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! ם י א ב ם ה י כ ו ר  ב

ב־ ה לו י  * ברידערליכער, הארציקער ברוך הבא אי
 לינער יידן, וואס האבן זיר מטריח געווען פון פאריז און
, טאראנטא און רן און קאפענהאגען  ניו-יארק, מעלבו
- ט נ א זשעלעם און בריסל, מ אנ  בוענאס-איירעס, לאס-
לא, ־פאו -פראנציםקא און סאו , םאן ל און לאנדאן א ע  ר
ה ח פ ש  כדי צוזאמען מיט דער בבבודיקער לובלינער מ
 אין ישראל פרייען זיר און פייערן דעם 25םטן יום

ת פון דער יידישער מדינה. ו א מ צ ע  ה

 בלויז אזא דאטע איז א גענוג בארעכטיקטע סיבה
 אז יידן פון די־ תפוצות, בפרט די וואם זענען געבוירן
 און אויסגעוואקסן אין לובלין, זאלן אין די איצטיקע
ר אויב צו דעם נאר צוגעבן דעם א  טעג באזוכן ישראל, נ
ועלט-צוזאמענטרער פון די לובלינער, וואם וועט זיר  ו
- נ  באשעפטיקן מיט פראבלעמען פון פאראייביקונג, קעג
זאמענארבעט  זייטיקע הילר, קולטור-אויפטוען און צו
ע ארגאניזאציעס ב ע ל ט פ א ש נ א מ ס ד נ א נדזערע ל  צווישן או
 — איז אייער איצטיקער וויזיט אין ישראל פון א גאר

נדערער וויבטיקייט און באדייטונג. ו  באז

ר אן טרויער און טרער גייט נישט היינט עפעם ע ב  א
 אדורכצופירן אינעם יידישן לעבן. ווייל באזאמען מיט
 דער שמחה פון אויפגעריכטער יידישער מלוכהשקייט
 און די פרייד פון טרעפן זיר מיט חברים פון דער אלטער
 היים — וועלן מיר זיר אויר באטייליקן אין דער אנט־
ט לזכר די קדושים פון לובלין מענ ו נעם מאנ  הילונג פו
נעם קעס-  און מיידאנעק, בייגן די קעפ אויפן קבר פו
 טעלע אש וואס איז באערדיקט געווארן אין ישראל און
ת אויפן אלטן בית-החיים ו ב א - ר ב ל אויר ק א מ  ווי א
ת ו הקבר ת-  אויר קאלינאוושטשיזנע, צי אויפן גייעם בי
 אויף דער אוניצקע — וועלן מיר לאזן פאלן א טרער,
־ ת ל ח ן א טיפן קרעכץ ביי דער מצבה אין נ  צי ארױםלאז
ק פון די איבער פערציק  יצחק, באהעפטן זיר מיטן אנדענ
 טויזנט קדושים און טהורים פון אונדזער פארשניטענער

 היימשטאט.

• 

ועלט-צוזאמענטרער פון די לובלינער  דער ערשטער ו
ט אין זיר א גאנצע ריי נאציאנאלע און געזעל- ג א מ ר א  פ
ר יובל פון ע ב ל א , ווי: דער ה  שאפטלעכע אספעקטן
ר ליטעראטור- ע  דער מדינה, די פארטיילונג פון ד
 מרעמיע א. נ. פון די קדושי לובלין, דער טרויער-אקט
יצחק, די אויספלוגן איבערן לאנד, דער טרא־  אין נחלת-
ת, דער אנטייל ל צום יום העצמאו א  דיציאנעלער ב
ד פון צה״ל און נאר א סר א ר א  איגעם מיליטערישן פ
. נישט וועלנדיק אויר  אינטערעסאנטע אונטערנעמונגען
 א האר פארמיגערן די באדייטונג פון אט די אלע
 געשעענישן, וואג איר פעסטצושטעלן, אז איבער דעם
-  אלעמען וועט פארט דאמינירן דאם אינדױױדועל-םענ
 טימענטאלע און עמאציאנעלע ביי יעדן איינעם פון
 אונדז• איר זע שוין איצט די פרייד פון דער באגעגעניש
 פון צוויי חברים און פריינד וואם האבן אין לובלין
 געוווינט אויה איין גאם, געלערנט אפשר ביי איין רבין,
 געגאנגען איו איין שול, געדאוונט אין איין שטיבל
 אדער בית־המדרש. איר פיל דעם טיפן ציטער פון
נדזערע וואם טרעפן אין ישראל א  אייניקע יידן או
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ת אים אליין האט ע  חבר זייערן פון דער ארגאגיזאציע, ב
 דער גורל פארווארפן קיין אויסטראליע, א צווייטן —
ת ע  קיין ארגענטינע און א דריטן — קיין קאנאדע, ב
 דער פערטער האט זיר גאר אנטפלעקט אין בעלגיע.
 איר שטעל זיר פאר די רירנדיקע, ממש היסטערישע
נג פון א לובלינער ייד פון בראזיל, וואם  איבעראשו
ב אנטדעקן זײנעם א לעבעדיקן קרוב, י ב א - ל  וועט אין ת
ג צוגערעכנט צו די זעקס  וועמען ער האט שוין פון לאנ

 מיליאן קדושים...

* 

ס זיין א צוזאמענטרער פון דער א  בעצם וועט ד
לער יידישער קהילה,  שארית הפליטה פון א רומפו
 מיט רוב מנין ובנין לאנדסלייט וואס האבן באקומען אן
נת ישראל. נאר דער גרויסער  אויפריכטונג אין מדי
 נאציאנאלער קאטאסטראפע זענען מיר אלע געווארן
 פאריתומט און פאראיינזאמט. דערפאר אזא קלאמערן
, דעריבער טוליען מיר זיר איי־  זיר אין לאנדסמאנשאפטן
 נער צום אנדערן, זוכן געזעלשאפט און קאנטאקטן, וואם
ס פארגיטיקן דעם פאר־ א  דארפן אין א געוויסער מ
 לוסט פון די נאענטסטע און טייערסטע. אויר דעם באדן
- ב ו  האבן די לאנדסמאנשאפטן בכלל און אונדזערע ל
יפ-  לינער ארגאניזאציעם בפרט, דערפילט א וויכטיקע או
 גאבע פון דערנענטערן הערצער, שטילו די נאסטאלגיע
 און רעכענעו זיר מיט סענטימענטן פון א דור
 וואם האט איבערגעלעבט דאם גרויסע אומגל־יק פון

נדזער פאלק.  או

 מיר האבן זוכה געווען צו טרעפן זיר אין
 דער אויפגעריכטער יידישער מדינה, וואס איר ערד
ע  איז דורכגעווייקט מיטן בלוט פון אונדזערע געפאלענ
ס און מיטן שוויים פון די טרוימערישע חלוצים. ר ע פ מ ע  ק
ת ישראל, וואס פײערט איצט איר 25סטן נ  דא, אין מדי
 געבורטסטאג, וועלן מיר טיפער באנעמען און בעסער
 פארשטיין דעם זין פון מלוכהשער זעלבשטענדיקייט,
ק וועגן א פאלק וואם האט נעם רעאליזירטן געדאנ  פו
 זיר אומגעקערט אין זיין היימלאנד. און הגם אונדזערע
 הערצער און געפילן וועלן אויפן צוזאמענטרער פון די
 לובלינער זיין באהאפטן מיט דער אלטער היים, אירע
 גאסן און געסלער, אירע שבת-ױם-טובדיקע און וואכע־
ר דער ניכטערער בליק זיין גע־ ע ב  דיקע יידן — וועט א
ד א נדזער לאנ  ווענדעט צו דער צוקונפט, צו זען או

 שטארקס, מיט א געזיכערטן שלום.

 אן שום ספק, אז דער היינט געאגראפישער און
 עמאציאנעלער באגריר לובלין, וועט אונדז העלפן
 שטארקן דעם נאציאנאלן און ישראלדיקן באוװםטזײן
 פון אונדזערע בני-עיר אין די תפוצות, פעסטיקן דעם
- נ א מ ם ד נ א ת צווישן אונדזערע ל תפו  בונד און שו
ם ע ד א  שאפטן, כדי ווייטער שפינען דעם גאלדענעם פ
 פון דער עיר ואם בישראל לטובת דעם פאלק ישראל

נת ישראל.  און מדי

ם!  ברוכים הבאי



 25 יאר מדינת ישראל
 עובדיה פעלד

 דער ישוב און די שארית הפליטו־ האבן ;עדי•,;צ דעם יסוד פאר דער מדינה * ישראל־
 יידן קענען זיין שטאלץ מיט זייערע דעדגרייכונגען * דער גרעסטער פארדינפט פון דער
 מדינה באשטייט אין דעם רואם זי האט אויפגעגליכן דעפ רוקן פון יידישן פאלק די
 זעקפ־טאגיקע מלהמה האט געשאפן די באזע פאר א סטאבילן שלום אויפן מיטעלן מזרה •¥•

 זי האט דערוועקט נאציאנאלע געפילן כיי מיליאנען יידן אין מערב און אין מזרה.

ת איז א וויכטיקע דאטע אין  יעדער יום העצמאו
 דער נייער יידישער געשיכטע. ס׳איז אבער קלאר, אז
ת, וואס מערקט אפ  דער היי-יאריקער יום העצמאו
נת ישראל, וועט אריץ אין  25 יאר עקזיסטענץ פון מדי
 דער יידישער און אלגעמיינער געשיכטע אלם ערשט-

 ראנגיקע היסטארישע געשעעניש.
 און דאם איז דערפאר, ווייל די עצם-אגטשטײונג
נת ישראל, איר ביישפיללאזע אנטוויקלונג און  פון מדי
 וווקס אין די שווערסטע באדינגונגען פון פערמאנענטן
ד און בלאקאדע מצד די שכנותדיקע  מלחמה-צושטאנ
 אראבישע מדינות, איז אן שום ספק א פענאמענאלע

 דערשיינונג אין דער וועלט-געשיכטע.

 ווען מען קוקט היינט צוריק אויף די טעג פון דער
נג אין 1948 און 1949, ורעו מען ו י  מדעה-אנטשטי
 אנאליזירט אויף אן אביעקטיוון אופן די לאגע, וואם האט
 זיר געשאפן נאכן אריינדרינגען קיין ארץ-ישראל פון די
ת פון צאלרייכע אראבישע מדינות, חו  מיליטערישע כו
 וועלכע האבן געהאט רעגולערע ארמייען, אויסגעשטאט
 מיט א סך געווער — מוז מען באווונדערן די גבורה
 און אויסערגעוויינלעכע אפפערװיליקײט פון ישוב, וואט

 האט דאן געצײלט נישט מער ווי 650,000 נפשות.
 אויר אין 1956 און 1967 זענען מיר געשטאנען קעגן
 גרויסע און גוט-כאוואפנטע אראבישע כוחות, וואט
- נת ישראל פון דער פאלי  האבן געוואלט אפמעקן מדי

 תהלוכה לכבוד ההחלטה בםן־רמו (1920) שיצאה מחצר בית־הספר גולדין ברחוב זל׳ונה 5.
 פאואד לכבוד דעם באשלוס אין םאךרעמא (1920), וועלכען האט ארויסמארשירט פונעם הויף פון גאלדינס שול אויף זשעלאנע 5.
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ע און ווארשיינלער פיזיש ליקװידירן די פ א  טישער מ
ר דער יסודותדיקער ע ב  יידישע איינוווינער פון לאגד. א
ע אין 1956 און 1967 נדזער לאג  אונטערשיד עווישן או
ת ע  אין פארגלייך מיט 1948 באשטייט אין דעם, וואם ב
ה מ ח ל  דער סיני-אקציע און אין דער זעקס-טאגיקער מ
 האבן מיר געהאט מיט וואס זיר צו פארטיידיקן און
 דיספאנירט מיט אן אנטשפרעכגדיקער מיליטערישער
-  אויסשטאטונג, דאקעגן אין 1948 האט זיר דער העל
 דישער ישוב פארטיידיקט ממש מיט ליידיקע הענט.
 און אויב מ׳רעדט וועגן נסים אין די לעצטע 25 יאר,
 איז דער נם פארגעקומען אין 1948 און נישט אין 1956,
ר כדי צו דערגענצן דעם היסטארישן ע ב ר 1967. א ע ד  א
ר געזאגט ווערן, אז אויף דעם אויסגאנג י א ת ד מ  א
 פון דעם ביישפיללאזן פארמעסט צווישן דודן און
 גליתן, האט די שארית הפליטה, וואם איז געקומען פון
 די אייראפעישע לאגערן געהאט אן אנטשיידנדיקע
 השפעה. דאם בלוט פון טויזנטער יונגע און עלטערע
 שארית הפליטה-יידן, וואם האבן געשטראמט קיין
ג פון דער מדינה, האט נ  ישראל נאר דער פראקלאמירו
 דורכגעווייקט אלע שלאבט-פעלדער, בעת די שווערע
נ־  קאמפן צווישן ארעם-אױסגעשטאטע ײדישע אפטײלו
 גען און רעגולערע איינהייטן פון מצרים, ירדן, איראק,
 סיריע און אנדערע אראבישע מדינות. ווער ווייסט וואס
 ס׳וואלט געווען דער גורל פון דער יונגער מדינה אן די
 צענדליקער טויזנטער העלדישע קעמפערס פון דער
ט ווערן  שארית הפליטה. דאם דארר ספעציעל באטאנ

נת ישראל.  אין טאג פון 25םטן יובל פון מדי

 ווען מיר מאכן א סר הכל פון אונדזערע דערגריי-
 כונגעו אויר פארשידענע געביטן, נעמענדיק אין אכט
 די ספעציפישע באדינגונגען אין וועלכע מיר האבן
 געארבעט און געלעבט און מיר מאכן א פארגלייר
 צו דעם וואם אנדערע פעלקער האבן אויפגעטאן נאר
ועלט־מלחמה אין א פעריאד פון 25  דער צווייטער ו
ת זיין שטאלץ מיט די דערגרייכטע מ א ה קענען מיר ב א  י
 רעזולטאטן. עם זענען פארשטענדלער די צאלרייכע
נדזער אויפבוי-ווערק. מען דארר  שאטן־זײטן אין או
, אז דא ווו ס׳איז דא א סר זון —  אבער נישט פארגעסן
 מוז אויר זיין שאטן. נישטא קיין אידעאלע געזעל-
 שאפטן, ווייל דער מענטש אליין איז נישט אידעאל,
 און אויר יידן זענען נישט קיין אויסנאם אין דעם
ט ס גרויסע אויפבוי-ווערק אין ישראל פארמאג א  פאל. ד
ת פון יידישן פאלק, נאר ו אר די מעל  נישט איו זיר נ
 אויר די חסרונות. אויר דאם דארר מען באטאנען אינעם
 טאג פון די יובל-פייערונגען, כדי מיר זאלו זיר באמיען

 רעדוצירן צו א מינימום די שאטן-זײטן.
 ס׳איז קלאר, אז אין די 25 יאר זענען מיר געווען
 אזוי אבסארבירט מיט פערמאנענטע זיכערהייט-פראב-
ר אונדזער עצם עקזיסטענץ אין א  לעמען, מיטי קאמף פ
ת מצד מעכטיקע כוחות, אז ו  אנבליק פון ערנסטע סכנ
 מיר האבן נישט געהאט גענוג צייט און נייטיקע געלט־
דערע אנגעווייטיקטע פראבלעמען  מיטלען צו לייזן אנ
נדזער געזעלשאפט, וואס דריקו אויר אונדז און  פון או
 פאדערן א שנעלע לייזונג. ס׳איז אבער נישט^ קיין
ל איז אן אימפאזאנטער און כ ה - ר  שום ספק, אז דער ס
 ישראל-יידן, וואם האבן פארבינדן זייער גורל' מיט דער
 יידישער מדינה, האבן דא געבויט זייער היים פאר זיר
- א ר זייערע קינדער און נישט געזוכט קיין מ א  און פ
דער — קענען שעפן לענ ת- לו  טעריעלע גליקן אין די ג
ת פון דעם וואם ס׳איז געשאפן געווארן אין דער ח  נ

 פארהעלטניסמעסיק קורצער תקופה.

 דרך-ארץ מצד די גויים
 איינע פון די גרעסטע היסטארישע אויפגאבן פון

נת ישראל באשטייט אין דעם וואס זי האט אויסגע-  מדי
 גליכן דעם רוקן פון יידישן פאלק. פאראורטיילן פון דער
 גוישער וועלט, פאלשע און פארקריפלטע מיינונגען
ס ל  וועגן יידן אלס יחידים און וועגן יידישן פאלק א
גע דורות, זענען  כלל, וואס האבן אנגעהאלטן לאנ
 פארשווונדן אין די 25 יאר און ספעציעל אין רעזולטאט
נדזערע  פון דער זעקס-טאגיקער מלחמה. אפילו או
 גרעסטע שונאים קענען איצט נישט טענהן, ווי זיי
 האבן דאס געטאן במשר פון הונדערטער יארו, אז
 יידן זענען פחדנים, קענען נישט זיין קיין העלדישע
גל נאר צו פאראזיטיווען אויפן  קעמפער און זענען מסו

 חשבון פון אנדערע פעלקער.
נות און ת קעגן די אראבישע מדי ו מ ח ל  אלע מ
ה האט אנטפלעקט מ ח ל  ספעציעל די זעקס-טאגיקע מ
ר דער וועלט דעם יידישן זשעני אויפן מיליטערישן א  פ
 געביט, די העלדישקייט און אפפערוויליקייט פון יידישע
 קעמפערס, וואס זענען געשטאנען קעגנאיבער א שונא
 פון צענדליקער מיליאנען, אויסגעשטאט מיטן בעסטן
ל דער־ א  געווער. די גויישע וועלט האט צום ערשטן מ
 זען א נייעם טיפ ייד, וואס איז אימשטאנד זיר צו פאר־
 טיידיקן מיט כבוד קעגן א צאלרייכן שונא, אויב ער האט

 נאר מיט וואס און פאר וואס צו קעמפן.
 ס׳איז קלאר, אז יידן אלס יחידים, ווו זיי זאלן זיר
 נישט געפינען, האבן אין רעזולטאט פון דער זעקס-
ה באקומען א גאנץ נייעם זעלבסט־ מ ח ל  טאגיקער מ
 געפיל און נאציאנאלן שטאלץ, וועלכן זיי האבן פריער
 נישט באזיצט. יעדער ייד ווו ער זאל זיר נישט געפינען,
 קאן איצט מיט שטאלץ קוקן גלייר אין די אויגן יעדן גוי
יב-  און אנווייזן אויר ביישפיללאזע און אפילו אומגלו
 לעכע רעזולטאטן, וואס זיינע ברידער האבן דערגרייכט
 אין דער קליינער, אבער גרויסער מדינה. ווי גרויס די
ר א  ביישטייערונג פון וועלט-יידנטום זאל נישט זיין פ
נת ישראל, שטייט  דער אנטוויקלונג און וווקס פון מדי
נת  זי נישט אין קיין שום פראפארץ צו דעם וואס מדי

 ישראל האט געגעבן דעם יידישן פאלק.

נג איז — דער שלום  די הויפט-שטרעבו
 עם איז איבעריק צו באטאנען, אז דער שלום מיט
נות איז די הויפט-שטרעבונג פון  די אראבישע מדי
נת ישראל. פאראן א מיינונג אין געוויסע קרייזן,  מדי
 אז די זעקס-טאגיקע מלחמה האט אונדז דערווייטערט
נעם שלום. דאם איז א פולשטענדיק פאלשע מיינונג.  פו
־ א ר ה האט קיין איין א מ ח ל  ביז דער זעקס-טאגיקער מ
-  בישער מנהיג אפילו נישט געקלערט וועגן דער מעג
 לעכקייט פון שליסן א שלום מיט ישראל. אלע האבן
 גערעדט און געשטרעבט צו א נייעם פארניכטונג-קריג
 קעגן ישראל. נאצער און אנדערע אראבישע פירערם
 האבן געגלויבט, אז אין 1967 וועט קומען דער סור
ת זענען  צו דער יידישער מדינה. די דאזיקע חלומו
 פארשווונדן אין דער זעקס־טאגיקער מלחמה. אויר
 איצט איז נישט פאראנען קיין גוטער ווילן מצד די
 אראבער צו דערגרייכן א שלום-לײזונג מיט ישראל.
 אבער א גרויסער טייל פון זיי האט זיר באפרייט פון

 דער אילוזיע, אז מען קען אונדז פארניכטן.

נג, אז פריער ו  און דאס אליין שטארקט די האפענ
 אדער שפעטער וועט קומען א פולשטענדיקע אויס-
 ניכטערונג און די איבערצייגונג, אז סאיז מער נישטא
 קיין מעגלעכקייט צו לייזן דעם ישראל-אראבישן קאג־
 פליקט מיט מיליטערישע מיטלען — און דעריבער דארר

 מען זיר זעצן צום פארהאנדלונגס־טיש.
 (סוף אויף ד 14)
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 גדוד השומר הצעיר ;19—1918)

 אלע רעגיסטרירטע שטענדיקע איינוווינער פון שטאט, אויך
 די וואס געפינען זיך אין אנדערע ערטער. דערפאר אבער
 נעמט נישט ארום די ציפער פון דער ״דע־ױרע״־באפעלקערונג
 אלע פאקטישע איינוווינער פון דער דאזיקער שטאט —
 נישט יענע פאקטישע איינוווינער, וואס זענען נאד נישט
 אפיציעל רעגיסטרירט געווארן ווי ״שטענדיקע״ איינוווינער,
 אדער זענען געבליבן ״פזשינאלעזשני״ (געהערן װײטער

 אפיציעל) צו אנדערע וווידערטער.

 א סך יידן זענען נישט געווען רעגיסטרירט ווי ״פזשינא־
 לעזשני״ צי לובלין, אויר ווען זיי זענען געבוירן געווארן
 און געלעבט אין לובלין, אויב זייערע טאטעם אדער זיידעס

 זענען געווען ״פזשינאלעזשני״ צו אנדערע וווידערטער.
 דעריבער איז נענטער צום אמת די אפיציעלע סטאטיסטיק
 פון דער ״דע־פאקטא״־באפעלקערונג פון לובלינער מא־

 גיסטראט.

 דער לובליגער מאגיסטראט האט געהאט א ״לויפנדיקע
 טאג־טעגלעכע עווידענץ פון אלע איינוווינער, קריסטן, יידן און
 ״אנדערע״ װעלכע האבן גענעכטיקט אין דער שטאט' לובלין״.
 יעדער איינער, וואס האט נאר איבערגענעכטיקט אין לובלין,
 האט געדארפט אויספילן א ספעציעל ״מעלדע־צעטל״ פאר
 דער פאליציי און מאגיסטראט. אויפן יסוד פון די דאזיקע
 מעלדע־צעטלען האט דער לובלינער מאגיסטראט געמאכט
 אויך חודשלעכע בילאנסן פון דער אייגוווינער־באוועגונג.
 יעדן חודש האט אויר דער לובלינער מאגיסטראט צוזאמענ־
 געשטעלט א ״בױלעטין רוכו לודנאשטשי מיאסטא לובלינא״
 י״ביולעטין פון דער באפעלקערונג־באוועגונג פון דער שטאט

x וויפל יידן האבן 
 געלעבט אין לובלין \

 ד״ר אלחנן הארארויץ
 פארוואס פארקלענערן מיר אליין די צאל יידן וואס האבן
 געלעבט אין לובלין י פארוואס הערט מען נישט אויף ביי
 אונדז צו רעדן און שרייבן וועגן 40 טויזנט יידן אין לובלין
 אין 1939, בעת זייער צאל איז דערגאנגען צו 55 טויזנט, לויט
 דער אפיציעלער סטאטיסטיק פון לובלינער מאגיסטראט?
 די דאזיקע פראגע האט דער שרייבער פון די שורות שוין
 געפרעגט מיט א סך יארן צוריק — ס׳האט אבער נישט
 געהאלפן: מ׳האט נישט אויפגעהערט צו רעדן און שיייבן

 וועגן 40 טויזנט יידן אין לובלין.
 ״דאס בוך פון לובלין״, דערשינען אין פאריז אין יאר
 1952, גיט אן אויף זייט 25 די ציפער פון 42,830 יידן וועלכע
 האבן געלעבט אין לובלין אין יאר 1939. דער זייער השובער
 היסטאריקער ישעיהו טרונק האט דערביי געמאכט פאלגנדיקע
 באמערקונג: ״די ציפעד איז בארעכנט נאר לויטן נאטיר־
 לעכן צווווקס. מען דארף זי דעריבער באטראכטן נאר ווי

 א לפי־ערכדיקע״.
 אזוי ווערט קאנסטאטירט, אז די ציפער פון 42,830 איז
 געווען בלויז א ״לפי־ערכדיקע״: מ׳האט זיר גישט געשטיצט
 אויף אן אפיציעלער סטאטיסטיק, נאר צו דער ציפער פון
 38,937 יידן פון 1931 צוגעגעבן נאד 3,893 (גלייכע 10
 פראצענט!) און באקומען די לפי־ערכדיקע ציפער פון 42,830
 יידן אין לובלין אין 1939. צו איז נישט פאראן קיין בעסערער
 סטאטיסטישער מקור אויף צו מאכן א חשבון, וויפל יידן

 האבן פאקטיש געלעבט אין לובלין אין יאר 1939 י
 צווישן ביידע וועלט־מלחמות זענען אין פוילן דורכגעפירט
 געווארן צוויי אפיציעלע מלוכהשע ציילונגען פון דער גאגצער
 באפעלקערוגג: די ערשטע אין יאר 1921 און די צווייטע אין
 יאר 1931. אין די טעג פון די צוויי באפעלקערונג־ציילונגען
 זענען אין לובלין רעגיסטרירט געווארן אפיציעל בלויז 37,337
 יידן אין 1921 און בלויז 38,937 יידן אין 1931. לויט דער
 אפיציעלער פולישער מלוכה־סטאטיסטיק קומט ואים, אז
ז די י  פון 1921 ביז 1931 — אין משך פון 10 יאר! _ א
 ציפער פון די יידן אין לובלין גרעסער געווארן בלויז מיט

 1600 נפשות. צי איז פאקטיש געווען אזוי י
 למען האמת, האט מען שוין אין יענע יארן באשולדיקט
 פוילישע מלוכה־באאמטע, אז זיי האבן זיר — צוליב פאט־
 ריאטישע טעמים און פאליטישע צילן — באנוצט מיט
 טארשידענע מיטלען, כדי אפיציעל רעגיסטרירן און אזוי
 ״באװײזן סטאטיסטיש שװארץ אויף װײס׳/ ווי ס׳איז געוואון
 גרעסער די צאל פון די פאליאקן אויפן חשבון פון ידי
 נאציאנאלע מינדערהייטן. אזוי זענען אויך א סך יידן בעת
 די פאלקס־ציילונגען פארשריבן געווארן ווי ״פאליאקן״ אדער

 ווי ״אנדערע״ (נישט קריסטן און נישט יידן).
 א חוץ דעם דארף מען וויסן, אז אין דער באפעלקערונג־
 סטאטיסטיק ווערט געמאכט א זייער וויכטיקער אונטערשייד
 צווישן דער ״דע־פאקטא״ און דער ״דע יורע״־באפעלקערתג.
 די ״דע־פאקטא״־באפעלקערונג איז די צאל איינוווינער,
 וואס געפינען זיך פאקטיש אין דער דאזיקער שטאט בעת
 ס׳ווערט געמאכט די ציילונג. אזא ציפער אנטהאלט אויך
 ״פרעמדע״, ״צײטװײליקע״ אײנװוינער און אויר טוריסטן.
 דאקעגן אגטהאלט נישט די ציפער פון דער ״דע־פאקטא־
 באפעלקערונג״ אלע ״שטענדיקע אײנוװינער״, װעלכע זענעי
 בעת דער ציילונג נישט געווען אין דער דאזיקער שטאט!

 נאר אין אנדערע ערטער.
 די ציפער פון דער ״דע יורע״־באפעלקערונג נעמט ארום
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 1927 האבן שוין באוויזן גאנץ קלאר, אז די ײדישע באפעל־
 קערונג אין לובלין איז גרעסער געווארן מער א דאנק די
 צוגעקומענע יידן פון אנדערע שטעט און שטעטלעך, ווי א

 דאנק דעם נאטירלעכן צווווקס.
 און דאס זענען די ציפערן פון 1927 :

 חודש געבורטן פטירות צווווקס

 יאנואר 62 26 36
 פעברואר 51 41 10

 מערץ 40 42 2—
 אפריל 59 27 32
 מאי 60 33 27
 יוני 55 29 26
 יולי 51 25 26
 אויגוסט 49 30 19
 סעפטעמבעו 53 20 33
 אקטאבער 41 32 9
 נאוועמבער 42 35 7

 דעצעמבער 53 40 13

 בסך־הכל 616 380 236

 אויב דער וווקם פון דער יידישער באפעלקערונג אין
 לובלין וואלט געווען אפהענגיק בלויז פון איר נאטירלעכן
 צווווקס, טא וואלט זי גרעסער געווארן אין יאר 1927 בלויז

 מיט 236 נפשות.
 אבער פאקטיש איז זי גרעסער געווארן אין יאר 1927 —
 ווי ס׳האט קאנסטאטירט די אפיציעלע סטאטיסטיק פון לוב־
 לינערר'מאגיסטראט — נישט בלויז מיט 236, נאד מיט 603
 נפשות, ווייל א חוץ דעם נאטירלעכן צװװקס זענען צוגעקומען
 נאד יידן פון אנדערע שטעט און שטעטלעך און זיר אויר

 באזעצט אין לובלין.
 לויט דער אפיציעלער סטאטיסטיק פון לובלינער מאגיס־
 טראט, האט די יידישע באפעלקערונג אין לובלין געציילט:

 1 יולי 1925
 1 יולי 1926
 1 אקטאבער 1926
 1 יאנואר 1927
 1 יולי 1927
 1 אקטאבער 1927
 1 יאנואר 1928
 1 יולי 1928
 1 אקטאבער 1930

 לויט די אפיציעלע ציפערן פון לובלינער מאגיסטראט,
 איז די צאל יידן אין לובלין געווארן גרעסער אין די יארן
 צווישן די צוויי וועלט־מלחמות, דורכשניטלעך כמעט מיט
 טויזנט נפשות יערלעך. אזוי איז מען דערגאנגען צו דער
 ציפער פון 55,000 יידן, װאפ האכן פאקציש געלעבט אין

 לובלין אין יאר 1939.
 סיאיז טאקע אמת, אז אין 1939 האבן א סך יידן פארלאזט
 לובלין. אבער פון דער אנדערער זייט איז קאנסטאטירט
 געווארן, אז נאד מער יידן פון אנדערע שטעט און שטעטלעך
 זענען געקומען קיין לובלין ״זוכענדיק א צייטווייליקן, וויי־

 ניקער־געפערלעכן מקלט...״
 א חוץ דעם איז שוין געזאגט געווארן, אז די פאקטישע
 צאל יידן אין לובלין איז געווען נאך גרעסער, ווי די אפי־
 ציעלע ציפער פון לובלינער מאגיסטראט, ווייל נישט אלע יידן
 האבן אויסגעפילט די אפיציעלע ״פאליצײ־צעטלען״ (״מעל־
 דונקעס״), מיט וועלכע ס׳האט זיך באנוצט די אפיציעלע

 סטאטיסטיק.

 לובלין״). אזוי האט די אפיציעלע סטאטיסטיק פון לובלינער
 מאגיסטראט קאנסטאטירט די דאזיקע פרטים:

 די ציפער פון די יידן אין לובלין האט זיך כסדר פאר־
 גרעסערט נישט אזוי א דאנק זייער נאטירלעכן צווווקס, ווי
 א דאנק די יידן פון אנדערע שטעט און שטעטלעך, וואס

 זענען געקומען און זיך באזעצט אין לובלין.
 אויב די יידישע באפעלקערונג אין לובלין וואלט געווען
 אפהענגיק בלויז פון איר נאטירלעכן צווווקס, טא וואלטן
 געווען נישט נאר חדשים, נאר אויך יארן, אין וועלכע זי

 וואלט קיין שום צווווקס נישט געהאט.
 אין 1918 — אין לעצטן יאר פון דער ערשטער וועלט־
 מלחמה — זענען ביי די יידן אין לובלין געווען ״מער טויטע,

 ווי ס׳זענען געבוירן געווארן קינדער...״
 אין דער אפיציעלער סטאטיסטיק פון לובלינער מאגיס־
 טראט האט זין־ די ״נאטירלעכע באװעגונג״ פון דער יידישער
 באפעלקערונג אין די חדשים פון יאר 1918 אזוי אפגעשפיגלט:

 חודש געבורטן פטירות צװװקס

 יאנואר 77 92 15—
 פעברואר 80 82 2 —
 מערץ 42 90 48—
 אפריל 70 85 15—
 מאי 90 70 20 +
 יוני 87 91 4 —
 אויגוסט 77 98 31—
 סעפטעמבער 71 147 76—
 אקטאבער 79 84 5 —
 נאוועמבער 49 84 35—
 דעצעמבער 88 73 15 +

 אזוי זעען מיר, אין וואס פאר א נויט (שלעכטע עקאנא־
 מישע און מעדיצינישע באדינגונגען) ס׳האט געלעבט דער
 גרעסטער טייל פון דער יידישער באפעלקערונג אין לובלין
 אין 1918 : בלויז אין מאי און אין דעצעמבער איז געווען
 א נאטירלעכער צווווקס, בעת אין די אנדערע חדשים, זענען
 געווען מער טויטע ווי געבוירענע און אין מערץ און אין
 סעפטעמבער איז שוין אפילו דערגאנגען דערצו, אז ס׳זענען

 געווען ״צװײ מאל מער פטירות ווי געבורטו״.
 נאך דער ערשטער וועלט־מלחמה האט זיך די לאגע פאר־
 בעסערט. אין 1923 איז שוין געווען א נאטירלעכער צװװקס
 ביי דער יידישער באפעלקערונג אין 11 חדשים, ווי עס ווייזן

 די דאזיקע ציפערן:
 חודש געבורטן פטירות צווווקס

 יאנואר 101 51 50+
 פעברואר 91 41 50 +
 מערץ 87 40 47 +
 אפריל 79 40 39 +
 מאי 105 30 75 +
 יוני 100 36 64 +
 יולי 79 25 54 +
 אויגוסט 60 51 9 +
 סעפטעמבער 59 50 9 +
 אקטאבער 64 44 20 +
 נאוועמבער 57 32 25+
 דעצעמבער 42 54 12—

 בסך־הכל 924 494 430

 אין די שפעטערע יארן זענען אויך געווען חדשים
 ״דעפיציטן״ (פון מער פטירות ווי געבורטן) און מיט א
 רעלאטיוו קליינעם נאטירלעכן צווווקס. די ציפערן פון יאר

 — 41,560 נפשות
 — 42,694 ״
 — 42,895 ״
 — 43,181 ״
 — 43,300 ״
 — 43,523 ״
 — 43,784 ״
 — 44,130 ״
 — 46,060 ״
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ZYD. TOW. DOBR. 

POMOC INWALIDOM 
miasta Lublina 

pod nazwą 

״ Z Y K O R O N - HA N E S " 
(w pamięć ocalenia). 

 פנקס־חבר של ״זכרון הנסי״ בלובלין
 מיטגלידס־קאריטע פון ״זכרון הנס״ אין לובלין

 לענע סאלדאטן. די געזעלשאפט האט געפירט איר טעטיקייט
 אויף רינעק 14, א דאנק צענדליקער פרייוויליקע טוערס,
 צווישן זיי אויך דער שרייבער פון די שורות, וועלכער אין א
 לענגערע צייט געווען פארוואלטונג־מיטגליד און מיטגעהאלפן

 צו שאפן די מאטעריעלע מיטלען.
* 

 נאך די גרויל־יארן איז געקומען א תקופה פון פרייד און
 באגייסטערונג. אין יאר 1917 איז אין ענגלאנד פארעפנטלעכט
 געווארן די באלפור דעקלאראציע, וואס האט געגעבן דעם
 יידישן פאלק רעכט צו שאפן א נאציאנאלע היים אין ארץ־
 ישראל אונטערן ענגלישן מאנדאט. די בשורה איז געווען ווי

 א באלזאם פאר יידישע ווונדן.
 עס זענען געשאפן געווארן חלוצישע ארגאגיזאציעס און
 פאלעסטינע־אמטן, אויך הכשרה־פונקטן אייערצובויען דאס
 אומנארמאלע יידישע לעבן אויף געזונטע יסודות _ אין
 או־ץײשראל. לובלין אלם קרייז־שטאט האט אנגעהאלטן אן
 ענגן קאנטאקט מיט די אלע ארגאניזאציעס אויף דער פרא־
 וויגץ, ארגאניזירט קרייז־צוזאמענטרעפן, דורכגעפירט זאמל־

 אקציעס פאר ״קרן קיימת״ און ״קרן־היסוד״.
 איד געדענק די ערשטע מאסן־מאניפעסטאציע פון די
 באגייסטערטע לובלינער יידן, וועלכע האבן אונטער מוזיק־
 קלאנגען מארשירט פון שיפס צעגעלניע, ווו ס׳איז געווען דעי
 זאמל־פונקט, אין צענטער שטאט, ארומגערינגלט מיט רייטער
 אויף פערד, באפוצט מיט בלוי־ווייסע פענער און טראנספא־
 ראנטן. אויפן גאנצן וועג איז די מאניפעסטאציע אויפגענומען
 געווארן מיט שטורמישע אפלאדיסמענטן און פרייד־אויסדופן.
 פרויען און מענער האבן אראפגענומען די צירוגג און געגעבן

 פארן פאנד צו בויען די נאציאנאלע היים.
* 

 נאד א קורצן צייט־אפשניט איז ווידער געקומען א
 שרעקלעכע תקופה פון פיין, ליידן און מארד. אין יאר 1933
 איז דער נאציאנאל־פאשיזם אין דייטשלאנד, מיט היטלערן

 בראש, געקומען צו דער מאכט.
 צווישן אנדערע אויסראטונגס־פונקטן האבן די נאצישע
 מערדער אויר אויסגעוויילט מיידאנעק, א פארשטאט פון
 לובלין, די שטאט וואס אין באוווסט געווען אליס גייסטיקער
 צענטער פון תורה און מעשים טובים — און דארט געשאפן
 א טויטן־לאגער מיט גאז־קאמעדן און קרעמאטאריעם, ווו
 מען האט פארניכטעט מיליאנען מענטשן, מערסטנטייל ׳•ידי
 פון נאענט און ווייט, בתוכם אונדזערע נאענטסטע, אומפאר־
 געסלעכע עלטערן, ברידער, שוועסטער, קינדער און קרובים.

 כבוד זייער ליכטיקן אנדענק!

 פון די לובלינער יידישע פריידן
 און ליידן א. שמיר / תל-אביב

 צום וועלט־צוזאמענטרעף פון לובלינער אין ישראל לכבוד
 25 יאר יידישע מדינה, וויל איד אין קורצע שטריכן אויפלעבן
 אייניקע געשעענישן פון דער ווייטער פארגאנגענהייט, וועלכע
 האבן געבראכט אן איבערקערעניש אין יידישן לעבנס־
 שטייגער, גורם געווען א מאסן־אזיסװאנדערונג אין דער
 ברייטער וועלט — איבערלאזנדיק פאמיליעס, קרובים, חברים
 און פריינד און די אינטערעסאנטסטע זכרונות פון אונדזער

 געבורטשטאט, וועלכע איז פאר יידן געווארן אפגעמעקט.
 מיט שבח מוזן דערמאנט ווערן די מעשים טובים פון די
 לובלינער יידן אין אלע תקופות. און גוט איז געשען,
 וואס דער המשך און קאנטאקט מיט לובלינער פון דער
 גאנצער וועלט, איז היינט קאנצענטרירט אין אונדזער זעלב־
 שטענדיקער, דעמאקראטישער מדינה — און זאל זי שוין

 בלייבן אונדזערע לעולם ועד!

