שנתון ארגוני הלובלינאימ בישראל ובחו״ל * יערלעכע אויסגאבע פון די לובלינער אין ישראל און אין די תפוצות
מס׳

10

•

חשון־כסלו תשל״ו

ת?־אביב

התוכן

•

הנר שלא ייכבה  /ד .ש) .עמי (2
ליכט  /ד .ש) .ז׳ .(3

מיר וועלן ניט פארגעסן די לובלינער גאסטפריינטלעכקייט
אין ישראל  /לעאן מיטעלמאן ) * (32״לובלינער טעג״ אין
ס א ך פ א ו ל א  /לאזער גאלדבוים ) * (33דערפאלגרייכע פורים־
פייערונג ביי די לובלינער אין פאריז  /משה זאלצמאן )(34
* אלע אונדזערע אונטערנעמונגען זענען דערפאלגרייך /
שרהלע גאלדאדלער ) * (35זומער יונדטוב ביי די לאנדס־
מאנשאפטן אין פאריז  /מ .ז * (35) .ביי די לובלינער
אין פראנקרייך  /משה זאלצמאן ) + (36אונדזער סאלידא־
ריטעט מיט ישראל איז אן א גרענעץ  /אלתר זאבערמאן )(37

א ניט פארלאשן

דער אומקומ פון דער יידישער לובלין
די שוידערלענע רציחות פון די דייטשן אין לובלין און
זייער ליגנערישע פראפאגאנדע  /נחמן קארן ) + (4א קא־
פיטל לובלינער יידישע מארטיראלאגיע  /ישראל אייזענבערג
) + (5אייניקע פראגמענטן פון א טראגישער תקופה  /ראובן
ראסעט ) + (8חורבן לובלין  /משה זילבערבערג )* (9
די מאמעס א טרער  /צבי זילבערמאן ).(10

געווען אמאל א >ידיש לעבן אין לובלין
אויפן אלטן לובלינער הייליקן ארט /
* די טרויעריקע לאגע פון יידישן
צינבערג ) * (12וואס הערט זיך אין
* א
 /יאנקעלע ניסענבוים )(14
פעברואר  / 1975שלום גארן )(16
לובלין  /אברהם וואלדהאלץ ).(17

נאוועמבער 1975

איגהאלט

מאמר ראשי — לײטיארטיקל
*

נומער 10

* די הארציקע באציונג פון לובלינער אין ישראל  /מענדל
לעווינבוים ) * (37ליטערארישע מסיבה אין פאריז לכבוד
דעם דיכטער משה שולשטיין  /א .עורי ).(38

הלובלינאים בישראל — לובלינער אין ישראל
א יאר טעטיקייט פון ארגון יוצאי לובלין  /שמעון לאור
)לאנגפוס( ) * (39בזכותו של הרב מאיד שאפירא זצ״ל
) * (42״דערמאנט מען זיד היינט אין לובלין — הערט מען
משה דיין — דער
מיידאנעק״  /שלמה ווארזאגער )(44
״אײנזאמער װאלף״  /יצחק לודען ) * (45מר ישעיהו
וייסברוט־הורוויץ — בן  / 85מ .ה * (46) .מסיבה לכבוד
ישעיהו ווייסבראט־הארוויץ צו זיינע  85יאר  /ש .ל.(46) .

ש .י .סטופניצלןי )(11
שפיטאל  /ד״ר יעקב
אונדזער אלטער היים
בריוו פון לובלין —
* אנדענק־ליד פאר

לוגלינער אין די תפוצות
אין שליחות פון לובלינער אין ישראל צו לובלינער אין דער
וועלט  /דוד שטאקפיש ) * (18וויאזוי מאנטרעאל האט
אויפגענומען די געסט פון ישראל  /סעם ברייטער )* (23
א לובלינער מיטינג אין בוענאס־איירעס  /מ .ק+ (31) .

א ד ר ע ס ן פ ו ן ל ו ב ל י נ ע ר אין א ו י ס ל א נ ד )(49—47
צום

*

בריוו

*

א נ ד ע נ ק פ ו ן ד י פ א ר ש ט א ר ב ע נ ע — ל ז כ ר ה נ פ ט ר י ם ); (50

מעלדונגען

*

איינלאדונג

צום

בילדער
יזכור־אוונט

*

הזמנה

לערב

האזכרה

).(56

טכסי-התייחדות עם קדושי עירנו — ביום רביעי ,ב״ב כסלו תשל״ו ) 26בנובמבר  ,(1975בשעה
 15.00בבית הקברות גחלת יצחק ,-בשעה 800ו ב״בית המליך׳ בתל־אביב .פרטים — בעמי אחרון.
•
בכניסה לאזכרה קשה לגבות דמי-חבר ותשלומים אחרים .נא לשלוח — 25,ל״י )סכומים יותר
גדולים נקבל ברזגון ובתודה( בדואר — ארגון יוצאי לובלין ,חשבון בנק הדואר.4/27638/6 :

—

ה נ ר ע\לא ״ננבה
 35שנים חלפו מאז היום המר והנמהר ,ה־ 9בנובמבר ,1942

של אלה שלחמו נגד הנאצים .אנו רוצים לדעת את אומץ־לבם

באשר הרוצחים ההיטלריים העבירו למייראנק את היהודים שנשארו

של אלה שיצאו חיים מן התופת ההיטלרי ,כי גם זו היתה גבורה

בגיטו של מיידן טטרסקי 33 .שנים — ואיננו רוצים ,איננו יבולים

— למנוע את סכנת המוות שארבה לכל יהודי על כל צעד ושעל.

לשכוח את קדושינו ,שאת זכרם נעלה שוב באסיפות־אבל השנתיות
ובאזכרות

שיתקיימו בתל־אביב,

והגדת לבנן־...

בואנוס־איירס ,ניו־יורק ,מלבורן,

*

פאריס ,טורונטו ,מונטריאל ,סאן־פאולו ,לוס־אנגילס ובלובלין .כמו
בכל שנה ,כן גם השנה יועדו אנשי שארית הפליטה של לובלין,
עיר ואם בישראל ,באולמות ציבוריים או בבתי-כנסת ,כדי לחלק
כבוד ולהזיל דמעה על אבדן למעלה מארבעים אלף! הקרבנות.
הדלקת נרות הזכרון וה״קדיש״ הציבורי יביאו לידי ביטוי את האבל
העמוק ,את הצער הבלתי־נשכח ואת הפצעים שלא יגלידו על
האסון הנורא שירד עלינו .באסיפות־עם אלה בא גם לידי ביטוי
הרצון העז להגן על עם ישראל ועל מדינת־ישראל ,שלא יישנו עוד
אסונות טראגיים כאלה ושלא ימוש לעולם מזכרוננו מה שעשה
לנו העמלק ההיטלריסטי.

חוברת זו משלימה את העשור הראשון לקיומו של ״קול לוב-
לין״ .לא נערור מסיבות לכבוד המאורע ,אולם כל לובלינאי ישמח
בלבו ,שלא נשתתק קולה של אותה עיר ,בה נולדנו וגדלנו ולא
נותק הקשר בין יוצאי עירנו שבתפוצות ובין אלה שבישראל.
ממרחבי העולם הגיעו עשרות מכתבים בהם מביעים קוראים
את שביעות רצונם מעתוננו .דברי שבח והודיה כאלה מוסיפים
עוז למו׳׳לים ולעורכים להרחיב
זאת

בחוברת

זו,

מספר ,10

ש .י .סטופניצקי ,י .ניסנבוים,

את ״קול לובלין״.
בהדפסת

מאמרים

אנו

עושים

של הקדושים

דייר צינברג ואחרים .אנו מפרסמים

בחוברת זו של ״קול לובלין״ ימצא הקורא זכרונות של יהו-

גם ,לראשונה ,עשרות כתובות של יוצאי לובלין בחוץ־לארץ ,כדי

דים ניצולים :נחמן קורן מרמת־גן ,ישראל אייזנברג מלוס־אנגילס,

להקל על חיפושי קרובים והקמת קשרים בין ידידים וחברים לשע-

ראובן רוסט מסן־פאולו ומשה זילברברג מניו־ג׳רסי — על אבדן

בר• הנהגנו גם כמה מדורים של חומר אינפורמטיבי מחיי לובלי־

לובלין היהודית .גם אחרי שקראנו את כל התיאורים הטראגיים

נאים בארץ ובחוץ־לארץ ,שבא לידי ביטוי בדו״חות מערים שונות,

של התקופה הנוראה ,אין לנו תמונה מלאה על מה שארע אז,

שיו״ ר אירגון יוצאי לובלין בישראל ביקר אצלם השנה.

ובמיוחד של התמרדויות היהודים ברוצחים הגרמניים.

¥

נמצאים אתנו מספר ניכר של יהודי לובלין משארית הפליטה,
שלא ניסו עוד להעלות על הנייר את קורותיהם בימי מלחמת־
העולם השניה .חשיבות יתר היא לנו לדעת את הגבורה העילאית

לפני זמן לא רב ,רכש אירגון יוצאי לובלין בישראל חדר
במרכז תל־אביב ,ברחוב דיזנגוןז  ,158בבית של התאחדות עולי
פולין .חדר זה קבענו למקום מושב של אירגוננו ,בו תהיה פעילה
מזכירות

ויתקיימו

ישיבות

הוועד.

כן

נערוך

שם

מוזיאיו־זוטא,

תערוכה תמידית של תמונות ,ספרים )על לובלין ופרי עטם של
לובלינאים(,

תעודות,

ו־2

מטרדים

על לובלין של

מעלה ,עיר

הרוח ,היצירה והמאבק של היהודים .רכישת החדר וציודו דורשים
בסו* רב .ייתכן שלא היינו נוטלים על עצמנו תפקיד קשה כזה,
לולא נדיבות לבם של חברי הוועד שלנו ,סימון זיידנוורג ומשה
קורן )טשמקה( ,שכל אחד מהם תרם למטרה זאת עשרת אלפים
ל״י ,ותרומתו של מר מוטל גרטנקראוט מניו־יורק ) 5אלפים ל״י(.
ב״חדר לובלין״ יושמו בתוך הקיר ,במקום מיוחד ,הדפים של
״ספר לובלין׳ /עם שמות הקדושים .במקום זה ידלק נר תמיד.
*
נר שלא ייבבה — לזה נכספה נפשנו :נר תמיד שיהיה דולק
ב״חדר לובלין״ ,ובמצבת זכרון לזכר קדושי לובלין ומיידנק על
ע צ מ ו ת יהודי מיידן טטרסקי ש נ ק ב ר ו בלובלין ,ל א ח ר ש ח ר ו ר העיר.
)התמונה

נ ש ל ח ה ע״י י .ברום ,טורונטו(.

ד ע ר געביין פון די יידן פון מיידאן

ט א ט א ר ס ק י ווערט

צו ק ב ר י ש ר א ל אין לובלין ,נ א ך ד ע ר באפרייונג.
) ד א ס בילד ה א ט צוגעשיקט י .ב ר א ם  ,ט א ר א נ ט א ( .

2

געבראבט

בית־הקברות בנחלת יצחק .ועל הכל דרוש שבלבם של כל יהודי
לובלין ,באשר הם שם ,ירטט זכרון קדושינו שנשמדו במיידנק לפני
 33שנים .זכר קדושינו מחייב אותנו להמשיך בחיינו הלאומיים —
בנוסח לובלין ובנוסח מדינת ישראל.

ד .ש.

מאמר ראשי

א
יאר זענען פאריבער פון יענעם שרעקלעכן טאג ,דעם 9טן
נאוועמבער  ,1942רועד די היטלעריסטישע רוצחים האבן ארויס־
געפירט קיין מיידאנעק די פארבליבענע יידן אין געטא פון מיידאן
טאטארסקי 33 .יאר — דאר ווילן מיר נישט און קאנען נישט פאר-
גענין אונדזערע קדושים ,וועמענס אנדענק וועט היינטיקן חודש
ווידער באערט ווערן אוין* די יערלעכע טרויער־אקטן און אזכרות
אין תל־אביב ,בוענאס־איירעם ,ניו־יארק ,מעלבורן ,פאריז ,טאראנ־
טא ,מאנטרעאל ,סאו־פאולא ,לאס־אנזשעלעס און לובלין .צום
וויפלטן מאל וועט די שארית הפליטה פון דער עיר ואם בישראל
זיר צונויפזאמלען אין עפנטלעכע זאלן צי אין בתי־כנסת ,כדי
אפגעבן כבוד און טרערן די איבער פערציק טויזנט קרבנות .די
אנגעצונדענע יארצייט־ליכט און דער קאלעקטיווער ״קדיש״ וועלן
ברענגען צום אויסדרוק דעם גאר אלץ טיפן טרויער ,אומפאד־
געסלעכן צער און ניט פארהיילטע וווגד נאר דעם גרויסן אומגליק.
אבער אזעלכע צוזאמענטרעפן שטארקו אייר רעם גייסט און אנט־
שלאסנקייט ניט דערלאזן מערער צו ענלעכע נאציאנאלע קאטא־
סטראפעס; תמיד געדענקען וואס ס׳האט געטאן דער היטלעריס־
טישער עמלק און ניט פארגעסן די איצט לויערנדיקע געפארן דער
יידישער מדינה און דעם יידישן פאלק.
אין איצטיקן נומער ״קול לובלין״ זענען אפגעדרוקט זכרונות
פון די ניצול־געווארענע יידן :נחמן קארן פון רמת־גן ,ישראל
אייזענבערג פון לאס־אנזשעלעס ,ראובן ראסעט פון םאן־פאולא
און משה זילבערבערג פון ניו־דזשערסי — וועגן אומקום פון דער
יידישער לובלין .אפילו נאכן דורכלייענען די אלע טראגישע שיל־
דערונגען ,הגם מיר ווייסן שויו א סף פון פריערדיקע באשרייבונגען,
ב י ל ד פון יענער
איז נאר אלץ נישט פאראן דאם פ ו ל ע
שרעקלעכער תקופה .נישט אלץ איז שויו דערציילט געווארן,
באזונדערס — די מאמענטן פון ״דישן ווידערשטאנד דעם דייטשן
רוצח.
פאראן אן אנגעזעענע צאל לובלינער יידן פון דער שארית
הפליטה ,וואס האבן נ>$ר אלץ ניט גענומען די פעדער אין האנט,
כדי ארויפברענגען אויפן פאפיר זייערע איבערלעבונגען אין די
יארן פון דער 2טער וועלט־מלחמה .אונדז איז וויכטיק צו וויסן די
ה ע ר א י ש ע מ א מ ע נ ט ן ,די ג ב ו ר ה פון די ,וואס אויב זיי
זענען ארויס לעבעדיק פונעם היטלעריסטישן גהינום ,איז עס אן
שום ספק געוועו א פועל־יוצא פון זייער פעיקייט אויסצוטיידן די
כסדר דראענדיקע טויט־געפארן .און וועגן רעם דאוץ* מען דער־
ציילן.
והגדת לבנך...
*

מיטן איצטיקן נומער איז ״קול לובלין״ דערגאנגען צום ערשטן
ק״לעכיקן ציפער צ ע ן ! וועלן מיר ניט פראווען קיין באנקעטן
לכבוד דער געשעעניש ,אבער א פרייד ביי יעדן לובלינער וועט
עם זיכער ארויסרופן .ווייל  10נומערן ״לובלינער שטימע״ טיינט,
אז מיר האבן ניט געלאזט פארשטומט ווערן דאס קול פון יענער
שטאט ,ווו מיאיז געבוירן און אויסגעוואקסן ,אוי אויר ניט געוואלט
איבערייסן די פערים וואם פארבונדן אונדזערע לאנדסלייט אין
די תפוצות מיט די לאנדסלייט אין ישראל.
פון דער גאנצער וועלט זענען אנגעקומען צענדליקער בריוו
מיט גינסטיקע אפרופו וועגן דער אויסגאבע .אזעלכע ווערטער
פון לויב און אנערקענונג שטארקן און מוטיקו די ארויסגעבער
און רעדאקטארן אויסצוברייטערן דעם זשורנאל .דאם טועו מיר

לייט־ארטיקל

נמ\ פ א ר ל א ש ן
ליכט...
טאקע אין היינטיקן ,צענטן נומער ,מיטן אפדרוקן ארטיקלען פון
די קד1שים ש .י .סטופניצקי ,י .ניסענבוים ,ד״ר צינבערג אאנ״ד.
מיר טארעפנטלעבן אויר ,צום ערשטן מאל ,צענדליקער אדרעסן
פון לזבלינער יידן איו אויסלאנד ,כדי פארלייכטערן דאס אפזוכן
זיר און העלפן איינשטעלן פארבינדונגען צווישן אמאליקע פריינד
און חברים .גל״כצ״טיק האבן מיר איינגעפירט עטלעכע נייע רוב־
ריקן מיט אינפארמאטיוון מאטעריאל וועגן לעבן פון לובלינער
אין דער וועלט און אין ישראל ,ווי דאס קומט צום אויסדרוק
אין די באריכטן פון די שטעט ,וועלכע זענען ה .י .באזוכט גע־
ווארן דורבן פארזיצער פון אירגון יוצאי לובלין בישראל.

מיר האלטן גאר נישט אונדזערע אױפגאבן פאר פארענדיק־
טע .והראיה :
מיט א צייט צוריק האט דער אירגון יוצאי לובלין אין ישראל
געקויפט א צימער אין צענטער תל־אביב ,אויו״ דיזנגאו״־גאס ,158
אין הויז ווו עס געפינט זיר דער פארבאנד פון פוילישע ״דן און
א ריי לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעס .דעם דאזיקן צימער האבן
מיר פארוואנדלט סיי אין א זיץ־ארט פון קאמיטעט ,ווו עס וועט
פונקציאנירן א סעקרעטאריאט ,סיוועלן פארקומען זיצונגעז און
מ׳וועט פירן די רעגולערע טעטיקייט .גלייכצייטיק וועט דארט זיין
איינגעארדנט א מיניאטור־מוזעאום ,ווו עס וועט קומען צום אויס־
דרוק ,מיט רער וזילח פון א פערמאנענטער אויסשטעלונג פון
בילדער ,ביכער )וועגן לובלין און פון לובלינער( ,דאקומענטן
און וויטראזשן — די א .ג .לובלין של מעלה ,די שטאט פון ״דישן
גייסט ,יצירה און געראנגל.
קויפן אזא צימער און אויסשטאטן אים פאר די דערמאנטע
צילן — קאסט געלט .א סר געלט .מעגלער ,אז מיר וואלטן זיר
ניט אנגאזשירט אין אזא אונטערנעמונג ,ווען נישט די ערשטע,
ברייטהארציקע שפענדונגען פון אונדזערע קאמיטעט־מיטגלידער
סימאן זיידענווערג און משה קארן )טאשעמקא( ,וואס יערער פון
זיי האט געגעבן פאר דעם צוועק צו  10טויזנט ל״י ,מאטל
גארטענקראוט פון ניו־יארק —  5טויזנט ל״י ,און אנדערע שפענ־
דונגען.
אינעם ״לובלינער וועקל״ ,אויו״ א ספעציעל ארט איינגעמויערט
אין וואנט ,וועלן ווערן אויפגעהיטן די בלעטער פון ״דאם בוך פון
לובלין״ ,מיט די נעמען פון די קדושים .אוין* יענעם ארט וועט
אויר ברענען א נר תמיד.

•
א ניט פארלאשן ליכט — טאקע צו דעם שטרעבן מיר:
א נר תמיד וואס זאל ברענען אינעם לובלינער צימער אין; תל־
אביב און אינעם מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין און
מיידאנעק אויפן בית־ הקברות אין גחלת יצחק .נאר איבער אלעמען
דארן* אין הארץ פון יעדן לובלינער ״ד ,ווו ער זאל זיר ניט
געפונען ,פלאטערן דער הייליקער אנדענק נאר אונדזערע קדושים,
וואם זענען מיט  33יאר צוריק אומגעקומען אין מיידאנעק .דער
זכריו נאר זיי מאנט און דערמאנט ווייטער אנצוגיין מיט אונדזער
כאציאנאלן לעבן — נוסח לובלין און נוסח מדינת ישראל.

ד .ש.
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די שוידעולענע רציחות כוו די ריטשו איו לובלין
און ז״ער ליגנעוישע פראפאגאנדע נחמו,אי י־״־״
די פראפאגאנדע איז געווען איינע פון די הויפט־מיטלען
מיט וועלכע די נאצים האבן זיך באנוצט ביים פארמאסקירן
זייערע פארברעכערישע מעשים און צוגרייטן דעם באדן צו
דער מארד־מלאכה .אין זייער פראפאגאנדע האט דער שקר
פארנומען אן אנגעזעען ארט.
די שטאט לובלין ,וואס איז פון פארויס באשטימט גע־
ווארן צו ווערן אן עקסטערמינאציע־ארט פאר אלע יידן ,האט
אויך געדינט אלם א לאבאראטאריע פאר נאצישע מערדערייען,
און די יידן — ווי א מאטעריאל ביים אויסארבעטן פראפא־
גאנדע־סיסטעמען און פייניקונגען.

א
אין א זומער־טאג אין יוני  ,1940זענען דערשינען אויף
לובארטאווסקא גאס )נאך פארן אנטשטיין פון געטא( א גרופע
דייטשע אפיצירן און זעלנער .זיי האבן מיט זיך מיטגעבראכט
פאטא־אפאראטן ,שטעקנס און אויך פארשידענע כלים וואס
זענען נייטיק צום פאטאגראפירן .די יידישע געשעפטן זענען
נאך געווען אפן און די באוועגונג אין גאס איז געווען א נאר־
מאלע .די דייטשן האבן פארהאלטן אויפן טראטואר א קעג־
טיקע צאל יידן מיט בערד און אן בערד ,אבער מיט א יידישן
אויסזען .די דייטשן זענען צוגעטרעטן אינסצעניזירן א בילד,
ווי יידן מאכן אן אנפאל אויף דייטשישע מיליטער־לייט .זיי
האבן איינגעשטעלט די אנטיילנעמער אויף אזא אופן ,אז די
מיליטער־לייט זענען ארומגערינגלט דורך די יידן .די יידי־
שע ״אנפאלערס״ האבן זיי באזארגט מיט שטעקנס און בא־
פוילן צו האלטן זיי אין דער הויך און דערנאך אראפלאזן זיי
אויף די דייטשישע רוקגס ...ווען די דערשראקענע יידן האבן
זיר צוריקגעהאלטן און נישט געוואגט אויסצופירן די בא־
פעלן ,האט איין אפיציר גענומען א שטעקן אין האנט און אים
אראפגעלאזן מיט כוח אויפן קאפ פון א ייד און מיט א רע־
וואלווער געדראט די אלע וואס וועלן נישט ווי געהעריק אויס־
פירן די באפעלן .די אויסטערלישע טעאטראלישע אונטערנע־
מונג האט געדויערט גאנץ לאנג .דער רעזשיסער האט מקפיד
געווען אויף יעדע באוועגונג און אויך געפאדערט צו מאכן אן
אנשטעל אויפן פנים וואם זאל אנטשפרעכן די געגעבענע סי־
טואציע .דאס איז נישט געווען קיין לייכטע אויפגאבע ,ווייל
מ׳האט עטלעכע מאל געמוזט איבערחזרן דעם טייוולאנישן
אקט ,וועלכן די פאטאגראפיסטן האבן פאראייביקט אין א
פילם ״דער אויפשטאנד פון די לובלינער יידן קעגן אלמעכ־
טיקן מיליטער פון די דייטשן״.
די טראגיש־קאמישע געשעעניש האט ארויסגערופן שטוי־
נונג און פחד ביי די יידן .די בילדער וואס זענען פאטאגרא־
פירט געווארן ,האבן אוודאי באדארפט דינען ווי א קאנקרע־
טער באווייז אויף צו בארעכטיקן די רדיפות און מערדערייען
פון די יידן...
ב
און אט א פארשטעלונג פון א גאנץ אנדערן כאראקטער:
א געוויסן אוונט ,נישט פיל שפעטער נאך דער סצענע אויף
לובארטאווסקע ,האבן דייטשן געכאפט עטלעכע יידן אויפן
רינעק און זיי ארויסגעפירט אין א קעלער־צימער אין איי־
נעם פון די הייזער .צום גרויסן וותדער פון די דערשראקענע
יידן ,האבן זיי זיך געפונען אין א גוט באלויכטענעם צימער
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מיט געדעקטע טישן ,מיט פלעשער וויין און פארבייסנס .ביי
די טישן זענען געזעסן מונדירטע דייטשן און אויך אין ציווי־
לער קליידונג און זייערע פנימער האבן אויסגעדריקט פריינד־
שאפט און פריילעכקייט .די יידן האט מען באפוילן צו פאר־
נעמען ערטער צווישן די דייטשן .מ׳האט זיי דערלאנגט פאר־
שידענע מאכלים און וויין ,באפוילן צו עסן און טרינקען,
שמייכלען און זיין פריילעך .די געכאפטע יידן איז נישט לייכט
געווען אויסצופירן דעם באפעל .אנשטאט א שמייכל ,האט
זיך אויף זייערע פנימער באוויזן אן אויסדרוק פון זארג און
פחד .עס האבן זיך געהערט אנווייזונגען און דראונגען .האבן
די יידן זיך באמיט מקיים צו זיין דעם באפעל און שמייכלען,
אבער דאס הארץ האט געציטערט פון מורא .דער אפאראט
איז עטלעכע מאל אנגעשטעלט געווארן פון דאס ניי ,ביז
ס׳האט זיך זיי ענדלעך איינגעגעבן אויפצוכאפן דעם עקל־
האפטן ליגן.

מיידאנעק — צייכענונג פון רפאל כוואלעס )פאריז(
נאד דעם ווי מ׳האט די אינסצעניזאציע פארענדיקט ,האט
מען די יידן ארויסגעטריבן .ווו און אין וועלכע אומשטענדן
די פעלשונגען זענען אויסגענוצט געווארן — איז נישט בא־
וווסט .זיכער איז ,אז זיי האבן זיך מיט זיי באנוצט ביים פאר־
מאסקירן זייערע רשעותדיקע און מערדערישע פלענער.
ג
נישט לאנג האט געדויערט און אן אנדערע אקציע איז
דורכגעפירט געווארן אין לובלין .צענדליקער יידן ,מיט וועל־
כע זיי האבן זיר באנוצט ביים דורכפירן די בלוטיקע אקציע,
האבן דערביי באצאלט מיט זייער לעבן .די אקציע איז דורכ־
געפירט געווארן דורך ״פעדאגאגן״ װאס האבן גוט געקענט
די אכזריותדיקע היטלערישע מלאכה און זייער אויפגאבע איז
געווען איבערצוגעבן זייערע שיטות די תלמידים .דאס מאל
האבן זיי זיך באנוצט מיט פארמעגלעכע יידן ,וואס האבן
געוווינט אין עלעגאנטע קווארטאלן פון לובלין.
אן אכזריותדיקן געיעג אויף יידן האבן זיי איינגעארדנט
אויף קראקאווסקע פשעדמיעשטשע און אין די ארומיקע גאסן•
זיי האבן דאמאלט געכאפט עטלעכע צענדליק יידן ,זיי ארײנ־
געפירט אין דער פאליציי־שול ,ווו ס׳זענען איינגעארדנט גע־

דער אומקום פון דער יידישער לובלין

ווארן קורסן פאר פאלקס־דויטשן .דארט האט מען ז ײ באקענט
מיט דער תורה פון זאאלאגישן שאוויגיזם .ספצעיעל האבן
זיי זיר באמיט איינצופלאנצן אין די הערצער פון די קורסאגטן
פאראכטונג און שנאה צו יידן .די אבסאלווענטן פון דער שול
זענען באשטימט געווען צו דינען אלם פאליציאנטן אין די
אקופירטע לענדער אדער אין די ספעציעלע ״קאמאנדאס״.
די לערער פון דעם סעמינאר האבן זיר נישט באנוגנט
מיט די טעארעטישע לימודים; זיי האבן ארגאניזירט אויך
פראקטישע לעקציעס ,אויף א קאנקרעטן אופן געלערנט די
סיסטעמען פון אכזריותדיקע פייניקונגען .די יידן האט מען
דארט געהאלטן עטלעכע וואכן .נישט אלע האבן זיך "אומגע־
קערט אין זייערע היימען — און די ווינציקע וואס האבן זיך
יא אומגעקערט ,זענען געווען צעבראכן פיזיש און גייסטיק.
טאג־טעגלעך האט מען געפירט די יידן אין קליינע גרופן
צו די קורסאנטן און זיי געוויזן ווי אזוי צו שלאגן און פיי־
ניקטן ,ווען מ׳וויל פון זיי ארויסבאקומען ידיעות; ווי אזוי
איבערצוגיין פון א לייכט געשלעג צו שווערע קלעפ און ווי
אזוי דערנידעריקן מענטשן ,דערפירן זיי צו א מצב ,אז מ׳זאל
קענען מיט זיי מאכן וואס מען וויל; מ׳האט זיי געלערנט
ווי אזוי צו פייניקן אז דער קרבן זאל נישט באלד אויסהויכן
די נשמה.
די אלע איבונגען זענען דורכגעפירט געווארן אויף די
קערפערס פון די אומגליקלעכע ,וואס האבן געדינט ווי א
לאבאראטאריע־מאטעריאל .די פייגייקונגען האבן אויר געהאט
פאר א ציל צו דערוועקן ביי די צוקונפטיקע פאליציאנטן סא־
דיסטישע נייגונגען און איגסטינקטן ,דערדריקן ביי זיי יעדעם
געפיל פון רחמנות.
ווי געזאגט ,האבן נישט אלע יידן זיך אומגעקערט אהיים.
פיל פון זיי האבן דארט אויסגעהויכט זייערע נשמות .נאר די
גאר פארהארטעוועטע האבן אויסגעהאלטן .איינער פון די
לעבן געבליבענע ,א ייד פון דייטשלאנד ,וואס איז איבער־
געזידלט געווארן קיץ לובלין ,איז געקומען א היים פון דער
״לאבאראטאריע״ אינגאנצן צעבראכן און נידערגעשלאגן און
ס׳איז שווער געווען פון אים ארויסצובאקומען ידיעות וועגן
דעם וואס דארט איז פארגעקומען .נאר פון צייט־צו־צייט,
אז ער האט זיל בעסער געפילט ,האט ער איבערגעגעבן אין
קורצע ווערטער וואס דארט איז געשען .ס׳האט זיך ארויס־
געוויזן ,אז ער האט זיר געשעמט אלץ צו דערציילן.
דער נאצישער טעראריאיז געווארן שרעקלעכער פון טאג
צו טאג .ס׳האבן זיר אנגעהויבן די הכנות צום מאסן־מארד
פון מיליאנען ,וואס האט נישט געהאט זיינם גלייכן אין דער
געשיכטע .צוזאמען מיטן פארפולקאמען די מארד־סיסטעמען,
האבן די דייטשישע רוצחים אויר געשטארקט די שפאטישע
פראפאגאנדע אויף אפצונארן די וועלט.
ד
די העכסטע שטופע פון ציניזם האבן זיי דערגרייכט נאך
דעם ערשטן מאסן־מארד בעת דער ליקווידאציע פון די לוב־
לינער יידן — ,אין פרילינג  .1942א צוויי חדשים נאד די
שרעקלעכע בלוט־פארגיסונגען ,האב איך באקומען די ״קרא־
קאוער צײטונג״ פון סוף יוני  ,1942וואס האט אנטהאלטן א
בילד פון א יידישן באלעגאלע ,וואס זיצט אויף זיין בריטשקע,
איינגעשפאנט מיט א פערד ,נעבן דער באךסטאציע .אונטער
דעם בילד איז פאראן א ווארענונג־אויפשריפט פאר די דייטשן
וועלכע וועלן אנקומען קיץ לובלין ,זיי זאלן זיר נישט בא־'
נוצן מיט יידישע פאר־מיטלען ,ווייל דיייידישע פורמאנעס
זענען שמוציק און זיי פארשפרייטן אנשטעקנדיקע קראנקייטן.
ש ו ץ העכער פון צוויי יאר ווי ס׳איז געווען פארבאטן די
יידישע פורמאנעס צו ארבעטן אויף דער באן־סטאציע; די
יידישע לובלין איז מיט דריי חדשים פריער געווארן" אויסגע-
מארדעט — און אט אזא רשעותדיקע פובליקאציע ,גלייר די
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רדיפות אויף די יידן איז באשטאנען נאר פון באגרענעצונגען
א ץ ארבעט .ווייל אויב די ידיעות וועגן אויסמארדן העכער
הונדערט קינדער פון בית־יתומים און אלע יידישע קראנקע
פון די שפיטעלער און אוועקשיקן פיל טויזנטער אין די טויט־
לאגערן פון בעלזשעץ — ,ווי דאס איז פארגעקומען אין די
חדשים מערץ־אפריל ,װעלן דערגײן צו דער פרייער וועלט —
וועט דאס בילד אין דער צייטונג פון חודש יוגי קענען דינען
ווי אן אפלייקענונג .די נאצים האבן אויסגערעכנט ,אז נאר־
מאלע מענטשן וועלן נישט גלייבן א ץ אזעלכע שרעקלעכע
רציחות.
*

אזוי האט דער היטלעריזם געשטיצט זיין הערשאפט אויף
אכזריות און רשעות און טיף געזונקען אין זייערע שענדלעכע
שקרים ,מיטשלעפנדיק זייער פאלק אין מאראלישן אפגרונט.
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ישראל אייזענבערג

 /לאס־אנזשעלעס

די עיר ואם בישראל ,די שטאט לובלין ,וועלכע איז
בארימט געווען מיט אירע גאונים ,ווי מהרש״ל ,מהר״ם,
חוזה און אמלעצטן מיט איר גרויםער ״ישיבת חכמי לובלין״
— האט פלוצלונג באקומען אן אנדערן אויסזען .איד גע-
שטאלט איז פארענדערט געווארן און יידיש לעבן דארט
האט אנגענומען א באזונדערן כאראקטער.

א
די נייע מושלים ,די בארבארישע דייטשן ,האבן אין
אנהייב יאר  1940צונויפגעפרעסט אלע יידן א ץ א געטא,
ווו די ענגשאפט איז געווען זייער גרוים .מען האט געווויבט
אפילו צו פופצן מאן אין איין צימער און די מענטשן האבן
זיך געדריקט און געשטיקט .די שטאט לובלין ,וועלכע האט
ביים קריג־אויסברוך געציילט פערציק טויזנט יידן ,האט
איצט ,צוזאמען מיט די אריינגעשיקטע פון קאליש ,לאדזש
און פולאוו ,דערגרייכט ביז זעכציק טויזנט נפשות.
אין אקטאבער  1941איז אויף דעד פעריפעריע פון
לובלין—מיידאנעק ,געשאפן געווארן א קאנצענטראציע־לא־
גער וועלכער האט פארנומען א שטח פון בערך צען קוו.
קילאמעטער און אנטהאלטן אומגעפער אכט הונדערט בא־
ראקן.
אין זעלבן חודש זענען אין לובלינער געטא געכאפט
געווארן אויף דער גאם דורך ם״ס־לײט זיבעציק יידן און
אריבערגעפירט געווארן אין אויבנדערמאנטן לאגער .פון
די דאזיקע יידן האט מען באלד אראפגעצויגן זייערע צי־
ווילע מלבושים און אנגעטאן באשטרייפטע קליידער.
געארבעט האבן זיי ביים גראבן גריבער ,בויען שא־
סייען און שטעלן באראקן .די ארטיקע באדינגונגען זענען
געווען פאר זיי געפערלעכע .די ארבעט — אומגעהויער
שוועד .מ׳איז געשטאנען ביז אין דער העלפט אין ליימיקע
בלאטעס .ע0ן האבן זיי באקומען אויף קוים צו דערהאלטן
די נשמה .נאד צוויי וואכן שווערער הארעוואניע ,זענען די
אלע זיבעציק יידן אויסגעשטארבן.
ווען דער לאגער איז געווארן ליידיק און דער קרע־
מאטאריום האט שוין איינגעשלונגען די ערשטע קרבנות,
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האט די ס״ס־באנדע ,מיט איר פירער מארפינקעל בראש,
דורכגעפירט א נייע אבלאווע אויף די לובלינער יידן ,גע־
כאפט בערך דדיי הונדערט מאן און זיי אוועקגעפירט אויף
ליפאווע־גאס  ,7ווו זיי האבן א גאנצע נאכט געמוזט שטיין
אויף די קני און צומארגנם האט מען זיי אוועקגעפירט
צעשלאגענע און דעדשעפטע קיין מיידאנעק.
אין דער זעלבער צייט זענען אנגעקומען אין לאגער
גדויםע טראנםפארטן רוםישע געפאנגענע ,וועלכע זענען
מאסנווייז פארברענט געװארן אין קרעמאטאריום .די אי־
בערגעבליבענע האבן אויך לאנג ניט געקענט אויסהאלטן.
פון דער שווערער ארבעט אין די שרעקלעכסטע באדינגונ־
גען ,זענען זיי כסדר געפאלן ווי די פליגן.
אין צווישנצייט האט מען אין די קליינע שטעטלעך
ארום לובלין געכאפט פינף הונדערט יידן און זיי געבראכט
אין ארבעט־לאגער אויף ליפאווע  .7נאכן אפארבעטן
דארט א גאנץ קורצע צייט ,האבן די מערדער דורכגעפירט
א סעלעקציע און די אויסגעמאטערטע און קראנקע ארי־
בערגעשיקט אין שכנותדיקן מיידאנעק ,ווו זיי זענען כסדר
געשיקט געווארן אין אויוון אדיין.
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מען
צאל
פון
מען

אין דעצעמבער  1941האבן אין לאגעד אנגעהויבן קו־
טראנספארטן מיט טשעכישע און דייטשע יידן .זייער
האט דערגרייכט צענדליקער טויזנטער .די מערהייט
זיי איז באשטאנען פון אינטעליגענץ .זיי זענען געקו־
אין נארמאלע וואגאנען און מיטגעבראכט פיל זאכן.

אראפגייענדיק
ביי זיי צוגענומען,
גער ,אנגעטאן אין
זיי ארבעטן עבודת

פון צוג ,האבן די דייטשע רויבער אלץ
אוועקגעפירט אין לאסט־אויטאס אין־לא־
געשטרייפטע קליידער און גענומען מיט
פרל.

נאכן פייניקן זיי מיט אלערליי סאדיסטישע עינויים ,איז
א באדייטנדע טייל געשיקט געווארן צום פארגאזן.
דאם לעבן פון די יידן אין לובלינער געטא האט זיד
פארערגערט פון טאג צו טאג .די באדינגונגען זענען גע־
ווארן וואס אמאל מער דערדריקנדיק .גרויסע קאנטריבו־
ציעס זענען כסדר ארויפגעלייגט געווארן אויף דער יידישער
באפעלקערונג .די ס״ס־באנדעס האבן דורכגעפירט אבלא־
וועס ,בעת וועלכע זיי האבן ניט איינעם מערדערלעך גע־
שלאגן צום טויט .די באוועגונג פון די יידן אין די גאסן
איז דעריבער געווארן א קלענעדע .שלעכטע פארגעפילן
האבן גענאגט יעדנס הארץ .די לופט האט זיך שוין געפילט
ווי פארפעסטעט .שווארצע וואלקנס האבן זיך אנגערוקט
אויף די קעפ פון די לובלינער יידן.
אין מערץ  ,1942שושךפורים פארטאג ,האט זיך אג־
געהויבן די ערשטע אויסזידלונג פון לובלינער געטא .יעדן
טאג פלעגט מען ארויםטרײבן פון די וווינונגען עטלעכע
טויזנט מענטש ,זיי אריינגעקוועטשט אין דער מהרש״ל־
שול און די איבעריקע האט מען צוריקגעיאגט אין די היי־
זער .אין מיטן דער נאכט האט מען  1500יידן אריבערגע־
פירט אין שעכטהויז אויף דער וואלע ,ו װ מען האט זיי
אריינגעפאקט אין די צוגעגרייטע שוין וואגאנען און אוועק־
געפירט אין גרויסן פארניכטונג־לאגער בעלזשעץ ,וועל־
כער איז נאד מיט צוויי יאר צוריק אויפגעבויט געווארן
דורכן בארימטן דייטשן מערדער ס״ס־שטורעמבאנפירער
דאלף .א פאר הונדערט יונגע ,קרעפטיקע מענער זענען ווי־
דער אריינגעשיקט געווארן קיין מיידאנעק אויף ארבעט.
טאג־טעגלעך האט די ס״ס־כנופיה ,וועלכע איז בא־
שטימט געווארן דורכצופירן די אויסזידלונג־אקציעס ,דער־
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שאסן עטלעכע הונדערט יידן .דערביי האבן ווילדע הינט
געריסן שטיקער פלייש פון די לעבעדיקע מענטשן.
הונדערט און פינף קינדער פון פארשיידענעם עלטער,
זענען אין גאנג פון די אקציעס ארויסגענומען געווארן פון
יתומים הױז אויף גראדזקע  ,11אדויפגעווארפן זיי אויף א
פלאטפארם־װאגן און אוועקגעפירט אויף דער וואלע ,ווו
די ס״ס־היות האבן זיי מיט טעמפע מכשירים אויפן ברו־
טאלסטן אופן דערמארדעט און זייערע קערפערלעך צע־
ווארפן אויף די וועגן .די רוצחים האבן מיט א צינישן
שמייכל צוגעגעבן ,אז ס׳איז א שאד אויסצונוצן קוילן,
אזעלכע קליינע קינדער קען מען אויך אומברענגען מיט האלץ
אדער א שטיק אייזן.

ג
אין ברען פון די אקציעם ,האט דער אנפירער פון די
אויסזידלונגען ,ס״ס־אונטערשטורמפירער ד״ר שטורם ,זיך
געווענדט צום פרעזעם פון יודנראט ד״ר מארעק אלטען
מיט דער פאדערונג ,אז ער זאל במשך פון א פאר שעה
צוזאמען נעמען א קאנטריבוציע פון וועלכע טויזנט גאלד־
שטיקלעך און דערפאר וועט אויף להבא אפגעשטעלט ווערן
דאם ארויסשיקן פון די יידן.
ד״ר אלטען האט קאטעגאריש אפגעווארפן דעם פאר־
לאנג פון די אפנארערישע און פארפירערישע ס״ס.
עס האט זיך אבער געשאפן א ספעציעלע קאמיסיע
פון פיר מאן ,מיטן וויצע־פרעזעס קעסטנבערג בראש וועל־
כע האט די געפאדערטע קאנטריבוציע צונויפגענומען.
ביים איבערגעבן דאס געלט אין די הענט פון די ס״ס ,איז
די קאמיםיע דערשאםן געװארן אויפן ארט .די מערדערישע
אקציע איז ווייטער פארגעזעצט געווארן.
ווי ווייט דער ציניזם און אפנארעריי האט דערגרייכט,
קען עדות זאגן דער פאלגנדער פאקט :אין פולו גאנג פון
די אקציעס ,אין א שוידערלעכער נאכט ,האט די ם״ס־אנ־
פירערשאפט פארארדנט ,אז אלע פאמיליען־מיטגלידער פון
די יידן ,וואם זענען קאשארירט אין די ס״ס־ווארשטאטן
אויף ליפאווע  ,7זאלן זיך באזונדער אוועקשטעלן אויף א
באשטימטן ארט ,זיי וועלן פארבלייבן אין געטא ווי מיוח-
סים.
די ס״ס האט דערביי באמערקט ,אז א פרעמדער ,וועל־
כער וועט זיך אריינגנבענען אין דער דאזיקער גרופע,
וועט תיכף דערשאסן ווערן.
די פרויען מיט די קינדער פון די אויבנדערמאנטע אר־
בעטער ,זייענדיק זיכער ,אז זיי וועלן קומען צוריק אין
זייערע וווינונגען ,זענען אין שטעקשיך און נאכט־העמדער
אראפגעגאנגען אויף דער גאם און זיד צונויפגעזאמלט אויף
דעם אנגעוויזענעם פלאץ .זיי זענען אבער גלייך ארומגע־
רינגלט געווארן פון א ס״ס־באנדע און אוועקגעפירט גע*
ווארן צו פארניכטונג.
דעם 17טן אפריל  1942האט זיר באוויזן א פארארדע־
בתג ,אז די אויסזידלונג־אקציעס ווערן אפגעשטעלט און
די ב ע י ר  10-000איבערגעבליבענע יידן זאלן אליין ארי־
בערגיין אין לאגער מײדאן־טאטארםקי ,װאס געפינט זיר
קעגנאיבער מיידאנעק.
דאס רעשטל יידן האט די פארארדענונג אויסגעפירט
און במשר פון דריי טעג זענען זיי אריבער אין באשטימטן
לאגער.
ד
דעם 21סטן אפריל פארטאג האבן די דייטשע מערדער
ארויסגעטריבן די יידן אויפן גרויסן זאמלפלאץ פון אויבנ־
דערמאנטן לאגער און דורכגעפירט א סעלעקציע .א טייל
פון די געזונטערע מענער זענען אריינגעשיקט געווארן קיין
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מיידאנעק ,די אנדערע ,בערך דדיי טויזנט יידן ,זענען גע־
בליבן אויפן ארט .די פדויען מיט די קינדעד און די על־
טערע מענעד האט מען אוועקגעפירט אין נאענטן וועלדל
קדעמפיץ ,ווו זיי זענען דעדשאסן געוואדן.
אין נאוועמבער  1942האט מען פון די דדיי טויזנט יידן,
וואס האבן דיך געפונען אין מײדאךטאטארסקי ,אריבערגע־
שיקט א קלענערע צאל קיין מיידאנעק און די איבעדיקע
זעענן במשך פון דריי טעג אומגעבראכט געוואדן אין לא־
גער גופא.
דער צולעצט דערשאסענער ייד אין מײדאךטאטארסקי
איז געווען דער פדעזעס פון יודנראט און אמלעצט לאגער־
עלטסטער ,ד״ר מ .אלטען.
מיידאנעק האט כסדר ״געארבעט״ .יעדן טאג זענען
געקומען דיזיקע טראנספארטן י י ד ן פון אלע לענדער אין
איידאפע ,ווו דער דייטש האט נאד געשטעלט זיין פוס.
ה
נאכן דערשטיקן דעם העלדישן אויפשטאנד איך וואר־
שעווער געטא׳ ,האט מען די געכאפטע אויפשטענדלער אויד
געבראכט קיין מיידאנעק .דער לאגער איז איבערפולט גע־
ווארן און ד י סיים איז געווען געצווונגען צוצונעמען דעם
פליפלאץ מיט דער עראפלאנען־פאבריק פון פלאגע־לאש־
קעוויטש ,וועלכע זענען באשטימט געווארן פאר פרויען.
דאם חושכדיקע לעבן אין מיידאנעק האט זיד געשלעפט
נאד א קנאפ יאר .מיט טויט־קאלטע אנגסטן האבן דארט די
יידן געווארט אויפן טויט.
אין נאוועמבער  1943איז געקומען א פארארדענונג פון
ס״ס־ און פאליציי־פירער אין לובלינער דיסטריקט ,גלא־
באטשניק ,אז מען זאל גענצלעך ליקווידירן די יידישע
העפטלינגע פון מיידאנעק און אלע אנדעדע לאגעדן אין
לובלינער געגנט ווי ליפאווע  ,7פאניאטווו און טראווניק.
מיט דריי טעג פריער האט מען די העפטלינגע גע־
צווונגען אויסגראבן טיפע גריבער אויפן גרויסן שטח פון
לאגער .די מערדער האבן זייער שטיקל ארבעט פון פריער
צוגעגרייט.
דעם 3טן נאוועמבעד פארטאג האט מען  26-700יידן
ארויסגעפירט אויפן פלאץ ,באפוילן זיי אויסצוטאן די קליי־
דער און אריינשטעלן זיך אין די גריבער .ביים מוזיק־קלאנג
פון א ס״ס־ארקעסטער ,האט מעך מיט מאשין־געװער דער־
שאמן די אומגליקלעכע קרבנות.

