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באפריל  ,1983העט היהודי בישראל ובתפוצות

אין ח ו ד ש אפריל 983ו ,וועט דאם יידישע פאלק איך
י ש ר א ל און אין די תפוצות אפמערקן עוויי דאטעס!
דעם 40סטן יארטאג פונעם העלדישן אויפשטאנד אין
ווארשעווער געטא און דעם 35םטן יום העצמאות פ ו ן
מדינת ישראל .דער צונויפפאל פ ו ן די דאטעס םימבא־
ליזירט אמבעסטן אוגדזער ד ו ר — דעמ דור פ ו ן אומקופ
און פון אויפלעבונג .אין וועלבן יידישן ישוב אין דער
וועלט וועט זיר לאזן אדורכפירן די געהעריקע אנדענק־
טעג און פייערונגען ארוס די צוויי געשעענישן איו דער
געשיבטע פ ו ן אונדזער פאלק ,אויב נישט אין י ש ר א ל י

העצמאות ,עם כנס עולמי של יוצאי לובלין ,נקיים

טריי אונדזער טראדיציע פ ו ן פ א ר ב ו נ ד ן א ״קײלעבי־
קעי׳ יום־ העצמאות דאטע מיט א וועלט־צוזאמענפאר
פ ו ן לובליגער אין ישראל ,וועט אויר דאס מ א ל פ א ר ־
קומען אן אלוועלטלעכער צוזאמענטרעח פ ו ן אונדזערע
בני־עיר אין דער יידישער מדינה ,וואס זיין קרוינונג
וועט זיין דער ב א ל אין האטעל ״פלאזא״ אין תל־אביב,
אולף דער פארבעטונג פון ל ו ב א א ו ן משה קאדן .אוין6
דעם דריטן וועלט־צוזאמענטרען* וועלן מיד אויר בא־
האנדלען ארגאניזאציאנעלע פראגן ,פארייביקונג ,קעגג־
זייטיקע הילף< ,ירושות אאז״וו ,ווי אויר אדורכפירן עקם־
קורסיעם און אויספלוגן.

יציין שני תאריכים 40 :שנה למרד גיטו וארשה ויום
העצמאות ה־ 35למדינת ישראל .התאריכים האלה
מסמלים בבהירות את הדור שלנו — דור השואה
והתקומה .ובשום ישוב יהודי בעולם לא ניתן יהיה
לציין את ימי״הזכרון והחגיגות סביב שני אירועים
אלה בתולדות עמנו ,כמו במדינת ישראל.
נאמנים למסורת בקשירת תאריך ״עגול״ של יום
גם הפעם בישראל מיפגש

בני־עירנו בתפוצות עם

בני עירם במדינה היהודית ,שבסיומו נשתתף בנשף
יום העצמאות במלון ״פלזה״ בתל־אביב ,לפי הזמנתם
של לובה ומשה קורן .בכנס העולמי השלישי של
הלובלינאים נעסוק גם בעניינים אירגוניים ,הנצחה,
עזרה הדדית ,ירושות וכר ,כ״כ נארגן טיולים וביקו-
רים.
על פעולותנו ותוכניות מספרים ה־ 52עמודים של
חוברת זו ,״קול לובלין״ מס׳ .17
מחובתנו ותפקידנו להמשיך במסורת של לובלין
היהודית — ובתקווה לשמוח בצוותא ,כמשפחה אחת
גדולה ,בכנס העולמי השלישי של הלובלינאים.

ד .ש.

וועגן אונדזער טעטיקייט און פלענעד וועלן אייר
ד ע ר צ י י א די  52זייטן פוך־ דעם ״קול לובלין״ נומער .17
לאמיר ווייטער אנהאלטן די טראדיציע פ ו ן דער
יידישער לובלין ,מיט דער האפענונג צ ו פרייען זיר
צוזאמען ,ווי איין גרויסע משפחה ,אויפן דריטן וועלט־
צוזאמענטרעח פ ו ן די לובלינער.

ד .ש.

ע ר ב התיוודות ע• קדוש• דובריו
ביום השנה ה־ 40לחיסול הגיטו על ידי הרוצחים הגרמניים -
ביום ג׳ ,ז׳ כסלו תשמ״ג ) ,(23.11.82בשעה  7בערב,
בבית המלין ,תל־אביב ,וייצמן .30
האולם יהיה פתוח משעה  6בערב.
גוזוגנית:
הדלקת  6הנרות

יזכור —

 -ניצולי השואה.

תלמידי ביוה״ס ״עלומים״ ברמחרהשמן ,שאימץ את קהילת לובלין.

״אל מלא רחמים״ ו״קדיש״ — החזן
לזכר

הנפטרים — מתתיהו הורן.

המנחה

 -דוד שטאקפיש

בגליון זה משתתפים )לפי א״ב(:

אין דעם נומער באטייליקן זיר )לויט א״ב(:

אייזנבערג ישראל •

הרב איגד יהודה לייב •

*ןלשינסקי ראמאן • אדלער משה • בלומענ־
טאל נחמן •

בריישער סעס • גרוס נתן

•

גאלדבוים לאזער • דסקל־וייסלפיש צפורה •
ד״ר הורביץ אלחנן • הורן מתתיהו • זאלצמאן
משה •

זאמדער א• .

טשובינסקי ברוך

•

ליבערמאן דב • מאיר יהודית • מיזשעריצקי
קאפל • עקהאוס־וואסערמאן בראניע • הרב
פארביאש עובדי׳

•

יעקב סאמלן.

הרב שניאור זלמן

•

שטאקפיש דוד • שלומי חנה

 100שקל

זה התשלום עבור דמי־חבר לשנת 1982
ו״קול לובלין״ מס׳ .17

הסכום הנ״ל )כל תוספת תתקבל בתודה( גא
להעביר לבנק הדואר

חשבון מ ס פ ר 4-27638-6
ארגון יוצאי לובלין בישראל
בחוברת זו נמצאת המחאת בנק הדואר ואנו מבקשים
להשתמש בה להעברת הכסף אלינו.

צו א ו נ ר ז ע ר ע לאנרסלייט׳
געסט פון א ו י ס ל א נ ד !
ווי נאר איר קומט קיין ישראל אויף א באזור ,פאר
בינדט זיך טעלעפאניש מיט איינעם פון די פרעזידיום
מיטגלידער:

״קול

שנתון ארגון יוצאי לובלין בישראל
לובלין״,
תל־אביב ,דיזנגוף .158

המערכת — רעדאקציע :א .איינשטיין ,צ .דסקל־וייסלפיש,
ד״ר א .הורוויץ ,מ .הורן ,ע .פלד ,ש .שטוקפיש ,מ .שילד־
קרויט .העורך :דוד שטוקפיש.

אורטמאן מארעק
האדן מתתיהו
וואסאנג משה
לאסקאווסקי אברהם
מאנדעלבוים לייב
ראכמאן יוסף
ששאקפיש דוד

—
—
—
—
—
—

390560
442524
654993
742410
(052)57172
885032
745083

מנחלת ״לובלין״
עד
קרית־אתא
ד״ד אלחנן הודביץ
לא כל קוראי ״קול לובלין״ יודעים ,מה קרה ל״נחלת
לובלין״ בארץ־ישראל ושעולים מלובלין הביאו לייסוד כפר־
אתא ,שהתפתח לקרית אתא .אולם נראה ,כי מבחינות רבות
יש להזכיר עובדות מעניינות אלה:
החברה שנקראה בשם ״נחלת לובלין״ נוסדה בעיר
לובלין בימי העלייה הרביעית ,אשר הגיעה לשיאה בשנת
 .1925רבים כינו את העלייה הרביעית בכינוי ״עלײת גראב־
סקי״ ,מאחר ששר־האוצר הפולני גראבסקי הטיל מיסים
כבדים מאד על יהודי פולין .עקב זה התפשטה אז השאיפה
לעלות לארץ־ישראל בקרב יהודי פולין גם מחוץ לחברי
המפלגות והאיגודים הציוניים .ואמנם הוקמה ״נחלת לובלין״
על־ידי חברי ״אגודת ישראל״.
״נחלת לובלין״ שאפה ליישב בארץ־ישראל אלפי משפחות
יהודיות לא רק מלובלין ,אלא גם מסביבותיה .כדי להגשים
זאת ,נסעו נציגי ״נחלת לובלין״ לארץ־ישראל וקנו שטחי־
קרקע גדולים בסביבות חדרה.
אך מאחר שהיו להם תוכניות־התישבות מרחיקות לכת
וקנו שטחי־קרקע גדולים בהרבה ,מכפי שהיה להם כסף —
שילמו בעד הקרקע לא את כל המחיר שנקבע בחוזה־הקנייה.
את היתרה התחייבו נציגי ״נחלת לובלין״ לשלם במועד מאוחר
שנקבע בהסכם .אבל כשהגיע מועד זה — לא היו עדיין
בידיהם סכום־הכסף הדרוש וביקשו לתת להם ארכה נוספת.
מוכר הקרקע — שמו היה בארסקי — הסכים לתת ארכה
נוספת רק בתנאי ,שאם גם במועד החדש לא ישולם סכום־
הכסף החסד — יבוטל סופית הסכנדהמכירה ונציגי ״נחלת
ייובליך לא יהיו עוד רשאים לדרוש לתת להם חלק מן הקרקע
)בהתאם לסכום־הכסף ששילמו( .לתנאי זה הסכימו נציגי
״נחלת לובלין״ — תוך תקווה שיוכלו למלאו .אבל התברר,
כי לא יכלו לקיימו גם כשהגיע ״המועד החדש האחרון״.

אינעם 40סטן יארטאג פון אומברענגען די
לובלינער יידן דורך די דייטשע רוצחים —
וועלן מיד זיך באטייליקן אין דער יערלעכער

אזכרה נאך די קדושים פון לובלין
דינסטיק) 23.11.82 ,ז׳ כסלו תשט״ג( 7 ,אוונט,
אין בית המלין אין תל־אביב ,רח׳ ווייצמאן 30
)ביים ככר המדינה(.
דער זאל וועט זיין אפן פון  6אוונט.

הנכרת אסתר אכרמפקי וגניה יופף ואהרון עפ פועל כתקופת הקציר
ככפר עטה כשנת .1931

התוצאות היו :התרוששו אלפי משפחות יהודיות מן העיר
לובלין וסביבותיה ,אשד מכרו כל מה שיכלו בגולה ,כדי
לזכות להיות בין המתיישבים ב״נחלת לובלין״ בארץײשראל.
אבל ,גם בארסקי התרושש ,משום שהסתבך בחובות,
מאחר שהיה בטוח כי נציגי ״נחלת לובלין״ ישלמו לו כל מה
שהתחייבו לשלם בעד שטחײהקרקע שקנו.
לבארסקי היו שייכים בתי־המלון הגדולים ביותר שהיו
אז בארץ־ישראל :״פאלאס״ ו״אלנבי״ בירושלים ו״פלט״ד
בתל־אביב .אחרי שבארסקי הסתבך בחובות ,נאלץ למכור
אותם .את המלון ״אלנבי״ קנו אז גרמנים ואת המלון
״פאלאס״ ,שנחשב כאחד הבנינים המפוארים ביותר בירושלים
— קנו ערבים .שרצו להקים בו אוניברסיטה ערבית .״שתת-
חרה באוניברסיטה העברית בירושלים״ .לכן גם נאמר אז,
שכאילו ״בכספי יהודי לובלין והוקם הבנין המפואר —
המיועד לאוניברסיטה ערבית...״
אולם רבים התנחמו בזה ,שלא כל תוכניות ההתיישבות
של יהודי לובלין נכשלו ,כפי שנכשלה ״נחלת לובלין״ .יתר
על כן :נקבע ,כי היו גם הצלחות גדולות ,שאיש לא יכול
היה לצפות מראש .מי יכול היה לתאר לעצמו ,שמשפחה
יהודית מלובלין תתיישב על חלק מקרקעות כפר ערבי נידח,
ששמו היה כפר עטה ,ושתהיה בין מניחי יסוד לעיר ואם
בארץ־ישראל ,הנקראת כעת — קרית אתא?
ואלה הן תולדותיה:
בשלב המוקדם של העלייה הרביעית ,עלתה מלובלין
משפחת שמואל אברמסקי ,אחרי שמכרה שם את בית־החרך
שת לבירה ,כדי לקנות תמורתו קרקע להתיישבות בארץ*
ישראל .לשם כך פנתה בארץ ליהושע חנקין המפורסם ,אשר
קנה בשביל משפחות אברמסקי ,טבצ׳ניק ופישר — ב־5
בינואר  4,800 — 1925דונם מאדמות כפר עטא מידי
משפחת סורסוק.
החיים במקום־ההתײשבות החדש היו קשים מאד .אף
כביש לחיפה טרם היה ולעיתים קרובות סבלו המתיישבים
גם ממחסור במים .ב־ 1929התנפלו ערבים על המקום .אך
ההתיישבות בו לא נפסקה אלא לחודשים מעטים.
את המשך החקלאי המשיכו לטפח משפחת שמואל אברכד
סקי — הוא ,אשתו ,בתו ושלושת בניו .אך כעבור שנים
מעטות התיישבו במקום  11משפחות נוספות.
מפנה חשוב בתולדות המקום חל בשנת  ,1935שבה הוקם
בית־החרושת ״אתא״ המפורסם על־ידי האנס מילד ,שעלה
מצ׳כוסלובקיה.
כבר בשנת  1936היתד .מועצה מקומית בכפר אתא ,אשר
הוסיף להתפתח ועלה גם רשמית לדרגת עיר ,הנקראת בשם
קרית אתא ,החל משנת .1968
3

קריאה בדבר
הקמת בית־חולים
לבני ישראל
בעיר לובלין־
שניאוד זלמן חופ״ק י
יהודה ליב איגד *

 /תל־אביב

קול אנחת אביוני אדם נגוע מחלה השוכבים למעצבה במקום
צר חושו ואפלה נשמע בעירנו יום יום ,ושועת האומללים המת-
הפכים על ערשותם חסרי מזור ותרופה אשר חבלי מות כפלים
יסובכים למראה נשיהם וילדיהם אשר יעזובו באין משען ומשענה
עלתה באזני בגי עדתינו ,אשר על כן התעוררו בני בריתינו תושבי
עיר לובלין לשום קץ למצב הנורא הזה ,ליסד ולהקים בית חולים
חדש ,בית רחב ידים כליל בהדרו ,בכל המעלות הטובות הדרישות
לחפץ זה בימינו אלה .וזה החלם לעשות לאסוף נדבות מכל איש
ואיש ,כן מתושבי עירנו ,וכן מסביבותינו ,כרצונם הטוב למען תהי׳
לאל ידם להחל ולבצע מלאכת בית חולים הזה בית נכון ונשא.
הכסף הנצרך להקמת הבית ומלואו וכל אשר לו גם לאחוזת
מקום הבנין עולה לסך  40,000רו״כ ,על זה האצילה הממשלה
בטובה על בית חולים חרש מהמכס אשר נתקבל כבר מאחינו בני
ישראל בעד הרשיון לשאת בגדי יהודים בערך סך  16,000רו״כ,
בהשתדלות הרב מפה ,בצירוף הרב ר׳ ליבלע איגר נדבו איזה
יחידי סגולה מעירנו לשלם שלש שנים בערך  9000רו״ב ,ובן
נוכל לחשוב להשיג ממכירת בית חולים הישן בערך שלשה עד
ארבעת אלפים רו״כ .והנה בכל אלה יחסר עוד להשלמת וגמר
הבנין עד תומו ערר  10,000רו״כ ,ולמען מלאות החסרון הזה
גמרו בדעתם ,הרב ,בצירוף משגיחי עדת לובלין להכין ספר
הזהב ,מזכרת מעשי הצדקה ,אשר יעשו שוכני עירנו ,ותושבי
שאר עירות עת ירשמו בה בחסרם הגדול מתנת ידם איש איש
כברכת ד׳ עליו.
הספר הןכרון הזה ,נושא עליו חותמת הרב דמתא והרב
ר׳ ליבלי איגד ומשגיחים ,והי׳ האיש אשר יבא על החתום בספר
הגלוי הזה ויקבל עליו להרים נדבתו לבנין בית חולים הנזכר יהי׳
נמנה בין חברי הכבוד )עהרענמיטגלידער( המשתדלים לגמור
הבנין ,ולו יהי׳ המשפט להיות מהקרואים לאסיפה לבחור ,וגם
להיות מהנבחרים למשגיח בית החולים — .הנדבות תוכלנה להיות
בדרכים שונות ,היינו ,כל אחד אשר נשאו לבו בכל עת מצוא
ובשעת הכושר להניף תנופת כסף על בנין הנ׳׳ל ,יוכל לרשום
בפנקס נדבה הגונה בפעם אחת ,כמו מברית מילה ,תנאים,
* לצערנו ,לא מצאנו בקריאה זו את התאריך והשנה .אבל אנו
בטוחים ,שזה קרה בשנות מלחמת העולם הראשונה.
 .1הוא הגאון מוה״ר שניאור זלמן לאדיער מח׳׳ס שו׳׳ת
תורת חסד — .ראה אודותו בכר״ש שנה ב׳ קונט׳ ו׳ עמוד נ״ז.
 .2הוא הגה״צ מוה״ר לײבלי איגר
אמת
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ואמרי אמת.

מלובלין מח״ס

תורת

לובלין׳ •ולין1938 ,
חתונה ,בר מצוה ,חנוכת הבית ,כשיעלה לכבוד התורה ,הצלה
ממכשול ,התרפאות ממחלה וכדומה.
כל איש אשר כבד ממנו הדבר להשפיע את נדבתו בפעם
אחת ,יאבה נא לכתוב ידו בספר הנ׳׳ל על סך ידוע לשלמו מעט
מעט במשך זמנים אחדים ,וכן גם אלה אשר ידם משגת להרים
תרומה גדולה ,אל נא ימשכו את ידם ממצוה רבה כזו ,ותחייבו
את עצמם לשלם לקופת הקהל איזה סכום קטן מדי שבוע בשבוע
עדי שיגמור הבנין איש כפי נדבת לבו ,לכל הפחות קאפיעק אחד
או מחציתו לגלגולת נפש בני ביתו ,אחד המרבה ואחד הממעיט,
ובלבד שיכוין לבו להתכלית הנרצה.
הכנת כל מיטה ומטה עם הכויכ )= הכרים וכסתות( עבור
בית החולים תעלה לסכום בערך  50רו״כ ,וכל מי אשר ידבנו
לבו לרשובי את שמו בפנקס לשלם  50רו״ כ בעד מטה אחת ,יהי ,
מחובר למטה הזאת לוח של ברזל עם שם המתנדב ,והמטה תהי׳
נקראת על שמו לזכרון עולם ועד.

הוצאות כלי הבית מכל אחת מהסאליס עם המטות והמכשירים
יעלה לסך  300רו״כ ,והנדיב אשר יפזר א ה סך  300רו־ב לו
יהי׳ המשפט כי תשאר תמונתו בפארמאט גדול בהסאלי הזאת
לזכרון עולם ,ועל לוח של ברזל יהי׳ חרות שמו ,והסאלי הזאת
תהי׳ נקראת על שם המנדב עד עולם.

בטוחים אנחנו בנדיבות אחב״י אשר אהבת אדם בלבם נוגעת,
כי כל איש ואיש מתושבי עירנו ומערי כל הגובערני ,אשר שערי
הב״ח יהיו נפתחים עבור אביונים מכל הגובערני ,יחישו בעצמם
או ישלחו עיי הפאסט את תרומת נדבתם בקרב ,ליד הרב הגאון
אב״ר דפה קהלתנו שליט״א או ליד הרב הצדיק ר׳ ליבלי איגר
שליט״ א ,או ימסרו לחדר משגיחי קהלה ברחוב גראדצקי תחת
נומער  ,109ונדבתם תיכף תהינה נכתבים בספר מזכרת צדקה
לכבוד ולתפארת.
עתה שמעו אחינו הקרובים והרחוקים לקול הקריאה הזאת,
וישמע אליכם השומע תפילת כל פה ,שלום שלום לרחוק ולקרוב
אמר ד׳ ורפאתיו ,ובזכות הצדקה ימלטכם ביום רעה וישפיעכם

די חסד מרפא וארכה לפ״ק.
מ א י צ ר ״  3י•
>הודא ליב
נאום שניאור זלמן חופ״ק לובלין'
)יש עוד חמשה חתימות נוספות ,וקשה לקרותם(

איגד 2

)מתוך קובץ ״כרם שלמה״ ,שנה ה׳ קונטרס א׳ ]מ״א[,
תשרי תשמ״ב .יוצא לאור ע״י תלמידי כ״ק מרן אדמו״ר
מבאבוב שליט״א .ניו־יורק( .נשלח אלינו ע״י מר נ .שמן,
מטורונטו ,קנדה.

לובלין :יולי  1944־ ד צ מ ב ר 1944
קטעים ממאמרה של חנה שלומי ״ראשית ההתארגנות של
יהודי פולין בשלהי מלחמת־העולם השניה״ ,שהופיע
ב,גלעד״ ,היוצא לאור מטעם אוניברסיטת תל־אביב
. ( I I ,
1975
והפדרציה העולמית של יהדות פולין )מס׳
ראה בסוף המאמר את רשימת ראשי־התיבות של שמות מוס-
דות ,מפלגות ואירגונים המופיעים בגוף המאמר ובהערות.
המאמר הזה בא לתאר את נסיונות־ההתארגנות הראשונים,
בפי שגעשו בשלהי מלחמת־העולם השניה בשלושה מרכזי פעילות
יהודית בשנת  .1944נסיון אחד בווארשה ,בימים האחרונים לכיבוש
הגרמני ,על־ידי ה׳רפראט )מדור( לענייני היהודים׳ שליד ,המועצה
הלאומית של הארץ׳ )קר״נ( •,השני — בלובלין המשוחררת,
על־ידי ,הועד היהודי המרכזי״ הזמני ,בתקופת פעולתו של,הוועד
הפולני לשיחרור לאומי״ )פקװ״נ( י ,והשלישי — במוסקבה הרחוקה,
על־ידי הקמת הוועד המארגן של יהודי פולין בססס״ר ליד ,איגוד
הפאטריוטים הפולנים״ )זפ״פ( .כל אחד משלושת הנסיונות הנ״ל
נעשה בידיעה ובמידה זו או אחרת של תמיכה — ולעיתים גם
ביוזמה — של גוף פולני ,שעתיד היה להוות את גרעין הממשלה
העתידה של פולין.
ההתארגנות החדשה הזאת נועדה להתקיים בפולין ,שבה יצרה
מלחנות העולם השניה שורת עובדות ,אשר שינו את המציאות בה
מיסודה .שתיים מהן היו מכריעות לגבי אפשרויות ההתארגנות
היהודית בפולין.
א( מיספר — אלה שנשארו בפולין אחרי השואה ואלה שע-
תידים היו לחזור אליה;
ב( המשטר החדש שעשה אז את צעדיו הראשונים ואשר
אופיו וגורלו היו עדיין סתומים למדי .קשה למצוא מלים להגדרת
השינויים הדמוגראפיים שחולל חורבן היישוב היהודי בפולץ .אצטט
קטע מחיבור פולני הדן בעניין זה י :
מלחמת־העולם השניה הביאה להשמדת הריכוזים היהודים ב-
ארצות שבהן שלט ההיטלריזם .הושמדו גם הריכוזים של
 2 3,000,000יהודי פולין .הבארבארים בעלי סמל צלב־הקדס
מ ח ו את האוכלוסיה היהודית בשלימותה .גברים ,נשים,
ילדים וזקנים ,בריאים וחולים; כולם ,בלי יוצא מן הכלל,
נשלחו לתאי־הגאזים והושמדו בצורה פראית .נותר רק חלק
של יהודי פולין.
גם אם נוסיף למתי־מעט אלה את המוני היהודים שניצלו
ברוסיה ,אשר את היקף שיבתם אי־אפשר היה עדיין לצפות,
נשארה בעינה העובדה של קיום שארית הפליטה מיהודי פוליו בלבד.
למעשה חסרו בתקופה הנדונה נתונים של־ממש על כך :מהו סוג
מוסדות־הציבור ששריד זה היה זקוק להם? מהו סוג המוסדות
שציבור כזה מסוגל היה להקים ? האם יכול היה לחבר מחדש את
חוט־ההיסטוריה במקום שנותק ולנסות לשקם מהריסות אירגונים
כפי שהיה בעבר י האם יכול היה להחיות קהילות ,שאופיין ודמותן
עדיין היו חקוקים בזכרונוי ואם לא עשה זאת ,אלא בחר בצורות
חדשות לחייו המוסדיים — באיזו מידה גרמה לכך העובדה
שנותרו דק מתי־מעט מהמיליונים שהיו ז
כאשר נוסדה קר״נ )בדצמבר  ,(1943שהכריזה על עצמה ,כא-
מור ,שהיא הנציגות המדינית המוסמכת של העם הפולני כולו עד
לשיחרור ,פעל כבר על אדמות רוסיה הסובייטית ,איגוד הפא־
טריוטים הפולניים״ .בראש האירגון עמדו קומוניסטים פולנים,
ונראה היה שהקרמלין הועיד לו תפקיד נכבד ביותר בעיצוב עתידה
של פולין ואולי גם ראה בו גרעין לממשלה הפולנית העתידה
לקום .על אף ההכרזה על הקמתה של קר״נ ,המשיך זפ״פ את
קיומו ,בלי לראות עצמו מסונף אוטומאטית למוסד במולדת מכוח
הכרזתו על סמכויותיו הריבוניות.

הוועד בלובלין
מנדל )מאקס( קוסובר וד״ר ראובן בן־שם היו ,לדבריהם,
בין היהודים הראשונים שהופיעו בלובלץ בסוף יולי  .1944הם

חנה שלומי

הגיעו לשם לפגי כניסת הממשלה לעיר ולפני כינון השלטון האזרחי
בה .הם היו כחמישה בסר־הכול .בין הניצולים במקום היה כבר
ד״ר שלמה הירשנהורן ,רופא מעסקני ה״בונד״ בעיר זו לפני
מלחמת־העולם השניה .לקומץ הראשונים נתוספו לאחר ימים
יהודים ספורים! מארק ביטר ,הקומוניסט שניצל במאידאנק ,ומי
זונשיין ,הציוני.
ה־פקוו״ג ,עם בואו לעיר ,פירסם מודעות גדולות ועליהן
תמונותיהם של כל חברי ה־פקוו״נ — ביניהם גם זו של ד״ר א׳
זומרשטיין .את היהודים ,שהחלו להגיע לעיר והתעכבו ליד לוחות־
המודעות ,הפתיע הדבר שהוא  — p i mאדם ז ס מאד כל-כף
,יהודי״ .באותם ימים ,כאשר כל אחד היה עדיין מסתיר את
יהדותו ,היה במראהו מעין הפגנה מוצאו.
כמו פליטים אחרים בבואם ללובלין ,נכנסו גם האנשים הנזכ-
רים לעיל לגור לבניין הגסטאפו לשעבר ,שהיה ריק מאדם .הואיל
ובבית גרו ,כעבור זמן ,פליטים רבים ,הוסיפו אנשי הקבוצה הנ״ל.
מסיבות ביטחון ,להשתמש בשמות פולניים ,ששימשו אותם בימי
הכיבוש .״הצלב האדום״ דאג לכלכלה שלהם ולתרופות ,כפי
בחשאי ניסו להכיר ולהתקרב ליהודים
שדאג לכל הפליטים.
נוספים .בערבים היו פותחים במנגינה עברית ידועה או בשיר
עממי או לאומי ביידיש .אם מישהו מהנוכחים הצטרף לפיזום,
היה זה סימן שישנו עוד יהודי המעוניין לגלות את זהותו.

סביב ד״ר בן־שם ,קוסובר וזונשיין ,התאספה קבוצת אנשים,
אמנם קטנה מאד ,שהרעיון הציוני נהפך אצלם ליסוד מלכד .היא
הציגה את עצמה כלפי השלטונות החדשים כמפלגה דמוקראטית
ששמה ״איחוד״ ,כיון שלא היה ידוע עדיין מה יהיה יחסו של
השלטון הפולני — אחר שיתארגן בעיר — להתלכדות ציונית,
שמרו על קיום ה״איחוד״ במחתרת .את הפגישות קיימו במסווה
של מסיבות־ארוסין ,כלולות ,חגיגות־חנוכה וטקסים אחרים .הלא־
ציונים בחבורה ,הירשגהורן וביטר ,לא הפריעו לקבוצה זו.
לדברי אנשי הקבוצה ,קדמה ההתארגנות הציונית בלובלין
ביולי  1944לזו של כל אירגון יהודי אחר .כסמל לקיום קבוצתי•
רעיוני הוצא במחתרת ,בראש שנת תש״ה ) ,(1944״שקל״
)בסטנסיל( ,לא לשם קבלת תרומות ,אלא כמעשה של הזדהות'.
הוועד היהודי בלובלין הוקם באוגוס  5,1944ורוב חבריו היו
אנשי ה״איחוד״ .הרכבו הראשון עם הקמתו היה! ד״ר ש׳ הירש־
הורן — יו״ר ,ד״ר ראובן בן־שם ,מ׳ זונשייז ומי קוסובר .אח״ב
צורפו אליו י׳ טורקוב ואחרים .מארק ביטר ,הקומוניסט ,לא היה
חבר הוועד ,כל עוד לא נקבע ב־פפ״ר אם היא תשלח נציגות
למוסדות היהודיים; עם זאת ,שיתף עצמו בפעילותו .לאחד מת,
כאשר חברי פפ״ר נכנסו לוועד ,צורף אליו רשמית .כחבר שני
נכנס פ׳ זליצקי.

כל יום וכל שבוע הביאו תמורות בחיי העיר והיהודים אשר
בה .מכל הכיוונים הגיעו אליה יהודים חדשים .היו ביניהם שהת-
חבאו ביערות• ,יהודים שהשתייכו לקבוצות פארטיזאניות בשמות
אריים ובשמות יהודיים; היו שהסתתרו בערים או בכפרים ,והיו
גם משוחררי מחנות־ריכוז .בין האחרונים היו רבים מארצות אירו-
פה המערבית .אלה דאו בעיר זו תחגת־מעבר בלבד ,עד שהחזית
תזוז מערבה ותאפשר להם ,לאחד הניצחת על הגרמנים ,לחזור
לבתיהם .לאלה נתוספו יהודי פולין ,ששרתו בצבא האדום או
בצבא הפולני .הלבוש השכיח באותם ימים היו בגדי־צבא ,או
בגדים מפוספסים של אסירים — אלה ואלה במצב לא תקין
ביותר .כל אחד מהם היפנה את צעדיו הראשונים לוועד המקומי,
הן כדי להירשם ,אולי מישהו ישאל עלי) ,או שמא ייתקל בשמו
של מכר או קרוב• ,והן כדי לעבור על רשימת היהודים במדור
לחיפוש קרובים ,בתקווה שימצא בה שם מוכר ,של קרוב או גואל.
הוועדים הראשונים ב־ 1944הוקמו בערים הבאות! לובלין,
חלם ,ביאליסטוק ,פארצב ,ולודבה ,לוקוב ,מזריץ׳ ,זאמושץ,
פשמישל ,יארוסלאוו ,ריישא ,הרובישוב ,בילגודאי ,קראשניק ,קראס־
ניסטאב ,צוזמיר—סאנדומיז ,שדלץ.
הפעולות הראשונות של הוועד בלובלין היו כמו בשאר הערים!
סעד ,אספקת דברי־אוכל ,ביגוד ,דיור ,עזרה רפואית ומשפטית
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לניצולים .כעבור זמן־מה ,כאשר גדלה האוכלוסיה היהודית בעיר,
דאגו אנשי הוועד להקמת גגי־ילדים ,בתי־ספר ,סיפוק צורכי־דת
ופעולות תרבות .בהתאם לשירותים שסיפק הוועד ,קמו בו המחל-
קות הבאות :סעד ,בריאות! מירשם התושבים וסטאטיסטיקה )שדא-
גה ,בין השאר ,להכוונת אנשים בעלי כישורים מתאימים לעבודה
במשרדי הממשלה( • ,לילד ולנוער — תרבות ,כספים ועוד .ההוצ-
אות מומנו הן ע״י הממשלה והן ע״י העיריה ,בהתאם לסוגי
הפעולה וצייר היה למסור עליהן דיווח חודשי למשרדים המת-
אימים .לפי מקור מסויים עמר הוועד בקשר עם גוף מיוחד שהוקם
ליד נשיאות פקוו״ג לעניין הסיוע לאוכלוסיה היהודית.״

בראשית ספטמבר היו בלובלין כ־ 100יהודים מחוץ למסגרת
הצבאית .העוני בקרבם היה רב .המחסור בתרופות ,באוכל ובבגדים
היה גדול .לפי דברי קוסובו• ,הזכיר המצב בתחומים אלה את הגישו.
רוב הניצולים לא עבדו• ,דק בעלי־ מלאכה )סנדלרים ,חייטים
ונגדים( השיגו אם כלי-עבודה ,יכלו לעבוד ולהרוויח את לחמם.
ואמנם הם עשו כך .האנשים היו מרי נפש ,חשדניים ,ולעיתים גם
אלימים .קטטות ומריבות היו חזיון נפוץ ואנשי הוועד נקראו לתווך
ביניהם .רבים מביך הניצולים היו חולים ותשושים ,שחפת ומחלות
מין.

הקטע הבא ,מרשימתו של מארק ביטר ,שהופיע כעבור שנתיים
ב״דאס נייע לעבן״ ,מתאר רגע כזה!
ראש־ השנה בלובלין המשוחררת .ברחובות עברו טאנקים
בכיוון לחזית .העיד היתה כמחנה צבאי .לעיתים דחוקות
פגשו באדם לבוש בגדים אזרחיים .היו כאן כמה מאות
יהודים — מהיערות ,מהבונקרים ,מפלוגות פארטיזאנים
ואנשים שהסתתרו אצל איכרים .היו גם יהודים מארצות
שונות .הוועד היהודי בלובלין התקין ב״בית־פרץ׳׳  7בית־
הארחה לעוברי־אורח .יהודים נכים ניקו בידיהם את הבית
מהאשפה שנערמה שם .מקרשים עשו בימה )בעלעמער(.
נמצאו בנס גם פמוטים .העיר כאילו השתנתה כאשר במה
מאות יהודים זרמו לבית־הכנסת .הנה הולר נכה על
קביים ואב שכול בעל עיניים שאינן יודעות עוד לבכות.
האווירה באולם היתה רוויה בטראגדיה של עמנו .באוויר
היתה תלויה השאלה שהופנתה לכל העולם :למה שתקתם?
בעל התפילה על־ יד העמוד ,במקום להתפלל ,בכה בקול
רם.

מ׳ זונשיין ,בעל התפילה הנ״ל ,מוסיף מדבריו על תיאור
המעמד .הטלית היחידה שהיה בציבור נמסרה לו למילוי התפקיד.
עם סיום התפילה — התעלף .הקהל נשאר במקום אחרי התפילה
וד״ר ר׳ מ־שם וד״ר מ׳ מזור ,מפעילי ועד־המקום ,נאמו בענייני
דיומא .לפי הצעתו של המספו; ,נבחר ד״ר ר׳ ט־שם לרבה
הראשי של שאדית־הפליטה בפולין ,אך נמנע ממנו למלא תפקיד
זה ,כפי שיוסבר עוד להלן.

הוועדה ההיסטורית המרכזית
שני אירגונים נוספים הוקמו בלובלין מיד עם הופעת הניצולים
הראשונים בעיר זו, (1 :הוועדה ההיסטורית המרכזית״; , (2אירגון
הסופרים ,העתונאים והאמגים היהודים״ .הוועדה ההיסטורית ,אם
לא קדמה לוועד היהודי בלובלין ,הרי הקבילה לו מבחינת מועד
הקמתה.
לפי דברי ד״ר ר׳ בן־שם ,הוקמה הוועדה ההיסטורית ביוזמתו,
כמוסד יהודי רשמי ראשון ,שמטרתו לרכז דוקומנטציה היסטורית
מימי השואה .הוא ראה בכר חובה המוטלת על שארית־הפליטה.
להבטיח למען ההיסטוריה את היידע על גורל היהודים באירופה
ועל מעשי־ השמדה שעשו בהם הגרמנים והמסייעים בידם .כאשר
הוקם ,אירגון הסופרים ,העתונאים והאמנים היהודים״ )ראה להלן(
הוא שלח נציגות לוועדה ההיסטורית .בידיו של ד״ר בן־שם מצוי
— לפי דבריו — רשיון שהוצא על שמו ,חתום בידי ראש הממשלה
דאז ,אוסובקה־מוראבסקי ,להקמת הוועדה.

עם בואו של ד״ר א׳ זומרשטיין ללובלין ,כנציג יהדות פולין
בנובמבר  ,1944אורגנה הוועדה ההיסטורית מחדש .תפקידיה הורחבו
ועל מדור הדוקומנטאציה נתוסף מדור של מחקר .בכל זאת« עדיין
לא היו קיימים תנאים להתחלה ממשית של עבודה מדעית .בדו״ח
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שפירסמה הוועדה ההיסטורית במלאות שגה לפעילותה ,כתוב! ,ב-
פרק הזמן הראשון לקיום הוועדה ,נאסף מעט חומר .העיר לובלין,
שהיתה מלאת חיים תוססים ,כבירת פולין ,לא יצרה אווירה נאותה
לעבודת מחקר .העובדות ההיסטוריות שנתחוללו ובאו זו אחד זו
וכן הפעילות המלחמתית שעדיין נמשכה ,ריכזו את תשומת־הלב
של האנשים ומנעו עבודות מחקר ,הדורשות עבורה שקטה והת-
מחות מקצועית״.
ישיבת יוזמים ,שבה הוחלט על ייסוד הוועדה ההיסטורית התקיימה
ב־ 29באוגוסט  .1944בין המשתתפים בה לא החבר שמו של ד י ו
בן־שם .במשר הזמן התגבשה בתוכה קבוצה מדעית שכללה את
האנשים הבאים :ד״ר פ׳ פדידמאן ,ד י ר י׳ קרמיש ,ד י ר ר׳ בן־שם,
וד״ר ל׳ באומינגר .אמנם ,העבודה המדעית החלה במוסד רק
לאחר העברתו ללורד )במארס  ,(1945אבל ראוי לציין ,שבד־בבד
עם הדאגה לאספקת לחם ,בגד וקורת־גג לראשיהם של הניצולים,
נוצרה אצל המנהיגות המתהווה בלובלין ההכרה ,שיש להבטיח
שהיידע על השואה יועבר לדורות הבאים.

אירגון הסופרים ,העתונאים והאמנים היהודים
עם בואם ללובלין — בסתיו  — 1944של אנשים ,כמו יונאס
טורקוב ,דיאנה בלומנפלד ,יהושע שליין ,שבתאי קלוגמאן ,יהודה
אלברג ואחרים ,בעלי עניין וגסיון בפעולה ספרותית ,עתונאית
ואמנותית מלפני מלחמת־העולם השניה ,החלה גם ראשית ההת-
ארגנות בתחומים אלה .וכך הוקם ,אירגון הסופרים ,העתונאים
והאמנים היהודים בפולין״ .המייסדים חשבו על הוצאת ביולטין
ביידיש ,שייהפך ,בבוא הזמן ,לעיתון בשפה זו ,ועל סוכנות ידיעות,
אשר תספק — לעיתונות ולרדיו — חדשות על חיי היהודים ,ועל
עדבי קריאה ושירה צנועים ליהודים שנמצאו בלובלין .לפי מה
שפורסם ב״יידישע שריפטן״ מנובמבר ) 1946לודז׳( ,נתכנסו סופ-
רים ועתוגאים אחדים בביתו של הסופד לייב רוכמן ב־ 23באוקטובר
 .1944למחרת יצאה משלחת ליו״ד פקװ״נ ,שהקציב סכום כסף
לשם ייסוד אירגון , .נוסדה סוכנות ידיעות בשם ,ײדישע פרעסע
אגענטור״ )בקיצור יפ״א( .הסוכנות הזאת שימשה כבעלת המדור
בראדיו הממלכתי בלובלין בשם ,חיפוש־קרובים״ )זור־וױנקל פון
קרובים( *.פעמים בשבוע .ואח״כ שלוש פעמים בשבוע ,שודרו,
במשר רבע שעה כל פעם ,שמות הניצולים בפולין .כאשר בתשובה
לשידורים האלה הגיעו אלפי מכתבים ומיברקים מחו״ל לתחנת־
הראדיו ,הוקראו גם הם בזמן השידור .הוגה הרעיון ,המייסר
ועורך המדור ,היה יונאס טורקוב .דיאנה בלומנפלד ,אשתו ,שימשה
כשדרית תוכנית זו ביחד אתו .השידוד הועבר בגלים קצרים דרך
מוסקבה לארצות־חוץ ויהודים בכל אתר ציפו לו בדריכות ובתקווה
לקבל ידיעה מיוחלת .לפעמים שודרו ,בנוסף על חיפוש קרובים,
גס חדשות על חיי היהודים בפולין .הביולטין של יפ״א הוצא
בהתחלה בכתב־יד .עשה זאת אפרים שדלצקי .כעורכיו שימשו,
בנוסף על שדלצקי ,מ׳ הופמאן ,ג׳ יאשונסקי וג׳ אלף .אחרי שנמ-
צאה בביאליסטוק מכונת־כתיבה ביידיש ,והוא הובאה ללובלין,
שופר הצד הטכני של הפירסום .לא נמצאו אותיות־דפוס עבריות
לצורר פירסום עיתון ביידיש ,לכן נדחה הרעיון עד שיוכשרו
התנאים.
בשעה שבע בערב היה מתחיל העוצר בלובלין .לכן היתה חיי-
בת כל הופעה פומבית להיפסק לפני אותה שעה ,כדי שבאיה
יספיקו להגיע בזמן לביתם .הפעולות התרבותיות היו צנועות וכל
אחת מהן היתה מלווה בכי חרישי מצד חלק של הקהל .אירוע
מיוחד היה ,כנראה ,ערב שירה וזמר יהודי של דיאנה בלומנפלד,
שאליו הגיעו רבים מהיהודים שהסתתרו תחת שמות אריים ,ולולא
הופעתם במקום הזה ,לא היה איש חושד בהם שהם יהודים1•.
,אירגון הסופרים ,העתונאים והאמנים היהודים בפולין״ גדל
במשר הזמן וקלט גם חוזרים רבים מרוסיה .בגילגולי־שם גהפר
גוף זה לכוח פוליטי־תרבותי עיקרי בהתארגנות היהודית בפולין.
כתיבת תולדותיו תדרוש בוודאי יותר מפרק אחד וימי לובלין הם
לגביו התחלה צנועה בלבד.
כל הפעילות האירגונית הזאת נעשתה בעיר בחודשיים הראשו-
נים לשיחרורה ,כאשד חייה נשאו אופי של עיר בחזית .משמרות
נפרדים של חיילים רוסיים ופולניים בעלי סיסמאות לא־מתואמות,

הסתובבו בעיר בשעות העוצר וידו ללא היסוס בכל איש הנראה
חשוד בעיניהם .במקרה של מזל ,הסתפקו במאסרו .בתוך העיר
ובאזורים הסמוכים לה היו עדיין קבוצות מזויינות ,שהתייחסו
באיבה למנצחים והחליפו יריות איתם לעיתים קרובות.

לקראת התארגנות מרכזית
הרעיון להקים מוסד מרכזי של שארית־הפליטה היהודית בפולין
נולד בלובלין ,לאחר שיחדורה ,בקרב פעילי קבוצת ,איחוד״,
שעמדה בראש הוועד היהודי במקום .בתחילה הגו את הרעיון
בחשאי .הם ראו את היהודים הבודדים החוזרים לערים ולעיירות,
שעמדה בראש הוועד היהודי במקום .בתחילה הגו את הרעיון
כשהם חסדים ,בצעדיהם הראשונים ,הדרכה והגנה ,ייעוץ משפטי
וייעוץ בענייני דת ,צמאים לפעולה חברתית ותרבותית ,ומחוסרי
הכוונה רעיונית בסביבה שהשתנתה — והם רצו לעזור להם במצו־
?תם .כדי לעזור לכל היהודים האלה ,חסרה היתה כתובת מוכרת
אחת ,להעלאת בעיות היהודים ,ליבונן וחיפוש פתרונות להן ,מוסד
שיהיה בעל סמכות הן כלפי היהודים והן כלפי השלטונות הפולניים.
קבוצת ,איחוד״ ,ובראשה ד״ר ר׳ בן*שם ,שאפה להקים מוסד
יהודי עלית ,שיהיה אחראי לייסוד קהילות יהודיות  11במקביל לחי-
דוש העיריות במקומות ,גם אם המוסד היהודי ייקרא  ,ו ע ד יהודי״.
השיחות בקבוצה התנהלו בסודיות ,כי טרם היה ידוע מה יהיה
יחסו של המשטר החדש להתארגנות יהודית מרכזית .ייתכן מאד
שאילולא נותק ,המדור היהודי״ שעל־יד קר״ 4מחמת מאורעות
המלחמה ,מראשית אירגון חיי היהודים על האדמות המשוחררות
של פולין ,היו אנשיו בין בעלי הרעיון ומעצבי דרכו של הוועד
היהודי המרכזי .בסעיף ) (5של תוכנית עבודתו  ' 1הוא ראה את
עצמו כגוף המקיים קשר עם ,מדורים יהודיים״ שיוקמו על־ידי
בל ר״נ במחתרת ,באזורים האדמיניסטראטיביים של פולין .אמנם,
הקשר עם המרכז צריר היה להיות לשם העברת אינפורמציה
וקבלת הדרכה בלבד ,אבל מותר להניח ,שלאור דרישות המציאות,
לאחר יולי 1944י היה נוטל על עצמו את כל תפקידי ההנהגה
היהודית המרכזית .הקבוצה ,שפעלה בלובלין להקמת מוסד זה,
לא היתה קשורה בכל רעיון מוקדם לגבי צורת ההתארגנות היהו-
דית בפולין החדשה ולא ידעה על תוכניות של ,המדוד היהודי״.
התפקידים שצריך היה ליטול על עצמו המוסד המרכזי היו לפי
דעתה.
(1

ייצוג בעיות היהודים בפני הממשלה;

u

הדרכת הוועדים בפעולתםן

 (3קיום קשרים עם אירגונים יהודיים בעולם ,ובתוכם התנו-
עה הציונית ,לצורר קבלת עזרה מהם לשיקום שארית־הפליטה
עם בואו של ד״ר א .זומרשטיין ללובלין ,כנציג יהדות פולין
ב־פקװ״נ ,פתחו אנשי הקבוצה הזאת בשיחות אתו על הצויר
בהקמת מוסד יהודי מרכזי ,בראשותו ,לטיפול בבעיות שהוכרזו.
ד״ר זומרשטיין — לפי עדויות האנשים שראיינתי — היה זהיר
מאד בשיחות אלה .הוא חלה לעיתים קרובות ,היה עיין! כמעט
תמיד וכן חי בפחד ,שמא ההתארגנות היהודית ,שמאחוריה עומ-
דים בעיקר עסקנים ציוניים ,תביא לידי הסתבכות עם המשטר.
אך בינתיים תבעת המציאות היהודית טיפול מרכזי בכל הבעיות
הנ״ל עוד בטרם נוסד המוסד המרכזי.
בשבועות הראשונים של קיום השלטון האזרחי הפולני נוכחו
היהודים במקומותיהם לדעת ,כי הרשויות המקומיות — שמבחינת
המיבנח האדמיניסטראטיבי חייבות להדריך את פעולות הוועדים
היהודיים המקומיים ולהקל על עבודתם — עסוקות מדי כדי לסייע
בפתרון בעיות היהודים ,הן בציבור )החזרת בתי־כנסת ,בנייני
בתי-הספד ,הקהילות( ,והן כפרטים )החזרת דירות ,רכוש( .במקרים
של רצח יהודים גילו הרשויות המקומיות אוזלת־יד גמורה ,של-
עיתים נראתה באדישות למתרחש .האחראים לסדר הציבורי ניסו
לעיתים להסביר תופעה מחרידה זו כתוצאה מהטירור הכללי
המופנה נגד המשטר המוקם על־ידי אנשים המתנגדים לו .והוכחה
לכר ,שלא רק יהודים נרצחים ,אלא גם פעילי המפלגה הקומו-
ניסטית ,ובתוכם אנשי־צבא רבים.

״שהל כרזל׳׳ שהופץ כלוכלין כשנת  1944ע״י המפלגות הציוניות
היהודים ,בהיווכחם שבמוסדות המקומיים אין אוזן קשבת
ובהכידם את סדרי האדמיניסטראציה החדשה,
לבעיותיהם"
שפעלה בשיטה ריכוזית ,4 ,החלו לפגות כעצמם ,בעניינים חשוכים,
למוסדות הממשלה בלובלין .כדי להבטיח תמיכה בפניותיהם ,היו
פונים לוועד המקומי של יהודי לובלין ,שהיו לו קשרים עם אנשי
השלטון או לד״ד א׳ זומרשטיין .הם ביקשו מהם להתערב לטובתם
אצל הגורמים הנוגעים בדבר .וכך ,בלחץ הבעיות שתבעו פתרונות,
נוצר למעשה הייצוג היהודי המרכזי ,שאופיו היה שתדלני בעיקרו.

גם בעניינים פנימיים גרידא ,שלא דרשו ייצוג בפני השלטונות
הפולניים ,תפס הוועד בלובלין מקום מיוחד .מקימי הוועדים למקו-
מותיהם ,כאשר היו זקוקים להדרכה בפעולותיהם בתחום עיסוקם
הרגיל )רישום ניצולים ,הצלת ילדים ,פעולות תרבות וכר( ולייעוץ
בבעיות ספציפיות שהתעוררו מדי יום ביומו )גיטין ,סיכסוכי ממון,
או רכוש ועוד( ,היו פונים לאנשי הוועד הוותיק ,הגדול והמנוסה
כבר ,שבלובלין ,ומבקשים מהם עצה והדרכה ,ולעתים אף הכרעה
בבעיות קשות .וכך החל הוועד בלובלין ,נוסף על הטיפול בענייני
מצדדי הרעיון
העיר שבה ישבו ,לשמש גם בתפקידי מרכז.
של הקמת מוסד מרכזי עליון ליהדות פולין ,ראו במערכת־יחסים
זו הוכחה לכך ,שאכן עמדתם היתה צודקת כאשר בראש־השנה
תש״ה )ספטמבר  ,(1944בימים הראשונים להתארגנות ,עשו נסיון
ליצור התחלה לכך ,ולו דק בתחום ספציפי מאד — על ידי בחירת
רב ראשי לשארית־הפליטה כפולין 1 ®.הבחירה עוררה התנגדות
קשה אצל הקומוניסטים היהודיים .אמנם פפ״ר טרם שלחה בעת
ההיא נציגים למוסדות היהודים ,אבל חבריה היהודיים לא הסכימו
ליצירת תפקידים חדשים בהם ,וביחוד לאיושם במועמדים לא־
רצויים להם .ד״ר ראובן בן־שם ,לפי דברי עצמו ,היה בעיניהם
לא־בשר לתפקיד ציבורי מלכתחילה ,בגלל עברו הציוני־רביזיוניסטי
לפני מלחמת־העולם השניה .וכיון שנתוספה לכר אשמת היותו ר ב
ראשי ב־א״ק ,בתקופה שיהודים השתייכו אליה ,החלה נשקפת
סכנה לחרותו האישית ,*.ד״ר א׳ זומרשטיין ,שלא השתתף בתפי-
לות בגלל מחלה וגם לא לקח חלק בבחירה ,לא הגן עליה לאחר
המעשה ".בסופו של דבר ,בחירת הרב הראשי לא יצאה אל
הפועל.

