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בעת כתיבת שורות אלה ,יושבים בוושינגטון
נציגי ישראל ומצרים ודנים ,סעיף אחר סעיף׳ על
חוזה־שלום בין שתי המדינות ,שייחתם בוודאי בימים
אלה .ניתן לתאר את השמחה וההתרוממות ,אם
נזכה ,לאחר שלושים שנות מלחמה ,טרור ,שנאה,
חרם ואי־אימון — לסיומו המוצלח של המשא־ומתן
ולנציגים דיפלומטיים בקהיר ובירושלים ,לשיתוף־
פעולה כלכלי וטכנולוגי ,לחילופי סחורות ,תיירות
ותחרויות ספורט .אנו מקווים ,שהחגיגות ליום העצ-
מאות ה־ 31יעמדו בסימן של ההסכם שהושג בקמפ־
דייוויד בין מנחם בגין ,אנואר סאדאט וג׳ימי קרטר
— הסכם שנהפך כעת לחוזה חתום בין המדינה
היהודית והגדולה והחשובה מבין השכנים הערביים.
לכן ,יהיה זה מן היושר ,שלאחר אירוע היסטורי
זה ,יבואו יהודי לובלין מהתפוצות לשמוח עם חוזה

התוכן •

השלום בין ירושלים וקהיר .״מיפגש־שלום״ של בני־
עירנו מהגולה ומישראל יתן ביטוי הולם של סולי-
דריות ,הזדהות ,אהבה ,כבוד והוקרה למדינה היהו-
דית ,שסוף־סוף זכתה ,יחד עם שכנתה המצרית,
להפוך חרב לאת — לפי חזונו של הנביא ישעיהו.
הזמנתנו אליכם ,יהודי לובלין ,היושבים בתפו-
צות:
ביקרו־נא בישראל! בצוותא נחגוג א ת ביטול
מצב הלוחמה בין מצרים וישראל ,לפי שכתוב בסעיף
הראשון בחוזה השלום ,שהוא בשורה ותקווה ,שבבוא
העת ,גם ירדן ,סוריה ולבנון יחיו בשלום עם מדי-
נתנו.
ואנו כאן ,בישראל ,נקבל אתכם בזרועות פתוחים
וגיל ,שהערכתם נכונה א ת משמעותו של ההסכם
ובאתם להשתתף ב״מיפגש־שלום״ של יוצאי לובלין.

אינהאלט
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אונדזעד היימשטאט ) • (14ד״ר אלחנן הודביץ  1948—1648—1348 /בתולדות לובלין היהודית ) • (15ד״ד אלחנן
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שהיה ) • (19דוד שטאקפיש  /די צען ״לובלינער טעג״ אין ישראל ) • (20ישראל אייזענבעדג  /אייניקע מח־
שבות נאר דעם וועלט־צוזאמענטרעו* פון די לובלינער ) • (24מענדל לעווינבוים  /א מוסד־השבל פאר אנדערע
לאנדסמאנשאפטן ) • (25טעשקע פארשטעטעד־קארמאן  /נייטילן א צוזאמענארבעט צווישן די לאנדסמאנשאפטן )(26
• מ ש ה זאלצמאן  /פארשטארקן דעם קשר מיט מדינת ישראל ) • (27סעם ברייטעד  /גרוסן און פארלאגגען)(28
• י ו ס ף שנור  /א דאנק און אנערקענונג ) • (28פראפ׳ לעאן שיפמאן , /אלץ האט געקלאפט ווי געהעריק״ )(29
• ב א ש ל ו ס ן און פראיעקטן פון דעד וועלט־באדאטונג ) • (29העדי פדוכטמאן  /אומפארגעסלעכע איינדדוהו )(30
What is going: to happen to our
• א פ ר י ם איינשטיין  /מחשבות נוגות על עתיד ה״לנדסמנשפטים׳׳ )• (31
 • (34) Landsmanshafften? / D. Sztokfiszשדהלע גאלדאדלער; משה זאלצמאן  /ביי די לובלינער אין
פאריז ) • (35לזכר הנפטרים • לאמיר זיי דערמאנען /מענדל זינגעד ד׳ל — חיים מאירפעלד ) • (87מיין טאטע
דעד קדוש ד׳ בינעמל קאצקער׳ ויי איר געדענק אים — משה קאדן } • (38די לעדעדס דייכענשטיין — גרינטשע
און יצחק דייכענשטיין ) • (41פאר וואס האט מען פון אונדז אוועקגענומען אלתר זאבעדמאן — מרדכי לערמאן
• צו דעד פינפטער יארצייט נאר
) • (42מיט בעדיש קדעמפעל אוין 1פארשיקונג — מרדכי פוטערמאן )(43
•
ירחמיאל גארטענקראט ) • (43הודעה על האזכרה השנתית — מעלדונג וועגן דעד יערלעכער אזכרה )(44

כאו א ״שלום־צוזאמענטועך נון לובל״וער ״דן
בעת מיר שרייבן די שורות ,זיצן אין וואשינגטאן פארשטייערם פוך ישראל ארן מצרים און באהאנדלען ,פונקט
נאף פונקט ,דעם שלום־אפמאר צווישן ביידע מדינות ,וועלכער דארן* געחתמעט װערן אין די איצטיקע טעג.
ס׳איז זיף פארצושטעלן די פרייד און דערהויבנקייט ,אויב מיד וועלן נאף העכער דרײםיק יאר מלחמה ,טעראר,
שנאה ,בויקאט ,אומצוטרוי — זוכה זיין צו א דערפאלגרייכן פינאל פון משא־ומתן ,צו אמבאסאדארן אין ירושלים
און קאיר ,צו ווירטשאפטלעכער און טעכגאלאגישער צוזאמענארבעט ,האנדל־אויסטויש ,טוריסטיק ,טפארט־פאר־
מעסטונגען .לאמיר האפן ,אז די פייערוגגען לכבוד דעם ובסטן יום העצמאות פון מדינת ישראל ,וועלן שטיין
אונטערן צייכן פון דערגרייכטן הסכם אין קעמפ־דייוויד צווישן מנחם בעגין ,ענואר סאדאט און דזשימי קארטער —
א הסכם ,וואס איז איצט מגולגל געווארן אין א געחתמעטן שלום־אפמאר צװישן דער ײדישער מדינה און דעם
גדעסטן און וויבטיקסטן פון אונדזערע אראבישע שכנים.
וואלט געווען א יושר ,אז נאר אזא היסטארישעד געשעעניש ,זאלן לובלינער יידן אין דער וועלט קומען אהער
זיר פדייען מיט דעם פרידנס־פאקט ישראל—עגיפטן .אזא ״שלום־צוזאמענטרעף״ פװ די בני־עיר פון די תפוצות
און פון ישראל ,וועט זיין דער אנטשפרעכיקער אויסדרוק פון סאלידאריטעט ,אידענטיפיצירונג ,ליבשאפט ,כבוד און
אנערקענונג פאר דער יידישער מדינה ,וועלכע האט ענדלער זוכה געווען ,באזאמען מיט איר מצרישן שכן ,צו
פאדוואנדלען די שווערד אין אן אקעראייזן — ווי דאס האט באגערט דער נביא ישעיהו.
פארבעטן מיד אייר ,יידן פון לובלין ,וואט זיצן נאר אין די תפוצות:
וויזיטירט ישראל ,כדי צוזאמען מיט אונדז זיר משמח זיין פונעם אפשאפן דעם מלחמה־צושטאנד צווישן מצרים
און דער יידישער מדינה ,ווי עט לויטעט דער ערשטער פונקט פונעם אונטערגעשריבענעם שלום־אפמאר ,װעלכעד
איז אויר אן אנזאג און האפענונג ,אז די אנדערע שכנים ,ווי יארדאניע ,ט!יריע און ליבאן ,וועלן מיט דער צייט
*
ווערן שותפים צו א פרידלעכן צוזאמענלעבן מיט מדינת ישראל.
און מיד דא ,אין ישראל ,װעלז אייר אויפנעמען מיט אפענע ארעמט און אויפריכטיקער פרייד ,וואט איר האט
דערשאצט די וויכטיקייט פון הסכם און געקומען זיר באטייליקן אין אונדזער ״שלום־צוזאמענטרעו*״.
•

•

•

אין איצטיקן בר־מצווה נומער ״קול לובלין״ האבן מיד איינגעפירט א נייעס :אן ארטיקל אין דער ע נ ג ל י ־
שער ש פ ר א ר ״װאס װעט זיין מיט די לאנדסמאנשאפטן?״ ,כדי אנרעגן און באוועגן די קינדער און אייניקלער,
אז אויר זי י זאלן זיר פאראינטערעטירן מיט דער טעמע .וועד ווייסט? אפשר וועט נאכן אדורכלייענען דעם
מאמר ,אויר ביי דעם צווייטן און דריטן דוד זיר דערוועקן דאס ״פינטעלע ײדישע לובלין״ ,ווו ס׳האבן געלעבט,
געקעמפט און געגלויבט זייערע זיידעם און טאטעס .ניט אויסגעשלאסן ,אז וועמען פון יונגן דור וועט ״א טיאבקע
טאן ביים האדצך׳ און זיי וועלן ממשיר זיין דעם אויפטו פון די ,וואט ווילן נישט לאזן אין פארגעסנקייט די אלטע
חיים .אויר אפרים איינשטיין בארירט )אין עברית( די פראגע לאנדסמאנשאפטן.
•

•

•

גאר א זייער לאנגן ישוב־הדעת ,האבן מיד דאר באשלאסן ארויסצוגעבן דעם איצטיקן בר־מצווה נומער פון
״קול לובלין״ ,הגם מיד האבן געוווסט ,אז דאס איז פארבונדן מיט א קאלאסאלער געלט־אינוועסטיציע פון איבער
 20טויזנט ל״י )א טויזנט צוויי הונדערט דאלאר בערר( — א סומע וועלכע האט א ברירה אויסצוליידיקן אונדזער
קאסע .מען דארךו אבער נישט פארגעסן ,אז היי־יאר איז פארגעקומען דער צווייטער וועלט־צוזאמענטרען* פון די
לובלינער און אין באזיץ פון רעדאקציע האבן זיר געפונען צענדליקער בילדעד און מערער פון א טוץ באגייס־
טערטע אפרופן פון די טוריםטן־אנטײלנעמערס אין דער געשעעניש .ווי אזוי פארשווייגן דעם צוזאמענטרעך! ? פאר
וואם נישט דערציילן פון דער פרייד און הנאה פון הונדערטער לובלינער יידן אויוי די צוזאמענטדעפן אין תל־
אביב? נאר עפעס :ווי אזוי לאזן אין פארגעסנקייט די קדושים פון לובלין? וועד פון קאמיטעט וויל דאס נעמען
אויו* זיר די אחריות פון לאזן פארשטומט ווערן דאם קול פון דער יידישער לובלין?
האבן מיד טאקע געוואגט און צוגעגרייט דעם נומער  13פון אונדזער אויטגאבע .הגם בלויז  44זייטן ,נאד פול
מיט אינהאלט סיי פון אמאלימ לובלין ,סיי פון דער שואה־תקופה ,ס״ פון וועלט־צוזאמעגטרע^ ,אויסער די געוויע־
לעכע ״כראניק״ פון לובלינער אקטיוויטעטן אין לאנד און אין אויסלאנד.
זאל אייר נישט זיין קיין שאד די  10דאלאר אדער  100ל״י )פאר די וואס קענען טאקע נישט געבן מערער!(.
אפשר וועט עמעץ וועלן דעקן די הוצאות ,טיילווייז אדע ד אין גאנצן ,פון ארוימ|געבן דעם נומער  — 14און ביי
דער געלעגנהייט טאקע אויר פאראייביקן זיינע עלטערן אדער אנדערע קרובים?
•

•

•

אין איצטיקן נומעד ״קול לובלין״ זענען אפגעדרוקט )אויו* ז׳  (29די באשלוסן און פראיעקטן ,וועלכע זענען
באהאנדלט געוואדן אויו« דער קאנפערענץ פון די פאדשטייערס פון די לאנדסמאנשאפטן אין ישראל און אין די
תפוצות .לייענט זיי אויפמערקזאם — און נעמט זיר צו דער אדבעט.
לאמיר נישט קאפיטולירן פאר דער זיקנה ; לאמיר נישט אריינפאלן אין אפאטיע צי יאוש; לאמיר ווייטער דער־
ד .ש
פילן אונדזערע אויפגאבן .מיט הצלחה!

מגילת החורבן של לובלין
קטעים מספר ״מאיר באהבה״ .הספר נכתב בתל־אביב,
בשנת חצר״ת ונסדר מבילגוריי ,פלד לובלין ,אצל ר׳ נטע
קראנענבערג בשנת תרצ׳׳ט ,נדפס יחד עם מגילת החורבן
והבקשה בשנת תש״ג ,בתל־אביב ,אצל יעקב משה לוריא.
מגילת החורבן נכתבה בחדשים אדר א׳ ואדר ב׳ שנת
תש״ג בתל־אביב ויסודה בידיעות בעלות סמך שונות
שהגיעו מגיא ההריגה .הבקשה מאת רבי משה הכהן זצ״ל
נדפסה לפי הספר לקורות הגזירות על ישראל מאת ח״י
גורלאנד .ציור השער של הספר הועתק משער הספר
משנת חכמים שנדפס באוסטרהא בשנת תקנ״ו.

פרק ב.
ויהי כאשר באו האוינים הנאצים ללובלין אימה גדולה וחשפה
כפלה על כל היהודים .כי ראו כי כלתה עליהם הרעה ואין להשיג.
וכבר נחתמה הגזירה להשמיד להרוג ולאבד את כל ין׳׳? לובלין
מגדול ועד קטן טף ונשים .וכל הגזירות והרדיפות והעינויים
והגירושים ומיתות המשונות שעלו על היהודיים במדינת פולין ,היתה
לוקחת ק׳׳ק לובלין מנה אחת אפים ובה התחילו .שהיו אומרים
הנאצים לובלין היא עיר של הישיבה הגדולה ביותר באירופ״א
נחריב אותה הודם 11מחה אותה מעל פני האדמה כדי שלא יזכד
ולא יפקד ח׳׳ו שם ישראל בעילם.
נתפשנזו הנאצים מיד בכל העיר ברחובות ובשווקים ובבתים
והיו מכים את היהודים באכזריות רבה אנשים נשים ומן• זקנים
עם נערים .והיו מורטים את פיאות הראש והזקן ברשעות גדולה
השערות עם העור והבשר .ולוקחים שפודים של ברזל מלובנים באש
ונועצים מתחת לצפרנים וצולין את הבשר החי .ומאפפים יהודיים
רבים למאות ולאלפים ומצווים להם לדױן במהירות גדולה ולעשות
בל מיני עבודות בזויות ולהתפלש בזבל ובאשפה ובצואה .ומעבידים
אותם ככל מיני עבודות קשות בפיד בלי תועלת בשבילם אלא כדי
לענותם בלבד .והיו ממררים את חייהם יומם ולילה גבל מיני גזירות
משונות .זקנים ונשים ענוגות היו מגלגלים אננים בגדות ברחובות
העיר .איסטניסים מאפפים את הזכל ואת הצואה ככפות ידיהם
והנוגשים מכים גהם גשומים של גרזל וגקתות התגים עד שהם
נופלים ומתעלפים מרוג כאג ויפורים .והרשעים משוטטים גרחוכות
העיר ויורים גיהודים והורגים גהם למאות .וזורקים דגים לתוד
הנהר ויורים אליהם לתוך המים .ותופסים ילדים ומנפצים את ראשיהם
הרכים גקירות הגתים וגאגני הרחוגות .ואת האמהות המיללות
הרגו גאגרופים וגחרגות וגכידונים.
ואחד כל אלה עדיין לא נמלאה פאת הדם והדמעות הכאג והצער
והיפורים והעינויים של היהודים גלוגלין .כיי גאו עליהם צתת
רגות וגדולות מאלו מאה פעמים יותר• אלן• פעמים יותר.
ונתנו הרשעים .עמיהם גרגושם של היהודים .והיו שודדים
וגוזלים את כל מוג ק׳׳ק לוגלין .הולכים לגתים היפים ומוציאים
משם כלי כפף וכלי זהג תכשיטים וכלי גדולח גגדי משי וגגדי
לגן .צמר וצמר גפן גגדים וכסתות שולחנות ומנורות ארונות
וכסאות .והרגה פוחזים נאצים לא היו מוציאים מהכתים את כל
היקר אלא היו מגרשים משם את היהודים ולוקחים לעצמם את הכל
מדגר גדול ועד דגר קטן .מחוט ועד שרוך נעל .והיו היהודים יוצאים
דלים וריקים מתוף גתיהם ערומים כגיום היוולדם .והיו הולכים
וגוכים גקרגם גלגד .כי גזרו הרשעים נם על הגגיה והזעקה.
ותפוסה כקול היו מכים אותו עד שהיה מלא פצעים וחגותת .או
שהיה מת תחת ידם.
ונגזרה גזירה על חנויות היהודים ועל כתי מלאכתם ועל גתי
חרשתם ועל כל פדנאותיהם .והפתוגגו הנאצים געגלות גדולות
והוציאו את הסחורות מכל המינים מתכת ודכרי רקמה וארג ומזונות
וגלי פידקית משקאות וכלים .גל אשד עשו גו היהודים פרקמטיא
ופל אשר עשו ויצרו גחרושת וגמלאכה .ונשארו רק חנויות קטנות
ונגזרה גם עליהן גזירה לתלות גמגואותידן לוחות עם סימן מגן

דוד תכלת על גגי לכן כדי שידעו השודדים ויגואו לגזול את אשר
השאירו החמפנים הראשונים.
והיו הגזירות נופלות על היהודים כמדינת פולין זו אחר זו
כמכות קשות ואכזריות אשר לא היו כמותן מיום גלות ישראל
מארצו .גזירה גזרו על האומנים היהודים ועל בעלי המלאכות שלא
יתעפקו גאומנותם וגמלאפתם ועל הפועלים שלא יעגדו געכודותיהם
ונזרקו לחוצות ככלי אין חפץ גהם .וגזרו על היהודים שלא יצאו
מפתחי גתיהם גערגים וגלילות ושלא יפעו גמפילות הגרזל ולא
געגלות החשמל .וגזרו עליהם שישאו על גגי גגדיהם טלאי צהוג
כדי שיכירום מרחוק ויוכלו להכות אותם ולהתעלל נהם .וגלוגלין
נופפה עליהם עוד גזירה לגרד גקידה וכהשתחוויה כל כן גרמניא
שפגשו גו גרחוכות העיר .והאחרון הככיד איפור חמור על כל
היהודים ככל מדינות פולין אנשים ונשים להשאיר אצלם כפף
כמזומנים יותר מפכום קטן .והוטל עליהם להכיא את כל כפפם
לכתי החליפין והשולחנים הנאצים לפקדון לצמיתות .והעוכר על
גזירה זו אחת דתו להמית.
והלכו היהודים הלוד והתרושש ונעשו עניים ואפיונים .והיוקד
מאמיר והדעג כגד מאד והמחלות מתרגות והקור גדול והדחק
והמצוקה עלו עד לאין שיעור .וגגד אץ ל|כוש ולחם אין לאכול
ועצים אץ להפקה .ורכים מאד מתפרנפים ממכירת שארית הפליטה
של גלי גיתם .ודגים אחרים מתפרנסים מהתמחוי .והאיסטניסים
ואניני הדעת גוועים גדעג.

פרק ג.
כחודש השני לכניפת הנאצים לפולין המדינה עלה גמחשגתו
של אותו רשע היטלר ימ״ש לגרש את היהודים מפל ארצות אירופ׳׳א
ולאסוף את כולם גגליל אחד הוא גליל לוגלץ .אמר אותו רשע
חכמיהם של ישראל נמנו וגמרו צדקה עשה הקפ׳׳ה לישראל שפזרם
כץ האומות .כל היהודים גפולץ ופליטא וגגיהם וגאשכנז וכשאר
הארצות באירופא כידי הם .אאפפם גגליל אחד ואעשה גהם מה
שלגי חפץ.
ויקראו כל ראשי קלגפיו של אותו רשע החושגים מחשגות
כדת מה לעשות כיהודים לקראקא אל הפלטרץ של ראש הפרדיוטין
של הנאצים גפולץ פראנק ימ׳׳ש .ישגו כל אותו יום וכל אותו לילה
וגזרו גזירות הגירושים על היהודיים מכל מקומות מושגותיהם
ומולדתיהם להגיאם ולאפפם אל גליל לוגלץ .ויגורו שם כצפיפות
וגדוחק וגמצוקה וגגדידות גמורה גלי שום מגע ומשא עם גל
שאר האומות ובפרט עם בני עם פולין הגרים מסביב .והדת ניתנה
לקרוא בשם את גליל לובלץ גליל יהודי ובלשון לע׳׳ז דזרווא׳׳ט
יהודי.
מיד נשלחו רשעים מומחים לתחום תחומים לגליל היהודי ולהוציא
ולגרש מלוכלץ ומכל העיירות הסמוכות את כל האוכלופין בני פולין.
אמרו הנאצים מאה רככות פולנים גרים כתחומי הגליל גגרשם ונכיא
במקומם מאות רככות יהודים מפל מדמות פולין ומכל ארצות
אירופ׳׳א.
וגורשו כאותו חודש כמה אלפים יהודים מפיהם ומווץ לעיירות
ולכפרים הפמוכים ללובלין כיד חזקה ובאכזריות גדולה בעירום
וכחופר כל .והכיאו אותם כעגלות מפילות הכרזל ושלחום לנפשם
לכל אשר ישאון רגליהם בשדות ובכפרים נידחים ופעיירות עניות.
והימים ימי חורף וגשמים קור ושלג וליהודים המגורשים אין כגדים
ללבוש ואין לחם לאכול ואין קורת גג לראשם .ולא יכלו המגורשים
הגולים להישאר ככפרים וכעיירות והלכו משם ללובלין רעבים ללחם
וחולים ככל ממי מחלות תשושים ועייפים .אנשים נשים וטף זקנים
וחלושים .ורכים מתו כדרך ואין מאפף ואין מקכר .והנשארים
לאלפיהם הלכו כרגליהם כי ליהודים אפור לנפוע בעגלות .עד אשר
גאו ללובלין.
ונשלחו ללוגלץ גם הרפה אלפים שנויי מלחמה יהודים שהיו
פחיילות פולץ ונשנו על ידי הנאצים .והיו מניאים אותם ללוגלץ
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דבי מאיד שפירא דצל״ה
הנקרא מהרים השני מלובלין
בקל דף היומי ויחיל
ונלוותה אליו

מגילת החורבן
בה מסופר קל חורבנה סל
ק״ק ל ו ב ל י ן ה מ ק ס י ד ה
חבדש יחדיו

בכיםײן בויבד

ונוספה עליהם לבסוף ב ק ס ה מאת איש
האלהים הגאון המקובל רבי מסה הכהן זצ׳י׳ל
מגולי פולין בימי הגזירות ת׳יח ותיס

תל־א ביב ,תסיג

בהוצאת המכון לתורה ולתעודה
ע״ש דבי יוסח נחמיה קורניצר זצ״ל
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ופושטים מהם את כגדי הצבא ומגרשה לחוצות ולרחובות כשרה!
כותנות ומכנסים תחתונים לעורם.
והיתה מהומה ומנופה גדולה ככל מדינות פולין .והתחילו הרשעים
לגרש את היהודים מהרכה ק׳׳ק אלפים ורככות ככהלה גדולה כעינויים
וכיפורים .ורכים נהרגו .ולא נתנו להם הרשעים לקחת אתם למקומות
גלותם מאומה .ועזכו היהודים את כל חילם ואת כל טוב כיתם
אשר רכשו הם ואכותיהם ואכות אכותיהם כעמל וכיגיעת כפים
כיושר ובנקיון כפים .הכל עזכו להפקר ולמשיכה כידי הרשעים
הנאצים .ונתפשטה השמועה ששולחים את כל היהודים לגליל לוכלין.
וכאמת נגזרה גזירה כאותו זמן על ?׳׳ין לוכלין לכנות מיד כתי עץ
לחמשים אלף יהודים מגורשים מערים אחרות .ועכדו כאותה עכורה
אלף ושלוש מאות פועלים יהודים.
והפולנים אשר כגליל לוכלין נתקהלו ואמרו לעמוד על נפשם.
וככפר אחד קמו והרגו כמה אנשי צכא נאצים כחשכם כי כאו לגרש
אותם מעל אדמת אכותיהם .ונידון אותו כפר כשריפה והרשעים הרגו
הרכה מכני הכפר .והיתה צעקה גדולה ככל רחכי פולין וכפרט
כגליל לוכלין.
וכלוכלין היה הדוחק הלוף וגדל .עוד הרכה אלפים יהודים
נשלחח לשם מאשכנז ומאופטריא מכיהם וממהרין ומכמה ערי פולין.
ונתמלאו מהם כל כתי הכנסיות וכתי המדרשות ושאר הכתים .והיו
יהודי לוכלין נותנים להם את פת לחמם האחרון ומתנהגים אתם
כרחמים גדולים וכאהכה רכה כעניים וכמצוקתם .ועל ידי אלפי
המגורשים הרעכים והעממים למחצה עלו המצוקה והעוני כק״ק
לוכלין עד לאין שיעןר ואף על פי כן לא נשמע קול צווחה כק״ק
לוכלין נגד המגורשים ועלתה אז מדת אהכת ישראל עד למדרגה
העליונה.
ונתכטלה אותה גזירה של הרזרווא׳׳ט .כי כעת ההיא זממו הנאצים
לגזור את גזירת הגיט׳׳ו ככל ק״ק פולין ואמרו כי הגיט׳׳ו יכלה את
היהודים כמהירות יותר מאשר הרזרווא׳׳ט .ואולם הגירושים לא
נפסקו .ומפולין הגדולה ומפולין הקטנה נשלחו היהודים לכל עכר.
וגם מאשכנז ומשאר מדינות אירופא שלחו את היהודים לגלילות
אחדים .הרכה גזירות נגזרו אחרי זה .צרות אחרונות משכחות את
הראשונות.

פרק ד.
מי כמור חסין יה מי כמור חסין וקשה שאתה שומע ניאוצם
וגידופים של אותו אדם וכנופיתו ושותק .אי אלהימו צור חסיו כו .זה
היטלר הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה כטיטוס קודמו .מה עשה נכנס
לכתי כנסיות ולכתי מדרשות הוציא מתיר ארוגות הקודש את ספדי
התורה הציע את הידיעות וקרען וחיללן ורמסן וכסכור היה שיהרג
את עצמו.
אמר היטלר הרשע לא כישראל כלכד אני לוחם אלא גם כאלהי
ישראל .כאש דתו וכתורתו .מכאן חיזוקם מכאן כוחם .אעכיר את
ישראל על דתם ואכטל את תורתם .נמצא אני משמיד את מעיגות
עוזם והם הולכים וכלים מאליהם.
הלד וגזר על תלמוד תורה .מתחילה כלוכלין ואחריה ככל פולין
המדינה .היו הולכין סרדיוטים וסוגרים את הישיכות ואת כתי המדרשות
ואת החדרים .וכלוכלין עצמה יותר ממאה חדרים .והכרוז יוצא
ומכריז מי שייתפס על תלמוד תורה המלמדין ידונו למיתה והתלמידים
לצינוק ולעכודת פרד .וקול תורה זה שלא נשתתק כפולין אפילו
לרגע אחד כמשך דורות לא נשמע עוד כרכים וכפדהסיה ככל רחכי
המדינה .ואף על פי כן היו ישראל מוסרים את נפשם ומתחכאין
כעליות וכמרתפים ולומדים תורה .ותינוקות של כית רכן מרחשין
פיותיהם מורה כלחש מהוד סכנת נפשות.
וכלוכלין נדם קול תורה כרכים .כתי כנסיות וכתי מדלשות
סגורים ואפלים .החדרים מפוזרים וישיכת חכמי לוכלין מחוללת.
גרו הנאצים כתיד הישיכה .חיללו את ספרי התורה ופיזרו שאר
הספרים .את אדון הקודש שלחו לכרלין והעמידו צלם כהיכל .פסק
כה קול תורה ונשמע קול הוללות .קול רשעים כניכול פה.
היו תלמידי הישיכה הנשארים מתכנסין כחשאי ולומדים תורה
מפי רכותיהם שארית הפליטה כלוכלין .והיו לומדים כמסירות נפש
וכהתלהכות וכדכיקות .רעכים וחולים .והיו מפכנין את נפשותיהם

והולכין לכתי תינוקות של כית רכן ומלמדים אותם תודה פדי שלא
תשתכח מישראל.
ואף על תפילה כציכור גזר ולא ככתי כנסיות כלכד אלא אפילו
כשטיכלי׳ד וכקלויזי׳ן ואפילו כמנינים חטופים .וכערים רכות
כפולין שרפו את כתי הכנסיות והיו היהודים קופציפ להוד האש
כדי להציל את ספדי־התורה .והנאצים ממלאים פיהם צחוק ומחרפים
ומגדפים וצועקים ראו אם יושיעכם זה .ואף כסכיכת לוכלין נשרפו
כתי כנסיות ומדרשות רכים .ונתפסו יהודים עטופים כטלית ועטורים
כתפלין של יד ושל ראש .וכרכו אותם הנאצים כטליתותיהם וקשרום
כרצועות התפלמ והרגום כמיתות משונות .ואף על פי כן היו ישראל
מתפללים כציבור .מניחים ?פלין וקוראים כתורה וכראש השנה
תקעו כשופר .תינוקות עומדות על המשמר ומודיעות הולד סרדיוט
או לאו .מעשה כקצכ אחד כקראשניק הסמוכה ללובלין שתפסו אותו
הנאצים כשהוא עטור כתפלין .פקדו עליו שיטיל את תפליו להוד
גל של אשפה כדי לחללם .לא רצה .הכוהו עד שזכ דמו הטילוהו
על הארץ ורמסוהו כרגליהם והיו מתעללים כו שעה ארוכה .לא
עשה את רצונם .עד שקם אותו קצב על רגליו וקרע את כותנתו
עד לבו וקרא בקול גדול הנה לכי פתוח ירו כו אני את רצונכם
לא אעשה לא אחלל את שם קדשו .ירו כו הנאצים ונהרג כו כמקום
על קידוש השם.
וגזר גם על השחיטה לפי דיני ישראל .אותו רשע שכל עצמו
לא היה אלא דם .שכל אכריו ונפשו הארורה תאכו לדם .שכל סדדיוטיו
יקלגפיו שפכו דם אותו רשע גזר על מצוות עשה מן התורה שכאה
לכפר על שפיכת דמים .שכאה לכפות על ו!5דם הנשפך.
וביטל את כתי הדינין מישראל;יוהיה מענה את הדיינים והרבנים
ופקד למחוק את שמותיהם מספרי מקכלי השכירות שכק״ק וגזר
עליהם שיהיו ככל ייראה וככל יימצא כבתי הדינים וככתי הק׳׳ק.
ומי שיימצא אחת דתו להמית .וגזר גם על הק׳׳ק עצמה .קהלה
קדושה כמלה ומכוטלה מישראל .והקים את מועצת הזקנים היהודים
והעביר את הקצינים הפרנסים והאלופים של הק״ק .וגזר על הזקנים
שלא יתעסקו כעניני דת ודין .והמתעסק דינו כמיתה .והיו מטילים
קנסות מסים וארגוניות קשים מנשוא על מועצת הזקנים .ועל ק״ק
לוכלין הטילו באותו זמן קנסות פעמיים .כפעם הראשונה מאתיים
אלף זהובים וכפעם השניה מאתיים אלף זהובים .ולא היה לק׳׳ק
לובלין כסף במזומנים וציוו להביא שווה כסף .והביאו זקני היהודים
תכשיטים וכלי כסף וכלי זהב .עד שנתמלאה תאוותם של הרשעים.
ואף על פי שגזר על כני עמו לא להתערב כזרעו של ישראל
היה תופס את נשותיהם של היהודים ואת כנותיהם יפות התואר
לקלון .והיו נשים ועלמות רבות מתחבאות מעץ רואה כי היו תופסים
אותן כחוצות ושולחיו לכתי קלון .ורכות שנשכו הרגו את עצמן על
קידוש השם.
מעשה ככמה ריבות שנשכו לקלון כלוכלין .הוליכו אותן הרשעים
לבית אחד והעלון לקומה העליונה וסגרון כחדר אחד .נזכרו אותן
ריכות מה שתנא כמתניתא על ארכע מאות ילדים וילדות שנשכו
לקלון בזמן חורפן בית המקדש .אמרו אף הו אם אנו קופצות מתוך
החלון ונהרגות אנו כאות לחיי העולם הבא דכתיכ אמר ה׳ מכשן
אשיב אשיב ממצולות ים .טפסו על החלון וקפצו לרחובה של עיר
ונהרגו על קידוש השם .ה׳ יחונן נשמותיהן .וכהנה וכהנה רבות
היו אשר קידשו שם שמים כרכים .ועליהן אמר הכתוב כי עליד
הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה.
וגזר נם על השבת .והיו היהודים נתפסים לעבודת פרך בשבת
לאלפים ולרבבות .והרשעים מכריחים את החנוונים לפתוח את החנויות
והשווקין כשבתות ובימים טובים .והיו עומדים שם היהודים לכושים
כגדי שכת ופיותיהם מרחשים כתפלה ועיניהם זולגות דמעות.
ורכים מהיהודים מוסרים את נפשם על השבת .הרשעים מייסרים
אותם בשוטים ובעקרבים והם אינם נשמעים להם .הצוררים ײריפ
והורגים בהם למאות והם אינם זזים לחלל את השבת.

פרק ה.
והיו חוטפים את היהודים ברחובות וכשווקין ככלבים שוטים
להעביד אותם כפרד בשבתות ובימות החול .ושולחין את הנחטפים
למחנה עבודה ולמחנות עינויים שנקראו בלשון אשכנז קאנצענטרא־
)סוף בעמי (13
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נוסח

לובל>ן
נחמן בלומענט^ל
תל־אביב

וואם איז לובלין אין דעד יידישער געשיכטע ? איך מיין
אז מען ווייסט היינט־צו־טאג ,בדרך־כלל ,אלץ ,מער־ווייני־
קער .וועגן דער שטאט האבן געשריבן גויים און יידן פון
גאר עלטסטע צייטן ביזן כמעט סאמען סוף .הגם ,ווי מיר
ווייסן ,נישט איין פרט אין דעד לאגגעד געשיכטע אונחערער
פון דער שטאט און סביבה ,פאדערט באך אויפקלערונגען.
מיר זענען זיכעד ,אז מיט דער צייט ,וועט די פוילישע
היסטאריאגראפיע ,ווילנדיק גישט ווילנדיק ,מוסיף זיין וואס
ס׳פעלט .מ׳דארף אבער געדענקען ,אז די פוילישע היסטא־
ריקער האבן וויכטיקערע פאר זיך פראבלעמען ווי דאם יידי־
שע פראבלעם ,וואם איז פאר אונדז ,יידן ,פון פוילן ,דעד עיקר.
דאם יידישע פראבלעם אין פוילן איז געווען ״בדענענדיק״,
ווען אין פוילן האבן זיד געפונען העכער דריי מיליאן יידן
און די אנטיסעמיטן פון לאגד האבן כסדר אונטערגעהאלטן
דעם פחד פארן יידן* ״יידן רעגירן אין פוילן״ ,״דער גאנצער
מיטלשטאנד זענען בלויז יידן;׳ — אט אזעלכע קעפלעך האט
מען געקאנט לייענען כמעט יעדן טאג .נישט גאר אין דער
אנטיסעמיטישער פרעסע ,נאד אפילו די ״אביעקטיװע״ דעמא־
קראטישע פרעסע האט נישט איינמאל זשאנגלירט מיט סטא־
טיסטישע אנגאבן — און וואס איז מער איבערצייגנדיק ווי מא־
טעמאטישע ציפערן? — און אנגעוויזן ,ווי פוילן איז בא־
הערשט פון יידן :פון איין זייט — דער ״יידישער קאפיטאל״;
פון דעד צווייטער זייט — דער ״יידישער ארבעטער״ ,װאם
גראבט כסדר אונטער דער פוילישער רעפובליק ,אונטערן
איינפלום און אין די אינטערעסן פון דריטן אינטערנאציא־
נאל; אז צווישן יידישן קאפיטאל און יידישן ארבעטעד איז
נישטא קיין ווידעראנאנד ,אז זיי ביידע זעגען ארעמם פון איין
גוף — דאם וועלט־יידנטום .דאם איז געווען איינע פון די
חשובסטע טעזן פון אינטערנאציאנאלן פאשיזם .אמבולטסטן
האט זיך דאם אויסגעדדיקט אין דייטשן נאציאנאל־סאציאליזם.
אבער אין יעדן לאבד האט דער פאשיזם אין אייראפע אנגע־
נומען א נאציאנאלע פארם .יעדע נאציע האט זיד געוואלט
באפרייען פון אונטער דעד הערשונג פון יידנטום .דאם האבן
די היימישע פאשיסטן געפרעדיקט גאנץ אפן פארן היימישן
פראנט .פיל פון אונדז געדענקען נאד געווים די לאזונג פון
די פוילישע אנטיסעמיטן ״םװױ דא סװעגא״ ,פוילן פאר פא־
לאקן! פאר יידן איז דא נישטא קיץ פלאץ .זיי מעגן אפילו
פארן קיין פאלעסטינע! — אויך אזעלכע אויפשריפטן ,גע־
דענקען מיד ,זענען געווען .פאלאקן האבן גארנישט קעגן
דעם .אדרבא ,די פולישע יידן ,באזעצנדיק זיך אין פאלעס־
טינע ,וועלן שאפן א גרונט פאר פוילן צו פאדערן פאר זייערע
יידן א רעכט אויף אדץ־ישראל .דאם איז געװען די אפיציע־
לע שטעלונג פון דער פוילישער רעגירונג.
די געשיכטע האט אבער אנגענומען אן אגדערן אומ־
דערווארטעטן פארלויף .דעד אינטעדנאציאנאלער פאשיזם איז
געווען אייניק אין דער שנאה צו יידן .אויף דעם געייט
האט דעד היטלעריזם געהאט גרויסע פארדינסטן .ער האט
געפדעדיקט אויך פאר די פאלאקן — ווי יעדער אנדערע
נאציע — צו באפרייען זיד פון יידן .נאד אין יאר  1944האט
ער ארגאניזירט אין קראקע אן אינטעדנאציאנאלן קאנגרעם
קעגן יידן.
אין דעם פרט האט זיך אין דייטשן אנטיסעמיטיזם ,פון
אנהייב ביזן סוף ,גארנישט געענדערט .א באזוייז _ היט-
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לערס טעפטאמענט ,געשריבן א טאג פאר זיין זעלבסטמארד,
אין וועלכן ער פארשווערט די דייטשע נאציע אפצוד״יטן אויף
להבא די אנטי־יידישע ראםךגעזעצן ,װארנדיק דאם דייטשע
פאלק פארן גרעסטן שונא ,וואס דריאט אים — דעם וועלט־
יידנטום .דאם שרייבט היטלער נאד דעם ,ווי ער אליין האט
פאדניכטעט כמעט לחלוטין דאם אייראפעלשע יידנטום ,א 6־7
מיליאן יידן אין זיק איינפלוס־ספערע ,וואם האט א געוויסע
צייט באהערשט אייראפע פון אטלאנטיק ביז דער וואלגע ,פון
ניארוועגן ביז איבער איטאליע און צפוךאפריקע.
*

אין די פלענער און זייער רעאליזירונג בימי היטלער,
האט לובלין געשפילט א גרויסע ראל .עפעם האבן די נא־
ציסטן ,באזונדערם די פאטענטידטע ״ױדגקענער״ ,יא געוווסט
וואס לובלין אין געווען פאר יידן אין משך פון דורות .לויט
זיי ,איז לובלין געווען דיאס זיצארט פון דעד געהיימער,
שרעקלעכער מאכט ,וואס שטעלט מיט זיך פאר דאם וועלט־
יידנטום פון די עלטסטע צייטן ביז דעד נייער צייט .היטלע־
ריסטישע געלערנטע ,מיט אוניווערסיטעט־דיפלאמען ,האבן
געשריבן וועגן וועלט־פארלאמענט ,העכסטן יידישן ארגאן,
וואס רעגירט מיט דעד וועלט .זיין נאמען :״ועד ארבע האר-
צות״ .זיי האבן אויך געוווסט און געשריבן וועגן דעם ,וואט
לובלין איז געווען פאר דעם היטלעריזם ,אז די שטאט האט
געדינט ווי דאס זיצארט פון דעד ישיבת* חכמי לובלין .דעד
היטלעריזם האט געצויגן א לשגע קייט — פון ועד ארבע
הארצות ,ביז דער נייצייטיקער ישיבה .א קייט אן איבער־
רייסן .צווישן אנדערן דריקט זיד אוים די הערשאפט אין דעם,
װאס קײן שום ייד קען נישט ווערן רב אין א יידישער קהילה
אויף דעד וועלט ,אויב ער האט נישט געענדיקט די לובלינער
ישיבה .די ישיבה איז דעד קאנקרעטער צענטער פון דער
יידישער וועלט־הערשאפט.
איז טאקע פארשטענדלעך ,פארוואם דעד היטלעריזם האט
סטדאטעגיש אדורכגעקלערט און אדורכגעפירט פון אנהייב
זיין גרעסטן קאמף קעגן די ײדן פון לובלין .פארניכטנדיק
דעם צענטער ,וועט אים שוין לייכט זיק דעדנאך צו דער־
פירן די ארבעט ביזן סוף ,צעשלאגן דעם רעשט יידנטום אן
שום ווידעדשטאנד .די סטראטעגיע האט היטלער אדורכגע־
פירט מיט דערפאלג אין אייראפע.
ובכן ,לובלין מוז ליקווידירט ווערן .דאס איז קלאר!
נאד דאס דארף געמאכט ווערן שטיל ,די יידן זאלן זיך נישט
דערוויסן פריער .אויר נישט די דרויסנדיקע וועלט .מען איז
נישט אינגאנצן זיכער וויאזוי די וועלט וועט דעאגירן .נעמט
מעען דעדצו די ״בעסטע״ מענטשן :אלם שעף פון דעד .0.0
און פאליציי אין דיסטדיקט לובלין ,ווערט געשיקט אבילא
גלאבאטשניק .וואס ער האט אפגעטאן ווי א נאציאנאל־
סאציאליסט ,האט ער נאד באוויזן פאר דער מלחמה ,זײענ־
דיק גאולייטער אין ווין .אים האט געהאט א טובה געטאן
דער דייכספידער פון דעד  ,.0.0הימלער אליק .עד האט
גלאבאטשניקן אמאל באפרייט פון תפיסה .פאוואריזירט איז
עד געווארן נישט צוליב אידעאלאגישע אנשויונגען ,ניק .ער
איז פשוט פאראורטיילט געווארן פאר מארד ,געלט־מאלווער־
סאציעם )שיכרות אליין איז נישט קיין פארבדעכן( .אים האט
א טובה געטאן הימלער ,באפרייענדיק אים פון אלע באשול־
דיקונגען און דערמיט האט ער אים אפגעקויפט און פארפליכ־
טעט צו דינען ביזן טויט אריק ,בפרט ,אז גלאבאטשניק אליין
איז נתעלה געווארן ,געפירט זיד אין לובלין ווי א געקדוינ־
טער הערשער.
עם האט מיר אמאל דערציילט דעד לובלינער תושב,
ש .טורקעלטאוב ז״ל ,אז עד האט געהאט די ״זכיה״ פער־
זענלער פארגעשטעלט צו ווערן פארן ״שעף״ .האט ער,
גלאבאטשניק ,אפילו דעם קאפ אין זיין ריכטונג נישט גע־
וואלט אויסדרייען — עד פארטדאגט נישט פדינציפיעל קיק

