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 גליון מיוחד מוקדש לכנס העולמי השני של יוצאי לובלין —
 ליום העצמאות השלושים למדינת ישראל

 ספעציעלע אויסגאבע געווידמעט
 דעם צווייטן וועלט־צוזאמענטרעח פון לובלינער יידן

ן מדינת ישראל  צום דרײםיקםטן יום העצמאות פו

ן * כ ו ת  ה

 מאמר ראשי * לייט־ארטיקל
 זייט באגריסט / דוד שטאקפיש (ז׳

 לובלינאיס בבנין הארץ * לובלינער יידן
 אין בנין הארץ

 איתמר שוואירץ (שמיר) / געווען צייטן (ז׳ 4).

 לובלין היהודית שהיתה * געווען אמאל א יידישע
 לובלין

 ישראל ברטל / התקנת מהמורה מחודשת! של פנקס ועד ד׳
 ארצות (6) • קאפיטלען יידישע געשיכטע פון פארצייטיקן
 לובלין (8) • זעליק וואסערשטרום / די ןאמאלקע לובלין —
 א גייסטיקער יידישער צענטע||!(10) • ש. ל. שניידערמאן /
 ווי אזוי איז אנטשטאנען באלאכאנס בוך ״די ייח־שטאט לוב-
 לין״ (11) • יעקב פעלדמאן / דערמאנונגעןן פון ספארט־
 קלוב ״װיעניאװא״ (12) • יוסף אכטמאןן/ פארגעסענע גע־

 שטאלטן (13).

 לובלין היהודית בפליונה * די יידישע לובלין
 אין אומקום

 אפרים איינשטיין / 35 שנה להשמדת קהילת לובלין (14) •
 דארא זײפשטײן־צוקערמאן / א שבת אין לובלין, אקטאבער
 1939 (15). • משה זילבערבערג / חורבן לובלין (16) •
 מתתיהו זשעלאזא / דערלעבט די באפרייונג (18) • אפרים

• איז מיד (19). ב ע  איינשטיין / דייטשלאנד, נ

 לובלין לאחר השחרור * לובלין נאך דער באפרייונג
 אברהם וואלדהאלץ / די באפרייונג פון לובלין (20) • אדווין
 איתן / די ישיבת חכמי לובלין — א מעדיצינישע שול (21)
 • אברהם קליגער / אמת און שקר וועגן יידן אין לובלין אין

 די יארן 1944—1977 (22).

 א י נ ה א ל ט

 זכרונות
 לובא^קארן /.•ן«גשער װידערשטאנד אויף סאװיעטישער פאר־
 שיקונג (25) • יצחק רייכענשטיין / אויפן שליאך לובלין—

 לוצק—פיביר—לובלין—תל־אביב (27•).

 יהודי לובלין בישראל * לובלינער יידן אין ישראל
 אפרים איינשטיין / היתמות הכפולה (31) • צפורה ו. ד. /
 פגישה עם ב| לובלין מקנדה (31) • סוכער פאכטשאש /
 אונדזער |היל| פאר נויטפאדערפטיקע משפחות (32) •
 א. זאמדער \ א ״שטיקל ןאריכט״ פון 18 חדשים טעטיקייט
 (33) # יצחקן־ײכענשטײן / זיכערן דאס דערשיינען פון ״קול
) • דוד שטאקפיש / אן ענטפער י. רײכענ־ 3  לובלין״ ^

 שטיין (37),

ת מלובלמאים גחת פון לובלינער & 
 צבי גאלדשטיין; יואל גאלדמאן; חיה הוד; צפורה הערשטיין
 (38) ; משהי זאלצמאן; שלמה זינשטיין (39) ; עובדיה פעלד
j ד««ור (41); נ. שמן; צפורה שפייז־ a | : י ה ש  (40); מ

 מאן (42) שמחות בייולובלינער (43).

ת ו צ ו פ י ת ן ד י ן א ד י ר י ע נ י ל ב ו ת ן ו צ ו פ ת ן ב י ל ב ו י ל ד ו ה  י
 באריכטו פון לאס־אנזשעלעם — ישראל אייזענבערג (44) •
 פון טאראנטא! ניו־יארק (45) • סאן־פאולא — לאזער גאלד־
 בוים; בוענאס־איירעס -®!אפל מיזשעריצקי (46) • פאריז
 — טעשקע פארשטעטער־קארמאן, משה זאלצמאן, שרהלע

 גאלדאדלער (47).

 לזבד הנפטרים + צו«11 אנדענק פון די פארשטארבענע
.(63—50 r r ) 

 פראגראם פון וועלט־צוזאמענפאר (ז׳ 3).
 תוכנית הכנס העולמי (בעברית) (עמי 64).
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! סט י ו  זײט באג
 צו די פייערונגען לכבוד 30 יאר יידישע מדינה, וועט פון א סך תפוצות זיך צונויפקומען די שארית הפליטה
 פון א רומפולער יידישער קהילה אין פוילן, צו זייער צווייטן וועלט־צוזאמענטרעף אין ישראל, כדי ברענגען
 צום אויסדרוק די פרייד, שטאלץ, האפענונג און בטחון אין שייכות מיט דער דאזיקער דאטע און געשעעניש,
 ווי אויך באגעגענען זיך מיט קרובים, חברים און פריינד פון דער אלטער היים און פון די איצטיקע ווויו־ערטער.

 נאר פאר אלעמען מיינט דער צוזאמענטרעף — סאלידאריטעט און אידענטיפיצירונג מיט דער יידישער מדינה.
 דער מאגנעטישער כוח פון ארץ־ישראל און מדינת ישראל איז תמיד געווען דאמינאנטיש אין נאציאנאלן
 באוווסטזיין פון פאלק. דריי מאל זענען יידן פארטריבן געווארן פון דעם לאנד — און אלע מאל זיך אומגעקערט,
 נאך א לענגערן זיין אין גלות. די פעדים מיט ארץ־ישראל זענען קײנמאל נישט געװארן איבערגעריסן. די
 שטרעבונג זיך אומצוקערן אהיים איז נאך מער פארשטארקט געווארן אין די צייטן פון די שייטערהויפנס פון
 דער שפאנישער אינקוויזיציע, בעת די שחיטות פון כמיעלניצקיס און פעטלורעס באנדעס, ווען ס׳האבן גערוי־
 כערט די קרעמאטאריעס פון אוישוויץ און מיידאנעק, און אין דער איצטיקער תקופה פון נאצישע רעצידיוון
 אין די מערב־לענדער און אנטיסעמיטישע רדיפות אין די א״ג סאציאליסטישע מדינות. נאר למען האמת,
 איז די מאטיוואציע פארן ציוניזם, פארן שיבת ציון, געווען נישט בלויז די נעגירונג פון גלות — נאר אויך די
 פאזיטיווע שטרעבונג צו קומען אהיים, זיין מיט אלע פעלקער גלייך, זוכה זיין צו אן אייגענעם פאטערלאנד.
 זענען טאקע געקומען אהער שיפן מיט עולים סיי פון נויט־לענדער, סיי פון רייכע, זאטע היימען; חלוצים און

 קאפיטאליסטן •, פרומע און וועלטלעכע; ראציאנאליסטן און מיסטיקערס.
 צוויי טויזנט יאר האט כמעט יעדער ייד געלעבט מיטן באוווסטזיין, אז הגם ער געפינט זיך אין גלות,
 איז זיין לעגיטים לאנד — ארץ־ישראל, װאס האט בעצם געמיינט: ציוניזם, נאך איידער הערצל האט אנגע־
 שריבן זיין ״יודענשטאט״. אבער אמתדיק היסטארישע טעג פון התלהבות און באגייסטערונג האבן מיר אלע
 איבערגעלעבט מיט דרייסיק יאר צוריק, אין טאג פון 14טן מאי 1948, ווען אין מוזעאום פון תל־אביב איז
 דורך דוד בן־גוריון פראקלאמירט געװארן די אנטשטייונג פון מדינת ישראל. פאר די אפגעלאפענע דריי צענדליק
 יאר, האט די יונגע מדינה, אין באדינגונגען פון פינף מלחמות, טעראר, סאבאטאזש, שנאה און בלאקאדע,
 באוויזן אריינצוברענגען איבער אנדערהאלבן מיליאן עולים פון העכער הונדערט לענדער; אויפשטעלן קנאפע
 טויזנט לאנדווירטשאפטלעכע ישובים, דערגיין צו א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט שילערס און סטודענטן —
 פון קינדערגארטן ביז די אוניווערסיטעטן, און אויפשטעלן אן ארמיי, מיט וועלכער עס שטאלצירן יידו איו
 דער וועלט און אין ישראל, און מיט וועלכער עס איילן זיך נישט אנצוהייבן די אראבער. אזעלכע דערגרייכונגען

 און אויפטוען האבן נישט זייערס גלייכן אין דער געשיכטע פון וועלכן עס איז פאלק.
• 

 אין דעם דאזיקן אומאויפהערלעכן געראנגל פאר שלום, זיכערקייט, עליה און אויפבוי פון דער מדינה
 אונטערוועגס, .ווי פון מדינת ישראל — האבן לובלינער יידן געגעבן זייער וואגיקן צושטייער. הונדעי־טער חלוצים
 פון די ציוניסטישע יוגנט־ארגאניזאציעס, ווי אויך יידן פון מיטלשטאנד, האבן מיט לעגאלע און אומלעגאלע

 וועגן זיך אריינבאקומען אין לאנד און צוגעלייגט א סך 'א סך ציגל צום בנין הארץ.
 נאר מיר אין ישראל זענען באהערשט פון א געפיל, אז כל־זמן בלויז 20% פון יידישן פאלק לעבן ביי זיך
 אין דער היים, און 80% — אין די תפוצות (און ס׳איז אנצונעמען אן ענלעכע פראפארץ אויך ביי אונדזערע
 לובלינער יידן) — איז נאך זייער ווייט דערפון, אז דער ציוניזם זאל האבן דערגרייכט זיין ציל: איינזאמלען
 דאס פאלק אין אייגענעם לאנד. לייגט זיך אויפן שכל, אז אפילו אין די איצטיקע דערהויבענע און יוכדטובדיקע
 טעג, זאלן מיר בארירן אויך אזא ״װאכעדיקן״ עניין ווי עליה. ווייל זינט דער עליה פון א דרייסיק
 משפחות פון פוילן אין די יארן 70—1967, קומען לאנדסלייט פון קאנאדע, בעלגיע און ארגענטינע ווי עולים,

 נאר אין לעכערלעכע ציפערן.
 ווילט זיך זאגן אונדזערע יידן: דער גלות וועט נישט ליקווידירט ווערן צוליב דער מאסן־עליה, נאר צוליב
 דער אסימילאציע, אינטעגראציע און געמישטע חתונות. א פולבלוטיק, פולווערטיק נאציאנאל יידיש לעבן איז
 געזיכערט נאר דא, אין מדינת ישראל. עס ווערט דערציילט, אז ר׳ לוי יצחק פון בארדיטשעוו פלעגט פסח פאר־
 בעטן דעם פריץ צום סדר. ביים פסוק ״לשנה הבאה בירושלים״ האט דער פריץ געפרעגט: ״יעדעס יאר זאגט
״ איז לוי יצחק צוגעגאנגען צום פענצטער, ארויפגעקוקט צום הימל !  איר דאס זעלבע — און איר זיצט דאז
 און געזאגט: ״רבונו של עולם, שעם זיך כאטש פאר דעם דאזיקן גוי״... מילא, אין די צייטן פון בארדיטשע־
 ווער צדיק, האט מען טאקע באדארפט זיך שעמען פאר די גויים, וואס האבן געהאט אייגענע מדינות, בעת נאר
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 מיר יידן, זענען געווען היימלאז. אבער איצט, אז מיר האבן דערלעבט צו פייערן 30 יאר אייגענע מדינה, מעג
 זיך פארגנבענען א טראפן בושה ביי א ייד, וואט אים איז בילכער צו וווינען אין דער פרעמד...

 פאר די צוויי־דריי וואכן וואט איר, חשובע לאנדטלייט, וועט זיין מיט אונדז צוזאמען און זיך פרייען מיט
 דער יובל־דאטע פון ישראל, באמיט זיך אויך צו באקענען נענטער מיטן לאנד, אירע ליכט־ און שאטן־זײטן,
 מיט די מענטשן און פראבלעמען. איר קומט זיך איצט צונויף אין ישראל, כדי אויך מיט געמיינזאמע, לאנדס־
 מאנשאפטלעכע כוחות — פון ישראל, ביידע אמעריקעס, אייראפע און אויסטראליע, באטראכטן בשותפותדיקע
 ענינים פון מענטשן, וועמען ט׳איז ליב און טייער דער אנדענק פון זייער היימשטאט און פון די פארשניטענע
 לעבנס דארט, כדי זיי פאראייביקן, געבן א תיקון, און גלייכצייטיק זארגן פאר די אקטועלע הצטרכותן פון די
 בני־עיר. מיט אנדערע ווערטער: פירן אזא טעטיקייט, וואט זאל זיך אריינפלעכטן אויך אין די באדערפענישן

 פון דער יידישער מדינה.
 זייט באגריטט, טייערע געטט אונדזערע! מיר נעמען אייך אויף מיט הארציקער ברודערלעכקייט און

 לאנדטמאמנשאפטלעכער פריידי
ד ש ט א ק פ י ש ברוכים הבאים! ו  ד

ן פון צווייטן וועלט-צוזאמענטרעף פון די לובלינער יידן y \ ך ttf ך j ך Q 
, ־ M לכבוד דעם דרייסיקסטן יום העצמאות פון מדינת ישראל # ז ״ ז  — ד

 זונטיק 23.4.78 (ערשטער טאג חול־
 המועד פסח):

 צװײטער סדר פאר לובלינער געסט
 פון אויסלאנד, וואס יועלו זיר געפינען אין
 ישראל. א טראדיציאנעלער סדר שני מיט א
 חזן און ױם־טובדיק מאלצייט, אין א זאל.
 אין די טעג פון וועלט-צוזאמענטרעף

 מאנטי? 1.5.78:
 פייערלעכער קבלת־פנים פון אילנה
 און מרדכי מענדעלטאן פאר די געסט
 פון אויסלאנד, אין זייער װוינונג אין

 רמת־גן.
 דינפטיק 2.5.78:

 עקסקורטיע און האלב־טאגיקער
ור אין תל־אביב און אומגעגנט (בת  באז

 רחובות).
 מיטוואף 3.5.78:

 פון 4 ביז 6 אוונט — אנדענק־אקא־
ן ן לובלי  דעמיע פאר די קדושים פו
 אין תל־אביבער אוניווערסיטעט. פאר־
 טיילונג פון דער סטיפענדיע א. נ. פון
 בעלא מאנדעלסבערג־שילרקרויט; רע־
 פעראט: 35 יאר באפן אומקום פון דער

 יידישער לובלין.
 7 אוונט — אנטייל אין דער צענטרא־
 לער געטא־אקאדעמיע (אין יידיש)

 אין ״היכל התרבותי אין תל־אביב.
 דאנערשטיל! 4.5.78:

ן אומ־  מלובהשער אנדענק־טאג פו
; ן גבורה  קום או

 יזכור ״טאג באר די קדושים פוך
 לובלין.

 9.30 פרי — צונויפטרעח אין נחלת יצחק
 ביים דענקמאל פאר די קדושים פון לוב-

 לין און מייראנעק.
 10 פרי — מעמאריאל־אקט ביים
 דענקמאל: קדיש און אל מלא רחמים;
 אויפטריטן פון פארשטייערם פון דער
 לובלינער שארית הפליטה (פון אויס־

 לאנד).
ור אין ״לובלינער װיגקל״ אין  באז

 תל־אבינ^ דיזענגאף גאס 158 ;
 3 נאכמיטאג — בשותפותדיקע זיצונג
ן די לובלינער ן די קאמיטעטן פו  פו
 לאנדסמאגשאפטן אין ישראל און אין
 די תפוצות, אין גרויסן זאל אוין! דיזענ־

 גאוי 158 אין תל־אביב.
 8.30 אװנט — פייערלעכע דערעפע־
ן 2טן װעלט־צוזאמענטרען^  נונג פו
ן די לובלינער, לכבוד 30 יאר  פו
 יידישע מדינה, מיטן אנטייל פון א
 מיניסטער פון דער ישראל־רעגירונג. בא־
 גריסונגען. ארטיסטישער פראגראם. א

 פילם פון אמאליקן לובלין.

 פרייטיר, 5.5.78:
 פרייער טאג.

 שמז 6.5.78 :
 א פיקניק אין װאלד עירון;

 באזור אין קיבוץ עין־שנור, אלט
 געטט פון אונחערע לאנדסלייט ישראל
 (קורט) הערץ און קאזשימירטקי (אלון).

 זונטיק און מאנטיק, 8.5.78 ־7:
ן אויס־ ור או  צוויי־טאגיקער באז
ג אין צפון פון לאנד און רמת הגולן.  פלו

 דינפטיק 9.5.78:
ן לאנר, ן דרום פו  עקסקורסיע אי

 ביז באר־שבע.

 מיטװאד 10.5.78:
 פרייער טאג.

 8 אוונט— יום־העצמאות־באל לכבוד
 30 יאר מדינה, אויר דער פארבעטונג פון
 לובא און משה קארן — מיט א רייכן
 פראגראמ; פייערלעכן אװנט־ברויט ־
 מתיק! טענץ: אויטפלעטונגען! צערע־
 מאניע פון אנצינדן דרייסיק ליכט; פאר־
 וויילונגען — אין די זאלן ,דליה״ אין

 תל־אביב. •י
 דאנערשטיק 11.5.78:

ור אין ירושלים, ווו ס׳וועט פאר־  באז
 קומען דער אויפמארש און פאראד פון
 די ישראלדיקע מיליטערישע, אונטער־
 ערדישע קאמח־ארגאניזאציעט בתן אנט־
 שטיין פון דער מדינה און דער פעסטיװאל

 פון ישראלט דערגרייכונגען.
 פרייטי?,! 12.5.78 : (פארויסגעזען)

ור ביים מדינה ־ פרעזידענט,  באז
 פראפעטאר אפרים קציר אין ירושלים.

 שבה 13.5.78
ן יידישן טעא־ ור אי  ל אװנט — באז
 טער אין תל־אביב, אוי!ט א פארשטע־

 לונג.

 עווענטועלע ענדערונגעו אין דעם פראגראם זענען פארויסגעזען צוליב סיבות, אומאפהענגיקע
 פון די ארגאניזאטארן פון צוזאמענטרעף.

 דער א8צאל פארן אנטייל אין די פארשידענע אונטערנעמונגען פון צוזאמענטרעף און אויס־
 פלוגן, וועט פעסטגעשטעלט ווערן לויט די פרייזן אין חודש מאי 1978.

 אויטאקאדו צו די אויספלוגן וועלן באשטעלט ווערן לויט דער צאל אנטיילנעמערס — ,און
 ס׳איז געווינטשן צו וויסן פריער וועד עס וויל פארן און ווואהין.

 די ביורא פון
 וועלט־צוזאמענטרעף:

 תל־אביב,
 דיזענגאף גאס 158

 טעלעפאן: 225078



 איתמר שמיר (שווארץ) / תל־ אביב

 געווען צ״לגן...
 מיט די דאזיקע שורות וייל איר באפן א בליק אויף ציריק,
 פארצייכענעך עפעם פון מיין קומעך און איינגלידערן זיר אין

 ארץ־ישדאל.
 איינער פוך קאדרעך חלוצים, האב איר געמוזט ווארטך יארך
 אוין! עליה, צוליבך סערטיפיקאטך־סיסטעם פון דער אנטיסעמיטישער
 מאנדאטאת־מאכט, װעלכע איז געװעך אויםגערעכנט אול!6 צו
 פאראליזירן די בויענדיקע יירישע נאציאנאלע היים. פון צייט צו
 צייט געגעבן א צאל סערטיפיקאטן און אונטערן דרוק פון די ארא־
 כישע העצעס און רעם ענגלישן ״װײס־בור״ געשלאסן די טויערן

 פון לאנד.
 די כסדר געשפאגטע לאגע האט געשטויסן צו זוכן וועגן פאר
 אן אומלעגאלער עליה. מיטן עפענען אין תל־אביב די עדשטע
 ״מכביד.״ (ספארט־אלימפיאדע) און ״יריד המזרח״ (װעלט־אוים־
 שטעלונג) איז אזא געלעגנהייט געשאפן און אויסגענוצט געװאח
 פאר א מאסן־״טוריםטן״־באװעגונג, װעלכע האט אריינגעבראכט
 אין לאנד פיל טויזגטער יידן. צוזאמען מיט די טויזנטער גליקלעכע,
י (איר און מיין פדוי) אנגעקומעך ערב פסח אין יאר  זענעז אויר מי

 1932 אלס ״רײכע טודיסטך׳ צו די ברעגן פון חיפה.
 מיט דער באן זענען מיד אוועלן ליין תל-אביב פייערן מיט
 פריינד אונדזער ערשטן פסח אין לאנד. צום ערשטן מאל אין לעבן

 אויסער דער היים און פאמיליע.
 מיט שטאלץ האבן מיר באווונדערט די איינציקע יידישע שטאט
 אין דער וועלט, תל־אביב — א שיינע, מאדערנע גארטן־ און
 האנדלס־שטאט, מיט שיינע ברייטע גאסן, מיט א סר ביימער און
 גרינס און מוסטערהאפטער זויבערקייט. די ארכיטעקטור פון פאר־
 שיידענע סטילן, אריענטאלישע און אייראפעישע, מיט גרויסע ווע־
 ראנדעס, אדום יעדן הויז א גערטנדל מיט גרינס און בלומען. אויר
 די לייכטע קליידונג און די פיינע באציונג צו די ניי־געקומענע
 האט אוין1 אונדז געמאכט א שטארקך אייגדרוק. אין קייך הינזיכט

 נישט אנגעטראפן יזיין סימן פון גלות — אן אנדערע וועלט...
 אונדזערע דערווארטוגגען זיר וואס שנעלער צו באהעפטן מיט
 דער קיבוצישער באוועגונג, פארווידקלעכך דעם אידעאל צו וועלכן
 מיד זענעז דערצױגן געווארן, זענען ליידער נישט מקויים געווארן.
 דער ועד פוך אונדזער גרעין האט באשלאסן אויפצוגעבן אונדזער
 אנשלוס איך קיבוץ כפר־גלעדי צוליב דער סיבה: מיר יונגע וועלך

 נישט הארמאנירך מיט דער מערהייט ותיקים פוך קיבוץ...
 טאג־טעגלער האב איר זיר רעגיסטרירט איך לשכת עבודה נאר
 אדבעט אוך אוועק מיט גארנישט. מייך ספעציעלע ארבעט מיט פרדות
 (מויל־אייזלעך) וואס... בייסך, האב איר באקומעך דורר דער תל־אבי־
 בער ״בערזע״. וועך רעד ארבעט־געבער האט מיר צוגעפריט מאכך
 קאנטשאפט מיט די פרדות אוך מיד שטיל א זאג געטאך — ״זאלסט
 זיר היטך, די פרדות בייסך... אויר פוך גיפטיקע שלאנגעך, וועלכע
 לויערך פוך הינטער די שטיינער״ איז מיד אדויר א שוידער איך
 די ביינער פוך שרעק. כ׳ביך זיר מודה ומתוודה אז ביז דאך האב
 איר איך מייך לעבך נישט געהאט צו טאו, אפילו פוך דער נאענט
 נישט געזעך אזעלכע באשעפענישך. רעד שד איז אבער נישט געוועך
 אזוי שרעקלער. איך הייסע ברענענדיקע טעג, אויסגעווייקט פוך
 שוויים, האב איר ראמאנסירט מיט די פרדות איך סקרייפער ביים
 אויסגלייכך רעם זאמד־שטח פארך כביש, וואס מ׳האט געגרייט צו
 פלאסטערך איך דער זיר בויענדיקער גאס אויפך נאמעך פוך צינה אוך
 מאיר דיזנגון) — מוניציפאליטעט־פרעזידענט פוך תל־אביב אוך זיין

 פדוי.
• 

 אמאל איז פארגעקומעך א שטאדקער געראנגל מיט די יידישע
 קאלאניסטך וועלכע האבך פאדפלײצט די קאלאניעס טיט אדאבער,

 דער מחכר כץ די מתכות (v) בעתן אויפגלייכן די ז&מדן אין
 תל־אכיג (1933), אויפן אר« ווא8 איז הייגט די דיזנגגוף־גאפ.

 בויקאטירט אוו פארשפארט די טויערך פארך יידישך חלוץ, וועלכעד
 האט געליטך פוך ארבעטלאזיקייט אוך געהונגערט. דעמאנסטראציעס,
 צוזאמענשטויסך מיט דער ענגלישער פאליציי אוך ארעסטך זענעך

 געוועך אפטע דערשיינונגעך.
 מיר האט מעך געשיקט ארבעטך איך פרדס. פאמיליאנטך פוך
 משפחות טיט קינדער האט מעך געשיקט איך פאבדיקך אוך בוי־

 ארבעט, ווו דער ארבעטס־לויך איז געוועך א העכערער.
 כ׳ביך צוגעטיילט געווארך צו א קבוצה איך פתח־תקוה פוך
 וואנעך מיד זעגעך יערך פרימארגך געגאנגעך צופוס אייניקע קילא־
 מעטר ביזך פרדס אוך צוריק. אנגעפאנגעך רעם שניט האט מעך וועך
 די ביימער זענעך געוועך גוט טרוקך פוך נאכט־טוי (פוך פייכטע
 ביימער האט די פרוכט געפוילט). די פרויעך האבך געשניטן פוך
 אונטערשטך טייל בוים אוך די מעגער אוין! לייטערס איך דער ה״ר.

 די ארבעט איז באגלייט געווארך מיט געזאנג אוך פריילעכקייט.
 נאכך פאדענדיקך רעם קטיר, האט מעך געארבעט ביים פלעגן
 די ביימעד אוך באוואסערונג. מיד האבך באקומעך טוריות (ספעציע־
 לע ארבעטס־כלי וועלכע מ׳האט אויר גערופך די ״פידעלע״) אויח
 איבערצואקערך רעם באדך, אויסארבעטך ספעציעלע גריבער אוך
 קאנאלך ווי דאס וואסער זאל צופליסך צו יעדו בוים. נאר א גאנצן
 טאג ״שפילך״ מיטך ״פידעלע״ ביו איר אוועק פוך די נידעריקע
 ביימער צעבראכך אוו צעריסך. אבער שטארק צופדידך געוועך, אז

 כ׳האב געמאכט מייך צאל גריבער...
 אייניקע טוריה־ספעציאליסטך האבך געוואלט פארשאפך פאר-
 געניגך זייערע עלטערך, האבו זיי אהיימגע^זריבך, אז זיי זענען פיין
 איינגעארדנט אוך האבו שויו דערווארבך אײגענע פידעלער. אויר
 די בחורות האבך געוואלט מאכך א רושם, האבך זיי«אהיימגעשריבך,
 אז זיי ארבעטך מיט מאשינקעס... (דאס זענעך געוועך פריטוסך אוך

 נאפט־מאשינקעס איך רעסטאראנעך).
 אנשטאט געלט, האבו מיד באקומעך דעם ארבעטס־לויך מיט
 צעטעלער ארויסגעגעבך דויר דער הסתדרות, פאר וועלכע מ׳האט
 געקענט קויפך איך אלע מסעדות אוך געשעפטך פוך דער ארבעטעד־

 קאאפעראציע.
• 

. געוועך ארבעט־צווייגך, ביי וועלכע ס׳האבך ה ד ו ב ש ע ו ב י  כ
 געארבעט צענדליקעד טויזנטער אדאבעד, אריינגעקומענע פוך די
 שכנותדיקע לענדער (כמעט געוועך ײדך־רײך צוליבך נידעריקך אר־
 בעט־לויך). די פרימיטיווע אראבער האבך געלעבט ווי איך גך־עדך —
 זיי האבך קייך סר נישט אױסגעגעבך, געשלאפך אויפך פעלד נעבי
 ארבעטס־פלאץ, אלייך געבאקך פיתות (אראבישע פלעצלער) אוך
 געגעסך זיי מיט זיתים אוך געזאלצענעם קעז. זייער וויכטיקסטע אויפ־

 גאבע איז געוועך צו שפאת געלט אוין1 צו קויפך א פדוי.
 מיטך אדיינדרינגעך פוך סולל־בונה (בוי-קאאפעראטיוו ביי דער
 הסתדרות) אלס קבא (אונטערגעמער) פוך רעגירונגס־ארבעטך, האט
 זיר געעפנט א וועג פארך יידישך ארבעטער. אפיציעל האבו מיד
 געארבעט ביי די זעלבע באדינגונגעך ווי די אראבער, אבעד מיטך



 צוזאג צו ארבעטן איבערשעהען אין געװיםע ,קבלנות״-ארבעטן.
 אנשטאט צו פירן די ארבעטער יעדן טאג פון תל־אביב און עוריק,
 האט מען אויפגעשטעלט א מחנה פון אוהלים (פאלאטקעס). אין

 צענטער — א הילצערגער צריו* אויף איינארדעגען א קיר•
 מיר האבן געלעבט ווי אין מדבר, אן מיניטאלסטע היגיענישע
 באדיגגונגען. אויר ווייט געווען פון וועלכע ס׳איז קולטור־פאר־
 אנשטאלטונג. געווען געפארן פון קדאנקייטן צוליב די אפענע
 פעסער וואסער פול מיט שמוץ און וועדים. זומער געליטן פון
 ״חמסין״ (שטארקע היצן), ווינטעד פון רעגן און זאמד־שטורמען.
 נישט אייגמאל האט דער ווינט אוועקגעריסן די פאלאטקעס. מיד
 זעגען געבליבן אויפן ארט (נישט געזוען ווי זיר צו באהאלטן)

 דורכגעווייקטע פון דעגן, געזונגען און געמאכט שטימוגג...
 יעדע עטלעבע וואכן האט מען אונדז דערמעגלעבט אהיימ־
 צופארן איין) אייניקע טע ג, זיין מיט די משפחות, באצאלן דירה־

 געלט און די חשבונות.

 אלם פאכטאן ביו איר אריבער ארבעטן אין ״פאבליק װירק״
 (רעגירונגס־אמט פאר עפנטלעכע ארבעטן) און באשטימט געווארו
 אלס פאראנטווארטלעכער אויפן אפשניט יפו—כפר־סבא. די ארבעט
 איז באשטאנען פון פאריכטן און בויען נייע שאסייען און בריקן.
 געארבעט האבן יידן מיט אראבער צוזאמען אונטערן אויפזיכט פון
 אן אראבער, פון די אנגעזעענסטע משפחות אין שכם — א מאן
 פת 4 פרויען מיט א סר קינדערלער. ער האט געזארגט אז מ׳זאל
 וואם ווייניקער ארבעטן. מ׳זאל זיר מאכן ארבעטן ווען מ׳וועט
 באמערקן די שווארצע מאשין פון ענגלישן אינזשיניער. א שטארק
 פארגעניגן האט ער געהאט צו ריידן וועגן פרויען, און זינגען.
 א ספעציעלע ביטע האט ער געהאט צו די תל־אביבער — ברענגען
 אים שאקאלאד ווו אוין! דער פאקונג זאל זיין א בילד פון א האלב־

 נאקעטע פדוי.
 זייענדיק אין די מחסנים אין יפו וועגן מאכן באשטעלונגען,
 האב איר באמערקט אין הויו* צוויי אראבעד פון אונדזערע ארבע־
 טער, מיט וועלכע כ׳בין געווען זייער באפריינדעט. דערזעענדיק מיר
 האבן זיי באקומען גלעזערנע אויגן און שנעל אוועק. זייער האנד־
 לוגג איז מיד געווען אויפפאלנד. בערר א שעה נאר מיין פארלאזן
 יפו, האט מען געבראכט אין ״הדסה״-שפיטאל אין תל-אביב די
 עדשטע קרבנות פון די בלוטיקע אראבישע אויסברוכן, דעדזנטער
 אדבעטעד און פקידים פון די מחסנים, געהדגעט דייר די אראבישע

 חברים...
 אזוי האבן זיר אנגעהויבן די אדאבישע בלוטיקע געשעענישך

 פון אפריל 1936.
 שיסערייען און שריפות האבן פארטונקלט דעם לויטערן פרילינג־
 הימל. די ״הגנה״ האט באזעצט אלע גרענעצן מיט יפו, אפגעשטויסן
 די אראבישע כנופיות, וועלכע האבן זיר געוואלט אדיינרייסן אין
 די יידישע גרענעץ־שכונות ״שפירא״ און ״העובד״. אונחער אפ־
 שניט האט אדומגענומען נוה־צדק פון בדעג ים ביז רחוב רוקח.
 גישט ארויסצורופן קיין פארדאכט ביי מייגע ארבעטסגעבער, האב
 איר צוגעשטעלט א פיקטיווע קראנקייט־צייגניש פון קופת־חולים,

 אז כ׳בין קראנק און מוז האבן רו...
 אנשטאט צו קעמפן קעגן טעראר, זענען די ענגלענדער גע־
 וואדן זייעד רידעוודיק אין דער יידישער זייט, געזוכט געווער ביי

 יידן און אנגעטאן צרות.
 אין די טעג פון די שטארקע שיסערייען אוי1 די וועגן, זעכען
 מיד דערווייל געבליבן אין סרפנד (מיליטער־מחנה נעבן רמלה).
 מיר האבן אויסגעפונען אן ענגלישן זעלנער, וועלכער איז גרייט
 געווען פאר א סומע געלט אונדז צו ברענגען אין תל־אביב. ער
 האט פארשאפט אן אפענעם מיליטערישן לאסט־אויטא, מיטגענומען
 צוויי באוואפנטע זעלנער (מיר האבן געמיינט לטובת אונדז). ווען
 דער אויטא האט זיר דערנענטערט צו יפו, נעבן אבו־כביר (א גע־
 פערלעכע נעסט פון אראבישע כנופיות) האט ער דעם אויטא אפגע־
 שטעלט, געזאגט אז צוליב א דעפעקט אין מאטאר קאן ער ווייטער
 נישט פאת, אונדז אראפגעטריבן פון אויטא און שנעל אנטלאפו.

 צום גליק זענען מיר דאז ארויס בשלום פון א גרויס געפאר. וועמען
 פון די רוצחים האט געקאנט קומען אויפן געדאנק, אז א גרופע

 אומבאוואפנטע יידן וועלן פלוצלינג קומען אין דער געגנטז
• 

 די געשאפענע לאגע האט שטארק געטראפן דעם יידישן ישוב.
 אויסער די מעגטשלעכע פארלוסטן, איז דאס לאנד ווירטשאפטלער

 פאראליזירט געווארן.
 אלס רעזולטאט פון דער אינטערווענץ ביי דער ענגלישער רע־
 גירוני האט די סוכנות (יידישע אגענץ) באקומען א דערלויבעניש
 צו ברענגען און אויסלאדן שיפן ביי די ברעגן פון תל־אביב. מיט
 שטארקער התלהבות האט מען אנגעהויבן בויען אן אייגענעם פארט
 אין צפון תל־אביב. די ערשטע צייט זענען די ארבעט־באדינגונגען
 געווען זייער שווערע. די אמאל אפגעהיטענע ״טאטע־מאמע קינ־
 דער״ זענען צוזאמען מיט די סאלאניקער ים־ארבעטער געגאנגען
 גאנצע טעג אין וואסער מיט שווערע פעק איין* די פלייצעס בייש
 אריבערטראגן די אויסגעלאדענע סחורות פון די שיפן. מ׳האט פאר־
 פאסט א מארש אונטערן נאמען ״אלן! ידיים״ וועלכער איז געזונגען
 געווארן לאנגע יארן. אין צייטן פון אויסנאם־צושטאנד איז דער

 פארט געווען פון קאלאסאלער וויכטיקייט פארן ישוב.
 פון דער גרויסער טעראסע ״גלינה״ האט מען געקאנט אבסער־
 ווירן דעם גאנצן שטח. טאג־טעגלער זענען דארט געזעסן הונדער־
 טער שטאטישע פאטריאטן און סתם ליידיקגייער, אבסערווירט און
 געשעפט נחת. דער ״המטאטא״ ־טעאטער האט געווידמעט דער טע־
 מע א סצענע, ווי די טעראסע איז געדיכט באזעצט. מידיסקוטירט,
 מ׳גיט עצות. פלוצליגג הערט מען א פרויען־שטימע רופן: מענדעלע,
 תכשיט מייגער, אין שטוב איז קיין ברויט נישטא און דו זיצסט גאר
 דא י בעט זיר מענדל: מלכהלע קרוין, האב גאט אין הארצן און

 שטער מיד נישט ביים אריינפירן די שיפן אין פארט!...
• 

 די אראבער האבן זיר נישט באגדעגעצט, ווי אין יאר 1929,
 בלויז מיט חברון און אומגעגנט, נאר צעפלאקערט דאס פייער

 איבעדן גאנצן לאנד.
 די ״הגנה״, צוזאמען מיט דער סוכנות, האבן ארגאניזירט א דיי
 אינטענסיווע קורסן פאר לערנען באנוצן מאדערנע און שווער
 געווער. אונדזעד קורס איז פארגעקומען אין קיבוץ שער הנגב.
 צוליב קאנספיראציע זענען מיד געקומען אלם ארבעטער אין בא-
 גלייטונג טיט גפירים (ספעציעלע פאליציי, יידן). אלס גפיר האב
 איר באקומען א לעגיטימאציע טיט א פאטאגראפיע פון א ספרדישן
 ייד, א דיקער טיט בריא און וואנצעס, און באקומען אן איטאליע־
 נישע ביקם אן קויא. (מיט דעם האב איך, געזאלט פארטיידיקן אין
 א נויט־פאל}. ווען כ׳בין געווען אוין* שטירה אייגער אליין איי
 אן אדאבישער געגנט, האב איר גאנץ גוט געציטערט מיטן ״געװער״...
 אבער ווען ביי אונדזערע לעקציעם זענען אנוועזנד געווען ענגאשע
 אפיצירן און סעדזשאגטן און די פולע קוישן געווער וועלכע זענען
 געשטאנען אפן און פריי, איז קיין צווייפל גישט געווען אז זיי זארגן

 אז אלץ זאל אדורר בשלום.
• 

 די שטימונג אין לאנד איז נישט געווען קיין געהויבענע, לאנדאן
 האט פארפלייצט טיט אויספארשונג־קאמיסיעס, מיט ,װײס־בור״־
 גזירות קעגן יידן. איינגעפירט ,עוצר״ (ארויסגאנג־פארבאט), דורכ־
 געפירט ארעסטן און אויספארשונגען, געזוכט די ״טוריסטן״ זײ
 ארויסצושיקן פון לאנד. אוי1 דער אנטיסעמיטישער פאליטיק האט
 דער ישוב געענטפערט טיט שטורמישע פראטעסט־דעמאנסטראציעס
 און געראנגל. ביינאכט אנגעפאלן אוין» די משרדים פון אינערן־
 מיניסטעריום אין תל־אביב און יפו, פארניכטעט און פארברענט די
 קארטאטעקן און אלע רשימות פון די איינוווינער. איבערראשט מיט
 געוואגטע טאטן, דורר אויפשטעלן אין פארשידענע טייא פון לאנד
 באוואפגטע סטראטעגישע פונקטן — ״חומה ומגדל״. אזא ישוב איז

 אויפגעשטעלט געווארן אין משר פון דער נאכט.
 וועגן די טלחמה־יארן אין לאנד, ענגלישע ים־בלאקאדע קעגך
 ״העפלה״ און געבורט פון מדינת ישראל — אין קומענדיקן נומער.

 5 לובלמער יידן אין בנין הארץ



 ישראל ברטל

 התקנת מהדורה מחודשת
 של פנקס ועד ד׳ ארצות
 ע״פ כתב־היד של פרופסור י. היילפרין ז״ל

 פנקס ועד ארבע הארצות — מוסד ההנהגה היהודי של הגלילות
 והקהילות בארצות ה״בתר״ הפולני — אבד, ורק שרידים מועטים
 ממנו נשתמרו. דוב בער מבוליחוב מספר בזכרונותיו מן המחצית
 השניה של המאה הי״ח כי: ״...מה שלא הופרש ולא מבואר בספרי
 הפוסקים שלנו עשו הרבנים וגאונים ספרי תקוני ארצות לפי דת
 תוה״ק, ונתקבלו מכל עדת בגי ישראל כתודה, והיו קוראים אותם
 ספרי תקנות ארצות. וראיתי בילדותי ספרים אלה נדפסים״. אך
 בין אם לא דק בעל הזכרונות בפרטים, בין אים היו בזמנו קונטרסים
 נדפסים של תקנות ועד ארבע ארצות — לא נשתמרו אלו בידינו,
 מלבד דפים מועטים בכ״י שהיו בידי ההיסטוריון שמעון דובנוב
 כמתנת הרב מרגליות בדובנא, והופקרו על ידו בארכיון יווא בווילנה.
 רפים אלה מכילים תקנות מן השנים תל״א—תל״ב (1671—1672).
 הועד, שנטל לעצמו לגבי החברה היהודית בפולין סמכויות חקיקה,
 ביצוע ואךו שיפוט, התקין מעת לעת תקנות בכל תחומי החיים
 הרוחניים והחומריים וראשי המדינות היו ממונים על כפייתן ״כל אחד
 בגבולו, ושיקיימו כל אשד תוקן״. תחום פעולתו והשפעתו הקיוי

 ענינים כמו שמירת זכויות מדפיסים והסכמה על ספרים, שתדלנות
 בעניני כלל ישראל בפולין בעתות צרה, ואן* שתדלנות בעניני יהודי
 ארצות אחרות בפני מלכי פולין! הכרעות בסכסוכים שהיו בקהילות
 יהודיות ברחבי אירופה, דוגמת פרנקפורט ואמסטרדם! הסדרת
 משלוח הכספים לארץ ישראל ועמידה בפרץ כנגד זרמים רוחניים
 ביהדות שאיימו לקעקע את החברה המסורתית, בעיקר השבתאות
 וספיחיה. זאת, כמובן, מלבד עיקר תפקידם, כפי שהוכר מבחינה
 פורמלית ע״י השלטון הפולני: הסדרת מיסי היהודים כחוכרי המיסים
 של כלל יהודי מלכות פולין. כל החומר העצום שהיה משוקע בפנקס
 הוועד המקורי, כתוצר של קרוב למאתיים שנות פעילות בתחומים
 הנזכרים, אמנם אבד בצורתו הראשונית, אולם העתקות ממנו בספרי
 קהילות, ברשימות רשויות השלטון הפולני, בספרות הרבנית בת הזמן
 ובספרי זכרוגות של יחידים, אפשרו לחוקרי תולדות יהודי פולין,
 מהרכבי וברשדסקי עד לוין ופרלס, לנסות ולשחזר חלקים מאוצר
 בלום זה של חומר היסטורי. פרופ׳ ישראל היילפרין המנוח ביצע
 מפעל אדיר ממדים, שקשה לעתים להאמין בגודל הקפו, בלקטו מתוך
 כתבי יד וספרי דפוס, מן העתונות המדעית והבלתי־מדעית ומספרות
 המחקר המגוונת בתולדות פולין, פרוסיה ורוסיה, כל ידיעה ורשומה
 שנגעה לוועד ולפעולותיו. היילפרין שיבצן בסדר כרונולוגי, ברר
 הרבה סתומות בשאלות זהות אישים ומאורעות, ערך מפתחות שמוח
 וענינים ואך! שרטט את מפת ״בית ישראל דד׳ ארצות״. כל המצוי
 אצל מחקר יהדות מזרח אירופה בשלהי ימי הביניים מכיר ויודע את

 ערכו המופלג של מפעל אספני ומחקרי זה.
 שמונה עשרה שנה מחייו הקדיש היילפרין למפעל, שתחילתו,
 לפי עדותו במבוא לפנקס: ״בימי היאבקות לאבטוגומיה יהודית
 בפולין, כשנדמה היה כי נשקן* עתיד לשלטון בית יהודי בגולה״,
 כאשר ניתן היה לעשות את העבודה: ״בווילנה, בווארשה, ברלין
 וירושלים״, וסופו בהדפסת הספר במשך כל שנות ימי המלחמה
 העולמית ובהוצאתו בשנת תש״ה, כאשר הלך ונפרש לעיני השרידים

 גודל החורבן האנושי והרוחני של גולת פולין.
 קשיי הדפסתו של הספר בשנות המלחמה, כמו גם ניתוקו של

 הרצאה בטקס חלוקת הפרס
 ע״ש בלה מנדלסברג־שילדקרויט ז׳׳ל
 באוניברסיטה העברית בירושלים,

 ביום השואה כ״ו ניסן תשל״ז

 כנם ציוני בלובלין (1925), בהשתתפות השליח מא׳׳י, המשורר ליב יפה
 ציוניפטישער צוזאמענפאר אין לובלין (1925), מימן אנטייל פון שליח פון ארץ־ישראל, דער דיכמער לײב יפה.

 (דאס בילד האט צוגעשטעלט צפורה דסקל־ווייסעלפיש)
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 הסתדרות ״החלוץ״ בלובלין (1924) די ״החלוץ״־ארג8;יז8ציע אין לובלין (1924)
 (דאס בילד האט צוגעשטעלט אברהם שלוי־קוראפאטווא)

 המחבר מרבים מן האישים והארכיונים מאז שנת תרצ״ט, נתנו
 אותותיהם בפנקס. הוא נדפס על כמה סוגי נייר, לא ניתן היה לבדוק
 העתקות מכמה פנקסים וכתבי יד שאבדו בינתיים בשואה הגדולה ד
 אי־אפשר היה למחבר להגיע ולראות בעיניו כתבים ומקורות שנמצאו
 בערי אירופה המערבית ובארצות הברית. כבר מיום הוצאתו של
 הפנקס טרח מחברו לרכז כל תיקון והשלמה שידו הגיעה אליו.
 בטופס הפרטי שהיה שמור על יד שולחן עבודתו דשם בכתב יד זעיר,
 ולעתים בנוטריקון שהיה ןדוע אר לו עצמו, רמזים להשלמות; ציונים
 מתור ספרים; הפניות לתיקים בארכיונו הפרטי! הערות ששמע
 מפי חברים ומ«יגים! תמיהות שנתעוררו וספקות שעלו תור עיון
 חוזר בפנקס. והרבה היה מה להוסין) ולהעיר בעקבות עבודת ענק
 שכזאת, המבוססת על ליקוט קפדני של מאות ואלפי פרטים ממאות

 מקורות:
 ראשית״ טלטלה שואת ישראל באירופה את אוצרות החומר
 הארכיוני ופזרתם בעולם, שלא לדבר על חומר שאבד ונעלם. מאוצ־
 רות יווא בווילנה נתגלגלו חלקים לגרמניה בשנות המלחמה, וסופם
 שנשתקעו במרתפי המכון בניו־יורק. חלקים אחרים הפכו לפסולת
 לצורר עשיית נייר או נגנזו בידי השלטונות הסוביטיים. מצד שני
 הגיעו לארץ־ישראל פנקסים ותעודות חשובות, דוגמת פנקסי קהילת
 פוזנן, שאותם הכיר היילפרין רק מהעתקותיהם הלא שלמות של

 אחרים.
 שנית, נשתכללו טכניקות ההעתקה והצילום, ונוסדו מכונים
 דוגמת המכון לתצלומי כתבי יד עבריים בבית הספרים הלאומי
 שבירושלים. עתה ניתן היה לראות כצורתם כתבים ורשומות שקודם
 לכן נמצאו דק בהעתקות, מסופקות לעתים, של חוקרי דורות קוד-
 מים. כר למשל, נתגלו למביא הדברים האלו באקראי אגרות שליח
 ועד ד׳ ארצות לרומא בענין עלילת הרם בימפול, שהיילפרין יכול
 היה להכירן בחייו רק על פי העתקות ברלינר, קויפמן ומארקס
 בכתבי עת מסון* המאה הקודמת. וכיוון שלא את הכל מצאו לנכון

 להביא, נעלם ממנו בשעתו חומר חשוב נו0ו>.

 שלישית, נתפרסמו והלכו מחקרים חדשים של חכמי מדעי
 היהדות ברחבי אירופה, שגילו זעיר פה זעיר שם ידיעות נוספות,
 בעיקר על קשרי ועד ד׳ ארצות עם חוץ לארץ ועל אישים מסויימיט
 שהיו מראשי ומנהיגי הוועד. כר למשל הרחיב פוקס מספרית
 הרוזנטאלינה באמשטרדם את ידיעותינו בענין הפולמוס בשאלת
 רבנותו של רבי דוד מלירא בקהילת הפולנים בעיר בשנות השבעים

 של המאה הי׳׳ז.
 רביעית, נתפרסם וחלר חומר חדש4 נוסו* מארכיונים כלליים,
 פולניים וגרמניים, דוגמת מאמריו של ברילינג על קהילת ברסלאו
 וקשריה עם ועד ד׳ ארצות בעניני אספקת אתרוגים ליהודי פולין.
 נוסן* על בר חזר בו היילפרין מכמה מהכרעותיו בעניני קביעת
 תאריכים, שינוי דיעה שהצריר שינוי סדר הדברים הן מבחינת התפי-

 סה ההיסטורית והן מבחינת סדרו ומבנהו של הפנקס.
 בלא עת פסקה עבודתו המחקרית החשובה של פרופ׳ הײלפרין
 המנוח. בשנת 1964 לקה במחלה קשה ששיתקה אחת מידיו והכבי-
 דה על יכולת התנועה החופשית שלו אף! לבית הספרים הלאומי,
 הנמצא סמור לדירתו. אך! על פי כן ניסה ככל יכולתו להמשיר
 במחקריו, והמשיר לעקוב אחרי החידושים והשינויים בתחום חקד
 האוטונומיה היהודית במזרח אירופה, בקיץ 1971 נפטר והותיר אחריו
 כמה חיבורים שעמד בכתיבתם. הטופס הפרטי של פנקס ועד ד׳
 ארצות, בו רשם את הערותיו ושינוייו, הועמד על ידי האלמנה, גב׳
 צפורה היילפרין, לרשות ועדת חוקרים מן האוניברסיטה העברית
 בירושלים, שקיבלה על עצמה להציע דרכים להבאת עבודותיו
 החשובות לידי גמר. הוועדה, בראשותם של פרופ׳ ח. ביינארט
 ופרופ׳ ח. שמרוק ובהשתתפות יתר החוקרים, הטילה על מוסר
 הדברים הללו לטפל בהכנת מהדורה שניה, מתוקנת ומורחבת של
 פנקס ועד ד׳ ארצות. קרן הזכרון לתרבות יהודית הקציבה לשם כר

 סכום ניכר.
 התקנת מהדורה שניה מורחבת לדפוס הצריכה כמה שיקולים
 והכרעות טכנײם-ביבלױגרפײם. שעיקרם: שמירת האיזון בין הרצון
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 להכניס את כל מה שנתחדש במשך שלושים השנה שחלפו מאז
 הופעת המהדורה הראשונה — לבין הצורר החיוני לשמור על סידרו
 הכרונולוגי המקורי של הפנקס, שסימני הסעיפים שבו הפכו לשיטה
 מקובלת במחקר. כפי שכבר נרמז הביאו לעתים שינויי שיקול דעתו של
 המחבר לזיהוי אחר של זמן תעודה מסויימת, מה שהצייר הקדמתה
 או איחורה בספר וכן שינוי כל מערכת ההערות והמפתחות התלויים
 בה. בעיה שניה, המצריכה מחקר של ממש, היתה כמובן, פענוח
 כוונותיו של היילפרין בהערות שנוסחו בתמצית הקיצור, בראשי תיבות
 של שם ספר, או במסירת ידיעה בשם אומרה בנוסח ״כפי שהעירני
 ידידי...״. כיוון שהיילפרין לא התקין את הספר מעולם לדפוס, סמר
 על זכרונו ועל הכרטסת הביבליוגרפית העשירה שלו, והסתפק בדרר
 כלל ברמז או בדל רמז. אסתפק פה במתן שתי דוגמאות אופייניות
 מבעיה מורכבת זו. במקרה אחד (סעיוי שס׳׳ב, עמי 159 בפנקס}
 נמצאה הערה בענין ה,אגענטפאקטור׳ של המלר יאן סובייסקי בהולנד.
 שמעון מפולניה: ״השוה פוקס, סימון דה פול״ והכוונה היתה למאמרו
 של לייב פוקס, ״םימאן דה־פאאל — אגענט און פאקטאר פון קעניג
 יאן סאביעסקי — אין האלאנד״ בכתב העת ״בלעטער פאר געשיכ־
 טע״ משנת 1956. כאן היה אפשר לזהות את המאמר ע״פ מפתחות
 ביבליוגרפיים וע״פ השכל הישר — שהרי פוקס הכותב על יהודי
 הולנד הוא ודאי לייב פוקס — ומכאן קצרה הדיר. אר הערה כמו:
 ״כץ הבין אחרת״ ללא כל מילה נוספת בתעודה א/ עמ׳ 2, הצריכה
 חיפוש מקיוי יותר כדי להגיע לכר שהכוונה להערתו של פרופ׳ יעקב
 כץ בספרו ״בין יהודים לגויים״, עמי 152. הערה 35. בעיות מסוג 1ה
 עמדו כמעט בכל עמוד מעמודי הפנקס. פרופ׳ הײלפרין עדכן את
 תוספותיו עד היום מחלתו בשנת תשכ״ה, וכר עוד הספיק לכלול
 בהן מראי־מקומות והוספות מתור ספרה של המנוחה בלה מנדלס־
 ברג ״מחקרים לתולדות יהודי לובלין״ שהופיע באותה שנה• אר מכאן
 ואילר היה העדכון חלקי, ומובן שמיום פטירתו לא נוספו חידושים
 בכתב ידו. בעזרת חוקרי התקופה ורשימות ביבליוגרפיות, על פי
 שנתחדש בכתבי העת המדעיים בלשונות השונות ומתור מחקרים
 כלליים שנוספו במשר השנים 1965—1973, ניסה מביא הדברים
 האלה להוסיף כמיטב יכולתו על מה שהחל המנוח. ואכן, בשעת
 מסירת דברים אלה התוספת החדשה ביותר היא מקובץ מדעי שיצא
 בשלהי שנת 1976. הנוסח המתוקן המוכן כעת לדפוס כולל בתוכו
 את כל תוספותיו ושינוייו של המחבר בין השנים 1945—1971 ! תיקוני
 נוסחים של קטעים מפנקסי פוזנן ע״פ חומר השמור היום בארכיון
 המרכזי לתולדות העם היהודי < חומר ביבליוגרפי ע״פ מה שנתחדש
 במחקר עד ימים אלה ממש וכן, כמובן, הידיעות והמסקנות שהביא
 היילפרין במאמריו ובמחקריו בשנות החמישים והששים — שיצאו

 לאחר פרסום מהדורתו הראשונה של הפנקס.
 הספר עומד ומצפה להדפסתו בהוצאת מוסד ביאליק. אין ספק
 שהופעתו המחודשת תהיה מאורע חשוב לא רק לחוקרי יהדות פולין,
 אלא אן! להמוני יבית ישראל יוצאי פולין: כמקור רב ערר להכרת

 דמותה הרוחנית והמדינית של יהדות גדולה זו.

 די יידישע ?יכדערהײפ אויר קראוויעצלוא, אנגעפירט פון בעלא
 דאבזשינפקא ז״ל (אויבו, לינקס).

 (דאס בילד און פון דער ישיבה, האט צוגעשטעלט איר זון,
 ד״ר בן־טובים).

 די ישיבת חכמי לובלין (1934)

ע געש<כטע ש י ר  קאפמןלען ײ
 פון פארצ«גו<קן לובלין

 (איבערגעדרוקט פון דער אויסגאבע ״לוב־
 לינער רעליעןו־פאנד״, ניו־יארק, 1936)

I I ^ M ^ I I ^ I I ^ I I ^ I I ^ I I ^ ' l ^ ' l ^ ^ ^ 't'^i ייני 

 אין דער חסידישער וועלט איז לובלין באוווסט מיט דעם
 רבין פון לובלין, וועלכער איז געווען באקאנט אלס דער ״זעער׳׳,
 ר׳ יעקב יצחק הלוי הורוויץ, נפטר תקע״ה (1815), אין איין צייט
 מיט דעם רב ר׳ עזריאל הלוי הורוויץ, באוווסט אלס ״דער אײזערנער
 קאפ״, נפטר תקע״ט. און עם איז ווונדערבאר, אז ווען דעם רבין
 איז געלונגען צו מאכן פאר חסידים אייניקע פון די גרעסטע גאונים
 אין זיין צייט, את אים דאר נישט געלונגען צו מאכן דעם רב פאר
 א חסיד, וועלכער האט אפילו געטראגן דעם זעלבך נאמען. פון
 אים זענען געבליבן דריי ספרים, אבער קיינער פון זיינע קינדער
 זענען נישט געווען קיין רביים, הגם ער האט איבערגעלאזט תלמי-
 דים, וועלכע האבן געהאט א גרויסן נאמען אין דער חסידישער

 וועלט און געהאט פיל טויזנטער אנןזענגער.
 לובלין אליין איז אבער געבליבן אן א חסידישן רבין ביז לערר

 יאר i860 (תר״ר).
 דאס איז געווען דער רבי ר׳ לייבעלע אייגער, א זוך פון
 ר׳ שלמה אייגער און אן אייניקל פון ר׳ עקיבא אייגער און או
 איידעם פון ר׳ עזריאל מאיר גראדשטיין — אלע אויסגעשפראכענע
 מתנגדים, וואס איז דערנאר געווארן א באוורסטער צדיק, וועלכער
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 האט געהאט טויזנטער אנהענגער, נפטר תרמ״ה (1888) אין עלטער
 • פון 72 יאר.

 אין האנדל און אינדוסטריע, וויתט אוים, האט לובלין געמאכט
 ריזיקן פארשריט פון 1396 (קנ״ז) ביז 1518 (רע׳׳דו). און די שכנים,
 פילנדיק די יידישע קאנקורענץ, האבן געפועלט ביי דעם קעניג
 זיגמונט צו באשרענקען די וווינרעכט און דעם האנדל. ער האט זיי
 אפגעטיילט צו וווינען אויפן זאמד און האט זיי פארווערט צו
 פאבריצירן ביר און אנדערע געטראנקען, אפילו צו פארקויפן
 און צו האנדלען מיט אט די ארטיקלען את פארווערט געווארן.
 היינט זענען דא אין לובלין דריי ביר־ברויערייען, זעקט ציגעלניעס,
 דריי דיסטילעריעס, וועלכע באלאנגען צו יידן, דריי ציגאר־פאבריקי,
 דריי מילן, פיר זייף און ליכט־פאבריקן און אויר איין פאבריק פון

 וואגן און פארמינג מאשינעריע.
 די ערשטע בור־דרוקעריי איז געגרינדעט געווארן אין דעם יאר
 ש״ז (1547) ביי ר׳ יוטו! מלובלין. דער ים של שלמה פון מהרש״ל
 איז געדרוקט געווארן אין ש״י (1550). אין שי״ח איז געדרוקט
 חומש מיט רש״י און אין שי״ט (559ו) איז שוין געדרוקט געווארן
 דער תלמוד. אין יאר שי׳׳ט (1559) האט א געוויטער קלכיו מיט
 זיין זון מרדכי יפה ארויטגעקראגן א דערלויבעניש צו גרינדן נאר
 א דרוקעריי־געשעפט. און דאט האט אנגעהאלטן ביז 1682 (תמ״ב)
 ביי קינדער און קינדט־קינדער. היינט את לובלין בארימט מיט צוויי

 דרוקערייען.

 קיין טטאטיטטיק פון דער יידישער באפעלקערונג את פון יענער
 צייט נישטא, נאר וואט עט את פארשריבן אין קעניגלעכן ארכיוו־
 בור 36 נומער 4 פון יאר 1596 (שנ״ו) האבן די יידן, וועלכע האבן
 געװױנט אונטערן שלאט, געהאט הונדערט היתער, זעכצן פלייש־
 געוועלבן, צװאנציק הײטע בערער, איין שװיץ־באד און איין שענק.
 פאר דעם אלעמען האבן זיי געמוזט צאלן א ספעציעלו שטייער,

 דערפאר זענען זיי אבער פריי געווען פון שטאט־ארבעט.
 ווי עם ווייזט אויט, את דאט נאר געווען אין יענעם טייל
 שטאט, װײל דעם מהרש״לם שול, וועלכע האט שויו עקזיסטירט אין
 שי״ ח (1558) און האט ארט פאר 3000 מענטשן, את געוויט געבויט
 געווארן פאר א גרויטער באפעלקערונג. דער מהר״ ם און דער
 מהרש״א, וועלכע זענען געווען אין לובלין פון 1613 בת 1616 (שע״ג
 בת שע״ז) האבן געהאט אייגענע שולן. דער ערשטער זיין אייגענע,
 און דער צווייטער האט געדאוונט אין קהלס בית־המדרש. די ליי־
 פערס שול את געבויט געווארן אין דער זעלבער צייט, דאט קען

 געבן א באגריה, װי גרויט די באפעלקערונג את געווען.
 דער צענזוט פון 1765 (תקכ״ה) ציילט אין דער לובלינער גו־

 בערניע 30.000 יידן.
 דער צענזגט פון 1896 (תרנ״ו) ציילט את לובלין 23,788 יידן.
 דער צענזוט פון יאר 1914 וויתט, אז לובלין האט א באפעל־

 קערונג פון 72.000 און לערר האלב פון דעם — יידן.
* 

 ווי עט את באשריבן אין פנקס פון דער חברה קדישא, את מען
 קיין לובלין געקומען פון ווייט און ברייט נאר פארשיידענע צדקה,
 פון בראד א שתדלן, פון אויבען (אונגארן) נאר פדיון שבוים. פון
 ליטא נאר הכנסת כלה, און אזוי דרשנים, מוכיחים, אורחים פון
 אמסטערדאם, פון פראג, פון קראקע, פון איטאליע, פון מעהרן אוו
 אזש פון טערקיי, און אזוי ארעמע לייט פון א גאנץ יאר פון ארום
 און ארום, פון נאענט און ווייט, און די אלע זענען געשטיצט גע־

 ווארן און נישט אוועק ליידיק.
 היינט געפינט זיר אין לובלין איין שפיטאל, מיט 56 בעטו, איין
 אנשטאלט פאר אלטע און יתומים, איין תלמוד־תורה, איין מאדערנע

 תלמוד־תורה, אין וועלכער מען לערנט אויר די לאנד־שפראר.
 און היינט צו טאג, אין צייט פון מלחמה, ווי דער לעצטער
 באריכט פון אבלין זאגט, פארברויכט דער לובלינער הילפס־קאמי־
 טעט 5.000 רובל א וואר אויסצוהאלטן די נויטליידנדיקע פון לובלין
 און אלע פליטים, וועלכע זענען אריין קיין לובלין פון די ארומיקע

 שטעטלער.
* 

 אזוי ווי אין גאנץ פוילן, האבן די לובלינער יידן געלעבט בשלום
 מיט זייערע שכנים. און ווען די טייכן פון דייטשלאנד, פראנקרייר,
 עסטרייר און שפאניע זענען אנגעפילט געווארן מיט יידיש בלוט,
 ווען די פעלדער זענען פעט געווארן פון זייער מארר, די גויים
 זענען רייר געווארן פון זייער האב און גוטס און די קלויטטערס
 האבן זיר אנגעפילט מיט זייער גאלד און זילבער, האבן די יידן

 אין פוילן געלעבט רויק און די קעניגן האבן זיי געשטיצט.
 פאר דעם יאר שיא (1541) האט א געוויטער סטאניסלאוו
 טינטשינסקי אוועקגעשענקט דעם בארג, אויה וועלכן עם געפינט
 זיר איצט דאט אלטע הייליקע ארט, אויוי וועלכן די עלטסטע מצבה
 פון א רב, ר׳ יעקב קופלמאן, געפינט זיר פון דעם יאר ש״א (1541).
 אין רצ״ג (1533) האט דער קעניג זיגמונט באשטעטיקט דאט יידישע
 געריכט־הויז (בית־דין). אין יאר 1567 (שכ״ז) האבן זיי געקראגן

 די קעניגלעכע צושטימונג פאר א ישיבה.
* 

 בת צום יאר 1640, האבן די יידן אין לובלין געהאט יידישע
 ריכטערם און די גויים האבן דאם נישט געליטן, דערפאר האבן
 זיי גערופן אן אסיפה קיין ווארשע אין דעם זעלבן יאר, אז עם זאלן
 נישט טארן זיצן קיין יידישע ריכטערס אין די געריכטט-היתער. דאר
 ווייזט אויט, אז די יידן האבן זייערע פאזיציעט אנגעהאלטן, נאר
 עס את די געמשפטע דערלויבט געווען צו אפעלירן צום קאמיסאר

 • אדער צום וואיעוואדע.
 דאר האט אויר לובלין געהאט איר חלק פון קדושים, וועלכע
 האבן מקדש השם געווען און זיר מקריב געווען פאר דעם יידנטום.
 אין יאר 1636 (שצ״ו) האבן די גויים געמאכט אן עלילת דם און
 נאר א געריכטס־אורטייל זענען די פארשפארטע באפרייט געווארן.
 איין יעזויט האט ראם נישט געקענט פארטראגן און האט געעפנט
 רעם פראצעס און האט עדות געזאגט אויה א געוויסן ר׳ מרדכי
 אז ער את געווען דער מערדער. אזוי האט מען אים שוין נישט
 געקענט אפראטעווען און מען האט אים געהרגעט. אין דער זעלבער
 צייט את געהרגעט געווארן א געוויסער ר׳ נחמן, וועלכן מיהאט
 געפייניקט מיט געברענטע אייזנס און אנדערע פארשיידענע יסורים.
 און ווי די געשיכטע דערציילט, איז דאם אים געטאן געווארן, ווייל
 ער האט זיר נישט געוואלט טויפן. דעם לעצטנט מצבה געפינט זיר

 אין לובלין. עט וויינט זיר ביטערלער דערזעענדיק די אויפשריפט.
 צו דער זעלבער צייט את אויר א געוויטער בנימין בענדיט

 געהרגעט געוואת אויה קידוש השם.
 אזוי, ווייזט אויס, האבן זיר אנגעהויבן די יידישע צרות אין
 לובלין זייט די יעזויטן האבן זיר דארט אריינגעקליבן. די שווארצע
 באנדע, וועלבע האלטן זיר ביים כלל אז ״דער צװעק הײליקט דאס
 מיטל״, האט אנגעפאנגען צו אינטריגירן קעגן די פוילישע יידן,
 און אין יאר ת״ה (1645) האבן זיי געגרינדעט אין לובלין א דרו־
 קעריי פאר דעם צוועק און האבן אנגעפאנגען א סיטטעמאטישע
 אגיטאציע קעגן די יידישע איינוווינערס און זייערע רעכט, בת עם
 את זיי געלונגען אויפצוהעצן די באפעלקערונג צו פאגראמען און
 רויבערייען. און אין דעם יאר ת״י (1640) זענען זיי איבערגעפאלן
 די יידן איו לובלת. און 12 פון זיי געהרגעט און לערר 20 געפערלעף
 צעשלאגן און צעקריפלט און פיל פארמעגן געראבעוועט און 20
 היתער פארוויטטעט. און הגם דער קעניג וולאדיטלאוו דער פערטער
 האט געמאכט אן אונטערזובונג און די שולדיקע באשטראפט, דאר
 האבן זיי זיר נישט געקילט און אנגעהאלטן זייער דרוקעריי בת

 ת״ל (1670).
• 

 אין דער גרויסער קאטאסטראפע, וועלכע האט פארוויסטעט
 די יידישע קהילות פון ליטע, אוקראינע און פוילן דורר דעם ארבי־
 מערדער קאזאק באגדאן כמעלניצקי ינ*״ש, ווי עט את באקאנט
 ווי גזרת ת״ ח, האט די אבאנער קהילה געליטן אזוי שווער, אז
 זי את שיעור אין גאנצן חרוב געווארן. דאן האבן די יידן נישט
 געהאט ווער עם זאל זיי שיצן, ווייל דער מערדער האט געהרגעט
 פאליאקן פונקט ווי יידן. אין שטעט, ווו די יידן מיט די פאליאקן
 האבן זיר צוזאמען געקענט פארטיידיקן, האט דער קאזאק געמאכט

 איינם מיט די פאליאקן און צוזאמען זענען זיי באפאלן די יידן־...

