קול סבר! • סבמער שנדמע
מ ס ׳  ,5חשין-כסלו תשל״ב,
תל־אביב .הוצאה שנתית
של ארגון יוצאי לובלין
בישראל

מן
צפורה
להליפ

פונעם

התוכן:
וייפלפיש־דפקלו —

בית־קברות

נומ•  ,5נאוועמבער ,1971
ת״א .יערלעכע אויסגאבע
פון דער לובלינער לאנז־ס־
מאנשאפט אין ישראל

מעגן

אמהאלט:

דער

פון

נײטילץיט

• משה

לאנדפמאנשאפטן

•

שולשטײן — פניפ־אל־פגיפ

אפטמאן — איז

נייטיל,

מיט דער הורבן־טעמאטיל!

יופף
אן

•

ארגון יוצאי לובלין? • יעקב

דאבע צוקערמאן־זײפשטײן —

גלאטשטיין — דער ייד פון

13טער נאװעמבער

גלאט־

פרײטיל״

לובלין; יופף שלמה
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שטיין

ענדייןט דאפ קאפיטל ײדישע

עושה

לוכלין

• י .ח .בילצ5ןי —
•

הנפלאות מלובלין

• משה ציגעלמאן —

מתתיהו הורן — תקופת ה-

נישטא היין שפור פון ײדישן

דוד

לעבן אין לובלין

מעש

ארגוננו

של

•

• לײכל

שטאקפיש — אויפגאבן ,אויפ־

שיפער — אין לובלין נאף

טוען און פארבינדונגען מיט

דער באפרייונג • פעפ ברײ־

• שמחות ביי

טער — א רירנדיקע באגעגע־
ניש איו

ישראל

•

מענדל

די

תפוצות

לובלינער יידן

• פעפ ברײ־

טער — באריכטן,

פארשלאגן

לעװינבויפ — פארװאפ האב

און מיינונגען • לעאן דאנער־

איד פארלאזט לובלין ?

שטיין — יזכור ביי די ״ל\נ־

איתמר שמארץ — זכרונות

דער פון לובלין״ • אונדזערע

פון מיין היימשטאט • אינזש׳

• לזכר

אברהפ

לאפקאװפלי־שטאק־

האמער — א פאר ווערטער

לאנדפלייט שרייבן

איינלאדונג און

נעדריפ

•

פראגראפ

פון דער אזכרה.

להקים

ביית־קברות

צפורה

ו י ס ל פ י ש  -ד ס ק ל  ,גני-יהודה

ל ה ק י ם בית ק ב ר ו ת
למשפחתי — קמתי
ורבות —
המצבות

הזקו -
אבי.
הטף —
בני א ח י .

גיסתי —
ת נ ו ח לידם.
לצידה — שני ילדיה,
שהפליאו — ביופים.

אאסוף עצמותיהם
מעלי א ד מ ו ת ,
גופות א ל ק ט —
המפוזרות.

ז א ת — אמי,
א שביבנה —
ליד — אבי.

ושורות מצבות
של דודים,
ודודות.

גופות מעונים,
מזי רעב,
שלדי א ד ם
מ ז ק ן — עד טף.

לידם ינוח,
יוסף — א ח י .
רבות כ ה פעל
ל ת ח י ת — עמי.

לבני דודי
אקצה מקומם,
ל מ נ ו ח ו ת אשכיב,
א ל ק ט — כולם.
*

לצדו —
שלושת ילדיו
ואשת ח י ק ו .

כ ה רחב,
בית ה ק ב ר ו ת —
הגיעו עוד —
רבבות.

עד דכא מושפלים,
בים של זוועה,
בפחד א י ו מ י ם ,
של א ד ם — חיה.
*
עור וגידים
אלבישם,
עטרה הגזולה,
אחזיר — לראשם.

וכאן — רוזה
נשמה טובה,
וקלרה — חריפת מ ח
וגילה — ה י ק ר ה .

רבבות,
בני עירי,
מי שכני,
מי — ידידי.

בלובלין .7.9.1947 ,טכם גילוי המצבה על ?בר־אחים ,כעת כנס הלובלינאימ בפולין.

נוחו! —
עצמות יבשות,
ללא אומר —
זועקות.
ס ב י ב כ ם — עצים
בידי אטע,
ילחשו עלים
לרוגע — ומנוחה.
פרחים
בגוונים
ירהיבו
וריחם

אפזר
שונים,
ביופים
נעים.

על הכניסה,
עמוד ישמור,
ועליו —
כתומ לאמור:
כאן — קדושים.
ה ם — נחים.
של — נעליך.

נואם ד״ר ש .הרשנהורן ז״ל

אין לובלין .7.9.1947 ,אנטהילונג פון דער מצבה אויפן ברידער־!5בר ,בעתן צוזאמענפלי פון די לובלינער אין פוילן.
עס רעדט ד״ר ש .הערשענהארן ז״ל.
2

[feitomp

פניס־אל־פנים מיט דעו חוובז־טעמאטיק
)אויסצוגן פון

מ ש ה שולשטיין,

3אריז

זיין רעדע געהאלטן אויפן אוונט געווידמעט זיין בוך ״ביים פנקם פון לובלין״(

פון הארצן רייסט זיר ארויס דאס ווארט ״גוט ױם־טוב״,
אבער עס פארהאלט זיך גלייך ,ווי עס וואלט פארקילט געװארן
אויף די ליפן .איך הער ווי אן אינערלעכע שטים פרעגט ביי
מיר :צי מעג מען אגרופן ױם־טוב דאס פײערן ס׳דערשײנען
פון א בוך פון אונדזער צער ,פון אונדזער ווייטיק י
אבער איך אליין וויל געפינען א זכות פאר אט דעם אויס־
רוף ,פאר אט דעם ווונטש ,וואס רייסט זיך ארויס פון מיר :זענען
דאו פאראן ביי יידן צװײערלײ ױם־טובים .ױם־טובים פון פרייד
און ױם־טובים פון טרויער .אויב אין שמחת־תורה פרייט מען
זיר ,טרויערט מען און מען לעבט איבער פארכטיקייט אין יום־
אנגערופן יום־
כיפור .פון דעסטוועגן ווערט ױם־כיפור אויך
טוב ,וואס דאם באדייט א גוטער טאג .קאן מען דאו פרעגן:
וואס פאר א גוטער טאג קאן דאס שוין זיין אויב מען טאר גאר־
נישט נעמען אין מויל אריין און מען פייניקט זיר און מען שרעקט
זיר און מען ציטערט פארן לעבן? איז אבער דער ענטפער ,אז
טראץ אלעם לעבט מען אין אט דעם טאג מיט דער האפענונג
פארן מארגן .און מיר ,אין דעם זכות וואס אין אונדזער צער
לעבן מיר אויר מיט דער האפענונג פארן מארגן ,פאר בעסערע
און שענערע צייטן — לאמיר זיר זאגן גוט־יופ־טוב.
עס איז פאר מיר א גרויסע זכיה דאס וואס מיין בור ״ביים
פנקס פון לובלין״ האט געקאנט היינט פארבינרן לאנדסלייט
מיט לאנדסלייט פון לובלין און לובלינער געגנט ,פון וואנען איר
בליק
אליין קום ארויס ,און בכלל יידן מיט א פארשידענעם
אויפז לעבו• איר זאג בכלל יידן ,ווייל מיין בור איז דאר סוף־
כל־סוף נישט בלויז פאר לובלינער ,נאר פאר אלע יידן ,ווייל
ביים שאפן מיין פאעמע האב איר אין זינען געהאט אלע אונ־
דזערע שטעט און שטעטלער ,אפגעמעקטע און אפגעווישטע מיט
אונדזער גאנץ לייב און לעבן .און אויב מעג א מענטש זיין
שטאלץ מיט זיינעם א פערזענלעכן אויפטו ,טא זאל מיר דער־
לויבט זיין צו זיין שטאלץ מיט דעם כאראקטער פון דער גע־
מייגזאמקייט און געאייניקטקייט פונעם היינטיקן אוונט ,וואס
איר האב אים באגערט און סטימולירט ,געהאלטן פאר 'רעכט־
פארטיק און ערנהאפטיק אז מיר זאלו אלע ,ווי לאנדסלייט מיט
לאנדסלייט ,לכל הפחות בעת אן אוונט לכבוד א בור וועגן
אונדזער אומקום ,זיצן צוזאמען אזוי ווי אין די טעג פון אונדזער
אומקום ,רועד מיר זענען געזעסן צוזאמען אויף די אומשלאג־
פלעצער ,בעת היצן און קעלט ,אונטער רעגן און שניי ,דער־
ווארטנדיק דעם טראגישן גורל.
עס איז פאר מיר א גרויסע סאטיספאקציע ,וואס א דאנק
מיין בור וואס איז די שאפונג פון א יחיד ,איז ארויסגעקומען א
דערגרייכונג וואס איז לטובת הכלל.
עס איז אן אלטע טראדיציע ביי די לובלינער ,אז א יחיד
האט נישט אין זיבען זיר אליין ,נאר דעם כלל.
עס ווערט דערציילט וועגן דעם לעגענדארן קעניג ,דעם
לובלינער ייד שאול וואל ,וועלכער פיגורירט אין מיין בור ,אז
ווי נאר ער איז ארויף אויפן טראן ,ווו ער איז געזעסן ניט 'מער
ווי איין מעת־לעת) ,דאס איז געוועך אין סוף זעכצנטן אדער
אנהויב זיבעצנטן י״ה( האט ער גלייר געזען צו טאן גוטס״פאר
יידן.
לויט דער לעגענדע האבן די פוילישע פריצים צו יענער צייט
אין לובלין נישט געקאנט אדורכקומען צווישן זיר וועמען אויסצו־
וויילן פאר א קעניג ,און דאם האט געמוזט געשען דעם זעלבן
טאג .און אזוי ווי מען האט נאד קיינעם נישט געקאנט אויסוויילן,
און בלייבן אן א קעניג איבער נאכט וואלט דאר געווען א גרויס
אומגליק ,ווייל מען וואלט ד א ה חס־וחלילה ,נישט געקאנט
איינשלאפן ,איז באשלאסן געווארן ארויסצוגיין אין גאס און דעם

ערשטן־בעסטן פארבייגייער ,וואס מען וועט אנטרעפן צופעליק,
זאל מען אים באשטימען אלס צייטווייליקן קעניג .איז פונקט
פארבייגעגאנגען דער ייד שאול וואל און מען האט אים געכאפט
פאר א קעניג.
מען האט שוין געהערט ,אז מען זאל כאפן א ייד צו די
רעקרוטן ,מען האט שוין געהערט אז מען זאל כאפן א ייד צ*,
צוואנגס־ארבעט .מען האט שויו אויר געהערט אז מען זאל כאפן
א ייד צום חתונה־מאכן אים אויפן בית־עולם בעת א מגפה ,אבער
אז מ׳זאל כאפן א ייד אויף צו זיין א קעניג ,און גויים זאלן
נאד זיין דערצו די כאפערס — דאם האט מען געהערט צום ערשטן
מאל.
שאול וואל האט נישט געהערשט מער ווי איין טאג ,ווייל
צומארגנס האבן זיר די פוילישע פריצים געאייניקט בנוגע א
קעניגלעכן קאנדידאט .דער ייד האט זיינס געטון און דער ייד
האט שוין געקאנט גיין .אבער אין דעם איינעם טאג פון זיין
הערשאפט און טראנשאפט האט שאול וואל נישט אויסגענוצט
דעם טראן פאר זיר זעלבסט ,פאר זיין עגאצענטרישקייט ,אייגננוץ
און נישט פאר זיין כבוד ,נאר לטובת הכלל .און נעמלער :ער
האט גלייר ארויסגעגעבן דעקרעטן און באשטימט פריווילעגיעס
לטובת די ייח...
דער איצטיקער מאמענט ,ווען מען פייערט דאס דערשיינען
פון מיין בון־ ״ביים פנקס פון לובלין״ איז פאר מיר ױם־הדין און
חשבוו־הנפש .איד פיל ,אז איך דארף אפגעבן א דיו־וחשבון סיי זיך
אליין און סיי אלעמען .און איד האלט פאר מיין חוב זיר צו
טיילן מיט מיינע לייענער ,מיט דעם רואם איד האב געפילט
בעת איר האב געשאפן מיין בור ״ביים פנקס פון לובלין״.
איד האב שוין נישט איין מאל געזאגט און אויר דאס מאל,
אז איד ייעל זיר מער נישט אומקערן צו דער אומקום־טעמאטיק.
פארוואס י איז עס דען צוליב דעם װײל איר וויל אנטלויפן
פון איר ,פארגעסן ,אדער ייייל איר האלט ,אז אונדזערע וװנדן
האבן זיר שוין פארהיילט י ניין ,זיכער נישט צוליב דעם .דעם
ווייטיק ,וואס עס האט איבערגעלאזט אין אונדזערע הערצער די
שוידער־תקופה פון מיט א פערטל־יארהונדערט צוריק ,וועט די
צייט נישט אפטעמפן• אויר וועלן קיין שום אנטשעדיקונגס־באנקנאטן
נישט קאנען זיין קיין פלאסטערס אויף אונדזערע ווונדן.
אויב איר זאל זיר אפילו געבן א נדר אוועקצוגיין
אומקופ־טעמאטיק ,האט זי ,די אומקום־טעמאטיק ,אויר
צו זאגן .און זי זאגט ,אז אויב אפילו איר זאל אוועק
וועט זי נישט אוועק פון מיר .נישט בלויז לעב איד מיט
קודם־כל ,און דער עיקר ,לעבט זי מיט מיר.

פון
נאד
פון
איר,

דער
וואס
איר,
נאר

...צי דארפן מיר ,צוליב פערזענלעכע יחידישע קוועלענישן און
אויר צוליבן אונטערגערוקטן ס פ ק  :״צי מען האט געקענט און צ׳
מען האט געמעגט״ ,גארנישט איבערלאזן פון אונח ,דעם דור השחי-
טה׳ פאר די קומענדיקע דורות ,וועגן דעם וואס מיר האבן געפילט
און איבערגעלעבט ל זיי וואלטן ,דוכט זיר מיר ,אונדז קיינמאל דאס
נישט מוחל געווען.
נאטירלעך ,וועט די צייט מאכן דעם געהעריקן אפקלויב אין דעם
ליטערארישן אנגעזאמל .עס וועט בלייבן דאס וואס וועט אויסהאלטן
די פייער־פראבע פון דויער.
די צייט איז א ווונדערלעכע זיפ און זי זיפט און זיפט און זי
לאזט דורך בלויז דאס וואס איר שטייט אן ,דאס וואס איז איר צום
געשמאק און וואס איר איז צום הארצן .אבער דאס איז שוין אן
אנדערער ענין.
די צוקונפט לייגט ארויף אויף אונדז ,יידישע שרייבער ,יידישע
שעפער א חוב  :נישט צו קומען מיט ליידיקע הענט פארן פנים
פון אונדזערע יורשים ,די קומענדיקע דורות.
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פוייטיק ,מ־טעו נאװעמבער 1943
נאכן ליקווידירן דאס געטא אין לובלין ,האט די נאצישע
מאכט ארויסגעגעבן א באפעל ,וועלכער זאגט אן טויט שטראף
פאר יידן וואס געפינען זיר אויסער די פארצוימטע לאגערן ,ווי אויר
פאר די וואס וועלן אויסבאהאלטן אדער העלפן אויסבאהאלטן יידן.
פארשטייט זיך ,אז איך האב נישט געקענט לענגער פארבלייבן
ביי די באקאנטע קריסטן .איך האב געקענט פילן ,אז זיי ווילן
מיך שוין זען אומעטום — אבי נישט ביי זיי .א פארצווייפלטע האב
איך זיך געלאזט גיין אויף אן אומזיכערן און געפערלעכן וועג,
וווהין דער גורל וועט מיר פירן .האב איך פרייטיק דעם 13טן
נאוועמבער ,גאנץ פרי ,זיך געלאזט גיין צו דער לובלינער באן־
סטאציע ,כדי פארן דורך לובארטאוו קיין פילעוו.
קומענדיק צו פרי ,האב איך געמוזט ווארטן גאנצע צומי
שעה אויף מיין צוג .נישט האבדיק ווו זיך אהינצוטאן ,האב איך
זיך אוועקגעזעצט צוזאמען מיט פיל אגדערע אויף א באנק .הגם
אנגעטאן ווי א פויערטע ,האב איך דאו געצויגן אויף זיך די
אויפמערקזאמקייט ,נישט וויסנדיק דערפון ,אז אין דעם זעלבן
פרימארגן איז דער ײדן־העצערישער ״גלאס לובעלסקי״ ארוים מיט
א שארפע אטאקע קעגן יידישע פרויען ,וואס זענען אנגעטאן
ווי פויערטעס און באמיען זיך ארויסצוקריגן אויסער דער שטאט,
כדי זיך אויסצובאהאלטן אין די ארומיקע שטעטלעך אדער דערפער,
ווו מען וועט זיי נישט דערקענען.
איך בין געווארן אן אבסערוואציע אביעקט ,ווייל מיינע צוויי
שעה ווארטן האבן געגעבן גענוג צייט צו פארדעכטיקן מיך ,בפרט,
אז איך האב געהאט אויף זיך די פימנים אנגעוויזן אין דעם ״גלאס
לובלעסקי״ ,וועלכן איך האב ליידער ,נישט געלייענט דעם טאג.
ווען די צייט איז געקומען ,בין איך אריין אין דער ריי צו קאנטראלירן
מיין באךבילעט ,כדי איך זאל קענען ארויסגיין אויפן פעראן .דער
פוילישער באז־קאנדוקטאר ,וועלכער איז געשטאנען ביים ארויס־
גאנג און שנעל אפגענומען די בילעטן ,האט זיך אבער אפגעשטעלט
ביי מיר און געפאדערט מיין פאספארט ,נאד דעם ווי איך האב
אים דערלאנגט מיין בילעט .איך האב נישט געזען אז מען זאל
וועמען עס איז לעגיטימירן ,דעריבער האב איך דערפילט אז דאס
האט עפעס ספעציעל צו טאן מיט מיר.
איך בין גלייך ארומגערינגלט געווארן פון דריי זייטן מיט די
שװארץ־געקלײדעטע זשאנדארמען .עם איז געווען באוווסט ,אז
די זשאנדארמען רעקרוטירן זיך פון די ליטווינער ,וועלכע האבן
זיך פרייוויליק געשטעלט אין דינסט צו די נאצים און עס איז אויך
באקאנט געווארן ,אז זיי זענען טרייע אויספירערס פון היטלעריס־
טישע באפעלן .איך האב דערזען דעם טויט פאר זיך און כדי
צו געווינען א פאר מינוט לענגער צום לעבן ,האב איך לאנגזאם
ארויסגענומען פון מיין קיישעלע דאס געבעט־ביכל ,פארפאקט
אין א טיכל מיט פיר קניפלעך ,אויפן דארפישן שטייגער .אויפ־
געקניפלט דאס טיכל ,ארויסגענומען דאס געבעט־ביכל און אויפגע־
עפנט אויף אזא אופן ,אז פון דער ערשטער זייט האט ארויסגעשיינט
דאס בילד פון יעזוס און פון דער צווייטער זייט דער הייליקער
קרייץ .דער קאנדוקטאר האט לאנג באטראכט מיין פאספארט,
וועלכער איז געווען אויטענטיש ,מיט מיין בילד ,מיט א האקנקרייץ
און סטעמפל פון דעם געהעריקן אמט .דאך האט ער מיך געפרעגט
ווי מייגע עלטערן הייסן און צו וועמען איך פאר .איך האב אים
גלייכגילטיק געענטפערט אויף זיינע פראגן און געפרעגט ,וואס
אייגנטלעך וויל ער ,צו מיינט ער ,אז איך בין א שמוגלערין ,דאן
קען ער דרייסט קאנטראלירן מיין קיישל ,אויב איך פיר מיט
מיר סלאניגע אדער פוטער .איך האב נאך צוגעגעבן ,אז איך פאר
קיין פילעוו צו מיין ברודער ,וועלכער איז א פאליציאנט אין דער
ארטיקער פאליציי.
פלוצים זע איך גישט קיינעם ,עס איז שטיל .מען דערלאנגט
מיר מיין בילעט און די מענטשן שטויסן מיך צום ארויסגאנג .ווייזט
אויס ,אז ד׳׳ אינערלעכע געפילן האבן זיך אפגעשפיגלט אין מיין
רויקן געזיכט ,אז מיין אינקוויזיטאר האט פארלוירן דעם פארדאכט
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און צווייפל ,ווייל א שולדיקע פערזאן קען גישט זיין אין אזא
צושטאנד פון גלייכגילטיקייט און זעלבסטבאהערשונג.
די זשאנדארמען זענען זיך פאנאנדערגעגאנגען און א מאן אין
ציווילן אנגעטאן האט מיר דערלאנגט מיין פאספארט און איך בין
ארויס אויפן פעראן .האט עס אבער לאנג גישט געדויערט ,ווען דער
זעלבער מאן האט מיט א פאררעטערישן שמייכל מיך געפרעגט,
וואס האט דער קאנדוקטאר געוואלט פון מיר .ער איז דאך געשטאנען
מיטן קאנדוקטאר און ער אליין האט מיר אפגעגעבן מיין פאספארט,
האט ער דאך אלץ געוווסט .איך האב פארשטאנען ,אז ער איז
אייינער פון די פיל אגענטן וואס ארבעטן מיט די דייטשן .אויף מיין
ענטפער אז איך ווייס נישט ,האט ער מיר גלייך געזאגט ,אז ער
מייגט אז איך בין א יידישע .איך האב אים מיט א שפאם געענטפערט,
אז דאס איז גישט מיין שולד אז איך בין געראטן אין מיין מוטער,
וועלכע איז געווען א טונקעלע און נישט אין מיין פאטער ,וועלכער
איז געווען א בלאנדער.
אין דעם קומט אן דער צוג .איך בין שנעל אריין אין וואגאן
און שטילערהייט געדאנקט גאט ,אז איך בין פון אים פטור געווארן.
אויף דער צווייטער סטאציע ,שטייענדיק אנגעלענט ביים פענצטער,
דערהער איך א שטימע וועלכע פרעגט מיך ,אויב איך ווייס וואס
עס געפינט זיך אין די מאגאזינען אנטקעגן דער באדליניע.
צו מיין דערשיטערונג דערקען איך דעם זעלבן אגענט .איך
האב ווידער געזאגט ,אז איך ווייס נישט .דערזען האב איך גרויסע
געביידעס מיט ברייטע פענצטער .דורך די שויבן האט מען געקענט
זען גרויסע באלן פארבינדעטע אנצוגער און פארשידענע קליידער,
ווי אויך קלענערע פעקלעך מיט קיגדערישע זאכן .מיט זיין האנט
אויסגעשטרעקט צום פענצטער זאגט ער ,אז דאס זענען קליידער
פון די דערמארדעטע אדער פארברענטע יידן.
איך האב געוווסט אז פון מיין ענטפער איז איצט אנבאלאנגט
מיין זיין אדער נישט זיין .האב איך א זאג געטאן :״לאמיר צורי
לאזן די יידן ,ווייל די דייטשן וועלן זיך שוין א עצה געבן מיט זײ״
עם האט זיך מיר אויסגעדאכט ,אז דאס האט א פרעמד קול די ווערטער
געזאגט ,ווייל מיין הארץ איז פארקלעמט פון ווייטיק .דאן קומט
דער צווייטער געדאנק ,אז ס׳איז דאך אמת אז די דייטשן האבן
זיך אן ״עצה געגעבן״ מיט אונדז יידן ,אזויפיל מיליאנען אומגע־
ברענגט ,ווייל עס איז נישט געווען קיינער אין דער גרויסער
וועלט וואס זאל זיך אננעמען פאר אונדז.
אויף דער נאענטסטער סטאציע איז דער פויליש־דייטשישער
אגענט ארונטערגעגאנגען און איך האב אים מער נישט געטראפן.
ווייזט אויס ,אז ער האט באשלאסן צו רעזיגנירן פון ווייטער שפיאנירן
נאך מיר ,אדער ער האט אנגעהויבן צו צווייפלען אין זיין מיסיע —
אדער דאס איז געווען מיין מזל צו בלייבן לעבן דעם טאג ,א
פרייטיק דעם 13טן נאוועמבער .1943

לובלין .1947 ,דעלעגאציע פון יידישע שול־קינדער מיט א קראנץ
פארן ברידער־קבר פון די עיקמהומירטע

ב>לדער

פונעם עושטן צוזאמענפל>
פוו לובל>נער א>ו פו>לן ,סעפשעמבער 1947

די פאדערשטע דיי פונעם מאניפעפטאציע-צוג אין לובלין

אויפן לובלינער בית־הקברות ווערן געברענגט צו קבורה
די ביינער פון די עקפהומירטע

צערעמאניע פון אנטהילן דעמ דענקמאל אויפן ברידער־קגר

לוויה פון די עקפהומירטע

דעלעגאטן צומ צוזאמענפאר פון די לובלינער אין ווראצלאוו1947 ,
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פאוענדקט דאס קאפיטל יידשע לובלין
מײן אויפגאבע איז נישט צו שרײבן װעגן אמאליקן לובלין,
נאר געבן א בילד פון א ייד ,כמעט דער לעצטער װאס האט
דורכגעמאכט ״עקזאדום לובלין״ און געשלאסן דאס לעצטע קא־
פיטל וואס הייסט :יידיש לעבן אין לובלין.
נאך דער אזוי גערופענער ״אקטאבער רעװאלוציע״ )״פאלסקי
פאזדזיערניק״( אין  ,1956ווען אין פוילן האבן גענומען בלאזן
נייע ווינטן ,האבן פיל יידישע געזעלשאפטלעכע טוער )צווישן
זיי — אויר דער מחבר פון די שורות( געמיינט ,אז ס׳איז מעגלעך
אין דעם באנייטן ,גינסטיק־פאליטישן קלימאט פאר די יידן ,וואס
האבן באשלאסן נישט עמיגרירן און פארבונדן זייער גורל מיט א
סאציאליסטיש פוילן — צו פירן א ברייט־פארצווייגטע קולטור־
און געזעלשאפטלעכע ארבעט ,לויט די בעסטע טראדיציעס פון
דער יידישער ,פראגרעסיווער קולטור .האט דאד לובלין ,מיט איר
שיינער און רייכער פארגאנגענהייט — די שטאט פון לומדים,
רבנים ,געזעלשאפטלעכע טוער און הילף־אינסטיטוציעס ,זוכה
געווען דערצו ,אז אויף איר ערד זאל נאך דעם שרעקלעכן חורבן
פון פוילישן יידנטום אויפקומען דער ערשטער באנייטער ישוב —
דער תחית המתים פון די פוילישע יידן.
אלע לעבן געבליבענע לובלינער געדענקען ריבנע  ,8דער ערש־
טער אדרעס ווו ס׳איז אויפגעקומען דער באנייטער יידישער ישוב אין
נאכמלחמהדיקן פוילן ,און דער לעצטער געזעלשאפטלעכער אדרעס
פון די לובלינער יידן? — קדאקעווער פארשטאט ,ווו ס׳איז
געווען דאס זיץ־ארט פון ״קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון
די יידן אין פוילן׳ /אפטײלונג אין לובלין.
אט דער ״קולטור פארבאנד״ איז געװען דער ארגאניזאטאר
פון דער שארית הפליטה אין דער שטאט לובלין.
אין די יארן  1957—1956האבן אין לובלין געלעבט אן »רך
זעכציק יידישע פאמיליעס — לובלינער געבוירענע און פון דער
אומגעגנט.
אין  1957האבן זיד אויד געעפנט די טויערן פון עמיגראציע קיין
ישראל .א גרעסערע צאל יידן האבן פארלאזן לובלין .גלייכצייטיק
האט זיר אנגעהויבן די רעפאטריאציע פון פוילישע בירגער פון
ראטנפארבאנד .בערד א  15פאמיליעס זענען דעמאלט געקומען
קיין לובלין — פינף לובלינער משפחות און די איבעריקע פון
דער לובלינער וואיעוואדשאפט .פאר די טוער פון פארבאנד איז
געשטאנען די אויפגאבע צו ב־אזארגן די ניי־געקומענע מיט דירות
און מיט ארבעט.
די רעפאטריאנטן האבן אלע געוואלט וווינען נאר אין לובלין,
ווייל זיי האבן געלעכצט נאד א יידיש ווארט׳ נאד א יידישער
סביבה׳ נאד א יידישער קולטור־אימפרעזע ,נאד יידיש טעאטער
און אויר געוואלט דערלערנען די יידישע שפראד .למען האמת
מוז מען מודה זיין׳ אז ביי די נייע ווינטן איז געלונגען אלע
שוועריקייטן בייצוקומען.
אזוי אדום איז קראקעווער פארשטאט געווארן דער אדרעס
פאר דער גאנצער יידישער באפעלקערונג אין לובלין .ביים פאר־
באנד זענען געווען מעטיק א קולטור־קאמיסיע און א יוגנט־
קאמיסיע.
די קולטור־קאמיסיע האט זיך באמיט צו באפרידיקן די קולטור־
באדערפענישן פון דער יידישער באפעלקערונג דורך איינארדענען
פארלעזונגען אויף ליטערארישע טעמעס ,אפמערקן יארצייטן פון
יידישע שרייבער ,פייערן יידישע נאציאנאלע ױם־טובים )חנוכה,
פורים ,אדער לעצטנס — נאר חנוכה( .מיט דער הילף פון באוווסטן
היסטאריקער ד״ר ווויטשעכאווסקי ,איינער פון די חסידי אומות
העולם ,אן אוהב ישראל ,א געוועזענער גלח ,וועלכער האט קרובים
און פריינט אין ישראל ,ממש א לעבעדיקע ענציקלאפעדיע פון
יידישן לובלין פון זיין בראשית ביז דעם טראגישן אומקום ,פלעגן
איינגעארדנט ווערן צוזאמענטרעפן אויף וועלכע ער האט דערציילט

