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מדיבורים

חשון תשמ״ד

נאוועמבער 1983

תל-אביב

למעשים

בכנס העולמי השלישי של לובלינאים ,דובר הרבה
על פרוייקט הנצחה רציני לעיר כמו לובלין .כמובן,
שלא שכחנו להדגיש את חשיבות שיתור־הפעולה
בין הארגונים שלנו בתפוצות ובין המרכז היש-
ראלי; השתתפות ילדינו ונכדינו בפעולות ה״לנדם־
מנשפט״; הדאגה לזקנים ,בודדים וחולים — ועוד
פעולות ,בהן מצטיינים הארגונים שלנו בעולם ובמדי-
נת ישראל .אבל תמיד קיימת הרגשה ,שלא הכל
נעשה במידה מספקת .אפשר להגיע לעוד הישגים,
ולעבור מדיבורים למעשים.
אנו בפיגור רב בביצוע הפרוייקט הגדול להנ-
אמנם הצלחנו עד־כה
צחת לובלין היהודית.
להוציא לאור שני ספרי־י׳זבור )ביידיש ובעברית(;
הקימונד מצבה בנחלת־יצחק; שני בתי־ספר אימצו
את קהילת לובלין; נוסדו קרנות למלגות ועזרה ע״ש
של בלה דובז׳ינסקה ,שבח לוונשטיין וחיים ב ם ; קיים
״חדר לובלין״ בתל־אביב — ועוד פעולות .גם האר-
גונים בחוץ־לארץ הקימו אנדרטות לזכרם של קדושי
לובלין ומנהלים פעילות עניפה ,לפי המסורת של לוב־
לין היהודית מלפני השואה .כעת הגיע הזמן להתמודד
עם משהו גדול ,רציני ,מכובד ,שהיקפו ואופיו יענו
לתוכנה ורוחה של לובלין היהודית ,החרותה בזכרוננו.
תרומות בסכומים ניכרים של הארגונים ,ובראש
וראשונה של יחידים ,שביכולתם לתת )והם חייבים
לעשות זאת!( למטרה קדושה זו — יאפשרו לנו לע-
בור מדיבורים למעשים .במדינה היהודית תונצח עיר
ואם בישראל — לובלין היהודית.
״קול לובלין״ — ח״י
בשעה טובה ומוצלחת ,הגיע העתון שלנו ״קול
לובלין״ לחוברת מס׳  — 18מספר ,שהתאזרח בלשון

נומער 18

עממית עם שתי אותיות של הא״ב העברי —
ח״י ,שמשמעותו ביחד זה חי ,חיים .השנתון שלנו,
שב־ 18חוברות הקדיש כל כך הרבה מקום ללובלין
היהודית שנכחדה ,נוסח לסיפורים על הנפטרים — הצ-
טיין בראש־וראשונה בחיים ,בהישגים ,ביוזמה וביצי-
רת קשר בין בני־עירנו באשר הם.
ידוע לגו ,שיוצאי לובלין אוהבים את בטאונם
ומצפים בחוסר סבלנות להופעתה של עוד חוברת .אבל
האהבה הזאת חייבת גם להיות ממשית .בעתון צריכים
גם לתמוך ולהבטיח את הופעתו הסדירה .לקריאה זו
יש משמעות מיוחדת בתקופת היוקר הדוהר והאינ־
פלציה.
בחוברת זו ,מס׳ ח״י ,נמצא שפע של חומר על
הבית שנחרב ,על הכנס העולמי ודיווחים על פעולות
ה״לנדסמנשפטים״ .קריאה נעימה — כל עוד ״קול
לובלין״ חיי

פון

ו ו ע ר ט ע ר צו מ ע ש י ם

אויפן דריטן וועלט־צוזאמענטרעף פון די לובלינער,
איז א סך גערעדט געווארן וועגן א בכבודיקן פאריי־
ביקונגס־פראיעקט ,ווי ס׳פאסט פאר אזא שטאט ווי
לובלין .פארשטייט זיר ,אז מ׳האט אויר נישט פארגעסן
אונטערצושטרייכן די וויכטיקייט פון צוזאמענארבעט
די איצטיקע אויסגאבע ״קול לובלין״ נומער  ,18דער־
שיינט אויך א דאנק דער מיטהילף פון אונדזערע בני־
עיר לדכא און משה ? א ת — לזכר זייערע אומגעקומענע
עלטערן און משפחות:
שיינדל און שלמה־לייב הארן און קינדער
פריידע און בינם קאצקער)טאשעמקא( און קינדער
כבוד זייער אנדענק!

1

צווישן די לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעם אין די
תפוצות מיטן ישראלדיקן צענטער! פון אריינציען די
קינדער און אייניקלער ,כדי געבן א המשר אונדזער
טעטיקייט ; זארגן פארן עלטערן ,איינזאמען און קראנקן
מענטש — און אנדערע אקטיוויטעטן.
מיר זענען ווייט הינטערשטעליק מיטן רעאליזירן דעם
גרויסן פראיעקט צו פארייביקן די יידישע לובלין ,הגם
אויר ביז איצט איז מען נישט געזעסן מיט פארלייגטע
הענט .א באווייז :די צורי יזכור־ביכער )אין יידיש
און אין עברית(,׳ דער מאנומענט אין נחלת יצחק; די
אדאפטירונג פון דער לובלינער קהילה דורר צוויי
שולן; די שילער־סטיפענדיעם און קולטור־פאנדן א .נ.
פון בעלא דאבזשינטקא ע״ה ,שבח לעווענשטיין ז״ל
און חיים בעם ז״ל; דאס ״לובלינער װינקל״ אין תל־
אביב — און אנדערע אויפטוען .אייר די לאנדטמאנ־
שאפן אין די תפוצות האבן אויפגעשטעלט מצבות און
פירן א טעטיקייט ,לויט די בעסטע טראדיציעם פון דער
אלטער היים .אבער איצט איז געקומען די צייט צו
פארמעסטן זיר צו עפעם גרויט ,בכבודיקם ,וואם לויטן
פארנעם און כאראקטער ,זאל עם אנטשפרעכן דעם
גײםט און אינהאלט פון דער אמאליקער יידישער לוב־
לין ,ווי זי איז איינגעקריצט אין אונדזער געדעכעניש.
אנגעזעענע געלט־סומען פון די לאנדסמאנשאפטן
אין דער וועלט ,און קודם־ כל פון יחידים ,וואם קאנען
און דארפן געבן פאר אזא הייליקן צוועק — וועט דער־
מעגלעבן איבערצוגיין פון ווערטער צו מעשים ,כדי
אין דער יידישער מדינה זאל אויף א ווירדיקן אופן
פארייביקט ווערן די יידישע לובלין און די עיר ואם
בישראל זאל באקומען איר אמתדיקן תיקון.
״לול לובלין״ — ת״ו!
אין א מזלדיקער שעה ,איז אונדזער יערלעכע אויס־
גאבע ״לובלינער שטימע״ דערגאנגען צום נומער 18
— א ציפער ,וואט האט אינעם פאלקט־לשון זיר אײנ־
געבירגערט מיט די צוויי אותיות פון אונדזער אלף־
בית ,ח״י ,וואם צוזאמען באדייטן זיי לעבן .אונדזער
זשורנאל ,וואם האט אין זיינע  8ו נומערן געווידמעט
אזוי פיל ארט דער אומגעבראכטער יידישער לובלין
און דערציילט וועגן די פארשטארבענע — האט אבער
קודם־ כל דעמאנסטרירט לעבן ,אויפטוען ,איניציאטיוו
און איינגעשטעלט א פערמאנענטע פארבינדונג צווישן
די לובלינער יידן ,א ווו זיי האבו זיר געפונען.
מיר ווייטן ,אז אונדזערע בני־עיר האבן ליב זייער
צייטונג און ווארטן מיט אומגעדולד אויפן דערשיינען
פון נאר א נומער .מיר ווילן אבער ,אז די דאזיקע ליבע
זאל ניט זיין קיין ״פלאטאנישע״ .א צייטונג דארךו מען
אויר שטיצן און דערמעגלעכן איר נארמאל דערשיינען.
דער דאזיקער רון! איז באזונדערס אקטועל אין א
תקופח פון שטייגנדיקן יקרות און אינפלאציע.
אין איצטיקן ח״יינומער פון ״קול לובלין״ ,איז
פאראן א שפע מאטעריאלן וועגן דער אלטער היים,
וועגן וועלט־צוזאמענפאר את באריכטן פון די לאנדס־
מאנשאפטן.
אן אנגענעם לייענען — כל־זמן ״קול לובלין״ חי י
2

דער רעדאקטאר

ע ד  3התיהדות
ע • קדושי לובלין
ביום השנה ה־  41לחיסול הגיטו
על־ידי הרוצחים הגרמניים
יתקיים ביום ד׳ י* כ  0ל ו תשמ״־ד ),(23.11.83.
בשעה  7בערב ,בבית המלין ,תל־אביב ,ו׳יצמן .30
האולם יהיה פתוח משעה  6בערב.
®מוכנית:
הדלקת  6הנרות — ניצולי השואה.
יזכור — תלמידי ביה״ס שאימץ את קהילת לובלין.
״אל מלא רחמים״ ז״קדיש״ — החזן יצחק רקובסקי.
לזכר הנפטרים — מתתיהו הורן.
המנחה — דוד שטוקפיש.