נאכן פארענדיקן די דאזיקע אכזריותדיקע ארבעט,
האבן די העפטלינגע פון אנדערע נאציאנאליטעטן פארשאטן
די גריבער ,אבער נאד לאנגע שעד,ן האט מען נאך גע־
קענט באמערקן ווי די ערד ,אונטער וועלכע די קרבנות זע־
נען געלעגן ,האט זיד באוועגט ,ווייל פיל פון די באגראבע־
נע האבן נאך געאטעמט.
דדיי הונדערט פון די שענסטע יידישע פרויען האט
די ס״ס איבערגעלאזט און באצייכנט זייערע געשטרייפטע
קליידעד מיט די בוכשטאבן ״א־ה׳ /ד.ה .״אקציאנס־העפט־
לינגע״ .די מלבושים פון די אומגעקומענע זענען דודך די
דאזיקע פרויען סעגרעגירט געווארן און ניט איינע פון זיי
האט דערקענט די קליידער פון איר מאן אדער זון.
מיט א חודש שפעטער האט מען די דאזיקע פרויען
טראנספארטירט קיין אוישוויץ ,ווו מען האט זיי נאד צוויי
טעג געשיקט אין אויוון אדיין.
די בלוטדורשטיקע חיות האבן זיך נאך ניט געהאט
אנגעזעטיקט מיטן יידישן בלוט .מען האט ווידער פון פאר־
שיידענע לאגערן געבראכט גרופעס יידן .צווישן זיי אויך
פון ראדאמער געטא ,וועלכע זענען נאד א קורצער צייט
טראנספארטירט געווארן קיין מאטהאוזן ,פלאשווו און בוכנ־
וואלד.
ו
דעם  22.7.44האט די רויטע ארמיי אריינמארשירט קיין
לובלין.

זי האט אבער אין

לאגער קיינעם ניט

געטראפן,

בלויז ליידיקע באראקן און ריזיקע מאגאזינען פון קליידער
אנדערע פארשיידענע זאכן ,וואס מען האט צוגענומען

און

ביי די העפטלינגע.
נאד צוויי פרויען און פינף קינדער זענען נאכדעם גע־
פונען געווארן אין א קעלער .זיי זענען אויד שוין געווען
באשטימט עוואקואירט צו ווערן ,אבער סיאיז געשען א דע־
פעקט

אין

אויטא

און

צוליב גרויס

מורא

פארן

שטאדקן

דראנג פון די רוסן ,האט די ס״ס באין ברירה זיי איבער־
געלאזן
עדות

און אנטלאפן .דאס זענען די איינציקע לעבעדיקע
פון דער

ײדךפארניכהונג אין מיידאנעק.

א חוץ די אויבנדערמאנטע זיבן נפשות ,האבן די בא־
פרייער ניט געטראפן דארט קיין איין יידן.

וױ אזױ א ײריש ק>נד פװ לובל>ו א>ז נ>צול געװאוץ פון ד>
נער דודל ווערט דורך קאנציעווסקיס פדוי
אין דער צייטונג ״אויף דער פריי״ ,ה>7ולער>7זט>שע
א האלב
ארויסגעווארפן אויפן גאס.
ארויסגעגעבן אין צענטער פון די בא־
פארפרוירענעם געפינט אים אין שניי א
רוצדױם
פרייטע יידן אין שטוטגארט )פעברואר־
יוני  ,1946אדר־סיון תש״ו( ,איז אפגע־
דרוקט די ווייטעדדיקע דערציילונג וועגן
דוד אייזנבערג ,דער זון פון אונדזעדע
טייערע לאנדסלייט באלטשע און ישראל
אייזנבערג פון לאס־אנזשעלעס .דוד איז
איצט איינער פון די אנגעזעענסטע
אדוואקאטן אין דער דאזיקער שטאט.

זומער  1942ארויסגעפירט מיט זיין מו־
טער קיין מיידאנעק .דעם 4טן אויגוסט
ווערט ער ארויסגעגנבעט פון דארט דורך
זיין פאטערס א באקאנטן ,דעם פוילישן
ארבעטער קאנציעווסקי ,וועלכער האלט
אים ביי זיך.

דוד אייזנבערג — איינער פון די גע־
ציילטע קינדער פון אונדזער צענטער,
געבוירן דעם 8טן יוני  1941אין לובלין.

•קאנציעווסקי ווערט אבער ענדע נא־
וועמבער  1942ארעסטירט פארן אנטייל
אין אונטערערדישער ארבעט .דער קל״־
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פוילישער פאליציאנט ,וועלכער גיט אים
איבער דורכן לובלינער מאגיסטראט אין
א פוילישער קינדערהיים.
דעם 25טן יולי  1945קערט זיר אום
פון אוישוויצער לאגעד צוריק קיין לובלין
די מוטער פון קינד .זי דערוויסט זיד
צופעליק ,אז איר קינד לעבט און נאד
לאנגע באמיונגען ,געלינגט איר אים
דערציונגס־אנשטאלט
פון
ארויסנעמען
ביים מאריאוויטישן קלויסטער.

7

חורבן לובלין

___________ משה זילבערבערג _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

— —

י

דייטאן ,פאר .שטאטן

אנפאנג  1946האב איך איז פעלדאפינגער וואכנבלאט
״דאס פרײע װארט״ פארעפנטלעכט אן ארטיקל וועגן דער
מארטיראלאגיע און אומקום פון די לובלינער יידן .כ׳האב
דארט געשילדערט ,ווי אן עד ראיה ,די רציחות און יס־רים
פון אונדזערע ברידער און שוועסטער ,טאטעס ,מאמעס און
קינדער ,און זייער טרויעריקן סוף אין דער עיר ואם בישראל,
לובלין הקדושה.
באלד נאד דער באפרייונג האבן מיר ,די שרידי החרב
אויף דער בלוטיקער ערד פון עמלק־לאנד ,נישט געהאט די
פירקאנטיקע יידישע אותיות צום דרוקן אונדזערע אויסגאבן.
דאד האבן מיד באנייט די יידישע פרעסע מיט ...לאטיינישע
בוכשטאבן .ווידער האבן די קלאנגען פון זאפטיקן יידישן
לשון זיר געלאזט הערן אינעם לאנד פון די דענקערס און
הענקערס .נאד אזוי פיל יארן פון אונדזער בראך ,גוץ איך
אויס די גאסטפריינדלעכקייט פון ״קול לובלין״ בכדי ווידער־
אמאל פארעפנטלעכן מיינע זכרונות ,מיט קליינע ענדערונגען.
אין א הערלעכן זומער־טאג גיי איך ארויס פון מיין
וווינונג ,מיט א בוך אונטערן ארעם און לאז זיך אוועק אי־
נעם פרעכטיקן לובלינער זאקסישן גארטן .אפגעזונדערט אין
אן איינזאמער אלייע ,פארטיף איך זיך אין דוד פרישמאגס
טראגישע שילדערונגען וועגן די שרעקלעכע רציחות פון די
אוקראינישע היידאמאקעס איבער יידן אין ערשטן וועלט־קריג.
אין גארטן שפאצירן זארגלאז יידישע פארלעך ,א טייל טאנצן
אדער זינגען אונטער קלאנגען פונעם מיליטערישן ארקעס־
טער.
מיט אמאל אנטשטייט א געפערלעכע בהלה .אלע לויפן
צום ארויסגאנג .דער איבערפולטער פארק ווערט שנעל אויס־
געליידיקט .אייניקע באקאנטע פרעגן כ י ד לויפנדיק :״װאס
זיצסטו ד א י סיאיז דאך אן אלגעמיינע מאביליזאציע\״ איך
פארלאז שנעל דעם פארק און שטופ זיך צו צו דער ע ר ש ־
טער מעלדונג וועלכע איז ארומגערינגלט פון א מאסע
מענטשן וואס לייענען מיט ש ר ע ק :
ב י ר ג ע ר ! דער אייביקער שונא פון פוילן ,דייטשלאנד,
האט אן צו דערקלערן קרע ,אריבער די גרענעץ און ארויף
אויף דער פוילישער טעריטאריע ,ברעכנדיק אזוי ארום די
אינטערנאציאנאלע געזעצן .דאס פוילישע פאלק נעמט אויף
ת י ק דעם פראוואקאטארישן ארויסרוף — דער נצחון פון
גרונוואלד וועט זיך ווידער איבערחזרן .מיר דערקלערן דע־
ריבער אן אלגעמיינע מאביליזאציע פון דער פוילישער אר־
מיי .די באפעלקערונג ווערט אויפגעפאדערט זיך צו פאר־
האלטן מוסטערהאפט און זיך אנגרייטן פראדוקטן אויף 2
וואכן.
אונטערגעשריבן:

פרעזידענט איגנאצי

מאשציצקי.

אין לובלין איז אנטשטאנען א פאניק .צוגעפארענע
האבן פארכאפט אלע דראזשקעס אנצוקומען צו די באנען און
וואס שנעלער אהיים קומען .טויזנטער האבן זיך געזאמלט ביי
די מאביליזיר־פונקטן ,באגלייט פון דער נאענטער משפחה.
געוויינען האבן זיר אויסגעמישט מיטן האלדזן און קושן.
אויר ביי די שפייז־קראמען זענען געשטאנען גרויסע רייען
פון מענטשן ,וואס האבן געוואלט זיד אנגרייטן עסנווארג.
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די נאוו$נ־ריבנע גאס אין לובלין פארן חורבן.
דאס בילד ,פאטאגראפירט פון טים גידאל אין יאר  ,1932את
דערשינען אין דער ירושלימער טאג־צייטונג אין ענגליש ״דזשערו־
סאלעם פאסט״ ,איו יאר  ,1975דעם 2טן מאי.
דערביי זענען געווען קריגערייען און געשלעגן .פארנאכט
האבן מאגיסטראט־פלאקאטן גערופן די באפעלקערונג צו
גראבן אקאפעס.
דאס
בער .1939

אלץ

איז

געשען

פרייטיק,

דעם 1טן

סעפטעמ־

צומארגנס ,שבת ,האבן יוגנטלעכע און נישט־מאביליזיר־
טע זיד א לאז געטאן איבער די גאסן פון לובלין מיט
לאפעטעס אין די הענט און גענומען גראבן אקאפעס אויף
די אנגעצייכנטע ערטער .באלד האט זיר דערהערט א שי־
סעריי ,ס׳האבן זיד באוויזן עראפלאנען .די אקאפעס־גרעבער
זענען זיך צעלאפן ,זוכנדיק ש ו ץ אין די נאענטע הייזער.
די אויפזעערס פון ל .א .פ .פ .האבן בארולקט די מענטשן ,אז
עס דראט נישט קיין שום געפאר ,ווייל די עראפלאנען זע־
נען ...אונדזערע .זיי האבן נישט באוויזן צו פארענדיקן די
רייד ,ווי די דייטשע ״שטוקאס״ האבן זיר אראפגעלאזט גאנץ
נידעריק און אנגעהויבן באשיסן פון מאשין־געװער די גאסן
וואס זענען געווען פול מיט מענטשן ,בעת אנדערע עראפל״א־
נען האבן געווארפן באמבעס .אין געציילטע מ ע ו ט ן זענען
הונדערטער געפאלן טויטע אדער פארווונדעטע.
אין שטאט האבן זיר באוויזן לאסט־אויטאס מיט סטו־
דענטן פון קאטוילישן אוניווערסיטעט .זיי האבן געווארפן
לאזונגען :״נידער מיטן די ד י י ט ש ן ! ״ ״מיר װעלן ז ײ נישט
געבן קיין ק נ ע פ ל ! ״ ; ״זאל לעבן מארשאל ר י ד ז ־ ש מ ע ל י ! ״ .
פאטריאטישע לידער האבן זיר געלאזט הערן פון די היל־
בערס .אין די ^קלויסטערס האבן גלחים געהאלטן פאטריא־
טישע רעדעס און באשוווירן די באפעלקערונג צו קעמפן
ביזן לעצטן טראפן בלוט .דער ״גלאס לובעלסקי״ און ״לוב־
לינער טאגבלאט״ האבן באריכטעט וועגן גרויסע נצחונות
וואס די פוילישע ארמיי האלט אפ אויף די פ ר א נ ט ן ; אז מיר
זענען אריינגעדרינגען קיין מזרח־פרייסן; אונדזערע פליערס
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אייניקע פראגמענטן פון א טראגישער תקופה
ווען די דייטשן זענען אריץ קיין לובלין ,האב איך גע־
וווינט אין טשעכיוו און געהאנדלט מיט תבואה .ווי נאד עם
האבן זיך אנגעהויבן די שיקאנעס קעגן דער יידישער באפעל־
קערונג ,בין איך מיט מיין פרוי און 5־יעריקן אלעקס ,אוועק
אין דארף פלאשעוויטש 10 ,קלט .הינטער לובלין ,ווו כ׳האב
געהאט א גרויסן תבואה־שפייכלער .דאס איז געשען דעם 6טן
מאי  .1940שפעטער האב איך אהין גענומען אויך טאבעס
עלטערן ,אירע  3שוועסטערן — באשע ,סימע ,גיטל און איר
ברודער חײם־בער מיט זיין פרוי און פיר קינדער .מיר האבן
דארט געלעבט פריי ,ביז דער לעצטער אויסזידלונג דעם דטן
סעפטעמבער  .1942לויט א באפעל פון די ס.ס ,.האבן אלע
יידן פון  7גמינעס ,צוזאמען מיט די בעלזשיצער יידן ,נאכן
באצאלן א ריזיקע קאנטריבוציע ,זיר פארזאמלט ,ביי א 30
טויזנט מענער ,פרויען און קינדער ,אויפן בעלזשיצער שול־
פלאץ .זיי זענען געווארן ארומגערינגלט דורך באוואפנטע
ליטווינער און אוקראינער .די ס.ס .האבן אפגעקליבן די
יונגע ,שיינע מיידלעך און יונגע מענער און אויף לאסט־
אויטאס זיי אוועקגעפירט אין מיידאנעק .די פארבליבענע יידן
האט מען אויסגעשטעלט אין קאלאנעס און זיי אוועקגעפירט
אינעם בעלזשעצער פארניכטונגס־לאגער.
איך האב געהאט א קוזין אין בעלזשיץ ,וואם האט מיד
פארשטעקט אין א באהעלטעניש ,ווו כ׳בין געלעגן איינגע־
קארטשעט מיט די קני צום פנים .מיין שווער און שוואגער
האט ער באהאלטן אויפן בוידעם .טאבע איז ביינאכט צו־
געגאנגען צו א ליטווינער און אים געבעטן ער זאל זי אפ־
לאזן ווייל זי איז מיט א קליין קינה האט ער געענטפערט:
״לויף ,איך זע גארנישט!״ אין דער פינצטערער און קאלטער
נאכט איז זי אוועק אין דארף פלאשעוויטש ,צום דרוזשניק
פאוושעדניאק ,וואס האט זיי געשאפן אן ארט ביי א פויער
אויפן בוידעם .אבער ווען איך בין געקומען בעטן דעם פויער
ער זאל מיד אויסבאהאלטן ,האט ער בשום אופן נישט גע־
וואלט .זענען מיר צוזאמען אוועק צו א צווייטן פויער ,וואס
האט מיר געזאגט :״נאר װאס געװען דא א באקאנטער ייד,
האב איך אים פארטריבן ,אבער דיך נעם איד אריץ״.

ער האט אויפן בוידעם געמאכט א ווענטל און אונדז
באהאלטן .עד האט ביי מיר גענומען געלט ,אבער קיין עסן
נישט געגעבן .אלע מאל מיט אונדז זיך גערייצט :״צו וואס
מאטערט איר ז י ר י במילא וועט מען פון אייך מאכן זייף״.
טאבע האט שטיל געוויינט און געבעטן גאט אויף א גיכן טויט
פארן פויער.
ביינאכט זענען מיר פון אים אוועק און זיר אויסבא־
האלטן אין א סטערטע שטרוי .דעם זעלבן טאג האט דער
פויער זיך אנגעפרעסן מיט הייס ברויט און איז א ץ שרעק־
לעכע יסורים געשטארבן .זיינע געשרייען האבן מיר גע־
הערט אין אונדזער באהעלטעניש .דערנאר בין איד אוועק
צום באקאנטן פויער אנטעק מישטאל ,וואס האט מסכים גע־
ווען אונדז אויסצובאהאלטן .כ׳האב א ל י ץ אויסגעגראבן אין
סטאדאלע א גרוב  8 x 4מעטער .געמאכט א פריטשע און זי
אויסגעבעט מיט שטרוי ,פארדעקט פון אויבן מיט ברעטער
און היי ,און בלויז איבערגעלאזט א שמאלן צודעק צום אדויס־
גיץ .צוזאמען מיט מיין ווייבם משפחה ,פערצן מענטשן ,זע־
נען מיר דארט געלעגן  20—18שעה אין מעת־לעת און נאר
אין די נעכט ארויס צו באזארגן זיר מיט עסן און דער־
ליידיקן די באדערפענישן.
*

די לאגע פון די אויסבאהאלטענע יידן אין די דערפער
איז געווארן אלץ שווערער און ערגער .נישט נאר זיי ,נאר
אויך די פויערן וואס האבן אויסבאהאלטן האט געדראט
דער טויט .אין די ארומיקע וועלדער האט זיך געפונען א
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ראובן ראםעט

 /סאן־פאולא

פארטיזאנער־אפטיילונג ,וואס האט געדראט די פויערן מיט
שיסן ,אויב זיי וועלן אויסגעבן יידן דער געסטאפא .די
דייטשן איז געלונגען ארומצורינגלען אין דער געגנט פון
יאסטקאוו די פארטיזאנער און פון די  10הרגענען .8
א געוויסע נאכט האבן  2באוואפנטע מענטשן אנגע־
קלאפט אין בונקער און געבעטן ברויט און וואסער .מיר
האבן זיי ארייגגענומען אין דער באהעלטעניש .דאס זע־
נען געווען יצחק און מארטשינעק ,די צוויי לעבנגעבליבענע
פארטיזאנער וואם זיי את געלונגען זיך ארויסצורייסן פון דער
ארומרינגלונג .זיי האבן מיט זיר געבראכט די ביקסן מיט
אמוניציע .איצט זענען מיר שוין געווען זעכצן פערזאן.
א געוויסן טאג איז צווישן אונדז אויסגעבראכן א טיפוס־
עפידעמיע .נישט האבנדיק קיין שום מעדיקאמענטן ,האט גע־
דראט דער טויט .די פויערטע האט דאן געבראכט פארשידענע
באבסקע רפואות ,ווי געטרויקנטע ציבעלעס )צום עסן( און
בימבער־סאמאגאן — )צום טרינקען( .אזוי ארום האבן מיד
באקעמפט דעם טיפוס און געבליבן לעבן.
בדרך־כלל איז דאס דארף געװען פרײנדלעך צו יידן,
ס׳האבן זיך אבער אויך געפונען אנטיסעמיטן ,וואס האבן נאכן
ליקווידירן די פארטיזאנער ,אויפגעהויבן די קעפ און אני
געהויבן מסרן אין דער געסטאפא אויף די פויערן ,וואס בא־
האלטן אויס יידן .זיי האבן זיי דערקענט לויט דער צאל ברויט
וואס זיי האבן געבאקן און לויט די טעפ געקעכטס װאס ז ײ
האבן געקאכט .אונדזער לאגע איז געווארן געפערלעך ,בא־
זונדערס נאד דעם ,ווי די געסטאפא האט אונטערגעצונדן א
כאטע פון א פויער ,ווו ס׳זענען געווען באהאלטן יידן און אים
פארברענט לעבעדיקערהייט ,צוזאמען מיט דער משפחה.
אונדזער פויערס זון האט זיר דערנאך אנגעשיכורט און גע־
דראט אלע צו דערהרגענען ,אבער מישטאל האט זיד פאר
אונדז איינגעשטעלט און געדראט דעם זון ,אז פריער וועט ער
אים דערשיסן.
אין אייניקע טעג ארום ,איז געקומען צו לויפן די פויער־
טע און מיט שרעק דערציילט ,אז א גרופע פויערן מיט העק
שלאגן דעם זון ,ער זאל אויסזאגן ווו מען באהאלט אויס
יידן .יצחק מיט מארטשינעקן האבן גענומען זייערע ביקסן,
ארויס פון דער סטאדאלע און גענומען שיסן אויף די פויערן,
וואס זענען זיר צעלאפן .דערנאך זענען מיר אלע אריין אין
שטאל ,איינגעשפאנט  2פערד און אנטלאפן .איד מיט טובהן
און אלעקסן זענען אוועק צום דרוזשניק פאוושעדניאק ,וואם
האט מיר געהאלפן אויסגראבן א גרוב אין סטאדאלע ,וועלכע
מיר האבן אונטערגעשפארט מיט שפאלן ,וואס דער וואיט
האט צוגעשטעלט .״דא װעט איר ש ו ץ זיצן ביז דער באפריי־
אונג״ — האט ער געזאגט.
*

נאד דער באפרייונג האט טאבע געווויגן  36קילא.
מיין שוועגערין באשע ,וואס האט נאד דער באפרייונג גע־
האט א רעסטאראן אויף לובארטאווסקע  ,10איז דורך די
רוסן באפרייט געווארן פון יאסטקאווער לאגער אין יולי .1944
עס זענען אומגעקומען די עלטערן און מיינע א שוועסטער
פון  8יאר.
אין מערץ  1945בין איד אוועק •קיין לאדזש .אין אויגוסט
 — 1946קיין בערלין .דארטן ,אין אונר״א־לאגער ,איז אין
 1947געבוירן געווארן מ י ץ צווייטער זון ,אפרים .אין 1951
זענען מיר אוועק קיין פראנקרייד און פון דארטן — קיין
בראזיל.
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באמבארדירן ב ע ר ל י ן ; מיר האבן צוריק געשטויסן דעם שונא
איבער דער גרענעץ.
וואס א טאג ווערט די לאגע אין שטאט ערגער ,ס׳פעלן
אויס פראדוקטן ,עס שאפן זיל "לאנגע רייען ביי די בעיקערייען,
שפייז־געוועלבער און אפטייקן .דער מאגיסטראט לאזט ארויס
אויפדופן נישט צו שפעקולידן ,נישט אויפשדויפן די פרייזן
— די שפעקולאנטן וועלן שטרענג באשטדאפט ווערן.
דודך לובלין הייבן אן דודכגיין דעשטלעך פון דעד צע־
קלאפטער פוילישעד אדמיי ,ווי אויד איינצלנע זעלגעד —
אן געווער ,אפגעדיסן ,באדוועסע ,פארווונדעטע ,וואס בעטן
עסן און ציווילע קליידונג .עדשט איצט האבן מיד באנומען
דעם פאדנעם פון דער מפלה .פוילן איז געבליבן אן אן אדמיי
און אן א דעגידונג .ס׳האבן זיר אויך באוויזן אויטאבוסן,
פדיוואטע אויטאס ,ווי אויך וועגענער געשפאנטע אין פעדד,
פול געפאקטע מיט פליטים פון קאטאוויץ ,בענדין ,סאסנאוויץ
און אנדערע שטעט פון מערב־פוילן .אויר די פוילישע רע־
גירונג האט זיך פארהאלטן אין לובלין .די באפעלקערונג
וואס האט געציילט פאר דער מלחמה  120טויזנט איינוווינער,
האט זיר איצט פארדרייפאכט.
מיט אמאל האבן זיך באוויזן אויפרופן ,אז אלע מענער
וואם קענען טראגן געווער ,זאלן זיך פרייוויליק אוועקלאזן
קיין סאקאל ,אויפן וועג קיין גאליציע און זיר אנשליסן אין
דער רעארגאניזירטער פוילישער ארמיי.
אין דער פינצטער ,צוליב דער פארטונקלונג ,האבן זיך
איבער די גאסן און וועגן א לאז געטאן צופוס טויזנטער
מענטשן מיט רוקזעק אויף די פלייצעס ,קיין מזרח .די באמ־
בארדירונגען אויף לובלין האבן זיר פארשטארקט .די אײנ־
וווינער זענען שוין געווען מיד פון לויפן אין די קעלערן
און אין די שוץ־גרובנס ,אויף די פעלדער און דער עיקר —
אויפן בית־עולם ,ווו מ׳האט געהאפט ניצול ווערן פונעם טויט
אין זכות פון די טויטע .וואס אמאל האבן זיר געלאזט הערן
ש ט י מ ע ן  :״זאלן ז ײ שוין אריינקומען! זאל זיר שוין אמאל
ענדיקן 1״
)המשך קומט(

עבי זילבערמאן

די

 /רמת־גן

מ אמעס

א

)צו בל נדרי(

עם שטייט נ^ר די זוך גאנץ
ודעך אויף שטעטלדיקע גאסן
ערגעץ־וװ פארשוױנדט דער
יידישע הערצער מיט אימה

טרער

הויר אויפן הימל,
ווערט דולק און שטיל.
רעש און טומל —
שויו פול.

א פארזיכטעק געפיל שוועבט אין דער לופט,
דער קלאנג פון פארמאכן לאדגם טראגט זיר פון ווייט,
״אנטאן זיר יו0־טובדיק״ — די מאמע זי רופט•,
״אין שיל צו מנחה״ — זאגט דער טאטע — ״שויו צייט!׳׳.
מיר ג״ען ביידע אין שיל ,דער טאטע און איר.
ער ,פארזינקען אין זיינע געדאנקען.
ױם־כיפור געװאלט נאר זיין תמיד מיט זיר,
פאר גאט אויסגיסן ז״נע בקשות ,פארלאנגען.
״זע זיי א ״ד״ — פלעגט ער זאגן צו מיר.
״גענוג געשפילט זיר ,די העכסטע שוין צייט.
ווייס גאט וואס צו בעטן ,געדענק וואם איר זאג דיר
אין אזא ערנסטן טאג — געדענק ,ווער שוין א לייט!...״
איר א נאר ,געהאט דאן נאר איין פארלאגג ,נישט מער:
ס׳זאל גיבער אוועק דער כל נדרי פארנאבט.
ווייסט איר פארוואס ז ווייל כ׳האב ניט פארטראגן די מאמעס א טרער
ווען זי האט מיר געבענטשט ,געוו״נט ,געקושט און —
געבליבן פארשמאכט.
אין אזא מאמענט ,ויעז איר פלעג זיר נאר דערמאנעו,
האט א ציטער געטאן דאס הארץ ,ארומגעכאפט מיט שרעק.
אר ,ווי כ׳האב ניט ליב געהאט זען וויינען די מאמען —
אבער דאם אלץ איז דאך שוין אוועק...
ס׳פלעגט אויר דער טאטע מיר בענטשן מיט געפיל,
דער טאטע — ער האט מיר ליב געהאט זייער:
״זע זיי א ייד ,דאס איז דער עיקר״ — פלעגט ער שעפטשען שטיל,
דערביי איז געפאלן א טרער — א טרער און גישט מער.
היינט וויינט שוין ניט די מאמע ,אויר דער טאטע איז שטיל.
געבליבן ביו איר אליין מיט מיין צער.
מיט טיפן טרויער און ווייטיק דאס הארץ איז פול,
כיוואלט איצט מיין לעבן
די מאמעס א טרער
געגעבן דערפאר.

א בילד פונעם יידישן
בית־עלמין אין לוב-
לין ,ערב דעם חור-
ב ן — ביי דער מצבה
פון רבקה שבתזאהן
ע״ה .עם שטייען)פון
רעכטם( :גיטל ז״ל,
שרה ז״ל ,דוב ז״ל,
צווייקאפט
רחשקע
)איצט אין מאנט־
רעאל(,טאבעלע ז״ל
פייגעלע ז״ל
און
)זיצט(.

פארשווונדן דאס גליק ,ראם אש
אין אלע ווינקלען פון דער גשמה
אין הארצן וועט אייביק בלוטיקן
און שטילן וואלט זי נאד געקענט

צעשפרייט אויפן ווינט,
אזוי פוסט און לער.
די ווונד —
— די מאמעס א טרער...

לובלין946 ,ו.
*

י

ערב אזכרה לקדושי לובלין
יתקיים

בסוף חודש נובמבר

בתל־אביב.

פרטים — בעמוד האחרון.
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סו״?זן1חחו^11£

אויפן א ל ט ן ל ו ב ל י נ ע ר ה ״ ל י ק ן א ר ט /
״לובלינער טאגבלאט״ .18.7.1918 ,פון ייווא־ארביוו ,ניו־יארק.
מיין ערשטער וויזיט ווען כ׳בין געקומען קיין לובלין ,את
געווען — דער אלטער הייליקער ארט .אפגערוקט פון שטאט,
ביי א שטילן וועג ,באהאלטן צווישן הויכע בערג ,באשיצט
פונעם שאטן פון געדיכטע ביימער ,ליגן די אלטע באוואקסענע
מצבות און דערציילן אונדז ו ו ו נ ו ע ר ב א ר ע מעשות אן א שיעור.
כיד,אב ליב צו הער! די מעשות פון דער גרויסער היילי־
קער פארגאנגענהייט ,הגם ניט שטענדיק זענען זיי היימלעכע.
אדרבה ,סירוב מעשות זענען דווקא אומעטיקע ,טרויעריקע,
וואס נאגן אזוי דאס הארץ און דופן ארויס טרערן.
וויינען איז געזונט ,האט אמאל געזאגט א קדוגער מענטש,
ווייניקסטנס האט ער דאס געמעגט זאגן ...ס׳איז אפשר גע־
זוגטער ווי לאבן ,איבערהויפט איז עס געזונט פאר א געוויסן
מין הארץ־מענטשן .אז מיגייט ארויף אויפן לובלינער אלטן
בית־ד,קברות און מ׳האט אן אפענעם אויער צו העדן וואס יע־
דער שטיין ,יעדער בוים דערציילט ,וויינט זיך אזוי הארציק
און ס׳ווערט דערגאך אזוי לייכט אויפן הארצן ,ווי א שווע־
רער שטיין וואלט אראפגעפאלן.

— וואס האט מען צו וויינען ? — וועט פרעגן דער טרו־
קענער קאפ־מענטש ,דער וואס האלט תמיד אין האגט דעם
בלייפעדער און חשבונט ,רעכנט ,איז מצרף א קאפיקע צו א
קאפיקע .אין אמתן ,וואס האט מען צו ווייגען ,ווען מען
זעט א מצבה וואס איז אלט בסך־הכל  377י א ר ? פון דעסט־
וועגן מ י ע ט זיך דאביי אזוי גוט ,ווי עס וויינט זיך ווען מ׳זעט
אן אלטן טאטן ,פון וועלכן מ׳איז א לעבן לאנג געווען דער־
ווייטערט ,אפגעריסן.
— נאריש קינד ,וואס וויינסטו י — פרעגט דער אלטער
טאטע — און פון זיינע אלטע ליבע אויגן גיסן זיך טרערן.
עס וויינט זיך ,ווען מ׳זעט אן אלטע מצבה פון יאר ש״א,
אויף וועלכער ס׳איז אויסגעקריצט :״דא האט געפונען זיין
רו ר׳ יעקב הלוי ,באהאוונט אין דער חכמה פון אלע ספרים
ובפרט בששה סדרים״ .און ווער האט נאך פארשפרייט תורה
ווי ער.
עס וויינט זיך ווען מ׳פארגלייכט דארט מיט אונדזער צייט,
מיט די מאדערנע מצבות .קיין חכמה פון אלע ספרים ,צוזאמען
מיט ששה סדרים ,זעט מען היינט נישט.
דעסגלייכן בלייבט מען נישט גלייכגילטיק ,ווען מען
לייענט א מצבה פון ר׳ שלום שכנא ,שנת שי״ט — העכער
 350יאר .און די צווייטע זייט פון דער מצבה דערציילט ,א ז :
״אמרו ,בקבר זה מקור חכמה נקבר ועולם בא בעורון״ ,ד.ה.
דער עולם ז א ג ט  :אין דעם קבר ליגט א קוואל פון חכמה און
איצט איז די וועלט געשלאגן מיט בלינדקייט.
און נישט בלויז וויינען ווילט זיך אויפן אלטן הייליקן
ארט .ס׳ווילט זיך אויך פארטיפן אין געדאנקען .נישט װ י ל נ ־
דיק קומען געדאנקען אין קאפ .עס טראכט זיך װעגן גרױסן
רעטעניש פון לעבן און ט ו י ט ! וועגן דעם נאך גרעסערן רע־
טעניש פון אייביקן י י ד י ש ן פאלק און זיין גורל אין דער
ו ו ע ל ט ; ווי אזוי אלע געזעצן פון געשיכטע און אנטוויקלונג
זענען עפעס פאר אים ווי נישט גילטיק.
אט ליגן די אלטע מצבות צעווארפן צווישן די בערג,
פארשטעקט אין די שפאלטן און היילן ,ווי ווען די וואס האבן
אונטער זיי געפונען די אייביקע רו ,וואלטן פראווען התבוד-
דות .יעדער לעבט פאר זיין דור ,פאר זיין צייט ,ער איז אפ־
געטיילט פון שפעטערן דור מיט א הויכן בארג — און נאר
אן אונטערערדישער גאנג פאראייניקט זיי און ברענגט זיי
צוזאמען אויפן עולם האמת און א הויכע מויער שיצט זיי
אלע צוזאמען פון דרויסן ...און דער וועג איז עפעס אן אומ־
געקערטער ,נישט ווי דער סדר העולם .דארט אויבן ,אויפן

געווען אמאל א יידיש לעבן אין לובלין

ש .י .םטופניצקי

הר־ההר כביכול ,ליגן די גאנץ אלטע קברים וואס זענען אין
יארן אזוי ווייט פון אונדז ,אבער אין גייסט זענען זיי אונדז
דאך גאנץ נאענט .א מדרגה נידעריקער ,נענטער צו אונד־
זערע דורות ,ווערן קיין ספרים שוין נישט דערמאנט .דער
באשיידענער טיטל אויף דער מצבה לויטעט :״איש קדוש
סיני ועוקר הרים ,הרביץ תורד ,בישראל״.
אט איז די מצבה פון מהרש״ל .דא רוט דער וואס האט
בארימט געמאכט אין דער וועלט און זאגאר געשטעלט א
דענקמאל אין דער יידישער געשיכטע ,וואס וועט איבערדויערן
די דענקמעלער פון בראנדז און אייזן.
און אט איז א מצבה פון ר׳ שלמה ,בארימט מיטן נאמען
י ש ״ ר מקנדיא ,וואס איז געקומען פון דער ווייטער גריכישער
פראווינץ ,האט געוואנדערט איבער גאנץ אייראפע ,באזוכט
ביי רבנים און קראים און פארפאסט פיל ביכער פון וויסב־
שאפט און קבלה ,וואס זייער ווערט איז נישט פארלוירן ביז
היינט.
דארט ,אין א זייט ,ליגט גאר א מצבה פון דרי מונסאלטא,
א זון פון א דאקטער .אויך זיין זיידע איז געווען לייב־דאק־
טער און י ו ע ץ ביים מלך צרפת לודוויג דעם 16טן .אזוי דער־
ציילט מיט א געוויסן שטאלץ דער אויפשריפט אויף דער מצבה.
דער אלטער הייליקער ארט אין לובלין מאכט דעם אײנ־
דרוק פון א קיבוץ גלויות בזעיר אנפין ,עס זעט עפעס אויס,
ווי די בארימטסטע און בעסטע זין וואס דאס פאלק ישראל
האט פארמאגט אין דייטשלאנד ,איטאליע ,פאדאליע ,אוקראי־
נע ,פוילן ,ליטע ,בעהעמען און האלאנד — האבן זיך דא
פארזאמלט אויף די ברעגן פון דער ביסטשיצע צו געפינען א
מקום מנוחה .און אז מ׳גייט פארביי ביינאכט פארן ד״ייליקן
ארט און מ׳הערט ווי די ביימער שושקען זיך און דער ווינט
ברומט אין די בערג ,דאכט זיר ,אז דאס ר ו י ש ן ד י נשמות
אונטער די מצבות און זאגן עפעס ...ליידער ,מיר פארשטייען
נישט מער זייער שפראד...
אלע טיטנלידער פון לובלינער ברענטש פו; ארבעטער-רינג ,אלע לובלינער
לאנדםלײט דארפן אבאנירן די ״לובלינעד שטימע״ ,וועלכע ברעננט יעדע
וואך אינפארמאציעס און באלויבטוננען פון יודיען און אלנעמיינעט ארבעטער-
לעבן אין לובלין ,פירט דעם קאטף פאר ד -אינטערעםן און אידעאלן פון ארבעטער־
קלאם ,דערציילט דעם אמת ווענן לענן אי; לובלין או! רייפט ארונטער די טאםקעם
פון די היפאקריט; און פאלקפ־פיינט.
עם איז

אינטערעפאנט צו לעזן יעדע וואך די ״לובלינעד שטימע״
דערשיינט וועבענטליך

אבאנאטענטם־פרײז בלויז  1דאלאר פאר  3חדשים.
א ד ר ע ם :

"6תז!+ג $־ז©חו1כ1ע <^13 "1.ץ511ח!ל!1161 011־! 2,

,חו11,1>1

״לובלינער טאגבלאט״ ,איינציגע.ױדישע אומפארטײאישע
טאג-צייטונג - .עקזיסטירט  18יאר
א ד ר עם :

'" 109^13+־ו6חו1נ1ע016*$1:3 13, "1־ז< 1חו1כ101

ב ר ר ם ע ן פ ו ן ד מ ו היים!

װ י ל ט א י ר וויפן ,וואם עם הערט זיו אין לובלין ,וואט ווערט
געבויט ,די פרייד און די לייד פון א״ערע ליבםטע
װ י ל ט א י ר האב; די נאהנטטטע ,אביעקטיװםטע ידיעות
אי; לובלין?
אבאנירט די איינציגע יודישע טאנ-צייטונג אי;

דארט נעשאפן און
או; נאהנםטע ?
פו; יודיען לענן
״
לובלין

״לובלינער טאגנלאט״

אוטפארטייאיש ,י אינטערעסאנט ,שפאנענד ,געווידטעט אויםשליםליך
דאם אלגעמיינע יודישע לעב; אי; לובלי;

אונטער דער חךאקציע פון י .ניסענבוים.

בלויז פאר  1דאלאר א חודש כאקו *8איר יעדן טאנ א ״לובלינער טאגבלאט״
טיט הארציקע ברין! ,נרופן' ,ידיעות ,אינפארמאציעם פון אייער אלטער הייס.

אזוי האבן די לובליגער אין גיו־יארק אנאנסירט אין זייער אויס־
גאבע ,מיט  40יאר עוריק ,די וואכנשריפט און טאג־צייטונג וועלכע
זענען דעמאלט דערשינען אין לובלין.
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די טרויעריקע לאגע פון
יידישן שפיטאל
ד״ר יעקב צינבערג

)״דעו לובלינער״ ,ארויסגעגעבן פון די פראגרעסיוו לובלינער
בעיעוואלענט אססאסיאיישאן אין ניו־יארק ,נומי  ,3דעצ(1935 .

פון יאר  1898ביז  1933בין איך געווען דער דירעקטאר
פון יידישן שפיטאל אין לובלין .דורך דער צייט האט דאס
שפיטאל ,ווי אויך איך פערזענלעך ,דורכגעמאכט גוטע און
שלעכטע דערפארונגען.
ביז  ,1914ד .ה .ביז דער וועלט־קריג ,איז דאס שפיטאל,
אונטער דער אויפזיכט פון דער רעגירונג ,געווען אינגאנצן
זעלבשטענדיק און איז געווען באטראכט ,פון מעדיצינישן
שטאנדפונקט ,אויף דער זעלבער הויך ווי די קריסטלעכע
שפיטאלן אין לובלין .איך מוז דא אונטערשטרייכן ,אז ביז
 1914האט דאם שפיטאל זיך נישט גענויטיקט אין אויסערלעכע:
שטיצע און די אדמיניסטראציע פון שפיטאל האט געהאט
בלויז איין זארג — די ווירטשאפט.
אין דער צייט פון דער ק דיג איז די לאגע פון שפיטאל
געווען אומדערטרעגלעך ,עם איז געבליבן אן וועלכע שטיצע,
קיינער האט זיר דאמיט ניט אינטערעסירט.
ערשט אין  ,1920א דאנק דער געמיינשאפטלעכער הילף
פון דער יידישער באפעלקערונג ,די געמיינדע פון לובלין און
אויך לאנדסלייט פון אמעריקע ,איז געלונגען צו ברענגען
דאס שפיטאל צו א דערטרעגלעכן צושטאנד ,און אזוי גייט
די ארבעט נארמאל ביז .1930
ווען דער עקאנאמישער קריזיס האט אויסגעבראכן ,האט
דאס שפיטאל אנגעהויבן צו ליידן ,ווייל די שטיצע פון דער
י י ד י ש ע ר קהילה אין לובלין ,ווי אויר פון די קהילות פון
גאגצן ראיאן ,האבן מיט איין מאל אויפגעהערט .אויך דער
מאגיסטראט ,וועלכער איז לויטן געזעץ פארפליכטעט צו
שטיצן ארעמע קראנקע ,האט ,לויט זיינע קריסטלעכע נײגונ־
גען ,געשיקט אלע קראנקע ,אויך יידישע ,צו קריסטלעכע
שפיטעלער ,אונטער דעם אויסרייד ,אז דאס יידישע שפיטאל
האט ניט די נויטיקע מאדערנע איינארדענונגען.
אויך די פראווינצער געמיינדעס האבן אויפגעהערט צ ו
שיקן די קראנקע קיין לובלין צוליב רעם ,וואס זיי האבן ניט

דאס יידישע שפיטאל אין לובלין
געקענט צאלן פאר
פון שפיטאל אזוי
דראט די געפאר
לובלין און ראיאן

זיי ,און אויף אזא אופן איז דער איינקונפט
פארקלענערט געווארן ,אז עם האט גע־
אז דאס איינציקע יידישע שפיטאל אין
זאל פארמאכט ווערן.