 9 געווען אמאל א יידישע לובלין



 די אמאליקע לובלין - א גייסטיקער ײדישער צענטער
 זעליק וואסערשטרום / ניו־יארק

 אונדזער שטאט לובלין אין פון שטענדיק אן געווען א גייסטי־
 קער יידישער צענטער מיט א רייד, שעפעריש לעבן. אויב לובלין
 איז געווען באדימט אין אלע צייטן מיט די גאוני וגדולי הדור,
 זענען מיר נישט געבליבן אונטערשטעליק מיט גרויסע בארימטע
 מענטשן אין אונדזער עפאכע און אין אונדזער צייט — ענדע
 19טן און אין 20טן יארהונדערט. דאס איז געווען די גאנצע
 דינאסטיע: די רביים אייגערס — ר׳ צודיקל אייגעד, ר׳ אברהמעלע
 אייגער און ר׳ לייבעלע אייגער. ר׳ לייבעלע איז אומגעקומען אין
 מיידאנעק. איד דערמאן דא אויר א גאר גרויסע פערזענלעכקייט,
 וואס האט ביזן סון» פון זיין לעבן אין לובלין געשפילט א גרויסע
 ראלע אין יידיש־דעליגיעזן לעבן. ער האט זיר באדימט געמאכט
 פארן גאנצן יידנטום אין דער וועלט. דאם איז הרב שאפירא מלובלין.
 נאד א וויכטיקע פערזענלעכקייט וויל איד דערמאנען. דאם איז
 אונדזער דיכטער און שריפטשטעלער יעקב גלאטשטיין, געבוירן
 און דערצויגן אין לובלין. מען האט אים גערופן דער צווייטער
 אייזערנער קאפ פון לובלין. איד יייל אייד דערמאנען די אומדער־
 מידלעבע קעמפערין פאר יושר און גערעכטיקייט, די ארבעטער־
 טוערין אין ״בונד״, פרוי בעלא שאפירא־ניסענבוים. זי איז אומגע־

 קומען פון די היטלער־מערדערס אין אשוויענטשים.
 נאד א וויכטיקע דערמאנונג וועגן א שילער פון דער יידיש־
 וועלטלעכער פרץ־שול. דאס איז דער לובלינער ױנגער פאעט יוסף
 הערנהוט, באלאנגט צום יוגנט־בונד ״צוקונפט״. ער האט פארן אויס־
 ברוך פון דער מלחמה ארויסגעגעבן א בוך יידישע לידעד. די פוילי־
 שע מאכט האט געהאלטן, אז זיינע לידער זענען צו שארף און צו
 רעוואלוציאנעריש, און מען האט זיין בוך קאנפיסקירט. זיין טאטע,
 ר׳ הערשעלע הערנהוט, איז געווען טיף רעליגיעז און א ייד א למדן,
 א פאלקס־מענטש. ער האט זיך דערנערט מיט זיין משפחה פון א
 קליין געוועלבעלע וואס האט פארקויפט שניידער־צודאטן. מען האט
 אויר ביי אים באקומען א שטיקל כשרע לייוונט צו א יידישער
 קאפאטע. ווען עם איז ווער אריינגעקומען צו אים אין געוועלב, איז
 ער שטענדיק געזעסן און געלערנט. א ייד איז אמאל צו אים ארײנ־
 געקומען עפעס קויפן, האט ער אים געזאגט: ״הערשעלע, פון דעם
 וועט איר קיין פרנסה נישט האבן״. פלעגט ער אים גלייד ענטפערן:
 ״דער עסנדיקער מלאך שלאפט נישט״. הערשעלע זיצט אין איין זיינן
 אין געוועלבל און לערנט. שפינט און וועבט דעם גאלדענעם פאדים
 פון זיין יידישער אמונה: ער שפינט און פלעכט דאס פארגאנגענע
 מיטן המשך. ער וויל עפע% צונויפפלעכטן. דערהאלטן דעם נעכטן,
 דעם היינט מיטן מארגן אין אייביקער חברשאפט. און זיין זון יוספל

 זיצט אין דער אנזיערער זייט געוועלבל און שרייבט גאר:

 פארויס. פאדויס. פארויס.
 מיר זענען גדייט. מיד זענען גרייט.

 מיד זענען גרייט זיך פעכטן.
 מיט דער וועלט פון נעכטן.

 פארויס. פארוים. פאדויס.

 נאד א פערזענלעכקייט פון לובלין. דאס איז הענריק (הערשל)
 ערליך. געבוירן, דערצויגן און געלערנט אין לובלין. געווען דער
 פאליטישער טעארעטיקער און פירער פון דער יידישער סאציאליס־
 טישער ארבעטער־פארטיי ״בונד״ אין פוילן. זיינע אומדערמידלעכע
 קאמפן פאר רעכט אויף לעבן, רעכט אויף ארבעט פאר די יידישע
 פאלקסמאסן, זיינע ארויסטרעטונגען אויף סאציאליסטישע אינטער־
 נאציאנאלע פארומס, האבן אים בארימט געמאכט אין אלע לענדער
 פון דער וועלט. ווען די מלחמה אין 1939 האט אויסגעבראכן איז ער
 געלאפן קיין רוסלאנד זיך ראטעווען דאס לעבן פון היטלערן. האט
 אים סטאלין אומגעבראכט. כבוד צו די אלע וואם איד האב דער־

 מאנט זייער אנדענק.
 ווען היטלער האט פאדכאפט פוילן, איז פונקט דעמאלט געווען
 די יידישע באפעלקערונג אין איר העכסטן אויפבלי פון אנטוויקלונג,

 קולטור, און שטארק ארגאניזירט. אין לובלין האבן די היטלעריםטן
 באלד געפונען א ביטל סימפאטיקער פון צווישן דער פוילישער בא־
 פעלקערונג, וואם האבן מיטגעארבעט מיט די דייטשן. זייער ערשטע
 אדבעט איז געווען צו ווייזן די דייטשן ווו עם געפינען זיד די מער
 אקטיווע יידן וואס קענען שטעלן א פיזישן ווידערשטאנד —
 האט מען זיי צוזאמענגענומען און איינגערעדט, אז מען נעמט זיי
 אויף ארבעט. מ׳האט זיי אוועקגעפירט קיין בעלזשעץ און דאדט
 אלע אויסגעשאסן. ווען מען האט פון א סך שטעט אין פוילן ארויס־
 געטריבן די יידישע באפעלקערונג, האט מען זיי געפירט קיין לובלין.
 ווען דארט איז שוין געווען צו ענג, האט מען זיי אנגעהויבן ארויס־
 נארן אויף ארבעט. אוועקגעפירט אין אומבאקאנטע ריכטונגען און
 זיי אלע אומגעבראכט. די דייטשישע באנדיטן האבי אלץ געמאכט
 סיסטעמאטיש, מיט א פלאן. אוועקגעפירט אלע מענער, שפעטער —
 די קינדער, און צום לעצט די פרויען. דער רויך פון קרעמאטאריום־
 קוימען אין מיידאנעק האט זיך פארשפרייט איבער דער גאנצער
 שטאט, ווו מען האט געפילט דעם ריח פון פארברענט מענטשן־

 פלייש.
 אין 1947, ווען דאס ביסל לעבנגעבליבענע לובלינער יידו,
 פונאנדערגעשפרייט אין פארשידענע טיילן פון לאנד, האבן באשלאסן
 צו דופן א צוזאמענפאר קיין לובלין, ווו פ׳איז אויר באשטימט גע־
 ווארן די דאטע פון 9טן נאוועמבער זאל זיין די יארצייט נאד אוני
 דזערע אומגעקומענע ליבע און טייערע; ווען מיר זענען געגאנגען
 זען מיידאנעק, ווו מען האט אונדזער יידיש פאלק פארברענט, איז
 מיידאנעק פארוואנדלט געוואדן אין א מוזעאום. מען זעט דארט
 האלב־פארברענטע יידישע קערפערס, ביינער, סקעלעטן, פארמאכטע
 פעסער מיט מענטשן־פעטס, שטיקער פילץ, אויסגעארבעט פון
 מענטשן־האר. אמשטארקםטן װירקט אויף יעדן איינעם דער ריזן־

 הויכער בארגשיך, וואם גרייכט ביז די הימלען...
 ווען די זון קומט אדיין קיין לובלין, פארשעמט זי זיף און בא־
 האלט זיר אונטער דעם גרויסן בארג. איד שטיי און קוק אויף די
 שיך און איך זע שיכעלעך פון קליינע קינדערישע פיסעלעך; שיד
 פון דערוואקסענע, שיך פון אונדזער יידישער יוגנט. אין די שיך
 האבן יידישע פיט אמאל געטאנצט מיט געזאנג וטהר לבנו. אין די
 שיך האבן מארשידט פיס פון יידישע ארבעטער אויף דעמאנסטרא־
 ציעס און מאניפעסטאציעס. אן אינסטינקט האט אין מיר ארויס־
 געשריגן: שיך, הייבט זיך אויף און גייט אחין צום דייטשישן
 פאלק. פארטויבט זיי. זאלן זיי קיינמאל קייין רו נישט האבן. מאד־
 שירט דארט אן איבעררייס. בייטאג און ביינאכט. טרעט דארט אן
 אפהאלט. זאלן די נישט דערלעבטע לעבנס זיי פייניקן, מאטערן

 אן אויפהער!

 דער נשיא פון ישיבת חכמי לובלין, יוסף קעגיגסבערג ז׳׳ל (דעכטם)
 און זיין גרודער דוד ז״ל.

Barbara  
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 די בונדישע שפארש־געזעלשאפט ״מארגנשטערן״ (1930)

 אויסצוג פון ש. ל. שניידערמאנס אר־
 טיקל אין ניו־יארקער ״פארװעדטס״
 פון 7.6.77 ״הרובע קהילות אין 8וילן
 ווערן פאראייביקט דורך מאיר באלא־

 באן״.

 פראפעסאר מאיר באלאבאן, דער וויכ־
 טיקסטער מאדערנער היסטאריקער פוז פוי־
 לישו יידנטום, את געבוירז געווארז איז
 לעמבערג, דעס 20סטו פעברואר 1877, איז
 א מיוחטדיקער משפחה, וועמענם נאמען
 האט שויז פיגורירט איו די שטאטישע אר־
 כיוון איו דער ערשטער העלפט פון 7וטן

 יארהונדערט.
 דאם ערשטע פונדאמענטאלע ווערק פון
 פראפ. באלאבאן את געווען זיין דאקטאר־
 דיסערטאציע א. נ. ,די לעמבערגער יידן
 אויף דער גרענעץ פון 16טן און 7וטן יאר־
 הונדערט״, דערשינען אין יאר 906 ו און
 האט באקומען אן אויסצייכענונג פון לעמ־
 בערגער אוניװערסיטעט. דאט ווערק את
 אויפגענומען געווארן ױי א פיאנערישער
 אויפטו אויפן געביט פון פארשן די געשיכ־

 טע פון יידישן ישוב אין פוילן.
 מיט דריי יאר שפעטער איז דערשינען
 דאם צווייטע גרויטע ווערק פון מאיר בא־
 לאבאן וועגן יידישן קהילה־לעבן און חינור־
 טיטטעם אין גאליציע אונטער דער עסטריי־
 כיש־אונגארישער אימפעריע. דאט ווערק איז
 געבויט אויוי די ארביוון פון די יידישע
 קהילות, פון די העברעישע פנקסים און
 פארשונגען פון די אויפשדיפטן אויף די

 מצבות פון אלטע יידישע בית־עלמינס.

 נאר לעמבערג און קראקע זענען געקומען
 מאנאגראפיעס וועגן קלענערע קהילות, ווי
 אלקוש, זשולקיעוו, קאליש און אנדערע, אין
 וועלכע עם האבן זיר אפגעשפיגלט די פאר־
 שידנסטע אספעקטן פון יידישן לעבן אין

 פוילן.
 פון באזונדערן פארנעם את באלאבאנם
 מאנאגראפיע ״די ײדן־שטאט לובלין׳, אין
 וועלכער ער האט מיט גרויסן שרייבערישן
 טאלאנט רעקאנסטרואירט דאס יידישע לעבן
 אין דער דאזיקער עיר ואם בישראל, ווו
 דער ״ועד ארבע ארצות״ האט געהאט זיין
 זיצארט אין 6וטן און 7וטן יארהונדערט, ביז

 דעם חורבן פון גזירת ת״ח ות״ט.
 די קאזאקישע הארדעם פון העטמאן
 כמיעלניצקי האבן אין יאר 164-8 פארניכטעט
 א גרויסן טייל פון דעם בליענדיקן יידישן
 צענטער, וואס האט געשמט מיט זיינע ישי-
 בות׳ דרוקערייעו און עטלעכע דורות גאו-
 נים• ערשט אין יאר 1661 זענען אין לובלין

 באנייט געווארן די אסיפות פון דעם ״ײדישן
 פארלאמענט״ און די חרוב־געווארענע שולן
 און ישיבות זענען געווארן צוריק אויפגע־

 בויט.
 זיין פארשונג־ארבעט אין לובלין האט
 באלאבאן אנגעהויבן בעת דער ערשטער
 וועלט־מלחמזז, ווען לובלין האט זיר געפו־
 נען אונטער דער עסטרייכישער אקופאציע
 און ער האט אין דער עסטרייכישער ארמיי
 פארנומען די פאזיציע פון א פעלד־ראבינער

 מיט א הויכן אפיצערישן ראנג.
 אין דער הקדמה צו דעם בור וועגן לוב־
 ליו, וואם איז אין יאר 947 י אויר דערשינען
 אין יידיש (איבערזעצט דורר א. ל. שוס־
 היים) אין פארלאג ״דאס פוילישע ײדנטום״

 איו בוענאס איירעס, זאגט באלאבאן:
 ״דאס דאזיקע בור איד א מלחמה־בור און
 אלס אזעלכעם דארף מען עס אפשאצן. די
 מלחמה האט מיר געבראכט קיין לובלין...
 מיין מיטארבעטער, דעם ארכיטעקט קארל
 ריכארד הענקער!*.פון שארלאטנבורג, האב

 איר אויר געטראפן אין לובלין״.
 וועגן דעם ,מלחמה־כאראקטער״ פון דעם
 בור זאגט עדות די פארצייכענונג, וואם בא־
 לאבאו האט געמאכט וועגן דעם בית־עלמין
 פון די געפאלענע יידישע זעלנער און אפי־
 צירן פון דער עסטרייכיש־אונגארישער אר-
 מיי, וואס איז אין זומער 1918 ״געהײליקט
 געווארן דורך דעם הויפט־דאקטאר פון

 דער עסטרייכישער ארמיי, ד״ר שפעכט״.
 דער דאזיקער בית־עלמין אין לובלין האט
 זיר געפונען אין שכנות פון דעם בית־עלמין
 פון די ייז־ ישע סאלדאטן אין דער רוסישער
 ארמיי, וועלכע זענען געפאלן איו יאר 1914,

 ביים אנהויב פון דער מלחמה.
 אושפרינגלער האט באלאבאן בדעה גע־
 האט צו שרייבן בלויז א וועגווייזער איבער
 די יידישע היסטארישע מאנומענטו אין לוב־
 לין. ער האט באשריבן די שוא, די מצבות
 פון די בארימטע דאקטוירים, אסטראנאמען
 און רבנים, וואס האבן געווירקט אין לובלין.
 הנוער הציוני (1932). דאס בילד האט צוגעשטעלט משה וואכמאן. באלאבאן את אבער אזוי פארכאפט געווארן
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 פון די ארבױואלע דאקומענטן װעגן ײדישן
 לובלין פון דער רענעסאנס־תקופה, װאס
 זענען קײנמאל פריער נישט געװארן אויס־
 געפארשט, אז די ארבעט איז אויםגעוואקסן
 צו א װערק א. נ. ״די ײדן־שטאט לובלין״,
 וואט איז אילוסטרירט געװארן מיט צײכע־
 נונגען פון ריכארד הענקער, וועלכער האט
 באלאבאנען באגלײט אויה זײנע פארשונג־
 עקםקורסיעם איבער די גאסן און געםלער

 פון אמאליקן ײדישן געטא אין לובלין.
 אזוי ארומ איז באלאבאנס ווערק איצט
 דער װיבטיקסטער מאנומענט פון אלטן ײדי־
 שן לובלין, פון װעלכן עם איז נישט פאר־
 בליבן קײן שפור, װייל בעת דער נאצישער
 אקופאציע זענען פארניכטעט געװארן אלע
 היםטארישע שולן און בנינים, פארבליבן זע־
 נען בלויז עטלעבע מצבות אויפן אלטן ײדי־

 שן בית־עלמין...

 יעקב פעלדמאן / תל־אביב

 דערמאנונגען פון ספארט־קלוב
 ״וויעניאווא,׳

 ביז 1936 האבן מיר געוווינט אויה לובאטאווסקע 54 ביי מאיר
 לעווין אין הויז. אין די יארן איז מיין פאטער שמואל פעלדמאן,
 א מאלעד פון פאר, שווער געווען צו צאלן דירה־געלט, און האבנ־
 דיק א דירה אין טשעביוו, ווו די באבע האט געוווינט, האבן מיר
 פארלאזט די וווינונג אויה לובאטאווסקע און אוועק וווינען צוזאמען

 מיט מיין באבען פייגע פעלדמאן.
 א סימפאטיקער פון ספארט־קלוב ״װיעניאנא״ ביו איר שוין
 פריער געווען, איידער מיד זענען געקומען קיין טשעביוו. אין טשע־
 ביוו בין איר געווארן א טיבטיקער מיטגליד אין קלוב ״וויעניאווא״.
 אין זעלבן יאר זענען פארגעקומען וואא צו דער פארוואלטונג,
 בין איר אויסגעקליבן געווארן אלס פארוואלטונגס־מיטגליד, צוזא־
 מען מיט שלמה שטאקפי׳*, רענדליר, יאסעלע צוקערפיין, ישראל

 קורץ און אנדערע.
 דער ספארט־קלוב ״װיעניאװא״ האט געפירט א שיינע קולטו־

 רעלע ארבעט. מיר פלעגן איינארדענען פארשידענע פארלעזונגען
 אויה פאליטישע טעמעס, ליטערארישע אוונטן, טאנץ־פארוױילונגען.
 די אלע אונטערנעמונגען האבן געהאט גרויס דערפאלג ביי דער
 יידישער יוגנט אין לובלין, וועלכע זענען געקומען פון פארשידענע
 פאליטישע ריבטונגען. מיר האבן אויר ארויסגעגעבן א וואנט־
 צייטונג, אין וועלכער איר פלעג אויר נעמען אן אקטיוון אגטייל און

 געהערט צו דעם רעדאקציע־קאלעגיום.
 די פוטבאל־סעקציע איז געווען א טיבטיקע, ברויזנדיקע און
 דינאמישע. מיר פלעגן זיר געפינען אין קלאס ״א״ און פארמאסטן
 זיר מיט די דרוזשינעס פװ פוילישן מיליטער אין לובלינער געגנט.
 א סר מאל זענען מיר ארויס אלס זיגער. פארשטענדלער, אז מיט
 די יידישע פוטבאל־דרוזשינעס האבן מיד זיר פארמאסטן אין
 פריינדטשאפט־מעטשן אדער אין די פארמעלע פארמעסטונגען וואס
 פלעגן ראן פארקומען. מיר פלעגן אייר אדויספארן אויה פוטבאל־

 פארמעסטונגען אדום לובלין.
 דער ספארט־קלוב האט גענאסן פון סימפאטיע ביי פיל יידישע
 יוגנטלעבע און עלטערע. מיד האבן געהאט אויסצושטןין פארשידענע
 שיקאנעס פון דער דעפענסיווע און פאליציי, ווייל דער קלוב ״װיע־
 ״װיעניאװא״ איז אנגעגאנגען פאר א ,לעש״
 קלוב, באטש די מיטלידער האבן געהאט פאר־

 שידענע פאליטישע סימפאטיעס.

 פארוואלטונגס־מיטגליד ביו איר געווען
 ביז מ׳האט דעם קלוב פארמאכט און ארעס־
 טירט א טייל פון די פארוואלטונגס־מיטגלי־

 דער.

 ס׳איז גוט און שוועד זיר צו דערמאנען
 פון די גוטע צייטן אין טשעביוו און פון קלוב
 ״וויעניאווא״. ס׳איז זייער שוועד די דעד־
 מאנונג צוליב דעם, וואט זייענדיק אין לובלין
 אין יאד 1947 אייה א צוזאמענפאד, האבן
 מיד דערזען, אז פון רעם יידישן לובלין און
 פון דער אלטער היים איז גארנישט געבליבן.

 אלץ איז אויסגעגלייבט מיט דער ערד...
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 פארגעסענע געשטאלטן |
 זכרונווג״

 קיץ סך זענען שדין, ליידער, נישט גע־
 בליבן, וואס געדענקען יענע צייטן מיט א
 70—60 יאר צוריק אין אונדזער לובלין.
 און דער יינגערער דור איז אפשר נישט
 פאראינטערעסירט, אדער גלייבט איבער־
 הויפט נישט, אז אזוי איז געװען, אז אזוי

 האט מען אמאל געלעבט...

 די פעלטשעדס
 אין לובלין, ווי אויר אפשר אין אנדערע
 שטעט און שטעטלעך, האט זיר זעלטן
 ווער געווענדעט בשעת א קראנקהייט צו
 א דאקטער. גאר א קליינער פראצענט
 האט זיך געקאנט דערלויבן אויף אזא
 לוקסוס, צו באצאלן א קערבל פאר א ווי־
 זיט — און א סך האבן בכלל נישט גע־
 גלייבט אין דער מעדיצינישער װיסנ־
 שאפט פון דאקטוירים. צו היילן א קראנקן
 איז גענוג א ״רופא״, א פעלטשער. מער
 היימיש, מער מיט הארץ, צוגעלאזט און

 ווארעם. און דער עיקר — ביליקער.
 איז אין לובלין געווען א רפאל רופא,
 א מומחה אויף אלערליי קראנקהייטן, א
 פאכמאן אין ״אומנות מדיצינה״, אז אפילו
 אזא בארימטער דאקטער ווי בערנאצקי,
 אדער ארנשטיין, איז נישט איינמאל גע־
 ווען איינשטימיק מיט זיין דיאגנאז און

 מיט די רפואות פון רפאל דעם רופא.
 ווייטער האט איר געהאט א גאנצע
 משפחה פון פעלטשערס — די גרינ־
 צווייגס. דוד גרינצווייג, א הויכער, גע־
 זונטער ייד, געקליידט שוין א ביסל
 אייראפעיש, ווי מען •י זאגט, קורץ גע־
 קליידט, האט געוווינט אויף קאוואלסקע
 גאס, אין דע& הויז וואס מען האט גע־
 דופן: ״ביי דער יידישער אפטייק״. דער
 צווייטער גרינצווייג, דן, האט געוווינט
 אויף דער גראדזקע גאס, אין שאול
 פיגקעלשטיינס הויז. דער דריטער, ווע־
 מענס גאמען איך געדענק שוין נישט,
 און מען האט אים גערופן — איך ווייס
 נישט פאר וואס— געצמאן, האט אויר
 געוווינט אויף דער גראדזקע גאס. דאן
 איז געווען דער בארימטער פעלדשער
 שפאק, אין הויז פון ביירעך קאלבערג.
 ווייטער — קורלאנדער דער פעלדשער,
 כמעט ״א האלבער דאקטער״. אגב, זיץ
 זון האט שוין שטודירט מעדיצין און איז
 געווען אין די לעצטע יארן א דאקטער,
 האט געוווינט אויף קרולעווסקי גאס, ביי

 אייכנבוימען אין הויז.
 איר האט אויך געהאט אין לובלין אזעל־
 כע קראנקע, וואס האבן געגלייבט אין
 יענטעס דעם פעלדשער — נישט קיין
 ייד, נאד א קריסט, וואס האט גע־

 וווינט אויף שפיטאלנע גאס, אין וויר־
 צעלס הויז.

 די אלע ״כמעט דאקטוירים״, און לויט
 דער מיינונג פון די קראנקע, נאך בע־
 סער פון דאקטוירים, האבן געהיילט נישט
 מיט דער הילף פון די היינטיקע מאדער־
 נע אפאראטן פעסטצושטעלן א קראנק־
 הייט, נאר געזוכט און געפונען מיט דעם
 אויער און מיט די פינגער, יעדער לויט
 זיין סיסטעם און פראקטיק און געגעבן
 רפואות... אוודאי זענען דאס אין דער
 מערהייט געווען באבסקע רפואות: א
 לונגען־אנצינדונג האט מען געהיילט מיט
 ״גארטעיצע״, גרויס פיבער — מיט א
 גומען־זעקעלע (א ״פענכאזש״), מיט
 אייז אויפן קאפ; א הויכער בלוט־דרוק
 האט מען געהיילט מיט ״האקן אן אדער״
 אדער מיט פיאווקעס, זיי זאלן אויסזויגן
 ביים קראנקן ״שלעכטע״ בלוט... און אזוי
 אויך אנדערע קראנקהייטן, ווי אסטמא,
 א ראק, א טיפוס און אנדערע, וועלכע
 מ׳האט איבערהויפט נישט געהיילט. מיאיז
 אזוי לאנג געלעגן, ביז מען איז גע־

 שטארבן.
 אזוי זענען געווען די אמאליקע באדינ־
 גונגען און באגריפן וועגן געזונט־צו־
 שטאנד, פון טאג פון געבורט אן. גע־
 וויקלט דאס עופהלע וואס שטארקער אין
 באנדאזשן, ס׳זאל חם וחלילה נישט אויפ־

 וואקסן קיין קריפל...

 די ײדענע מיט די באנקעס
 אפשר מיינט איר, אז נאר די אמאליקע
 פעלדשערס האבן געזדילט ,קראנקע־?
 לעבט איר אין טעות! זיי האבן געהאט

 שותפים אין זייער פראפעסיע.
 ביי אונדז אין לובלין האט געוווינט
 אויף דער קראוויעצקע גאס א דיקע,
 קליינע יידענע, אמאל מיט א פאטשיילע
 אויפן קאפ, אמאל אין א קופקע — וואס
 איז געווען בארימט מיט שטעלן באנקעס.
 יעדע פארקילונג, א קאטער, אדער א
 ביסל היץ — איז געהיילט געווארן מיט

 באנקעס.
 איך דערמאן זיך די גאנצע צערעמא־

 ניע פון שטעלן באנקעס:
 ערשטנס — א שיסל מיט ווארעם ווא־
 סער, בכדי צו דערווארעמען און וואשן
 די באנקעס: דאן — א שטיקל וואטע
 אויף א שפענדל, איינגעווייקט אין
 ספירט, איו געווארן אנגעצונדן ביי א
 ברענענדיק ליכט, און דערמיט איז אויס־
 געברענט געווארן די לופט פון דער באנ־
 קע און מיט א געוואלדיקער שנעלקייט
 איז זי צוגעלייגט געווארן צום קראנקנס
 ברוסט, אדער פלייצע. און וואס שוואר־

 צער, וואס מער געשוואלן עס זענען גע־
 ווארן די ערטער אונטער דער באנקע,
 אלץ בעסער און זיכערער איז געוועזן

 די רפואה.
 נישט נאר באנקעס האט די ״דאקטאר־
 שע״ געקענט שטעלן. זי האט אויך גע־
 קאנט אפשפרעכן א ״נעהארע״(עין הרע).
 ממש פון גאט אליין האט זי דערווארבן
 אז8 טאלאנט. ערשטנס, האט מען בא־
 נוצט צו דעם א בכור (דעם ערשטן זון
 אין א משפחה), אז ער זאל 7 מאל אפ־
 בלאזן דעם קראנקן (נישט איין מאל האט
 מען מיך געניצט צו 8זא סגולה); אנ־
 געצונדן א ליכט, די יידענע האט פאר־
 מאכט די אויגן, געמורמלט עפעס א פסוק,
 וואס זי אליין האט זיכער נישט פארשטא־
 נען און באלד האט דער קראנקער אפ־
 געגענעצט א פאר מאל — אן דאס איז
 שוין געווען דער בעסטער סימן, אז די

 ״אנעהארע״ איז פארשווונדן...

 די קארטן־לײגערקע
 אויף דער זעלביקער גאס, צוויי היי־
 זער ווייטער פון דער ״יידענע מיט די
 באנקעס״, האט געוווינט אן אלמנה,
 וועלכע מען האט גערופן ״די קארטן־
 לייגערקע״. א הויכע, נישט קיין מיאוסע
 יידענע, שוין געקליידט מער מאדערן, א
 ביסל אויפן שטייגער פון די ציגיעער־
 ווייבער, מיט א בונטער פאטשיילע אויפן
 קאפ. ביי א׳ נישט־געלונגענער ליבע,
 אדער .עפעס א קראנקהייט, חס וחלילה,
 איז מען געלאפן צו דער קארטן־לײגער־
 קע, וועלכע האט לויט די קארטן געוווסט

 ווי צו פארמיידן כמעט יעדן אומגליק.

 די משוגענע גאלדעלע
 ביי יונה קאצענעלנבויגן אין הויז אויף
 לובארטאווסקע 24, האט זיך יארן־לאנג
 ארומגעדרייט, ווי^מען האט זי גערופן, די
 משוגענע גאלדעלע. דאס מין משוגעת
 האט געהאט א שוואכקייט, ממש פאר
 גראשנס, צו פוצן און צו רייניקן מעשענע
 פארטריפטע לייכטערס, קופערנע פאטעל־
 ניעס, קאנען און טעפ, אין וועלכע מען
 האט געקאכט פיש, פלייש און אנדערע
 מאכלים. ממש א מומחית אין איר פאך.

 זי האט זיך נישט באנוצט מיט זאמד,
 כדי נישט צו צעקראצן און ״צעראטשן״
 אז עס זאלן בלייבן סימנים אויף די כלים,
 נאר מיט גוט צעשטויסענע ציגל, געמישט
 מיט אש, געריבן און געפוצט אזוי לאנג,
 אז מען האט זיך אין די כלים געקאנט
 אנשפיגלען. (דווקא אין דעם וואס די אנ־
 טיסעמיטן האבן אונדז באשילדיקט —
™  אין אומריינקייט, וואס איז נישט ת
 געווען אונדזער שולד, נאר א רעזולטאט
 פון די באדינגונגען, אין וועלכע מיר
 האבן אמאל געלעבט — האט זיך ארויס־
 געוויזן ווי א׳ שקר. אפילו ביי אזא נישט
 נארמאלן טיפ, ווי ס׳איז געווען די משו־

 גענע גאלדעלע)...

 13 געווען אמאל א יידישע לובלין



 אפרים איינשטיין / תל •אביב

 35 שנה להשמדת
 קהילת
 לובלין

 35 שנה חלפו מאז השמדתה וחיסולה של לובלין היהו-
 דית, קהילה שראשיתה מתחילה עוד במאה ה־14. גזירות,
 פרעות, עלילות דם וגירושים היו מנת חלקם של יהודי לוב-
 לין, וחרף כל זאת ומכוח חיוניתם ורצונם, שבו יהודי לובלין
 ובנו את קהילתם מחדש, ולמרות היותם משוללי זכויות
 ונתונים לחסדם של כל מיני פריצים וסאטרפים, שכל אחד
 מהם היה כעין מלך באחוזתו וכמחוזו, חרף כל זאת התרבו
 יהודי לובלין עד שהיוו בפרוץ מלחמת העולם השניה 40 אחוז
 מכלל אוכלוסית העיר, היינו כ־45 אלף נפש, מושרשים מדו-
 רות על אדמת פולין. ולמרות היותם שונים מסביבתם הגויית
 ומתרבותם, היו בכל זאת חלק בלתי נפרד מהנוף הכללי.
 כנסיה ובית־מדרש, אוניברסיטה קטולית וישיבת חכמי לוב־
 לין, שפת פולנית ושפת יידיש, ריאקציה פולנית וקידמה יהו-
 דית, גויס בריאים ואברכים חיוורים, לבוש פולני וגלימה
 חסידית, ״גלוס לובלסקי״ ו״לובלינער טאגבלאט״, רחוב
 קרקובסקא ורחוב פאדזאמטשה. ועל השוני הבולט בין שתי
 התרבויות והעוינות שביניהם, נראו כיחידה שלימה אחת,
 כשני צדדים של מטבע אחד. עד שבא היטלר, מינכן, כניסת
 הגרמנים לחבל הסודטים, הפלישה לפולין, והשמים האדימו
 מהלהבות שעלו מהעיירות היהודיות. מושלכים לגיטאות,
 החלה ההשמדה השיטתית של יהדות פולין שנמשכה 5 שנים.
 נוכח האדישות של ״העולם הנאור״ ובעזרתה הפעילה של
 הסביבה העוינת, כששכנות בת אלף שנה נרמסה, הושמד עם
 שלם, העם היהודי — וביניהם קהילת לובלין ש״זכתה״
 להיות מהראשונים להשמדה. כך, שבמחצית השניה של 1942

 חדלה קהילת לובלין להתקיים.
 בשבילנו, יהודי לובלין, אלה שעזבוה לפני עשרות שנים
 ואלה שמקרוב באו, לובלין היא לא מושג גיאוגרפי גרידא
 אלא בעיקר עיר ״מולדת. שם עמדה עריסת חיינו, נרקמו
 תקוות וחלומות נעוריו, ואפילו אלה שעזבוה לפני שנים
 רבות, שמרו ?ליבם את הגעגועים לעירם, געגועים שהזמן
 לא הכניעם והשנים לא טשטשו את עקבותיהם. הרעיון לע-

 שות פעם ״קפיצה״ הביתה, לבוא וליהנות מזיו פניהם של
 אבא, אמא, אחים ואחיות, לטבול את נפשם בביתיות משפח־
 תית, לשתות כוסית עם ידידי נעורים, להתענג על זכרונות,
 לבקר במקומות הקרובים לליבך — רעיונות אלה היו קרוביפ
 לליבו של כל לובלינאי שיצא למרחקים. אחדים זכו לקיים
 את כיסופי נפשם, אחרים דחו את הביקור לזמן אחר, והזמן

 האחר לא הגיע ולא יגיע עוד.
 עשיר ורב־גוני היו החיים הצבוריים בלובלין. עשירה
 במוסדות וביוזמה ציבורית. בתי־ספר מכל הסוגים, ציש״א
 ותרבות, תיכוניים וישיבות, בתי־ספר מקצועיים, גני־ילדים,
 בתי־יתומים ובתי־זקנים, אגודות מקצועיות ובעלי־מלאכה,
 ארגונים אקדמאיים, מועדוני ספורט, ארגוני סוחרים וקמעו־
 ניים, מוסדות אשראי וקופות גמילות־חסדים, מוסדות בריאות
 ״טאז״, ״אוזה״ ובתי־חולים, מוסדות צדקה שונים, מפלגות
 פוליטיות מכל גווני הקשת, מימין עד שמאל, ציונים ואנטי־
 ציונים, אדוקים וחופשיים, חסידים ומתנגדים, לעתים לחמו
 בקנאות אלה נגד אלה בזירה הצבורית, אבל סולידריות בלתי
 מאורגנת, בלתי נראית לעין, שצמחה מגורל היסטורי משותף,
 עטפה ואיחדה כולם כיד אם, המחבקת את ילדיה. במיוחד בא
 זה לביטוי בעת צרה ליעקב, כפי שקרה בשנת 1920, שהניסו
 בריונים פולניים, ביניהם סטודנטים, מאוניברסיטה הקטולית
 לערוך פרעות ביהודי לובלין. הם הוכו קשות ונהדפו ע״י

 הנוער היהודי ובמיוחד ע״י העגלונים והסבלים היהודיים.
 עיר תוססת ומלאת כוח נעורים, עיר של תורה, חסידות
 ועממיות, עיר של אהבת עם ואהבת ציון, עיר של נושאי־
 דגל האידיאלים של קידמה וגאולה, עיר של בעלי־חזון
 ובעלי־מעשה, עיר של עמל ומסחר — נרמסה והוכתרה במגפי

 הנאצים ועוזריהם.
 דור וחצי מפריד בינינו ובין הטרגדיה המחרידה, שקרתה
 אי פעם בהיסטוריה. מבחינת הזמן והשטח התרחקנו מגיאות־
 הריגה ומהמשרפות, אבל צילם מלווה אותו. היגון על אובדן
 כל היקר לנו חי עימנו והוא בתוכנו, למען לא נשכח ונזכור.

 ויזכרו גם הדורות הבאים — מה עוללו לנו.
 יהודי לובלין פזורים כעת בכל העולם. הריכוז הגדול
 והמאורגן ביותר נמצא בישראל. בכנס העולמי השני של
 יהודי לובלין המתכנס ביוזמת הועד המרכזי בישראל —
 בראשית חודש מאי — נזכור ולא נשכח שאנו רק שרידים
 מעטים של קהילה גדולה, וביחד עם שמחת המפגש של בני־
 עיר ובצהלת החגיגות של 30 שנות קיום של מדינת ישראל,
 נקדיש גם מחשבה על דרך נאותה, להקמת יד־זכרון הולמת
 לזכר קהילתנו, קהילת לובין, שעם חלוף הזמנים, היא עדיין

 טבועה עמוק בנפשינו.

 ליבע פריינד און לאנדסלייט
 דער איצטיקער נומער (12) ״לוכלינער שטימע״ איז 8 באווייז,
 אז אין משך פון צװעלױ יאר, אן איבעררייס, פאדינעו «יר די
 לופלינער יידן מיט אן איכפארמאטיוון זשורנאל, וועלכער דינט
 אייר ווי א כרי? און אדרעס פאר קאנטאקטן און צוזאמענארבעט
 צווישן אונדזערע פני־עיר, צעזייטע און צעשפרייטע איכער דער

 וועלט און די מאס געפינען זיך אין מדינת ישראל.

 ארויסגעכן אזא זשורנאל איז איצט פארכונדן מיט קאלאפאלע
 אויפגאכן, כאזונדערפ נאד דער גרויפער פארטייערונג פון פאפיר,
 דתה, קלישעס און פאפט. אויכ איר, חשוכע לאנדפלייט, מעט זיר
 נישט אפרופו מיט א גרעפערער כאשטייערונג (אויפער דעם רעגו־

 לערן אפצאל פון —.10 דאלאר כאי או עקזעמפלאר אין אויפלאנד,
 און 50 ל״י אץ לאנד) — דראט א געפאר, אז דער נומעד 13

 ״קול לוכלין״ זאל נישט דערשיינען.

 מיד גלויכן, אז קיינער פון אייו וויל נישט, אז עפ זאל
 פארשטומט ווערן דאפ קול פון די לוכלינער יידן. אויף אונדזער
 דור ליגט נאד די גרויפע היפטארישע און נאציאנאלע אויפגאפע
 פון פאראייגיקונג, פון אקטיוויטעט, וױיטער צו שמידו די גאל־

 דענע קייט פונעפ רומפולן לוכלינער יידנטום.

 דעריבער אונדזער פריינדלעכע גקשה און ווענדונג צו אייד:

 שיקט גלייך אדיין א בכגודיקע שפענרמג פאר
 דער ״לובלינער שטימע״.

 לובלין היהודית גכליונה 14
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ו 1939 ע ב א ם ק , א ן ץ לובלי ת א ב  א ש

 ס׳האט נישט לאנג געדויערט נאך דעם פארנעמען לובלין
 דורך די דייטשן, אז זיי זאלן אנפאנגען ארויסצװוײזן זײערע
 טייוולאנישע מעטאדן פון פייניקן יידן. דעם טייוול האט
 אבער אלץ צוגעשפילט — דער הארבסט 1939, וועלכער איז
 געווען ווארעם, זוניק און שיין ווי די פאעטן האבן באזוגגען
 דעם גאלדענעם פוילישן הארבסט, אנרופנדיק אים ״זלאטא
 פאלסקא יעשען״. נאר פאר אונדז יידן האט דאס נישט גע־
 קענט שיינען און דינען פאר פאעזיע, ווען איבער אונדזערע

 קעפ איז געהאנגען א טונקעלער וואלקן...
 דער עפיזאד האט פאסירט אין די לעצטע טעג פון
 חודש אקטאבער 1939, אין א שבת, ארום 12 אזייגער ביי־
 טאג, אין דער צייט ווען די יידישע גאסן זענען לעבהאפט
 מיט די צוריקקומענדיקע יידן פון דאווענען פון די ארומיקע
 שולן און בתי־מדרשים. און אזעלכע האבן מיר געהאט א סך
 אין געגנטן פון שעראקע, יאטעטשנע און נאדסטאוונע. שפא־
 צירן זיך אויף שעראקע גאס צוויי הויד־ראנגיקע דייטשישע
 אפיצירן. זייערע שפאגל נייע אויסגעפאסטע מונדירן, ערשט־
 קלאסיקע נייע שטיוול, הויכע היטלען מיט די צייכנם פון
 ״טױטן־קעפ״ ווי אויך קורצע לעדערנע געפלאכטענע שפיץ־
 רוטן אין די הענט. מען האט געקעגט פארשטיין, אז זיי
 פארנעמען א הויכן אמט. זיי שטעלן אפ צװײ עלטערע יידן
 אנגעטאן, ווי דער שטייגער, אין שווארצע, לאינגע, שבתדיקע
 קאפאטעס מיט שטריימלעך אויף די קעפ. פארטיפט אין א
 שמועס, האבן זיי זיך נישט אפגעשטעלט און פארבײגעגאנ־
 גען. די דייטשן האבן די יידן פארשטעלט דע• וועג און
 זיי געפרעגט פארוואס זיי האבן זיי נישט באגריסט און זיך
 פאר זיי גישט פארנייגט י ווייזט אויס, אז די יידן האבן
 נעבעך נישט פארשטאנען וואס מען וויל פון זיי, זענען זיי
 געשטאנען און געשוויגן. דאס שווייגן האט די דייטשן ארייג־
 געבראכט אין א רציחה, האבן זיי ארונטערגעווארפן די
 שטריימלעך פון די יידנס קעפ און באפוילן די יידן אריע־
 שפרינגען אין א גרויס פאס פון קאלעך, וואס איז צופעליק
 געשטאנען נעבן א רעמאנטירנדיק הויז. איבערראשט און
 דערשראקן, האבן די יידן נישט געוווסט וואס מען וויל פון
 זיי. פול מיט כעס, האבן די דייטשן גערעדט שנעל און די
 יידן האבן פשוט נישט פארשטאנען זייער שפראך. די דייטשן
 האבן מיט ד״י שפיצרוטן געשלאגן די יידן, וויפל עם האט
 זיך געלאזט און זיי געהייסן טאנצן אין קאלעד־פאס. דאם

 איז געווען א שרעקלעך בילד...

 דאס לאכן און דעם סאדיסטישן אויסדרוק אויף די דיי־
 טשישע פנימער קען מען אין לעבן קיינמאל גישט פאר־
 געסן און ווי א קאשמאר באווייזט עם זיך ווידער און ווידער,
 ווען מען דערמאנט דאס יידישע לובלין אין יענעם שבת.
 יעדע שטראף וואם די פייניקער האבן באקומען פאר
 זייערע מעשים — איז צו קליין. צווישן פיל צוקוקערס האט
 8 מיידל, א שכנה מייגע, פון גאדסטאוונע 20, מיטן נאמען
 באלטשע גאלדנער, נישט געקענט פארטראגן די אוממענטש־
 לעכע דערנידערונג און פיין, איז זי אוועק אין ארטיקן
 פאליציי־קאמיסאריאט אויף לובארטאווסקע און געמאלדן
 וועגן דער פאסירונג. זי האט געמוזט דארט אגגעבן איר
 נאמען און אדרעס. מען האט נישט לאנג געווארט אויף דעם
 רעזולטאט פון אנגעגעבענעם ראפארט, ווייל שוין ארום 3
 אזייגער נאד מיטאג איז צוגעפארן צו אונדזער הויז אויף
 נאדסטאוונע 20 א בריטשקע איינגעשפאנט אין צוויי פרעכ־
 טיקע פערד, וואס האט געמאכט אן אויסערגעוויינלעכן איע־
 דרוק אין א געגנט, ווו מען זעט זעלטן אזא פריצישע
 בריטשקע, און גראד אין שבת. פון דער בריטשקע זענען

 ארויסגעשפרונגען מיט פריילעכקייט פיר דייטשישע אפיצירן
 אבערשטורעמפירערס, אריין אין הויז מיט א צעטל אין האנט,
 און געפרעגט די איינוווינער ווו עס וווינט באלטשע גאלדנער.
 דאן האבן זיי באפוילן אונדזערע וועכטער צו פירן זיי צום
 בעל־הבית פונעם הויז, דאס הייסט צו מיין פאטער, לייבעלע
 זייפשטיין. אויך מיין פאטער ז״ל האט געזאגט אז ער האט
 קיינמאל נישט געהערט פון אזא נאמען און ער קען נישט
 אזא פערזאן. נישט באגנוגנדיק זיד מיט מיין פאטערס ענט־
 פער, און דערזעענדיק אויף דעם טיש אן אפענעם סדור,
 האט דער דייטש אויסגעשריגן: ״דו יידישער שוויין, דו
 לערנפט די כייכל• איד וועל שיט דיר לערנען די בייכל און
 וועפט זיף איכערצייגן אז איד קען בעפער פון דיין גאט״.
 ער האט דעם סדור א שליידער געטאן אין א גרויסן שטײענ־
 דיקן טרעמא־שפיגל, וועלכער האט זיך צעבראכן אויף שטיק־
 לעד; אומגעווארפן די שטולן, א צי געטאן דאס טישטעך
 און אלץ ארונטערגעווארפן אויף דער ערד. נישט קוקנדיק
 אויף דעם חורבן, האט ער נאד אמאל אויפגעהויבן דעם
 סדור פון צווישן די צעבראכענע גלאז־שטיקלעד און אים
 געווארפן אין א זשיראנדאל, וועלכער איז געהאנגען איבער
 דעם טיש. ווען דער סדור איז ווידער געפאלן צו דער ערד,
 האט ער מיט זייגע שטיוול געטרעטן דעם סדור, און דאן
 ארונטערגעווארפן די היטלען פון מיין פאטערס און מיינע
 ברידערס — ברוך, חיים, משה און מאטעלעס קעפ, און
 שטארק געשלאגן מיין ברודער משה. מיט דער קאלבע פון
 זיין רעוואלווער האט ער געשלאגן און געשטויסן אלעמען

 צום ארויסגיין פון שטוב.
 באלד האט זיך באוויזן נאך אן אפיציר, וועלכער האט
 אונדז פרויען פארבאטן צו פארלאזן דאס הויז און נישט
 פרובירן רופן הילף, ווייל ער וועט זיך באנוצן מיט זיין
 רעוואלווער. אין משך פון דער גאנצער צייט האבן די אנ־
 דערע דייטשן געווילדעוועט ביי די שכנים. ווען אלע האבן
 פארלאזט די וווינונג, האב איד זיך דאך געוואלט ארויס־
 באקומען כדי צו זען וואס די דייטשן ווילן טאן מיט מיין
 פאטער, ברידער און די אנדערע יידן. אין דעם מאמענט
 האט זיך דער דייטש אומגעקערט און באמערקט מיינע בא־
 וועגונגען, האט ער מיט כעס צוגעלייגט זיין רעוואלווער צו
 מיין קאפ, אז איך האב געקענט פילן דאס קאלטע אייזן
 און ער האט מיך געווארנט, אז אויב איך וועל פרובירן נאד
 איין מאל דאס צו טאן, וועט ער מיך דערשיסן ווי א הונט.
 ער האט מיר באפוילן אפילו נישט ארויסצוקוקן פונעם פענצ־
 טער. פלוצים דערהער איך דריי ש$סו און אין מיין דמיון
 זע איך, אז איך האב פארלוירן מיינע טייערע. שנעל בין
 איך אדיין אין א צווייט צימער ווו די פעגצטער גייען ארויס
 צום הויף, פון וואנען דאס שיסעריי איז געקומען. דערזען
 האב איד אלע זיצן אין די רינשטאקן און צוויי דייטשן
 שעפן מיט עמערס דאס שמוציקע אפלויף־װאסער און גיסן
 עס איבער די קעפ פון מיין פאטער, ברידער און די אנ־
 דערע שכנים (אלע קדושים). פול מיט ווייטיק האב איך
 ארויסגעלאזט א געשריי וועלכער האט געצויגן דעם דייטשס
 אויפמערקזאמקייט. איך האב ווידער דערהערט א שאס און
 געמיינט אז דאס האט מען אין הויף וועמען געשאסן. אבער
 דאס האט דער דייטש געשאסן צום פענצטער פון וועלכן

 דער געשריי איז געקומען.
 צומארגנס האבן מיר געפונען אן אויסגעשאסענע קויל
 אויף דעם פאראפעט פונעם פענצטער, אנטקעגן וועלכן איך
 בין געשטאנען מיט מיין פיצעלע קינד אויף מיינע הענט.
 ווען עס איז טונקל געווארן און די דייטשן האבן געלאשן
 זייער סאדיזם, זענען זיי אוועק, איבערלאזנדיק נאסע, בא־
 שמוצטע, דערנידעריקטע און באוווסטלאזע מענטשן, אין
 וועמענס אויגן מען האט געקענט לייענען אונדזער וויסטן
 פיין, מארטיראלאגיע, בושה און א גרויסן שטומען פראגע־

 צייכן: פאר וואס 1«...

 15 די יידישע לובלין אין אומקום
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 חורבן לובלין
 (המשך פון פאריקן נומער)

 די ם.ס.־באנדיטן האבן טאג־טעגלעך ארגאניזירט אבלאוועס
 אויף די יידישע איינוווינערם אין לובלין און אומגעגנט. די אבלא־
 וועס פלעגן סיסטעמאטיש פארקומען אין די שפעטע אוונט־שעהן,
 צווישן 12־11 בייגאכט. אין יעדן הויף האבן די אייגוווינערם בא־
 שטימט נאכט־וואכן, וואס פלעגן אבסערווירן די באוועגונג אין
 שטאט און מיטן דערהערן א גערויש פון לאסט־אויטאם, האבן די
 שומרים, דערזעענדיק די ס.ס.־לייט, אלארמירט די איינוווינער פון
 יעדן הויז און די מענער האבן זיך באהאלטן, וועד אויפן בוידעם,
 וועד אין קעלער. די ם.ס.־לייט האבן מיט שפיצרוטן און אייזנם
 געקלאפט אין די פארמאכטע ערטער און אויפגעריסן די טירן, אויב
 מ׳האט זיי נישט גלייר אויפגעעפנט. אפטמאל, כאפנדיק מענטשן
 אין די בעטן, פלעגן זיי מערדערלעך שלאגן, נישט ווארטנדיק
 אז די יידן זאלן זיד אנטאן, נאר כמעט נאקעט זיי ארויסשלעפן
 אין גאס. אין דער קורצער צייט פון ארויסיאגן און אראפטרייבן פון
 די טרעפ, ביז צום לאסט־אויטא, פלעגט מען הערן באפעלן: ״לאום,

 שנעל!״ — און די קאלבעס פלעגן פליען איבער די קעפ.
 די יידן זענען געבראכט געווארן אויף ליפאווע ד. דארט זעגען
 זיי געהאלטן געווארן א גאנצע נאכט. אין דער פרי פלעגט זיך
 אנהייבן די קאנטראל פון די ארבעטס־ביכלעך. ביי די וואס ס׳איז
 געווען א סטעמפל ״ארבײטס פליכט ערפילט״, זענען געװארן בא־
 פרייט. אבער די איבערוויגנדיקע מערהייט איז פארהאלטן געווארן
 אויף ליפאווע. דער יודענראט האט אינטערווענירט וועגן באפרייען

 די פארהאלטענע, אבער אן דערפאלג.
 כ׳געדענק, ווי אן עד ראיה, א שבת פארנאכט, זענען געבראכט
 געווארן אויף ליפאווע א טויזנט מענער, צווישן זיי אויר א טייל
 מיטגלידער פון יודענראט. דאס ם.ס.־געזינדל האט זיי געהייסן שנעל
 זיך אויסטאן. נאקעט און בארוועס האבן זיי געמוזט שטיין א פערטל
 שעה, אין א שנייאיקז ווינטער־טאג. זיי האבן די יידן געשלאגן,
 געמאכט מיט זיי פארשיידענע סאדיסטישע איבונגען. נאכדעם

 האבן זיי געהאלטן דראענדיקע רעדעס:
 — געדענקט! אויב די פארפלוכטע יודען וועלן ניט קומען
 סטאביל ארבעטן, לויט דעם באפעל פון די דייטשישע באהערדן,

 וועלן מיר אייך אפט אייגלאדן אויף אזעלכע איבונגען...
 די יידן זענען אויפגע^אדערט געווארן שנעל זיך אנטאן, באפן
 די מלבושים און כמעט נאקעטערהייט זענען זיי ארויסגעטריבן גע־
 ווארן פון לאגער אויף ליפאווע. ס׳קומען אן שוידערלעכע ידיעות
 פון די נאענטע שטעט און שטעטלעך. אין כעלעם און הרוביעשאוו
 זענעו די יידן געטריבן געווארן צום בוג און אריינגעשליידערט
 געווארן אין טייך, ווו הונדערטער מענטשן זענען דערטרונקען גע־
 ווארן און הונדערטער דערשאסן. ס׳איז נישט געווען כמעט קיין איין
 יידישע שטוב אין כעלעם און הרוביעשאוו, ווו מ׳איז נישט געזעסן
 שבעה נאד די געהרגעטע פאטערס און מוטערס, זין און טעכטער.
 אויר אין די אנדערע שטעטלעך ביי לובלין, ווי פיאסק, בעלזשעץ
 און ביכאווע, זענען אנגעקומען טרויעריקע ידיעות, אז די נאצישע
; אז דער י י  באנדיטן שלעפן ארויס ביינאכט מענער און דערשיסן ז
 יודענראט ווערט אױפגעצוװנגען צוצושטעלן יידישע מײדלעך צו
 רוימען די דייטשישע שטובן, ווו זיי ווערן געשענדט אויפן ברו־
 טאלסטן אופן. לויטן באפעל פון די דייטשן, דארף לובלין צושטעלן
 א גרעסערע צאל יידן אין לאגער בעלזשעץ, ווו ס׳ווערן געמאכט
 שוץ־גראבנס. דארט געפינען זיר שוין טויזנטער געכאפטע יידן פון
 ווארשע און לובלינער געגנט, וואס מוזן שווער ארבעטן, טרוקענען
 זומפן און בויען פעסטונגען... זיי ווערן מערדערלעך געשלאגן. די
 אנפירונג ליגט אין די הענט פון די ס.ם. נאד א חודש פייניקונגעז
 אין בעלזשעץ, זענען די מענטשן געקומען צוריק קיין לובלין סקע־
 לעטן, הויט און ביין, פארלייזיקט, שמוציק, אין צעריסענע קליידער.
 ביים בנין פון יודענראט האבן זיד צונויפגעזאמלט הונדערטער

 8 בילד פון דער אקופירטער לובלין. 8 פ.פ.־מערדעד צווינגט
 8 גרופע יידן צו פאטאגראפירן זיד, מיט 8 שמייבל אויפן פנים

 (פונעם אלבונן ״פאליאקן־ייךן 45—1939״ ; ווארשע, 1971)

 יידישע פרויען, וואס האבן געפאדערט צו אינטערווענירן ביי די
 דייטשז מ׳זאל באפרייען די מענער, די פאטערס פון זייערע משפחות.
 פרויען פלעגן אלץ פארקויפן, צו קענען דינגען א פארטרעטער
 (פאר טויזנט זלאטעם), אנשטאט דעם געכאפטן מאן. דער יודענראט
 פלעגט ברענגען א צאל מענער־פארטרעטערס אין לאגער בעלזשעץ,
 צאלנדיק די נאצישע גזלנים גרויס באבאר, זיי זאלן דערלויבן אויס־
 צוטוישן די פארמאטערטע און קראנקע יידן און זיי ברענגען אהיים.
 ס׳איז כמעט נישט געווען א טאג, אז די לובלינער יידן זאלן
 קענען פריי אפאטעמען. בסדרדיקע אבלאוועס, ביי וועלכע ס׳האבז
 זיך אויסגעצייכנט די ס.ס.־וואכן וואם זענען איינגעשטאנען אין
 יידישן וװין־צענטער אויף לובארטאווסקע. די געכאפטע יידן זענען
 געבראכט געווארן אין דער נישט־פארענדיקטער מארק־האלע, ווו
 ס׳איז שטענדיק געשטאנען אן ס.ס.־וואד, אוף אויף דער 1־טער מאי־
 גאם, אין דער געוועזענער פאבריק פון וואלסקיו, ווו ס׳האט זיך
 איינקווארטירט א גרעסערע ס.ס.־אפטיילונג, דארטן "זענען די יידן
 אויסגעשטעלט געווארן אין רייען, מ׳האט זיי מערדערלעך געשלאגן
 און געפייניקט. נאכן באשעפטיקן זיי ביי שמוציקע ארבעטן, ווי
 רייניקן קלאזעטן, קריכן אויף ״אלע פיר״ אין בלאטע, און ביי
 יעדער נישט־געשיקטער באוועגונג — מערדערלעכע קלעפ. דער
 יודענראט פלעגט אינטערווענירן, אבער, ליידעד, אן דערפאלג. א
 טייל דייטשע סאדיסטן האבן אויפגענומען אנקלאגעס, צוגעזאגט,
 נאכן באקומען ״לא יחרץ־געלט״ — און דערנאד געטאן וואס זייער

 הארץ האט געגלוסט.
 ס׳פלעגן זיד מערן פאלן, אז יידן זענען געכאפט געווארן און
 מער נישט געזען די ליכטיקע שיין, פשוט ליקווידירט געווארן. די
 יידישע גמינע איז געצווונגען געווארן ארויסנעמען דעם בר־מגן און
 אים באערדיקן. א באקאנטער דייטשישער באנדיט פלעגט לויערן
 אין די שפעטע אוונט־שעהען אויף יידישע פרויען — און צומארגנם

 פלעגט מען געפינען זייערע טויטע קערפערס אויף דער גאם.
 אין דעם הויז פראבאסטווע 7— בראווארנע 2 איז פאר דער
 מלחמה געווען א וועבעריי און א גארטן, ווו דער שרייבער פון די
 שורות האט פארברענגט זיין יוגנט צוזאמען מיט חברים און פריינד,
 ווי די רעגענבויגענס, שטערנפינקעלם, מאיר צימערמאן מיט מיין
 ברודער צבי, מיינע שוועסטערן זלאטקע און חיה־דבורה, מיין קתין
 אברהם פעלדמאן, די ברידער און שוועסטערז זיידמאן, מ. בעטמאן,
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 פרומטשע פרידמאן, די עקשטיינס און אנדערע. אין 1940 איז דאם
 הויז פארוואנדלט געווארן דורך דעם דייטשישן ארבעטס־אמט אין
 א חפיסה, ווו ס׳זענען געבראכט געווארן געכאפטע יידן, וואס האבן
 נישט געהאט קיין צייגניש, אז זיי ארבעטן פאר די דייטשן, אדער
 אויסגעפירט די אבליגאטארישע ארבעטס־פליכט צוויי מאל איז וואך.
 אין יענער תפיסה זענען געווען שמוציקע קאמערס, אז נאכן פאר־
 ברענגען דארט א קורצע צייט, האט מען נישט געקענט אפבאפן
 דעם אטעם, ממש דערשטיקט צו ווערן. ווי אין א קבר האבן געמוזט
 וועעגטירן די ארעמע יידן, זיי האבן נישט געהאט קיץ געלט
 זיד אויסצוקויפן ביים ארבעטס־אמט. בראש פון ארבעטס־אמט איז
: י ו  געשטאנען דער דייטש מאנדעל און אייניקע יידישע באאמטע, ו
 אדוו. בראט, דאווידזאן. מיט דער חפיסה האט אנגעפירט דער משומד

 זינגער.
 אויסער די צרות און פיין פון די לובלינעד יידן, האט מען אחינו
 בני ישראל געטריבן פון ווין, שטעטין, קאליש, לאדזש און שעראדז
 — קיץ לובלין, אויף ליפאווע 7, ווו ס׳זענען געווען אינטערנירט
 די יידישע קריגס־געפאנגענע פון פוילישן מיליטער. אין מיטן
 דעצעמבער איז געבראכט געווארן א גרופע יידן פון שטעטין. זייער
 דייזע פון דארט אין פארמאכטע וואגאנען, האט געדויערט א פאר
 טעג, אן עסן און טרינקען. ווען זיי האבן דערגרייכט די לובלינער
 סטאציע, האט דער יודענראט זיי געמוזט באזארגן מיט פורן פארן
 באגאזש. די•יידו, אלט און יונג, זענען געטריבן געווארן פון דער
 באן צום ספארט־פלאץ ליפאווע ד. דער גאנצער וועג איז געווען
 פארזייט מיט טויטע יידן, אויסער די צענדליקער, וואס זענען פאר־

 בליבן פארפדוירענע אין די וואגאנען.
 די קראגקע שטעטינער זענען איבערגעפירט געווארן אין יידישן
 שפיטאל אויף לובארטאווסקע, ווו א גרויסע גרופע איז אויסגע־
 שטארבן. און די פון ליפאווע, זענען אין א קורצער צייט ארום

 באפרייט געווארן.
 די טראגעדיע פון די שטעטינער יידן איז נישט געווען די
 איינציקע, וואס מיד, יידן אין לובלין, האבן געזען און מיטגעלעבט.
 אין א קורצער צייט ארום איז געשען די שחיטה פון די יידישע
 קריגס־געפאנגענע, וואס זענען געברענגט געווארן פון דייטשלאנד
 קיין לובלין, כלומרשט זיי צו באפרייען. נאד אנשטאט באפרייונג,
 האט מען זיי באזעצט אין שמוציקע, אלטע באראקן. די יידישע
 קהילה האט גענומען זאמלען אנטועכץ פאר די געפאנגענע. שטופנייז
 האט מען זיי אנגעהויבן צו באפרייען. פלוצלינג, אין א מיטוואך,
 4 אזייגער פארנאכט, זענען 600 יידישע קריגס־געפאנגענע ארויס־
 געפירט געווארן פון ליפאווע. שטייט מיר נאד אלץ פאר די אויגן
 דאס דאזיקע בילד: א טריבער וועטער, עם רעגנט, אלעמען בא־
 הערשט טרויער. די יידישע קריגס־געפאנגענע, אין פוילישע מונ־
̂־ן ס.0.־לייט, באוואפנט מיט מאשין־געװער  דירן, ווערן געטריבן פ
 און רייטער. מ,יר, די צוקוקערם, האבן געפילט, אז די מענטשן ווערן
 געפירט צום טויט. און אזוי איז טאקע געשען. אפגייענדיק אין מארש
 אייניקע קילאמעטערס פון לובלין, האבן די נאציס געעפנט א מער־
 דערלעך פייער אויף די אומגליקלעכע. זיי געיאגט, געשלאגן איבער
 די קעפ — און ווער ס׳האט נישט געקענט אויסהאלטן דעם טייוולא־
 נישן געלויף, איז אויפן ארט דערשאסן געווארן. דער גאנצער וועג
 פון לובלין ביז פארטשעוו איז געווען פארזייט מיט טויטע קערפערס.
 דער יידישער קהילה אין פארטשעוו איז געלונגען מיט א גרויסער
 סומע אויסקויף־געלט אדויסנעמען 40 יידישע קריגס־געפאנגענע פון
 טויטן־מארש. דעם גאנצן טײװלאנישן פלאן האט אדורכגעפירט דער
 פאליציי־פרעזידענט פון לובלינער דיסטריקט, גענעראל־מאיאר גלא־

 באטשניק.
 אין שטאט האט זיר פאדשפרייט די ידיעה, און דער יודענראט
 האט ארויסגעשיקט.שליחים, וואס האבן באריכטעט וועגן דער שוי־

 דערלעכקייט.
 א קורצע צייט האבן די יידן אין לובלין זיד אפגערוט פון די
 רוצחישע יאגדן, אבער נישט אויף לאנג. א געוויסן טאג איז דאס
 הויז אויף לובארטאווסקע 42 געווארן אפגעשלאסן, אלע מענער
 ארויסגענומען מיט די הענט אין דער דיייך, דערביי האט מען זיי
 געשלאגן מכוח רצח און געבראכט אויף ליפאווע. דער רוצח
 דאלפ האט אלעמען געהייסן אויסלייגן זיר אויף דער ערד און

 געמאלדן, אז דער וואס וועט זיך אויפהייבן — וועט ווערן דערשאסן.

 דאן האבן די פאלקס־דייטשן געמאכט ״איבונגען״ מיט די יידן.
 קאלבעם האבן אנגעהויבן פליען איבער די קעפ, מענטשן זענען
 געבליבן ליגן באוווסטלאז, בלוט האט זיך געגאסן ווי וואסער. אוי1
 אלע פיר האבן די יידן געמוזט קריכן און די דייטשישע מערלערס
 האבן געשריגן: — לאוז, שנעלער! — און זיך סאדיסטיש געוויילט.
 נאד א ״פארװײלונג״ פון העכער א שעה, האט דער אבער־
: ״הײנט האט ידן  שטורם־פירער דאלפ דערקלערט די אומגליקלעכע י
 איר, בלוט־הינט, דערמארדעט א דייטש, וואס איז געווען שיכור אין
 א שענק, דעדפאר האט מען אייך געבראכט אויף ליפאווע, ווו איר
 וועט ווערן דערשאסן״. די פאלקס־דייטשן האבן ווידער אנגע־
 הויבן קלאפן איבער די קעפ, באפעלנדיק די יידן צו לויפן. און אזוי
 טרייבנדיק, זענען זיי אריינגעיאגט געווארן אויף דעם באנהויף אין

 אנגעגרייטע וואגאנען.
 גאר אומגעריכט איז אין א וואד ארום דערהאלטן געווארן א
 ידיעה פון כעלעמער יודענראט, אז צו זיי איז אנגעקומען א טראנס־
 פארט יידן פון לובלין, וואס זענען איינקווארטירט אין באראקן און
 ווערן באשעפטיקט ביי פארשיידענע ארבעטן. די ידיעה האט זיך
 שנעל פארשפרייט און הונדערטער משפחות, וואס האבן געטדויערט

 נאד זייערע מענער און פאטערס, זענען דערפרייט געווארן.
 די פראוואקאציע פון דעם דערשאסענעם דייטש, האט געהאט

 פאלגנדן אונטערגרונט:
 אין א שענק, האט א שיכורער דייטש פארברענגט מיט פאלאקן,
 דערביי זענען אויך געווען פוילישע, אויסגעלאסענע פרויען. ווען
 דער דייטש האט בגילופנדיק געוואלט פארגוואלטיקן איינע פון די
 פרויען, האט א פאלאק, איר געליבטער, אויד אין א שיכורן צושטאנד,
 ארויסגעצויגן א רעוואלווער און דערשאסן דעם דייטש. די 0.0.־
 לייט האבן דאס געוווסט, אבער די געשעעניש האבן זיי אויסגענוצט,

 בכדי איינצוארדענען א בלוט־באד אויף יידן.
* 

 ערב פורים 1940. אין א שיינעם טאג, איז דער גאנצער געטא
 ארומגערינגלט געווארן פון ס.ם. און דייטשישע זשאנדארמעריע, וואם
 זענען מיט שטורעם און טעראר אריין אין יידישע שטובו, ארויס־
 געטריבן אלע: יונג און אלט, פרויען און קינדער, זיי אריינגע־
 שטויסן אין לאסט־אויטאם און צוגעפירט צו דער באן־סטאציע.
 בלויז גע.ציילטע מענטשן זענען באפרייט געווארן, טויזנטער לוב־
 לינער יידן זענען אין וואגאנען אוועקגעפירט געווארן קיץ כאדעל,
 רייוויץ, בעלזשעץ און אין אנדערע שטעטלעך אדום לובלין, ווו עם
 פלעגן אפווארטן פארשטייער פון די ארטיקע יודענראטן. די עלטערע
 פרויען און קינדער זענען אריינגעזעצט געווארן אין פורן, די
 יינגערע זענען געגאנגען צופום אײניק^ קילאמעטער אין שטאט
 אריין. דער יודענראט פון די שטעטלעך האט די אויסגעזידלטע יידן
 איינגעארדנט ביי יידישע משפחות און אין די 5תי־מדרשים. די
 פארבליבענע יידן אין שטאט האבן זיר אנגעשטרענגט, דורך פרא־
 טעקציע און געלט, צו באקומען ״שײנען״ אויף צוריק צו ברענגען די
 פארטדיבענע פאמיליעם. א טייל פלעגן אומלעגאל זיר צוריקשלעפן

 קיץ לובלין צופוס, אדער מיט געדונגענע פויערישע פורן.
 אויפן גאנצן וועג, אדום 50 קילאמעטער פון לובלין, פלעגט מען
 זען טויזנטער יידן מיט פעק, פארן אדער צופוס, וואס שטראמען

 צוריק קיץ לובלין.
 די זשאנדארמעריע, געוואר ווערנדיק וועגן דעם, פלעגט אויף
 די וועגן ארעסטירן די אריינגייער אין שטאט, צורויבנדיק ביי פיל
 יידן די זאכן און זייער געלט. דאך איז א גרויסער טייל פון די
 ארויסגעשיקטע יידן צוריק געקומען קיין לובלין. נאד דעד ױדענ־
 ראט האט פארעפנטלעכט א מעלדונג, וועגן דער צאל יידן וואס מעגן
 בלייבן אין שטאט, און האט אפעלירט, אז צוויי טויזנט יידן זאלן
 פרייוויליק פארלאזן די שטאט און זיד באזעצן אין די נאענטסטע

 שטעטלעך.
 די איבערזידלונג פון די יידן פון לובלין האט שטארק רוינירט
 די יידישע באפעלקערונג. די פאלאקן האבן אויסגענוצט דיגעלעגנ־
 הייט און מאסנווייז גערויבט און געפלינדערט און רייך געווארן פון

 אונדזער אומגליק. (סוף קומט)
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 מתתיהו זשעלאזא / פאריז

 דערלעבט ד^באפרייונג
 ...אראפגעשפרונגען פון צוג אויפן וועג צום טויט אין נאצי-
 דייטשלאנד, האב איך מיך געשלעפט א צעקאלעטשעטער אויפן
 בולוואר לא שאפעל. ס׳האט זיך מיד נאר געדאכט, אז ב׳וועל
 פילן דעם הייסן ברען פון א קויל אין רוקן, אדער דאס אומהײמ־
 לעכע געוואי. אבער אויף די גאסן איז אנגעגאנגען דאס רוישיקע
 שטורמישע לעבן (נאטירלעך — דאם קריסטלעכע). מענטשן האבן
 געזונגען, גערעדט, געטומלט. פארלעך האבן שפאצירט, געקושט זיך
 און פארגעזעצט דאס נארמיולע לעבן... נו, דאם אלץ איז דאך
 אזוי נאטירלעך און איינפאך. בין איך געווען דערפון זייער צע־
 טומלט און געקרענקט. ב׳האב פשוט דאם גישט באנומען. ווי אזוי
 איז מעגלעך אין אזא רויקייט, זארגלאזיקייט — אזא ווילדער
 געיעג אויף יידן, זייערע שכנים... און אזעלבע בלוטיקע מער־

 דערייען אויף מיינע ברידער ז
 מיין שטוב אויף רי וויק דאזיר, ווו כ׳האב געלעבט און גע־
 צערטלט מיין ליבע פרוי און קינד — איז העל באלויכטן. עם ראיעט
 דארט א פאשיסטישער שאקאל, וועלכער איז אנגעלאפן אויפן ריח
 פון ייד׳ם טויט. מיין פדוי איז אין אוישוויץ; מיין קינד, דאס
 מיידעלע פון 8 יאר, איז ערגעץ אין א דארף ביי בארדא. זי אר־
 בעט שווער און ביטער פון אין דער פרי ביז שפעט ביינאכט

 אויפן פעלד...
 שטיי איך אזוי ווי א היפנאטיזירטער און קוק ארויף צו די
 ליכטיקע פענצטער. ס׳איז שוין גוט טונקל. 8 אוונט טאר זיך קיין
 מענטש נישט געפונען אויף די גאסן. אבער ווו טוט מען אהין
 מיין יידישן קערפער ? דער קאפ װערט צעזעצט פון אנגסט און
 אומרו. אפשר זיך אייננורען אונטער א באנק, צווישן די קעץ

 און הינט, וועלכע זענען דא אזוי זארגלאז...
 בליצט דאו אויף א ליכטיקער געדאנק: סאציאליסטן! די
 £אמיליע לאוואגנא זענען דאו סאציאליסטן, פריינטלעכע מענטשן.