בגליון זה מ ש ת ת פ י ם )לפי א״ב(:
אין ד ע ם נ ו מ ע ר באטייליקן זיר )לויט א״ב(:
שיח ארליכמו־בנק • י ו ארקין « מ .אדלר «
ישראל אייזענבערג • אפרים אײנשטײן • יונתן
באיאריו * בראניע װאסערמאױעקהויז •
משת זילבערבערג • א .זאמדער • משה ז«לצ־
מאן • חיים זעלצער « אברהם זיטמאן « קא9ל
מיזשריצקי • א .קוואטערקא « טעשקע
קארמאו־פארשטעטער » נ .שמן • דוד שטאק•
»יש • לייגל שי«עי •  Marlene Simonsאאנ״ד.
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שקל

זה התשלום עבור דמייחבר לשנת 1983
ו״קול לובלין מש׳ •.1
הסכום הנ״ל )כל תוספת תתקבל בתודה( נא
להעביר לבנק הדואר
ח ש ב ו ן מ ס פ ר 6־27638־4
א ר ג ו ן יוצאי ל ו ב ל י ן ב י ש ר א ל
בחוברת זו נמצאת המחאת בנק הדואר ואנו מבקשים
להשתמש בה להעברת הכסף אלינו.

סטודנטים מסוריה על ספסלי ישיבת חכמי לובלין
הרב מנחם הכהן

יהודים דתיים ,כאשר הם נמצאים בחו״ל ,מתקרבים ונצמ-
דים זה אל זה .הם אוהבים להתפלל בחברותא ,לאכול ביחד את
האוכל הכשר ,שלפעמים לא קל להשיגו בחו״ל ,ובכלל — הם
מרגישים שיש משהו המקשר ביניהם.
שמחתי מאוד ,איפוא ,כאשר זיהיתי בין הנוסעים הישרא־
ילם לפולין את יעקב זילברשטיין .אני מכיר שנים רבות את
יעקב זילברשטיין ,איש ״קרן היסוד" שלרגל עבודתו היה
בן־בית בבית ״תנועת המושבים״ .מפעם לפעם הוא נכנס לחדרי,
מביא לי לוח־שנה ,ואנו מחליפים מספר מלים.
יענק׳ל ,בו העיר טומאשוב ,שלמד בישיבה המפורסמת
״ישיבת חכמי לובלין״ הגדולה שבישיבות אירופה שלפני
השואה ,הוא נכד למשפחת אדמו״רים .הוא עבר את כל מוראות
השואה :בהיותו בן 6ן נחטף ברחוב על־ידי קלגסים נאציים,
והובל למחנה־ריכוז .את בני־משפחתו לא דאה יותר .שלוש
שנים היה בבוכנוואלד ,ואחר־כך — קרוב לשלוש שנים באוש־
וויץ .פעמיים ספג מלקות ,עונש שהרבה אנשים מתו כתוצאה
ממנו .הנאצים לקחו ממנו את בריאותו ,וגם ראייתו לקתה ,אך
הם לא הצליחו לקחת ממנו את החיוך ,השפוך תמיד על פניו,
ואת הלהט החסידי שלו.
מיד לאחר השואה בא יענק׳ל אל הרבי מגור .הרבי הביט
בו ואמר לו :יודע אתה ,אתה דומה לסבתא שלך .גם לה לא
היה זקן ...אבל ,זקן או לא זקן — יענק׳ל נשאר חסיד .״מי
שהחזיק פעם את ד,.קלאמקע׳ )ידית הדלת( של חסידי גור,
אינו יכול להינתק ממנה״ ,הוא אומר בחיוכו התמידי.
יענק׳ל הוא אחד מראשי אירגון הפרטיזנים היהודיים
ואסירי הנאצים .לפולין נסע כחבר המשלחת הרישמית ,ולקח
עימו את בנו יחידו יוסי ,צעיר בשנות העשרים שלו .הוא גם
הצליח להכניס למזוודתו דגל ישראלי גדול־ממדים ,כולל מוט,
ובעת העצרת באושוויץ ,הוא הניף לפתע את הדגל ,בניגוד
לתוכנית הרישמית .המארגנים הפולניים ניסו להוציא את הדגל
מידיו׳ א ו יענק׳ל לא נכנע ,ולאחר עיכוב אריד נמשכה התה-
לוכה — כשיענק׳ל צועד ודגל ישראלי בידיו ,בתוך אושוויץ.
באופן טיבעי ,התקרבנו יענק׳ל ואני ,בעת הביקור בפולין.
סיפרתי ליענק״ל בין היתר ,כי ברצוני לבקר בלובלין.

שלט על הבניין
לובלין נחשבה לאחת הקהילות המפוארות בפולין .היהױ
דים ישבו בלובלין כבר בתחילת המאה הי״ד .לובלין נחשבה
למרכז מסחרי בעל ערך בינלאומי ,שנהרו אליו לא דק סוחרי
אירופה ,אלא גם תורכים ,ארמנים ,קפריסינים ,טטרים ועוד.
יהודי לובלין עסקו גם ברפואה ובמדעים כלליים ,במאה הזו
היתה ליהודי לובלין גם הזכות לשאת נשק .משנת  1580ואילך
נתכנס בלובלין ״ועד ארבע ארצות״ ,מעין פרלמנט בזעיר
אנפין ,אשר עליו נאמד בתעודה היסטורית ,שהוא ״כמו
סנהדרין בלשכת הגזית״ .כמובן שלימוד התודה עמד במרכז
החיים וגדולי התורה בלובלין המלווים עד היום את תלמוד־
בבלי בפירושיהם :המהרש״ל ,המהר״ם ,המהרש״א ,הפיצו את
לימוד התורה בלובלין.
לובלין גם היתה אחד המרכזים שהפיצו את החסידות
בכל רחבי פולין ובה שכו רבי יעקב יצחק ״החוזה מלובלין״
מאבות תנועת החסידות .בית־הכנסת המפואר של המהדש״ל
בלובלין הכיל שלושת אלפים מקומות ישיבה .היה בה גם בית
הכנסת של ר׳ שאול וואהל ,שלפי האגדה היה מלך בפולין ליום
אחד ,ועד לחורבנה של פולין היו קוראים לעולים לתורה
״ברשות אדוננו השר ר׳ שאול וואהל״.

היתה לי גם סיבה משפחתית לנסוע אל לובלין .בן־
אחותו של סבי ,רבי מאיר שפירא זצ״ל ממנהיגי יהדות פולין,
היה ממקימי ״ישיבת חכמי לובלין״ ועמד בראשה שנים רבות.
כאשר שמע יענק׳ל על תוכניתי ,אמר לי; בוא ,ניסע יחד.
למדתי בישיבה בלובלין ,ורצוני לבקר בה.
וכך בוקר אחד ,בשעה  ,6יצאנו ממלוננו בווארשה ,שכרנו
מונית ללובלין ,מרחק של כ־ 200קילומטרים .הנהג הווארשאי
שלנו לא הכיר את לובלין ,ובהגיענו לעיר ,הוא שכר נהג מונית
מקומי ,כדי שיוביל אותנו לישיבה .הנהג הלובלינאי ,לעומתו,
ידע היטב לאן פנינו מועדות ,והוביל אותנו בביטחה אל
הישיבה .בנין ״ישיבת חכמי לובלין״ הוא עצום ומפואר .זיהיתי
אותו מייד ,על פי התמונות הרבות ממנו ,שראיתי בילדותי
בביתנו .הכל נשמר בו כפי שהיה בימי הזוהר שלפני המלחמה
— פרט לדבר אחד :על חזית הבנין תלוי שלט גדול ,האומר:
״בית־הספר לרפואה של אוניברסיטת לובלין״.

״הג׳נוםײד בפלשתינים״
נכנסנו לקומת־הקרקע .עשרות תלמידים צעירים ,חלקם
לבושים בחלוקים לבנים ,הסתובבו במסדרונות .הכל׳ בוודאי,
כפי שהיה בישיבה .אלא שהצעירים הללו הם סטודנטים
לרפואה :חלקם פולנים ,אך לא מעטים מהם — אסיינים
מלוכסני־עיניים ,אפריקניים כהי־עור ,וגם נציגי אזורנו ,המזרח
התיכון.
נגשתי לסטודנט בעל חזות מזרח־תיכונית ושאלתי אותו
אם הוא מדבר ערבית .הוא הסתכל בסמל המדינה שעל דש
מקטורני ,והשיב לי בערבית ,״אתה מפלסטין...״ עניתי בערבית,
״אני מישראל ,מאל־קודס״ )שמה של ירושלים בערבית( .הוא
שב ו״תיקן״ אותי :״אל־קודס ,פלסטין״ ,אך אני התעקשתי,
״אל־קודס ,ישראל״.
לבסוף ויתרנו על המשך הוויכוח ,והצגנו את עצמנו .היה
זה בחוד גבוה ויפה־תואד ,בן העיר חומם שבצפון־סוריה.
בינתיים התקרבו אלינו עוד שני ערבים ,אחד מדמשק ואחד
מרבת־עמון .לפתע ,למרות הסיכסוך ,הרגשנו כחטיבה אחת —
שלשה ישראלים ושלשה ערבים ,בני המזרח־התיכון ,לעומת
כל הפולנים.
שאלתי את הסודי אם ידוע לו שבית־הספר לרפואה ,בו
הוא לומד ,שימש בעבר כישיבה .הוא השיב ״כן״ .לפתע ,ללא
כל קשר ,אמר :״ודאי ,ידוע לך שכעת אתם עורכים ג׳נוסייד
בפלשתינאים בלבנון ,אבל אתם אורחים כאן ,והערבים הם
מכניסי־אורחים ,על כן אלווה אתכם בביקורכם״.
בליווית הסטודנט הסורי נכנסנו לאולם גדול ,ששימש
בעבד כבית המדרש של הישיבה .יענק׳ל לחש לי שמאומה לא
השתנה בבניין .דק במקום בחורי הישיבה עטודי הפיאות
ישבו סטודנטים וסטודנטיות ,ועל הדוכן ,במקום בו היה ראש
הישיבה מגיד אח שיעורו ,עמדה מרצד .ונתנה שיעוד בביו-
כימיה.