6

ח י י ם קליגער,

אור־יהודה

וועגן גרדיסן צושטייער פון די לובלינער יידן פאר דער פוילישער
קולטור בכלל און זייערע פארדינסטן פאר לובלין בפרט.
ד״ר ווויטשעכאווסקי האט אין קלוב פון יידישן קולטור־געזעל־
שאפטלעכן פארבאנד דערציילט וועגן דעם ,אז די ערשטע דרוקע־
רייען אין לובלין זענען געווען יידישע ; די ערשטע דאקטוירים זענען
געווען יידן; וועגן דעם גרויסן ביישטייער צו דער אנטוויקלונג
פון דער שטאט פון יידישע אינדוסטריעלער און סוחרים! וועגן
איינפלוס פונעם יידישן האנדל! וועגן דער געשיכטע פון די
בתי־מדרשים און שולן ,וועגן די יידישע גאונים אאז״וו.
דער קולטור פארבאבד האט זיך אויך פארנומען מיטן פאפולא־
ריזירן און פארשפרייטן דאס יידישע געדרוקטע ווארט — די צייטונג
״פאלקס־שטימע״! דעם צװײ־װעכנטלעכן זשורנאל ״ײדישע שריפטן״
און די יידישע ביכער ,ארויסגעגעבענע פון פארלאג ״יידיש בוך״.
מיט גרויס יראת־הכבוד און ערנסטקייט פלעגט יעדעס יאר ,דעם
9טן נאוועמבער ,איינגעארדנט ווערן די אזכרה אין טאג פון אומקום
פון די לובלינער יידן און פון דער אומגעגנט .אין דעם טאג פלעגט
מען זיך צענויפקומען אין קלוב און דערציילן די טראגישע געשיכטע
פון אומקום פון לובלינער ישוב .אויף צו מארגנם האט מען זיך
צענויפגעזאמלט ביים יידישן דענקמאל ,אויף דער סאוויצקי גאס
)פריער — שוויענטאדוסקע( און לייגן דארט קרענץ .נאד דעם האבן
ווו ביים מאסן־קבר איז
אלע מארשירט צום יידישן בית־עולם,
געמאכט געווארן אן ״אל מלא רחמים׳ /מ׳האט מזכיר געווען די
קדושים און געזאגט קדיש.
די הילפס־קאמיסיע פלעגט שטיצן קראנקע׳ אלטע און נויט־
באדערפטיקע ,ווי אויך צעטיילט סטיפענדיעס פאר סטודענטן .א דאנק
דעם ״דזשאינט״ איז די הילף געווען א גאנץ באדייטנדיקע.
די יוגנט־קאמיסיע האט געזארגט דערפאר ,אז די יוגנטלעכע
זאלן נישט ווערן אפגעריסן פון זייער שטאם ,נאר זיין שטאלצע
יידן און שטאלצע מענטשן .כדי צו האמעווען די אסימילאציע־טענ־
דענצן ,האט מען מיט זיי געלערנט יידישע געשיכטע ,שרייבן און
לייענען יידיש .די פרוכטן פון אונדזער ארבעט האט מען געזען אין
חודש יוני  — 1967בעת דער זעקס־טאגיקער מלחמה .כמעט די גאנצע
יידישע יוגנט אין לובלין איז געווען אויף דער זייט פון צה״ל
אין קאמף קעגן די שונאים פון ישראל .א פאקט איז אויך ,אז
די גרעסטע טייל לובלינער יוגנטלעכע ,נאכן פארלאזן פוילן,
זענען געקומען קיין ישראל .כמעט אין אלע הויכשולן פון מדינת
ישראל קאן מען געפינען יוגנטלעכע פון לובלין.
לובלין און איר אומגעגנט ,ווו עס האבן זיך געפונען די
גרעסטע טויט־לאגערן ווי מיידאנעק ,סאביבאר ,בעלזשעץ און
פיל אנדערע; מאס אויף אירע וועגן און שטעגן איז נאד נישט
אויסגעטריקנט געווארן דאס פארגאסענע בלוט און צעזייט און
נאענטסטע און
זענען די ביינער פון אונדזערע
צעשפרייט
טייערסטע — מיר האבן זיך באמיט דאס אלץ צונויפנעמען און
אויפן נייעם לובלינער בית־עולם,
ברענגען צו קבר ישראל.
אויפן מאסן־קבר פון די צענויפגעזאמלטע ביינער ,איז אוועקגע־
שטעלט געווארן א גרויסע מצבה און ס׳איז אויר אויסגעטיילט
געווארן א גרויסער פלאץ פאר צענדליקער מאסן־קברים ,ווו עס
זענען לעצטנס עקסהומירט געווארן ביינער פון די קדושים פון
פארשידענע ערטער פון לובלין און אומגעגנט.
דער נייער יידישער בית עולם אויף דער אוניצקא־גאס איז
אלע
מ׳האט דערפירט אין ארדענונג
רעסטאוורירט געווארן,
מצבות ,וואס זענען שוין אוועקגעשטעלט געווארן נאך דער
מלחמה ,פארריכט און געמאכט א נייעם פונדאמענט פון דער
ריזךמצבה אויפן מאסדקבר.
דער אלטער יידישער בית־עולם אויף דער שעננא־גאס ,ווו
עס שטייען עטלעכע צענדליק מצבות פון היסטארישן ווערט פארן
יידישן לובלין ,האט געדארפט פארקלענערט ווערן צוליב די

אורבאניסטישע פלענער פון דער שטאט .מען האט דארט געװאלט
דורכפירן א וועג צו דער גרויסער אויטא־פאבריק )אנטשטאנען
נאך דער מלחמה( .האבן מיר געפירט א שווערן קאמף אין לוב־
לינער שטאטראט .נישט איין מאל האבן אנטיסעמיטישע ראט־
מענער זיך דערלויבט אויף מיאוסע אנגריפן .דאך ,ביז אין
לעצטן יאר פון מיין אפפאר ,איז דער פלאן נישט געווארן דורכ־
געפירט און דאס ארט האט מען נישט פראפאנירט.
מיד האבן אריינגעלייגט פיל מי און אנשטרענג צו פאראיי־
ביקן דעם טראגיש אומגעקומענעם יידישן ישוב אין לובלין.
אונדז איז געלונגען אויפצושטעלן אויף דער געוו .שוויענטא־
דוסקע גאס )הינטערן מאגיסטראט( א ריזן־מאנומענט לכבוד די
קדושים פון לובלין און אומגעגנט .ער איז איינער פון די שענסטע
דענקמעלער אין היינטיקו פוילן ,דער צווייטער נאך דעם דענק־
מאל אין ווארשע לכבוד די העלדן פון ווארשעווער געטא .ער
האט דריי אויפשריפטן — אין פויליש ,יידיש און העברעיש
)דעוויז פון טראגיש־אומגעקומענעם העברעיש־יידישן שרייבער
יצחק קאצענעלסאן :״אױף יעדן ביסל אש זוך איך מיעע קרו-
בים״(.
אין לובלין רופן זיך פיל גאסן אויף די נעמען פון העלדן
פון יידישער אפשטאמונג ווי צ .ב .די גאס א .נ .פון יאנוש
קארטשאק ,פון ראזא לוקסעמבורג און אנדערע ..מיר האבן גע־
פאדערט אנצורופן א גאס אויפן נאמען פון י .ל .פרץ ,וועלכער
שטאמט פון זאמאשטש .ליידער ,האבן די שטאט־באלעבאטים צו
דעם נישט דערלאזט.
אין יאר  1964האבן מיר פאראייביקט דאס הויז אויף ריבנא ,8
ווו ס׳איז אנטשטאנען דער ערשטער יידישער קאמיטעט און
איינגעמויערט א שילד אין יידיש און אין פויליש :״דא איז אין
יאר  1944אנטשטאנען דער ערשטער יידישער קאמיטעט אין
באנייטן פוילן״ .דאס קולטור־הויז א .נ .פון י .ל .פרץ ,ווו עס
האבן באלד נאך דער באפרייונג זיך געזאמלט די ערשטע יידן
און באקומען דארט זייער ערשטע זופ און א געלעגער איבער־
צונעכטיקן ,איז אויפגעבויט געווארן פון די שפענדונגען פון די
יידישע ארבעטער .דער אויפשריפט ,וועלכער איז דארט געווען
״יידיש קולטור־הויז א .נ .פון י .ל .פרץ״ איז ,ליידער ,אפגעמעקט
געווארן דורכן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט וואס פארנעמט איצט
דאס הויז.
אין ״ישיבת חכמת לובלין״ איז היינט אן אפטיילונג פון
אוניווערסיטעט א .נ .פון דער פוילישער געלערנטער מאריא קירי־
סקלאדאווסקא.
דער קליינער יידישער קיבוץ פון דעם נאכמלחמהדיקן פוילו
אין לובלין האט גענומען אן אקטיוון אנטייל אין אלע געביטן
פון געזעלשאפטלעכן און קולטור־לעבן פון דער שטאט .געארבעט
אין דער שווער־איגדוסטריע ,אין דער פאבריק פון לאסט־אויטאס.

אין דער לעדער־אינדוסטריע און אין האנדל ,אלם האנטוועדקער,
אויר אין די קאאפעראטיוון .די ערשטע שעפער פון קאאפעראטיוון
אין לובלין זענען געווען יידן .זיי זענען אויך געווען פארטראטן אין
דער אדמיניסטראציע און אין פארטיי־אפאראט .מען האט זיי גע־
אלם דירעקטארן,
פונען אין פריוואט־האנדל און אין ביוראען
בוכהאלטערס .זיי זענען געווען צווישן די דאקטוירים ,אדוואקאטן,
פראפעסארן ,אינזשיניערן און טעכניקער .געווען א ראטמאן אין
שטאטראט און לאווניקעס אין די געריכטן .געווען שילער אין די
דער קליינער ,יידישער קיבוץ אין
מיטלשולן און סטודענטן.
לובלין האט פארגעזעצט די שיינע טראדיציע פון אמאליקן,
פארמלחמהדיקן לובלין ,וואס איז געווען א שפרודלדיקער מיט
ענערגיע און איניציאטיוו .פוילישע אינטעלעקטואלן פלעגן אונדז
לויבן פאר אונדזער איינפאלערישקייט און שעפערישקייט אויפן
געזעלשאפטלעכן און קולטורעלן געביט.
נאכן לעצטן יציאת פוילן ,שטעלט זיך די פראגע :ווי זעט
אויס דאס היינטיקע יידישע לעבן אין לובלין י
א גרויסע פארביטערטקייט און אנטוישונג איז פארבליבן ביי
די אלע וואס האבן געגלויבט ,אז אין סאציאליסטישן פוילן וועט
זיך דער ייד פריי אויסלעבן ,אנטוויקלען זיין קולטור און אויף
אייביק וועט פארשווינדן דער חילוק צווישן מענטשן און פעל־
קער .אין יאר  ,1967נאכן גרויסן זיג פון צה״ל ,האט זיך אנגע־
הויבן א שארפע קאמפאניע קעגן יידן .זיי זענען דערקלערט גע־
ווארן אלס מכשיר פונעם ״צױניסטישן אימפעריאליזם״ .דעפ
קולמינאציע־פונקט האט עס דערגרייכט בשעת די סטודענטן־אומ־
רוען אין מערץ .1968
דער מחבר פון די שורות איז נאך  19יאר אפארבעטן אויף
א פאבריק — באפרייט געווארן פון דער ארבעט ,ווייל ער האט
געפירט ״צױניסטישע״ ארבעט אין יידישן קלוב .דער זון איז
ארויסגעווארפן געווארן פון אוניווערסיטעט ,ווייל ער האט א
ברודער אין ישראל ,וואס דינט אין צה״ל.
עס האט זיך אנגעהויבן אן אלגעמיינע ייח־רייניקונג .נישטא
היינט קיין איין יידישער דירעקטאר ,קיין איין ייד אין פארטיי־
אפאראט ,אין דער ארמיי ,אין פריוואטן האנדל .פאראן אין
לובלין איין ייד ,וועלכער ארבעט אין דער אדמיניסטראציע —
האט ער אנגעשריבן א שענדלעכן בריוו אין סטיל פון די גע־
וועזענע יודענראטניקעס ,האט מען אים דערווייל געלאזן אר•
בעטן...
נישטא קיין ייד איגעם מלוכה־האנדל ,קיין איין יידיש קינד
אין דער גרונט־שול ,אין דער מיטלשול ,קיין איין סטודענט .אין
צוויי האנטווערקער־ווארשטאטן — צװײ ארבעטנדיקע אין בוכ־
האלטעריע ,וועלכע גייען אין גיכן אויף עמעריטור .נישטא כמעט
אין לובלין קיין יידישע מענטשן ,פעיקע צו ארבעט .לובלין האבן
פארלאזן  7דאקטוירים 4 ,אינזשיניערן 18 ,סטודענטן .פון זיי
זענען  12אין ישראל און  6אין אנדערע לענדער.
ביים היינטיקן טאג זענען פארבליבן אין לובלין ) 8אכט(
משפחות 7 ,איינצלנע און  15פארלעך פון געמישטע חתונות .פון
זיי זענען  3דאקטוירים .די איבעריקע זענען אלטע ,קראנקע ,צע־
בראכענע ,אן א סביבה ,וואס ווערן נאר טאלערירט .זיי האבן
נישט קיין שום געזעלשאפטלעך־קולטורעל לעבן .אן א צוקונפט,
אן א מארגן ,בענקען זיי און לעכצן נאך היימישקייט .די איינציקע
פרייד — בריוו פון א קרוב ,א פריינט און די ידיעות פון ישראל,
א גרוס פון לאנד צו וועלכן מען בענקט און מען קען אהין נישט
דערגרייכן צוליבן געזונט־צושטאנד ,צוליבן עלטער ...שווער אין
אזא לאגע אנצוהייבן פון דאס ניי...

ערשטע כאראטונג פון לובלינער אין פוילן ,13.4.1947 .לובלין

שטייט פאריתומט דער פרעכטיקער דענקמאל ,טרייעריק ,פאר־
וויינט .ער באדויערט דעם צווייטן יציאת פוילן — לובלין .ער
געדענקט נאד אלץ דעם פייערלעכן אקט פון באערן יאר־יארלעך,
אין טאג פון אומקום פון די לובלינער יידן ,דעם 9טן נאוועמבער,
ווען ארום אים פלעגן זיך צענויפקומען די לובלינער יידן ,כדי
צו דערמאנען אלע קדושים און לייגן א סך קרענץ בלומען.״
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נלישעא 7ף>ן שפור פון *»ד»ש
לעבו

 vhלוגל?

אין יאר  1969האב איך ,ווי איינער פון די לעבנגע־
בליבענע יידן נאכן גרויסן חורבן ,פארלאזן מיין היימשטאט
לובלין.
נאר אויב עמעצער וואלט איצט געוואלט באזוכן זיין
געבױרן־שטאט לובלין ,וואלט איך אים דאם נישט געראטן,
ווייל כמעט יעטוועדער צייכן פון יידישן לעבן דארט איז
פארשווונדן אויף אייביק.
דער בנין פון דער ״ישיבת חכמי לובלין״ איז איצט א
לאבאראטאריע פאר אנטראפאלאגן ביים קירי־סקלאדאווסקא
אוניווערסיטעט,׳ דער יידישער שפיטאל איז איצט אן
אלגעמיינער קימפעטארן־אנשטאלט! דאה הויז א .נ .פון
י .ל .פרץ — א קאאפעראטיוו! די שול אויף ביכאווסקע־
גאם — א קלויסטער .די יידישע געגנט ,מיטן אויסנאם
פון דער לובארטאווסקע ,איז באוווינט פון אנגעפארענע פוי־
ערים .מיט איין ווארט — פונעם יידישן ישוב איז נישט
קיץ שפור.
דער דענקמאל לזכר די אומגעקומענע יידן פון לובלין
און אומגעגנט געפינט זיך אויפן אמאליקן טארג־פלאץ
אויף דער שוויענטאדוסקע )איצט די גאס א .נ .פון האנקא
סאוויצקא( .דער דענקמאל איז אוועקגעשטעלט געווארן ערשט
מיט עטלעכע יאר צוריק ,גיכער צוליב רעפרעזענטאנץ־
צילן און כדי צוצוציען אויסלענדישע טוריסטן .ווייל אין
דער זעלבער צייט האט מען זיך אויך דערמאנט וועגן
בויען א דענקמאל אין סאביבאר ,בעלזשעץ ,טרעבלינקע און
מיידאנעק.
דער בית־עולם אויף דער אוגיצקע גאס איז פארקלע־
נערט געווארן .דארט געפינען זיך נאר  30מצבות פון עקם־
הומירטע ,געשטארבענע נאך דער מלחמה און דערמארדעטע
דורך די באנדעס .די גרעסטע צאל מצבות זענען נאמענלאזע,
ווייל עם זענען פארלוירן געגאנגען די רשימות...
דער אלטער יידישער בית־עולם אויף שעננע גאס איז
אין פיל ערטער  1פונאנדערגעגראבן צוליב ארכעאלאגישע
צוועקן! דער מויער פון דער זייט פון דער שעננע גאס
איז אין א ריי ערטער צעבראכן .אויפן דאזיקן בית־עולם
זענען פארבליבן בלויז ...צוויי מצבות.
אויף דער לובארטאווסקי גאס  ,10אויפן ערשטן
שטאק עקזיסטירט נאך די קאטלער־שול .אבער עם זענען
שוץ נישטא קיץ מתפללים .אין דער דאזיקער שול האט
מען מיט א פאר יאר צוריק ,בעתן רעמאנט ,געפונען אין
דער וואנט אן איינגעמויערטע זילבערנע קרוץ פון 22
קילאגראם — זי איז צוגענומען געווארן דורכן מלוכה־
מוזיי .אנדערע ליטורגישע קעגנשטאנדן ,ווי די גרויסע
קופערנע קאנדעלאברעס פון דער מהרש״ל־שול האב איך
געזען אין דער פריוואטער מעטאל־גיסעריי פון פעלטשארס־
קין ,אין הויז פון קאצענעלבאגען אויף לובארטאווסקע .24
מען האט מיר געזאגט ,אז מ׳ווארט אויף אפנעמער פון
אמעריקע.
אנהויבנדיק פון ״קלין״ הינטערן בריק ,פירט די גאס
קיץ מיידאנעק — אויף דעם ״װעג פון די מארטירער פון
פאבריטשנע גאס ביז דעם סאמע
מײדאנעק״ — פון דער
.פ
לאגער ,ווו דער יידישער פאוויליאן איז מיט עטלעכע יאר
צוריק ליקווידירט געווארן און די יידן זענען באשריבן
געווארן ווי געוו .קאפאס פון לאגער .אנטקעגן דעם ארײנ־
גאנג פוגעם לאגער ,אויף דער צווייטער זייט שאסיי ,שטייט
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מ ש ה ציגעלמאן,

תל-אביב

נישט קיץ גרויסער דענקמאל־אבעליסק מיט א כאראקטערים־
טישן אויפשריפט :״יעזו נאזארענסקי — קרולו זשידאווסקי,
זמילוי שיען נאד נאמי״ )״ישו הנוצרי ,יידישער קעניג,
דערבארעם זיך אויף אונדז״( מיט דער דאטע פון 1906
יאר .ער איז אוועקגעשטעלט געווארן דורך אן אפגערא־
טעוועטן געוועזענעם פארשיקטן.
עטלעכע קילאמעטער פון מיידאנעק ,אין א מרחק
פון עטלעכע הונדערט מעטער פון שאסיי ,געפינט זיך
דער קרעמפיצער וואלד ,אין וועלכן עם זענען דערמארדעט
געווארן העכער דריי הונדערט טויזנט מענטשן — א ץ
דער מערהייט יידן פון פוילן ,טשעכאסלאוואקיע און אנדערע
לענדער.
יעדעס מאל ,ווען איך בין געקומען אין דאזיקן
וואלד ,כדי צו באערן דעם אנדענק פון מיינע נאענטסטע׳
דערמארדעטע נאכן ליקווידירן דאס געטא אויפן מיידאן
טאטארסקי ,בין איך געווען אן עדות פון צעגראבענע מ א ס ך
קברים און גאנצע אונטערערדישע טונעלן ,וואס צוליב
מאסקירונג ,זענען זיי געווען צוגעדעקט מיט צווייגן .אויך
ביינער האב איך געזען ,אפילו מענטשלעכע שארבנס,
וואס זענען געווען צעווארפן אין אומארדענונג ,געאייל־
טערהייט ,פארן אנקומען פון טאג .ביינאכט פלעגן דא
גראסירן צווייפיסיקע היענעס — בית עולם־חױת ,װעלכע
האבן געשטאמט פון די דערבייאיקע דערפער און אפשר
אויך פון שטאט .באוואפנטע מיט לאפאטעס ,לאמען און
זעק ,פלעגן זיי זוכן גאלד און אנדערע ווערטפולע זאכן
פון די דערמארדעטע ,געקליבן מענטשלעכן אש ,כדי אים
דורכצוזיפן...

בײמ קכר פון אדור
באר — אויפן פאר־
יתומטן בית הקברות
אין לובלין.

מ ש ה ז י ל כ ע ר י י ד ,זון פון שמואל זילבערייד ז״ל
)פון דער האלץ־בראנזשע( ,זובט עמעצן פון דער לעבן־
געבליבענער משפחה ,ווי אויר פון דעיר פאמיליע ל י י ז ע ר
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י י ן פון לובארטאװםקע
Morris Silbereich,
מיין אדרעס ;
261 Conklln Ave. Hillside, N. Y. 07205
U.S.A.

אין לובלין נאר ד ע ד באפרייונג
)אויסצוגן פון א גרעסערער ארבעט(
ווען די באן דערנענטערט זיר צו לובלין ,הייבט מיין הארץ
אן שטארקער קלאפן .מיין שטעטעלע פיאסק ,וואס לעט א 20
קילאמעטער פון לובלין ,איז זייער געווען פארבונדן מיט לובלין
עקאנאמיש ,קולטורעל און משפחהדיק .ס׳איז כמעט נישט געווען
קיין פאמיליע פון פיאסק ,וואס זאל נישט האבן קרובים אין לובלין.
ווערט א ייד אין שטעטל א ביסל רייכער ,פארט ער אריבער
קיין לובלין ,ווו ער קויפט הייזער ,געשעפטן ,גיט בעסערע בילדונג
די קינדער — און מ׳שערט זיר אונטער דאס בערדל...
די פיאסקער יידישע יוגנט פלעגט קומען העדן שרייבער,
זינגער ,רעדנער ,וועלכע זענען ארויסגעטרעטן אין לובלין .א סך
מאל איז מען געגאנגען צופוס .מיר דערמאנט זיר ,ווען ס׳איז
געקומען ד״ר חיים זשיטלאווסקי ,זענען אפילו רעליגיעזע יידן
געפארן אים הערן .גרויס דערפאלג האבן געהאט שלום אש ,ז.
סעגאלאוויטש .צו זייערע רעפעראטן פלעגט מען זיך שלעפן אויף
א פויעריש פורל ,אדער אין א בויד ,גאנצע שעהן — אין קעלט
און אין היצן.
אויר אלע פארטיי־פארבינדונגען האבן געצויגן קיין לובלין.
ווער רעדט שוין פון די שיינע ,לובלינער יידישע מיידלעך ,וועלכע
האבן פארכישופט די פראווינצער ...עס האט ״געקלאפט״ א
ווונדערבאר יידיש לעבן אין דער שטאט פון ״ועד ארבע הארצות״.

דער ערשטער קבלת־פנים
...אט דערנענטערט זיך די באן צום וואקזאל .וויפל פרייד!
דערנענטערן זיר צו לובלין מיינט אין א שעה ארום צו זיין
אין מיין געבורט־שטעטל ,פרייען זיר מיט דער משפחה ,באגעגענען
מיין געליבט מיידל ,יוגנט־חברים .אבער איצט ,אריינקומענדיק
אין וואקזאל ,האט מיו באהערשט טרויער .קיין איין יידיש
פנים• ויעד איך זעץ זיו אוועק ,זע איו ווי אן עלטערער קריסט
קוקט מיד שטארק אן .ער זעצט זיר נעבן מיר און פרעגט:
״אנטשולדיק ,הער ,ווי אזוי האסטו זיר אפגעראטעוועט 1״ דאם
איז געווען מיין ערשטער קבלת־פנים.

אלע זיצן אויף די וואליזקעס.,.
דער ערשטער צוזאמענטרעף מיט א שטעטישן ,וועלכער איז
ניצול געווארן .דו הערסט אים דערציילן און טראכסט :אט איז
א מענטש אויפגעשטאנען תחיית־המתים ,אבער וואס האט ער
איבערגעלעבט אין די שרעקלעכע פאר יאר י
אין לובלין וווינען פיל יידן פון די ארומיקע שטעטלעך.
אלע זיצן כמעט אויף די וואליזקעס .דאס יידישע לעבן איז
קאנצענטרירט ארום דעם ״ײדישן קאמיטעט״ ,ווו עס זענען
פארטרעטן אלע פארטייען ,אבער די הויפט־פידל שפילט דער
פארזיצער ,א קאמוניסט ,נישט קיין לובלינער .די פארטייען
שטעלן זיך צוריק אויף די פיס ,אבער אלץ איז ווי אויף א
וואקזאל .מען זיצט א פאר וואכן — און מען ווערט פארשוותדן.
זייער אקטיוו זענען די חלוצישע און ציוניסטישע ארגאניזאציעס.
זיי ווארטן אפ די באנען ,וואס קומען פון רוסלאנד 'און פארבעטן
די ייח־רעפאטריאנטן אין די קיבוצים אריין.
דער לאקאל פון די לינקע ״פועלי־צױן״ געפינט זיך אויף
לובארטאווסקי  .24פארן קריג איז דארט געווען א פראפ.־פאראיין
פון יידישע האנדלס־אנגעשטעלטע .איצט איז נישטא קיין יידישער
האנדל .אלץ ליגט אין מיידאנעק .אין לאקאל געפינט זיך א קיבוץ
פון א פאר פאמיליעם ,איינצלנע ,עלנטע .א גרויסע טרייסט זענען
די יידישע קינדער .ווען מען זעט די איינציקע משהלעך ,שלמהלעך,
שרהלעך — דערפרייט זיו דאס הארץ .אוי! ווען מיין ליב ,ליכטיק
זונעלע וואלט אויך געווען צווישן זיי .אבער מען מוז זיין שטארק
און געבן די קינדערלעך וואס מער פרייד .איך נעם זיך פאר
זיי עפעס ארגאניזירן .אבער ווו נעמט מען א לערער פון מוזיק י
איך טרעף א רומענער א קריסט ,וועלכער געפינט זיו אין לובלין.

לייבל שיפער,

חיפה

ער איז א גוטער מוזיקער און האט פארשטענדעניש פארן יידישן
פאלקס־ליד .ער לערנט די קינדער זינגען .ביי דער ערשטער
קינדער־פארשטעלונג גיסן זיך טרערן פון אלעמענס אויגן ,הערנדיק
ווי יידישע קינדער זינגען ווידער יידישע לידער.

מ י י ד א נ ע ק
ארבעטנדיק אין יידישן קאמיטעט אלס ביבליאטעקאר ,פלעג
איך זיו אויך פארנעמען מיט די געסט פון לאנד און אויסלאנד
און זיי פירן קיין מיידאנעק .דארט האט מען געזען דעם הויכן
בארג קינדער־שיכלעך פון פארשידענע גרייסן און קאלירן —
און יעדער באזוכער איז געווארן אויפגעטרייסלט .בפירט ווען
דו טראכסט :ווער ווייסט ,אפשר זענען דא אויך די שיכלעך
פון מיין אייגן ,ליכטיק זונעלע • 1י אין אויוון ליגן נ א ו די
לאפאטעס און עס שטייט דער טיש ,אויף וועלכן מען 'פלעגט
ארויסשלעפן די גאלדענע ציין.
מיר פלעגט אויסקומען א סך מאל צו גיין אהין.