7

קשדים עם יהדות העולם
גם הקשרים עם יהדות העולם נוצרו עוד בטרם הוקם הרועד
המרכזי בלובלין .פתח בהם הד״ר א׳ זומרשטיין על־ידי במבדקים
ששלח ל״ג׳ויגט׳׳ בארצות־הברית ,ב־ 16באוגוסט ,ולסוכנות היהו-
דית בא״י ,ב־ 24באוגוסט  .1944נתעכב כאן על חליפת המיבדקים
לובלין—ידושלים .מובנת היא הבקשה למתן עזרה מצד ה״ג׳וינט״
שהינו מוסד פילאנטרופי להגשת סיוע ליהודים הנמצאים במצוקה,
אבל בשיגור מיבדק מצד מוסד תלוי בממשלה סובייטית לסוכנות
היהודית ,שהתנהל על־ידי הציונים ,היה חידוש רב.
במברק  ' 7מודיע ד״ד זומרשטיין ,שהוא משמש נציג יהדות
פולין ב־3קוו״נ .הוא מבקש בדחיפות עזרה ,שהיא הכרחית ביותר.
בין הניצולים יש זקנים וילדים חולים ותשושים .נחוצים! מזון,
ביגוד ,תרופות .המיברק השני בסידדה זו הוא תשובתו של יצחק
גרינבוים ,בשם הנהלת הסוכנות .היא נשלחה ב־ 27באוגוסט
 ",1944יומיים אחר קבלתו של המיברק הראשון .מיבדק־התשו־
בה כלל בקשה לכתובת ,שאליה יש להפנות את הסיוע ,תיר הבטחה
שהדבר ייעשה מהר .אחרי־כן נשאל זומרשטיין אם הוא יקבל
את המשלוח ,כן נתבקשו פרטים בנוגע למיספר הניצולים ,גיל,
מיו ,מקום הימצאם .בסוף באה השאלה האם ירשו לשלוח לפולין
המשוחררת שליח שיעזור בחלוקת הסיוע.
המיברק השלישי הוא תשובתו של זומרשטיין מיום  20בספטמבר
 ,1944שוב מלובלין דרר מוסקבה! מבקשים בו עזרה ל־10,000
איש ,הכתובת היא פקוו״ני' במוסקבה ,אעפ״י שמקום־ישיבתו
היתה כבר לובלין .מבקשים נתונים על השליח המוצע ,כדי לטפל
בהשגת אישור לבואו .שגי מיברקים נוספים מירושלים למוסקבה
מכילים ידיעות הקשורות בהעברת המשלוח בלבד.
מה אגו לומדים מהתקשרות זו? המיברק הראשון הוא בעל
משמעות היסטורית מעבר לתוכנו החשוב כשלעצמו .הידיעה נת-
קבלה בארץ כהודעה מוסמכת ראשונה על מינוי נציג רשמי של
יהודי פולין בממשלה הזמנית .משמעות פוליטית מיוחדת לעובדה,
כי לנציג היהודי בממשלה זו ניתנה רשות לשלוח מיברק בעל
התוכן הנ״ל לסוכנות היהודית בירושלים .אין להניח ,שד״ד זומר־
שטיין עשה צעד זה על דעת עצמו ,או על דעת פקוו״ג בלבד .פעולה
מסוג זה ,שהדיה היו צפויים ,היתה בוודאי מתואמת בצודה זו או
אהדת עם השלטון הסובייטי.
אדם מחזיק בידו פיסת־גייר זו ושלושים המילים שבה
מעוררות הרבה רגשות והרבה מחשבות .מזעזע הוא תוכנו ,שהוא
זעקת־עזרה בלבד .אין בו נתונים נוספים שיפרטו את המצב
העובדתי ו א ץ בו כל תוכגית־פעולה .לפי תאוײר משלוחו ,גם אם
נשלח ממוסקבה ,זומרשטיין היה כבר בלובלין .זאת־אומרת ,לאחר
שזומרשטיין ראה כבר את הניצולים הראשונים ,נוכח בגודל
השואה והוא מבטא אותה בקריאה־לעזרה בלבד .בלי להוסיף
אפילו מלה אחת של נחמה לידיעה שיש חולים ,תשושים,
זקנים וטף מחוסרי אוכל ובגד .המיברק הוא במקום צילום של
מראה שראו עיניו .עולה ממנו הקריאה! יראו מה נשאר מיהדות
פולין!׳
מחשבה נוספת שמתעודדת עם קריאת המיברק היא ,שפנייתו
לסוכנות היהודית בירושלים עשויה היתה לעורר תקווה להברה
מצד השלטונות הסובייטיים באירגון זח כמוסד יהודי ואולי גם
לשינוי היחס לגבי התנועה הציונית .ביטוי לתקווה זו נתן ד י ר
נחום גולדמן במסיבת עתונאים בירושלים ביום ה־ 30בספטמבר
 .1944הוא א מ ר ! ׳אף־על־פי שאין עוד עמדה רשמית מצד הממ-
שלה הרוסית בנוגע לציונות ,יש לקוות ,כי היא תנקוט עמדה
אוהדת כלפינו׳10.
באותו זמן ידעו לספר בלובלין — ואחר־כר גם במקומות
אחרים — על פנייתו של ד״ד זומרשטיין לסטאלין ,בעת סעודת
הפרידה ל־פקװ״נ ,ביולי  ,1944בדבר עמדתו של השליט הסובייטי
לפתרון בעיית היהודים באדץ־ישראל 2, .כל המרואיינים על־ידי
מסרו לי ,שדבר השיחה היה ידוע להם ולרבים אחרים .גם בולגאגין
הזכיר אותה בפגישתו עם נציגי הוועד היהודי בלובלין ",שאליה
עוד אחזור .בשני ספרים ,בעלי אופי עתונאי ,מסופר על השיחה
הזאת ,כאילו נמסרה למחבריהם ע׳׳י ד״ר זומרשטיין עצמו .י׳
טורקוב טוען  23שזומרשטיין העמיד לסטאלין שאלה ישירה על
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ארץ־ישראל כפתרון לבעיית היהודים  tואילו ד״ד ח .שאשקעס **
אומר ,שזומרשטיין שאל את סטאלין ,אם הוא חושב על פתרון
בעיית היהודים בקנה־מידה בינלאומי .לפי שניהם ,הקשיב סטאליך
לשאלה וביטא הבנה לבעיית הכלולה בה .תוכן המיברק של זומר־
שטיין לגרינבוים הועבר מיד לשאר סניפי הנהלת הסוכנות ,לידיעתם
של ד״ר נחום גולדמן בניו־יורק ,למשה שרת בלונדון ולד״ר דב
יוסף ביוהנסבורג .גרינבוים ביקש לא לתת פירסום לידיעה זו2*.
אמנם ,הוא דאג להעבירה גם לד״ר י .שווארצבארד ",המקשר עם
הממשלה הגולה בלונדון ,אבל תור הסתייגות ,בל יגלה אותה לעת־
עתה ,כל עוד אין ידיעת נוספת מד״ר זומרשטיין 26

תשובתו של י׳ גרינבוים ,נוסף להבטחת עזרה מהירה ומאק־
סימאלית ,מכילה שתי שאלות־גישוש זהירות ביותר .בשאלה הרא־
שונה רצה להשיג קצת אינפורמציה נוספת על המצב ועל היקף
תפקירו של ד״ד זומרשטיין כנציג יהודי פולין .כל תוספת מידע
היתה חשובה ביותר .השאלת השניה מסמנת את הכיוון הרצוי
לסוכנות ,בהתקשרות בינה ובין נציג יהדות פולין,
אם נקח בחשבון ,ששני אנשים אלה ,שהחליפו ביניהם את
שגי המיבדקים הלאקוגיים ,הכירו איש את דעהו מיספר שנים
נכבד ,הן כמנהיגי התנועה הציונית והן כנציגי יהדות פולין ב׳סיים׳,
הרי הסתפקות במלים שקולות ומעטות במיברקים מראה על גודל
הזהירות שהיו חייבים לנקוט בה .הם ידעו ,שכל מלה מיותרת
עלולה לקלקל את הקשר שנוצר .שניהם הכירו היטב את הדרכים
ההפבפכות ,שבהן הולכת המדיניות הסובייטית ופחדו פן כל מלה
שלא־במקומח תחשידם בעיני הקרמלין,
רצוי לשים לב לכר ,שהתשובה לי׳ גרינבוים ,למיברקו מיום
 27באוגוסט  ,1944נשלחה ממוסקבה דק ב־ 20בספטמבר ,1944
כלומד — לאחר שלושה שבועות בערר .בעוד הסוכנות היהודית
נזהרה מלפרסם ידיעה על הקשר עם ד״ד זומרשטיין ,ובעוד שייתכן
כי תשובתו של גרינבוים ל א היתה עדיין ידועה לזומדשטיין,
התפרסמה ב־ 8בספטמבר  1944קריאתו הדראמאטית של המנהיג
מלובלין לכל המוסדות היהודים בעולם ,ובה דרישה להגשת עזרה
מיידית לניצולים בפולין.
בעיתון ,דבר״ נמסרו פעמיים — ובהרחבה — קטעים מדבריו
של ד״ד זומרשטיין .הם נשלחו ע״י דיימונד דייוויס והועברו דרף
,סוכונת־העתונות הסובײטית־היהודית״ — יספ״א )יידישע -JJO
וויעטישע פרעסע אגענטוד( .בפעם הראשונה הופיעו ,ב־ 6בספ־
טמבר  ,1944בדיווח על ראיון אישי שניתן לעתונאי על־ידי ד ״ ד
זומרשטײןן ופעם שניה בהעברת תוכן דבריו של הנ״ל במסיבת־
עתונאים בלובלין .כותרת הכתבה לאחר הראיון היא, :תבוא
מיד העזרה לשארית הפליטה בפולין!״ להלן מדברי זומרשטיין:
אינני חי אלא כדי לעזור לאותם האנשים שנותרו בחיים.
מיספדם לא רב• אר אין להגיח ,שקשה להגיש להם עזרה.
עזרה זו צריכה לבוא מיד ,אם אין אנו רוצים לאחר את
המועד .בני עמנו ,שכוחם הנפשי תש ,אינם יכולים עוד
לעמוד ביסורים ...אירגוגים כמו ,ג׳וינט״ וכיוצא בהם צרי-
כים לבוא לעזרתנו .אר עזרה צריכה לבוא בהקדם .עלינו
לספק בתים ,מזון ,צודכי־הלבשה ...רפואות .העזרה צריכה
לבוא במטוסים ,אם לא תהיה ד י ר מהירה אחרת .יהודי
אמריקה ,בריטניה ,חייבים לשלוח נציגים לראות מה מת-
רחש .27

במסיבת עתונאים ,שהתקיימה ב־ 9בספטמבר  ,1944ושעליה
מסד דייוויס ב״דבר״ מיום ה־ 14בספטמבר  ,1944אמד ד״ד א.
זומרשטיין ,בין השאר! ,יהודי אמריקה ,א״י ,בריטניה הגדולה,
אוסטראליה ויהודים באשר הם שם! האזינו ועזרוז ...שמעו
והושיעו .אתם צריכים לפעול מיד .כל דגע של השהיית העזרה
פירושה מוות לרבים ...היודעים אתם מה גדולה האחריות הרובצת
עליכם ,על המאושרים ז הלבבות היהודיים — היכן אתם ? אני פונה
אליכם בשם אלה שעודם בחיים ,אשר אני איתם!״
לאחר שקריאתו של ד״ד זומרשטיין התפרסמה בעולם ,ולאחר
שההנהגה הציונית היתה כבר בתור פעולת אירגון של הסיוע,
התחילו להגיע ללובלין מיבדקים עם הצעות להרכב הפרסונאלי
של המשלחות והבטחות עזרה מהירה .הגיעו במברקים מהקונגרס
היהודי העולמי ,מה,ג׳וינט״ ,מהרב הראשי לא״י ,י׳ א׳ הרצוג,
מהפדראציה של יהודי פולין באמריקה ועוד .מצד הקונגרס היהודי

בקאנארה נעשה נסוין להשיג את עזרתה של הממשלה הסובייטית
בהובלת הסיוע ליהודי פולין, .הארץ״ מסר ידיעה על בר ב־12
בספטמבר בזו הלשון, :אוטאבה :הציר הסובייטי בקאנאדה ,מר
זארובין ,נכון ורוצה להעמיד ספינות סובייטיות למיפעל העזרה,
כדי לשלוח סיוע ליהודי פולין — זקוק לאישור הממשלה״.״1
תשובתו של זארובין ניתנה ב־ 21באוקטובר  .1944הוא הציע
לנשיא הקונגרס היהודי בקאנאדה ,ש׳ ברונפמאן ,לקבל הסכמת
פקװ״נ בלובלין לפעולה זו ,כתנאי לבירור פרטי העבדת הסיוע
ליהודי ׳פולין י . 3
משיחות עם אנשים שהיו פעילים בוועד בלובלין ,באותמ החו־
דשים ' ,הבנתי שלא הוקם כל קשר סדיר בין הוועד ובין אירגון
יהודי כלשהו בעולם ,בימי פעילותו של הוועד בלובלין .חליפת
המיבדקים היתה חייבת להתנהל דדך מוסקבה ,והיתה נידונה מראש
להשהיות מסיבות טכניות ומסיבות הצנזורה .למשל ,לפי קוסובר,
המשלוח של עזדה כלכלית ראשונה הגיע ללובלין מא״י בסוף
 .1944רק בפברואר  1945נקלטה ידיעה בא״י מראדיו לובלין על
כר 2, .אין בהשהיות כל פלא .המלחמה עדיין התנהלה באירופה
במלוא התנופה .הדיר העיקרית למשלוחי העזרה ליהודים יכלה
להיות טהראן — מוסקבה — לובלין ,או הודו — טהראן —
מוסקבה — לובלין .חלק מהמיטען נגנב בדרך ומנה גדולה ממנו
הופרשה לצרכי זפ״פ  30במוסקבה .אבל גם היתרה שהגיעה לתעו-
דתה — וביחוד הבגדים ,הנעליים והתרופות — היוו עזרה ,שבלעדיה
לא היו הניצולים מחזיקים מעמד בחורף של .1945
מתבקשת עדייו השאלה :האם היתה ידועה לד״ ר א׳ זומרשטיין
תשובתו של י׳ גרינבוים מיום מה־ 27באוגוסט  ,1944עת פנה
ליהדות העולם בזעקת עזרה לניצולים? יש להניח שלא .כי אילו
ידע על הבטחת העזרה מצד הסוכנות ,היה מזכיר זאת במסיבת
העתונאים או בראיון שנתן לדייוויס .מחוסר מקורות ,קשה לשפוט
אם היתד! כאן השהייה מכוונת.

הוועד היהודי המרכזי הזמני
בנובמבר  1944לאחר שד״ר א׳ זומרשטיין הסכים להתייצב
בראש הוועד המרכזי ,נעשה גם האקט הפורמאלי של הקמתו.
המוסד ,שעל הקמתו הודיעו ,קיבל את השם ,הוועד היהודי המרכזי
הזמני״ .ההרכב הפרסונאלי שלו נקבע תיר מו״ט בין העסקנים
במקום .הפעם שיגרה גם פפ״ד את נציגיה אליו .בראש הוועד
הועמד ד י ר א׳ זומרשטיין ,כמזכיר נבחר ד״ד ד׳ גלבארד , , .צורפו
לוועד המרכזי ,מקרב הפעילים בוועד המקומי ,ד״ד הירשנהורן,
מ׳ קוסובר ,מ׳ זונשיין ,מ׳ ביטד ,ב׳ אלף ופי זליצקי .לאחר שיחדור
וארשה ,בינואר  ,1945הגיעו ללובלין ד״ד א׳ ברמאן ויצחק צוקרמאן
)אנטק( וצורפו מיד לוועד המרכזי.
;•׳•' מיד עם הקמת הוועד היהודי ה מ ר כ ז י " פורסמה הודעה על
פר בעתונות הפולנית ,שהופיעה בלובלין .יהודים נוספים התחילו
להגיע ללובלין ,הן בעקבות הודעה זו  p iעל יסוד השמועות
שהתפשטו על הקמת גוף יהודי מרכזי .אחדים מהם קיבלו גם
תנזיכה כספית לנצרכים ,בגדים לחלוקה וגליונות לרישום שמות
יהודים המופיעים במקומותיהם ,ולו־גם לתקופה קצרה .לעיתים,
כשנודע לאנשי הוועד המרכזי על הימצאות יהודי בודד במקום
מסויים ,היו מזמינים אותו ללובלין ,ממנים אותו כנציג הוועד
במקומו ומדריכים אותו כיצד לפעול בין הניצולים.
בנובמבר  1944נקראה ללובלין ועידה ראשונה של נציגי
הוועדים המקומיים .במטרה לבחור את הוועד היהודי המרכזי
ולתת לו מעמד של מוסר דמוקראטי נבחר .הוועידה אישרה בלי
הצבעה את הרכב הוועד ,שכבד פעל עד לבחירות .על הקמת
הוועד הג״ל נמסר גם במיברק לסוכנות היהודית בירושלים ,ב־22
בנובמבר  ,1944וזה לשונו, :הוועד המרכזי של יהודי פולין ,שנבחר
זה עתה על־ידי הוועדים בפרובינציות ,מביע את תודתו על
הנכונות לשלוח עזרה לניצולים יהודיים ".מקווים שהקשר יימשר.
הכתובת בלובלין :דחי דיבנה  .8ד״ד א׳ זומרשטיין ,יושב־ראש.
ר ״ ד דיוניזי גלבארד ,המזכיר הכללי״.
לאחר הוועידה הסכימה ממשלת פולין — לפי דברי קוטובר —
בי בענייני היהודים לא תיעשה מעתה שום פעולה בלי ידיעת

אצל א׳ אוסובקה־
יהודי פולין .בפגישה
הוועד המרכזי של
מוראבסקי ,שבה השתתפו מטעם הוועד המרכזי :ד״ד א׳ זומר־
שטיין ,ד״ד ר׳ בן־שם ומי קוטובד ,הצהיר ראש ה־פקוו״ג ,שממשלת
פולין לא תגביל את הגירת היהודים לארץ־ישראל.
לפי אומדן המרואיינים על ידי ,הגיע מיספר היהודים בחלק
המשוחרר של פולין ,ביאנואד  ,1945ל־ 40,000נפש .על־יד הוועד
הזמני הוקמו המחלקות הבאות:
)א( חיפוש קרובים ורישום :המדוד הזה שימש כתובת רא-
שונה לכל יהודי שהגיע ללובלין .לפעמים היה יהודי מגיע ללובלין
במיוחד ,כדי לבדוק את כרטסת הרשומים במדור וכדי להרשם
בה בעצמו .הוא היה גם רושם ,בשאלונים מיוחדים שהוכנו לכך,
שמות יהודים אחרים שידע על קיומם.
)ב( עזרה רפואית :המדור חייב היה להתגבר על שלושה
קשיים — חוסר רופאים ,חוסר תרופות וחוסר מקום לאישפוז.
רבות עזרו לראשי המדור רופאים ואתיות יהודים ,ששירתו בצבא
האדום ובצבא הפולני בלובלין .מעט התרופות שהיו ,באו מן
,הצלב האדום״.
)ג( ילדים ונוער — חינור והודאה :לא רבים היו הילדים
היהודים .הראשונים היו  ,8שניצלו במאידאנק .בסוף ספטמבר ,1944
כחודשיים לאחר הופעת הילדים הראשונים ,היו בלובלין למעלה
ממאה ילדים ,וייתכן שמיספרם הגיע למאתיים .הם היו מרוכזים
בבתי־ילדים מיוחדים .היתה כבר פעולה מתוכננת להצלת ילדים
ודאגה לחינור והוראה.
בתחום זה נתגלו הסיכסוכים הראשונים עם נציגי פפ״ד בוועד
המרכזי .הם התנגדו להודאת עברית לילדים בגני־הילדים,
אף־על־פי שהוסכם בוועד שההודאה תינתן הן בעברית והן ביידיש.
הצדדים גיסו לקבל ,כל אחד בנפרד ,את תמיכת הממשלה בעמ-
דתו .תור להט הוויכוח ,היה גם ניסיון של הציונים ,חברי הוועד,
לזכות בתמיכתו של בולגאנין3 *.
שחילקו אוכל
) ר ( עזרה במזון ובביגוד :הוקמו מיטבחים,
חינם .בתחום הביגוד ,המצב היה קשה יותר ,עד לקבלת הבגדים
מהמחסנים במאידאנק .עם בוא המשלוחים מאירגוגי היהודים
בחו״ל נוצרה רווחה בתחום זה .אז גם התחילו עסקי שוק שחור
בבגדים.
)ה( פרודוקטיביזאציה :בלובלין היתה זאת מחלקה קטנה,
שטיפלה בעיקר בנוער .נוסדו קורסים להשכלה כללית ומקצועית.
שיעורים ניתנו במידה שנימצאו מורים לכר .חשיבותה של המחלקה
העברתה לוודשה נהפכה לאחת
במשך הזמן ועם
הזאת גדלה
המרכזיות.
)ו( ייעוץ משפטי :לייעוץ משפטי היו זקוקים יהודים כבודדים,
כאשר באו לתבוע את רכושם הפרטי ,שנעזב על־ידם או שהוחרם
על־ידי הגרמנים .היו גם תובעים החזרת רכוש כיורשים של
המושמדים .על רקע תביעות כג״ל קרו מקרי-רצח רבים.
גם מוסדות יהודיים היו זקוקים עם הקמתם לסעד משפטי .גם
להם היו קשיים בקבלת רכוש מוסדות יהודיים ,שהוחרם על־ידי
הגרמנים .נוסף על כר ,ענייני הלוואות לקואופרטיבים המוקמים,
לפליטים בודדים לשיקום וכר היו קשורים בסידורים משפטיים.״ ,
בשני שטחי פעולה ,שהיו בין הגורמים העיקריים להקמת הוועד
המרכזי ,לא עסקו מחלקות בודדות אלא הוועד כולו ,וחם :טיפוח
שאת התחלותיו תיארתי
קשרים עם אירגוני היהודים בעולם,
לעיל ,ודאגה לביטחון־החײם של היהודים.
מצב הביטחון של היהודים הניצולים בפולין הלר והידרדר
מיום ליום .ללובלין הגיעו ידיעות על מקרי-דצח בערים הבאות:
ביאלה פודלאסקה ,שדלץ ,סימיאטיץ ,סוקולוב ,ביאליסטוק ,ציז׳ב,
גראדושיץ ,שיגיאבקה ,דרוהוצ׳ין  34ועוד .הפגישות של חברי הוועד
היהודי המרכזי עם חברי ה־פקוו״ג לא נתנו תוצאות מעשיות.
המחאות בפניהם נתקבלו בהבנה ,אבל נשארו ללא תגובה .חיפוש
פתרונות לחוסר תעסוקה ליהודים ,הוראת מקצוע לנוער ,עבודה
תרבותית בין היהודים ,יכלו לחכות עד לסיום המלחמה ,אבל
לשאלת ביטחון־החײם של היהודים — צריר היה למצוא תשובה מיד.
בתוך הוועד היהודי ,על אף העובדה שכולם התאבלו על כל
קורבן יהודי שנפל בימים אלה ,היו חילוקי־דעות חריפים על
צורת התגובה על רצח היהודים מטעם המוסד המרכזי חזה .חברי

9

פפ״ר בוועד היהודי חשבו ,שעל היהודים לקבל גזירת־מוות חדשה
זו כחלק מהסבל המוטל על כל המשתלבים בבנייתו של המשטר
החדש בפולין .ודאייה לכר ,שלא רק יהודים נופלים קודבן למענו.
כדי להקטין את ממדי הסכנה ,הם יעצו ליהודים לא לחזור יחידים
למקומות מוצאם ,שבהם הבדידות מגדילה את סכנת הרצח ,אלא
להתרכז במיספד מקומות גדולים ,שבהם ההגנה על חייהם אפשרית
יותר .הם התנגדו למתן פירסום בחו״ל למעשי־רצח ,פן יזיק הדבר
לשמו של המשטר החדש ,המעוניין בתדמית של ישולט במצב׳ ושל
בעל יכולת מלאה להגן על החיים של אזרחיו היהודים .נוסף על
כר חששו ,שפירסום מקרי רצח יהודים יגדיל את רצון היהודים
לעזוב את פולין ,כאשר דק תינתן אפשרות לכר.
הציונים שבוועד טענו ,שפירסום מקרי־הדצח יגביר את לחץ
דעת־הקהל ,בעולם על הממשלה הפולנית לאלץ אותה לנקוט
צעדים חריפים נגד הפורעים ביהודים .אין לדרוש מהיהודים הס-
תגרות חדשה ב׳גיטו׳ למען ביטחונם ,אלא יש לאפשר להם להגר
מפולין באופן חופשי ,אם רצונם בכר,7 .
למדות הבדלי־דעות ,שכבר הסתמנו בין חברי הוועד ואשר
עתידים היו להביא למשברים בו ,הרי באותו זמן ,בימי לובלין,
סימל הוא את האחדות היהודית .קומץ היהודים ,שנשאר לפליטה
מיהדות פולין ,צמא היה לאחדות זו .כי כל אחד מהם רצה,
ראשית־כל ,להימצא בין אחיו בני ישראל .אי־לכר ,תיאור ההת-
ארגנות היהודית בחודשים הראשונים לתקומתה של פולין ,חייב,
נוסף לתיאור הפעולות ,התוכניות וחילוקי־הדעות ,להביא גם
מאווירתם של אותם הימים.

הוועד המארגן של יהודי פולין במוסקבה,
יולי  — 1944ינואד 1945
כאשר התפשטו במערב הידיעות על הימצאות יהודים ניצולים
בפולין ועל הצייר לארגן עזרה למענם ,פורסמה גם מחוץ לבדיה״ מ
הידיעה על הקמת ״ועד מארגן של יהודי פולין בססס״ר״ .הידיעה
הופיעה ב׳דבר׳ ב־ 8בספטמבר  ,1944יחד עם הכתבה הראשונה
של ריימונד דייוויס על פגישתו עם ד״ר א׳ זומרשטיין יעל מה שראו
עיניו בלובלין .בברית־המועצות עצמה פורסמה ידיעה קצרה על
הקמת הוועד זמן קצר לפני כן ב׳אײניקײט׳" ביום  17באוגוסט
 .1944העיתון התבסס על ידיעה שהובאה בבסאונו של זפ״פ ׳װלנח
פולסקה׳ ,שלפיה הוקם ליד זפ״פ ועד מארגן של יהודי פולין,
שנמלטו מפולין ב־9ב 19ונמצאים בססס״ר .בהמשר הידיעה באים
שמות חבריו של הוועד וכתובתו! ׳ד״ר אמיל זומרשטיין ,אידה
קאמינסקה ,ליאו פיגקלשטיין ,הרב שטיינברג ,שמעון זאכאריאש,
משה בדודרזון ,אפרים קאגאנובסקי ,רב־סדן לייב פיגקלשטיין ,ב׳
מארק ,ד״ר שולדנפריי ,ד״ר ד׳ ספארך ,הרב שצ׳קאץ ,רחל קורן,
י רובינשטיין ,מ׳ מלמאך .העתקתי את השמות ,כפי שהופיעו
בעיתון ,לפעמים חסר היה השם הפרטי כולו ולפעמים הוא סומן
באות הראשונה בלבד .הכתובת של הוועד היתה זו של זפ״ט
במוסקבה ,רחוב פושקין  .5לא נמסרה המטרה ,שלמענה הוקם
הוועד .גם לא נאמר מה יהיו תפקידיו המיידיים ,ולא צויין
מעמדם הציבורי של מקבלי המינוי ומשלוח־ידם ,נתונים שבוודאי
נשקלו בקביעת חברותם במוסד .ד״ר ד׳ ספרד — ששמו הופיע
בין חברי הוועד בידיעה הג״ל ואשר כיהן אחר־כך כיו״ר שלו
וליווה את התפתחותו מאז הקמתו ועד לפירוקו — מסר את הדב־
דים הבאים על הקמת המוסד הג״ל! בערך בחודש יולי  1944הז-
מין יעקב ברמאן — באותו זמן אחד מראשי הפעילים ב־זפ״פ,
קומוניסט ותיק ובעל עמדה חזקה בקבוצה הפולנית הקרובה ל-
קרמלין — אותו )את ד״ד ספאדד( ואת ב׳ מארק והציע להם
לארגן ועד יהודי על-יד זפ״פ .לשון ׳הציע׳ ,באותם ימים ,פירושה
היה — נתן הודאה .ההצעה כללה גם הדרכה בעניין הרכב הוועד.
כמו ועדים אחרים ,שהוקמו בימי מלחמת־העולם השניה ברוסיה,
אם היה עליהם לייצג או לבטא ציבור מסויים ,הרכבם צריך היה
לכלול שמות אנשים שיעוררו את אמונו של ציבור זה .ולפיכר,
אם מדובר היה בוועד שייצג את יהודי פולין ,צ י י ר היה להרכיבו
מאנשים הידועים בפעילותם בפולין בין שתי מלחמות-העולם ,אם
היו כאלה בחיים עדיין ,או לפחות שייצגו קשת רחבה של מפלגות,
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מוסדות ציבור ,אנשי רוח ודת ,שהיו קיימים בפולין לפני פ ר ו ץ
מלחמת־העולם השניה.
לפי עדותו של ספרד ,מסר יעקב ברמן די מוקדם בשיחותיו
)לו ולברל מארק( על קיום גרעין של פעילות יהודית מאורגנת
בלובלין .הם ידעו ,כי מארק ביטר נמצא בעיר זו והוא חבר הוועד
היהודי שם .הם החשיבו מאד את פעילותו של י׳ טורקוב באירגון
הפינה היהודית בראריו .הם ידעו ,שמתכננים הוצאת עיתון ביידיש.
לפי הערכתם ,צריכה היתה כל הפעילות בלובלין להישאר מצומ-
צמת בהיקפה ומוקדשת לנושא אחד בלבד — עבודה סוציאלית
הכרחית .לעומת זאת הם ,במשרדים שבמוסקבה ,משוחררים מ*
דאנות ױם־יום ,עסקו בשיחות על ענייני־יסוד של העתיד .הם
חלטו על אוטונומיה תרבותית בפולין ,נהנו מהקשרים הטובים
המתרקמים עם יהדות העולם וחשבו על ניצולם הן לטובת היהודים
הפולניים והן לטובת המשטר עצמו .בחיי הוועד במוסקבה ,גמ
לאחר ספטמבר ,לא השתנה הרבה .לאט־לאט ,כיחידים ,היו מגיעים
למוסקבה המיועדים להיות חברים בו ,הן אלה שכבר פורסם
מינויים והן חדשים שהיו נראים מתאימים לתפקיד זח , , .הוועד
גם לא ראה צורר בהקמת קשרים עם הוועד בלובלין.
פעולות הוועד בלובלין גדלו בינתיים מיום ליום וקדמו לעתים
לתיבנון .חבריו דאו את עצמם
התארגנות

היהודית

אחראים

בפולין .כרשות

היה קיים פקװ״נ ואתו עמדו

לכל

הנעשה בתחום

ממלכתית עליונה לגביהם

בקשר4 '.

הם אמנם ידעו על קיום

הוועד היהודי במוסקבה ,אר דאו בו קבוצה בעלת אוריינטאציה
לפעילות הקשורה בז.פ.פ .בעיקר לגבי יהדות העולם .וכל עוד
לא ידוע היה ,אם תתקיים הריפאטריאציה ,לא נזקקו אנשי לובלין,
מחוסר נושאים משותפים ,לבוא במגע איתו .זליצקי מסביר את
היעדר הקשר בחוסר תנאי־תקשודת מתאימים בין לובלין למוסקבה
באותם ימים.
י׳ טורקוב אינו מזכיר את הוועד המארגן של יהודי פולין
במוסקבה .כגורם בחיי היהודים בלובלין בכל תחום שהוא .פעם
יחידה ,כאשר הוא דיבר על נציגות יהודין פולין שעל־יד הזפ״פ,
בקשר למשלחת שעמדה לצאת לאדצות־הברית בסוף שנת 1944
ובראשית  ,1945עשה זאת מבלי לציין שהם קבוצה ממוסדת ,שוועד
עומד בראשה .הוא מסר רק ,כי מחוגי הממשלה נודע לו ,שמשלחת
של יהודי פולין

)זפ״פ( שנמצאה ברוסיה ,קיבלה אישור לנסוע

לאמריקה ,לשם הוזמנה על־ידי הפדראציה של יהודי פולין .המש-
לחת כבר הודיעה ,שהיא תגיע לאמריקה לוועידה הגדולה ,שהיתה
צריכה להתקיים בהשתתפות נציגויות של יהודי פולין מארצות
אחרות ,ב־ 6בינואר  .1945כנציגים ממוסקבה היו צריכים לצאת
לוועידה! יעקב פראווין ,לאחר־מכן אלוף בצבא הפולני ,השחקנית
קאמינסקה ,בדל מארק ושמעון זאכאריאש .בראשה צריר

אידה

היה לעמוד ד״ר אמיל זומרשטיין ,ואף כי ההכנות לנסיעה כבר
נעשו ,הדי לפי אותו מקור בוטל האישור לפי פקודה ממוסקבה.
בין נציגי העתונות,
ה׳אייניקייט׳

ואף

שביקרו

מדי פעם

בלובלין ,לא היה כתב

לא סופר יידיש אחר ,חבר הסקציה היהודית

באיגוד הסופרים הרוסיים ,לא נזדמן לביקור רשמי בלובלין.
כשם שצורפו ל׳וועד היהודי המרכזי׳ ניצולי מנהיגות המחתרת
היהודית בווארשה ,לאחר שיחרודה ,כן צורף אליו ,מקרב פעילי
הקומוניסטים היהודים שהגיעו ללובלין עם הצבא הפולני או ה-
סובייטי מיכאל טאבאצ׳ניק־מירסקי .אלה וגם אחדים מבין הפעילים
היהודים ,שהגיעו ללובלין ,הצטרפו גם למוסדות יהודיים אחרים,
כמו

׳אידגון

ו׳וועדה
עברה

הסופרים,

העיתונאים

ההיסטורית המרכזית׳.

והאמנים

היהודים

בפולין׳

כאשר הממשלה הפולנית־הזמנית

בחורף  1945לווארשה ,שנקבעה שוב כבירת־פולין ,הלכו

בעקבותיה כל מרכזי המוסדות היהודיים בלובלין.
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ידיעות בנושא זה נמסרו בעיתונים הניל באופן חלקי .׳קול
העם׳ ,מיום  20בספטמבר  ,1944מסר קטעים מההודעה הנ״ל,
תור ציון ,שהועתקע מידבר׳.
.28
.29
.30
.31
.32

ראה ׳הארץ׳ 12 ,בספטמבר .1944
הארכיון הציוני ,תיק .8510/12
ראיון עם מ .בורקו ,מיום  21בספטמבר .1972
רופא צבאי ,שהיגר לאחר מכן מפולין.
ראיון עם קוסובר ,וראיון עם זאצקי.

 .33לשון המיברק אנגלית .המלים  Ex-Polandשבתור המברק
הושמטו מהתרגום על שום הקושי לגבי מובנן בהקשר הנדון.
 .34לפי עדויות קוסובר וזונשטיין ,היה בולגאנין נכון לעיסקה:
הוא יתן אישור להוראה בעברית תמורת הספקת ידיעות
על הנעשה בין הפולנים.
 .35אצל שולקין נמסר ,שבתקופה שבין  11באוקטובר עד ל־ 31
בו בשנת  1944העניקה המחלקה  23ייעוצים משפטיים.
 .36י׳ טורקוב .עמי ) 83שמות הערים לפי הכתוב בספר ז ה ( ;
וכן שולקין הכותב :יעניין הביטחון האישי של היהודים
)סוף בעמוד (47

ראשי־תיכות של שמות מוסדות ,מפלגות ואירגוכים,
המופיעיט כגוף המאמר ובהערות

)(O.Z.O.N.

אוזױנ מחנה האיחוד הלאומי
)(A.L.
צבא העם
א״ל
)(A.K.
צבא הארץ
א״ק
)W.R.iN.
וד׳׳וג חירות ,שוויון ועצמאות
)(Z.P.P.
זפ״פ איגוד הפאטריוטים הפולנים
)(Z.R.2.
ז ר ׳ י ד ברית הפועלים היהודים
)(N.D.
הדמוקראטיה הלאומית )אנדציה(
נ׳׳ד
)(N.S.Z.
נס״ז
הכוחות המזוייניט הלאומיים
פס״ל המפלגה העממית הפולנית )מפלגת האיכרים( )(P.S.L.
)(P.P.S.
פפ׳ס המפלגה הסוציאליסטית הפולנית
)(P.P.R.
פפ״ר מפלגת הפועלים הפולנית
)(P.K.W.N.
פקװ״נ הוועד הפולני לשיחרור לאומי
)(K.R.N.
קר״נ המועצה הלאומית של הארץ
)(R.N.
מועצה לאומית
ר״נ
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נאכן פארענדיקן די מיליטערישע אקציעס אויף דער פוי־
לישער טעריטאריע ,איז דער היטלעריסטשער אקופאנט צוגע־
טדעטן איינצופירן א נייע ״ארדענונג״.דעם 8טן אקט,1939 .
איז אויפן סמר פון היטלערס דעקרעט ,א טייל פון פוילישן שטח
איינגעשלאסן געוואדן אין דריטן רייך .אויף דעם אנדערן שטח
האט מען דעם 26סטן אקטאבעד געשאפן דעם אזוי גערו־
פענעם גענעראל־גובערנמענט .דאס האט געזאלט זיין אן אי־
בערגאנג־לייזונג .די דאזיקע שטחים האבן שפעטעד באדארפט
באזעצט ווערן דודך דייטשן.
אין  1941האט דער גאנצער שטח ,וואס איז געווען בא־
וווינט דורך פאלאקן און נאציאנאלע מינדעדהייטן ביזן אויס־
ברוך פון וועלט־קריג אין סעפטעמבער  ,1939זיך געפונען אונ־
טער דער היטלעריסטישער אקופאציע.
ד״ר האנס פראנק ,וואם איז דורך היטלערן נאמינירט גע־
ווארן אלס גענעראל־גובערנאטאר ,האט פארארדנט צו שאפן
; אויף דעטשטח  4אדמיניסטראטיווע דיסטריקטן :קראקעווער,
לובלינער ,ראדאמער און ווארשעווער .בראש פון יעדן דיסטריקט
איז געשטאנען א גובערנאטאר.
אין לובלינער דיסטריקט האבן דעם דאזיקן אמט פארנו־
מען :ד״ר ערנעסט זשארנער און ריינהארדט ווענדלער.
פון נאוועמבער  ,1939ביז סעפטעמבער  ,1943איז אדילא
גלאבאצניק געשטאנען בראש פון דער עס .עס .און דייטשער
פאליציי .מיט זיין פערזאן ,איז פון אנהייב אן פארבונדן דער
אכזריותדיקער טעראר ,וואס האט גורם געווען צו צאלרייבע
קרבנות צווישן דער יידישער באפעלקערונג אין לובלינער
דיסטריקט.
אין רעזולטאט פון זיינע גרויסע ״פארדינסטן׳ /האט גלא־
באצניק דערגרייכט דעם העבסטן שטאפל אין זיין היטלעריס־
טישער קאריערע .אין יולי  1941איז ער באשטימט געווארן
אלס באפולמעכטיקטער צו שאפן עס .עס.צענטערן אויף די
מזרח־געביטן .אין  1942איז גלאבאצניק געווארן דער לייטער
פון דער נאצי־פארטייי אין דיסטריקט .די קאנצענטראציע פון
פיל פונקציעס ,האט פארוואנדלט גלאבאצניקן אין דעם אבסא־
לוטן האר איבערן לעבן און טויט פון מיליאנען מענטשן פון
די מזרח־געביטן .לויט די אפיציעלע אנגאבן ,האבן אין לובלי־
נער דיסטריקט געלעבט אין  1939א  22,400.00נפשות.
פון אנהייב פון דער אקופאציע ,גענוי ווי אופן גאנצן
אקופירטן שטח ,זענען ארויסגעגעבן געווארן דראסטישע
פארארדענונגען קעגן יידן .זיי זענען בארויבט געווארן פון אלע
רעכט .באלד פון אנהייב איז די שקלאפךארבעט געװארן
איינע פון די טעראר־שיטות .פון דעם האבן גענאסן מיליטע־
רישע ,פאליצייאישע און אדמיניסטראטיווע איינהייטן און
דייטשע אונטערנעמינגען ,וועלכע מ׳האט אויפגעשטעלט אין די
אקופירטע געביטן .די שקלאפן־ארבעט אין די דייטשע אונטער־
נעמונגען איז געווארן א רינגעלע אין דער קייט פון די פאר־
ניכטונג־מיטלען .אויך די עס .עס .האט איינגעזען ,אז זי קאן
געניסן פון דער שקלאפן־ארבעט אין׳ לובלינער דיסטריקט און
געשאפן אין שטאט די ערשטע אונטערנעמונגען .א ברייטע
טעטיקייט האט אנטוויקלט די אונטערנעמונג ״דויטשע אאום־
ריסטונגסװערקע״ )דײטשע באוואפענונג־פאבריקן( .גלײךפון
אנהייב האבן יידן געבילדעט דעם גרעסטן ארבעט־כוח.
צו ערשט האט מען די יידן געבראכט פון דער שטאט .שפע־
טער האט מען פאר זיי אנגעהויבן בויען א לאגער אויף דער
ליפאווע גאס  .7די באראקן האבן אויסגעפילט טויזנטער יחץ.
דעם לאגער האט מען אנגעהויבן באזעצן אין  .1940אין דעם
יאר זענען אין לאגער שוין געווען יידן מחוץ דעם לובלינער
דיסטריקט.
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אין די יארן 40־  ,1941האבן די דייטשע מאכט־ארגאנען
אנגעהויבן צו באפרייען פון די לאגערן פוילישע קריגס־
געפאנגענע .די פאלאקן ,וועלכע מען האט בארויבט פון די
רעכט אלם געפאנגענע ,האט מען געשיקט אויף צוואנג־ארבעט
אין דריטן רייך ,צווינגנדיק זיי דערביי אונטערצושרייבן א
דעקלאראציע .די וואם האבן זיר אפגעזאגט אונטערצושרייבן,
האט מען פארהאלטן אין די לאגערן .א גאנץ אנדערן גורל
האבן געהאט די יידישע געפאנגענע ,פוילישע בירגעה ביי די
וואם מ׳האט צוגענומען די רעכט פון געפאנגענע ,האט .מען
געשיקט אין ארבעט־לאגערן אויפן גאנצן שטח פון אקופירטן
פוילן .פיל גרופן האט מען געבראכט קיין לובלין און אײנ־
קווארטירט אין דעם לאגער אויף ליפאווע .א פאר הונדערט
יידן האט מען געבראכט אין יאנואר  1941פון לאגער 8ב
)לאמבינאוויצע( .פיל יידן האט מען געבראכט פון לובלין און
לובלינער געגנט .די ארעסטירטע אין דעם לאגער האבן געביל־
דעט דעם הויפט ארבעט־כוח פאר די ווארשטאטן פון
״דאװ״ .דער לאגער האט נישט געענדערט זיין כאראקטער
אויך נאד דעם ,ווי ס׳האט אנגעהויבן זיין טעטיק דער לאגער
אין מיידאנעק.
דער הויפט ארבעט־פלאץ פון די ארעסטאנטן זענען גע־
ווען די ווארשטאטן פון ״דאװ׳ /מיט אפטײלונגען פאר שוס־
טערס ,שניידערם ,אויטא־מעכאניקער ,אן אונטערנעמונג פאר
דאד־פאפע און אן אונטערנעמונג פאר מיליטערישע קעסט־
לעד .מיטן ורוקם פון דער צאל ווארשטאטן ,איז אויך געוואקסן
די צאל אינטערנירטע.
פון די פארבליבענע דאקומענטן קאן מען קומען צום
אויספיר ,אז איינע פון די לעצטע גרופע יידן ,וועלכע מען
האט געבראכט אין דעם לאגער ,זענען געווען פון ביאליס־
טאקער געגנט — דעם 26סטן אויגוסט  .1943ביים סוף פון דעם
חודש ,האט דער לאגער געציילט  .6.500די פרויען האבן
געבילדעט א קליינע גרופע.
צווישן די יונגסטע איינוווינער פון לאגער זענען געווען i
סעווערין פינקעלשטיין )געב .אין  ,(1932נתן פערלמוטער
) ,(1929יוזעף אקערמאן ) ,(1928לוטעק שיערפינסקי ),(1928
הענריק קירשנבוים ) ,(1928אהרון זאבאקליצקי ).(1928
צווישן די פרויען זענען געווען :פעלא ווארזאווער ),(1917
אירענא העלמאן ) ,(1913פרידא היים ) ,(1916מארישא ווינד־
רייך ) ,(1920מארישא בענטמאן ) ,(1918יוזעפא סעגאל
).(1903
פון די געבראכטע אין לאגער יידן פון די סטאלאגן אין
די יארן  ,1941—1940ביזן 30סטן נאוועמבער  ,1943זענען
געבליבן נאד געציילטע .פיל פון זיי האט די עס.ע .0אין
 1941גענומען צו בויען דעם לאגער אין מיידאנעק .זיי ווערן
נישט אנגעגעבן אלס ארעסטאנטן פון קאנצענטראציע־לאגער
מיידאנעק .עם פעלן נאך באווייזן וועגן דעם ,אז אין 1941
האט מען זיי איינקווארטירט אין דעם טייל לאגער ,וואס איז
געווען באשטימט פאר די סאוויעטישע געפאנגענע .א װיכ־
טיקע באדייטונג האבן די זכרונות פון דעם געוועזענעם
ארעסטאנט ,דעם לאגער־דאקטער טאדעאוש קאשיבאוויטש,
וועלכער האט זיך דארט געפינען זייט דעם 027טן נאוועמבער
 .1941ער שטעלט פעסט ,אז אין דער צייט האט מען גע־
האלטן אין לאגער א  1500סאוויעטישע קריגס־געפאנגענע.
אין פארלויף פון  3וואכן ,האט זיך זייער צאל פארקלע־
נערט אויף עטלעכע ניינציק .די אנדערע זענען אויסגע־
שטארבן ,אדער דערמארדעט געווארן אויף א בעסטיאלישן
אופן .קאשיבאוויטש באשטעטיקט אין זיינע זכרונות ,אז
)סוף אויף זייט (19

יום־פיפוד איו דוור דודובער לובלין
®ערזענלעכע איבערלעבונגען

ערב

יום

כיפור

די זוך ,אן אונטערגייענדיקע ,א דויטלעכע ,איז שוין
געשטאנען נאענט ביים ראנד פון מעדב־זייט ,איינגעהילט
אין א פאררויטלטן װאלקן־שלײער .וױ אנגעכמורעט און
אנגעברוגזט האבן אירע שוואכע הארבסט־שטראלן געקלע־
טערט אלץ העכעד צו די דעכער־שפיצן פון די לובלינער
אלטע ,הויכע הייזער ,גלייך ווי זיי וואלטן געוואלט וואם
שנעלער זיך באפרייען פ ץ דעם וואם זיי מוזן היינט וואדע־
מען און באלייכטן א גויישע לובלין.
איך גיי צו דער שיל איבער די לובלינער גאסן ,ווו
מיט עטלעכע יאר צוריק האט געברויזט א קאלידפול יידיש
לעבן .אבער היינט געפינען זיך אין לובלין אן עדך זעקס
טויזנט יידישע נפשות ,און אויך דאס — א קיבוץ גלויות,
פון דער שארית הפליטה פון עטלעכע צענדליק יידיש®
שטעט אין פוילן .די לובלינער גאסן אבגעפולט מיט פאלאקן,
וועלכע זענען אין א גרויסער מאם פאראנטווארטלעך אין
אונדזער פאלקס־חורבן ,קוקן מיט אן עקלדיקער גאווה אויף
די הייזעד און געשעפטן ,וואס זיי האבן ״געירשנט״ פון די
דערמארדעטע יידן .צווישן דעם גויישן געזעמל ,שלייכן זיו
איינזאמע יידישע מענער ,איינזאמע יידישע פרויען און
פאריתומטע קינדער .מען איילט זיד צו כל־נדרי אין שיל
אדיין.
מען זעט ניט קיין יידישע פאמיליעס ,מען טרעפט
ניט קיין יידישן פאטער ,וואס זאל אנהאלטן דאם ווייכע
הענטעלע פון זיין משה׳לען אדער חיימ׳קע .ניטא וועמען צו
בענטשן מיטן ״ישימך אלקים כאפרים וכמנשה״ .עם איז
אויך נישטא קיין פאטער ,וואם זאל אין באגלייטונג פון זון
און איידעם ,מיט א רהבותדיקן נחת ,גיין אין שיל .ניטא מער
קיין יידישע מוטער ,וואם זאל ווערן דורך טעכטער און שנור
באגלייט .אויך די עלנדע ,שלייכנדיקע בחודים ,האבן שיין
לאנג פארגעסן די צורה פון א פאטער און די צארטע ליבע
פון א מוטער .ניטא מער קיין משפחות ,נאד עלינטע ,אויס־
געטרוקנטע ,איינגעדארטע בלעטער ,איבערגעבליבענע פון א
זאפטיקן ,פארצווייגטן ,אפגעברענטן בוים ,וואס ווערט גע־
שליידערט דורכן בייזן ווינט.
איך בין אפשר דער איינציקער ייד ,וואס וועד באגלייט
— אבער ניט פון משפחה־מיטגלידער ,אויך ניט פון שמשים,
נאד פון צורי יידישע סאלדאטן .ניט צוליב כבוד אדער גאוה,
נאד צוליב סכנה .איך וויים ,אז איך בין ווי א דארן אין
די.אויגן פון די לובלינער פאלאקן .ניט איינמאל האב איך
געהערט זיי ריידן אויף דער גאס ,ווען זיי האבן מיך דערזען:
״היטלער האט די זשידעס נאך גאר ניט געטאן ,אפילו א
ראבין האט ער איבערגעלאזט״ .אדעה ווי זיי האבן אנגע־
זאגט די שקצים׳לעך :״װען איד וועט זען דעם ראבין ,זאלט
איר אנטלויפן אמ זיך באהאלטן ,ווייל אז דער ראבין וועט
אייך באפן ,וועט ער פון אייך דאס בלוט אויסצאפן ,און דער־
מיט מצות באקן און פון אייעד פלייש וועט עד א קוגעל
מאכן ,און אלע זשTעס וועלן דאם עסן אין ״םאנדני דזשען״
)יום כיפור( .דערפאר האב איך זיך שטענדיק באמיט צו
גיין אין דער באגלייטונג פון יידישע מיליטעד־לייט .איך
האב באמערקט ,ווי אלע יידן גייען מיט אראפגעלאזטע קעפ,
די אויגן צו דער ערד גלייך ,ווי זיי וואלטן זיך פאר וועמען
געשעמט .בלויז ווען זיי באמערקן מיך מיט מיינע שומרים,
.הײבן זײ אויף די אויגן און ווינטשן א ״גמר חתימה טובה״.
ווידער לאזן זײ צוריק אראפ די אויגן .גיי איד און קלער:

• הרב עבדי׳ דוב פארביאש

פאר וועמען שעמען זיי זיו ,אט די געפייניקטע ,געשלאגענע
און שבעה מדורי גיהנום דודכגעגאנגענע ז פאר די פוילישע
רוצחים ,פאר די וועלכע זענען געווען שותפים צו דער שרעק־
לעכער רציחה אין דעד וועלט־געשיכטע ו פאר די וועלכע
האבן באהאלטענע יידן אויסגעזוכט און צום שימן זיי גע־
שלעפט צו די דייטשן פאר דעם פרייז פון פינף קילא צוקער,
וואס זיי האבן פאר דעם באקומען .אט פאר זיי שעמען זיך
יידן  1ניין! ניט פאר זיי שעמען זיי זיך ,ניט פאר די רוצחים
דארף זיר דעד געשלאגענער שעמען — נאר זיי שעמען זיך
פאר זייערע דערמארדעטע טאטעס און מאמעם ,פאר זייעדע
פארברענטע שוועסטער און ברידער און פאר זייערע צעדי־
סענע און מוח־צעשפאלטענע קליינע קינדעד ,פאר דעם חטא
וואם זיי טרעטן נאד אויף דער זינדיקעד פוילישער ערד,
וועלכע האט זיך געלאזט באמיסטיקן און איז פעט געווארן
פ ץ דעם קדושים־בלוט און אש פון די דערשאסענע און
פארברענטע טאטעם און מאמעם ,שוועסטעד ,ברידער און
קליינע קינדער .זיי שעמען זיך אויך פאר דעם ,וואס זיי
דארפן אטעמען די לובלינער לופט ,וועלכע איז נאך פיל
מיטן ריח פון די ברענענדיקע מיידאנעק־קרבנות .און אפשר
ווילן זיי אויך ניט אויפהויבן די אויגן אין דער הייד ,ווייל
זיי ווילן ניט אנקוקן די אונטערגייענדיקע זון ,וועלכע האט
געלויכטן אין די שרעקלעכע טעג פון יידישן חורבן.
אין

שיל

פאר

כל־נדרי

גאר שנעל איז די איינציקע צייטווייליקע שיל געווארן
אנגעפילט .יידן האבן געשטראמט פון אלע ווינקעלעך פ ץ
לובלין .עם האבן זיך אויך געפונען עטלעכע הונדעדט יידישע
סאלדאטן פון דעד רוסישעד און פוילישעד ארמייען ,צווישן
זיי — א גרויסע צאל אפיצירן פון קלענערע ביז די העכםטע
מיליטערישע ראנגעם .פון פיל האבן אראפגעפינקלט א גאנצע
ריי מיליטערישע אויםצײכענונגען פאר זייעד העלדישקייט
אין די שווערע מלחמה־קאמפן פון םטאלינגדאד ביז בערלין.
ניט קוקנדיק ,וואם יעדער ייד האט געווארפן א ניט צופרי־
דענעם בליק ביים אריינקומען ,וואס פון די אלע היסטארישע
גרויסע שילן אין לובלין ,איז קיין זכר ניט געבליבן ,און
פון א געוועזענעם חתונה־זאל האט מען געמוזט מאכן א
צייטווייליקע שיל — האבן דאך אלע גיך אנגעטאן די טליתים
און געזאגט ״תפילה זכה״ מיט יאמערלעכן געוויין .די קולות
און געוויינען האבן זיך געשטארקט העכער און העכער .איך
האב קיין ״תפילה זכה״ ניט געקאנט זאגן ,ווייל איך בין
געווען ארומגערינגלט מיט א קרייז יידן ,וואס האבן מיך
געפרעגט יום כיפורדיקע שאלות .יענע אלע שאלות האבן
אין מיר צוריק דערוועקט די גאנצע טראגעדיע ,די שבעד.
מדורי גיהנום ,וואם די ניצול געווארענע יידן האבן דורכ־
געמאכט .איינעד פרעגט מיך ,צי ער מעג נעמען מעדיצינישע
טאבלעטן ױם־כיפור ,װייל פון די קלעפ װאם עד האט
באקומען אין קאנצענטראציע־לאגער ,איז זיין הארץ אזוי
אפגעשוואכט ,אז עד דעדהאלט זיין לעבן בלויז מיט מעדי־
קאמענטן .א צווייטער האט מיד געפרעגט ,צי עד מעג פון
צייט צו צייט נעמען א שלוק מילד ,ווייל ער האט א שווערע
לונגעדקראנקייט ,װײל עד איז צוויי יאד געלעגן באהאלטן
אין א וואלד .א דריטעד האט מיד געפרעגט ,צי ער מעג
גיין אין די שיך ,ווייל ער האט א שווערן רעומאטיזם פון
ליגן קנאפע צוויי יאד באהאלטן אין א גרוב — און נאך
און נאך אזעלכע שאלות.
ביים אויסהערן די דאזיקע שאלות ,האבנדיק אליין דודב־

געמאכט די אלע יסורים ,זענען מיינע אדערן געווארן פאר־
שטייפט און מיינע בלוטן פארגליווערט .אבער איך האב
זיך אנגעשטדענגט און יעדן אויסגעהערט און ארויסגעזאגט
מיין פסק .איך האב געקוקט אויף דעם געפאקטן ,װײנענ־
דיקן עולם און אויף די שאלה־פרעגעדם את האב זיד גע־
טראכט :אז ניט דווקא דעם גדויסן באדדיטשעווער רב ר׳
לוי יצחק זצ״ל דארף מען היינט האבן מלמד זכות צו זיין
אויף יידן ,ניט בלויז דער גרויסער אוהב ישראל און מלת־
טוב קען היינט מיט א גאונישע המצאה אויסזוכן א זכות
פאר יידן ,נאד יעדער פשוטער ייד קאן זיך היינט אוועק־
שטעלן און אויסשרייען :״הבט משמים ודאה ,כי היינו לעג
וקלם בגויים ,נחשבנו כצאן לטבח יובל ,להרוג ולאבד ולמכה
ולחרפה — ובכל זאת שמך לא שכחנו נא אל תשכחנו״...
כאטש מיד זענען בעסטיאליש דורך די גויים אויסגעמארדעט
געווארן ,כאטש די קליינע שארית הפליטה האט די שרעקלעכע
יסורים דורכגעמאכט ,דאך זענען אלע אין שיל געקומען,
און פרעגן שאלות ,אפילו ווען עם האלט ביי סכנת נפשות.
אט די פשוטע ווערטער פון אן איינפאכן ייה וואלטן אלע
הימלען דורכגעלעכערט .אבער פלוצים זענען מיינע מחשבות
איבערגעריסן געווארן .איך דערהעד דאם קול פון שרײענ־
דיקע צו א געוויסן מאן:
— וואס שטופט איר אייך אזויז
— איד באדארף צום רב — ענטפערט יענער.
— וואס הייסט איר דארפט צום רב — פרעגן די יידן
צודיק — .אלע וואלטן געוואלט צוגיין צום רב אים ווינטשן
א גמר חתימה טובה .מיט וועמען דען האבן מיד זיך היינט
צו ווינטשן? מיטן טאטן ,מיט משפחה?
— ניין ,ניט ווינטשן וויל איך זיד — ענטפערט יענער.
— איך האב עפעם וויכטיקס צו מעלה דעם רב ,אין נאמען
פון פרעזעם קופער פון יידישן קאמיטעט אין לובלין.
א קעלט נעמט דורך מיינע גלידער .איך ווייס ,אז קיץ
פריילעכע בשורות שיקט מיד איצט ניט דער פרעזעס קופעד.
איך בין זיך משער ,אז עפעס שרעקלעכס איז געשען אין
שטאט .איך ווארט שוין ניט ביז דער מאן וועט זיך דורכשטופן
צו מיד ,נאד א דערשדאקענער לאז איד איבער די שאלות־
פדעגערם און איך דעדנענטער זיך צו אים .א טויט־בלאסן
האב איך דעם יונגנמאן באגעגנט .מיט פארביטעדונג האט
ער מיר אנגעהויבן צו פאדציילן ,אז דער פדעזעם קופער
שטייט ביי דער טיד ,נאד צוליב זיין דיקקייט ,קאן ער זיך ניט
דורכשטופן ,ווייל אפילו די קארידארן זענען איבערגעפאקט
מיט יידן ,האט ער אים געבעטן מיד מעלדן ,אז פרעזעס
קופער איז געווען עטלעכע טעג אין ווארשע ,און עד האט
געדעכנט צו זיין דארט נאך עטלעכע טעג .מען האט אים
אבער אנגערופן פון יידישן צענטדאל־קאמיטעט און געזאגט,
אז עד מוז שנעל צודיק פארן קיין לובלין ,ווייל זיי האבן
באקומען ידיעות אויף א געהיימען אופן ,אז פאלאקן גרייטן
א פאגדאם אויף לובלינער יידן אין יונדכיפור .פרעזעם
קופער קומט איצט גלייך פון דעד ווארשעווער באן ,האט
עד מיד געהייסן אייך זאגן זיין מיינונג ,אז איד ,אלם רב,
זאלט הייסן דעם גאנצן עולם אהיים גיין ,היינט און מארגן
זאל מען ניט דאווענען מיט קיין מנין ,ס׳איז דאד אן ענין
פון פקוח נפש.
מיק קא® האט געפיבעדט און דאם הארץ האט געקלאפט
פון דער גרויסער אחריות ,וואס איד טראג אויף זיך .איך
האב געוװסט מיין פאראנטווארטלעכקייט ,אבער דאך האב
איך אויפן געזיכט אדויפגעצויגן א דואיקייט און מיט א
געמאכטן שמייכל געזאגט צו קופערס שליח:
— זאגט קופערן ,אין מיין נאמען ,אז איד האב אלץ
באזארגט .אויף דער גאם אדום דער שיל ,באוואכן צען ד ר
סי־שע זעלנער ,בראווע שקצים ,געקליידעט ציוויל .די יידישע
אפיצירן האבן זיי דעקאמענדידט .זיי האבן אונדז ראש־
השנה אויד באוואכט .אין שיל געפינען זיד איצט עטלעכע
הונדערט יידישע סאלדאטן מיט אפיצירן און איד האב אלע
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אנגעזאגט צו זיין וואכזאם .זאלן די גויים אנהייבן אין יוכר
כיפור א פאגדאם ,וועט דאם שוין זיין זייער לעצט מאל.
דעדפאד דערלויב איך ניט איבעד די ימים־טובים צו דאווענען
און באזונדערע ערטער ,כדי איך זאל קאנען אוועקשטעלן
א גדעסערע וואך אויף איין אדט .הלוואי וואלט איך א גאנץ
יאד אזוי ניט קיין מורא געהאט ווי היינט.
כל נדרי איז אדורך דואיק ,בלויז עטלעכע מינוט האבן
מיד געהאט שרעק .ס׳האבן זיך דערהערט עטלעכע שאסן,
בעת דעד חזן האט געזונגען די ״יעלה׳ס׳ /א פאניק האט
באהערשט דעם עולם .איד האב זיך מעד דערשדאקן פון
אלעמען ,ווייל מיד האט מען דאד אנגעזאגט וועגן דעד
געפאר ,אבער אלץ האט זיך שנעל בארואיקט .ס׳האט זיך
אדויסגעוויזן ,אז איינעד פון אונדזערע וועכטער האט אוים־
געשאסן על פי טעות.
יוס־כיפור

אין

דע ר

פרי

פון גאר פדי האט דער עולם אנגעהויבן שטדאמען אין
שיל אדיין .עם זענען אויך געקומען אלע יידישע סאלדאטן
און אפיצירן פון רוסישן מיליטעד ,געבוירענע אין פארשידענע
געגנטן פון ראטן־פארבאנד .די עלטערע האבן געקענט דא־
ווענען .איך האב זיי אלעמען אויפגענומען מיט א ״גוט ױ&־
טוב אייך ,חברים אפיצירך .דעד ראש פון דער גרופע ,א
פולקאווניק ,א מאן פון א יאר פופציק ,מיט אן ערנסטן און
שטרענגן בליק ,א באהאנגענער מיט א צוויי טוץ מעדאלן
און אויסצייכענונגען ,רופט זיך אן צו מיד:
— איר זאלט וויסן זיין ,רב ,אז אונדז דוסישע אפיצירן,
פאדדדיסט שטארק אויף אייך ,וואס איר האט ניט באפוילן
דעם חזן צו מאכן א ״מי שברך״ פארן גענעראליסימוס סטאלין.
פארשידענע געדאנקען לויפן דורך מיין קאפ• איד טדאכט,
ווי שטאדק איז דעד יידישער פונק ,וואס קיינער קאן אים
ניט פארלעשן .ס׳איז שוין באלד דרייסיק יאד קאמוניסטײ
שע הערשאפט אין רוסלאנד ,ווו יעדער שפור פון דעליגיע
וועדט אויסגעדיסן ,און דאך זענען יידישע סאלדאטן און
אפיצידן געקומען צום דאווענען און דינגען זיך אפילו וועגן
א ״מי שברך״ .איך טראכט אויך ,ווי ווייט די רוסישע פרא־
פאגאנדע־מאשין ווידקט אפילו אויף העכערע אפיצירן ,צו
פארלאנגען א דיין דעליגיעזע תפילה פאר דעם זעלבן ,וואם
קעמפט מיט דעד גדעסטעד רציחה קעגן רעליגיע בכלל
און יידישקייט בפרט.
דאד לויפט דורך א קאלטער ציטעד דורך מיינע אברים.
די אפיצידן קען איד דאד נישט .אפשר זענען זיי גאד ניט
אזוי נאאיוו ...מעגלעך ,אז זיי זענען גאד ניט אזוי גוט און
פדום ,אפשר זענען זיי גאד אמתע ״חברים״ ,געשולטע
אגענטן .ניט אין קיין ״מי שברך״ גייט זיי ,זיי זוכן נאד
א בילבול אויף מיד ,זיי קאנען מיד סטעמפלען פאר א
״קאנטר־דעװאלוציאנער״ און פארשיקן קיין סיביר.
)איד ווייס ,אז דעד באוװסטער גאון ,דער סאכאטשעוועד
רב ד׳ אברהמ׳לע זצ״ל איז אין די ״גוטע צארישע צײטן״
פאראורטיילט געווארן דורך דעם דוסישן גענעראל־גובערנא*
טאד פון פוילן דעפאדטידט צו ווערן פון םאכאטשאװ אין
ניט טאדן זיין קײן רב אין דעד גאנצער דוסישער אימפעריזו.
פאר דעם ״חטא״ וואס מען האט דארט דעם צאר ניט
געמאכט קיין ״מי שברך״ .נאד א דאנק דער געלונגענעד
אינטערווענץ פון דעם סאכאטשעוועד דאש הקהל איז דעד
אורטייל בטל געייארן(.
איד ענטפעד :״מײנע חברים .דוםישע אפיצירן ,איר
מאכט א טעות .איר דענקט ,אז איד געפינט זיך אין מאסקווע
אדער קיעוו .איר געפינט זיד איצט אין לובלין ,אין הארץ
פון פוילן .און א ״מי שברך״ וואלט מען דאך דא געמוזט
אויד מאכן פארן פוילישן מלוכה־פרעזידענט באלעסלאוו ביעי
רוט״! — איך האב דערמיט געוואלט אויסנוצן די שנאה
צווישן די רוסן און פאלאקן ,באפרידיקן די רוסן מיטן ״ניט

מיד — אבי ניט דיר״ .אבער צו מיין אנטוישונג ,ענטפערט
מיד דעד דוסישער פולקאווניק מיט נאך א שטרענגעדן טאן:
— יא ,רב ,איר וואלט געווען גערעכט ,ווען איר.מאכט
א ״מי שברך׳ פאר ביידע .אבער אפילו פאר אייעד פרע*
זידענט ,האט איד עם אויך ניט געטאן?
זיין ערנסטע האנדלונג האט מיד געטראפן ווי א באמבע.
איד האב זיי אליין געגעבן שטאף פאר א באשולדיקוגג קעגן
מיד — איד האב אים שנעל געענטפערט:
— אנטשולדיק ,פאלקאווניק ,ווי איך זע ,האט איר מיד
ניט גענוי פארשטאנען .איך האב געמיינט צו זאגן ,אז
אויב מאכן א ״מי שברך״ פאר ביידע ,מוז מען דאך איינעמם
נאמען דערמאנען פריער און דערנאך דעם צווייטנם .איך,
אלם רב ,האב ניט געוואלט אורטיילן וועמען עם קומט דעד
עדשטער כבוד ,ווער עם שטייט אין פוילן העכער — צי דעד
גענעראליסימום סטאלין ,אלם דער באזיגעד פון דעד דיי־
טשער ארמיי און באפרייער פון פוילן ,אדעד פוילנם פרעזי־
דענט ,באלעםלאװ ביערוט ,אלם דעד העכםטעד מלוכה־מאן
אין פוילן.
בכדי ניט אריינצולאזן זיך אין פאליטיק ,האב איך בא־
שלאסן ,אז ״שוױיגן איז די בעסטע הכמה״.
די ערנסטקייט פון דעם שטייפן פאלקאווניקס פנים איז
גלייך פארשווונדן ,א מילדעד שמייכל האט זיך באוויץ
אויף זיין געזיכט .דעד שמייכל איז געווארן נאך ברייטער,
ווען א מאיאר האט אים געגעבן צו פארשטיין:
— דעד רב האט געווים זיין אויסדעכענונג .איך
וויים ,אז א דבין דארף מען ניט לערנען .מיין פאטעד איז
אין די צארסקע צייטן געווען א ״קופיעץ א מאלאדיעץ״ —
דאך פלעגט ער אלע עצות פרעגן דעם רבין פון קיידינאוו.
ווען זיי זענען אוועקגעגאנגען ,האב איך פרייער א6־
געאטעמט און געזאגט א ״ברוך שפטרני״...
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דער

עלילת

דם

צומארגנם נאך יופ־כיפור ,האב איך געדענקט ,אז די
געפאר פון א פאגראם אויף יידן אין לובלין איז שוין
אדורך און האב זיך אפגעגעבן מיט מיינע נארמאלע ,רבנישע
פונקציעם .אבער אדום צוועלף אזייגעד בייטאג ,קומט אדיין
א דערשראקענער מיין שמש און מיט ציטער דעדציילט עד,
אז אויפן הויף איז דא פיל פאליציי ,זיי זוכן א 16־יעריקע
שיקסע ,וועלכע איז פאדשוװנדן געווארן .א שדעק איז מיך
באלד באפאלן און א קאלטער ציטער את אדורך מיינע
גלידער.
באלד האט זיך דערהערט א קלאפ אין טיר .איך האב
קיינעם ניט געלאזט צוגיין עפענען ,נאד צוגעגאנגען און
געפרעגט:
— וועד איז דארט?
 — .פאליציי! — איז געווען דעד ענטפער.
— צו וועמען דארפט איר ? .
— צום דאבין!
־־ וועגן וואם דארפט איר צום ראבין? — האב איךא דערשראקענער געפרעגט.
— וועגן א שטרענגן פאליצייאישן ענין.
— ווער איז דעד הויפט פון אייעד דעלעגאציע ז — איז
געווען מיין לעצטע פראגע ,און מיט ציטערדיקע הענט,
האב איך דערווייל די אייזערנע שטאבע אויף דעד טיר
פארלייגט .א פוילישער ״פארוטשניק״ )לייטענאנט( האט
.אנגערופן זיין נאמען ;,אלם הױפט פון דער ״דעלעגאציע״.
— איך וועל די טיר ניט עפענען ,ביז עם וועט ניט
קומען א יידישער אפיציר ,מיטן קלענסטן דאנג פון א קא־
פיטאן! — האב איך מיט אנטשלאסנקייט געענטפערט.
— ראבין ,אויב איר וועט ניט עפענען ,וועלן מיר די
טיד אויפברעכן און אייך אלע אויסשיסן ווי די הינט!
גלייך האט זיך אנגעהויבן א שיסעריי צו די פענצטעד

פון מיין וווינונג אויפן דריטן שטאק ,וװ איך האב געוווינט.
די געשרייען פון מיינע שטוב־מענטשן זענען פארטויבט גע־
ווארן פון די שאסן .איך האב אלעמען שנעל געהייסן זיך
אויסלייגען אויפן דיל ,הינטער די פענצטער ,כדי די קוילן
זאלן קיינעם ניט טרעפן.
פלוצלינג איז דאם שיסעריי אפגעשטעלט געיואה און
 8יידיש קול האט זיך דערהערט — :דבי! רבי! רביצין!
א פארווונדערטער שטעל איך זיך אויף ,קוק אראפ און
דערזע א באקאנטן יידישן סערזשאנט ,רואם איז שוין אייניקע
מאל ביי מיד געווען .ער זאגט צו מיד:
— דב ,האט ניט קיין מורא צו עפענען ,איך בין דא.
איך קוק זיך אום אויפן הויף און זע אדום צוואנציק
פאליציאנטן מיט ביקסן .דעד הויף איז אנגעפאקט מיט הונ־
דעדטער פאלאקן .אפילו די הויף איינוווינער ,וועלכע פלעגן
מיך כלומדשט הנפענען ,שרייען ארוים פון די פענצטער
צו דער פאליציי.
— ברעכט אויף די טיד! נאד ווייניק וואם עד קוילעט
פוילישע קינדער ,לאזט עד נאד אונדזער פאליציי ניט אדיין!
נאד א זשידאווסקי קאפיטאן הייסט עד קומען! קיין פאלעס־
טינע האט עד געדארפט פאח ,וואלט עד געהאט זשTאװסקי
קאפיטאנען .דא ,אויף דעד פוילישעד ערד ,זאל עד קריגן
די קויל ״פאר שעכטן פוילישע מײדלעך״.
איך האב געוווסט ,אז אזוי צי אזױ זענען מיד אין
געפאד .האב איך זיך באדענקט ,אז אויב דעד יידישער סעד־
זשאנט איז דא ,איז אפשר גלייכער צו עפענען די טיר.
עם האבן זיך באלד אריינגעלאזט דריי פאליציי־אפיצידן,
דריי געוויינלעכע פאליציאנטן און צוויי ציוויל־געקליידעטע
דעטעקטיוון .א כלומרשט פארוויינטעד פאלאק מיט א פדוי
האבן זיך געבדאכן די הענט און געשריען :״דאבין! ווו,
האסטו אונדזער טאכטער געקוילעטז!״
ווי ווילדע חיות האט זיך די פאליציי צעלאזט אין מיץ
װױנונג און אלץ באטאפט.
— איך האב געפינען דאס ״שוױאנטעטשנע״ מעםער מיט
וואס דעד ראבין האט איר געקוילעט! — שרייט אויס א
לייטענאנט — און באווייזט טריאומפידנדיק א ״שבת קודש״־
מעסעד וואם ער האט געפונען צווישן מיין קיך־געשיר .די
גאנצע כאלאסטרע איז זיך צוזאמענגעלאפן און מיט גזלנישע
אויגן באקוקט דאם מעםעד מיטן ״העברייסקע״ אויפשריפט.
איך" האב געזען ,אז אויף דעם יידישן סערזשאנט קאן
איך זיך ניט פארלאזן און בכלל ניט געוווסט ,נאך וואם
ער האט זיך געיאוועט.
זעענדיק די ערנםטקײט פון דעד לאגע ,אז איך האב
שוין ניט וואם איינצושטעלן ,אז מיינע מינוטן זענען אפשר
געציילטע ,האבן איך מיט א כעם פון אן אומשולדיקן ,וואס
איז צום טויט ר״ל פארמשפט — א געשריי געטאן:
— פוילישע קאמוניסטישע פאליציי ,מיינט איר ,אז די
וועלט ווייסט ניט פון אייערע מעשים ז נאד דעם ווי איר
האט געהאלפן די דייטשן אויםמארדן מיליאנען יידן ,ווילט
איר איצט אויסמארדן די ,וועלכע גאט האט זיי מיט נסים
פון אייך און די דייטשן ,אויסבאהאלטן  1וועט דען די וועלט
ניט וויסן ,אז איד האט דעם גאנצן שקר־בלבול צוגעגרייט 1
האב איך דען ניט מיט צוויי טעג צוריק באקומען א ידיעה
פון ווארשע ,אז איר גרייט צו אן אנפאל אויף יידן ? איר
קענט מיך איצט שיפן ,איך בין אין אייערע הענט ,אבער
דעם יידישן צענטראל־קאמיטעט אין וואדשע ,מיט אלע בא־
אמטע וואם האבן געוווסט פון אייעד פלאן ,זיי וועט איר
ניט אויסשיסן ,זיי וועלן פאר דעד גאנצער וועלט אויסשרייען
וואם איד האט געטאן צו מיץ לעבן ,צום לעבן פון מיין פריי
און צו מיינע צוויי שמשים.
זייער עלטסטער האט א זאג געטאן — :ראבין ,גיב שנעל
דעם שליםל פון דעד ״באזשניצע״ )בית המדרש( ,וועלן מיד
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תפילה

*8ורוז דס?ל־וייסל0יש
כבד אתם צעדתי,
לא — רצתי,
כי הקלגסים דחפו,
כלבים — בנו שיסו.
חילקתי עמם
גורלם האכזר,
ערומה ,רועדת,
גולח — מראשי השער.

עוד צעד אחד

ואחנק בציקלון,

לא — אני כאן

עמם — דק בדמיון.

הכבר קנאתי בידיד
שסח בפנים עצובות:
״חודש אלול הגיע
עלי על קבר אמי לעלות״.

שוין אויסגעפינען וואם האסט נעכטן געטאן מיטן אומגליק*
לעכן פוילישן מיידל .מיר ווייסן אלץ .מיד ווייסן ,אז לובלין
איז ביי די זשידעם א ״שװיענטע מיאסטא״ )הײליקע שטאט(
את דעד לובלינער ראבין מוז דאס בלוט פון א קדיסטלעך
קינד ,צושיקן צו אלע זשידעם אין גאנץ פוילן ,דעדפאר
גדייטסטו שוין צי דאס בלוט א האלב יאד פאר אייעד פסח.
דעד שמש האט אים גלייך געגעבן דעם שליסל און
זיי האבן זיד אלע אראפגעלאזט אין בית המדרש ,וואם האט
זיו געפינען אונטער מיין וווינונג .איך האב געוווסט ,אז
דעד ענין איז נאך ניט געענדיקט ,אז ניט מיין פראטעסט
האט אויף זיי געווירקט .נאד אויב זיי האבן מיד ניט דעד־
שאסן אויפן אדט ,איז נאד ווייל זיי ווילן ,אז דער פוילישעי
המון זאל ווערן מער אויפגעדייצט ,דעמאלט וועלן זיי אנ־
הייבן די אמתע שחיטה.
איד האב מיט מיין פרוי באשלאסן ,אז קיין איין מינוט
טאד מען ניט ווארטן .מיין פדוי איז גלייד אדאפ אין הויף
און דודך דעם געפאקטן ,צעיושעטן המון וועלכעד האט איר
ניט געקענט ,זיך דורכגעשטופט און איז ארויס אויף דעד
גאם .איך האב דורך דעם פענצטער דערזען ,ווי א שכן א
גוי פון זעלבן הדף ,האט דויד זיין פענצטער אראפגעקוקט
און געזען אז מיין פדוי כאפט זיך אחים פון הויף ,האט
עד גלייד אראפגעשריען צו דעד פאליציי ,אז די ״דאבינאװא״
)רביצין( איז אנטלאפן .אן אפיציר האט אויסגעשאסן אין
דער לופט און אויסגעשריען ,אז קיין איין מענטש זאל
פון הויף ניט ווערן ארויסגעלאזט .איד האב געדאנק גאט,
וואס מיי פדוי איז שוין געווען ווייטער פון דער געפאר.
ביים נאענטסטן טעלעפאן־אפאראט װאס מיין פתי האט
געפונען ,האט זי זיך פאדשטענדיקט מיט העכערע יידישע
אפיצירן וועלכע האבן אנגעפירט מיט גרעסערע מיליטעדישע
אפטיילונגען אין לובלין ,און אין געציילטע מינוטן זענען
אנגעקומען מיליטערישע אויטאם מיט אן ערד הונדערט
יידישע באוואפנטע סאלדאטן און אפיצידן.

כבד עצמות אספתי,
לקבורת יהודים,
עטרה חבשתי
לראשיהם מעונים.
כבר בניתי בית־קברות
לכל משפחתי,
הרחבתי גבולות,
לכל בני־עירי~ .
כבר עמדתי דום
בכל אזכרה,

בבנין הארץ

חיפשתי נחמה.

ונחמה אין.
אלוהים — תנני כוח
לחיות עם יסודי
עד יומי האחרון.
גני־יהודה11.11.1981 ,

עס האט זיך אנגעהויבן א קאמף — ווי אויף א שלאכט־
פעלד .נאד א שעהדיקן קאמף ,האבן זיי אנגעהויבן באהעדשן
די לאגע.
מיט שווערעד מי ,האבן זיי די טויזנטער צעיושעטע
פאלאקן ,וועלכע האבן זיד אין דעד צייט צוזאמענגעקליבן,
קוים באוויזן צו פאדטרייבן...
)״צלגעמײנער זשורנאל׳ /ניו־יארק,(9.10.81 ,

דב ליבערמ^ן

כיהאב געזען און געשוױגן
כ׳האב געזען טרייבן מענטשן פון די שטובן / ,יאגן
זיי מיט די קאלבעס־ביקסן  /אין די טיפע גרובנס/ .
כ׳האב געפילט צו אט די מעדדעדם  /טיפן עקל
און האם  /און דערווייל געשוויגן...
כ׳האב געזען ברענען שילן ,שענדן ספר־תורות /
צוזאמען מיט די הייליקע כלי־קודש / .כ׳האב א
שטילע תפילה צום הימל אױםגעשדיגן —  /און
דעדווייל געשוויגן.״
כ׳האב געזען זיידעם שלעפן פאר די פאות / ,פדויען
שלאגט מען מיט נאהייקעס / ,קינדעד ווארפט מען
פון די וויגן / ...כ׳האב דעדביי א פויסט געביילט /
און נקמה־דורשט האט פון מיד אױםגעשדיגן.
כ׳האב געזען ווי טייוולאניש לאכט  /אן אלטער שיכור
ביי א יידישן קרבן / .כ׳האב געזען ווי יידיש לעבן /
ווערט פארניכטעט און פארשפיגן / .כ׳האב נאד די
האר פון קאפ געדיסן  /און דערווייל געשוויגן...

מיר נייטיקן זיר שטארק אין אייניקע קאפיעס פון

״דא7ז בוך פון לובלין׳־,

אין יידיש

דערשיבען אין י א ר  1952אין 3אריז —

ווי אויר אין אייגיקע נומערן ) (14 ,13 ,12 ,11פון ״קול לובלין״
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חלוקה ראשונה של מלגות ע״ש ח»ם בס דיל לתלמ*ד>
.עלומ>ם״ ברמת־השדון

רחוב יהושע טון ,טלפון  .47174כ׳׳ז אלול תשמ״ב15.9.82 ,

ל כ ב ו ד ארגון יוצאי לובלין
ת ל־ אביב

א .ג,.

ביום רביעי  26.5.82ערב השבועות ,נערף בחטיבת
הביניים ״עלומים״ רמת־השרון ,טכס מיוחד.
בטכס ) ש נ ע י ר בנוכחות ר א ש המועצה המקומית
רמה״ש ,מ ר מנחם ש ר מ ז (  ,הוענק ת ע ו ד ו ת הערבה
והוקרה לתלמידים הבולטים בנימוסים ,בהצטיינות
והתקדמות בלימודים ,בתרומה לחברת הילדים בבית־
הספר ובעזרה לזולת.
כמו כן הוענקו בטכס  6מילגות בסר  1,000שקל
כ ל אחת לתלמידים מצטיינים .המילגות הן תרומה ש ל
קהילת ל ו ב ל י ן ) מ ע ז ב ו נ ו ש ל חיים בם ז ״ ל ( א ש ר נציגיה
נכחו בטכס והעניקו את המילגות.
נוהג יפה זה והתועלת החינוכית הנובעת מעידוד
תכונות תרומיות בקרב התלמידים ,עולים בקנה א ח ד
עם מסורת עמנו.
בשם תלמידי החטיבה ברצוני להודות מקרב לב
ל א ר ג ו ן יוצאי לובלין ,א ש ר במעשה זה עשתה מחווה
יפה.
בכבוד רב

התלמיד

אורך

גודביץ

יו״ר מועצת התלמידים
מ ש ה ל ב  ,מנהל בית־הספר

7זג>1פענד>עס״פארגו»לונג
א .נ .פון ח ״ ם בע7ז ד׳ל

מיטוואר ,דעם  ,26.5.82ע ר ב שבועות ,איז אין דעד
ש ו ל ״עלומים״ אין רמת־השרון פארגעקומען די ערשטע
פארטיילונג פ ו ן די סטיפענדיעס א .נ .פ ו ן חיים בעם ז ״ ל
פוך לאס־אנזשעלעס ,ד ו ד ר ד ע ד פארמיטלונג פ ו ן דער
לובלינער לאנדסמאנשאפט אלן ישראל.
אין דער פייערונג האבן אנטייל ג ע נ ו מ ע ן  :פארזיצער
פ ו ן דער מוניציפאלעד פארוואלטונג פ ו ן ר מ ת השדון,
מנחם שערמאן ,ד ע ד דירעקטאר א ו ן וויצע־דידעקטאר
פ ו ן ש ו ל — משה לב און יהודית הים; דער שול־
אינספעקטאר ה׳ רמתי ,הונדערטער תלמידים ,עלטערן
און א גרעסערע דעלעגאציע פ ו ן לובלינער ,ב ר א ש מיט
י ש ר א ל אייזענבערג פ ו ן לאס־אנזשעלעם און פרעזידיום־
מ י ט ג ל י ד ע ר  :מ .הארך ,י .ראכמאן ,א .איינשטיין און
ל .מאנדעלבוים.
נאד די באגריסונגען פ ו ן ה׳ רמתי ,יהודית דים און
מ .הארן ,זענען פארטיילט געווארן  6סטיפענדיעס צ ו
טויזנט שקל צ ו תלמידים ,וואס האבן זיר אויסגעצייכנט
א י ן די לימודים ,מיט העפלעכקייט ,מיט הילףו פ א ר אנ־
דערע און גוטער אויפפירונג.
דער פארזיצער פ ו ן שילער־ראט ,אורז גורביץ ,האט
באדאנקט דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל
פ א ר ן איינשטעלן דעם סטיפענדיע־פאנד ,וועלכער וועט
פארטיילט ווערך יעדעס יאד פ א ר אויסגעצייבנטע תל-
מידים.
ווי באוווסט ,האט די פאלקם־ און מיטל־שול ״עלו-
מים״ אין רמת־השרון אדאפטירט די לובלינער יידישע
קהילה און די ק ע ד ע ר פ ו ן די העכערע קלאסן באטיי־
ליקז זיר אין די יערלעכע אזכרות אונדזערע מיט א
ספעציעל צוגעגרייטן פראגראם.

בתמונות מלמעלה :המקהלה והתזמורת של ביה׳׳ם ,שהשתתפו כטקס.
נציגי ארגוננו בטקס )משמאל( :ישראל אייזנברג מלופ־אנג׳לפ,
אפרים איינשטיין ,מתתיהו הורן ,לייב מנדלבוים ,יופ!« רחמן.
לתלמידי ״עלומים״ פו9ר על עיר לובלין ,יהדותה ,מאבקיה ותקוותיה.
אויף די בילדער פון אויבן :דער באר און ארקעפטער פון שול,
וואט האט זיר באטייליקט איו דער פייערונג; פאדשטייער פון דער
לאנדפמאנשאפט ,פון לינקפ :י .אייזענבערג פון לאפ־אגזשעלעם,
א .איינשטיין ,מ .הארן ,ל .מאנדעלבוים ,י .ראבמאן .די שילערפ
העדן וועגן דער יירישער לובלין ,אירע קאמפן און האפענונגען.

א פ א ט ע ר פון א פרעמירטן שילער ,האט נאר דעד
פייעדונג באדאנקט פדיוואט די קאמיטעט־מיטגלידער
פ ו ן ד ע ר לובלינער ארגאניזאציע אין י ש ר א ל און דערביי
געזאגט ,אז ס׳איז זיר נישט פארצושטעלן א בעסערן
אופן פ ו ן פאראייביקן א גאנצע קהילה )לובלין( און
פ ע ר ז א ן )חיים בעם( ,ווי דאס איז דערמעגלעכט גע־
ווארן א דאנק ד ע ר צוואה פונעם פארשטארבענעם און
פ ו ן די וואס דערפילן די צוואה.
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1945

לובלין,

סעמ גוייטעי ,מאנטרעאל

1

 :אין א זוניקן פרימארגן ,ביו איר געשטאנען און געארבעט
אין מיין מיליטערישן פריזיר־אנשטאלט אייה לובארטאװטקע 5
א*ן הוי!( .פאר דער מלחמה איז דארט געװען א מאנגל ,פון
וועלכן איך האב באדארפט ארויסװארפן א גרױםע צאל שטיינער,
וואט האבן זיו אנגעזאמלט אין די מלחמה־יארן .ס׳האבן מיר אין
דעם געהאלפן אייניקע לובלינער :הערשעק בלופארבער ,שיע
אזשער און קלמן ,מײסטער״ ז״ל פון טשעכיוו ,ווי אויר אנדערע
יידן וואט האבן דעמאלט געװוינט אין פרץ־הויז און זענען געװען
פאראינטערעטירט ,אז ט׳זאל כאטש זיין איין יידישער פריזירער
אין לובלין.
דעד יידישער קאמיטעט האט אויטגעבארגט א ביטל געלט,
פאר װעלכן צװײ לובלינעד יידן האבן געזשידעט .שיע אזשער
און קלמן.מײסטער״ זענען מיט מיר ארומגעגאנגען אין די פוילישע
ראזורעס Vn ,ט׳האבן זיר געפונען א סר איבעדיקע שפיגלען,
וואש־שיסלען ,פאטעלן מיט פיט־אנלענם ,יי  ,אייר שטולן פאר
די װאם װארטו אויה זייער ריי .די פרייזן פאר די אלע זאכן
האבן מיד באשטימט .אויב דער פאלאק האט געפרוווט זיר
דינגען ,האבן מיר אים געדראט ,אז ער וועט גארנישט באקומען
און גלייר אנגערופן די נעמען פון אומגעקומענע יידישע פרי־
זירערס ,צו וועלכע די אויסשטאטונג האט געהערט .דאט אלץ
האבן מיר איבערגעטראגן צום מאנגעל און דירה מיטן באלקאן
וואט איר האב באקומען אויפן ערשטן שטאק ,איבער דעד
ראזורע.
אין טאג פון דער דערעפנונג און דערנאר ,האב איר געהאט
אזוי פיל ארבעט ,אז כ׳האב געמוזט צונעמען שותפים :לעאן
בודמאן פון פינסק און שאמע שארה פון פיוסק ,וואט האט אי־
בערגעלעבט די אקופאציע אין לובלינער ״זאמעק״.
א פאר טעג נאכן עפענען די ראזורע ,זענען צו מיר גע־
קומען אינטפעקטארן פון פריזירער־צער און געפרעגט צי כ׳האב
א האנדװערקער־קארטע ,װײל אן איר טאר איר נישט ארבעטן.
מיין ענטפער איז געווען ,אז נאר פאר דער מלחמה האב איר
געהאט א געזעלן־קארטע אלם לובלינער פריזירער .זיי האבן
פארשריבן מיין נאמען און געפרעגט ,װעמעו איר קען פון די
פארשטייער פון פארמלחמהדיקן פריזירער־צער .איר האב דער־
מאנט די נעמען פון יחיאל גאוס פון דער גראדזקע־גאם ,עזרא
געצמאן פון קראקאווטקע און פון די פאלאקן — פיעניאנזשעק
און מאיטקי .זיי האבן געזאגט ,אז ב׳האב נישט געטארט ארויט־
הענגען אזא שרייענדיקע שילד אויה פויליש און רוסיש ,לובלי־
נער פריזירער״ און מיין נאמען .איר מוז אדורכמאכן א פאר־
עקזאמען .האב איר געענטפערט ,אז עם קומט נישט אין פראגע,
ווייל כ׳האב אפגעגעבן פאר דער מלחמה אין  ,1935אן עקזאמען
און אויה דעם סמר מעג איר באקומען א האנדווערקער־קארטע.
און נישט ווייל כ׳האב מורא פאר א דורכפאל ,נאר ס׳איז פשוט
נישטא קיין צייט צו לויפן װעגן עקזאמען .זיי האבן צוגעזאגט
צו קאנטראלירן די זאר ,אבער די שילד דארה איך פארשמירן...
זיי זענען אװעק און מיר האבן ווייטער געארבעט.
2

איצט גיי איר צוריק צו יענעם זוניקן פרימארגן .איר שטיי
און ארבעט ,קומט אדיין גדליה מיגדאל און פירט ביי דער
האנט א קליין יינגל ,בארוועס ,מיט צעריםענע הויזן און גע־
לעכערט העמד .ער האט אויסגעזען ווי א פאטטער .איר האב
געמיינט ,אז ער האט אים געבראכט אפשערן ,ווייל די האר
זענען ביי אים געװען געשוירן ״מיט שטיגן׳ ,גדליה פרעגט:
״ווײסט ווער דאם ײנגל איז״ י ״אװדאי א פױליש פאסטעכל״ —
האב איר געענטפערט, .ניין״ ,זאגט ער, ,ס׳איז א יידיש יינגל
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פון פולאוו ,דיין מאמעס קוזין א זונדל״ . .א זון פון זעליג
קופערבלום״ ,האב איר זיר דערמאנט און פרעג דאם יינגל אייה
יידיש, :איז דאם אמת״ ? ,כ׳פארשטײ נישט קײן יידיש״ ,ענטפערט
דאט יינגל .װי איז דאט מעגלער? כ׳האב דאר געקענט דיעע
עלטערן ,זיי האבן גערעדט נאר יידיש .דער טאטע האט געשפילט
אויה א מאנדאלינע און געזונגען יידישע פאלקט־לידער.
איר פרעג אים אויה פויליש, :זאג מיר ,ווי אזוי האט געהייסן
דיין זיידע און וואט האט ער געטאן אין פילעװ״ ? ,ר׳איז געווען
א בעקער ,זיין נאמען געדענק איר נישט״ — ענטפערט דער
יאט .איר האב פארשטאנען ,אז ער זאגט אמת .כ׳האב איש
גלייר א באפ געטון פארן הענטל ,מיט אים ארויס אין דרויסן
גענומען רופן מיין ווייב, :שרה! שרה י קום שנעל אראפ ,ב׳האב
געפונען אונדזערט א קרוב״ .נישט קוקנדיק אייה זיין הולך,
האט זי איס א נענז געטאן פארן הענטל ,ארויפגעפירט אין וווינונג,
ארומגעוואשן און אוועק אויפן מארק קויפן פאר אים אנטאן.
איר בין צוריק אריין ארבעטן .גדליה איז אוועק א צופרי־
דענער .ער איז דאר אליין געױען א פילעווער ,ניאר פאר דער
מלחמה געארבעט אין לובלין און געקענט אונדזער גאנצע פא־
מיליע .ווען ער האט געטראפן אין גאם דאם קינד וואס האט
געזוכט יידן ,האט ער אים גלייר דערקענט און געבראכט צו מיר.
כ׳האב אים אונטערגעשוירן די האר * ו ן אין די נאר וואס
געקויפטע בגדים ,האט ער אויטגעזען װי א ניי־געבוירענער .ביים
מיטאג האט ער א סר נישט געקענט דערציילן ,ריאת געווען
מיד .אין אװנט ,ביים עסן ,זענען די גאנצע צייט אים גערונען
טרערן פון די אויגן .מיר האבו זיר געמאכט נישט זעענדיק .אויה
מיין פראגע ווי ער הייסט ,האט ער געזאגט ,אז ר׳האט עטלעכע
נעמען ,ווייל ווען ר׳האט אין די מלחמה־יארן גערעדט פון שלאה
יידיש און מ׳האט אים צומארגנט געהייטן אראפלאזן דיי הייזלער
— את ער אנטלאפן דורבן פענצטער ,זיר אויסבאהאלטן אין
אן אנדער דארה און געטוישט דעם נאמען .זיין אמתער נאמען
את יאנקל.
צוויי שעה צייט האט ער דערציילט די שרעקלעכע איבער־
לעבונגען אלס פויליש יינגל — אז די האר האבן זיר געשטעלט
אויפן קאפ.
די גאנצע צייט האט ער נישט אויפגעהערט עטן דאם זים־
ווארג וואם שרה האט פאר אים געקויפט.
מיר האבן אים געפלעגט ווי אן אייגן קינד — און ער האט
נישט געלאזט מיין פרוי ע3עס טאו און אין אלעמען איר געהאלפן.
גאנץ פרי ,ווען מיר זענעז נאר געשלאפן ,האט ער אויפגערוימט
די ראזורע.
ווען ס׳האבן זיר אנגעזאמלט אין לובלין נאר אזעלכע קינדער,
האט דער יידישער קאמיטעט געשאפן א קינדער־היים און אים
פון אונדז צוגענומען .זיי האבן דארט באקומען עסן ,קליידונג,
מ׳האט זיי געלערנט לייענען ,שרייבן און חשבון .ער איז אגער
צוויי מאל אנטלאפן צוריק צו אונדז .מיר האט ער גערופן
קוזין חיים ,און מיין פרוי קוזינקע פעלע .ביים דריטן מאל אנט־
לויפן ,האט מען אים צוזאמען מיט דער קינדער־היים אוועקגע־
שיקט קיין רייכענבאך ,און פון דארט — קיין ארץ־ישראל .ער
האט די גאנצע צייט געװײנט און פארזיכערט ,אז אפילו פון װעג
וועט עד אנטלויפן צו אונדז.
3
איו צווישנצייט האב איר באקומען א האנדווערקער־קארטע
און מיר האבן געארבעט זיבן טעג אין דער װאר .אמייטטן ארבעט
איז געווען זונטיק ,פון די יידישע ,רוסישע און פוילישע אינװא־
לידן ,ווייל יענעם טאג האט מען זיי ארויסגעלאזט פון די שפיטעלער.
א געוויסן זונטיק איז געקומען א קאמיסיע פון דריי ,געשיקט

פון פריזירער־צער .צװישן זײ האב איך
פארזיצער פיענאנזשעק ,װעלכער איז שיין
מיר פארגעווארפן ,אז נאר דעם ווי דער
געגעבן די קארטע אין א קורצער צייט ,אן

גלייך דערקענט דעם
געווען גרוי .ער האט
צער האט מיר ארויט־
געלט און אן עקזאמען

— ווייל כ׳בין דער ערשטער יידישער פריזירער אין לובלין נאר
דער באפריװנג — ווי וואג איר צו ארבעטן זונטיק? ,האםטו
פאר דער מלחמה אייר געארבעט זונטיק ?״ ,פון פארנט את טאקע
געווען פארמאכט ,הער פיעניאנזשעק״ ,האב איר געענטפערט,
,אבער דורך דער הינטער־טיר האט מען אריינגעלאזט געטט״ ...״ אז
מ׳האט אײר געכאפט ,האט דער אייגנטימער באצאלט שטראה״
— האט ער געזאגט.
 ,ד א װעל איר קײן שטראה נישט צאלן ,איצט איז די פאליציי
א געמישטע ,פױליש־רוטישע ,הײנט איז דא גערעכטיקײט׳ .דער
רוסישער אינוואליד ,וואט כ׳האב אים געלאזט זיצן אינמיטן רא־
זירז ,פרעגט מיר, :װאט װילן ויי• י ,נע דאיוט ראבאטאט״ י )זיי
לאזן נישט ארבעטן( — האב איר אויפן קול אויטגערופן אין
רוטיש .דער אינװאליד איז אויפגעשטאנען און מיט די קוליעם
פארטריבן די דריי פאלאקן .זיי זענען קויס לעבעדיקע ארויט־
געלאפן פון דער ראזורע און מיר האבן װײטער געארבעט אומ־
געשטערט .איר האב זיר געטראכט :כ׳װעל נאר ארבעטן א צוזיי
חדשים ביז כ׳וועל האבן גענוג געלט צו פארלאזן פוילן אלם
גריכישער ייד,
ס׳איז אבער געשען אנדערש .נאר א קורצער צייט ,האט מען
מיר ארײנגעװארפן אין געשעפט א בריוו מיט א טויטן־קאפ פון
דעד ארמיא קראיאװא״ און פאלגנדיקן אינהאלט!