פגישה עם הדיקאן
כאשד פתח הסורי ״שלנױ את הדלת ,באמצע השיעור,
עלתה חמתה של המרצה ,והיא ביקשה מאיתנו בתקיפות לצאת.
ה״מארח״ שלנו לקח אותנו לדיקאן הפקולטה ,אשה ,כדי לקבל
את רשותה לערוך לנו סיוד מודרך בבנין.
אגב ,נשים בפולין ממלאות תפקידים רבים ,חלקם כאלה
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הנחשבים ל״גברײם״ מובהקים .בנסיעותינו ברחבי פולין ,שמנו
לב לכך שכל מפקחי הבטיחות בבחסומי הרכבות ,האחראיות
על הורדתם והעלאתם של המחסומים ,הם נשים .הוסבר לנו,
כי הוחלט להציב בתפקיד זה רק נשים ,לאחד שהתברר כי
גברים רבים ששימשו לתפקיד זה שתו לשכרה ,וגרמו לתאונות
קטלניות .נשים ,לעומת זאת ,שותות פחות...
נכנסנו למשרדה של דיקאן הפקולטה .הסטודנט הסורי —
בינתיים הסתבר לנו כי הוא עומד לסיים את לימודיו השנה —
אמר בפולנית :״יש לי )!( כאן אורחים מישראל ,יהודים
השוחטים עתה את אחי ואחיותי בלבנון ,אבל אני מארח שלהם,
לכן אני מבקש את רשותך להראות להם את הבנין ,שהיד.
בעבר ישיבה שלהם״.
ביקשתי להרגיעו שאין אנו שוחטים את אחיו אך הוא
אמר בזעף :״בגין ,חוסיין ,ערפאת וסאדאת — כולם בני־
כלבים .אבל אתם אורחים שלי...״
הדיקאן ,פולניה בהירת־שיער ,כבת  ,60חייכה .היא
הבינה שמדובר בוויכוח פוליטי ,וניסתה להסיט את הנושא.
יענק׳ל פתח עימה בשיחה ,וסיפר לה שלמד בישיבה.
״אני בת לובלין״ ,אמרה הדיקן .״כמובן שאני זוכרת את
הישיבה .אני מצטערת מאוד ,בכנות ,על מה שקרה .לצערנו אין
עכשיו יהודים בלובלין ,ופשוט לא יכולנו להשאיר מיבנה
מפואר כזד .ללא שימוש .חשבנו שהדבר הטוב ביותר הוא לשכן
בו את בית־הספר לרפואה שלנו״.
הדיקאן נתנה ,כמובן ,את רשותה לנו לערוך ביקור בבנין.
ולמורי — ללוותנו .יענק׳ל ,כולו נירגש ,ביקר בחדר שבו
התגורר ,בעת שלמד .אחר כך הלכנו ל״מקווה״ ,שכיום הוא
משמש כמחסן רהיטים ישנים,

״פרק משניות״
בינתיים הצטרפה לסיורנו חברתו הפולניה של הסורי.
ניסיתי לתהות על קנקנה הפוליטי .לשאלותי היא השיבה:
״אני לא מתעסקת בפוליטיקה ,אבל אני יודעת שהחבר שלי
)הסורי ,שהתעקש לא להציג עצמו בשמו( תמיד צודק...״
שעה ארוכה ,עד הצהרים ,סיירנו בבנין .למדתי פרק
משניות לעילוי נשמתם של ראש הישיבה ד׳ מאיר שפירא
והתלמידים .הסורי הביט בי ,הבין כי זהו מנהג דתי ,ולא אמר
מאומה.
אגב ,במשך כל הסיור היה פיו של הסורי מלא בשבחי
ממשלת פולין ,שהיא ״דמוקרטית״ ועושה רבות לקידום
מדינות העולם השלישי .משום פולני — פרט לאלה הנושאים
בתפקידים רישמיים — לא שמענו שבחים כאלה...
כשנפרדנו מ״מארחנו״ הסורי ,הודינו לו ,ויענק׳ל הוציא
מתיקו שוקולד ומסטיק וביקש לתת לו ,כשי קטן .הסורי הביט
בממתקים. ,החזיר אותם ליענק׳ל ואמר :״לא אקח את זה .מכם
אני רוצה רק את פלסטין — ואת זה אני אקח!״
השבתי לו :״לאיש שהקים את הבית הזה קראו רבי מאיר
שפירא והוא היה גם חבר ה״םײם״ הפולני .לפני  15שנה הועלו
עצמותיו לירושלים )לאחד שהשתדלות ארוכה אצל ממשלת
פולין נשאה פרי( .הוא היה אומר :״יהודים נוהגים בליל הסדר
חג החירות שלהם ,לאכול ביצים קשות .מדוע ? משום שהביצה
מסמלת את העולם היהודי .בכל שמבשלים אותה — היא נעשית
קשה יותר וחזקה יותר׳ .דע לך גם אתה :ככל שאתם הערבים
תהיו קיצוניים יותר ,כך אנו הופכים קשים וחזקים יותר״.
).״ידיעות א ח ר ו נ ו ת (10.5.1983 /
״קול

ל ו ב ל י ך  ,שנתון ארגון יוצאי לובלין בישראל
תל־אביב ,דיזנגוף .158
—
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בית חולים ללא חולים
שרה ארליכמן)סויקה(
)זכרונות מלובלין תחת המגף הנאצי(
...אסון כבד נוסף פקד את עמנו השבוע .תאונה או
פיגוע? עדיין אין תשובה ,אבל דבר אחד ודאי :הבניין
שקרס בצור ,הרג  100בני אדם צעירים על .משפחותיהם.
מי למות ומי ליסורים ,ארוכה הדרך לשיקום.
תמונות בתים קורסים וחיפוש בתל החרבות ,מחזיר
אותי ללובלין של ספטמבר  .1939במה חטטנו וחיפשנו
קרובים וידידים.
האלונקות נושאות פצועים ,מחזירות אותי שוב לעבר
הרחוק שעדיין חיי בתוכי .לאותו יום  17במרץ .1942
בלילה ,לפתע הוארו רחובות האפלות של העיר .האור הרב
לא גרם לנו שמחה ,הוא עורר פחד איום .מד .יהיה? ואמנם,
זאת היתד .התחלת הסוף! עברו מאז  40שנה .גירוש בית
החולים בלובלין הוא בתוכי .את החולים שעד כה טיפלנו
במסירות ובתנאים קשים ,פקדו אלינו להוריד באלונקות
למקום האיסוף שבבניין השומר שבכניסה .אני זוכרת את
פלצ׳ר שפאק ,שהיה מאושפז מאז מות בנו .מעל אלונקה
קרא לי:
— סויקה ,תסתירי את שמיכת פוך שלי באדון!
גרמני או פולני חיממו את גופם בשמיכה של היהודי
הנרצח .לקחו את בני העיר הותיקים ,את הפליטים ,את השבוי
יים ,כולם שאיכלסו את ״רזרבאט לובלין״ ומצאו מקלט בבית
החולים .אני זוכרת אשד .ממחלקת יולדות ,שאחרי שנים של
עקרות ,הצליחה ללדת תאומים בדיוק במרץ  .1942ראיתי את
שמחת היולדת והיגון של האם.
החולים שהיו מסוגלים ללכת ,חייבים היו להתייצב ,ביחד
עם העובדים לבדיקת תעודות .לשמאל או לימין — ציווה
שליח השטן ,והגודל נחרץ .עמדה אתנו אחות קאופמן ,עם
בתה היחידה .הפרידו ביניהן .האמא נפלה לרגלי החייל וביקשה
להיות ביחד עם הבת .משהו זז בלבו הגרמני ופקד :״לינקס״!
לשתיהן )שפירושו — מות לשתיהן( .עובדים בני מזל עם
תעודות בעלי תוקף נשארו למען עשית סדר ונקיון לקבלת
חולים חדשים מבני ״גזע העליון״.
משונה בית־החולים ללא חולים .שקט שרר בכל החדרים.
איש לא נאנח ,איש לא ביקש תרופה נגד כאביו ,איש לא ביקש
שמיכה נוספת ,בכדי לחמם את גופו הקד ,איש לא ביקש
תוספת מרק .הכל שתק .בית־החולים היה ריק ,אבל מכל פינה
ומכל מיטה הביטו בנו עינים עצובות של חולים ,שאינם עוד.
עצובות היו שיחות של הקבוצה שלנו .איש לא ידע מד.
עתידנו ,לא ידענו את גורלם של משפחתנו.
אני עם חלק ממשפחתי ברחתי לוורשה .את התמונות
מלובלין ,ביחד עם אלה שהצטרפו בהמשך ,אני נושאת אתי
כמו כל האחרים עד סוף חיי.
)עפולה.(15,11.82 ,
המערכת — רעדאקציע :א .איינשטיין ,צ .דסקל־וייסלפיש,
ד״ר א .הורוויץ ,מ .הורן ,ע .פלד ,ש .שטוקפיש ,מ .שילד־
קרויט .העורך :דוד שטוקפיש.

כדורגל בחפירת המוות...

אויר יידן האבן נישט געגלויבט...

