נאך פילסודסקיס טויט אין יאר ,1935
האט זיר אין פוילן נאך מער פארשטארקט
אנטיסעמיטישע
די אזוי אױך שטארקע
באװעגונג .די ״נארא״־לײט און די ענדע־
קעס האבן מיט זײערע אנטי־ײדישע ארויס־
טרעטונגען מיטגעריסן אויך די סאנאציע.
אונדזער שטאט לובלין האט אויך נישט

אויםגעמיטן די אנטיסעמיטישע אויסברוכן,
הגם נישט אין אזא פארנעם ווי אין אנ־

דערע ערטער ,ווו סיזענען ממש אויסגע־
דערפאר האט זיך
בראכן פאגראמען.
פארשטארקט די באיקאט־באוועגונג .עם

האבן ז י ו געעפנט קריסטלעכע געשעפטן
אזעלכע בראנזשעס ,װאס זענען
פון
געװען נאר אין ײדישע הענט ,ווי דער
פארקויף פון פארטיקע מלבושים .מיהאט
זײ פײערלעך געעפנט ,אין דער אנװעזנ־

באי קאט ־ קוריאזז פון לובלין
שלמה

ש ג  1א ק פ > ש  /חיפה

הײט פון גלחים ,װעלכע האבן געבענטשט
די פירמעס און געוװנטשן א רייך און
שטארק פוילן ,א פוילן אן יידן .דער ענ־

דעקישער ״גלאס לובעלסקי״ האט מיט
קידוש־לבנה־אותױת געמאלדן ,אז מידארף

נישט מער זיך פאראומרײניקן מיט די
ײדישע בגדים ,מע קריגט זײ צו קויפן
אויך בײ פאליאקן — און זײ האבן אנגע־

הויבן אװעקשטעלן באצאלטע פיקעטן בײ
די ײדישע געשעפטן .מ׳האט פשוט מיט
כוח נישט דערלאזט די קריסטלעכע קונים

דעו־ לנבליינעד ׳!1דענדאט
)סוף פון זייט (3
פויליש מיטן שיינעם און ערנהאפטן
נאמען ״ראדצא״ ...אויםגעװײלט —
ווי דען אנדערש י זיי אלע זענען דאר
אויסגעפרוווטע קעמפער פאר מ ע נ ט ש ך
רעכט ,פרייהייט פון געוויסן ,אנהענ־
גער פון א דעמאקראטישער ארדע־
גונג ,ודייל וויאזוי האט דאס נישט
געקאנט זיין א נאציאנאלע מינדער־
הייט אין א פרעמד ל א נ ד י
אויפן ערשטן ארט גייט דער פאר־
זיצער פון יודענראט בעקער! אויפן
צווייטן — ערשטער וויצע־פארזיצער,
אלטען! ווען זיי ביידע האבן זיך נישט
געקאנט אן עצה געבן מיטן מבול פון
ענינים ,וואס איז אויף זיי ארויפגע־
פאלן ,האט מען אויסגעוויילט נאך א
וויצע־פארזיצער ,קעסטענבערגן ,און
צוגעגעבן צו הילף דעם אדוואקאט
שלאף און האלבערשטאט.
נאך די  5פון פרעזידיום ,גייט די
רשימה פון די איבעריקע  19מיט־
גלידער ,לויטן אלפאבעטישן )פוי־
לישן( סדר .אזוי פירט זיך א וועלט!
דעם קאנטאקט מיט דער דייטשער
מאכט האט אנגעהאלטן — נאך פון
פארן גרינדן דעם יודענראט — דייר
מארעק אלטען .און ס׳איז קלאר ,פאר־
וואם דווקא ער .קודם כל איז ער גע־
עסטרייכישער
אן אמאליקער
ווען
אפיציר ,וואם האט אנטייל גענומען
אין דער ערשטער וועלט־מלחמה אויף
דער זייט פון דער פארבינדעטער מיט
דייטשלאנד מדינה .צווייטנס ,האט ער
גערעדט גוט דייטש .דאס זענען גע־
ווען צו יענער צייט די הויפט־מעלות,
וואם האט געדארפט באזיצן א מענטש
אין קאנטאקטן מיטן
רואם שטייט
דייטשן אקופאנט .מיט אזא אייגעם —
האט מען זיך געסודעט אויף דער
יידישער גאס — וועלן זיי ,די דיי־
טשן ,זיך מוזן רעכענען!
צווייטנס ,האט דייר אלטען נאך
מעלות :א גוטער אדוואקאט ,האט
א פה־קדוש ,קען ריידן און קען אי־
בערצייגן )א פויליש נארמאל גע־
ריכט!( ,ער איז אויך א געריבענער
יונג )אין נארמאלע באדינגונגען!(,
אים וועט מען אזוי לייכט נישט קע־
נען פארנארן! אים קען מען אויך
מחוץ די גרענעצן פון לובלין.
און נאך מעלות האט דער דאק־
טאר :ער איז א שטאלצער מאן,
האט זיין כבוד ,ווי אויך א שטאל־
צער י י ד ! )פארזיצער פון דער ציו־
גיסטישער ארגאניזאציע אין לובלין(.