,מיד גיבן דעם אביוואטעל ברייטער  48שעה צייט צו פאר־
לאזן לובלין ,ווי אױר די פוילישע ערד״ .ביז איר אוועק אין
דער או .בע) .געהײם־פאליצײ( אויה פראבאטטװע און באקומען
א דערלויבעניש אויה געווער ,א קליינעם רעװאלװער .אבער גיי
שפיל זיר איצט ,נאר דער באפרייונג ,אין מלחמות .אין א פאר
טעג אדום ביו איר מיט מיין פרוי ארויט אין אװנט שפאצירן.
ביים טויער איז געשטאנען דעם טטרוזש׳ט זון ,מיט וועלכן מיד
האבן פארפירט א שמועט .פלוצום האט מיין פרוי באמערקט
שטיין א לאםט־אויטא אנטקעגן און פון דער פלאנדעקע האט
ארויטגעקוקט די לופע פון א קוילנווארפער .זי האט מיר א
שלעפ געטאן מיט זיר אויה דער ערד ,אין דער זעלבער טעקונדע
האט דער קוילנװארפער ארויםגעלאזט א טעריע קוילן ,װעלכע
זענען געפלויגן איבער אונדזערע קעפ .דער אויטא איז אװעק
און דעם סטרוזש׳ם זוז איז געבליבן ליגן אין א קאלוזשע בלוט,
פארווונדעט אין האנט און אין פוס .מיר האבו זיר אויפגעהויבן,
אלארמירט די גיכע הילה און צוריק אריין אין שטוב .די גאנצע
נאבט האבן מיד נישט געקאנט שלאפן און באשלאטן מער נישט
ווארטן און פארלאזן די פוילישע ערד .מיינע צוויי שותפים האבן
מיד געגעבן עטלעכע טױזנט זלאטיט .כ׳בין דאז אוועק צו שיינדל
די קצבטע ,איציקט ווייב ,וועלכע האט זיר פארנומען מיט אי־
בערפירן גריבישע יידן מיט דער הילה פון רויטן קרייץ .זי האט
אונדז געהאלפן אין א װאר אדום צו פארלאזן לובלין .מיר זענען
נאר דורכגעגאנגען שבעה מדורי גיהנום ,ביז מ׳איז אנגעקומען
קיין איטאליע ,און פון דארטן — נאר קאנאדע.
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נאכן אפזיין אין איטאליע עטלעכע וואכן ,האבן מיר באקומען
א בריוו פון בעלגיע ,פון מיין מאמעס קוזין ,וואט פרעגט זיר נאר
אויה דעם יינגל וועלכער איז ביי אונח געווען ,װײל ער את
זיין ברודערס זון .ווי אזוי ער האט זיר פון אים דערוווטט ,איז
מיר נישט באקאנט ביזן היינטיקן טאג .זיינערצייט האב איר גע־
שריבן צו מיין פעטער ישראל כהן )וווינט היינט אין לאם־
אנזשעלעט( ,וואט האט געהאט פאמיליע אין פילעוו .אזוי אוודאי
האט דער קוזין פון בעלגיע באקומען מיין אדרעט .איר האב
אינו געענטפערט ,אז דעד יידישער קאמיטעט האט פון אונדז
צוגענומען דאט קינד און זאל ער אים זוכן אין ישראל ,צווישן
די קינדער פון עליית הנוער .אפשר איז ער אנגעקומען אין לאנד
אין  1945אדער  .1946מיט דעם האט זיר די געשיכטע געענדיקט
— און מער האט מען צו מיר נישט געשריבן.

מען כהאב אין  1968באזוכט ישר׳אל ,האב איר אים געפרוווט
אפזוכן ,אבער אן דערפאלג .שפעטער ,ווען ב׳האב נאד צוויי
מאל באזובט ישראל מיט מיין פרוי ,האבן מיר אים אלץ נישט
געפונען .ערשט אין יאנואר  ,1980האט מיר מיין מומע גיטאלע
געשריבן וועגן א בור פון איינעם זשאק קופער פון פילעוו .זי
מיינט ,אז ס׳איז דא אן ענלעכקייט צו מיין לובלינער געשיכטע
און אז דער מחבר פון ביר דארה זיין דאם פארלוירענע יינגל.
כ׳האב גלייר אוועקגעשריבן א בריוו מיט א פראגע ,צי הייטט ער
נישט אמאל יאנקל קופערבלום ,און 1צי איז ער דאט יינגל ,וועלכן
מיד האבן געהאלטן אין לובלין.

א געוויטע נאכט ,זייענדיק אין פלארידא ,קלינגט דער טע־
לעפאו און מיר רופט יאנקל קופערבלום פון טאראנטא .ער האט
מיר געפרעגט ,ווי איר און מיין פרוי הייטן ,ווייל ער געדענקט
שוין גישט די נעמען ,נאד ער געדענקט וואט מיר האבן פאר
אים געטאן .ער וווינט אין טאראנטא פון  ,1948אזוי לאנג ווי
איר מיט מיין פדוי אין מאנטרעאל .מיר זענען געווען אין טא־
ראנטא אמאל  20און נישט געוווטט ,אז דארטן דארפן מיד אים
זוכן .וועד האט זיר געקענט פארשטעלן ,אז ער האט געטוישט
דעם נאמען און פון אים וועט אויטוואקטן אזא מענטש .עי*
האט פארזיכערט ,אז מער וועלן מיד זיר נישט פארלירן .ער איז
זייער פארנומען מיטן ארױםלאזן זײן פילם...

דעד לאגעד אדיח ליפאוועיגאס
)סיה פון ז׳ (12
די יידן ,געוועזענע געפאנגענע פון לאגער אויף ליפאווע ,7
זענען אומגעבראכט געווארן אין  8קורצער צייט.
די איבפאדמאציע וועגן גורל פון די דאזיקע יידן ,איז
זייער א קנאפע .ב מ ש ך פ ו ן  4יאר ,האט ״ ד א װ ״ אין לובלין
געצויגן ריזיקע רווחים פון ד ע ד י י ד י ש ע ר שקלאפן־ארבעט
אינעם לאגער אויף ליפאווע גאם .ד י ״דאװ״־אונטערנע־
מונג האט אויד אויסגענוצט די שקלאפן־ארבעט פ ו ן אנדערע
זייער טויט .״דאװ״
צואיילנדיק
קאנצענטדאציע־לאגערן,
האט איינגעארדנט אירע ווארשטאטן אין די לאגערן גופא,
איינשליסלעך אוישוויץ.
דער ג ו ר ל פון די יידן אין לאגער אויף ליפאווע איז
געווען באזונדערס אכזריותדיק .זייער לעבן איז פלוצים אי־
בערגעריסן געווארן דעם 3טן נאמוועמבער  .1943די שנאה
צ ו י י ד ן איז געווען אזוי גרוים ,אז אפילו ווירטשאפטלעכע
אינטערעסן ,אין רעזולטאט פון אומזיסטעד ארבעט ,האט זיי
נ י ש ט פארהיטן פון אומקום .דער טאג פ ו ן 3טן נאוועמבער
 ,1943וועט אויף שטענדיק פארבלייבן א סימבאל פ ו ן א
שאנדהאפטן מאםן־מארה
ד ע ד באוואפנטער קאמף אין ווארשעווער געטא האט
געהאט א ברייטן אפקלאנג אין אנדערע געטאס און לאגעדן.
דעם 3טן אויגוסט ,איז אויסגעבראכן אן אויפשטאנד אין
קאנצענטראציע־לאגער טרעבלינקע .דעם 16טן אויגוסט האבן
דאס זעלבע געטאן די יידן פון ביאליסטאקער געטא .קורץ נאד
די געשעענישן ,דעם 15טן אקטאבער  ,1943איז אויסגעבראכן
א באוואפנטער קאמף אין טויטן־לאגער סאביבאר.
די היטלעדיסטן האבן פארלוירן די זעלבסטזיכערקייט,
אפילו צ ו ו י ש ן די יידן אין די הערמעטיש־איזאלירטע לאגערן.
אלם ענטפער אויף די אויפשטאנדן ,האט הימלער באשלאסן
דורכצופירן אין נאוועמבער  1943מאםן־עקזעקוציעם אין לוב־
לינעד ראיאן ,אין וועלכע ס׳זענען אומגעקומען  48.000מענ־
טשן ,צ ו ו י ש ן זיי —  18.000אין מאידאנעק.
אין די
מעגער און
און מענער(
אין אנדערע

מאסאקרעס זענען אומגעקומען ביי  8000יידישע
פרויען אין מיידאנעק ,ביי  6500יידן )פרויען
אין לאגער אויף ליפאווע און ביי  3000י י ד ן
ערטער.
)איבערגעדרוקט פון פוילישן טייל פון דעי
ווארשעווער ״פאלקם־שטימע״ פון (5.6.82
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מ״ערסאו :

)דער ״ ד פון לובלין ,א פראקטישער כעמיקער ,וואט האט
אין פאריז ״נײטראליזירט״ דעם ״פראקטישן צוגאנג״ צו
וויסנשאפטלעכער פארשונג.
אויף די בארגשפיצן פון דעי א״ראפעישער געיאנקעױײעלט
אין ערשטן דויטל פון אונדזער יארהוניערט ,האש עמיל מ״ערטאן
דעיגרייכט די הויכע מדרגה צו וועון דעיקלערט ווי ״אײנער פון
ד» ארינמעלסטע און טיפסטע פילאטאפן פון די וויטנשאפטן״.
הענרי בערגסאן ,אלבערט אייגשטיין ,פראפעטאר לאנזשעווען )יעי
״פראנצױזישער א״נשט״ן״( ,לעאן ברונשוויק ,זענען געווען פון
י י ערשטע וואט האבן קאמענטירט מיט א טך לויב איבער מייער־
טאנט פילאטאפישן אויפטו ,טשיקאווע דערב״ איז י ע ו פאקט,
וואט עמיל מייערטאן ,א ור״פאכיק דיפלאמייטער בעמיקער,
איז ווי א פילאטאף געווען אין א געוויטן זינען א פארשפעטיקטער
אויטאדידאקט .זיין ערשט פילאטאפיש ווערק ,״אידענטיטעט און
רעאליטעט״ ,האט ער פארעפגטלעכט אין  ,1908ווען ער איז שוין
אלט געווען קרוב צו פופציק.
״פילאטאפיע פון װיטנשאפטן״ אי» קױט א קוראנט ארטיקל
פארן ברייטן מארק .ניט וו״גיק ייייש־לייעגער העדן מן הסתם
צום ערשטן מאל דעם נאמען עמיל מייערטאן .אין יער לעצטער
צייט האט אים ביי אונוז יערמאנט יעקב גלאטשטיין ,אבער נאד
ירך־אגגייק ,אין אן עטיי וועגן זייער ביידנט געבייירשטאט לוב־
לין .עמיל מ״ערטאן פאריינט אן ספק מיד זאלן אים קענען
גענויער .ער פארדינט עט שוין כאטש יערפאי אל״ן ,וואט יער
פאטיקטטער יעוויז צו זייו ביאגראפיע מאלט געקענט זיין די
מימרא אין פרק :״יפה תורה עם ורך־ארץ״; אין שייכות w
מייערטאנען ,וואלט יער פירוש המלות באדארפט זיין :ט׳איז גוט,
אז הויכע געלערנטק״ט מאכט ניט צו קל״נגעלט אויך רעאלע
טאג־טעגלעכע מעשים .אין זיין פאריזער ״גלות״ איז עמיל מייעד־
סאן ביז א געוויטן גראד פארבליבן א לוכלינער ייי ,וואט לעגט
מיט יייישע ?ארגן און יידיטע האפענונגען .זיין טאן און מירקן,
זיין וואגיקער אויפטו ווי אן א״ראפעישער פילאטאף און זיין
צולייגן א האנט צו יייישער כלל־ארבעט — איז ממילא אן אינטע־
ועטאנט און באלעונויק קאפיטל אין וער געשיכטע פון יער
ייוישעו אינטעליגענץ פון לעצטן אנועוטהאלכן צענוליק 19טן און
עושטן וריטל פון אוניזער יאוחונועוט.
אין לובלין ,אוום ו ע ו צווייטעו העלפט פונעם 19טן יאר־
חונוערט ,זענען ו י מייעוטאנט געווען פאררעכנט צווישן ו י הויכ־
געשטעלטע משפחות אין שטאט .עמילט פאטער ,דוב־בער״ אן
אנגעזעענער פארמעגלעכער טוחר ,האט זיין יחוט־קייט געצויגן
פונעם גרויטן לובלינער מתנגוישן רב ו ׳ עזריאל הורוויץ )טוף
18טן יארהונוערט( .אין באנו ״לובלין״ פון וער ״אנציקלופוית
של גלויות״ — ענציקלאפעויע פון גלותן ,וערשינען אין ירושלים,
ברענגט י .ל .ביאלער טיילן פונעם פנקט פונעם מתנגוישן ״בית
המורש ופרגט״ .אין איין ישימה אין פנקט פון אדום יאר ,1860
ווערן אויטגערעכנט ו י נעמען פון ו י אויטדעיוויילטע גבאים אין
יענעם יאר .ווב־בער מ״ערסאן ,וואט איז באשטימט געווארן אויך
ווי י ע י קאטירעי ,איז וער איינציקער ,וואט צו זיין נאמען יוערט
צוגעגעבן א באזונוערער מורה־מומו :״האגרך הגביר מו״ה ווב־
בער מייערטאן נ״י״.
עמילט מוטער ,מאלווינע ,אן אפשטאמלינג פונעם גדויטן
פיאגער רב ו ׳ יחזקאל לאנווי ,איז אליין געווען היפשלעך ווייט
פון א בית־המורש .זי איז געווען א געבילדעטע פדוי ,פארקאכט
אין יער וייטשער ראמאנטיק און זי האט אפילו געשייבן ראמאנען
אין פויליט .מאלווינע האט אנגעהאלטן א נאענטע באקאנטשאפט
מיט וער גרויטער ײדן־פריינוין עליזע ארזשעשקא ,אבער אר־
זשעשקאט קנאפע קענטענישן אין העברעיש ,אירע קלאטישע ראי
מאנען פונעם ״דישן לעבן ,האגן מאלווינען ,קאנטיק ,ניט
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באאיינפלוטט .מיט ״ ו ן און ״וישקייט האט עמילט מוטער קיין
שוט מגע ומשא ניט געהאט .איי טאכטער ,עמילט שוועסטער,
פראנציסקא ארנשט״ן ,איז געווען א טאלאנטירטע פויליש־״וישע
ויכטעיין .זי איז געווען א פוילישע פאטריאטקע .אירע לירישע
ליוער מעגן פוילנט געפאלעצעם נאציאנאלן מעמו ,האבן אין
יענער צייט געפונען א געהעריקן אפיוף אין פוילישע ליטערארישע
קרייזן .אין היפוך צו איר מוטער האט פראנציטקא זין גראו יא
אינטערעטירט אויך מיטן ״וישן לעבן און ייוישע פראבלעמען ן
״וישע טעמאטיק איז איר ניט געביבן אינגאנצן פרעמו.
עמיל מ״ערטאן האט זיין אטימילירטער מאמען אפגעטאך
עכט אויף — ״דיש .ער האט געשטאלטיקט זיין לעבן ניט ווי
״וער מאמעט זינול״ ,נאי ווי א געטר״ער אפשטאמלער פון וער
היטטאיישער מיוחטת ,פון ו ע י עיי ואם בישראל ,לובלין..אבער
אויך זיין טאלענטירטע שוועטטער מיט איר פוילישן פאטריאטיזט
האט ער ניט גענומען פאי זיך ווי א מוטטער .זינט ז ״ ן פריעססער
יוגנט ,האט מ״ערטאן געלעבט מחוץ פוילן .אין ז״נע שפעטערע
יארן פלעגט ער אפילו פון צ״ט צו צ״ט באזוכן זיין געבוידן-
שטאט ,מיט זיין געבײין־לאנד האט ער אבער ק ״ ן שום פארבינומג
ניט אנגעהאלטן.
ז״ן מיטעלע און העכערע כיליונג האט מ״ערטאן באקומען
אין ו״טשלאנו .אין ה״ילגעדג און שפעטער אין בערלין האט ער
שטווירט כעמיע און פון ב״וע אוניווערטיטעטן באקומען ועט
טיטל ואקטאר־פעמיע .וווהין זאל ג״ן א יונגער ״וישער כעמיקער
וואט וויל זיך ״צעפיין י י הענט״ ,טוף זיבעציקער יארן פון
פריערויקן יארהונוערטו ו י צאריטטישע קרוינפוילן איז געווען
צו באגרענעצט ,צו פראווינציעל ,און פון ביטמארקט וייטשלאנד
זענען ועמאלט געלאפן ניט וו״ניק א״נגעבארענע ייוישע אינטע־
לעקטואלן .אין עלטער פון צװ״־און־צװאנציק יאר לאזט זיך
מ״ערטאן אוועק ק ״ ן פאריז .י א בי״טערט ער אויט וו״טער
ז״נע יויעות אין כעמיע .עי ארבעט און שטווירט א פאר י א י
אין וער לאבאראטאריע פון בארימשן ״קאלעזש וע פראנט״ .או
ז״נע  24יאי ווערט מ״ערסאן אויפגענומען צוערשט ווי כעמיקער
און גאר גיך ווי י ע ו וירעקטאר פון א גרויטער פאיבן־פאבריק
ניט וו״ט פון פאריז.
פאר אן אימיגראנט אין פראנקר״ך ,איז עט אין יענער צ״ט
געווען ממש א פאנטאטטישע דערגר״כונג ,אבער מ״ערטאן בא׳
גר״פט גאר גיך ,אז א מאטעריעלע קאריעיע איז ק״נמאל ניט
געווען פאר אים ק ״ ן תכלית ,ק ״ ן עיקריציל אין לעבן> ערשט
איצט יערזעט ער קלאי ,אז זיין לאנגיאריקער אינטערעט פארן
טעאיעטישן טייל ,אנוערש געזאגט ,פילאטאפישן ,פון זיין קורט
אין כעמיע ,איז געווען א טך מער ווי טתם טטודענטישע נ״גע-
ריקייט ן ער וויל איצט וערגיין אויף א גרינטלעכן אופן ו א ט וואט
ט׳איז אים פארבליבן אומקלאר אויף יער אוניווערטיטעט־באנק.
מ״ערטאן באשליטט אנצוה״בן שטווירן פונואטניי ,ו א ט מאל
אויף ״א״גענער האנט״ .ער גיט־אויף ז ״ ן וייעקטאר־פאטטן און
״באזעצט״ זין אין יער פאריזער נאציאנאל־ביבליאטעק .ווי מ״ער-
סאן האט שפעטער איבערגעגעבן ,האט ער געהאפט פארטיק צו
ווערן מיט זיין שטוייר-פלאן אין א צ״ט פון עטלעבע וואכן .יער
פראקטישער כעמיקער האט ״געקװעטשט״ ו י פאייזער ביבליאטעק-
באנק במשך פולע נ״נצן יאר.
ו ע י לובלינער מתמיד )א פיר שעה שלאף אין מעת־לעת איז
פאי איט געווען איבערגענוג( ,איז אכער ניט געווארן א טארט
מאוערנער קלויזניק ,אפגעזונוערט פון ו ע י וועלט און מענטשן .אין
ועם פאליטיש טומלויקן יארצענוליק  1888*1898אין פראנק־
רייך ,ארבעט עי אין וער ועמאלט מעיטיקער טעלעגראפף
אגענטור האוואט .א קענער פון עטלעכע שפראכן ,ווערט ער
נאמינירט ווי איינער פון ו י וירעקטארן פון יער אגענטור ,וואט
איז אין יענער ווייטער צייט געווען מטוגל צו געבן ועם פאליטישן
וועלט־טאן .וערביי געפינט מ״ערטאן צ״ט אויך פאר געזעלשאפט*

לעכע ענמים .איו דעו דרייפוט-אפערע ,מאס האט אױפגעשטו•
יעמט פראנקר״ך און די וועלט ,קעו ער ניט נעמען קיץ אנטייל,
>וייל עי איז אן אויטלענדער )עי איז געווארן א הראנצויזישער
בירגער ערשש נאך דער ערשטער וועלט־מלחמה( ,דערפאר אגער
שטערט איס גארניט זיך אינטענשיוו צו באטייליקן אין די אפטע
אקציעס פיו דער ״ליגע פאר מענטשן־רעכט״ לטובת די יידן אין
רוטלאנד ,באזונדערט אין די 90ער יארן ,געת די גירושים פון
מאסקווע און פון די דערפער אין יידישן תחום .מ״ערסאן אובעט־
טיט אין יענע יארן מיט די פאריזער חובבי־צמן ,אונטער דער
אנפירונג פון נארציט לעווען און צאדאק קאוזן .ער איז אויך
א מיטגליד אין ״פאלעשטינער קאמיטעט״ ,ארגאניזירט אויף דער
איניציאשיוו פון בא ראן עדמאנד ראטשילד.
אין  1898נעמש מייערשאן אן דעם אנבאט אנצופירן מיט דער
ארבעט אין אייראפע פון דער גרויטער וועלש-ארגאניזאציע פאר
יידישער קאלאניזאציע און קאנסטרוקטיווער חילף — ייק״א,
וואט דער באראן הירש האט מיט עטלעכע יא ר פריער געגרינדעט
אין לאנדאן .די דירעקציע פון ייק״א קאמאנדירט אים גלייך ק ״ ן
רושלאנד צו שטודירן אויפן ארט די מעגלעכקייטן דורכצופירן
א גרינטלעכע אנקעטע וועגן דער עקאגאמישער לאגע פון דער
יידישער באפעלקערונג אין אייראפעישן טייל פון דער רוטלענדישער
אימפעריע .אין פעטערגורג שטעלט זיך מייערטאן אין קאנטאקט
טיטן דארטיקן פארטרעטער פון ייק״א ,דעם שפעטערדיקן דומא־
דעפוטאט ,לעאן ברא מ סאן און מיט זיין מיטהילף ווערט ביי
מ״ערטאנען פארטיק א געגויער פלאן פאר דער ארגאניזירונג פון
אן עקאנאמישער אוישפארשונג פון די וויכטיקטטע יידישע ישובים
אין מזרחיאייראפע ,אין די גרענעצן פון דער צאריטטישער רוש•
לאנד .אויפן סמך פון א דעטאלירטן ראפארט וואט מייערסאן
שטעלט־צו שפעטער דער צענטראלער ״ק״א דירעקציע אין לאנדאן,
ווערט ער באשטימט ווי דער הויפט־רעדאקטאר פון די געזאמלשע
מאשעריאלן ,וואט זאלן ארויס אין בוכפארם .די אנקעטע איז
דורכגעפירט געווארן מיט דער הילף פון ספעציאליסטן אין קנאפע
 1200פונקשן ,דער עיקר אין ליטע ,קרוינפוילן ,אוקראיגע און
בעשאראביע.
אין  1902האט מייערסאן איגערגעשיקט קיין פעשערבורג זיין
פארטיקן מאנוסקריפט אין רוסיש .די ארבעט איז ארויס אין 1904
אין צוויי בענד גרויסן פארמאט :״א זאמלונג מאטעריאלן וועגן
דער עקאנאמישער לאגע פון די יידן אין רוסלאנד״ .אט די ארבעט
איז ביז היינט פארבליבן א זעלטענער קוואל פון גרינטלעפע היש־
טארישע ידיעות וועגן מצב פון יידישער ערז״ארבעט און מלאכה
אין רושלאנד און קרויגפוילן ביים אנהייב פון אונדזער יאר־
הונדערש .קורץ נאך דעם ווי די ״זאמלונג״ איז פובליקירט געי
ווארן ,האט די צעגטראלע ייק״א־דירעקציע גאמינירט מייערסאגען
ווי דעם דירעקטאר פון דער ייק״א־ארבעט אין אייראפע .מייער־
שאן האט במשך א פאר יאר ראדיקאל רעארגאגיזירט די ייק״א
אין די גרעגעצן פון זיינע פולמאכטן .אין זיין ייק״איטעטיקייט
איז ער געווען ניט בלויז א רעכטפארטיקער באאמטער וואט פירט
דורך פינקטלעך זיינע פליבטן ,נאר א טוער ווי זיין פאטער ,דער
גבאי־קאסירער פוגעם לובליגער ביתיהמדרש דפרנש ,וואט איז
״עוסק בצרכי ציבור באמוגה״ .די ייק״א־דירעקציע האט הויך
אפגעשאצט מייערסאגס גיצלעכע און איבערגעגעבענע ארבעט פאר
דער ארגאניזאציע .גאך  2$יאר דיצסט איו ייק״א האש מייערסאן
רעזיגנירט פון זיין פאסטן אין  .1923די אנפירערשאפט פון דער
ארגאניזאציע האט אים דעמאלט נאמינירט ווי איר ערףדירעקטאר
אויף זיין לעבן־לאנג.
*

אנחייב  !90Sהאט מייערסאן פארעפגטלעכט זיין ערשט פי-
לאסאפיש ווערק ״אידענטיטעט און רעאליטעט״ — א פראדוקט'
פון פולע  19יאר פארשן און דורכאקערן גאנצע ביבליאטעקן .כמעט
אין יער זעלביקעו צייט איז אויך ארויש פון דיוק זיין פראנצוי־
זישע איבערזעצונג פון דעי ״זאמלונג מאשעריאלן וועגן יער עקא־
נאמישער לאגע פון די יידן אין ווסלאגי״ .איז עס מעגלעך געווען
ניט מער ווי א ריינער צופאל ,מען קען זיך אבער פאוט ניט
אפהאלטן דערפון ניט איינצוזען אין אט דעם צונויפפאל באוווסט-

זיניקע האנדלומ מצד מייעיסאנען ,א ווילן וגו 3אטאנען די פארי
במדונג צווישן ועם וואס ס׳איז געווען פאר איס זיין ״תורת
לשמה״ ,מיט זיין ״דרךיארץ״ אין טראייציאנעלן יידיש־עטישן
זינען.
״אידענטיטעט און יעאליטעט״ האט מייערסאן ארוישגעגעבן
אויף אייגענע קאסטן ,מחמת קיין שום ספעציאליזייטער פארלאג
האט ניט געוואלט ריזיקירן מיט א פילאסאפיש ווערק פון איינעם
וואס איז ניט קיין פילאסאפיעיפראפעסאר און וואט האט ניט
קיין שום פארבינדונגען אין פילאסאפישע קרייזן .א פאר וואכן
נאכדעם ווי ער באזארגט די פארשפרייטונג פון זיין בוך ,האט
מייערסאן געמוזט אפפארן קיין רוסלאנד אין די אמטערעסן פון
דעי ייק״א .ב״ זיין צוריקקומען נאכן זאמען זיך אויף דער רייזע
א פאר חדשים ,האט אויף אים געווארט אן אנגענעמע איבער-
ראשונג — א לאנגעו בריוו פון הענוי בערגסאן ,פול מיט ענטו־
זיאסטישע שבחים און גרינטלעכן אנאליז פון זיין געדאנקענגאנג
וואט האט אים ,מ״ערסאגען גופא ,געמאכט קלארער א סך
ענינים אין זיין ווערק .אין משך פון א קורצער צייט איז מ״ערסאן
געווארן די ״טעמע פון טאג" אין פילאשאפישע און וויסנשאפט־
לעכע קרייזן .די צווייטע אויפלאגע האט שוין ארויסגעגעבן איי־
נער פון די גרעסשע פאריזער פארלאגן פאר פילאסאפישע און
וויסנשאפטלעכע ווערק ,אזוי אויך זיינע אנדערע פיר וואגיקע
ווערק פון זיין אריגינעלער פילאסאפישער מחשבה .זיין לעצטע
ארבעט ,דער ״גאנג פונעט געדאנק״ איז דערשינען א יאר פאר זיין
טויט ,אין .1932
וועגן מייערסאנס פילאסאפיע זענען פאראן צענדליקער און
צענדליקער אפהאנדלונגען און אפילו ספעציעלע ביכער .מייערסאן
אליין ,וואט האט זיך אפס גערן געוויצלט אויף זיין אייגענעם
חשבון ,האש אין שייכות מיט זיין לעצט ווערק אפילו געזאגט,
אז מעגן א יי ן געדאנק האט ער אנגעשריבן איבער  3,000זייטן.
דער קורטוב של אמת אין אט דעם וויץ איז ,אז זיין עיקרדיקע
אידייע האש ער ארוישגעבראכש אין זיין ערשט ווערק ״אידעני
טיטעט און רעאליטעש״ .אן אנאליז פון מייערסאנס פילאסאפיע
איז אן ענין פאר א פאכמענישער דיסערטאציע .אויף אזוי פיל
האב איך זיך כלל ניט פארנומען מיט די איצטיקע אויפצייכונגען.
מיין כוונה איז געווען :א קורצע ביאגראפיע פון א לובלינער יידן,
וואש האש זיין דורותדיקע יידישילומדישע ירושה אריבערגע׳
טראגן אין דער ברייטער וועלט פון מחשבה און וויסנשאפט און
איז דערביי פארבליבן תמיד אין זיין אייגענעם ,אין זיין אויטעג•
שישן עלעמענט .אין דעם פרט איז פאר אונדז פון א שטארקן
אינטערעס דער פאקט ,וואס ער ,מייערסאן ,א מענטש פון פראק־
טישע מעשים ,האט זיך אויסגעצייכנט אין דער שפערע פון מחשבה
מיט אן אידעאליזם ,וואט האט אומדירעקט צעטרייסלט דעם
היפש מאטיוון בנין פונעם מאטעריאליששישן וועלט-באנעם — אן
אויפטו ,ווי באוווטט ,פון אן אנדערן יידן — קארל מארקש.
מיט זיין ״אידענטיטעט און רעאליטעט׳ /האט מייערטאו ווי
געגעבן דעם לעצטן טויט־קלאפ דעם פאזיטיוויזם ,דער לערע פונעם
פראצויזישן פילאסאף אויגושט קאנט ) .(1798—1857די גרונט־
הנחה פונעם פאזיטיוויזם איז געווען ,אז דעי וועלשאל ,דער גאג*
צער באשאף ,ווערש רעגירש פון באשטימשע געזעצן ,אז דאש וואש
מע באצייכנש געוויינעך ווי די טודות פון דעי נאטור ,וועוט קלאר
ווי דעי טאג ,אויב מע געפינט נאי אויש דאט אדוועקאטע געזעץ.
קעגן ״געזעצלעכקײט״ האש מייערשאן איוישגעשטעלט דעם אנזע-
עוודיקן אמת ,אז ״די דרוישנדיקע וועלש דערשיינט וױ אן אומ־
אויפהערלעכער אפבייט .״א הילף אן אפשטעל אין דער צייט״ )איז
עש ניט אן עכא פונעם מדרש :״גאט ברוך הוא שאפט וועלטן און
מאכט זיי חרוב״!( .די השגה וועגן דער נאשור ווי א מין אויש•
פיריארגאן פון א פעשטגעשטעלטער געזעצלעכקייט ,באצייכנט
מייערשאן טיטן טערמין ״אידענטישעש׳ /אויף פראטט יידיש וואלט
עש געקענש היישן :״א מעששן מישן אייגענעם ארשין״ .אין א
ווייטערדיק קאפיטל אטאקירט מייערשאן דעם פראגמאטישן ,דעם
ריין פראקטישן צוגאנג צו ווישנשאפשלעכער פארשונג :״שיאיז ניט
ריכטיק אז די ווישנשאפט דארף האבן אין אויג בלויז עקאנאמישע
האנדלונ^ זי דארף אונדז אויך לערנען פארשטיין די נאטור...
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זי דארף ואציאנאליזירן ואס רעאלע״ .פארשטייט זיך ,אז די
גרויסק״ט מון מייערסאנס מערק באשטייט אין ועם ,מאס ער
אפעלירט ניט סתם אין דעי מעלט אדיין ,וואט ער פו״ויקט ניט.
דעי עיקר ביי מ״ערסאנען ז״נען זיינע ארממענטן .פון די פאי
ציטאטן איז אבער ניט שמעי צו דערקענען ,אז מייערסאגט איוע*
אליזם האט אונטער זיך א טאלידע יידישע באזע.
מענן זיין פערזענלעך לעכן האט מ״ערסאן כמעט מי ניט
גערעדט .ער האט געהאלטן פונעם פילאסאפישן דעוויז,, :פייינט,
באהאלט דיין לעבן און באוו״ז דיין לערע״ .אזוי ,למשל ,ווייסן
מיי גאר מייניק מעגן זיינע פאימאטיווע קינדער־יארן .מן הצד
מעין מיי געמויר ,אז ער איז בפירוש געמען א יודעיספי .״איך
האב געבלעטערט אין תנ״ך און זיך צופעליק אנגעשטויסן אויפן
פסוק.״״ דערציילט עי אין א שמועט מעגן דעם ווי אזוי א פסוק
אין ספר יחזקאל קאפיטל כב ,האט אים סוגעסטירט אן ארבעט
מעגן דער ״ל״טעוונג פון מעטאל אין תנ״ך״ ,מי אן ענטפער
אויף דעי באהויפטונג אין א כוך מעגן אלכעמיע ,אז דאט לייטעין
מעטאלן איז ביז דעי קלאסישער אנטיקעי צייט פארבליבן דעי
סוד פון געציילטע משפחות .אבער ניט דווקא דעם תנ״ך אליין
האט מ״עוסאן ״געבלעטערט״ .דער ווײטערדיקער עפיזאד זאגט
אונדז ניט אן ערך מער מעגן דעם ,אז אין זיין זעלטענער ,אלגעמיין
באומנדערטער ערודיציע ,האט יידיש מיסן פארנומען ניט דעם
לעצטן פלאץ.
דעו פואנצ״זיש־״וישער שיייבער ,הענרי סערויא דערציילט,
א? עטלעכע יאי פאר זיין טויט ,האט מ״ערטאן אים איינמאל
געזאגט :״איך בין משפחה מיטן רמב״ט און מיש קרשקש )קרעס*
קאט( חסואי״ .סעוויא טייטשט עט אויט ווי אן אנווייז מצו
מייערסאנען אויף ועו יייישער יוושהויקייט אין זיין געואנקענ־
גאנג .אזא טייטש איז ,מי מע זאגט ,א גרמו מי מע לייענט אים.
מיו האבן וא ניט בלויז א בפירושן באמייז פון מייעיטאנס
ברייטערע קענטענישן אין ועי ״געשיכטע פון ליטעיאטור ביי
״ין״ ,נאי קווט כל א כיז גאר טרעפלעכע זיך־כאראקטעריסטיק,
אן איוענטיפיקאציע מיטן רמב״מט ) (1135—1204ואציאנאליז4
פון א״ן ז״ט ,און פון יער אנועיער ז״ט ,מיט קושקש חסואי
) ,(1340—1410ועם ״וישן פילאסאף אין שפאניע ,מאס האט מיט
א פאו הונוערט יאי שפעטער שאוף אפגעפועגט ועם ומב״ם און
געשטעלט ועם טואפ אויף א שיטה ,וואט מיו מאלטן ה״נט

לובא און משזה קארן
האבן דעם כבוד און פארגעניגן צו פארבעטן
יידן פון לובלין וואט וווינען אין ישראל און
לובלינער יידן פון די תפוצות ,די געסט־
אנטיילנעמערס אינעם

 5דר>סן וועלט־צוזאמענטרעף
פון ד> לובלעער
\
צו פייערן צוזאמען ,אין א היימישער סביבה
און יום־טובדיקער שטימונג

5ג >אר מדעת >שראל
מ>\7ן גוראד>צ>אנעלן
»ום״העצמאות באל
זונטיק 17 ,אפריל ) 1983ד׳ אייר תשמ״ג(,
 7.30אוונט ,אין האטעל ״פלאזא״ אין תל־
אביב ,הירקון .127

געקענט באצ״כענען מי איועאליסטיש.
*

א ״ ו פונעם גיויסן ״וישן ישוב לובלין אין ״צימיליזױטן״
19־טן יארהונועוט ,מאט לויט ועם גוסט פון ז״ן ו״טש־ואמאנ־
טישער און פויליש־אסימילייטעו מוטעו ,מאלט עו אין זיין ״ויש*
ק״ט אין בעסטן פאל ,ניט געווען באוארפט ועיגיין מ״טער מי
צום ״טעמפל״ פון ו י ״פאליאקן בגי תורת משה״ — פארבל״בט
אן אלז״טיקער ,טאטאלעו ״ ו פון א גאר הויכער מורגה ,אויך
אין יער געזעלשאפט פון וער העפסטעי אריטטאקיאטיע פון ג״סט
אין א״ראפען עי מעוט אפילו יערנענטעוט צום ציוניזם.
א קוואליפיציוטעי פראקטיקעי לויט זיין אויסגעשטווייטן
פאך ,פארלאזט עי מיט א ל״כט געמיט א גלענצנויקע מאטע*
ריעלער קאריערע ,און זעצט זיך אוועק לעינען לשמה ,אן שום
פראקטישער אויטרעכענונג.
א ״ י מיט א גל״כער גואמיטאציע פון ב״וע פאלוטן פון וער
״וישער נשמה :סאציאלער ועאליזם פון איין ז״ט ,עטישער אי*
ועאליזם — פון ועי צמ״טער ,איז ער זיך עוסק מיט יעאלער
איבעט פאר כלל ישראל אין א בר״טערן פאונעם .צו גל״כעו
צ״ט ״זעצט ער איבעי״ ז״ן געירשנטע ,וורותויקע ״וישע לומוות
אויף !> מאועינער ״פילאסאפיע פון מיסנשאפטן״ ,מאט איז
גורם א נעגאטימע ועאקציע צום פאיפלאכטן פאזיטימיזם ,און
באמירקט דעם רענעסאנס פון רעאליסטישן צונאנג צו אלץ ,מאט
איז מחשבה און ג״סטיקע פארשונג — ,אויף אזא פולן געמעל,
אין פאגטעאן פון ״וישער ג״סטיק״ט ,פארבל״בט פאר אונוז ו י
אימפאזאנטע ״ויש־אונימעוסאלע געשטאלט ,ועו ״ ו פון לובלין
עמיל מ״עוסאן.
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לאנדסלייט אין ישראל ,וואס ווילן ז י ו באטייליקן
אין דעם

יום העצמאות צוזאמענטרעף אין ״פלאזא״
דארפן אריינשיקן מיט פאסט זייער באשטעלונג אױף
אן איינטריט־קאדטע — ביז דעם  ,17.3.1983צום

ארגון יוצאי לובלין בישראל
דיזנגוף 158׳ תל־אביב 63461

ווי נאר מיד באקומען אייעד באשטעלונג ,שיקן מיד
תיכף ארוים אן איינלאדונג פאר  2פערזאן ,וואם
זייערע

נעמען פיגורידן אין אונדזער קארטאטעק.

אן אזא איינלאדונג וועט מען נישט

אריינלאזן.

להתראות אויפן לובלינער באל!

ײדז
װאס
אנטױשז
נישט

וארק ,וואס האט ,צום באדויערן ,געמוזט פריער אפפליען אין
די פאר .שטאטן(; דער שרייבער פון די שורות מיט זיין פרוי
רבקהילע )פון ישראל( .ווער שמועסט נאר ,אז די אויפנאמע פאר
די געסט איז געווען פארבונדן מיט דער פייערונג לכבוד רעם
וויצע־פארזיצער פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין מאני
טרעאל ,סוכער פאכטשאש ,צו זיין 065טן געבוירנטאג — איז
ד א ך אוודאי געווען ששון ושמחה .מ׳האט באדארפט זען די האר־
ציקע פרייד־אויסגעשרייען ,די קושן און האנט־דרוקן פון פריינד
און חברים ,וואס האבן זיר נישט געזען צענדליקער יארן ,כדי
מיטלעבן און איבערלעבן די אלע עמאציעם און נאסטאלגיעס פון
דער אלטער היים און פון דער איצטיקער באגעגעניש אינעם זאל
פון ,ארבעטער־רינג״ אין מאנטרעאל.

אײנדרוקך
פון א באזור
אין קאנאדע,
אויסטראליע,
פאר .שטאטו

דוד שטאקפיש
אויפן בילד — ג ײ פ דעכקמאל פון אומבא־
קאנטן פאלדאט אין מעלכווץ :עש שטייען,
פדוי
שמואל זילגערשער,
פון לינקט:
טרייטטמאן ,רגקהלע און דוד שטאהפיש.
די אייגלאדונג פון ״פארײניקטן ישראל־אפיל״ איו אויסטראליע
אויפצוטרעטן דארט אויף מיטינגען לטובת דעם מגבית; די שליחות
צו דעד אויטגעברייטערטער דריטער סעסיע פונעמ וועלט־ראט
פאר ײדיש און יידישער קולטות פארגעקומען אין קאנאדע ,און
דער אויפטראג פונעם וועלט־פארבאנד פון מפ״ם צו באזוכן
אייגיקע פיליאלן זיינע אין דער װעלט ,האבן מיר װידער געגעבן
די געלעגנהייט צו טרעפן זיר מיט אונדזערע׳ לאנדםלײט אין-י די
צוויי לענדער ,ווי אויר אין לאט־אנזשעלעס און אין אייראפע,
און פונדאסניי זיר איבערצייגט אין דער אויפריכטיקער גאסט־
פריינטלעכקייט און הארציקייט פון א סר לובלינער יידן ,וואט
זענען גרייט דיר אויפצונעמען ,באגלייטן און ארומפירן אויף פאר־
שידענע ערטער .פאר מיין פרוי און מיר זענען דאט געווען אומ־
פארגעסלעכע טעג און נעכט פון אמתדיקער הכנטת־אורחים,
פריינדשאפט און אויפמערקזאמקייט מצד לובלינער יידן אין מאג־
טרעאל ,טאראנטא ,לאס־אנזשעלעם ,מעלבורן ,סידני און בריסל.
ווילט זיר טאקע דערציילן וועגן לובלינער איינדרוקן אין די
דערמאנטע ערטער ,ווו ס׳איז געװען אנגענעמ צו טרעפן זיר מיט
מענטשן פון דער אלטער היים ,טייערע לובלינער יידן ,וואס קײנ־
מאל אנטוישן זיי נישט וואס שייר חברישקייט ,נאענטקייט און
ליבשאפט .זאל דערפאר קומען א ברכה אויף זייערע קעפי...

•

דעם פייערלעכן צוזאמענטרעף עפנט דער עגערגישער און
איבערגעגעבענער פרעזידענט פון די לובלינער אין מאנטרעאל,
נעיטן זימעלשטערן ,וואס באגריסט די געסט און דעם בעל־שמחה.
ביי דער געלעגנהייט דערציילט ער די געשיכטע פון דער לאנדס־
מאנשאפט .יצחק הערצמאן באגריסט )אין ענגליש( סוכער פאר־
טשאשן צו זיין בכבודיקער געבורט־דאטע ,כדי אויר די זין,
שנורן און אייגיקלער זאלו זיר דערוויסן פון זייער פאטער ,זיידן
און שווער .דערביי פארגעסט מען נישט צו לויבן פאלען ,די
טרייע לעבנס־באגלייטערין פון טוכערן ,וואט האט צו דעם אוונט
צוגעגרייט פאר די איבער  80מענטשן אן אויפנאמע כיד המלה
שרה ברייטער ,די פרוי פון אונדזער גוט באקאנטן טעם
ברייטער ,וואם געפינט זיר אין שפיטאל נאר אן אפעראציע,
ברענגט א באגריסונג צו די געסט אין נאמען פון איר מאן .דוד
שטאקפיש פון ישראל שטרייכט אונטער דעם פאקט ,אז אין זכות
פון אונדזער יידיש לשון איז געלונגען צונויפצוברענגעו אזא צאל
געסט פון עטלעכע לענדער ,א ״לובלינער אינטערנאציאנאל״ אין
מיניאטור .איר דערצייל די פארזאמלטע וועגן די אויפטוען פון
די לובלינער אין ישראל אינעם לעצטן יאר און באגריט אויר
פאלע מיט סוכער פאכטשאש און באדאנק זיי עפנטלעךן פאר דער
הארציקע הכנסת־אורחים ,וועלכע זיי ווייזן אונדז ארוים בעת
דעם איצטיקן באזור אין מאנטרעאל.
דערנאר באקומען ווערטער די געסט פון פראנקר״ר :שמואל
שפירא ,פרעזידענט פון די פארייניקטע קינדער פון לובלין .ער
דערציילט וועגן די אקטיוויטעטן פון דער לובלינער סאסיעטי אין
פראנקרייר; גיטעלע עדעלשטײן־שילדקרויט ברענגט ארויס די
מארציקייט און פריינדשאפט װאם הערשט אויף דעם צוזאמענ־
טרעה; טעשקע פארשטעטער טיילט זיר מיט איינדרוקן פון דער
יידיש •קאגפערענץ.
נאכן געשמאקן אווגט־ברויט ,האט דער עולם געכאפט א
טענצל אונטער די קלאנגען פון אקארדעאו־מוזיק און זיר אונ־
טערגעהאלטן מיט אינטימע ,פריינטלעכע געשפרעכן.

דער יוס־טוב אין מאגטרעאל

ניט צופעליק שרייב איר ױם־טוב ,ױײל אזא אטמאטפער און
געפיל האט געהערשט אויף רעם הארציקן קבלת־פנים ,וועלכן
דער לובליגער קאמיטעט האט איינגעארדנט לכבוד די דעלעגאטן
צו דער אויסגעברייטערטער סעסיע פונעם וועלט־ראט פאר יידיש
און יידישער קולטור — יידן פון לובלין ,וואס זענען געקומעו קיין
קאנאדע פון 9ארת ,ניו־יארק און ישראל:

געניע און שמואל שפירא ,גיטעלע און יידל עדעלשטיץ,
טעשקע פארשטעטער־קארמאן ,רוזשקע און מרדכי לערמאו און
סימע בראווערמאן )אלע פון פאריז(; שלמה זינשטיין )פון ניו־

אויפנאמע ביי די זימעלשטערנס :עפ שטייען ,פון רעכטפ :רחלע
זימעלשטערן ,פאלע פאפטשאש ,דאפ פארפאלה בוים ,שרה ברייטער.
עם זיצן :נעיטן זימעלשטערן ,רפקה׳לע און דוד שטאקפיש.
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לובלינער יידן אין מאנטרעאל װעלן לאנג געדענקען דעם
אוונט ,וואט איז ?{וודאי אויר ביי די געסט פון אויסלאנד געבליבן
איינגעקריצט אין זכרון.

•

אין פרימאטע היימען

אז איר דערצייל פון מאנטרעאל ,מוז איר דערמאנען די
גאסטפריינטלעכקייט פון פאלע און סוכער פאכטשאש ,אין וועמענס
היים מיד האבן פארברענגט א וואר צייט — און טאקע זיר
געפילט ווי אין דער היים ,אין בוכשטעבלעכן זין פון ווארט ,ווייל
אונדזערע פריינד האבן דאם געגעבן צו פילן אויה שריט און
טריט :מיטן אויטהאלט ,טעלעפאנען ,נסיעות מיט זייער אויטא
און זארג פאר אלע קלייניקייטן ,אין וועלכע טוריסטן נייטיקן זיף
— ביזן אפפירן אויפן ווייטן עראפארט ,פון וואנען מיר דארפן
זיר לאזן אין א לאנגן וועג — אויסטראליע.
ווילן מיר עפנטלער אויסדריקן א הארציקן דאנק און אנער־
קענונג :פאלען ,סוכערן ,זייערע קינדער ,און גאנץ באזונדערם
זייער שנור אסתר ,וואט האט זיר שטארק באמיט צו דערליידיקן
פאר אונדז אן ענין אין דער רייזע־ביורא.
א יישר־כוח האבן זיר פארדינט רחלע און נעיטן זימעלשטערן,
ווי אויר בראניע און יאסקע בוים ,איו וועמענם הייזער מיר האבן
פארברענגט צוויי היימישע אוונטו ,מיט א פיינעם כיבוד און א סר
א סר לובלינער זכרונות ,אין דער געזעלשאפט פון די פאכטשאש׳ט,
וואלבערג און אנדערע.

•

מעלבורן — צוריק אויף דער ;,לו1למער

אויה אן אויפנאמע אין דעד וווינונג פון דער פאמיליע עקהאוז
אין מעלכורן.

מא3ע״

נאר  30שעה געפינען זיר אין עראפלאן ,וואט האט אױה
דער לאנגער טראטע פון טויזנטער קילאמעטער פון מעלבורן קיין
סידני ,זיר אפגעשטעלט בלויז אויה א קורצער צייט אין טאראנטא,
וויניפעג ,קאלגארי ,וואנקאווער ,האנאלולו ,נאנדי )פידזשי( —
זענען מיר ענדלער אנגעקומען קיין אויסטראליע .פון סידני דארה
מען זיר ווידער אריינזעצן אין אן עראפלאן )גלייר מ׳איז נאר
אלץ געווען ווייניק אין דערלופטן( און זיר אוועקלאזן קיין מעל־
בורן .דא ווארטן דיר א ,3אויסער די פארשטייערס פון פארייניקטן
אפיל און פון מפ״ם ,אייר מיין נאענטער חבר פון די קינדער־
יארן ,פון איין גא ס און ארנאניזאציע — שמואל זילבערשער.
מיין פריי איו איר פארפארן אין זיין וווינונג ,ווו ס׳דערווארט
אונדז מיט אפענע ארעמט זיין פרוי פאלע )געבוירן ווייסבערג,
פון אזארקאוו( .פאר דער צייט פון אונדזער העכער 4־וואכיקן
באזור אין מעלבורן ,האבן מיר ווידער אמאל דערפילט וואט
מיינט עכטע ,הארציק־אויפריכטיקע גאסטפריינטלעכקייט פון לוב־
לינער יידן .אפילו מיין יידיש לשון פארמאגט צו ווייניק אויסדריקן
אויה ארויסצוברענגען אונדזער באווונדערונג און אנערקענונג פאר
פאלען און שמואלן .ווי זאנט מען אין ישראל — כל הכבוד!
אויפן דריטן טאג פון אונדזער באײר אין מעלבורן ,דערווארט

מיט דער משפחה לאפידעפ אין ממלבורן .די מאמע ,רחל שלאפ
פון לובלין ,וװיכט דארט פון יאר .1924
אונח אן אנגענעמע איבעראשונג :א צוזאמענטרעה פון לובלינער
יידן׳ אייה דער פרעלימינאר־פארזאמלונג צום באפארשטייענדיקן
מיטינג פון אונדזערע לאנדסלייט פארן פארייניקטן ישראל־אפיל.
אין דער וווינונג פון סימא און אברהם שטערנפיין האבן ז־ר
פארזאמלט א קנאפע צװײ צענדליק יידן פון לובלין און אומגעגנט;
ליידער ,נישט באװיזן צו פארצייבענען אלעמענט נעמען — װעל
איר נישט רתיקירן מיט אויסרעכענען די יעניקע וואס כ׳האב יא
פארשריבן ,כדי עמעצן נישט באעוולה׳ן.