דן ארקיז

מ ש ה ז י ל ב ע ד ב ע ד ג  /דעיטאן ,אוזאיא

במיידנק ,מקום המוות של יהדות לובלין ,גם
שם יש חפירות־מוות ,המגדלת כיום עשב ירוק.
שם ,ב־ 3בנובמבר  ,1943ירו הנאצים ביום אחד
והרגו  18,400יהודים שהובאו מלובלין וסביבותיה.
במחנה סגרו את העצירים בצריפיהם ,והפעילו
מערכת רמקולים שניגנה מוסיקה רועשת ,כדי
שלא ישמעו את טרטור המקלעים ואת זעקות
האימה.
הגדר של מיידנק גובלת כיום בשיכונים הקיצו-
ניים של הרבעים החדשים של לובלין 50 .מטרים
מתא הגאזים יצא פולני לטייל עם כלבו בשעת
אחר־צהרים נעימה .מעבר לגדר ,ליד הקרמטוריום
הבנוי לבנים אדומות ,רדפו שלושה נערים פולניים
אחרי כדורגל ,שבעטו בכדור והוא נפל ליד חפירת
המוות .הנערים השובבים צחקו וליהגו והתבדחו
וחיפשו את כדורם.
לפני  40שנה נורו למוות במקום הזה יותר
מח״י אלף יהודים ביום אחד ,מעלות השחר ועד
שקיעת החמה .מהדהדות היו באוזני דבריו של
הרב הראשי של ת״א־יפו הרב ידידיה פרנקל בטקס
חנוכתו של בית הכנסת נוז׳יק בוורשה ,בית הכנסת
שבו התפללו הורי בילדותם .וכך אמר הרב פרנקל
בקול רועם באוזניהם של נציגי ממשלת פולין,
הכמורה הקתולית והניצולים והצברים שבאו
מישראל :״אדמת פולין היא בית הקברות הגדול
ביותר בעולם של בני העם היהודי״.
)״מעריב״(22.4.83 ,

הרוגע היהודי כלוכלין כמאה ה־) 17ציור(
יידישער קוואדטאל אץ לובלין אין 17טן י.ה*) .ייכענונג(

נאד א יאר איז פארביי .דער אנדענק און זכרון פון די
זעקס מיליאן קדושים איז ניט געווארן שוואכער .פארקערט,
יאר נאך יאר ווערן די גרוילן און קאשמאר פון די ליידן
פון די  IT 1אין די געטאם ,קלארער און בולטער• דער יונגער
דור אין מדינת ישראל און אין די תפוצות ,אידענטיפיצירט
זיך מיט די קדושים און גבורים פון גיא ההריגה אין אייראפע.
מיר ,די קעמפערס פון געטא־אויפשטאנד אין ווארשע,
האבן אויפגענומען אן אויסזיכטלאזן קאמף ,מיד האבן •גע־
והסט ,אז מיר גייען אויף א זיכערן טויט .מיר האבן גע־
קעמפט נישט פאר אונדזער לעבן און נישט פאר אונדזער
פרייהייט — דער קאמף איז פון פאראוים געווען א פאר־
שפילטער .מיר האבן געקעמפט פאר אידעאלן און באגריפן,
וועלכע שטייען העכער פון לעכן און נזויט — בכוד פון
יידישן פאלק .מיר האבן ניט געקענט פאדלאזן דאס געטא
און זיך ארויסדייסן אין די וועלדער ,פארמירן פארטיזאנער־
אפטיילונגען ,ווייל די סביבה פון די פאלאקן איז געווען
פארדעטעריש און שנאהדיק צו יידן מער ,ווי צו דעם אקו־
פאנט דעם דייטש...
צוויי ארגאניזאציעם האבן עקזיסטירט און געקעמפט אין
דעם ווארשעווער ווידערשטאנד .איינע — אן אלגעמיינע ,האט
ארומגענומען דעם ״בונד״ ,קאמוניסטן ,און די ציוניסטישע
גרופירונגען; די אנדערע איז באשטאנען פון בית״ר׳ישע ,רע־
וויזיאניסטישע ריבטונגען ,ווי אויר אומפארטייאישע און דע־
ליגיעזע .די ערשטע האט געהייסן יידישע קאמפס־ארגאני־
זאציע״ — זשאב )זשידאווסקא ארגאניזאציא באיאווא( .די
צווייטע האט געטראגן דעם נאמען יידישער מיליטערישער
פארבאנד ,זש .ז .וו) .זשידאווסקי זוויאנזעק וואיסקאווי(.
בראש פון דער ערשטעד איז געשטאנען מרדכי אנילע׳
וויטש .מיט דער צווייטער האבן אנגעפירט :פאוועל פרענקעל,
דייר דוד וודאווינסקי ,לייב ראדאל פון קעלץ און צבי זילבער־
בערג פון לובלין .אלטע ,פארטייאישע חשבונות און פאליטישע
קעגנזאצן ,אפילו אין אנבליק פון דעם חורבן און אונטערגאנג
פונעם פוילישן יידנטום ,האבן ליידער ,ניט צוגעיאגט די
פאראייניקונג פון די קעמפנדיקע גרופן...
א לאנגע צייט פאר דעם אויפשטאנד ,האט דער פארזיצער
פון יידישן נאציאנאלן ראט אין געטא ווארשע ,דער מנהיג
פון די אלגעמיינע ציוניסטן ,מנחם קירשענבוים ,אפגעהאלטן
סעפעראטע זיצונגען מיט די פארשטייער פון די רעוויזיאניסטן,
ווייל די בונדיסטן האבן ניט געוואלט זיצן ביי איין טיש מיט
די פארשטייער פון הצה״ר.
כ׳געדענק ,ווען מיין ברודער צבי הי״ד און דער שרייבער
פון די שורות האבן זיך געראטעװעט פון דער פאגראמירטער
שטאט לובלין און אנגעקומען קיין ווארשע ,האבן די ציונים־
טישע פירער ד״ר ראובן בן־שם )פעלדשו( און ד״ר דוד וודא־
ווינסקי אונדז איינגעלאדן צו באזוכן דעם פרעזעס פון ױדענ־
ראט ,אינזש .טשערניאקאוו ,און אים איבערגעבן פרטים וועגן
דער פארניכטונג פון לובלינער יידנטום .במשך אונדזער געש־
פרעד ,וואס האט געדויערט העכער  2שעה ,האבן מיר איבער־
געגעבן איינצלהייטן דעם ראש הקהל ,וואס האט פאסירט אין
לובלין און אומגעגנט ,ווי עדי ראיה ,וואס האבן מיטגעמאכט
די אויסזידלונג און על־פי־נס זיך געראטעוועט קיין ווארשע.
ליידער ,האט אינזש .טשערניאקאוו ,פונקט ווי אנדערע חשובע
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יידן — געפירט שטרויס־פאליטיק ,ניט געװאלט זען די וויר־
קלעכקייט.
מנחם קירשענבױם האט מיך געפרעגט:
• ־ חבר זילבערבערג ,וואס הערט זיך אין לובלין י אמת,
ס׳איז שוין דארט רואיק ?
— יא ,ה׳ קירשענבוים — האב איך אים איבערגעריסן —
אויף א בית־עולם איז רואיק...
כ׳האב געשילדערט די פיין און יסורים ,טויט און חורבן
פון לובלין .ער האט ניט געקענט הערן די איוב־בשורות און
א דענערווירטער אויסגעשריגן:
— פארשפרייט ניט קיין גרויל־ידיעות .ערשטנס ,זענען
די לובלינער יידן ניט פארניכטעט געווארן אין בעלזשעץ ,ווי
איר זאגט ,נאר זיי געפינען זיך אין ראוונע און פינסק ,ווו
מיד,אט זיי פארשיקט .ס׳זענען אנגעקומען בריוו פון הרב תלמוד
הי״ד ,דער ממלא מקום פון הרב שאפירא זצ״ל און אנדערע,
און זיי שרייבן ,אז די קולטוס־געמיינדע האט זיי איינגעארדנט.
צווייטנס ,האב איך באקומען אן אינטערסאנטע ידיעה פון מיין
חברה ,בעלא דאבזשינסקא הי״ד ,א ציוניסטישע טוערין ,מיטגליד
פון צ .ק .פון די אלגעמיינע ציוניסטן אין פוילן ,אז ס׳איז
רואיק אין לובלין ,און אז די גרעסטע טייל פון די יידן בלייבן
ווייטער וווינען אין שמאט...
כ׳האב אויפגעקלערט מנחם קירשענבוימען ,אז ס׳איז
אמת ,אז  7,000יידן פון קנאפע פופציק טויוזנט ,זענען געב־
ליבן אין לובלין ,און אריבערגעפירט געווארן קיין מיידאן
טאטארסקי ,אן ארעמער קווארטאל הינטער דער שטאט נאענט
צום טויטךלאגער מײדאנעק — און ביי יעדן מאמענט וועט
מען זיי ליקווידירן .די העכער  10טויזנט זענען ניט אין
ראוונע און פינסק ,נאר אלע זענען פארגאזט געווארן אין
בעלזשעץ.
אבער די יידן האבן ניט געוואלט גלויבן ,אז אין צװאנ־
ציקסטן יארהונדערט זאל א פאלק ווי די דייטשן ,ווערן
רוצחים ...און מאם איז געווען די רעאקציע פון דער ציווי־
ליזירטער וועלט ,מען דער רויך פון די גאז־קאמערס איז
יא באקאנט געווארן 1
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דערמאנונגען

פון די

בראניע װאסערמאך־עלזהאום

מלחמה־יארן

 /מעלבויו

די מחברין ,געוווינט אין לובלין ביזן אויסבי־יר פון קרי 4איז
ניצול געווארן פון די היטלעריסטישע לאפעס ,צוזאמען מיס
איר מאן ,איינציקן זון און שוועסטערן .זי איז אייר ארויסגע•
טרעטן אין יאר  1965ווי אן עדות קעגן צװײ קריגס־פאדברע־
בער ,די דוצחיט פון די קאוולער יידן .זי האט לעצטנס אנגע*
שריבן ,אין ענגליש און אין פויליש ,זכרונות פון יענער
שדעקלעכער תקופה ,ווי אייר דערינערונגען פון דער פאר־
מלוומהדיקעד לובלין .מיר ברענגען דא א פראגמענט פון
בראניע עקהאוס׳ זכרונות.