 די ערשטע װעלט־מלחמה פון 18—1914 האט מיט שװארצע
 כמארעס באדעקט דעם לויטערן הימל, צעשטערט דאס
 פארהעלנישמעסיק רױקע לעבן. דאס זענען געװען שרעקלעכע
 יארן פון קעגנזײטיקן פעלקער־מארד, מיליאנען טויטע,
 אינוואלידן, אלמנות און יתומים, הונגער, עפידעמיעס, הײמ־

 לאזיקייט.
 אין יענע טראגישע טעג האבן יידן אין לובלין, נישט
 געקוקט אויף זייערע אייגענע צרות, ארגאניזירט א פאר־
 צווייגטע הילפס־ארבעט, כדי צו פארלייכטערן, ווי ווייט מעג־
 לעך, די ליידן פון די אומגליקלעכע שוועסטער און ברידער
 פון די ארומיקע שטעטלעך, וועלכע האבן פארפלייצט די

 שטאט.
 צוזאמען מיטן יידישן שפיטאל, בענק און יחידים, איז
 צוגעטיילט געווארן מעדיצינישע און מאטעריעלע הילף, עם
 זענען געשאפן געווארן פאלקס־ און ארבעטער־קיכן, כדי
 צו געבן א ביסל געקעכץ נויטבאדערפטיקע. עם זענען
 געעפנט געווארן ״טשײניעס״ — טיי־לאקאלן, ווו מען האט
 באקומען א זים גלאז טיי אויסצוטרינקען אויפן ארט, ווי

 אויר מיטצונעמען אהיים.
 עס איז געגרינדעט געווארן די חברה ״זכרון־הנס״ צו
 העלפן מלחמה־אינוואלידן, אלמנות און יתומים פון געפא־

 גלוײת־דואר של החברה ״זכדוךהנס״
 פאסט־קארטטל פון דעד געזעלשאפט ״זכדון הנס״
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 פון די לובלינער געשטאלטן

ע ל ע מ ה ר ב ר א ע נ ע ג ו ש  דער מ
 י. ראזגור / פאריז

 די ערד זאל האבן איר גלייכגעוויכט. ווען מענטשן וואלטן געגאנגען
 אין איין ריכטונג, וואלט די ערד פארלוירן איר גלייכגעוויכט און
 די וועלט וואלט אונטעדגעגאנגען. איצט האט איד סוף־סוף פאר־

 שטאנען וואס דאם איז גלייכגעוויכט?
 א צווייט מאל, א פרייטיק פאר מיטאג, האט זיך אונדזער
 אברהמעלע אוועקגעשטעלט מיט זיינע גרויסע מיליטערישע אויסציי-
 כענונגען און מיט זיין שווארץ אויסגעפוצט שבתדיקן היטל ביי
 דעם דאמיניקאנער קלויסטער און געטיילט נדבות די ארעמע
 דזשאדעם, וועלכע האבן געזונגען ביים אריינגאנג אין קלויסטער.
 א פארבייגייעדיקער ייד, דערשטוינט פון דער סצענע, האט אים

 געפרעגט:
 — וואס טוסטו, אברהמעלע י פעלן דען יידישע ארעמעלייט, וואס
 דארפן די פאר גראשן, בפרט, אז דו אליין האסט גארנישט?
 אברהמעלע האט זיך אויסגעגלייכט און מיט א געלעכטער

 געענטפערט:
 — וואס הייסט י איך מוז דאך זארגן פאר זיי. מיר יידן האבן
נח — און זיי? די געצדינער, בעטן  א גאט וואס זארגט פאר או
 צו א ליימענעם גאט, קען ער זיי העלפןו דעריבער טייל איד זיי
 יעדעס מאל א פאר גראשן, וואס מיינער אן אלטער הבד פון דער

 ישיבה גיט מיר אפט.
 אייגע פון די שוואכסטע זייטן ביי אברהמעלען איז געווען זיין
 איינבילדונג, אז ער איז א גענעראל און דעדיבער געהאט ארונו
 זיך א חברה קינדער, וועלכע האבן זיך צוגעהעדט צו זיינע באפעלן.
 מען האט אים אפט געזען שפאצירן איבער די גאסן, באהאנגען
 אויף זיין לאנגער שווארצער קאפאטע מיט פארשידענע אויסציי־
 כענונגען וועלכע ער האט זיך געמאכט פון קאלידטע פאפירן און
 בלעכלעך און זיי אויפגעהאנגען אויף דעם ברוסקאסטן. אזוי
 פלעגט ער שפאצירן פון זאקסישן גארטן ביז פאדזאמטשע. אמ־
 בעסטן האט ער זיו געפילט ווען עד האט איבערגעטרעטן די
 קראקעווער בראמע און זיר דערנענטערט צום סוף פון דעד ברא־
 מאווע גאס, ווו ס׳הייבט זיד אן דער רינעק. דא איז עד אפט
 געבליבן שטיין א לענגערע צייט ביים טריבונאל און געקוקט אויפן
 הויז פון דער יידישעד גמינע און פלעגט זאגן צו א דורכגייער:
 — דא ווערט מען פארמישפעט, אבער מען קען נאד לעין. —
 אבער ד׳ מענדל איד מחט צוגרייטן א גדויסן פארטפעל! ווען
 נישט, וועט איר איבער הונדערט יאר (אויב איר וועט זיין אזא
 בר־מזל) ליגן ביי דער וואנט, אין א פארווארפן ווינקל, און אייעד

 מצבה וועט זיין א פראסטער שטיין...
 פארלאזנדיק דעם טריבונאל האט ער גענומען רעכטס, צו דער
 זלאטע גאם, ווו ס׳האט געוווינט ד״ר ארענשטיין, וועלכער האט אים
 אפט מאל אריינגענומען צו זיך, ליב האבנדיק מיט אים א שמועס
 צו כאפן. ווען אברהמעלע איז דארט אדיין, האט ד״ד ארענשיין
 געלאזט זיינע פאציענטן און אים אריינגענומען אין זיין פריוואט

 צימער אין געזאגט צו זיין אנטיסעמיטיש ווייב:
 — מאש צאש צא בענדזשע כשר דלא נאשעגא גענעראלא ז

 אברהמעלע האט געגעבן א שמייכל און געזאגט:
 — פאן דאקטור ניע זאפאמינא זשע יא יעסטעם זשידאווסקי

 גענעראל. יעם טילקא כשר...
 דייר ארענשטיין האט אים יעדעס מאל געגעבן א פאר זלאטעט.
 ביים פארלאזן דאס הויז, האט זיך דער ״גענעראל״ אױסגעגלײכט

 און געזאגט:
 — פאניע דאקטאזשע, סערדעטשניע דזיענקויען — און צוגעגעבן
 אויף יידיש: ״איר האט א יידיש הארץ, זייענדיק א גרויסער

 דאקטער״.
 דא האט זיד דייר ארענשטיין צעלאכט און מיט גרויס צופרידנהייט

 אים דערלאנגט די האנט און געזאגט:

 מיט די ווייטערדיקע שורות וויל איד צייכענען א כאראקטעריסטיק
 פון איינעם פון די אריגינעלסטע און זעלטענע טיפן וואם האבן

 געלעבט אין לובלין פאר דעם אומקום.
 יעדער איינער, פון קליין ביז גרויס, האט אים געקענט. זיין
 נאמען אח געווען — דער משוגענער אברהמעלע. שוועד צו זאגן.
 אז אברהמעלע איז געווען משוגע. מיד זענען געוווינט צו זען
 משוגעים וואס לויפן איבער די גאסן, מאכן געוואלדן, ווילדע אויס־
 געשרייען, שלאגן, האקן שויבן, שטערן די רו ווען זיי באקומען

 נישט דאס וואס זייער הארץ פארלאנגט.
 גאר אנדעדש איז געווען אברהמעלע. מען האט אים אפט געזען
 שפאצירן איבער די גאסן פון דער (ווי ער פלעגט זאגן) ״מיין
 הייליקער שטאט לובלין״. א רויקער און פארטראכטער אין זיך. ער
 האט קײנעכ נישט געשלאגן. נישט געשריגן, אפילו נישט געשטערט
 די רו און די באוועגונג אויף די גאסן. אויף זיין פנים האט מען
 תמיד געקענט באמערקן א שמייכל פון א גוטן מענטש, וואס איז

 גדייט צו העלפן יעדן איינעם וראם וועט זיד צו אים ווענדן.
 אברהמעלע איז געווען א הויך־וװקסיקער, מיט א שווארצער
 צוגעקעמטער בארד, טונקעלער הויט מיט א פאר שווארצע, בדע־
 נענדיקע אויגן וואס האבן געלויכטן אין זיין טונקל געזיכט, איבער
 וועלכע סיזענען געהאנגען דיקע, צעשויבערטע ברעמען. זיין שאר־
 פער בליק האט דורכגעשפיזט יעדן דודכגייער — יידן און נישט־יידן,
 ווי וועלנדיק זיך פארטיפן אין יענעמס נשמה. זיין פנים האט עדות
 געזאגט, אז מיר האבן פאר זיך א מענטש מיט א רייכער, גייסטיקער
 פארגאנגענהייט. אליין א זון פון א באקאנטן מלמד פון דער תלמוד־
 תורה, ר׳ משה קריסטאווער, וועלכן מ׳האט געהאלטן פאר איינעם
 פון די גרויסע לומדים און תלמוד־קענער. אברהמעלע איז געווען
 א גוטער בן־תורה. מענטשן האבן דערציילט, אז ער איז משוגע
 געווארן פון צופיל לערנען. ער איז תמיד געווען רויק, אין א
 שמועס נישט אויפגערעגט זיך, נישט געוואלט דעם צווייטן איבער־
 צייגן. ווען ער פלעגט זען אז זיין מיטשמועסער רעגט זיד אויף,

 האט ער צו אים געזאגט מיט א שמייכל:
 — ס׳לוינט זיד נישט אויפצורעגן צוליב א קלייניקייט...

 ער האט אפט געזאגט טרעפלעכע ווערטלעך, וועלכע האבן
 ארויסגערופן פיל אינטערעס און צופרידנקייט ביי זייטיקע מענטשן.
 אברהמעלע איז אמאל געשטאנען אויפן רינעק (נישט ווייט פון
 דער יידישער גמינע) אומבאוועגלעד און זיד פאדטראכט. איינער
 פון די דורכגייערם, א ייד מיט א לאנגע ווייסע בארד און א גראבן
 גארטל אויף זיין צעריסן מלבוש האט אים באמערקט אין דעד

 פארגליווערטער פאזע און אים געפרעגט:
 — פאר וואס שטייסטו אזױ פארטראכט, אברהמעלע ז אויף
 דעד פראגע האט אברהמעלע אויפגעוואכט, די אויגן האבן גענומען
 לייכטן, אויף זיין פנים האט זיך צעלייגט א שמייכל ווי ביי א

 מענטש וואם האט נאד וואס אפגעהאלטן א גרויסן נצחון.
 — זייער גוט וואס איר האט מיר געשטעדט און אויפגעוועקט
 פון מיין חלום — האט ער יענעם אנגענומען ביי דעד האנט. —
 שוין א לענגעדע צייט ווי דאס געוויסן מאטערט מיד וועגן א
 פראגע וועלכע כ׳האב ביז איצט נישט געקענט פאדשטיין. און אט,

 שטייענדיק דא, האב איד זי פארשטאנען...
 — צום ביישפיל ? — פרעגט אים דער ייד.

 דא צעלאכט זיד אברהמעלע: — קוק זיד איין אין דעד גאס,
 הונדערטער מענטשן גייען אראפ און ארויף, זאג־זשע מיר, פאר

 וואם גייען נישט די אלע מענטשן אין איין דיכטונג?
 — וואם הייסט י פרעגט אים דער אלטער ייד. — איינער

 דארף גיין אראפ און דעד צווייטער ארויף.
 דא צעלאכט זיד אברהמעלע און גיט אזא ענטפער:

 — שוטה וואם איר זענט. מענטשן גייען אראפ און ארויף, בכדי
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 בישראל״ — די שטאט פון מהד״ם, מהדש״ל, חוזה פון לובלין!
 די שטאט פון הרב אליהו קלאטשקין, דעם פאטער פון בארימטן
 פראפעסאר און פילאזאף יעקב קלאטשקין וואס האט פארמולידט
 דעם שלילת הגלות. די שטאט פוו ישיבת חכמי לובלין און איד

 גרינדער אדמו״ר שאפידא זצ״ל.
 לובלין איז די ערשטע געפאלן א קרבן פון בלוטיקן שונא, דעם
 היטלעריזם. נישט אומזיסט האבן געיובלט און זיך משמח געווען
 די רוצחישע, סאדיסטיש־פארנאגראפישע פרעסע, די דייטשע און
 פוילישע פאשיסטךזשורנאליסטן אין זייעדע צייטונגען אויף דעם
 בראך און שחיטה וואס האט געטראפן די יידן פון לובלין,
 פארשיקטע כצאן לטבח אין פארניכטונגס־לאגער בעלזשעץ. זיי
 האבן מיט גיפט און גאל געשריבן, כ׳געדענק עס ווי היינט (איך

 ציטיר):
 ״לובלין, דאס הארץ פון יידנטום איז ליקווידירט
 געווארן. דאס איז א מעסער אין רוקן פון וועלט־
 יידנטום. דאם איז אן אפדעכענונג מיטן יידישן גייסט,
 וואס איז אמבולטסטן געקומען פון דעם אלטן יידישן

 צענטער ליבלין״.

 דער גענעראל־גובערנאטאר, דעד רוצח פראנק איז ספעציעל
 געקומען קיין לובלין און זין• געלאזט פאראייביקן אין אייניקע

 חורבן לובלין
 משח זילבערבערג / נידיאדק

 (חייס־נזזמן ביאליק)

 ועתה מה לך פה, בן אדם
 קום ברח המדברה
 ונשאת עמך שמה

גונים  את כוס הי
 שם את נפשך

 לעשרה קרעים
 1אה לבך תחן מאכל

 לחפוך אין אונים

 לובלין, איינע פון די עלטסטע און באדימסטע שטעט אין דער
 יידישער וועלט, ווו עס האט געשפרודלט א שיין, גייסטדייך יידיש

 לעבן — איז מער נישטא.
 א ווילדער, בעסטיאלישער שגעון פונעם ״פאלק פון די דענקער
 אוו הענקער״ האט דורכגעפירט די שחיטה איבער ״עיר ואם

 — וואס הייסט י — האט זיך א צווייט קינד געברוגזט. — וואס
 הייסט — היינטי! ער איז א גאנץ יאד גענעראל!...

 ווען דער ״גענעראל״ האט געזען אז ער האט אדום זיך א
 מחנה פון קינדער, איז געקומען דעד באפזנל: ״אויסשטעלן זיך
 אין די דייען!״ און ער האט געהאלפן די קינדער אויםשטעלן צו
 פיר אין דעד ברייט — ער פארוים. דעדנאד האט א דונער געטאן

 זיין שטאדקע שטימע:
 — איינס, צוויי, דריי, צאן־קדושים!!!

 א שטורעם פון אויסגעשרייען האט זיד דערהערט. מע. מע. מע!!
 א פאכע געטאן אין דעד לופט מיט זיין לאנגער שווערד, האט עד
 גענומען מארשירן מיט זיין ארמיי פון רינעק אויף גראדזקע, ביים
 יידישן טויער, אויף פאדזאמטשע, דעדנאך אויף קאוואלסקע, אויף

 ראשע־גאס, און נאכהער צום וועג פון די וואליער פעלדער.
 דער מארש האט זיך געצויגן ווי א גרויסער מיליטערישער
 פאדאד און די גאנצע צייט האט מען געהערט שיסערייען און
 אויסגעשדייען ״צאךקדושים״ און מע. מע. מע!!! דער דאזיקער
 מארש האט אזוי אנגעהאלטן ביז צוויי א זייגער בייטאג — דאן
 איז געקומען א שטרענגער באפעל פון ״גענעראל״: — סאלדאטן,
 אונדזער מיליטערישער פאראד האט זיך געענדיקט. יעדער פון

 אייך זאל גלייך אהיים גיין עסן!
 נאכן אפפארטיקן זיר מיט די קינדער, איז אברהמעלע געגאנגען
 מיט א געמאסטענעם שטאלצן טראט, זיין פנים האט געשיינט. אפשר
 איז ער געווען דעם טאג דער גליקלעכסטער ייד אין לובלין?! און
 ווען א דודכגייער האט אים געפרעגט:— אבדהמעלע, וראם איז מיט
 דירו האסט שוין גרויסע קינדער און מאכסט דיך אזוי נאריש

 מיט קליינע קינדער י
 האט ער מיט אן איראנישן שמייכל געענטפערט:

 — וואס הייסט איד מאך זיו נאדיש י יידן האבן נישט קיין
 מיליטער, און איד בין א גענעראל, וועל איד אויפשטעלן יידישע
 סאלדאטן. זעסט דאד, אז משיח וויל נישט קומען און די גוים ווילן
 אונח אויפעסן, מוז איך באצייטנס צוגרייטן יידישע סאלדאטן...
 מיד יידן האבן זיך גענוג געשלאגן פאר פרעמדע און אויד פאר
 פוילן י. דער יידישער העלד, גענעראל יאסעלעוויטש. האסטו
ח יידן, נ  נישט גענוג אנטיסעמיטן און פאגראמען? און צו שיצן צו
 האבן מיד נישט מיט וראם! היינט וועסטו אפשר פארשטיין פאר וואס

 איד וויל יידישע סאלדאטן...!
 דער משוגענער גענעראל, אברהמעלע, העט פארויסגעזאגט דאס
 גרויסע אומגליק וואס האט געטראפן דאס יידישע פאלק, צוזאמען
 מיט דעד שטאט וואם איז געווען הונדערטער יארן דעד שטאלץ

 פון יידנטום — מיין שטאט לובלין...

 — פאניע גענעראלע, דא זאבאטשעניא. אברהמעלע איז ארויס א
 גליקלעכער אין גענומען מארשירן ווי א סאלדאט צום שלאס־בארג.
 דורכגייענדיק די דאמיניקאנער קירכע, האט ער געזען ווי א בעטלער
 מיט א גרויסער הארמאשקע (וואס קען זי קוים טראגן) שפילט, און
 א בלינדע פדוי מיט א צעדיסן קלייד — זינגט. אבדהמעלע איז

 צוגעגאנגען, דערלאנגט זיי א פאר גראשן און געזאגט:
 — טא וואם דאיע זשידאווסקי גענעראל.

 — ניעך בענדזשע פאכוואלאני גענעראל זשידאווסקי.
 אויפן שלאס־באדג האט ער געטראפן פיל קינדער וואס האבן
 געשפילט אין שטדולקעם און אנדעדע שפילערייען. דערזעענדיק
 ״זײער גענעראל׳/ האבן זיר אלע קינדער צו אים דערנענטערט.
 אברהמעלע, א צופרידענער, האט ארויסגעצויגן זיין הילצערנע
 שווערד פון גאדטל, א פאכע געטאן אין דער לופט און מיט זיין

 קלינגענדיקע שטימע א געשדיי געטאן:
 — איינס! צוויי! דריי! צאן־קדושים!!! — דא האבן שוין די
 קינדער געוווסט דעם ענטפער וואם זיי דארפן געבן. אלע ווי

 איינעד האבן מיט זייערע דינע קולעכלעד אויסגערופן:
 — מע. מע. מע.!!!

 אזא קאמאנדעווען האט אפטמאל אנגעהאלטן זייער לאנג. קיינער
 פון די דורכגייענדיקע מענטשן, דערונטער פאליציי־לייט, האבן
 אים נישט געשטערט אין זיין עבודה. יעדער האט זיך צוגעקוקט

 און געשמייכלט.
 ווען ס׳איז געקומען דעד טאג פון ל״ג־בעומר, האט זיד אונדזער
 אברהמעלע באוויזן אויף די לובלינער יידישע גאסן אין זיין גאנצער
 פראכט און גלאנץ, אנגעטאן אין זיין שבתדיקן מלבוש, באהאנגען
 מיט פיל מעדאלן, אלץ פריש געמאכט. אויפן ארט פון גארטל —
 א שווארצער גלאנציקער פאסעק. אויף זיינע לאנגע שווארצע הויזן
 האט ער פון ביידע זייטן, אין דער גאנצער לענג, אנגענייט תיטע
 בענדער, זיין שווארץ יידיש היטל איז געווען באצירט מיט שטערן
 און א גאלדענע באנד און אויפן פלאץ פון קרוין — א קליינער
 מגן־דוד. זיין בארד פיין צעקעמט, די טיפע שווארצע אויגן האבן
 דעם טאג באזונדערס געלויכטן מיט פרייד. ווי ער, האבן פיל

 קינדער זיך געגרייט צו דעם ל״ג־בעומד.
 שוין אדום 9 אין דער פרי, איז דעד ״גענעראל״ געשטאנען
 אויף זיין וואד־פאסטן אויפן רינעק און אפגעווארט זיינע חיילים
 וראם האבן געשטראמט פון אלע שכנותדיקע געסלעך. אלץ אדום
 אברהמעלען האט געטאנצט און געטומלט. מען האט געקענט זיך

 צוהערן צו פארשידענע שמועסן צווישן די קינדעד:
 — חיימקע, זעסט, אברהמעלע זעט היינט אויס ווי אן אמתער

 גענעראל י
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 פאטאגראפיעס, װאס זענען געדרוקט געװארן אין דער ״קראקאוער
 צײטונג״, מיט דעם אונטערשריפט: ״גובערנאטאר פראנק באזוכט
 די אמאליקע ײדישע געגנט אין לובלין, װאס האט פארשפרײט א
 טיפוס־געפאד און באקצילן, װעלכע האבן פארסמט דעם קערפער

 און גײסט פון דעד מענטשהײט״.
* 

 די ײדן־שטאט לובלין האט געהערט צו די עלטסטע שטעט אין
 פוילו, ווו עם זענען פארגעקומען זיצונגען פון א״ג ײדישן פאר־
 לאמענט פון פוילן — פון ועד ארבע ארצות. קײן לובלין האט
 געשטראמט יונג און אלט צו בארייכערן זייער גייסט און לעשן

 דעם דורשט נאד יידיש וויסן.

 הרב שאפירא זצ״ל מיט אייניקע זיינע חסידים און תלמידים

 הרב שאפירא זצ״ל, דער מדא דאתרא און דער *רינדער פון
 ישיבת חכמי לובלין, האט פארשטאנען צו פארבינדן די יידישע
 קעגנווארט מיט דער פארגאנגענהייט און דעריבער געגרינדעט זיין

 וועלט־בארימטע ישיבה אין היסטארישן לובלין.
 איד געדענק ווי לובלין איז געווען יוכדטובדיק, זינגענדיק און
 טאנצנדיק, ווען טויזנטער יידן פון שטאט און פון גאנץ פוילן
 זענען געקומען באטייליקן זיר ביים לייגן דעם גרונטשטיין — הנחת
 אין הפינה אויף לובארטאווסקע גאם. די שענסטע יידישע גאס

 אין לובלין.
 הונדערטער רבנים, רביים, גדולי הדור, צענדליקער זשורנאליסטן
 פון לאנד און פון אויסלאנד זענען געקומען, כדי בייצוזיין די
 גראנדיעזע פייערונג. ציוניסטישע זשודנאליסטן האבן געהאט טענות
 און תרעומות צום הרב שאפירא, פארוואס ער האט אריינגעלייגט
 קאלאסאלע קאפיטאלן אין דעם פראכטפולן בנין פון ״ישיבת חכמי
 לובלין״. זיי האבן עס מאטיווירט מיט דעם, אז עם וואלט געווען
 בעסער און לאגישער אויפצושטעלן דעם דאזיקן בנין אין ארץ־
 ישראל, אין צפת, חברון, אדער אין ירושלים. דאד האט קיינער
 נישט, אפילו דעד גדעסטעד פעסימיסט און שולל הגלות נישט
 געקאנט זיד פארשטעלן, אז עם וועט קומען א צייט און דער גלות
 פוילן מיט דער שטאט לובלין וועלן ווערן ײדן־רײן און אין גאנצן
 ליקווידירט, אז דעם דאזיקן בנין וועט ירשענען אונדזער בלוטיקער

 שי:א.
 לובלין האט געהאט די זכיה אויפצונעמען אלס געסט די
 פאלגנדיקע גדולי הדור— מיד וועלן דערמאנען די נעמען, וואס מיד
 געדענקען: חײם־נחמן ביאליק, זאב זשאבאטינסקי, נחום סאקאלאוו,
 יצחק גרינבוים, משה קליינבוים (סנה), דר. יצחק שיפער, מאיר
 באלאבאן, דר. יהושע טהאן, דר. יצחק שווארצבארד, דר. יהושע
 גאטליב,יעקב זרובבל, יעקב פאש, דר. ר. ברשם, משה לייזעראוויטש,
 הינדעס, לעוויטע, ש. סט־פניצקי, דר. אבא אחי־מאיר, נתן ביס־
 טריצקי, אורי־צבי גרינבעדג, בייניש מיכאלעוויטש, אדוו. הענריק
 ערליך, מאיר גראסמאן, הרב גאלה העשל פארבשטיין, צבי
 פרילוצקי, נח פרילוצקי, דר. ווייזעל, יאושזאךיאצקאן (איטשעלע),
 אפענשלאק, שוואלבע, בלאך, משה קאלאדני, דר. ליפמאן, לעווינזאן,

 בערל לאקער, און פיל פיל אנדערע.
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 ווען די יידישע פערזענלעכקײטן פלעגן באזוכן לובלין האבן
 צענדליקער טויזנטער יידן זיי מקבל פנים געווען. יידישע אד־
 העסטעדס פון דעד הומאניסטישעד גימנאזיע און בית״ר פלעגן זיי
 באגעגענען ביי דער באךסטאציע מיט בלױ־װײסע פענער. דורך
 אלע גאסן, ווו זיי זענעו דורכגעפארן, פלעגן די באלקאנען זיין
 יאהאנגען מיט פלושענע דעקעס און מיט בלוי־ווייסע אפצייכנס.
 די פאלאקן פלעגן מיט פארווונדערונג פרעגן, ספעציעל בעת באזוכן
 פון זאב זשאבאטינסקי, נחום סאקאלאוו און חייברנחמן ביאליק —

 וועגן דעד מיסיע און אויפגאבן פון די יידישע ״קרולן״.
 טויזנטער יידן זענען געשטאנען שעהךלאנג אין די רייען אויף
 קראקאווסקא ביז צום קינא ״קארסא״, כדי צו באקומען א בילעט
 אויפן עפנטלעכן אויפטדיט פון חייפ־נחמן ביאליק, נחום סאקאלאוו
 און זאב זשאבאטינסקי. די ארדענונג ביים זאל האט געהיט רייטער־
 פאליציי. הונדערטער יידן פלעגן אנטוישטע פאדלאזן דעם פלאץ,
 ווייל עס זענען שוין קיץ ערטער נישט געווען אין דעם איבער־
 פולטן זאל. די דאזיקע יידן פלעגן זיר טרייסטן מיטן פולן באריכט
 אין ״לובלינער טאגבלאש״, פון באגאבטן רעדאקטאר י. ניסענבוים ז״ל.

* 
 פרייטיק־צונאכטס האט לובלין געשיינט אין פולער פראכט. די
 שטאט איז געווען איינגעטונקט אין שבת־ליכט לכבוד שבת המלכה.
 די שטאט האט פון דער ווייטנס געשיינט מיט טויזנטער ליכט, וואם

 האט צוגעגעבן אינטימקייט, הארציקייט און ווארעמקייט.
 ראש השנה און ױם־כיפור האט לובלין אזוי ווי געדרעמלט —
 שטיל, נישט געווען קיין טומל פון די פערד און וואגנם פון די
 פויערים וועלכע האבן אויסגעמיטן צו קומען אין שטאט, נישט
 געווען קיין האנדל. אלץ האט געהאט דעם חותם פון ״היום הרת
 עולם״, פון ערנסטקייט און פייערלעכקייט. די האליאקן פלעגן שוין
 וויסן, אז מען דארף פריער אלץ איינקויפן, ווייל אין יידישן

 ״שוױענטא״ איז אוממעגלעך עפעס צו באקומען.
 וועד האט זיר געקאנט פארשטעלן, אז די שטאט לובלין צו־
 זאמען מיטן מזדח־אייראפעישן יידנטום, וועלן אזוי אומברחמנותדיק,
 שוידערלעך ליקווידירט ווערן? אז דווקא לובלין וועט באשטימט
 ווערן דורכן צורר צו זיין א מקום מוכן לפורעניות, א שחיטה־שטאט
 פון קרוב צורי מיליאן יידן, וואס זענען מיט מיתות משונות ליק־
 ווידידט געוואדן אין די טויט־לאגערן פון מיידאנעק, טראווניק,
 פאניאטאוו און בעלזשעץ. דא האט דער אויבער־תלין גלאבאטשניק,
 מיט זיין חברותא געהערשט, געזייט צעשטערונג, געפלינדערט,
 געמארדעט און גערויבט. דא זענען געשאפן געווארן די ספעציעלע
 ״זאנדער קאמאנדאס״, וואס האבן דורכגעפירט כמעט אלע אויס׳

 זידלונגען אין פוילן.
 קראקע האט באפוילן און לובלין האט צוגעשטעלט די שווארצע
 וועדעם, די מצורעים, יואס האבן פארניכטעט, געשענדעט און

 געמארדעט.
 דא האט דער וואמפיד היטלער באשלאסן צו שאפן דעם אזוי
 גערופענעם ״יודענשטאט״, ווו מיליאנען זענען אפגעזונדערט גע־
 ווארן פון די ״אריער״ און דא טאקע אויפן שטח און ארום דער
 סביבה פון בעלזשעץ זענען ליקווידירט געווארן דעד גרעסטער

 טייל פון אייראפעישן יידנטים.
 לובלין איז געווארן דאס פארניכטונג־ארט פון מיליאנען

 ברידער און שוועסטער, טאטעס און מאמעס, קינדעד.
 דעריבער באוויין איד, צוזאמען מיט די לעבנגעבליבענע
 יתומים פון יידישן פאלק, די שטאט פון די הארציקע, פאלקס־
 טימלעכע יידן, װאס איז טראגיש און מוראדיק אפגעווישט

 געוואר!.
 מיט די ווערטער פון מקונן ירמיהו וויל איד מספיד זיין, די

: ט א ט  ש
 גרויס ווי דער ים איז דער בראך...

ן דער נאכט, י אויף און שריי אי  שטי
ן די נאבט־וואכן גיס אויס ב פו י  אין אנהו
ן הארץ י  ווי וואסער די

 פאר רעם פנים פון גאט.
 (איכה)



 הטרגדיה של יודנראט /
 בעיית היודנרטים (מועצות היהודים בימי שלטון הנאצים) היא
 אחת הבעיות הטראגיות ביותר, השלובה בשואה הנוראה שעברה
 על יהדות אירופה בימי שלטון הרצח הנאצי־גדמני. כשם שההש-
 מדה ההמונית האיומה של היהודים בשנים 1942—1945 היא בלי
 תקדים, הן בתכנונה והן בממדיה, בתולדות הרדיפות והסבל של
 העם המעונה, כן בלי תקדים הוא המצב הטראגי בו היה נתון
 המוסד האומלל הזה, הקרוי יודנראט, שהועמד בראש שוכני

 הגיטאות.
 מבשרי חזיתי את הנעשה בלובלין מן ה־17 בספטמבר 1939,
 יום כיבוש העיר ע״י צבאות הגרמנים, עד ליום לפני ערב פסח
 1942, כשעלה בידי להיחלץ עם משפחתי, ברגע האחרון ממש, מלוע
 פריצות החיות בשעת ה״אקציות״ של הוצאת יהודי לובלין ברכבות.
 במשך כל הזמן הזה שמעתי לא אחת תלונות מרות על היודנרט
 על שמטיל היטלים כבדים ללא נשוא על בעלי יכולת, על שמחרי-
 מים אצלם חפצי בית שונים, על שמגייסים אנשים לעבודה לפי
 דרישת הגרמנים ועוד תלונות כאלה. ללא ספק עשה היודנרט מע-
 שים כאלה ועוד חמודים מהם, כדי לקיים את הצווים של דרס. ס״
 שהיו מלווים באיומים כבדים, שעלולים היו עוד יותר להגדיל את
 המצוקה. אך יהודי לובלין ראו לנגד עיניהם את אנשי היודנרט,
 קראו מעל עמוד המודעות את הגזירות החמורות שפורסמו בשלוש
 שפות: גרמנית, פולנית ויידיש, חתומות ע״י היודנראט. מוסד זה
 היה הצינור דרכו זרמו גלי הארס הנאצי שהיו מציפים את כל
 שטחי החיים של היהודים, ארס מפעפע שהיה מגיע אל הפינות
 החבויות ביותר של שכונת היהודים ויוצר שם אווירה של מחנק

 ממש, מחנק פיסי ונפשי גם יחד.
 איך קם היודנרט בלובלין? — בסתיו 1939, כמה שבועות אחרי
 הכיבוש, כששלטון הגרמנים כבר הכביד את אוכפו על היהודים,
 נפגשנו אני והגברת דובז׳ינסקה (עסקנית ציבורית לובלינית פעילה),
 עם ד״ר אלטן, עו״ד ידוע וחבר הנשיאות של מועצת הקהילה
 בלובלין מטעם הציונים הכלליים. בין היתר סיפר לנו דייר אלטן
 שהשלטונות פנו למועצת הקהילה בדרישה שייהפכו ליודנרט אשר
 ינהל את ענייני היהודים בלובלין. אנשי המועצה לא כולם היו
 תמימי דעים בעניין זה. בחלקם יראו לקחת על עצמם אחריות
 כבדה כזו לבוא במגע עם השלטון הנאצי־ד,גרמני העויין — אף
 שמזימותיו הרצחניות עוד לא היו ידועות אז. אחרים פקפקו אם
 הם כאנשים שנבחרו לתפקידים מסויימים בימי שלום, רשאים ליטול
 על עצמם אחריות כזו, כשהם עומדים לפני עתיד לא ידוע. ואחרים
 שוב טענו שאסור להם בעת הרת אסונות כזו להפקיר את היהודים
 שנתנו בהם אימון לפני המלחמה. הם הוסיפו: אם אנחנו נסרב,
 מי יודע אילו אנשים יעמידו הנאצים בראש היהודים ומה תהיינה
 התוצאות. זמן רב התלבטו חברי מועצת הקהילה בבעייה קשה זו
 עד שלבסוף הכריעה דעתם של אלה שלא רצו להסיר מעל עצמם
 את האחריות והעול הקשה הזה. והיודנרט שבו היו מיוצגים כל

 הזרמים והמפלגות של יהדות לובלין, התארגן והחל לפעול.
 איתרע מזלו של היודנרט בלובלין, שהיתה מיועדת מראש ע״י
 הגרמנים להיות מקום הפורענות הקשה ביותר ליהודים במרכז
 אירופה, וכבר בתקופה הראשונה לפעולתו כבד העול שהעמיסו
 עליו הגרמנים לאין נשוא ונכשל כישלון חמוד מאוד, שתוצאותיו

 היו פאטאליות ביותר.
 היה זה בחודש מארס 1940, כשהי״ר סירב לפדות מידי הגרמנים
 בסכום כסף גדול משלוח של 600 יהודים שבויי מלחמה, שנפלו
 בידי הגרמנים, אחרי התבוסה של צבא פולין. משלוחים קודמים
 נתקבלו ע״י הי״ר ושוכנו בצריפים במחנה העבודה ברחוב ליפאווא
 7. הפעם טען הי״ר שאין בידו אמצעים לטפל בכל השבויים שמס-
 פרם הגיע לעשרת אלפים ושהגרמנים עמדו לרכזם בלובלין. 600
 השבויים שהובלו מלובלין בכיוון לביאלא־פודלאסקא חוסלו ברובם

 ע״י הגרמנים בדרך ורק מעטים מהם הצליחו להימלט. אנשי הי״ר
 נימקו אז את סירובם בזה שלא היה בכוחם למלא את דרישת
 הגרמנים לפדיון השבויים. הם חששו גם שאם יסכימו הפעם, ישמש

 הדבר לסחיטות נוספות גדולות יותר.
 המאורע הטרגי הזד״ שנבע מתוך שיקול דעת מוטעה, הטיל צל
 כבד על היודנרט, אולם יש לשער שהוא לא ציפה מראש שזד.
 יביא לתוצאות איומות כאלה. האם אפשר היה כבר אז להעלות על
 הדעת שהגרמנים יעיזו להפר באכזריות כזו חוק בינלאומי יסודי
 על יחס לשבויי מלחמה. מאוחר יותר, בשנים 1941 ד1942, המיתו
 בהמונים גם שבויים רוסיים, אבל ב־1940 הם עוד לא גילו את

 פרצופם הרצחני האמיתי.
 מסגרת פעולתו של הי״ד היתד, לאין ערוך מסונפת ונרחבת
 יותר ממסגרתה של מועצת הקהילה לשעבר. במשך הזמן התרחב
 שלטונו והקיף את כל ענפי החיים וגם את אורח החיים של
 היהודים. בלי רשותו של היודנרט כמעט לא היד, מדים איש את
 ידו ואת רגלו. וכל זד, היה בפקודת דרס. ס. שבידיה הופקד גורל
 היהודים. במקום המגורים של היהודים היה היודנרט עצמאי בפעו-
 לתו, אך זה רק במסגרת ההוראות של שלטון הכיבוש. מותר היה
 לו להטיל באופן עצמאי על כל חלקי האוכלוסיה היהודית, כראות
 עיניו, את ההיטלים הכבדים שהגרמנים דרשו. הוא היה ממונה על
 חלוקת המזון, על מתן הרשיונות למכירת המצרכים וכד. על עמוד
 הפרסומת של היודנרט היו מופיעים חדשים לבקרים פקודות, צווים
 וגזירות רעות, שבמשך הזמן היי מחריפים והולכים והופכים בהדרגה
 את הגיטו לגיהינום. החרמות רכוש, תפיסת דירות היהודים וגירוש
 דייריהן כשרק בגד לבשרם, מאסרים, ציד על אנשים ברחובות וכוי
 נעשו במשך הזמן לתופעה יומיומית. היהודים ראו ביודנרט את
 המוסד היחידי שאליו אפשר היה לבוא להתאונן, לספר על צרת
 לבם ולבקש עזרה. אך העזרה המושטת היתה זעומה כמידת השפ-

 עתה של השתדלנות היהודית בימים אלה.
 אנשי היודנרט, ברצותם להכניס איזה סדר בתוהו ובוהו שנוצר
 ע״י הנאצים ברחוב היהודי, השתדלו לבוא לידי הסכם כלשהו עם
 דרס. ס. דייר אלטן, כמשפטן, היה אומר, כפי שסופר אז, שהחוק
 החמור ביותר הוא טוב יותר מחוסר חוק. הם לקחו על עצמם את
 ביצוע הצווים בצורה מאורגנת. אולם כתוצאה מכך הופנתה המרי-
 רות של היהודים נגד היודנרט. וככל שהמצוקה כבדה יותר, כן
 גדל זעם היהודים על היודנרט. ואולי לכך שאפו אנשי ד,־ס. ם. —
 לזרוע שנאה בין איש לרעהו ובאופן כזה להקל על עצמם את

 מלאכתם הנפשעת.
 אחד הדברים הקשים ביותר שהיה משתק את חיי היהודים היה
 הציד ברחובות העיר, שנערך לעיתים תכופות. אנשים היו
 יראים לצאת לרחוב, כי החטיפה לעבודה היתה מלווה גידופים
 ומכות. כדי לשים קץ לדבר הגיע היודנרט לידי הסכם עם דרס. ש.
 שיספק להם יום יום את מכסת האנשים הדרושים להם לעבודה,
 בעד תשלום מסויים בעד כל יום עבודה. ודורשי עבודה לא היו
 מעטים, כי כל מקורות הפרנסה ברחוב היהודי נסתתמו כמעט. ואף
 שבתחילה הגיטו לא היה סגור, הקשרים עם החוץ היו מוגבלים
 מאוד. הסידור עם ד,־ס.ס. הקל את המצוקה למשך זמן מסויים.
 אנשים יכלו להתנועע באופן חופשי וכשיצאו לרחוב לא פחדו

 מפני תפיסה פתאומית.
 בתחילה היו היודנרט מקבל מן ה־0.0. את שכר העבודה והיה
 מחלקו בין הפועלים לפי ימי העבודה שעשו, אך במשך הזמן
 סירבה ד,־ס.ס. לסלק את המגיע ליודנרט, וכשנצטבר סכום של
 15,000 זלוטי, וליודנרט לא היתד, כל אפשרות לגבותו, הגיש
 תלונה על ה־0.0. לפני הגוברנר צרנר. היודנרט עוד השלה את
 עצמו שאפשר למצוא מינימום של צדק אצל השלטון הגרמני. לא
 ידוע לי אם היודנרט גבה אי פעם את הסכום הנ״ל, אולם תוצאות
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 נחמן קורן (דמת־גן)



 בשנת 1941 פורסם צו ב״קרקאור צייטונג״, הבטאון הרשמי של
 ה״גנראל גוברנמנט״, בדבר ייסוד בתי־ספר לילדי יהודים ביידיש
 או בעברית (שום שפה זרה, אפילו פולנית היתד, אסורה לפי צו זה,
 גם לא כמקצוע לימודי). אנחנו המודים שעשינו כמיטב יכולתנו
 בארגון לא־ליגאלי של קבוצות קטנות להוראה, שהקיפו אחוז
 קטן של הילדים הנצרכים, ראינו בזה הצלה פורתא, וכשפניתי בחדר
 הנשיאות לדייר אלטן, שהפסיק לרגע את עבודתו, והסברתי לו
 בקצרה את מטרת בואנו, נעץ בי מבט לאה, תפס בידיו את ראשו
 ובנימה של יאוש קרא: היודעים אתם מה שנעשה כאן — סייס
 אינקווארט, הגאולייטר של וינה, עומד מחר להגיע ללובלין עם
 צוות גדול של אנשי ס. ס. וקיבלתי פקודה להכין בשבילם תוך 24
 שעות 20 חדרים מרוהטים בריהוט מובחר, כלי מיטה, וילונות ושטי-
 חים — ציוד מלא לחדרים אלה. פקודה זו היא, כרגיל, מלווה
 באיומים של סנקציות כבדות, אם לא תבוצע לשביעות רצונם
 המלאה. — ואתם באים אלי בדרישות בדבר ייסוד בתי־ספר!
 הרהבתי אז עוז בנפשי ובתרעומת הטחתי בפניהם של אנשי הנשי-
 אות ואמרתי: צאו ממשרדכם לחוצות הגיטו לזמן־מה והסתכלו
 בילדים הגלמודים הרעבים ללא לחם, ללא תורה וללא כל חסות.
 האם תפקידכם הוא רק למלא פקודות הס. ס. ולהשביע את רצונם
 של הגלובוצ׳ניקים והסייס־אינקווארטים י ולילדים אלה מי ידאג י
 דייר אלט, וחבריו השפילו בעצב את עיניהם וקיבלנו תשובה קצרה:
 נטפל בדבר. תפסנו את הטרגדיה המתחוללת כאן כרגע ותיארנו

 לעצמנו באיזו כף־קלע איימה נקלעה נפשם של האנשים האלה.
 כעבור כמה ימים נקראתי ליודנראט והודיעו לי שמינו את
 העורך־דין שלאף לטפל בדבר ונתבקשתי לפנות ביחד אתו לקורא־

 טור הגרמני פרופסור קינדלר לסדר את העניין.
 בזכדוני עולה עוד מקרה המראה על הדרך המלאה סכנות והד־
 צופה קוצים ודרדרים בה דרכו אנשי הי״ר ביחד עם המוני העם.
 בדצמבר 1941 נקראו כמה מחברי הי״ר למיפקדה של ס. ס.
 בבואם לשם ציוו עליהם לחלוץ את נעליהם ולעמוד יחפים בשלג,
 בכפור של קרוב ל־20 מעלות. כעבור כמה זמן הכניסו אותם למשרד
 והודיעו להם שעל הי״ר לאסוף תוך 24 שעות כמות ענקית של
 בגדי צמר, ואם הדבר לא ייעשה לשביעות רצונם המלאה של
 הס. ס., יוציאו את כל יהודי לובלין על טפם וזקניהם לשדה ל־24
 שעות והם בעצמם יעבירו את מיבצע הצמר. דרישתם של קלגסי
 ה־ס. ס. נתמלאה במלואה, כי ידענו מתוך נסיון שהם מקיימים
 את איומיהם באכזריות לא אנושית. חששנו מפני השואה שהם
 עלולים להמיט על יהודי לובלין. ידינו נכוו כשיהודים מבוהלים
 פשטו מעל גופיהם וגופות ילדיהם באמצע הלילה בגדי צמר ולבני
 צמר ומסרום לנו כשהם עוד חמים. ז׳יטומירסקי הי״ד, מפעילי
 פועלי־ציון בלובלין, בן־זוגי בעבודת איסוף זו, ראה בכך אות

 למפלתם הקרובה של צבאות גרמניה, הקופאים בחזית רוסיה.
 הצמר נאסף. נמנעה הפעם הסכנה להיגדש לשדה בכפור הקשה.
 אנשי הי״ר, שעמדו יחפים בשלג חלו, והעו״ד קרשמן שהיה ביניהם
 חלה בדלקת ריאות. אחרי המקרה הזה נפטר כעבור זמן לא־רב.
 התקופה הראשונה של קיום הגיסו ושלטון הי״ר בתוכו בשנים
 1940—1941 היתד. תקופה של מצוקה קשה, של נגישות חמורות
 שגברו מיום ליום, של רעב וסבל על־אנושי, של מחלות ומגיפות
 שבלעו קרבנות רבים, אך היהודים ככלל, למודי הסבל, החזיקו איכשהו
 מעמד. אולם בחודשים הראשונים של 1942 חלו שינויים כבירים
 לרעה שהביאו את יהודי לובלין אל סף הכיליון הגמור. התחילה
 תקופת החיסול של יהדות פולין ובשורה ראשונה יהדות לובלין.
 התחיל מיבצע הפתרין הסופי, כפי שנתגלה לנו באיחור זמן. את
 התקופה הזו פתח מאמר ארסי שלא היה דוגמתו בתולדות העי-

 תונות, המאמר של גבלס בעיתון ״Das Reich״.
 הגרמנים התחילו אז את ההכנות להשמדה המונית. הם עשו
 זאת בסודי סודות בשלבים מתוכננים, לפי הדייקנות הגרמנית.
 להשפעה מכרעת על הרחוב היהודי הגיעו אז ברנשים שפלים,
 לקוחים מן העולם התחתון. הרוצחים הגרמנים חיפשו אז ומצאו
 טיפוסים יהודיים שפלים כרוחם, שאיבדו כליל במצוקה את צלם
 האדם, והם נעשו לעושי רצונם. השפעת חברי הי״ר ירדה מיום

 (המשך בעם 31)

 קובלנה זו היו פאטאליות. ביום אחד לפני עלות השחר פשטו
 באופן פתאומי אנשי ס. ס., מזייינים בנשק חם ובפרגולים, ברחובות
 היהודיים וערכו מצוד על גברים שעוד היו שקועים בשנתם. הציד
 הזה שהיה מעין נקמה על הי״ר על שהעז להתלונן, היה מלווה
 מכות אכזריות שלא היו כמותן מאז כיבוש העיר. נתפסו אז כ־1,500
 יהודים וביניהם רוב אנשי היודנרט. הובאנו כולנו למחנה עבודה
 ברחוב ליפאווא. כפי שסופר אז התעללו שם במיוחד באנשי
 היודנרט. הוחזקנו שם יומיים בלי אוכל, ובערב לפני שאמרו
 להוביל אותנו ברכבת למחנה עבודה בסביבת בלז, לא רחוק מן
 הגבול הסובייטי, ציוו להסתדר בשורות. לפני צאתנו השמיע אחד
 מאנשי ס. ס. נאום מלא ארס וזלזול נגד מנהיגי היהודים בעולם
 ובין היתר האשים את אנשי היודנרט בלובלין במצוקתנו וברעב
 שאנחנו סובלים. אנשי היודנרט, אמר, משלשלים לכיסם את הכסף
 שה־ס.ם. משלמת בעד העבודה. הם זוללים, אמר, וחיים ברווחה,
 ואתם ומשפחותיכם רעבים ללחם. האמת היא שהם הרשו לכמה
 מאנשי היודנרט להישאר בדירותיהם הקודמות מחוץ לשכונת הי-
 הודים, גם אחרי שסגרו את הגיטו. היתד. זו מזימה שפלה לזרוע
 פירוד ושנאה הדדית במחנה המעונים ולהביא אותם לידי כך
 שיאכלו איש את בשר רעהו. הם היו אמנים גדולים בניהול תעמולה

 שטנית לשם ביצוע מזימותיהם.