 מיר האבן דאך שטענדיק געקויפט אין זייער שפייז־קרעמל...
 איך פאל אריין אין זייער שטוב, און באלד ליג איך האלב

 טויט אויפן דיל.
 ווען כ׳האב געעפנט די אויגן, געפין איך זיד אין א בעט.
 מען רייבט מיר די שלייפן מיט קעלניש וואסער. ליבלעכע בליקן
ד פארמאך די אויגן אין מחיהדיקער זים־  גלעטן מיין קערפער. א

 קייט און ווארעמקייט... *
 פונעם לעטארגישן שלאף האב איך מיד אויפגעכאפט שפעט
 אויפן טאג... עם האט מיר שוין געווארט א הייסע שמעקעדיקע
 קאפע, ברויט מיט פוטער און ווורשט. וואם איז מיט מיר געווען י
 פון הונגער, שרעק, מידקייט און אסטמא־אנפאל בין איך געווארן

 צחזאמענגעבראכן...
 די איידעלע מענטשן האבן מיר צוגעזאגט יעדע מענטשלעכע
 הילף מיט באשפייזונג, נאר ביי זיי האב איך נישט געקענט בלייבן,

 ווייל די קאנסיערזשקע (הויז־וועכטערין) האט מיך דערקענט...
 ווי דער לעגענדארער ייז־ אהאסווער, האב איך מיד געטראגן
 איבער די פאריזער גאסן, וואס זענען מיר אזוי נאענט און הארציק.
 דא האט דאו גענעסטעט די פרעכטיקע יידישע יוגנט פונעם בעל־
 וויל און מענילמאנטאן. די טונקעלע האטעלן מיט די הארציקע
 ארבעטסזאמע יידישע מיידלעך, זייער מאראלישע ארנטלעכקייט
 און באפליגלטע אידייען... ווואהין כיקום אן, געפין איך פאר־
 זיגלטע טירן מיט רויטן לאק. די קאנסיערזשן פרעגן מיד, וואס
ז ז  איך טו דא ז וועמען זוך איך ? צי ביסטו נישט אמאל s י
 כ׳מוז אנטלויפן. צי איז אזעלכעם מעגלעך ז מיטן ווארצל ארויס־
 געריסן!... ווו איז גאט 1 ווו איז גערעכטיקייט 1 מיינע אויגן־
ז פון די בלוטיקע האלוצינאציעם פון טויט און  לעפלעך שליסן ז

 שחיטות.

 פאר מיינע מיט טרערן־פארגאסענע אויגן שלײכט דורך א
 פינצטערע געשטאלט פון אן ארעמער אלטער פרוי. זי שלעפט
 אירע זקנהשע טריטלעך. פון איר ברוסט לייכט אראפ די געלע

 לאטע. ס׳איז ווי א זונען־שטראל אויף מיין פינצטערן וועג...

 ווער איז אט די פרעהיסטארישע געשטאלט ? ווי קומט זי אזוי
 פריי אויף א פאריזער גאס t אפשר האט איר זיידע געקעמפט ביי
 אויסטערליץ 1 אפשר ביי סעדאן, ביי נאפאלעאן דעם דריטן ?
 אפשר איז זי אונטער א ספעציעלער שוץ פון די וועלכע האבן
 אויסגעליפערט הונדערטער וואגאנען מיט יידן פון דער פרייער
 זאנע צו די דייטשן, צום טויט י אונדזערע אויגן באגעגענען זיך.
 יידישע אויגז וואם זאגן אלץ: טרויער, פארצווייפלונג און א קליין
 יידיש פינטעלע פון האפענונג. זענען מיר טאקע די צוויי לעצטע
 מאהיקאנער פונעם יידישן פאריז... פון די דאקטוירים, שרייבערם,
 אדוואקאטן, ארבעטערם, פאסאניערם און הענדלערס ז וועט שוין

 די זאפטיקע יידישע שפראך קיינמאל נישט געהערט ווערן ?

 פארנאכט. דער קערפער איז מיד, שלאבעריק. כ׳בין הונגעריק.
 ווואהין גייט מען שלאפן ? און קיין רואה ואינו נראה קען איך
 אלץ נישט ווערן! אין דער טונקלקייט פונעם אוונט געפין איד
 זיך אויף סאן מארטען, ביי דער טיר פון א באקאנטן. אוי, א גם
ו אריין אין דער וווינונג. י  — די טיר איז אפן. איך שלייך ז
 עס קומט א שוואך ליכט דורך די פארמאכטע לאתם. ליידיק.
 דער בייזער ווינט האט מיינע פריינט פארטראגז... פיבערהאפט
 זוך איך אויר א צייכן פון זיי, א בריוו, א ווארט. אפשר ע0ן«
 כ׳האב געפונען א האלבע פלאש קאניאק. דורשטיק האב איך
 זי איינגעזויגן מיט מיינע פארשמאכטע ליפן. א זיסע ווארעמקייט
 האט זיך צעגאסן אין מיינע גלידער. כ׳בין אראפגעזונקען אויף
 דער פאדלאגע און פארזונקען געווארן אין א טיפן שלאף... די
 שטוב איז געווארן מיין באהעלטעניש... בייטאג — וואכזאם אויף
 די גאסן. ביינאכט פלעג איך זיך אריינשלייכן און שלאפן אויף
 צייטונגען... איין טאג פאקט מיך די קאנסיערזשקע און פרעגט אן
 צערעמאניעם: דו באהאלטסט זיך דארט אויבן ז א ייז־ ז נו וועל
 איך דיר געבן א ווארעמע קאלדרע, דו וועסט דאך געפתירן ווערן.
 טרערן האבן זיך געגאסן פון מיינע אויגן פון גערירטקייט און
 דאנקבארקייט... א פרוי מיט שווארצע ברילן קומט מיר אנטקעגן,
! זי גייט ן י י  זי גיט זיך א ספאזמאטישן ווארף. עפעס מוז עם ז
 אדיין אין א טויער, איך נאד איר. איז טויער כאפט זי מיד קושן.
 איר זענט דא ? איר לעבט ? זי איז מיינם א געוועזענע פאט־

 ראנקע פון קאוטשוק־פאך.

 צוויי וואכן האב איך געטיילט מיט זיי זייער מאגערע שפייז.
 געשלאפן אויף א טיש. די פרייד מיט מיר פון מיינע טייערע פריינד
 איז געווען אומגעהויער. דאס בױדעם־שטיבל אויף״רי פרעסואר,
 איז דעמאלט געווען אנגעפילט מיט גרויסע האפענונג און יידישן
 בטחון. די פאשיסטישע שלאנג האט באקומען ריזן־קלעפ. סטא־
 לינגראד, קורסק, כארקאוו, מאיקאפ און סעוואסטאפאל האבן גע־
 לויכטן ווי גאלדענע שטראלן איבער אונדזערע קעפ. די זין פון
 דער גרויסער אמעריקאנער דעמאקראטיע, די בראווע יענקים, צו־
 זאמעז מיט צענדליקער פעלקער, האבז געיאגט דעם דייטש ווי
 משוגענע הינט. גארמאנדיע איז שוין געווען באפרייט. מיט לאנג־
 זאמע, שוועד באצאלטע אבער זיכערע טריט, האט זיך באוועגט
 די באפרייונגס־ארמיי צו פאריז. צו אונדזער קאשמארנעם לעבן
 פ!ץ האלבע מתים נעמט א סוף... עם איז אומגלויבלעך און ממש
 פאנטאסטיש., אז אינעם הארץ פונעם צוואנציקסטן אראנדיסמען,
 אינעם שמאלן געסעלע פאסאזש ראנם, ביי די רי זשוליען לא־
 קדאא, אין שמוץ, ארומגערינגלט מיט א באפעלקערונג פון די
 נידעריקסטע, געפאלענע פון דער פראנצויזישער באפעלקערונג,
 שיכורים, פראסטיטוטקעם, גנבים און א פאר שװארץ־ארבעטער,
 האט געלעבט א הייפעלע יידן, מערסטנטיילס פרויען, געשיצט און
 אפגעהיטן. מיר האבן דארט געהאט א טיפן קעלער אין צייט פון
 געפאר. דער קאנסיערזש, שטענדיק טויט־שיכור, מיט א זויבערער
 און הייליקער גשמה (וואלט די גאנצע וועלט באוווינט געווען
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 אין לעצטן יאר איז מיר אויסגעקומען
 צו באזוכן דייטשלאנד, האבן מיר אדטיקע
 יידן דערציילט, אז סיי אין די אפיציעלע
 קדייזן, סיי צווישן דער באפעלקערונג,
 פילט זיר א מידקייט צוליב די פארשי־
 דענע אנטשעדיקונגען, רענטעם און
 פענסיעס וועלע די באן־רעגירונג צאלט
 די קרבנות פון די נאצישע מלחמה־פאר־

 ברעכנס...,
 אלזא — דייטשלאנד איז געווארן מיד.
 באמת, א ביטער רחמנות אויף איר. ווי
 הונגעריקע היישעריקן איז מען זי בא־

 פאלן.
 יידן, ווי לאנג איז דער שיעור ? וואם
 האט איר זיך אנגעזעצט אויף דעם נא־
 בעלן דייטשישן פאלק ? אז עס קומט זיי
 א• ביסל מנוחה, וועט איר דאד אלע מודה
 זיין; פירן א מלחמה אויף אזוי פיל פראנטן
 קנאפע 6 יאר — איז נישט קיץ קלייני־
 קייט. און דער פאקט אז זיי האבן די
 מלחמה פארשפילט, פארפליכטעט נאד
 מער צו באציען זיך ווי צו א באזיגטן
 שונא — מיט איינזען! מיר יידן דארפן
 דאך זיכער וויסן, ביי אונדז איז דאך גע־
 שריבן אין די הייליקע ספרים: ״בנפול
 אויבך אל תשמח״ (״פריי זיך נישט מיט
 דיין שונאם מפלה״). אזוי פאדערט די
 עטיק און די עלעמענטארע מענטשלעכ־

 קייט.
 אלא וואס, זיי האבן אויך אין איין וועגם
 אומגעבדאכט זעקס מיליאן יית 1
 ערשטנס, האבן זיי נישט געהערט, נישט
 געזען און נישט געוווסט. ס׳קען אויך זיין,
 אז די סטאטיסטיק איז נישט קיץ גענויע.
 מעגלעך, אז ס׳איז נאר געווען 5 מיט א
 האלבן מיליאן און אפשר נאד 5 מיליאן.
 צווייטנס, וועד האט דען די יידן געהייסן
 זיין אין אייראפע ? מען האט נאד זיי גע־
 שיקט ? דריטנם, מוז מען מאכן אן אונ־
 טערשייד צווישן די דייטשן און סתם וויל־

 דע פאגראמשטשיקעס ווי פעטלוראם
 באנדעס אין דער צייט פון בירגער־קריג
 אין רוסלאגד. ביי די דייטשן מוז אפילו
 אין קריגס־צייט יעדע זאך געמאכט ווערן
 געזעצלעך. דערנאך איז געקומען דער
 פלאן, די ארגאניזאציע, דער סיסטעם
 (נישט ווי ביי די אוקראינישע היידא־
 מאקעם). אלץ איז געווארן סארטירט,
 פארשריבן און פארפאקט. ס׳איז גארנישט
 פארלוירן געגאנגען, אפילו נישט איין
 פאר קינדערישע שיכעלעך, נישט א קידו־
 שין־רינגל פון א יידישער פרוי, אפילו
 נישט א לאק פון א יידיש מיידעלע און
 נישט קיין גאלדענער צאן פון מויל פון
 א טויטן ייד — אומעטום האט געהערשט

 ארדענונג.

 אויד האבן די דייטשן באוויזן, אז יידן
 קענען זיין נוצלעך אויך נאכן טויט. פו־
 נעם פעטס האט מען געמאכט זייף (איר
 ווייסט דאך: זייף מיעט היגיענע און
 קולטור); פון די האר האט מען געמאכט
 מאטראצן; פון די בגדים — פרישן רוי־
 מאטעריאל פאר די טעקסטיל־פאבריקן.
 די דייטשן האבן באוויזן, אז אין דער נא־

 טור ווערט גארנישט פארלוירן.
 און איצט די הוצאות ? איר מיינט, אז
 סתם אזוי הרגעט מען אויס זעקם מיליאן
 מענטשן! בארעכנט נאד: אויסהאלטן
 צענדליקער טויזנטער סאלדאטן, וועלכע
 מען האט צוליב אונדז נישט געקענט
 שיקן אויפן פראנט קיץ סטאלינגראד און
 אנדערע ערטער ווו מען האט זיך אין זיי
 גענייטיקט? און טראנספארט האט אייר
 פארגעסן ך ווייסט איר וואס דאס קאסט
 אץ מלחמה־צייט? איצט דער ציקלאן־

 גאז. דאס קריגט מען דען אומזיסט ?
 און נאד פארשיידענע הוצאות, וואט
 אזא ריזיקע מארד־אונטערנעמונג פא־
 דערט. מעגלעך, אז ווען מען זאל אראפ־
יץ אז  רעכענען די אלע הוצאות, קען ז

 מיד זענען שוין קוויט, און אפשר קומט
 זיי גאר א רעשט...

 און די דייטשע נאבלקייט? זיי האבן
 קיין מאל נישט געזאגט, אז זיי גייען
 אומברענגען, נאד מען שיקט אויף אר־
 בעט. אויף קאלאניזאציע, אויף איבער־
 שיכטונג, כדי צו פארוואנדלען אונדז אין
 א פראדוקטיוו פאלק. זיי ווילן שאפן א
 רעזערוואט אין לובלין. ״ארבעט מאכט
 פריי״, — איז געווען די לאזונג אין אלע

 לאגערן.
 אלא מה, — וועסט מעד נישט זען די
 ליכטיקע געשטאלט פון טאטע־מאמע, פון
 שוועסטער און ברידער, וועסט מער נישט
 זען דעם שמייכל פון דיין זונדעלע, וועסט
 מער נישט גלעטן די פוכינקע הענטעלע
 פון דיין קליין טעכטערל י טא וואס איז
 אזוי וויכטיק, מען לעבט דען אייביק ? א
 פאר צענדליק יאר פריער אדער שפעטער,

 סיי ווי איז סוף כל אדם למות.
 מען האט געמאכט עקספערימענטן
 איבער טויזנטער מענער און פרויען —
 אמת, דאס איז געטאן געווארן פאר
 דער וויסנשאפט! די רעזולטאטן פון די
 עקספעדימענטן זענען דאד געווען בא־
 שטימט פאר דער גאנצער מענטשהייט,

 טא וואם איז דער רעש ?
 דערפאר זאג איד: יידן, מאכט נישט
 קיץ טומל! די דייטשן זענען מיד און
 פארמאטערט. אמת טאקע, זיי האבן זיד
 גאנץ פיין ארויפגעארבעט, עס גייט זיי
 נישט שלעכט, פון דעסטוועגן איז עס
 נישט אזא געשמאקע זאך צו צאלן אלטע
 חובות. איר קענט אויך נישט פארלאנגען
 >יי זאלן אראפלאזן פון זייער הויכן
 לעבנס־סטאנדארט נאד״ אזא שווערן
 קריג. זיי האבן די פולע רעכט בעסער צו
 לעבן. דעריבער, יידן בני רחמנים, מען
 דארף אמאל אריעגיין אויך אין יענעמס
 לאגע. מאטערט נישט מער די ארעמע

 דייטשן...

 מיט אזעלכע שכנים) — וואלט נישט שלעכט געווען פאר אונדז,
 יידן...

 ווען איך האב געזען די פאר צענדליק יידן, מיינע טייערע
 און היימישע, האב איך מיד געזאגט: ניין, דו הינקעדיקער טייוול
 געבעלס, דו האסט געזאגט, אז אויב דו וועסט נאד באגעגענען א
 ייד אין דיין ״טויזנט־יעריקן רייך״, מאכםטו איפ פאר א מיגים־
 טער. ניין, טויזנט מאל ניין, אונדזער פאלק וועט אייביק לעבן
 און דו וועסט פוילן טיף אין דער אדמה! (און אזוי איז טאקע גע־

 שען).
 די צייט איז שנעל פארגאנגען אין א פריידיקן אויפבלי פון א

 פריליגג פאר די פעלקער. אין מיין ארעם שטיבעלע האב איך
 געלייענט פאר מיינע ברידער און שוועסטער אונדזער טייערן
 שלופ־עליכם, פרץ, משה נאדיר און גרעצ׳ם יידישע געשיכטע.
 כ׳האב זיך באמיט איינצופלאנצן אין זייערע הערצער און מוחות
 די שיינקייט פונעם יידישן שאפן. באראטוגגען פון דער יידישער
 דעזיסטאנץ־גרופע איז פארגעקומען ביי מיר. מיד האבן זיך גע־
 גרייט צום פאריזער אויפשטאנד. מיד האבן געבויט באריקאדן
 אויפן בעלוויל, מינילמאנטאן און קוראן, אנטוואפנט א דייטשישע
 אפטיילונג ביי דער סחורות־באן פון מינעלמאנטאן, פארכאפט
 פיל לעדער־שטאפן און געווער, מיר האבן מיטגעטאנצט אינעם רי־

 זיקן קאראהאד פון די פאריזער בעת דער באפרייונג...
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 די באפרייונג נון לובלין
 (א דערינערונג)

 אברהם וואלדהאלץ / תל ־אביב

18.7.1944 
 האבן מיר, ד. ה. די תיטע ארמיי און
 די פוילישע ארמיי, פארנומען לובלין.
 מיד יידן האבן זיך אריינגעריסן אין טויטן־
 לאגער מיידאגעק. דער קוימען פון קרע־
 מאטאריום אין טױטן־לאגער איז נאך
 געווען וואדעם און מ׳האט נאד געשפירט
 דעם ריח פון די טויטע קערפערם. עס
 האט זיך אנגעהויבן דער לעצטער אקט
 פון דעם מיידאנעק־קאשמאר. אונדזערע
 אויערן און אויגן האבן אויף קיין מינוט
 גישט אויפגעהערט צו זיין אנגעשפיצט
 צו די וויסטע און גרויליקסטע שילדע־
 רונגען פון די לעבנגעבליבענע עדות.
 פייערן פון קרעמאטאריעס האבן אויס־
 געזויגן אוגחערע טרערן, דאס אש פון
 מיידאנעק האט פארשטיקט אונדזערע
 העלחער. מיד האבן זיד צוגעהערט צו
 די שילדערונגען פון די עדות. איד האב
 געזען פאר זיד דאם יונגע מיידל מילא
 צימערבאום, אויף וועלכער די דייטשן
 האבן ארויפגעלייגט די מיסיע צו זיין א
 קאפא און העלפן זיי פייניקן די יידישע
 קאצעטלערינס און זי האט דערפאר
 באשלאסן אנטלויפן פון לאגער. מיד
 האבן מיטגעלעבט די שפאנונג פון די
 אנדערע פרויען, וועלכע האבן איר גע־
 האלפן אגטלויפן און מיטגעגעבן איר צום
 פארעפנטלעכן דאקומענטן וועגן דער

 גרויליקער פיין אין לאגעד.

 אט איז דער ריזן־אפעל פון די קא־
 צעטלער אין מיידאנעק* וועלכער דאדף
 זיין די ״מוסטער־שטראף״ װאס איז א־
 רויפגעלייגט געווארן אויף מילא צימער־
 באום נאכדעם ווי מען האט זי געכאפט
 ביים אנטלויפן. און אט אין דאזיקן גרוי־
 זאמסטן מאמענט פון יאוש און פאר־
 צווייפלונג וואקסט אויס די גרויסע יידי־
 שע העלדין׳ וועלכע שניידט זיד איבער
 די אדערן מיט א ראזיר־מעסערל און
 מיט א בלוטנדיקער האנט פאטשט זי אין
 פנים דעם ס.ס\מאן, וועלכער האט זי
 באליידיקט, געזידלט און געלאכט. אי־
 בערן גאנצן פלאץ קלינגען אפ אירע
 ווערטער: איד ורעל שטארבן ווי א העל־

 דין און דו וועסט פגרן ווי א הונט.

 עם דערמאנען זיד מיד יענע טעג פון
 זיג, ווען די פוילישע ארמיי האט באפרייט
 לובלין, און מיר, .ײדישע אפיצירן אין
 זעלנער האבן באפרייט מיידאנעק. אונח
 איז נאד געלונגען צו כאפן צווישן די
 געפאנגענע דייטשן איינעם פון די קא־
 מענדאנטן פון לאגער, האפמאן, און מיר

 יידן האבן זיך ארומגעדרייט צווישן די
 בערג מתים און אש פון צעמאלענע ביי־
 נער. מיט וואם אויסשרייען דעם גתים ן
 ווייטיקי אויף וועלכן בארג קריכט מען
 ארויף אויסצובתמען דעם צער אזוי, אז
 די גאנצע וועלט זאל דערהערןי מיר
 האבן דעמאלט פארלוירן די טרערן און
 נישט געוווסט ווי אזוי צו באוויינען דעם
 אומקום פון די מיליאנען, פון אונדזערע
 אייגענע, נאענטע און טייערסטע, פון
 וועלכע עם איז אפילו קיץ אש נישט
 געבליבן. אדום אונדז האבן זיך געדרייט
 שאטנם פון מענטשן, אויסגעמאטערטע,
 נעפייניקטע יידן, וואס האבן מיט די
 לעצטע כוחות דערצויגן צום דאייקן טאג

 פון באפרייאונג.

 דרך אגב, מיר האבן איבערגעגעבן דעם
 ס.ם.־מאן האפמאן צום גענעראל־שטאב
 און מיר זענען ווייטער געגאנגען אין
 קאמף ביזן אייננעמען בערלין. מיר זענען
 צוריקגעקומען, אין יולי 1945׳ קיץ לוב-
 לין. מען האט אונדז באווארפן מיט בלו־
 מען. דער שטאטראט האט איינגעארדנט
 »יט אונדזער גענעראל זייקאווסקי א
 פרעכטיקע אויפנאמע אין דעם שענסטן

 דעסטאראן אין לובלין.

 נאד לאנגע אויספארשונגען האט חיים
 פאבער באקומען דעם באפעל אויסצופירן
 דעם טויט־אורטייל איבער דעם ס.ס.־מאן
 האפמאן. דעם באשולדייקונג־אקט האט
 פארגעלייענט דייר פעלינסקי, א ריכטער
 פון זאמאשטש (פון פאר דעם קריג) און
 איינער פון מיינע זעלנער האט אים אױפ־
 געהאנגען. עם זענען דערביי געווען פיל
 יידן און נישט־יידן. איך האב נישט גע־
 וווסט, אז ד״ר פעלינסקי איז א ייד. צו־
 פעליק האב איך אים באקענט ווי אן
 אפיציר פון דער פאליציי אויף אלנבי
 גאס אין תל־אביב און פון דעמאלט האבן
 מיד זיך באפריינדעט און איך האב אים
 אויך איבערגעגעבן בילדער און דאקו־
 מענטן• J '1 . 1 •י n י .

 פ.ס.: איך וויל באמערקן, אז ד״ר
 פעלינסקי (איצט תת־ניצב [פאליציי־גע־
 נעראל] אדוו׳ בנימין זיגעל) און חיים פא־
 בער, איצטיקער פארזיצער פון קאמבא־
 טאנטן־פארבאנד אץ ישראל און ראט־
 מיטגליד פון יד ושם, האבן אדורכגע־
 מאכט דעם גאנצן פראנט — פון סטאליג־
 גראד ביז בערלין. אויף איינעם פון די
 צעשטערטע ווענט פון רייכסטאג, האבן
 זיי אין העברעיש אויסגעקריצט אן אויפ־
 שריפט מיט זייעדע נעמען. וועגן דעם איז
 בשעתו א סך דערציילט געווארן אין

 דער יידישער און וועלט־פרעסע.

 איינער פון די ערשטע הכשרה־קיבוצים אץ לובלין נאד דער באפרייונג, געגרינדעט פון
 ״איחוד״ (אלגעמיינע ציוניסטן). עם זיצן פון רעכטם: אביגדור שטערן און עלקע מיטעלמאן.
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 ו׳ ישיבת חכמי לובלין - א מעדיצזישע שור

 די ישיבת חכמי לובלין, וואס איר ביבליאטעק איז
 געווען באקאנט אויף דער גאנצער וועלט, איז איצט פאר־
 וואנדלט געווארן אין דער שטאטישער מעדיצין־שול. דער
 פארגעלטעד בגין מיט די 4 הויכע מארמאר־זיילן אין פראנט
 איז איצט פארפולט מיט מעדיצין־סטודענטן אין ווייסע כא־
 לאיטן, אנשטאט מיט פרומע ישיבה־בחורים, וועלכע זיצן און
 לערנען תורה. אפילו דער נאמען: ״ישיבת חכמי לובלין״
 איו אפגעמעקט געווארן פון פראנט פון בנין, אבער נישט
 פולקאם. פון אונטער די לאטיינישע בוכשטאבן ״קאלעגױם
 מאיום״ קען מען נאד מיט אנשטרענגונג לייענען די יידישע

 אותיות: ישיבת חכמי לובלין.

 40 טויזנט יידן האבן אמאל געלעבט אין לובלין. דער
 היינטיקער פארזיצער פון דער יירישער ״קהילה״ אין לוב-
 לין, שלום גארן, וועמענס ברודער לעבט אין א קיבוץ אין
 ישראל, שאצט אפ די צאל יידן וואס וווינען הייגט אין לוב-
 לין אויף 40, העכסטנס 50. דער אכראנע־פלאץ אין אלטן
 יידישן פערטל ווערט איצט גערופן אויפן נאמען פון א יידי־
 שער העלדין פון אויפשטאנד: ״דער פלאץ פון האנקא
IT זענען נישטא. נאר אויף  סאביצקא־שפירא״, אבער קיין 1
 לובארטאווסקע גאס נר. 10 איז פארבליבן אן איינציקער
 יידישער בנין וועלכער האט זיך נישט געענדערט זייט פאר
 דער מלחמה: דא געפינט זיר דאס ״בית מדרש פון חברת
 נושאים״, די איינציקע שול וועלכע איו געבליבן אין לובלין.
 די שול באשטייט פון א גרויס צימער אין וועלכן ס׳געפינט
 זיר אויר אן אויוון און א בעט אין וועלכן ס׳שלאפט דער
 ״גבאי״. ״קײן מנין איז שוין דא לאנגע חדשים נישט גע־
 וחנן״ — זיפצט אפ דער אלטער גבאי, וואס ליגט אויפן בעט
 אין דער פידזשאמע און אין די שטעקשיך. ״נישטא מער

 קיין יידן אין לובלין״.

 זייער זעלטן טרעפן זיך די לובלינער יידן אינעם
 קלוב פון ״קולטור־8ארבאנד״, אבער זייער צאל שטייגט
 קיינמאל נױןט איבע קיין טוץ. אלטע, קראנקע, אײנ־
 זאמע. זיי זעען כמעט נישט קיין יידישע צייטוגג, אויסער
 די ״פאלקסשטימע״. אן עברית־צייטונג טאר מען אפילו נישט
 דערמאנען. שלום גארן רעדט א ביסל עברית: ״כ׳האב אמאל
 געקענט גוט עברית, אבער נישטא מיט וועמען צו רעדן —
 פארגעסט מען די שפראך״. דער איינציקער מענטש אין לוב-
 לין וואט באהערשט גוט די העברעישע שפראך, איז... דער
 קאטוילישער גלח, דער פאטער יוזעף האמערסקי, דעקאן
 פון דער טעאלאגישער קאטעדרע אין לובלינער קאטוילישן,
 אוניווערסיטעט. ער לערנט דארטן אשוריש, פערסיש און
 אדאמעיש און ווערט אנערקענט ווי א וועלט־מומחה אין
 תנ״ד־פארשונג. ר׳חאט געלערנט אין ירושלים א יאר צייט
 פאר דער זעקס־טאגיקער מלחמה, אויף דער ירדנער זייט.
 נאר 3 מאל האט ער געהאט א געלעגנהייט אריבערצוגיין

 אין ניי־ירושלים.

 2000 סטודענטן לערנען הייגט אין קאטוילישן אוניווער־
 סיטעט אין לובלין, אבער נאר 10, צווישן ויי 5 גלחים, לער־
 נען עברית. דער לערן־פראגראם דויערט 3 יאר. ס׳ערשטע
 יאר לערנט מען דעם יסודותדיקן העברעיש. די אנדערע
 2 יאר פארטיפט מען די לערע אין גראמאטיק און אין

 אין דער ישיבת
 חבמי לובלין —

 מיט 45 יאר צוריק

 (דאם בילד האט
 צוגעשטעלט ד״ר

 בן־טובים).

 ליטעראטור. מיט בענקשאפט דערמאנט ער די גוטע צייטן,
 ווען מיט 10 יאר צוריק האבן מיר דא• געהאט 30 און מיט
 20 יאר צוריק 50 סטודענטן וואט האבן געלערנט עברית.
 ווען גאמולקא האט אין 1968 פארטריבן די יידישע סטודענטן
 פון די פוילישע מלוכהשע אוניווערסיטעטן, זענען א סך פון
 זיי געקומען אהער לערנען אין קאטוילישן אוניווערסיטעט.
 זייט דעמאלט האבן כמעט אלע פארלאזט. דער פאטער הא-
 מערטקי באדויערט דאס שטארק. ט׳האט פון זיי געקענט
 ארויסקומען גלענצנדע תנ״ך־פארשער און דער אוניווערסי־

 טעט האט א סך פארלוירן מיט זייער אוועקגיין.

 די גלאקן פונעם אוניווערטיטעט האבן זיך צעקלונגען,
 רופנדיק די סטודענטן צום אוונט־געבעט. די קארידארן פילן
 זיר אן מיט גלחים און טטודענטן. דאס יידישע בית־המדרש
 איו אבער לער און שטיל. לובלין, ווי אנדערע פוילישע
 שטעט, איז כמעט ״ױדן־רײן״ — אבער נישט פון די מיליא־
 נען יידישע טויטע שאטנט, וועלכע האבן אמאל געלעבט אין

 פוילן.

 * ־*>

 אין די אנדערע טויט־לאגערן זענען נישטא קיין איבער־
 בלייבענישן פון אמאל. אין מיידאנעק אין איצט פאראן א
 מאדערנע שטאט. לובלין האט זיך פארגרעסערט און אנט־
 וויקלט און אירע וװין־קװארטאלן דערגרײכן כמעט בין דעם
 ארט, ווו ס׳האט זיד געפונען דער טויטן־לאגער. פון די פיל־
 שטאקיקע הייזער אין לובלין זעט מען דעם אמאליקן לאגער
 פון אומקום, אפילו די גאז־קאמערן. נאר די נייע איינוווי־

 נערם גייט עם ווינציק וואט אן.

 ״זיי האבן א לאנגע צייט געווארט אויף זייערע נייע
 דירות. קיין שום זאך קאן נישט צעשטערן זייער פרייד מיט
 דער נייער וווינונג פון דריי צימערן, מיט אלע באקװעמ־
 לעכקײטן״ — קלערט מיר אויף דער וועגווייזער. און ער

 גיט צו:

 הלוואי וואלט איך געהאט אזא דירה...

 (איבערזעצט פון ״ידיעות אחרונות״ —
 שלמה שטאקפיש, חיפה)

 21 לובלין נאך דער באפרייונג

 (פון א כאזיד אין לובלין אין 1977)

 אדװיו איתן



 אברהם קליגער / אור־יהודה

 אמת און שקר
 וועגן יידן אין לובלין
 אין די יארן
1977-1944 

 אין נומער 5 .קול לובלין״, 1971, האב איך געשריבן, אז מיין
 אויפגאבע איז נישט צו שרייבן וועגן אמאליקן לובלין, נאר געבן
 א בילד פון א ייד, כמעט דער לעצטער, וואס האט דורכגעמאכט

 עקזאדום לובלין אין יאר 1971.
 דער אמת את, אז אליין ביו איר נישט קיין געבוירענער אין
 לובלין, נאר פון שטעטל וולאדעווע, וועלכע געהערט צו דער
 לובלינער וואיעוואדשאפט. אין יאר 1944 ביו איר געקומען קיין
 לובלין אלם מאבילתירטער זעלנער פון דער פוילישער ארמיי. כמעט
 א חודש נאר דער באפרייוגג פון לובלין, אין אויגוסט 1944. איו

 לובלין געלעבט פון 1944 ביז 1971, אן ערף 27 יאר.
 אין לובלין ביו איר באלד אריינגעצויגן געווארן אין יידיש־
 געזעלשאפטלעכן לעבן. איו יאר 1955 ווער איר באשטימט אפיציעל
 אלם סעקרעטאר פון יידישן קולטור־פארבאנד, ווי מען פלעגט רופן
T, S. K אויף דער קראקעווער פארשטאט 13. ווילט זיר מיר . Z. 

 דערמאנען עטלעכע פאקטן פון דעם נאר־מלחמהדיקן לובלין
 מיר לעבן אלע מיט דער האפענונג אז די שנאה צו די יידן האט
 זיר געענדיקט, און מען וועט קענען שאפן, כאטש אין א מיניאטור,
 א יידיש לעבן אין לובלין. אין יענער צייט, אין איינעם א פרימארגן,
 גיי איר ארוים פון מיין שטוב אויר לובארטאווטקי 21 (היינט —
 47). איין! דער צווייטער זייט גאט שטייט א המון מיט קריטטן און
 שרייט: ״גיט ארויס דאס קריסטלעכע מיידעלע, וועלבע יידן האבן
 פארכאפט צום ארויסציען בלוט פאר מצות!״... נאר עם געשעט
 א נם. די זעלנער פון דער רויטער ארמיי גייען ארויוי אויפן דאר
 פון דער האנדלס־האלע מיט מאשין־געװער און גיבן א ווארענונג,

 אז אויב מען וועט זיר נישט פונאנדערגייו, וועלן זיי שיסן!
 אויר דער זלאטא גאט אין דער אלט־שטאט וווינען א צענדליק
 פרויען, נאר װאס באפרײטע פון פארשיידענע דייטשישע קאנצ.־
 לאגערן. צופעליק גיי איר באזוכן איינע פון די פרויען, מיינע א
 באקאנטע. דורבן פענצטעד שרייט אראפ א קריסטין צו אלע דורב־
 גייענדיקע: ,גײט אויר דער לובארטאװםקי גאם, דארטו האבן יידן
 דערמארדעט א ^ריםטלער קינד!״. אויר דעם טשווארטעק, די גאט
 ווו עם געפינט זיר דאם הויז אויפן נאמען פון י. ל. פרץ, דארטן
 ווערן דערמארדעט דער אלטער פישער מיט זיין פרוי (זייערע
 נעמען האב איר פארגעסן). די מערדער האט מען קיינמאל נישט

 אנטדעקט.
 עם ווערן באלד פארשפרייט קלאנגען, אז אויר דער נארוטא־
 וויטש גאס האט אן אלטער ייד דערמארדעט א קריסטלער קינד.
 עם פאלו נאר קרבנות אויה די לובלינער גאסן — און צו פארן
 אויר דער פראווינץ את מען באדראט מיטן לעבן. עם שאפט זיר
 א פאניק, יידן אנטלויפן איו גרעסערע שטעט, שמוגלען די גרענעץ
 אומלעגאל, צוריק אין די דייטשישע לאגערן, ווייל פון דארטן איז

 דא א האפענונג צו פארן קיין ישראל און אנדערע לענדער.
 דער אינסטעקט פון לעבן, פון עקזיסטיו־ו, קענען אויסהאלטן,
 באקעמפן אלע שוועריקייטן צו להכעיס דעם שונא. די קליינע צאל
 יידן וואס האבן באשלאסן צו בלייבן, מער נישט צו וואנדערן,
 ארגאניזירן זיר, שאפן פארטייען, געזעלשאפטלעכע אינסטיטוציעס,
 קאאפעראטיוון, ווארשטאטן, האנדלס־פאזיציעס, יידישע שולן. א
 טייל ארבעטן אין פארשיידענע מלוכהשע פאבריקן, אין דער אד־

 מיניסטראציע און פארטיי־אפאראט.
 די יידישע קאמוניסטן פירן א שטארקע אגיטאציע (און אמאל

 לאכד־צוזאמענפאר פון לובלינער יידו אץ לובלין, 1947.
 כראש פון צוג — לייבל לערער ז״ל.

 (דאס בילד האט צוגעשטעלט יעקב פעלדמאן)

 — אדמיניסטראטיװן דרוק) נישט צו פארלאזן פוילן, נאר בויעו,
 שאפן אויפו ארט. דאם נייע דעמאקראטישע פוילו וועט זיין א גוטע
 מאמע פאר אלע אירע בירגער. למען האמת מוז איר מודה זיין,
 אז די נייע מאכט טוט אלץ כדי צו העלפן די רעשטלער פארבלי־
 בענע יידן. אבער אין יאר 1950 ווערן די גרענעצן הערמעטיש
 פארמאכט. עם איז שוין נישטא דאס פרייע אויםװאנדערן, די אזוי

 גערופענע פאראייניקונג פון משפחות.
 ווי געזאגט, אין יאר 1955, ווער איר באשטימט אלס סעקרע־
 טאר פון ״קולטור־פארבאנד״. אין לובלין געפינעו זיר דעמאלט
 70 יידישע פאמיליעס. אין יאר 1956 קומט דער פוילישער פאזש־
 דזיערניק (אקטאבער). גאמולקא ווערט באשטימט אלם ערשטער
 סעקרעטאר פון דער פוילישער פאראייניקטער ארבעטער־פארטיי.
 דאס פוילישע פאלק לעבט מיט די גרעסטע האפענונגען. דער
 ״פוילישער פרילינג״ מיינט: אפשר באפרייען זיר פון רוסישן דרוק.
 אבער פאר יידן — ווידער שווארצע כמארעס, שרעק, אנטיסעמיטי־
 שע לאזונגען. די פירערס פון ״קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד״
 רופן א פלענום קיץ ווארשע. איר בין דעלעגאט פון לובלין. דער
 באוווסטער שוישפילער און שרייבער יצחק גרודבערג־טורקאוו דער י
 קלערט: ,היינט, דא, אויר דעם פלענום, שליסן מיר דאס לעצטע
 קאפיטל פון טויזנט יאר יידן איו פוילך. דער באקאנטער היסטא־
 ריקער און הארציקער ייד, פראפ. בער מארק: ״יעדער ײד װאם
 פארלאזט פוילן און פארט קיין ישראל, דארר זיין שטאלץ. דאס איז
 א שפיי אין פנים אלע שונאים״. א ייד פון לאדזש זאגט, אז ״דער
 היינטיקער אנטיסעמיטיזם את טויזנט מאל ערגער ובי דער פאר־
 מלחמהדיקער. דעמאלט את דער פוילישער ארבעטער געגאנגען
 צוזאמען מיט מיר קעגן די אנטיסעמיטן, היינט פירן זיי ארױס נאד
 די יידישע דירעקטארן און די יידישע מייסטערס אויך! די טוטש־
 קעס. מיט א האק אין האנט ייעל איר שטיין ביי מיין שטוב און
 פארטיידיקן מיין לעבן און דאס לעבן פון מיין משפחה״. דער בא־
 קאנטער מיכאל מירסקי (היינט אין דענעמארק) שרייט פון זאל:

 «איר האב נאר אלץ נישט פארלוירן די האפענונג.״
ו יאר אפגעזעםן אין טורמע  און איו לובלין? גרשון װײסקאפ, ו
 פאר קאמוניזם אין סאנאציע־פוילן, נעמט א ווארט אויפן צוזא־
 מענפאר פון די מלחמה־וועטעראנען, פארטיזאנער און אונטער־
 גרונט־קעמפער. מען וויל אים פשוט לינטשן. אין אלץ וואס איז
 געוועו שלעכט אין לובלין — איז ער שולדיק, ער את געווען א
 הויכער באאמטער אין לובלין. ער ווערט ארויסגעפירט דורר דער

 הינטערשטער טיר, פשוט צו ראטעווען זיין לעבן.
 אין דער רעדאקציע פון דער טעגלעכער לובלינער צייטונג
 ארבעטן צוויי באקאנטע פרויעו, געוועזענע קאמוניסטקעס פון פאר
 דער מלחמה. מיט שפאט ווערן זיי ארויסגעפירט פון דער רעדאקציע.
 אבער דער רעזשים ווענדט זיר צו די פארבליבענע 30 טותנט
 יידן איו פויא נישט אריינצופאלן אין פאניק. דאם איז נאר געוועו



 אן איבערגאנגס-פעריאד, מיר וועלן אלץ טאן, אז די יידן זאלן פירן
 א נארמאל יידיש־נאציאנאל לעבן. און ווירקלער — די נייע מאכט
 גיט פאר די יידן דריי אלטערנאטיװעם: איינס — װער עט װיל קען
 פארלאזן דאס לאנד און פארן קיין ישראל; צוויי — ווער עס וויל
 זיר אטימילירן מיט דער פוילישער קולטור, מיט דער פוילישער
 געזעלשאפט, וועלן אלע טירן זיין פאר זיי אפן; דריי — ווער עט

 וויל, קאן זיר אויסלעבן אין זיין יידישער נאציאנאלער קולטור.

 איר בין געווען איינער פון די וואט האבן געגלייבט, אז ט׳זענען
 פאראן פאר די 70 משפחות אין לובלין עקזיסטענץ־מעגלעבקײטן,
 טיי מאטעריעל סיי קולטורעל און ווירקלער — מיר שאפן און פירן
 אין יענער צייט א זייער אקטיוו און דינאמיש געזעלשאפטלער יידיש
 לעבן. אמת, מיר באקומען שטיצע פון דער שטאטישער אדמיניס־
 טראציע, אבער עס פעלן נישט קיין שוועריקייטן. מען דארה אוין־
 קעמפן מיט די רויטע אסימילאטארן. אבער מיר גייען אונדזער וועג.
 אונדזער קולטור־ארבעט איז אין נאציאנאלן קולטור־גייטט ווי צום
 ביישפיל די לעקציעם פון יידישער געשיכטע, לעקציעס פון לערנען
 יידיש. מיר שטעלן דעמאלט דעם בארימטן דענקמאל פאר די יידישע
 קדושים פון לובלין און אומגעגנט: מיר ברענגען אין ארדענונג

 דאט נייע יידישע בית הקברות.
 עט קומט דאט יאר 1967. די זעקס־טאגיקע מלחמה. ווידער
 אפגעשטארבן אלע אילוזיעם, אלע האפענונגען. ווידער די אלטע
 געשיכטע, אלץ ווערט ווידער צעקראכן, פארניכטעט פאר די אלע
 וואט האבן נאר געגלייבט, אז ביים קאמוניטטישן רעזשים זענעו
 אלע גלייכע מיט גלייבע, יידן זענען בירגער ווי אלע בירגער פון

 דער פאלקט־דעמאקראטיע.
 איר בין צו ארעם אין ווערטער, כדי צו קעגען איבערגעבן אויפן
 פאפיר די ליידן, די טראגעדיע פון די 70 משפחות אין לובלין.
 אלט טעקרעטאר פון פארבאנד, זענען זיי צו מיר געקומען אויטגיטן
 זייער פארביטערונג, זייער שרעק פאר פארשיידענע פראדואקאציעס
 פון דער געהיים־פאליצײ, װעלכע עם פלעגט אנווענדן קעגן די

 פארבליבענע 55—50 משפחות.
 עטלעכע פאקטן: אט שיקט מען אריין צו א ייד, משה ווייס־
EOOO ברויט, ער זאל פארן קיין גדאנסק, דארטן וועט ער באקומען 
 דאלאר און קענען גלייר פארן סיין ישראל, העלפן זיינע ברידער
 שלאגן די אראבער און ווערבירן זעלנער פאר צה״ל; מען שיקט
 מיר א בריוו אויפן נאמען פון יידישן קאמיטעט, אז אויה בראנאוויצע
 וועל איר טרעפן א מענטש און באקומען דאלארן צו העלפן מאבי־
 ליזירן זעלנער פאר צה״ל. ווען מיר מעלדן אין מיליציע וועגן אזעל־
 כע פראוואקאציעם, זאגט מען: .מ׳װעט אויספארשן״, דעמאלט
 ווען זיי האבן געוװםט אז זיי זענען די אויטארן פון די דאזיקע

fp .בריװ 
 יעדן טאג קומט מען צו מיר, מיר פייניקן, צי דער פאטאשינסקי
 אדער קאוואלטקי זעגען נישט קיין יידן. איר האב די מענטשן קײנ־

 מאל נישט געקענט.
 ווער קאן דא אויסרעכענען די געמיינע שטיק און די פראווא־
U. B . אויב ביי װעלכן ס׳איז ײד איז געווע!  קאציעט פון דער .
 א טעלעפאן, האט מען אים א גאנצע נאכט געפייניקט: ,ייד, ווען
 פארסטו אוועק ?״ ; ,ײד פארר, עם איז ארויס א נייע שמירעכץ צו
 באשמירן דיין פארר*. יערער יידישער אקטיװיםט איז באפרײט גע־

 ווארן פון זיין ארבעט.
 יא, מען האט איבערגעלאזט געוויסע יידן אויה זייער ארבעט.
 יעדער רעזשים אין אלע צייטן האט זיר זיינע יידעלער. אזעלכע
 צװײ יידן שרייבן א בריוו אין דער רעדאקציע ״Sztandar Ludu״
 א העטלעכן אנפאל אויה די טוערט פון קולטור־פארבאגד, בכן
 דארטן זיצן ציוניסטן און פירן א נאציאנאליטטישע טעטיקייט און
 אנטי־פוילישע ארבעט. איר ווער תיכה באפרייט פון דער ארבעט
 און מיין זון ווערט ארויסגעווארפן פון ווארשעווער אוניווערסיטעט.
 דער איינציקער יידישער פולקאווניק אין לובלין, געקעמפט פון
 לענא בת בערלין, זיין גאנצע ברוסט באהאנגען מיט די העכסטע
 מיליטערישע אויטצייכענונגען, געענדיקט די מאטקווער מיליטערישע

 אקאדעמיע — ווערט באפרייט פון מיליטער, צוגענומען דעם פארטיי •
 בילעט, דעגראדירט! באשר בכן, מען האט אים ״געזעך גײן אין שול
 און דארט איבערגעבן מיליטערישע סודות פאר ישראל. זיין פרוי
 ווערט באפרייט פון דער ארבעט און צוגענומען דעם פארטיי־בילעט:
 ראם קינד ווערט באזייטיקט פון דער קינדער־קאלאניע פארן טער־

 מין.
* 

 װעז איר האב אין,קול לובלין״ נומי 5 געשריבן, אז אין לובלין
 זענען פארבליבן נישט מער ווי 8 משפחות, 7 איינצלנע און א ביטל
 געמישטע פארלער, שרייבט איינער פון לובלין, אז עם את א ליגן.
 עם זענען דא 70 יידן. א צווייטער, אונדזער חשובער לובלינער
 א. ניסנבוים שרייבט וועגן 50 יידן מיט א שוחט, א בית־מדרש, 12
 מענטשן האבן ױם־כיפור געדאוונט, און מען דארה זיר באשטייערן

 צו פארריכטן דאם בית־מדרש.
 אט די עטלעכע ווערטער האבן מיר אנגערעגט אנצושרייבן דעם
 דאזיקן מאמר אין ,קול לובלין״. ווער זענען עם די 40 יידישע
 קינדער? צי ווייסט כאטש איינער פון זיי א יידיש אות? צי קען
 מען געפינען כאטש איין יידיש קינד אין לובליגער גימנאזיום?
 צי באהאלטן נישט אויס די געמישטע פארלער פאר זייערע קינדער
 זייער אפשטאם? צי את פאראן אין לובלין איין יידישער סטודענט?
 אפשר אן איינציקער פון די געמישטע פארלער. צי איז פאראן
 כאטש איין ייד אין די פארטיי־אינטטאגצן י צי איין ייד אין דער
 אדמיניסטראציע, אויטער דעם וועלכער האט געשריבן דעם שענד־
 לעכן בריוו אין יאר 1968 ? צי את פאראן איין ייד אין א מלוכהשער
 פאבריק? צי את פאראן כאטש איין יידיש געשעפט אין לובלין?
 צי את פאראן איין יידישער ווארשטאט ? יא, איינער את יא פאראן:
 דער יידישער שניידער אויה לובארטאווסקי 49. צי גייט מען נישט
 אין דער זייט פארשעמט, ווען מען דארה לייגן אין יארטאג פון די
 לובלינער קדושים א קראנץ בלומען ביים יידישן דענקמאל? אין
 לובלין זענעז אויר דא עטלעכע יידישע אנוסים — איר האב גע־
 שריבן, אז עס זענען דא אין לובלין דריי בארימטע דאקטוירים.
 פאר מיין אוועקפארן בין איר געגאנגען צו א באקאנטן דאקטער
 זיר געזעגענען. זיין פרוי, א קריסטיו, אויר א דאקטער. אין א בא־
 זונדערן פארמאבסן צימער האט ער אויסגעגאסן ממש מיט טרערן
 אין די אויגן זיין ביטער הארץ. זיין ווייב את א קריסטין, אבער
 די קינדער האבן צרות אין גאט. א דאקטער, א ספעציאליסט פון
 מאגן־קראנקײטן, האט מיט ביטערניש און װײטיק זיר אראפגערעדט
 פון הארץ וועגן זיינע זארגן און טראכטעגישן. די איינציקע יידיש־
 קייט ביי אים, וואם פאר פסח כאפט זיר זיין ווייב אריין, אז קיינער

 זאל נישט באמערקן, צו קויפן א פעקל מצות אויה פסח.
•r 

 אין יענע טעג ביו איר אריינגעגאנגען אין דעם דעליקאטעסן־
 געשעפט אויה דער קראקעווער פארשטאט טרינקען א גלעזל שוואר־
 צע קאױע. דארטן שטײט נאר איינער, וואס טרינקט אויר א טעפעלע
 קאווע. קוקט ער אין אלע זייטן, צי קיינער פון זיינע באקאנטע
 באמערקט אים נישט. דאס את א געװעזענער אפיציר פון דער לוב־
 לינער מיליציע, א געוועזענער קאמוניסט; איבערגעלעבט אויה דער
 ארישער זייט דעם גאנצן היטלער־גהינום, געקעמפט אין פוילישן
 מיליטער, געווען ווייט פון דער יידישער געזעלשאפט אין לובלין.
 ,גוט מארגן, ה׳ קליגער, געהערט אז איר פארט אװעק, פארלאזט
 פוילן, לובלין? גלייבט מיר, איר ביו אייר מקנא. איר קען דאס
 נישט באווייזן... דאם געזונט פארלוירן אין די טורמעס און אין די
 קאמפן. דא בין איר פארזיכערט מיט א פענסיע. אין די דאזיקע טעג
 געווארן באזייטיקט פון דער מיליץ, צוגענומען מיר דעם פארטיי־
 בילעט: די פרוי את באזייטיקט געווארן פון איר ארבעט — געווען

 ביבליאטעקארין אין דער פארטיי־ביבליאטעק...״

 עם זענען נאר קיינמאל נישט געשטארבן אזוי פיל יידן אין
 לובלין ווי אין די יארן 1970—1967. א 15—14 יידן. מען קאן
 אפשר מיינען אז די יידן זענען געווען אין טיפן עלטער. נייד י חוץ
 דעם באקאנטן קולטור־טוער פייוול פריד ז״ל, 86 יאר, און דעם
 יידישן בלעכער דינערמאן ז״ל, וועלכער האט צוגעהאלפן שאפן
 אלע יידישע קאאפעראטיוון אין לובלין און את געווען קראנק אויה



 אן אומהײלבארער קראנקײט. אבער די טרויעריקע געשעענישן אײלן
 צו דעם טויט.

 יעדער ײד אין פוילן איז געװען נישט בלויז עמאציאנעל פאר־
 בוגדן מיט ישראל, נאר ממש פיזיש. אבער דער קריסטלעבער אײ־
 דעם לאזט נישט עפענען דעם ראדיא, ווען ביען הערט קול ישראל.

 ווייל אזוי איז די פארטיי־ליניע,
 דער אויבנדערמאנטער גרשון װײסקאפ װערט באזײטיקט פון
 אלע זיינע אמטן, באשמוצט, באשפיגן. האט דאס הארץ נישט
 אויטגעהאלטן — געשטארבן. דער געוועזענער יידישער פולקאווניק,
 אין בלי פון לעבן, 57 יאר, א מענטש א געזונטער, א שטארקער,
 הויך, שיין, ווערט פון קרענקעניש, פון די אלע צרות און איבער־

 לעבענישן קראנק און גייט שנעל אוועק פון דער וועלט.
 דער מלאך המות האט זיר פשוט אריינגעריטן צו די לובלינער

 יידן. צום דאווענען ױם־כיפור קומען 12 מענטשן.
 און אין דער פראווינץ? אין לובארטאוו לעבט אן איינציקער
 ייד, אין הרוביעשאוו לעבט אן אלטיטשקער ייד, געראטעוועט פון

 מאידאנעק.
 דעם ערשטן טאג ראש־השנה את נאר געווען א מנין יידן. דעם
 צווייטן טאג יום־טוב איד שוין קיין מנין נישט געווען. ס׳את דא
 א שוחט אין לובלין, אבער אפשר וועט מיר ווער קענען באווייזן,
 צי אפילו איין ייד גייט צום שוחט שחטן. אפשר איינמאל אין יאר,
 פאר יומ־כיפור, געפינען זיר א צוויי יידן. חוץ וואם מען דארר זיר
 באשטייערן צו פארריכטן דאס בית־מדרש אדער דעם בית־הקברות

 פאר 5 אדער 6 יידן, וועלבע ווילו נאר דאווענען.

 ווו איז די פוילישע אדמיניטטראציע, וועלבע גיט שווערע
 מיליאנען פאר אלע רעליגיעם אין פוילן? ווייזט אויס, אז די יידן
 האבן אין נאכמלחצזהדיקן פוילן איבערגעלאזט צו ווייניק פארמעגנס.
 וויפל אינטטיטוציעם האט דער דזשאינט געשאפן אין לובלין? ווו
 איז דער יידישער לעדער־קאאפעראטיוו, דער גרעסטער אין לובלין,
 געשאפן פון יידישע הענט, יידישן מוח, יידישן שווייס. צי געפינט
 זיר דארטן איין ייד? דעם שעפער פון קאאפעראטיוו פארטריבן,
 און גאר געוואלט ארגאניזירן א שענדלעבן פראצעם קעגן אנפירער
 פון קאאפעראטיוו. ווו את לאס גרויסע הויז אויפן נאמען פון
 י. ל. פרץ ? עם עקזיסטירט איצט דארטן א בארימטער וויסנשאפט־
 לעכער אגריקולטור־אינסטיטוט. ווען אין שפיץ פון אינסטיטוט איז
 געשטאנען דער לעמבערגער פראפ. פארנעם, זענען מיר געגאנגען
 א דעלעגאציע צו אים מיט דער בקשה, ער זאל איבערלאזן די
 אויסגעקריצטע אותיות. ״ײרישע פאלקס־שול אויפן נאמען פון

 לובלין, 1977, געזען און פאטאגראפירט פון אונדזערע לאנדסלײט
 נאש פץ סידני. אויגן: פארן הויז פון דער געוו. ״אכראנע׳/
 נראדזקע 11. אויפן בילד אונטן: פארן אריינגאנג אין ״זא«ע?״,

 איצט א מוזעום.

 י. ל. פרץ״. אבער ער האט נישט מסכים געווען. דער יידישער
 פראפעסאר האט בארימט געמאכט דעם אינסטיטוט, ווייל ער את
 געווען א גרויסער וויסנשאפט־מאן. דער סוף איז געווען, אז מען
 האט אים ארויסגעווארפן, דעגראדירט און געמאכט א פראצעם, אז
 ער איז געווען א... דייטשער שפיאן... ער איז אפגעזעסן אין טורמע,

 און א קראנקער, א צעבראכענער פארלאזט פוילן.
 ריכטיק, לובלין האט זיר זייער אויפגעבויט, געווארן א גרויסע
 שטאט פון 250 טויזנט איינוווינער. צענדליקער נייע קווארטאלן, אן
 אינדוסטריע מיט גרויסע פאבריקן, ווו עס ארבעטן צו 6־5 טויזנט
 ארבעטער אין איין פאבריק. דערפאר איז דער ווייטיק נאר גרעסער.
 וואם געניסן די עטלעכע פארבליבענע יידן פון איר גרויסקייט און

 פון איר שיינקייט?
 דער סעקרעטאר פון קולטור־פארבאנד,?װאס איז נאר א פיק־
 ציע, כדי פארשיידענע װערגעליםעס זאלן קענען זאגן אז עפעם
 עקזיטטירט אין לובלין, וווינט אין א קליין שטיבעלע, ^יבערגעצוימט
 מיט א דין ווענטל אין דער שיל. אויר דער שוחט וווינט איו א קליין
 שטיבעלע דארט. דער פרעזעם פון דער יידישער קאנגרעגאציע,
 וואס ציילט 70 יידן, וווינט אויר דער ווישינסקעגא גאם. איר בין
 נישט זיכער צי אין זיין שטוב את פאראן 20 קוואדראט־מעטער.
 קיין באקוועמלעכקייטן זענען נישטא. אלץ דארר מען טאן אין
 קארידאר. צי קעו זיר א ייד אט ישראל פארשטעלן, אז א ייד זאל
 לעבן אין אזעלכע פרימיטיווע באדינגונגען אין דעם גרויסן, .שײנעם

 לובלין ?
 ליידער האבז יידז א קורצו זכרון. פארגעסן ווי אזוי מעז האט
 זיי נעכטן פארטריבן, באליידיקט, באשפיגו ווי א פרעמדז עלעמענט.
 דועך עס האט זיר אנגעהויבן דער לעצטער עקזאדוס פון פוילן,
 איז א גרויסער טייל פון די לובלינער יידן געקומען קיץ ישראל.
 אבער צו אונדזער גרויסן ווייטיק, איז א גרויסער טייל פון דער
 יוגנט, צווישן זיי אויר לובלינער יידן, געשווומען צו פרעמדע ברעגן
 קייו דענעמארק, שוועדן, כדי דארטו צו האנדלען מיט א פעקל פא־
 פיעראסן, צי לעבן פון קיצבה, צו האבן א גרעסער טעפל פלייש,
 ווידער זיין פרעמדע, צו לעבן אן כבוד. דאם זעלבע טוען עטלעכע
 איבערגעבליבענע יידן, כדי באווייזן, אז דאס איז... א גילגול פון

 א ניגון.
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 «ד<שער וױדערשטאנד אױף סאוױעגןישער פארש<7ןונג

 (פוף פון פאדינןן נוטעי)
 אין אסינא האט מען אונדז איינגעזעצט אין 8 תפיסה
 און דארט געפארשט צוויי וואכן בייטאג און ביינאכט. זיי
 האגן זיך נישט געקענט מוהל זיין וואם אזעלכעס האט גע־
 קאנט פאסירן אין רוסלאנד. אין קאמער זענען מיר געזעסן
 פינף פרויען. נאך צוויי וואכן האט מען אונח פארגעלייענט,
 אז מיר וועלן ווערן באשולדיקט לויטן פאראגראף 11/10/58
 און דערביי ״פארזיכערט״, אז עם דראט דערשיסונג אדער
 ווינציקסטנס 25 יאר פארשיקונג. דערנאך האט מען אונדז
 אין א רעגנדיקער גאכט ארויסגעפירט צופוס צום באן און
 געווארנט: ״א טריט אויף לינקם, א טריט אויף רעכטס —
 שיפן מיר״. צװײ שעה האט געדויערט דער דאזיקער מארש.
 בערך א דרייסיק ארעסטירטע, פארשפארט אין א פראכט־
 וואגאן, זענען געפארן אין דער ריכטונג קיין נאוואסיבירסק,
 ווו מ׳האט זיי אריינגעזעצט אין א תפיסה פון נ.ק.וו.ד. ווי

 פאליטישע ארעסטירטע.
 דער רעזשים אין תפיסה: אין קאמער — צען פרויען
 (צווישן זיי לודמילא פעלדמאן פון קראקע מיט א דאקטאראט
 אויף כימיע, היינט אין בראזיל). געווען צווישן אונדז
 א קראנקע פרוי פון ווארשע (איר נאמען געדענק איך
 נישט). מיר האבן געפאדערט איר צו געבן מעדיצינישע
 הילף, אבער ערשט נאד אונדזער א הונגער־שטרייק פון
 איין טאג — האט מען די פרוי ארויסגענומען. נאד עטלעכע
 וואכן איז אונדז באוווסט געווארן, אז די ווארשעווער פרוי

 איז געשטארבן.
 דערנאד האבן זיד ווידער אנגעהויבן די אױספארשונ־
 גען. גערופן יעדער נאכט, אויפגעוועקט 12 אזייגער, כדי
 מיד זאלן זיין פארשלאפן און צעחושט. די אויספארשונג
 איז בעצם געווען א קדײץ־פארהער פון א צען אויטפאר־
 שערם. איך האב זיי דערקלערט אין א קאטעגארישן טאן,
 אז איד בין אימשטאנד צו ענטפערן נאד איינעם פון זיי —
 און נישט עטלעכע. מיין רוסיש איז נישט קיין פולקאמער,
 כ׳זאל זיין פעיק צו ענטפערן אזוי פיל מענטשן. געווען
 צווישן זיי א פראקוראר, א ייד, וואט איו דער ערשטער
 אוועק פון דער גרופע און דערנאך זיד אומגעקערט און מיר
 געמאלדן, &f פון איצט אן וועט מיין אויספארשערין זיין
 טאטארניצאווא. פון דאן האט זי מיד שוין גערופן אויף
 א פארהער, נאר אויר ביינאכט. די ערשטע אויספארשונגען

 — ביז 4־5 פארטאג.
 איר עיקר־פראגע איז געוועך: וואט האט אייך באווויגן
 אדורכצופירן דעם דאזיקן שטרייק און בונט? מיין ענטפער
 איז געווען: — איד זע, אז איר האט אונדז געברענגט אין
 א קבר ווו מיר ווערן ממש באגראבן לעבעדיקערהייט. מיר
 האבן דארט געזען די קברים פון די אומגעקומענע און
 געשטארבענע — טא ווילט איר אז אויף קברים זאל מען
 בויען א ניי לעבן ו ״בויט אייך דארט ווארשע, אויב נישט
 וועט איר פגרן״ — האט אונדז געזאגט דער נאטשאלניק.
 אדער: ״לובא, די לופט אין וואלד איז דאד אווי גוט, אז

 איר וועט אייד דא ערהאלן״.״
 — דו שטעלסט זיד פאר, וואטער פארברעכן איר זייט
 באגאנגען קעגן דער דאטנמאכט, קעגן אונדזער פאלקו —

 פרעגט מיד די אויספארשערין.
 — איד האלט נישט, אז מיר זענען באגאנגען א פאר־
 ברעכן, מיר האבן נישט געוואלט אומקומען, אז די וועלט
 זאל אפילו נישט וויסן וואס מיט אונדז איז געשען. ביי אונדז,

 אין פוילן, אז דעם ארבעטער איז עפעם נישט געפעלן גע־
 ויארך, האט ער געמאכט א שטרייק. דאס איז געווען א נאר־
 מאלע דערשייגונג. און נאכן שטרייק האבן מיר טאקע דער־

 גרייכט בעסערע באדינגונגען.
 — איר האט געבראכן דאס געזעץ פון ראטנפארבאנד.