יידן פאר זיר .און גערעדט האט ער צו טורקעלטאובן ״העד
יודע״ .און גלאבאטשניק ,דער אליינהערשער איבער די יידן,
נישט נאד פון לובלין ,נאר איבעדן גאנצן גענעראל־גװוער־
נעמענט ,האט געהאט איבער זיר דעם בארימטן היידריכן.
אויר ער איז געווען טריי איבערגעגעבן דער נאציסטישער אי־
דעאלאגיע און דעם פירער .אויר אים האט דעד רייכספירער
געטאן א טובה און אפגעקויפט אויף אייביק .היידריך איז
צוריק מיט יארן באפרייט געווארן פון מיליטער־דינסט .ער
איז געווען א נידעריקער אפיציר אין דייטשן קדיגס־פלאט.
אט די צוויי זענען געווארן די הענקערס פון יידנטום בימי
היטלער אין אנהייב פון דער גרויסער אייראפעישער אקציע,
און דווקא אין לובלין.
נאד א לאנגן צוגדייטן זיר טעארעטיש ,נאד פו! פארן
איבערנעמען די מאבט ,איז געקומען דער מאמענט ,מיטן
אויסברוך פון וועלט־קריג ,דעם .1טן סעפטעמבער  ,1939אויס־
צופרובירן די טעאדיעס אין דעד פראקטיק .ס׳האבן זיך אנ־
געהויבן יורידישע באגרענעצונגען ,פון צופאסן די טעאריע
צום לעבן ,צו פראקטישע מעשים :געטאם ,אויסהונגערן און
אפשוואכן די יידן — ביז דעד גרויסער אויסזידלונג פון יידן
פון לובלין .דא האט זיך שוין נישט געהאנדלט אין יחידים,
וואם האבן זיז־,..פארזינדיקט״ און באשטראפט געװארן על פי
ה״געזעץ״ .געבעלס האט כסדר געפרעדיקט ,אז דאם דריטע
רייך איז א ״רעכטס־שטאט ,אז אן א געזעצלעכן יסוד )״גרונד־
לאגע״( ,פאלט אפ׳ילו א יידן א האר פון קאפ נישט אראפ״.
אפילו די איצטיקע גרויסע אויסזידלונג איז א לעגאלע ,גע־
זעצלעכע .פאדארדענונגען פון דעד מאכט .מיט סטעמפלען
און אונטערשריפטן אדורבצופירן אדבעט־באזעצונגען לטובת
דעד אלגעמיינער באפעלקערונג און די יידן גופא .ווייל וואס
פארא מענטשן קאנען ארויסוואקסן אין געטא  1זאגט אליין!
און אזוי האט מען א פאר צענדליק טויזנט ייד! ארויס־
געשיקט פון לובלין .נאד א האלב יאר בערד נאד דער אויס־
זידלונג ,פרעגט אן דער פארזיצער פון יודענראט ,אדור ד״ר
אלטען ,ביי דעד יידישער סאציאלער הילף אין קראקע ,וווהין
האט מען פארשיקט די לובלינער יידן און וואס טוען זיי
דארט ? די לאקאלע דייטשע מאכט קאן נישט געבן דערויף
קיין ענטפער .זאלן זיי אין קראקע' ביי דעד רעגירונג אנ־
פדעגן .א צענטראלע מאבט ווייסט זיבער אלץ גענוי .אלטען
ווייסט וואם דאס איז .ער האט דאד שטודירט אויף א דיי־
טשער אוניווערסיטעט .בשעת ער ,אלטען ,פרעגט זיך אזוי נאד

וועגן זיינע יידן ,ווייסט מען שוין ,למשל ,אין וואדשע ,אז
די יידן פון לובלין לעבן שוין נישט .עם גייט נאר אן א
פלוגתא ,ווי אזוי האט מען זיי אומגעבראבט ? די אומזיכער־
קייט האט געדויערט ביזן באפרייען דאס געביט דורך דעד
רויטער ארמיי אין מיטן .1944
פאר די יידן אין ווארשע ,דאם גדעסטע געטא ״אים
אסטען״ ,איז לובלין געווארן אן אנזאג און א ווארענונג.
לובלין איז געווארן א ש ו ־ ע ק ־ ו ו א ר ט  .מ׳האט פארשטאנען ,אז
דאם וואס ס׳געשעט דארט ,קאן זיך טרעפן אין יעדן אנדערן
ישוב ,אז לובלין איז נישט קיין עפיזאדע ,קיין צופאל ,נייעדט
א סיסטעם .שרייבער פון יענער צייט שרייבן אין ווארשע־
וועד געטא :זיי האבן יא געוווסט פון אנדערע מעטאדן פון
אומברענגען יידן אין אנדערע ראיאנען :כעלמנא ,ווארטעגאו,
)פון דעצעמבער  (1940און פון דער אריגינעלער מעטאדע
וואס איז אנגעווענדט געווארן אין לובלין .יידן אין ווארשע
האבן אנגעווענדט דעם ספעציפישן טעדמין ״נוסח לובלין״...
דער ערשטער וואס טוט דאם בכתב ,אויף ווי ווייט
מיד ווייסן ,איז געווען הרב שמעון הובערבאנד אין אן ארבעט
״די כאפעריי פון יידן אין ווארשע אין מאי 1942״ ,ער
שרייבט :״מ׳שמועסט ,עם וועט זיין סתם א כאפעריי צום
אבוז; אנדעדע האבן געזאגט אז עם וועט זיין אבלאוועם און
די געכאפטע יידן וועט מען אוועקשיקן על 8י נופח לובלין״.
)רינגעלבלום־אדכױו נר׳  .(446און פרץ אפאטשינסקי ,אין
זיין נאטיץ פון  4.11.42גיט אן ,אז דעד גירוש אין קראקע
) (28.10.42איז דורכגעפירט ״על 8י נופח לובלין״ )רינגעל־
בלום ארכיוו( .הרב הובערבאנד איז געווען באהאוונט אין
״נוסח לובלין״ .דאס איז א נוסח פון לערנען )תורה( ; דאס
איז א נוסח אין חסידות — משפחה אייגער א.א.וו — .דאם
מאל האט דעד געלערנטער רב אנגעווענדט דעם טערמין צו
א נייער שיטה אין ״לערנען ױדעךקענטעניס״ אין איר פראק־
טישער אנווענדונג :ױדען־פארניכטונג.
¥

פאסט סקריפטום :ווען איד בין געווען אין יאר  1947אין
תל־אביב ,האב איד אויף א בערגל ,אויף רחוב עליה ,געזען
א צריף ,אן אלטן און אפגענוצטן ,מיט א שילדל ״חסידי
לובלין״ .דער צריף איז שוין פון לאנג פארשווונדן .דאס
בערגל איז אויסגעגלייכט און פאדבויט געווארן מיט הייזער.
צי ווייסט עמעץ וואס איז געשען מיטן לובלינער קלויזל
אין תל־אביבו,

יאר־איין יאד־אויפ קומען ײד צונויף לופלינער יידן ביים דענקמאל לזכר די קדושים פון לובלין און מיידאנעק ,אויפן כית הקברות אין
נהלת־יצהק .אויפן כילד :יזכוד־אקט כיי דער מצבה ,מיטן אנטייל פון א פד געפט פון אויפל8נד ,אין די ראמען פון 2טן וועלט־צוזאמענטדען*.
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אין לאגש־ ליפאווע 7
)דערציילונג פון א קריגס־געפאנענעפ אדן פארטיזאנער(

איך שהאם פון ניעסוויזש ,פון וואנען איד בין אוועק אין 39םטן
יאר דיגען אין פוילישן מיליטער .אפדינענדיק  5חדשים אין
גרודזשאנדז ,אין 64סטן פאלק פיעכאטע ,האט אויסגעבראכן די
קריג.
אין קוטגע בין איך אריינגעפאלן אין געפאנגעגשאפט .מען האט
אונדז אלעמען קאנצענטרירט אין א הויף .אפזייענדיק דארטן 6 8
טעג ,האט מען אוגדז אלעמען גענומען קיין דייטשלאגד .דעם
טראנספאדט ,ויי איד בין געווען ,האט מען אראפגעלאזן אין הע־
מער און דאדטן האט מען אויסגעשטעלט באזונדער יידן ,פאליאקן,
ווייסרוסן און אוקראינער.
אנקומענדיק אין דעם לאגער סקארזשיסקא ,האט מען אלע־
מען געשיקט צו דער ארבעט ,נאד יידן זעגען געווען באשעפטיקט
אויפן ארט ביי פארשיידנארטיקע שמוציקע ארבעטן אויף צו דער־
נידעריקן און באליידיקן .אפזייענדיק עטלעכע וואכן אין דעם לא־
גער ,האט מען בלויז יידן ארויסגעשיקט אויף א פלאצוווקע ,ווו מען
האט אנגעהויבן צו ®לאסטערן שאסייען .מיד האבן געקראגן 200
גראם ברויט און א האלבן ליטער זופ ,אין דערפרי און ביינאכט —
שווארצע קאווע .מיט דעם האבן מיר געלעבט עטלעכע וואכן ,ביז
וואנען איד בין אנגעקומען אין לובלין.
אויף דער באן־סטאציע האט מען אוגדז ניט אויסגעלאדן .מיד
זענען אנגעקומען  10ביינאכט און מען האט אונדז געהאלטן ביז
אין דער פרי .פארטאג האבן זיך אנגעהויבן באווייזן ס.ס .באנדיטן
ארוס דעם עשאלאן מיט וועלבן מיד זעגען אנגעקומען און אוגדז
אוועקגעפירט אויף ליפאווע גאס אין לאגער .ס׳איז ארויסגעקומען
דער שארפירער שראם .קאמענדאנט איז געווען דאלף ,א נידע־
ריקער דייטש ,אייגער פון די גרעסטע סאדיסטן .צו אים איז גע־
ווען איינער מארפינקל ,און נאד איינער — רידל ,ויי אויד צוויי
יידן געבוירענע אין דייטשלאגד :איינער האט געהייסן פראפעסאר
דוד און איינעד סימאן.
מען האט אונדז באפוילן ארויסצוגיין פון די וואגאגען .מיד
האבן זיד אויסגעשטעלט און דער מערדער רידל האט גלייד גע־
פרעגט :״וועד קען דייטש ו״ ס׳זעגען ארויסגעגאנגען אונדזערע
חברים ,פון די געפאגגענע ,וואס האבן געקענט דייטש .ער האט
זיי עפעם געזאגט אין דייטש און זיי האבן איבערגעגעבן אין יידיש,
אז מיד קומען איצט אדיין אין לאגער ,דארטן מעלן מיד ארבעטן
און קדיגן צו עסן .נאד אויב עם וועט וועד אנטלויפן — מעט יעדער
דריטער ווערן דערשאסן .מען האט אונדז אויסגעשטעלט צו פינף
אין א דיי און צוגעפירט צו דעם לאגער.
מען מיר זענען אנגעקומען אין לובלין ,האט מען די געפאנגע־
נע צוגעפירט צו דעד יידישער באד .מיד זענען אריינגעגאנגען זיד
וואשן און די ם.ס.־לייט האבן אנגעטריבן יידישע מיידלעך ,אז זיי
זאלן אונדז וואשן .דעם ערשטן מאל וואס איד האב אזעלכעס
דורבגעמאבט אין מיין לעבן .אין די גאםן האט מען געזען יידן —
ווי לעבעדיקע מתים זענען זיי ארומגעגאנגען .ראשית כל ,האט א
ייד ניט געטארט גיין אויפן טראטואר ,יעדער איינער ,וועד עם
האט געוואלט ,האט געשלאגן דעם ייד ,אפילו אים געהרגעט .די
הפקרות איז געווען גרוים .פון טאג צו טאג את געווארן ערגער .די
דייטשן פלעגן כמעט אלע נאבט אדורכפירן אבלאוועם .אריינגיין
אין די הייזעד און ארויסנעמען אלצדינג .צו דעם האבן אויד יידי־
שע אונטערוועלטניקעם צוגעהאלפן .זיי האבן געמיינט ,אז זיי וועלן
איבערלעבן די קריג .ס׳איז געווען איינער שאמע גרייער — וועד
זזאט ניט געהערט פון אים ז ! איד ,אלם קריגס־געפאנגענער ,פלעג
ארויסגיין אין גאם און דאם אלצדינג צוזען — האט מיר דאס הארץ
וויי געטאן.
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דער לאגער איז געשטאנען כמעט אין צענטער פון לובלין,
נישט ווייט פון קריסטלעכן בית־עלמין .באראקן און נארעם זענען
געווען דארטן .מיר האבן באלאנגט צו דער ווערמאכט ,אפשר דער־
פאר האט מען אוגדז ניט געשלאגן ,אבער ארבעט האט מען אונדז
געגעבן די שווערסטע און שמוציקסטע.
אין דעם לאגער ווו מיר זענען געווען ,האט מען נישט ווייט
פון אונדז אנגעהויבן בויען מיידאנעק .ס׳איז געווען אזוי :אין א
פארשטאט פון לובלין ,איז געשטאנען א צעגעלניע און פון ביידע
זייטן זענען געווען בערג .מיר האבן געדארפט אויסגלייבן ביידע
בערג ,בדי אויפצובויען דעם לאגער .מען האט געמאכט נאסילקעם
פון ברעטער ,וועלבע צוויי פלעגן טראגן ,איינער פון פארנט ,איי־
נער פון אונטן .אזוי איז געגאגגען א דיי פון עטלעבע הונדערט
מענטשן ,ארויף און אראפ .במשך א קורצע צייט ,האט מען גע־
זען ווי דער בארג ווערט קלעגער און גלייכט זיך אויס מיטן באדן.
אזוי זענען אוועק עטלעבע וואכן ,ביז וואנען איינער פון אונדז
איז אנטלאפן — ער האט געהייסן באראן .מען האט אלע ארייג־
געפירט צוריק אין לאגער ,אויסגעשטעלט צענטלעך — און יעדן
צענטן ארויסגענומען פון דער ריי ,אים אריינגעזעצט אין אזא קע־
לער ,וואם האט באטייט אז מען וועט אים הענגען אדער שיסן.
אבער מיר זענען נאר אפגעקומען מיט קלעפ — מען האט אונדז
גוט צעשלאגן און נישט געשאסן.
שפעטער איז געווען נאך א פאל ,וואס עטלעכע זענען אנטלאפן
פון לאגער .דאס איז געווען א שרעקלעכע נאכט .מען האט אויס־
געשטעלט רייען אין יעדן באראק און געהייסז״ארויסגיין .ביים טיר
זענען געשטאנען ס.0.־לייט און מען האט געקלאפט מיט שטעקנס.
נישט איינער איז פון די קלעפ געהרגעט געװאין .דאס איז געװען
א ווינטערדיקע נאכט — און מען האט אונדז געהייסן זיך אויס־
שטעלן בארוועסע אויפן שניי ,די הענט אין דער הויך .אזוי זענען
מיד געשטאנען עטלעכע שעה ,ביז ס׳איז געקומען א באפעל ארייג־
גיין צוריק אין לאגער .נאך דעם אפעל זענען געווען עטלעכע
געהרגעטע און זייער א סך קראנקע .אויף מארגן אינדערפרי איז
מען צוריק אוועק צו דער ארבעט.
אפארבעטנדיק נאד עטלעכע וואכן ,איז געווען א פאל ,וואס
איינער איז אנטלאפן און מען האט אים געבראכט צוריק .איך ווייס
נישט ווי אזוי מען האט זיך דערוווסט ,אז ער געפינט זיך אין וולא־
דאווע .מען האט אים אזוי געשלאגן ,אז ער איז געלעגן א וואך
צייט ,צי מער ,אין ״איזבא כאריך״ אין לאגער ,דערנאך האט מען
אים גענומען צוריק צו דער ארבעט.
איינער א ס.ס.־מאן א סאדיסט ,האט אים אוועקגעשטעלט אין
קיך ביים קעסל ,ווו ער האט אפגעארבעט איין טאג און אויפן
צווייטן טאג האט ער געהייסן ברעגגען וואסער .גייענדיק מיט די
צוויי עמערס ,האט עד אים געשאסן.
געווען א פאל ,ווען געפאנגענע זענען געגאנגען צוזאמען מיט
ם.ס.־לייט נעמען ביי יידן ווארעמע זאכן פאר די סאלדאטן אויפן
פראנט .ווייזט אויס ,אז איינער האט געגנבעט א סוועדערל און אים
אנגעטאן — האט אים דער דייטש געהרגעט.
ס׳זענען געווען אין לאגעד עטלעבע שוסטערם ,מאס האבן
אויסגעארבעט אפיצערסקע שטיוול פאר די ס.ס .האט וועד פון די
שוסטערס צוגענומען א פאר שטיוול .ווען מיד זענען געקומען צו־
ריק פון דער ארבעט ,האט מען איינעם פון די שוסטערם געהאנגען.
עם זענען געווען פארשיידנארטיקע ארבעטן :בעסערע פלא־
צוווקעם ,ווו מען האט געקענט גוט אפעסן און אפשר נאך ארייג־
ברענגען! א פאר זלאטעם .דאקעגן די וואס זענען געגאנגען אר־
בעטן אין מיידאנעק ,ווען מען האט אנגעפאנגען בויען דעם לאגער,
האבן גארנישט ניט געהאט .אזוי איז זיך געגאנגען אונדזער לא־
גער־לעבן ,ביז ס׳האט זיך אנגעהויבן די קריג מיט רוסלאנד.
פון איין זייט האט מען געזאגט ,אז די רוסן זעגען שוין אין
פראג ,ווייל  4צי  5טעג האט מען גארנישט געוווסט און געהערט.
אין איין שייגעם טאג איז גאנץ לובלין ,מיט אונדזער לאגער,
באמאלן געווארן מיטן אות  — Vדער זיג פון דייטשלאנד .דאן
האבן מיד זיד דערוווסט ,אז דער דייטש האט פארנומען מינסק און

ער גייט פארויס .די לאגע האט זיך פאר אוגדז א סך פארערגערט..
פריער האט מען געמיינט ,אז ס׳וועט אויסברעכן א קריג מיט
רוסלאנד ,וועלן מיד אפשר באפרייט ווערן .א געוויסן טאג האט
מען מיך מיט נאד עטלעכע חברים ארויסגענומען צו ארבעטן אין
שפיטאל ,ס׳איז געוועז זייער א גוטע ארבעט ,ווייל אין שפיטאל
איז געווען וואס צו עסן .דאס שפיטאל איז אויר געווען דער אג־
הייב צו העלפן און צו ראטעווען נאד חברים.
אונדזער ארבעט איז באשטאנען אין דעם ,אז עם פלעגט אנ־
קומען א טראנספארט פארווונדעטע ,האבן מיר אים באדארפט אויס־
לאדן און אריינפירן אין שפיטאל ,אויסבאדן די שווער פארווונדעטע,
איבערבאנדאזשירן און אוועקשיקן קיין דייטשלאנד; די לייכט פאר־
ווונדעטע פלעגט מען איגערלאזן — און נאד א חודש צי ווייניקער,
פלעגן זיי ווערן צודיק געשיקט אויפן פראנט.
איך בין צופעליק באשטימט געווארן אלם מאגאזינער אויף
אפנעמען ביי זיי און צוריקגעבן די זאכן.
דאם שפיטאל איז טאקע געווען פון דעד ווערמאכט ,אבער אויר
זיי זענען געווען דייטשן — ימח שמם .דאך האט מען געקענט ריידן
פרייער א ווארט ,עסן האט אונדז נישט געפעלט .מיד האבן אויד
געהאט א גוטן שעף ,וועלכער האט אויסגעארבעט ,אז מיד זאלן
קענען דארטן בלייבן ,נישט אומקערן זיך אויף ביינאבט אין לא־
גער .אלם מאגאזינער פלעג איד פירן די וועש אין דער וועשעריי.
איך האב באקומען א שיון ,אז איד מעג גיין טאג און נאכט ,קיינער
טאר מיד נישט פארטשעפען.
אין א געוויסן טאג האט מען געבראכט עטלעכע געהרגעטע
דייטשן .מען האט צווישן זיד גצרעדט ,אז פארטיזאנער האבן זיי
אוועקגעלייגט .האט זיד דעמאלט פארגנבעט אין מיד א געדאנק:
״פארטיזאנער — ווי קען מען צו זיי אנטלויפן ו ווי אזוי באקומען
א קאנטאקט ?״ איך האב זיד אנגעהויבן אינטערעסירן ,ביז ס׳איז
אין א שיינעם טאג אנטלאפן פון אונדזער לאגער  15צי  17אוגד־
זערע חברים .זייעד אנפירער איז געווען קאגאנאוויטש) .פון די
וואס האבן דורכגעלעבט פון דער ערשטער גרופע ,געפינען זיך
איצט גרובער און פינקעל — אין אמעריקע .אין ישראל איז דא
טשארנע — א לאכעוויטשער ,און אייזענבערג .דאס זענען די פינף,
וואס האבן איבערגעלעבט פון דער ערשטער גרופע(.
ווי אזוי איז פארגעקומען דאס אנטלויפן  1קאגאנאוויטש האט
געטראפן א קריסט פון באראנאוויטש ,מאם האט ז ד מיט אים צו־
נויפגערעדט ,אז ם׳איז דא א קאנטאקט מיט פארטיזאנער .זאלן זיי
אים געבן געלט ,וועט ער שאפן געווער .זיי האבן געארבעט אויף
פלאצוווקעם ,ווו מען האט געקענט מאכן געלט .זיי האבן געגעבן
דעם קריסט א סומע ,נאד ווען זיי זענען געקומען אין וואלד ,איז
מען געבליבן שטיין אן גארנישט .דעד פאלאק האט צוגענומען דאם
געלט און קיין געווער נישט געגעבן ,נאר א פיסטאלעט .מיט דעם
פלעגט איינער אריינגיין צו א פויער שאפן עפעס עסן און די אנ־
דערע זענען געשטאנען אויף וואד איו דרויסן ,באוואפנט מיט
שטעקנס.
א געוויסן טאג איז געקומען צו מיר פינקעל )היינט אין אמע־
ריקע( מיט א צעטעלע פון קאגאנאוויטשן ,וואס שרייבט די וועד*
טער :״אונדזער גורל איז אין דיינע הענט ,דו װײםט װאס אונדז
דערווארט ,אויב מיד זאלן קומען צוריק אין לאגער .ראטעווע
אונדז!״ ווי אן ארבעטער אין שפיטאל ,האב איד אים צוגענומען,
דארטן איז געווען א קעלער ,ווו כ׳האב אים אריינגעזעצט .אין
משד פון טאג האב איד אים באזלכט 2 .א זייגער ביינאכט האב
א ז פארלאדעוועט  12ביקסן מיט פאטראנעם ,וועש ,מונדירן _ און
דאס אראפגעטראגן אונטן ,ווו א ווארטאווניק איז געשטאנען און
געגאנגען הין און צורי?• איד בין צוגעקומען צו אים און געזאגט:
•— גיי נעם א דראזשקע .פאר אין דעד שעה פארביי דעם
שפיטאל און א ז וועל דיר געבן וואס איד קען.
און אזוי את געווען .ער איז צוגעפארן מיט דעד דראזשקע,
איד בין צוגעגאנגען צום דייטש ,וואס איז געשטאנען אויפן פאסטן
און אים געזאגט:
— הער זיר איין .גיי אדיין אין קאנטינע ,דארט ליגט פאר
דיר א פעקעלע.

ער איז אראפגעגאנגען ,איד האב אלץ ארויסגעטראגן און
ארויפגעלייגט אויף דעד דראזשקע .ער איז דורכגעפארן די קרא־
קאווער פארשטאט גאס אין לובלין .דאס שפיטאל איז געווען נעבן
די קאשארן פון 8טן פאלק .אזוי ווי איך האב ארויפגעלייגט דאם
געווער ,בין איך אוועק אולפן צווייטן זייט און אבסערווירט ,אפילו
נאכגעגאנגען ,אז קוים כאפט מען אים ,וועל איך אין שפיטאל נישט
אריינגיין .זעענדיק אז אלץ איז אדורך בשלום ,זענען מיר צוריק
אריינגעגאנגען .אלע ביקסן זענען אנגעקומען אין וואלד ,צו די
פארטיזאנער.
ווי נאד זיי האבן געקראגן די ביקסן ,איז דאס לעבן געווארן
גאר אנדערש .פון דער לובלינער פ.פ.ר) .פוילישע ארבעטער־פאר־
טיי — קאמוניסטן( איז געקומען א געוויסער זבישעק ,און מיט מיר
אנגעהויבן צו פירן א משא־ומתן .איך האב (יי געגעבן וואס איד
האב געקענט ,ווייל איך בין שוין געגאנגען אויף אן ״אײזערנעם
בריק״ ,הגם איד האב געציטערט ,אז אפילו חברים פון אונדזער
לאגער זאלן נישט וויסן .איך האב איינגעשטעלט קאנטאקטן מיט
קאגאנאוויטשן ,ווי אויך מיט דעד פ.פ.ר.
דעד פארטיזאנער פינקעל איז געווען א ריכטיקער העלד .אליין
שטאמט ער פון ראקאוו .ווען די דייטשן האבן אים געכאפט ,האט
ער זיך ארויסגעדרייט פון זייערע הענט .געקומען צו לויפן צו מיד
אין שפיטאל און געזאגט:
— בעדעזין ,ס׳איז נישט גוט .מען האט מיד געכאפט און איך
בין אנטלאפן .וואס טוט מען 1
איך האב פון דעם ערשטן טאג וואס איף*בין אדיין אין שפי־
טאל ,געהאט א נאגאן פארן אייגענעם געברויך .האב איד ארויס־
גענומען דעם נאגאן און געגעבן פינקלען — און אים אוועקגעשיקט.
א געוויסן טאג באקום איד א בדיוו פון קאגאנאוויטשן ,אז
מיר זאלן אוועק אויף יענער זייט בוג ,אין אונדזער געגנט ,ווו מיר
זענען געבוירן געווארן .דארט ווייסט מען די וועלדער ,אפשר וועט
אונדז זיין לייכטעד ז ז אויסצובאהאלטן .ער מיל ,אז איד זאל קו־
מען .איך האב דאס אנגענומען און אנגעהויבן גרייטן אלץ ,וואס
איך דארף.
אנטקעגן מיין שפיטאל איז געווען נאד א שפיטאל ,זייער גרופן־
פירער האט געהייסן שפרונג .איך האב אים דערציילט די געשיכטע
און אז כ׳וויל נישט זיי זאלן ליידן ,אויב מיר וועלן אוועקגיין.
— קום מיט מיד — האט ער געזאגט.
נאד צוויי טעג האט ער באשלאסן :״מיד גייען!״ מיר האבן
אנגעהויבן זיך גרייטן אין וועג ארייז• איד בין ארויסגעגאנגען מיט
די צוועלף ,מיט יועלכע איך האב געארבעט ,אויסגעשטאט מיטן
נייעסטן געווער .קאגאנאוויטש האט געשיקט א פארבינדלער ,מיד
זאלן וויסן ווו צו גיין .אין דעם מאמענט ,ווען מיד האבן זיד גע־
נומען גרייטן ,איז געקומען שפרונג ,פון דער צווייטער גרופע ,און
געזאגט:
— איך האב געהערט ,אז דער גאנצער לאגער גייט אוועק!
אפשר איז כדאי אפצולייגן ?
האב איד אים געזאגט — :אפשר ביסטו גערעכט ? פון דער
צווייטער זייט ,האב איך צוגעגרייט פאטראנען ,ביקסן ,דייטשע
מונדירן ,ריינע וועש ,נייע שטיוול.
איך האב געזאגט דעם שאפער פון שפיטאל ,אז היינט  6אזיי־
גער האב איד א ביסל סחורה וואס מען דארף ארויספירן צו פאר־
קויפן .איך האב אים באשטעלט ,ער איז געקומען צו דער צייט.
מיד האבן גענומען די פעק און זיי ארויסגעטראגן אויפן אויטא.
דערווייל איז אנגעקומען דער גרופן־פירער פון צווייטן שפיטאל,
וואס איד האב אים געזאגט ,אז מיד גייען ניט .ער האט אנגעהויבן
צו פראטעסטירן .געווען צווישן אונדז איינער ,סאנעק ,פון שטע־
טעלע מאלץ ,נעבן בערעזא־קארטוסקא ,זייער א פיינער בחוד .ער
האט יענעם א נעפ־געטאן ,ארויפגעטראגן אויפן אויטא — און איז
מיט אים אוועק .איך האב זיך געזעצט לעבן שאפער און מ׳איז
צוגעקומען הינטער לובלין ,אויפן וועג וואם פירט קיין לובארטאוו.
דער שאפער האט געזאגט ,אז ער וויל ווייטער ניט פארן ,אז איד
האב אים אפגענארט ...איד האב אים דערקלעדט ,אז ביז היינט בין
איד געווען א קריגס־געפאנגענער און געארבעט פאר די דייטשן,
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פון איצט אן בין איך א פארטיזאן .איך האב ארויסגענומען דעם
פיסטאלעט און ער איז געפארן נאך א  8קילאמעטער און אגגעהויבן
גיין אין דער ריכטונג ווו קאגאנאוויטש האט זיך געפונען אין א
דארף  15ק״מ פון לובלין .אזוי גייענדיק א  2שעה ,זענען מיד
אגגעקומען אין וואלד ,צום גאיאווע .ער האט געזאגט:
— ס׳איז ניט גוט .מיד האבן היינט געהאט אן אבלאווע און
איך וויים ניט ווו זיי געפינען ז י ך.
שפרונג האט אנגעהויבן ווייגען ,מייל ער האט דאך פארלאזן
זיינע חברים ,הגם ער איז נישט געווען שולדיק אין דעם .ערשט
צומארגנם האבן מיר געטראפן עטלעכע פון די אלטע חברים אונד־
זערע ,וועלכע זעגען שוין געווען אין וואלד .צוזאמען מיט גרובערן
און אייגערן ,האבן מיר אנגעהויבן זוכן קאגאנאוויטשן .אזוי זוכנ־
דיק ,האבן מיר אים געטראפן א געהרגעטן .ער האט נאך געהאלטן
דעם פיסטאלעט אין האנט ,וואס איך האב אים געשיקט ...מיר האבן
אים קובר געווען — דער איינציקער קרבן פון יענער ערשטער
אבלאווע.
דאם לעבן אין וואלד איז געווארן זייער שווער ,נישט אייגמאל
האב איך געטראכט ,אז כ׳האב געמאכט א שלעכטן שריט וואם איך
בין אוועק פון לאגער ,אפשר וואלט מיר דארט געווען לייכטער.
אין 42סטן יאר האבן מיר קווארטירט ביי א פויער .פארטאג
איז אגגעקומען א דזשיפ מיט דייטשן ,אלע חברים אונדזערע זע־
נען ארויף אויפן דאך .איך מיט פראנעק בליימאן זענען געבליבן.
ווי נאר דער דייטש האט געעפנט די טיר ,האט ער גלייך געשאסן
צו אים און נישט $עטראפן .מיר זענען ביידע ארויסגעלאפן ,איך
האבן געקראגן פון דייטש  *2קוילן און אפגעגאנגען מיט בלוט.
גישט קוקנדיק אויף דעם ,האב איך זיך נישט פארלוירן :מיט
איין האנט האב איך אנגעכאפט דעם דייטש פארן האלדז און מיט
דער צווייטער ביים פיסטאלעט .ער איז געווען צוויי מאל אזוי הויך
ווי איך .איך האב זיך געקלאמערט מיט מיין האנט אין זיין גארגל
און נישט אפגעלאזן .אזוי האט געדויערט א געוויסע צייט ,ביז איך
האב געפילט אז איך פאל פון די כוחות .איך האב אנגעהויבן
שרייען ,ביז איינער פון מייגע חברים איז אנגעקומען און ער האט
דערשאסן דעם דייטש.
די חברים האבן געכאפט א פור און מיר האבן זיך געלאזט אין
וועג אריין .דער פויער האט מיך געפירט ,ביז מיר זענען אנגעקו־
מען אין די באנקאווער וועלדער .דאם איז געווען מיין ערשטער
קאמף מיט די דייטשן ,אויג אויף אויג.
עס זענען דא א סך אזעלכע פאלן ,פון וועלכע איך האב צו
דערציילן .א ד בין  3מאל פארווונדעט געוואדן .איין קויל ליגט
נאד ביז היינט ביי מיד צווישן די לונגען.
די דייטשן האבן אוגדז גישט געלאזט לעבן .פון אלע זייטן
האבן זיי אוגדז געשטערט און גאכגעיאגט ,אבער מיר האבן גע־
האט א גוטן מורה־דרך פון יענער געגנט — )היינט אין אמעריקע(
— פראנעק בלייכמאן ,א זון פון א מולעד ,מאס האט געארבעט
אין די דערפער און גוט געקענט יענע מקומות .ער האט געשטאמט
פון קאמינקע — א קליין שטעטעלע צווישן לובארטאוו און לובלין.
ער האט געהאט א גוטן חבר ,אנטעק ,וואם איז געפאלן אין מאר־
קושאוו .א פיינער בחור געווען ,א יאר  .30—27א קאמוניסט נאך
פון פארן קריג .ער האט זיך אנגעשלאסן אין אונדזעד פארטיזאנקע,
נאכדעם ווי איד האב זיי געטראפן א געוויסן אוונט אין וואלד און
געהערט א פארדעכטיקטן גערויש .צוקומענדיק נענטער ,האבן מיר
א געשריי געטאן ,״םטוי״ — האבן זיי געענטפערט :״עמד!״
)״עמך״ איז געווען דער יידישער פאראל( .איד בין צוגעגאנגען
נענטער און דערזען פיר יידישע יינגלעך .זיי האבן דערציילט פון
וואנען זיי זעגען• איד האב געזאגט ,אז זיי קענען גיין מיט אונדז.
מיד האבן זיי געגעבן געווער.
מיט אונדז איז אויך געווען א פארטיזאנקע פון יחיאלם גרופע
— צירל .איר פאמיליע נאמען קען איך נישט גענוי .זי איז געווען
מיט נאד צוויי ברידער :אברהם און יורעק .זייעד א ווויל מיידל,
וועלכע האט דורכגעמאכט מיט אונדז אלצדינג .איד האב איר דעד־
קענט ,ווען כ׳בין שוין געקומען צו יחיאל גרינשפאנס גרופע אין
44סטן יאר.
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אזוי האבן מיד אגגעהויבן וואנדערן אין יענער געגנט פון
פארטשעוו ביז לובארטאוו .דערנאך זענען מיר איבערגעגאנגען
אויפן וועג צו ווארשע—באגאטשין ,לוקאוו .דארטן האבן געהערשט
די אנטיסעמיטן פון דער א.ק) .״ארמיא קראיאװא״( .אזוי ווי מיט
מיר איז געווען דעד חבר יעגער ,וועלכער האט געקענט זייער א
גוטן פויליש ,האט ער זיך מיט זיי צוזאמענגערעדט .יעגער איז גע־
ווען מיינער א חבר פון לאגעד אויף ליפאווע .ער איז אנטלאפן
מיט דער ערשטער גרופע ,וואס איך האב זיי געגעבן געווער.
מיט מיעטעק גרובער איז ער געווען צוזאמען .אלע פוילישע
אונטערערדישע ארגאניזאציעם האבן יעגערן גוט אויפגענומען .זיי
האבן זיך מיט אים גערעכנט .דארט איז געווען איינער בילא ,דער
אנפירער אין יאסטקאוו ,פון די ״באטאליאני כלאפםקיע״ )פויערי־
שע באטאליאנען( .איידער מיד זענען געקומען צו זיי ,זענען זיי
געווען זייער אנטיסעמיטיש געשטימט לגבי יידן .נאכדעם וואס מיר
האבן אלץ אויפגעטאן ,האבן זיי איינגעזען ,אז זיי האבן דא צו
טאן מיט קעמפערם — און דאם האט פאסידט א דאנק יעגערן.
אפילו כילא האט יעגערן געגעבן א ביקס .דעמאלט איז נאד נישט
געווען די ״ארמיא־לודאװא״ זי איז אנטשטאנען ערשט אין 44סטן
יאר ,דעם 1טן מאי ,אין וואלד אין בויקא .דאן איז געקומען געג.
ראלא־זשימערסקי און איינגעשלאסן חברים פון דער פ.פ.ר .אין
דער ״ארמיא לודאװא״ )פאלקס־ארמיי(.
קאפיטאן טאלקא איז געווען א רוסישער געפאנגענער ,וועלכן
איך האב דערקענט אין יאר 42־ .43מיט אןם איז געװען נאד א
חבר ,א רום .זיי האבן אנגעהויבן צו ארגאניזידן די יידישע פאר־
טיזאגער .ווען די דייטשן האבן פראקלאמירט ,אז אלע רוסישע גע־
פאנגענע וואס געפינען זיך אויף פארשיידענע ארבעטן ,זאלן זיך
מעלדן ,דאן איז ער אוועק אין וואלד און דארט געטראפן די ערש־
טע גרופע יידישע יינגלעך מיט מיידלעך פון מארקושאוו און גע־
מארן דער פירעד פון דעד מארקושאווער גרופע .אז איד האב בא־
געגנט דעם טאלקא ,האב איך געקענט מיט אים זיך אונטערהאלטן,
ווייל ער איז אליין א רוסישער — און איד האב געקענט רוסיש.
ער איז אומגעקומען אין יאד .1944
)פון ״פפר ניעפװיזש׳ /דערשינען אץ 1976
אץ תל־אפיב .רעדאגירט פון דוד שטאקפיש(.