I
פרייטיק גאנץ פרי ,דעם 1טן סעפטעמבער  ,1939זענען
די דייטשן באפאלן פוילן .נאד א שוואכן ווידערשטאנד מצד
דער פוילישער ארמיי ,האבן די דייטשן און די סאוויעטן
זיר צעטיילט מיט דעם באזיגטן לאנד און באשטימט דעם
טייך בוג ווי די גרענעץ,צװישן דריטן רייך און דעם ראטן־
פארבאנד .אין יענער צייט האב איך און מיין משפחה זיך
געפונען אין אסטראװ־לובעלםקי רואם איז אקופירט געווארן
דורך די דייטשן .ס׳איז פאר מיד געווען געפערלעך צו בלייבן
אין אסטראוו ,ווייל כ׳בין דארט געווען באקאנט מיט מיינע
סאציאליסטישע אנשויונגען .איך דעצידיר זיך אריבער צו
קלויבן אויף יענער זייט בוג ,צו די סאוויעטן.
א געוויסן טאג אין סעפטעמבער ,האב איך זיך געזעגנט
מיט דער מוטער ,פאטער און שוועסטערן .אלע איז באפאלן
א טרויער ,נאר קיינער האט נישט געטראכט ,אז מיד שיידן
זיר אויף שטענדיק .מיט מיר איז אויך אוועק מישא עקהאוס,
מיין צוקונפטיקער מאן .איך געדענק ,ווי מיין טאטע האט
אונדז באגלייט עטלעכע קילאמעטער און ווי שוועד ס׳איז
אונדז אנגעקומען דאם געזעגענען זיך .מיד האבן יאמערלעך

א ?לאם פון ש8ער׳פ גימנ8זיע אין די 30עי יאיז •

)צוגעשטעלט פון יעקב .זוייסבראט(

געװײנט .דער טאטע האט מיר געגעבן דעם אדרעס פון זיי־
נעם א קוזין אין שטעטל פיוסק.
די שאסײען און װעגן זענען פול געװען מיט פליטים —
צופוס ,אויף וועגענער ,מיט ראווערן .מיר ,מיט אונדזער
ביסל ארעמקײט אין די רוקזעק ,האבן זיר ענדלעך דער־
שלאגן אין דער שטאט קאוועיל ,א גרויסער באן־קנופ ,מיט
א באפעלקערוגג פון עטלעכע דרייסיק טויזנט איינוווינערס
— פאלאקן ,אוקראינער און יידן ) 18טויזנט( .דער רוב יידן
דארט זענען געווען איינגעארדנט.
אין קאוועל האט מען אונדז איינגעארדנט אינעם הויז
פון געוועזענע פאליטישע ארעסטירטע ,ווו מיד האבן גע־
טראפן א סך חברים און הברטעס פון דער באוועגונג און
פון תפיסה .אינעם הויז האבן מיר באקומען עסן ,אויסגע־
הערט זייער אפט רעפעראטן ,דיסקוטירט .דארט האט גע־
הערשט א גרויסער באלאגאן.
אין די לעצטע טעג פון אקטאבער  ,1939זענען אומגע־
ריכט געקומען יזיין קאוועל מייגע צוויי שוועסטערן :אן
עלטערע פון מיר ,שיינטשע ,מיט איר מאן ,א ברודער פון
מישא׳ן און א יינגערע פון מיר .די גאר יינגסטע ,שרה׳לע,
איז געבליבן מיט דער משפחה .צופעליק איז זיי געלונגען
צו באקומען א מ׳שטיינסגעזאגטע וווינונג ביי א פוילישן
באז־ארבעטער ,נאר שנעל געמוזט פון דארט זיך איבער־
קלויבן אין אן אלטן ,הילצערנעם באראק ,נישט ווייט פון דער
קאלעיאווע־גאס ,ווו סזענען נישט געווען די עלעמענטארסטע
איינריכטונגען צום וווינען .ליידער ,האבן די יחץ פון קאוועל
נישט ארויסגעוויזן צו פיל פארשטענדעניש און מיטלייד
פאר די פליטים ,די א .ג .״בעזשענצעס״ ,װאס זענען אנט־
לאפן פון מערב־פוילן ,אן אקופירטע פון די דייטשן .שפע־
טער ,אז די דייטשישע ארמיי איז אויד אריין קיין קאוועל,
זענען ווינציק יידן פון דארט אנטלאפן .זיי ,פונקט ווי מיר,
האבן זיל ניט פארגעשטעלט צו וואס די היטלעריסטישע
רוצחים זענען פעיק.
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איד און מישא ,מיין צוקונפטיקער מאן ,האבן זיד אויפ־
געהאלטן אינעם הויז פאר געוו .פאליטישע ארעסטירטע,
אבער נישט געווען באשעפטיקט .האבן מיר מיט נאד בא־
קאנטע געפאדערט ארבעט .א געוויסן טאג האט מען אונדז,
א גרופע פון  12פערזאן ,אוועקגעשיקט אינעם פאלווארק
״זאקאזשעל״ אויף פאלעשע .מיר האבן דארט געטראפן א
פארלאזט הויז און א פארנאכלעסיקטע ווירטשאפט .וואר־
שיינלעך האט מען די אייגנטימער ,פאלאקן ,ארעסטירט און
די דינערשאפט איז זיד צעלאפן .ס׳איז נישט געווען דארט
קיין שום ארבעט פאר אונדזערטוועגן .מיד האבן זיד גע־
פונען אין •א וויסטעניש ,מ׳האט נישט געהאט צו וועמען
זיר צו ווענדן .נאד א געוויסער צייט באשליסן מיר צו פאר־
לאזן דאס ארט ,הגם מ׳האט באקומען צו עסן .נאר דער פראסט
און קעלט האבן זיר איינגעגעסן אין די ביינער .ס׳איז דאד
געווען אין דעצעמבער .1939
אומקערנדיק זיר קיין קאוועל ,זענען מיר אוועק וווינען
אינעם באראק מיט מיינע שוועסטערן .ס׳איז געווען פאר
אלע אומבאקוועם ,נאר מיר האבן נישט געהאט קיין אנדערן
אויסוועג .נאד גרויסע באמיונגען ,האב איך באקומען אר־
בעט אויף דער באן־סטאציע .מיין אויפגאבע איז געווען צו
פארשרייבן אויף פארמולארן די דאטע ,שעה ,נומער פון
וואגאן און זיין מאדעל ,צי ר׳איז ליידיק אדער אנגעלאדנט,
אויב יא — מיט וועלכע סחורות .אויב ס׳האבן זיר געפונען
קי — ,האט מען באדארפט ספעציעל אונטערשטרייכן.
אזעלכע וואגאנען האט מען באדארפט אפטשעפען און אוועק־
פירן די בהמות צום אנטרינקען און אנקארמען .בעת א
נאכט־דיזשור ,האב איד איינמאל פארשריבן עטלעכע ווא־
גאנען ווי ליידיקע ,בעת זיי זענען געווען אנגעלאדן מיט