 ספק אם מי מאתנו שם לב לדברי הנאצה והשקר, אף שעם
 סיום הנאום הארסי חילקו לנו מנות לחם זעומות. ואם נתגנב חשד
 בלב מישהו, נוכח כעבור שעה קלה באמיתות הדברים, כאשר משמ-
 רות ס.ס. פרשים ורגלים, מזויינים מכף רגל ועד ראש, האיצו בנו
 בפרגולים שבידיהם להליכה בקצב מהיר ולריצה מרחק של למעלה
 מ־ד ק״מ לתחנת רכבת רחוקה מן העיר, שמשם נשלחנו למחנה

 העבודה.

 העבודה במחנה הזה נמשכה רק כמה חודשים, עד סוף הקיץ.
 התנאים הסאניטאריים היו שם למטה מכל ביקורת והביאו לקרבנות
 באנשים. אם אינני טועה הוטלה על היודנרט בלובלין החובה לספק
 מזון למחנה. הגרמנים לא היו זקוקים לכל כד הרבה פועלים
 במחנה זה, לכן התחילו כעבור איזה זמן לשחרר אנשים ולהחזירם
 ללובלין. כמובן שאנשי היודנראט שנתפסו היו בין הראשונים
 ששוחררו. כפי שסופר, גרם העדרם של חברי היודנרט שיתוק
 כמעט גמור של העבודה במשרדי היודנראט. אחרי שמיבצע זה
Die Aktion ist bereits beendet :.נסתיים, כלשונם של קלגסי ה־ס.ס 
 חזר ה״סדר״ לקדמותו. בחדשים הבאים היה הי״ר מספק פועלים
 כמקודם בצורה מאורגנת. לא ידוע לי אס הס. ס. היתה משלמת
 בעד העבודה. נדמה לי שהי״ר היה מטיל על כל הגברים מכסה
 חודשית מסויימת של ימי עבודת כפייה. אלה שלא יכלו או שלא
 רצו לעבוד אצל הגרמנים, היו משתחררים ע״י תשלום כופר כסף

 וזה שימש קרן לתשלום שכרם של הפועלים.

 לא כל הפעולות של הי״ד ידועות לי. עד כמה שאפשר היה,
 נמנעתי מלבקר שם. לא היה בכוחי להקשיב ולחזות בטרגדיות
 שגוללו במשרדי הי״ר הבאים לשם לשפוך את מרי נפשם. אין
 אני בא בשורות אלה לספר את ההיסטוריה לפרטיה של הי״ר
 בלובלין ולטהר את מעשיו. לא פעם זועזעתי עד עומק נפשי
 בהקשיבי לסיפורים ולתלונות. לא ידועים לי גם כל המניעים
 שאילצו את חברי הי״ר לנהוג כפי שנהגו. אולם בהשקיפי רטרו-
 ספקטיבית, ממרחק זמן של 20 שנה בקירוב, הנני רואה את המוסד
 האומלל הזה, כשהוא נתון בתוך הטרגדיה הכללית האיומה ללא
 מוצא, אין אני יכול לחרוץ משפט, להוקיעו, לדון אותו רק לכף
 חובה ולגולל עליו אשמות של קלות דעת, זלזול בצרות היהודים
 בזדון או — בגידה כלשהי, כפי שרוצים לטפול עליו אויבי עמנו.
 לא פעם נפגשתי עם מכרים מאנשי היו״ר ובתשובה לטענותי היתה
 האנחה היהודית הספציפית פורצת מלבם, כשהם מביעים את הדאגה

 העמוקה והאחריות הכבדה לתפקידים שהוטלו עליהם.

 היתה לי גם התנגשות קלה בחדר הנשיאות של הי״ר, כשפניתי
 לשם, בחברת כמה חברים מורים, בדבר נקיטת אמצעים לייסוד בתי־
 ספד בשביל ילדים בגיל צעיר, לפחות, שהיו מוזנחים ורבים מהם

 היו מופקרים לתלאות ולרעב ברחובות הצרים של הגיטו.
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ח 1942, א<ן לובל<ן אדור. מאקס הערץ־לענקעװיטש * ס  פ
 א יידיש! שניידער, וועלכער האט אויפן סמך פון א
 ספעציעלער דערלויבעניש געוווינט מחוץ דעם געטא,
 אויר דעד זלאטא גאם. אין זיין וווינונג זענען פון צייט
 צו צייט געקומען יידישע פאליציאנטן. מיד האט צוגע־
ב ביי אים געטראפן צוויי א  שפילט דאם גליק. איר ה
, ע גאלדבערג ל ע מ ה ר ב  פאליציאנטן — שרויטן און א
ב געקענט פון די קינדער־יארן. ביידע א  וועלבע איר ה
 זענען געווען שטארק איבערגעשראקן פון די טרויעריקע
 געשעענישן אין געטא. זיי האבן מיד דערציילט, אז מיט
 א שעה צוריק האט מען פארן בנין פון דעד קהילה
ר יידן, צווישן זיי יאנקעלע גיסנבוים, א  דערשאסן א פ
 און אז די טויטע קערפערס ליגן אויר דער גאם. איר
 האב זיי דערציילט, אז כ׳האב געבראבט מיט זיר ״רײזע־
ר מייגע עלטערן און אז איר בין גר״ט א  דאקומענטן״ פ

 צו העלפן אויר אנדערע.
ר שעה א . א פ  ביידן איז שטארק געפעלן מיין פלאן
 שפעטער האבן זיי מיד געברענגט א בריוו פון מייגע
דערע 70 עלטערע מענטשן  עלטערן, וואס האבן מיט אנ
ע. אין יםבאהאלטן אין די קעלערן פון דער אכראנ  זיר או
 משר פוי צוויי וואכן זענען זיי געלעגן אויר דעד ערד
־ ר א  אין אוממענטשלעבע באדינגונגען, שמוציק און פ
 לייזיקט, אן א ביטל ווארעם געקעכטם און אין שטענדיקן
א זיי אנטפלעקט ווערן ע ו ט ו נ ע מ א  טויט-פחד, אז יעדן מ
 דודר די היטלעריסטישע בעסטיעס. אין זייער בריוו
- ר א  האבן דל עלטערן מיר געבעטן, אז איר זאל גלייר פ
 לאזן לובלין. ראטעווען זיר און מיין ברודער, ווייל ז״
 קענען נישט ארויסגיין פון באהעלטעניש, כדי נישט
ל ווען מ׳וועט זיי פארהאלטן א  פארראטן אגדערע, אין פ

.  און פרעגן ווו זיי האבן זיר אויסבאהאלטן
 זעט אויס, אז די יידישע פאליציאנטן האבן איבער־
ס ״אריער״ ל ל א א  געגעבן דעם יודעגראט וועגן מיין ר
ג ע גאלדבער ל ע מ ה ר ב גג פון א  און ביי דער פארמיטלו
פגאבע: י דיסע או נ ן די פאלג  האבן זיי מיר פארגעשלאג
ג פון דער נ ו  נעמענדיק אין אבט, אז לויט דער פארארדעג
ען  געסטאפא דארפן אויסגעזידלט ווערן די אלע פערזאנ
 וואס זענען נישט באשעפטיקט ביי פראדוקטיווע אד־
 בעטן, דארר מען זיר באמיען צו באקומען ארבעטס־

 דער מחבר פון די
 זכרונות (לינקם) מיט
 מ. שטיינמאן אויף
 די גאסן פון לעמ־
 בערג אין יאר 1942.
 אין הינטערגרונט זעט
 מען דייטשע זעלנער.

גען  סור מערץ 1942 זענען קיין לעמבערג דערגאנ
 אלארמירנדיקע ידיעות וועגן דער אויסזידלונג-אקציע
רזאכט דעם -טעגלער פאראו  אין לובלין, וואס האט טאג
- א ב איר ב א  טויט פון הוגדערטער יידן. גלייכצייטיק ה
 קומען א בריוו פון מיינע עלטערן אין לובלין, אין וועלבן
 זיי האבן געשריבן, אז עס דראט זיי אן אויסזידלונג
/ ווייל זיי באזיצן נישט די נייטיקע נייע ׳ רה  ״אויף! מז
 דאקומענטן. הגם דער בריוו האט זיר געענדיקט מיט
, אז אפשר וועט זיל געלינגען ג נ ו  אויסדרוקן פון האפענ
 אויף! וועלבן ס׳איז אופן צו באקומען די לעגאליזאציע
ס- נ ב איר אי א ר א ווייטערדיקן בלייבן אין געטא ה א  פ
 טינקטיוו דערפילט, אז זיי געפינען זיר אין א גרויס

 געפאר.
 אין מערץ 1942 איז דער באגריר אויסזידלונג נאר
דן מיטן באגדית אומקום. די ביז־ נ  נישט געווען פארבו
 איצטיקע אויסזידלונגען זענען באשטאנען אין ברוטאלן
 איבערפירן יידן פון איין ארט צום צווייטן און פון
. דערביי זענען געפאלן אײנ־  צורויבן זייער פארמעגן
ר אין אלגעמיין האט מען נאכנישט ע ב  צלגע קרבנות, א

. ג נ  געהערט וועגן א מאםן־פארניבטו
ח פון 1942 האט דער ״אױםזידלונג״ ס ר דער פ ע ב  א
ב איר א ס ״אריער״ ה ל  געגעבן א נייעם איגהאלט. א
ב זיר א  באשלאסן צו פארן קיין לובלין, הגם איר ה
ט קעו איר נ ע מ א  אפגעגעבן א דין וחשבון, אז יעדן מ
 איבערגעגעבן ווערן די דייטשן דורר פאליאקן. איר בין
ח און פון ס  געקומען קיין לובלין דעם ערשטן טאג פ
-גאם, געגאנגען  דער באן-םטאציע, דורר דער זאמאיסקי
 צו דער אלט־שטאט, וואם האט געגרענעצט מיט דעם
געטראפן אױןט ב איר זיר אנ א  געטא. אויפן וועג ה
ע יידן, וואם זענען אין דער  אייניקע איבערגעשראקענ
 געזעלשאפט פון פאליאקן געגאנגען אין דער ריבטונג

 צו דער באן-םטאציע.
ב געוואלט צוגיין צו מיין חברטע א  וועד איר ה
יגעגאנגען די ט פארבי ל א מ ע  רעגיא באגען, וועלכע איז ד
ג פון מיר דערווייטערט און נ  גאס — האט זי זיר פלוצלו
אק נעם פאלי ט אין דעם ארעם פו פ א כ ע ג נ  אינסטינקטיוו א
, ב פארשטאנען א  מיט וועלבן זי איז געגאנגען. איר ה
 אז דאם זענען אירע ערשטע שריט אויר דער ״ארישער״
וסקא, א קראקאו מ א ר  זייט. דערגעגטערנדיק זיר צו דער ב
ע איזא קלאוויר, וועלכער ב איר באגעגנט מיין קאלעג א  ה

 האט געטראגן א היטל פון א יידישן פאליציאנט.
ב אים געגעבן א סימן, אז כ׳וויל מיט אים א  איר ה
 רעדן. מיר זענען ביידע אדיין אין איינעם פון די
וסקא גאס און פון דעמ גע־  טויערן אויר דער קרולעו
 שפרער בין איר געווויר געווארן, אז אין געטא ווערט
 דורכגעפירט אן אקציע, מען שיסט אויר מעגטשן, וואס
 האבן נישט קיין נייע דאקומענטן און אז די מערהייט

 באד,אלט זיר אויס אין פארשידענע ערטער.
 לויט דער עצה פון איזא קלאוויר, בין איר אוועק צו

 י דעד מחבר פון די זכרונות, אונדזער בךעיר, דעד זון פונעם
 פארוטשניק פון דער פוילישער ארמיי, הערץ, (געוווינט אויף דער
 גיעצאלא־גאס), האט אין די יארן פון דעד צווייטער וועלט־מלחמה
 געראטעוועט פיל יידן פון א זיכערן טויט, דורך באזארגן זיי
 מיט געהעריקע דאקומעגטן׳, אויסזונן באהעלטענישן, ארויספירן פון
 באדראטע ערטער — וואס איז אויך באשטעטיקט געווארן דורבן

 ״יד ושם״ אין ירושלים.
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 קאנטראקטן מיט אײגגטימער פון לאנדווירטשאפטלעבע
 גיטער זײ זאלן נעמען יידן פון געטא צו פעלד-ארבעט.
 די דאזיקע קאנטראקטן װאלט געדיגט אלם באװײז פדן
 פראדוקטיװער ארבעט און דערמעגלעכט אויסצומײדן

 די אויסזידלונג.

 איר האב טאקע באקומעך א רײ ברױו פון געװעזעגע
 ארענדארן פון פאלווארקן צו די אייגנטימער פון די
 גיטער אין לובלינער געגנט, מיט וועלכע זיי האבן
גע יארן. איר האב  אנגעהאלטן גאענטע קאנטאקטן לאנ
 געדונגען א דראזשקע און אנגעהויבן ארומפארן אין
 די דערבייאיקע הייף! ווי סלאווינעק, קאנאפניצא, זעמ־
ן יידן אלס ארבעטער. צוליב  באזשי׳ן און פארגעשלאג
 די צוואגגס-ארויספארן פון די פאליאקן אויר ארבעט
- ד ל פון א ג  קיין דייטשלאגד, האט מען געפילט א מאנ
־ ת אויפן דארף> און ס׳איז דעריבער געווען אנ חו בו  בעט-
 נעמבאר אז די ביליקע, אדער אפילו אומזיסטע ארבעט
 פון יידן וועט ברענגען די גוט-באזיצער גרוים נוצן.
נג האב איר זיר אנגעטראפך  אבער צו מיין איבערראשו
 אויר א רעזערווירטע שטעלונג. קיינער פון די פריצים
 האט נישט געוואלט אנגאזשירן קיין ייד, אן א פריער-
 דיקער פארשטענדיקונג מיט די שבנים. עם האבן נישט
 געהאלפן מייגע אויפקלערונגען, אז דער ענין איז א
 דרינגענדיקער, מיד קענען נישט אפשלעפן עם צו
-  לייזן שפעטער. אפילו דער ארגומענט, אז דער קאג
 טראקט קען אפראטעווען די מענטשן פון א זיכערן

 טויט, האט נישט גערעדט צו זייער געוױםן...

 אין שטאט בין איר צוריק געקומען אין די שפעטע
. איר האבן שוין נישט געקענט ארײג־  נאכמיטאג-שעהן
נעם שניידער אויר דער זלאטא-גאם  גיין אין דעם הויז פו
 און באשלאסן אפצוזוכן עפעם א האטעל. אויר דער
 קראקאווסקיע-פזשעדמיעשטשע האב איר אויר יעדן
 שריט באמערקט באקאגטע פאליאקך. מיר האבן קעגג-
 זייטיק געמאכט דעם אגשטעל, אז מיר קענעז זיר נישט.
- א ר : דער פ  אן אויסנאם זענען געווען צוויי פערזאן
 קוראר יאן גראבאווסקי, וואם האט צו מיר פריינדלער
 געשמייכלט און מיט זיין בליק געווונטשן מיד גליק, און
 דער קאמארניק סאנקאווסקי, וואם האט אגגעהויבן זיר
 ארומקוקן, כדי מיר איבערצוגעבן אין די הענט פון דער
 דייטשער מאכט. צום גליק איז מיד געלונגען פון אים

 צו פארשווינדן.

 צומארגגם, ײעז איר האב דערפילט אז דער באדן
 ברענט אונטער מיינע פיס, האב איר באשלאםן צו מאכן
 דעם לעצטן פרווו, כדי צו ראטעווען מיינע עלטערן. איר
ר א  האב געבעטן אברהמעלע גאלדבערג ער זאל זיי פ
 יעדן פרייז ברענגען אויפן רינעק. נאר א שעה האב
גל  איר באקומען א בריװל, אז זיי זענען שוין נישט מסו
ן דאס באהעלטעניש. אין דער לאגע האב  צו פארלאז
 איר נישט געהאט קיין אגדערן אויסוועג ווי צו רעזיגגירן

 פון ראטעווען מייגע עלטערן.

 צופעליק האב איר זיר דעמאלט אנגעטראפן אויח
־ א  דער דריי-פערזאניקער משפחה ראזענצווייג. (דער פ
 טער איז געווען אפיציר אין דער פוילישער ארמיי און
 דער זון א סטודעגט פון מעדיצין), וואם איז אגטלאפן
 פון געטא, און זיר געוואלגערט אומלעגאל איבער די
 רואיגעם פון דער אלטשטאט. די דאזיקע משפחה האב
 איר געגעבן די דאקומענטן, וועלכע זענעך געווען בא-
 שטימט פאר מייגע עלטערן און כ׳האב זיי איבער-
 געפירט לזיין ווארשע, ווו זיי האבן גליקלער איבערגע-

 לעבט די מלחמה.

 25 יאר מדינת <שראל
 סוף פון ז׳ 4)

 און צום סוף! — א פאר ווערטער וועגן ביישטייער
 פון לובלינער יידן צו דער אנטשטיװנג און אנטוויקלונג
 פון מדינת ישראל. דער לובלינער ישוב איז אין א
 גרויסן חלק געווען נאציאנאל און ציוניסטיש געשטימט.
יזאציעם  טויזנטער יוגנטלעכע פון אלע פאלקס-ארגאנ
 און הונדערטער האבן פארווירקלעכט דעם ציוניזם דורר
 גיין איו די חלוצישע הכשרה-פונקטן און עולה זיין
 קיין ארץ-ישראל. צו אונדזער אומגליק האבן זיר ווייניק
 לובלינער יידן געראטעוועט פון דער היטלער-בעסטיע.
ם די טויערן פון ארץ-ישראל זענען א  טראץ דעם ת
ר א גרויסער עליה, האבן א  געווען כמעט פארמאכט פ
 דאר מער יוגנטלעכע און עלטערע זיר געקענט דורב-

 רײםן דורר די שמאלע סערטיפיקאטו-שפארעם.

 אין בנין פון דער מדינה זענען דא צאלרייכע ציגל
 פון לובלינער יידן. זיי זענען פארטרעטן אויח אלע
- ע  געביטן: אין די קיבוצים, מושבים, אין בוי-וועזן, א
 דוסטריע, צה״ל און מלוכהשן אפאראט. צוזאמען מיט
 אלע ישראל־בירגער טראגן זיי אין הארצן דעם שטאלץ
-  און דאם געפיל פון גליק, אין אנבל״יק פון די גראנ

 דיעזע דערגרייכונגען פון דער יידישער מדינה.

 בית לובלין־ א פראיעקט
 אפרים איינשטיין / תל־אביב

 ערב דעם וועלט־צוזאמענפאד פון די לובלינעד אין ישראל, א
 באשלוס, וואס איז פול מיט געוואגטקייט און שווונג — וויל איך
 באנייען דעם געדאנק, וועלכער איז אויפגעגעבן געווארן און אים
 ברענגען אויפן סדר־היום פונעם צוזאמענפאר. איך מיין דעם פלאן
 וועגן אויפשטעלן א בית־לובלין אין ישראל, וואס זאל זיין א
 פאראייביקונג־ווערק פאר אונדזער קהילה. דעד דאזיקער פלאן
 איז געווען די הויפט־שטדעבונג און הויפט־ציל פון די פריערדיקע

 קאמיטעטן פון אירגון יוצאי לובלין אין ישראל.
 עם איז טאקע ביז איצט געמאן געווארן א סך אויף צו פאר־
 >1ייביקן דעם אנדענק פון דעד יידישער לובלין — ס׳זענען ארויס־
 געגעבן געווארן צוויי יזכור־ביכעד, אין עברית און אין יידיש.
 פון מיידאנעק איז געבראכט געווארן דאס אש פון די קדושים און
 באערדיקט געווארן מיט אן איינדרוקספולער צערעמאניע. די אויפ־
 שטעלונג פון א דענקמאל אויפן קבר געפינט זיך אין דער דעאלי־
 זאציע־פאזע. אבער די חרוב־געווארענע קהילה פון 45 טויזנט יידן,
 וועמענס זין זענען צעשפדייט איבער דעד גאנצער וועלט, איז
 ראויה אז זי זאל פאדאייביקט ווערן דורך אויפשטעלן א בית

 לובלין.
 צום באדויערן, וועל איך זיין אין אויסלאנד בעת דער צוזאמענ־
 פאר וועט אפהאלטן זיינע באראטונגען, דעריבער וויל איך אויף
 דעם וועג ארויסנעמען דעם אלטן פלאן פון פריזשידער און אין
 אים אריינבלאזן א נייעם דוח חיים, כדי דער וועלט־צוזאמענפאר

 זאל אים ערנסט באהאנדלען.
 און דא איז אן ארט אויף א ביסל זעלבסט־קריטיק. לאמיר זיך
 אליין פרעגן: פארוואס מיד זענען נכשל געווארן אין דעד
 דאזיקער הייליקער אויפגאבע; וועלכע זענען די סיבות פונעם

 דורכפאלי לויט מיין מיינונג זענען פאראן צוויי סיבות:
 ערשטנס, מיד האבן נישט געשאפן קיין ברייטע באזע פון
 געזעלשאפטלעכע טוערס אין לאנד און אין אויסלאנד — און אזעלכע

 האט מען געקענט לייכט מאביליזירן.
 צווייטנס, אין דעד צייט ווען דער געדאנק און די ארגאניזאציע
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 אש בון מ״דאנעק ־ הספד a!! א •תום
 ״לא יספדו ולא יאספו ולא יקברו...

 (ירמיהו כ״ה ל״ג)
 אש פון מיידאנעק... אש פון אונדזערע הייליקע קדושים,

 אומגעקומענע אין דער טויט־פאבריק מיידאנעק.
 אין דעם אש זע איך די פארגליווערטע און באגראבענע
 טרערן פון ליידן און פיין פון אלע פארגאזטע, פארסמטע,
 דערשטיקטע, דעדשאסענע און צום טויט פארמאטערטע פון
 מיינע און דיינע טייערע נאענטע געשטאלטן, די אייביק נישט

 פארגעסענע.
 אין דעם אש זע איך דאס חגוודיק און תמימותדיק פנים
 מיט די פארחלומטע, ברוינע אויגן פול מיט דאגות און דאס

 קליינע, שפיציק בערדל — איך זע דיר, מיין טאטע!
 אין דעם אש זע איך דיך, מאמע מייגע, וואס האסט מיך
 מיט דיין ברוסט געזויגן, מיט דיינע אויסגעהארעוועטע הענט
 אין ודיגל געוויגט, געצערטלט און געטוליעט צו זיך. א, דו

 מאמע, ״ײדישע מאמע!״
 אין דעם אש זע איך דעם לעצטן צאפל און ספאזם פארן
 טויט — פון אייך, מיינע טייערע, זיסע, אומשולדיקע קינדער,

 צוזאמען מיט אייער אומגליקלעכער מאמען.
 און פונעם אש הער איד דעם אויסגעשריי פול מיט

 פון דער אויפגאבע איז געבליבן אין אונדזערע הענט, האבן מיר
 נישט געווארפן די לאזונג ״נאו מיר׳/ ווי דאם איז אנגענומען
 אין צה״ל און דורך דעם דינען אלם ביישפיל פאר די לאנדסמאנ־
 שאפטן אין גלות, נאד מיד האבן געוואלט, אז קודם כל די יידן
 אין די גלות־לענדער זאלן אויף זיר נעמען די פינאנסיעלע לאסט.
 מיט אנדערע ווערטער: מיד האבן נישט געפאדערט פון זיך אליין
 צו וועדן די ערשטע — און דאס איז די הויפט־סיבה פונעם

 דורכפאל.

 דעד שרייבעד פון די שורות האט אלם סעקרעטאד פון פריער־
 דיקז קאמיטעט באטייליקט זיך אין א דעלעגאציע וואס האט זיך
 געוואנדן צום ראש העיר פון חולון, וועלכער איז אין יענער צייט
 געווען גרייט צוטיילן אובח א שטח אויפצושטעלן דאם הויז. אבער
 ווען מען האט אוגדז געפרעגט צי מיר דיספאנירן מיט וועלכן עס
 איז פאנד, לכל הפחות פאר דעד ערשטער פאזע פון בוי, האבן
 מיר געקענט געבן נאר אן אויסמיידנדיקע און אומצופרידנשטעלנ־
 דיקע תשובה. און מיט דעט האט זיך פארענדיקט די פרשה פון

 בויען דעם בית לובלין.

 די אנטיילנעמער אין צוזאמענפאר פון אלע גלות־לענדער און
 פון ישראל ווייסן באשטימט, אז די ביאלאגישע געזעצן ווירקן
 און כל זמן עם זענען נאד דא א פאר טויזנט לובלינער יידן, וואס
 געדענקען ווו ס׳איז געשטאנען זייער ודיג, געדענקען דאס יידישע
 לובלין אלם אייגע פון די עלטסטע קהילות אויף דער פוילישער
 ערד, געדענקען די קינדער־יארן אין דער היימשטאט, אירע גרויסע
 טעג און דעם שרעקלעכן חורבן, דארפן מאכן די נויטיקע שריט
 צו פארוואנדלען דאס אויפשטעלן א בית לובלין פאר דער װיכ־

 טיקסטער אויפגאבע פון צוזאמענפאר פון די לובלינער יידן.
 איד קען דעם ציבור פון די לובלינער יידן, קען זיינע ווארצלען
 און זיין אפשטאם. דאס איז א ציבור מיט טיפע געפילן, סענטימענטן
 און מיט א גרייטקייט צו דערפילן גרויסע אויפגאבן. און אויב מען
 וועט פון אים פאדערן — וועט קומען א פאזיטיווער אפרוף. אויב
 איד וועט וועלן, וועט דער אויפגעגעבענער געדאנק פארוואנדלט

 ווערן אין א ווירקלעכקייט.

 יאוש און ווייטיק: ״זכור ולעולם לא תשכח״ — זאלסט נישט
 פארגעסן אזוי לאנג ווי דו וועסט לעבן!

 ווער בין איך, וואס איו היינט מספיד דאס הייליקע אש?
 דאס בין איך דער דרייפאכיקער יתום נאד די אלע פאר־

 ברענטע און אכזריותדיק אומגעקומענע אין מיידאנעק:
 א) איך בין דער יתום פון די 6 מיליאן יידן— א דריטל
 פון פאלק. מען דינגט זיר מיט אונדז, מען וויל אונטער־
 האנדלען, אויפווייזן אז ס׳איז א שקר, נישט קיין זעקס מיליאי
 (גלייך ווייניקער וואלט יא געווען בארעכטיקט...). עס געפינען
 זיך אפילו ״פילאזאפישע״ אנטיסעמיטן און ״סטאטיסטיקער״
 וואס ווייזן אויף, אז מען האט איבערהויפט נישט געמארדעט
 קיין יידן, נאר רוסן, פאליאקן, גריכן, טערקן, רומענער...
 געת אונדזער טענה איז די, אז נישט קיין זעקס מיליאן
 יידן זענען אומגעקומען, נאר צוועלף און אפשר אכצן מיליאן
 — ווייל יעדער פון די זעקס מיליאן וואלט דאך געבויט
 א פאמיליע־לעבן און געהאט אייגענע קינדער. און וועד ווייסט
 וויפל טאלאנטן — מוזיקערס, שרייבערס, גאונים, פיזיקערס
 און אפשר נאבעל־לאורעאטן וואלטן מיר דער וועלט געבראכט
 פון דעם מיליאן אומגעבראכטע קינדער צווישן די זעקס

 מיליאןי
 ב) איך בין דער יתום נאך מיין שטאט לובלין, ווו כ׳בין
 געבוירן, אויפגעוואקסן, אין חדר און אין שול געגאנגען,
 פארבראכט דארט מיין יוגנט, אויסגעלעבט זיר פריוואט אוו

 געזעלשאפטלעך.
 ג) און איך בין דער יתום נאך מיין טאטן, מאמען, ווייב
 און קינדער, שוועסטער, קרובים, וואס זענען אומגעקומען
 נאר דערפאר ווייל זיי זענען געווען יידן... און קיין שום
 אנדער פאלק איז נישט געווען אזוי בעסטיאליש און אן

 רחמנות געפייניקט פארן מויט ווי מיד יידן.
 צוויי חשבונות האבן מיד מיט די דייטשן — א מלוכהשן
 און א פערזענלעכן. דער מלוכהשער חשבון איז אמאל
 מילדערער, אן אנדערש מאל — א שטרענגער, א פארביסענער.
 איין מאל פארקויפט אונדזער מדינה דעם באוווסטן ,,עוזי״
 די דייטשן בכדי דער דייטשער סאלדאט זאל וויסן, אז דעם
 ״עוזי״ מאכן די הענט פון די זין אין ישראל, וועמענס טא־
 טעם, זיין טאטע, האט אמאל פארברענט אין מיידאנעק. און
 א צווייט מאל דערלויבט נישט אונדזער רעגירונג צו הערן
 וואגנערס מוזיק, וועמענס קלאנגען האבן באגלייט אונדזערע
 קדושים צום לעצטן וועג... מוחל, מיר קאנען און דארפן מוותר
 זיין אויף דער מוזיק ווי אויר אויף אנדערע דייטשע הוצאות,

 טעכניק און דעד ״גרויסער דײטשער קולטור״!...
 דעם מלוכהשן חשבון וועלן מיר איבערלאזן פאר דער
 מדינה, אין וועמענס שפיץ עס שטייען נישט קיין קלענערע
 פאטריאטן פון אונדז און פירן די פאליטיק לויטן הייליקן

 געבאט: תמיד און פאר אלעם — זיכערקייט פון לאנה
 דער צווייטער חשבון, דער פערזענלעכער, איז שוין מיינער
 און דיינער און תמיד דער זעלבער — נישט פארגעסן און
 נישט מוחל זיין אפילו די ״גוטע׳/ הײנטיקע דייטשן, ווייל
 דער חטא פארן בעסטיאלישן אומברענגען מיינע ליבע,' מיינע
 טייערע און א דריטל פון אונדזער פאלק איז אזוי גרויס און
 פול מיט ווייטיק און האס צו די רוצחים, אז א קללה דארף

 הענגען איבער אלע דייטשן אויף דור דורות!
 ״צא וראה״ — אמאל האבן אונדז די אנטיסעמיטן געהאסט
 ווייל מיר יידן זענען מאשקעס, שטעקעלע־דרייערס, שלימזל־
 ניקעס, פחדנים. היינט האבן אונדז פיינט די זעלבע פארסמטע,
 פארדארבענע לייט, ווייל מיר יידן זענען די בעסטע פליער;
 ווייל, ״יוני, צא שען באי װאיני״ איז הײנט דעד דרייסטער
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 מיר רופן אייך
 צום אפעל

 אין אומטרייסט און טדויער האבן מיר זיר היינט דא פארזאמלט,
 לובלינער יידן, בדי צו דערמאנען דעם אנדענק פון אונדזערע טא־
 טעס, מאמעס, שוועסטעד און בדידעד. אין 30סטן יאוטאג פון
 אומקום פון אונדזעד ישוב, דופן מיד אייך, די פארטיליקטע, די

 פארגאזטע, און דעדשאסענע — צום אפעל...
 איר זענט היינט מיט אונדז. איר די לובלינעד יידן פון דעד
 קראוויעצקע, נאדסטאוונע, פאדזאמטשע. שעראקע, דארט, ווו סיהאט
 זיר געטוליעט די יידישע אדעמקייט, די ארבעטער און האראפאש־
 ניקעס, איר אלע פון דעד גביריש־ םוחרישער לובארטאווסקע,
 קראקאווסקיע־פשיעדמיעשטשע, ביזן זאקשישן גארטן, פון וויענאווע

 און טשעכיוו.

 איר אלע, אונדזערע טייערע טאטעס, מאמעם, שוועסטער און
 ברידער, וואס זענען דורר די באקאנטע גאסן און פון די ארומיקע
 שטעט און דערפלעך געגאנגען רייענווייז צום ערשטן גנגטא, צום
 צווייטן געטא, צד מיױאן־טאטאוסקי — ביז דעם לעצטן וועג
 קיין מיידאנעק. ווו איר זענט געווארן איינגעשלונגען דורד די
 פלאמען פון די קרעמאטאריעס. מיד העדן נאד אייעד וויי־געשריי,
 דאס געוויין פון די קינדער וואס האבן פארצווייפלטע גערופן

 ״מאמע״!...
 איד אלע זענט היינט מיט אונדז.

 צום אפעל זענען היינט אויר געקומען די העלדישע קינדער פון
 לובלין, די וואס האבן געקעמפט מיט געויער אין האנט קעגן די
 היטלעריסטישע מערדערס — די פארטיזאנער פון די פארטשעוועד,
 יאנאווער וועלדער: צימערמאן, רעזניק, קערשנבלאט און פיל

 אנדערע.

 סי־זענען אויך געקומען היינט די סאלדאטן אין מונדידן, די
 וואט האבן זיך געשלאגן אויף די פראנטן פון סטאלינגראד, ביי
ו העלדישעו שלמה  דעד ווייסל אזש ביז בערלין, צווישן זיי — דע
 מימעלמאן. דעד קאפדאל יוסף שוועד, וועלכער האט אנטיילגענומען
 אין דער לאנדונג פון די אליאירטע אין נארמאנדיע און פיל אנדערע.
 עם זענען אויך געקומען די ווידערשטענדלער פון פראנקרייך:
י ו  ד״ר יוסף בורשטין, סאלעק באט, ד״ר משה בלומענשטאק, הענ
 פרץ, אליהו וואלאך, וועלכער האט ביזן פאלן אנגעהאלטן א בדיור
 אויםטויש מיטן בארימטן פראנצויזישן שרײבער ואמאן ואלאן.
 און מיט אונדז זענען היינט אויך דא די זין און טעכטער פון
 לובלין, וואם האבן געקעמפט פאר דער אנטשטייונג און פאר דעד
 פארטיידיקונג פון מדינת ישראל, ווי: דוד מילשטיין, וועלכער איז

 געפאלן אלם פרייוויליקער — און פיל אנדערע.

 צום אפעל שלימן זיר אויר אן די רומפולע לובלינער שפאניע־
 קעמפער, ווי דעד לעגענדארער יחזקאל האניגשטיין, וואס איז

 געפאלן אלם העלד אויפן עברא־פראנט.

או שפעטער, קומען מיד, אלע צוזאמען מאנען  היינט, מיט 30 י
 ביי דעד וועלט א דין־וחשבון י. ווי האלט עם עפעס מיט דער צוואה
 וואט איר, הארציקע נזייערע יידן, פון אונדזער היימשטאט לובלין
 און אומגעגנט, האט אונדז איבערגעלאזן? די צוואה וואס לויטעט:

 קיינמאל נישט פארגעסן, קיינמאל נישט פארגעבן!
 ניין! מיר, די לעבנגעבליבענע, מעלן נישט פארגעסן די פאר־

 ברעכנם פון די נאצי־מערדערס.
 מיד טארן אבער אויך נישט פאוגעסן ועם יידישן אנטייל —

 ביי א 130 לובלינער יידן האבן זונטיק, דעם 12טן נאוועמבער
 1972, זיך פארזאמלט אינעם גרויסן זאל פון דער ״פעדעראציע״
 אין פאריז, כדי באערן דעם אנדענק פון דער יידישער לובלין, אין
 30סטן יארטאג פון איר אומקום. די אזכרה איז געווען א בשותפות־
 דיקע פאר ביידע לאנדסמאנשאפטן. מיט רעדעס זענען ארויסגע־
 טרעטן: שמואל שפיוא, אלתו זאבעומאן און יצחק גאלדרינג. די
 געהעריקע תפילות האט אפגעדיכט דעד חזן פליישעו, רעציטירט
 האט מונשטיין. דעם פארזיץ האט געפירט טעשקע פארשטעטנגו־

 קארמאן — און מיד ברעגגען דא איר דערעפענונג־רעדע:

 דעס אנטי־ל פון א האלבן מיליאן יידן און צווישן זיי — פיל
 לובלינער אינעם באוואפנטן קאמף קעגן די נאצים, אונדזער אנטייל
 אין די רעגולערע און אונטערערדישע ארמייען אין אלע לענדעד.

 מיד, יידן, האבן אונדזער אייגענעם בלוטיקן חשבון!
 מיו קענען נישט זיין רויק, ווען מיד ווייסן אז פילצאליקע
 רוצחים, ווי באדביע און אנדערע דרייען זיר אדום אומבאשטראפט

 אויף דער פריי.
 פארשעמטע און צעברויזטע פון צארן און ווייטיק שטייען מיר
 היינט פאר אייך און מעלדן אייך, אז אונדזער שטאט לובלין איז
 כמעט, ווי ײדךרײן! אונטערן דעקמאנטל פוך אנטי־ציוניזם האט
 זיך אין פוילן צעוויגט אן אנטעסימיטישע כוואליע און דעד קליינער
 לעבנגעבליבענער יידישער ישוב איז געווען געצווונגען צו פאדלאזן

 זייערע היימען.
 צוזאמען מיט דעד גרויסער מעדהייט פון יידישן ישוב אין
 פדאנקרייך זענען מיד אויפגעצארנט צוליב דעם שענדלעכן אנטי־
 פעמיטישן ארטיקל, ״די שולע פון אבסקוראנטיזם״, וואם איז דער־
 שינען אין דעם סאוויעטישן אינפארמאציע־ביולעטין און פאריז.
 מיד, די לעבנגעבליבענע לובלינער יידן, וועלן נישט רוען! מיד
 וועלן אנווענדן אלע אונדזערע כוחות פאר באשטראפן די מעדדער,
 פאר באקעמפן און ארויסרייסן מיטן יוארצל דעם אנטיסעמיטיזם,

 ווו נאד ער זאל זיך נישט באווייזן.
ו וועלן גישט שווייגן אין אנבליק פון די נייע עוולות, וועלכע  מי
 ווערן באיאנגען לגבי אונדזער אויסגעפרוווט פאלק. מיט געאייניקטע
 כוחות וועלן מיד טאן אלץ צו העלפן דערגרייכן א בליענדיקע און
 שלומדיקע ישו אל, ווו ס׳האבן געפונען א ווארעמע היים די שארית־
 הפליטה און וואט שטייט אין געראנגל פאר איר עקזיסטענץ און

 פארן דערגרייכן א געזיכערטן און יושרדיקן שלום.
 זאלן מיד אלץ טאן, אז עס זאלן מער קיינמאל נישט זיין קיין

 פארווארלאזטע קינדער, קיין מלחמו־,־יתומים.
 זאלן קינדער מער נישט דאדפן זינגען אזעלכע טראגישע

 לידער, ווי דאם יינגעלע פון לובלין וואם האט געזונגען:
 זאג נישט קיינמאל

 אז דו גייסט דעם לעצטן וועג...

ק ע נ א ד ״  אש פון מ
 ;סוף פון ד 15)

 לאנד, אונדזער קיום; ווייל מיר האבן א מדבר פארוואנדלט
 אין א וויינגארטן, פארזייט און פאראקערט וויסטענישן, גיי
 איצט ווייס וואס א טייוול, א ווילדע חיה, א מענטשן־פרעסער
! שטייענדיק היינט מיט יראת הכבוד, נאר פאר־  האט ליב י
 יתומט, ביי אייער הייליקן אש שווערן מיר, לובלינער יידן,
 אז מיר וועלן אונדזער אייגענע היים בויען צו וואס מיר
 האבן אלץ א פאלק דאס רעכט נאך אזופיל רדיפות, מא־
 טערנישן און ליידן נישט ווייניקער ווי אנדערע פעלקער,
 וואס האבן באקומען זייער זעלבשטענדיקייט ממש אויף דעם
 ״מגש הכסף״ און נישט דורך ארבעט, שווייס, טרערן און
 בלוט... און דערציען אונדזערע קינדער, דעם צוקוגפטיקן דור
 אין דעם גייסט, אז מיידאנעק זאל נישט פארגעסן ווערן איד

 זאל זיר שוין מער קיין מאל נישט איבערחזרן.
 יתגדל ויתקדש...
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 צוו״ דערנעוונגעו קו«ם קױם ־ א מנ«ן...
 ישראל אייזענבערג / לאס אנדזשעלעם אברהם וואלדהאלץ / תל-אביב

 פון די דרייסיק לובלינער יידן אין לאס־אנדזשעלעס, איז
 קוים א מנין געקומען צום יזכור־אקט, זונטיק דעם 12טן

 נאוועמבער 1972.
 אין דער שיינער, מאדערנער שיל ״אוהב ישראל״ אויף
 פעירפעקס עוועני, אין הארץ פון יידישן קווארטאל אין לאס־
 אנדזשעלעם, האט א נישט גאנצער מנין לובלינער זיך
 געטראפן בכדי מזכיר צו זיין אונדזערע קדושים, אין טאג
 פון דער 30סטער יארצייט זינט די נאצים ימח״ש האבן
 ליקווידירט די לעצטע לובלינער יידן אויפן מײדאךטאטארסקי,

 אין 1942.
 מיט גרויס הארצווייטיק האב איד געעפנט דעם טרויעריקן
 אוונט און געבעטן די געצייליטע לובלינער זיר זעצן אין די
 ערשטע רייען פון דער גרויסער שיל, ווו דער רוב ערטער

 זענען געווען ליידיק.
 איך האב זיר דערמאנט אין די לעצטע שעהן אויפן
 מײדאךטאטארסקי, דארט ווו ס׳האט זיך פארענדיקט דאם
 יידישע לובלין און דערביי געטראכט: ווי גרויס איז דער
 צער און ווייטיק, ווען די קינדער פון די וואס האבן זייער
 לעבן אפגעגעבן אויף קידוש השם, געפירט געווארן קיין
 מיידאנעק אין גאז־אויוון, אדער געשאסן געווארן אויפן
 ארט, באמיען זיך צו פארגעסן וועגן דער גרויסער טראגעדיע;
 זיי האבן נישט קיין צייט צו קומען צום יזכור. און אז מען
 רופט טעלעפאניש די נישט־קומערס, געפינען זיי פארשידענע
 תירוצים, כדי צו בארעכטיקן זייער אפוועזנהייט, הגם די
 נשמות פון אונדזערע נאענטע שרייען: ״געוואלד, ווו זענט

 איר י!״.״
 וואס איז געשען מיט די קינדער פון די טייערע לובלינער
 יידן. וואס האבן געווידמעט זייערע האפענונגען אויף זייערע
 זין און טעכטער, אין די לעצטע מינוטן פון לעבן י וואס פאר
 א צוקונפט אויפן געביט פון כבוד אב ואם דערווארטן די
 דאזיקע קינדער פון זייערע אייגענע קינדער י ווי קאן מען אין
 אזא טאג פון דער אזכרה בלייבן אין דער היים, פארגעסן

 פון וואנען מיר קומען און וועמען מיד האבן פארלוירן ?
 די גלייכגילטיקייט איז נישט בלויז ביי איין גרופע לוב־
 לינער, אדער ביי א צווייטער גרופע — צי מען קומט פון
 דער ײדן־גאס, אונטערן שלאם, אדער פון דער פאוויאטאווע,
 נארוטאוויטשא, פון טשעכיוו צי פון דעד וואליע, — צי מ׳איז
 געווען רייך אדער ארעם. כמעט דער זעלבער פראצענט פון

 יעדער גרופע — ״פארגעסט״ צו קומען.
 ווער שמועסט שזין פון די וואס האבן זיר דא, אין
 אמעריקע, א ביסל ארויפגעארבעט, אדער די וואס ״מאכן
 א לעבן״ מיט קוים פרנסה... זיי האבן פאדגעסן אין דער

 אזכרה.
 די וואס קומען שטענדיק די ערשטע און העלפן אויך
 מאטעריעל בעת יעדער אקציע, שטעלן זיר צו ביי יעדעי
 געלעגנהייט, ווען מיד קלייבן זיך צוזאמען. אבער ליידער
 מוז מען זאגן, אז די וואס קומען נישט, ווילן ״אפהאקן״ מיט

 די לובלינער, הגם מען דארף דאך זיין פון זיי שטאלץ.
 נאר אנשטאט צו זיין שטאלץ מיט אונדזער לובלינער
 לעבנס־שטייגער, מיט דער דערציונג וואס מיר האבן באקומען
 און געבראכט פון לובלין — באמיען זיר אונדזערע אלטע
 לובלינער און איצטיקע אמעריקאנער צו דערווייטערן פון

 די אלע וואס געדענקען זיי פון דער אלטער חיים...
 איך וויל האפן, אז כ׳האב, חלילה, קיינעם נישט באליי־
 דיקט. כ׳האב נאר געוואלט ארויסברענגען אויפן פאפיר
 אייניקע טרויעריקע מחשבות וועגן א זייער טרויעריקער

 דערשיינונג...