מען פלעגט אים פאר דער מלחמה
פארווארפן ,אז ער איז א ביסל צו
— האלט זיך
שטייף ,צו שטאלץ
ווייט פון א פשוטן י י ד ן ! אבער צי איז
דאס א חסרון י און אויב דאם איז
יא אמאל געווען א חסרון ,איז דאם
היינט־צו־טאג ,ביי די געשאפענע בא־
דינגונגען ,א בפירושע מעלה .מיטן
דייטש דארף מען קענען רעדן .מען
שטעלן פאר אים
טאר זיך נישט
הכנעהדיק און בעטן א טובה ...דער
הויכער שטייפער ,געוועזענער אפי־
ציר ,וועט זיין א פאסיקער פארטנער
פארן אקופאנט..״
אזוי ,אלנפאלס ,האבן געקלערט די
לובלינער יידן.
איך ווייס נישט פארוואס ,נאר ווען
איך בין זיך מטפל מיטן מאטעריאל
פון לובלינער יודענראט ,זע איך פאר
זיך דעם ד״ר אלטען ,ווי ער גייט
ארויס פון זיין דירה אויף קאפוציג־
סקע־גאס )אייבושיצס הויז ,ווו ס׳איז
די פוילישע
געווען א שטיק צייט
״אוניא״( און גייט
מיידל־גימנאזיע
צוזאמען מיט זיין פ ת י  ,א הויכע,
עלעגאנטע
דאמע ,ביידע
שטאלצע
)ער* מיט א ״מאטילעק״ אנשטאט א
אין ״אגרוד
שפאצירן
קראוואט(,
סאסקי״ ,יעדן טאג צו דער זעלבער
אן איינגעארדנט ,קולטורעל
צייט.
לעבן געפירט .זיי ביידע אליין )קייז
קינדער האט דאס פארל נישט גע־
געמאסטעגע
שפאצירן מיט
האט(
טריט און ריידן צווישן זיך שטיל און
איידל ,אויף פויליש ,פארשטייט זיך.
און אט דער דאקטאר אלטען איז
טאקע מיט דער צייט דערגאנגען ביז
צום ש פ י ץ פון זיינע דערגרייכונגען
אין די אקופאציע־יארן! ער איז גע־
ווארן ״דער בעראטער״ פאר יידישע
עניינים פארן גאנצן לובלינער דים־
פון דיס־
ביים גוווערנער
טריקט
טריקט )ענלעך ווי ד״ר וויעליקאוו־
סקי אין ווארשעווער דיסטריקט(.
און מיר געמען אן ,אז ער האט זיי־
נע פונקציעס אין יענער צייט אויס־
געפילט בנאמנות ,ערלעך ,ווי ער
האט דאס פארשטאנען און מיט א
רואיק געוויסן — פונקט ,איבעריקנס,
ווי אלע אנדערע מיטגלידער פון לוב־
לינער יודענראט .פונדעסטוועגן איז
געשען ,וואס ס׳איז געשען ...דער
יודענראט האט קיינעם נישט אפגע־
ראטעוועט ,אפילו זיך אליין אויך
נישט )און דאס איז מכפר אויף זייע־
רע זינד ,וואס זיי האבן אומוויסנדיק
און אומווילקירלעך באגאנגען( .פון

אפילו מורא געהאט ארויסצוגיין און זיי
אוועקטרייבן .פלוצלינג האט זיך צום גע־
שעפט דערנענטערט א יונגער אפיציר ,אין
א שיינעם מונדיר מיט א פעלערינע ,דאס
פירקאנטיקע היטל איז געווען באפוצט מיט