א יידישע פרוי ראנגלט זיך מיטן לובלינער געריכט
וועג צוריקגעבן איר קינד
ווען די יונגע אסתר האט איר פאר תדשימדיק קינד איבער־
געגעבן צו א פוילישן שכן ,האט זי זיכער נישט געגלויבט ,אז
עס וועט איר נ א ו אמאל אויסקומען צו פראצעסירן זיו אין געריכט
וועגן דעם קינד .אסתר האט מיטגעמאכט אילע גיהנומס ,אבער איצט
שטייט זי אין געריכט און קעמפט מיט אלע כוחות ,כדי צוריק
צו באקומען דאס קינד .דער פוילישער שכן ,וועלכער האט זיך
צוגעבונדן צום קליינעם ,שיינעם נפשל ,וויל עם נישט' צוריק
געבן .דאס געריכט איז אויף זיין זייט .די צעבראכענע ,יונגע
מאמע פירט ווייטער איר קאמף פאר צוריק באקומען איר' בלוט־
און־פלײש — דערװײל אן דערפאלג.

א וויכטיקע יידישע קולטור־געשעעניש
אידא קאמינסקא איז געקומען שפילן ״מירעלע אפרת״ אין
לובלינער פוילישן טעאטער.
אז א יידישע טרופע וועט אמאל שפילן אין פוילישן שטאט־
טעאטער — האט דער גרעסטער פאנטאזיאר נישט געחלומט.
אלס צושויער זענען אויר געקומען אייניקע פוילישע ארטיסטן,
טאקע פון דעם טעאטער .ביים ערשטן דערשיינען פון מירעלען
אויף דער בינע ,הער איך ווי איינער פון די יונגע ,בעסטע
ארטיסטן זאגט צו זיינע חברים :״זעט נאר איר שפילן ,איר
מאיעסטעטישן גאנג ,אירע באוועגונגען .א שאד ,וואם מירי פאר־
שטייען נישט קיין יידיש״ .ליידער ,אונדז האבן ציופיל געקאסט
אזעלכע רייד פון די פוילישע ארטיסטן.

י צ ח ק גרינבוים ק ו מ ט קיין לובלין
אין פרץ־הויז פארזאמלען זיך די רעשטלעך פון לובלינער
יידישן ישוב מיטן חשובן גאסט יצחק גרינבוים .״איך קום פון
מיידאנעק .מען זאגט ,אז דארט ליגן צוויי מיליאן פאלאקן ,אבער
פאקטיש זענען עס צוויי מיליאן יידן .דאס איז דער טרויעריקער
אמת״ — שרייט ער אויס .מיר ווייסן עס .ווען ער איז געקומען
אויפן באנקעט פון קרךקײמת האבן מיר געשעפט נחת פון
יצחק גרינבוימען — דער סימבאל פון גרויסן פוילישן יידנטום,
דער אלטיטשקער האט געשמאק געגעסן און געטרונקען און אונדז
אנגעשטעקט מיט זיין פריילעכן הומאר .באזונדערס האבן הנאה
געהאט די אלע ,וועלכע האבן געהאפט זיד טרעפן מיט אים אין
ישראל.

מיט קינדער צו דער גרענעץ
איצט געפינען זיך עטלעכע קינדער און יוגנטלעכע אין
קיבוץ פון ״פועלי־צױן״ ,אינעם געוו .האנדלס־אנגעשטעלטן פאראיין
אויף לובארטאווסקי  .24זיי זענען געקומען פון ווייטן רוסלאנד,
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פון בוגקערס און וועלדער .מען זיצט אויף די וואליזקעס .מען וויל
אנטלויפן פון חרוב געווארענעם יידישן לובלין .נאף די קעלצער
געשעענישן ווערט די פאניק גרויס און דער קיבוץ באשליסט
ארויסצופארן .נאר אין די באנען דראט א סכנה .ווייל מען
שלעפט פון דארט ארויס יידן און מען דערשיסט זיי .ס׳איז אבער
גישטא קיין ברירה .ווער זאל די קינדער ארויספירן י מען באטראכט
דעם ענין אויף א זיצונג .איך מעלדע זיך פדייוויליק .אלע מיינע
נאענטסטע און ליבע זענען אומגעקומען .קיין ווייב ,קיין קינד.
איך פאר מיט די רעשטלעך לעבן געבליבענע קינדערלעך .וואס
גיכער אוועה גון דעם גיהנום! מיר שטיען איין אין באן.
איך באמערק צעשראקענע פנימער ,ווייל מיר מוזן דורכפארן
דאס פארשאלטענע קעלץ .די קינדערלעך שלאפן מידע איין .שלאפט
טייערע .פאר אייך איז דאס דער לעצטער וועג פון פוילן .מיר
ק•,מען אן באגינען קיין קלאדזק ,נאענט צו דער טשעכישער גרענעץ.
אין אייניקע שעהן וועלן מיר שוין זיין אויף יענער זייט — זיכערער
מיטן לעבן ,נענטער קיין ישראל.

טעג פון שרעק ביי די לובלינער יידן
אין יענע טעג פלעגן די קאטאליקן קעמפן קעגן דער קאמוניס־
טישער רעגירוגג מיט ...רעליגיע .פלוצעם ווערן פארשפרייט
קלאנגען ,אז אין א געוויסער געגנט ביי א וועג־צלם ,זעט מען
גיסים .גרויסע מאסן פאלאקן פלעגן זיר דארט פארזאמלען ,אפריכטן
תפילות און איבערגעבן זיר דעם רעליגיעזן עקסטאז .אזעלכע
קלאגגען האט מען אויך גענומען פארשפרייטן ,אז אין דער גרויסער
לובלינער קאטעדרע האבן זיר באוויזן טרערן אין די אויגן פון
דער הייליקער מאריע .טויזנטער קריסטן פון דער גאנצער געגנט
זענען געקומען זען דעם נס .די מאכט הייסט אפשליסן די קא־
טעדרע ,אבער די גרויסע מאסן האבן נישט געוואלט פארלאזן
די שטאט .מען באלאגערט די קאטעדרע ,טעג און נעכט ליגט
מען אויף דער גאס און מ׳ווארט אויף א נס .דערווייל לעבן די
פאר הונדערט יידן אין שרעק .גענוג ,אז אייניקע העצערס זאלן
זאגן אז יידישע קאמיסארן האבן געשלאסן די קאטעדרע — און
עס ווערט ״פרײלעך״ .מען שליסט זיך אפ אין די שטובן .די
מאכט האט איינגעזען ,וואס פאר א געפאר ס׳דראט צוליבן ״נס״,
האבן זיי שטרענג געפאדערט פון די גייסטלעכע אויפצוקלערן די
מאסן ,זיי זאלן פארלאזן די קאטעדרע .אבער עס האט ווייניק
געהאלפן .נאד אן ענערגישער אריינמישונג פון דער' פאליציי,
האט די מאסע גענומען פארלאזן לובלין און דאס ביסל יידן
האט פרייער אפגעאטעמט.
דאס לעבן פון די לובלינער יידן ווערט אלע מאל שווערער.
עס הייבן זיר אן ארעסטן .דערווייל פאר ספעקולאציע ,אבער מען
פילט ,אז עס ווערט שפעט• איר פארבינד א ניי פאמיליען־לעבן.
מייגע חברים פון בראזיל ,דערוויסנדיק זיר אז איך לעב ,שיקן
מיר פאפירן איר זאל קומען אהין .אבער איך האב שוין באשלאסן
צו פארן קיין ישראל.

דער צוזאמענטרעף אין
לוד :פון רעכטס —
פעם ברייטער ,די ליב־
האבערס ,די גארפינ־
לועלם.
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^סעם ב ד ״ ט ע ר  /מאנטרעאל

דעם 20סטן א ו י ג ו ס ט  1970ה א ט דער ״אל־על  ,׳
עראפלאן מיך געברענגט ק ײ ן לוד .ד א ס איז געװען
מיין צװײטער וויזיט אין ישראל .נאר איצט ,נאך
א צעשײדונג פון  30י א ר און נאכן פירן א ק א ר ע ס ־
פאנדענץ אין משך פון' 20יאר ,ה א ב א י ך ב א ד א ר פ ט
זיך טרעפן מ י ט מיין געוועזענעם שוואגער ר פ א ל
גארפינקעל .ער ה א ט שטענדיק ג ע ה א ט א ס י ב ה ו ו א ט
ה א ט א י ם געשטערט פארן קיין ישראל .דא ה א ב ן
זיך די קינדער געלערנט ,דא ה א ט ער נישט ב א ק ו מ ע ן
קיין דערלויבעניש — און" אנדערע ט י ב ו ת  .ענדלעך
איז געקומען דער מ א מ ע נ ט  ,ווען צו ערשט איז
ארויסגעפארן זיין עלט״ערער זון און אין עטלעכע
ח ד ש י ם א ד ו ם — די גאנצע מ ש פ ח ה  .אויפן פליפעלר
ה א ב ן מיר נישט ג ע ק א נ ט קיין ו ו א ר ט אויטריידן
פון איבערראשונג .ער ה א ט געוויינט א ו ן מיך ה א ב ן
טרערן געשטיקט אין האלדז .א י ך ה א ב א י ם געזאגט:
״זעטט ,פעלעק ,ה א ס ט ו געגלויבט א ז מיר וועלן זיך
טרעפן אין מ ד י נ ת ישראל ן״ — ״ א מ ת — ה א ט ער גע־
ענטפערט — כ י ה א ב עט זיך נישט פארגעשטעלט ,א ז
מיר וועלן שטיין"אין לוד ,אין אונדזער אייגן לאנד.
זיין פרוי ה א ט מיך ארומגענומען און א י ז געווען
צופרידן ו ו א ס זי ה א ט זיך ב א ק ע נ ט מ י ט מיר און א ו י ך
זייערע קינדער זענען געווען צופרידן.
אויפן פליפעלד איז א ו י ך געקומען מיין טרייער
ח ב ר בערל ליבהאבער .מיר ה א ב ן ב א ש ל א ס ן  ,א ז א י ך
וועל וווינען ביי פעלעקן און דערנאך ביי בערלען .פון
פליפעלד זענען מיר אוועקגעפארן קיין פ ת ח ־ ת ק ו ו ה
און מיר ה א ב ן ד א ר ט פ א ר ב ר א ב ט ביז שפעט אין דער
נאכט.
ד א ס איז געווען מיין ב ע ס ט ע ר צוזאמענטרעף אין
לעבן .גארפינקעל ה א ט געלערנטע קינדער און זייער
איינגעגעבענע .און ד א ט ו ו י כ ט י ק ס ט ע  ,זיינע קינדער
זענען זייער צופרידן פון ק ו מ ע ן אין ישראל .זיי זענען
איצט שטאלצע יידן און ה א ב ן נישט קיין מ ו ר א פארן
מ א ר ג נ ד י ק ן ט א ג ׳ א ז עפעס״א פוילישער כוליגאן וועט
זיי זאגן ׳ ׳ פארשיווי זשיד״.
א י ך בין געווען זייער צופרידו פונעם טרעפן זיך
מ י ט גארפינקלען ער איז ד א ך נישט שולדיק ו ו א ס
די דייטשן ה א ב ן דערמארדעט מיין שוועסטער .פאר
מיר איז ער "פארבליבן ״מײן מ ש פ ח ה און א י ך ה א ב
געבעטן זיינע קינדער זיי זאלן מיר רופן פעטער .ער
ה א ט זיין מ ש פ ח ה ־ נ ע ס ט און איז צופרידן — דארף
אויך איך זיין צופרידן.
איך געדענק ווי נאך זייער ח ת ו נ ה  ,אין לובלין,
ה א ב ן מיר געוווינט צוזאמען און מיר ה א ב ן זיך
געטיילט מ י ט ן ש ט י ק ל ברויט .צוזאמען ה א ב ן מ י ר
געקעמפט פארן לעבן און צוזאמען זענען מיר א נ ט ל א פ ן
פון לובלין .שפעטער ה א ב ן מיר זיך פארלוירן א ו ן
אפגעפונען זיך ערשט אין  1950יאר .פון דער צייט
ה א ב ן מיר געפירט א ס י ס ט ע מ א ט י ש ע ק א ר ע ס פ א נ ד ע נ ץ
און א י ך ה א ב געטאן ו ו א ס א י ך ה א ב געקענט ע ס
ז א ל א י ם זיין גרינגער א ו י ס צ ו ה א ל ט ן " א י צ ט א י ז ער
שוי ן אין מ ד י נ ת ישראל און מיר איז גרינגער אויפן
הארצן .א י ך וועל ווידער ק ו מ ע ן זען זיך מ י ט א י ם א ו ן
אין גיכן ,ווי מיר דוכט זיך ,וועל א י ך אויף שטענדיק
ק ו מ ע ן קיין ישראל ,ווייל א י ך ה א ב שוין גענוג דעם
גלות...

פארוואס האב איו פארלאזן לובלין
מיין פאטער ע״ה ,יחיאל טארבינער ,האט געוואלט
פאר יעדן פרייז אז איך זאל זיין א לערנער און אפשר
אויך דערגרייכן צום כסא הרבנות .איך האב געלערנט מיט
שמואל מאיר אייגער און אלע שבת געגאנגען צו ר׳
שלמהלע אייגער זיך פארהערן .אז ער האט געזאגט ,אז
איך ״װאקס א גאון״ ,האט דער טאטע מיך געקליידט אין
די בעסטע מלבושים — א זיידענע קאפאטע ,א סאמעטן
היטל מיט פיינע שטיבלעטן און — די טייערסטע תפילין!
ער האט פיל געצאלט פאר מיין לערנען און מיך געצווונגען
צו זיין משורר ביי ר׳ שמואל ראבינזאן.
מיין פאטער איז געווען א קאזשעניצער חסיד און
יעדן שבת האב איך געמוזט מיט אים גיין צום רבין
דאווענען.
אבער דער שטן טרעפט אומעטום! דווקא ביים רבין
האב איך זיך דערנענטערט צו די בנים פון בענטשע
שאפירא ,א ייד א תבואה־סוחר — און אנגעהויבן צו זיי
ארויפקומען .זיי האבן געוווינט אויף דער שוויענטא־
דוסקע .דארט איז געווען א זונדל גדליה ,וואס האט שוין
געלערנט אין שול און פארקערט אין די לינקע קרייזן,
מיט סטודענטן .זיי האבן מיך אויסגעלאכט ,געשפאט פון
מיין קאפאטע און אנגעהויבן אויפקלערן ,אז דאס איז
נישט קיין תכלית .כאטש ער איז געווען פיל יינגער פון
מיר ,איך בין גאר געווען א חבר פון זיין עלטערן ברודער,
דאך האב איך זיך צוגעהערט צו די דיסקוסיעם ,וועלכע זיי
האבן געפירט און דערביי מיך צוגערעדט ,אז כ׳זאל קומען
אין ״מרכז ציוני״ אויף פיארסקע גאם ,ביי שפעטן אין
הויז ,ווו מען לערנט וועגן ציוניזם און וועגן דעם ווי מען
ווערט א חלוץ ,מען פארט אויף הכשרה און דערנאך קיין
ארץ־ישראל .דאס האט מיך צוגעצויגן.
כאטש איך בין געווען דער איינציקער אין אזא הולך,
האט מען זיר צו מיר באצויגן קארעקט און אנשטענדיק,
פון וואס כ׳בין געווען איבערגליקלעך.
צו יענער צייט פלעגן קומען אין דער ארגאניזאציע:
אונדזער שכנטע הדסה רייכנשטיין ,עמנואל בינדער ,העלא
מארדער ,דער לערער שפיגלשטיין ,די פלארענצן ,גיטל
איך האב זיך
פייגזילבער און די מילערס.
לאנדאן,
פארשריבן אין דער ״קבוצת העבודה״ ,צוזאמען מיט בנימין
איינשטיין.
צום באדויערן האט מען עס צוגעטראגן מיין פאטער
ע״ה — און אזוי ווי ער איז געווען א גרויסער כעסן ,האט
ער געוואלט מיך ממיתן .קודם כל האט ער מיך פארטריבן
פון דער היים און כ׳האב געמוזט זיך ארומוואלגערן א
פאר וואכן ביי חברים .איך האב באשלאסן איבערצורייסן
דאם לערנען און זוכן א תכלית .מיין עלטסטע שוועסטער
דבורהלע מיט איר מאן איטשע רייס האבן קוים געפועלט
ביים טאטן ,אז מען זאל מיך צוריק אריינלאזן אין שטוב.
אזוי ווי איך בין שוין געוועך מיליטער־פליכטיק און
נישט געוואלט נאכגעבן מיין פאטערס פארלאנג צו מאכן
זיך א חסרון ,האט מען מיך גענומען אין דער פוילישער
ארמיי און פארשיקט קיין אסטראוו ,אין דעם קאוואלעריע־
פאלק ,ווו כ׳האב געליטן א דין.
ענדלעך איז מיר געלונגען צו באפרייען זיך — כיהאב
באקומען אן ״אדראטשעניע״ אויף א יאר .אין משך פון
דעם יאר האב איך זיך געלאזט איבערצייגן פון די אפ־
בינדער ,פיינזילבער ,בערגמאן'—
געשפאלטענע חלוצים:
און מיר זענען אלע אריינגעטרעטן אין לינקע ״פועלי־
ציון״ ,ווו מען האט טיילמאל געהאט אויסצושטיין רעפרע־
סיעס פון דער פאליציי .פארן 1־טן מאי האט מען מיך

מענדל לעווינבוים,

פאריז

ארעסטירט און איבערגעשיקט אין דער זאמאשטשער תפיסה,
ווייל איך האב געהערט צום קראסניסטאווער פאוויאט,
אלם געבוירענער אין טורבין .דארטן בין איך אפגעזעסן
דריי חדשים — ביז צום סוף פון דער ״אדראטשעניע׳/
און מען האט מיך איבערגעשיקט קיץ כעלם אויף איקאמיסיע.
איך בין ווידער גענומען געווארן אין מיליטער .דאן האט
מען מ י ו געשיקט קיין הרוביעשאוו ,צו די ״סטשעלצי קאנ־
נע״.
דארט האב א י ו ״אפגעקלאפט״ מיין מיליטער־דינסט,
און ווען איך האב זיך אויסגעדינט ,האב איך געזוכט א
וועג צו אנטלויפן פון פוילן .ס׳איז מיד געווארן ענג אין
אלע הינזיכטן! עקאנאמיש ,מאראליש און נאציאנאל.
מיט שווערער מי האב א י ו קוים באקומען א ״קופיעצקי״-
פאס ,אלס טוריסט קיין פראנקרייך ,מיט א וויזע בלויז
אויף  45טעג .אבער געפארן בין איך קיין בעלגיע ,ווו
איך האב זיך קאנטראקטירט צו ארבעטן אין די קוילן־
גרובן .איך האב דאס ארט געמוזט פארלאזן ,צוליב דער
שלעכטער כאראקטעריסטיק וואס איז אויף מיר אנגעקומען
פון פוילן .איך האב גלייך באקומען א ״װײסן״ י אויסווייז
און אוועקגעפארן קיין פאריז ,ווו איך געפין זיר שוין
העכער  40יאר.
איך האב באזאמען מיט אנדערע טויזנטער אימיגראנטן
אנטייל גענומען אין דעם סאציאלן געראנגל און געגלויבט
אין דעם פאלשן משיח ביז דעם יאר  ,1955ווען איך בין
געשיקט געווארן אויף דער געטא־פייערונג פון דעם פאר־
באנד פון די יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך" .דא
האב איך געהאט די ריכטיקע לעקציע אין וואט פאר א
ארט א י ו בין פארקראכן...
קומענדיק צוריק קיין פאריז ,האב איך באשלאסן
צוריקגיין צום שורש פון וואנען איך שטאם...

געזעגעכונגש־מפיבה אין ״התחייה״ אין לובלין ,דעם
לכבוד רעם עולה זיין פון שושנה שווארצמאן

,23.2.35

ה א ז כ ר ה ה ש נ ת י י מ לקדושי ע י ר נ ו
התקיים ביוה ד׳  7.30-3 24.11.71בערב,
כאולמי ״בני ברית״ בתל־אביב ,רחוב קפלן.
למחרת —

פיור

בירושלים.
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זכרונות פון מ»ן ה״מש7וא7ו
מיט מיינע זכרונות וויל איך אויפלעבן אייניקע
געשעענישן און פאקטן פונעם אמאל ברויזנדיקן ,יידישן
לובלין ,דעם פארצווייגטיץ היםטארישן ישוב ,וועלכער
האט אין משך פון דורות ארויםגעגעבן בארימטע רבנים
און געלערנטע וואם האבן געשאפן וויכטיקע גייסטיקע
ווערטן פארן יידישן פאלק; די שטאט פון ועד ארבע
ארצות וועלכע האט באנייט די יידישע געזעצגעבונג;
די שטאט טיט מאנומענטאלע שולן ,בתי־מדרשים און
וועלט־בארימטע ישיבת חכמי לובלין ,שוין אפגערעדט
פון ברייט־פארצווייגטע רעליגיעזע ,קולטורעלע און
געזעלשאפטלעכע אינםטיטוציעס — יתומים־הײזער,
יידישן שפיטאל ,חדרים און וועלטלעכע יידישע און הע־
ברעישע שולן און גימנאזיעם״ א לאקאלע טאג־צייטונג,
ספארט־קלובן ,פאליטישע פארטייען און יוגנט־ארגא־
ניזאציעם ,וועלכע האבן געטראגן ליכט און וויסן,
איינגעפלאנצט דעם גלויבן אין ,א שענערער און בעםע־
רער וועלט און אויך פיל בייגעטראגן צום אויפבוי פון
מדינת ישראל.
לובלין — ,מיט אירע צענדליקער גאסן און געםלעך;
פאבריקן און ווארשטאטן; סוחרים און ארבעטער — די
צענדליקער טויזנטער אונדזערע נאענטסטע און אומ־
פארגעסענע לויטערע נשמות ,וואם האבן געלעבט און
געווירקט אין גײםט פון דער תורה ,עבודה ,צדקה און
מעשים טובים.
אן א פארוואם האבן די דייטשע בארבארן אלץ
חרוב געמאכט ,פארפייניקט און פארגאזט די יידישע
לובלין ,אונדזערע קדושים און טהורים וראם זענען
אוועק מיטן רויך פון די קרעמאטאריעם.
די דורות־לאנגע געשיכטע פון יידישן לובלין איז
תמיד געווען דורכגעזאפט מיט בלוט ,פיין און ליידן.
אין אלע צייטן האט מען געמוזט זיין וואכזאם ,כדי
אפצושלאגן די אטאקעם פון די שונאים ,זיך פארטיידיקן
קעגן בלוט־בלבולים ,קעגן עקאנאמישן בויקאט ,פאגרא־
מען און אנדערע אנשיקענישן .די קעניגן ,פירשטן און
אנדערע חערשער האבן געזויגן דאם בלוט דורך פאר־
שידענע שטייערן און ספעציעלע געזעצן ,וועלכע האבן
פארארעמט און אויםגעמאטערט די יידישע באפעלקע־
רונג.
נאך פוילנם באפרייונג פון דער לאנגיאריקער,
רוטישער קנעכטשאפט ,האט זיך געשאפן דער איינדרוק
אז עם קומט א ניי־ע תקופה אויך פאר יידן .א שטראל
פון האפענונג האט אלעמען דערמוטיקט .די טאלעראנטע
באציונג מצד דער מאכט צו אלע בירגער ,אן אונטער־
שייד פון גלויבן און שפראך ,האט דערמעגלעכט די מיט־
ארבעט אויף אלע געביטן פון שטאטישן לעבן .די יידישע
פארשטייער אין די געוויילטע אמטן האבן איינגעשטעלט
א פרוכטבארע צוזאמענארבעט מיט די פוילישע ,דעמא־
קראטישע און ארבעטער־פארטייען לטובת די ברייטע
פאלקם-מאםן — באזונדערם אין די יארן פון דער ארבע־
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טער־מערהייט אין שטאטראט ,ווען די רויטע פאן האט
געפלאטערט אויף דער מאגיסטראט־געביידע און אנגע־
זאגט דעם נצחון איבער דער לאנגיאריקער הערשאפט
פון דער רעאקציאנערער ,אנטיםעמיטישער קליקע:
זייער וואגיק איז געווען דער יידישער אנטייל אין
דער אלגעמיינער אנטוויקלונג פון דער שטאט — אין
האנדל ,קלײן־אינדוםטריע ,באנק־װעזן און פאבריקאציע,
ווי די באוװםטע ביר־און בראנפן־ברויערײען פון שטערנ־
פינקל ,זילבער און אייכנבוים; די גארבעריי־פאבריקן
פון בריקמאן און זילבערשטיין ,אין וועלכע עם האבן
אויך געארבעט צענדליקער קריםטלעכע ארבעטער; אין
דער צװישן־שטאטישער קאמוניקאציע; עם איז אויפ־
געבויט געווארן די פרעכטיקע ״ישיבת חכמי לובלין״ אין
וועלכער עם האבן געלערנט הונדערטער תלמידים פון
אלע עקן וועלט און צו וועלכע עם זענען יאר־יערלעך
געקומען טויזנטער אױםלענדישע באזוכער און עלטערן.
דאם אלץ האט פיל בייגעשטייערט צום וווילשטאנד פון
דער שטאט.
שווארצע וואלקנם האבן ווידער פארצויגן דעם
האריזאנט און אנגעזאגט א שטורעם .דער געראנגל צווי-
שן דער ענדעציע און םאנאציע װעגן דער געשטאלטיקונג
פון פוילן איז געווען אין פולן ברען ..די רעאקציע האט
ווידער אויפגעהויבן דעם קאפ און אפן דעמאנםטרירט
איר שנאה צו דעמאקראטיע און צו יידן .אן אנטיסעמי־
טישע כוואליע האט אנגעהויבן פארפלייצן די שטאט .די
אנטיםעמיטישע צײטונגען ״גלאם לובעלםקי״ און ״זשע־
מיא לובעלםקא״ זענען טאג־טעגלעך ארוים מיט העץ־
ארטיקלען ,פארשפרײט שקרים קעגן יידן ,געשיט פעך
און שוועבל ,װאם האט טאקע געגעבן רעזולטאטן.
כוליכאנעם און מעםער־שטעכער האבן אנגעהויבן
״ארבעטן״ אין אלע צענטראלע פונקטן פון שטאט .די
םטודענטן פון לובלינער קאטוילישן אונױוערםיטעט —
די צוקונפטיקע גלחים און מאראל־פרעדיקער װעגן
מענטשן־ליבע — האבן זיך גענומען די הײליקע מיםיע
פון זײער לערער און װעגװײזער פאר די פאגראמשטשי־
קעם .זײ האבן אװעקגעשטעלט פיקעטן נעבן ײדישע
געשעפטן ,נישט ארײנגעלאזט קײן קריםטלעכע קונים;
אײגנטימער פון קריםטלעכע צוקערניעם ,װאם האבן
עקזיםטירט א דאנק דער ײדישער קליענטור ,האבן
ארױםגעהאנגען אויפשריפטן ,אז יידן זענען נישט גע־
ווונטשן .אין די באנען און עפנטלעכע אונטערנעמונ־
גען ,אויןש פוטבאל-מעטשן — איז מען געװען באדראט
מיטן לעבן .רעקרוטן האבן ראבירט ײדישע געשעפטן;
מען האט ארײנגעשטעלט א צלם אויפן שטח פון
יידישן ב י ת הקברות .איבערטרעטן די שוועל פון זאק־
םישן גארטן איז פאר יידן געווען געפערלעך צוליב
דעם אומגעשטערטן כוליגאניזם און אנפאלן .די מונ־
דירטע שומרים האבן נישט געזען און נישט געהערט<

א פאר װערטער וועגן דער נומומףמו פון
אברהם לאסקאווסקי־שטאקהאמער/
לאנדסמאנשאפעו
אמזש׳

פאראן שקעפטיקער מאש באהויפטן ,אז די עקזישטענץ פון
לאנדשמאנשאפטן איז איבעריק און צוועקלאז .איינער פון די הויפט־
ארגומענטן איז ,אז די גאנצע כיז איצטיקע טעטיקייט האט זיר
רעדוצירט צום בלויזן איינארדענען איין מאל אין יאר אן אזכרה,
צו וועלכער ש׳קומט א געוויפע צאל מענטשן פונעם עלטערן דור,
וואם איז מיט פארשידענע פעדעם און שענטימענטן פארבוכדן
מיט יער אלטער היים; דאקעגן דער יינגערער דור האט נישט
קיין שום פאראינטערעפירונג פאר די פראבלעמען ,ממילא וועלן
נישט זיין קיין נאכפאלגער צו קאנטינואירן די דאזיקע טעטיקייט.
דעם עלטערן דור האלט — לויט זייעד מיינונג־ — די אינערלעכע
פארבינדונג מיט אונדזער פארגאנגענהייט .דעריבער איז פאר־
שטענדלעד ,אז ווען דער עלטערער דור וועט אוועקגיין ,וועט
די טעטיקייט פון די לאנדפמאנשאפטן ווערן איבעריק און פון זיר
אליין פארשווונדן.
נאד טענהן זיי ,אז אויב די לאנדפמאנשאפטן אין די גלות־
לענדער האבן נאד א געוויפע עקזיפטענץ-בארעכטיקונג ,זענען
זיי אבער אין מדינת ישראל נישט נייטיק ,און אין א געוויפער
מאם ,אפילו שעדלעד ,ווייל דא דארף זיר פארמירן אן איינהייטלעד
פאלי ,מיט נייע פארמען פון טראדיציע און קולטור .מיטן שטייגער
און מינהגים פון די גלות לענדער דארף מען איבעררייפן.
פארשטייט זיד ,אז דער דאזיקער ״ארגומענט״ איז אן עכא פון
דער באנקראטירטער כנעניזפ־טעאריע ,וועלכע האלט ,אז די צומי
טויזנט יאריקע געשיכטע פוכעם יידנטום אין די תפוצות ,וואש
האבן געשאפן גרויפע ,אייביקע ווערטן — דארפן אוישגעמעקט
ווערן פון דער יידישער געשיכטע.
נישט דא איז דאפ ארט כרײטער זיר אפצושטעלן און אויפצוווייזן
די גרונטלאזיקייט און ,אפילו ,שעדלעכקייט פון דער טעאריע,
ווייל די דערפארונג און דאפ לעכן האכן באװיזן ווי נייטיק
און נוצלעך פ׳איז די עקזישטענץ און טעטיקייט פון די לאנדש־
מאנשאפטן ,איכערהויפט אין ישראל.
אונדזער מדינה נעמט אויף מאפן עולים פון פארשידענע
לענדער און ,לויט אירע מעגלעכקייטן ,באמיט זי זיד צו שאפן
אנטשפרעכיקע מאטעריעלע כאדינגוננען זיי איינצוארדענען .פ׳האט
זיד אבער ארויפגעוויזן ,אז די אומצופרידנקייט ,און אין א פד
פאלן אויד ירידה־דערשיינונגען ,זעגען א פועל-יוצא נישט נאר פון
די הילפס־רופן פון די צעשלאגענע יידן) .ווען איך שרייב
די דאזיקע שורות ,פיל איך נאך די קלעפ פון די גו־
מענע שטעקנם ,וואט מיר האבן אריינגעכאפט פון די
כוליגאנעם(.
דער פ ר ע כ ט י ק ע ר שטאטישער גארטן מיט די
מאלערישע אלעען ,וואסער־פאנטאנען ,בלומען ,מיטן
בערגל ארום דער ״תליה״ ווו מען ה א ט אמאל געהאנ־
גען פוילישע פאטריאטן — פרייהייטט־קעמפער ,איז
געווען א צוציונגט־ארט פאר דער שטאטישער באפעל־
קערונג ,ב פ ר ט פאר דער יוגגט .דארט פלעגן פארקומען
צוזאמענטרעפן ,ווו• מען ה א ט דיטקוטירט וועגן כל־
ערליי וועלט־פראבלעמען ,געטרוימט וועגן רעוואלו־
ציע און פעלקער-פארברידערוע.
צערונען דער שיינער חלום אין אנבליק פון דער
גרויער ווירקלעכקייט — געבליבן אין ביטערע אנטוי־
שונג...

