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יערלעכע אויםגאבע נון די לובליגער אץ •שואל און איו די תמצות

מ> >תן ותה>ה זו המלחמה האחרונה!

גליון זה של ״קול לובלין״ הוכן בעצם־התבערה של ימי המלחמה ,ומשום כר מובן כי מאמרנו הראשי מוקדש
הפעם לנושא זה .הלא ליווינו כולנו בחרדה ובדאגה גדולה כל־כר את חיילי ישראל בשרות-הקרב של סוריה
ומצרים ,היינו גאים בנצחונותיהם וגם שפכנו דמעה לא אחת על הקברים הרעננים של הלוחמים-הגיבורים.
בהתלקחות האחרונה של מעשי-האיבה בין מדינת ישראל לבין התוקפנים הערביים היה גם ״הבט
לובלינאי״ :למאות משפחות מיוצאי לובלין היו בחזיתות בנים ,נכדים ,חתנים ,קרובים וידידים .דפיקות-לבותיהם
לגורל הילדים היו מלוות דפיקות-הלבבות של יוצאי עירנו בעולם — לגורל המדינה .נאמר-נא לעצמנו את
האמת :הכל היה מוטל על בףו־המאזנים י ביום הקדוש ביותר של היהודים ,בױם-הכיפורים ,שלחו קהיר ודמשק
את צבאותיהן להתנפלות הבוגדנית-הפושעת על עמדות צה״ל ברמת הגולן וליד סואץ ,כדי להשמידנו 19 .ימים
ארכה האבקות-הדמים — ובפעם נוספת ניצח דוד את גלית ,הגם שהמחיר בעד הנצחון היה גבוה ויקר.
דורנו חי עם ״מיספור״ של מלחמות :רבים זוכרים עוד את מלחמת־העולם הראשונה וטבח-העולם השני —
ידוע לכל .מאז קמה המדינה — מתחילה שוב הספירה) 1948 :מלחמת-השחרור() 1956 ,מיבצע־קדש ,סיני(,
) 1967מלחמת ששת הימים() 1970—1968 ,מלחמת ההתשה( ,ומלחמת ױם-הכיפורים מאוקטובר  ,1973אשר לפי
תפיסות מצרים וסוריה צריכה היתה ״להחזיר בכוח מה שנלקח בכוח״ .למזלנו ,הסתיימה גם תוקפנות ערבית זו
— כמו כל אלו שקדמו לה — בנצחוננו.
אבל למרות כל הנצחונות במלחמות ,לא זכינו בשלום .גם עכשיו אין ערובות בטוחות לחיי-שלום עם שכנינו,
על אף הנצחון של צבא ההגנה לישראל והעורף המוצק החזק וחומת-המגן הנהדרת — העם היהודי בתפוצות,
אשר הזדהה כל-כר בנאמנות עם מדינת-ישראל .כלום חושבים השליטים הדודנים של ארצות ערב ואפוטרופסם
— ברית-המועצות ,כי העם היהודי ,אשר עמד בנסיונות גורליים וחזר אחרי שנות אלפיים לביתו בהחלטתו
הנחושה להישאר כאן — ירשה שישמידוהו? ששארית הפליטה של מאידאנק ואוישוויץ תרשה לערבים לחזור
על הניסוי ההיטלראי?
על מעשי-הגבורה בימי-אוקטובר בישראל ייכתב עוד הרבה ,אם כי מה שכבר פורסם עד כה — עשוי למלא
ספריות שלמות .ברצוני להסתפק כאן בכמה ״דוגמות לובלינאיות״ ,המשקפות נאמנה את מצב-רוחם ורגשותיהם
של אחינו בעולם כולו.
כותב הטורים האלה קיבל כעשרה טלפונים מחוץ־לארץ ,מבני-עירנו מודאגים ,אשר רצו לדעת על מצבנו
במלחמה .הראשון ,כתמיד ,היה ישראל איזנברג מלוס-אנג׳לס ,אחריו — מייק רוזנבוש מניו-יורק; קצת מאוחר
יותר — שמואל זילברשר ממלבורן; ד״ ר מרדכי ליכטפלד מקארניו )בלגיה( ,זוברמן מפאריס; פישל רוזנבוש
מבריסל — ועוד ועוד .בדאגה ובחרדה שאלו הם על יוצאי־לובלין בישראל ,על הילדים המגוייסים ,כלום נכונות
הידיעות על הצלחות הערבים ,והעיקר :האם זקוקים אנו לעזרה? מה יכולים הם לעשות שם למעננו?
גם מכתבים הגיעו ,עם הרבה שאלות על מצבנו .כתבו סאם ברייטר ממונטראול ,מילשטיין מסאן-פראנציסקו,
גיטלה שילדקרויט ,משה זלצמן ושמואל וייסברוט מפאריז .כמו-כן עקבו אחרי המאורעות באוסטרליה ודרום-
אמריקה .שוב הרגשנו שאנחנו משפחה לובלינאית אחת.
ידועים לנו גם מקרים ,שילדי יהודים מלובלין התאמצו ממש לבוא לישראל ולעזור במקום בכל מה שיהיה
דרוש לנו ורבים מילדיהם נמצאים מזמן בארץ ולוחמים בחזיתות.
והצד השני של המטבע :אני חושב על — הקרבנות של בנינו היקרים ,אשר במותם מות גבורים הבטיחו
את החיים של כולנו .כל משפחת יוצאי לובלין בעולם ובישראל שרויה ביגון ובאבל על אבדן בל-כר הרבה
חיים צעירים ,אשר נפלו בהגנת מולדתנו .ביחוד משתתפים אנו בכאבם-בצערם של בני-עירנו )ראה עמי .(3—2
תנחומינו ,השתתפותנו בצער ועידודנו למשפחות האבלות .אמונתנו ותקותנו ,שאלה יהיו הקרבנות האחרונים
על מזבח העצמאות היהודית .תשוקתנו החמה ,שתהיה מלחמה זו האחרונה למען עמנו.
דוד שטוקפיש

ואלה הפני

במלחמת

1

ש ל יוצא• עירנו שנפלו
־הכפוו־ים
״ישא נא כל עם ישראל ,יחד
עם המשפחות השכולות ,את
זכר גיבוריו בליבו ,ובלהט
תקוותם והקרבתם ימצא ניחו-
מים״.

)מפקודת־יום של הרמטכ״ל

דוד אלעזד ,לזכר הנופלים(
הראשונים

אמיתי הלפריו ז״ל
נולד ב־ 15באפריל  1952בחיפה —
נפל ב־ 16באוקטובר  1973בסיני .בגם
של בסיד .לבית ציגלמן מלובלין ודוד
הלפרין מצ׳ורטקוב.
אמיתי הצטיין בלימודיו .את ביה״ס
התיכון סיים בגיל  ,17לאחר ש.,קפץ״
כיתה בביה״ס היסודי .לאחר בחינות
הבגרות התגייס לצבא ,למרות שגילו הצ־
עיר עוד לא חייב לזה .כחניך ״השומר
הצעיר״ הצטרף אמיתי לגרעין נח״ל ,שהש־
לים את קיבוץ געש .בזמן שהותו בקי־
בוץ שימש כמודה למתמטיקה בביה״ס
היסודי .זכה להצלחה רבה והוקרה בקרב
התלמידים.
כשונא מלחמות ,בחר בצבא תפקיד
הומניטרי מובהק — חובש קרבי .בגמר
השירות הסדיר בצבא ,עמד בהצלחה
בבחינוודכניסה לטכניון בחיפה ונתקבל
לפקולטה להנדסת תעשיה וניהול .בעתיד
הקרוב עמד להינשא.
במלחמת יום הכיפורים הצטיין בקר-
בות ליד התעלה .נפל בזמן פינוי נפג־
עים .מותו היא אבידה להוריו ,לאחותו
רותי ,מורה בבי״ס תיכון ולכל המשפחה.
בחייו הקצרים גרם למשפחה הרבה נחת
ואושר .זכרו יהיה שמור ל ע ד !

ה.2 .

סדן משה ויתקין ז״ל
נפל בקרב ,ביום השלישי למלחמת
יום הכפירים ,בחזית המצרית ,בגזרה ד,צ־
פונית של התעלה ,כאשר הסתער עם
פלוגת טנקים שעמד בראשה ,על האויב
שעלה עליהם עשרות מונים בכמות ,בשר־
יון ,בכוח האש ובטיב הנשק החדיש.
בין הראשונים הופיע ביום הכיפורים
בבסיס היחידה ובין הראשונים גם יצא
ממני עוד באותו היום .עם כמות מצומ־
צמת של לוחמים וטנקים שהספיק לארגן,
בכדי למהר ולעמיד בפרץ ,לבלום את
האויב ולהסתער עליו.
וכך הוא נפל בעומדו בצריח הטנק
בזמן ההסתערות ובלם בגופו ובנפשו
יחד עם הרבה מחבריו לנשק שנפלו
באותו הקרב נפצעו ,נשבו או נעדרו,

את התקדמות האויב ,בימים
והקשים ביותר של המערכה.
מוישיק ,כפי שקראו לו בלשון חיבה,
נולד בתל־אביב בשנת  1944להוריו יוצאי
ליטא .לאחר גמר הטכניון בחיפה בהצ־
טיינות ,עבד כמהנדס בנין באחד המש-
רדים ההנדסיים הטובים ביותר בארץ
והשתתף ,בין היתר ,בבנין אוניברסיטת
חיפה ,התחנה המרכזית בת״א ,״דיזנגוף
סנטר״ וכד ,ויחד עם זה המשיך ללמוד
ניהול וכלכלה באוניברסיטת תל־אביב.

מאביו ,המהנדס דוד ויתקין ,מאנשי גדוד
העבודה ואיש ההגנה ,ספג את להט הע־
בודה ורוח ההתנדבות וההקרבה ומאמו
רבקה — להסביר פנים ,לעזור לזולת
ואהבת האדם והטבע .היה חביב על
כולם .דאג למשפחתו ,לחבריו ,לפקודיו,
לאנשים שעבדו במחיצתו ועמד תמיד
לרשותם בעצה ובמעשה.
בתקופה האחרונה ניהל את ״שבח״,
מפעל לבתים טרומיים ברמלה ,למען ע ר
לים חדשים .בעבודה זו עשר ,לילות כימים
והפליא לעשות במרצו ,בכשרונו ,בפק-
חותו וברצונו העז לעשות כל דבר בשל־
מות ו ב ד ר ו הטובה ביותר.
המנוח ,השאיר אחריו הורים שכולים.
את עדי בנו ,שטרם מלאו לו שנתיים,
את טיבי אשתו ,מבית סימה ושמואל
מנדלסברג מיוצאי לובלין ,גם הם מותיקי
הארץ והגנתה ,ומשפחה אבלה ,עטופת
יגון וצער־רב על אבדן בחיר בניה.
על משה ויתקין ז״ל וחבריו למערכה,
ניתן לאמר את אמרתו המפורסמת של
צירצ׳יל המנוח ,לאחר מלחמת עולם הש־
ניה :״מעולם לא היו חייבים כה רבים
לכה מעטים״...
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יעקב ז׳יטומירסקי ז״ל

)בנם של חנה ויהודה ז׳יטומירסקי(
יעקב נולד ב־ 6.6.1947בקיבוץ עמיר.
אלה ימי מאבק היישוב שקדמו להקמת
המדינה .בהיותו בן שנה אחת ,פונה
ביחד עם כל ילדי הגליל העליון לחדרה,
שלא יאונה לפעוטים אלה כל רע ,עד
יעבור זעם .חינוכו קיבל ברוח חלוצית,
בערכים של עזרה ,כבוד והבנה לזולת,
ערכים לעבודה וחברה ישראלית חדשה,
יפה יותר.
בסיימו בית־ספר תיכון ובקבלו תעודת
בגרות ,פנה דרכו לנח״ל וככה הגיע
מול
שבנגב המערבי,
נירים
לקיבוץ
רצועת עזה ,בו מצא אושרו החברתי
והאישי .זרה היתד .לו הרדיפה אחרי
הקריירה ואחרי תוארים אקדמאיים ונהנה
הנאה מלאה מחיי השיתוף שבקבוץ ,מא־
וירה כפרית ושיתופית ,מעבודת שדה
וכוי.
בדיוק לפני שנתיים ,בנובמבר ,1972
בעבדו שדות המשק בטרקטור ,עלה לפ־
תע על מוקש שהוטמן ע״י מחבלים.
הטרקטור נהרס ויעקב ניצל ,הודות לדי־
פון המשוריין.
הוצע לו להשתלב במערכת ההגנה
המרחבית — והוא סירב ,מתוך חשש
שזה יחשב לו כהתחמקות או השתמטות.
במוצאי יום הכפורים גויס לסיירת השר־
יון ,שמשמשת כעיניים לטנקים .באותו
לילה הורד לחזית טסה שבגזרה המר-
כזית בקירבת המתלה 13 .ימים שהה
בקו האש הראשון 8 .מכתבים הגיעו ממ-
נו ,שכולם נכתבו להרגעת משפחתו שב־
עורף.
בשמחת תורה ,בשעה  4אחה״צ ,כרע
ונפל בעברו השני של התעלה ,בחפותו
באש על חייליבדחבריו ,שעסקו בחילוץ
פצועים.
השאיר אחריו הורים שכולים ,אשתו
אראלה ,בת בת־שנתיים דגנית ,אחות
ומשפחתה .כולם עטופים יגון וכאב.
יהי זכרו ב ר ו ד !

*
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יענקלה היקר ,השארת משפחה צעירה
אחריך ,הורים ,אחות וקיבוץ שלם שאכן
תלה תקוות רבות במרץ וברצון לפעולה
שנחונת בהם.
עברת את כל השלבים של הכנה לק־
ראת חיים בקבוץ ,והשלב העקרי שאליו

*

\

חונכת בכל כ״ה שנות חייך והוא —
חבר קבוץ .לא זכית לשאת תואר זה
במשך שנים רבות ,אך גם בשנים המ-
עטות נשאת על כתפיך תפקידים קשים,
ועם כל הקושי שבהם ,הצלחת בעקשנות
המאפיינת אותך ,להתגבר על המכשולים.
והנה היה מי שהכריע אותך ואת כל
שנות חייך היפות שעברת עד הליום ,ואתה
בקבוץ.
משפחה
בעצומה של הקמת
אראלה ודגנית ,אין ניחומים למקרה
האכזרי שיד הגורל אכן הכריעה בו.
נקווה רק ,שבדמם היקר של בנינו
ואבותינו שנפלו במערכה ,נחתום את
חוזה השלום ונחסוך דם יקר בעתיד.
יהי זכרו ב ר ו ך !

i

)מתוך עלון פנימי של קבוץ נירים(
*
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את המוסד החינוכי של השומר הצעיד,
המשותף ל־ 4קיבוצים :מצר ,ברקאי,
עין שמר ומענית .הוא היה תלמיד מצ-
טיין לא רק בלימודים ,אלא גם ביחסים
עם החברים מספסל הלימודים .מקובל
על החברה והמורים ,פעיל ומסור.
בשנת  1970התגייס לצה״ל ,לחיל־
התותחנים .גמר בהצטיינות גבוהה את
קודם הקצינים .אהוב היה על החיילים
והקצינים .התפעלו מכושרו הגופני וגד
יכולתו האינטלקטואלית .ביום שני של
מלחמת הכיפורים ,ב־ 7.10.1973נפל בקרב
ברמת הגולן — והוא רק בן  21היה.
יהי זכרו ב ר ו ך !

אחי לא דיה ג כ ו ר
הכדור עשה דרכו הישר ללב.
ממרומי הזחל״ם,גבוה,בהיר מבט ויפה־תואר
כרע נפל.
הוא לא היה גבור .כל־כך נבהל כששמע
שיש מלחמה.
והלך.
הוא לא היה מפקד .לא אהב את הצבא.
היד ,חייל פשוט.
וכשצריך היה לחלץ פצועים —
הלך.
הוא לא היה חייל באפיו .אהב את עבו־
דתו בשדות,
את אשתו ,את בתו הקטנה.
ועכשיו —
הוא הלך...
ואנו —
איך נלך בלעדיו?
והרי אין אנו גבורים.
3טע

רורו בנובמבר  ,1971החל לעבוד כמתכ-
נת במכון לסטטיסטיקה ולמכון משרדי
בע״מ .במקביל לעבודתו ,למד בטכניון
שמושית.
בפקולטה למתמטיקה
פסח גויים לשירות המלואים במוצאי
יוכדהכפורים ונפל במערכה בסיני ב־
.7.10.73
יהי זכרו ב ר ו ך !

סגן אילן שמעיה ז״ל

)חתנם של יעקב ורחל אקרמן מכפר־ורבורג(
אילן נולד ב־ 6,10,1949בירושלים .בעת
הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו ,נהרג
אחיו הבכור בקרבות בירושלים .אילן
התחנך בקיבוץ אשדות־יעקב ,שם סיים
את בית־הספר היסודי .אח״כ ,למד בתיכון
מקצועי ״אליאנס״ בירושלים .בסיימו את
לימודיו העל־יסודיים ,התגייס לצה״ל וב־
גמרו את שרותו הסדיר ,עבר קורם
קצינים וסיים כחניך מצטיין .מרבית שרו־
תו הצבאי שירת בסיני ,כקצין קשר גדודי.
הצליח מאד בתפקידו ,המשיך להתקדם.
לפני מספר חודשים סיים בהצלחה קורס
למפקדים בכירים בצה״ל .הוא ירד לסיגי
ערב ױם־הכיפורים — לא חזר משם.
הוא נפל בסיני ,תוך מילוי תפקידו כר־
אוי למפקד בצה״ל .בדרכו לחלץ פצוע,
נפגע ונהרג .השאיר אשה בהריון .נקבר
ב־ 21,10בבית הקברות הארעי בבארי.

פסח זילברשטיין ז״ל

)בנם של מרדכי ונשה זילברשטיין מחיפה(
פסח יקירנו נולד בורוצלב שבפולין ב־
 14לנובמבר  .1949עלה ארצה עם הוריו
ואחותו ב־ ,1956בעצומה של מלחמת־
סיני .סיים את ביה״ס היסודי ״דרור״
בקרית־אליעזר בחיפה .בביה״ם הריאלי
העברי בחיפה המשיך את למוריו ועמד
בהצלחה בבחינות הבגרות במגמה הרי־
אלית.
התגייס לצה״ל בנובמבר  1968ושירת
ביחידה־קרבית — סיירת גולני .עם שח-

סגו־משנה ירמיהו טנא ז״ל

בנם של חיקה גרינוולד מלובלין
ומשה טנא מצירנוביץ
ס/מ ירמיהו טנא נולד בשנת 1952
בקיבוץ שמיר .בשנת  1958עברה המש-
פחה לקיבוץ מענית ,בו סיים ירמיהו

מ י ר ב י י ג ן די קעפ אויף די פ ר י ש ע קברים פ ו ן א ו נ ד ז ע ר ע
העלדן,

טייערע

די

קינדער

פון

לובלינער:

אמיתי האלפערין? סרן משה ויתקין?
יעקב זשיטאמירסקי? פסח זילבערשטיין!
סגן־משנה ירמיהו טנא ; סגן אילן שמעיה
וואס

זענען

געפאלן אין

ישראל.

מיר באטייליקן זיך אינעם צער און ווייטיק פון די פאר־
יתומטע משפחות.

טרייסט

די

עלטערן,

אלמנות,

קינדער ,ברידער ,שוועסטער און די פאמיליעס.

יידן פון לובלין אין ישראל
און אין דער וועלט

את

ראשינו

של

יקירינו־גיבורינו,

הבנים של יוצאי לובלין
אשר

ד ע ר ױ ם ־ כ י פ ו ר מלחמה,

באשיצנדיק מדינת
אונדזער

אנו

מרכינים

על

קכריהם

הרעננים

השתתפותנו

נפלו

במלחמת

ױם־הכיפורים

על מ ד י נ ת י ש ר א ל

בצערם

ובכאבם

של

המשפחות

בהגנה

השכולות,

כוס תנחומים להורים ,האלמנות ,הילדים ,האחים והאחיות
ולכל בני המשפחה האחדים.

בני לובלין בישראל
ובתפוצות
3

זאל דא7ז ז»ן ד> לעצגוע מלחמה!
דער איצטיקער נומער ״קול לובלין״ איז געווארן צוגעגרייט אין טאמע ברען פון די מלחמה-טעג .איז
דעריבער פארשטענדלער ,וואט אונדזער לייט-ארטיקל איז דאסמאל געווידמעט דער דאזיקער טעמע .האבן דאר
מיר אלע באגלייט מיט אזוי פיל אומרו און זארג די ישראלדיקע זעלנער אויר די שלאכטפעלדער פון סיריע
און מצרים ,געווען שטאלץ מיט זייערע נצחונות און דערביי נישט איין טרער געלאזן פאלן אויר די פרישע
קברים פון די העלדישע קעמפערם.
אין דעם לעצטן פארמעטט צװישן מדינת ישראל און די אראבישע אגרעטארן איז געוועו אייר א ״לוב-
לינער מאמענט״ .הונדערטער משפחות ,אפשטאמיקע פון לובלין ,האבן געהאט אויר די פראנטן זין ,אייניקלער,
איידעמם ,קרובים און פריינד .זייער הארץ-קלאפעניש פארן גורל פון די קינדער איז געווען באגלייט מיטן הארץ־
קלאפעניש פון אונדזערע לאנדםלײט אין דער וועלט — פארן גורל פון דער מדינה .לאמיר זיר זאגן דעם אמת:
אלץ איז דאו־ געלעגן אויה דער וואגשאל! אין סאמע געהייליקטן טאג ביי יידן ,אין ױם-ביפור ,האבן קאיר און
דמשק געשיקט זייערע חיילות צום פארעטערישן און פארברעכערישן איבערפאל אויר די צה״ל-פאזיציעם אין
רמת הגולן און ביים סועץ ,כדי אונח אומצוברענגען 19 .טעג האט געדויערט דער בלוטיקער געראנגל — און
ווידעראמאל האט דוד באזיגט גליתן ,הגם דער פרייז וועלכן מ׳האט באצאלט פאר דעם נצחון ,איז געווען
א הויכער און טייערער...
אונחער דור לעבט מיט א ״נומעראציע״ פון מלחמות :א סך געדענקען נאר די ערשטע וועלט-מלחמה,
און פון דער צווייטער וועלט-שחיטה — איז דאר אפגערעדט .זינט דער אנטשטייונג פון דער מדינה — הייבט
זיר ווידער אן א ציילונג) 1948 :באפרייונגט־קריג() 1956 ,סיני-קאמפאניע() 1967 ,זעקט-טאגיקער קריג(,
) 1968—70אויסמאטערונג־מלחמה( אדן די נאר-וואט פארענדיקטע ױם-כיפור מלחמה פון אקטאבער ,1973
וואט האט לויט דער קאנצעפציע פון מצרים און טיריע ,באדארפט ״אפנעמען מיט כוח דאם וואט איז צוגע־
נומען געווארן מיט כוח״ .צום גליק ,האט אויר די דאזיקע אראבישע אגרעסיע ,ווי אלע פריערדיקע ,זיר פאר־
ענדיקט מיט אונדזער נצחון.
אבער נישט געקוקט אויה אלע געוװנענע מלחמות ,האבן מיר נאר אלץ נישט געווונען דעם שלום .אויר
איצט זענען נישט פאראן קיין זיכערע גאראנטיעט פאר א פרידלעכן צוזאמענלעבן מיט די שכנים ,טראץ דעם
זיג פון צבא ההגנה לישראל ,דעם פעסטן און אנטשלאסענעם הינטערלאנד און פרעכטיקער שוץ-מױער װאם
הייטט :יידיש פאלק אין די תפוצות ,וואט האט זיר אזוי טריי אידענטיפיצירט מיט מדינת ישראל .מיינען
טאקע די דיקטאטארישע הערשערם פון די אראבישע לענדער און זייער אפוטרופוס — דער ראטנפארבאנד,
אז דאט שווער געפרװוטע ײדישע פאלק ,וואט האט נאר צוויי טויזנט יאר זיר אומגעקערט אהיים און איז אנט-
שלאטן דא צו בלייבן — וועט זיר לאזן אומברענגען ? אז די שארית הפליטה פון מיידאנעק און אוישוויץ וועט
לאזן די אראבער איבערחזרן דעם היטלעריטטישן עקספערימענט?
וועגן די העראישע אקטאבער־טעג אין ישראל וועט נאר א סך געשריבן ווערן ,הגם דאט וואט איז שוין
ביז איצט פארעפנטלעכט געווארן ,איז מסוגל צו פארפולן גאנצע ביבליאטעקן .איר וויל זיר דא באגנוגענען
מיט עטלעכע ״לובלינער ביישפילן״ ,וואם שפיגלען אװדאי אפ די שטימונגען און געפילן פון אונחערע ברידער
אין דער גאנצער וועלט.
דער שרייבער פון די שורות האט געהאט א צען טעלעפאנען פון אויסלאנד ,פון באומרויקטע לאנדסלייט,
וואם האבן געוואלט וויסן ווי מיר האלטן אין דער מלחמה .דער ערשטער ,ווי תמיד ,איז געווען ישראל אײזענ-
בערג פון לאט-אנזשעלעט; דערנאר — מייק ראזענבוש פון ניו-יארק; עטוואם שפעטער — שמואל זילבערשער
פון מעלבורן; ד״ר מרדכי ליכטפעלד פון קארניא )בעלגיע(; זאבערמאן פון פאריז; פישל ראזענבוש פון
בריסל — און נאר און נאר .מיט זארג און ציטער האבן זיי געפרעגט אויר די לובלינער אין ישראל ,אויר די
מאביליזירטע קינדער ,צי איז פאראן אמת אין די ידיעות וועגן די דערפאלגן פון די אראבער ,און דער עיקר:
צי מיר נייטיקן זיר אין הילה? וואם קענען זיי ד א ר ט טאן פאר אונדזערטוועגן ד א ?
אויר בריוו זענען געקומען — מיט א סר פראגן בנוגע אונדזער לאגע .עם האבן געשריבן סעם ברייטער
פון מאנטרעאל ,מענדל מילשטיין פון םאן־פראנציםקא ,גיטעלע שילדקרויט ,משה זאלצמאן און שמואל ווייסבראט
)ווארא( פון פאריז .אויר פון אויטטראליע און לאטײן-אמעריקע האט מען נאכגעפאלגט די געשעענישן .ווידער
אמאל האבן מיר זיר דערפילט איין לובלינער משפחה.
מיר ווייסן אויר פאלן ,אז קינדער פון לובלינער יידן אין דער וועלט האבן זיר ממש געריטן צו קומען קיין
ישראל און אויפן ארט העלפן אין וואט מיר וועלן זיר נייטיקן און אז פיל פון זייערע קינדער זענען שוין פון
לאנג אין לאנד און קעמפן אויר די פראנטן.
און — א צווייטע זייט פון דער מטבע :איר מיין — די קרבנות פון אונדזערע טייערע זין ,וואט מיט זייער
העלדישן טויט האבן זיי געזיכערט אונדזער אלעמענם לעבן .די גאנצע לובלינער משפחה אין דער וועלט און
אין ישראל איז איינגעהילט אין טרויער צוליבן פארלוטט פון די הונדערטער יונגע לעבנט ,וואט זענען געפאלן
ביים פארטיידיקן אונדזער היימלאנד .גאר באזונדער באטייליקן מיר זיר אינעם צער און ווייטיק פון אונדזערע
בני-עיר )זע ז׳ .(3—2
אונדזער טרייסט ,מיטגעפיל און דערמוטיקונג די פאריתומטע משפחות .אונדזער גלויבן און האפענונג ,אז
דאט וועלן זיין די לעצטע קרבנות אויפן מזבח פון יידישער אומאפהענגיקייט .אונדזער הייסער באגער ,אז די
דאזיקע מלחמה זאל שוין זיין די לעצטע פאר אונדזער פאלק.
דוד שטאקפיש
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ננס עולמי שר ׳וצא׳
#

i M

|

יצחק אייזנברג

בתחילת מאי ש״ז נערך באולמי ״בני-ברית״ בתל־
אביב בנס עולמי של יוצאי העיר לובלין בפולין הטרום־
מלחמתית .היתה זאת ועידה עולמית ראשונה של יוצאי
עיר אחת בלבד ונוטר על יוצאי לובלין מישראל עצמה,
השתתפו בה צירים ואורחים רבים גם מארצות-הברית,
מקנדה,מארגנטינה ,מבראזיל ,מצ׳ילה ,מצרפת ,מבלגיה,
מגרמניה ,מדנמרק ואפילו מאוסטראליה הרחוקה .היה
זה כעין קיבוץ-גלוױת בזעיר אנפין.
שבוע ימים נמשך בנם זה ובין האירועים המרכזיים
בו היתה ישיבת הפתיחה החגיגית ,בה נאם בין האור-
חים שר-הקליטה נתן פלד; טקס גילוי המצבה על
קבר אפרם של קדושי לובלין ומחנה־ההשמדה במאיי־
דנק — בבית העלמין בנחלת-יצחק בהשתתפות חברת-
הכנסת ולוחמת בגיטו ביאליסטוק — חייקה גרוסמן;
חלוקת הפרם השנתי ע״ש קדושי לובלין )השנה זכו
בו חוקר השואה — נחמן בלומנטל ,על ספרו ״תעו-
דות מגיטו לובלין״ ויצחק אלפסי על ספרו ״החוזה
מלובלין״( ותערוכת ספרים מגוונת על העיר לובלין
ומפרי עטם של יוצאי עיר זו בעברית ,אידיש ושפות
אחרות .כן הוקדש במסגרת זו ערב מיוחד להעלאת
זכרונות ״מבית אבא״ ,ואף הוצג סרט ״לובלין —
עיר ואם בישראל״ .לקראת הכנס העולמי אר הופיעה
חוברת חגיגית מיוחדת של כתב-העת של האירגון
״קול לובלין״.
העיר לובלין היתה אחת הערים הוותיקות ביותר
בפולין ומקום שמור לה בהיסטוריה שלה .יהודים
התגוררו בה דורות רבים ואף היכו בה שורש והיו בה
גורם משפיע .היתה זאת עיר של גדולי תורה ,רבנים
ומשכילים ,אשר שמה יצא למרחקים .בשנת 1564
נוסד בה ״ועד ארבע ארצות״ ואילו בימינו אנו ,בשנת
 ,1932הוקמה כאן ״ישיבת חכמי לובלין״ בהנהלת
הרה״ג ר׳ מאיר שפירא זצ״ל .על סף מלחמת־העולם
השניה היו בה כחמש רבבות יהודים ,כלומר יותר
משליש של כלל האוכלוסיה במקום.
הגורל האכזרי רצה ,שדווקא באחד מפרברי לובלין
יקימו הכובשים הגרמניים בימי מלחמת-העולם השניה
את מחנה-ההשמדה מאיידנק ,שהיה אחד המחנות
האיומים ביותר ובו מצאו מותם כשני מיליון בני-אדם,
רובם המכריע יהודים ומיעוטם — צוענים ושבויי־

טכס גילוי האנדרטה לזכר קדושי לובלין ומיידנק שהתקיים במסגרת
הכנס העולמי של יוצאי לובלין.

ילדי בי״ס ברמת־השרון שאימץ קהילת לובלין ,בעת הופעתם בערב
הפתיחה של הכנס העולמי של לובלינאים.

מלחמה רוסיים ובני עמים אחרים .לפי אומדנה זהירה
ניספו בשואה כארבע רבבות יהודים מלובלין ,מי מהם
במאיידנק עצמה ומי מהם במחנה ההשמדה של בלז׳ץ.
עוד ״בימי בראשית״ של הכיבוש הנאצי בפולין
ניגשו הגרמנים להקמת ״רזרװאט״ )״שמורה״( יהודי
מיוחד דווקא באיזור לובלין ומיד החלו להגיע לשם
רכבות מלאות יהודים מכל קצווי פולין .ה״טראנספורט״
האחרון של יהודים מלובלין עצמה למחנה-ההשמדה
יצא ב־ 9בנובמבר  ,1942כלומר כחצי שנה לפני מרד
גיטו וארשה וחיסולו.
״שארית הפליטה״ של יהדות פולין נפוצה עתה
על פני ״שבעה־ימים״ ובעיקר — במדינת ישראל וב־
ארצות-הברית .יוצאי לובלין פעילים בכל שטחי החיים
מבחינה חברתית ,תרבותית וכלכלית.
בין שתי מלחמות-העולם פעל בלובלין העתונאי
הנודע בתקופה ההיא ש .י .סטופניצקי ז״ל )שהיה
עורך ה״לובלינער טאגבלאט׳ /העתון היומי של יהודי
פולין( ,שאף חיבר ספר על ברור שפינתה .ילידי לוב-
לין היו הסופר הדגול יעקב גלאטשטיין ,שהיגר לאמ-
ריקה עוד בהיותו נער והסופרת אננא לנגפוס ,כלת
״פרס גונקור״ בצרפת .שניהם הם כבר כיום שוכני
עפר .הסופר נ .שמן ,החי זה שנים רבות בעיר טורונטו
)קנדה( שפירסם ספר היסטורי על לובלין והפרופיסור
לספרות רוסית במכללת ניו-יורק ,מייק רהנבוש ,אף
הם ״לובלינאים״ המה .יוצאי לובלין הם גם העתו־
גאים — תושבי ישראל :ד״ר אלחנן הורביץ ,דוד
שטוקפיש ועובדיה פלד ,הנמנים גם על חברי ועד
אירגון יוצאי לובלין.
תערוכת הספרים שהזכרנו לעיל הכילה חומר רב
ומגוון .תשומת־לב מיוחדת עוררו בה המונוגרפיה של
פרופ׳ מאיר באלאבאן על העיר לובלין )״עיר היהו-
דים לובלין״( ,שני ספרי הפרוזה של יצחק באשוויס־
זינגר מניו-יורק והפואימה ״ליד הפנקס של לובלין״,
פרי עטו של המשורר משה שולשטיין ,החי כיום
בפאריס.
״המטרה העיקרית של ארגוננו ושל הכינוס שנערר
עתה היא לקיים גם להבא קשר הדדי הדוק ולהנציח
את זכר העיר בה ראינו את אור העולם ושבה היינו
קשורים באלפי נימים״ — אמר לי יושב ראש ארגון
יוצאי לובלין בישראל ,דוד שטוקפיש .נוסח לכר ,אומר
הוא ,מטפחים יוצאי לובלין פעולה תרבותית ועזרה
הדדית — וההישגים אינם מבוטלים כלל וכלל.
)״על המשמר״(10.6.73 ,
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א טייל פונעם פרעזידיום פון דער פייערלעכער דעדעפענונג פונעם וועלט־צוזאמענטרעף )פון רעכטס( :אלתר זאבערמאן )פאריז( ,אינזש.
א .לאסקאווסקי ,משה וואסאנג ,לאה קורים ,דוד שטאקפיש ,שרהלע גאלדאדלער ופאריז( ,מינימטער נתן פעלד )רעדט( ,סעם ברייטער
)מאנטרעאל( ,מענדל מילשטיין )םאךפדאנציסקא( ,לאזער גאלדבוים )סאךפאולא( ,זשאק גאלדבוים )פאריז(.

ווי אזוי לובלינער יידן האבן אויף זייער וועלט־
צוזאמענטרעף געפייערט  25יאר יידישע מדינה
א .זאמדער

״אומפארגעסלעבע טעג״! ״דעו־ צוזאמעגפאר האט גישט אנטוישט״; ״גע-
וואלדיקע אײגדרמזו״ ־ ,״אן אױםערגעװײנלעכע איבערלעבונג״! ״נאר אין ישראל
איז מעגלער געווען אזא צוזאמענטרעף״ — די און ענלעכע אויסדרוקן פון אנער-
קענונג ,דאנלזבארקייט און באוװנדערונג האבן זיר געלאזט הערן פון א סר אונדזערע
לאגדסלייט פון די תפוצות און פון ישראל ,וואס האבן זיר באטייליקט אינעם ערשטן
וועלט-צוזאמענטרעף לכבוד דעם האלבן יובל פון דער יידישער מדעה.
אזוי ארום האבן די איניציאטארן ,ארגא־
ניזאטארן און רעאליזירערס פונעם צהאמענ־
טרעח געהאט א שטיקל סאטיספאקציע פאר
זייער מי און צייט וועלבע זענען אינוועס־
טירט געווארן אין דער דאזיקער וויבטי־

קער א1נ־1ערנעמונג .ווייל אפילו סקעפטיקער
און די וואס שטייען אין א זייט ,האבן גע־
מו!ט בורדה זיין ,אז דער קאמיטעט אין יש-
ראל ,מי; 1דער היל^ פון אייניקע אקטיוויסטן,
ווי אייר די סאסיעטים אין פראנקרייר ,קא־
נאדע און אנדערע ערטער האבן אלץ גע־
טאן ,אז דער צוזאמענטרע^ זאל געקרוינט
ווערן טיט דערפאלג .און אזוי איז טאקע
געשען!

די צוגרייטונגען

שילערס פון דער פאלקס־שול אין רמת־הש.־ון
טאנצן א פייערדיק .,הסידל״ אויף דער
דערעפענונג פונעם וועלש־ציזאמענטרעף.
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אזא אימברעזע ווי וועלט־צוזאמענפאר —
קא־ ניט ארגאניזירט ווערן אויפן שפרונג,
מעשה אימפראוויזאציע .עס פאדערן זיר פיל
טעו .פון מחשבה^; ,ניציאטיװ און שווערע
ערבעט ,בפרט נאר ,אז דער צוזאמענטרע!ם

איז געווען פארבונדן מיט  25יאר מדינת
ישראל .האט מען פונדאנען געשיקט בריוו
— אלגעמיינע און פערזענלעכע — צו די
פאראנענע לובלינער אדרעסן אין דער וועלט.
צום באדויערן ,זענען געיועו אויר אזעלבע
וואם האבן אפילו ניט באוויליקט צו ענטפערן
צי זיי קומען יא אדער ניט .נאר פון די
ערשטע אפרופו האבן מיד געהאט דעם
איינדרוק ,אז מעדעסטענס א  250—200לוב־
לינער פון די תפוצות ויעלו זיר באטייליקן
אינעמ צוזאמענטרעף! .נאר דער ציפער איז
אראפ צו א העלפט )ביי א .(120

ס׳איז אויר דערשזנען א ספעציעלער נו־
מער ״קול לובלין״ פון  44ז״ז ,מיט אן אנט־
שפרעבנדיקן אינהאלט.
פון אנהייב אפריל זענען איינמאל אין
וואך פארגעקומען אין ״בית לייוויק״ עפנט־
לעכע זיצונגען פונעם קאמיטעט ,מיטן אנ־
טייל פון א גרופע לובלינער יידן אין יש־

אין פראגקרייר אלס בלל .באגריסט האבן
אויר י .שיידענפיש )פארבאגד פון די ״ר.
געזעלשאפטן אין פאריז( ,לאזער גאלדבוים
פון סאו־פאולא ,זשאק גאלרבוים פון פא-
ריז און אנדערע .ס׳איז געווען אן אינטימער,
ױם־טובדיקער צוזאמענטרע^ ביי געדעקטע
טישן — דל ערשטע גרעסערע אונטערג^
מונג ,ווי אן אריינפיר צו א גאנצער רײ אימ־
פרעזן וואס האבן ערשט באדארפט פארקו־
מען.

די ספעציעלע בלױ־װײסע אפצײכענונג צום
ל־בלינער וועלט־צוזאמענטרעף.
ראל ,װאם האבן פרײװיליק געמאלדך זיר
צו העלפן .אין די זיצונגען האבן זיר אויר
באטייליקס די געסט טון אויסלאנד ,וואס
זענען פריער געקוטען פון פארשירענע לעג־
דער.
א באזוגדערע אנערקענונג האט זיך פאר־
דינט דער פרױען־אקטיוו ,וואס האט אפגע־
האלטן אייניקע באראטונגעך אין די װועונ־
גען פון רי פאמיליעס בראװערמאן־זאנד־
שטיין ,אידעלסאן ,מאנדעלסבערג און שטאיז־
פיש ,ווו עם זענען ארומגערעדט געווארן די
צוגרייטונגען און עס זענען באשטימט גע־
ווארן פאראנטווארטלעבע פאר יעדער אונ־
טערנעמונג באזונדער.

אויםעױ דעם פראגראם...
אומפארמײדלער זעגען געױען אײניקע ענ־
דערונגען — גראד צום גוטן! — אינעם
אריגינעלן פראגדאם פונעם צוזאמענטרעף.
פאר אלעמען דארף דערמאנט װערן די
צװײטע סדר־נאבט ,װעלבע איז ממש ארגא־
ניזירט געװארן אין דער לעצטער מעוט.
דינסטיק ,דעם ד1טן אפריל ,איז אין זאל
״מאקסים״ אין תל־אביב ,אפגעריכט געווארן
דער טראדיציאנעלער צװײטער סדר ,אין
װעלכן ס׳האבן זיר באטײליקט א  150פער־
זאן .רעם סדר האט געפירט דער חזן י.
מאלאוואני .נאר דער דערעפענונג פונעם
פארזיצער ד .שטאקפיש ,האט די ליכט אנ־
געצונדן שרהלע גאלראדלער פון פאריז ,וואס
האט אייר געדאגקט פארן כבוד וועלכן מען
גיט איר אפ אלס יחיד און די לובלינער יידן

ווי געזאגט ,איז די סרר־נאבט ניט געווען
אנאנסירט אינעם אפיציעלן פראגראם וועל־
בער איז פארעפנטלעבט געווארן איו ,,קול
לובלין״ ,פונקט ווי עס זענען ניט געווען
פלאנירט די אויפנאמעם אין עטלעבע פדי־
וואטע היימען .גראד די דאזיקע מסיבות און
צוזאמענטרעפן האבן באוויזן ווי שטארק עם
זענען די פעדים פון פריינדשאפט און צוגע־
בינדנקייט נאר פון דער אלטער היים .פאר
אלעמען דארן! דערמאנט ווערן די הארציקע
און בשפעדיקע אויפנאמע אין דער וווינונג
פון סימא און שמואל מאנדעלסבערג ,די
פריילעכע אטמאספער ,די ווארעמע הכנסת־
אורחים ,די י י י ר געדעקטע טישן.
אן ענלעכע אויפנאמע איז אויר פארגע־
קומען אין דער וווינונג פון צעשא און סי־
מאן זיידענווערג .די העבער  70אנוועזנדיקע
דארט לאנדסלייט ,דער עיקר פון דער גרוי־
סער וועלט ,מי אויר די קאמיטעט־מיטגלי־
דער אין ישראל ,האבן פשוט ניט געהאט גע־
גוג לויב־ווערטער אויפן אדרעס פון דער
דאזיקער גאסטפריינדלעבער משפחה .ס׳איז
געווען ששון ושמחה — אין בובשטעבלעבן
זין פון ווארט .ס׳האט אויר ניט געפעלט
קיין ארטיסטישער פראגראט ,און דער עיקר
— שטימונג!
זאל אויר דערמאנט ווערן דער צוזאמענ־
טרעו* פון די געוו .מיטגלידער פון ״הפועל״
אין דער וווינונג פון דער פאמיליע רײכענ־

סעם

ברייטער פון מאנטרעאל לאזט
זיין באגריסונג־ווארט.

העדן

שטיין און די קלענערע אויפנאמעס ביי די
פאמיליעס וואסאנג ,בראװערמאן־זאנדשטײן
און שטאקפיש.

דעו קבלת־פנים
אין האטעל ״פלאזא״
איבער  2coלובלעער יידן )א העלפט פוך
אויסלאנד ,א העלפט פון ישראל( האבן זיר
באטייליקט אינעם קבלת־פנים וועלבן ס׳האבן
פאר זיי איינגעארדנט לובא און משה קאדן
אינעם רעסטאראן־זאל פון האטעל ״פלאזא״.
דא איז געווען די ערשטע פרייר פון צוזא־
מענטרעף ,דא האט מעז זיר געקושט און
געדריקט די הענט נאר לאנגע יארן פון צע־
ש״דונג.

לובלינער יידן פון דער גאנצער וועלט האבן זיך געטראפן אויף אן אויפ־
נאמע ביי די גאסטפריינדלעכע צעשע און סימאן זיידענווערג אין בת־ים.

הונדערטער

לובלינער

יידן

ישראל

פון

און

פון

די

תפוצות

האבן

זיך

באטייליקט אין די פארשידענע אונטערנעמונגען פונעם וועלט־צוזאמענטרעף.

ווי

אויד

אין

דער

אנטהילונג

פונעם

דענקמאל

לזכר

די

קדושים

פון

גאר דער דערעפענונג פונעם פאחיצער פון
ארגון ,האט דער גאסטגעבער משה קארן,
אין נאמען פון זיין פדוי לובא און שוועגע־
רין לאלא וואגנער באדאגקט דעם עולם
פאר דער וויכטיקער איבערלעבונג וואט
הייסט — באגעגענען זיר מיט יידן פון דער
אלטער היים .ס׳האט אויר באגריסט לאזער
גאלדבוים פון ס .פאולא ,אלתר זאבערמאן
פון פאריז און דאס קינסטלער־פארל עטל לא־
ווענסקי און לעוו קאגאן ,גייע עולים פון
ר״ פ ,האבן מיט הארציקע יידישע פאלקס־
לידער און מוזיקאלישע מאטיוון פארשאפן
אן אמתדיק פארגעניגן דעם עולם .די אג-
ווע;גדיקע זענען אוועק פון דעם אוונט פול
מיט אייגדרוקן און עמאציעס — און סיי
דער קאמיטעט ,באזונדערס די גאסטגעבערס,
האבן אויפריבטיק באדויערט ,וואס צוליבן
מאנגל אין ארט ,האט מען ניט געיזענט
נאבקומען א סר פאדערונגען פון לובלי־
נער אין לאגד ,צו באט״לילן זיר אינעם
קבלת־פנים אין ״פלאזא״.

קאלעקטיווער באזוך
אוויף דער צענטראלער
געטא־פייערונג
אין תל־אביב
די לאנדסלייט פון ישראל און פון אויס־
לאנד וואס האבן געהאט אן אינטערעס צו
באטייליקן זיר אין דער צענטדאלער געטא־
אקאדעמיע אין תל־אביב ,איז עס זיי דער־
מעגלעכט געווארן א דאנק דער גרעסערער
צאל איינטריט־קארטן וואם דער קאמיטעט
האט ארויסבאקומען פון ״יד ושם״ ,פרץ־
ביבליאטעק און אנדערע אינסטיטוציעם .ס׳איז
זיכער געווען א טיפע איבערלעבונג פאר
אונדזערע געסט ,ווען זיי האבן אין גרויסן
זאל פון היכל התרבות )וואם נעמט אריין
 3,000פערזאן( אויסגעהערט רעפעדאטן )אין
יידיש( פון געטא־קעמפערס און געזעלשאפט־
לעכע טוערם וועגן דעם אויפשטאנד אין
געטא ווארשע מיט  30יאר צוריק און די
לערע דערפון פאר אונדעזר פאלק אין דער
איצטיקער תקופה.