אברהם שטערנפיין עפנט דעם הארציקן צוזאמענטרעה און
גיט איבער דאס ווארט צו א באגריסונג דעם פרעזידענט פון די
לובלינער אין מעלבורן ,בענא נאלדבאנד ,פון די ניצול־געווארענע
פונעם היטלעריטטישן ניהנום .פארן קריג האט ער געהאט א
געשעפט אויה זאמויטקע  23און געוווינט אייה דער זעלבער
גאס )נומי  .(33איר דערצייל בקיצור וועגן אונדזערע לאנדסלייט
אין ישראל און לויט די געשטעלטע פראנן פון די אנוועזנדייקע,
ענטפער איר וואט עט קומט פאר אין און ארום ישראל.
מיט א מעלדונג וועגן נאענטן צוזאמענטרעה אין דער וווינונג
פון בראניע )פון דער היים וואטערמאן( און מישא עקהויז ,אין
שייכות מיטן ישראל־אפיל פון די לובלינער — איז זיר דער עולם
פונאנדערגעגאנגען אין א געהויבענער שטימונג.

•

אויר א ״לאנטש״ פון ״?רן המשפחות״ אין ממלבורן לטובת דער
אינװאלידן־הײפ אין כהריה .ביי דעד געלעננהייט האט אונדזער
בת־מיר ,פדוי פישמאן )די צווייטע ,רעבטפ( אויפגעשטעלט אירע
פקולפטורן פון יידישן לעבנפ־שטייגעף.
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גאזוכן ,אויספלוגן ,באגעגעגישן

תמיד שפילט צו דאט מזל מיט פריינד ,וואט שענקען אויפ־
מערקזאמקייט און זענען גרייט צו באדינען א טוריסט מיט זייער
אויטא און העלפן אים וויזיטירן היסטארישע ערטער ,מוזעאומט,
אינסטיטוציעט .אזוי האבן מיר געהאט דאט פארגעניגן צו בא־
ווונדערן אין מעלבורן רעם מחיי און קבר פון אומבאקאנטן
סאלדאט פון דער ערשטער וועלט־מלחמה ,דעם מעמאריאל־זאל

מיט צענדליקער קרענץ ,װי אריך די מאגומעגטאלע געביידע.
דערנאר זעגען מיר אוועק )בלומא און מאטל טרייסטמאן ,שמואל
זילבערשער ,מיין פרדי און איך( אין דער נאציאנאלער גאלעריע,
ווו אויפן לעצטן שטאק ,אינעם זאל פון די פאטאס ,האבן מיר
איבערראשטע און איבערגענומענע לאנג־לאנג זיר איינגעקוקט
אין דער פאטאגראפיע פון אדאם ווישניאק ,פון יאר 7ב9ו אין
לובלין ,וואט שטעלט פאר א ייד )אין דער טראדיציאנעל־יידישער
׳ןלײדונג( מיט זיין טאכטער .צום באדויערן ,האבן מיר ,פיר
לובליגעו־ יידן ,נישט אידענטיפיצירט דעם נאמען פון דעם ייד
אוי!ז דער פאטאגראפיע...
אן אנדערן טאג האט מאטל טרייסטמאן ווידער אונח געפירט
מיט זיין אויטא צופ פארט אין מעלבורן און אנדערע ערטער .מיר
האבן אויר געהאט די געלעגנהייט צו באווונדערן די נייע בריק
)״װעטט גײט בריחש״( ,מיט איר פארנעם אין דער לענג,
ברייט און הייך.
בראניע עקהאוז און איר מאן מישא הערן נישט אויף טעלע־
פאנירן יעדן טאג און פרעגן ,ווי לעבט זיר אין מעלבורן .זיי
זענען גרייט מיט אונדז ארומצופארן ווו און ווען מען וויל .ווער
איז דען אימשטאנד אפצוזאגן אזעלכע לאקנדיקע פארשלאגן?
לאזט מען זיר טאקע אין א גאנץ ווייטן וועג ,קײן הילטוויל ,ווו
ס׳געפינט זיר אויר די ,סענקטשורי״ )רעזערװאט( פונעם רוב
אויטטראלישע חיות און פייגל .ט׳איז געווען וואט צו זען און
צו באווונדערו אין רעם שיינעם ,עקזאטישן ארט ,ווי זיי האבן
דאס אונרז דערמעגלעכט אויר א צווייטן טאג אין אן אינטערע־
סאנטן אויטפלוג אין דער אומגעגנט פון מעלבורן.
אויפן וועג דערוויט איר זיר װעגן רעם מארטירער־וועג,
וועלכן ראט פארפאלק עקהאוז האט אדורכגעמאכט אין די מלחמה־
יארן ,צוזאמען מיט זייער פיצל קינד .נאר איין עפאפייע פון א
לובליגער יידישע טאכטער ,וואט א דאנק גליקלעכע צופאלן און
הילה פון עטלעכע פאלאקן ,איז איר געלונגען ארויטצוראטעװען
זיך פונעם נאצישן גיהנום .אין יאר ו 195קומען זיי קיין אויס־
טראליע מיטן איינציקן זון )איצט אן אינזשעניער( און שטעא
דא אייה זייער ווארעמע היים ,אין װעלכער מיר זענען געװען
פארבעטן אייניקע מאל ,און ווו ט׳איז פארגעקומען די יערלעכע
פארזאמלונג פון ,פארײניקטן ישראל־אפיל״ ,וועלכער האט מיר
איינגעלאדן אייח א ריי קאנפערענצן מיטן יידיש־ריידנדיקן עולם
פון  8לאנדסמאנשאפטן.
בראניע ױאסערמאן־עקהויז האט אפגעגליקט :אין מעלבורן
געפינען זיר אירע צוויי שוועטטערן — שיינטשע עקהויז און תמר
באק מיט איר מאן פישל .איין טאג האבן די פאמיליע זילבערשער,
מיין פריי אוו איר געהאט די געלעגנהייט צו פארברענגען אין
דער וווינונג פון שיינטשע׳ן ,און אירע שװעםטערן מיט זײערע
משפחות ,אין א הארציקער לובלינער אטמאטפער.
׳ •:פון באזונדערער הארציקייט איז געווען דער צוזאמענטרעף
מ י ט ד ע ר משפחה לאפידעט — די מאמע פון לובלין ,איר מאן
פון אוקראינע ,זייערע דריי טעכטער ,איידעם ,זון און שנור מיט
אייניקלער .קיין עין־הרע א בכבודיק געזינדל ,װאט היטן אפ דעם
כיבוד אב ואם .דאט פארפאלק לאפידעט וווינט אין אויסטראליע
שןין  60יאר.

•

לובלינער יידן און דער ״פארײניקטער
ישראל־«3יל״

אונדזערע בני־עיר אין מעלבורן ,ווי אלע לאנדסמאנשאפטן
אין אויסטראליע ,אנגאזשירן זיר יעדעם יאר ,אין די חדשים מאי—
יוני ,צו באשטייערן זיר און ארבעטן לטובת רעם מגבית .ביי
א פופציק מענער און פרויען פון לובלין ,אומגעגנט און אנדערע
שטעט ,זענען זיר צונויפגעקומען אין דער גאטטפריינטלעכער
וווונונג פון .בראניע און מישא עקהויז ,װו ט׳איז פארגעקומען
די יערלעכע מגבית־קאנפערענץ פון לובלינער צענטער ,ווי עם
לויטעט זיין אפיציעלער נאמען .צומערשט איז געוויזן געווארן

א פילם פון קרן היסוד .בוקר טוב ,ישראלי ,מיט ענגלישע אויפ־
קלערונגען .דערנאר זעצן זיר אויט בײמ פרעזידױם־טיש :בענא
גאלדבאנד ,פארזיצער פון די לובלינער אין מעלבורן ,זיין זון
טעם ,װיצע־פרעזידענט פון קרן־היטוד־מגבית ,אברהם שטערנפיין,
וויצע־פארזיצער פון ,לובלינער צענטער״ ,ה׳ האכראד פון קראש־
ניק ,און אריה טשעפמאן ,דירעקטאר פון קרן־היטוד פאר אויס־
טראליע און ניו־זעלאנד און דער שרייבער פון די שורות .א.
שטערנפיין שטעלט פאר רעם גאטט פון ישראל ,נאר דער דער־
עפענונג פון פארזיצער .הגם איר רעפרעזענטיר אויה דער אסיפה
דעם פארייניקטן ישראל אפיל און דארף קודם בל ארומריידן די
פראבלעמען ,נויטן און באדערפענישן פון דער יידישער מדינה,
האלט איר פאר מיין חוב צו ווענדן זיר צום פארזאמלטן עולם
מיט א רוף ,גענויער — מיט א ,לובלינער אפעל״ צו שטארקן
די ביז איצט לויזע צוזאמענארבעט צװישן די צוויי לאנדסמאנ־
שאפטן־ארגאנתאציעס .דערנאר האב איר זיר אומגעקערט צו
דער ישראלדיקער פראבלעמאטיק ,און גאנץ באזונדערס זיר
אפגעשטעלט אויף די געשעענישן אין לבנון ,וואט האבן זיר
אפגעשפילט אין יענע טעג און גערופן רעם עולם צו באטייליקן
זיר אינעם מגבית מיט א ברייטער האנט.
פון די פריער דעקלארירטע טומען ,ווי פון דעם וואט איז
אריינגעטראגן געווארן אויפן ארט ,איז געזאמלט געווארן די
סומע פון 70ו 43.אויסטראלישע דאלאר .דערנאר איז אוועק
א באשטייערונג ,פאר די אייניקלער״ ,מיט א צוגאב־סומע פון
 470דאלאר .ס׳האבן נאר גערעדט :טעם גאלדבאנד ,יידיש,
און אריה טשעפמאן — ענגליש.
דערנאר האט דער עולם גענאסן פונעם פיינעם כיבוד ,וועל־
כער איז געווארן צוגעגרייט פון די גאסטגעבערם :בראניע און
מישא עקהויז .מאל דא באמערקט ווערן ,אז מישא אה טאקע
אן אםטראװער ייר ,נאר בלב ובנפש איבערגעגעבן דער לובלי־
נער ארגאניזאציע און העלפט א סר בראניען אין איר געזעל־
אינעם ,קרן המשפחות״
באזונדערם
טעטיקייט,
שאפטלעכער
לטובת די צה״ל־אינװאלידן אין ישראל( .דעם פיינעם אוונט
האט פארענדיקט א .שטערנפיין מיט א ווענדונג צו די יידן פון
לובלין און אומגעגנט צו באנייען די טעטיייט פון דער לאנדס־
מאנשאפט ,כדי זי ,צוריקשטעא אויח דער מאפע״.

•

מיט לאנדסלייש אין סידני

אונדזער טראסע פירט דורר סידני ,וועלכע האט כמעט ווי
זיר נישט געפונען אוי «1דער ״לובלינער מא9ע״ .איר שרייב
כמעט ,ווייל א בריוולעכן קאנטאקט האבן מיר יא אנגעהאלטן
מיט די משפחות נאש )שטשעטשינאזש( ,פאכטשאש און העניעק
ראט ,זיי אלע האבן שוין באזוכט ישראל .איצט ,אין דער שיי־
נער אויסטראלישער שטאט ,ווארט אונדז אפ אויפן עראפארט
העניעק ראט און באזארגט אונח מיט אלעמען פאר די  4טעג
אויפהאלט אין סידני .דא אנטדעקן מיר א גאנצע ר ײ נעמעז
פון לובלינער משפחות ,װאס אײנע װייטט נישט קײן סר פון די
אנדערע ,דעריבער אה געווען אוממעגלער זײ צונויפצוברענגען
ביי איין טיש ,נאר מיטן רוב האב איר זיר פארשטענדיקט טע•
לעפאניש איו אייר פארברענגט צוזאמען אין זייערע גאסטפריינטל
לעכע היימען )די פריער דערמאנטע פאמיליעס ראט ,נאש און
פאכטשאש( ,ווי אויר מיט לאלא שפיעוואק־מאנדעל )די אלמנה
פון ד״ר ש .הערשענהארן( און ד״ר יהודה הירש מיט זיין
פרוי חנה .פון זיי איז אונדז באקאנט געווארן ,אז דארט וווינען
נאר :דער זון פון הערשל זילבער ,דער זון פון ד״ר טענענבוים,
ד״ר אסקאר ריכטער מיט זייערע פאמיליעס ,שעכטמאן )פון די
קנעפ פון קאזשע־גאס( ,חיה קופער־קאץ ,א לובלינער פרוי
פון ד י ר דאמבראווסקי ,אויר צוויי שוועטטערן ,די פרויען פון
גרין! און גאלדשטיין און ד״ר פעלדמאן .איר האב זיר פאר־
צייכנט די אלע נעמען ,כדי צו באווייזן ,אז כמעט אין אלע
יידישע תפוצות זענען פאראן אונדזערע לאנדסלייט ,אבער נישט
אלע איז צום הארצן זייער אלטע היים און ווייזן נישט ארויס
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לאנדמאנשאפט אין

וועלכן :ס׳איז .אינטערעס צו דעו־ לובלינער
ישראל בכלל ,ווי צו לובלינער יידן בפרט.
מיט א סר גערירטקייט איז פארגעקומען די באגעגעניש מיט
ד״ר הירש .מיר האבן געוווינט אויה איין גאט ,געווען באפריינדעט
און זיר נישט געזען א קנאפע  50יאר...
העניעק ראט איז געקומען קיין אויסטראליע פון ...שאנכאי,
די שטאט אין וועלכער ר׳איז מגולגל געווארן אין יאר  940ו
פון ווילנע ,ווו ר׳איז אפגעזעטן אין לוקישקער טורמע  7חדשים.
ער האט געהאלפן ראטעווען קיין שאנכיי נאד  12פאמיליעט,
צווישן זיי — די לובלינער יידן :ד״ר דיטטלער און אדוו.
גאלדבערג.
העניעק פירט אונדז אוועק צום עראפארט ,פונוואנעו ט׳דער־
ױארט אונדז א זייער ווייטער פלי קיין לאט־אנזשעלעס ,דורר
פידזשי ,האנאלולו און װאנקאװער.

•

אין לאס־אמשעלעס

אז מ׳רעדט וועגן אזעלכע צװײ שטעט װי לאס־אנזשעלעט
און ...לובלין ,מוז דער באלדיקער רעפלעקט זיין די נעמען פון
באלטשע און ישראל אייזענבערג .דאט דאזיקע פארפאלק לאזט
תמיד גוט פילן א ייד פון לובלין אין זייער הכנסת־אורחימדיקער
היים ,ווו ס׳איז אויר פארגעקומען א צוזאמענטרעה מיט לאנדס־
לייט .ט׳איז געווען א היימישע באגעגעניש ,אויה וועלכער ישראל
אייזעגבערג ,די שערמאנט ,אבער ,פישמאן און אנדערע האבן
זיר געטיילט מיט זכרונות פון פארמלחמהדיקן לובלין .איר האב
דערציילט וועגן די לעצטע אקטיוויטעטן )און דערגרייכונגען( פון
די לובלינער אין ישראל און גערופן צו באטייליקן זיר אינעם
דריטן וועלט־צוזאמענטרעה פון די אפשטאמיקע פון לובלין,
וועלכער וועט פארקומען אין די ראמען פון די פייערונגען לכבוד

דעם 35סטן .יום העצמאות פון מדינת ישראל און 40סטן יארטאג•
פון העראישן אויפשטאנד אין געטא ווארשע.

•

מיט היימישע יידן אין טאראנטא

טאראגטא פארנעמט א בכבודיק ארט אין דער רשימה פון
אונחערע לאנדמאגטשאפטן אין דער וועלט ,ווייל אין דער
שטאט עקזיטטירט שוין  28יאר א ,לובלינער און אומגעגנט
ארגאניזאציע״ ,וואט אויטער די באדייטנדיקע טומען וועלכע זיי
זאמלען פארן מגבית ,פירן זיי פון צייט צו צייט טפעציעלע
אקציעט פאר ישראל .אזוי האבן זיי מיט יארן צוריק אויסגע־
שטאט די אמבולאטאריע פון דער הטתדרותישער קופת־חולים
)קראנקדקאטע( אינעם שטעטל עקרון ,הינטער רחובות; אײנ־
געקויפט אן אמבולאנט פארן מגן דוד אדום און באשלאטן צו
העלפן איינעם פון די געליטענע ישובים איו צפון ,וואט זענען
באשאטן געווארן פון די ״קאטױשעט״ .אויטער דעם העלפן זײ
אייניקע לאנדסלייט מיט אינדיווידועלער שטיצע און שיקן אריין
דעם יערלעכן אפצאל ) 500דאלאר( פארן ארגון יוצאי לובלין
בישראל.
אייה א צוזאמענטרעה אין דער וווינונג פון פייגעלע און
מאיר פרידמאן ,האב איר מיט אייניקע קאמיטעט־מיטגלידער
ארומגערעדט די פלענער פאר ווייטערדיקער ארבעט און צוזא־
מענארבעט מיט ישראל .אינעם מיינונג־אויטטויש האבן זיר בא־
טייליקט :יוטה צוקערפיין ,משה וואקסבוים ,מאיר פרידמאן,
אנקא און יוטה ברום• איר האב באקומען א צוזאג ,אז מ׳וועט
זיר א נעם טאן צו ארגאניזירן א גרופע לאנדטלייט צום דריטן
וועלט־צוזאמענפאר פון די לובלינער לכבוד דעם 35סטן יום־
העצמאות.
צום 28טטן יארטאג פון גרינדן די לובלינער און אומגעגנט־
ארגאניזאציע אין טאראנטא ,איז דערשינען א טפעציעלע איים־
גאבע פון  24זייטן ,מיט א סר רעקלאמעט און ווייניק אינפאר־
מאטיוון מאטעריאל ,פון וועלכן מיר דערוויסן זיר וועגן דער
געבענטשטער טעטיקייט פון אונדזערע בני־עיר אין דער שיינער,
קאנאדער שטאט) .דעם דאזיקן באריכט דריקן מיר איבער אין
פאראו אייר א פולע רשימה פון די מיט־
דעם נומער(.
גלידער )קנאפע  ,90מיט זייערע פאמיליעס( ,זייערע אדרעסן
און טעלעפאנען ,ווי אויר פון די קאמיטעט־מיטגלידער :מ .פרידמאן,
פרעזידענט; י .צוקערפיין ,וויצע־פרעזידענט; מ .וואקסבוים ,טעק־
רעטאר ; אננא בראם ,קאסירערין; מ .אלספעקטאר ,צ .פעפערמאן,
י .פינקעלשטיין ,י .קאלערשטיין ,י .בראם ,פ .יאבלאנסקי ,א .לאופער,
ה .שוטטער )פארוואלטונג־מיטגלידער(.
אין טאראנטא האבן מיר גענאטן פון דער הכנסת־אורחים
פון גוטשא און יוטה צוקערפיין .צוגעלאזענע ,פריינדלעכע מענטשן,
מיט װעלכע מען פילט זיר גוט אונטער איין דאר ...זיי ,װי אונ־
דזערע גאסטגעבערט אין מאנטרעאל ,מעלבורן ,סידני ,לאס־אנזשע־
לעס ,טאראנטא און בריסל )אונדזער שװעגערין רוזשע וויעזשכאװ־
סקי מיט איר מאן ירחמיאל( ,ויי אייר די באגלייטונג אין ניו־
יארק און אין טאראנטא פונעם 45־יאריקן פראפעסאר מייק רא־
זענבוש ,געבוירן אין לובלין ,און אין אנטווערפען — אונדזער
קרוב פאל בראטשטיין.

אויף אן אויפנאמע פאר די געפט פון ישראל ,אין דער וווינונג
פון באלטשע און ישראל אייזענכערג אין לאפ־אנזשעלעם.
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די אלע יידן האבו זיר פארדינט אונדזער יישר־כוח ,פאר
ז־ער נאענטקייט און ווארעמקייט אין וועלכער עט נייטיקן זיר
)און באקומען( געסט פון ישראל מצר די לאנדסלייט אין די
תפוצות .צום באדויערן ,איז מיי* אייר אויטגעקומען צו העדן
אנקלאגעט אייה געוויסע לובלינער איו ישראל ,וואט ווייזן נישט
ארויס די געהעריקע מאם הכנטת־אורחים ,ווי ס׳האבן זיר כשר
און ערלער פארדינט אונדזערע בני־עיר ,וואט װיזיטית די ײדישע
מדינה .אייר זיי דארפן נישט אװעקפארן פון ישראל אנטוישטע...
לאמיר זיי ארויטווייזן די זעלבע הכנטת־אורחים ,ווי זיי אונדז.
זיי האבן זיר דאט כשר און עילער פארדינט.

נאך א יאר לובלינער אויפטוען אין ישראל
א .ז א מ ד ע ר
איז פאריבער נאד א יאר טעטיקייט פון ארגון יוצאי
לובלין בישראל ,גענוג רייך מיט דערגרייכונגען און איניצ־
יאטיוון ,וועלכע פארשעמען נישט אוודאי די פארגאנגענע
יארן .לאמיר דערציילן בקיצור וועגן די וויכטיקסטע געשע־
ענישן:

דעי יזבור־אקט אין בימ־המלין
דער גרויסער זאל פון בית העמלין איז געווען איבער־
פולט מיט א  250יידן פון לובלין ,וואם זענען דעם 25סטן
נאוועמבער  ,1981געקומען פון גאנצן לאנד זיד מתייחד זיין
מיטן אנדענק פון אונדזערע קדושים.
דער פארזיצער פון אוונט ,דוד שטאקפיש ,פארבעט אנ־
צוצינדן די זעקס ליכט :הדסה האלבערשטאט־פינקוס ,יעקב
גרינבערג ,צפורה זיסוואסער ,שרה ראפאפארט־עלבלינגער,
הנא בוכשטיין )פון טאראנטא( און זאשע בארגשטיין .חזן
יעקב סאמעק האט מיט זיין ״קדיש״ און ״אל מלא רחמים״
גערירט דעם עולם .שילערס פון עלפטן און צוועלפטן קלאס
פון דער ״עלומים״־שול אין רמת־השרון ,אונטער דער אנפי־
רונג פון דער לערערין עודדה שקד ,האבן אין ווארט ,געזאנג
און מוזיק פארגעשטעלט די חורבן־תקופה אין די יארן פון
דער צווייטער וועלט־מלהמה .די פארשטארבענע אין פאר־
גאנגענעם יאר ,האט מספיד געווען מתתיהו הארן.
מיט א לענגערן ,אינהאלטרייכן רעפעראט וועגן הרב
פאלאק און די רבנישע דינאסטיעס אין לובלין ,איז ארויס־
געטרטן אונדזר בן־עיר פון ירושלים ,בנימין לובעלסקי.

...און בייט לובליגער מאנומענט
דינסטיק ,דעם  ,20.4.81אין טאג פון אומקום און גבורה,
איז אויפן בית הקברות אין נחלת יצחק ,פארן מאנומענט
לזכר די קדושים פון לובלין און מיידאנעק ,פארגעקומען דער
טראדיציאנעלער אנדענק־אקט נאד די אומגעבראכטע לוב־
לינער יידן.
אונדזער בן־עיר ,יעקב גרינבערג האט געזאגט ״קדיש״;

יוסף אכטמאן האט זיד געטיילט מיט זכרונות פון לובלין;
דוד שטאקפיש האט גערעדט וועגן דער באדייטונג פון אזעלכע
מעמאריאל־אקטן און באגריסט די געסט פון אויסלאנד.
ביי א  150לובלינער יידן פון לאנד און אויסלאנד האבן
זיך באטייליקט אין דעם יזכור .ליידער ,אן שטערונגען איז
נישט אדורכצופירן אזעלכע אונטערנעמונגען .אזוי האט אוני
דזער חזן ,יעקב סאמעק ,נישט באוויזן צו קומען צו דער צייט
און אויך דער הילכער איז קאליע געווארן און נישט גע־
ארבעט .נאר דער צוזאמענטרעף גופא פון שטעטישע האט
פארגיטיקט אלע פעלערן...

דער יוס־טוב צוזאמענטרעף
ווי יעדעס יאר ,אין די פסח־טעג ,ווען א סך טוריסטן
באזוכן ישראל ,ווילט זיך אונדז האבן מיט זיי אי א צוזאמענ־
טרעף ,אי זיי באגעגענען מיט א קבלת־פנים .מוצאי־שבת,
דעם 17טן אפריל  ,1982האט דער גרויסער זאל פונעם פאר־
באנד פון פוילישע יידן אין תל־אביב זיר פארפולט מיט א
פארשידנארטיקן לובלינער עולם ,וואס האט ביי געדעקטע
טישן פארברענגט א פיינעם אוונט ,מיט א סך זכרונות ,נאס־
טאלגיע און פריינטלעכע באגעגענישן.
דוד שטאקפיש האט אין האדציקע ווערטער באגריסט
די געסט פון אויסלאנד:
משה׳לע לעווינסאן ,ניס )פראנקרייך(.
שלמה מושקאט ,ליל )פראנקרייך(•
רחל און משה ראזענבלום ,פאריז.
גיטל און איטשע בראפמאן ,פאריז.
אסתר און אדאם גאלדמאן ,קאפענהאגען.
דזשודי דזשאזעפס ,ניו־יארק.
זאשע און ניומעק פערלמוטער ,פאריז.
בלומא און נחמן גורפינקעל ,דייטשלאנד,
ווי אויך די לאנדסלייט וואס האבן דעמאלט געוויילט אין יש־
ראל און צוליב אומאפהענגיקע פון זיי סיבות ,נישט געקענט
קומען צום קבלת־פנים:

שילערינפ און שילערפ פון רעד מיטלשול ״עלומים״ אין רמת־השיין ,אין רמת־השרון ,בעת זייער אויפטריט אויף דער יערלעכער אזכרה
אין תל־אכיג ,נאוועמגער  .1982ליגקפ :אין דער מיטלשול  mנ .לעא כעס אין חיפה איז געשאכן געווארן א נ«עציעל וויגהל צום אגדענ?
פון דער יידישער לופלין .גיידע שולן האבן אדאפטירט די ליגלינער יידישע ?הילה.
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לובא און משה קארן;
אסתרל און משה׳לע כץ;
פייגעלע זאבערמאן.
דער פארזיצער דאנקט אויך אונדזער בן־עיר צבי זיל־
בערמאן ,פארן שעגקען דעם ״לובלינער װינקל״ אין תל־אביב
א קינסטלערישע ,פילפארביקע באגריסונג פונעם סוחרים־
פאריין אין תל־אביב ,צו דער דערעפענונג פון העברעישן
אוניווערסיטעט אין ירושלים אין יאר  .1922די באגריסונג
האט געמאלן זיין פאטער ע״ה.
דערנאך ווערט דערציילט וועגן עטאבלירן די דריי
פאנדן פאר סטיפענדיעס און פארייביקונג אויף די נעמען פון
די פארשטארבענע שבח לעווענשטיין ז״ל און חיים בעס ז״ל,
און די אומגעקומענע אין מיידאן טאטארסקי בעלא דאבזשינ־
סקי ע״ה.
א קבלת־פנים א ו ן געזעגענונג
דעם  ,6.5.82האבן מיר אין ״לובלינער װינקל״ אויפגענו־
מען ליבע געסט פון אויסלאנד :באלטשע און ישראל אײזענ־
בערג ,גינא און איזאק עהרענבעדג פון לאס־אנזשעלעם;
באלטשע גאלדבוים פון פאריז; בלומא און נחמן גורפינקעל
פון דייטשלאנד און אסתר און אדאם גאלדמאן פון דענעמארק,
רבקה שעדלעצקי און איר מאן רעדלער פון פראנקרייך .זיי
אלע האט באגריסט דער פארזיצער פון ארגון יוצאי לובלין.
דענאד האט מתתיהו הארן געווינטשן א דערפאלגרייכע רייזע
רבקהלע און דוד שטאקפיש ,וואס האט מיט עטלעכע טעג
שפעטער באדארפט אפפארן קיין קאנאדע ,פאר .שטאטן און
אויסטראליע אין שליחות פונעם וועלט־ראט פאר יידיש און
יידישער קולטור און פונעם פארייניקטן ישראל־קאמפיין אין
מעלבורן.
וועגן דער אויפנאמע פאר איטע און קאפל מיזשעריצקי
פון בוענאס־איירעס — שרייבן מיר אויף א צווייט ארט.
לאמיר נאך דערמאנען דעם קבלת־פנים פאר אבא סלאמא
און זיין פרוי .די געסט פון מאנטרעאל האבן אפגעגעבן א
לעבעדיקן גרוס פון דער לובלינער ארגאניזאציע און פון
היימישע יידן דארט.
י ו ם העצמאות פייערונג
מיטוואך ,דעם  28.4.82איז אין זאל פון ״ארבעטער־רינג״
אין תל־אביב ,געפייערט געווארן דודך א הונדערט לובלינער
יידן דער 34סטער יום העצמאות פון מדינת ישראל .אן אײנ־
לאדונגען ,נאר דורכן טעלעפאן ,איז געלונגען צונופצונעמען
א גרעסערן עולם און טאקע פארברענגען אין א היימישעד
סביבה פון לאנדסלייט און פריינד .דער אוונט איז געלונגען
אויד א דאגק די קאמיטעט־מיטגלידער און זייערע פרויען,
וואס האבן אלץ געטאן פארן דערפאלג פון דער אונטערנע־
מונג :חנה און משה וואסאנג ,סימא און לייבל מאנדעלבוים,
דבורה און מאטים הארן ,איטקעלע און יעקב פעלדמאן,
רבקהלע און דוד שטאקפיש ,אברהם לאסקאווסקי ,צעשע
פישער־טראכטענבערג ,משה זאלצמאן ,איטא און לייב אבליג־
גענהארץ ,און אנדערע.
דעם אוונט האט געפידט מ .האדן .צפורה דסקל־וויי־
סעלפיש האט געלייענט א ליד .אין ארטיסטישן פראגראם איז
אויפגעטרעטן דער זינגער און בינע־קינסטלער שמעון אסא־

8רוי שרה עלכלינג־
ראפאפארט צינדט
אן אײנעפ פון די ! M B
זעקפ ליפט אויף
דער אזכרה.
אויפן כילד אונטן:
פארן
אויפנאטע
פארנאלק סלאמא
פון מאנטרעאל איז
״לוכליכער װינקל״
אין תל־אביכ.
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וויצקי .ס׳איז אויר אדורכגעפירט געווארן אן אויספלעטונג פון
א בילד ,געשאנקען פון צעשע הערשטיין און מ׳האט אנגע־
צונדן  34ליכט לכבוד  34יאר יידישע מדינה ,אויד דורך
געסט פון אויסלאנד )דזשודי און רובין דזשאזעפס פון ניו־
יארק ,זלאטע און צדוק דאווידסאן פון פאריז ,די גאלדמאנס
פון דענעמארק און די גורפינקעלס פון דייטשלאנד(.
סטי9ענדיעס־ א ו ן הילפס־פאנדן
ביז איצט זענען שוין דערליידיקט געווארן אלע נייטיקע
פארמאליטעטן מיט די געלטער ,וועלכע ס׳האט געשפענדעט
ד״ר נתן בן־טובים פון רמת־גן ,אויפן נאמען פון זיין גאט־
זעליקער מוטער בעלא דאבזשינסקא ז״ל; די ירושה וועלכע
סיהאט געלאזן שבח לעווענשטיין ז״ל פון תל־אביב און חיים
בעס ז״ל פון לאס־אנזשעלעם .דער באשלוס פון קאמיטעט
לויטעט ,אז איינמאל אין יאר וועלן פארטיילט ווערן סטיפענ־
דיעס צו פעיקע ,נויטבאדערפטיקע שילערס פון די צװײ מי-
טלשולן אין חיפה )א .נ .פון לעא בעק( און רמת השרון
)״עלומים״( ,וואס האבן אדאפטירט די לובלינער קהילה .אין
רמת השרון איז שוין פארגעקומען די ערשטע פארטיילונג
)זע דעם באריכט אויף ז׳ .(17
היי־יאר וועט מען טיילן סטיפענדיעס אין חיפה ,ווי אויך
שטיצן וויכטיקע אינסטיטוצעס .א קוראטארום פון קאמיטעט
און פון די יורשים ,איז פאראנטוואדטלעך פאר דער פארטיי־
)סוף אויף ז׳ (47
לונג פון די פאנדן.

די יופ־העצמאות־פייערונג אין תל־אכיכ .לינקם — מ .האדן ,פארזיצער פון אוונט
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ביי די לאנדסמאנשאפטן אין דער חעלט
משה זאלצמאן

 3גרויסע אונטעדנעמונגען פון לובלינער יידן אין פאריז
די אזהרה נ א ן אונדזעדע

קדושים

מיט פיעטעט און כבוד האבן זיך די
לובלינער אין פאריז פארזאמלט אין
גרויסן זאל פון דער פעדעדאציע ,אפר
צוצייכענען די 39סטע יארצייט נאכן
אומקום פון לובלינער יידנטום פון די
בלוטיקע היטלעריסטישע רוצחים, .אין
פרעזידיום זיצן :די אנפירעד פון דער
לאנדסמאנשאפט און די געסט פון ישראל,
דוד שטאקפיש ,זיין פדוי דבקהלע און
נחמן גורפינקעל.
דעד הײײאריקער יזכור איז אדורך
אונטער דעם טרויעריק־שווערן איינדרוק
פון דעם פלוצימדיקן טויט פוגעם גריג־
דעד און ערן־פארזיצער פון דער לובלי־
נער לאנדסמאנשאפט אין פאריז ,זשאק
גאלדבוים .זיין אנדענק ווערט באערט
מיט א מינוט שטילשווייגן.
דער שרייבער פון די שורות דערמאנט
אין זיין קורצן אריינפיר די קעגנזייטיקע
אויסווירקונג פון לובלינער יידן אויף די
קהילות פון אזעלכע פאוויאטאווע שטעט
ווי כעלם ,זאמאשטש ,בילגאראי ,הרו־
ביעשאוו און אנדערע אדום לובלין ,וואס
האבן שוין נישט די זכיד ,צו האבן אין
פאריז קיין מנין יידן ,וועד ס׳זאל זיי דער־
מאנען .דערפאר איז דער היינטיקער
יזכור אויך פאר צענדליקער טויזנטעד
יידן פון דער שטאט לובלין און פאר
איר אומגעגנט .מיר דערמאנען די הונ־
דערטער לובלינער יידן אויף דער עמי־
גראציע אין פראנקרייך ,וואס האבן גע־
טיילט דעה זעלביקן פינצטערן גורל,
וואס זייערע ברידער און שוועסטער אין
זייערע געבויח־שטעט .מיט כבוד דער־
מאנען מיר די לאנדסלייט וואם זענען
געפאלן אין באוואפנטן ווידערשטאנד,
ווי ד״ר בלומענשטיין ,ד״ד יוסף בורשטיין,
סאלעק באט ,אליהו װאלאך און אנד.
איד דערמאן מיין זאמאשטשער לאנד{:־
מאן וואס האט אנגעפירט אין 1943—1942
מיטן באוואפנטן ווידערשטאנד אין פאריז.
יוסף עפשטיין )קאלאנעל זשיל( .קוים
עטלעכע צענדליק יאר אדורך ,ווי די
קרעמאטאריעס אין מיידאנעק ,אוישוויץ
און טרעבלינקע זענען פארלאשן געווארן,
אבער די בלוטיקע שונאים פון יידישן
פאלק האבן נישט אויפגעגעבן זייערע
מערדערישע צילן .אונטעדן מאנטל פון
אנטי־ציוניזם און קעגן ישראל ,האבן זיי
מערדעדלעכע אטענטאטן
אויסגעפירט
קעגן אומשולדיקע יידן אין בריסל ,פאריז,
ווין און אנטווערפן .אונדזעד ענטפער

דארף זיין :גייסטיק שטארקן דעם יידישן
ישוב ,ארומרינגלען מיט הייליקער אי־
בערגעגעבנקייט די יידישע מדינה.
נאכן אנצינדן די זעקס םימבאלישע
ליכט ,האט דער עולם אויסגעהערט דעם
אל מלא רחמים .פריינד שמחה מילץ האט
צוזאמען מיט אלע אנוועזנדיקע געזאגט
קדיש.
דער גאסט פון ישראל ,דוד שטאקפיש,
האט אין זיין אינהאלטרייכן רעפעראט
וועגן דעם חורבן ־ פעריאד אונטער־
געשטראכן ,אז א פאלק וואם פארגעדענקט
זיינע קרבנות — אזא פאלק לעבט איי־
ביק .און די טעג ווען מיר צייכענען אפ
די יארצייט פון דעם אומקום פון אונדזע־
טייערע לובלינעד יידן ,וועלן אזעלכע
אזכרות פאדקומען אין לאס־אנזשעלעם,
סאן־פאולא ,בוענאס־איירעם ,תל־אביב,
מאנטרעאל ,טאראנטא און אנה ערטער.
אין יאר  ,1983צו דער פייערונג פון
 35יאר מדינת ישראל ,גרייטן מיד דעם
דריטן צוזאמענפאר פון אלע לובלינעי־
אויף דער וועלט .עם עקזיסטידט א סטי־
פענדיע־פאנד וואם וועט פארטיילט וועדן
די סטודענטן וואס פארשן די תקופה פון
חורבן און ווידערשטאנה א דאנק דעד
ירושה וואס דער פארשטארבענער לאנדס־
מאן אין לאס־אנזשעלעס ,חיים בעז ז״ל
האט איבערגעלאזט ,האבן מיד באשטימט
צו געבן סטיפענדיעס די לערן־אנשטאל־
טן וואם האבן אדאפטירט די לובלינער
קהילה :דער גימנאזיע א .נ .פון לעא
בעק אין חיפה און די פאלקס־שול עלו-
מים אין רמת־השרון .די אויפגאבע פון
יעדער לאנדסמאנשאפט איז :צו שאפן
באדינגונגען ס׳זאל זיין דער המשך .מדינת
ישראל ,מיט אלע אירע אינערלעכע עקא־
נאמיש־פאליטישע פראבלעמען ,איז פאר
די יידן אויף דער גאנצער וועלט דער
פיזיש־גײםטיקער באסטיאן ,און יעדער
ייד דארף צולייגן זיין כוח און ענערגיע
איר צו פעסטיקן.
פדוי גיטעלע עדעלשטיין האט מיט א
סך געפיל געלייענט א פאעמע פון משה
שולשטיין ז״ל .מיט דעם פארטיזאנער־
ליד ״זאג נישט קײנמאל אז דו גייסט
דעם לעצטן וועג״ ,איז געשלאסן געווארן
דער איינדדוקספולער יזכור.

די חגוכה־פייערונג
צאלרייך זענען האיאר אונדזערע מיט־
געקומען אפצוצייכענען דעם
גלידער

היסטאריש־טראדיציאנעלן ױם־טוב חנר
כה .די שײן־געדעקטע טישן ,די אנגע־
צונדענע מגורה האט גלייך געשאפן די
ױם־טובדיקע אטמאספעד.
דער פארזיצעד פון דעד געזעלשאפט,
שמואל שפירא ,דערמאנט די פארשטאר־
בענע מיטגלידער :דעם ערן־פארזיצער
און גרינדעד פון דער לובלינעד גע־
זעלשאפט ,זשאק גאלדבוים את די פרוי
אזשאעס .מיט א מינוט שטילשווייגן
ווערן זיי באערט.
די ליכט פון דער מנורה — דערקלערט
ער — וואס איז אנגעצונדן געװארן אין
בית המקדש  25טעג אין כסלו ,מיט הע־
כעד צוויי טויזנט יאר צוריק ,נאך שווע־
רע העראישע קאמפן מיט די גריכיש־
סירישע פארכאפעד פון ארץ־ישראל ,האט
גייסטיק באלויכטן דאם יידישע פאלק
און געגעבן האפענונג און אויסדויער
אויף דעם לאנגן גלות — ביז אונדזער
דור ,וואם האט איבערגעלעבט דעם אומ־
קום פון א דריטל פון יידישן פאלק און
האט אויך זוכה געווען צו דער באניי־
אונג פון דער יידישער מדינה — ישראל,
מיט איד אייביקער הויפט־שטאט ירו־
שלים ,וואס איר אויסשטראל דערגייט
צו יעדן ייה ווו ער זאל זיך נישט גע־
פינען .דאס פאדפליכטעט אונדז צו קאנ־
קרעטע מעשים אץ מיטהעלפן פינאנסיעל
צו שטארקן די מדינה.
מיט א קורצן רעפעראט וועגן ױם־טוב
חנוכה איז ארויסגעטראטן דער סעקרע־
טאר פון דער פעדעראציע ,אונדזעד בן־
עיר מרדכי לערמאן .דעד שורש פון ווארט
חנוכה איז אויף עברית אי באנייונג ,אי
דעדציונג .דעד גייסטיקער אויסשטראל פון
די קליינע ליכטעלעך אין בית המקדש
גלייכט זיך אויך צו בית ישראל ,בית
הכנסת ,בית המדרש ,בית הספר .מיט
דעד בוכשטאב ״בית״ הייבט זיך אן די
תורה ,אלץ צוזאמען האט דערצויגן פון
דור צו דור ,ביז צום דעם גרויסן נם
פון באנייונג ,פון דעם יום העצמאות
און די עקזיסטענץ פון מדינת ישראל,
וואס איז א פערמאנענטער נס.
מיר זינדיקן דא אין פראנקרייך מיט
דער יידישער דעדציונג .היינט בין איך
אונטערן איינדרוק פון זיין אויפן ״מאן
וואלעריאך ,ווו א טאג פאר חנוכה ,1941
האט מען צעשאסן די  48ערובניקעם.
אבער אונדזער יוגנט קומט נישט .ס׳איז
אונדזער שולד פון נישט דערציען .די
קאמפן וואס האבן זיך אפגעשפילט מיט
צוויי טויזנט יאר צודיק ,זענען געווען
קעגן די פרעמדע הערשער אין ארץ
ישראל און קעגן דער אסימילאציע ,פאר
דער יידיש־אייגנאדטיקער קולטור און
לעבנס־שטייגעד.
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נאבן אונטערהאלטן זיך מיט ״אפערי־
טיף״ און ״לאנטש״ ,װאם די אונטעדנע־
מונג־קאמיסיע האט אזוי בדײטהארציק
צוגעגדייט ,האט דער פאחיצער דעד־
מאנט ,אז אונדזער געזעלשאפט האט זיך
האיאר פארפליכטעט צו זאמלען  21מי־
ליאן אלטע פראנק .עם פעלט באך א
היפשע סומע בכדי מירי זאלן קענען מיט
כבוד פאדענדיקן די זאמל־אקציע פארן
יאד  .1981עד מאכט א רוף צו די ,װאם
האבן נאד נישט אויםגעפידט די פאר־
פליכטונג.
די זאמלונג וואט איז אדודכגעפידט
געוואדן ,האט אריינגעבראכט העכער אג־
דערהאלבן מיליאן פראנק.
אין אדטיסטישן פראגראם איז ארויס־
געטדאטן דעד פאפולערער סאלא־זינגעד
פאל סטאראשוויעצקי ,וואט איז שטארק
אפלאדירט געווארן.
נאד אים זענען ארויסגעטדאטן מיט
געזאנג אונדזערע אייגענע לובלינער כו-
חות :חווטשע לעווענבוים ,פדוי שטײנ־
זאלץ ,אבער גאר אויסגענומען האבן די
דריי פאלקס־לידער געזונגען פון אונדזעד
ליבער טעשקע פארשטעטער־קארמאן.
דעד פארזיצער דאנקט אלע וואט הא־
בן צוגעהאלפן אדורכצופיח דעם שיי־
נעם יוט־טוב :משהלע און דאשעל רא־
זענבלום ,דינעלע ראטשטיין ,חייטשע לא־
בעדבלאט ,גיטעלע עדעלשטיין אוןרוזש־
קע לעדמאן .מיט א וװנטש אז מיד
זאלן זיך ווייטעד טרעפן אויפן נאענטטטן
ױם־טוב וואט וועט פאדקומען לכבוד
פורים ,איז געשלאסן געוואדן דעד אײנ־
דדוקספולעד יומ־טוב.

פורים־ױם-טוב בײ דעד
לובלינער משפחה
דעד גרויטער זאל פון דעד פעדעראציע
איז געווען איבעדפולט מיטן עולם ,וואט
איז געקומען פייערן דעם ױם־טוב אין
דעד היימישער סביבה פון לאנדסלייט.
מיט צופרידנקייט איז אויפגענומען גע־
ווארן אויך א גרופע פון דער פולאווער
לאנדסמאנשאפט .דאם איז א גוטעד אג־
חייב ,אז די קלענערע לאנדסמאנשאפטן,
וואט קאנען נישט צוליב זייעד קליינער
צאל איינאדדענען א ױם־טוב ,זאלן זיד
גרופית צו א גרעסערע געזעלשאפט פון
זייער ארומיקער שטאט.
אין זאל איז אויך געווען פריינד שא־
מעם ,פארזיצער פון דער געזעלשאפט
קאזשעניץ .דאס איז א געװיםע באשטע־
טיקונג ,אז די ימים טובים איינגעארדנט
פון די לובלינער ,האבן א גוטן שם .דעד
פאדזיצעד פון דעד אונטערנעמונג־קאמי־
סיע ,משהלע דאזענבלום דערעפנט דעם
ױם־טוב און באגריסט די אנוועזנדע ,און
גאר באזונדערם די מיטגלידער וואם זע־
נען א לענגערע צייט געווען אין די
שפיטעלער :דעד מיטגרינדער פון אונ־
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דזער געזעלשאפט ,פדיינד זאנדמאן און
קירשבלאט .ער קלעדט אויף ,אז צוליב
טעכנישע שוועריקייטן צו באקומען דעם
גדויסן זאל ,האבן מיד מיט א געוויסער
פארשפעטיקונג איינגעארדנט דעם הייי־
טיקן יום טוב.
דעד יוכדטוב פודים ,ווו דער הויפט־
פערסאנאזש אין דער מגילה איז אסתר
המלכה ,גיב איך איבער דעם פארזיץ
אונדזער אסתר ,דידינאמיש־געזעלשאפט־
לעכע טועדין ,וויצע־פארזיצעדין פון דעד
לאנדסמאנשאפט ,גיטעלע עדעלשטיין.
אין איר קורצן אדיינפיר דערמאנט
זי ווי אזוי דעד ױם־טוב איז געפײעדט
געווארן אין דעד אלטער היים ,וואט איז
אבער דער עיקר געווען א פריידיקע
איבערלעבונג ביי די קינדער און יוגנט
דאס פארשטעלן זיך ,שיקן שלוח מנות.
יעדע יידישע שטוב האט זיך פאדוואנדלט
אין א טעאטער־בינע און דערפאר טאקע
איז אין מדינת ישראל דעד ױם־טוב א
פריידיקער קארנאוואל פאר די שול־קינ־
דעד .ווען מיד אלע לעבן אזוי טיף אי־
בער די אנגעשטדענגטע לאגע אין דעד
מדינה ,קען איד זיד נישט באפדייען
פון דעם טיפן איינדרוק וואם האט אויף
מיד געמאכט מיין באזוך אין קיבוץ
שריד .מיד האט א חברטע איבערגע־
לייענט צוויי בריוו פון אירע קינדער,
געשריבן בעת דעד ױם־כיפוד מלחמה.
דעד זון שרייבט :״מאמע ,זיי נישט
טדויעריק ,טו א שמייכל״ .און איר 9
יעדיק טעכטערל האט דעמאלט געשריבן
צום פאטעד ,וואם האט זיד אויד געפונען
אויפן פראנט :״אבא ,קום אהיים ,דעד
שלום איז דאך אזוי ליב ,אזוי שטיל און
וװיל״ .דאס איז די שטרעבונג פון גאנצן
פאלק ,אז דעד שלום זאל נישט פאר־
שטערט ווערן און אז די יידישע קינדער
זאלן זיד בלויז מיט גרעגערם שפילן —
און נישט מיט קיין טויט־מכשידים.
זי באגריסט דעם גאסט־רעדנער ,דעם
וויצע־פארזיצעד פון פארבאנד פון די
יידישע געזעלשאפטן ,איזאק אפאטאווסקי
וואס האט געהאלטן א גלענצדיקן הים־
טאדישן דעפעדאט וועגן די געשעענישן
וואס האבן זיך אפגעשפילט אין יענעם
ווייטן פערלאד ,א לערע וואם דינט פאר
אלע צייטן פון יידישן לעבן אין גלות.
יעדער יידישער ױם־טוב איז א םימבאל
פון דעד יידישער געשיכטע און פורים
איז די געשיכטע פון דעם עדשטן אנ־
טיסעמיטישן אקט ,ווי עם דערציילט די
מגילה ,אז המן האט געפלאנט אומצו־
ברענגען דאם גאנצע יידישע פאלק ,ווייל
די פעדסישע אימפעריע האט דעמאלט
געהעדשט איבער  127לענדעד ,ארײנ־
גערעכנט ארץ ישראל.
נאד דעם פיינעם כיבוד ,וואם די אונ־
צוגעגרייט
טעדנעמונג־קאמיסיע האט
)פאר וועלכן מען דארף באזונדערם
דאזענבלום ,דינעלע
דאנקען משה׳לע
דאטשטיין און אלע פרויען וואס האבן

געבאקן די טדאדיציאנעלע געבעקסן(,
האט שמואל שאפירא און טעשקע קארמאן
אדגאניזירט דעם פארקויף פון בלומען
וואס די אנוועזנדיקע האבן ,לויט דער
טראדיציע ,געשיקט זיך שלוח מנות .אין
ארטיסטישן פראגראם איז ארויסגעטראטן
די באגאבטע זינגעדין נינא בארלי ,בא־
גלייט מיט איד מוזיקעד ,וואם האבן
אויסגעפירט א רייכן געזאנג־פראגראם,
וראם דעד עולם האט מיטגעזונגען ,נאר
אפילו געטאנצט .ווי דעד שטייגער ,איז
גיטעלע געווען די סאמע ענטוזיאסטישע
— און אזוי האבן די לובלינער און פו־
לאווער פאדבדענגט א שיינעם ,קולטו־
רעלן ױם־טובדיקן נאכמיטאג.