-פארברעכער  1) די עקזעקוציע איבערן נאצי
ל האפמאך  פאו

 אין חודש יוני 1944 איז אין מיידאנעק אויפגעהאנגען געווארן
 דעד נאצי־־פארברעכעד, דער שעף פון דער קרעמאטאריע, פאול

 האפמאן.
 צו דעד עקזעקוציע איז געקומען א קליינע צאל יידן און
 טויזנטער קריסטן, כדי זען דעם טויט פונעם צורר היהודים און
 מעידער פון פעלקער. זענען דאו פון זיינע באפעלן אומגעקומען

 הונדערטער טויזנטער יידן — מענער, פרויען און קינדער.
 פאול האפמאן איז געווארן אויפגעהאנגען דורך א יידישן אפיציר
 פון דעד פוילישער ארמיי, חיים פאבער, וועלכער געפינט זיך אין
 לאנד און איז דעד פארזיצער פון קאמבאטאנטךפארבאנד אין

 ישראל.
 איך בין דעמאלט געווען צווישן דער גרופע יידן. מיך, אלם
 געבוירענער אין לובלין, האט עם זייער גערירט און כיד,אב געהאט
 א געוויסע סאטיספאקציע, וואם דער אורטייל אויפן מאסן־מערדער
 ווערט אויסגעפירט דורך א ייד. א געפיל האב איך געהאט, אז
 פון די הענט פון דעם הענקער זענען אומגעקומען אלע מיינע

 נאענטסטע, די גאנצע פאמיליע.
 דאס אויספירן דעם אורטייל איז פארגעקומען אויפן אפעל־פלאץ

 אין מיידאנעק, ביי דעד קרעמאטאריע.
 ווען מען האט געפרעגט דעם פארברעכער, וואס ער האט צו
 זאגן פארן טויט, האט ער געענטפערט: ״מיין פאלק און מיין לאנד

 וועט זיר אין אייך אלעמען נוקם זיין...״
 געכאפט דעם מענטשן־מערדער האט דעד אויבדערמאנטער חיים

 פאבעד און אים איבערגעגעבן דעד פוילישער מאכט.
 בעת דעד עקזעקוציע האט געלייענט דעם באשולדיקונגס־אקט
 דר. פיליפסקי ז״ל (פון זאמאשטש), שפעטערדיקער פאליציי־אפיציר

 אין ישראל.
 שפעטער האב איך זיך דערוווסט, אז דער קערפעד פון נאצי־
 הענקער איז איבערגעגעבן געווארן דעם פאטאלאגישן אינסטיטוט
 פון קאטוילישן אוניווערסיטעט אין לובלין, פאר וויסנשאפטלעכע

 צוועקן.

בלעער  2) ערשטער יזכור-אוונט פון לו
 אויר דייטשער ערד

 א דאנק דער איניציאטיוו פון לובלינער אדוואקאט באראווסקי
 און פרעזעס פון אויגסבורגער די. פי. לאגער־קאמיטעט, איז אין
 יאר 1946 פארגעקומען דעד ערשטער יזכור־אוונט צום אנדענק פון
 די לובלינער קדושים. דעד זיצונגס־זאל פון דעי קהילה פון די
 דייטשע יידן פון פאר דעד מלחמה איז געווען איבערפולט. עס האבן
 זיך צענויפגעזאמלט העכער טויזנט לובלינער יידן, וואס זענען
 געקומען פון סארשידענע לאגעדן אין דייטשלאנד. דעד פארזיצער
 פון דעד אזכרה, מר באראווסקי, האט געעפנט דעם טרויער־
 אוונט מיט א שארפער רעדע קעגן די מערדערייען פון די נאצים
 און צוו. אנד. געזאגט: ״וועד פון אונת אלע, דא פארזאמלטע,
 האט זיך געקאנט פארשטעלן, אז עם וועט געשען אזא נאציאנאלע
 קאטאסטראפע און אויף אזא אכזריותדיקן אופן וועט ווערן אומ־
 געבראכט א דריטל פון אונדזער פאלק — און דווקא דודך א
 פאלק ווי די דייטשן, וועלכע האבן געהאט א .הויכע קולטור״. אזא
 טדאגעדיע איז נישט געשען אין דער לאנגער יידישער געשיכטע״.
 אין דעם זעלבן גייסט האט, ווי איך געדענק, גערעדט רפאל
 ראזענבערג, יחזקאל לארבערבלאט און אנדעדע. פיל פון די פאד־
 זאמלטע האבן געשילדערט זייעדע טדאגישע איבערלעבונגען בעת

 דער היטלעד־תקופה.
 אין פרעזידיום פון דעד אזכרה זענען געזעסן צוויי יידן פון

 דעד לוילינער געגנט, מיטאדבעטער פון לאגער־קאמיטעט.
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 דעד גרויסעד זאל פון ״בני ברית״ איז
 דעם 9טן נאוועמבער פ. י. געווען איבער־
 פולט מיט הונדערטער לובלינער יידן וואס
 זענען געקומען זיך מתייחד זיין מיטן אנ־
 דענק פון די קדושים. שוין א זייגער 6
 אוונט האבן זין־ אנגעהויבן זאמלען אונ־
 דזערע לאנדסלייט. 8 אוונט הייבט זיך אן די
 אזכרה. צום פדעזידיובדטיש ווערן פארבעטן,
 אויסעד די מיטגלידער פון קאמיטעט, די פאל־
 גנדיקע לובלינער געסט פון אויסלאנד: הרב
 עססיקם פון מיאמי־ביטש, פעליציא הופנא־
 געל־דעבאדקאן מיט איר מאן — פון טשילע!
 יולעק פאגעלגארן פון מעלבורן, שעיה וועק־
 שטיין פון פאריז, פדוי לובא קארן. דער
 דיכטער זיאמע טעלעסין און דער קינסטלער

 הערץ גראסבארד.

 נאכן אנצינדן די זעקם ליכט דורן זעקס
 ניצול־געווארענע לובלינער פרויען און מע־
 נער — זאשע ראכמאן, אסתר לאסקאווסקי,
 נחמן קארן, פדוי ראפאפארט און ישעיהו
 האראוויץ, האט דעד לעצטער געזאגט אויך
 ,קדיש״ און דעד חזן בנימין אונגער — ״אל
 מלא רחמים״ און קאפיטלעך תהילים. אינזש׳
 לאסקאווסקי גיט דערנאך דאס ווארט דעם
 סעקרעטאר מ. האדן מספיד צו זיין די לוב־
 לינער יידן וואם זענען נפטר געווארן אין
 לעצטן יאר און דערביי דערציילט וועגי זייע-

 רע אויפטוען ביים לעבן.
 וועגן דעד פארשניטענער יידישער לוב-
 לין רעדט דוד שטאקפיש און דערמאנט אויך
 די אויפגאבן פאר וועלכע די לובלינער אין
 דעד וועלט שטייען איצט אין שייכות מיטן
 וועלט־צוזאמענטרעף. דער דיכטער זיאמע
 טעלעסין לייענט זיינם א ליד וועגן דער
 חורבךתקופה און די רעציטיטאציעם פונעם
 קינסטלער הערץ גראסבארד, באזונדערס די
 לידער פון אונדזער פארשטאדבענעם דיכ־
 טער־לאנדסמאן יעקב גלאטשטיין, האבן אי־

 בעגעלאזט א גאר שטארקן איינדרוק.
 צום סוף איז אויפגעטרעטן דעם 60־פער־
 זאניקער באר פון בית לייוויק אין תל־אביב,

 וועלכער האט אויסער דער קאנטאטע ״לוב-
 לין״ (ווערטער: ל. מילער, מוזיק: נ. סא־
 מאראוו), אויך געזונגען ״דאג נישט קיינמאל
 אז דו גייסט דעם לעצטן וועג״ און ״ניין,
 ניין, אונדזער פאלק וועט נישט אונטערגייך.
 דיריגירט מיטן כאר האבן נחמן דארעמבוס

 און זכריה קלוטשקאווסקי.
 דער גרויסער עולם איז אוועק פון דעש
 יזכור־אוונט מיט א געפיל, אז די לובלינער
 אין ישראל האבן אויף א בכבודיקן אופן
 געפייזנרט דעם אנדענק פון אונדזערע קדו-
 שים, די קרבנות פון די נאצישע רציחות מיט

 30 יאר צוריק.

 זאשע ראכמאן־גאלדשטײן צינדט אן
 איינס פון די זעקס ליכט

ן ו ם פ א ר ג א ר ם פ ע  ד
ח — ע ר ט נ ע מ א ז ו צ - ט ל ע ו  ו

. ט י י ר ז ע ט צ ע ר ל ע ף ד י ו ע א  ז

 פרעזידיום פונעם יזכור־אוונט (פון רעכטם): י. רייכנשטיין, י. האראוויץ, דוד רובינשטיין,
 חזן ב. אונגער, אינזש׳ לאסקאווסקי, ד. שטאקפיש, מ. הורן, לאה קוריס, לובא קורן.

ן בוענאס־אײרעש  אזכדרױאקט אי
 דאנעדשטיק דעם 9טן נאוועמבער האבן זיך פארזאמלט אין
 דעד שיל ״יסוד התורה״ די אפשטאמיקע פון לובלין און אונד
 געגנט, כדי צי דערמאנען די דאטע פון 30 יאר זינט די דייטשע
 רוצחים האבן ליקווידירט דעם לעצטן לובלינעד געטא אין מיידאן

 טאטארסקי.
 דעם אלכדה־אקט דערעפנט ה׳ יעקב גדאדעל, דערמאנענדיק
 דאס יידישע לובלין פון אמאל, אירע געזעלשאפטלעכע און קול־
 טורעלע אינסטיטוציעס, וועלכע זענען פארטיליקט געווארן פון
 היטלעריזם צוזאמען מיט דעם גרעסטן טייל פונעם אייראפעישן

 יידנטום.
 דעד סעקרעטאד פון לובלינער ל״ל פאראיין, קאפל מיזשעריצקי
 לייענט פראגמענטן פון זיינס א גרעסערער ארבעט וועגן דער

 היסטארישער ײדךשטאט לובלין, ציטירנדיק אויד די שרייבערס
 און דיכטערס וואס שטאמען פון לובלין (יעקב גלאטשטיין, משה

 שולשטיין אאנ״ד).
 דעם רעליגיעזן טייל האט דורכגעפירט דעד חזן פון דעד שיל

 ״יסוד התורה״.
 יונטיק, דעם 12טן נאוועמבער פ. ר. האבן די לאנדסלייט ווידער
 זיר פארזאמלט אין דעם ״יד ושם״ פון צענטראל־פארבאנד פון
 פוילישע יידן און אפגעמערקט דעם דרייסיקסטן יארצייט זינט
 דעם אומקוב פון די לובלינער יידן, מיט אפדעקן אן אנדענק־טאוול

 לזכר אונדזעדע קדושים.
 יעקב גדאדל דערעפנט דעם טדויער־אקט, קאפל מיזשעריצקי
 לייענט די פאעטישע שאפ־נג פון משה שולשטיין ״כיהאב געזען
 א בארג״, לייבל זילבערג זאגט דעם טראדיציאנעלן קדיש, און

 מיט אים — אלע פארזאמלטע.
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זכור-אה  ערשטער י
 מיט א געפיל פון דערהויבנקייט, האבן
 מיד דורכגעפירט די אזכרה נאד אונדזערע
 קדושים פון לובלין און אומגעגנט, וואס
 האבן אויסגעהויכט זייערע נשמות אין מיי־

 דאנעק און אין אנדערע טויט־לאגערן.
 דעם 23סטן נאוועמבער, אין אוונט, האבן
 זיך אין זאל פון ייווא פאדזאמלט אן ערך
 100 לובלינער פון סאן־פאולא. די שטימונג
 איז געווען א דערהויבענע. נאד צענדליקער
 יארן האבן זיך געטראפן לובלינער יידן
 און פון אומגעגנט צום ערשטן מאל, גראד
 צום 30םטן יאדטאג פון אומקום פון דעד

 לובלינער יידישער קהילה.
 דער פארזיצער, לאזער גאלדבוים, האט
 דערעפנט דעם יזכוד־אקט און עס זענען
 אנגעצונדן געווארן זעקם ליכט, דורך פאר־
 שטייער פון לובלין און ארומיקע שטעטלעך
 — זאמאשטש, פיאסק, קראסניסטאוו, כעלם
 אאנ״ד. דעד חזן שלמה רייז האט אפגעריכט
 דעם אל מלא רחמים און עם איז געזאגט

 געווארן קדיש בציבור.
 דעד ערשטער האט גערעדט ראובן ראסעט
 וועגן דער דאטע פון דער יארצייט. לאזער
 גאלדבוים האט גערעדט וועגן לעבן, שאפן
 און טראגישן אומקום פון די יידן אין לובלין.
 נאך דעם לייענט ער איבער דעם מעסאזש

לא ן פאו א ן ס  אי
 וואם אח אנגעקומען אין זעלבן טאג פון
 ״אירגון ױצאי לובלין״ אין תל־אביב. דער
 איבהאלטסרייכער מעסאזש, אונטערגעשריבן
 דורכן פארזיצער דוד שטאקפיש, ווערט אויס־
 געהערט מיט גרויס אינטערעס און צושטי־
 מונג פון אלע אנוועזנדיקע. שפעטער קומט
 א רעציטאציע פון פדוי מינא יאקובאוויטש־
 דינער, וועלכע לייענט רייכנשטיינם ״יאר־
 צייט־ליכט״, געדרוקט אין אונדזער אויס־
 גאבע ״לובלינדר שטימע״. װעגן לעבן און
 אומקום פון די יידן אין כעלם האט גערעדט
 דעד זשורנאליסט יצחק גאכנארג. ער ברענגט
 א דיי היסטארישע פאקטן וועגן לעבן פונעם
 דערמאנטן ישוב אין ד,ער לובלינער אומ־
 געגנט. דערנאד האט פדוי גינטשע קאהן
 רעציטירט ״נישט פארגעסך פון לייב רובנ־
 ליכט. וועגן יעקב גלאטשטיינען — דעם
 גרויסן לובלינער ייד, האט גערעדט דער

 קולטור־טוער חיים ראפאפארט.
 דערנאך האבן מיד אפגענומען א לעבעדיקן
 גרום פון ישראל פון אונחער גאסט, דעם
 בךעיר שמואל זיידנווערג. דער לעבנגע־
 בליבענער פיאסקער תושב — חײם־יהושע
 פרוכטמאן, האט דעדציילט פרטים פונעם
 גיהנומדיקן לעבן אין די לובלינער לאגערן.
 לאזער גאלדבוים

ומען אויפן  רעזאלוציע אנגענ
א ל ו א  יזכור-אוונט אין סאן פ

 די פארזאמלטע אויף דעד אזכרה נאד די
 קדושים פון לובלין און מיידאנעק באשליסן:
 1. יאר־יערלעך אפמערקן דעם 9טן נא־
 וועמבער די יארצייט פון אומקום פון דער
 יידישער לובלין און די קדושים פון מיי־

 דאנעק;

 2. דעקאמענדירן דער חברה קדישא אין
 סאךפאולא צוצואײלן דעם אויפבוי פון דענק־
 מאל אויפן קבר פונעם אש און ביינער פון
 די מארטירער פון מיידאנעק, וואם זענען
 געבראכט געווארן דודך די ם^ךפאולער
 תושבים מינדל און לייבל זינגעד, אין אק־

 טאבער 1950 !

 3. די פאדזאמלטע באשליסן צו סאלי־
 דאריזירן זיך מיט די לובלינער לאנדסלייט
 אין תל־אביב ביים אויפשטעלן דעם דענקמאל
 אין נחלת יצחק לזכר די קדושים פון לוב-

 לין און מיידאנעק!
 4. די פארזאמלטע באגריסן די איניציאטיוו
 צו דופן דעם וועלט־צוזאמענפאר פון לוב־
 לינער אין ישראל דעם 30םטן אפריל, 1973 !
 5. די פארזאמלטע באגדיסן דאם פאלק
 און די רעגירונג אין ישראל צום 25םטן יובל
 פון דעד אומאפהענגיקייט פון מדינת ישראל.

 דעם 12טן מאי ווערט 9 יאר זינט ס׳איז געשטארבן אין פאריז די טאלאנטירטע שרייבערין, אונהער בת־עיר אנא לאנגפום דיל (די פערטע
 פון רעכטס, אין דער ערשטער דיי). מיד זעען זי דא אויף אן אויפנאמע פון לובלינער אין תל־אביב, מיט 11 יאר צוריק, אין דעד וווינונג

 פון פדוי אסתר אידעלסאךזינגער.
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 חמש שנות פעילות של ארגוננו
 מתתיהו הורן, מזכיר ארגון יוצאי לובלין בישראל

 בתקופת כהונתו של הועד הקיים של
 אירגון יוצאי לובלין עלו ארצה מספר ניכר
 של עולים חדשים בני עירנו, שנזקקו לעזרה
 והדרכה. הועד עזר להם כפי מידת יכולתו,
 הושיט להם עזרה כספית בצורת מע-
 נקים חד פעמיים והלואות וסידורים בעבודה.
 בימי חג חולק שי ע״י חברי הועד, שביקרו
 בבתיהם והתעניינו בקליטתם ובבעיותיהם.
 בראשית פעולתו של הועד היה עליו לי-
 צור קשר עם בני עירנו בארץ. לחפש מקו-
 רות ודרכים, כדי למלא את הקופה הריקה
 שירשנו מהועד הקודם ולעדכן כרטסת מדר

 ייקת של כתובות בני עירנו.
 קיימנו פגישות מרובות כדי להפעיל ולה-
 ניע את הארגון ליתר משימות, וביחוד בזמן
 בואם של עולים או תיירים לארץ. לפני
 ארבע שנים נפגשנו עם בן־עירנו משה קורן
 (טשמקה) ולאחר שיחה קצרה הרגשנו מיד
 את קירבתו והרגשתו ללובלין, התעניין במ-
 צבם של בני עירנו בישראל ובהצהרה חגי-
 גית הבטיח לתרום תרומה שנתית של 500

 דולר.
 אחרי זריקת עידוד זו עלה הועד על פסים
 רחבים יותר של פעולות קונסטרוקטיביות.
 יש לציין, כי לכל המעשים הנכבדים הללו
 שותפה רעיתו לובה, אשר גדלה בעיירה

 בסביבות לובלין.
 כן קבלנו תרומה נכבדה מידי עו״ד חיים-

 יהושע רוזנברג ז״ל.

פת גמ״ח ת קו מ ק  ה
 אחרי שקבלנו את התרומה ממר משה
 קורן להקמת קופת גמ״ח הפעלנו את הקופה
 שהעניקה הלואות לעולים חדשים, נוסף על

 מענקים לנזקקים.
 היות והיתה גם דרישה מהותיקים שזקו-
 קים היו לעזרה לכן התקשרנו עם הקופה

 של ארגון יוצאי פולין ורכשנו בה מספר
 מניות על מנת לאפשר לבני עירנו לקבל
 הלואות בתנאים נוחים. כך נענו עשרות

 חברים מהקופה הנ״ל.

־ספר  אימוץ בתי
 קיימנו קשרים עם בית ספר ממלכתי בשכ׳
 רסקו ברמת השרון ועם בית ספר תיכון
 ע״ ש ליאו בק בחיפה, אשר הביעו את נכו-
 נותם להשתתף בכל האירועים של ארגוננו.
 כתה י״א של בית ספר הנ״ל ביקשה מאיתנו
 חומר עיוני על חיי היהודים בעיר לובלין
 על־מנת לחקור את ההוי של העיר בתקופת
 השואה ולפניה ואת חלקו של הנועד הלוב־
 לינאי בארץ. בקרוב תופיע חוברת מיוחדת
 בנושא הנ״ל, שעובדה על ידי התלמידים.
 הועד משתתף בחלק מן ההוצאות בהוצאת

 החוברת, שתופץ בין כל בני עירנו.
 ביום השואה והגבורה בשנה שעברה ערכה
 הנהלת בית הספר ע״ש ליאו בק אזכרה לזכר
 קדושינו שנספו בתקופת השואה. אזכרה זו
 נערכה באולם ״שביט״ בחיפה ובה השתתפו
 כ־800 תלמידים. גב׳ ש. רפפורט ומר מ.
 הודן השתתפו במעמד זה ונשאו דבריהם.
 כן קרא מר מ. הורן כתבה שהכין ידידנו
 פרופ׳ קורן על חייו בזמן השואה ונבצר

 ממנו להגיע לטכס זה.

 אזכרה שנתית
 מדי שנה בשנה אנו עורכים את האזכרה
 המסורתית לזכר קדושי לובלין. ניכרים סי-
 מני התעוררות בקרב המשתתפים ועובדה
 היא שבשנים האחרונות הולד וגודל מספרם

 של בני עידנו הנוטלים חלק באזכרה.
 כמעט בכל אזכרה משתתפים שרים ורב-
 נים וסופרים. באזכרה לפני שנה השתתף
 הרב ידידיה פרנקל, אשר השאיר רושם רב

 בערב אזכרה לקדושי לובלין (תל־אביב, 1972)
 אויפן יזכור־אוונט אין תל־אביב, 1972.
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 על הקהל. באזכרה קודמת השתתף השר
 מ. קול.

 בין היתר לקחו חלק תלמידי בית ספר
 רסקו שברמת השדון ובית ספר תיכון

 ליאו בק על מוריהם.
 בשנה אחרונה הופיע הסופר דימה טלסין

 והמקהלה מבית לייוויק.
 אנו סופדים שנה בשנה את הנעדרים
 מבני עירנו, אשר הלכו מאתנו לעולמם.
 ביום השנה ה־29 לחיסול גטו לובלין ערכ-
 נו אזכרה גם בירושלים וגם בתל־אביב:
 ביום 24.11.71 נערכה אזכרה באולמי ״בני-
 ברית״ בתל־אביב. למחרת בשעה 8.00 בבוקר
 יצאו מהיכל התרבות בת״א לירושלים שני
 אוטובוסים מלאים לובלינאים, שביקרו ביד
 ושם, במרתף השואה, בהר ציון ליד הכותל
 המערבי, ובמשכן הכנסת ובערב השתתפנו
 בטכס הענקת המילגה ע״ש בלה מנדלסבררג־
 שילדקרויט ז״ל לסטודנט מר צבי אביטל
 בעד עבודתו על יהדות לובלין והשואה.

 הטכס נערך באולם האוניברסיטה.

 הקמת אנדרטה
 פנינו מספר פעמים להנהלת המוזיאון של
 מחנה ההשמדה מאידנק ולעידית לובלין,
 כדי לקבל את אפר קדושינו, אשר נספו
 במחנה ההשמדה מאידנק ולבסוף הגיע הארון

 עם אפר קדושינו.
 ביום 23.2.72 נערכה פגישה בביתה של גב׳
 ל. קוריס בהשתתפות יו״ר הארגון הלובלי־
 נאי בצרפת ידידנו אלתר זאוברמן. באותה
 ישיבה הוחלט לערוך כנס עולמי של יוצאי
 לובלין, שיתקיים בישראל בחג העצמאות

 הכ״ה למדינת ישראל.
 ביום 11.7.72 שהוא יום השואה והגבורה,
 נערך טכס הטמנת אפר קדושינו בבית הק-
 ברות שבנחלת יצחק. בטכס זה השתתפו
 מאות רבות מבני עירנו והסביבה וכן מספר
 ניצולי השואה ממחנה ההשמדה מאידנק.
 הרב ידידיה פרנקל הספיד את קדושינו
 ובמילים נרגשות הסביר את חשיבות הקמתה
 של אנדרטה זו והציע לבנות מעל מצבות
 אלה גג ולקיים את האזכרות ליד האנדר-
 טה במקום באולמות סגורים. יו״ר הארגון
 ד. שטוקפיש העלה על נס פעולה זו והס-
 ביר את משמעותה לדורות הבאים. מר
 ישראל איזנברג מלוס־אנג׳לס סיפר מה
 שעבר עליו במחנות ההשמדה ואיך הוא
 ניצל. הוחלט לזרז הקמת האנדרטה וגילוי
 המצבה ייערך בחג העצמאות הכ״ה למדינת
 ישיאל. בקשר עם הקשיים וההפרעות מצד
 יוצאי לבוב שראו בהקמת אנדרטה גדולה
 לזכר קדושי לובלין פגיעה בזכותם לחלקה
 זו בית הקברות, נערכה בוררות שמונתה
 ע״י אגודת האינז׳ינירים והארכיטקטים, אשר
 החליטה לקבל את הצעת התוכנית של בן
 עירנו א. שריפט לאחר עיון בתוכניות

 אחרות.

 חגיגות יום העצמאות
 לפני חמש שנים החלטנו לקיים נשף חג
 העצמאות מדי שנה בשנה. משנה לשנה
 גדל והולד קהל המשתתפים במסגרת האר־



 גון: התחלנו בנשפים באולם קטן בשדרות
 נודדאו בת״א ועברנו לאולמות גדולים יותר.
 בשנתיים האחרונות נערך נשף באולמי ״סב-
 יון״. בנשפים אלה מתאפשרות פגישות רעים
 עם בני עירנו, הבאים ארצה לחוג את חג

 העצמאות.

ת ו ע ו פ ת ם ה ם ע י ר ש ק ק ה ו ז חי ש ו ו ד י  ח
 בתחום זה הגענו לכמה הישגים נכבדים.
 מר ישראל איזנברג, בנו של ר׳ משה
 איזנברג, הנמצא בקשר מתמיד עמנו בפעי-
 לות והסברה בלוס־אנג׳לס, הצליח לגייס
 תרומות נכבדות לארגוננו והשפיע על ידידנו
 מר יוליוס גולדמן, שתרם סכום נכבה שב־
 חלקו מיועד להענקת פרסים ספרותיים ע״ש
 קדושי לובלין. הוקמה כמו־כן קרן מיוחדת
 לסופרים יהודיים ביוזמתו של החבר עובדיה

 פלה
 במעמד חגיגי הוענק לסופד זיאמה טלסין

 פרם ספרותי בעד עבודתו הספרותית.
 חבר הועד עובדיה פלד הצליח בימי
 שהותו בארה״ב לשכנע ולקיים קשר עם
 חלק מבני עירנו שם. כמו כן הצליח היו״ר
 שלנו דוד שטוקפיש בזמן שהותו באירופה.
 בעקבות קשרים אלה השתפר מצבנו מבחינה

 ארגונית וכספית.

ת פ ר ע  ב
 קיימים שלשה ארגונים לובלינאים. הצלחנו
 לקשור קשר אמיץ עם אחד הארגונים שברא-
 שותו עומדים: אלטר זאוברמן, שפירא שמו-
 אל וגבי גיטלה שילדקרויט־אדלשטיין. —
 הועד הצרפתי הרים תרומה לעולים חדשים.
 החלפנו מכתבים ותוך כדי כך הוברר
 ששניים מהארגונים התאחדו. אנו תקוה,
 שהאיחוד יביא תוצאות חיוביות. בקיץ האח־
 רון ביקר בארץ הגזבר מר פדלמוטד עם
 רעייתו, שבאו עקב נשואי בנם בארץ. בטכס
 הנשואים שנערך במלון ״אװיה״ השתתפה

 משלחת מכובדת מטעם הארגון.
 בבלגיה, באנגליה, בגרמניה המערבית וב־
 שאר ארצות אירופה גרים לובלינאים מע-
 טים יחסית, והמגעים עמם נעשים במסגרת

 אישית ומשפחתית.
 בקנדה קיים ארגון, אשר מגביר את פעו-

 לותיו, תוך קשר הדוק עמנו.

ל ו ג ד ר ה פ ו ס ה ל ר כ ז  א
ל ״ ו ז י י ס ש ט א ל ב ג ק ע  י

 ביום השלושים למותו של הסופר המשורר
 והעתונאי יעקב גלדשטיין בן עירנו נערכה
 אזכרה באחד האולמות הגדולים בת״א בהש-
 תתפות רבתית, שבה העלו את פעולותיו
 וספריו של הסופר הדגול, אשר במשך כל
 ימי חייו, גם בהיותו בארה״ב, לא שכח את
 העיר לובלין ואת רגשותיו ביטא בשיריו

 יבספריו.

ד ע ו ם ב י ד י ק פ ת ת ה ק ו ל  ח
ד196 ר ב- ח ב ז נ א  מ

 יו״ד הארגון: דוד שטוקפיש, מזכיר:
 מתתיהו הורן. גזברית: לאה קורים, אירועים:
 אינג׳ אברהם לסקובסקי, משה ווסונג ויוסף
 גולדרינג. עוזר למזכירות: שמעון לאור. ועדה

 א פינף־יאריקער סך-הכל
 אינזש. א. לאםלןאװםקי, פרעזידױם־מיטגליד

 מיט העכער פיגף יאר צוריק איז אויף
 דער יערלעכער אזכרה אויסגעקליבן גע־
 ווארן דער איצטיקער קאמיטעט. כדי
 ווי געהעריק אפצושאצן זיין טעטיקייט,
 אנאליזירן זיינע אויפטוען (אין אייר —
 בלויזן), מוזן מיר ווארפן א בליק אויף
 יענער תקופה און באדינגונגען אין וועל־
 כע מיר האבן אנגעהויבן אונדזעד אר־

 בעט.
 די ״ירושה״ וואס דער אפטרעטנדיקער
 קאמיטעט האט אונדז איבערגעלאזן איז
 געווען — מילד גערעדט — זייער א
 באשיידענע. פינאנסיעל איז די לאגע
 געווען ממש א קאטאסטראפאלע. אין דער
 קאסע האבן זיך געפונען נישט מער ווי
 200 פונט. פיל נויטבאדערפטיקע צווישן
 אונדזערע לאנדסלייט און נייע עולים
 האבן האבן געבעטן שטיצע אדער הל-
 וואות, אבער מיד — נישט געקוקט אויפן
 בעסטן ווילן — האבן נישט געקאנט
 אנטקעגן קומען די צענדליקער ביטעס.
 די קאנטאקטן מיט די לאנדסלייט אין

 ישראל, ווי אויך מיט די אויסלענדישע
 לאנדסמאנשאפטן זענען, כמעט, איבער־

 געריסן געווארן.
 די דרינגנדיקע אויפגאבן פארן קא־

 מיטעט זענען דעריבער געװען:
 * שאפן געלט־מיטלען פאר דער אויס־

 געליידיקטער קאסע;
 * אנצייכענען א ברייט־פארצווייגטן
 טעטיקייטס־פלאן און אויף א לענגערן

 צייט־אפשניט;
 * בארייכערן די יערלעכע אזכרה־פאר־
 זאמלונג מיט א פארשידנארטיקן און אינ־
 האלטרייכן פראגראם און דעדמיט פאר־
 איגטערעסירן די מיטגלידער און פאר־

 גרעסערן די פרעקווענץ;
־ יסענע קאנ  •¥- אנקניפן די איבערגעי
 טאקטן מיט די לאנדסמאנשאפטן אין

 אויסלאנד;
 * ארגאניזירן דאס אדאפטירן דירך
 ישראל־שולן ״דאס ײדישע לובלין״, כדי
 צו פאראינטערעסירן דעם אונטערװאקסנ־

 הלק מן הקהל בערב האזכרה — תל־אביב, 1972
 א טייל פונעם עולם אויפן יזכור־אווגט אין תל־אביב, 1972

 לחלוקת פרסי ספרות: ד״ר הורביץ אלחנן,
 עובדיה פלד והיו״ר. עזרה הדדית וסעד:
 דוד רובינשטיין, ריכנשטיין, חלק מחברי
 הועד התפטרו מסיבות אישיות או מחלה. לכן
 צורפו לועד הנ״ל חברים חדשים: משה
 ווסונג, שמעון לאור, זידנוורג שמעון (עולה

 חדש) ומשה זלצמן.

ר ב ח - י ס  מ
 היות וגביית מסים ע״י גובה נכשלה,
 פתחנו חשבון בבנק הדואר. בחוזר שהופץ

 הוסברה שיטת הגביה החדשה.

 הנני תקוה שנמשיך בעבודה מבורכת
 זו, שהגיבה פירות ושפלסה את הדרכים
 לכנס עולמי של כל יוצאי לובלין בישראל,
 אשר בודאי יביא להתעוררות יתר בקרב

 כל בני עירנו.

ת ו י פ ו ק  ש
 אחרי מאמצים רבים הצלחנו לאסוף חומר
 ותמונות על יהודי לובלין שחוברו לסרט
 על לובלין היהודית מתקופה שלפני השואה
 ואחריה. הסרט הועבר למספר ארצות ובזמן
 הכנס של יוצאי לובלין יוסרט שוב בישראל.
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 דיקן דור מיט איר רומפולעד פאיגאנ־
 גענהײט;

 ־¥- אײנארדענען חברישע צוזאמענטרעפן
 פון אונדזערע לאנדםלײט אין ארגאניזירן

 קולטור־אונטערנעמונגען;
 * אײגשטעלן קעגנזײטיקע הילף;

 * פאראייביקן, אין פארשידענע פאר־
 מען, דעם אנדענק פון לובלינער ײדנ־

 טום;
-y אײנפירן א קארטאטעקע מיט גע־
 נויע אדרעסן פון לובלינער אין ישראל;
 * ארגאניזירן א װעייט־צוזאמענפאר

 פון די לובלינער אין ישראל.
 אין ליכט פון די אויבן אנגעצײכנטע
 אויפגאבן װעלן מיר דיך באמיען געבן
 אן אפשאצונג פון דער טעטיקײט פין

 קאמיטעט.

 פיגאנםן
 כדי צו שאפן די פײאנכיעלע באזע
 פאר דער טעטיקייט, האבן ה־ מיטגלידער
 פון פרעזידױם זיך באמיט אנצוקניפן
 א קאנטאקט מיט אײניקע לאנדס־
 לייט: משד, קארן, יואל גאלדמאן פון די
 פאר. שטאטן און מיטן אדוואקאט חיים־
 שיע ראזענבערג ז״ל. זיי אלע האבן
 ווארעם זיך אפגערופן אויף אונדזער א-
 פעל און ברייטהארציק געשפענדעט פארן

 אירגון.
 דעם גרונטשטיין פאר דער פינאנסיע־
 לער באזע, וואס האט דערמעגלעכט דעם
 קאמיטעט צו פירן א נארמאלע טעטיקייט,
 האט געלייגט אונדזער לאנדסמאז משה
 קארן, א דאנק זיין פארפליכטן זיר (און
 מקײם־געװען) צו שפענדן יעדעס יאר
 500 דאלאר. דאס דאזיקע ערשטע צי־
 געלע האט פאר אונדז געהאט א געוואל־
 דיקע באדייטונג און דערמענלעכט, אין

 ערשטן פעריאד, א נארמאלע ארבעט. י
 אויפן רוף פון קאמיטעט האט זיר אויר
 אפגערופן אונדזער לאנדכמאן יוליוס
 גאלדמאן, וועלכער האט זיר ארויסגעוויזן
 אלס ברייטהארציקער נדב;, אין באלד
 נאכן ערשטן שמועס זיד פארפליבטעט צו
 שפענדן 5 טויזנט דאלאר, און א טייל פון
 דער סומע באשטימט אויף איינצושטעלן

 די ליטעראטור־פרעמיע א. נ. פון די
 קדושי לובלין.

 דער פארשטארבענער אדוואקאט חיים־
 שיע ראזענבערג ז״ל האט זיך בא־
 שטייערט מיט אן איינמאליקער סומע אין
 דער הויך פון 5000 דאלאר און זיך
 פארפליכטעט אויף נאד 15 טויזנט דא־
 לאר. ליידער, דעד פלוצלומדיקער טויט
 האט אים נישט דערמעגלעכט צו פאר־
 ווירקלעכן זיין צוזאג. מיד האפן, אז זיין
 משפחה וועט מקיים זיין דעם לעצטן ווילן
 פונעם נפטר און האנארירן זיין הבטחה.

גען נ  אזברה-פארזאמלו
 דעד קאמיטעט האט זיך באמיט א יבער־
 צורייסן מיט דעם שאבלאנעם אינהאלט
 פון די אנדענק־פייערונגען, פארגרעסערן
 זייער צוציונגס־קראפט — נישט בל יו
 פארן עלטערן דור, וואס האט איבער־
 געלעבט און מיטגעמאכט דעם חורבן פון
 לובלינער יידנטום, — נאר אויך פאי־ן
 יינגערן דור געבן א בילד פון אומקוס

 און גבורה פון אונדזערע קדושים.
 דער פראגראם פון די אזכרה־פאר־
 זאמלונגען איז געפלאנט געווארן אויף
 אזא אופן, אז איין אזכרה איז נישט גע־
 ווען ענלעך צו דער צווייטער. מיר האבן
 איינגעלאדן מיניסטארן, וועלכע האבן גע־
 רעדט וועגן עניני דיומא. ס׳זענע אויפ־
 געטראטן שילער פון פאלקס־ און מיטל־
 שולן מיט א ספעציעלן פראגראם געוויד־

 מעט דעם "לובלינער יידנטום.
 עס איז אויר געשאפן געווארן א פילם
 פון קנאפע 200 ליכט־בילדער, (״סלײדס״)
 פונעם לעבן פון אמאליקן יידישן לובלין

 און זיין אומקום.
 מיר האבן אויך איינגעארדנט אן אויס־
 פלוג קיין ירושלים אין די ראמען פונעם
 ״יזכור״ אין יאר 1971 ; אין ״יד ושם״
 און כנסת, וואס האט אדאנק זיין פיל־
 פארביקן פראגראם און גוטער ארגאני־
 זאציע, געהאט גרויס דערפאלג און א־
 רויסגערופן א שטארקן אפקלאנג ביי

 אונדזערע לאנדסלייט.
 א דאנק די דאזיקע באמיונגען איז די
 באטייליקונג אויף די אזכרה־אוונטן בא״

 דייטנדיק געוואקסן. מיר מוזן אבער
 מודה זיין, אז נישט אלע לובלינער אין
 ישראל באטייליקן זיר אין אונדזערע

 אזכרה־פייערונגען.

 קאנטאקלזך נױט אויםלאנד
 דער קאמיטעט האט זיר באמיט אנ־
 צוקניפן די כמעט נישט עקזיסטירנדיקע
 פארבינדונגען מיט אונדזערע שוועס־

 טער־ארגאניזאציעס אין אויסלאנד.
 כאטש איך האב זיך באמיט נישט
 צו דערמאנען די באזונדערע אנשטרענ־
 גונגען און באמיונגען פון יעדן קאמי־
 טעט־מיטגליד, מוז איך מאכן אן אויס־
 נאם און אונטערשטרייכן די ספעציעלע
 פארדינסטן פון אונדזער פארזיצער, דוד
 שטאקפיש, אויף דעם געביט. א דאנק
 זיין ענערגישער און אומדערמידלעכער
 ארבעט איז געלונגען דורכצוברעכן די
 הערמעטיש־פארשלאסענע מויער פון
 שווייגן. צענדליקער בריוו זענען דורך
 אים ארויסגעשיקט געווארן קיין אויס־
 לאנה און כאטש פיל זענען געבליבן אן
 אן ענטפער, האט ער נישט רעזיגנירט און
 כסדר געשטורעמט — אויב זיך ביל־
 דעריש אויסדריקן — די דאזיקע פעס־
 טונג. סוף כל סוף איז געלונגען איינצו־
 שטעלן א ברייט־פארצווייגטע קארעס־
 פאנדענץ מיט אונדזערע לאנדסמאנ־
 שאפטן. זיי האבן צוגעזאגט געלט־שטיצע
 און הילף, וואס איז טיילווייז רעאליזירט
 געווארן. טיילווייז, ווייל נאך נישט אלע
 לאנדסמאנשאפטן נעמען אן אקטיוון אנ־
 טייל אין פארווירקלעכן די אויפגאבן פון
 קאמיטעט. ס׳איז איינגעשטעלט געווארן
 א לעבעדיקער קאנטאקט מיט די לאנדס־
 מאנשאפטן, א דאנק די געלעגנהייטלעכע
 רייזעס אין אויסלאנד פון אונדזערע קא־
 מיטעט־מיטגלידער — דוד שטאקפיש
 בעת זיין פארטיי־שליחות אין פראנקרייך,
 עובדיה פעלד אין אמעריקע און אייראפע,
 משה וואסונג אין קאנאדע און סימאן
 זיידנווערג אין אמעריקע, קאנאדע און
 אייראפע. די אלע חברים האבן געבראכט
 לעבעדיקע גרוסן פין די אויסלענדישע

 ^׳רגאניזאציעס.

 א דאנק דער פארצווייגטער קארעס־
 פאנדענץ און פערזענלעכע באזוכן פון די
 קאמיטעט־מיטגלידער איז אנגעקניפט גע־
 ווארן א לעבעדיקער קאנטאקט מיט די
 לאנדסמאנשאפטן פון פראנקרייך, בעלגיע,
 אויסטראליע, דייטשלאנד און די פאר.

 שטאטן.