נזיניסטער נתן פלד בא־
גריסט די לובלינער ״
איבער  500מענטשן זענען געקומען צו
דער אפיציעלער ,פייערלעכער דערעפענונג
פונעם װעלט־צוזאמענטרעןט .דער זאל פון
״בגי־ברית״ אין תל־אביב איז געווען אי־
בערפולט מיט א פארשידנארטיקן עולם.
פארן אנהייב פונעם אפיציעלן טייל ,האבן
די קינדער פון דער פאלקס־שול אין רמת
השרון ,ווס האט אדאפטירט די יידישע קהי־
לה לובלין ,אויסגעפירט א ספעציעלן פרא־
גראם לכבוד  25יאר מדינת ישראל .די סאב־
רעם האבן מיט א סר טאלאנט און געשמאק
לובלין

און

מיידאנעק .עס

רעדט

די

כנסת־דעפוטאטין

חייקה

גראסמאן.

דערצײלט — אין געזאנג ,ריטמיק ארן ווארט
— די אגטשטייונג פרן דער מדינה ,אירע
ראנגלענישן ארן דערגרייכרנגען.
נאכן אייפטריט פון די קינדער ,פארנע־
מען ערטער אויף! דער בינע די פרעזידיום־
מיטגלידער פין קאמיטעט אין ישראל אין די
פארבעטענע געסט פון אויסלאנד :סעם בריי־
טער פון מאנטרעאל ,מענדל מילשטיין פון
סאן־פראנציסקא ,לאזער גאלדבהם פון סאן־
פאולא ,משה פינקעלשטיין פון פארט אלעג־
רא ,יוס^ װײזעל פון בוענאס־איירעס ,פישל
ראזענבוש פין בריסל ,אראם גאלדמאן פון
קאפענהאגען .און פון פאריז :שרהלע גאלד־
אדלער,אלתר זאבערמאן ,ױס^ גאלדרינג און
זשאק גאלדבוים .אין זיין אקטועלער רעדע
באגריסט ד .שטאקפיש רעם מיניסטער ,די
געסט און דעם גרויסן עולם לאנדסלייט.
אין זיין ארייסטרעטונג אין יידיש ,האט
דער אבסארבציע־מיניסטער נתן פלד דער־
ציילט וועגן די  25יאר יידישע מדינה ,אי-
רע קאמפן ,דערגרייכיגגען און אייפגאבן
פאר וועלבע זי שטייט איצט.

אין האטעל ״פלאזא״ אין תל־אביב.

דער פארזיצער לייענט ראן איבער די טע־
לעגראפישע באגריסינגען פרן אחאק קרעמ־
פעל )לאנדאן( ,קא&ל מיזשעריצקי )ב .איי־
רעם( ,מענדל לעווינבוים אין משה זאלצמאן
)פאריז( און אנד .קורע ע באגריסונגען הא-
בן געהאלטן :לאזער גאלדבײמ )ס .פאולא(,
אלתר זאבערמאן אין י.־;0ם גאלדרינג )פא-
ריז(.
צרם פארענדיקן רעם איעדריקספילן אירנט,
איז אייפגעטרעטן דער בארימטער טענאר
מיכאל מגיד ,נייער עולה פין ראטנפאר־
באנד ,רואם האט אייסגעפירט אייניקע
פאלקס־לידער אין יידיש ,רוסיש און עברית,
ווי אויר אריעס פין אפעדעם .אקאמפאנירט
האט פריי מאלרוע .יענעם אוונט איז געווען
וואם צו זען ,העדן אין באאיינדריקט צי
ווערן.

לובלינער יידן פון דער וועלט און ישראל זענען זיך משמח.

די אנטהילונג פון דער
מצבה פאר די קדושים
פון לובלין און וויידאנעק
מיטיואר דעם 2טן מאי 4 ,נ.מ .האבן
הונדערטער לובלינער פו־ ישראל און פין
די תפוצות זיר פארזאמלט אויפן תל־אביבער
בית־הקברות אין נחלת־יצחק ,ווו טיאיז אויפ־
געשטעלט גערוארן דער מאנומענט לזכר
אונדזערע קדושים און די אומגעקומענע אי־
נעם טריטן־לאגער מיידאנעק .איינדריקספול
איז געווען דער אויפטריט פין די שיל־קינ־
דער פרן דער חיפהער גימנאזיע א.נ .פון
לעא בעק ,וואם האט אדאפטירט די פאר־
שניטענע לובלינער יידישע קהילה .דער
ספעציעל צוגעפאסטער פראגראם האט פול־
שטענדיק אנטשפראבן רעם באראקטער פון
דער דאזיקעד אייגנארטיקער צערעמאניע
פון אויפשטעלו א מצבה נאר א רומפולער
יידישער קהילה און די קרבנוה פון מיי־
פון לינקס :די קינסטלערין עטל קאווענסקא ,לובא קארן ,ד .שטאקפיש ,מ .קארן ,לאלא וואגנעד

לובלינער

פון

קאנאדע

און

פראנקרייך,

פון

בראזיל

און

דאנעק ,ווו ס׳זענען אומגעקומען צוויי מי-
ל י ו ן יידן .מתתיהו האדן ,סעקרעטאר פון
אירגון יוצאי לובלין ,האט אין זיין דערעפע־
נונג־ווארט זיר אפגעשטעלט אויף דער סימ־
באלישער באדייטונג פון דער פייערונג .נאבן
״אל מלא רחמים״ פון חזן י .סאמעק ,איז
מיט א שטארקער ,אינהאלטרייבער רעדע
ארויסגעטרעטן די כנסת־דעפוטאטיו תייקה
גראסמאן ,קעמפערין פון געטא ביאליסטאק,
וואס האט אייר דערציילט אירע זכרו־
נות פון א באזיר אין לובלין ,אין יאר .1942
דוד שטאקפיש ,נאר א רירנדיקער רעדע,
פארבעט דאו צו דער אנטהילונג פונעם
דענקמאל ,אונדזער בו־עיר פון די פאר.
שטאטן ,רעם פארטיזאנער יוסף זיגשטיין,
פרעזידעגט פון ״מסדה״ איו ניו־יארק און
אסתר פעלדמאן־לאםקאװסקי ,פון די ניצול־
עס
חורבן.
גרויסן
פונעם
געווארענע
רעדט נאר ישראל אייזענבערג פון לאס־
אנדזשעלעס ,פון די געראטעוועטע פון מיי־
דאו־טאטארסקי .אויר לאזער גאלדבוים פון
בראזיל דערציילט ווי ס׳איז אין סאו־פאולא
פארגעקומעו די אנטהילונג פון אזא דענק־
מאל ,מיטן אנטייל פון צען טויזנט מענטשן.
ביי א סר פונעם פארזאמלטן עולם בא־
ווייזן זיר טרערן איו די אומן ,עם רייסט זיר
ארויס פון הארצן א טיפער קרעכץ .נאר ביי
יעדן איז פאראן דער געפיל ,אז מיטו אויפ־
שטעא דעם מאנומענט ,איז געטאן געווארן
א חסד של אמת די איבער  40טויזנט לוב־
לינעד יידן ,וואס זענעו אומגעקומעו על
הידוש השם און די מיליאנעו לרבנות פון
די דייטשע רציחות אין מיידאנעק.

פארטיילונג פון דער
ליטעראטור־פרעמיע
א .נ .פון די קדושי לובלין
ארגענטינע ,פון סאן־פדאנציסקא און ישראל — אין ״פלאזא״.

דריי משהים און איין אלתר )פון רעכטס( :משה זאלצמאן ,משה קארן ,משד! וואסאנג
און אלתר זאבערמאן.

די יערלעכע פארטיילונג פון דעד פרעמיע
וואס איז פונדירט געווארן פון מערי און
יואל גאלדמאן ,איז דאסמאל אדורכגעפירט
געווארן אין די ראמעו פון אונדזער וועלט־
צוזאמענטרעף .א געקליבענער עולם איז גע־
קומעו צו דער דאזיקער אייגנארטיקער פאר־
טיילונג ,וואם האט ניט ,דוכט זיר ,אירס
גלייכן אין אנדערע לאנדסמאנשאפטן .דעם
אודנט האט געפירט עובדיה פעלד ,ביים פרע־
זידױם־טיש האבו זיר אויסגעזעצט! די צוויי
לאורעאטן פון דער פרעמיע — יצחק אלפסי
און נחמן בלומענטאל; הרב יצחק ידידיה
פרענקעל ,פראפ׳ קדרי )פון בד־אילו אוני־
ווערסיטעט( ,ישראל אייזענבערג פיו לאס*
אנדזשעלעס ,דער ברודער פיו יעקב גלאט־
שטיין ,רעד׳ מרדכי צאניו ,זשורנאליסט מר-
י ב י חלמיש ,ד״ר יפה ,ד״ר אלחנן הארוויץ,
ישעיהו האראוויץ און דוד שטאקפיש.
די פרעמיעס )אין דער חייר פון  1,500ל״י
יעדן איינעם( זעענן צוגעטיילט געווארן דעם
שרייבער יצחק אלפסי פאר זיין ביר ״דעד
חוזה פון לובלין״ און דעם פארשער נחמן

פון א .זאבערמאן( ״װײטער אנצוהאלטן א
לעבעדיקן .בריוולעכן קאנטאקט צווישן די
לובלינער אין ישראל מיט זייערע לאנדסלייט
איו דער וועלט״.

דעו־ יערלעכעד באל
לכבוד  25יאר מדינה

יוסף

זינשטיין

פון ניו־יארק און אסתר פעלדמאך־לאסקאװסקי אנטהילן
די קדושים פון לובלין און מיידאנעק אין נחלת־יצחק.

בלומענטאל פאר זיין בור ״דאקומענטן פון
לובלינער יודענראט״ .ס׳איז אייר אויסגע־
דריקט געווארן אנערקענונק מ .צאנינען פאר
זיין בור ״ליבשאפט אין געוויטער״ ,וואס
שילדערט דאס יידישע לובלין אין כמעל־
ניצקיס צייטן.
די מאטיוון פון דער זשורי — ד״ר אלחנן
הארוויץ ,עובדיה פעלד און דוד שטאקפיש
— האט געלייענט דער לעצטער .מיט אפ־
שאצונגען וועגן די פרייז־טרעגערס זענען
ארויסגעטרעטן הרב פרענקעל און מרדכי
חלמיש .אין נאמען פון דער פאמיליע גאלד־
מאן ,האט די געלט־איבערווייזונג איבערגע-
געבן ישראל אייזענבערג פון לאס־אנדזשע־
לעס .ס׳האט אייר באגריסט רעד .מרדכי
צאנין.

די מצבה

לזכר

אן אלבום מיט בילדער ״ 25יאר מדינת
ישראל״ א ריי אקטיווע טוערס אין אויס־
לאגד :ישראל אייזענבערג )לאס־אנזשע־
לעס( • ,שרהלע גאלדאדלער און אלתר זא־
בערמאן )פאריז( ,יואל גאלדמאן )לאס־
אנזשעלעס(• ,משה קארן)רייטשלאנד־ישראל(
און רעם ארכיטעקט אלכסנדר שריפט — פאר
זיין פראיעקטירן די מצבה לזכר די קדושים
פון לובלין און מיידאנעק.
אוין* דעם אוונט האט פריינד אלתר זא־
בערמאן ,אין נאמען פון ביידע לאנדסמאנ־
שאפטן אין פראנקרייר ,איבערגעגעבן דעם
פארזיצער פון ארגון יוצאי לובלין אין
ישראל א מתנה־אנדענק — א שרייבמאשין,
וואס זאל דער עיקר נוצן )לויטן אויסדרוק

זכרונות
פון דער אלטער חיים
שבת־צו־נאכטס ,דעם 5טן מאי ,זענען די
געסט פון אויסלאנד און א גרויסע צאל לוב־
לינער פון ישראל זיר צונויפגעקומען אין
גרויסן זאל פון בני־ברית ,כדי זיר טיילן מיט
דערינערונגען פון דער אלטער היים און פון
די יארו פון דער צווייטער וועלט־מלחמה.
נאד פאר אלעמעו איז געוויזן געווארן דער
פילם ״לובלין— עיר ואם בישראל״ .דעדנאר
האט דער פארזיצער פון אוונט ,אינזש׳ א.
לאסקאווסקי ,ערטיילט ווערטער די לאנדס־
לייט :טעשקע פארשטעטער )פאריז( ,אסתר
פעלדמאו־לאסקאווסקי ,חיה קאראנא ,זהבה
ליכטענבערג ,יוסף אכטמאן ,מתתיהו הארן,
י .רייכערשטייו ,י .גאלדרינג )פאריז( ,פיני
קעלשטיין )בראזיל( ,ד .שטאקפיש ,וואס האט
אויר אין נאמען פון קאמיטעט איבערגעגעבן

זונטיק ,דעם 6טז מאי ,איך אוונט ,האבן
ווידער זיר געטראפן הונדערטער לובלינער
אויף דעם טראדיציאנעלן ,יערלעכן באל
לכבוד דעם יום העצמאות פון מדינת ישראל.
נאר דאס מאל האב* זיר באטייליקט א הונ־
דערט געסט פון אויסלאנד און די שמחה
איז געווען באזונדערס גרויס ,צוליבן האלבן
יובל פון מדינת־ישראל .האט מען טאקע אר־
גאניזירט דאס אנצינדן  25ליכט לכבוד דער
דאטע — און פארלער פון די תפוצות
און ישראל ,האבן אונטער די קלאנגען פון
מוזיק ,צומארשירט צום טיש מיט די ליכט.
ס׳איז געווען א באל אין פולן זין פון ווארט
— מיט א פײנעמ אוונט־ברויט ,טענץ ,אר־
קעסטער ,אויספלעטונג ,און דער עיקר — א
סר פרייד ,געלעכטער און שטימונג.

אנדעדע
אונטעדנעמונגען
אויף דאנערשטיק ,דעם בטן מאי איז גע-
ווען באשטימט א באזור אין ירושלים און
אן אויפנאמע ביים מדינה־פרעזידענט ,ה׳
זלמן שזר .צום באדויערן ,האבן מיר  2טעג
פאר דער באשטימטער אוידיענץ באקומען
א טעלעפאנישע מעלדונג פון דעם פרעזי־
דענטס קאנצעלאריע ,אז דער נשיא איז
קראנק .דאר האבן איבער  50לובלינער פון
אויסלאנד זיר באטייליקט אין דער עקסקור־
סיע קיין ירושלים ,באזוכט דארט היסטארי־
שע און נאציאנאלע מערקווירדיקייטן און
פארברענגט א גאנצן טאג אויפן סאמע
בעסטן אופן.
מיטוואר ,דעם 9טן מאי את אין תל־אביב־
ער אוניווערסיטעט פארגעקומען די פארטיי־
לונג פון דער סטיפענדיע א.נ .פון בעלא
סטודענט
דעם
מאנדעלסבערג־שילדקרויט
שלמה נצר פאר זיין פארש־ארבעט ״די
פארלאמענטארישע פאליטיק אין
יידישע
פוילן אין די יארו 1930—1918״.

רוזשקע צווייקאפף )מאנטרעאל( און ישראל
אייזענבערג )לאס־אנזשעלעם( — פון די לי־
בע געסט אויף אונדזער וועלט־צוזאמענטרעף.

מיט רעדעס זענען ארויסגעטרעטן :פראפ׳
ר״ר משה מישקינסקי ,אדוו• חיים קאסאוו־
סקי־שחור ,מתתיהו הארן ,סעקרעטאר פון
אירגון יוצאי לובלין ,גיטעלע עדלשטיין־
שילדקרויט פון פאריז און דער פרעמירטער
ראקטאראנט.
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ביכער־ און
בילדער־אויםשטעלתגעו
איבעד  5צענדליק ביכער וועגן לובלין און
וועמענס מחברים זענען לובלינער ,זענען
אויסגעשטעלט געווארן אין די זאלן פון ״בני־
ברית״ .די דאזיקע אויסשטעלונג האט זיכעד
געגעבן יעדן קולטורעא לובלינער א געפיל
פון שטאלץ סיי פון דער גרויסער צאל ספרים
געווידמעט לובלין ,סיי פון דער אנגעזעענער
צאל מחברים ,אונדזערע בני־עיר .סיאיז גע־
רועו א קולטורעלע אונטערנעמונג פון דער
ערשטער מדריגה.
אויר די בילדער־אויסשטעלונג פון חנה
אכטמאן האט באוויזן אז אונדזער וועלט*
צוזאמענטרעןז האט אין זינען רוחניות און
אז מיר ווילן דערנענטערן אונדוערע לאנדם־
לייט צו דער ליטעראטור ,פלאסטישער קונס u
און אנדערע קולטור־ווערטן.
גאר א באזונדערן גענוס האבן געהאט
אונדזערע יידן פון לאנד און אויסלאנד,
וואס זענען געפארן קיין ירושלים זען רעם
גרויסן פאראד פון צה״ל לכבוד  25יאר
מדינת ישראל.

וװין־לענדער .אינעם אינטערעסאנטן מײנונג־
אויסטויש האבן זיר באטייליקט :עובדיה
פעלד ,טעשלע כארשטעטער־קארמאן )פא-
ריז( ,לאזער גאלדבוים )בראזיל( ,סעם בריי־
טעד )מאנטרעאל( ,משה גארדין )ניו־יארק(,

זשאק גאלדבוים ,אידא בראווערמאן ,שרהלע
גאלדאדלער און פדוי גאלדבוים פון פאריז.

גיטעלע עדעלשטײן־שילדקדויט ,סימאן זיי*
דענווערג ,שמואל שפירא ,נ .בלומענטאל ,י.
גאלדרינג )גאריז( ,י .אכטמאן ,י .רײכענ־
שטיין.
מיהאט ארויסגערוקט פארשידענע פאר־
שלאגן און קאנצעפציעס ,ס׳זענען אנגענו־
מען געווארן באשלוסן און זייער רעאליזי־
רוגג איז אפהענגיק פון דער מאס אקטיווי־
טעט ,אחריות און באציונג מצר דעם ניי־
געוויילטן קאמיטעט אין ישראל און די פאר־
שטייער פון די פארשידענע לענרער ,וואס
וועלן דארפן בילדן דעם וועלט־ראט פון די
לובלינער לאנדסמאנשאפטן.
ס׳איז געווען אן אינטערעסאנטער ,בא־
לערנדיקער צוזאמענטרען( פון אפשטאמיקע
פון איין שטאט ,וואם ווילן מיט נייע כוחות
און ברען ווייטער שפינען דעם גאלדענעם
פאדעם פון דער יידישער לובלין.

לובלינער בילדער פון מאנטרעאל ,קאנאדע:

דער יחוס־בריוו
פון לובלין...
דער וועלט־צו אמענטרעף פון די לובלי־
נער האט אויסעד די עפני1לעכע צוזאמענ־
קונפטן און אונטערנעמונגעו׳ ,אויר זיר פאר־
נומען מיט תכליתדיקע ,ארגאניזאציאנעלע
און געזעלשאפטלעבע פראגן .מיטײאר און
פרייטיק ,דע ם 2טן און 4טן מאי פארמיטאג,
זענען אויסגעהערט געווארן פיר דעפעראטן:
פון שמואל שפירא און ד״ר אלחנן הארוויץ
— דער ביישטייער פון דער יידישער לובלין
צו דער געשיכטע פון אונדזער פאלק און
צום בנין הארץ; פון דוד שטאקפיש — די
אויפגאבן פון די לובלינער לאנדסמאששאפטן
אין די תפוצות און אין ישראל און פון מאיר
שילדקרויט — וועגן פארייביקונג .דעם רע•
פעראט פון שמואל שפירא פארעפנטלעכן
נויר אוירי א צווייטן ארט — און דער אױפ־
מערקזאמער לייענער וועט דארט געפינעך
דעם שטאלצן יחוס־בריוו פון אונדוער היים־
שטאט ,וואס איז אויר געקומען צום אויס־
דרוק איו די רייד פון אנדערע רעפערענטן.
די זיצונג מיטויאר פרי האט דערעפנט
אינזש .א .לאסקאווסקי ,רעם פארזיץ האט
איבערגענומען לאזער גאלדבײם )סאן־פאו־
לא( ,וואט האט געבעטן רעם עולם באערן
דעם אנדענק פון בעלא מארדער ז״ל.
די זיצונג פרייטיק פארמיטאג האט געפירט
אלתר זאבערמאן פון פאריז .דערנאר האט
זיר אנטוויקלט א דיסקוסיע איבער די דע־
מעראטן און א טייל דעלעגאטן האבן אויר
באריבטעט וועגן דער טעטיקייט אין זייערע
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באבן אנקזמען אריפן פלי־פעלד אין לוד ,ג,־ דעם וועלט־צוזאמענטרעף פון די לובלינער

אויף היימישע שמחות און מסיבות ביי אונדזערע לאנדסלייט אין טאדאנטא און מאנטרעאל

צו אונדזערע לאנדסלייט אין דער וועלט!
מיר זענען געווען זיכער ,אז אונדזער אויסגאבע ״קול לובלין״ וועט קענען
אומגעשטערט דערשיינען א דאנק דעם אפצאל וועלכן יעדער פון אייך
וועט אריינטראגן .ווען איר שיקט אדיין די — 10.דאלאר פאר דעם
נומער — וועט אויך דער נומעד  9״לובלינער שטימע״ דערזען די ליכטיקע
שיין .געדענקט ,אז נאד פון אייך איז עס אפהענגיק.

מ»נע א״נדרוקן פונעם װעלט־צחאמענטרעף
דער ערשטער װעלט־צוזאמענטרעף פון די לובלינער ,פאר־
געקומען אין ישראל אין חודש מאי  ,1973װעט זײער לאנג בלײבן
אין אונדזער אלעמענס זכרון .דאגי זענעו געווען אומפארגעסלעכע
טעג מיט א סר איבערלעבונגען ,ויי אייר געדענק־טעג נאר אוגד־
זערע אומגעקומענע קדושים; באגעגענישן מיט פריינד און נ א ־
קאנטע וואס מ׳האט שוין לאנג ניט געזען ,-פריילעבע און אנגע־
נעמע מאמענטן ,אינטערעסאנטע געשפרעכן און ארויסטרעטונגען,
אויפגעפרישטע קאנטאקטן און באנייטע דערינערונגען.
דער געדאנק צו ארגאניזידן אזא צוזאמענטרעו* האט ז-ך
ארויסגעוויזן פאר בארעכטיקט .אין סאמע אגהייב װיל איר אויס־
דריקן א הערצלעכן יישר־כוח רעם קאמיטעט פון דער לובלינער
ארגאניזאציע אין ישראל פאר דער גרויסער ארבעט וואס זיי האבן
אפגעטון ביים צוגרייטן ,ארגאניזירן און אדורכפירן אזא גרויסע
צאל אונטערנעמונגען אין משר פון צוזאמענטרעף .פאר די קאמ•־
טעט־מיטגלידער איז דאס געווען א קאלאסאלע ארבעט און איר
מיין ,אז דער איינדרוק פון אלע אנטיילנעמערס איז געווען ,אז
אלץ האט ״געקלאפט״ ווי ס׳דאדף צו זיין.
זייער אינטערעסאנט איז אויסגעפאלן דער דערעפענונג־אוונט
מיטן אנטייל פון אבסארבציע־מיניסטער נתן פלד .ווען כ׳בין גע־
זעסן ביים פרעזידױם־טיש און געקוקט אויפן פולן זאל מיט לוב־
לינער ,האב איר זיר דערמאנט אין די צייטן פון פאר־מלחמהדיקך
לובלין ,אירע גאסן ,יוגנט ,דאס גאנצע לעבן וואס איז דארט
פארביי .אויר די אנדערע פארזאמלונגען און זיצונגען ,אויף וועל־
כע ס׳זענען באהאנדלט געווארן פארשידענע פראבלעמען פון דער
טעטיק״ט צווישן די לובלינער אין גאר דער וועלט — ,האבן צו־
געצויגן פיל אנטיילנעמערס .די לעבהאפטע דיסקוסיעס האבן ארײנ־
געבראבט פיל נייע געדאנקען און פארשלאגן אין דער ריבטונג פון
אויסברייטערן און פארטיפן די טעטיקייט און צוזאמענארבעט פון
די לובלינער לאנדסמאנשאפטן.
א באזונדערס טיפע איבערלעבונג איז געווען די אנטהילונג
פונעם מאנומענט פאר די קדושי לובלין און מיידאנעק ,פארגעקו־
מען אויפן בית־הקברות אין נחלת־יצחק .די ווערטער וואם זענען
דארט געזאגט געווארן ,האבן אויסגעדריקט אונדזערע אלעמענס
געפילן .אין יענער שעה האבן מיר זיר מיטן געדאנק און הארץ
פארבונדן מיטן הייליקן אנדענק פון אונדזערע נאענטסטע ,וואס
זענען אומגעקומען אויף! קידוש־השם .די אויפגעשטעלטע מצבה
איז א ווירדיקער אנדענק לזכר אונדזערע קדושים .דער קאמיטעט

מעם ברייטער

 /מאנטרעאל

אין ישראל האט פיל געטאן אויפן דאזיקן געביט ,דורבגעבראבן
פיל שוועריק״טן ,אבער ס׳פעלט נאר איצט א היפשע סומע געלט.
אויסער די אפיציעלע זיצונגען און עפנטלעבע צוזאמענקוגפטן,
האט דער קאמיטעט אייר געזארגט פאר חברישע באגעעגנישן אין
א פרייער אטמאספערע ,ווו ״ ד ן פון אויסלאנד און פון ישראל,
האבן געהאט די מעגלעבקייט זיר צו טרעפן ,אדורכשמועסן ,דער־
מאנען די פארגאנגענהייט.
פרעבטיק איז אויסגעפאלן דער ערשטער אוונט פון צוזאמענ־
טרעף אין האטעל ״פלאזשא״ .אונדזעד משה קארן און זיין פדוי
לובא קומט א ספעציעלער יישד־בוח .אזא העדלעבן האטעל קאן
מען פארגל״בן צו די שענסטע האטעלן אפילו איו מיאמי .ס׳איז
געווען אן אויסערגעוויינלעבער אוונט אין אלע הינזיבטן — און
מיר וועלן דאס קיינמאל ניט פארגעסן .און זאל דער פארזיצעד
דור שטאקפיש ניט האבן פאריבל וואס אים איז ניט געלונגען
לגמרי איינצוהאלטן די שטילקייט .נאר אזא לאנגער צייט ,איו אזא
שיינעם זאל ,ביי אזא גוטן עסן און טרינקען ,איו אזא געהויבענעד
שטימונג — האבן די לובלינער קודם־בל זיר געפרייט פונעם קא־
נעו זיר טרעפן ,ר״דן ,צוזאמען פארברענגעך.
דעסגל״בן אנגענעם זענען אויסגעפאלן די חברישע צוזאמענ־
טרעפן אינעם שיעעם גארטן פון אונדזערע בנייעיר סימא און
שמואל מאנדעלסבערג ,ווי אויר אין דער וווינונג פון אונדזערע
בני־עיר צעשע און סימאו זיידנווערג .ס׳זענען געווען אווגטן ,וואס
מען פארגעסט ניט אזוי שנעל .א הערצלעכן דאנק און יישר־בוח
די גאסטגעבערס.
איר האלט ,אז דער ערשטער וועלט־צוזאמענטרען! פון די
לובלינער אין ישראל איז אויסגעפאלו זייער גוט .פארשטייט זיר,
אז ס׳זענעו אויר געווען עטלעבע קלענערע ״פאנטשערס״ .קודם־
בל זענען ניט געקומען פיל לובלינער פון אויסלאנד; צווייטנס,
האבן מערערע לובלינער פון ישראל ניט אנטיילגענומען איו אלע
אונטערנעמונגען .נאד אין אלגעמיין גענומען איז עס געוועו א
געלונגעיער פרווו ,וואס האט טאקע געקאסט פיל מי און ארבעט,
ס׳איז אבער געווען כדאי ,ניצלער און אויר אנגענעם .מיט איין
ווארט — ס׳איז געווען א גרויס געשעעניש פאר די לובלינער.
איר וויל האפן ,אז צום 30סטן יארטאג פון מדינת־ישראל,
וועלן מיר זיר טרעפן ,אין א פיל גרעסערער צאל ,אויפן צווייטן
וועלט־צוזאמענטרען! פון די לובלינער.

די לובלינער משפחה אין מאנטרעאל בעתן געזעגענען די לאנדסלייט צום אפפאר קיין ישראל צום וועלט־צוזאמענפאר
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באריכטן און א באגריסונג פון בײדע לאנדםמאנשאפטן
טעשלןע פאו״שטעטעו״״קאו״מאן
אין פראנקרײך

 /פראנקרײך

דערלויבט נייר ,טײערע לאנדסלייט ,אויס־
צודריקן אונדזער הארציקן דאנק די ארגא־
ניזאטארן פון איצטיקן אײגנארטיקן צוזא־
מענטרע^ ,אלע מיטגלידער פון קאמיטעט פון
״ועד ױצאי לובלין בישראל״ ,איר דינאמישן,
אומדערמידלעכן פרעזידענט ,דוד שטאק־
פיש ,אלע חברטעס פון דער פרויען־קא־
מיסיע וואס האבן מיט אזוי פיל הארץ און
איבעדגעגעבנקייט ,מיטן באזונדערן פרויאישן
חן ,געארבעט פארן דערפאלג פונעם צוזא־
מענפאר• ,פאר דער פרעבטיקער בילדער־
אויסשטעלונג פון פרוי אכטמאן; פאר דער
אינהאלטרייכער עקספאזיציע פון ביכער פוך
לובלינער מחברים איו אויח לובלינעד טע־
מאטיק • ,פאר געבן אונדז די מעגלעבקייט
אנטייל צו נעמען אין דער אנטהילונג פון
דענקמאל לזכר דער פארשניטענער קהילה
אין לובלין וואס וועט בלייבן טיןז איינגע־
קריצט אין אונדזערע הערצער — און גאר
באזונדערס די ווערטער פון דער בנסת־דע־
פוטאטין חייקע גראסמאו ,אז ״יידן דארפן
וויינען ,ווייל זיי האבן פאר וואס צו וויינען,
און אז יידן דאדפן לעבן ,ווייל זיי האבן
פאר וואט צו לעבן״.
א יישר כוח אייר פארן ױם־טובדיקך נו־
מער ״קול לובלין״ ,וואס איז דער קול פון
די לובלינער אין אלע לענדער .מיר ,לובלי־
נער פון פאריז ,דאנקען אייר פארן ארט
וואס איר גיט אפ איך דעד דאזיקער טרי־
בונע אוין £אפצושפיגלען אונדזעד פילפאר־
ביקע טעטיקייט.

רונגס־קרייזן — ווי דער ארויסטריט פון
קליטה־מיניסטעד אוך די צוגעזאגטע אויפ־
נאמע ביים מלוכה־פרעזידענט.

וועגן אן א״נהייטלעכע
ארגאניזאציע
מיט צוויי יאר צוריק ביו איר געווען אוי!ם
א באזור איך ישראל .ב׳האב דאז אפגעגעבן
א לעבעדיקן גרוס פון דער טעטיקייט פון
דעד געזעלשאפט ״קינדער פון לובלין״ אויו*
א פריינדלעכן צוזאמענטרעו* אין תל־אביב.
מען האט מיר דעמאלט געפרעגט ,פארוואס
זענען פאראן איו פאריז צוויי לובלינער
לאנדסמאנשאפטן .מיין עגטפער איז געווען,
אז איר ביו אייר מקנא וואס איר גרופירט
אלע לובלינער אין דעם אירגון יוצאי לוב-
לין בישראל .איר האט דאן געזאגט ,אז אויר
ביי אונדז אין פאריז גייען מיר איו דער ריכ־
טונג פון פירן אן איינהייטלעכע טעטיקייט
לטובת די לובלינער.
היינט ,צוויי יאר שפעטער ,ביו איר בא־
אויפטראגט אין נאמען פון קאארדיניר־קא־
מיטעט פון ביידע לאנדסמאנשאפטן אפצו־
געבן דא א באריכט פון אונדזער געמיינזא־
מער טעטיקייט.
נאר דער הארציקער באגריסונג פון אונ־
דזער פריינד יצחק גאלדרינג ,האט אוין!

איר וויל דיר זאגן ,טייערער חבר דוד ,אז
מיר לעבן ווי א גוט פארפאלק ,נאר אן חופה
וקדושין און מאכן צוזאמען א שיינע און
גוטע ארבעט .איר וועל זיר באמיען דאס צו
אילוסטרירן טיט אייניקע פאקטן.
די לובלינער לאנדסמאנשאפטן אין פאריז
צ י י א בערר  300מיטגלידער .דעד עלטעד
איז צווישן  60—70יאר .די איבערוועגנדי־
קע מערהייט זענען פרויען ,מערסטנטייל אל־
מנות ,וועמענס מענעד זענעו אומגעקומען
אין די דייטשע טויט־לאגערן.

די רייען ווערן אלץ שיטערער און נייע
מיטגלידער קומען זעלטן צו.
ס׳איז סימבאליש ,אז אונדזער צוזאמענאר־
בעט האט זיר אנגעהויבן דווקא ביים אפ־
מערקן דעם אנדענק פון דער אויסגעמאר־
דעטער קהילה אין לובלין .געווען איז עס
אין נאוועמבער  ,1970אויף דער א״נהייטלע־
בער יזבור־פייערונג.

קולטור־ארבעט
די קולטור־ארבעט פארנעמט איו אונדזער
טעטיקייט אן אנגעזעעגעם ,בכבודיקן ארט.
די לובלינער ,ווייזט אויס ,געהערן צום עם
הספר .וועד ס׳איז צו אונדז דערגאנגען די
טרויעריקע ידיעה וועגן טויט פון אונדזער בן
עיר ,דעם דיכטער ,שרייבער און פובליציסט
יעקב גלאטשטיין ,האבן מיד צוזאמען אײנ־
געארדנט א טרויער־אקאדעמיע וואס האט
טיט איר אינהאלט אוו צאל אנוועזנדיקע
ווייט איבערגעשטיגן די ראמען פון א סא־
סיעטע .אונטערן פארזיץ פון שרהלע גאלד־
אדלעד און אלתר זאבערמאן זענען ארויס־
געטראטן מיט אפשאצונגען פון זיין ליטע־
רארישער ירושה פראפעסאר גדאל און דער
דיכטער משה וואלדמאן.

א דאנק פאר צוטיילן דעם כבוד אונדזער
פארשטייער שמואל שפירא צו האלטן א רע־
פעראט א.ד.ט ״דער בײשטײער פוך דער
יידישער לובליך צו דער געשיכטע פון אונ־
דזער פאלק אוו צום בניו הארץ״ .מיט
שטאלץ קענעך מיר פעסטשטעלן ,אז ער האט
זיר דעם דאזיקך כבוד פארדינט.
אוו ווידער אמאל א דאנק פאר געבך
אונדז די מעגלעכקייט איבערצולעבן אזוי
פיל עמאציעם פון אפגעפינען אלטע חברים
פון דער שול־באנק ,פון ספארט־קלוב ,פון
פאראייך ,מיטקעמפערם פון דער ארגאניזא־
ציע .עם האט אפטמאל פארקלעמט ביים
הארצן ,טרערן האבן געשטיקט איו האלדז.
קומענדיק צוריק איו פאריז ,יועלו מיד
דאס אלץ איבערגעבן אוין 1דער פייעדלע־
כער באריכט־פארזאמלונג פון אלע לוגלי־
נער ,דעם בטן יוגי.
אזא צוזאמענפאר האט געקאנט פארקו־
מען נאד אין ישראל ,ווו עם לעבט די גרעס־
טע לובלינער משפחה ,ווי עם לעבט די
שארית הפליטה ,ווו יידן קומעו עולה רגל
זיין; ווי יעדער צוזאמענפאר האט די ווייט־
גייענדיקסטע אונטערשטיצונג פון די רעגי־

דער פייערלעכער דערעפענונג ,רעם רטן
זיין
דוד שטאקפיש אויסגעדריקט
מאי,
ווונטש ,אז אוין! להבא זאל מען שוין נישט
דאדפן רעדן אין נאמען פון א קאארדיניר־
קאמיטעט ,נאר אין נאמען פון איין פאריזער
לאנדסמאנשאפט.

דער שרייבער און רעדאקטאר פון ״לעצ־
טע נייעס״ ,מ .צאניו ,האט געמאכט א פאר־
דינטן קאמפלימענט און אויסגעדדיקט אנער־
קענונג דעם ועד אירגון לובלין פאר צו-
טיילו צוויי פרעמיעס די שרייבער פראפ .נ.
בלומענטאל און יצחק אלפסי .כ׳וויל אייר
דא ,טייערע לאנדסלייט ,איבערגעבן אז מיד,
די לובלינער אין פאריז ,גייען איו אייערע
דרכים.
שרהלע גאלדאדלער ,פרעזידענטין פון
באגריסט
״די קינדער פון לובלין״,
דעם וועלט־צוזאמענטרעף.

אין אונדזער דעלעגאציע צו דעם היינטיקן
צוזאמענפאר וואם באשטייט פון  42פערזאן,
האט אונדזער קאאדדיניר־קאמיטעט איינגע־
שלאסן דעם באקאנטן יידישן דיבטער משה
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שולשט״ן ,דעם מחבר פון ״פנלס לובלין״ —
א שטארל ליטעראריש ווערק און אן אויפ־
טר״סלענריקער דאלומענט פון חורבן לוב-
לין ,וואס דארף זיר געפינען ביי יעדן לוב־
לעער אין זיין ביבער־שראנל .משה שול־
שטיין שטאמט פון קאריור ,ער איז אבער
במעט ווי אונדזערער א לאנדסמאן ,וואס
גיט צו חשיב־ת אונדזער דעלעגאציע .ער
גרייט איצט צו צוויי נייע ביבער און אוב־
דזער לאארדעיר־לאמיטעט האט באשלאסן
אים צו העלפן ביים ארו׳־סגעבן אט די בי־
בער .מיר האבן אים צוגעטיילט א באדייטנ־
ריקע סומע אויף רעם צוועק.
אויר דער פארשפרייט פון ביר איז ביי
אונדז אויפן טדר־היום — ס״ פון יירישן און
סיי פון פראנצויזישך ביר אויף יידישער טע־
מאטיל .די געזעלשאפט ״קעדער פון לובלין״
האט פארשפרייט  40ביבער פון ד .דיאמאנט
״דער אנטײל פון די יידן אין דער ווידעד־
שטאנד־באוועגונג אין פראנקרייר״.

םאזניאלע ארבעט
צי לאז מעז זיר פארשטעלן א סאסיעטע־
לעבז אן סאציאלער ארבעט? זיכער נישט.
אונרזערע איבערגעגעבענע פרויען פון
דער סאציאלער לאמיסיע גייען באזובן
טדאגן הילף נויטבאדערפטילע,
לראנלע,
שילן פסח-פעללער אוז ל ו י א פאר אלטע
לייט.

מיר שטיצן אייר די זומער־לאלאניעם פאר
לערער .ענדע יאר ארדענען מיד איין א
פייערלעבן באנלעט ,ווי איר דא ,אין ישראל.
צום אפשליסן פון געזעלשאפטלעבן סעזאן
טרעפט זיר די גאנצע לובלעער משפחה פון
פרילעג־
ביידע לאנדסמאנשאפטן אויף
יופ־טוב אין שלאס פון ווערבערי ,איו א
פרעבטילן פארל ,ווו מען פארברענגט אין א
היימישער סביבה ,ביי א גוטן מאלצייט און
ארטיסטישן פראגראם.

הילף פאר ישראל
אונטערן צייבן פון  25יאר מדינת ישראל
האבן ב״דע סאסיעטעם אין פארגאגגענעם
יאר געזאמלט פאר ישראל די אימפאזאנטע
סומע פון אן ערר  8מיליאן אלטע פראנל.
די לנאפע  200ליבטבילדער פון לובלין
האבן מיר געוויזן אויפן לעצטן איינהייטלעבן
פורים ױם־טוב רעם  8רטן מערץ ,וואס האט
צוגעצויגן א גדויסן עולם לובלינער .דעד־
לויבט מיר דא הייגט אויסצודרילן אונדזער
דאנלבארל״ט דעם אירגון לובלין אין נא־
מען פון לאאדדיניר־לאמיטעט און פון אלע
לובלינער וואס האבן געהאט דאס גליל צו
*.עז די בילדעד .די בעסטע באלוינונג פאר
אייר וועט זיין ,וועז איר ייעל אייר דא אי־
בערגעבן די רעאלציע פון די צושויער .מעז
האט ממש נישט געלאנט אפרייסז די מענ־
טשן פון פילם .אין דער שטיללייט האט זיר,
פון צייט צו צייט ,געהערט א טיפער זיפץ,
אן אויסגעשריי :״אוי ,דאס איז דאר מיין
ברודער ,מיין שול־חבר ,איר דערלען די
גאס ,די גימנאזיע ,דעם ללוב ,דעם געזעל־
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שאפטלעכן טוער ,רעם טפארט־ללוב״ .לאנג
זענעו נאר אנגעגאגגען די שמועסן און אויס־
טויש פון דערינערונגען ,נאבן ענדילן ווייזן
דעם פילם.
א גרויסן יישר כוח אייר ,טייערע חברים
פון אירגון ,פאר דער דאזילער דערגרייכונג.
דאס איז נאר א וויכטילער צושטייער צו דער
געשיכטע פון אונדזער לובלין.

די אויסווירקוגג
פרן דער איינהייט
און צום םון 1פון אונדזער באריכט איז
כדאי אוגטערצושטרייכן די אויסווירלונג פון
דער איינהייט וואם איז געלומען בולט צום
אויסדרול ביי די צוגרייטונגען פון אונדזער
אנטייל אין דעם וועלט־צוזאמענפאר .אין
דער צאלרייבער דעלעגאציע זענען פאראן
די אנפירונגען פון ביידע לאנדםמאנשאפטן
— די פריינט שרהלע גאלדאדלער ,יצחל
גאלדרינג און פרוי ,לעאן און בלאנש דא־
נערשטיין ,״ ד ל און עדזשיע טראכטנבערג,
אלתר און פייגעלע זאבערמאן ,שמואל און
געניע שפירא ,גיטעלע און ״ ד ל עדעלשטיין,
נאום און זאשע פערלמוטער ,זשאל און
באלטשע גאלדבוים ,איינער פון די גרינדער
פון דער סאסיעטע ״לינדער פון לובלין״ און
איר זעלבסט.
רועד מען רעדט וועגן איינהייט ,מיעט עס
בכלל נישט ,אז אלע מוזן טראכטן אויפן
זעלבן אופן .עס איז מעגלער און נארמאל,
אז עס זאלן זיין פארשידענע מ״נונגען .איר
בין טיף איבערצייגט ,אז אייר אין אייעד
פארבאנד זענען פאראן פאדשידענע מײנונ־
געז .דעריבער גייט אין דעם ,אז טראץ די
מיעונגס־פארשידגחייטן ,זאל מען דאר לא־
נען ארבעטן צוזאמען לטובת די אינטערעסן
פון אלע לובלינער ,לטובת די אינטערעסן
פון גאנצן ״דישן פאלל איו פון דער ישראל־
מדינה .און מיד גלויבן ,אז אונדזער גרויסער
צוזאמענפאר וועט נאר מער העלפן פאר־
שטארלן די א״נה״ט פון די באזונדערע
לאנדסמאנשאפטן און וועט באמת דערנענ־
טערן די לאנדסל״ט פון די פארשידענע לענ־
דער.
דאס איז אונדזער הייסטער ווונטש און אין
דער ריכטונג וועלן מיר ווייטער מאכן אלע
אנשטרענגונגען.
צום סוף ,טייערע לאנדסלייט ,וו-יל איר צי-
) סוף אויף ז׳ (41
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יצחק גאלדרינג ,סעקרעטאר פון ״די קינדער
פון לובלין״ אין פאריז ,בעת זיין באגריסן
דעם וועלט־צוזאמענטרעף.

פורים־פײערונג
פון ביידע לובלינער
לאנדסמאנשאפטן
אין פאריז
דער גרויסער זאל פון ״סאנטר לאמינא־
טער״ איז געווען אויסגעפילט .די ווייס־גע־
דעלטע טישן מיט דעם טראדיציאנעלן פו־
רים־געבעלם ,האט געשאפן די היימישע
יום טובדילע אטמאספער.
דער פארזיצער פון דער געזעלשאפט
פאריעילטע לובלינער ,פר״גד אלטער זא־
בערמאז ,עפנט דעם יום טובדילז צונויפלום
פון ב״דע געזעלשאפטן ,באגריסט די אנ־
וועזנדילע און די געסט אינזשיניעד לאנגפוס
און הערץ .ער שיקט איבער די ברבה פון
א רפואה שלימה דער פדוי זשעלאזא .ער
דערללערט ,אז ס׳איז פאר אונדז א באזונ־
דערע פר״ד ,און אלס פועל יוצא פון אוג־
דזער איעה״טלעבער צוזאמענארבעט ,פייערט
אויר היי־יאר רעם טראדיציאנעלן יום טוב
די געזעלשאפט ״לעדער פון לובלין״ ,און
דערמאנט ווי אזוי מיד האבן דעם פורים יום
טוב געפייערט אין דעד אלטער היים ,אין
לובלין ,און דעם פאללסטימלעכן קארגא־
וואל־כאדאלטער ,וואס פורים את היינט
אין מדינת ישראל.
ער גיט איבער דעם פ א ח י ץ דעד פדוי
שרהלע גאלדאדלער ,פיז דעד געזעלשאפט
״לעדער פון לובלין״.
נאר איר באגריסונג ,שטעלט זי פאר רעש
גאסט־רעדנער ,דעם פראפעסאד גראל ,וואס
האלט אן אינהאלטסדייכן רעפעדאט.
דעד פארזיצער פון דעד אונטערגעמונגס־
לאמיסיע ,משהלע ראזענבלום ,מיט דער מיט־
חילף פון פריינד שמואל שפירא ,ארגאניזירן
רעם טראדיציאנעלן פארלויף פון שילן שלח־
מנות ,וואס האט אדיינגעברענגט א סומע
געלט פאר די געזעלשאפטן.
גאר באזונרערם א״נדרולספול איז גע־
ווען דאס ווייזן די  200ליכט־בילדער וועגן
דער ה״ם־שטאט לובלין .דא האט מען דער־
זען די גאס ,ווו מען האט אמאל געווועט,
די ארגאניזאציעס ,ווו מען את אין די יוגנט־
יארן געווען טעטיל און אנדערע בילדער.
א סר האבן זיר אל״ן דערלעגט אין גרופן־
בילדער פון די שולן ,ספארט־ללובן און אנ־
דערע ארגאנתאעיעס.
אנדערע דערלענען באלאנטע ,פריינד און
חברים ,וואס זענען ד ו י ר די נאצישע המנס
דערמארדעט געוואת.
אזוי האט דער עולם פארבראכט א נאב־
מיטאג אין א ג״סטיקער געהויבענער אט־
מאספערע ,מיט א ביסל טרויער ,אבער מיט
גרויס פרייר ,אז מיר האבן דערלעבט דעם
גרולסן נס :די אויפלעבונג פון מדינת ישראל.