 — וואס הייסט, מיר האבן געבראכן דאס געזעץ י
 מיר האבן דען געוווסט אדער געקענט דאס דאזיקע געזעץ?.
 אויב דא קומט אדיין א בלינדער מענטש און זעצט ויד אווזלע]
 אויף אסעקורירט גלאז און צעברעכט עס — אמת, דער שאדמ
 באטרעפט טאקע טויזנטער רובל — צי קען מען אבער בא־י
 שטראפן אזא מענטש וואס האט נישט געוווסט וואס ערי

 טוט צוליב זיין בלינדקייט?
 — מען מוז זיד איבערצייגן — צי איו דער מענטש
 טאקע געווען בלינד, אדער ער האט עס געטאן מיט אוים־

 רעכענונג.
 — איד קום טאקע פון א דעמאקראטיש לאנד או^
 קיינמאל נישט געווען קיין קאמוניסטין, דעריבער זיר נישט
 אינטערעסירט מיט די סאוויעטישע געזעצן. דערפאר בין
 איד נישט באגאנגען קיין שום פארברעכן דערמיט וואט
 כ׳האב געוואלט אויסבעסערן די באדינגונגען אויפן פאסיא־

 לעק.
 נישט האבנדיק קיין ענטפער אויף דעם, האט זי מיר

 צוגעזאגט מארגן ווייטער צו פירן די אויספארשונג.
 צומארגנס ביינאכט, ווידער ארום 12, ווייזט אויס נאך
 א באראטונג מיט די אנדערע אויספארשערס, דערקלערט זי

 מיר:
 — הער זיד איין לובא, איד גלייב נישט, אז דו ביסט
 געווען די הויפט־יארגאניזאטארין פון דעם בונט. דא מיט
 דיר זיצן דאד עלטערע און אינטעליגענטערע מענטשן, וואס
 זיי האבן אוודאי מיט אלץ אנגעפירט. ביי דיינע 17 יאר
 ביסטו נישט געווען פעיק אדורכצופירן א בפירושן בונט
 קעגן דער סאוויעטישער וולאסט (מאכט). די גראמאטנע
 מענטשן האבן מיט אלץ אנגעפירט. דו ביסט נאר געווען
 אן אונטערשטופערין. זאג, וועד איז«עס געווען דער פאק־

 טישער אנפירער — און מיר וועלן דיך באפרייען.
 — עס האט דען באדארפט זיין א ספעציעלער ארגא־
 ניזאטאר? ווער פון אונדז פארשיקטע האט דען נישט גע־
 פילט אויף דער אייגענער הויט וואס מיר האבן דארט געהאט
 אויסצושטיין 1 אונדזערע ליידן און פיין האט יעדער אדורכ־
 געמאכט אויף דער אייגענער הויט. אגב, די אייגענע סאוויע־
 טישע בירגער, די פארשיקטע דארט, האבן אונדז געזאגט,
 אז מיר וועלן דא אויסשטארבן מאסנווייז, ווי די פארשיקטע
 קולאקעס. די ווארענונג אליין איז געווען גענוג אויף אנצו־

 ווארפן א שרעק אויף אלעמען.
ו קענסט טאקע נישט קיינעם פון די ארגאניזא־ ד — 

 טארן?
 — איד קען נישט קיינעם.

י קומט דאס ? אז מיר פרעגן אלע דרייצן מענער, ו ו — 
 צי זיי קענען לובאן, דאגן זיי: יא, מיר קענען לובאן. נאר

 דו איינע קענסט זיי נישט.
ן פוילן ווענדט זיך איינער צום צווייטן ״פראשען י א — 
 פאנא״ — און נישט ביי די נעמען. אזוי ווי איד בין געווען
 בריגאדירשע, האבן מיד אלע געקענט מיטן נאמען לובא.
 אבער איד פלעג זיך ווענדן צו זיי נאד מיט ״פראשען פאנא״.
ד וועל דיך איבערצייגן, אז דו קענסט זיי אויך. י א — 
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ר קענט נישט אויפווייזן, ווייל איך האב זיי נאר י א — 
 געזען בעתן שטרייק און פאר רעם נישט געהאט מיט זיי

 קיין שום קאנטאקטן.
י איז דאס מעגלעך, אז דו, צוזאמען מיט זיי, האבן ו ו — 

 אנגעפירט מיטן שטרייק?
ך האב מיט זיי נישט געהאט קיין שום געמײנ־  —אי
 זאמעס, נישט געקענט, הגם מיר זענען אנגעקומען אץ איין

 טראנטפארט און געלעבט צוזאמען אין דעד טייגע.
ר שטאק האט מיך אבער פארזיכערט, אז ביי ״ ד — 
 אים אין באראק איז פארגעקומען דער ערשטער צוזאמעג־

 טרעף און דו האטט זיך דארט באטייליקט.
 —דאם איז א ליגן, ווייל גייענדיק זוכן דעם בריגאדיר
 שטיין, האב איך פארבלאנדזשעט צו ד״ר שטאק אין באראק.
ב דו לייקנסט אזוי אין די אויגן, וועל איך י  —או
 אדורכפירן א קאנפראנטאציע צווישן דיר מיטן ד״ר שטאק.
 מיין ענטפער איז געווען, אז דאס האט נישט קיין זין,
 ווייל איך ווייס נישט ווער ס׳איז ד״ר שטאק. אויף דעם
 האב איך באקומען פון איר צוויי פעטש מיט א ווארענונג,
 אז דאס איז נאר אן אנהייב, אויב איך וועל נישט אויפהערן

 צו לייקענען און זי וועלן אפנארן.
 — איך בין נישט קיין סאוויעטישע בירגערין וואס

 לעבט מיט ליגנם.
 זי האט זיך ווידער אויפגערעגט און דערלאנגט נאך

 צורי פעטש.
 — איר קענט מיד פאטשן און פייניקן, נאד איך וועל
 נישט ארויפלייגן אויף אנדערע מענטשן די שולד. וואס שייך

 מיין אנטייל, האב איך נישט געזאגט ליגן.
 פאר א שטראף האט זי מיך געלאזט זיצן נאך א שער.
 צייט אויפן בענקל, אונטער דער אויפזיכט פון א פאליציאנט.
 פאר מידקייט בין איך אראפגעפאלן פון בענקל, נאך א פאר

 שעד. אויספארשן מיך.
 מ׳האט מיך צוריקגעפירט אין קאמער. צומארגנס אין
 דער פרי — ווידער אויף אן אויספארשונג, נאר דאסמאל
 האט זיך דארטן געפונען ד״ר שטאק. איך האב גלייך דער־
 קלערט אין פויליש: ״יא פאנא ניע זנאם״. די אויספארשערין
 האט זיך צעשריגן און געווארנט, אז איך זאל ריידן נאר
 רוסיש. דאקעגן דער דאקטער, פון גרויס שרעק און איבער־
 ראשונג האט דערקלערט, אז ער קען מיך יא און אגגעהויבן
 דערציילן, אז כ׳בין געווען ביי אים אין באראק אויף דער
 פארזאמלונג, ווו ס׳איז געפאלן דער באשלוס וועגן בונט.
 מיין ענטפער איז געווען, אז ״איר, ה׳ דאקטער זענט איצט
 שטארק צעמישט און איר ווייסט נישט וואט איר רעדט.
 איך בין נאר צופעליק אריין צו אייך און געפרעגט צי דא
 וווינט דער בריגאדיר שטיין. ביי אייך איז דאך געווען פינצ־

 טער, טא ווי האט איר מיך געקאנט זעך 1
 דעד דאקטער האט טאקע באשטעטיקט, אז יענעם אוונט
 איז ביי אים אין באראק געווען פינצטער, ער האט בלויז
 געהערט מיין קול. איך האב זיך געהאלטן ביי מיינם, אז
 דער דאקטער קאן מיך נישט און נאר צוליב א טעות בין

 איך אריין צו אים אין באראק.
 — לובא, דערצייל אונדז נאד עפעם.

 — וואס זאל איך דערציילן, אז איר גלייבט מיד במילא
 נישט. זאל דער דאקטער אייך דערציילן.

 איינזעענדיק אז מער וועלן זיי פון מיר נישט ארויס־
 באקומען, האט מען מיך צוריקגעפירט אין קאמער.

 צומארגנס ביינאכט — ווידער אן אויספארשונג. דאס־
 מאל אנגענומען אן אנדערע טאקטיק, מיט גוטן. דער טיש
 איז געווען באשטעלט מיט גוטע מאכלים, פון שענסטן און

 בעסטן.
 — לובא, עם וויפל דיין הארץ גלוסט.

 — איך קען נישט עסן, אין דער צייט ויען מיינע חבר־
 טעם ליידן דא הונגער.

 די אויספארשערס האבן מיר געדראט מיט גוטן און בייזן
 כ׳זאל עסן, נאר מיין געדאנק איז געווען, אז זיי זאלן מיד
 נישט אפקויפן מיטן עסן — און טאקע גארנישט גענומען

 אין מויל אריין.
 — אט זע איך אויף דעם טיש, אז ביי אייך אין לאנד
 איז פאראן עסן צו דער זעט. פרעגט זיך א פראגע, פארוואס
 באקומען די פארשיקטע און ארעסטירטע נישט מער ווי 300
 גראם ברויט א טאג? איז דאס גענוג פאר מענטשן? איר
 קענט באשטימען די נארמע צום לעבן פאר א דערוואקסענעם

 מענטש 1
 ווידער איז מען אריבערגעגאנגען אויף א גוטן טאן.
 — וואס דארף מען זיך ארומרייסן 1 מיד זעען דאד, אז
 ביטט נישט קיין נאר, אפשר ווילסטו מיט אונדז מיט־
 ארבעטן, דערציילן וואס דיינע הברטעס אין קאמער ריידן און
 איבערגעבן גענוי וואט ט׳איז פארגעקומען אין דעד טייגע,
 וועד זענען דארט די שונאים פון דער ראטנמאכט ז מיר
 וועלן דיך שיקן קיין מאסקווע אין א טפעציעלער שול און

 וועסט האבן ביי אונדז א זאט און צופרידן לעבן.
 — איך וועל אזא שול נישט ענדיקן און אויף יענער

 שול־באנק וויל איך נישט זיצן.
 זעענדיק אז מען וועט ביי מיר גארנישט פועלן, האט
 מען מיך איינגעזעצט אין אן אייגצל־קאמער, טאקע א גרוי־
 סע, נאר ריזיקע שטשורעס האבן דארט ארומשפאצירט —
 און דאס אלץ איז געטאן געווארן כדי מיך אפצושוואכן.
 נאך 2 טעג זיצן אליין און קעמפן מיט די מיין, רופט מען
 מיך ווידער אויף אן אויספארשונג, נאר איך בין געווען
 גענוג פארביסן און ווייטער געשוויגן. מ׳האט מיד געפאטשט,
 געשלאגן, געגאסן קאלט וואסער — נאר איך האב דאס מויל
 נישט געעפנט. מ׳האט מיך צוריקגעשיקט אין קאמער מיט

 די פרויען, ווו כ׳בין פריער געזעסן.

 ױם־כיפור 1940, אץ דער נאוואסיבירסקער תפיסה.
 א דאנק דעם וואס מיר האבן אין תפיסה זיך אויסגע־
 לערנט דעם מארס־אלפאבעט, צומערשט מיט קלאפן אין דנא
 פון א טעפעלע, דערנאך — מיט קלעפ אין די ווענט, האבן
 מיד איינמאל באקומען אזא ״טעלעגראם״, אז מארגן וועט
 זיין ױם־כיפור. אין דער שכגותדיקער קאמער איז געווען פאר־
 שפארט ד״ר באלעסלאוו דראבנער, פון די אנפירנדיקע
 פ.פ.0.־חברים אין קראקע. טאקע פון ז«ין קאמער איז גע־
 קומען די ידיעה וועגן ױם־כיפור. נישט מחמת פרומקייט,
 נאר מיד האבן פשוט מיט עטלעכע קלעפ אין וואנט זיך
 ״אנגעפרעגט״, װעלכער טאג איז היינט, האט מען געענט־
 פערט די דאטע און דערביי צוגעגעבן, אז מארגן איז יום־
 כיפור. איך בין נישט זיכער, צי דאס האט ד״ר דראבנער
 גופא געגעבן די תשובה, צי ווער אנדערש פון זיין קאמער.
 דערהערגדיק די נייעס, אז מארגן איז דער הייליקסטער
 טאג ביי יידן, האבן מיר באשלאסן צו פאסטן. ווען מ׳האט
 אין דער פרי געעפנט די טיר און אריינגעגעבן די נארמע
 ברויט מיטן געקאכטן וואסער, האבן מיר אלע דערקלערט,
 אז היינט פאסטן מיר, מיר ווילן נישט קיץ עסן. צווישן אוג־
 דזערע צען פרויען איז אויך געווען א קריסטין, מאריא האט
 זי געהייסן. אויך זי האט זיך סאלידאריזירט מיט אונדזער
 תענית, הגם מיר האבן געהאט א פארדאכט, אז זי טראגט צו
 דער תפיסה־מאכט וועגן אונדז. נאר אינגאנצן זיכער אין
 דעם איז מען גישט געווען. באלד דערנאך איז געקומען

 א נאטשאלניק און געפרעגט:
 — א וואסער שטרייק פירט איר שוץ ווידער ?

 — ס׳איז נישט קיין שום שטרייק, נאר א יידישער יום־
 טוב, דער סאמע הייליקסטער, וואט איז פארבונדן מיט א
 תענית. מען מוז דעם טאג פאסטן. דעם טאג ווערן מענטשן
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 געמשפט אין הימל — ווער עס זאל לעבן אויף דער פריי,
 ווער עס זאל אפפינצטערן אין תפיסה.

 — פונוואנען ווייסטו דאס ?
 — איך ווייס דאס פון דער ביבל. גאט האט אזוי גע־

 וואלט און דערפאר מוז מען דאס אדורכפירן.
 — קאקאי או וואס באג ז אייעד גאט איז פון א האלץ,

 א ליפע־בוים.
 — ווען איר וואלט געווען אן אינטעליגענטער מענטש,

 וואלט איר נישט געזאגט אז גאט איז פון א שטיק האלץ.
 — קטא ווידיעל וואשעווא׳ באגא ? (ווער האט געזען

 אייער גאט?).
 — קטא ווידיעל סטאלינא, קטא ווידיעל רוזוועלטא 1

 — פאראן מענטשן וואס ריידן מיט סטאלינען און מיט
 רוזוועלטן. דאס קען מען באווייזן.

 — מיר קענען דאס באווייזן מיט דער ביבל. אונדזער
 משה רבינו האט גערעדט מיט גאט און דאם אלץ איז פאר־

 שריבן אין דער ביבל.
 — אז ביסט יא אזוי קלוג און הוצפהדיק, טא קום אין

 קארצער...
 — אז וועסט מיר באווייזן א פאראגראף אין דער סטא־
 לינישער קאנסטיטוציע וואס הייסט שיקן אין קארצער פאר
 גלייבן אין גאט — גיי איד מיט דיר. אויב נישט, וועל איך

 נישט גיין אין קארצער.
 דער אפיציר האט פארלאזט און א שעה שפעטער האט
 ער מיד גערופן אין קאנצעלאריע: ״קום, באשטעטיק, אז
 האסט נישט געוואלט עסן צוליב רעליגיעזע מאטיוון און

 נישט ווי א שטרייק אדער פראטעסט״.
 — איך קען מיט אייך מיטגיין, נאר קיין דערקלערונג
 וועל איך נישט אונטערשרייבן. כ׳האב אייך שוין געזאגט,
 אז ס׳איז היינט דער הייליקסטער טאג ביי יידן. מען טאר
 אויך נישט שרייבן. איך וועל מיין דערקלערונג נישט אונ־

 טערשרייבן.
 ווען עד האט פארלאזט דעם קאמער, האב איך זיך צע־
 זונגען אויפן הויכן קול ״הנני עני ממעש״. דער אפיציר האט

 זיך אומגעקערט און מיט כעס געפרעגט.•
 — וואס זינגסטו אזוי הויך י

 — איך זיגג נישט, נאר איך בעט צו גאט. דאס איז
 א תפילה אין יומ־וויפור.

 — פארוואס זשע מוזטו אזוי הויך שרייען 1
 — איך שריי נישט, נאד איך בעט.

 — ביי אונדז אז" מען בעט, טוט מען דאס שטיל.
 — אייעד,. גאט הענגט אין שטוב, רעדט איר צו אים
 שטיל. אונדזער גאט את אין הימל — מוז איך שרייען הויך,

 ער זאל מיך דערהערן...
 (אויפגענומען און פארשריבן: א. זאמדעד)

 אכטונג געוו. חברים פון ״הפועל״״
 אויסנוצגדיק די געלעגנהייט פון וועלט־צוזאמענטרעף און
 לכבוד דער דאטע 50 יאר ״הפועל״ אין לובלין, ווערט אד־

 גאניזירט

 א חברישער צוזאמענטרעף פון די געוועזענע
 חברים און חברות פון לובלינער ״הפועל״

 אלע פאראינטערעסירטע ווערן געבעטן זיך צו פארשטענ־
 דיקן מיט יצחק דייכענשטיין, גבעתיים, רחוב המאבק 17,

 טעלעפאן: 740110.

 יצחק רייכנשטיין / גבעתיים

ו א י ו ינן ש  או

- ן י ל נ ו ו - ו י ב צק-םי ו -ר ן י בל ו  ל

ב י ב א ד  ת

 (פוף פון פאדיקן נומער)

 איר האב זיר אייר פארנומען מיט פארקויפן אין באד טאלאנען
 (איינטריטס־קארטן צום באדן זיר). ס׳זענען געווען אזעלבע (פין
 די רוסישע) וואס האבן באצאלט און נישט געוואלט נעמען די
 טאלאנען, נאד געהייסן דאס געלט נעמען פאר זיר (ניע נאדא —
 מ׳דארר נישט). איר אבער האב מורא געהאט צו ריזיקירן (נאכן
 נסיוז איו לוצק) און די טאלאנען, וואס מ׳האט נישט געוואלט

 נעמען, האב איר צעריסן אין אנוועזנהייט פון קויפער.
 ב׳האב אויר אין באד געפירט די ״דעזקאמער״ (דעזינפעקציע).
 וועז ס׳איז אויסגעבראכן די מלחמה סטאלין־היטלער, האט מען
 געבראכט אין פאסיאלעק דייטשישע געפאנגענע זעלנער און איר
 האב געדארפן זיר פארנעמען אין דעזינפעקציע־קאמער מיט די
 פארלויזטע וועש, וואס די זעלנער און די קליינע צאל ארטיקע
 מענטשן האבן אריינגעגעבן אין קאמער. מ׳האט זיר געוויצלט, אז
 וויפל די מענטשן האבן דודר דער וועש אריינגעבראבט, האבן זיי
 ארויסגענומען מער... אין די פראסטיקע, קאלטע ווינטער־נעבט,
 ווען אין באראק איז געווען קאלט, ביו איר אוועק אין דעזקאמער.
 דא איז געווען הייס. אין טאג וועד ס׳איז געווען א באד, זיר נאקע־
 טערהייט אוועקגעלייגט אויפן דיל, איז מיר געווען ווארעם צו

 שלאפן...
 די ״בעלי־בתים״ מײנע האבן אפגעשאצט מיין גוטע ארבעט
 אין באד, אוו אין טאג פון 1־טן מאי איז אין קאנטאר פארעפנטלעבט
 געווארן א וואנט־צייטונג את דארט האט פיגורירט רייבנשטיין איצעק
 נוסינאוויטש אלם ״לוטשיע לודי״ (בעסערע ארבעטס־מענטשן). איר
 האב אויר באקומען א ספעציעלע קארטע אין דער סטאלאווע (עס־
 צימער) צו באקומען א בעסער מיטאג (מ׳האט עס גערופן אי.ט.ר.־
 קארטע). איידער איר האב באקומען די דאזיקע קארטע און גע־
 געסן ביים טיש אין דער סטאלאווע, האב*איר באקומען מיטאגן
 גלייר מיט אלע (די פוילישע, וואס זענעז אזיי ויי איר געבאבן אין
עי קיר מיט א ב^עבן קעסעלע,  פאסיאלעק): מ׳איז געגאנגעו איו י
 ווא® איר האב מיי אליין צוגעגרייט פון א קאנסערװן־פושקע —
 צו נעמען דאס מיטאג. ווען דאס קעסעלע האט אנגעהויבן רינעז,
 האב איר עס פארשטאפט מיט וואטע, וואס ב׳האב ארויסגעריסן פון
 דער ווינטער־פופייקע. אין קיר, ביים פענצטערל, האב איר שטענדיק
 געווארט צו זיין דער לעצטער, ווייל ביים סוף איז די זופ אין קעסל
 געדיכטער... אז ב׳האב אמאל נישט געקענט גייו אלייך אין קיר
 נאכך מיטאג, האב איר געבעטן א שכנה, זי זאל מיטנעמען אויר
 מייך קעסעלע אוך געמעך פאר מיד מייך פארציע. דעמאלט איז געוועך
 פלא פלאים: איו מיין קעסעלע איז די זופ געװעך שיטער, כמעט
 וואסער, אוך די שכנה האט געהאט איך איר קעסעלע א געדיכטע
 זופ. וועד מ׳האט געטיילט אך ארבעס־זופ (גראכוװקא) האט זיר
 ארויסגעוויזן, אז אויפן וועג האט די שכנה אריינגעשטעקט אד האנט
 אין מיין קעסעלע און פון דארט איבערגעטראגן די געדיכטע אר-

 בעה אין איר קעסעלע אדיין...
 מיטן אויסברייטערן זיר פון דער מלחמה דייטשלאנד־רוסלאנד
 איז דעד פאסיאלעק ליידיקער געווארן פון מענטשן אוו איר האב
 שוין נישט געהאט וואס צו טאן אין רעי באי• יאו יזאט זיר גע־
 מאלדן דער ייד פון פוילן טשווערקאווסקי, וועלכער איז שויו אין
 דעד פריערדיקער צייט געווען צוזאמען מיט מיי״ און שפעטעד
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 איבערגעפירט געװארן איך א סאװכאז (סאװיעטישע לאנדװירט־
 שאפט) אלס אגראנאם; מיהאט פון אים שטארק געהאלטן. ער האט
 פיגורירט אלם אן אנהענגער פון די קאמוגיםטן! ער האט מיך ארײג־
 גענומען אלם נאכט־שומר. דארט האבן געארבעט אוין» די פעלדער
 רוסישע בחורים מיט א פארדעכטיקטער פארגאנגענהײט. די דאזיקע
 יונגעלייט האבן געטראגן א שטארקע אינערלעכע שנאה צום דער־
 מאנטן אגראנאם טשווערקאווסקי, וועלבער איז געווען איבער זיי
 דער גאנצער בעל־הבית! ער פלעגט זיי טרייבן צו דעד ארבעט.
 יעדן פרימארגן, גאנץ פרי, איז ער געשטאנען אין טיטן הויה און
 געקוקט וועד ס׳גייט צו דער אדבעט, און וועד ס׳יאגט זיך נישט אזוי.
 זיי פלעגן נקטה געמען אין אים און מבעגען קאדטאפל דווקא פון

 זיין פריוואטן פעלד.
 מיין ארבעט איז באשטאנען אין ארויסגיין ביינאכט אויפן הויה
 פון סאווכאז און היטו• איר פלעג אדומשפאצירן אין דער לענג און
 ברייט פון גאנצן שטח פון הויה (צו היטן די פעלדער אויסערן הוייז
 האט צו מיד נישט געהערט.״). פון צייט צו צייט פלעג איר אדיין
 אין דער באד, און דאדט, צוליב דעד היץ, איינשלאפן. דאן האט זיר
 מיד נאד געדאבט, אז מ׳גנבעט ארויס די פערד און אנדערע זאכן.
 איר פלעג דאן שנעל אוועק צום טויער פון הויה און״ .פרײ אפ־

 געאטעמט, ווייל ס׳איז געווען שא-שטיל
 ווי געוויינלער, פלעגט מען אין אזעלכע ארבעטס־פלעצער מעלקן
 די קי שפעט אין דער נאבט און אריינברענגען די מילר אין גרויסע
 בלעבענע קעסלען אין דער םטאלאװע פאר די ארבעטער, פארן
 ארויסגיין פארטאג צו דעד ארבעט. איר פלעג דאן אדיין אין דער
 סטאלאווע און נעמען א טעפעלע מילר און אוועקשטעלן ביי מיין
 בעט אין באראק. אין א געוויסער נאכט, ווען כ׳בין ארוים פון דעד
 סטאלאווע טיטן טעפעלע מילר, איז אנגעקומען די ארבעטערין, וועל־
 כע פארנעמט זיר טיטן צוגרייטן די מילר, און מיד ״געפאקט״. צו־
 מארגנם אין דעד פרי האט מען מיד געמאלדן, אז טשווערקאווסקי
 דופט מיד אין קאגטאר. איר בין צו אים אדיין (ער איז נאר געווען
 פארן פרישטיק), עד האט מיר געטאכט א פארווורה פאר גנבענען
 א טעפעלע מילר און מיד אויפגעקלערט וואם מיד דראט דערפאר,
 נאד אויס רחמנות וואס ער קאן מיד פאר אן ערלעכן מענטש, וועט
 עד מאבן א שוױיג, און מער זאל איר שוין דאס נישט טון. מער האב

 איר שוין קיין מילר נישט געטרונקען.
 טיט א צייט שפעטער, גאבן מאבן דעם הסבם טיטן גענעראל
 שיקאדסקי און דאס אנטשטיין פון דעד פוילישער דעלעגאטוד אין
 קויבישעוו, האט מען די פוילישע ארויסגעפירט פון סיביר אין בע־
 סערע פלעצער, מער אין שטח פון אוקראינע. אויר איר בין געווען
 צווישן זיי. אין א געוויסן פדימארגן האט געדארפט קומען א וואגן
 פון א צווייט ארט אן רעד סביבה אויפן וועג קיין זיריאנסק צו דער
 באז־סטאציע. א גאכט פריער האב איר איינגעפאקט אלע מיינע
 שמאטעם אין א דיקטן קעסטעלע, וואס ב׳האב נאד געהאט פוך
 פאסיאלעק, וואס מ׳האט גענוצט צום פאקן פעקלער מאכארקע.
 (טיט רעם קעסטל האב איר זיר ארומגעפירט ביז איר בין געקומען
 קיין לובלין). איר האב געוויסט, אז איר דארה זיר צוגרייטן א ביטל
 שפייז אויפן וועג• איר בין ביינאכט אוועק אויפן פעלד, און כדי
 נישט צו גנבענען פון סאוויעטישן פארמעגן, האב איר גענומען שלעפן
 קארטאפל פונעם פעלד, וואם געהערט צו טשווערקאווסקין. כ׳האב
 צוגעבונדן די הויזן אונטן ביי די שיר און דורר די צעריסענע קעשע־
 נעם אריינגעלייגט די קארטאפל. די גאנצע צייט פון ״שטיקל ארבעט״
 ביז איר געווען בארעקט טיט שווייס, ווייל .כ׳האב געזען בײנאכטיקע
 שאטנס, האט זיר מיר געדוכטן, אז טשווערקאווסקי שטייט און קוקט.
 איר בין שנעל געלאפן אין באראק, געליגן אין בעט א נאסער, אבער
 שוין נישט געשלאפן. אין די פרימארגן־שעהען איז אנגעקומען דער
 וואגן טיט איין פערר. טשווערקאווסקי איז געשטאנען ביים אפפארן.
 און מיד האט זיר געדוכט, אז ער קוקט אויה מיד, ווייל ער ווייסט
 אלץ פון דער נעכטיקער נאכט... טיטן וואגן האט מעז חוץ מיר, נאד
 מיטגענומען א ייד טיט זיין פדוי (א סר געזינטערע און ייגגערע פון
 מיר) אוו א פולו וואגן באגאזש. איר האב צוגעלייגט מיין קעסטעלע.
 דער ייד האט זיין פדוי גוט איינגעארדנט אויפו װאגו׳ איו איר מיט
 אים זענען געגאנגען נעבן וואגן צופוס; איר האב זיר טיט איין

 האנט אנגעהאלטן ביים וואגן, כדי נישט צו פארלירן ״דעם טאקט״,
 ווען דעד וואגן אבער איז געקומען אויפן שאסיי בארג־אראפ, איז
 דאס פערד אוועק אין גאלאפ. כ׳האב אפגעלאזט די האנט און
 ״געבליבו אויה דעד פלייש־באנק״. ביו איר ראן געגאנגען אייגער
 אליין אויפן שאסיי, נישט קענענדיק דעם וועג. ס׳איז אנגעקוטען די
 נאכט, כ׳האב געוואלט אדיין אין א הייזקע איבערנעבטיקן, אבער
 מ׳האט מיר נישט אריינגעלאזט און מיד אנגעוויזן אייה א חרובע
 כאלופע. דארט האב איר זיר אוועקגעלייגט און אזוי איז די נאכט
 פארביי. פארטאג האב איר זיר ווידער געלאזט אין וועג אדיין. צום
 מזל האב איר אויפן וועג אנגעטראפן אויה א פויעריש וועגעלע,
 מ׳האט מיד ארויפגענומען אויפן וועגעלע, אבער כ׳האב געמוזט בא־
 צאלן טיטן גאנצן געלט, וואס כ׳האב פארמאגט ביי זיר און דעדצו
 נאד צוגעגעבן רעם לעדערנעם פאסיק, וואס כ׳האב נאר געהאט פון
 פויא. אזוי ביו איר טיט מזל אנגעקומען צו דער באן־סטאציע טיט
 שרעק אין הארצן, צי כ׳וועל נאר עמעצן טרעפן. צום מזל האב איד
 נאר געפאקט דעם ייד טיט מיין ״באגאזש״־קעסטל, וואס איז געווען
 אויפגעעפנט, אבער סיהאט גארנישט געפעלט. נאכן אפווארטן אין
 דרויסן אייניקע טעג און נעכט צוזאמען טיט א גרויסן עולם, זענען
 אנגעקומען עשאלאנען און מ׳האט אלע פוילישע אפגעפידט אין פאר־
 שידענע ערטער אין אוקראינע. מיר טיט נאר אייניקע יידן און
 קריסטן האט מען איינקוואדטירט אין א פרוכטן־װירטשאפט (אװאש־
 טשאווי סאוובאז) הינטער סטאלינא (אוקראינע). היות ווי כ׳בין גע־
 ווען אן איינצלנער, האט מען מיר איינקווארטירט אין א ציטער
 טיט נאד צוויי איינצלנע — א ייד און א קריסט. אין אנהייב האב
 איר געארבעט אין דאזיקן צימער ביים רוימען (אובארשטשיצע),
 שפעטער האט מען מיר איבערגעגעבן ״דעם אנעט״ אלס שומר אויה
 די פרוכטן־פעלדער צו היטו נאד דער פעלד־ארבעט: טאטאטן,
 אוגערקעס, מייערן. ווען מ׳האט מיד אנגענומען אלם שומר אויה די
 פעלדער, האט דער ״בעל־הבית״ מיר אנגעזאגט, אז כ׳קען עסן וויפל
 איר וויל, נאד נישט שלעפן (קושיי סקאלקא כאטשיש, טאלקא ניע
 טאסקאי). די פוילישע, הויפטזעכלער די יידן, זייענדיק טיט מיד
 היימיש, פלעגן ביינאכט קומעו אויה די פעלדער און טיט וויאדרעם
 שלעפן טאמאטן. איר האב זיי געבעטן, זיי זאלן נישט קומען, איף

 וועל זיי אליין ברענגען אין שטוב אדיין.

 דאס איז געווען אין דער תקופה, ווען אין ראטנפארבאנד איז
 אנטשטאנען דער פארבאנד פון פוילישע פאטריאטן (.ז.פ.ר.) דעד
 פארזיצער פון פארבאנד אויפן אדט איז געווען א פרוי פון סטא־
 ניסלאוואוו, אבער זי האט לא עלינו, גישט געקענט עפענען דאס
 מויל. ביו איר געווען דער ראש המדברים. אייה פארשידענע פאר־
 זאמלונגען פון פארבאנד ביו איר געווען דער איינציקעד רעדנעד
 אין דער פוילישער שפראר. פארשטייט זירי אז איר האב גערעדט
 אין פאטריאטישן זין, אונטערגעשטראכן, אז ס׳וועט-שוין נישט זיין
 קיין פוילן ווי אמאל — נאד א פוילן אן אנטיסעמיטיזם (ס׳האט זיר
 ארויסגעוויזן, אז כ׳האב געהאט א טעות). שפעטער, וועו פוילן איז
 שוין געווארן באפרייט און ס׳איז אנגעקומען די ידיעה וועגן פאגראמ
 אין קראקע, האב איר אויה איינער א פארזאמלונג אנגעוויזן מיט
 צער, אז אויפן שוועל פון צוריקפארן אהיים, קומען אן טרויעריקע

 ידיעות וועגן פאגראמען.
 ס׳זענען געווען פויאשע, וואס האבו זיר ארויסגעדדייט פון אר־
 בעטן, און דאר באקומען די שפייז־צוטיילוגג. דער דירעקטאר פון
 קאנטאר האט כסדר געבראכט מיד פאר א ביישפיל, אלס אזעלכער,
 וואם האט א דעכט נישט צו ארבעטן (זייענדיק אנערקענט אלס אינ־
 וואליד), און דאר ארבעט איך. טיט א צייט שפעטער, האט מען מיד
 טיט נאר צוויי איינצלנע געגעבן א נייע ״װויגונג״. דאס איז געװעך
 כמעט א קאמער, אן א פענצטער, און די איינציקע ליכט איז אדיין
 דורך די שפארעס פון דעד טיר און די לופט איז אדיין דורך דעם,
 וואם די טיר איז געוועו אן א קלאמקע און זי האט זיר כסדר געעפנט
 און פארמאכט פון זיר אליין, מסתמא צוליבן ווינט... ווינטער איז
 געשטאנען א צעבראכן אייזערן אייוועלע, געהייצט טיט שטרוי און
 שטענדיק האט דאס אייוועלע גערויכערט, ביינאכט איז געווען א
 ״נחת״: כ׳בין געלעגן אויפן ,בעט״ צוגעדעקט טיט מיינס אן אלטו
 פאלטן, טיט אייניקע שמאטעס צוקאפנס אלם ,קישן״. א גאנצע נאכט
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 האב איר משט געקענט שלאפן. כ׳האב בסדר געקראצט דעם פאלטן
 מיט די נעגל צוליב די לייז, איו אויר נישט געשלאפן צוליב דעד
 ״טאגץ־מוזיק״ פון די מייז, װאס זענען געקראכן אין די קעשענעס
 פון פאלטן און אויפן סופיט, ווו ס׳האט געהאנגען דאס ברויט. פאר•
 טאג, װען כ׳האב געמוזט איינשלאפן, בין איר ארוים אין דרויסן איו
 זיר אװעקגעלײגט אויר א םטויג היי, אבער דא האבן מיר געפאקט

 די פלײ...
• 

 דאם פארענריקן די מלחמה האט מיר געטראפן א שלאפנדיקן
 אין דער בורע אויפן פעלד בייטאג, װען די ארבעטער האבן געארבעט.
 אײנער פון די ארבעטער האט מיר אױפגעװעקט און געזאגט ״װאינא
 אקאנטשילאס״ (די מלחמה האס זיר פארענדיקט). איר בין ארוים
 פון דעד בודע און געזען, אז די ארבעטער זענען גישטא. אלע זענען
 שוין געווען אויפן פלאץ נעבן קאנטאר, ווו ס׳איז פארגעקומעז א
 מיטינג. מיר האבן זיר אלע שטארק געפרייט. ס׳האט פאר מיד אויפ־
 געבליצט א האפענוגג, אז איר וועל סור־סור קענען קומעז זען מיין
 היימשטאט, אוז אפשר, אפשר נאר אויר טדעפז עמעצן פוז די נאענט־
 ניטע (מיד האבז נאר רעמאלט נישט געוווסט ווי גרוים ס׳איז דער
 חורבן). מ׳האט דאר אוגדז, בשעתן ארויסגעבך די פעסער אין סיביר
 ״צוגעזאגט״, אז מ׳וועט באזיגן דעט ווראג (שונא) וועט מעז פארן
 אהיים. און מיט דעד האפענונג האב איר געלעבט אוו זיר געגרייט

 צו פארלאזן דעם ראטנפאדבאנד.
 ענדלער איז געקומען די צייט צו פאקז זיר אין וועג אריין
 ״אהײם״. איר האב באקומעז צוגעטיילט פראדוקטן אויפן וועג. ס׳איז
 פאדגעקומעז א געזעגענונגס־פארזאמלונג. איר בין ארויסגעטראטן
 מיס א הייסער געזעגענוגגס־דדשה איז פויליש, פול מיט פרייר, וואם
 איר פאר אהיים שויז גישט צו פאליאקן־אנטיסעמיטן, נאד צו א סא־
 ציאליסטיש פוילן, אן רדיפות אויר יידז. מייז דרשה איז געפעא גע־
 וואדן דעם אנוועזנדיקן אויר דעד פארזאמלונג דירעקטאר (פארט־

 ארג).
 צומארגנס, אין טאג פון אפפארן, האט רעד דידעקטאר געזארגט
 כ׳זאל האבן א גוטן ארט אויפן וואגן צו רעד באז־סטאציע, און מיד
 געווונטשן ב׳זאל אין פוילן פארזעצז אין מעשים רעם אינהאלט פון
 מיין געזעגענונגס־דרשה. (ווען ער וואלט געוווסט מייז שפעטעדדיקע
 ציוניסטישע אקטיוויטעט אין נאבמלחמהדיקן פוילן, וואלט מען זיבער
 מיר נישט אדויסגעלאזט). אויר דער באן־םטאציע האב איר צוזאמען
 מיט אלע געווארט אויפן אנקומעז פון באז־עשאלאן. נאבן אפווארטן
 אייניקע טעג, האט מעז זיר גערירט אין וועג אדיין — ״אהיים״. אין
 וואגאן זענען געווען איינגעארדנט צוויי שטאק פריטשן פון ברעטער
 פאר פאמיליעס. פאדשטייט זיר, אז זייענדיק אלייך אוז א ״שטיקל
 שלימזל״, איז מיד אויסגעקומעז צום סור צו פארנעמען אן אדט
 אויר דער אונטערשטער פדיטשע, צוגעדעקט מיט מיינע אלטע
 שמאטעס! איבער מיד זענעך געלעגך משפחות פוך עטלעכע פער־
 זאך, אוך פוך אויבך האט זיר אויר מיר געשיט מיסט דודר די שפא־
 רעס פוך די ברעטער. ס׳איז געוועך אנהייב 1946. ס׳איז געוועך
 קאלט, האט מעך זיר געוואדעמט ביי אך אייוועלע. געוואשך האט
 מעך זיר איך דרויסך מיט שניי, אוך דערליידיקט די מענטשלעכע
 באדערפענישך דורר א לאר איך דעד פאדלאגע. וועך דער וואגאך
 איז געבליבך שטייך איך וועג אויר א שטיקל צייט, איז מעך ארויס
 איך דרויסך, מ׳האט צונויפגעשלעפט שטיקלער האלץ, אנגעצונדך
 א פייער, אוך איך בלעכענע קעסעלער געקאבט עסו• איר האב אויר
 אזוי געפריווט, אבער כ׳האב קיינמאל נישט דערקאבט ביזו סור,
 ווייל גישט קענענדיק גייך שנעל איבער די שינעס, האב איר מורא
 געהאט, אז ב׳זאל נישט פארלירך רעם וואגאך. ס׳האט זיר אפילו
 געמאכט, אז איך דער לעצטער מינוט ביו איר ארייך אין אך אנדערך
 וואגאך, אוו אויר דער נאענטסטער סטאציע אויפגעזובט מייך ווא־

 גאך, אוך היידא, ווייטער געפארך.
 ענדלער אח מעך אדורר די סאוויעטיש־פוילישע גדענעץ אויפך
 וועג צו די באפרייטע נידערשלעזישע שטעטלער. אונדזער וואגאך
 האט זיר איך א פאדנאכט אפגעשטעלט אויר אייניקע שעה אויר
 דעד באו־סטאציע אוך דזשערזשאנאוו (דעמאלט רייבענבאר). כ׳האב
 אויסגענוצט די פרייע צייט אוו ביו ארייך איך שטאט, דורבשפאצירט

 די גאסז און געזעו אויר די ווענט פלאקאטן אין יידיש. כ׳האב ממש
 געשלונגעז די יידישע אותיות. געטראפז אויפן וועג לאקאלו פון
 יידישע ארגאניזאציעס, ארייז אינעווייניק אוז געזעז יידישע יוגנט־

 לעבע פנימער, אוז זיר דערפרייט.
 מיר האט מען באזעצט אין ניעמטשע (א קליין שטעטעלע
 הינטער רייבענבאר). איינקווארטירט אין א צימער ביי א דייטשישער
 פאמיליע, און ווידער ארומגעגאנגען מיטן קעסעלע צו דעד קיו
 פוז יידישן קאמיטעט נאר עסן. ארומגעגאנגעז פוסט אוז פאסט,
 אז עפעס צו טוז. נאר א לענגערע צייט האט מעז געמאלדן פון
 קאמיטעט, אז די קיר ווערט ליקווידירט, מ׳וועט נישט טייא קיין עסן
 אוז מ׳דארר זיר אלייז פארזארגז. טא וואס טוט מעז ז איז יעגער
 צייט איז מיד צופעליק אדייז איז האנט א גומער פוז דעד יידישער
 צייטונג ״דאם נײע לעבן׳׳, וואס איז דערשינעז איז לאדזש, ארויס־
 געגעבן פון יידישן צענטראל־קאמיטעט. איר האב איז דער צייטונג
 דעדזעז א מעלדונג וועגז דעד דערעפענונג פוז א לאקאל פוז
 ״פועלי ציױ (צ.ס.)״. ב׳האב אויפגענומעז רעם אדרעס, אוועק־
 געשיקט א בריוו, אנגעגעבז מייז פארטייאישע ביאגראפיע איז פאר־
 מלחמהדיקז לובלין און געבעטז מיר איינארדענעז ביי מייז פאר
 (זעצער). ב׳האב דאר געארבעט איז ״לובלינער טאג־בלאט״. ב׳האב
 לאנג נישט געוואדט אוז באקומעז א בריוו פוז פארטיי־סעקרעטאד
 אוז מיט א בייגעלייגטז רעקאמענדאציע־בריוו צום קיבוץ העובד
 אין וודאצלאוו, כ׳זאל פארן אהיו אוז דארט מיטהעלפז איז דעד
 אדבעט פוז סעקרעטאריאט. אזוי איז טאקע געווען. איינגעפאקט
 די שמאטעס, וואס כ׳האב געבראכט פון רוסלאנד און אנגעקומען

 אין ווראצלאוו אין קיבוץ.
* 

 זייענדיק אויר א באזור אין ווראצלאוועד יידישן קאמיטעט,
 האב איר צופעליק געטראפן מיין לובליגעד חבר פון ״הפועלי׳
 שלמה שאר. ער האט מיד איבערגעגעבן, אז די געציילטע פארטיי־
 חברים, וואס זענעז שוין דא אין לובלין, פדעגו זיר אייר מיד, בדי
 צו אדגאניזירן די פועלי־ציון צ. ס. פארטיי. איר בין אוועק אין
 פוילישן פ. או. ר. (רעפאטדיאציע־קאמיטעט), באקומען אן אומ־
 זיסטן בילעט און אוועק מיט דער באן קיין לובלין (פאר פסח פון
 1946 — נאר אן אפוועזנהייט פון 6 אוז א האלב יאד). כ׳האב
 אנגעהויבן גיין פון באז־וואקזאל אין לובלין אין שטאט אדיין. וו!
 גייט מען ז צו די יידישע גאסז. גייענדיק, ביז איר דורר די זאמויסקע
 גאס און זיר פאדהאלטן ביים נומער 14. דא האב איר געוווינט
 ביי די גארפינקעלס פארן פארלאזן לובלין. ב׳האב געפרױוט אדיין
 איו דעד וווינונג (ב׳האב דא פארן פארלאזן איבערגעלאזט דעם
 בעבעד, וואס ״הפועל׳ האט באקומעז פאר פיגג־פאנג־מייסטער־
 שאפט. כ׳האב געמיינט אפשר איז ער נאר ירא). איר בין אבער
 געבליבז שטייז ביי דעד טיר, נישט געהאט דעם מוט ארייגצוגיין
 און אוועק ווייטער. אנקומענדיק אייר קדולעווסקי *13 (האטעל
 ״װיעדענסקי״), ביו איר צו צו די פארהאקטע פענצטער אריינקוקן,
 זען רעם ״לובליגער טאגבלאט״, אבער אלץ איז געווען חושבדיק
 ליידיק. ב׳ביז אנגעקומעז אויר לובאטאווסקע־צירולניטשע אוז דעם
 ערשטז לובלינער, וואס ב׳האב אנגעטראפן איז געווען דעד שניידער
 מוקדי. די ערשטע שאלה וואס עד האט מיד געשטעלט איז געוועז:
 ״רייבנשטייז, האסט עפעס געבראכטי״ ב׳האב נישט פארשטאנעז
 די פראגע, האט ער ממשיו געוועז! ״האסט געבראכט חזרימלער,
 הארטע, ווייבע ?״ גיי ווייס, אז ער האט געמיינט רוסישע אדער

 אמעדיקאנער וואליוטע...
 נאר 2־3 טעג זיין איז לובליז, ביו איר צוריק אוועק קייז װראצ־
 לאוו, גענומען רעם ״באגאזש״ און זיר באזעצט אין לובלין. ב׳האב
 געטראפן אייגיקע לובלינער חברים: די צימרינגס, אלי שטאקמאן,

 ווייסבראט אוז אנדערע. מ׳האט זיר שטארק דערפרייט.
 א גאנצן טאג געווען אין קיבוץ ״דרור״ און ביינאכט אוועק
 שלאפן אין א ליידיק צימער אויר אקאפאווע, וואס כ׳האב באקומען
 פוז יידישן קאמיטעט צוזאמען מיט נאר א חבר, יצחק גדין פון
 פיאסק. מיט דער צייט איז דער יצחק גריז אוועק קייז דייטשלאנד,
 איז איר האב אנגעהויבן ארגאניזירן די פועלי־ציון צ.ס.־פארטיי.
 מ׳האט באקומעו 8 לאקאל אויר לובארסאווסקע 21, אוז איך האב

 29 זכוונות



 אגגעהויבן וווינען אין לאקאל פון דער פארטיי. געווארן דער פאר־
 שטייעד פון דער פארטיי אינעט פלענום פון יידישן וואיעוואדישן
 קאמיטעט אין לובלין. אין פארלויה פון דער פארטיי־טעטיקייט איו
 מיד אויסגעקומען פון צייט צו צייט פארן טיט דער באן קיין לאדזש
 צומ צעגטראל־קאמיטעט פון דעד פארטיי. אין פארלויה פון דעד

 תקופה, דערמאגט זיר מיד אן אינטערעטאנטער עפיזאד:
 ס׳איז פארגעקומען א מיידאנעק־פייערונג און דאס אויפשטעלן
 א ,קאפיעץ״ פון די פארברענטע ביינער, צונויפגעזאמלטע אין
 קרעמפיצעד וואלד. ס׳זענען איינגעלאדן געווארן דעלעגאציעס פון
 פארשידענע פוילישע ארגאניזאציעס טיט זייערע פענער. די יידישע
 באפעלקערונג האט געדארפט זיין דעפרעזענטירט דורך רעם יידישן
 וואיעוואדישן קאמיטעט. אויה א זיצונג פון קאמיטעט האט מען
 דעבאטירט די פדאגע אוגטער א וואסער פאן זאל דעדשיינען
 די דעלעגאציע פון דעד יידישעד באפעלקערונג. די פ.פ.ר. —
 יידישע קאמוגיטטן, האבן פארגעלייגט זייער רויטע פארטיי־פאן פוך
 יידישן קעמערל. איר האב פאדגעלייגט די בלוי־ווייטע פאן. טייל
 האבן פארגעלייגט די פוילישע ווייס־רויטע מלובה־פאן. נישט קע־
 גענדיק קומען צו א הסכם, האט מען באשלאסן — קיין שוט פאן

 נישט.

 זונטיק אין דעד פרי, אין טאג פון ארויסמארש צום קרעמפיצער
 וואלד, האבן די יידן זיר צונויפגעזאמלט ביים שטאט־זייגער און
 פון דארט אפגעפארן טיט אויטאבוסן. אויפן זאמל־פונקט האב
 איר דערזען, אז מ׳האט געבראכט די רויטע פאן פון קאמוניסטישן
 קעמערל ביים קאמיטעט. די איעציקע בלוי־ווייסע פאן האט זיר דאן
 געפונען אין אונדזער פארטיי־לאקאל. אזוי ווי די פ.פ.ר. האט זיר
 גישט צוגעפאסט צום באשלוס, האב איר אייר אזוי געטון. כ׳בין

 שנעל אוועק אין פארטיי־לאקאל, גענומען די בלוי־ווייסע פאז אוו
 טיט נאר צוויי חברים (ס׳זאל הייסן א דעלעגאציע), זענען מיד
 אדורר דעם גאגצן שטח, ווו ס׳איז געווען פאדזאמלט דעד עולם,
 און מ׳האט פארנומען א פלאץ צוזאמען טיט אלע פאו־טרעגערס
 נעבן אלטאר. ווען ס׳איז פארגעקומען די דעליגיעזע צערעמאניע
 דורך א גלח, האבן אלע ארום געקניט, נאד מיד טיט דעד בלויי
 ווייסער פאן, זעגען געבליבן שטיין. כ׳בין געווען שטאלץ, וואס די
 בלוי־ווייסע פאן איז געווען דעד איינציקער סימן פוגעם אנטייל

 פון דעד יידישער באפעלקערונג אין דעד פייערוגג.
 ווען ס״איז אנגענומען געווארן דעד באשלוס אין אונ״א וועגן
 שאפן א יידישע מדינה, האב איך תיכן> אין דער פרי מיט דעד
 האנט צונויפגעשטעלט א פלאקאט און געדופן צו א פייערלעכעד
 פארזאמלונג אין דעד פארטיי (דער אייגציקער פאל צווישן די

 ציוניסטישע עסקנים).
 די טעטיקייט אין דער פארטיי האב איר געפירט ביזן סון» 1949,
 ווען די פוילישע מאכט האט ליקווידירט אלע ציוניסטישע פארטייען.
 דאן ביו איר דורך דעד פארטיי אװעק קײן ישראל. (אין יענער צייט
 ביו איר אויר געווען אן אקטיווער עסקן אינעם לובלינעד לאגדם־
 מאנשאפט־קאמיטעט). אין ישראל אנגעקומען יאנואר 1950. בא־
 קומען א שיכון אין הדר יוסף, חתונה געהאט. באקומען ארבעט
 אלס זעצער אין דער מלוכהשער דרוקעריי. זיר פארנומען אויר
 טיט געזעלשאפטלעכער ארבעט — געווען סעקרעטאר פון מפא״י
 אין דעד אפטיילונג הדר יוסף! און מיטגליד אינעם לאנדסמאנשאפט־

 קאמיטעט.
 אין יאר 1965 האב איר פארלאזט הדר יוסח און זיר באזעצט

 אין גבעתיים.

ם י ב ו ר  ז ו כ ט ק

 אברהם גאלדשטיין (אין ראטנ־
 פארבאנד), געבוירן אין 1914, א זון פון
 משה יצחק און פייגע רחל גאלדשטיין,
 געוווינט אין לובלין, רינעק 5. דער פא־
 טער האט געהאט אן אונטערנעמונג פון

 שטובן־מאלערײ — זוכט:
 1) שוועסטערן: אפתר (געבוירן בערך
ן  1912), הע^א (1916), ברודער מימי
 (1917) און די יינגטטע שוועטטער חוה.
 2) דעם פאטערט ברידער: פפח און
 לעאן גאלדשטיין, וועלכע האבן געוווינט
 אין גיו־יארק. לעאן איז געווען א שטובן־

 מאלעד.
 3) דעם פאטערט שוועסטער חוה,וועל־
 כע האט חתונה געהאט מיט א דאמען־
 שניידער בורד, געהאט אין פאריז א

 מאדע־אטעליע.
 4) דעם פאטערס ברודער הערש גאלד־
 שטיין, געארבעט אין פאריז אלט שטובן־

 מאלער.
* 

 אברהם ברייער (אין ראטנפאר־
 באנד), געוווינט אין לובלין, לובארטאוו־
 סקע 24, זוכט זיינע קרובים אגרהפ
 רייפשטיין און זיינע צוויי זין (איינער

 האט געהייסן שמואל) פון קראסני־
 סטאוו.

 ווער ט׳ווייסט עפעט וועגן די אויבג־
 דערמאנטע, ווערט זייער געבעטן זיך צו
 פארשטענדיקן מיט רייפנשטיין יצחק, רה׳

 המאבק 17, גבעתיים, טעל. 740110.
* 

 א געוועזענער לובלינער תושב, וועל־
 כער ווויגט אין ראטנפארבאנד, האט זיך
 געוואנדן וועגן העלפן אויפזוכן זיינע

 קרובים.
 ער הייטט: יעקוב רייז, געבוירן אין
 לובלין אין 1919, געוווינט ביי די על־
 טערן אויף קאוואלסקא 4. זיינע עלטערן:
 אליעזר און יוכבד; זיינע ברידער: פישל,
 נתן און דוד; זיינע שוועסטערן: העלא
 און מאריא (מינדל־מאניא). העלא האט
 חתונה געהאט פאר איינעם מיטן נאמען
 קארענכליט און געוווינט אויף שערא־

 קא 16.
 אפשר קאן דער אירגון יוצאי לובלין
 בייהילפיק זיין ביים אויפזובן עמיצן פון

 די אויבנדערמאנטע פערזאנען?
 צו וויטן געבן: מ. רייפנשטיין, גבע-

 תיים, המאבק 17. טעלעפאן: 740110.
* 

 יעקב שטשעטשינאש און שײנ-
 דעלע סטאליק פון לובלין, איצט אין
 סידני, אויטטראליע, זובן קרובים, פריינד

 און באקאנטע.

 אדרעסירן:
J . Nash, 65 Giigandra Rd. 

North Bonds. Sydney N. S. W. 
Australia 2026. 

* 

 װער עס װײסט עפעס װעגן פרײד־ל
 נייהויז פון לובלין, געװוינט אויף רא־
 דזשױױלאװסקי־גאס, נעבן קינא ״קאר־
 סא״. אירע עלטערן האבן געהײסן בנימין
 און לאה, די שװעטטערן: וזעלא און
 ציפי. די ברידער: מאניעק און ישראלי?.
 בעת דער אקופאציע איז פריידל מיט
 אונדז אוועק אויף ארישע פאפירן און
 ביז 1945 זענען מיר געווען אין קאנ־
 טאקט, דערנאך זיד פארלוירן. זי איז

 אוועק קיין קעלן, דייטשלאנד.
: צילא און חוה קערשענ־ י  עס זוכן ז

 בלאט.
 צו ורסן געבן: צילא פולוורמכר, רמת־

 גן, הירדן 42.
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 אפרים איינשטיין / תל־אביב

 היתמות הכפולה
 בני קהילת לובלין בישראל, מורכבים משתי גגרציות (או
 יותר נכון — קבוצות). לקבוצה הראשונה שייכים אלה,
 שהגיעו ארצה משנות העשרים הראשונות, עד פרוץ מלחמת
 העולם השניה. בודדים הגיעו גם בשנות המלחמה, עם צבא
 אנדרם. לקבוצה השניה שייכים אלה, שניצלו בכל מיני דרכים

 מהשואה והטבח — ובואם מתחיל מ־1945.
 מה שמאחד את הקבוצות האלה, היא — היתמות. לכולנו
 נאבד את כל היקר לנו: מהאחות בעריסה, עד להורים והורי־
 הורים; מהעובר שטרם נולד, עד לאשר. אהובת הנפש;
 מאחים ואחיות, קטנים כגדולים. אמנם חזרנו למעגל החיים,
 אולם היתמות היא בתוכנו. איש מאתנו אינו יודע היכן קברם
 של יקיריהם ובאיזה שדה פוזר אפרם. לכן הוקמה המצבה
 בנחלת יצחק, שכל אחד מיוצאי לובלין, בארץ ובגולה, יראה

 בה כמצבה העומדת על קבר יקיריהם.
* 

 הרבה עמל השקיע הועד להשיג קצת מאפרם של קדושי
 לובלין, שרובם הושמדו במידנק — ועל עפרם הוקמה מצבת
 הזכרון בתל ־אביב. מדי שנה נערכת טקס אזכרה על ידה,
 אולם בכל יתר ימות השנה המצבה עומדת ביתמותה. איש

 לא בא ואף נפש לא פוקד אותה...
 מדינת ישראל קבעה יום אבל וזכרון לקרבנות השואה,
 אולם ידוע שרבים מיוצאי עירנו קבעו לעצמם ״יארצײטן״
 ואמירת קדיש בתאריכים שוגים. ובמיוחד עשו זאת יוצאי

 לובלין בארצות הגולה.
 הועד רוצה ושואף לכך, שהאנדרטה הזאת שבנחלת יצחק,
 המסמלת קברם של רבבות יהודי לובלין, והאפר הטמון

 מתחתה, העלול להיות של כל אחד מיקירינו — שמצבה זו
 תיגאל מיתמותה. אנו מוכנים ומזומנים — לכל מי שיפנה —
 לעזור ולארגן ״מנין״ לעריכת טקס ואמירת ״קדיש״ בימי

 ה״יארצייט״, ליד מצבת הזכרון.
* 

 הועד השקיע מאמצים כספיים רבים ורכש חדר בבית
 התאחדות עולי פולין, בליבה של תל ־אביב, ברחוב דיזנגוף
 158. ה״חדר״ משמש לישיבות הועד, לקבלת אורחים יוצאי
 לובלין מחו״ל המבקרים בישראל ולמפגשים עם בני עירנו
 בארץ. ב״חדר לובלין״ קיימת ספריה המוקדשת כולה לקורות
 יהודי לובלין — מהעבר הרחוק ועד ימינו. הועד הועיד קיר
 אחד ב״חדר״ להנצחת זכרם של בניהם של יוצאי לובלין,
 שנפלו והקריבו נפשם במערכות ישראל. כמו־ כן ה״חדר״ מיועד

 להנצחת לובלין היהודית — אנשיה, רחובותיה והוויי שלה.
 לצערנו, גם הספריה וגם הקיר עומדים ביתמותם. בזמנו
 פנינו להורים השכולים להנציח זכרם של בניהם — ומשום־

 מה לא נענינו עד־כה.
 קבענו תורנות של חברי הועד ב״חדר לובלין״ ועודדנו
 את ביקורם של בני עירנו לשימוש בספריה ולמפגש רעים.

 אבל הדבר בוטל מעצמו, איש לא בא.
* 

 הוועד יראה בעין יפה, אם כמה נשים וגברים מציבור
 הלובלינאים, יתנדבו לביקורים אצל משפחות ויחידים חולים
 מבני־עירנו, הזקוקים לסעד, ובמיוחד — לסעד נפשי, או לנחם

 אבלים והגיש עזרה, מוסרית וחומרית, לנצרכים.
 תודתנו מראש לכל אלה, אשר קריאה זו תמצא הד בליבם.
 במפגש העולמי השני של יהודי לובלין, נעלה ונדון בכל
 הבעיות, בתקוה, שנצליח לפתור אותן בעזרתכם. וכולנו נצא

 נשכרים...

 צפורה ו. ד. / גני־יהודה

 פג<שה עם ברלובלק מקנדה
 הוזמנתי לקבלת־פני® לאיש לובלין, המת-
 גורר בקנדה ומבקר בארץ בפעם הראשונה.
 שמחתי להזדמנות להיפגש עם קומץ מכרי
 שנותרו עוד מהזמנים הרחוקים וקרובים

 כאחד.
 בבואי נודע לי שם האיש והשתייכותו ל־
 ,בונד״. את האיש לא הכרתי אישית וה־
 ,בונד״ הזכיר לי את התנגדותו הנחרצת
 ומלחמתו בציונות. בזכרוני עלתה אפיזודה:
 במחצית הראשונה של שנת 1939 שבתי
 ללובלין, אחרי שהותי קרוב לשלוש שנים
 בקיבוץ הכשרה בגרוכוב שעל יד וורשה,
 בכדי להתכונן לעליה (,בלתי חוקית״) ל-
 ארץ ישראל. משום שהתעכבתי שבועות
 מספר בבית, נתבקשתי עיי התנועה לעזור
 בהפצת חומר־תעמולה לבחירות (אם איני
 טועה — לקהילה היהודית) שעמדו להת־

 קיים אז.
 ירדתי לרחובות היהודים — לײדן־גאסן
 הצרים, שמאחורי השעון העירוני הגבוה
 והתחלתי בחלוקת החומר, בצירוף הסברים.
 לפתע הופיעה בפני בחורה ובמכה חזקה

 הפילה מידי את כל החומר והתחילה ללגלג
 ולגדף לציונות ולארץ־ישראל

 נדהמת התבוננתי בבחורה ואמרתי: עוד
 תבקשי שירשו לד להכנם לארץ־ישראל לא
 שערתי לעצמי אז, שאחרי זמן כה קצר

 תהיה משמעות כה רבה לדברי.
 מה עלה בגורלן של הבחורות היהו-
 דיות האלה ויתר העם היהודי שישב בגולה?
 לו רק אפשר היה אז לפתוח את שערי
 הארץ, שהאנגלים נעלו, היו ניצלים מה־

 גיהנום והשמדה הנאצית.
 והנה המפגש.

 לאחרי ברכת יו״ר הארגון, החבר שטוק־
 פיש, למבקר זה, החי הרצמן, האורח מקנדה,
 וסיפור קצר על פגישתם במונטריאל, על
 אישיותו ופעולתו הענפה והברוכה, פתח
 הרצמן את פיו ודיבר. בקשב רב הקשבנו לו.
 יומיים נמצא הוא בארץ ביחד עם אשתו,
 ומכריו אומרים לו, שלא ראה עדיין כלום,
 והוא טוען שביקר באשדוד, באשקלון ובאר־
 שבע. ראה ארץ בנויה, גנים ושפע ירק,
 עיר גדולה בנויה במדבר. למחרת צריכים

 הם לבקר בירושלים וכמובן שייגשו לכותל
 המערבי. הוא מלא התפעלות ממה שעיניו

 רואות כאן.
 והמענין הוא: עדיין פעיל האיש בארבע־
 טער־רעג הבונדאי t במקום מגוריו. פעיל
 בהרבה שטחים (ולא על מנת לקבל פרם —
 כדברי החבר שטוקפיש), אן יחד עם זה
 התגלה אדם עם לב יהודי חם, הקשור קשר
 חזק להיסטוריה של עמנו וגם לארצנו, של-
 מענה אוסף כספים וחי עם כל ההתרחשויות
 העוברות על הארץ, אם זה בימי מלחמה

 ועם בימי שלום.
 הקשבתי לדבריו הנלהבים של הח׳ הרצמן
 וחשבתי: בונראים כמוהו — כן ירבו וירבו.

 ידיעה ב״מעריב״:
 חדשות טובות נוספות אצל מנחם גולן:
 אנטוני קווין, נתן את הסכמתו הסופית
 לככב בסרט ״הקוסם מלובלין״, אותו
 עומדת חברת ,.נח״ לצלם בעתיד הקרוב
 מאד (לפי ספרו של יצחק בשוויס־זינגר).
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 סוכער פאכטשאש / ראשון־לצױן
 אונדזער הילף פאר נויטבאדערפטיקע

 לובלינער משפחות
 מיט 3 יאר צוריק, װען אונדזער קאמיטעט־מיט־
 גלידערין זהבה ליכטענבערג מיט איר מאן מאיר, האבן
 פארלאזט תל־ אביב און אריבער װױנען אין קיבוץ
 עברון, האב איר איבערגענומען איר ארט אין רעסארט
 פאר סאציאלער הילף ביי דער לובלינער לאנדסמאנ־
 שאפס אין ישראל. רעם אמת געזאגט, האב איך פונקט
 ווי א סך אונדזערע בני־עיר אין לאנד און אין אוים־
 לאנד געטראכט, אז די לאגע פון אונדזערע לובלינער
 יידן אין ישראל איז פיל־ווייניק א גוטע און אז אויח
 דעם געביט וועט נישט זיין קיין סך באשעפטיקונג. צום
 באדויערן, האט זיר ארויטגעוויזן, אז עט זענען פאראן
 מינדעטטנס א צוואנציק משפחות וואט נייטיקן זיר,
 זייער און זייער, סיי אין מאטעריעלער הילף, טיי אין
 מאראלישער אונטערשטיצונג, ווי אויר אין אפטע בא־
 זוכן אין זייערע היימען, בדי פארמינערן, אויף ווי ווייט

 עם לאזט זיר, זייער איינזאמקייט.
 איר בין טיף איבערצייגט, אז די צאל נױטבאדערפ־
 טיקע לובלינער משפחות איז א סר גרעסער, נאר מירי
 ווייסן נישט וועגן דעם, ווייל די יידן גופא מעלדן נישט
 וועגן דעם איו אייר זייערע פריינד, צי אפילו נאענטע
 חברים, וואס קענען די לאגע — געפיגען נישט פאר
 נייטיק צו וויטן טאן וועגן דעם אונדזער קאמיטעט.
 דעריבער באגנוגענען מיר זיר מיט דערלאנגען רעגו־
 לערע הילף נאר יענע לאנדסלייט, פון וועלכע מיר
 װײםן אז זיי נייטיקן זיר אין אונדזערס א גוט ווארט

 און אין געלט־שטיצע.
 אונדזער קאמיטעט־מיטגליד לייבל מאנדעלבוים
 מיט זיין פרוי טימא, איד מיט מיין פאלאן, משה ווא־
 סאנג, רבקהלע שטאקפיש און אנדערע, איז אויטגע־
 קומען צו באזוכן די היימען פון די נויטבאדערפטיקע
 לאנדסלייט. עם האט זיר ארויסגעוויזן, אז אזא וויזיט
 איז פאר די דאזיקע מענטשן נישט ווייניקער וויבטיק,
 ווי דאם געלט וואם זיי באקומען. א גוט ווארט פון
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 עדות־בלעטער צו פארצײבענעך
 די נעמעך פוך די קרבנות פוך די

 דייטשישע רציחות

 דער ״יד ושם״ פירט אדורך די רעגיסטראציע פון
 יידן וואס זענען אומגעקומען פון די היטלעריסטישע
 מערדערס אין די יארן פון דער צווייטער וועלט־
 מלחמה. דער פארבאנד פון פוילישע יידן און דעד
 קאמיטעט פון דער לובלינער לאנדסמאגשאפט איז
 גרייט מיטצוהעלפן אין דער אקציע. שיקט אריין
 די נעמען, וועלכע איר ווילט פאררעגיסטרירן.

 טרייסט, דערמוטיקונג, א ביםל זכרונות, ווי דאם אראפ־
 ריידן זיר פון הארצן פאר א היימישן מענטש — גיבן צו
 קוראזש און מוט די יידן, וואם בדרר־כלל לעבן זיי אין
 פארגעםנקײט און אין איינזאמקייט. ווער שמועםט נאר,
 אז דער רוב פון זיי איז קראנק און אומבאהאלפן —
 איז דאר פשוט א מצווה אדורכצופירן א ביקור חולים
 ביי אזא עלנטער פרוי צי מאן. הלוואי וואלטן עטלעכע
 לובלינער פרויען, באזונדערם די וואם גיבן אוועק זייער
 א סר צייט פאר וויצ״א, נעמת און אנדערע געזעל־
 שאפטלעכע אקטיוויטעטן, געוואלט אויר שענקען א
 ביסל צייט פאר אייגענע, לובלינער יידן, כדי מא־

 ראליש אונטערהאלטן די, וואם נייטיקן זיר אין דעם.
 אונדזער מאטעריעלע הילף דריקט זיר אוים אין
 פארטיילן 2 מאל אין יאר, יעדן ערב פסח און ערב
 ראש־ השנה, א סומע פון מינדעסטנם 500 ל״ י פאר א
 נויטבאדערפטיקן יחיד צי פאמיליע. אין אויסנאם־
 פאלן, ווערט אויר פארטיילט דרינגענדיקע הילך! אין
 אנדערע טעג פון יאר, פאר די וואט ווענדן זיר וועגן

 דעם.
 אויב אין יאר 1976 האט דער קאמיטעט פארטיילט
 א סומע פון 10 טויזנט ל״ י, איז אין יאר 1977 די םומע
 כמעט פארדאפלט געווארן — קנאפע 20 טויזנט ל״י.
 צוליב דעם יקרות און אינפלאציע, וועט מען אין יאר
 1978 דארפן פארגרעטערן דעם בודזשעט פאר דעם
 צוועק. ווילן מיר, אז לובלינער יידן אין די תפוצות
 און אין ישראל זאלן וויסן, אז מיט זייער שפענדונג
 פאר אונדזער לאנדסמאנשאפט, דערמעגלעכן זיי אויר
 צו טראגן עפעקטיווע הילף יענע לובלינער יידן, וואם

 געפינען זיר אין א נויט.
 נאר עפעם: מיר ווארטן אויר פרייוויליקע אפרופן
 פון גוטהארציקע לובלינער פרויען און מענער, וואם
 ווילן העלפן דעם קאמיטעט אין זיינע הויז־באזוכן ביי
 קראנקע, אלטע, איינזאמע לאנדסלייט, וועלכע קוקן
 אוים אונדזערם א וויזיט, ווארטז אריח א גוט ווארט

 און... מאטעריעלע שטיצע.
 לאמיר בלייבן טריי דער הערלעכער טראדיציע פון
 דער יידישער לובלין — און טראגן הילף דארט, ווו

 מען נייטיקט זיר אין איר.