בהמות .א פוילישער באן־ארבעטער האט דאס באמערקט
און אין דער לעצטער מעוט ממש באוויזן נאד אפטשעפען
די דאזיקע וואגאנען .דערמיט האט מיר אפגעגליקט ,ווייל
מ׳וואלט מיר געמשפט פאר סאבאטאזש ,ווען דער טעות
ווערט אנטדעקט .בדרר־כלל זענען די פוילישע באן־ארבע־
טער געווען הארציקע מענטשן און זיי האבן זיר צו מיר
פריינדלער באצויגן.
א טאג־ צי א נאכט־שיכטע האט מיד באשעפטיקט 12
שעה .נאר פאקטיש איז זי אפט דערגאנגען צו  16—14שעה.
פארן אנהייב פון דער ארבעט ,זענען פארגעקומען פארזאמ־
לונגען ,מיט א רעפעראט• און נאד דער ארבעט האט מען
איינגעקויפט אין קאאפעראטיוו די נייטיקע פראדוקטן ,נאד
וועלכע מ׳האט געמוזט אפט שטיין אין לאנגע רייען.
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א געוויסן פרימארגן אין חודש יוני  ,1940ווען כ׳האב
זיך אומגעקערט פון דער ארבעט נאד א נאכט־דיזשור —
האב איך געטראפן א ליידיקן באראק .קיינער פון מייגע
נאענטע זענען שוין נישט געווען דארט .סיד,אט זיד ארויס־
געוויזן ,אז די סאוויעטישע מיליץ האט ארעסטירט די אלע,
וואס האבן זיד געהאט פארשריבן צוריק צו פארן אינעם
אקופירטן טייל פון פוילן ,ווו זייערע משפחות האבן זיך גע־
פונען אונטערן דייטשישן יאך .די פארהאלטענע פליטים
האבן די רוסן אוועקגעפירט אויף דער באן־סטאציע און זיי
פארשפארט אין וואגאנען ,אין וועלכע מ׳איז פארשיקט גע־
ווארן אין טיף רוסלאנד .איד בין שנעל אוועק אויף דעד
סטאציע ,ווייל צווישן די פארהאלטענע זענען דאד געווען
מיינע צוויי שוועסטערן און שוואגער .מישא האט גראד זיך
געפונען אין לעמבערג .ווען ער איז פון דארט צוריק גע־
קומען ,האבן מיר נאד באוויזן מיטצוגעבן דער משפחה
שפייז און אנטועכץ .ווער האט זיר דעמאלט געקאנט פאר־
שטעלן ,אז זיי האבן מערער שאנסן צו בלייבן לעבן ווי מיר,
די פארבליבענע אין מערב־אוקראינע ? א גליק ,וואס די ווא־
גאנעו מיט די פארשיקטע זענען געשטאנען עטלעכע טעג
אויף דער סטאציע .מיר האבן באוויזן צו געזעגענען זיך
מיט די שוועסטערן און שוואגער און זיי באזארגן מיט ניי־
טיקע זאכן.
מישא און איך באשליסן אפיציעל צו הייראטן .די צע־
רעמאניע איז געווען זייער א באשיידענע און קורצע ,אין
דער אנוועזנהייט פון עטלעכע פריינד .מיר נעמען אן די
סאוויעטישע בירגערשאפט ,פארלאזן דעם באראק און אר־
דענען זיר איין אין א קליינעם ,מעבלירטן צימער )א בעטל,
טישל ,שענקל און  2שטולן( ,מיט א בשותפותדיקער קיך.
דער אייגנטימער פון באראק האט אונדז אנגעקלאגט אין
געריכט ,ווייל די ארויסגעשיקטע משפחה איז אים שולדיק
געבליבן דירה־געלט .פון אונדזערע באשיידענע פארדינסטן
האבן מיר געמוזט אפצאלן דעם חוב.
איך האב וי־יטער געארבעט אויף דעי סטאציע ,און
מיין מאן — אין א סטאלעריי־פאבריק .מיד האבן געהאט
עלטערן אויף ענער זייט בוג ,איז דער קאנטאקט געווען
א שוואכער דערפאר האבן מיד באקומען בריוו פון ווייטן,
קאלטן סיריי ,ווו ס׳זענען געווען פארשיקט מיינע שוועס־
טערן או־ שוואגער .די בריוו זענען געווען פארצווייפלטע.
הונגער ,נויט ,פרעסט ,שווערע ארבעט .איך געדענק ,ווי
מיי האין געטרוקנט פערפל ,געפרעגלט גריוון ,איינגעקויפט
צוקעיר ,רייז און אנדערע פראדוקטן און אלע  2וואכן גע־
שיקט אהין שפייז־פעקלעך .מיר האבן זיך געטיילט מיט זיי
אין אלעמען ,פאר וואס זיי זענען אונח געווען זייער דאנק־
באר.
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אין אקטאבער  1940האב איך פארשוואנגערט און אנ־
געהויבן ארבעטן אין דער בוכהאלטעריע אויף דער באן־
סטאציע .דארט באקענט א סך פוילישע באן־ארבעטער ,אגב

זייער גוטע מענטשן .מיט מיר האט געארבעט א יידישע
פדוי באשע ,וואס איז יעדן טאג געקומען אין ביורא פון
קאמיען־קאשירסק .מיר האבן זיך באפריינדעט.
אין יענער תקופה איז די פאליטישע סיטואציע גישט
געווען אזא פריילעכע .מיר האבן געלייענט און געהערט ווע־
גן דייטשלאנדס מיליטערישע דערפאלגן אין מערב־אייראפע
— און נאך אלץ געגלויבט אין נסים .מיר זענען דאד געווען
יונג און אפילו ענטוזיאסטיש .סוף מערץ  ,1941איז מיין
מאן מישא גערופן געווארן אויף מיליטערישע איבונגען
אויף עטלעכע חדשים .בעצם ,האב איד געקאנט זיד באמיען
מ׳זאל אים באפרייען ,ווייל כ׳האב געשוואנגערט און געווען
איינע אין דער משפחה .נאד מיין וועלט־אנשויונג האט
אפילו נישט צוגעלאזט אזא געדאנק .איד האב געגלויבט,
אז ס׳איז אונדזער חוב צו קעמפן מיטן פאשיזם .די צעשיי-
דונג מיטן מאן איז געווען זייער א טרויעדיקע .איך האב
זיך געשעמט צו וויינען — און פארזיכעדט מישא׳ן ,אז כ׳וועל
זיד אן עצה געבן ,הגם דעם אמת געזאגט ,האב איך זיך
געפילט זייער איינזאם ,נישט געוווסט ,צי כ׳האב ריכטיק
געהאנדלט .בייטאג האב איך געארבעט און ביינאכט בין איד
ניט געשלאפן ,די געדאנקען האבן פארמאטערט...
אזוי ווי נאטשאלסטווע איז געווען צופרידן מיט מיין
ארבעט ,האב איך אפט באקומען צוגאבלעכע טאלאנען אויף
שפייז .אויך באשע חאט געהאלפן מיט ברענגען פון קאמיען־
קאשירסק קאנפיטורן ,פרוכט און נאשווארג ,וואס האט פאר*
לייכטערט די שוואנגערשאפט .איך האב דערווארט מישא׳ס
צוריקקער פון מיליטער־דינסט אין סוף יוני  .1941איך האב
געקענט איבערייסן די ארבעט א סד פריער ,נאד פלאנירט
א לענגערן אורלויב נאכן געבורט.

הגירוש הראשץ מלובלין לעיירות הספיגה ,ב־.1941
ערשטע אויפזידלונג פוו •לובלין אין די ארומיקע שטעטלעד,
אין .1941
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פרייטיק ,דעם 19טן יוני ,בעתן אויפרוימען די וווינונג,
האב איך באקומען ווייען און מיהאט מיד אפגעפירט אין
שפיטאל .די קראנקן־שװעסטעדס האבן זיך געוויצלט ,אז
כ׳קאן אהיימגיין און קומען אין עטלעכע וואכן אדום .ס׳איז
דא צייט .אבער דעם זעלבן אוונט איז געבוירן געווארן א
יינגעלע .צומארגנס האבן מיד באזוכט פריינד ,געווונטשן
״מזל־טוב״ און געבדענגט מתנות.
דאס שפיטאל ווו כ׳בין געלעגן ,איז געווען גרויס .די
מערהייט פאציענטינס זענען געווען די פרויען פון סאוויעטישע
מיליטער־לייט און באאמטע .זונטיק גאנץ פרי ,דעם 21סטן
יוני  ,1941האבן אונח אויפגעוועקט פון שלאף שטארקע
אפהילכן פון לופט־באמבארדירונגען .א סברה ,אז די באמבעס
זענען געפאלן נישט ווייט פון דאנען .ס׳איז געווארן א מהומה,
נאר באלד האבן זיר באוויזן סאוויעטישע אפיצירן און אלעמען
בארויקט ,אז דאס זענען בלויז איבונגען פון דער אוויאציע...
אבער מייט א  2שעה שפעטער ,זענען די זעלבע מיליטער־
לייט געקומען צו לויפן פארזארגטע און איבערגעשראקענע,
כדי מיטנעמען מיט זיר זייערע פרויען און די ניי־געבוירענע
קינדער ,ווייל זיי האבן באקומען א באפעל צו עוואקוירן
זיר״.
איד בין געבליבן אליין מיטן *2טאגיקן זונעלע אינעם
גרויסן ,ליידיקן שפיטאל .ווו זאל איד גיין ז צו וועמען זיר
ווענדן ? דאס הויז ווו כ׳האב געוווינט ,האט זיך געפונען
נעבן דעד באן־סטאציע ,װעלכע איז שטארק באמבארדירט
געווארן ,ווייל קאוועל איז געוועך א באן־קנופ .איד האב
נישט אויפגעהערט צו פרעגן זיך אליין:
— וואס טאן? וואס טאן ך!.״
)המשך קומט(