משה זאלצמאן

לובלין

 -דאס װיגעלע פון יידיש־פוילישן נוסחי

צו דעד טעמע :״דעד צושטייער פון די לובלינער יידן צו דער
געשיכטע פון אונדזער פאלק״ ,וואס דער ארגאניזיר־קאמיטעט פון
דעמ װעלט־צוזאמענפאר האט מיד צוגעטיילט דעם כבוד צו רע־
פערירן ,האב איך געהאלטן פאר נייטיק צ וצ וגע בן — ״און די אויפ־
גאבן פון די לעבן־געבליבענע לובלינער יידו אין די תפוצות״.
ווייל איר האלט ,אז יעדער רעפערעגט אדער שרייבער וואס שרייבט
אדער רעדט וועגן דעד פאדגאנגענהייט פון אונדזעדע לובליגער
יידן ,דארה דעד ציל זיינער זיין נישט בלויז סתם בעסער צו בא־
קענעו דעם צוהערער אדער דעם לייענער מיט דער געשיכטע פון
דעם יידישן ישוב פון אונדזער שטאט ,נאר אויר ,און דער עיקר,
בדי בעסער צו קעמפך פאר אונדזער צוקונפט .נאד א וין! אזא אופן
איז מעגלער צו פאדלענגערן — לכל הפחות אין גייסט — דאס
לעבו פון אונדזערע ישובים ,אדיינגלידעדן זיי אינעם המשך פון
די דודות .איר האב דעריבער געפרוווט גיין אויו* דעם וועג ,צו־
גרייטנדיק מיין לייענעו היינט פאר אייר.
וועגו דעד געשיכטע פון יידישן לובלין זענען אנגעשדיבן גע-
ווארן א היפשע צאל ביבער , :ד י ײדן־שטאט לובלין• פון 3ראפ.
באלאבאן ,פון שלמה גיסענבוים ״לקורות היהודים בלובלין״ ,״לוב-
לין״ פון נ .שמך ,פון בעלא מאנדעלסבעדג־שילדקרויט ״מחקרים
לתולדות יהודי לובלין״ ,די לובלינער מאנאגדאפיע ״דאס ביר פון
לובלין״ ,ארויסגעגעבן דודר די לובלינעד איו פאריז און איו יש-
ראל .א חוץ א היפשע צאל בלעטעד ביי די היסטאריקעד :גדעץ,
דובגאוו ,רפאל מאהלעד ,עמנואל דינגעלבלום און איו דער אוים־
גאבע אין צוויי בענד ,איו ניו־יארק ,״די יידן אין פוילו״ .אויר
שרייבער און פאעטן האבן געווידמעט גרעסערע און קלענערע
פאעמעס וועגן יידישן לובלין ,ווי אוגדזעדע בני־עיד יעקב גלאט־
שטיין ז״ל און משה שולשטיין .אגב ,האב איר מיין רעפעראט צו*
געגרייט אויפן סמר פון די נאד וואס דערמאנטע קוואלן.
פון דעם אריינפיר מיינעם פארשטייט איד ,אז כדי אייר נישט
צו פאדמאטעדן האב איר זיר געמוזט באגדענעצן צו בלויז א קורצו
שפאציד איבער אונדזער יידיש־נאבעלער לובלין .צוליב דער זעל־
בעד סיבה ,כדי אייר נישט פארנודיען ,האב איר זיר באמיט צו
באנוצן ,ווי ווייט מעגלער ,מיט וואס ווייניקער ציפערן און דאטעס.
לובלין וועדט פאררעכנט פאר אן אוראלטע שטאט .א טייל הים־
טאריקער מיינעו ,אז זי איז געבויט געווארן מיט  5הונדערט יאר
פדיער ווי די הויפט־שטאט פון פוילו ,ווארשע .דער יידישער ישוב
אין לובלין האט זיר אנגעהויבן — לויט שלמה־בריר ניסענבוים
— אין סוף• פון 14טן יאדהונדערט ,אין יאד  ,1596אין די צייטן פון
פוילישן ליבעדאלן קעניג קאזימיר דעם גרויסן ,וואס האט אויס־
געברייטערט דעם באדימטן ״קאלישער סטאטוס״ פון ײדן־רעכט
פון .1334
דעד יידישער קווארטאל האט זיר אנגעהויבן פון מזרח און
צפון־מזרח פון שלאם .פון דאגען דעד נאמעו ״פאדזאמטשע״.
פאר א דערלויבעניש צו וווינעו אין געטא ,זענעו די ״ ד ן געווען
פארפליכטעט צו צאלן ספעציעלע שטייערן און אויספידן געוויסע
אדבעטן לטובת דעד שטאט .טראץ דעם פארבאט יידן צו וווינען
אויסער דעם שטח אדום דעם שלאם ,האבן שויו דאו א געוויסע
צאל יידן ,דורר פראטעקציע אדעד ספעציעלע פארדינסטו — און
פארשטייט זיר פאר א גדויסן אפצאל ,געוווינט אין לובלין גופא.
איו משר פון דער צווייטער העלפט פון 16טן י.ה .און אין דעד
ערשטער העלפט פון ד1טן י.ה .האט זיר דער יידישער װוין־קװאר־
טאל היפש אויסגעבדייטערט — ביז דעד ״בראמא גראדזקא״ —
גראחקער טויעד ,א דאנק א ריי פלעצער וואס דער קעניג ,זיג-
* גרעסערע אויסצוגן פון דעד רעדע אויפן וועלט־צוזאמנטרעו*
פון די לובליגער,

שמואל שפירא

 /פאריז

מונט אויגוסט ,האט געגעבו א מתנה פאר צוויי פארדיגסטפולע
יידן :דר .יצחק מאי און יעקב בן אהרן• אויר די סטאראסטע ,די
לובלינער פאדוואלטונג ,האט צוליב עקאנאמישע אינטערעסו פאר־
קויפט דער יידישער קהילה א גרעסערן פלאץ פאר א יערלעבן
אפצאל פון  12מארק .אויף דעם אויסגעברייטערטן שטח זענען
אויפגעבויט געווארן ,צווישן אנדערע ,אויר די בנינים פון דער
גרויסער מהרש״ל שול ,וועלבע האט אריינגענומען א פאר טויזנט
מתפללים ,דאס בית מדרש ,די באד ,דאס שעכטהויז ,די יאטקעם
און די פדנס־שול אויפן נאמען פון דעם פאר לעצטן פרעזידענט
פון ״ועד ארבע ארצות״ .אזוי אדום זענעו אגטשטאנען די גאסן:
זאמקאווע ,פאדזאמטשע ,קראוויעצקא און שעראקא — די בריי־
טע גאם.
אין די צייטן פס ״וועד ארבע ארצות״ ,פון יידישן סיים ,איז
לובלין געווען זיין זיצארט .לובלין האט א גאלדענע תקופה פון
דעד יידישעד קולטור ,וואס ציט זיר פון ד׳ יעקב פאלאק —
מהדש״ל ,בח דעם מהר״ם .אין דער תקופה איז לובלין דעד צענ־
טער פון יידישער קולטור פאר גאנץ נוזרח־אייראפע און טיילווייז
אויר פאר מעדב־איידאפע .אין אונדזערע צייטן איז לובלין די
שטאט פון דעד בארימטעד אין דעד וועלט ישיבת חכמי לובלין און
ביז דעם יאר  1939געהעדט לובלין צו די אמערסטן אנטוויקלטע
יידישע שטעט ,נאר ווארשע ,אין זיו פון יידישער קולטוד און טרא־
דיציע .זי שטייט ווי א לייבטזייל ביים אנהייב פון פוילישן יידנטום.
שוין אין ד1טן י.ה .איז לובלין אנגערופן געווארן ״עיר ואם ביש-
ראל שאיך כמוה בבל העולם בולו״ — א שטאט ,א מאמע ביי יידן,
וואס האט נישט איר גלייבן אויו! דעד גאנצער וועלט ,אלס צענ־
טער פוך לערנען תודה ,אלס צוזאמענטדען(־פונקט פוך יידן פון
גאר דעד וועלט .בעת ירידים און צוזאמענפארן פון יידישן פאר־
לאמענט — וועד ארבע ארצות — האט לובלין אויסגעאיבט איד
השפעה נישט נאד אויפן לעת־סיסטעם ,נאד אויר אויפן לעבנס־
שטייגעד און געשטאלטונג פון די יידישע ישובים איו גאנץ פוילן.
אויב וואדשע איז געוועך דעד קולטור־צענטעד פון וועלט־יידנטום
אין 20סטן י.ה ,.איז עס לובלין געווען אין משר פון  200יאד —
פוך 16טו ביז דעם סון( 18טן און אנהייב פונעם 19טן י.ה.
איינער פון די ערשטע באדימטע לובלינער רבנים איז געווען
ר׳ שלום שכנא ,דעד יינגעדער זון פון דעם קעגיגלעבן גענעראל־
פאכטעד אוו גרויסן סוחר ,אין 15טן י.ה — .יאסלע שאכנאוויטש.
דעד קעניג זיגמונט דעד ערשטעד האט אים געגעבן די פריווילע־
גיע צו וווינען אין גאנץ פוילן און אים באפרייט פון שטייערן.
איו  1541ווערט ד׳ שלום שכנא דעד ר ב הכולל פון דריי פערטל
קליין-פוילך .דאס מייגט די שטעט לובלין ,קראקע ,סאנדאמיעזש,
נאווי־סאנטש ,קאזימיעזש א.אנד .ער איז געשטארבן יונג ,צו 48
יאד ,אין .1558
דער צווייטער גאון ד׳ שלמה לוריע ,פארקירצט אונטערן נאמען
מהדש״ל ,אוין 1וועמענס נאמען עס האט זיר געדופן די גדויסע
שול אין לובלין ,וועלבע האט זיר געפונען אדאפגייענדיק פון
שלאסבאדג .ער איז געווען דעד ערשטער רעקטאר ,ראש פון דער
באדימטעד ישיבה ,וואס איז אויפגעבויט געווארן אויפן פלאץ פון
דעם פריער דעדמאנטך דר .יצחק מאי .זיין לערן-מעטאד איז גע־
ווען קעגנעריש צו דעם פילפול־מעטאד פון ר׳ יעקב פאלאק און
זיין גדויסן תלמיד ד׳ משה איסערלעם ,גערופן דעד רמ׳א .דאס
גרעסטע ווערק פון מהרש״ל ,״ים של שלמה״ ,איז דעדשינען איך
יאר .1646
אין
העלפט
א צייט
מהר״ם

דעד צווייטער העלפט פון 16טן י.ה .און אין דעד ערשטער
פון ד1טו י.ה .זענען באקאנט די רבנים :ר׳ מרדכי יפה —
געלעבט אין איטאליע • ,ר׳ מאיר בן גדליה — געדופך
און ד׳ שמואל הלוי אידעלעש ,פאדקידצט מהרש׳׳א .די
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לעצטע צוויי האבן ארויסגעגעבך א דור תלמידים ,וואס האבן בא־
רימט געמאכט דאס יידישע לערנען אין פוילן אוד אויסער אירע
גרענעצן .אין זייעד צייט את די ישיבה אין לובלין געוואדן אן ארט
ווו עס פלעגן קומען לערנען יוגנטלעכע פון גאנץ אייראפע.
אין 18טן י.ה .האט לובלין ארויסגעגעבן איינעם פון די בא־
גדיגדער פון פוילישן חסידות ,ר׳ יעקב יצחק הארוויץ ,באקאגט
אונטערן נאמען דער חוזה .ער איז געווען דעד ערשטעד תלמיד
פון בעל־שמ־טוב .ער ווערט פאררעבנט צוזאמען מיש ד׳ ישראל
פון קאזשעניץ ,דעם בארימטן קאזשעניצער מגיד ,צו די פיאנעדן
פון פוילישן חסידות .זיין פאדביסענער קעגנער איז געווען דעד
דעמאלטדיקער לובלינעד רב ד׳ עזריאל הלוי הורוויץ ,דעד ״אײ־
זערגער קאפ״ ,װעלכער האט אין חסידות געזען א געפאד פאר
דער טדאדיציאגעלעד יידישקייט .דעד חוזה האט אדויסגעגעבן עט־
לעבע חיבורים .דער ערשטער איז געשטארבן אין  ,1815דעד
צווייטער אין  .1819ביידע האט מען קובר געוועו אויפן אלטן
בית־עלם.
נאר דעם .אײזערנעם קאפ״ קומען נאף א קורצע דיי רבנים ווי
ר׳ משולם אשכנזי ,זיין זון ר׳ העדשל און דער בארימטעד גאון
ר׳ שניאור זלמן מליאדי ,איינער פון די אנגעזעענסטע לובאוויטשער
חסידים .עד ,צוזאמעו מיט די באדימטע רביים ר׳ לייבעלע אייגעד
און ד׳ צדוק הכהן ,ווערן פאררעכגט אלס די דריי זיילו פון דער
חסידות־פעסטונג אין דעמאלטיקן לובלין.
אין  1910נעמט איבער דעם אמט פון לובלינער רב ,דעד שוין
אונדז אלעמען באקאנטער ,ר׳ אליהו קליאצקין .עס איז כדאי וועגן
אים און זיי זון זיר אפצושטעלן .ער אליין איז געווען נישט בלויז
א קענער פון תלמוד און זיינע מפרשים — קאמעגטאטאדן ,נאד
האט אויר פארמאגט גדויסע קענטענישן איו וועלטלעכע װיסנ־
שאפטן ,ווי :מאטעמאטיק ,ליטעדאטוד און גאר באזונדעדס איז
שפראכן ,געאגראפיע און מעריציו .זיין זון ,וועלכער האט יונגעד־
הייט געלערנט ביי אים ,איז געווען א באקאנטעד שרייבער און
דענקער .טאמאס מאן באצייבנט אים אלס צווייטער קאנט און אין
דעד יידישער וועלט האט מען אים פארגליכן צו אחד העם .ער
דערציילט וועגן זיין פאטער ד׳ אליהו קליאצקין ,אז איינער פון
די דאן באקאנטע דאקטוירים אין לובלין האט אויפמעדקזאם גע־
מאכט זיין פאטער ,אז עד זאל מיט אים נישט דיסק וטירן אין דעד
עפנטלעכקייט וועגו מעדיצינישע פראבלעמען ,ווייל ער ווערט פאר־
שעמט צווישן עולם .זיי זעען ,אז דעד רב האט בדייטערע ידיעות
אין דעד טעאדעטישעד זייט פת דער מעדיצינישער וויסנשאפט־
לעכעד אנטוויקלונג ,ווי עד .אט אזא גרויסער גאוו און עטישע
פערזעגלעכקייט איז געוועו דער פאר למצטער לובלינער רב.
דער לעצטער פון דעד לובליגער רבגישער דינאסטיע איז גע־
וועו דעד ברויזנדיקער אוו טעמפעראמעגטפולער עסקן ,דעד איני־
ציאטאר און פארווירקלעכער פון דער ישיבת חכמי לובלין —
משה שפירא .ער האט געצויגן אויוי זיר די אויפמערקזאמקייט נישט
בלויז פון רעליגיעזע יידן ,נ א י אויר פון גאנצן וועלט־יידנטום.
ער איז געווען גרויס אין לערנען איו אין כלל טועדיי .עד איז
געווען דעפוטאט אין פוילישן סיים .נאר זיין פטירה ,אין 4נ ,19איז
שויו מער נישט געוועו קייו זעלבשטענדיקער לובלינער רב.
אויר אויסער די גדענעצו פון פויא ,אין פראנקרייר ,האבן גע־
לעבט אייניקע לובלינעד יידן ,וואס האבו צוגעטדאגן זייער חלק
צום רום פון יידישן לובלין .אין דעד מאנאגראפיע ״דאס ביר פון
לובלין״ שרייבט דעד פארשטארבעגער היסטאריקער ױסןז מילנער
אין זיין אדטיקל ״עיר ואם בישראל״ ,אז אין 18טן י.ח .האט גע־
לעבט אין פאריז א ייד זאלקינד הורוויץ ,געבוירן אין לובלין אין
יאר  .1740מען האט אים טאקע געדופן ״לע זשווין* דע לובלין״ —
דעד לובלינער ייד .און אזוי איז ער מיטן דאזיקן נאמעו פאר־
בליבן אין דער פראנצויזישער ליטעדאטור .ער איז געווען א גרוי־
סער און טיפער דענקער .ער האט אנגעשדיבן אין פראנצויזיש ״די
אפאלאגיע פון די יידן״ און פאר דעם באקומעך פוו דער ״קעניג־
לעכער געזעלשאפט פאר וויסנשאפט און קונסט״ איו מעץ ,דעם
ערשטן פרייז — א מיו גאנקור־פדייז.
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מיט הונדערט יאד שפעטער געפינען מיד א צווייטן געלעדנטן
לובלינער ייד אין פאריז ,עמיל מייערסאן ,געבוירן אין לובלין אין
יאד  ,1858וועלכער האט געשמט אלס באקאנטער פראנצויזישער
פילאזאו< .וועד פון אונדז האט נישט געהערט ,אדער אפשר גאר
פערזענלער געקענט זיין שוועסטער אין לובלין ,דר .ארעגשטיינס
פרוי ,די בארימטע דיכטעדין ,וואס האט געשדיבן אױ^ ײדישע
טעמעס איו פויליש.
אין די לעצטע יאדן האט געלעבט אין פאריז ,די אוגדז אלע-
מען באקאנטע יידישע טאכטער פון לובלין ,אננא לאנגפוס־שטערג־
פינקעל .זי האט באוויזן זיר ארויסצורייסן פון די נאצישע מערדער־
לאפעס ,טאקע א פיזיש צעבראכענע ,אבער דעד גייסט אידעד
איז געבליבן שטארק .זי האט אגגעשדיבן עטלעכע ווערק וועגן
דעם טראגיש־אומגעקומענעם יידישן ישוב אין פוילו אוו זוכה גע־
ווען צו זיין די טרעגעריו פון דער העכסטעד ליטעדארישער אויס־
צייכענונג ,וואס מען טיילט צו א שדייבעד אין פראנצויזיש — דעם
גאנקור־פר״ז — פאר איר גיר ״די באגאזשו פון זאמד״.

אין לובלין ,צווישן ביידע וועלט־מלחמות ,איז געווען א קהילה
פון העכער  40טויזנט יידן מיט א פילפארביק געזעלשאפטלער לעבן.
צענדליקעד ארגאגיזאציעס און אינסטיטוציעס פון פאדשידענעם
כאראקטעד האבן אויו• זיר גענומען די אויפגאבע צו פארענטפערן
די נויטן פון די לובלינער יידן — קולטורעלע ,עקאנאמישע ,סא־
ציאלע ווי אייר פאליטישע .דייר איז געווען דאס שולוועזן אין
לובלין ,אגהייבנדיק פון די קינדעד־היימען ,פאלקסשולן ,״תרבותי,
האנטווערקער־שולן ,גימנאזיעס ,אקאדעמישע פאדבאנדן און אינ־
טעליגענטן־קלובן .א חוץ גאר א גרויסע צאל ,אריבער  100חדרים,
בתי מדרשים ,חסידים־שטיבלער און ישיבות פאר דעם רעליגיעזן
טייל.
דער גדעסטער טייל פון די יידן אין לובלין איז באשטאנען פון
ארבעטער ,בעלי-מלאכות און קלייגע סוחרים .זייער עקאנאמישער
מצב איז צוליב דעד אנטיסעמיטישער פאליטיק פון אלע פוילישע
רעגירונגען געוועו א שווערער .דערפאר איז אזוי באדייטנדיק
גרויס געווען די צאל יידישע געזעלשאפטלעכע בענק ,וועלכע האבן
אויסגעטיילט הלוואות אויו« קלענעדע פראצענטער.
אויפו פאליטישו געביט איז נישט געווען קיין איין באוועגונג
אין פוילן ,וואס זאל נישט האבן געהאט איר פארטיי און יוגנט־
גרופע אין לובלין .דער גרעסטער טייל פון די ארגאניזאציעס האט
אויר אייגגעשלאסן איו איר טעטיקייט ספאדט־קלובן פאר דעד
יוגנט .אין די אלע ארגאניזאציעס און פאדטייען זענעו געווען טע־
טיק פעדזענלעכקייטן ,אינטעלעקטואלו און געזעלשאפטלעכע
טועדס!
משה אייזענבערג ,ארטאדאקסישעד טועד ,דאטמאן אין שטאט־
ראט און אין קהילה .א גוטעד דעדנער און הויפט־פראפאגאנדיסט
פאר דעד ישיבה•,
עמנואל בינדער ,טוער פון די לינקע ״פועלי ציון״ ,פרעלעגענט
אוין* פילאזאפישע און פעדאגאגישע טעמעס ,לערער פון דעד
יידישעד פאלקסשול ,געפאלו אויפן פדאנט אלס זעלגעד פון דעד
פוילישער אדמיי;
ליפע בלאר ,דעד הויפט־נערוו פון קרן קיימת אין פוילן .זיין
פדוי הדסה ,א טועדיו פון דעד ציוניסטישער פדויעו־באוועגוגג.
צו די שיינע פרויען־געשטאלטן אין יידישן לובלין געהערן די
דריי בעלאס — בעלא דאבזשינסקא ,איינע פון די גרינדעדינס פון
.החלוץ״ ,ארגאניזאטאדין פון קיבוצים און הבשרח־פונקטן ,פאר־
זיצערין פון פרויען־פאדאײו; בעלא שפירא ,פירערין פון ״בונד״,
ראטמאן אין שטאטדאט .איד מאן איז געווען דעדאקטאר פון ״לוב־
לינער טאגבלאט׳ — י .ניסענבוים .און די דריטע בעלא — מאג־
דעלסבערג־שילדקרויט ,באקאנטע היסטאריקערין ,לערעדין פון
גימנאזיע את טוערין פון לינקע ״פועלי ציון׳.
די פארקערפערונג פון דעד ציוניסטישעד באוועגונג אין לובלין
איז געווען דעד פארזיצער פון די דעכטע ״פועלי ציון״ שמואל
זשיטאמירסקי אין קהילה־דאט.
צו

די באקאנטע בונדישע טוער אין פאדמלחמהדיקן לובלין

,־».״ »«״* 0י ליבלין
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האבן צוו.אגד .געהערט די שויו אויבו דעדמאנטע בעלא שפירא,
דר .הערשגהארן ,א .ניסענבוים ,ארבוז ,קעלנעד ,לייבל לערער,
ווייסמאן ,קערשענבערג און טון דעם יוגנט־בונד ״צוקונפט״ —
הערצמאן.
היינט געהערט שויו דאס אלץ צו דער פארגאנגענהייט .די
דייטשע בארבארן ,די מאדערנע עמלקים פון 20סטן י.ה .האבן אלץ
פארניכטעט און די מעגטשן ,אונדזערע טייערע א װ נאענטע ,אדײנ-
געשלעפט איך זייערע מאדד־מאשינען ,זיי צעשמעטערט און צע־
ריבן.
אין די ווידערשטאנד־באוועגונגעך קעגן אלע רשעים ,אין אלע
צייטן און אין אלע ערטער ,ווו זיי האבו זיר געפוגען ,האבן די
לובלינער יידן אדיינגעטראגן זייער חלק .די ערשטע יידישע פאר־
טיזאנער־גרופע איז אנטשטאנען אין הארבסט .1942 ,צו דער גרו־
פע האבן געחעדט די לובלינעד צוויי בדידעד נודעל ,די בדידער
גאכמען א.אנד .די בעסטע ארגאנחידטע און אקטיווסטע יידישע
פארטיזאנער־גרופע ,שוס ביים סאמע אנהייב ,אח געווען די טיט
וועלבע עס האט אנגעפירט העגיעק צימערמאן .זי האט אפערירט
אין די דאמבראווער א װ אסמאליצעד וועלדער ,אויסגעפירט טויט־
אורטיילן אויף פויערים ,וועלכע האבן זיר אפגעזאגט צו העלפן די
פארטיזאנער.
אויר אין די קאמפן פאר מדינת ישראל טרעפן מיד לובלינער
יידן .דוב מילשטיין פאלט אין שלאכט אלם פרייוויליקער ביי דער
פארטיידיקונג פון רמת־נפתלי ,איו  .1948א סר לובליגער יידן
פארטייריקן דעם אפשניט פון דן ,ביי דעד סירישעד גרענעץ ,ביז
די גרענעצן פון עגיפטן .ביי די קאמפו פון נגבה האבו זיר געפונעך,
א חוץ לובלינער יידן ,קעמפער ,וואס זענעו אמאל געווען אויף
הכשרה אין לובלין .זיי האבן געוווינט אין הויז אויך! קראוועצקא
 .41איר נעם אדיין אין דעד דיי פוך קעמפער פאר מדינת ישראל
אונדזער לאנדסמאן ,בערל גריזאלעט ,וועלכעד האט אקטיוו גע־
האלפו ארגאנחירן די ,הגנה״ און אח אױסגעצײבנט געװארן
דודר דעד יידישער אגענץ.
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 25יאד אח אלט מדינת ישראל און  25יאד לאזט מען איר
נישט צורו .זי אח געבוירן געווארן אין בלוט אוו איו פייער און
זי אח געוואקסד אוו וואקסט װײטער אונטער א בסדדדיקעד דרא־
אונג פון פייער און בלוט .ישראל וואס אח אדויס מיט א גצחון
אין דעם קאמף מיט שטאדקערע שונאים צוליב איד מוט ,קלוג־
שאפט און אויסערגעוויינלעבעד עגעדגיע האט נאף פאר זיר שווע־
רע טעג .עס פעלט איר דאס וויכטיקסטע — שלום .דעריבער דאוץ*
די עדשטע זארג פון די לובלינעד ,צוזאמען מיט די יידישע ישובים
אח די תפוצות זיין — אויב וועלכער נישט אח שונא וועט וועלן
אויפהויבן די הא ק אויף ישראל ,די קדוין פון יידישן פאלק ,זאל
די האק פאלן אויו! זיין קאפ.

רשימה פון די ספרים אויף אוגדזער ביכער־אויםשטעלונג

ווער עס ווייסט פון גאר ביכער וועגן

לובלין און פון לובלינער מחברים )אוי-

סער די פון דער רשימה( — ווערט געבעטן

מיד ,די לובלינעד פון דעד וועלט ,וואס אונדזער הויפט־אויפ-
גאבע אח המשר לובלין ,דארפן פערמאנענט ,צוזאמעו א װ גע-
אייגיקט ,צוטדאגן אונדזער חלק צום קאמף פון דעם יידישן פאלק
אח גאד דעד וועלט.

צו מעלדן וועגן דעם אונדזער קאמיטעט.

לאלה מבני עירנו בארץ שלא תרמו עד כה להקמת מצבודזכרון לקדושי לובלין ומיידאנק!
למרות

הפניה

האישית

האנדרטה.

יש

את חלקן

במבצע

את

חובתך

אליך

בכתב

—

לא

מצאת

לנחוץ

להשתתף

במגבית למען

ב ר ש ו ת נ ו רשימה מעודכנת ש ל ע ש ר ו ת משפחות לובלינאים ,ש ל א
ח ש ו ב זה.

המוסרי־ציבורי

אין

ב ר צ ו נ נ ו לפרסם

והלובלינאי.

שלח

את הרשימה הזאת
עוד

היום

את

— אנא,

תרמו
מלא

תרומתך:
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געשיכטעם און זכרונות
פון דער אלטער היים
לאפל מיזשריצלןי

 /בוענאס־אײרעס

רעם 9טך גאוועמבער  942ו האט די דייטשע געסטאפא ,צוזא־
מען מיט זייערע פוילישע און אוקראיגישע משרתים ארומגעריגגלט
דעם לעצטן לובלינעד געטא אין טיידאן טאטארסקי ,באפוילן די
איבערגעבליבענע יידן צו פארזאמלען זיר אין די עפנטלעכע פלע־
צער און וועד עס האט זיר אויסבאהאלטן ,געוואלט ראטעווען דאס
נאקעטע לעבן ,איז געשלאגן געווארן פון די רוצחים ,אדער דעד-
שאסן געווארן אויפן ארט.
 31יאר זענען אוועק זינט יעגער טראגישעד צייט און מיטן
רויר פון די גאז־אויוונם האבן אויסגעהויכט זייעדע נשמות אונד־
זעדע נאענטסטע און טייערסטע .די צייט קען נישט שטילן אונדזעד
ווייטיק ,די דיסטאנץ קען נישט אפמעקן פון אונדזער זכרון יעגעם
טדאגישן אנדענק .יאד־יערלער צינדן מיד ליכט אין דעם דערמא־
נונגס־טאג פאר די וואס זענען צו לבר ישראל נישט געקומען.
*

די געשיבטע פון יידן אין לובלין איז אזוי אלט ווי לובלין
זעלבסט .יידישע סוחרים פון איטאליע און פדאנקדייר וואט האבן
געהאגדלט מיט סאמעט און זייד ,האבן זיר שוין אפגעשטעלט
אין לובלין אין די ערשטע יארהונדערטער זינט דעד אנטשטיי־
אוגג פון דעד פוילישער מדינה.
ראם צוואנציקסטע יארהונדעדט האט שוין געטראפן דעם
״דישן יישוב אין לובלין אן איינגעזעסענעם און ארגאניזידטן .יידן
האבן געאדבעט ביי זייערע ספעציפישע פאכן .דעד האנדל איז ,אין
גרעסטן טייל ,אויר געלעגן אין יידישע הענט ,אנהייבנדיק פון
רעם דאדפסג״ער ,קליינהענדלער און אין די געשעפטן .נעבן דעם
הורט־האנדל האבן געצויגן זייער בידנע חיונה יידישע טרעגעדס
און בעלי־עגלות .אייניקע פאבריקן זענען איינגעשטאנען אין יידי־
שע הענט און געגעבן באשעפטיקונג יידישע ארבעטער .צע־
געלניעס ביי די ראנדן פון דעד שטאט האבן געהעדט צו יידן,
ווי אייר די קליינע טריקאטאזש־פאבדיקלער ,ווו טאטעס און מא־
.מעס מיט אונטערגעװאקסענע קינדער האבן געארבעט אין דער
שפעטער נאכט אדיין ,בדי צו האבן אויו" דעם טאג־טעגלעבן
אויסקום אוו אויר כדי צו שיקן די קינדעד איו חדר און האבו צו
באצאלו דעם שכר לימוד.
ראם גייסטיקע און רעליגיעזע לעבן איז אין אנהייב פון צװאנ־
ציקסטן יארהונדערט באשטאנען פון אן אנגעזעענער צאל בתי־
תפילה ,ש י א און חסידים־שטיבלער; פארשידענע רביאישע הויפן
האבן גע האט זייער זיץ־ארט אין לובלין .צו האבן א באגריך! וועגן
דעם גייסטיק־רעליגיעזן לעבן אין לובלין פון דעם פעריאד וועגן
וועלכן מיר רעדו ,וועלן מיד בלויז אויסרעבענען א טייל בתי־
תפילה און שיא ,ווי די מהרש״ל שיל וואס איז אויסגעבויט גע־
ווארן אין  .1665בלויז אין דעד יית־גאס )שעדאקע( ,וואס האט
געהאט די לענג בערר א  500מעטער ,זענען געוועזו די פאלגנדיקע
ש י א  :שעראקא ) 2דאקטער־שיל( ,שעראקא נומעד ) 3משרתים
שיל ,אויפגעבויט אין  ,(1638שעראלןא  — 19דאס זיץ־ארט פון
ועד ארבע ארצות ,שעראקא  ,28די שיל פון ״חוזה״ ,שעדאקא 40
— די שיל פון דער רבנישער דינאסטיע ,די אייגערס ,שעראקא 44
— די פרנס־שיל .די קרויו־אינסטיטוציע פון רעליגיעזן יידנטום
איז געווען די ״ישיבת חכמי לובלין״ .ס׳איז אויסגעבויט געווארן
א ריזיקעד בנין מיט אלע מאדערנע איינריכטונגען ,ווו עס האבן
געלעדנט העכער  500תלמידים .געווען דאדט א ביבליאטעק פון
 25,000ספרים ,צווישן זיי — זייעד ווערטפולע און אנטיקווארע.
איינע פון די מערקווירדיקייטן פון דער ישיבה איז געווען דער מי־
ניאטור־מאדעל פון בית־המקדש.

20

די ציוניסטישע באוועגונג אין לובלין האט איר אנהייב מיט
דעד עליה פון דעם לובליגער רב ר׳ לייבעלע אייגער אין  .1892די
באלפור־דעקלאראציע פון 2טן נאוועמבער  1917האט ארויסגע־
רופן א גרויסע אויפלעבונג פון רעד ציוניסטישער באוועגונג .אין
 1920ווערט געשאפן דער ״החלוץ״ מיט א הכשרה־פונקט אויו*
דעד לאנדווירטשאפט פון שמואל אייכענבוים איו טשעכוווקא .דעד
״החלוץ״ פון לובלין האט ארויסגעגעבן א סר פיאנערן און בויער
פון ישראל.
אין  1903האבן זיר באוויזן די ערשטע פראקלאמאציעס פון
״בונד״ ,וואס דופן צו ארגאניזירן זיר .אין די יאדו פון ,1905—1904
זענען שויו פארגעקומען שטרייקן .עס איז אויסגעקעמפט געוואדן
צו ארבעטן אויח דעד וואר און נישט אויפן זמן ,ווי פדיער .אין
די יארן  1917-1916האט די געזעלשאפטלעכע טעטיקייט פון די
יידישע ארבעטער באקומען מער שווונג .ס׳איז געגדינדעט געוואדן
די פועלי ציון ארגאניזאציע וואס האט צוזאמען מיט דעם ״בונד•
ארגאניזירט פראפעסיאנעלע פאדאיינען ,קאאפעראטיווו ,ביבליא־
טעקן ,אוונט־קורסן פאר אדבעטער ,קולטור־ליגעס און אנדערע
ארגאגיזאציעס.
*

אוין! לובארטאווסקי איז געוועו טעטיק דאס יידישע שפיטאל
מיט יידישע קראנקז־שוועסטער .פאר דעם געזונט פון דער ארע־
מער יידישער באפעלקערונג האט געזאדגט די געזעלשאפט ״טאז״
ווי אויר דעד ביקור־חולים.
פון  1916ביז  ,1918אין דעד צייט פון דעד עסטרייכישעד
אקופאציע ,איז ארויסגעגאנגען א וועכנטלעכע יידישע צייטונג איו
דעד פוילישער שפדאר אוגטערן נאמען ״מישל זשידאװםקא״ )דער
יידישער געדאנק( .קורץ נאד דעם עדשטן וועלט־קדיג ,האט אנ־
געהויבן דערשיינען די טעגלעכע צייטונג ״לובלינער־טאגבלאט״.
איר הויפט־רעדאקטאר איז געווען ש .י .סטופניצקי ,נאר זייו פאר־
לאזן לובלין איז געווארן רעדאקטאד י .ניסענבוים .די צייטונג איז
געווען באליבט ביי דעד אבלינער יידישער באפעלקערונג.

דעם 1טן סעפטעמבער  ,1939וועו ס׳איז אויסגעבראכן די צוויי־
טע וועלט־מלחמה ,איז די צייטונג נאר דערשינען  8טעג .דעם 9טן
סעפטעמבער  1939האט די דייטשע אוויאציע באמבארדירט לובלין,
און פאראליזירט דאס גאנצע לעבו אין שטאט .איו דעם טאג האט
אויסגעהויכט די נשמה די יידישע פרעסע פון לובלין.
אזוי האט אויסגעזעו דאס יידישע לובלין ביז דער צווייטעד
וועלט־מלחמה ,ווען דער היטלעריזם האט אלץ אפגעמעקט ,אלץ
פארטיליקט .ווי עס האט געשריבען דעד ארבעטעד־פירעד יעקב
זרובבל אין זיין בור ״בארג־חורבן״ ,װען עד איז געקומעו קיין
מיידאנעק באלד נאר דעד מלחמה ,אוו נאד דעם ווי ער האט
געזען דאס אש פון די פארבדענטע ,קופעס שיכלער פון די קיג־
דעד ,קוליעס פון הינקענדיקע ,האבן פון זיין האדץ זיר ארויסגע־
ריסן די ווערטער:
״איר זע ...אז מען זעט אייר נישט!״...

א גרופע חברים פון ״השומר הצעיר״ אין לובלין )(1922

אין 031טן יארטאג פון אומברענגען די יידן אין לובלין

ד• טראגעדיע פון לובלינעו־ •ודשו־אט
נחמן קארן

דאם פראבלעם פון די יודענראטן איז אייגער פון די טראגישע

פראבלעמען

פון יענעם

שרעקלעכן

אומגליק וראם האט געטראפן

דאס אייראפעישע יידגטום אונטער דעד הערשאפט פון די דייטשישע

טייען

ריכטונגען ,האט

און

טעטיקייט.

זיך

/

רמת־גן

ארגאניזירט און

זיין

אנגעהויבן

אומדערטרעגלעך שווער איז געווען די לאסט וועלכע די דיי־

מעדדעדם .אזוי ווי די שוידערלעכע מאסךאויםמארדונג פון די יידן

טשישע מאכט האט ארויפגעלייגט אויפן יודענראט אין לובלין —

אין דעד פלאנירונג ,סיי אין פארנעם אין דעד געשיכטע פון אונד־

פייניקונג־ארט

— און איז

שער מצב אין וועלכן ס׳האט זיך געפונען די אומגליקלעכע אינסטי־

דערפירט צו פאטאלע רעזולטאטן.

אין די יאדן  1945—1939האט נישט געהאט קיין פרעצעדענט סיי

זעד געדודפטן פאלק ,אזוי איז אויך אן א פדעצעדענט דער טראגי־

טוציע וואס האט געהייסן יודענראט און איז אוועקגעשטעלט געווארן
בראש פון די געטא־אייגוווינער.

איך פערזענלעך האב אדורכגעלעכט אלץ וואס איז פארגעקופען

אין לובלין ,אנהייבנדיק פון 17טן סעפטעפבער  ,1939ווען די שטאט

איז באזעצט געווארן דורך די דייטשן ,ביז ערב פסח  ,1942ווען פיר

האט זיך איינגעגעבן ,ממש אין לעצטן מאמענט ,ארויסצורייסן זיך

פון די נעגל פון די ווילדע חיות ,בעת זיי האבן אדורכגעפירט די

,,אקציעס״ .אין משך פון דער צייט האב איך גישט אייגמאל גע־
הערט ביטערע טענות קעגן יודענראט ,אז ער לייגט ארויף שווערע

אומדערטרעגלעכע

שטייערן! אז ער קאנפיסקירט ביי פארשידענע

מענטשן שטוב־זאכן ,מאביליזירט צו ארבעט ביי די דייטשן — און

נאך ענלעכע טענות.

דעד יודענדאט האט אן שום ספק אויסגעפירט אזעלכע גוואלד־

טאטן ,לויט די באפעלן פון די 0,0״ באגלייט מיט דראונגען ,וואס

וואלטן נאך שווערער געמאכט די לאגע .די יידן אין לובלין האבן

אבער געזען פאר זייערע אויגן די מענטשן פון יודענראט ,זיי האבן
די באקאנטמאכונגען

געלייענט

און די הארבע

אין

דריי

גזירות

קאנאל

דורך

שפראכן :דייטש ,פויליש און יידיש ,אונטערגעחתמעטע דורך דעם

יודענראט.

ווייל

די

אינסטיטוציע

איז געווען

דער

וועלכן ס׳וזאט געשטראמט מיט נאצישער גיפט און געשאפן אן אט־
מאספער פון מאראלישער און פיזישעד שטיקעניש.

די שטאט וואס איז לכתחילה באשטימט געווארן צו זיין דאס פאר־

באלד אין אנפאנג געשטרויכלט געווארן מיט א שריט וואס האט
דאס איז געשען אין חודש מערץ  ,1940ווען דעד יודענראט האט

זיך אפגעזאגט אויסצוקויפן פון די דייטשן ,פאר א גרויסער געלט־

סומע ,א טראנספארט פון  600יידישע קריגס־געפאנגענע .פריער־
טראנספארטן

דיקע

אין הארבסט  ,1939עטלעכע וואכן נאך דעם ווי די דייטשישע

מאכט האט שוין געהאט פעסט אונטערדריקט די לובלינער יידן,

האב איך מיט דער פרוי דאבזשינסקא ,די באוווסטע געזעלשאפטלעכע

זענען

און מ׳האט די געוועזענע

אויסגעקויפט

געווארן

דורבן יודענראט

זעלנער באזעצט אין די באראקן אויף

ליפאווע  .7דאס מאל האט דעד יודענראט געזאגט ,אז ער באזיצט

נישט גענוג מיטלען צו פארנעמען זיך מיט אלע געפאנגענע ,ווע־
מענם צאל דערגרייכט ביז  10טויזנט און די דייטשן ווילן זיי קאנ־
צענטרירן

אין לובלין .די  600געפאנגענע וואס מיהאט אוועקגע־

פירט פון לובלין קיין ביאלא־פאדלאסקא )באבן אפזאג פון ױדענ־
ראט( ,זענען אין גרעסטן טייל ליקווידירט געווארן אויפן וועג און
נאד א קלייגער צאל פון זיי האט זיך איינגעגעבן צו אנטלויפן.
די

מיטגלידער פון

האבן

יודענדאט

מאטיווירט

זייער

אפזאג

דערמיט ,אז זיי זענען נישט געווען בכוח אויסצופילן די פאדערונ־
גען פון די דייסשן און זיי האבן אויך מורא געהאט ,אז קוים וועלן
זיי נאכגעבן ,וועט עם דינען פאר נאך גרעסערע אויספרעסונגען.

דער טראגישער פאקט האט געווארפן א געדיכטן שאטן אויפן לוב־

לינער יודענראט ,אבער מען קאן זיך משער זיין ,אז ער האט נישט
געקאנט פארויסזען אזעלכע שרעקלעכע רעזולטאטן .צי האט מען
דאמאלט געקאנט צולאזן דעם געדאנק ,אז די נאצים וועלן אזוי

ברוטאל

בנוגע

ווי אזוי איז אנטשטאנען דער לובלינער יודענראט?

פאר

די יידן פון צענטראל אייראפע

ווייז

און

אכזריותדיק

קריגס־געפאנגענע ?

אויסגעמארדעט

אויר

דאס

ברעכן

אינטערנאציאנאלע

אין יאר  1942—1941האבן
רוסישע

קריגס־געפאנגענע,

 1940האבן זיי נאך נישט ארויםגעװיזן
פרצוף.

געזעץ

זיי מאסנ־
אבער

אין

זײער אמתן ,מערדערישן

*

טוערין ,זיך באגעגנט מיטן אדוו .דייר אלטען ,פרעזידױם־מיטגליד

פון קהילה־ראט פון די אלגעמיינע ציוניסטן .צווישן אנדעדע האט

די טעטיקייט פון יודענראט איז געווען פיל מער פארצווייגט ווי

ער אונת דערציילט ,אז די דייטשן האבן זיך געוואנדן צום קהילה־

די פון געוועזענעם קהילה־ראט .אין פארלויף פון דער צייט האט

זאל אנפירן מיט די יידישע ענינים אין לובלין .גישט אלע ראט־

יידן .אן דער דערלויבעניש פון יודענראט ,האט כמעט קיינער נישט

טייל פון זיי האבן מורא געהאט צו נעמען אויף זיך אזא שווערע

דייטשן ,אין וועמענס הענט ס׳איז איבערגעגעבן געווארן דעד גורל

מאכט ,הגם זייעדע מערדערישע פלענער זענען דאמאלט נישט גע־

אין די יידישע קווארטאלן איז דעד יודענראט געווען זעלבסט־

נען אויסדערוויילט געווארן אין שלומ־צייט ,מעגן אויף זיך נעמען

זיין אייגענעם

ראט מיט דעד פאדערונג צו פארוואנלען זיך אין א יודענראט ,וואס
מענער האבן געהאט אן איינהייטלעכע שטעלונג צו דעם ענין .א
פאראנטוואדטלעכקייט

צו זיין אין

בארירונג מיט

דעד נאצישער

ווען באקאגט .אנדערע ווידעד האבן געצווייפלט צי זיי ,וואם זע־

זיך

אויסגעשפרייט זיין שליטה איבער אלע לעבנס־צווייגן פון די

געטאדט זיך באוועגן .דאס אלץ איז געווען לויט די באפעלן פון די

פון די יידן.

שטענדיק אין זיין טעטיקייט ,אבער נאר אין די ראמען פון די אנ־

ווייזונגען

מצד דער ס.ס .ער האט געקאנט ,לויט

אזא אחריות ,ווען די צוקונפט איז אזוי אומבאקאנט .אנדערע האבן

איינזען ,ארויפלייגן שטייערן און אנדערע שווערע לאסטן וואט די

אויף הפקר די יידן .זיי האבן צוגעגעבן :אויב מיר וועלן זיך אפ־

אויף

טאר מען נישט לאזן

דייטשן האבן געפאדערט .דעם יודענראט איז איבעדגעגעבן געווארן

געטענהט,

אז אין אזא

געפערלעכער צייט

זאגן ,וועד ווייס וועמען די דייטשן וועלן איבערגעבן די אנפירונג

פראדוקטן־פארקויף .אויף די ווענט פונעם יודענראט־בנין האבן זיך

האבן די דאזארעס זיך געשלאגן מיט דער דעה ,ביז סיהאט איבער־

זענען מיט דעד צייט געווארן אלס שארפער און שטופנווייז פאר־

פאראנטווארטלעכקייט ,הגם זי לייגט ארויף אזא שווערן עול .און

זענען

איבער די יידן און צו וואס דאם וועט דערפירן .א לענגעדע צייט

געווויגן

די מיינונג ,אז מען טאר נישט אראפווארפן פון זיך

די

שפייז־פארטיילונג

און

דאס

ארויסגעבן

דערלויבענישן

טאג־טעגלעך באוויזן פדישע פארבאטן ,באפעלן און גזירות ,וועלכע

די

וואנדלט דאס געטא אין א גהינום .קאנפיסקירן פארמעגנם ,רעק־

דער יודענראט ,ווו עס זענען געווען פארטראטן אלע יידישע פאר־

ארויסגעטריבן געווארן אין איין העמד ,ארעסטן ,כאפן מענטשן צו

וויזירן

יידישע וווינונגען נאכדעם

ווי

זייערע

איינוווינער

21

די יידן

זייען האם אין לאגער און דערפירן צו דעם׳ אז אייגער זאל דעם

—

ארבעט

געמארן

זענען

טאג־טעגלעכע

דערשיינונגען.