ז ו פ ט

ק ר ו ב י ם

איך זוך מיין פאטער לייזער־מענדל
לעמבערגער ,געבוירן אין  1911אין
פיאסעטשנע און געוווינט אין לובלין,
אויף נאדסטאוונע  ,14פון פאר — א
שוסטער .ער האט געהאט נאד דדיי ברי־
דער :משז־ז ,יאפל און איטשע.
אויב וועד פון די לאנדסלייט װײםט
פרטים וועגן געזוכטן ,ביטע טעלעפאנידן
 ,(03)853445אדער שרייבן :יפה אילקשי,
חולון ,הטייסים .17
— • —

אברהם ער־

איך זוך מיין ברודעד
ליכמאן ,געבוידן אין יאר  1928אין
מענדרעוויץ און געוווינט אין לובלין.
נאמען פון די עלטערן :יעי!כ און רבקה.
געווען ביים סוף מלחמה אין טערעזענ־
שטאט און פון דארט געווארן באפדייט.
תלמן ערליכמאן
וועד עם ווייסט עפעם וועגן אים ,ביטע
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ה־נטער
לובלין
)פראגמענט פון זיין כיד ״ביי די טייבן פון פוילן״(

אלע וועגן און אומוועגן מאס מען האט גענומען ,האבן געפירט
צו מזרח און צו דער געגעראל־גובערניע און ווען מען איז אריבער
די גרענעץ ,האט עליאש גיך איינגעזען ,אז די דיכטונג איז צו
לובלין ,מען פירט אים אהיים...
צומארגנם ,נאד דעם ווי מען האט זיי געבראכט אין א לאגער
הינטער לובלין ,האבן די ארטיקע יידן זיך דערוווסט דערפון .דער
יודנראט האט געשיקט ווארעמע קאצן .עליאש האט ענדלעך בא־
קומען א ריין היטל און אויר א בלעכן שיסעלע ,וואס איז ביי אים
געווען זייער אנגעלייגט .נאכן זיין אזוי לאנג אפגעריסן פון אלץ
און אלעמען ,אן א גרום פון דער היים און אן א מעגלעכקייט צו
לאזן וויסן וועגן זיך ,איז מען איצט אין קאנטאקט מיט א יידישער
קהילה .אין דעם סטאלאג זענען זןגקס הוגדערט און זיבן און צװאנ־
ציק יידן געווען צוזאמען און געפילט זיך אליין און אפגעריסן פון
דעד וועלט .מען איז געווען ווי א שפיל־באלעם אין די הענט פון
גורל ,וואס האט הגאה צו צערייסן און צעברעכן אלץ וואס קומט
אין דער האנט .עליאש האט זיך דערמאנט אן עפיזאד פון זיינע
קינדער־יארן .די מאמע האט אים מיטגענומען קיץ לובלין ,ער
איז געווען א וווילער יונג ,איז ער געלאפן פארויס און פאר־
בלאנדזשעט .מען האט אים געבראכט א פארוויינטן אין פאליציי־
קאמיסאריאט ,ווו ער האט עגדלעך צוריקגעפונען זיין מאמע .ער
האט איצט געהאט אן עגלעך געפיל .ער איז דעמאלט געקומען
צום שכל און מער נישט אוועקגעלאפן פון דעד מאמען .האט ער
עפעס געלערנט אויר איצט ? די פוילישע ברידער פראלעטאריער,
צו וועמען ער איז — שוץ א דערוואקסענער — אנטלאפן פון זיין
מאמען ,האבן אין סטאלאג צוגערויבט זיין מאנאשקע און וואלטן
אים געשלאגן ביז טויט ,ווען נישט א דייטש ראטעוועט אים פון
זייערע הענט.
עם איז דערגאנגען א שמועה צו די געפאנגענע ,אז זיי וועלן
בקרוב באפרייט ווערן ,אז עם ווייסט שוץ וועגן דעם דעד יודנראט
אין לובלין .דאס עסן האט געשמעקט בעסער און אפילו ווונדן
האבן זיד גענומען היילן בעסער .דאם עסן איז טאקע געווען
א ביסל בעסער און מען האט גערוט ביינאכט .אבער וויכטיקער
ווי דאס איז געווען וואס מען האט געקאנט ציילן די טעג ביז צו
דעם ארויסגיץ פריי.
מען האט געציילט טעג און נאד טעג .די שומרים זענען ווידער
געווארן בייז און באפאלן מיט קלעפ מיט און אן אן אויסרייד.
ווען וועט די ישועה שוין קומען 1
ווידער א גענעראל־אפעל ווו מען דארף מיטנעמען אלץ .נאכן
אפעל א מארש .איז די אכזריות פון די וואכלייט נאד א מין לעצט
געלט ? מען איז פארבייגעגאנגען לובלין און נישט אריץ אין
שטאט .די שומרים האבן איצט נישט געקאנט האבן קיץ טענות,
מען איז געגאנגען מיט א זשוואווען טריט ,אבער די נאהייקעס
האבן געסווישטשעט און אריינגעשניטן זיד אץ לייבער און דאס
שיסן האט גארנישט אויפגעהערט .עליאש האט ז ז אראפגעבויגן
העלפן א פארווונדעטן ,האט א קויל אדורכגעשאסן זיין רעכטן

ארבל און צעבלוטיקט זיין ארעם .נאר אן אויבערפלעכלעכע ווונד.
ער האט אפגעריסן א שטיק פון זיין העמד און מארשירנדיק פאר״
בונדן דעם ארעם אפצושטעלן דאס בלוטיקן.
קאן עם זיין אמת וואם א שומר האט געזאגט ,אז מען האט
זיי געוואלט איבערגעבן אין רשות פון יודנראט און דער ראט האט
זיך אפגעזאגט זיי צו נעמען ?
עס קאן זיין ,אז די יידישע פארמעגנס זענען שוין לאנג צוגע־
רויבט .דעד יודנראט האט קוים מעגלעכקייטן צו באשפייזן די
ארטיקע יידן און האט נישט פון וואגען צו נעמען צו באשפייזן
נאך קנאפע זעקם הונדערט .עמעץ זאגט :א סברה ,אז די דייטשן
האבן געוואלט איבערלאזן די יידישע געפאגגענע אץ לובלין אויף
דער פאראנטווארטלעכקייט פון לובלינער יודנראט .און אויב די
געפאנגענע וואלטן זיד דערנאך צעלאפן  tעס קאן זיין ,אז די גאנ־
צע זאך איז געווען גישט מער ווי א פראוואקאציע קעגן די לוב־
לינער יידן.
איידער מען איז אנגעקומען קיץ לובלין ,האט עליאש זיך שוץ
געפילט אזוי שוואך און אזוי מיד ,אז ער האט נישט געקאנט
אויפהערן טראכטן וועגן אפשטעלן זיך און ארויס פון די רייען.
זאלן זיי שיסן און א סוף זאל עם נעמען איינמאל פאר אלעמאל.
וועד ווייסט צי ער וואלט אויסגעהאלטן ווען נישט די וועג־צייכנם
ווינקען צו אים מיט דעד בשורה ,אז מען קומט אלץ נענטער
אהיים .די ווונד אין ארעם האט אים געבראכט צו גאר אן אנדערן
געדאנק :ער וועט אנטלויפן! ער זאל אפילו^דארפן גיין קילא־
מעטערם א נאקעטער ביז ער וועט באקומען ציווילע מלבושים,
ער זאל אפילו געפרוירן ווערן אוי&ן וועג ,ער וועט זיר נישט
לאזן פירן צוריק קיץ דייטשלאנד.
אויפן וועג קיץ לובלין איז ער געווען אינגאנצן אן ווילן ,מער
שמאטע ווי מענטש .איז עס דאס ביסעלע ח י ו זענען עם די פאר
טעג עסן בעסערז אפשר איז עם גאר דאם בלעכענע שיסעלע,
וואס ער האט באקומען אין לובלין ו אז א מענטש האט נישט
אין וואס צו נעמען זיין זופ ביים קעסל ,איז ער אפגעריםן פון
קוואל פרנסה ,איז ער ווי א בוים מיט אונטערגעשניטענע ווארצלען.
אפילו א ליידיק שיסעלע שמעקט שוץ מיט דעם ריח פון דעד זופ
וואם מען וועט דערין אריינגיסן ...יא ,א שיסעלע האט כוח צו געבן
כוח .אנעם שיסעלע מאלט ער נישט געקאנט אויסהאלטן די גע־
פאנגענשאפט ,מיטן שיסעלע האט ער כוח צו אנטלויפן פון דער
געפאנגענשאפט.

צום אנדענק
פון יוסח און אסתר לערמאן

הי״ד

דער איצטיקער ״בר־מצװה־נומער ״קול לובלין״
דערשיינט אויר א דאנק דער מיטהילף פון
אונדזערע לאנדםלײט רבקה און שיע גאלדבערג
)פון חולון( — צו פאראייביקן דעם אנדענק
פון אירע עלטערן און שװער־און־שװיגער :דער
איבערגעגעבענער געזעלשאפטלעבער טוער און
אקטיווער פועלי־ציוניסט —
און זיין פרוי

אסתר

יוסף לערמאן

הי״ד )פון קאריוו( ,אומ־

געקומען פון די נאצישע רוצחים אין קרעמפיצער
וואלד אין יאר .1942

* אויסגעצייכנט מיט דער איציק מאנגער פרעמיע אין יאר .1977
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״פאלאקךײדן אין די יאק 1939-45״
אזוי הייסט דער ביר־אלבאם אין דעד פוילישער שפיאר ,א פראכט־אויסגאבע ,וועלבע איז דעד־
שינען אין וואדשע אין יאר  ,1971אין פאדלאג ״קשאנשקא אי וויעדזא״ ,אין וועלבער ם׳װערט אײױ
א טענדענציעזן אופן דעדציילט וועגן דער צוזאמענארבעט און הילױ װעלכע ט א ל א מ האבן דערלאנגט
די אומגליקלעכע יידן ,וואס האבן זיר געפונען אונטעד דעד ברוטאלעד העדשאפט פון דעם היטלע־
ריסטישן אקופאגט — לויט די אגגענומענע פאלסיפיקאציעס פון די פאלקס־דעמאקראטישע לענדעד
צו פארמינערן די צאל י י ד י ש ע קרבנות ,אדער זיי פארוואנדלען אין ,פאלאקן פון יידישער אפ־
שטאמונג״:
דעם אלבאמ־ספר האב איר באקומעו צוגעשיקט פון פוילן און געפונען פאר נייטיק איבערצוזעצך
פאר ,קול לובלין״ אייניקע פראגמעגטן וואם האבן א שייכות מיט לובלין ,איר אומגגעגט און מיידאנעק.

שלמה שטאקפיש
״א גרויסע באפעלקערונג פון יידישער אפשטאמונג האט
באוווינט די לובלינער וואיעווודסטווע .בלויז אין לובלין
האבן געוווינט ביי א  50טויזנט יידישע באפעלקערונג .שוין
ביים אנהייב פון דעד אקופאציע ,האבן די היטלעריסטן זיך
באמיט צו שאפן ביי דער פוילישער געזעלשאפט א פיינט־
לעכע שטימונג צו די יידן ,דודך טעראדיזירן און חוזקן פון
זיי ,איבערהויפט אין די יאדיד־טעג ,ווען די פויערים פון די
אדומיקע דערפעד זענען געקומען אין די שטעט און שטעטלעך
פאדקויפן זייערע פדאדוקטן .פון דעסטוועגן אין אין די
ערשטע אקופאציע־יארן גתים געווען דאס צוזאמענלעבן,
קאנטאקטן און הילף ,מצד דעד פוילישער באפעלקערונג
לגבי דעד יידישער באפעלקעדונג.
שטארק אויפגעטרייסלט איז געווארן די פוילישע גע־
ועלשאפטלעבקייט פונעם אויסמארדן א גרופע זעלנעד פון
יידישעד אפשטאמונג ,וועלכע די דייטשן האבן ווינטער ,אין
די שרעקלעבע פרעסט ,באדוועסע געטדיבן פון לובלין קיין
דאדזימין .די וועלכע זענען געפאלן אדעד אפגעשטאנען —
האבן די דייטשן דערשאסן אויפן ארט .די גאנצע טראסע אין
געווען פאדזייט מיט די טויטע קערפערם פון די דערשאסענע,
וואס האט ארויסגעדופן קאלאסאלע אויפרעגונג צווישן דער
פוילישער געזעלשאפט.
*

קאזשימיעזש סידאד פון ווארשע שרייבט אין דעם
אלבאם:
אין לובלין ,אויף דער ליפאווע גאט ,האט זיך געפונען
א גדויסער לאגעד פאר קריגט־געפאנגענע ,פון בערך טויזנט
פוילישע זעלנער פון יידישער אפשטאמונג .מיר האבן זיך מיט
זיי לייכט קאנטאקטירט ,ווייל זיי זענען געווען באשעפטיקט
אין שטאט גופא און אין דער אומגעגנט .לויטן אויפטראג
פון דעד לובלינער פ .פ .ר) .״פאלסקא פארטיא ראבאטניטשא״
— פוילישע ארבעטער־פארטיי( ,האט זיך מיט זיי קאנטאק־
טידט א געוויסער חבר מיטן פסעוודאנים ״מוזשין״ .אין לאגער
האט מען אריינגעשמוגלט געוועד ,כדי אין פאסיקן מאמענט
אטאקידן די וועכטערם און ארויספירן אלע געפאנגענע אין
די וועלדער .צום באדויערן ,איז די אקציע נישט פארגעקומען.
אנטלאפן זענען נאר זיבן זעלנער ,וועלכע האבן אויסגענוצט
דעם פאקט פון זיין באשעפטיקט ביים איבעדלאדן וואגאנעס
אויף דעד באז־סטאציע אין לובארטאוו .די אנדערע האבן
נישט געזען אין אנטלויפן א זיכערע דעטונג פאר זיד און
זענען אומגעקומען .צווישן די זיבן אנטלאפענע האט זיך
אויסגעצייכנט א געוויסער ״מאקס״ ,וואט האט א געוויסע
צייט געקעמפט אין די רייען פון דעד ״גװארדיא לודאװא״
)פאלקס־גווארדיע( .הערבסט  ,1943איז ער געשטאנען בראש
פון א יידישעד פארטיזאנער־אפטיילונג אין די פארטשעווער
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וועלדער און מיט דעד איינשטימונג פון דער סאוויעטישער
פארטיזאנקע ,האט ער זיי אריבערגעפירט אויף יענער זייט
בוג ,ווו ריזיקע שטחים זענען געווען באהערשט פון דער רוי־
טעד פארטיזאנקע .אמעדסטן י ד ן האבן געקעמפט אין די
פארטיזאנער־אפטיילונגען אין מערב ווייסרוסלאגד.
*

•M

דעד קאנצענטראציע־לאגער מאידאנעק ,וועלכער איז
געשאפן געווארן אין סעפטעמבער  ,1941צוערשט פאר די
סאוויעטישע קריגס־געפאנגענע ,איז שפעטער פארוואנדלט
געווארן אין א פאדניכטונג־לאגער פאר פאלאקן און ידן.
די צום טויט פארמשפטע האט מען אן רעגיסטראציע געפירט
גלייך אין די גאז־קאמעדן ,וועלכע האבן אנגעהויבן פונקציא־
נידן אין הארבסט  .1942די טויטע קערפערם האט מען פאר־
ברענט אין קרעמאטאריום ,אדער אין נאענטן וואלד .דורכן
לאגער איז אדודך א האלבער מיליאן אינטערבירטע ,פון
וועלכע די מערהייט 350,000 ,פוילישע בידגער ,זענען אומ־
געקומען.
אט אין א טייל פון דער רשימה פון פאלאקן ,וואט זענען
אומגעקומען אין מאידאנעק:
דעם 20םטן פעברואר  1943אין אין מאידאנעק פארמא־
טערט געווארן דעד פראפעסאר פון פוילישער ליטעראטור
אויפן לעמבערגער אוניווערסיטעט ,קאזשימיעזש קאלבו־
שעווסקי .ער איז אהין פארשיקט געווארן פאר אויטבאהאלטן
זיינע א יידישע שילערין.
אין אויגוטט איז דורכן זשאנדארם קעניג דערשאסן גע־
ווארן אין נאטאלין ,לובלינער פאוויאט ,סטאניסלאוו קאשיאד,
פאר אויסבאהאלטן א יאטטקאווער ייד.
אין טעפטעמבער  1943איז פאר העלפן יידן ,פארשיקט
און פארפייניקט געווארן אין מאידאנעק דער קאנאניק ראמאן
ארכוטאווסקי ,רעגענט פון גייסטלעכן סעמינאר אין ווארשע.
דעם 23סטן נאוועמבעד איז פאר אויסבאהאלטן און העלפן
ידן פארמשפט געווארן צום טויט דעד לובלינער איינוווינער
ראמאן וולאדארטשיק .דעם זעלבן חודש האט די לובלינעד
זשאנדארמעריע דעדשאטן אין דארף מענטיוו דעם פויער
יאן יאטש מיט זיין פדוי יאדוויגא ,פאר צושטעלן פראדוקטן
די יידן וואט האבן זיך אויסבאהאלטן אין שכנותדיקן וואלד.
דעם 19טן פעברואר  ,1942איז פארשיקט געווארן קיין
מאידאנעק דער באאמטער פון וואדשעווער מאגיטטדאט,
האליצקי מיט זיין פדוי ,פאר אויסאדבעטן ארישע פאפירן
פאר ידן .זיי זענעז פון דארטן בישט צוריק געקומען.
ד״ר ע .רינגעלבלום דערמאנט אין זיינע ארכיוון וועגן
פארשיקן א פוילישע פאמיליע קיין מאידאנעק ,פאר אויס־

באהאלטן א גאנצע משפחה פון א יידישן דאקטער אין
לובלין.
אין הערבסט  1942איז געווארן פארהאלטן און שפעטער
דערשאסן ,וויטאלד יענדרושאק 25 ,יאר אלט ,פאר דער־
נענטערן זיך מיט הילף צום געטא כמיעלניק .אפגעפירט און
אים איבערגעגעבן דעם דייטשן פאליציי־אמט ,האט דער ייד
שאיע פאסטאק ,וועלכער האט געדינט דער געסטאפא און
נאכגעשפירט נאד יידן אויף דער ארישער זייט און נאך
פאלאקן וועלכע האבן זיי געהאלפן .פאר קאלאבארירן מיט
די דייטשן ,איז ער דערשאסן געווארן דורך די פאר־
טיזאנער.
•
די אויפגאבע אויסצוראטן די יידישע באפעלקערונג אין
פוילן )די א .ג .״הײדריך־אקציע״( ,האט דער גרינדער פון
די געטאס ,ריינהארד היידריך ,אנפארטרויט דעם ס .ם .און
פאליציי־שעף פון לובלינער דיסטריקט ,גלאבאטשניק .מעגן
זיין טעטיקייט צו דער ענדלייזונג ,שרייבט געבעלם אין
זיין טאגבוך ,אונטער דער דאטע פון 27סטן מערץ : 1942
״די יידן וועלכע באוווינען דעם גענעראל־גאווערנע־
מענט ,ווערן איצט עוואקואירט אויף ״מזרח״ .אויפן ערשטן
פייער איז געגאנגען לובלין .וו&לו דער בארבארישקייט פון
אויספירן דעם פלאן ,קלויב איך זיך דא נישט צו באשרייבן.
נאד די יידן וועט כמעט נישט בלייבן קיין שפור .פון זייער
אלגעמיינער צאל ",וועלכע איז די גרעסטע קאנצענטרירונג
אין פוילן ,דארף  60%ליקווידירט ווערן .נאר  40%זענען
פעיק צו צוואנגס־ארבעט .דער געוועזענער גאולייטער פון
ווין ,גלאבאטשניק ,וועמען מ׳האט די אקציע איבערגעגעבן,
פירט זי דורך מיט דער ווייטגייענדיקער פארזיכטיקייט,
וועלכע ציט נישט אויף זיך קיין ספעציעלע אויפמערקזאמ־
קייט .די אויסגעליידיקטע געטאס אין דעם גענעראל־גובער־
נעמענט ,וועט מען דארפן באפעלקערן מיט די אויסגעזידלטע
יידן פון דײטשלאנד״...

מגילת החורבן של לובלין

)המשך מעמי (5
ציאכ׳ס לאגער׳ם .היו קוראים משפחות רבות לקרעים .איש מעל
אשתו .כנים מעל אכות ואפות מעל כנים .היו נעלמים ואין איש מדע
את מקומות שילוחם .ורכים נהרגו כדרר כעינוײפ וכיסוריפ קשים.
היו זקני היהודים מכקשים ומתחננים לפני הרשעים שיגידו לוע
כמה יהודים נצרך להם לעכודה ויתנו להם לפי הפדר והגורל וכלפד
שלא יחטפו אותם כרחובות וכשווקין .ולא נענו להם הרשעיה.
ובלובלין היה באותו הזמן ראש הקלגפין של היטלר צורר יהודים
גדול וגלאבאטשניק שמו .וציוה לפרדיוטיו לחטוף כרחובות לובלין
עשרת אלפים יהודים להעבידם כפרד בעבודה קשה להתעלל בהם
ככל מיני עינויים והתעללויות .ונתפשטו הפוחזים והריקים אנשי
הגיפטאפ״ו ככל חוצות לובלין וחטפו אנשים נשים וטף זקנים עם
נערים .והובילום בתופים ובצחוק גדול במכות ובחבלות לפכר גדולה
אחת שנגררה כחוטים של כרזל חדים כקוצים .והיתה כאותו יום
צעקה גדולר בלובלין מהומה ובהלה אשר אין להעלותה על הכתב.
ורכים מתו מרוב פחד.
וכאשר נתקבצו כאותה ככר כעשרת אלפים יהודים כא צורר
היהודים גלאכאטשניק ואתו כל הכנופיה של הרשעים .והתחיל
להתעלל כיהודים בהשפלות וככזיונות כאלה אשד אין לתאר ואין
לספר .ואנשי הגיפטאפ״ו ואנשי הצכא התחילו לדחוק את היהודים
על הגדרות של ברזל כאיומים וביריות כמכות בקתות של רובים
ובשאר מיתות משונות .והיה זב דמם של היהודים כאותו יום בלובלין
כמים בראש חוצות .והיו אנופים לעשות כל מיני עבודות בזויות
וקשות כשהם פושטים את הנעלים ומתהלכיפ יחפים על חודם של
שפודי ברזל .והיה מענה אותם גלאבאטשניק כל היום כלי מאכל
ומשקה וכלי מנוחה אפילו רגע .ורכים נופלים כרוב עייפות והיו
מקימים אותם הצוררים כמכות ובעינויים אחרים.
ולאחר שעינה אותם ויפרם ככל היפורים שבעולם פקד עליהם
לרקוד לפניו ולשיר לו שירי שכת קודש .התחילו היהודים לשיר
שירות ותשבחות להקכ׳׳ה כשניגוני שכת כפיהם וגופותיהם עדיין
זבים דם והם מלאים פצעים וחבורות אין בהם מתום .הנאצים הצורריפ
עמדו מפביב ומילאו פיהם צחוק והיהודים פיהם מלא שירי קודש
ועיניהם כלפי מעלה ואינם רואים את הרשעים אשר פביכותיהם...

אל

מצאי

לובלין
בישראל!

אם אינך מעוניין לקבל את ״קול לוב־
לין״ ,מכתבים וחוזרים מטעם ארגוננו —
אנא ,אל תתבייש ותודיע לנו על רצונו״
לא להופיע בכרטסת שלנו.
הגלויה שלד או שיחת־טלפון תעלה
פחות מן ההוצאות המיותרות שלנו בהד־
פפת חוברות ודמי־משלוח ,המכבידים על
התקציב של ארגון יוצאי לובלין ביש־
ראל ומונעים מאתנו להקדיש את הכפף
למטרות קונסטרוקטיביות.
נקבל גס בתודה כל תרומה עכור
הגליונות ״קול לובלין״ שנשלחו אליך
עד־כה.
•
בא אליך מחו״ל תייר־אודח ,קרוב־
משפחה או ידיד — רצוי מאד שיפקוד
את האנדרטה לזכר קדושי לובלין ומיי־
דאנק בנחלת־ יצחק ויבקר גם ב״חדד לוב-
לין״ ,ברחוב דיזנגוף  158בתל־אביב.
נא להודיענו על בואו של האיש — ואנו
נקבל אותו ברצון ובידידות.

צוויי כעטלערפ אין געטא לובלין
)א בילד פון דערמאנטן בוך־אלבאם(

הטלפונים של כמה מחברי הוועד :איינשטיין  ; 445359אורטמן
 ; 34560הורן  ; 442524ווסונג  ; 231026לסקובסקי ; 742410
מנדלבוים  ;987172קורים  ;224401שטוקפיש .745083
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ד ע ו יחום־בויוו
)גרעסערע אויסצוגן פון איר ארויםטריט
אויף דער פייערונג פון פארטיילן די
בעלא מאנדעל0בערג־ססי9ענדיע ,פאר־
געקומען אין תל־אביבער אוניווערסיטעט,
אין די ראמען פון צווייטן וועלס־צוזא־
מענטרעף פון די לובלינער(.
מיט געדירטקייט און יראת־הבבוד וויקלען
מיד פונאנדער ,יאר־איין יאר־אוים ,אונדזעד
טרויעריקע מגילה .מיד ווילן גישט פארגעסן
דעם גורל פון די איבעד פערציק טויזנט
קדושים פון אונדזער היימשטאט לובלין .די
יידישע לובלין איז אבער פארפלאכטן מיטן
לעבן פון פוילישן און איידאפעישן יידנטום.
וויפל צער און בענקשאפט טויבן אויר פון
די זבדוגות פון אמאל ,יואט דעד יידישער
ישוב אין לובלין האט פארשדיבן גאנצע
בלעטעד און קאפיטלען אין דעד געשיבטע
מונעם טויזנט־יעריקן יידישן לעבן אין פויא.
א גאנצע דיי וועדק •מענען געווידמעט דעד
געשיבטע פון יידישן לובלין .אין דער גע־
שיכטע־ליטעראטור ווערט זי אנגערופן ״די
יידן־שטאט לובלין״.
ווי עס שרייבט שלמה ברוך גיסנבוים ,האט
דער יידישעד ישוב אין לובלין זיר אנגעהויבן
אין 14טן יארהונדעדט .דעד יידישער קווארטל
האט גענומען זיר אגטוויקלען אדום דעם
שלאס־באדג ,ווייל נאד דארטן איז דערלויבט
געווארן יידו זיר צו באזעצן .דאר איז ביזן
16טן יארהונדערט געלונגען דעם יידישן
קווארטל זיר אויטצוברייטעדן — ביז צום
גראדזקע־טויער.
לובלין צווישן ביידע וועלט־מלחמות האט
גערוישט מיט איר פילפארביק געזעלשאפט־
לער ,קולטודעל און פאליטיש לעבן .די
שעפערישע כוחות ,מיט זייעד גייסטרייכן
באגאזש ,האבן זיר באמיט איינצופלאנצן אי־
נעם פאלקס־מענטש וויסן ,בילדונג ,סאלי־
דאדיטעט און חילף פאר די עקאנאמיש־
סאציאלע באדעדפענישן פון חבר און שכן,
געפלעגט ליבע צום מענטש און צום איי־
גענעם פאלק ,געשאפן פילאנטראפישע אע־
סטיטוציעט ,וואט האבן געזארגט ,אז אין
יעדער יידישער שטוב זאל זיין א חלה אויף
שבת און וויין צו מאכן קידוש .ט׳זענען אייר
געגרינדעט געווארן ליי־קאסעס ,וואט האבן
מיט א קליינעד ,אנפדאצענטיקער הלוואה,
אפט געהאלפן דאטעווען פון צוזאמענבדוך
א סוחר ,בעל־מלאכה ,אן ארבעטער.
ווען מיד קומען זיר היינט צוזאמען ,דעד־
וועקן זיר זכרונות פון אונדזערע היימען און
פון אונדזעד היימ־שטאט• ,די יידישע ״אוצ-
רות״ אין יידישע שטובן — דעד ה״ליקער
צויבער וועלכעד האט אדאפגעלויכטן פון
די ספדיט־שעגק ,דעד ש״ס און פוסקים ,וואט
די אויגן פון טאטעס און מאמעס האבן גע*
פלעגט מיט מסידת־נפשדיקייט; די צע־
גליטע פלאטן פון דער קיר און דער גשמה־
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נון אונדזעו
היימשטאט
דיקער ציטער פון דעד מאמען ,אז די מא-
כלים און געקעכצן אין די ערב שבתים און
ױם־טובים זאלן געלונגען; א געמיש פון
פרצ׳ס און שלום־עליכמ׳ס שבת־ױם־טובדיקע
יידן ,ביז די פילאסאפיש־מייערסאנישע אנט־
פלעקונגען פאר דעד מענטשהייט ן די אין
דלות טאנצענדיקע או^>זינגעגדיקע יידן אין
די שילן און בתי־מדדשים — ״גישט מיד
בעטן ,נישט מיד בעטלען — נאד שטאלצע
יידן זענען מיד״..
דער ווידערשטאנד ,דער געראנגל פארן
לעבן ,פארן קיום פון כלל און פון פרט,
האט כאדאקטעריזידט די יידישע לובלין,
וועלכע ווערט באטראכט פארן בראשית פו־
נעם יידיש־פוילישן נוסח ,ווי די געשטאלטן
און טיפן פון חסידים און מתנגדים ,וואס
ווערן מיט גדויס יראת־ הכבוד דערמאנט אין
א״ גאנצער דיי ווערק; מיר דערמאנען מיט
גרויס פארערונג דא ,אין דעם תל־אביבער
אוניווערסיטעט ,אייניקע נעמען ,פון וועלכע
מיד האבן איבערגענומען די ג״סטיקע ירו-
שה ,וואס גייט איבער פון דוד צו דור!
אין 18טן יארהונדערט האט אין לובלין
געלעבט דעד ״א״זערנער קאפ״ — א גייס־
טיקע אויטאריטעט ביי יידן .עד האט געהייסן
עזדיאל הלוי האראוויץ; דאס וויגעלע פון
די צענטדאלע אינסטאנצן פון פוילישן יידג־
טום איז אנטשטאנען אין לובלין — דעד
,ועד ארבע הארצות״ ,וואס פראפ׳ באלאבאן
האט באשריבן אין זיין באדימט ביר ״די
ײדן־שטאט לובלין״ און דעד היסטאריקער
בדיר ניסנבוים• ,די גרויטע חכמים און רב-
נים ,ווי! ר׳ לייבעלע אייגער ,ד׳ צדוק הכהן
און שניאוד זלמן מליאדי ,וואס ווערן פאר־
רעכנט ווי די דדיי זיילו און פיאנערן פון
חסידיזם• ,דעד לעצטער פון דעד רבנישער
דינאסטיע איז געווען ר׳ מאיר שאפירא ,וואס
האט זיר קונח־שם געווען אין דעד וועלט
מיט זיין דינאמישקייט און גרינדונג פון דעד
וועלט־בארימטער ״ישיבת חכמי לובלין״.
בעת דעד ״גאלדענעד תקופה״ ,געפינען
מיד אין דעד ליטעדאטוד א גאנצע דיי
פערזענלעכקייטן ,אנהייבנדיק פון יעקב פא־
ליאק ביזן מהרש״ל און מהד״ ם ,ווי אויר
שרייבעד און דיכטעד ,ווי יעקב גלאטשטיין.
מיד קענעו אייר נישט פאדגעסן די לויטעדע
פדויעז־געשטאלטן ,די  3באדימטע בעלאס!
בעלא דאבזשעסקא ,די טרייע ציוניסטין,
גרינדעדין פון ״החלוץ״ ,פאדזיצעדין פון
פדויען־פאדײן.
בעלא שפירא ,פידערין פון ״בונד״ ,דאט־
מאן אין שטאטדאט ,פדוי פון רעדאקטאר פון
״לובלינער טאגבלאט״ ,יאנקעלע ניסענבוים.
בעלא מאנדלסבערג־שילדקרויט ,מיין לע־

רערין ,די טאכטער פון טובה און מאיד
מאנדעלסבעדג ,געשיכטע־לערערין אין דעד
הומאניסטישער גימנאזיע ,פרעלעגענטין אין
אקאדעמישן פאריין אין לובלין .פארקעדט
אין די העכסטע קרייזן פון דער לובלינער
אינטעליגענץ .ערלער צו זיר און צו מענטשן
— א פשוטע ,פאלקסטימלעכע ,צארטע און
שטילע .אן אייגנארטיק געשטאלט פון א
פראפעסאדין ,וואס האט מיט איד צארטן
פרויען־שמײכל ארויסגערופן צי זיר אזוי פיל
ליבשאפט.
ס׳קוטט דעדפאר גרויס אנערקענונג איר
מאן מאיד שילדקדויט ,פון די אנפירנדיקע
חברים פון די לינקע פועלי־ציון אין לובלין,
איד ברודעד און שוועגעדין סימא און שמואל
מאנדלסבערג ,ויי אײר דעם געזעלשאפטלעכן
קאמיטעט ,פאר דעד איניציאטיוו ארויסצו־
געבן אין בוך־פארם בעלאס פארמלחמחדיקע
היסטארישע ארבעטן ,אין עברית און אין
ענגליש ,וועלכע וועדן היינט געלערנט אין
די ישדאלדיקע אוניוועדסיטעטן.
צווישן די ״דיש־פדאנצויזישע שדייבער
נאד דעד מלחמה ,האט זיר אויר באוויזן די
טאבטעד פון דעד לובלינער משפחה שטערנ־
פינקל ,אננא לאנגפוס ,וואס האט אין איר
פעדלדיקעד פראנצויזישער שפראר ארזים־
געגעבן אייניקע ביכער ,וואס אינעם בארימטן
פון זיי ,״זאלץ און שוועבל״ ,שילדערט זי
די גדויזאמע איבעדלעבונגען מיט איד מאן
אוין* ״אדישע״ פאפירן ,אין די געטאס פון
לובלין און וואדשע .דאס בור איז אויסגע־
צייכנט געוואדן מיטן ״גאנקוד פרײז״ ,די
העכסטע פדאנצויזישע ליטעראטוד־פרעמיע.
אין דעם ביר איז געשילדערט דעד לעבנס־
וועג פון מיליאנען אנדערע יידישע קרבנות
בעת דעד היטלערישער אקופאציע.
אין  1963זענען מיד פון פאריז געפאדן
מיט א דעלעגאציע קיין פוילן ,צום יאדטאג
פון וואדשעוועד געטא־אויפשטאנד .דעדנאד
זענען מיד מיטן אויטאבוס אריינגעפארן אויר
קייך לובלין .די  160קילאמעטער האבן מיד
אדורכגעמאכט שווייגנדיק .די יית־שטאט
לובלין איז דיין פון יידן ...אמת ,זי איז צוריק
אויפגעבויט .די דוסקע גאס האט מען פאר•
וואנדלט אין א קינדער־פארק .דער״זאמעק•
— א קולטור־הויז .די לובאדטאווסקע —
א דוישיקע האנדלס־גאס .ווו ס׳וווינט עדגעץ
א יידישע משפחה ,דאדן! מעו זיר שטילער־
חייט פדעגן אין די רייזע־ביוראען .קיין מיי־
דאנעק ,די דייטשע מאדד־פאבריק אויז*
פוילישער ערד ,פארן מיד מיט א טעקסי.
אונדזעדע בליקן וואס קוקן ארויס דורד די
קליינע פענסטעדלער פון דעד טעקסי ,זענען
פאדטונקלט ,גלייר מיד וואלטן געזען אוג־
דזעדע נאענטע ,געהעדט דאס געבעט פ ת די
יידן ,ויעד מ׳חאט זיי געפידט צו דעד עקידה...
אונדזער לאגד ,ישראל ,איז היינט דעד
ליכט־פאקל אויפן נאענטן מזרח — און דער
איינגעוואדצלטער מינהג ביי אונדז ,יידו! ,איז
דאר — ליכט־בענטשן .זאל ליכט און שלום
באגלייטן אונדזער מדינה און פאלק ישראל!
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ב ת ו ל ד ו ת לובלין היהודית
ד״ר אלחנן הורביץ
תקופה חדשה בתולדות העם היהודי החלה בשנת
 1948עם ה ק מ ת מדינת ישראל ,אולם כל מתעניין
בדברי ימי היהודים במזרח אירופה ,בליטא ובפולין
בכלל ובלובלין בפרט — צריך לדעת ,מה קרה בתקו-
פות היסטוריות קודמות :מ־ 1348עד  1648ומ־1648
ועד .1948
בתקופה ,אשר החלה בשנת  1348ונסתיימה ב־
 ,1648עבר המרכז היהודי — הרוחני ,הדתי ,הלאומי,
התרבותי והכלכלי — ממערביאירופה לפולין.
ב־ 1348פרצה המגפה האיומה ,אשר נתפרסמה
בשם ״המות השחור״ .על תוצאות המגפה ,שהת-
פשטה מסין על פני אסיה ,ארצות הים התיכון ואי-
רופה ,נמסרו פרטים א ל ה :
״...קהיר איבדה  10,000ועד  15,000איש מדי
יום ביומו .בסין מתו יותר מ־ 13מיליון .שטחי־
הודו נשארו בלי אוכלוסיה .ארץ הטאטארים,
ארם נהרים ,סוריה ,ארמניה היו מכוסות גופות
מתים .הקורדים ברחו להרים ,מבלי למצוא
הצלה .קיסריה נהפכה לעיר מתה .רק ערים
מעטות לא נפגעו ונותרו שלמות ,מבלי שנמצא
הסבר לתופעה זו .בעיר חלב מתו  500יוכדיום,
בעזה —  22,000תוך ששה שבועות .לאי קפרי-
סין אבדו כמעט כל תושביו .על פני הים התיכון
והים הצפוני נראו אניות שטות בלי אנשים
חיים ,שהפיצו א ת המגפה בכל מ ק ו ם שאליו
הגיעו .לאפיפיור קלימנס באביניון נמסר ,שבכל
המזרח המיתה המגפה  23,840,000אנשים...
אחרי שפסקה המגפה חסרו בעיר פאדואה שני
שלישים מתושביה .בעיר פלורנץ נאסר לפרסם
מספרי המתים ולצלצל בפעמונים בשעת לוויות,
כדי שהחיים לא ישקעו ביאוש...״
באירופה החלו נוצרים לטעון ,שהיהודים אינם
סובלים כל־כך מן ״המות השחור״ :״אצל הנוצרים
היו פי־ 100יותר מתים ,מאשר אצל היהודים!״
אנשי מדע נתנו הסבר ז ה  :״היהודים היו שומרי
מצוות הדת ולא אכלו שום דבר ,מבלי לברך קודם,
ולפני הברכה רחצו א ת ידיהם וכך שמרו יותר על
חוקי־ההיגינה "1
אבל בקרב הנוצרים נפוצה העלילה ,שכאילו
היהודים הרעילו א ת המעינות ,הבארות ,הנהרות וגם
א ת האויר ,כדי להשמיד א ת כל הנוצרים...
מפיצי עלילה זו הביאו לידי־כך ,שבערים רבות
מאד — וביחוד בגרמניה — נשרפו חיים כל היהו-
דים ,גברים נשים וטף ...יותר מ־ 350קהילות יהודיות
נחרבו בארבע שנות ״המות השחור״ וה״ױדן־בראנד״
הגרמני!
״תקופת הזהב״ בפולין
בימי הביניים היה — עד  — 1348המרכז היהו-
די הגדול ביותר בגרמניה ,מחוץ לספרד .בתקופה

פימטה ברובע היהודי
בלובלין במאה ה־.17
דער יידישער קוואר־
טאל אין לובלין אין
17טן יארהונדערט.
)״בית התפוצות״,
תל־אביב(

שבין  1348ו־ 1648כבר היה המרכז היהודי הגדול
ביותר — בפולין .בשלוש מאות השנינ* ההן היתה —
כפי שכתבו היסטוריונים — ״תקופת־הזהב״ של פו-
לין בכלל ושל לובלין היהודית בפרט.
אחרי שהתפשטה מגפת ״המות השחור״ באו
המוני פליטים יהודים מגרמניה ומארצות אחרות
לפולין ,שבה שלט אז המלך קאזימיר הגדול.
ההיסטוריון הפולני ,יאן דלוגוש ,כתב ,כי קאזי־
מיר הגדול נתן זכות־יתר ליהודים מאהבתו ליהודיה,
אסתרקה ,שילדה לו ארבעה ילדים :שני בנים
פלקה ונימירא — שחונכו בדת הקתולים ,ושתי
בנות ,שגודלו בדתה של האם.
לאמיתו של דבר היו קהילות יהודיות בפולין גם
לפני קאזימיר הגדול .התושבים הראשונים בערי פו-
ליו לא היו פולנים אלא גרמנים ויהודים .בימי המלך
ולאדיסלאב לוקטק — אביו של קאזימיר הגדול —
פרץ מרד העירונים הלא־יהודים בקראקא ובערים
אחרות .העירונים הלא־יהודים ניסו אז לשים קץ
לתלותם במלך פולין .אולם המלך ל ו ק ט ק הצליח
לדכא א ת המרד האנטי־פולני של העירונים הלא־
יהודים.
לכן מעוניין היה קאזימיר הגדול ,שיותר יהודים
יתישבו בערי פולין ,כדי ליצור בהן ״שיװי־משקל
כנגד היסודות הגרמניים״.
ועד ארבע ארצות בירושלים דפולין
בזמנו נאמר ,שהיהודים בפולין היוו א ת הכוח
החזק ביותר נגד ״ההתפשטות הגרמנית מזרחה״
)נגד ה״דראנג נאך אוסטף׳ של הגרמנים(.
כדי לשים קץ ל״התפשטות הגרמנית למזרח״
התאחדו פולין וליטא וגם כרתו א ת ״ברית־האיחוד
הלובלינית״ )״אוניה לובלסקה״( בעת מושב מיוחד
של הסיים בלובלין.
בפולין התאגדו היהודים בקהילות אוטונומיות.
כאשר היה צורך לטפל בענינים משותפים ,היו הקהי-
לות בכל חלק )ארץ( מפולין מקימות ״ועד קהילות״
משותף .ולבסוף הוחלט בלובלין בשנת  1580להעמיד
מעל ״ועדי הקהילות״ של ארבע ארצות פולין —
״ועד ארבע הארצות״ .ארבע הארצות היו :פולין
גדול ,פולין קטן ,ליטא ורייסן או רוסיה האדומה.
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ועד ארבע הארצות מילא בפועל תפקידי ס ײ ם )פאר־
לאמנט( יהודי בפולין .לידו פעל גם בית־משפט עליון
לכל יהודי פולין.
לובלין נחשבה אז כעיר הבירה של ועד ארבע
הארצות ,שהיה מורכב משני מוסדות א ל ה  :כנסת
של ״ראשי דד׳ ארצות״ .לכן קראו ללובלין היהודית
גם בשם ״ירושלים דפולין״.
בתעודה היסטורית מן המאה ה־ 17נאמר:
״...המפרנסים דארבע הארצות היו כמו סנהדרין
בלשכת הגזית והיה להם כה לשפוט כל ישראל שב-
מלכות פולין ולתקן תקנות ולענוש אדם לפי ראות
עיניהם וכל הדבר הקשה יביאו אליהם וישפטו הם...״
גזרות ת״ח—ת״ט
״תקופת־הזהב״ של פולין ושל לובלין היהודית
נפסקה בשנת  ,1648כאשר פרץ המרד הגדול של
כמילניצקי באוקראינה והחלו גזרות ת״ח—ת״ט.
הקוזאקים שלו כבר הגיעו לפרברי לובלין ,בטרם נסוג
זמנית .אבל ב־ 1656באים שוב הקוזאקים ביחד עם
רוסים לשערי העיר לובלין ודורשים מן הנוצרים...
להסגיר א ת כל היהודים .עד־ראיה כתב:
״...היה זה מראה נורא ,כשהוציאו א ת
היהודים',זקנים וצעירים ,בכוח מבתיהם שב-
שכונה היהודית וגם מבתי הנוצרים ...והובילום
למחנה האויב ,אולם אחר־כך הניחו אותם
בחיים...״
אבל אור ל־ 17באוקטובר שלחו המוסקאלים
)הרוסים( אש בעיר היהודית שמסביב למבצר והיא
בערה ששה ימים .מי שברח — נרצח או נמכר לעב-
דות...

אחרי חורבן זה הוסיף עוד ועד ארבע הארצות
להתכנס ,אבל פחות בלובלין ויותר בערים אחרות.
ב־ 1680נערך מושבו האחרון בלובלין ,אף־על־פי שהיה
עוד קיים עד  — 1764עד שהסיים הפולני החליט
״לשים קץ לסיים היהודי בפולין״.
סוף והתחלה חדשה
מאז עברו רק  8שנים עד  ,1772שבה נערכה
החלוקה הראשונה של פולין בין רוסיה ,פרוסיה
ואוסטריה .שטחי־פולין ,שסופחו לרוסיה נהפכו
ל״תחום המושב״ .כך נהפכו יהודי־פולין לשעבר —
ליהודים רוסיים.
אחרי ההפרעות ב־ 1881התרבו המהגרים היהו-
דים מרוסיה — בעיקר לאמריקה — והחלה העליה
הראשונה לארץ־ישראל .אחרי העליה ה־ 1באו ה־,2
ה־ ,3וד) 4ה״פולנית״( ,ה־) 5ה״גרמנית״( ואחרי
החורבן האחרון באירופה — בעת מלחמת העולם
השניה — היו עוד שנות־מאבק קשות ,בטרם ק מ ה
מדינת ישראל ב־ ,1948שבה התחילה התקופה החד-
שה בדברי ימי העם היהודי.
י
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מצורפת המחאת בנק הדואר6 :־27638־4
ארגון יוצאי לובלין בישראל.