קאפל מיזשעדיצקי
ב א ר י פ ט ן פון א ר ג ע נ ט י נ ע
אזכרה נא ך די קדושים פון לובלין
דעם 9טן נאוועמבער  1942האבן די
דייטשן ,צוזאמען מיט זייערע פוילישע
און אוקראינישע משרתים ,ארומגערינגלט
דעם לעצטן לובלינעד געטא אין מיידאן
טאטארסקי ,באפוילן די איבערגעבליבע־
נע יידן זיך פאדזאמלען אין די עפנטלעכע
פלעצער און וועד עם האט זיך אוים־
באהאלטן ,געוואלט ראטעווען דאם נא־
קעטע לעבן ,איז געשלאגן געווארן פון
די רוצחים אדער דערשאסן געווארן אויפן
ארט.
קנאפע פיר צענדליק יאר זענען אוועק
זינט יענער טראגישער צייט׳ ווי די לעצ־
טע יידן פון לובלינער געטא זענען גע־
טריבן געווארן אין טויטן־לאגעד פון
מאידאנעק .מיטן דויד פון די גאז־אויוונם
האבן אויםגעהױכט זײערע נשמות אונ־
דזערע טייערע און נאענטע .די צייט קאן
נישט שטילן אונדזער ווייטיק.
יאר־יערלעך צינדן מיר אן ליכט אין
דעם דערמאנונגס־טאג נאך די וועלכע
זענען צו קבר ישראל נישט געקומען.
זייער אש איז צעפלויגן אויף די פעלדעד
אדום לובלין און אומגעגנט.
מיטוואד דעם 25טן נאוועמבעד ,איז
פארגעקומען אין דעד שיל ״יסוד התודה״
דעד אזכרה־אקט נאד די קדושים פון
לובלין — צום 39סטן יארצייט .דער פאר־
זיצער דניאל קלאוויד איז מספיד די
קדושים פון לובלין און שטעלט זיד ספע־
ציעל אפ אויף דעם רעליגיעזן און קול־
טור־געזעלשאפטלעכן לעבן אין לובלין,
ביז דעם 9טן סעפטעמבער  ,1939ווען די
דייטשע אוויאציע האט באמבארדירט און
פאראליזירט דאם גאנצע לעבן אין שטאט.
דעד םעקרעטאר קאפל מיזשעריצקי
גיט אן איבערבליק פון די מאטעריאלן
וואט זענען דעדשינען אין בית התפוצות
אין ישראל ,וועגן דעד געשיכטע פ ץ

לובלינעד יידן פון יאר  »1936ווו עם
האבן זיך דאדט באוויזן איינצוווארצלען
די עדשטע יידן ,ביז דעם 9טן נאוועמבעד
 ,1942ווען די דייטשע רוצחים האבן אקו־
פירט די שטאט.
דעד חזן משה צוקעדמאן האט אפגע־
ריכט דעם דעליגיעזן טייל .מיט א גע־
דריקטע שטימונג האט זיך דעד אזכרה־
אקט פאדענדיקט.

ארגאניזאציאנעלע טעטיקייט
מיד האבן דערהאלטן א צאל עקזעמ־
פלארן פון זשורנאל ״לובלינער שטימע׳/
וואם עם גיט אדויס דעד אירגון יוצאי
לובלין אין ישראל .די צייטונג איז פאר־
שפרייט געווארן און עם ווערט געזאמלט
באשטייערונגען פאר דעד אויסגאבע.
אויף א זיצונג פון דער פארוואלטונג,
זענען באערט געווארן מיט שטילשווייגן
יעקב גדאדעל און לעאן מיטעלמאן ,צוויי
לובלינער יידן ,וואם האבן ביים לעבן
אפגעגעבן א סך צייט און מי לטובת הכלל.
מיט זייער געזעלשאפטלעכער טעטיקייט
זיד אויםגעצײכנט אינעם ישוב פון בו־
ענאם־אײרעס• זאלן די ווערטער זיין א
טרײםט פאר זייערע פאמיליעם.
פאר ראש השנה האט זיך פארזאמלט
די לובלינעד משפחה אין הויז פון קאסיר,

ישראל טעמפעלדינער ,און ביי שיין גע־
דעקטע טישן זיך משמח געווען און גע־
ווונטשן א גוט יאד און שלום פאר מדי-
נת ישראל.
אויף דעד לעצטער זיצונג פון דעד
פארוואלטונג איז באדיכטעט געווארן וועגן
די געזאמלטע באשטייערונגען פארן זשור־
גאל ״קול לובלין״ .עם ווערט געווונטשן
אונדזער לאנג־יאדיקן פאדוואלטונג־מיט־
גליד לייבל זילבערג ,א רפואה שלימה,
ער זאל ווידעד זיד באטייליקן אין אונ־
דזער געזעלשאפטלעכע טעטיקייט.

געשריבן פון ישראלדיקן זשורנאליסט בן־
מתתיהו .יוכבד ליכאנד האט געלייענט א
פראגמענט פון יזכוד־בוד לזכר אפאלע־
לובעלםקי .חזן שלמה רייז האט דערנאך
געזאגט א קאפיטל תהלים און געמאכט
אן ״אל מלא רחמים״ .מיט קדיש בציבור
און פאדטיזאנער־הימן איז די אזכרה
געשלאטן געווארן.
לאזעד גאלדבוים

אזכרה אין סאן-פאולא
אוגטערן פאדזיץ פוגעם שרייבער פון
די שורות ,איז דעם 10טן נאוועמבער
פארגעקומען אין לאקאל פון דער ״ײװא״־
ביבליאטעק אן אזכרה ,צום 39םטן יאר־
צייט נאד די אומגעקומענע יידן פון לוב-
לין און אומגעגנט .נאכן אנצינדן די ליכט
לזכר די זעקם מיליאן קדושים און איין
מינוט שטילשווייגן ,האט אהרן פאר־
טשעוו געדעדט וועגן דעם אומקום פון
דער לובארטאוועד יידישער קהילה .וועגן
לעבן און שאפן פון דיכטער יעקב גלאט־
שטיין )א געבוידענעד אין לובלין( ,האט
גערעדט חיים ראפאפארט .גינטשע קאן
האט דעקלאמידט א ליד געווידמעט די
דינער־יאקובאוויטש
קדושים .מינטשע
האט געלייענט אן ארבעט וועגן לובלין,

אין ניו-יארק
און אומגעגנט
ניי־לובלינעד
דעד
בדענטש  360פון ארבעטער־דינג ,האט
אויף זונטיק ,דעם 29םטן נאוועמבער גע־
דופן די לאנדםלײט פון לובלין און סבי־
בה צו באערן דעם אנדענק פון די אומד
געבראכטע יידן מיט  39יאר צוריק ,די
קרבנות פון די נאצישע רציחות.
דעד חזן חאצקעלע ריטעד האט מיט
זיין אל מלא רחמים און אנדערע תפילות
גערירט דעם עולם ביז טרערן .מיט א
לענגערן רעפעראט וועגן דער פארשני־
טענער יידישער קהילה איז ארויטגע־
טראטן אונדזעד בן־עיר שלמה זינשטיין,
פרעזידענט פון דער לאנד־ארגאניזאציע
פון יידישע קעמפער און קאצעטלער.
אינעם יזכור־אקט האבן זיד אויד בא־
טייליקט קינדעד פון דעד צווייטעד גע־
נעראציע פת דעד שארית הפליטה.

לובלינער אין טאראנטא דערציילן פון זייערע אויפטוען
די ״לובלינער און אומגעגנט םאםיעטי״ אין טאראנטא,
קאנאדע ,האט אויד היי־יאר ארויסגעגעבן אן אייגענעם אינ־
פארמאציע־ביולעטין פון  24ז״ז ,אין ענגליש ,ווו ס׳ווערט
בקיצור דערציילט וועגן די טעטיקייטן פון דער דאזיקער אק־
טיווער געזעלשאפט.
מיד ברענגען די יידיש־איבערזעצונג פון דעם אינפאר־
מאטיוון מאטעריאל.
די םאםיעטע לובלינער און אומגעגנט איז געגרינדעט
געווארן אין  ,1954דורך א גרופע מענטשן ,וואם זיי האט
פאראייניקט דער בשותפותדיקער אנדענק פון דער שטאט
לובלין ,פוילן .די קליינע גרופע פריינד האט געהאלטן פאר
נייטיק צו ווערבידן נאד מיטגלירעד ,כדי צוזאמען זיין טעטיק
פאר נאד וויכטיקערע ,געזעלשאפטלעכע צוועקן .זייער ציל
איז געווען — העלפן די אייגענע מיטגלידער און שטיצן
מדינת ישראל.
אין רעזולטאט פון דער ערשטער פארזאמלונג מיט 28
יאר צוריק אין דעד היים פון א חבר ,זענען שפעטער פאר־
געקומען סטאבילע צוזאמענטרעפן ,מיט א פארשידנארטיקן
פראגראם און ם׳איז אויםגעװײלט געװארן אן אקטיוו ,וואט
האט מיט הארץ און נשמה געארבעט לטובת דער ארגאני־
זאציע .מיט יארן צוריק איז אויפגעשטעלט געווארן א מא־
נומענט אויפן בית הקברות אין טאראנטא ,אויפן קעםטעלע
מיט אש וואם איז געברענגט געווארן פון מיידאנעק.
מיטן פארייביקן די אמאליקע יידישע לובלין ,פארנעמט
זיד אויד די סאסיעטי מיט קעגנווארט־ און צוקונפט־טעטיקייטן,
יעדעם יאר ווערן פארטיילט סטיפענדיעם פאר סטודענטן אין
ישראל און פאר נויטבאדערפטיקע משפחות .אונדזער לאנדם־

מאנשאפט האט זיד באטייליקט אין אויפשטעלן א מעריצי־
נישן צענטעד פון קופת חולים אין עקרון ,הינטער רחובות
און אין אנדערע ישובים .אויך אונדזער פרויען־ארגאניזאציע
איז זייער אקטיוו .די אפטע פארזאמלונגען דערנענטערן די
חברים ,וואט פילן זיך ווי איין גרויסע משפחה.
מיט דעד הילף פון הדםה־װיצ״א אין טאראנטא ,האבן
מיד געשאנקען פארן מגן דוד אדום אין ישראל אן אמבולאנם
מיט פולער אויסשטאטונג און ס׳איז אויד פארגרעסערט גע־
ווארן די הילף פאר נויטבאדערפטיקע.

לאנדטלייט

וואם

ווילן פארדינגעו זייערם

א עימער

פ א ר לובלינער אין אויטלאנד ,וואט קומען עום דריטן
וועלט־זנוזאמענטרעך!״ אין א פ ר י ל 1983

—

ביטע טעלעפאנירך זנו

חנה און משה װאםאנג -

654993 — 291040
אדער

איבערגעבן זייערע א ד ר ע ט ן אויו* ד ע ד אזכרה.
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אויף די כילדער — די באטייליקטע אין דעד אזכרה

די אזכרה אין לאס-אנזשעלעס
זונטיק ,דעם 022טן נאוועמבער  ,1981איז אין דער שיל
״כנסת ישראל״ פארגעקומען דער יערלעכער יזכור־אקט ,אין
039טן יארטאג פון אומברענגען די יידן פון געטא מיידאן־
טאטארסקי אינעם טױטן־לאגער מיידאנעק .וועגן יענע מורא־
דיקע טעג האט גערעדט ישראל אייזנבערג .נאכן אנצינדן
די זעקס ליכט ,האט דער חזן אפגעריכט די פאסיקע תפילות
און ״אל מלא רחמים״.
דעד נומער  16״לובלינער שטימע״ איז אנגעקומען צו

דער צייט ,עטלעכע טעג פאר דער אזכרה .איד געפין תמיד

אין דעד אויסגאבע א סד באלערנדיקן מאטעדיאל פון דער
אלטעד היים און דערציילונגען פון לובלינער אויפטוען אין

ישראל און אין דער וועלט .אויף דעם יזכור־אקט איז מיד
געלונגען צונויפצוזאמלען א  500דאלאד.

נאר העדט אן אינטערעסאנטע געשיכטע:
איד האב געלאזט אפדרוקן אין דער היגער ענגלישער
צייטונג ,ווי יעדעס יאר ,א מעלדונג וועגן אונדזער אזכרה
נאד די קדושים פון לובלין און מיידאנעק .האט א ייד פון
סאן־דיעגא געלײענט וועגן דעם אין צייטונג און געקומען
צום יזכור פון אזא ווייטער שטרעקע.
איד פרעג אים :״ד׳ ייד ,איר זייט א לובלינער ?״ ״ניין״,
ענטפערט דעד מאן .״נאד לובלינער יידן האבן מיד
געדאטעוועט ,איד בין אנטלאפן פון מיידאנעק .די רעטע־־ס
האבן אליין ריזיקירט מיטן לעבן און אלץ געטאן ,אז איך
זאל ניצול ווערן״.
אזא לויב אויפן אדרעס פון אונדזעדע יידן — האט מיך
געדירט ביז טדעה .עד האט נאד געשאנקען  100דאלאר פאר
דעד לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל.
מענדאלע מילשטיין איז געקומען פון סאן־פראנציסקא
צו דער אזכרה ,וואט עד טוט יעדעס יאד .ליידער ,געוויסע
לובלינער יידן אין לאס־אנזשעלעס האלטן נישט פאר ניי־
טיק צו קומען צום יזכור־אקט — און בלייבן אין דעד היים,
אדעד פארברענגען ערגעץ .א רחמנות אויף אזעלכע יידן,
זיי ווייסן נישט ווי אזוי צו לעבן...

ישראל אייזענבערג,
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לאס־אנזשעלעס

א הארציקן מזל־טוב אייך,

באלטשע און ישראל אײזענבערג
צום געבורט פון אייניקל משדדלע.
די עלטערן און זיידע־באבע — פיל נחת.

ארגון יוצאי לובלין בישראל

אין שקלים

וועד און מים ודבר האט זיו באשטייש־ט נאד
ועו לובלינעד ראנוס»א]שאנ 0איו ישראל

)נאר פון  200שקל און מערער(
לובא און משה קארן)שטיצע פאדגויט־
—26.000.
באדערפטיקע משפחות(
מאטל גארטענקראוט ,ניו־יאדק —10.000.
רבקה און שיע גאלדבערג ,חולון —1,200.
—1.000.
שלמה פייעראייזן ,תל־אביב
—600.
שמואל שפירא ,פאריז
—500.
פאמיליע לוסטיגער ,בת־ים
איטקע און יעקב פעלדמאן ,ת״א —400.
—300.
גאלדבוים ,פאריז
יצחק וייספיש ,קרני שומרון —300.
—300.
משה קישקע ,פאריז
—250
צפורה גראסמאן ,ירושלים
—200.
בונים ווייס ,ווארשע
—200.
שווארצבערג ,פאריז

)פון  1ט ן נאוועמבער  1981ביז סוף אקטאבער (1982

אין דאלאיו

לובליער לאנדסמאנשאפט,
—600
טאראנטא
—500
לאד .קודים ,תל־אביב
איזאק עהרענבערג ,לאס־אגזשעלעם
—500.
)געזאמלט אין  2בענק(
לובלינער לאנדסמאנשאפט,
—500
מאגטדעאל
צעשע און םימאן זיידענוועדג ,ניס —300.
לובלינער לאנדסמאנשאפט,
—150.
בוענאס־איידעס
—110.
זעליג וואסערשטרום ,ניריארק
—100.
ד״ר אלחנן הורביץ ,רמת־גן
—100.
ד .פלאום ,לאס־אנזשעלעס
—100.
מושקאטבליט ,פראנקרייך
—100.
מאטל גארטענקראוט ,ניריארק
—100.
שלמה זינשטיין ,ניו־יארק

 5דאלאר
וויינער •

אין פראנק ן )פראנצויזישע(

פארייניקטע קינדער פון לובלין
—1.000.
אין פראנקרייך

אסתרל און משהלע כץ ,פאריז —300
טעשקע קארמאן־פארשטעטער,
—100
פאריז
—100
משה זאלצמאן ,פאריז
—50.
מענדל באום

 45דאלאר
יוסף פאכצאש ,סידני.

 35דארלאר
רוזשקע און יצחק שניידמאן ,געטע־
בארג.

 30דאלאר

אדאם גאלדמאן ,קאפענהאגען! שרה
יוסף
און סעם ברייטער ,מאנטרעאל(
בוים ,מאנטרעאל; מענדאלע מילשטיין,
סאן־פראנציםקא.

 25דאלאר
ה .קדאנענבערג ,ראזענבערג ריי ,שער־
מאן ,קראנענבערג — אלע פון לאס־
אנזשעלעם; נפתלי זימעלשטערן מאנ־
טרעאל.

 20דאלאר

פדוי צוקערמאן ,מעלבודן.

 15דאלאר

אבא סלאמא ,מאנטרעאל.

 10דאלאר

זילבערשער ,מעלבודן ז עקהאוז ,מעל־
גראדעל,
האלבער ,מעלבורן;
בורן;
ב .איירעס; ש .שפיץ ,ל .אנזשעלעס;
ג .לוין.

—200
—. 200,

דאווידזאן ,פאריז
שעדלעצקי ,פאריז

•IIIIIIlllllllIlllIllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflljIIIIHIIIIIlllIllllllllltlllllllllilllllllllllllllilllMIIllIlIIll:

ארגון >וצא> ל1גל>ן בישראל
דו״ח הכנסות והוצאות מי 1»10*81עד 30*9*82

צו  50דאלאר
דוזשע און ירחמיאל וויעזשכאווסקי,
בריסל; גוטגליק לעאן ,ל .אנזשעלעס;
יוסף שנור ,ל .אנזשעלעסן לעאן אבער,
פאלע מאדגוליס ,ג י ר
ל .אנזשעלעס!
יארק! צפורה און יוסף שפייזמאן ,ניו־
יעקב ווייצענפעלד ,מיאמי )54
יארקן
דאלאר(.

אראט.

ה ו צ א ו ת
מענקים לנצרכים
מלגות למוד

מענקים להוצ׳ ספרים

חוברת ״קול לובלין״
החזקת מצבות ואזכרות
להתאחדות עולי פולין

הפנפות

בשקלים
—38,000,

דמי חבר ותרומות בשקלים
דמי חבר ותרומות במט״ח

—5,609.
—21,983.

סה״כ
ריבית על מט״ח
ניכוי מם

—12,000.

—2,035.
—775

אולמות ואירוח למסיבות —14,568.
—5,322
דואר ובולים
—12,796.
משרדיות ושונות
שכ״ט עו״ד

—1,825.

סה״כ הוצאות

— 114,913

—37,433.
—178,754.
—339,927.

יתרה שלא נוצלה

— 403,768

—9,000.

—675,847.

ריבית

—3,00.

סה״כ

—688,347,
יו״ר הארגון:

—141,321.

—114,913.

בבנקים:
בנק הדואר
—10.
בנק הפועלים
—8,725.
״
״  22,436.61ארה״ב —646,169.
קנדי
״ 906.62
״
—20,943

דוד שטוקפיש

—74,528.
—66,793,

סה״כ
סה״כ ההוצאות

פ י 9
—6,000.
—3,000.

57,646
20,213

סד,״כ
הפרשי שעירוך מט״ח
667,112
עלות ל־30.9
327,185
לפי ספרים

אקטיכ
ר כ ו ש  :חדר לובלין
ציוד ורהוט

בשקלים

—518,681.

a

היתרה 284,579.— 30.9.81
היתרה 403,768.— 30.9.82
—688,347,

המזכיר:

מתתיהו הורן

גזבר הארגון:

יוסף רהמן
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מיינונגען און פארשלאגז וועגן ״קול

לובלין,,

נ .שמ ,1טאראנטא:
חשובער קאלעגע ד .שטאקפיש ,שלום!
איד האב נארוואס באקומען דעם ״קול לובלין״ ,האב
איד מקדיש געווען דעם אוונט לזכדון לובלין ,די שטאט אין
וועלכעד איד האב פאדבדאכט מיין יוגנט ן אין די דייפערע
יאדן געיומטובט ביים אדמו״ד ר׳ שלמה איגד זצ״ל אויף
שעדאקא  ,40און ניט איינמאל באגלייט דעם דבין צו דעד
ישיבה ,וואט האט זיד געהאלטן אין בויען און צו דעם
בית עלמין׳ ווו ם׳האט זיד געפונען דעד ״אוהל״ פון דעד
אייגעד־דינאסטיע ,צוזאמען מיטן כהן זכרונם לבדבה .געווען
אמאל א שטאט!
דעד נומעד איז גוט דעדאקטידט און דעד אויסוואל פון
מאמרים — א יישר כוחו דעד מאמר ״לובלין עיר ואם
בישראל״ — פארשטייט זיד וויכטיק פאר אזא שריפט ,גע*
ווידמעט לובלין .בלויז צוויי באמערקונגען :ם׳פעלט אביסל
מאטעדיאל וואס שייך חסידות לובלין :חוזה ,צורת אמת,
כהן ,ד׳ אברהם איגר» ד׳ משה׳לע טדיםקער און אגד .וואס
שייד ר׳ מאיד שפירא ,דעם לעצטן רב־הכולל ,וועמען איך
האב געטראפן ביי ד׳ שלמהלע איגד .עד איז געווארן רב
אין לובלין אין יאר תר״צ — נפטר געווארן ר חשון ,תרצ״ד,
געווען מרא דאתרא ,קנאפע פיר יאר — און ניט ווי עם
ווערט אנגעגעבן דאם יאר תדפ״ד .די ישיבה האט ער גע־
בויט זינט תרפ״ד ,בעת עד איז געווען דב אין פיעטדקאוו
און בלויז כסדר געקומען וועכנטלעד קיין לובלין ,צו זען
וױ ם׳גײט מיטן בנין הישיבה.
איידער איד האב פאדלאזט פוילן ,בין איך אנגענומען
געווארן צו זיין פון די ערשטע תלמידים .אבער ביים עפענען
די ישיבה ,בין איך שוין געווען אין וואדשע און זיך געגדייט
צו דער נסיעה קיין קאנאדע .מיינע קרובים אין קאנאדע
האבן באשלאסן ,אז איך מוז פאדלאזן פוילן.
אייעד כאראקטעדיזירן די דדיי קאטעגאריעם — אוים־
געצייכנט .אומעטום זענען זײ דא ,די ציניקעד ,די אפלאכעד...
די פראגע איז ,ווי קען מען ענדעדן דעם מ צ ב ו
די עסיי פון ישעי׳ שפיגל — א פרעכטיקע אפשאצונג
וועגן אונדזער יעקב גלאטשטיין .איך האב מיט גלאטשטיינען
פארבראכט א סך מאל .א שארפעד מוח מיט א שארפער
פען — און אזוי דערפינדעריש מיט אויסדרוקן און שעפע־
דיש מיט וועדטעד .א גאט־געבענטשטער דיכטעד.
* *

יוסף אכטמאן ,בת־ים:
...דעד נומער  16״קול לובלין״ ,ווי די פריערדיקע נומערן,
פארמאגט א פיל־פאדביקן דייכן אינהאלט ,באארבעט פאכ־

מעניש־ליטעראדיש .מיד לובלינעד מעגן שטאלצירן מיט אזא
אויסגאבע .דאד האב איך דעם איינדרוק ,אז זייעד א סך
אונדזערע לובלינער יידן לייענען נישט דעם זשורנאל .אוודאי
איז דאס זייער שאדן ,נאד מ׳קאן נישט אויף קיינעמען
אויפצווינגען צו אינטערעסירן זיד מיט דעד לאנדסמאנשאפט
בכלל ,און מיט דער צייטונג — בפרט.
אין נומעד  16איז דאך ממש פאראן אן אוצר מאטעריאלן
פ ץ דעד שטאט .ווידעד — א שפאציד איבעד לובלין ,דעד
פוילישעד טארג ,די שוויענטאדוסקע ,לובאדטאווסקע .א דעד־
מאנונג וועגן א יידשין בחור פון לובלין ,וואס איז העלדיש
געפאלן אין קאמף פאר פרייהייט .פאדאן אויך דעדציילונגען
פון דעד גדויזאמער היטלער־תקופד״ ארטיקלען און זכרונות,
פראזע און פאעזיע.
אמת ,מיד געפינען אויד געוויםע אומפינקטלעכקײטן —
נאד מ׳קאן מוחל זיין אזעלכע טעותים .וועגן ״פאדגעםענע
געשטאלטך איז זייער וויכטיק צו שרייבן .אין נומער 12
האב איך דערמאנט אייניקע לובלינער יידן.
*

פרץ פראנק ,אורוגוואי:

צום רעדאקטאר פון ״קול לובלין״,
צומערשט — א דאנק אייך און אלע מיטארבעטעד פון
דעם פדעכטיקן זשודנאל ,וואם דעדשיינט שוין  16יאר .אזא
אויסגאבע ברענגט אדיין א סך פרייד און אויך צער איבער
א גרויסעד יידישעד קהילה .איד האב ביז איצט דערהאלטן
אלע נוטעה פון חברים און פדיינד אין ישראל — און גע־
לייענט מיט גרוים אינטערעס די צייטונג .גוט וואם איי*
פאדעפנטלעכט זכרונות פון אונדזערע לובלינער יידן ,וואם
האבן איבערגעלעבט די מלחמה .איך וועל אויך באשרייבן
די העלדישקייטן פון מיינע חברים.
* *

*

יעקב פעלדנזאן ,תל־אביב:

איך האלט ,אז עם דאדף זיין א הייליקע אויפגאבע פון
יעדן לובלינער ייד צו שפענדן יעדעם יאד א ספעציעלע
סומע פארן ״קול לובלין״ ,די יערלעכע צייטונג פון דעד
לאנדסמאנשאפט אין ישראל ,וואם איז אזוי דייך אין אינהאלט
און אינטערעסאנט פאר אונדזערע בני־עיר .די ״לובלינער
שטימע״ דערמאנט אונדז די אלטע היים ,אונדזערע עלטערן,
זיידעם און באבעם ,חברים און פריינד פון די קינדער־יארן.
לאמיד אלץ טאן ,כדי זיכעדן די עקזיסטענץ פון דער אויסגאבע.
איך באשטייער זיך מיט  400שקלים.
י
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צום 75סטן געבוירנטאג;

\

משה וואסאנג

\

צו די  65יאר.
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מיר ווינטשן זיי אריכת ימים ,נחת און פרייד ('
\ מיט א סך געזונט — און א גליקלעכע עלטער \
|
מיט זייערע משפחות
;
<
)

נארוואום צום בוו ״מיין לובלין״ נון הושקע פישמאן־שנײדמאו
נחמן בלומענטאל

עטלעכע ווערטעו וועגן דעם בוך
און די מחברטע
איר האב מיש גרויס איגטערעס איבערגעלייענט דאס בור
פון מיין געוועזענער שילערין רוזשא פישמאז־שניידמאן ,געוויד•
מעט איד יוגנט ,וואס איז אפגעלאפן אין לובלין .געבוירן אוי*1
דעד לובאדטאווסקע־גאם ,האט זי ביזן מאמענט ווען זי איז
אויטגעוואקטן ,כמעט גישט פאדלאזט דעם טייל שטאט וואט איז
געהאט באוווינט געווען דודר יידן.
קודם כל באשרייבט זי דאט הויז ווו זי איז געבוידן און ווו
זי האט געלעבט מיט איר משפחה ביזן אדיינקומען פון דייטש.
דערנאר קומען די באשרייבונגען פון די נאענטטטע שכנים פונעם
פערטן שטאק אין דעם זעלבן הויז ,און שפעטער ,טון די שכנים
פון די אנדערע שטאקן .דאן גייען באשרייבונגען פון אגדערע
גאסן מיט א יידישעד באפעלקערונג ,פון כאדאקטעריטטישע
פארשוינען און אויר פון געשעענישן.
ס׳באקומט זיר פון אירע באשרייבונגען א קאלירפול בילד פונעם
לעבן פון דעד יידישער פאלקסמאטע אין לובלין ,פון זייער
שטייגער ,פון די פאמיליע־פארהעלטענישן ,פון די יידישע פרנסות,
פון דעם טאג־טעגלעכן ראנגלען זיר פונעם יידישן האדעפאשניק,
פונעם בעלי־מלאכח ,הענדלער מיט דעם יידנפיינטלעכן פוילישן
שטייעראמט און אין רעד זעלבער צייט — זיינע באמיונגען צו געבן
די קינדער די נייטיקע דערציונג ,צו פארזיכערן זיי א געהעריקע
בילדונג און דאס ,פארן פרייז פון די גרעסטע מאטעריעלע אג־
שטרענגונגען ,וואס שטייגן אפט מאל אריבער זיינע מאטעריעלע
מעגלעכקייטן .עס קומט אין רוזשקע שניידמאנס זכרונות צום
אויסררוק דעד אומבויגזאמעד ווילן פון דעד יידישער יוגנט זיר
צו לעדנען ,צו פארענדיקן כאטש א פאלקסשול און ,אויב מעגלער,
א מיטלשול — און דאס אין די עדגסטע מאטעריעלע באדינגונ־
גען ,ווען ס׳טרעפט אפילו ,אז דעד שילער ארעד די שילערין מוז
מיט גדויס חרפה פארלאזן דעם קלאס ,ווייל דער פאטער האט
נישט געקענט אריינטראגן רעם שכר־לימוד פארן חודש.
און ווען דעד אירעאל ווערט שוין דערגרייכט און דער שילער
אדער די שילעדין באקומט שוין די געגארטע מאטורע — נאר
דער אויסעדגעוויינלעכער שפאנונג אין משר פון לאנגע וואכן פאר
און בעת די עקזאמענס — אנטפלעקט זיר ערשט אפט די גאנצע
אויםזיכטלאזיקײט פון דעד יידישער יוגנט וואס האט מערסטנטייל
נישט קיין מעגלעכקייט ווייטער צו שטודירן — צוליב די אנטי־
יידישע באגרענעצונגען אוי 1די הויכשוא — אדער דער אומ־
מעגלעכקייט צו באקומען וועלכע נישט איז באשעפטיקונג צו וועל־
כעד מ׳זאל קענען אויסנוצן די אזוי שוועד דערגרייכטע מאטורע.
זעען מיד ווי אזוי די יוגנט נעמט אויסנוצן די ענערגיע אירע
אין געזעלשאפטלער־פאליטישער טעטיקייט און שליסט זיר אן אין
רעד ,אנקער״ באוועגונג ,שטייט אויס פאליצייאישע רדיפות
און פאלט נישט איין מאל אדיין אין תפיסה.
מ׳פילט ארויס פון יערער שורה פון רוזשקע שניידמאנס בור
איר ווארעם מענטשלער און יידיש הארץ ,איר געפיל פאר יושר
און סאציאלער גערעכסיקייט ,איר מיטפילן מיט די באעוולטע און
גערודפטע.
איר באווונדער דעם גוטן זכרון פון דער מחברטע ,וואס גע־
דענקט אזוי גענוי ערטעד ,נעמען און געשעענישן און באשרייבט
כמעט יעדן פרט און פרט ,באנוצנדיק זיר דערביי מיט א שיינעם
און ריינעם יידיש.

די מחברטע דערמאנט דערביי אויר מיין נאמען .זי איז נעמ־
לער געווען אויר מיין שילערין די לעצטע צוויי יאר אין דעד
הומאניסטישער גימנאזיע ,ווי איר בין געווען לערער.
די ערשטע וועלט־מלחמה האט געבראכט קיין לובלין רעם
גאליציאנער פראפעסאר ד״ד מאיד באלאבאן און ער האט אין

לובלין אנגעשריבן זיין באוווסט ווערק  ,א יידנשטאט לובלין״.
די צווייטע וועלט־מלחמה האט געבראכט מיט זיר א כוואליע פון
יזכוד־ביכער ,קודם כל ״דא 0בור פון לובלין״ ,אדויסגעגעבן
אין פאריז בשותפות דודר א דיי לובלינער לאנדסמאנשאפטן,
צווישן זיי פראנקרייר ,אמעריקע און ישראל .שפעטער איז אין
ישראל דערשינעו אין עברית ,אין דער סעריע קאלעקטיווע זאמל־
ביכער ,אנציקלופדיה של גלויות״ ,דער באנד ,לובלין״ .אויר
יחידים האבן ארויסגעגעבן ביכער וועגן זייעד היימשטאט לובלין,
זייערע איבערלעבונגען אין דעד מלחמה־צייט.
צו די לעצטע ביכער קומט איצט צו דאס פארליגנדיקע בור
פון דוזשקע פישמאן־שנײדמאן וואט גיט א קאלירפולע שילדע־
דונג פון דעד שטאט יידן אין לובלין צווישן ביידע וועלט־מלחמות.
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 232זייטן  16 +בילדער פון יידישן לובלין.
פארלאג י .ל .פרץ ,תל־אביב ,ברנד .14

{
1
ן

מיט באשטעלונגען זיר וועגדן! צום פארלאג; צו חיים
קאגער ,קרית גיורא  ,160/9אוד יהודה און ארגון יוצאי
לובלין ,תל־אביב ,דיזנגוח .158

ן

דאס בוך וועט פארקויפט ווערן אויף דעד אזכרה.

דוד שטאקפיש

א>ן גאנג פון געע\עענ>ע\ן
זאמלונג פון קנאפע  300ארטיקלען ,פעאעטאנען
און רעפארטאזשן ,דערשינעגע פון יאד  1945ביז
 1980אין צייטונגען אין ישראל און אין די תפוצות.

j

מיט א פארווארט פון שלמה ווארזאגער

\

דאם בוך איז איינגעטיילט אין פאלגבדיקע אפטיילונגען:
ישראל ,אירע שכנים און די וועלט • גבורה ,חורבן,
צווייטע וועלט־מלחמה • מיט יידן אין די תפוצות •
אויף ציוניסטישע און פארטייאישע טעמעם • א חשבון
ימיט מאסקווע • מיין היימשטאט לובלין אץ אנדערע
ישובים אין פוילן.

 780ז״ז — פארלצג ״ישראל־בוך״ ,תל־אביב.
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עיר

)מכתב למערכת(
לעויר ,קול לובלין״ ,שלום ר ב !
בהמשר לשיחתנו הטלפונית מחודש דצמבר  ,1981ברצוני
לתקן מספד אי־דיוקים בסקירה ההיסטורית על לובלין ,שפרסמתם
בחוברת ,קול לובלין׳ האחרונה במאמר ,לובלין — עיר ואם
בישראל )עמי  ,(4ושפרטיה נלקחו ממחשב ,בית התפוצות״.
תיקונים אלה הם על תקופת השואה בלובלין וגעשו על־ידי
אמי מלכה זיסקינד )לבית אקרמן( ,ילידת לובלין ,אשר עברה את
כל תקופת השואה בלובלין )גיטו ,מיידאן טאטארסקי ומחבוא אצל
פולני בלובלין(.
אודה לר טאד ,אם תמסור פרטים אלה ל,בית התפוצות״
או תפנה אותי לאיש המתאים שם ,על מנת שאוכל לתקן פרטים
אלה .עובדות אלה הן המכאיבות בתולדות עמנו ,ומן הראוי
שתהינה מעודכנות מהמקור הראשון ,בעוד מועד ,כיוון שזהו
הדור האחרון שיוכל לעדכנם.
להלן התיקונים:
 •1בסו!* קיץ  1941גירשו את כל היהודים מהצד הזוגי של
רחוב לוברטובסקה .הם נלקחו ונשלחו )לא ידוע לאן( ונר-
צחו ,כיוון שאיש לא חזר .לאחר מכן צירפו לגיסו וגידרו את
הצד הלא־זוגי של רה׳ לוברטובסקה .זה היה המשלוח הראי
שון למוװ^ לפני הגירוש ,המסודר״ והאקציות .מאז ,הגיטו
צומצם בשיטתיות.
הגירוש התחיל באביב  ,1942בשעוד של  2000יהודים ליום

 -ולא 0500

 .2למיידאן טאטארסקי נלקחו מעל  6000יהודים )ולא .(4000
ל־ 3000יהודים היה ה,אוםווייז״ )תעודת עבודה( ול־— 3000
לא .במיזידאן טאטאדסקי היו היהודים מםוױ מרץ עד נובמבר
1942
בתחילת אפריל  1942היתה ,אקציה״ .את  3000היהודים בלי
התעודה לקחו ליער קרמפיץ .רצו|ו אותם וקברו בקבר אחד .זו
היתה ה,אקציה״ .הראשונה.
גם ב־ 2בספטמבר היתה ,אקציה״ .מאפריל עד ספטמבר 1942
היו במיידאן טאטארסקי  4אקציות:
— הראשונה ,באמור ,ליער קרמפיץ.
— בשניה ,הובילו את היהודים לפיאסקי ומשם נשלחו לטראב־
ניקי.
— בשלישית ,הובילו את היהודים לטראבניקי והרבה יהודים
נורו בדרר.
— הרביעית היתה למחנה ההשמדה מיידאנק ,בסון! אוקטובר.
זה היה החיסול הסופי של מיידאן טאטארסקי.
 .3ב,זאמק״ )המבצר( הרגו את כל היהודים בסון( שנת ,1943
ואלה שנשארו היו פולנים .גם אותם הרגו מספר ימים לפני
נסיגת הגרמנים מלובלין.
.4

במחנה השבויים ,ליפובה  •7היו  6000שבויים יהודיים
ולא  .3000אבי ,פנחס זיסקיגד ז״ה ,היה שבוי מלחמה והיה
במחנה ליפובה ד מתחילת שנת  1940עד לבריחתו לפני
החיסול של המחנה ,בסתיו  1943והצטרפותו לפרטיזנים ביע-
רות פרצ׳ב ,בפיקודו של הסת יחיאל.

 .5ב־ 3באוקטובר  1943נשלחה למיידאנק להשמדה קבוצת ה-
שבויים האחרונה .כר חוסל המחנה ליפובה .7
אמא רוצה לציין שד״ר זיגלווקס ,מנהל בית החולים היהודי
בלובלין ,עבד בבית המלאכה לנעליים ,שצוייו לעיל.
הפרטים הנ״ל נוגעים אר ודק למספרים ולעובדות שצויינו
בכתבה ,לובלין — עיר ואם בישראל״ .אמא ליוותה את הטרגדיה
של יהדות לובלין ויהדות שאר ערים בפולין ,וכן יהודים רבים
מארצות אחרות ,אשר הושמדו בלובלין — מתחילת המלחמה
ועד סופה.
פרטים אלה שתיקנה ,הם מתייקים ביותר.
אמא הוזמנה שלוש פעמים להעיד בגרמניה ומספר פעמים
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ל>טעראטור־פאנד אױפן נאמעץ
פו! רבקה און יהושע גאלדבערג
אונדזער בן־עיר יהושע גאלדבערג )שיע טשעכי־
ו ו ע ר ( א ו ן זיין פ ר ױ ר ב ק ה  ,ה א ב ו ע ט א ב ל י ר ט א י ע ר ל ע כ ן
ל י ט ע ר א ט ו ר ־ פ ר י י ז ביים פ א ר י י ן פ ו ן י י ד י ש ע ש ר י י ב ע ר ם
און זשורנאליטן אין ישראל ,צ ו העלפן ,סטימולירן א ו ן
דערמוטיקן יידישע פען־מענטשן ז ײ זאלן אנגײן מיט
ד ע ר ליטערארישער ארבעט.
די ערשטע פארטיילונג פון דעם גאלדבערג־פרייז
א י ז פ א ר ג ע ק ו מ ע ן ד ע ם 28םטן יוני  ,1982א י ן ב י ת לייוויק
אין תל־אביב .די זשורי ) מ ר ד כ י צאנין ,שמחה פ א ל א ־
קעוויטש און ש ל מ ה שווייצער( האבן ב א ש ל א ס ן צוטיילן
די פ ר ע מ י ע דעם זשורנאליסט און פארוואלטונג־מיט־
גליד פון קאמיטעט פון אירגון יוצאי לובלין — עובדיה
פ ע ל ד און דעם שרייבעד שלמה שטראוס־מארקא.
שיע טשעכיווער האט מיט  2י א ר צוריק ארויס־
ג ע ג ע ב ן זיין ב י ר זכרונדת ,ו ו א ס א י ז א ױ ר ד ע ר ש י נ ע ו א י ן
העברעישער איבערזעצונג.
אויף ד ע ר פייערונג פון פארטיילן דעם ליטעראטור־
פרייז ,איז ד ו ו ך ד ע ר זשורי א ר ו י ס ג ע ב ר ע נ ג ט ג ע ו ו א ר ן
די פובליציםטיש־ליטערארישע טעטיקײט פ ו ן די לאו-
ר ע א ט ן  :ע ו ב ד י ה פ ע ל ד  ,מ ח ב ר פ ו ן ב ו ר ״ 5י א ר א י ן
סאציאליסטישן פ א ט ע ר ל א נ ד  /א י ב ע ת ע צ ע ר פון ש ב ת א י
טבת׳ם צוויי־בענדיק ב ו ר ״ ד א ס ל ע ב ן פ ו ן מ ש ה ד י י ך
א ו ן פ ר ע מ י ר ט א י ן  1977פ ו ן י י ד י ש ן ש ר י י ב ע ר ־ פ א ר י י ן א י ן
י ש ר א ל  ,א ו ן א י ן י א ר  — 1982פ ו ן פ א ר י י ן פ ו ן י י ד י ש ע
שרייבער אין פ א ר י ז ; שלמה מארקא־שטראום ,מ ח ב ר
פ ו ן ד י ב י כ ע ר  :״ ד ע ר ר א ם י ק ע ם א ר י ע ר "  ,ו ו א ר ש ע ; 1959
א ױ ף פ ו י ל י ש ״ ט ש י ם ט א ק ר ע װ ״  ,ל א ח ש  ) 1966א ו י ר
״געװען
איבערזעצט אין ה ע ב ר ע י ש — ׳׳דם ט ה ו ר ״ ( ;
״פוילישע יידן אין
א מ א ל א ש ט ע ט ל ״  ,ו ו א ר ש ע 1965
ד י װ ע ל ד ע ר ״ א ו ן ״ פ א ר א ש ו ט י ם ט ן ״  ,ת ל ־ א ב י ב .1981 ,
ביי ד ע ר ג ע ל ע ג נ ה י י ט ה א ט מ ע ן א ו י ר א ו י ס ג ע ד ר י ק ט
אנערקענונג דעם פארפאלק ג א ל ד ב ע ר ג פ א ר זייער אינ־
טערעם און אונטערשטיצונג פ א ר יידישע שרייבערם און
זשורנאליסטן.
העידה בארץ בפני הרכב של בית משפט גרמני .משפטים אלה
נוהלו נגד פושעים נאציים שפעלו בלובלין.
גם אבא ז״ל היה עד במשפטו של המפקד הגרמני של מחנה
ליפובה .7
מצורו* בזה גם שיק על סר  50שקלים כתשלום עבור החו-
ברת האחרונה של ,קול לובלין״.
אודה לר על התייחסותר לכתוב במכתב ותשובתר המהירה.
מאיר
יהודית
בברכה!
רח׳ פיק״א  ,15פתח־תקוה .49611

זכרונות>ו של
>הוע\ע גולדברג
נתן גרוס

שיע טשעכעווער :נרות נשמה )בית
וחורבן(; עברית :ז .ליבנה ,י .ברק-
מו .הוצאת י .ל9 .רץ — ו  98ו
פרבר של לובלין
שיע נולד בציכוב,
— מבאן שמו הבדוי טשעבעווער .אביו נשא
לאשה אלמנה ,אס לשתי בנות .הוא לא גילה
לארוסתו הצעירה ,כי היגו אלמן ,אב לשלו-
שה בנים ורק אחר החתונה התחיל להביאם
הביתה האחד אחרי השני .כשנפטר אחרי
כמה שנים ,השאיר את אשתו עם תשעה
ילדים ושיע היה הצעיר שביניהם — בן
שלושה .חודשים .סיפור זה הפותח את הספר
מכניס אותנו מיוד לאווירה שלו ,סיפור־מע־
שה ספונטאני של אדם שאיננו סופר .אך
יודע לספר ויש לו מה לספר .שיע גדל והיה
לקצב .על מקצוע זה ,על תנאי העבודה ,מס-
חר בבהמות ,ענייני השחיטה ,הכשרה —
לכל אורך הספר .שיע התעשר מהספקת בשד
לצבא הפולני באיזור לובלין ,קנה לו קרק-
עות ובתים ,לכן הצלחתו היתה לצנינים,
כולל הבעיות על רקע האנטישמיות בפולין
מלפני המלחמה ,משובצים קטעים ותיאורים
בעיני מתחריו הפולניים .הוא ידע להתגבר
על המבקשים להכשילו ,עד שבא ספטמבר
.1939
שיע אינו כותב היסטוריה ולא סיפור דז״
קומנטרי .הוא עבר את זוועות הנאצים נ ־
גיטו ובמיידנק )כנגר או גנן( זהיה בקבוצת
פרטיזנים — גם נפצע קשה בזרועו ,אך כל
זה לא מגע ממנו סבל גם אחרי גמר המל-
חמה ,ולאו דווקא ממחתרת א.ק .הפולנית
שהוא רואה בה אירגון רוצחים אנטישמיים,
אלא מאו.ב — .שירותי הבטחון של פולין
העממית ,שיהודים רבים שירתו שם — אכן,
הוא היה ״קאפיטליסט״ .הוא סובל את סב-
לו ,נוקם נקמתו ,בורח ממיידנק ,חוזר למיי־
דנק )כי אין לו לאן ללכת .(...כל משפחתו
נספתה בשואה .אחרי המלחמה נושא שוב
אשה )הוא קצב נכה והיא אשה אינטליגנ-
טית ,מבית טוב״( ,בורח מפולין לגרמניה
— סובל מגרמנים ,מיהודים ...לא תלמד
מספר זה פרק שיטתי בהיסטוריה :הסיפור
מקוטע — נגמר לפתע ,מתחיל לפתע ,משו-
בצים בו סיפורים  ,ד ר ך אגב״ — ועם זאת
זוהי קריאה מרתקת — העולם והמלחמה
מנקודת ראותו של קצב ,אדם ישר ,המקבל
מכות מכל צדדים .אף הוא לא נכנע ויודע
גם מעט סיפוק של נקמה .יש בו תחושת צדק
עממי וחום עממי של לב פתוח לסבלו של
הזולת ,יד מושטת למורד לב וכושר שי-
פיס• יחסו החיובי לבריות זוכה להדדיות
מאלה שהכירו אותו — יהודים וגויים כאחד.
י.ח .בילצקי ,שכנראה רשם את סיפוריו
של שיע טשעכעווער והקדים להם הקדמה
קצרה ,רואה בו מין «נח פנדרי״ חדש .אכן,
זהוא אוטופורטרט מעניין של יהודי פשוט.
)״על המשמר״(18.9.81 ,

ד ״ ד נ ד י ק ע
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• זהבה ליכטענבערג,

אין די ראמען פון אן ארגאניזירטן בא-
זור פון די מאלעדס און מאלערינס פון
דעד פאדייניקעד קיבוצישעד באוועגונג
אין אייראפע ,בין איך אנהייב יוני
אליין ארויסגעפארן קיין פאריז און דאדט,
מיט עטלעכע טעג שפעטער ,באדארפט
זיך טרעפן מיט דעם גאנצן קאלעקטיוו
און צוזאמען אדורכפירן די עקסקורסיע.
נאר ווי באוווסט ,איז דעם 6טן יוני אויס־
געבראכן די מלחמה ,דער אויספלוג איז
בטל געווארן און בלית ברירה בין איך
״געבליבן שטעקן״ אין דעד הויפטשטאט
פון פראנקרייך .צום גליק ,האב איך ביי
מיין מומע זיך דערוווסט וועגן א פאר־
זאמלונג פון אונדזער לאנדסמאנשאפט,
אויף וועלכער די דעלעגאטן צו דער
וועלט־קאנפערענץ פאר יידיש ,פארגע־
קומען אין מאנטרעאל ,וועלן באריכטן
פון דעם וויכטיקן צוזאמענטרעף און אויך

סטיפענדיע־פארטיילונג א .נ .פון
בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט
אין ירושלימער אוניווערסיטעט
דעם 20סטן אפריל ה .י .האט דער ירו־
שלימער אוניווערסיטעט ,צוזאמען מיט
דעם קאמיטעט צו פארייביקן דעם אני
דענק פון דער אומגעקומענער היסטארי־
קערין און דעד אירגון יוצאי לובלין אין
ישראל ,אדורכגעפירט דעם אקט פון צו־
טיילן די סטיפענדיע דעם סטודענט שמו־
אל ספעקטאר ,וואס האט באקומען דעם
דאקטאראט פאר זיין ארבעט וועגן דעם
אומקום פון די יידן אין וואלין.
אין זיין אריינפיר־ווארט האט פראפ׳
מרדכי אלטשולער געגעבן אן אינטערע־
סאנטע אפשאצונג וועגן דער היסטארי־
קערין בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט
ז״ל ,וואס האט אירע היסטארישע אר־
בעטן אנגעהויבן טאקע וועגן לובלין ,די
שטאט ווו זי איז געבוירן .אירע ארבעטן
וועגן לובלין ,זענען א צושטייער צו דער
אלגעמיינער געשיכטע פון די יידן אין
פוילן.
אדוואקאט חיים קאסאווסקי־שחור האט
גערעדט וועגן דעד וויכטיקייט פון אזעל־
כע סטיפענדיעס פאר דעם יונגן דור
סטודענטן ,וואם שאפן די בריק צווישן
דער פארגאנגענהייט און דער צוקונפט,
בפרט אין דער איצטיקער עפאכע ,ווען
די נישט־יידישע וועלט וויל פארלייקע־
נען דעם אומקום פון די זעקס מיליאן
יידן.
אדוו .קאסאווסקי האט געמאלדן ,אז
אויך ביי דעד קאטעדרע צו פארשן די
שואה־תקופה אויפן נאמען פון דר׳ מארק
דווארזשעצקי אין אוניווערסיטעט בר־
אילן ,איז עטאבלירט געווארן א סטי־
פענדיע אויפן נאמען פון דער היסטארי־
קעדין בעלא מאגדעלסבערג־שילדקרויט.