ל א ר ש י ן ב י ל ו לי פ ת עו ו  התאחד
 (מרכז הארגונים)

 אל ועדי ה״לנדםמנשפטים״ ױצאי פולין

ר ז ו  ח
 הננו מביאים לידיעת חברי הארגונים יוצאי פולין המסונפים
 אלינו, כי פתחנו במבצע רישום קורבנות השואה

 ב״דפי־עד״.
 רשום זה נעשה בשתוף עם ״יד ושם״ ומיועד להנציח זכרם
 של ששת המיליונים מבני עם ישראל, שנספו בידי הנאצים
 ועוזריהם, לאסוף אל המולדת את זכרם ולהעניק להם אזרחות

 הזכרון של מדינת־ישראל.,
 הרישום נעשה על־ידי קרובים או ידידים ב״דפי־עד״ —

 ואלה נשמרים בהיכל השמות ב״יד ושם״.
 אנו בטוחים שרבים הם חברי הארגונים אשר ברצונם לקיים

 מצוה זו של הנצחת יקיריהם ונעזור להם למלא חובתם.
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 א ״שטיקל באריכט״
 פון 18 חדשים טעטיקײט פון
 ארגון יוצאי לובלין בישראל
 אויף די בילדער לינ5ןפ און אונטן: די קינדער פון 9טן
 ?לאפ פון דעד מלוכהשער שול ״עלומים״ אין רמת
 השרון, וואס האט אדאפטירט די ?הילה לובלץ — בעת
 זייער אויפטריט אויפן יזכור־אוונט אץ ת״א, אץ דעד
 35פטער יארצייט פץ אומברענגען די יידן אץ לובלין.

 מיט אנדערטהאלבן יאד צוריק איז דערשי־
 נען דעד נומעד 11 ״קול ישראל״, אין וועלכן
 מיד האבן דעדציילט בקיצור פון אייניקע אק־
 טיוויטעטן. אויר איצט ווילט זיר נישט ארייג־
 גיין אין פרטים, הגם ס׳איז פאראן א סך מא־
 טעריאל •פון אונדזער טעטיקייט, ווי דער ענין
 פון פאראייביקונג, סאציאלע שטיצע, קולטור־
 פאנד, פארשידענע אונטערנעמונגען און
 קאנטאקטן מיט אויסלאנד. נאר עם ווילט זיר
 אנהייבן צו באריכטן גראד פון אייניקע אויפ־
 טוען, וועלכע ס׳איז נישט געלונגען צו דעד־
 פירן צו א גינסטיקן ס יה, אדער מ׳איז פשוט

 געבליבן שטעקן אינטיטן.

 # פאראייביקונג פון די געפאלענע
 קינדער

 אין פאריקן נומער האבן מיד זיר געוואנדן
 צו די פאריתומטע עלטערן, אפשטאמיקע פון
 לובלין, וועמענס זין זענען געפאלן אויה די
 שלאכטפעלדער פון די פינה מלחמות, וועל־
 כע די אראבישע שכנים האבן אויפגעצװמ־
 גען אויה מדינת ישראל, אז אין ״לובלינעד
 וויגקל״ אין תל־אביב, וועט אויה איינער פון
 די וועגט זיין א ספעציעל־ארט מיט אן אנ־
 דענק־טאוול מיט די געמען און בילדער פון
 די געפאלענע. צום באדויערן, האבן זיר אפ־
 גערופן א 4־s עלטערן. בעת זייער צאל דער־
 גדייכט צו מערער פון צוואנציק. דעריבער
 באגייען מיד יענדזער ווענדונג: העלפט אונדז
 שטעלן א באשיידענע מצבה יענע זין פון
 לובלינער טאטע־מאמע, וואס האבן זייערע
 יונגע לעבנס אוועקגעגעבן פארן פאטער־
 לאגד. אויסער די מיליטערישע בתי־עלמינס,
 איז אויר דער ״חדר לובלין״ אן אנטשפרע־
 כיק ארט פאר א באשיידענעם אויפשריפט

 לזכר די חללים פון צה״ל.

 # די מצבה לזכר די קדושים פון
 לובלין און מיידאנעק

 נישט געקוקט אויה די פילמאליקע ווענרונ־
 געז צו דער בוי־פירמע וועלכע האט אויפ־
 געשטעלט די מצבה (און זי נישט פארענ־
 דיקט) — זענעו נאף געבליבן אדורכצופירן
 פארשידענע ארבעטן, כדי דער מאנומענט
 זאל באקומען רעם ריכטיקן אויסזען, ווי מיר
 האבן זיר פארגעשטעלט. אויסער רעם זענען
 מיד שולדיק א חוב פון 12 טויזנט ל״י אויה
 דער מצבה — און מיד ווענדן זיר צו יענע

 לאנדטלייט אין ישראל און אין די תפוצות,
 וואט האבן נאף נישט געגעבן זייער באשטייע־

 רונג, זיי זאלן ראם טאן ווי אמשנעלסטן.

 # ״לובלינער װמקל״
 דער באשיידענער צימער וועלכן מיר האבן
 זיר איינגעשאפט און אויסגעשטאט — פונק־
 ציאנירט נישט שלעכט. דער ״װינקל״ קאן
 אויפנעמען ביז 40־50 מענטשן און דארט
 קומען פאר דער רוב זיצונגען פון פרעזי־
 דיום צי פלענום, ווי אויר אויפנאמעם פאר
 געטט פון אויטלאנד. אין לעצטן יאר האט
 דער מאלעד צבי גאלדשטיין געשענקט א
 גדויס בילד ״מתפללים אין דער מהרש״ל־
 שיל״, וואט באצירט די מזרח־וואנט אין ״חדד
 לובלין״. אונדז פעלט נאר א געוויסע אויס־
 שטאטונג פאדן צימער. ווי אויר די באדער־
 פעניש אפצוצאלן רעם חוב וועלכן מ׳איז
 שולדיק דעד פעדעראציע פון די פוילישע

 יידן (18 טויזנט ל״י).

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

 צוליב סיבות אומאפהענגיק פון קאמיטעט,
 האבן מיד אין פארגאנגענעם יאד, ווי אויר

 אין איצטיקן יאר, נישט פארטיילט די יער־
 לעכע ליטעראטור־פרעמיע א. נ. פון די
 קדושים פון לובלין, וואט עם האבן אײנ־
 געשטעלט מערי און יואל גאלדמאן. מיר
 ווילן האפן, אז בקרוב וועט אונרז געלינגען
 צו באנייען רעם דאזיקן וויכטיקן אויפטו.
 פאר דער צייט האבן זיר אנגעזאמלט עט־
 לעכע ווענדונגען פון יידישע און העברעישע
 שרייבערס, קאנדידאטן פאר דעם ליטערא־
 טור־פרייז, ווי אויר בקשות פון עטלעכע פען־
 מענטשן, צו העלפן זיי ארויסגעבן זייערע

 ביכער.

 # די יערלעכע אזכרות
 דינסטיק דעם 16טן נאוועמבער 1976 איז
 אויפן תל־אביבער בית־הקברות אין נחלת
 יצחק פארגעקומען דער אנדענק־אקט צום
 4גסטן יארצייט פון אומברענגען די יידישע
 לובלין. נאכן ״קדיש״ פון דוד רובנישטיין,
 האט דער חזן סאמעק געזאגט א קאפיטל
 תהילים און די תפילה ״אל מלא רחמים״.
 מיט קורצע רעדעם זעןען ארױםגעטרעטן:
 לאה קודים, מתתיהו האדן און יוסה אכט־

 מאן.
 אין אוונט, אין בית לייוויק, איז פארגעקו-
 מען דער צווייטער טייל פון דער אזכרה. ביי
 א פול געפאקטן זאל האבן טובה לאנגער,
 חוה עדעלשטיין, אליהו הערץ, רבקה אײנ־
 שטיין און זאשע ראכמאן, אלע ניצול געווא־
 רענע פון נאצישן גהינום, ווי אויר דער נייער
 עולה ישראל לייכטער, אנגעצונדן די זעקם
 ליכט לזכר די זעקם מיליאן קדושים. מ<ט א
 לענגערן רעפעראט אד״ט ״לאמיר נישט פאר־
 געסן די קדושים און טהורים — נאד אויר
 נישט די וואם זענען געבליבן לעבן״, איז
 ארויסגעטרעטן דעד פארזיצער דוד שטאק־

 פיש, וואם האט געזאגט צוו. אנד.:
 ״נישט אײנמאל פרעגט װער זיר אלייו, ווי
 אויר די קאמיטעט־מיטגלידער: ווי נאד לאנג
 האט איר בדעה אזוי ממשיך צו זיין מיט
 דער לאנדסמאנשאפט ? וועד באדארה דאם
 האבן? פאר די צווייפלערם אדער ציניקערם
 ײיל איך זאגן, אז מיהאט אמאל געפרעגט
 רעם 90־יאריקן סער ווינטטאן טשערטשיל
 ווי פילט ער זיר? איז זיין ענטפער געווען:
 ״אנטקעגן דער אלטערנאטױוע װאס דער־
 ווארט מיך — פיל איר זיר איצט אויסגע־
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 צייכגט״. אז ענלער געפיל האבן די אלע אק-
 טיוויסטן אונדזערע, הגם זיי זענען נאר זייעד
 ווייט צו די ניינציקער, וואס ארבעטן לטובת
 לובלינעד יידן. א פאקט איז, אז אונדז
 פעלן אייניקע טוערס, וואס זאלז זיר וועלן
 פארנעמען מיט די טראדיציאנעלע מצוות,
 ווי תומכי נופלים, ביקור חוליה אוז אנרערע

 ארבעטז. קומט אוז העלפט אונדז״.
 דערנאר איז געוויזז געווארז א פילם פוז
 פאדמלחמהדיקן פוילן ,פיגר שטעט״ (װאר־
 שע, לאדזש, קראקע, לעמבערג און ביאליס־

 טאק).
 די צוויי צוזאמענטרעפו, אין נחלת יצחק
 אוו איז בית לייוויק, זענעו אויר געוועו א
 געלעגנהייט פאר א לעבהאפטז מיינונג־אויס־
 טויש און באנייטער באקאנטשאפט פוז
 לאנדסלייט, אויר רעם יערלעכן צוזאמענ־

 קונפט.
 מאנטיק דעם 21סטן נאוועמבער (י״א כסלו
 תשל״ח), איז אין בית העמלין איז תל־אביב
 פארגעקומעז אן אייגדדוקספולע אזכרה אין
 5גםטן יום השואה פון די לובלינער יידז. די
 זעקס ליכט האבן אגגעצונדן: צבי גאלדשטיין,
 שרה לוסטיגער, יהודה ראזגור (פון פאריז),
 מאקס הערץ־לענקעװיטש, שמואל זילבער־
 שער (פון מעלבורן) און חנה אכטמאן. דער
 ,אל מלא רחמים״ פון חזן יעקב סאמעק, האט
 ביי 8 סר ארויסגערופן טרערז אין די אויגן.
 מיט געפיל (אוז טאלאנט) האבן די קינדער
 פון 9טן קלאס פיז דער מלוכהשער שול
 ,עלומים״ וואס האט אדאפטירט די לובלינער
 קהילה, אויסגעפירט א פראגראם אין ווארט,
 מוזיק, געזאנג און טענץ, צוגעפאסט צום
 כאראקטער פון אזא אוונט; די פארשטאר־
 בענע אין לעצטן יאר לובלינער אין לאנד
 און אין אויסלאנד, האט מספיד געווען דער
 סעקדעטאר מתתיהו הארז. די קעסטלערין
 הדסה קעסטיז האט ממש עלעקטריזירט
 רעם עולם מיט אירע רעציטאציעס פון לי־
 דעד און שאפונגען, געווידמעט דער יידישער
 מארטיראלאגיע. דעד פארזיצער דוד שטאק־
 פיש האט אין זיין ארײסטרעטונג זיר אפגע־
 שטעלט אויר די אקטועלע פראגן פון דער
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל, באזונדערס אין
 שייכות מיטן צווייטן וועלט־צוזאמרענטרער.

 # געסט פון אויסלאנד
 אויר אין די לעצטע 18 חדשים האבן אונדז
 באזוכט לאנדסלייט פון דעד גאנצער וועלט
 — און אזעלכע צוזאמענטרעפן מיט חברים
 און פריינד פון דעד אלטעד היים, פארשאפט

 תמיד א סר פרייר און עמאציעם.
 רעם 28.10.76 איז איז ,לובלינער ווינקל״
 אין תל־אביב פארגעקומען א קבלת־פנים פאר
 רחל און יצחק הערצמאן פון מאנטרעאל און
 די פאמיליע שאפדאז. נאר דעד באגריסונג
 פון ד. שטאקפיש, האט יצחק הערצמאן, איך
 א לעגגערער רעדע, געטיילט זיר מיט זכרונות
 פון אמאליקן לובלין און דערביי אויר ארויס־
 געברענגט זיין ,אני מאמין״ ווי א ייד אוו
 סאציאליסט. אינעם מיינונג־אויסטויש האבן
 זיר באטיילקיט: לאה קורים, אפרים אײנ־
 שטיין, מתתיהו האדן, לייבל פיגקערט און

 אברהם וואלדהאלץ. ביי א כיבוד און חברי־
 שער אטמאספער, האט דער עולם פארברענגט
 א פיינעם אווגט (זע די באשרייבונג, אין
 העברעיש, פון צפורה דסקל־ווייסעלפיש
 וועגן דעם אוונט, אויר ז׳ 51). צומארגנס
 זענעז די געסט פון קאנאדע אויפגענומען
 געווארן איז דער ווויגונג פוז פאלע און סו־

 כעד פאכטשאש.
 רעם 19טן יאנואר האט געוויילט אין יש-
 ראל שלמה זינשטייז פוז ניו־יארק. אויר אים
 האבן מיד מקבל פנים געווען אין אונדזער
 ,ווינקל״. די חברים דוד און ישראל (קורט
 הערץ) האבן באגריסט רעם גאסט, וואס
 האט זיר געטיילט מיט זיינע זכרוגות פון דעד
 אלטער היים, ויי אויר דערציילט פוז זיין גע־
 זעלשאפטלעכער טעטיקייט אין ניו־יאדק.

 דעם ג2סטן מערץ 1977 האבז מיר אויפ־
 גענומען געסט פון טאראנטא — גוטשע און
 יוסר צוקערפיין, וויצע־פארזיצער פון די
 לובלינער און אומגעגנט •, פון סאז־פראנציס־
 קא — מענדל מילשטיין, און פון פאריז —
 גיטעלע אוז יידל עדעלשטייז. ס׳איז געוועו
 אז אינטערעסאנטעד אוונט מיט א חברישז
 מייגונג־אויסטויש וועגז די אויפגאבז פוז די
 באזונדערע לאנדסמאנשאפטז. אינעם שמועס
 האבז זיר באטייליקט, אויסער די דערמאנטע
 געסט; שלמה שטאקפיש, אברהם לאסקאוו־
 סקי, בידערמאן, אפרים איינשטיין. באגדיסט
 די געסט און געפירט רעם אוונט האט דוד

 שטאקפיש.
 דעם 10טן אפריל 1977 איז אין גדויסז זאל
 פון פארבאגד פון פוילישע יידן אין תל־אביב
 פארגעקומעז א צונויפטרער פון לובלניער אין
 ישראל מיט א באדייטנדיקז ,אינטערנאציא־
 נאל״ פון אונדזערע בני־עיר פון די תפוצות.
 ס׳איז געווען אין די פסח־טעג, ווען א סר
 יידו איז דעד וועלט פילז א גייסטיקע און נא־
 ציאנאלע באדערפעניש צו קומען אין דעד
 יידישער מדינה, כדי דא פייעוץ דעם יום־
 טוב פון פרייהייט, פון פרילינג און פון...
 יציאת מצרים. לאמיר־זשע אויסרעכענען די
 אלע, לויטז סדר ווי זיי זענעז באגריסט גע־
 ווארז פוז פארזיצער אויר יענעם, באמת יום־

 טובדיקז צוזאמענטרער!
 זאבערמאן פייגעלע און אלתר פוז פאריז•,

 זאבערמאז יוסר און פדוי פוז פאריז•,
 טעשנער מאיד פון פאריז;

 אסתרל און משה כץ פון פאריז•,
 מאדי און ד״ד מרדכי ליכטפעלד, בעלגיע;

 ניסענבוים אהרון פון מאנטרעאל;
 צוקערפיין גוטשע און יוסר פון טאראנטא;
 עהרענבערג גינא און איזאק, לאס־אנד־

 זשעלעס;
 עדעלשטייז גיטעלע אוו יידל פון פאריז;

 פערלמוטער זאשע פוז פאריז;
 קורן לובא אוז משה פוז פראנקפורט;
 שאפירא געניע אוז שמואל פון פאריז;

 גרינבערג ישראל פון באסטאז•,
 דזשודי און רובין דזשאזעפם פון ניו־יארק;
 חיה׳טשע האנסקי (גאלדבערג), מעלבורן;

 דאס פארפאלק האם פוז פאריז•,
 ווייס טשארנע פון טאראנטא;

 וועבערשפיל (יעגער) ליבע פוז דיא.

 ביי געדעקטע טישו, איז א היימישער אט־
 מאספער, מיטז אנטייל פוז א 120 לובלינער
 פון ישראל, האט דעד עולם פארבדענגט אן
 אינטערעסאנטז אוונט אוו אויר אויסגעהערט
 די באגריסונגען פוך די געסט פון אויסלאנד!
 משה קארז, וואס האט פארבעטז די לובלינער
 צום גרויסז באל לכבוד רעם 30סטז יום העצ-
 מאות אוז רעם צווייטז וועלט צוזאמעגטרער
 פון די לובליגער; ד״ר ליכטפעלד, אהרון
 ניסענבוים, אלכסנדר גרינבערג, גיטעלע

 עדעלשטיין און יוסר זאבערמאן.
 איז שייכות מיטז באזור פוז די פריינד
 משה מאנדעלאייל פון בוענאס־איירעס, אהרון
 ניסענבוים אוז טשארגע ווייס פוז מאנטרעאל,
 איז איז רעד וווינונג פון חנה און משה
 וואסאנג פארגעקומעז דעם 5טז מאי 1977 א
 היימישע אויפנאמע פאר די חשובע געסט.
 אויסער די געסט וואס האבז גענומעז א
 ווארט, כדי זיר צו טייא מיט זייערע איינדרוקן
 פוז די באזוכן אין ישראל, האבו נאר גע־
 רעדט: אברהם בינשטאק, לייבל פינקעדט,

 משה וואסאנג אוז דוד שטאקפיש.
 א דאנק רעם באזור פוז מינטשע אוז מאטל
 דינער פוז סאן־פאולא און פון פאלע און
 שמואל זילבערשעד פון מעלבורן, וואס האבז
 אין לובלין זיר אנגעהערט צו רעד קינדער
 און יוגנט ארגאניזאציעם פון לינקע פועלי-
 ציוז, איז אין אונדזער ,װינקל״ פארגעקומען
 דעם 16טן אקטאבעד 1977 א קבלת־פנים פאר
 די געסט, מיטז אנטייל פוז חברים איז פריינד
 וואס האבן איז דער אלטער היים זיר גע־
 זאמלט אויר רינעק 10, רוסקע 18, טארגאווע
 6 און גראדזקע 16. ס׳איז געווען אן אווגט
 פון נאסטאלגיע, זכדונות און עמאציעס, ווי
 דאם איז געקומען צום אויסדרוק אין די
 אדויסטרעטונגען פון שמואל זילבערשער,
 מינטשע יאקובאוויטש, מאטל דינער, שלמה
 אוז דוד שטאקפיש, מאיר שילדקרויט, יעקב

 גאלדפינגער אוז אלי האלצמאז.
 העניק ראט פון סידני (אויטראליע) האט
 איז יאנואר ה.י. באזו3ט ישראל אוז געפונען
 פאר נייטיק צו טרעפן זיר מיט זיינע חברים
 און פריינד פון שול, פון דער באוועגוגג און
 פון דער לובארטאווסקי גאס. עטלעכע פער־
 ציק לאנדסלייט האבן פארברענגט אן אוונט
 מיט א סר, א סר דערינערונגעז פון רעם ליבן
 גאסט מיט זיין פדוי. פריינד ראט האט אויר
 באזוכט דעם מאנומענט אכר די קדושים פון

 לובלין און מיידאנעק.

 # פוריס־מסיגות
 איז יאר 1977 האבז מיר באשלאסן צו בא־
 נייעז די טראדיציע פוו פורים־צוזאמענטרעפן
 פאר לובלינעד אין ישראל. זונטיק דעם 6טז
 מערץ איז איז גרויסן זאל פון פארבאנד פון
 די פוילישע יידן פארגעקומען אז אייגנאר־
 טיקע פורים־פײערונג. אוגדזער בן־עיר ד״ר
 בראווער פוז ירושלים (וועמעז ישראל אײזענ־
 בערג האט ,אנטדעקט״ אין... לאס־אנדזשע־
 לעס) האט אין א זאפטיקן יידיש און עברית
 רעפערירט וועגן ,יידן אין די פאר. שטאטן״.
 דערנאר האט דער ארטיסט זלמן הירשפעלד



 אין ישראל א סר א סף יארן און פארנעמט
 פאדוויילט רעם עולם מיט א ספעציעל צוגע־
 קליבענעם סאטירישן פראגראם לכבוד פורים
 און ביי א 150 לאנדטלייט האבן ווידער גע־
 האט א געלעגנהייט צו טרעפן זיך, אוים־
 שמועסן און דערמאנען זיר פון דער אל־

 טער היים.
 די צווייטע פורים־מסיבה איז פארגעקומען
 רעם 21טטן מערץ ה.י. מיט אן ארטיסטיש־

 מוזיקאליש־וואקאלישן פראגראם.
 א שאד, וואט די באטייליקונג פון אונדזעדע
 לובלינער יידן אויה רעם אוונט, איז גישט

 געווען קיין גרויטע.
 אויה רעם אווגט איז אויר אדורכגעפירט
 געווארן א זאמלוגג פאר מעות חיטין פאר
 גויטבאדערפטיקטע לובלינער יידישע משפ-
 חות, ווי אויר די דעגיטטראציע פון יענע לוב־
 לינער יידן וואס זענען גרייט, אויה א פריי־
 וויליקן אופן, מיטהעלפן צו דעד ארגאניזירוגג
 און דערפאלג פון צווייטן וועלט־צוזאמעג־

 טרעה.

 # סטיפענדיעס־פאנד א. נ. פון
 בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט
 די טטיפענדיעס א.נ. פון אונדזער מאדטי־
 רערין, די היסטאריקערין פון יידישן לובלין
 בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט, ווערן דע־
 גולער פארטיילט אויה די אוניווערטיטעטן פון
 ירושלים און תל־אביב פאר סטודענטן און
 פארשערס, וואס באשעפטיקן זיר מיט דער
 געשיכטע פון פוילישן יידנטום בכלל און פון
 לובלין — בפרט. אויה דער פארטיילונג פון
 דעד סטיפענדיע רעם 14.4.77 אין דער סע־
 נאט־אוידיטאריע אין ירושלימער אונױוערסי־
 טעט דעם בריגאדיד קאלאנעל יעקב חסדאי
 פאר זיין ארבעט ״דאם ײדישע פאלק און זיין
 גורל אין די טעג פון די חכמי גאליציע, א
 יובל נאר דער ערשטער פאדטיילונג פון
 פויא״, און רעם פארשער ישראל ברטל פאר
 זיין ארבעט ״דאם צוגדײטן א פארבעסערטע
 אויפלאגע פון פנקס פון ועד ארבע ארצות
 לויטן כתב־יד פון פראפ׳ האלפערין ל״ז, האט
 אין נאמען פון ארגון יוצאי לובלין באגריסט
 דעד סעקרעטאר מתתיהו הארן, נחמן בלו־
 מענטאל אין נאמען פון דער געזעלשאפט צו
 פאדאייביקן רעם אנרענק פון בעלאו און
 פראפ׳ חיים בינארט — פון אוניווערסיטעט
 (די ארבעט פון ישראל ברטל וועגן ״ועד
 ארבעה ארצות״ ברענגען מיר אויה ז׳ 6).

 # סאציאלע הילף
 אין די לעצטע 18 חדשים זענען מיר גע־
 ווען געצווונגען באדייטנדיק צו פארגרעסערן
 די שטיצע פאר נויטבאדערפטיקע משפחות,
 וואם זייער צאל איז דערגאנגען צו מערער
 פון צוואנציק. סיי דעד יקרות, סיי די אינפלא־
 ציע, דערלויבן נישט צו באגנוגענען זיר מיט
 קליינע סומען און דער מינימום פון אן אייג־
 מאליקער ױם-טוב הילה (ערב פסח און
 ערב ראש־השנה) דערגייט צו 500 ל״י, אוי־
 סער אייגמאליקע שטיצע אין אױסגאם־פאלן.

 מיד רעקאמענדירן צו לייעגען די שילדערונג
 פון סוכער פאכטשאש (אויה ד 32, וואס
 פירט אן מיט דעם רעסארט), אין וועלכער ער
 דערציילט וועגן די פראבלעמען פון קעגג־
 זייטיקער הילה פאר לובלינער יידן אין יש-
 ראל. עט וואלט געווען א גרויסער אויפטו פון
 אונדזעדע בני־עיר אין ישראל, ווען זיי אנ-
 גאזשירן זיר מיט מאטעריעלער, ווי אויר מיט
 מאראלישער הילה צו דערמוטיקן די לײדנ־
 ריקע, איינזאמע יידן פון אונדזער היימשטאט.

 # מיטארבעט מיטן פארבאנד
 פון פוילישע יידן

 דעד פארבאנד פון פוילישע יידן אין יש-
 ראל ווייזט לעצטנס אדויס א פארשטארקטע
 טעטיק״ט אויה א גאנצער דיי געביטן, ווי:
 פאדאייביקונג, גמילות־חסד קאסע, קולטור־
 טעטיקייט, סטיפענדיע־פאנד פאר שילערס.
 פון צייט צו צייט קומט זיר צונויה דער ,קלוב
 פון פארזיצערס״ פון די לאנדסמאנשאפטן,
 וועלכע באהאנדלט אקטועלע און וויכטיקע

 פראגן.
 בעת די לעצטע וואא צו די באנייטע איג־
 סטאנצן פון פארבאנד, איז אין דער פאר־
 וואלטונג פון דער קאסע (באנק) געוויילט
 געווארן ח׳ מתתיהו הארן; און אין פרעזי־
 דיום פון פארבאנד פון די פוילישע יידן —

 ח׳ דוד שטאקפיש.

 » וואס הערט זיך אין קאמיטעט
 פו} דער לובלינער לאנדסמאנ־

 שאפט אין ישראל ו
 מיט צער און ווייטיק האבן מיד אין דעד
 לעצטער צייט באגלייט צו אייביקער רו צוויי
 טרייע, איבערגעגעבענע מיטגלידער פון אונד־
 זער קאמיטעט, רעם פראפ׳ נחמן קאדן ז״ל
 און הלל צוקערמאן ז״ל. דאם זענען געווען
 צוויי הארציקע, וווילע יידן, וואס האבן א
 סך מיטגעהאלפן אין אונדזעד טעטיקייט. אין
 דעד אפטיילונג ״צום אנדענק פון די פאר־
 שטאדבענע״ ברענגען מיר זייערע בילדער
 און אייניקע ביאגראפישע דאטן. כבוד זייער

 אנדענק!
 אויה א זיצונג פון פרעזידיום איז בא־
 שלאסן געווארן צוקאאפטירן צום קאמיטעט
 אונדזעד בן־עיר מארעק ארטמאן, וואס האט
 זיר ערנטט א נעם געטאן צו דער אדבעט און
 באטייליקט זיר אקטיוו אין אלע אוגדזערע

 אקציעם.

 # אנערקענונגס״אקט פאר
 לאה קוריס

 צום זיבעציקסטן געבוירגטאג פון אונדזער
 ״פינאנם־מיגיםטער״, די ענערגישע און אי־
 בערגעגעבענע לאה קורים, אח אין איר וווי־
 גונג פארגעקומען א חברישע מסיבה מיטן
 אגטייל פון איבעד פערציק פערזאן. אויה
 רעם צוזאמענטרעה איז געקומען צום אוים־
 דרוק די אנערקענונג, באווונדערונג און ליב־
 שאפט פאר דעד אומדערמידלעכער לאה,
 וואם באגלייט די טעטיקייט פון די לובלינער
 אין ישראל א סר א סך יארו און פארנעמט

 זיר מיט אזא ״אומדאנקבארעד״ ארבעט ווי
 זארג פאר פינאנסן. אין זיין באגריסונג
 פאר די יובילאטין, האט ח׳ דוד שטאקפיש
 ארויסגעברענגט די אלע מעלות טובות פון
 לאה׳ן און איר איבערגעגעבן א פייגע מתנה
 —אויה א פלאטע מעש, צוגעפעסטיקט צו א
 האל׳ו־פלאנקע, זענען געווען אויסגעקריצט

 די פאלגנדיקע ווערטער:

 ״אין צייכן פון אנערקענונג און פדיינד־
 שאפט, דער פרעזידױם־מיטגלידערין פון איר־
 גון יוצאי לובלין אין ישראל, לאה קורים —
 פאר איר טרייער און געבענטשטער טעטיקייט
 פאר אונדזערע לאנדסלייט אין לאגד און אין
 אויסלאנר. דעד קאמיטעט און אפשטאמיקע
 פון לובלין אין ישראל און אין די תפוצות.

 דעצעמבער 1977״.

 # ווייט נישט אלץ...
 מעגלער, אז דעד דאזיקער באריכט זעם
 אויס צו זיין א צו לאנגער, אפשר אייר —
 א בארימערישער, נאד מיד זאגן מיט דעד
 פולער באשיידנקייט און אויפריכטיקייט, אז
 ער שפיגלט ווייט גישט אפ, אפילו איו א קליי־
 נעם פראצענט, די אלע אקטיוויטעטן, וועלכע
 מיר פירן א גאנץ יאר. א באזונדעדע טעטי־
 קייט האט זיר געפאדערט אין לעצטן יאר,
 אין שייכות מיט די צוגרייטונגען צום וועלט־

 צוזאמענטרעה.
 ארויסגעבן דעם איצטיקן, פארגרעסערטן
 נומער ״לובלינער שטימע״, איז נישט נאד א
 געוואלטיקער פינאנסיעלער אנשטרענג, נאד
 אויר א קאלאסאלע ארבעט פון צונויפזאמלען
 מאטעריאל, בילדער, רעדאגירן, קארעגידן און
 דערנאר — פונאנדערשיקן רעם זשורנאל אין
 לאנד און אין אויסלאנד. נישט תמיד איז
 פאראן א געפיל פון טאטיספאקציע, אז די
 דאזיקע ארבעט ווערט ווי געהעריק דערשאצט
 ביי אונדזערע לאגדסלייט. נאכן צווייטן
 וועלט־צוזאמענטרעה, וועט מען דארפן בא־
 האנרלען די לאגע אין דער לאנדסמאנשאפט,
 ווי אויר די באציונגען מיט אויסלאנד — און
 פרובירן איבערשטעלן די טעטיקייט אין אן

 אנדערער ריכטונג.
 א. ז א מ ד ע ר
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 זיבערן ראם דערשיינען פרן ״קרל אבליך ־
 ארן באך באמערקובגען

 (א בריוו פון א לייענער)

 ס׳קומען זיר צונויר לובלינער לאנדסלייט טון
 אלע ערטער, ווי זיי געפינען זיר, צו אוגדז
 קיין ישראל, כדי צוזאמען מיט אונדז זיר
 משמח זיין מיט דעד דאטע פון 30 יאר מדי-
 נת ישראל. באזוכן און באװוגדערן דאס אלץ,
 וואס איז דא אין לאנד דערגרייכט געווארן
 אין משר פון די 5 יאד נאד דעמ פריערדיקן

 וועלט־צוזאמענפאר.
 נישט בלויז פארברענגען און זיר משטח
 זיין, נאד אוודאי אויר צוזאמען מיט לאנדס־
 לייט אין ישראל באהאנדלען געמיינזאמע
 פראבלעמען פאר די לאנדסמאנשאפטן אויר

 די ערטעד.
 איינס פון די וויכטיקסטע פראבלעמען,
 לויט מיין מיינונג, איז ראם דערשיינען פון
 אונדזער אויסגאבע ״לובלינער שטימע״

 (,קול לובלין״).
 אויר ארויסטריטן און אין געדרוקטע ביו־
 לעטינען פון לובלינער ארגון אין ישראל העדן
 מיד פון פארשידענע חברים, אז דאס ארויס־
 געבן רעם ,קול לובלין״ געפינט זיר אונטער
 א פראגע־צייכן צוליב די גרויסע הוצאות,

 וואס ס׳קאסט אזא אויסגאבע.
 עס אונטערליגט נישט קיין שום ספק די
 וויכטיקייט פון ,קול לובלין״ אלם פארבינ־
 דונגס־בריק צווישן לובלינער אין אלע עקן
 וועלט. אן אויסגאבע, ווי יערער לובלינער
 קען געפינען ״נאסטאלגיע״ און זיר קעגג־
־ ט פ א ש ל ע ז ע  זייטיק באקענען מיטן ג
 ל ע כ ן ל ע ב ן פון די לובלינער אויר די

 ערטעד.
 דעריבער האלט איר, אז דאס פראבלעם
 פון דערשיינען פון ״קול לובלין״ דארר
 אוועקגעשטעלט ווערן מיט דער גאגצער
 הארבקייט און *װיכטיקײט אויפן םדר־הױם
 אין די צוזאמענטרעפן און פארהאנדלונגען
 צווישן אונדז אין משר פון דער צייט פון
 צוזאמענפאר און מ׳דארר אויסגעפינען וועגן
 און מיטלען צו פארזיכערן די מעגלעכקייט
 פון ווייטערדיקן דערשיינען פון אונדזער ״קול

 לובלין״.
 איר, פון מיין זייט, וויל פרווון דא אנווייזן
 די מיטלען וואס זאלן, — לויט מיין איבער־
 צייגונג — טיילווייז לייזן רעם דאזיקן װיכ־

 טיקן פראבלעם.
 דעד ,קול לובלין״ מאבט רעם איינדרוק פון
 א לוקסוס־אויסגאבע. ס׳איז נייטיק א ביסל
 באשיידנקייט. די אויסגאבע דאדר האבן א
 סטאבילן פאדמאט. ס׳איז נישט גייטיק אז
 איין נומער זאל האבן 52 זייטן און אן אג־
 דערעד גומער 48 אדער 46. סידארר בא־
 שטימט ווערן א סטאבילעד פארמאט פאר
 יעדן נומער. לויט מיין מיינוגג — 28 אדער
 32 זייטן. דאם וועט אייר האבן א פאזיטיוון

 רעזולטאט, אז מ׳וועט נישט דארפן זיר בא*
 נוצן מיט יעדן צוגעשיקטן מאטעריאל און
 דורכדעם פארגדעסעדן די צאל זייטן. די
 סטאבילע צאל זייטן וועט אייר ברענגען צום
 אויסמיידן דרוקן בריוו פון כמעט רעם זעלבן
 אינהאלט. (אלם משל, און בלויז איין משל,
 יייל איר אנווייזן, אז אין די לעצטע נומערן
 זענען געדרוקט בריוו פון פאריז — אפילו
 פערזענלעכע — וואם אלע האבן כמעט אייך
 אוך רעם זעלבך אינהאלט...). ס׳ווערך גע־
 דרוקט גרויסע רעדעס, וואס איך פארלויר
 פוך יאר פארלירך זיי די אקטועלקייט. דעד
 ״קול לובלין״ דערשיינט אייך מאל איך יאד.
 ס׳טרעפט, אז איך זעלבן נומער ווערט גע־
 דרוקט א הספד נאר א פארשטארבענעם ביי
 דער לווייה, ויי אייר דער הספד ביי די שלו*

 שים.

 ט׳דארר אייר באשטימט ווערך א מאקסי־
 מום שורות פאר דער רובדיק ,לזכר נעד-

 רים״.
 דאס אויבנגעזאגטע לייג איר פאר בלויז
 איינצושפארך הוצאות פארך פאפיר אוך דרו-

 קעריי.
 א באזונדער קאפיטל איז די הוצאה פאר
 קלישעס פוך פאטאגראפיעס. איר ביך גראד
 באקאנט איו דעד דאזיקער ,בראנזשע״ אוך
 ווייס ווי טייער דאס דאזיקע ״אדטיקל״ איז.
 איר מייו אז אייר אייר רעם געביט קעך מעך

 שפארך.
 לויט מייך מיינונג דארר מעך פארעפנטלעכך
־ ל ע ז ע  פאטאגראפיעס, וואם האבו א ג
־ נאסטאלגיע כאראקטער פוך ר ע ל ט פ א  ש
 אמאליקן לובלין. איך קייך פאל נישט פער־
 זענלעכע. אפילו אין דעד רובדיק ,שמחות
 ביי לובלינער״ דארר נישט האבו קייך פלאץ
 פאטאגראפיעס. (לויט מייך איבערבליק איך
 די לעצטע נומעדן ,קול לובליך״ איך דער
 דאזיקער רובריק, געפניעו זיר אויר אלע פא־
 טאגראפיעס כמעט די זעלבע מענטשך...).
 איר האלט, אז די תבריק ,שמחות ביי אב־
 לינעד״ דאדר האבו אזא פארמאט! ,דעד

 אירגון ווינטשט מזל־טוב דעד משפחה
 צו דער חתונה, צו דער בר־מצוה״. און אויב
 עמעץ וויל דווקא א פערזענלעכע פאטא־
 גראפיע דאיר ער דעקך די הוצאות פאר דעד
 קלישע. (איר וואלט בכלל מוותר געוועך צו
 דרוקן אזעלכע בילדער, אפילו פאר אך אפ־

 צאל).
* 

 אוו איצט צו דער פראגע פון נישט צאלך
 פאר דעד צייטונג. אייר דא דאיר געמאכט
 וועדך א דרייסטע ענדערונג, אוך נעמלער:

ר פאסט די י י  אויב א לובלינער באקומט י
 צייטונג און במשר פוך דעם יאר באצאלט
 ער נישט, דארר מען אים שוין דעם נאעגט־
 סטן נומער נישט שיקן און נישט ווארטן אויר
 זיין הסכמה. ס׳דארר געמאכט ווערן א קאנ־
 טראל וועגן די אדרעסו, ייייל׳ ייי איר האב
 געהערט, ווערט געשיקט צי אייו און רעם
 זעלבן לובאנער צוויי מאל די צייטונג. וואס
 שייר דאס שיקן די צייטונג קיין אויסלאנר,
 דארר מען פאדפליכטן יעדן קאמיטעט אויפן
 ארט צו נעטען א געוויסע צאל עקזעמפלארן
 (לויטן איינזען פון ארגון אין ישראל) און
 דעד קאמיטעט דאיר דעקן דעם בודזשעט,
 אומאפהעגגיק צי דער לובלינער באצאלט

 פאר דעד צייטונג.
ר מיד פאר־ י י  דער אויספיר: די אלע י
 געלייגטע ענדערונגען וועא פארקלענערן
 אויר א סר דעם בודזשעט און וועט דער־
 מעגלעכן דאס נארמאלע דעדשיינען פון,קול

 לובלין״, וואם איז אזוי וויכטיק.
 איר בין טיר איבערצייגט, אז די חברים
 פון אונדזער קאמיטעט, די ארויסגעבער און
 די פאראינטערעסירטע אין אויסלאנד וועלן
 פאדשטיין, אז איר וויל דא נישט, א ב ס א-
י ש ט, עמיצן פוגע בכבוד זיין, נאד  ל וט נ
 גוטע כוונות און די זארג פאר דער זאך,
 האבן מיר אנגערעגט צו מאכן די דערמאנטע

 פארשלאגן.
 איר ביו אויר איבערצייגט, אז מיינע פאר־
 געלייגטע ענדערונגען וועלן מיט גארנישט
 פארמיגערן רעם פרעסטיזש, כבוד און אנ־
 דענק פון אונדזער אזוי רומפולער און סייע־
 רעד קהילה לובלין, וואס איז געווען און

 גישטא מער.
* 

 אויסנוצנדיק די געלעגנהייט, וואס ס׳איז
 מיד געגעבן געווארן א פלאץ אין היינטיקן
 נומעל, וויל איר מיר דעראיבן צו מאכן א
 באמערקוגג צו דער צערעמאניע פון אנצינדז
 די 6 יזכור־אכט אויר אונדזערע יזכור*

 אוונטו. 0
 די 6 אכט זענען דער סימבאל פון די זעקס
 מיאאן קדבנות, וועלכע זענעז אומגעקומען
 דורר די נאצישע רוצחים. די דאזיקע צערע־
 מאגיע דארר באגלייט וועדן מיט יראת
 הכבוד, אזוי ווי דער חזן מיט זייגע תפילות.
 ביי אונדז אבער מאכט עס דעם רושם פון
 א ספעקטאקל. ביים אנצינדן די אכט זיצט
 דער עולם געמיטלער און מ׳כאפט אפילו

 א שמועס צווישן זיר...

 איר מיין, אז אויר להבא דארר געזארגט
 ווערן, אז די 6 אכט זאלן פארנעמען אן
 אנגעזעען ארט און נישט פאררוקט ויערן אין
 א וויגקל (ווי ס׳איז געווען דעד פאל אויפן
 לעצטן יזכור־אווגט) און דעד פארזיצער פון
 אוונט דאיר דופן די פארזאמלטע זיר אויפ־
 שטעא פון די ערטער און אפגעבן כבור

 די זעקס מיליאן קדושים.

 רייכענשטיין יצח?
 גבעתיים

 יהודי לובלין בישראל 36



 אונדזער פרײנד און לאנדסמאן יצחק
 י־ייכענשטיין האט זיר פארדינט אן ערלעכן,
 ריכטיקן דאנק פאר זיין אינטערעם און זארג,
 וואט ער ווייזט ארויט פאר די לובלינער עני־
 נים• איר דערמאן אפט צום גוטן זיין פריי־
 וויליק מעלדן זיר צו דער ארבעט אין קא־
 מיטעט און טאקע זיין אקטיוו, ווי שפעטער,
 זיין אייגנוויליקער אוועקגיין פון קאמיטעט.
 ווייל ער האט נישט געוואלט סתם פיגורירן
 צווישן דער אנפירונג, בעת ער איז נישט
 געווען מסוגל, צוליב פערזענלעכע סיבות,
 ווידמען א סר צייט דער טעטיקייט אונדזע־
 רער. פון דעסטוועגן קומט ער צו אונדזערע
 אונטערנעמונגען און לעבט מיט אלע גע־
 שעענישן ביי די לאנדסלייט אין ישראל און

 אין דער וועלט.

 אויר זיין בריוו (אויר דער פאריקער
 זייט) איז א באווייז, װי װײט ער איז איבער-
 גענומען מיטן קיום פון ,קול לובלין״ און
 מיט אנדערע פראבלעמען אונדזערע. דער־
 פאר האבן מיר אפגעדרוקט זיין בריו ,ווי
 ער גייט און שטייט״, בדי אלע זאלן אים
 לייענען — נאר איר בין נישט באפרייט פון
 צו געבן אים (און אנדערע) אייניקע אויפ־

 קלערונגען:

 1) ס׳האט נישט קיין זין צו פארפליבטן
 זיר וועגן א סטאבילער צאל זייטן. דער פאר־
 נעם פון זשורנאל ווערט באשטימט לויט דעם

 פאראנענעם מאטעריאל.
 2) אוודאי זענען דער רוב בריוו, וועלכע
 מיר פארעפנטלעכן, אדרעסירט צום שריי־
 בער פון די שורות — און דעריבער טראגן
 זיי אפט א פערזענלעכן כאראקטער. פאראן
 אבער דארט באריבטן פון דער טעטיקייט,
 געשעענישן ביי לובלינער משפחות, וואט

 אן ענטפער
 דעם ח״ <צחק
 ר״כענשט״ן

 אינטערעסירן אלעמען — און מ׳דארר וועגן
 דעם שרייבן.

 3) א מאקסימום שורות ביי א הספד נאר
 א פארשטארבענעם לאנדסמאן י ניין, ח׳
 רייבענשטיין! מיר טארן נישט איינשטעלן א
 ,נארמע״ פון ווערטער, ווען עמעץ וויל אין
 זיין לובלינער צייטונג באוויינען דעם טויט
 פון א נאענטן מענטשן. וויפל מ׳שטיינס גע־
 זאגט, פאפיר און דרוק וועט זיר שוין לאזן
 אפשפארן — אויפן חשבון פון ,צושנײדן״

 אדער צענזורירן עמעצנס א הספד?

 4) וועגן שמחות ביי לובלינער — הלוואי
 זאלן זיי פארקומען וואס מערער און אפ־
 טער און הלוואי זאל מען אונדז צושיקן
 אזעלכע בילדער. מיד זענען נישט קיין אר־
 גאניזאציע פון בלות תבור — און אויב עט
 פירט ווער אונטער דער חופה א קינד, טא
 פארוואס זאל ״קול לובלין״ נישט דערציילן

 וועגן דעם?

 5) אוודאי זייט איר גערעכט מיטן פאר־
 שלאג, אז דער וואס צאלט נישט פאר דער
 צייטונג — זאל מען זי מערער ניט שיקן.
 די פראקטיק האט באוויזן, אז בדרר־בלל
 געפינט זיר א ״חתר בתשובה״ אוו צאלט
 איין פאר עטלעכע יאר, צי גיט א לייטישע

 שפענדונג. מ׳דארר תמיד געבן א שאנס די
 וואם ווילו זיר ארויסדרייען פון אונדזער
 קרייז — ליידער זענען פאראן א סר אזעל־
 כע. אבער א לאנדסמאנשאפט את א וואלונ-
 טערע ארגאניזאציע — און מיר טארן נישט

 זיין צו שטרענג...
 6) מיר האבן פארפליכטעט די קאמיטעטן,
 אויר בעת מיין באזור אין פאריז, לאנדאן,
 מאנטרעאל, טאראנטא, ניו־יארק, לאם־
 אנדזשעלעס, בוענאס־איירעם, סאו־פאולא
 און ריא־דע־זשאנעירא, זיי זאלן באצאלן
 פארן זשורנאל. א סר טוען דאם גערן, אנ־
 דערע ווידער מאכן זיר נישט וויסן. פון
 דעסטוועגן — ווילט זיר נישט אנווענדן קיין

 ״סאנקציעס״.

 7) רייבענשטיינס באמערקונגען וועגן גע־
 וויסע דערשיינונגען אויפן יזבור־אוונט —
 זענען אין אלגעמיין ריכטיקע און לאזן זיר

 אויר פארריכטן.
 דוד שטאקפיש

 פארטיילט די ליטעראטור־פרעמיע
 א״נ פון פוילישן יידנטום

 די יערלעכע פארטיילונג פון דער ליטערא־
 טור־פרעמיע א״נ פון פוילישן יידנטום איז
 פארגעקומען רעם 8טן יוני 1977 אין רע־
 זידענץ פון מדינה־פרעזידענט אין ירושלים,
 מיסן אנטייל פון נשיא פראפ׳ אפרים קציר.
 אין רעם פייערלעבן אקט, האט צוזאמען
 מיס די דעלעגאציעס פון צענדליקער לאנדס־
 מאנשאפטן אין ישראל, אויר זיר באטייליקט
 דעד פארזיצער, סעקרעטאר און קאסירערין
 פון ארגון יוצאי לובלין: דוד שטאקפיש,
 מתתיהו האדן, לאה קוריס, ווי אויר דבורה

 האדן און רבקהלע שטאקפיש.
 די דערמאנטע ליטעראטור־פרעמיע איז
 פונדירט פון דעד וועלט־פעדעראציע פון
 פוילישע יידן און װעךט געגעבן א שרייבער
 אדער פארשער, וועמענם שאפונג איז גע־
 ווירמעט די יידן פון פוילן., היי־יאר איז
 פרעמירט געווארן דער היסטאריקער אפרים
 מעלצער פאר זיין ארבעט ״די געשיבטע פון
 יידן אין פוילן פון מארשאל פילסודסקיס

 טויט ביז דער שואה״.
 רעם איינדרוקספולן אוונט האבן באערט
 מיט זייער אנוועזנהייט אייניקע מיניסטארן,
 שרייבער, דיבטער, בנסת-דעפוטאטן. מיט
 באגריסונגען און אפשאצונגען זענען ארויס־
 געטרעטן: דער ליטעראטור־קריטיקער אברהם
 ליס, דער שרייבער ליבטענבערג אין נא־
 מען פון דעד זשורי און רעד לאודעאט
 אפרים מעלצער. א שטארקן איינדרוק אויר
 אלע אנוועזנדיקע (איבער 200 פערזאן) האט
 געמאכט רעד ארויסטריט פון נשיא המדינה,
 פראפ׳ קציר, וואם האט אויר זיר געטיילט
 מיט דערינערונגען פון זיינע קיגדער־יארן

 אין לאדזש.
 אין קינםטלערישן טייל זענען ארויסגע־
 טרעטן צוויי יונגע מוזיקערס און א רעציטא־

 טאריו•
 מחזור תלמידות כיתה ז׳ של ביה״ם העממי (פובשכינה״) ב־1929, בהנהלת המחנכת מנדלקרן

 (יושב באמצע, בשורה מלמטה). התמונה נמסרה ע״י צפורה דסקלו־וייסלפיש.
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 נחת פון לובל<נער
 — אזוי באצייכענען מיר די רובריק אין ״קול לובלין״, אין וועלכער מיר ברענגען
 ארויס אייניקע געשטאלטן פון אונדזערע לאנדסלייט: מאלערס און מאלערינס,
 פען־מענטשן, געזעלשאפטלעכע טוערס און יידן וואט ווידמען א סך צייט און געלט

 לטובת כלל ישראל און מדינת ישראל.
 אט איז זייער רשימה, מיט בילדער, לויטן א״ב:

 צבי גאלדשטיין צינדט או אײנעפ פון די
 זעקפ ליפט אויף דער אזפרה נאד די קדושי

 לובלין אין תל־אכיב, נאווענזבער 1977.

 דער באגאבטער קינסטלער
 צבי גאלדשטיין

 א דאנק אונדזער בת־עיר רבקה טאוב,
 וואט האט אונדז דערציילט פון איר פעטער
 אין פתח־תקנן!, א מאלער — האבן מיר
 ״אנטדעקט״ א טייערן לובלינער ייד, דעם
 קינטטלער צבי גאלדשטיין, איו אויר זובה גע־
 ווען צו זיין איינדרוקספולע מתנה פארן
 ״לובלינער װינקל״ אין תל־אביב — א גרויט

 בילד ״מתפללים אין דער מהרש״ל־שיל״.
 דער אקט פון איבערגעבן דאם בילד, איז
 פארגעקומען אויה א פייערלעכער זיצונג פו־
 נעם ראט פון דער לובלינער לאנרטמאנשאפט
 אין ישראל, רעם 19טן יוני 1977, ביי דער
 אנוועזנהייט פונעם קינטטלער, דריי געטט פון
 לאט־אנזשעלעט (באלטשע און ישראל אײזנ־
 בערג און גדליה פישמאן), די ראט־מיטגלי־

 דער און פארבעטענע געטט.
 נאר דער באגריטונג פון פארזיצער, האט
 צבי גאלדשטיין דערצײלט אינטערעטאנטע
 זכרונות פון לובלין, פאריז (ווו ער האט גע־
 וווינט און געמאלן עטלעכע צענדליק יאר)
 און פון זיין נייער הײם — פתח־תקוה. די
 יידישע לובלין — אירע גאטן און געסלער,
 אירע יידן און לאנדשאפט, האבן צוגעשטעלט

 א סו טעמעט דעם קינסטלער, וואט האט
 אויה לייוונטן זיי פאראייביקט מיט א גאמע

 פון ווונדערלעכע פארבן,
̂יט פון אויטלאנד האבן אין  אויר די גע
 זייערע ווערטער אויטגעדריקט די פרייר פון
 רעם צוזאמענטרעה און אנערקענונג פארן
 מאלער, וועמענט בילד וועט אויה אזא טרעפ־

 לעכן אופן באצירן רעם ״חדר לובלין״.
 צום סוח האט רבקה טאוב, וואט האט גע־
 שאנקען די ראם פארן בילד, איבערגעלייענט

 איר באגריטונג:
 ״איר באגריט און דאנק הארציק רעם
 קינטטלער צבי גאלדשטיין פאר שפענדן
 זיין בילד ״מתפללים אין דער מהרש״ל־
 שיל״ פארן ״לובלינער ווינקל״, דאט ארט
 ווו עם קומען אפט פאר צוזאמענטרעפן
 פון לאנדטלייט אין ישראל און פון די
 תפוצות. די מתנה וועט אונדז תמיד דער־
 מאנען די חרוב־געווארענע אלטע היים,
 ווייל דאט בילד שטעלט מיט זיר פאר אונ־
 דזערע קדושים, די קרבנות פון די דיי־

 טשישע רציחות.
 ״איר אפעליר צו די לובלינער, זיי זאלן
 באזוכן דעם אטעליע פון קינםטלער צבי
 גאלדשטיין אין פתח־תקוה (רחוב ההס-
 תדרות 18), ווו איר וועט באווונדערן זיי־
 נע שאפונגען, באזונדערם די וואס שטעלן
 מיט זיר פאר די יידישע לובלין. איר
 ווינטש רעם מאלער א סר יארן מיט געזונט

 און שעפערישקייט,.״

 יואל גאלדמאן אין לאס־
 אנזשעלעס באקומען

 דעם מנחם בעגין מעדאל
 מיטוואר דעם 14טן דעצעמבער 1977, איז
 אין הויפט־באל־זאל אין בעווערלי הילטאן
 האטעל אין לאט־אנזשעלעס, פארגעקומען
 די פייערלעכע צערעמאניע פון פארטיילן
 דעם מנחם בעגין מעדאל פאר וויכטיקע אויפ־
 טוען לטובת מדינת ישראל. באזאמען מיט
 ד״ר אירווינג מאשקאוויטש, האט די אויט־
 צייכענונג באקומען אונדזער בן־עיר יואל

 (יוליוס) גאלדמאן.
 פריינד גאלדמאן את פון די אנגעזעענטטע
 שפענדערט פארו מגבית, פארן לאנדווירט־
 שאפטלעכן פאקולטעט פון העברעישן אוני־
 ווערסיטע אין ירושלים און פאר אנדערע
 אינטטיטוציעס און ארגאניזאציעט אין ישראל

 און אין די פאראייניקטע שטאטן.

 חיה הוד (הרשנהורן)
 מבית צוקרמן, בת עירנו, חניכת ״השומר

 הצעיר״, בין הוותיקות בארץ.
 רוב השנים מתעסקת בריקמה וציור, לומדת
 שנה שלישית באוניברסיטה עממית, מתכוננת
 לערוד בקרוב תערוכה מעבודתה בציורי רי-

 שום, שמן. גואש וצבעי מים,
 חיה הוד (הערשענהארן) האט עולה גע־
 ווען קיין ארץ־ישראל נאר אין די דרייסיקער
 יארן. צוזאמען מיט איר מאן את זי אקטיוו

 אין אונרזער לובלינער ארגאנתאציע.
 זי את א מאלערין־אמאטארין. פון א
 הויכער קינסטלערישער מדריגה. זי את אויר
 א טאלענטירטע העפטערין. בקרוב וועט אין
 תל-אביב פארקומען אן אויטשטעלונג פון

 אירע בילדער.

 די מאלערין־אמאטארין
 צפורה הערשטיין

 די מאלעריי־קרייזן ביים ״בית צבי״ אין
 רמת־גן, האבו אויר אין יאר 1977 איינגע־
 ארדנט אן אויסשטעלונג פון זייערע ארבעטן.
 צווישן די זעכצן מאלערינס און מאלערס,
 וואם האבן זיר פרעזענטירט אויה יענער
 אויטשטעלונג, האט זיר באזונדערס אויסגע־
 צייכנט אונדזער בת־עיר, צפורה הערשטיין,
 וועמענס אינטערעסאנטע בילעד האבן ארוים־
 גערופן גרוים אינסערעס סיי צוליב דער טע־
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A PRESIDENTIAL D INNER . . . President Avraham Harman and Mrs. Harman 
were guests of Mr. and Mrs. Harvey L. Silbert at a dinner in their honor at the 
Bristo. Among those present were (from left) John Factor, Mrs. Factor, President 
Harman, Mrs. Silbert, Mr. Silbert, Mrs. Mary Goldman and Julius Goldman. 

 מאטיק, סיי צ ולי ב די רייבע פאדבן און זייער
 קינסטלערשיקייט.

 מיד ווינטשן דעד מאלערין־אטאמארין וויי־
 טערדיקע דעדפאלגן.

 דאס בוך פון מ. זאלצמאן
 דערשינען אין פראנצויזיש
 זונטיק דעם 15טן יאנואר 1978 איז איך
 זאל פון ארבעטער־רינג אין פארת פארגע־
 קומען א פייערלעכער צוזאמענטרער, אײנ־
 געארדנט פון קאארדיניר־קאמיטעט פון ביי־
 דע לובלינער טאסיעטעם, צוזאמען מיט דער
 רעדאקציע פון דער ״פאריזער טריבונע״ צום
 דערשיינען פון משה זאלצמאנס ביר: ,און
 מען האט מיף דעהאביליטירט׳׳ אין דעד

 פראנצויזישער שפיאר. ,
 ביי שיין געדעקטע טישן ווערט דער זאל
 אויסגעפילט פון*פריינד און לאנדסלייט. נאף
 א לענגערן אריינפיר־ווארט פון פארזיצער,
 ח׳ איזאק אפאטאווטקי, טרעטן ארויס מיט
 באגריטונגען דער שרייבער ב. שלעווין, די
 פארשטייערין פון די לובלינער טעשקע קאר•
 מאן, דער שליח פון מפ״ם, דב פודער, הער־
 של גאלדפינגער, די סאוויעטישע קעמפערין
 פאר מענטשן־רעכט נאטאליא גארבאנאװס־

 קאיא און פארשטייער פון דער יוגנט.
 אלע רעדנער האבן זיר אפגעשטעלט אויר
 דעם שווערן לעבנט־וועג פון רעוואלוציאנערן
 טוער משה זאלצמאן. שוין אין זיינע פריע
 יוגנט־יארן נעמט ער אנטייל אין דער קאמו־
 ניטטישער באוועגונג, צוערשט אין זיין הײמ־
 שסאט זאמאשטש און שפעטער אין ווארשע.
 די פוילישע דעפענסיווע לאזט אים נישט
 רוען און ער דארן< אויטשטײן אפטע ארעטטן.
 ווען דאט אומלעגאלע לעבן ױערט אומדער־
 טרעגלער און עט דערװארטן אים לאנגע
 יארן טורמע, קומט ער קיין פראנקרייר מיט

 פרעזידענט פון ירושלימער
 אוניווערפיטעט, אכרהם
 הארמאן מיט זיין פרוי
 האבן איינגעארדנט אין
 לאפ־אכזשעלעפ אן אויפ־
 נאמע פאר די שפענדערפ
 נארן אוניווערפיטעט, ב-
 ראש מיט יואל און מערי

 גאלדמאן (רעהטס).

 א פאלשז פאס. דא זעצט ער פאר זיין פאלי־
 טיש־געזעלשאפטלעכע טעטיקייט, ער פיויט
 אן מיט דער יידישער סעקציע פון דער רוי־
 טער הילר. ווידעראמאל דארוי ער אויסשטיין
 פאליצייאישע רעפרעטיעט, ארעטטו און אויט־
 ווייזז. איו 1932 דעצידירט משה צו פארז איז
 סאוויעטישז ״גן־עדױ אוז קײו סר גליקלעכע

 יארו האט ער דארט נישט געהאט.
 ווען עס דערנענטערן זיר די יארו 37־ 1936
 און עם הייבט אן בושעווען דעד סטאלין־
 טעראר, די נ.ק.וו.ד. פאנגט אן אויסראטן
 צוערשט די עליטע פון צענטראל־קאמיטעט
 און שפעטער פון טויזנטער און טויזנטער
 טוערם, איז זאלצמאו צווישן זיי. אוו ווייל ער
 איז געקומעו פוו מערב־אייראפע, געהערט

 ער צו דער קאטעגאריע שפיאנען!...
 אלע רעדנערס ברענגען צום אויסדרוק
 פראגמעגטן פון משהם אויספירלעכע שיל־
 דערונגען, ווי ער ווערט געפייניקט לאנגע
 טעג און נעבט פון די סאדיסטישע אויספאר־
 שונג־ריכטער. מען האט אים אוועקגעריסן
 פון זיין פרוי און 8 חדשימדיק קעד און פאר־

 שיקט אויר 0ו יאר.
 אלע באװונדערן משהם אויסדויער און
 גלויבן אין מענטשן, וואם האט אים געקרעפ־

 טיקט צו בלייבן לעבן.
 דער ארטיסטישן פראגראם האבן אויסגע־
 פירט דער סאליסט עוזר קאווקא און רעצי־

 טאטארין מאסמאן.
 צום סור האט דער חבר זאלצמאן באדאנקט
 אלעמעו מיט הארציקע, ווארעמע ווערטער,
 באזונדערם די יוגנט פון פארלאג ״רעשערט״,
 וועלכע האבן צוגעהאלפן, אז דאס בור זאל
 דערשיינען אין פראנצויזיש, אז דער יינגער
 דור זאל וויסן, וואם זייערע עלטערן און זיי־
 דעס האבז אדורכגעלעבט איז פארגעדענ־

 קעז!
 דער פייערלעבער צוזאמענטרער את גע־
 וועז א ווירדיקע, פריינטלעכע אנערקענונג
 פאר דעם אומדערמידלעכז געזעלשאפטלעכן

 טוער — משה זאלצמאן.

 פאר 1,400,000 דאלאר
 פארקויפט באנדס

 אויפן ׳באנקעט
 לכבוד שלמה זינשטיין

 פאר איין מיליאן און 400 טויזגט דאלאר
 איז פארקויפט געווארן ישראל־באגדס אויר
 רעם גראנדיעזן באנקעט פון רעם באנד־
 קאמיטעט פון ציוניסטישן ארבעטער פאר־
 באנד אין פלאזא האטעל, מיט שלמה זינ־
 שטיין אלס ערז־גאסט. איבער 400 חשובע
 עסקנים פון אלע פארבאנד צווייגן און נא־
 ציאנאלע פירער האבן זיר באטייליקט אין

 באנקעט אין ניו־יארק.
 אמבאסאדאר שמחה פראט, דער גאסט־
 דעדנער, האט אפגעגעבן אן אויספירלעבן
 און באלעדנדיקן באריבט וועגן דער לאגע

 פון ישראל.
 רעם פארזיץ האט געפירט יצחק פולווער־
 מאבער, דעד טשערמאו פון פאדבאנד באנד
 קאמיטעט, וועלבער האט באגריסט רעם
 ערן־גאסט, אונטערשטדייבנדיק, אז הגם זיין
 הויפט־באזע איז ״מסדה״, פון וועלכעד מר.
 זיגשטיין איז פארזיצער, את ער אבער אײנ־
 געגלירערט אין דעד גאנצער יידישער כלל־
 ארבעט, און באזונדערס פארן ישראל באגד
 קאמפעין, פאר וועלכן ער האט גרויסע פאר־

 דינסטן.
 עס האבן הארציק באגריסט דעם עדו־
 גאסט דר. יהודה שפירא, פרעזידענט פונעם
 פארבאנד •, יוסר טיקולסקי, פארזיצער פון
 דעד פעדעדאציע פון שארית הפליטה אר־
 גאנתאציעם און פון ״װאגרא״; י. ק. גאלד־
 שטיין, פארזיצער פון נ.י. פארבאנד קאמי־

 טעט.
 מר. דוד מעידזשער, ערן־פארזיצער פון
 פארבאנד באגד קאמיטעט, האט פרעזענטירט
 מר. זינשטיין מיס דער ישראל־אויסצייכענונג,
 ווו ס׳ווערט אים אויסגעדריקט אנערקענונג
 פאר זיינע גרויסע לייסמונגען פארן ישראל־

 באגד.
 דע ם ״ראל קאל״ האט דורכגעפירט מר.
 יוסר זמורה, דידעקטאר פון רעם פארבאנד
 באנד קאמיטעט, מיט דעם דעזולטאט פון
 1,400,000 דאלאר אין באנדס, פון וועלכע
 איין מיליאן דאלאר איז אויפגעבראכט גע־
 וואדן דודר מד. יוסר לוגער, טשערמאן פון

 פרעמיערס קלוב.
 די טעכטער אוז אייניקל פוז שלמה זינ־
 שטיין האבז אנגעצונדז די ליכט לכבוד יום

 ירושלים.
 אין ארטיסטישן פראגראם איז אויפגעטרא־

 טן חשאו אמאר מיס גרויס דערפאלג.
 דער עדן־גאסט מר. זינשטיין האט האר־
 ציק געדאנקט די באטייליקטע, ובפרט די
 אומדערמידלעכע אנפירער מר. פולווערמא־
 כעד און דירעקטאר זמורה, פאר פארזיכערן

 רעם דערפאלג פונעם דעער.
 (צוגעשיקט פון יוסר שפייזמאו, ניו־יארק).

I 

 39 נחת פון לובלינער



 פון רעפטפ: ױפף און צפורה שפייזמאן,
 און שלמה זינשטיין מיט זיין פתי
 (בעוון פאיןומען די אויפצייכענונג).

 אין ״אידישן קעמפער״ האבן מיר גע־
 פונען די פאלגנדיקע נאטיץ וועגן אונד־

 זער בן־עיר, שלמה זינשטיין!
 שלמה זינשטיין געהערט צום ווונדערבארן
 שפראץ פון דעם צוגעקומענעם בלוט ביי
 דעם אמעריקאנער יידנטום, וואט הייסט די

 שאדית־הפליטה.
 די אנטוויקלונג פון אמעריקאנער יידנטום
 איז אין משך פון די יאדן דודכגעגאנגען פיל
 עטאפן און עוואלוציעס. אבער קיין מאל
 פריעד האט מען גישט באמעדקט אזא רעד־
 שייגונג און נייע ווענדונג, וועלבע האט ממש
 איבעדגעבויט דעם כאראקטער און דעם עצם
 וועזן פון די אמעריקאנער יידן, ווי עט האבן
 בייגעשטייעדט צוויי היטטאדישע פאסידונגען.
 די עדשטע איז, דעד אריינקום פון צענדלי־
 קער טויזנטעד געדאטעוועטע יידן נאר דעד
 צווייטעד וועלט־מלהמה. די צווייטע געשעע־
 גיש איז געווען די גדינדונג און אנטוויקלונג;
 פון מדינת־ישראל. דודר זיי האט יידיש־'
 אמעדיקאנעד לעבן אנגענומען נייע פאדמען
 פון יידישקייט. די שאדית־הפליטה איז ארייג־
 געדרונגען אין אלע אפצווייגונגען פון לעבן;
 פאדנומען די סאמע־וויכטיקסטע פאזיציעס.
 זיי האבן אדויסגעגעבן פון זיר אן א שיעור
 אינטעלעקטואלן, פאליטיקער און פירנדיקע
 פערזענלעכקייטן אין אלע געביטן פון לעבן.
 חבר זינשטיין קען דערביי דינען ווי א מום־
 טער. גאר צום ערשטן האט ער זיר ארייג־
 געווארפן אין מאביליזירן און אדגאניזירן די
 ניי־געקומענע אין די ראמען פון דעם ,ציו•
 ניטטישן ארבעטער־פארבאנד״. צוזאמען מיט
 א גרופע ענערגישע חברים האט ער גע־
 שאפן און אנטוויקלט דעם באמת־זעלטענעם
 צווייג, וואט רופט זיר דעד ״מסדה״־צווייג
 403. ביים היינטיקן טאג איז ער דער סאמע
 גרעטטער אוו אקטיווטטער צווייג פון דעד
 ציוניסטישער באוועגונג. די צאל חברים האלט

 שוין נישט ווייט פון טויזנט. זייערע קולטו־
 רעלע און געזעלשאפטלעבע אקטיוויטעטן
 האבן זיי געמאכט א שם און זייער פראבלעם
 איז: ווו נעמט מען א פאסיקן זאל, וואס זאל
 ארייננעמען די גאנצע שטראמענדיקע מאסע
 צו זייערע אונטערנעמונגען. חבר זינשטיין
 פארטרעט רעם צווייג אין די פירנדיקע איני
 םטיטוציעט פון דעד באוועגונג און איז א
 מיטגליד פון דער נאציאגאלער עקזעקוטיווע.
 ער איז אויר דער פארזיצער פון רעם יידישן
 נאציאנאל־פאנד קאמיטעט און איז, פאר־
 שטייט זיר, זייער אקטיוו אין דער אנפירער־

 שאפט פון דער באנד־דיוויזיע.
 ח׳ זינשטיין באנוגנט זיר נישט בלויז מיט
 דער ארבעט אין די ראמען פון אונדזער בא־
 וועגונג. בערך מיט א יאר צוריק איז ער
 אויטדערוויילט געווארן ווי פרעזידענט פון
 דער אמעריקאנער פעדעראציע פון יידישע
 קעמפער, קאצעטלער און קרבנות פון נא-
 ציזם. דאס איז די דאר־ארגאניזאציע פון אלע
 פארשיידענע ארגאניזאציעס פון די גערא־
 טעוועטע פון דעם נאצי־גהינום. מענטשן
 וועלכע דערגרייבן שפיץ־פאזיציעס זענען
 ^טײלמאל אפשטויטנדיק, ווייל זיי מיינען אז
 זיי שטייען העבער פון א פשוטן בשר־ודם.
 אבער דער אינטעלעקטיועלער און פעי־
 קער פירער איז אין זיינע באציונגען לגבי
 אנדערע מענטשן הארציק און איינפאר. חבר
 זינשטיין געהערט צו די לעצטע. עם האט
 נאד נישט פאטירט, אז ווען עמיצער זאל זיר
 צו אים ווענדן מיט א פראבלעם, זאל ער
 גישט אויפגענומען ווערן פון אים מיט א
 הארציקן שמייבל; מיט א גרייטקייט צו זיין
 באהילפיק ווי נאד מעגלעך. זיין לעבנס־בא-
 גלייטערין טענהט טייל מאל, אז איר מאן
 ווידמעט נישט גענוג צייט זיין ליבער פאמי-
 ליע צוליב זיינע געזעלשאפטלעבע פליבטן,
 באטש מיד ווייסן מיט וויפל ליבשאפט זיין
 פדוי, זיינע דדיי טעכטעד, איידעמט און איי־
 ניקלער זענען אים איינגעבאקן אין הארצן.
 אבער די ארבעט פארן כלל און ספעציעל
 פארן יידישן פאלק און פאר מדינת־ישראל

 זענען אים געוואלטיק טייער.