דער ״החלוץ הצעיד׳ אין לובלין1926 ,
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4$גו־164$־ 194$א>ן דער געעױכסע פון
ײרישער לובל>ן
דער

אין  1978ווערט געפייערט  30יאר פון מדינת ישראל .אין
 1948האט זיד אנגעהויבן א נייע תקופה אין דער יידישעד
געשיכטע ,נאד דעם לעצטן חורבן .אבער וועד ט׳אינטעדעסירט
זיך מיט דער געשיכטע פון די י ד ן אין מזרח־אייראפע ,ליטע
און פוילן בכלל ,און פון לובלין בפרט — דאדף וויסן וואט
עט האט פאסירט אין די פריערדיקע היסטארישע תקופות:
פון  1348בין  1648און פון  1648בין .1948
פאר דער צווייטער וועלט־מלחמה האט אונדזער היטטא־
ריקער שמעון דובנאוו געשריבן:
״ווי זענען ידן געווארן פון א מזרח־פאלק א מערב־
פאלק ,פון אזיאטן — אייראפעער ? — דאט האט גע־
מאכט די רוימישע אימפעריע ...נאכן גרויטן חורבן פון
ירושלים האט דער פירער פון דעד רוימישער ארמיי
טיטום פארטריבן קיין רוים און אנדערע איטאליענישע
שטעט א מאטע ידישע געפאנגענע...״
אבער נאכן לעצטן חורבן האט אונדזעד גדויטער סטא־
טיסטיקער יעקב לעשטשינטקי קאנטטאטירט ,אז דער רוב
)איבער  (50%פון יידישן פאלק ,לעבט שוין נישט מער אין
אייראפע ,נאר איןיאמעריקע...
אויד  1348און  1648זענען געווען — ווי היסטאריקער
זאגן —ווענדפונקטן אין דער יידישער געשיכטע.

ד״ר אלחנן הארוויץ
״דער שװארצער טויט״ אין דייטשלאנד
אין  1348האט זיד אנגעהויבן דער ״שװארצער טויט״ —
א שרעקלעכע מגיפה ,וואט האט זיך פארשפרייט פון כינע
איבער אזיע און אייראפע .היטטאריקער ,ווי אונדזער פרא־
פעסאר גרעץ ,האבן געמאכט א חשבון ,אז פון יענער ״שװאר־
צער מגיפה״ זענען געשטארבן נישט ווייניקער ווי  25מיליא־
נען מענטשן — ״א פערטל פון דער דעמאלטיקער מענטש־
הײט״...
אין אייראפע האבן קריטטן באמערקט ,אז י ד ן האבן
ווייניקער געליטן פון דער דאזיקער מגיפה :״ביי קריטטן זע־
נען געווען הונדערט מאל מער טויטע ,ווי ביי יידן!״
אויף דער פראגע ,וואט איז געווען די אמתע סיבה ,האבן
פארשערס געגעבן אזא תשובה :״יידן האבן געלעבט מער
היגיעניש און לויט די געזעצן פון זייער דעליגיע ,זיד גע־
וואשן די הענט פארן עטך...
אבער צווישן די קדיטטן האט זיך פארשפדייט א פאל־
שער קלאנג ,אז די יידן האבן אריינגעשאטן גיפט אין די
ברונעמם און טייכן ,פארסמט אלע וואטערן ,כדי פטור צו ווערן
פון זייערע אייביקע שונאים ,די קריטטן...
די פארשפרייטער פון דעם דאזיקן פאלשן קלאנג האבן
דערפירט דערצו ,אז אין הונדערטער שטעט — בעיקר אין
דייטשלאנד — האט מען אלע ידישע מענער ,פדויען און
קינדער פארברענט...
מער ווי  350ידישע קהילות זענען חרוב געווארן אין
דעד צייט פון ״שװארצן טויט״ )געדויערט פיר יאר ,פון 1348
ביז  (1352און פון דעמאלטדיקן דייטשן ״ױדנבראנד״...

די ״גאלדענע תקופה״ אין פוילן

״גלאט כשח׳ —  8יאטקע אץ לובלין )פונעם אלפאם ״פויליש
יידנטום צווישן צוויי וועלט־מלחמות1918—1939 ,״( ,וואס דעדשיינט
פקרופ ווי אן אויפגאכע פון דער וועלט־פעדעראציע פון פוילישע
יידן .אפשר ווייפט מער פון אונדזעדע לאגדפלייט ,אוי!« וועלכער
גאס האט זיד געפונען די דאזיקע יאטקע ?

אין מיטלאלטער ,ביזן יאר  ,1348איז דער גרעסטער
יידישער צענטער געווען אין דייטשלאנד ,אויטער שפאניע .אין
דעד תקופה צווישן  1348און  ,1648איז שוין דעד גרעסטער
יידישער צענטער געווען אין פוילן .יענע דריי חונדערט יאר
זענען געווען — ווי היסטאריקער שרייבן — די ״גאלדענע
תקופה״ פון פוילן בכלל און פון ידישן לובלין בפרט.
נאכדעם ווי ט׳האט זיד פארשפרייט די עפידעמיע פון
״שװארצן טויט״ ,זענען מאטן ידישע פליטים פון דייטשלאנד
געקומען קיץ פוילן .דער דעמאלטדיקער פוילישער מלך קא־
זשימיעזש וויעלקי)קאזימיר דער גרויסער( האט ארויםגעגעבן
גינטטיקע געזעצן פאר יידן.
דער פוילישער היטטאריקער ,יאן דלוגאש האט געשריבן,
אז קאזימיר דעד גדויטער האט געגעבן ידן גרויסע פריווי־
לעגיעט ,ווייל עד האט געהאט א יידישע געליבטע ,אטתרקע,
און געהאט מיט איר פיר קינדער :צוויי יינגלעך און צוויי
מידלעך .די צוויי טעכטער זענען דערצויגן געוואדן אין
ידישן גלויבן פון זייער מאמע און די צוויי יינגלעד — אין
קאטוילישן גלויבן פון זייער פאטער ,דעם מלך.
די אמתע סיבה ,פארוואט דעד דאזיקער מלך האט ארויס־
געגעבן גינטטיקע געזעצן פאר ידן ,איז געווען א גאנץ אנדע־
רע :די ערשטע שטעטישע איינוווינער אין פוילן זענען נישט
געווען פאליאקן ,נאר דייטשן און ידן .בעת דער הערשאפט
פון לאקיעטעק ,דעם פאטער פון קאזימיר דעם גרויטן ,איז
אויטגעבראכן א בונט פון די נישט־ידישע איינוווינעדט אין
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קראקע און אנדערע שטעט .די נישט־יידישע אײנוװינערם
האבן געוואלט מאכן א סוף צו דעד פוילישער הערשאפט אי־
בער ״זײעדע״ שטעט .אבער לאקיעטעק האט מצליח געווען
אונטערצודריקן דעם אנטי־פוילישן בונט פון די נישט־יידישע
שטאטישע איינוווינערם.
דעריבער איז קאזימיד דער גרויסער געווען פאראינטע־
רעסירט ,אז מער יידן ״זאלן זיך באזעצן אין די שטעט אין
פוילן און אז וי שאפן א שטארקן קעגנגעוויכט קעגן די דיי־
טשע עלעמענטן״.

ועד ארבע ארצות אין ירושלים דפױלן
אין פוילן זענען די יידן געווארן דעד שטארקסטער כוח
קעגן דעם דייטשן ״דראנג נאד אםטן״ )דראנג קײן מזרח(.
כדי צו מאכן א סוף צום דייטשן ״דראנג קײן מזרח״,
האט זיד פוילן פאראייניקט מיט ליטע און ס׳איז געשלאסן
געווארן די ״לובלינער אוניע״ )בעת א ספעציעלע סיים־
סעסיע אין לובלין(.
אין פוילן האבן יידן זיך אלײן ארגאגיזירט אין קהילות
און געהאט אויטאנאמע רעכט .מיט דער צייט האבן זיד די
קהילות פון יעדן טייל פון פוילן ארגאניזיירט אין א בשות־
פותדיקן ,,ועד קהילות״ .צום סוף איז אין לובלין ,אין יאר
 ,1580באשלאסן געווארן צו פאדאייניקן אלע ״ועדי קהילות״
פון די פיר טיילן פוילן און ליטע )גרויס־פוילן ,קליידפוילן,
ליטע און רייסן( אין איין ״ועד ארבע ארצות״ ,וואם האט
דערפילט פונקציעם פון א׳ ״ײדישן סיים״ )פארלאמענט( אין
פוילן״.
אזוי האט זיך אין פוילן געשאפן דער ״גרעםטער אויטא־
נאמישער רעליגיעזעד ,קולטורעלער און פאליטיש־ווירט־
שאפטלעכער צענטער פון יידישן פאלק אין גלות״ .אין לובלין
איז געווען די הויפט־שטאט פון די יידן אין פוילן און אויך
געהאט א שם אלם ירושלים דפוילן״.

גזרות ת״ח—ת״ט
די ״גאלדענע תקופה״ פון פוילן בכלל און פון יידישן
לובלין בפרט ,איז איבערגעריסן געווארן אין יאר  ,1648ווען
ס׳איז אויסגעבראכן דעד כמיעלניצקי־אויפשטאנד אין אוק־

ראינע און ס׳האבן זיד אנגעהויבן די גזירות ת״ח—ת״ט.
בא1דע 0פון כמיעלניצקיס קאזאקן זענען שוין געווען אין די
פאדשטעט פון לובלין .אבער אין  1656קומען ווידער די קא־
זאקן מיט די רוסן צו די טויערן פון לובלין ,פאדערן פון די
קריסטן ארויסגעבן אלע יידן און ״זיך נישט באפרידיקט __
ביז זיי האבן פארברענט די יידן אין דער מהרש״ל־שיל...״
דער ,,ועד ד׳ הארצות״ האט נאד אפגעהאלטן זיצונגען,
אבער שוין ווייניקער אין לובלין און מעד אין אנדערע שטעט.
אין יאר  1680איז אפגעהאלטן געווארן זיין לעצטע סעסיע אין
לובלין ,הגם עד האט נאד עקזיסטירט ביז  — 1764ביז דער
פוילישער סיים האט באשלאסן צו מאכן א סוף צום ״יידישן
סיים אין פוילן״.
דאם האט פאסירט בלויז אכט יאר פאר דעד ערשטער
טיילונג פון פוילן צווישן רוסלאנד ,פרייסן און עסטרייך.

סוף און נייער א נ ה ״ ג
ביז צו דער ערשטער טיילונג פון פוילן האט מען יידן
בכלל נישט געלאזט וווינען אין רוסלאנד .שפעטער האט מען
זיי געלאזט ווייטער וווינען אין די געוועזענע פוילישע שטחים,
אבער זיך נישט באזעצן אין רוסלאנד גופא .אזוי איז געשאפן
געווארן דער ״תחום המושב״ .און אזוי זענען געוועזענע פוי־
לישע יידן געווארן רוסישע יידן.
נאד די פאגראמען פון  ,1881האט זיד פארשטארקט די
יידישע עמיגראציע פון רוסלאנד — בעיקר קיין אמעריקע —
און ס׳האט זיד אנגעהויבן די אזוי־גערופענע ערשטע עליה
קיין ארץ־ישראל .נאד דער ערשטער ,איז געקומען די צוויי־
טע ,דדיטע ,פערטע )די ״פוילישע״( ,די פינפטע )די ״דײטשע״(
עליה און נאד דעם לעצטן חורבן פון דער צווייטער וועלט־
מלחמה — נאד לאגגע און זייער שווערע קאמפן — מדינת
ישראל אין  ,1948וואס האט אנגעהויבן די נייע תקופה אין
דעד געשיכטע פון יידישן פאלק.
צוליב דעם שטרייק פון די פאסט־אנגעשטעלטע ,האבן מיד
באקומען מיט א פארשפעטיקונג דאס ארטיקל פון אונדזער בן־עיר,
דעד מאלעד פון פאריז ,יהודה ראזגור — ״לובלין און די פארק...
בדום״ ,מאם וועט דערשיינען אין נאענטסטן נומער ״קול לובלין״.

נפתח ״היכל השמות״ להנצחת זפרם של כל אחד
מששת המיליונים — ב״יד ושם״ בירושלים
״זזיכל השמות׳ /שנועד להנציח את זכרם האישי של כל אחד מ־ 6מיליון קורבנות
השואה ,נפתח ב״יר ושם״ על הר הזברון בירושלים ,כהשתתפות ראש הממשלה ,מנחם
בגין ,הראשון־לצױן ,הרכ עוכדיה יוסף ,אישי ציכור וקהל רכ מקרכ נצולי השואה
וחברי מועצת ״יד ושם״ והנהלתה.
מעמד פתיחת ״היכל השמות״ התקיים ב־ 9בנובמבר  ,1977שהוא ״ליל הבדולח״
הנורא ,שהתרחש לפני  39שנים.
יו״ר הנהלת ״יד ושם״ קרא לכל יהודי כישראל והתפוצה להנציח את זכר קדוכיהם
שניספו כשואה ,כאמצעות ״דפי עד״ אשר יוצכו כ״היכל השמות״ לזכרון עולם .כין
כתלי ההיכל ככד מצויים כיום קרוכ ל־ 3מיליון שמות הכתוכים על גכי ״דפי עד״,
מסר ד״ר ארד.

בחוברת זו תמצא ״דף עד״ אחד .נא לכתוב בו כל הפרטים ולשלוח ל״יד ושם״ ירושלים .שם אפשר גם לבקש עוד ״דפים״.
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 520לוגלינאיפ מארץ ומחו׳׳ל שרו ורקדו בנשוי ױפ העצמאות ה־ ,30כמסגרת הכגפ העולמי השני .המארחיפ היו לוכה ומשה קורן.
 520לוכלינער יידן פון לאנד און אויפלאנד האגן געזונגען און געטאנצט אויפן כאל לפפוד דעמ 30פטן יום העצמאות ,אץ די ראמען
פון צווייט,׳ װעלט־צוזאמענטרעףי .די גאפטגעפער זענען געווען :לוכא און משה קארן.
•י

הכנס העוללױ שה>ה
מתתיהו הורן

— מזכיר הארגון

לפני שש שגים בערך החליט הועד המרבזי של יוצאי לובלין
בישראל לקיים בגס עולמי של יוצאי עירנו )לפי הצעתו של
ידידנו  noבדייטד ממונטריאל(.
לכאורה ,חשבנו שזה חלום ,או אוטופיה ,שקשה להגשימה.
הועד לא התייאש והחליט להתחיל מיד בפעולות .יצרנו קשר
מכתבים עם התפוצות ורוב הארגונים ויחידים נתנו א ת הסבמתם
למשימה זו .התחלנו בצעדים ארגוניים .כל הצעה של חברי הועד
נשקלה לגופו של הענין ולבסון* גובשה תוכנית פעולה.
לפעולות אלה הצטרפו — מתור התנדבות — ידידנו לובה
ומשה קורן ,שהזניעו לערוך א ת פתיחת הכנס העולמי הראשון
במלונם ,פלז׳ה״ בתל־אביב ,לפני  5שנים.
גם ההשתתפות בבנם העולמי השני היתה *ימעלה מהמשוער.
הגיעו משלחות מצרפת ,בלגיה ,אוסטרליה ,ארגנטינה ,שוודיה,
דנמרק ,פולין ,אודוגוויי ,אדצות־הברית וקנדה .במיוחד היתה מש-
לחת גדולה מצרפת ) 38איש( .כמעט כל התוכנית בוצעה במתוכ־
גן .בני־עידנו מן התפוצות הביעו א ת התלהבותם ,לא חסכו שבחים
למארגני הכנס ודאו בזה פעולה ברובה שתביא לחיזוק הקשר
וההידברות בין כל ארגוני יוצאי לובלין .רבים הציעו שלכנ 0זה
יהיה המשר.
האירועים והמפגשים של הכנס העולמי השני לכבוד  30שנה
למדינת ישראל ,החלו בתאריך  25.4.78בהתאם לתכנית .הפתיחה
הרשמית התקיימה דק ביום  ,4.5.78היות והמשלחת מארצות־ הברית
הודיעה שתגיע ארצה בתאדיך הג׳״ל.
קבלת־הפנים הראשונה לאורחים מחו״ל התקיימה באולם ,מק־
סים״ ,שהמארחים הם צשה וסימון זיידנוורג .מפגש שני התקיים
ביום  1.5.78ב,בית הפרקליט״ בתל־אביב ,במימונם והזמנתם של
אילנה ומרדכי מגדלסון.
ביום  3.5.78התקיימה ,משעה  4עד  6בערב ,עצרת זכרון
לקדושי לובלין באוניברסיטת תל־אביב ,במסגרת חלוקת המילגה
ע״ש בלה מנדלסברג־שילדקדויט .בין הנואמים — הגב׳ גיטלה
אדלשטײן־שילדקרויט מפריס .באותו עדב ,בשעה  ,7התקיימה עצי
דת זכדון ממלכתית ליום השואה והגבורה ב,חיכל התרבות״,

לדוברי יידיש .דאגנו לכרטיסי־בניסה לעצרת זו ,עבוד אורחינו
מחו״ל.
למחרת ,ביום השואה ,התקיימה עצרת זכרת לקדושי עידנו
ליד אנדרטת הזבדון לקדושי לובלין ומיידאנק ,בהשתתפות כ־400
איש ,כולל חברי המשלחות מחויל .בין הנואמים :ישראל אייזנברג
מלוס־אנג׳לס ,שמואל שפירא מפאריס והניק פרוכטמן מניו־יורק.
הינחה דוד שטוקפיש .אל מלא רחמים ו״קדיש״ שמענו מהחזן
סאמק )המופיע בבל האירועים שלנו בהתנדבות(.
ביום  4.5.73התקיימה הפתיחה החגיגית של הכנס העולמי
בבית ,המלין״ ,בהשתתפות חבר־הכנסת נפתלי פדר .ברבו א ת
הכנס :שלמה זינשטיין מגױ־ױרד״ טשקה פורשטטר מפאריס ואח־
דים .הוקרן סרט על לובלין ואישיה מלפני השואה.
ביום  6.5.78נערך טיול באוטובוס ופיקניק ביעד עידון וביקור
בקיבוץ עין־שמר לפי הזמנתם של בני עירנו קורט הרץ ואלון
)קדימירסקי( ,חברי קיבוץ הנ״ל .היום הזה עבר בהצלחה ודובר
הרבה על תנועות הגוער בלובלין לפגי השואה.
ביום  10.5.78התקיים הנשוי ליום העצמאות ה־ 30של מדינת
ישראל ,בהזמנתם ומימונם של לובה ומשה קורן ,עם תכנית מגוונת
ועשירה .חלק מהמשתתפים התכבדו בהדלקת  30נדות למספד
שנות קיומה של מדינת ישראל .כמו כן נמכרו במכירה פומבית
ציורים אמנותיים ,שנתרמו ע״י הציירים צבי גולדשטיין ,חיה הוד
וצפורה הדשטיין )כולם — בני־עידנו(.
למחרת הנשף! ,ביום  ,12.5.78בשעה  9בבוקר ,התקיים ב״חדר
לובלין״ בתל־אביב ישיבה משותפת של נציגי הארגונים שלנו בתפו-
צות .זו היתה ישיבת סיום וסיכום של הכנס העולמי .ניהל את
הישיבה הודן מתתיהו ..הח׳ דוד שטוקפיש הציע להדק הקשרים
עם התפוצות וצורות ההנצחה .התעודד ויכוח עד ,בו השתתפו:
גיטלה אדלשטייז־שילדקרויט ,טשקה פורשטטר ,שרה׳לה גולדאדלר,
משה רוזנבלום ,שמואל שפירא וז׳אק גולדבוים )מצרפת(; יוס»1
שנור וישראל אייזנבדג )מלוס־אנג׳לס(; צפורה שפייזמן )ניו־יורק(;
יצחק קפלן )מונטריאל( • ,לאה קודיס ,יעקב פלדמן ,אברהם לסקוב־
סקי )ישראל(.
במיפגש הנ״ל השתתפו גם :בלצ׳ה גולרבוים ,געניה שפירא,
ניומק פדלמוטד ,רחל רוזנבלום )פאריס(; א .גולדמן )קופנהגן(;
שמואל זילברשד )מלבורן(; טובה שניידמיל )אורוגוויי(; מ .אורטמן
ומ .װסוגג )ישראל(.
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ווי אזוי לובלינער יידן פון די תפוצות און
פון ישראל ה א ב ן געפייערט  30יאר מ ד י נ ה

״/ ,־״ . ...נ51

א סך מחשבה ,איניציאטיוו און אדבעט איז אינוועסטידט גע־
ווארן אין די צוגרייטונגען צום צווייטן וועלט־צוזאמענטרען( פון
די לובלינער לכבוד דרייסיק יאד מדינת ישראל .דעד פראגראם
פון די פייערונגען איז געווען א פארמעסט און ארויסרון! פארן
קאמיטעט אין ישראל ,באגלייט מיט דר״ פראגן!  (1וועלן אוג־
דזערע לאנדסלייט אין דעד וועלט קומען אין א גרעסערער צאל
זיר פרייען מיטן דדײסיקסטן יום העצמאות און גלייבצייטיק זיר
משמח זיין מיט יידן פון דעד אלטעד חיים?  (2וועט אוגדז גע־
לונגען אזא אונטערגעמוגג ? און ב( וואם ווייטעד — נאכן צוזא־
מענטרעו* ?

פרעזידיום פון פדר שני ,איינגעארדנט פון צעשע און סימאן
זיידנווערג אין זאל ״מאקפים״ אץ מל־אכיב .עפ זיצן פון לינקס:
גינא עהרענפערג־אייזנפעדג )לאפ־אנזשעלעפ( ,זשאק גאלדכוים,
טעשקע פארשטעטער ,שרהלע גאלדאדלער )פאיריז( ,אדאפ גאלדמאן
)קאפענהאגען( ,צעשע זיידענויערג ,וי .שטאקפיש ,פימאן זיידענווערג.

אויב דעד ענטפעד אוין* דעד צווייטעד פראגע בנוגע דעם
אלגעמיינעם דעדפאלג איז א פאזיטיווער ,ווייל אלע אן אויסנאם
אוגטערנעמונגען פון צוזאמענטרען* זענען טאקע געלונגען )ווי
דאס איז אייר צו זען פון א דיי בדיוו פון אויסלאגד( ,איז אבער
דעד אנטייל פון די תפוצות — גישט קיין צופדידנשטעלנדיקער38 .
פון פאריז און  18פון ניו־יאדק ,צי  5פון לאס־אגזשעלעס ,איז
טאקע א גישקשה׳דיקעד ציפעד ,נאד אז מאנטרעאל באגנוגנט זיר
מיט  ,2סאן־פראנציסקא —  ,2מעלבורן —  ,4דענעמאדק — »2
שוועדן —  ,1פוילן —  ,1בעלגיע —  ,2דייטשלאנד —  ,3איו

תודה ו ב ר כ ה
בישיבת ועד ארגון לובלין בישראל שהתקיימה ב ־ ,18.5.78ן
סוכמו האירועים והפעילות של חברינו בהכנת הכנס העולמי I
\
השני של בני־עירנו — והוחלט:

להודות ולבדר את אלה מיוצאי לובלין,
שעזרתם והשתתפותם בכנס תרמו רבות
להצלחתו מבחינה צבורית וכספית באחד:
זיידנוורג צשה וסימון

—

ן

עבור אירוח של  120משתתפי הכנס באולם ״מקסים״ בתל־אביב.

אילנה ומרדכי מנדלטון —
קורן —
— ומשה
לובה
—

WR.

H

— —•— «י» י״״י״־י״ י—י׳י
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ישראל הרץ ואלון )קאז׳ימירטקי( —
עבור אירוח של  60משתתפי הכנס בקיבוצם עין־שמר.

צבי גולדשטיין ,חיה הוד וצפורה הרשטיין —
עבור התמונות מפרי־מכחולם ,שתרמו להגרלות ולמכירה לצרכי
ארגון יוצאי לובלין.

יוסח רחמן —
עבור תרומתו לשיפוץ המצבה בנחלת־יצחק.

צבי זילברמן —
עבור הכתובות לכנס.

לח״ב נפתלי פדר —
עבור הרצאתו  30,שנה למדינת ישראל״ בערב פתיחה החגיגית
של הכנס העולמי.
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פון לינקפ :משה קארן ,לייגל פינקערט ,חנה וואפאנג ,פימאן
זיידענווערג ,משה וואפאנג ,מארעק ארטמאן.

1

עבור אירוח של  130משתתפי הכנס ב״בית הפרקליט״ בת״א.
—

j
ן
j

\
ן

ן
|
I

I
י

?
I

ן
1
:

מרדכי און אילנה מענדעלפאן צינדן אן איינעם פון די דרייפיק
ליכט לכבוד  30יאר מדינה ,אויפן יופ־העצמאחז־כאל פון די
לופלינער .צווישן זיי שטייט צפורה שפייזמאן פון ניו־יארק.
פון לינקס שטייען :פוכער פאכטשאש און דוד שטאקפיש.

אזעלכע ערטעד װי טאראנטא ,בוענאס־איידעס ,סאן־פאולא ,לאנ־
דאן און אנדערע ,שײזו נישט קײן אײנעם — הײסט עס ׳ אז אויסער
אביעקטיװע שוועריקײסן ,זענען אװדאי געװען אויר סוביעקטיװע
סיבות ,װאס הונדערטעד לאנדסלײט אין די תפוצות האבן דודכגע־
לאזט אזא געלעגנהײט פון צונויפבינדן ישראלדיקע פרײד מיט

לובלינעד עמאציעס .און די וואס זעגען געבליבן אין דעד חיים,
מעגן באדויערן וואס זיי האבן זיר נישט באטייליקט אין די ״צען
לובליגעד טעג אין ישראל״ .מיד האבן געפילט און געזען די
צופרידענע ,שמייבלדיקע פנימער פון די באטייליקטע ,זייעדע פריי־
דיקע איבערלעבונגען פון טדעפן זזיר מיט אן אלטן באקאגטן,
א נאענטן פדיינד ,א געוועזענעם שבן פון הויז צי פון דער זעל־
בער גאס ,א חבר פון דעד שול־באנק צי פון חדר — געשעענישן,
אויף וועלכע מען מעג זאגן :ס׳איז געווען יומ־טוב אין שטעטל...
2

פון לינקפ :שמואל ,און געניע שפירא )פאריז( ,עובדיה פעלד,
צפורה שפײזמאן )ניו־יארק( ,אפרימ אייכשטיין.

דעד אנהייב איז טאקע געווען א יופ־טובדיקער י אין דריטן
טאג חול־המועד פסח ,האבן צעשע און סימאן זיידענווערג פאר־
בעטן ,אויוי זייעד חשבון ,איבעד  120געסט פון אויסלאנד און פון
ישראל ,צו פייעדן רעם ״סדר שני״ אין זאל ״מאקסים״ אין תל־
אביב .מילא ,דעד געשמאקער פסחדיקער מאלצייט ,מיט מוזיק,
געלעגנהייטלעבע רעדעס )פון סימאן זיידענווערג ,שדהלע גאלד־
אדלעד און דעם שרייבער פון די שורות( ,ויי אייר די אויספלע־
טונג פון בילדער ,א מתנה פון צפורה הערשטיין — זענען טאקע
וויכטיק פאר אזא אוונט .אבער וועד איז אימשטאנד איבערצוגעבן
די היימישע אטמאספער ,די געהויבענע שטימונג ,די פרייד־אויסגע־
שרייען פון דערקענען א ידיד פון די יונגע יאדןז אזעלבע באגע־
גענישן דופן אדויס א פרישן בלוט־צופלוס פון דערינערונגען און
איבערלעבוגגען ,וועלכע מ׳האט נישט טאג־טעגלער ב״ זיר אין
דעד חייט...
עפעס ענלעכט האבן מיד געזען אויף דעם פייעדלעבן קבלת־
פגים ,וועלבן אילנה און מדדבי מענדעלסאן האבן צוגעגרייט פאר
א  150לאנדסלייט פון לאנד און אויסלאגד .מאנטיק ,דעם 1טן מאי,
אין ״בית הפרקליט״ אין תל־אביב ,האבן זיר ווידער געטראפן
לובלינער יידן פון  10לעגדעד ,כדי געניסן פון א צוגעגדייטן בו־
פעט כיד המלך ,פון טאנצן און זינגען ,פון אויסהעדן די ווארעמע
רייד פון גאסטגעבעד מרדכי מענדעלסאן ,א באגדיסונג פון משה
זאלצמאן )פאריז( און באגעגענען זיר מיט מענטשן ,וועלכע מ׳האט
נישט געזען א  40—30יאד.

ב

פון רעכטם :משה וואפאנג ,צפורה שפײזמאן )כױ־יארל!( ,םופער
פאפטשאש ,זשוליא און יוסף קאפלאו)מאנטרעאל( ,ל .מאנדעלבוים.

פון רעפטפ :גיטעלע שילדקרויט־עדעלשטיין )פאריז( ,צפורה
שפייזמאו־טענענבוים )ניו־יאר?( ,דוד און רבקהלע שטאקפיש,
ירחמיאל וויעזשפאוופקי )פריפל( ,ס .פאפטשאש ,ל .מאנדעלבוים.

ווי דעד שטייגער ביי יידן ,איז זיר נישט פארצושטעא א
שמחה אן טרויעד .מיטוואר דעם 3טן מאי ,האבן זיר אנגעהויבן
די טדויער־פייערונגען פון מלוכהשן ״טאג פון אומקום און גבורה״.
האבן מיד באשטימט צו פאדבינדן דעמ דאזיקן נאציאנאלן אגדענק־
טאג ,מיטן באערן דעם אנדענק פון די קדושים פון לובלין .א ספע־
ציעלער אויטאבוס האט אוועקגעפירט דעם עולם אין תל־אביבעד
אוניווערסיטעט ,ווו ס׳איז פארגעקומען די פארטיילונג פון דעד
סטיפענדיע א.ג .פון בעלא טאנדעלסבערג־שילדקדויט דעם דאקטא־
דאנט ח .מעסקי פאר זיין פארש־ארבעט ״די גזירות ת״ח און
ת״ט אין דעד יידישעד היסטאריאגראפיע״ .דעד פארזיצער ,ד״ד
מ .לאנדע ,האט גערעדט וועגן יידישע פאליטישע פראבלעמען
אין אנהייב פון פוילנס זעלבשטענדיקייט ,אין די טעג פון דעד לוב־
לינער דעגירונג• ,אדוו׳ קאסאווסקי האט דערצ״לט וועגן  10יאד
פארטיילונג פון דעד סטיפענדיע און גיטעלע עדעלשטײן־שילדקרויט
האט אין אן אינהאלטרייכן דעפעדאט  35,יאר נאכן ליקווידירן די
יידישע לובלין״ געשילדערט די ײדן־שטאט לובלין — איר אויפ־
בלי און אונטעדגאנג )גרעסערע אויסצוגן פון דעד דעדע — זע
אויף ז׳ .(14
ד אוונט האבן אונדזערע געסט פון אויסלאנד זיר באטייליקט
אין דעד צעגטדאלער געטא־אקאדעמיע פאר יידיש־דיידנדיקע אין
,היכל התרבות״ אין תל־אביב.
דאנערשטיק רעם 4טן מאי 9.30 ,פרי ,האבן זיר צונויפגע־
זאמלט איבער  400יידן ביים דעגקמאל פאר די קדושים פון לוב־
ליו אין מיידאנעק אויפן בית־הקברות אין נחלת־יצחק ,ווו דדיי
פאדשטייערס פון דעד לובלינעד שארית הפליטה — שמואל שפירא
)פאריז( ,העדי פדוכטמאן )ניו־יארק( און ישראל אייזענבערג
)לאס־אנזשעלעס( האבן דערציילט פון זייערע איבערלעבונגען אין
היטלעדיסטישן גהינומ און גערופן נישט צו פאדגעסן וואס מיד
האבן דודכגעמאכט אין יענע גרויליקע טעג .דעד חזן יעקב סא־
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דעד מעמאריאל־אקט גייס דענקמאל פאר די
קדושים פון לובלין אדן מיידאנעק .שמואל
שפירא )פאריז( רעדט וועגן דעד אוטגע•
בראכטעד יידישער קהילה אין לובלין.

מרדפי מענדעלסאן פאגריפט די נעפט אויף
דעד אויפנאמע אין,,פיה הפרקליט׳׳ אין ת״א.

מעק האט ביז טרערן גערירט דעם עולם מיטן ,אל מלא רחמים״,
,קדיש״ און קאפיטלער תהילים.
נאד דעם טדויעד־אקט ,האט א ספעציעלעד אויטאבוס אפגע־
פירט די געסט פון אויסלאנד אין דעד ווויגוגג פון פארזיצער פון
ארגון יוצאי לובלין און זיין פדוי דבקה׳לע ,ווו זיי זעגען אויפגע־
גומען געווארן מיט א לייבטן כיבוד אװ אויר געהאט א געלעגנ-
הייט צו פירן צווישן זיר היימישע שמועסן.
4
די אפיציעלע דערעפעגונג פון צווייטן וועלט־צוזאמעטדע!( איז
פאדגעקומען עדשט דאנערשטיק אווגט ,רעם  /1.5.78אין בית העמי
לין ,ווייל מיד האבן געווארט אויפן אנקום פון דעד דעלעגאציע
פון ניו־יארק .דעם פרעזידיום־טיש האבן פארגומען פארשטייעדס
פון אייניקע לענדער און פון ישראל .נאד מיין דעדעפענוג־וואדט,
האבן באגריסט :טעשקע פארשטעטעד פון פאריז ,שלמה זיגשטיין
פון ניו־יאדק .דעד כנסת־דעפוטאט נפתלי פעדער האט דעפעדידט
אד״ט  30,יאד מדינת ישראל״ .דערנאר איז געוויזן געוואדן א
פילם )ליכט־בילדער( פון דעד יידישער לובלין ביז צום חורבן.
ס׳איז געווען א געלונגענער איינפאל צו פארבדענגען א שבת־
דיקן טאג מיט אונדזעדע געסט פון אויסלאנד איו א קיבוץ ,ווו
די גאסטגעבערם זאלן זיין יידן פון לובלין .גאנץ פדי איז דעד
אויטאבוס מיט איבעד  50אנטיילנעמערס אדויסגעפארן פון תל־
אביב ,אונטער דעד אנפירונג פון אינזש׳ אברהם לאסקאווסקי .צוט־
ערשט האט מען באזוכט די אלטעדטימלעכקייטן אין קיסדיה ,דעד־
נאד — א פיקניק אין וואלד עידון .ערשט נאכמיטאג זענען מיד
געווען די געסט פון קורט הערץ און אלון )קאזשימירסקי( ,לאנג־
יאריקע מיטגלידעד פון קיבוץ עיו־שמד .זיי האבן אונדז אדומגע־
פירט איבערן קיבוץ ,באקענט מיט זיין ווירטשאפט ,פאבדיקו און
איינריכטונגען.

דער נאפטנעבער פ י מ א ן ז י י ד ע נ ו ד ע ר ג
פאגריפט די לאנדסליינו פון די תפוצות און
פון ישראל ,אויפן פדר שני אין תל־אכיב —
דעד ערשטער צונײפקופ פון צווייטן וועלט־
צוזאמענטרעו*.

 t!aטעם בדייטעדן פון מאנטדעאל ,אז צום צווייטן וועלט־צוזא־
מענטרעף פון די לובלינעד אין  ,1978ווען די מדינה וועט פייעדן
איד 30סטן געבוירנטאג — וועט עד אויסטראגן אלע אויסגאבן פון
א באל פאר יעדן לובליגער ייד ,וואם וועט האבן אן אינטעדעט
זיר צו באטייליקן .האבן זיר צוגעשטעלט א  520לאנדסלייט ,דעד־
פון א  — 80פון די תפוצות — און אלע זענען געוועו אייג־
שטימיק ,אז אזא שמחה האבן זיי נאד נישט בייגעלעבט .ווייל אלץ
האט ,געקלאפט״! דעד אדקעסטעד ,מיט זייגע הארציקע ,פאלקס־
טימלעכע יידישע און ישדאלדיקע לידעד ,ײי אויר שאפונגעי פון
דעד אלטער היים; דאס פיינע געשמאקע מאלצייט• ,די צוויי קוד־
צע באגריסונגען פון ,מחותן״ ־גאסטגעבעד משה קארן און פון
שרייבעד פון די שורות ,-די צערעמאניע פון אנצינדן ליכט ,מיט
וועלכער עט האבן דידיגידט סובעד פאכשטאט ,לייבל מאנדעלבוים
און מתתיהו האדן; די ,קאנפארעסיערקע״ פון צפורה שפייזמאן,
די אקטריסע פון דעד ניו־יאדקעד ,פאלקסבינע״ ,װאס האט מיט א
סר טאלאנט און חן געפידט דעם אוונט• ,די אויספלעטונג און
אויספארקוין* פון די בילדעד ,אונטעד דעד אנפידונג פון מארעק
ארטמאן .נאד איבעד אלעמען האט געוועלטיקט די היימישע פדייד,
די לובלינעד אטמאספעד און אינטימקייט .אויר טעגץ און געזאנג
זענען געווען בשפע ,אז אפילו  12ביינאכט איז דעד עולם נישט
גדייט געוועז זיר פונאנדערצוגיין און מ׳האט טאקע פארלענגערט די
שמחה ביז  1נאד חצות.
האט יעדער געדריקט די הענט לובאן מיט משה קאדן ,האד־
ציק געדאנקט פאר דעם פאדגעניגן און דעם בכבודיקן פייערן
דעם יום העצמאות און דערביי ניט געקארגט קיין לויב־ווערטעד
פאר די קאמיטעט־מיטגלידער אין ישראל ,וואס א דאנק זייער אי־
בערגעגעבנקייט ,אחריות און זארגפעלטיקעד צוגדייטונג ,איז דעד
צווייטער וועלט־צוזאמענטרען* פון די לובלינער אויסגעפאלן אימ־
פאזאנט און אינטערעסאנט.

5
ענדלער איז געקומען דעד פינאל פון צווייטן וועלט ־צוזאמענ־
טרען* — דעד באל לכבוד דעם דדייסיקסטן יום העצמאות .די
פארבעטעדס און גאסטגעבעדס זענען דאם מאל געווען .לובא
און משה קאדן ,וואס האט נאד מיט  5יאד צוריק געגעבן תקיעת־
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בנוגע די ווייטערדיקע פלענער פון אונדזעד אדבעט ,זענען
אין די פאדמיטאג־שעהן ערב דעם יום העצמאות ,געזעסן איבער
צוויי צענדליק פארשטייערס פון די לובלינער אין די תפוצות און
פון ישראל) .א באדיבט פון דעד באראטונג ,ווי אויר די באשלוסן,

פון לינקס ,שטייען :מריב און צכי זילבערמאן ,יוכבד פלומענקער.
זיצן :יוסף רתמן ,צפורה רערשטיץ .שטייען :פוכער פאכטשאש,
פדוי חכמוב־באווניק ,ה׳ חכמוב ,יופף אכטשאן.
און די געמען פון די באטייליקטע — זע אויף ז׳  .(29נאד מיד
ווייטן פון דערפאדונג ,אז די שענטטע באשלוסן און בעטטע דע־
זאלוציעס ווערן געמאסטן און געווויגן נאד לויט דעם ,ווי זיי ווערן
רעאליזירט .טא לאמיר געמען עדגסט די אלע באשלוסן און אויר
אנהייבן זיי דעאליזידן — וואט וועט געבן אן אנטשפרעביקע תשו-
בה אויף דעד דריטעד פראגע ,וועלבע מיד האבן געשטעלט בייט
אנהייב:
און וואט ווייט^ר — נאבן צוזאמענטדעף ז
אויספידן די באשלוטן ,ענדערן די באציונג ,באוועגן די אלע
וואט שטייען אין א זייט — נ1די צו געבן א המשר די דעדגרייבוג־
געו און אויפגאבן ,וועלבע זענען געשטעלט געוואדן פארן צוזא־
מעגטרעף.
7
אגב ,האט דעד צוזאמעגטדעף פון די לובלינעד געהאט אויר
אן אפקלאנג אין דעד היגער פדעטע .אין די צוויי פארשפרייטסטע
צייטונגען ,״הארץ• און ,מעריב׳ ,זענען דעדשיגען בילדעד פון
אוגדזער מעמאדיאל־אקט אין נחלת־יצחק ,ווו די מענטשן זענען
פארזאמלט ביים דענקמאל א ב ר די קדושים פון לובלין און מיי־
דאגעק.
צום צוזאמעגטדעף איז אייר דעדשינען א ספעציעלעד גומער
,קול לובלין״ ,געווידטעט דעד געשעעגיש .די אויטגאבע ,צוזאמען
מיט א שפילקע )זשעטאן( ,דעם גענויעם פדאגדאם פון די פייע־
דונגען ,ויי אייר די איינלאדונג צום יום העצמאות באל ,זענען
אין א טעקע מיט אן אויפשדיפט אין יידיש און עברית ״ 30יאר
מדינת ישראל — צווייטער וועלט־צוזאמעגטרעף פון לובלינער״,
פאדטיילט געווארן יעדן גאטט פון אויסלאגד ,ווי אן אנדעגק פון
אונדזער צונויפקום ,וואט וועט לאנג בלייבן אין זברון פון זיינע
אנטיילגעמעדט.

באגריסונגען צום 2־טן וועלט־
צוזאמענטרעף פון די לובלינער
טעלעגראמעס ,רעקארדירטע און בריוולעכע באגריסונגען צום
צוזאמענטרעף ,זענען דערהאלטן געווארן פון די פאלגנדיקע ערטער
און לאנדסלייט:

מאנטרעאל — פעם ברייטער.
ניו־יארק — פאלא מארגוליס־דרייבלאט און זעליג ווא־
פערשטרופ.
סידני — העניעק ראט און יעקב נאש.
בוענאס־איירעם — קא»ל מיזשריצקי און מאקס מאנדל־
'אייל.
טאראנטא — יוסף צוקערפיין און אנא בראם.
לובלין — שלוט גארן.

אויף דעד אויפנאמע אין ״בית הפרקליט׳׳ .פון רעכטש :לאה קורים,
משה וואפאנג ,מרדכי מענדעלפאן ,חיה ארטמאן ,דוד שטאקפיש,
אילנה מענדעלפאן ,מארעק ארטמאן.

מסיבה לכבוד משה קארן —
צו זיין ״ױנג ווערן"  60יאר
דעם 23טן אקטאבער ה .י) .שמחת־ תורה ביינאכט(
איז אין בית סאקאלאוו אין תל־ אביב פארגעקומען
א פייערלעבע מטיבה צום 60םטן געבוירנטאג פון אונ־
דזער בן־עיר און נדבן משה קארן.
א גרויסער עולס לובלינער יידן איז אויר דער
איינלאדונג פון קאמיטעט געקומען פארברענגען אין
אן אינטימער ,היימישער סביבה פון לאנדסלייט ,ווי אויר
באגריסן דעם בעל־השמחה משה קארן און זיין פרוי
לובא ,פאר זייער צוגעבונדנקייט און ברייטהארציקייט
פארן ארגון יוצאי לובלין אין ישראל.
א גענויעם באריכט פון דער מסיבה וועלן מיר אפ־
דרוקן אין נאענטסטן נומער ״קול לובלין״.