רמת-גן

מאטעריעלע שוועריקייטן ,נאר דער עיקר — פון פארפרעמדקייט
און נישט געפונען א ווארעמע ,היימישע פכיבה .אין דעם פאל
קענען און באדארפן די לאנדסמאנשאפטן זייער א פך אויפטאן.
די הויפט־אויפגאבע דארף זיין צו שאפן פארן נייעם עולה
די געהעריקע משפחהדיקע ,הארציקע אטמאפפער ,צו טרעפן זיר
מיט נאענטע און היימישע ,מיט וועלפע ער וועט געפינען א
בשותפותדיקע שפראד און פארשטענדעניש .ווייל די דאזיקע
ערשטע שריט דעצידירן אפטמאל וועגן דער ריכטיקער אבפארבירונג
פון די פריש־געקומענע..
פ׳איז נישט פארשטענדלעד ,הלמאי דאש קליטה־מיניפטעריום
האט ביז איצט נאד נישט פארשטאנען דאש פראפלעם און נישט
נעשטעלט זיד אין קאנטאקט מיט די לאנדפמאנשאפטן.
אויד דער ארנומענט ,אז דער יונגער דור ווייזט נישט ארויש
קיץ אינטערעש צו אונדזער הורכן און צו די פארשניטענע יידישע
קהילות אין אייראפע ,איז דורכאוים א פאלשער .די ווירקלעכקייט
האט באוויזן ,נראד אין דער לעצטער צייט )איד רייד דא איבערהויפט
וועגן אונדזער לאנדפמאנשאפט( ,אז עש פליפן אדיין צו אונדזער
קאמיטעט ווענדונגען פון פאלקש־ און מיטל־שולן וועגן מאטעריאלן
און היפטארישע דאקומענטן בנוגע דעם לובליכער יידנטום ,צו
וועלכע די שול־יוגנט ווייזט ארוים אינטערעפ.
אויר אייניקע דיפלאפ־ארבעטן פון אכפאלווענטן פונעפ העב־
רעישן אוניווערשיטעט — וועלכע ווערן טיילווייז פינאנפירט דורך
אונדזער קאמיטעט — זענען געווידמעט דער געשיכטע פונעם
לוכלינער יידנטום ,צי פון אנדערע קהילות.
דער עצם פאקט ,װאפ אוי]־ די יערלעכע אזכרות טרעטן
אויף שילער און שילערינם פון די שולן ,באווייזט ווי ווייט אונדזער
מגנט איז נישט גלייפגילטיק צו די דאזיקע פראבלעמען.
די אויפגאבע פון אונדזער קאמיטעט דארף דעריבער זיין
ענגער צו מאכן דעם קאנטאקט מיט דער שול־יוגנט ,כדי צו
קולטיווירן פיעטעט און יראת הכבוד פאר די ווערטפולע גײפטרײכע
טראדיציעפ און נישט דערלאזן ,אז די דאזיקע פאזיטיווע דערשיינונג
זאל פארשווונדן .פארקערט ,מ׳דארף זיד כאמיען זי צו פארטיפערן
און פארכרייטערן.
א כאזונדערע אויפגאבע שטייט פאר דער לאנדפמאנשאפט צו
פאראייביקן דעם אנדענק פון אונדזערע קדושים.
די פאראייביקונג דארף רעאליזירט ווערן אין פארשידענע
פארמען :קודפ־כל דארף מען אויפשטעלן א דעכקמאל־מאנומענט
פאר די קומענדיקע דורות ,װאפ זאל דערצײלן און דערמאנען
די מארטיראלאגיע פון אונדזער פאלק .פ׳איז אויר נייטיק ארויפצו־
געכן פארשידענע מאנאגראפיעם און אויפגאכן ,ווו פ׳זאלן קומען
צום אויפדרוק די אייביקע ווערטן פון אונדזער קולטור ,ליטעראטור
און טראדיציע.
אויב די פינאנפיעלע מעגלעכקייטן דערלויבן ,דארף מען
אויפשטעלן א ״בית לובלין״ ,אין א קלענערן אדער גרעפערן
פארנעם ,אפהענגיק פון די מיטלען װאפ װעלן שטיין צו אונדזער
דיפפאזיציע .אין אזא הויז ,זאלו זיר קענען צונויפטרעפן דער
עלטערער און יינגערער דור ,עולים חדשים און ותיקים ,ווו
פיזאלן ווערן קאנצענטרירט אלע מאטעריאלן און דאקומענטן,
וועלכע זענען פארבונדן מיט דער געשיכטע פונעם לובלינער
יידנטום.
דאם איז נאר א טייל פון די פילזייטיקע אויפגאכן ,וועלכע
אונדזער לאנדפמאנשאפט דארף רעאליזירן און וואש כארעכטיקן
פולשטענדיק די עקזיפטענץ און פרוכטבארע טעטיקייט פון דער
לאנדשמאנשאפט.
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א>ז נ»ג\»ק אן ״א>רגון >וצא> לובלין״?
יארן-לאנג עקזיפטירט אין ישראל רעד ,,ארגון יוצאי לובלין״,
וועלבער גרופירט אדום זיר די פארבליבענע ,אמאליקע לובלינער
חלוצים און די רעשטלעד אפגעיראטעוועטע פון דעם נאצישן גיהנום.
אבער אלע באזאמען געדענקען און דערמאנען מיט בענקשאפט
און טרויער די אלטע חיים ,היטן א 2דעם זכר פון רעם אמאליקן
יידישן לובלין.
אמת איז ,אז לובלין איז אין א געוויפער מאם געווען ענלער
מיט די יידן און זייער ארט לעבן ,מיט די גאפן און געפלעד ,טיט
די געזעלשאפטלעכע ,קולטורעלע און פאציאלע אינפטיטוציעפ —
צו אנדערע יידישע שטעט אין דעם פארמלחמהדיקן פוילן ,וואט
זענען אומגעכראכט געווארן דורו די נאצישע פארכרעכער און
זייעירע מיטהעלפער .דאו איז אונדזער לובלין געווען אנדערש און
מיט א פד פפעציפישע שטריבן זיד אויפגעטיילט פון אנדערע,
ענלעכע מקומות .פאר אונדז לוכלינער איז אלץ געווען טיפיש
לוכלינעריש.
פ׳איז אויר כדאי אונטערצושטרייכן דאפ ה יי מ י ש ק יי ט פון
אונדזעיר שטאט לובלין .דער ייד פון ביאליפטאק און לאדזש איז
נישט געמעו ענלעד צו דעפ לובלינער ײד מיט זיין ארט ריידן
און אין לובלינער בתי־מדרשים האט מען געדאוונט נופח כהנפ
בית־מדרש און די לייפער־שול.
לובלין איז געווען שטאלץ מיט די צוויי יידישע גימנאזיעפ
)הומאניפטישע און גלאפבערג( ,מיט דעמ ײדישן שפיטאל וואט
איז אויר געווען א שטיקל אוניווערפיטעט פאר מעדיצין־לעקציעפ
און פראקטיל ,פאר יונגע דאקטוירים; מיט דער יידישער ״אב־
ראנע״ אויר גראדזקע — א בבבודיק ארט פאר יתומים און
זקנים; מיט דער ישיבה ״חכמי לובלין״; מיט די מהר״ם און
מהרש״ל שולן; מיט דעם אלטו הייליקן ארט אויר דעם וועג צו
קאלינאווטשיזנע און פיל אנדערע אינפטיטוציעם ,וואם האבן בא־
שיינט דאפ ײדישע לובלין ,די שטאט פון ועד ארבע ארצות...
ווו זענט איר ,די יידישע סוחרים )נעמורעם ,ציטרינס און
פעלערס( פון דער לעדער־בראנזשע — פון דעד קאוואלפקע? ווו
זענט איר די פירקינס ,געליבטערפ ,אנלענדערם ,בערל קאבאקפ
— פון דער מאנופאקטור־בראנזשע אויר דער לובארטאוופקע ?
נישטא מער די פײנזילבערפ פון דער גאלאנטעריע ,די װאלמאנפ
פון אייזן און די קאפל װורמאנפ פון דער קאלאניאל־בראנזשע,
װאפ זענען מיט זײער קאמערציעלן ברען נישט אפגעשטאנען פוו

לבני לובלין ה א ר ץ :
יחידים

וארגונים שלנו

בחו״ל

תורמים

בעין

יפה

דולרים ופרנקים ליוצאי לובלין בישראל .אלא לפעמים הם
גם שואלים :מה תו ומתם של הלובלינאים במדינת ישראל
לארגונם ?
אנא ,חבר! אל תהסס ואל תדחה לערב האזכרה את
תשלום מס־חבר ) 12ל״י( ותשלום עבור ״קול לובלין״ מס׳ 5
) 5ל״י(.

ע ו ד ה י ו ם שלח

די סוחרים אויר דער פראנצישקאנער ,גענשע און די נאלעווקעס
אין ווארשע.
*

פאראן אין ישראל א קליין הייפל לובלינער יידן ,װאפ דענ־
קען אז דא ,אין דער יידישער מדינה ,ווו מען שמועיסט פון קיבוץ־
און מיזוג גלויות ,פון צוזאמעינשמעלצן אלע עדות פון מזרח און
מערב ,איז אפשר איבעריק א לאנדסמאנשאפט .איד בין אבער
ביי דעיר מיינונג ,אז אזא שטאנדפונקט איז פאלש ,אומבאגרינדעט
און אפילו שעדלעך .פארשטענדלעך ,אז מען מען געהערט צו א
געוויפער געזעלשאפטלעיבער אינסטיטוציע ,ווי דער ״אירגון יוצא
לובלין״ ,נעמט מען אויר זיר א התחייבות פון וועלבער מען וויל
און עפ לוינט זיר ארויפצודרייען; נישט יעדער לובלינער אין
ישראל וויל און עס פאפט אים ,נאבן ארויפארבעטן זיר ,צו דער־
מאנען יענע צייטן אין לובלין ,ווען מ׳האט אויר שכת געשאכטן
א הערינג ...זיי טעינהען :לאמיר פארגעפן דעם גלות — דערביי
פארגעפן זיי ,אז א פאלק אן א פארגאנגענהייט ,אן א המשך —
איז נישט קיין פאלק י בפרט אז אונדזער גלות־עבר איז פול מיט
קולטור ,שפראד ,טראדיציע ,רייד אין גוטע מידות און מינהגים,
טיט א ריין פאמיליע־לעבן ,טיט א מתן בסתר ,מיט אפפערווילי־
קייט — איינער פאר אלע און אלע׳ פאר איינעם י
דווקא מיר יידן )נישט ווי אנדערע פעלקער( עקזיפטירן א
דאנק דעם ,װאפ מיר היטן אפ אונדזער טראדיציע און דערפאי
זענען מיד ביז היינט פארבליבן א פאלק .דארפן מיד דעריבער זיר
שעמען מיט אונדזער נעבטן בלויז דערפאר ווייל ער איז געווען
גלות ,פאר וועלכן מיר זענען היפטאריש נישט שולדיק?
פארוואם שעמען זיף נישט די ״קולטורעלע״ דײטשן מיט זײער
אפשטאם פון די האלב־ווילדע גערמאנען ,אין דער צייט ודעו מיר
יידן האבן שוין געהאט דעם רמב״ם; פארװאפ שעמען זיר נישט
די פראנצויזן ,אז זייערע עלטער־זײדעפ האבן האלב־נאקעטע
געקעמפט ווי די חיות ,כעת מיר יידן האבן שוין געהאט געשאפן
הערלעבע קולטורעלע װערטןף אין דעד זעילבער צייט האבן
״געקרױנטע קעפ״ אפילו נישט געקענט זיר אונטערחתמעינען.
*

אויר אונדזער דור׳ אויר דעם לעצטן דור ,מאם געדענקט און
האט איבערגעלעבט די שואה — דעפ גרויפן ײדישן אומגליק —
ליגט די פליכט ,דער מאראלישער און היפטארישער חוב תמיד
צו געדענקען ,פארשן און דערמאנען אנדערע אין אלץ מאם פ׳האט
פארמאגט און כאלויכטן אונדזעיר שטאט לובלין!
מיד ,איבערגעבליבענע ביים לעבן לובלינער ,דארפן ארײנ־
פלעכטן די פרעבטיקע ״בלום לובלין״ אין דעם גרויפן פילפארביקן
קראנץ פון אנדערע שטעיט און שטעטלעך פון דעם אמאליקן פוילן,
וואם וועט שוין קיין מאל נישט אפכליען ,אויפשטיין — ווייל
לובלין האכן די נאצים דערטרונקען אין א ים פון טרערן און בלוט.
מיר דארפן דערפילן אונדזער שליחות און זאגן ״קדיש״ אזוי
לאנג ווי מיד לעגן .ווי א יתום נאד אונדזער שטאט לובלין —
טיט ליבשאפט ,בענקשאפט ,מיט אן אייביק צעבראבן הארץ —
וואם זאל זיין אזוי אמתדיק ווי א קדיש נאד פארלוירענע טאטע־
מאמע!

על חשבוננו — בנק הדואר

6־27638־ 4את המגיע .לא נסרב לקבל גם תוספת לסכום
הנ״ל — עבור עזרה הדדית ,פעולות תרבות ואירגון.
תודה מראש!
ה וו ע ד
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י ו ס ף א כ ט מ א ן  ,תל־אביב

לובלינער אין ישראל און טוריסטן ,וואס ווילן זיך
פארבינדן מיטן קאמיטעט — ווערן געבעטן צו
טעלעפאנירן צו די פאלגנדיקע חברים:
מ .הארן — 442524
מ .וואסאנג — 225471
אינזש׳ לאסקאווסקי — 742410

לאה קורים — 244410
י .רייכנשטיין — 740110
ד .שטאקפיש — 745083

>עקב גלאטשט״ו  -צו ז״ו  75סטו געבױרנטאג
אונדזער חשובן בן־עיר ,דעם ט א ל א נ ט פ ו ל ן ײדישן דיכטעי־ /ע ס י י א י ס ט  ,פובליציסט,
ק ר י ט י ק ע ר א ו ן פראזאיקער ,דעם טייערן ייד מ י ט דער געבענטשטער פעדער —

» ע ק ב

ג ל א ט ש ט י י ן

די ה א ר צ י ק ס ט ע ברכות צו זיין 75סטן געבוירן־טאג
אין נאמען פון אלע לובלינער יידן אין מדינת ישראל.
זייט

ווייטער ממשיך ,ווי ביז איצט,

מ י ט ווייטערדיקע

אויפטוען

פאר דער

יידישער ל י ט ע ר א ט ו ר און ק ו ל ט ו ר — ביז  120י א ר !

ק א מ י ט ע ט פון אירגון יוצאי לובלין אין ישראל

יעקב גלאטשטיין

א לי ד

פ ו ן ל וו ב ל P

ס׳איז גארניט געגאנגען פארלוירן.
ם׳איז עפעם ארויסגעקומען דערפון.
ם׳האבן שפאציר־טריט ארײנגעזונגען
אין צעלייכטיקטע מויערן.

אין אלץ וואט מיינע אויגן האבן געזען,
בין איך געווען,
אין אלץ מיט מיין ליד —
א באטייליקטער ייד.

נאקעטע צווייגן גאלדיקן מיט זון.
א ווינטער־טאג אין ניו־יארק
קאן קרעפטיקן מיט וואלדוויין די לונגען.
די פיס זינגען ליד נאך ליד.
איך בין א באטייליקטער ייד,
טיטן יידישן גאט
אין א פרייער שטאט.

רואם מער כ׳לעב אוועק
פון יענע י א ה ,
נענטער קומען זיי
מיין הונגער אפצופרישן.
מיינע פארשעמטע נאזלעכער
זעגען דורכגענומען געווארן,
מיט געבראטענע קאטשקעם
אויף געדעקטע טישן.

א באטייליקטער ייד בין איך געגאנגען,
אויף ניו־יארקער גאסן,
טיט מיינע יידישע געזאנגעז,
אן איינגעלויבטער זינגער
טיט צעריסענע שיך,
בארװיםע פינגער.
א פרייער זינגער ,אליין אן אן עול.
דער פייכטער לעק פון שטיין
האט געקיצלט מיין קול.

א הונגעריקער ייד ,מיט
מיט יידישן פארשטאנד,
האט אויף! איינגענומענע
ניו־יארקער גאסן געשפאנט.

געדענקטע

פסוקים,

)פונעם ב ו ו ״א ייד פון לוב-
לין״,

ציקא־פארלאג,

ניו־

יארק 128 ,1966 ,ד(.
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יוסף שלמה גלאטשטיץ
אין אונדזער דירה אין לובלין איז געהאנגען א פאטאגראפיע
פון א הויכן און שיינעם יונגן בחור ,וואס איז געשטאנען לעבן
א רייטוועגעלע .זיין שפיץ־קאפ האט באצירט א וועליסאפעד־
היטל ,וואס האט אים אין מייגע אויגן געגעבן דעם אויסזען פון
א יונגן לארד .פון דער פאטאגראפיע האט ,אין דער לובלינער
שטוב ,אראפגערעדט געוואלטיקע עשירות און ״ראסקאש״ ,כאטש
קיין אנדערע סימנים פון גרויס רייכטום אחוץ דעם בחור ,דעם
וועליסאפעד און דעם װעליסאפעדן־היטל — זענען אויפן בילד נישט
געווען.
כ׳האב געוווסט אז דאס בילד איז די פאטאגראפיע פון מיין
אמעריקאנער קוזין — יוסף שלמה ,וואס איז ייגגער געווען פון
מיר מיט א צען וואכן .כ׳בין געווען זיכער ,אז ער לעבט אין
גרויס לוקסוס ,אבער כ׳האב אים נישט מקנא געווען פאר זיין
רייכטום ,נאר פאר זיין לעבן אין דער פרייער אמעריקע .די פריי־
הייט האט ממש אראפגעשיינט פון זיין יוגנטלעכן קיילעכדיקן פנים,
פון זיין מונטערן שטעל ,ווי ער איז געשטאנען לעבן זיין רייט־
וועגעלע.
דעם אמעריקאנער פעטער מיינעם האב איך געדענקט פון
זיין ערשטן אומגעלונגענעם פרווו צו פארן קיין אמעריקע .כ׳קאן
זיך שוין מער נישט דערמאנען פארוואס מ׳האט אים נישט ארייג־
געלאזט ,אבער כ׳געדענק גוט ווי מ׳האט אים אויפגערופן אין
דער מהר״ם־שול און געגעבן א שיינע עליה ,א פעטערע ווי ס׳איז
אים געוויינלעך געקומען ,לויט זיין שטאנד אין דער געזעלשאפט.
די שול־יידן האבן גערעדט וועגן אים מיט דרך־ארץ ,ווי פון אן
אמעריקאנער .געטראגן האט ער שוין דעמאלט א הארטן קאפעליוש.
דעם שטייפן הוט האט ער שוין געמוזט איינהאנדלען אונטערוועגנס,
אבער פאר די שול־יידן איז דאם געווען א צייכן ,אז ער איז שוין
כמעט דארטן געווען.
דער פעטער מיינער — פיניע — איז תמיד געווען גוטמוטיק
און פריילעד .ער האט זיר כסדר געוויצלט און געווארפן ווערטלעך,
כאטש ער איז געווען דער ביטערסטער ארעמאן פון אלע זעקס
ברידער זיינע ,מיין טאטן אריינגערעכנט .זיין פאפיראםן־מאכערײ
האט אים קיין פרנסה ניט געגעבן און דער דוחק איז געווען גענוג
גרויס צו שטויסן דעם דאזיקן גוטמוטיקן ייד ,ער זאל ווידער
פרווון עמיגרירן; און די צווייטע יאזדע איז אים טאקע געלונגען.
קיין גרויסער בריוו־שרייבער איז דער פעטער פיניע נישט
געווען ,כאטש ער איז געווען גוט באהאוונט אין אלע שמרס און
עוזר בלאשטיינס ראמאנען .ער האט אפילו געלייענט א יידיש
בלאט אין לובלין ,אבער בריוו שרייבן האט ער זיר געפוילט .נאך
די ערשטע עטלעכע וויצלדיקע קארטלעד מיט די אויסגעציקלטע
ברוך השמס ,איז ער פארפאלן געווארן מיט זיין גאנצע משפחה,
וואס ער האט באוויזן אריבערצונעמען.
איר בין געווען זיכער ,אז דעם אמעריקאנער פעטער לעבט
זיו אין אמעריקע אקוראט ווי דאס בילד פון זיין בכור האט
גערעדט צו מיר — רחבותדיק .און אוודאי און אוודאי אן דאגות
פרנסה .דערפאר איז מיין דערשטוינונג געווען א ביטערע ווען
דער ״האיאס״־אגענט האט מיד געגעבן א שטעל אריץ אין מיין
פעטערס הויז .מיר איז גלייו געווארן פינצטער אין די אויגן .אזא
ארעמקייט האב איו נישט געהאט געזען אפילו אין לובלין .מיר
האבן שוין אפשר אלע פארגעסן דעם ״פעטן״ דלות פון דער איסט־
סייד אין יענע יארן ,מיט איבער א האלבן יארהונדערט צוריק.
װעי איד בין געקומען זוכן מייגע גליקן אין אמעריקע .דער
קאנטראסט מיט דעם וואס איד האב אראפגעלייענט פון מיין
אמעריקאנער קוזיגס בילד איז געווען — צום חלשן .מיין קוזינס
ענלעכקייט צו דער פאטאגראפיע איז אויר געווען א חלשותדיקער .די
ארעמקייט ,די דאגות ,דער חושד אין דער ענגער דירה זענען
געלעגן אויף אלעמענס פנימער און זיי פארפינצטערט...
מיין פעטער איז פון א גילדזן־שטאפער געװארן א ציגאר־
מאכער .כמעט דאס גאנצע הויזגעזינט האט געהאלפן דעם פעטער
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וויקלען די ציגארן — די מומע ,יוסף דזשאו ,דער עלטסטער;
דער צווייטער זון ,ח ש ע ק ; די יינגערע האבן אויך אונטערגעהאלפן
ביי דער גרויסער פאבריקאציע ,און דער פעטער האט אלעמען
אונטערגעיאגט מיט וויצלעך און גלייכווערטלעך.
אט אין אזא וויסטער ארעמקייט איז יוסף געוואקסן .ער האט
געארבעט פון די ערשטע טעג ווען ער איז געקומען קיין אמעריקע,
ס׳הייסט פון זיינע וואסערע זיבן־אכט יאר אן .דער ארויסהעלף
ביים טאטנס ציגאר־פאבריק איז געווען א צוגאנג נאך זיין אהײמ־
קומען פון זיין אייגענער שווערער ארבעט — ארומלויפן מיט
צייטונגען ,אדער שטיין אויף די פיס אין א קענדי סטאר צען־
צוועלף שעה .ווי אזוי ער האט זיך אויסגעגלייכט מיט דער
אמעריקאנער צוואנגשולע ווייס איך נישט ,אבער אים איז אפילו
נישט געלונגען צו ענדיקן די עלעמענטאר־שולע .דאס ביסל יידיש
האט ער געבראכט פון דער היים און ס׳איז אים געבליבן גענוג
אויף אנצוקניפן מיט מיר די ערשטע נאענטע פריינדשאפט.
קורץ ,נאך מיין קומען קיין אמעריקע איז יוספס מאמע אוועק
פון דער וועלט .זי איז אינגאנצן אלט געווען  39יאר .דער פעטער
פיניע האט לאנג נישט געווארט .ער האט זיך מיט רחמנותדיקע
אויגן פאר מיר פארענטפערט ,אז זיין הויזגעזינט מוז האבן א
ווייב און א מאמע .ער האט חתונה געהאט מיט אן אלמנה ,וואס
האט אים געבראכט נדן — עטלעכע אייגענע קיגדער ,אין שטוב
איז געווארן אזוי ״פרײלעך״ ,אז ס׳האט פארקלעמט ביים הארץ.
קלייב איך זיך דא נישט צו דערציילן יוספס ביאגראפיע אדער
מיין אייגענע ,וואס איז געווארן אין אים פארקנופט מיט זיינער
במשך די ערשטע יארן מייגע אין ניו־יארק .אבער נישט איין מאל
האב איך זיך צוריקגעווארפן צו יענע ערשטע יארן ,דער עיקר
ווען איך פלעג זיך לעצטנס באגעגענען מיט יוסף שלמהן )א נאמען
נאך אונדזער זיידן פון טאטנס צד( :״גוואלד ,ווי אזוי איז א ו נ ח
געלונגען זיר ארויסצורייסן אויף דער לעבעדיקער וועלט 1״ אבער
נאד מער האב איך זיך געווונדערט אויף דעם אופן ווי יוסף
האט זיך געלאסן און מעטאדיש איבערגעארבעט און אויסגע־
מייסטערט פון זיך א שלימותדיקן און אינטעליגענטן ייד ,מיט
א ברייטן געזעלשאפטלעכן אינטערעס.
דער תירוץ איז — זיינע אייגענע מעלות טובות .ער איז
געווען באשאנקען מיט גוטסקייט ,וואס האט צוגעצויגן מענטשן
צו אים .ער האט ליב געהאט צו טון — טון פאר יענעם .ער
האט משונהדיק ליב געהאט ארבעט ,נישט שאנעווענדיק זיך,
דאס אייגענע געזונט אפילו .ער האט זיר פשוט דערטרוגקען
אין ארבעט ,אפילו ווען ער האט זיך שוין צוריקגעצויגן פון זיין
אפיציעלער באשעפטיקונג ,האט ער זיך אליין נישט געלאזט קיין
פרייע מינוט.
ער איז תמיד געווען אן אייגגעשפאנטער און געטאן כלל־
ארבעט אויף זיין אייגענעם שטייגער .ער איז געווארן אנגעזען
אין יידיש־סאציאליסטישע קרייזן .אבער די ריכטונג דערפאר האט
אים געווען שפרה .דאס איז געווען דאס מזלדיקסטע ,וואס איז
יוספן באשערט געווען .שפרה — מיט איר אייגענער דיגאמיק,
אירע פולע טעג ארבעט לטובת הכלל — פאר יידישער קולטור,
פאר יידישער דערציונג ,פאר מדינת ישראל — האט געהאט די
גרעסטע השפעה אויף יוספן .שפרה גלאטשטיין איז אין אוגדזערע
קרייזן ביים היינטיקן טאג אפשר די פאפולערסטע געזעלשאפט־
לעכע טוערין .פאר איר איז דער מעת־לעת צו קליין .די שעהן
פון טאג זענען נישט אירע ,נאר זיי געהערן דער יידישער גע־
זעלשאפט .אבער ביי דער דאזיקער שווערער דיסציפלינירטער
אקטיוויטעט האט זי דערצויגן און געהאלפן אויסבילדן א זון מיט
א טאכטער — חיים גלאטשטיין ,א באקאנטער פסיכיאטער און
אן אוניווערסיטעט־פראפעסאר ,און א טאכטער נעמי ,מחברין פון
ענגלישע פעדאגאגישע טעקסט־ביכער פאר מיטל־שולעס.