מ י ט

ר ו ב ל י נ ע ד

קיבת עבדון

דערציילן וועגן זייערע באגעגענישן מיט
לובלינער אין קאנאדע און אמעריקע.
בין איך אוועק אויף דער פארזאמ־
לונג מיט געמישטע געפילן — און מיין
פרייד און איבעראשוגג זענען געווען
גרויס ,בלויז פונעם טרעפן זיך מיט מענ־
טשן פון דעד אלטער היים ,נאענטע און
הארציקע יידן ,מיט וועלכע מ׳האט א סך
אדורכגעמאכט .דערביי האבן די באריכט־
אפגעבערס דערציילט וועגן דער אויסער־
געוויינלעכער הכנסת־אורחים פון לאנדם־
לייט אין מאנטרעאל ,ניו־יארק און סאן־
פראנציסקא.
נאך דעם ווי דער פארזיצער האט מיך
באגריסט און געגעבן א ווארט ,האב איך
האלב אין שפאם ,האלב ערנסט א זאג
געטאן:
— אדרבא ,באווייזט איר אין פאריז
ווי אזוי מ׳נעמט אויף א גאסט פון יש־
ראל...
גאך דער פארזאמלונג האט שמואל
שפירא מיך אהיימגעפירט און צומארגנס
האט דער טעלעפאן פון מיינע גאסטגע־
בערס גישט גערוט .לובלינער פריינד און
פאריז האבן פארגעלייגט צו פירן מיך
מיט זייער אויטא ווו מיין הארץ גלוסט.
גיטעלע עדעלשטײן־שילדקרויט האטזיד
אנטשולדיקט ,וואס זי מוז פארן קיין יש-
ראל ,נאד ״איך לאז דיך איבער אין
גוטע הענט״ ,האט זי מיד פאדזיכערט.
און אזעלכע ״גוטע העבט״ זענען טאקע
געווען א סך .כ׳וועל בלויז דערמאנען
עטלעכע:
די פרויען בראווערמאן ,זאבערמאן,
און קודם־כל — זאשע און ניומעק פע־
רלמוטער .זייער ווארעמע חיים ,די זארג,
באציונג און גרייטקייט אנטקעגנצוקומען,
האבן ממש געדירט ביז טרערן.
פון א גאנץ באזונדערן כאראקטעראיז
געווען די ממש איבעראשנדיקע נייעם,
אז הינטער פאריז לעבט מיינער א יוגנט־
חבר פון לובלין ,לייבל גאזשיטשאנסקי,
מיט זיין פרוי קלאד .איין טעלעפאניש
געשפרעך איז גענוג געווען ,אז דאם
פארפאלק גאזשיטשאנסקי )דער איצטי־
קער נאמען :גארענס( זאל זיך מיט מיר
פארנעמען ווי מיט אן אייגענע שוועם־
טער ,ארומפירן און ווייזן די פאריזער
מערקווירדיקייטן און זארגן פאר יעדער
קלייניקייט.
אין דער דאזיקער באציונג מצד לאנדס־
לייט ,האב איך ארויסגעפילט גישט נאד
נאסטאלגיע ,בענקשאפט ,זכרונות צו)און
פון( דער אלטער היים — נאד אויך פאר־
שטאנען דעם טיפערן זין און באדייטונג
פון א לאנדסמאנשאפט־ארגאניזאציע ,א
דאנק וועלכער ס׳זענען מעגלעך אזעלכע
באגעגענישן ,אויפנאמעס און גאסט־
פריינטלעכקייט.
פאר אלע פריינד — א דאנק און יישר־
כוח!
37

קבלת~פנים פאר איטע און קאפל מיזשעריצקי פון ארגענטינע
דעם 10טן יוני היי־יאר איז אין
תל־ אביב פארגעקומען א צוזאמענ־
טרעף מיטן טעקרעטאר פון דער לוב־
לינער לאנדטמאנשאפט אלן בוענאט־
איירעס — קאפל מיזשעריצקי און זיין
פרוי איטע .צום קבלת־פנים זענען
געקומען די קאמיטעט־מיטגלידער ,ווי
אויר פיל לובלינער ,וואט געדענקען
די געטט נאר פון די יוגנט־יארן אין
לובלין .דער קאמיטעט פון דער לוב־
לינער לאנדמאנשאפט אין ישראל
האט שוין זייט יארן א טראדיציע
אויפצונעמען יעדן בן־עיר ׳ וואט קומט
באזובן ישראל.
מ .הארן עפנט דעם צוזאמענטרעח,
באגריטט מיט ווארעמע ווערטער די
אונטערשטרייכט זיין
געטט און
פרוכטבארע טעטיקייט אלט טעקרע־
טאר פון דער לובלינער טאטיעטי אין
בוענאט־איירעט .ביי דער געלעגנ־
הייט האט חבר הארן דערציילט וועגן
דער פארצווייגטער טעטיקייט פון
דער לובלינער ארגאניזאציע אין יש-
ראל און אירע פארבינדונגען מיט
אלע לובלינער ארגאניזאציעט אין
דער וועלט ,ווי מיט יחידים.
נאר דער באגריטונג ,באקומט דאט
ווארט קאפל מיזשעריצקי .ער דער־
ציילט פארשידענע פרטים פון דער
לובלינער לאנדסמאנשאפט אין אר־
גענטינע און זיין טעטיקייט אלט טעק־
רעטאר .ער האט אויר איבערגעגעבן
וועגן דעך פאליטישער און עקאנא־
מישער לאגע אין ארגענטינע און
וועגן דעם קריג מיט ענגלאנד ארום
די קאפלאנד־אינדזלען .נאר דעם
האט זיר אנטוויקלט א לעבהאפטער
שמועט צווישן דעם גאטט מיט די
אנוועזנדע.
אפרים איינשטיין ׳האט בארירט
פארשידענע אקטועלע פראבלעמען
אין שייכות מיט יידן אין ארגענטינע
און די באציונג צו זיי מצד דעם רע־
זשים ,און צי עם עקזיטטירט א קול־
טור־לעבן אין יידיש ,און וואט איז
מכוח די יידישע קאלאניעט פון
יק״ א > לייבל מאנדלבױם פרעגט דעם
גאטט :היות די .אינפלאציע אין
ארגענטינע איז נאר גרעטער ווי אין
ישראל ,טא וואט פאר אן השפעה
האט זי אויח דעם לעבנס־טטאנדארט
פון דעם ארבעטער און עמר י דער
גאטט האט געענטפערט ,אז דער
טייוול איז נישט אזוי שרעקלער ווי
די פרעסע שרייבט .אין ארגענטינע
עקזיטטירט נאר א יידישע טאג־ציי־
טונג און ס׳דערשיינען פארשידעבע
פעריאדישע אויטגאבן ,אבער דער
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מצב ווערט פון יאר צו יאר ערגער,
ווייל די יידיש-קאנטומענטן שטארבן
אויט און דער יונגער דור ווערט
דערצויגן אין שפאניש .אויר די מכה
פון געמישטע חתונות רייטט שטיקער
פון יידישן פאלק .וואט שייר די קא־
לאניעט וועלבע ט׳האט געגרינדעט
באראן הירש מיט  00ו יאר צוריק,
איז עט נישט מער ווי א גלענצגדי־
קער פרק אין דער געשיכטע פון די
יידן אין ארגענטינע .די איעיקלער
און אור־אייניקלער פון יענע אידעא־
ליטטישע קאלאניטטן ווילן נישט זיין
קיין לאנדווירטן ,נאר פראפעטארן,
דאקטוירים ,אינזשיניערן ,אדוואקאטן,
וויסנשאפטלער .״ווי איר האב גע־
הערט — גיט צו דער גאטט — איז
אויר אין ישראל דער זעלבער פרא־
צעט״...
אמת ,די אינפלאציע ביי אונדז איז
באר גרעטער ווי ביי אייר ,נאר מיט
איין אונטערשייד :אין ישראל זענען
די לוינען געזיכערט מיט א יקרות־
הוספה ,דערפאר קאן דער ארבעטער
נישט פארמינ/נרן זיין לעבנט־טטאנ־
דארט .אין ארגענטינע זענען אבער
די לוינען נישט פארבונדן מיט דעם
שטייגנדיקן יקרות ,דערפאר ליגט דער
ארבעטער אין דער ערד ,די ארעמ־
קייט און די ארבעטלאזיקייט וואקסן.

אין דעם אינטערעטאנטן מיינונג־
אויטטויש האבן זיר נאר באטייליקט:
יוסף ראכמאן ,משה וואטאנג ,אלכ־
טנדר שריפט און איטע מיזשעריצקי.
דערנאר האט זיר אנגעהויבן א ״בא־
לאגערונג״ אוי ף די געטט מצד יענע
לובלינער חברים זייערע און פריינד,
וואט צוזאמען האט מען געטרוימט
וועגן א בעטערער וועלט...
א טייל לאנדטלייט וואט קאנען
מיזשעריצקין מיט זיין פרוי נאר פון
דער אלטער היים ,זענעו נישט געקו־
מען צוליב דער מאביליזירונג פון
זייערע קינדער אין דער ארמיי צוליב
דער ״שלום הגליל״ אקציע.
דער צוזאמענטרעף איז פארגעקו־
מען נישט לויט דעם רייכן נוסח ״ביי
געדעקטע טישן ,מיט א געשמאקן
מאלצייט״ ,נאר היימישלער ,ביי א
גלעזל קאווע ,קאלטע געטראנקען
מיט א צובייט.
מיט א הארציקן ״פארט געזונט״
האט זיר פארענדיקט דער אינטימער,
משפחהדיקער צוזאמענטרעף מיט א
רוף צו די געטט און אלע לובלינער
אין ארגענטינע :קומט אפט קיין יש-
ראלי
מתתיהו הארך

צו אוגדזערע לאנדסלייט
אין ישראל און אין די תפוצות!
 17בומערן ״קול לובלין״ באוו״זן ,אז אונדזערע
יידן אין לאגד און אין אויטלאנד האבן וועגן
וואט

צו

שרייבן,

דערציילן

און

איגפארמירן.

מיד ווילן ממשיר זיין מיט דער אויטגאבע

—

דעריבער שיקט צו אייערע זכרונות ,בילדער ,דאקומענסן

פון דער אלטער היים.
פארגעסט

א ו י ך נישט ,א ז

ארויסגעבן

היינט

אזא

זשורנאל,

איז

פארבונדן מ י ט ריזיקע אויסגאבן .ט א ב א ש ט י י ע ר ט א י י ך ספעציעל
פ א ר דעד אויסגאבע ,מ י ט א ברייטער האנט.

שמחות ב״ לובלעער

אויר רער חתונה פון מאיר שהם )פינקעלשטיין( מיט זיין באשער־
מער — דער זוז פון אונדזער פן־עיר שמעון און פתיה פינקעלשטיין
פון ראשידלזנמז.

אין אפריל  1982איז איו מאנטרעאל געפייערט געווארן דעד 84פטער
געבוירנטאג פון אהרון ניסעככוים )זיצט( — עד מאה ועשרים.

אונדזער פן־עיר ישעיהו הארנפליט אין מאנטרעאל האט געפייערט
זיין 92פטן געבוירנטאג .מיד ווינטשן אים א פך יארן מיט געזונט.

אוין* דער חתונה פונעם זון פון נח בוים און פרוי ,פון מאנטרעאל.
אין צענטער — פעם כרייטער אין א חפידישן ?אראהאד־טאנץ.

אויף דער חתונה פון מאטי הארן און זיין אויפדעתויי׳לטער — דער זון פון אונדזער פעהרעטאר מתתיהו און דכורה הארן.
אויפן בילד — די לוכלינער נעפט אוין« רער חתונה.
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לזכרם

צום P i i m x
ביים
נישט
פון
ליב־

במלחמת העולם השניה הצלחת שטאנען א ליידיקע שטול
להתחמק מציפורני הנאצים ,ברחת פרעזידיוס־טיש .ס׳האט מער
לברית המועצות .אבל גם כאן ,אראפגעלויכטן דאס פנים
בארץ ,לא היו לך חיים קלים.
יאנקל גאלדבוים ,מיט זיין
בגמר המלחמה ,עברת לגרמניה לעבן ,גוטמוטיקן שמייבל.
ועבדת ב״ג׳וינט״ .עזרת להרבה
אין פארלויף פון  38יאר האט
יהודים ,ניצולי השואה .בשנת ער נישט פארפעלט קיין איין אזב־
 1950עלית ארצה והקימות מש־ רה ,צוזאמען מיט זיין טרייער
פחד .מחדש .עבדת ב״מלבן״ עד לעבנס־באגלייטערין באלטשע.
פרישתך לגמלאות.
יאנקל איז געבוירן אין קראש־

בבואך ארצה ,הצטרפת לארגון
יוצא לובלין והשתתפה בכל האי־
פנחס איייכענבום ז״ל
רועים .באן הייתה האפשרות ל ז ד
אין עלטער פון  80יאר איז א־
הארגון
כגזבר
מקרוב.
בירד
וועק אין דער אייביקייט אונדזער
מלאת את תפקידך בנאמנות ומסי-
בן־עיר פנחס אייכענבוים .אין
רות .צנוע ואצייל־נפש בהליכותך,
לובלין האט ער געוווינט אויף שע־ איש כן וישר ,חבר ,אב וידיד
ראקע  .41א באשיידענער ,שטי־ נאמן ,עם עקרונות מיוחדים שלך.
לער ,ערלעכער מענטש געווען .אן
י מ א י לובלין בישראל ,חבריך,
ארבעטער מיט א םך װיסן און ידידך ומשפחתך ,מרכינים את
מ׳איז צו אים געקומען אפט זיך ראשיהם על קברך הרענן .תהי
באראטן אין פארשידענע אנגעלע־ נשמתך צרורה בצרור החיים.
גנהייטן.
מתתיהו הורן
ער האט פאריתומט א פרוי,
)דברים על קברו(
א זון ,שנור און דריי אייניקלעך.
אברהפ וו&לדהאלץ
•

יונה אונפליים ז״ל

דעפ 1טן מאי  1982איז אוועק
אין דער אייביקייט אונדזער מאן,
פאטער און עלטער־זיידע — יונה
אונפליים.

געבוירן אין לובלין אין יאר
 ,1908איז ער אין דער פריסטער
יוגנט צוגעשטאנען צו דער חלו־
צישער באוועגונג .ער אייז דער־
צויגן געווארן און אויפגעוואקסן
אין א טראדיציאנעל־נאציאנאלע
יידישע היים אויף לובארטאווסקע.

יאנקל )זשאק( גאלדבוים

בשבועות אחרונים נודע לנו ש־
חלית והועברת לבית־חולים ״אי־
כילוב״ .ציפינו שתבריא במהרה
ותחזור לחיים תקינים ,במו בעבר.
לצערנו ,הבינו לשווא.

זיך געפרייט מיט דער דאטע
און באווונדערט דיין לעבנס־ענער־
גיע און קלוגשאפט .און נעכטן,
אויף דעם יזבור־אקט פון די לוב־
לינער יידן אין פאריז ,איז גע־

אין יאר  ,1929אין יוגה עולה
קיין ארץ־ישראל ,נאכן אדורכ־
נישטא מער אונדזער ליבער
מאבן די הכשרה אינעם קיבוץ
טרויעריק אויפן
יאנקל! ס׳איז
און
גרוכוב ,הינטער ווארשע,
הארצן ,וואס איך מוז שטיין פאר
גלייך זיר אנגעשלאסן אין קיבוץ
זיין ארון און אין נאמען פון אוני
גשר .שפעטער האט ער געוווינט
דזער לאנדסמאנשאפט ״פארײניק־
אין בני־ברק ,געארבעט ביי בנין
טע קינדער פון לובלין און אומ־
און דערנאך געווארן אויפזעער.
געגנט״ אין פראנקדייך ,מספיד
דער נפטר האט פאריתומט א זיין דעם הארציקן מענטש און
פדוי ,א זון ,שנור ,אייניקלעך און
מייעוץ פריינד.
אוד־אייניקלעך .כבוד זיין אני
מיט  2יאר צודיק האבן מיד
די משפחה
דענק!
דיך באגריסט צום 80סטן געבוירנ־
•
טאג און צוזאמען מיט דיין ליבער
יוסף גאלדרינג ז״ל
באלטשע ,די׳ טייערע טעבטער,
יוסף יקיר־י,
איידעמס און אייניקלעך ,האבן מיר

ז״ל

4a

ניק אין יאר  ,1899איינער פון די
 6קינדער ביי זיין פאטער וועלוול
דער טאקער .צו  uיאר האט מען
יאנקלען אריינגעגעבן צו א שניי־
דער .דערנאך האט ער עטלעכע
יאר געארבעט אין לובלין ,נאר
צוליב דער שווערער עקאנאמישער
לאגע עמיגרירט קיין פראנקרייך
אין יאר  .1925ס׳האט גענומען
א ביסל צייט )און געלט( ביז עד
האט זיך לעגאליזירט און אין יאר
אראפגעברענגט
 1926האט ער
באלטשן קיץ פאריז ,ווו ביידע
האבן געארבעט און געמוזט אויך
דערציען זייערע קינדער.

לאנדמאסשאפט האט אויך צוגע־
טיילט מעדיצינישע חילף און זיד
פארנומען מיט ברענגען צו קבורה
אירס א מיטגליד.
נאד דער באפרייונג האט זשאק
גאלדבוים ,צוזאמען מיט די ש ו ץ
פארשטארבענע חיים דאווידזאן,
משד ,קאפ ,לייבעלע עדעלשטײן
און אנדערע ,צוריק אויפגעלעבט
די טעטיקייט פון דער לאנדסמאנ־
שאפט ,זועלכע פארנעמט היינט
א בכבודיקן ארט צווישן די יידי־
שע געזעלשאפטן אין פראגקרייך.
זשאק גאלדבוים האט א סך גע־
טאן אויף צו פארייביקן די יידי־
שע לובלין און געווען שטארק
באט״ליקט אין אלע אקטיזויטעטן
לטובת דער יידישער מדינה ,וועל־
כע ער האט אפט באזוכט מיט
באלטשען .ס׳איז אוועק פון אונדז
א ווארעמער ,הארציקער ייד און
אויפריכטיקער פריינד.

קארמאו־פארשטעטער
טעשקע
•

רייזל טורקעלטאוב־
ערליכמאן ז״ל

די לעצטע פון א בדייט־פאר־
צווייגטער משפחה ,איז פאריקן
חודש נפטר געוואדן אין פתח־
תקוה .אין דעד פריסטער יוגנט
אין יאר  1933זיך דערשלאגן צו געווארן פאריתומט און געמוזט
א בוטיק און געווען דארט בא־ זארגן פאר זיך מיט אייגענער
שעפטיקט ביזן יאר  ,1942מען די ארבעט .איז געווען אקטיוו אי־
דייטשישע אקופאציע־מאבט האט נעם פראפעסיאנעלן פאריין און
אריינגעזעצט אין
געשעפט א אין ״בונד״ אין לובלין פאר דעד
מען
האט
זשיראנט.
פראנצויזישן
מלחמה .אין  1939חתונה געהאט
זיר גענומען ארבעטן אין שטוב ,מיט מנשה ערליכמאן און אין
דעם יאד זענען
אויף א ניי־מאשין ,וואס האט א -סעפטעמבער
בער נישט לאנג געדויערט .בעת ביידע אנטלאפן קיין רוסלאנד.
דעד גרויסער אויסזידלזנג דעם מיטן אויסברוך פון דעד דיי־
איז
קריג,
16טן יולי  ,1942את זיי געלונגען טשיש־סאוויעטישער
צו בלייבן און זיך אויסבאהאלטן מנשה געווארן מאביליזירט אין
ביי א פראנצויזישער פאמיליע ,דער רויטער אדמיי און רייזל
ביז זיי זענען אריבער אין דער איז געבליבן מיט א פיצל קינד.
אין יענע שרעקלעבע מלחמה־
א .ג .פרייער זאנע.
נאך דעד באפרייונג קומט דאם צייטן ,ווען ס׳איז אויסגעקומען
פארפאלק גאלדבוים צוריק קיין צו וואלגערן זיך פון איין אדט
פאריז ,צוזאמען מיט די קינדער אין צווייטן ,איז דאס קינד גע־
— און מ׳הייבט אן פון סאמע שטארבן .ווען איר מאן האט
פון פראנט,
אומגעקערט
זיך
אנהייב.
יודען מיד בלעטערן די געשיכטע האבן ביידע זיך אומגעקערט מיט
פון דער לובלינער ארגאניזאציע דער רעפאטריאציע קיין לובלין.
אין פראנקרייך ,שטויסט מען זיך נאבן קעלצער פאגראם ,פארלאזן
כסדר אן אויפן נאמען פון יאנקל ביידע פוילן און דורך דייטער
גאלדבוים .שזין אין יאר  ,1928לאגד געקומען קיין ישראל אין
יאר .1948
האט ער צוזאמען מיט פריינד
זאנדמאן און נאד עטלעכע לאנדס־
שוועד
מנשה ווערט אבער
לייט ,געלייגט דעם גרונטשטיין קראנק און אויף רייזלען פאלט
פאר דעד לובלינער ארגאניזאציע .די לאסט פון אויסהאלטן די
אויך געשאפן דעם פאטראנאט ,שטוב ,נאד א טאג פון שווערער
וואס האט געטראגך הילף זייערע ארבעט .נאכן טויט פון איר מאן,
ברידער אין דער אלטער היים ,לעבט זי איינזאם און קראנק —
און באזונדערס — די פאליטישע און אזוי איינזאם געשטארבן.
די
ארעסטירטע אין ״זאמעק״.
&ר8דל

קלארא גאלדבאנד ז״ל
פון מעלבורן ,אויסטראליע ,איז
אנגעקומען די טרויעריקע ידיעה
מעגן טויט פון דער אומפארגעס־
לעכער קיילע )קלארא( גאלד־
באנד ,די טרייע ,איבערגעגעבעגע
פדוי פונעם פרעזידענט פון דעד
בענא
לובלינער ארגאניזאציע,
גאלדבאנד ,די ליבנדיקע מוטער,
שוויגעד און באבע ,אקטיווע טו־
עדין אין דעד לאנדסמאנשאפט און
אין די הילפס־געזעלשאפטן פאר
ישראל.
קלארא האט בלב ובנפש גע־
ארבעט לטובת מדינת ישראל .די
לעצטע  5יאר האט א שווערע
קראנקייט זי צוגעשמידט צום
בעט — און דעם 8טן יולי 1982
איז זי אוועק אין דער אייביקייט.

נע היים .זי איז געווארן צעשיידט
פון איר ערשטן מאן און פון זיי־
ער איינציקן זון סעם לאנגער
יבדל לחיים .מוטער און קינד
האבן אדורכגעמאכט די גרויל־יארן
אין באזונדערע לאגערן און זיך
אפגעפונען ערשט נאך דער בא־
פרייאונג.
די גרויל־יארן האבן געלאזן
זייער חותם אויף קלארא גאלד־
באנדס האנט מיט *וויי נומערן,
וואס דערציילן מער ווי דאס גע־
רעדטע ווארט.
די איבערגעלעבטע פיינען און
דערגידערונגען האבן אבער נישט
איינגעבראכן איר גייסט .נאך דער
באפרייאונג ,בויט זי צוריק אויף
איר לעבן ,צוזאמען מיט בענא
גאלדבאנד ,וועלכער איז אויך
אדורכגעגאנגען די שבעה מדורי
גהינום אין לובלין.
מיט ענערגיע און חכמה האט
זי געבויט די גייע היים .אין ב.
גאלדבאנד האט זי געפונען א
און געטרייען
פארשטענדלעכן
שותף אין דער דאזיקער ארבעט,
וועלכע איז געגאנגען אין עטלעבע
ריכטונגען :פאר דער זארג פון
דער לובלינער לאנדסמאנשאפט;
מדינת ישראל ,און אויר פאר
יידישע חינוך־אינםטיטוציעס אין
מעלבורן .מיט איר איבערגעגע־
בנקייט און פלייס האט קלארא
גאלדבאנד באאיינפלוסט אויר איר
זון סעם און איר שגור גערטע,
וועלכע זענען אקטיווע טוערפאר
מדינת ישראל.

וועלט־מלח־

ראווה .בהיותו נער נאלץ להמיר
תורה במלאכה ,על מגת לשאת
בעול הפרנסה) .אביו נפטר בינ-
תיים( .הוא למד את מקצוע ה־
חייטות וממנו התפרנס .הוא היה
פעיל בתנועת ״פועלי־צױן״ וב־
סניף הספורט המקומי ״שטרן״
)״כוכב״( .עם פרוץ מלחמת העו-
לם השניה נדד לרוסיה ,ממנה
נשלח לסיביר.

יוגנט צווישן ביידע
מות.
יעקב גראדעל איז קודם כל
געווען אן איבערגעגעבענער חי-
נוך עסקן אין.דעד צענטראלער
״תל־אביב״ שול ,און איז געווען
טעטיק אין אלע יידישע הילפס
אינסטיטוציעס ,אין דער קאאפע־
ראטיווער און ציוניסטישער בא-
וועגונג .ער איז געווען אן אקטי־
וועד יידיש־נאציאנאלער און גע־
זעלשאפטלעכער מענטש ,איינעד
פון דער גרויסער מאסן־אימיגרא־
ציע ,וואס האבן נישט געלעבט
בלויז פאר זייך אליין ,לשם זיר
ארויפארבעטן און ״מאכן אמערי־
קע״ ,נאר האט א סך געטאן אויף
איבערצולאזן נאך ד ך א גוטן נא־
מען .מיטן פארלוסט פון אזעלכע
יידן ,בלייבט א ליידיקער פלאץ
וואס ווערט לעצטנס שטארק פאר־
ארעמט.

בשנת  1949הגיע ארצה ונכנס
לעבוד בחברת ״חוטי חשמל״ שב-
מפרץ חיפה .שם עבד עד פרישתו
לגימלאות .חבריו לעבודה זוכרים
אותו כעובד חרוץ וישר ,האהוב
על כל חבריו ומכריו ,שונא מרי-
בות ומרחק מהן.
אבא זכה להגשים את חלום
חייו ולראות בהולדת נכדו בכורו.
אבא נפטר בשבת ,ח׳ תשרי
תשמ״ג .השאיר במותו אשה ,שני
בנים ונכד.
יהי זכרו ב ר ו ך !
הכנים

קלארא גאלדבאנד האט אויך
געהאט דערלעבט דעם נחת פון
צוויי געראטענע אייניקלעך.
די נפטרת האט לאנגע יארן
ליידער ,האט דער גרויזאמער
פארנומען אן אנגעזעענע פאזיציע טויט פריצייטיק פארשניטן דאס
אין ווירטשאפטלעכן און געזעל־ שיינע ,ווערטפולע לעבן פון א
שאפטלעכן לעבן אין מעלבורן און פרוי ,וואם האט א סך בייגע־
האט אלע אנגעטדויטע איר פונק־ שטייערט לטובת דעם הייגן יידישן
ציעס אויסגעפירט געװיםנהאפ־ ישוב.
טיק ,מיט איבערגעגעבנהייט און
 8פריינד פון די משפחות
געטריישאפט .די נפטרת איז אויך
גאלדכאנד און לאנגער
אלעמאל גרייט געווען ארויסצו־
העלפן מיט א ברייטער האנט סיי
דעם נויטבאדערפטיקן יחיד ,סיי
מרדכי גאלדמאן ז״ל
איין די נויטן פון א געזעלשאפט־
לעכן כאראקטער .די דאזיקע מע־
יעקב גראדעל ז״ל
את אבינו,מרדכי גולדמן המ-
גאלד־
לות־טובות האט קלארא
נוח ,אנו זוכרים כאדם עדין־
דעם 10טן דעצעמבער  ,1981האט
באנד ארויסגעטראגן פון איר על־ נפש ועניו ,אשר הכנות והיושר
טערנם חייט ,א נגידיש־חסידישע היו נר לרגליו — ולאורם צעד אין בוענאס־איירעס זיך אויסגע־
לאשן דאס לעבן ,נאך א שווערער
און אויפגעקלערטע ,גוט באקאנטע כל חייו.
משפחה אין כזשאנאוו ,נעבן קרא־
אבא נולד בשנת  1913בלובלין ,קראנקייט ,פון יעקב גראדעל ,א
קע.
כבן־זקונים למשפחה בת  4נפ -יליד לובלין ,וואס האט מיטגע־
שני אחי ושתי אחיות בראכט די געזעלשאפטלעכע טרא־
דעד היטלער־חורבן וואס האט שות:
צעשטערט אלע יידיישע היימען אין היו לו ,אולם את אימו לא זכה דיציעס פון דער דאזיקער חסידי־
מזרח־אייראפע ,האט אויך צע־ להכיר; היא נפטרה בעת לידתו .שער עיר ואם בישראל ,ווי אויך
שטערט קלארא גאלדבאנדם על־
אבא גדל בלובלין והתחנך על דעם אידעאליזם און סאציאלע רא־
בישיבה בוולו־ מאנטיק פון דער יידיש־פוילישעד
טערנם היים ,ווי אויך איר אייגע־ בדכי המסורת

שלמה גרוסמן ז״ל
שלמה גרוסמן נולד בלובלין,
ורבקה
אברהם ־ אבוש
להוריו
גרוסמן ,בסוף  .1906אביו ,שהיה
יהודי דתי ,חסיד ובן תורה ,שאף
שבנו 'יתחנך ברות התורה וילך
בדרכיו .האם רבקה לעומתו,היתד.
אישה משכילה ,מתקדמת בהשקפו-
תיה ,רצתה לתת לבנה השכלה
אירופית רחבה ,כך שבעודני ילד,
נקלע שלמה לויכוח רציני ביין הו־
דיו על דרכו בחיים .לבסוף — גב־
רה האם על דעת האב .לשלמה
היתד ,נטיח למוזיקה ,במיוחד ל-
כינור ,והאם שהיתר .בעלת הש־
כלה מוסיקלית ,רצתה ששלמה יל־
מד מוזיקה .בהיותו ילד בן שש,
התחיל לקבל שעורי נגינה) .באל־
בום משפחתי ראיתי איך שלמה,
בלבוש מסורתי חסידי ,עם מגבעת
שחורה לראשו ,מתאמן בנגינה על
כגור(.
שלמה גמר את גימנזיה שפר
בלובלין ואחרי קבלת תעודת ה־
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בגרות ,נסע לוורשה ,שפ קיבל
שעורי נגינה אצל גדולי הפרוע־
סורים .בוורשה גמר את הקונסר־
בטוריה בהצטיינות והתמסר בכל
נפשו למוזיקה קלסית .הוא קיבל
משרה בוורשה כמורה לכגור ב-
מכון למוזיקה ,והוציא תחת ידו
ב-
הרבה תלמידים מוכשרים.
וורשה הכיר מורה צעירה ,בת
וילנה ,ונישאו.

הכרתי ,מפני שאנכי נולדתי ,חיי-
תי וחליתי בעת ובעונה אחת ב־
התחדשות חייו ,במאבקו על חייו,
על עצמאותו ושליטתו העצמית ב-
מתנה שקיבל מאת בורא עולם —
המתנה הקרויה חיים .כל חיי
אינם אלא פרק קטן — מערכה
קצרה בחייו של אבא.

הרבה איני יודע ,אך מעט מזעיר
זכיתי לשמוע מפיו של אבא ז״ל,
כשהתקדרו שמי אירופה מאיומי
בעת שפתח את פיו ,רק לאחר
היטלר ווילנה נכבשה ע״י הצבא
שאמי ז״ל ,אשת אמונו וידידת
האדום ,עבר הזוג לוילנה .מיד
חייו ,הלכה לעולמה בפתאומיות
קיבל משרה כמורה לכנור.
חדה ומכאיבה .מעט שעזר לי
אחרי פלישת הגרמנים לרוסיה,
להבין ,הכיצד חי אבא שלי את
הצליחו הגרוסמנים לברוח ,עם
חייו ז הכיצד התגבר ו הכיצד עלה
אלפי אחרים ,לאסיה הסובייטית,
יאסל ווייסבראד־
על תחושת אנוש והמשיך בדרך
לקזכסטן .בבואו לשם ,גויים לצ-
מיטעלמאן ז״ל
ז״ל
ווייספיש
יהושע
תלאות איומה עם תקוה ועם אור
בא האדום וצורף לתזמורת ,שגג־
לעתיד .אחוז תדהמה ופליאה ה-
דעם 15טן נאוועמבער  ,1981איז
נה לפגי חיילים וקצינים בהרבה
שלושים עברו מאותו יום ש -אזנתי לסיפוריו על הזדמנויות בהן
נפטר געווארן אין תל־אביב אונ־
מקומות ברחבי רוסיה.
הלכת מאתנו לעולמים .אלה שה־ עמד בפני הוצאה להורג בתקו-
דזער בן־עיר יאסל װײסבראט־
חזר
ב־,1945
עם תום הקרבות
כירוך מקרוב ,חשים עד כמה פת השואה ובכוח האמונה שעל
מיטעלמאן .געבוירן אין לובלין
לעול
ונכנס
לוורשה
הזוג גרוסמן
בהסבר
בייעוץ,
!
ו
נ
ל
חסר
שאתה
סף היאוש ,דבר מה מנע בכל
אין  ,1915געוווינט אין טשעכיוו,
עבודה כמורה לכנור ,ואשתו צי -ובמלה טובה.
פעם את הגזירה הנוראה.
ווו ר׳איז געווען באשעפטיקט אין
לה — כמורה .בשנת  ,1957כשגל
עברת את הגיהנום של השואה
הבנתי ולמדתי ,כי בכל סיפור מסחר ,ווי זיין פאטער .אין די
אנטישמי עכור הציף את פולין ,בכל מיני מחנות השמדה .בסוף
שלו על מיתה שהתבטלה ,ובמותו יארן פון דער צווייטער וועלט־
וקומץ היהודים שעוד היה שם ,הצלחת להשתחרר מצפורני הנא־
המצער והמכאיב מכל ,ציוה לנו מלחמה ,האט ער געלעבט אין
הואשמו בכל מיני עברות נגד צים.
אח החיים .קדש לנו את החיים ראטן־פארבאנד און אין יאר 1948
המשטר ,בא הזוג גרוסמן עם בנם
בשנת  1949עלית ארצה והתחלת
והפך אותם מדבר כל כך מובן עולה געווען אין ישראל .דא האט
לארץ .הוא נתקבל לתזמורת ה־
לבנות משפחה מחדש — והקימות
ופשוט ,לדבר בעל משמעות אמי -ער געארבעט סטאלעריי און מפר-
פילהרמונית של ״קול ישראלי(
משפחה לתפארת .כעת השארת
תית .למדתי לדעת להעריך חיים ,נס געווען בכבודיק די משפחה,
ונשאר בה עד צאתו לגמלאות.
אבלים בן ,בת ,את ידידיך הרבים
לשמור עליהם ,להתגבר על קשיים וואס האט געווועט אין  Tאליהו.
כפגסיונר התחיל לתת שעורים ויוצאי לובלין בישראל.
יאסל איז געווען אן איבערגע־
פרטיים .שלמה קבע חוק לעצמו:
כשאנו קוראים את הכתוב על — והרי הוא נשא עמו כל חייו
געבעגער חבר און הארציקער
לקבל תלמידים רק אלה ,שיש המצבה ,רואים שכל מלה חרוטה ,עינויים קשים ונשאר נאמן למת־
מענטש .געהאלפו יעדן איינעם אין
בהם ניצוץ של כשרון .לא היה מגלמת את מותך :״עדין נפש נח־אל זו ,הקרויה חיים .כה רבים
א נויט ,ווי נאר מ׳האט זיך צו
איש מאושר ממנו ,כשנתקל ב -ועדין רוח״ .ומעל הכל — מוכן היו בחייו אותם מעברים איומים,
אים געוואנדן .ער האט פאריתומט
די!
תלמיד כשרוני — ואז לא היתד .לעזור לכל אחד ,מי שפונה אליך .בהם רב הפיתוי לאמר:
א פרוי ,זון ,טאכטער ,שנור,
קיימת בעיה של שכר לימוד בש-
איש צנוע ונוח לבריות ,תמיד עייפתי• — אך לא .יודע אני ,כי
איידעם און זעקס אייניקלעך.
ב-ילו .לא פעם עזר מכיסו לתלמיד עם חיוך ,מוכן לשמוע ,ליישר הי -זאת הנחיל לי אבא ,שהמשיך
זאל אים די ערד גריגג •זיין!
מוכשר לרכוש תווים ואביזרים דורים ובעיקר — לעזור לנצרכים .קדימה ,אל התקוה ,אל האמונה,
יעקב פעלדמאן
אחרים.
כיליד העיר לובלין ,השתדלת אל החיים .ומתוך רצון עז ,שמר
שלמה ,נוסף להיותו כגר מוכ -תמיד לעזור לנו בממון ,בעצה ,ברגעים קשים על עצמאות וניהל
שר ,היה איש אינטליגנטי ,רחב בהנצחת יקירינו שהושמדו ע״י את חייו בצורה מופלאה ומעוררת
כבוד נערץ .בלי לבקש ,בלי להיות
אופקים ,בקי בספרות העולם וב־ הרוצחים הנאצים.
יוצאי לובלין בישראל מרכינים לנטל על סובביו וגם לא על 'ילדיו
ספרות עמנו בשתי השפות .הוא
סירב בעקשנות — חרף הלחצים את ראשיהם על קברך הרענן — .דבר שהקשה עלי מאד ,אך
— להצמיד לדש בגדו תוית של הכרנו אותך מקרוב וידענו איך היה מובן לי וסלחתי.
מפלגה כל שהיא .לכל בעיה הי -דאגת כל שנה להעביר את תרו-
אבי עניו היה ,איש יקר ועדין
תד ,לו גישה רציונלית מפוכחת מתך ל״מעות חיטין״ לנזקקים;
נפש .מעולם לא שמעתיו מתגאה,
ולאומית סוציאלית .היה תענוג איך השתתפת בכל האירועים של
מתרברב ,מעלה על דל שפתיו
לשמוע השגותיו בכל מיני בעיות .הלובלינאים והתעניינה בכל הבע-
נימה של גאוה .היה צנוע ,ראוו־
איש חברה ונעים הליכות ,אהוד יות של ארגוננו.
תנות זרה היתד .לו ,אך הרבה עזר
על כל ידידיו.
אנו משתתפים בצער המשפחה.
בגמילות חסדים ובמתן בסתר ,עד
במרץ  ,1981נפטר באופן פת־ יהי זכרו ברוך.
צי אנוכי ,הקרוב אליו ,לא ידעתי
מתתיהו הורן
אומיי.
על כך.
)מתוך דברים על קברו של
מהג־
בן
אלמנה,
השאיר
שלמה
יצחק זאיאנטשקאווסקי
בשקט האופייני לו כל כך ,ידע
המנוח ,בשלושים לפטירתו(
דס ,כעת מנהל חברת ״רסקו״
ז״ל
וחכמה
שקולה
עצה
לעוץ
תמיד
במחוז ירושלים ושלוש נכדות,
)צו דער ערשטער יארצייט(
הממשיכות באומנותו של הסבא
לשמוע
מכאוביו,
אף
על
וידע,
די לובלינער משפחה אין לאס־
אבי יהושע ז״ל
ומנגנות בכלים שונים.
לכתוב על אבא! מתקשה אני צרת אחרים ,לנחם ,ולעזור לכל אגזשעלעס האט פארלוירן איינעם
פון די אנגעזעענסטע בני־עיר,
יהי זכרו ברוך.
להודות בכך .אך יודע אני ,כי פונה .יהי זכרו ברוך!
הכן יצחק זאיאנטשקאווסקי ע״ה .אין
אפרים איינשטיין את אבא 'יהושע שלי כמעט ולא
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זיי געוווינט

אויף

לובלין האבן
ו ע ר וואליע.
יצחק ,הגם א פארנומענער אין
זיין געשעפט אין לאס־אנזשעלעס,
האט אבער תמיד געפונען צייט
צו העלפן אן אונדזעריקן אויף
אלע געביטן .א גוטהארציקער ייד,
ווי זיין פאטער חיים קעלצער ז״ל.
יצחק איז נפטר געווארן ביים
גרייטן דעם טיש צו דער סדר־
נאכט ,ווי אן ערלעבער ייד ביים
מקיים זיין א מצווה.
די אלמנה רעגינא און זייער זון,
אן אנגעזעענער אדוואקאט אין
לאס־אנזשעלעס ,באטייליקן זיך
ווייטער אין די לובלינער אונטער־
געמונגען.

)אליה
עליה לארץ מארגנטינה
הגיע מלובלין בשנת  ,(1926בגיל
כה מבוגר ולהתמודד עם ההסתג-
לות לנוף אנושי כה שונה למה
שהוא רגיל.

עס זיצן פון לינקס :רבקה שפירא ,חיים זאילצמאן .עס שטײען:
לעווי ,טובה ליכערמאן ,רבקה פילאדענץ — 8לע אויפן עולם האמת.

איין דער לוויה פונעם פאר־
שטארבענעם ,ווי אויך אין דער אויפהאלט אין די ערשטע יארן אין
אנטהילונג פון דער מצבה ,האט זיך אורוגוויי ,זיר אייגגעווארצלט אין
באטייליקט א גרויסער עולם ,וואם יידישן בוענאס־איירעם .זיין אוועק
האט דערנאד געדאוונט מיט מנין גיין פון דער וועלט ,אזוי אומדער־
אין דער היים פון די זאיאנטש־ ווארט און פריצייטיק ,איז נישט
קאווסקיס .ער האט געלאזן נאך נאר אן אבידה פאר דער קול־
זיך א גוטן נאמען און מעשים טור־געזעלשאפטלעכער און יידיש־
נאציאנאלער עסקנות ,נאד אויר
טובים .כבוד זיין אנדענק!
א ריס אין הארצן פון אלע זיינע
ישראל אייזענכערג
צאלרייכע פריינד און חברים ,וואס
וועלן אים אייביק געדענקען ,צו־
זאמען מיט זיין פאראבלטער מש-
פחה.

•

רבקה מכביאנסקי
)שפירא( ז״ל
דעם 4טן יולי  ,1982איז אוועק
אין דער אייביקייט רבקה מכביאנ־
סקי ,פון דער היים שאפירא.

לעאן מיטעלמאן ז״ל

דעם 7טן דעצעמבער  ,1981האט
אין •בוענאס־איירעם זייך אויסגע־
לאשן דאס לעבן פון לעאן מי־
טעלמאן ,א יידיש־נאציאנאלער,
און
קולטור־געזעלשאפטלעכער
קאאפעראטיווער עסקן ,א גוטער
חבר און הארציקער פאלקס־איג־
טעליגענט .א געבוירענער אין
לובלין ,האט ער פאראייגנטדעם
יידיש־פויליש־חסידישן נוסת ,אין
דין וועלטלעכער פארם ,א ציוגיסט
אין משך פון זיין לעבנסלאנגער
עסקנות ,איז ער אויר געבליבן
טריי דעם פאלקסטימלעכן שורש
פון יידיש־לשון ,יידישע קולטור
און ליטעראטור .אין דעם זיין איז
ער געווען א געטרייער יורש פון
זיין חסידישן שורש און האט קייג־
מאל נישט געפעלט ,ווען עם האט
זיד געהאנדלט וועגן יידישעקול־
טור־אינטערעסן.
לעאן מיטעלמאן האט נאד •זיין

און כאראקטער ,האט זי אלץ אי־
בערגעטראגן .געווען נאענט צו
פועלי־ציון ,א מיטגליד אין ריג־
געלבלום־אינסטיטוט ,באזוכט אלע
פארזאמלונגען און אונטערנעמונ־
גען .דא האט זי זיך פארבונדן
מיט חיים מכביאנסקי ז״ל ,חתונה
געהאט און געפירט א שטיל ,בא־
שיידן לעבן.

זד .חמש שנים חי במחיצתנו.
כאן הסתיימה מסכת גדודיו .פולין,
עיר לובלין ,שם נולד; ארגנטי-
נה ,שם ציפה למצוא מולדת בטו-
חה; ישראל ,לכאן הגיע בעקבות
בנו .אלו שהכרנוהו עוד בחוץ־
לארץ ,ידענו כי דלת ביתו תמיד
תהיה פתוחה לפנינו .ואכן ,נצלנו
לא פעם ולא פעמיים קבלת פנים
חמה זאת .אנחנו ,חברי מאיר,
היינו חברי משפחת רוג כולה.
חודש ימים התחבט בין החיים
והמוות ,עד שזו האחרונה הכריע
אותו .המאבק היה קשה כי רצון

מיט א צייט צוריק איז דער
מאן געשטארבן .איצט איז אויך
רבקה אוועק אין דער אייביקייט.
כבוד איר אנדענק!

•

מ .ש.

דניאל קלאוויר ז״ל

החיים היה עז .בפתח שנת השמו'
נים לחייו ,שבע יסורים וסבל ,עזב
עולמנו והשאיר חלל ריק.

פון בוענאס־איירעס האבן מיד
באקומען דיי טרויעריקע ידיעה
סבתא שרה ,מאיר ואסתר וה-
וועגן טויט פון דניאל קלאוויר,
לאנגיאריקער פרעזידעגט פון דער נכדים ,אבלכם — אבלו של ה-
לובלינער ארגאניזאציע אין אר־ קיבוץ כולו.
מרדכי ליכנה
גענטיינע ,וואס איז בלב ובנפש
קיבוץ רבדים
געווען איבערגעגעבן דער לאנדס־
מאנשאפט און אגדערע געזעל־
שאפטלעכע אקטיוויטעטן.
כבוד זיין אנדענק!
מערער פרטים וועגן פארשטאר"
בענעם ,וועלן מיד אפדרוקן אין

וועד אין לובלין האט גישט
געקענט די משפחה שפירא  tא
פארצווייגטע פאמיליע ,וועלכע
האט געפירט א טריקא־פאבריק
א
אויף שוויענטאדוסקא־גאס;
שטרענג רעליגיעזע שטוב פון תו-
רה און עבודה .אבער די קינדער
האבן שוין רעוואלטירט קעגן דעם
רעליגיעזן צוים פון די עלטערן.
נומער  18״קול לובלין״.
פראנק־
א טייל זענען אוועק קיין
•
רייך )א ברודער ,שמואל שפירא,
וועלכער פארנעמט אן אנגעזען
ישראל רוג ז״ל
ארט אין דעם יידיש־געזעלשאפט־
נולד  ,13.4.1902נפטר .77.1.1982
לעבן לעבן אין פאריז( און רבקה הודעה במסגרת שחורה על לוח־
איז אריבער קיין ווארשע .זי איז מודעות של קיבוץ רבדים ,לב,
דארט געווען א מיטגליד אין דער שעד אתמול פעם — נדם .נדם
ביי
ביבליאטעק־קאמיסיע
דער לעולמים.
ארבעטער־היים אויף קארמעליצקע
סבא ישראל ,זה זמן רב נפקד
 23און אין יאר  1934איז זי דורך מקומו ליד מעגלת הגיהוץ .הרי
פארשידענע װעגן־אומװעגן געקו־ שם היינו רגילים לראות אותו
מען קיין אדץ־ישראל.
עובד בצנעה ועושה מלאכתו נאמ-
ס׳האט לאנג געדויערט ,ביז רב־ נה .וכי אפשר לומר דבר נעלה
קד .האט זיד אקלימאטיזירט אין יותר על אדם י עובד בצנעה ועו-
לאנד סיי ווירטשאפטלעך ,סיי שה מלאכתו נאמנה .בדיוק תכו-
נות אלו היו דרושות לו ,כדי
געזעלשאפטלעך.
א מענטש מיט א שטארקן ווילן לעבוד בשלום את המהפך של

מאניע רייזמאן ז״ל
דעם 024טן יאנואר  1982איז
נפטר געווארן אין רמת־גן מאניע
די
רייזמאן )געבוירן סאמעל(,
אלמנה פון העניעק רייזמאן ע״ה.
דאס פארפאלק רייזמאן זענען
אין
געבוירן און אויפגעוואקסן
לובלין .אין די יאדן 1945—1939
געלעבט אין ראטן־פארבאנד און
דערנאך זיך אומגעקערט מיט דער
אין
רעפאטריאציע קיין פוילן.
יאר  1957האבן ביידע עולה גע־
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ויען ,מ י ט א זון און טאכטער און זיינע אויסגאבן .מייד האבן אקטיוו
דא זיך איינגעארדנט ,געפידט א אנטייל גענומען אין אלע פייע־
רונגען צו די סיום הספרים פון
שטיל ,באשיידן פאמיליע־לעבן.
אין דער לוויית פון מאגיע רייז" אלע זיינע שאפונגען .גאר באזונ־
מאן האט זיך באטייליקט א גרוי־ דערס איז געווען אונדזער ביי־
סער עולם ,וואס האט אפגעגעבן שטייער צו דער גרויסער ,פראכט־
פולער פאעמע !,ביים פנקס פון
כבוד דער פארשטארבענער.
לובלין״ ,דערשינען אין ,1966
כבוד איר אנדענק!
•
וועלכע האט געמאכט א טיפן
רושם איין דער יידישער ליטערא־
יצחק שטאקמאן ז״ל
רישער וועלט.
איך זאג באזונדער ,ווייל לויט
מיט צער און ווייטיק טרויער
איך צוזאמען מיט מיין חבר און דעם דיכטערס אייגענע דערקלע־
בן־עיר אברהם שטאקמאן און דונג ,איז ער אנגערעגט געווארן
משפחה אין חדרה ,צום פארלוסט צו שרייבן די באלאדע פון דער
פון זייער זון און ברודער יצחק שטאט לובלין דורך דער לובלי־
פראנקרייך
דיל ,וואם איז נפטר געווארן אין נער קאלאניע אין
טראגישע אומשטענדן ,אין עלטער בעת זיי האבן זיך געגרייט ,אין
 ,1964צו פייערן זייער 35־יעריקע
פון  32יאר.
עקזיסטענץ.
יהי זכרו ברוך!
י .רייבענשטיין
ער האט אויסגעוויילט זיין קרו־

•

משה שולשטיין

מיט העכער א יאר צוריק איז
פלוצים געשטארבן אין פאריז
דער דיכטער ,פראזאיקער ,ע־
סײאיםט און קולטור־טוער משה
שולשטיין .די ידיעה וועגן זיין
טויט האבן מיד שוין נישט בא־
וויזן אריינצוגעבן אין פאריקן
נומער ״קול לובלין״ .מיד
 1ברענגען איצט גרעסערע אוים־
צוגן פונעם הספד בעת דער
לווייה ,געהאלטן פונעם פרעזי־
דענט פון די ״פארײניקטע קינ־
דעד פון לובלין״ אין פראנק־
רייך ,שמואל שאפירא.
מייט אייגיקע טעג צוריק האט
דער דיכטער און שרייבער משה
שולשטיין באוויליקט צו באשיי־
נען מיט זיין אנוועזנהייט דעם
ערשטן — פון נאד די וואקאגסן
— צוזאמענטרעף פון די לובלינער
אין פאריז .און היינט שטייען מיד
מיט א געבראכן הארץ ביי זיין
ארון און גיבן אים אפ דעם לעצטן
צבוד .דער אכזריותדיקער טויט
האט אוועקגעריסן ביים יידיש־
רעדנדיקער סעקטאר אין פראנק־
רייך ,זיין טאלאנטפולן דיכטער.
מיטן טויט פון משה שולשטיין,
איז אוועקגערייסן געווארן איינער
פון די אנגעזעענע פאלקס־דיכטער
אין דער יידישער וועלט־ליטע־
ראטור.
די לובלינער האבן שטענדיק,
זינט ער איז איין  1937אריבער־
געקומען נאד פאריז ,זיד באצויגן
מיט כבוד און אריינגערעכנט אין
זייער יחוס דעם קרובהשן לאנדס־
מאן )ער איז געבוירן אין 1911
אין קאריוו ,עטלעכע וויארסט פון
לובלין( ,דעם גרויסן ,טאלאנט־
פולן פאעט משה שולשטיין .מיר
האבן ז ד באטייליקט מיט אונדזער
באשיידענעם ביישטייער אין אלע
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בהשע — געאגראפיש און גייס־
טיק — שטאט לובלין ,איר יידישן
ישוב ,אירע מנהיגים ,ווי א סימ־
באל פאר דעם טראגיש אומגעקו־
מענעם אייראפעישן יידנטום דורך
די דייטשע משחיתים .מיט דעם
ספר ״ביים פנקס פון לובלין״
האט דער רייפער 0אעט משה
שולשטיין ,נישט בלויז געהייליקט
דעם אנדענק פון אלע אונדזערע
קדושים פון דער עיר ואם לובלין
און אירע ארומיקע שטעטלעך ,נאר
האט אויד פארפייקסירט אין א
דיכטונג פון א דראמאטישער
פאעמע די רומפולע פארגאנגענ־
חייט פון אונדזער היימשטאט
לובלין און פון גאנצן כרך פוילן,
ווי א צענטער פון יידישן גייסט.
משה שולשטיין איז געווען א
פילזייטיקער שרייבער ,האט גע־
שאפן איין אלע זשאנערן פון דער
דיכטונג ,עסייען,
ליטעראטור:
דערציילונגען און רעפארטאזשן.
פארעפנטלעכט זיינע שאפונגען
און מיטגעארבעט אין פארשידע־
נע זשורנאלן און צייטשריפטן.
דער עיקר איז משה שולשטיין
געשטיגן הויך אויף דעם לייטער
פון פאעז־יע און זיך קונה שם
געווען אין יידישן ליטערארישן
וועלט־קרייז אלס א גרויסער בא־
גאבטער פאעט .ער איז פיל מאל
פרעמירט געווארן .צווישן אנדע־
רע ,דורכן יידישן וועלט־קאנגרעס
פאר זיין בוך לידער און פאעמעס
״בלומען פון באדוייער״ .ער איז
באליבט געוון ביי אלע זיינע לייע־
נער ,וועלכע זענען געווארן זיינע
פריינט — א •זעלטנהייט ביי שריי־
בער.
משה שולשטיין ,דער דיכטער
און שרייבער ,האט בשלימות
אויסגעפירט זיין שליחות אין דעם

יידישן פאלק מיטן אנשרייבן 17
ספרים — כמנין טוב — אין וועל־
כע ער האט געצארנט קעגן די
פאלשע משיחים ,די שאקאלן,
וואס האבן אימיטירנדיק דאס גע־
וויין פון א קינד ,ביי אים אויס־
גענארט רחמנות ,קעגן דער אומ־
גערעכטיקייט ,וואס הערשט אויף
דער וועלט און גאר ספעציעל
קעגן דעם בייז ,וואס ווערט גע־
טאן צו זיין פאלק און איר מדינה.
די ירושה ,דעם גרויסן אוצר,
וואס שולשטיין האט איבערגע־
לאזט און די שליחות וואס ער
האט געטראגן אין יידישן פאלק,
דארף זיין א טרייסט פאר אייך
מילקע ,זיין פרוי און פאר זיין
טאכטער רות ,פאר די יידישע
שרייבער ,זיינע פערקאלעגן ,און
פאר דעם יידישן ישוב אין פראנק־

רייך ,תען מיר .ויעלו אים לייענען
און לייענען ,וועט אפשר  ,דער
צער פון דער אבידה מיטן טויט
פון אונדזער פאלקס־דיכטער פאר־
ווייכערט ווערן.