פיל הארצווייטיק און אומאנגענעמלעכקייט האב איד
איבערגעלעבט אלס דירעקטאר .ניט זעענדיק קיין האפענונג
אליין צו קענען העלפן דער לאגע ,האב איך אין יאר 1933
רעזיגנירט .איך בין אבער געבליבן ארדינאטאר פון איין אפ־
טיילונג .דער דירעקטאר־אמט איז איבערגעגאנגען צו מיין
קאלעגע ד״ר מאנדלבאום ,וועלכער האט מיט ענטוזיאזם און
פיל ענערגיע זיך געאפפערט דעם שפיטאל .קיין זאך איז ניט
געווען צו שווער ,קיין צייט צו לאנג — אלץ האט ד״ר מאנ־
דעלבוים געטאן און טוט כדי אוועקצושטעלן דאס שפיטאל
אויף א געזונטן באדן.
אבער איין שוואלב קען קיין זומער נישט מאכן .ווייל
אויב דייר מאנדעלבוים וועט קיין מאטעריעלע הילף נישט
קרען ,צו פארזיכערן די עקזיסטענץ פון שפיטאל ,און אויך
אז מען זאל קענען די ארעמע קראנקע האלטן ווי לאנג זייער
קרענק פאדערט — וועט זיין גאנצע אומדערמידלעכע אר־
בעט לטובת דעם שפיטאל זיין ארויסגעווארפן.
פילט מיט ,ליבע ברידער — לאנדסלייט פון אמעריקע —
מיט די ארעמע קראנקע פון לובלין אין גאנצן אומגעגנט,
וועלכע זענען געצווונגען אנצוקומען צו די קריסטלעכע שפי־
טעלער ,ווו זיי פילן זיך פרעמד און ווערן באהאנדלט ווי
אומגעבעטענע געסט.
אפילו די מאגערע הילף איז אויר שווער צו קריגן —
און פיל שטארבן אן מעדיצינישע הילף.

מוסרים און פואוואקאטאוו איו אמאליקן לובלין
צוליב פארשטענדלעכע טעמים ,און
דער עיקר ,כדי נישט צו טרעפן אין די
געפילן פון די לעבן־געבליבענע משפחות,
װעל איד נישט דערמאנען די נעמען פון
די יידן וואס האבן ,ווער פרייוויליק ,ווער
נאד שווערע פייניקונגען ,מיטגעארבעט
מיט דער פוילישער געהײם־פאליצײ ,די
דערפירט צו
דעפענסיווע ,און
א .ג.
ארעסטן און אורטיילן אויף א סר אידעי־
שע חברים זייערע .כ׳וועל דעריבער אנ־

געבן בלויז די נעמען פון די פראוואקא־
טארן און מוסרים פאליאקן.
בעת דער רעוואלוציע אין יאר ,1905
זענען געווען אין לובלין צוויי יידישע
מוסרים ,וואס איינער פון זיי איז דער־
שאסן געווארן ד ו י ד דער פ.פ.ס.־באיווו־
קע ,און דער צווייטער איז דערשאסן גע־
ווארן ,ווען ר׳איז געלעגן אינעם מילי־
טערישן שפיטאל אויף קאלאנטאיא ,דורכן
שפעטערדיקן דעפוטאט פון פ.פ.ס ,.ארצי־

/

משה ציגעלמאן

שעווסקי ,מיט דער מיטהילף פון ארבע־
טער־טוער פאוועל ריטשעק.
אין  1920איז פארגעקומען דער ארעסט
פון לובלינער ״רעװקאם״ )רעװאלוציא־
נערן קאמיטעט( און טעאדארא פעדער,
די הערצמאנווונע און זיגמונטווונע ,לע־
רערקעס אין דער יידישער פאלקס־שול
פון דער מאנדעלקערן אויף לובארטאוו־
סקע  ,24זענען מיט נאד אנדערע פאר־
משפט געווארן אויף לאנגיאריקע תפיסה־
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שטראפן און שפעטער געװארן אויסגע־
טוישט דורכן ראטנפארבאנד פארן גלח
בוטקעוױטש .בײ די סטאליניסטישע ״רײ־
ניקונגען״ האט מען זײ ארעסטירט .ז ײ
זענען אפגעזעסן לאנגע יארן אין די
סאװיעטישע תפיסות און לאגערן .נאר
טעאדארא פעדער איז געבליבן לעבן און
האט באך דער מלחמה זיר צוריקגעקערט
אין באפרייטן פוילן ,ווו זי האט א גע־
וויסע צייט פארנומען א הויכן אמט אין
צענטדאל־קאמיטעט פון פ.פ.ר.
אין  1924האט א פראוואקאטאר מעס־
טער פארשיט אין לובלין א גרויסע צאל
קאמוגיסטן .אין  1926האט א מוסר )א
זון פון א בייגל־הענדלער( ״פארשיט׳׳
עטלעכע צוואנציק קאמוניסטן.
אין די יארן  1927—29איז געווען
טעטייק אין לובלין א געפערלעכער פרא־
וואקאטאר ,וואס האט גורם געווען צום
ארעסט און פראצעס פון העכער  40מאן.
ר׳האט כלומרשט געהייסן שמוליק רעדל־
מאן ,וועלכער איז גאר געווען אין...
פאריז .דער שרייבער פון די שורות האט
דעמאסקירט דעם ריכטיקן פראוואקאטאר
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און די פארטיי האט פון פאריז אראפ־
געבראכט דעם אמתן רעדלמאן .ער איז
אויפן פראצעס ארויסגעטרעטן אלם עדות
און א דאנק אים זענען אייניקע באשול־
דיקטע באפרייט געווארן.
אין  1937איז אין לובלין פארגעקומען
דער בארימטער פראצעס פון די ,40
בראש מיטן שול־קוראטארס טאכטער
וואנדא לעוויצקא און די טאכטער פונעם
פרעזעס פון לובלינער האנדלס־קאמער,
יאנינא ביער .דער פראצעס האט אויפ־
גערודערט גאנץ פוילן .אלס באשולדיקער
איז ארויסגעטרעטן דער טרויערייק־בא־
רימטער פראקוראר באריטשקא .צווישן
די ארעסטירטע פוילישע קאמוניסטן האבן
זיר געפונען צוויי אויסווורפן ,אקאנאוו־
סקי און דוראקעוויטש ,וועלכע האבן
עדות געזאגט קעגן זייערע יידישע חברים
און חברטעס ,מיט וועמען זיי האבן פריער
מיטגעארבעט.
אויסער די אויבן־דערמאנטע ,זענען אין
לובלין געווען טעטיק פאלגנדע פוילישע
פראוואקאטארן :וויקוש און וואיטשיק פון
רעווקאם ,בראזאוו און גאלונסקי פון די

ליניקע פ.פ.ס .בראזאוו איז פארמשפט גע־
װארן צום טויט און גאלונסקי איז דער־
שאסן געווארן דוו־ר דער פוילישער אונ־
טערגרונט פארן מיטארבעטן מיט דער
דייטשער אקופאציע־מאכט; אנטאני גי-
סא ,איינער פון די אכט זין פון אנפיסיקן
אינוואליד־בעטלער — ער לעבט נישט
מער .זביטשאק ,אן אינטעליגענטער בוי־
ארבעטער ,אן ״אױסגעזעסענער״ קאמו־
ניסט ) 4יאר( ,האט בעת דער אקופאציע
״פארשיט״ די לובלינער ארגאניזאציע פון
דער ״גװארדיא לודאװא״ און פון פ.פ.ר.
ער איז אנטלאפן מיט די דייטשן.
דער צווייטער פראוואקאטאר ,באגדאן
פערצינסקי ,איז באר דער באפרייונג
ארעסטירט געווארן .ר׳איז אבער אויפן
פראצעס באפרייט געווארן און געארבעט
אין פיאסק .ר׳איז אבער ווידעראמאל
ארעסטירט געווארן און בעת דער אויס־
פארשונג אין דער צענטראלער תפיסה
אין מאקאטאוו ,איז ער משוגע געווארן.
פארשטייט זיר ,אז די רשימה פון די
מוסרים און פראוואקאטארן את• א פיל
גרעסערע — איר האב נאר אנגעגעבן
די מיר באוווסטע נעמען.
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קו־ן־קײמת טוערס אין לובלין :געזעגענען
די עולים קיין ארץ־ישראל ,ראטנבערג און
מילשסיין) .צוגעשטעלט פון י .זשיטאמירסקי
—.<6
אין תל־אביב(

וואס
הערט ז>ך
א ץ אונדזער
אלטערה״ם?
)א בריוו פון לובלין(

י .ניסנבוים

איבערגעדרוקט פון דעם יובילעאוט־זשורנאל לכבוד
דעם 25־יאריקן יובל ) (1934—1909פון ״לובלינער
יאנג מענם״ ,ברענטש  392ארבעטעד־רינג ,נידיארק.
וואס הערס זיר אין לובלין י
״װאס הערט זיר ?״ — די פראגע קלינגט באנאל ,בעת
א באגעגעניש פון צוויי קאלעגן ,וואס טרעפן זיר יעדן טאג
אין דער זעלבער שטאט .די פראגע איז אבער אבסאלוט
אויפריכטיק ,ווען זי ווערט געשטעלט פון מענטשן פ ו ן " א י י ן
זייט אקעאן צו זייערע נאענטע און אייגענע ,ווייט איבער
ימים און לענדער.
און עם ווילט זיר אייך ,ליבע פרייבט ,גערן ענטפערן
אויף דער דאזיקער פראגע גאנץ גענוי .אבער וועגן וואם
פריער אייר שרייבן י
די שטאט ב כ ל ל ? — אייער־אונדזער לובלין ,את זיר
באדייטנדיק פונאנדערגעוואקסן ,זינט יענע יארן ,ווען איר,
ליבע לאנדסלייט ,האט זי פארלאזט .לובלין ציילט היינט 120
טויזנט איינוווינער ,דערונטער בערך  50טויזנט יידן .צענט־
ליקער נייע גאסן און געסלעך .די מערהייט אינעם נישט־
יידישן קווארטאל .פיל גאסן האבן פארלארן זייערע אלטע
נעמען ,וואם דערמאנען אין די צאריש־רוסישע צייטן און
באקומען נייע נעמען ,וועלכע אנטשפרעכן דעם נייעסטן
קאפיטל געשיכטע פונעם באפרייטן און אומאפהענגיקן פוילן.
א גאס אויפן נאמען פון זשווירקא און וויגורא — צ ו ר י פליער,
וועלכע זענען אומגעקומען באך א העלדישן זיג אין אן אינ־
טערנאציאנאלן פלי־קאנקורס .א גאם אויפן נאמען פון ברא־
ניסלאוו פיעראצקי — דער אינערן־מיניסטער ,װאס איז דער־
מארדעט געווארן ד ו י ד אוקראיניש־נאציאנאליסטישע טערא־
ריסטן .א גאם אויפן נאמען פון קאשטשושקא; אן אלייע
אויפן נאמען פון מארשאל פילסודסקי .פאראו אויר א גאס
״1־טער מאי״ .דער דאזיקער גאמען את געגעבן געווארן
דורכן ערשטן סאציאליסטישן מאגיסטראט אין לובלין .עם את
אבער נאך נישט פאראן קיין גאס אויפן נאמען פון אונדזער
גרויסן פאלקס־דיכטער י .ל .פרץ ,וועלכער את געבוירן אין
אונדזער וואיעווודזטווע ,הגם שוין עטלעכע יאר ,ווי די
ראטמענער פון ״בונד״ האבן אין שטאטראט אזא פארשלאג
אריינגעטראגן — .עס זענעו צוגעבויט געווארן פיל נייע
היתער ,אבער דאס זענען אלץ עפנטלעכע מלוכהשע ,אדער

קאמונאלע געביידעס .וװינונגען־הײזער — גאר ווינציק .דער
פאר איז אזוי גרויס דער דירות־מאנגל און עם ליידט דערפון
קודם־כל די ארעמע און די ארבעטער־באפעלקערונג.
עס זענען דורכגעפירט געווארן פיל אינוועסטיציעס:
א גיי שעכט־הות ,וואסער־לייטונג ,קאנאלתאציע ,אן עלעק־
טראווניע אדג״ל .דערויף איז געמאכט געווארן א הלוואה
ביי אן אמעריקאנער פירמע ״אולעך ,וועלכע האט אויר אויף
איר חשבון די ארבעט דורכגעפירט .די דאזיקע פירמע האט
געשלאסן א געהיימען אפמאך מיט די לובלינער אנטיסעמיטן
)ענדעקעס( און צדוישן די  2טויזנט ארבעטער האט זי קיין
איין ייד גישט צוגעלאזן.

איר ווילט דאך אוודאי וויסן ,ווי אזוי עס זעען אויס
די ענגע און צעהויקערטע געסלעך פון אייער שטאט לובלין,
ווו איר זענט אויסגעוואקסן און פונוואנען איר זענט אוועק
אין דער גרויסער וועלט א ר י י ן ?
די געסלעד פון ״הינטערן שלאס״ — די •קראוויעצקע,
זאמקאווע ,״יידן־גאס״ ,טשווארטעק ,רוסקע אדג״ל — אט
דאס קעניגרייך פון יידישן דליות ,איז נאד ארעמער געווארן,
דערשלאגענער .די קליינע הייזלעך זענען נאד מער אויס־
געבויגן געווארן ,די ווענט מער אפגעשיילט און אין די היל־
צערנע ״בודקעס״ פון קראוויעצקע גאס וווינען נאד אלץ די
זעלבע הענדלערקעס .א מאן ,א ווייב ,א זעקס קינדערלעד,
א ווארשטאט — אלץ אין איין ״בודקע״ אדער גאר אין
א פייכט •קעלער־שטיבל ,ווו קיין ברעקל זון קומט נישט צו.
דערפאר איז אויף לובארטאווסקי גאס ,אין א גרויסן
גארטן אויפגעבויט געווארן א ריזיקע געביידע מיט עטלעכע
הונדערט צימערן ,ליכטיק ,גערוים און באקוועם — דאס את
די אזוי־גערופענע ״ישיבת חכמי לובלין״.
א דריי הונדערט בחורים ,זינרלעד פון פארמעגלעכע
חסידים ,קומען דא אהער ,אין דער אגודהשער פעסטונג אריין,
כדי זיך אויסצולערנען מאדערנע מעטאדן ,ווי אזוי צו בא־
קעמפן דעם פרייען געדאנק .פון דער דאזיקער ישיבה דארפן
עס ווערן צוגעשטעלט אין די שטעטלעד אריין ״אויסגעביל־
דעטע״ רבנימלער .פאר אט דעם דאזיקן פאנאטתם און קלע־
ריקאלתם בויט מען לוקסוס־פאלאצן פאר גראשנס ,וואם זע־
נען געזאמלט געווארן צווישן די ברייטסטע מאסן אויר אין
אמעריקע.
אין דער זעלבער צייט קען קיין שום יידישע קולטור-
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אינסטיטוציע זיר נישט אנטוויקלען ,ווייל זיי האבן נישט
קיין געהעריקן לאקאל• אויר די פראפעסיאנעלע פאריינען
ץ מוזן זיר שטיקן אין ענגע שטיבלעך.
די לובארטאווסקע גאס איז נאד ווייטער א האנדלס־גאס,
אבער נישטא שוין יענע סוחרים און יענע מסחרים ,וואס
אמאל .דער לאנג־דויערנדיקער ווירטשאפטס־קריזיס האט
אלץ אראפגעשווענקט.
עס מערן זיך כסדר די געוועלבלעך מיט סאדע־וואסער
און בכבודע פרויען ,אמאליקע סוחרטעס ,שטייען אויף די
גאסן מיט קוישלעך בייגל אויף די העבט.
די צענטראלע גאס ,די קראקעווער פארשטאט ,זעט אויס
פרעכטיק .עס האבן זיך פארמערט די שיינע געשעפטן מיט
ריזיקע שוי־פענצטער .די מערהייט פירמעס איז שוין אבער
קריסטלעכע .יידן ווערן לאנגזאם ,אבער סיסטעמאטיש ארויס־
געשטויסן פון האנדל.
ברייט איז זיר אבער פונאנדערגעוואקסן דאס געזעל־
שאפטלעך־פאליטישע לעבן אויר אויף דער יידישער גאס.
עס זענען געשאפן געווארן צען יידישע קרעדיט־קאאפע־
ראטיווע בענק; גוט זיר אנטוויקלט; געווארן אן עקאנאמי־
שער שטיץ־פונקט פאר דער יידישער באפעלקערונג .גאנץ
שנעל האבן זיי אבער אלע באנקראטירט .בלויז דערפאר,
ווייל אין שפיץ פון די בענק זענען געשטאנען ״שײנע יידן״,
וועלכע האבן פשוט פארטאכלעוועט געזעלשאפטלעכע געל־
טער און דערפאר זענען פיל פון זיי אוועק אין קרימינאל
און אנדערע האבן מיט אייגענע הענט פארצויגן א שטריק
אויפן האלדז.
און כאראקטעריסטיש :געבליבן איז בלויז אײן־אײנצי־
קער יידישער קרעדיט־קאאפעראטיוו — ״די באנק פאר
כאלופניקעס און האנטווערקער״ ,געגרינדעט און אנגעפירט
דודר די סאציאליסטישע האנטווערקער ,וועלכע האבן נאד
מיט  7יאר צוריק זיר אפגעטיילט פון דעם פאלקיסטישן
האנטווערקער־פאריין ,וואם פרעדיקט כלומרשט ״דעמאקרא־
טיזם״ און דינט פאקטיש דעם הערשנדיקן פאשיסטישן רע-
זשים ,און געשאפן א זעלבשטענדיקע סאציאליסטישע האנט־
ווערקער־ארגאניזאציע ,וואס געפינט זיר אונטער דער השפעה
פון ״בונד״ און ארבעט־צוזאמען מיט די פראפעסיאנעלע
דאזיקער 'באנק
דער
אין שפיל פון
קלאסן־פארײנען.
שטייען די אלטע טוער ,די חברים בעריש קרעמפעל ,נחום
לעפלער און אנד .א קליינע באנק ,אבער גוט און ערלעד
געפירט.

און אין רעזולטאט האבן די יידישע און פוילישע סאציאליסטן
ביי די וואלן אין יאר  1927אפגעהאלטן א ריזיקן נצחון,
פארטריבן די רעאקציאנערע אנטיסעמיטן און צום ערשטן
מאל האט לובלין באקומען א רויטן ,א סאציאליסטישן מא־
גיסטראט .נאד פערצן חדשים ,האט די רעגירונג פונאנדער־
געלאזט דעם שטאטראט און אוועקגעזעצט א קאמיסאר.
פופציק פראצענט פון דער שטאטישער באפעלקערונג
האט דעמאלט געשטימט פארן ״בונד״ און ביז היינט צו טאג
איז די דאזיקע סאציאליסטישע השפעה נישט געמינערט גע־
ווארן אין שטאט .און הגם די ארבעטלאזיקייט איז גרויס,
האט זיר דאר די ארבעטער־באוועגונג ברייט און מעכטיק
פונאנדערגעוואקסן.

אין לובלין איז די ארבעטערשאפט איינהייטלעך און
פעסט .פרעמד איז אונדז די שפאלטונגס־קראנקהייט .פאראן
חוץ דעם אויר אנדערע פארטייען :פועלי־ציון לינקע ,פועלי־
ציון רעכטע ,קאמוניסטן — זייער איינפלוס איז אבער זייער
א קליינער .זיי האבן אין לעצטן יאר נישט באוויזן שוין
דורכצופירן אפילו קיין איין ראטמאן.
די קהילה איז אן אבסאלוטע פעסטונג פון די יידישע
רעאקציאנערע פארטייען .די בודזשעטן ווערן דעריבער פאר־
ווענדעט אויף מקוה ,תלמוד־ תורה אדג״ל .דער ״בונד״ האט
פארלאזט די קהילה און די יידישע ארבעטער באיקאטירן זי.
די שענסטע קולטור־שאפונג פון די יידישע ארבעטער
אין לובלין זענען די יידישע פאלקס־שולן .דא ווערט געשמידט
די נייע ,די וועלטלעכע יידישע •קולטור .דא ווערט דערצויגן
דער באוווסטזיניקער און קאמפספולער יונגער יידישער אד־
בעטער־דור .דערפאר טאקע זענען די דאזיקע שולן ,ווי א
דארן אין אויג דער יידישער און פוילישער רעאקציע ,מיט
וועלכער די יידישע הארעפאשנע מאסן פירן א העראישן
געראנגל פארן קיום פון די דאזיקע שולן.
ברייט־פארצווייגט איז די טעטיקייט ,וראם עס האט
אנטוויקלט דער יידישער ארבעטער־קלאס אין לובלין .צווישן
די פארשידענע קאמפס־פלאצװוקעס פארנעמט א באזונדערן
ארט דער וועכנטלעכער ארגאן ״לובלינער שטימע״ ,װאס
דערשיינט שוין  6יאר אן איבעררייס יעדע דואה ווו דער
וווקס און די טעטיקייט פון דער סאציאליסטישער ,פון דער
בונדישער באוועגונג אין לובלין באקומט א געהעריקע אפ־
שפיגלונג און ווו עס ווערט אויר ארדנטערגעריסן די מאסקע
פון דער יידישער ,ווי פון דער פוילישער רעאקציע.
אין שטאט וואקסט זיר פונאנדער דער אנטיסעמיטיזם,

שוין פופצן יאר ,ווי עס דויערט א
פארביטערטער קאמף אין דער לובלינער
שטאט־פארוואלטונג .אכט יאר האבן דארט
געהערשט די אנטיסעמיטישע ענדעקעס.
זיי האבן גערודפט די יידישע מאסן .די
ראטמענער פון ״בונד״ זענען געווארן
ארעסטירט און דערווייטערט .אויף דער
קאמפס־פאזיציע איז געבליבן די אומגע־
ענערגישע און
הויער־איבערגעגעבענע,
זייער פאפולערע פירערין פון ״בונד״ אין
לובלין ,די חברטע בעלא שפירא .זי איז
ארויס אין קאמף קעגן די ענדעקעס,

דער קרן־קײמת קאמיטעט איו לובלין ,בעתן
באזור פון דיבטער נ .ביסטריצקי פון ארץ־
ישראל.

)צוגעשטעלט פון י .זשיטאמירסקי,

תל־אביב(

געווען אמאל א יידיש לעבן אין לובלין

15

וועלכער ציט זיינע ווארצלען פון היטלער־דייטשלאנד ,און
דערפאר דארף טאקע אונטערגעשטראכן ווערן אויר דער
פריידיקער פאקט ,וואס צווישן דער יידישער און פוילישער
ארבעטערשאפט פון אלע שאטירונגען הערשט א מוסטער־
האפטע איינהייטלעכקייט ,פראלעטארישע סאלידאריטעט און
קאמפס־געמיינזאמקייט אויף אלע געביטן.
פונוואנען יידן האבן פרנסה? —
איר ווייסט עס נישט ? — גלויבט ,אז מיר אליין ווייסן
עס אויר גישט ...מ׳לעבט .א ברירה האט מ ע ן ? ״ .
פון דער רעדאקציע:
מיד האבו איבערגעדרוקט דאס ארטיקל פון קדוש יעקב
גיסענבוים ווי א ד א ק ו מ עג ט פונעס ״דישן לעבן אין לובלין
מיט  40יאר צוריק .אוגדז װונדערט שטארק װאס דער מחבר,
רעדאקטאר פון ״לובלינער טאגבלאט״ ,האט נישט דערמאנט מיט
ק״ו ווארט די טעטיקייט פון די צ י ו נ י ס ט ! י ש ע ארגאניזאציעס
אין לובלין ,זייער פארנעם און השפעה.

א גרופע לובלינער אין מיידאנעק ,שוין נאר דער באפרייונג ,אין
יאר  .1948עם שטייען פון רעכטס :וועטטלער ,בראם ,גיווערץ,
חנה וואסאנג )ווייץ( ,קארנבערג ,וועסטלער.

לובלינער יידן באטייליקן זיר אין בנין הארץ ,ווי בוי־ארבעטער
אין תל־אביב ,מיט  40יאר צוריק.
שטייט פון רעכטם :שמואל מאנדלטבערג .פון לעקם :יוטו! ואח־
מאן )היינט — דיפלאמירטער ״רב־קבלן״ פאר זיינע פארדינסטן
אלט בוי־אונטערנעמער אין מדינת ישראל( .זיצט אונטן ,אינמיטן:
צדוק גאלדשטיין ז״ל.
דאס בילד איז דערשינען אין ״הארץ״ דעם .17.2.1967

א בר>וו פו! לובל>ן -
פעברואר 1975
לובלין ,דעם 3.2.75

חשובער פרײנד ר׳ דוד!
אווראי האט די ױם־כיפור-מלחמה גורם געווען
בלבול מוחות און במילא אויר צערודערונג אין פעטט-
געשטעלטע כללים אין געזעלשאפטלעכן לעבן .איז
אלזא קיין חידוש ,אז ס׳איז פארגעקומען אן איבעריים
אין אונדזער חליפת מכתבים .לאמיר האפן ,אז להבא
וועט ראם לעבן ביי אייר זיר נארמאליזירן אויח פעסטע
שלום-יםורות און איר וועט רויק קענען פון צייט צו
צייט אנשרייבן עטלעכע שורות.
פון אייער איצטיקן בריוו דערווים איר זיר ,אז די
לובלינער גיבן ארוים א ״לובלינער שטימע״ .פארװאט
האט לובלין ביז איצט נישט געהאט די זכיה צו זען
דעם זשורנאל? איז בכן א יושר ,אז איר זאלט פרווון
אריינשיקן איין עקזעמפלאר )מעג זיין פון פאריקן
יאר(• איר קען נישט רעם כאראקטער פון דער צייט-
שריפט ,במילא ווייס איר גישט וואס צו שרייבן פון
היינטיקן יידישן ישוב אין לובלין ,מיט די עטלעכע
צענדליק ײדישע נפשות .ס׳זענען דאר ״אראפגעפא־
לענע בלעטער״.
וואט שייר בילדער ,האב איר בשעתו געשיקט א
ביטל פאטאגראפיעט פון היינטיקן לובלין ,נאר ,ווי איר
האט מיר געשריבן ,מען האט זיי ביי אייר צוגעגגבעט,
אדער אויח אייגענער האנט ״אויטגעבארגט״ .האט
איר זיי צוריק' באקומען? אויב נישט ,צי זאל איר
שיקן דובליקאטן? קוואליפיצירן זיי זיר צו פארעפנט-
לעפן אין אייער יאר-אויטגאבע ? >׳1יר האב אנגעשריבן
אן אזכרה )קינה( וועגן אמאליקן יירישן לובלין .שוין
באלד  20יאר ,ווערט זי יאר-יערלער געלייענט ביים
מאםי-קבר אויפן ײדישן בית-החײם בעת די יארצייט-
פייערונגען .יודעי חן האבן זיר אױסגערוײקט פאזיטיװ
וועגן אינהאלט און פארם פון דער אזכרה
איר האב אונטערגעשטראכן בכיוון די ווערטער
״עטלעכע צענרליק ײרישע נפשות״ ,און ראט צוליב
רעם ,לראס א ייד האט זיר דערלויבט צו דערצײלן אין
״קול ישראל״ ,אז אין לובלין זענען געבליבן ) 3דריי(
יירישע משפחות .מיר איז באוווטט ,אז עם זענען
פאראן איבער זיבעציק בני אברהם ,יצחק ויעקב ,אוי-
סער א פיר צענדליק קינדער פון געמישטע חתונות.
איז אייר באקאנט א בית הדפום ווו מען ררוקט
לוחות )קאלענדארן( ,אדער איר קענט צופעליק אזעלכן
וואט שטעלט זיי צוזאמען? איר האב זיר מתחייב גע-
ווען לגבי רעם ועד הקהילות אין ווארשע צוהעלפן
צוזאמענשטעלן רעם לוח אויף יאר תשל״ו .מעגלער,
אז עט וועט מיר נייטיק זיין צוגאבלעכע פרטים וועגן
פארשידעגע דאטעס .בעט איר טאקע א באלדיקע תשו-
בה ,צי איר האט א מעגלעכקייט צו שיקן מיר א לוח
פארן יאר תשל״ו .כ׳ראגק אייר פארויט י
באמערקונג פון רעדאקציע:

אייער שלום גארן

מיר האבן דערפילט ביידע בקשות פון פריינד שלום גארן
און אים ארויסגעשיקט פון ישראל א טאשךקאלענדאר אויפן
יאר תשל״ו און אויר צוויי קאפיעם פון ״קול לובלין״ .דאס
ערשטע האט ער דערהאלטן ,דאס צווייטע )די צייטונגען( —
נישט.
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אנדענק־ליד
פאר לובלין
לובלין ,עס
לובלין / ,עס
צייטן / ,ווען
זאמען  /בייש

בעגקט זיר נאך דיר
בענקט זיר נאר יענע
טאטע־מאמע זיצן צו־
טיש דעם געגר״טן.

שבת ,יוס־טוב ,אפילו
וואכן / ,בענקט זיר גאר
שמאק פון מיין מאמעס
אפילו נאר דעם חדר/ ,
געלערנט בסדר.

אין דער
דעם גע־
/
קאבו,
ווו כ׳האב

די קינדער־יארן וואכן נאר גוט אין
זכרון  /גוטע ,אדער שלעכטע/ .
איר האב נישט געהאט אזא גוטן
לעבן  /אבער געלעבט מיט האפענונג
און שטרעבן.
די יוגנט — די בעסטע צייט,
אוועק מיט צרות און לייד/ .
לובלין ,ווו ב׳בין געבוירן און
צויגן / ,בעגקט זיר נאר איר /
עס זענען פיל יארן פארפלויגן.

א גרופע ״ױנגבאריטטן״ )קינדער־ארגאניזאציע פון לינקע פועלי־ציון( אין לובלין,
אין יאר ) .1934צוגעשיקט פון קאפל מיזשעריצקי ,בועגאס־איירעס(.

 /איז
אבער
דער־
באטש

עס נעמט נייר אדורר א גרויל און
א ציטער / ,ווען כ׳דערמאן זיר דעם
שרעקלעכן אומקום  /פון מיין פאטער
און מוטער.
דאס ליד ,צי ס׳איז שלעבט אדער
גוט / ,איז גישט געשריבן מיט טינט,
 /נאר מיט טרערן און בלוט...

אברהם וואלדהאלץ

נאר א פוטבאל־מעטש צווישן ״הכוח״ לובלין און .״מכבי״ קראקע ,אין יאר ,1927
פארגעקומען אין לובלין) .דאס בילד האט צוגעשיקט פריינד שלאס פון מאנטרעאל(.

א>ן ראד פון צארן

מיינע איבערלעבונגען אין דער 2־טער וועלט־מלחמה
פיו

שלמה

של1אקפיש

איז נאר וואס דערשינען אין פארלאג ״ישראל־בוך״.

אין בור ווערט געשילדערט דער דערנער־וועג פון א לובליגער ייד — פון אפריל  1939ביז מאי .1945
נע־ונד ,פארשיקונג ,קאטארגע־ארבעט און מלחמה־איבערלעבונגען פון א סאלדאט אין דער רויטער ארמיי.
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מיט באשטעלונגען זיר ווענדן דירעקט צום מחבר:

שלמה שטאקפיש ,קרית אליעזר ,שדרות רוטשילד  32א ,היפר.

אדער טעלעפאניש.(04) 527594 :

•

מעגלעך ,אז דאס ביר וועט מען קענען קויפן ביים אריינגאנג צו דער יערלעכער אזכרה ,פאר א ספעציעלן הנחה־פרייז.

געווען אמאל א יידיש לעבן אין לובלין
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אין שליחות נון
לובלינער איו ישראל
צו לובלינעו
אין דעו וועלט
דוד שטאקפיש
דר״ חדשים האט געדויערט מיין שליחות ,אין נאמען פון די
לובלינער אין ישראל ,צו די לובלינער אין זיבן לענדער .פאר דער
צייט האבן מיין פרוי רבקהלע און איר באזוכט מאנטרעאל ,טאראנ־
טא ,גיו־יארק ,לאס־אנדזשעלעס ,בוענאס־איירעס ,סאו־פאולא,
ריא־דע־זשאנעירא ,לאנדאן ,בריסל און פאריז און אין די אלע
ערטער געטראפן זיר מיט הונדערטער לאנדסלייט אויר עפגטלעבע
צוזאמענקונפטן ,פריוואטע אויפנאמעס און אינטימע שמועסן .טיר
אין זברון און אויר לאנגע יארך וועלן בלייבן איינגעקריצט די
רירנדיקע באגעגענישן ,באגלייט מיט אויפריכטיקער פריינדשאפט
און הארציקער גאסטפר״נטלעכקייט ,שיין אפגערעדט פון דער פער־
זענלעכער זארג און אינטערעם וועלכע מיהאט אונדז ארױסגעװיזן
אומעטום .אוגדזערע לובלינער ״ ד ן אין דער וועלט האבן גישט
אגטוישט די געסט פון ישראל — אין מאראלישן ,געזעלשאפטלעבן
און פינאנסיעלן זין.
די עצם שליחות איז געווען אן אויסטערלישע .ווי איז עס
געהערט געווארן ,אז א לאנדסמאנשאפט אין ישראל זאל דעלע־
גירן איר פארזיצער אין אזא צאל לענדער — און עס זאלן זיר
צו איר אנשליסן אזעלכע ערנסטע ,סאלידע ארגאניזאציעס ,ווי
דער יידישער ליטעראטן און זשורנאליסטן־פאראײן און די וועלט־
באוועגונג פון מפ״ם ? האב איר טאקע אומעטום דערציילט ,אז
הגם איר דערפיל א שליחות פון דר״ ,געהערט אבער די בכורה
צו לובלין .דעריבער האב איר פאר אלעמען זיר באמיט צו
דערנענטערן און דערמוטיקן אונדזערע לאנדסלייט אין די תפוצות
— פאר מדינת ישראל און פארן אירגון יוצאי לובלין אין ישראל.

•

אין מאנטרעאל

די ערשטע סטאציע אונדזערע איז געווען — מאנטרעאל .דא
מוז איר פעסטשטעלן ,אז משט נאד ווען דער סוף! איז גוט איז אלץ
גוט ,נאד עם קאו אויר זיין א גוטער אנהייב׳ מיט א גלענצנדיקן
העפי־ענד .שטעלט אייר פאר ,אז פון דער זוניקער ישראל גיט מען
א פאל אדיין אין א לאנד וואס איז באדעקט מיט שניי ,עם פאר־
נעמט זיר אויר א שטארקן פראטט און בייזע וויגטן דערמאנען די
לובלינער קעלטן — פון דעסטוועגן ווערט ווארעם אייר דער נשמה,
ווען אויפן עראפארט ווארטן דיר אפ מיט פרײד און שמ״כלען
שרה און טעם ברייטער ,רחלע זימלשטערן ,רוזשקע צווייקאפט.
דערנאר פארפארט מען אין דער ליכטיקער וווינונג פון די בר״־
טערס ,ווו עס געמט באלד קלינגען דער טעלעפאן ,צי די געסט
זעגען בשלום אנגעקומען .אלץ איז אזוי היימיש און געמיטלער.
וועגן דער הבנסת־אורחים פון שרה און סעם ברייטער וויל
איר גיט שרייבן קיין סר ,ווייל מיין שפראר איז צו ארעם אויר
איבערצוגעבן די אלע מאמענטן פון זארג פאר באקוועמלעכקייט,
ווי אונדזערע גאסטגעבערם אין מאנטרעאל האבן דאס ארויסגעוויזן
פאר די  9טעג פון אונדזער באזור• אויר דער זעלבער הארציקער
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באציונג און פריינדשאפט האבן מיר זיר אנגעטראפן אין אלע
ווייטערד׳יקע אכסניהס אונדזערע ווו מ׳איז איינגעשטאנען — און
ב׳וועל זיי שהו איצט אויסרעכענען:
אין
אין
אין
אין
אין

טאראגטא — ביי פ״געלע און מא.יר פרידמאך;
ניו־יארק — ביי צפורה און יוסר שפייזמאן׳,
לאס־אנדזשעלעס — ביי באלטשע און ישראל אייזענבערג
בוענאס־איירעס — ביי ראסיטא און דוד מיזשעריציקי
סאו־פאולא — ביי ראובן ראסעט

איו ריא־דע־זשאנעירא — ביי דער טאבטער פון צעשע און
סימאו זיידנווערג;

אין לאנדאן — ביי בעל און אייזיק קרעמפעל;
אין בעלגיע — ב״ רחשע און ירחמיאל וויעזשכאווסקי און ביי
ד״ר מרדכי און מערי ליבטפעלד
אין פאריז — ביי פאני און זשארזש גארפינקעל.
אין די אלע היימען האט אונדז גארגישט געפעלט .איר האב
קיין אייגמאל נישט געהאט דאס געפיל ,אויך ביים געזעגענען זיר,
אז מיינע גאסטגעבערס נעמען ערנסט דאס פאלקסווערטל ,אז
״מיט געסט פרײט מען זיר צוו״ מ א ל  :וועד זיי קומען אן און זיי
פארן אוועק״ .מיין דערפארונג האט באוויזן גראד סיפארקערטע —
אז די דערמאנטע יידן האבן אויפדיכטיק באדויערט די צעשיידונג.
אויף צוו״ ערטער האט מען אפילו געלאזט פאלן א טרער ,און
גראד מענער ...א״ניקע האבן בעתן געזעגענען זיך דערקלערט
און דערנאר אויר געשריבן אין בריוו ,אז מיט אונדזער אוועקפארן
איז זייער שטוב געווארן ליידיק .אזוי איז אויר אונדז געווארן פוסט
אין הארצן ,ווען מ׳האט זיר באדארפט צעשיידן מיט אזעלכע
וווילע מענטשן.
נאר לאמיר זיר אומקערן ק״ו מאנטרעאל .סעם בר״טער בא־
שרייבט )אויר ז׳  (25וועגן מיין באזור און כ׳האב נישט בדעה
צו דובלירן מיט נאר א שילדערונג ,דעריבער װעל איר זיר באג־
נוגענען מיט עטלעכע אלגעמיינע אויספירן:
פאראן אין מאנטרעאל אן אקטיווע לובלינער לאנדסמאנ־
שאפט ,מיט וועלכער עס פירט אן א דערפארענער קאדער געזעל־
שאפטלעכע טוערס נאר פון פאר דער מלחמה .גלייכצייטיק איז אויר
טעטיק א פרויעו־קאמיטעט )ליידיס אקזילערי( ,וועמענס אוייפ־
טוען וואלטן געמעגט דינען ווי א ביישפיל פאר אלע אונדזערע
לאנדסמאנשאפטן אין דער וועלט ,אריינגערעכנט אויר ישראל.
די אנפירונג פון רער לאנדסמאנשאפט ,הגם ז״ געהערן אין
גרעסטן טייל צום ״ארבעטער־רינג״ װאס איז נאענט צום ״בונד״ —
זאמלט געלט פאר ישראל און סאלידאריזירט זיר מיט דער יידישער
מדינה .אויסער דעם ,פירן ז״ די נארמאלע ארבעט פון א סא־
סייטי ,ווי סאציאלע הילר ,שטיצע פאר לאנדסלייט אין א ריי לעג־
דער ,אויר אין ישראל ,קולטור־טעטיקייט ,און פאר אלעמען —
חברי־שע צוזאמענטרעפן ,וועלכע טראגן א משפחהדיקן כאראק־
טער ,וואס האלטן צוזאמען די מעגטשן און לאזן ז״ נישט פארגעסן
ווער ז״ זעגען און פון וואנען ז״ קומען...
איר בין גאר אונטערן א״גדרוק פונעם קבלת פנים פאר די
געסט פון ישראל ,א שבת־צו־נאכטס .געקומעו זעגען א  70לוב־
ליגער יידן .ווי מען האט מיה אינפארמירט — נישט אלע ,ווייל
אין מאנטרעאל ,פונקט ווי אין די אלע שטעט ווו עס זענען טעטיק
אונדזערע לאנדסמאנשאפטן ,זענען פאראן אזעלכע יידן ,וואס דער
״לובלינער יחוס״ שטייט זײ נישט אן און זיי מיידן אויס צו טרעפן
זיר מיט שטעטישע .אויך! יענעם מיטינג אין מאנטרעאל האט גע־
הערשט א יוט־טובדיקע שטימונג ,אויר א דאנק דעם פיינעם אוונט־
ברויט וועלכן די פרויען ,בראש מיט רחלע זימעלשטערן ,האבן אליין
צוגעגרייט.
אין די ווייטערדיקע טעג ביסטו פארבעטן אין פארשידענע
היימען און אינסטיטוציעס .צו די לעצטע דארר מען האבן א בא־
גלייטער — ס״ צוליב דער שפראר ,ס״ צוליב דער קאמוגיקאציע.
סעם בר״טער לאזט איבער אלע געשעפטן און איז א ווונדערבא־
רער מורה־דרר אין דער פאר מיר פרעמדער און קאלטער שטאט.
אויר אברהם צווייקאפט ל״גט אוועק א טאג ארבעט און מיט זיין

לובלינער אין די תפוצות

פרוי רוזשקע פארט מען אדום באוװנדערן די שײנק״טן פון מאנ־
טדעאל ,אן איינגעהילטע אין שניי .עס פארבעטן אונדז צו זיר די
סלאמאס ,די זימעלשטערנס ,די צווייקאפטס .מען באזוכט אויר די
היים פונעם לאנדסמאן שלאם ,וואס האט נאר מיט  60יאר צוריק
אויסגעוואגדערט פון לובלין קיין קאנאדע.
אומפארגעסלער איז דער געזעגענונגס־אווגט ביי די סלאמאס.
דער געמ׳יטלעכער שמועס וועגן ישראל ,די זברונות פון דער אל־
טער ד,ייט ,די אויפגאבן פון א לאנדסמאגשאפט אין די איצט׳קע
טעג — ווערן געפירט אין אן אטמאספער פון פריינדשאפט און
צוטרוי .מיר באשטימען אלע ,אז אונדזערע לאנדטלייט אין מאנ־
טרעאל וועלן יעדן יאר אריינשיקן א רעגולערן אפצאל פארן אירגון
יוצאי לובלין אין ישראל זיי וועלן פארשפר״טן א צאל עקזעמ־
פליארן פון אונדזער אויסגאבע ״לובלינער שטימע״; די אינדיווי־
דועלע הילר וועלכע זיי ערטיילן פאר לובלינער אין ישראל ,זאל
איבערגעגעבן ווערן דעם קאמיטעט אין לאנד .מיר האבן אויר
באשלאסן ,אז די בריוולעבע קאנטאקטן און פערזענלעכע באזובן
זאלן זיין וואט אפטער און אז מען דארף שטיין אין כסדרדיקער
פארבינדונג.
אגב ,די דערמאנטע באשלוסן האב איר זיר באמיט אדורבצו־
פ י ת אויר אין די אגדערע ערטער וועלכע ב׳האב באזובט — און
נישט אנגעטראפן אוין! ק״ן שום קעגנערשאפט .אונדערע שוועס־
טער־ארגאגיזאציעס זענען געווען איינשטימיק מיט די פארשלאגן,
וועלבע איר האב געברענגט פון ישראל.