וועלכער מען קאן קומען פארקלאגן זיך ,אויסגיסן דאם ביטערע

ס׳איז א ספק ,צי מער פון אונדז האט געלייגט אכט אויף דעם

ווי נישטיק ס׳איז געווען די מעגלעכקייט פון יידישער שתדלנות

באמאפנטע פון קא 6ביז די פיס .0.0־לייט האבן

האבן אויך געזען אין דעם יודענראט די איינציקע אינסטיטוציע צו
הארץ און בעטן הילף — אבער די הילף איז געווען אזוי גישטיק,
אין יענער צײט.
די

מעגטשן פון יודענראט,

איינפירן א

ווילנדיק

שטיקל

אד־

אנדערן אויפעסן לעבעדיקעדהייט.

ליגן ,הגם נאכן פארענדיקן די רעדע ,האט מען צוגעטיילט קליינע
ברויט־פארציעס.

אנגעהויבן טרייבן מיט בייטשן ,מען זאל שנעל לויפן די

אונדז

 7ק״מ צו דער באךסטאציע אויסער דער שטאט.

דענונג אינעם תוהו ובוהו וועלכן די נאצים האבן געשאפן אויף דער

די ארבעט אין דעם לאגער האט געדויערט נאר עטלעכע חדשים,

ס.ס .מ׳האט דערציילט ,אז ד״ר אלטען ,אלם יוריסט ,פלעגט זאגן,

ווען

אין מענטשן.

דער יודענראט האט גענומען אויף זיך דאס אויספירן די באפעלן

געווען פארפליכטעט צוצושטעלן שפייז פאר דעם לאגער .די דייטשן

יידישער גאם ,האבן זיך באמיט צו דערגיין צו אן אפמאך מיט די
אז דאם הארבסטע געזעץ איז בעסער ווי דאם פעלן פון געזעץ.

ביז סוף זומער  .1940די סאניטארע באדינגונגען זענען דארט גע־
שרעקלעכע ,מאס האט

פאראורזאכט

קרבנות

אויב איד האב נישט קיין טעות ,איז דעד יודענראט פון לובלין

אוי* אן אדגאניזירטן אופן — אבער אין רעזולטאט דערפון ,האט

האבן ניט באדארפט אזוי פיל ארבעטער אין יעגעם לאגער ,דע־

אזוי ווי די אונטערדריקונג איז געווארן אלץ שמערער ,איז גע־

און

זעלבסטפארשטענדלעך ,זעגען

געשטרעבט די  — .0.0זייען שנאה צווישן די יידן גופא און אזוי

איבערגעגעבן,

פארביטערונג פון די ײ ד ן זיך געװאנדן קעגן יודענראט.

די

אץ

ריבער האבן זיי אין א צייט ארום אנגעהויבן באפרייען א טייל יידן
זיי

צוריק

שיקן

קיין

לובלין.

וואקסן דער צארן פון די יידן .א סברה ,אז טאקע צו דעם האבן

צווישן די ערשטע געמען די מיטגלידער פון יודענראט .מי מ׳האט

ארום פארלייכטערן זיך די פארברעכערישע ארבעט.

פאראליזירט בעת דער אפוועזנהייט פון א טייל מיטגלידער זיינע.

איז

די ארבעט פון יודענראט געווען פולשטענדיק

נאכדעם מי די ״אקציע״ איז געוואדן פארענדיקט ,האט זיד אומ־
איינע פון די שווערסטע דערשיינונגען וואס האט פאראליזירט

געקערט די פריערדיקע ״ארדענונג״ .אין די שפעטערדיקע חדשים

האט

דער יודענראט צוגעשטעלט ,מי פריער ,ארבעטער אויף אן

דאס יידישע לעבן ,איז געווען דער געיעג נאד מענטשן אין די

ארגאניזידטן אופן .צי די  .0.0האט געצאלט פאר דער ארבעט —

ארויסצוגיין אין די גא0ן ,ווייל די כאפערייען זענען באגלייט גע־

געלייגט אויף אלע מענער א געוויסע חודשלעכע נארמע פון אר־

הסכם מיט די דייטשן ,צוצושטעלן זיי יעדן טאג די נייטיקע צאל

— האבן זיך באפרייט ,דורך באצאלן אויסלייז־געלט און די אייג־

גאסן ,וואס איז זייער אפם פארגעקומען .יידן האבן מורא געהאט
ווען מיט זידלערייען און קלעפ .דער ױדענראט איז געקומען צו א

מענטשן ,פאר א געװיםן אפצאל .ארבעט זוכגדיקע האבן דאן גישט
געפעלט,

ווייל כמעט אלע

פרנםה־קװאלן

זענען פארשטאפט

גע־

ווארן .הגם דאס געטא איז אין די עדשטע צייטן נישט געווען גע־

איז מיד נישט באוװסט .דער ױדענראט האט ,דוכט זיד מיר ,ארויפ־
בעטס־טאג א ץ די מאם האבן ניט געוואלט ארבעטן ביי די דייטשן

קונפטן דערפון האבן געדינט אלם פאנד אויסצוצאלן דעם ארבעט־
לוין.

שלאסן ,איז דעד קאנטאקט מיטן דרויסן געווען שטארק באגרע־

נעצט .דער אפמאך מיט די  .0.0האט אויף א געוויסעו צייט פאר־

נישט אלע מעשים פון יודענראט זענען מיד באקאנט .אויף מיפל
ס׳איז מעגלעד געמען ,האב איד אויסגעמיטן צו גיין דארטן .איך
בין פשוט ניט געווען בכוח בייצוומינען און אויסצוהערן די טר8־
געדיעס פון די מאם זענען אהין געקומען אויסגיסן זייער ביטער
הארץ.

טעג ,אבער שפעטער האט די  .0.0זיד אפגעזאגט צו צאלן .מען

איד האב נישט בדעה צו דערציילן מיט פרטים די געשיכטע

לייכטערט

די נויט .מענטשן האבן זיד געקאנט פריי באוועגן און

נישט מורא געהאט פאר די פלוצומדיקע ״לאפאנקעס״.

אין אנפאנג האט דער יודענראט באקומען פון די דייטשן דעם

ארבעט־לוין און אים םארטײלט צװישן די יידן ,לויט די ארבעט־

ס׳האט זיך אנגעזאמלט א סומע פון  15,000זלאטעס ,האט דער ױדענ־

פון לובלינער יודענראט און בארעכטיקן אים פאר זיינע מעשיט.

די  ,.0.0מיט דער אילוזיע אז מען קאן נאד געפינען ביי די דייטשן

אויסהערן דאס באקלאגן זיך .מיר איז אויך נישט באוווסט ,מאם

ראט האט מען ס׳איז איינגעמאנט דעם חוב — אבער די רעזולטאטן

זיי האבן געהאנדלט .נאר מען איד באנעם דעם ענין רעטראספעק־

ראט זיד געוואנדן צום גומערגער צערנער מיט אן אנקלאגע אויף
א ביסל גערעכטיקייט .מיר איז אבער נישט באוווסט צי דער יודעני

נישט איינמאל בין איד גערירט געמארן ,ביז טיף אין ד.ארצן ,ביים

האט באמויגן די מיטגלידער פון יודענראט צו האנדלען אזוי ווי

פון דער אנקלאגע זעענן געווען פאטאלע .א געוויסן פארטאג ,מען

טימ ,פון א מרחק פון  30יאה זעט מיד אוים די אומגליקלעכע

רוצחים ,באמאפנט מיט הייס געמער און קאנטשיקעס ,זיר אריינגע־

דערלעכער טראגעדיע ,ממש אן אן אויסוועג .איד קאן נישט אור־

שלעגערייען,

די יידישע צרות ,אדער גאר ...פארראט ,מי אונדזערע פיינט ווילן

די

אינסטיטוציע ,מי זי איז אריינגעטאן אין דעד אלגעמייגער ,שוי־

די

מענטשן

זענען

נאד

געמען פארזונקען אין שלאף ,האבן

די מענער פון די

טיילן ,משפטן ,באשולדיקן זיי אין לײכטזיניקעױ בײזמיליקײט לגבי

זענען פארהאלטן געמארן  1,500יידן ,צווישן זיי — אייד די מער־

זיי פארמארפן .נישט איין מאל האב איד מיד באגעגנט מיט בא־

אין לאגער אויף ליפאמע ל .מי מ׳האט דערציילט ,האגן זיי ספע־

האבן זיי מיט א ספעציפיש יידישן זיפץ אויסגעדריקט די טיפע

ריסן אין יידישע הייזער און ארויסגעשלעפט
בעטן.

ביי דעם

געיעג,

באגלייט פיט

אכזריותדיקע

הייט מיטגלידער פון יודענראט .מיר זענען אלע געבראכט געווארן

ציעל ברוטאל באהאנדלט די מיטגלידער פון יודענראט .צמיי טעג

האבן זיי אונדז געהאלטן אן עסן .אין אמנט ,פארן אוועקפירן אונח
מיט דעד באן אין א לאגער אין דער געגנט פון בעלז ,האבן זיי

באפוילן זיך אויסצושטעלן אין רייען .דא איז ארויסגעטרעטן איינער

פון

די  .0.0און געהאלטן פאר אונדז א העצערישע רעדע ,פול

מיט גיפט ,קעגן די מנהיגים פון וועלט־יידנטום .צווישן אנדערע

האט ער פארגעמארפן די מיטגלידער פון לובלינער יודענראט ,אז
זיי זענען

שולדי?

אין

אונדזערע

ליידן,

הונגער

און

נויט.

»זיי

לאזן אראפ אין זייערע טאשן דאס געלט מאם מיד צאלן פאר דעד
ארבעט .זיי פרעסן און לעבן אין לוקסוס ,בעת איר מיט אייערע

פאמיליעס הונגערך .דער אמת איז ,אז זיי האבן דערלויבט עט־

לעכע מיטגלידער פון יודענראט צו בלייבן אין זייערע מוינמגען

אויםער דעם געטא .דאס איז געמען א שענדלעכע אינטריגע צו
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קאנטע מענטשן פ ץ יודענראט אמ אלם תשובה אויף פיינע טענות,
דאגות און די שווערע פאראנטמארטלעכקייט מעלכע מ׳האט אויף
זיי ארויפגעווארפן.

איד האב אויד אמאל געהאט א לייכטן צוזאמענשטוים אין דעם

פרעזידױם־צימער פון יודענראט ,מען כ׳האב צוזאמען מיט עטלעכע

חברים לערערם זיד געוואנדן מעגן גרינדן שולן כאטש פאר קליי־
נע קינדער מאם האבן זיך געמאלגערט אין געטא.

אין יאר  1941האט די ״קראקוער צײטונג״ ,דער אפיציעלער

ארגאן פון גענעראל־גוווערנעמענט ,פארעפנטלעכט א באפעל מעגן
גרינדן שולן פאר יידישע קינדער אין יידיש אדער העברעיש )קיץ
שום פרעמדע שפראד ,אפילו פויליש ,איז געווען פארבאטן( .מיד,
די

לערערס מאס האבן געטון אלעס

קליינע,

אומלעגאלע

מעגלעכע

אץ

ארגאניזירט

לערךגרופן מאס האבן ארומגענומען נאד א

קליינעם פראצענט קינדער ,האבן אין דעם געזען א מינימאלע ליי־

זונג פונעם

דערציונג־פראבלעם .ווען מיד האבן זיך געוואגדן צום

פרעזעס אדוו .ד״ר אלטען ,וואט האט אויף א וויילע מפסיק גע־
ווען זיין ארבעט ,און איך האב אין קורצע ווערטער אויפגעקלערט

דעם ציל פון אוגדזעד באזוך ,האט ער אונדז באטראכט מיט א

מידן בליק ,אויפגעהױבן די הענט און מיט א יאוש־טאן זיך אפ־
גערופן:

— צי ווייסט איר וואם דא קומט פאר ז סיים אינווקארט ,דעד

גאולייטער פון ווין ,דארף מארגן אנקומען קיין לובלין מיט א גרוי־

סער גרופע .0.0־מענער און איך האב באקומען א באפעל צוצוגרייטן

פאר זיי אין פארלויף פון  24שעה 20 ,אויסמעבלירטע צימערן מיטן
בעסטן מעבל ,בעטגעוואנט ,טעפיכער און פארהאנגען .אזא באפעל

איז ,ווי געוויינלעך ,באגלייט מיט דראונגען פון שווערע סאנקציעס,

אויב אלץ וועט נישט אויסגעפירט מערן צו זייער צופרידנהייט —
און איר קומט איצט מיט א פאדערונג וועגן ש ו ל ן ?

שטארקע ענדעדוגגען צוס שלעכטן ,וועלכע האבן צו־

אנגעהויבן

געפירט די לובליגער יידן צום פולשטענדיקן אונטערגאנג .עס האט

זיך אנגעהויבן די ליקווידאציע פון פוילישן יידנטום ,און אין דער

ערשטער דיי — פון אונחערע לובלינער יידן.

די תקופה האט זיד אנגעהויבן מיט געבעלסעס אן ארטיקל ,פול

מיט גיפט ,אין דער צייטונג ״דאס רייך״ .די שליטה אויף דער

יידישער גאס האבן דאן באקומען נידעריקע קדעאטורן פון דער אוב־
די דייטשישע רוצחים האבן אויסגעזוכט יידישע אויס־

טערוועלט.

ווורפן ,וואם האבן פארלוירן זייער צלם אדם און אויסגעפירט אלע
זייערע באפעלן .די השפעה פון די מיטגלידער פון יודענראט איז

געפאלן פון טאג צו טאג און זיי זעגען ווי געפאנגען געווארן אין
די הענט פון יענע יידישע טיפן וואס האבן געשיכורט צוזאמען מיט

די  .0.0און געסטאפא.

ווען ס׳האבן אנגעהויבן אפגיין די ערשטע באךטראנםפארטן מיט

איך האב זיך אנגענומען מיט דרייסטקייט און זיך געוואנדן צו

הונדערטעד און טויזנטער יידן ,האבן די דייטשן דערקלערט ,אז זיי

— גייט אתים אויף א וויילע פון אייער ביורא אין די געסלעך

האט ארויסגערופן פארדאכטן א ץ דער יודענראט האט נאכגעשיקט

די מיטגלידער פון פרעזידיום:

פון געטא ,קוקט זיך צו צו די אפגעלאזענע הונגעריקע קינדער,
אן ברויט ,אן תורה ,אן וועלכע סיאיז שוץ .צי איז אייעד איינציקע

ווערן געשיקט צו ארבעט אין די רוסישע באזעצטע געביטן .דאס

פוילישע

שליחים

אויסצופאדשן

דעם

ענין פון

די

טראנספארטן,

אבער זיי האבן קיין שום קאנקדעטעס נישט געבראכט ,נאד דער־

אויפגאבע בלויז אויסצופילן די דייטשע באפעלןו און ווער וועט

ציילט ,אז יעדעס מאל ,נאד עטלעכע סטאציעס ,טוישן זיך די מא־

אראפגעלאזן

טראנספארטן ביז צו א באשטימטער סטאציע ,ווו ס׳האבן זיי אי־

זארגן פאר די קינדער t
ד״ר אלטען און

זיינע חברים האבן אין

טרויעד

זייערע אויגן — און מיד האבן באקומע א קודצע תשובה:

שיניסטן פון די צוגן ,וועלכע האבן באקומען באפעלן צו פירן די

בערגענומען

אנדערע

קאנדוקטארן .די

אנווייזונגען זעגען געגעבן

געווארן אין פארמאכטע קאגווערטן ,נעבן דעמ לאקאמאטיוו ,אויף

— מיר וועלן זיך פארנעמען מיט דעם ענין.

אין יענעם מאמענט האבן מיד פארשטאנען די טראגעדיע וואם

דער סטאציע ווו מיד,אט איבערגענומען דעם טראנספארט.

קומט דארט פאר און וואט פאר א גיהנום די מענטשן לעבן איבער.

דעד פארמאסקירטער פלאן איז אויסגעארבעט געוואדן מיט דעד

און דערקלערט ,אז דעד עגין איז איבערגעגעבן געווארן צו אדווא־

נער יידן ,די ערשטע קרבנות פון דער .ענדגילטיקער לײזונג׳ /האבן

עטלעכע טעג שפעטער האט מען מיך איינגעלאדן אין יודענראט

קאט שלאף ,וואס וועט צוזאמען מיט מיד זיך ווענדן צום דייטשישן
קוראטאר פראפ׳ קינדלעד.

די טראנספארטן ,אויף דער באךסטאציע און אויד בעתן פארן.

אין מיין זכרון שווימט אויף נאד א געשעעגיש:

זענען עטלעכע מיטגלידער פון יודענראט

ארויסגערופן געוואדן צו דער הויפט־קווארטיר פון די  .0.0וחנן זיי
זענען דארט אנגעקומען ,האט מען זיי באפוילן אויסצוטאן די שיך

און

זיך אוועקשטעלן בארוועם אויפן שניי ,ביי א קעלט פון 20

גראד .אין א צייט ארום האט מען זיי אריינגענומען אין ביורא און
דערקלערט ,אז דער יודענראט מת אין פארלויף פון  24שעה צ ױ

שטעלן א ריזן־צאל װאלענע קליידונג ,אויב גישט וועט מען ארוים־

פירן אלע לובליגער פון יונג ביז אלט ,אויף  24שעה אויפן פעלד,

און די דייטשן אליין וועלן דורכפירן די וואל־אקציע .די פאדערונג

פון די  .0.0באנדיטן איז פולקאם געווארן אויסגעפירט ,ווייל מיד

האב געוווסט ,אז זיי פירן אוי 0זייערע דראונגען מיט אופפעגטש־

לעכער

אכזריותדיקייט .מיר האבן מורא געהאט פאר דעם חורבן

וואס זיי האבן געוואלט

געגלויבט די דייטשן ,אז מען פירט זיי אויף אדבעט־פלעצער ,הגם

זיי האבן מיט די אייגענע אויגן געזען ווי צענז־ליקעד קראנקע און

שוואכע זענען אויסגעמארדעט געווארן אין געטא פארן אפגיין פון

*
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דייטשישער פינקטלעכקייט ,ביז די לעצטע איינצלהייטן .די לובלי־

ברענגען אויף דעד יידישער לובלין .די

הענט האבן אונדז געבריט ,ווען דערשדאקענע יידן האבן אין מיטן

ווי ווייט ס׳האט דערגרייכט די נאיווקייט פון פיל לובלינער יידן,

זאגט עדות דער פאקט ,אז צעגדליקער פון זיי האבן זיד פרייוויליק

צוגעשטעלט צו די טראנספאדטן ,גלויבנדיק די 0.0״ אז די פדיי־

וויליקע וועלן קאנען פיט זיך מיטנעמען ווערטזאכן ,זילבער ,גאלד

און א באגאזש פון  25ק׳׳ג .פ׳האט געקאנט באמערקן ,ווי פ׳האט
זיי אוועקגעשטעלט אין א זייט ,גוט באקליידט פיט די פעקלעך אויף

די פלייצעס .צווישן זיי האב איד באפערקט א יונג פאדל ,וואט

האט חתונה געהאט ערב דעם אפגיין פון טראנספארט .די עלטערן
האבן איינגעאדדנט די חתונה און געטדונקען ״לחיים״ ...די דייטשי־
שע ליגנערישע פאשין איז פיט פיל טאלאנט געלאזט געווארן אין

גאנג...

די פיטגלידער פון יודענראט האבן ווארשיינלעך אויך געגלויבט,

אדער

זיך אליין אפגענארט ,נישט האבנדיק קיין ברירה .פיל פון

זיי זענען ליקווידירט געווארן פארן אפגיין פון די לעצטע טראנס־

נאכט אראפגעצויגן פון זיך און פון זייערע שלאפעדיקע קינדער די

פארטן .א טייל איז דערשאסן געווארן דורך די 0.0״ נאכדעם ווי

ביי דעד ארבעט ,זשיטאמירסקי הי״ד ,דער אקטיווער פועלי־ציוניסט,

טייערע שטייגער ,גלויבנדיק ,אז פיט דעם אויסקויף וועלן זיי אפ־

איז נאענט ,אז זיי פרידן שוין אויפן רוסישן פראנט.

פאדבליבן נאד דעד ליקווידאציע פון לובלינער געטא און איבער־

וואלענע קליידונג — און זיי אונדז איבעדגעגעבן .מיין באגלייטער

זיי האבן זיי אוועקגעגעבן עטלעכע פאקעטן גאלדענע פטבעות און

האט געזען אין דעם א סימן ,אז די מפלה פון דייטשישן מיליטער

שטעלן די טראנספארטן .צווישן די פינף טויזנט יידן וואט זענען

די וואל איז געזאפלט געווארן .דאס מאל איז אויסגעמיטן גע־

געפירט געווארן אין דעם נייעם ,געשלאסענעם געטא אין מיידאן־

ווארן די געפאר ארויסגעטריבן צו ווערן אויפן פעלד אין א שווערן

פראסט .די מיטגלידער פון יודענראט וואס זענען געשטאנען באד־

וועס אויפן שניי ,זענען קראנק געווארן און אדוואקאט קערשמאן
איז אין קורצן געשטארבן פון א

לונגעראנטצינדונג.

טאטארסקי ,זענען געווען נאד איינצלנע פיטגלידער פון יודענדאט,

צווישן זיי — אויר ד״ר אלטען.

אין  1946האב איך אנטייל גענופען אין א טרויער־פארזאפלונג

*

פון די לובלינער אין תל־אביב און איבערגעגעבן די טראגעדיע פון

די ערשטע תקופה פון געטא ,אין די יארן  ,1941—1940איז גע־

לובלינער יידנטום .צווישן אנדערע האב איד דערפאנט דעם נאפען

וואס

און געהאט

ווען א תקופה פון שווערער אוגטערדריקונג ,הארבע גזירות ,הונ־

פון ד״ד אלטען .נאד דעד פארזאמלונג איז צו מיד צוגעקומען איי־

האבן איינגעשלונגען פיל קרבנות .אבער די יידן ,אל 0כלל ,האבן

טענות ,הלמאי איך האב דערפאנט דעם שענדלעכן נאמען .ער האט

גער און

איבערמענטשלעכע

ליידן,

קראנקייטן

און מגיפות

ווי ס׳איז אויסגעהאלטן .אין די ערשטע חדשים פון  1942האבן זיך

נער פון

די

גאר

ווייניקע

ביים

לעבן

פארבליבענע

)סוף אויף זייט (41
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אין לובלינער געטא און אין מײדאן־טאטאוםקי
צפורה פישער־טראכטענבערג

)פונעם ״יד ושם״ אדכיוו אין

תל־אביב ,נומי פ — (1847/174

 /גבעתיים

 .12מיין פאטער איז אין דער צייט גע־
ווען דירעקטאר פון יידישן טעאטער .דאס
הויז אין וועלכן מיר האבן געווויגט ,הא-
בן פארנומען באר פאלאקן .זייער באצי־
אונג צו אונדז — פון ערשטן מאמענט
פון מלחמה־אויסברוך — איז געווען א
גוטע און מענטשלעכע .אן אויסנאם איז
געווען אונדזער שכנטע גלאבושקאווא.
צוזאמען מיט איר מאן ,פון פאך אן אײנ־
בינדער ,בעת דער מלחמה א פאלקם־
דויטש ,האט זי אנגעשיקט צו אונדז דיי־
טשן ,ווייל מיר זענען רייכע .אין לעצטן
מאמענט האט מיין פאטער זיך באהאלטן
ביי אנדערע שכנים — יעזיארקאווסקי און
נאר א דאנק דעם האט זיך אים איינגע־
געבן ארויסצודרייען זיר פון די דייטשן.
מיין פאטער האט זיר געראטעוועט אויך
אן אנדערש מאל ,א דאנק דער הילף פון
שכן דר .שלאנסקי ,וועלבער האט גע־
וווינט איבער אונדז.

איך בין געבוירן אין לובלין .אין 1938
האב איך געענדיקט די גימנאזיע פון אר־
צישאווא און באקומען די מאטורע־צייגע־
ניש .דאן האב איך זיך פארשריבן אין
דער פאכשול פון ״ארט״ .אין דער צייט
איז אויסגעבראכן די צווייטע וועלט־
מלחמה.
מיין מאמע רוזשע )פון דער היים
גאלדקראוט( איז אומגעקומען אין פאר־
ניכטונגס־לאגער מיידאנעק ,נאכדעם ווי
זי איז ארויסגעשיקט געווארן פון לובלין
דעם 2טן אפריל .1942
מיין פאטער שמואל און מיין ברודעד
פעלעק זענען ארויסגעשיקט געווארן פון
לובלין אין אקטאבער  1942און זענען
אויך אומגעקומען אין מיידאנעק.
מיר זענען געווען פיר קינדעד .איך
האב געהאט א שוועסטעד און צוויי ברי־
דער .מיין ברודער בענעק איז אויך אומ־
געקומען אין מיידאנעק .ער איז ארוים־
געשיקט געווארן פון לובלין בעת דער
לעצטער ליקווידאציע ,דעם 11טן נאװעמ־
בער .1942
מיין שוועסטער העלענא איז דאן אלט
געווען  10יאר און זי איז ארויסגעשיקט
געווארן צוזאמען מיט מיין מאמען און
מיט איר אומגעקומען.
דעם 10טן מערץ  1942האב איך אין
געטא חתונה געהאט .דאם איז געווען א
טאג פאר דער ערשטער אויסזידלונג ,פון
וועלכער אלם קרבן זענען געפאלן מיין
מאמע און מיין שוועסטער.
מיין מאן ,ראמאן פישער ,האט גע־
שטאמט פון סטאניסלאוואוו .ער האט אי־
בערגעלעבט די מלחמה טיילווייז אין לא־
גער פאר געפאנגענע אין לובלין און
טיילווייז אויף ארישע פאפירן אין וואר־
שע .מיר האבן ביידע איבערגעלעבט נאר
א דאנק דער הילף פון פאלקאווניק קא־
וואלסקי ,דעם לעצטן און שווערסטן פע־
ריאד פון דעד מלחמה און ביידע זענען
מיר צוזאמען באפרייט געווארן .נאך
דער מלחמה האבן מיר געוווינט אין פוילן.
קיין ישראל זענען מיד געקומען דעם
28סטן פעברואר  .1960איך האב צוויי זין:
דער עלטערער ,ירום ,איז געבוירן גע־
ווארן אין ווראצלאוו ,אין  .1946דער
אין .1948
יונגערער ,רפי — *

איד געדענק נישט צי די דאזיקע
געגנט איז גלייד פון אנהייב געווען
ארומגעצוימט מיט שטעכל־דראטן .איך
האב אן איינדרוק ,אז נישט .די גאסן
זענען ארומגעצוימט געווארן אין יאי
 ,1942אין יאנואר .איך געדענק אבער
דאס שפעטערדיקע געטא ארומגעצוימט
מיט שטעכל־דראט .פון אנהייב איז די
יידישע געגנט געווען אפגעטיילט פון
שטאט און ארומגערינגלט ,בייטאג און
ביינאכט ,מיט דייטשער זשאנדארמעריע.
*

דעם
גע־
גע־
מיט
גאם

קורץ נאכן אריינקלייבן זיר אין דער
יידישער געגנט ,דעם 12טן נאוועמבער
 ,1939האב איך זיך פארשריבן אויף א
קורס פון גייען און צושניידן ביי דר .זי־
סעראווא ,וועלכע האט איר שול איבער־

דער אויסברוך פון דער מלחמה
1טן סעפטעמבער  1939האט מיך
טראפן אין לובלין .איך בין דאן אלט
ווען  20יאר און געוווינט צוזאמען
מיין משפחה אויף דער סטאשיצא
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איין מאל זענען צו אונדז אין דירה
אומגעריכט אנגעקומען עטלעבע געסטא־
פאווצעס .מיין פאטער האט זיר באהאלטן
א שטאק העכער .זיי האבן געהייסן מיין
מוטער זיר אויסטאן נאקעט און אויף
אזא אופן צווינגען איר זי זאל אויסגעבן
דעם ארט ווו עם האט זיר באהאלטן דער
פאטער .דערגאך האבן זיי אים אומעטום
געזוכט ,אפילו אין קעלער — און נישט
געפונען.
אין עטלעכע חדשים ארום האבן די
דייטשן באשטימט א געגגט ,ווו עס האבן
זיך געדארפט באזעצן אלע יידן פון לוב-
לין .דאס איז געווען דעם 9טן נאוועמ־
בער  .1939א דאנק דער באקאנטשאפט
מיט וויינבערגן ,דער אייגנטימערין פון
מיל ,וואם האט זיך געפונען אין דעד
דאזיקער געגנט ,האבן מיד גיך באקומען
דארט צוגעטיילט א דירה.

געטראגן פון שטאט .איך האב געהאלטן,
אז א פאך וועט מיר העלפן בעת דער
מלחמה .אבער שוין אין דער ערשטער
צייט האב איך געמוזט איבעררייסן די
לערע ,ווייל איך בין קראנק געווארן אויף
פלעק־טיפוס.
מען האט מיד געבראכט אין מיל וואס
האט זיך געפונען אין געביט פון געטא
און איז פארוואנדלט געווארן אין א
״שפיטאל״ פאר יידן ,קראנקע אויף אנ־
שטעקנדיקע קרענק .ס׳איז געווען װינ־
טער ,בעת עם האט געהערשט אן עפי־
דעמיע פון פלעק־טיפום .אין מיל איז
געווען קאלט און אלע שויבן זענען גע־
ווען אויסגעהאקט .מיר זענען געלעגן
אויף די בעטלעך און דער ווינט האט
געהולעט ארום אונדז .אין די דאזיקע
שווערע באדינגונגען האב איך באקעמפט
די קראנקייט .מען האט מיד אפגעשוירן
די האר און אפגעשיקט צוריק אין געטא.
לובלין האט געהאט א שיינעם יידיש ן
שפיטאל .דאס שפיטאל איז אין יאר
 1941פארוואנדלט געווארן דורך די
דייטשן אין א שטאל ,אין וועלכן זיי
האבן געהאלטן פערד .בת דער צייט
פלעגט מען נאך אהין שיקן יידן ,אבער
נישט קיין אנשטעקנדיקע קראנקע .נעבן
דעם בנין פון שפיטאל איז געווען די
ישיבה .אויך זי האט מען פארביטן אויף
שטאלן פאר פערד.
מער ווייניקער אין א האלב יאר ארום
פון מאמענט ווען איך בין געקומען פון
שפיטאל ,האב איך חתונה געהאט מיט
ראמאן פישערן ,מיין מאן ,וועלכער האט
געשטאמט פון סטאניסלאוואוו ,איז געקו־
מען קיין לובלין מיט אנדערע מלחמה־
געפאנגענע .אונדזער חתונה איז פארגע־
קומען דעם 10טן מערץ  ,1942אין גע־
טא .די חופה האט דורכגעפירט א געווי־
סער לובלינער רב און דער אדוואקאט
ווינער האט אונדז צוגעטיילט א צימער
,
אין געטא.
דער לאגער פאר מלחמה־געפאנגענע
האט זיך געפונען אין לובלין אויף
דעד ליפאווע גאס .דא זענען געווען פא־
בריקן געפירטע דורך דייטשן ,אין וועל־
כע מען האט אויסגעארבעט בגדים און
קאצן פאר זעלנער און מען האט געמאכט
פארשידענע סטאלעריי־ארבעטן .די פאב־
ריקן האבן געהערט צו דעד פירמע ״דוי־
טשע אוסרויסטונגסווערקע״ .איך האב
געארבעט אין דער ״מאשינענהאלע״ ,ווו
איך האב צונויפגעשטעלט געוויסע סטא־
לער־פארמעס .זייער אפט פלעג איך בא־
קומען נאכט־ארבעט .אויך פיל אנדערע

פרויען פון מלחמה־געפאנגענע האבן זיך
געפונען אין דאזיקן לאגער.
דעם 2טן אפריל  1942אין פארגעקומען
די ערשטע אויסזידלובג־אקציע אין לוב־
לינער געטא .אין לאגער פון די געפאג־
גענע האט זיך אויר אויסבאהאלטן מיין
מאמע און מיין 10־יאריקע שוועסטער
העלענא .מיין טאטע און מיין ברודער
העניעק האבן געארבעט אין סקלאד פון
לאגער .נאכן דורכפירן די אקציע אין גע־
טא זענען די דייטשן געקומען אין לא־
גער .מיין מוטער און שוועסטער האט
מען אדויסגעפירט .מיין פאטער האט
געוואלט גיין מיט מיין מוטער ,אבער א
דייטש האט אים א זעץ געטון און ער
אין געפאלן און פארלוירן דעם באוווסט־
זיין .איך האב זיד אפגעראטעוועט נאד
א דאנק דעם וואם איד האב אויף זיך
ארויפגעווארפן א ווייס ליילעך און זיך
געמאכט פאר א קראנקנשוועסטער .דאס
ליילעך האט מיר אין לעצטן מאמענט גע־
געבן מיין חברטע בעלא האלבערשטאט.
*
יארנלאנג איז אין לובלין געווען אן
ארבעטער־ראיאן וואס האט געהייסן מיי־
דאדטאטארסקי .פון דעם דאזיקן ראיאן
האבן די דייטשן אין אפריל 42׳ ארויס־
געטריבן אלע פאלאקן און אים אפגע־
צוימט .דא איז אויר געשאפן געווארן א
געטא און מען האט דארט באזעצט די
אלע וואס זענען נישט ארויסגעפירט גע־
ווארן דעם 2טן אפריל .1942
אין געטא אויפן מײדאן־טאטארסקי
האט זיך אויר געפינען מיין פאטער און
מיינע ברידער ,וועלכע האבן זיך גערא־
טעוועט פון דער ערשטער אקציע .זיי
האבן געוווינט צוזאמען מיט נאד צוויי
משפחות ,אונדזערע נאענטסטע קרובים.
דאס זענען געווען צוויי מייגע מומעס —
איטע סומער פון דעד היים טראכטנבערג
מיטן מאן און דבורה און משה טראכטנ־
בערג .מייגע מומעס ,געראטעוועטע פון
דער ערשטער אקציע ,האבן געקאכט און
געהאלפן מיין פאטער און מיינע ברידער.
אין געטא אויפן מײדאן־טאטארםקי
האט געהערשט הונגער .די שפייז־צוטיי־
לונג זענען געווען זייער שלעכטע און
נאר אייניקע וואם האבן געהאט א קאנ־
טאקט מיט דער אויסערלעכער וועלט,
האבן געקאנט דעראבערן צוגאבלעך א
ביסל עסנווארג .דער חבר פון מיין פא-
 ,טער ,דער דירעקטאד וויעניאשקיעוויטש,
א פאלאק ,פלעגט אפט קומען צום געטא
און געבראכט זשילעטקעס און אנדערע
קליינע אויסארבעטונגען ,כדי מיין פא־
טער זאל עס פארקויפן און פארן געלט
זיך קויפן שפייז .אבער מיין פאטער האט
גישט געקענט האנדלען און דערפאר איז
די הילף פון וויעניאשקיעוויטשן ,דעם
דירעקטאר פון פוילישן טעאטער ,נישט
געווען קיין נוצלעכע.
א גרויסע הילף האט אונדז געבראכט

אוגדזער געוועזעגע שכנטע ,יעזיארקאוו־
סקא ,א שוועסטער פון א גלח ,וועלכע
פלעגט קומען גאענט צום געטא און
ברענגען ברויט און קארטאפל .אבער דאם
האט לאנג נישט געדויערט ,ווייל אין א
קורצער צייט אדום אין איבערגעריסן
געווארן יעדער קאנטראקט פון געטא מיט
דער אויסערלעכער וועלט.
אן אפגעראטעוועטע אין לאגער פון
דער ערשטער אויסזידלונג ,האב איד
אין א קורצער צייט אמם ,דעם 17טן אפ-
ריל  ,1942זיך אריבערגעטראגן אין גע־
טא אויפן מײדאן־טאטארםקי און געוווינט
צוזאמען מיטן פאטער און די ברידער.
איך האב אנגעהויבן צו האדעווען אין
גערטנדל ,וואם האט זיד געפונען געבן
אונדזער שטוב ,מייערן און אנדערע
גרינסן .שפעטער האב איך א קורצע צייט
אויך געהאדעוועט קראליקעס.

א גרויסן איינפלום האט געהאט אין
געטא דער קאמענדאנט פון דעד יידישער
פאליציי ,גאלדפארב ,וועלכער אין גע־
קומען פון ווארשע .אין אלגעמיין האט
די יידישע פאל״יציי אין געטא זיך באצויגן
גישט שלעכט צו די געטא־איינווויגער.
חוץ דער פאליציי ,האט געהאט א גרויסן
איינפלום אין געטא שמאי גראיער ,אן
אייגגטימער פון א רעסטאראן ,א מיאו־
סער טיפ און אן אלפאנם.
א געוויסער חזן איז געקומען פון צע־
שין אין געטא אויפן מיידאן .ער האט
געהאט א שייגע טאכטער ,וועלכע האט
געהייסן מיגע .גראיער האט אומבא־
דיגגט געוואלט נעמען מינען פאר א פרוי,
אבער זי האט נישט געוואלט .אין גיבן
האט זיך ארויסגעוויזן ,אז איר קעגנ־
שטעלן זיך האט גישט געהאט קיין שום
ווארט
גראיערס
ווייל
באדייטונג,
האט אין געטא געהאט א דעצידירנדיקע
באדייטונג .אלס פדוי פון גראיערן פלעגט
מיגע שפאצירן מיט א ״רײטבײטש״ אין
האנט ,אבער זי האט קיינעם קיין שלעכטם
נישט געטון .ביידע זענען אומגעקומען
אין מיידאגעק ,בעת דער צווייטער ליק־
ווידירונג־אקציע ,דעם 9טן נאוועמבער
.1942
אין אקטאבער  ,1942פאר דער דער־
מאנטער ליקווידאציע־אקציע ,איז געווען
א טראנספארט פון געטא .בעת דעם דא־
זיקן טראנספארט ,האבן די דייטשן אײנ־
געארדנט א שרעקלעכע בלוט־באד .זיי
האבן געשאסן אויף רעכטם און אויף
לינקם ,אן שום סיבה .דעם טאג זענען
געפאלן זייער א סך קרבנות .דאן האט
מען אויסגעזידלט מיין פאטער און מיין
ברודער פעלעק ,וועלקער אין אלט גע־
ווען  16יאר .אלע זענען ארויסגעפירט
געווארן אין מיידאנעק .מיין פאטער מיטן
ברודער האבן נישט געקענט זיך אוים־
באהאלטן אין געפאנגענלאנגער ,ווייל
אויך איך בין געווען אין געטא .חוץ דעם

האט מיין ברודער געהאט זייער א גוטע
ארבעטס־קארטע.
נאכן אקטאבער־טראנספארט ,בין איך
ווידער אוועק אין געפאנגענלאגער און
אנגעהויבן ארבעטן אין ״דויטשע אום־
רויסטונגסווערקע״.
*

איך האב ביז דאן געארבעט אין פאב־
ריק אין געפאנגענלאגער .עס זענען דארט
געווען פיל געפאנגענע פון טשעכיע,
צווישן זיי אויך פרויען .נאך דער ארבעט
פלעג איד זיין אין די באראקן ,וואם איז
דערווייל געווען א זיכערער ארט ,ווייל
די דייטשן פלעגן נישט ארייגגיין אהין.
עס פלעגט אויך טרעפן ,אז איך פלעג
זיד אומקערן אויף גאכט אין געטא ,און
אהין האט מען באדארפט גיין העכער א
שעה — און דאס אין ניט שטענדיק גע־
ווען זיכער.

פון 9טן ביז דעם 11טן נאוועמבער
 1942איז פארגעקומען די ליקווידאציע־
אקציע פון מיידאנער געטא .מען האט
אויסגעזידלט במעט אלע יידן .קיין
מיידאן האט מען ארויסגעשיקט אלע
מיטגלידער פון דער יידישער פאליציי,
צוזאמען מיט זייערע משפחות און דעם
קאמענדאגט גאלדפארב .אין ערשטן טאג
האט מען אויך דעפארטירט דעם פרעזעס
פון דער יידישער קהילה אין לובלין —
דר .אלטען.
קרבנות פון דער ליקווידאציע־אקציע
זענען געווען די לעצטע מיטגלידער פון
מיין משפחה — מיין ברודער העניעק און
מיינע צוויי מומעס — סומעראווא און
טראכטגבערג.
*

זייענדיק אין לאגער פאר געפאנגענע,
איז די לאגע מיט יעדן טאג געווארן גע־
פערלעכער .חוץ דעם האט מיין מאן
שטענדיק באמיט זיך צו ווירקן אויף מיד,
אז איך זאל פארלאזן דעם לאגער און
זיך אויסבאהאלטן אויף דעד ארישער
זייט .ער אליין האט פלאנירט אנטלויפן
אין וואלד — און איך וואלט פאר אים
נאר געווען א שטערונג.
איך האב באשלאסן דעם 12טן נאװעמ־
בער  ,1942א טאג נאכן ארויסשיקן
מיין ברודער קיין מיידאנעק ,צו פארלאזן
דעם לאגער ,נאכן שטארקן צוריידן פון
מיין מאן.
איך בין ארוים פון לאגער צוזאמען
מיט דער צינאווצאווא ,וועמענם מאן איז
אויך געווען א מלחמה־געפאנגענער .די
וואך וואס האט געהיט דעם לאגער ,האט
אונח נישט פארהאלטן .צינאווצאווא איז
זיך אוועק איר וועג .איך בין אוועק צו
די פאלאקן ,פיעקוטאווסקים ,אונדזע־
רע זייער גוטע באקאנטע .זיי האבן גע־
וווינט אין דער נאענט פון געפאנגענלא־
גער .מיר זענען געווען מיט זיי באפרייג־
דעט ,אויך מיט זייערע  4קינדעד ,וועל־
כע פלעגן יעדעם נאך דער דיי מיר העל־
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יידישע

איז

שילערינס אין לובלין ,אבסאלװענטינס פון די ״פאװשעכנע״ שולן ,אין דער ״שװיעסליצע״ אויף לובארטאװסקא  .18די .שװיעטליצע״

געגדינדעט

געווארן פון

דעד

לערערין ראפאפארט )אין צענטעד פון בילד( מיטן ציל צו דעדנענטעדן יידישע מיט פוילישע שילעד,

פן .ביז היינט געדענק איד זייערע נע־
מען — דער עלטסטער איז געווען בא־
לעק ,דערגאך לוטעק ,טשעשקא און דער
יינגסטער — מיעטעק.
די פיעקוטאווסקיס האבן מיך גענומען
צו זיך און נאד דעם זעלבן טאג האבן
זיי פאר מיר דערליידיקט א ״קענקאר־
טע״ .צו זיי איז געקומען אן אומבאקאנ־
טע פאר מיר פערזאן ,א פוילישע פרוי
און געבראכט א ״קענקארטע״ אויפן נא־
מען פון אנגא גאלעמביאווסקא ,אויף
וועלכער איך האב געלייגט א פינגער־
אפדרוק .פאר דער ״קענקארטע״ האב איך
באצאלט דירעקט יענער פערזאן ,אבער
איך געדענק נישט וויפל .די פיעקוטאוו־
סקים האבן באשלאסן ארויספארן מיט
מיר פון לובלין ,שוין אין דער נאכט,
אין דארף אידאלין.
אן איינגעטוליעטע אין א גראבער פא־
טשיילע ,בין איך ביינאכט ,דעם 12טן
גאוועמבער  ,1942אוועק צוזאמען מיט
פיעקוטאווסקין צו דער באדסטאציע .מיר
זענען געפארן אויף א דראזשקע .פון
שרעק און מורא האב איד אין דער
דראזשקע איבערגעלאזן אלע מייגע זאכן.
זיצנדיק אין באן ,האב איך באטראכט
די געגנט און געזען ,אז עם האבן זיך
געצויגן געדיכטע וועלדער ,אין וועלכע,
ווי אין האב געוווסט ,זענען געווען פאר־
טיזאנער.
פרימארגנס,

26

דעם

13טן

נאוועמבער

 ,1942באך א דריי־שעהדיקער רייזע ,זע־
נען מיר אנגעקומען קיין אידאלין ,נעבן
קראשניק .דא האט געוווינט א מומע פון
די פיעקוטאווסקים ,צו וועלכער מיר זע־
נען אוועקגעפארן גלייך פון באן.
*
עם איז געווען דער 13טער נאװעמ־
בער פון יאר  .1942דער ווינטער — א
שארפער .איך בין געווען פארקילט און
קוים געהאט וואס אנצוטאן ,ווייל אלע
מייגע פערזענלעכע זאכן האב איך אי־
בערגעלאזן אין דער דראזשקע אין לוב-
לין .אויך געלט האב איך געהאט ווייניק
און מיין איינציקער געדאנק איז געווען
איבערצוהאלטן די דאזיקע צייט.
איך האב זיך דעררעדט מיט מייגע
נייע באלעבאטים )די פאמיליע זייערע
געדענק איך נישט( ,אז איך וועל זיי
צאלן פארן צימער און קאכן אליין .די
באציונגען צווישן אונדז האבן זיך זייער
גוט צונויפגעלייגט .איך האב זיך מיט
זיי באפריינדעט און מיין באלעבאסטע
האט פעסטגעשטעלט ,אז איך בין בע־
סער פון איר טאכטער .מיין גליק איז
געווען ,וואס איך האב אין לובלין גע־
לערנט אין א פוילישער שול און דער־
פאר האב איך א ביסל געקענט דעם
קאטעכיזם.
אלץ וואלט געווען גוט ,ווען מיט מיר
וואלטן זיך נישט פאראיגטערעסירט די
שבנטעם .אויפן דארף איז שוועד געווארן

זיך אויסצובאהאלטן .זיי האבן זיך אנ־
געהויבן שטארק צו ווונדערן :ווי קאן
עס זיין ,אז אין נאוועמבער איז זי געקו־
מען צו פארן אין דארף  1נאך וואס י דא
האט מיין באלעבאסטע מיך גענומען אוג־
טער איר שוץ און געטענהט ,אז איך בין
געווען קראנק און דערפאר איז פאר מיר
נייטיק ענדערן דעם קלימאט.
איין מאל ,צוליב דעם שושקען זיך פון
די שכנטעם ,האט זיר באוויזן דער ווויט
און געבעטן מיין ״קעגקארטע״ .איך האב
אים דערלאנגט דעם דאזיקן דאקומעגט
און נאך עטלעבע מינוט האט ער מיד
אים אומגעקערט און געזאגט — :אזא
אויסשפראך ,אזא פנים און אזעלכע אויגן
— אבי מען זאגט אז זי איז א יידישע!
פון דאן האב איך געלעבט א ביסל
רויקער .איך בין אנגעגאנגען אלם פרוי
פון אן אפיציר ,וועלכער איז גענומען
געווארן אין געפאנגענשאפט .דער וואיט
פון זיין זייט האט צוגעזאגט ,אז אלם פרוי
פון אן אפיציר האט ער דעם חוב מיר
אין אלץ צו העלפן.
ביי א געוויסער געלעגנהייט האבן מיי־
נע באלעבאטים דערציילט ,אז זייער זון,
וועלכער איז געווען וואיט אין אן אני
דער דארף ,איז געווען געצווונגען דודך
די דייטשן ארויסצוגעבן יידן ,וואס הא-
בן זיך אויםבאהאלטן אין די דערביי־
איקע וועלדער.
)סוף אויף ז׳ (41

לתולדות הדפוס ה»הוד» בלובלין /
פרק

מיוחד

הרוחניים

בהתפתחות החיים

היהודיים

יהושע סלושני,

חיפה

בלובלין

יצחק בן חיים היה בנו של בעל בית־דפוס בפראג ,חיים שוורץ,

כדאי להדגיש ,שמרכז

ויוסף בן יעקב היה חתנו .להם ולחנה ,בת יוסן! יקד ,נתן המלך

של הפולנים בלובלין החל להתפתח בשנת 1630

זיגמונט אוגוסט זיכיון להדפסת ספרים עבריים .שותפות זו הדפיסה

ושל היהודים — כבר בשנת  ,1554שבה יוסף בן יעקב ויצחק בן

בשנת  1557את חמשת חומשי התורה ובשנים  1576—1559אחת־

חיים הוציאו לאוד ספר-תפילות ראשון .מאז החלו תולדות בית־

עשרה מסכות התלמוד.