אונדזער גוטן חבר און פריינד

נפתלי זימעלשטערן ).מאנטרעאל(
שיקן מיר איבער די ווארעמטטע באגריסונג

צו זיין 65פטן געבוירנטאג — ביז .*120
מיר ווינטשן דיר און דער הארציקער רהלען
א סך געזונט ,נחת און גליק.

פאלא און סוכער פאכטשאש
דאשון־לצידן
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ישראל אײזענבערג

 /לאס־אנזשעלעם

אײניקע מחשבות
נאך ועם וועלט־צוזאמענטו־עף
נון ד• לובלינעו
1

א לאנגע צײט אײדער מיר פארן באזוכן ישראל,
איז ראם עצם גרײטן זיר צו דער נסיעה א הײליקע
איבערלעבונג .אזוי אווראי האבן געפילט אונרזערע
אבות אין די צייטן פון בית־המקדש ,ווען זיי האבן זיר
נעגרייט עולה־רגל זיין קיין ירושלים ...און פון באזור
גופא — איז דאר אפגערעדט! דער באוווסטזיין און
געפיל פון זיין אין ישראל ,איז נישט גאר רעליגיעזע
און נאציאנאלע מאטיוואציע ,נאר אייר דער געדאנק
פון טרעפן זיר מיט לובלינער יידן ,מיט חברים פון דער
אלטער היים ,לויטן באקאנטן פוילישן פאלקסווערטל
״מי שיען זנאמי ,יאק ז׳ דאמו װײעבאלי״...
אז איר טרעןי זיר מיט לאנדסלייט אייח דעם מע־
מאריאל־אקט אין נחלת־יצהק ,באגלייט מיר תמיד א
געפיל ,אז אין יענעם כ$מענט געפינען זיר מיט אונדז
אלע לובלינער יידן ,אן אונטערשייד פון אפשטאם,
יחוס ,אנגעהעריקייט ,מיט מיין טאטן ז״ל בראש .די
אלע געשטאלטן שוועבן פאר מייגע אויגן ,ווען איר
קוק אויה דעם מאנומענט מיטן אויפשריפט ״לזכר קדו־
שי לובלין ומײדאנק״ איז איר פיל דעמאלט ,ווי דער
בלוט־דרוק נעמט ארבעטן אין א גאר אנדערן טעמפא,
ווי אין געוויינלעכע טעג.
איר זע אין יענעם מאמענט יידן פון דער לובאר־
טאווסקע און קאוואלסקע ,פון שעראקע און יאטעטשנע.
איר הער דעם קול התורה פון מיין פאטערם ע״ה שי-
עור פון דח יומי אין בית־המדרש פון די חברה נושאים;
דאם לערנען פון די קינדער אין דער תלמוד־תורה,
אין בית אולפנה ,אין חדר יסודי־התורה אויח נאד־
סטאוונע ...נאר כדי דאם אלץ ווידער ה ע ת און פילן,
מוזטו בייוווינען דעם מעמד פדן א יזכור־אקט אין יש-
ראל ,ביי דער מצבה פאר אונדזערע קדושים.
פאראן אויר א ״צװײטע זײט״ פון טרעפן זיר מיט
לובלינער .נישט איינמאל האב איר געפרעגט אייניקע
לובלינער אין לאס־אנזשעלעס און אין תל־אביב,
הלמאי זיי קומען נישט אויף פארשידענע צוזאמענ־
טרעפן פון די לאנדסלייט? די ענטפערט זענען תמיד
פארשידענע ארז אויר — קעגנזעצלעכע .פאר א טייל,
צום ביישפיל ,זענען די וואט שטייען בראש פון ארגון
יוצאי לובלין — נישט גענוג פרום .איר גופא ,א ייד
א בעל אמונה ,ענטפער אזא בן־עיר ,אז קיינער ווייסט
נישט עמעצנם ״בילאנט״ ביים רבונו־של־עולם .ט׳איז
זייער מעגלער ,אז דער וואט כלפי חוץ מאכט ער דעם
איינדרוק פון א פרייען ,וועלטלעכן ,נישט קיין רעליגיעזן
— האט א ברירה צו זיין ביים רבש״ע גראד אן ערלע־
כער ייד ,וואס אריח זיין קאנטע זענען אין דער הימלי־
שער בוכהאלטעריע פארשריבן אזעלכע מעשים טובים,
וואט שטייגן אוודאי איבער די מעשים פון א ייד מיט
בארד־און־פיאות ...און ווער ווייטט דעם חשבון פון
בין אדם למקום?
אנדערע ווידער האבן א תירוץ פאר זייער נישט
קומען צו די לובלינער ,מיט דער טנאבישער פראגע:
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אויף דער אויפכאמע פון אילנא און מרדכי מענעלפאן אין ״כימ
הפרקליט׳׳ אץ תל־אפי,כ .פון לינקפ זיצן :ש .שולדינער ,מ .ווא־
פאנג ,יוככד פלומעכקער ,איזאק און גינא עהרענבערג פון לאס־
אגזשעלעם ,מ .פלומעכקער ,ם .זיידנווערג ,ישראל אייזמגפערג פון
לאפ־אכזשעלעם ,דבורה האדן ,אפתר לאפקאוופקי.

״ווער ,מ׳שטיינסגעזאגט ,איז געבליבן ו מיט וועמען אין
רען פאראן צו טרעפן זיר דארט?״ אזא ייד וויל זיר
אליין אוועקשטעלן אויח א הויכער מדריגה און מיט
א מאר מיט דער האנט פסלען פיל פון אונדזערע לוב־
לינער ,וואט יערער באזונדער איז דאך א יקר המצי-
אות ,ווייל ער איז געבליבן איינער פון טויזנט .אן שום
ספק ,אז אזא גרויסהאלטער <&־ן טנאב געהערט צו די,
אויח וועמען די הגדה זאגט ״שהוציא את עצמו מן
הכלל״...
אזא ענטפער טוט מיר זייער וויי ,צוליב צוויי טע-
מים  :ערשטנט ,ווי אזוי קאן מען ביי זיר פועלן סתם
אזוי ,אן א פאר וואט און פאר ווען ,אוועקמאכן מיטן
האנט א לובלינער ייד פון דער שארית הפליטה?
צווייטנט ,ווער ווייסט דען דעם חשבון פון רבונו־
של־עולם ,פארוואט זענען דווקא מיר געבליבן לעבן
נאר רעם שרעקלעכן חורבן? דאט איז א שווערע ,האר-
בע שאלה ,אוי ף וועלכע פילאזאפן און געלערנטע
האבן נאר נישט געפונען קיין תשובה.
מיט וואט לאזט זיר דערקלערן ראם נישט קומען
צו דער יערלעכער אזכרה ? צי דערפאר וואט עם ווילט
זיר נישט לאזן קיין טרערן ,וועלכע גיסן זיר אליין?
צי וויל מען זיר נישט דערמאנען מער אין די אלע,
וועלכע מיר האבן פארלוירן אין לובלין? ווי אזוי קא־
נען לובלינער יידן זיצן בלייבן אין שטוב ,ווען מען
זאגט קדיש בציבור באר די העכער  40טויזנט יידן
וואט זענען אומגעקומען על קידוש השם?
2

און איצט — צו א מער פריילעכן ענין .יאר־איין
יאר־אויט נעמען אנטייל מיין פריי איו איר אין דעם
ױם־העצמאות־באל פון די לובלינער אין ישראל.
הלוואי וואלס איר פארמאגט רעם טאלאנט און כוח־
ההסברה צו געבן צו פארשטיין די יעניקע וואט שטייען
פון דער ווייטנם ,וואם זיי פארלירן און האבן היזק
מיטן נישט קומען אויה אזא באל .אזעלכעט איז שווער
צו פארשטיין .דאם דארח מען פילן ,איבערלעבן.
אט צום ביישפיל אויף דעם לעצטן באל ,לכבוד 30
יאר יידישע מדינה ,וועלכן לובא און משה קארן האבן
איינגעארדנט לכבוד דעם צווייטן וועלט־צוזאמענטרעח
אונדזערן .ביי איין טיש האב איר געטראפן אהרון האל־
בערשטאט פון כפר ביל״ו .ריידנריק מיט אים און זיין
פרוי ,האב איר געזען פאר זיר זיין טאטן און זיידן ז״ל,
ר׳ איטשעלע האלבערשטאט פון לובארטאווסקע ,38

אין הויז דװ ס׳האט זיר געפונען דער פאליצײ־קאמי־
םאריאט און זיר דערמאנט אונדזערע באגעגענישן אין
ראדזיגער שטיבל אויר לובארטאװםקע  ,18בײם דא־
װענען און ביים לערנעך .מיר זענען דאר געורען ראדזי־
נער חסידים.
בײם זעלבן טיש איז אויר געזעסן ליפשיץ פון בני־
ברק מיט זיין פרוי ,די טאכטער פון ר׳ אברהמטשע
קראנענבלאט ,פון די הײםע גערער חסידים .מיר האבן
זיר דערמאנט אין דער ארגאניזאציע ״צעירי אגודת
ישראל״ אויר שעראקע  ,34אין בית־המדרש פוך די
מאלערם .דארט ,אין דער ווייבער־שיל ,האבן מיר גע־
האט די ביבליאטעק ״עקד הספרים״ און אדורכגעפירט
אינטערעסאנטע פארזאמלונגען מיט אונדזער פארזיעער
יוסר הערץ.
צווישן די איבער  500געסט אויפן באל ,האב איר
אויר געטראפן א פארפאלק .זי — די טאכטער פון ר׳
שלמהלען ז״ל ,וואס האט געהאט די שליסלען פון די
טויערן אויר לובארטאווסקע גאס ,פון נומער  1ביז .12
אן אים האט מען נישט געקענט אריינגיין אדער ארויס־
גיין פון די דערמאנטע הייזער פון ״זיין טעריטאריע״,
פוך  10ביינאכט ביז באגינען .ביז האלבער נאכט האט
מען געקענט הערן רופן ״שלמהלע י שלמהלע!״ פון די
וואס האבן זיר ^אומגעקערט שפעט אהיים ,צי פון די
וואס האבן געוואלט ארויסגיין .מיר האבן צו יענער
צייט געוווינט אויר לובארטאווסקע  ,3אנטקעגן דעם
בית־ המדרש פון חברה נושאים און אין די נעכט געווען
אפהענגיק פון שלמהלען אוועקצוגיין פון שטוב ,אדער
זיר דארט אומקערן .איר אליין ,א חסידישער בחור,
האב נישט געהערט צו די וואס זענען געקומען אהיים
אין די שפעטע נאכט־שעהען ,אבער איך חנוכה פלעגט
מען אין ראדזינער שטיבל שפילן אין ״קװיטלער״ ,װײל
צו קארטן איז נישט געווען גענוג געלט .אין א חנוכה־
אוונט האב איר דאר געמוזט אנקומען צו שלמהלען
ער זאל מיר אריינלאזן .עם האט געדויערט צייט ,ביז
ער האט אין א פראסטיקער נאכט זיר דערליידיקט מיט
עטלעכע טויערן און צוגעקומען צו אונדזער הויז.
אלע זיינע יארן האט ר׳ שלמהלע צונויפגענומען
יעדן פרייטיק ,אין א ווייסער מעטאל־פושקע מיט א
שלאם ,גראשנס און זלאטיס ביי די סוחרים ,כדי מקיים
צו זיין די מצווה פון הכנסת־כלה .א דאנק אים איז
דערמעגלעכט געווארן צו פירן אונטער דער חופה נישט
איין לובלינער ארעמע יידישע טאכטער .ר׳ שלמהלעס
איידעם ,וועמען איר האב געטראפן אויפן באל ,איז
געווען א ידיד פון מיין טאטן.
3
וואס פארא דערמאנונגען און עמאציעס לעבסטו
איבער ווען דו טרעפסט זיר מיט אזעלכע מענטשן פון
דער אלטער היים און דערמאנסט זיר יענע צייטן .כאטש
גיי און גיב צו פארשטיין א קאזאק דעם טעם פון א
מחצית השקל ...אויב ס׳האט נישט ווער קיין שום פאר־
שטענדעניש און געפיל פאר אזעלכע דערינערונגען —
איז דאס אוממעגלער אים צו דערקלערן.
אויר אין לאס־אנזשעלעס האבן מיר צווישן די גע־
ציילטע לובלינער יידן אזעלכע וואס שטייען פון דער
ווייטנס ,הגם מיר האבן אנגעווענדעט א סר רייד און
ארגומענטן זיי צו דערנענטערן צו לובלינער אקטיווי־
טעטן .נאר עם העלפט נישט — א סברה ,זיי ליידן פון
אן אומהיילבארער קראנקייט.
אבער לאמיר נישט פארגעסן די וועמען ס׳איז נא־
ענט און טייער דער אנדענק פון דער פארשניטענער
היים; די וואם גיבן אוועק א סר צייט ,געלט און מי.
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א מוסר־השכל פאר אנדערע
לאנדסמאנשאפטן
מענדל לעווינבוים

 /פאריז

שוין צום צווייטן מאל האבן לובלינער יידן אדורכ־
געפירט אין מדינת ישראל זייער וועלט־צוזאמענטרער
— און די איניציאטארן פון אזעלכע אונטערנעמונגען
דארפן ווערן באגריסט און באדאנקט .ווייזט אמם ,אז
נישט אומזיסט האט מען לובלין באצייכנט ווי די עיר
ואם בישראל און דער ועד ארבע ארצות האט אפילו
באשטימט א געוויסע צייט זיין זיצארט אין לובלין.
איר וועל זיר נישט אפשטעלן אויר איינצלנע
פרטים בנוגע די אלע עקסקורסיעס ,אונטערנעמונגען און
צוזאמענטרעפן אין ״לובלינער װינקל״ אויר דיזענגאר
 158אין תל־אביב; אויר דער פייערלעכער דערעפענונג
אין בית העמלין :די אויפנאמע אין דער וווינונג פון
רבקהלע און דוד שטאקפיש; אין קיבוץ עין שמר ,אלם
געסט פון די פאמיליעם אלון און הערץ; דער פיקניק
אין וואלד עירון .איר דייל זיר בלויז טייל 5מיט איינדרוקן
פון די דריי הארציק ױם־טובדיקע אויפנאמעם ,וועלכע
גאסטפריינטלעכע לובלינער יי1ן האבן איינגעארדנט
אויר זייער חשבון פאר די געסט פון אויסלאנד.
 (1די אויפנאמע פון צעשע און סימאן זיידענווערג
אין זאל ״מאקםים״ אין תל־אביב .באטייליקט האבן זיר
א  135פערזאן פון  12לענדער און פון ישראל.
 (2די אויפנאמע פון אילנה און מרדכי מענדל־
סאן אינעם ״אדװאקאטן־הויז״ אין תל־אביב ,מיטן אנ־
טייל פון א  150לאנדסלייט פון די תפוצות און פון
ישראל.
 (3דער באל לכבוד דעם 30טן יום העצ-
מאות אין די זאלן ״דליה״ אין תל־אביב ,א דאנק דער
ברייטהארציקער באנעמונג פון לובא און משה קארן,
מיט איבער  500באטייליקטע.
ס׳איז געווען א יום ״טוב פון דערהויבענער פרייד,
געמישט מיט טרערן פון גערירטקייט ,פונעם עצם צו־
זאמענטרער פון יידן פון לובלין ,וועלכע זענען געקו־
מען פון לאס־אנדזשעלעס ,ניו־יארק ,קאפענהאגען,
מאנטרעאל ,מעלבורן ,פאריז ,מיאמי ,בריסל ,פראנק־
פורט און אפילו פון ווראצלאוו ,פוילן .נישט אפט איז
פאראן אזא געלעגנהייט פון אינערלעכער באפרידי־
קונג ,צו באגעגענען זיר מיט א חבר און פריינד פון די
קינדער־ און יוגנט־יארן ,מיט איינעם וואס האסט מיט
אים געלערנט אין חדר ,אין' שול ,צי אין בית־המדרש...
אזעלכע עמאציעס און סאטיספאקציעס האסטו נישט
יעדן מאנטיק און דאנערשטיק .דעריבער האבן די לוב־
לינער אין ישראל זיר פארדינט אן ערלעכן יישר־כוח
און אנערקענונג פאר ארגאניזירן אזא צוזאמענטרעף.
אנדערע לאנדסמאנשאפטן וואלטן געמעגט זיר
אראפנעמען א מוסר השכל און נאכטאן דעם אירגון
יוצאי לובלין אין ישראל ,כדי דערמעגלעכן אפטע צו־
זאמענטרעפן פון בני־עיר אין וועלט־מאסשטאב.
איר מיין דא ספעציעל די טוערס פון אירגון יוצאי
לובלין בישראל ,וואס טוען נישט נאר א וויכטיקע אר־
בעט ,נאר לויט מיין מיינונג — א הייליקע ארבעט.
דערפאר דארר מען זיי זאגן :יישר כוח ו
25

נײטיק א צוזאמענ־
ארבעט צװישן די
לאנדסמאנשאפטן
באגריסונג פון

טעשקע פארשטעטער־קארמאן
)פ«ריז(
דערלויבט מיד ,טײערע לאנדסלײט און
פריינד ,צו באגדיסן אייך אין נאמעו פון די
לובלינעד אין פאריז ,אין נאמען פון אונדזעד
באליבטער פרעזידענטין שרהלע גאלדאדלער,
אין נאמען פון דעם גרינדעד פון דעד לאנדס־
מאגשאפט ,קינדעד פון לובלין״ ,יאגקל גאלד־
בוים און אין נאמען פון אונדזעד צאלדייכעד
דעלעגאציע פון  38פעדזאן ,וועלכע רעפרע־
זענטידן איבעד  200משפחות וואט געהעדן
צו די לובליגעד לאנדסמאנשאפטן אין
פראגקרייר ,אין נאמען פון אונדזעד געשעצטן
סעקדעטאד יצחק גאלדדיגג ,וואט האט צו־
ליב זיין געזוגט־צושטאנד גי>«ט געקעגט זיין
אנוועזנד ,ער איז אבער מיטן גאגצן האדץ
דא מיט אוגדז.
א האדצימ דאנק די אדגאניזאטאדן פון
דעם וועלט־צוזאמענפאד פון די לובלינעד,
אלע איבעדגעגעבענע קאמיטעט־מיטגלידער,
מיט איד דינאמישן און אומדערמידלעבן
פאדזיצער דוד שטאקפיש און די אקסיווע
מיטהעלפערס :קורים ,האדן ,לאסקאווסקי,
וואטאנג ,פאכצאזש ,ארטמאן ,מאנדלבוים און
אלע אנדעדע ,ייי אייר דעד פרויעו־קאמיסיע,
וואט באמיט זיר מיט איד אייגנארטיקן חן און
זאדג בייצושטייעדן צום דעדפאלג פון דעש
צוזאמענפאד .א דאנק פאר צוטייא דעם
כבוד אונדזעד חשובעד פאדשטייעדין גיטעלע
עדלשטיין צו דעפערירן אוין« דעד איינדדוקס־
פולעד אנדענק־אקאדעמיע אין תל־אביבעד
אוגיוועדסיטעט בעתן פאדטיילן די טטיפעגדיע
א .נ .פון דעד לובליגער היסטאריקערין בעלא
מאנדעלסבעדג־שילדקדויט.
מיט טיפן ווייטיק און טדויעד האבן מיד
חייגט געבויגן די קעפ ביים דענקמאל נאד
אונדזעד פאדשניטענעד קהילה אין לובלין,
וואס זיין אגטהילונג האבן מיד בייגעוווינט מיט
 5יאד צוריק .די אויפטדיטן פון ישראל אײזנ־
בעדג פון לאס־אנזשעלעט ,וועלכעד האט מיט
זיינע האדציקע וועדטעד ממש דעדפידט צום
ווייגען ,די רידגדיקע רייד פון פריינד פרוכט־
מאן פון ניו־יאדק און פון אוגדזעד אקטיוון
עסקו פון די לובליגעד אין פאריז ,שמואל
שפירא — האבן איבערגעלאזט איי »1אלע א
טיפן אייגדדוק.
פאר מייגע אויגן האב איר געזען א צווייטן
דעגקמאל ,וואס שטייט פאריתומט אין לוב-
לין ,ביי דעד .םטדאזש אגניאװא״ ,אויפן
געוועזעגעם פוילישן טארג — דעם דענקמאל,
וועלכן מיד האבן אויפגעשטעלט צו דעד 20־
סטעד יארצייט נאר דעד ליקווידאציע פון

27

פרעזידיומ פון דערעפענדנג־אוונט פון צווייטן וועלט־צוזאמענטרעף .פון לינקס :ש .זינשטיין,
ה .פרוכטמאן און זיין פדוי — פון ניו־יארק; טעשקע פארשטעטער און שרהלע גאלדאדלעד
— פון פאריז ד .שטאקפיש ,כנפת־דעפוטאט נפתלי פעדער )רעדט( ,א .גאדלמאן — פון
דענעמארק ,צפורוה שפייזשאן — פון ניו־יארק.
לובליגעד געטא .זייט דעם לעצטן עקזאדוס־
פוילן אין די יארו  ,1967-68איז לובלין גע־
ווארן ױדן־רײן .ט׳איז פארבליבן בלויז איין
לובליגער ייד ,שלום גארען מיט זיין פדוי און
אייגיקע צוגערייזטע יידן.
טייערע פריינד! א ישר־בוח אייר פאר דעם
ױם־טובדיקן נומער ,קול לובלין״ ,מיט דעד
ווייט־בלויער הילע לכבוד  30יאד מדינת
ישראל .דעד ,קול לובלין״ איז דאס קול פון
די לובלעער אין אלע לענדעד .מיד ,די לוב־
ליגעד אין פאריז דאנקעו אייר פאר דעם
אגגעזעענעם אדט וואט איר גיט א 8אין דעד
דאזיקער אויפגאבע צו שילדעדן אונדזעד
פילזייטיקע ,קולטוד־געזעלשאפטלעכע טעטי־
קייט.
א דאגק אייר פאר געבן אונדז די מעג־
לעכקייט איבעדצולעבן אזוי פיל עמאציעס
פון אפגעפונען אלטע חברים פון דער שול־
באנק ,פון ספארט־קלוב ,פון פאדיין ,פון
די מיטקעמפערט אין דער אדבעטער־באווע•
גונג און פון די ציוגיטטישע אדגאגיזאציעס.
נישט אייגמאל פארקלעמט ביים הארץ ,טרעדן
האבן געשטיקט ביי אזעלכע טדעפונגען .״יע־
דער איינעד איז געקומען טיט זיין לעבגס־
געשיכטע״ ,ווי ס׳האט זיר דיכטיק אויסגע־
דריקט מרדכי מענדעלסאן ,אוין« דעד ווונדעד־
באדער אויפנאמע וואט ער און זיין ליבע פדוי
אילנה האבן פאר אונדז איינגעאדדגט.
און ווי נישט דעדמאנען די ערשטע יום־
טוב מסיבה לכבוד די אויטלענדישע געטט,
וועלכע ס׳האבן אזוי ברייטהארציק איינגע־
ארדנט דאס סימפאטישע לובלינעד פארפאלק
צעשע און סימאן זיידגווערג .ײיל איר טאקע
אין גאמען פון אוגדזעד צאלרייכער דעל»5־
גאציע אויסדדיקן ביידע משפחות א האד־
ציקן דאנק.
אוגדזער פדייד איז גישט קיין פולע ,ווייל
פון אונדזערע דייען איז אדויסגעריסן גע־
ווארן דעד טייערעד ,האדציקער פרעזידענט
פון די ,פאדאײגיקטע לובלינער״ ,אלתר
זאבעדמאן — דעד פאלקסמענטש ,הייסעד
ייד ,אומדערמידלעכער עסקן ,וואט האט מיטן
גאנצן הארץ זיר געווידמעט דעד פילפאד־
ביקעד ,געזעלשאפטלעכער אדבעט און גאד
באזונדערם לטובת די לובליגעד אין מדינת
ישראל .צוזאמען מיט זיין פאמיליע ,האט ער

אויר די לובלינער משפחה איבעדגעלאזט אין
טיפן טרויעד .זיין ארט איז געבליבן ליידיק.
צו פאדייביקן זייג אנדענק ,האבן מיר אנ־
געהויבן א זאמל־אקציע צו פלאנצן אוי»1
זיין נאמען  500ביימער אין ישראל ,וואס
באטדעפט  1מיליאן אלטע פראנק .דאס א ת
דעד גדעסטער כבוד וואט מיד קעגען אפ־
געבן אלתדן .ער איז געוועו גליקלער ,ווען
מיד האבן פארן ,פאדאײינקטן אפיל״ גע־
זאמלט ,אין יאר  ,1977די אימפאזאגטע סומע
פון  10מיליאן אלטע פראנק און פארגומען
אן אנגעזען ארט צווישן די לאנדסמאגשאפטן
אין פאריז.
אוגדזעד דעלעגאציע באגדיסט דעם ,איד-
גון יוצאי לובלין בישראל״ פאר שאפו דעם
פאנד אויסצוטיילן פרעמיעס פאר יידישע
שדייבערס ,ײי אויר העלפן זיי אדויסגעבן גייע
ביכער .האט דאר אונדזעד יחוסדיקע שטאט
לובלין אדויסגעגעבן וועלט־באדימטע שריי־
בעדם און דיכטעדס :יעקב גלאטשטיין ,משה
שולשטיין און אנדערע.
מיד זענען צופדידן וואם דאס אויפטדייסל־
דיקע ביר פון משה זאלצמאן »און מ׳האט
מיד דעהאביליטירט״ איז מיט אייעד מיטהילף!
דעדשינען אין עברית און מיד אין פראנק־
דייר האבן בייגעשטייערט צו דעדשייגען און
פארשפדייטן זיין בור אין פדאגצויזיש .מיט
אייעד באשיידענער מיטהיל 1איז אייר דעד־
שינען דאס ביר פון אוגדזעד בן־עיר שלמה
שטאקפיש ,אין ראד פון צאדן״ ,וועלכעס מיד
האבן געהאלפן פארשפדייטן אויר אין פאריז.
טייעדע לאנדסלייט! מיד גיבן זיר אפ א
דיו־וחשבון ,אז אזא צוזאמענפאד קאן פאר־
קומען נאד אין ישראל ,ווו ס׳לעבט דעד דוב
פון דעד לובלינעד שארית הפליטה ,ווו יידן
קומען עולה־דגל זיין און יעדער צוזאמענפאד
האט די אונטערשטיצונג פון די רעגירונגס־
קדייזן און אגגעזעענע פערזענלעכקייטן ,ווי
ס׳איז געווען דעד ארויסטדיט פון כנסת־
דעפוטאט נפתלי פעדעד אויו* דעד איצטיקער,
פייעדלעכעד דערעפנוגג פון אונדזעד וועלט־
צוזאמענפאר.
אויו* דעד
זיצונג פון די
וועלט ,וועלן
פאדוגגען און

נאענטסטעד בשותפותדיקער
לובלינעד קאמיטעטן אין דעד
מיד זיר אויסטוישן מיט דעד־
אוודאי אננעמען וויכטיקע בא־

אויף דעד אויפנאמע פון צעשע און פימאן זיידענווערג אין תל־אביב .עפ זיצן פון לינקפ :עובדיה פעלד ,חכה און יהודה זשיטאמירפקי,
י .זהבי )גאלדשטיין( ,רב?ןהלע שטאקפיש ,לייכל פינקערט .אויפן בילד רעפטם :דעד עולש איז זיד משמח מי® א לופטיקן ״הארא״...
שלוסן .קומענדיק צודיק קיין פאריז ,וועלן
מיד דאס אלץ איבעדגעבן אונדזעדע מיט־
גלידעד ,אויף דעד פאדויסגעזעענער פייער־
לעכעד פאדזאמלונג.
ליבע פדיינט! זאלן מיד לעדגען איינעד פון
אגדעדן צו ארבעטן לטובת די אינטעדעסן פון
די לובאנער ,לטובת דעם יידישן פאלק און

מדינת ישראל .מיד גלויבן ,אז דעד צווייטער
וועלט־צוזאמענפאד וועט נאד מעד שטארקן
די איינהייט און צוזאמענאדבעט צווישן די
לאנדטמאנשאפטן אין די תפוצות און טאהע
אייר ז״ דערנענטערן .דאט איז אונדזעד היי־
סעד ווונטש און אין דעד ריכטונג וועלן מיד
מאכן אלע אנשטרענגונגען.

פאושטאדקן  OUTקשר מיט מדינת •שואל
באגריסונג

פון משה זאלצמאן

ווי דעד לאנגיאריקעד טעקדעטאד פון דעד
געזעלשאפט ״פארײניקטע לובלינער״ און
קארעספאנדענט פון ,קול לובלין״ אין פא-
ריז ,באגדיס איך הארציק דעם 2טן וועלט*
צוזאמענטדעו* פון די לובליגער אין ישראל.
איך וויל זאגן ,אז לובליגעדישקייט איז מער
ווי לאנדסמאנשאפט ,ווייל ט׳איז — משפחה*
דיקייט .אזוי האט עט פאדמולידט דעד גדוי־
סער בן־עיר ,דער דיבטעד און ליטעראטוד*
קריטיקעד יעקב גלאטשטיין ז״ל .דערפאר בין
איך שטאלץ צו זיין א מיטגליד און מיטבויעד
פון דעד דאזיקער שיינעד משפחה ,הגם איך
בין א זאמאשטשעד .ס׳איז גישט קיין צופאל,
אז נאד מיין קומען קיין פאריז ,אין ,1960
האב איד די קליינע זאמאשטשעד שארית־
הפליטה אנגעשלאסן אין דעד געזעלשאפט
״פאדײניקטע לובליגעד״ ,װײל זי איז געווען
און פאדבליבן די נאבפאלגערין פון דעד דומ־
פולער ײדן־שטאט לובלין .הגם  88קילאמע־
טעד האבן אפגעטיילט לובלין פון זאמאשטש,
זענען די צוויי שטעט ,פוז דוד־דודות ,געווען
פאדבונדן צווישן זיר און קעגנזייטיק זיך דעד*
גאנצט און באווירקט .גענוג צו דעדמאנען,
אז דעד זאמאשטשעד ד׳ עזדיאל האדוויץ,
באקאנט אונטערן נאמען ״דעד אייזעדגער
קאפ״ ,איז געװען דעד גייטטיקעד מנהיג פון
דעד גדויסעד לובלינער קהילה ,ייי אייר דעד
לעצטער זאמאשטשעד רב ,וואט איז דעד*
מארדעט געוואדן פון די נאצים ,ד׳ מרדכי
האראוױץ־שטערנפעלד און דער גרויסער זא*
מאשטשעד י .ל .פרץ ,דעד פאטער פון דעד
מאדעדנעד יידישער ליטעדאטוד ,איז מיט זיין
גײםטימ אײנפלוס װײט אדיבער די גדענעצן
פון אונדזעד געביית־שטאט.

 /פאריז

דעד גרויסעד חורבן וועלכער האט אויר
נישט אויסגעמיטן פאריז ,האט אדויסגעריסן
פון אונדזעדע רייעי ־ 80«/פון דעד מיטגלי־
דעדשאפט ,אבער די פאדבליבענע שארית*
הפליטה האט גיר און קאנסטדוקטיוו באוויזן
צוריק אויפצובויען די לאנדסמאנשאפט ,אויפ־
נעמען און זאמלען אדום זיר די ניי־געקומע־
נע ,וואם האבן באוויזן זיר אדויסצודוקן אין
די פאדערשטע רייעז פון פאדיזעד יידיש-
געזעלשאפטלעכן לעבן .מיד זענען געווען פון
די יערשטע לאנדסמאנשאפטן ,וואס האבן
פארייביקט די יידישע לובלין אין א וואגיקן
ספר פון קנאפע  700זייטן.
מיט כבוד דערמאו איר די ערשטע אקטיווע
מיטגלידער און טוערס ,וואס זענען שוין
אוועק אין דעד אייביקייט :דאווידזאן ,שטאמ־
פאטער ,גאלדאדלעד ,דעם קוועקזילבעדדיקן
לייבעלע עדעלשט״ן און העלא מאדדער .די
לובלעעד משפחה אין פאריז איז איינגעהילט
אין טרויער צוליבן פריצייטיקן טויט פון דעם
פאדזיצעד פון דעד געזעלשאפט ״פאדײניקטע
לובלינעד״ ,אלתר זאבעדמאן .זיין ליכטיק
געשטאלט האט פאדשאפן כבוד די לובלינער
אין פאריז.
איד באגדיס דעם וועטעדאן פון דעד א ב ־
לינעד לאנדסמאנשאפט אין פדאנקדייר ,וואס
איז מיט זיין באלטשען געקומען צום צוזא*
מענפאד — זשאק גאלדבוים ,און ווינטש אים
א סר יארן פארצוזעצן זיין טדייע ,איבער*
געגעבענע אקטיוויטעט לטובת דער געזעל•
שאפט.
טראץ אלע שוועריקייטן פון א לאנדסמאנ•
שאפט ,וואס האט נישט קיין נייעם בלוט־
צופלוס ,ווייל די מיטגלידערשאפט עלטערט

זיר און לויט דעם נאטידלעכן ביאלאגישן גע־
זעץ — פארקלענערט זיר די צאל ,זעצן מיד
פאר מיט עקשנות די קולטור־געזעלשאפטלע־
כע אקטיוויטעט ,אין וואדט און אין שריפט.
נאד דעד נד־תמיד וואס באווירקט אונדזעד
טעטיקייט ,איז די אדבעט לטובת ישראל.
פונקט ווי ישראל איז דעד צענטעד פון וועלט־
יידנטום ,אזוי איז דעד לובלינעד ״אירגון״,
אין וועלכן ס׳איז קאנצעגמדידט די גרעסטע
צאל פון דעד לןבלינער שאדית־הפליטה ,די
איינציקע לעגיטימע פאדשטייערשאפט וואס
שפינט דעם גאלדענעם פאדעם פון דעד דומ־
פולעד לובלינעד קהילה .איר באגריס די אק*
טיוויסטן ,באזונדעדם די אדויסגעבעד פון
,קול לובלין״ .ס׳איז אויר א וויכטיקעד אויפטו
דעד פאנד פון אויסטייא פרעמיעס פאד יידי•
שע שרייבעדס און חעלפן אדויסגעבן זייעדע
ביבעד ,צווישן וועלכע ס׳איז אייר געווען את*
דזערע לאנדסלייט משה שולשטיין ,שלמה
שטאקפיש און מיין ווייניקייט.
איר ווינטש דערפאלג דעם וועלט־צוזא׳
מענטדעף ,עד זאל פדוכטבאד און שעפעדיש
דערפיא זיין אויפגאבע .די לובלעער דאדפן
אייר זאדגן פאר די קלענעדע קהילות וואס
האבן געווידקט אין זייעד געגנט .שוין איצט
איז נישטא אין פאריז קיין מניין יידן פון
אזעלכע גרויסע קהילות ,ווי :זאמאשטש,
הרוביעשאוו ,קדאסניסטאיו און אנדעדע .עס
יועדו אייר ווינציק דעדמאנט די וויכטיקע
געשטאלטן ,וואס האבן געשפילט א גרויסע
ראל אין לובלין צווישן ביידע וועלט־מלחמות.
צום ביישפיל ,אזא פערזענלעבקייט ווי בעלא
שפירא ,באקאנט מיט אירע פלאמיקע רעדעס
אין לובלעעד שטאטדאט .ב׳שעם זיר ,ווען
איד געפין נישט אין יזכוד־בור די שאיזינגען
פון דעם גדויסן אבלינעד פאעט יעקב גלאט*
שטיין ,וואס האט נאד מיט י א מ פדיעד
פארויסגעזען דעם חורבן ,ווי דאט א ת גע*
קומען צום אויסדדוק אין זיין בארימט ליד
 ,א גוטע נאכט דיר ,וועלט״.
זאל דעד צוזאמענטרער פון די אבלינעד
נאד מער פאדשטאדמ דעם קשר מיט מדינת
ישראל און מיט אונדזעד אירגון.
זאל מדינת ישראל זיר בויעד און שטאדקן
און ווי אמגיכסטן דערגדייכן א געדעכטן
שלום מיט אירע אדאבישע שכנים.
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גיוסן און פאולאנגען
םעם ברײטער
)מאנטרעאל(

צוליב דעם פארבאט פון דאקטער ,איז
מיר גישט דערלויבט געװען צו פארן קײן
ישראל און זיך פרײען מיט אייך ,טײערע
שװעםטער און ברידער פון מיין הײמ־
שטאט ,װאם זענען געקומען פון דער
גרויסעד װעלט צום צװײטן צוזאמענטרעף
פון די לובלינער .האב איך רעקארדירט
א קורצע באגריסונג צו דעד וויכטיקער
געשעעניש ,וואם איז דער עיקר פאר־
בינדן מיט  30יאר מדינת ישראל.
היינטיקן אוונט בין איד טאקע געא•
גראפיש ווייט פון אייך טויזנטער קילא־
מעטער ,נאד מיין גאנץ וועזן ,מיין הארץ
און נשמה ,איז מיט אייך .מיד ליגט נאך
גוט אין זכרון)און טעם( די ווונדערלעכע
איינדרוקן און איבערלעבונגען פון אונד־
זער ערשטן וועלט־צוזאמענטרעף מיט 5
יאר צוריק און ז$ך שטעל זיר פאר ,וואס
אייך דעדווארט אויף דער איצטיקער בא־
געגעניש.
איך און מיין שרה זענען אין אלע הינ־
זיכטן געווען גרייט צו קומען קיין יש-
ראל .נאר ווי זאגט דאם פאלקםװערטל:
״דער מענטש טראכט און גאט לאכט״.
די קראנקייט האט צו נישט געמאכט אלע
פלענער .איך פיל זיך איצט א סך בעסער,

אבער נישט גענוג שטארק צו אזא ווייטער
רייזע .נאד כ׳בין פול מיט אפטימיזם ,אז
צום 035טן יום העצמאות וועט מען זיך
ווידער טרעפן אין נחת און אין פרייד.
מעגלעך אויך ,אז מיד וועלן האבן דעד־
גרייבט דעם געגארטן שלום.
פאר אלעמען ,טייערע פריינד ,נעמט צו
די הארציקסטע גרוסן פון מיד ,מיין פרוי,
ווי אויך פון די לובלינער יידן אין מאנ־
טרעאל .אין די לעצטע יארן האבן אונד־
זערע לאנדםמאנשאפטן־ארגאניזאציעם א־
רויסגעוויזן א באדייטנדיקע טעטיקייט,
וועלכע איז אוודאי משפיע געוואדן פון
אירגון יוצאי לובלין אין ישראל .נאד
פאר אונדז זענען נאך געבליבן אייניקע
וויכטיקע אויפגאבן ,וואם איך האלט ,אז
דער צווייטער וועלט־צוזאמענטרעף דארף
זיך מיט דעם באשעפטיקן.

ערשטנם — זארגן פאר א המשך פון
אונדזעד טעטיקייט דודך דערנענטערן און
אריינציען אונדזערע קינדער און אייניק־
לעך אין די סאסייעטים.
צווייטנס — אדויסווייזן מערער אקטי־
וויטעטן פאר ישראל.
דריטנם — נישט אויפהערן מיט דער
פאראייביקונג פון די קדושים פון לובלין
— דודך אויסגאבן ,מאנומענטן ,םטיפענ־
,
דיעם אדג״ל.
פערטנם  r -שטארקן די צוזאמענארבעט
פון די לובלינער לאנדםמאנשאפטן אין
דער וועלט מיטן אירגון יוצאי לובלין אין
ישראל.
זייט באגריסט און געשטארקט ,טייערע
לאנדסלייט פון ישראל און פון די תפו-
צות ,וואם באטייליקן זיך אין צווייטן
וועלט־צוזאמענטדעף.

א דאכק און אנערקענובג
HOP

אויפן יופ־העצמאות־כאל .פון
עולה פון אורוגוויי ,משה און
)לאפ־אנזשעלעפ( .אויפן כילד
פייערלעכער דערעפענונג פון
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לינקס :םובה שניידמיל ,א נייע
חנה וואפאנג )ישראל( ,יופן« שנור
אויכן :א מייל פון עולם אויץ« דעד
וועלט־צוזאמעכנזרעף אין תל־אכיב.

ש נ י ר  /לאס־אנזשעלעס

איר וויל אויסדדיקן מיין הארציקן דאנק דעם קאמיטעט פון
דעד לובלינעד לאנדסמאנשאפט אין ישראל פארן ארגאגיזירן און
אדורכפידן דעם אימפאזאנטן צוזאמענפאד פון אונדזערע לובלינעד.
ס׳איז געווען א וויכטיקע דעדגדייכונג צונויפצוברענגען אונדזעדע
לאנדסלייט צו די פייעדונגען לכבוד  30יאד יידישע מדינה און
גלייכצייטיק געבן א געלעגנהייט פאד צענדליקעד לובלינעד יידן
פון דעד וועלט און פון ישדאל ,וואט האבן א סר יאדו זיר נישט
געזען ,זיי זאלו זיר טדעפן צוזאמען .פאר מיד פעדזענלער איז
דאס געווען א גדויסע איבעדלעבונג און טאקע אייר איבעדגעלאזט
אומפאדגעסלעכע איינדדותן.
איר וויל באזונדעדס דאנקען די פאמיליעס מענדעלסאן ,זיידעג־
וועדג און קאדן פאד זייער גאסטפדיינטלעכקייט און האדציקע
אויפנאמעס .א דאנת אייר פאר דעם באזונדעדן אינטעדעם וועלכן
ס״האבן מיד אדויסגעוויזן די אלע פדיינד מיט וועלכע כ׳בין געווען
אין לאנטאקט בעת מיין לעצטן באזיר אין ישראל .מיט זיי האב
איר פאדבדענגט אין אן אינטימעד ,חברישעד סביבה ,ווי מיד זע־
נען דאס געווען געוווינט ביז דעמ אויסבדור פון דעד צווייטער
וועלט־מלהמה .נישט געקוקט אויף די לאנגע יאדו צעשיידונג און
ווייטקייט ,איז ביי זיי פאדבליבן די לובלינעד טדאדיציע פון הכנסת־
אורחים און די איצטיקע צוזאמענטדעפן מיט הבדים ,פדיינד און
באקאנטע האבן דאס ווידעד באשטעטיקט.
לאמיר האפן ,אז אין  5יאד אדום ,צום 35סטן געבוידנטאג
פון מדינת ישראל ,וועלן די אלע אנטיילנעמערס פװ צװײטן װעלט־
צוזאמענטרעף זיר טרעפד אייר אויפן דדיטן וועלט־צוזאמענטדעו*
פון אונדזערע לאנדסלייט.