•

אין טאראנטא

נישט באוויזן רעבט זיר ״אויסצוניבטערן״ פון די פיינע לוב־
לינער איינדרוקן אין מאגטרעאל — און דער עראפלאן ברענגט דיר
קיין טאראגטא .די תמיד שמייכלדיקע פייגעלע פרידמאן ווארט
אונדז אפ מיט איר באקוועמען אויטא ,איו באגלייטונג פון יוסף
בראם און זיסל פעפערמאן .ווידער איז ווארעם אויף דער נשמה,
ווייל מען געפינט זיר נאבאמאל צווישן היימישע ״דן ,וואס פירן
דיר אוועק אין ״װייסן הויז״ — אזוי רופט מען דארט די שייגע
וויללע פון מאיר פרידמאן ,דער פרעזידענט פון די לובלינער און
אומגעגנט־ארגאניזאציע אין טאראגטא.
מילא ,א שיינע וווינונג איז זייער אן אגגענעמע זאר ,בפרט
פאר געסט פון א ווייט לאנד .נאר אויב צו דעם צוגעבן א סר
פריינדשאפט ,אויפמערקזאמקייט ,זארג און ווארעמקייט — פילסטו
זיר גוט ,מיט א לייבט געמיט און אויסגעצייבנטער שטימוגג .דאס
אלץ האבן מיר געפונען גישט נאר אין דער וווינונג פון די פריד־
מאנס ,נ א י אייר אין די אנדערע לובלינער היימען .די חברים פון
קאמיטעט און זייערע פרויען איז ממש געגאנגען אין לעבן מיר
זאלן ז״ וויזיטירן — צו אן אוונט־ברויט ,צו א מיטאג ,סתם א
באזור .אזעלבע איינלאדונגען זענעו געווען בשפע  :צו די אל-
ספעקטארס ,בראמס ,פעפערמאנס ,וואקסבוימס ,גראסמאנס ,צו־
קערפיינס און אנדערע .שויו אפגערעדט דערפון ,אז די אלע האר־
ציקע לאנדסלייט זענען געווען גרייט צו באגלייטן אונדז אומע־
טום ,ווייזן די שטאט ,אירע שיינקייטן ,ייי אייר וויזיטירן יידישע
אינסטיטוציעס ,מיט וועלבע טאראנטא מעג שטאלצירן.
דער צוזאמענטרעף! מיט לובלינער א זונטיק בייטאג ,איז אדורך
מיט גרויס דערפאלג .די  60משפחות פון לובלין ,בעלעם ,מארקו־
שאוו ,קראשניק און אנדערע ערטער פון לובלינער געגנט ,האבן
נייר גאנץ אויפמערקזאם אויסגעהערט .אין משר פון איבער א
שעה צייט האב איר זיי אריינגעפירט אין דער אקטועלער פראב־
לעמאטיק פון אונדזער מדינה אוו אויר דערציילט וועגן די אויפ־
טוען און ווייטערדיקע פלענער פון אירגון יוצאי לובלין אין ישראל.
דעם פארזיץ האט געפירט מאיר פרידמאן ,באגריסט האט זייד־
פאדעם )פון בעלעם(.
פאר דעם צוזאמענטרעף! ,האט מען באזובט דעם מאנוטענט
פאר די קדושים פון לובלין ,וואס איז אויפגעשטעלט געווארן אין
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טאראנטא .אגב ,אויר אין מאנטרעאל זענען מיר געווען אויפן
ארטיקן בית־הקברות ,ביים לובלינער מאנומענט ,אװ אויר זיר
אפגעשטעלט ביי די מצבות פון לייבל לערער ז״ל ,כעלע ראזענ־
בוש־קרעמפעל ז״ל און אנדערע.
וועגן אונדזער באזור אין טאראנטא איז אויר געמאלדן גע־
ווארן אין שטאטישן ראדיא .צום געזעגענונג־אוונט ביי די פריד־
מאנס אין שטוב ,איז געקומען אן אנגעזעענער עולם .ס׳האט גע־
הערשט א פריילעכע אטמאספער .נאר אזא פיינעם פארברענג אין
קאנאדע ,האט נישט צורו געלאזט די פראגע :וואס דערווארט
אונדז אין ניו־יארק ,וווהין מיר רארפן פליען נאבן וויזיט אין
טאראנטא י

•

מיט לובלינער יידן אין ניוייארק

אוי ,האט מען אונדז אנגעשראקו א ביסל מיט גיו־יארק:
נישט גאר אין אלגעמיין ,אז סיאיז א שטאט מיט א סר פאר־
ברעבנס ,נ א י אויר בנוגע לובלין ...אז סיאיז נישטא מיט וועמען
צו ריידן ,מען פירט נישט קיין טעטיקייט אדג״ל .אבער ווי נאר
מיד זענען אנגעקומען אין דער דאזיקער ריזו־מעטראפאל־ע ,האט
מעו זיר אנטוישט ...צום גוטן .אויפן עראפארט קענעדי ווארטן
דיר אפ צוו״ טייערע לובלינער יידן ,שלמה זינשטיין און יוסף שפייז־
מאן .מיר פארפארן מיט שלמהס אויטא צו די שפייזמאנס אין דער
וווינונג איו מאנהעטן ,ווו צפורה ווארט אונדז אפ מיט א כר
שמייכלען ,פ ר ״ ד און אוונט־ברויט .זי וו״זט אונדז אויר דעם
״פארווערטס״ ,ווו סיאיז אנאנסירט דער מיטינג פון די לובלינער
אויך! רעם נאענטסטן זונטיק ,ביי דער פרוי פליישהאקער אין
וווינונג ,מיט אונדזער אנטייל .מיר שטעלו זיר אין פארביגדונג
מיטן טשערמאן פון די לובלינער ,אלעקס פינקעלשטיין )וואס
איז נפטר געווארן איו אויגוסט ה.י — (.און צומארגנס באגלייט
ער נייר אין עטלעכע אינסטיטוציעס .אלעקס איז מסכים ,אז די
קאנטאקטן צווישן די לאנדסמאנשאפטן זענען טאקע געווען שווא־
כע ,נאר ער זאגט צו אויף להבא צו שטיין מערער אין פארביג־
דונג מיט ישראל.
דער צוזאמענטרען! מיט א  40לובלינער יידן ביי אונדזער
סעקרעטארין ,בערטא און צאלעל פליישהאקער ,איז געווען א צו־
פרידנשטעליקער .אויפן ארט איז געזאמלט געווארן קנאפע טויזנט
דאלאר  :א העלפט — פון די אנוועזנדיקע ,נאר  500דאלאר האבן
דעקלארירט אין נאמען פון די ״אלטע לובלינער״ — די פריינד
שיינער און ראטשילר .דער טשעק איז שפעטער געווארן ארײנ־
געשיקט קיין ישראל.

אויפן דערמאנטן מיטינג פון די לובלינער איז נאר מער נא•
וווסט געווארן דער גוט באקאנטער ענין וועגן באדייטנדיקע סומעס
דאלארן ,וועלכע ליגן אין די קאסעס פון די צוו״ אלטע לובליגער
סאסייטיס און סיאיז שווער צונויפצוברענגען די באפולמעכטיקטע
אויף אוגטערצושרייבן וועגן איבערווייזן די געלטער קיין ישראל.
דער הארציקער און וווילער ייד ,סאל שיינער ,האט פארשפראכן
אלץ צו טאן ,בדי ארויסנעמען די ״פארפרוירענע״ דאלארן פון
באנק — און לאמיר האפן ,אז דאס וועט אים געלינגען ,ווי ער
שרייבט אין זיין לעצטן בריוו צו אונדז וועגן פראיעקט צו קויפן
אן אמבולאגס פארן מגן דוד אדום א.נ .פון די לובלינער קדוש:ם.
פון די גאסטפריינטלעכע וויזיטן און אויפנאמעס ביי לובלינער
אין ניו־יארק ,ײיל איר דערמאנען די זינשטיינס ,די פרוכטמאגס ,די
שיינערס און די גרענדערס ,ווי אויר דער רירנדיקער צוזאמעג־
טרעף מיט פאלע דרייבלאט .פון פילאדעלפיע איז ספעציעל געקו־
מען אונדז זען אונדזער יוגנט־חבר משה שטיינשטאק ,וואס מיר
האבן בכלל נישט געוווסט צי ער לעבט.
א דאנק הערי פרוכטמאן און זיין פדוי ,האבן מיר געהאט
די מעגלעכקייט צו באזוכן רעם מאנומענט און דאס אש פון די
לובלינער קדושים ,ווי אויר אייניקע קברים פון לאנדסלייט ,וועלכע
מ׳האט געבראכט צו אייביקער רו אויר! יענעם בית־עלמין.
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אן אויפנאמע פאר די געסס פון ישראל אלן דער וווינונג פרן
שלמה זינשטיין און זיין פרוי )שטייען פון רעכטס _ ד י צװײ-
טע און דריטער( .זיצן ,פון לעקם :יוסף און צפורה שפייזמאן.
כ׳מוז נאד דערמאנען צוויי וויזיטן ,אין באגלייטונג פון צפורה
שפייזמאן :אין ייווא ,ווו מיר האבן געפונען א געבונדענעם קאמ־
פלעט־יארגאנג פון ״לובלינער טאגבלאט״ פון יאר  ,1918די אוים־
גאבן ״קול לובלין״ און אנדערע ביכער וועגן דער אלטער היים;
אין דער וווינונג פון די שיינערס ,ווו עס האט זיר געפונען א
גאנצער ארביוו פון דאקומענטן ,בילדער און אויסגאבן וועגן דער
טעטיקייט פון די אלטע לאנדסמאנשאפטן .א טייל מאטעריאלן
דרוקן מיר טאקע איבער אין דער איצטיקער ״לויבלינער שטיטע״.
אויב מיר האבן אויר געהאט א מעגלעכקייט אנצוקוקן די
אונ״א־געביידע ,דעם העבטטן בנין ״עמפײר סטייט בילדינג״ און
אנדערע ניו־יארקער מערקווירדיקייטן ,איז עט צו פארדאנקען דעם
יונגן פראפעסאר פון ניו־העמפשירער אוניווערטיטעט ,מ״ק ראזעג־
בוש )מיין פרוים א ברודער־זון( ,וואס איז ספעציעל געקומען פון
באסטאן ק״ן ניו־יארק ,בדי וו״זן די שטאט ,ווי ער האט עם גע־
טאו מיט  2וואכן פריער אין מאנטרעאל .מייק איז געבוירן אין
לובלין ,דער זון פון בעלע קרעמפעל ז״ל און אייזיק ראזענבוש
ז״ל .עד איז פראפעסאר פאר רוסישער שפיאר און ליטעראטור.

פון די גיו־יארקער דערינערונגען ,ויעל איר ניט פארגעסן דעם
הערלעבן אוונט ,ווען די געטט פון ישראל ,מיט א גרופע לוב־
לינער ,זענען דורר צפורה שפייזמאן פארבעטן געווארן אויר דער
פארשטעלונג ״דורות גרעע פעלדער״ ,אין וועלכער זי שפילט
אייגע פון די הוי־פט־ראלן .נאבן ספעקטאקל זענעו טיר אוועק אין
א קאפע  :די שפייזמאנס ,די וואסערשטרומס טיט זייערע קע־
דער ,די זינשטיינס ,מייק דאזענבוש .ביים געזעגענען זיר ,האט
דער ניט איבעריק געזונטער זעליג וואסערשטרום זיר אנגעדופן:
— נאבן היינטיקך צוזאמענטרער טיט לובלינער און פון רער
פארשטעלונג ,איז מיר צוגעקומען א האלב געזונט...
אויר מיר זענען אוועק פון ניו־יארק צופרידענע און דערמו־
טיקטע ,הגם סיאיז אין דער שטאט פאראן א ברייט פעלדי פאר לוב־
לינער אקטיוויטעטן .נאר ראם איז שוין אפהענגיק פון אונדזערע
לאנדסלייט דארטו ,אויר ווי ווייט זיי וועט זיר גלוסטן צו אנ־
גאזשירן אין דער סאס״טי־טעטיקייט.

אין לאס־אנזשעלעס

•

אז א לובלינער דערמאנט לאס־אנזשעלעס ,האט ער גלייר
אין זינען ישראל אייזענבערג ,וו״ל איינט ״פינדט זיר״ טיטן צווייטן.
נאר א קנאפע  6שעה פליען פון ניו־יארק ,טא ווער ,מיעט איר,
האט אונדז אפגעווארט אויפן עראפארט ,אויב ניט דער הארציקער

ר׳ ישראל מיט זיין שוואגער איזאק עהרענבערג ? ! די צוו״ ״ ד ן
לאזן דיר באלד פילן ,אז גישט נאד וואט ביסט אין זייערע העגט,
נאר אויר אין ...לובלין .אט זיצן מיר ביי א טיש ,אויר וועלבן
די הארציקע באלטשע א״זענבערג האט אוועקגעשטעלט פון כל־
טוב .די מאטעשי )די אלמנה פון ר׳ משהלע א״זענבערג ה־״ד(
מיט איר טאבטער גיגא ,דער זון ישראל ,די שנור באלטשע ,דער
איידעם איזאק ,די אייניקלער — שוין חתונה געהאטע ,די פאמיליע
שנור ,די פדוי טעמע און נאר לאנדסלייט ,פרייעו זיר מ״ט די
געטט פון דער יידישער מדינה .אויר זונטיק פארנאבט איז אין
דער זעלבער וווינונג באשטימט אן אויפנאמע .געקומען זענעז
א  20לובלעער )מענדעלע מילשטיין האט זיר צוגעשטעלט אזש
פון סאו־פראנציסקא( ,וואט האבן זיר פריער אונטערגעלענט
די הערצער טיט א כיבוד ,וועלבן די אייזנבערגם האבן צוגעגרייט
כיד המלר .דערגאר האב איר דערציילט דעם עולם וועגן געראנגל
פון מדעת ישראל פאר שלום ,זיכערקייט ,עליה־אויפנעם און
עקאנאמישן וווילשטאנד ,ווי אויר ז״ אפגעגעבן א לעבעדיקן גרוס
פון אירגון יוצאי לובלין  —-די אויפטוען און פראיעקטן פון אונ־
דזער לאנדסמאנשאפט אין דער יידישער מדינה.
מיט ב טעג שפעטער זענען מיר געווען פארבעטן אין דער
ווועונג פון מערי און יואל גאלדמאן .ס׳איז ממש אגצוקוועלן,
וואס א לובלינער ״ ד האט דערגרייכט — פעאנסיעל און געזעל־
שאפטלער .וועגן ז״ערע שפענדונגען פאר ישראל רעדט מען אין
לאס־אנזשעלעס מיט א סר אנערקענונג .מיר זענעז אויר געווען
די געסט ביי גינא און איזאק עהרענבערג ,וואם האבן אוגדז דער־
מעגלעבט א באזיר אעעם ווונדערבארן ״דיסני־לענד״.
טיאיז צום באדויערן ,וואם נישט אלע לובלינער אין לאס־
אנזשעלעט זענען געקומען צום קבלת־פנים ,נעמעגדיק אין אכט,
וואס א חודש פאר אונדזער אנקומען ,האט ישראל אייזענבערג
געגעבן א מעלדונג אין דער ארטיקער יידיש־ענגלישער װאכנ־
שריפט וועגן באזור פונעם פארזיצער פון אירגון יוצאי לובלין
מיט זיין פריי ,אוו אויר געלאזט פארעפנטלעכן די בילדער פון
ביידע .אז מען שמועסט אמעריקאנער ״פאבליסיטי״ — איז דאר
ניט שייר .ר׳ ישראל האט אויר פונאנדערגעשיקט צו יעדן איינעם
אזא איינלאדונג — און ניט אלע האבן געוואלט זיר טרעפן טיט
לאנדסלייט ,אויט מורא ,ווייזט אויס ,אז אזא וויזיט וועט אפשר
דארפן קאסטן עטלעכע דאלאר .ליידער ,א ניט קליינע צאל לוב־
לינער ,ניט בלויז אין לאס־אנדזשעלעט ,פירן אזעלכע ״חשבונות״...

•

אין בוענאס־איירעס

א חסד האט מיר געטאן פרייגד משה קויפמאן /רעדאקטאר
פון דער בוענאס־א״רעסער יידישער טאג־צייטונג ״די פרעסע״,
וואם האט באערט מיט זיין אנוועזנהייט דעם פייערלעכן מיטינג פון
די לובלעער אעעם זאל פון דער פעדעראציע פון פוילישע ״ ד ן
און אויספירלער באשריבן יענע אונטערגעמונג ,ווי אויר מיין וויזיט
טיט מיטגלידער פון לובלינער קאמיטעט אין דער רעדאקציע —
און אזוי ארום פארשפארט מיר צו שרייבן )זע ז׳ .(31
כ׳בין אבער ניט באפרייט פון צו שילדערן געוויסע ״לובלינער
איינדרוקן און אבסערװאציעם״ אין דער הויפטשטאט פון ארגעג־
טינע .אויר דא האבן אפגעווארט גוטע חברים גאר פון דער
אלטער היים :די ברידער קאפל און דוד מיזשעריצקי מיט זיין
פרוי ראסיטא .ביי ז ״ ביידע האבן טיר גענאסן פון הכנסת־אורחים
איו משר פון  2וואכן .ראטיטא און דוד אין בוענאס־איירעס ,פונקט
ווי באלטשע און ישראל אין לאס־אנזשעלעס ,זענען אויסגע־
צייכנטע גאסטגעבערם און מען פילט זיר גוט אין אזעלכע יידישע
היימען.
דער ערשטער צוזאמענטרער איז פארגעקומען ביי דער פא־
מיליע טעמפעלדעער ,וואם האט אוועקגעשאנקעז א שטוב פאר
דער לאנדסמאנשאפט צו פירן דארט איר טעטיקייט .א  20״ ד ן
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פון לובלין האבן געהאט וואם צו ריידן אויר אזא צוזאמענקום.
אויר איטע און קאפל מיזשעריצקי ,זייער זון מענדעלע מיט דער
פרוי ,מירטא מיזשעריצקי און איר מ א ן ! די פאמיליע אורבאן —
זיי אלע האבן אונדז פארבעטן אין זייערע ה״מען.

מיין איינדרוק פון די לובלינער אין בוענאס־איירעס איז אזא :
עם קומט די יידן די פולע אנערקענונג ,וואט זיי האלטן אויר די
ארגאגיזאציע .איר מיין ,אין דער ערשטער ר״ ,דעם פרעזידעגט
קלאוויר ,רעם וויצע־פרעזידענט גראדעל ,דעם טעקרעטאר ק .מי־
זשעריצקי ,די פארוואלטונג־מיטגלידער טעמפעלדינער ,זילבערג
און אגדערע .ט׳וואלט אבער געווען א יושר ,ווען מען ברייטערט
אויט די טעטיקייט אויפן געביט פון קולטור ,פאראייביקונג ,סא־
ציאלע הילר און מיטארבעט מיט נאר געזעלשאפטן און ארגאני־
זאציעס .און פאר אלעמען — ענגער מאכן די ביז איצט לויזע
קאנטאקטן מיט די לובליגער אין ישראל .בוויל האפן ,אז איר וועס
אננעמען אוגדזערע פריעדלעכע עצות און פארשלאגן.

•

אין סאןיפאולא און ריא־דע־זשאנעירא

אויר אזא אויפנאמע אין דער שיינער בראזיליאנער שטאט
סאן־פאולא האב איר זיר ניט געריכט .אויפן פלי־פעלד האבן אונדז
אפגעווארט עטלעכע דעלעגאציעס פון א ספעציעלן קבלת־פנים
קאמיטעט  :פון די לובלינער — ראובן ראסעט ,מינדל און לאזער
גאלדבוים ,מאיר כ ה ן ; פון מפ״ם — אורון מאנדעל • ,פון ייווא —
דזשייקאב אוזופאטא; פון דער געזעלשאפט פריינד פון יידישן
טעאטער — דור סגי־נהור .מיין פריי איו איר פארפארן אין דער
וווינוגג פון ראובן ראסעט ,א ייד פון לובלין ,וואט פאר דער מלחמה
האבן מיד זיר ניט געקענט ,נאר אויפגענומען ,איינגעארדנט און
געזארגט פאר אונדז האט ער אזוי ,ווי עם קאן נאר זארגן א
נאענטער ,לייבלעכער ברודער .זיין פאלקסטימלעכקייט ,פשוטקייט
און הכנסת־אורחים — האט אונדז ממש גערירט.
דער קבלת־פנים קאמיטעט האט אויטגעארבעט א גאנצן פלאן
פארן 9־טאגיקן באזור — און כ׳שיק אפ דעם לײענער אויר ז׳ גג,
ווו פריינד לאזער גאלדבוים האט אין דער דארטיקער יידישער
צייטונג באריכטעט וועגן אלעמען.
איר וועל לאנג געדענקען די סדר־נאכט ביי ראובן ראסעט אין
הויז ,מיט זיין פאמיליע  :צוויי זין ,שנורן ,אייניקלעך ,די שוועגערין
מיטן מאן און זייערע קינדער און עטלעכע פריינד .איבער צװאנ־
ציק פערזאן האבן אפגעריכט דעם סדר ניט נאר כדת וכדין ,נאר
אויר ווי ...אין לובלין .נאר ווי קאן עם זיין א יידישע שמחה אן א
טרער ? אלע האבן געדענקט — און ראובן ראסעט האט עס אויר
דערמאנט אויפן הויכן קול — אז מיט א יאר צוריק האט גאר גע-
לעבט די באלעבאסטע פון דער דאזיקער יידישער היים ,טובה
ראטעט ע״ה.
מיד זענעו אויר געווארן אויפגענומען אין די היימען פון סימא
און שמואל בערגמאן ,פון מינטשע און מאטל דיגער ,פון מינדל
און לאזער גאלדבוים ,פון די מאנדעלם און אנדערע.
דער געזעגענונג־אוונט האט ניט צוגעצויגן קיין גרויסן לוב־
לינער עולם .זאלן מיר מוחל זיין די לאנדסלייט וואם זענען נישט
געקומען ,אויב כ׳וועל א טייל פון זיי חושד זיין ,אז די מורא קוים
וועט מען דארפן מיט עפעס זיר באשטייערן פאר די לובלינער אין
ישראל ,האט ז״ באווויגן צו זיצן אין דער היים .די מסיבה איז אבער
אדורר אין א הארציקער אטמאספער .דערפאר האבן שוין גע־
זארגט דער גאסטגעבער ראובן ראסעט ,די באגריסערם  :לאזער
גאלדבוים ,דער שרייבער גוטערמאן ,דער דיכטער משה קנאפהיים
און אנדערע.

אפילו אין אזא גרויסער שטאט ווי ריא־דע־זשאנעירא ,ווו עס
זענען פאראן אפשר א צאל לובלינער וואם מיקען זיי אפציילו אויר
די פינגער פון איין האנט — וועט אונדזער א לאנדסמאן ניט גיין
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ביי שלמה פעלד
אין שטוב ,איןריא־
דע־זשאנעירא .עם
שטייען פון רעב־
טס :דער גאסט־
געבער ,רבקה און
דוד שטאקפיש ,די
טאכטער פון ש.
פעלד און אירע 2
קינדער.
פארלוירן .בסר־הכל אנדערהאלבן מעת־לעת איז אונדז אויסגעקו־
מען צו זיין אין יענער שטאט און פאר דער צייט האבן מיר גע־
נאסן פון דער גאסטפריינדלעכקייט פון סילוויא זיידנווערג ,די טאכ־
טער פון צעשע און סימאן זיידנווערג ,אונדזערע קאמיטעט־מיטגלי־
דער .ס׳איז פאר אונדז געווען אנגענעם אויר צו פארברענגען אין
דער היים פון אונדזער בן־עיר שלמה פעלד )ברודער פון עובדיה
פעלד( און זיין פריי• אויר די טאכטער מיטן מאן און קינדער זענען
געווען פארבעטן — און ווידער איז געווען א געפיל ,אז מיאיז אין
דער היים.
אין שייכות מיט דער וויזיט אין ריא ,מוז איר דערמאנען א
טייערן קראשניקער ייד ,אברהם קאווע .אין זכות פון דעם וואם כ׳בין
געווען דער רעדאקטאר פונעם יזכור־ביר ״ספר קראשניק״ ,האט
דער דערמאנטער לאנדסמאן אונדז אפגעווארט אויפן עראפארט און
דערנאר ארומגעפירט איבער דער שטאט ,וואם מיזאגט אז זי איז
איינע פון די שענסטע אין דער וועלט .נאר דער הער קאווע ,ווי
דער פרעזידענט פון דער צאלר״כער און אקטיווער קראשניקער
סאס״טי ,האט ליבערשט געוואלט ריידן וועגן זיין שטעטל ,וועגן דער
גאענטער פון לובלין קראשניק און דער עיקר — ווייזן מיר דעם
״היכל קראשניק״ אין ריא .אזוי ווי מיר איז גוט באקאנט דער
״היכל קראשניק״ אין תל-אביב ,האב איר פשוט מקנא געווען די
קראשניקער יידן אין ישראל און אין בראזיל ,וואס האבן אויר אזא
בכבודיקן און עפעקטיוון אופן פאראייביקט זייערע קדושים .איר
מיין ,אז די גרויסע לובלין דארר זיר שעמען פאר דער קליינטשי־
קער קראשניק ,ווייל מיר האבן ביז איצט נאר נישט באוויזן אויפ־
צושטעלן עפעס מאנומענטאלס ,וואם זאל אנטשפרעכן דער עיר
ואט בישראל — לובלין.
מיט אזעלכע מחשבות פארלאז איר דעם אמעריקאנער קאנטי־
נענט מיט דער בראזיליאנער פלי־געזעלשאפט ״װאריג״ .עס דער־
ווארט אונדז א ״שװעבן אין דער לופטך׳ במשר א  14שעה ,אן אן
אפשטעל ,ביז מ׳וועט אין א מזלריקער שעה אנקומען קיין לאנדאן.

•

אין ענגלאנד און בעלגיע

ווויל איז דער קליינער צאל לובלינער משפחות אין לאנדאן,
וואס דארט וווינט אזא ווארעמער ייד ווי איזאק קרעמפעל ,וואס
טוט אלץ וואם מעגלער אויפצוהאלטן די גרופע לאנדסלייט,׳ צו־
נויפזאמלען זיי ביי זיר אין שטוב און ניט לאזן פארגעסן די אלטע
היים ,די אומגעקומענע טאטע־מאמע ,די פארגאזטע שוועסטער און
ברידער .בסר־הכל ג טעג איז אונדז אויסגעקומען צו זיין אין דער
הויפשטאט פון ענגלאנד ,אבער איזאק האט שוין געזארגט דער־
פאר ,אז א  5לובלינער משפחות זאלז זיר צונויפקומען אין זיין
גאטט־פריינדלעכער היים אין לאנדאן .איר האב זיי דערציילט וועגן
אונדזערע פראבלעמען .עם זענעו געװעו אויר פראגן ,ווי צ ״ ב :
״פארװאם װערן נישט אפגעדרוקט אין ׳לובלינער שטימע׳ אויר
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א״ניקע ארטיקלען אין ענגליש ?׳׳ ; ״וואט טוען מיר מיטן געלט י
— איו אויר אזא סקעפטישע פראגע :״ווי לאנג וועלן אנהאלטן
די לאנדסמאנשאפטן?״ מייגע ענטפערס האב איר אנגעהויבן פון
דער לעצטער פראגע — אז אונדזער דור ,די שארית הפליטה ,איז
שולדיק א גרויסן מאראלישן ,נאציאנאלן און משפחהדיקן חוב די
קדושים ,כדי זיי פאראייביקן .אבער ניט ווייניקער ווי מען זארגט
פארן אנדענק פון די טויטע ,אזוי איז אויר אונדזער חוב איגזינען
צו האבן די לעבעדיקע יידן אין ישראל און אין אנדערע לענדער,
וואט נייטיקן זיר אין א גוט ווארט און אין מאטעריעלער הילר .וואט
שייר אונדזער פארוועגדן דאס געלט ,איז מיין תשובה געווען ,אז
מיר פארעפנטלעכן קאסע־באריבטן ,אז עט פוגקציאנירט א רעווי־
זיאנט־קאמיסיע מיט א דיפלאמירטן בוכהאלטער ,וואט קאנטראלירן
די הכנסות און הוצאות .מיד האבן אויפגעשטעלט אין תל-אביב א
מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין און מיידאנעק! מיר שטיצך
יידישע פען־מענטשן און קולטור־טוערס ,וואם א דאנק דעם פאנד
זענען דערשינען א  10ביכער ,מיט דער צושריפט אז זיי זענען
ארויסגעגעבן געווארן מיט דער חילר פון דער לובלינער לאנדס־
מאנשאפט אין ישראל; אז מיד האבן אויסגעשטרעקט א ברודער־
לעכע האנט קנאפע  40משפחות לובלינער נייע עולים ,וואס זענען
אין די יארו  1970—1967געקומען קייך ישראל; אז אונדזער לי־
טעראטור־פרעמיע א.נ .פון די קדושי לובלין ,עטאבלירט פון מערי
און יואל גאלדמאן ,זענען געווארן א שם־דבר אין די ליטערארישע
קרייזן אין ישראל און אז  20נויטבאדערפטיקטע פאמיליעס גע־
ניסן פון כסדרדיקע שטיצע ,באזונדערס אויר פסח און ראש־השנה.
איר בין איבערצייגט ,אז די בערר  10לובלינער משפחות אין
לאנדאן וועלן האבן דעם געהעריקן אינטערעס און געפיל צו־
נויפצוקומען זיר כאטש איינמאל אין יאר אויר אן אנדענק־אקט
און דער עיקר — שטיין אין קאנטאקט מיט דער לאנדטמאנשאפט
אין ישראל ,באזוכן די יידישע מדינה און דא זיר טרעפן מיט
אונדז .אויר יענעם צוזאמענטרער איז אויר געווען א צוזאג
אריינצושיקן יעדעס יאר א באשטייערונג פארן אירגון יוצאי לובלין.
אויר אין בעלגיע זענעו פאראן געציילטע משפחות לובלינער
יידן ,נאד וועגן או ארגאניזירטער טעטיקייט איז נישטא וואס צו
ריידן .די פאמיליעס וויעזשכאווסקי און ראזענבוש זענען אפטע געסט
אין ישראל און תמיד טרעפן זיי זיר מיט אונדז און גיבו אויר נ א ־
שטייערונגען .דאס זעלבע — ד״ר ליכטפעלד ,וואס יווינט נישט אין
בריסל ,נאד אין דער פראווינץ.

*

איו פאריז

דער גענעראל־סעקרעטאר פון די לובלינער און אומגעגנט אין
פאריז ,פריינד משה זאלצמאן ,האט אין דער ארטיקער טאג־ציי־
טונג ״אונדזער װארט״ פארעפנטלעכט אן אויספירלעכן באריכט
וועגן אונדזער באזור אין פראנקרייר )זע זייט  — (36און איר
פארשפאר איבערצוחזרן זיין באשרייבונג .איר בין אבער ניט פדיי
פון אייניקע באמערקונגען!
א .ביידע לאנדסמאנשאפטן פירן א זייער אקטיווע און קא־
ארדינירטע טעטיקייט און האבן א ,גוטן נאמען ביים יידישן ישוב
אין פאריז.
ב .כיידע טוען אלץ וואס מעגלער ,אויר צו באטייליקן זיר
אינעם מגבית פאר ישראל — און זייער אנטייל איז גאר א בא־
דייטנדיקער.
ג .הגם קיין איינע פון די לובלינער לאנדסמאנשאפטן פירט
נישט קיין סעפעראטע אונטערנעמונגען ,נאד אלץ ווערט געטאן
צוזאמען שוין עטלעכע יאר ,האלט איר פאר אן אנאכראניזם די
ווייטערדיקע עקזיסטענץ פון צוויי לובלינער ארגאניזאציעס ,וואס
ביידע לעבן בשלום און פירן זייער ארבעט אין הארמאניע און קא־
אפעראציע .עס וו אלט געווען א יושר ,זיי זאלן אדורכפירן די
פארא״ניקונג און שאפן אן איינהייטלעכע לובלינער לאנדסמאנ־
שאפט.
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אין פאריז גייט שוין פון לאנג אדום א ווערטל ,אז א גאסט
דארט פון א צווייט לאנד ,באזונדערס פון ישראל ,איז פארזיכערט
מיט א יאר קעסט ,ווייל עס גייט ממש אין לעבן דעם רוב לאנדס־
לייט מ׳זאל ביי זיי אפשטאטן א וויזיט ,עסך אן אוונט־ברויט ,צי א
מיטאג .אזוי האבן מיר באזוכט די גאסטפריינדלעכע היימעך פון
געניע און שמואל שפירא ,אלתר און פייגעלע זאבערמאן ,זאשע
און ניומעק פערלמוטער ,פאלע און משה זאלצמאן ,ביי די פא־
מיליעס ווארא ,האס ,ביי שרהלע גאלדאדלער ,ביי דינהלע ראט־
שטיין און איר מאן — שוין אפגערעדט פון דער וווינונג ,ווי דער־
מאנט ,ביי פאני און זשארזש גארפינקעל )קראשניק־לובלין( ,ביי
בתיה אבראמאוויטש)אייזנער( ,ביי רוזשקע און מרדכי לערמאן און
נאר טייערע יידן ,וואס ס׳איז אוממעגלער צו געדענקען אלעמענס
נעמעו .ודיל איר אויר רעם וועג זיי אויסדריקו אונדזער דאנק און
אנערקענונג.

•

מאס מיינט לאנדסמאנשאפטן!

רעזומירגדיק מייגע רייזע־איינדרוקן און אבסערוואציעס פון
יידישן לעבן אין זיבן לענדער ,האב איר אין אן ארטיקל אין
״פאלק און ציון״ )נומי  ,6ירושלים ,אויגוסט־סעפטעמבער  (1975און
אין דער העברעישער טאג־צייטונג ״על המשמר״ )תל־אביב,
 (24.8.75צוו .אנד .געשריבן וועגן לאנדסמאנשאפטן:
א מאדנע פאלק ,די יידן! נישט גענוג וואט מ׳איז צע־
שפליטערט אויף פארטייען און גרופן ,ווירקן נאר אין אונד־
זער געזעלשאפטלעכן לעבן די ...לאנדטמאנשאפטן .אזוי אין
ישראל ,ווי איו די תפוצות ,בילדן די אפשטאמיקע פון איין
שטאט צי שטעטל א געשלאסענעם קאלעקטיוו ,איינגע־
פאטט אין אן ארגאנמאציאנעלער רעם ,מיט אייגענע בוד־
זשעטן און סטאטוטן ,כדי זיר ״אויסצולאדך פון דער נאם־
טאלגיע ,טענטימענטן און דערינערונגען פון דער אלטער
היים אוו גלייכצייטיק ציען דעם גאלדענעם פאדעם פאר
אקטועלער טעטיקייט צו העלפן דעם לאנדסמאן ,דעם ארטיקן
ישוב און פאר אלעמען — מדינת ישראל.
...ביז היינטיקן טאג זענען די לאנדטמאנשאפטדארגא־
ניזאציעט אין במעט אלע אן אויטנאם תפוצות א וויכטיקער
פאקטאר אנצוהאלטן און אקטיוויזירן דאס יידיש־געזעל־
שאפטלעכע לעבן .מען באגנוגנט זיר ניט בלויז מיט די יער־
לעכע אזכרה־אקטן און אויפשטעלן די מאנומענטן לזכר די
קדושים .מען האט אויר געבויט און מען האלט אויס פאר־
שידענע אינטטיטוציעט ,די זייער אפטע צוזאמענטרעפן
ווערן פארוואנדלט אין משפחהדיקע מסיבות ,ווו איינער
טוליעט זיר צום אנדערן ,נאר דעם ווי מ׳איז געווארן אזוי
פאריתומט און פאראיינזאמט .לאנדסמאנשאפט טימבאליזירט
אפשר אויפן סאמע בולטסן אופן דעם ווילן פון די יידן
אנצוהאלטן היסטארישע פאלגלעכקייט און נאציאנאלו
המשר .דער בונד מיטן עבר שטערט נישט דער װאכזאמ־
קייט צו דער קעגנווארט .די פארווארפענע בריק צווישך
נעכטן און היינט וועלו אן שום ספק שטארקן דעם מארגן...

שרייבנדיק די דאזיקע שורות ,האב איר קודם כל געהאט
לאגדסמאנשאפטן איך
לובלינער
פארן אויג אונדזערע
דער וועלט ,וואס צוזאמען מיטן אירגוך יוצאי לובלין אין ישראל,
דערפילן זיי די אלע אויפגאבך ,וועלכע עס פאדערט פון אונדז די
איצטיקע גורלדיקע צייט.
*
פ.ס :.סיאיז זייער מעגלער ,אז אין מיין באשרייבונג פון די בא־
זוכו אין  10שטעט ,האב איר אוודאי ארורכגעלאזט געוויסע
נעמען .בעט איר שוין מחילה ,ווייל ס׳איז געטאן געווארן
אן שום כוונה .וועד איז דעז מסוגל אלץ און אלעמען צו
געדענקען פון אזא ווונדערבארער נסיעה?

לובלינער אין די תפוצות

ווי אווי מאנטועאל האט אויב־
געממען ר׳ געסט נון ישראל
סעם ברייטער

 /מאנטרעאל

דער פארשלאג צו ארגאניזירן א באזור פון פאר-
זיצער פון אירגון יוצאי לובלין אין ישראל אין פאר-
שידענע לענדער ,ווו ט׳געפינען זיר לובלינער יידן —
את געווען זייער א ריכטיקער ,ווייל מיר מוזן אונטער-
האלטן א לעבעדיקן קאנטאקט צווישן זיר ,וואט דארח
קומען צום אויסדרוק ניט בלות דורר באזוכן פון לוב־
לינער פון אויטלאנד אין ישראל ,נאר פון צייט-צו-צייט
אויר אין א פארקערטער ריכטונג ,ד.ה .לובלינער פון
ישראל — קיין אויטלאנד .את געווען ריכטיק דער בא-
שלום צו שיקן מיט דער דאזיקער אויפגאבע דעם
פריינד דוד שטאקפיש ,וואט את געווען דער פאטיק-
טטער קאנדידאט אויטצופירן אזא שליחות.
מיר האבן מיט גרוים אומגערולד געווארט אויפן
באזור .אויפן פלי-פעלד האבן די געטט אפגעווארט:
רתשקע צווייקאפט ,רחלע זימעלשטערן ,שרה ברייטער
און איר.

בשעת רעם באזור פון דודן אין מאנטרעאל ,האט
דא געהערשט א שווער וועטער ,מיט א סר שניי און
פראטט .ניט געקוקט אויה די דאזיקע שוועריקייטן ,האט
אונדזער פארזיצער ,הגם א פארקילטער ,אדורכגעפירט
דעם אנגעצייכנטן פראגראם און ניט מוותר געווען פון
קיין שום אונטערנעמונג.
איר מוז ניט פארשטעלן אונדזער פארזיצער ,מיט
זיינע טיפע קענטענישן פון די ישראל-פראבלעמען ,זיין

פרעזידיום פונעם לובלינער מיטינג אין מאנטרעאל )פעברואר  975ו(,
מיטן אנטייל פון די געטט פון ישראל .עט שטייען פון רעכטס:
צעשע זיידנווערג ,רוזשקע צווייקאפט ,רחלע זימעלשטערן ,שרה
און טעם ברייטער .עם זיצן :הערצמאן ,זימעלשטערן ,דוד און
רבקה שטאקפיש.

לובלינער אין די תפוצות

א גרופע לובלינער פון מאנטרעאל ,באסטאן און ישראל ביים
מאנומענט פאר די קדושים פון לובלין ,וואט איד אויפגעשטעלט
געווארן אויפן בית־הקברות אין מאנטרעאל.

איבערגעגעבנקייט דער געזעלשאפטלעכער ארבעט און
דערפארונג אולפן דאזיקן געביט ,די חברישע באציונג
צו מענטשן — ראם אלץ האט געמאבט זיין באזור נאך
אינטערעסאנטער ,אטראקטיווער און דערפאלגרייבער.
מיר אין מאנטרעאל זענען געווען זייער צופרידן פון
זיינע אויפטריטן אומעטום און אויף! יעדער טעמע .זיינע
צוזאמענטרעפן ,רעפעראטן ,דיסקוטיעט און שמועטן
האבו זיר אויטגעצייכנט מיט קענטעניש ,שיינעם יידיש
און געהאלטן די פארזאמלטע אין שפאנונג .מיר זענען
געווען שטאלץ ,אז מיר האבן צווישן אונדז אזא לובלי-
נער ייר.
מיר האבן ארגאניזירט עטלעכע צוזאמענטרעפן
מיט לובלינער .אויר רעם קבלת-פנים זענען געווען
אנוועזנד  60פערזאן .דוד האט רעפערירט דועגן דער
פאליטישער און עקאנאמישער לאגע אין ישראל און
פארשטייט זיר ,אויר רערציילט וועגן דער טעטיקייט פון
אירגון יוצאי לובלין און די פלענער אין דער צוקונפט.
מיר האבן אנגענומען קאנקרעטע באשלוטו וועגן אונד-
זער ווייטערדיקער ארבעט אין מאנטרעאל ,וועגן פאר-
שטארקן די פינאנטיעלע הילףי פארן אירגון אין ישראל
און וועגן פארשטארקן אונדזערע קאנטאקטן.
גאר צוזאמענטרעפן פון לובלינער זענען פארגע-
קומען ,צווישן אנדערן ,ביי מיר ,ביי דער פאמיליע
צווייקאפט ,ביי דער פאמיליע טלאמא )דער געזעגע-
נונג-אוונט( .פיל פראבלעמען זענען אונדז קלאר גע-
ווארן און מיר זענען רערפאר זייער דאנקבאר אונדזער
פארזיצער ,וואט האט אויר באזוכט פארשידענע געזעל־
שאפטן און אינטטיטוציעט ,ווי די יידישע פאלקט־שול.
די קהילה ,די לובאוויטשער ישיבה ,אויר אנטיילגענו-
מען ,מיט גרויט דערפאלג ,אין א פארזאמלונג פון רעם
הטתדרות-קאמפיין.
מיר האבן פאר אונדזערע ליבע געטט אויר ארגא-
ניזירט אן אויטפלוג איבער דער שטאט ,א דאנק אברהם
צווייקאפט.
אין א קאלטן ,פראטטיקן זונטיק פרי האבו מיר
איינגעארדנט א טפעציעלן באזור ביים דענקמאל האד
אונדזערע קדושים ,ווי אויר ביי די מצבות פון לייבל
לערער ,כעלע ראזענבוש-קרעמפעל און פון אנדערע
לובלינער.
נאר דעם -10טאגיקן באזור אין מאנטרעאל ,האבן
מיר באגלייט אונדזער פארזיצער צום עראדראם ,ערב
זיין נטיעה קיין טאראנטא .מיר האבן באדויערט ,וואט
23

רער וויזיט האט גערויערט אזוי קורץ• איר מיין אבער,
אז די אנגעצייכנטע אויפגאבו ,וועלכע מיר האבן צו-
זאמעו ארומגערעדט ,וועלו אונדז אנרעגו צו ווייטער-
דיקער ארבעט.
*

צום טור זאל מיר דערלויבט זיין אנצוצײכעגעו די 2
וויכטיקטטע אויפגאבן אין דער נאענטסטער צוקונפט:
 .1צוטרעטן צו די צוגרייטונגען צום ארגאניזירן
דעם צווייטן וועלט-צוזאמענפאר פון לובלינער אין יש-
ראל ,איו צוזאמענהאנג מיטן 30סטו יום העצמאות.
 .2רעאליזירן די אלע באשלוסן ,וואט מיר האבן
אנגענומען בעת רעם באזור פון אונדזער שליח פון
ישראל.

דריי ״לובלינער פרעזידענטך און איין וויצע־פרעזידענט ,מיט זייע־
רע פרויעו ,אויף אן אויפנאמע ביי די ברייטערס אין שטוב אין
מאנטרעאל ,אין חודש פעברואר 975ו .עם שטייען פון לינקס אויף
רעכטס :רחלע און נתן זימלשטערן ,סעם און שרה ברייטער.
עם זיצן :פייגעלע און מאיר פרידמאן פון טאראנטא ,דוד און
רבקהלע שטאקפיש פון ישראל.

אויף דער פייערונג לכבוד  20יאר עקזיסטענץ פון לובלינער און
אומגעגנט לאנדסמאנשאפט אין טאראנטא.

משה דיין — דער ״אײנזאמער מאלף״
)סוף פון ז׳ (45
זעלשאפטלעכע ערד־ציטערנישן אין די סאמע דראמאטישסטע טעג,
וואט דאס לאגד האט איבערגעלעבט .אין קורצע ,אפטמאל אפילו
גאנץ לאקאנישע שורות ווערן אין אט דעם בור געבראכט צום
אויסדרוק די פארהוילענע שטריבן פון דיינס כאראקטער ,וועלכע
האבן אים געשטויסן צו נעמען אויף זיר די ראל פון א מיליטערישן
און פאלטישן פירער ,וועלכער איז ,לויט זיין מייגונג ,בארופן צו
פירן די שיף פון דער מדינה איבער די צעשטורעמטע וואסערן דווקא
אין די צייטן ,ווען עס לויערן אויף איר די גרעסטע געפארן .פון די
שילדערונגען פון זיינע קעדער־יארן ,און אפילו פון דער אויפפי־
רונג פון זיין פאטער שמואל דיין ,וועלכער איז געווען איינער פון
די גדינדער פון דגניה און פון נהלל און וועמענס כאראקטער־
שטריכן זיין זון האט פון אים געירשנט — קענען מיר פארשטיין
דעם פראגמאטישן צוגאנג פון משה דיין צו די פאליטישע און
אידעאלאגישע פראבלעמען ,זיין צינישן צוגאנג צו די באגריפן פון
אידעאלאגיע און זיין עמביוואלענטישע באציאונג צו דער געזעל־
שאפטלעכער מאראל .פון דאנען דרינגען מיר אויר ארויט דעם
מקור פון דער זיגזאג־ליניע אין זיינע פאליטישע און אידעישע
קאנצעפציעם איו אויר אין דער פאפולאריטעט זיינער ביים פאלק :
דער מאן ,וועלכער צייכנט זיר אויט מיט זיין אוממיטלבארער
שפראר און פארם פון אויסדרוק ,און וועלבער רעכנט זיר נישט
מיט קייו ״אימאזש״ און קיין ״כאריזמע״ — ער איז דאס געווארן
דאס וואס מען רופט ביי אונדז א ״באריזמאטישע פערזענלעבקייט״,
וואס לאזט גישט זיין צו זיר גלייבגילטיק ; דער מאן ,וועלבער איז
אמאל ביים אנהייב פון זיין קאריערע ,באצייכנט געווארן )אין א
קאריקאטור אין ״דבר״; אלט ״דער שטיפער״ ,האט מיט דער צייט,
שויו ווי א מיליטערישער און פאליטישער מנהיג ,זיר אויסגעארבעט
די סאברישע צערטל־קרוין פון א ״הברהמאן״ — טײלװײז אויר
אין ״זכות״ פון די רכילות וועגן זיינע מעשים און אויפטוען אין
זיין פריוואטן לעבן .ביי דעם אלעמעז האט משה דיין ,אין איין
דראמאטישן מאמענט ,טימבאליזירט מיט זיין פערזאן די נאציאנאלע
געשלאטנקייט און דערהויבנקייט ,די פארשטארקונג פון דער ״נא־
ציאנאלער מאראל״ אין די טעג ערב דער זעקט־טאגיקער מלחמה
— און דער זעלבער מ ש ה יייו האט אייר טימבאליזירט מיט זיין
פערזאן די נאציאנאלע פארצווייפלונג ,וואס האט ארומגעכאפט
דאט פאלק אין דער תקופה פון דער יום כיפור־מלחמה .דער טימ־
באל פון דער הצלחה איז געווארן דער סימבאל פון רעם ״מחדל״,
פון רעם גרויסן דורכפאל ,וועלכע האט אויר אים אראפגעשליידערט
פון זיין פירער־פיעדעסטאל.
פארשידן זענען די אפשאצונגען וועגן רער צוקונפט פון משה
דיין ,וועלכער איז היינטיקן יאר געווארן א בו־ששים .טייל האלטן,
אז ער האט שויו ״אפגעשפילט זיין ראל״ ,אז ער האט שוין פאר־
ענדיקט זיין פאליטישע קאריערע ,ווייל נאד דעם ״מחדל״ ,איז
פארלוירן געגאנגען דער בלינדער צוטרוי ,וועלכן עט האט אי0
געשאנקען א גרויטער טייל פון פאלק ,אפטמאל נישט וויסנדיק
וואס פארא וועג דיין האט אויסגעקליבן פאר זיינע פראגמאטישע
קאנצעפציעט .אנדערע ווירער זאגן ,אז דער ״אײנזאמער װאלף״
האט נאר זיינע כוונות נישט אויפגעגעבן און אז ער ווארט אויף א
געלעגנהייט ,דאס פאלק זאל אים רופך /כדי צו ״ראטעװען די
מדינה״ אין פאל פון א קריטישער אנטשיידונג ,ארעד אין פאל פון
א נאציאנאלן קריזיס .ווי עם זאל אבער נישט זיין — דער נאמען
משה דיין איז נאר אלץ נישט אראני פון די צייטונגס־קעט ,און
משה דיין האט נאר אלץ נישט אויפגעהעדט צו זאגן זיין ווארט,
טאקע ווי אן איינזאמער ײאלר איו אונדזער געדיכטן פאליטיש־
אידעישן וואלד .דער נאמען משה דיין האט נאר אלץ נישט אויפ־
געהערט צו זיין א דערשיינונג אין אונדזער מלוכהשן לעבן ,און
דערפאר איז אזוי וויכטיק צו לייענען די אינטערעטאנטע ביאגרא־
פיע פון דער דאזיקער רעטענישפולער געשטאלט.
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קאמיטעט פון דעי לאנדסמאנשאפט ״לובלין און אומגעגנט״ אין טאראנטא ,קאנאדע.
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עט זיצן פון רעכטט :מ .וואקטבוים ,י .צוקערפיין ,אנא בראם ,מ .פרידמאן ,מ .אלספעקטאר.
עט שטייען :א .לאופער ,פ .יאבלאנטקי ,ה .זיגעלמאן ,ז .פעפערמאן.