אבער זי האט אויך געהאלפן דערציען ױספן און אים סטי־
מולירט צו גײן מיט איר אויפן זעלביקן ײדישן וועג .שפרהס
אומגעװײנלעכע ביאגראפיע װאלט פארנומען א היפש בוך .זי
איז נאך געװען א ױנג קינד װען זי האט אװעקגעװאנדערט מיט
איר טאטן קיין ארץ־ישראל .דער פאטער איז געװען א רב און א
גרויסער ארעמאן .די מאמע איז אוועקגעפארן קיין ארגענטינע
מיט די אנדערע קינדער .די משפחה איז געווען צעריסן און
צעבראכן.
די ערשטע וועלט מלחמה האט שפרהן מיט איר טאטן פאר־
טריבן קיין גריכנלאנד ,ווו ער איז פלוצים קראנק געווארן און
געשטארבן .די יונגע יתומה האט זיר דערשלאגן קיין ענגלאנד,
ווו זי האט א צייט שווער געארבעט ,שפעטער איז זי געקומען
קיין אמעריקע ווו זי האט ערשט דורכגעמאכט א פולן קורס
פון שאפ־ארבעט .ווי אזוי זי איז געווען די שפרה ,וואס העלפס
באוועגן די רעדער פון אונדזער אינטים־ײדישער געזעלשאפטלע־
כער טואונג אויף פארשיידענע געביטן ,איז אויר אייגע פון די
רעטענישן ,וואס מ׳קאן אפשר אגרופן זיד־דערציונג און דער
סוד און טריומף פון פערזענלעכקייט .פאר יוספן איז שפרה געווען
דער אמתער זיווג מן השמים.
די ערשטע דריי־פיר יאר פון מייגע מ׳שטייגסגעזאגט לעבן אין
אמעריקע ,אפגעריסן פון טאטע־מאמע דורר יארן פון דער ערשטער
וועלט־מלחמה ,איז יוסף געווען מיין פארזארגער און אנשפאר ,נאד
דעם ווי איך בין שליממזלדיק ארויסגעפאלן פון צענדליקער מלאכות,
וועלכע איך האב אויסגעפרוווט און וואס האבן מיך אויסגעפרוווט.
יוסף פלעגט מיר איבערלאזן א קווארטער אויפן טאג חיונה .אין

עושה

יענער צייט זענען  25סענט געווען א שטיקל מטבע .אליין איז ער
אוועק שווער ארבעטן ווי א מאטארמאן אויף א ״טראלי״ .אפטמאל
פלעג איר אפשפארן א ניקל ,אפפאסטן א גאנצן טאג און עסן
אוונטברויט אין דעם ניי־געגרינדעטן קאאפעראטיוון רעסטאראן
אויף סעקאנד עוועניו .דארט האט א פולער מאלצייט מיט א
פארשפייז ,זופ ,א פארציע פלייש ,פלוימען ,טיי מיט קיכלעך —
דער גאנצער הכל בכול געקאסט א קווארטער און דער ניקל
פון א פריערדיקן אפשפאר האט מיר געדינט ווי טרינקגעלט פארן
קעלנער.
דער קאסירער איז געווען א רויטער יונגערמאן — אהרן
סטאלינסקי ,דער פאטער און באגרינדער פון יידישן קאאפעראטיוון
געדאנק ,מחבר פון ביכער און בראשורן וועגן קאאפעראטיוון .ער
איז געווען מיינער א שול־חבר אין דער מאנהעטן ״פרעפ״־סקול,
ווו מ׳האט אויף גיך צוגעגרייט יידישע יונגעלייט פאר אן אריינטריט־
עקזאמען אין די קאלעדזשעס און אויסגעבאקן — דאקטוירים,
דענטיסטן ,אדוואקאטן און אפטייקערס .אז כ׳בין געזעסן אין דעם
דאזיקן ריינעם רעסטאראן און מ׳האט מיר נאך צוגעטראגן דאס
עסן ,און שפעטער ,ביים צאלן דעם אייגציקן קווארטער אין מיין
פארמעגן ,האב איד נאד געקאנט כאפן א שמועם מיט דעם טעארעטי־
קער פון קאאפעראטיווע יסודות )אגב ,ווו איז סטאלינסקי אהינגעקו־
מען ?( ,האב איך זיך געשפירט ווי א שטיקל מענטש אין די
פארגליווערטע יארן פון דער ערשטער וועלט־מלחמה ,ווען ס׳איז
פאר א פארלוירענעם און איינזאמען יונגן יידישן בחור געווען
זייער גרינג צו ווערן — א פארלוירענער.
דורך יענע שווערע יארן איז יוסף מיר געווען א ברודער
און א באשיצער .כ׳האב עס קיין מאל נישט פארגעסן און כ׳וואלט
דעם טעם פון יענע יארן באדארפט אמאל איבערגעבן באריכות.
)״דער װעקער״(

הנפלאות מלובלין

)על ספרו של י .בשביס(
יצחק בשביס משוייד לאפפולה של פו־
פרים הצופים למעמקי נפש האדם ,אם על
דרך הממשות ,אם על דרד המיסתורין ,ואין
לגבול גבול בין שני אלה .המיפתורין והממ-
שות מסתייעים אחד בשני ויש ביניהם רציפות
והריקות :שניהם באים לבנות את הסיפור
אכריפ־אברים ,וזה בדי לאחוז בקורא עד
הדף האחרון .המיפתורין והממשות חיים ב־
שלום ושניהם ניזונים אחד מבשרו ורוחו של
השני .אם גם לכל אחד מהמרביבים בחינותיו
העיוניות ,האסטטיות והמוסריות .גדולתו של
סיפורו היא כיד ששני המרכיבים האלה הם
מאוד דינמיים ודרכי התנועה שלהם זיגזגיות.
אין רגע מנוחה ביצירתו של י .בשביס.
הדמות המרכזית כספר איננו רק גיבור
העלילה ,אלא גם כל נשותיו וכל הנופים
המלווים את הדמויות .אם נחפש גכור־עלילה
נמצא אותו בדמותם של שני היצרים :זה
הטוב והרע ,אשר לשניהם יש פרטנסיות ל-
התערבות בחיי האדם .שניהם שחונו ב־
בשרון בנייה וסתירה .הם משלימים אחד את
השני ,אם גם תפקידיהם צוררים זה לזה.
נפשו של הקוסם והלהטוטן מלובלין —
מעמקים משלה ,הפורצים גדרות והם עמו־
פיט בעיות לרוב אשר בולן צמודות לאדם
החי ,ללהטוטן .הגורל קיפח את האדם אשר
עומד ױם־יום בסבנת נפשות על חבל ה-
להטוטים קיפוח חמור ביותר  :דבר אחד חסר

לו :י ל ד י ם  .מעמדו כהכרה בלהטוטן —
נ ק ל ה  .שלושת היסודות  :המקצוע ,העקרות,
הסטטוס החברתי כונים דמות שמן הדין כי
תגיע בהמשד חייה לתחיית־קיומו כעולם .אם
נוסיף את המרכיב החשוב :י צ ר י ם — נמ-
צא ככר כממלכת הסיפור על סבביו ובממלכת
הסופר הצופה למעמקי נפש האדם.
גם נפשו של הגכור ההו9ד להיות מאיש
קרקס לצדיק עושה נפלאות ,המסתגר ,בין קי־
רות אכן — מעמקים משלה .בי ע״ב דמות
טרגית לפנינו ,מפולגת ומסוכסכת עם עצמה :
חושק בנשים ושונא אותן ,כמו ששיכור שונא
יי״ש .אדם כעל מקצוע הניזון ממחיאות־בפיים
וחי מהן — סולד מפני השחקנים ,מפני הקהל
וגם מפני עצמו ומפני אהובתו המבקרת ודאי
את הצגותיו; תוהה הוא עם מזוג דת ועולם
הזה ,חיי משפחה וזנות ,אהבה נוצרית ושנאה
חילונית .בדבריו של בשביס :אדם מפולג.
התאווה הלקתה אותו בשוטים ומעולם לא
פסקו לענותו :הנוחם .הבושה .פחד המוות.
אדם צעיר במלוא־און־קפמו והזקנה מת-
קרבת בשואה ,מטילה צללים ומאיימת :יצרים
האוכלים את הגוף ודברי המוסר של אבא,
וניגון יום הכיפורים המזמזם בו ואינו מרפה
ממנו .יאשה מאזור — הקוסם מלובלין הת-
קלף מערפל החיים המורכבים משניות טרגיות,
מכפילות שאין אחת מפקיעה את תחומיה של
השניה ואין אחת משלימה עם רשותה של
השנייה .ושניהם אוחזים בכל ההנאות וככל

י .ח .בילצקי ,תל־אביב
היפורים .אין רשות אחת נוטלת את ההנאות
והיסורים מהרשות השניה .גבור עלילה אשר
מרגיש כחוש כיצד נאבקים צו היצר הרע
והיצר הטוב .דמיונו העשיר חוזה אהכות
חדשות ,הרפתקאות חדשות ,מסעות ,אהבות,
תגליות ,הרמונות נשים .דיוקן דינמי אשר
לא באה לעולם הזה לקפוא על שמריו .הוא
מלווה בצעד דינמי ,מהיר את שני הפרטנרים
שלו ,את היצר הטוב ואת היצר הרע .הוא
בוחן את שתי הרשויות בקפדנות ,מפשיט
אותם ערימות בביום היוולדם ,מנתח אותם
ניתוח דקדקני והוא בעצמו — בלי הקיבול
.לתעלוליהם השונים ,למשחק הטרגי עם
גופו ועם נפשו .את הישות שלהם הבונה
והורסת הוא סוחב על גבו כישו את הצלב.
אם טובים הדברים או רעים — הוא מקבל
את המתנים שלהם .הוא נאבק אתם .בש-
ביס עוזר לו להרים את הראש ולראות שמים
בהירים ,להסתכל למעלה ,לראות כיצד נרגעת
רוח האדם והוא גם עוזר לו לראות את
הערפל האין סופי המכסה כל מקום וכל זמן.
י .בשביס עוזר לגיבוריו לפרוץ בחומת ה*
יצרים הרעים ,עוזר לו לפזר את הערפל
אולם גם תורם כיד המספר הטובה עליו
לכל ילד בדרכי היצר הטוב ועזרתו של
הסופר נוקבת עד היסוד.
בשביס הוא אמן בפרישת הניגודים התוססים
בנפשו של האדם .הנה הוא מביא את גיבורו
)המשך בעמי (28
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תקופת המעש של הארגון
חידוש וחיזוק קשרים
עם בני עירנו בתפוצות

אחרי האזכרה השנתית האחרונה,
ערכנו ריאורגניזציה של הועד וצירפנו
אנשים בעלי נס יון בעבודה ציבורית ,ו-
ביניהם גם עולים חדשים שלא מזמן
באו ארצה.
הועד הזה המשיך בפעולתו המסור-
תית :
קליטת עולים! אימוץ בתי־ספר!
חידוש וחיזוק קשרים עם בני־עירנו ב-
תפוצות! הקמת קופת ״גמילת חסד״!
הקמת בית לובלין! הקמת מצבה־אנדר־
טה בבית־הקברות בתל־אביב ! חגיגות
ױם־העצמאות! אזכרה שנתית! גביית
מס־חבר.
בשנה האחרונה עלו ארצה מספר עו-
לים חדשים ,בני־עירנו ,שנזקקו לעזרה
ולהדרכה .הועד עשה הכל כדי ללכת
לקראתם והם קיבלו מענקים חד־פעמיים,
הלוואות וגם סידורים בעבודה.
כיתה י״א של בית־ספר תיכון ע״ש
ל .בק בחיפה ביקשה מאתנו חומר עיוני
על חיי היהודים בעיר לובלין על מנת
לחקור את ההווי של העיר ואת חלקו
של הנוער הלובלינאי בבניית הארץ.
כותב שורות אלה מסר לכיתה חומר
מאלף על הנושא .כמו־כן הבטיחה הכיתה
להמצא עמנו בקשר מתמיד והביעה
את נכונותה להשתתף בכל האירועים של
ארגוננו.

בכניסה לקופת־חולים הוצב שלט ובו
צויינה התרומה ע״י יוצאי לובלין וה-
סביבה ,תושבי טורונטו.

בית־ספר ברמת השרון שבשיכון
נוה־רסקו נטל חלק ניכר במעמד האז-
כרה בפרקי קריאה׳ דקלומים ,נגינה
וכדי — בהנהלת המורה רינה יצחקי.

ב־ 3.8.71קיימנו פגישה רבת־מש־
תתפים בקפה ״רוול״ ,בה נכחו חברי
המשלחת מטורונטו ומשפחת קורן־טשמ־
קד-

בתחום זה הגענו לכמה הישגים ,הו-
דות לידידינו מר משה איזנברג ,הנמ-
צא עמנו בקשר מתמיד .בפעולות ה־
שיכנוע וההסברה שלו בלוס־אנג׳לס,
הצליח מר איזנברג לגייס תרומות נכ-
בדות לארגוננו וגם הצליח להשפיע
על מר יוליוס גולדמן ,אשר כבר בעת
שהותו בארץ הבטיח לעזור לארגננו
כמיטב יכולתו .כמו כן נתקבלה תרומה
ניכרת ממר גולדמן שבחלקה מיועדת ל-
הענקת פרם ספרותי ע״ש ״קדושי לוב-
לין״.
לאחרונה קיימנו קשר עם הלובלינ־
אים בטורונטו וביום  29.7.71היה לנו
הכבוד לארח בארץ משלחת מיוחדת
בראשותם של גבי קונופקו בלבינה ומר
יוסף צוקרפיין ,שהביאו תרומה בסך של
 12.000דולר לרכישת ציוד רפואי למר-
פאת קופת־חולים שבקרית עקרון ,בה
נערך טקס מיוחד בהשתתפות האורחים
מחו״ל ,וחברי הועד! יו״ר דוד שטוקפיש,
המזכיר מתתיהו הורן ,משה וואסונג וכמה
מבני־עירנו בארץ.

מ ת ת י ה ו הורן
מזכיר ארגון יוצאי לובלין בישראל
התקיימה פגישה של חברי הועד עס
אורחינו! ממונטריאול הגב׳ צװײקאפ ו-
בעלה׳ ומר אייזיק רוזנבוש מבריסל —
בביתה של משפחת צוקרמן .בפגישה זו
נערך גם טכס קבלת־פנים לעולה חדש,
שהגיע ארצה לאחרונה — מר אברהם
שפס .האורחים קיבלו שי מטעם הועד:
ספר ״זאלץ און שוועבל״ מאת אננה
לנגפוס.

קופת ״גמילת חסדים״
הועד הנוכחי החליט על הקמת קופת
גמ״ח על שם בונם קוצקר ורעייתו .ההון
היסודי לקופה זו נתרם ע״י מר משה קורן
והקופה החלה בפעולותיה ,כמו־כן הת-
קשרנו עם קופת מלווה של התאחדות
עולי פולין — לנצרכים מבני עירנו
ועולים חדשים ,הזקוקים להלוואות.

מילגות לסטודנטים
בהשתתפות הוועד להנצחת זכרה של
בלה מנדלסברג־שילדקרויט יוענק השנה
הפרס על מחקרו של הסטודנט צבי
אביטל בנושא :״יהדות לובלין והשואה״.
עבודה זו תתורגם למספר שפות ותופץ
לכל ארצות בהן מתגוררים יוצאי לובלין.

הקמת מצבה
בישיבה שהתקיימה ב־  21.2.71הוחלט
להקים בזמן הקרוב מצבה לזכר הקדו-
שים׳ באחד מבתי הקברות באזור תל־
אביב .פנינו להנהלת המוזיאון של מחנה־
השמדה מיידאנק ולעידית לובלין כדי

האזכרה השנתית בתל־אגיב ,נובמבר  .1970חלק מן הקהל
די יערלעכע אזכרה אין תל-אביכ ,נאװעמכער  .1970א טייל 8ונעפ עולם.

די שול־קינדער פון רמת־השרון
כעת זייער אויפטריט אויף דעד אזכרה.
לקבל את אפר קדושינו ,אשר נספו
במיידאנק ע״י הרוצחים הנאצים .בתשו־
בה לפניתינו קיבלנו הבטחה ,שהאפר
המבוקש יגיע בקרוב ארצה .הננו תקווה
שיוצאי לובלין בארץ ובתפוצות ירימו
את תרומתם בצורה נאותה ,כדי לאפ-
שר הקמת מצבה ,ההולמת את קדו-
שינו.

אזכרה שנתית
שנה בשנה אנו מקיימים את האזכרה
המסורתית לזכר קדושי לובלין .ני-
כרים סימני התעוררות בקרב המשתת-
פים ועובדה היא שמשנה לשנה הולך
ורב מספרם של בני לובלין ,הנוטלים
חלק באזכרה.
באזכרה האחרונה שהתקיימה ב־
 25.11.71ב״בית ה מ ל י ך בתל־אביב ,הש-
תתפו אורחים רבים מחו״ל .היו״ר דוד
שטוקפיש פתח וניהל את האזכרה.
המזכיר מתתיהו הורן הספיד את
הנעדרים מבני־עירנו ,שהלכו מאתנו ב-
שנה האחרונה .ילדי בית־ספר ברמת־
השרון נטלו חלק באזכרה — בפרקי־
קריאה ונגינה .החזן ק .אונגר אמר
״קדיש״ ו״אל מלא רחמים״ .הוקרן סרט
תעודתי )שיקופיות( על חיי יהודי לוב-
לין .דברי הסבר נאמרו מפי אינג׳ אבר-
הם לסקובסקי.

חגיגות יום העצמאות
קיום נשף חג העצמאות הפך אצלנו
למסורת .עובדה היא ,שהשנה היתד,
השתתפות רבתית בנשף ,שנערך באולם
״סביון״ בתל־אביב׳ בו התקיימה פגישת
רעים מהנה ,יחד עם אורחינו מחו״ל.

מםי-חבר
מכיוון שגביית מסים ע״י גובה נכש-
לה ,החלטנו לפתוח חשבון בבנק הדואר
ובחוזר שהופץ בין הלובלינאים הוסברה
שיטת הגבייה החדשה — לשלוח בדואר

פרעזידױמ פונעמ אזכרה־אװנט )פון רעפטפ( :אדור פלדי ,גיטעלע עדעלשטײו־שילדקדױט
)פאריז( אלעקפ טאלער )נױ־יארל ,(,אלתר און יפוף זאובערמאן )פאריז( ,אינזש׳ לאסקאװפלץ,
מאניע זאוכערמאן )פאריז( ,דוד שטאקפיש ,ײדל עדעלשטײן )פאריז( ,מתתיהו הורן ,פײגעלע
זאוכערמאו־ראפעט )פאריז( ,לאה ?וריס ,ליוכא קארן ,משה וואפאנג ,דוד רובינשטיין
את המגיע) .מס׳ החשבון בבנק הדואר —
6־27638־.(4
לסיכום ניתן לאמר ,שכתוצאה מפעי-
לותם וממאמציהם של חלק ניכר מחברי
הועד ,הגענו למספר השגים במשור החב-
רתי׳ הארגוני והכספי.
הנני תקוה ,שאותם חברי הועד וציבור

הלובלינאי בכללו ,אשר לא גילה פעילות
יתר ,ישנו את יחסם ובעזרתם נגיע
להשגים ניכרים יותר.
ולסיום — דו״ח כספי ,שלצערנו לא
היה מספיק זמן לוועדת הביקורת ל-
אשרו.

מאזן ל ש נ ת 1970
מס׳
סדורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

התוכן

הכנסות
ב־1970

יתרה ליום 1.1.1970
תרומות
חבילות בשביל עולים חדשים לחג הפסח
3.793
נשף עצמאות
909
אזכרה
1.171
דמי חבר
גביית דמי חבר
מתן הלוואות
500
החזרת הלוואות
מתן מפרעות
1.590
החזרת מפרעות
קניית ספרי לובלין
30
מכירת ספרים
הוצאות ל״קול לובלין״
95
מכירת ״קול לובלין״
סטיפנדיות
הוצאות להקמת ״בית־לובלין״
התאחדות עולי פולין — פקדון
הוצאות כלליות
קבלת אורחים מחו״ל
32
רבית מהבנק
הוצאות בנק

הוצאות
ב־1970
2.723

16.719

סה״כ הכנסות והוצאות בי1970

5.620
333
3.607
1.106
246
1.350
1.624
216
1.821
570
500
1.000
832
.534
148
24.839

יתרה ליום 31.12.1970

19.507
8.055

0ה״ 5ב~1970

27.562

יתרה ליום 1.1.1971

8.055

27.562
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אויפגאבן .אױפטוען אח פארבינחעען מיט די תפוצוח
דוד
די אדגאניזאציע פון די לוכלי־
נער יידן אין ישראל מעיג ווידער
פארצייכענען אוין* איד חשבון
א יאר פון גאנץ באדייטנדיקע
דערגרייבונגען אויפן געביט פון
עליה־אויפנעם ,פאראייביקונג און
אויסגעכרייטערטע קאנטאקטן מיט
אונדזערע בני עיר אין דער
וועלט .בנוגע אייניקע אקטיווי־
טעיטן ,זענען מיד ערשט אין אנ־
חייב ,אדער אין מיטן פון דעי
ארבעט — און מיר גלויבן אז
אלץ וועט דערליידיקט ווערן פא־
זיטיוו .דאפ וױכטיקפטע — פא־
ראן גוטע פלענער און נאר בע־
פעירע כוונות.

פאראייביקונג
דער געדאנק צו פאראייביקן
אונדזער יידישן לובלין האט אין
לעצטן יאר ווידער באשעפטיקט
דעם קאמיטעט .כמעט אויף יע-
רער זיצונג איז גערעדט געווארן
וועגן פארשידענע פארמען פון
פאראייביקונג און דער עיקר —
ווי נעמט מען געלט פאר אזא
הייליקן צוועק? דעד פלאן פון א
״בית לובלין״ — ד .ה .אויפ־
שטעלן א גאנץ הויז ,האט אויפ־
געזען צו זיין ווייניק רעאל ,צו־
ליב די קאלאפאלע פומען וועלכע
פאדערן זיר צו דעם און שפע־
טער — אויפהאלטן אזא בנין.
דעריבער האט מען פארגעלייגט

שטאקפיש

פארזיצער פון ארגון יוצאי לובלין אין ישראל

א זאל א .נ .״לובלין״ אין איינעם
פון די גרויפע האטעלן װאפ װערן
געבויט אין תל-אביב דורד אונ־
דזער לאנדפמאן משה קארן )טא־
שעמקא( און שותפימ; געווען א
פראיעקט אויפצושטעלן ,אדער
אויפשטאטן און שטיצן אן אינס־
טיטוציע אין ישראל וועלכע וועט
טראגן דעם נאמען פון די לובלי־
נער קדושים) .דער אויפטו פון
אונדזערע לאנדפלייט אין טא־
ראנטא ,װאפ האבן געשפענדעט
 12טויזנט דאלאר אױכצ־שטאטן
די אמכולאטאריע פון קופת־חולים
]קראנקדקאפע[ אין קרית עקרון
— איז זייער באלערנדיק און אני
רעגנדיק!(.
דערווייל איז דא א באשלוס
אויפצושטעלן אויפן כית־הקברות
אין תל אביב א מאנומענט מיט
אן איינגעמויערטער אורנע מיט
אש פון מיידאנעק .קיין לובלין
זענען געשיקט געווארן עטלעכע
בריוו וועגן דעם אש און עס
זענען פאראן צוזאגן ,אז מיר
מעלן באקומען די אורנע .דער־
נאד וועט אויפגעשטעלט ווערן
די מצבה .מיד ווילן אבער ,אז
יעדער ,אן אויסנאם ,לובלינער
ייד אין ישראל און אין די תפו-
צות זאל בייטראגן זיין ״ציגל״
צו דעם מאנומענט און זיד בא־
שטייערן פאר דעם צוועק.
פאראן אויר א באשלוס ארוים־
צוגעבן אין בור־פארם ,אין פינף

שפראכן ,די קורצע ,נאד זייעד בריפל ,כ .איירעם ,פ .פאולא און
תמציתדיקע ארבעט וועגן יידישן אנדערע ערטער .מיד דארפן ניט
לובלין ,וועלכע פ׳האט אנגעשרי־ ברייט אויפקלערן די וויבטיקייט
בן צבי אביטל ,פטודענט פון פון אזא כור פאר דעם אונטער־
העברעישן אוניווערפיטעט אין וואקפנדיקן דור אין מדינת ישר-
ירושלים — און איז פרעמירט
אל און אין די תפוצות.
געווארן מיט דער פטיפענדיע א.נ.
פון אונדזער אומגעקומענער היפ־ די יערלעכע א ז כ ר ה
טאריקעדין בעלא מאנדעלפבערג-
אין 28טן יארטאג פון אומ־
שילדקרויט .דאס כור וועט וואר־ כרענגען דורד די דייטשע רוצ-
שיינלעד דערשיינען מיט דעד חים דאפ לובלינער יידנטום ,איז
מיטהילף פון קיבוץ א .נ .פון די פון־ נאוועמבער  1970פארגעיקו־
געטא־קעמפערס און דעם מיניפ־ מען דעד טראדיציאנעלער אנ־
טעריום פאר דערציונג און קול־ דענק־אוונט ,מיטן אנטייל פון א
טור ,אויפן מופטער פון ענלעבע  500לובלינער יידן פון גאנצן
אויפגאכן צו פאראייביקן אומגע־ לאנד .ס׳האכן זיר אויד כאטיי־
קומענע יידישע קהילות אין איי־ ליקט לאנדפלייט פון פראנקרייך
ראפע.
— די כרידער אלתר און יופף
דעד ספר וועט דערשיינען אין
העברעיש ,יידיש ,ענגליש ,פראנ־
צויזיש און שפאניש — אויב די
לאנדפמאנשאפטן אין אמעריקע,
קאנאדע ,אויפטראליע און ענג־
לאנד וועלן אויפטראגן די הוצ-
אות פונעם ענגליש־טייל; פראנ-
קרייד און בעלגיע — פוגעים
פראנצויזיש־טייל; לאטײן־אמע־
ריקע — דעם שפאניש־טייל .יש-
ראל וועט דעקן די אויפגאבן פון
מיד
יידיש־טייל.
עברית־און
ווארטן אויפן אפרוף פון יחידים
און לאנדפמאנשאפטן אין ניו־
יארק ,לאפ־אנדזשעלעס ,מאנט־
רעאל ,טאראנטא ,לאנדאן ,פאריז,

זאובעדמאן מיט זייערע פרויען,
יידל עדלשטיין און זיין פרוי גי־
טעלע )שילדקרויט( ,פון ניו־יארק
— אלעקס טאלעיר ,פון דייטש־
לאנד — לובה קארן ,פון אויפ־
טראליע — נח ריבטער.
דער טראדיציאנעלער פראגראם
פון דעם אוונט ,ווי דאס אנצינדן
די זעקפ ליכט מיט װעלבע מ׳האט
באערט די געפט פון אויפלאנד
און אונדזער פרעזידיופ־מיטגליד,
פדוי לאה קורים ; די אנטשפרעכי־
קע תפילות פון חזן ק .אונגער;
דעד איינדרוקפפולער אויפטריט
פון די שילער פון דער פאלקס־
שול אין רמת־השרון; די קורצע,
געלעגנהייטלעכע רעדעם פון די

אויפן לובלינער באל אין תל־אביב לכבוד דעם 23טן יומ־העצמאות פון מדינת ישראל.
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'קאמיטעט־מיטגלידער מ .האדן,
אינזש׳ א .לאפקאוופקי און ד.
שטאקפיש ,איז דאפמאל באדיי־
כערט געווארן מיט א פילם
פון  167ליכט־כילדער פונעם הי״
פטארישן ,פאר־מלחמהדיקן לוב-
לין און פון דער חורבן־תקופה
און נאד דער כאפרייונג.
אז מיד מעלן נאד צו דעם צו־
געבן די אויפשטעלונג פון ציי־
כענונגען )לוכלינער געשטאלטן
און שטייגער( פון אונדזער בן־
עיר יואל פרויד — איז דאם
געווען איינער פון די געלונגע־
נע און אינהאלטרייפע אזפרה׳ם.