דא דערמאן איד זיך א טראגיש־קאמישן

פעדערן׳ וואט עם האט געטראגן נאר
דער פאלק פון די פאדהאלער שיסעד .די
פיקעטניקעם זענען צוגעלאפן צום אפי־

פאר די װײנאכט־ױם־טובים ,פאר דעם
גרויסן מאגאזין פון גרייטע מלבושים פון
קארמאן—פישמאן ,עק קראקעוועד פאר־

ש ר י ע ן  :״דאס איז א יידיש געשעפט!
קויפט נישט ביי א י י ד ן ! א ייד איז א
זיך
פארוטשניק האט
דער
שונא!״.

אין די הענט און נישט אריינגעלאזט קיין
קונים .די אייגנטימער פון געשעפט האבן

ווען ר׳האט שוין אנגענומען די קליאמקע,
)טוף אויף זייט (12

די אלע מיטגלידער איז קיץ איינער
נישט געבליבן ל ע ב ן !
וואס איז ג ע ש ע ן ?
פשוט ,דער יודענראט האט אנגע־
הויבן זיין ארבעט אין א וועלט ,רואם
ער האט געקענט פון פאר דער מל-
חמה ,און מיט מיטלען ,גוטע אויס־
געפרוווטע אין יענער וועלט! און
ער האט נישט פארשטאנען און נישט
געקאנט באגרייפן — און איך האב
מורא ,אז ביז צום סאמען סוף האט
ער דאס גישט פארשטאנען! — אז
מיטן אריינקומען פון דייטש ,האט זיך
די וועלט געענדערט אויף גאנצע הונ־
דערט פראצענט .מיט איין ווארט —
עס איז אנטשטאגען א נייע וועלט,
מיט נייע באגריפן ,נייע ארבעטס־
מעטאדן ,נייער מאראל און נייע אי־
דעאלן .פאר דער אלטער וועלט איז
ק י ץ פלאץ שוין נישט געבליבן.
אנדערן זעען מיר דאס
צווישן
טאקע פון די פראטאקאלן פון די
זיצונגען פון יודענראט.
מיט וואס הייבט אן דער יודעג־
ראט זיין ארבעט י פארשטענדלעך,
ווי ס׳פירט זיך אין דער )אלטער(
זיך׳/
וועלט ,ער ״קאנסטיטואירט
דאן וויילט ער אויס א קאמיסיע ,וואס
זאל באשליסן א  . . .רעגולאמין ,א מין
סטאטוט פאר זיך )די מאכט האט
אים דאס נישט געגעבן( ,אין וועלכן
עס ווערן פארנאטירט ,וואס זענען
די רעכט און פליכטן פון יעדן מיט־
גליד פון יודענראט ,רואם מעג ער
יא טון און וואס נישט ט ו ן ! רואם
זענען די רעכט און פליכטן פון פאר־
זיצער פון יודענראט :רואם מעג ער
טון על דעת עצמו און רואם איז ער
בארעכטיקט טון נאך אן אנגענומע־
נעם באשלוס פון פלענום פון ױדענ־
ראט ,און וואס מעג ער טון ,נאר
נאכדעם ,ווי א באשלוס איז אנגענו־
מען געווארן מיט ...א קוואליפיציר־
טער מערהייט .און נאך ענלעכע פרא־
גן פון א פארגאנגענער וועלט!
מיהאט דעבאטירט וועגן דעם רע־
גולאמין אין דער קאמיסיע ,און אויפן
פלענום אייניקן מאל ,ביז ער איז
ענדלעך אנגענומען געווארן מיט...
אויסבעסערונגען )וראם זענען אין גע־
דרוקטן אויף א מאשין טעקסט צו־
געשריבן געווארן מיט דער האנט!(.
איצט ערשט האט דער יודענראט
געקאנט צוטרעטן צו זיין ארבעט!
ער האט דאך א ״רעכטלעכע באזיס״
פאר זיינע האנדלונגען! ווי דען אנ־
ד ע ר ש ! עס זענען חשובע מענטש!,
אויסגעפרוווטע כלל־טוער ,ווייסן זיי
א פאראנט־
וויאזוי מידארף פ י ר ן