 עובדיה פעלד — לאורעאט
 פון יערלעכן פרייז פון

 יידישן שרייבער־פאראיין
 אין ישראל

 דאס לייוויק־הויז אין תל־אביב איז געווען
 איבערפולט ביז דעם לעצטן ארט מיט ®ויי־
 בער, זשורנאליסטן, קולטור־טוער און ליב־
 האבער פון יידישן געדרוקטן ווארט, בעת
 דעם אוונט פון צוטיילן, שויו צום פערטן
 מאל, רעם יערלעכן פרייז פון יידישן שריי־
 בער־ און זשורנאליםטן־פאראײן אין ישראל
 פאר שאפונג אין געביט פון פאעזיע, פרא־
 זע און זשורנאליסטיק. די היי־יאריקע לאו־
 רעאטן זענען: די דיכטער נחמן ראפפ און
 שלמה רויטמאן, דער פראזאיקעד ישראל
 קאפלאן און דעד פובליציסט עובדיה פעלד.
 דער פאדזיצער פון יידישן שרייבער־ און
 זשורנאליסטן־פאדאײן אין ישראל, ה׳ מרדכי
 צאנין, האט אין זיין דערעפענונגס־ווארט
 צווישן אנדערן אנגעוויזן, אז עס איז נישט
 קיין צופאל, אז דאס פארטיילן דעם פרייז
 איז פאדבוגדן מיט צוויי היסטארישע דא־
 טעם: דעד פרייז איז צום ערשטן מאל בא־
 שטימט געווארן צום 25סטן יאר פון דעד
 אנטשטייאונג פון מדינת ישראל און צום
 50־טן יאר פון רעם אויפשטאנד אין וואר־
 שעווער געטא — דאטעס וואס סימבאליזירן
 רעם חורבן און אויפקום פון אונדזער פאלק.
 דעד רעדנער שטרייכט אונטער, אז דעד דא־
 זיקער פרייז, כאטש א באשיידענער, איז
 איינעד פון די שענסטע וואס מיד האבן גע־
 קענט דערגרייכן, ווייל ער ווערט געגעבן
 אין דער אייגענער שרייבער־משפחה, כדי
 צו דערהאלטן די אמונה אין דער ווייטער־
 דיקער אנטוויקלונג פון דער יידישער ליטע־

 ראטור און קולטור.
 די מאטיוון פון דעד זשודי האבן געלייענט
 די מיטגלידער פון זשורי־קאמיטעט שמעון
 קאנץ, לייזער פאדרזאטשיק און הירש אשע־

 ראוויטש.
 די לאורעאטן: נחמן ראפ6 האט געלייענט
 זיינם א ליד, שלמה רויטמאן האט געלייענט
 אן עסיי וועגן דעד ראל פון דעד פאעזיע
 און ליד, ישראל קאפלאן האט געלייענט א
 פראגמענט פון זיינם א דערציילוגג און
 עובדיה פעלד האט גערעדט װעגןדערפאר־
 בינדונג צווישן דעד ליטעדאטוד און זשור־
 נאליסטיק. ה׳ משה קארן, דעד גאסט פת
 פראנקפורט, האט פארזיכערט, אז די גרופע
 איניציאטארן פון דאזיקן פאנד, וועלכע זע־
 נען איבערגעגעבענע ליבהאבער פון דעד
 יידישער ליטעראטוד און קולטור־שאפונ4
 וועלן טאן אלץ, כדי דעד דאזיקער פאנד ביים
 יידישן שרייבער־ און זשורנאליסטן־פאראײן

 אין ישראל זאל זיר כסדר בארייכערן.
 צום סוף האט דעד ווארט־קינסטלער שמאי
 ראזענבלום רעציטירט אייניקע שאפונגען פון
 יירישע שרייבער, וואט זענען אױפגענומען
 געווארן דורך די פארזאמלטע מיט שטור־

 מישע אפלאדיסמענטן.
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_אן ״אדרעס״ ן  משה קאר
 אויםצוג פון שמעון קאנצ׳ס ארטיקל
 אין ״לעצטע גײעם״: אײנדרוקן פון
 א רײזע איבער אײראפע — יידן צווי־
 שן די עקסטרעמען פון דער אײרא־

 פעישער װעלט־שטאט.

 .״מען טרעפט דא יידן, װעלכע האבן נאכן
 דורבמאכן קאלטס און ווארעמם, ארויפגע־
 ארבעט זיו, געװארן רייך, אבער דאר איז
 געבליבן אין זיי דעד הונגער צו געדענקען
 די אמאליקע היים, װאס גײט צוזאמען מיט
 הײםער צוגעבונדגקייט צו ישראל. אזעלכער
 אין דער לובלינער ײד משה קארן, ױעגן
 װעלכן די יידן אין פראנקפורט רעדן מיט
 גרויס פארערוגג. װען מעז קומט מיט אים
 איז קאנטאקט, דערפילט מעז דעם אטעט פוז
 אידעאא אוז טראדיציעס, װאס האבז גע־
 שפײזט דעם פוילישז ײד איז משר פון יארן.
 ער איז אײנער פוז די גרעםטע בוי־אונטער־
 נעמער אוז זײז ענערגיע און איניציאטיװ
 טײלט ער צווישז פראגקפורט אוז תל־אביב.
 צו זײנע גדויסע בויאונגעז געהערט אויר

 דער האטעל ״פלאזא״ איז תל־אביב.
 משה קארן, דער אמאליקער לערנער איז
 כהגס בית־המדרש את לובלין, ווו זײן פא־
 טער איז געווען דעד שטאלץ פון די לומ-
 דים און מתפללים, די פארקערפערונג פון
 ערלעבער יידישקייט, פון יענע שבת־יום־
 טובדיקע יידן, װאס פון זײערע אויגן קוקט
 ארויס די וױנדערלעבע נשמה פון ערלעבן
 ייד, פון װעלבן עם שפדודלט מיט תודה,
 וועמענט ליבט שײנט פאר אים אפילו איז

 די שװערסטע צײטן.
 די גײםטיקע וועלט פון זײז פאטעד האט
 זיר נישט אפגעטוז אויר פון זיין זון, װאס
 איז אװעק אוין1 װעלטלעבע װעגן אוז מיט
 דער זעלבער חסידישער התלהבות איז ער
 טעטיק פאר ײדישער קולטור. אזוי האט ער
 געשאפז בײם ײדישן טאראײן פאר יידישע
 שרײבער אוז זשורגאליסטז אין תל־אביב א
 פאגד פאר צוטיילז פרעמיעס אויסגעצײכנטע
 ײדישע שרײבעד. ,מעו מוז טאן — זאגט
 משה קארז — זײז אן עובד. אײביק טאן,
 צעבלאזז די פונקעז, די ניצוצים, װאס טליעז
 אין הארצז, אז דער פלאם זאל נישט פאר־

 גײן״.
 איצט, נאכן מוראדיקן מבול, װאם האט
 אלץ אפגעווישט, זאמלט דעד זון מצוות
 אויר זיין אײגעגעם שטייגעד, זארגט פאר
 וועלטלעבער יידישער קולטור, אבער אין
 דעד זארג איז אויפגעהיטן די גארעניש צו

 יעגער שייז פוז טאטנס ליבט.
 דעדפאר פיא זיר אזוי היימיש אין זיין
 שטוב אויר די יית פוז בני־ברק אוז ירו־
 שלים, וואם קומעז ווי שליחים זאמלעז געלט
 פאר ישיבות און אנשטאלטן, עקזיסטירנדיקע
 און אויסגעטראבטע... משה קארן איז אן
 ״אדרעם׳׳, אן אינסטיטוציע פאר זיר אלייך
 אוז קומענדיק קייז פראנקפורט פרעגן זיי

 זיר קודם כל! ״קארן איז אין שטאט?״

 רירנדיקע באגעגעניש
 מיס מלחמה־אינוואלידן

 פון דעד ישראל־ארמיי
 רעד ״טאטע פון די ישדאלדיקע מלחמה־
 איגוואלידן״, שמחה האלצבעדג, האט אראנ־
 זשירט אין פלאזא־האטעל, אין תל־אביב, א
 באגעגעניש מיט זייגע ,קינדער״, די צה״ל־

 אינוואלידן.
 די באגעגעניש איז פארגעקומען אין די
 ראמען פון א שיינעם אוונט־ברויט, וואט
 רעד מיטשותר פון דאזיקן האטעל (און אויר
 פון ״הילטאן״־האטעל אין תל־אביב) ה׳
 משה קארז און דיין פרוי לובא (פון פראנק־
 פורט) האבז געגעבז פאר די צה״ל־אינווא־
 לידו אוו אויר פאר די איינגעלאדענע געסט.
 געעפנט דעם אווגט האט שמחה האלצ־
 בערג. ער האט פארגעשטעלט די אינוואלידן,
 אנרופנדיק יעדן איינעם ביי זיין פריוואטן
 נאמעו אוז דערביי געלויבט די יוגגע אוז
 שייגע פרויעז פוז א דיי איגוואלידז, וואט
 זענעו זיר אזוי מוטערלער מטפל מיט זייערע
 מעגער. דערביי האט האלצבעדג דערציילט,
 ווי אזוי ער האט מזווג געוועז זיווגים אוז

 געפראוועט חתונות פאר זייגע ,קינדער׳׳.
 אייגע פוז די יונגע פרויעז איז א האלענ־
 דעריז, וועלכע איז אהערגעקומעז אלם פריי־
 וויליקע. דא האט זי זיר מגייר געווען און
 חתונה געהאט מיט איינעם פוז די אינוזא־

 לידן.
 ממש טיר רירנדיק איז געוועז די באצי־
 אוגג מצד די אינװאלידז צו שמחה האלצ־
 בערג, וועלכער האט פוז גאגצז לאנד אראפ־
 געבראכט די אינוואלידן צו דער קאלעק־

 טיווער שמחה אין פלאזא־האטעל.
 ה׳ משה קארו אוז זיין פדוי האבן מיט
 גערירטקייט אבסערווירט די איגוואלית, ווי
 זיי קעמפז פאר » ווייטערדיק גארמאל לעבן
 מיט גדויס דערפאלג — אט אזוי ווי זיי
 האבן העלדיש געקעמפט אויר די פראנטן.
 גרויס פאראינטערעסירזנג האבן ארזיסגע־
 דופן צוויי אינוואלידן, נייע עולים פון ראטג־
 פארבאגד, צווישן זיי בארים נפתלי, וועלכן
 שמחה האלצבערג האט געשענקט א בילד.
 דאם דאזיקע בילד האט ער געקויפט אויר
 דעד אויטשטעלונג פוז די ישראל־קיגסטלער
 לטובת רעם אסיר־ציון באריס פענסאן,
 וועלכער שמאכט אין דער סאוויעטישער
 תפיסה פאר זיין וויא עולה צו זיין קיין

 ישראל.

 שמחה האלצבערג האט ביי דער געלעגג־
 הייט איבערגעגעבז רעם ה׳ משה קארן א
 לאנגע רשימה פוז ביכער אין וועלכע די
 אינוואלידז נויטיקז זיר פאר זייעדע ווייטער־
 ריקע שטודיומס. ה׳ קאוץ האט צוגעזאגט
 צו קויפז איז לאנד און אין אויסלאנד די
 דאזיקע ביכער פאר די איגוואלידן. כדאי
 דערביי צוצוגעבז, אז ה׳ קארז שפענדעט
 זינט יארן באדייטנדיקע סומעס פאר ״די־
 שע שרייבעד — דורבז פאדאיין פון יידישע
 שרייבער און זשורנאליסטו אין ישראל —

 אוו אויר פאר אנדערע קולטור־צוועקן. חוץ,
 פארשטייט זיר די גרויסע שפענדונגען זיינע

 לטובת ישראל.

 דער מאלעד יהודה ראגזור צינדט אן איי־
 נעם פון די זע?פ ליפט, לזכר די זעקש מי־
 ליאן קדושים — אויר דעה יזכור־אוונט פון
 די לוגלינער, פארגעקומען אין תל־אביב, אין

 נאוועמכעד 1977.

 פון לובלין ביז פתח־תקוה
 צו דער בילדער־אויסשטעלונג

 פון יהודה ראזגור אין פתח־תקוה
(״לעצטע נײעס״)  י. לודען

 פון לובלין ביז פתח־תקוה איז א היפשער
 מהלר, אוו דעד וועג א*ו פול — נישט נאד
 מיט געאגדאפישע, נאי אויר מיט ביאגרא־
 פיש־היסטארישע סטאציעם. באזונדערם פאר
 א יידישן קינסטלער, וועלכער האט דורכגע־
 מאכט רעם פליטים-וועג פון רעם דור פון

 חורבן.
 יהודה ראזגור האט רעם וועג פון לובלין
 בת פתח־תקוה אדורכגעמאכט דויד דעד
 קונסט־שול ״זאבענטא שטוק פיענקניר״ אין
 ווארשע, און נאכן איבערלעבן די מלחמה
 האט ער דורכגעמאכט און פארענדיקט דעם
 ״בוז׳אר םופעריער״ — די מלוכהשע אקא־
 דעמיע פאר מאלעריי אין פאריז. דארט, אין
 דער אינטערנאציאנאלער מעטראפאליע פון
 קונסט, האט ער געמאכט זיין קינסטלערישע
 קאריערע, און פון צייט צו צייט קומט ער
 קיין ישראל, ווו עס לעבט זיין זון, ארדנט
 איין דא פון צייט צו צייט זיינע אויסשטעאג־
 גען. איצט האבן מיד די מעגלעכקייט צו זעז
 דעם קינסטלער יהודה ראזגור אין זיין גאנצן
 שעפערישן פארנעם — אויר דעד דעטראם־
 פעקטיוועד אויסשטעלונג פון זיינע 130 ביל־

 41 נחת פון לובלנער



 דעד אין גרויסן זאל פון ,בית יד לבנים״,
 אין פתח־תקוה.

 די דאזיקע אויטשטעלונג, וועלכע שפיגלט
 אפ 30 יאד פון ראזגורט שאפן, דעמאג־
 טטרידט פאר אונדז א קינטטלעד פון אן אײנ־
 ציקאדטיקן שעפערישן טטיל. אויה דעד אויס־
 שטעלונג באקענען מיד זיר אויר מיט די
 זעלבסטדאנגלענישן פון רעם קינטטלער אין
 דעד אנטוויקלונג פון זיין אייגענעם וועג.
 אין זיינע פדיע בילדעד געפיגען מיד זייער
 אינטערעטאנטע פייזאזשן, שטיללעבנט און
 פאדטדעטן, צווישן זיי א טעריע פאדטרעטן
 פון טיפן פון דעד פאדטיליקטער יידישער
 וועלט. אבער אין די שפעטערדיקע בילדעד,
 באזונדערט פון די לעצטע צען־צװעלה יאד,
 דעדשיינט דער קינטטלעד מיט בילדער פװ
 מיסטישן אינהאלט. און הגם דאט זעגען פיגו־
 ראטיווע בילדער, מיט מענטשן, הייזער און
 ביימער — האט זיי דער קינטטלער זיי אלע
 באצייכנט מיטן אבסטראקטן נאמען ״קאמ־

 פאזיציעם״.
 וואט זעען מיד אויה די דאזיקע בילדער?
 לרוב לאנגע אויטגעצויגענע און עטוואס
 איינגעבויגעגע פיגורן פון מענער און פרויען,
 וועלבע גייען אדום צווישן די לאנגע הויכע,
 צום הימל אויטגעצויגענע הייזער — און
 זובן עפעט, קיינער ווייסט נישט וואט. אייגע
 פון די דאזיקע געשטאלטן טראגט זיר אדום
 מיט א ליבט אין דעד האנט,• דאס דארה זיין
 דעם קינטטלערט טימבאל פון זובן ליבט.
 ווילט איר, קענט איר דאט אננעמען ווי א
 טימבאל פון האפענונג. איר קענט דאט אבער
 אויר אננעמען פאר א סימבאל פון דער
 אויטגאנגלאזיקייט, פון די אומזיטטע זובע־
 נישן, פון דעד פאדלוירנקייט פון אונדזער

 דור.

 לאמיר העדן וואט דער קינסטלער אליין
 זאגט וועגן רעם: לויט דעד מיינונג פון
 יהודה ראזגור, דרלקט ער אויט אין די דא־
 זיקע בילדעד די אטמאספער פון אונדזעד
 צייט. יעדעד איינער לעבט ,פאר זיר״, אין
 זיין אייגענער אפגעז^דערטעד וועלט: נישטא
 קיין קאמוגיקאציע, קיין פארשטענדעניש
 צווישן מענטשן. אבער אין קעגנזאץ צו דער
 מאטעריאליטטישער אטמאטפעד, וואט
 הערשט אין אונדזער תקופה, בדענגט דאז־
 גור זי ארויט אין א מיטטישער פארם. פאדאן
 עפעט א מין וואנזיניקייט אין די פארלוירענע
 בליקן פון די מענטשן, אין זייער האלטונג,
 אין זייערע באוועגונגען. זיי אלע זובן, פונקט
 אזוי ווי דער קינטטלער, די השראה אין דער
 הויר. אפשר זוכן זיי דארט גיבער אן ענטפער

 אויה זייער פארלוירנקייט.
 די דאזיקע ,קאמפאזיציעט״ האט דעד
 קינטטלער יהודה ראזגוד אנגעהויבן מאלן
 אין יאר 1965 ווען ער האט זיר געשטעלט די
 פראגע: ווו איז דעד קינטטלער, וואט פאר
 אן ארט פאדנעמט ער צווישן רעם בילד און
 דער ווירקלעכקייט, וועלכע ער שילדערטי
 הגם עט האט קיין זין נישט צו פארגלייבן
 איין קינטטלער מיטן אנדערן, באזונדערט מיט
 די טיטאנען פון דער קוגטט־מאלעדיי — קאן
 אבער דעד צושויער גישט אויטמיידן דעם

 נאטירלעבן יצר פון זובן די השפעה פון די
 גדויטע מ״טטערס אין די מאלערייען פון די
 היינטצייטיקע קינטטלער. אזוי געפינען מיר
 אן ספק אין ראזגורט בילדער — הגם ער
 לייקנט דאט — די שטארקע השפעה פון פאל
 טעזאן, רעם ״פאטעד פון קוביזם״: טיי אי־
 נעם פיראמידאלן געבוי פון דער קאמפא־
 זיציע, און טיי אין רעם אופן פון בויען די
 פארמען מיט רעד הילה פון דער פארב. אויר
 די מיטטישע אטמאטפעד אין ראזגורס ביל־
 דעד און די לאנגע אויטגעצויגענע פיגורן,
 דערמאנען שטארק דאט ליריש־מיטטישע
 בילד ,דעד פיקניק״, וואט טעזאן האט גע־
 מאלן אין זיינע גאר יונגע יארן. און איי־
 נע פון ראזגורט קאמפאזיציעט דערמאנט גאר
 שטארק מיט איר געבוי דאט בילד פון די
 ״זיר באדנריקע״, וואט טעזאן האט געמאא
 אין די לעצטע יארן פון זיין לעבן. ביי סע־
 זאנען זענען אבער די בילדער ניט־ארײנ־
 דרינגלעך, ווי א פארהאגג וואלט געהאנגען
 צווישן דעם געשילדערטן פייזאזש און דעם
 צושויער. ראזגור בויט זיינע בילרער אן דעם
 דאזיקן פארהאנג, אדאנק דעד מער דיאגא־

 נאלער פערטפעקטיוו.
 אין די לעצטע צוויי־דריי יאר האט דעד
 קינטטלער זיר מעד אפגעשטעלט אויה זוכן
 די פארב, וועלבע איז ביי אים — די פאעזיע,
 דאט געזאנג פון דעד מאלעריי. עד וויל,
 זאגט ער, אויפזינגען זייגע בילדער מיט

 ״קדושה אין יידישן פא־
 מיליע־לעבף׳ פון נ. שמן
 _ דערשינען אין תל־אביב
 אין י. ל. פרץ־פארלאג אין תל־אביב איז
 אין 1977 דערשינען דער ערשטער באנד פון
 בור ״קדושה אין יידישן פאמיליע־לעמ״,
 לויט תנ׳׳ר, תלמוד, יהדות און ליטערארישע
 שטודיעט. דער מחבר — אונדזער בן־עיר
 נ. שמן, וואט וווינט אין טאראנטא, קאנאדע
 און האט ביז איצט שוין ארויטגעגעבן 8
 ביבער, צװישן זײ — ,לובלין״, װעגן די רב־
 נים און גאוני הדור פון דער עיר ואם ביש-

 ראל.

 צפורה שפייזמאן
 אין א נייער קרעאציע

 די ניו־יארקער ,פאלקט־בינע״ פון ארבע־
 טער־רינג פירט איצט אויט מיט גרויט דער־
 פאלג די ישראלדיקע פיעטע פון אהרון מגד
 ,א גאטט פון טעקטאס״. אונדזער גערא־
 טענע בת־עיר, די טאלאנטפולע אקטריסע
 צפורה שפייזמאן, שפילט די הויפט־ראל, צו־
 זאמען מיט חשעק רעבטצייט און א צוגע־

 קליבענעם אנטאמבל.
 אין די צייטונגען ,ניו־יארק טיימט״, ״נױ־
 יארק פאטט״ און אין יידישן ״פארווערטם״
 זענען דערשינען באגייטטערטע אפרופן װעגן
 דער פארשטעלונג. א װעלט מיט שבחים זע־
 נען געשריבן געווארן אויפן אדרעם פון אונ־

 דזער צפורהן.

 רעד הילה פון דעד קאליד. לרוב זענען אבער
 ראזגורט בילדער געהאלטן אין איינטאניקע
 פארבן און עם ראפינידט לדוב ביי אים די
 געלע קאליר — די קאליר פון זון און פון

 ליכט.
 דאס פראנצויזישע קולטור־מיניםטערױם
 האט מיט א קורצער צייט צוריק אויטגע־
 צייבנט דעם יידישן קינסטלעד פון לובלין —
 איינקויפנדיק ביי אים א בילד פאר איינעט
 פון די פאריזער מוז״ען, און באצאלנדיק
 פאר דעם בילד 5000 פראנק, וואם איז די
 העכסטע סומע, וואס די רעגירונג צאלט פאר

 די דודך איר איינגעקויפטע בילדער.
 יהודה ראזגור האט שוין א סך מאל אוים־
 געשטעלט אין פאריז און אין א דיי אנדערע
 פראנצויזישע שטעט; א סך מאל, ווי געזאגט
 — אין ישראל, און איז שוין דריי מאל גע־
 ווען איינגעלאדן דורך די פוילישע מוזייען
 און האט דארט אויטגעשטעלט זייגע בילדער,
 באקומענדיק אויטגעצייבנטע רעצענזיעם אין
 דעד פוילישער פאכמענערישער פרעסע. דער
 לובלינער יידישער קינטטלער, וועלכער לעבט
 אין פאריז, און וועמענם משפחה לעבט אין
 ישראל, — ווערט נאר אלץ אויר באטראכט
 דורר זיי אלם א פוילישעד קינסטלער. ער
 אליין אבער פילט זיר נאד אלץ פארלוידן
 אין רעם לאבירינט פון זיינע מיטטישע זו־
 כוגגען — פוגקט אזוי ווי די פערסאנאזשן
 פון זיינע בילדער, וועלבע עם סימבאליזידן
 די פארלוירנקייט פון רעם מענטש אין אונד־

 זער צייט.
 ז5ו

 ...און נחת פונעם 6־יאדיקן אייניקל פון
 שרה און פעם ברייטער, וואט האט פארנומען
 דאפ ערשטע ארט אויה דעם פידל־קאנקורם
 פאר קיכדער אין אטאווע, 5ןאנאדע, 1977.
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 שמחות ב״ לובלינער - מזל־טוב!

 בחתונה של זיוה ואריה ישראל מקיבוץ נכעת־כרנר.

 אויף> דער חתונה פון זיוה און אריה ישראל אין קיבוץ נבעת־ברנד
 בחתונה של הבן של משפחת גורפינקל בתל־אביב

 אויר דעד חתונה פונעפ זון פון דער משפחה נורפינקל

 בבר־מצוה של הנין של ישעיהו וייפברוט־הורביץ לינדא, די טאבטער פון בראניע און משה וואקפבוים, איין* רעד

 אויף דער בר־מצוה פונע3 אור־אייניקל פון ישעיהו וױיםבראט־האײײץ י חתונה מיט איר באשערטן און עלטערן אין טאראנטא, קאנאדע.

 אן אנגעזעענע צאל לובלינער אויף דער חתונה פון דער טאכטער פון בעלא און שלמה שטאקפיש, פארגעקומען אין תל־אביב
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ם ע ל ע ש ״ א ־ ם א נער ״דן אין ל  לובלי
 ישראל אייזענבערג

 זונטיק דעם 13.11.77, ג׳ כסלו תשל״ח, האבן מיר דא,
 אין לאס־אנדזשעלעס געהאט דעם יזכוד־אוונט נאד די לוב־

 לינער קדושים.
 די היגע לובלינער האבן זיך כמעט אלע באטייליקט.
 מיר האבן געהערט די באגריסונג פון אונדזער בן עיר, דעם
 טייערן יואל (יולעק) גאלדמאן, און דעם אל מלא רחמים פון

 חזן סלאבאד.
 איך האב דערמאנט די פארזאמלטע, אז ווען מיר זענען
 געוועזן אויסגעזעצט אויפן פעלד אין מײדאן־טאטארסקי,
 דער לעצטער געטא אין לובלין, ביי איינע פון די לעצטע
 אויסזידלונג־אקציעס, ווען שמאי גרייער האט געהאלפן מאכן
 די סעלעקציע מיטן באקאנטן אויסדרוק ״קאלעגאלע, הייב
 דיך״, האט מען די אויפגעשטעלטע אריבערגעפירט אויף מאי־

 דאנעק — אקעגן איבער.
 אין דער גרופע אריבערגעפירטע איו געווען דער טריס־
 קער רבי הרב טווערסקי זצ״ל מיט דער רביצין ז״ל, און
 גייענדיק מיט דער גרופע וואס איז געשיקט געווארן אין
 אויוון אדיין על קידוש השם, האט זיך דער טריסקער רבי
 אפגעשטעלט אויף א מינוט, אויסגעדרייט זיך צו אונדז, די
 זיצנדיקע אויפן פעלד, און אזוי האלטנדיק די רביצין ביי
 דער האנט, געשאקלט מיטן קאפ צו אוגדז און פון זיינע
 לעפצן האט מען געקענט לייענען: — זכור! געדענקט!...
 מיד, די קינדער, שוועסטער און ברידער פון די אריבער־
 געפירט קדושים, זענען געבונדן מערער ווי קרובים, שוועס־
 טער און ברידער. עס בינדט אונדז א בוגד וואס איז שטאר־

 קער פון אייזן.
 אונדזערע לובלינער דא האבן זיך ווארעם אפגערופן
 אויפן אפעל צו זיי. עס איז געשאפן געווארן א געהעריקע
 סומע פארן אירגון יוצאי לובלין אין ישראל, וואס ארבעט
 אזוי איבערגעגעבן פאר דעם געדענקען אונדזערע אייגענע
 אין לובלין, און העלפן דאס ארויטגעבן דעם יערלעכן ״קול

 לובלין״.
 נאך דעם יזכור זענען די פארזאמלטע לובלינער געסט
 אריבערגעגאנגען ן$ין נעבנדיקן גרויסן אויפנאם־זאל ווו מיין
 פרוי באלטשע האט צוגעגרייט א פייגע אויפנאמע, אלץ אליין
 געבאקן בכדי מיין מוטער תח״י זאל קענען טועם זיין, און
 ביי געדעקטע טישן האט מען זיך דערמאנט אין יעגע צייטן

 אין לובלין — די יונגע יארן.
 איינער א מיטגליד פון ״הפועל״, דער צווייטער פון
 ״הכח״, נאד איינער פון ״שטערן״, א לינקער פועלי־ציוניסט,
 און א רעכטער פועלי ־צױניסט; א הסידישער בחור מיט
 פאות! א בונדיסט, א מיטגליד אין דער ״באױװקע״; א
 ברית־חיילניק, און א געזעסענער אויפן זאמעק — א קרבן
 פון זינגער־אגענט ימח״ש, פון דער וואליע און פון טשעכיוו;
 פון זאמד און פון הינטערן שלאם. אזוי ווייט געווען איינער
 פון צווייטן אין לובלין — און אזוי נאענט איינער צום

 צווייטן נאד דער טרויעריקער מלחמה..,

 א גאסט אויף א װײל...
 לאס־אנדזשעלעס איז א שטאט וואם האט באזוכער פון
 דער גאנצער וועלט און איינס פון די סיבות פאר דער גרוי־
 סער טוריסטן־באװעגונג איז ״דיסני־לאנד״. פון צייט צו
 צייט קומט א לובלינער ייד פון גאר ווייט אויך קיין לאס־
 אנדזשעלעס. לעצטנס האבן מיר געהאט א פאר לובלינער

 די אזכרה אין לאפ־אנזשעלעס.
 אויפן כילד אויכן (רעכטפ): עפ רעדט יואל נאלדמאן.
 לינקם: ישראל אייזענכערג. אונטן: א טייל פון עולם

 וואס האבן מיך גערופן טעלעפאניש, און איך האב זיי טאקע
 באלד איינגעלאדן צו אונדז אין הויז. אייניקע האב איך
 באזוכט אין זייערע האטעלן, אדער ווו זיי זענען איינגע־
 שטאנען, און זיך באמיט, די געסט פון ישראל, אויפצו־
 נעמען, ווי עס פאסט פאר לובלינער, ווייל די מצווה
 פון הכנסת אורחים איז ביי אונדז אין לובלין געשטאנען
 אויף א זייער הויכער מדרגה. עס האט זיר אנגעהויבן ביי
 ר׳ אבאלע לעדער ז״ל פון די וואגן אויף לובארטאווסקע 4,
 אין דעם הויז פון דער חברה נושאים ביה״מ, װאס האט
 מיט זיין אייגן געלט אויפגעשטעלט דאס הויז פון דער
 הכנסת אורחים אויף קראוויעצקע, ווו א ייד רואם איז גע־
 קומען קיין לובלין און נישט געהאט די מעגלעכקייט צו
 וווינען אין א האטעל אין אויד נישט געהאט קיין משפחה
 ווו איבערצונעכטיקן, איז געווארן פארזארגט מיט א גוט



 ,לובלינער און אומגעגנט, אין טאראנטא
 געשאנקען אן אמבולאנס פארן

 מגן דוד אדום אין ישראל

 סוף מערץ 1977 האבן באזובט ישראל יוסף צוקערפיין, וויצע־
 פרעזידענט פון די ״לובלינער און אומגעגענט״ אין טאראנטא,
 צוזאמען מיט זיין פרוי, כדי איבערגעבן דער דירעקציע פון מגן־
 דוד אדום אין תל־אביב דעם אמבולאנס וואס איז געקויפט געווארז

 פון די שפענדונגען פוז אונדזערע לאנדסלייט.

 ביי דער געלעגנהייט האבן די געסט פון קאנאדע, אין באגליי־
 טונג פון אונדזער קאםירעריז לאה קורים, באזוכט ״די באנק פון
 בלוט״ און אנדערע איינריכטונגען פון ״מגן־דוד אדום״ און זיד
 באקענט מיט דער טעטיקייט פון דעד אזוי וויכטיקער אינסטיטוציע.
 אויפן בילד (פון לינקם): גוטשע צוקערפיין, יוסף צוקערפיין,

 לאה קורים און אן אנגעשטעלטע פוז ״מגז־דוד אדום״.

 בערלין

 מעלדונג פון די לובלינער אין ניו־יארק וועגן דער אנטהילונג פון
 א מצבה אויפן אש פון מיידאנעק. (צום באדויערן, האבן מיר נישט
 באקומען קיין באריכט פון דער טעטיקייט פון אונדזערע לאגדםלײט

 אין ניו־יארק).

 חשובער רעדאקטאר פון ״קול לובלין״,
 א הארציקן דאנק פאר רעם לעצטן זשור־
 גאל. ער איז מיד זייער געפעא. כ׳באדויער,
 וואט איר האב נישט געלייענט די פריערדיקע
 10 נומערז. איר £יב נישט אויר די האפענונג,
 אז כ׳וועל זיי אטאל באקומען, זיי וועלן מיד
 זיכער פאדשאפז פארגעניגז, ווייל מעז דעד־
 מאנט זיר אין פריינד, וועלכע מ׳האט שוין

 40 יאר נישט געזען.

 איר האב פארלאזט לובליז 2/י6 חדשים
 פארן מלחמה־אויסברור. כ׳בין אוועק דינעז
 איז קראקע, איז א פאלק פוז דער זעגיט־
 ארטילעריע. מיר האבו זיר ווידער געטראפז
 איז שפעטז הארבסט 1944, אין יידישן קא־

 מיטעט אין פראגע־ווארשע.
 ספעציעלע גרוסן פאר עובדיה פעלד, אפרים

 איינשטייז אוז אנדערע פריינד.
 יעקב פוטערמאן

 < ו פארוואם שווייגן זיי

 די פראגע שטעלן
 מיר די טעטיקע קא־
 מיטעטן פון די לאנדם־
 מאגשאפטן, ווי אויך
 יחידים, אין: מעלבורן,
 ניו־יארק, טאראנטא,
 מאנטרעאל, לאנדאן,
 הלמאי זיי האבז ניט
 צוגעשיקנ1 קיין אויפ־
 פירלעבע באריפטן
 פאר דעם נומער ^קול
 לובלין, ווי מיר האבן
 געבעטן אין אונדזערע

 בריוו.

 געלעגעד, און נישט געדארפן שלאפן אויף א באנק אין איי־
 נעם פון די בתי מדרשים ביי אונדז אין שטאט.

 און וואס קען זיין מער ווארעמער און צוגעבונדענער
 פון איין לובלינער צום אנדערן, ווי טאקע זיך צו אינטערע־
 סירן מיט א לאנדסמאן, א גאסט אין שטאט וואס קומט פון
 טויזנטער מיילן ווייט, און ספעציעל א ישראלדיקער לוב־
 לינער — דאם איז גאר א יקר המציאות, א גאר וויכטיקער
 גאסט. און ישראלדיקע זענען זייער גוט באקאנט מיט זייער
 גאסטפריינטלעכקייט, טייערע גוטע מענטשן וואס באמיען זיד
 אויפצונעמען א גאסט מיטן גאנצן הארץ. אז עם קומט טאקע
 א ייד פון ישראל, און דערצו א לובליגער פון ישראל, איז
 דא א מעגלעכקייט אפצודינען מיט א מינימאלן פריינטלעכן

 אויפנעמען. מען קען א ביסל אפדינען א ישראל־בירגער פאר
 זייער גוטהארציקייט, וואס זיי ווייזן ארוים צו די טוריסטן

 וואס קומען קיין ישראל.
 אויפצונעמען א טוריסט אין ישראל איז פארבונדן מיט
 א סד גרעסעדע שוועריקייטן, ווי צו האבן א גאסט פון ישראל
 אין אמעריקע. די פיזישע און פינאנסיעלע פראבלעמען פון
 אויפנעמען א גאסט־טוריסט אין ישראל זענען קאלאסאלע,
 נישט צום פארגלייכן צו זיין א בעל מכנים אורח אין אמע־
 ריקע. דעריבער טאקע, אז עם קומט אונטער א געלעגנהיים,
 אז מען האט א ישראלדיקן גאסט דא, אין אמעריקע, איז
 דא א מעגלעכקייט ״אפצודינען אין נחת״ פאר דער ישראל־

 דיקער גאסטפריינטלעכקייט.

 45 לובלינער יידן אין די תפוצות



 טאראנטא אײנדרוקספולע אזכרה אין סאן־פאולא

 צום 35טטן יארצייט נאד אונדזערע קדו-
 שים/ האבן מיד אין דעם היגן יידיש! ״מא־
 מענט״ אפגעדרוקט די ווייטעדדיקע מעלדונג:

 לאנדסלייט פון לובלין, זאמאשטש,
 כעלם, פיוסק, בעלזשעץ, בילגאריי,
 קראסניסטאוו, לובארטאוו, פולאוו,
 קראשניק, אפאלע, קוזמיר, מארקו־
 שעוו, זאקליקאוו, יאנאוו, ראדזין,
 לוקאוו און אומגעגנט — קומט אלע
 צום יזכור־אוונט, מיטוואך, דעם 16טן
 נאוועמבער, 8.30 אוונט, אין תלמוד־

 תורד. — טאקאנטינט, 296.

 אנצינדן יארצייט־ליכט, אל מלא
 רחמים און קדיש בציבור.

 רעדע פון הרג משה דוד שיר: ״די
 יידן־שטאט לובלין און די קדושים

 פון מיידאגעק״.

 ליטעראריש־ארטיסטישער פראגראם,
 אויסגעפירט דורך גינטשע קאן און

 מינטשע יאקובאוויטש־דינער.

 היי־יאד האט א גדויטעד עולם, פון א הוג־
 דעדט פעדזאו, זיר פאדזאמלט אין זאל פון

 ארגענטינע

 דעם אמת געזאגט, איז ביי די לובלינער
 אין בוענאט־איידעס נישט מיט אלעמען. פון
 צייט צו צייט קומעז זיר צונויה עטלעכע
 פאמיליעט, נאד <וידער, וואט אמאל וועדט
 די צאל ווינציקעד. איר האב געפדוווט א
 שטויט געבן די לאנדסלייט, זיי זאלן באטש
 זיר באשטייערן פאר דעד ״לובלינער שטימע״
 — נאד דעדווייל זע איר נישט קיין רעזול־
 טאטן. וועגן אייניקע אונטערנעמונגען וויל

 איר באדיבטן אט־וואס:
 שבת דעם 21טטן ד״ח האבן מיד געפייערט
 דעם 29סטן יום העצמאות, ביי געדעקטע
 טישן. אין קינטטלערישן פדאגדאם האט אג־

 טייל גענומעו די זינגערין עדיט טקאנדדא.
 אין הויז פון ישראל טעמפעלדינער און
 פדוי איז( אויפגענומען געוואדן אונדזער
 פאדוואלטונג־מיטגליד מאקס מאנדעלאייל,
 וואס איז צוריקגעקומען פון זיין צווייטעד
 דייזע קיין מדינת ישראל דעד פדעזידענט
 דניאל קלאוויר גיט א קורצן איבערבליק פון
 קאמפן און דערגרייבונגען פון ישראל אין די
 לעצטע 29 יאד און דער גאטט מאנדעלאייל
 רעדט וועגן דעם טאג־טעגלעבן לעבן אין
 ישראל און גיט איבער א גרוס פון די לוב-
 לינעד דארטן, וועלכע האבן איינגעארדנט
 א מסיבה פאר אים און אהרון ניסענבוים פון

 רעד ,תלמוד־תורה״. נאבן אנצינדן די ליבט
 לזכר די זעקס מיליאן קדושים און לזכר די
 קרבנות פון לובלין, מיידאנעק און אומגעגנט,
 האט לאזער גאלדבוים, אין נאמען פון די
 לובלינער לאנדסלייט אין טאן־פאולא, דעד־
 עפנט רעם טרויער־אקט. פדוי גינטשע קאן
 האט דערנאר רעציטירט א צוגעפאסטע שא־
 פונג פון לייב מארגנטוי. א גייסטרייכע רעדע
 וועגן די חכמי לובלין, רעם שעפערישן לעבן
 פון דאדטיקן יידנטום און טראגישן אומקום
 פון די קדושים אין מיידאנעק, האט געהאלטן
 הרב משה דוד שיה. יואל ראלניק האט אי־
 בערגעגעבן א גרום פון זיין וויזיט אין לוב-
 לין, מיידאנעק און אין זיין געבורט־שטאט

 אפאלע־לובעלסקי.
 חזן שלמה רייז האט געזאגט א קאפיטל
 תהילים, געמאכט אן אל מלא רחמים און
 דערנאר האט דעד עולם געזאגט קדיש

 בציבור.
 א טיפן רושם האם אויה אלע אנוועזנדיקע
 האט געלאזן די דעציטאציע ,יזכור״, לויט די
 ווערק פון די גרעסטע יידישע שדייבער, צו-
 זאמענגעשטעלט פון אונדזער בן־עיר אין
 ניו־יארק, זעליק וואסערשטרום, אויסגעפירט
 דורר מיגטשע דינער־יאקובאוויטש און גינ־
 טשע קאן און איינרעזשיטירט פון לאזער
 גאלדבוים. מיטן געזאנג פון פארטיזאגעד־
 הימן איז געשלאסן געווארן די אייגדרוקס־

 פולע אזכרה. ל. ג.

 קאנאדע. עם זאגן זיר ארויס: יעקב גראדעל,
 קאפל מיזשעריצקי, י. ווייזער, צדוק פעלד
 און שמואל קלאוויר. מיט דאנק פאר רעד
 פאמיליע טעמפעלדינער ווערט די מסיבה

 געשלאסן.
* 

 אויה א זיצונג פון דער פארוואלטונג איז
 באריכטעט געווארן וועגן דעד אנטהילונג פון
 דער מצבה פון אונדזער בת עיר גאלדע דע
 גראדעל, די פדוי פון אונדזער וויצע־פרעזי־
 דענט יעקב גראדעל. אין נאמען פון פאראיין
 האט מספיד געווען דעד סעקרעטאר קאפל
 מעזשעריצקי, אין נאמען פון פריינט און בא־
 קאנטע — אברהם ראזעטשגא. עס ווערט
 באריכטעט, אז אונדזער לאנג יעריקעד פאר־
 וואלטונגס־מיטגליד אברהם באכער געפינט
 זיר נישט ביים בעטטן געזונט און עם ווערט

 אים געוומטשן א רפואה שאמה.
 עם איז אייר באשלאםן געװארן זיר אנ־
 צושליםן אין דעם געזעלשאפטלעכן יוביליי־
 קאמיטעט צו פייערן די 60 יאריקע עקזים־
 טענץ פון ״די פרעסע״, וואם האט במשר פון
 דעד צייט אריינגעשריבן א הערלעך קאפיטל

 אין דעד געשיכטע פון אוגדזער ישוב.
 קאפל מיזשריצקי

 לובליגער פארבאנד אין ישראל,
 מיר געדענקען אונדזער צוזאג און שיקן
 אייר איבער 500 דאלאר פאר אייער לאנדס־

 מאנשאפט.
 רעם טשעק שיקן מיד מיט אונדזער וויצע־
 פרעזידענט יוסה צוקערפיין, וואט פארט
 ארויס צוזאמען מיט זיין פדוי קיין ישראל.

 מיטן דערנעגטערן זיר פון פסח ווינטשן
 מיד אלע לובלינער געזוגט און א פריילעכן

 יום־טוב. צום ווידערזען אין ישראל —
 אננא בראם

 נמײארק
 טייעדע לאנדסלייט.

 כ׳בין שטארק צופרידן מיט אייעד גוטער
 און דערפאלגרייכער טעטיקייט, נאד מיד
 דערווארטן פװ אייר אלץ מער און מער און
 ווינטשן א סר דעדפאלג אין דער ווייטער־
 דיקער ארבעט לטובת דער לובלינער וועלט־

 ארגאניזאציע.
 ס׳וואלט נישט געווען שלעכט, ווען איד
 גיט ארוים ספעציעלע מיטגליד־קארטן פון
 דער לובלינער וועלט־ארגאניזאציע, וואס איר
 צענטער איז אין יידישן לאנד, ישראל. איך
 גלויב, אז עס וואלט געמאכט א גוטן אײנ־
 דרוק און געשאפן א גוט געפיל פאר יעדן

 לובלינער ייד.
 איר האב היינט דערהאלטן דעם נר, 11
 ״לובלינער שטימע״, וואט איז זייער דייר און
 אינטערעסאנט, אוו דארט געפונען אלץ וואט
 איר האב באשריבן. כ׳גרייט שוין פרישן מא־
 טעריאל פארן זשורנאל. שיקט מיד אדויס

 רעם נר. 10.
 וועגן די אלטע לובלינער אין ניו־יארק
 איז מיד נישט באקוועם צו דערצייא. זייער
 באציונג צו אונח, געקומענע נאד דעד
 מלחמה, איז געווען: נישט אונדז זען און
 נישם זיר טרעפן...זדאט איינציקע ארט, ווי
 ס׳איז געלונגען זיר צו פאראייניקן, איז גע־
 ווען אין מאנטרעאל, די צוזאמענארבעט פון
 די אלטע לובלינער מיט די ניי־געקומענע
 גייט שוין אזוי אן 26 יאר. אז מען פרעגט
 אן אלטו אבלינער אין ניו־יארק, פארוואס
 האבן זיי אזא באציונג צו די ניי־געקומענע,
 זאגן זיי, אז די ניי־געקומענע ווייסן אז מיד
 האבו עטלעכע דאלאר אין קאסע, וויא זיי
 דאס צונעמען... זעליג וואפערשטרום

 טייערע לאנדסלייט!
 ט׳פרייט מיר צו העדן, אז איר זייט שטאדק
 פארנומען מיטן וועלט־צוזאמעגפאר און איר
 ווינטש אייר דערפאלג. איר ווייס, וויפל אד־
 בעט איד לייגט דערין אדיין. טראץ דעם וואס
 מיין לאגע דערלויבט מיר נישט איצט צו בא־
 זוכן ישראל, ײעל איר אלץ טאן, כדי קומען
 קיין ישראל אוו זיר זעו מיט חברים, חברטעס,

 פריינד און באקאנטע.
 איר לייג ביי א טשעק אויה 75 דאלאר

 פאר דעד אדגאניזאציע.
 פאלע מא דגולים־ דרייבלאט
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 ביי די לובלינער יידן אין פאריז
 יום־ טוב

 פוך פרילינג

 דעם קולטור־געזעלשאפטלעכן סעזאן פוך
 ביידע לובלינער ארגאניזאציעס איך פראנק-
 דייה האט דער קאארדיניר־קאמיטעט פאר־
 ענדיקט מיט רעם טראדיציאנעלן פרילינג*
 ױם־טוב איך פדעכטיקך פארק פוך ״רינגל־
 בוים־הויז״ איו וועדבערי, איך מאנאט יוני.
 1000 לובלינער און געסט האגן פארגרענגט
 א זוגיקן זונטיק אויר דעד פרייעד לופט איך

 א היימישעד לובלינער סביבה.
 די אונטעדנעמונגס־קאמיסיע מיט די די־
 נאמישע פריינד משה ראזנבלום, זיין פדוי
 דאשעל, דינה ראטשטיין, פייגעלע, באלטשע
 און אנדעדע פריינד האבן ארױסגעװיזן א סף
 זאדג און איניציאטיוו בייצושטייערן צו דעם
 דערפאלג פון דעד אונטערנעמונג. דעם
 פאדזיץ האט געפידט שרהלע גאלדאדלעד.
 דער יומ־טוב איז געווען משפחהדיק, פרמ-
 דיק און אינהאלטסרייר. אין ארטיסטישן
 פראגראם זענען ארויסגעטרעטן מיט פאלקס־
 לידער די פריינד ראזעט ווישניא און פאל

 סטאבאשוויעצקי פװ ײדישן פאלקס-באד.
 דעד יוט־טוב איז געשטאנען אונטערך ציי־
 כן פון דעם 10טן יארטאג פון רעד 6־טאגי־
 קער מלחמה און רעם נצחוג, וואס די העלדי־
 שע ישראל־ארמיי האט אפגעהאלטן אין 1967.
 וועגן רעם און וועגן דער נויטיקייט צו
 פארשטאדקן די סאלידאריטעט און מאטעד־
 יעלע הילך״ פאר דער מדינה האט אין נא־
 מען פון קאארדיניר־קאמיטעט גערעדט
 טעשקע פארשטעטער־קארמאן. א ריר א
 הייסער זיר צו באשטייעלן פארן מגבית האט
 געמאכט דער פרעזידענט פון ״די פאראיי־
 ניקטע לובלינזמי,׳ אלתר זאבערמאן. אין
 רעזולטאט איז געשאפן געווארן א באדײטנ־
 דע סומע. די לובלינער האבן ברייטהארציק

 געענספעדט אויפן דור.
 אויר מענדל לעווינבוים, וויצע־פארזיצער
 פון די פאראייניקטע לובלינער, האט אונ־
 טערשטיצט רעם דור צו שטאדקן די הילר

 פאר מדינת ישראל.
 אונרזער קאארדיניר־קאמיטעט פארגעמט
 אין רעד מגבית־אקציע איינע פון די אנ־
 געזעענסטע ערטעד צווישן די לאנדםמאנ־
 שאפטך. ו !
 ס׳איז אויר פארקויפט געווארן א געוויסע

 צאל ביכער און צייטשריפטן.
 ווינטשנדיק אלע לאנדסלייט און פריינד
 גוט צו פארברענגעו אויר זייערע אפרו־
 ערטער און צוריק קומען געזונטערהייט, האבן

 * מיר זיר פריינדליר געזעגנט.
 מיר האבן שויו אויסגעארבעט א פלאן:

 מיד הויבן אן דעם 9טן אקטאבער מיט א

 פריינטלעכן צוזאמענטרער ביי געדעקטע
 טישו פון אלע לאנדסלייט (נאר די וואקאנסן).
 דעם ג1טן נאוועמבער קומט פאר די יזכור־
 פייערונג צו רעם 5בטן יארטאג פון דעד

 ליקווידאציע פון לובלינער געטא.

 מיד שליטן דאם קאלענדאר־יאר ד. 11.12
 מיטן טראדיציאנעלן באנקעט אין א גרויסן

 טאלאן פון פאריז.
 אויסער דעם װעא מיד זיר אקטיוו בא-
 טייליקן אין א גאנצער דיי צענטראלע אונ־
 טערנעמונגעו, ווי: דעם 18טן סעפטעמבער
 אויר רעם איינהייטלעכן אויפמארש פון אלע
 סאסייטעס ערב יום־כיפור ביים מאנומענט
 פון די יידישע פראנט־קעמפער און גיין
 גלייכצייטיק אויר קבר־אבות צו אונדזערע
 לובלינער קברים און אפגעבן כבוד די מאד-

 טירער און העלת — אונדזערע קדושים.
 וועגן געפלאנטן וועלט־צוזאמענפאר פון
 די לובלינער, וואס דארר פארקומען פרילינג
 1978, בעט איר וואט שנעלער איגפארמירן
 וועגן רעד דאטע און וועגן פראיעקט פון
 פאראיר פון רעם דאזיקן צוזאמענפאד. דאט
 איז פאר אונדז זייער נויטיק בכדי מיד זאא
 גלייר נאד די פעריען צוטרעטן צום אויס־
 ארבעטן אונדזער פראגראם און זיר אנ־
 שטרענגען, אז אונדזער אנטייל סיי אין דער
 צאל באטייליקטע (אין ב197 — 42 פעדזאן)
 און סיי אין די דעבאטן פון צוזאמענטרער

 זאל זיין א געהעריקער.
 טעשקע

 איינדרוקספולע אזכרה
 איך 34סטך יאדצייט

 נאכך אויסראטך די ײדך
 איך לובליו אוו אומגעגנט

 מיט א ציטער פון יראת הכבוד זענען די
 לובלינער אין פאריז צאליייר געקומעו אנ־
 צינדן דעם נר־תמיד צו דער 34סטעד יאד־
 צייט נאר די עטלעכע פערציק טויזגט קדושים
 וואט זענען בעטטיאליש פארפייניקט געווארן

 דורר די נאצישע קאניבאלן.
 די פארזיצערין פון דעד געזעלשאפט ״קינ־
 דעד פון לובלין״, שרהלע גאלדאדלער, עפנט
 רעם יזכור אוו דערמאגט דאט שעפערישע
 לעבן פון דעד שטאט לובלין ביז רעם חורבן.
 נאכן אנצינדן די סימבאלישע זעקם ליכט,
 האט דעד חזן פליישער געמאכט דעם אל

 מלא רחמים.
 די געוועזענע ווידערשטענדלערין אין
 פראנקרייר און דעפארטירטע, טעשקע קאר־
 מאן, וואט איז נאד וואט געהאט צוריקגע־
 קומען פון א צוזאמענטדער פון די לעבן

 געבליבענע אין פרויען־קאנצענטדאציע לא־
 גער ראווענסברוק, דערציילט טיט א סר
 עמאציע, אז די לעצטע טעג פארן יזכור,
 ווען זי בלעטערט רעם גרויסך דאקומענטארן
 דענקמאל, ״דאס בור פון לובלין״, וויינט

 ראם הארץ.
 מיר דערמאנען די העלדישע יידישע פאר־
 טיזאנעו־קעמפער אין די וועלדער ארום לוב-
 לין אין וואסער שווערע ספעציפישע באריג־
 גוגגען זיי איז אויסגעקומען צו קעמפן איך
 הונגער און קעלט, אך אונטערשטיצונג, און
 נישט נאד קעגך די נאצישע בעסטיעם, נאד
 אויר קעגך באוואפנטע אנטיסעמיטישע פוי־
 לישע פארטיזאנער־גרופו. מיד דערמאנען
 די יידן וואם האבן געקעמפט אין דער סא־
 וויעטישער, פוילישער ארמייען, וואס איז אזוי
 בולט ארויסגעברענגט אין די פארעפנטלעכטע
 בריוו פון פארשידענע פראנטן, דויר רעם
 העלדיש געפאלענעם בו־עיר, דעד לובלינעד
 געזעלשאפטלעבער טוער שלמה מיטעלמאו;
 די ווידערשטענדלער אין פראנקרייר, אוג־
 דזעדע לאנדסלייט: אליהו וואלאר, יוסר
 בורשטיין, דעם אין זאמאשטש געבוירענער
 קאלאנעל זשיל (יוסר) עפשטיין א״א. זי
 דערמאנט אויר דעם גייסטיקן ווידערשטאנד
 אין לובלינער געטא, אילוסטרירט מיט די

 גבית־עדות פון פראפעסאד נחמן קארן.
 דער שרייבער פון די שורות האט אין זיין
 ארויסטריט דערמאנט דעם גייסטיקן קלימאט
 אין לובלין אין די שטעט און שטעטלער אדום
 לובלין, ווו עם האבן זיר אן אויפהער באנייט
 די יידישע גייסטיקע כוחות וואם האבן אוים־
 געווירקט און ווירקן בת היינט אויר דעד

 גאנצער יידישער וועלט־צעשפרייטונג.
 מיד דערמאנען די שטעט און שטעטלער
 אדום לובלין! זאמאשטש, קראסניסטאוו,
 איזשביצע, בילגאדיי, הו*1ביעשאוו, טישיוויץ
 און אנד., וואט האבן געטיילט רעם זעלבן
 טרויעריקן גורל און האבן נישט מער אין
 פאריז קיין מנין יידן, וועד עס זאל זאגן נאד

 זיי קדיש.
 היינט, נאר מער ווי שטענדיק, מוז יערער
 ייד שטייו אויר דער וואר, שטארקן רעם
 יידישן גייסט און ווידערשטאנד און מיט אלע
 כוחות און מעגלעכקייטך שטארקן מדינת

 ישראל.
 טיטן פארטיזאנעד־ליד ״זאג נישט קײנ־
 מאל אז דו גייסט רעם לעצטן וועג״ איז
 פארענדיקט געװארנ דער איינררוקספולער

 יזכור פון די לובאגעד אין פאריז.

 פורים יום־ טוב
 ביי די לובלינער

 די גרויסע צאל אנוועזנדע אין דעם שייך־
 דעקארירטן זאל פון דער פערעראציע, די

 47 לובליגער יידן אין די תפוצות



 געדעקטע טישן מיט די טראדיציאנעלע זזמך־
 טאשו און פארשידענע פרוכטן — האבן גע־
 שאפן די הײמישע אטמאספער פון אינטימער

 ױם־טובדיקײט.
 דעמ פאדזיץ פון דעם ױם־טובדיקן נאכ־
 פױטאג האס געפירט די אײן־טאגיקע גע-
 קרוינטע אסתר־המלכה — טעשקע קארמאן.
 נאכן באגריסן אלע אנװעזנדיקע, שיקט זי
 אויר איבער א ברכה פון א דפואה שלימה
 אלע קראנקע מיטגלייער, וואט האבן נישט
 דאס גליק צו פייערן רעם יופ־טוב מיט אונדז.
 אין איר ארויטטריט דערמאנט זי דאט
 פייערן פון רעם פורים יום־טוב אין דער
 אלטער היים, די שלח־מנות ברענגער און די
 פארשידענע פאלקלארישע פוריט־שפילער,
 וואט האבן אויסגעדריקט די פרייר פון רעם

 היסטארישן נס, וואט אנשטאט די יידן
 זענען אומגעקומען די שונאים.

 פריינד שמואל שאפירא האט אין א קורץ-
 געפאסטע, אינהאלטסרייכע רעדע, אויר דעד
 קאנווע פון מגילת אסתר, געזאגט, אז די
 עקזיסטענץ און דאס דואיקע פונאנדערבויען
 דאס לאנד ישראל, איז די בעטטע גאראנטיע,
 מיר זאלן קאנען פייערן אלע אונדזערע היס־

 טארישע געשעענישן.
 די פארהייליקטע מגילת איוב, רות און
 אסתר, זענען א קוואל פון שעפערישער.אינס-
 פיראציע פאר רעד גאנצער וועלט־ליטערא־
 טור. גאר באזונדער איז דעד פריילעכער יום־
 סוב פודים געווען א ביישטייער צו דער אנט־

 וויקלונג פןו רעד טעאטער־קונסט ביי יידן.
 אין ארטיסטישן טייל איז ארויסגעטרעטן
 פאל סטאראשוויעצקי און סאסנאוויטש, מיס
 א צוגעפאטטן פראגראם לכבוד פורים. אונ־
 דזער זאמאשטשער לאנדסמאן סאנע מאס־
 מאן האט אויר א הויר־קינסטלערישן אופן
 אימיטירט דזשיגאנס א סאטירישן מאנאלאג
 ״ביי מיין משפהה־אלבאם״. ס׳איז דערפאלג־
 רייר אדודכגעפירט געווארן דער טראדיציא־
 נעלער שלח־מנות^פארקויר, וואס האט א־
 ריינגעברענגט א באדייטנדיקע סומע פאר

 דער געזעלשאפט.
 א יישר־כוה די איבערגעגעבענע מיטגלי־
 דעד, וואס האבן בייגעטראגן צום דערפאלג
 פון רעם ױם־טוב: שרהלע גאלדאדלער,
 אלטער און פייגעלע זאבערמאן, שמואל און
 געניע שאפירא, זשאק און ביילטשע גאלד־
 בוים, גאלדשטיין, חוהטשע לאבערבלאט,
 אגעט זילבער און גאר באזונדערס די אי־
 בערגעגעבענע מיטגלידערין פון דער אונ־
 טערנעמונגס־קאמיסיע, די ליבע און דינא־

 מישע דינהלע ראטשטיין.

 יערלעכער באנלזעט

 דאס אונטערהאלסן די טראדיציע פון אײנ־
 ארדענען דעם יערלעכן באנקעט, אפילו אין
 איר געענדערטער צייט (בייטאג אנשטאט
 איו אוונט) ווערט פון יאר צו יאר שווערער.

 פאר א גרויסן טייל פון די מיטגלידער איז
 ער ווי אויפגעצווונגען, און דערפאר איז די
 צוגרייטונג, אנשטאט ברענגען פרייר, ווי אין
 די פאריקע יארן, שאפט דאס א באזארגט־
 קייט און אפילו א ציטער ביי די קאמיטעט־
 מיטגלידער, צי די גרויסע אונטערנעמונג,
 וואס איז פארבונדן מיס א גרויסעד פינאנ־

 סיעלער ריזיקע, וועט זיר איינגעבן?
 ס׳איז דעריבער לייכט געווארן אויפן הארץ,
 ווען די גאראנטירטע צאל איז געקומעו אויר
 רעם יערלעכן ױם־טוב פון דעד לובלינער

 משפחה אין פאריז.
 דעד פארזיצער פון דער אונטערנעמונגס־
 קאמיסיע, משהלע ראזנבלום, באגריסט דעם
 עולם, און גאר באזונדערס די מיטגלידער,
 וואס האבן אדורכגעמאכט א שוועד יאר אין
װ יאר געקומען צו  זייער געזונט־צושטאנד א
 רעד שמחה: דעד סעקדעטאר פון ״די קינ־
 דעד פון לובלין״ גאלדרינג, דער לאנגיארי־
 קער קאמיטעט־מיטגליד מאטים זשעלאזא,
 גרשון שווארץ, משה טענענבוים א״אנד.
 ער שיקט איבער א גרוס די קראנקע מיט־

 גלידער זאנדמאן און זאלצשטיין.
 אין דעם שיינעם סאלאן פון בולאנער
 וואלד, אונטער די קלאנגען פון ארקעסטער
 און געזאנג, אונטער דעד אנפירונג פון
 סטארטקי, האט דער עולם פארגעסן די על־

 טער און געטאנצט מיט יוגנטלעכן ברען.
 נאכן פיינעם מיטאג, האט דעד פארזיצער
 אלתר זאבערמאו, אין א קורצן אינהאלט־
 רייכעד ארויסטרעטונג, אונטערגעשטראכן, אז
 מיטן באנקעט פארענדיקן מיד די מגבית־
 אקציע. אויפן ארט איז אדורכגעפירט גע־
 ווארן א צוגאב־זאמלונג פארן אפעל אוניפיע,
 וואס האט אריינגעברענגט העכער צוויי און
 א האלבן מיליאן אלטע פראנק. א יישר כוח
 די באשטייערער און די זאמלעד: שמואל
 שאפירא, פייגעלע זאבערמאן, פערלמוטער

 און טעשקע קארמאן.

 ביים שלוס איז אריינגעקומען דעד פאעט,
 אונדזער בן־עיר משה שולשטיין, וואס האט
 אונטערגעשדיבן די ביכער, וועלכע זענען

 פארקויפט געווארז.
 מיט א ווונטש פוו שלום איז ישראל אוו
 מיטן געזאנג פון רעד התקוה, איז פארענדיקט

 געווארן דעד איינדרוקספולער יוט־טוב.

 די 5בסטע יארצייט
 נאד די אויסגעמארדעטע יידן

 פון לובלין און אומגעגנט

 העכער 120 לובלינער יידן זענעו געקומען
 צו רעד אזכרה פאר דעד יידישער לובלין,
 וואס איז אויר א בעסטיאלישן אופן פארפיי־

 ניקט געווארן דורר די דייטשע רוצחים.
 שרהלע גאלדאדלער רופט אויס די זעקס
 פרויען, געוועזענע דעפארטירטע, אדער א־
 זעלכע וועמענס מענער זענעז אומגעקומען,

 אנצוצינדז די זעקס סימבאלישע ליכט נאר
 די זעקס מיליאן קדושים.

 דעד חזן פליישער האט מיט 8 סר געפיל
 איו הארץ געלייענט א צוגעפאסטן קאפיטל
 תהלים און געמאכט רעם אל מלא רחמים.
 דיגעוועזענע ווידערשטענדלעריו אין פראנק־
 רייר און דעפארטירטע טעשקע קארמאן
 דערמאנט די נעמען פון די גאסן פון די
 געדיכט־באוווינטע לובלינער יידן, די העל־
 דישע אנטיילנעמער אין ווידערשטאנד אין
 פראנקרייר, די פארטיזאנער־קעמפער איך
 די וועלדער אדום לובליך. די הונדערטער
 לובלינער יוגנטלעכע וואס האבך אנטיילגע־
 נומעו איו דער סאוויעטישער אוו פוילישער

 ארמייען.
 ווען מיד דערמאנען די 35סטע יארצייט,
 זענעז מיד עדות פון אן אויפוואכנדיקו פא־
 שיזם. צענדליקער זשורנאלן, ביכער און פיל־
 מען וואס דערשיינען, לייקענען מיט פאר־
 שייטער חוצפה די נאצישע יידו־אויסראטונג.
 אויר ביי אונדז אין פדאנקיייר זענען מיד
 עדות פון אטענטאטן מיט אן אנטיסעמיטישן
 כאראקטער. די שנאה צום יידישז פאלק און
 צו ישראל קומט נישט בלויז פוז די דעכטע,
 נאד אויר פוז די אזוי גערופענע סאציא־
 ליסטישע לענדער. אנטיסעמיטישע ארטיקלען,
 קאריקאטורן אא״וו, צי עס גייט אונטערן
 מאנטל פוו אנטי־ציוניזם, ענדערט דאס נישט

 אין גדונט דעם אמתן כאדאקטער.
 דעד שרייבער פון די שורות, אין זיין
 ארויסטריט, שטעלט זיר באזונדערס אפ אויר
 דעד גייסטיקעד און קעגנזייטיקער אויסוויר־
 קונג פון די שטעט און שטעטלער אדום לוב-
 לין, וואס האבן געטיילט דעם זעלביקן פינצ־

 סערן גודל.
 מיטן פארטיזאנער־ליד ״זאג נישט קײנמאל
 אז דו גייסט רעם לעצטן װעג״ איז פארענ־
 דיקט געווארן דעד איינדרוקספולער יזכור־

 אקט פון די לובלינער אין פאריז.