מהוות

תולדות

מלאכת־הדפום

מלאבת־הדפוס בעיר זו.

הדפוס היהודי בלובלין ,שבו הודפסו — בשנות קיומו עד 1682
—  103ספרים ,מהם  35עוד במאה ה־.16

בעלה של חגה בת יוסף יקד היה קלונימוס ,בן ראש הישיבה,
ר׳ מרדכי יפה ,אשר פתח פרק עיקרי חדש בתולדות הדפוס היהודי
בלובלין .החל בשנת  1574היה בית־ הדפוס כולו בבעלותו של
קלונימוס,

אשד קיבל זכיון חדש מאת המלך סטיפאן באטורי.

בשנת  1578הביא יפה סדרים טובים ממוראביה ומצ׳כיה והדפיס
שוב ספרי חכמים מפורסמים מן התקופה הערבית והספרדית.
אחדי מות קלונימוס היה בית־הדפוס בידי בניו .בימי הפלישה
השוודית )בשנת  (1656עלה באש ,ביחד עם כל הרובע היהודי ,ורק
כעבור  14שנים הוקם מחדש על־ידי יעקב יפה .אך בנו של יעקב,
שלמה זלמן יפה ,סגר את בית־הדפום בשנת .1682
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שערבלאט פון א ספר ,דערשינען אין לובלין ,אין יאר 1595

יואל גאלדמאן פון
THE PRESIDENT OF
לראנזשעלעס ענט־
THE HE3REW UNIVERSITY OF J E R U S A L E M
פערט אויף דער
פונעם
באגריסונג
רעקטאר פון העב*
רעישן אוניווערסי־
cordially invites you to
טעט אין ירושלים
)זיצט צווישן יואל
גאלדמאן און זיין
THE DEDICATION OF
פרוי מערי( ,בעת
THE JULIUS GOLDMAN CENTRE FOR
דעד פייערונג אין
GRADUATE STUDIES IN AGRICULTURE
רחובות לכבוד דעד
דערעפענונג פונעם
with the participation of
צענטער א .נ .פון
)MR. and MRS. J . GOLDMAN (of California
י .גאלדמאן פאר
פארגעשדיטענע לי-
On Monday, April 9, 1973, at 5.00 p.m.
מודים אין אגרי־
at the School of Nutritional and Domestic Sciences
קולטור.
at the Faculty of Agriculture, Rehovot
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שמחות ביי לובלינער

אויף דעד חתונה פונעש זון פון דעד פאמיליע ווידצער

צו גאסגו א>ן מאנגורעאל
שפרינצעלע פרידהייט )בראנדעס(  /תל־אביב
זייענדיק צו גאסט ביי מיין זון איו מאנטרעאל ,האב איר זיר
געטראפן מיט פיל לובלינער װעלכע װױנען איו יענער שטאט ,װי
אויר מיט מיין קוזין קארנבליט און זיין פרוי מאניע .לכבוד מיר
האבו זיי אויר איינגעלאדן מיינע באקאנטע לובלינער צו אייניקע
אויפנאמעס.
צום ערשטו מאל ביו איר מיט מיין קוזינע געוועו דעם  5וטן
יאנואר ג7׳ אויה א פרויעו־מיטינג .יעדע צװײ װאכן ארדענעו זײ
איין מיטינגעו — און אלע מאל — ביי א צווייטער פאמיליע
איו שטוב .דער צוזאמענטרעה מיט מיר איו פארגעקומען ביי דער
פאמיליע ניימאן .די פארזיצעריו פונעמ מיטינג איז געװען פרוי
זאמערשטייו ,די פרעזידענטין פון דער פרויעו־גרופע ,וואס האט
אפגעגעבן א באריכט פון זייער ארבעט .זיי האבן מיד באגריסט
אלס גאסט פון ישראל אוו איר האב זיי איבערגעגעבו גרוסן פון
די לובלינער איו דער יידישער מדינה.

און פונעם זון פון זאשע און נחום פערלמוטער

דעם 0וטו פעברואר ביו איר איינגעלאדן געווארן דורר העלא
טראכטנבערג אוו אברהם ווייס אויה דעד ״זילבערנער חתונה״ פון
זייער שװעםטער טשארנע מיט איר מאן יהושע .עס זענעו געװען
פיל לובלינער געסט און זייערע חברים ,מיט וועלכע זיי האבן גע־
האט געמיינזאמע דערינערונגען.
דעם ווטן פעברואר ביו איר געווען איינגעלאדן צו סעם
ברייטער ,ווי ס׳זענעו נאר געוועו אנוועזנד :דער פרעזידענט הער
זאמערשטיין מיט זיין פרוי רחלע ,יאסקע בוים מיט זיין פרוי,
פאכטשאזש מיט זיין פרוי אוו פרוי טארנער.
אין דער היים פון יאסקע בוים און זיין פרוי בראניע )פון
דער חיים שטערן( איז פאר מיר איינגעארדנט געווארן א געזעגע־
נונגס־אוונט מיטן אנטייל פון פיל געסט — די אלע מיט וועמען
איר האב זיר געטראפו איו מאנטרעאל.
איר דאנק די אלע לאנדסלייט איו מאנטרעאל פאר די אויפ־
נאמעם און פאר דער ווארעמקייט וואס זײ האבו מיר ארויסגע־
װיזו׳ װי אויר אלע מיינע גוטע פריינד וואס האבו זיר באטייליקט
איו די אלע שמחות לכבוד מיר.

דאם יונגע פארל בערל און אסתר — די קיגדעד פון פאלע און
)פון מאנטרעאל — איצט אין ישראל( —
סוכער פאכטשאש
אויף זייער חתונה.
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לובלינער אין פראנקרייד און מאנטרעאל!
ד י איצטיקע אויסגאבע ״לובלינער
שטימע״ קענט איר באקומען ביי
די קאמיטעטן פון די סאסייטיס.

פון נ א װ ע מ ב ע ר

ד

ד ע ר

ב י ז נ א װ ע מ ב ע ד ?197
א פ ג ו ר ע ג ו נ ד > ק ע ר

ד ע ר צ ״ ל ט

מיט דער פולער באשײדנקײט ,ערלעכקייט
און אביעקטױוקײט דארף געזאגט װערן ,אז
דער בילאנס פון דעד 7־יאריקער טעטיקײט
פונעם קאמיטעט פון אירגון ױצאי לובלין
בישראל ,װאס װעדט דערלאנגט אין די וויי־
טערזײקע שורות ,אין שייכות מיט די װאלן
צו א נייער אינסטאנץ — את דורכויס א
פאזיטיוועד .לויט ווי פאר א לאנדסמאנשאפט,
זענען דאה געווען א גאגצע דיי אקטיוויטעטן
און דעדגרייכונגען ,נויט וועלכע עס וואלט
געמעגט שטאלצירן יעטוועדע געזעלשאפט־
לעכע אדגאניזאציע צי אינסטיטוציע .נאד
אויר אין אונדזער פאל איז גילטיק דאס בא־
רימטע ווערטל פונעם ערשטן פרעזידענט
פון מדינת ישראל ,ד י ר חיים ווייצמאן זיל,
אז ״אין א בריוו וועלכן מען שרייבט ניט,
זענען נישטא לזיין גדייזן״ .אזוי ווי דער אפ־
טרעטנדיקער קאמיטעט האט סיי געשריבן
זייער א סר בריוו ,סיי געווען אנגאזשירט
אין פדאקטישע מעשים — זענען פעלעדן
געווען אומפאדמיידלער .מיד זענעו זיר אין
דעם אפן מודה ,פ ונקט ווי מיד טענהן ,אז
נישט אלץ וואס מיד האבן פאר זיר אנגע־
צייכנט ,איז דעדגרייכט געוואדן.
וואס איז אבער געטאן געווארן?
ניט אריינלאזנדיק זיר אין פרטים ,ווילט זיר
דערמאנען די סאמע וויבטיקסטע אויפטוען:

• ״קול לובלין״!
איר וואג צו שטעלן אויפן ערשטן ארט
״לובלינער
יערלעכע אויסגאבע
אונדזער
שטימע׳ ,וואס אח געווארן די לעבעדיקע
בריק צווישן לאנדסלייט אין דעד וועלט און
די וואט געפינעז זיר איו מדינת ישראל .די
צייטונג האט אפגעשפיגלט לובלינער יידי־
שע פארגאנגענהייט ,דערציילט אומבאקאנטע
פרטים פון דער חורבז־תקופה איו אײר אינ־
פאדמידט וועגן לובלינער קעגנווארט אין די
תפוצות און אין דער יידישער מדינה .פון
די בריוו און רעאגירונגען ,וואס דעד גרעס־
טעד טייל זייערעד אח פארעפנטלעבט גע־
ווארו אין ״קול לובלין׳ ,האבן מיד קענעו
געלעדנט די וויכטיקייט פון דער דאזיקעד
אויסגאבע׳ ,סיי וועגן שמחות ביי אונדזערע
לאגדסלייט ,ווי אויר — ס׳זאל ניט זיין די
שעה! — די ידיעות וועגן פארשטארבענע
בני־עיר ,באזאמען מיט די באריבטן פון די
לאנדטמאנשאפטן אין דער וועלט ,וואס האבן
פאדוואנדלט אונדזערע יידז אין איין גדוי־
סער ,לובלינער משפחה .זאל אבער ביי
דער געלעגנהייט געזאגט ווערן ,אז די
אויסגאבע אונדזערע ,פינאנסיעל ,אח אן
אויסגעשפדאכן דעפיציטע — אוו לויט ווי
די ענינים זעען איצט אויס ,אח נישטא קיין
זיבעדקייט ,צי דעד נומעד  9פון ״קול א ב -
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ד .בנשלום
לין״ וועט נאר דעדזען די ליבטיקע שיין.
פון די לובלינער אין ישראל את אין דעד
וועלט אח אפהענגיק דעד קיום פון דעד
צייטוגג.

• דער פילם:
אן שום ספק ,אז דער פילם אונדזערער
״לובלין — עיר ואם בישראלי ,אח געווען
א גליקלעכער איינפאל צו פאראייביקן אױף
א ווחועלז אופן ,אין  167דורבלויכט־ביל־
דעד )״סלײדסי( ,אײנע פון די רומפולע
יידישע קהילות אין פוילן .א סר ארבעט ,צייט
און געלט אח פארווענדעט געווארו אויף
צו שאפן דעם פילם )מיט דער אקטיווער
מיטהילף פון אונדזער בן־עיד צבי זילבער־
ניאו אוז זיין זיז( — און ד ע ד נײ־דערװײל־
טעד קאמיטעט וועט דאדפן זארגן וועגן
אויסברייטערן דעם דאזיקן וויכטיקן דאקו־
מענט מיט נייע בילדער און מאטעריאלו.

• למזער1«$ור־3דעמיע:
א דאנק דעד בדייטהאדציקייט פון אונדזעד
לאדסמאן יואל גאלדמאן און זיין פדוי מערי
פיז לאס־אנזשעלעס ,אח געשאפן געווארן
א בכבודיקעד קולטור־פאנד צו העלפן שריי־
בערס און קינסטלערס מיט איינמאליקע
שפענדונגען און ס׳אח אייר איינגעשטעלט
געווארן א יערלעכע ליטעדאטור־פרעמיע
א.נ .פון די קדושי לובלין .די דאזיקע פרע־
מיע )— 3,000.ל י י ( אח צום ערשטן מאל
פארטיילט געוואדן דעם דיבטעד ,נייעם עולה
פון ראטנפארבאנד ,זיאמע טעלעסיו אוו צום
צווייטן מאל ,אין די ראמעו פון אונדזער
וועלט־צוזאמענטרעו* — אונדזעד בן־עיר
נחמן בלומענטאל און יצחק אלפסי פאר
זייערע נייע ביכעד ״דאקומענטן פון לובלי־
נעד געטא׳ און ״דעד חוזה פון לובלין״.
פונעם קולטור־פאנד האבן גענאסן בח איצט
א צעו פעו־מענטשן .מיד זענען זיבעד ,אז
פדיינד גאלדמאן וועט אייר אוין 1װײטער
צו פאדאייביקז די קדושי
דערמעגלעבן
לובלין אויה אזא ווירריש אופו ,איו אײר
שטיצו די יידישע ליטעראטור ,קולטור און
אירע טדעגעדס.

• אנטייל אינעם סטיפענדיע־פאנד
א .נ .פון בעלא־מאנדעלסבערג-
שילדקרויט ז״ל:
מיט אכט יאד צוריק אח אמך! דער אי־
ניציאטיוו און פינאנסירונג פון שמואל און
סימא מאנדעלבערג דערשינעו אח עברית א
בור פוז אונדזעד אומגעקומענעד היסטארי־
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קערין און געשיכטע־לעדעדין אין דעד הו־
מאניסטישעד גימנאזיע ,בעלא מאנדעלם־
בעדג־שילדקרויט א.נ .״מחקרים לתולדות
יהודים בלובלין״ .דאס בור אח גוט פאר־
קויפט געווארן ,וואס האט דערמעגלעכט צו
שאפן צוויי סטיפענדיעס אח ידושלימער או־
ניווערסיטעט און אין תל־אביבעד אוניווער־
סיטעט ,פאר דיפלאם־אדבעטן פון סטודענטן
וועגן מזרח־אייראפעישן יידנטום בכלל ,און
רעם פוילישן — בפרט .אונדזער קאמיטעט
האט פינאנסיעל ,מאראליש א װ געזעלשאפט־
לער זיר באטייליקט אין דעם סטיפענדיע־
פאנד איז אויר געזארגט דערפאד ,אז וואס
מערער לובלינער יידן זאלן זיין אנוועזנד
אויוי די אוונטן פון פארטיילן די סטיפענ־
דיעס.

• אדאפטאזניע פון שולן:
ס׳אח געווען א געבענטשטע איניציאטיוו,
אז מינדעסטנס צוויי שולן זאלן אדאפטידן
די פארשניטענע לובלינעד יידישע קהילה און
די שילערס זאלז זיר באטייליקן אין די עפנט־
לעכע אונטערנעמונגען פון אירגון .דעדפאר
טאקע זענען מיד געווען פון די געציילטע
לאנדסמאנשאפטן ,וואס אויף די חכור־אוונטן
אין די לעצטע  6יאר זענען אויפגעטרעטן
קינדעד פון דער פאלקט־שול אח רמת־
השרון און אייניקע שילערס פון דער גימ־
נאזיע א.נ .פון לעא בעק אין חיפה .די געסט
פון אויסלאנד וואס האבו זיר באטייליקט אי־
נעם וועלט־צוזאמענטרעף ,האבן ניט געהאט
גענוג לויב־ווערטער פאר די דאזיקע סאב־
רעס ,וואס זענען אויפגעטדעטן מיט ספע־
ציעל צוגעפאסטע פראגראמען אויןז דעד
פייערלעכער דערעפענונג פונעם צוזאמעג־
טרעף אין ״בני־ברית״ ,און בעת דער אנט־
הילונג פון דעד מצבה לזכר די קדושים פון
לובלין און מיידאנעק .זאלן אױר דערמאנט
ווערן די צוויי ספעציעלע אויסגאבן געוויד־
מעט לובלין ,דערשינען אין חיפה און רע־
דאקטירט פון די גימנאזיסטן פון דער לעא
בעק שול .אונדזער קאמיטעט האט זיר מיט־
באטייליקט אינעם פינאנסית די אויסגאבן.
ן

• קעגנזייטיקע הילױ
ב׳וויל ניט אין דעם באדיבט אפערירו מיט
ציפערן ,נאד איבעדגעבן בלוח פאקטן .און
א פאקט אח ,אז מיד האבן אין די לעצטע
יארן געהאט צווישן אונדז אייניקע א.ג .סא־
ציאלע פאלן — פארארעמטע ,קראגקע און
נויטבאדערפטיקע לובלינער יידן ,וועמען דעד
קאמיטעט האט געהאלפן אדעד איינמאליק,
אדער סטאביל ,צו עטלעכע מאל אין יאד ,מיט
קלעגערע און גרעסעדע סומעך .די דאזיקע
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שטיצע איז געווען מעגלער א דאגק דעד
חילפס־קאסע א .נ .פוך בונם קאצקעד ז׳׳ל,
וואס איז געגדינדעט געוואדך פון די שפענ־
דונגעך פון זיין זוך משה קאדן )טאשעמ־
לא( .אונדזער פרינציפ איז געווען ,אז יעדער
וואס האט זיר געוואנדן נאד שטיצע — האט
זי באקומען.
כדי אבער צו דערמעגלעכן אוגדזערע
לאנדסלייט צו באקומעו הלוואות אויף גדע־
סערע סומען )ביז  2טויזנט ל״י( פאד קאנ־
סטדוקטיווע צוועקן ,האבו מיד ארייגגעטראגן
א פאי פוך  12טויזנט ל״י איך דעד באנק
פת דעד התאחדות עולי פולין )פאדבאנד
פוך פוילישע יידך( ,ווי אונדזער א בך־עיד
קאך זיר ווענדך וועגך או הלוואה ,נאד מיט
א רעקאמענדאציע -בריוו פוך קאמיטעט .ביז
איצט האבן פון דעד דאזיקעד באנק גענאסן
 22לובליגעד יית ,אויף אך אלגעמיינער
סומע פוך  36,500ל״י.

עברית אוך יידיש( און אין דעד פרעסע .נאד
דאס וויכטיקסטע :מיד האבן געזאדגט דעד־
פאר ,אז דעד פראגדאם זאל יעדעס יאד
געטוישט וועדן ,אז איין יזכוד־אוונט זאל ניט
זיין ענלער צום צווייטך אוו אז אפילו אזעל־
בע טרויער־אקטן זאלן ניט טראגו אויף זיר
דעם שטאמפ פוך איינטאניקייט אוך סטאנ־
דאדט .סיי די הויפט־רעדנערם ,סיי דער
אדטיסטישער טייל — זענעך תמיד געביטך
געוואדן .מעך דארךו אבער פעסטשטעא דעם
טרויעריקן פאקט ,אז דאר וועדט אלץ קלע־
נער די צאל אנוועזנדיקע אויף די אזכדהס
— אוך ס׳איז נאר ביי אונדז גענוג גרוים
די צאל יידך וואס ,האלטך ניט פוך אזעלכע
זאכן״ ,ווי באטייליקן זיר איינמאל איו יאר
אין א קאלעקטיוון ,קדיש׳ ,און דעדב״ אויר
זיר טדעפן מיט לאנדסלייט.

• דעד מ*$נומענט פדך די קדושים
פוך לובלין און מיידאנעק:

• אויפנעם פוך ערלים:
א געפיל פון שטאלץ און סאטיספאקציע
אנגעקומעך
זענעו
איך די לעצטע  4—3יאר
האט אוודאי באהעדשט די הונדעדטעד א ב ־
קייו ישראל ,אלס נייע עולים ,א  40אבלי־
לינעד יידן ,וואס האבו זיר באטייליקט איך
נער יידישע משפחות .דעד גדעסטעד טייל
די צוויי טדויער־אקטך פוך קובר זיין דאס
פוך ז ״ — פוך פארשידענע שטעט פוך פויא,
אש פון מיידאנעק אויפן אדט ווו ס׳איז גע־
א —2ג — פוך לובליו גופא אוך פוך די א.ג.
וועך פראיעקטירט אויפצושטעלן די מצבה —
זיר
מערב־לענדעד .מיט זיי אלע האבך מיד
אוך די אנטהילונג פון דעד מצבה גופא.
ר
י
ד
ב
געטראפן ,באגדיסט ,געווינטשן א ,
ס׳איז אויר װערט צו באגדיסן די ביישטייע־
הבא״ אוו א גדינגע אבסאדבציע איו לאנד.
דונגען פון אונדזעדע לאנדסלייט אין דעד
נאד פאר אלעמעך — אויר געהאלפך צו דער
וועלט אוך ישראל! קאנאדע —  6,370ל * י ;
אבסארבציע — מיט מאטעריעלעד שטיצע,
פאר .שטאטך —  6,080ל ״ י ; פראנקרייר —
מיט אינפארמאציע ,פארבינדונגעו אוך א גוט
 8,650ל ״ י ! בעלגיע —  2,500ל ״ י ; ענג־
וואדט .פיד פוך די נייע עולים אפילו צולזא־ לאנד —  2/100ל״י! דייטשלאנד — 700ליי;
אפטירט צום קאמיטעט אוו זײער אקטיװ־
ארגענטינע  420ל י י ; בדאזיל —  1,060ל״י«
קייט האט ניט איינמאל איבערגעשטיגך די
צוזאמעך
ל״י.
— 1,690
אויסטראליע
אקטיווקייט פוך לאנגיאריקע קאמיטעט־מיט־
— העכער  28,000ליי .די זעלבע סומע
גלידעד .צום באדויעדך ,האבן  2משפחות
כמעט האט געגעבן ישראל .די מצבה האט
פוך די  40פאדלאזט דאס לאנד — ווידער
געקאסט פיל מערער וויפל ס׳איז ביז איצט
נעמענדיק א װ האנט דעם וואנדער־שטעקן.
געזאמלט געוואדו — און מיד וואדטן נאד
ד
ביי דער געלעגנהייט ווילט זיר זאגן ,אז ד ע
אויו* ווייטעדדיקע אפרופו פוך די לאנדסלייט
גדעסטעד טייל פון די עולים ,נאכך איינאד־
איך די תפוצות אוו איך ישדאל.
דענעו זיר איך ישראל מיט א דידה ,אדבעט
איצט עפענעך מיד או אקציע פוך פאר־
און פדיינד — האבן כמעט אינגאנצו אי־
שרייבן די נעמעך פוך אומגעקומענע אוך גע־
בערגעריסן זייער קאנטאקט מיט דער לאנדס־
שטאדבענע אינעם ספעציעא ״ספר הזכדוך״
מאנשאפט ,אז אפילו דאס קומעז צו דעד
)אנדענק־בור( ,וואס וועט זיר געפינעך איך
אזכרה ,איז פאר זיי געיוארך א שוועדע
דעד מצבה גופא .די וואס האבו זיר בא-
לאסט...
שטייעדט פארן מאנומענט ,וועט דעד אפצאל
פאר איין נאמען אין בור זיין א מינימאלעד,
• די יערלעכע אזכרה-אוונטך:
א סימבאלישער .דאקעגך די וואס האבן ניט
אז מיד דיידך וועגך אזכרות ,איז כדאי
געגעבך ביז איצט זייעד שפענדונג פארך
אונטערצושטדייכך ,אז דעד קאמיטעט האט
מאנומענט ,ו ו ע א דארפך זיר באשטייעדן מיט
אלץ געטאך ,כדי די באטייליקונג פוך א ב ל י ־
א גדעסערעד סומע אויה צו פאדאייביקך
נער יידו אעעם יזכור •טאג זאל זייו א וואס
זייערע נאענטע אינעם ספר הזכדון.
גרעסערע .א  3—2וואכך פאר דעד אזכרה,
האט יעדער לאנדסמאך ,וועמענס אדדעס • פארבינדונגען מיט אויסלאנד:
האט זיר געפונעך איו אונדזער קארטאטעק
צום פאזיטיוון בילאנס פוןאויפטועו דארוי
)וועלכע איז ,אגב ,צונויפגעשטעלט גע־
מען אומבאדינגט צורעכענען די איינגע־
וואדך מיט א סר מי( ,דעדהאלטך די ,לוב־
שטעלטע קאנטאקטז טיט די תפוצות .ס׳איז
זייט
לינער שטימע״ ,ווו אוין* דעד לעצטער
געווען א קעגנזייטיק אויפזוכן זיר און אײנ־
פון
פראגראם
איז געווען אנגעגעבן דעד
האלטן ארגאניזאציאנעלע ,געזעלשאפטלעכע
דעם
וועגך
זענען
דעד אזכרה .אויסעד דעם
און פערזענלער־אעטימע פארבינדונגען מיט
)איך
ראדיא
איך
מעלדונגעו
געגעבך געוואדך
יענע בני־עיד ,וואס האבך געחאט דעדצו אך
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אינטערעס און נייגונג .מיד שטייעך איו בריוו־
לעכער פאדבינדונג מיט א  250אבלינעד
משפחות איך דעד גאנצער וועלט ,ד.ה— .
מיד שיקו זיי די ״אגלינעד שטימע״ ,בדיוו,
צירקולארן .אבער ניט יעדער פוך זיי געפינט
פאר נייטיק צו דעאגידן אויךו אונדזערע װענ־
דונגעך.
צו די קאנטאקטך מיט אויסלאנד דאדף
מעך אייר צודעכענעו די זייער אפטע אויפ־
נאמעס )קבלת־פנים( וועלכע מיד האבך
איינגעארדנט פאר יעדו טוריסט ,צי גאסט
פוך אויסלאנד ,וואס האט זיר געשטעלט מיט
אומפארגעסלער
איך פארבינדונג.
אונדז
זעגעך געוועך די דאזיקע צוזאמענטדעפן,
פאדבינדך מיט זכרונות פוך ד ע ד אלטער
היים ,דערצייאנגען פוך דעד קעגנווארט אוך
ו ו י א מיטצוארבעטך.
מיטך
•

פינאנסן:

א סר איז שויו געשדיבן געווארן וועגן
דעד בדייטהארציקייט פון יחידימ־שפענדעדס
)ווי משה קאדו אוך יואל גאלדמאך( ,אדער
אזעלכע ענטוזיאסטך ווי ישראל אייזענבערג
פוך לאס־אנזשעלעס ,וואס האבו אונדז צו־
געגעבך א סר קודאזש איך דער ארבעט .איך
היינטיקן נומעד ווערט פאדעפנטלעכט דעד
קאסע־באריכט — איו אויר אוין* דעם פדאנט
איז נישטא מיט וואס צו שעמען זיר .איין
זאר איז קלאר! וועט זיין געלט — וועט זיר
פ י ת א טעטיקייט ,ווי מיד האבן עס געטאן
ביז איצט אוו וואס וועט אוודאי האבו א
המשר אויר ביים ניי־דערוויילטו קאמיטעט.

• דער וועלט-צח»מענפ1$ר:
עס מעג געזאגט ווערך טיט דעד גאנצעד
אפנהארציקייט ,אז די קדוינונג פון די  7יאד
טעטיקייט איז געוועך — דער עדשטעד
וועלט־צוזאמענפאר פון די אבלינער לכבוד
 25יאד מדינת ישראל .אויוי א צווייטן ארט
וועט איד געפינעך אזש  2אפשאצונגעו וועגך
דעד דאזיקעד געשעעניש )פון סעם בדייטער
און א .זאמדער( .פוך די אפרופו פון אונד־
זעדע אבלינעד איך לאנד איו אין אויסלאנד
ווייסן מיד ,אז ס׳איז געוועך א גוטער איע-
פאל אוך געלונגענע דעאליזידונג פון דעם
וויכטיקך געדאנק .פאראו א פאדשלאג וועגן
צונויפדופך נאד אזא צוזאמענטרען! ,ווי נאד
מיד ו ו ע א זוכה זייו צו א סטאבילך שלום
מיט די שכנים ,אדער צו די דדייסיק יאר
פוך מדינת ישראל.

• ווייטערדיקע פלענער:

דעד אפטרעטנדיקער לובליגער קאמיטעט
האלט ניט זיינע אויפגאבך פאר פאדענדיקט.
מיד זענעך איצט אנגאזשידט איך צוויי גדוי־
סע פראיעקטן — א בית לובלין ,צי אך אנ־
דעד פארם פון פאראייביקונג ,ווי א ײ ר
ארויסצוגעבן א בור וועגן דעד גבורה פוך
לובלינעד י י ת אין די יארו פון דעד היט־
לעריסטישעד אקופאציע .פאדאן א באדײטנ•
דיקע צאל אונדזערע קעטפער ,פארטתאנער
)סוף אויף ז׳ (33

צו די לובלינער יידן
אין דעד וועלט

דער קאמיטעט פון דער לרבלינער לאנדם־
מאנשאפט אין ישראל האט מיט א יאר צוריק
באשלאטן ארויטצוגעבן א בור וואט זאל פאר־
אייביקן די גבורה און מארטיראלאגיע פון יידן
אין לובלין אין די יארן פון דער צווייטער וועלט-
מלחמה .דער דאזיקער באשלוט איז אױר בא־
שטעטיקט געווארן אויפן וועלט־צוזאמענטרעף
פון די לובלינער ,פארגעקומען אין תל־אביב אין
מאי  .1973מיר ווייסן ,אז די אונטערערדישע
טעטיקייט פון לובלינער יידן און זייער אקטיווער
קאמח מיט די דייטשע רוצחים האבן ביז איצט
נאר ניט באקומען זייער פולן אויטדרוק ,אויטער
די ווינציקע דערציילונגען אין אונדזערע צוויי
יזכור־ביבער )אין יידיש און עברית( און אין
געוויטע מאטעריאלן אין ״יד ושם״.
אין ישראל און אין אנדערע לענדער געפי־
נעו זיר צענדליקער לאנדטלייט ,וואט האבן אויןו
אן אקטיוון אופן זיר באטייליקט אינעם ארגאני־
זירטן ,ווי אייר אינדיווידועלן ווידערשטאנד
קעגן די נאצים ,געראטעוועט אונדזערע ברידער
אוו אויר אליין ניצול געווארן .די אלע העלדישע
מעשים זייערע טארן נישט פארלוירן גייו פאר
דער געשיבטע פון אונדזער פאלק און אויר ניט
פארן זכר נאר די לובלינער קדושים .די זכרונות
וועגן ממשותדיקן ווידערשטאנד דארפן באקו־
מען א תיקון אינעם טפעציעלן ספר וועלכן מיר
פלאנירן ארויטצוגעבן אין דער נאענטטטער צייט.
דעריבער ווענדן מיר זיר צו אונדזערע בני־
עיר וואט זענען ניצול געווארן פון לובלינער גע־
טא און זיר באטייליקט אינעם פארטיזאנער-
קאמח אדער אין אונטערגרונט — אז זיי זאלן
תיכף ומיד אונדז אנשרייבן וועגן זייער גרייט־
קייט צו דערציילן די איבערלעבונגען פון יענער
תקופה ,און מיר וועלן יעדן באזונדער ענטפערן
בנוגע דער ״טעבניק״ פון ארויסברענגען אויפן
פאפיר דעם טיפור־המעשה.
די דערציילונגען פון אונדזערע פארטיזאנערט
און קעמפערט וועלן ,מעגלער ,דערשיינען אין
א באזונדער בור ,אדער אין די ראמען פון אן
אויטגעברייטערטן ספר ״דאט ײדישע לובלין אין
צוואנציקטטן יארהונדערט״ .נאר פאר אלעמען
בעטן מיר פון אייר א באלדיקן ענטפער בנוגע
דעם ווילן צו דערציילן און צו פארעפנטלעכן.

די מצבה לזכר די קדושי לובלין און
מיידאנעק טאר ניט בלייבן פאריתומט
יצחק רייכנשטיין  /גבעתיים
ווען די קליינע גרופע געזעלשאפטלעכע טוערס האבן זיך
געטראפן אין לובלין נאכן גרויסן חודבן ,האבן זיי דעמאלט
געטראכט וועגן אויפשטעלן א דענקמאל לזכר די אומגעקו־
מענע .נאד אין יענער צייט איז ניט געקומען אויפן גע־
דאנק ,אז די לעבן געבליבענע לובלינער וועלן זיך קאנצענ־
טרירן אין ישראל .האט מען אויפגעשטעלט א דענקמאל־
שטיין אויפן בית עלמין אויף דער אוניצקע גאם.
ווען אבער עם האבן זיר גענומען צונויפקומען אין ישראל

פיל לובלינער יידן ,האב איך געטראכט :ווי גוט וואלט גע־
ווען ,ווען מען קאן ברענגען דעם דאזיקן דענקמאל־שטיין
קיין י ש ר א ל י איך האב דעם געדאנק אדויסגעברענגט אויף
א פארזאמלונג פון לובלינער אין תל־אביב מיט  10—12יאר
צוריק .ערשט היי־יאר האבן מיד זיך דערוואדט ,אז דעד
איצטיקער קאמיטעט ,האט א דאנק דער איניציאטיוו פון
פריינד רובינשטיין ,אראפגעבראכט אש פון מיידאנעק און
אויפגעשטעלט אין נחלת יצחק א מצבה לזכר די קדושים פון
לובלין.
א גרויסן רושם האט געמאכט די אנטהילונג פון דעד
מצבה אויפן צאלרייך פארזאמלטן עולם .מען איז זיך פונאנ־
דערגעגאנגען מיט א געפיל ,אז ס׳איז אפגעטון געווארן א
הייליקע ארבעט צום פאראייביקן אונדזערע טייערסטע און
נאענטסטע .אבער דאם איז נאד נישט אלץ.
עס דארף געזארגט ווערן ,אז די מצבה זאל נישט בלייבן
פאריתומט .יעדער לובלינער דארף באזוכן דאם ארט ,ווי ער
וואלט געקומען אויף קבר אבות — וועד אין ראש חודש,
ווער ערב יום כיפור ,וועד תשעה באב ,ווער סתם אויסגיסן
ס׳ביטער הארץ ביי דעד מצבה און לאזן א טדער ,אוועקלייגן
א בלימל ,צי אנצינדן א ליכט — יעדער לויט זיין איינזען.
עס דארף געזארגט ווערן דערפאר ,אז אונדזערע יידן זאלן
באזוכן די מצבה אין טאג פון כ״ט חשון — דעד טאג ,וועלכן
דעד ערשטער צוזאמענפאר פון די לובלינער אין לובלין אין
יאר  1947האט פראקלאמירט אלם די יארצייט לזכר אונדזערע
קדושים.
לובלינער יידן! לאמיר נישט פארגעסן אין דער אויפגע־
שטעלטער מצבה.
ב > ת

ל ו ב ל > ן

־

ח ל ו ם

ו מ צ > א ו ת

אפריט איינשטיין  /תל ־אביב
הקמת בית לובלין בישראל — מצבת עד לקהילתנו שנת־
כחדה ,תכנית שהיתר .גולת השאיפות של הועדים הקודמים
של ארגון יוצאי לובלין בישראל .אמנם נעשו עד כה מבצעים
מרשימים להנצחת הקהילה; הוצאו לאור שני פנקסי לובלין,
בעברית וביידיש ,שניהם הופיעו בהידור רב ובתוכן מגוון;
הובא ארצה עפר קדושי לובלין שנלקח משדות הקטל מיידנק
ונקבר בטכס רב רושם בבית העלמין בנחלת יצחק.
הופעת הוצאה שנתית ״קול לובלין״ ,ביידיש ובעברית —
עתון יחידי בעולם הלובלינאים — שהח״מ היה יוזמו וסולל
הדרך להופעתו והנותן מדי שנה ביטוי לטרגדיה של קהילתנו
ועמנו — הקים גשר בין הארגונים של יוצאי עירנו בארץ
ובפזורה.
אולם ראויה קהילתנו בת  45אלץ נפש שבניה הפזורים
ינציחוה בבנין עד.
וכאן המקום לקצת בקורת עצמית ,ונשאל את עצמנו מדוע
נכשלנו במשימה קדושה זו ,ומה הם המחדלים שגרמו לכשלון.
לדעתי ,שנים הם בעיקר המחדלים:
א .לא השכלנו ולא טרחנו להקים בסיס רחב של אנשי •ציבור
בארץ ובגולה כיאה למשימה כזו — ואלה היה אפשר
לגייס בנקל.
ב .בזמן שהרעיון וארגון המבצע השארנו בידינו ,לא הנפנו
את הסיסמה ״אחרי״ כמקובל בצה״ל ,ובזה לשמש דוגמה
ללדנדסמנשפטים שבגולה.
באותו הזמן רצינו שגיוס הכספים והנטל הכספי יתחיל
מיהודי לובלין שבפזורה; במלים אחדות — לא תבענו מעצמנו
להיות הראשונים ולשמש דוגמה לאחרים .אלה הם שני המ-
חדלים העיקריים שגרמו לגניזת הרעיון והמשימה.
כותב שורות אלה השתתף כמזכיר הועד שקדם לועד הנו-
כחי במשלחת אצל ראש עירית חולון ,שהיה מוכן בזמנו
)סוף בעמוד (41
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תרומות למצבת־זכרון לקדושי לובלין ומיידאנק
שפענדונגען פאר דער מצבה לזכר די קדושים
פון לובלין און מיידאנעק

)אין
קארן

אויסלענדישער

משה

)טאשעמקא(,

)איו ישראלדיקע פונטן(

)סדז״ב 2,000

דאלאר(.
 200ד א ל א ר
קארן חנה און יחזקאל

)פראנקרייך(.

 100דאלאר
לאנדסמאגשאפט ,מאנטרעאל,
לובלינער
קאנאדע :מילשטיין מענדל ,פאר .שטאטן,
)סה״ב  ; (150זאובעדמאן פעלא און אלתר,
פראנקרייר; זשאזעפס יהודית; מושקאטבליט
שלמה ,פראנקו־ייר) ,סה״כ  ; (200גאדדין
משה ,פאר .שטאטן.

לאלא,

פאר.

לובלינעד׳,

שטאטן,

ניו־יארק;

לאס־אנזשעלעס.

שנור יוסף,

שטאטן; וואגנער

)סה״כ ; (100

 25דאלאר

פאר.

,נײע

אייזענבערג ישראל,

שטאטן,

)טה׳׳ב ; (75

אבער עללעו און לעאו ,פאר .שטאטן.

 10דאלאר

סעגאל שמואל ,פאר .שטאטן; צווייקאפט

רחל,

קרעמיק טשארל און פדוי,

פאר .שטאטן; אנקעדמאן דאזא ,פאר .שטא־
טן.

 25פונט שטערלינג
געלפעלד זיו ,ענגלאנד.

 15פונט שטערלינג
שפיץ סאניא ,ענגלאנד.

 10.000בעלגישע פראנק
ראזענבוש פישל ,בעלגיע.

 100פראנע .פראנק
ראזענצווייג יהודה ,פראנקרייר; פרוי סאט־

גאלד,

רייר.
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פראנקרייר; פדוי טעשנער ,פראנק־

)סה׳׳כ

צו  2.000ל״י
די בדידעד גארטעגקדאט וולאדעק )סאן־
פאולא( און מאטל )ניו־יארק( ,צום אנדענק
פון זייער פארשטארבענעם ברודער ירחמיאל
זיל.

 500ל״י
גודפינקעל גחמן ,דייטשלאנד.

 420ל״י
 400ל״י

שאפירא שמואל ,פראנקרייך.

גאלדדינג יוסף ,-אידעלסאן אסתר )םה׳׳כ
 ;(150פישער )טדאכטנבערג( צ ע ש א ; בעס
צבי) ,סה״כ  ; (100קאפולסקי סימא; וואקס־
מאן רות און אליעזר; באס יוסף און חנה ;
ברידעד שיפמאן• ,קוטשעד )וואקסמאן( דע־
גיגא ,גאלדבוים לאזעד און מינדל )בראזי־
ל י ע ( ; פרידמאן יואל ,פאר .שטאטן!דאנער־
שטיין לעאו און בלאנש ,פראנקרייר; כזשא־
נאווסקי בערנאדד; גאלדרינג יצחק ,פראנק־
רייר; גאלדבוים זשאק ,פראנקרייר; ווייספיש
פעסעלע ,פראנקרייר :פארשטעטעד טעטש־
קא און קארמאן; גורפינקעל דאפאל; פרא־
נעגבערג דוב ,פראנקרייר; לאנגעד טאבקא;
עסטרייר אברהם ,פראנקרייר; דוהער שרה
און ד ו ד ; פדוי שעדלעצקא ,פראנקרייר;
גאלדבערג חנה• ,שטייסל חיים און בת־שבע׳,
טאשער אברהם; אשהיים ד ו ד א ; האראביץ—
איבערקלייד ,פראנקרייר; קליינמאך אלעכס־
א נ ד ע ד ; גדאדעל שמואל און גדאדעל עמנו-
אל ; לעווינשטייו יצחק! קארנשטיין אליעזר;
בדאנקא;
)רעבטמאן(
ראדין
פוקסמאן,
זאלדפינגער אברהם; טענענבאום יחיאל און
דבקה ,בראנד יהודה • ,שענקמאן יוסף; יעגער
אלקנה; קאלבעדט ד א ז א ; בראנאווסקא עמי־
ל י א ; פרידמאו )ציגעלמאו( פראניא און
דבר דוזשקא; גאלדפריד סימא; לייזערא־
וויטש חנה; קיכעלמאבער יעקב.

 300ל״י
שווארץ גרשון ,פראנקרייך.

שפייזמאו יוסף ,פאר .שטאטן) ,סה״כ ; (50

קאנאדע;

זיידעגוועדג
.(3.100

צעשא

און

שביט חיים )סה״ב .(470

 50דאלאר

פרוכטמאן הארי ,פאר.

צו  2.100ל״י

סימאו

60

 250ל״י

ל״י

 50ל״י

)דריטעד אױפוױיז(
 1,000דאלאר

יצחק און פדוי.

קערשמאן רעניא.

אונדזערע לאנדסלייט אין דער וועלט און אין ישראל האבן
זייער שיין זיר אפגערופן אויף דער אקציע פארן מאנומענט.
פאראן אבער אויר אזעלכע ,וואם מאכן זיר נישט וויסן...
בעטן מיר ,אז אויר די זאלן געבן זייער ביישטייער צום
פאראייביקן די קדושים פון לובלין.

וואלוטע(

שולבאום צילה; אורנשטייו אליעזר; שמעוני

 40ל״ז
ליטעראט מדים.

 30ל״י

)צווייטע
פראנקרייר,
שטייגעל—אובאל,
ראטלעדער שרה )אין נאמען פון מאן
ראטע — טה״ב .(460
שמואל ז י ל ( ; טאטאי )אקערמאו( רעגינא;
שובל מ י ד א ; אפריל ע ו ו א ; ניישטיין משה;
 200ל ״ י
טור זהבה • ,גראסמאן שלמה • ,ערליכמאן
פעדעץ ב,.
פעדעץ צ ,.אוויטטראליע;
אברהם; ווייסמאן פראניא; לייבאנד יעקב•,
ענגלאגד; קלאגג ,פראנקרייר; אס ,פראנק־
בלאטטאן פנחס; גראנט פעליקס.
רייר; זילבערמאן ג ר ש ו ן ; גרענדע ירחמיאל;
 25ל״י
מעד פעליא און יוסף) ,טהיב  ; (220רו-
מאגטאל יצחק; הייגסדארף מינא; ניסנ־
בינשטיין דוד.
האלץ ישראל; חייטי )שניידעדמאן( שמואל;
 100ל ״ י
ליפשיץ
גיווערץ אברהם;
בעליו אסתר;
אבעלסאן חנה• ,לערמאן יוסף • ,לערמאן רחל און מיכאל • ,קירשענפעלד שמחה;
ד ו ד ; אינז׳ לאסקאווסקי אברהם• ,ערליבמאן
קארענבערג אברהם; גאלדסאבעל יוסף און
ירוחם  ,ווייס אברהם ,מאנטרעאל; פראפ.
שושנה; אדאמטשיק פעליקס און דאזא י,
גארבשטאק,
שטאטן;
פאר.
הערשטייו,
הימעלבלאו ישראלי ,אבטמאן ישעיהו; סנפיר
שטאטן,
פאר.
בראנקא,
שטול
פראנקרייר:
אשר• ,שאפירשטיין חגה ,זילבערשטיין מרדכי.
)סה״ב  ;(200ראטשטייו פולין ,פראנקרייר;
 20ל״י
פדוי פייקוס ,פראנקרייר; גאלדשטיין יצחק,
דייטשלאנד) ,טה״ב  ;(200טראבטנבערג אידל
פעפער נחום; זיסעדמאן אברהם און
הערשנשטראוס
פראנקרייר!
עדז׳ין,
און
טובה; וויינבערג אלכסנדר ,-ראזעגצווייג דו־
בנימין  ,דד .אווערבאר מגעים • ,האנדעלס־
ניא :עלבאום מרדכי און סטעפאניא; רא־
מאן שפרה און פנחס; הארוויץ גינא און
זעגבאום שדה; האלפערן )ציגעלמאן( בתיה;
הרכבי א ס ת ר ; ראשגאלד יוסף! שװאדצ־
בארנשטיין האניא; גאלדשטיין חנה; הערש־
בארד העלא; צוקערמאן הלל) ,סה״ב ; (200
קאפף יהודית.