איך האב ד ד משה מיט 10
טעג צוריק באגריסט און דיר גע־
וװנטשן זוכה זיין צו דערגרייכן
אין דיין שאפונג דעם קיילעכדיקן
ציפער פון צוויי צענדליק ספרים.
איז ווי קאן איך איצט פארוואנד־
לען מיין באגריסונג אין טרויער ז
מיט א געבראכן הארץ זאג איך
ד י ר  :איד וועל דיך געדענקען
דורך לייעגען און נאך אמאל לייע־
נען דיינע שאפונגען ,ווי דער
ווויל־לערנער חזרט איבער די.
מסכתא .זאל דיר די ערד גרינג
זיין.
שמואל שפירא

לאמיר זיי דערמאנען
לייבעלע עדעלשטיין ז״ל שלומניק און פשרה־מאכער ביי
)צו רער צענטער יארצייט(
דעם ליידנשאפטלעכן ויכוח אדום
דריי עטאפן האט דורכגעמאכט דעם כאראקטער און אינהאלט
לייבעלע — לובלין ,פאריז ,תל־ פונעם געדענק־ספר ״דאס בוךפון
אביב — און אומעטום האט פון לובלין״ .פאר די פיל יארן וואס
אים געשפרודלט מיט ענערגיע ,כ׳האב אים געקענט ,איז געווען
ליבשאפט צום מענטש ,געזעל־ וואס צו באווונדערן ביי לייבעלען:
באשיידנקייט ,ערלעכקייט,
שאפטלעכע אחריות און א געוואל־ זיין
דיקע ״שװאכקײט״ צו אלץ וואס פאלקסטימלעכקייט ,איבערגעגעבנ־
האט געהאט א שיכות צו דער קייט ,אידעישקייט ,און א טרייער
אלטער היים און צו יידן אין לוב -מאן צו זיין ליבער חוה׳לען און
לין.
די קינדער לילי און זשאנא.אויך
הגם דעם רוב באוווסטזיניקע זיין פאמיליע־נאמע! — עדעל־
יארן זיינע פארברענגט אין פראג־ שטיין — איז געווען ווי צוגע־
קרייך ,האט ער נישט פארגעסן פאסט צו זיין כאראקטער :אן
אין לובלין און נישט אויפגע־ איידעלער שטיין...
בסך־הכל  15חדשים האט ליי־
הערט טראכטן װעגו ארץ־ישר־
בעלע זוכה געווען צו לעבן אין
אל.
איין  ,1948מען מיין פדוי ,איך ישראל .אין דער שיינער דירה אין
און אונדזער עלטערער זון האבן יפו .ער האט ליב געהאט דאס
ז ד געפונען אין פאריז ,אויפן לאנד ,די שטאט ,דעם קיבוץ און
וועג קיין ישראל ,איז צו אונדז די סביבה ,ווו ר׳האט געוווינט.
דערגאנגען דער נאמען לייבעלע געפרייט זיך מיט די פארפלאנצ־
— נישט נאר ווי א נאמען פון טע ביימער אין יפו ,וואס האבן
סתם אן עסקן ,נאר א מין גאנצע זיך געריסן צום הימל ,באוויזן
אנטוויקלונג.
רופט זיך לעבנסקראפט און
אינסטיטוציע וואס
ס׳איז געווען נאכן ליידער ,פאר לייבעלען איז די
״לובלין״.
גרויסן חורבן ,די פאריתומטע קורצע תקופה אין לאנד געווען
שארית הפליטה האט געזוכט א פארבונדן מיט א הארץ־קראנקײט,
א וועלכע האט דערפיירט צו זיין
קרוב,
געווארענעם
ניצול
לאנדסמאן ,א חבר .אין יענע יארן ,פטירה מיט צען יאר צוריק.
אין דער הויפטשטאט פון פראנק־
ר י ד  ,איז לייבעלע געווען דער
אדרעס פאר אזעלכע זובונגען און,
דער עיקר ,פארבינדונגען.
לייבעלע ,הגם א טרייער קאמו־
ניסט אין יענער תקופה ,האט זיך
נישט דערווייטערט פון יידישן
מקור .געווען דער גרויסער רודף־

פאר די לובלינער וואס געדענ־
קען לייבעלען ,איז ער אין זייע־
רע אויגן געווען דער סימבאל פון
גוטסקייט און הארציקייט.
כבוד זיין אנדענק!

ד .שטאקפיש

צר דעד ערשטעד יאדצײט נאד משה שולשטיין

ב»ם פנקס פון זעקס מ>ל>אן

לאמיר זיי דערמאנען
)המשך פון
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— דוד שטאקפיש
)צום דערשיינען פון משה שולשטיינס ״ביים פנקס פון לובלין — דראמאטישער
חזיון אין א קופע אש .הילע און צייכענונג פון א .קאלניק .פאריז — 1967 ,תשכ״ז.
 60.ז״ז אלבופ־פאדמאט .דערשינען מיט דער הילף פון שמואל און גאלדע שפירא,
צןם אנדענק פון זייעדע עלטערן( .איבערגעדרוקט פון ,ישראל־שטימע״.10,1.68 ,

זעלטן ווען א שטאט זאל האבן זוכה געווען צו אזא רייכער ליטעראטור ,ווי די יידישע
לובלין .בסך־הכל  45טויזנט יידן האבן דארט געוווינט ביז סעפטעמבער  ,1939עפעס מער ווי
א דריטל פון דער אלגעמיינער צאל איינוווינער .אבער ביכער וועגן דעד שטאט ,באזונדערס
וועגן איר יידישן חלק ,זענען דעדשינען זייער א סך .בלויז אין די לעצטע צוויי יאר האבן
פיר ספרים — צוויי אין עברית ,צוויי אין יידיש — דערזען די ליכטיקע שיק אין תל־אביב,
ניו־יארק און פאריז :בעלא מאגדעלסבערג־שילדקרויט — מחקרים לתולדות יהודי לובלין;
נחמן בלומנטאל — יודנראט ללא דרך )תעודות מגיטו לובלין(; יעקב גלאטשטיין — א ייד
פון לובלין; משה שולשטיין — ביים פנקס פון לובלין.
אויסער דעם בוך פון בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט ז״ל ,וואס פארנעמט זיד מיט
דעד נעשיכטע פון אמאליקן יידישן ישוב אין דער דאזיקער שטאט ,זענען די אנדערע דריי
ספרים געווידמעט אין גאנצן דער חורבן־טעמאטיק ,דעם אונטערגאנג פון אן איינגעווארצלטער
יידישער קהילה.
״ביים פנקס פון לובלין״ איז דאס צדועלפטע בוך פון באקאנטן און אנערקענטן דיכטער,
פראזאיקער און פובליציסט משה שולשטיין ,וועלכעד קלאגט נאד אלץ חורבן אויפן אומקום
פון זיין שטאט .אים זענען אוודאי באקאנט די שורות פון ח .נ .ביאליקס ״אין שחיטה־שטאט״:
איצט גיי ארויס פון שטאט ,ווען קיינער זעט נישט,
און שלייד זיך שטיל ,פאמעלעך צום בית־עלמין.
און שטיי ,און קוק ,און לאז אראפ די ברעמען —
און וועד פארשטיינערט!
דעד מחבר פון ״ברויט און בליי״ )לובלין ,(1934 ,״אויפן אש פון מיק הײם״ )פאריז,
 ,(1945״א בוים צווישן חורבות״ )פאריז ,(1947 ,״בלומען פון באדויער״ )פאריז— (1959 ,
איז נישט געווען מסוגל צו בלייבן פארשטיינערט אין אנבליק פון די קדושימס קברים .זיין
״כ׳האב געזען א בארג שיך״ ,אינעם טויטן־לאגער מיידאנעק ,איינער פון די מאסן־קברים
פון לובלינער יידנטום — וואס ווערט רעציטירט כמעט אויף אלע געטא־אקאדעמיעס און
יזכור־י&ייערונגען ,באגלייך טיטן געזאנג פון געבירטיקס ״עס ברענט״ — האט באוויזן ,ווי
טיף איבערגענומען און דערשיטערט עם איז דעד דיכטער מיט אונדזער נאציאנאלעד קאטא־
סטדאפע ,ווי אים ווילט זיר שרייען ,וויינען ,פראטעסטירן ,טרויערן ,מאנען און וועקן ,נישט
לאזן פארגעסן אין דעם וואס ס׳איז פארגעקומען מיט זיין פאלק.
פון יענעם ״בארג שיד״ ,אנגעשריבן מיט העכער  20יאר צוריק ,האט משה שולשטיין נישט
אויפגעהערט שילדערן די דייטשע אוישוויץ־קולטור ,זײער מײדאנעק־טעכניק און די סאביבור־
ציוויליזאציע ,וועלכע איז צוגעטראכט און אנגעווענדעט געווארן אויף אומצוברענגען דאם
אייראפעישע יידנטום — ביז אלץ איז געגאנגען צו גרונט ,ס׳האט א סוף גענומען צום דריי־
און־א־האלבן מיליאניקן יידישן ישוב אין פוילן .יענע מאקאברישע בילדער מיט א פערטל
יארהונדערט צוריק ,לאזן קיינעמען נישט אפ ,די געשפענסטער פון אומקום האלטן פעסט די
שארית־הפליטד ,פון מיידאנעק און אוישוויץ ,פונקט ווי זיי לאזן נישט רואיק דורכשלאפן די
נאכט אפילו די וואס זענען אין טרעבלינקע נישט געווען ...דער טויט פון די קדושים האט זיך
איינגעוועבט און איינגעפלאבטן אין אונדזער געמיט — און אזא סענסיטיוועד דיכטער ווי משה
שולשטיק ,האט ,א סברה ,נאד נישט ״אנגעזעטיקט זיך״ פאעטיש מיט דעד חורבן־טעמאטיק.
והראיה — זיין ״ביים פנקס פון לובלין״ — נאד א ציגל אין דעם בנין פון די מאדערנע קינות
און איינע פון די דייפסטע ,קרעפטיקסטע און איבערצייגנדיקסטע שילדערונגען פון יענער תקופה.
דער פאעטישער זשאנער וועלכן שולשטיין האט אנגעווענדעט אינעם ״פנקס״ — איז
נישט קיק נייער אין דעד דיכטונג .דער ״דראמאטישער חזיון אין א קופע אש״ איז געבויט
אויפן דיאלאג צווישן די בעלי־פנל! 0און די געשט8לטן פון אשאל ,מיטן אנטייל פון די קינדער
פון מאתן .אין אנהייב פאדבעט דער דיכטער די אבות־אבותינו צו באזוכן די חרובע שטאט —

שמואל שיפמאן ז״ל
מיט  5יאר צוריק איז אין מעל־
בורן ,אויסטראליע ,נפטר געווארן
דער גרינדער פון דער לובליגער
לאגדסמאנשאפט ,דער עסקן שמו-
אל שיפמאן ע״ה .דער גלויבן אין
העכערע מענטשלעכע ווערטן,אין
יושר און אין סאציאלער גערעכ־
טלקייט ,איז געווען ביי איםפאר־
ווארצלט פון די יוגנטלעכע יארן
אן .דאם ווערן פרי פאריתומט
האט אים געשטויסן צו זעלב־
שטענדיקייט און אויך צום נאכ־
טראכטן וועגן מענטשלעכע פראב־
לעמען ,וועלכע האבן געמאנט
אויפקלערונג און לייזונג.
די אומגעוווגטשענע לייזונגען
זענען געקומען פון זיך אליין.
מלחמה־יארן אין גלות־
לאנגע
דער ״קבלת
רוסלאגד ,דערגאד
פנים״ פון קעלצער פאגראםנאכן
צוריק קומען קיין פוילן ,דער
דערנער וועג פון א פליט אין די
דייטשע ״די .פי.״־לאגערן ,האבן
פאר שמואל שיפמאן און זיין מש-
פחה געשאפן א קנויל פראבלע־
מען ,אוממעגלעך צו לייזן מיט
אייגענע כוחות .איז דער לאגי־
שער אויסוועג געווען :עמיגרידן
וואס ווייטער פון דעם עמק הב־
כא פוילן און אייראפע.
דער שטראם האט די משפחה
שיפמאן געברענגט אין יאר 1948
צום רואיקן קאנטינענט פון אוים־
טראליע ,ווו די ערשטע טריט,
1,י פאר יעדז אימיגראגט ,זענען
ניט געווען פארזייט מיט בלומען.
עס קומען יארן פון שווערעראר־
בעט ,פון טראגן דעם עול פרנסה
און די אויפגאבע פון קינדער־
דערציונג .דעד מאן פון געצוימט־
קייט און באשיידנקייט ,האט מיט
דער הילף פון זיין פרוי ,צולאנ־
גע יארן ,געשאפן זייער נייע היים
און זי אויסגעפילט מיט הארמא־
נישן צוזאמענלעבן און קעגנזיי־
טיקער אכטונג; געשאפן די ענג־
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און זיי שטעלן זיד צו :דעד ״אײזערנער קאפ״ ,דער לעגענדארער ,איינטאגיקער מלך שאול
וואל ,דער מרהש״ל ,דער מהר״ם — אלץ היסטארישע געשטאלטן פון לובלינער יידנטום .זיי
קוקן זיר ארום און פרעגן דערשטוינטע:
וואם טוט ז י ך ? די ײדן־שטאט איז גאד אן יידן?
קיץ ניגון פון תורה ,קיין רעש פון יארידן;
מען הערט נישט קיין קלאנג מער פון יידישע מיילער,
די ווינט־מאכער ,טומלער ,די לויפער און איילער.
מען הערט נישט קיין קולות ,זאל זיין כאטשבי קללות —
צי זענען שוין אויסגעלייזט אלע פון גלות ?
קיץ קידוש ,קיין קדיש ,קיץ תפילה ,קיץ ברכה,
קיץ קלאפ און קיץ טראסקעניש פון בעל־מלאכה.
קיץ הילד פונעט שמיד און קיץ קלונג פונעם בלעכער.
מען זעט נישט קיין דויד מער אויף יידישע דעכער...
און די בעלי־פנקס ענטפערן־דעדצײלן:
ויהי — און געווען ...בימי — אין די טעג...
אראפגעלאזט האט צו דער נעסט דער שפארבער —
שורה נאך שורה ,מיטן אפהיטן און אנווענדן אלע פאעטישע כללים פון א גאר הויכער
קוואליטעט ,דערציילן ,ווי אזוי דער נאצישער שפארבער האט צעשטערט די יידישע געסט
אין לובלין ,ווי אזוי די טויט־צוגן האבן געפירט די קרבנות צום ארט פון אומקום:
אונטער די רעדער
אלץ ווערט פארדייט,
אלץ ווערט צעריבן,
אלץ אויסגעמישט דא.
אלץ וואס געבליבן,
אלץ וואס דארף בלייבן —
רעדער צערייבן,
מאלן־צעמאלן
אלע אמאלן:

נחתן ,צערן,
שרעק פאר סכנות,
סקריפ פונעם סופרס
גענדזענע פעדער,
צניעות ,מציאות,
ריינער נאמנות,
בלענד פונעם זויבערן
פארכטיקן טישטעך...

די וויזיע פונעם אומקום פון לובלינער יידן באציט זיך נישט בלויז צו דעם דאזיקן ישוב,
ווו ס׳איז מיט אמאל אפגעמעקט געווארן  700יאר יידישע געשיכטע — נאר צו דער טויזנט־
יעריקער יידישער היסטאריע אויף פוילישער ערד בכלל .און זעלטן ווען האט אזא קליין ביכל
געשילדערט אזוי עקספרעסיוו אזא גרויסע און שוידערלעכע טראגעדיע .״ביים פנקס פון
לובלין״ האט פונקט אזוי געקענט הייסן ״ביים פנקס פון די זעקס מיליאן״ ,ווייל דער גורל
פון די קדושים איז דאו אומעטום געווען דער זעלבער ,זייער מארטירער־וועג און גהינום
ביים לעבן — אידענטישע .אץ צוגעטראכט איז דאס אלץ געווארן דורך די זעלבע רוצחים מיט
דאקטערישע טיטולן ,אקאדעמישע דיפלאמען און הויכשול־בילדונג.

אויף דער פייערונג אין פאריז ,לכבוד דעם דערשיינען ״ביים פנקס פון לובלין״ ,האט
מ .שולשטיץ דערקלערט צוו .אנד :.״די צוקונפט לייגט ארויף אויף אונדז ,יידישע שרייבער,
יידישע שעפער — א חוב :נישט צו קומען מיט ליידיקע הענט פארן פנים פון אונדזערע
יורשים ,די קומענדיקע חרות״ .דעם דאזיקן חוב האט דער דיכטער דערפילט .די הונדערטער
לידער זיינע ,דער טח ביכער וועלכע ר׳האט ארויסגעגעבן און די פובליציסטישע ארטיקלען
אין פאריזער ״ארבעטער־װארט״ ,זענען לגמרי נישט קיץ ״לײדיקע הענט״ פאר אונדזערע יורשים.
די פראגע איז נאר — ווי אזוי וועט דער איצטיקער דור אנערקענען און באדאנקען דעם פאעט.
עס וואלט דעריבער געווען א יושר — כלפי משה שולשטיץ ,ווי כלפי אונדזערע סאברעס
אין לאנד — איבערצוזעצן אויף עברית ״ביים פנקס פון לובלין״ און אין ״יום השואה והגבורה״,
כ״ז בניסן ,זאל דער דאזיקער ״דראמאטישער חזיון אין ״א קופע אש״ פארגעשטעלט ווערן
אין אלע שולן אין לאנה
פאריקן חודש האט אין תל־אביב זיר געשאפן אן איניציאטיוו־קאמיטעט פון די פרייגד!
יהושע גאלדבעדג ,עובדיה פעלד און דוד שטאקפיש ,אדויסצוגעבן אין עברית שולשטייגס
,ביים פנקס פון לובלין״ .פארשלאגן און באשטייעדונגען ביטע צושיקן אוי!* אונדזער אדדעס.
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געקניפטע משפחה־אטמאספער פאר
זיך און פאר זייערע דריי קינ־
דעד.
אבער נישט על הלחם לבדו
יחיה האדם .מיט פשטות און
גראדליניקייט אין טראכטן און
אין זיינע האנדלונגען ,האט שמו-
אל שיפמאן אנגעהויבן זוכן א
תיקון פאר די אין אים פארוואר־
צלטע געזעלשאפטלעכע פאראינ־
טערעסירונגען .ער ווערט איינער
פון די איניציאטארן און גרינדער
פון דער לובלינער לאנדסמאג־
שאפט .לאנגע יארן ,א סך מאל
נאד א שווערן ארבעטס־טאג ,אפ־
געגעבן א סך צייט פאר דער גרו־
פע לאנדסלייט אלס וויצע־פארזי־
צער און סעקרעטאר .שפעטער
ווערט ער אויד סעקרעטאר פון דער
״פעדעראציע פון די לאנדסמאנ־
שאפטן״ .צו זיין קרעדיט גע־
הערט אויד די איניציאטיוו ביים
שאפן די מעגלעכקייט פון ארויס־
געבן דעם דעמאלטיק גוט געליי־
ענטן זשורנאל ״דער לאנדסמאן״.
שמואל שיפמאן האט אויך לאנ־
גע יארן מיטגעארבעט אין דער
פארוואלטונג פון דער פרץ־שול,
ווו ס׳איז געווארן אריינגעלייגט
דאס יידישע ווארט אין הונדער־
טער יידישע קיינדערישע מײלעכ־
לעד ,אז אויך די קינדער זאלן
פארשטיין ,ווי ער האט עס באנו־
מען ,דעם זאג ״אז ניישט נארמיט
ברויט לעבט א מענטש״.

ווי באוווסט ,איז דער באדן פון
געזעלשאפטלעכער ארבעט נישט
פארזייט מיט בלומען ,נאר מיט
אחריות און זארגן ,פאר וועלכע
נישט אלעמאל באקומט מעןדעם
פארדינטן דאנק .שיפמאן האט
דערין זיר נישט גענייטיקט.דא0
פעלן פון אנערקענונג האט ער
אויפגענומען מיט סטאישער רו־
איקייט ,מיט א בלאסן שמייכל,
ווייל דער סימן מובהק פון זיין
גייסטיקן מהות איז געווען איי־
דעלע געצוימטקייט און געמיט־
לעכע פשטות.
כבוד זיין אנדענק!
•

עמעל

אסתר לאםקאװםקי ז״ל
צו דער ערשטער יארצייט נאכן
טויט פון אסתר לאסקאווסקי־
פעלמאן ,האבן ביי איר קבר
אויפן בית־עלמין אין חולון זיד
פארזאמלט די משפחה ,פריינד
מתתיהו הארן
און לאנדסלייט.
האט אין רירנדיקע ווערטער דער־
ציילט וועגן דעד פארשטארבענער
און איר דערנער־וועג אונטער
דער היטלעריסטישער אקופאציע.

ירחמיאל גארטענקראוט
ווי יעדעס יאר ערב ױם־כיפור,
האבן אויך דאסמאל זיר געטראפן
א גרופע פריינד ,לאנדסלייט און
דער ברודער פונעם נפטר ,מאטל

קרנות לעזרה ומלגות של ארגון יוצאי לובלין בישראל,
שהופקדו בחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל
א.

גארטענקראוט ,וואט קומט םפעצ־

שווי העברת הריבית שנתקבלה מהחברה לנאמנות ,חולקה עזרה לרופא
הקשיש והנצרד ,חבר ההסתדרות הרפואית —  6,900שקל ),($ 300
לקרן מחקר של פרופסור עצמון בבית חולים בילינסון —  4,600שקל

יעל פון ניו־יארק צו דער יאר־
צייט ,ביי דעם קבר פון ירחמיאל
גארטענקראוט

ז״ל ,אין

).($ 200

פיגפטן

יארטאג נאד זיין טויט.
נאכן ״קדיש״
רחמים״,
דערט דיי

און

קרן עזרה ע״ש בלה דובזינפקא ז״ל )נוסד ע״י הבן ד״ר נתן בן־טובים(
 124,800שקל
נתקבל ב־14.1.82

לארגון יוצאי לובלין )נכלל בתרומות ודמי חבר( —  8,138שקל.
״אל מלא

האט מ .הורן געשיל־

ב.

געשטאלט פין ירחמי־

עזגון המנוח יצחק שבח לוינשטיין ז״ל )ע״י הבן משה ארי־אבן(
נתקבל ב־ 14.7.82והופקד בחברה לנאמנות —  10,000מרקים גרמניים.

אלן ,אויף וועמענס מצבה ס׳זענען
אוועקגעלייגט געווארן

בלומען.
נאך א יאד

)סוף פון זייט (28

צוגדייטונגען צום דריטן וועלט־צוזאמענטרעף

 8גרופע

יוגנטלעכע

פון פארמלחמהדיקן

לובלין .ע8

זיצן פון

רעכטס :וילניצקי ,האלפערין ,קליינכוים ,ראכמאו ,גערגער )הררי(.

מיד מאכן אלע נייטיקע פארברייטונגען צו די גרויסע
פייערונגען אין לאנד לכבוד  35יאר מדינת ישראל 40 ,יאר
פונעם געטא־אויפשטאנד אין ווארשע און דריטן וועלט־צוזא־
מענטרעף פון לובלינער .מיר גלויבן ,אז דאס מאל וועלן לוב־
לינער יידן אין די תפוצות קומען אהער אין פיל גרעסערן
צאלן ,ווי צו די ערשטע צוויי וועלט־צוזאמענטרעפן.
לובא און משה קארן האבן שוק פארזיכערט אן אויפנאמע
פאר די לאנדסלייט אין ישראל און פון דער וועלט ,אויף דעם
טראדיציאנעלן יום העצמאות באל אין האטעל ״פלאזא״ אין
תל־אביב ,זונטיק ,דעם 17טן אפריל  .1983דער קאמיטעט
גרייט צו אייניקע אונטערנעמונגען ,ווי אויספלוגן ,צוזאמענ־
טרעפן ,קאנפערענצן.
אין סעפטעמבער זענען ארויסגעשיקט געווארן איבער
הונדערט פאסט־קארטלען צו לובלינעד אין דעד וועלט ,מיט
ווינטשן צום נייעם יאר און א פאדבעטונג צו באטייליקן זיך
אינעם דריטן וועלט־צוזאמענטרעף.
מיד ברענגען די יידיש •איבערזעצונג פון דעם אינפאר־
מאטיוון מאטעריאל.

לאנדפלייט אין מאנטרעאל זענען מקכל־פנימ דעפ לובלינער ײ ד

ה ע ר ו ת )סוף מעמוד (11

פון לאפ־אנזשעלעס ,ישראל כהן )זיצט אין צענטער(.

בערי־השדה הוא עוד רחוק מהרצוי׳ .המחבר ,שנמנע מהבלטת
הבעיה ,נקט לשון המעטה.
 .37עמדה זו ביטא ,אמנם לאחר שנתיים ,טוביה בוז׳יקובטקי,
במלים אלו :׳במקום המצב שהחיים הולכים ...המוות הולר.
למרות המאמצים של הממשלה להתגבר על הפורעים ,התגבר
הדחן* להגירה׳ .בהמשך המאמר הוא קובע :׳מיום סיומם
המלחמה אנו קוראים ליהודים הניצולים להתייחם בהערכה
לדמוקראטיה הפולנית הנבנית ,אבל לא להיעצר וללכת הלאה
בכיוון החופש הלאומי בא״י׳ .׳אונזער ווארט׳ 28 ,באוגוסט
) 1946עיתונה של מפלגת פועלי־ציון—צ׳ס בפולין ,הופיע
ביידיש החל מאפריל 946ו(.

 .38ביידיש נקרא הוועד :׳אורגאניזיר־קאמיטעט פון פוילישע יידן
אין ססט׳׳ר׳ .ראה ׳אײניקײט׳  17) 33באוגוסט  .(1944בקובץ
׳פס״ר אין קאמן( און בוי׳ ,בעריכת ש׳ זאכאריאש וב׳ מארק
)וארשה ,(1952 ,עמי ) 114והשווה רשימת תיקוני טעויות־
הדפוס( מסופר בהערת המערכת כאילו ׳הוועד המארגן׳ היהודי
הוקם לאחר הקמת ׳איגוד הפאטריוטים הפולניים׳ ב־ 943ו.
 .39ראיונות עם ספארד ועם בורקו.
 .40מ .קוסובר ומי זונשיין הדגישו בשיחות אתי ,שהוועד בלו-
בלין ראה עצמו כאחראי לכל הנעשה בחיי היהודים בתחום
פולין המשתחררת.
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מכתבי־ תרדה של הנתמכים
ע״י ארגון יוצאי לובלין
דאנק־בדיוו פון די וואס
באקומען שטיצע
פון דעד לאנדסמאנשאפט
לכבוד
ארגון יוצאי לובלין בישראל
א.נ,.

״.קבלתי את מתנתכם )צ׳ק על
סך  1.300שקל( לראש־השנה ומו-
דה לבם מקרב לב על עזרתכם ותשו-
מת לבבם ועל הברכות היפות לראש
השנה.
אני מאחלת לכם שנה־טובה,
שנה של בריאות ואושר והמשך
עבודה ®ודיה.
למשפחת קורן — ללובא ולמשה,
הרבה בריאות והמשך של מעשים
טובים.
חשובע פריינד,
מיד דאנקען זייער פאר דער יום־
טוב מתנה —  13.000ל״י — וועל•
כע מיר האבן באקומען פון לובא
און משה קארן,דורךדער פארמיט־
לונג פון לובלינער קאמיטעט אין
ישראל .איר שטעלט זיך גארנישט
פאר ,ווי מיר פרייען זיז ,אויף די
עלטערע יארו ,מיש אייעד זארג און
אויפמערקזאמקייט ,ווי אויך מיש
דעד ממשותדיקער שטיצע.
זייט געזונט און זאל אייך און די
קארנס גאט באצאלן פארן גוטן
הארץ.

א גרוס פון ה»נ7ו>קן לובלין
אין דער װארשעװער ״פאלקס־שטימע״
פון  1.5.82האבן מיר געפונען די פאל־
גנדיקע נאטיץ:
אלגעמיינע פארזאמלוגג
אין לובלינער יירישן קלוב
אין יידישן קלוב אין לובלין איז פאר־
געקומען  8פארזאמלונג פאר די מיט־
גלידער און סימפאטיקער פון אונחער
פארבאנד.

דער פארזיצער האט ארומגערעדט די
לאגע אין
פאליטיש־געזעלשאפטלעכע
לאנד ערב און נאכן איינפירן דעם מלח־
מה־צושטאנד .דערנאך האט ער איבער־
געגעבן א באריכט פון דער פלענארער
זיצונג פון דער הויפט־פארוואלטונג פון
אונדזער פארבאנד .ער האט אויך פארגע־
שטעלט א טעטיקייט־פלאן אויף דער
נאענטסטער צייט.
עם האט ז ד ארום די אינפארמאציעס
פארבינדן א מיינונג־אויסטויש .מען האט
צוו״אנד גערעדט וועגן דער סאציאלער
הילפס־ארבעט און אויסגעדריקט די מיי־
נונג ,אז די צוטיילונגען פון שפייז־פעק־
לעך איז א מינימאלע .די פרוי זאפיא
גושעמאק האט באטאנט ,אז דער קלוים־
טער ,דער פוילישער רויטער קרייץ און
אנדערע כאריטאטיווע ארגאניזאציעם גי-
בן מער הילף די נויטבאדערפטיקע .אויך
לובא מאטראשעק־איזראלעוויטש האט
אויסגעדריקט די זעלבע מיינונג ,אז די
הילף איז א נישט־גענוגנדיקע.
דערנאך איז ארומגערעדט געווארן דעד

the Poles from before the war, from the ghetto,
from the Polish-based concentration camps. Still,
when I returned to Poland, I dreamed that the
Poles in my hometown would embrace me and
offer me food, lodging and warmth. But not one
of these things was offered to me. On the
contrary, I was told to "get lost," And I heard
many Poles ask with contempt: "Why didn't you
Jews fight back ? Why did you all go to the
"? slaughter
I'm not going to ask the same questions now.
Why don't you fight the martial law ? Why are
you going to the jails and camps without resistance ? Why are so many Poles signing loyalty
? oaths
I am not asking these questions, I'm asking
myself why is there in my heart such a feeling
for Poland ? Why do I care so much for the
? Poles ? Why

Los-Angeles, Times", 23.3.1982״
(5) 4 8

לובלינער־קרייז,
פון
טעטיקייט־פלאן
וועלכער איז באגיטיקט געווארן דורך די
פארזאמלטע.
קאנצערט אין לובלינער קלוב
אין יידישן פאלקס־קלוב אין לובלין
איז פארגעקומען א קאנצערט ,מיטן אנ־
טייל פון רעציטאטאר פון ווארשע דוד
באנוכוואל .דער קאנצערט איז געווען
דעם  130״סטן געבוירנטאג
געווידמעט
פון קלאסיקער פון דער יידישער ליטע־
ראטור — י .ל .פרץ.
דוד באגוכוואל האט רעציטירט ״שלום
בית״ ,״א טרײסט״ און אנדערע שאפונ־
גען פון גרויסן שרייבער ,דערנאך האט
ער געזינגען לידער פון אונדזער רייכן
פאלקס־אוצר :״העמערל ,העמערלקלאפ״,
״אױפן פריפעטשיק״ ,״מיין טייערע ,איך
ליב דיך״.
די אריגינעלע אינטערפרעטאציע פון
דוד באגוכוואל איז אלעמען געפעלן גע־
ווארן און דער עולם האט אים באדאנקט
מיט אפלאדיסמענטן .אלע האבן זיד גע־
ווונדערט ,וואט דעם חשובן גאסט איז
געלונגען אן שום מוזיק־באגלייטונג אזוי
שיין אויסצופירן ליטערארישע שאפונגען
און זיינע אייגענע לידעד.
דער פארזיצער פון ארטיקן פארבאנד־
קרייז ,מ .אדלער ,האט הארציק געדאנקט
דעם רעציטאטאר־זינגער דוד באגוכוואל.
)״פאלקסשטימע״,

פג 8דלער

ווארשע(24.7.82 ,

returning from the camps and from the
resistance. Hundreds of Jews were killed by AK
pogroms in Kielce, Skarzysko and Radom.
At night we had to lock ourselves in the rooms
that we had been lucky to get. We were watched
over by armed members of our group who had
kept the handguns and rifles that they had used
in the underground.
My former netghbours didn't want to talk to me
or give me information about members of my
family who had been taken to the Samelpunkt und
"thansported to death camps. "No, I don't know,
was always the answer.
The same expression was heard all over Poland:
Patrz tyle ich sie zostalo (Look, so many of them
survived).
Is this my country ? I asked myself. The country
that I had served after being mobilized in August,
1939, fighting on the front lines, during the few
days of the blitzkrieg ? I thought that I knew

I STILL CARE FOR POLAND, BUT SOMETIMES I WONDER WHY
by

I. EISENBERG,

Los Angeles

Each morning, when I pick up my newspaper
on the front lawn, the first thing I look for is
the news about Poland. Not the economy, not
the increasing crime rate, but whether Solidarity
leaders are still in jail. Whether martial law
has wekened. Whether Gen. Wojciech Jeruzelski still rules with an iron hand.

I find myself wanting to read good news about
Poland, but there never is any. Certainly, living
in this country, having all the freedom in the
world, I want the Poles also to be free, to have
free trade unions and free elections.
At the same time, I keep hearing a voice in
my heart reminding me of 1942 and 1943, when
I was marching in Radom under the machine
guns of the SS from Szkolna concentration
camp to the Witwurnia munitions plant, or
building roads from Witwurnia to the railroad
station. I see myself with my fellow Jews, my
fellow slave laborers, wearing my blue-and-white
striped uniform with my number on my chest
and on my pants, weighing little more than 100
pounds, dragging my feet in a pair of wooden
shoes.
I remember the Poles standing on the sidewalks
smiling and greeting the SS men and mocking
us with names like "Jojna Karabin" (shlemiel
with a rifle), ridiculing us in broken Polish, in
imitation of the uneducated Jews who spoke
mostly Yiddish. I remember searching the crowd
Rysio fell from the wagon and the back wheel
passed over his groin. One woman who witnessed
the incident told me later that the people on
the wagon were sure that the child had been
killed.
He survived, but suffered immensely. A large
part of his body was black, swollen and I was
not sure at the time if a bone was broken or
not. He lay for weeks and months on a small
wooden couch, every movement painful. The
only treatment I had was compresses with
melted honeycomb, which a peasant woman
advised me to apply. It was dangerous to visit
a doctor with a circumcized boy. At night I
slept next to Risio. I hugged him very carefully,
not to make a false movement. Early in the
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for some Poles with tears in their eyes, with
compassion for us. I haw nane.
Every day for a long time before I was
transferred to Auschwitz, I was marched to the
Witwurnia piant or to the roadwork on the
highway. The crowds were never smaller. They
never watched us marching without delight.
Maybe it was because the homes and
apartments where the Jews of Radom had lived
were now occupied by Poles, and the signs on
the storefronts that had been owned by Jews
shipped to Auschwitz, Majdanek and Treblinka
now carried the names of Poles who "deserved"
them (to deserve a home or a store, a woman
in the family had to become the girlfriend of a
German, or the "lucky" new tenant had to help
the Nazis in many ways).
I n 1945, after I was liberated in Germany, I
returned to Poland — to the city of Lublin,
where a had been born, gone to school, played
soccer in the streets, gone to the synagogue with
my father, had many friends, made snowmen in
the winter and splashed in the Bistrzica river
in the summer. I found only a few Jews left out
of the 40,000 who had been living there in 1939,
when Hitler's troops marched in.
And when the 100 or so came back and asked
for their homes, their furniture, their clothes
(some of which were still in the closets) the
answer was : "You'd better get lost. Otherwise
we'll see you tonight". We knew what this meant.
The Armia-Krajowa (AK) were killing Jews

morning I told him that I had to go to work,
to feed the pigs and cows, to prepare breakfast
for the family. Rysia would wave his little hand :
"Go, go". From time to time I came back to
change his compresses, to feed him. I worked
very hard but I was fortunate to have a place
where I could stay and sleep and enough food
for both of us.
That was at the end of 1943 and beginning
1944. I heard news and my hopes became
brighter. Rysio was beginning to walk again,
slowly, slowly. The Russian Army started
counter-attacking; the Polish partisans were
fighting the Ukrainians. Without hope survival
was impossible.

Melboorne, May 1981

At the last moment I looked at the child
who had suffered so much but still had a smile
on his little face, and thought: "Why do I have
to give up and let myself be caught ?" So I
started walking again. I wanted to meet the
partisans, I dreamt of that, but I didn't know
where to find them. We passed different places.
We were lost in a forest, in swamps, for long
days, long nights. Hot, raining, cold, freezing
days. Skies with stars, with clouds, a full moon,
birds flying high. Trees, shrubs, big fields,
meadows, were all around us. How many nights
I spent in the open in the cold and rain ! All
there was to eat was grass, leaves, raw potatoes
I gave to my son. I cleaned him by every stream
and river. I saw big farms, cows, horses, dogs,
people walking Where was I to go; how could
I know ? I kept close to the Polish farms.
Hopefully, pity for the child would help me. I
survived thanks to him. I met all kinds of
people : Poles, Ukrainians, rich, poor, some were
friendly, some helpful, some were nasty. In
many places I met hostility. It was 1942—43,
there was sad news about Germany's progress,
about their killing prisoners. Everywhere there
was talk about the liquidation of the ghettoes,
about the great risk in hiding a Jew.

The children stayed at home. The night passed
and the next morning after breakfast we had
a friendly talk. They told me that the political
situation was changing; the Germans were
beginning to withdraw; the Russians were not
far away. They advised me not to give up, to
go back to the country. Mrs. Woloszynske gave
me a package of food, a coat for Rysia from
her little son, and a shawl for me. She even
accompanied us a few kilometers from the city
and wished us good luck. I had hope again and
confidence; I had met some good people.

DEBTS TO PAY

A CHILD'S SAVING SMILE

I mentioned earlier a priest in Kovel who had
some understanding and helped me with advice
and food. Now I have to tell about another
priest, Piotrowski, in the Zasmyki church. It
was in 1943 and autumn. My work there was
nearly finished and I again felt hopeless. I
directed my steps to the church and asked the
priest for help and advice. He started to talk
about Christ, about the crucifixion, about all
Jews being condemned, that we had to suffer,
that he could not help: we must be punished.
He did not call the police but next Sunday after
the service he made it known that a Jewish
woman with a child was wandering around and
that everybody should be very careful and not
hellp her because it was dangerous.
I have some debts to repay. I was working
on the farm of the Polish Szezpanow family.
I met there a woman from Kovel, a Mrs.
Woloszynske, who had come to exchange some
clothes for food. Straight away she recognized
that I was Jewish and gave me her address
in Kovel. I visited her a few times when I went
to Kovel hopelessly. She was always very

Rysia was a very good child. What went on
in his little brain nobody knows, but what he
suffered I know. Sometimes I thought that he
understood our plight and even in sickness and
in great pain never complainel very much nor
cried much. He smiled, and his smile helped me
a great deal in the most despearate moments.
More than once people wondered at his
behavior. He wais sick, had smallpox, whooping
cough, high, high fever, diarrhoea, vomiting,
hurt himself falling on the stones.

friendly to us. She helped us with food and
good advice; she gave me courage to fight and
not give up.
I remember one night in March 1943. It was
a cold night and I wanted to pass the night
in the entrance to Mrs. Woloszynske's house.
I sat there with the child pressed close to me
when somebody unexpectedly opened the door
and I was compelled to stand up and go in.
Mrs. Woloszynske anl her two children were
wery frightened. The punishment for hiding Jews
was death. However, that woman said to her
children: " I f you are afraid, go and stay
overnight with your friends ; the girl and child
will stay here".

On Christmas 1943 I was working on a Polish
farm in Janowke owned by the Sakowiex
family. The Polish partisans were bitterly
fighting the Ukrainian nationalists of Buldboway.
The attacks were often unexpected. Early on
Christmas day morning Bulboway attacked
Janowke. The unprepared Polish partisans
fought back and hurriedly prepared wagons for
the women, children and older people to get
away. The wagons were overcrowded and at the
last moment I put Rysio on too. Later, I got
away on another wagon. I was not present when
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ghetto and wait for some control to come to
arrest us and end our lives.

THE GHETTOiS END
I very well remember the day, the evening,
night and early next morning, when the rumors
came to our ghetto that thousands of Jews had
been shot, dragged off in trucks from the market
place to the sandpits and thrown in; many of
the victims still alive. I and my child should
have been in those pits, but we remained alive...
Why ?
Now there was only one ghetto in the old
part the city. Different families were all crowded
together. There was a shortage of food and
medicine. Everybody had only one wish: to
survive, to survive in order to take revenge!
The road to the slaughter house went through
the ghetto and the treacherous German
murderers began to build a bridge for us to
pass from one part to the other, and put a
gate in the high fence. Everywhere possible —
in cellars, attics, shelters, in partitions between
the walls, places to hide were prepared. One
early morning in June 1942 the news came that
the ghetto was surrounded. Everybody went
into hiding. I and my little child hid in a shelter
on the roof, together with 16—18 other people.
The shelter was small, dark and hot, and we
heard only shooting, screams and the Ukrainians.
Days and nights passed. We were thirsty, hungry,
dirty, in hell, but still with the hope to survive
and that after a few days the action would stop.
My little son was suckling (what did he have
to suckle from me ?). He was hungry, wet and
dirty. I hugged him but he cried. On the third
day, late in the afternoon, we heard knocking
on our timber-walled shelter and vioces in
Ukrainian: "A child was crying here, we must
get an axe to break down the wall". They left
and didn't come back. They were sure we could
not run away and they were drunk.

DO SOMETHING ABOUT THE CHILD
Night was falling and I heard whispers:
"You'll have to do something about the child
or we will all be victims". Somebody gave me
a scarf. I held the child and the scarf and I
knew they were right, but the child looked at
me and what I thought then I don't know... and
I said, "No, no, I'm going down with the child".
It was dark, very dark. Somebody put the
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ladder in place and I came down to the empty,
plundered house, opened the windows and the
doors. I found a place in one corner, washed
the child, fed him and even found some aspirin
tablets to make him sleep. I stayed in that open
house for a few long days and nights ; Nobody
came in. Outside there were fewer and fewer
shots and screams and I began o think that
I should go out, that the action was over.
I left the house with the child in my arms,
in a summer dress, a kerchief on my head, a
string bag with a bottle, one diaper, and a little
purse with a few Ukrainian coins. It was a hot
day in July. We came to the high fence not too
far from the gate and from the unfinished bridge,
when I heard orders in Ukrainian and German:
"Halt! Halt! Come here !״
I remember thinking: "We are going to die".
I drew nearer to the gate and an Ukrainian
asked me: "Where are you going ?", and I can
hear my answer in Polish: " I came in and
don't know how to go out". (It was only
possible to have fallen from the sky, but they
were probably all drunk )1 I can still hear the
answer: "Cross the gate". I crossed the gate.
We were out of the ghetto, in a free big world,
but not for us. Where was I to go ?
I turned first for help to the mayor of Kovel,
Dr. Piragow. ( I had heard talk in the ghetto
of his friendliness). When I came to him and
told him my story and asked for help, he took
the telephone to call the police. At the last
moment, however, he stopped and screamed in
Polish "No, I'm not going to take part in this,
get out, get out of here".

BETWEEN DESPAIR AND HOPE
I turned for help to the church in Kovel and
I remember how the priest, Dabrowski, advised
me to go to the country, told me the names of
Polish and Ukrainian villages and gave me some
food and some hope.
I began to walk, to wander.
Our life was not an easy one. I was young
and healthy; I didn't look Jewish, but still I
wonder where I found the courrage and strength
to fight for life for myself and my little
cercumcizel son. How many times are were so
close to death, in great danger! How many
times I was ready to give up, to surrender, to
go up to the first person or the police and to
scream: "Here I am, a Jewish woman with
a Jewish child !"
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SURVIVING BY HOPE  ־־ONE WOMAN'S STORY
by Bronla Ackhaus-Wasserman/Melbourne
(Mrs. Bronia Eckhaus, born Wasserman in
Lublin, was a witness at the Odanburg trial
of the Kovel ghetto murderers Eric Kassner
and Fritz Mather in 1965).
This is a story that is hard to tell, to explain,
to understand. I have many times been asked
to tell it, how I survived, and I have always
refused. I suffered so much, witnessed so much
brutality; how can I describe it all ? Now I have
decided to write a little about my surviving, to
write down some memories which can never be
forgotten, to leave something to the future
generation. It is a very difficult task.
I n September 1939 I fled from Lublin which
was occupied by the Germans. I arrived in Kovel,
a town in Ukraine, where I married Michael
Eckhaus. Kowel had a population of about 20,000
Jews. On June 29, 1942, Kovel, too, was occupied
by the Germans. I was in the hospital with my
new-born son; he was born on Friday evening,
June 19, 1941. On Sunday, June 21, early in the
morning, the noise of planes and falling bombs
awoke us. We were all very much afraid. Highranking Soviet officers came to their wives and
assured us that it was only maneuvers.They were
mistaken; it was the start of the war. The noises
were those of German planes and bombs.
Husbands and relatives came to the hospital
in a hurry to take the patients home. Only a
very few sick pensons permined in the hospital.
I with my child stayed too; nobody came to
take us. My husband, parents and sisters were
somewhere else. My few refugee friends left hurriedly in the Russian trains waiting at the
station for everyone who wanted to go. Kovel
was occupied by the Germans on June 29, 1941.
Hel began.

The Zylberman family allowed us to stay
with them. Mr. Zylberman was from Lublin,
Mrs. Zylberman was from Kovel; they had three

children. In the first
Mr. Zylberman and
Jewish citizens were
They were compelled
( I was a witness).

week of the occupation
a group of well-known
arrested and massacred.
to dig their own graves

A SAD "SIMCHA"
I stayed with the widow and her children.
At the end of July my son was circumcized. The
ceremony was conducted by an old man with
shaking hands ; present were only I and Mrs.
Zylberman's sister; it was a very sad "simcha",
never to be forgotten. My son was named Rubin
in memory of my husband's grandfather; I
called him Rysia (Richard).

At the beginning there were "small" raids in
which small groups of tens or hundreds of
innocent people were killed, like Mr. Zylberman
and the others. I was watching when Mr. Kagan
and other young strong men were shot.
Everyday there was more shocking news, more
groups of Jews killed. We lived in continual fear
of Kassnen and Manthel, of the Ukrainian police,
the capos. There were killings and slaughter,
Jewish life was destroyed.
At first we had to wear arms bands bearing
a star of David, later — yellow patches. Ghettoes
were constructed. At the beginning Kovel had
two ghettoes — one in the old city around the
old synagogue, not too far from the market,
and the second in the new city (not far from
the station). At first one could choose in which
to stay; one day, however, an order came that
persons with work certificates would stay in
the new city ghetto, and the aged, the sick,
women with children, in the old city ghetto.
There was chaos, families were separated,
despair...
I should have gone to the old city ghetto with
my child, but I decided to stay in the new city
(5)
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