איינלאדונג צו דער פייערונג לכבוד  20יאר
״לובלינער און אומגעגנס לאגדטמאנשאפט״
איו טאראנטא — און די פייערונג גופא.

א גרופע חברים און סימפאטיקער פון ״בונד״ איו מאגטרעאל ,קאנאדע ,איו יאר ,1952
בעת א צתאמענטרעןז פון לובלינער .עם שטייען פון רעכטם :ענגעלטבערג ,ווורמאן ז״ל,
ראזענבוש ז״ל ,ח .ניסענבוים,
ניו־יארק(,

ל .לערער דיל ,פינקעלשטיין ז״ל ,וואטערשטרום )איצט אין

עט זיצן די פרויען:

ענגעלטבערג ,ווורמאן ,בעלע קרעמפעל־ראזענבוש ז״ל,

ציטרין' ,וואסערשטרום ,פרוי בעל .איו דער אונטערשטער ריי :אברהמלע וואסערשטרום
מאטל ראזנבוש.
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קבלת-פנים אין טאראנטא
פאר די געסט פון ישראל

דער געזעגענונגס־אוונט

א>ן נ>ו־>אר7ז

צפורה שפייזמאן )טעגענבוים( ווי א לערערין פון יידיש אין
א ניו־יארקער עלטערן־הײם .אונטן — א לענגערע נאטיץ אין דער
װעגן
״אמעריקען עקזאמינער״
ענגליש־יידישער וואכנשריפט
צפורהס פעדאגאגישע טעטיקייט.
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זכרונות ,בילדער ,דאקומענטן און אנדערע
מאטעריאלן פאר ״קול לובלין״ ,ביטע שיקן
אויפן אדרעס:
 . 811101111811, 14 11^12^0011^111111,ם
52 341, 121^61.
און אין דער וווינונג פון די אלספעקטארם

פאטאגראפיעס זענען געוװנטשן שװארץ־װײס .ניט אין קאלירן.
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מזל־טוב דעם פארל ש ״ נ ע ר
א>ן נ>ו־>ארק

עלטסטע לוגלינער פדוי ) 100יאר!( איו ניוידזשערסי

די ״גאלדענע חתונה״ פונעם אקטיוון טוער און בויער פון דער
לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ניו־יארק ,סאל שיינער און פרוי.
מיר ווינטשן זיי פון גאנצן הארצן א ״מזל־טוב״ — ביז ! 120

ערשט נישט לאנג האבו מיר באקומען א בריוו פון סאל שיי־
נער ,אין וועלבן ער שרייבט צוו .אנד:.
מר דוד שטאקפיש און קאמיטעט פון דער לובלינער לאנדס־
מאנשאפט אין ישראל.

איר וועט אנטשולדיקן פאר מיין שווייגן ביז איצט ,ווייל מיין
פריי איו איר זענעו געווען אויטער ניו־יארק א גאנצן זומער,
אייו״ אפרי• נאר די ױם־טובים ייעל איר איינארדענען א צוזאמענ־
טרער פון די לובלינער איו ניו־יארק און מיר וועלו באטראבטו
אייער בקשה וועגן די ״פארפרוירענע״ געלטער איו אונדזער
לאנדסמאנשאפט .איר דענק ,אז עס וואלט געוועו א יושר צו שיקן
פאר דעם געלט או אטבולאנס א .ג .פון די קדושי לובלין ,וואס
זאל באדינען א שפיטאל צי דעם מגן-דוד אדום אין ישראל .ווי
איז אייער מיינונג וועגן דעם?

״איר בין ביילע פון טשאטיק״ — האט מיט גערירטקייט און
פרייר אויטגערופן ביילע וויינזיכער )פון דער היים :ברייטער( ,די
ע ל ט ס ט ע לובלינער יידישע פרוי ) 100יאר.׳( ,וואט וווינט הייינט
אין ניו־דזשערטי ,ווען זי האט פון סעם ברייטער באקומען אונדזער
אויטגאבע ״לובלינער שטימע״ ,אויר דער חתונה פון איר אייניקל.
זי האט געהאלטן אין ביידע הענט די צייטונג ,געקושט די בילדער
און כסדר אויסגערופן :״אוי ,דאס זענען ראך מיינע טייערע לוב־
לינער יידן אין ישראל״.
די דאזיקע פרוי ,וואס האט דערגרייבט אזא הויכן עלטער ,איז
ביים פולן באוווסטזיין ,נוצט נישט קיין ברילן ,באדינט זיר אליין,
מאכט איינקויפונגען אין די געשעפטן און איז ארומגערינגלט מיט
פיל אכטונג און כבוד פון איר משפחה.
אויפן בילד :ביילע פון טשאטיק ,ווי זי אליין באצייבנט זיר
מיט שטאלץ ון איר טאכטער פעני ,געבוירן אין לובלין ,איצט —
 74יאר אלט.
ווינטשן מיר די צוויי לובלינער פרויעו נאר אסר יארן פון
געזונט און וווילזיין.

ליבער לאנדסמאן! אייער וויזיט ביי אונדז אין דער היים
האט מיין פרוי און מיר פארשאפט א סר פארגעניגן .מיר זענען
אייר זייער דאנקבאר .ס׳האט אונדז געפרייט צו באקענעו אייער
פרוי און די אקטריסע צפורה שפייזמאו .איר ווינטש אלע לאנדס־
לייט אין ישראל א כתיבה וחתימה טובה.
מיט פריינדשאפט

סאל שיינער

ראם בילד אויבו שטעלט פאר די חתונה פו-
נעם זוך פון בערטא אוו צאלעל פליישהאקער
אין ניו־יארק .בערטא פליישהאקער איז די
סעקרעטאריו פון דער לובלינער סאסייטי אין
די פארייניקטע שטאטן.

אויפן בילד רעכטס :די חתונה פוו צילא
נאגעל ,דאם ערשטע אייניקל פיו חיה און
זעליג וואסערשטראם איו ניו־יארק.

לןבלעער א>ן מו־>ארק האבן מגן פארגעסן...
טייערער פריינד,

ניו־יארק ,סעפטעמבער .1975

מיר באדויערן אויפריכטיק וואט מ׳האט ביז איצט
ניט געשריבן ,ווייל נישט שטענדיק גייט עט לויטן
פלאן און ווילן .דיין וויזיט אין ניו־יארק איז שטארק
צונוץ געקומען ,די צוזאמענטרעפן האבן אונדז צוריק
געברענגט אין דער אלטער היים און דערמאנט די
קינדער־ און יוגנט־יארן .איך שאץ אייער ארבעט
אויפן געביט פון אונדזער לאנדסמאנשאפט.
דאס לעבן אין אמעריקע האט איר געקענט אב־
סערווירן פון דער נאענט .דוכט זיך ,אז א העלפט
דערפון פארברענגט מען אין אויטא...

די אנטהילונג פון מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין — אין
ניו־יארק .עם שטייען פון לינקס אויר רעכטס :הענעק פרוכטמאן,
וואט האט אנגעפירט מיטן טרויער־אקט ; דער חזן יעקב האסם,
פאגעלגארן ,גרענדע ,פלוג.

מיר ,די לובלינער אין ניו־יארק ,האבן געהאט
א גרויסן פארלוסט .דעם 22סטן אויגוסט ה .י .איז
אונדזער טשערמאן ,אלעקס פינקעלשטיין ,פלוצים
געשטארבן .מען האט אים קובר געווען מיטוואך,
דעם 27סטן אויגוסט .אין אקטאבער וועט פארקומען
דער ארויספאר צום לובלינער מאנומענט ,ווו מען
וועט באערדיקן דאס אש וואט איז געברענגט געווארן
פון טויטן־לאגער מײדאנעק אין לובלין .איך וועל
רועגן דעם באזונדער שרייבן .אין סעפטעמבער תעלן
מיר ווידער האבן א צוזאמענטרעף פון די לאנדסלייט.
צום נייעם יאר ווינטשן מיר אייך און אלע לוב־
לינער אין ישראל א יאר פון געזונט און פרייד ,און
דער מדינה — א דויערהאפטיקן שלום .איך האף
צו קומען אייך באזוכן דעם קומענדיקן זומער.
הערי און אננא פרוכטמאן

טײערע לאנדסלייט,

ביים מאנומענט פון די לובלינער אין ניו־יארק .עם שטייען פון
לעקם אויר רעכטט :צינאמאן ,לאלא וואגנער ז ״ל ,יעלעניעוויטש,
פרוי גרובער ,שערל ווורמאן )צינאמאן( ,הער פרוכטמאן ,זיין
שוועטטער און פרוי.

גיו־יארק ,רעם 6.25.75
טייערע פריינד — שלום רב לבם!
...קודם וייל איר נאכאמאל דאנקען פאר
דער זייער ווארעמער אויפנאמע וואס איר
האט פאר מיר געמאכט .ראם גיט מיר שוין
די אספיראציע ווידער צו קומען — און וואס
שנעלער .פון דער פארזאמלונג ביו איר נאר
באאיינדרוקט.
ויעז איר ביו צוריקגעקומען קיין ניו־יארק,
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דער איצטיקער פארגרעסערטער נומער  10״קול
לובלין״ ) 56זייטן( האט היי־יאר אפגעקאסט ,אויך
צוליבן יקרות ,צוויי מאל אזוי פיל ווי פאראיארן .מיר
ווייסן ,אז איר זייט אלע צופרידן פון אונדזער אויסגא־
בע — מ׳דארף זי אבער אויר אויסהאלטן און דער־
מעגלעכן כאטש איינמאל אין יאר זאל רערשיינען אונ־
דזער טריבונע און בריק צווישן אלע לובלינער אין
דער וועלט .שיקט אריין ,ווינציקסטנס 10 ,דאלאר פארן
זשורנאל .אויב איר שיקט מערער — איז אוודאי ג ו ט !
א דאנק!

איז פונקט פארגעקומען דער לעצטער מי־
טינג פון טעזאן ביי די לובליגער .הגם איר
האב רעם זונטיק געהאט זייער א וויכטיקן
באנקעט פון דער ישיבה-קאלעדזש ,ווייל
מיר ,דאס הייסט די שארית הפליטה ,האבן
דארט א קאטעדרע צו שטודירן דעם חורבן,
דאר האב איר געפוגעו צייט ב״צווווינעו
דעם לובלינער מיטינג .איר האב זיי אפגע־
געבן א פיינעם באריכט פון ישראל ,בא־
זונדער פון אייער צוזאמעגטרער .איר גלויב,

אז מיד איז געלוגגעו צו שאפן א גוטע
אטמאספער פאר בעסערע פארבינדונגען.
דעם אמת זאגנדיק ,בענקט זיר נאר יש-
ראל .דא ביי אונדז זענען איצט מוראריקע
היצן מיט פייכטקייט .דער ערגטטער קלימאט
אין דער וועלט איז אין ניו־יארק .הלוואי
זאלן די פאליטישע קלימאטן זיין בעסערע.
גרום אלע מייגע חברים און אלע לוב־
,
ליגער.
שדמה זינשטיין
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קא נס ט י טו צי ע

שמועט

— פון די —

פראגרעסיוו סכלינער
בענעוואלענט

״די שארית הפליטה אין אמעריקע לעבט משט נאר
מיט דער פארגאנגענהייט״

א,שאםיאיישאן

.אריאניזירט אי! 1904

נאצי

מיטן

וויצע־פארזיצער

פון

שערבלאט פונעם סטאטוס )24ו

ז״ז!( פון

די ״פראגרעםיװע לובלינער״ אין גיו־יארק.

מאנטרעאל ,דעם 10טן יולי  1975י.
טייערע פרייגד
איר ענטפער אויף ביידע בריוו:
מיר שיקו א רשימה פון אלע לובל׳נער,
וועלבע נעמען אנטייל איו אוגדזער טעטי־
קייט איו מאגטרעאל.
מיר בעטו אייר ארויסצוש׳־קן  30עקזעמפ־
לארן ״קול לובלין״ אויף אונדזער אדרעס.
פאר דעם זשורנאל וועט די לאנדסמאנשאפט
באצאלן נישט קוקנדיק אויף! דעם ,צי זי
וועט אייגקאסירן דעם אפצאל אדער נישט.
רעם 20סטן אויגוסט ה .י .פאר איר קיין
פוילן און וועל דארט זיין ביזן 3טן אקטא־
בער .אויב עם וועט מיר נישט זיין צו שווער,
װעל איר צופארן אויר א פאר טעג קיין
שוועדן און דענעמארק .אויב איר וועל לעבן
און זיין געזונט ,רענו איר אין הערבסט 1976
צו קומעו אויר א פאר וואבן קיין ישראל.
ויעד איר וועל זיין אין לובלין ,וועל איר
מיר אריענטירן ,וואס מען קאן טאן וועגן
די ענינים וואם עס האט בארי־רט שלום גארן.
ב״ מיר פערזענלער איז אלץ בסדר ,סלי
מיט געזונט און סיי מאטעריעל ,הלוואי וויי־
טער נישט ערגער .דער עיקר — עס זאל
זיין שלום אויף דער וועלט און איבערהויפט
אין ישראל ,וו״ל ״לא מצא הקדוש ברור
הוא מתנה טובה לישראל בשלום ,שנאמר
ה׳ עוז לעמו יתן ,ה׳ יברר את עמו בשלום״.
פארבלייבט געזונט און הארציק געגריסט,
אייעד
אהרון ניפענבוים
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וועלט־פעדעראציע

ק ע מ פ ע ר א ו ן געוועזענע ק א צ ע ט ל ע ר  ,ש ל מ ה

מיט צוויי חדשים צריק האט אונדזער
לאנדסמאן ש .זינשטיין באזוכט ישראל
און די תל־אביבער טאג־צייטונג ״לעצטע
נײעס״ האט מיט אים דורכגעפירט אן
אינטערוויו וועגן זיין אקטיווער געזעל־
שאפטלעכער טעטיקייט אין ניו־יארק .ביי
דער געלעגנהייט דרוקן מיר איבער פו־
נעם ״לעקסיקאן פון יידישן טעאטער״ די
ביאגראפיע פון אונדזער בן־עיר ,שלמה

זינשטיין.

1 936

דער

געבוירן  9מאי  1913אין לובלין ,פוילן.
עלטערן — באשעפטיקטע אין דער לערער־
בראנזשע .געלערנט אין חדר ,יידישע פאלקם־
שול און אין שפערם גימנאזיע .אין דער
פריסטער יוגנט געווארן אקטיוו אין דער
׳השומר הצעיר״־באוועגונג ,ווו ער טרעט
ארויס אלם דעקלאמאטאר און פירט אויס
דראנאווס ״משוגעגער אין שפיטאל״ .שפע־
טער געשאפן אין די הבשרה־קיבוצים דרא־
מאטישע קרייזן ,און מיטן קבוץ ׳במעלה״ אין
פלאנסק אויפגעפירט וואלפס פיעטע ״די גע־
לע לאטע״ ,דר .צפורס ״אויפשטאנד״ .די
פארשטעלונגעו אויר געגעבן אין דער סביבה.
אין וולאצלאוועק פירט ז .אויר זיין דרא־
מאטיזאציע פון דוד פרישמאנם ״גולם״ און
די פיעסע ״דער ארבעטלאזער״ )פון ארטיסט
סאמבערגס רעפערטואר( ,ווי אויר רעווי־
פארשטעלונגען.
אין  ,1937בעתן דיגען אין דער פוילישער
ארמיי ,אויפגעפירט טיט א ליבהאבער־קרייז
אין סארנע ,וואלין ,קאברינס ״דארפסיונג״,
דערנאר ארומגעפארן איבער פוילן טיט
ווארט־קאנצערטן פון יידישן קינסטלערישן
רעפערטואר .ביים אויסברור פון דעד צוויי־
טער וועלט־מלחמה ,אנטלאפן קיין אוקראי־
ניש סאוויעט־רוסלאנד ,ווו ער האט פון
 1939ביז  1941אגגעפירט אין בראילאוו טיט
א דראטקרייז ,אויפפירנדיק אקטועלע פיעסן
און סצענקעס און לייענענדיק פון שלום־
עליכם ,בערגעלסאנס ״דער טויבער״ און
גארקיס ״די מוטער״ ,זיר אויר באטייליקט
אין א טעאטער־קאגקורם ,און באקומען אן
אויסצ״כענונג אלס בעטטער פארל״ענער.
נאר דער נאצישער אקופאציע ,אר״נגעטריבן
געווארן אין דער געטא פון זשמערינקא
)טראגסניסטריע( ,ווו ער איז געווען לערער
פון די יידישע קינדער און מיט זיי געמאכט
קליינע אויפפירונגען ,באזונדערס פון ארץ־
ישראל־כאראקטער .אויר מיטגעארבעט מיט
די פארטיזאנער פון יענער געגנט.
נאר דער באפרייונג ,געקומען אין באט־
בערגער לאגער ,און דארט געגרינדעט די

פון

אנטי־

זינשטיין פון ניו־יארק

״באמבערגער ײדישע דראטאטישע םטודיע״,
מיט וועלכער ער פירט אויר זיינע אייגענע
דראטאטיזאציעס )פון זכרון( פון אשם ״קי-
דוש השם״ ,שלום־עליבמס ״200,000״ ,זיינע
א רעווי ״תל־אביב״ א.א.
ז .האט אויר דארט געהאלפן גרינדן די
צייטוגג ״אונדזער װארט״ )אין יידיש ,פריער
מיט לאטיינישע ,דערנאר מיט יידישע או-
תיות( ,ווו ער האט געשריבן בילדלער פון
נאצי־גיהנום ,פעליעטאגען א׳׳פ בן־ארי און
געווען ליטערארישער רעדאקטאר .ער האט
זיר באטייליקט אין דער ״לאנדסבערגער
צייטונג״ און אין מינכענער זשורנאל ״דער
לעצטער חורבן״ ,און איז ארומגעפארן טיט
קאנצערטן צוזאמען טיטן חזן שווימער.
אין  1947געקומען אין אמעריקע ,ווו ער
האט געהאט די געלעגנה״ט אפט אויפצו־
טרעטן אין בעסערן ,קינסטלערישן רעפער־
טואר אויר א ר ״ אנגעזעענע יידישע ווארט־
קאנצערטן און פייערונגען אין ניו־יארק און
איבער אנדערע שטעט פון אמעריקע ,און אין
יוני  ,1951געהאלפן שאפן א דראמאטישע
גרופע ,וועלכע האט געגעבן  2פארשטעלונ־
גען.
ווי א געזעלשאפטלעכער טוער ,האט ז.
געהאלפן גרינדן דעם צווייג פון פליטים ביים
יידיש ־ נאציאנאלן ארבעטער ־ פארבאנד
)״מסדה״ ,צווייג  ,(403פון וועלכן ער איז
דער פארזיצער.
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געזוכט דורך העניעק פרוכטמאן אין ניו־
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לובלינער אין די תפוצות

א לובלעער מ>17עג א>ן בוענאס־א״רעס
מ .ק.

)״די פרעטע״ ,בוענאס־איירעס(
דוד שטאקפיש ,באקאנטער פובליציסט ,רעדאקטאר און קול־
טור־עסקן פון ישראל ,איז מיט דער גאנצעד הארציקייט אויפ־
גענומען געווארן ,צוזאמעו מיט זיין פרוי רבקה ,אולף! א מיטיק
אין הויז פון קולטור־פארבאגד פון פוילישע יידן ,ווו ער האט
שבת בייגאכט דערעפנט דעם קולטור־זמן מיט או אויסגעצייכנטן
פארטראג .די מסיבה האבן ארגאניזירט די לובלינער לאגדסלייט,
ווייל חוץ אלע אנדערע אקטיוויטעטן ,קולטור־געזעלשאפטלעבע,
פאליטישע און שרייבערישע ,איז דור שטאקפיש אויר דער פאר־
זיצער פון ״אירגון ױצאי לובלין בישראל״ ,און אייגע פון די
שליחותן פאר זיין ר״זע איבער זיבן ישובים פון צפון אמעריקע,
קאנאדע ,לאטײן-אמעריקע און אייראפע ,איז די פארבינדונג פון
די לובליגער אין דער גרויסער וועלט מיט זייערע בני־עיר פון
ישראל ,וואס פירן דארט א וויכטיקע טעטיק״ט.
עס האט אנגעפירט מיט דער מסיבה און ארויסגעטראטן
מיטן דערעפן־װארט דניאל קלאוויר ,דער פרעזידענט פון לובליגער
לאנדסלייט פאריין ,מיט פרייגטלעכע אפשאצונגס־ווערטער פארן
גאסט.
קאפל מיזשעריצקי ,סעקרעטאר פון דער לובליגער לאגדסמאג־
שאפט און חבר פון די קינדער־ און יוגנט־יארן ,האט זייער
לעבעדיק געשילדערט די געמיינזאמע יארן אין דער קינדער־ און
יוגגט־ארגאניזאציע און האט ארויסגעבראבט די פרייד פון דאזיקן
צוזאמענטרעןז מיט דור שטאקפיש ,נאר די יארן פון חורבן ,פון

זיין נע ונד אין ראטנפארבאנד ,ווי א גאסט פון ישראל און פון
דער יידישער אויפריבטונג און אויפקום.
יעקב גראדעל האט זייער ווארעם אפגעשאצט די לייסטונגען
פון דוד שטאקפיש פאר די צוויי יזבור־ביכער נאר דער פארשני־
טענער עיר ואם בישראל לובלין ,אין ״דיש און עברית ,און האט
זיר אפגעשטעלט אייר די טעטיק״טן פון רעם לובליגער לאנרסלייט
פאר״ן.
לעאן מיטלמאן האט ארויסגעהויבן די שרייבערישע שליחותן
פון דוד שטאקפיש ,וואס האט אויר רעדאקטירט דאס בור ״בריװ
פון פראנט״ פון זיין העראישן ברודער ,וועלבער איז געפאלן לעבן
ווארשע נאר זיין לאנגן מארש מיט דער פוילישער ארמיי ,וואס
האט זיר פארמירט אין ראטנפארבאנד.
עס האט נאכגעפאלגט מיט א באגריסונגס־ווארט דער לאנדס־
מאן באסע פעלד ,און די פרויען טעמפלדינער און מיזשעריצקי
האבן צוגעטראגן דער פרוי רבקה שטאקפיש א בלומעו־מתנה.
דוד שטאקפיש האט זיין ענטפער־ווארט אנגעהויבן מיט דאנק*
שאפט פאר דעם הארציקן קבלת־פנים .״אבער מיט דער גאנצער
אויפריכטיקייט און באשיידנק״ט דארףו טען זאגן ,אז דעם גרעסטן
טייל פון דעם קומט דער עיר ואם בישראל לובלין פון וואנען מיר
אלע שטאמען און מדעת ישראל פון וואנעו איר קום .דאס זיינען
צוו״ געאגראפישע באגריפן :לובלין ,וואס איז שוין מער ניטא
און ישראל ,פאר וועמען מיד אלע קעמפן ,דארטן און דא".

דוד שטאקפיש האט זיר אפגעשטעלט אויך! זיין רייזע איבער
זיבן יידישע ישובים ,אבער דאס גייסטיק עמאציאנעלע פון לובלין
וועט ניט פארגעסן ווערן ,ס״ פון די וואס זיינען אהער געקומען

א גרופע לובלינער אויפן צוזאמענטרעף! מיט די פארשטייער פון
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אוו אויר פון די וואט קומען ניט און ווילך אפשר פארגעטן ,ווייל
דארט האבן געלעבט די קדושים ,און ווייל מיר זענען דארט אוים־
געוואקסן .דאס איז דער גייטטיקער מהות פון די לאנדסמאנשאפטן,
וואס קיין שום פאלק האט ניט אין אזא מאס ווי מיר יידן ,ווייל
אין קיין שום פאלק איז מען ניט געבליבן אזוי איינזאם ווי מיר.
די לאנדסמאנשאפטן זענען וואלונטאדע אינטטיטוציעט .אין
יישדאל איז קודם כל אונדזעד אויפגאבע קעגנז״טיקע היא* .נאף
דעד זעקס־טאגיקער מלחמה האבן מיד אויפגענומען עולים ,א
פערציק משפחות ,אפשטאמיקע פון לובלין ,וואס דעד גאמולקא־
רעזשים האט פארטריבן פון פוילן.
דוד שטאקפיש האט זייעד דידנדיק געשילדעדט די יזכור־
אקטן פון די לובלינער לאנדסלייט ,דעם מאנומענט לזכדון פון די
קדושים ,דעם ארגאן ״לובלינער שטימע״ ,די צוויי יזכור־ביכעד
און די ליטעדאדישע פרעמיעס אויפן נאמען פון די קדושים ,וואס
ווערן אויסגעטיילט יעדעם יאר צו צוויי שדייבעד ,פינאנסירט פון
יואל גאלדמאן ,א לובלינער לאנדטמאן פון לאס־אנזשעלעם ,און
דערטאנט די וויכטיקע פדאיעקטן פון די לובלינער אין ישראל,
וואט קאנען דעאליזידט וועדן מיט דעד חילף! פון אלע לובלינעד
לאנדטלייט אין דער גרולטער יידישער וועלט.

*11
אויח א פארזאמלונג פון לובלינער אין בוענאט־איירעט )מערץ
 .(1975עם זיצן פון לינקם :קלאוויר ,פרעזידענט פון די לוב־
לינער ל״ל אין ארגענטינע ,רבקהלע שטאקפיש ,פרוי מיטעל־
מאן ,דוד שטאקפיש )רעדט( ,לעא מיטעלמאן און רעדאקטאר
פון ״די פרעסע״ ,מ .קויפמאן.

מ>ר העלן נמו פארגעסן ד> לובלעער גאסטפר״נג\לעכק>מ1
א>ן >שראל
רעגירונג טוט אלץ ,בכדי ארויטצוגיין פון
לעאן מיטעלמאן

/

בוענאס־איירעס

)פון זיין באגריסונג־רעדע לכבוד רעם שליח פון ישראל(
מיד נעמעו אייר אויר מיט העפלעכקייט
און ברודערלעכע ווארעמקייט ,וואט וועט
אויר געבן א געלעגנהייט זיר דורכצושמועטן
וועגן אלע פראבלעמען וואט אינטערעטירן
לובלינער יידן אין בוענאט-איירעט און אויו*
דער גאנצער וועלט .פאר מיר און פאר מיין
ליבער פרוי איז עם א געוואלדיקע שמחה
צו האבו אייר פאר א גאסט ,ווייל איר האט
רעדאגירט דאס בור וועגן מיין ברודער שלמה
״בריװ פון פראנט״ — די בריוו וועלכע מאיר
שילדקרויט האט אפגעהיטן א סר יארן ,ביז
זיי זענען דערשינען אין א בור־פארם.
ווען מיט  8יאר צוריק האב איר און מיין
פרוי באזוכט ישראל ,האבן די לאנדסלייט
דארט מיר אויפגענומען מיט אזא פריינד־
לעכקייט און הכנטת־אורחים ,אז ביז היינט
קענען מיר דאס נישט פארגעטן .איר האט
מיר דאן דערמעגלעכט ,אין ״בית סוקולוב״
אין תל־אביב ,ביי א פול געפאקטן זאל מיט
לובלעעד ,צו רעפערירן וועגן דעם פולבלו־
טיקן לעבן און פארצווייגטער טעטיק״ט פון
ארגענטינער יידנטום אויפן געביט פון קול־
טור ,חינוך און קאאפעראציע.
א טייל פון אונדזער טעטיק״ט איז געווען
געווידמעט דאט דערשיינען פונעם בור פון
מיין ברודער שלמה ״בריװ פון פראנט״.
אוין• דעם אוונט זענען ארויסגעטרעטן מיט
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חיים

קאפל מיזשריצקי ,גראדל,
רעדעם:
פינקלשטייו ,ווי אויר מיין ווייניקייט.
מיר יידן האבן א נייגונג צו פארשטיין די
וועלט ,אבער די וועלט וויל אונדז ניט פאר־
שטיין .לאמיר האפן ,אז די איצטיקע ישראל־

דער פארפלאנטערטער לאגע .מיר לובלינער
אין בוענאט־איירעס ווינטשן דער ישראל־
רעגירונג דערפאלג אין איר טעטיקייט לטובת
דעם שלום .מיר שיקן איבער פלאמיקע גרוטן
רעם העראישן ציז״ל אוו אויר דעם אירגון
יוצאי לובלין אין ישראל פאר זיין געבענטש־
טער טעטיקייט.

מיר בעטו
וואט אפטער!

אייר:

קומט

אונדז

באזוכן

צו אלע ײדײש-לײענערס איך לאגד ארך אויסלאנד!

שוין דערשינען

״דאס לעבן פון משה דיין״
פון שבתי טבת

אין דער יידיש־איבערזעצונג פון

עובדיה פעלד

ביידע בענד אנטהאלטן ביי  600ז״ז און קאסטן אין לאנד  60ל ״ י ;
אין אויסלאנד —  12דאלאר.
די צוויי בענד נעמען ארום צענדליקער פערזענלעכקייטן און א תקופה
פון  50יאר אומאפהענגיקייט־קאמף.
עקטקלוסיווער פארקויר :י .ל .פרץ־פארלאג ,תל־אביב ,אלנבי .31
121381.

1. 1, ?61-612 ?111)11811111^, 13 ^11601)7 81.,

לובלינער אין די תפוצות

אייר דעם געזעגענונג־אוונט לכבוד די געטט
פון ישראל אין דער וווינונג פון ראובן ראסעט

״לובלינער טעג״
אין סאן־פאולא
לאזער גאלדבוים

נ״דער נייער מאמענט״,
סאו־פאולא(4.4.1975 ,
אייר א קורצו באזוך קיין סאו־פאולא איז
ישראלדיקער
באקאנטער
דער
געקומעו
איבערזעצער ,זשורנאלי־טט און
שרייבער,
קולטור־טוער ,חי דוד שטאקפיש ,אין בא־
גל״טונג פון זיין פרוי רבקהלע.
רער חשובער גאםט איז ארויטגעטראטן
עפנטלער מיט רעפעראטן אייר פארשידענע
טעמעם ,וואט מיר וועלו זיר באמיעו צו
באריכטן לויט דעם סדר פון די ארוים־
טריטן.
ביי א גרויסן עולם צוהערער ,האט פריי־
טיק ,דעם 28םטן מערץ ,רער ישראל־גאסט
דוד שטאקפיש געהאלטן א פארטראג אד״ט
״שלום־אויסזיכטן און מלחמה־געפארן אויפן
נאענטן מזרח״.
דער לייטער פון יידישן קולטור־דעפאר־
טאמענט ביי דער ״העבראיקא״ ח׳ אורון

מאנדעל עפנט דעם אוונט און דער שריי־
בער מאיר קוטשינסקי שטעלט פאר דעם
גאטט ,וועלכער רעדט וועגן דער קעגנוואר־
טיקער פאליטישער לאגע אויפן מיטעלן
מזרח.
דער קאמיטעט פאר אויפנעמען דעם לוב־
דע־
לאגרסמאן ,אקטיוון עסקו,
לינער
דאקטאר פון א צאל יזבור־ביכער ,ה׳ דוד
שטאקפיש ,האט איינגעארדנט דעם 29סטן
ד.ח .אין לאקאל פון ״השומר הצעיר״ אן
אווגט ספעציעל געווידמעט פראגן ,וואס דער
עולם זאל שטעלן און דער גאסט פון יש-
ראל זאל עגטפערן .דעם אווגט האט געעפנט
דער פארזיצער פון קאמיטעט ה׳ אורון מאנ־
רעל ,און פארגעשטעלט דעם גאסט .פריינד
לאזער גאלדבוים ,סעקרעטאר פון די לוב־
לינער איו בראזיל ,האט באגריסט רעם
גאסט.
פארן אנהייב פון דעם אוונט האט די
רעציטאטארין גינטשע קאן דעקלאמירט א
געדיבט פון י .ירושלמי א.נ .״האלא! האלא!״,
וואס האט אן אקטועל פאליטיש־סאטירישן
אונטערשלאק ,און האט אויסגענומען ביים
עולם .דערנאר האט מען גענומען שטעלן
פראגן.
עם איז
אויר אלע
ישראל.

געווען א גרויסע ״נאבפראגע״
דעטאלן וואט עם טוט זיר אין

דער רעפערענט ,ה׳ דוד שטאקפיש ,האט
עטאפנווייז געענטפערט אויר פראגן ,וואט
ביגדן זיר אייגע מיט דער אנדערער .זאב־
לער ,קלאר ,האט ער אנטוויקלט די פראבלע־
מען .ווי א מענטש אן אינעוו״ניקסטער ,האט
ער אלע טעמעס באהאנדלט מיט באהאוונט־
קייט און אויפגעוויקלט די פאנאראמע פון
די וויבטיקטטע ,אקטועלע פראבלעמען ,ם״
די אנגעווייטיקטע און סיי די דערפרייענדיקע.
דער עולם איז אוועקגעגאנגען א צופרי־
דענער.
רבקה
ש .בילעט,
עם זיצן פון רעכטט:
שטאקפיש ,לאזער גאלדבוים ,ראובן ראטעט,
דוד שטאקפיש.

לובלינער אין די תפוצות

אין פראגראם פון די קולטור־פרימארגנט
פון פאלקם־אונ־־װערםיטעט ביי רער ״העב־

ראיקא״ איז זוגטיק ,דעם סבטטן מערץ פאר־
געקומעו א לעקציע געהאלטן פון ישראל־
דוד שטאקפיש אויר דער
קולטור־שליח
אויבנדיקער טעמע.
דער לייטער פון יידישן קולטור־דעפאר־
טאמענט ביי דער ״העבראיקא״ ,ה׳ אורון
מאגדעל ,עפנט דעם פרימארגן און גיט אי־
בער סיווארט דעם לעקטאר צו רעפערירן
וועגן דער דערמאנטער טעמע .דער רעפע־
רענט ,אין משר פון איבער א שעה צייט,
האט אויפגעוויזן מיט ציפערן די פארפעט־
טיקוגג און בארעכטיקונג פון דער יידישער
שפיאר און איר ליטעראטור ,ווי ם׳װערן פון
יאר־צו־יאר פארגרעםערט די צאל ארוים־
געגעבענע יידישע ליטערארישע ווערק און
דאס מיט דער טיילווייזער פינאנציעלער
שטיצע פון דער רעגירונג.
די צאל אגוועזנדיקע — א 50ב פערזאן.
9

אין דער רחבותדיקער רעזידענץ פון ה׳
ראובן ראסעט ,איז פארגעקומען אן אײנ־
דרוקספולע געזעגענונג־מטיבה ,וואם איז
געווארן צוגעגרייט דורר רעם גאטט־געבער
ביד הרחבה פאר זיינע לאנדטלייט און געסט,
דוד און רבקהלע שטאקפיש ,מיט דער בא־
ט״ליקונג פון א שיינער צאל געסט און לוב־
לינער לאנדסלייט ,וועלבע זענען געקומעוזיר
געזעגעגעו מיט רעם פארל .צווישן די געטט
האבן זיר אייר געפונען דער ארגענטינער
דיבטער משה קנאפהיים און זיין פרוי ,די
קונטט־מאלערין ,רות קרוין.

דער גאטטגעבער ,ה׳ ראובן ראטעט ,גע־
זעגנט זיר מיט זיינע ליבע געסט און לאנדט־
לייט ,וועלכע ער האט געהאט רעם כבור
און דאט פארגעגיגן צו האבן ביי זיר אין
הויז די גאגצע צייט פון זייער אויפהאלט
אין םאן־פאולא און ווינטשט ז״ א הארציקן
צאתכם לשלום .עם קומט דאן צום ווארט
דער טעקרעטאר פון לובל׳־נער לאנדסלייט
פאראייו אין סאו־פאולא ,ה׳ לאזער גאלד־
בוים ,וועלכער רעכנט אויט די אומגעהויע־
רע ל״םטונגען און פארדיגםטן פון ה׳ דוד
שטאקפיש אויפן קולטורעלן און סאציאלן
געביט איו מדינת ישראל ,םפעציעל װאם
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שייר די לובליגער לאנדסלייט ,פון וועלכן
פארבאנד ער איז דער פרעזידעגט .עס קו־
מען נאר צום ווארט  :דער שרייבער יצחק
גוטערמאן ,רעדאקטאר ק .חרמץ ,אהרן
קנאוולער און דער דיכטער משה קנאפ־
הייס .אלע רעדנער שטרייכן אוגטער די
וויכטיקע ראלע וואט עט שפילט ח׳ דוד
שטאקפיש אין דעם יידיש־געזעלשאפטלעכן
און קולטורעלן לעבן אין מדינת ישראל ,זיין
גרויסן ביישטייער ביים רעדאקטירן א גרויטע
צאל יזכור־ביכער פון פארשידענע יידישע
קהילות און דעם גוטן איינדרוק וואט ער
האט געמאבט ביי אונדז איו ישוב מיט זיינע
עפנטלעבע ארויטטריטן און באלערנדיקע
רעפעראטן .פרוי גינטשע קאן דעקלאמירט
א סאטירישן מאנאלאג ״דיפלאמאטן״ .נאר
דעם קומט צום ווארט דער באערטער ,וועל־
בער דאנקט זיינע חברית און פריינד פאר
דער ווארעמער פאראינטערעטירונג מיט אים
און זיין פרוי ,טפעציעל איז ער מלא הת-
פעלות פון זיין לאגדסמאן ,דעם עסקן ראובן
ראסעט ,וועלבער האט זיי אויפגענומען מיט
פאמיליארער ווארעמקייט און הארציקייט,
לאזנדיק אויר זיי א שטארקן איינדרוק .ער
רעדט נאר וועגן זיין קולטור־טעטיקייט אין
ישראל ,וועגן די אקטיוויטעטן פון לובלינער
לאנדסלייט־פאראיין און זיינע פלענער פאר
דער צוקונפט ,רעכענענדיק אויר דער הילוו
פון די לובלינער לאנדסלייט אין די תפו-
צות• ער גיט איבער א מתנה דעם לאגדם־
מאן ראובן ראטעט און געזעגנט זיר האר־
ציק מיט אלע חברים און פריינד .צום שלום
ווערט סערווירט פאר די געסט א שיינער
כיבוד ,געשמאקע פטחדיקע מאכלים און
משקאות ,פארברענגענדיק אין א חברישער
סביבה ביז שפעט אין דעד נאכט.

א בריוו בנון דענעמארלז
ליבער פריינד דוד,

ארהוס30.8.75 ,

א דאנק פאר אייערע ווונטשן צום נייעם
יאר און פאר די ווארעמע ווערטער .לעצטנס
איז ביי מיר געוועו ניט מיט אלעמען בנוגע
דעם געזונט .איר ארבעט אין א שטאט ,ווו
עם זענען נישטא קיין סר יידו און אויר נישט
געטראפן דא קיין לובלינער .מעגלער ,אז
אזעלכע געפינען זיר אין קאפענהאגען און
כיוועל זיר באמיען צו דערוויטן וועגן דעם.
אפשר זענען פאראן לובלינער פון נאר דער
מלחמה ,אבער דאם איז שוין נישט אונדזער
לובלין...
איר גלויב צו קומען אויו* א באזור קיין
שראל איו יאר  1976און מיט פרייד זירויעלו זען מיט אייר און מיט נאר לאנדם־
לייט .איר ווינטש אייר אלעמען כל טוב.
מענדל ווייסמאן

עס שסייעו פון לינקס :מ .לעווינבוים,
פורים־פייערונג ביי די לובלינער אין פאריז.
א .זאבערמאן ,י .זילבערמאן ,ש .האם ,זש, .גאלדבוים ,ט .פארשטעטער־קארמאן ,ג .שווארץ,
י .ראזנצווייג ,דייר שטיין ,מ .ראזנבלום ,גערשנזאפט ,וועקשטיין ,ח .פינקעלשטיין ,א .ראטשטיין.

דערפאלגרייבע פורים־פייערונג ביי די לובלינער
אין פאריז
דער גרויסער זאל פון ״ארבעטער־רינג״
איז געווען איבערגעפולט .עס ווילט זיר
גלויבן ,אז קיינער פון אונדזערע מיטגלי־
דער האט זיר חלילה נישט באליידיקט ,וואס
עס איז אויסגעקומעו צו זיצן אין ענג־
שאפט .די קאמיטעט־מיטגלידער האבן בא•
פרייט זייערע זיץ־פלעצער ,בכדי אויפצונע־
מען ווי מחותנים די טייערע געסט .אונדזע־
רע איבערגעגעבענע מיטגלידער פון דער
אונטערנעמונגס קאמיסיע׳ :די ליבע פרוי
דינהילע ראטשטיין ,משהלע ראזנבלום ,גאלד־
שמיד ,האבן געזארגט ,אז דער זאל זאל
זיין דעקארירט מיט בלומען .יערער איז דורר
זיי גאדינט געווארו מיט טיי ,המן־טאשן און
פארשידענע פרוכטן .א היימישע ,אינטימע
ױם־טובדיקע פרייר האט ארויסגעשיינט פון
אלעמענס פנימער.
די פארזיצערין פון רער געזעלשאפט ״קינ־
דער פון לובלין״ ,שרהלע גאלדאדלער ,עפנט
די פייערונג און גיט איבער די באגריסונגען
וועלבע ס׳האבן צוגעשיקט דער סעקרעטאר
און וויצע־פארזיצער פון דעד געזעלשאפט,
ג^לדרינג און דאנערשטיין .אין איר ארוים־
טריט דערמאנט זי ווי אזוי מיר האבן אין
דער אלטער היים געפייערט דעם פורים
ױם־טוב .יעדע שטוב איז אנגעפילט געווען
מיט טעאטראלישקייט ,מיט פארשידענע פו־
רימ־שפילן ,וואם האבן אויסגעדריקט די
פרייר פון רעם היסטארישן נס ,וואם אג־
שטאט יידן זאלן אומקומען ,זענען די שונ-
אים פארניכטעט געווארן.
פר״נד
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אלטער זאבערמאן,

דער

פארזי־

צער פון דער געז .״פאראײגיקטע לובלי־
נער״ ,נעמט איבער דעם פארזיץ און מערקט
אן ,אז טראץ די ױם־טובדיקײט קענען מיר
נישט פאדבייג״ן און נישט רערמאנען דעם
לעצטן באנדיטישן אנפאל קעגן די אומ־
שולדיקע איינוווינער פון האטעל ״טאװאי״
אין תל־אביב .ספאגטאן שטעלט זיר דער
עולם אויר צו באערן די קרבנות .ער שיקט
אויר איבער א ברכה און א רפואה שלימה
אונדזערע קראנקע מיטגלידער יחזקאל לא־
בערבלאט און פייגע מילץ.
דער גענעראל־סעקרעטאר פון די ״פאר־
אייניקע לובלינער״ ,משה זאלצמאן ,שטעלט
זיר ברייטער אפ אויר דער היסטארי־
שער לערע וואס דאם יידישע פאלק האט
פון דעם קלוגן ספר מגילת אסתר ,וואס
סימבאליזירט די טראגעדיע פון דער יידי־
שער עקזיסטענץ אין גלות און גיט אונדז
צו טר״סט און האפענונג ,אז דאס יידישע
פאלק וועט איבערלעבן אלע געפארן.