 15ל״י
קאדישעוויטש פאא • ,ארזי חיים; גאל
יהושע; קרעמער בתיה; רייס אביגדור; גע־
וועדץ פעליציא; קליגער חיים; פעלדמאך
יעקב און איטקע.

10

ל״י

ליבערמאן ד ו ב ; מעין ת מ ר ; וויליאמס
ביגא ,ענגלאנד; קאראש )קאנאפקא( לאה;
שולדינעד געניא; קלער געניא; ערליבמאן
מאלטשא; לעשער חוה )סה״ב  ;(20טע־
פעלבאנד אברהם; לאנדאן )מעלער( גיטל;
פיינזילבער י ,.דענעמארק! שטשעדוואווסקי
צ ב י ; פרייטאג דבורה ,-וואלף טובה ; אי־
געלקא שלמה.

 5ל״י
שטערן ישראל.

לובלינער יידן
אין דער וועלט!
די וואס האבן נאד נישט געגעבן
זייער באשטייערונג פאר דעד מצבה
— וועוורן געבעטן תיכף ומיד ארייב־
צושיקן זייער שפענדונג!

תיקון טעות
אין לעצטן נומער ) (7״קול לובלין״ האבן
מיד

על־פי טעות ארויסגעלאזט דעש נאמען

פון

דער

חנה

אזכרה

אכטמאן,

פאראיארן

וואס

אין

האט

אויף

תל־אביב אנגעצונדן

א ליכט )פון די זעקס( לזכר אונדזער ק ד ד
שים.

פון נאוועמבער 1966
)סוף פון ז׳ (30
וואס האבן וואס איבערצוגעבן פאר די צו־
קונפטיקע דורות וועגן דער אנטי־נאצישער
מלחמה פון לובלינער יידן .צו זיי איז
ארויטגעשיקט געווארן א ספעציעלעד בדיוו
— און מיד ווארטן אויף אפרופן.

• אייניקע ווערטער וועגן אונדזערע
האמיטעט־מיטגלידער:

זאל מיר דערלויבט זיין ,צום פארענדיקן
דעם דאזיקן )אגב ,ניט פולו( באריכט וועגן
ד יאד טעטיקייט ,צו דאגקען מיטן גאנצן
הארצן און מיט דעד פ ולער אויפריכטיקייט
די חברים פון קאמיטעט ,מי;ז וועלכע מ׳האט
מיטגעארבעט אין הארמאניע ,פריינדשאפט,
פארשטענדעניש און קעגנזייטיקער אכטוגג.
ניט געווען צווישן אונדז קיין אינטריגעס,
דייטערייען ,קידער-ווידעד און ״אונטעד־
שטעלן פיסלער״ — די אלע נעגאטיווע דעד־
שיינונגען וואס צעשטערן געזעלשאפטן און
מאבן הדוב פעחעגלעכע באציונגען .אוודאי

מיד זעבען מיכז

א י י ךן

)פון א בדיוו פון פאריז
אין די מלחמה־טעג(

 . . .עם ציטערט די האנט ווען איר
פריוו זיר אגפרעגן וועגן אונדזערע נא־
ענטע אין מיינע בדיוו צו מאירן .מיד
זענען דורבגענומעז מיט צער אוו צאר!׳
אין אייעדע־אונדזערע גורלדיקע טעג:
צער — פאר די קרבגות ,די יונגע קינ־
דעד וואט גיבן אוועק זייערע לעבנס
פארן פאלק• ,צארן — פאר דעד אומ־
פארשעמטער וועלט ,וואט האט ערשט
נישט לאנג זיר אנגעטרונקען מיט אונ־
דזער בלוט און פאדמעסט זיר ווייטער צו
פארניכטן אונדזער היימלאגד.
צאפלט ווידער דאט הארץ פאר די
אלע וואס געפינען זיר אין פייער ,און איין
תפילה איז דא אויף אונדועד אלעמענס
א פ ן  :זיי זאל\ מצליח זיין אינעם גע־
רעכטן קאמף!
עט ווילט זיר שטארק וויסן ,וואט
הערט זיר ביי אונדזערע נאענטע ? אפשר
נייטיקט איד זיר אין עפעם ,ספעציעל
פאר די קינדער און אייניקלער? טאג
און נאכט זעגען מיד צוגעשמידט צו
די נייעסן פון ראדיא און טעלעוויזיע,
מיד דרייעז זיר אדום ווי אומבאהאלפע־
נע ,אפילו פארשעמטע ,הלמאי מיד גע־
פינעז זיר נישט מיט אייר צוזאמען אין
ישראל.
מיד זענען פול מיט בטחון אינעם זיג
פון אונדזערע גיבורים .מיד זענען מיט
אייר אין די איצטיקע שווערע טעג .זייט
הארציק געגדיטט און געקושט.

גיטעלע עדעלשטײן־שילדקרױט

א
מיינונג־פארשידנהייטן,
געווען
זענען
פדייער וויכוח — אבער ניט מעד .דערפאר
מיין חברישן דאנק די פרעזידיום־מיטגלי־
ד ע ר  :מתתיהו האדן ,סעקרעטאר; אינזש׳
אברהם לאסקאווסקי; דעד פרוי לאה קודיס,
אונדזעד ״פינאנסימיניסטער״ און דוד רו־
בינששיין  ,ווי אויר די קאמיטעט־מיטגלידער:
ד״ר אלחנז האראוויץ ,משה וואסאנג ,סימאן
זיידענווערג ,משה זאלצמאן ,שמעון לאור
)לאנגפוס( ,עובדיה פעלד און יצחק רײבענ־
שטיין .ס׳איז פשוט געווען א פאדגעניגן
צו באטייליקן זיר מיט די יידן אויף צענדלי־
קער זיצונגען און צוזאמענטדעפן ,באהאנד־
לעז מיט זיי די אלע ענינים מיט וועלבע
אונדזער לאנדסמאנשאפט איז געוועו בא־
שעפטיקט אין די אפגעלאפענע ד יאר.
פאראן ביי יידן א וועדטל ,״הלוואי ווייטער
— ניט ערגעד!״ — און דאס איז טאקע
מיין ברכה פארן נייעם קאמיטעט וואס וועט
געקליבן ווערן אויה דעד נאענטסטער אזכ-
רה :אייר ווייטער — ניט ערגער! און בעי
סעדם האט דאר קיין שיעוד ניט...

אויפנאמע פאר נייע עולים,
פאר געסט פון לאנדאן
און פאר ישראלדיקע
זיידע־באבע
דעם 9טן סעפטעמבער ה .י .איז אין דער
ומעונג פון פעסע און הלל צוקעדמאן אין
תל־אביב פארגעקומעו א פלענארע זיצונג
פונעם לובלינער קאמיטעט אין ישראל ,אויף
וועלכער מ׳האט באהאנדלט די פראגן פון
דעד יערלעכער אזכרה ,עניו מצבה ,די אויס־
גאבע ״לובלינער שטימע״ און ױם־טוב שטי־
צע פאר נויטבאדעדפטיקע .נאר דעד זיצונג,
האבן די קאמיטעט־מיטגלידער און א דיי
פארבעטענע לאנדסלייט זיר באטייליקט אי־
נעם קבלת־פנים פאר די נייע עולים פון
מאנטרעאל — פאלע און סוכער פאכטשאש,
פאר די טוריסן פון ענגלאנד — בערנארד
און דראהא פרץ און מ׳האט אייר שוין גע־
טרונקען א ״לחיים״ לכבוד חנה אוו משה
וואסאנג ,צום געבורט פון זייער ערשטן
אייניקל ,אין זיין באגריסונג־ווארט האט דער
פארזיצער פון אירגון ,דוד שטאקפיש ,גע־
מאלדן וועגן דעם באשלוס צוקאאפטידן
דאם פארפאלק פאכטשאש צום קאמיטעט פוז
דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין יש-
ראל ,אלס צייכן פון אנערקענונג פאר זייער
טעטיקייט אין קאנאדע לטובת די לובלינעד
און אי ר באדאנקט דער משפחה צוקערמאן
פאר זייער הכנסת־אורחים אויפן באקוועמען
און קילן דאה אנטקעגן ״כל־בו שלום״.

אויסשטעלונג פון
י .ראזגורס בילדער
אין תל־אביב
אין די טעג פון  8 ,7און  9יולי
ה .י ,.איז אין דער וווינונג פון פדוי
פיני ניימארקט ,און אויר איר איני-
ציאטיוו ,פארגעקומען א בילדער־
אויטשטעלונג פונעם בארימטן מא-
לעד י .ראזגור פון פאריז ,אונדזער
א בן־עיר.
די אויטשטעלונג איז ארגאניזירט
געווארן אויר מיט דער הילח פון
לובלינער קאמיטעט אין ישראל ,וואט
האט אויף א קאלעקטיוון אופן בא־
זוכט די עקטפאזיציע און מיט גרויט
דאנקבארקייט און אנערקענונג זיר
צוגעהערט צו די אויפקלערונגען פו-
נעם קינסטלער .אגב ,צווישן די ביל-
דער פון י .ראזגור ,זענען אויר
פאראן אייניקע געמעלן וואט שטעלן
פאר די אמאליקע יידישע לובלין.
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מיט לובליוער אין אויםלאנד ־ אין די מלוזמה־טעג
משפחדיקע און געשעפטלעכע אנגע־
לעגנהייטן האבן מיך באווויגן צו באזוכן
אייניקע לענדער אין אייראפע און אמע־
ריקע .פארשטייט זיר ,אז אזא רייזע
גיט אויר א מעגלעכקייט מיר און מיין
פרוי צו טרעפן זיך מיט לאנדסלייט —
פריוואט ווי אויף געזעלשאפטלעכע צו*
זאמענטרעפן .וויל איך טאקע אין די
ווייטערדיקע שורות שילדערן די פרייד
פון די באגעגענישן מיט לובלינער יידן,
באזונדערס נאד אונדזער דערפאלגרייכן
וועלט־צוזאמענטרעף אין ישראל.

אין פאריז

די ערשטע איינדרוקן האבן איך אי־
בערגעלעבט אין פאריז ,ווו כ׳האב גע־
וווינט  25יאר און דארט אויך דורכ־

שמואל װײםבראט )װארא(
שרייבט פון פאריז:

30.10.73

ווייס נישט ווי אזוי אנצוהייבן

...איך

דעם בריוו .מיין הארץ איז פארקלעמט.

ערשט מיט  2חדשים צוריק

זענען מיר

אזא שרעקלעכע ידיעה

דער

געווען ביי דיר אין שטוב — און פלוצ־
לונג

מלחמה

אונדזער

קעגן

וועגן

מדינה.

שרייב

זאפארט וואט הערט זיד ביי דיין משפחה

און

אלע לובלינער.

ביי

דערװוםט

איד האב זיד

די טרויעריקע נייעם ,אז דער

איינציקעד זון פון מיין גוטן חבר מרדכי
זילבערשטיין
א

סיני.

יאר אלט.

פון חיפה איז געפאלן אין

געווען24 ,

פרעכטיקער בחור

איך שרייב א ץ וויין ,כ׳קען זיך נישט

בארויקן ,ווייל איך שטעל זיך פאר ,אז
סך

א

געווארן
חים,

יוגגע

הונדערטער

אפגעהאקט.

מיט דער הילף

פירן ווידער

אדורך

לעבנם

די אדאבישע
פון

זייער

די

זענען
רוצ-

סאוויעטן,

מארד־מלאכה

איבער יידן .אמעריקע האט געהייסן אי*
דאם פייער

בערייסן

גוט

שלעכט.

— ס׳איז
מייל

דערפאר,

גוט און

עס העדן

אויף צו פאלן אונדזערע שיינע ,העלדישע
פץ

קינדער.

צווייטער

דער

זייט ,האט

מען נישט געוואלט אז צה״ל זאל פאר־

ענדיקן איר נצחון איבערן אגרעסאר.
אונדז

ס׳איז

געווען

פייגלעך

צו

זען

אין טעלעוויזיע די ישראלדיקע סאלדאטן

אין

דער

מצרישער

פאנגענשאפט.
אוננדז
איצט

געלאזן

איז

די

א

גאלדע

און

בילדער

סירישער גע־

מודאדיקן

האבן

געפארן קיין

אויף

איינדרוק.
אמערי־

קע— אפשר וועט ארויסקומען א שלום?
הלוואי!

מיר זענען מיט אייך ,זייט געשטארקט!

שמואל ווייפבראט )װארא(

34

סימאו זיידענווערג

 /בת־ים

געמאכט די צווייטע וועלט ״מלחמה .מיט
א סך דערינערונגען זענען אדורך די
צוזאמענטרעפן מיט יעגע בני עיר ,מיט
וועלכע כ׳האב באלד נאד דער באפרייונג
זיך גענומען צו באנייען די טעטיקייט
פון אונדזער סאסיעטי .נישט איינמאל
האט זיך מיר אויסגעוויזן ,אז איך זיץ
גאר אין לובלין מיט אלטע ,גוטע חברים
און דערנאך אויך זיך דערמאנט ,אז נאך
מיין אוועקפארן פון פאריז ,האט די
ארטיקע לאנדסמאנשאפט זיך געשפאלטן.
איצט ארבעטן ביידע צוזאמען ,מיט דער
בפירושער פערעספעקטיוו צוריק צו
פארייניקן זיך ,וואס האט מיר אוודאי
פארשאפט פארגעניגן.
נאר דעם שטארקסטן איינדרוק האט
אויף מיר געמאכט דער ארויסטריט פון
א גאנצע ריי חברים ,וואס האבן זיך
באטייליקט אין אונחער וועלט־צוזא־
מענטרעף .יעדער פון זיי האט זיך גע־
טיילט מיט דערינערונגען פון זייער
באזוך אין ישראל ,זייער פארברענגען
צוזאמען ,די פארשידענע אונטערנעמונ־
גען — די עפנטלעבע ,ווי די אינטים־
היימישע .כ׳בין זיכער ,אז די עמאציעס
פון יענע טעג וועלן ביי זיי בלייבן אויף
שטענדיק אין זכרון ,און אז זיי וואלטן
גרייט געווען ווידער אמאל צו באטיי־
ליקן זיך אין אזא צונויפקום.
די אלגעמיינע מיינונג איז געווען,
אז צו די  30יאר מדינת ישראל וואלט
געווען א יושר צו ארגאניזירן אזא
צווייטן צוזאמענטרעף ,הגם אייניקע
האבן געהאלטן ,אז אפשר וועט זיין
א געלעגנהייט צו טאן דאס פריער ,ווען
ישראל וועט זוכה זיין צו א שלום מיט
אירע שכנים .נאר ווען מיד האבן גע־
שמועסט אויף דער טעמע ,איז נאך נישט
געווען די מלחמה ,דאך האט דער ענין
שלום דערווייל אויסגעזען צו זיין א וויי*
טער חלום .אויף יעגעם צוזאמענטרעף
האב איך געזען די טיפע זארג פון אונ־
דזערע לאנדסלייט פארן גורל פון דעד
מדינה און פאר אונדזערע קינדער.

אויב די שפענדונגען זענען געווען אן
אויסערלעכער אויסדרוק פון זייער טריי־
שאפט צו ישראל ,אזוי האבן די טרערן,
שפאנונג און אינערלעכע איבערלעבונגען
באוויזן ,ווי זיי איז נאענט צום הארצן
אונדזער יידיש לאנד.

אין זייערע ארויסטרעטונגען ,האבן די
קאמיטעט־מיטגלידער פון ביידע לאנדס־
שמואל שפירא ,טעשקע
מאנשאפטן:
פארשטעטער־קארמאן ,אלתר זאבערמאן,
שרהלע גאלדאדלער ,יצחק גאלדרינג,
משה זאלצמאן ,זשאק גאלדבוים ,געת.
פרעזידענט ,און מעגלעך — אויך אנ־
דערע ,וועמענס נעמען כ׳האב אין דעם
מאמענט פארגעסן )זאלן זיי מיר מוחל
זיין!( — ארויסגעברענגט זייער סאלי־
דאראיטעט מיט ישראל ,און דורך מיר
אויך איבערגעשיקט א דאנק און אנער־
)סוף אויף ז׳ (47

מענדל מילשטיין שרייבט
פון םאן־פראנציםקא:
30.10.73
...וואט העדט זיך אין לאנה ביי דיר,

ביי

די לובלינער י

און

זענען

איך

איצט

דערמאן

די צייטן ,אז ווען מיד זענען געווען יונג
געזונט,

מעגלעכקייטן

נישט

געווען

קיין

צו בויען און קעמפן פאר

ארץ־ישדאל.

בעסטע

מײנע

יארן

האב

איך פארטאכליעוועט אין די לאגעדן אין
איצט,

מורמאנטק.

שלאגן פאר ישראל,
און

קראנק,

אז

מען

דארף

איז מען אלט

די איינציקע הילף

זיך

און

וועלכע

מיד לייסטן ,איז — א פאר דאלאר.
איך

בין באאומרױקט מיט דעד אמע־

ריקאנער פאליטיק כלפי ישראל .האבן זיי

נישט

זיך

בדעה

איבערצובעטן מיט

די

אראבעד אויף דעם חשבון פון י ש ר א ל ?

אלנפאלם
טיק:

— איך

שרייב דיר

אויפריכ־

כ׳בין באזארגט .גיב צו ומסן ,ווי

זעט אויס די לאגע און ווי איז די שטי־

מונג אין לאנד בכלל און ביי אונדזערע
לאנדסלייט
גריסן

בפרט.

פאר אלע.

מענדל מילשטיין

אונדזער טיפסטער מיטגעפיל די משפחות
פון געפאלענע לובלינער קינדער —
טעלעגראם פונעם

קאארדיניר־קאשיטעט
פוו די א־פלינער לאנדסמאנשאפטן
אין 9אדיז

משפחת גולדברג תרמה ספר־תורה לבפד־עציון
ביום ד׳ כ״ב באלול תשל״ג ),(19.3.1973
ביום השנה הששית לעליה על הקרקע של
קבוצת כפר־עציון ,התקיים טכס הכנסת ספר
תורה חדש ומהודר לבית־הכנסת המקומי.
ספר־התורה נתרם ע׳׳י בני־עירנו יהושוע
ורבקה גולדברג ,לזכר הוריהם ומשפחתם
שנספו בשואה.

בו ביום ,בשעה  2.15אחה״צ ,יצאו שני
למקום,
בהגיענו
מתל־אביב.
אוטובוסים
קיבלה אותנו משלחת מטעם המשק ,אשר
הדריכה אותנו בסיור במוזיאון שבו מוצגות
תמונות ודיאגרמות מתקופת מלחמת השח-
רור.

לפני בית־הכנסת פתח את הטכס מזכיר
המשק ,אשר במילים נרגשות העלה על נם
את תרומתם של בני־עירנו .יהושוע ,כידוע,
לחם נגד הקלגסים הנאצים בתור פרטיזן
ביערות לובלין וסביבתה — וידע לבחור את
המקום הנכון ואת האנשים המתאימים
למסירת ספר־התורה.
מטעם הועד השתתפו בטכס ,מזכיר ארגון
יוצאי לובלין ,מר מתתיהו הורן ורעיתו
דבורה ,מר דוד רובינשטיין ורעיתו וגב׳
דבקה שטוקפיש.
בשם הועד בירר החי הורן ,אשר הסביר
חשיבות מסירת ספר־התורה למקום זה.

לובלינער יידן אין פאריז
םאלידאריזירן זיך מיט ישראל
איר וועל זיר באמיען איבערצוגעבן די
שטימונג פון א קליינעם קאלעקסיוו מיט
וועלכן איר ארבעט מיט געזעלשאפטלער —
די לובלינער יידן אין פאריז.
שוין אין ױם־ביפור ,בעת איר האב בא־
זוכט א רייע שילן ,האט יעדער פון מיינע
לאנדטלייט געהאט א נויטווענדיקייט מיך צו
פרעגן :״נו ,חאסט עפעס גוטע נייעט?״ איך
האב גאנץ גוט פארשטאנען אז זיי ווייסן
גענוי דאס זעלבע ווי איר ,נאד יעדער זוכט
א טרייסט און איז גלייכצייטיק גענויגט און
גרייט דעם צווייטן צו געבן האפענונג.
זונטיק אין דער פרי האט זיר שוין אנ־
געהויבן די הילה און סאלידאריטעט־אקציע
לטובת ישראל .אונדזערע לובלינער ,וואס
זענען צענטראלע מגבית־טוערס ,יוסף און
אלתר זאבערמאן ,שמואל שאפירא צוזאמען
מיט זייערע פרויען ,האבן אינגאנצן איבער־
געלאזט זייערע געשעפטן און זיר געשטעלט
צום דינטט פון דעד געלט־זאמלונג.
דעם זעלבן טאג האט מען פון מויל צו
מויל איבערגעגעבן דעם רוף צו דעמאנ־
סטרירן אויפן פלאץ רעפובליק .א ריזן מא־
סע יידן זענען געקומען ,און עס פעלן אויר
נישט אונדזערע לובלינער.
אין צוויי טעג ארום — ווידער א ריזן־
צונויפקום לעבן די זאלן פון מוטואלעטעי,
גאנץ ווייט פון יידישן צענטער .די ארומיקע
גאסן זענען פארפולט מיט טויזנטער יידישע
יוגנטלעכע .די ישראל־פענער פלאטערן ,עס
הילכט מעכטיק די לאזונג ״ישראל וועט
לעבןי ישראל וועט זיגן!״
מיר רופן א פארזאמלונג .פונקט איז א
פאסט־שטרייק ,איינער גיט איבער מינדלער
דעם צווייטן .דער זאל ווערט גיר אנגעפילט.
איר קוק מיר צו צו אט די פנימער .בלויז
מיט א  10טעג צוריק האבן מיר געהאט
א פארזאמלונג נאר די וואקאנסן ,ווו מיר
האבן פארענדיקט די האיאריקע ״מגבית״־
אקציע; ווי אט די פנימער האבן געלויכטן

מיט ױם־טובדיקער פרײד בעת מיר האבן
געוויזן דעם פילם פון וועלט־צוזאמענטרעה
פון די לובלינער אין תל־אביב און די מי־
ליטער־דעפילאדע אין ירושלים .ביז איך דער
האלבער נאכט האט זיר פארצויגן די פרייד
און געזאנג ,ווען מיר האבן אויפגענומען
דעם חשובן לובלינער גאסט פוך ישראל,
שמואל זיידנווערג.
היינט זענען אלע פנימער פארכמורעט און
פארזארגט .יעדער פון די אנוועזנדיקע איז
אויר משפחהדיק פארבונדן מיט די העראישע
קעמפער אונדזערע .אט זיצן טאטעס און
מאמעס וואס זייערע קינדער געפינען זיר
אויה די פראנטן :פערלמוטער ,לאבערבלאט
און אנדערע.
די פאדזאמלונג באשטעטיקט איבעד־
צוגעבן דאט גאגצע געלט וואט געפינט
זיר אין דעד קאסע פון דעד געזעלשאפט
פארן הילה־פאנד פאר ישראל .גלייר
טדעטן מיד צו צו די אינדיווידועלע בא־
שטייערונגען .ווי א כאדאקטעדיםטיק װעל
איר געבן א ביישפיל פון צוויי יידן:
ביידע זענען זיי געווען פשוטע לוין־
אדבעטער ,פרעסערס .איצט — אינווא־
לידן :שערמאן און דאווידזאן .ביים
עדשטן איז זיין זון געפאלז אין באפריי־
אונגס־קריג אין י 1948 .ביי לאטרון— .
ביידע האבן זיי אוועקגעגעבן זייעדע
חודשלעכע אינוואלידן־פענסיעס.
במשר פון געציילטע טעג האט די
לובלינער משפחה אין פאריז צונויפגע־
זאמלט קנאפע  80טויזנט פראנק .אין
דעד סומע גייען נישט אדיין די גרויסע
לובלינעד מנדבים .זיי גיבן באזונדער.
היינט ,אין די טעג פון דעם פייער־איבער־

רייס ,קענען מיר שטאלצירן מיט דער העל־

דישקייט פון ישראל־ פאלק .מיר וועלן וויי־
טער טראגן מיט כבוד דעם עול פון מארא־

לישער און פינאנסיעלער הילה פאר ישראל.

משה זאלצמאן

בציינו את עברו של יהושע ,אשר לא זכה
להביא

לידי

חופה

את

בניו

—

זכה

כעת להכנוס תחת החופה את ספר הספרים.
מר

בנימין וינריב ,קרוב למשפחת גולד-

ברג ,אמר בדבריו:
יהושוע זה ,אשר לחם נגד הנאצים בתור
איש אמיץ לב ושנתייתם מאביו בהיותו ילד
קטן ,ואמו האלמנה ,חנכו להיותו יהודי
נאמן וטוב — גם אשתו רבקה ,שהיתה
פרטיזנית ולחמה נגד הנאצים ,ליוותה את
יהושוע בטוב וברע עד הלום.
מר יהושוע גולדברג הודע למשתתפים,
ולאחר כיבוד בשירה וזמרה — תם הטכס.

מ .ה.

חלוקת המלגה ע״ש בלה
מנדלסברג־שילדקרויט
באוניברסיטת ת״א
ב־ 9למאי השנה ,במסגרת הכנס העולמי
של לובלינאים ,התקיים טכס חלוקת המלגה
השנתית ע״ש ההיסטוריונית ,בת לובלין,
בלה מנדלסברג־שילדקרויט .את המלגה קיבל
מר שלמה נצר ,עבור עבודתו ״מדיניות היהו־
דית הפרלמנטרית בפולין בשנות 1930—1918״.
בין הנואמים היו :פרופ׳ ד״ר משה מישקינ־
סקי ,עו״ד חיים קוסובסקי־שחור ,גיטלה
שילדקרויט־אדלשטיין מפאריס וחתן המלגה.
בשם ועד ארגון יוצאי לובלין בירך מזכיר
הארגון ,מתתיהו הורן ,שייחד את דבריו על
דמותה של בלה ז״ל:
מדי שנה בשנה הננו מעלים את זכרה של
המחנכת הדגולה בלה מנדלסברג ז״ל ,אשר
נספתה בתקופת השואה יחד עם ששת המיל־
יונים של קדושי עמנו.
אין ספק בליבי ,אילו היה פוי׳ן בגיטו
לובלין מרד כדוגמת ההתנגדות המזויינת
בגיטאות וורשה ,ביאליסטוק וילנה ואחרים —
כי אז בלה היתד .תופסת מקום נכבד בין
היוזמים הפעילים והלוחמים .אפשר לקבוע
בוודאות שבלה ,ההיסטוריונית בה׳ הידיעה,
כתבה יומן או רשמה רישומים על המתרחש
בקרב היהודים תחת שלטון הרשע הגרמני
בלובלין.
כזאת היתד .בלה :היסטוריונית ,מחנכת,
עסקנית בכל הליכותיה .טובת־לב ואצילת
רוח .החיבורים ההיסטוריים על לובלין וב־
נושאים אחרים שימשו לה כקדש קפיצה
וכלקח להערכת ההווה ועתיד של עמנו.
אבל בלה ,כרבים מאתנו ,לא יכלה לחזות,
שבלב אירופה יקום עם בעל תרבות גבוהה
שהוציא מתוכו את גהטה ושילר ,את מרקם,
היינה ובטהובן ,שהעם הגרמני הזה ייהפך
לעם מרצחים שימית שואה וחורבן על אי־
רופה כולה וביחוד על עמנו שנרצח בכל
מיני מיתות משונות ואכזריות.
אין לנו דרך יותר הולמת ומכובדת להג־
צחת שמה של בלה מנדלסברג מהענקת
סטיפנדיות לאלה העוסקים במחקר והגברת
תודעת השואה.
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דייטאן

און אפילו רעם זיידן אייערן וואס מיד האבן
אים גערופן פייוול.
מיט גרוס ,אייעד יעקב גלאטשטיין.

א שיינעם דאנק פארן פארעפנטלעכן מיין
ארטיקל ,געווידטעט מיין שטאט לובלין ,אין
דער ספעציעלער אויסגאבע ״קול לובלין״,
דעדשינען לכבוד אוגדזער װעלט־צוזאמענ־
פאר .איר וועל אייר דאנקבאר זיין ,ווען איד
וועט צוגעבן די פאלגנדיקע נעמען וואס
איר האב פארגעסן צו דערמאנען בשייכות
מיט די פערזענלעכקייטן וואט האבן באזוכט
די פארמלחמהדיקע לובלין :יעקב גלאט־
שטיין ,דר .שמעון יוניטשמאן און מנחם
בעגין.
מיט דר .יוניטשמאן וואס איז געווען חבר־
כגסת ,האב איר געהאט דעם כבוד צו בא־
טייליקן זיר אין א מאסן־פאדזאמלונג אין
לובלין ,אונטערן פרייען הימל ,אויף לובאד־
טאװםקא  .16מנחמ בעגין איז אויר צוזא־
מען מיט אנדערע רעדנער ארויסגעטראטן
אויפן מיטינג.
מיט די הארציקסטע גערוסן ,אייעד
משה זילעברבערג
ס׳וועט אייר זיין אינטערעסאנט איבער־
דרוקו צוויי בריוו וואס יעקב גלאטשטיין ז״ל
האט געשריבן צו מיד:
 29דעצעמבער .1961
ליבער קרוב משה זילבערבערג! מיד זע־
געו גארנישט אזעלכע ווייטע קרובים ווי דו
מיינסט .דיין טאטע יעקב־מדדכי איז געווען
מיין מאמעס לייבלעכער קוזין .אין ,1934
ווען איר ביו געווען אין לובלין און געהאט
די טרויעדיקע זכיה צו קומען צו מיין מא־
מעס לוויה ,האט דיין טאטע זי מספיד גע־
ווען .די לובלינעד היסטאדיקערין בעלא
מאנדעלסבעדג איז אומגעקומען איו יאד
 .1942איד בור קאן מען באקומען בלויז
אין ישראל ,ווו ס׳איז דערשינען .נייו ,איר
פאדמאג נישט אין מיין ארכיוו קיין פאטא־
גראפיעס — גישט פון פעטער פייוול ,ווי
מיד האבן איש גערופן און נישט פון דיין
טאטן .וואס טוסטו אין דייטאן? ווי גייט עם
דיר? א דאנק פאר די ברכות.
מיט פריינדשאפט ,דיין יעקב גלאטשטיין
א בריוו דאטירט ט׳ מדחשון תש״ל )21
אקטאבער! (1969 ,
ליבעד קרוב משה זילבערבערג!
קאן זיין ,כ׳וואלט געגאנגען אין גאלד
ווען כ׳וואלט געהאנדלט מיט מייגע ביכער.
אבער כ׳האב קיין מאל קיין שכל נישט גע־
האט צו פאדנעמעו זיר מיט אזא מסחר .גע־
שיקט האב איר אייר מיין בור א מתנה )״פון
מיין גאנצעד מי״( .פארנוצט־עס געזוגטעד־
הייט רעם טשעק מיט מיין ביר.
אפשר קאנט איר מיד שרייבן וואס איז
געשען מיט אייעד פעטער יוסף און זיינע
קינדערי דאכט זיר ,זיין עלטסטע טאכטער
האט געהייסן כאנטשע .כ׳האב זי גוט גע־
קענט ,ווי איר האב געקענט אייעד טאטן
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און איר וועט דעצידירן ווי אזוי עס אויסצר
נוצן:

צי פאר

צי פאר דער

דעד אויסגאבע
לאנדכמאנשאפט.

מיט ליבשאפט און פאדערונג,
אייערע

יוסף און צפויה שפייזמאן

ניו  -יארק
טייערע!
ענדלעך געפונען צייט צו שרייבן אייך א
פאר ווערטער .מיד האבן איבערגעלעבט
שווערע טעג ,בעת דער צוזאמענפאר איז
פארגעקומען ,ווייל אלץ וואט איז אונדז אזוי
הייליק און טייער — איז געווען אין ישראל.
מיד זענען געווען אייגזאם און פארצווייפלט.
עם האט אבער אנדערש נישט געקאנט זיין.
אזוי האט דעד גודל געוואלט.
מיד האבן אפגענומען אן אויספירלעכן בא־
ריכט פון שלמה זינשטיין .ער האט אונח
דערציילט ווי פדאכטפול און אימפאזאנט אלץ

מ>ר שר״בן
ז>ך א>בער
איז געווען .דאס האט נאד מער באשווערט
אונדזער געמיט צוליבן נישט פארן.
דעד לעצטער נומער ״לובלינעד שטימע״
איז געווען אויסגעצייכנט ,זייער אינטערע־
סאנט .איך און צפורה האבן אים פיל מאל
געלייענט .עם אטעמט מיט לובלין .מיד האל־
טן די אויסגאבע ווי א הייליקן ספר און
טרערן באגיסן די הייליקע בלעטלעך.
״דער משוגענער אברהמלע״ פון י .דאז־
גור איז הויד־קיגסטלעריש ,זייער עכט אנ־
געשריבן .דאם הארץ שטעלט זיד ממש אפ
ביים לייענען .איך זע אונדזער יוגנט ,אונ־
דזערע ליידן ,טרוימען ,קאמפן אין לובלין.
איך זע זיך מיט פארמאכטע אויגן — אויך
איך בין געווען איינער פון אברהמעלעס
נאכלויפערם .אלץ האט ווידער אויפגעוואכט
— אברהמלע מיט די מעדאלן ,מיט א כאפ־
טע קינדער לויפן איבעד רוסקע און דערנאך
איבער דער ייח־גאם .אלע באשדייבונגען אין
״לובלינער שטימע״ האבן צוריק אויפגעלעבט
אונדזער היימשטאט ,אונדזער קינדהייט און
יוגנט .געבענטשט זאלן זיין אייערע הענט.
איך לייג אדיין  50דאלער 25 :דאלער איז
די צווייטע העלפט פארן מאנומענט און די
איבעריקע  25דאלער איז צום געבורט פון
אונדזער ערשט אייניקל אסתר־מלכה —

אונדזערער,

פ א ר י ז

פאריז ,דעם 13טן יולי.1973 ,
שלום ,טייערע חברים!
שוין פאריבער א לענגערע צייט ,ווי אונ־
איבערגעריםן
איז
קארעספאנדענץ
חער
געווארן .דאך נעם איך זיך די רעכט אייך
אנצושרייבן א פאר ווערטער און אייך קודם
כל דאנקען פאר דעם נייעם נומער ״קול
לובלין״ ,וועלכן איך שאץ אפ זײער ערנסט
און מיט גרוים צופרידנקייט .א הארציקן
יישר כוח! דאם איז א הייליקער חוב ,אבער
איך גלויב נישט ,אז א סך לובלינעד דער־
שאצן דיין מי ,דוד ,און מאטעדניש.
און איצט — וועגן די באריכטן אין דעם
נומער ,מיט די אלע באגריסונגען צום צ ר
זאמענפלי ,ווי אויר די אקציע פאר דעם
מאנומענט אין נחלת־יצחק — דאס אליין
דערוועקט אונטערצוהאלטן און געבן מוט
אפילו די וואם הייסן אלעמאל אז אנדערע
זאלן טוען ,בעת זיי זאלן בלויז קענען
ארויסטרעטן און פרעדיקן.
איך גלויב ,אז מען וועט זיין געזונט ,וועט
מען זיר זען דעם ווינטער אין ישראל .די
ארבעט פאר דעד לאנדסמאנשאפט ווערט
פאדגעזעצט מיט מער אנגעשטרענגטקייט
פאר פאראייניקונג .אפשר וועט עס אמאל
געלינגען .דערמיט וועל איך שליסן מיין
שרייבן און אייך איבערשיקן אונדזערע האר־
ציקסטע און חברישע האנט־דדוקן .גיב אי־
בער מיינע בעסטן גרוסן דעם גאנצן קאמי־
טעט און אלע נאענטע און באקאנטע.

מענדל און חוה לעוױנפױפ
*

ליבער פריינד

דוד!

עם איז שוין צייט איך זאל דיר שרייבן
א פאר ווערטער .צוריק קומענדיק פון יש-
ראל ,איז מען געווען א ביטל פארמאטעדט.
צו דעם האב איך געוואלט צוווארטן אויף
דעם 3טן יוני ,ווייל ביידע םאטיעטעם האבן
אויף דעם טאג גערופן אן אלגעמײנע פאר־
זאמלונג ,כדי די דעלעגאטן זאלן אפגעבן א
באריכט פון דעם צוזאמענפאר און זיך טיילן
מיט די איינדרוקן זייערע.
די פארזאמלונג איז פארגעקומען אין דעד
פעדעראציע ,אין גרויסן זאל ,וועלכער איז
געעוון איבערפולט .אלע זענען געווען צופדידן
פין די *פגעגעבענע באריכטן און פון די
צוזאמענטרעפן מיט אייך אין ישראל .אלע
לובלינער האבן אויםגעדריקט זײער בעםטן
דאנק די קאמיטעט־מיטגלידער פון ארגון אין

פארן

ישראל

מענפאר

אדגאניזירן

און ספעציעל

שטאקפיש,

װעלט־צוזא־

דעם

דעם פארזיצער,

וועלכער האט

דוד

אריינגעלייגט פיל

מי און כוחות ,אז דער צוזאמענפאר און די

איצט מיל איד זיד מיט אייך טיילן מיט

די איינדרוקן פון אונדזער אלגעמיינעד פאר־

זאמלונג ,פון זונטיק דעם 3טן יוני ,פון ביי־

דע סאסיעטעם.

גאזונדערע צוזאמענטדעפן זאלן ווערן דורכ־

א גאנץ גרויסער עולם איז געקומען אויס־

0א־

פאר אין ישראל .אונדזער סעקרעטאר גאלד־

וועלכער האט

צוזאמענ־

געפירט

מיט

דעם

דערפאלג

17טן

ה.י.

יוני

ביידע

האבן

הערן די באריכטן פון דעם װעלט־צוזאמענ־

סיעטעס דורכגעפירט אונדזער יערלעכן פרי־

רינג האט מיט גרויס פינקטלעכקייט איבער־

זייעד גוט איינגעגעבן .מען האט פאר־

איינגע־

לינג־אויספלוג
זיר

אין ווערבערי,

בדאבט א גאנצן טאג אונטעדן פרייען הימל:

מיר האבן אויר

געמיינזאם

די

דורכגעפירט

יערלעכע זאמלונג פאר דעם מגבית ,דער אג־

הייב איז געווען זייעד א גוטער .מיד האבן
געזאמלט העכער  5מיליאן אלטע פראנק —

געגעבן

פאר.

האלטן
קיין

די

פארלויף

וועגן

דעם

אטעם ,כדי

איין ווארט.

זייער א וואגיקער.
עס

האבן

טעשקע

דעם

פון

אנוועזנדיקע האבן פשוט

אויך

דער

נישט

שמואל

רעדעם

און גיטעלע .אין אלע

לעכער אויפטו צו פאדאייביקן דעם אנדענק

אפ־

פון לובלין מיטן אויפשטעלן דעם מאנומענט

דורכצופירן

דעצעמבער

16טן

זאמלונג.

דעד אויםפלוג האט

קלאנג

ארבעט פון גאנצן קאמיטעט און דעד הער־

פון
געהאט א גוטן

ביי אלע מיטגלידער .דעד פראגראם

אונדזערע אויסגעמאדדעטע טייערע יידן

אין ישראל.

איז געווען א געלונגענער ,ווייל עם איז גע־

איד פון מיין זייט ומל נאד א מאל דאג־

איין

אייך ,ליבער פריינד שטאקפיש און רבקהלען,

סאסיעטעס .דער פארלאנג פון די מיטגלידער

שער

און ווארעמער אטמאספערע מאם איר

איין םאםיעטע.

לאנה ווי אויר א דאנק די אלע פריינד ,מעל־

ווען פארבונדן מיט  25יאר מדינת ישראל.
איד האב

מאל,
איז,

וועגן

איבערגעגעבן ,נישט

שוין

טעטיקייט

דעד

גלויב איד,

פארבלייבט

פון

אונדזערע

פאדאייניקן זיר און שאפן

געזונט! שלום! אייעד

זשאק גאלדגויפ
*
מיינע

דעם

באזונדער

און

זיכער איבעריק צו שרייבן ווי מיד

זענעו אייך דאנקבא־ פארן שיינעם אויפנע־

מען אונח אין ישראל .מיד ווייסן וויפל אד־
בעט איר האט געמוזט אריינלייגן ,כדי דעד
צוזאמענפאר זאל זיר גוט איינגעבן .מיד זע־

נען זיכער ,אז ביי אלע אנטיילנעמער וועט

כע האבן אונדז אזוי ברייטהאדציק אויפגע־

נומען:

דענווערג

פאמיליעם

די

מאנדעלסבערג,

און אנדעדע .איד

מוז

זיי־

זיד מודה

ראלן־זון ,מאס האט אויף מיר אזוי גוט גע־

ווירקט .א שאד בלויז מאם די צייט איז אזוי
שנעל אוועק.

ביי אונדז אין פאריז כאפט מען א ציטער.

עם רעגנט און ס׳איז קאלט — און אין יש-
ראל איז זיכער צו הייס.

נאכן אומקערן זיד קיין פאריז ,וועט יעדער

פון אונח ,און באזונדערס די מיטגלידער פון

ציילן אלעמען ווי שיין אלץ איז געווען אײנ־
געארדנט.

מיד דאנקען אייך הארציק נאד א מאל און

מיד האפן ,אז אין גיכן וועלן מיד אייר זען

אין פאריז.
מיד

בעטן הארציק גריסן אלע

צום

ווידערזען!

געמיינזאמע באקאנטע.

אונדזערע

זייער

איד

השובע

וועט

פריינד!

מיר

האב באלד נישט

אנטשולדיקן

געשריבן

טרעפן

מען

אונדזערע
בעסטן

הויבן
נאד

האט
מיד

ביים בעסטן

ארדענונג.

אונדזער

געזונט.

מיד האבן

ביי אלע

וואם

איך

— נאכן קומען

פון ישראל .איד בין געווען א ביסעלע פאר־

מאנטרעאל
השובע פ ר י י נ ד !
איד מיל אייך דאנקען טויזנט מאל ,מייל

מיר פעלן אויס ווערטער פאר דעם ווי איר

האט זיך שיין פארנומען מיט מיד .אויר מיין

מאן דאנקט אייך .איך האב אים אלץ דער־
ציילט — ווי איד האב פארבדאכט און ווו
בין געווען .עם איז געמען די בעסטע

איך

אין מיין לעבן דאס

צייט

פארברענגען אין

ישראל.

לאמיר האפן ,אז מיד מעלן זיד ווידער זען

צוריק

געזעלשאפטלעכע

מאנטרעאל

דעם

איין אויף

דאן

אייד

מעלן

צו

מיד

זען אין

אפדאנקען

זיד זייער נאד ישראל.

קומענדיק אהיים ,האבן אונדז א סד לובלי־
אפגעוואדט,

נער

און מיין שנור.

די

דעט

אויד

מיין

מיין מאן,

זון

דריטן יוני מאכן מיד א מיטינג פון

לובלינער,

יאד

געווידמעט 25

אומאפ־

הענגיקייט פון מדינת ישראל .דאם מעט זיין
דעד לעצטער מיטינג אין דעם סעזאן ,מייל

זומער

קומען

צוזאמענטרעפן.

ביי

אונדז

פאר

נישט

קיין

זייט געזונט און גליקלעך .מיד גדיסן אייר

האדציק .שלום!

רוזשקע צווייקאפף
מיטן מאן און קינדעד

טעטיקייט.

דער פארזאמלונג ,מאס מיר האבן גע־
פאדגאנגענעם

און

איד האף

אנגע־

זונטיק,

ישראל

ארדענען

זונטיק ,דעם ד1טן יוני ,אן

אויספלוג פון ביידע סאסיעטעס אויף א גאנ־

דערמיט מיל איד בעטן אויסבעסערן אייני־

אייד

אין ״קול

צן טאג ,קיין וועדבערי.
מיט

פריינדלעכסטע

גדוסן

פאד

אלעמען ,ליבע פ ר י מ ה מי אויד פארן גאנצן

קאמיטעט .זייט אלע געזונט און זעצט פאר

זאשע און נחום 8עדלמוטער
*

יצחק גאלדדינג

האט געשאפן פאר אלע דעלעגאטן פון אויס־

לובלינער באקאנטע איז אלץ אין

קאמיטעט ,האבן אן אנגענעמען חוב צו דער־

מען .מיט פריינדשאפט,

פאר אלץ .אין מאנטרעאל רעגנט .עם בענקט

די דאזיקע געשעעניש פאדבלייבן אין זכרון

אויף

זען און

געזונטערהייט.

איד האף ,אז מיין בדיוו מעט אייד אלע־

שטענדיק.

זיר נאד

פאדברענגען צוזא־

און דעד ליבער פדוי קורים ,פאר דעד חברי־

זיין ,אז איד בענק נאד דעד וואדעמער יש־

טייערע!

סיאיז

קען

גאנצן

קאמיטעט

מעלן

איז

די

און

ישראל.

גריסט אלע הברים .לאמיר האפן ,אז מיד

שפירא,

געקומען צום אויסדרוק די איבערגעגעבענע

דארט פארענדיקן

ווען א דאנק דעם קאמיטעט ,מאם האט אונדז

פארשאפט פארגעניגן בעת אונדזעד זיין אין

געווען

און דאם איז גוט :מיד האבו אויר באשלאסן
אונדזעד יערלעכן באנקעט ,דעם

ביי

דורכצולאזן

באריכט איז

גערעדט

חברישע אויפנאמעס מאס מיר האבן געהאט

ליובלינער משפחות .דאם אלץ איז גע־

* י י ע ד װיכטיקע ארבעט.

פון אייעד פאריזער פריינדין

שרהלע גאלדאדלער
*
ליבע

פריינד!

איד מיל אייר אויסדריקן אין מיין נאמען

קע

אין

אומפינקטלעכקייטן ,וועלכע
מיינע

לובלין״

ארטיקלען,

נומי .7

זענען אדיין

געדרוקט

א( מייגע זכרונות פון די לובלינעד יידישע

ליידן

געמאדן

און

פריידן

זענען

אונטערן נאמען א.

בטעות

שטאט איתמר שווארץ.
ב(

אנשטאט

שמיר

צמישו־שטאטישע

געדרוקט

— אנ־

קאמוניקא־

ציע מאס די לובלינער יידן האבן איינגעפירט

— דארף זיין צמישן שטאטישע אויטאבוסך
קאמוניקאציע.