דער באל אין
יום העצמאות
צום פערטן מאל איז דורך די
לובלינער אין ישראל געפייערט
נעווארן רעם יום העצמאות —
און דער מאדאלישער ,געזעל־
שאפטלעפער און פינאנפיעלער
דערפאלג פון דער אונטערנעמונג
שטייגט פון יאר צו יאר .אויר
דער אנטייל פון לובלינער אין
ישראל און פון די תפוצות האט
זיך באדייטנדיק פארגרעפערט .צו
א באזונדערע הארציקע באגרי־
פונג פונעם פארזיצער האבן זופה
געווען די געפט פון אויפלאנד:
פ א ר  .ש ט א ט ן :גינא איי־
זענבערג־עלענבערג און איר מאן
יצהר! פון לאפ-אנדזשעלעפ; משה
נארדין פון ניו־יארק; אברהם
חאן פון קליוולאנד.
טעשקע
פ ר א נ ק ר י י ד:
פארשטעטער־לןארמאן און איר
מאן יידל; לייבל און אנדזשע
דאווידפאן; פדוי זשוליעט עדעל־
שטיין — אלע פון פאריז.
ב ע ל ג י ע  :פישל און פאניע
דאזענכוש פון בריפל.
שמואל
א וי פט ראל יע:
זילבערשער פון מעלבורן.
ד י י ט ש ל א נ ד  :משה נדא־
נאטשטיין פון מינפען.
דער יום העצמאות באל איז
שוין געיווארן א שם דבר ביי
אונדזעדע לאנדפלייט אין ישראל
און אין דער וועלט .די היימישע
אטמאפפער ,טענץ ,מוזיל״ אוים״
פלעטונג ,פייערלעך מאלצייט און
דער צונויפטרעף פון אלטע בא־
קאנטע — לאזן איבער אומפאר־
געפלעפע איינדרול,ן און איבער־
לעבונגען.
עם קומט א ישר־כוח די קא־
מיטעט־מיטגלידער ,דעם פרויעו־
קאמיטעט און די צענדליקער לו־
בלינער וואם האבן מיטן שפענדן
די פאנטן צו דער אויפפלעטונג

און העלפן גרייטן דעם באל ,גע־
געבן זייער וויכטיקן צושטייער
צום דערפאלג פונעם נשף.

וועגן נאך צוויי
אונטערנעמונגען
דעט 4־טן אפריל איז אין אוי־
דיטאריע־זאל א .נ .פאפטליכט אין
תל־אביבער אוניווערפיטעט פאר־
געקומען די פארטיילונג פון דער
פטיפעניע א .נ .פון בעלא מאנ־
דעלכערג־שילדקרויט פארן פטו־
דענט יצחק שארפזאן פאר זיין
ארבעט :״די דערציעדישע טע״
טיקייט פון די ,תרבות׳־שולן אין
פוילן אין ליפט פון אירע פוב־
ליקאציעפ״ .דערפענט דעפ אװנט
האט ד״ר משה מישקינפקי; פרא־
פעפאר נחמן ל,ארן האט כאראלך
טעריזירט די פערזענלעכקייט פון
בעלא ז״ל; פראפ׳ רפאל מאהלער
האט גערעדט ווענן קרייז פון
יונגע יידישע היפטאריקער אי!
ווארשע ,צו וועלפן פ׳האט אויד
נעהערט די אומגעקומענע בעלא
מאנדעלפבערג־שילדקרויט .דער-
נאד האט רעפערירט דער פרע־
מירטער י .שארפזאן.
אין דעם ערנפטן אוונט האבן
זיר באטייליקט א  300פערז^(
דער רוב לובלינער יידן )צווישן
זיי — אויך צדול ,און מאניע פע־
פער פון פאריז(.
די צווייטע אונטערנעמונג מיט
דער באטייליקונג פון פארשטיי־
ער פון אונדזער קאמיטעט )משה
וואפאנג ,מ .האדן און ד .שטאלו־
; פיש( איז פארגעקומען אינעם
שטעטעלע קרית עקרון 5 ,יו״מ
נאד רחובות ,ווו ביים ארייננאנג
אין דער אמבולאטאריע פון דעו
ארטיקער קופת חולים )קראנקן־
קאפע( פון דער הפתדרות איז
פאדנעקומען די צערעמאניע פון
אנטהילן די שילד־אויפשריפט אין
העבדעיש און אין עננליש:
״אויפנעשטעלט מיט דער חילף
פון די אפשטאמיקע פון לובלין

פרעזידיום ־ טיש פונעפ כאל — )פון לינקם( :משה גארדין
)ניו־יארק( ,משה וואפאנג ,נינא אייזענבערנ־עלענבערג )לאם־
אנדזשעילעם( ,וואם באקומט א קוש פון לאה קורים ,מ .הארן,
)לאפ־אנדזשעלעפ( ,טעשקע
ד .שטאקפיש ,יצחק עלענבערג
קארמאן־פארשטעטער )פאריז( ,אפתי און א .לאפקאוופקי)שטייט(.
און אומנעננט — טאראנטא ,קא־ עולים — פייגע און חיים קלי־
נאדע״ .צו דער פייערונג איז גע־ גער.
קאמיטעט־מיטגליד
קומען דער
א באגריפונג פאר פעפע פלא־
פון טאראנטא ,דער נעזעלשאפט־ מא פון מאנטרעאל ,פאר וועלכע
האבן
אידעען־חכריפ
לעפער טוער יופו־ צוקערפיין אוי ,אייניקע
באלבינע קאנאפקע .ביידע האבן איינגעארדנט א קבלת־פנים אין
אין נאמען פון זייער לאנדפלייט־ ״ארבעטער־רינג״ אין תל ־אביב.
איבערגעגעבן א
ארנאניזאציע
אן אויפנאמע ערב דעם יופ־ה־
טשעק אויף דער פומע פון  12עצמאות ,פאר גינה אייזענכערג
טויזנט דאלאר פאר דעיר אמבו־ און איר מאן יצחק עלענבערג
לאטאריע .געווען אויר רעדעפ און )שוועפטער און שוואגער פון יש-
כאנריפונגען ,א לייכטער כיבוד ראל אייזענכערג( פון לאפ־אנ״
און דאפ װיכטיקפטע — א גוט דזשעלעם; טעשקע פארשטעטער־
נעפיל פון א וויכטיקן אויפטו קארמאן פון פאריז; אברהם חאן
פון אונדזערע בני־עיר אין טא־ פון קליוולאנד )פאר .שטאטן ץ ;
ראנטא — פאר מדינת ישראל.
רוזשע און ירחמיאל װיעזשכאװפ־
קי ,פאניע און פישל ראזענכוש,
פילוויא און יצחק זיגעלוואקם —
פארבינדונגען מ י ט
פון בעלגיע; גרינפעלד פרץ או,
לובלינער אין דער וועלט
גילקה פון פאריז; שמואל זיל־
בערשער פון אויפטראליע.
אונדזערע קאנטאקטן
בנוגע
דעם 20־טן יולי  1971האבן מיד
מיט אויפלאנד איז דאפ פארגאנ־
גענע יאר געווען א פד גערא־ אין דער גאפטפריינטלעכעד שטוב
טענער ווי אין די פריערדיקע פון פעפע און הלל צוקערמאן אויפ־
יארן .געהאלפן דערצו האט קודם גענומען און כאגריפט :רוזשקע
כל דער טיפער כונד ,פענטימענט און אברהם צווייקאפף פון מאנט־
און ליכשאפט פון די לובלינער רעאל; אייזיק ראזענכוש פון ברי־
יידן אין דער וועלט צו דער פ ל ; ליזא ווערטהיים ,פון אוים־
יידישער מדינה .די טוריפטישע טראליע ,א נייע עולה — און דעם
באזוכן שטייגן און כמעט אלע כני נייעם עולה פון פוילן ,אונדזער כן־
עיר באמיעו זיד צו שטעלן אין עיר אברהם שעפס.
ביי א  60לובלינער האבן דעם
קאנטאקט מיט אונדזער קאמי־
טעט .אין אזא פאל טוען מיד  3.8.71זיר כאטייליקט אין דעם
אלץ אויף איינצוארדענען א קב־ קבלת־פנים פאר יופף צוקערפיין
לת־פנים פאר די געפט ,מיטן און באלכינא קאנאפקא פון טא־
אנטייל פון מאם מער לובלינער .ראנטא ; פאר לוכא און משה קארן
לאמיר איכעדגעכן וועגן איי־ )דייטשלאנד-ישראל(; רוזשקע און
משה מארנהיים פון ליאן ,פראנק־
ניקע אזעלכע צוזאמענטרעפן:
אן אויפנאמע פאר לובא און רייך; לאה׳לע וואגנער — פון
משה קארן און פאר די נייע ניו־יארק.
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דערנאן האבן די חברים מ .דערגענטערן מענטשן ,פרישן אויר א ו מ מ ע ג ל ע ן וועגן
האדן און ד .שטאקפיש זיד גע־ דעם זברון און באגייען פענטי־ אלץ צו שרייבן

טראפן מיטן פריינד יוסף היטער
פון לאפ־אנדזשעלעם.
ואחרון אחרון חביב — מיטן
גערו .פאזיצער פון די לובלינער
אין ניו יארק ,לעאן פלוג .פאר די
קאמיטעט מיטגלידער פעלד ,ווא־
פאנג ,לאפקאוופקי ,הארן ,שטאק־
פיש און מיטגליד פון דער רעוויז־
יאנפ־קאמיפיע — שטערן ,האט
פריינד פלוג איבערגעגעבן א גע־
כויעס באריכט פון אונדזערע לוב־
לינער אין דער אמעריקאנער מעט־
ראפאליע :אז די  4לאנדפמאנ־
שאפטן פון די לובלינער האבן זיר
פאראייניקט אין איין ארגאניזא־
ציע; ער מעט זיר באמיען צו
ווירקן וועגן ענגערע און אפטע
קאנטאקטן טיטן אירגון אין ישראל,
כאגלייט מיט מאטעריעלע חילף;
די צוזאמענארבעט וועט זיין אן
אינטענפיווע.
ה׳ פלוג האט איבערגעגעגן ,אז
אויר זיין איניציאטיוו האט דעד
פרעזידעינט פינקעלשטיין איכער־
געשיקט  50דאלאר מיט משה
גאדדין ,ווען ער איז געקומען ?יין
ישראל צום יום העצמאות.
פארשטייט זיף ,אז אויר די אלע
פריער דערמאנטע צוזאמענטרעפן,
האט מען באגריפט די געפט וועל־
כע האבן דערציילט וועגן לובלינער
אויפטוען אין זייערע לענדער,
דערביי האבן נישט אויפגעפעלט
קיין דערינערונגען פון דער אל־
טער היים .אזעלפע באגעגענישן

מענטן און געפילן.

אונדזער

אונדזערע פארבינדונגען מיט
אויפלאגד זענען דער עיקר א-:
דורד דער
געהאלטן געווארן
אויפגאבע ״לובלינער שטימע״ און
דורו קארעפפאנדענץ .וואט שייר
דעם לעצטן ,פארנעמט דעם אויבן
אן אונדזער פריינד ישראל איי־
זענבערג פון לאפ־אנדזשעלעם,
וואס ארבעט אומדערמידלער ל-
טובה די לובלינעד .ער ?אן די־
נען אלם ביישפיל פאר א פף אנ־
דערע ,ווייל אין א פיל־מיליא־
ניקער שטאט ווו פ׳געפינען זיר
בפר־הבל א  20משפחות פון לוב-
לין ,איז אים געלונגען צונויפצו־
ברענגען זיי עטלעכע מאל אין
יאר — צו דער אזכרה ,אויר
חגובה־אוונט ,צי פתם אן אוונט.
און ער זשאלעוועט ניט קיץ צייט
)און פאפט־מארקעם( צו אינ־
פארמירן אונדז פפדר וועגן דער
אינטענפיווער טעטי־
דאזיקער
קייט .אויר די לאנדפמאנשאפט
אין מאנטרעאל איז זייער אי,׳
טיוו און פריינד פעם ברייטעד
זארגט דערפאר ,אז מיר זאלן
האבן אפטע באריכטן.
מיר שטייען אויר אין א
בריוו אויפטויש מיט פראנקרייר,
ארגענטינע און בראזיל .מיט גיו־
יארק זענען איינגעשטעלט גע־
ווארן פארבינדונגען ,דערווייל —
גענוג לויזע.

אויפגאבע

צו

איז

קליין אויר צו באשרייבן בארי-
כות

וועגן אלע לייפטונגען פו־

נעם קאמיטעט אין לעצטן יאר.
אונדזער

קאפע״באריכט

וועגן

הילר פאר נויטבאדערפטיקע און
נייע

עולים ווייזט או אויר א

נאד ערנפטע פומע .דאפ זעלבע —
הלוואות.
ארויפגעכן  32זייטלער ״לוב־
לינער שטימע,׳׳ געהערט צו די
גאר שווערע אויפגאבן — זאמלען
מאטעריאל ,רעדאגירן ,קארעגירן,
אדג״ל.
עקפפעדיציע
קלישעס,
ליידער ,נישט יערער לוכלינער
ייד ,וואם באקומט די אויפגאכע,
׳.געפינט פאר נייטיק אריינצו•
שיקן דעם באטרער.
מיר הא=ו אויר איינגעפירט א
שטענדיקן דיזשור אויר דיזנגור
) 158התאחדות עולי פולין( אין
תל אביב ,יעדן דינפטיק ,פון 6
ביז  8אוונט ,ווו יעדער לאנדפמאן
קאן דערליידיקן פארשידענע ענ־
ינים מיטן קאמיטעט .פ׳איז אויר
געעפנט געווארן א קאנטע אין
דער פאפט־באנק )בנק הדואר
 ,(4-27638-6כדי צו דערמעגלעכן
אונדזערע לאנדפלייט אין ישר-
אל איבערווייזן דעם מיטגליד־
אפצאל —  12ל״י א יאר — און
דעם כאטרער פאר דער אויפגא־
בע ) 5ל״י( ,צי אנדערע באשטיי־
ערונגען.

ליטעראטור־פרעמיע,
ק ו ל ט ו ר ־ פאנד,
קעגנזייטיקע הילף
א דאנק דער שפענדונג פון
פריינד יוליוס גאלדמאן און זיין
פדוי מעדי פון לאפ־אנדזשעלעם,
איז געשאפן געווארן א פאנד פאר
א ליטעראטור־פרייז א .נ .פון ד•
לובלינער קדושים און א הילפפ״
פאנד פאר שרייבער און קולטור־
טוער א״נ פון גנענדל ,שמואל־
יופר ,אנדזשע און מרדכי גאלד־
מאן .באזאמען מיט דער קאפע
פאר קעגנזייטיקער הילר א״נ פון
פריידע און בונם קאצקער )טא־
געגרינדעט און
שעמקא( ז״ל,
פובפידירט דורד לובא און משה
קארן — האבן מיד א מעגלעכ־
קייט צו העלפן אין א שווערער
צייט פען-מענטשן און קינפט־
לער׳ ווי אויר אונדזערע לאנדם־
לייט.
*

דער איצטיקער באריכט שליפט
בעצם אפ א תקופה פון  5יאר
טעטיקייט פונעם קאמיטעט ,ווע־
מענם צוזאמענשטעל האט זיר
כמעט נישט געביטן זינט דעם
אויפוויילן אים אין יאר .1966
עם בלייבט נאד איבער צו ווינטשן
די אלע טוערם אין ישראל און
אין די תפוצות ,זיי זאלן ווייטער
אנגיין מיט זייער געבענטשטער
ארבעט לטובת די אינטערעפן פון
די לובלינער לאנדסלייט — וועל־
כע אידענטיפיצירן זיר מיט די
אינטערעפן פון מדינת ישראל
און פונעם יידישן פאלק.

ד א ס ארויסגעבן  32זייטן ״לובלינער שטימע״ נומ׳  5א י ז פארבונדן מ י ט גרויסע
אויסגאבן:
אריין

זאץ ,דרוק,

מינדעסטנס 5

ק א ר ע ק ט ו ר ן  ,פאפיר ,בילדער און

דאלאר

אויפן

אדרעס:

Shderot Ben-Cyjon 26, Tel-Aviv, I S R A E L

וועט

איר

שיקן

פ א ס ט  .ש י ק ט גלייך

מערער —

א י ז עט א

KURIS,

LEA

באשטייערונג

פאר

אויסברייטערן

די

ט ע ט י ק י י ט פון ק א מ י ט ע ט אויפן געביט פון קעגנזייטיקער הילף ,עלייה־אויפנעם,
קולטור־ארבעט,
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פ א ר א י י ב י ק ו נ ג א ו ן ארגאניזאציע.

שמחות

ב>> לו בל >נ ער

>>דן

יידה עדעלשטיין  -א ב) 60

א

גרופע

לובלינער

אויף דער חתמה פון דער
וואלדהאלץ אין תל-אכיכ.

טאכטער

לובלינער פון לאנד און אויפלאכד אויר דער כר־מצוה פייערונג
פונעפ אײניקל פון די צוקערמאנם אין תל־אביב.

פון

דער פאמיליע

יידיש פאלקפ־ווערטל זאגט ,אי
א
״זיהנה״ מאכט זיפצן ,ל!רעכצן ,ניסן ,הופטן.
ווי איבערראשט זענען מיד געיווארן ,באיןומענ־
דיל ,די איינלאדונג פון א פדוי צו ל!ומען צו א
משפחה־שמחה לכבוד דעפ 60פטן געפוירן־
טאג פון איר מאן .די דאזיקע פדוי איז —
גיטעלע עדעלשטיין־שילדל!רויט ,מאם פירט
אין פאריז א שיין יידיש ,טראדיציאנעל הויז,
ווו יידישע שרייבער און קינפטלער זענען כיי
איר אפטע געפט ,פיי אויר היימישע צוזא־
מענטרעפן ,אדער אויף גרויפע ,צו וועלכע
זי פלעגט איינלאדן צו זיר לערד  100געפט
לכבוד דעפ אדער יענעפ שרייכער און ל,ינפט־
לער ,מיטן איינציל,ן צוועל :,צו שטארקן די
יידישע קולטור ת ר ד העלפן דעם יידישן
שרייכער אדער קיגפטלער צו פארקויפן זײנפ
א פוך אדער א כילד.
אלזא — מיד זעכען איכערראשט געווארן,
דערהערנדיל ,אז איר מאן יידל עדעלשטיין,
איז געיווארן א כן־ששיפ .װארעמ וועד עפ
ל,ען פערזענלעד אט דעפ װוילן יידן ,וועט
<

ביי דער משפחה ליבהאבער
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טעטיקייט

גאר נישט איינפאלן ,אז ער האט שוין
דערגרייבט די יארו פון ״זיקנה״ .א ווארט,
װאפ פאםט זיר ככלל נישט אדיין אין די
ראמען פון זיין פערזענלעכקייט .און דירה־
לעיר :אין באצוג צו איה קען מען זיד בא־
נוצן מיט אן אנדער יידיש ווערטל —
״ודיל איז דעד עלטער װאפ האט נישט
פארשעמט די יוגנט״.
די דאזיקע צוויי פאלקפ־דערטלעך כא־
ראקטעריזירן אפשר צום כעפטן אונדזער
בן־ששיט .נישט נאד וואט ער האט נישט
פארשעמט זיין יוגנט ,נאד נאד צוגעגעכן
גלאנץ זיין עלטער פון א רואיהן שטילן
מענטש וואם האט נישט ליב מען זאל וועגן
אימ רעדן ,נאד טוט אבער אין דעד שטיל
פיל מער אויף פון אזעלכע ,וואם האבן
דווקא ליב מען זאל מעגן זיי רעדן .אויב
גיטעלע קען פירן אזא שיין יידיש הויז,
האט זי עפ טאקע צו פארדאנקען איר מאן
דעימענם ױגנטלעכער
עדעלשטיין,
יידל
טעמפעראמענט און פדישקייט האלטן אונ־
טער און שטארקן די דאזיקע ווארעמקייט.
עטלעבע צענדליק יידן זעינען געקומען
זיר פרייען מיט דער שמחה פונעם פארפאלק
יירל און גיטעלע עדעלשטיין .געווען איז
דאפ א זייער פארצווייגטע משפחה וואפ
די השגחה העליונה האט געשוינט פון
אונדזער פאלקפ־קאטאפטראפע .האט מען
טאקע געזען נעכן בעל־שמחה זיין שוועס־
טער מאניע מיט איר מאן צדוק פעפער,
צוויי באקאנטע פערזענלעכקייטן פון יידי־
שן פאריז ,װאפ האט אמאל געדינט ווי א
כיישפיל פון איינארדענען כיי זיד אין
שטוב ליטעראטור־אוונטן; זיין כרודער פא־
לעק מיט זיין פדוי ,דער קוזין משהלע קאץ
מיט זיין פדוי ׳ אויר א זייער פאפולעד
פארל אין יידישן פאריז ,װעמענפ הויז איז
תמיד אפן ,ווען עפ האנדלט זיד װעגן א
יידישער אונטערגעמונג ,ווי למשל דעים
אוונט לכבוד דעט דערשיינען אין איין יאר
פון גאנצע דריי ביכער פון מענדל מאן.
עפ זענעו אויר געיקומען פיל לאנדפלייט
פון דער פארצווייגטער היגער לוכלינער
פאפיעטע מיט זייער פרעזידעינט זאובערמאן
מרדכי
טוער
און באקאנטן ציוגיפטישן
לערמאן מיט זייערע פרויען.
פ׳האכן אויר נישט געפעלט פארשטייעיר
פון דער היגער שרייכערישער און זשורנא־
ליפטישער וועלט ,די דער שעף־רעדאקטאר
פון ״אונדזער װארט׳ /מעגדל מאן מיט דער
פדוי ,נפתלי זילכערכערג מיט דער פרד,
די אויר דער היגער וויכטיקער ציוניפטישער
עסקן שלמה פ ר י ד ר י ך מיט דער פדוי .אז
אז צו דעד דאזיקער
מיד וועלן צוגעכן,
שמחה זענעד אויר געקומען דאם פימפא־
טישע קינפטלער־פארל רות מימון פון יש-
ראל און אונדזער זלמן קאלעשניקאוו דעט
מען זען ,אז ערנפטע יידיש־געזעלשאפט־
לעבע ארבעט דערט די געהעריק אפגע־
שאצט און אנערקענט — און דאפ איז גע־
קומען גיטעלע און יידל עדעלשטיין פאר
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אומדערמידלעבער
זייער
יידישן פאריז.
דער טאפט־מייפטער איז געווען נפתלי
זילבערבערג און כאגריפט דעם כעל יובל
האבן :זיין שוועפטער מאניע ,די מחותנים
חיים גוטמאן און די פדוי ,דעד קוזין משה
קאץ ,פרעזידענט זאוכערמאן ,מרדכי לער־
מאן ,מענדל מאן און שלמה פדידריד .אלע
צוזאמען האבן געודנטשן דעם כעל־שמחה
און זיין לעבנפבאגלייטערין גיטעלע צו על־
טערן זיך אין נחת און פרייר ,צוזאמען מיט
זייערע קינדער און קינדפ־קינדער.
צום פוף האט דער כעל־יוכל הארציק
פארן ככוד ,וואם זיי
געדאנקט אלעמען
האכן אים פארשאפט מיטן קומען און בא־
שיינען מיט זייער אנוועזנהייט זיין שמחה.
דער טיש מיט די דריי קינדער פון דעד
משפחה עדעלשטיין ,מיט דער שנור טע־
רעז און איידעם פאל ,האבן דעם עולם בא־
עברית.
שאנקען מיט ישראל־לידעיר אין
דאם האט צוגעגעבן דעד פייערונג א יש־
ראלדיקע אטמאפפער.
די עלטפטע טאבטער זייערע — א קלא•
וויר־ווירטואזין ,האט אויפגעיפירט עטלעבע
דערק פון שאפען ,ליפט א .אנד .פאר דאם זי
האט באקומען פארדינטע אפלאדיפמענטן.
פ׳איז געווען א הארציקע יידישע היי־
מישע שמחה פון אן אויפגעשפראבענעם
געזעלשאפטלעבן באראקטער.
ב ן ־ א ל יע זר
)״אונדזער ווארט״ ,פאריז(

באויכטן ,פאושלאגו
און מ״נונגען
)א בריוו פון טאנטרעאל(

ס ע ם ברייטער
אונדזער

חנוכה־פייערונג

די פארזאמלונג דעם 20פטן דעצעמבער
 1970איז פארגעקומען צום פינפטן חנובה־
ליבטל .פ׳איז געווען א גרויפעיר פראסט,
ביי  26גראד ,א שניי מיט א שטורעם —
און ראך זענעו זיף צוזאמענגעקומעין אן
ערד  70מענטשן .אלץ האט אויפגעזען זייער
יופ־טובדיק .מיד האבי אויר געהאט א גאפט
פון ישראל — יאפל וויינבערג .ער איז גראד
געווען אין טאראנטא אויף דייר חתונה פון
זיין זון ,האגן מיד אים פארבעטן אויף דעד
חנובה־פארזאמלונג .ער האט אין זיין רעדע
אויפגעדריקט צופרידנקייט פון דער מעג־
לעכקייט צו זעו זיר מיט אזוי פיל לובלינעד.
חוץ דער יופ־טובדיקער פעודה ,צוגע-
גרייט פון רחלען מיט איר מאן ,זענעו גע־
דיזן געוואדן צוויי פילמען דעגן ישראל.
א יישר-בוח קומט טאקע רחלען און אלע
לוכלינער פרויען װאפ האכן איר צוגעהאלפן
— די פדוי פאלא פאבטשאזש ,באטש זי
שטאמט גאר פון ווארשע ,אבער איר מאן
איז א לובלינער; פדוי קאפלאן; חוהלע
גאלדשטיין און שרה ברייטער .די אלע
פדויען טוען אלץ ,אז אונדזעירע פארזאמלונ־
גען זאלן זיין היימיש און יופ־טוכריק.

א גאפט פון אויפטראליע
דעם 16טן פעברואר האבן מיד געהאט א
זיצונג און באשלאפן צוגרייטן א פוריפ־
אוונט ,וועלבער דעט פארקומען דעם 14טן
מערץ .אויף דעד דאזיקעיר זיצונג האבן מיד
געהאט א גאפט פון אויפטראליע .אין נא־
מען פון דער עקזעקוטיוו האב איד אים
דער גאפט איז געדען זייער
באגריפט.
צופרידן וואם נאד אזוי פיל יארו ,האבן מיר
זיר גארנישט געענדערט און געבליבן די
א ביכל
זעלבע לובלינער — נישט מער,
עלטער געווארן...
א האנט־דרוק דער גליקלעבער באבע
צו דעד בר־מצוה פון איר אייניקל.

די יערעכע א ז כ ר ה
קומט פאר מיטוואד,24.11.71 ,

 7.30אוונט,

אין ״בני ברית״ אין תל־אביב ,רח׳ קאפלאן.
דער זאל איז אפן פון  6אוונט.
צומארגנם — א

באײד אין ירושלים.
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דעד גאפט הייפט מאטל גלייבגעוויבט.
אין לובלין איז ער געדען א צוקער״בעקער
און ארבעט ביי דעה אויד אין אויפטראליע.
איד האב מיט אים גערעדט וועגן ארגאני־
זירן די לובלינער אין אויפטראליע אוי ער
האט מיד צוגעזאגט דאם צו טון.
אויף דעד זיצונג האט מעיו איינקאפירט א
ביפל געלט פארן ביולעטין.