אין זאל קומט אומגעריכט אריין דער
גאסט פון אמעריקע מיט זיין פדוי ,דער נ א ־
גאבטער זשורנאליסט און שרייבער ,ש .ל.
שניידערמאן .זיי ווערן ווארעם באגריסט
דורר טעשקע קארמאן.
שניידערמאן דערצ״לט אין זיין קורצער
ארויסטרעטונג ,אז ער איז טיר באאיינדרוקט
און באגייסטערט פון דער גרויסער צאל
לאנדסלייט און מיט דער ױם־טובדיקער שטי־
מונג .מיט דער שטאט לובלין איז ער געווען
פארבונדן פון זיין פריעסטער יוגגט .ער האט
דאס יידישע לובלין געקענט אין זיין העכסטן
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פונאנדערבלי און געווען דארט אויר אין די
ערשטע טעג נאכו גרויסן חורבן .די שטאט
פון דורות לאנגער חכמה און תורה און
יידישער וועלטלעכלייט האט געפונען איר
תיקון אין די ווערל פון אייער גרויסן בן־
עיר ,דער ווארט־לינסטלער אין פאעזיע און
אין פראזע ,יעקב גלאטשטיין ,וואס די יידי-
שע קולטור־וועלט האט לעצטגס אפגעצייכנט
זיין דריטע יארצייט.
אין ארטיסטישן טייל איז ארויסגעטרעטן
רער זינגער פאל סטאראשוויעצקי מיט זיין
אויסגעצייכנטן פראגראם ,צוגעפאסט לכבוד
פורים .דער עולם האט אי 0הארציל בא-
דאנקט און מיטגעזונגען מיט אים.
אונדזער ליבער זאמאשטשער לאנדסמאן
סאנע מאםמאן װאם אימיטירט אייר א הײר־
קיגסטלערישן אופן מיט אלע ניואנסן ,דעם

גרויסן יידישן בינע־ארטיסט ש .רזשיגאך,
האט געגעבך אייר א ווונדערלעכך אופך צוויי
מאנאלאגן ״דער טוריסט״ אוך ״ז״ט מיר
ניט מקנא״ .ער ווערט באדאנקט מיט שטור-
מישע געלעכטערך אוך אפלאדיסמענטן.
א יישר-בוח קומט די פריינד שמואל און
געניע שאפירא ,פייגעלע זאבערמאך ,פדוי
האס ,פדוי גאלדבוים און ראזנבלום ,פארן
דערפאלגרייכן אדורכפירו דעם שלח־מנות
פאיקייר פוך בלומען וואס האט פינאנציעל
געשטארקט די געזעלשאפט.

איך שלום האט די פרוי עווא געזונגעך
א פאלקס־ליד צוזאמעך מיטן גאנצן עולם.
צום דערפאלג פוך דעם ױם־טוב קעך מען
מיט פרייר אייר צוגעבן ,אז  5נייע מיט־
גלידער האבן זיר אנגעשלאסן אין דער
משה זאלצמאן
געזעלשאפט.

אלע אונדזערע אונטערנעמונגען זענען דערפאלגרייך
טייערע פרייגד דוד אוו רבקהלע,
מיט גרויס צופרידגלייט געלייענט דעם
בריוו־צירקולאר מיט רער אפשאצונג פון
אייעד רייזע אין פארשידעגע לעגדער .מיר
פרייט צו וויסך ,אז אונדזערע לובלינער אין
דער וועלט האבז אייר ארויסגעוויזן פיל
ווארעמקייט און מענטשלעכע געפילן .נישט
אומזיסט האט לובלין געשמט ווי א שטאט
פון תורה און חכמה ,פון הכנסת אורחים
איו אויר פון גוטע מענטשן .זענעו טאקע
מיר ,די לעבן געבליבענע ,די נאכפאלגערם
פוך די קדושים נאר דעם גרויסן חורבן ,נאכן
אומקום פון אונדזערע ליבסטע און טייער-
סטע .דערפאר זענען מיר אזוי פילבאר צו
יעדן לובלעער ,מיט וועלכו מיר האבן א
גליק צו טרעפן זיר .צי מיר קענען אים יא
צי נישט ,ווערט ער אונדז באלד נאענט ווי
א ברודער .אוודאי איז דאס אייר א פועל-
יוצא פון אונדזער דערציונג .אלנפאלס ,נאר
אייעד דערפאלג פון דער שליחות ,ווינטש
איר אייר ווייטערדיקע דערפאלגו איך אייער
אזוי וויכטיקער ארבעט און פון קענען אג־
האלטן די קאנטאקטן מיט אונדזערע טייערע
לאנדסלייט פון אלע לענדער .איר באגריס
אייר הארציק דעם גאנצו קאמיטעט אין יש-
ראל און ווינטש אייר אלעמען געזונט און
כוח ווייטער אנצוגיין מיט דער טעטיקייט
אין אן אטמאספער פון צופרידנקייט און
איו א וועלט מיט א דויערהאפטן שלום.
ביי אונדז איך פאריז און איבערהויפט איך
אונדזערע סאסיעטיס — איז אלץ בסדר.
בקרוב טרעטך מיר אדיין אין צוויי חדשים
וואקאנס ,בעת וועלכע די געזעלשאפטלעבע
טעטיקייט ווערט סטאגנירט .נאד פארך א .ג.
אוגערקעס־סעזאך ,האבו מיר אדורכגעפידט
דעם יערלעכך אויספלוג קייך ווערבערי ,זונ-
טיל רעם 1טך יוני .קגאפע הונדערט מיטגלי־
דער פון ביידע לובלינער ארגאניזאציעס זע־
נעו געקומעך פארברענגען 9 .פרי האבן
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ביים האטעל ״מאדערן״ געװארט  2אויטא־
קארן ,מיט וועלכע מיר זענעו אוועק אויר
דער פרישער לופט אין ווערבערי .דארט האט
יערער אראפגעווארפן פון זיר די טאג־<
טעגלעכע זארג .אלע זענען ווי יונגער גע־
ווארך — און מיר האבן טאקע פארברענגט
א ווונדערבארן טאג ,וועלכער האט זיר אנ־
געהויבן מיט א פיינער אויפנאמע גלייר ביים
אנקומעך .א טייל פוך עולם האט באוויזן
זיינע קענטענישן און געזונגעך .איינער האט

זיר באמיט איבערצושטייגן דעם צווייטן .מיט
מיין גאנצן אויפריבטילו ווילן צו זיין בא־
שיידן ,מוז איר דא פעסטשטעלו ,אז אלע
ווי
אונדזערע לובלינער אונטערנעמונגען,
דער אויספלוג ,יערלעכער באנלעט ,פורים־
אוונט און אנדערע ױם־טובים — גייעו דורר
מיט א סר דערפאלג און אונדזער עולם
איז זייער צופרידן ,וואס דערמוטילט די
לאמיטעטו ממשיר צו זיין מיט דער טעטילייט.
וואס אנבאלאנגט פריוואטע ענינים —
דאנלען גאט אז אלץ איז אין ארדענונג.
אלע אונדזערע — איו אייר אייערע —
פריינד ,פילו זיר גוט און מען גרייט זיר
איצט צו פ א ת אויר אפרו ,כדי אננעמען
פרישע כוחות .אייר אונדזער פריינד גאלד־
רינג ווערט כסדר בעסער .פון שפיטאל האט
מען אים געשיקט אויר א חודש ערהאלונג
אין א ספעציעלער קליניק פאר הארץ־ל״דג־
דע• איר האר ,אז ער וועט זיר שטארקן און
קרעפטיקן ,וואס טאקע מיר אלע ווינטשן
אים.

וואס הערט זיר ביי אייר ,טייערע דוד און
רבקהלע י זייט איר אלע געזונט י ווי אנט-
וויקלעו זיר די צווילינג־אייניקלער י וואס
מאכן אונדזערע באקאנטע ,די טייערע לוב־
לינער פריינד? איר ווייס אז איר זענט א
פארגומעגער מענטש ,אבער ווען איר ווייסט
וויפל פארגעניגן עס פארשאפט אונדז אייערס
א בריוו ,הגם איר ווייס אז ב׳ביו נישט די
איינציקע מיט וועמען איר האלט או א קא־
רעספאגדענץ .די הארצילסטע גרוסן און
קושן פאר אייר ביידע און פאר די חברים
פון קאמיטעט.
אייער פאריזער שוועסטער
שרהלע גאלדאדלער

זומער ױם־טוב ביי די לובלינער לאנדסמאנשאפטן
אין פאריז
עטלעכע אכציק מיטגלידער זענען געקו־
מעך ,טראץ דעם נישט געזיכערטן וועטער,
דער
פארק פון
הערלעכן
דעם
אין
רינגעלבלום־הײם אין ווערבערי ,ווו ס׳איז
געוועך צוגעגרייט ,דורר די איבערגעגעבענע
קאמיטעט־מיטגלידער דינהלע ראטשטיין און
משהלע ראזנבלום ,א בופעט מיט היימישע
צובייסעכטס .נאר א פאר גלעזלער משקה,
האט דער עולם זיר צעווארעמט און אנגע־
הויבו זיר פונאנדערשמועסן און פונאנדער־
רעדן פאר א גאנץ יאר.
פארשטייט זיר ,אז די הויפט-טעמע פון די
געשפרעכן את — ישראל .פריינד ראזנבלום
דערציילט וועגן זיין באזור אין א קיבוץ
אויפך גולו ,ביי דער סירישער גרענעץ .דא־
קעגך לאו נישט פריינד ניסענבוים פארגעסך
זיינע איבעדלעבונגען אין געטא און שפע־
טער — מיט פארטיזאנער .אייר גאלדשטיין
פון לובלין דערציילט וועגן זיינע טראגישע

און העראישע טעג אין ווארשעווער געטא.
דער פארזיצער פון דער אונטערנעמונגם-
לאמיסיע עפנט די פייערונג און די צוויי
פארזיצערס פון לובלינער לאנדסמאנשאפטן,
שרהלע גאלדאדלער און אלתר זאבערמאן,
באגריסן אלע אנוועזנדילע געסט און דער־
מאנען די מיטגלידער ,וועלכע זענען נישט
מער היי־יאר צווישן די לעבעדילע און געבן
זיי אפ כבוד :פדוי מילץ ,טראכטנבערג
און שלום־שכנא שערמאן ,דעם איבערגעגע-
באליבטן
און
געזעלשאפטלעבן
בענעם,
מענטש.
עס ייעת אויר באגריסט די מיטגלידער
וואם האבן היי-יאר דערלעבט נחת פון זייע-
רע לינדער און עס ווערט געמאלדן וועגן די
נאענטסטע חתונות ,וואס וועלן געפראוועט
ווערן ביי די משפחות אלתר און יוסר זאבער-
מאן ,ניסענבוים אאנ״ד.
)סיר אייר ז׳ (37
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ביי די לובלינעד איו פואנקוייו
משה זאלצמאן

 /פאריז

)״אונדזער ווארט״ ,פאריז (7.5.75

רער באזור פון דוד שטאקפיש מיט זיין פדוי אין פאריז איז
גליקלעכערווייז אויסגעפאלן אין טאג פון יוס־העצמאות .מיר האבן
אויר גיר צונויפגערופן דעם אקטיוו און די קאמיטעט־מיטגלידער
פון ביידע לאנדסמאנשאפטן ,״פאראײניקטע לובלינער״ און ״קינ־
דעד פון לובלין׳ /און ביי א גלעזל משקה זיר משמח געווען ,אזוי
אז אין די זעלבע שעהען ווען דאט ישראל־פאלק האט געפייערט
רעם ױם־טוב און די לובלינער אין ישראל אויר זייער טראדיציא־
נעלו יומ־העצמאות באל —־ האבן מיר אין פאריז זיר מתיחד
געווען מיט זיי .און ווי טרעפלער שטאקפיש האט זיר אויסגערריקט,
אז ״דאט ערשטע מאל קומט מיר אויים צו זיין אין טאג פון יום־
העצמאות אין חוץ-לארץ ,אבער זייענדיק היינט צווישן אייר,
פיל איר אז אונדזערע הערצער קלאפן אין רעם זעלבן יומ־טובדיקן
ריטם ווי ביי אונדזערע לובליגער איו ישראל״ .צווישן די אנוועזנדע
האט זיר אויר געפיגען אונדזער בן־עיר מרדכי לערמאן ,דער
גענעראל־סעקרעטאר פון דער פעדעראציע ,די טוער פון פארבאנד,
דער גענעראל־סעקרעטאר קאראל ,יידל קארמאן ,טימאני ,עלי
טאלניצקי אאנ״ד.
אלתר זאבערמאן פירט דעם פארזיץ .ער באגריטט די אנ־
וועזנדיקע מיט א גוט יומ־טוב .״דער הײנטיקער צונויפטרער איז
על־פי צופאל א דאנק דעם באזור פון דוד און רבקהלע שטאק־
פיש ,אבער פון היינט אן דארפן מיר איינפירן ,אז אין דעם זעלבן
טאג ווען דאט פאלק אין ישראל צייכנט אפ דעם יומ־טוב ,דארפן
מיר אויר דא נאבפאלגן און נישט אפלייגן אויר ק״ן צווייטע ,נא־
קוועמערע דאטעט״.

עם האבו אויר באגריסט שרהלע גאלדאדלער ,טעשקע קאר־
מאן ,מענדל לעווענבוים ,זשאק גאלדבוים און דער שרייבער פון
די שורות .אלע האבן אונטערגעשטראכן די פאזיטיווע ראל וואס
שטאקפיש האט דערפילט אויר דער אייגה״טלעכער טעטיק״ט
פון די צוו״ עקזיסטירנדיקע לאנדסמאגשאפטן אין פאריז ,זיין ראל
און איבערגעגעבנקייט ביים ארגאניזירן דעם וועלט־צוזאמענטרער
פון די לובלינער אין ישראל ,זיין זארג אז די דעלעגאטן זאלן
אויפגענומען ווערן און באזארגט ווערן ווי אמבעסטן .דאס זענען
מעשים וואס קענען זיר נישט פארגעסן.
פאר די  8יאר וואס ער איז פארזיצער פון אירגון יוצאי
לובלין ,פארקערפערט ער מיט זיר די ארגאניזאציע ,מיטגעווירקט
און מיטגעהאלפן צו דערהייבן די ארגאניזאציע צו רעם קולטור־
ניווא ,אז זי געפינט זיר היינט אויר דער סאמע מזרח־וואנט צווישן

די עקזיטטירנריקע לאנדסמאנשאפטן אין ישראל .ראם דערשייגען
סיסטעמאטיש פון דעם יערלעכן ארגאן ״קול לובלין״ העלפט צו־
נויפצובינדן די לובלינער פון דער גאנצער וועלט מיט ישראל.
א דאנק דעם ארגאן איז מעגלער געווען דאס צונויפרופן
רעם וועלט־צוזאמענטרעף פון די לובלינער .דאס אויפשטעלן רעם
מאנומענט אויר רעם אש פון אוגדזערע קדושים ,וועט פארבלייבן
א דענקמאל אויר דער ישרראל־ערד פאר די קומענדיקע דורות.
דאט אויסטיילן יעדעט יאר ליטערארישע פרעמיעס אויפן נאמען
פון די לובלינער קדושים ,דאס אויטטיילן טטיפענדיעט אין די שולן
וואט האבן אדאפטירט די לובליגער קהילה ,און קינדער שרייבן
ליטערארישע ארבעטן וועגן דער קהילה.
בלויז דאט לעצטע יאר האט דער אירגון פון לובלין מיט־
געהאלפן דאס דערשיינען די ביכער פון ישעיהו שפיגעל ״די קרוין״,
משה בראדערזאן ״דאט לעצטע ליד״ און די העברעישע איבער־
זעצונג פון בור פון משה זאלצמאן ״און מען האט מיר רעהא־
ביליטירט״.
דאס אלץ איז דערגרייכט געווארן א דאנק רער גרויסער
אנשטרענגונג ,אינטעלעקטועלע ,לאיאלע און געדולדיקע אגפירער־
שאפט פון אונדזער גאסט דוד שטאקפיש ,מיט דער מיטחילר פון
זיין ליבער פרוי רבקהלע.
דער ארויטטריט פון דוד שטאקפיש מיט זיין לעבעדיקן גרום
פון די לובלינער פון ישראל און פון די לובליגער אויח דעד וועלט,
וואם ער האט לעצטנס באזוכט ,ווי :ניו־יארק ,לאס־אנזשעלעם,
סאו־פאולא ,טאראנטא ,מאנטרעאל ,בוענאס־איירעם ,לאנדאו און
בריסל — האט פארשאפט א נחת רוח .פון זיין אופן רערציילן,
וואם איז אדורכגעפלאכטן מיט א פאלקס־ווערטל ,א משל ,שאפט
זיר א פילפארביק בילד פון די איבערגעגעבענע לאנדסלייט ,זייערע
מחשבות און בענקשאפטן פון דער אלטער היים און צו דער נייער
יידשער היים ,אין ישראל.

פאר זייער פארלאזן פאריז ,האבן מיד איינגעארדנט א קבלת־
פגים פאר אונדזערע חשובע געסט מיט אלע לובלינער אין פאריז.
רער פארזיצער פון רעם צוגויפקום ,מענדל לעוועגבוים און טעשקע
קארמאן ,האבן באגריסט די געסט ,און דודר ז״ איבערגעשיקט
אונדזער ברודערלעכן גרוס די לובלינער אין ישראל ,די אקטיווע
מיטבויער פון אירגון :מתתיהו האדן ,עובדיה פעלד ,סימאן זיידענ־
ווערג א.א .טעשקע קארמאן דערמאנט ,אז היינט  30יאר גאר דער
באפרייונג פון די רעשטלער לעבן־געבליבענע פון די לאגערן ,איז
באזונדערס ווערט אונטערצושטרייכן די גרויסע שעפערישע ארבעט
פון דוד שטאקפיש צו פאראייביקן די מארטיראלאגיע און אומקום
פון די מיליאנען ״דן .ער איז געווען דער רעדאקטאר פון 14
יזכור־ביכער און ער ארבעט ווייטער אויר דעם וויכטיקן היסטארישן
אביעקט .זי ווינטשט אים א סר געזוגט און דערפאלג אין זיין
שעפערישער טעטיקייט.
דער רעפעראט פון אונדזער גאסט :״שלום־אויםזיכטן אדער
מלחמה־געפארן אין נאענטן מזרח״ איז געווען באלערנדיק .דער
עולם האט נאכגעפאלגט מיט אויפמערקזאמקייט די אויספירן
פון דעם רעפערענט ,טראץ די אלע שווארצע וואלקנם וואס פאר־
ציעך דעם האריזאנט ,שיינט דאר אויו* א שטראל פון האפענונג,
וואס רארר אונדז דערמוטיקן.
אבער צו רעם דארר ישראל זיין אי ווירטשאפטלער אי מילי־
טעריש שטארק און מיד דארפן די נשמהדיקע איבערגעגעבנקייט
פון ״דישן פאלק דעמאנסטרירן נישט בלויז מיט ווערטער ,נאר
מיט קאנקרעטע מעשים.

אויפן קבלת־פנים אין פאריז פאר די געסט פון ישראל .פון רעכטס:
בתיה אייזנער ,פראפ׳ לעאן שיפמאן ,זאשע פערלמוטער ,ניומעק
פערלמוטער ,רבקהלע שטאקפיש ,באלטשע גאלדבוים.
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דער פריינט אלתר זאבערמאן גיט איבער אין קורצו וועגן די
רעזולטאטן פון דער מגבית ״אקציע פארן יאר  1974און רופט גלייר
אנצוה״בן די זאמל־אקציע פארן יאר  .1975דער רעזולטאט פון
דער ערשטער זאמלונג האט אריינגעבראכט דר״ מיליאן צוויי הוני
דערט טויזנט אלטע פראנק .מיט דער האפענונג ,אז מיד וועלן
היי־יאר איבערשטייגן די צאל מנדבים און די געזאמלטע סומע
לויטן פארגאנגענעם יאר ,איז געשלאסן געווארן דעד איגטערע־
סאנטער ברידערלעכער צונויפקום פון די לובלינער אין פאריז.

לובלינער אין די תפוצות

אונחעו

ס א ר י ו א ד י ט ע ט מיט • ש ו א ל איו

אן א ג ו ע נ ע ץ •
טייערע ״פאראייניקטע קינדער פון לובלין
און אומגעגנט״ ו
איר זאלט נישט לאבן — אזוי שטעל איר
מיר פאר רעם נייעם נאמען פון אוגדזער
פאראייניקטער געזעלשאפט ,נאר רעם ווי
מיד וועלן איבערוויגדן די קליינע ,נישט־
וויכטיקע און מישטיינס געזאגטע חלוקי־
דעות און קעגנזאצן.
מיין פראיעקט פאר דעם גייעם נאמען,
איז א טינטעז פון ביידע נעמען פון די אין
פאריז עקזיסטירנדיקע לובלינער געזעלשאפטן.
אונדזערע ליבע געסט פון ישראל ,רבקהלע
און דוד ,זענען נעבער געצווונגען אויס־
צוהערן און ווילן אוודאי פרובירן פארשטיין
די געוואלדיקע אידעאלאגישע ,פילאזאפישע
און סטראטעגישע אונטערשיידן וועלכע בא־
רעכטיקו די עקזיסטענץ אין דער ק״ק פאריז
פון אזש דריי לובליגער לאנדסמאנשאפטן.
ווייל לויט זייער מלוכהשן ארט דענקען ,זע־
נעו זיי נישט מסוגל צו באנעמען די קאמפלי־
צירטע פאריזער ווירקלעכקייט.
אבער גישט דאס ביו איר אויסן ,ווייל
דער אייגנטלעכער צוועק פון מייגע דייר
איז — די זאמל־אקציע לטובת ישראל.
איר האב נישט בדעה צו אנאליזירן די
עקאנאמישע און מיליטעריש־פאליטישע סי־
טואציע פון מדינת ישראל כדי צו באווייזן
די נויטווענדיקייט פון שטיצן מיט א בריי־
טער האנט דער שוועת קאניר וועלכן עס
פירט דאס פאלק פון ישראל פאר זיין עקזיס־
טענץ אלס מדינה און פארן מאטעריעלן
וווילשטאנד פון אירע בירגער .מיר לובלי־
נער ,האבן די ערשטע אין פאריז ,זייט ,1960
אנגעפאנגען די מגבית־אקציע און לאנגע
יארו פארנומען רעם ערשטן ארט אין פאריז
סיי מיט דער צאל שפענדערס און סיי
מיט דער געזאמלטער סומע! היינט פאר־
נעמען מיר דאם דריטע ארט צווישן די
לאגדסמאנשאפטן ,נאר ווארשע און ראדאם,
וועמענס צאל מיטגלידער שטייגט אונדז אי־
בער דרייפאר.
אונדזערע צוויי קאמיטעטן האבן שוין גע־
מאכט ,ווי מען האט דאם פאלקסטימלער
אויסגעדריקט אין לובלין ,א ״פאטשאנטעק״
און זיר באשטייערט מיט א קיילעכדיקער סו־
מע פון בערר  30,000פר.
איר האר ,אז אלע אנוועזגדע חברים וועלן
מיט א ברייטער האנט און אפן הארץ צו־
לייגן זייער באשיידן ציגעלע צום בנין
הארץ .און וואם טיאיז זייער וויכטיק —
באאיינפלוטן די אלע וואם פעלו אויר דער
* פון א רעדע אויר א פארזאמלונג פון
ביידע לובלינער לאנדסמאנשאפטן אין פאריז,
דעם .27.4.75
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אלתר זאבערמאן

 /פאריז

היינטיקער פארזאמלונג ,צו טאו דאס גלייכע.
איר ווינטש אייר אין נאמען פון קאאר־
דיניר־קאמיטעט פון ביידע געזעלשאפטן א
יישר־בוח און הארציקן דאנק .די רעזולטאטן
פון דער זאמל־אקציע וועלן מיר מיטט״לן
צום שלוט פון דער הייגטיקער פארזאמלוגג.
און איר ,טייערע רבלזהלע און דוד ,גיט אי־
בער א הארציקן גרוס פון די לאנדס־

לייט אין פראנקרייר צו אלע לובלינער אין
ישראל .אויר זאלט איר אין אונדזער אלע־
מענס נאמען אויסדריקן דעם טיפסטן מיט־
געפיל די טרויערנדע עלטערן ,שוועסטער
און ברידער ,אלמנות און יתומים פון די גע־
פאלענע און פארווונדעטע חיילים .זאגט זיי,
אז אונדזער סאלידאריטעט מיט דער מדינה
און דעם פאלק פון ישראל איז אן א גרע־
נ ע ץ ! אז פיל פון אונדז גרייטן זיר צו
עליה און אז א גרויטער טייל פון יונגן דור
גרייט זיר ,אין די ראמען פון די חלוצישע
ארגאניזאציעם ,צו רעאליזירן זייערע ציו־
ניסטישע אידעאלן און שאפו דארט נייע
קיבוצים און מושבים.

ד> הארצ>קע באציונג פון לובלעער
א>ן >ע\ראל
מענדל לעװינבױם  /פאריז
)אויסצוגן פון א באגריטונג אויפן
פייערלעכן צוזאמענטיער פון לוב־
לינער ,דעם  ,27.4.75מיטן אנטייל
פון ישראלדיקע געסט(.
חשובע לאנדסלייט ,פריינד און געסט!
פאר אלעמעו לאמיר זיר ווינטשן חג שמח!
גוט יום טוב! ווייל אז מען רעדט וועגן 27
יאר פייערונג לכבוד אונדזער מדינה ישראל,
מיט דער באטייליקונג פון אונדזער ליבן
לאדסמאן דוד שטאקפיש ,דער פארזיצער
פון אירגון יוצאי לובלין אין ישראל ,מיט
זיין טייערער פרוי רבקהלע ,האבן מיר די
פולשטענדיקע רעכט זיר משמת צו זיין און
זיר ווינטשן ,אז דאם 28סטע יאר זאל ברעג־
געו דעם געגארטן שלום פאר אונדזער לאנד
און פארן ״דישן פאלק .איר וועל נישט
ארויסברענגען די אלע מעלות טובות פון
אונדזער גאסט ,נאר בעסער דערציילן די
מעשים טובים לטובת אונדזערע לובליגער.
און אחרון אחרון — די ברידערלעכע און
ווארעמע באציונג פון לובלינער ״ ד ן אין
ישראל .עם דערמאנט זיר א פאקט מיט א
יאר צוריק ,װעו איר און מיין פדוי זענען
געויעו אויר א באײר איו קרית־שמונה,
מעלות .שמיר און נהריה .די שטימונג אין
לאגד איז ראן געווען נישט צו פייערן ,ווי
יעדעט יאר ,רעם יום העצמאות .האט דער
קאמיטעט אין ישראל אויסגעפונען א צווייט
מיטל :צוזאמען ברענגעו די טוריסטן ביי
רעם לאנדסמאן סובער פאכצאש און זיין
פרוי פאלע ,נייע עולים פון קאנאדע ,בלו־
מרשט אויר א חנוכת הבית — און געזארגט
דערפאר ,אז די אלע לובלינער וואס האבן
אייגענע אויטאס ,זאלן צוזאמען נעמען די
אויסלענדישע געסט און זיי אריבער פירן
קיין ראשון לציון ,ווו מען האט פארבראכט
ביז  4פארטאג אזוי חבריש און אנגענעם,
וואם וועט לאנג בלייבן אין זכרון ביי די
אלע וואס האבן דאס בייגעוווינט .די טישן
זענען געווען געדעקט כיד המלר .דערנאר
האט מען אלע צוריק געפירט אהיים.

אזעלכע הארציקע באציונגען זעגען אומ־
פארגעסלער .מיר זענען דאו געווען ביי 30
פערזאן :שמואל שפירא מיט זיין פרוי גע־
ניע ,איר מיט מיין פרוי ,סימאו און צעשע
זיידענווערג און פיל אנדערע .איר מוז מודה
זיין ,אז אזא ווארעמע באציונג וועט איר
זעלטן ווען טרעפן .דערפאר ווינטש איר אלע
אין ישראל — עד מאה ועשרים .זאלן זיי
ווייטער אנגייו מיט זייער ברודערלעבער
האלטונג ,ווייל דאס זענען געווען די דרכים
פון אברהם אבינו...

נסור פון ז׳ (35
בעת דעם פיינעם מיטאג־עסן איז געגעבן
געווארן א פילפארביקער פראגראם ,אין
וועלכן עם האבן אגטייל גענומען די זינגערס
פרוי סנאווקא ,פאל סטאראשוויעצקי און
ראזעט .דער רעפערטואר איז געוועו אויר
א הויכן גיווא.
פריינד שמואל שפירא האט געגעבן א
קורצן איבערבליק וועגן דער איצטיקער לא־
גע אין ישראל איו אייר זיר געטיילט מיט
זיינע פערזענלעבע איינדרוקן פון זיין לעצ־
טער נסיעה אין דער מדינה און פארענדיקט
מיט א ה״סו דיר אקטיוו זיר צו באטייליקן
אין דער אקציע פארן מגבית .זאבערמאן און
פרוי טעשקע קארמאן זענעו גלייר צוגע־
טרעטן פראקטיש אדורכפירן די זאמלונג.
פיר אזייגער ,ווען מען האט סערווירט די
פארשידענע געבעקסן ,וואס די פרויען האבן
צוגעגרייט לכבוד דעם ױם־טוב ,האט דער
עולם ווייטער זיר צעזונגען און א חוץ די
פריער אויסגערעכנטע זינגער ,האבן אונדז
אויר מכבד געווען מיט לידער די פרויען
זאשקע פערלמוטער און טעשקע קארמאן.
אזוי האבן מיר פארבראכט א הערלעכן
ױם־טובדיקן טאג איו א לובלינער סביבה
— און מיר וועא דאס לאנג־לאנג געדענ־
קעו.

מ .ז.
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ליטערארישע מסיבה אין פאריז לכבוד רעם דיכטער טשה שולשטײן
אין דל סאלאנען פון רער משפחה אלתר
און פייגעלע זאבערמאן אין פאריז ,איז
פארגעקומען א פילערלעבע מסיבה צום דער־
שיינען פון משה שולשטיינס ביר ״דער מאד־
גגשטערן אין מיין פענצטער״.
אלתר זאבערמאן עפנט די מסיבה און בא־
גריסט אין זיין נאמען און אין נאמען פון
זיין פדוי פייגעלע רעם קולטור־אטאשע פון
דער ישראל־אמבאסאדע דייר יפו און רעם
בעל־שמחה משה שולשט״ן.
אלתר זאבערמאן ,וועלכער איז אויר א
לאנדסמאן פון משה שולשט״ן און פרעזי־
דענט פון דער געזעלשאפט ״פאראייגיקטע
לובלינער״ אין פאריז ,האט אין זיין באגרי־
טוגג־ווארט אנגעוויזן אויוי רער שוועריקייט
פון ארויסגעבן הייגטיקע צ״טן א יידיש בור
בכלל און פאעזיע בפרט.
נישט האבנדיק ק״ן פרעטענסיעס צו לי־
טעראטור־קריטיק ,קאו זיר אבער אלתר
זאבערמאן דערלויבן אפצושאצן די ״לובלײ
נערישקײט״ פון שולשטיינס ווערק מיט זיין
היסטארישער באהאוונטקייט און די ווונדער־
בארע דיכטערישע באזינגונג פון דעם אלע־
מען ,וואם האט מיט זיר פארגעשטעלט דאס
יידישע לובלין.
ראם אלץ וועט אויר באשטעטיקן מילקע
פעטשעניק־שולשט״ן ,מיט איר טאלאנטפולער
ביים
איגטערפרעטאציע
רעציטאטארישער
לייענען די לידער און סאנעטן פון איר מאן.
צום סור האבן די גאסטגעבערס געווינטשן
די איינגעלאדענע געסט צו פארברענגען סיי
פון די שײן־סערװירטע בופעטן ״כיד המלר״
און אחרון אחרון — פון דער מעגלעכק״ט
צו באקומען א דעדיקאציע פון מחבר גופא,
ביים קויפן זיין בור.
*

מרדכי לערמאן האט אין קורצע ווערטער
גערופן צו קויפן און טאקע אויר לייענען
די פאעזיע פון משה שולשטיין ,כאטש מען
האט ביי יידו — אוו אויר ביי אנדערע פעל־
קער — גישט שטענדיק א געמיט צו לייענען
פאעזיע.
פראפעסאר אלעקס דערטשאנסקי רעדט
וועגן דעד פאזיציע וואם משה שולשט״ן
פארגעמט אין דער ״ײדיש־אימפעריע״ ,װאס
נעמט אדום די גאנצע וועלט .ציטירנדיק
א ליד פון משה שולשטיין ,ווו דער דיכטער
שרייבט וועגן א ישראלדיקן סאלדאט ,אז
ווען ער קעמפט דאוונט ער און ווען ער
דאוונט ,קעמפט ער —
קאן געזאגט ווערן וועגן משה שולשטיין,
אז ווען ער שרייבט פאעזיע ,דאווגט ער און
קעמפט.
שלמה פרידריר דערמאנט ,אז עס איז
אמאל געווען א תהו ם צווישן זייגע אידעאלן
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און דעם אידעישן וועג וואס האט אמאל
געהאט משה שולשטיין .באדויערט טאקע
שלמה פרידריר ,פאר וואס מיט צענדליקעד
יארן צוריק האבן יידישע שרייבער ,פאעטן,
קינסטלער און זשורנאליסטן נישט געווידמעט
זייער טאלאנט און עגערגיע פאר ארץ־ישר־
אל .ווען עס וואלט אזוי געווען ,וואלט דער
קיום פון מדינת ישראל געווען היינט פיל
מער פארזיכערט.
דער קולטור־אטאשע ביי דער ישראל־
אמבאסאדע אין פאריז ,ד״ר יפו ,הייבט אן
זיין באגריסוגג אין יידיש און גייט באלד
איבער אין עברית .ער רעדט וועגן דעד
טראגעדיע פון אונדזער יידישן לשון און
יידישער קולטור און האפט ,אז די ״דישע
קולטור וועט געפינען א תיקון אין ישראל,
כאטש די ראד פון דער געשיכטע איז גע־
גאנגעו אויר א וועג ,וואס האט דערפירט
צו דעם חורבן־אײראפע.
צום סור גייט ד״ר יפו איבער אין פראנ־
צויזיש און רעדט וועגן משה שולשטיין אלס
א גרויסן דיבטער.
אין זיין עגטפער־ווארט דריקט אויס משה
שולשטיין זיין דאנק די גאסט־געבערס ,זיינע
לאנדסלייט פייגעלע און אלתר זאבערמאן,
וואס האבן באוויליקט איינצוארדענעז פאר
אים די דאזיקע ױם־טובדיקײט מיט אזױ פיל
באציונג און הארציקייט .דער דיכטער בא־
דאנקט אויר אלע חשובע עסקנים און געסט,
וואס זענען געקומען באשיינען זיין שמחה,
וואס איז אלעמען אזוי נויטיק ,אז זי זאל
מיט איר ליכט באשיינען און גרינגער מאכן
די שווערע ,גרויע וואכעדיקייט.
וועד נאר אזוי ווי דער יידישער דיכטער
און שרייבער אין אונדזערע טעג נייטיקט זיר
אין א ביסל ױם־טובדיקײט ,װאס זאל אים

דערמוטיקן ,באגייסטערן און פארלייכטערן
אים צו שלעפן דעם שווערן וואגן פון דער
יידישער שעפערישקייט? און א וואגן איז
דאס ,וואס וויפל מען זאל אים גישט שמית,
סקריפעט ער אלץ און קרעכצט...
איר וויל באזונדערס אונטערשטרייכן ,זאגט
דער דיכטער ,די אגוועזנהייט פון דייר עזריאל
יפו ,קולטור־אטאשע ביי דער ישראל־אמבא־
סאדע אין פאריז ,וואס ראם איז פאר מיד
א זכיה .זיין קומען באטייליקן זיר אין א
סיום־ הספר לכבוד א יידישן דיכטער ,ווייזט
או אויר דעם ,אז נישט בלויז דערפילט עד
זיין קולטור־שליחות ביי דער ישראל־אמבא־
סאדע ,גאר אויר צווישן יידן בכלל .זיין
געפיגעו זיר צווישן אונדז ,סימבאליזירט די
געגארטע באהעפטונג פון רעם אור־אלטן
לשון פון תנ״ר מיטן ״דישן לשון ,אין וועלכן
עם איז אין משר פון יארהונדערטער געשאפן
געווארן אין די תפוצות גרויסע גייסטיקע
און נאציאנאלע ווערן.
מילקע פעטשעגיק רעציטירט מיט איר
אייגנארטיקן טאלאנט משה שולשטיינס לי־
דער ,צוו .אנד .״מיין מאמעם ניגון״ ,איך
אריגינאל און אין העברעישער איבערזעצונג
פון לייב אליצקי.
משה שולשטיין האט אויר געהאט א ״סר
ארבעט״ ביים דעדיקירן די גרויסע צאל בי־
כער ,וואס זענעז דארט פארקויפט געווארן.
אין פרעזידיום האבן זיר אויר געפינען ״דל
קארמאן און שמואל שפירא.
צווישן דעם גרויסן עולם האט מען צוו.
אנד .באמערקט דיר .יעקב ציפעל ,רעד .שלום
קלינגער א .א.
א .עורי
)״אונדזער ווארט״ ,פאריז(6.4.75 ,

אונדזערע ליבע לאנדסלייט

פייגעלע און אלתר זאבערמאן
פרעזידענט פון דער לובלינער טאסייטי אין פאריז —
א הארציקן מזל־טוב און די בעסטע ברכות

וענאטא

צו דער חתונה פון זייער טאכטער
מיט איר אויסדערוויילטן

וואס קומט פאר דעם 30טן נאוועמבער  1975איו ״הילטאן״ אין פאריז.
קאנזיטעט פון אירגון יוצאי לובלין אין ישראל

לובלינער אין די תפוצות

א יאר מעמיק •,,נון ארגון יוצא ,לובלין בישראל
שמעון לאור )לאנגפוס(,

די טעטיקייט פון אונדזער אירגון אין פארגאנגענעם יאר
האט ארומגענומען די אלע אויפגאבן ,וואס זענען געשטאנען
אויפן טאג־ארדענונג אויר אין די פריערדיקע יארן ,ו ו י :
פארייביקונג ,אזכרות ,צוזאמענטרעפן ,אויפנאמען פאר אויס־
לענדישע געסט ,הילף פאר נויטבאדערפטיקע ,קולטור־טעטי־
קייט און ליטעראטור־פרעמיעס א .נ .פון די קדושי לובלין,
די אויסגאבע ״לובלינער שטימע״ .אבער יעדעס יאר ,יעדע
תקופה ,האט זיך אירע הויפט־פראבלעמען ,ארום וועלכע
עם קאגצענטרירט זיר די ארבעט פון דער לאנדסמאנשאפט.
מיט צוויי יאר צוריק איז עס געווען דער וועלט־צוזאמענפאר
פון די לובלינער; פאראיארן — די פארענדיקונג פון דער
מצבה און אויסברייטונג פון די פארייביקונג־פאדמען .דאס
לעצטע יאר איז געשטאנען אונטערן צייכן פון שטארקן די
פארבינדונג מיט די לובלינער אין די תפוצות ,ד ו י ד דעלעגירן
דעם פארזיצער פון אירגון ,דוד שטאקפיש ,מיט א שליחות
קיין קאנאדע ,ביידע אמעריקעס און אייראפע .מיר האבן
אויר דורכגעמאכט ענדערונגען אויפן ארגאנניזאציאנעלן גע־
ביט ,מיט אויסוויילן א נייעם ראט ,קאמיטעט ,פרעזידיום
און פארשידענע קאמיסיעס .דאס זענען געווען די צוויי הויפט־
פונקטן פון אונדזער ארבעט אין פארגאנגענעם יאר.

נייע ארגאניזאציאנעלע פארמען
כדי אויסצוברייטערן די טעטיקייט פון אונדזער אירגון
אויף א גרעסערער צאל געביטן ,האט דער פריערדיקער קא־
מיטעט באשלאסן צו ענדערן די ארגאניזאציאנעלע פארמען.
אין די וואלן ,וואם זענען פארגעקומען אין נאוועמבער ,1974
איז אויסגעוויילט געווארן א ראט )מועצה( פון  35מיטגלידער,
א קאמיטעט פון  15מיטגלידער ,א פרעזידיום פון זיבן און
א סעקרעטאריאט .ביים ראט פונקציאנירן א ריי קאמיסיעס.
די ארבעט־פארטיילונג איז דורכגעפירט געווארן אויף
פאלגנדיקן אופן:

פרעזידיום :מ .האדן — וויצע־פארזיצער;
— אונטערנעמונגען ,ש .לאור )לאנגפוס( —
זהבה ליכטנבערג — קעגנזייטקיע הילף ,אינזש.
סקי — פארייביקונג ,לאה קורים — פינאנסן ,ד.
פארזיצער.

מ .וואסאנג
סעקרעטאר,
א .לאסקאוו־
שטאקפיש —

סעקרעטאר

רעוויזיאנפ־קאמיפיע :דוד רובינשטיין )פארזיצער( ,אליהו
גרינפעלד ,אלתר ווירצער ,אינא זיסערמאן ,יצחק שטערן.
קעגנזייטיקע ה י ל ף  :זהבה ליכטענבערג )פארזיצערין(,
צפורה דעסקאל־ווייסעלפיש ,ד״ר חוה דארפסמאן ,טאבקא
לאנגער ,העלא האלבעסבערג ,משה זאלצמאן ,לייב מאנדעל־
בוים ,סוכער פאכצאש.
)פארזיצער(,
אינזש .א .לאסקאווסיקי
פאראייביקוגג:
מרדכי מענדעלסאן ,יוסף ראחמאן ,סימאן זיידנווערג ,משד.
קארן )טאשעמקא(.
קולטור־פאי״ד ,זשורי פארן ליטעראטור־פרייז און דע־
דייר
דוד שטאקפיש )פארזיצער(,
דאקציע ״קול ל ו ב ל י ן ״ :
אלחנן הארוויץ ,עובדיה פעלד ,נחמן קורן און מאיר שילד־
קרויט.
הלל
משה וואסאנג )פארזיצער(,
אונטערנעמונגען:
אלכסנדר
שמחה שולדינער,
יעקב פעלדמאן,
צוקערמאן,
שריפט ,צעשה טראכטנבערג ,פאלע פאכטשאש.
פיש.

פארשטייער אין חיפה :יהושע סלושני און שלמה שטאק־

פארגינדונגען מיט רעגירוננם־אמטן :מ .הארן )פאר־
זיצער( ,אסתר בראװערמאן־זאנדשײן און אדוו .מאקס הערץ.
פעקרעטאריאט און פינאנפ־קאמיפיע:
הארן ,ש .לאור און ד .שטאקפיש.

לאה קוריס ,מ.

די נייע פארטיילונג פון אויפגאבן האט פאר א ציל צו
ווידמען יעדער פראבלעם די געהעריקע אויפמערקזאמקייט
און צייט .פארשטייט זיך ,אז די ביז איצטיקע קורצע דער־
פארונג פון די דאזיקע ענדערונגען ,גיט נאד ניט די מעג־
לעכקייט צו מאכן וועלכע ס׳איז ענדגילטיקע אויספירן .עט־
לעכע קאמיסיעס האבן נאך ניט ארויסגעוויזן די געהעריקע
איניציאטיוו ,הגם ס׳איז צו פארצייכענען א פארטיפונג פון
דער ארבעט .מיר באטראכטן עס פאר אן אנפאנג און דער־
ווארטן אן אויסברייטערונג פון דער ארבעט פון אלע קא־
מיסיעס אין דער נאענטסטער צוקונפט .דער ערשטער באדינג
דערצו א י ז  :פארגרעסערן די אקטיווקייט ,צוציען א גרע־
סערע צאל לובלינער צו דער ארבעט און דערמעגלעכן אזוי
ארום די פולע אויסנוצונג פון די פאראנענע מעגלעכקייטן.

אויפן טראדיציאנעלן באל פון די לובלינער לכבוד דעם יום העצמאות )אפריל  (1975אין תל־אביב

פון רעכטס :שמואל שפירא

הלובלינאים בישראל

)פאריז(,

פישל און פאני ראזענבוש )בריסל( ,דבורה און מתתיהו האת ,לאה קורים ,אינזש .א .לאסקאווסקי,
חנה און משה וואסאנג ,הלל צוקערמאן.
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פאראייביקונג
דעם 14טן נאװעמבער  1974איז אױפן בית־עלמין נחלת־
יצחק ,ביי דער מצבה פאר די קדושי לובלין און מיידאנעק,
פארגעקומען די יערלעכע אזכרה צום 32סטן יארטאג פון
אומקום פון דער יירישער לובלין .אן עולם פון עטלעכע הונ־
דערט לובלינער האט אפגעגעבן כבוד דעם אנדענק פון די
קדושים .מיט רעדעס זענען ארויסגעטרעטן :מ .הארן און
י .זשיטאמירסקי )אין נאמען פון די פאריתומטע עלטערן(.
דער חזן אונגער האט אפגעריכט די טראדיציאנעלע תפילות.
דעם זעלבן אוונט איז פארגעקומען אין בית־העמלין אן
אלגעמייגע פארזאמלונג פון לובלינער .דער פארזיצער דוד
שטאקפיש און די פרעזידױם־מיטגלידער לאה קורים און
אינזש׳ אברהם לאסקאווסקי האבן אפגעגעבן א באריכט פון
דער טעטיקייט .אין צווייטן טייל פונעם אוונט איז פארגעקו־
מען די פארטיילונג פון דער סטיפענדיע אויפן נאמען פון
בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט .ס׳האבן רעפערירט :בנימין
לובעלסקי ,יהושע סלושני און דער סטיפענדיסט עמנואל
מעלצער ,וואס האט געלייענט פראגמענטן פון זיין ארבעט
״װעגן קאמף פאר דער יידישער שחיטה אין פוילן ,אין די
יארן 1937—1935״ .דער אוונט איז געווען זייער א געלונ־
גענער.