באשלוסן און פראיעקטן פון דער וועלט־באראטונג פון פארשטייערס
פון די לובלינער לאנדסמאנשאפטן אין די תפוצות און פון ישראל
אנגענומען אין ״לובלינער ווינקל" אין תל־אביב ,דעם  /10.5.78אין די ראמען
פון צווייטן וועלט־צוזאמענטרעף פון יידן פון לובלין ,לכבוד  30יאר מדינת ישראל.
.1

.2

.3

A

.5

.6
.7
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אנהאלטן רעגולערע און סטאבילע קאנטאקטן
צווישן די לאנדסמאנשאפטן און איינצלנע לוב־
לינער יידן אין דער וועלט ,מיטן ארגון יוצאי
לובלין אין ישראל.
יידישע שולן אדער ק ל א ס ן פון זונטיק־שולן צי
נאבמיטאג־שולן ,מעגלעך אויך — אינטטי׳
ט~וציעט~,דארפן אדאפטירן די לובלינער יידישע
קהילה און זיך גאטייליקן אין די יזפור־אוונטן
און אנדערע אונטערנעמונגען פון אונדזערע
לאנדטמאנשאפטן.
יורידיש פארזיכערן די פארמעגנס פון די לובלי־
נער לאנדסמאנשאפטן ,ווי אויך זארגן דערפאר,
אז אין די צוואות )ירושה־אקטן( פון יחידים
זאלן געוויסע סומען באשטימט ווערן צו פאר־
אייביקן די יידישע לובלין.
אליין שא&ן ,אדער זין מיטבאטייליקן אינעם
ישראלדיקן טטיפענדיע־פאנד ,קולטור־פאנד און
אין דער ליטעראטור-פרעמיע א .נ .פון די קדושי
לובלין.
זיכערן דאס רעגולערע דערשיינען פון ״קול לוב-
לין״ ,איעמאל אין יאר ,מיט א יערלעכער בא־
שטייערונג פון יעדער לאנדסמאנשאפט באזונ־
דער ,צי פון יחידים • ,זארגן פאר דער פארשפריי־
טונג פון דער אויסגאבע אויף די ערטער.
באמיען זיך ,אז גאטן אדער אינטטיטוציעס זאלן
טראגן דעם נאמען פון לובלין.
איינזאמלען פון אלע לענדער די ארכיוון פון
אונדזערע לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעס און
זיי איבערגעבן צום אפהיטן די אנטשפרעכנדיקע
אינסטיטוציעס.
אדורבפירן די אקציע פון יד ושם וועגן פאר־
אייביקן די נעמען פון אונדזערע קדושים ,קרב״
נות פון די דייטשישע רציחות ,אויף די טפעציעלע
עדות־בלעטער )״דפי עד״( ,וואט ווערן אפגעהיטן
אין א באזונדערן פאווילאן אין יד ושם אין

ירושלים; גלייכצייטיק צונויפשטעלן א רעגיט״
טער פון די ל ע ב ע ד י ק ע לובלינער יידן אין
דער וועלט און אין ישראל
 .9זארגן פאר אויפשטעלן ,באזאמען מיטן פארבאנד
פון פוילישע יידן ,אן ע ל ט ע ר ן ־ ה י י ם )בית
אבות( אין ישראל.
 .10באמיען זיך צו דערנענטערן ,אריינציען און אק-
טיוויזירן די קינדער און אייניקלעך פון לובלינער
אין די עקזיטטירנדיקע לאנדטמאנשאפטן־
ארגאניזאציעט ן באקענען זיי מיטן לעבן און
קאמף פון זייערע עלטערן און באבעט־זיידעט.
צו די דערמאנטע באשלוסן זענען נאד אדיינגעטראגן גע־
וואדן אייניקע וויכטיקע פאדשלאגן:

* שאפן א וועלט־ראט פון די לו^לינער לאנדס־
מאנשאפטן.
* פארייניקן ביידע לאנדסל)אנשאפטן אין פאריז.
^ איינשטעלן קאנטאקטן צווישן די לאנדסמאנ־
שאפטן־ארגאניזאציעס אין די תפוצות.
געפידט די באראטונג האט מתתיהו האדן .די פדאיעקטן
האט פארגעלייגט דוד שטאקפיש.
אין דעם מיינונגט־אויסטויש האבן זיך באטייליקט:
טעשקע קאדמאן־
גיטעלע .עדעלשטײן־שילדקדויט,
פאדשטעטעד ,שדהלע גאלדאדלעד ,משה ראזנבלום,
שמואל שפירא ,זשאק גאלדבוים — פון פאריז; יוסף
שנור און ישראל אייזענבערג — פון לאס־אנזשעלעס;
צפורה שפייזמאן — פון ניו־יאדק; יצחק קאפלאן —
פון מאנטרעאל; לאה קורים ,יעקב פעלדמאן און
אברהם לאסקאווטקי — פון ישראל.
אויטער זיי זענען אויף דער באראטונג געווען אנוועזנד:
באלטשע גאלדבוים ,געניע שפירא ,ניומעק פערלמוטער,
רחל דאזענבלום )פאריז(; אדאם גאלדמאן )קאפענ־
האגען(; שמואל זילבערשער )מעלבורן(; טובה שנייד־
מיל )אורוגוויי(; מ .ארטמאן ,מ .וואטאנג )ישראל(.

״אלץ האגו ג ע ק ל א פ ט וו> געהע^ק״
עם זענען שיין פאריבער  20טע 4זייט איר
האב זיר אונוגעקערט קיין פראנקרייד און
כ׳ביז נאר אלץ אונטערן שטארקן איינדרוק
פון אונדזער וועלט־צוזאמעגטרעוז.
עם קומט א דאנק דעם קאמיטעט אין יש-
ראל און דיר פערזענלער פאר דעם גלענצגד
אדגאניזידטן צוזאמענטרעוי פון ,לובליגער
איגטעדנאציאנאל״ און פאר דעד דיזיקעד
אדבעט ,וועלבע איד האט אריינגעלייגט .אלץ
האט געקלאפט ווי געהעדיק .פערזענלער
באדויער איר ,וואט צוויי פלאגירטע ,איגטע־
רעטאנטע אויספלוגן ,זעגען נישט צושטאנד

)אויפצוגן פון א פריוו(

געקומען און ב׳האב נישט געהאט צוליב דעם
די מעגלעבקייט אנצוקוקן אייגיקע וויכטיקע
עדטעד .א דאנק שלמה שטאקפיש האב איר
געהאט א געוויטע פאדגיטיקונג און געקענט
באזוכן חיפה און אומגעגנט .גיב אים אי־
בער א הארציקן דאנק אין מיין נאמען.
דאט זעלבע — פאר לובא און משה קארן

/

פראפי לעאד שיפמאן9 ,אריז
)טאשעמקא( ,פאר דעם שטאדק געלונגענעם
באל צום 30םטן יום העצמאות .מיד שייגט,
אז טדאץ זיין רייבטום ,איז משה קאדן א
באשיידענער מענטש און דעד קאפ האט זיר
אים נישט פאדדרייט צוליבן מאטעריעלן
דעדפאלג ,ווי דאס פאסירט מיט אנדעדע...
זונטיק טדעפן זיר די לובלינעד אין פאריז,
אין וועדבעדי .צום באדויעדן ,וועט דאסמאל
נישט זיין מיט אוגדז דעד אומפאדגעטלעבעד
אלתר זאבעדמאן ז״ל.
לאז גדוסן אלע לובלינעד אין ישראל.
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אומפארגעסלעכע אײנדרוקך
העררי פרוכטמאן

 /נױ־יארק

חלוקת המלגה ע״ס בלה מבדלסברג

ב־1978

)פון א בריװ(
.״איר בין גישט אימשטאנד איבערצוגעבן
אויפן פאפיר ,א װאםעדע אומפאדגעסלעכע
אײנדרוקן ם׳האבן אויף אונדז געלאזן דער
*נוזאמענקוגפט פון די לובלעעד ,מיט אלע
זײנע געלונגעגע אונטערנעמונגען .פאר אלע
און מיין פדוי זענען דאם געװען אײנדרוקט-
פולע איבערלעבונגען.
זאל מיד דעדלויבט זיין אויטצודריקז א
דאנק די אלע ,וואט האבן אדײגגעלײגט
אזוי פיל מי און אדבעט דאס אלץ אדורכ־
צופית ,םפעציעל אונדזערע פדײגד דוד
שטאקפיש מיט זײן ליבעד פדוי רבקהלע
פאר דעד אויפנאמע ביי זיר אין שטוב פאר
די געסט פון אויסלאנד ,גאבן אומקעדן זיר
פונעס יזכור-אקט אין נחלת־יצחק ,-איך בין
אויר פול מיט אנערקענונג פאר צעשע און
טימאן זיידנווערג ,פאר אילנה און מרדכי
מענדעלסאן א ת לובא און משה קארן ,וואט
האבן אזוי הארציק אויפגענומען אונדזערע
לובלינעד פ ת דעד ויעלט און פון ישראל און
דעדמעגלעכט צו יפארברענגען ב אוונטן אין
א היימישעד אטמאטפער9 .אד אייגגעקריצט
אין זכדון איז דעד יום־העצמאות-באל.
איר וועל איין* רעם נאענטסטן מיטינג פון
די לובליגעד אין ניו-יארק באדיכטן אויס־
פידלער וועגן דעם וועלט־צוזאמעגטרעף.
מיד ווינטשן אייר כוח און געזוגט ווייטער
אנצוגיין מיט דעד וויכטיקעד ארבעט אויר
אין קומענדיקן יאד.
שגה טובה פאר אלע לובלינער יידן אין
ישראל .זאל דאט זיין א יאד פון שלום.

טקס זכרון וחלוקת מילגה לזכרה של בלה
מנדלסברג־שילדקרויט ז׳׳ל מטעם אוניברסיטת
תל־אביב ,ארגון יוצאי לובלין והאגודה
להנצחת שמה של בלה מנדלסברג־שילדקרױט
ז״ל התקיים השנה ,במסגרת הכנס העולמי
השני של לובלינאים ,ביום  ,3.5.78באודיטור־
יום פאסטליכט ,בגין מכסיקו ,בקרית האוני-
ברסיטה ,רמת־אביב.

הנחה את הטקס — ד״ד מ .לאגדה ,שהיד־
צח על היערכות מדינית יהודית בראשית
פולין העצמאית )ימי ממשלת לובלין(.
בשם האגודה דיבר עו״ד ח .קוסובסקי־
שחור ,בנושא ,עשור חלוקת המילגה״.
בשם ארגון יוצאי לובלין הופיעה גיטלה
אײדלשטײן־שילדקדויט מצרפת ,בנושא 35,
שנה לחיסול יהודית לובלין״.
מקבל המילגה ,הדוקטורנט ח .מעסקי ,סיפר
על מחקרו ,גזירות ת״ח ות״ט בהיסטוריו-
גרפיה היהודית״.
בטקט השתתפו רבים מיוצאי לובלין בתפו-
צות ובארץ.

אויױ דער פארטיילונג פון דער פטיפעכדיע א .נ .פון
כעלא מאכדעלפבעדג־שילדקתיט אין העכרעישן אוני־
ווערפיטעט אין ירושלים ,אין יאר  .1977פון לינקם:
נחמן כלומענטאל9 ,ראפ׳ שמואל עטינגער — פארזיצער,
מתתיהו האדן און קאלאנעל )אץ רעזערוו( יעקב חפדאי,
פרעמירט מיט דעד פטיפענדיע* .

אלבאם ״פױל>ע\ ״ ד נ ט ו ם צוױשן צוױ> װעלגו־מלחמות׳
אין א דיי פון בילדער ,סקיצן און פאקסימיליעס פירט דער
דאזיקער אלבאם דעם לייענער איבער לאנדשאפטן פון לעבן ,מי
און שאפונג פונעם פוילישן יידנטום אין א תקופה צװישן צװײ
וועלט־מלחמות .תורה־צענטערס ,שטייגער־ווינקלען ,צענטערס פון
האנדל און אינדוסטריע — און איבער אלץ שפרייט זיך אוים
פארן לייענער א פילפארביקע און ברויזנדיקע מענטשךלאנדשאפט,
ווי אן עדות פון לעבן ,ווי א מצבה צום אנדענק.
וואס עם ווערט דערציילט אינעם
פון פוילישן יידנטום פאר דער שואה.
גרויסקייט אין א גלות־לאנד וואס איז
קאוואדלע פון דער יידישער שאפונג
פארלעגד.

אלבאם איז די דערציילונג
די דערציילונג פון יידישער
געווען דעד האמער און די
אין אייראפע — ביז איר

דערשיינען אין פארלויף פון יאר  .1978פארזיכערט אייעד אנטייל
אינעם דורכפירן די דאזיקע וויכטיקע אונטערנעמונג דורך:

א .א ביישטייער צום ארויסגעבן דאס בור
דעד כאמען פון דעם מאם וועט זיר באשטייערן מים כישט־
ווייניקער ווי  200דאלער ,וועט אריינגעכומען ווערן אין דעד
״שותפות־ליפטע״ וואפ װעט פארעפנמלעפט ײערן אין שער פון
אלבאם;

ב.

פריער־אבאנאמענט

וועד עם וועט אונדז איבעתוייזן אן אדערויף פון נישט־
ווייניקער ווי  10דאלער ,וועט זיר פארזיכעה פארצוג צו באקומען
דעם אלכאם ,מיט א מ ח ה פון  ,20%כעת זײן פרײז וועט זיין
ביי א  25דאלער.

אן אויספירלעכע מאנאגראפיע ,מאס גיט אן איבערבליק אי־
בעד דעם שטייגער פון דער דאזיקער תקופה און איבער אירע
 nו י ל י ש ע יידן ,דיזנגוף ,158
3
געראנגלענישן ,קומט פאר די דערציילונגען פון די בילדער .וועלט־פעדעראציע פון
דעד אלבאם ״פויליש יידנטום צװישן צװיי װעלט־מלחמות״ מעט
תל־אביב )(Israel
אדרעסירן:
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מחשבות נוגות על עת>ד ה״לנדסמנשפגוען״
אפרים איינשטיין
למי אנו עמליט
בעתון צהדיים ״מעריב״ מיום  7.5.78הופיע כתבה
מארה״ב תחת כותרת מרעישה :״ללגדםמגשפטים יש בעיה
—  30מיליון דולאר שאין להם שימוש״ ובכותרת מישגית
״יש ארגוני מהגרים שחבריהם מתחלקים ברכוש ,הכולל
קרקעות יקרי־ערך״ ,והכתב שמעון בייקר מסיים מפי עסקן
הבקי במצב ,לאמור :״מדי שנה גודל והולד מספר הארגונים,
שחבריהם מחלקים ביניהם את הרכוש ,משום שאין מי שיטפל
ברכוש זה ואין גם כל ביקורת ציבורית .זו שערוריה״.
כתבה זו שימשה לי השראה ,לכתוב על הנושא ״לנדם־
מנשפטים״ ,המתחיל גם אצלנו להיות נושא לויכוח ולתחזיות
ומתחילים לשאול :מה יילד יום ולמי אנו עמלים?
בעידן שלנו ,בתקופת הסילון מאד התקצרה הדרך בין
ארה״ב לישראל ,יכול אדם לאכול פת שחרית בתל־אביב
ובאותו יום לאכול ארוחת צהריים בחוג משפחתו בניו־יורק,
אולם עד לחלוקת כסף ציבורי בין עסקנים — אנו עדיין דחוקים
וגם לא נגיע לכך .וזה לא מפני שהלנדטמנשפטים בישראל
מרוצים ״לגמור את השנה״ לילא גרעונות ולא מפני ״שבכם־
רילבקה טרם נפטר מיליונר״ ,אלא בגלל השוני המהותי והאר-
גוני בין שני סוגי הלנדסמנשפטים באמריקה ובישראל ובעיקר
זמן הופעתם כגורם חברתי רב ערך והשוני בהשפעתם.
ההגירה ההמונית לעולם החדש ובעיקר לארצות הברית
החלה עוד בסוף המאה הקודמת ונמשכה עד פרוץ מלחמת
העולם הראשונה והתחדשה עם סיום המלחמה .מאות אלפי
יהודים חיפשו דרכים לצאת את הארצות אירופה המזרחית
בהן חיו בגיטאות באוירה של פוגרומים ,עלילות דם ,קיפוח
וללא אפשרות קיום ובהגיעם אחרי תלאות שנמשכו הדשים
ואף שנים — למדינת קולומבוס ,לא קיבלו את פניהם נציגי
הסוכנות כבימינו ,אלא פקידי משרד הגירה האמריקאי של
אלים איילנד המפורסם ,שהונצח במרטירולוגיה היהודית ובספ־
רות ״כאי הדמעות״ .רבים הוחזרו לאירופה לארצות מוצאם
מפני שלא עמדו במבחן הבריאות ,בעיקר בגלל מחלות עינים
ואלה המאושרים שזכו לעבור את אי הדמעות בשלום ,היו
נתונים לגורלם הם וטבעי הדבר שצעדם הראשון היה לחפש
בני עירם שקדמו להם .כך נוסדו והוקמו הלנדסמנשפטים
בראשית המאה .זה היה כורח המציאות .המהגר היהודי בבואו
לעולם החדש ,לא מצא בו שום דמיון לאורח החיים שהוא
השאיר מאחוריו ובלנדסמנשפט מצא עידוד ,סעד נפשי ובמידה
מסוימת גם סעד חומרי .כל זה היקל עליו את ההתאקלמות
בעולם החדש והזר שלתוכו הוטל.

ארגון יוצאי לובלין באמריקה
הארגון הראשון של יוצאי לובלין הוקם באמריקה עוד
בשנת  1909תחת השם; ״לובלינער עהרליך ברענטש 392״
בחסות הארבעטער רינג .בין מקימיו היו פיליפ גרוסמן ,אברהם
פליישער וד״ר חיים דיאמנט .זה האחרון היה יליד בעכעווע
אבל פעל והתמסר ל״לובלינער עהרליך ברענטש״ .בהתחלת
שנות השישים הם בקרו בארץ ,כבר אז היו זקנים פלוס.
בהיותי בשנת  1973באמריקה מצאתי רק את פיליפ גרוסמן
בחיים והו זקן מופלג ,עיוור במאה אחוז ,התענין לדעת מה
נשמע אצל הלובלינאים ושאל על מספר אנשים שאותם הכיר
בהיותו בארץ.

 /תל־ אביב

כך הוקמו וצמחו הלנדסמנשפטים בארה״ב במשך 50־60
שנה והם ,המייסדים ובני המייסדים וצאציאיהם ,מהוים כיום
היהדות האמריקאית האדירה ,המשענת הפוליטית והחומרית
הגדולה ביותר של מדינת ישראל.
בשנות הפריחה והשיא היו באמריקה למעלה מאלפיים
לנדסמנשפטים וזה היה רק לפני 20־ 25שנה ,ואז החלה
הירידה וכעת יש פחות מהחצי .לאן נעלמו  1האם ״סגרו את
העסקים״ והתחלקו בכסף כפי שמרמזת הכותרת של הכתבה
הנ״ל ? אני מפקפק במהימנותן של הרמזים שבכתבה ,התשובה
היא פשוטה למדי ,ממש על סף היד .זה תהליך טבעי של
חוק הטבע והזמן ,אלא שני הגורמים השולטים ללא ערעור
בהיסטוריה האנושית של הכלל והפרט כאחד .המצב שם
עלול היה להיות יותר גרוע לולא ניצולי השואה שהחלו להגיע
לארה״ב עם סיום המלחמה ,והם הם שהזרימו דם חדש לאר-
גונים העייפים מזיקנה ובהיותם הפעילים ביותר ,עברה —
במרוצת הזמן — ההנהגה לידיהם ,אבל גם הם הזדקנו ולזקנה
יש תופעות לוואי בלתי נמנעות; אפתיה ,עייפות ,אדישות
ואגוצנטריות ואיני רואה את האמצעים ובאיזה תרופות אפשר
לבלום תהליך זה המביא לידי חיסול של הלנדשמנשפטים.

בישראל — זה משהו אחר...
שונה הדבר לגבי הלנדסמנשפטים בישראל — שונה
באופיו ,בהיוצרותו ,בעתוי הופעתו ,בצביונו החברתי ,במט־
רותיו ,אבל לא במסקנות על המשך קיומו .הלנדסמנשפטים
בישראל צעירים מעמיתיהם בארה״ב בארבעים שנה בערך,
מההגירה הגדולה שזרמה בכל הדדרכים לאמריקה ,הגיעו רק
רסיסים בודדים לפלשתינה דאז ,היו אלה צעירים אידאליסטים
שליבם לא היה להתארגנות על בסיס עיירתי .הלנדסמנשפטים
הראשונים התארגנו בארץ בפרום מלחמת עולם השניה ,בשנים
42־ 43כשהחלו להגיע בשורות איוב הראשונות מהנעשה
בשטחי הכיבוש הגרמניים — לעם היהודי .הלנדסמנשפטים
ביניהם גם של יוצאי לובלין ארגנו אז עזרה שנשלחו לפליטי
היהודים לברית המועצות .ממדי השואה עדיין לא היו ידועים
לציבור הרחב וגם לא למנהיגים ,היקפם המחריד נודע רק
קרוב לסיום המלחמה.
ראשוני ניצולי השואה החלו להגיע לארץ כשהבריטים
עוד ישבו חזק בארץ־ישראל והעליה התקיימה בברכתם ,ועל
פי דוב בלי ברכתם .עם הכרזת המדינה החלו להגיע המוני
יושבי המחנות שבנם ניצלו ,פרטיזנים ויושבי הבונקרים
ושארית הפליטה מברית המועצות .בתקופה ההיא ובשנים
לאחר מכן החלה פעולה ענפה של הלנדסמנשפטים בארץ,
שהחלו לחפש ולאתר בין הבאים את בגי עירם ,שנתקבלו
בלבביות ובחמימות וגם סעד חומרי ונפשי הוגש להם בצורות
שונות ,לפעמים מעל יכולתם של הארגונים ומעודדים מהמפ-
גשים הלבביים עם בני עירם ,עזר להם הדבר לחפש את דרכם
ולבסס את מעמדם בארץ החדשה ובתנאים הקיימים יכלו
להסתגל ולהתאקלם לא בלחץ האכזרי של הזמן והסביבה.
מה שההיפך מזה היה בארה״ב — וכאן מתחיל השוני הבולט
ביותר בין הקשר של המהגר לארגונו בארה״ב ובין הקשר
של העולה החדש לארגון של בני עירו בארץ .שם ,באמריקה,
תפקדי הארגונים היו מרובים מאד ,דאגו למקומות עבודה
ולדיור למהגרים ולקורסים ללימוד השפה האנגלית .לעומת
זה בארץ תפקידים האלה היו על כתפי המדינה .שם השימוש
בשפת אמו היה מוגבל מאד ,רק בין ידידיו ובארגונו שפתו
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היתד .שימושית ,מחוץ לתחום זה ,הוא היה כאילם ,לכן גם
צרכיו התרבותיים סופקו לו ע״י הלנדסמנשפט .ההיפך מזה
היה בארץ ,כאן שפת אמו ,אם זה היה יידיש או כל שפה
אחרת ,היתד .שימושית בכל מקום ,באוטובוס ,בחנות ,ברחוב,
ובעיקר בכל משרד ממשלתי .הוא מצא כאן את העתון היומי
בשפתו ,גם הרדיו הממלכתי סיפק לו את החדשות בשפתו,
גם תיאטרונים ביידיש ובשפות אחרות עמדו לרשותו ,גם
מופעים תרבותיים מכל הסוגים ,בעיקר ביידיש ,עמדו לרשותם,
בכל עת שרצו בכך .זה גרם להם קורת רוח וההרגשה שלא
נותקו כליל מהוי התרבותי מארץ מוצאם ומהבית ,זה אמנם
האיט במקצת את קצב ההסתגלות וההתבוללות בכברה היש־
ראלית ,אבל מוטב כך מהתאקלמות בקצב רצחני שקשה לעמוד
בה וסופה מרירות ויאוש.

ללא אשליות
כעת השאלה המתבקשת מעצמה :מה העתיד הצפוי
ללנדסמנשפטים בישראל בעשר שנים הקרובות? אין ברצוני
לזרוע פסימיות ,אבל נהיה קצת מפוכחים ונסתכל על הבעיה
מזוית ראיה נכונה ,ללא אשליות.
ארגון יוצאי לובלין בישראל המסונף להתאחדות עולי
פולין ,נחשב לארגון גדול מבחינה ארגונית וגם מבחינת מספר
חבריו ומהיקף^פעולותױ .לדעתי יש בארץ כ־2.500 — 2.000
יוצאי לובלין" ,שבעים אחוז מהם הגיע לארץ אחרי קום
המדינה .עוד לפגי > 12שנד .באו לערבי יזכור למעלה מ־800
איש ,כיום באים לערבי יזכור הנערכים ליד האנדרטה בנחלת
יצחק כ־ 300איש וזה ההתכנסות המרכזית של הארגון והאירוע
החשוב ביותר של פעולותיו — להזכיר ,לזכור ולא לשכוח מה
עוללו לנו הגרמנים .כך הולכים המספרים ומתמעטים משנה
לשנה וזה לא רק בגין הפטירות המדלדלות את השורות ,זו
ההזדקנות על כל תופעותיה השליליות לפי שהזכרתי לעיל.
כשאני בא למפגש או להתכנסות של הארגון אני רואה
לפני ים של ראשי שיבה) ,פרט לנשים ,כמובן( והגיל מתחיל
משישים ומעלה ,לכן זה קצת מביך השאלה על ״עתיד האד־
גונים״ .אין תשובה חיובית על שאלה זו וגם אין למי להוריש
אותם .הלנדסמנשפטים בנויים על תשתית נוסטלגי בעיקר ועל
הוויי ומוצא משותף .ואל לני להעמיס את הירושה הזאת על
כתפי ילדינו שאין להם חלק ונחלה בכל מערכת הנוסטלגית
הזאת .ספק ,אם צעיר או צעירה פותחים פעם את ספר יזכור
המקודש להוריהם שעלו ארצה אחרי המלחמה .בכל המפגשים,
התכנסויות ,ואסיפות שהשתתפתי בעשר שנים האחרונות ,לא
פגשתי אף צעיר או צעירה הבאים עם הוריהם להשתתף
בהתרפקותם על עיר מוצאם של ההורים.
טובי הפרופסורים ומחנכים שוברים את ראשיהם :איך
וכיצד להחדיר לדור הצעיר בארץ ובגולה את תודעת השואה
ולקחה? זה עצוב מאד ,אבל עובדה שאין להכחישה :הדור
הצעיר זה שנולד אחרי המלחמה ,השואה אינה פופולרית
אצלם ,והם מתרחקים מהנושא ויש להם מוטיבציה — לדעתם
מוצדקת ,לאי רצון זה ,על אחת כמה וכמה לא יסכימו לקבל
את ירושת הלנדסמגשפטים.
לכן עלינו להיות מוכנים ,שבעתיד הלא רחוק גם אצלנו
יתחילו להתחסל הלנדסמנשפטים הקטנים מחוסר חברים ,ואין
להטמין את הראש בחול ולהתעלם מהתהליך הטבעי שגם תור
הגדולים יגיע.
טוב תעשה ההתאחדות עולי פולין ,שכבד עכשיו תעלה
את הנושא על סדר יומה ותתחיל לחפש דרכי ארגון חדשים.
לדעתי יש לעבור מהתארגנות נפרדת של כל עיר ועיירה
להתארגנות אזורית או מחוזית ,זה בראש וראשון יציל את
הארגונים הקטנים המתלבטים כבר כעת בבעית קיומם וזה
יאריך בהרבה שנים את חייהם וקיומם של כלל הארגונים.
וטוב שעה אחת קודם.

33

צוזאמעכטרעף פון לאנדפלייט אץ מיאמי ,אין דער וווינונג פון
שרה און פעמ פרײטער )די ערשטע צוויי לינקם( מיט צעשע און
כימאי זיידענווערג און גאך לופליכער.

?פלת־פניפ פאר שמואל זילכערשער פון מעלכורן אין ״לוכלינער
װינקל״ אץ תל־אכיב .פון לינקם :רעד גאפט פון מעלפורן ,אפרים
איינשטיץ ,ד .שטאקפיש ,מ .וואפאנג ,א .לאפקאוופקי ,מ .ארטמאן.

cities as London, Brussels, Chicago or Sydney,
where there are hardly any societies, Jewish life
presents quite another face.
The future historian will undoubtedly find a
very fruitful, interesing and scholarly subject to
study if he takes up the landsmanschaften: when,
how and why they appeared; was it necessary and
justified to establish and promote such organizations? We, however, are meanwhile interested in
an immediate question: do the landsmanschaften
today also have a right to exist? Do they still have
?someting left to do
Our answer is — certainly.
("Folk un Zion", Jerusalem, June 1978.
"Israel-Shtime", Tel-Aviv, 28.6.78.
"Hed Hairgun", Tel-Aviv, 1978).

the United Jewish Appeal, the Bonds, as well as
the WIZO campaign, the Red Magen David, the
"Vaad Lema'an HeHayal", the Histadrut, orphanages, yeshivot and other institutions in Israel. In
the same way, the landsmanschaften in Israel gave
large sums from their own funds for the Israeli
Army and other worthy causes. It is no secret,
however, that because of biological  יreasons a
large number of landsmanschaften throughout the
world have ceased to exist. Because the leaderships of the organizations were not concerned in
time to prepare heirs and to transmit their heritage, property of great value was lost. The papers
have even informed us that some committee-members of certain landsmanschaften in New York
divided the remaining money among themselves.
Does this same fate await the still existing landsmanschaften in the diaspora and in Israel?
Both because of the numbers and the assets
of these societies, the landsmanschaften were and
still are today an important force in this country
and abroad. In the State of Israel there are more
than 30 central organizations of immigrants from
the various §guntries. In addition to these, there
are about 110 landsmanschaften which belong to
the Association (Verband) of Polish Jews, and it
is possible that another 40 or 50 carry on their
own activities independently without belonging to
any central body.
In New York, too, there are at this very day
about 1,200 landsmanschaften (of the 2,500 20-30
years ago). In Paris, two organizations of Polish
Jews are functioning: the "Federation" and the
"Verband". Both include former inhabitants of tens
of cities and towns of pre-War Poland. In addition,
a number of organizations of North African Jews
are working sucessfully. The situation is similar in
Buenos Aires, Montreal, Sao Paolo and Toronto.
All of these would do well, even now, to apply
themselves to a number of pressing tasks in order
to preserve what they have and to keep it from
falling into undesirable hands. At the same time
they should continue to fill a number of tasks
which would justify the continued existence of the
landsmanschaften.
1. They must as swiftly as possible complete
all the legal formalities to ensure that in the event
of liquidation their properties would go to local
or Israeli institutions. The accumulated material
assets of the societies must not be left for the
taking!
2. They must go on with the memorialization
of the destroyed communities, with the help of a)
memorial volumes in various languages, b) scholarships for pupils and students, c) grants for writers
and artists, d) the maintenance of some institution
or the establishment of a new one, e) initiating
giving streets and institutions the names of the
lost communities in Europe.
3. A central home for the elderly should be
established in Israel to serve landsmanschaft mem-
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bers both abroad and in this country. A society's
contribution to this purpose would give it a number
of beds or rooms in the home.
4. High schools and Jewish schools should be
led to adopt the lost Jewish communities, with the
pupils of the educational institutions participating
in the projects of the landsmanschaft.
5. A central archives of the landsmanschaften
should be established, with the materials preserved
in YIVO in New York, Yad ve'Shem in Jerusalem
and Bet Hatfuzot (Diaspore House) in Tel Aviv.
6. Children and grandchildren should be attracted to the activity groups of the landsmanschaften.
D
While these lines are being written we have received an invitation from the World Union of North
African Jews in Israel to attend a reception in
honor of Yitzhak Navon, 5th President of Israel.
The invitation was also signed by thirty other central organizations of Jewish ethnic groups and immigrants from various countries: Ethiopia, Iran,
the USA and Canada, the USSR, Bohkaran Jews,
England, Australia and New Zealand, Georgia,
South Africa, Damascus, H&ngary, India, Holland,
Greece, Kurdistan, Libya, Morocco, Egypt, Syria,
Poland, France, Roumania, Czechoslovakia, Turkey,
Tunisia, Yemen and so o n . . .
Some readers will be surprised by this long list
and perhaps even say: unbelievable; Is it possible
that in Israel, where everybody is striving to turn
the Ingathering of Exiles into the Integration of
Exiles, there is, in addition to the division, into
parties and "partylets" also such a fragmentation
of forces, with every group of immigrants from
any one land or town maintaining its own landsmanschaft organization?
What this means is nothing less than that the
former inhabitants of some one country or town
are possessed by a kind of collective "dybbuk"
and want to keep together in their new domiciles,
as they have done in New York and Tel Aviv, in
Paris and in Buenos Aires. They all want to have
their own home-like organization, with its budgets,
statutes, "presidents", and most important a lot
ot sentiment and memories of the old home. This
kind of division does not hurt anyone. On the contrary — the societies hitch up to the organizational
wagon more and more doers, spenders, Jews who
because they still live with the past are prepared
to support present-day activities so that tomorrow
be better than yesterday... And for the most part
the State of Israel is the gainer !
The fact remains that in those places in the
diaspora where the landsmanschaften exist and are
active Jewish organizational life looks quite different. High levels of identification with Israel and
with local efforts are the clear signs of landsmanschaft activities. And on the other hand, in such

WHAT IS GOING TO HAPPEN TO OUR LANDSMANSHAFTEN
DAVID SHTOCKFISH
A
This question has recently been raised by Jews
who are active in a number of landsmanschaft organizations as well as by others who think the
subject as relevant as last year's snow. However,
while the former are expressing their worry and
concern, the latter's questions are marked by sarcasm and even some spiteful glee. Still if the
question is asked seriously it deserves an answer.
As one who is somewhat acquainted with the subject I would like to answer it in the pages of our
paper.
The polemics for and against landsmanschaften
remind me somewhat of the debate over Yiddish.
The anti-Yiddishists consider those still occupying
themselves with the Yiddish language as idlers or
simpletons, just as the opponents of the landsmanschaften mock those who cherish the memories of
their old home and do not see any conflict between
their love for the past and present-day activities.
The Yiddish language, ייliterature and culture cannot compete with Hebrew today but are rather a
completion and a support. In the same way, the
renewed and reinvigorated activites of the landsmanschaften will not stand in the way of other
societies and organizations both in the diaspora
and in Israel. So long as the "landsleit" of Warsaw
and Lublin, of Kishinev and Odessa, of Damascas
and Cairo, of Prague, Athens, Lodz or Radom feel
a need to come together for both general and personal benefit their activities are to be Welcomed.
The Jewish town in Europe before the Holocaust was an inexhaustible spring of spiritual values. Monumental creations of Yiddish literature
and culture, theater and art, were born in the poor
and suffering atmosphere of isolation and discrimination. Emigration overseas did not break this
chain. The landsmanschaften had to serve as the
continuation of these trends. After the loss of onethird of our people in Europe it most surely became necessary to establish new landsmanschaften
and to activate the old ones. And they actually
wrote a splendid page in the history of mutual aid
and of the reconstruction of Jewish organizational
life and of pro-Israeli activities.
For the older generation of emigrants until
World War I and for those who came after the
second world war to the United States, to the Latin American countries, to Australia and Canada,
and to some European countries, their first address
was always the landsmanschaft. Here the newcomer was sure of obtaining information and help
in finding work, an apartment, and in learning of
relatives and friends. However, in adddition to this
aid to individuals, the landsmanschaften also distinguished themselves by their concern for the community. Significant sums of money came from

across the seas to meet the organizational and institutional needs of many communities in Eastern
Europe. The one-time inhabitants of the city or
town who were organized in the landsmanschaften
were occupied by the concern for their own needs
in their new homes but also did not forget their
old homes. Mutual links were established and joint
interests were found. Help at that time from the
"American uncle" was understood by everybody to
mean help from the societies.
B
The establishment of the State of Israel and
the mass immigration of the years 1948 to 1951
gave rise to new activities by the landsmanschaften. The newcomers first of all looked for fellow
townsmen who had either revived their activity or
set up new organizations. However, in addition to
their general regular activities, most of the landmanschaften in Israel felt the need &s> memorialize
the Jewish communities that ^had been wiped off
the face of the earth by the Hitlerite nurderers.
Hundreds of monuments were set up in the cemetaries of Kiryat Shaul, Nahlat Yitzhak and Holon.
Some monuments were put up in "Martyrs' Forest"
and the largest number of memorial stones for the
communities were laid in the "Holocaust Cellar"
of Yad Ve'Shem in Jerusalem. These all demonstrated the strong desire of those who had remained alive not to leave to forgetfulness the
places from which they had come. A large number
of scholarships for pupils, students and research
workers in this country and abroad, in the names
of the one-time communities, as well as the special
cultural funds and literary grants which helped
more than one Yiddish or Hebrew writer publish
his work, with a mention and thanks to the landsmanschaft which had made it possible for the book
to appear, were also worthy forms of memorialization.
The landsmanschaften are also the products of
emotions, nostalgia and fond memories. They are
almost the only places where those who came from
the same town come into contact with each other,
look for society and seek to renew the friendships
from the old home. There is a special kind of reverence in the way the orphaned and lonely fellowtownsmen mark the "Yahrzeit" of their martyrs.
C
After the Six-Day War I found in the New
York "Forward" a very long list of dozens of societies which had contributed millions of dollars to
Israel and its army. Up until then, as now, the
landsmanschaften in both Americas, Europe and
Australia also made very large contributions to
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ביי די לובלינער יידן אין פאריז
אונדזערע אונטערנעמונגען האבן דערפאלג
שרהלע

גאלד^דלער

זוגטיק ,דעם 4טן יוני ,האבן מיד געדזאט
אך אלגעמיינע פאדזאמלונג .א גרױסעד עולם
איז געקומעך אויסהעדך די אלע גוטע גרוסן
— און נאף בעסערע איינדדוקך — וועלכע
מיד האבן איבערגעגעבן פוך אונדזעדע בדי־
דעד איך ישראל .די צוויי שייגע אויפנאמעט
פוך אוגדזעדע גאסטגעבעדס און דעד פרעכ־
טיקעד ױם־העצמאות־באל לכבוד  30יאד
פוך אונדזעד מדינה .מיד האבו אויר דעד־
ציילט פוך די צוזאמענטדעפך איך ,לובליגעד
װינקל״ אויןו דיזענגאן*־גאט איך תל־אביב.
די אלע באדיכטך האבך אונדזעדע מיטגלי־
דעד אויסגעהעדט מיט פיל אינטעדעט ,אי־
בעדהױפט — וועגךי דעד אנגעשטרענגטעד,
איבעדגעגעבעגעד אדבעט פוך פאדזיצעד דוד
שטאקפיש אוך די אנדעדע לאמיטעט־מיט־
גלידער ,איך שייכות מיטך איינאדדענעך דעם
2טך וועלט־צוזאמענפאד פוך די לובלינער,
וועלכע האט זיף ווינדערבאד איינגעגעבך.
ס׳איז אויר פיל געדעדט געוואדך וועגך דעם

וויכטיקך זשודנאל ״קול לובלין״ ,איבעדהויפט
דעד לעצטעד נומעד  ,12וואט לויט מייך
פערזעגלעכעד מיינונג ,שטייט עד אוין* א
זייעד הויכך ניווא אוך פאדבעדט אוגדז ,ווי
תמיד ,מיט דעד אומפאדגעטלעכעד היים —
לובליך .ט׳איז געוועך קענטיק צווישך די פאר־
זאמלטע א באדויעדך מצד די ,וואט זענעך
נישט געפאדך מיט דעד גדופע קייך ישדאל.
א ייאר שפעטעד ,זונטיק דעם  1.6ו ,איז
אין דעמ פרעכטיקך פאדק פוך וועדבעדי
פאדגעקומען דעד יעדלעכעד אויטפלוג פון
די מיטגלידעד פוך אונדזעד טאטייטי .די
גאנצע וואך האבך מיד זיר געזארגט ,צי
ט׳וועט זיין א שיין וועטעד און צי ס׳וועלן
קומעך די נייטיקע צאל מעגטשן .צו אלע־
מעגס צופדידנהייט ,האט די זוך געשיינט אוך
דעדוואדעמט די העדצעד פוך אונדזעדע לוב־
לינער אוך זייעדע געטט .אנשטאט  80פער־
זאך ,וועלכע מיד האבך דעדוואדט ,זענעך
מיט צוויי אויטאקארן אוך עטלעכע פדיוואטע

אױטאט ,געקומען מעד ווי  .100דעד טאג
איז אדודך מיט גדויט דעדפאלג ,א דאגק
די אלע גוטע זאכך וועלבע זעגעך צוגעגרייט
געוואדך אונטעד דעד אויפזיכט פוך אונדזעד
לאנדטמאך מרדכי לעדמאך ,דירעקטאד פוך
וועדבעדי.
אבער נישט נאד די גוטע מאכלים האבך
משפיע געוועך אוי 1דעד גוטער שטימונג.
דעד טאג איז אייר געוועך געווידמעט דעד
פייערונג  30יאד מ ד ע ת ישראל .פארנאכט
זעגען אלע אהיימגעפארך צופרידענע און
אפגעפרישטע אוך זיר געווינטשך צו דעדלעבן
גאר א סר אזעלכע אויטפלוגך .איבעדהויפט
האבך מיד זיר געווינטשך ,אז מדינת ישראל
זאל קענעך לעבך אך שרעק אוך אך בלוט־
פאדגיטונג.
י ווי אלע י א ה איז אייר דאטמאל געזאמלט
געווארך פאר ישראל א ג3ןיטע סומע .איר
וויל זאגך ,אז אונדזעדע אונטעדנעמונגעך
האבן זיר קונה־שם געוועך מיט זייעד דעד־
פאלג .מיד לובלינעד ,מעגך זייך צופדידך און
אייר א ביטל שטאלץ פוך אונדזער אדבעט.
צום באדויערך ,מוז מעך נאר אלץ דיידך
וועגך צוויי לובלינעד טאטייטיט איך פאריז...