ווארטלעכע געזעלשאפטלעכע טעטי־
קייט .דערצו האבן באזונדערס צוגע־
האלפן די עטלעכע אדוואקאטן ,וואס
זענען געזעסן אין יודענראט!
און דער דייטשער אקופאנט ,רואם
האט געהאט די אויפזיכט איבער דער
ארבעט פון יודענראט ,האט זיך צו
דעם צוגעקוקט רואיק און זאכלעך.
עם האט אים :נישט געארט ,וואט יידן
זענען עוסק ווי אמאל אין ״דעמא־
קראציע״ ,פאר אים איז דער גאנצער
יודענראט געווען נישט מער ווי א
שפיל אויף אפצונארן אי דעם ױדענ־
ראט גופא ,זאל ער מיינען ,אז ער
האט טאקע עפעס א ווערד*ע אין די
אויגן פון דער מאכט ,און אי דעם
כלל י י ד ן ! זאל זיי איבערצייגט זיין,
אז זיי האבן טאקע אן אנטשפרעכנדי־
קע פארשטייערשאפט ,וואם וועט און
קאן פארטיידיקן די גערעכטע פא־
דערונגען פון דער יידישער מאסע...
און אט אזוי האט דער אקופאנט —
מיטן איינגעפירטן ״שפיל אין ױדענ־
ער
ראט״ — פארנארט אלע ,ביז
האט דערגרייכט זיין צ י ל  :פארניכ־
טעט — מיט דער הילף פון ױ ד ע נ ־
ראט — אלע :סיי די סתם־ײדן ,סײ
ױדענראט־
״אויסדערװײלטע״
די
מיטגלידער...
דער יודענראט
און דאם ,וואס
האט זיך נישט געכאפט — אזעלכע
קלוגע י י ד ן ! — אז פארן דייטש זע־
נען זיי בלויז א שפיל־אפאראט ,א
שפאניש ווענטל ,און זיין ארבעט גע־
נומען ערנסט ,דאס איז דער טראגי־
שער פעלער ,וואס ס׳איז באגאנגען
דער לובלינער יודענראט ,ווי איבע־
ריקנס אלע אנדערע יודענראטן אין
דער אקופירטער פוילישער טעריטא־
ריע.
און פארן באגיין דעם דאזיקן פא־
זענען זיי פאראנט־
טאלן פעלער,
ווארטלעך...
און אין דער אילוזיע ,אז ער איז
פארט עפעס אן אינסטאנץ ,א כוח,
האט דער יודענראט געפירט ז י ץ אר־
בעט ביזן סאמע פינצטערן סוף.
ערשט אויפן ראנד פון אומקום,
אויפן ראנד פון אייגענעם קבר ,ווען
סיאיז שוין נישט געווען קיין שום
פיזישע מעגלעכקייט פון עפעס וואס
אויסצובעסערן ,האט זיכערלעך דער
יודענראט — יעדער באזונדער פון
זיינע מיטגלידער ,ווייל ק י ץ קאלעק־
טיוו אח שוין צו דער צייט נישט
געוגען! — איינגעזען זיין פעלער׳
זיין גרויסן חטא!
אבער דעמאלט איז שוין געווען
צו שפעט!.״

ארײנגײן אין די ײדישע געשעפטן.

פאל ,װאס האט פאסירט אין א פרײטיק
פארנאכט ,אין יאר  .1937עטלעכע טעג

שטאט און קרולעווסקע ,זענען געשטאנען
עטלעכע פאליאקן מיט באיקאט־אויפרופן

ציר ,פון אלע זייטן גענומען אים שטופן
אין האנט די באיקאט־בלעטלעך און גע־

מיט זיכערע
געמאכט וויסנדיק,
נישט
טריט איז ער צוגעגאנגען צו דער טיר.
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מיד באוויינען דעם טויט פון אונדזערע בני־עיר וואס זענען אין לעצטן יאר פון
אונה אװעק :י צ ח ק ־ א ל י ע ז ר ו ו י י צ ע נ כ ל י ט  ,עלקא מ י ט ע ל מ א ן ־ ע ד ע ל מ א ן ,
לאה ש װ א ר צ ג א ר ן ־ ל ײ ב ס א ן  ,מ י ע ט ע ק ש ט א ר ק א ד ע ר  ,ז א כ מ א נ ד ע ל ש א ל ,
אינזש .אליעזר פרץ.
די פאריתומטע פאמיליעס — דעם טיפסטן מיטגעפיל און א טרייסט
דער