נומען,

ווייל מיין עלטסט אייניקל־ איז גע־

און אין נאמען פון מיין פדוי אונדזערע האר־

ג( אנשטאט לאנדסלייט ,וועלכע האלטן אן

תנאים

זיין

ווו מיד האבן זיר געפילט מי ביי זיך אין

זאמען אאז״וו — איז פארביטן געווארן אויף

ווארן א כלה און מען האט געפדאוועט די

ציקע

שמחות ביי י י ד ן !

דער היים און אויך פאר די הארציקע און

מיטן

גאנצן

קנאק.

זאל

נאד

דאנקען .קודם כל פאר דער וווינונג,

פערזענלעכע

קאנטאקטן ,מען קומט זיר צו־
)סוף אויף ז׳ (38
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באמערקונגען צום באריכט
פון ארגון מצאי לובלין
אויף די זיצונגען בעת דעם וועלט־צוזא־
מענפאר ,האבן מיד געהעדט באדיכטן פון
די אויסלענדישע געסט וועגו די טעטיקייטן
פון זייעדע לאנדסמאנשאפטו־ארגאניזאציעס.
בלויז בנוגע די באדיבטן פון דעד לובליגעד
לאנדסמאגשאפט איו ישראל — איז גישט
געהערט געווארן .מען האט זיר באגנוגנט
מיטן ארטיקל פון אינזש .א .לאסקאווסקי,
״א 5־יארמזער םר־הכל  / ,וואט איז געווען
פארעפגטלעכט אין ״קול לובלין״.
פארשידענע סיבות ,אומאפהענגיקע פון
מיד ,האבן נישט דערמעגלעכט זיר ארויס־
צוזאגן וועגן דעדמאנטן באריכט .זאל־זשע
מיד דערלויבט זיין אויף דעם וועג ארויסצו־
ברענגען וואס איר טראכט וועגן רעם!
לייענענדיק דעם דערמאנטן באריכט ,בא-
קומט זיר דעד איינדדוק ,אז די טעטיקייט פון
דעד לובלינער לאנדסמאנשאפט איו ישראל
הייבט זיר או פון דעם יאר  ; 1967אז פון
פריעד איז נאד געבליבן ״א באשיידענע ירו-
שה״ — לויט לאסקאווסקיס אויסדרוק.
טראץ אלע נעגאטיווע מאמענטן )און דאס
טרעפט זיר ביי יעדער געזעלשאפטלעכעד
ארבעט( ,איז איו ישראל געפירט געווארן א
לאנדסמאנשאפט־טעטיקייט מיט פיל פאזי-
טיווע אקטיוויטעטן ,איו משר פון צענדליקער
יאדו ,דורר לובלינער געזעלשאפטלעכע עס-
קנים• כדאי צו דערמאנעו אייניקע פון זיי:
מאיד צוקערמאו און דר .קערשמאו ז״ ל,
סימע מאנדעלסבערג ,יוסף אכטמאו ,משה
מיאדאווניק ,צבי ראטרובין ,דד .שלאקמאן,
הערש פדאקטעד ז״ל ,און נאר פיל אנדערע,
וואס האבן געווידמעט א סר צייט און ענער-
גיע ,אפילו געשאפן א גמילות־חסדים קאסע
אויף צוטיילו הלוואות .ליידער ,זענעו א טייל
לובלינער נישט געשטאנעו אויף דער גע־
העקריער הייר און נישט פארשטאנען ,אז מען
דארף די הלוואות אפצאלן ...ארויסגעגעבן,
ביי אן אנגעשטדענגטער און חשובער אד-
בעט ,דאס יידישע יזכור־בור און דאס בור
אויף עברית )״אנציקלופדיה גלויות״( ,ממש
מיט ליידיקע הענט ,אן פינאנסיעלע מיטלעו.
זענען די דאזיקע צוויי ביכער נאד א ,בא•
שיידענע ירושה״ ,אבער א וואגיקע ירושה י

דערמאנען קיין וואדט וועגן

פארוואס ניט
דעסי
וועד געדענקט גישט די אימפאזאנטע
יזכור־אקאדעמיעס אין זאל ״אהל״ און ״אהל
שם״ ,ווו עס זענעו געקומען העכער 1500
לובליגעד ,געווידמעט דאס דעדשיינען פון
יזכור־בור ,מיט דעד באטייליקונג פון זרובבל
און יצחק גדינבוים .די יזכור־אוונטן אויף
וועלכע עם איז אויפגעטראטן מיט רעציטא־
ציעס בעלא מיאדאווניק אאנ״ד .דאס אויפ־
קלאפן די מאדמארנע מצבה לזכר די קדושי
לובלין אין מרתף השואה איו ירושלים; דאס
אוועקשטעלן דעם מארמאר־שטיין איו יעד
הקדושים אין ירושלים ,אין דער אלייע לזכר
קדושי לובלין ,אויפן באדן פון קרן קיימת,
ווו דעם הספד ביי דער אנטהילונג האט גע־
מאכט עובדיה פעלד.
צי דאס אלץ וואס איז געווארן אויסגע-
רעכנט איז נישט מעד ווי א ״ירושה״ אין
גענדזנפיסלער ?
זאל מיין פריינד לאסקאווסקי מיד מוחל
זיין פארן ארויסברענגען דאס אױבן־דער־
מאנטע אויף די שפאלטן פון ״קול לובלין״.

י .רייכנשטיין

גבעתיים
באמערקונג

פון

רעדאקציע:

דאס ארטיקל פון אינזש .א .לאסקאווסקי,
גענוי ווי דער ״קאפ״ פון דעם מאמר ,האט
זיר באגרענעצט בלות צו די  5יאר סעטי-
קייט פון איצטיקן קאמיטעט .דער אויסדרוק
״באשײדענע ירושה״ האט זיר באצויגן נאר
צו די פינאנסן — א  200ל״י אין קאסע —
און צו די נישטיקע קאנטאקטן מיט אוים־
לאנד .מיר לייגן פאר דעם פריינד רײכנ־
שטיין ,צי אנדערע לובלינער ,זיי זאלן בא־
שרייבן די געשיכטע פון דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט אין ישראל — און ט׳איז
באמת דא וועגן וואט צו דערציילן.

א ווענדונג צו ערלעכע
מענטשן
 (1אויפן יערלעכו באל פון די לובלי־
נער ,פארגעקומען איו די זאלן פון ״או-
אזיס״ לכבוד  25יאר מדינת ישראל און
דעם וועלט־צוזאמענטרעף אונדזערן ,איז
דעד פדוי טאבקא לאגגער־מייזעלס פאר־
לוירן געגאנגען א בראסלעטל ,וואס איז
געווען פאר איר א וויכטיקער משפחה-
אנדענק .אויפן באל גופא האט וועד
אויסגערופן דורבן מיקראפאן וועגן דעם
געפונענעם בדאסלעטל ,נאד אזוי ווי
ס׳האט קיינער ניט רעאגירט ,האט די
ערלעכע פינדערין אפשר גענומען פאר
זיר ,אדער וועמען איבערגעגעבן די אבי-
רה .וועד עס ווייסט עפעס וועגן דעם,
זאל זיר מטריח זיין און טעלעפאגירן צו
דער פדוי לאנגער —  730264און מיד
דאנקען פאראויס.

 (2אויפן ״אװנט פון זכרונות פון דעד
אלטעד היים״ ,פאדגעקומען דעם 3טן
מאי ה.י ,.אין די זאלן פון ״בני־ברית״,
האט ווער גענומעו ביים פרייגד ישראל
אייזענבערג פון לאס־אנזשעלעס ,אדער
ביים פריינד יצחק רייכענשטיין ,בערר 20
פאטאגראפיעס פונעם ה י י נ ט י ק ן ל ו ב -
ל י ן  ,וועלכע מיד האבן געהאט בדעה
צו פאדעפענטלעכן אין אונדזעד אויסגא־
בע .פאר רעם לובלינער ייד וואס האט
פארגעסן אפצוגעבן די בילדער — האבן
זיי ניט קייו שום באדייטונג ,דאקעגן פאר
אונדזעד צייטונג און ארכיוו — זענען
זיי ביז גאר וויכטיק .זאל רעד עדלעכעד
אפגעבער זיר פארשטענדיקן טעלעפא-
ניש מיט דוד שטאקפיש — — 745083
און מיד פארזיכעדן אים סיי דיסקרעציע
סיי אן אויפדיכטיקו דאנק.

)סוף פון ז׳ (37
לאנדסמאנשאפטן ,וואם האלטן אן א פערזענ־
לעכן קאנטראקט...
*

איד וויל אויטדריקן מיין טיפע אנערקענונג
דעם ״ועד ארגון יוצא לובלין״ פאר זייער
אנגעשטרענגטער ארבעט בייט פאדענדיקן
צום אנגעגעבענעם טערמין דעם גדאנדיעזן
מאנומענט פאר די קדושי לובלין און מיי־
דאנעק ,וועלכער וועט בלייבן א ווידדיקער
אנדענק לדור דורות .בברכה,

איתמר שוואדץ
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לובלינער יידן פון ישראל און פון דער וועלט זענען זיך מתייחד מיטן אנדענק פון די
קדושים פון לובלין און מיידאנעק ביים אנטהילן דעם דענקמאל אין נחלת יצחק.

>עקב גלא;\שג\>>נס ל>דער
אץ ענגל״שער א>בערזעצונג
ש .ד .זינגער

The Selected Poems of Jacob Glatstein, translated from the Yiddish,
and with an introduction by R u t h
Whitman, October
House,
NewYork, 1972.

רוט וויטמאן ,די איבעדזעצערין פון
בוך ״יעקב גלאטשטיינם לידער״ ,איז אן
אמעריקאנער דיכטערין ,א מחברין פון
דריי לידער־ביכער אין ענגליש; זי איז
באקאנט אין די ״מידל־װעסטערן״ אוני־
ווערסיטעטן און קאלעדזשעס מיט אירע
לעקציעס וועגן פאעזיע .לעצטנס האט זי
באקומן א סך אנערקענונג — די ״עליס־
סעי־קאװנער־פרעמיע״ נאד צװײ יאד פון
געבן קורסן אין פאעזיע אין דעם ראד־
קליף אוניווערסיטעט*.
רוט וויטמאן איז א קענעדין פון יידיש
און פון דעד יידישער ליטעראטור .איי־
דעד עם איז ארוים דאס איצטיקע בוך,
אין זעלבן פארלאג ״אקטאבער האוד׳,
איז נישט לאנג צוריק דערשינען רוט
וויטמאנס אן אנטאלאגיע פון דער מא־
דערנער יידישער פאעזיע ,איבערגעזעצט
פון יידיש אין עגגליש ,מיט אן ארײנ־
פיר פון דער איבערזעצערין און פון דא־
בערט זשולקין .און ס׳איז באמת אנגע־
נעם צו דערמאנען דעם שטארקן אינטע־
רעם פון דער יונגער דיכטעדין און פרא־
פעסארשע פון פאעזיע ,וואס זי ווייזט
ארוים סיי צו דער נייער יידישער פאע־
זיע אין אמעריקע ,סיי צו די צוויי ליטע־
רארישע גרופעם :די ״ױנגע״ און די
״אינזיכיםטן״ ,װאס זענען דא אויפגעקו־
מען אין די עדשטע יארן פון 20סטן יאר־
הונדערט ,פון די פאעטן :מאני לייב,
א.
ראובן אייזלאנד,
זישע לאנדוי,
גלאנץ־לעיעלעס ,נ .ב .מינקאוו און יעקב
גלאטשטיין.
פאראן אין בוך אן אינטערעסאנטער
לענגערער אריינפיר־עסיי ,געשריבן פון
דער איבערזעצערין ,מיטן צוגאב פון א
קלענערעד הקדמה ,אין וועלכער זי
פרעגט און וװנדערט זיר ,למאי יעקב
גלאטשטיין ,״אן עכטער אמעריקאנער
פאעט״ ,האט דווקא אויסגעקליבן צו
שרייבן זיינע לידער אין יידיש און ניט
*

רוט

וויטמאן האט אויד

באקומען

די

״נ .כאנין פונדאציע־פרעמיע״ פאר אירע אי־

בערזעצונגען אין ענגליש פ ץ דעט בוד ״גע־

קליבענע לידער פ ץ יעקב גלאטשטייך.

ד׳ .״'fjŁii

אין ענגליש .די עסעיסטין־פראפעסאדשע
געפינט אבער דעם ענטפער אויף איר
אייגענער פדאגע — :״װאס מער מען
לייענט גלאטשטיינס לידעד״ — שרייבט
זי — ״בפרט די ,אין וועלכע דעד ענין
שפראד איז די הויפט־טעמע ,אלץ מער
הייבט מען אן צו פארשטיין וואס יידיש,
דעד יידישער אלף־בית ,האט געמיינט
פאר גלאטשטיינען דעם פאעט״.

ס׳איז קענטיק ,אז גלאטשטיינס לידער
האבן ארויסגערופן באגייסטערונג ביי דער
יארן פריער,
דיכטעדיךאיבערזעצערין
איידער זי האט זיך באקענט מיט אים.
שפעטער ,ווערן מיר געווויער ,״האבן
ביידע ,װיטמאן־גלאטשטײן ,א פאר יאר

יעקב גלאטשטיין אלם 14־יאריקער
גימנאזיסט

אין לובלין.

הארמאניש ביינאנד געלייענט פון די ארי־
גינעלע טעקסטן ביז דאם בוך געקליבע־
נע לידער איז פארטיק געווארן צום
דרוק״ .דעם אויסוואל אבער — וועלכע
לידער עס זאלן איבערגעזעצט וועדן —
האט רוט וויטמאן אליין משמעות גע־
מאכט .סך־הכל זענען אדיין אין בוך
הונדערט געקליבענע לידעד פון יעקב
גלאטשטיינס צען לידער־ביכער .נישט
געקוקט אבער וואם רוט וויטמאן לויבט
אזוי פיל דעם פאדשטארבענעם פאעט
פאר זיין צוגעבונדנקייט צום לשון יידיש,
האט זי אבער נאד אלץ נישט פארגעסן
אירע שטארקע איינדרוקן פון דעם יונגן
גלאטשטיינם עדשטע לידער ,געשריבן אין
די צוואנציקער יארן :די ״שפראכלעכע
נייקייטן״ ,דעם ״פרײלעכן געמיט״ ,װאס
איז געקומען צום אויסדרוק אין ״יענע

לידער ,אויף א געוואגטן צינישן אופן״,
און וועלכע געפינען זיך אין גלאטשטיינם
עדשטן בוך ,וואס טראגט דעם נאמען
פון מחבר ״יעקב גלאטשטייך ,און אין
די צוויי לידער־ביכער :״פרײע פערזן״
און ״קרעדאס״.
למען האמת דארף מען אבער זאגן ,אז
אין איצטיקן בוך האט רוט וויטמאן
אריינגענומען ,דורך אירע זייער געלונ־
גענע איבערזעצונגען אין ענגליש ,די
עכטע יידיש־טראדיציאנעלע לידער און
די גרויםע צאל חורבן־מאטיװן ,װאס גע־
הערן צו דעם שפעטערדיקן פעריאד פון
גלאטשטיינס שאפן .לאמיר דערמאנען
כאטש א טייל פון זיי ,וואם געדענקען
זיך נאכן לייענען .זיי זענען :״א גוטע
נאכט ,וועלט״ ,דאס בארימטע ליד ,גע־
שריבן אין יאר  ,1938אין וועלכן גלאט־
שטיין האט פארויסגעפילט דעם פחד,
וואס די נאצישע רשעים גרייטן זיד צו
טאן צו די יידן אין מזרח־אייראפע און
אין פוילן בפרט .דאס דאזיקע ליד האט
בשעתו ארויסגערופן א סך וויכוחים ,נע־
גאטיווע און אױך א סך לויב .לאמיר
דערמאנען די גוטע איבערזעצונג פון
דעם ליד :״נישט די מתים לויבן גאט״;
די לידער פון דער סעריע ״דעד בראצ־
לאווער צו זיין סופד״ ,״פאדגוף מיין
נשמה און גיב מיד כוח צו לעבך ,דאס
ליד ״דאװענען מנחה״ ,״אריזאנא״ .פון
די נייע לידער :״רות״ און די פאריידיש־
טע טיף־פארטראכטע לידער־רעױנות פון
דעם כינעזישן פאעט ״לי טאי פאום גע־
דענק־ביכל״ .גלאטשטיין פלעגט זיד
שטענדיק אומקערן צו אט דעם פארציי־
טיקן כינעזישן פאעט און חכם ,כדי אוים־
צודריקן זיינע אייגענע יאושדיקע מעדי־
טאציעס מעגן מענטשנס גורל ,דעם איי־
ביקן פלאנטער אין לעבן פון יעדן בני
אדם .רוט וויטמאן ציטירט דעם פאעטם
רייד — :טייל מאל מוז איד האבן פאר
זיך — האט גלאטשטיין א זאג געטאן —
א ״פערסאנא׳ /א באקאנטע פערזענלעכ־
קייט ,דורך וועמעס מויל איך זאל קענען
איבערגעבן מיין טראכטן און פילן ,אמאל
איז עס ר׳ נחמן בראצלאווער ,און אמאל,
להבדיל ,דעד אלטער כינעזישער חכם
און פאעט לי טאי פאו.

אין איר אריינפיד־עסעי ברענגט רוט
וויטמאן גאר א סך ביאגראפישע עפי־
זאדן פון גלאטשטיינס קינדער־יארן אין
לובלין און שפעטעד ,ווי א יונגער סטו־
דענט ,שטודירנדיק וועלטלעכע לימודים,
כדי אנצוקומען אין דעם דארטיקן הע־
כערן לערךאינסטיטוט .דער אויפשטײג
פון אנטיסעמיטיזם אין פוילן ,און אין
לובלין ,האט דאן געצווונגען דעם יונגן
סטודענט צו פארלאזן פוילן און אנצוקו־
מען אין דער פרייער אמעריקע ,כדי דא
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ממשיך זיין זיין לערגען און פארווירק־
לעכן זיין חלום אויף א פראפעםיאנע־
לער קאריערע ,צו ווערן אן אדוואקאט
אדער א דאקטער־מעדיצין .גלאטשטיין
איז אנגעקומען אין ניו־יארק געציילטע
חדשים פארן אויסברוך פון ערשטן
וועלט־קריג ,צו זיינם א פעטער .די אנ־
טוישונג זיינע אין דעם הויז פון זיין פע־
טער איז געווען גרויס; ״דאס לעבן פון
דעם יונגן געלערנטן ,דעם שטאלץ פון
זיינע עלטערן אין לובלין און פון זיינע
נאענטע חברים״ — שרייבט רוט וויטמאן
— ״איז געװען איין ביטערע אנטוישונג.
פון דעסט וועגן האט גלאטשטיין בא־
וויזן צו שטודירן און מיט א סערטיפי־
קאט אין האנט ,אז ער באהערשט גוט די
ענגלישע שפראך ,איז ער אנגעקומען אין
 1918אין ניו־יארקער אוניווערסיטעט
״לאא־םקול״ און ווי מיר געפינען אויס
פון רוט וויטמאן ,האט גלאטשטיין אנגע־
הויבן שרייבן דאן לידער אין ענגליש
אונטערן איינפלוס פון דעם אינדישן פא־
עט ראבינדראנאט טאגאר און גיבראן.
איינער פון די סטודענטן אין דעם זעלבן
״לאא סקול״־קלאס איז געװען דער ױנ־
גער יידישער דיכטער נ .ב .מינקאוו ,וואס
איז געווארן גלאטשטיינס פרייגד .מינ־
קאוו האט גלאטשטיינען שפעטער צו־
נויפגעפירט מיט די דיכטער א .גלאנץ־
לעיעלעס און ה .לייוויק.

דפ> הנצחה לקה>לת לובל> 1ע״> תלנױד>
ב>ת־7זפר ת>כון ע״ש ל>או בק בח>פה
זוהי ״עבודת סיכום של תלמידי
כתה י״א )מגמה ספרותית ,מזרחנית(
של בית ספר תיכון ״ליאו בק״,
חיפה ,בשנת תשל״א — ,במסגרת
אימוץ הקהילות שחרבו בשואה״.

ב י ת • פ ר תיכון נ״יאו באב!״

וב״דבר ההנהלה״ של בי״ ם זה
קהילת לובלין
הטעים ד״ר פ .דניאל :״...ברור,
שבלי ידיעה מעמיקה של תולדות
) ד פ י הנצחה(
עמנו ,אין אפשרות להבין את תקו-
מת עם ישראל בארצנו והקמת מדי-
נת ישראל מובנת אך ורק על רקע
של השואה ,שפקדה את יהדות אי-
רופה בימי מלחמת העולם השניה...
יתכן ,שהיה בבחירת תולדות קהילת
לובלין בימי השואה מן המקריות,
)עבודת סיכוס עיל תלמידי בתה י״א  -מגסה ספרותית-מזרחנות .בית -אבל בדיעבד יש לראות בחירה זו
ספר תיכון "ליאו-באק"  -חיפה ,בשנת תשל״א  - 1971במסגרת איסוץ״ כמוצלחת ביותר ,תולדותיה של הק-
הקהילות שתרבו בשואה(.
הילה ידועות מאד :חכמי לובלין
היו בעלי שם בכל העולם היהודי
מן הרמ״א ,ר׳ משה איסרלס ,שהש-

״זיצנדיק איין מאל אין דער שטאטי־
שער ביבליאטעק אויף דער 42סטער גאם
אין נױ־יארק״ — דערציילט אונדז רוט
וויטמאן — ״האט גלאטשטיין אנגעשריבן
זיין ערשט ליד אין יידיש ,אונטערן נא־
מען :״1919״ ,לויטן נוסח פון ״סוררע־
אליזם״ ,די פארם וואס איז געווארן דאן
אנגענומען ביי א סך אמעריקאנער דיכ־
טער .דאס איז די באקאנטע ריכטונג אין
דער פון יעקב גלאטשטיין״ ,סיי פאר
קונסט ,פאעזיע און מאלעריי ,וואס גיט
איד טיפן באנעמען דעם תוך פון גלאט־
איבער די איבערלעבונגען פון מענטשנס
אונטערבאוווסטזיין .״אין דעם ליד ׳1919׳ שטיינס דיכטונגען .וועלן מיד צום שלום
ברענגען ווי א מוסטער ,איין ליד אין
קומט צום אויסדרוק״ — שרייבט רוט
וויטמאן — ״דעם ױנגן פאעטס זיך פילן יידיש ,און אין דער ענגלישער איבערזע־
צונג פון דער דיכטער־איבערזעצערין.
פרעמד און אויסגעווארצלט אין דעם
גרויסן כרך ניו־יארק .גלאטשטיין פלעגט עס איז דאס ליד ״ווי פליטערלעך״ ,אין
וועלכן גלאטשטיין האט אויסגעדריקט
אפט זיר אומקערן און שרייבן ׳סוררעא־
אונדזער אלעמענם צער און צארן אויף
ליסטישע לידער׳״ — פארזיכערט אונדז
דעם אומשולדיקן מארד ,וואם די מושלים
די עסעיסטין — ״דאס זענען ,אגב ,די
פון מאסקווער קרעמל ,מיטן אכזר סטא־
צוויי לידער ,וואס געפינען זיר אין איצ־
לין ,זענען באגאנגען איבער די װיכ־
טיקן בוך :״די מידע בײמער״ און
טיקסטע יידישע דיכטער ,פראזע־שריי־
״אלייך .און אחוץ יעקב גלאטשטיין
האט קיינער פון די יידישע פאעטן קיינ־ בער און קולטור־טוער אין סאוועט־רוס־
לאנד ,אין יענעם פינצטערן טאג פון
מאל נישט געשריבן קיין ״םוררעאליס־
טישע״ לידער .דעם אמת געזאגט געהערן 12טן אויגוסט .1952
די דאזיקע צוויי לידער בשום אופן נישט
אט איז גלאטשטיינם ליד ״ווי פלי־
צו די בעסטע שאפונגען פון פארשטאר־
טערלעך צום פייער״:
בענעם פאעט.
*

רוט וויטמאן פארדינט ,אן ספק ,א סך
לויב סיי פאר איר בוך פון איבערזעצונ־
גען אין ענגליש פון די ״געקליבענע לי־

עבודת סיכום זו פורסמה בתשל״ג
בחוברת נאה ,המכילה  32עמודים
מלובלין היהודית
וגם תמונות
שהיתה ושאיננה עוד.
בהקדמה ציין מחנך כתה י״א ,מר
אריה שטיינברג :״...בתור מורה
להיסטוריה נתקלתי בבעיה זו כל
פעם ששוחחתי עם תלמידי :מהי
הזיקה של הנוער שלנו לעבר עמנו?
האם מרגיש הוא את הקשר שבין
מדינתנו ובין פזורי היהודים ברחבי
תבלי האם מודע הוא לממדי השו-
אה שפקדה אותנו במלחמת העולם
השניה? האם רואה הוא את הרצף!
ההיסטורי של התפתחות העם הי-
הודי?

ווי פליטערלעך צום פייער,
זענען געפלויגן קולבאק ,בערגעלטאן
און מארקיש.
זיי האבן מיט גוואלד געבראכט װײנענ־
דיקע יידישע אותיות

צום שמד־שטיין.
די טויף־עקדה האט געפלאטעדט,
די אותיות האבן געשריגן :ראטעוועט
אונדז!
רייזען ,לייוויק ,אפאטאשו ,גלאטשטיין.
די פרומע אותיות זענען זיך צעפלויגן.
געבונדענע אויפן פארלאשענעם שטיין —
זיינען געבליבן ליגן :קולבאק ,בערגעלסאן
און מאדקיש,
מיט אויסגעלאשענע *:ויגן.

רוט וויטמאנס איבערזעצונג אין ענג־
ליש פונעם ליד ״ווי פליטערלעך״:
LIKE MOTHS
Kulbak, Bergelson, and Markish flew
Like moths to the fire
— Bringing the Yiddish alphabet wailing
To the baptismal stone.
The baptized sacrifict burst into flame,
— !The letters screamed: save us
Reisen, Leivick, Opatoshu, Glatstein.
Still — tied to the burned out stone
Lay Kulbak, Bergelson and Markish
With extinguished eyes.

)סוף מעמי (40

לים את השלחן ערור של ר׳ יוסף
קארו בשביל יהדות אשכנז ,עד
הרב מאיר שפירא ,שהגה את למוד
הגמרא לפי הדף היומי .כל ההיס-
טוריה המפוארת הזאת מהוה את
הרגע לתולדות קהילת לובלין בימי
השואה...״
עבודת-הסיכום חולקה לחמשה פר-
קים .1 :קוים כלליים על הישוב
היהודי בלובלין .2 ,מבנה העיר היהו-
דית בלובלין .3 ,חיי הרוח ,התרבות
והחברה בקהילת לובלין .4 ,מצב
היהודים בזמן השואה .5 ,לובלין
לאחר המלחמה .העורכות היו :מאיר
שושנה וסעד אילנה .כן השתתפו
בעריכה ובאיסוף חומר היסטורי לפר-
קי -משנה  :בלומן פרידה ,ריגלר תמר
)״ההתפתחות הדמוגראפית של קהי-
לת לובלין״( ,ברסלרמן רויטל ,שפיר
בלהה )״המבנה הכלכלי של קהילת
לובלין 1939—1919״( ,עמירה לב,
טלי חריש )״הגיטו וצורת המגו-
רים בו״( ,נחמה רטהויז ,דפנה הרש-
קוביץ ,בלהה זוננפלד )״מוסדות חי-
בור״ ו״מוסדות תרבות״( ,פרגון דבו-
רה׳ וייס עירית ,פולק שרה )״לוב-
לינער טאגבלאט״( ,בן-מנחם מרים,
אלפנדרי אילנה )חיי הספורט( ,שו-
שנה מאיר ,רונית נצר )״חיסול גטו
לובלין״( ,נעמי דננברג ושושנה בורנ-
שטיין )״לובלין לאחר המלחמה״(.

איו לובלינער געטא
און אין מײדאךטאטארםקי
)סוף פון ד (26

א געוויסן טאג איז צו מיר געקומען
צו פארן פיעקוטאווסקי .נאך די עטלעכע
ווערטער וואם ער האט מיט מיר אויס־
גערעדט ,האב איד באלד פארשטאנען ,אז
איך דארף גלייך פארלאזן דאס דארף.
מיט א טאג פריער האבן די דייטשן
דורכגעפירט א רעוויזיע אויפן שטח פון
געפאנגענלאגער אין לובלין .ביי מיין
מאן האבן זיי געפונען מיין אדרעם .דער
בנין פון לובליגער וואיעוואדישן אמט
האט זיך געפונען נישט ווייט פונעם גע־
פאנגענלאגער .דער וואזשני פון דעם
בנין ,אלעקסאנדער דודא און זיין פדוי
מאריא ,זענען געווען אין א שטענדיקן
קאנטאקט מיט מיין מאן און מיט דער
משפחה פיעקוטאווסקי .א דאנק דעם דא־
זיקן קאנטאקט זענען איבערגעגעבן גע־
וואדן ידיעות פון מיר צו מיין מאן און
פארקערט .דודא האט גלייך געמאלדן
פיעקוטאווסקין וועגן דעם וואם ס׳איז גע־
שען אין לאגעד און פיעקוטאווסקי אין
געקומען קיין אידאלין.
נישט פארלירנדיק קיין איין מינוט,
מיטן נאענטסטן באן ,בין איך אוועקגע־
פארן צוזאמען מיט פיעקוטאווסקין קיין
לעמבערג ) .(17.11.42פאר דער ארו־
מיקער סביבה האט עם געהייסן ,אז איך
בין פלוצלונג אוועקגעפארן קיין דייטש־
לאנה
)סוף אין קומענדיקן נומעד(

די טראגעדיע פון לובלינער יודענראט
)סוף פון ז׳ (23
מיד דערציילט פון אים אן אכזריותדיקן טאט :צען יידן וואס זענען
אנטלאפן אין די וועלדער בשעת דעד ליקווידאציע פון געטא ,זענען
צוגעקומען צו די טויעדן פון מײדאךטאטארסקי און געבעטן מען
זאל זיי ראטעווען און אריינלאזן אין געטא ,ווייל די פוילישע פאר־
טיזאנער ווילן נישט ארייננעמען אין זייערע רייען קיין יידישע
קעמפערם און שיסן די יידן וואס באהאלטן זיך אוים אין די וועל־
דער .אלטען האט זיי גישט געוואלט אריינלאזן און געזאגט ,אז
אויב די ס.ס .וועט זיי געפינען אין געטא ,וועלן זיי פאר יעדן איי־
נעם שיסן צען אנדעדע יידן.
ס׳איז געווען א שוועד פאדברעכן פון ד״ר אלטען אפצוזאגן
הילף די ברידער וואט האבן זיך געפונען אין א שמערער לאגע ,אן
אן אויסגאנג .מ׳דארף אבער אויך נעמען אין באטראכט דעם שווערן
נסיון פאר וועלכן ער איז געשטאנען ,מורא האבנדיק פאד נאך
שווערערע רעזולטאטן .אן שום ספק ,אז סיאיז פארקריפלט געווארן
דעד כאראקטער פון אלטענען ,דעם פארזיצער פון יודענראט און
ענלעכע צו אים יידן .זייעדע געפילן זענען פארטעמפט געווארן אין
אנבליק פון די שרעקלעכע פאדברעכנס אין יענעד צייט .מענטשן,
וואס זענען אין נארמאלע צייטן געווען דיין ,אן יעדן מאדאלישן
פלעק אין זייער געזעלשאפטלעכער טעטיקייט ,האבן אנגעהויבן
זונקען אין דעם טיפן שמרן מיט וועלכן די נאצים האבן פארדעקט
גאנץ אייראפע און פארפלייצט אויך די יידן — אוימעד די טייבן
בלוט ,אין וועלכע זיי האבן זיי דערטרונקען .די מענטשן פון יודענ־
ראט זענען סיי פיזיש ,סיי מאראליש געווען קדבנות פון די נאצישע

בעת און נאד דעד יופ־פיפור מלחמה
האבן מיד כאל,ומען כריוו פון לובלי־
נער אין דעד וועלט — אבער נישט
אלע כאוויזן אעצודדוקן איצט .מיד
וועלן עפ טאן אין גאענטפטן נוטעי.

באריכטן און א באגריסונג
)סוף פון ז׳ (16
טירן די וועדטער פון יידיש־סאוויעטישן שריי־
בעד י .ווענדראף ,וועלבער אח געשטארבן
אין טיפן עלטעד פון  84יאר און איז גע־
ווען שעפעדיש ,אקטיוו ביז דעם לעצטן טאג
פון זיין לעבן :״היט זיר פאר פדיצייטיק אלט
ווערן .עלטער איז א רעלאטיווער באגריף.
עס זענעו פאדאן אלטע יוגנטלעכע און יונגע
זקנים״.
דעד וואס לעבט טיט די אינטעדעסן פון
זיין לאנד ,פון זיין פאלק ,וואס שאפט און
בויט ,דעד וואס האט א האנט צו העלפן זיין
חבר אין א נויט ,א טרעד פאר פדעמדע
ליידן און א גוטן שמייכל פאר פרעמדע
פדיידן — דעד איז קייו מאל נישט אלט.
מיד ,געזעלשאפטלעבע טוערס ,עסקנים —
ווי מען זאגט אין ישראל ,געהערן צו אט די
אייביק סאמע יונגע ,ווייל מיד האבן טאקע
די אלע אייגנשאפטן.
מיינע טייערע פריינד! איר ווינטש אייר
טאקע צו זיין יונג ביזו סוף פון אייערע
טעג.

טייוולאנישע פלענעד ,וועלכע האבן נישט זייעדס גלייכן אין דער
געשיכטע פון דעד ערגסטער טיראניע .און פון דעם וועלן די דיי־
טשע רוצחים זיך קיינמאל נישט דיינוואשן!

בית לובלין — חלום ומציאות
)סוף מעמוד (31

להקצות לנו שטח להקמת הבית ,אולם כאשר נשאלנו אם יש
בידינו קרן כל שהיא ,לפחות לשלבי הבניה הראשונים ,יכולנו
להשיב רק תשובה מגומגמת ומחמקת ,ובזה נסתם הגולל על
הפרשה.
עלינו לדעת שחוקי הביאולוגיה עושים את שלהם ,וכל
עוד נמצאים אלפי יהודי לובלין שזוכרים איפה עמדה עריסתם,
זוכרים את עירם בת  45אלף יהודים ,אחת מקהילות ישראלי
הוותיקות ביותר ,זוכרים את נעוריה שחלפו בעיר זו ,זוכרים
את ימי תפארתה ואת כליונה ,וכל עוד אני שומע בכל ערבי
יזכור השנתיים את הבכי החרישי ולא החרישי של נשים
וגברים המבכים את יקיריהם  30שנה אחרי החורבן ,לכן
עכשיו העת לעשות ולהפוך את בעית הקמת בית לובלין
לאתגר ראשוני בחשיבותו של כל הארגונים בארץ ובגולה.
כעת אחרי שפעמוני הכנס נדמו ,ואיש איש חזר לביתו
ולעיסוקו ,יש להעלות על מדוכה תכנית הקמת הבית ולדון
בה בכובד ראש הראוי לה.
מכיר אני את ציבור הלובלינאים ,מכיר את שורשיו ומקור
מחצבתו .זה צבור נדיב ורגיש ,ואם ייתבע — יענה .אם תרצו,
אזי הרעיון שנגנז ייהפך למציאות.
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די מלחמה־צייט האט ער צוזאמען

7זכר
]עדרים
בשעות

והרגשת

רע ואח

מופלא

ילדותי,

דאבדין...

בולק בריקמן ז״ל
עוד.

איננו

הנפש,

אציל

ואשרי.

עירי

וסעד ,במלה ט.יבה היוצאת מן הלב
בולק ,החבר ,הרע

ובמתן בסתר.

והאח לכל מי שאהב וחבב.
המארח

ספורים

הנפלא,

על חוויות

וגדוש

המלא

שעברו עליו,

איש השיחה הנעים ,המקרב זרים

והמלטף בחיוכו המלבב את כל מ--
שבא בד׳ אמותיו.

העסקים הכן ,הגלוי ,הי־

איש

שר והאנושי עד מאוד.
האח הנפלא של בני משפחתו,
אחרי

שנותרו

הנוראה,

השואה

הידיד בנפש לכל אלה שפגש בת־
חנות הקשות של חייו בגלות

דר

סיד .וששמר להם אמונים עד שעתו

ניט לאנג זיך אויפגעהאלטן .נאד
דער

בשקט ,מוכי יגון וצער.

משריד

בחסרונד .א ץ

עבדי,

את

יותר מכל ,תרגיש

הימורים.

מילים לניחומים.

באלעק )בער( בריקמאן איז גע־

בוירן געווארן אין לובלין דעם דטן

געשטאמט

די

פון

עלטערן

באקאנטע,

האבן

פרומע

קסמך האישי? מדוע אנשים הר־
מאור

דערציונג,

גע־

— תלמוד אין

דער

גישו כה טוב בחברתך?

מנין

של

לזולת?

שאבת את התכונות הס־

גוליות ,היקרות האלה?

אני מפליג לעבר הרחוק .בולק
על רקע

בדיקמן

בלובלין.

ביתו

בית אבא ,פסח בריקמן ,בית יהודי

הם ,מבוסם,

מסורתי ,תמיד מלא

פחות אין לובלין .בער האט בא־
יידישע

קומען א

גלייכצייטיק

היים.

פון

פחה שלהם בצד להם .האב ,פסח,

ישב

ליד השלחן וחיוך של טוב

לב קורן מפניו .תמיד מוכן לעזור

האט

עד

פיל

אנטשטיין

בייגעטראגן

פונעם

אנטיילגענומען

זענלעך

פארמעסטן
קלוב
לען

און

פינאנסיעל.

זיר

פונעם

אין

געשטיצט
מיטן

ששרדו מחרב המהפכת של החיה

נאמן

בולק,

בני

לכל

האדישה

וה־

הנאצית

והקשיחות

לקראתם

בכל עת שהזדקקו לת־

אכזרית של השלטון הסובייטי ,ורץ
מיכתו.

בולק ,האהוב על כה אלה שידעו

אותו ,הוקירוהו וחפשו את קרב־
תו.

לי

להספידו ולהזכיר נש־

יצא

הפתאומי.

הראשונה

כחות שקמו לפני עיני עם מותו
לאחר

כל,

בפגישתנו

השואה,

לאחר

ברוסיה ,היה

שנות

משהגיע

בחוסר

מאסרים וגלות

לך

בדה

לאח,

קיים את
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בסוף

העשרים

שנות

ואתה

נשארת שם .נפגשנו לאחר מלחמת

העולם השניה.
משותפת.

מיד

מחצית

מצאנו שפה

השנים

נפלה,

כאילו לא היתה קיימת .כל זד .בז־
כותך .המילים הן אלמות לעומת
זעקת

בינינו.

הכאב,
אני

שאתה

שומע

אינך

תפילה

עוד

חדי־

שית ,ממלמלים אותה חבריך ובני

משפחתך

וידידים.

המילים

נוש-

רות בודדות כמו עלים בימי סתיו.

סאלידירונג,

גרינדן

מיטן

פון

געזעלשאפט ״מכבי״.

דער

ספארט־

נאכן פאדענדיקן פון דעד גימ־
איז

נאזיע,

ער

אוועק

שטודירן

ק י ץ פראנקרייך .א חוץ דעם האט

ער אויך געלערנט גאדבעריי )זיי־

נע עלטעדן זענען געווען די אײגנ־

טימער פון א גרויסער גארבעריי

אין

לובלין(

און

פארענדיקט די

הויכשול פאר גארבעריי אין פריי־
בורג.

דער

נאד

אלזייטיקעד

צוגדיי־

דברו הראשון אלי,

מלחשות :אדלה ,אינני יכולה לה־

אבדת

שוחחתי אתו בטלפון — זד.

זיין פאטער ,אלס טעכנישער די־

לפצותיך על הא־

פיבל רוט — תדהמה וצעד נובטים

דעד

צווייטער וועלט־מלחמה .אין

קרבני ,תמך בי

הוא היה לנו אבא — נחם אותנו

האט מיט גוסטא רייד פון דאנציג.

המשפחה:

״שרה,

את אחיך ,אנא ,הרשי לי להיות
כדי

הנוראה

בימי

נעורינו.

לארץ

דברו.

שסבלת״.

ואמנם

אמין .אדזיה ,רק לפני שעות ספר

בעט אין דעד לעדער־פאבריק פון

לא יכול להיות! אשתו ובתו של

רעקטאר

פון

מעיניהם השואלות :איך זה ,הרי

צ ו ױ ש ך צ ײ ט האט ער חתונה גע־

רות

ציויי שוועסטער )געניא אין אמע־

ריקע און למשא אין פדאנקרייך(.

חיים גאלדבערג ,תל־אביב

וואם איז אויר נאד

טונג ,האט ער אנגעהויבן די אר־

חברתו מילדות ,שהתיתמה מהורים
ומרבית

קשה

הכתיבה.

אני

דרכינו

עליתי

נפרדו

אי־ערלאזנדיק די פרוי גוסטא און

יידישן ספארט,

המשפחתית.

עירו,

געשטארבן דעם 8טן יולי ,1973

דעם

עטלעכע יאר דערגרייכט געווארן

שומרת

האלפן אין א גויט.

אנטוויק־

האחרונה.

על

און אייניקע

ווען א ספארט־טוער ,אויך פער־

לנחשלים .האם ,רבקה ,מבית רוט,
גחלת

פון

זיי גע־

ספארט־קלוב

האט ער געשטרעבט צו זיין קאנ־

הסולידריות

טערעכירט זיד א סד טיט די לוב־

צום

די

מלאכה

אויך

געהעדט צום ״השומר־הצעיר״ ווו

בעצת בעל הבית ,גם בעניני מש־

מבית

מוסטערהאפט

לעבן.

אינ־

די יינגסטע יארן האט ער

אורחים .מדי פעם מופיעים בעלי
החרושת,

געווען

א

לערנט אין שפערם גימנאזיע און

״שומריה״ אין לובלין .ער איז גע־

לשאול

ש ײ ד ן מיט זיין פדוי׳ זיר אפגע־

לינעד

יאנואר .1907

געלעבט בא־

גוטעד חבר .ביזן סוף געפירט א

בן־צױן רובמשנױין

על

בולק ,הרהרתי — מה היה סוד

פנים ולב פתוח

נאענטסטע

את ער גלייד אוועק קיין ארץ־יש־

געבן

בגאון

משא

היא,

און טראדיציאנעלע סוחרישע מש-

מנין

טום ,דערונטער אויר פיל פון די

פ ץ בעד בריקמאן —

געזעלשאפטלעך,

*

נבע

טראגעדיע

משפח־

חבל

המקור

גרויסער

וואס

האט געטראפן הי .ס פוילישע ײדנ־

גוסטה ,רעיתך המסורה ,נושאת

שרה רפופורט

אוהב

תיו וידו מושטת לכל נצרך בעזרה

געקומען ק י ץ פוילן ,אבער דארט

ראל.

של מה שהיה

בולק ,טוב הלב והמחייך תמיד,

הבריות ואיש העם ,צנוע בהלכו־

כן

דער

דא האט ער

שבעתים הפרידה

זה

פאסטן אין

לעדער־אינ־

דוסטריע .אין  1946איז ער צוריק

של מחלה ותלאות ,ביתו

תיות ,ענוגה ,מלבבת ואוהדת.
קשה

רוסלאנד ,ארבעטנדיק אויף א הוי־

באסוננו .החברים שלך מתגודדים

שימש לי בית ,בו ידעתי שאמצא
תמיד

מיט דער פרוי איבעדגעלעבט אין

—

ביזן

אויסברוך

אברהם מאיר
האלבערשטאט ז״ל
)(1898—1973
דעם 6טן יוני  1973איז אין אי־

כילאוו־שפיטאל אין תל־אביב גע־
שטארבן אין עלטער פון  75יאר
אונדזער

בן־עיר

אברהם

מאיד

האלבערשטאט ,דעד זון פין קלמן־
לייב און איטע האלבערשטאט .אין

 1935האט ער עולה

געווען אין

לאנד און געלעבט אלע יארן אין
תל־אביב.

געשטארבן

קראנקהייט

נאד

א

קורצער

מ־צא־שבועות תשל״ג,

איבערלאזנדיק א פדוי און א פאר־

הייראטע טאכטער ,ווי אויך צוויי
אייניקלעך.

כביד זיין אנדענק!

שטיין,

בקו

לובלין—ורשה.

עלה

זיך און אים אפגעהיטן ווי

מיט

ארצה ב־ .1948נפטר ביום העצנד

דאס

בת ובן נשואים ונכרים .תנצב״ה.

אין יענער פינצטערער תקופה

אות

בתשל״ג— .1973הניח אשה,

וויפל

שווארצאפל פון אויג ,אויף
דאס

איז

געווען

מעגלעך

—

האט נאד א לאנגער תקופה פון
הונגער

1

און פיין,

זיך

איבערגע־

געסן — און יונגערהייט אוועק פון
דער וועלט.

הגם ירחמיאל האט געוווינט אין

אויסלאנד ,איז אבער מדינת יש-
ראל געווען זיין אמתע היים ,ווו

ער

האט פארברענגט

דעם

רוב

טעג פון זיין געראטעוועטן לעבן.

ביים אפענעם קבר האט אים אין

נאמען פון אירגון יוצאי לובלין,

מספיד געווען דוד שטאקפיש ,וואס

האט זיר אפגעשטעלט אויף דער

נחמיה ליטעראט ז״ל

פערזענלעכקייט פונעם נפטר און

לפני  3חודשים נפטר באופן
בבאר־שבע ,בן עירנו
פתאומי
נחמיה ליטעראט ,מהנדס ב״סולל
בונה״ ובמשרד השיכון בבירת
הנגב .הגיע ארצה בשנת  1957עם
דעיתו ברים ססון ,ובתם ושני
בנים.
נולד

נחמיה

ב־1914

אצל משפחה מכובדת

בלובלין,

שהתגוררה

בפרבר ״זאמד״ )חולות( .עם סיום

לימודיו בבית־הספר עבד בנגרות.

ב־ 9בספטמבר  1939ברח עם אשתו
לבריה״מ ואחרי השחרור התגוררה

משפחת
לין.