 א באזונדערן יישר כוח קומט אונדזער
 פריעד ישראל אייזענבערג פון לאס־אנ־
 זשעלעס פאר זיין אומדערמידלעכער אר־
 בעט לטובת די לובלינעד אין יענער
 גרויסער אמעריקאנער שטאט, ווי אויד אין
 ישראל. הגם די לאנדסמאנשאפט אין
 לאס־אנדזשעלעס איז קליין אין צאל,
 פירט זי אבער — א דאנק דעם פריינד

 מקהלת בית־לייוויק בהופעתה באזכרה לקדושי לובלין בתל־אביב
 דעד כאד פון בית לייוויק בעתן אויפטריט אויף דער אזכרה אין תל־אביב
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 אײזענבערג — זײער אן אינטענסיווע
 טעטיקייט.

רן דורך ישראל-שולן  דאם אדאפטי
ס יידישע לובלין א  ד

 די גימנאזיע א. נ. פון ״לעא בעק״ אין
 חיפה און די פאלקסשול אין רמת השרון,
 האבן אויף דער איניציאטיוו פון קאמי־
 טעט אדאפטירט אונדזער קהילה לובלין.
 ס׳איז איינגעשטעלט געווארן אן ענגע
 צוזאמענארבעט מיט די שילער און לע-
 רער פון די דערמאנטע שולן. באזונדערס
 איינדרוקספול זענען די אויפטריטן פון
 די שילער אויף אונדזערע אזכרה־פייע־
 רונגען. אויר אונדזערע פארשטייער בא־
 זוכן אפט די שולן, ווו עם ווערן איינגע־
 ארדנט צוזאמענטרעפן מיט די שילער
 פון די העכערע קלאסן. לעצטנס איז אין
 יום השואה, אין דער לעא בעק שול אין
 חיפה איינגעארדנט געווארן אן אזכרה
 צום אנדענק פון אונדזערע קדושים, אין
 וועלכער עס האבן אנטייל גענומען הע־
 כער 80 תלמידים. דער סעקרעטאר מתת-
 יהו האדן אין ארויסגעטראטן פאר די שי-
 לער און פארגעלייענט די ארבעט פון
 פריינד נחמן קארן, וואס איז ספעציעל
 אנגעשריבן געווארן צו דער געלעגנהייט.
 די שילערס פון דער שול, באזאמען מיט
 די לערערס, גיבן אויר ארויס זייערס א
 צייטונג און דערציילן דארט וועגן אומ־

 קום פון יידישן לובלין.

זאמענטרעפן און קולטור־  צו
גען נ נטערנעמו  או

 דער געדאנק וועגן פייערן דעם יום־
 העצמאות אין אן אינטימען און היימישן
 קרייז פון לובלינער, האט אין אנהייב זיר
 אנגעטראפן אויף א געוויסער קעגנער־
 שאפט און סקעפטיציזם פון די שטענדיקע
 ״נײן״־זאגערס און קאנסערוואטיסטן,
 וואס ציטערן פאר יעדן נייעם געדאנק.
 נאר א דאנק דער ענערגישער און דעצי־
 דירנדיקער שטעלונג פונעם רוב פון די
 קאמיטעט־מיטגלידער איז געלונגען צו
 פארווירקלעכן דעם פלאן. הײנט־צױטאג
 איז דער יום העצמאות־באל זייער פא־
 פולער און איז שוין געווארן א שם דבר
 ביי אונדזערע לאנדסלייט אין ישראל און
 אין אויסלאנד. אפילו די דעמאלטדיקע
 קעגנערס זענען מודה, אז די יום העצמ־
 אות־פייערונגען גיבן א סך מאראלישן
 און פינאנסיעלן דערפאלג. די היימישע
 אטמאספער, טענץ, פייערלעכער מאלצייט
 און צוזאמענטרעף פון אלטע באקאנטע
 לאזן איבער אומפארגעסלעכע איינדרוקן

 און איבערלעבונגען.
 אין משך פונעם באריכטס־פעריאד זע־
 נען פארגעקומען חברישע צוזאמענטרעפן
 מיט נייע עולים און געסט פון אויסלאנד.
 באזונדערס איינדרוקספול איז געווען דער
 צוזאמענטרעף פון נייע עולים מיט לוב־
 לינער פון אויסלאנד אין ישראל. איבער

 ישעיהו האראוויץ צינדט אן איינעם פון די
 זעקס ליכט אויף דעד אזכרה. לינקס —

 פראפי נחמן קארן.

 200 לאנדסלייט האבן אנטייל גענומען
 אין דעם צוזאמענטרעף. עס איז פאר־
 געקומען אן אינטערעסאנטער מיינונגס־
 אויסטויש, אין וועלכן עם האבן אנטייל

 גענומען ותיקים און נייע עולים.
 אויד די קבלת־פנים אוונטן פאר אונ־
 דזערע געסט פון אויסלאנד האבן זיך
 אויסגעצייכנט מיט זייער הארציקייט און
 אינטימקייט. עס זענען איינגעארדנט גע־
 ווארן אויפנאמעס פאר די פאלגנדיקע
 געסט: משה קארן און זיין פרוי לובא,
 יוליום גאלדמאן און זיין פרוי מערי, מענ־
 דעלע מילשטיין פון סאן פראנציסקא,
 סעם ברייטער, וויצע־פרעזידענט פון דעד
 לובלינער ארגאניזאציע אין מאנטרעאל,
 פאר די פרויען שפײזמאן־טענענבאום און
 דארא האס־צינאמאן פון ניו־יארק, באל־
 בינא קאנאפקא, יוסף צוקערמאן פון
 טאראנטא. די אלע צוזאמענטרעפן האט
 כאראקטעריזירט א הארציקע אטמאספער
 און אן אויפריכטיקער מיינונג־אויסטויש
 וועגן דער צוזאמענארבעט צווישן די לוב־
 לינער לאנדסמאנשאפטן אין דער וועלט.
 אין די יארן 68—1966 זענען דער־
 שינען 5 ביכער, וואס דער אינהאלט זייע־
 רער אדער די מחברים האבן געהאט א

 שייכות צו לובלין:

 בעלא מאנדעלסבערג
 — מחקרים בתולדות לובלין;

 נחמן בלומענטאל
 — תעודות מגיטו לובלין;

 יעקב גלאטשטיין
 — א ייד פון לובלין;

 משה שולשטיין
 — ביים פנקס פון לובלין;

 שלמה מיטעלמאן
 — בריוו פון פראנט.

 לכבוד דער דאזיקער געשעעניש האט
 דער קאמיטעט איינגעארדנט א ספעציעלן
 אוונט, מיטן אנטייל פון שרייבער סטא־
 ניסלאוו וויגאדסקי, נחמן בלומענטאל,

 עובדיה פעלד און ד. שטאקפיש.
 צו די שלושים נאך דער פטירה פונעם
 בארימטן שרייבער און דיכטער, אונדזער
 בן עיר יעקב גלאטשטיין ז״ל, האט דער
 קאמיטעט איינגעארדנט אן אזכרה־אוונט,
 וואס איז צאלרייך באזוכט געוואדן. אויף

 דעם דאזיקן אוונט, מיטן אנטייל פון י. ח.
 בילעצקי און דוד שטאקפיש, איז ברייט
 ארומגערעדט געווארן די פילפארביקע
 ליטערארישע טעטיקייט פונעם פאר־

 שטארבענעם.
 א דאנק דער שפענדונג פון די פריינד
 יוליוס גאלדמאן און זיין פדוי איז גע־
 שאפן געווארן א פאנד פאר א ליטע־
 ראטור־פרייז א. נ. פון די לובלינער
 קדושים. אין לייוויק־הויז איז ביי א
 פול־געפאקטן זאל פארגעקומען די ער־
 שטע פייערלעכע פארטיילונג פון דעם
 ליטעראטור־פרייז אין רער הייך פון
 3000 פונט, וועלכער איז צוגעטיילט גע־
 ווארן דעם יידישן דיכטער, עולה פון
 ראטנפארבאנד — זיאמע טעלעסין. דער
 פרעמירטער האט ביי דער געלעגנהייט
 געלייענט פון זיינע שאפונגען. מיט אפ־
 שאצונגען פון דער דיכטערישער שאפונג
 פון דעם פרייז־טרעגער זענען ארויסגע־
 טראטן דער ליטעראטור־קריטיקער דוד
 ספארד, דיכטער בינעם העלער, דוד

 שטאקפיש און עובדיה פעלד.
 דער קולטור־פאנד ביי אונדזער קאמי־
 טעט האט אויר געהאלפן און טיילווייז
 פינאנסירט ביים ארויסגעבן און פאר
 שפרייטן דאס בור פון דעם קאמיטעט־
 מיטגליד עובדיה פעלד, וואס איז גע־
 ווידמעט זיינע איבערלעבונגען בעת דער
 צווייטער וועלט־מלחמה אין ראטנפאר־
 באנד, ווי אויר די ביכער פון שרייבער
 ישעיהו שפיגעל, משה זאלצמאן אאנ״ד.
 דער קאמיטעט באטייל־יקט זיר אויר,
 פינאנסיעל און געזעלשאפטלעך, אין די
 סטיפענדיעס א. נ. פון בעלא מאנדלס־
 בערג־שילדקרויט פאר סטודענטן פון די
 אוניווערסיטעטן אין ירושלים און תל־

 אביב.

 קעגנזייטיקע הילר
 א דאנק דער אקטיווער מיטהילף פון
 אונדזער פריינד משה קארן און זיין פרוי,
 וועלכע האבן געשפענדעט דעם גרונט־
 קאפיטאל, האבן מיד געקאנט שאפן א
 קאסע פאר קעגנזייטיקער הילף א. נ. פון
 בונם קאצקער ז״ל. דאס האט אונדז גע־
 געבן די מעגלעכקייט אנטקעגן צו קומען
 די צענדליקער ביטעס פון נייע עולים
 און אויך ותיקים, וואס האבן זיך גע־
 ווענדט וועגן דרינגנדיקער הילף. יעדע
 ווענדונג איז דורכן קאמיטעט פאזיטיוו
 דערליידיקט געווארן אין פארם פון אן
 איינמאליקער שטיצע אדער אין פארם
 פון א הלוואה, אויף זייער נידעריקע

 פראצענטער.

ק דענ  פאראייביקן דעם אנ
 פון לובלינער יידן

 דער געדאנק וועגן פאראייביקן דעם
 אנדענק פון יידישן לובלין האט תמיד
 אבסארבירט דעם קאמיטעט. עס זענען
 באהאנדלט געווארן פארשידענע פארמען
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 אין װעלכע עס זאל קומען צום אױםדרוק
 דאס אמאליקע לעבן פון לובלינער ײדנ־

 טום, זיין אומקום און גבורה.
 דער פלאן פון אויפשטעלן א ״בית לוב-
 לין״, וואס האט זיינער צייט געהאט א
 סך ענטוזיאסטישע אנהענגער, האט זיך
 ארויסגעוויזן, אין די איצטיקע באדינ־
 גונגען, פאר נישט רעאל צוליב די בא־

 גרענעצטע פינאנסיעלע מעגלעכקייטן.
 מער רעאל האט אויסגעזען דער פאר־
 שלאג פון פרייגד דוד רובינשטיין וועגן
 אויפשטעלן א מאנומענט אויף א בית־
 הקברות אין תל־אביב. זיינע באמיונגען
 אין פארשידענע אינסטאנצן האבן א סך
 מיטגעווירקט צו רעאליזירן דעם פלאן.

 עם זענען ארויסגעשיקט געווארן עט־
 לעכע בריוו צו דער יידישער קאנגרע־
 גאציע אין לובלין און צו דער פאר־
 וואלטונג פון דעם מיידאנעק־מוזיי וועגן
 שיקן אן אורנע מיט אש פון די אומגע־
 בראכטע יידן אין מיידאנעק. גלייכצייטיק
 האבן מיר זיך געווענדעט צו דער חברה
 קדישא אין תל־אביב וועגן צוטיילן אן
 ארט אויפן אלטן בית־הקברות א ן נחלת
 יצחק. נאד לאנגע אונטערהאנדלונגען און
 נאכן איינצאלן א געוויסע סומע געלט איז
 אונדז צוגעטיילט געווארן א פאסיקער
 באדן, נישט ווייט פון די דענקמעלער
 פאר די אומגעקומענע אין טרעבלינקע

 און לעמבערג.
 דעם 11טן יולי, 1972, נאכן דערהאלטן
 די אורנע מיטן אש פון די קדושים פון
 מיידאנעק, איז זי געבראכט געווארן צו
 קבר ישראל. הונדערטער לובלינער און
 נישט לובלינער, אפגעראטעוועטע פון
 פארניכטונגס־לאגער אין מיידאנעק האבן
 זיך באטייליקט אין דעם אקט. אין רירנ־
 דיקע ווערטער האבן מספיד געווען: הרב
 ידידיה פרענקעל, דער פארזיצער דוד
 שטאקפיש און פריינד אייזענבערג פון
 לאס־אנדזשעלעס. ביי א סך אנוועזנדיקע
 האבן זיר באוויזן טרערן אין די אויגן.
 מיט אן אל מלא רחמים פון חזן ב. אונגער
 איז פארענדיקט געווארן דער פייערלעכער
 אקט פון ברענגען צו קבורה דאס אש

 פון די קדושים.
 אונדזער קאמיטעט האט באהאנדלט
 אייניקע וואריאנטן פון פראיעקטן פון
 מאנומענטן, וואם זענען צוגעשיקט גע־
 ווארן דורך א ריי ארכיטעקטן. נאך א
 לענגערער דיסקוסיע איז אנגענומען גע־
 ווארן א באשלוס איבערצוגעבן די פרא־
 יעקטירונג פון מאנומענטאונדזערלאנדס־
 מאן דעם ארכיטעקט אלכסנדר שריפט.
 דאס באשטעטיקן דעם פראיעקט האט אנ־
 געטראפן אויף געוויסע שוועריקייטן מצד
 דער חברה קדישא און פון דער ארכי־
 טעקטין בלומבערג פון לעמבערג, וועלכע
 האט ארויסגערוקט פארשיידענע באווא־
 רענישן. אבער א דאנק דער ענערגישער
 און דעצידירנדיקער שטעלונג פון קא־
 מיטעט, און נאך א בוררות־געריכט אינעם

 פינאנס־מיניסטער פנחס ספיר און אונדזער בן־עיר משה קארן (טאשעמקא) בעתן
 איבערנעמען דעם ״הילטאך־האטעל אין תל־אביב דורך די נייע אייגנטיטמער.

 ״לובלינער צושטייער״ צום האטעלן־בוי אין תל־אביב
 אין דעד אנוועזנהייט פון פינאנס־מיניסטער
 פ. ספיר, כנסת־דעפוטאטן, פארשטייער הון
 פארבאנד פון האטעלדבאזיצער און צאל־
 רייכע געסט פון לאנד און אויסלאנד, איז
 פארגעקומען א מסיבה אין צוזאמענהאנג
 מיטן אפיציעלן איבעדנעמען פון ,.הילטאך־
 האטעל דורך די נייע בעלי־בתים: משה
 קארן, דוד טייג, מ. ראזענטאל און זעליג ליס.
 משה קארן שטייט אויך בראש פון דעד
 גרופע אינוועסטארן, וועלכע האבן אויפ־
 געשטעלט דעם 27־שטאקיגן ״פלאזא״־הא־
 טעל אויף דער ירקון־גאס, מיט 370 צימערן.
 דער דאזיקערע לוקסוס־האטעל איז אויסגע־
 שטאט מיט אלע מאדערנסטע איינריכטונגען.
 די פייערלעכע דערעפענונג פונעם ״פלא־
 זשא״־האטעל איז פארגעקומען דעם 20סטן

 מערץ ה. י. מיט דער באטייליקונג פון מי־
 ניסטער משה קול, שטאט־פרעזידענט פון
 תל־אביב, ה׳ דאבינאוויטש, פיל געסט פון
 לאנד און אויסלאנד און אן אנגעזעענע צאל

 לובלינעד יידן.
 משה קארן האט אין דעד באגריסונג־רעדע
 אויסגעדריקט זיין טיפסטע צופי־ידנקייט וואס
 ער און זיינע שותפים ואלע פראנקפורטער
 יידן) האבן די געלעגנהייט צולייגן א ציגל
 צום פרעכטיקן בנין, וואס הייכט מדינת
 ישראל. מיט 4 יאר צוריק האט ער געלייגט
 דעם גרונטשםטײן פארן ״פלאזא״־האטעל און
 היינט צו טאג בויען זיך אויף דעד ירקוך
 גאם נייע צאלרייכע האטעלן, וואס וועלן
 אויפנעמען דעם וואקסנדיקן שטראם פון טו־

 ריסטן.

 פארבאנד פון די אינזשעניערן און אר־
 כיטעקטן, איז דער פראיעקט באשטעטיקט
 געווארן און מיר האפן, אז אין די ראמען
 פונעם וועלט־צוזאמענפאר פון די "לוב־
 לינער, וועט געפייערט ווערן די אנטהי־

 לונג פון דער מאנומענטאלער מצבה.

זאמעגפאר פון לובלינעד ועלט-צו  ו
 אין חודש מאי, 1973, וועט דאס יידישע
 פאלק אין ישראל און אין גאר דער וועלט
 פייערן 25 יאר מדינת ישראל. אין צו־
 זאמענהאנג מיט דעם דאזיקן יובל האט
 דער קאמיטעט אנגענומען א באשלוס צו
 ארגאניזירן א וועלט־צוזאמענפאר פון
 די לובלינער. דער דאזיקער פלאן האט
 ארויסגערופן א ברייטן און פאזיטיוון
 אפקלאנג אין אונדזערע לאנדסמאנשאפטן
 אויף דער גאנצער וועלט. מיר גלויבן, אז

 נישט קוקנדיק אויף די ארגאניזאציאנעלע
 אנשטרענגונגען, וואס פאדערן זיך ביים
 רעאליזירן דעם פלאן, וועט דער צוזא־
 מענפאר געקרוינט ווערן מיט דערפאלג.
 מיר האפן, אז אויפן צוזאמענפאר וועלן
 באהאנדלט ווערן פראבלעמען וואס אב־
 סארבירן אונדזערע לאנדסמאנשאפטן און
 עס וועלן אנגעצייכנט ווערן נייע וועגן
 און מעגלעכקייטן, כדי צו פארווירקלעכן
 די אויפגאבן און צילן וואס שטייען פאר

 אונדז.
 מיט דער גאנצער באשיידנקייט מעג
 געזאגט ווערן, אז דער בילאנס אונדזע־
 רער, ווי א לובלינער לאנדסמאנשאפט,
 איז דורכויס א פאזיטיווער און מיר האפן
 אויר ווייטער אנצוגיין מיט דער דאזיקער
 געבענטשטער ארבעט, נוסח לובלין, אין

 אונדזער מדינה.
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 אויף דער איניציאטיוו פון ארגה
 יוצאי לובלין אין ישראל וועלן ׳הונדער־
 טער לובלינעד פת אלע עקן וועלט זיך
 צוזאמענטרעפן אין• תל־אביב, דעם
 30־טן אפריל ביז דעם 7־טן מאי 1973,
 בלדי געמיעזאם צו-פייערן דעם 25־טן
 יארטאג פת דער גרינדונג פון מדינת
 ישראל׳ את צום אנטהילן פון דענקמאל
 פת די קדושי אבליו אה מיידאנעק אין

 נחלת יצחק.
 אויסער דעם איז פארגעזען א רייכער
 פראגראם פון באײכ! את קאנפערענצן
 מיט א גאנצע רייע אגגעזעענע מלונה־
 פערזענלעכקיען, ווי אויך א ספעציעלע
 אוידיענץ פון די לובלינער ביים ראש

 המדינה, זלמן שזר.
 אין אפיציעלן טייל פון צוזאמע:פאר
 איז אויך פארגעזען די פארטיילתג פון
 א ליטעראטור־פרעמיע אויף דעם נא־
 מען פון קדושי לובלין. די פרעמיע איז
 פונדירט געווארן דורך אונזער בז-
 עיר יואל גאלדמאן׳ וועלכער ווויגט אין

 יד פאראייניקטע שטאטן.
 ז־ער רייכער טאג־ארדענונג פון וועלט
 צױאמענפאר יזע« פאר א גאנצע ר״ע רע
 פעראטן את דיסקוסיעס איבער פראב־
 לעמען, וואס זע:ען נוגע די טעטיקייט
 יאת ידי אויפגאבז ׳פון לובלינער לאנידש־

 מאישאפטן אין דער גארער וועלט.
 מיר וועלן אויך דיסקוטירן איבער
 פארשידענע פראיעקטן ווי אזוי את אין
 וואס פארא פארם צו פאראייביקן דעם
 אנדענק פון אונזער גרויסער פארשני־

 טענער קהילה.
 ביז איצט האבן געמאלדן זייער אנטייל
 אין וועלטי־צוזאמע:פאר פון לובלעער
 בערך 250 מיטגלידער פון די לאנדפ־
 מאנשאפטן אין קא־.אדע פאר. שטאטן,

 פון מיטל' את דרום־אמעריקע•
 דער קאארדיניר־קאמיטעט פון די
 געזעלשאפטן ״פארײניקטע לובלינער״
 איו ״ק־נדער פון לובלין״ האבן אפגע־
 שא צ u די װיגטיקײט פון דער איני־
 ציאט״ו פון דער לובלינער לא:דסמאנ־
 שאכ־ט אין ישראל אוו באשלאסן געמייג־
 זאם צו ארגאניזירן א גרופךרײזע פון די
 מיטגלידער פון ביידע געזעלשאפטן און
 זייערע משפחות, מיט קינדער את איי־
 ג־קלעך צום וועלט־צויאמענפאר פון די
 לובלינער אין ישראל. מיר האפן אז אלע
 אנדערע לאנדסמאנשאפטן וועלן :אב־

 פאלגן דעם ביישפיל פון די לוגלינער
 און וועלן ארגאגיזירן א מאסן־באוועגוגיג
 פון זייערע מיטגלידער און נמזפחות,
 מיט דעט גלײמ צוועק׳ד. ה. גרופן־ריי־

 זעס קיין •ישראל.
 ווייל אונזער צואזמענפאד פאלט׳ אוים
 פסח צייט ,האבן מיד באשלאםן צו שא-
 פו צוויי גרופן. די ערשטע גרופע פארט
 אפ פת פאריז דעם 12־טן אפריל. דאס
 וועט געבן די מעגלענקייט פאר אלע
 אונזערע פריינד , וו»ס ווינטשן עם, צו
 פייערן דעם שיינעם ױם־טוב פת באפריי
 אונג — פסח — צחאמען מיט זייערע
 פריינט און פאמיליעם אין א ישראל־'
 דיקער אטמאספערע. די צווייטע גרופע
 פארט אפ פון פאריז דעם 26־טן אפריל.
 דעם 30־טן אפריל 1973 זעקס א דיי־
 גער אוונט, .טרעפן זיר אלע אנטיילגע־
 מער פון וועלט־צוזאמענפאר אויף אן
 אוונט־ברויט אין נייעם פרעכטיקן הא־
 י-ייעל ״פלאזא״ אין תל־אביב. גאסט־
 געבצר : אונזער חשובער בן־עיר משה

 קארן.׳
 בכדי רעכטציעיק זיך צו באזארגן
 מיט וײין־פלעצער פאר אלע אונזערע
 לובלינער׳יוועלכע קענען זיך נישט׳ ליייס
 טן קיין האטעל־צימערן, האנז דער אר־
 גת יוצאי לובלין •געשאפן א ספעציעלע
 קווארטיר־קאמיסיע, וואס וועט זארגן
 אז יעדער איטיילנעמער אין וועלט־צוזא־
 מענפאר זאל האבן s בכביודיקן ״וװיןי

 פלאץ.
 נעמענדיק אין אנטי די וויבטייקייט און
 דרינגלעכקייט פון דער צוגרייטונג צום
 וועלט־צוזאמענפאר, דופן מיר אלע לוב:
 לינער אין פאריז רעבטצייטיק צו מעל־
 דן זייער אנטייל, ביז צום 20־טן יאנו:
 אר 1973, שריפטלעך אדער טעלעפא״

 ניש צו די פריעד ז
 זשאק גאלדביום : 56 50 824

 שרהלע גאלדאדלער : 66 24 607.
 שמואל שפירא : 95 68 236.

 לשם אינפארמאציע : ביז איצט האבן
 געמאלדן זי.יער א:טייל בערך 40 לוב־
 לינער מיט׳ זיייערע ק־נדער או; אייניק־
 לעך. אפשר — און הלוואי זאל דאס זיין
 — אן אנהייב פון א נייער וויכטיקער
 עפאכע פון דערנענטעת־ג פון אונזער
 יונגן דור צום אייביקן קװאל פת אוי־

 זער רומפולן עבר !
 ,אלתר ןאבע־מ^ן

 דער וועלט־צוזאמענפאר פון לובלינער אין ישראל
 די דאזיקע פראגע איז בארירט געוואדן
 אויף דעם פריינדלעכן צוזאמענטרעף פון
 די לובלינער פון ביידע סאסיעטעס ״קינדער
 פון לובלין״ און די ״פאדאײניקטע לובלי־
 נער און פון דעד אומגעגנט״, זונטיק דעם
 14טן יאנואר אין זאל פון דעד ״פעדעראציע״.
 פארן אנהייב פון דער פארזאמלונג איז
 געווען א שטאדקעד געדואנג ביים טישל,
 ווו די פדיינד שמואל שאפידא, גאלדבוים און
 דינה ראטשטיין האבן רעגיסטרידט די אנ־
 טיילנעמעד פון אונחעד קאלעקטיווער ריי־

 זע קיין ישראל.
 ביז היינט האבן מיד פארעגיסטרירט ביז
 40 פעדזאן, וואס וועלן אפפארן אין 2 גרופן:

 די עדשטע פאר פסח!
 די צווייטע — סוף

 חודש אפריל.
 די חשובע פרעזי־
 דענטין פון די ״קינ־
 דער פון לובלין״
 שרהלע גאלדאדלער,
 באגדיסט הארציק די
 אנוועזנדע, דריקט אויס

 צופרידנקייט מאס אויפן רוף פון דעם קאאד־
 דיניר־קאמיטעט האבן זיד פארזאמלט א
 גדויסע צאל לאנדסלייט און באטאנט, אז
 נאד דעם גדויסן דערפאלג פונעם יערלעכן
 איינהייטלעכן באנקעט, ווו די לובלינער

 איינהייטלעכע מיטגלידער־פארזאמלונג פון ביידע
 לובלינער לאנדסמאנשאפטן אין פאריז

 דער פראצעס פון איינהייט ביי די פאדיזער ברייטערט זיך
 אויס.

 אויף דער פאדגעקומענער פארזאמלונג האבן ביידע פארזיצערס
 פון די געזעלשאפטן, שרהלע גאלדאדלער און אלטער זאבערמאן,
 אין זייערע אדויסטרעטונגען אונטעדגעשטראכן אז די איינהייט־
 לעכע מיטגלידער־פארזאמלונג איז א ווייטערדיקער עטאפ צו דער

 פאראייניקונג.
 דעד פרעזידענט פון דעד עקזעקוטיווע פון דער פאלקס־אקציע,
 שמואל שפירא, האט אין זיין באריכט און אפשאצונג איבעדגעגעבן
 אז במשך פון דער צייט האבן מיד אדורכגעפידט פינף גרויסע
 אונטערנעמונגען, ווי די יעדלעכע יזכוד־צערעמאניע צום אנדענק
 פון דעד אויסגעמארדעטער קהילה אין לובלין, אדויסגעגעבן א
 געדרוקטן אויפרוף, א קולטוד־אונטערנעמונג געווידמעט יעקב

 גלאטשטיין, אן אויספלוג און א באנקעט אאז״וו.
 אלע אונטערנעמונגען, אין כמות און אין איכות, וואלט מען
 איצט נישט געקענט דעדגרייכן, ווען מיד ארגאניזירן זיי נישט
 אין איינהייט פון ביידע געזעלשאפטן. און אויב די געלט־זאמלונג
 פאר דער פאלקס־אקציע איז פארן יאר 1972 ביי דעד געז. ״קינדער
 פץ לובלין״ מיט 50 פראצענט מער ווי פארן פארגאנגענעם יאד,

 איז דאם אויר א דאנק דעד אויסווירקונג פון דעד איינהייט.
 די פריינדין טעשקע קארמאן האט איבערגעגעבן וועגן וועלט־
 צוזאמענטרעף פון די לובלינעד לכבוד די 25 יאר פון מדינת
 ישראל, ווו הונדערטער לובלינער וועלן זיך טרעפן. שוין איצט
 האבן זיר אפגערופן די לובלינער פון קאנאדע, ארגענטינע, פאר־
 אייניקטע שטאטן. פון פאריז האבן זיך שוין פארשדיבן 40 לאנדס־

 לייט.
 דער וועלט־צוזאמענטדעף וועט זיין פון 30־טן אפריל ביזן

 7־טן מאי.
 אין דער דיסקוסיע איבער די באריכטן איז ארויסגעטרעטן
 פריינד לעווענבוים. ער שטרייכט אונטער, אז דער פרווושטיין
 מיט וואס מיר מעסטן אונדזער איצטיקע געזעלשאפטלעכע טעטי־

 קייט, איז אויף וויפל מיר ארבעטן לטובת ישראל.
 דעד פריינד ראזענבלום האט זיך דירעקט געוואנדן צו די
 אנפירנדיקע קאמיטעט־מיטגלידער פון דער געז. ״קינדער פון לוב-
 לין״־ אז די ארגאניזאציאנעלע איינהייט איז אפהענגיק פון זיי.
 ,,ווייל אויף וויפל מיר קומט אויס צו שמועסן ביט די פשוטע מיט־

 גלידער, ווילן אלע די פאדאייניקונג פון ביידע געזעלשאפטך.
 דער סעקרעטאר פון דעד געז. ״קינדער פון לובלין״, פריינד
 גאלדרינג, ענטפערט אויף דעם, אז איצט איז נישט פאראן קיין
 יידיש־רעדנדיקער ייד, באזונדערס א ייד פון לובלין, עד זאל

 זיין קעגן ישראל.
 די נאענטסטע בשותפותדיקע אונטערנעמונג וועט זיין דער

 פורים־אװנט, דעם 18טן מערץ.
 עם וועט אויך געוויזן ווערן דער פילם פון אונדזער געבוירן־

 שטאט לובלין.
 אין א געהויבענער שטימונג, מיט א זיכערקייט פון א פאקטישע
 איינהייט פון ביידע לאנדסמאנשאפטן, איז געשלאסן געווארן ד־׳

 פארזאמלונג. משה זאלצמאן

 לאנדסלייט האבן פארבדענגט ווי איין גרוי־
 טע, שיינע משפחה, האבן זיי זיך איצט
 ווידער פארזאמלש צו באטראכטן אלע אר־

 גאניזאציאנעלע מאסמיטלען.
 ט. פ. (״נײע פרעסע״, 8.2.72)
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 $0 <אר
 געזעלשאפטלעך לעבן

 פון ד< לובלעער א<ן נ<ו־<ארק
 פיליפ גראםמאן / ניו־יארק

 שוין אין די זיבעציקער לאדן פון פאריקן
 יארהונדערט האבן פיל לובלינער געמאכט
 דעם געוואגטן שריט אויסצווואנדערן אין די

 פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע.
 די עדשטע לובלינער, וואס זענען געקומען
 קיין אמעדיקע האבן נישט געהאט קיין
 באשטימטע צילן פאר זייעד עמיגראציע און
 עס האט געדויערט מעד ווי צוואנציק יאר
 ביז עס איז געגרינדעט געוואר! א לובלינער

 ארגאניזאציע.
 ערשט אין די יארן 1882—1881, ווען עם
 האט זיך אנגעהויבן לי מאסן־עמיגראציע
 פון די מזדח־אייראפעישע יידן — פון פוילן,
 אונגאדן, רומעניע און רוסלאיד, וועלכע זע־
 נען געלאפן קיין אמעריקע צוליב פאגרא־
 מען, פיזישע פייניקונגען און אפשע שענד־
 לעכע בילבולים, האבן זיך צווישן די דאזיקע
 עמיגראנטן געפונען פיל לובליגער, וועלכע
 האבן פארמאגט א חוש און אחריות־געפיל
 פאר געזעלשאפטלעכער ארבעט. די נייע
 עמיגראנטן פרעמד אין נייעם לאנד און אפ־
 געריסן פון זייער היים האבן זיד אנגעהויבו
 צו ארגאניזירן און עם האבן זיך גענומען

 שאפן לאנדסמאנשאפטן.
 די עדשטע לובלינער ארגאניזאציע איז
 געגרינדעט געוואדן אין ניו־יארק אין יאר
 1895 און געהייסן ,לובלינער קראנקךאונ־
 טערשטיצונגס־פאראייך. אזוי ווי עם איז
 נישט געווען קיין באשטימטער פראגראם
 פאר איד טעטיקייט האט די דאזיקע אר־

 גאניזאציע עקזיסטירט בלויז צוויי יאר.
 א צווייטע אדגאניזאציע איז געגרינדעש
 געווארן אין יאר 1898, א. נ. ״ױנײטעט לוב־
 לינער בראדעדס״. זי איז געווען צו קאנ־
 סעדוואטיוו און ווייניק באליבט ביים יינגערן
 דור לובלינער. איר הויפט־טעטיקייט איז
 געווען קראנקן־הילף פאר אירע מיטגלידעד.
 אירע מיטגלידער זענען אויד באזארגט גע־
 ווארן מיט סעמעטערי. אן ארט אויפן בית
 עלמין אין פאל פון טויט. די דאזיקע אר־
 גאניזאציע איז אויפגעלייזט געווארן א-ץ

 יאר 1939.

 ״די פראגרעםױוע לובלינער
 הילפס-ארגאניזאציע״

 אין אנהויב פון 20סטן יארהונדערט, ווען
 די צארישע רעגירונג האט באנייט די פאר־
 פאלגונגען אויף יידן און עם האבן זיך

 פאדשטאדקש די פאליטישע און עקאנאמישע
 רדיפות, איז געקומען א נייער ששראם לוב־
 לינער קיין ניו־יארק. אין קיין לאנד אין דעד
 וועלט האט זיך א עמיגראנט נישט געפילט
 אזוי עלנט ווי אין רוישנדיקן און קאכנדיקן
 ניו־יארק. דאס איז געווען איינע פון די
 וויכטיקסטע סיבות פון גרינדן אזוי פיל
 לאנדסמאנשאפט־ארגאניזאציעס. אויך די לוב־
 לינער האבן דערפילט די נויטווענדיקייט פון
 האבן אן ארגאייזאציע, ווו זיי וועלן קאנען
 פאדבדענגען, צוזאמענעמען די ניי־געקומענע,
 העלפן איינער דעם אנדערן בעת א קראנק־
 הייט, אדער אין א נויט. אין 1904 איז
 טאקע געגרינדעט געווארן ״די פראגרעסיווע

 לובלינער אסס״ן ארגאניזאציע״.
 אין די עדשטע יארן איז די מיטגלידער־
 שאפט געװען קליין אין צאל און עם האש
 זיד נישט איינגעגעבן צוצוציען נייע מיטגלי־
 דעד, כאטש דער צופלום פון נייע עמיגראנטן
 פון לובלין איז געווען א באדייטנדיקער. אויך
 דא איז געווען די סיבה דאס פעלן פון א
 באשטימטן עקזיסטענץ־פדאגראם. מיט דעד
 צייט איז אבער פארגעקומען אן ענדערונג.
 געשען איז עס אין יאר 1917. ווען עס איז
 געגרינדעט געווארן די הילפס־ארגאניזאציע
 פאר די מלחמה־געליטענע אין לובלין האט
 די פדאגרעסיווע לובלינער ארגאניזאציע גע־
 נומען אן אקטיוון אנטייל אין דעד הילפס
 טעטיקייט. בייגעשטייערט פון דער אייגענער
 קאסע געלט־סומעס. און דאן זענען די טירן

 פון דער ארגאניזאציע געעפנט געווארן.

 ״לובלינער ערלין־ ברענטש 392,
 ארבעטער-רינג״

 אין די יארן 1906—1905, ווען די רעאקציע
 האט אין רוסלאנד גענומען זיך אדיינרייסן
 אין די רייען פון דעד רעוואלוציאנערער
 ארבעטער־באוועגונג האט עס אויך נישט
 אויסגעמיטן לובלין. לובלין האט געהאט א
 שטארקע ארבעטער־באוועגונג פארבונדן מיטן
 אלגעמיינעם קאמף פאר פדייהייט און אין
 רעזולטאט האט זיך כסדר פאדגרעסערט די
 צאל פאליטישע פארפאלגטע פון דעד צא־
 רישער מאכט — סיי יונגע ארבעטער, סיי
 סטודענטן זענען אנטלאפן פון די פארפאל־
 גונגען, צוליב זייערע פאליטישע איבער־
 צייגונגען, קיין אמעדיקע און אנגעקומען
 קיין ניריארק. אבער דער יוגנטלעכער רע־

 וואלוציאנעדער עלעמענט פון לובלין האט
 זיך נישט געקאנט צופאסן צו די קאנסער־
 וואשיווע ארגאניזאציעס פון די לובלינער.
 די יוגנטלעבע האבן געזוכט אן ארגאניזא־
 ציע, ווו זיי זאלן זיו קאנען אויסלעבן פא־
 ליטיש — דיסקוטירן און רעאגירן אויף

 פארשידע:ע פדאבלעמען.
 מיד ליגט נאך pn אין זכרון דאס גע־
 שפדעך, וואס איד האב געהאט מיט משה
 בלומענשטאק, אין א זומערגאכט, אין ניו־
 יארק, אין יאד 1909. מיד האבן זיד פיר
 יאר נישט געזען און האבן דערמאנט אונדזער
 אלטע היים, לובלין, דאס דעוואלוציאנערע
 לעבן, די געהיימע פארזאמלונגען, דאס
 קולטור־לעבן. פאר אונדז האט דאס קעבן
 דארט געהאט א זין, א וויכטיקע באדייטונג.
 מיד האבן ביידע געהאלטן, אז עס איז נויטיק
 און מעגלעך צו גרינדן א לובלינער אפטיי־
 לונג פון ארבעטער־רינג. און טאקע פון
 יענער צייט איז געלייגט געווארן דער פונ־
 דאמענט פון דעם לובלינעד ארבעטער־רינג
 ברענטש, וואס עקזיסטירט שמן 63 יאר.
 איצט איז דער בדענטש 392 פאראייניקט

 מיטן לובלינער ברענטש 360.
 דער לובלינער ארבעטער־רינג ברענטש
 איז געגרינדעט געווארן דעם 9טן דעצעמבער.
 1909 און האט געהאט בלויז 32 מיטגלידער.
 זיין פולער נאמען איז געווען: ״לובליגער
 יאנגווענס ברענטש 392, אדבעטער־רינג״.
 נאכן טראגישן טויט פון ה. ערליך און וו.
 אלטער איז געענדעדט געווארן דעד נאמען
 אויף ״לובלינעד עדליך ברענטש 392 אד. ר.״
 דער נייער ברענטש פון א. ר. האט אויף
 די לובלינעד געהאט א גרויסע השפעה. כמעט
 די גאנצע לובלינער יוגנט אין ניו־יארק
 האט זיך אין אים אנגדשלאסן. עס איז
 געוואקסן די מיטגלידערשאפט און דער־
 גאנגען ביז 350 מיטגלידער. די יוגנט האט
 געהאלטן, אז דעד ארבעשער־רינג איז די
 איינציקע יידישע ארגאניזאציע, וואס פאר־
 נעמט זיך חוץ מיט קעגנזייטיקער הילף אויך
 מיט קולטורעלער ארבעט און איז דאדיקאל

 און סאציאליסטיש.
 אין משך פון איר עקזיסטענץ איז דער
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 לובלינער ארגאניזאציע אויסגעקומען צו בא־
 טײליקן זיך אין פארשידענע געזעלשאפטלעכע
 אונטערנעמונגען פון א סאציאליםטישן כא־
 ראקטער. זי האט רעאגירט אויף פארשידענע
 דערשײנונגען אין דעם ײדישן ארבעטער־
 לעבן אין אמעדיקע. דאס האט שטאדק גע־
 װירקט אויף די אנדערע לובלינער אדגא־
 ניזאציעם צו הויבן דעם ניװא פון זײער
 קולטוד־געזעלשאפטלעכער ארבעט. די מיט־
 גלידער פון לובלינער ברענטש האבן אפגע־
 געבן פיל ענערגיע און גײסטיקע ארבעט צו
 דערגרײכן, אז די אפטײלונג זאל זיין א
 ווירדיקע צווייג אין דער א. ר. משפחה, און
 פירן די טעטיקייט אין יידישן פאלקסטימ־

 לענן גייסט.

 די טעטיקייט פון ,.ברענטש״ איז גוט בא־
 קאנט געווען אין דעד אלטער היים. ער
 האט מיטגעהאלפן פינאנסיעל אלע קולטורע־
 לע אונטעדנעמונגען אין לובלין, געהאלפן
 בויען די י. ל. פדץ־שול, דאם ײדישע שפי-
 טאל, ווי אויך אנדערע יידישע אינסטיטוציעס
 איו לובלין- ער האט געגעבן מאראלישע און
 מאטעריעלע הילף דעם יידישן שרייבער און

 יידישן בוך.

 ״פאראײניקטער לובלינער רעליער
 איך גיו-יארק״

 די ידיעות פון דער ערשטער וועלט־מלחמה
 האבן גורם געווען, אז מען האט אנגעהויבן
 זיך צו פארטדאכטן וועגן שאפן א הילפם־
 ארגאניזאציע פאר די געליטענע אין לובלין.
 די איײציאטיװ איז ארויס פון די מיטגלידער
 פון לובלנעד ברענ?!ש 392 א. ר. עם א־ז
 געיופן געווארן א מאסן־פארזאמלונג דורבן
 הילפס־קאמיטעט פון לובלין, אויף וועלכער
 עם זענען געשאפז געווארן די ערשטע טויזנט
 דאלאר, וואס זענען גלייד אפגעשיקט גע־

 ווארן קיין לובלין.
 אין די יארן 1937—1936 איז די לאגע
 פון די יידן אין פוילן און אויך אין לובלין
 געווען זייעד א שווערע צוליבן וווקס פון
 אנטיסעמיטיזם און פארשידענע געזעצן קעגן
 יידן, איינשליסלעך דעם בויקאט אויפן יידי־
ר י  שן האנדל. צו יענער צייט האבן אין נ
 יארק עקזיסטירט צוויי הילפס־קאמיטעטן —
 פון ברענטש און פון ״די פראגרעסיווע לוב־
 לינער בענעוואלענס סאסיעטע״. דאס האט

 שטארק באשווערט דאס זאמלען געלט.
 אין אקטאבער 1937 איז אויף א מאסך
 פארזאמלונג פון לובלינער אין ניו־יארק
 געגרינדעט געווארן דעד ״פאראײניקטער
 לובליוער רעליעף״ אין וועלכן עם זענען
 אדיין פינף לובלינער ארגאניזאציעס, עק־

 זיסטירנדיקע אין יענער צייט:

 1. פראגרעסיווע לובלינעד בענעוואלענס
 אסס״ן

 2. לובלינער ערליד ברענטש 392 א. ר.