נייטיק א װעלט-צוזאמענפאר
פון לופלינער
איד דיל דערמאנען מיין פארשלאג ,רועל־
כן איד האב געגעבן מיט צוויי יאר צוריק,
דעגן א וועלט־צוזאמענפאר פון די לובלי־
נער אין ישראל .איד דיים ,אז יעדער האט
מורא ,צי וועט אזא צוזאמעינפאר זיד אײנ־
געכי• איד מיין ,אז עם וואלט זיד אײנ־
געגעבן .אמת ,איר אין ישראל קאנט עם

נישט פארשטיין ,ודייל איר זענט דארטן
שטענדיק .אבער פיל פון די לוכלינער זע־
נען געווען איין מאל ,אדער צוויי מאל און
א פך זענעו נאד בכלל נישט געווען .איר
ווי עם ציט
קענט זיר נישט פארשטעלן
יעדעין קיין ישראל ,אפילו די וועלכע זע־
נען שוין געווען עטלעכע מאל וואלטן גע־
קומען .אמבעפטן וואלט געווען צו כ;אכן
אין אפריל
דעם צוזאמענפאר אין ,1972
— און מען זאל געבן צו וויפן אין אונדזער
לובלינער
צייטונג .אזא צוזאמענפאר פון
און אומגעגנט קאן ברענגען פיל נוצן פארן
לאנד .פ׳איז דא א גלייכווערטל :״װער
דארף דארט
עם עפט פלייש אין ישראל,
איבערלאזן די ביינער.״״

א 5עלונגעבער
פוריפ־אוונט
דער פורימ־אוונט האט זיר אונדז זייער
אלץ האט אויפגעזען זייער
איינגעגעבן,
יומ־טוכדיק .עם זענעו געקומעו אן עיר
 60מענטשן ,יעדער האט געפילט אז ער
איז נישט אליין .מיר האבן געמאכט א
דערנאד איז געווען א גוטער
״לחיים״,
אוונטברויט ,וועלפער איז צוגעגרייט געווא־
רן און געקאכט אין הויז פון רחל זימער-
שטיין ,מיט דער הילף פון פאלע פאכ־
טשאזש .ווי שטענדיק האבן געהאלפן די
פרויען קאפלאן ,צווייקאפט ,ברייטער .נאכן
אוונטברויט האט פריינד אהרון ניפענבוים
גערעדט וועגן דער באדייטונג פון פורים.
שפעטער האט א זינגערין געזונגען העכ־
רעישע און יידישע לידער .דער עולם האט
צוגעחאלפן.
דער אוונט האט זיר פארענדיקט מיט
דער ״התקוה״

 35יאר לוכלינער
לאנדפמאנשאפט
מיד האבן געהאט א זיצונג פון דער עק־
אויר וועלפער מיד האבן צוו.
זעקוטיווע,
אנד .דערליידיקט ביטעפ װעגן הילף פאר
אונדזערע לובלינער.
אויפן קומענדיקן יאר פלאנירן מיר צו
פייערן דעם 35פטן יוביליי פון דער לוכלי־
נער לאנדפמאנשאפט אין מאנטרעאל .מיר
האבן אויפגעקליבן א קאמיטעט ,וועלכער
זאל זיד פארנעמען מיטן צוגרייטן י י פיי־
ערונג.

א פריינטלעכע עצה
פונדערװײטנפ
איד אפעליר צו אונדזערע פרויעי אין
ישראל זיי זאלו זיר מערער אפגעבן דער
לובלינער ארגאניזאציע אין ישראל .איד
ודים ,אז יעדע פרוי אין ישראל האט א
פארדרייטן קאפ — דער זון איז אויפן פראנט,
צי אין דער ארמיי ,די טאפטער דאיף גיין
אין צה״ל אאז״וו .אכער כדי צו פארגעפן
אלץ מאם איר האט דורכגעמאכט — אין
די לאגערן ,פארטיזאנקע ,געטאם ,זייענדיק
אויף ״ארישע פאפירן״ ,אין די כונקערם
און שפעטער אין די די3 .י .לאגערן ,אדער
אין איטאליע ,אין ציפערן — און דערנאד
קומענדיק מיין ארץ ישראל ,איז אייד אויד

נישט געווען לייכט — פריער מיט י י ע! ג־
לענדער און דערנאד אין כפדרדיקי האמן־
ראד איז אומבאדיינגט
מיט די אראבער.
נייטיק זיד צו ארגאניזירן.
פארוואם שרייב איד מעגן רעם? אויף
דעם צוזאמענטרעף אין תל אביב אין אויגופט
 ,1970װאפ האט געדארפט זיין א צוזאמענ־
ל,ום מיט אלע דעלענאטן פון אויפלאנד,
זענען גראד נישט געל,ומען לובלינער פון
ישראל אין דער צאל וואם האט געקענט
און געדארפט קומען .דער עיקר איז געיוען
ווייניק פרויען אויף דעם צוזאמענטרעף ,ווו
אונדזער באליבטע צעשע שפייזמאן האט
דערציילט ויי אין ניו־יארק און כיי אונדז
אין מאנטרעאל )זי האט א צייט געוווינט
זענען אנטשטאנען די
אין מאנטרעאל(
פרויעו־קאמיטעטן ,װעלכע הלעפן פיל איל
דער ארבעט .די פרויען טרעפן זיר יעדן
צוזאמענטרעפן,
פלאנירן
זיי
חודש,
גרייטן צו אוונטברויט אויר די צוזאמענ־
קונפטן און כיי דער געלעגנהייט גיט יעדער
עטלעכע דאלאר ,ווייל כפדר זענען דא פאר־
שידענע געלעגנהייטן — דא איז א בר־
מצווה ,א חתונה ביים קינד אדער אייניקל,
עמעץ איז נאד א לענגערער קרענק געזונט
געווארן ,מען איז צוריקגעקומען פון א
רייזע פון ישראל — דאם זענעז אלץ נע־
לעננהייטן פאר אונדזערע פרויען צוצוגריי־
טן געהעריק די אוונטן .אן זיי וואלטן מיד
עם נישט געקענט טון און געהאט א פופטע
קאפע.

די ״מאמע פון לובלין״
מיט אונדז אין מאנטרעאל געפינט זיר
רחל זימלשטערן פון דער חיים וואלבערג.
זיי האבן נעוווינט אויף דער שעננע נאם.
רחל וווינט דא צוזאמען מיט איר מאן
נפתלי און מיט איר ברודער.
רחל איז די איינציקע וואם פארנעמט
מיטן צוגרייטן אונדזערע
זיר אממערפטן
פארזאמלונגען .ווייל כיי אונדז א פארזאמ־
לונג איז שטענדיל! פארבונדן מיט א ש»־
חהלע .רחל גרייט שטענדיל! צו ביי ייד אין
שטוב פארשידענע לוכלינער מאכלים און
איר מאן נפתלי — אונדזער פארזיצער
)אוו ״ כאלענאלע״ ,ווייל ער נעמט די אלע
טעפ מיט די צונעגרייטע מאכלים צו זיד אין
אויטא ,װאפ זעט דאן אויפ ווי ״א רעפטא־
ראן אויף רעדער״ און כרענגט עם צו פירן
אויף דער שמחה־פארזאמלונג.
אן ר ח ל פ טיש וואלטן אונדזערע אל־
נישט אויפגעזען
געמיינע פארזאמלונגען
אזוי יום טובדיל.,

אונדזער אויפגאבע —
א וויכטיקער אויפטו
װאפ שײד דער ״לוכלינער שטימע״ ,ל,ומט
א יישר־כוח דעם ?אמיטעט אין ישראל.
מיר וואלטן זיך געווונטשן ,אז די אויפגאבע
זאל דערשיינען נישט איין מאל אין יאר,
נאד צוויי מאל ,וואם וועט דערמעגלעכן
אנהאלטן א קאנטאקט מיט די לוכלינער
אויף דער גאנצער וועלט.

א דאנל ,דער אויפנאכע וועט זיר אויר
איינגעבן אל!טיוויזירן אלע לוכלינער לאנדם־
לייט .איד גלויב ,אז יעדער לוכלינער אויר
דער וועלט איז פאראינטערעפירט אין דער־
שיינען פונעם כיולעטין .מען דארף זען ,אז
די לוכלינער זאלן נישט נאד לייענען דעם
כיולעטין ,נאד זיי זאלו אויר נעמען אנטייל
און שרייכן ארטיקלען .אזוי אדום וועט תל־
אביב וויפן ווענן לעבן פון די לוכלינער
אויף דער וועלט און אויף אזא אופן וועט
אפשר א ברודער געפינען א שוועפטער און
א שוועפטער — א כרודער .עפ לןאנען זיד
אפגעפינען אויך ווייטערע קרובים ,הכרים
און באקאנטע פון אונדזער שטאט .איד
האלט ,אז די רעדאקציע פון כיולעטיי דאיף
האבן א גענויע רשימה פון אלע לוכלינער
לאנדפלייט.
און די אלע װאפ האבן כאקומען דעם
כיולעטין ,דארפן נעדענקען וויפל מענטש־
לעכע מי עם ווערט אריינגעלייגט ביים
ארויפגעכן אזא צייטונג ,יואם וועיט גע־
מאכט דורד א נרופע לוכלינער פרייוויליק
און מיטן גאנצן הארצן .מיר דארפן דאנלען
נאט וואם עם זענען געבליבן אזעלכע לוב־
לינער אין ישראל וואם גיבן אפ פיל צייט
פאר דער טעטיקייט פון דער לאנדפמאנ־
שאפט און פאר דער צייטשריפט.
איד לייג פאר ,אז אין נאענטפטי נומער
פון כיולעטין  5זאלט איר א זייטל וױדטען
פאר די נעמען פון אלע לוכלינער ,וואם
זענען אין אייעד כאזיץ און אפילו זייערע
אדרעפן .דאם וואלט געווען זייער א װיכ־
טיל!ע זאד.
דער לעצטער כיולעטין האט פיל גוטם
אויפגעטון .צ .כ .מאניעק אקערשטיין פון
לובלין ,וועלכער וווינט אין די בערג הינ־
מער ניו יארק און ארכעט אין א האטעל,
האט נאכן באקומען דעם כיולעטין מיד
גלייד טעלעפאנירט ,אז עד קען שוין נישט
אויפהאלטן און ער מוז פארן היין ישראל.
עפעם האט זיר כיי אים אויפגעיועקט —
ער פארט שוין מיט זיין פדוי און טאכטער
און שוויגער קיין מדינת ישראל אויף א
טוריפטישן וויזיט .ער האט געשיקט 5
דאלאר פארן ביולעטין .איצט פלאנט זיין
ברודער אויד א וויזיט קיין מדינת ישראל.
איד האב געהאט פיל טעלעפאנען פון
מענטשן ,מאם האבן געהאט פרעטענשיעם
פארוואם זיי האבן נישט באקומען די אייפ־
גאכע.
איד לייג אדיין א טשעק פאר די ביולעטי־
נען ,די איבעריקע געלט וועל איד צענויפ־
זאמלען אויף דער אלגעמיינער כאריאצ־
לונג און דאן ארויפשיקן .איד שיק די לים־
טע פון די מענטשן ,וואם האבן מיד געגעבן
צו  5דאלאר .דערווייל האב איד צענויפגע־
זאמלט נאד  40דאלאר .אייניקע האבן גע־
שיקט דירעקט קיין ישראל .דערנאד וועלן
מיד זען וועד עם האט נישט באצאלט.
אייניקע זענען אין כעם וואם זיי האבן
איו דער
נישט באקומען דעם ביולעטין.
צוקונפט װעל איד שיקן א געדרוקטע ליפטע
מיט גענויע אדרעפן.
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אונחערע לאנדםל״ט שרײבן
פאי.

ש טאטן

ישראל אייזענבערג
לאס אנדזשעלעם
״הײנט דערהאלטן די ״לובלינער שטימע״.
איד דאנק אייך זייער .באמת א הערלעכע
אויפגאבע.
היינט אין אוונט וועלן מיר האבן עטלעכע
לובלינער ביי אוכדז אין הויז .איד ודיל ,אז
זיי זאלן מיד העלפן שאפו עפעפ געלט ,כדי
אייר העלפן אין אייעד וויכטיקער ארבעט .ווי
נאד כ׳וועל עפעפ האבן ,וועל איר זאפארט
איבערשיקן.
זונטיק האבן מיר געהאט די אזכרה — און
פ׳איז זייער געלונגען .מיר האבן געשאפן א
געוויפע פומע געלט ,געמאכט אן ״אפיל״
אויפן אמעריקאנער שטייגער .יערער זאגט
צו א געוויפע שומע• איד וועל אנהויכן שיקל

ווי נאד די חברה וועלן מיר צושיקן ...אויר
יוליום גאלדמאן איז געקומען.
שטעלט אייר פאר ,אז דער פרעזידענט פון
די רבנים אין אמעריקע ,הרב שרויט ,אונ־
דזערפ א בן־עיר ,איז רב אין לאם אנדזשע־
לעפ .ער האט מיט פיר טעג זיר אומגעקערט
פון ישראל אוו גלייד געקומען צו דעה
יזכור־אוונט .זיין רעפעראט איז געווען אן
אויפערגעוויינלעכער.
מיטוואד איז ביי אייר דער אנדענק־אוונט.
מיד וועלו אין געדאנק זיין מיט אייר.
איבעראיאר וועל איד זיר באמיען צו זיין
מיט אייר ביי דעפ יזבור־אוונט.
זייט הארצי? געגריפט מיט כל טוב.
*

מענדל

מילשטיין

סאן פראנציסקא
א י ד דאנק אייר פארן שיקן מיד די ״לוב־
לינער שטימע״ :ומער  •4איד האף ,אז איר
וועט מיד נישט פארגעפן ווען דער נומער 5
וועט דערשיינען.
גריפט אלע לובלינער פון מיר און פפעציעלע
גרופן פאר די גוטע באקאנטע און חברימ.

ק א נ א ד ע

אהרן ניסענגויס
מאנטרעאל
באגריפונג צומ ױפ •העצמאות
טייערע לאנדפלייטי
מיד האבן דערהאלטן אייער איינלאדונג
צום יערלעכן באל לכבוד דעם יום העצמאות,
פאר וועלכער מיר דאנקעו אייר זייער.
אוודאי וואלטן מיר געוועז זייער צופרידן,
ודעו מיר וואלטן געהאט אויף הוצאות און
געקאנט שיל,ן א פארשטייער ,וואט מאלט
אייר פערזענלעד באגריפט צו אײער־אונ־
אזוי ווי דאפ איז
דזערן גדויפן יופ־טוב.
נישט מעגלער און קיינער פון די לובלינער
אין מאנטרעאל גרייט זיף נישט צו פארן
אין דער צייט קיין ישראל ,האבן מיר בא־
שלאפן צו שי?ן אייך א שריפטלעכע בא־
גריפונג.
מיר ווינטשן אלע לובלינער אין ישראל
כיל געזונט ,גליל״ צופרידנקייט און דער־
פאלג איו אייעד פערזענלעכע און געזעל־

^י

!סוד •יי די ״קינדעד פון לובריו״ איו פאד ! ,זונטיל ,דעם 8־טן נאוועמבער  ,1970דריי
זענען זיר צונויפגעקומען די
נאפמיטאג,
מיטגלידער פון אונדזער געזעלשאפט אי!
מעמאריאל פון יידישן מארטירער ,צו בא־
ערן מיט גרויפ פיעטעט אונדזערע קדושים,
צום 28־טן יארטאג זינט דער ליקווידאציע
פון די לוכלינער יידן דורד די נאצישע
מערדער.
די טרויער־אקאדעמיע עפנט פרעזידענטין
שרהלע גאלדאדלער .אין איר אריינפיר־
ווארט דערמאנט זי דאם אל,טיווע נעזעל־
שאפטלעכע לעכן פון אונדזעיר הייפ־שטאט
לובלין .זי שילדערט די פארשידענע פאלי־
טישו פארטייען ,פראפעפיאנעלע פאראיינען,
=י=ליאטע־ה ײי אייר די בארימטע היפטא־
רישע שולן פון מהרש׳׳ל און מהר״ם ,די
ישיכה חכמי לובלין .זי באערט דאו אונ־
דזערע טייערע מאמעם ,טאטעם ,שוועפטער
און ברידער ,וועלכע זענעו פארשניטן גע-
ווארן צוזאמען מיט דעם גאנצן פוילישן
יידנטום דורך די היטלריפטישע בארבארן.
אויף די
די רעדנערין שטעלט זיר א2
לעצטע געשעענישן איו ישראל און גיט אפ
ככוד די יידישע זיו און טעכטער ,וואש
זענען געפאלו ביים פארטיידיקן די מדינה.
זי ווינטשט ,אז עם זאל װאפ שנעלער ל,ױ
מען צו א יושרדיקן שלום אץ נאעוטן
מזרח.
דעם פארזיץ נעמט איכער די לאנגיאריקע
מיטגלידערין טעשקא קארמאדפאדשטעטער,
וועלכע דאנקט פארן כבוד צו פירן די הײנ־
טיקע טרויער־אקאדעמיע .זי לאדט איין די
שטיינזאלץ,
ראזענריב,
פרויען מילעד,
שענק ,פאליו און ארבייטפמאן ,אנצוצינדן
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די  6פימכאלישע ליפט פאר די  6מיליאן
יידישע קרבנות און בעט די פארזאמלטע
צו באערן זיי מיט אויפשטיין.
דער חזן פליישער מאכט די דעליגיעזע
צערעמאניע .אין די אויגן פון די פארזא־
מלטע באווייזן זיר טרערן.
טעשקע דערמאנט דעם הייליקן חוב װאפ
די לובלינער האבו אויפגעפירט נאד דער
אין פאריז
מיט אויפשטעלן
באפרייאונג,
דעם מאנומענט אויף באניע פון ״די קינדער
פון לובלין״ ,ווו עם זענען אויפגעקריצט די
נעמען פון די געשאפענע און דעפארטירטע
לובלינער פון פראנקרייד אוו אויר דאם
ארויפגעבן דאם יזכור־בור ״חורבן לובלין״.
אונדזער פעקרעטאר גאלדרינג הייבט אן
זיין רעפעראט מיט א שילדערונג פון אמא־
ליקו לובלינער ישוב פון  40.000יידן פון
פארשידענע שיכטן .ער דערמאנט די טרא־
גישע דאטע פון 9טן נאוועמכער  ,1942וואס
איז ביי אונדז געווארן א הייליקער טאג,
זינט  28יאר ,ווען מיד קומעו זיד צענויף
אפצוגעכן כבוד אונדזערע טייערפטע ,וואם
זענען טראגיש אומגעקומען דורף די נאצי־
שע פארברעבער.
מיט גרוים ווייטיק דערמאנט ער באזונ־
דערם די אומשולדיקע קינדערלעד ,וועלכע
וואלטן שוין היינט געווען דערוואקפענע
וועד קאן וויפן וויפיל
און עד פרעגט:
גאונים עם וואלטן פון זיי ארויפגעוואקפן ?
מיד טארן נישט פארגעפן ,אז צוזאמען מיט
זייער שמע ישראל ,האבן זיי אונדז איכער־
געלאזט א צוואה ,אז זייערע מערדער זאלו
באשטראפט ווערן .אבער היינט 25 ,יאר
נאד דער באפרייאונג ,זענען געבליבן פיל

טויזנטער קדיגפ-פארכרעכער אומבאשטראפט
און טייל פארנעמען אפילו הויכע מלוכה־
פאפטנם.
וועגן די
פריינט גאלדרינג רעדט דאו
לעצטע געשעענישן פון אנטיפעמיטישן כא־
ראקטער אין פראנקרייד ,ווי ארלעאן און
אמיען און דריקט אוים זיין ווייטיק כנוגע
דעם אנטי־יידישן קורם אין פוילן און טשע־
כאפלאוואקיע.
ער פארענדיקט זיין גייפטרייכן רעפעראט
מיט די לעצטע ווערטער פון אונדזערע קדו-
שים און מארטירער :נישט פארגעפן און
נישט פארגעבן.
דער פארשטייער פון פארבאנד פון די
יידישע געזעלשאפטן פריינט שיידענפיש דער־
מאנט ,אז אין לובלין איז געשאפן געווארן
די נייע פוילישע קאנסטיטוציע נאד דער בא־
פרייאונג ,ווו עם איז פארשריבן גלײבבארעכ־
טיקונג פאר דער יידישער מינדערהייט .צום
באדויערן אבער זענען מיד היינט עדות פון
אנטיפעמיטיזם לגבי דעם הייפל ניצול־גע־
ווארענע יידן פון פוילן .ער בארירט דאן די
געשעענישן אין ישראל און פארענדיקט מיטן
ווונטש אז עם זאל װאפ שנעלער קומען צו
א שלום אויפן נאענטן מזרח.
דער גוט־באקאנטער רעציטאטאר העניעק
מונטשיין לייענט מיט טאלאנט א פראגמענט
פון פרין מארקישעם ״טראט פון דורות״
ווי אויר א פאעמע פון ל .מילער.
די פריינדין טעשקא שליפט די טרויער־
אקאדעמיע ,וועלכע האט געמאכט אויף אלע•
מען א שטארקן רושם.

לעאן דאנערשטיין

>

שאפטלעכע טעטיקייטן .דשם יתברד זאל
אז ווען איר וועט איבעראיאר
העלפן,
פייערן רעם יום העצמאות ,זאל שדין זיין
אן אמתער שלום צווישן ישראל און אירע
שבנים.
זייט באגריפט!
פאר רעד עקזעקוטיווע פון דעד
לוגלינער לאנדפמאנשאפט
אין מאנטרעאל,
פעקרעטאר — א .ניפענכוים

...דעם זשורנאל און די איינלאדונג אויפן
כאל האב איד דערהאלטן ,פאר וועלכע איד
דאני! אייד זייער.
איד נוץ אוים די געלעגנהייט ,וואט איד
שיל ,איכער די באגריפונג פון דער מאנ־
טרעאלער לאנדפמאנשאפט און שרייב פרי־
וואט א פאר ווערטער.
ל,ודם כל שיי ,איד אייך א משעל ,אויו־
פינך״ דאלאר פארן זשורגאל .איד האב דעם
זשורנאל איבערגעלייענט .רעד מאטעריאל
איז נישט ל,יין שלעכטער ,אבער עם זענען
דארט פאראן גרייזן .אפילו די אונטער־
שריפטן אונטער די פאטאגראפיעם זענען
אויר נישט ל,יין ריכטיקע .אנשטאט שמואל
אייכענבוים שטייט שמואל אייזענבערג און
אנשטאט מרדכי־פייוול ראזענצווייג שטייט
דארט דאכט זיד ,אברהמ־מרדכי.
חוץ דעם איז ביי מיר אלץ כ״ה בפרר,
הן מיטן געזונט און הן מיט פרנפה .איד
מיל נאד זיין געזונט און האבן כוח צו אד־
בעטן און עם זאל חלילה נישט וועדן ער״
גער ,ווייל בעפער האט ל,יין שיעור נישט,
ויעל איד זיין צופרידן .דער עיל,ר — עם
זאל זיין שלום אוי]־ דעד וועלט און איכער־
הויפט אין ישראל.

י .ק א פ ל א ן
מאנטרעאל
בייגעלייגט א טשעל ,אוין־ פינף ראלאד
פאר דעד אויפגאבע ״לובלינער שטימע״ .עם
איז זייער א גוטע זאד ארויפצוגעבן א ציי־
טונג ,אפילו איין מאל א יאר.
איד ווינטש אייך דערפאלג אין אייעד וויי״
טערדיל,ער ארכעט.

מישער ,לובלינער אטמאפפערע .די ווא־
רעמקייט און הארציקייט האט אונדז גערירט
דאם זענען פאר אונדז
•כיז ט ר ע ר ן ! ! !
געווען די שענפטע און פייערלעכפטע מא־
מענטן פון דעם גאר באלערנדיל,ן באזוך
אין ישראל ,טראץ דעם וואם אונדזער גרופע
האט געהאט זייער וויכטיל,ע און ערנפטע
אויפגאבן און מיד האבן געהאט א געלעגנ־
הייט צו זען די וויכטיקפטע פערזענלעכ־
די אינטערעפאנטסטע
קייטן ,צו באזוכן
ערטער .דאם ״פינטעלע לוכלין״ איז אבער
זייער שטארל ,י ן י
...דו פרעגפט ווי מיד באציעו זיד צום
געדאנל ,פון ״בית לובלין״ .אויף דער לעצ־
טעד זיצונג פון אונדזער קאמיטעט האבן
מיד באהאנדלט דאם פראבלעם אין צוזא־
מענהאנג מיט אנדערע וויכטיקע אויפגאבן
וואם שטייען פאר דעד פאריזער פאפיעטי.
איר האט מסתמא געהערט וועגן דעד אל,־
טיוויטעט פון דער באנייטער ״פעדעראציע
פון יידישע געזעלשאפטן״ װאס האט זיד
געשטעלט פאר אן אויפגאבע צו פאראייניקן
אונטער אייו ראד דאס גאנצע ײדיש־רײדנ־
דיל,ע פאריז ,ארומצונעמען אלע יידיש־
נאציאנאלע גרופן מאם האבן זיד אפגעריסן
און זענען
פון דעד רויטער אפימילאציע
ביז איצט געווען געבונדן מיט דער  14די
דע פאראדיס .אונדזער חבר לערמאן איז
געווארן גענעראל־פעקרעטאר פון דער פע־
דעראציע .מיד האבן א נייעם ,מאדערנעם
לאקאל ,אין הארץ פון יידישן פאריז .דאם
אלץ האט אונדז געצוװנגען אויפצולײדיקן
אונדזערע קאסעם ...האפטו ממילא אן ענט־
פער אוי!־ דעד פראגע ״בית לובלין״ .דאם
הייסט נישט ,אז מיד באציען זיד נעגאטיוו
צום עצם געדאנק .זאלט איר שוין זיין
נאענט מיט דער פארווירקלעכונג פון ״בית
לובלין״ ,וועלן מיד באשטימט נישט בלייבן
אין דרויפן...
וועגן דעם פילם פון לובלין ,וואם מיו׳
בעת אונדזער וויזיט אין
האבן געזען
ישראל ,האבן מיד באשלאפן א ביישטייעד
פון  50דאלאר .ביי דער נאענטפטער גע־
לעגנהייט שיקט דעם פילם קיין פאריז און
מיר מעלו אייר צוריקגעבן אדער ווייטער
שיקן אין דעד קירצפטער צייט.