היימען .די דאזיקע ארבעט האט זיר ארויסגעוויזן פאר זייער
ריכטיק און נוצלעך .טיילמאל איז דער ווערט פון אזא באזוך,
א שמועס ,א פריינטלעך ווארט ,ניט ווייניק וויכטיק ווי די
געלט־שטיצע .דאס איז בלויז אן אנהויב — און אויך די
דאזיקע טעטיקייט דאי־ר ווערן אויסגעברייטערט.
מיט  2חדשים צוריק איז זהבה מיט איר מאן מאיר
אריבער וווינען און ארבעטן אין קיבוץ עברון ,אין מערב־
דיקן גליל .אויף א זיצונג פון קאמיטעט את באגריסט געווארן
דער חלוצישער שריט זייערער .דעם רעסארט פאר קעגנזיי־
טיקער הילף האבן איבערגענומען ,פרייוויליק ,פאלע און
סוכער פאכטשאש ,צפורה זיסוואסער און רבקהלע שטאקפיש.

באל צום 27סטן יום העצמאות
נאך א יערלעכן איבערייס ,את דעם  15.4.75פארגעקומען
דער טראדיציאנעלער באל פון לובלינער צום יום העצמאות,
און היי־יאר — אין זאל ״עצמאות״ .ביי א  250לובלינער און
פארבעטענע געסט האבן פארברענגט עטלעכע שעה אין א
קולטורעלער ,פריילעכער און אנגענעמער אטמאספער .דער
עולם את אוועק זייער צופרידן ,ווייל דער באל האט געהאט
גרויס דערפאלג.

אויפנאמען פאר געסט פון אויסלאנד
קולטור־טעטיקייט און ליטעראטור־פרעמיע
אין אקטאבער  1974איז דערשינען דער נומער  9״לוב־
לינער שטימע״ ,וואס האט זיך אויסגעצייכנט מיט א רייכן
אינהאלט און סיזענען פונאנדערגעשיקט געווארן איבער 900
עקזעמפלארן :בערך  — 700אין ישראל ,און איבער — 200
קיין אויסלאנד,
גרויס דערפאלג האט געהאט דער ליטערארישער אוונט
געווידמעט דער פארטיילונג פון די ליטערארישע פרעמיעם,
לזכר די קדושים פון לובלין ,עטאבלירט פון מערי און יוליוס
גאלדמאן פון לאס־אנזשעלעס .די פייערונג איז פארגעקומען
דעם 27סטן מערץ  ,1975אין בית־לייוויק .די פרעמיעס זענען
צוגעטיילט געווארן דעם שרייבער און דיכטער שלמה וואר־
זאגער און דער אלמנה פון ד״ר מארק דווארזשעצקי ז״ל,
וועלכער איז ,ליידער ,נפטר געווארן עטלעכע טעג פארן דא־
זיקן אוונט .מיט אפשאצונגען וועגן דער שאפונג פון די
פרייז־טרעגער זענען ארויסגעטרעטן די ליטעראטור־קריטיקער
י .ח .בילעצקי און אברהם ליס .דעם פארזיץ האט געפירט
עובדיה פעלד.
אויסער די דאזיקע ליטעראטור־פרעמיעס ,האט דער קא־
מיטעט אויך צוגעטיילט ,פונעם ספעציעלן קולטור־פאנד ,פי־
נאנסיעלע הילף עטלעכע שרייבער אין צוזאמענהאנג מיטן
פארעפנטלעכן זייערע ביכער.

קעגנזייטיקע הילף
דער קאמיטעט האט פארגעזעצט זיין טעטיקייט אויפן
געביט פון קעגנזייטיקער הילף און שטיצע פאר נויטבא־
דערפטיקע .ס׳זענען פארטיילט געווארן באדייטנדיקע געלט־
סומען .אבער די דאזיקע הילף האט זיך ניט באגרענעצט בלות
צו פינאנסיעלע שטיצע .דאס ערשטע מאל האט די קאמיסיע,
און קודם־כל איר פארזיצערין זהבה ליכטענבערג־מושקאט,
באזוכט נויטבאדערפטיקע און •קראנקע לובלינער אין זייערע
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דעם 16טן מערץ ה .י .את אין ״בית לײװיק״ אין תל־
אביב פארגעקומען א פייערלעכע זיצונג פון ראט לכבוד
אונדזערע טוריסטן און אויך וועגן די צוגרייטונגען צום
באל פון יום העצמאות .צום באדויערן ,זענען די לאנדסלייט
באלטשע מיט ישראל אייזענבערג און מערי מיט יוא־ל גאלד־
מאן נישט געקומען צו יענעם טערמין קיין ישראל .ס׳האט
זיך אבער געפונען פריינד יוסר צוקערמאן ,וויצע־פרעזידענט
פון די לובלינער אין טאראנטא ,וועלכער האט אפגעגעבן
א לעבעדיקן גרוס פון אונדזערע לאנדסלייט אין קאנאדע.
באגרוסט האט מ .הארן ,וואס האט אויך געזעגנט סימאן
זיידענווערג צו זיין ארויספאר קיין אויסלאנד.
דעם  21.5.75האבן מיר באגריסט דעם באקאנטן כלל־
טוער און לובלינער אקטיוויסט פון ניו־יארק ,שלמה זינשטיין.
ער האט אנטיילגענומען אין דער זיצונג פון אונדזער ראט,
אויר וועלכער ס׳האט אפגעגעבן דעם באריכט פון זיין שלי-
חות קיין אויסלאנד דער פארזיצער דוד שטאקפיש.
שלמה זינשטיין האט אונדז דערציילט וועגן דער טעטי־
קייט פון די לובלינער ווי אויך וועגן זיין אייגענער געזעל־
שאפטלעכער ארבעט.
דעם  10.7.75את פארגעקומען אן אוונט געווידמעט אונ־
דזער לובלינער אקטיוויסטין און אקטריסע פון ניו־יארק,
צפורה שפייזמאן .אין אוונט האבן אנטיילגענומען אויך אנ־
דערע געסט פון אויסלאנד ,ווי לובא קארן פון דייטשלאנד
)פרוי פון משה קארן־טאשעמקא( און די נייע עולים פון די
פאר .שטאטן ,מלכה און אלבערט דזשייקאבס .דער צוזאמעג־
טרער איז פארגעקומען ביי דער פאמיליע צוקערמאן ״אויפן
דאך״ אין תל־אביב ,וואס האט זיך שוין פון לאנג באקאנט
געמאכט צווישן די לובלינער מיט זייער גאסטפריינטלעכקייט.
די חשובע געסט האט באגריסט דוד שטאקפיש .נאכדעם האט
צפורה שפייזמאן ,אין אן אנגענעמער הומאריסטישער פארם,
דערציילט א בינטל זכרונות פון לובלין ,ווי אויר וועגן איר
ארבעט אין יידישן טעאטער .זי האט אונדז אויר געגעבן
אויפן ארט א קליינעם מוסטער פון רעציטאציע און קליין־
טעאטער־שפיל .דער אוונט את אדורך אין אן אנגענעמער,
חברישער אטמאספער.

הלובלינאים בישראל

דעם 10טן סעפטעמבער ה.י .איז אין זאל פון פארבאנד
פון פוילישע יידן אין תל־אביב ,דיזנגאף  ,158פארגעקומען
א קבלת פנים פאר דריי לאנדסלייט :גיטעלע עדעלשטיין־
שילדקרויט פון פאריז ,מאטל גארטענקראוט און מרדכי נא־
דעלשטערן פון ניו־יארק .די מיטגלידער פון ראט און זייערע
פרויען און א ר י י אקטיוויסטן ,זענען געקומען זאגן א ״ברוכים
הבאים״ די געסט ,ווי אויך ווינטשן א גוט יאר.
דוד שטאקפיש ,פארשטעלנדיק די השובע געסט ,האט
אויד איבערגעגעבן וועגן די צענדליקער ניייאר ווונטשן וואס
זענען אנגעקומען פון אנדערע לאנדסלייט אין דער וועלט
פאר די לובלינער אין ישראל .אויד פריינד סימאן זיידענווערג
האט טעלעפאנירט פון ריא־דע־זשאנעירא ,כ ד י י ז א ג ן אלעמען
״שנה טובה״.
דעד פארזיצער האט איבערגעגעבן א קורצע אינפארמא־
ציע וועגן די נאענטסטע אויפגאבן פונעם אירגון אין י ש ר א ל :
וועגן דעם צימער אין דעם זעלבן הויז ,ווו עס וועט פאר־
אייביקט ווערן די יידישע ל ו ב ל י ן ; די יערלעכע אזכרה און
די צוגרייטונגען צום ארויסגעבן דעם פארגרעסערטן נומער
 10פון ״קול לובלין״.

ז״ל און צוקערמאן
טערעסאנטער אוונט.

— איז פארענדיקט געווארן דער איני

אן אייגן ״װינקל״ פארן לובלינער אירגון
ענדלעך ,ענדלעך וועט אונדזער קאמיטעט האבן אן אייגן
״װינקל״ ,ווו מ׳וועט קאנען אפהאלטן זיצונגען ,ארגאניזירן
•קליינע חברישע צוזאמענטרעפן ,באגריסן אויסלענדישע געסט.
דער קאמיטעט האט געקויפט ביים פארבאנד פון פוילישע יידן,
אין תל־אביב ,דיזנגוף  ,158א צימער .ס׳האבן זיך שוין גע־
פינען לובלינער יידן ,ווי טימאן זיידנווערג ,משה קארן ,מאטל
גארטענגראוט ,לאה קורים ,יהושע ווייספיש ,וואס האבן דע־
קלארירט זייער אנטייל מיט באדייטנדיקע סומעס .מיר דעד־
ווארטן ענלעכע דעקלארירונגען פון אנדערע פריינד .ס׳איז
אויסגעארבעט געווארן א פראיעקט פון א באשיידענער ,אבער
אנטשפרעכנדיקער אויסשטאטונג פונעם צימער ,כדי ס׳זאל
קאנען ווי אמבעסטן דינען דעם אנדענק פון דער יידי־
ש ע ר לובלין .מיר האפן ,אז די פייערלעכע דערעפענונג פונעם
״לובלינעד װינקל״ װעט •קאנען פארקומען נאד היינטיקם יאר.

גיטעלע האט אויף איר שטייגער באדאנקט אין הארציקע
ווערטער פאר דעם צוזאמענטרעף ,וואס גיט איר א מעגלעכ־
קייט צו כאפן א שמועם מיט נאענטע חברים און פריינד פון
דער אלטער היים .מאטל גארטענקראוט האט געשפענדעט 5
טויזנט ל״י און מרדכי נודעלשטערן ,נאד א קורצער באגרי־
סונג — טויזנט ל״י פארן ״לובלינער װינקל״ אין תל־אביב.

חוץ דעם געפינט זיר אין דעם דאזיקן בנין פון התאחדות
עולי פולין א זאל פאר  200מאן ,ווו מיר וועלן קאנען ארגא־
ניזירן פארשידענע גרעסערע צוזאמענטרעפן און פארזאמ־
לונגען.

מיט א באזונדערער אנערקענונג איז אויפגענומען געווארן
די דערקלערונג פון אונדזער קאסירערין לאה קורים אז זי
גיט טויזנט ל״י פארן ״װינקל״ און רופט אויר אנדערע"לוב־
לינער אין ישראל נאכצוטאן איר ביישפיל.

די שליחות קיין אויסלאנד

פריינד מתתיהו הארן האט דערציילט וועגן זיינע טרע־
פונגען מיט לובלינער אין פאריז און אין לאנדאן .מיט דער
ברכה ״גמר חתימה טובה״ און א מעלדונג וועגן אן ארויספאר
ערב ױם־כיפור אויפן בית־הקברות אין קרית שאול אויף
די קברים פון ירחמיאל גארטענקראוט ז״ל ,ד״ר אברהם
הערשמאן ז״ל ,לייבעלע עדעלשטיין ז״ל ,לייזער פייערטאג

מתתיהו ה א ת זיר געטראפן מיט לובלינער
איו פאריז און לאנדאך
אויסניצנדיק זיין שטודיר־רייזע איו אייגיקע אייראפעישע לעג־
רער ,פאר טעבניקער און אינזשעניערן וואט ארבעטן איו דער ישראל-
ריקער עלעקטריציטעט קאמפאניע )חברת החשמל( ,האט רער ווי־
צע־פארזיצער פון אירגון יוצאי לובלין איו ישראל ,באזוכט אויר
פראגקי״ר און ענגלאנד און אין די הויפטשטעט פון די צוויי מרי-
""

געהאט חברישע צוזאמענטרעפן און אויפנאמעט ביי געניע

און שמואל שפירא אין דער היים ,מיטו אגטייל פון פייגעלע און
אלתר זאבערמאן ,זאשע און גיומעק פערלמוטער .אין לאגדאן
האט ח׳ הארו געהאט שמועסן מיט אונדזער לאגדטמאן איזאק
קרעמפעל און זיין פדוי בעל .אומעטום זענעו ארומגערעדט געווארן
די עגינים פון ווייטערדיקער צוזאמענארבעט פון די לאנדסמאג־
שאפטן.

הלובלינאים בישראל

דעד פארשלאג צו דעלעגירן אונדזער פארזיצער קיין
אויסלאנד ,כדי צו פארשטארקן די צוזאמענארבעט צווישן
אירגון יוצאי לובלין אין ישראל און די באזונדערע לובלינער
לאנדסמאנשאפטן ,איז אריינגעטראגן געווארן דורכן פריינד
ישראל אייזענבערג פון לאס־אנזשעלעם נאד אויפן וועלט־
צוזאמענפאר פון די לובלינער ,וואס איז פארגעקומען אין
ישראל אין  .1973די דאזיקע פראגע איז גענוי באהאנדלט
געווארן אויף עטלעכע זיצונגען פון אונדזער קאמיטעט ,וועל־
כער האט געזען אין דעד דאזיקער נסיעה א ווייטערדיקן
עטאפ אויף צו פארפעסטיקן די צוזאמענארבעט מיט די לוב־
לינער אין אויסלאנד .די נארמאלע פארבינדונגען אונדזערע
מיט די תפוצות ,וואס געפינען זייער אויסדרוק אין א רייכער,
יקעגנזײטיקער קארעספאנדענץ ,מאטעריעלער הילף ,ווי אויר
אין דער פארשפרייטונג פון ״לובלינער שטימע״ — זענען
באדייכערט געווארן דורך פערזענלעכע קאנטאקטן מיט לוב־
לינער ,וואס האבן אנטיילגענומען אין וועלט־צוזאמענפאר.
איצט איז געקומען די ווייטערדיקע שטופע אויפן דאזיקן אפ־
שניט — די שליחות פון פארדינסטפולן דוד שטאקפיש מיט
זיין פרוי ,די אקטיוויסטין רבקהלע.
וועגן דער דאזיקער שליחות שרייבט אונדזער פארזיצער
גופא ,ווי אויר א גאנצע ריי פריינד פון פארשידענע לענדער.
דעריבער וועל איר זיך באגנוגענען מיט די אויבנדערמאנטע
באמערקונגען.
*

מיד טרעטן צו צו א ניי יאד פון פארשטארקטער טע־
טיקייט אויף אלע געביטן .אונדזער אויפגאבע באשטייט
קודם־כל אין אקטיוויזירן אין דער גרעסטער מאס אלע קא־
מיסיעס ,וואס עקזיסטירן און דערביי ווענדן מיר זיר צו
אונדזערע לאנדסלייט אין ישראל און אין דער וועלט צו געבן
זייער מיטהילף צו די אלע אויפגאבן.
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בזכותו של הרב מאיר שפירא זצ״ל

אלפים נכחו בעצרת לציון
סיום לימודי ״הדף היומי״

דת-ישראל בווינה ,נתקבלה הצעתו של הרב מאיר
שפירא ז״ל ,ראש ישיבת חכמי לובלין ,להנהיג את
לימוד הש״ס על-פי ״לוח קבוע״ :דף ליום ,דף ליום
— אותו דף עצמו ״ככל בית ישראל״ לתפוצותיו.
הלימוד יעשה ביחידות ,או מוטב — בחברותא ,בקבו-
צות קטנות של לומדים בעלי כושר-השגה שווה .במובן,
רבנים ותלמידי-חכמים מופלגים ישקדו ״על התורה
ועל העבודה״ לפי בחירתם ולפי קצב משלהם ,אבל גם
״גדולי-הדור״^הללו לא יהיו פטורים מלימוד ״הדף
היומי״ .מין סולידאריות לימודית שכזאת...
 2702דפים במנות יומיות של דף אחד ,משמע:
סיום התלמוד הבבלי כולו בשבע שנים .דווקא שבע,
מיספר של יתרוו-משמעות-וקדושה :שבוע-הימים המס-
תיים בשנת-השמיטה .והנה — גם ״שבוע״ התורה...
מאז הונהג ״הדף היומי״ ועד-כה הושלמו שבעה מחזו־
רי-לימוד של הש״ס .השנה הזאת היא איפוא כעין
•<ו י
שנת-יובל.
מנהג לימוד ה״דף״ פשט ממחנה אגודת-ישראל גם
לחוגים אחרים של היהדות הדתית-תורנית ,ובמשך
הזמן אף הוליד מיפעלים כיוצא־בו :המישנה היומית,
ההלכה היומית )בשולחן-ערוך( ,ולבסוף — ביוזמת
מחלקת החינור של הוועד הלאומי ,לפני כ 35-שנה —
פרקי-היום בתנ״ר.

אין זכות פון הרב מאיר שאפירא זצ״ל
טויזנטער יידן ,מענער און פרויען ,האבן זיך באטייליקט
אין תל־אביב ,בני־ברק און ירושלים אין די גרויסע פײערונ־
הרב מאיר שפירא זצ״ל

אדמו״רים וחסידים ,ראשי ישיבות ואברכים מילאו
את היכל התרבות בתל־אביב בעצרת לציון סיום
המחזור השביעי ללימוד ״הדף היומי״ בש״ם.
העצרת אורגנה על ידי הוועדה המרכזית ללימוד
הדח היומי ,שליד הסתדרות אגודת ישראל.
אגף מיוחד בהיכל התרבות הוקצה לנשים .נערכו
הופעות של מקהלות ,תזמורות וחזנים.
הנאומים והברכות היו של האדמו״ר מסדיגורא,
ראש בית הדין בתל-אביב הרב שלזינגר ,הרבנים
הראשיים לתל-אביב פרנקל והלוי ,ושל הרב הראשי
לישראל ,הראשון לציון עובדיה יוסף ,שקרא לספרדים
ובני עדות המזרח ליטול גם כן חלק בלימוד הדף היומי
למרות שמפעל זה נוסד על ידי רבני אשכנז...
החגיגות נערכו גם בבני־ברק ובירושלים.

״הדף היומי״ מהו? הטופס הסטאנדארטי של התל-
מוד הבבלי בכל מהדורותיו מאז נדפס לראשונה
בוונציה ,בשנת  ,1520בבית-דפוסו של דניאל בומברג
הפלמי-הנוצרי )ובהגהתו של ר׳ אליהו בחור( ,מחולק
ל 2702-דפים .בכל דור ודור נמצאו למדנים רבים שהיו
מסיימים את לימוד הש״ס ,מדפו הראשון ע ד דפו האח-
רון ,במשר תקופת-שנים ארוכה או קצרה ,הכול לפי
שיעור-הפנאי-וההתמדה של הלומד .והנה בשנת
תרפ״ג ,בעת ה״כנסײה״ )הוועידה( הראשונה של אגו-
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גען לכבוד דעם פארענדיקן דאס לערנען דעם ״דר יומי״ פון
תלמוד בבלי ,וואם את איינגעפירט געווארן אויפן פארשלאג
פון הרב מאיר שאפירא זצ״ל ,ראש פון ישיבת חכמי לובלין,
ווי ער האט עם פארגעלייגט אין יאר תרפ״ג ) (1923אויפן
וועלט־צוזאמענפאר פון דער ״אגודה״ אין ווין.

נאך מיט  400יאר צוריק
האט לובלין געשיקט געלט
קיין ארץ־ישראל...
אינעם תקנות־בוך פון ועד ארבע ארצות
געפינט זיך א תקנה ,וואט פארפליכטעט אלע
אנגעשלאסענע קהילות צו ארבעטן פארן ישוב
אין ארץ־ישראל:
״כדי אין זייער נויט צו שטיצן די יעניקע
פון אונדזערע ברידער וואט געפונען זיך איו
ארץ־ישראל ,איז באשלאסן געווארן ,אז צום
אנהייב פון יעדן חודש דארף פאר זיי דורכגע•
פירט ווערן אן עפנטלעכע זאמלונג פון פריי־
וויליקע נדבות .די געלט־סכומים ווערן איבער־
געשיקט קיין לובלין און פון דארט — קיין
ארץײשראל .אזוי װעט ״ציון אויסגעלייזט ווערן
און די וואט קערן זיך צו איר אום — מיט
צדקה״...
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פארגו״לגו למ\עראר>שן פר״ז א.נ .פון ד> קדוע\> לובלין
דער פייערלעכער אוונט פון צו-
טיילן רעם פרייז פאר ד״ר מ .דוואר-
זשעצקי ז״ל און יבד״ל שלמה וואר-
זאגער ,אין פארגעקומען אין לייוויק-
הויז אין תל-אביב .דעם פארזיץ האט
געפירט עובדיה פעלד .דער מיטגליד
פון דער זשורי ,י ,ח .בילעצקי ,האט
געלייענט אן עסיי וועגן דער שאפונג
פון פארשטארבענעם פרייז־טרעגער
ד״ר דווארזשעצקי.
דער שרייבער און ליטעראטור-
קריטיקער א .לים האט געהאלטן א
רעפעראט וועגן פאעט-פראזאיקער
שלמה ווארזאגער .אנאליטיש בא-
האנדלט די שאפונגען פון מחבר,
וואט האט ביז איצט ארויסגעגעבן
פיר ראמאנען און צוויי ביבער לי-
דעה ,באטאנענריק דעם ביישטייער
פון שרייבער צו רער יידישער ליטע־
ראטור אין ביידע זשאנערן.
נאר די רעפעראטן זענעז צוגע-
טיילט געווארן די פרעמיעס .שלמה
ווארזאגער האט אין זיין קורצו ,איג-
טערעטאנטן ווארט געדאנקט די רעד-
נערם ,דעם פארזיצער ,דער זשורי
פאר צוטיילן אים דעם פרייז .צום
סוח האט ער געלייענט א ליד פון
זיין נאר וואם דערשינענעם בוך לי־
דער ״דא גײט אויח די זוך׳ .דער
פארזאמלטער עולם האט אים האר-
ציק באדאנקט מיט לאנגדויערנדיקע
אפלאדיטמעגטן.
אין קינסטלערישן טייל איז אױפ-
געטראטן די שוישפילערין עטל קא-
ווענטקי .ביים קלאוויר — לעוו קאגאן.

פארן ״לובלינער װינקל״

|
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לובלין ,ווי אויד אין זעלטענע
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אין תל־אביב .די צוויי בילדער אונטן — א טייל פון פובליקום .אויפן בילד אויבן — דאס

{

דער אלטער היים .שרייבן וועגן

ן

פרעזידיום .עט זיצן פון רעבטס :א .לים ,מ .הארן ,אינזש .א .לאסקאווסקי ,ש .ווארזאגער,

|

דעם צום קאמיטעט אין ישראל.

)

די פארטיילונג פון דער ליטעראטור־פרעמיע א .נ .פון די קדושי לובלין אין ״בית לײװיק״

עובדיה פעלד ,מ .קורים ,דייר א .האראוויץ ,י .ח .בילעצקי.
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און

בילדער
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״דערמאנט מען ד ך ה״נט
אין לובלין -
העדט מען מ״דאנעק...״
פרעגט מען א כעלעמער ״פון וואנען זייט אירי״,
ענטפערט ער א ביטל פארשעמט און צוריקגעהאלטן:
״איך בין פון לובלינער געגנט״ .איז עט ווארער אמת,
מחמת כעלעם געהער צום לובלינער קרייז.
אבער דער כעלעמער מיינט ,אז ער האט עמעצן
אפגענארט.
פון היינט און ווייטער ורעל איך דרייסט ענט־
פערן :איך בין פון לובלינער געגנט.
ביזן 39טטן יאר איז לובלין געווען א שטאט פון
כמעט  50טויזנט יידן• לובלין ,מיט איר ציוניטטיש־
געזעלשאפטלעכער טעטיקייט ,איז געווען א שם דבר
און האט אויך ארומגענומען די פראווינץ ,ביז און
טאקע אויך כעלעם .שוין אין 17טן יארהונדערט
האט לובלין געשמט פאר אן עיר ואם בישראל ,די
שטאט פון ועד ארבע ארצות ,פון חוזה ר׳ יעקב יצחק
הורוביץ — דער ערשטער תלמיד פון בעל־שבדטוב.
רעדט מען פון יחוס עצמי ,איז כדאי צו דערמאנען,
אז צום סוף פון צווייטן וועלט־קריג ,נאך היטלערט
מפלה ,איז לובלין געווען די הויפט־שטאט פון בא־
פרייטן פוילן .באפרייטן — אן גענדזנפיסלעך .נאך
דעם — א באפרייט פוילן פון יידן ,״יודנרײן״.
דערמאנט מען זיך היינט אין לובלין ,הערט מען...
מיידאנעק.
וועמען האט געקענט איינפאלן אזא קרומער פאר־
גלייך ,אזא שוידערלעכער פארגלייך :לובלין — מיי־
דאנעק.
דערמאנט מען זיך היינט אין לובלין הערט מען...
א שטילקייט ,וואט וועט דורות לאנג שרייען און
וועקן די וועלט־פארזארגער )פון מזרח און מערב(,
די קלוגע גולמס אין די גלעזערנע פאלאצן ,ווו די
פינצטערניש טאגט ...זיי וועקן פון לעטארגישן ,אלימ־
פישן שלאף.
אונדז יידן ,דא און אין דער וועלט ,וועט די
שטילקייט נישט געבן קיין מנוחה .ווייל עט איז
נישטא קיין תשובה .ווי זאגט ביאליק אין ״שחיטה־
שטאט״ ,אויף ״נקמה פאר א קינד א שלאפן ,האט
דער טייוול אליין נאך נישט באשאפן״.
ווי אזוי מעסטן און ציילן די צאל אומגעבראכטע
קינדערי מאמעס ,טאטעט פון קינדערי
דער חשבון איז אן אפענער .נישטא די חאנט ,די
פען ,וואט זאל דעם חשבון אונטערציען.
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ש .ווארזאגער
פון זיין ארויטטרעטונג אויר דעם פייערלעכן אװנט
צו פארטיילן די ליטעראטור־פרעמיע א .נ .פון די
קדושי לובלין .וואדזאגער האט באקומען דיפרעמיע,
צוזאמען מיט ד״ד מ .דווארזשעצקי ז״ל .ש .וו.
שטאמט פון כעלעם ,דעדיבער זיין ״כעלעמער די־
גרעםיע״ ביים אנהייב פון דעד רעדע.

איז אונדזער תשובה אויף חורבן ,אויף פארטילי־
קונג — לעבן! לעבן נישט נאר ״על לחם לבדו״.
לעבן און שאפן.
די
צוטיילן
איז די
תשובה
איז —

פינאנסיעלע און מאראלישע שטיצע ,מיטן
דעם פרייז אויפן נאמען פון קדושי לובלין —
בעסטע ,די איינציקע טראדיציאנעל־יידישע
פון הויכן מאראלישן ווערט ,וואט איר פירוש
גאולת דם.

אויסלייזן יידיש בלוט מיט רוח הקודש פון יצירה,
פון שאפונג.

ווער בין איך ,צו טיילן אטעסטאטן פאר מעשים
פון אזא נאציאנאל־סאציאלן כאראקטער ן
אבער די עובדא פון צוטיילן אזעלכע פרייזן ,סיי
פאר חורבן־ליטעראטור ,סיי פאר שיינער ליטעראטור,
איז דער בעטטער אויסדרוק פון פולער אידענטיפי־
קאציע מיט אט די דערהויבענע צילן.
דער ציל איז — לעבן און שאפן אין ישראל ,דער
גייסטיקער ,און נישט נאר גייסטיקער צענטער פון
יידישקייט און יידנטום.
לעבן און שאפן דא אין ישראל ,איז די בעסטע
ערבות פארן זכר פון די שוידערלעכע נעכטנס און
פאר דער האפענונג צו א שענערן ,בעטערן מארגן,
וואט קלאפט אין די טויערן פון אונדזער אלעמענט
הערצער.
זאל דעריבער געבענטשט זיין די איניציאטיוו און
געשטארקט זאלן זיין די הענט פון די איניציאטארן,
דער זשורי פון ליטערארישן פרייז אויפן נאמען פון
די קדושי לובלין :ד״ר אלחנן הארוויץ ,עובדיה פעלד,
נחמן קארן ,מאיר שילדקרויט און דוד שטאקפיש.
מיין הארציקטטן דאנק דעם מנדב ,הי
גאלדמאן און פרוי מערי ,אין לאט־אנזשעלעט.

יואל

לבני עירנו בישראל!
לחוברת

זו כצורף שק בנק הדואר .אנא ,לך לסניף

הדואר הקרוב ותעביר על חשבוננו —  2 5 .ל״י תמורת
״קול

לובלין״ ודמי־חבר לשנת  .1975תודה׳
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משה ד ״ ן  -דער ״א״נזאמער װאלף
א ביאגראפיע ,װ א ס איז באלערנדיקע געשיכטע

יצחק לודען
יעדע תקופה רוקט ארויט אירע העלרן און יעדעם לאנד פאר־
מאגט געװיינלער זײגע פירער ,װעלכע סימבאליזירן מיט זיר די
קאמפן ,די שטרעבונגען און די דערגרײכונגען פון דעם לאגד ,צי
פון דעם פאלק .פירער ,אדער אזויגערופענע ״היסטארישע פערזענ־
לעכק״טן׳ /װערן געװײגלער צוזאמנעגעפארט און אידעגטיפיצירט
מיט א געװיסער היסטארישער געשעעגיש ,װעלכע האט זײ ארויס־
גערוקט אױפן אויבן־אן פון רער נאציאגאלער כראניק ,אדער ,ווי
מ׳זאגט עס — ארײנגעשריבן אין דער נאציאנאלער ביאגראפיע פון
רעם פאלק ,פון דעם לאגד ,פון דער תקופה.
אויב עט גייט אין רער פערזאן פון משה דיין ,איז זייער שווער
אים ארייגצופאטן אין די אלע קאטעגאריעס ,וואט בילדן צוואמעו
די נאציאגאלע ביאגראפיע פון ישראל .עס איז נישט מעגלער אים
צו פארבינדן מיט אן איינצלגער אפגעזוגדערטער געשעעניש ,מיט
א באזונדערער תקופה ,אדער מיט א ספעציפישער באוועגונג .ער
איז מער ׳א ד ע ר שי י י נ! ו נ ג  ,ווי א טימבאל .א דעדשיינונג,
וואט באגלייט מדינת ישראל במעט זינט איר אנטשט״אוגג ,און
אפשר אפילו נאר פון פריער ,און צו וועלבער מען קאו זיר באציען
מיט רער גרעסטער סימפאטיע ,אדער מיט דער שארפטטער קעג־
נערשאפט — אבער מ׳קאן צו איר נישט בלייבן גלייבגילטיק; א
דערשיינוגג ,וועלכע מ׳קאן באטראבטן ווי א ברבה ,אדער ווי א
געפאר — אבער מ׳קאן זי קיינמאל נישט גרינגשעצן און אויט־
מעקן פון אונדזער באוווטטזיין.
דערפאר טאקע איז די לעבנט־געשיבטע פון משה דיין נישט
קייו אייגפאכע ביאגראפיע — ווי אייגע פון די טויזנטער לעבנם־
באשרייבונגען פון אפגעדינטע ,פענטיאנירטע מלוכה־לייט ,ארעד
פון אנדערע פארשידגארטיקע פערזעגלעבק״טן ,וואט זעגען אמאל,
* שבתי טבת — דאם לעבן פון משה דיין .איבערזעצט פון
עברית :עובדיה פעלד 2 .טיילן 576 ,ז״ז .ארויסגעגעבן מיט דער
הילר פון ליטעראטור־פאנד א .נ .פון מערי און יוליוט גאלדמאן,
לאם־אנזשעלעם ; זעליג וויינשטאק ,זעליג ליס ,לובא און משה קארן.
עקסקלוטיווער פארקויר :י .ל .פרץ פארלאג ,תל־אביב ,אלנבי ו.3

אין געוויסע צייטן ,געווען בארימט און האבן זיר אויסגעצייבנט
אייר דעם אדער אנדערן געביט פון אונדזער פילפאכיקן לעבן.
מען מוז גישט זיין קיין אנהענגער ,ארער א סימפאטיקער פון
משה דיין ,בדי צו לייענען מיט א פארבאפטן אטעם זיין ביאגראפיע
— גישט נאר ווי א שפאגעגדיקע לעבנס־געשיכטע פון א מענטשן
מיט אן אויסערסט רייבער און איגטערעסאנטער פארגאנגענהייט,
וועמענס פערזענלעבע אויפפירוגג און מלוכהש־געזעלשאפטלעכע
שאר־צוגן האבן נישט זעלטן ארויסגערופן איבערראשונגען און
ליידנשאפטלעכע וויכוחים אין דער עפנטלעבק״ט י ,נ א י אייר ווייל
זיין ביאגראפיע שטעלט מיט זיר פאר א באלערנדיקע געשיכטע
פון דעם ״שוב און פון מדינת ישראל ,א געשיכטע פון דער ציו־
ניסטישער באוועגוגג אין אירע ערשטע יארן אין צארישן רוסלאנד
און פון דער צוו״טער עליה ,מיט וועלכער משה דיינס עלטערן זע־
נען עולה געווען אין לאנד ,א געשיכטע פון רער התישבות ,פוך
דער קיבוצישער באוועגונג און — פון מדינת ישראל אין דעם
ערשטן דור פון איר עקזיסטענץ.
אויב מען יויל זיר באקעגען מיט אט דער דערשיינונג ,אויב
מ׳וויל פארשט״ן דעם פעגאמעו וואס רופט זיר משה דיין אויפן
פאן פון די פארשידעגע ״פרשה׳ס״ ,פערזענלעכע אװאגטורעם און
געזעלשאפטלעכע אויפטרייסלונגען ,צי אויפן פאן פון נאציאנאלע
טראגעדיעס און מאמענטן פון געפאלנקייט און דערהויבנקייט ,וואס
עס האט אדורכגעמאכט דער היגער יידישער יישוב — דארר מען
לייענען די צוויי בענדער פון שבתי טבתס ביר ״דאס לעבן פון משה
דיין״ ,וואס איז גאר וואס דערשינען אין רער אויסגעצייבנטער
יידישער איבערזעצונג פון עובדיה פעלד .דער לייכטער און פליטי־
קער יידיש אין עובדיה פעלדס איבערזעצונג שטעלט מיט זיר פאר
א צוגאב־מעלה צו דער אייגנארטיקער שילדערוגגס־שפראר ,מיט
וועלבער שבתי טבת ברענגט ארוים אין זיין מאנאגראפיע די בא־
האלטענע פטיבאלאגישע פעדעמער אין דער כאראקטעריסטיק פון
דעם מאן ,וועמענס נאמען האט נישט איין מאל ארויטגערופן גע-
) סוף אויר זייט (24

אויר דער חתונה פון שושנה וואסאנג מיט איר באשערטן ,אין תל־ אביב .אויפן בילד אויבן — א גרופע לובלינער אויר דער שמחה.
לינקט — דאס יונגע פארל מיט משה קארו )טאשעמקא(.

הלובלינאים בישראל 45

45

בלי ישעיהו וייסברוט־הורביד בן 85

 4דורות של ר׳ ישעיהו וייסברוט־הורביץ — עם בנו יעקב ,כלתו
חנה ,רעייתו זהבה ,הנכדים שמואל ורעיתו בטי ,ונינים אבי ואלון.
פיר דורות פון ר׳ ישעיהו ווייטבראט־הארוויץ :דער זון יעקב ,דאט
אייניקל מרים מיטן אור־אייניקל אלון ,ר׳ ישעיהו ,זיין פרוי זהבה,
די שנור חנה )אנדזשע( מיטן אור־אייניקל אבי ,דאט אייניקל
שמואליק מיט זיין פדוי בעטי.

^ פ נ י חודשים ספורים התכנסו עשרות חברים וידי-
דים מיוצאי עירנו בבית המלין בתל-אביב ,על מנת
לחגוג יחד עם ישעיהו ובני משפחתו ,בהגיעו לגבורות
פלוס.
הח׳ הורן מתתיהו ,סיו״ר הארגון ומנחה של הערב,
פתח את החגיגיה בציינו את פעילותיו של בעל השמ-
חה; כחבר הועד המרכזי של ההסתדרות הציונית
בלובלין ,אשר הכניס רוח חיה בה ,יחד עם מספר חברים
מסורים לענין ,כמו הגב׳ דובז׳ינסקה ,אלעזר ניסנבוים

ועוד .כן הזכיר את תקופת הילדות ,בזמן היותו ראש
הקן של הנוער-הציוגי ,היה בקשר מתמיד אתו ,עקב
פעולות הקן ,כגון מושבות-קיץ ,שישעיהו היה גם בין
הפטרונים של הנוער דאז.
בזמן שהיו צריכים לקבל אישורים מההורים ,על
מנת לאפשר לנוער לצאת למושבות-קיץ ,שהתקיימו
ביערות בסביבת לובלין ,קיימנו אסיפות הורים ובהן
שיכנע והסביר ישעיהו את חשיבות המפעל ,בו הנוער
מקבל את התשתית לחינוכו הציוני .פעולת שיכנוע זו
נשאה פרי וההורים היו מתירים לבניהם לצאת למושבה.
הח׳ מאיר שילדקרויט העלה קוים כללים לדמותו.
תמיד ראה אותו צעיר ברוחו ומלא מרץ .כן בירכו:
פרופ׳ שליט ורעייתו ,שהיו מורים בבית-ספר ״תרבות״
דאז .הם ציינו בדבריהם ,שישעיהו עזר להם הרבה
במאמצים לבסס את בית-הספר .הח׳ שטוקפיש הזכיר
את פעולותיו בלובלין וגם בארץ ואיחל לו להמשיך
הרבה שנים בבריאות ואושר.
בשם המשפחה בירכה הבת ,עו״ד יהודית סהר,
שתמיד ראתה את אביה רענן וצעיר ,למרות כל התל-
אות שעברו עליו .חלומו היחיד היה לעלות ארצה,
ואת זה הוא הגשים.
בדברי תשובתו הודה בעל-השמחה לכולם בדעה
צלולה בעבור הברכות והעלה זכרונות מהעבר.
בסיום המסיבה הזכיר הח׳ מ .הורן את דברי פרופ׳
מרטין בובר :הזיקנה היא דבר נפלא ,אם רק יודעים
להתחיל מחדש — ,כפי שעשה זאת ידידנו ישעיהו.
באותו מעמד העלו ברכות לחברנו שטוקפיש ורעיי-
תו ,לפני צאתם בשליחותנו ,לפי החלטת הוועידה העו-
למית של יוצאי עירנו לשגר את יו״ר הארגון לחו״ל
למסע חיזוק וחידוש הקשר עם התפוצות .כולם ציינו
את סגולותיו ובירכוהו שיצליח במשימותיו.
מ .ה.

מסיבה לכבוד דעם 85־טן געבויונטאג נון ישעיהו וו״סבואןט־האווויץ
דעם 28סטן יאנואר ה.י .איז אין ״בית המלין״
אין תליאביב פארגעקומען א פייערלעפע זיצונג פונעט
לובלינער ראט ,געווידמעט דעם 85סטן געבוירן־טאג
פון באקאנטן כלל־טוער ,אמדזער בן״עיר ,ישעיהו
הארװיץ־װייסבראדט .גלײבצײטיק האבן די פאר־
זאמלטע געזעגנט דעם פארזיצער דוד שטאקפיש און
זיין פדוי רבקהלע ,צו זייער אפפארן אין א לובלינער
שליחות קיין אויסלאנד.
מיט אפשאצתגען און זברונות וועגן יידישן קול־
טור־געזעלשאפטלעכן לעבן אין פארמלחמהדיקן לוב-
לין און מעגן דער טעטיקייט פון בעל־היובל ,זענען
ארויסגעטרעטן די חברים און פריינד :פראפ׳ שאליט,
46

מאיר שילדקרויט ,מתתיהו האדן )דער פארזיצער
פון אוונט( ,דוד שטאקפיש און די טאפטער פון ה׳
ווייסבראדט — אדור יהודית סהר .אלע באגריסערס
האבן דערציילט אינטערעסאנטע מאמענטן פון יענער
תקופה .ישעיהו הארװיץ־װייסבראדט האט גלענצנד
דערגענצט די דאזיקע זכרונות מיט זיין לייכט־הומא־
ריסטישן אויפטריט.
ס׳איז געווען א זייער געלוכגענער צוזאמענטרעף,
אויף וועלכן ס׳האט פאר אונדזערע אויגן אויפגעלעבט
דאס פארמלחמהדיקע ,געזעלשאפטלען־קולטורעלע
לובלין.
ש .ל.
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אלעקם פינקעלשטײן ז״ל

ד מ

י'!-/
דעם 27סטן אויגוסט  1975איז געבראכט
געווארן צו קבורה אין ניו־יאדק דעד פאר־
״לובלינער און אומגעגנט
פונעם
זיצער
ארבעטער־רינג ברענטש 360״ ,אלעקס פינ־
קעלשטיין .וועגן זיין פלוצימדיקן טויט האבן
מיר באקומען א בריוו פון אונדזער סעקרע־
טארין ,בערטא פליישהאקער .אויר אין דער
יידישער טאג־צייטנוג ״פארװערטס״ האבן
מיד געפונען  4טרויער־מעלדונגען פון פאר־
שידענע ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעס,
אין וועלכע ד ע ד פארשטארבענער איז געווען
טעטיק א סד יארן :דעד פריער דערמאנטער
״לובלינעד און אומגעגנט א .ר .ברענטש 360״!
די ״פארװערטס״ אסאסיעישאן! דער שטאטי־
שעד קאמיטעט פון ארבעטער־רינג אין ניו־
דער קלאוקמאכערס לאקאל ,1
יארק!
א .ל .ג .וו .יו.

לזכר
הנפגור>ם
צום אנדענק פון
די פארשטארבענע
מאנטרעאל .פארזיצער פון שטא־
טיישן קאמיטעט און פון א .ר .צענ־
טער און קאסירער פון א .ר .הל־
וואה־פאראיין .מיטגליד פון ״בונד״
און קאנאדער סאצ .פארטײ )סי.סי.
עף ,(.וויצע־פארזיצער פון לובלינער
סאסייטי .איצט מיטגליד פון בר.
 '24א .ר .אין ניו־יארק און מיטגליד
פון ניו־יארקער שטאטישן קאמי־
טעט .טשערמאן פון דער לובלינער
סאסייטי אין ניו־יארק ,״לובלמער
און אומגעגנט״  360ברענטש פון
״ארבעטער־רינג״ ,עקזעקוטיװ־מיט־
גליד פון הסתדרות־קאמפיין און
באנדס־רייד״.