שם

ליטעראט

ניהל את

בשצ׳צ׳ין ,פו*
הקואופרטיב

״פאקוי״ )״שלום״( ולמד הנדסה.
איש

ישר,

הגון

ונוח

לבריות

דעדביי געטרייסט די ברידער און

זייערע משפחות.
כבוד

ירחמיאל גארטענקראט
ז״ל
פרייטיק ערב ױם־כיפור תשל״ד,
דעם 5טן אקטאבער  ,1973איז
אויפן בית־הקברות אין קרית שאול
געבדאכט געווארן צו אייביקער
רו אונדזער בן־עיר ירחמיאל גאר־
טענקראט ,וואס איז נפטר געווארן
אין תל־אביב אין עלטער פון 73
יאר.

היה נחמיה .ידידיו ומוכירי זכרו

ירחמיאל איז געבארן אין לוב-

ד,

אין פריען עלטער געווען זעלב־

משתתפים

בצערם של מרים ,יל־

דיה ונכדיה.

לין׳

ביי א

שטענדיק,

און

אויך

בכבודיקעד משפחה.

געהאנדלט מיט וואלד
אין

ארענדע

געהאט

כע חלוצים וואם האבן

זיר גע־

לאנקעס און פעלדער ,אויף וועל־

גרייט

עולה

צו זיין

קיין

ארץ־

ישראל ,האבן דורכנעמאכט זייער

לאנדווירטשאפטלעכע הכשרה.

יצחק־דב )ברנארד(
זילברברג ז״ל
נולד בלובלין ב־ .1903בא בברית
נישואין עם ברוניה גרויצר .ניהל
חברת אוטובוסים ,ביחד עם אײנ־

זיין

אנדענק!

וקםלר יהודה לייב ז״ל
נולד בעיר לובלין בשנת .1893
היה נגד רהיטים מסוג א׳ ברחוב
לובארטובסקה והיה מעסיק הרבה
פועלים .בשנת  1935עלה ארצה
וגט בארץ עבד במקצועו כנגר
רהיטים.

דער שול־באנק פון דער יידישער
פאלקס־שול ,וואס האט אונח גע־
געבן כוח און אויסדויער אין
אונדזער שווערן וואנדער־וועג.
זיין א לערערין אין די פאר־
מלחמהדיקע יידישע וועלטלעכע
שולן אין פוילן איז נישט געווען
פון די לייכטע באשעפטיקונגען.
די שווערע עקאנאמישע לאגע ,די
באדינגונגען אין וועלכע עס האבן
געלעבט דאס רוב פון דער יידי־
שער באפעלקערונג און בפרט די
עלטערן פון די שילער ,די ארעמע
געלט־מיטלען כדי צו קענען אויס־
האלטן א וועלטלעכע יידישע שול,
אן שום חילף פון דער רעגירונג,
בלויז א דאנק דעם עלטערן־
קאמיטעט — דאס אלץ זענען
קאפיטלען פון געראנגל פאר יידי־
שעד דערציונג ,וואס וועלן נאך
ברייט באשריבן ווערן.
אין איר לעבנס־וועג אין פאר־
ארץ־
אץ
פוילו׳
מלחמהדיקן
ישראל ,א ץ די פאר .שטאטן ,א ץ
פראנקרייך ,האט זיך כעלא קײנ־
מאל נישט דערווייטערט פון גע־
זי
טעטיקייט.
זעלשאפטלעכער
האט אירע יוגנט־יארן פארבונדן
מיט דער סאציאליסטיש־ציוניסטי־
שער ארבעטער־פארטיי ״פועלי־
ציץ״ .זי האט ארגאניזידט דעם
״ױנגבאר״ א ץ אויד די יוגנט־
אדגאניזאציע און א ץ זיי ארײנ־
געגעבן דעם גייסט פ ץ באראכא־
יידישער
צו
ליבשאפט
וויזם,
קולטור ,צום מענטש און צו
בלייבן שטאלץ מיט דעם אייגע־
נעם שטאם .יידישע שפראך ,יידי־
שע ליטעראטור — דאט אלץ
האט זי פארפלאנצט א ץ אונדזע־
רע הערצער .א דאנק דעם וואס
כעלא מארדער האט אונדז אי־
בערגעגעבן איר געטריישאפט צו
יידישקייט ,האבן מיד געהאט מוט
און כוח איבערצוטראגן די ליידן
און פ י ץ פון די מלחמה־יארן.

מיטן אויסברוך פון דעד צוויי־
כעלא מארדעד האט געהערט צו
טער וועלט־מלחמה ,געפינט זיך
ניצול־געווארענע
איינצלנע
נפטר ב־ .4,2.1973יהא זכרו די
ירחמיאל אין לובלין .ער ווערט ב ר ו ך !
פאלקס־לערער .זי האט געשריבן
פארשפארט אין מיידאנעק ,ווו עם
אין פארשידענע פעריאדישע אויס־
גאבן ,געקומען קיץ פאריז צום
הייבט זיך אן זיין גהינום ביים כעלא מארדער״בינדער
לעבן .אין משך פון דעד צייט
ארויסגעבן די מאנאגראפיע פון
ז״ל
לובלין — דאם יזכור־בוך .מען
ווערט ער איבערגעפירט פון איין
ווען עס וועט זיד פונאנדער־ האט זי אויסגעוויילט אלם סעק־
לאגעד אין צווייטן — ביז ער
דערלעבט די באפרייונג אין בו־ טראגן די טרויעריקע ידיעה וועגן רעטארין .מיט וויפל מסירת־נפש
כענוואלד .נאד די דאזיקע פרייר טויט פין אונדזער פאלקס־לערע־ האט זי געטאן איר ארבעט ,גע־
ווערט באלד צעשטערט מיט דעד דין פון דער באראכאוו־שול און פירט א פארצווייגטע קארעספאנ־
ידיעה ,אז זיין פדוי און די פיר פון דער פרץ־שול אין לובלין ,דענץ מיט די לובלינער איבעד
קינדער זענען אומגעקומען פון וועלן אלע אירע אמאליקע תלמי־ דער וועלט ,כדי צונויפצוזאמלען
דער מאנא־
פאר
די היטלעריסטישע רוצחים און דים אין דער וועלט בייגן די קעפ ראטעריאלן
אויר זיין עלטסטער זון ,וועמען מיט א טיפן טרויער .מיד וועלן גראפיע.
ער האט די גאנצע צייט געהאט זיד נשמהדיק אריבערטראגן צו
זי האט זיך איבעדגענומען מיט
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דער שװערער און פאראנטווארט־
ארבעט,

לעכער

אויף

גענומען

װעלכע

זיך און

זי האט

דערפילט

אטעבדצוג

לעצטן

געבליבן

נאטירלעכע היים.

איר

ווי

צענדליקער טויזנטער יידי־

אויך

די

בא־

לער

דערנידעריקונג

בשלימות .נאך דעם איז זי צוריק־

שע קינדער און יוגנטלעכע ,האט

די לעצטע יארן פון איר

קענט מיט דער נויט און סאציא־

געפאדן
פאר

לעבן

קײן אמעריקע.

איז

זי געקומען

דיז ,כדי

זיין

צו

קײן פא־

צוזאמען

מיט

איר שװעסטער פעלא ,װעלכע האט

פארלאזט
אין

פוילן און זיך באזעצט

פאריז.

אויסגעמאטערט פון די שװערע

איבערלעבענישן ,א רויקע ,תמיד

א

אן אײגנ־

זעלבסטבאהערשטע,

ארטיק געשטאלט פון א יידישעד

פאלקס־לערערין ,האט זי אויפגע־
זוכט

אירע

אונדז

אין

נישט

פארגעסן

לאנדסלייט

לוגליגער

אין פראנקרייך ,כדי צו זיין מיט

אין

אלעמען

איר ליבן
די

פארבינדונג.
געדענקט,

זי האט
קיינעם

אונטערצוטראגן

גוט־מארגן.

לובליגער

יידן

פאריז,

אין

ליבע זיך

הברטע

ארבעטס־מענטש,
אין א

בעטן

סעזאן
און

נאכן

געווען

נאכט

יידישן

פון

אד־

אנגעהויבן

זאקו־פאבריק,

אין

ווארשטאט

און

צוגעשמידט

צום

סעזאן געבליבן

טאג

ארבעטלאז,

וואם האט פאקטיש געהײםן לײדן

נויט און הונגער.
אין

די

אט

האט

באדינגונגען

זי דערהערט די שטים פון ״בונד״,

וואט

מישן

גערופן

האט
און

צום

פאליטישן

עקאנא־
און

קאמף

גערעדט צום געמיט פון ארבעטם־

מענטש .זי ווארפט זיך אדיין מיט
און

לייב

אין

לעבן

אין

קאמף.

דעד תקופה פון אומלעגאלעד טע־

טיקייט

דער

ווערט

ליבע

היטע

איינגעהילט אין טיפן טרויער און

אנפארטרויט צו באוואכן און אפ־

פאלקם־

פון

צער ,האבן פרייטיק
אפריל

לערערין,

רין

באגלייט

דעם 20סטן

זייער

געזעלשאפטלעכע

צו איר אייביקער רו.

טוע־

היטן
גען

זיצונגען און באראטונ־

די

פון

בונדישן

אן

דעמאלט

אקטיוו.
איר

ווערט

געגעבן

דער צונאמען״ליבע םטראזשניק״.

כבוד איר אנדענק!

גיטעלע עדעלשטיין־
שילדקרויט

איז

זי

״םטראזשניק

געווען דער

פון בונד״...

ליבע איז געווען אן אייגנארטיק

געשטאלט .זי האט מיט זיד םימ־
באליזירט

טרייהייט

די

פאר

בערגעבנקייט

און

אי־

די

אידייען,

זי האט

זיך

וועלכע דער ״בונד״ האט אין איר
איינגעפלאנצט.

פארקערפערט א שטיק

פון

לובלינער

דער

אין

געשיכטע

ארבעטער־

באוועגונג .כאטש זי איז קיינמאל

נישט געווען קיין רעדנערין אדער

איז זי אבער שטענ־

שרייבערין,

דיק געווען איינע פון די אקטיוו־
סטע אין דער ארבעט.
א

ליבען זעט איר ארומלויפן מיט
בלימעלע

״יאפ״,

פארן

זעט

איר צווישן

קינדעד

ניעם,

אויף

וועלכע

ליבע כאגער ז״ל

טע

מיט

געקענט פון דער אלטער היים ,און

באוועגונג.

פעטיאנעלער

רינגלען די יידישע שול און איר

ווידער

ספעציעלער ליבע פלעגט זי ארומ־
זי האט

ארגאניזאציע.

געקענט

יעדעם קינד און יעדן לערער.

אין

באשפייזונג־אקציע פאר

די תלמידים פון דער שול .כמעט

יעדן טאג זעט מען זי ביים צו־
גרייטן די קאנאפקעס מיט קאווע,
איז

וואם

געווארן

געטיילט

די

שילער אויף דער גרויסער פויזע.
זי האט געקענט יעדעם קינד און
זי פלעגט האבן א ספעציעל אויג
די

אויף

קינדער,

אין

געלעבט

מאטעריעלע

וועלכע

באזונדערם

האבן

שווערע

באדינגונגען .זי האט

״בונד״ ,א זעלטענע געשטאלט פון

אונדזער

די

היימשטאט

הברטע

ליבע

לובלין

כאגער,

—

וואט

האט איר גאנץ לעבן — אין פולן
זין

פון

״בונד״
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ווארט

און

—

וואס

געדינט

איז

ביז

דעם

איר

דירה.

מען

אויף

טרעפט

פארזאמלונגען,

זי

שטענדיק

צווישן

די

דראמקרייזלער און אין דער ביב־

ליאטעק .ליבע איז שטענדיק אויף
איד פאסטן — אומעטום ווו עם

גייט אן בינדישע ארבעט.

אזא איז ליבע געווען איר גאנץ

שיד

קיין

ווארעמען

אדער

כבוד

אנדענק!

איר

בגד

און זענען צוליב דעם נישט גע־
גאנגען
זי

שול.

אין

האט

דעם

גענוי

אויך

מאטעריעלן

יעדן לערער.

געקענט

צושטאנד

נישט

פון

מאל

איין

פלעגט זי דעם הונגעריקן לערער

אהיימברענגען א ביסל שפייז ,און

געטאן האט זי דאם מיט אזויפיל
ליבע און טאקט ,אז קיינער האט
איר
זי

דאס

דעד

נישט אפגעזאגט.

גרויסער קאטאקליזם האט

פאדווארפן קיין דוסלאנד .אין

די שווערטטע מלהמה־באדינגונגען

איז

ווייטער

ליבע

די

געבליבן

זעלבע טייערע הברטע .שטענדיק

געווען מיט בונדיסטן און צווישן
בונדיסטן ,געהאלפן און געטרייסט

— און דאם האט איר צוגעגעבן
מוט אדורכצולעבן די שרעקלעכע

פייגה ויספיש־וינמן ז״ל
ציון לנפש חיה

צייט.

גלייך

נאד

מלחמה קומט

דער

זי צוריק קיין לובלין און שטעלט

פייגה

נולדה

ר׳

לאביה

בעיירה

איטשה

מאיר,

קוזמיר.
שהיה

געברענגט
יידישער

זי נעמט

צוריקגעקומענעם
זאל

האבן ווו

אנצוטאן

ברויזנדער

נישט רוען.

חבר

צו

נעמט

שלאפן,

א

דער

נאכן

״קולטור־

ארבעטער־האר,

זי

איז

געווען

קעלצער

וואם

טיפלה

פאר־

בונדיסטן.

ארבעט.

הײפל
זי

לעבנגעבליבענע

טרעט

העלפט

נאכמיטאג־שול,

צו צו

דעד

יידישער

די קינדער־קאלא־

ניעם .מען זעט זי ווידער צווישו
די

און

קינדער

אויף

זייערע חנוכה־

פורים־פארשטעלונגען.

החשובים,

זי

כאראקטער לאזט איר
פאגראם

ולאמה

שרה היתה חנות מכולת .למשפחת

לאזט זי פוילן און קומט קיין יש-
קליינעם

האט געזאדגט אפילו פארן בלאז־
ארקעטטער.

אדער אין הלוואות ביים קויפן א

און וואם צו עסן .איר

דער

ליבע

וועלכע

זיד

בחנות.

ליגע״ ,אין דער ביבליאטעק ,אויף
פדאבן

נויטיקן

אין

הילף

די הונדערטער

״סקיף״ און ״צוקונפט״.

פון

זיד

קינדער וועלכע האבן נישט געהאט

און

הילף

שטענדיקע

איינגייערין

שטעלט

איין

פאר

חברים,

יוסף פריינז

צוטיילן

בדענגען

די

דער

אין

וואם צו זאגן אין סעקרעטאריאט,

אויך געארבעט אויפן אפשניט פון

ראל .דא טרעפט זי זיד מיט דעם

יאר איינע פון די וועטעראנען פון

די ״לעבנםפראגן״! האט שטענדיק

לעבן ,ביז איר לעצטן אטעפ־צוג.

דעט 6טן יוני  1973איז נאך ארעמקייט
א קורצער קראנקייט געשטארבן אנטייל אין די צוגרייטונגס־אר־
אין תל־אביב אין עלטער פון  86בעטן צו די זומער־לאגערן פון
זי

אדיין אין די בונדישע טעטיקייטן!

אויף מיט ווארעמקייט ,זארגט ער

אין לובלין >

איז

חברים.

וינמן היו — מלבד פייגה — עוד

האבן

געווען

זי

זי

פיל

פלעכט

זי ווערט די פארשפרייטערין פון

א באזונדער ארט פארנעמט זי
דער

דעראבערט

פריינד
זיד

און

פאר־

פרייד און זון די נישט־דערנער־
קינדער

פונקציאנארן פון

זיך באלד צו דער ארבעט .יעדן

״טאז״־קאלא־

פון

און

דעד פרא־

איז

דעד

בונדיסטן ,וועלכע האבן

מבעלי הבתים

שפרייטן די ״פאלקםצײטונג״ ,איר
די

אויםגעקאכט מיט אלע אקטיוויסטן

ווידער

פאר

געווען

אדרעם

זי

ליבע

בת

ובן.

פייגה

בהם

וגם

שים.

היתה

דצטיינה
וגם

הבכורה

עזרה

להוריה

גם

תלמידה

מאד ביחסה הטוב לאנ־

פעילה

בין

ובמיוחד התמסרה

חרוצה

הציוני

הנוער

לאחותה ,שהי־

תה חברה בקבוצת ״פרחים״ .בע־
לה הראשון היה מעיירה בלזייץ.
להם

נולדו

בן

ובת.

אבל

בעת

גירוש היהודים מבלז׳יץ ,במלחמת

העולם
והבן,

השניה,

והיא עם

טרזינשטאדט.

אבדו
בתה

לה

בעלה

נשלחו ל־

שם חלתה

ונלקחה

לבית־חולים ,מבלי לדעת על גורל

בתה ,שנחנקה בשנת  1943בכוח־
נה...
יהושע

מר

מלובלין,

ויספיש

שגם כן נשלח לטדזינשטאדט ,גל־

מ־ו,

פייגה
דור

בלי אשתו וילדיו ,ראה את

בבית־החולים .אחרי השח־
בברית

באו

להם

נשואין.

נולדו בן ובת .אכן זמן קצר לפני

חתונת בתה ,חלתה פייגה במחלה
קשה ,אשר שמה קץ לחייה.

רעמע יידישע היים און געזאדגט
פאר

זייערע

שמעון חלמיש ,ודא

גוטער

קינדער.

צפורה

ווארן

איז

און

שוועד קראנק גע־

דעם 1טן

מאי 1973

אוועק פון דער וועלט ,נישט זוכה

געווען צו פירן איר טאהטער צו
דעד חופה.

זאלן די דאזיקע געציילטע שו-

רות

ת.נ.צ.ב.ה.

א

דערציונג

פאר

איר

זיין א קראנץ בלומען אויף

פרישן קבר .ת .נ .צ .ב .ה.

יפה רייס )ארבוס(

כראוי ולא תמיד השלימו

ווי אזוי איז אומגעקומעו
שמואל אייכנבוים הי״ ד

רחב ומבין ,מלא אהבה ל־

אינעם יזכור־בוך ״ספר קראש־
ניק״ ,וואס איז דעדשינען היי־יאר
אין תל־אביב ,רעדאגירט פון דוד
שטאקפיש ,דערציילט יהושע האכ־
אין זיינע זכרונות ״אין
ראה
באהעלטענישן ,לאגערן און טויטן־
מ א ר ש ך — די אומשטענדן ביי
וועלכע סיאיז אומגעקומען דעד
באוווסטער לובלינער נדבן שמואל
אייכנבוים.

הובנה

עמה ,אבל היתד ,זו

הטבע היה כה נדיב כלפיה וחננה
בלב

לפרח

סביבתה,

זאת

עם

וכנראה

היים

איז

וויימאן(

געבוירן

באקאנטשאפט מיט איר האט זיך
ווען

אנגעהויבן

אין

אונדזער

מיד

געוווינט

חתונה האבן.

זי

איז געקומען

שטעטל

לאנגע

בעלזשיץ

יארן האבן
דערנאד

בשכנות.

האבן אונדז פארבונדן די מלחמה־
איבערלעבונגען.

פריחתו.
ועשיר

זה

בהוצאת מועצת התלמידים של

עולם

שנחרב.״״

ד״ר מינא שיינברון ז״ל

וואט

געקאכט פאר זיי ווארעמע מאכ־

לים

און

זיי

צו

געבראכט

דער

אלגעמיינער קוך ,וואס מיד האבן
אויפגעשטעלט פאר די פליטים.

נאד דער ליקווידאציע פון יידי־

שן ישוב אין בעלזשיץ ,האבן די
דייטשן אויפגעשטעלט אן ארבעט־

לאגער .צפורהן איז געלונגען זיך
אריינצובאקומען
מיר

אין

לאגער,

ווו

האבן

די

.1943

דייטשע

אין

פארברעכער

אין ישראל ,ספעציעל — אין תל־

והודפסה בדפוס ״דבר״ בתל־אביב
חוברת

)נכדתם של בני־עירנו ,פסה והלל
אשר גולדה ב־15.12.55

צוקרמן(,

שבפולין ונהרגה בתאר

בוורוצלב

אין

לעצטן מאמענט

ארויסגענומען

די

דים

מאת

ודברי־קינה

נפלאים

וחברותיה.

מורותיה

מאת דברי מנהל ביה״ס:

טית ,היא מלאה את החלל כולו

— של אותו חדד ,של אותה פי־
נח ,וכל שמסביבה לא היו קיימים,

ואם היו קיימים ,דמויותיהם מטוש־
טשות,

רושם,

חסרות

אויםגעבענקטן

דעם 8טן מאי  1945אין

דע זענען מיד געווען קראנק אויף
טיפוס.
פון

׳צוריקגעקומען

קײן

לובלין.

דא

א

ווא־

האט זי חתונה געהאט פאר יהושע
ווייספיש,

אויפגעשטעלט

דעד שטאטיש־מלוכהשער מעדי־
צינישער צענטער אין תל־אביב—
יפו האט אין ספעציעלע טרויער־
מעלדונגען

אין די ישראל־צײטונ־
וועגן

גען

געמאלדן

פון

ד״ר שיינברון.

כבוד איר אנדענק!

דעד פטירה

מען האט

אונדז און די

געזאלט

געלט־פעלשער אריבערפירן אין א
צווייטן

באראק,

אונדז

ווו

מען

אומברענגען.

וועט

גליק

צום

האבן די רוסישע און אמעריקאנער

ארמייען זיך דערנענטערט מיט א
צום

שנעלן

טעמפא

לאגעד

ארויסצופירן.

לאגער.

עס

געווען

דע־

איז באשלאסן געווארן דעם גאנצן
מאלט

פון

בערך 15

דערין
זיי

טויזנט

פארשידענע
יידן

נאציאנאליטעטן,

בערך 15

האבן

אסירים

אונדז

הונדערט.

אויף

צעטיילט

גרופן צו  500מאן ,יעדע עטלע־

כע שריט אן ם.ס.־מאן מיט מאשין־

סערוון און דערביי אנגעזאגט ,אז
דאס

טעג.

אז

סטייען

באדארף

מען האט אונדז
פרווון

פאר

אויף 14

געווארנט,

וועט

אנטלויפן

מען ווערן דערשאסן און אז פאר

כאפן עפעס

די

דערבייאיקע

פון

ד,אצ

געהאט

פעלדעד ,דראט אויר טויט־שטראף.
אין

לעבן

צומ אנדענק
דדיי

נדבן פון לובלין ,שמואל אײכענ־

איז

לין( .מיד האבן געוווסט ,אז מיר

מערדערם

עם

משפחה,

יידישע

וואס

אומגעקומען פון די

— דער זיידע ,פא־
יוסף,

זיך

דעם

באוווסטן

״דישן

דורות פון א

לובלינער

טער

דער

דיי

איך

בוים )וועלכער האט געשענקט דעם

דייטשע

טערעזיענשטאט זענען מיר

טער.

מיר האבן באמערקט א גרויסע

באאומרויקונג צווישן די.0ס.־לייט.

געבן א ברויט מיט א ביסל קאג־

דעד

זענששאט )טשעכאסלאוואקיי( .ביי־

צונג־בילדונג

...עם האט זיך אנגעהויבן א
שטארקע באמבארדירונג פון בער־
לין און איין באמבע איז אפילו
געפאלן אויף די לאגער־באראקן.
מיד האבן שוין נישט באקומען
באשפייזונג,
קיין
רעגלמעסיק
וועלכע מיהאט אונדז צוגעשיקט
פין בערלין.

גאנג האט מען יעדן איינעם גע־

גער .צוזאמען גייען מיד דורך די

באפרייונגס־טאג,

געשאפן דעם פאנד פאר דערגענ־

אויף ז״ז  408און  409לייענען
מיד צוו .א נ ה :

געוועד .ביים טויער ביים ארויס־

18

טעריע־

משמשות

כלווי לה ,כרקע בלבד ...לא תמיד

צפורה .זינט דאן הייבן זיד אן די

שבעה

ואלה

״נוכחותה בחברה היתד ,דומיננ־

וואנדעדונגען פון לאגער צו לא־
מדורי גהינום

קראנקנשוועסטער,

די

אמבולא־

בה בימי חייה הקצרים .כ״כ ציו־

פרויען .צווישן זיי איז אויד געווען

פון

מיעל,

אויפשטעלן

די

שול

פאר

פאר קראנקנשוועס־

מען

היטלעריםטישער תקופה ,ביז דעם

אביב.

זי האט געהאלפן ,פינאנ־

טאריע פאר אויגן־קראנקײטן און

פארניכטעט
האט

געלייסטעט פארן געזונטהייט־וועזן

נת דרכים ב־ .10.1.73בחוברת זו

די מערהייט פרויען און קינדער.
לעצטע

מינא

שיינברון.

לזכר מיקי ,אסתר סוננט

זענען געווען ביזן 8טן מאי
דעם טאג

טדויעריקע ידיעה,

אז

בית־ספר ״אריאל״ דאשל״צ סודרה

די

האבן

די

שווייץ ,איז אנגע־

די פארשטארבענע האט א סך

עליד.

צוגעטיילט הילף

שלם,

נפלא

קראנקייטן ,אונדזער בת־עיר ד״ר

פייגעלע ,ווי מיר האבן זי גע־

נויטבאדערפטיקע פליטים .זי האט

שלא

רימטע ספעציאליסטין פאר אויגן־

ישנם שירים נוגיט־עדינים ,שכת־

קענט ,איז געווען פון די ערשטע

נשלים

דארט איז נפטר געוואדן די בא־

לזכר סיקי —
אסתר סוננט

גע־

ניחוחי

לעולם .אין זה פרח שנקטף במלוא

קומען

ווארן אין דאלני־קאזשימיעזש .מיין

וצבעוני,

לחי ולנברא בצלם ...טרם השלמנו

פון ארדאו,

צפורה ווייספיש ז״ל )פון דעד

מ י ק י  ,אשר

און

אייניקל

שמואל

און

חיימל בעם הי״ד.

פלאץ פאר דעד ישיבת חכמי לוב־
זענען ערב דעד ישועה ,מען האט

אבער

נישט

מכשול

אויפן וועג איז מען גע־

וועט

דאס

געוווסט

דערלעבן.

וועד

פאר

יעדן

שאסן געווארן .איז עמעצער אומר

געפאלן אויפן וועג און באלד זיך

45

נישט אויפגעשטעלט ,איז ער אויפן
דערשאסן געווארן.

ארט

מארש האט

דער

טעג .בײטאג האבן מיד מארשירט

און ביינאכט גערוט אין די וועל־
יעדן

דעד.

אפמאר־

פארן

שירן ,האבן מיד געהאט אן אד־

צו באערדיקן עטלעכע הונ־

בעט

דערט

שטאדבן

מאן,

שעפונג.

געווען

פון

אויפן

צווישן

אייכענבוים.

אויך

וועלכע

זונטיק,

יעדן

״װיעניאװא״

ווען

האט געשפילט א מעטש ,זיר בא־
אויף

פדייט
דער
אז

האלבן

א

כדי

ארבעט,
אלץ זאל

פון

טאג

אכטונג געבן

זיין אין ארדענונג,

אז ביי די שפילערס און מיט דעד
זאל

אויסשטאטונג

״קלאפן״

אלץ

זענען

גע־

טאג

איז

מיטן אויסברוך פון דער צוויי־

אליין בין שוין

און אנטלויפט ק י ץ

און

הונגער

פערטן

די טויטע

איך

דינסטן פון שניידעריי זענען גישט
געווען קיין גרויסע ,ד א ו האט ער

געדויעדט 7

פרי,

דער־

שמואל

געווען דערשעפט און נישט

געהאט ק י ץ כוח צו גיין...

געהעריק.

ווי
טער

לובלין

קלמן

רוסלאנד.

פארלאזט

דארט איז ער צוזאמען

מיט נאד לובלינער פארשיקט גע־
די

קאטארגע־ארבעט

אויף

לאגערן.

נאר

ר׳איז

שיקארסקי־אמנעסטיע,

האט

פרייט
זיך

ווי

געווארן

א

דאנק

אץ

בא־

דער
ער

מאביליזירט אין דעד רויטער

ארמיי

און מיט איר

אריינמארש

ק י ץ פוילן ,איבערגעפירט געווארן
פוילישער

אין

דער

רע

שלאכטן.

טייליקנדיק

בא־

ארמיי,

זיד אין א ריי שווע־
ווען

פאלק

זיין

סטאציאנירט אין וויעלון ,האט ער
זיך באקאנט מיט זיין פרוי מאלי.

זיי האבן חתונה געהאט א ץ פאר־

לאזט

פוילן.

קלמן

געווערץ,

ארץ־ישראל,

אויפן

און

דינסט

וועלכע

געפירט

קלמן געווערץ ז״ל

אנגעקומען

היי־יאר איז אוועק אויפן עולם
אין

עלטער פון  55יאר,

מיט

אפ־

קלמן געווערץ ,וואט האט שטאל־
צירט

שטאם.

זיין

געבוירן

לובליגער

אין

1918

יאר

אין גרויס טשעכיוו ,איז ער פרי

פאריתומט
טער

פון

א

תבואה־טוחר.

פרנסה

קינדער

איז

יונגער

מייזעלם(.

די

געווארן פון זיין פא־
דער

און פון דערציען
געפאלן

אלמנה

אויף

אסתר

עול

די

דער

)געב׳

קלמן האט אין זיך איינגעזאפט
טראדיציאנעלע

דעד־

יידישע

ציונג .אנגעהויבן ארבעטן אין די

יוגנט־יארן,
מען
זיין

אין

ספארט

אינעם

כדי העלפן דעד מא־

אויסהאלטן

״שװאכקײט״
און

מיטן

טשעכיווער

די

איז

שטוב.

געװען

אנשליסן
יידישן

זיך

קלוב

״װיעניאװא״ ,איז ער איינער פון

אירע טרייע ,אקטיווע מיטגלידער,

הגם

אליין

שפילט
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האט

ער נישט

אין פוטבאל.

גע־

זיינע פאר־

מ׳האט

פין

איז

געריכטן
בער

און

טדאגישן

ווארמאן,

טויט פון

פרעזידענט פונעם

ניי־לובלינער און אומגעגנט ברע־
נטש  360ארבעטער־רינג .די לווייה

איז פארגעקומען זונטיק ,דעם 2טן
ברוקלין.

סעפטעמבער ,אין

וועג

במשד  2V2יאד׳

לינער יידישע פראלעטארישע מש-
פחה .פון זיין פריסטער קינדהייט
איז

דער

ער

פארבינדן

געווען

בונדישער

פריער

באוועגונג

מלחמה־יארן

א"

א ץ ״טקיף״,

״צוקונפט״.

דורכגעלעבט

עמיגרירט

די

אין

מיט

—

דעדנאד אין

ראטנפארבאנד.

אין די

ק י ץ אמעדיקע

פופציקער יארן און געווען אקטיוו

אין ״בונד״ אין ניו־יארק און א ץ
דעד

לובלינער

פץ

לאנדסמאנשאפט.

די נעקראלאגן אינעם ניו־

יארקער ״פארװערטס״ )פונעם קא־
מיטעט

״בונד״ אין ניריארק

פון

און אין ברוקלין ,פונעם בערנארד
גאלדשטיין
טער־רינג

און

ברענטש 350

און

אומגעגנט
מיד

דערוויסן

פון

ארבע־

ניי־לובלינעד

ברענטש

בער

זיך ,אז

(360
איז

טראגיש אומגעקומען אין בליענדן

עלטעד ,ביי אן אומגליקספאל .עד

דעד

״הגנה״־

האט פאריתומט א פדוי ,שוירלי,

אומלעגאל

איבער־

לאנדסמאנשאפט

לאנד

ער

אין

עולים

ארץ־ישראל.

קיץ

אין דייטשלאנד ,איז

געווען טעטיק אין
האט

די

ניו־יארק

אנגעקומען

טרויעריקע ידיעה וועגן אומ־

בערל איז א קינד פון א לוב־

וועלט־מלחמה,

ווארן

האמת,

בער ווארמאן ז״ל

שטערנפינקעל ,וואט איז אין משך

פארן

קעמפנדיקן

דעם

ווען

אין

אין

דעד

״בריחה״,

איז

טאג,

פראקלאמירט

אנט־

די

שטייונג פון דער יידישער מדינה.

צוויי זין ,א שנור און אייניקלעך.
די

אין

לובלינער

ישראל

טיפסטן

פונעם

דריקט

מיטגעפיל

אוים

דעד

פארשטארבענעם

לובלינער

אץ

ניו־יאדק.

איד

משפחה

און

די

געווערץ
גליק

איבערגעלעבט

אין

א

בעתן

א

פירן

דאזיקער פאל
אויף

ווירקט
צושטאנד.
איז
דיק

קלמן
א

קלמנם
15טן

פעברואר

פדוי

און

טונג פון אינזש׳ בעקער ,ביז עם
זיר

האט

אינזשעניעדן.

געהייראטן

א

קלמנען ,ווייסן וואס

גוטער חבר

טאטע

צו די

דער

מיט  38יאר צוריק

האט ער צוזאמען מיט
רייזל

זיין פדוי

)פון דער היים פאמאראק פון
עולה

לובלין(,

ק י ץ ארץ־

געווען

ישראל און זיך באזעצט אין חיפה.
איינער

געווען

פון

ערשטע

די

יידישע ארבעטער אין די חיפהער

ראפינעריעס,

האבן
אץ

מיט

אנגעפירט

וועלכער

די

און

פריינד

קינדער.

כבוד

זיין אנדענק!

שלמה שטאקפיש ,חיפה

עם

ענגלענדעד.

יאד  1939האט ער ארגאני־

זירט א הסתדרות־קעמערל .פאר־

נעמענדיק אין די ראפינעריעם אן
אנפירנדיקן
די

האלפן

געביטן.

אמט,

דבר

האט

ארבעטער

זיין

ערלעכקייט

איז

און

גע־

ער

אלע

אויף

באשיידנקייט
געווען

אויך

און

א

נאכן

שם־

ארויםגײן

אויף פענסיע ,האט ער גענאסן פון
אנערקענונג

פריינדשאפט,

דאנקבארקייט

די

מצד

און אנגעשטעלטע.
משה־אלי

און

ארבעטער
איז

שטערנפינקעל

געווען טעטיק אין דעד הגנה און
אין יאר ,1948
אונגס־קריג,

א ץ דער באפריי־
זיד

אקטיוו

באטיי־

ליקט אין איר א דאנק זיינע דער־

פארונגען נאד פון דער פוילישעד
ער

ארמיי.

האט
אץ

געווארן

נאד

טובות

בלטות

נאענט

אנגעהויבן

אנטי־

סעמיטישעד באיקאט קעגן יידישע

ישנן

געענדיקט

לודמיר.

דעם 14טן

א

די

יוני

לאנגדויערנדיקער

ער האט פאדיתומט א

חיוביות,

תכונות

לבן־אדם ,אשר
לעיני־כל

מעלות

אינן מת־

בצורה

רעשנית

ושאינן ידועות לציבור הרחב אלא

רק

משה־אלי שטערנפינקעל
ז״ל

ער איז געווען ,א הארציקער מאן
און

 1935געאדבעט אונטער דער ליי־

שמחה טורקלטאוב ז״ל
— הדמות הבלתײנשכחת

די אלע וואס האבן געקענט פון
פאר

די

ביזן

פ .ש.

זין•

דער

נאד

—

בוי־שול.

יאר

כבוד זיין אנדענק!

געשטארבן ,פאריתומ־
א

הומאניסטישע גימנאזיע און דעד־

אייניקלעך.

גע־

געזונט־

דעם

געענדיקט

דער

פאטאל

די

פדוי ,א געהייראטע טאכטער און

אומגעקומען

האט

משה־אלי

,1973

אומ־

טראקטאר.

האט

קראנקייט.

— זייער עלטסטער זון17 ,
קיבוץ,

יידישער

נפטר

יאר אלט ,וואס האט זיר געפונען
איז

גמינע אין לובלין.

אפיצירן־שול

אין יאד  1965האט די פאמיליע
אן

פון יארן געווען פדעזעם פון דער

לין.

קעל,

זון פון יקותיאל

התכונות האלה היו לשמחה טור־
קלטאוב

נוח

געבוידן אין יאר  1909אין לוב־
שטערנפינ־

לאנג־יאריקער ראטמאן

אץ

דעד קהילה און אייניקל פון שלום

לסוג

מסוים

של

אנשים.

—

ז״ל:

לבריות,

איש

פשוט

שקט ,צנוע,
בהתנהגותו,

היה תמיד מוכן לעזור לזולת ול־

הושיע — בתרומה או בתמיכה —
לחברו

ולבן־עירנו,

אף

במידה

שעלתה על יכולתו .לא פעם סגר

את העסק שלו ברחוב רש״י בתל־
אביב לעשות רבות ,מבלי שים לב
זמן

להפסד

כדי

ללכת

ורווחים,

כחבר,

כידיד

למסור עדות לטובת יוצאי־לובלין
למלא חובתו

וכדי

וכאזרח.

שמחה ז״ל היה בין אסירי מחנה

ההשמדה

שממנו הצ־

נמאידאנק,

ליח לברוח כמעט ברגע האחרון,

ב־ 2בנובמבר  .1943למחרת הוצאו

להורג ביריות  18,000יהודים אח־

רונים

במחנה־מװת

אחת

זה .לא בבת

מעשי־

ביצעו הנאצים את

הפשע השפלים שלהם ,אלא אחרי
שיטתיות

הכנות

עינויים

ותוך

אכזריים ,מכות־רצח ,רעב ומחלות,

שקר והבטחות־שוא ,הקמת מנגנון
של

שלם

מן

ביחוד

בוגדים

״העולם

—

ומלשינים

—

התחתון״

ובעיקר על־ידי השפלת כבוד יהו־
בתור

די

בךאדם

כדי

כוח־ההתנגדות,

גרמו

התשת
ל־

להגיע

״פתרון הסופי״ הפראי השטני —

עד זוב דם או חנקו עד חוסלו...
מירוץ

זה

קאפו״

)״שעשוע הקאפו״(.
היה

כן

נקרא
שמחה

גם
ז״ל

למעשים נוראים אלה:
•

״זאבאװא
עד־ראיה

אליהו טייטלבויס ,סוחר בר־

זל ,עונה עד

עד

שיגעון

בעצמו את בנו...
מנדלביץ,
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בידי

הוכה

שתלה

בן־עידנו,

מצ׳כיה

עו״ד,
עד

שאיבד את הכרתו ונשלח למות...

ומשרת חיסולו היתד .כדי שהמש־
גיח הפושע יטול בערב את מנת
הרעב

®

שנועדו לקרבנו-

ב:יאידאנק

היה

כה

גדול וחזק וכך הציק לאנשים ע ד

שאכלו

קליפות

מפתי־אשפוז

של

תפוחי־אדמה

דים — לקרמטוריום ...בכי ,זעקות,

יללות.

נשים

היו 3

שלא

רצו

בשום אופן להיפרד מילדיהן ,אבל

גי

בתולדותינו .נדע לשמור את זכ־

רו — אנו ידידיו וחבריו — אנו
דור השואה!

אנשי  .0.0הוציאו בכוח את היל־
דים

וניפצו את

מזרועותיהן

י .אכטמן

רא־

שיהם אל הקיר והחזירו את גופת

האסטו דיין קינד!״ )״הנה יש לך
ילדך!״(...

(«

אין פלא ,שאחרי שראה שמחה

ז״ל

מה

ביהודי

שעשו הנאצים

לובלין ואחרי שבעת מדורי גיה־

נום ,שהוא עצמו עבד,

— נהיה

הפרטיים

והמשפח־

שבור

הרבה

ברוחו

בחיים

ובגופו ולא

הצליח

תיים פה בארצנו .את העבר הש־

חור לא יכול היה לשכוח .הפצע

אין לתאר במלים ,מה שנע־

למותו .הוא נפטר בכ״א כסלו —

שזז בעת הפרדת המשפחות ,כאשר

ן*
ף

ואף היו שאכלו את

הכנים שלהם מגופם...
9

הגברים

נשים — שמאלה

והזקנים

מן התקופה

הטראגית

ביותר

הילד לכל אם ואם באומרם :״היר

משגיח

הלחם והמרק,

נצטוו

לצעוד ימינה וה־

והיל־

מאתנו ,בהשאירו אחריו דף טרא־

מזמן

הנאצים

11.1.1969

—

לא

התרפא

וגרם

עת

הלך

בטרם

חיסול יהודי פולין ואירופה...
בהיותו

במחנה־ההשמדה

במאי־

דאנק ראה את מידוצי־המוות :כל

היהודים גורשו מן הצריפים ונאל־
להסתדר

צו

ונצטוו

לרוץ

סנדלי־עץ

בשורות

בחמישיות

שלובי־זרוע

ולשיר...

אנשי

ונעולי
.0.0

ו״קאפו״ ועוזריהם היו זורקים מק־

לות )שהיו מכונים ״טרמומטרים״(
בין

רגלי

הנרדפים

ולכל

אחד

לאור המצב ,לא יכולנו לקיים
את האזכרה השנתית
באולם סגור.
כמויכן דחינו את הבחירות
לועד חדש.

)סוף פון ז׳ (34

קעננונג פאר דעם הכנסת־אורהים פון
וועלכע זיי האבן גענאסן אין ישראל.
צום באדויערן ,זענען אייניקע מייגע
אלטע באקאנטע פון פאריז נישט געקו־
מען צו דעם צוזאמענטרעף.
אין מאנטדעאל
באזוכנדיק מאנטרעאל ,איז מיר אוים־
געקומען צו באטייליקן זיך אין אן אל־
געמיינ׳ער פארזאמלונג פון אונדזערע
לובלינער .ליידער ,אויף יענער פאר־
זאמלונג איז דער געמיט־צושטאנד נישט
געווען קיין געהויבענער .מיר זענען
געווען דערשלאגן פונעם פארעטערישן
אנפאל פון די אראבער אויף אונדזער
מדינה ,בפרט באך ,אז אין די ערשטע
טעג האט מען געשריבן וועגן נצהונות
פון די אגדעסארן.
אויך אויף דעם צוזאמענקונפט האבן
די אנוועזנדיקע ,רעדנדיק וועגן ישראל

)לבית ברייר(

נולדה

בשנת

1902

בלובלין.

עלתה ארצה בשנת  1930והקימה
בית

בארץ־ישראל.

בעלה נפטר לפני  30שנה.

רבקה

גולדברג

נפטרה

ב־27

לאוקטובר  .1973השאירה אחריה

בת ,שני בנים ,נכדים ונינים.

שנפל היד .מ־ד ניגש ״קאפו״ ,מכה

מיט לובלינער אין אויטלאנד

רבקה גולדברג

און אירע אקטועלע פראבלעמען ,נישט
פארגעםן ארויםצוברענגען זײעדע דעד־
מאנונגען פונעם וועלט־צוזאמענטרעף.
סעם בדייטער האט נישט נאד שיין
גערעדט פאר ישראל ,נאר אויך שיין
געהאנדלט .אויפן ארט האט ער גענומען
זאמלען געלט .דערנאך האב איך גע־
הערט ,אז ער לויפט ארום איבער די
שטובן פון די לובלינער און טוט אלץ,
אז זייער ביישטייער פאר אונדזער לאנד
זאל זיין וואם גרעסער און עפעקטיווער.
אויף דער דערמאנטער פארזאמלונג
האט מען אויך באגריסט דעם פרעזידענט
פון דער סאסייטי ,ה׳ זימעלשטערן ,צו
זיין געזונט ווערן און צום געבורטסטאג.
זיינע קינדער האבן צוגעגרייט אן אויפ־
נאמע ,וואס איז געווען א סיורפריז פארן
פאטער און דעם פארזאמלטן עולם.
עם וואלט פארנומען צופיל ארט אויס־
צורעכענען די נעמען פון אלע רעדנערס
און באגריסערס ,בפרט נאה אז כ׳האב
נישט באוויזן זיי אלע צו פארשרייבן

און כ׳האב מורא אז כ׳וועל עמעצן
אדורכלאזן .וויל איך דאנקען פון גאנצן
הארצן די טייערע לאנדסלייט ,וואס
האבן מיין פדוי און מיר ארויסגעוויזן
אזוי פיל פריינדשאפט און אויפמערק־
זאמקייט .יעדער באזוך אין דער גרוי־
סער וועלט לאזט תמיד איבער גוטע
דערינערונגען ,אבער א צוזאמענטדעף
פון לובלינער ,ווי דער וועלכן כ׳האב
געהאט אין פאריז און אין מאנטרעאל —
געהערן זיכער צו די שטארקסטע אי־
בערלעבוגגען פון אזא רייזע.
צום סוף וויל איך באמערקן ,אז פריינד
ברייטער האט מיד פארזיכערט ,אז די
לאגדסמאנשאפטן פון קאנאדע און אמע־
ריקע ,באזונדערס אייניקע יחידים ,טוען
אלץ אויף צו דערמעגלעכן דעם פארזי־
צער פון ארגון יוצאי לובלין אין ישראל,
דוד שטאקפיש ,צו באזוכן די צוויי לענ־
דעד ,ווי אויך דרום־אמעריקע און איי־
ראפע ,לויטן פלאן ווע־לבן ס׳האט אדויס־
געברענגט פריינד אייזענבערג פון לאס־
אנזשעלעס אויפן וועלט־צוזאמענפאר פון
די לובלינער.

47

האזכרה השנתית לקדושי עירנו
ביום השנה ה־ 31להשמדת יהודי לובלין ע״י הרוצחים הגרמניים

וטקס התייחדות עם החללים־הבנים
של יוצאי עירנו ,שנפלו במלחמת ױם־הכיפורים
יתקיימו ביום שלישי ) 25.12.1973ל׳ כסלו תשל״ד(,
בשעה  3אחה״צ בדיוק ,ברחבת מצבת הזכרון לקדושי
לובלין

ומיידאנק,

בבית

הקברות

בנחלת

יצחק.

בהשתתפות:

ח

כ

ג ד ע ו ן

ה א ו ז נ ר ,

נציגי הרבנות הצבאית,
המשפחות השכולות,
ארגון מצאי לובלין
וילדי בית־הספר ברמת השרון
שאימץ את קהילת לובלין.

תחבורה :

א ו ט ו ב ו ס י ״ ד ף ׳ .63 ,53

נא

ל ד י י ק !

במקרה של מזג־אויר גשום ,נא להצטייד במטריות.

,קול לובלין״ ,מופיע פעם בשנה .המו״ל :ארגון י מ א י לובלין בישראל.

דפוס ״להב״ ,תל־אביב ,טלפון36564 :

המערכת — דעדאקציע :ד״ר א .הורוויץ ,מ .הורן ,אינג׳ א .לסקובסקי ,ע .פלה י .ריינגשטיין ,מ .שילדקרויט ,ד .שטוקפיש.