קולטורעלער זומער־ױם״טוב ביי די לאנדסלייט
משה
דאם פארענדיקן דעם קולטור־סעזאן מיט אן אויספלוג,
איז שוין ביי די לובלינער א טראדיציע ,וואם פארשאפט טא־
קע א סך זארגן ,צי די מיטגלידער ,וואם האבן אריינגע־
שפרייזט אין דריטן עלטער ,וועלן קענען אנטייל נעמען ,און
דערצו איז דעד דערפאלג שטענדיק אפהענגיק פון וועטער.
דערפאד זענען די הערצער פון די ארגאניזאטארן אנגעפולט
געווארן מיט פרייד ,ווען יענעם פרימארגן האט אויפגעשיינט
די ווארעמע זון און  9אין דער פרי זענען די צוויי אויטא־
בוסן מיט די אנטיילנעמערם אנגעקומען אין דעם שיינעם
פארק פון ווערבערי ,ווו מען באפט זיר צו צו דעם בופעט
אונטערן פרייען הימל מיט כל טוב ,וואם די אונטערנעמונג־
קאמיםיע משהלע און ראשעל ראזענבלום האבן זארגפול צו־
געגרייט .טעשקע קארמאן און גיטעלע עדעלשטיין ארגאניזירן
א ביכער־סטאנד ,ווו עם זענען פארקויפט געווארן די ביכער
פון משה שולשטיין ,לילי בערגער ,גראיעק און משה זאלצ־
מאן .ס׳איז אויך צאלמעסיק פארשפרייט געווארן דעד 6טער
נומער פון דער ״פאריזער טריבונע״.
ביי מיטאג איז דער עולם פארזאמלט אין די צוויי גרויסע
זאלן .משהלע ראזענבלום עפנט דעם אפיציעלן טייל ,באגריםט
די לובלינער און די געםט װאס באזוכן אפט די לובלינער אוב־
טערנעמונגען .דערמאנט אז מיר האבן היינט א דרייפאכיקן
יום טוב 30 :יאר מדינת ישראל 11 ,יאר פון דער פאראייני־
?ובג פון דער אייביקער שטאט ירושלים און שבועות .ער בא־
גריסט אין באמען פון קאארדיניר־קאמיטעט די דריי אקטיווע
טוערם :שמואל שאפירא ,טעשקע קארמאן און משה זאלצמאן
צו זייער  70יאריקן יובילעאום און טיילט יעדן אוים א בא־
שיידענע מתנה .שרהלע גאלדאדלער באגריסט און שיקט אי־
בער א רפואה שלימה די קראנקע מיטגלידער :דעם ערן־

ז^לצמ^ן
פארזיצער זשאק גאלדבוים און אברהם ראטשטיין און לייענט
איבער די צוגעשיקטע באגריסונגען פון די קאמיטעט־מיט־
גלידער וואם געפינען זיך אויסער פאריז :גאלדרייך ,דאנער־
שטיין און האם.
נאד דעם געשמאקן מיטאג ,האט דער שרייבער פון די
שורות געגעבן א קורצן רעפעראט וועגן דעם ױם־טוב שבועות
און  30יאר מדינת ישראל.
״די יידן אויף דער וועלט זענען שותפים צום לאנד און
מוזן און דארפן טראגן דעם שווערן עול און זארג ,מאראליש־
פאליטיש און פינאנםיעל פאר דער מדינה״ .עד פארענדיקט
מיט א רוף אנצוהויבן די יערלעכע מגבית־אקציע פאר .1978
די פריינד שמואל שפירא ,פייגעלע זאבערמאן און טעש־
קע קארמאן טרעטן צו צו דער זאמלונג .מיט צופרידנ־
קייט קענען מיר פעסטשטעלן ,אז די אנוועזנדיקע האבן זיך
פאזיטיוו אפגערופן.
 48מנדבים האבן אריינגעבראכט  4מיליאן דריי הונדערט
טויזנט אלטע פראנק .דאם גיט אונדז די פארזיכערונג ,אז מיר
וועלן היי־יאר איבערשטייגן די סומע וואם מיר האבן גע־
זאמלט דאם פאריקע יאר.
דעד ארטיםטישער פראגראם איז מיט גרוים דערפאלג
אויסגעפירט געווארן פון באליבטן סאליסט פאל סטארא־
שוויעצקי.
ס׳האב אויר אנטייל גענומען אין פראגראם ,מיט זינגען
לידער :טעשקע קארמאן ,חוה לעווינבוים ,פדוי קענסטלער און
גיטעלע עדעלשטיין.
אזוי האט מען אין א פריילעכער ,ווארעמער ,קולטורע־
לער אטמאספער פארברענגט א שיינעם ,אײנדרוקםפולן טאג.
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״עס ווילט זיר נאד אמאל
באזובן ישראל״

בראניע און יאסקע בוים  /מאנטרעאל
)פון א בריוו(

צו קאמפלעטירן רעם ארביװ
פוך דער לובלינער לאבדם־
מאנשאפט אין ישראל
פעלן אונדז אייניקע נומערן פון ״קול
לובלין״ )״לובלינער שטימע״(,2 ,1 .

.9 ,8 ,7 ,6 ,3

אונדזער בקשה :אריינשיקן ווי אמשנעלסטן
די דערמאנטע גומערן פון אונדזער אויסגא־
בע ,אויף דעם אדרעס:
ארגון יוצאי לובלין בישראל
דיזנגוף  ,158ישראל
ת

י

ק

ו

ן

ט

ע

ו

ת

משטרת ישראל

המפה הארצי  /אגן« החקירות
יח׳ ארצית לחקירות הונאה
כ״א אייר תשל״ח )(28.5.78

לכבוד
ארגון יוצאי לובלין
תל־אביב
הנדון :קול לובלין מם׳ — 12
תיקון טעות.
בעמוד  20של הגליון הנדון כתוב:
״  . . .ד״ר פלינסקי )כיום תת־ניצב בנימין
זיגל(...״
עלי להסב תשומת לבכם לטעות שנפלה
אשר אבקש לתקנה והוא :ד״ר פלינסקי ז״ל
שרת במשטרת ישראל כפקד ויצא לפנסיה,
וזמן קצר אחרי זה נפטר.
לגבי אמנם שרתי כאמור בכתבתכם בצבא
הפולני ,אבל לא בשם ד״ר פליגסקי.
בכבוד רב,
,כ .זיגל ,תת־ניצב
ראש יא״ח הונאה
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געזעגענונג־אוונט פאר
צעשע און טימאן זיירנווערג
דעם  22.8.78איז אין ״לובלינער װינקל•
אין תל־אביב פארגעקומען א מסיבה לכבוד
צעשע און סימאן זיידנוועדג ,וואס האבן
צוליב פאמיליע־אנגעלעגנהייטן געמוזט צו־
ריקפארן קיין דיא און דערנאר — מיאמי.
וועגן די פאדדינסטן פון די זיידנוועדגס
פארן אידגון יוצאי לובלין אין ישראל ,האבן
גערעדט! ד .שטאקפיש ,מ .האדן ,א .לאס־
קאווסקי און א .איינשטיין .סימאן האט אין
נאמען פון זיין פדוי און אין זיין אייגענעם
נאמען הארציק באדאנקט דעד לובלינעד
משפחה אין לאנד פאר דעד פדיינדשאפט,
צוזאמענאדבעט און ווארעמקייט ,וועלכע מען
האט זיי אדױםגעװיזן און דערביי פאדזיכעדט
צו זיין טיט אונדז אין כסדרדיקן קאנטאקט.
געזעגנונגס־צוזאמענטדעפן פאר די זיידג־
וועדגט זענעו אויר פארגעקומען אין די היי־
מען פון די פאמיליעם פאכטשאש און שטאק־
פיש.

קבלת־פנים פאר
בראניע און יאטקע בוים
פון מאנטרעאל
א געלונגענעד קבלת־פנים פאר די חשובע
געסט פון מאנטרעאל ,בדאניע און יאסקע
בוים ,קאמיטעט־מיטגלידעד פון דעד ארטי־
קעד לובלינער לאנדסמאנשאפט ,איז פאר־
געקומען דעם 19טן יוני ה .י .אין ,לובלינעד
ווינקל״ אין תל־אביב .נאד דעד באגדיסונג
פון פארזיצעד ,האבן די געסט דעדציילט פון
אונדזערע לאנדסלייט אין מאנטרעאל און
אויר זיר געטיילט מיט זייערע איינדדוקן פון
ישראל.
אויפן קבלת־פנים זענען אויר געווען אג־
וועזנד לובא און משה קארן.

הגם מיר האבן באזוכט ישראל זעקס וואכן
נאכן וועלט־צוזאמענטדען* ,האבן מיד נאר
אלץ געפילט די אטמאספער און גאסט־
פריינטלעכקייט פון יענעד וויכטיקעד גע־
שעעניש .מיד וועלן גישט פארגעסן דעם
קבלת־ פנים פאר אונדז אין ״לובלינעד װינ־
קל״ אין תל־אביב ,איינגעאדדגט דודך אייעד
קאמיטעט .ס׳איז געווען א זעלטענע גע־
לעגנהייט צו טדעפן זיר מיט פדיינד און
באקאגטע .עס געדענקס זיר צום גוטן די
אויפנאמעס אין די היימען פון די פאמיליעס!
שטאקפיש )ווו מיר האבו אויר געטדאפן
פישל דאזענבוש( ,פאכטשאש און פעלדמאן.
מיד זעגעז אויר א סר אדומגעפארן אי־
בערן לאנד און געזען אינטעדעסאנטע היס־
טאדישע עדטער .א געפיל איז געווען ביי
אונדז ,אז מיד האבן אין ישראל א גרויסע
משפחה פון לובלינעד יידן ,וואס וויל דיר
גערן זען און אויפנעמען .עס גלוסט זיר ווי־
דעד אמאל צו באזוכן *וישראל.
ביי אונדז אין מאנטדעאל גרייט מען זיר
צום פייערלעכן מיטינג ,וועלכער וועט פאר־
קומען סוו* אקטאבעד ,אוין( וועלכן מיד וועלן
אויר אפמעדקן דעם 65סטן געבוידנטאג פון
אונדזער פדעזידענט נפתלי זימעלשטעדן.
מיד וויגטשן אלעמען א גוט יאד!

א גרום פון ארגענטינע
די ערשטע זיצונג נאד די וואקאציעס איז
פארגעקומען אונטערן פארזיץ פון פרעזידענט
דניאל קלאוויר .ער האט רעפערירט וועגן
אנהויבן דעם טעטיקייט־זמן מיט דער פייע־
רונג פון  30יאר מדינת ישראל און עס וועדט
באשלאסן איינצוארדענען דעם ױם־טוב אין
הויז פון אונדזער קאסיר ,ישראל טעמפעל־
דינער.
דער סעקרעטאר קאפל מיזשעריצקי גיט אפ
א באריכט וועגן דער זיצונג פון צענטראלן
קולטור־פארבאנד פון פוילישע יידן ,צוזאמען
מיט פארשטייעד פון די לאנדסלייט פאריינען
און די באריכטן פון מארק טורקאוו און
פאלוק מעגן דער וועלט־קאנפערענץ פון
פוילישן יידנטום ,וואס איז פארגעקומען אין
תל־אביב ,ווו עס איז באהאנדלט געווארן
דאס איינארדענען אין לאגער פון אוישװיץ
א יידישן פאווילאן וואט זאל אפשפיגלען דעם
אומקום פון יידן אין דארטיקן לאגער.

פריינד זילבערבערג
פון בוענאס־איירעם
צו גאסט אין ישראל

דעם 15טן יולי  1978איז אין ״לובלינער
װינקל״ אין תל־אביב פארגעקומען א קבלת־
פנים פארן גאסט פון בוענאס־איירעס ,פאר־
וואלטונג־מיטגליד פון דער לובלינער לאנדס־
מאנשאפט אין ארגענטינע — פריינד זיל־
בערבערג .נאד א ריי באגריסונגען ,האט דער
גאסט איבערגעגעבן א גרום פון אונדזערע
׳לובלינער יידן אין בוענאס־איירעס.

לזבד הבפכזרים

צום אנדענק פון די געשטאדבעבע

זייענדיק אליין אין א פרעמדער סביבה ,אן ראל ,פארן מענדל מיט זיין פדוי ,ארויס
עלטערן און פריינד ,אנטפלעקט זיך דער פרייוויליק אין די איבונג־לאגערן ,אין נידער־
זעלטענער כאראקטער פון 18־יאריקן מענדל :שלעזיע ,כדי אויסצושולן קאדעדן פאר די
זיין שטארקער ווילן איבערצולעבן די שווע־ באוואפנטע כוחות אין ישראל .סוף  1948קו־
רע צייט ,זיין ארבעטזאמקייט ,ערלעכקייט מען מענדל מיט זיין פדוי קיין ישראל ,טרעטן
און גרייטקייט צו העלפן יעדן נױטבאדערפ־ אריץ אין קיבוץ יגור .מענדל ,וואם האט גע־
טיקן .מענדל אליין איז קיינמאל נישט גע־ קענט די העברעישע שפדאד .אין אויר זיין
פאלן ביי זיך ,טראץ די שווערע לעבנס־ קענטעניש אין לאנדווירטשאפט ,פאסט זיך
באדינגונגען .ער האט שטענדיק צוגעגעבן לייכט צו צו די נייע באדינגונגען.
נאד א יאר פארלאזט ער דעם קיבוץ און
מוט אלעמען ,מיט וועמען ער איז געווען אין
קאנטאקט ,ספעציעל די יידן ,וואס זענען באזעצט זיך אין ראשון־לצױן ,ווו ער הייבט
פונקט ווי ער אנטלאפן פון די דייטשע רוצ -אן בויען זיין היים ביי שווערע באדינגונגען,
חים .צו ערשט געפינט ער זיד אין א קליין אין א צעבראכעגער ,הילצערנער הייזקעלע,
שטעטעלע אין דעם גרויסן רוםישן לאנד .אין מיט א פיצעלע קינד .אבער מענדל ווערט
א קורצער צייט ווערט ער ארעסטידט ,בא־ נישט פארצווייפלט .ער הייבט גלייך אן אר־
שולדיקט אין פאראט און ווערט פארשיקט בעטן אין איינעם פון די דארטיקע פרדסים,
אין ארבעטס־לאגער .נאד אױך די מאראלישע ווו ס׳אנטפלעקט זיך זיין ארבעטזאמקייט און
און פיזישע שוועריקייטן דארט צעברעכן פאד־קענטעניש .אין א קורצער צייט אדום
גישט זיין מוט און האפענונג .ער שרעקט גייט מענדל אריבער ארבעטן ביי בנין .דא
"י* t
זיד נישט פאר קיין שווערע ארבעט .אויך ווייזט עד ארויס ווילן צ ד דערגענצן זיין
מענדל זינגער ז״ל
אין לאגער ,ביי די שווערסטע באדינגונגען ,פאו־־קענטעניש .ער *ערנט אין די אוונטן די
גרויס צער האט ארויסגערופן דער פלוצ־ איז ער שטענדיק גרייט צו העלפן עלטערע נייע פראפעסיע .ס׳נעמט נישט קיין סד צייט
לינגער און פריצייטיקער טויט פון מענדל און שוואכערע מענטשן ,זיי דערמוטיקן .ער און מענדל ווערט דעד אויסגעשולטעד מייס־
זינגער .ער איז געשטארבן אין ראשון־לצױן דערציילט זיינע פריינד וועגן זיין האפענונג ,טער אין רוב צווייגן פון דער בוי־אינדוס־
דעם 22סטן פעברואר  ,1978אין עלטער פון אז נאכן באפרייען זיר פון לאגער און פאר־ טריע .זיץ קבלן באשטימט אים אלם פאראנט־
 56יאר .זיין אוועקגיין פון דער וועלט האט ענדיקן זיד פון דער מלחמה ,איז זיין ווארטלעכן .מיט דעד צייט נעמט מענדל אליין
איבער אויסצופירן זעלבשטענדיקע בוי־אר־
פארשאפט גרויס ווייטיק דער משפחה ,זיינע לעבנס־ציל צו באזעצן זיד אין ישראל.
אומצאליקע פריינד און באקאנטע ,ווי אויך
ווען מענדל קערט זיד צוריק קיין פוילן ,בעטן מיט א שיתוף.
מענדל איז שטארק מצליח א דאנק זיינע
ברייטע קרייזן וועלכע זענען געווען פאר־ אין סוף  ,1947דערוווסט ער ז ד די טרויערי־
בוגדן מיט דער בוי־אינדוסטריע.
קע נייעס ,אז ער איז געבליבן איינער אליין גרויסע פאד־קענטענישן און איבערהויפט —
מענדל איז געבוירן אין יאר  1922אין — אן טאטע־מאמע ,אן ברידער און שמעם־ זיין ארבעטזאמקייט און אויסערגעוויינלעכער
לובלין ,ביי עלטערן־םוחרים .ער איז דער־ טער .קיינער פון זיין גרויסער משפחה איז ערלעכקייט ,וועלכע זענען געווארן א שמ-
צויגן געווארן אין נאציאנאל־פארגעשריטע־ גישט ביים לעבן .דעד נאצישער מערדער דבר אין ראשון־לצױן און אומגעגנט.
אלע יארן האט זיד מענדל אויסגעצייבנט
נעם גייסט .טריישאפט צום יידישן פאלק האט אומגעבראכט זיין גאנצע פאמיליע .נאד
און ליבע צו ארץ־ישראל האט ער אין זיך טראץ דעם גרויסן אומגליק ,ווערט מענדל מיט זיין פאלקסטימלעכקייט .ער האט קיין
איינגעזאפט אין די יונגע יארן .נאכן ענדיקן נישט צוזאמענגעבראכן .ער באשליסט צו רע־ מאל נישט געשטרעבט צו בארייכערן זיד
די פוילישע פאלקס־שול פארט ער ארויס זיך אליזירן זיין לעבנס־טרוים נאד פון די קיג־ אויף יענעמס חשבון ,ווי אויך נישט געזוכט
לערנען אין א יידישער לאנדווירטשאפטלעכער דער־יארן — עולה זיין קיין ארץײשראל .ער רייך צו מעדן אויף א לייכטן אופן.
איז נישט קיין ווונדער וואס מענדל האט
מיטלשול ,ווו ער לערנט אייר די העברעישע שליסט זיך אן אין איינעם פון די צוגרייטונג־
שפראך .ער באווייזט אבער נישט צו ענדי.קן קיבוצים פון דער ״באראכאװ־ױגנט״ אין זיר דערווארבן פיל פריינד און איז געווען
די לימודים צוליבן אנפאל פון דעד נאצישער ׳לאדזש .דארט באקענט מענדל זיין צוקונפטי־ באליבט ביי אלעמען .אין דעם גייסט פון זיין
בעסטיע אויף פוילן אין יאר  .1939צוזאמען קע פרוי ,פאלא )פנינה( מייערפעלד .אין א לעבנס־וועג האט עד אייד דערצויגן זיינע
מיט הונדערטער טויזנטער יידן אמזלויפט ער קורצער צייט אדום האבן זיי חתונה .ווען עם צוויי זין ,געבוירענע אין ישראל .אליין א
קיין ראטנפארבאנד.
ברעכט אוים די באפרייאונגס־מלחמה אין יש -טרייער זון פון זיין פאלק און ערלעכער ביר־
גער פון מדינת־ישראל ,איז ער געווען א
ל י י ב ל פ י נ ק ע ר ט ז״ל
מוסטער פאר זיינע אונטערוואקסנדיקע קינ־
די לוגלינער משפחה אין ישראל איז איינגעהילט אין טרויער צוליבן טויט פון דעד .מענדל האט אנטייל גענומען אין אלע
מלחמות ,וועלכע זענען אויפגעצווונגען גע־
דעם איבערגעגעבענעם לאנדסמאן — לייבל פינקערט ז״ל.
ווען די אויסגאבע איז שוין געווען פארטיק צום דרוק ,איז אוועק אין דער איי־ ווארן אויף מדינת־ישראל ,אנהייבנדיק פון
ביקייט לייבל פינקערט — פון די הארציקע לובלינער יידן ,וואם זיין פשטות ,ערלעכ־ ווארן אויף מדינת־ישראל.
קייט און פאלקסטימלעכקייט זענען געווען א שם־דבר םײ אין דעד אלטער היים ,סיי
מענדל האט פאריתומט זיין פדוי פנינה,
אין מדינת ישראל.
יצװײ זין ,דני און יעקב און זייעדע פדויען
לייבל פינקעדט איז געבוירן געווארן אין לובלין מיט  67יאר צוריק .פון דער שרה און חנה און דריי יונגיטשקע אייניקלעך.
פריער יוגנט — אן ארבעטס ־מענטש ,איז ער אויך אין ישראל נישט אוועק פון מענדלם אנדענק וועט לאנג בלייבן אין זכרון
זיין פאר .אלע יארן געווען אקטיוו אין ״בונד״ ,אין לובלין ,ווי אין ישראל.
ביי זיינע פריינד און באקאנטע.
א גרעםערע אפשאצוגג װעגן דעם פארשטאדבענעם — אין נאענטםטן נומער
כבוד זיין אנדענק!
״קול לובלין״.
חיים מייערטעלד

mg

37

לאמיר זיי דערמאנען
מיין טאטע דער קדוש ר׳ במעמל קאצקער _
יײ אין געדענק אים
דעדציילט פון משה קאדן )מאשעמקא(
פון מיין פאטער ע״ה איז נישט געבליבן
קיץ שום בילד ,ווייל אזא פרומער ייד ווי
ער ,וואלט בשום אופן גישט געלאזט זיך
פאטאגראפירן .אבער זיין געשטאלט ,זיינע
מנהגים ,זיין טיפע אמונה ,זיין ערלעכקייט
און תמימותדיקייט — זענען טיף־טיף אײנ־
געקריצט אין מיין הארץ און זכרון .דעריבער
ויעל איד זיר באמיען ארויסברענגען אייניקע
שטריכן און דערינערונגען מעגן דאזיקן י ד
וואם הגם נישט קיין עסקן ,נישט קיין גביר
— איז ער געווען אייגע פון די פאפולער־
סטע געשטאלאן^צװישן דעם 45־טויזנט קע־
פיקן יידישן ישוב אין^דער עיר ואם ביש-
ראל ,לובלין .אויב בינעמל קאצקער איז
געווען א שם־דבר אין אונדזער היימשטאט,
א יוצא דופן ,איז עם דעד עיקר צו פאר־
דאגקען זיינע צוויי כאדאקטעד־שטריכן:
עניות )ארעמקייט( און עניוות )באשיידנ־
קייט( .נאר איבער די צוויי האט דאמינירט
די פרומקייט ,וועלכע ווייסט נישט קיין פש-
רות; פון טרייען אפהיטן די תרי״ג מצוות;
פון נישט מוותר זיין אויף קיין אות פון
שולחן־ערוד.
א
מען איך האב זיר מיט אים געזעגנט אין
יאר  ,1939פארלאזנדיק לובלין צוליב דער
היטלעריסטישער געפאר ,איז ער אלט געווען
בםך־הבל  50יאר .יענע טראגישע מעוטן
פון צעשיידונג האבן מיד באגלייט — און
באגלייטן מיד אויד איצט — אומעטום ווו
כ׳געפין זיד .אזא אייגנארטיקע געשטאלט
טאד נישט אוועק אין דעד פארגעסנקייט.
מעל איד זיך באמיען צו דערציילן געוויסע
פאקטן און געשעענישן אינעם לעבן פון דעם
קדוש ר׳ בינעמל.
ביגעמל טאשעמקא איז געבוירן געווארן
אין קאצק אין יאר  1889אדער  .1890דעד
נאמען פון זיין געבוירן־שטאט איז מיט דער
צייט פארוואנדלט געוואדן אין זיין צונאמען,
וועלכער האט אים שוין באגלייט אלע יארן.
ער האט געשטאמט פון א שטרענג ארטא־
דאקסישער היים .פרנסה פאר זיינע עלטערן
און די פיר קינדער האט מען געצויגן פון
א טאבאק־געוועלב .א סברה ,אז די גע־
שעפטן זענען נישט געווען קיץ פויגלדיקע,
מייל די משפחה טאשעמקא פארט קיין
מיעכיוו ,נאד פארן אויסברוך פון דער ער־
שטער וועלט־מלחמה .דערנאד וואנדערט מען
ווייטער — קיין לובלין.

39

פארשריבן :א .זאמדעד

בינעמל האט יונג חתונה געהאט מיט פריי־
דען ,די רייכע טאכטער פון אברהמעלע
נאלעשניקער ,וואם האט אויפן שאסיי
פיוסק־כעלם געהאט א פאלוואדק אין נא־
לעשניקי ,מיט קי ,עופות און פעלדער .מיין
מאמע פריידע ע״ה איז געווען די צווייטע
טאכטער .ווען זי איז אלט געווארן  16יאר,
איז מיין זיידע אוועק צום ראש הישיבה אין
קאצק און געבעטן פאר איר א זיווג ,מיט
א צוזאג פון שטענדיקע קעסט פארן איידעם,
וואס דארף זיין א בעל־תורה .מיין מאמע,
א שיינע ,הויכע פרוי ,האט שפעטער דער־
ציילט ,אז ווען זי האט דאס ערשטע מאל
דערזען אונטער דער חופה איר מאן — א
נידעריקער ,דארער ייד ,איז איר גלייד בא־
פאלן א מחשבה :״אויב דער טאטע האט
אויסגעזוכט דעם שידיד — מן הסתמא דארף
אזוי זיין״...
און אזוי איז טאקע געווען! נאד דער
חתונה האט דער טאטע זיר אנגעטאן א
פאטשיילע אויף די אויגן ,אז זיין בליק זאל,
חלילה ,נישט פאלן אויף אן אנדערע פדוי,
הגם בדרך כלל איז ער יום ולילה געזעסן
איבער א ספד און געלערנט .נאד אין א
ספר זענען פאראן אויד קליינע אותיות און
ר׳ בינעמל האט איין מאל דערפילט ,אז ער
זעט שוואך .דער דאקטער האט געשטעלט
דעם דיאגנאז און אייד פארשריבן די רע־
צעפט :גלייד אראפנעמען די פאטשיילע פון
די אויגן ,אנדערש דראט א געפאר בלינד
צו ווערן .קיץ געלט צו באצאלן אן אויגן־
דאקטער א ספעציאליסט — איז דאד נישט
געווען .דאס זעלבע — צו קויפן ברילן.
צו יענער צייט איז מיין זיידע דער גיט־
באזיצער שטארק פארארעמט געווארן .אז די
דייטשן האבן אין דער ערשטער וועלט־מלחמה
זיד צוריקגעצויגן פונעם אנגרייפערישן רו*
סישן מיליטער ,האבן זיי פארברענט דעם
פאלווארק .מיטן לעצטן ביסל ארעמקייט זע־
נען זיידע־באבע אוועק קיץ פיוסק .דאקעגן
דעד טאטע האט פון א בידנער ירושה וועל־
כע איז פארבליבן פון זיינע עלטערן ,זיך
איינגעשאפט א בויד אויפן יידישן טארג
אויף לובארטאווסקע ,אין וועלכער מ׳האט
בייטאג געקענט קויפן א פאר שיד־בענדלעך,
הארנאדלען ,קנעפלעך ,טאשמעס ,נאדל־
פאדעם און אנדערע קלײן־גאלאנטעריע .די
קראם איז נישט געווען קיץ גרויסע ,דער
אויסוואל פון די סחורות — אוודאי נישט.

אויר איו דעם נומעד ״קול
לובלין״ ברענגעך מיר נאטי־
צן און בילדער פון לובלינער
געשטאלטן ,וואס זייערע
קרובים ווילן זיי פאראייביקן
אין אונדזער אויסגאבע.

והראיה ,יעדן פארנאכט האט מען אין עט־
לעכע שאכטלען אלץ געטראגן אהיים ,כדי
צומארגנס גאנץ פרי ווידער עס ברענגען אין
דער בויד.
ב
דער עול פון פרנסה איז געלעגן אויף דער
מאמען .זי איז געווען די סוחרטע און שטוב־
באלעבאסטע ,בעת דער טאטע האט נישט
אויפגעהערט לערנען אין די טעג ,ווי אין
די נעכט .ווען א קינד איז געווארן קראנק,
איז די מאמע געבליבן מיטן קינד אין שטוב
און דער טאטע איז אוועק צום מ׳שטיינס־
געזאגטן מסחר .אז איןבױד האט זיך באוויזן
א קונה א פרוי ,האט דעד טאטע זיד אויס־
געדרייט ,כדי נישט קוקן אויף א פרעמדער
אשך ,.וואס נישט איינע פון זיי ,א קריסטין
צי א יידישע ,האט אויסגענוצט די פרומקייט
פונעם פארקויפער און עפעס צוגעגנבעט.
פון אזעלכע פאלן איז געוואדן ווייניקער
סחורה ,אבער קיץ געלט איז דערפון נישט
צוגעקומען...
אין לובלין האבן מיד געוווינט אויף שע־
ראצע  ,3אין הויז פון מרדכי פייוול ראזעג־
צווייג ,וואס איז אויד געווען דער אייגנטימער
פונעם הויז אויף לובארטאווסקע  .32דער
דאזיקער ייד האט אויד געהאט א מיל .אוני
דזער דירה איז באשטאנען פון א קליין
שטיבל ,ווו מ׳האט נישט געקענט אויפשטעלן
א סך בעטן פאר אלעמען ,בין איד טאקע
געשלאפן מיטן טאטן .אזוי ווי ר׳ בינעמל
איז געווען א גרויסער מכניס אורח און אפט
געברענגט אהיים א גאסט צום שלאפן ,איז
דער אורח געלעגן מיטן טאטן צוקאפנס פון
בעט ,און איד — צופוסנס פון ביידע .נישט
נאד דאס בעט האט דער טאטע געטיילט
מיטן אורח ,נאר אויד די ארעמע וועטשערע.
א געוויסן זומער־טאג ,איד בין דעמאלט
אלט געווען א יאר  ,11געדענק איד ווי מיין
טאטע איז געזעסן אין הויף און אריינגע־
קוקט אין א ספר .מיט אמאל באווייזט זיך
דער בעל־הבית פון הויז און זאגט:
— גוט מארגן ,ר׳ בינעמל ,וואס מאכט
א יידז
דערזעענדיק די פארזארגטע מינע פון
טאטן ,רופט זיד אן מרדכי פייוול:
— דאגהט נישט ,בינעמל .איד ווייס אז
איר צאלט נישט דירה־געלט שוין א לענ־
גערע צייט ,נאר איר דארפט זיד נישט אי־
בערנעמען דערמיט .ס׳איז פאר מיד דער

גרעסטער פבוד צו האבן ביי זיך אין הויז
אזא לאקאטאר .אויר אויף להבא זייט איר
באפרייט פון צאלן דירה־געלט...
ג
די געגנט ווו מיר האבן געוווינט ,איז געווען
א קריסטלעכע ,ד .ד — -מערער באוווינט פון
פאלאקן ווי פון יידן .אין יענעם ראיאן איז
געווען באקאנט דעד קריסט מיטן נאמען לאמ־
פאס ,א לאקאטאר אין אונדזער הייזל ,אן אינ־
וואליד פון דעד ערשטער וועלט־מלחמה ,אן
אונטערוועלט־מענטש ,פאר וועמען יונג און
אלט האט מורא געהאט .א סברה ,אז דעד
לאמפאס ,האט אוודאי צוליב אנדערע מא־
טיװן ,געשעצט און געאכטעט דעם טאטן,
ווייל ער האט אנגעזאגט די שקצים אתם,
זיי זאלן נישט וואגן אנצורירן דעם הייליקן.
״קאשטשי פאלאמיען טעמו צא דאטקניע
טעגא שװיענטעגא״ )״די בײנער װעל איך
אנברעכן דעם וואט וועט אנרירן דעם היי־
ליקר( ...קלאר ,אז קיינער האט נישט גע־
וואלט האבן צו טאן מיט לאמפאסן — און ר׳
בינעמל האט אומגעשטערט געקענט זיד בא־
וועגן אויף דער באני^ראטערסקע ,שעראצע
און לובארטאווסקע.
דער סימן מובהק צו אידענטיפיצירן מיין
טאטן ,איז געווען — נישט אזוי דער נאמען
און ביינאמען ,גאר ״דעד וואס גייט תמיד
ביי די ווענט ,כדי נישט נכשל צו ווערן מיט
כאפן א בליק אויף א פרעמדער אשה״.
אין שטאט זענען אפט געקומען בחורים
וואס האבן באדארפט אנגענומען ווערן צום
לערנען אין דעד ישיבת חכמי לובלין .נישט
אלע זענען געווען מסוגל גליד אריינצוגיין
אין דעד ישיבה ,נאד באדארפט פריער אדורכ־
מאכן די געהעריקע צוגרייטונג .האט ר׳
בינעמל געגומען אויף זיד די דאזיקע אויפ־
גאבע פון צולערנען און עקזאמינירן די קאנ־
דידאטן .פארשטייט זד ,אז ער האט דאס
אלץ געטאן אן באלוינונג .זיין ״אני מאמין״
וועלכן עס האט אפט איבערגעחזרט פאר
אוגדז קינדער ,ווי פאר אנדערע ,איז געווען:
— די וועלט איז א פרוזדור...
איד האב תמיד באווונדערט ביים טאטן זיין
רויקייט ,געלאסגקייט ,די שטרעבונג צו מידות
טובות ,זיין אפזאגן זיד פון גשמיות .א ייד
א למדן ,א גרויסער קענער ,ממש אן עילוי.
אז צוויי יידן האבן געהאט צווישן זיך א סיב־
סוד ,א מיינונג־פארשידנהייט ,איז מען אוועק
צו ר׳ בינעמלן ער זאל פסקנען .און ביידע
צדדים זענען געווען טיף איבערצייגט ,אז
דעד פסק־דין וועט זיין אן אויפריכטיקער,
ערלעכער ,אן וועלכע ס׳איז זייטיקע פניות.
ד
אין יאר  1929האט דער ראדזימינער רבי
וואם האט געוווינט אין ווארשע ,פארגעלייגט
דעם טאטן צו קומען אין דעד הויפטשטאט,
ווו ער זאל שדייבן פאר אים ספרים ,וועלכע
ער האט געוואלט ארויסגעבן פאר די צוקונפ־
טיקע דורות ,ווייל דער ראדזימינער האט
נישט געהאט קיין קינדער .ער האט זיד אײנ־

געשאפט א שטיקל פארמעגן אין ארץ־יש־
ראל :באדן ,פרדסים ,און הייזער אין א
מושב .בעצם ,איז דעם רבינס פארשלאג גע־
ווען ,אז דעד טאטע זאל מיט דעד משפחה
אריבערפארן קיין אדץ־ישראל און ווערן רב
אין דעם מושב .אז דעד טאטע האט וועגן
דעם דערציילט אין שטוב ,נאכן אומקערן זיך
פון ווארשע ,האט די מאמע מיט פרייד אויס־
גערופן:
— אדרבה ,לאמיר פארן קיין ארץ־ישראל.
נאד דער פאטער האט אפגעהאקט:
— וואס ? צו די גויים ו חס ושלום! נאר
ווען משיח וועט קומען...
די ברייטהארציקייט און הכנסת־אורחים פון
ראדזימינער רבין האט דערמעגלעכט בינעמל
קאצקער צו זיצן אין ווארשע העכער  4יאר
אין א באזונדערן צימער און דארט אנשרייבן
צוויי ספרים:
א( מעגן טהרת משפחה .ב( א ספר פי-
רושים.
)כ׳וויל דא באמערקן ,אז אלע מיינע בא־
מיונגען אויסצוגעפינען נאד דעד מלחמה
באטש איין עקזעמפלאר פון די דערמאנטע
ספרים ,האבן זיד נישט איינגעגעבן(.
אין דעד תקופה וואס דעד טאטע האט גע־
שריבן די ספרים אין ווארשע ,איז ער גע־
קומען א היים ,קיין לובלין ,נאד אויף פסח,
ױם־כיפור ,סוכות און חנוכה .ראש השנה
את ביי אים געווען א מינהג צו פארן קיין
ליזשענסק ,צו דעד יארצייט פון רבי אלימלך.
איך געדענק ,אז נאכן ענדיקן דעם ערשטן
ספד ,ערב חנוכה ,איז ער געקומען א היים,
אנגעטאן אין א פוטערנעם מאנטל מיט א
ווידרע־קאלנער ,וועלכן ס׳האט אים געשאנ־
קען דער ראדזימינער רבי .אין שטוב האט
דעד טאטע געפוצט בייטאג דעם חנוכה־לאמפ,
צוגדייטנדיק אים צום אנצינדן דאס ערשטע
ליכטל .און געטאן האט ער די דאזיקע ארי
בעט מיט אזא קדושה ,גליד די שכינה וואלט
אויף אים גערוט .דערנאך האט ער זיר אוועק־
געזעצט אריינקוקן אין א ספר וועגן הלבות
חנוכה .דאס פוטער איז געלעגן אויפן בעט.
ס׳איז אבער נישט באשערט געווען צו לאנג
צו פרייען זיך מיט דעם מלבוש ,וואט איז
דעם טאטן אזוי שטארק צונוץ געקומען אין
די ווינטער־טעג ,ווייל אלע יארן האט ער
נאד אלץ געטראגן דעם פאלטא פון דעד
חתונה .אין שטוב את קיינער נישט געווען,
אויסער ער אליין .אט באווייזט זיד אויפן
שוועל אן ארעמע פדוי און בעט א נדבה .דעד
טאטע הייבט זיך אויף ,קוקט דערביי אוועק
פון דער אשה און גייט צו דעד שאנק ,ווו ער
האט געהאפט צו געפונען אין כאלאטל עט־
לעוע גראשן ,וועלכע ער האט שטענדיק
געהאלטן ביי זיך צו געבן אן ארעמאן .די
בעטלעדין האט אויסגענוצט דעם מאמענט —
און אויף שנעל אוועק מיטן טאטנס פוטער,
וואס האט אוודאי אין אירע אויגן געהאט א
גרעסערן ווערט פון זיינע עטלעכע גראשן
וועלכע ער האט פאר איר אויסגעזוכט —
אבער שוין נישט געהאט וועמען זיי צו געבן...