)די בילדער האט צוגעשטעלט ש .גאלדבערג(

די רעליגיעזע לובלין צווישן בײדע װעלט־מלחמות
אברהם זמזמאך
ךער אנהײב פון צװאנציקםטן יארהתדערט מיט זײגע רע־
װאלוציעס אין •וילן־רוטלאנד״ א ת די ערשטע וועלט־ מלחמת
) ,(1914—18האט מיט זיר געברענגט א 0ך שינויים אינעם יידיש־
געזעלשאפטלעכן לעבן אין פוילן .צד רעד קהילה־פירערשאפט א ס
פיל גרויסע שטעט ,האבן זיר דערשלאגן א סר ייון ,װאס זעגען
ניט דווקא געווען שומרי תורה ומצוות .אזוי טיילווית איז אויר
געווען אין לובלין.
נאכן ערשטן וועלט־קרי 4האט זיר דאס קהילה-לעבן אנגע־
הויבן ארגאגיזירן אוי «1א ברייט דעמאקראטישן אופן ,און לויטך
מלוכה־געזעץ באדארפט ארומגעמען אלע שיכסו פ ת דער ײדי־
שעו באפעלקערונג .און אזוי האט פאסידט ,אז ווען  09זענען
אין לובלין ,באלד גאו דער מלחמה ,פארגעקומען קהילה־וואא,
איז אלס פרעזעס אויסגעקליבן געווארן אן אסימילירסער ייד,
אדוואקאט ווארמאן) .אזוי איז אויר געווען אין פיל אנדעדע,
גרעטערע קהילות( .צד זיין שבח מוז געזאגט ווערן ,אז תאס
אנבעלאגגט רבנות ,האט ער זיר גערעכנט מיס רעם רצת פון
די פרומע יידן )שפעטער האט ער ,אגב ,געשטיצט די קאגדיז־א־
טור פון רבי מאיר שפירא אלט לובלינער רב( .אבער דאס א ת
פארט ניט געווען אן אידעאלער צושטאנד פאר אזא היסטאריש־
פרומע קהילה ווי לובלין.
אוין 1דער איניציאטיוו פין די גדולי התורה והיראה ,אח אין
יענער צייט געגרינדעט געווארן די שלומי אמתי ישראל )וואט
איז שפעטער פארוואנדלט געװארן אין רער אגודת ישראל( ,וועלכע
האט פראקלאמירנדיק די אומאפהענגיקייט פ ת ארטאדאקטישן
ציבור ,געשטרעבט דערצו ,אז די ארטאדאקסיע זאל צוריק איבער־
נעמען די פירערשאפט אין די קהילות .די אגודת ישראל אין פוילן
האט דאס אייר מיט רעד צייט דערגדייכט.
אויר אין לובלין אח די פירערשאפט פװ דער קהילה צוריק
איבערגענומען געווארן פון פרומען ציבור .דער ערשטער ארטא־
דאקסישער קהילה־פרעזידענט אח געווען דער באקאנטער נדבן
און יחסן ר הערשל זילבער ,זון פון באדימסו למדן און גביר ר׳
טענדער זילבער ,אייגנטימער פון דער פסח׳דיקער בראנפן-פאכריק,
באקאנט אונטעת נאמען ,ר׳ סענדער זילבער ובניו* ,פון די
באוווסטע לובלינער חסידים.
דערנאר אח די קהילה־פירערשאפט איבערגענאנגען צום
באקאנטן אגודה־פירער א ת שפעטערן לייטער פון דער הנהלת
,ישיבת חכמי לובלין״ ,ד׳ שלמה האלבערשטאט ,א באקאנטער
ראדזינער חסיד .און אזוי האט עס אנגעהאלסן בח צום אויסבריו־
פון רעד לעצטער מלחמה.
דאס לובלינער רבנות אח נאכן עדשטן וועלט קדיג געשטא־
נען אונטער דער הנהגה פון גרויסן גאת א ת פוסק־חדור חרב
ר׳ אלי׳ קלאצקין זצ״ל .א דאנק זיין פאזיטיווע באציאונג צום
רעיון פון אגודת ישראל א ת אונטער דער השפעה פ ת די חטי•
דישע רביים אין שטאט ,אח לובלין געווען פ ת די עדשטע שטעט
אין פוילן ,ווו עם האט זיר ארגאנחירט א שטארקע אגודת ישראל
און דאם האט פיל געהאלפן ,אז לובלין זאל בלייבן א גרויסע
ארטאדאקסישע פעסטונג .די ערשטע אסיפה פון אגודת ישראל
איז צונויפגערופן געווארן פון די ,שבעה טובי העיר״ ,ווי חרב
מרדכי יום!( ליינער ,זון פונעם ,בעת יעקב״ האדמויר מראדזין —
איזביצע ,באקאנט מיטן נאניעד ר׳ מאטל ליינער> די זיו פװ
לובלינעד רבין ,האדמו״ר ר׳ אברהם אייגער זצ״ל ,הרב ישראל
נח אייגער און הרב יהושע אייגער • ,דער אנגעזעענער גערער חסיד
)ש»עטערער מיטגליד אין רער הנהלה פון ישיבת חכמי לובלין(
ר׳ משה שצעריינסקי! דער באקאנטער נדבן ר׳ שמואל אייכענבוים
)וואס האט זיר ש&עטער בארימט געמאכט מיט זיין שענקען

דעם פלאץ פארן בנין פמ דער ישיבה( ־ ,ר׳ דוד בעלער פון די
טריסקער חסידים ,ר׳ טובי׳ ליבערמאן פ ת די לובלינער חסידים
א ת ענלעכע חשובי העיר .דער רוב פרומע האבו זיר טאקע אנ־
געשלאסן אין דער אגודה און שויו צו דער ערשטער כנסי׳ גדולה
פון אגודת ישראל אין וויו אין יאר תרפ״ג ) ,(192sאיז פון
לובלין געפארן א גרויסע דעלעגאציע ,בראש פ ת הגאון ר׳ אלי׳
קלאצקין זצ׳׳ל.
שפעטער אח די פירערשאפט פון דער אגודה איבערגעגאנגען
צו יינגערע און מער ענערגישע כוחות ,און כדאי אויטצורעכענען
א צאל פ ת זיי ,ווייל זיי האבן פיל בייגעטראגן דערצו ,אז לובלין
זאל פארבלייבן א תורה געטרייע שטאט לשם ולתפארת .געווען
צווישן זײ דער תלמיד־חכם אװ בריליאנסענער רעדנער ,בארימט
מיס זיין שיעור־זאגן יעדן אוונט אין דע ר שול — דער ראדזינער
חסיד ר׳ משח איחענבערג )ער א ח שפעטער געווען פון די גא־
ענטססע מיסאדבעטעד פ ת לובלינער רב ר׳ מאיר שפירא זציל
און האט אים אוץ* באגלייט איין* זיין ריחע קיין אמעריקע( ו
ר׳ שלמה האלבערשטאט ,שפעסערדיקער יושב ראש פת קהילה:
די מאיד האלבערשטאט ,פון די פירער פװ פועלי אגודת ישראל ג
ר׳ ישראל מאיר אייגער .זיז פין לובלינעד רבי אדמו״ר ר׳ שלמה
אייגער זצ״ל  1ד׳ ת0ן« גאלדשסערן ,דערגאר װיצע־פרעזעס פ מ
דער לובלינער קהילה! ר׳ שמעון האלבערטבערג ,יושב ראש פ ת
צעירי אגודת ישראל; רעד בראטלאווער חסיד ר׳ יצחק מאיר
לעוות; און יבלחיס הרב אברהם טווערטקי ,זת פ ת טריסקער רבת
זצ״ל ,ווויגט היינס א ת אמערימז.
א דאגק זייער עסקנות ,את פיל געשאפן געוואת איו לובלת.
שפעטער האט זיר געשאפן די ,גרויטע ,בית יעקב• שול ,אנגעפירט
פ ת דער פרעזידעגסיז פ ת גשי ובנות אגודת ישראל ,פדוי בלאזייד,
די פרזי פ ת באקאנטן גביר און לובליגער חסיד ר׳ יחיאל בלאזייד.
לובלין תאם ווייטער אדיפגעהאלטן איר אמאליקע טדאדיציע
פ ת צדקה א ת חסד א ת געהאט א סר געזעלשאפטלעכע א ת
טאציאלע איגטטיטוציעס .ספעציעל האט זיר אױסגעצײכנט דאס
יידישע שפיטאל ,אייגע פ ת די אנגעזעענטטע ײדישע שפיטעלעד א ת
•תלן ,מאס א ת בשעתו געשאפן געװאדן דודר דעמ לובליגער
רבת ר׳ אבדתם אייגער זצ״ל ,מיס דער הילו« פ ת די ייויישע דאק־
טוירים א ת לובלין .די שטאט האס אייר געהאט א יתומים־הות
און א גר מסן מושב זקנים.
לובלין א ת אויר צווישן די צומי תעלט־מלחמות פארבליבן
א שטאט * ת א סר לומדים א ת חסידים .א גרויסע ראלע תאבן
דא געשפילט די חסידישע רביים חאדמויר ר׳ שלמה אייגער זצ-ל
א ת שפעסערדיקער נשיא פ ת ישיבת חכמי לובלין א ת זיין ברו־
דער האדמויר ו״ עזדיאל מאיר אייגער זצ״ל ,וועלכעד האט
שפעטער געװוינט אין פילעוו! רעד טריסקעד דבי אדמויר ר׳
משד .מרדכי סװעדסקי הי״י ,א ת דער ביאלער רבי אדמויר ר׳
יהושע העשיל ראבינאוויטש ,אן אייגיקל פ ת ,יוד הקדוש׳ .דער
חסידישער עולם האט זיר צום גרעסטן טייל צונויפגעשטעלט פ ת
לובלינער ,ראדזינער און גערער חסידים .עט זעגען אבער אויר
געווען אנדערע חסידים! טדיסקער ,קאזמירער ,קאזשעניצעד,
אלעקסאנדעד ,סקערגעוויצעד ,סטריקאווער ,קאצקער ,סאקאלאווער,
אומאנעד ,מאדזשיצער ,פאריסאווער ,פארציווער א ת אנדערע
חסידים ,מיט זייערע שטיבלער.
בתי־תפילה און שילן זענען געווען איבער צוויי הונדערט,
אריינגערעכנט די היטטארישע שילן ,ווי דעם רבת ר׳ שכנא׳ס שיל;
מהדש״ל־שיל! מהרים שיל :ר׳ שאול וואל׳ס שיל! דאס בארימטע
קהל׳ס בית המדרש ,ווו סאת פארגעקומען דער יריד פת לובלין,
און דעם חוזהיס בית המדרש ,ווו א סר דביימ א ת חסידים פלעגן
קומען צופארן און מתפלל זיין ,ווייל דאס אח געווען רעם חוזה׳ס
מקום תפילה.
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א ספעציעל ארט האט אין די לעצטע צענדליק יאר איו
לובלין פארנומען דעם נהנים בית המדרש .דארט האבן געלערנט
קרוב צוו״ הונדערט בחורים ,ממש  24שעה אין מ ע ת לעת .דארט
האבו אויר געדאוונט די אנגעזעענסטע לובלינער חסידים ווי דער
ראב״ד פון לובליגער ראבינאט הרב ר׳ יוסף הכהן פשיסכער.
)גערופן דער וויסאקער רב( ,א שטיף־זון פונעם כהן )דער דבי
ר׳ צדוק הכהן זצ׳׳ל( און די מיטגלידער פון לובלינער ראבינאט:
הרב ר׳ ישעי׳ צעלניקער און הרב ר׳ שטעון וויזענבערג .א ס3ע־
ציעל ארט אין בית־המדרש האבן פארנומען דער גרויסער דוסיד
און שטי^־איידעם פון כהן זצ׳׳ל הרב ר׳ ברוך דוד הכהן; דער
גרויסער למדן און חסיד הרב ר׳ ברוך קאצקער ,וואס איז געווען
אין בית־דין פון לובליגער רב הגאון ר׳ אלי׳ קלאצקין; הרב
אלטער ווארשעווער און ר׳ יעקאלע קאצקער פון די גערער חסי-
דים; הרב אהרן זשעליכאווער פון די ראדזינער חסידים ,און נאד
אנדערע לומדים און חסידים פון שטאט .דיי אלע האבן אויסגע־
איבט א געבענטשטע השפעה אויף דער שטאט און אירע אײנ־
וווינערס.
א נייע תקופה פאר לובלין האט זיר אנגעהויבן מיט דער
דערעפענונג פון ישיבת חכמי לובלין ,וואס האט מיט זיר גע־
ברענגט א גוואלטיקע התעוררות פאר תורה און רעליגיעזע אק־
טיוויטעטן .און צוגאב צו דער ״ישיבת חכמי לובלין׳׳ ,האבן זיר
אין די לעצטע יארן פארן קריג געגרינדעש צוויי חסידישע ישיבות:
איינע מיטן גאמען ״אהבת תורה״ פון לובלינער חסידים ,אנגע*
פירט פון ראש הישיבה הרב ר׳ ברור קאצקער ,אונטער דער