קאמיטעט

ד״ד א^דחם־ד!!־־ קו1דש71א1 1״ל
היינטיקס יאר האבן די לובלינער
אין ישראל און אין די תפוצות פאר־
לוירן איינעם פון זייערע טרייע און
בעסטע זין ,דעם דייר אברהמ־דוד
קערשמאן ז״ל.
מיר האבן געזען און באווונדערט

זייענדיק
בער שטאט־פארוואלטונג.
באשעפטיקט אויך מיט פריוואטער
האט ער דאך געפונען
פראקטיק,
צייט אין משך פון אכט יאר צו פאר־
נעמען דעם אמט פון פארזיצער פון
אירגון יוצאי לובלין בישראל און
זיין אקטיוו אריינגעטאן אין דער טאג־
טעגלעכער ארבעט פון דער לאנדס־
מ י ד האבן באווונדערט
מאנשאפט.
דער
פאר
זיין איבערגעגעבנקייט
״לובלינער זאך״ ,ווי ער פ־לעגט זיך
אויסדריקן ,און זיין אויסערגעװײנ־
כער ענערגיע וואס ער האט ארויס־
געוויזן.
זיין טויט האט ארויסגערופן טיפן
טרויער און אויפריכטיקן צער ביי
די אומצאליקע פרייבט ,באקאנטע און
פארערער פון דעם דאזיקן פאלקס־
הארציק!
און
דאקטער
טימלעכן
מענטש .די דאזיקע באציאונג איז
אמבולטסמן געקומען צום אויסדרוק
אויף זיין לוויה ,דערנאך ביי דער
אנטהילונג פון דער מצבה און אויף
שלושים־אקאדעמיע אין ,/בית
דער
הרופא״ אין תל־אביב.

זיין מעדיציניש־געזעלשאפטלעכע טע־
טיקייט אין לובלינער ״טאז״ ,אין יי־
דישן שפיטאל ,אין דער ״אכראנע׳/
אין ביקור־חולים ,אין די הכשרה־
פונקטן אויף קראוויעצקע  41און זיין
גרייטקייט צו טראגן הילף דעם ארע־
מען קראנקן.
אין יאר  1950באזעצט זיר דאס
פארפאלק קערשמאן אין ישראל .ער
ארבעט אלם דאקטאר אין דער סא־
ציאלער אפטיילונג פון דער תל־אבי־

איצט ווערט געפירט אן אקציע צו
פאראייביקן דעם אנדענק פון ד״ר
קערשמאן ז״ל ,צו זיכערן אויף זיין
נאמען א יערלעכע סטיפענדיע פאר
א סטודענט פון מעדיצינישן פאקול־
טעט אויפן ירושלימער אוניווערסי־
טעט .אזא אקציע וועט אנטשפרעכן
פונעם פאר־
סיי דעם לעבנס־וועג
שטארבענעם און וועט אויך זיין די
פאסיקע פאראייביקונג פון זיין גע־
שטאלט.
כבוד

אנדענק!

זיין

ד .שטאקפיש

דו״ח כספ> אום 9<?4ו30.9.
הכנסות

יתרה מן הוועד הקודם
אזכרה שנתית
אזכרה שנתית
תרומות
גבייה חדשית
מתרומות בעד אישורים שונים

337.38
730.50
730.50
— 590
655.50
265

ל״י

בס׳׳ה

 2,578.38ל״י

יתרה

 2,578.38ל״י

ה ו צ א ו ת
שנתית

אזכרה
דואר
דפוס ופרסום
תמיכה לנזקקים
התאחדות עולי פולין
הוצאות גביה
הוצאות משרדיות ושונות

 738.63ל״י
22,67
335.80
75
50
339.50
270.20
 1,930.89ל״י
647.49
 2,578.38ל״י
הגזבר:

גולדרינג יוסף

)סוף פון זייט (5
צו א גאר אנדערער ,א ו י ס ט ע ר ל י ש ע ר ק א ט ע ג א ר י ע א ו ן
פ א ר מ א ג ט דעריבער א ה י ס ט א ר י ש ע חשיבות.
א י ך שטעל זיך נישט פאר ,א ז א סך י י ד ן וועלן עולה
ר ג ל ז י י ן ס פ ע צ י ע ל א י ן " פ ו י ל ן  ,ב ד י צו ב א ז ו כ ן מ י י ד א ־
נעק .א ב ע ר א ה ע ר  ,א י ן מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,ו ו ע ל ן ש ט ר א מ ע ן
הונדערטער טויזנטער יידן פון אלע תפוצות פ ו ן ״ ג א ר
ד ע ר ו ו ע ל ט  .ו ו ע ט ז י י ן מ ע ר ו ו י ר ע כ ט  ,א ו י ב ז י י דועלן
ה א ב ן די ג ע ל ע ג נ ה י י ט ד ו ו ק א ד א  ,א י ן מ ד י נ ת י ש ר א ל ,
א ר י י נ ק ו מ ע ן אינעם מ י י ד א נ ע ק ה ו י ז פון די לובלינער,
ז י ך מ ת י י ח ד ז י י ן מ י ט דעם א נ ד ע נ ק פ ו ן זיינע ק ר ב ג ו ת
ו ו א ס וועלן א י י ב י ק ג י ל ט ן " ו ו י ס י מ ב א ל י ש ע רעפרע־
ז ע נ ט א נ ט ן פון דער ט ר א ג י ש ס ט ע ר פ א ל ק ס ־ ק א ט א ס ־
טראפע.
ל ו ב ל י ן א י ז פון ת מ י ד געווען פ א ר ר ע כ נ ט פ א ר א ן עיר ו א ם
ב י ש ר א ל א ו ן א י ן ד ע ר י י ד י ש ע ר ג ע ש י כ ט ע פ א ר נ ע מ ט זי א ב כ ב ו ־
ד י ק ן א ר ט א י ן דער מ ז ר ח ־ ו ו א נ ט  .מ י י ד א נ ע ק ה א ט ג ע ה י י ל י ק ט
א י ר נ א מ ע ן א ו ן זכר .א ב י ת ל ו ב ל י ן על ש ם ק ד ו ש י מ י י ד א נ ע ק
וועט א ו י ס פ י ל ן א באזונדערע ש ל י ח ו ת פ א ר גאנצן י י ד י ש ן פאלק.
ז א ל ן ג ע ב ע נ ט ש ט ז י י ן די ה ע נ ט ו ו א ס ו ו ע ל ן א ז א " ה ו י ז
אויפשטעלן און אפהיטן!
)סוף פון זייט (11

האט איינער פון די פיקעטניקעס זיך נישט
איינגעהאלטן און אים א שלעפ געטאן ביים
ארבל ...דא איז אבער געשען אן אומדעד־
ווארטע זאך :דער יונגער אפיציר האט
זיך האסטיק אויסגעדרייט ,אנגעכאפט דעם
אנגרייפער פארן האלדז און צו אים גע־
שריגן :״ווי האטטו געוואגט באליידיקן
דעם מונדיר פון א פוילישן אפיציר —
קום מיט מיר אין פאליציי! דער פאליאק
האט זיך אנגעהויבן בעטן ער זאל אים
אפלאזן ,ווייל ער איז אן ארבעטלאזער,
ער פיקעטעוועט פאר  2זלאטעס א טאג,
כדי צו פארדינען אויף ױם־טוב .אויך די
אנדערע פיקעטניקעס האבן זיך ביי אים
געבעטן :״הער פארוטשניק ,לאזט אים
אפ!״ .אבער דער אפיציר האט פון גאר־
נישט געוואלט וויסן און אים געשלעפט
אין דער פאליציי אויף דער זשעלאנע גאס.
איך מיט א גרופע נייגעריקע יידן און
קריטטן זענען מיטגעגאנגען .ענדלעך איז
אנגעקומען א פאליציאנט און נאכן פו־
נאנדערטרייבן דעם עולם ,האט עד גע־
פרעגט דעם פארוטשניק אין וואם עס גייט.
דער פאריוטשניק האט אים איבערגעגעבן,
אז ער קומט איצט פון זיין פאלק ,וואס
מטאציאנירט אין די קארפאטן ,א היים
אויף אורלויב .ער האט געוואלט אריינגיין
צו זיין פאטער אין געשעפט ,האט אים אט
דעד־א אנגעכאפט ביים מונדיר ,און ווי
באוווסט ,טאר נישט קיין שום אפיציר
פארשווייגן אזא באליידיקונג .דער פאלי־
ציאנט האט אים געגעבן גערעכט ,איבער־
גענומען דעם פיקעטניק אין זיין דשות
און צוגעזאגט אים איבערגעבן דער פא־
ליצרי,