 3. פרויען־קלוב פון ברענטש 392 א. ר.
 4. לינת הצדק אנשי לובלין

. א . פ . פ .  5. ברענטש פון א
 עס איז אויסגעארבעט געווארן א פלאן
 שטיצנדיק זיר אויף דעס, אז די הילף זאל
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 מיר אפעלירעז *ו אלע לאנדסלייט צי פאראײביגעז
 זייערע נאענטטטע. וועלנע זיינען אומגענראנט געווארעז

 דורך ך׳ גאצישע מעח־ער.
 סאר אעפאדמאגיע וו-עגז אפצאר רארפט איר זיו מעלה *ו
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 ױ עקזעקוטױוע פי; לונל־נעד סעטעטערי י,«מ־ט<

 מעלדונג אין ניו־יארקער ״פארװערטס״
 וועגן לובלינער מאנומענט

 נישט טדאגן קיין כאראקטעד פון צדקה, אז
 מיט דער הילף, וואם לובלין וועט באקומען

 זאל זי אליין קאנען דיספאנירן.
 דעד אייגנטלעכער קאנטאקט מיט לובלין
 האט זין פאקטיש אנגעהויבן צום 75סטן יו־
 ביליי פון בדענטש 392 א. ר. אין אדויס־
 געגעבענעם זשודנאל אין שייכות מיט דעד
 פייערונג זענען איינגעלאדן געווארן צו בא־
 טייליקן זיך לובלינער שרייבער, וועלכע
 האבן טאקע צוגעשיקט אדטיקלען — יעקב
 נומענבוים, בעלא שאפירא, ש. מענדעלסאן

 יעקב פאט א.אנד.
 מיטן אוישברוד פון דעד צווייטער וועלט־
 מלחמה האט זיך איבערגעריסן דעד קאנטאקט
 מיש אונדזער היימשטאט און איז באנייט
 געווארן מיט די לובלינער ערשט נאד דעד
 מלחמה. דער פאראייניקשער לובלינער רע־
 ליעף האש דאן גלייד געשיקט די לעב־גע־
 בליבענע לובלינער שפייז און מעדיקאמענטן
 פאר צורי טויזנט דאלאר, געשיקט חילף אין
 די לאגערן און אין ישראל, ווי אויך אין
 פאדשידענע לענדער. ווו זיי האבן זיד

 געפונען.
 פאר דעד דעלעגאציע פון צענטראלן
 יידישן קאמיטעט פון די יידן אין פוילן בראש
 מיט דר. הערשענהאדן איז אין ניו־יארק
 איינגעארדנט געווארן א קבלת פנים דורבן
 ״פאראײניקטן רעליעף״. מיד האבן אנגע־
 נומען דעם פארשלאג פון דער דעלעגאציע

 זיר צו באטייליקן אין בויען א היים
 פאר יידישע יתומים און איבערגעגעבן
 פינף טויזנט דאלאר אויף דעם צוועק. מען
 האט אויר געגעבן פינף הונדערט דאלאר צו
 פארטיילן צווישן נויטבאדערפטיקע. שפעטער
 האבן מיד באקומען באשטעטיקונגען פון

 די, וועלכע האבן פון דעם גענאסן.
 פאר די דרייסיק יאר עקזיסטענץ האט דעד
 ,.לובלינער רעליעף״ א ך£!נק זיינע געטרייע
 טועד פיל געהאלפן די לובלינער אין ניו־
 יארק און אויר אויף דעד גארער וועלט.

 לובלינער פרויען-קלוב
 פון ברענטש 392 א.ר.

 אין דעד גרינדונג פון ברענטש 392 אד־
 בעטער רינג האבן אויך אנטייל גענומען פרוי־
 ען און זיי האבן געשאפן א פרויען־קלוב.
 אבער די צאל מיטגלידער איז געווען זייער
 א קליינע. א דאנק די ענערגישע פרויען איז
 די ארגאניזאציע גיד געוואקסן. די הארציקע
 באציונג פון די פרויען צו אלע טעטיקייטן
 און אונטערנעמונגען האט פיל מיטגעהאלפן
 אין דערפאלג פון דעד ארבעט. זיי האבן
 זיך אויך באטייליקט אין דער הילפס־ארבעט
 פון פאראייניקטן לובלינער רעליעף און צו־
 זאמען מיטן ברענטש 392 געהאלפן ביים
 איינצאלן 2.500 דאלאר פאר א יוגנט־וווינונג
 אין ישראל. זיי האבן אויך מיטגעהאלפן
 אין דעד טעטיקייט פאר די שולן און קינ־

 דער־אנשטאלטן.
 ליגת הצדק אנשי לובלין

 די דאזיקע ארגאניזאציע איז געגרינדעט
 געווארן אין יאר 1912. דער הויפט־ציל איז
 געווען בויען א שול, ווו די מיטגלידעד זאלן
 אלע שבת קאנען דאוונען צוזאמען. זיי האבן
 אויד אז אייגענעם בית־עלמין. פון צייט צו
 צייט העלפן זיי אויר אין דעד ארבעט פון

 ״פאראײניקטן לובלינער רעליעף״.

 לובלינער אין ניו-יארק!
 מיר דערווארטן פון אייך מערער
 צוזאמענארבעט, רעגולערע קא־
 רעספאנדענץ און מאטעריעלע

 הילף!

 ארגון יוצאי לובלין בישראל

Lubliner Landsmanshaft and Vicinify 
H. FRUCHTMAN M o n u m e n t C o m m i t t e e L. FLUG 
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 ענדלעך אריינגעכאפט א פאר מינוט צו
 שרייבן א פאר ווערטער. ראשית, וויל איך
 דעם גאנצן לובלינער קאמיטעט דאנקען פארן
 שיקן מיד דעם זייער אינטערעסאנטן זשור־
 נאל, וואט דאס איז ס׳איינציקע וואס דעד־
 מאנט נאסטאלגיע פון אמאל. און דער לוב־
 לינער אמאל איז דאך געווען אזוי שיין
 — און נישט נאד יכרונות פון דעם פאר־
 שניטענעם אמאל, נאד עפעס וראם ס׳איז
 שוועד אויסצודריקן מיט ווערטער, ווייל

 ם׳איז אן ענין פון געפיל...

 איך האב געשיקט 50 דאלאר פאר דעם
 זשורנאל. איר טוט א ווונדערלעכע ארבעט,
 גייט ווייטער אן מיט דער ארבעט און זייט

 מצליח.

 וועגן דעם צוזאמענפאר: סיאיז אויך א
 גלענצנדיקער איינפאל און כיוועל אלץ טאן
 כדי אנטייל נעמען אין אזא וויכטיקן לוב־
 לינער צוזאמענטרעף. אבער איך וועל נאד
 פריעד זיין אין לאנה ווייל דעם 18טן פעב־
 דואר קומט פאר א קאנפערענץ אין תל־אביב
 פון דעם פארבאנד פון דעם ״אירגון עולמי
 של לוחמים יהודים, אסירי המחנות״ — און
 די אמעריקאנער פעדעראציע, ווי אויר מיין
 ארגאניזאציע ״מסדה״, פון וועלכער איך
 שטיי בראש, לאזן מיך נישט אפ, און כ׳מוז
 זיד באטייליקן און זיי רעפרעזענטירן. אלזא,
 וועלן מיד ווארשיינלעך זיך אפשר קענען
 זען פאר דעם לובלינער צוזאמענפאר, איך
 קען זיד שוין נישט דערווארטן אייך צו זען
 און צוזאמען פארברענגען א פאר אומפאר־
 געסלעכע שטונדן, וועלכע גיבן אינספיראציע
 אויף א גאנץ יאר. לויט דעד אינפארמאציע
 פון ״קול לובלין״, דארף דעד צוזאמענפלי
 זיין זייער אינטערעסאנט און איך האף, אז
 די וויכטיקע געשעעניש וועט פאר אלע לוב־

 לינער האבן א היסטארישן באדייט.

 לאמיר נאכאמאל זאגן, אז די לובלינער
 אויסגאבע איז צונויפגעשטעלט מיט גרויס
 געשמאק. און פאכמעניש. עס קומט אייך

 באמת א יישר כח!

 ביי מיר איז ווי ביי אלע אמעריקאנער:
 מען ארבעט שוועד צו מאכן א לעבן. און
 די איבעריקע צייט גיט מען אפ דער געזעל־
 שאפט. די טעג זענען צו קליין און די מאכן
 זענען צו קורץ אויף אויסצוקומען מיט אלע
 אקטיוויטעטן. אבער ווי זאגט גאלדע: ״אז
 איינער שלעפט, קען עד שלעפן נאך און
 נאך, און וועד עם טוט גארנישט — איז אים

 אלץ שוועד״...

 אלזא טייעדער דוד, גדים אלע חברים,
 זשיטאמירסקין, דעמבינען, הארנען, בורשטי־

 נעו•
 שלום ולהתראות!

 שלמה זינשטיין

 ...מיר האבן די ״לובלינער שטימע״ דער־
 האלטן. קען זיין, אז מיד ביידע וועלן קומען
 צום וועלט־צוזאמענפאר, אלנפאלם, איינער
 פון אונדז וועט זיכער קומען. בייגעלייגט א
 טשעק אויף 25 דאלאר — דאס איז אונדזער

 יערלעכער מיטגלידס־אפצאל.
 מיד זענען אזוי שטאלץ מיט אייער אר־
 בעט. געבענטשט זאלן זיין אייעדע הענט.
 דער זשורנאל איז פרעכטיק. אויב איר מיינט,
 אז מיד קענען מיט עפעס באהילפיק זיין,

 גיט אונדז צי וויסן.

 יוסף און צ8ורה שפײזמאל

ם ע ל ע ש ז ד נ א - ס א  ל

י לובלינער יידן,  א ווארט צו י
 פארזאמלטע אויפן יזכור־אוװט

 אין תל־אביב, ישראל
 מיד, די לובלינער אין לאס־אנחשעלעם,
 קאליפארניע, זענען זיך מתייחד צוזאמען
 מיט אייך, מיטן אנדענק פין די קדושים און
 טהורים, אונדזערע עלטערן, שוועסטער און
 ברידער, קרובים, שכנים און פריינד —
 אינעם 30סטן יארצייט פון זייער אומקום
 אין געטא לובלין, אין בעלזשעץ, מיידאנעק

 און אנדערע ערטער.
 מיד מעלן זיי קיינמאל נישט פארגעסן!
 אין נאמען פון 21 לובלינעד
 יידישע משפחות אין קאליפארניע

 ישראל אייזענבערג
* 

 איך האב דערהאלטן די ״לובלינער שטי־
 מע״, פאר וועלכער איך דאנק אייך. איר
 טוט זייער א גוטע ארבעט. איך יוינטש אייך
 דערפאלג אין אייעד ווייטערדיקער טעטיקייט.
 בלעטערנדיק די ״לובלינער שטימע״. האב
 איך נישט געקאנט גלויבן, אז א צאל לוב־
 לינער זענען שוין אוועק אין דעד אייביקייט,
 צווישן זיי צוויי גוטע און נאענטע פריינד
 מיינע: אייזיק ראזענביש, וועלכעד איז
 געווען מיט מיד אין מאנטדעאל. איד האג
 אים אפט באזוכט, ווען זיין פדוי האט גאו
 געלעבט. איך האב מיט אים מיטגעאיבעט
 אין דעד עקזעקוטיווע פץ די ליבלינער אין

 מאנטרעאל. דער צווייטער איז אברהמל זיס־
 וואסער, וועלכער איז נעווען מיין מיטאר־
 בעטער אין לובלין, אין שניידער־פאך. ער
 האט מיד אריינגענומען אין זיין הויז, ווען
 איד בין געקומען פון רוסלאנד קיין שטשע־
 טשין. עס טוט מיד זייער לייד, אבער מען
 קאן גאדנישט טון, אויסער פאראייביקן זייע־
 רע נעמען און אויסדדיקן מיטגעפיל צו

 זייערע נאענטע.
 איד דאנק פאר דעד איינלאדונג צו קומען
 קיין ישראל צום וועלט־צוזאמענפאר. אויב
 איך וועל קענען ויעמען שטעלן ארבעטן אויף
 מיין ארט וועל איך, מעגלעך, פארן. איך

 האף אז מיי וועלן זיר זען.
 איך שיק אייך א טשעק אויף 55 דאלאר
 — (!5 דאלאר פארן מאנומענט און 5 פאר

 דעד ״לובלינער שטימע״.
 יופן» שני־

סקא צי פראנ -  סאו

 חשובע פדוי קיריס!
 איך שיק אייך 10 דאלאר פאר דער ״לוב־
 לינער שטימע״, בונן. 6. דערביי דאנק איד
 דעם קאמיטעט פארן שיקן מיד דעם זשור־
 נאל. לייענענדיק, דערמאן איד מיך א סך פון

 לובלין.
 א גרוס דעם גאנצן קאמיטעט אין אלע
 לובלינעד. איך גלויב, אז מיר וועלן זיך זען

 בעת דעם צוזאמענפאר אין תל־אביב.

 מענדל מילשטיין

א ט ג א ר א  ט

 חשובע פריינד! דעד קאמיטעט פון דער
 לובלינער ארגאניזאציע אין טאלאנטא האט
 באשלאסן איבערצושיקן פארן מאנומענט 500
 ;פינה הונדערט) דאלאר. דעד טש־1ק איז

 בייגעלייגט.
 דאס איז אונדזער הייליקעד פליכט אייך
 צו העלפן ביים אוועקשטעלן אזא טייערן
 פאר אונדז מאנומענט לכבוד אונדזערע אומ־

 פאדגעהלעכע קדושים.
 מיר ווינטשן אייך דערפאלג אין דער וויי־
 טעידיקער ארבעט. מיר גלויבן, אז אלץ וועט

 ווי געהעריק דורכגעפירט ווערן.
 איך בעט אייך זייער צושיקן די קבלה
 אויף די געלט צו דער לובלינער לאנדסמאנ־

 שאפט, אויר מיין אדרעס.
 מיד גריסן אייך הארציק אלעמען!

 אננא בראם
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 נעכטן דערהאלטן צוויי נומעדן ״לובלינעד
 שטימע״. זייעד אינטערעסאנטע. צי האט איר
 געשיקט א נומער צו ראובן ראכעטי אויב
 נישט. שיקט אים צו צוויי אדעד דדיי ני־

 מערן. דעם אדרעס דאדפש איר האבן.
 איך דאנק אייך פארן פארעפנטלעכן מיין
 בריװ און אויך אנדערע פון אונדזער לאנוס־
 מאנשאפט פון דעד גאנצעד וועלט. ייי גיבן
 א בילד פון דער געזעלשאפטלעכער טע־

 טיקייט פין אונדזערע לובלינער אומעטום.
 לויט אייעד פלאן און ארבעט, וועט דער
 וועלש־צוזאמענפאר זיין א גרויסע געשעעניש
 און האבן גרויס דערפאלג. איך וועל קומען

 מיט מינדלען.
 צוזאמען מיט מאטעלע און מינטשע יאקו־
 באוויטש ווילן מיד היי־יאר דורכפירן אן
 אזכרה צום 30סטן יארצייט פון אומקום פו!
 אונדזער קהילה. די אזכרה איז באשטימט
 אויפן 23סטן נאוועמבער. מיד וועלן, פאר־
 שטענדלעך, אויסנוצן דעם עדשטן גרויסן צו־
 זאמענקום פון לובלינעי־ אין בראזיל, כדי
 שאפן אן ארגאניזירטע גרופע. עם וואלט
 געווען זייער ג,׳ט, ווען איר וואלט צו אונדז
 צושיקן א מעסאזש צום יארצייט. טוט עס
 תיכף, כדי מיד זאלן דעם מאטעריאל דער־
 האלטן צו דעד צייט און עס לייעיען אויף

 דער אזכרה.
 נאד דעד אזכרה וועלן מיד אייך צושיקן

 א גענויע קארעספאנדענץ.
 זייט הארציק געגריטט.

 לאזער און מינדל גאלדבוים

 טייערער פריינד!
 מיט א פארשפעטיקונג שרייב איד די פאר
 וועדטעד וועגן דעד טעטיקייט פון די לוב־
 לינער סאםעיטעם אין פאריז. וו• אייך איז
 באקאנט, האבן זיך ביידע געזעלשאפטן
 דערנענטערט. מיד האבן זומער געמאכט צו־
 זאמען דעם אויספלוג אין ווערבערי. עם
 זענען געקומען פיל לובלינער און מען האט
 זייער גוט פארבראכט א גאנצן טאג, אונ־
 טערן פרייען הימל. עם איז געווען א שיינעד
 פראגראם און אלע זענען געווען צופרידן.
 מיד האבן אויך דורכגעפירט דעם יזכור־
 אוונט צוזאמען, מיט א צוגעפאסטן פראג־
 ראם. מיד האבן אויך דורכגעפירט אונדזעד
 יעדלעכן באנקעט פון ביידע סאסעיטעם און
 געהאט א גרויסן דערפאלג. אלע ליבלינער
 האבן זיד געווונטשן אז איבער א יאד זאל

 אין פאריז זיין איין לובלינער סאסעיטע.
 די לובלינער אין ישראל האבן זייער גוט
 געטאן וואס זיי ארגאניזירן דעם וועלט־
 צחאמענטרעף. איך גלויב, אז ער יועט זיך

 איינגעבן. אויר דעד פראגראם — איך האב
 אים געלייענט — איז זייער צוגעפאסט. מיד
 האבן שוין אנגעהויבן איינשרייבן מיט־
 גלידער. איך גלויב, אז מיד וועלן פארן א

 גרופע פון 50 מאן.
 א גרוס פאר אלע לובלינער.

 זשאק גאלדכוים
* 

 טייערע לאנדסלייט און השובע פארוואלטונג!
 דערהאלטן דעם נומער 6 ״קול לובלין״
 און כישיק אייך איבעד א הארציקן יישר כוח
 פאר דעד פרעכטיקער אויסגאבע. איר טוט
 א הייליקע ארבעט און איר פאדדינט זיך
 צו ווינטשן אייך: געבענטשט זאלן ווערן
 אייערע הענט פארן פארזעצן רעם המשך
 לובלין׳ נאד דעם גדויסן חורבן פון אוגדזער

 אומפארגעסלעכע הייב־שטאט.
 אין דעד ערשטער דיי — שטיין אין ענגן
 קאנטאקט מיט אלע אונדזערע ברידער און
 שוועסטער פון די גלות־לענדער, וואס דאט
 אלייך איז שוין א גרויסע זאך צו דערנענ־
 טערן און אריינצוברענגען א חשק וואס
 אפמער צו קומען באזוכן אונדזער טייערע
 מדינה און זיך טרעפן גלייכצייטיק מיט

 נאענטע און אייגענע.
 נומער 2 — די הייליקע אויפגאבע וועגן
 אויפשטעלן א דענקמאל פאר די קדושי
 לובלין אויף נחלת יצחק. איד האב מיין
 ווונטש דערפילט גלייך, ווי נאד איך בין
 צוריק געקומען פון ישראל. — וועגן פאפו־
 לאריזירן די אקציע. ליידער, האבן נישט
 אלע דערשאצט די הייליקע ארבעט פון אויפ־
 שטעלן א מצבה פאר אונדזערע קרבנות,
 ווייל סוף כל סוף וועט דאס זיין א זכר
 לדורות פאר אלע לעבן געבליבענע לוב־
 לינער. עס טאד נישט בלייבן קיין איינציקער
 יואט זאל נישט האבו קיין חלק אין אזא

 הייליקן אנדענק.
 הברישע האנט־דרוקן פאר דער גאנצער

 פארוואלטונג.
 מ. לעוױנבױם

 א בריװ פונעם מאלעד ראזגור
 חשובער פריינד שטאקפיש.

 היינט יוערט א חודש ווי כ׳בין צודיק
 געקומען אין מיין אטעליע. איך װיל אייך
 אויסדריקן מיין דאנק פאר דעם שיינעם
 צוזאמענטרעף מיט אונדזערע לובלינער. ווו
 מען האט פאדבדאכט צוזאמען. דאס קומט
 מיד אויס זייער זעלטן אין פאריז צו זיין
 מיט לובלינער. ליידער איז דאם דער אמת!
 איך האף, אז מיינע באשיידענע פאר ווערטעד
 וועלכע כיהאב גערעדט אויפן צוזאמענטרעף
 מעגן אונדזער לובלין, קענען אייך געבן א
 בילד אויף וויפל כיד,אב געקענט און ווי
 אזוי כיד,אב שטענדיק געזען דעם קוראל פון
 גייפט אין דער שטאט, און מיט איר געלעבט

 און אין איר געשאפן.
 כייויל אייך איבערגעבן א פאקט: ווען
 ״דאס בוך פון לובלין״ איז געשדיבן געווארן

 אין פאריז, האב איך אנגעשריבן דריי פראג־
 מענטן פון לובלינער לעבן, וועלכע זענען
 געווען זייער כאראקטעריסטיש פאר לובלין.
 1. דעד משוגענער אברהמעלע — א טי־

 פישע פיגור אין לובלין.
 2. דעד בעל־תשובד, (א פאר יאר האט

 מיט אים געקלונגען די שטאט).
 3. אויפן אלטן בית הקברות אין תשעה־

 באב.
 דאס איז נישט אדיין אין בוך - און ביז
 דעם היינטיקן טאג האב איד שוין פיל מאי
 געבעטן מען זאל מיד צוריק געבן דאס

 מאטעריאל, נאד אן דעזולטאט.
 אייעד צייטונג איז זייער שיין געבו׳יט,
 זעצט פאר די ארבעט. סילוינט! איד ווינטש
 אייך פיל כוח און הצלחה. זייט הארציק
 געגריסט און א גרוס פאר אלע לובלינער.
 בברכה: ראזגור

 פ. ס.
 גיט איבער א גרוס פדוי חוה עדעלשטיין,
 ווי אויך מיין פריינד, שריפט. אויב איר

 זעט אים.

ן א ד נ א  ל

 השובע לאנדסלייט.
 נאד אין א פריערדיקן בריוו האב איד זיך
 אויסגעדריקט סקעפטיש וועגן אונדזעדע לוב־
 לינעד איו דער הויפשטאט פון ענגלאנד —
 און איצט, ליידער, האט זיך א סך באשטע־
 טיקט, הגם כ׳האב נישט בדעה צו רעזיגנירן
 און כיוויל גלויבן, אז עס וועלן נאך זיין

 גוטע רעזולטאטן.
 צוערשט האב איד טעלעפאניש זיד דורכ־
 געשמועסט מיט אייניקע לובלינער משפחות.
 דערנאך פאדעפנטלעכט אין ״דזשואיש קרא־
 ניקל״ א_ נאטיץ וועגן דעם אש פון מיידאנעה
 וואס איז געברענגט געווארן קיין ישראל און
 די פראיעקטידטע מצבה. אויף דעד נאטיץ
 האבן זיד אפגערופן פיר פערזאן: פרוי מיל־
 וואנד, געבוירן ערליכמא; אין לובלין, און
 דריי, וועמענס נאענטע זענען אומגעקומען
 אין מיידאנעק (נישט קיין לובלינער). שפע־
 טער האב איך אנגעשריבן פערזענלעכע
 בריוו צו יענע לוב<יו.ער יידן וואם איד
 קאן זיי פעדזענלעך און בייגעלייגט אייעד
 ווענדונג. פון ישראל: זיצער. יעדוואב (פון
 דעד היים — שפיץ), שינדלער (פישמאן),
 פאססלער (מינץ), צאנג, דייר באיער, פרץ,
 מעלאמעד און טאדעק קרעמפעל. איך האב
 זיי געבעטן איבערשיקן די שפענדונגען די־
 יעקט צו אייך. אדער אויף מיין אדרעס.
 איד באשטייער זיך מיט 100 פונט שטער־

 למג פארן מאנומענט
 איד בין נישט אינגאנצןי זיכער צי כ׳זועל
 קומען צום וועלט־צוזאמענטרעף פון די לוב־
 לינער. כ׳וועל אבער אלץ טאן, כדי זיד בא־
 טייליקן אין אזא וויכטיקער אונטערנעמונג.
 איזאק קרעמפל

ז י ר א  פ
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ענאם־אײרעם  בו

 טראץ דער װאקאציע־צײט, האט דער לוב־
 לינער ל״ל־פאראײן נישט אפגעשטעלט זײן
 נאדמאלע טעטיקײט, ווי אויך די טעטיקײט
 פון דער ליי־קאסע. ס׳איז אויך געפײערט
 געװארן דער 60 יאריקער ױבילעום פונעם
 קאסירער און געזעלשאפטלעכן עסקן, ישראל
 טעמפעלדינער אין קרײז פװ דעם אקטיװ

 פון פאראיין, צוזאמען מיט זיין פאמיליע.

 ס׳גרײטן זיד צום אפפארן קײן מדינת יש-
 ראל א דיי דעלעגאטן צום צוזאמענפאר פון
 די לובלינער פון דער גאנצער ײדישער

 װעלט.

 דעם 15טן מערץ פארן אפ קײן ישראל
 אלס דעלעגאטן צו דעם אויבנדערמאנטן
 צוזאמענפאר די לאנגיאריקע בויערס פון
 לובלינער ל״ל־פאראײן: יוסף װײזער מיט
 זײן פדוי זלאטקע. צו דעד געלעגנהײט
 װערט פאר זײ אײנגעארדנט א געזעגענונג־
 מםיבה שבת, דעם 3טן מערץ, 21.30 אזײגער
 אין דעד קאנטינע ״ישראלי״, אויף גאאנא
 1329. ם׳װעט בײזײן דער גאנצער אקטיװ

 פון לובלינער ל״ל־פאראיין.

 קאפל מיזשעריצקי

 דענעמארק

 ליבעד פדיינד, דוד שטאקפיש!
 איי דאנק אייך זײעד פאר דילס בריװ און
 אײנלאדונג צום װעלט־צוזאמענטרעף פון
 לובלינער אין ישראל. ליידער, קעז איד נישט
 גזוניסן פון דער אײנלאזץגג - איך בין
 עישט דא א פאר חדשים און אננעהויבן
 ארבעטן. איך קען זיר דערווייל נישט דעד־
 לויבן אויף אזא רייזע. איך ד,אב אויד מיט
 גיויס אינטערעס איבערגעלייענט דעם נומער
 6 פון דער ״לובלינער שטימע״ װעלכע כ׳האב
 באקומען. איך האב דאס געליינט א האלבע
 נאכט — פון ערשטן ביז דעם לעצטן וואדט
 און איד וויל אייד האדציק דאנקן פאר דער

 גרויסער ארבעט וואם איר מאכט.

 איד האב געלעבט אין לובלין נאד די
 ערשטע 14 יאר פון מיין לעבן. דעד גורל
 האט מיך געווארפן אין אנדערע ערטער און
 די לעצטע 27 יאר האב איך געוווינט אין אן
 אנדערער שטאט. אבער איך פיל זיך און בין
 א לובלינער — אבער נישט פון דעם איצ־
 טיקן לובלין, וועלכער איז פאר מיר פרעמד,
 נאד פון א לובלין וואם איז מער נישטא.

 איך בין א פארברענטער טוריסט און
 האב באזוכט אלע שטעט און שטעטעלעך פון
 פוילן, נאד ששענדיק אויסגעמיטן לובלין.

 דאט איז נישט מיין שמאט און איך
 האב מירא געהאט דארט צו פארן. פאר מיד
 איז לובלין די שמאט פון מיין טאטן פין
 מיין טייערער י. ל. פרץ שול — לובלין מיט
 יידן, און אין דעם לובלין האט איר מיך
 דערמאנט מיט אייעד אויסגאבע ״לובלינער
 שטימע״. איך ווינטש אייך פיל גליק און
 געזונט. איר זאלט ווייטער קענען פארזעצן

 די הערלעכע ארבעט.

 איך שיק אויך היינט 35 דענישע קראנען
 פאר דעם מאנומענט. איך ווייס דאס איז
 ווייניק, אבער אין מיין איצטיקער סיטואציע
 קען׳ איך זיך איצט אויף מער נישט דעד־

 לויבן.

 מיט הארציקע גרוסן, אייעד מענדל ווייס־
 מאן (דער זון פון משה ווייסמאן).

ו - י א ר ק  נ י

 חשובע פריינדין לאה קורים י

 איך שיק אייך א טשעק פון 10 דאלאד
 פאר דער ״לובלינער שטימע״, וואס איך

 האב דערהאלטן.

 איך ווייס נישט צי איר געדענקט מיך מיט
 מיין פדוי, ווען מיד זענען געווען ביי אייך
 אין הויז, בעת אונדזעד באזוך אין 1960 יאר.
 איד וועל קיינמאל נישט פארגעסן די פריינד־

 לעכע אויפנאמע ביי אייך.

 איך האב אין יענער צייט איבערגעגעבן
 א באשיידענע סומע געלט פאר אייעד אד־
 גאניזאציע, פון דעם לובלינער ערליך
 ברענטש 39 אדבעטער;דינג. איך בין דאן
 געווען דעד סעקרעטאר פון דעד לובלינער

 ארגאניזאציע אין ייו־יארק.

 איד וועל, מעגלעך, אייך שיקן א באשריי־
 בונג פון די לובלינער ארגאניזאציעס אין
 ניו־יארק צו דער נייער אויסגאבע פון ״לוב-

 לינער שטימע״.

 זייט הארציק געגריסט!

 מיינע פערזענלעכע גרוסן פאר ע. פעלה
 דר. שלאקמאן, ד. שטאקפיש און שילדקראוט.

 פיליפ און איידע גראסמאן

 בייגעלייגט א טשעק אויף 25 דאלאר פארן
 מאנומענט — פון מיד אוו מיין פדוי איידע.
 ס׳טוט מיד זייער לייד וואס אונדזער גע־
 זונט־צושטאנד דערלויבט נישט צו קומען
 קיין ישראל, צו אירע 25 יאד און צום
 וועלט־צוזאמענטרעף פון די לובלינער. אין
 יאר 1960 האבן מיד באזוכט דאס לאנד
 און אויר מיטגעבדענגט א ביסל געלט פארן

 אירגון יוצאי לובלין.

 זייט אלע הארציק געגרוסט.

 אויפנאמע פאר געסט פון
 פראנקרייך, ארגענטינע,

 שוועדן און אנדערע
 לענדער

 אין קאפע־הויז ״ראװאל חדש״ אין תל־
 אביב האט דעד קאמיטעט פון דעד לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל איינגעארדנט א
 קבלת־פנים פארן באוווסטן מאלעד פון פא-
 ריז׳ אונדזעד בן־עיר י. ראזגור (פון דער
 היים ראזנבוים), פארן פארזיצער פון דעד
 געזעלשאפט ״פרײנד פין לובלינער און אומ־
 געגנט אין פראנקרייך״ — אלתר זאובערמאן,
 פאר לובא און משה קארן פון דייטשלאנד,
 סאני שטייגעל פון פאריז און נאטעק אקער־
 מאו און זיין פדוי חוה (געב׳ דאזענבלום)

 פון שוועדן.
 נאד די באגדיסונגען פון א ריי קאמיטעט־
 מיטגלידער אין ישראל, האבן די חש־בע
 געסט זיך געטיילט מיט איינדרוקן פון זייע־
 רע לענדער, דערציילט א ביסל לובלינער
 זכרונות און אויסגעדריקט זייערע ווונטשן
 אז די קאנטאקטן און צוזאמענטרעפן פון

 אונדזערע לאנדסלייט זאלו זיין אפטערע.
 דעד מאלעד ראזגור האט ערשט נישט
 לאנג געהאט אן אויסשטעלונג פון 50 ביל־
 דעד זיינע אינעם ״בית שלום עליכם׳׳ אין
 תל־אביב. די קריטיק האט זייער ווארעם
 אפגעשאצט די דערגרייכונגען פונעם קינסט־
 לער. דער קאמיטעט פון אירגון יוצאי לוב-
 לין האט אין די צייטונגען געמאלדן וועגן
 א קאלעקטיוון באזוד אויף דער אויסשטע־
 לונג און ס׳איז צום באדויערן, וואס נישט
 קיין סך לובלינער זענען געקומען זען די

 פרעכטיקע בילדער פון י. ראזגור.

 אין חודש מערץ האבן מיד אויך בא־
 גריסט אונדזער לאנדסמאן פון ניו־יארק,
 דעם פרעזידענט פון ״מסדה״ — ױםף זינ־
 שטיין! דעם סעקרעטאר פון ״די קינדער
 פון לובלין״ אין פאריז, פריינד יוסף גאלד־
 רינג און זיין פדוי, ווי אויך דעם אקטיוון
 געזעלשאפטלעכן טועד פון בוענאס־איירעס,

 יוסף ווייזעל און זיין פדוי זלאטקע.
 מיט די אלע געסט זענען ארומגערעדט
 געווארן די פראגן פון טעטיקייט און צוזא־
 מענארבעט מיט די לובלינער לאנדסמאנ•

 שאפטן.

 יעדן דינסטיק, 0ב.ד אוונט, קומען
־ ר זיצוגגען פון לובלינער קאמי א  פ
 טעט אין ישראל, מיטן אנטייל פוך
 אקטיוויסטן, אין ״בית־לײװיק״ אין

ב דב הרז 30, , רחו ב י אב  תל-
231830 :  טעלעפאן

^ M w r w m r f ^ M  איידע און פיליפ גראסמאן •
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 הטרגדיה של *ודנראט
 (סוף מעמי 12)

 ליום והם הפכו כשבויים בידי הברנשים השפלים האלה, שהיו שותים
 לשיכרה ביחד עם אנשי הס, ס. והגיסטפו.

 כשהתחילו לצאת המשלוחים הראשונים של מאות ואלפים
 ברכבות, הגרמנים אמרו שהם נשלחים לעבודה בשטחים הכבושים
 ברוסיה, וזה עורר מיד בהתחלה חששות מעיקים. הי״ר שלח אז
 שליחים פולניים בעקבות הטרנספורטים לבדוק את העניין, אולם
 הם חזרו בלי להביא ידיעות קונקרטיות. להם נודע רק שכל כמה
 תחנות מתחלפים נהגי הרכבות, שקיבלו פקודות להוביל את הרכבות
 עד לתחנה מסויימת, שבה תפסו נהגים אחדים את מקומם. הנהגים
 מצאו את ההוראות במעטפות סגורות על יד הקטר בתחנה ממנה

 עליהם היה להוביל את הטרנספורט.
 התכנית הרצחנית המוסווית עובדה בדייקנות גרמנית עד הפרט
 האחרון. יהודי לובלין, שהיו הראשונים לחיסול ב״פתרון הסופי״,
 השלו את עצמם והאמינו לגרמנים שמובילים אותם לעבודה על
 אף שהיו עדי ראייה לעשרות קרבנות של חולים ותשושים שנרצחו

 בגיטו לפני צאת הטרנספורטים לתחנת הרכבת.
 עד כמה הגיעה התמימות של רבים מיהודי לובלין מעידה
 העובדה שעשרות הצטרפו לטרנספורטים כמתנדבים, בהאמינם
 לדברי הס. ס., שאלד, שיבואו מרצונם הטוב יוכלו לקחת אתם
 לדרך דברי עדך, כסף וזהב, ומטען של 25 ק״ג. אפשר היה לראותם
 כשהועמדו מן הצד, לבושים היטב עם החבילות על גבם, ביניהם
 ראיתי זוג צעירים שהתחתנו בערב לפני צאת הטרנספורט, נערכה
 להם אז על יד הוריהם חתונה ושתו גם ״לחיים״... מכונת הרמייה

 הגרמנית הופעלה בכושר רב.
 אנשי הי״ר כיראה גם הם האמינו או השלו את עצמם באין
 ברירה. רבים מהם חוסלו עם צאת הטרנספורטים האחרונים.
 אחדיב מהם נורו ע״י ה־ס.ס. אחרי שהביאו להם כמה חבילות של
 מטבעות זהב ואבנים יקרות, בהאמינם להבטחותיהם שבכופר זד,
 יפסיקו את המשלוחים. בין חמשת האלפים שנורו אחרי חיסול הגיטו
 בלובלין ושהובלו לגיטו החדש הסגור שהוקם במײדךטטרסקי היו

 רק אחדים מחברי הי״ד ובתוכם ד״ר אלטן.
* 

 ב־1949 השתתפתי באסיפת אבל של יוצאי לובלין בתל־אביב. שם
 גוללתי לפני הנאספים את פרשת הטרגדיה של יהודי לובלין. בין
 היתר הזכרתי את שמו של ד״ר אלטן. אחרי גמר האסיפה ניגש
 אלי אחד משרידי הגיטו המעטים והתרעם לפני על שהעליתי על
 דל שפתי את שמו של ד״ר אלטן הידוע לשמצה, לפי דבריו. הוא
 סיפר לי על מעשהו האכזרי של אלטן. עשרה יהודים שברחו
 ליערות בשעת חיסול הגיטו — הוא סיפר — באו לשערי מיידן
 הסגורים וביקשו להיכנס לגיטו ולהציל את נפשם, כי הפרטיזנים
 הפולניים הלאומיים מסרבים לצרף לפלוגותיהם לוחמים יהודיים
 והם משמידים גם יהודים שמסתתרים ביערות. ד״ר אלטן לא נענה
 לבקשתם וטען שאם אנשי ם. ס. יגלו אותם בגיטו, ירצחו על כל

 אחד מהם שייתפס עשרה יהודים מתושבי הגיטו.
 אפשר לראות במעשהו זה של ד״ר אלטן פשע חמור בסרבו
 להושיט יד עזרה לאחיו לסבל שהיו במצב ללא מוצא, אך יש
 גם לראות את הניסיון הקשה לפניו עמד בפחדו מפני תוצאות
 המירות מזה. ללא ספק הועוותה רוחו של אלטן, יושב־ראש
 היודנראט ודומים לו וד,וקשתה נפשם לאור הבלהות התהומיות
 שהתרחשו ושהיה עד להן ובעצמו היה נתון בהן. אנשים שהיו בימים
 פחות או יותר כתיקנם ללא רבב מוסרי על נפשם בפעילותם
 החברתית ׳הציבורית, הושקעו ביון מצולה של בוץ רוחני שהנאצים
 הגרמניים כיסו בו את פני אירופה. אופיים של אנשים טהורים
 נסתאב על־ידי הזרם של סהי ומאוס מוסרי שחדלי האישים הגר-
 מניים הציפו בו את היהודים, נוסף על נד,די נחלי דם שבו טבעו
 אותם. אנשי היודנראטים היו קרבנות כפולים של מזימות הנאצים
 גם מבחינה פיסית וגם מבחינה נפשית של הפשע הנורא הזה של
 הגרמנים, שאין דומה לו בתולדות הרשע, ועל זה לא ירחצו לעולם

 בניקיון כפיהם.
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 אין נאוועמבער ה. י. דערשיינט דער נומער 8 ״קול לובלין״,
 מיט אן אויספירלעכן באריכט פונעם וועלט־צוזאמענטרעף.

 מאטעריאלן און בילדער אריינשיקן אויפן אדרעס:

D. Sztokfish, Hacanchanim 14, Ramat-Gan 
52 341 — Israel. 
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 די זאמדאקציע
 כאוו ו9א1ו91ענט
 פאר די קדושים

 כוו לובלין
 און מיידאנעק ־

 דויערט!

 אנדרטה
 לקדוש״
ן י ל ב ו  ל
 ומיידאנק

 מוקמת כעת בבית הקברות בנחלת־יצחק,
 מעל קברו של האפר שהובא ממחנה

 השמדה מיידאנק לפני שנה.
 מצבת זסדון :לקדושי מחנה המיית .מיידאנק, שבו
 ניספו . כ־2 מיליונים יהודים, ולקדושי לובלין
 ש־40 אלף מתושביה היהודים נרצחו ע״י הגרמנים
א הנצחת קורבנות השואה ויד ושם י ה  ועוזריהם —
 לאלה שחלמו על • גאולת עמנו ולא זכו לראות

 בתקומת מדינת ישראל.
 גילוי האנדרטה נקבע ליום רביעי, ל׳ בניסן תשל״ג
 (2.5.1973), בשעה 4 אחה״צ, בבית הקברות בנחלת־
 יצחק,. במסגרת הכנס העולמי של יוצאי לובלין.
 הסכום שנאסף עדיכה מתרומותיהם של בני לובלין
 ומאנשים שקרוביהם ניספו במיידאנק, אינו מספיק

 עדיין בכדי לסיים את הקמת המצבה.
 לכן אבו פונים לכל בני עירנו ולכל אלה שיקיריהם
 מתו בתאי הגאזים ובכבשנים של מיידאגק —
 להעביר בהקדם את תרומותיהם להקמת האנדרטה
 לקדושי' לובלין ומיידאנק אל: ארגץ יוצאי לובלין

 כישראל — חשבץ בנק הדואר 4/27638/6.
ד ע ו  ה

 אנאנסן אין דער ישראל־פרעסע וועגן דער זאמל־אקציע פארן
 מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין און מיידאנעק.
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P O M N I K MĘCZENNIKÓW 
LUBLINA I MAJDANKA 
wznoszony jest obecnie na cmentarzu w Nachlat 
Icchak, nad grobem prochów, przywiezionych 

rok temu z obozu zagłady Majdanek 

Pomnik Męczenników z obozu śmierci Majdanek, gdzie 
zginęły około 2 miliony Żydów, wśród nich Męczennicy Lu-
blina, w którym 40.000 żydowskich mieszkańców zamordo-
wali Niemcy i ich pomocnicy — stanowi utrwalenie pamięci 
ofia.r Zagłady i trwały pomnik tych, którzy marzyli o wy-
Zwoleniu i ־nie dane im było dożyć powstania Państwa Izrael. 

Odsłonięcie pomnika wyznaczone zostało na środę ^ י ' נ  ל
ג ״ ל ש -o godz. 4.00 po poł. na cmentarzu w Nach (2.5.1973) ת
lat Icchak, w okresie Światowego Zjazdu Wychodźców z Ln-
blina. Suma, uzyskana dot;;d na ten cel od wychodźców z l.u-
blina i Judzi, których krewni zginęli w Majdanku, nie jest 
wystarczająca na ukończenie budowy pomnika. 

Dlatego też zwracamy się do wszystkich naszych Ziom-
ków i tych, których bliscy zginęli w komorach gazowych 
i krematoriach Majdanka, by przekazali jak najszybciej 
swój wkład w budowę pomnika Męczenników Lublina i Maj-
danka, na adies: IRGIJN •10CK.I LUBLIN B1ŚRAEL — 
konto w Bank Hadoar 4/27638/6. 

ZARZĄD 

 א דענקמאל פאר די קדושי
 לובלין און מיידאנעל!

 ווערט אויפגעשטעלט אויפן בית הקברות אין גחלת
 יצחק. איבערן קבר פון אש, וואס איז געבראכט

 געווארן פון מיידאנעק מיט א יאר צוריק.

־לאגער י די קדושים פון טױטן א  די אנדענקס־מצבה פ
ידן אן י לי ן •cv זענען אומגעקומען 2 מי ועלנ עק אין ו דאנ י  מי
ען פאר־ ענ ועלכע ז ם פון לובלין. ו  און £אר די 40.000 לדישי
לפן — איז ייערע געהי יטשן און ז כטעט געויארן דורך די די י  נ
ת פון דער שואה און א דענקמאל ו ג פון די קרבנ נ קו בי י  די פאראי
־ : ונג פין או ז י  פאר די, וועלכע האבן געחלומט וועגן דער אויסלי
ן ג טו נ ו א י י  דלער פאלק און האבן גישש זוכה געווען די אנטשט

 מדינר. ישראל.

 די אנטהילונג פון דעד מצבה ױעט פארקומען מיטוואך, ל׳
 ניסן תשל״ג (2.5.1973), 4 אזייגער מ. אויפן בית הקברות
 אין נחלת יצחק אין די ראמען פון וועלט־צוזאמענפאר פון די

 לובלינער.