פון פאישטארבענעם און דער משפחה.
•
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דוד תיכף ז״ל

אין לובלין ,מאנטרעאל און לעצטנס אין
ניו־יארק ,האט אלעקס נישט געוװסט װאם
מיינט צו לעבן גאר פאר זיך .תמיד געווען
ארייגגעטאן אין געזעלשאפטלעכער ארבעט —
אויפן אלגעמײן־ײדישן פראנט ,ווי אין דער
לאנדהמאנשאפט .ער האט אלץ געטאן ,אז
ס׳זאל זיין א ה מ ש ך אינעם ײדישן לעבו.
זיין אומגעריכטער טויט האט ארויסגערופי
אויפייכטיקן טרויער ביי די אלע וואס האבו
אים געקענט און מיט אים מיטגעארבעט .מיד
דריקן אויר מיטגעפיל און טרייסט דער אלמנה

געבוירן דעם 10טן מאי  1902אין
לובלין ,רוסיש־פוילן .זון פון בערל
און בלומען רבקה .עלטערנס בא־
שעפטיקתג — צוגרייטן חתונה־
סעודות )קעיטערעג( .געלערנט אין
חדר און זעלבסטבילדונג .חתונה
געהאט מיט שבע )סיידי( גליקמאן.
אין אמעריקע פון  .1930געווען א
קאמאשן־שטעפער .שפעטער פאר־
וואלטער פון א שוך־פאבריק אין
מאנטרעאל .מיטגליד אין ארבעטער־
רינג פון  .1940מיטגליד פון וולא־
דעק־ברענטש  .249געווען פארזיצער
פון דעם ברענטש 1948—55 ,קא־
סירער פון שטאטישן א .ר .אין

אני מפליג לעבר הרחוק ,על רקע ביתנו
בלובלין מלפני  42שנה ,בתקופת צעירותנו.
עברנו יחד כברת דרך בתנועת השומר־הלאו־
מי ובנוער־הציוני ,היית אחד ממנהיגי הנוער
בעירנו .כראש הקן של השומר־הצעיר חינכת
את הנוער לקראת הגשמה עצמית ולעתיד
טוב יותר לעמנו.
בשנת  1933עלית ארצה וגם כאן היית
פעיל בחיים הציבוריים! מראשוני חברי הועד
של ארגון יוצאי לובלין ,בהגנה ,במפלגה
וגם בעבודה הוכחת את עצמך והיית בין
מיסדי המוסד ״מבטחים״ ומנהלו.
בני עירך ,ידידיך וחבריך ,מוקירי זכרונך,
מוכי יגון וצעד משתתפים בצער המשפחה.
אין לנו מילים לניחומים.
יהי זכדונך ב ר ו ך !
מתתיהו הורן
)דברים על קברו(

כמהלומה נפלה עלינו הידיעה שהלכת מאתנו
לעולמים בצורה כה מהירה .באנו לכאן להי-
פ ר ד ממך בדרכך אחרונה.
שמענו שבזמן אחרון נפגעה במקצת הברי-
אות שלך .ובכל זאת ציפינו שתתגבר ותחזור
דוד ,המחייך
לחיים תקינים .אבל לשווא.
תמיד וטוב הלב — איננו עוד .אוהב הבריאות,
אציל נפש ואיש העם .היד ,בך גאוותנות
מיוחדת משלך .המארח הנפלא ,תמיד מלא
וגדוש סיפורים על חוויות שעברו עליך .איש
שיוה נעים ,האהוב עס כל אלה שידעו אותך
וחיפשו את קרבתך.

נולד בשנת  .1907מגיל צעיר היד ,פעיל
בתנועת ״החלוץ״ .בהיותו בן  ,18סיים את
ההכשרה ,קיבל אישור־יציאה ועלה ארצה.
היו אלד ,ימים קשים בארץ ,ימים של חוסר
עבודה והוא ,כמו צעירים רבים ,מצאו פרנסתם
בכל עבודה ,אם בפרדסים בפתח־תקוה ואם
בתור פועל בראשוךלצױן.
לאחר תלאות של מספר שנים חזר לפולניה.
שם המשיך בפעילות חלוצית ,אך געגועיו
וכסופיו לארץ לא פסקו .בשנת  1932נשא
לאשה את מלכה לבית גולדברג ,שהיתה חברה
בתנועת ״השומר הצעיר״ והשתוקקה להגיע
לארץ ,אך סיכוייה לעליה היו קלושים .באו-
תה תקופה נוסדה בלובלין תנועת ״החלוץ
העובד״ .שמחה קירשנפלד ,שהיה בין ראשוני
הפעילים ,קיבל היתר יציאה — מבין האחרױ
נים שקיבלו בפולניה בשנת  — 1937ובא
ארצה עם אשתו ובתו הרכה צפורה.
עם קום המדינה השתקע בחולון עם בני
משפחתו .בפרוץ מלחמת השחרור התגייס ל־
צבא והיד ,בין הלוחמים ברמלה ,לוד ובית
נאבללה.
לאורך כל הדרך היה אדם צנוע ,עניו ויפה
נפש ,שהסתפק במועט .השאיר משפחה ענפה
לתפארת העם והארץ —  2בנות ,בן ו־7
נכדים.
נפטר אחרי מחלה קצרה ב־.6.3.75
נעמי

לזכרם
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יחיאל שטאקפיש ז״ל

דער 30סטן יוני ה .י .איז אין עלטעד פון
 66יאר געשטאדבן אין הרצליה יהיאל שטאק־
פיש .ער האט פאריתומט א פדוי ,א טאכ־
טער און צוויי אייניקלעך.
ביים אפענעם קבר האט אים מספיד געווען,
אין נאמען פון דער לובלינעד לאנדסמאנ־
שאפט אין ישראל ,מתתיהו הארן ,דעד וויצע־
פארזיצער.
*

יחיאל איז געבוירן און אויפגעוואקסן אין
לובלין ,אויפן ״זאמדי /אין א פיל־קינדער
משפחה ,וואס האט גורם געווען דערצו ,אז
נאכן לערנען אין חדר און ענדיקן א פוילישע
פאלקס־שול ,האט ער געמוזט אנהייבן אר־
בעטן אויף צו העלפן אין דעד פרנסה פון
שטוב .אין די פריסטע יוגנט־יארן טרעט ער
אדיין אין דער פועלי־ציוניסטישער ״ױגנט״־
ארגאניזאציע און פארגעמט באלד די מזדה־
וואנט צווישן די אנפירנדיקע חברים .מיט
זיין התלהבות פאר דער באוועגונג שטעקט
ער אויד אן זיין שוועסטער און דריי ברידער,
וואם שליסן זיד אן צו די לינקע פועלי־ציון.
אין יאר  1929ווערט ער ארעסטירט און
פארשפאדט אין לובלינער ״זאמעק״ אויף 11
חדשים )צוזאמען מיט שמואל שפירא און רחל
ראטמאן ע״ה( ,ווו ער מאכט אדורך א בונט
פון די פארמשפטע פאליטישע ארעסטירטע.
נאכן ארויסגיין פון תפיסה ,איז ער ווידער
אקטיוו אין דער פועלי־ציוניסטישער ״ױגנט״
)אלס סעקרעטאר( ,אין ״ױנגבאר״ )אלס אינ־
סטרוקטאר און רעפערענט( און אין דער פאר־
טיי ,וועלכע לייגט אויף אים ארויף פאראנט־
ווארטלעכע אויפגאבן .דינענדיק אין פוילישן
מיליטער אין די יארן  ,1933—1931האט ער
זיך אויסגעצייכנט מיט זיין ערנסטער באציונג,
טענהדיק ,אז ״דאס מעט אמאל צונוץ קומען
דעם יידישן פאלק״.
ווי נאד ס׳איז אויסגעבראכן די צווייטע
וועלט־מלהמה ,איז ער פון די ערשטע אוועק
פרייוויליק אין זיין איינהייט .נאד די דעמא־
ראליזאציע און כאאס אין סעפטעמבער 1939
איז געווען אזוי גדויס ,אז מ׳האט אים צוריק־
געשיקט אהיים .צוזאמען מיט זיין פרוי און
צוויי קינדער אנטלויפט ער ביזן בוג .ווען
די דייטשן פאלן אן דעם ראטנפארבאנד אין

לזכרם
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יוני  ,1941ווערן אומגעברענגט די פרוי מיט
די קינדער .אים געלונגט קוים צו אנטלויפן
אין טיף רוסלאנד ,ווו ער מאכט אדורד דעם
גאנצן נע־ונד וועג פון א יידישן פליט —
ביזן יאר  ,1943ווען עם ווערט געשאפן די
קאשטשושקא־דיוויזיע ,ווו ער מעא־עט זיך
גלייך אין אירע רייען .נאר ווילנדיק זיד פאר־
זיכערן ,אז מ׳וועט אים אננעמען אין דער
פוילישער ,אנטיסעמיטישער ארמיי ,טוישט ער
דעם נאמען אויף מיעטשיסלאוו יאסטשעמבסקי.
א דאנק דעם געלונגט אים אדורכצומאכן דעם
יסורימדיקן שלאכט־וועג פון לענינא ביז
בערלין .ער קערט זיך אום קיין ווארשע אין
יאר  ,1945ווי א קאפיטאן פון דעד פוילישער
ארמיי ,מיט א סד אויסצייכענונגען .אויפן
פארלאנג פון שטאב בלייבט ער אין מיליטער
און דערגייט ביזן ראנג פון א מאיאר.
אין יאר  ,1956ווען פוילן האט אנגעהויבן
״װײזן דעם װעג״ ײדישע הויכע באאמטע און
מיליטער־לייט ,איז יחיאל עולה קיין ישראל
מיט זיין פרוי און טאכטער .זיי באזעצן זיל
אין הרצליה .ער דעקלארירט זיך אין מפ״ם,
נאר די קראנקייט האט אים אוממעגלעך גע־
מאכט צו זיין געזעלשאפטלעך אקטיוו ,צי
אפילו געבן זיין צושטייער פאר צה״ל.
ס׳איז אוועק אין דער אייביקייט א טרוי־
מער ,קעמפער און גוטער ייד.
זיין שוועסטער פרידא

לאלא קאנאפקא־קארש דיל

מיט א צאדטער נשמה און איידעלן כאראק־
טער.
איך האב געקענט לאלען ,ווייל כ׳בין געווען
אן איינגייערין אין זייער שטוב אין לובלין.
א קולטורעלע היים געווען ,ווו ס׳האט דא־
מינירט די עכט־יידישע געשטאלט פון איר
פאטער ,דער דאזאר אין דער יידישער קהי-
לה .אלע קינדער האבן געלערנט אין גינד
נאזיע .הגם זיי גופא האט גארנישט געפעלט,
זענען זיי אבער געווען איבערגענומען מיטן
גורל פון אנדערע און געשטרעבט דערצו ,אז
אלע מענטשן אין דער וועלט זאל זיין גוט
און ווויל .מיט דעם דאזיקן אידעאליסטישן
צוגאנג האט זיר באזונדערס אויסגעצייכנט
לאלע.
מיטן אויסברוד פון דער צווייטער וועלט־
מלחמה איז לאלע אנטלאפן קיין רוסלאנד.
נישט געקוקט אויף די שווערע באדינגונגען
דארט ,האט זי פארגעזעצט איר שטודיום.
אומקערנדיק זיר מיט דער רעפאטריאציע,
האט זי נישט אויפגעהאלטן זיד לאנג אין
פוילן און צוזאמען מיטן מאן עולה געווען
קיין ישראל.
מיט אנדערטהאלבן יאר צוריק איז גע־
שטארבן איר מאן ,פאריתומדיק לאלען און
זייער זון .פון דעמאלט אן האט לאלע נישט
געקענט זיד געפונען קיין ארט .אליין א
קראנקע ,האט דער טויט פון איר טרייען
לעבנס־באגלייטער נאד מער באשווערט איר
לאגע .זי האט געמוזט אויפגעבן אידע לעק־
ציעם פון פראנצויזיש פאר שילערס און גע־
ווארן אן אפטער פאציענט ביי דאקטוירים
און אין שפיטאלן.
סיאיז אוועק אין דער אייביקייט א גוט־
הארציקע ,תמימותדיקע און אינטעליגענטע
פרוי ,וועמען דער גורל האט נישט קיץ סך
צוגעשמייכלט .זי האט איבערגעלאזט א גוטן
נאמען און איר אנדענק וועט זיין איינגע־
קריצט אין אונדזער זכרון.
*

ביים אפענעם קבר האט ,אין נאמען פון די
לובלינער אין ישראל ,זי מספיד געווען זהבה
ליכטענבערג .לאלע איז נפטר געווארן אין
דער צייט ,ווען איר שוועסטער באלבינע מיטן
מאן ,וואס וווינען אין טאראנטא ,האבן גראד
באזוכט ישראל.
ז .מ.

לאלא וואגנער ז״ל

ווען מיר באגלייטן א געשטארבענע צו איר
אייביקער רו ,באפאלט תמיד דעם מענטש
א ווייטיק און צער .נאר ביים אפענעם קבר
פון לאלא קאנאפקא־קארש איז דעד טרויער
געווען פיל שטארקער ,ווייל ס׳איז נפטר
געווארן א פארהעלטנישמעסיק יונגע פרוי

פון ניו־יארק איז דערהאלטן געווארן די
דערשיטערדנדיקע ידיעה וועגן טויט פון
לאלא וואגנער ,די אלמנה פון אונדזער ב ך ע י ר
משה וואגנער ז״ל ,וואס איז נפטר געווארן
מיט  3יאר צודיק.
לאלע איז געשטארבן דעם ערשטן טאג ראש־
השנה ) (6.9.75נאד א שווערער קראנקייט,
פאריתומדיק  3זין 2 ,שגורן 2 ,אייניקלעך,
די שוועסטער לובע און ברודער משה .איר
טויט האט ארויסגערופן אויפדיכטיקן צער
און טרויער ביי אירע פריינד און באקאנטע,
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מיט שרהלע מעלהענדלער און געוווינט אויף
נאדסטאוונע־גאס .דארט איז זיי געבוירן גע־
ווארן א זון .ביים אויסברוך פון דעד מלחמה,
זענען זיי אוועק קיין לעמבערג .אבער שרה־
לע האט זיך צוריקגעקערט קיין לובלין נע־
מען א ביסל זאכן און — איז מער נישט
צוריק געקומען .שיע איז אלײן מיטן קינד
געבליבן אין רוסלאנד .דארט האט ער בא־
קאנט די פדוי פאניע קרופניק פון קאוונע
און זיי האבן זיך באפדיינדעט.

באזונדערס צוױשן די לובלינער אין ניו־יארק
און אין ישראל ,װײל זי איז געװען טעטיק
אין בײדע לאנדסמאנשאפטן און מיטגעלעבט
מיט אלע פראבלעמען פון די לובלינער.
לאלע איז געבוירן אין שטעטל שעדלישטש,
כעלעמער פאוויאט — דאס פערטע קינד פון
א גרויסער מ ש פ ח ה  :זיבן קינדער און די
עלטערן .די מלחמה־יארן איבערגעלעבט אין
ראטנפארבאנד ,אויף פארשיקונג אין סיביר
און דארט חתונה־געהאט מיטן לובלינער ייד

נאכן אומקערן זיך קיין לובלין ,דערװיסנ־
דיק זיו אז זיין פדוי איז אומגעקומען ,האבן
זיי חתונה געהאט אויף דער שיף ״עקזאדום״.
אין ישראל האבן זיי זיך באזעצט אין חיפה,
ווו ס׳איז זיי געבוירן געווארן א זון.

צבי בס ז״ל
בן ר׳ אהרון ע״ה .נולד בלובלין ב־.16.7.1918
בשנות המלחמה היה בברית־המועצות .ב־1945
חזר לפולין ,משם — לאיטליה וב־ 1948עלה
ארצה עם אשתו אסתר שטייגל יבד״ל ,בת
לובלין.

שיע גאל האט געארבעט אלע יארן אין
פארט .ער איז געשטארבן ,אהיים קומענדיק
פון דער ארבעט ,א  5חדשים פארן ארויסגיין
אויף פענסיע.
זאל אים די ערד גרינג זיין!
שלמה שטאקפיש ,חיפה

יידל טראכטענבערג ז״ל

צבי היד ,איש ישר ,אהוב על הבריות ומ-
עורב בחיי ציבור .השאיר אעה 3 ,בנוח
נשואות 5 ,נכדים.
נפטר בכ״ט אלול תשל״ה .(4.9./5
יהי זכרו ברוך.

יהושע גאל ז״ל
משה ו־אגיער .נאך דעד מלחמה זיך אומ־
געקערט קיין לובלין ,דערנאך אויסגעוואנדערט
היין דייטעלאנד און אין יאר  — 1954עמי־
גרירט קיין אמעריקע .אין ניו־יארק האט זי
זיך באטייליקט ,צוזאמען מיט משהין ז״ל אין
די אקטיוויטעטן פון דעד לובלינער סאסייטי.
זי איז נאד געקומען צום מיטינג פון די
לובלינער אין ניו־יארק ,אין פעברואר ,1975
ווען מ׳האט אויפגענומען די שליחים פון
ישראל ,רבקהלע און דוד שטאקפיש .הגם
שוין דעמאלט א קראנקע ,האט זי געהאלטן
פאר נייטיק מיטצוזיין מיט די לאנדסלייט און
אויך געגעבן א באדייטנדיקע באשטייערונג
פאר ישראל.
א שווערע קראנקייט האט זי אין לעצטן
יאד

צוגעשמידט צום בעט .אלע באמיונגען

פון דאקטוירים און משפחה ,וואס איז נישט
אפגעטרעטן

פון

איר,

האבן

נישט

געקענט

פארמיידן דאס אומגליק.
מיד באטייליקן זיך אינעם טרויער פון דער
גאנצער

משפחה .לאלעס אנדעק וועט אונדז

תמיד באגלייטן.
משה זאלצמאן

דעם 25טן מאי  1975איז אין חיפה ,אין
עלטער פון  65יאר ,געשטארבן שיע גאל.
געבוירן אין לובלין אין  .1910געלערנט
אין חדר און שפעטער געענדיקט די ״פאװ־
שעכנע״ שול .געווען פון פאך א מוזיקער.
אין  1934האט ער אין לובלין חתונה געהאט

מאנטיק דעם 17טן פעבדואר  ,1975איז אין
פאריז געשטארבן דער פרעזידענט־סאניטאר
פון דער סאסיעטי ״קינדער פון לובלין״ אין
משך פון  45יאר ,דער הארציקער ייד און
ער
טרייער ב ך ע י ר  ,ײדל טראכטענבעדג.
האט פאריתומט נישט נאד זיין פדוי עדזשע
און קינדער שארל און זשאנין ,נאד אויך
א צאלרייכע משפחה און די לובלינער לאנדס־
מאנשאפט ,וועמען ער האט ,ווי א טאטע,
טריי און איבערגעגעבן געדינט אלע זיינע
יארן•
מיט  50יאר צוריק איז ער געקומען קיין
פראנקרייך ,דא געארבעט אלם שניידער אין
פאריז ,וויטעל און מאנשאן .דעם 16טן יולי
 1943האבן די נאצישע הענקערם ארויסגע־
פירט קיין אוישוויץ זיין פדוי און זיינע פיר

לזכרם

•
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קינדער און זײ אומגעבראכט אין די גאז־
קאמערן .נאד דער באפריױנג האט ער זיך
פארבינדן מיט זײן פדויס שװעסטער עדזשע,
װעמענס מאן איז אומגעקומען אין אױשװיץ
און איר ,מיט איר 8־יאריק יינגעלע ,איז
געלונגען זיר אױסצובאהאלטן און בלײבן
לענן.
זייט דער אנטשטייונג פון מדינת ישראל,
האט ער מיטגעלעבט די אלע תקופה׳ס פון
אירע ליידן און פריידן און איר געהאלפן
נישט נאד מיט ווערטער ,נאר אויך מיט
מעשים .באטייליקט זיד אין אלע געלט־זאמ־
לונגען מיט א גרייט הארץ.
כבוד זיין אנדענק י
טעשקע פארשטעטער־קארמאן
פאריז,

יאלעק פישמאן ז״ל

פרייטן לובלין ,זוכנדיק עמעצן פון דער פאר־
צווייגטער פאמיליע .אן אנטוישטער און צע־
בראכענער איז ער אוועק קיין קעלץ ,ווו
סיהאט אים געטראפן דער גרויזאמער פאגראם.
מיטן גרויסן שטראם פון דעם שארית הפליטה,
קומט ער אן קיין איטאליע און באזעצט זיך
אין אוננר״א־לאגער אין סאנטא מאריא .דורך
א צופאל טרעפט ער זיד דארטן מיט דער
שוועסטער סאבקא — און זייער פרייד האט
נישט קיין גרענעץ .פון איטאליע פארט ער
קיין אויסטראליע ,ווו סיגעלונגט אים אויפ־
צובויען א גיי לעבן ,אויף געזונטע עקאנא־
מישע יסודות .די לעצטע יארן האט ער בא־
שלאסן עולה זיין קיין ישראל מיט זיין פרוי
און טאכטער .ליידער ,איז ער קראנק געווארן
אויף אן אומהיילבארער קרענק און טראץ
דער אפעראציע און באדינונג פון די בעסטע
דאקטוירים ,האט עס אים נישט געקענט
העלפן .ער האט נאד באוויזן חתונה מאכן
זיין איינציקע טאכטער ,אבער דעם ווונטש
פון זיין לעבן ,האט ער שוין נישט געקענט
פארווירקלעכן.
כבוד זיין א נ ד ע נ ק !
די אין טרויער פ א ר ב ל י ב ע נ ע :
ברודער

גדליה און משפחה

שוועפטער םאבקא און משפחה
צום אנדענק פון

ירחמיאל גארטענקראוט,
לייבעלע עדעלשטיין,
ד״ר אברהם קערשמאן
לייזער פייערטאג
מאיר צוקערמאן

דער ווייטיק איז צו גרויס אויף צו קענען
זיך קאנצענטרירן און ארויסברענגען אונדזער
דערשיטערונג צוליב דעם אומגעריכטן טויט
פון אונדזער ברודער יאלעק פישמאן ע״ה.
מיט גרויס ווייטיק האבן מיר באקומען די
בשורה פון תל־אביב ,אז יאלעק איז פון אונדז
אוועק אויף אייביק אין זיינע בעסטע יארן.
אלט זייענדיק  55יאר איז ער פארשניטן גע־
יוארו•
געבוירן אין לובלין אין  ,1902אין א שיי־
נער יידישער היים ,מיט א גרויסער ליבע
פאר זיין פאלק ,וואס די עלטערן האבן אײנ־
געווארצלט אין די קינדער .יאלעק האט גע־
ענדיקט אין לובלין א פאך־שולע און געגרייט
זיך דארט אויפצובויען זיין צוקונפט .ליידער,
האט די צווייטע וועלט־מלחמה צעשטערט
אלע פלענער .יואל איז אלם  19יאריקער
בחור אוועק קיין רוסלאנד און אזוי ארום
אויסגעמיטן די גרויסע טראגעדיע פונעם יידי־
שן פאלק .טראץ דעם גרויסן הונגער ,קעלט
און נויט ,האט ער מצליח געווען און איז
פול מיט האפענונג צוריק געקומען אין בא־
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אין צווייטן יארטאג פונעם טויט פון ירחמי-
אל גארטענקראוט ,האבן ערב יום־כיפור זיך
פארזאמלט אויף זיין קבר איו קרית־שאול ,א
צאל פריינד פון נפטר ,באזאמען מיט זיין
ברודער מאטל ,וואס איז געקומען פון ניו־
יארק .וועגן פארשטארבענעם האט גערעדט
מתתיהו הארן .דערנאך איז דער עולם אוועק
אויפן קבר פון לייבעלע עדעלששיין ז״ל ,ווו
דוד שטאקפיש האט דערמאנט לייבעלעס פאר־
דינסטן פאר די לובלינער אין פאריז באלד
נאד דער באפרייונג און אויך באערט דעם
אנדענק פון די פארשטארבענע  .ו ע ר ם  :דייר
אברהם קערשמאן ,לייזער פייערטאג און מאיר
צוקערמאן ,וואס רוען אויף דעם זעלבן בית־
הקברות.

ברכה שטיינלאוף)מילשטיין( ז״ל
)צו דער ערשטער יארצייט(
מיט טרויער דערמאן איד די ערשטע יאר־
צייט פון מיין קוזינע ברכה ,וועלכע איז דעם
20סטן יולי  1974אוועק אין דער אייביקייט.
זי איז נפטר געוואדן אין תל־אביב ,אין על־
טער פון  56יאר.
ברכה האט אין די יוגנט־יארן געהערט צום

בית״ר אין לובלין און געווען דארט איינע
פון די אקטיווסטע חברטעס .אין יאר 1934
האט זי צוזאמען מיט אירע עלטערן עולה
געווען קיין ארץ־ישראל און אויך דא געווען
געזעלשאפטלעך טעטיק.
די פארשטארבענע ברכה האט פאריתומט
איר מאן שמואל ,צוויי זין ,א טאכטער ,איי־
ניקלעך ,א ברודער ,צוויי שוועסטער .אין
דער לוויה האבן זיך באטייליקט א סך לוב־
לינער יידן און די משפחה.
כבוד איר אנדענק !
מענדל מילשטיין
)סאן־פראנציסקא(

א גרויסער פארלוםט
צו דטר דריטער יארצייט פון דער
יונג אומגעקומענער אסתר סאנאנט,
אן אייניקד פון נזיין 1שװעגערין און
שוואגער פאלי און הלל צוקערמאן,
און צו די עליטערן סאנאנט
א גרויפער פארלופט
ווייזט אויס מיר זענען ניט געווען ווערט/ ,
און דעם יידישן פאלק ניט באשערט / ,צו
האבן אזא שעפערישן טאלאנט  /אין אייגענעם
יידישן לאנד.
איר פען האט מיט הימלישעד בלויקייט גע־
מאלן א ביייד / .דעם הונגער צו שיינקייט
האט זי מיט מאלן געשטילט  /און דערצו
נאד געשריבן מיט וויזיע א ל י ה  /פון דעם
נייעם ,מאדערנעם דערהויבענעם ייד.
פריילעך און לוסטיק איז זי געווען אלע
מאל / .רייד פול מיט גייסט ,אין לאנד פון
ישראל / .איר שטים האט תמיד זזארציק גע־
קלונגען / ,ווען זי האט איר פאלק באשריבן־
באזינגען.
האט דער טויט זי פון אונדז אומגעריכט
צוגענומען / ,אזוי י־נג און טראגיש־ברוטאל
אומגעקומען / .אונדזערע חערצער וועלן
שטענדיק וויינען און בענקען / ,אייביק איר
דערמאנען ,אייביק געדענקען.
זעליג וואפערשטראם
ניו־יארק
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אהרון לאנגפוס ז״ל

)צו דער ערשטער יארצייט(

סיאיז פשוט ניט צו גלויבן ,אז ס׳איז
שוין פאדיבער א יאד פון אהרונס פטירה .זיין
טויט איז געקומען אזוי פלוצלינג פאר אלע־
מען .געשטארבן אין שלאף ,אן א קרעכץ,
שטיל ,אן באקלאגן זיך — גענוי ווי ריאיז
געווען ביים לעבן.
געבוירן אין לובלין ,אין א משפחה וואס
איז געווען באקאנט פון אקטיווקייט אין גע־
זעלשאפטלעכן לעבן .דער זיידע ירחמיאל
לאנגפוס ז״ל — א באוווסטער למדן ,א
״מזרחי״־טוער און גרינדער פון א יידיש־
וועלטלעכעד שול .דער פאטער שלמה ז״ל —
א רעוואלוציאנערער אקטיוויסט פון ,1905
מיטגליד אין דער פאלקס־מיליץ אין ניי־
אנטשטאנענעם פוילן אין  ,1918אן אנהענגער
פון ״בונד״ און אקטיווער טוער אין יידישן
כאלופניקעס־פאראיין אין לובלין .דער פעטער
דוד לאנגפוס ז״ל — א לאנגיאריקער טוער
פון לינקע ״פועלײצױן׳ /ראטמאן פון דער
פארטיי אין שטאטראט .דער דאזיקער געזעל־
שאפטלעכער גייסט איז אויך איבערגעגאנגען
אויף אהרונען און איינגעווארצלט אין אים
דאס געפיל פאר גערעכטיקייט ,קעגן עוולות
און אומרעכט .די סביבה האט געווירקט אויף
דער געשטאלטונג פון זיין כאראקטעד ,אויף
זיין הארציקער און פריינטלעכער באציונג
צו מענטשן ,ווי אויך צו זיין באשיידן און
יושרדיק .אומעטום ,ווו אהרון האט זיד גע־
פונען ,האבן אים אלע גוט געקענט .פאר יעדן
האט ער שטענדיק געהאט א גוט ווארט,
א שמייכל .ער האט תמיד געפונען א גע־
מיינזאמע טעמע ,אומעטום האט מען אים
גערן געוואלט זען.
פון זיידן ירחמיאל האט ער באקומען די
טראדיציאנעלע יידישע דערציונג ,די צוגע־
בונדנקייט צו די וואדצלען פון יידישן פאלק.
געלערנט האט ער אין דער יידישער פאלקס־
שול אויף ניעצאלע .געהערט צום ״סקיף״
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און געווען אקטיוו אויפן געביט פון ספארט.
נאכן ענדיקן די שול ,האט ער געלערנט א
פאך.
בשעת דעם אויסברוך פון דעד צווייטער
וועלט־מלחמה ,געפינט ער זיו אין מיליטער־
דינסט ,אין ארטילעריע־פאלק אין זאמאשטש.
נעמט אנטייל אין די קאמפן און נאכן פונאנ־
דערפאל פון דער פוילישער ארמיי ,געפינט
ער זיר אין רוסלאנד .דארט האט אהרון ,ווי
דער רוב פון אונדזעד יוגנט ,אדורכגעלעבט
פיל אנטוישונגען און שווערע צייטן — אין
מאטעריעלן ווי אין מאראלישן זין .נאר אלץ
פארטראגן ,ניט באקלאגט זיך .נאד דער אמ־
נעסטיע פון דער פארשיקונג ,אין יאר ,1941
געהאלטן פאר זיין חוב צוצושטעלן זיך צו
דער פוילישער ארמיי פון גענעראל אנדערס.
מיד,אט אים אבער ניט צוגענומען .איז ער
אוועק ארבעטן אין א קאלכאז אין קאזאכ־
סטאן און שפעטער אלם מאגאזינער אין א
האנדלס־פירמע.
אין  1943איז ער ווידער אוועק אין פוילישן
מיליטער ,דאס מאל — אין דער קאשטשוש־
קא־ארמיי ,אבער ווידער געווארן צוריק־
געשיקט .די לעצטע צוויי יאר אין רוסלאנד
ארבעט ער אין זאפאראזשע.
קיין פוילן קומט ער צוריק אין  1946און
באזעצט זיר אין וואלבזשיך .דא האט ער
חתונה געהאט ,געארבעט אין א יידישן קאא־
פעראטיוו און געשטאנען נאענט צום ״בונד״.
אין  1956איז אהרון עולה געווען קיין יש-
ראל .געוווינט אין קרית־חיים און כמעט אלע
יארן געארבעט אין א מיליטערישעד אונ־
און
געהאט א סך באקאנטע
טערנעמונג.
פריינט ,אנגעהאלטן קאנטאקטן מיט פיל לוב־
לינער און אנטיילגענומען אין דעם רוב אונ־
טערנעמונגען פון דעד לאנדסמאנשאפט.
אהרון האט פאריתומט א פרוי און צוויי
טעכטער .די קינדער האט ער באוויזן צוצו־
פירן צו א געוויסן לעבנס־פונקט .איינע האט
געענדיקט די הויכשול און ארבעט אלם עקא־
נאמי0טין אין א מלוכד,שן אמט .די צווייטע
לערנט ש וין א יאר אין א הויכשול פאר
קראנקנשוועסטער .ליידער האט אהרון ניט
באוויזן צו דערלעבן מער נחת .ער פעלט
דער משפחה אויף טריט און שריט .מיד וועלן
אים ניט פארגעסן.

שימעל,

בערל ווארמאן

)צו דער ערשטער יארצייט(
דאנערשטאג ,דעם 30סטן אויגוסט  1974איז
אין נידיארק ,אין עלטער פון  53יאר ,אומגע־
קומען ח׳ בערל ווארמאן .זיין לוויה איז פאר־
געקומען דעם 2טן סעפטעמבער .הונדערטער
פריינד און חברים זענען געקומען אים אפ־
געבן דעם לעצטן כבוד.
בערל ווארמאן איז געבוירן געווארן אין
לובלין .זיין פאטער ,שאול ווארמאן ,איז גע־
ווען שטארק אקטיוו אין ״בונד״ ,א מיטגליד

אין די פארוואלטונגען פון פאראיין פון סא־
ציאליסטישע האנטווערקער און כאלופניקעס,
פון די יידיש־וועלטלעכע שולן ,פון כאלופ־
ניקעס־באנק און אין אנדערע אינסטיטוציעס.
די װארמאן־משפחה האט געוווינט אין דער
זעלבער געביידע ,ווו עם האבן זיך געפונען
א ריי לאקאלן אונטער דער אנפידונג פון
״בונד״ :גראסער־קלוב ,דער בעקער־ און
פליישער־פאראיין )דערנערונג( ,דער לעדער־
און גארבער־פאראיין און דער האלץ־פאר־
איין .ביי די ווארמאנס אין הויז האט שטענ־
דיק זיך געטומלט .פארשידענע ארגאניזאציא־
נעלע צוזאמענטרעפן ,זיצונגען ,באראטונגען
זענען דארט פאדגעקומען .ביי די ווארמאנס
האט מען באשטימט וועלכע רעזאלוציעם צו
שטיצן און וועלכע אפצוווארפן .אט צו דעם
אלעם האט פון קינדווייייז אן זיך צוגעקוקט
און צוגעהערט בערל ווארמאן ,און אין דעם
גייסט איז ער דערצויגן געווארן.
ווען ער האט פארענדיקט די יידיש־וועלט־
לעכע פרץ־שול אין לובלין ,האט ער שוין גע־
העדט צום סאציאליסטישן קינדער־פארבאנד
״סקיף״ און געווען דארט שטארק אקטיוו .ווען
ער איז עלטער געווארן ,האט ער זיך אנגע־
שלאסן אין יוגנט־בונד ״צוקונפט״ .ער איז
געווען א גוטער פריינד און חבר צו יעדן
איינעם .זיין באוווסטזיניק יינג לעבן אין
״בונד״ האט אים געלערנט באקעמפן פאלש־
קייט און אומרעכט.
ווען די גרויזאמע צווייטע וועלט־מלחמה
איז אנגעקומען ,איז ער מיט זיין שרהלען,
מיט וועלכער ער האט זיר באקענט אין דער
ארגאניזאציע פון יוגנט בונד ״צוקונפט״,
און מיט אנדערע הונדערטער יונגע מענטשן,
געביט.
סאוועטיש־אקופירטן
אויפן
אוועק
דארטן געליטן הונגער און נויט.
אין  1946זענען זיי צוריקגעקומען קיין
פוילן .לעבן־געבליבענע חברים האבן אים
געבעטן צו בלייבן .האט בערל געזאגט ,אז
ער קען מער ניט זיין אויף דער פוילישער
ערד ,ווו דאס בלוט פון זיינע טאטע־מאמע,
זיין שוועסטער און דריי ברידער איז פארגאסן
געווארן .מיט דער הילף פון יידישן ארבע־

לזכרם

•

צום אנדענק

טער־קאמיטעט האט עד אין  ,1947מיט זיין
יונגער פאמיליע ,דערגרייכט צו די ברעגן פון
אמעריקע.

דער נפטרת ,אלכסנדר )אלעקס( און אפרים
זאגן קדיש יתום.
אין ״בית חינוך׳ — מרכז חינוך החרדי,
איז פארגעקומען א פייערלעכער סיום הספר,
וואס איז אפגעקויפט געווארן דורך דעם בא־
קאנטן נדבן און עסקן ,פרעזידענט פון ראט
פון דעם פארבאנד פון דעד שארית הפליטה
אין בראזיל ,ה׳ ראובן ראסעט און זיינע קינ־
דער ,אלטער )אלעקס( און אפרים )פימעק(,
אויפן נאמען פון זייער פארשטארבענער פרוי
און מוטער טאבעלע ראסעט ע״ה.

אין פוילן האט בערל געארבעט ביי זיין
טאטן אלם קאמאשנמאכער .ניט איין מאל
האט בערל ווארמאן אונטערגעהונגערט מיט
זיין פאמיליע אין לובלין .דא ,אין ניו־יארק,
האט ער פריער געארבעט ביי פרויען־קלײ־
דער .האט ער זיך שפעטער געטדאפן מיט
זיינם א יוגנט־חבר פון לובלין ,הערשל פריי־
מאן׳ אויר אן אקטיווער ״צוקונפטיסט״ ,פון
פאר א גאלדשמיד .דער חבר זיינער האט אים
גענומען ארבעטן צו זיך .ביזן סוף האט בערל
געאדבעט ביי זיין פריינד.
בערל ווארמאן איז געווען אקטיוו אין דער
ברוקלינער בונדישער ארגאניזאציע .ער איז
געווען א מיטגליד אין דעם ערשטן קאמיטעט
פון ״בונד״ אין ברוקלין .שפעטער האט ער
גענומען אויף זיך די איניציאטיוו ,צוזאמען
מיט א פאר לובלינער נאענטע חברים ,און
געשאפן א לובלינער ברענטש ביים ארבעטער־
רינג פון ניי־געקומענע און געווארן דער פאר־
זיצער פון ברענטש .גלייכצייטיק איז ער אויד
געווען א מיטגליד אין דעם בערנארד גאלד־
שטיין ברענטש פון ארבעטעד־רינג און זיך
אקטיוו באטייליקט אויף אלע פארזאמלונגען
און אין די קולטור־אונטערנעמונגען.
זיין טויט
אומגליקלעכן
בעטס־פלאץ.
צוויי זין און

איז געקומען פלוצלוגג פון אן
צופאל אין הויז פון זיין אר־
ער האט פאריתומט זיין פרוי,
אייניקלעך.

ביי דער לוויה האבן גערעדט א .סטאלאר,
אין נאמען פון ניו־יארקער קאמיטעט פון
״בונד״ ,גרשון ביעלאשאק — אין נאמען פון
בונדישן ראיאן־קאמיטעט אין ברוקלין ,ח׳
פלוג — אין נאמען פון לובלינער ברענטש
פון ארבעטער־רינג ,א .פינקלשטיין — פון
די לובלינער לאנדסלייט.
כבוד זיין א נ ד ע נ ק !
זעלייג וואפעדשטראם ,ברוקלין

צו דער ערשטער יארצייט פון
טאבע ראסעט ע״ה
מיט העכער א יאר צוריק איז אין סאן־
פאולא ,בראזיל ,נפטר געוואדן טאבע ראסעט.
געבוירן אין יאר  ,1910ביי די עלטערן אלתר
און

חיה־שרה אייזנער ,וואס האבן געוווינט

אין טשעכיוו ,קרולא לעשטשינסקיעגא  .82זי
איז

געווען די

געענדיקט

עלטסטע פון פינף

קינדער.

די ״פאװשעכנע״ שולע און דעם

29סטן יאנואר  1935חתונה געהאט מיט ראובן
ראסעט.
און

געוווינט

דארטן אויך

אלעקס,
בשעת

ביי

ווייסבראטן אין הויז

געבוירן דעם ערשטן זון,

אין נאוועמבער .1935
דער

צום אנדענק

אקופאציע זיך

•

לזכרם

אויסבאהאלטן

אין א דארף ביי באקאנטע פויערן און גע־
בליבן לעבן מיטן מאן און קינד .נאד לאנגע
וואגלענישן

אנגעקומען אין  1951קיין ברא־

זיל און געשטאדבן אין סאךפאולא אין .1974

אויפן בית־עולם פון בוטאנטאן איז אפגע־
הילט געווארן די מצבה איבער דעם קבר פון
טאבעלע ראסעט ע״ה ,די פארשטארבענע
פרוי פון דעם באקאנטן עסקן ,פרעזידענט
פון ראט פון דעם פארבאנד פון שארית
הפליטה און פארזיצער פון דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט אין בראזיל ,ה׳ ראובן רא־
סעט — אים צו לאנגע יארן .זייער א
גרויסער עולם ,קרובים ,חברים און פריינד,
האבן זיד באטייליקט אין דער צערעמאניע,
צווישן וועלכע מען האט אויך געזען דעם
גענעראל ערן־קאנסול פון ישראל ,ה׳ לעאן
פעפער ,הרב שניאור דוד וואלט ,הרב משה
דוד שיף ,הרב שבתי אלפערין ,הרב זעליג
פריוואלסקי ,די שוישפילערס הענרי גערא
און ראזיטא לאנדנער און אנדערע פראמי־
נענטע פערזענלעכקייטן .הרב שניאוד דוד
וואלט האט געזאגט דאס קאפיטל תהילים יושב
בסתר .עס האבן מספיד געווען די השובע
נפטרת ה׳ אליעזר בלאנקענפעלד ,אין נא־
מען פון דעם פארבאנד פון דער שארית
הפליטה און די נאענטע פריינד און חברים,
ארויסהויבנדיק די שיינע מידות ,פרײנדלעכ־
קייט און הארציקייט וואס זי האט אלעמאל
ארויסגעוויזן צו חברים און פריינד .אין נא־
מען פון די לובלינער לאנדסלייט האט גע־
רעדט ה׳ לאזער גאלדבוים .א רירנדן הספד
האט געהאלטן הרב משה דוד שיף ,וועלכער
האט אנגעוויזן אויף דעד חשיבות און מעשים
טובים פון דעד נפטרת ,וועלכע האט געלאזט
נאד זיר א שם טוב פון א מזג טוב .חזן
שלמה רייז זאגט דאס קאפיטל תהילים אנוש
כחציר און דעד חזן פאולא נאוואק זאגט
דאס קאפיטל תהילים מזמור לדוד און פאר־
ענדיקט מיט אן אל מלא רחמים .די זין פון

א גרויסער עולם איז געק־מען צו דעד
פייערונג ,צווישן וועלכע מען האט געזען די
חשובע ר ב נ י ם  :הרב שניאור דוד וואלט ,הרב
ר׳ יואל בעער ,הרב משה דוד שיף ,הרב
זעליג פריוואלסקי ,הרב שבתי אלפערין ,הרב
אילאוויטש און הרב יעקב בעגון .עס איז
אויך אנוועזנד געווען די קאנסולעזא אנטא־
ניעטא פעפער און דער ראש מרכז לחינוך
דתי פון דער סוכנות אין ירושלים ,ה׳ ברוך
דבדבני.
די נייע ספד־תורה ווערט אראפגעבראכט
דורך ה׳ ראובן ראסעט און זיינע קיגדער
אויף דעם הויף פון מרכז און אוועקגעלייגט
אויף א שולחן ,אונטער א חופה ,ווי עס
ווערן צוגעשריבן די פעלנדע אותיות ,דודך
דעם סופר מומחה ח׳ אליעזר דייטש .רעם
כבוד צוצושרייבן די אותיות באקומען די
משפחה פון דער נפטרת און די אנוועזנדע
רבנים.
שפעטער ברענגט מען צוריק אראפ דאס
ספד צוזאמען מיט נאך ספרים און מען מאכט
מיט זיי הקפות .די ערשטע הקפה ווערט צ ד
געטיילט צו דער משפחה ,הי ראובן ראסעט
און זיינע קינדער ,אלטער און אפרים און
צום שוואגער ד.׳ שמואל בערגמאן ו דאן צו
די חשובי העדה און צו די פריינד און חברים
פון דער פאמיליע .דעם כבוד אנצוטאן דאס
מענטעלע און תשמושי קדושה באקומט דער
שוואגעך פון דעד נפטרת ,אים צו לאנגע
יארן ,ה׳ שמואל בערגמאן .די הקפות פארציען
זיר דעם גאנצן נאכמיטאג.
די פייערונג פון סיום ספר תורה איז פאר־
ענדיקט געווארן מיט א סעודת מצוה ,אין
וועלכער עס האבן זיך באטייליקט די אנ־
וועזנדע רבנים און הסידישער עולם .ביי
דער געלעגנהייט זענען געקומען צום ווארט:
הרב שניאור דוד וואלט ,ה׳ ברוך דבדבני פון
ירושלים ,הרב זעליג פריוואלסקי און הרב
שבתי אלפערין .אלע רעדנער חאבן ארויס־
געהויבן די מצוה פון לאזן שרייבן א ספר
תורה אין נאמען פון א חשובן נפטר ,פאר־
בינדנדיק דעם נאמען פון דעם נפטר מיט א
נאבעלן טאט און גרויסעד מצוה ,וואס האט
אויר א השפעה אויף דעם יונגן דור און
דערפילט א דערציערישע אויפגאבע .מען
האט אויר ארויסגעהויבן די התנדבות פון ה׳
ראובן ראסעט ,וועלכער שטיצט ברייטהארציק
אלע איניציאטיוועס און קאמפיינען פון קול־
טור־דערציערישן און סאציאלן כאראקטער.
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להשמדת יהודי לובלין על־ידי הרוצחים הנאצים

תתקיים ביום רביעי ) 26.11.75ב״ב כסלו תשל״ו(

בבית הקברות נחלת יצחק

ב״בית המלין״ בתל־אביב

ליד האנדרטה לקדושי לובלין ומיידאנק

רח׳ וייצמן ) 30ליד בכר המדינה(

: 18.00
: 15.00

התכנסות.

: 15.30

דברי פתיחה —

: 19.00

דברי פתיחה —

לאה קורים

: 19.15

הדלקת  6הגרות

דוד רובינשטיין.

: 19.30

הקרנת הסרט

:15.40

קדיש —

: 15.45

אל מלא רחמים — החזן

: 16.00

התכנסות ופגישה חופשית.

דברי סיום

—

אונגר.

— ניצולי השואה.

״המכה ה־ו$״

שהופק ע״י מוזיאון ע״ש יצחק כצנלסון

מתתיהו הורן.

סדרי תחבורה:

דוד שטוקפיש.

ליד קיבוץ לוחמי הגיטאות.

לבית הקברות בנחלת יצחק — אוטובוסים .63 ,53
ל״בית המלין״:

.66 ,62 ,61 ,55 ,22 ,21 ,19 ,12 ,5

במקרה של מזג אויר גשום ,נא להצטייד במטריות.

המערכת — רעדאקציע :דייר אלחנן הורוויץ,

עובדיה פלד,

נחמן קורן,

מאיר

שילדקדויט.

״קול לובלין״ ,מופיע פעם בשנה .המו״ל :ארגון יוצאי לובלין בישראל ,תל־אביב ,רח׳ דיזנגוף .158
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העורך — רעדאקטאר:

דוד שטאקפיש.

דפוס ״להב״ ,תל־אביב ,טלפון•36564 :