דער אפיציר איז זיך רואיק אוועק צו
זיין פאטער אין געשעפט .איך בין געווען
אן עדות ,ווי דער פאליציאנט האט נאכן
אפפירן דעם פיקעטניק עטלעכע שריט,
אים באפרייט ,געהייסן זיך אפטראגן ,ער
זאל זיך מער נישט ווייזן אויף דער גאט...
א צווייטן קאמישן פאל האב איך אי־
בערגעלעבט אין געשעפט פון ראדיא־ און
עלעקטדישע מכשירים פון די ברידער
וואהל — ״טע.הא,טע .ספולקא אקצינא״.
זיי זענען געווען אסימילירטע גאליציא־
וער יידן ,וואס האבן אפילו יידיש נישט
געקענט און געהאלטן אפן דאם געשעפט
)אויף פשעכאדניע אפילו אין שבתים און
ױם־טובים — אויסער ױם־כיפור .דעם אײ־
״קול
המו״ל

לובלין״

 -אירגון

נעם טאג האבן זיי ארויסגעהאנגען א צע־
־טל מיט עפעם א תירוץ ,ווי טרויער ,חתונה,
רייזע אד״גל .פון זייערע צאלרייכע פוי־
לישע קונים האבן בלויז געציילטע חושד
געווען ,אז די וואהלם זענען יידן .זיי
זענען געווען די איינציקע פארקויפערס
פונעם אויסגעצייכנטן פוילישן ראדיא־
אפאראט ״עלעקטריק״ ,וואט איז אויטגע־
ארבעט געווארן אין ווילנע דורך קאראי־
מער יידן.
אין א געוויסן אוונט קומט אריין אן
עלטערע פוילישע
עלעגאנט־געקליידטע
פדוי און בעט א גוטן ראדיא־אפאראט .זי
האט דערציילט ,אז איר טאכטער האט
געקויפט אן אפאראט אין א יידישער
פירמע אויף קראקאווסקע ,שפילט ער
אויטגעצייכנט .זי וויל נישט דורכפאלן.
זי וואלט אויך דארט געקויפט ,נאד דער
גלח האט ערשט דעם זונטיק גערופן פון
דער אמבאנע נישט צו קויפן ביי קיין
יידן...
ווי זי איז ארויס פון געשעפט מיט אן
אפאראט ,איז אדיין א גלח און זיך גע־
הייסן ווייזן א ראדיא־אפאראט .אים איז
זייער געפעלן דער ראדיא און דער קלאנג.
ר׳האט שוין געהאלטן ביים באצאלן און
איבערגעגעבן זיין אדרעם ווו אפשיקן
דעם אפאראט .פלוצלינג האט ער זיך עפעט
דערמאנט — און א פרעג געטאן:
— זאגט מיר ,געערטער הער ,איז די
פידמע טע־הא־טע א ״װיענקשאשציאװע״,
צי א ״מניעישאשציאװע״ י
ה׳ וואהל האט זיך נישט פארלוירן און
געענטפערט:
— אזוי ווי די פירמע איז אן אקציע־
געזעלשאפט ,ווייס איך נישט אין וועמענס
העגט ס׳געפינען זיך די אקציעס .אבער
דאס ,וואס די פירמע אנאנסירט זיך אין
״גלאס לובעלםקי״ איז שוין א באווייז ,אז
זי דארף זיין א פוילישע...

— אבער איר ,קאכאני פאניע ,וועד
זענט איר — פון דער מערהייט ,אדער
מינדערהייט י — האט דער גלח א פרעג
געטאן.
— כיבין בלויז אן אנגעשטעלטער אין
דער פירמע ,אבער נישט וועלנדיק אפ־
נארן דעם פאן קשאנדז פראבאשטש ,זאג
איך אפן :כיגעהער צו דער מינדערהייט...
דער גלח איז אן צו זאגן ״א גוטע
נאכט״ ארויס פון געשעפט — און דעם
ראדיא־אפאראט נישט געקויפט...

 -״לובלינער ש ט י מ ע ״

יוצאי

לובלין בישראל ,תל־אביב.

דפוס ״אורלי״ ,ת״א