 די סומע, וואס איז ביז איצט געזאמלט גזגװארן פון די שפענ־
 דונגען פון די לובלינער און פון מענטשן, וועמענס קרובים
 זענען אומגעקומען אין מיידאנעק איז נישט גענוגנד צו
 פארענדיקן די אויפשטעלונג •פין דעד מצבה. דעריבער וועגדן
 מיר זיך צו אלע אונדזערע לאנדסלייט און צו די אלע, וועמענס
 טייערע זענען אומגעקומען אין די גאז־קאמערן און• אויוונם
 פון מיידאנעק, איבערצוווייזן וואס שנעלער זייערע שפענדונגען
 פאר אויפשטעלן דעם דענקמאל פאר די קדושי לובלין און

 מיידאנעק:

 ארגון יוצאי לובלין בישראל - רזיגיבו: גני, דיואר
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ן ת מצבת־זכרו מ ק ה ם ל י מ ר ו ת מת ה  רשי
ק נ א ד י י מ ן ו  לקדושי לובלי

ט נ ע מ ו נ א מה פון די שפענדערס פארן מ  רשי
ק ע נ א ד י י ן מ ן או ם פון לובלי שי  לזכר די קדו

( ר אױסװײז ע ט ־ נגעצאלט — 2 י  (רעקלארירט און שוין אי

ר א ל א  צו 500 ד
 קאמיטעט פון ״לובלינער און אומגע-

 ;נט״, (טאראנטא, קאנאדע).

( ר (אויסטר. א ל א  צו 275 ד
 לובלינער אין מעלבורן (אויסטראליע),

 דויד פריינד גאלדמאן.

נט עזטערלינג  צו 100 פו
 קרעמפעל איזאק; קרעמפעל טאדעק

 (לאנדאן).

ר א ל א  צו 200 ד
 ״קינדער פון לובלין״, (פאריז).

ר א ל א  צו 100 ד
 רוזשע וויעזשבאוופקי (בעלגיע); שלמה
 מושקאטבליט (פראנקרייך); ד״ד מ.
 ליכטפעלד (בעלגיע); זינשטיין שלמה
 (פאר. שטאטן); דאזענבוש פישל (בעל־
 גיע), פארקער (פאטטשאזש) ו. (קאנא־
 דע), פאראיין פון לובלינער אין אר־
 גענטינע, פאראיין פון לובלינער אין

 מאנטרעאל.

ר א ל א  צו 50 ד
 שטייגעל שאני (פראנקרייך); ברייטעד
 שעם (קאנאדע); שנור יופף, (לאס־
 אנדזשעלעס); גיטגליק לעא (לאס־אנ־

 דזשעלעס); ציגעלמאן מ. (בעלגיע).

ר א ל א  צו 0ב ד
 פרים בערנארד (פאר. שטאטן).

ר א ל א  צו 25 ד
 שפייזמאן יופי, ערענבערג איזאלן, על־
 באום יופף>, אײזנבערג ט. גרענדע אהרן,
 גראפמאן פילי8, פישמאן גדליהו, רא־
 זענזאן מאדים, זילבערבערג מ, נאגלער
 הענרי (פאר. שטאטן), ם. אײכענכוים

 (מאנטרעאל).

ר א ל א  צו 20 ד
 ווערבא מ., קופערשטיק פפה, רידער
 קאפעל, רוכווערג ישראל, (פאר. שטאטן).

ר א ל א  צו 15 ד
 ראזענבערג ראפאל (פאר. שטאטן).

ר א ל א  צו 10 ד
 מיגדאל גדליהו, וויידענפעלד יעקב

 (פאר. שטאטן).

ר א ל א  צו 5 ד
 באקערמאן שמואל, אכטמאן (קראגען)
 געניא (פאר שטאטן), ניפענבוים חיים

 (מאנטדעאל).

ר ע ר ע ד נ  אין א
יסלענדישער וואלוטע  או

 לעווינפאן מ. (פראנקרייך) — 500
 דייטשע מארק; ראטרובין י. (פראנקרייד)
 — 150 פראנצ. פראנק; ווייס מאן מ.

 (דענעמארק) — 35 דענישע קראנען.

 צו 1000 ל״י
 משהלע כץ (פאריז).

 צו 300 ל״י
 אזשעל, ציטרין, מאנדעלפבערג, בע״מ.

 צו 200 ל״י
 גלאדפטאן מארקום, שטרנבערג חנה,
 וייפעלפיש־דפקל צפורה, ארכ׳ שריפט
 אלעבפאנדער, נדטפח. לופטיגער אלכם.

 צו 130 ל״י
 שמואל זילבערשער, (אויסטראליע);

 כעס היים (לאס־אנדשעלעם).

 צו 100 ל״י
 ראפאפארט־עלבינג שרה, פעלד עובדיה,
 פעדערכוש לאה, בערגרין ױפףי, גרנדה
 ירחמיאל, נאדעלשטעדן משה, ליבהא־
 בער דוב ובלומה, אידעלפאן אפתר,
 שילדקרויט מאיר, וויים מאדים, שולדי־
 נער שמחה, ווייפלפיש קלמן, פלומענקער
 יוכבד, מארגענשטערן קינה, הורביץ יע-
 קב וחנה, ג. שמחוני, אינג׳ כ. בריקמן
 (סה״כ 300), קליינבאום בינעם, פינקעל־
 שטיין יענטע, וױרצער ארטור (סך־הכל
 400), בן־ארי גליקא, גרדין משה (ניו־
 יארק), ראזנשטיין שמואל און איידל,
 גאלדמינץ חוה, שפירא שלמה, גאלד־
 שטײן־זהבי יצחק, אינזש׳ לייוואנט בן־
 ציון, ווארא שמואל (פאריז), 3 שוועם־
 טער פרץ, האדן מתתיהו, ד״ד שלא?־
 מאן יוסף, פעלמאן יהודית און אברהם.

 אינזש׳ אברהם לאפקאוופקי.

 צו 75 ל״י
 קרן־ צבי פלבה.

 צו 50 ל״י
 אמיתי חנה, ברם בעלא, וינאגראד
 שמואל, מילער אפרים און פייגע, באם
 צבי, שטיינבערג דוד, בינשטאק אברהם,
 פוגעלגארן מלד (אוסטראליע), פראבט־
 מאן שלמה, שובמאן, ברענער יצחק,
 פעלדמאן איטא און יעקב (ס״ה 100),
 טאוב רבקה, ראזען יופף, פינקלמן לאה,
 פערעווארפקי חנה, (ס״ה 60) פאקאלאוו־
 פקי דוד, רובינשטיין משה, ציגעלמאן
 שפרה, פרוינד יופף, רויטפארב מיכאל,
 שערמאי אברהם, צוקערפיין ראובן (סה״כ
 65), פדוי רויזנער, רובינשטיין יעקב,
 נרינבערג יעקב (סה״כ 70), משפ. קלײנ־
 מאן פאלאמאן, וואלדהאלץ צפורה, מיל־
 שטיין דוד, כפפי (פרעברניק), יופף,
 פיינזילבער אליעזר, שפירא זיגמונט,
 שאלווי געניא ואברהם, ראזענשער אב-
 רהם, דייזמאן מאניה און הענריק, כי־
 געלמאן ברכה, בק דאינא זיידמאן לאה,
 ערליד העלענא און אליאן, ראזענבערג
 רייזל, יונגמאן יעקב (סה״כ 100), רא־
 ניגפפעלד מרדכי, שביט חיים, בנק (ער־
 ליבמאן) שרה, שפירא שאול, זשיטא־
 מירפקי יהודה, טעמקין נתן, טעמקין
 רענא, אייגנער שאול, מענדלפאן מרדכי,
 עדעלשטיין עווא, דינער רוזשע, אפעל־
 באום יצחק, שדייבמאן הענריד, געווערץ
 אידא און יופף, האלצבערג אריה, כלייך
 מרדכי־אהרון, שטאקמאן אברהם, דעמ־

 בין יהושע.

 צו 40 ל״י
 רק אפתר, רובין אריה.

 צו 30 ל״י
 ראזענבלום ברוד, הערץ אליהו, גאלד־
 בערג קלמן, טדנר מרדכי, קדמר הערש
 והינדה, שינדעלמאן אברהם, קאזלאבפקי
 מלכה, שלומי תבל (טוביה), לעפלער
 אלטה, נוימארק משה, זילבערטאש יש-

 ראל, לאור שמעון, בורשטין אברהם.

 צו 25 ל״י
 גאלדמאן מרדכי, האלבערשטאדט אהרן,
 האד חיה ואברהם, גוטפינגער מרדכי,
 משפ. גריזאלעט, מאיורצ׳ילן אידא, דא־
 טענבערג אהובה, וואלדהאלץ אברהם,
 באהיר רגינה, האכבאום פרידה, קאר־
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 נײנפקי איטקה, גרינפערג פרײנדל (סה׳יכ
 40), יאטרובין צבי, ברענמאן יצחק,
 זילבערשטײן (קרױױלינפקי) עלקא, מאר־
 בין צעשא, ד״ר מארוש דאניעל, רעכט־
 מאן יצחק, גאלדבויפ משה, צימערמאן
 רחל, ראזנבוים ישעיהו, בזשאזאװפקא
 מארירא, הערץ מאקם, בארענשטײן צפו-
 רה, האראוויץ אריה, פרידמאן צדוק,
 ראזענפוים אפרים, איינשטיין אפרים,

 פעלץ נחמיה.

 צו 20 ל״י
 אקערמאן צדוק, קריגער דורה, זיפ־
 בערג ישראל, מײזעלפ יעקב, צוקערמאן
 עלקא, פולווערמאכער צילה, פלוטשעניק
 אהרן, אלפטער משה, שיפמאן לעאן,
 אודעפמאן טובה, שפדינגער נתן, פדוי
 טאקאלפקא, שור טובה, נוישטיין אריה,
 האלצמאן יעקב, ווערכא בצלאל, קופער־
 שמידט אריה, קצור לאה, פוטערמאן־פא־
 וויצקא פראניפלאווא, האפהייזער שרה,
 צעלינפקי יוליא, שטרופמאן יוסף, אגוזי
 שלמה, לאנגפופ אהרן, װײפ יהושע, אשד
 בתיה, קאראנא היה, בארדב, אקערמאן
 יעקב, זילבערמאן צבי, אלערגאנד חיים,

 טורקעלטאוב ש., וואקפמאן אנא.

 צו 18 ל״י
. ה ר ר ש ע ט י  ב

 צו 15 ל״י
 גונער פרידה, פלושני יהושע, קאווע

 שמואל.

 צו 10 ל״י
 האבער אדם, גרינבערג יעקב, ברנ־
 דעפ שפרינצה, גריככערג נח, גראפמאן
 פייבל, שיינבאום פפיה, שוהם שמעון,
 לשד עווא, ראזענבערג רומי, שולץ רע־
 גינא, ראזעכקראנץ גרינא, האבער אדם
 (סה״ב 20) װײפ מאטילדא, יגדאל דוד,
 פראנדװײן חנה, געווירץ מנחם, ראם

 (קליגער) דוד, פורת מלכה.

 צו 5 ל״י
 בעכער פאלא, כחן צבי.

 כל בני לובלין בארץ
 חייבים להשתתף באירועים

 של הכנס העולמי:

 א) הפתיחה החגיגית של הכנס, בהש-
 תתפות שר הקליטה נתן פלד — ביום
 גי, 1.5.73 בשעה 19.00, באולמי בני־

 ברית.

 ב) ביום די, 2.5.73 בשעה 16.00 :
 טכס גילוי המצבה בנחלת יצחק.
 בשעה 19.0 חלוקת הפרס ע״ש קדושי

 לובלין.

 ג) במוצ״ש 4.5.73 ערב הווי וזכרונות.

! ר ו כ  ז

 מצבת־זברון לקדושי לובלין ומיידאנס
- היא גם מצבה  שתוקם בנחלת-יצחק ־
 על קברים הבלתי ידועים של קרוביר,

 יקיריר וידידיר שניס&ו בשואה.

 אנא, השתתף במימון הקמת האנדרטה ליהדות לובלין.

 תנציח את בני משפחתך, שעצמותיהם לא הובאו לקבר

 ישראל.

 תרומות נא לשלוח:

 ארגון יוצאי לובלין, חשבון בנק הדואר: 4/27638/6.

 פון די 600 לובלינער אדרעסן אין ישראל וועלכע מיד באזיצן אין אונדזער קארטא־
 טעק, האבן ביז איצט זיך באשטייערט פארן מאנומענט א 250 פערזאן. ווו זענען
 אהינגעקומען נאד 350 לובלינער יידן, וועמענם מאראלישער חוב ס׳איז צו באשטייערן

 זיך פארן מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין און מיידאנעק י
 מיר ווארטן אויף אייעד באלדיקן אפרוף •

 דער דריטער אויסווייז פון די שפענדערס וועט דערשיינען אין דער
 נאעטסטער אויסגאבע, ״לובלינעד שטימע״ נר׳ 8 וואם דערשיינט

 אין נאוועמבער 1973.

 זארגט דערפאר, אז אייער גאמען זאל גישט פארפעלן
 אין דער דריטער רשימה. די וואט האבן שוין ארײנ-
 געטראגך זייער באשטייערוגג — קענען זי פארגרעסערך.

ס ייד אין ישראל און אין א נ ס י ו  יעדער אן א
יפ- קן אין או לי י  די תפוצות דארף זיך מיטבאטי
 שטעלן די מצבה צום אנדענק פון די קדושים

 פון לובלין און מיידאנעק.

 אדרעס פאר געלט־שפענדונגען פון אויסלאנד:
LEA KURIS, Shderot Ben Cyjon 26, Tel-Aviv, Israel 

 פון ישראל:
 ארגון יוצאי לובלין בישראל — חשבון בנק הדואר 4/27638/6
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 צו דער ערשטער יארצײט נאך יעקב גלאטשטיין
 ישעיהו שפעל

 דער חוזה

: א סנה פון אש.  דיין נאמען
ווערטער שטיין. וע: פארגלי  דיין לאו
 ווי שיין דיין מויל האט געלידערט

ם אדיין.  אין פארהוילטן תהו

 דיין זילב: פארשטייניקט פייער.
 דעד סנה פון פינצטערניש גליט.
 אלץ וואס איז הייליק און טייער

 כליפעט ארוים פון דיין ליד.

נדזערס טראגן,  צו וועמען ס׳ווארט או
 דערבארמיקער האר פון די וועלטן ?

ן ר נישט באקלאג ע  לובלין וועט מ
דן פון יעקבם געצעלטן.  די בראנ

 לובלין איז ווידער געשטארבן.
ס פנים. א  דער חוזה קושט דיר ד

ו —  וויי, וויי, יעקב, דייו קלאג
 ווי ויועלו מיר לעבן איצט אן אים ?

ט די טיר. ס׳איז נאבט. ס א  פארהאקט ה

ר א מידער. פ  או! איר — ביי דיין ס
 לובלין איז ווידער געשטארבן.
 דער חוזה תהילימט די לידער.

 ון די ״לידער־עפיטאפן: צו יעקב גלאטשטייך)

 ״ליבע און געוויטער״
 דאס דריטע בוך פונעם היסטארישן ראנזאן
 פון נז, צאנין — פירט אונדז אדיין אין דעך

 יידישער לובלין פון כמיעלניצקיס צייטן.

 אין זאל פון ארבעטער־רינג, אויף קאלי־
 שער־גאס 48 אין ת״א איז פארגעקומען אן
 אוונט לכבוד מ. צאנין, געווידמעט דעם
 דדיטן בוך פון זיין פיל־בענדיקן, היסטאדישן
 ראמאן ״ליבע אין געוויטער״. דעם אוונט

 האט געפירט יצחק לודען.

 יהודה קעדש האט אין זיין ביז גאר אינ־
 טערעסאנטן עסיי אונטערגעשטראכן, אז מ.
 צאנין איז איינער פון די ווייניקע שדייבעד
 אין דעד יידישעד ליטעראטור, וועלכע זענען
 מיט זייער שאפונג אדיינגעדדונגען טיף אין
 אונדזער געשיכטע. בדי ארויסברענגען אין
 א קינסטלערישער פארם דעם גורל פון אוג־
 דזעד פאלק, זיינע ליידן און פריידן, די מא־
 מענטן פון דערהויבונג און געפאלנקייט.
 אויפן פאן פון דעד געשיכטע בארירט דעד
 מחבר אין זיין פיל־בענדיקן ראמאן אויר ביז
 גאר אקטועלע פדאבלעמען. צאנין פירט זיין
 הויפט־העלד, ארטאפאנום, פונעם חורבן פון
 דער יידישער מדינה דורך אלע ווע^ן און

 אומוועגן פון יידישן ליידן און פיין.

 אין דריטן באנד, ״ליבע אין געוויטער״,
 האט ער אים אריינגעפידט קיץ לובלין,
 דארט ווו עם איז געווען דאס וויגעלע פון
 דעד מאדערנער יידישעד קולטור, דאס וואס
 מיד באצייכענען נוסח פוילן. צאגין זעט
 אין דאזיקן נוסח פוילן די וויטאלע כוחות
 וואס האבן אויפגעהאלטן דעם קיום פון אונ־

 דזער פאלק.

 אין זיין ארויסטריט האט מ. צאנין איבער
 געגעבן, אז דאס פערטע בוך פון דעם היס־
 טארישן דאמאן, וואס דארף דערשיינען אין
 קומענדיקן יאר, וועט זיין געווידמעט דעד
 ראל פון חסידיזם אין דער אנטוויקלונג פון
 דעד מאדערנעד יידישער קולטור און לי־

 טעראטור. אגב, איז דאס געווען א ביז גאר
 אינטערעם»נטע און באלערנדיקע לעקציע

 וועגן חסידיזם.

 מ. צאנין האט אנגעוויזן צווישן אנדערן,
 אז אין דעד גאנצער געשיכטע פון אונדזער
 פאלק זענען פארגעקומען בסדדדיקע אינער־
 לעכע קאנפליקטן, וועלכע האבן גורם גע־
 מען צום אפרייסן זיך פון גאנצע שטיקער
 פון אונדזעד נאציאנאלן ארגאניזם. דער חסי־
 דיזם איז געווען א בדייטע פאלקס־באוועגונג,
 וועלכע האט אויסגעדריקט דעם בונט קעגן
 די תקיפים און כלי קודש וועלכע זענען גע־
 ריטן אויפן געבויגענעם רוקן פון אוידזער
 פאלק. דאס איז געווען א באוועגוגג, וועלכע
 האט גורם געווען א טיפע סאציאלע רעווא־
 לוציע, און צו דעד אנטשטייונג, פון דעד
 מאדערנער יידישער קולטור און ליטערא־
 טור, פון וועלכע עס זענען אויסגעוואקסן
 ביי אונדז אלע נאציאנאלע און סאציאלע

 באוועגונגען.

ונט  דערפאלגרייכער או
 צום דערשיינען פון
ן ו  עובדיה פעלדס ג

 אין ״בית־לײװיק״ אין תל־אביב איז פאר־
 געקומען אן אוונט לכבוד עובדיה פעלד צום
 דערשיינען פון זיין בוך ״5 יאר אין סא־
 ציאליסטישן פאטערלאנד״ — זכרונות פון
 די יאדן פון דער צווייטער וועלט־מלחמה,
 וועלכע דער מחבר האט איבערגעלעבט אין

 ראטנפארבאנד.
 דעד פארזיצעד פון אוונט, דוד שטאקפיש,
 האט אין זיין דעדעפענונגס־וואדט צווישן
 אנדערן אנגעוויזן, אז כאטש דאם בוך איז
 געווידמעט די איבערלעבוגגען פון א יחיד,
 האט דאס בוך א גרויסן דאקומענטארן ווערט
 אין דער היסטאריאגראפיע פון דעד תקופה

 פון דעד צווייטער וועלט־מלחמה.
 דעד דיכטער זיאמע טעלעסין האט אין

 צו דער רעדאקציע
 ״לובלינער שטימע״ אין ישראל

 חשובע פריייינד!
 לייענענדיק אין אייעד לעצטער אויס־
 גאבע די באריכטן וועגן מאנטרעאל,
 האבן מיד געפונען עטלעכע פאדדריס־

 לעכע אומפינקטלעכקייטן.
 איר האט אפגעדרוקט א גרויסן טייל
 פון דער רעדע, געהאלטן בעת דעם 35־
 יאריקן יובל פון אונדזער לובלינער
 לאגדסמאנשאפט אין מאנטרעאל, אונטעד
 א גרויסן קאפ ,אז דאס זענען אויסצוגן
 פה א רעדע, געהאלטן פון פריינד זימעל־
 שטערן, בעת דעד אמת איז, אז די רעדע
 האט געהאלטן אונדזער אקטיווער טוער
 און גרינדער פון דער לאנדסמאנשאפט,

 יצחק הערצמאן.

 אין דער זעלבער רעדע לייענט זיר
 דארט, אז אונטער דעם ערשטן אויפרוף,
 ארויסגעשיקט צו די לובלינער אין מאנ־
 טרעאל, זענען געווען אונטערגעשריבן:
 אלי׳ ברייטער, יענקל ראזענבערג און
 א. פינקלשטיין — און איר האט אינ־
 גאנצן ארויסגעלאזט דעם נאמען פון
 יצחק הערצמאן. מיד בעטן אייר אפצו־
 דרוקן אין דעם נאענטסטן נומער אן

 אויסבעסערונג.
 אהרון ליסענבוים, סעקרעטאר

 זיין אינטערעסאנטער אפהאנדלונג אונטער־
 געשטראכן, אז אין בור פילט זיר דער גע־
 דאנגל צווישן עובדיה פעלד דעם פובלי-
 ציסט און זיינע ליטערארישע פעיקייטן,
 וועלכע קומען צום אויסדרוק אין א גאנצער

 דיי שילדערונגען.

 יוסף גאלדקאדן ווייזט אין זיין ארויסטריט
 צווישן אנדערן אן, אז דעד וועדט פון דאזיקן
 בור באשטייט דווקא אין דעד פשטות. דעד
 מחבר האט זיך נישט פארמאסטן אויף שאפן
 א ליטעראריש ווערק, נאר דערציילן זיינע
 איבערלעבונגען און באקומען האט זיך א
 שילדערונג פון די איבערלעבונגען נישט פון
 איין מענטשן, נאד פון א גאנצן ציבור אין

 דער דאזיקער שטורמישער תקופה.

 נאכן אוונט האט די פארוואלטונג פון פאר־
 איין פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן
 אין ישראל איינגעארדנט א חברישע מסיבה
 פאר עובדיה פעלד מיטן אנטייל פון יידישע
 שרייבער, קולטור־טוער, לובלינער לאנדס־
 לייט, חברים און פריינד. מיט באגריסונג־
 ווערטער זענען ארויסגעטרעטן די פארוואל־
 טונגס־מיטגלידער: ד״ד מ. דווארזשעצקי,

 משה גאלדשטיין און יצחק בראט.

 דעד אוונט איז געווארן אײנגעארדנט דודכן
 אירגון יוצאי לובלין און דעד פארוואלטונג
 פון יידישן ליטעראטן און זשורנאליסטן־

 פאראיין אין ישראל.
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י לובלינער ת מ ו ח מ  טייערע לאגדסלייט רבקה און אברהם עהרענבערג ש
ם ע ל ע ש ז נ א - ס א  ל

 אויף דעד פייערונג לכבוד דער ״זילבערנער חתונה״ פון דעגינא
 און יצחק עהרענבערג אין לאס־אנדזשעלעם, מיט דעד באטייליקונג

 פון לובלינער פאמיליעס

 א •״שפיל וואס דאר־ד
 וועדן!אכגעטאן

 זונטיק, דעם 6טן יאנואר 1973, איז פארגעקומען די
 הערלעכע פייערונג צו דער ״זילבערנער חתונה״ פון

רג אין לאט-אנדזשעלעס. בו  יצחק און רעגיגא עהרענ
גע- זאמענ  אין א שיין דעקארירטן זאל האבן זיר צו
 טראפן משפחה, פריינד און באקאנטע צו דער שמחה
געארדנט געװארן דוי־ר די פאמיליעט  וועלבע איז אײנ

 אייזענבערג און צוקער.
 די עהרענבערגם זענען געקומען אלם געסט צו א
 מכלומרשטן אנדערן צוזאמענקום, זיי האבן נישט
 געוווסט אז ס׳איז זייער שמחה. די געםט זענען געבעטן
 געווארן אין זייערע איינלאדונגען צו האלטן א סוד

. . ר די עהרענבערגם. א  פ

ט פון דעם אוונט איז געווען, נ ע מ א  א וויבטיקער מ
 ווען די געסט האבן נאכגעטאן דעם ביישפיל פון ישראל
 אייזענבערג אין זיין פרוי באלטשע, (ברודער און שווע־
ה נ ת  גערין פון די עהרענבערגם) וואם האבן אלם מ
ר א ל א ד זייער ״זילבערנער חתנוה״ געשיקט 50 ד  לכבו
 צום אירגון יוצאי לובלין. פיל געסט האבן נאכגעטאן
ת ו נ ת  דעם ביישפיל פון אייזענבערגן און האבן זייערע מ
 געגעבן אין טשעקן פארן אירגון יוצאי לובלין — אין

 נאמען פון די עהרענבערגם.

 ביי דער געלעגנהייט איז בדאי פארצולייגן אלע
 לובלינער אין רער וועלט, זיי זאלו זיר נעמען א ביישפיל
ת פון א ו נ ת  און ביי אזעלכע געלעגנהייטן אנשטאט מ
 מאטעריעלן ווערט, צושיקן די םומע צום אירגון יוצאי
 לובלין אין ישראל — אויף דעם נאמען פון די בעלי-

.  שמחה וואם פייערן יובילעומם און געבורטס-טעג

 צו דער דאזיקער שמחה איז צוגעשיקט געווארן א
 באגריטונג פון אירגון יוצאי לובלין אין ישראל:

 מיט גרויט פארגעניגן און שמחה האט דער קא-
ט אין ישראל פ א ש נ א מ ס ד נ א  מיטעט פון דער לובלינער ל
ה נ  אויפגענומען די ידיעה וועגן דער זילבערנער חתו
 אייערער, וואם וועט געפייערט ווערן דעם 6טן יוני
נדזערע ג או נ גענעמע איבעראשו  973ו. די פרייר און אנ
ד  האט זיר נאר מער פארגרעטערט, ווען מיר האבן לכבו
ה נ ת  דער דאזיקער פריידיקער געשעעניש דערהאלטן א מ
 פון אייער ברודער און שוועגערין ישראל און ביילע
 אייזענבערג, ווי אויר פון פריינד אבי־הם צוקער און
בת  זיין פרוי — אין דער הייר פון 100 דאלאר, לטו
- ר א  די וווילטעטיקע צוועקן פון אירגון יוצאי לובלין. פ
ו-הרע גרויסע און בכבודיקע  שטייט זיר, אז די קיין עי
ה אין ישראל איז א פולער שותף צו ח פ ש  לובלינער מ
ליע-שמחה און מיר ווינטשן דעם יונגן  אייער פאמי
ל רבקה און אברהם — ווייל אזא איינדרוק האט ר א  פ
 איר אויף אונדז געלאזן בעתן לעצטן באזור אייערן
ת ח ת ישראל — מיר זאלן דערלעבן אין נ נ  אין מדי
 און אין פרייד, אין א וועלט פון שלום פארן יידישן
ר דער יידישער מדינה, צו פייערן אייער א  פאלק און פ
ות. זייט מצליח און נ ע און בריליאנטענע חתו  גאלדענ

! י-בית •— אמן  גליקלער, צוזאמען מיטן גאנצן בנ

ה וועט זיכער דינען אלט נ ת  אייער אריגיגעלע מ
- ת אין דער גאנ ו ח פ ש  ביישפיל פאר א סר לובלינער מ

 צער וועלט.

 אויף דעד חתונה פונעם זון פון דעד משפחה אקערמאן
 אין כפד־ווארבורג

 אויף דער חתונה פון זשאנא עדעלשטיין (זון פון לייבעלע ז״ל און
 עווא) אין קיבוץ משמר־־הנגב
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 תוכנית הכנס העולבױ של הלובל<נא<ם
ב ובירושלים י ב א - ל ת  16.4—9.5 1973, ב

: ב ר ע  יום ב׳ 16.4, ב
 סדר-פסח ציבורי בתל־אביב, לאורחינו מחו״ל,

 המעוניינים בזה.
בערב:  יום ג׳ 17.4 ,

 סדר־שני.
: ב ר ע  יום א׳ 29.4, ב

 השתתפות בעצרת השואה והגבורה ב״היכל
 התרבות״ בת״א, ביום השנה השלושים למרד

 גיטו ווארשה.
 יום בי, 30.4, בשעה 19.30 :

 פגישת היכרות במלון ״פלזה״ בת״א. המארח:
 משה קורן. הופעת האמנים: אטל קובנסקי ולב

 קוגן. הכניסה — לפי הזמנות.
 יום ג׳, 1.5 :

 לפנה״צ — סיור בת״א והסביבה.
 בשעה 19.00 — פתיחה חגיגית של הכנס, בהש-
 תתפות שר הקליטה, מר נתן פלד. ברכות! בחלק
 אמנותי: מיכאל מגיד (זמרה) וילדי בית־הספר

 ברמת־השרון, שאימץ קהילת לובלין.
: ע ״ ה נ פ  יום ד׳, 2.5 ל

 המשך הכנס. הרצאות: תפקידם של ארגוני
 לובלין בארץ ובחו״ל — דוד שטוקפיש! תרומת
 יהדות לובלין להיסטוריה של עמנו ולבנין הארץ
 — ד״ד אלחנן הורביץ ושמואל שאפירא!

 הנצחה: — מאיר שילדקרויט.
 בשעה 16.00 — גילוי מצבת זכרון לקדושי לוב-
 לין ומיידאנק בהשתתפות חייקה גרוסמן, הברת־

 כנסת, מלוחמי גיטו ביאליסטוק. וילדי בתי־
 הספר. המנחה: מ. קורן.

 בשעה 20.00 — חלוקת הפרס הספרותי ע״ש
 קדושי לובלין באולם ״בנײברית״ — ליצחק
 אלפסי ונחמן בלומנטל, בהשתתפות הרב ידידיה

 פרנקל ומרדכי חלמיש.
 יום ה׳, 3.5:

 ביקור בירושלים — קבלת־פנים אצל נשיא המ-
 דינה; הכנסת! יד ושם! הכותל המערבי.

 ב־8 בערב: מסיבת־גן בביתם של סימה ושמואל
 מנדלסברג.

 יום ר, 4.5:
 המשך הכנס. דו״ה מן הארגונים בתפוצות!

 ויכוח! החלטות.
 שבת, 5.5 בשעה 20.00 :

 ערב הווי וזכרונות מלפני השואה ובימי מל-
 חמת העולם השניה. הקרנת הסרט ״לובלין —

 עיר ואם בישראל״ (באולמי ״בני־ברית״).
:6.5 /  יום א

 סיור בדרום הארץ.
: ב ר ע  יום א׳, 6.5 ב

 נשף לכבוד 25 שנה למדינת ישראל באולמי
 ״אואזיס״, רמת־גן — וסיום הכנס העולמי.

: 7.5 /  יום ב
 נסיעה לירושלים, למצעד צה״ל.

 יום ד׳, 9.5 :
 חלוקת המילגה ע״ש בלה מנדלסברג־שילד־

 קרויט באוניברסיטת תל־אביב.

ן ם בני לובלי י ר ב ח ן ושל מ ם על לובלי ה תערוכת ספרי ח ו ת ה פ י ה ס ת נ כ מן ה  בז
ה אכטמאך ו חנ ג ר עי ת ציורים של בת- כ ו ר ע ם ת י ן תתקי כ - ו מ  כ

פה 31.12.1967— 31.12.1972  מאזן כספי של אירגון יוצאי לובלין לתקו

 מספר הכנסות הסכום בל״י מספר הוצאות הסכום בל״י
 סידורי סידורי

 1. תרומות 101.483

 2. תרומות להקמת מצבה לקדושי לובלין 27.500

 3. נשף יום העצמאות 19.952

 4. אזכרה שנתית 7.928

 5. החזרת הלוואות 5.200

 6. החזרת מפרעות 9.819

 7. דמי חבר 6.030

 8. מכירת ״קול־לובלין״ 2.275

 9. מכירת ספרים וכד׳ 148

 10. ריבית מהבנק 2.085

182.420 

 היתרה ליום 1.1.1973 23.835

 1. מענקים לעולים חדשים 12.853
 מענקים לנצרכים 7.865
 2. הוצאות להקמת מצבה לקדושי לובלין 2.975

 3. נשף יום העצמאות 19.850
 4. אזכרה שנתית 8.723
 5. מתן הלוואות 7.950
 6. מתן מפרעות 9.887
 7. גביית דמי חבר 1.096
 8. הוצאות ל״קול לובלין״ 8.280

 9. קניית ספרים 524
 10. הוצאות הבנק 502

 11. מלגות 4.217
 12. מענקים לסופרים 7.700

 13. התאחדות עולי פולין — פקדון
 להלוואות ללובלינאים 12.130
 14. בנק הפועלים — פקדון 40.000

 15. ערב זכדון ליעקב גלטשטיין 500
 16. הוצאות להקמת ״בית לובלין״ 500

 17. קבלת אורחים מחו״ל 2.410
 18. הוצאות כלליות 10.623

 היתרה ליום 1.1.1973 23.835

182.420 • 



 צי זענען נייטיק לאנדםמאנשאפטן אין ישראל?
 מיטן אננעמען דעם באשלוס צו שטעלן
 א מצבה די קדושי לובלין איז, לויט
 מיין מיינונג, איבעריק די דיסקוסיע אי־
 בער דעד אויבנדעדמאנטער פראגע. כי׳בין
 נישט, חס וחלילה, פאראינטערעסירט צו
 פארמינערן די זיסע טרוימען פון די השו-
 בע לאנדסלייט — געשוווירענע אנהענ־
 גער פון לאנדסמאנשאפטן אין ישראל.
 אבער ווען מען טראכט זיר אריץ אין
 דעם ענין מוז מען, ליידער, קומען צום
 פעסימיסטישן אויספיר און זיר זאגן דעם
 ביטערן אמת — די ווירקלעכקייט ווייזט
 נישט קיין סימנים פון המשד. ביז היינט
 באגעגענט מען נישט דעם יונגן דור —
 די קינדער פון די לובלינער לאנדסלייט
 — ביי אן אקטיווער ״ארגון״־ארבעט.
 זיי האבן נישט דעם אינערלעכן דראנג
 צו וויסן וועגן דער פארגאנגענהייט ווי
 אויר נישט די געהעריקע פאראינטערע־
 סירוגג פאר די זכרונות פון פריידן און
 ליידן, פארן גרויסן יחוס פון זייערע
 עלטערנס חרוב געווארענער היימשטאט.
 די גאגצע לאסט פארבלייבט און וועט

 פארבלייבן נאר פארן עלטערן דור.
 לאנדסמאנשאפטן אין די גלות־לענדער
 זענען זייער נויטיק, ווייל די יידן זענען
 אויסגעמישט אין א פרעמדער סביבה, אפי
 געריסן איינער פון צווייטן און ווען מען
 טרעפט זיר צונויף ביי פארשידענע גע־
 לעגנהייטן אונטער איין דאד, איז אזא
 צוזאמענטרעף זייער א וויכטיק געשעע־
 ניש, וואס שטארקט דעם קאנטאקט צווישן
 זיי• אויר זייערע אויפגאבן און צילן זע־
 נען פיל וואגיקער — קעגנזייטיקע חילף
 סיי בעת שמחות און להבדיל בעת טרויער,
 דערציונג פון יונגן דור, יידיש בית־
 הקברות א.אנד. אין אמעריקע זענען
 אפילו פאראן לאנדסמאנשאפטן פון עט־
 לעכע שטעט, אדער שטעטלער, כדי צו
 קאנען לייכטער לייזן זייערע פראבלע־

 מען.
 אין ישראל איז די לאגע אן אנדערע.
 מיר לעבן אלם פרייע בירגער אין אן
 אייגענער מדינה און אונדזערע פראבלע־
 מען זעגען זייער ווייט פון די אויבן אויס־
 גערעכנטע גלות־פראבלעמען. א באדיי־
 טנדיקער פראצענט לאנדסמאנשאפטן
 האלטן אן פערזענלעכע קאנטאקטן. מען
 קומט זיר צונויף, מען האט פארצווייגטע
 פאמיליעס, קרובים און פריינט; עס עק־
 זיסטידן פארשידענע פארטייען, קלובן,
 קרייזן און עס קלעקט נישט די פרייע

 צייט אומעטום צו זיין.
 וועלכע וויכטיקע אויפגאבן האט אויס־
 געפירט אונדזער לאנדסמאנשאפט אין די
 יארן פון איר עקזיסטענץ י מען האט
 איינגעארדנט די יערלעכע אזכרות און
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 ױם־העצמאות־בעלער; פון צייט צו צייט
 באגעגענט אייניקע נייע עולים מיט א
 הבריש ווארעם ווארט; געשיקט א פעקל
 — א ױם־טוב-מתנה, ווי אויר געהאלפן
 מיט א קליינער הלוואה; באגעגענט טו־
 ריסטן — לובלינער — בעת זייער באזור
 אין לאנד; געווען טעטיק אויפן ליטע־
 רארישן געביט דורד ארויסגעבן אייניקע
 ביכער. זייער פיינע טאטן — כל הכבוד

 להם!
 פון צייט צו צייט אויר אויפגעבליצט
 מיט פארשידענע פארשלאגן און גראנד־
 יעזע פלענער וועגן פאראייביקן דעם אנ־
 דענק פון אונדזערע קדושים דויד בויען
 א פאלקס־הויז, א בית אבות, א יתומים־

 היים א. א. וו.

 איתמר שווארץ / תל־אביב

 דער איצטיקער באשלוס, אויפצושטעלן
 א דענקמאל, דארף ווערן די צענטראלע
 זארג און טאט פון אלעמען. מען דארף
 ארגאניזירן א גרויסע אקציע פון זאמלען
 ציגל צום בנין, עס זאל זיר באטייליקן
 דער גאנצער ציבור לובלינער לאנדסלייט
 ביים אויפבויען די מצבה — שאפן א
 ווירדיקן דענקמאל צו פאראייביקן דעם
 אנדענק פון אלע אונדזערע נאענטסטע
 אויף דורות. און זאל דער דענקמאל דינען
 אלס הייליק ארט פאר אלע לובלינער
 אויף דער גארער ווע״לט צו קומען אויף

 קבר אבות און פארגיסן א טרער.

 לובלינער פרויען אין ישראל העלפן גרייטן
 אונדזער וועלט־צוזאמענפאר

 דעם 5טן פעברואר ה. י. איז אין דעד יווי־
 גינג פון אסתר בדאווערמאן (זאנדשטײןו אין
 רמת־גן פארגעקומען א צוזאמענטרעף פון
 א גרופע פרויען, כדי באהאנדלען די צוגריי־
 טונגען פונעם וועלט־צוזאמענפאר פון די
 לובלינער, וועלכער איז באשטימט געויארן

 אויף אפריל־מאי.
 אינעם צוזאמענטדעף סאבן זיד באטייליקט
 די פאלגנדיקע פרויען: אסתר אידעלסאי,
 העלא האלבעסבערג (זינגער), אידא מאיאר־
 טשיק, זהבה ליכטענבערג, צפורד. דעסקאלא
 (ווייסעלפיש), טובה לאנגער, יוכבד פלומענ־
 קער, לאה קורים, סימא מאנדעלסבעדג,
 דבורה האדן, דבקה שטאקפיש און די איגי־
 ציאשארין און נאסטגעבעריו — אסתר ברא־

 ווערמאן.
 נאד דער אינפארמאציע פון די קאמיטעט־
 מיטגלידער לאה קוריס און דוד שטאקפיש

 װעגן די פלענער און ארבעטן אדים דעם
 וועלט־צוזאמענפאר, האט זיד אנטוייקלט א
 לעבהאפטער מיינונג־אויסטויש אין יועלכן עם
 האבן זיד באטייליקט אלע אנוועזגדיקע. דער־
 ביי זענען ארויסגערוקט געווארן א ריי אינ־
 טעדעסאנטע פארשלאגן צו פארברייטערן
 אין בארייכערן דעם פראגראם פונעט וועלט־

 צוזאמענפאר.

 דעם 2טן אפריל האט די זעלבע גרופע
 פרויען מיט א גרעסערער צאל קאמיטעט־
 מיטגלידער זיך געטדאפן אין דעד וווינונג
 פון פדוי אידעלסאן אין תל־אביב. די אנ־
 וועזנדיקע האבן אויסגעהעדט א גענויעם
 באריכט און נאד אן אינטערעסאנטער דיס־
 קוסיע האבן כמעט אלע באטייליקטע זיך
 געמאלדן צו באשטימטע ארבעטן וועלכע זיי
 וועלן אדורכפירן בעת דעם צוזאמענטרעף.

ג נ ו כענ י סצי י ן או ו ג א נ ו  אנערקענ

 לכבוד דעם וועלט־צוזאמענפאר פון די לובלינער אין ישראל, האט דעד קאמיטעט
 באשלאסן אויסצודרוקן אנערקענונג און דאנקבארקייט די פאלגנדיקע לאנדסלייט:
 ארכיטעקט אלעקסאנדער שריפט — פאר זיין פלאנירן די מצבה פאר די

 קדושים פון לובלין און מיידאנעק און די מי ביים רעאליזירן דעם פראיעקט.
 די פריינד ישראל אייזענבערג (לאס־אנדזשעלעס), סעם ברייטער
 (מאנטרעאל), שרהלע גאלדאדלער און אלתר זאבערמאן (פאריז), משה
 קארן (פראנקפורט־תל־אביב) און יואל גאלדמאן (לאס־אנדזשעלעס) — פאר
 זייער געזעלשאפטלעכער, מאראלישער און פינאנסיעלער הילף און צוזאמענארבעט

 מיטן ארגון יוצאי לובלין בישראל.
 די דערמאנטע פריינד וועלן באקומען אנטשפרעכיקע אנדענק־מתנות.



ם ר כ ז ק ל נ ע ד כ ם א ר  צ

 מינה קפלן ז״ל
 בדרכה לעזור ולעודד נקטע
 פתיל חייה של מינה קפלן ז״ל.
 הן רק תמול שלשום ראינוה שו-
 פעת חיים ומרץ, מתכננת תכניות
 לעתיד, והנה נלקחה מאתנו בטרם

 עת.
 מינה קפלן לבית הלברשטט
 שלמה נולדה ב־14.1.1920 . אביה
 שלמה היה מזכיר ישיבת חכמי
 לובלין ועבד גם בקהילה היהו-

 דית בלובלין.
 עם פרוץ מלחמת־העולם השניה
 נשלחה יחד עם אחותה לאוסטרר
 בייץ, ומשם הועברה לאושוויץ.
 אם הודות לרצונה העז להמשיך
 לחיות או בדרך נס — ניצלה
 מציפורני הנאצים. בתום המלחמה
 חזרה ביחד עם אחותה ללובלין
 לחפש את שארי בשרה, אך הגו-
 רל התאכזר להן ושתיהן נשארו

 יתומות.
 מיד עם שובה ללובלין הת-
 נדבה לעבודה בבית־היתומים על
 שם קורצ׳ק. לשם הובאו ילדי הי-
 הודים שנמסרו בראשית המלחמה
 למשפחות נוצריות כדי להצילם
 מידי הנאצים. כאשר הילדים הו-
 עברו לפטרסוולד בשלזיה התח-
 תונה׳ עברה גם מינה איתם. שם
 רוכזו היתומים מפולין כולה וכ-
 עבור שנה הועלו ע״י עליית־

 הנוער לארץ־ישראל.