 באנקעט פון די לובלינער
 געזעלשאפטן ״פאראײגיקטע

 לובלינער און אומגעגנט״
 און ״קינדער פון לובלין״

 די צאל לובלינער וואס זענען היי־יאר
 געקומען ױם־טובו אויר דעם יעדלעבן באנ־
 קעט, האט איבערגעשטיגן אלע דערװארטונ־
 גען. די לעצטע יארן שאפס די טראדיציאנע־
 לע אונטערנעמונג, וואס איז פארבונדן מיס
 פינאנסיעלער ריזיקע, א סר באזארגטקייט,
 צי וועט זי זיר איינגעבן ? און דא איז נאד
 האיאר צונויפגעפאלן אין זעלבן טאג א גדוי־
 סע חתונה ביי דער לובלינער משפחה זא־
 בערמאן, און דאר האבן מיד באדאדפט
 צווישן וועלכע עס האבו זיר אויר געפונען
 צווישן וועלכע עס האבן זיר אויר געפונען

 פארלער פוז יונגן דור.
 נאכן אנפרייעו צווישן זיר און נעמעז א
 ״לחיים״, האט דעד פארזיצער פון דעד אונ־



 טערנעמונגס־קאמיסיע משהלע דאזענבלום
 באגדיסט דעם עולם און גאו־ באזונדער רעם
 טעקרעטאר פון די קינדער פון לובלין גאלד־
 רינג, וואט איז געקומען פון זיין אפרו־הויז,
 בכדי ניט אדורכצולאזן די יערלעכע שמחוז.
 ער שיקט איבער א הארציקן מזל־טוב אונ־
 דזער פארזיצער פון דער פאלקס־אקציע יוסן!
 זאבערמאן צו דער חתונה פון זיין זון און
 רעם ברודער אלתר זאבערמאן, דעם פאר־
 זיצער פון דער געזעלשאפט ,פאראײניקטע
 לובליגער״; ער באגריטט רעם לאנגיאריקן
 געוו. פארזיצער פון דער אונטערגעמונגס־
 קאמיטיע משה קאפ צו זיין ווערן א בן־שמונים
 און וואט טראגט מיט שטאלץ און כבוד
 די אויטצייכענונג ״מעדאל פון דעד לובלינער
 געזעלשאפט פאר זיין איבערגעגעבענער טע־

 טיקייט״.

 נאכן פיינעם געשמאקן מיטאג, האט יהודה
 ראזענצווייג אין נאמען פון קאארדיניר־
 קאמיטעט, אין א קורצער אינהאלטרייכער
 ארויטטרעטונג אונטערגעשטראכן, אז דעד
 היינטיקער באנקעט פאלט זיר צונויר מיט
 רעם היסטארישן ױם־טוב פון נס חנוכה, דעם
 ױם־טוב פון ליכט און גבורה. אין אונדזערע
 טעג זענען מיד אלע עדות פון נס, ווי דאט
 קומען פון פרעזידענט פון גרעסטן אראבישן
 לאנד, עגיפטן, קיין ירושלים. ער רופט, אז
 מיד דארפן אויר רעם ױם־טוב פארענדיקן

 די מגבית־אקציע פארן יאר 1977.

 ס׳איז גלייר אדורכגעפירט געווארן די צו־
 גאב־זאמלונג, וואס האט אריינגעבראכט הע־
 בער צוויי מיליאן אלטע פראנק. א יישר־כוח
 די באשטייערער און די זאמלער טעשקע
 קארמאן, דיגהלע דאטשטיין, יהודה ראזענ־
 צווייג. ן

 דעד פריינד עוזר שווארץ האט אנגעצונדן
 די חנוכה־ליכט און דער פריינד שמחה מאלץ
 האט מיט אמתע חזניש^פעיקייט געבענטשט
 חנוכה־ליכט. דע$ גאנצער עולם האט טיט

 התלהבות צוגעזונגען.

 ביים שלום האט טעשקע קארמאן איבער־
 געגעבן וועגן דעם צווייטן וועלט־צוזאמענפאר
 פון די לובלינער אין תל־אביב לכבוד די
 30 יאר מדינת ישראל. זי דעדט אייר טיט
 א סר געפיל וועגן דעם ביר פון טעקרעטאד
 פון דעד געזעלשאפט פאראייניקטע אבלי־
 נער משה זאלצמאן .און מען האט מיר
 רעהאביליטירט״, וואס איז דערשינען אין
 דער פראנצויזישער איבערזעצוגג, וואס יע־
 דער וואלט געדארפט קויפן און באקענען
 טיטן אינהאלט זיינע קיגדער און אייניקלער.

 טיטן ווונטש פון שלום אין ישראל און טיטן
 געזאנג פון דעד התקווה, איז פארענדיקט

 געווארן דער איינדרוקספולער יומ־טוב.

 משה זאלצמאו

 שרהלע גאלדאדלער
 שר״בט

 ...ביי אונדז איז אלץ אין ארדענונג —
 סיי ביי מיד פערזענלער, סיי ביי אונדזערע
 לובלינער סאטיעטיט. אלע וויכטיקע אונטער־
 נעמונגען פירן מיד אדודר צוזאמען און מיט
 דער גאנצער באשיידנקייט ײיל איר זאגן, אז
 זיי גיבן זיר איין. אין פאריז ווערן מיר פאר־
 רעכנט צו די דינאמישע און אנגעזעענע

 לאנדטטאנשאפטן.
 אונדזער יעדלעכער באנקעט, וואס ווערט
 גיכער פארוואנדלט אין א פאמיליע־יומ־טוב,
 טראגט א באזונדערס היימישן כאראקטער.
 איר וויל האפן, אז אייר די פורים־פײערונג
 וועט אדודר טיט דערפאלג. ס׳איז נישט קיין
 ווונדער, ווייל ביידע קאמיטעטן לייגן אדיין
 אזוי פיל מי און ארבעט — אז עס מוז גע־
 לונגען. די מיטגלידערשאפט איז געווארן
 פארעלטערט, מוז מען טאקע האלטן פעסט
 דעם רודעד אין האנט, ווייל די פליבטן דופן

 און פאדערן.
 מיד פרייען זיר מיט אייעד באשלוס צו
 ארגאניזירן א צווייטן וועלט־צוזאמענטדער.
 אבי געזונט, וועט פון פאריז קומען אז אנ־
 געזעענע צאל פריינד און זיר פרייען טיט 30

 יאר יידישע מדינה.
 דער גומער 11 ,קול לובלין״ איז ווי אלע
 מאל, געווען אינטערעסאנט. איר לייען יעדן
 נומער טיט א פארכאפטן אטעם. יעדער אד־
 טיקל צי נאטיץ, געשריבן פון א לובלינער,
 יעדע דערמאנונג .פון דער אלטער היים —
 ברענגט מיר צודיק צו די יוגנט־יארן און צו
 דעד שטאט ווי מיר זענען געבוירן און אויפ־
 געוואקסן. זאל נאד לאנג.2, לאנגע יארן
 פארבינדן אלע לובלינער אין ישראל און אין
 דעד וועלט די דערינעדונגען, טרוימען און

 האפעגונגען פון דעד יידישער לובלין.

 אומפארגעסלעבער
 קולטור־אוונט איו וווינונג פון

 פיעעלע און
 אלתר זאבערמאן

 פאראן א רוטינידטעד אופן פון אדגאניזירן
 יידישע קולטור־אונטערנעמונגען, וועלכער
 איז אלעטען באקאנט. מען דיגגט א זאל, מען
 אנאנסירט אין צייטונג, א י סר אויסערלעכע
 סיבות. ווי איז אבער דער פאל, ווען איר
 באקומט צוגעשיקט אן איינלאדונג, איו וועל־

 כעד עס זאגט זיר:
 ,אלתר און פייגעלע זאבערמאן און דער
 קאטיטעט פאר יידיש און יידישער קולטור
 אין פראנקדייר, האבן דאס פארגעניגן אייר
 צו פארבעטן אין זייער וווינונג אויה א צו־
 זאמענטרער פון געזעלשאפטלעכע קולטור־

 טועד״.
 איז פאר מיד געווען אן אנגענעמער סיור־
 פריז- ויעז איר בין אדיינגעקומען אין דער
 וווינונג פון די פריינד זאבערמאן אוו דאדט

 געטראפן א גדויסע צאל געזעלשאפטלעכע
 טוערס פון פאדשידענע קרייזן.

 דעד רב טשאסקאלא באגריסט אין ווארע־
 טע ווערטער דעם פארזאמלטן עולם. דאס
 באווייזט — זאגט ער — אז עס איז נאד
 פאראן א גרויסעד אינטערעס ביי די יידישע
 פאלקס־מעגטשן פון אלע ריכטונגען פאר
 אונדזעד יידיש לשון און פאר דעד יידישער

 קולטור־ארבעט.
 ער דאנקט דעד משפחה זאבערמאן, וועל־
 כע האט געמאכט אזוי פיל אנשטרעגגונגען
 אויפצונעמען ביי זיר אזא גרויסן עולם, און
 דערצי נאר טיט אזוי פיל אויפריכטיקער און

 ווארעמער פרייגדשאפט.
 דעד פארזיצער פון לאנד־קאמיטעט פאר
 יידיש און יידישער קולטור, ד״ר ווארשאווטקי,
 ציט דאן אונטעד א שטיקל סר־הכל פון דעד
 פילזייטיקער קולטור־ארבעט וואס דעד קא־
 מיטעט האט באוויזן דורכצופירן אין משר פון
 דער קורצער צייט פון זיין עקזיסטענץ. ער
 ווייזט אייר אן אויה א טייל פון די דדייסטע
 פלענער, וואס דעד קאמיטעט שטעלט פאר
 זיר צו רעם קולטוד־געזעלשאפטלעכן אד־

 בעטס־סעזאן אייה נאר די וואקאנסן.
 גאר דעם טרעט ארויס די פריינדין לענא
 ראזענבערג טיט אייניקע רעציטאציעס פון
 דעד יידישעד פאעזיע, און דאס העלפט גלייר
 שאפן רעם אמתן באראקטעך פון דעם קול־

 טור־אווגט.
 מיט א באזונדעדס גרויסן דערפאלג טרעט
 דאן אויר — אין דעד באגלייטונג פון רעם
 פיאניסט גאלדענבערג — די באקאנטע שוי-
 שפילערין לאהלע פישעד, טיט א פארשידנ־
 ארטיקעד גאמע פון יידישע פאלקס־לידער.

 דאס וואדט באקומט ראן די סיטפאטישע
 באלעבאסטע, וועלכע לאדנט איין דעם עולם
 אין דעם צווייטן צימעד, צו דעם בופעט פון

 כל־טוב.
 דעד עולם לאזט זיר נישט לאגג בעטן און
 איז טאקע טועם פון די אלע גוטע מאכלים.
 אין א ווינקל זיצן די פריינד שפירא, צוקער־
 מאז און וואדשאווסקי. זיי פארשפרייטן דעם
 ערשטן באגד פון איציק מאנגערס ;באלאדן
 און פאעמעס״, און דעד עולם באשטייערט
 זיר אויר א ברייטהארציקן אופן פאר העלפן
 אדויסגעבן דעם 2־טן באנד פון דאזיקן ביר,
 פאר דעד ארבעט פון דעם קאטיטעט פאר
 יידיש און יידישער קולטור און מען פארגעסט
 דערביי אייר נישט די וויכטיקע אויפגאבע
 פון שטיצן און העלפן די יידישע טאג־צייטונג

 ,אונדזעד ווארט״.
 דאס איז געווען — פון אלע שטאנדפונקטן
 — א געלונגענער און אומפארגעסלעכער
 יידישער קולטוד־אוונט. און מען דארר אויט־
 דריקן א גרויסן דאנק רעם קאמיטעט פאר
 יידיש און דעד משפחה אלתר און פייגעלע
 זאבעדמאן פארן ארגאגיזירן דעם דאזיקן

 אוונט.
 לאמיר טאקע האפן, אז עס וועא זיר גע־
 פונען אזעלכע וואס וועא נאכפאלגן זייעד

 ביישפיל.
 אן אנוועזנדיקער

 ,אונדזער ווארט״, 18.7.77



 לזבד הנפטרים צום אבדענק פרן די געסזטארבעבע

 • בנובמבר 1976 הופיע ״קול לובלין״ מס׳ 11, ובו הספדנו מספר ניכר מיוצאי עירנו
 בארץ ובחו״ל, שהלכו לעולמם. כעת, לאחר שנה וחצי, רשימת הנפטרים גדלה עוד יותר —
 ונשארה לגו רק החובה להשתתף בצערן של המשפחות האבלות ולהביא להן תנחומים בשם

 הלובלינאים בישראל ובתפוצות.
ך!  יהי זכרם ברו

 הרשימה מתפרסמת לפי א״ב.

 • אין נאוועמבער 1976 איז דערשינען דער נומער 11 ״קול לובלין״, אין וועלכן מיר האבן
 מספיד געווען א באדייטנדיקע צאל לאנדסלייט פון לאנד און אויסלאנד, וואס זענען אוועק
 אין דער אייביקייט. איצט, נאד אנדערהאלבן יאר, איז די רשימה פון די פארשטארבענע נאד
 גרעסער געווארן — און אונדז איז נאד פארבליבן די פליכט צו באטייליקן זיד אינעם צער
 פון די פאר׳אבל׳טע משפחות און זיי אויסדריקן מיטגעפיל אין נאמען פון די לובלינער אין

 לאנד און אין אויסלאנד.
 ערע זייער אנדענק!

 די ווייטערדיקע רשימה דערשיינט לויטן א״ב.

 אזשער שיע ז״ל
 דעם 2טן אפרי< 1977 איז אין
 מאגטרעאל; קאנאדע, נפטר גע־
 ווארן אונדזער בן עיר שיע אזשעך.
 ער איז אלט געווען 74 יאר און
ן דער היים: (פו י  פאריתומט א פדו
 פייגע צימרינג) און צוויי זין —

 משה און חיים.

 די יידן וואם האבן געלעבט צו*
 זאמען מיט אים אין ראטן־פארבאנד
 אין די יאיז פוז דער צווייטער
 וועלט־מלחמה ווייסן צו דערציילן,
 אז ער איז תמיד גרייט געווען
 צו העלפן נויטבאדערפטיקע. אויד
 אין לובלין, נאד דער באפרייונג,
 איז ער געווען טעטיק אין קא־
 מיטעט און ארויסגעוויזן הילף
 יעדן לובלינער ייד פון דער שא-

 רית הפליטה.

 אין יאר 1946, ווען אין פרץ־
 הויז איז באקאנט געווארן, אז די
 אנטיפעמיטן פון דער א. ק. גדייטן
 אן איבערפאל אויף די יידן, האט

 שיע אזשעך ארגאניזירט א זעלב־
 שוץ.

 ער האט זיר באזעצט איז מאנ־
 טרעאל אין יאר 1951 און דא גע•
 פירט א שטיל, באשיידן לעבן פון

 אן ארבעטער.

 כבוד זיין אנדענק!

 0עפ ברייטער

* 

 בך אבנה ז״ל
 אננה בך, בת שרה וחנוך אקרמן,
 נפטרה בחיפה ביום 9.1.77. נולדה
 בלובלין, בה סיימה את בית־ספר
 התיכון של צ׳ארנצקה והמשיכה
 את לימודיה באוניברסיטת ורשה,
 עיר הבירה. היא התחתנה עם אהרן
 בד, עו״ד ידוע בלובלין. עד מל-

 חמת עולם השניה היתד! אננה בד
 פעילה באירגוני עזרה לילדים
 יהודיים של חברות ״טאז״ ו״צנ־

 טוס״ בלובלין.

 בעלה, אהרן, נספה בתחילת ה־
 מלחמה מידי המרצחים הנאצים
 בגיטו לובלין, בהצטרפו על־ידי
 כך לגורל המר שפקד את שתי

 המשפחות, אקרמן ובך.

 אננה ניצלה בדרך נס עם בתה
 הקטנה, דיאנה. נמלטה לאחר חי־
 סול גיטו לובלין ומאידאן־טאטאר־
 סקי לוורשה ושם הסתתרה מפני
 הנאצים עד תקופת המרד הפולני,
 בדאגה מתמדת לפת לחם עבורה
 ועבור בתה ובחרדה תמידית ל-

 חיי בתה.

 בעת המרד הפולני בורשה, ב-
 שנת 1944, נפרדו דרכי האם והבת
 ועם סיום המלחמה ושוך הקרבות,
 עברה הבת הקטנה ברגל לאורכה
 ורוחבה של פולניה, בחיפוש אחרי
 אמה. וזו, מצידה, עשתה כל מא-
 מץ על־אנושי כדי למצוא את בתה
 היחידה, שנשארה לה לפליטה מכל
 משפחתה. שתיהן נזדמנו שוב ב-
 לובלין, אלא שהפעם היתד. זאת
 עיר מלאה זכרונות מרים ובקרבת
 מקום לארובות העשנות של מחנה
 המוות, מאידאנק. לא היתד. ל-
 שתיהן סיבה סבירה להמשיך להת-
 גורר בעיר האימים והשממה היהו-
 דית — והן עברו לורשה. שם
 הצטרפה אגנה בך לעובדי חברת
 ג׳וינט, בה עבדה משנת 1946 עד

 1949, בעת שבתה ביקרה בבית־
 ספר, לאחר ילדות של נדודים וחר-
 דה. בשנת 1950 עלו שתיד״ז ארצה
 והתגוררו בחיפה, בתנאי דיור
 ופרנסה קשים ביותר. אננה בך
 החלה לעבוד בחברת ״צים״, כש-
 בתה עובדת ביום ולומדת בער-

 בים.

 מאורעות המלחמה, בנוסף לתנאי
 חיים קשים, ערערו את בריאותה
 של אננה בך והיא נאלצה להפסיק
 את עבודתה בשנת 1963. עד יום
 מותה התגוררה בחיפה. עם פטיר-
 תה התנחמו בתה היחידה, ד״ר
 דיאנה בך, עובדת מדעית במכוז
 ויצמן למדע בייחובות; אחיה,
 שמחה אקרמן, החי בבראזיל ב־
 םאן־פאולו, וידידיה הקרובים,
 אליהם שייכת כותבת מלים אלה.

 אלה הם רק הנתונים ה״יבשים״
 של חייה ופעילותה של אננה בך.
 אין בהם כדי לתאר את דמותה של
 האישיות הבלתי שיגרתית, שה-
 אצילה מרוחה על מכריה, קרובים
 לליבה ובואי ביתה. צנועה, תרבו-
 תית, בעלת כבוד עצמי מפותח
 ואוצר רגשות אנושיים ולאומיים,
 שסייעו לה לשמור על אצילות
 רוחה גם ברגעים הקשים ביותר

 בחייה. יהא זכרה ברוך!

 שרה רפפורט־אלכלינגר
* 
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 יעקב גולדפינגר ז״ל
 איש עמל ועבודה היד. אבא ז״ל,
 שראה במלאכתו אומנות שאינד,
 ״קרדום לחפור בו״ בלבד. ביצוע
 יפה ומושלם — היד. תכלית עמלו.
 סיפוקו האישי בא משלמות ה-
 יצירה ולא מן הרווח או שביעות
 רצון הלקוח. אבא ז״ל ידע להפיח
 משמעות יצירתית מעבר לגשמיות
 סױם־ױמית שבארון או שידה,
 בעידן המכני־טכנוקרטי בו אנו
 מצויים נדידות סגולות אלו —

 וחבל.

 ציוני היה אבי ז״ל בכל רמ״ח
 אבריו. בלובלין ידוע היד. בפעי-
 לותו בפועלי־ציון שמאל. עם
 עלייתו ארצה, לא התמסר לעסק-
 נות מפלגתית. טיעונו היה, של-
 אנשי עמל ומלאכה, זקוקים אנו,
 הם המסד האמיתי עליו תיבנה
 המדינה. חרד לגורל• המדינה
 ועקב בערנות יתירה אחר הנעשה
 במישור המדיני׳** במיוחד התענין
 במישור החברתי, משם, חשש,

 תבוא הדעה.

 זכה אבא ז״ל וביום פטירתו
 עדיין עסק באומנותו. הסתלקותו
 היתד. פתאומית וחרישית, נותרנו
 המומים ובלתי מאמינים. זכרו
 יחיד. עמנו לנצח. יהי זכרו ברוך.
 בנו — דוד גלאון (גולדפינגר)

 צום אנדענק פון
 יאנקל גאלדפינגער

 דער פארשטארבענער יאנקל גאלד־
 פיגגער האט געהערט צו די אומי
 פארגעסלעכע געשטאלטן פון דער
 הארעפאשנער לובלין; די יידישע
 לובלין פון עמד, פאלקס־מענטשן;
 פוי אמתע אידעאליסטן, טרוי־

 מערס און קעמפערס; פון די ער־
 לעכע ארבעטער.

 איך האב אים געקענט א סך
 יארן — פון 1928 : פון רינעק
 10, פון רוסקע 18 און גראדזקע
 16. שטענדיק ״פארקאכט אין פא־
 ליטיק״, א טעמפעראמענטפולער
 דיסקוטאנט, וואס איז מיט אלע
 זיינע רמ״ח אברים איבערצייגט,
 אז נאד זיין פארטיי — לינקע
 פועלי־ציון — איז תמיד גערעכט.
 טאקע א פשוטער סטאלער־ארבע־
 טער, נאר אלזייטיק באקאנט אין
 די וועלט־געשעעגישן, פארטיפט
 אין די יידישע פראבלעמען און
 א גוטער מבין אויף א בוך, א
 פילם, א טעאטער־פארשטעלונג.
 דער אמתער טיפ פון א באוװסט־
 זיניקן פראלעטאריעד און קעמ־

 פער.

 כבוד זיין אנדענק!

 ד. ש.
* 

 גודפריד סימה ז״ל

 סימה היקרה,

 מי פילל ומי מילל, כי נעמוד
 היום כאן וניפרד ממך פרידה
 עולמית? רק לפני חדשים מספר
 ראינוך קורנת מאושר, על שזכית
 לראות בהתגשמות מאוויך —

 נשואי בת־הזקוגים.

 הכרתי! לראשונה לפני 44 שנים,
 ואת אז נערה בתנועת הנוער ה־
 חלוצית ״גורדוניה״ בלובלין. כבר
 אז התרשמתי מעירנוחך ופעילותך
 בחברה. צעירה היית בגיל, אך בו-
 גרת באורח מחשבתך ובגישתך
 לדברים שעמדו אז ברומו של
 הנוער היהודי — כמיהה למו־
 לדת, להכשרה ולעלייה לארץ־
 ישראל. כמיהה זו היתד. לממשות.

 עלית ארצה, גם טעמת מלבטי־
 הנפש והגוף שהיו נחלת רבים
 מהעולים בימים ההם, ואילו ערכי־
 היסוד שעליהם התחנכת וספגת אל
 קרבך — היו נר לרגליך בכל נסי-
 בות חייך העתידים כבעלת מש-
 פחה, כעקרת־בית, כרעייה וכאם.

 עסקנוחך באה לידי ביטוי בער־
 נותר לבעיות החיים בחברה היש-
 ראלית (וראייתו נכוחה את העיוו-
 תים והמחדלים שהם מנת־חלקם
 יופ־יום). לבך היה פתוח ואזנך
 קשובה למתרחש במדינה ובחברה
 וכל מיפגע חברתי וציבורי פגע
 בך, כאילו היית מעורבת אישית.

 ובחוג המשפחה, במעגל הקרוב,
 הבלתי־אמצעי, היית עמוד־התווך.
 על פיך ישק הבית על כל סעיפיו
; ו  — סדריו, הרוח השולטת ב
 סגנון החיים היומיומי, חינוך ה-
 בנות, האווירה החברתית. ביתך
 היה פתוח לא רק לאלה הנמנים
 על המשפחה, בצמצומה ובהרחב־
 תה, אלא לכל מודע ומכר, שמצאו
 כולם הרגשת־בית חמה ומאירת־
 פנים. ביתך היה מעין צומת לכל
 בני המשפחה. הכינויים: ״סבתה
 סימה״ בפי נכדייך ו״דודד. סימה״
 בפי הילדים במעגלי־הקרבה המש־
 פחתית הרחבים יותר — ביטאו
 נאמנה את היחס החם שרחשו לך

 הכול.

 נתקיים בך דבר המשורר:

 בטח־בה לב בעלה
 גמלתהו טוב ולא רע גל ימי

 חייה
 צופיה הליבות ביתה

 ולחם עצלות לא תאבל
 קמו בניה ויאשרוה —
 בעלה ויהללה

 רבות יזכרו ויספרו על אודותיך:
 בנותיך, נכדייר ובני המשפחה על
 מסירותך והתמכרותך — עד כלות.

 על דעת מי יכול היד. לעלות
 החשד, שבגוף ערני ופעלתני זה
 מקנן המוות, וביום בהיר אחד

 יכדיע אותך י
 יום מר ונמהר זה, אכן בא —

 כחתף!
 זכור נזכרך כל עוד יעמוד כוח־

 הזכרון בנו.
 שלום לעפרך!

 יעקב נולדפריד, בעלה
 (דברים על קברה)

• 

 דרייבלאט שמחה ז״ל
 ער איז געקומען קיין ניו־יארק
 פון לובלין נאך פאר דעד ער־
 שטער וועלט־מלחמה. ווי א ױנ־
 גער מעטאל־ארבעטער, האט ער
 זיך באלד אנגעשלאסן אין ארבע־
 טער־רינג, ווו ר׳איז געווען אקטיוו
 אלע יארן. נאכן יאר 1918 געווען
 טעטיק אין רעליף־קאמיטעט, װאס
 האט געשאפן געלט פאר יידן אין
 לובלין און אויר מיטגעהאלפן צו
 שטיצן די יידישע, געזעלשאפט־
 לעכע אינסטיטוציעס אין ניו־יארק.
 אויך די געקומעגע קיין אמעריקע
 נאכן גרויסן חורבן אין דער צוויי־
 טער וועלט־מלחמה געדענקען גוט

 די הילף פון שמחה דרייבלאט.

 ווי דער פארזיצער פון ברענטש
 392, האט ער צוזאמען מיט זיין
 פדוי פייגעלע, וואס האט באלאנגט
 צום פרויען־קלוב 392 פון ארבע־
 טער־רינג, זייער א סך געטאן פאר

 מדינת ישראל.
fit 

 ביז דער קראנקייט, האבן ביידע
 זיך געפונען אין דעם היים פון
 ארבעטער־רינג פאר עלטערע מענ־

 טשן.

 שמחד. דרייבלאט איז געווען א
 גוטהארציקער מענטש, ליב געהאט
 צו טאן מענטשן א טובה, געווען
 איבערגעגעבן דער משפחה. ער איז
 נפטר געווארן דעם 16טן פעברואר

.1975 

 כבוד זיין ליכטיקן אנדענק.

 זיין פדוי פייגעלע,
 די קינדער, אייניקלעד און

 אור־אייניקלעד,
 די ברודערן־טאפטער

 פאלע מארנאליפ־דרייבלאט

 51 צום אנדענק פון די פארשטארבענע



 וויינפעלד הערשעלע ז״ל
 די לעצטע צוואנציק יאר האט
 ער געלעבט אין פאריז. דער
 ״שאק״ װאם ײדישע קאמוניםטן
 האבן איבערגעלעבט אין 1956,
 האט אים געטריבן פון ווארשע, פון
 פוילן. ער איז אוועק פון זיין
 לובלין, ווו ער האט דערקענט א
 שיינעם יידישן טרוים וואס די
 נביאים האבן געטראגן און מען
 האט דעם דאזיקן טרוים אויפגע־
 כאפט און געוואלט רעאליזירן
 דורך א פארברידערונג מיט דער

 ״פרעמדער װעלט״.

 הערשעלע ווייגפעלד, אזוי האב
 איך אים, א יונגן ענטוזיאסט, נאך
 באגעגענט אין אלטן יידישן בו־
 בארא. ער האט זיר געפארעט אין
 ״ז.פ.פ. — דעם פארבאנד פון
 פוילישע פאטריאטן. א שטילער
 מענטש, א באשיידענער, אבער
 מסתמא טאקע א גלויביקער און
 א גרייטער צו טאן — לטובת דעם

 מענטש.

 אין פאריז אים געטראפן אלם
 הענריק וויניעווסקי, א פארפוי־
 לישטער נאמען, שוין פון א גע־

 שלאגענעם ייד.

 יארן לאנג האט ער זיך אין ער־
 געץ נישט געוויזן. אוועק צו דער
 ארבעט ביי א שוואגער אץ פאב־
 ריק — און אויסגעווייטיקט רעם
 צער, וואס זיין נביאישער טרוים,
 וועלכן ער האט געוואלט פאר־
 בינדן מיט דער ״פרעמדער װעלט״,
 איז אזוי פארפינצטערט געווארן
 אין דער ״װירקלעכקײט״ פון

 ״נײעם פוילן״.

 און אט האט א שווארץ רעמל
 אין פאדיזער ״אונדזער װארט״
 מיר אנגעזאגט וועגן זיין טראגי־
 שן טויט, צוזאמען מיט זיין פרוי,
 אויך אזא געשלאגענע און אן אפ־

 גענארטע פון ״נײעם פוילן״.

 א ליבער מענטש. דאס יידישע
 לובלין האט אים דערצויגן פאר
 שיינקייט, וואס עד האט געטראגן
 מיט זיך אומעטום. אין ווייטן בו־
 כארא, ווי א יונגער ״ערב פא־
 ליאק״ און אין פאריז ווי א גע־
 שלאגענער ייד, וועלכער האט שוין
 געטראכט וועגן זיין זון — ער זאל

 זיין א גאנצער ייד.

 הערשעלע — א ייד, וועמען דאס
 לעבן האט שוועד געשטראפט.

 משה וואלדמאן

* 

 זאבערמאן אלתר ז״ל
 דער יושב־ראש (פרעזידענט)
 פון די לובלינער אין פראנקרייך,
 אונדזער חבר, פריינד און בן־עיר
 אלתר זאבערמאן — איז מער
 נישטא. ער האט געהערט צום
 דור זאבערע — ווי זיין נאמען
 באצייכנט עס — יידן, פאר ווע־
 מען מדינת ישראל, יידיש פאלק
 און יידישקייט, זענען הייליקייטן.
 א סך צייט און געלט האט אלתר
 זאבערמאן אוועקגעגעבן פאר דעם

 יידישן ישוב אין פראנקרייך.

 א זעלטן גוטער מענטש און
 ייד, איז ער מיט דער ברייטסטער
 האנט געווען פאר זיינע נאענטע,
 ווי פאר אלע באדערפענישן פו־
 נעם כלל, פאר דעם יידישן ישוב
 אין פראנקרייך, און נאך מער —
 פאר ישראל. ווי א ליבהאבער און
 גרויסער פריינד פון יידישן ווארט,
 יידישן בוך און קונסט, האט ער
 שטענדיק געגעבן זיין בכבודיקע
 באשטייערונג פאר יידישע שריי־
 בערס, מאלערס און באקאנט גע־
 ווען ווי א מעצענאט פון דער
 יידישער ליטעראטור און קונסט.

 די טראדיציאגעלע יידישקייט
 און חסידישע התלהבות וועלכע
 ער האט איינגעזאפט פון זייגע
 הסידיש־אריסטאקראטישע עלטערן
 און זיידע־באבע אין דער עיר ואם
 בישראל, אין לובלין, האט ער
 שפעטער אריבערגעטראגן אין זיין
 געזעלשאפטלעוער טעטיקייט. טריי
 בלייבנדיק די אידעאלן פון סאצי־
 אלן יושר, באטייליקט ער זיך
 אקטיוו אין די קאמפן פון דער
 אלגעמיינער און יידישער ארבע־

 טער־באוועגונג.
 א גרויס ווייטיק האט זיך בא־
 זעצט אין אונדזערע הערצער,
 מיט דעד אבידה פון דעם טייערן,
 באליבטן אלתר. זיין טויט האט

 איינגעהילט אין טיפן טרויער
 נישט בלויז די משפחה, נאר אויך
 די לובליגער קאלאניע איןפאירז,
 וועמענס מנהיג ער איז געווען
 די לעצטע צען יאר און דעם
 יידישן ישוב אין פראגקרייד,
 וואס האט אים צוליב זיין איגטע־
 ליגענץ און געזעלשאפטלעכן חוש,
 איבערגעגעבן די פאראנטווארט־
 לעכסטע אמטן פון דעם פאריזער
 יידיש־רעדגדיקן סעקטאר. נאר
 דורך א פארשטארקטער אקטיווי־
 טעט אויף די געביטן אין וועלכע
 דער נפטר האט אפגעגעבן זיין מי
 און צייט, וועלן מיד קאנען גע־
 פינען א טיילווייזן טרייסט. נאר
 דורך ממשיך זיין די ווערטן פון
 אונדזערע פארגייער אין דער
 היימשטאט לובלין, פאר וועלכע
 אלתר האט אפגעגעבן פיל ענער־
 גיע — וועלן מיר, לובלינער אין
 דער וועלט, אים קאנען אפגעבן
 דעם געהעריקן כבוד. חבל על

 דאבדין ולא משתכחין!

 אין דער פאראבלטער חיים,
 ווי די פאמיליע זאבערמאן איז
 געזעסן שבעה, זענען הונדערטער
 מענטשן געקומען צו די תפילות
 און אויסגעדריקט מיטגעפיל און
 טרייסט־ווערטער דעד אלמנה פיי־
 געלע און אירע קינדער. ס׳איז
 אויך אנטשטאגען א קאמיטעט צו
 פארייביקן דעם אנדענק פון
 נפטר. צו די שלושים ווערט
 פארויסגעזען א יזכור־אוונט אין
 א גרויסן זאל אין פאריז, צום
 אנדענק פון דעם גוטן, ערלעכן
 און פאלקסטימלעכן ייד אלתר

 זאבערמאן.

 שמואל שפירא, פאריז

 דעד אומפארגעסלעכעד
 אלתר

 די דערשיטערנדיקע ידיעה ווע־
 גן פריצייטיקן טויט פון דעם
 אומפארגעסלעבן אלתר — דער גו־
 טער מאן, טרייער טאטע, ווארע־
 מער יחד און הארציקער מענטש,
 איז פאר מיר געווען אן אומגע־
 ריכטער קלאפ, הגם מיר האבן
 אלע געווארט, מיט ציטער און
 האפעגונג, אפשר פארט וועט דער
 אומגליק זיך לאזן אויסמיידן.
 צום באדויערן, האט דער אכזריות־
 דיקער טויט אוועקגעריסן איינעם
 פון די באמת וווילע יידן, מיינער
 א נאענטער חבר און פרייגד נאך
 פון דער שול־באנק אין דער 28־
 סטער ״פאװשעכנע״, אין לובלין,
 מיט וועמען כ׳האב אנגעהאלטן

 פארבינדונגען א סך א סך יארן,
 ביז דעם לעצטן מאמענט פון זיין

 לעבן.
 אפילו איצט, ווען איך שרייב
 די דאזיקע שורות, איז מיר שווער
 שלום צו מאכן מיטן געדאנק, אז
 דער גוטמוטיקער, פאלקסטימלע־
 כער און ערלעכער אלתר זאבער־
 מאן איז שוין נישטא צווישן די
 לעבעדיקע. שוין־זשע האט דער
 מלאך־המות געמוזט צונעמען דוו־
 קא אים, א פארהעלטניסמעסיק
 יונגן מענטש, וואס אויסער ליב־
 שאפט און טריישאפט צו זיין
 משפחה, האט ער נישט ווייניקער
 ליבע און זארג ארויסגעוויזן דער
 יידישער מדינה, אונדזערע לאנדס־

 לייט, דער יידישער קולטור.

 אלתר האט געהערט צו דעם
 טיפ געזעלשאפטלעכע טוערס
 ״פאר עקסאלאנס״, צו די אמתדי־
 קע טיפן פון די ״העוסקים בצרכי
 ציבור״. ביי אלע צייטן, ביי אלע
 אומשטענדן און באדינגונגען, אין
 וועלכער פאליטישער פארמאציע,
 צי וווילטעטיקע אינסטיטוציע, ווו
 ר׳איז געווען אנגאזשירט, האט ער
 זיין אויפגאבע תמיד באטראכט
 ווי א שליחות — און זי אויס־
 געפירט מיט אחריות, איבערגע־
 געבגקייט און מסירת־נפש. גענוי
 אזוי געדענק איך אים פון דער
 שול, אזוי האב איך אים אבסער־
 ווירט שפעטער, בעת זיין אנגע־
 העריקייט צום ״השומר הצעיר״
 אוו דערנאך — צו דער אומלע־
 גאלער קאמוניםטישער פארטיי.
 אבער אויך דארט, ווו מ׳האט גע־
 פרעדיקט, פארלייקענונג פון איי־
 גענעם פאלק און אסימילאציע,
 האט ביי אלתדן קיינמאל נישט
 אויפגעהערט צו פונקציאגירן דאס
 ״פיגטעלע ײד״. אין פוילן, נאך
 דעד באפרייונג, גישט געקוקט
 אויף דעם הויכן אמט וועלכן ער
 האט פארנומען, איז פאר אים
 געווען קלאר, אז נישט אים מיינט
 מען מיט די צוגעטיילטע שליפעם,
 פונקט ווי עד נעמט נישט ערנסט
 זיי, די נייע הערשער פון פוילן.
 אט־א דער אומצוטרוי זעט היינט
 אוים ממש ווי א נבואה, ווייל
 אלתר האט געמאכט דעם ריכטיקן
 אויספיר א סך א סך פריער פון
 די, וואס האבן נעבעך, שפעטער
 געמוזט אויסשטיין די דערנידע־
 ריקונג פון גירוש. ער פארלאזט
 אומלעגאל פוילן און זארגט דער־
 נאד צו נעמען די משפחה צו זיך.
 א דאנק זיין ענערגיע, איני־
 ציאטיוו און פעםטן כאראקטער,
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 האט ער, צוזאמען מיט זיין טריי־
 ער לעבנס־באגלײטערין פײגעלע
 ראסעט און זײערע דרײ קיגדעד,
 אויפגעשטעלט אין פאריז א חיים,
 וואס איז אין די לעצטע יארן
 אויך פארוואנדלט געוואדן אין א
 קולטור־אכסניה פאר שרייבערס,
 פארן יידישן ווארט, פארן ציו־
 ניסטישן געדאנק, פאר מדינת יש-
 ראל. איך פיל באשיינפערלעך,
 וו* אין דעד דאזיקער ליכטיקער
 היים וועט איצט פעלן דער ראש
 המשפחה — דער מאן, פאטער
 און ברודער פון יוספן מיט זיין
 משפחה און פון פייגעלען מיט

 די קינדער.
 פאר די לובלינער אין פראנק־
 רייך, אין ישראל און אין דער
 וועלט, איז אלתרס טויט א שווע־
 רער פארלוסט. מיד האבן גע־
 וווסט צו דערשאצן זיין איבער־
 גענומענקייט מיט די לובלינער
 ענינים ווי דער פארזיצער פון די
 לובלינער אין פאריז, זיין לאיא־
 לע, חבדישע צוזאמענארבעט מיט
 די ״קינדער פון לובלין״ און זיין
 אפן אויער און הארץ פאר פיל
 נאציאנאלע און סאציאלע נויטן
 פון אונדזער פאלק, לאגד און

 לאנרסלייט.
 אייער טרייסט, פייגעלע מיט די
 קינדער, קאן זיין נאד אייגע:
 דער נוטער נאמען, וועלכן אלתר

 האט נאד זיו געלאזן.
 אין אונדזערע ביטערע צייטן
 פון ציניש אויסלאכן געזעלשאפט־
 לעכע טוערס, צי זיי חושד זיין
 אין זוכן כבוד, אדער אין ״גניבה״
 — איז אלתרם נאמען קיינמאל
 נישט באפלעקט געווארן,מיט א־
 זעלכע אומפאראנטווארטלעכע און

 אומבארעכטיקטע ׳*אינסינואציעם.
 כבוד זיין אנדענק!

 דוד שטאקפיש

 די לוויה פון
 אלתר זאבערמאן ז״ל

 א זייער גרויסער עולם איז
 געקומען צו דעד לוויה פון אלתר
 זאבערמאן ז״ל כדי אפצוגעבן
 דעם לעצטן כבוד איינעם פון די
 באליבסטע עסקנים אין יידישן

 פאריז.
 מען האט געזען פארשטייערס
 פוי די וויכטיקסטע אינסטאנצן
 און אינסטיטוציעס פון יידישן
 פאריז, ווי אויך סתם יידן, וועלכע
 האבן אפשר קיינמאל נישט גע־
 רעדט מיט אלתרן, אבער זיי
 האבן געוווסט וועגן זיין טרייער
 טעטיקייט פאר אלץ וואם איז

 יידיש און מענטשלעך.

 האט מען טאקע געזען טרערן
 אין די אויגן, נישט בלויז ביי
 דער נאבעלער אלמנה פייגעלע
 זאבערמאן, די יתומים, דעם ברו־
 דעד יוסף זאבערמאן מיט דעד
 פדוי און קינדער, נאר אויר ביי
 די, וואס האבן געהאלטן די
 טרויער רעדעם ביים אפענעם
 קבר און ביי אלע קרובים, פריינט
 און באקאנטע, וועלכע האבן זיך

 באטייליקט אין דער לוויה.
 הרב גאלדמאן דיכט אפ די גע־
 העריקע תפילות און דערמאגט
 אויך די טעטיקייט פון פאר־

 שטארבענעם.
 דער פרעזידענט פון דער פע־
 דעראציע פון יידישע געזעל־
 שאפטן, דיקע יעפרויקין, האט
 אין זיין טרויער־רעדע דערציילט
 וועגן זיין צוזאמענארבעט מיט
 אלתר זאבערמאן ז״ל, וועלכער האט
 שטענדיק ארויסגעוויזן זיין נשמה־

 דיקייט און פאלקסטימלעכקייט.
 מרדכי לערמאן, דער גענעראל־
 סעקרעטאר פון דעד פעדעראציע
 פון יידישע געזעלשאפטן, איז
 מספיד זיין לאנג־יאריקן און גע־

 טרייען חבר אלתר זאבערמאן.
 אין דער פאריזער יידישער טאג
 צייטונג ״אונדזער װארט״, זענען
 דערשינען צענדליקער נעקראלאגן
 און מיטגעפיל־אויסדריקן פון
 פריוואטע פערזאנען און פארשי־

 דענע אינסטיטוציעס.

'W v ,׳׳ 
 לינדבוים אברהם ז״ל

 נולד בלובלין בשנת 1914. היד.
 חבר ב״החלוץ״ בלובלין. בפרוץ
 מלחמת העולם השניה נדד לרוסיה.
 הגיע ארצה בשנת 1948 ושרת
 בצה״ל במלחמת השחרור, ואחר
 כך נכנס לעבודה בחברת החשמל

 בחיפה.
 נפטר מהתקפת לב בשעת עבו-

 דתו ב־7ד.10.3.
 * יהי זכרו ברוד! ח. ארזי
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ill 1! 
 מױדובניק משה ז״ל
 קוים לדמותו של אבי

 מדי חולפי בכביש היציאה מירו-
 שלים לכיוון תל־אביב רבתי,
 בלוקחי את הסיבוב החד, נושאת
 אני עיני להר המנוחות שבקרית־
 שאול הניצב מאיים מעל לכביש
 ושומעת את קולו של אבי היקר
 מדבר אלי, בטבעיות רבה ובנימה
 הדאגנית שלו כבימים ימימה,
 ומבקשני שלא להאיץ בנהיגה,
 ״לשמור על עצמי כבתו וכאם נכ-
 דיו״. אבי, שכה דאג לי כאילו
 הייתי ילדה קטנה, נוהג היה לש-
 כוח שכבר אם לילדים גדולים

 אני...
 אותה דאגה כנה ועמוקה שהיתה
 מלווה ברצון עז לעזור לזולת, עד
 כדי התבטלות אישיותו הוא — הי-
 תד. ממאפייניו של אבי. לאחד דאג
 למקור פרנסה, לשני להלוואה, לזה
 שלח ספר שבודאי ימצא בו ענין,
 ולזה דאג לשלומו, ואולי יש לספק
 לו עזרה רפואית ? ! אף בהיותו
 מרותק למיטת חוליו בבית החולים,
 כשרק הוטב לו קמעה ויכול היה
 להלד בעזרת מקלו־משענתו, היה
 ניגש למיטות חולים אחדים שבני
 משפחותיהם לא פקדו אותם, כפי
 שאבי סבר שהיו צריכים, והשתדל
 להרים את מצב רוחם. הוא עמד
 בכל תוקף על כך, שיקבלו את הטי-
 פול והיחס הרפואי, לו היו ראויים
 כאילו היה פטרונם. וכשלבו בגד בו
 ורגליו כשלו, היה מורה לי או
 לאמי, או לאלה שבאו לבקרו לטפל
 גם בחולים האחרים, וכך עשינו;
 כי לאבי לא ניתן היד. לסרב. אי
 אפשר היה לעמוד כנגד הפצרותיו.

 רואה אני לנגד עיני את מבטו
 החם והמלטף בעיניו הירוקות שאם
 כי כהו עם השנים, זיק החיים ה־
 שובבני היד. מציץ בהן כל אימת
 שהצליח להיטיב עם הזולת. אבי
 שכה אהבתי, תודה לד על כי הו-
 רשת לי את אהבת האדם ואת הנכו-

 נות הקדושה לעזור לזולת. עם
 פרידתך מעמנו העברת אלי את נטל
 הדאגה שלד לעולם ולברואיו, אד
 מי אני כי אדמה ואשווה לך. אבי!
 נכדתד, אביבית, ממשיכה במסורת
 בה התחלת; עזרתה לזולת, אהבתה
 את הבריות והנועם שהיא משפיעה
 על אחרים הפכו לשם דבר, והרי

 ממד באו לה.
 אפתי אורן

* 

 מאנהיים משה ז״ל
 געבוירן אין לובלין אין 1914.
 זיין פאטער איז געווען באקאנט
 ווי אבע קצב. געוווינט אויף רוס־
 קע, פון פאך — א שניידער. גע־
 דינט אין פוילישן מיליטער. אין
 דער צייט פון קריג, אוועק קיין
 אוקראינע, ווו ער האט געהייראט.
 געווען פארשיקט אין ראטנפאר־
 באנד, אין די וואלאגדער וועלדער.
 שפעטער געדינט• אין דער רויטער

 ארמיי.
 נאד דעד מלחמה יגעקומען
 קיין פוילן ווו ער האט געלעבט
 מיט זיין פדוי און פיר קינדער.
 אין 1948 איז ער מיט זיין פאמי־
 ליע אוועק קיץ פראנקרייך, גע־
 לעבט אין ליאן. ער האט עטלעכע
 מאל באזוכט דאס לאנד. דעם
 18.3.78 איז ער אוועק פון דער

 וועלט.
* 

 מעיין תמר ז״ל
 (לבית גרינוולד)

 ילידת לובלין, חברת קיבוץ מענית

 הכרותי הראשונה עם תמר, חב-
 רתי לספסל הלימודים, היתה בבית־
 הספר התיכוני בלובלין, בגימנסיה
 ההומניסטית, מיד נקשרו ביננו
 יחסי חברות טובים וכנים. אחרי
 תקופה קצרה, הצטרפה תמר לקבו־

 53 צום אנדענק פון די פארשטארבענע



 צתי בתנועת ״השומר הצעיר״. כך
 הלכה והעמיקה הידידות בינגו.

 תמר היתד• בעלת אישיות נעלה
 ואצילית, מחוננת בכשרונות רבים.
 ידעה לטוות קשרי ידידות עמוקה
 בינה לבין הסובבים אותה. כבעלת
 ערכים מוסריים, השתלבה יפה ב-
 תנועה השומרית. בערבים נפגשנו
 בקן, בעבודה הציונית והחינוכית.
 כך צעדנו קשורות לרעיונות משו-
 תפים, כשהתקוה בלבותינו לעלות
 יחד לארץ־ישראל ולהגשים את כל

 שאיפותנו בארץ החדשה.
 תמר החליטה לרכוש מקצוע חיו-
 ני שיהיה גם לתועלת הקיבוץ
 ולפיכך עברה לבית־הספר לאחיות
 שליד בית החולים היהודי בלוב-
 לין. שם גם המשיכה לעבוד מספר
 שנים במסירות רבה. היא מצאה
 סיפוק מלא בסיועה לחולה ולחלש

 — אהובה היתד. על כולם.
 בהמשך הזמן יצאה להכשרה,
 בעוד אני עומדת לסיימה. עליתי
 ארצה 4 שנים ל?ניה. קוינו, אמ-
 נם, שבקרוב נפגש בארץ, אך הגו-
 רל רצה אחרת. מאד קשה היה

 לשתינו להפרד זו מזו.
 ב־1 בספטמבר 1939 הגיעה תמר
 לגבולות הארץ, שהיה תחת השל-
 טון הבריטי וברדתה מן האניה,
 בחוף ימה של תל־אביב, נתפסה
 תמר כרבים אחרים, ע״י האנגלים
 והושמה במעצר של שבועיים ב-
 עתלית. באותם ימים, ימי מאור-
 עות ופרעות, התגוררתי בירושלים
 והידיעה על בואה, גרמה לי ל־
 התרגשות רבה. היום בו הפתיעה
 אותי תמר, כשהגיעה לביתי היה
 אחד הימים המאושרים והיפים ב-

 חיינו.
 תמר סיפרה לי, כי נקלטה ב־
 קיבוץ בצורה נפלאה, למרות ה־
 קשיים. ברבות הימים הקימה קן
 משפחתי למופת, אוירה חמה ורג-

 שי אהבה והערכה מלאו אותו.
 בקיבוץ עבדה כאחות, וכשטו־

 בת הכלל דרשה זאת, עברה הסבה
 מקצועית: כשהיא אם לילדה קט-
 נה, חוזרת תמר לספסל הלימודים
 בסמינר למורות ולגננות. שוב
 מתגלה לפנינו הדמות הנפלאה של
 מחנכת מעולה, אשר באהבתה וב-
 חום לבה מפלסת שבילים לנפשו
 הרכה של הילד הרך והמתבגר. כך
 היא מייסדת את המפעל החינוכי
 בקיבוץ. מקימה צוות מטפלות ו־
 גננות, עובדת במסירות וממשיכה
 להשתלם כיועצת לחינוך מיוחד.
 היא ראתה את עבודתה ואת בי-
 קוריה בקיבוצים הרבים כיועצת
 חינוכית של הקיבוץ הארצי, כמפ־
 על חייה. רבים עבדו במחיצתה,
 כשהיא משמשת להם סמל ודוג־

 מא.
 במשך כל אותן השנים קיימנו
 קשרים הדוקים וידידותיים. כל
 ביקור וכל פגישה הוו חויה ותע-

 נוג עבורנו. וכל פרידה קשה.
 הידיעה הטראגית על מותה ה-
 פתאומי של תמר הכתה בי כהלם.
 שבועיים לפני פטירתה נפגשנו
 בביתי ושוחחנו רבות על תכניותיה
 בעתיד. לפתע הכל נפיסק. קשה
 מאד להשלים עם זאת. וכה קשה
 להפסיד ידידה אהובה ונאמנה

 כזאת.
 זכרך תמר שמור אתי לעד.

 בל»מן פת־עמי

 מילעכמאן ישראל
 (יוליום) ז״ל

 זייער שווער האט אונדז גע־
 טראפן דער פלוצימדיקער, אכזר־
 יותדיקער טויט פון אונדזער אייג־
 ציקן קוזין ישראל מילעכמאן, וואס
 איז פארבליבן פון דער גרויסער

 משפחה.
 ישראל איז געבוירן דעם 5טן
 דעצעמבער 1919 אין לובלין און
 אומגעקומען אין אן ארבעט־קא־
 טאסטראפע אין מעלבורן דעם

 5.5.77. די פאמיליע מילעכמאן איז
 געווען גוט באקאנט אין לובלין.
 זיי האבן געוווינט אויפן ״זאמד״,
 אויף ביכאווסקי־גאו 10, ווו
 מ׳האט געפירט א גרויס געשעפט
 פון בוימאטעריאלן און אייזנווארג,
 ווי אויר געווען שותפים צו איי־

 נעם פון שלימאקם מילן.
 נאד דעם אויסברוך פון דער
 צווייטער וועלט־מלחמה, איז יש-
 ראל פארוואגלט געווארן קיין
 ראטן־פארבאנד. נאד דער בא־
 פרייונג זיר אומגעקערט קיין פוי־
 לן, ווו ר׳האט געלעבט א געוויסע
 צייט און שפעטער עמיגרירט קיין
 אויסטראליע מיט זיין פרוי און
 צוויי קינדער (א כאכטער און א
 זון). אין מעלבורן האט ער שוועד
 געארבעט, ביז ער האט זיר צו
 עפעס דערשלאגן. נאר דאס גליק
 האט נישט געדויערט לאנג. יענעם
 טראגישן טאג איז ער ארויס פון
 שטוב צו דער ארבעט — און מער

 נישט צוריק געקומען.
 כבוד זיין אנדענק!

 חוה און צילא קערשענכלאט
 (פולווערמאכער) / רמת־גן

* 

 גיטל ניסנבוים מלצר ז״ל
 גיטל ניסנבוים נולדה בשנת
 1905. היא היתד. בתו של שלמה
 ברוך ניסנבוים ז״ל, חוקר קורות
 היהודים בלובלין, ציוני נלהב
 ושוחר ספרות. בביתו ביקרו גדולי
 סופרי יידיש, כמו: שלום אש,
 י. ל. פרץ ועוד. בבית תרבותי זה
 ספגה גם זיקתה לציונות והצטר-
 פה ל״הסתדרות החלוץ הצעיר״.
 יצאה מטעמה פעמיים להכשרה
 (לטרבניקי וגרוכוב). לאחר מכן
 החליטה למצוא ייעודה במקצוע

 אחות.
 היא למדה בורשה הבירה וקבלה
 שם תעודת אחות מדופלמת. בשנת

 1932 עלתה ארצה, הקימה משפחה
 ועסקה במקצוע רוב זמנה, במסי-
 רות ונאמנות. היא רכשה ידידים
 לין. בנוסף לחבריה הרבים יוצאי לוב-

 למרות מחלתה הקשה, המשיכה
 לעסוק במקצוע כמעט עד ימיה
 האחרונים, ומצאה בזה סיפוק רב.
 לדאבון לבי הרב וצער משפחתי,
 המחלה גברה עליה ובליל 20.10.77
 (ט׳ באלול, ערב ױם־כפור), נפ־
 טרה. זכרה יישמר בלבנו ולא ימוש

 לעד מקרבנו.
 הנותרים: הבעל, הבת והבן,

 נכדות ונכדים.
 ז. מלצר

 ערליכמאן מנשה ז״ל
 געבוירן אין לובלין, 1912, אין
 חודש שבט. פון די עלטערן חיהלע
 און ירחמיאל. געוווינט אויף לו־
 בארטאווסקי 62. מנשה האט גע־
 ענדיקט״ך פאלקס־שול, ווייל צו
 לערנען ווײטער״ איז נישט געװען
 קיין מעגלעכקייע און ער איז
 געווען געצווונגען צו פארלאזן די
 שול און ארבעטן סטאלעריי, כדי
 צו העלפן די עלטערן אין עול

 פון פרנסה.
 מיטן אויסברוך פון דער מלח-
 מה איז ער, ווי פיל אנדערע,
 אנטלאפן קיין רוסלאנד און גע־
 ווען דארט זעקס יאר, ביז ער האט
 געקענט עולה זיין קיין ישראל.
 זייענדיק אין לאנד א קורצע צייט,
 איז ער קראנק געווארן און נישט
 געקענט פארדינען אויף אייגענער
 אויסהאלטונג. אזוי זיר געמאטערט
 ביז ער האט געענדיקט זיין שווער
 לעבן, אין חודש שבט, גענוי צו

 זיין 65סטן געבורטס־טאג.
 יהי זכרו ברוך!

 ערליכמאן משה

* 
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 ערליכמאן אברהם ז״ל
 מיט גרויס צער האבן די לובלי־
 נער אין פאריז אריפגענומען די
 טרויעריקע ידיעה וועגן טויט פון
 אונדזער לאנגיאריקן אקטיוון קא־
 מיטעט־מיטגליד אין דער געזעל־
 שאפט פאראייניקטע לובלינער און
 איר אומגעגנט אין פאריז, אברהם
 ערליכמאן, געשטארבן דעם 27טן

 אויגוסט 1977 אין לאנדאן.

 מיט זיין אוועקגיין אין דער איי־
 ביקייט, איז פארשווונדז אפשר
 דער לעצטער עדות פון דער אק־
 טיווער לובלינער יידישער ארבע־
 טער־באוועגונג נאד פון פאר דעד
 ערשטער וועלט־מלחמה. אקטיווער
 טוער אין דער אומלעגאלער פרא־
 פעסיאנעלער באוועגונג. אין 1913
 האט ער צוליב פאליטישע מא־
 טיוון עמיגרירט קיין פראנקרייך.
 אין יאר 1914 געלעבט איז לאנדאן
 און אקטיוו אנטייל גענומען אין
 דער פארצווייגטער אנארכיסטי־
 שער באוועגונג, אנגעפירט פון
 דעם פאריידישטן דייטש רודאלף
 ראקער אין 1917, נאד דער רוסי־
 שער פעברואר־רעוואלוציע, איז
 איז ער צוזאמעז ?ליט פיל טויזנ־
 טער רעוואלוציאנערע עמיגראנטן
 געפארן קיין רוסלאנד, כדי פער-
 זענלעך אנטיילנעמען אין די הים־

 טארישע געשעענישן.

 נאד דער באלשעוויסטישער
 אקטאבער־רעוואלוציע, ווען ס׳האט
 זיד אנגעהויבן א קאמף קעגן דער
 אנארכיסטישער באוועגונג, איז ער
 אומלעגאל צוריק אוועק קיין פוי־
 לן. אין די יארן 1918—1919 גע־
 ווען מיטגליד אין לובלינער רעוו־
 ?!אם. נאכן פארראט איז פראווא־
 קאציע פון א ריי טועד פון דעם
 רעווקאם, באזונדערס פון דעם
 טרויעריק בארימטן וויקאש, וואס
 איז שפעטער געווארן דער אנפי־
 רער פון דער לובלינער דעפענ־
 סיווע, האט ער אומלעגאל געלעבט
 אין ווארשע. אין 1922 אויפסניי

 זיר צוריקגעקערט קיין פאריז, ווו
 אלע יארן איז ער געװען או אק־
 טיווער געזעלשאפטלעכער טוער
 אין דער אנארכיסטישער באווע־
 גונג, ווי דער פאראנטווארטלעכער
 פאר פראנקרייך פון דער עלטס־
 טער יידישער צײטקןריפט ״פרײע
 ארבעטער־שטימע״, וואס דער־
 שיינט אין אמעריקע. דער פאר־
 שפרייטער פון דער גאנצער ליטע־
 ראטור וואם איז דערשינען אין
 יידיש אויף דער וועלט פון דער
 אנארכיסטישער באוועגונג. גע־
 מאכט גרויסע אנשטרענגונגען ביים
 ארגאניזירן א קאאפעראטיוו לויט
 אנארכיסטישע פרינציפז. אקטיוו
 זיך באטייליקט איו דער לובלינער
 געזעלשאפט, א טרייער פריינד פון
 ישראל, א באגײםטערטער אנהענ־
 גער פון מארטין בובער און גאר
 באזונדערם — פון דעד קיבוצישער

 באוועגונג.

 גאנץ זעלטן פאלט זיד צונויף
 דער פאמיליע־נאמעז מיט דער
 פערזענלעכקייט וראם טראגט אים,
 ווי ביי אברהמען. ער איז טאקע
 געווען אן ערלעבער מאן, א גוטער
 חבר, אן איבערגעגעבענער געזעל*
 שאפטלעכער טוער. ער האט פאר־
 יתומט זיין פדוי אסתר, די טרייע
 לעבנס־באגלייטערין, וואם האט
 אים אקטיוו געהאלפן אין זיינע

 פארצווייגטע טעטיקייטן.
 כבוד זיין אנדענק!

 משה זאלצמאן, פאריז
* 

* .?י ־  .. . ־
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 פלדמן אברהם ז״ל

 ב־22.1.78 (י״ט בטבת תשל״ח)
 הלך מאיתנו לעולמים בן עירנו
 היקר אברהם פלדמן. אבידה גדו-
 לה היא והכאב צורב. עוד רבות
 יכול היה לתרום למשפחתו, לידי־
 דיו ולמדינה כולה. קשה להשלים

 עם אבידה זו.
 אברהם התחנך בתנועת ״השו־

 מר העברי״ ו״הנוער הציוני״ ב-
 לובלין, בה ספג ערכי תרבות
 ומסורת יהודית וציונית. התנועה
 היתד. בשבילו אכסניה רעיונית
 לגיבוש עולם אחר. שאיפתו ה-
 עיקרית היתד. לעלות ארצה. ואכן
 יצא להכשרה, יחד עם חברתו
 יהודית, לקיבוץ זבירצ׳ה ע״י

 צ׳נסטוכוב.
 בשנת 1938 עלה ארצה יחד עם
 רעיתו והצטרף לקיבוץ ״המפלס״
 ליד כפר־סבא. היה חבר פעיל
 בהגנה והשתתף בכל הפעולות
 להגנת הארץ ובמלחמת השחרור

 בצבא הגנה לישראל.
 בתקופת המאורעות עבר לגור
 לראשון־לצױן, עבד במפעל בירה
 ״נשר״ ותוך תקופה קצרה עשה

 חיל בעבודתו.
 התמנה מנהל־עבודה עד סוף
 ימיו, במשך 38 שנה. במקום
 מושבו רכש הרבה ידידים וחב־
 דים, שידעו להעריך את תכונו-
 תיו כאדם וכבעל מקצוע מעולה.
 היה חביב על הבריות וטוב לב
 מעל המשוער. היד. מקבל כל אדם
 בסבר פנים יפות, ביד נדיבה
 וחביב על כל מכריו, ועם זאת
 בצורה פשוטה וצנועה בכל הלי־
 כותיו. מוכן לשמוע וליישב הידו־
 דים ולעזור לנצרכים. סימל ענוה,

 טוהר ויושר.
 מכריו וידידיו ישאו את זכרונו

 לנצח.
 תהיה נשמתו צרורה בצרור ה־

 חיים.
 מתתיהו הורן

 (דברים על קברו)
* 

 צוקער יצחק ז״ל
 ווען איך שרייב די שורות, זע־
 נען קוים אוועק 30 טעג, אז עם
 איז פון אונדז אוועק אויף אייביק

 יצחק צוקער.
 פאר מיר, וואס האט גוט גע־
 קענט יצחקן, איז שווער שלום
 צו מאכן מיטן געדאנק, אז יצחק
 איז מער נישטא צווישן אונדז,
 ווייל זיין גאנצע אינערלעכע און
 אויסערלעכע געשטאלט פארט זיך
 נישט מיט שטארבן, מיט נישט
 זיין. נישטא קיין בולטער קאנ־
 טראסט, ווי צווישן זיין שפרודל־

 קייט און זיין טויט.
 שטענדיק אינטענסיוו, א פריי־
 לעכער און לוסטיקער, אן אומ־
 פארבעסערלעכער אפטימיסט, האט
ד זיין סביבה אנגעשטעקט ו  עי א
 מיט זיין אפטימיסטישער אויפ־

 פאסונג. ער איז אויך געווען אן
 ״איכפתניק״, ם׳איז אים אלץ אנ־
 געגאנגען, אויפמערקזאם און עמ־
 פינדלעך צו דעם וואס ס׳געשעט
 אין לאנד און ארום אים. געפרייט
 זיר און מיטגעלעבט יעדע דער־
 גרייכונג און געווייטיקט פון יעדן
 אפנייג פון דרך הישר, פון פרט

 ווי פון כלל.

 קארעקט און אנשטענדיק צו
 יעדן איינעם, א טרייער חבר און
 פריינד צו זיינע נאענטע, שטענ־
 דיק גרייט צו העלפן אנדערע און
 אויפנעמען מיט שמחה יעדע
 פליכט, וואס זיין געוויסן פא־

 דערט.

 יצחק איז געקומען קיין ארץ־
 ישראל מיט 43 יאר צוריק. ער
 איז אויך געווען אן ערשטקלאסי־
 קער פאכמאן, זיין ארבעט אויס־
 געפירט געוויסנהאפט און פאכ־
 מעניש. ער האט אויפגעשטעלט
 א דור, וואס איז ממשיך און גייט
 אין זיינע וועגן יאויף אלע גע־

t .ביטן 

 כאראקטעריסטיש פאר אים, ווי
 אזוי יצחק איז געשטארבן. זיינע
 צוויי זין, וואס האבן אים מיט 2
 שעה פריער איבערגעלאזט ביי
 דער ארבעט, האבן צוריקקומענ־
 דיק אהיים, געפונען אים זיצן
 ביים טיש, מיטן קא6 פארלייגט
 אויף דער ברוסט, ווי ער וואלט
 אייגגעדרימלט אויף עטלעכע מי־

 נוט במנוחה.
 אזוי שטארבן צדיקים, במיתת

 נשיקה.
 זיין פריצייטיקער טויט איז א
 גרויסע אבידה פאר זיין משפחה
 און פריינט, וראם וועלן אים

 תמיד געדענקען.

 כבוד זיין אנדענק.
 ט. ה.
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 צוקער יצחק ז״ל

-עת נכתוב שורות אלה, מלאו
 שמונה ימים להסתלקותו של
 יצחק. כמה מוזרה ובלתי נת-
 פסת עובדה זו, לא רק מפני ש־
 פטירתו היתד. פתאומית כל כך,
 אלא ובעיקר, מפני שלא קיים
 ניגוד גדול יותר מזה שבין קיומו

 החי הער והתוסס לבין חדלונו.
 לפני ארבעים ושלוש שנה עלה

 ארצה ובתוך כל אותה תקופה היה
 יצחק תמיד מבדח ומתבדח, רגיש
 לכל הנעשה סביבו, הגון וישר
 כלפי כל אדם ומוכן תמיד לעזור
 לזולת ולשאת בעול החובה*
 יצחק היה בעל מקצוע מעולה ו-
 מיומן ולעולם עשה מלאכתו נא-
 מנה. הוא אף דאג להעמיד דור
 חדש של ממשיכי דרכו המקצועית.
 צורת מותו ועיתויו יכלו להיות
 אופייניים דק לו — הוא כפף
 ראשו ומת תוך כדי עבודה, בהיו-

 תו לבדו.

 בניו השניים, ששבו לביתו לא־
 חר שהניחוהו שעה קלה קודם
 לכן, מצאוהו יושב בכסא ורק
 ראשו מוטה אל מול חזהו, כביכול

 נמנם ונרדם לשעה קלה.
 הסופר, מרדכי מכיב

* 

 צוקרמן הלל ז״ל
 את אבי הלל צוקרמן ז״ל אני
 זוכרת מגיל 9 בערך. זכור לי יום
 כשאבי חזר מהמלחמה. יום חורף
 בהרי אורל שברוסיה. גבר גבוה,
 חסון ויפה־תואר, במדים של ה-

 צבא האדום.
 מאותו יום אני זוכרת את אבי
 בפעולות ציבוריות רבות למען ה-
 זולת. זכורה לי נסיעה לפולין של
 אחרי המלחמה. הדאגה של אבי
 לכל נוסעי הרכבת הארוכה, ש-

 הסיעה אותנו מגלות ברוסיה לפו־
 לין, לקרובים שאולי נשארו ב-
 חיים. לצערנו המציאות היתה מרה.
 ממשפחתה של אמא ואבא לא נו-
 תר אף אחד בחיים, מלבד אחותה
 של אמא, שאף היא היתד. איתנו

 ברוסיה.

 אבי עסק גם בפולין בפעולות
 ציבוריות למען יהודים שחזרו ל-
 פולין. עזר רבות לשיקום פליטים
 יהודים. הבית שלנו תמיד היד.
 פתוח לכל יהודי הזקוק לעזרה.
 בית אבי זכור לי כמין מלון מעבר
 לאנשים שונים הזקוקים לעזרה
 ושיקום. כל תקופת היותו בפולין
 השקיע אבי בעזרה לזולת. היה

 איש אהוב על כולם.

 כשגדלתי, התחתנתי ונולדה בתי
 הבכורי אסתר (על שם אם אבי
 ז״ל) היה אבי האדם המאושר ב-
 חיים. רק אז יכול היה להתמסר
 לגדל תינוקת. המלחמה הפרידה

 אותו מאיתנו בהיותנו תינוקות.

 ב־1957 החלטנו לעלות ארצה,
 וביולי אותה שנה התחלנו את
 חיינו החדשים בישראל. להורי
 ההתחלה היתד. קשה, אבל הם לא
 התייאשו. אבי ואמי מצאו עבודה
 ובחסכונות הראשונים קנו דירת־גג
 בתל־אביב. במהרה נהפך הבית
 למפגש לחברים וידידים יוצאי
 לובלין. אבי היה גאה מהמפגשים
 אצלו על הגג. בקיץ היה זה מר-
 גוע לשבת אצל הורי ולשתות כוס
 קפה המוגש על ידי אבי באהבה.

 בינואר 1974 ירד על משפחתי
 אסון. בתי־נכדתו הבכורה, בת־
 עינו של אבי, נהרגד. בתאונת־
 דרכים והיא רק בת 17. האסון
 שבר את ליבו. מאז עד יומו האח-

 רון, לא חזר לעצמו.