יוסף זאובערמאן
פ ר א נ ק ד י י ד

אלתר

זאובערמאן
פאריז

ל,ודם כל ביו איד שולדיל ,א הארציקן
דאנל ,פאר דעד באמת ווארעמער און חברי־
שער אויפנאמע ,וואם איר האט אונדז גע־
מאכט ,ביי אונדזער באזוך אין תל-אביב.
איד מיין פאר מיין פייגעלעו ,ווי אויד פאר
מיין ברודער יושן־ און שוועגעדין .אלע
זענען ממיט געווען גערירט פון דער היי־

פאריז
 ...איד דאנק העדצלעד פארן בריוו פון
 10.12.1970אוו אויר פאר די פאטאם.
אייעד געלונגענע פאדזאמלונג און די
אזכרה האט אויף מיד געמאכט א שטארקן
איינדרוק און אויד די אגגענעמע טרעפונג
מיט פריינט פון דעד •טול אין די קינדעד־
יארן האט דעדוועקט א פד דערינערונגען.
ביי דעד נאענטסטער געלעגנהייט פון
מיין באזוד אין ישראל ,ייעל איד זיכער
אויפנעמען א קאנטאקט .איד בעט איבער־
נעבן א גרוס אלע פריינט און באקאגטע

און דעם גאנצן קאמיטעט ,וואס טוט אזא
געבענטשטע ארבעט לזכר דעד יידישער
לובלין .איד גריפ אייך אלע און שיל ,דעפ
טשעק אויף  100דאלאר.
*

מעגדל לעווינבוים
פאריז
מיט כאגייפטערונג און צופרידנקייט האב
איד אויפגענומען די לעצטע אויפגאבע
״קול לובלין״ .איד מאלט אייר געוואלט
כ׳וועל אבער בעפער דערפילן
דאנקען,
מיין לובלינער חוב און אריינשיקן  50דא-
לאר פארן ״ארגון יוצאי לובלין״.
דורכגעלייענט דעם נומער און איך בין
העכפט צופרידן פון די אויפגאבן ,וועלכע
איר פארפליכטעט זיר דורכצופירן .קודם
כל וואם איר האט זיר ענרלעד דערמאנט
וועגן דעם ״בית לובלין״ .איד גלויב ,אז
עם איז שוין די העכפטע צייט דעם געוואל־
דיקן בלויז אויפצופילן .אויב איר מיינט
אויפריכטיק דעם ענין צו פארווירקלעכן,
ביו איד גרייט ווידער אויפצוהויבן אן אק־
ציע אין פאריז און פארפליכטן זיר מיט
אלע מעגלעכקייטן צו העלפן .פאר מיד איז
עם א בושה אז אזא שטאט ווי לובלין זאל
זיין היגטערשטעליק אנטקעגן פיל קלענערע
שטעטלעד פון פוילן.
*

געזעלשאפט ״קינדער פון לובלין״
פאריז
טייערע לאנדפלייט!
אייעד אויפגאכע ״לובליגער שטימע״ נו*
מער  ,4מיטן בייגעלייגטן בריוו ,האבן מיד
דערהאלטן .מיד דאנקעז אייר הארציק.
מיט גרוים אינטערעם האבן מיד זיר
באקענט מיטן אינהאלט פון דער דאזיקער
אויפגאבע .מיד זענען צופרידן ,וואט איר
האט געהאלטן פאר וויכטיק אפצוגעכן ארט
אין אייעד אויפגאבע פארן באריכט פון
דאם
אלגעמיינער פארזאמלונג.
אונדזער
האט דערמעגלעכט די לובלינער לאנדפלייט
װאפ לעבן אין ישראל ,ווי אויר אין אנ־
דערע לענדער ,צו באקענען זיד מיט דעד
אקטיוויטעט פון אונדזער געזעלשאפט ״קינ־
דעד פון לובלין״.
אייערע פארשלאגן פון אנהאלטן חברישע
באציינגען און קעגנזייטיק אויפטוישן אונ־
דזערע דערפארונגען ,נעמען מיד גערן אן.
מיד בעטן ,כאטש מיט א פארשפעטיקונג,
אונדז צו שיקן דערווייל פינן־ עקזעמפלארן
פון אייעד אויפגאבע און אונדז אנגעבן דעם
כאטרעף.
ביי דעד געלעגנהייט קאגען מיד אייד
איבערגעבן ,אז דעם 8טן נאוועמבער האבן
מיד ,ווי יעדעם יאר ,דורכגעפירט אונדזער
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מיד האבן אויך אײנגע־
יזכור־פייערונג.
ארדנט אונדזער יערלעכן באנקעט ,וואם
איז פארוואנדלט געווארן אין  8משפחה־
יום טוב פון אונדזער געזעלשאפט ,ווו מיד
האבן געמאכט א זאמלונג פאר ישראל פון
איבער  650טויזנט אלטע פראנק.
מיר שיקו אייך איבער די בעסטע גרופן
און אויר פאר אלע לובלינער אין נאמען
פ־ן קאמיטעט און אנטשולדיקן זיר פאר
:־עם פארשפעטיקטן ענטפער.
מיט געזעלשאפטלעכן גרום —
)פאר די פרעזידענטין
שרהלע גאלדאדלער(
י .גאלדרינג ,פעקרעטאר
ע נ ג ל א נ ד

איזאק

קרעמפעל

לאנדאן
 איר יאנק אייך הארצי? פאר אייערבדיוו ווי אויר פאר דער איינלאדונג אויפן
כאל פון די לובלינער.
 ...צום כאדויערן איז דעם יאר נישטא
י,יין רייד וועגן קומען קיץ ישראל .איר
וואלט געוואלט דויד אייך איבערשיקן אלע
פארזאמלטע אויפן כאל מיינע הארציקפטע
באגריפונגען און קודם כל שלום אין
ישראל.
י ש ר א ל
כריוו פון א נייעם עולה
צום פאראיין פון לובלינער לאנדפלייט
אין ישראל
אייעד כריוו פון 13טן מאי  1971האכן
מיד דערהאלטן איו אויר א טשעק פון
ה׳ משה וואפאנג אויף דריי הונדערט )(300
פונט.
איר כין כאמת גערירט פון אייער גאפט־
פריינטלעכקייט און הילף ,וואם איר טיילט
צו עולים חדשים פון לוכלין .מאראלישע
הילף האט די זעלכע ווערט ווי מאטעריעלע.
א גוט ווארט און א היימישע ,ווארעמע
פכיכה איז נישט אפצושאצן.
מיט פארגעניגן נעט איר אן אייערע
ווונטשן צו מיין זונם חתונה• איר גלויב און
כין טיף איכערצייגט ,אז איר האכ דא ,אין
דער יידישער מדינה ,געפונען מיין אמתע
חיים .דאם כאשטעטיקט דעם פאקט ,אז
איר האב אויפגעקליכן נאד דעם וועג און
נישט קיין צווייטן.
לאמיר האפן ,אז מיט אייעד מאראלישער
שטיצע ייעל איר אויר נעפינען אן עכט
יידיש לעכן און א מאטעריעלן קיום.
אויף א טרעפונג מיט די מיטנלידער פון
קאמיטעט כיו איד שטענדיק גרייט און
ווען איר וועט עם האלטן פאר נויטיק.
נעמט צו אונדזער כעפטן דאנק פאר אלץ.
להתראות!
חיים און פייגע קליגער
אור יהודה ,קרית גיורא160/9 ,
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)סוף מעמי (16
לפף הדכאון והנה מדליקו כרצון למופתים
חדשים ,לאהאכות חדשות; הנה הוא מצית
בו את הפפקות והנה מורם הראש לקראת
האמונה בכוחותיו; הנה הוא חי את חייו
האמיתיים ולהם זהות כרודה מוגדרת ,והנה
חצוייה הנפש ומתפתלת ביפוריה־פפקותיה־
אמונותיה ,והנה מזדקרים לפניו חיים מזו־
ייפים שאין בהם מתום .חפמתו של המפגר
היא  :לא להשאיר את הקורא מן הצד ולשתפו
כריקמה ,כאמור  :הרי גם כד ,הקורא ,נאבקים
שני פוגי־חיים :אלו האמיתיים ואלו המזו־
ייפים .ואתה משלם בעד שניהם.
גזעו של יאשה מאזור הוא גזע אנשים
ישרים .אולם במעמקי שככות הנפש רובצים
הניגודים; המחשכה והמעשה בטהרתם וחלא־
תם .יאשה מאזור יודע ,כי יש לו כה עצום,
אכל אין הוא יודע את גכולותיו .עד היכן
כוחו מגיע .הוא רוצה להיות טוב לאנשים
אבל מיד מחלחלת תחושה מעורפלת ,בי אותו
האדם אשר הוא מעניק לו טובה — רוצה
לשעבדו .אוהב נשים ,מפיח דעתו מאחת ועוכר
לשניה והוא בעצמו מתפלא על הפתבכויותיו.
בתוקף השניות המשפעת את חייו לגזרים —
הוא נהנה מההפתככויות ונותן את הדין .אמר-
נו  :אדם דינמי ,מהיר־צעד ,מהיר־מעש— ,
כי אויבו הגדול ביותר הוא השעמום .ואולי
כדי להימלט ממנו ביצע את כל שגעונות חייו.
השעמום הצליף עליו כמו כשוט.
יאשה מאזור לן גם בתחומי הפילוסופיה :
איכפת לו מה חושבים כשמים על כריה
כמוהו .איכפת לו לדעת לאן מובילים אותו
הציוויים הפנימיים שלעתים אין הוא שולט
עליהם .הוא שואל על ראשיתו ואחריתו .הוא
מפרק את עצמו פרקים פרקים ולפנינו אדם
כהגדרתו של יוצרו כשבים ,ש,,הכוחות ה-
שולטים באדם ובגורלו״ מובילים אותו מחבל
הלהטוטים ,מחיי חטא לחיים חבושים בין
ארבע קירות אבן ,שהמונים רואים כו צדיק
עושה נפלאות ומתרפקים על שעריו ,כי ינחם,
ירפא ,ימציא ישועה .יאשה מאזור הוא אחד
הגיכורים הנכבדים בפפרות יידיש ואולי לא
רק בפפרות זו ,שיודע ומכיר את הנושא ה-
פנימי השוכן בו והאורב לו כל הזמן והוא
תמיד מגרשו ככח ,בתחבולות ,בלחשים וב־
השבעות .הנה ידו של הנושא הפנימי על
העליונה והנה יד הנצחון על העליונה .הנה
השטן המחפש את נפשו ,המבלבל אותו,
והנה אלוהיו המחלץ אותו מידי הדרקון,
שונאו בנפש .נתחים־נתחים של בן-אדם חי,
מפרפר ,לפניו.
גבורו של י .כשבים הוא איש האחווה
היהודית על אף כל נפתוליו ובוידויו העצמי
הוא אומר :הרי אני כן לדורות של יהודים
כשרים ,הרי פכא דכא שלי מת על קידוש
השם .לפני מותו קדא לו אביו אל מיטתו
ואמר ל ו  :״הבטיחה נא לי שתשאר יהודי״
והוא אחז ביד יאשה והחזיק כו עד שהתחיל
גופם .אין הוא שוכח את הדברים האלה.
באחת משככות הנפש הם רובצים רביצה
יהודית איתנה .אולי באחיזת יד של אביו
הגופם והקניית ירושתו טמון ההמשך ה-

הגיוני — במידה ודרוש לנו בכלל הגיין
כהתפתחות דמות פפרותית — להחלפת חבל״
הקופם והלהטוטן בטלית ותפילין הצמודים
לנפשו וראשו .אולי הדתיות הזאת הנשכחת
מימי ילדותו החוזרת וניעורה בגבורו ,היא
היא אשר מובילה את כשבים לדמות אחרת
קטכית של יאשה מאזור  :יאשה דואה ושומע,
המרחם על בני אדם.
האדם החוטא מחליט :עליו להיות יהודי,
כיתר היהודים .אולם גם בהחלטה זו המרגוע
איננו חוזר ליאשה מאזור ומקופלים כה פפקות
ומאבקים ,דפרים מחייבים ושוללים .הוא
מחפש את האי עליו יבנה את ביתו ויוכל
להינפש ,אולמ כשבים איננו מרפה ממנו והוא
מטלטל אותו חזקות ,מסיע אותו מגבול החיוב
לגבול השלילה ,משלח כו רעיונות אפיקורסים
ופפקות ואין הוא מנתק אותו מהחומר ה-
עיקרי ממנו גילוש הסיפור :עולמם של שני
היצרים המחזיקים כנו ועלינו הם מבצעים
את תעלולהם .אם גם לא המפפר ואף לא
גכורו יודעים את פוד פשטותן וחכמתן של
התאוות.
המשא אשר פוחב עליו יאשה מאזור הוא
ככד מנשוא וממנו משתחררים ככת אחת.
בפולם •שחרור זה אין שלבים .וע״כ השחרור
מהמלוטוטן לאיש בית המדרש הוא שחרור
הקובע :אם מאמינים באלוהים ובתורה אין
לעשות פשרות .אם יש א׳ ותורתו אמת,
יש לעבוד אותו יום ולילה ולעבודת אלהים
יש עיקרים .צריד שתהיה משמעת.
יאשה מאזור הוא איש הכאבים הנפתרים.
הוא אחד מגיבורי הפפרות אשר יודעים כי
העולם אינו מכאוב אחד גדול .כי כל חשבון
חיים הוא דווי והוא פונקציה של הוויית
קוצים ,הווייה שמבריחה את האדם לבין
מצרים.
מבעד לאשנב הקטן שבבנין הקטן בו
יושב יאשה עושה הנפלאות ,בעל התשובה,
מציין אדם כלוא ,אולם חפשי במחשבותיו.
גם בתור ארבע אמות שקבע לעצמו לאורד
ולרוחב ,הגיבור שפילק את הרצון לצאת
מבית כלוא ,חושב על הדאגות והתאוות מעבר
לאשנב .אם גם מחק את כל חשבונותיו ,ואם
גם נראה לו ,כי נשרו כל הדברים החיצוניים
כקליפת טומאה ,עולה ונוקבת המחשבה  :האם
יכול אדם בדרד זו להינתק מעוונותיו? האם
על ידי שהקל מעצמו את משאו יכול הוא
למחות את מעשי הרשעות שעולל ? גם כתוך
בית כלאו מהלכת המחשבה הפפקנית חפשית
ושואלת את שאלותיה וכל המחשבות הן יצירת
הנפש המשופעת המחפשת פתרון השאלה ה-
נצחית  :מאי באת ? לאן אתה הולד ף רק אדם
שמתבצר באמונתו אינו יורד מדעתו.
מבעד לאשנב הקטן לא רק חודר אור
ואויר ,אלא נפתולי־ממשות ומפתורין ,השואלת
ודורשת ככל נתוני־החיים ,בכל הקטגוריות של
היופ־יום והנצח .פיכומו של הגיבור :העולם
הזה לא נברא למנוחה ,אין רגע כלי פגע— ,
הוא פיכומו של כשבים החופר ככל יצירותיו
כאמצעים ובמטרות ,במצרכי הגוף והנפש,
בתשוקות האפלות ותאוות בשרים ,כקרקפיות
)המשך בעמי (31

ל1כד נ ע ד ר י ם
סטפן היה מלא דאגה ומסירות לפיקודיו,
אחראי ובעל יוזמה שאפיינה אותו מיתר
מפקדי הפלוגה .הוא היה גאה מאד ביחידתו
וכמובן בתפקידו .בשל תכונות אלו התקדש
במהרה הן בתפקידו והן בדרגתו.
הוא קיבל עליו כל משימה וביצע אותה
בנאמנות ולשביעות רצון כל מפקדיו .היה
נערץ על פקודיו וזכה להערכת כל מפקדיו.

אלוף מאיר אילן דל
אלוף )מיל (.מאיר אילן ,לשעבר ראש
אגף האפסנאות במטכ״ל ומי שהיה מנב״ל
״כימיקלים ופוספטים״ ,נהרג בלילה בתאונת־
דרכים ככביש החוף.
מכונית צבאית פגעה בו כאשר הלך ברגל
ליד חבצלת השרון והוא הועבר במצב קשה
לבית החולים בחדרה ,שם נפטר מפצעיו.
גם נהג המכונית הצבאית נפצע קשה ואושפז
בבית־חולים.
אלוף )מיל (.מאיר אילן ז״ל היה בן 53
שנים במותו .מוצאו מבית חסידי בלובלין.
בנם של שמואל והניה טננבוים ז״ל ,נכד של
פנחס נומברג ז״ל ,בן אחיה של חברתנו
ל א ה ק ו ר י ס .משפחתו נספתה בשואה.
במלחמת העולם השניה התגייס לחיל התו-
תחנים בצבא הבריטי וחזר ארצה ,בתום
המלחמה ,בדרגת סגן.
ב־ 1950נתמנה קצין תותחנים ראשי ב־
צה״ל ,ובשנים  1954—1953שירת כראש מח-
לקת מיבצעים במטכ״ל.
תפקידו האחרון והבכיר בצה״ל היה כראש
אגף האפסנאות )אג״א( .הוא שירת כראש
אגף זה משך שנים ,ובראשית שנות השישים
פרש מן השירות הצבאי.
תפקידו הראשון בסקטור האזרחי היה
כראש החברה הממשלתית ליצוא חקלאי.
כאשר פרש מתפקיד זה עבר לנהל את קרית
הפלדה .לאחר מכן עבר לשרת כמנכ״ל כי-
מיקלים ופוספטים.
תואר על־ידי חבר
מאיר אילן ז״ל
לשירות הצבאי כמי שהיה ״אבי רעיון
מחסני החירום בצה״ל.״ חריף־שכל ובעל
תפיסה מהירה ,דבק בעבודה ללא ליאות
ובעל תחושה משקית .הניח אשה.
איתן הכר
)״ידיעות אחרונות״(25.2.71 ,

ד״ר דוד קליינמאן דל

הוא נפל בעת שפיקד על זחל״מ בעת
תרגיל עוצבתי ויחד עמו נפלו עוד שניים
מפקודיו.
מותו היא אבידה קשה לכולנו.
גדוד הבוקעים הראשון מרכין דגלו.

אברהמטשע עדעלשטיין ז״ל

ר/ט סטפן לובלסקי ז״ל
נולד ב־ 11באוגוסט  1949בוורשה ,נפל
בעת מילוי תפקידו ב־ 7ליולי  .1970הגיע אר-
צה עם הוריו ואחיו הצעיר ,באוקטובר .1965
למד באולפן בקיבוץ עין־חרוד וגמר את בית־
הספר בחוות הנוער הציוני ע״ש ישראל גולד-
שטיין .שירת בחטיבת גולני ,ובגמר קורס
מ״כים קיבל דרגת רב־טוראי.
*
הנה קטע ממכתבו של מפקד היחידה ,סא״ל
דוד כהן ,אל ההורים השכולים:
להורי סטפן לובלסקי ז״ל.
בנכם סטפן נפל בעת מילוי תפקידו באיזור
שפך הירדן ביום שלישי ,ג׳ בתמוז תש״ל.

נולד בעיר לובלין בשנת  .1899סיים ב-
עירנו בי״ס תיכון והמשיך בלימודיו באוני-
ברסיטה של קראקוב והתמחה כרופא עיניים,
עד פרוץ מלחמת־העולם השניה ב־ 1939עסק
כרופא עיניים ,והתפרסם כאדם טוב ומסור
לחולים.
היה שקט ושלו ברוחו׳ אציל ועממי גם
יתר ,נעים ונחמד בהתנהגותו עם חוליו ,תמיד
ידידותי ,בעל לב יהודי חם ,תמיד מוכן
לעזרה ללא תמורה וללא שום תהילה .גם ב-
חיים המשפחתיים ובמקצועיים האירו סגו-
לותיו את כל ימי חייו.
דר״ דוד קליינמן הגיע ארצה אחרי ש-
שוחרר ממחנות ריכוז בסיביר במלחמת־העו־
לם השניה.
בארץ עבד בתור רופא עיניים בקופת חו-
לים בעיר רמלה והרבה הרבה חולים נהנו
מהמסירות בטיפול ומומחיותו.
זכרו יהיה שמור בכבוד ובברכה בלבנו.
י .א.

שלמה פרייטג דל
נפטר ביום ו׳ שבת תשל״א ).(29,1 .1971
שלמה היה אחד ממייסדי תנועת בית״ר ב-
לובלין .עלה ארצה בשנת  1936ושנים רבות
עבד כפקיד בעירית תל־אביב.
יהי שמו זכור לנצח!
דווה פרייטג

)רעכטם( מיט זיין כרודער לייבעלע ז״ל,
לאנגיאריקער פעקרעטאר פון דער פאפעיטי
אין פאריז ,בעת א חנוכה־פייערונג ביי
די לובלינער
געבוירן אין לובלין ,ווו ער האט געלערנט
אין חדר ,דערנאך אין ישיבה .פאר דער
מלחמה עמיגרירט קיין פראנקרייך און ארויס־
געוויזן אלע יארן אינטערעס פאר דער לובלי־
נער ארגאניזאציע .מיט א יאר צוריק זיך
באטיי״ליקט אינעם נשף העצמאות אין תל־
אביב .כבוד זיין אנדענק!
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מחלקת עליה דאז ועזר הרבה ליהודים ,שבאו
ארצה כבלתי לגליים.
עם קום המדינה עבד כפקיד בעל בסידן
במשרד הפנים בתל־אביב .מסור בעבודה,
מסודר ומלומד בתפקידו ידע שפות לועזיות
ביניהן גם ערבית .אור ז״ל דרש תמיד מ-
אחרים מאמצים כמו מעצמו.
אור ,כמעט צבר ,רכש מהוריו את המסורת
והמנהגים וכל המדות טובות של היהודים
של פולין .הוא נפטר ב־ 27.8.70והשאיר אחריו
אלמנה ו־ 2בנים עורכי־דין.
אור למד בבי״ס של ״עמל״ בירושלים
וגמר תיכון באלכסנדריה שבמצרים )המשפחה
הועברה לשם כנתיני רוסיה בזמן מלחמה
.(1914
יהי זכרו ברוך!
י.א.

שרה זילברלנג ז״ל

משה וואגנער ז״ל

נולדה בשנת  1909בעיר לובלין למשפחת
אכטמן ,ממעמד בינוני.
שרה ז״ל סיימה את לימודיה בגימנסיה
עי׳ש שפער׳ למדה אחרי כן תפירת לבנים
ושמלות ב״אורט״ ועזרה למשפחתה להת-
פרנס• עם פרוץ המלחמה ב־ 1939נישאה ל-
מרדכי גולדברג מלובלין — כובען במקצועו,
טיפוס מובהק של פועל יהודי משכיל.
שרה עזבה את עיר לובלין ,נעה ונדה
ממקום למקום ובסוף גורשה ע״י הרוסים
לאסיה .בעלה מרדכי גויס שם ע״י הבולש-
ביקים למחנות עבודה למען החזית בצבא
ולא חזר עוד .הוא השאיר אחריו בארץ ה-
זרה את שרה וילד שבינתיים נולד .שרה
האלמנה נשארה לבדה ובכוחותיה עצמה
ללא אמצעים ועל אף התנאים הבלתײאנױ
שיים ,בקור וברעב ,עד שבדרד לא דרך —
גידלה את הילד ביחד עם בעלה השני זיל־
ברינג ,שייבדל לחיים ארוכים — הגיעו ארצה
בתום המלחמה.
שרה זילברינג ז״ל לא היתד ,צרת עין,
אלא גלוית לב וטובת לב ,חברתית ורצינית
לפי הצורך .אם מסורה ונהדרת למופת ואחות
טובה .נפטרה ב־) 19.8.1971כ״ט באב תש־
ל״א( השאירה אחריה בעל׳ בן יחיד — פקיד
דאר ,אחיות ואחים בארץ ובחו״ל.
זכרונה שמור לנצח בתור המשפחה המת־
אבלת והלובלינאים.

שילם י ש ק ה

שמואל אור ז״ל
נולד בעיר חלם בשנת  1901והגיע ארצה
ביחד עם ההורים בשנת  .1906הוא נשא את
בת לובלין — בתו של משה קרשנברג ,סוחר
יינות ומשקאות חריפים הידוע בעירנו.
אור ז״ל עבד רבות )בשנת  (1923בתור
פקיד בממשלת המנדט בתפקידים שונים ו-
אחראיים .ובתקף תפקידו השתתף מטעם ה-
מנדט גם בועדת הבחינות התאזרחות של
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געבוירן אין לובלין ,ווו ער האט געוווינט
ביזן אויסברוך פון דער מלחמה — אין
סעפטעמבער  .1939די קריג דורכגעלעבט
אין רוסלאנד .נאך דער באפרייונג זיך באזעצט
אין ניו־יארק ,וווהין ער איז געקומען פון
דייטשלאנד .תמיד געהאט אן אפן הארץ
און אפענע קעשענע צו העלפן ,באזונדערס
יידן פון לובלין .ער האט אפט באזוכט
ישראל און געשטיצט די מדינה מיט א
ברייטער האנט.
משה וואגנער האט פאריתומט זיין פרוי
לאלא און דריי זין .צוויי פון זיי — געהיי־
ראטע.
כבוד זיין אנדענק י

פייבל שרגא רוט ז״ל
נפטר ב־ 12במרס 1971
נולד בשנת  1906בלובלין׳
רחל רוט ז״ל .בהיותו נער,
התנועה החלוצית ,בה היה
סיום למודיו התיכוניים החל

להוריו נתן ו-
הצטרף לשורות
חבר פעיל .עם
לעבוד כחשמ־

לאי.

ב־ 1932עלה ארצה והתיישב בתל־אביב,
בה המשיך לעבוד במקצועו .היה אחראי על
התקנת החשמל בתערוכת יריד המזרח ב-
 ,1936ובשנת  1940עסק בעבודות חשמל ב-
צבא הבריטי .מאוחר יותר עבר לחיפה׳ בה
החל לעבוד באופן עצמאי כקבלן לעבודות
חשמל — עד שחלה במחלה ,שממנה לא
קם עוד.
היה בעל ואב מסור — לאשתו ,בנו ובתו
— וחביב על כל בני משפחתו ורעיו.
זכרו יהיה שמור עמנו לעד.
ת.נ.צ.ב.ה.

דבורה ציטרין ז״ל
אין מאנטרעאל איז געשטארבן די פדוי
ציטרין ,לאנגיאריקע פרעזידענטין פונעם לוב־
לינער פרויען־עקזעקוטיװ .זי האט פיל געאר־
בעט פאר אונדזער קאמיטעט .די לעצטע
יארן האט זי געקרענקט .איר טאכטער ,מרס
סאמבערג ,האט פארנומען איר ארט און
איז געווארן די פרעזידענטין פון די לובלינער
פרויען.

ק א נ ג ו א ל ו א ״ ל ו ב ל» ך א ו ן
פ>דל ק ע ס ש ל ע ר צ»פאר>ו

אונדזער

באגריסונג און ווינטשן פון

אויפן כ א ר  -ק א נ צ ע ר ט אין ש י ק א ג א

דערפאלג

ד ע ם פארזיצער פון אירגון

אין דער ניו־יארקער ״מארגן־פרײהײט״
האבן מיר געפונען די ווייטערדיקע ידיעה:
דעד יידישער פאלקס־כאר פון שיקאגא,
דיריגירט פון ישראל שווארצשטיין ,וועט
דורכפירן א גרויפארטיקן קאנצערט געוויד־
מעט דעם 35טן אנדענק־יאר נאד יעקב
שייפערן ,זונטיק דעם 13טן יוני 2 ,בייטאג;
אין טהארן זאל 710 ,נארט לעיי ,שאר דראיוו.
אין דער זעלטן רייכער און פארשידנאר־
טיי,ער פראגראם וועט דעד פאר אויפטרע־
טן מיט דעד דראמאטישער קאנטאטא ״לו-
בלין״ ,צופ טעקפט פון ל .מילער און דער
מוזיק פון נעיטן פאמאראוו.

לאה רימון ז״ל
)מבית צוקרמן( ז״ל
נולדה בלובלין .הגיעה ארצה בשנת  .1939ב-
יחד עם בעלה הקימה בית משפחתי למופת.
נפטרה אחרי מחלה קצרה ב־ 6לינואר .זכרונה
יישמר לנצח אצל המשפחה ובני עירנו.

נאד א הויפפוני,ט ביים מוזייןאלישן ױפ־
טוב וועט זיין דער אנטייל פון דעם גלענ־
צנדיקן פידל־קינפטלער דר .מארווין ציפא־
דין ,וועלכער וועט שפילן עדנפט בלאפפ
קלאפישע פואיטע ״בעל שפ״ .דאראטי פא־
מאכפאן וועט אקאמפאנירן.
דער כאד וועט אויד זינגען א ציי,ל אר־
בעטער־לידעד און פאלקפ־מאטיוון ,אין
יידיש ,ענגליש און העברעלש.
בילעטן זענען ,3 ,2.50 ,2 :און  4דאלאר.
ליבהאבער פון יידייט־געזאנג דארפן קומען
אין מאפן.

חיה הוד )הרשהורן(

לובלין

יוצאי

אין

פריינד

ישראל

דוד שטאקפיש
צום

באשטימען

אים

אלס

פון מ פ ״ ם אין פ ר א נ ק ר י י ך
בעלגיע ,ביז י א נ ו א ר .1972
זייט

שליח

און

אין

מצליח!
ק א מ י ט ע ט פון דער
לובלינער ל א נ ד ס מ א נ ש א פ ט
א י ן ישראל.

)סוף מעמי (28
שבאדם ובעושה הנפלאות שבו ,בחתירה להת-
גבר על התקלות ,בחמדה שבגן עדן ובהנאה
שבגיהינום וכל הדמויות הצומחים מחדוות
אלה .א כ ן  :המציאות מלאה הפתעות.
י .בשביס כפופר הצופה למעמקי
האדם העלה גיבור ועל ידו — דמויות
רבות הבנוי דרגות־דרגות ,הנחה על
הנחה ובחינה על גבי בחינה ולפנינו
דגול שיוצא עם פנפו לחפש קרן אור
האפילה.

נפש
נשים
גבי
יוצר
בתוך

אם גם כשבים הצהיר פעם ,שהספרות
אינה מפוגלת לתת תשובות לשאלות האדם
והאנושות ,הרי הוא מוכיח ,כי היא מפוגלת
לפרוש לפנינו יריעה וזה כדי להוכיח שה-
מציאות מלאה הפתעות .ודי לנו בכד.

מקם פילינסקי )פישלזון( ז״ל
נולד בעיר זאמושץ בשנת  ,1901למד ו-
סיים בשנת  1920את הגימנסיה ע״ש ״סט־
שיץ״ בלובלין.
פילינסקי נשא את בת עידנו מבית אלטר
— בתו של סוחר אמיד של עורות ומכשי-
רים לסנדלרות.

לבני לובלין בארץ:

פילינסקי המשיר בלימודיו במשפטים למ-
רות היותו יהודי .נתמנה לתובע ע״י בית
נישפט המחוזי בעיר לובלין הודות לכשרונו
ולידע .היה זה תפקיד מאד נדיר בפולין אז,
בו כיהן הרבה שנים עד פרוץ מלחמת העולם
השניה.

על ערב האזכרה נא להודיע לכל יוצאי
עירנו .יתכן שלא כולם קיבלו את החוברת
או שלא רשומים בכרטפת שלנו.

עם תום המלחמה חזר ללובלין ושוב הצ-
טיין כתובע המדינה וכקטיגור בעל לב
יהודי נגד פושעי מלחמה הנאציים בלובלין,
הוא האשים גם את הרוצח הידוע הופמאן
שהיה האחראי והממונה על המשרפות ב־
מאידנק׳ שנידון למות.
פילינסקי ,אחרי שבא ארצה בשנת 1950
המשיך בתפקיד תובע כללי במשטרת ישראל
עד שיצא לגימלאות.
נפטר ב־ 15.7.71והשאיר אחריו אשה ובת
יחידה ,נשואה.

הוצאת לאור  32עמי ״קול לובלין״ מפי 5
קשורה בהוצאות רבות .אנא ,אל תהפם ושלח
בהקדם בהמחאת דואר )חשבון בנק הדואר
6־27683־ 5.— (4ל״י ודמי־חבר לשנת — 1970
עוד — 12.ל״י.
אויפן בית־הקברות אין קרית־שאול ,תל־אביב
האט חנה הורװיץ־בעפ אויפגעשטעלט אין יאר
 1960א מצבה צו פאראייביקן איר אומגעקו־
מענע משפחה ,צוזאמען מיט די קדושים פון
לובלין.
אונדזער

באנק־קאנטע

פאר

חומר לפרפום בגליון הבא של ״קול לוב-
לין״ ,כגון זכרונות ,תמונות ,תעודות וכד —
נא לשלוח לפי הכתובת:
דוד שטוקפיש ,רמת־גן .52341 ,שדרות
הצנחנים .14
באשטייערונגען,

אפצאל

פאר

דער א ו י ס ג א ב ע א ו ן מ י ט ג ל י ד ס י א פ צ א ל :
בנק

ה ד ו א ר 4—27683—6

י .א.
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יעויעכע אזכרה