 טרם הספיקה לנוח מעבודת חי-
 נוך היתומים בבית־הילדים ע״ש
 קורצ׳ק, נרתמה לעבודת הודאה
 של נוער יהודי בדדרדנוב, גם
 היא בשלזיה התחתונה. היא לא

 חסכה מעצמה כל מאמץ שהיה כרוך
 בביצוע המשימה. נערים ונערות
 חניכיה, העם כיום בארץ אבות
 ואמהות, מהם בעלי עמדות חשו-
 בות בארץ, שלא שכחו את מורתם
 ולא זנחוה. לעתים קרובות ביקרו
 אצלה ואף ליווה בדרכה האח-

 רונה.
 עם עלייתה ארצה ב־1958, לכד
 רה את השפה העברית. בתהילה
 עברה כספרנית וממלאת מקום
 בבית־ספר, וכשהרגישה שהשפה
 שגורה בפיה, העמידה לעצמה
 אתגר חדש בשדה החינוך —
 והוא ללמד ולחנך ילדים מפגרים.
 עד לרגע האחרון בחייה עמדה
 מול ילדים שהגורל התאכזר להם.
 בעלת ותק ונסיון היתה, וכולנו
 ידענו שעם כל בעיה אפשר לפ-
 נות אליה. ידידת אמת היתד, וטוב
 היה לנו במחיצתה. היא נסכה

 בכולנו הרגשת ייעוד ובטחון.

 במשך כל שנות שהותה בארץ
 קיימה קשרים עם מנהל ארכיון
 של ״יד ושם״ וקיבלה ממנו ציוני
 שבח על שהעשירה את אוצר
 הזכרונות מתקופת השואה ע״י
 העברת סיפוריהם של ילדי יהד

 דים שניצלו מהשואה.
 הנני מצרף כמה שורות ממכ־
 תבו של ד״ר קדמיש אל מינה:
 ״הנני מודה לך מקרב לב על הי-
 דיעות שהנך מעבירה אלינו, שח-
 שיבותן רבה בשבילנו מבחינה
 היסטורית ,והן מעידות על ערכה
 הרב של פעולתך, בהוסיפך חומר
 לעוד נדבך בשיקום תולדותינו.
 אחרי שנעשה העתקים נחזיר לך
 את כתבי־היד. בלחיצת־יד לבבית
 — דייר י. קרמיש — מנהל

 הארכיווים״.
 היא היתה אם ורעיה לדוגמה.
 תמיד ידעה לייעץ, להדריך, לע־
 זור ולעודד. ואת מותה מצאה

 בדרך לעזור לדודתה החולה.
ן י קפל ב  צ

 מעקה רייך (לבית בריקמן)
 ז״ל

 נפטרה ב־10 בינואר 1973,
 בתל־אביב.

 נולדה בלובלידקאלינובשציזנה
 לרבקה ופסח בריקמן, תעשיין

 ותיק, מצליח וידוע בעירו.
 מינקה ז״ל סיימה בי״ס לבנות

 של הלנה צירנייצקה ולמדה מש-
 פטים באוניברסיטה בורשה.

 בשנת 1936 נישאה לגרשון רייך
 מדנציג, ובשנת 1939 עלו ארצה

 והשתקעו בתל־אביב.
 לפי המסורת והחנוך, שקבלה
 בבית הוריה, היה ביתה פתוח
 לרווחה ואזנה היתד, קשבת לכל

 נצרך.

 מינקה ז״ל היתד, אשד, נבונה,
 אצילה וצנועה בהליכותיה. היתד,

 חמד, הזר לפולין והיה ערירי. כל
 בני משפחתו ניספו.

 לאחר המלחמה ראה את ייעודו
 בפעילות פוליטית במסגרת פועלי
 ציון שמאל. מטעם המפלגה פעל
 בקרן הקיימת בעיר שווידניץ שב־
 שלזיה התחתית, ואף שימש כיו״ד

 הסניף במקום.
 בשנת 1950 עלה לישראל. נפ-
 טר באופן פתאומי ב־29.8.1968.

 יהא זכרו ברוך.
 י. ג.

 מעורה בחברה ובנעשה בארצנו,
 את חייה הקדישה למשפחה ולי-
 דידים ותרמה ממרצה וחכמתה

 לזולת.

 השאירה אחריה בן, רפאל דייך
 ואשתו דליה, בת, אילנה ובעלה
 דייר מיכאל ירון ושני נכדים,
 טל וגיל, אחות גניה ובעלה עו״ד
 יחף (שמירר) שירדת בפילדלפיה,
 אחות לוסיה ובעלה אדריכל בול־
 סלב עבר בפריס, אח, אינג׳ בר
 בריקמן ואשתו גוסטה בתל־אביב
 ומספר רב של ידידים טובים אשר

 לא ישבחוה.
 זכרה לא ימוש מקרבנו לנצח.
 ב. ב.

 יוסף דוידסון ז״ל
 נולד בשנת 1907 בלובלין.

 היה פעיל כחבר ועד במסגרת
 חטיבת בורוכוב שבאידגון נגרי
 הרהיטים. כמו כן היה פעיל בא-
 גודת הספורט ״שטרך שבווילנה.
 בימי מלחמת־העולם השניה שהד,
 בברית־המועצות. עם תום המל־

 אסתר סוננט ז״ל
 סב מספיד נכדתו, בת 17 אבי-
 בים במותה הטראגי, שאותו ניב-
 אה בשיריה, המעידים על רגשי־
 נפשה העדינים ועל כשרונה הג-

 דול.
 אסתר סוננט נולדה ב־15 בד-
 צמבר 1955 בוורוצלאב, בפולין.
 בהיותה כבת שנתיים, עליתי —
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 ביחד עם כל משפחתי — ליש-
 ראל ב־1957. לאט־לאט הסתדרנו,
 אולם נכדתנו הראשונה היתה לנו
 למאור שהאיר את דרך חיינו.
 בהיותה תלמידה בביה״ס התיכון
 בראשון לציון היתה דוגמה לחב-
 רותיה הן בלימודים והן בשטחי
 עבודה חברותית — עד שהגיע
 היום המר והנמהר, שבו נקטפו
 חייה הרעננים בתאונת־דרכים
 קטלנית, ביום ח׳ בשבט תשל״ג

 — 11 בינואר 1973.

 בשנות חייה האחרונות הצ-
 טיינה׳ בין היתר, בחיבור שירים.
 ביחוד עודדו התפעלות שיריה
 על מוות בכלל ועל מותה שלה...
 אחד משיריה האחרונים מכיל

 שורות אלו:

 ״בחצי לעשר נרדמתי
 וידעתי שיותר לא אקום...

 וידעתי באותם רגעים —
 כי לא רחוק היום.

 ואז תשלח נפשי כנף אל אלוהי
 וגופי בגלגולו החדש

 ימשיך לחיות את חיי...

 לזכרה הקדוש מוציאים צוות־
 המורים ותלמידות־חברותיה לאור
 ספד, שבו יפורסמו השירים וה-
 ציורים, שהיא בעצמה כתבה

 וציידה.
 הלל צוקרמן

 טהר מחודש
 מאת סיקי־אסתר סוננט ז״ל

 עץ זקן שוכב בדרך
 ענפיו כרותים

 יד אדם תמיד משגת
 לגזול החיים.

 מה עצוב נוגה הזמר
 מה שותת הוא דם

 אך אף פעם אין לו גמר
 כל עוד חי אדם.

 אוה... מה קדרו חיי.

 איש זקן בדד ישב
 ובידו כוסית

 הזיקנה עליו תרד
 ואת חייו תשבית,

 מה אפל, שחור הליל
 כמה הוא נוגה
 מצבה לו לבנה

 אותה הוא לא יראה.

 אוה... מה קצרו חיי.
 וחייל לבד צועד

 לבדו נוגה
 יד אדם תמיד משגת

 ובידו רובה.
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 הכדור ניתק עם ליל
 ופגע עם אוד

 החייל בחור בן חייל
 הוא כבר לא יחזור
 אוה... מה עיפו חיי.

 ואשה כורעת ללדת
 בין טיפות של דם

 כאשר בקע השחר
 אז נולד אדם

 והאם עלתה למעלה
 בין המלאכים

 התינוק נותר למטה
 עם האנשים

 אוה... מה קצרו חיי.

 כשגדל נפשו רוטטת
 אושר בו שוכן

 לא אשכב על אם הדרך
 לא אהיה זקן.

 לא אשא רובה בליל
 לא אמות עם אור

 לא אפול על גדר תיל
 רק תמיד אחזיר

 אוה... מה יפו ח׳־י.

 עזריאל האבבוים
 ז״ל

 דעם 21סטן דעצעמבער 1972,
 איז נאך א הארץ־אטאק גע־
 שטארבן אין פתח־תקוה, אין על־
 טער פון 65 יאר, דער לאנגיא־
 ריקער איינוווינער פון לובלין,
 באוווסטער ארבעטער־טוער —

 עזריאל האכבוים ז״ל.
 דעד דורכגעמאכטער לעבנס־
 וועג פון עזריאלן, א געבוירענער
 אין שטעטל קראסניסטאוו, לוב*
 לינער וואיעוואדסטווע, איז דאך
 געווען אזוי ענלעך צום דרך פון
 טויזנטער און טויזנטער יוגנט־
 לעכע אין פארמלחמהדיקן פוילן.
 אויסגעוואקסן אין א שטרענג רע־
 ליגיעזער היים, געלערנט אין

 חדר, געליטן נויט און נאך איי־
 דער מיהאט זיך גענומען לעדנען
 א פאר — האט מען שנעל זיך
 צוגעאייגנט די תורה פון רעווא־
 לוציאנערן קאמף אין דער אומ־
 לעגאלער קאמוניסטישער יוגנט־
 ארגאניזאציע. זיין קעמפערישער
 גייסט, וואס האט אים באגלייט
 דאס גאנצע לעבן, לאזט אים
 נישט זיין פון די פאסיווע צו־
 שויערס. ער איז זייער טעטיק
 אין דער אונטערערדישער ק.ז.מ.
 און פאלט גיך אריין אין פאלי־
 צייאישע הענט. דער רעזולטאט:
 4 יאר תפיסה, וועלכע ר׳איז
 אויסגעזעסן אין לובלין, ווראנקי,

 שעראדז.
 אין יאד 1932 ווערט ער בא־
 פדייט, באזעצט זיך אין לובלין
 און גייט ווייטער אן מיט זיין
 קאמוניסטישער טעטיקייט — ביזן
 יאר 1938. הגם שוין א פארהיי־
 ראטער און א טאטע פון א קינה
 האלט ער פאר זיין פליכט צו
 פארן קיין שפאניע כדי צו קעמפן
 אויף דעד זייט פון די רעפוב־
 ליקאנער. ער ווערט אבער פאר־
 האלטן אויף דער טשעכישער
 גרענעץ און דאס לובלינער קדייז
 געריכט האט אים אין יאר 1938

 פארמשפט אויף 8 יאר תפיסה.

 דעם 9טן סעפטעמבער 1939,
 ווען לובלין ווערט שטארק באמ־
 בארדירט פון דעד דייטשער אווי־
 אציע, רייסן די ארעסטאנטן אויף
 די קאמערן אויפן לובלינער ״זא־
 מעק״ און באפרייען זיך אליין.
 צווישן זיי געפינט זיר אויך עז־
 ריאל האכבוים. באזאמען מיט זיין
 פדוי פראדל און איינציקער טאכ־
 טער אנטלויפט ער פון לובלין
 קיין ראטנפארבאנד, ווו ער מאכט
 ווידער אדורך נע־ונד, הונגער,

 ליידן, תפיסה.

 אין 1946 קערט ער זיך אום
 מיט זיין פארגרעסערטער משפחה
 (דריי קינדער) קיין לובלין. אויף
 די חורבות פונעם לובלינער גע־
 טא און אין אנבליק פון דעד
 גרויסער נאציאנאלער קאטאס־
 טראפע פון אונדזער פאלק, בא־
 שליסט ער איבערצורייסן מיט
 דעד קאמוניסטישער פארטיי וואס
 איז געווען ביי דעד מאכט אין
 פוילן און אים, דעם פארדינסט־
 פולן וועטעראן אירן, פארגעלייגט
 וויכטיקע אמטן. ער שליסט זיך
 אן צו די לינקע פועלי־ציון און
 ביי דעד ערשטער מעגלעכקייט
 לאזט ער זיך מיט דער אומלע־

 גאלער עליה, דורך עסטרייך און
 איטאליע, קיין ארץ־ישדאל.

 עזריאל איז געווען זייער טע־
 טיק צווישן דעד שארית הפליטה
 אין אדמאנט (עסטרייך). ער האט
 דארט ארויסגעגעבן א צייטונג
 און געגרייט זיך און אנדערע צו

 עליה.
 אין יאר 1947 באזעצט זיך די
 פאמיליע האכבוים אין פתח־תקוה.
 עזריאל הייבט אן ארבעטן אין
 דער הסתדרותישער ״מבטחים״
 און איז תמיד אקטיוו אין דעד
 ארטיקער מפ״ם־ארגאניזאציע. מיט
 9 יאר צוריק האט אים שוועד
 געטראפן דער טויט פון זיין 19
 יאדיקן זון יהודה, דער פאראשו־
 טיסט אין צה׳יל, וואס איז גע־
 פאלן ביים דערפילן זיין אויפ־

 גאבע.
 עזריאל האט געשריבן א סך
 אין יידיש און אין עברית. זיינע
 ארטיקלען זענען פארעפנטלעכט
 געווארו אין ״ישדאל־שטימע״
 ,.על המשמר״, ״בשער״ א. אנד.

 ד.

 א בינטל בלומען אויפן פרישן
 קבר פון עזריאל האכבוים ז״ל

 זיין לעבן איז געווען פול מיט
 אידעאלן און אפפערוויליקייט.
 דעד טרוימער און קעמפער פאר
 א שענערן מארגן. אדורכגעמאכט
 דעם שרעקלעכן גהינום פון דעד
 צווייטער וועלט־מלחמה, געליטן
 הונגער, נויט, קעלט און הײמ־
 לאזיקייט — אבער טראץ אלעם
 איז דאס ערשטע ביי אים געווען
 א צייטונג, א בוו. ער האט ממש
 געשלונגען יעדן אות. הגם ער
 האט נאד געהאט זעלבסט־ביל־
 דונג, האט ער געהאט א קוואל
 פון וויסן און געווען באהאוונט
 אויף א סך, א סך געביטן. גע־
 ווען באשאנקען מיט אויסערגע־
 וויינלעכע פעיקייטן צו לערנען
 שפראכן און א זעלטן גוטן זכרון.
 א סך געליינט און געשריבן.
 אפגעמערקט יעדן טערמין און
 געשעעניש און גלייך רעאגירט
 מיט דער פעדער. דאס איז גע־
 ווען א ״גײענדיקע ענציקלא־

 פעדיע״.
 ביז די לעצטע מינוטן פון זיין
 לעבן האט ער נישט ארויסגע־
 לאזט דאם בוך און די פעדער פון

 זיין האנט!
 ערע זיין אנדענק!

 פתח־תקוה פראדל



 יהודה האכבוים (בוסי)
 ז״ל

 די ווונד אין הארץ איז נאך
 נישט פארהיילט, נאד בלויז פאר־
 צויגן מיט א דין הייטל און
 ביי יעדער בארירונג טוט עם וויי.
 כ׳זע דיין בילה דיינע זאכן,
 דיינע ביכער וועלכע האסט גע־
 לייענט און געלערנט אין זיי.
 דיינע אדטיקלען אין דער וואנט־
 צייטונג פול מיט באגייסטערונג
 און ענטוזיאזם פאר דער חלו־

 צישעד באוועגונג.
 כיזע דיין ראזיר־אפאראט, דאס
 בערשטעלע און די צײן־פאסטע.
 דיין זייף, דיינע קליידער און
 אלע דיינע זאכן ליגן אזוי אפן
 פאר מיינע אויגן, אומבארירט.
 ווי זיי וואלטן זיר ווונדעדן: ווו
 איז דעד בחוד ? ווו איז ער
 פארפאלן געוואדן׳ פארוואס בא-

 נוצט ער נישט דאס אלץ?
 ליידער, דארפסט שוין גאר־
 נישט. ביסט פון אונת אוועק
 מיט דיינע 20 יאר לעבן. ביסט
 געפאלן ביים דערפילן דיין פליכט
 און מיטגענומען מיט זיך מיין
 רו, שטענדיק שטייסטו פאר מיינע
 אויגן מיט דיין נאיוון שמייכעלע...
 ייסט געווען נאאיוו און באשיידן
 אין דיין פריוואטן לעבן, אבער
 געזעלשאפטלעך ביסטו געווען
 אקטיוו אלם מדריד אין ״השומר־
 הצעיר״ און מיטגליד אין קיבוץ
 יקום. האסט שוין געדארפט ענ־
 דיקן די מיליטער־דינסט, דאס
 האט געדארפט זיין דיין לעצטער
 אראפלאזן זיר מיטן פאראשוט.
 ליידעד, ער האט זיר נישט גע-

 עפנט...
 אויף די זאמדן פון די ראשון-
 לציון פעלדער האסטו אויסגע־

 הויכט די נשמה און פארענדיקט
 דיין יונג לעבן מיטן אויסגעשריי

 ״אמא!!!״
 פאר מיד, מיין קינה ביסטו
 נישט טויט. דו לעבסט אין מיר,
 אין מיין זכרון. כ׳דערמאן דיך
 שטעגדיק מיט ווייטיק און צער.
 א שאה אזא שיין יונג לעבן
 אפגעמעקט געווארן פון דעד
 וועלט... דו וואלסט שוין געווען
 פארהייראט און געברענגט א
 נייעם דור. נישט באשערט גע-
 ווען זאלסט בלייבן לעבן. אני
 שטאט דעם, שטיי איד ביי דיין
 קבר און באוויין דיין פארשניטן

• דיין נזאנזע ו ב ע  ל

 יהושע פרייד דיל
 (צו זיין 15טער יארצייט)

 די טעג איז געווארן 15 יאר
 נאכן טויט פון יהושע פרייד ז״ל.
 ביזן אויסברוד פון דער צוויי־
 טער וועלט־מלחמה איז ער געווען
 א באקאנטער לעדער־סוחר און
 עסקן אין דער ״מזרחי״־באװע־

 גונג אין לובלין.
 די מלחמה־יארן אי זער ווי פיל
 אנדערע לובלינער יידן דורכגע־
 גאנגען אין די שווערע באדינ־
 גונגען פון די סאוויעטישע פאר־
 שיקונגס לאגערן. אין לאגער איז
 ער פאראורטיילט געווארן אויף
 לאנגע חדשים תפיסה פאר נישט
 גיין צו דער ארבעט אין ראש־

 השנה און יום כיפור.
 נאכן צוריקקומען קיין פוילן
 מיט זיין עלטערע טאכטעד (די
 פדוי און צווייטע טאכטער זענען
 אומגעקומען אין לובלין), האבן
 זיי פארבראכט א קורצע צייט

 אין לובלין.
 אין 1949 איז יהושע פרייד
 עולה געווען קיין ישראל מיט

 זיין טאכטער און איידעם.

 דיוקנו של מורה
 (שמואל ז׳יטומירסקי דיל)

 מוצאו היה מליטא, אולם מש-
 פחתו עברה לגור בלובלין ובה
 גמר את חוק לימודיו בגימנסיה
 המקומית. התארחתי פעם בביתם,
 ובקושי אני זוכר את בני מש-
 פחתו. היו בבית ילדים אחדים,
 קטנים ממנו, ואביו שהיה משכיל
 עם חוש הומור ו״מתנגד״ כדרכם
 של יהודים ליטאים היה גאה
 מאד בבנו הבכור, המלומד וה-

 מוצלח.

 המדובר הוא בתסופה שלפני
 יובל שנים כמעט, ואני אז בן
 עשר. אין תימה איפוא שפרטי
 חייו של המורה ז׳יטומירסקי ידו-
 עים לי אד ימעט. אולם לא אג־
 זיזם אם אומר. שכולנו עודנו
 זוכרים את הדמות המקסימה והא-
 צילית שהופיעה בעיירתנו בי־
 חאוה כמורה ראשון בבית־הספד
 הכללי שנוסד על־ידי הציונים
 באותם הימים. היה זה מאורע
 מהפכני ודב־משמעות בחיי הק-
 הילה הקטנה. עד אז היו הילדים
 לומדים רק ב״חדד״ ורק לימודי
 קודש: חומש עם רש״י וגמרא.
 בודדים בלבה יביניהם בנות אח-
 דות׳ למדו כתיבה וחשבון אצל

 המורה ר׳ נחמיה לרד.
 בית־הספר שכן בדירה של
 עקיבא איכנבלאט. בתחילה עורר
 הדבר התנגדות מצד החרדים
 הלא־ציונים, שראו בחידוש זה
 מעין כפירה במסורת רחמנא ליצ־
 לן. אולם במרוצת הימים הפך
 בית־הספר למוסד שקנה לו נפ-
 שות בקרב כל שכבות העם, וזה
 בעיקר הודות לז׳יטומירסקי. (זו-
 כר אני אותו רק בשם משפחתו,
 אבל לא את שמו הראשון, אף
 כי התאדה בביתנו משד תקופת
 הוראתו בבית־הספר, וחיבה היתד,
 נודעת לו ממני כמו מיתר התל-
 מידים.) צעיר היה, כבן עשרים
 וחמש שנים, בעל קומה ממוצעת,
 ממושקף, פניו חיורים ובלורית
 שחורה עבותה סרוקה לאחור.
 שערו השחור מעל המצח הגבוה
 שיוה לו מדאה של סטודנט תל־
 מיד־חכם לפי מושגי הימים ההם.
 רציני, ועם זאת בת־צחוק שוב-
 בנית׳ פקחית, שוכנת בזויות שפ-
 תיי׳ נראה הוא מעין מזיגה מק-
 סימה של בגרות ושובבות ילדו-
 תית• והוא שפתח לפנינו שערים
 אל העולם הגדול מלא הקסמים.

 כשאנו סוקרים לאחור ועור-
 כים את שיטת הלימודים של היום
 לזו שבעבר הרינו משתוממים
 לכשרון הפדגוגי שבו ניחן המורה
 ז׳יטומירסקי. הצגות התלמידים
 שהיד, עורה השירה והדקלום
 בציבור, הטיולים מחוץ לעיר —
 עבודה שהיה משקיע בה יחידי
 מאמצים ללא ליאות, ראויה גם

 היום להערכה רבה.

 אם העיירות הקטנות, העניות
 והמדודות, שתאוכלוסיה היהודית
 בתוכן היתה מוקפת ים של גויים
 שונאי ישראל, ידעו לשמור מכל
 משמר על חייה יהודיים עצמאיים
 של קהילה, תורה, חינוך ותר-
 בות׳ לשמור על הגחלת שלא
 תכבה — חייבים אנו על כך
 למורים כזייטומירסקי; אידיא-
 ליסטים מסורים בלב ונפש להו-
 ראה׳ שבה דא,׳ יעוד ומשאת־
 נפש. הכדהם שנטעו בנו את הא-
 מונה בגאולה וחיזקו את ידינו
 לא לפחה יא להתביש ולא
 להתבטל בפני החיים הבריאים
 של הגויים הסובבים אותנו. צעי-
 רים לימים חיינו. והוא, המורה,
 העיר בנו את התשוקה לק-
 ריאת שירי גיאליק, טשרניחוב־
 סקי, פרוג, פד? ואחרים, שהר-
 חיבו את אפקינו, הסיחו את דע-
 תנו מהמציאות המנוונת של הג-
 לות׳ ועוררו את כסופינו למו-

 לדת, לתחיה לאומית.

 אחריו באו מורים אחרים, אולם
 אותו לא שכחנו ושמרנו לו אהבה
 והערצה בלבנו, כי הוא הקרין
 מאורו על סביבתו ואצל מרוחו
 היפה עלינו, ונטע על תלמי הלב-
 בות הצעירים זרעים שנבטו בר-
 בות הימים למעשים חלוציים, להי-

 חלצות מהגולה ועליה לארץ.
 זייטומירסקי היד, מסוללי הדרך
 לגאולה, מבעלי החזון הציוני
 ושוללי הגלות, אבל הוא עצמו
 לא זכה להימלט מאותו עולם
 שוקע שידון לבליה. אולם פעלו
 ומאמציו של זייטומירסקי חש־
 לובימ־שזורים בתוך המסכת של
 קהילת ביחאיה, ותרומתו הע-

 שירה והברוכה לעיצוב ההווי וחי- ..
 נוך הדור של הנוער שלה, יחרתו
 לזכדוךעד בתוך שאר פעולותיהם
 ומעשיהם המבידכים של קדושי

 ביחאוה.

 יהא זכרו ביוד׳

גרטן נ  נח שי
 (מתוך ״ביזזאוה״, ספר זכרון)
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 לעבט שװער איבער יעדן טרא־
 גישן פאל.

 איר חלום איז געװען באזוכן
 ישראל. ס׳איז איר אבער נישט
 באשערט געװען צו רעאליזירן
 איר חלום און זי איז אװעק

 פון אונדז.
 אלע הברים און פריינד וואס
 האבן געקאנט סערקען, ויעלן זי
 שטענדיק דערמאנען מיט גרויס

־ ל. שיפער ד ו ב  כ

 משה־ױםף רובינשטיין
 ז״ל

 בן חיים ע״ה

 בכ״ב אדר ב׳ תשל׳יג (27.3.73)
 נפטר בתל־אביב משה־יוסף רו-
 בינשטיין — איש תלמיד־חכם,
 ישד־לב וצנוע, אהוב על הבריות.
 נולד בשנת 1896 בביחאבה וב־
 1903 עבר עם משפחתו לגור בלוב-
 לין, ברחוב טרגובה 3. למד ב־
 בית־המדרש של ר׳ צדוק הכהן
 זצ״ל והיה אחד מחסידיו הנלהבים.

 התמסר רק לתורה ולעבודה.
 בשנת 1934 עלה עם בתו אר-
 צה ועבר בביח׳׳ר ״מנורה״ של

 האחים רובינשטיין בתל־אביב.
 הניח אשד״ בת, שלושה נכ-
 דים. המנוח היה אחיו של דוד
 רובינשטיין, יבלח״א חבר הנשי-
 אות של ארגון יוצאי לובלין ב-
 ישראל. ה.

 סערקע ווייסמאן ז״ל
 ס׳איז אוועק פון אונדז די טייע־
 רע און הארציקע סערקע, די פדוי
 פון באקאנטן פועלי־צױן־טוער
 אין אמאליקן פוילן און איצט אין

 בראזיל, יולעק ווייסמאן.
 די משפחה ווייסמאן איז פון
 זייערע יונגע יארן געבונדן מיט

 די פועלי־ציון.
 די ח־טע סערקע איז געבוירן
 געווארן אין לובלין. זי האט גע־
 לערנט אין א פוילישן לערער־
 סעמינאר, אבער שפעטער אנגע־
 הויבן ארבעטן אין די יידישע
 פאלקס־שולן און זיך איבערגע־
 געבן מיט לייב און לעבן דער
 דערציאונג פון די עמד־קינדער.
 זי האט אויך מיטגעארבעט מיטן
 יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטי־

 טוט.
 אירע בריוו, געשריבן צו אירע
 פריינד אין די לעצטע יארן, זע־
 נען פול מיט בענקשאפט צו יש-
 ראל. זי פרייט זיך מיט יעדער
 דערגרייכונג אין דער מדינה, און

 שפרינצע גאלדמאן ע״ה
 דעם 11טן מערץ 1973 איז אין
 לאס־אנדזשעלעס נפטר געווארן
 שפדינצע גאלדמאן, די טאכטער
 פון טוביה שנור (אינקאסענט פון
 דער גמילת חסדים קאסע), די

 שוועסטער פון יוסף שנור.
 אין דער לוויה האבן זיד בא־
 טייליקט די לובלינער אין לאס-
 אנדזשעלעס. הרב קאפלאן האט
 מספיד גזיווען די פארשטארבענע
 אץ דערציילט איר לעבנס־וועג
 פון ״אונטערן לאזער״ אין לוב-
 לין ביז קאליפארניע אין די פאר.

 שטאטן.
 יהי זכרו ברוך! כבוד איר אנדעגק!

 י. א.

ת של ת שמו ח צ נ ע ה צ ב  בקרוב יתחיל מ

 הקדושים והגפטרים, יוצאי לובלין —

ר ז פ ר ו ן פ ס  ב

ן י ל ב ו י ל ש ו ד ק ה ל ב צ מ ך ה ו ת א ב צ מ י י  ש

 ומיידאנק.

 לאה וכולדר ז״ל
 (בשנה השלישית למותה)

 נולדה בז׳יכלין, בפולין, למש-
 פחת חסידים, קיבלה חינוך מסו-
 רתי. בהיותה עוד נערה הצטרפה
 לתנועה הציונית וחרף התנגדות
 משפחתה הצליחה לעלות לארץ
 ישראל בשנת 1924 כחלוצה בת

 18 בלבד.

 יוסף גיברץ ז״ל
 נולד בשנת 1910 בעיר לוב-
 לין — בן של יצחק גיברץ, סוחר
 ידוע של עורות וצרכי סנדלרות
 בעירנו. בלובלין הוא סיים בית־
 ספר תיכון והמשיך בלימודיו ב-

 אוניברסיטה ,עד שנת 1932.

 עם פרוץ מלחמת העולם הש-
 ניה עזב את לובלין ולאחר שע-
 בר עליו כל הסבל במשטר הנא-
 צים וטלטולים רבים במחנות־
 עבודה של רוסיה, יחד עם אש-
 תו (מבית שקולניק — משפחה
 מכובדת בקובל) והילדה, שבינ־
 תיים נולדה ב״אקסודוס״. הגיעו

 ארצה.

 כאן עבד כפקיד ממשלתי מש-
 נת 1950. מסור לעבודה, אהוב
 ומכובד על ידי חבריו וההנהלה.

 יוסף גיברץ ז״ל היה אב ובעל
 טוב ונאמן, איש שקט וטוב־לב.
 נפטר ביום י״ד אדר א׳ תשל״ג
 (2.1973.&1) והניח אחריו אשד,
 ובת יחידה ׳זעובדת כאחות ב־

 בית־חולים.

 בבואה ארצה הצטרפה לקבוצת
 חולדה וממנה עברה לחיפה, שבד,
 נשארה עד יומה האחרון. שוק
 העבודה בחיפה היה מצומצם מאד
 בזמנים ההם, אולם לאה לא בחלה
 בשום עבודה והתחילה לעבוד
 בסלילת כבישים ובעבודות בנין

 שונות.

 בחיפה הכירה את בעלה, בן
 עירנו יהושע וכולדר יבדל״א.
 נולדו להם 2 ילדים: בת, שהיא
 כעת מורה מקצועית יועצת חי-
 נוך רות נצר, ובן ד״ד איתן

 וכולדר.

 בשנות השלושים המאוחרות
 גרתי בחיפה והייתי מבאי ביתם
 והכרתי מקרוב את חיי הזוג
 וכולדר. לאה היתד, אשד, נעימת
 הליכות, אצילת נפש, רעיה ל-
 מופת ואם מסורה מעל המשוער.
 ביתה היה פתוח לאורחים, שנת-
 קבלו תמיד בלבביות ובחיוכה

 המלבב.

 בימי שפל ומצוקה, שלא חס-
 רו בארץ בזמנים ההם, עמדה
 לצד בעלה ולא נרתעה — אף
 בהיותה אם לשני ילדים — מל-
 צאת לעבודה, כדי לתת לילדיה

 חינוך גבוה.

 אחרי מחלה קצרה נפטרה בי״ד
 באדר תש״ל ונשאר חלל ריק
 לא רק במשפחתה אלא גם בקרב
 כל ידידיה ומוקיריה. יהי זכרה

 ברוך.

 א. אינשטיין
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ן בארץ!  לכל בני לובלי

 אנא, קבלו גא בסבר פנים יפות, בחיוכים
 ובידידות, את אורחינו מחו״ל. הזמינו אותם

 לביתכם ותלוו אותם בכל ימי הכנס.

 ווו א לובלינער ייד שפארט 18־.״
 דער ראטגעבעד פון פרעמיער פון בארבאדאס און דער
 רב פון כותל מערבי באפן א שמועס אויף מאמע־־לשון
 דער פרעמיער פון בארבאדאס, וועלכער וויילט איצט מיט
 א וויזיט אין ישראל, ד,אט צווישן אנדערן באזוכט דעם כותל
 המערבי אין באגלייטונג פון זיין סוויטע. ביים סוף פון
 באזוך האט דעו־ ראטגעבער פון פרעמיער זיז־ געוואנדן
 צום רב פון כותל הרב פערלא מיט דער פראגע: — פון

 וואנען זענט איד?
 — פון ווארשע — האט געענטפערט הרב פערלא אין

 ענגליש.
 דער ראטגעבער פונעם פרעמיער פון בארבאדאס האט
— איז פארוואס רעדט איר נישט צו מיד  דאן אויסגערופן: •

 מאמע־לשון? איך בין א ייד פון לובלין...
 דעד פרעמיער פון בארבאדאס, וועלכער איז געווארן
 אביסל נתפעל פון דעם שמועס, האט געפרעגט זיין ראט־
 געבער אין וואס פאר א שפראך זיי רעלן, אויף וואט דעד
 האט אים געענטפערט: ״איך האב געפונען דא מיינם א
 לאנדסמאן, ער איז אויך א ייד פון פוילן... און מיר דעד־

 מאנען זיך אין יענע גוטע צייטן״...
 י עס האט זיך ארויסגעוויזן, אז דער ראטגעבער פונעם
 פרעמיער פון באראדאס איז א לובלינעד ייד מיסן נאמען
 לעאן בערנשטיין. וועלכער האט אין רעזולטאט פון דעד
 צווייטער וועלט־מלהמה געוואנדערט איבעד פיל לענדער
 און צום סוף געמאכט א קאריערע אין בארבאדאס, ווו ער
 פארנעמט היינט דעם אמט פון דירעקטאר פון דער דאר־
 טיקער נאציאנאלער באנק און פאליטישער ראטגעבער

 פונעם פרעמיער.
 (״לעצטע נייעס״, ת״א, סעפטממבער 1972)

ם ביותר ארי ת המפו למו  האו
ת ו נ ו ת ח  ל

ה  בר־מצו
 ונשפים

 o'ftktkr, wilk״
ן ג  רח׳ דבוטינסקי 84 (פנת הרצל) רמת-

 טלפון: 736929
69 ,68 ,64 ,62 ,60 ,59 ,51 ,51 ,42 ,40 : ם י ס ו ב ו ט ו  א

ג געוועזענע חברים ת ט כ  א
 פון לובלינער ״הפועל״!

 אויסנוצנדיק די געלעגנהייט פון דעם לובלינער צוזאמענ־
 פאר, גרייט צו דעד חבר רייכענשטיין א חבדישן צוזאמענ־
 טרעף פון אלע געוועזענע חברים און חברות פון לובלינמד
 ״הפועל״ — אויף מיטוואך, דער 8טן מאי ד. י. אין אוונט.
 אלע פאראינטערעסירטע וועדן געבעטן זיך צו פארשטענ־

 דיקן שריפטלעך, אדער טעלעפאניש, לויטן אדרעס:
 רייכנשטיין יצחק, רח׳ המאבק 17 גבעתיים, טלפון 740110

 אדעד מינדלעך בעת דעד קאנפעדענץ.

ד און לאנך! סלאנ י  אכטונג לובלינער פון או
 מיר גיבן אן די טעלעפאךנומערן פון די קאמיטעט־מיטגלידער

 פון ארגון יוצאי לובלין בישראל:

 אלחנן האראוויץ 790490
 מתתיהו הורן 442524
 משה וואסאנג 321026
 סימאו זיידענווערג 870049
 משה זאלצמאן 963513
 שמעון לאור 857232
 אברהם לאסקאווסקי 742410
 עובדיה פעלד 36608

 לאה קורים 224401
 יצחק רייבגשטיין 740110
 דוד רובינשטיין 262661
 דוד שטאקפיש 745083

 ווי אויך די טעלעפאנען פונעם פרויעךקאמיטעט:
 אסתר בראווערמאו-זאנדשטייו 721536

 צו אונדזערע לייענער!

 די אויסגאבע ״קול לובלין״ איז געווארן די איינציקע בריק וואס
 פאדבינדט די לובלינער אין דער גאנצער וועלט און דינט גלײכ־
 צייטיק אלס וויכטיקע טריבונע פאר זכרונות פון דער אלטער
 היים און באהאנדלט אויך די אקטועלע פראבלעמען פון אונדזערע

 לאנדסלייט אין ישראל און אין די תפוצות.

 ״לובלינער שטימע״ איז א גרויסער, מאראליש-געזעל-
 שאפטלעכער דערפאלג, אבער פינאנסיעל — א דעפיציטע
 אונטערנעמונג, ממש א באנקראט. די 5 נומערן האבן אפגע-
 קאסט העכער 8 טויזנט ל״י, און אריינגעברענגט הכנסה קוים

 25 פראצענט פון די אויסגאבן.

 מיר אפעלירן דעריבער צו באצאלן תיבה פאר דער אוים-
,  גאבע. דעם באטרעף פון אויסלאנד (מינימום 10 דאלאר)

 ארייגשיקן אויפך אדרעם:

Lea Kuris, Shderot Ben Cyjon 26, Tel-Aviv, Israel. 

: אונדזעד קאנטע אין בנק הדאר. ד  אי1 לאנ

 צו אונדזערע לאנדסלייט אין די תפוצות!

 בקרוב וועלן מיר אדורכפירן די אקציע פון פארשרייבן

 און פאראייביקן די נעמען פון אונחערע קדושים אץ

 פארשטארבענע אין א ספעציעלן ספר זכרון (געדענק־

 בוך) וואס וועט זיך געפינען אינעט דענקמאל פאר די

 קדושים פון לובלין אין מיידאנעק.
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 פראגראם פונעם וועלט־צוזאמענטרעף פון לובלינער אין ישראל
 (אפיציעל: פון 7.5.73—30.4.73; ניט-אפיציעל: פון 10.5.73—16.4.73)

 מאנטיק, 16.4, אין אוונט:
 סדר־נאכט אין א זאל, אדער אין א קיבוץ, פאר

 די פאראינטערעסירטע געסט פון אויסלאנד.

 דעסטיק, 17.4, אין אוונט:
 צווייטע סדר־נאכט פאר אויסלענדישע געסט.

 זוגטיק, 29.4, אין אוונט:
 יום השואה — קאלעקטיווער באזוך אויף די
 געטא־פייערונגען (אין יידיש) אין ״היכל התר-

 בות״ אין תל־אביב.

 מאנטיק, 30.4, 7.30 אוונט:
 פרייער צוזאמענטרעף און באקענונג אויף א
 קאקטייל־פארטי אין האטעל ״פלאזשא״ אין תל־
 אביב. גאסטגעבער: משה קארן. אויפטריט פון
 דער קינסטלערין עטל קאווענסקא און לעוו

 קאגאן. (אריינגאנג נאר מיט איינלאדונגען).

 דינסטיק, 1.5, פארמיטאג:
 קאלעקטיווער אויספלוג אין תל־אביב מיט ״ױ־

 נייטעד־טורס״.
 דינטטמז, 1.5, ד אוונט:

 פייערלעכע דערעפענונג פונעם װעלט־צוזאמענ־
 טרעף אין די זאלן פון ״בני ברית״ אין תל־
 אביב, רוחב קאפלאן 10, מיטן אנטייל פון אב־
 סארבציע־מיניסטער נתן פלד (פעלעד). באגרי־
 סונגען פון די באזונדערע לענדער. ארטיסטי־
 שער פראגראם. אויפטריט פון די שול־קינדער

 פון רמת־חשרון און זינגער וזיכאל מגיד.

:  מיטוואר, 2.5, פארמיטאג
 המשר פונעם צוזאמענפאר. רעפעראטן: 1) די
 אויפגאבן פון די לובלינעד לאגדסמאנשאפטן
 אין ישראל און אין די תפוצות — רעפערענט:
 דוד שטאקפיש! 2) דער ביישטייער פון דער
 יידישער לובלין צו דער געשיכטע פון אונדזער
 פאלק און צום בנין הארץ. רעפערענטן: ד״ד
 אלחנן האראוויץ און שמואל שאפירא (פאריז)!

 3) פאראייביקונג — מאיר שילדקרויט.

 מיטוואר, 2.5, 4 גאכמיטאג:
 אנטהילונג פונעם מאנומענט לזכר די קדושים
 פון לובלין און מיידאנעק, מיטן אנטייל פון די
 שול־קינדער פון גימנאזיע א. נ. לעא בעק אין
 חיפה! תפילות; רעדע פון כנסת־דעפוטאטין

 חייקה גראסמאן, פון די קעמפערינס אין געטא
 ביאליסטאק, ווי אויר פון אונדזערע לאנדסלייט

 פון אויסלאנד.

 מיטוואר, 2.5, 8 אווגט:
 פארטיילונג פון דעד ליטעראטור־פרעמיע א. נ.
 פון די קדושי לובלין, אין זאל פון ״בני־ברית״,
 רחוב קאפלאן 10, תל־אביב — יצחק אלפסי
 פאר זיין בוך ״החוזה מלובלין״ און נחמן בלו־
 מענטאל פאר זיין בוך ״תעודות מגיטו לובלין״,
 מיטן אנטייל פון הרב יצחק ידידיה פרענקעל

 און מרדכי חלמיש.

 דאנערשטיק, 3.5, פארמיטאג און גאכמיטאג:
 באזור אין ירושלים — ביים מדינה־פרעזידענט,
 . זלמן שזר! כותל המערבי, יד ושם און אנדערע

 ערטער.
 דאנערשטיק, 3.5, אין אוונט:

 אויפנאמע פאר די אויסלענדישע געסט אין דער
 וווינונג פון סימע און שמואל מאנדעלסבערג,
 תל־אביב, רח׳ סמילנסקי 24, (״שיכון הצמרת״).

:  פרייטיק, 4.5, פארמיטאג
 המשר פון צוזאמענפאר: באריכטן פון באזינ־
 דערע לענדער! דעבאטע איבער די רעפע־

 ראטן! באשלוסן.
 שבת, 5.5, אין אוונט, זאל ״בני ברית״:

 ספעציעלער אוונט פון זכרונות פון דער אלטער
 היים און פון דערציילונגען פון קעמפערס אין
 די יארן פון דעד צווייטער וועלט־מלחמה. עם
 י וועט אויר געוויזן ווערן דער פילם ״לובלין —

 עיר ואם בישראל״.

 זונטיק, 6.5, אין אוונט:
 טראדיציאנעלער, לובלינער ױם־העצמאות באל
 לכבוד 25 יאר יידישע מדינה, אין די זאלן פון
 ״אאזיס״, ר״ג, רח׳ הרצל פינת זשאבאטינסקי.

 מאנטיק, 7.5, 6 פרי:
 אפפאר קיין ירושלים צום מיליטערישן פאראד

 פון צה״ל.

 מיטוואר, 9.5, אין אוונט:
 פייערונג פון פארטיילן דעם פדייז א. נ. פון
 בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט ז״ל — אין

 תל־אביבער אוניווערסיטעט.

ם ן פון לובלינער מחברי ו ן א ג פון ביכער וועגן לובלי נ יסשטעלו  או
ן פון ״בני־ברית״ אל ן די ז י  א

 ייובלינער וואס באזיצן אזעלכע ביכעד צום אויסשטעלן, זאלן זיד פארשטענדיקן טעלעפאניש מיט מאיר שילדקרויט — 230087

ר חנה אבטמאן  בילדער-אויטשטעלונג פון אונדזער בת־עי
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