 הורי המשיכו לקבל אורחים ול-
 נהל חיים רגילים כלפי חוץ. אבל
 בליבו נשאר פצע עמוק שלא ניר-

 פא.
 חברים וידידים שהיו באים אל
 הורי לימי שישי ומוצאי שבת

 התקבלו תמיד כאורחים חשוביה
 ביותר. בקיץ האחרון עוד ישבנו
 ביחד ברוח קרירה ונעימה בבית
 הורי. האסון ירד שוב פתאום, ב-
 תחילת השנה נכנס אבי לבית־
 חולים לסידרת בדיקות (הוא הת-
 לונן על חולשה כללית) _ ולא

 חזר יותר הביתה.

 ב־10.11.74 נפטר אבי ממחלה
 ממארת והוא בן 63. השאיר אות-
 נו, את אישתו, בתו, בנו, נכדים,
 המשפחה וכל הידידים, המומים
 ודואבים. הבית מיותם, הגג עזוב.

 עצוב וכואב לכולם. קשה להאמין.
 הקיץ קרב ובא. אולי אבא יחזור,
 ושוב יהיה כמו תמיד — צחוק
 של חברים, משחקי נכדים, הגשת
 קפה, קבלת פנים חמה. אולי ו...

 אבל לא ! הוא לא יחזור לעולם.
 הכל מיותם. הדמעה עדיין לא יב־

 שה. אבי איננו יותר.
 אבל בזכרוננו הוא לנצח.

 הכת פוניה

 דער גוטהארציקער הלל

 די ערשטע באקאנטשאפט מיט
 הלל צוקערמאן האט דיך גלייך
 איבערצייגט, אז האסט פאר זיך
 א פשוטן, ערלעכן פאלקסטימ־
 לעכן ייד, וואס האט נישט ווייני־
 קער ליב אנדערע ווי זיד אליין
 און קאן אויך זיין א מוסטער
 פון א טרייען מאן, איבערגעגע־
 בענעם פאטער און ״משוגענעם״
 זיידע. מיט איין ווארט: א גוט־
 הארציקער, וווילער ייד, וואס אויך
 זיין ארבעט אין אונדזער לובלי־
 נער קאמיטעט, האט ער גענומען
 ערנסט און זיך באצויגן צו איר
 מיט אחריות. א שם־דבר פאר די
 לובלינער אין ישראל און אין
 אויסלאנד איז געווען די ווונדער־
 בארע הכנסת־אורחים פון הלל
 און — איר צו לאנגע יאר —
 זיין פדוי פאלע, אין זייער תל־

 אביבער דאד־וווינונג.

 כבוד דעם אנדענק פון א טייערן
 ייד.

 ד. ש.

 קארן נחמן ז״ל
 נחמן קארן איז געקומען קיין
 לובלין אין יאר 1927, אויף דער
 איינלאדונג פון דעד ״געזעלשאפט
 פאר העברעישע שולן— תרבות״,
 כדי אנצופירן מיט דער פאלקס־
 שול וואם איז אין דער צייט גע־
 גרינדעט געווארן אויף שעווסקי
 3 אוי שפעטער זיך איבערגע־

 טראגן אויף סטאשיצא 22.

 אין אנהייב האט די שול גע־
 ציילט הונדערט שילער אין אלע
 פיר קלאסן. מיט דער צייט איז
 די צאל געוואקסן און די שול
ד פארגרעסערט, וואס  האט ז
 האט דערפירט צום אריבערגיין
 אין א נייעם, גרעסערן לאקאל.

 צוזאמען מיט נ. קארן, האט
 אין דער שול אויך געארבעט זיין

 פרוי מאניע, פון דעד היים יוד־
 וואן — א דיפלאמירטע לערערין

 פאר העברעיש.
 גלייכצייטיק האט קארן גע־
 לערנט יידישע רעליגיע אין לער
 ערשטער פוילישער מלוכה־גימ־
 נאזיע אויפן נאמען פון סטאניס־
 לאוו סטאשיץ, די שילער פון
 יידישן גלויבן (א צוויי שעה אין
 דער וואד). נאד אנשטאט רע־
 ליגיע, האבן די פארגעשריטענע
 יידישע דעליגיע־לערערם אין די
 מלוכה־שולן אין פוילן געלערנט
 ליטעראטור,׳געשיכטע פון יידישן
 פאלק. באנוצט האט מען זיר מיט
 לערן־ביכער אין דעד פוילישער
 שפיאר פון פראפ׳ מאיר באלא־
 באן, וואם זענען צו יענער צייט
 דערשינען אין עטלעכע בענדער.
 פאר זיין קומען קיץ לובלין,
 איז נחמן קארן געווען לערער
 (געגרינדעט און אנגעפירט) אין
 די העברעישע שולן אין םטאלפ־

 צי, נאוואגרודעק און לודמיר.

• •  ן
 אין י§ר 1930/31 איז קאין, ווי
 א לערער פון.®עברעיש, אריבער
 אין דער הומאניסטישער גימנא־
 זיע אין לובלין און דארט גע־
 ארבעט ביז דעם אויסביוד פון
 דער צווייטער וועלט־מלחמה אין

.1939 
 נ. קארן האט זיר אויד באטיי־
 ליקט אין דעם פאליטיש־געזעל־
 שאפטלעכן לעבן, זייענדיק טע־
 טיק ווי א פרעלעגענט אין דער

 ציוניסטישער באוועגונג.
 וועגן זיין לעבן אין געטא לוב-
 לין און אין די לאגערן האט
 נ. קארן אליין געשריבן אין ״דאס
 בור פון לובלין״, אין אנדערע
 יזכור־ביכער און אין דעם ארייג־
 פיר צום בור פון בעלא מאנדלס־
 בערג־שילדקרויט: ״מחקרים ל־
 תולדות יהודי פולין״מ׳ז 45־38).
 זיין פרוי מיט זייער איינציק

 לזפר הנפטרים 56



 טעכטערל מאירה, זענען אומגע־
 קומען אין מאי 1943 אין ווארשע,
 קארענען גופא איז געלונגען

 צו בלייבן לעבן נאכן אדורכמאכן
 דעם דייטשן קאנצענטראציע־לא־
 גער. ער איו געקומען קיין יש-
 ראל, באקומען ארבעט אין דפוס
 ממשלתי ווי א קארעקטאר, אויפ־
 געשטעלט א משפחה. אויך דא
 אין ישראל איז ער געווען גע־
 זעלשאפטלעך טעטיק אין קאמי־
 טעט פון דער לובלינער לאנדס־
 מאנשאפט און רעראקציע־מיטגליד

 פון ״קול לובלין״.
 כבוד זיין אנדענק!

 גחמן גלומענטאל

 קורן נחמן ז״ל
 ...הלכת מאיתנו לעולמים. וככל
 שאנו מתרחקים מאותו רגע, הננו
 רואים וחשים עד כמה חסר אתה
 לנו — בייעוץ, בהסבר ובעידוד*
 האבידה היא גדולה והכאב צורב,
 לפני השואה היית בין המחנכים
 המסורים בעירנו לובלין ומעורב
 בחיים הציבוריים. כמורה ב״הו־
 מניםטיקה״ חינכת דור להגשמה,
 לאידיאלים נעולים ובתקוה לבנות

 עולם טוב יותר.

 בתקופת השואה הצלחת להציל
 את נפשך מציפורני הנאצים ימ״ש.
 עם גמר המלחמה, אחרי מאמצים
 מרובים, הגשמת את חזונך ועלית

 ארצה בשנת 1948.
 לפני שלוש שנים, ביום השואה
 והגבורה, הצטרכת להופיע יחד
 איתי באזכרה לפגי תלמידי תיכון
 ע״ש ״ליאון בק״ בחיפה,,. שאימץ
 את קהילת לובלין — ובגלל מצב
 בריאותך נבצר מ&ך להשתתף בד*
 לכן כתבת איגרת ובה סיפרת את
 כל תלאותיך מתקופה מרה זו.
 ואני הקראתי את הכתוב בה לכ־
 1000 תלמידי תיכון. כשחזרתי
 וסיפרתי לך באיזו הקשבה והת-
 עניינות הילדים היו בזמז הקרי-
 אה, היית ממש מאושר ואמרת:
 ״צריך לחיות כך, שאלו שיבואו
 אחרינו יחיו טוב יותר ולא ימצאו
 באותם מצבים בהם אנו חיינו״.

 כאיש הדוח והעט, חלמת להו-
 ציא לאור את שעבר עלינו בזמן.
 השואה, ועבודה זו נקטעה במח-
 צית הדרך עקב פטירתך. היית
 חבר במועצת ארגון יוצא לוב-
 לין וחבר מערכת עתון ״קול לוב-
 לין״. באן הייתה לנו הזכות לה-
 כירך מקרוב. היית איש צנוע,
 שקט ושלו ברוחך, נוח לבריאות,

 בעל טוב ומסור; מוכן לשמוע
 וליישר הידורים ולעזור לנצרכים.

 סימלת טוהר ויושר.
 כל אלה מבני לובלין, תלמידיך,
 ידידיך וקרוביך — יזכרוך לנצח.

 תהיה נשמתך ברוך!
 מתתיהו הורן

* 

 קאם פריידעלע ז״ל
 גאך לאנגע יארן פון שווערע
 ליידן, איז אונדזער באליבטע
 קוזינע פריידעלע אוועק פון דער
 וועלט דעם 31סטן יאגואר 1978.
 די עקשנות יעדן טאג עפעס מתקן
 צו זיין, האט איר געגעבן כוח
 צו לעבן אין א קייט פון שרעק־
 לעכע פיזישע יסורים אפצוגארן
 דעם מלאך־המות מיט אירע מע-
 שים און פריילעכקייטן במשך פון
 לאנגע יארן. ״אויב לעבן הייסט
 ליידן, דאן לעב איך שוין לאנג״,
 איז ווי פאר איר געשאפן גע־

 ווארן.
 ווען טויט וואלט געהאט פאר־
 שטאנד, וואלט איר גוט ווארט
 און שמייכל אויך ביי איר איי־
 גענעם קבר איצט אים פארטריבן,
 פארטריבן דעם צער פון די פיל
 הונדערטער באגלייטערם צו איר

 לעצטער סטאציע...
 גישט רייוויץ, איר געבוירן־
 ארט, נישט סאסנאוויץ, ווו זי
 האט געלעבט א סך יארן, אוודאי
 נישט די סאוויעטישע וויסטעס,
 ווואהין זי מיט איר מאן אהרון
 קאם, פון לובלין, זענען אין דער
 מלחמה־צייט פארשלעפט געווארן,
 נאד דאם זאמדיקע חולון, ווו זי
 האט געפונען נחלה און מנוחה,
 וואס איז פאר אירע אויגן אויס־
 געוואקסן צו א שטאט מיט יידן
 — איז געווארן איר יחוס־ארט,

 איר שטאלץ און איר פרייד. דא
 האט זי מגדל געווען אירע גע־
 ראטענע זין, דא האט זי זוכה
 געווען צו אייניקלעך און אן אור־
 אייניקל. נאר די שווערע מלחמה־
 איבערלעבונגען האבן געלאזן זיי־
 ערע סימנים אויף איר געזונט,
 אבער גישט געהאמעוועט איר
 פרייד, איר אקטיוו לעבן אין יש-
 ראל. אין שפיטאל צי אין דער
 היים, ווען איר ארויפגעצווונגען
 ליגן אין בעט האבן זי אוועקגע־
 ריסן פון אירע טעטיקייטן, האט
 זי מיט נאסטאלגיע דערציילט פון
 איר יוגנט־לאנדשאפט, פון איר
 טעטיקייט אין דער פועלי־ציון
 באוועגונג, ווו זי איז געווען די
 ביבליאטעקארין, פון איר גע־
 ראגגל אין רוסלאנד צו דערהאלטן

 דאס לעבן אויך פון אנדערע.
 פריידעלע איז איר גאנץ לעבן
 געווען א פארליבטע יידיש־לייע־
 נערין. מיט איר ליבשאפט צום
 יידישן בוך האט זי אויך משפיע
 געווען אויף אגדערע ביזן לעצטן
 טאג פון איר לעבן. דער רוב פון
 פריידעלעס שטאם איז אומגעקו־

 מען אין היטלער־חורבן.
 מיט פריידעלעם טויט איז אוועק
 די לעצטע צווייג פוז פעטער בוני
 זיגעלבוימם בוים. פריידעלעם לויה
 איז געווען א גרויסע און בכבודי־
 קע, ווי איר לעבז, אירע ליידן,

 ווי אירע מעשים טובים.
 כבוד איר אנדענק!

 פייוול זיגעלגויפ
• 

 קיכלמכר יעקב ז״ל
 נולד בשנת 1911 בעיר לובלין.
 אביו נפטר בשנת 1921, והוא
 עדיין ילד בן 10. גמר בית־ספר
 יסודי בעירו, ולאחר מכן נסע

 לווארשה למשפחה, כדי להקל על
 אמו האלמנה ותשעת ילדיה, ושם
 גמר רפואת־שיניים בלימודי־ערב.
 בבקרים עבד ותמך במשפחתו. ל־
 אחר שירותו הצבאי חזר ללובלין,

 ובז׳ילקיבקי פתח מרפאה.
 עלה ארצה בשנת 1956 ובעירו
 רמת־גז התגורר ופתח את מרפא־
 תו. היה אהוד על כולם ורכש לו

 ידידים רבים.
 נפטר ב־8.6.1977. השאיר אשה,

 בת ובן, שתי נכדות ואחות.
 ת. נ. צ. ב. ה.

 המשפחה

 רובין אריה לאון(לייבל)
 ז״ל

 (בן משה. ואסתר)

 נולד בלובלין בשנת 1905 להו-
 רים אמידים במשפחה ברוכת יל־
 דים: 4 אחים ו־5 אחיות, שכולם
 חוץ ממנו ואחיותיו חיהלע רוט
 רובין, שנפטרה # בישראל לפגי
 כמה שנים, ורבקה, תבדל לחיים
 ארוכים, החיה בישראל, אופו ב־

 שואה..
 הם גרו ברחוב ה־1 במאי
 (פאקסאלנא) מס׳ 2, בבית הרא-
 שון סמוך לתחנת הרכבת, היכן
 שנמצא המלון ״האטעל קראקוב־
 סקי״. גם הבית וגם המלון היו

 שייכים להם.
 למד אתי יחד בחדר ובזמן מל־
 חמת העולם הראשונה, בעת הכי-
 בוש האוסטרי ואחריהם, למדנו
 יחד בגימנסיה ע״ש ש. שפער ז״ל.
 בפולין המשוחררת, אחרי המל-
 חמה יסדנו בפרבר שלנו ״חולות״
 (אויפן זאמד) קבוצת כדורגל ב-
 שם ״נשר״, שהפכה בזמנה ל־
 ״הפועל לובלין״, שרובין היה

 ממיסדיה ומשחקניה הראשונים.
 במלחמת העולם השניה נמלט

 לברית־המועצות.

 57 צום אנדענק פון די פארשטארבענע



 עלה לישראל באנייה ״יציאת
 אירופה״ (״אקסודוס״) ב־1947.
 התגורר זמן מה בחיפה ואהר־כך
 עבר ליפו. ביפו התחתן והתגורר
 שם עד סוף 1963 ואז עבר לחו-
 לון, שם גר עד יום מותו ב־27
 באוקטובר 1977 בגיל 72. השאיר
 אחריו אשד. ובן. היה איש צנוע

 ושמח בחלקו.
 כבוד לזכרו!

 שלמה שטוקפיש, חיפה

 רוזנפלד חנוך ז״ל
 בעלי נולד בפולניה, בעיר בדו-
 די, בשנת 1906, בבית ציוני חם,
 עם כניסת הרוסים לפולניה,
 למערב אוקראינה (17.9.39), אס-
 רוהו ודנו אוחו ל־8 שנות מאסר.
 ב־1941 הועבר למחנה־עבודד.

 באוראל — ושם היכרתי אותו.
 עם השיחרור ^בסוף שנת 1941,
 החלטנו להתחתן. עברנו את כל
 המלחמא ברוסיה, בעיר לנינאבאד.
 משם נסענו לפולניה לעיר ז׳אלמי,
 בד. ייסד קיבוץ של ״גורדוגיה״.
 בקיבוץ לא שהינו זמן רב, מכיוון
 שאחר הפרעות בקיילצה, פירקו
 את הקיבוץ ועברנו לאוסטריה,
 לעיר זלצבורג, שם השתייך בעלי
 למנהיגי ה״גורדוניד.״ ועסק בעליה
 ב׳. בשנת 1948 עלינו ארצה.
 בארץ הוא עבד בבתי־הזיקוק
 חיפה, עד שנח 1971, שנת צאתו
 לגמלאות. ומעז עבד כפנסיוגר ב־

 מיפעל פרטי.
 במשך כל שנות חייו, היה אדם
 נוח, רכש לו ידידים רבים וחב־
 דים בכל מקום בו עבד. אנשים
 חיבבו אותו ותמיד היה מקובל

 ורצוי בחברה.
 מרימ רוזנפלד, חיפה

 רוזנשטיין שמואל אהרון
 ז״ל

 שמואל אהרון רוזנשטיין נפטר
 בגיל 83, בראשל״צ. נולד בכפר
 מושין ליד לובלין. ניהל מחלבה
 ושיווק תוצרתו בלובלין העיר. את
 זמן המלחמה עבר בחלקו ביאסט־
 קוב, ״סניף״ ממחנה־המוות מאי־
 דנק, ושנתײם — בבונקר אצל
 הכפריים הפולנים. לאחר המלחמה
 עבר למחנה אשבגה ביי קסל.
 משם שוחרר ובא לארץ בשנת

.1949 
 התחיל את חייו מחדש בגיל
 57. פיתח בית מסחר למזון שבנה
 והקים בעצמו ועבד כמעט עד
 סוף ימיו. נפטר בשיבה טובה ו־
 השאיר משפחה ענפה — אשתו
 איידל ובנים נשואים עם נכדים.

 לזכר משפחתו הי״ד:
 בנו — רוזנשטיין שמחה, ניספה

 בגיל 10, במאידנק.
 רוזנשטיייין מלכה, גיסתו,
 אחות אשתו, בת 30, נספתה עם

 שני ילדיה בדורוהוצ׳ה.
 רוזנשטיין פאיה, בת 50, נספתה

 בדורוהוצ׳ה.
 רוזנשטיין לאה, בת 52, ניספתה

 עם שלושת ילדיה בדורוהוצ׳ה.
 גולדברג נחום, בן 26, ניספא
 בבונקר, עם אשתו, בטומשוביצה.
 רוזגשטיין חי_ים, בן 56, נימפה

 בכפר מושגה.
 גאלדברג פריידה, בת 60, ניס־

 פתה בבלזייץ.
* 

 ריפקרמן סנדר ז״ל
 נולד בשנת 1910 בעיר לובלין,
 להורים פועלים. אביו היה חייט
 וגם סנדר למד אותו מקצוע.
 במלחמת העולם השניה היה סנדר

 עם משפחתו ברוסיה.

 עלה ארצה בשנת 1957, לאחר
 מבצע סיני. גם בארץ המשיך ב־
 מקצוע כחייט, עד ימיו האחרונים.
 נפטר, אחרי מחלד. ממושכת, ב־2
 לפברואר 1978 — כ״ח בשבט

 תשל״ח.
 היה איש ישר וצנוע. נזכור

 אותו תמיד לטובה.
 הבן — רב־סרן בצה״ל, הבת

 — אחות בבית־חולים.
 יהי זכרו ברוך!

 המשפחה המתאבלת:
 האשה, הכן, הכת, הנפדיט

* 

 ראזנבלאט ריווטשע ז״ל
 די לובליגער משפחה אין מאנ־
 טרעאל האט דעם 11־טן אפריל
 1977 פארלוירן אייגע פון אירע
 לאנדסלייט, די גוטהארציקע פרוי
 ריווטשע ראזענבלאט, וואס איז
 נפטר געווארן אין עלטער פון 59
 יאר, נאך א לאנג־דויערנדיקער,

 שווערער קראגקייט.
 כבוד איר אנדעגק!

 נ. ז.

 שטאקפיש ביילע ז״ל
 (פון דער היים זאלקינד)

 געבוירן אין 1916 אין ווילנע,
 ביי די עלטערן אליעזר און ראשל.
 נאכן ענדיקן די פאלקס־שול,
 אוועק ארבעטן ביי א מומען אין
 דער בעקעריי. בעת דער אקופא־
 ציע געווען אין ווילנער געטא.
 נאכן ליקווידירן דאס געטא,
 ארויסגעשיקט געווארן מיט א
 טראנספארט יידישע מיידלעך קיין
 עסטאניע, ווו זיי האבן געארבעט
 אויף די טארף־פעלדער. דערנאך,
 צוזאמען מיט אירע פיר שוועס־
 טערן און איינציקן ברודער (וואס
 איז אומגעקומען), געשיקט גע־
 ווארן אויף לאנדווירטשאפטלעכע

 ארבעטן קיין דייטשלאנד, ווו זיי
 האבן געארבעט ביי א רייכן גוט־
 באזיצער, צוזאמען מיט פראנצוי־
 זישע קריגס־געפאנגענע. מיטן
 דערנענטערן זיך פון דעד רויטער
 ארמיי, אריבער געפירט געווארן
 אין פרויען־לאגעד שטוטהאף.
 דארטן באפרייט געווארן, געקו־
 מען קיין ווארשע, ווו זי האט אין
 יוני 1946 חתונה געהאט מיט

 שלמד. שטאקפיש.
 נאכן קעלצער פאגראם, פאר־
 לאזט מיטן מאן פוילן און דורך
 טשעכאסלאוואקיי, עסטרייך און
 איטאליע אנגעקומען, נאך 2 יאר
 וואנדערן, קיין חיפה אין 1948, ווו
 זי האט געוווינט ביז איר טויט.

 געשטארבן פון אן אומהיילבא־
 רער קרענק אין איטאליענישן
 שפיטאל אין חיפה, דעם 19־טן
 יאנואר 1978. איבערגעלאזט אין
 טיפן טרויער א מאן, צוויי גע־
 היידאטזג טעכטעד, 3 אייניקלעך
 און 4 שוועסטערן (אין ישראל,

 קאנאדע און א8עריקע).
 איר מאן שלמה

* 

 ברכה שילדקרויט ז״ל
 ברכה שילדקרויט, פון דעד היים
 יאקובאוויטש, איז געבוירן גע־
 ווארן אין א קליין פויליש שטע־
 טעלע, אמסטיוו, לעבן טשענסטא־
 כאוו, ביי גאר פרומע עלטערן,
 וואס האבן געצויגן זייער יחוס
 פון גרויסע רבנים און רביים,
 צווישן אגדערע פונעם צדיק ר׳
 דודל לעלעווער. אין דער היים
 האט זי באקומען א שטרענג רע־

 ליגיעזע דערציונג.
 נאד דעד ערשטער וועלט־מל־
 חמה איז די משפחה אריבער קיין
 טשענסטאכאוו און דא האט זיך

 לזפר הנפטרים 58



 די יונגע ברכה צונויפגעטראפן
 מיט די פארשיידעגע פאליטישע
 באוועגוגגען וואס זענען אין יעגע
 יארן אויפגעקומען צווישן דער
 יידישער באפעלקערוגג און אין
 1922 איז זי צוגעשטאגען צו די
 לינקע פועלי־ציון, איז טעטיק
 געווען אין פראפעסיאנעלן פאר־
 איין פון די נאדל־ארבעטער, אין
 דער ״ױגנט״ און אויף אנדערע גע־
 ביטן. זי האט התוגה געהאט מיטן
 חבר יצחק יוריסטא, א באקאנטן
 עספעראנטיסט. צוליב די רדיפות
 מצד דער פוילישער מאכט, גע־
 צווונגען געווען צו פארלאזן פוילן

 און עמיגרירט קיין פאריז.
 בעת דער צווייטער וועלט־מל־
 חמה איז יצחק יוריסטא דעפאר־
 טירט געווארן קיין אוישוויץ און
 דארט אומגעקומען. גאך דער מל־
 חמת האט ברכה באנייט איר
 לעבן און זיך פארבונדן מיטן ח׳
 מאיר שילדקרויט (וואט אויך זיין
 פדוי, די באקאנטע היסטאריקערן
 בעלא מאגדעלסבערג, איז אומ־
 געבראכט געווארן דורך די נא-
 צים). זיי זענען ביידע טעטיק
 געווען אין די רייען פון די לינקע
 פ.צ. אין פדאנקרייך און אין 1958

 צוזאמען עולה געווען.
 אין ישראל האט ברכה שילד־
 קרויט געפירט אן ערלעך און
 שטיל לעבן. פשטות און באשיי־
 דנקייט זענען געווען אירע שטענ־
 דיקע באגלייטערס. זי האט נאכ־
 געפאלגט די טעטיקייט פון דעד
 י. ל. פרץ ביבליאטעק און פאר־
 לאג און פונעם רינגעלבלום־אינ־
 סטיטוט און געווען זייער אנגע־
 זען און באליבט אין דער היגער
 פועלי־ציון משפחה. דעם 15טן
 מערץ איז זי *וועק פון דער
 וועלט, נאך א לענגערער קראנ־

 קייט. גיגזעלע
* 

 שלוי (קורופטבה) גניה
 ז״ל

 נולדה בשנת 1913 בעיירה ב־
 קירבת העיר פינסק, ביאלורוסיה.
 עלתה לארץ־ישראל בשנת 1933
 ונישאה לאברהם שלוי יב״ל (ב-
 אותה שנה), יליד לובלין, שגדל
 וחונך בלובלין ובטשעכיוו. שנים
 רבות לפני עלייתו ארצה, היה
 פעיל ב״החלוץ״ (פועלי־צױן) ב-

 לובלין.
 אשתו גניה ז״ל רכשה במשך
 השנים הרבה ידידים וחברים ו־
 היתה מוכרת ומקובלת על כל
 הבריות שהכירו אותה בתל־אביב
 וגם בנתניה, איפה שנפטרה לא־

 חר מחלה. פטירתה היתה אבידה
 גדולה למשפחה וגם לידידיה,
 השאירה בעל, בת, בן וחמישה
 נכדים שיב״ל. הלכה לעולמה ב־

 כ״ח באדר תשל״ז, 1977.
 יהי זיכרה ברוך!

 אברהם

 שנור סימא ז״ל
 געבוירן אין יאר 1923 אין
 מינסק. חתונה געהאט מיט יוסף
 שנור (פון לובלין) אין יאר 1945,
 אין סיביר. נפטר געווארן דעם
 19טן דעצעמבער 1976 אין לאס־

 אנזשעלעס.
 סימא שנור איז געווען א גוט־
 הארציקע, איידעלע און קולטו־
 רעלע פדוי. צוזאמען מיט איר
 מאן יוסף זיך עוואקואירט פון
 ראטן־פארבאנד, אין 1946, קיין
 פוילן און זיך באזעצט אין
 שטשעטשין. פון דארט _ קיין
 לינץ, עסטרייך, פון וואנען מ׳האט
 אין 1948 עמיגרירט קיין מאג־
 טרעאל. אין 1960 אריבערגעפארן
 קיץ לאס־אנזשעלעס, ווו זייער
 היים איז אויך געווען א טרעף־

 פונקט פאר לובלינער יידן.
 סימא האט פאריתומט איר מאן
 יוסף, א טאכטער, איידעם, צוויי
 אייניקלעך און א זון וואס שטו־

 דירט אויפן אוגיווערסיטעט.

 די לובליגער אין לאס־אנזשע־
 לעס וועלן תמיד געדענקען די

 גאסטפריינדלעכע, ליבע סימא.
 כבוד איר אנדענק!

 י. א.
* 

 שלאם ישראל ז״ל
 (שאעל דזשעק)

 אין נאוועמבער 1977 איז אין
 מאנטרעאל נפטר געווארן פון א
 הארץ־אטאק ישראל שלאס. גע־
 בוירן אין לובלין אין יאר 1908.
 געוווינט מיט זייגע עלטערן אויף
 זאמאיסקע־גאס אין י. 1926, ווען
 זיי האבן עמיגרירט קיין קאגאדע.
 מיט 30 יאר צוריק איז געשטאר־
 בן זיין פרוי — און ער האט מער
 נישט חתונה געהאט. אין מאג־
 טרעאל וווינען זיינע צוויי שוועס־

 טערן און צוויי ברידער.
 אין קאנאדע האט ישראל זיך
 געטוישט דעם נאמען אויף שאעל
 דזשעק. פון זיין צוואה וועלכע
 ער האט געלאזן, ווייזט זיך אתים,
 אז ישראל שלאם האט באשטימט
 א פערטל מיליאן דאלאר פארן
 ״הדסה״־שפיטאל אין ירושלים,

 פאר מעדיציגישער פארשונג.
 איד לייג ביי דאס בילד פון
 ישראלן, ווען ער האט פארלאזט

 לובלין אין עלטער פון 18 יאר.
 כבוד זיין אנדענק!

 ישראל גאדיע

 שפייזמאן לייב ז״ל
 מיטן טויט פון מיין מאן לייב
 שפייזמאן ז״ל, האב איך פאר־
 לוירן א טייערן פרייגד און נא־
 עגטן חבר אין משך פון 38 יאר.
 מיד איז זייער שווער זיך צוגע־
 וווינען צו דעם געדאנק, גאר איך
 וויל האפן דעם אומגליק איבער־

 צוווינדן מיט דער צייט.
 לייב איז אוועק פון דער וועלט

 דעם 18טן אקטאבער 1976. אונדז
 איז זייער טרויעריק אויף דער
 נשמה. מיר האבן אלץ געטאן אים
 צו ראטעווען — אבער נישט גע־
 קאנט העלפן. ער האט כסדר גע־
 טראכט וועגן לובלין און די לוב־

 ליגער יידן.
 זאל ער רוען אין גן־עדן.

 מערי שפייזמאן, בארבאדאס

 עלבוים יוסף ז״ל
 ביים שליסן דעם גומער, איז
 פון לאס־אנזשעלעס אנגעקומען די
 טרויעריקע ידיעה וועגן טויט פון
 דעם גוטן ייד יוסף עלבוים, וואס
 איז נאד קורצע און שווערע ליי־
 דן נפטר געווארן דעם 5טן פעב־
 רואר 1978. דער רוב לובלינער
 יידן אין לאס־אנזשעלעם האבן
 זיך באטייליקט אין דער לוויה.
 עס האבן אים מספיד געווען:
 הרב יוסף וואגמאן און דעם

 נפטר׳ס שגור פון גיו־יארק.
 יוסף עלבוים האט געהערט צו
 דעם קליינעם אקטיוו פון דער
 לובלינער קאלאניע אין לאס־אנ־

 זשעלעס. כבוד זיין אנדענק!
 י. א.

 59 צום אנדענק פון די פארשטארבענע



 לאמיר זיי דערמאנען

 איגנאץ ארטמאן
 אויף דער גראדזקע גאס אין לובלין האט
 געווויגט די משפחה ארטמאן. אויך אין
 יענער יידישער חיים, ווי אין אלע יידישע
 ישובים אין מזרת־אייראפע, זענען סוף פא־
 ריקן און אנהייב הייגטיקן יארהונדערט
 אריינגעדרינגען נייע אידעען און שטרעמונ־
 גען. דעד זון איגנאץ געפיגט זיך אלץ מער
 אויף יענער זייט פון קראקעווער טויער, אויף
 דער א. ג. פוילישער זייט, הגם ר׳איז אן

 איינוווינער אין דעם יידישן קווארטאל.
 בייטאג ארבעט ער און ביינאכט זיצט מען
 איבער די ביכער, ביז ער ווערט אנגענומען
 אין גימנאזיע — גלייך ער וואלט אדיין אין
 אן אנדערער וועלט. עד באקאנט זיד מיט
 יידישע יונגעלייט פון אסימילירטע פאמיליעס
 און באפריינדעט זיר מיט פאליאקן. דאס
 יוגגווארג טראכט וועגן א בעסערער וועלט

 און וועגן אן אומאפהענגיק פוילן.
 ווען איגנאץ ןנדיקט די גימנאזיע, איז ער
 איינער פון די ווינציקע אקטיווע יידן אין
 דער קאמפס־פראקציע פון פ.פ.ס.׳ באקאנט
 אונטערן פסעוודאנים ״פיליפ״. זײנע קאמפס־
 חברים זענען ד״ר רודזקי, פולקאווניק, שפע־
 טערדיקער סאניטאר־שעף פון פוילישן מי־
 ליטער; סלאוואי־סקלאדקאווסקי, שפעטער־
 דיקער פרעמיער און אינערן־מיניסטער פון

 פוילן.
 אין שטורמישן 5־טן יאר, נאד אייניקע
 שטרייק־אקציעס, ווערט איגנאץ פארשיקט
 קיין סיביר, צוזאמען מיט פוילישע און רו־
 מישע אינטעליגענטן, וואס לערגען זיך אינ־
 טענסיוו — און זיינע האריזאנטן שפרייטן

 זיר אויס.
 אין דעם ערשטן וועלט־קריג קעמפט איג־
 נאץ אין דער רוסישער ארמיי און ווערט
 צוויי מאל פארווינדעט. נאד דער מלחמה
 קומט ער צוריק, מיט זיין פדוי און דריי
 קינדער, אין זיין היימשטאט לובלין, ווו ער
 איז ווייטער געזעלשאפטלעך טעטיק אין
 ״בונד״, ווי דער אקטיווער מיטארבעטער מיט

 בעלא שאפירא און ניסענבוים. אין די יארן
 1930-1929 ווערט ער אויסגעוויילט אלס
 ראטמאן אין לובלינער שטאטראט. אין די
 דרייסיקער יארן איז ער אי׳נער פון די אר־
 גאניזאטארן פון פארבאנד׳ פון געוועזענע
 פאליטישע ארעסטירטע, קעמפערס מיטן צא־
 רישן רעזשים פאר א פריי פוילן. דערפאר
 ווערט ער אין יאר 1931 אױםגעצײכנט מיטן
 ״קרײץ פון אומאפהענג׳קייט־״. ער האלט
 ווייטער אן קאנטאקטן מיט די געוועזענע

 חברים.
 תמיד פריינדלעך און גרייט צו העלפן
 אריינגעבן א יידיש קינד אין די מלובהשע
 גימנאזיעם, ווי אויך באקומען פאר זיי סטי־

 פענדיעס.
 אין עלטער פון 60 יאר, איז איגנאץ ארט־
 מאן מיט זיין פרוי אומגעקומען בעת דעם
 אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא, אין אפי
 ריל 1943. ווי ס גיבן איבער עדות וואס
 האבן בייגעוווינט דעם אויפשטאנד, איז ער
 ביז דער לעצטער מעוט געווען געזעלשאפט־
 לער טעטיק און געדינט מיט ראט און טאט
 די יונגע אויפשטענדלערס. די היטלערישע
 בעסטיעס האבן אויף זייער רוצחישן חשבון

 נאד איין קרבן פון יידישן לובלין.
 כבוד זיין אנדענק!

 די זין באל ע? און מארעק

 בענדעל משה
 געבוירן אין 1918 אין לובלין, ביי די על־
 טערן חנה און ישראל. געוווינט אויף בי־
 כאווסקע, נאכן טונעל. געהאט א פרוכטן־
 געשעפט. געענדיקט א פאלקס־שולע. אומ־
 געקומען אין מיידאנעק, נאך דער ליקווי־
 דאציע פון לובלינער געטא. כבוד זיין

 אנדענק.

 אויר איך דעם נומער ״קול
 לובלין״ ברענגען מיר נאטי־
 צן און בילדער פון לובלינעד
 געשטאלטן, וואס זייערע
 קרובים ווילן זיי פאראייביקן

 אין אונדזער אויסגאבע.

 בענדעל פייגע
 געבוירן אין לובלין אין 1919, ביי די
 עלטעדן חנה און ישראל. געוווינט ביי די
 עלטערן אויף ביכאווסקע. געלערנט אין
 פאלקס־שול און דערנאך באקומען מאטורע
 אין דעד מלוכהשער גימנאזיע. אומגעקומען
 אין מיידאנעק צוזאמען מיט איר מוטער,
 באבען און זיידן, בעת דער ליקווידאציע פון

 לובלינער געטא. כבוד זייער אנדענק!

 פאראייביקט:

 * הןןל8 בענדעל־רידעלניק, גבעתיים

* 

 המנהלת מנדלקרן
 מהגלריה הארוכה של דמויות, בהן התבר-
 כה לובלין היהודית, דמות אחת עולה בזכרו־
 גי שוב ושוב — ולא אמצא מנוחה, עד

 עלות זכרה בפני שארית־הפליטה.
 בלובלין התקיימו מספר לא מועט של בתי־
 ספר עירוניים עממיים, בהם למדו גם תלמי-
 דים ותלמידות יהודים, אד להורים שאיכפת
 היה שבנותיהם תקבלנה חינוך טוב, שלחון
 לבית הספר שברחוב לוברטובסקה, בהנהלת

 הגברת מנדלקרן.
 זה היה בית ספר יהודי, עם תלמידות וסגל
 מורים יהודים, אך השפה המדוברת בו,

 היתד. פולנית.
 וכך מגיל עשר וחצי כתתי את רגלי ביחד
 עם עוד שתי תלמידות (אחת מהן נותרה
 בחיים וזוהי הגברת הם, המתגוררת בפרים)

 לזפר הנפטרים 60
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 מרחוב ד.־1 במאי עד לרחוב לוברטובסקה
 24, בימי קור וחום, גשם ושלג, כי לנסוע

 — מי נהג אז ולמי היה הכסף לרך ז
 היה זה בית־ספר ברמת לימודים גבוהה
 ועצם שהותנו בקרבת המנהלת מנדלקרן —
 שלא פעם גם הפחידה אותנו בדרישותיה —
 שיחותיה עמנו בעניני חינוך, יחסנו לזולת,
 כבוד להורים, לאיש מבוגר ועוד ועור _ היוו
 בסיס לחיינו ועיצבו במידה רבה את אישי־

 יותינו.
 כבדת משקל ומעט מסורבלת היתד. המנה-
 לת, אך כולה שופעת מרץ וחיות. מסירותה
 ואחריותה הרבה, הביאוה יום יום מהלך ארוך
 מביתה לכותלי בית־הספר, כשבידיה תיק עב

 כרם.
 לתשובת תלמידה שההורה לא הופיע לאסי-
 פת הורים מחמת חולי, היתה היא מתבוסה
 כנגדה: ״חולה ? ולמה זה אני לא חולה 1 כי
 לי איז זמן להיות חולה״. כן, למנהלת מנדל־
 קרן לא היה זמן להיות חולה, כל הפנאי שלה,
 כל עתותיה קודש היו לבית ספרה, לחינוד
 ילדי ישראל, והתוצאות לא איחרו לבוא:
 בת שסיימה את הכיתה השביעית, היתה ממש

 בוגרת ומצויירת בידיעות רחבות.
 עברו שנים ולפתע לגמרי במקרה, נפגשנו
 ברחוב המרכזי של לובלין, במחצית הראשו־
 ינה של שנת 1939, עת שבתי הביתה לרגל
 עלייתי ארצה. שמחנו מאד לפגישה זו, המר-
 חק שהפריד בינינו בבית־הספר — נעלם. היא
 הרימה את דש בגדה ואמרה: ״רואה את
 זה ל זהו אות ההצטיינות הגבוה שקבלתי
 מהשלטונות עבור עבודתי בשדה החינוך״.
 והוסיפה: ,.כעת לא נותנים לי יותר לעבוד,
 מבית ספרנו סילקו את המורים היהודים. הד-

 ברים השתנו עד לא היכר״.
 מה רב היה הצער והכאב בדבריה אלה.
 ״דבר אחד נותר לי כעת״, אמדה עוד, ״וזה

 לטפל בבעלי הרתוק למיטת חוליו״.
 היא התעניינה במעשי ואמרה: ״את עומ־
י יודעת מה קשה הדרד נ  דת לעלות ארצה, *
 בה בחרת ומה הקשיים שתתקלי בהם, אד

 טוב שאת הולכת בדרך זו.״
 עוד בהיותי בבית־הספר ידעתי את ליבה
 היהודי החם, החיי את תקומת עמנו, הבונה
 את מולדתו בישראל, בניגוד לדעות של מו-

 רים אחרים.
 ״לא אבקש ממך לכתוב לי מכתבים, מבינה
 אני שזמנך וראשך לא יהיו פנויים לכך, אך
 מאד היתי רוצה לדעת על הנעשה אצלך

 ולשמוע ממך על ארץ־ישראל״.
 נפרדנו ובליבי הבטחה לכתוב, שמא אשמח
 את ליבה, בימים הקשים שבאו על אישת רב
 מעש זו, על המנהלת הנערצת הגברת מנדל־

 קרז, בערוב ימיה.
 והגהינום הנאצי שם קץ למשאלות ולחיים

 כה יקרים.
 תהי זכרה ברוך!

 צפורה דסקל־וייפלפיש
• 

 שמואל־דוד יאקובאוויטש ז״ל
 ״דעד לובלינער עילוי״ — אזוי, געדענק
 איד, האט מען גערופן דעם עלעגאנטן,
 שלאנקן, יונגן און פרומען דודטשע יאקו־
 באוויטש, ווען ער איז אנגעקומען קיין
 וולאדאווע צו זיין אויסדערוויילטער צפורה
 האלצמאז. ער ווערט גליד אנגעזען ביי די
 ביאלער און מעזריטשער חסידים און גמרא־
 קעפ אין שטאט, מיט וועמען דער 18־יארי־
 קער גאון לערנט יעדן אוונט. שמואל־דוד
 באנוגנט זיר נישט מיטן בלויזן לערנען. ער
 לייענט א סך און ווייזט ארויס גרויס בקי־
 אות אין מאטעמאטיק. זיין רייכער שווער
 מאטעם האלצמאן עפנט די ערשטע יידישע

 באנק אין וולאדאווע (״דאם באנקאװי״), ווו
 שמואל־דוד איז דירעקטאר און הויפט־

 בוכאלטער.
 די באנק־טעטיקייט פארבינדט אים מיט
 גאנץ רוסלאנד. ער באשטעלט לערן־ביכער
 פון גימנאזיע, און אין פארלויף פון איין
 יאר, באקומט ער, מיט אן אויסצייכענונג,

 מאטורע פון דוסיש און פויליש.
 ױם־כיפור 1914, ווערן אלע פרעמדע און
 היימלאזע ארויסגעשיקט פון אדום פינסק, ווו
 די פאמיליע האלצמאן האט זיר באזעצט אין
 א גיט פון א קרוב. זיי קומען קיץ אופא, די
 הויפט־שטאט פון די טאטערז. דארט פאר־
 בינדט זיר יאקובאוויטש מיט די לינקע
 פועלי־ציון. ער ווערט פאפולער א דאנק
 זיינע געלונגענע פאליטישע רעפעראטן. ער
 באטייליקט זיד אין קאנפערענצן. אץ יאר
 1916 ווערט ער געוויילט אלס דעלעגאט צו
 דער רוסישער דומע. אין יאר 1919 פארלירט
 ער זיין פרוי צפורה און בלייבט אליץ מיט
 דריי קליינע קינדער. אץ 1920 ווערט ער
 ארויסגעפאדערט אלם סעקרעטאר פון לינקע
 פועלי־ציון קיץ טשערניגאוו. אין 1922 פארט
 ער צוריק קיץ לובלין, צו זיין מוטער, מיט
 זיינע דדיי קינדער: יאנקל ז״ל, חיה׳לע ז״ל

 און מינטשע (וווינט היינט אין בראזיל).
 אויר אץ לובלין ווערט יאקובאוויטש שנעל
 באקאנט א דאנק זיינע אינהאלטרייכע רע־
 פעראטן. ער ווערט אויסגעוויילט אין ראט
 פון די יידישע שולן, גיט ארויס א לערן־בוך

 צופ אײביקן אנדענק
 פון מיינע טייערע .על־
 טערן נח און כיילע
 דרייכלאט מיט זייער
 אייניקל, מיץ שװעפ־
 טער עלטשע, שוואגער
 משה גאלדמאן, שוועפ־
 טער פרומטשע, ברו־
 דער שמעון — אומגע־
 קומען אין מיידאנעק;
 מיץ שוועפטער מא־
 :זאלע, מיין שוואגער
 ולמן קארפענשיף —
 אומגעקומען אין רופ־
 לאנד; מיין טייערע
 קיטע באלטשע גאלד־
 :עד — כ׳וועל אייד

 נישט פארגעפן.
 בבור זייער אנדענק!

 פאראייביקט:
 פאלע דרייבלאט־

 מארגוליפ —
 ניו־יארק.
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 פאר בוכהאלטעריע (סטאביל ארבעט שמואל־
 דוד אין דער ײדישער קהילה אלס הויפט־
 בוכהאלטער און פינאנסיעלער ראטגעבער, ווי
 אויר דעדאקטאר־פראטאקולאנט אין דריי
 שפדאכן: יידיש, פויליש און העברעיש).
 שמואל־דוד אין נאענט מיטן רב שאפירא,
 ראש פון ״ישיבת חכמי לובלין״, טרעפט זיך

 אפט מיט גרויסע יידישע למדנים.
 אין יאר 1940 האבן זיינע קינדער יאנקל
 און חיה, וואם האבן דאן פארנומען אנגעזע־
 נע פאסטנס אין ביאליסטאק, אינטערווענירט
 אין מאסקווע, וועלכע איז געווען אין גוטע
 באציונגען מיט דייטשלאנד, אראפצוברענגען
 זייער פאטער. מאסקווע אין גרייט אפצוגעבן
 40 דייטשן פארן אויסטויש, וועלכעד האט
 באדארפט פארקומען דעם 10.7.1941. ליידער,
 אין מיט 2 וואכן פריער אויסגעבראכן די
 מלחמה דײטשלאנד־רוםלאנד און אזוי אין

 צעשטערט געווארן דער רעטונג־פלאן.
 אין צייט פון קדיג האבן די דייטשן פאר־
 לאנגט יידישע ארבעטער. מיט דעם ענין האט
 זיך פארנומען דער סעקרעטאר בלעכמאן.
 ווען ער אין קראנק געווען, האט יאקובא־
 וויטש איבערגענומען זייגע פליכטן. אז מען
 האט ביי אים געפאדערט א ליסטע פון יידן
 אויף ארבעט און ער האט זיר אפגעזאגט
 צו געבן, ווייל יעדעם מאל פלעגט א העלפט
 נישט קומען צוריק — האט מען אים די
 זעלבע נאכט גענומען פון שטוב. מיין מו־
 מעשי, זיין פרוי, איז מיט אים געגאנגען קיין

 מאידאנעק, ווו ביידע זענען אומגעקומען.
 מיר איז באוווסט, אז מיין פאטער איז גע־
 ווען ריכטער אין ארבעטס־געריכט. עד פלעגט
 אויר געבן לעקציעס וועגן קינדער־דערציונג.
 שמואל־דוד יאקובאוויטש האט מען גערופן
 אין לובלין ״די גייענדיקע ענציקלאפעדיע״
 — און זיין אלזייטיק וויסן איז טאקע געווען
 א שם ־דבר אין שטאט. א הארציקער ווא־

 רעמער ייד, גוטער מאן און פאטער.
 כבוד זיין §נדענק! מינכזשע
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 י ״אם הלוחמים״ —
 רבקה נחשון לבית גורפינקל ז״ל

 י״ח טבת תרס״א, לובלין —
 י״ט שבט תשל״ב, תל־אביב

 (ביום השנה הששית לפטירתה)
 יש הקוראים לה ״חיילת אלמונית״. אני

 קורא לה ״אם הלוחמים״.
 בכל מהפכה, בכל מלחמת שחרור, בכל
 מחתרת שוחרת חופש — תמצא את האם
 הזאת, את האשה הנותנת למהפכנים וללוח-
 מים את ביתה, את משפחתה ואת היקר להם

 מכל... את אימהותה.
 מי שבא בימים האדומים ההם של המאבק
 על מרותנו אל סמטאות הגבול הצרות של
 תל־אביב הישנה, מי שהגיע אל המעון החם,
 הנסתר, של משפחת נחשון, אל הדירה הזעי-
 רה בחצר הבית העתיק, שבה נרקמו כה הרבה
 עלילות מחתרת ונטוו תכניות כה חשובות
 — מי שזיכהו גורלו להיכנס לביתה של

 משפחת נחשון, יישא עמו לעד את זכרה של
 אם הבית.

 כיצד אתאר אותה 1 אם המחייכת תמיד...
 החיוך לא מש מקלסתרה הטוב. הוא נשקף
 אליך גם בשעות הקשות ביותר, והיו הרבה
 שעות כאלה לכולנו, בימים הגדולים או המ-

 רים ההם.
 החיוך קרן ממנה כל אותם הימים, גם
 בימים השחורים משחור. ביתה היה מפגש
 קבוע של הלוחמים לחרות ישראל, מחסן סתר
 שלהם, נקודת־יציאה למבצעים, מקום לעבו-
 דה, להכנות, לקשר. בכל חברי לח״י, אמא
 נחשון וכל משפחתה נתונים היו בסכנה מת-
 מדת של נפילה בידי האויב, של מאסר,
 עינויים, ואף הגרדום ארב להם באותם ימים
 בהם די היה בכדור יחיד שנמצא אצל אדם
 להביאו לעץ התלייה הבריטי; ובית נחשון
 היה מלא וגדוש סימנים ואותות לפעילות
 הערה והקבועה של חברי לח״י בו. אם הבית,
 רבקה נחשון, ידעה זאת ובני ביתה ידעו זאת
 — אך מעולם לא נרתעו מן המשימה הרת־
 הגורל שנטלו עליהם: להיות בית, מכל
 הבחינות, ללוחמי חרות ישראל, להיות מעוז
 של המחתרת — ולהיות בתפקיד זה, במשימה
 זאת, עשרים וארבע שעות ביממה, שלוש
 מאות שישים וחמש יממות בשנה, שנה אחר
 שנה. רק מי שעברו עליו הימים האדומים
 ההם, ימים שבהם חיינו בין הפטיש הבריטי
 והסדן של ״היישוב המאורגן״ שהיה שותף

 לרדיפתנו, יבין מה פשר הדבר.
 והבית — בית דל, בית של עמלים. המש-
 פחה עלתה ציונה ביזמת אב־הבית, משה
 נחשון, לא מתוך מצוקה, אלא מתוך אהבת
 מולדת וגעגועים אליה. הביאה אותה אניית
 המעפילים האחרונה של הארגון הצבאי ה-
 לאומי, ״סאריטה״, שפרצה את ההסגר הברי-
 טי, וננעצה בחוף תל־אביב בימים הראשו-
 נים למלחמת־העולם השנייה. מעפילים אלה
 היוו את הגל האחרון של העלייה הלאומית
 המובחרת, הנחושנית, של גולת אירופה. כי
 רק הפטריוטים שבפטריוטים באו או, רק
 הם נועזו לרדת לים ולסכנותיו. זה הגל ש-

 הביא אלינו את משפחת נחשון.
 התערות המשפחה בארץ, מול קשיים אין
 ספור — כיצד אתארנה ו קשיי הקליטה ו-
 מצוקת המחיה אך מגבירים את דבקותה של
 משפחת נחשון במולדת. הלא תמיד אתה
 אוהב את אשר אתה משיג במאבק ממושך

 וקשה.
 והנה, הכרות מן הרחוב ביני ובין הבכור
 שבשני הבנים, פנחס, מביאה אותי אל ביתם
 לראשונה, ומיד נקשרת נפשי בנפשם. אולי
 זכיתי יותר מן הלוחמים האחרים להיות כבו
 בית אצלם ; אד בודאי חושב כך על עצמו כל
 אחד מחברי הלח״י, שבאו אחרי אל הבית
 השופע נאמנות שורשית כה חמה לשאיפותינו
 ולמולדתנו. הצטרפות המשפחה ללח״י היתד.
 תהליך טבעי, שהתחולל מעצמו, ואין שיעור

 למה שנתנה המשפחה לתנועת השחרור.
 והבית — הלא הוא קודם כל מבצרה של

 לח״י, או יישאר דק מעונה שלה.
 באותם ימים של עוצר וסריקות וחיפושים

 מבית לבית — שהרבו הבריטים לערוך דוקא
 באותן סמטאות פטריוטיות של תל־אביב הו־
 תיקה — הוסיף בית נחשון — בזכותה של
 אם־הבית, בראש וראשונה — להיות העמדה
 הבלתי מעורערת, האיתנה מאין כמוה, של
 המחתרת, ובית במלוא מובן המילה העמוקה

 הזאת, ללוחמים.
 אמא נחשון היתד. לנו אם — ואחות ל-
 מאבק. לפי דרכה היתה חיילת אלמונית. היא
 עשתה את חובתה לעמה ולמולדתד. במחתרת,
 ככל חברה מן השורה. ואנו, שזכינו להסתופף
 בצל קורתה, נישא את זכרה בלבנו כאחת מן
 העם, אשר בדמותה הצנועה והקורנת כאחת
 משתקפת בטוהר ובזוק מופלאים גדולה אנו-
 שית נדירה• שרגא גפני
 (מתוך ספרו של משה נחשון ״שיחות

 עם רבצ׳הלה״)
* 

 בעריש קרעמפעל ז״ל
 געבוירן דעם 17טן אפריל 1895 אין לובלין
 •ד- געשטארבן דעם 25טן גאוועמבער 1956

 אין לאנדאן.
 א קינד פון ארטאדאקסישע עלטערן. זיין
 פאטער איז געווען א קלייגער תבואה־העגד־
 לער און זייער אנגעזען צווישן די חסידים.
 הגם די עלטערן זענען געווען שטרענג פרום,
 זענען אלע זייערע קיגדער — פינף זין און א

 טאכטער, געווארן בונדיסטן.
 בעריש האט ביז 10 יאר געלערנט אין
 חדר. אץ עלטער פון 10 יאר האט ער שוין
 געמוזט גיין ארבעטן צו א קאמאשנמאכער —
 מיט עסן און שלאפן. ער האט דורכגעמאכט
 אלע צרות און פיץ, וואם א לערנייגגל האט
 אץ יענער צייט געהאט אויסצושטיין. נאך 3
 יאר אויף דער לער איז ער אוועק קיץ וואר־

 שע ארבעטן.
 אליץ אין דער גרויסער פרעמדער שטאט,
 אן דער השגחה פון דעד משפחה און מיים־
 טער, האט ער זיך קודם־כל באפרײט פון די
 אלע גלויבונגען און געווארן אן אפיקורס.
 ווי אן ארבעטער און פר^׳־ענקער, את דער
 וועג פאר אים געווען אפן פארן ״בונד״.
ץ פאר־  קוים 16 יאר אלט, האט ער זיך שו
 בוגדן מיט דעד בוגדישעד באוועגונג. געווען
 איז עס אץ יאר 1911. צוויי יאר צייט איז
 ער געווען אקטיוו אין דער בוגדישער אר־
 גאניזאציע פון ווארשע. נאך דעם האט ער
 זיר אומגעקערט אין זיין הײם־שטאט לובלין.
 אין גיכן איז אויסגעבראכן די ערשטע
 וועלט־מלחמה. צוזאמען מיט א גרופע אי־
 בערגעגעבענע חברים טרעט צו בעריש
 קרעמפל צוריק אויפבויען א ברייטע בוגדי־
 שע באוועגונג אין לובלין. ער איז אויך גע־
 ווען מיטבאטייליקט אץ שאפן די פראפע־
 סיאנעלע פאראיינען. אין יענער צייט האבן
 די בונדיסטישע טוערס געמוזט זיך צונויפ־
 קומען אויף זייערע זיצונגען שטרענג בסוד,
 וואס זענען אפגעהאלטן געווארן אויפן יידי־
 שן בית־עולם, פון וואנען מ׳איז צוריקגעקו־

 מען שפעט אין דער נאכט.
 ס׳איז געקומען די פויליש־סאוועטישע מל־
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 חמה. אין שייכות מיט דער שטעלונג און
 פראפאגאנדע פון ״בונד״ פאר אפשטעלן די
 מלחמה און שליטן שלום, האט די פוילישע
 רעגידונג אנגעהויבן פארפאלגן די בונדישע
 באוועגונג אין לאנד און ארעסטירן בונדישע
 טוער. אויר אין לובלין זענען פארגעקומען
 ארעסטן. כדי נישט ארעסטירט צו ווערן,
 איז בעריש קרעמפל אוועק קיין לעטלאנד
 און א יאר צייט געלעבט אין ריגע און אויך

 אין קאוונע (ליטע).
 ווען ער איז צוריק געקומען קיין ל־בלין,
 האט ער זיך באלד אריינגעווארפן אין דער
 ארבעט פון ווידעראויפבויען די בונדישע
 ארגאניזאציע און די פראפעפיאנעלע פאר־
 אייגען, וואס האבן געליטן פון רעפרעסיעס

 מצד דער פוילישער מאכט.
 עטלעכע יאר פאר דעם, אין 1916, האט ער
 חתונה געהאט. צוזאמען מיט דעד מאמען
 ׳.מיינער, אסתר, האט ער זיר באמיט אויפצו־
 שטעלן א ווארעמע היים פאר זיד און די
 קינדער. זייער ווייניק צייט האט עד אבער
 געקענט ווידמען דער היים. כמעט די גאנצע
 פרייע צייט האט ביי אים צוגענומען די גע־
 זעלשאפטלעכע טעטיקייט. פון דער יינגסטער
 קינדהייט אן געדענק איך, אז מיין פאטער
 איז תמיד געווען פארנומעז מיט זיצונגען
 און פארזאמלונגען. אחוץ דער שבתדיקער
 סעודה, געדענק איד נישט, אז כ׳זאל ויען
 ס׳איז האבן געזעסן מיטן טאטן ביים טיש
 און מיר זאלן האבן צוזאמען געגעסן און
 געשמועסט. נישט געקוקט אויף רעם, האט
 יער דאר געהאט אן אומגעהייעדע השפעה
 אויף דער דערציונג פון זיינע קינדער —
 מיין ברודער און מיר. יעדן אוונט איז ער
 געווען פארנומען. אפט האט ער געהאט 2־3
 זיצונגען און פארזאמלונגען אין אייז אוונט.
 אין דער צווייטער העלפט פון די צוואנצי־
 קער יארן את מיין פאטער געווען באזונדערס
 טעטיק צווישן די כאלופניקעם און קליינע
 האנטווערקער. ער איז מעווען צווישן די
 גרינדער און פיכער פון סאציאליסטישן
 האנטווערקער־פאראיץ ווי אויד פון דער
 באנק פאר כאלופניקעס און האגטווערקער.
 א צייט איז ער געווען דער פארזיצער פון
 פאראייו. די באנק איז געוועז אויף קא־
 אפעראטיווע יסודות. זי איז געווען א גדויסע

 הילף פאר די קליינע בעלי־מלאכות.

 א שטארקן אינטערעם האט מיין פאטער
 ארויסגעוויזז פאר דער קולטור־טעטיקייט.
 ער איז געווען צווישן די גרינדער פון דעד
 יידיש־וועלטלעכער שול אויפן נאמען פון י.

 ל. פרץ.
 צוויי מאל איז מיין פאטער אין די צוואג־
 ציקער יארן געוויילט געווארן אויף דער
 בונדישער ליסטע אלס ראטמאן פון לובלי־
 נער שטאט־ראט. אויר״ די זיצונגען פון
 שטאט־ראט איז ער פיל מאל אויפגעטרעטן
 מיט פאדערונגען לטובת דעד ארעמער יידי־
 שער באפעלקערונג. אויר אין דער יידישער
 קהילה איז ער געווען געוויילט און צוזאמען
 מיט די אנדערע בונדישע פרנסים געקעמפט

 קעגן די אלט־פרענקישע פירונגען און פאר
 שטיצן די יידיש־וועלטלעכע קולטור. אזוי
 איז ער אויף פארשידענע געביטן געווען
 אומדערמידלעך טעטיק לטובת הכלל. אייניקע
 מאל איז ער געווען א דעלעגאט אויף בונ־

 דישע צוזאמענפארן.
 ס׳איז געקומעז די צווייטע וועלט־מלחמה.
 די נאצי־דייטשע חיילות האבן פארנומען
 לובלין. מיין פאטעד איז מיט די קינדער
 אוועק קיין לוצק. דארט האט ער ארגאניזירט
 א פראדוציר־קאאפעראטיוו פון שיך מיט
 הילצערנע זוילן. לאנג האט עם נישט אנ־
 געהאלטן. אין גיכן האט אים די סאוועטישע
 אקופאציע־מאכט ארעסטירט. צוזאמען מיט
 מיין יינגערן ברודער און מיט זיין שוועס־
 טער און איר פאמיליע איז ער פארשיקט
 געווארן קיין אמסק. איבער א יאר האט ער
 דארט געארבעט אין א וואלד, ביי אומדער־

 טרעגלעכע באדיגגונגען.

 נאך דער אמנעסטיע פאר פיילישע ביר־
 גער איז ער געקומען קיין קויבישעוו. דארט
 איז עד קראנק געווארן אויף טיפוס, אבער
 ער איז דעם קרחים איבערגעקומען. ווען
 ער האט זיר דערוווסט, אז איך בין אין דער
 פוילישער ארמיי, האט ער מיר געשיקט מיין
 ײנגעיז ברודער. שפעטער איז אויר ער
 געקומען. זומער 1942 איז ער אין זכות פון
 דעם, וואס ער את געווען א פאטער פון 2
 זין אין דער פוילישער ארמיי, עוואקואירט

 געווארן קיין טעהעיאז (פערסיע).
 ער האט זיך באלד געשטעלט אין פאר־
 בינדונג מיט דעד בונדישער אנפירונג אין
 ניו־יארק. צוזאמען מיט הערשל הימעלפארב
 האט ער תיכף ארגאניזידט א הילף־טעטי־
 קייט פאר די פליטים. הגם ער האט געקענט
 בלייבן ביי ציווילער באשעפטיקונג, האט
 אים אבער זיין געוויסן נישט געלאזט רוען.
 נישט געקוקט אויף זיין שוואכן געזונט און
 עלטער, האט ער זיד געמאלדן צו דינען אין
 דער ארמיי. שפעטער איז ער מיט דער אר־
 מיי געקומען קיין ארץ־ישראל. דא האט ער
 זיך באלד פארבונדן מיט די חברים דר׳
 יעזשי גליקסמאן און בענצל צאלעוויטש.
 כאטש זיין אפטיילונג איז געשטאנעז ווייט
 פון תל־אביב, פלעגט ער קומען צו די זי־
 צונגען און באראטונגען אין דער דירה פון

 די צאלעוויטשעס.
 נאכן סוף פון דער מלחמה, האט עד א
 צייט געלעבט אין תל־אביב און איז אין
 נאוועמבער 1947 געקומען קיץ ענגלאנד. אין
 לאנדאן האט ער זיד פאדבונדן מיט דער
 דארטיקער בונדישער ארגאניזאציע. 9 יאר
 האט ער געלעבט אץ לאנדאן, אבער פאר די
 אויגן איז אים שטענדיק געשטאנען זיין לוב-
 לין, וואט איז אזוי גרויזאם פארשגיטן גע־

 ווארן.
 מיין מוטער איז געבוירן געווארן אין
 1888 אין לובלין. זי האט געשטאמט פון א
 שטרענג־אדטאדאקפישער פאמיליע פון ר׳
 לייבעלע וויינבערג, א באוווסטער למדן אין
 שטאט. זי איז געווען א זאקנמאכערין און

 צופ אנדעכק פון דער פאמיליע כרייטער:
 פרומטשע און מרדכי מיט זייערע טענצזער־
 לעף: לאלא און רחל. אויפן בילד אונטן:
 עפ שטײןןן פון רעבטפ — חײפ און מריפ
 ברייטער, עווא (חוה׳טשע), דוד פרידמאן.
 עפ זיצן: ישראל (יב״ל) און יאדזשע בהו, א.
 טעש און פדוי גוטמאן. בבוד זייער אכדעכק!

 פאראייביקט:
 פעפ ברײטער (מאנטרעאל)

ץ געווען א בונדיסטקע פון יאר 1905.  שו
 אויר שפעטער געװעז געזעלשאפטלעך טע־
 טיק — אין ״טאז״ (געזעלשאפט אפצוהיטן
 דאס געזונט ביי יידן), פאלק־שול, פרויען־
 ארגאניזאציע און יתומימ־הויז. זי איז גע־
 שטארבן אין לובלין, אץ יאר 1939, באלד
 נאכן אויםברוך פון דער צווייטער וועלט־

 מלחמה.
 איזאק קרעמפל, לאנדאן

 63 צום אנדענק פון די פארשטארבענע



 במקרה של אי־מסירה,
 נא להחזיר:

 לארגון יוצאי לובלין
 תל־אביב, דיזנגוף 158

ת י נ כ ו  ת
ן י ל ב ו י ל א צ ו למי השני של י  הכנס העו
 לכבוד יום העצמאות השלושים למדינת ישראל

 יום א׳ 23.4.78 (א׳ דחוה׳׳מ):
 סדר שני לאורחינו מחר״ל. סדר
 שני מסורתי, עמ חזן. ארוחת ערב

 חגיגית.

 בימי הפנס העולמי:

 יו& פ׳ 1.5.78:
 קבלת־פנים לאורחים מהו״ל ב־
 רמת־גן, בביתם של המארחים אילנה

 ומרדכי מנדלסון.

 יום ג׳ 2.5.78:
 סיור לחצי יום בתל־אביב והסביבה

 (עד רחובות).

 יום ד׳ 3.5.7$:
v 

ן  .־;־4 עד 6 בערב — עצרת זכרו
ן באוניברסיטת תל-  * לקדושי לובלי
 אביב במסגרת חלוקת המילגה ע״ש
 בלה מנדלסברג־שילדקרויט; הרצאה

 .על לובלין היהודית״.
 ב־ל בערב — עצרת ליום השואה
 והגבורה ב״היכל התרבות״ בת״א

 לאורחינו מחו״ל (ביידיש).

 יום ה׳ 3.5.78:
ן (במס-  יום זכרון לקדושי לובלי

 גרת יום השואה והגבורה).
 ב־9.30 בבוקר — מיפגש ליד המצבה
 לקדושי לובלין ומיידאנק בבית הקב-

 רות בנחלת־יצחק.
 ב־10.00 — טקס התייחדות עם קדו-

 שי עירנו.
ל  ב-15.00 — ישיבה משותפת ש
ן בתפו-  ועדי ארגוני יוצאי לובלי
 צות ובישראל, באולם הגדול של הת-
 אחדות עולי פולין, רח׳ דיזנגוף 158.

 ב־20.00 — פתיחה חגיגית של
 הפגם העולמי השני, בהשתתפות
 שר בממשלת ישראל. חלק אמנותי.
 שיקופיות מלובלין היהודית לפני ה-

 שואה.

 יום ח 5.5.78:
 חופשי.

 שפה 6.5.78:
 פיקניק ביער עידון;

 אחה״צ — ביקור בקיבוץ עין־
 שמר. המארוזים: בני עירנו ישראל
 (קורט) הרץ ואלון (קאז׳ימירסקי).

 יוט א׳ ו־ב׳ 8.5—7:
 טיול ליומיים בצפון הארץ ורמת

 הגולן.
 יום ג׳ 9.5.78!

 טיול בדרום הארץ (עד באר־שבע).
 יום ד׳ 10.5.78:

 חופשי
 בערב ב־20.00 — נשו* ליום העע־
 מאות ה ־30 באולמי ״דליה״ בתל־
 אביב. המארחים: לובה ומשה
 קורן. תכנית אמנותית. ריקודים.
 הגרלות. הדלקת 30 נרות. הכניסה
 רק ליוצאי לובלין, לפי ההזמנות ש-
 נשלח בדואר־חוזר לאלה שיזמינו
 מראש מקומות, בתלוש המצורף למכ־

 תב־חוזר, הנמצא בחוברת זו.
 יום ה׳ 11.5.78 :

 ביקור בירושלים והשתתפות ב-
 מצעד. '•'<

 ױפ ו׳ 12.5.78:
 ביקור אצל נשיא המדינה, פרופ׳ אפרים

 קציר.
 שפת 13.5.78:

 ביקור בהצגת תיאטרון יידיש לאור־
 חינו מחו״ל.

 שינויים פתופנית אפשריים מסיבות בלתי־תלויות ממארגני הכנס העולמי.
 התשלום עבור השתתפות באירועים, טיולים וכף — לפי המחירים בחודש מאי.

 אוטופופים לטיולים יוזמנו לפי מספר המשתתפים. גם יוצאי לובלין בישראל רשאים להשתתף בטיולים
 ובארועים, לפי רישום מוקדם.

 לשפת הפנפ: דיזנגוף 158, תל־אביב. טלפון: 225078.

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