דעד טאטע האט זיר אפילו געווונדערט
וואס די פדוי איז אזוי שנעל נעלם געווארן
און ער האט די נדבה געלאזט ליגן אויפן
טיש .ערשט וועד ער האט זיו געקליבן גיין
דאווענען מנחד״־מעריב און געוואלט אנטאן
דאס פוטער — האט זיך אנטדעקט די גניבה,
די מאמע ,וואם איז נאד וואם געקומען א
היים מיט א קיישל איינגעקויפטע פראדוקטן
לכבוד חנוכה ,האט זיך צעוויינט פון דעד
נייעס ,אז דער פוטער את נעלם געווארן,
בלות דער טאטע ,מיט זיין שטילן טאן ,רופט
זיד אן ,ווי דעד שטייגער ,אין דעד דריטער
פערזאן ,אויפן אדרעס פון דעד מאמען:
— וואס וויינט זי ז אפשר האט די דאזיקע
יידענע באדארפט חתונה מאכן א קינד —
און דווקא א ד בין געווען דעד שליח מצווה ?
א יידישע פדוי גנבעט נישט סתם אזוי .אלץ
את מן השמים...
אן ענלעכן מלמד זבות זיין האב איד גע־
הערט לגבי בדוך־שיע ,װאם האט צוזאמען
מיט מיין קוזין ,מאיר ברוך קאצקערם געלערנט
אין כהנ׳ס בית־המרדש .מ׳האט דערציילט
דעם טאטן ,אז מ׳האט געזען חייט־שיע׳ן גיין
האט אפילו
מיטן בלויזן קאפ און אז
געגעסן נישט כשר מיייש .ר׳ בונימל האט
רעאגירט אויף זיין שטייגער:
— חס ושלום ,ס׳איז אוממעגלעך ,א ייד
וועט עסן חזיר און דערצו נאד גיין מיטן
בלויזן קאפז!״.
ה
אין יאר  1934האט דעד טאטע ז ד אומ־
געקערט פון ווארשע .אזוי ווי די מאמע איז
געווען קראנק און מ׳האט פארקויפט דאס
ביסל סחורה זי צו ראטעווען ,איז געווארן
גאר ביטער מיט פרנסה .מיד האבן געמיינט,
אז גראד איצט את געקומען די ישועה ,ווייל
מ׳האט פארגעלייגט ד׳ בינעמלען ער זאל וועדן
מורה הוראה אין לובלינער ראבינאט — אבער
ער האט אפגעזאגט ,מיטן מאטיוו ,אז בעת
דין־תורה׳ס װעט ער דארפו קוקן אויף
פרעמדע פרויען...
די קהילה האט אנערקענט די דאזיקע
טענה און אים אדיינגעזעצט אין פוחרישן
בית־המדרש צו פירן דין־תורה׳ם צװישן
קרעמערס און געשעפט־לייט אין פאל פון
א סיכפד צווישן זיי .אזוי ווי דאס בית־
המדרש האט זיך געפונען אויף זשעלאנע ,5
איז דעם טאטנס אויפגאבע געווען אויך
צו געבן א שיעור .דערפון האבן מיד זיך
מפרנס געווען אין יעגער צייט.
נאד א דעדמאנונג :א פרייטיקדיקער
טאג ,דער זייגער ווייזט שוין צוועלף .די
מאמע ווענדעט זיך צו מיד:
— משה ,זאג דעם טאטן אז כ׳האב נישט
»מיט וואס צו מאכן שבת.
איך פיר איבער די דאזיקע ידיעה צום
טאטן — און הער זיין ענטפער:
— זאל זי זיך נישט זארגן ,גאט וועט
שוין געבן...
נישט איין מאל האט פאסירט ,אז פריי־
טיק־צו־נאבטם האט דער טאטע געמאכט
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קידוש ביי א3געצוקערטע טיי ,צי איבער
די חלות ,אבער וועד האט זיך געקענט צו
אים גלייכן מיט דעד פרייד פון דעד שבת־
מלכה ,מען ער איז געקומען א היים פון
דאווענען אין כהנם בית־המדרש אויף טאד־
גאווע גאס און מיט א צעשטראלטן פנים
אויסגערופן מיט פרייד ״שלום עליכם״ .וועד
שמועסט נאד — זיין זינגען זמירות ,זיין
בענטשן ,זיין כסדרדיק אויסטענהן זיך מיטן
רבונו של עולם .אויך אין בית־המדרש,
בעתן דאווענען ,האט ער מיט ביידע הענט
געהאלטן דעם ארון קודש און פון תפילה
צו תפילה זיך דורכגעשמועסט מיט דעם
וואס אייביק לעבט...
ווי דערמאנט ,איז דער טאטע געווען
א גרויסעד מכניס אורח .נישט איין מאל
האט פאסירט ,אז ווען דער אורח האט פאר־
לאזט די שטוב ,האט זיך דערנאד ארויס־
געוויזן ,אז דאס בעט אין וועלכן ער איז
געשלאפן צוזאמען מיטן טאטן און מיד,
איז געווען פאראומרייניקט .די מאמע ,אן
אפגעהיטענע אין ריינקייט ,האט דערפון
געהאט פארדרוס .נאד דעד טאטע האט זי
בארויקט ,פאר׳ענטפערט — און כדי אויס־
צומיידן אזעלכע געש^עגישן ,האט ער פון
צייט צו צייט געגעבן דעם אורח זיין אייגן
העמד...
אונדזער דירה איז באשטאנען פון איין
צימער ,מיט א קיץ ,אויסגעשטאט מיט 8
טיש און צוויי לאנגע בענק ,צוויי בעטן און
אויף די ווענט — פאליצעס מיט ספרים.
מיט וועלכע דעד טאטע האט זייער אפט זיך
באנוצט .אזוי ווי אויף יעדן ױם־טוב סוכות
איז אונדזער גאסט געווען בן־צױן אפטער,
איז ער מיטן טאטן געשלאפן אין דער סוכה
גאנצע  8נעכט) .וועגן דעם בן־צױן אפטער
מאלט זיר געלאזט אנשרייבן א גאנץ ביד.
איך וויל נאד איצט אונטערשטרייכן ,אז ער
האט געוואלט מקיים זיין די צוואה פון או־
מאנער רבין ,אז אין פאל מ׳וועט נישט
קומען אויף זיין קבר — זאל מען צו דעד
יארצייט פארן צום קבר פון חוזה פון לוב־
לין .בן־צױן האט אפגעהיטן די דאזיקע
צוואה .מיטן אויסברוך פון דעד צווייטער
וועלט־מלחמה ,איז ער אנטלאפן קיין דוס־
לאנד — און זיין ערשטער ציל איז געווען
אנצוקומען קיין אומאן ,אויפן קבר פון זיין
געאכטעטן רבין(.
ו
מיר זענען געווען פיר קינדער אין שטוב.
געבוירן האט די מאמע זעקס ,נאד צוויי
זענען זייער יונג אוועק פון דער וועלט .איך
בין געווען דער יינגסטער .ווי דערמאנט,
בין איד אלס קינד געשלאפן מיטן טאטן
אין איין בעט .נאד דעם אמת געזאגט ,בין
איך אין רוב שעהן פון דער נאכט ,געווען
איינער אליין אינעם בעט .דעד טאטע האט
געפירט זיין לעבן ווי אן אסקעט .נאכן אפ־
ריכטן חצות ביי א ספר ,פלעגט ער אײנ־
שלאפן אויפן טיש .מיטאג האט ער כמעט
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ניש געגעסן ,אלץ איבערגעלאזט אויף וועט־
שערע .הגם אין די הייסע זומער־טעג איז
דאס עסן געווארן עטוואס זויערלעך ,נאר
ער האט זיך דערמיט נישט איבערגענומען.
בכלל זיך ווינציק געזארגט בנוגע דער
אכילה ,ממש נישט געוואלט הנאה האבן פון
לעבן.
פון די פיר קינדער ,זענען געווען צוויי
טעכטער .פארשטענדלעך ,אז ס׳איז נישט
געלעגן אנגעגרייט פאר זיי א נדן ...איינע
האט אין עלטער פון  30יאר חתונה געהאט
קיץ פיוסק ,מיט א בעל־הביתישן יונגער־
מאן .די יונגערע שוועסטער ,זייער א שיינע,
איז געווען אן אנגעשטעלטע אין װײצענ־
פעלדס פרוכטן־געשעפט אויף קראקאװסקיע־
פשעדמיעשטשע .ווייצענפעלד האט ״גע־
בעטן די האנטי׳ ,ווי מען דריקט זיך אויס,
אין פאל ווען עמיץ וויל חתונה האבן ,ביי
דער שוועסטער .בינעמל קאצקער איז אבער
געווען קאטעגאריש קעגן דעם שידוך,
סטייטש ? זיין איידעם וועט זיין א ייד וואס
האלט אפן דאס געשעפט אין שבת ? ! האט
דאך דער טאטע יעדן איינעם געפרעדיקט
מוסר אויסצומייז־ן חילול השבת .פרייטיק
פארנאכט ,ווען דער טאטע איז געגאנגען
דאווענען ,האבן פריזירערס געמוזט פאר־
מאכן זייערע אנשטאלטן ,ווי אויך אנדערע
געשעפטן .נאר דא האט זיך אריינגעמישט
מיין פעטער ברוך קאצקער ,וואס האט אײנ־
געטענהט מיטן טאטן:
— בינעמל ,ביסט א ייד אן אדעמאן ,טא
זיי נישט קיץ בעל־גאווה .וועסט די וועלט
נישט פארשטעלן מיט א לאקשנברעט .דו
האסט נישט וואס צו געבן — נישט אנדערש,
אז ס׳איז מן השמים אזא זיווג ,די טאכטער
זאל נישט פארזיצן.
ס׳האט גענומען צייט ,ביז דעד טאטע האט
זיך געלאזט איבערריידן ,נאד איידער מ׳האט
זיך געזעצט שרייבן תנאים ,האט ער ביי צדוק
ווייצענפעלד גענומען תקיעת־כף ,אז ער וועט
יעדן טאג לייגן תפילין ,פירן א כשרע שטוב
און זיין ווייב )מיין שוועסטער( וועט נישט
שטיין אין געשעפט אין די שבתים און יום־
טובים .אבער דאס אלץ האט נישט באפרייט
דעם טאטן פון כסדרדיקן קרעכצן און בא־
דויערן דעם דאזיקן שידוך.
מיין ברודער צדוק איז געווען א בית־
המדרש לערנעד ,א גרויסער עילוי .ער האט
חתונה געהאט מיט א טאכטער פון א מורה־
הוראה .אבער נאד דעם ווי ער האט זיך אומ־
געקערט פון מיליטער־דינסט אין דער פוילי־
שער ארמיי ,אין די צוואנציקער יארן ,איז
זיי געבוירן געווארן א זון .אין מיליטער איז
ביי צדוקן עפעס קאליע געווארן מיט זיין
יידישקייט .ער איז געווארן פארגעשריטן און
דערגאנגען אזוי ווייט ,אז ר׳האט אפילו אפ־
גע׳גט זיין פרוי .פארן טאטן איז דאס געווען
א שווערעד ,פילבארער קלאפ .ער האט נישט
גערעדט מיטן זון גאנצע  20יאר ,נישט גע־
קענט פארגעסן און מוחל זיין דעם גט.

ז
איך דערמאן זיך אייגע פון א סך עפיזאדן
פון דעד שפעטערער תקופה ,מען כ׳בין שוין
אלט געווען  18יאר .אין שכנותדיקן הויף פון
הערשעלע העכט האט געוווינט א מיידל ,מיט
וועלכער כ׳האב אפגערעדט זיך צו טרעפן נאך
דעד לעווערטאווער ראגאטקע ,אגטקעגן דער
מיל .בעת אוגדזער שפאציר ,באווייזט זיך א
בחור ,מיט וועמען איך האב צוזאמען גע־
לערנט אין כהגס בית־המדרש .ביי מיד איז
שוין גישט געווען קיין ספק ,אז פון דער
באגעגעניש וועט קיץ גוטס נישט ארויס־
קומען.
קומענדיק בייגאכט אהיים ,פרעגט מיך
דער טאטע:
— וואס ביסטו אזוי רויט ,פארשוויצט ?
איך זאג מוסר דער גאנצער שטאט — און
מיין זון שלעפט זיך גאר אדום מיט מיידן ?
— ווייסט דאך ,טאטע ,אין גאס איז פינצ־
טער ,בין איך אויס מורא געלאפן שנעל און
זיך צעהיצט און פאררויטלט.
— ניין ,משה — זאגט דעד טאטע — ,אויך
אין מורה נבוכים שרייבט ,אז יונגעלייט אין
דיינע יארן דארפן $רבעטן ,לערנען ,זיך
וואשן מיט •קאלט וואסער ,כדי נישט האבן
קיץ זינדיקע מחשבות...
איך בין יענע נאכט איינגעשלאפן מיט א
שוועד געמיט און שלעכטן פארגעפיל .אין
דעד פרי ,ווי נאד כ׳האב זיך איבערגעוועקט,
האט דער טאטע מיד דערלאנגט אויפן הינ־
טערשטן מיטן צונויפגעלייגטן גארטל ,אז
כ׳בץ דערנאך געלעגן אין בעט עטלעכע טעג.
ווי נאר ס׳איז מיד געווארן בעסער ,בין איך
אנטלאפן פון שטוב און אוועק צו מיץ שוועס־
טער אץ דעד וווינוגג ,אין רעגנבויגנס הויז
אויף בראווארנע־לובארטאווסקע און דארט
געווען א  3וואכן.
שפעטער האט איך זיך דערוווסט ,אז די
מאמע האט נישט איין מאל געפרעגט דעם
טאטן:
— צו וואס האסטו דערפירט און וואס
מ׳שטיינס געזאגט האסטו דערגרייכט ,אז
משה איז אנטלאפן פון דעד היים .ער קאן
נאד ,חלילה ,זיך שמדן...
מיין שוועסטער האט מיך שטארק צוגע־
רעדט זיך אומצוקערן א היים .״דו קענסט
דאך אונדזער טאטן .אט האב איך א גע־
וויסן שבת באקומען פון אים צוויי פעטש ,ווען
כ׳בין שוין געווען נאד די תנאים ,ווייל ער
האט אין מיין טאש געהערט קלונגען געלט.
איך בין דעמאלט שוין אלט געווען  24יאר,
פון דעסטוועגן האט דעד טאטע נאך גע־
הויבן אויף מיד א האנט .ער האט ליב זיינע
קינדער ,אבער פאר אלעמען איז אים לי־
בעד זיין אמונה ,זיין גאט — און דא איז
ער נישט גרייט מוותר צו זיין״...
ח
איד בין צוריק אוועק צו טאטע־מאמע
און א חודש זינט דעם אויסברוך פון צווייטן
וועלט־קריג ,זענען מיד געווען צוזאמען ,ביז
סוכות דעם 1־טן אקטאבער  ,1939ווען די

דייטשן זעגען שוין געווען אין לובלין און מיד
האבן געוווסט ,אז די רוסן ציען זיך צוריק
ביז צום טייד בוג ,וואס וועט זיין די גרענעץ
צווישן דריטן דייך און דעם ראטנפארבאנד.
די ערשטע ״העלדישקײטן״ װעלכן ם׳האבן
ארויסגעוויזן די דייטשן :שניידן די בערד ביי
יידן .דער טאטע איז צוליב דעם נישט ארויס־
געגאנגען פון שטוב ,נישט געדאוונט
דערזעענדיק ווי איד פארפאק אין א רוקזאק
א ביסל זאכן ,זאגט מיר דעד טאטע:
— ווו לאזטו זיך צו זיין נע־ונד ? ביסט
קוים אלט  20יאר ,תמיד געו יען מיט טאטע־
מאמע ,ווו וועפטו זיך אהינטאן איינער אליין?
— טאטע — ,זאג איד צו אים — ,דאס
הארץ זאגט מיד ,אז איד טאר נישט בלייבן
ביי די דייטשן.
מיר געזעגענען זיך .מיט א שוועד הארץ ,א
רוקזאק אויף דער פלייצע און מיט  20זלא־
טיס אין קעשענע ,בין איד דורך פיוסק און

כעלעם אוועק קיין רוסלאגד ,ווו כ׳האב
אדורכגעמאכט די מלחמה־יארן.
אומקערנדיק זיד קיין לובלין נאד דער
באפרייונג ,האבן ניצול־געווארענע יידן מיד
דערציילט ,אז בינעמל קאצקער איז אומגע־
קומען אין קרעמפיצער וואלד ,צוזאמען מיט
רבנים ,וועמען די היטלעריסטישע רוצחים
האבן אריינגעווארפן אין א ברידער־קבר.
דער ברודער צדוק איז אומגעקומען אין
מיידאן טאטארסקי .מ׳האט אים דארט אויפ־
געהאנגען דערפאר ,ווייל ער האט צוריק גע־
שלאגן א ס.ס.־מאן ,וואס האט אים דעד־
לאנג א קלאפ.
ווי אזוי און ווען די מאמע און די שוועס־־
טערן האבן אויסגעהויכט זייערע נשמות —
ווייס איד נישט .פון דער צעצווייגטער מש־
פחה פונעם קדוש בינעמל קאצקער ,מאס האט
געציילט א הונדערט נפשות — בלויז אין
לובלין — בין איד איינער געבליבן...

די לערערס רייכענשטיין ז״ל
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נתן און הענדל רייכענשטיץ
די משפחה רייכעגשטיין איז געווען בא־
קאנט אין דער יידישער לובלין ,ווי א מש־
פחה פון לערערס .נאר איינער פון דער
פאמיליע ,דער יונגערער זון איטשע )יצחק(,
איז געווארן אן ארבעטער ,א זעצער .די
מאמע איז טאקע גישט געווען צופרידן וואס
איר זון האט זיך פארגלוסט צו ווערן א בעל־
מלאכה ,וואם אין יענע צייטן איז עס בא־
טראכט געווארן ווי ״א פלעק אין דער מש-
פחה״ ,אבער זי האט זיך געטרייסט דערמיט,
וואס ער האט זיך פארט גענומען צו אן
״אינטעליגענט פאך״ — זעצער אין ״לוב־
ליגער טאגבלאט״.
אונדזערע עלטערן האבן געפירט א פרי־
וואטע שול פאר מיידלעד ,אונטערן נאמען
״בית ספר לחינוך״ ווו מ׳האט געלערנט
העברעיש .בעת דער הערשאפט פון צארישן
רוסלאנד איבער פוילן ,האט מען דארט גע־
לערנט ,אין געהיים ,אויד די פוילישע שפראך.
די הויפט־לערערין איז געווען די טאכטער
הדסה .די שול האט זיד געפונען אויף
גראדזקע ) .13דעם בעל־הבית פון הויז האט
מען גערופן דאובעלע שוסטער( .שפעטער
האט די שול זיד איבערגעטראגן אויף דעד

הדסה אין שלמה רייכענשטיין
3טער מאי גאס  ,12ווו די משפחה רײכענ־
שטיין האט געוווינט אין  2צימערן ,און די
שול איז געפירט געווארן אין דריטן צימער!.
ווען די עסטרייכער האבן אקופירט לובלין
אין דער ערשטער וועלט־מלחמה ,איז אין
אונדזער וווינונג פארגעקומען די גרינדונג־
פארזאמלונג פון פועלי־ציון ,מיטן אנטייל
)און אויף דער איניציאטיוו( פון אפיציד פון
דער עסטרייכישער ארמיי ,זעלינגער .אין דער
וווינונג האט מען אויך געפירט אוונט־קורסן
פאר דערוואקסענע חברים און סימפאטיקער
פון דער ניי־געגרינדעטער פארטיי .לערערין
אויף די קורסן ,אן באלוינונג ,איז געווען
הדסה.
א קורצע צייט האט די שול זיד געפונען
אויף רינעק  .10צום פארענדיקן דאס שול־
יאר ,האט הדסה צוגעגרייט מיט די קינדער
זייעד געלונגענע פארשטעלונגען .כדי צו
קאנען צאלן דירה־געלט און אויסהאלטן די
שול ,איז דער לאקאל פארדונגען געווארן
אויף די אוונטן פאר אבראמאוויטשעס טאנץ־
שול.
מיטן פוילנס אומאפהענגיקייט ,נאכן אייג־
פירן דאס אבליגאטארישע שול־געזעץ און

אויפשטעלן די ״פאװשעכנע״ )אלגעמײנע(
שולן ,איז רייכענשטיינס שול געווארן פאר־
מאכט און אויף איר ארט איז אנטשטאנען
א פרעבל־שול ,אבער אויף א קורצער צייט.
אין די שפעטערע יארן ,האט דער פאטער
נתן רייכענשטיין זיד פארנומען מיט געבן,
אין פריוואטע שטובן ,לעקציעס פון העברעיש
און לערנען דאווענען יינגלעך און מיידלעך.
דאס האט געקלעקט אויף אן ארעם ,אבער
באשיידן לעבן.
די היים פון די רייכענשטיינס איז געווען א
יידיש־נאציאנאלע .דער פאטער ד׳ נתן האט
געהערט צו די חובבי־ציון .אין דער העברעי־
שער אויסגאבע ״הניצנים״ איז דערשינען
זיינס א ליד ״הכלבים״ ,אונטערן פסעוו־
דאנים נשר .די טאכטעד הדסה איז געווען
קאמיטעט־מיטגלידערין פון ״החלוץ״ נאד אין
יאר  ,1921ווען דער לאקאל פון דעד
ציוגיסטישער ארגאניזאציע האט זיך געפו־
נען אויף פיארסקע גאס נומער  .3אונדזער
וווינונג אויף קרולעווסקי נומי  1איז געווען
דער טרעף־פונקט פאר אזעלכע יוגגטלעכע
ווי עמנואל בינדער ,ווילקאמירסקי ,דעד דענ־
טיסט אבצוג ,דער לערער שפיגעלשטיין און
אנדערע .עס פלעגז אויד ק ו ^ " ד י לערערינס
פון די יידישע פאלקס^-זולן און די עיקרדיקע
דיסקוסיע איז געווען אדום דער פדאגע
יידיש־העברעיש...
שפעטער איז הדסה געווארן איינגעלאדן
קיין פיוסק ,ווו זי האט צוזאמען מיט אייניקע
ציוניסטישע טוערס אין שטעטל געשאפן א
יידישע שול ,וועלכע האט אבער נישט לאנג
עקזיסטירט .אין א צייט אדום האט הדסה
געענדיקט דעם מלוכהשן לערער־סעמינאר
אין לובלין און דער שול־אינספעקטאראט
האט זי באשטעטיקט אלס לערערין אין א
יידישער שול אין איזביצע ,וועלכע איז דעד־
נאד פארוואנדלט געווארן אין אן אלגעמיינער
)״פאװשעכנע״( שול פאר פוילישע און יידי־
שע קינדער ,ווו הדסה האט געלערנט ביזן
אויסברוך פון דער צווייטער וועלט־מלחמה.
זי איז געווען באליבט ביי דעד יידישער און
פוילישער באפעלקערונג אין איזביצע .אויף
איר איניציאטיוו זענען אלע יידישע שילערס
פון שטעטל זיד צונויפגעקומען אין די נא־
ציאגאלע יידישע ױם־טובים אין דער שול ווו
זי האט געלערנט און זי האט דערציילט די
קינדער די באדייטונג פון יעדן ױם־טוב .גאר
אימפאזאנט איז אויסגעפאלן די פייערוגג
לכבוד דעד דערעפענונג פון העבדעישן אוני־
ווערסיטעט אין ירושלים.
אויר די צווייטע טאכטער ,גרינטשע ,איז
געווען אן אנגעזעענע לערערין פון יידישער
רעליגיע אין דעד איזביצער שול.
דער עלטערער זון שלמה האט געענדיקט
שפער׳ס גימנאזיע אין לובלין און זיד מפרנס
געווען מיט געבן פריוואטע לעקציעס .דערנאד
דד באזעצט אין קראסניסטאוו ,ווו ער איז
געווען רעליגיע־לערער אין די ״פאװשעכנע״•
שולן אין קראסניסטאוו און אומגעגנט .מיטן
אנטשטיין פון די ״תרבות״־שולן איז ביי די
רייכענשטיינס שוואכער געווארן מיט פרנסה.
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די עלטערן זענען אוועק קיין איזביצע ,כדי
זיין צוזאמען מיט ביידע טעכטער.
נאכן פארנעמען איזביצע דודך די דייטשן,
איז די טאכטער גדינטשע ,דעד זון איטשע
)ביידע אין ישראל( און שלמה אנטלאפן קיץ
ראטן־פארבאנד ,וװ שלמה איז געשטארבן
אין יאר  .1941די עלטערן און טאכטער הדסה
זענען געבליבן אין איזביצע .דעד פוילישער
דירעקטאר פון דער שול האט אפילו פאדגע־
לייגט הדסהן אז ער וועט זי אויסבאהאלטן,
אבער זי האט נישט געוואלט איבערלאזן
אויף הפקר די עלטערן .אלע האבן זיי גע־
טיילט דעם ביטערן גורל פון יידן אין איזבי־
צע ,מען מ׳האט זיי טראנספארטירט קיין

בעלזשעץ אין חודש מערץ  .1942עדי־ראיה
האבן דערציילט ,אז ווען מ׳האט געפירט די
יידן צו דער איזביצער באן־סטאציע ,איז
הדסה מיט די עלטערן געגאנגען פארויס און
געטראגן אונטערן ארעם א ברייטל ...מ׳האט
דאך פארזיכערט די יידן ,אז מען פירט זיי
אויף ארבעט.
אין אוגדזערע הערצער וועט תמיד זיין
איינגעקריצט דעד אנדענק פון די טייערע על־
טערן ,הענדל און נתן ,די שוועסטער הדסה
און ברודער שלמה .כבוד זייער אנדענק!
גרינטשע ראזענקראנץ ,רמת־גן
יצחק רייכענשטיין ,גבעתיים.

פאר וואס האט מען פון אונדז אוועקגענומען
'אלתר זאבערמאןו
אומגלויבלעד ...איז עס אמת ,אז אט פאר
דעם ארון ,פאר וועלכן מיד שטייען ,ליגט
אונדזער טייערער אלתר ז און איך ,זיין
יוגנט־חבר ,דארף איבער אים מאכן א הספד ז
שווער ,זייער שוועד מסכים צו זיין מיט
דעד טרויעו^קער ווירקלעכקייט .איד קען
נישט משלים זיין מי&ז געדאנק ,אז איד וועל
רעדן צו אלתרן און ער וועט מיד ניטש
ענטפערן.
עס שרייט פון אונדז ארויס דער ביטערער
ווייטיק נאד א מענטש ,וועלכער איז געווען
באליבט ביי די אלע ,מיט וועלכע ער איז נאר
געקומען אץ בארירונג .מיט זיין באשיידנ־
קייט און מיט זיין פשטות האט ער פארנומען
איינעם פון די ערשטע ערטער אין אונדזערע
רייען .מיט זיין אוועקגיין פון אונדז ,בלייבט
א חלל ,א וויסטע פוסטקייט...
אט שטיי איד פאר דעם ארון און געזעגן
ז ד מיט דיר אין נאמען פון דיין גאנצער
משפחה ,פאר וועלכער איד געפין נישט
קיץ טרייסט־ווערטער; אין נאמען פון אלע
ארגאניזאציעס און געזעלשאפטן ,אין וועלכע
ביסט געווען טעטיק ,אין נאמען פון אלע
דיינע חברים און פריינד ,וועלכע זענען גע־
קומען אזוי צאלרייך באגלייטן דיך צו דיין
אייביקער רו און אין נאמען פון גאנצן פא־
ריזער קהל ,וועלכער האט דיד געשעצט און
געליבט.
ווען מיד זענען ביידע אלט געווען צוועלף
יאר ,זענען מיד אריינגעטרעטן אין דער
יוגנט־ארגאניזאציע פון ״השומר הצעיר׳׳ אין
לובלין; מיד זענען דעמאלט געווען צוויי נא־
ענטע חברים ,וועלכע עס האט געבונדן א
בשותפותדיקייט אין דעם לעבנסשטייגער,
וועלכן מיד האבן צוזאמען געפידט .מיט די
יארן איז דער אידעאל פון ציוניזם און דער
עיקר פון חלוציזם און ארבעטער־ציוניזט גע־
ווארן אונדזער איינציקער ציל אין אונדזער
לעבן און צוזאמען האבן מיר דעמאלט גע־
חלומט וועגן שיבת ציון.
געווען איז עם אין יאר  .1924דער גורל
האט געוואלט ,אז אין די דרייסיקער יארן
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זאלן זיך אונדזערע וועגן צעגיין ,אבער דער
זעלבער גודל האט אויד געוואלט ,אז נאד
די טראגישע יארן ,וועלכע מיד זענען אלע
דורכגעגאנגען ,זאלן מיד זיד אויפסניי צונויפ־
טרעפן און ווידעד האבן מיד ז ד געפונען אין
דער זעלבער ציוניסטישער ארבעטער־באווע־
גונג ,מיט דעם אונטערשיד ,אז דער טרוים
פון די צוואנציקער יארן האט זיד רעאליזירט
נאד דעם גרויסן חורבן ,וועלכער האט גע־
טראפן דאם יידישע פאלק — עם איז אויפ־
געשטאנען די יידישע מדינה.
אין די רייען פון דיין פארטיי האסטו אויס־
געפונען דיץ ריכטיקן פלאץ .און נישט קיץ
ווונדער וואס ביסט שנעל געבדענגט געווארן
צו דעד אנפירונג.
מיין טייערער אלתר ,ווען איד שטיי פאר
דיין קבר ,פארגעס איד נישט ,אז עס קומט
פאר דער ציוניסטישער קאנגרעס און דו ביסט
געווען דעד דעלעגאט צום קאנגרעס אין נא־
מען פון דעד פראנצויזישער פארטיי .צווישן
די  24דעלעגאטן פון פראנקרייד צו דער
העכסטער ציוניסטישער אינסטאנץ ,ביסטו גע־
ווען איינער פון זיי .אלע דיינע יארן האסטו
געחלומט ,פונקט ווי עס האבן וועגן דעם
געחלומט אלע ציוניסטישע מנהיגיט ,צו זיין
דעלעגאטן צום ציוניסטישן קאנגדעס .און
ווען האסט שוין זוכה געווען צו דעם כבוד,
האט ד ד דער אומברחמנותדיקער טויט ארויס־
געריסן פון אונדזערע רייען .מיד האבן דיד
מיט קייגעם נישט פארטרעטן .דיין ארט איז
געבלימן לי׳ז־יק ,פונקט ווי ליידיק עם זענען
אונדזערע הערצער.
אויב די פארטיי איז געווען זיין ערשט ארט
פון פאליטישער און געזעלשאפטלעכער טע־
טיקייט ,האט ער נישט פארגעסן ,אז ער
איז גלייד מיט מיד א קינד פון לובלין .די
לובלינער געזעלשאפט האט א םד אים צו
פארדאנקען .די לעצטע יארן איז ער דער
פרעזידענט פון דעד געז .״פאדאײניקטע לוב־
לינעד׳׳ .היות ווי זיין שטענדיקער כאראק*
טעריסטישער שריט איז געווען פון זיין א
רודף־שלומניק ,האט ער געווייטיקט צוליב
דעם פאקט ,וואס עם זענען פאראן צוויי לוב־

לינער געזעלשאפטן .און פארוואס דארפן מיד
זיין געשפאלטן ז האט ער געטעגהט.
האט ער טאקע אלץ געטון דערצו ,בכדי
ביידע געזעלשאפטן ,זאלן לכל הפחות פירן
א געמייגזאמע טעטיקייט און אזוי ארום זע־
נען היינט די לובלינעד לאנדסלייט א ביז
גאר וויכטיקער פאקטאר אין יידישן לעב ן אין
פראנקרייך.
דער פרעסטיזש און אנזען פון אלתרן האט
געהאלטן אין איין וואקסן און יעדער גרע־
סערע אינסטיטוציע האט אים געוואלט האבן
אין איר אנפירערשאפט .ווען די פריינד פון
״אונזער װארט״ האבן זיד צו ,אים געוואנדן
מיטן פארשלאג צו ווערן א מיטגליד פון דעד
געזעלשאפט ,האט ער גליד געענטפערט
פאזיטיוו ,מייל וואם קען דען זיין הייליקער
ווי א יידישע צייטונג; האט טאקע לאנג
נישט געדויערט און די געזעלשאפט האט
אים געשטעלט אין איד שפיץ אלם געג.
סעקרעטאר פון פריינט פון ״אונזער װארט״.
אוד די פדאנצויזישע צייטונג ״לא טער
רעטרוװע״ האט געדארפט האבן זיין הילף און
ער האט איר די הילף נישט אפגעזאגט,
ווערנדיק דער זשעראנט פון דער וויכטיקעד
צייטונג אין דעד פראנצויזישער שפראך.
און וואס קען ווייטעד זיין נאטירלעכער,
ווי זיין מיטארבעט אין דעד אקציע פון פאר־
אייניקטן אפיל ז איז דאד זיין גאנצע אקטי־
וויטעט שטענדיק געווען קאנצענטרירט פאר
ישראל .ער איז געווען מיטגלד אין דער
עקזעקוטיווע פון פאראייניקטן אפיל .אבער
באזונדער איז ער געווען אקטיוו אין דער
פאלקס־אקציע פאר דעם פאראייניקטן אפיל,
וואס ווערט ביזן היינטיקן טאג אגגעפירט
דורך זיין ברודער יוסף ,צו לאנגע יארן.
גאר באזונדערם וועלן דעדפילן די פטירה
פון אלתרן די יידישע שרייבער און יידישע
מאלעד ,פאר וועלכע אלתר איז באמת געווען
ווי אן אפוטרופוס; זיין שטוב איז געווען
אפן פאר ליטערארישע צוזאמענטרעפן פון א
הויכער מדרגה און דערמיט צוגעטראגן א
גרויסן ביישטייער פאר דער אנטוויקלונג פון
יידישן ב ד און יידישער מאלעריי.
איד האב דערמאנט אלע דיינע מעלות.
טראץ דעם מאס איד האב געזוכט ,האב א ד
נישט געקענט ביי דיר געפונען א שלעכטע
מידה .פאר אונדז אלע און פאר זיין גאנצער
משפחה ,איז ער געווען בלויז מעלות און
דערפאר איז ער געווען אזוי באליבט .מיט
זיין שטענדיקן שמייכל האט ער באצויבעדט
יעדן איינעם וואס איז געקומען אין זיין בא־
רירונג.
זיין לעבן איז געווען זיין פתי און זיינע
קינדער ,זיין ברודער מיט די פאמיליעם און
די געזעלשאפט .און פונקט ווי זיץ משפחה
וועט אים נישט פארגעסן ,אזוי וועט אוד
אים די געזעלשאפט נישט פארגעסן.
מרדכי לערמאן  /פאריז
)גרעסערע אויסצוגן פון זיץ הספד
יביים אפענעם קבר פון אלתרן(.

מיט בעריש קרעמנ :ל אויף פארשיקונג
אין נומער  11פון ״לובלינער שטימע״,
וואס איז צופעליק אנגעקומען אויר צו מיד,
האב איך געטראפן א מעלדונג ,אז אין נאעג־
סטן נומער וועט זיין געדרוקט א באשרייבונג
וועגן בעריש קרעמפעל ז״ל ,וואס זיין זון
האט צוגעשיקט פון לאנדאן .אפשר וועט
מיר דערלויבט זיין צוצוגעבן א פאר שורות,
געווידמעט דער ווונדערבארער פערזענלעכ־
קייט.
•
בעריש קרעמפעל האב איד כאקאנט און
געווען אין נאענטע באציונגען אין דעם
שרעקלעכן יאר  ,1941—1940נאד איידער די
היטלעריסטישע בעסטיע איז באפאלן סא־
וויעט־רוסלאנד .איד האב וועגן בעריש
קרעמפעל געהערט נאד פאר דעד צווייטער
וועלט־מלחמה ,ווי איינער פון די מנהיגים
פון ״בונד״ אין לובלין .זייענדיק אליין פון
קראסניסטאוו ,האב איד באגעגנט בעריש
קדעמפעל מיט זיינעם א זון טאדעק .מיט
זיי צוזאמען איז געוועזן זיין שוועסטער כעלע
און איר מאן אייזיק! ראזענבוש .פון דער
״לובלינער שטימע״ וועד איד.געווויר ,אז
אויר זיי ביידע זענען ,ליידער ,שוין נישטא
צווישן די לעבעדיקע.
אין אויגוסט  1940האט די סאוויעטישע
נ.ק.וו.ד .אונדז פארפירט אין דארף מזאס,
וואס איז געלעגן אויפן טייר מזאס ,א 500
קילאמעטער פון דער שטאט נאוואסיבירסק
און א  100קילאמעטער פון דעד שטאט סטא*
לינסק .דאס דארף ליגט טיף אין דעד טייגע
פון סיביר .אונדזער אויפגאבע איז געווען:
ארבעטן אין די וועלדער ,אויסהאקן די ביי־
מער און זיי אוועקשיקן מיטן טייר קיין
אמסק.
אין דעם דארף זענען געווען א פאר גע־

ציילטע רוסישע פאמיליעם ,בראש מיט א
קאמענדאנט פון נ.ק.וו.ד ,.וואס איז וואר־
שיינלעך אויר געווען א פארשיקטער .מיד
זענען געווארן אונטערגעווארפן דער הער־
שאפט פון די רוסן .באלד אויפן צווייטן טאג
נאד אונדזער אנקומען אהין ,האט מען גע־
פרעגט ,וועד קען א ביסל רוסיש ,האט זיך
אויפגעשטעלט א מאן אין די מיטעלע יארן,
אבער זייער גוט געבויט ,מאס האט באלד
אויף יעדן איינעם געמאכט א גוטן אײנ־
דיוק און געמאלדן ,אז ער קאן רוסיש .צו־
מארגנם האט מען אלע מענער ,פרויען ,בהו-
רים און מיידלעך פון  16יאר אן ,געשיקט
ארבעטן אין וואלד .בעריש קרעמפעל איז
אדיין ארבעטן אין קאנטאר; פארשטענדלעך,
אז מען האט אים מקנא געווען .באלד האט
זיר אבער ארויסגעוויזן ,אז בעריש קרעמ־
פעל האט זיד באמיט ,ווי ווייט מעגלעך,
צו פארלייכטערן דעם גורל פון די יידן .ער
האט זיר נענטער באפריינדעט מיט מיד און
דורך מיד איבערגעגעבן וועגן די שטימונגען
און מיינונגען פון דעד נאטשאלסטווע וועגן
די ארבעטער אין וואלד .די נאטשאלסטווע
האט נישט געקענט פארשטיין ,אז געוועזענע
שניידערס און שוסטערס ,אדער טישלערס
און געוועזענע סוחרים ,וואס האבן קיין מאל
נישט געארבעט ביי אזעלכע שווערע אר־
בעטן ,זענען נישט אימשטאנד ,ביי זייער
בעסטן ווילן ,אויסצופירן זייערע פלענער
און נארמעם .זיי האבן דעריבער געמאכט
דעם אויספיר ,אז מען סאבאטירט די ארבעט
און דעריבער גענומען דריקן אויף בעריש
קרעמפעל ער זאל זיי זאגן ,וועד זענען די
סאבאטירערס .ער האט ז ד געפונען אין א
שרעקלעכן קלעם און האט פאר מיד געוויינט
מיט ביטערע טרערן פאר וואס ער האט זיד

צום אנדענק!

געמאלדן אז ער קאן רוסיש .ער האט זיך
באמיט אויפצוקלערן ,אז די מענטשן זענען
נישט צוגעוווינט צו אזא שווערער ארבעט,
און דאס איז די סיבה וואס זיי מאכן נישט
די נארמעם ,נאד עס האט נישט געהאלפן.
האט ער זיד גענומען בעטן ,מען זאל אים
שיקן ארבעטן אין וואלד ,האט מען אים דאך
געטאן די ״טובה״ און געשיקט אין וואלד.
קרעמפעל האט אין דעם געפונען א דערליי־
זונג ,הגם די דאזיקע ארבעט איז פאר אים
פונקט ווי פאר אונדז אלע געווען אויסערגע־
וויינלעך שווער; ער האט אבער געשיינט
פון פרייד און ס׳איז אים געווען ליב די
שווערע ארבעט ,אבי נישט זיין אונטערן
דרוק פון דעד נאטשאלסטווע.
צוזאמען מיט אונדז אלע ,האט בעריש
קרעמפעל געארבעט אין וואלד ביז סעפטעמ־
בער  ,1941ווען מיד זענען ,לויטן אפמאד פון
דעד פוילישער עמיגראציע־רעגירונג ,מיט
דעד רעגירונג פון סאוו .רוסלאנד ,באפרייט
געווארן פון די טורמעס און פארשיקונגען.
מיד זענען זיר צעפארן אין פארשידענע גע־
גנטן — און מער האב איד בעריש קרעמפעל
ז״ל נישט געזען.
ערע זיין אנדענק! י
מרדכי פוטערמאן

צו דער פינפטער יארצייט נאך
ירחמיאל גארטענקראט ז״ל
ערב ױם־כיפור תשל״ט ,האבן אויפן בית־
הקברות אין קרית־שאול זיך פארזאמלט לוב־
לינער יידן ,ביים קבר פון אונדזער בו־עיר
ירחמיאל גארטענקראט ,כדי זיר מתייחד זיין
מיטן אנדענק פון א וווילן ייד ,וואס איז
נפטר געווארן אין ישראל מיט  5יאר צוריק.
די וואס האבן פערזענלעך געקענט דעם
נפטר ווייסן ,אז ס׳איז נישטא קיין שום
איבערטרייבונג אין דעם אויפשריפט אויף
זיין מצבה :תלמיד חכם ,נכי כפיים ובר*
לבב.
אינעם טרויער־אקט האט זיר אויד באטיי־
ליקט מאטל גארטענקראט ,דער ברודער פון
פארשטארבענעם ,וואס קומט יעדעס יאר פון
ניו־יארק ,צו דער יארצייט פון ירחמיאלן ז״ל.
מספיד געווען האט דער רב און חזן אברהם
סטאוויסקי.

המעונייגים בהנצחת קרוביהם
שניספו בשואה או שנפטרו —
על־ידי תרומה לקרן המלגות
של התאחדות עולי פולין —
יפנו למוסד זה ,דיזנגיר  58ו,
תל־אביב.
פון דעכטם :משה ווייפמאן ,מאטל קערשענכערג ,קלארווין .עם זיצט :איטשע שנור.
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במקרה של אײמםירה,
נא להחזיר:
ארגון יוצאי לובלין
תל־אביב ,דיזנגוף 158

>

ערב התייחדות עם קדושי לובלין
ביום השנה ה־ 36לחיסול הגיטו על־ידי הרוצחים הגרמניים

יתקיים בידם ש ל י ש י ) 21.11.78כ״א חשוך
בתל־אביב ,רח׳ וייצמן  ,30ככר המדינה.

תשל״ט(,

ב ש ע ה  19.00בבית המלין

)האולם יהיה פ ת ו ח מ ש ע ה .(18.00

כתוכנית:
ה ד ל ק ת ש ש ת הנרות ע״י

ניצולי השואה

״אל מ ל א רחמים״ ו״קדיש״ — החזן
על לובלין היהודית
לזכר הנעדרים

יעקב סאמק

— ישראל אייזנברג

מלוס• אנג׳לס

ודוד שטוקפיש

— מתתיהו הורן

יזכור — בביצוע תלמידי כיתה י ״ א של בי״ ס תיכון ע״ש ליאו בק בחיפה
)שאימץ א ת קהילת לובלין( ,בהדרכת המורה רות ליפה.

ארגון יוצאי לובלין בישראל %

״בונד״ און ״ארבעטער־רינג״ אין ישראל

צו די שלושים נאכן טויט פון אונדזער טרייען חבר און בךעירי־לײבל פ י נ ק ע ר זי׳ ל
וועט דאנעדשטיק ,דעם ^ ט ן נאװעמבער ה .י 7 ,.אוובט ,אין זאל פון ״ארבעטער־רינג״
אין תל־אביב ,קאלישער־גאס נומי  — 48פארקומען א ט ר ו י ע ר ־ א ו ו נ ט
צום אנדענק פון פארשטארבענעם.
אוגדזערע לאנדסלייט ווערן געבעטן צו קומען צו דער צייט.

״קול לובלין״ ,מופיע פעם בשנה .המו״ל :ארגון יוצאי לובלין בישראל ,ת״א ,רח׳ דיזנגוף .158
המערכת — רעדאקציע :אפרים אייגשטיין ,צפורה דסקל־וייסלפיש ,ד״ד אלחנן הורוי״ן ,מתתיהו הורן ,עובדיה פעלד ,שלמה שטאקפיש,
מאיר שילדקרויט .העורך — רעדאקטאר :דוד שטאקפיש.
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•ד1עוגי,ם,הדהז,בד5ן
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.1

פאמיליע־נאמען

.2

פארנאימען

צ ו • א נ ז ־ ע נ ק פון א ו נ ז ק ו • און ג ב ו ר ה

ד ע ג ״ ם ט ד י ד ן די קד־בנות פון א ו נ ז ק ו

•צו
)מיט יידישע אותיות(
)מיט לאטיינישע אותיות(
)מיט יידישע אותיות(

)פאמיליע־נאמען פאר דער חתונה(
)מיט לאטיינישע אותיות(

.3

געבורטס־דאטע

.4

ארט און לאגד פון געבורט

.5

נאמען פון פאטער

.6

נאמען פון דער מוטער

.7

נאמען פון מאן אדער פון פרוי און איר מיידלשע־פאמיליע

.8

סטאבילער וואוינארט

.9

וואוינערטער בעת דער מלחימה

בילד

דאס געזעץ צום אנדענק פון
אומקום און גבורה— יד־ושם,
תשי״ג 1953

 .10ארט ,צייט און אומשטענדן פון טויט

שטעלט פעסט אין פאראגראף
נומער : 2
די אויפגאבע פון יד־ושם איז
איינזאמלען אץ היימלאנד דעם
אנדענל! פיו אלע יידן ,װאפ
זענען געפאלן ,האבן זיר מוסר
נפש געווען ,געקעמפט און זיר
קעננגעשטעלט. ,דעפ נאצישן
שונא ,און זיינע ארויפהעלפער,
און שטעלן א דעני,מאל זיי,
די קהילות ,די ארגאניזאציעפ
און אינפטיטוציעס ,וועלכע זענען
געװאדן צוליב זײער
חרוכ
אנגעהעריקייט צופ ײדישן פאל?!.
)געזעץ־בוך נו,מער ,132
י״ז אלול תשי״ג(28.8.1953 ,

איך ,דעך אונטערגעשריובענער
וואס וואוינט

)פולער אדרעס(

קרובישאפט
דערקלער דערמיט ,אז די עדות וואס א י ן האב דא איבערגעגעבן,
מיט
ארט און דאטע

אלע פרטים ,איז א

ריכטיקע לויט מיין בעסטען וויסן.
אונטערשריפט

*

ביטע אנשרייבן יעדן נאמע! פו 1אומגעקומענעם אויף א באזונדער בלאט,