השפעה פון לובלינער רבין האדמו׳׳ר ר׳ עזריאל מאיר אייגער
זצ״ל ,און א ישיבה ״סוד ישרים׳׳ פון די ראדזינער חסידים,
שלמה לייגער הי׳׳ד.
א וויכטיקע ראל האט אין לובלין געשפילט דער ראבינאט,
באשטייעגדיק פון זיבן מורי־הוראה :דער וויסאקער רב ,הרב
פשיסוכער • ,הרב צעלניקער ; הרב וויינריעב ,חרב־ קירשענבוים;
הרב וויזענבערג • ,הרב פיגקעלמאן און הרב זאנדמאן .אין די לעצטע
יארו איז אויפגעגומען געווארן אלם מורא־הוראה ,א י ע ע ד פון די
באגאבסטע תלמידים פון ישיבת חכמי לובלין ,א גרויסער למדן
און רעדגער הרב אלימלך תלמיד .נאר דער פטירה פונעם לוב־
לינער רב ,האבן די דעדמאנטע רבנים אנגעפירט טיטן ציבורדיקן
לעבן אין לובלין ,ביז צום אױםבײר פון דער מלחמה.
מוצאי ראש־השנה ת״ש האבן די נאצים ימ-ש אקופירט לוב־
לין און דערמיט האט זיר אנגעהויבן דער אונטערגאנג פון לוב-
 !,ין ״ירושלים ד׳פוילן׳׳ ,א שטאט וואס האט פון זיף ארויסגעגעבן
תורה והוראה פארן כלל ישראל ,נאענט צו פינן 1הונדערט יאר.
דער שרייבער פון די שורות ,וועלכער איז פארבונדן טיט
לובלין דודר דורי־דורות ,וואם האבן געהאט א גרויסן חלק אין
דער בארימטקייט פון לובלין של ועד ארבע ארצות ,האט גישט
געהאט די אמביציע צו וועלן שילדעדן לובלין אין אלע אירע
לעצטע פאזן .דאס זענען ניט מער ווי ״ראשי־פרקים׳׳ — און זאלן
די דאזיקע שורות דינען א שטיקל עדות פאר די צוקונפטיקע
דורות.
)״דאס ײדישע װארט׳׳ ,ניו־יארק ,תשמ׳׳ג(

לובלין ? .1946ןפוצת ילדים מ״ײנגפור״ )פורוכו,פיפטימ צעירים(.
א גרו8ע קינדער פון ״ױגגבאר״ )ױכגע כאראכאוױפטן( אין לובלין.1946 ,
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א דערמאנונ פון דער אלטער הײם
די צענטראלע ײדישע שול־ארגאניזאציע אין
פארמלחמהדיקן 9וילן איז געפירט געווארן פון די
ארבעטער־פארטייען ״בונד״ און ״פועלי־צױן לינקע״.
א געװיסן טאג ,שיקט די צענטראלע אירס אן אינס־
פעקשאר צו קאנשראלירן די פעדאגאגישע און אד-
מיניסטראטױוע ארבעט ,ווי אויך די פינאנסן ,אין דער
פאלקס-שול אין פיוסק ,דעם חבר וואראבאווסקי .ער
איז געקומען קיין פוילן פון ראשן־פארבאנד ,דארש
האט ער ,דאכט זיך ,געארבעט אלס אויספארשער .מיט
וועמען ער האט געשמועשש וועגן שול־ענינים ,פלעגט
ער אלץ פארשרייבן און בעשן די פערזאן זיך אונשער*
צושרייבן .אפזייענדיק א פאר טעג ,האט ער נא ך דער
אפיציעלער ארבעט ליב געהאט צו שמועטן מיט די
חברים פון דער פארוואלטונג ,און ווען ער האט >אך
געטראפן אויף איינעם וואט האט מיטגעמאכט דעם
בירגער־קריג ,אדער אנטייל גענומען אין דער רעווא־
לוציע — האט ער געקאנט מיט אים זיצן גאנצע שעהן
און אויספרעגן וועגן יעדער קלייניקייט.
אין אוונט ,נאך דעם ווי מיר פירן אים צו 8
חבר שלאפן ,שמועטן מיו וועגן אים וואט פאר א
מאדנע מענטש ער איז .א חגר פון דער פארוואלשונג,
אברהם פרידמאן ,א בונדיסט וואט האט מיטגעמאכט
די רעוואלוציע ,מיס וועמען ער פלעגט פיל ריידן און
אויספרעגן ,גיט א זאג :״עפעס געפעלט מיר נישט
דער אינספעקטאר .ווער ווייסט ,צי איז ער נישט אמאל
אן אגענט ,א שפיאן ...עפעט פארשט ער אזוי ,קריכט
אין דער נשמה״.״ ווען א טייל חברים און איך פרווון
מבשל מאבן זיין חשד ,ט׳טייטש  :א מענטש קומט
מיש א באשטעשיקונג פון ציש״א .אבער זיין שרעק
טראגט זיך איבער אויף אנדערע .יעדער דערמאנט זיך
עפעט אן אנדערן פאקט ,ניט אגדערש ,אז ביי אים אין
טעקע ליגן אלע געשיכטעס ...אונטער פרידמאנט אייג־
פלוס באשליסט מען ,נישט מער און נישט ווייניקער,
ווי צו גגבעגען די טעקע) .אגב ,פיאסק האט אויך א
צונאמען ״פיאסקער גנבים...״( און וועד זאל זיין דער
גנבו אזוי ווי איך בין דער יינגסטער ) 18יאר( אין
דער שול־פארוואלטונג ,א פלינקער יאט ,דארף איך
ווערן דער גנב...
איך שריי :״איר זייט משוגע געו וארן ו״ אבער
זיי בעטן ביי מיר רחמים ,איך זאל ראטעווען טאטעם
פון קינדער .אפילו דער איגטעליגענטער לערער פאליק
מעלמאן איז ארונטער געפאלן אונטער דער פאניק.
דער פלאן איז געווען אזא :אזוי ווי מארגן פא ר ט
שוין וואראבאווסקי קיין לובלין ,זאל אויך איך מיט•
פארן ,אין ערגעץ־װו אין לובלין ,ס׳זאל נישש פאלן
קיין חשד אויף פיאסק ,זאל איך צוגנבענען די טעקע.
אין יענע צייטן פלעגט מען פארן קיין לובלין אין
א בויד געשפאנט אין פערד .איך האב געטראבט ,אז

/

לײבל

שיפעו

איבער דער נאבש וועלן זיי זיך איבערקלערן .אבער —
א נעכטיקער טאג .אין דער פרי קומען א טייל זיך
געזעגענען און ווען מיר קריבן אריין אין דער בויד,
ווינקען צו מיר חברה :״געדענק דיין אויפגאבע״ ...אין
בויד ,פרעגט מיך דער אינספעקשאר :״חבר שיפער,
וואט עפעס פלוצלינג קיין לובלין! נעבטן האט איר
מיר גארנישט געזאגט ,אז איר דארפט פארן אהין .נו,
מט ,מיד וועלן זיך קאנען אויטשמועטן״.
מיר ווערט קאלט און ווארעם .איך טראבט :אים
פאלט גארנישט איין ,אז באלד וועט אים דער יונגער
חבר אוועקשלעפן זיין טעקע .אויפן וועג פרעגט ער
מיך פארשנדיקע פראגן וועגן שול-ענינים ,און דער־
ציילט אויך וועגן בירגער־קריג אין רוטלאנד .מיינע
נערוון זענען אנגעשטרענגט — א קלייניקייט :איך
דארף ווערן א גנב! און ביי װעמעןו א דעלעגירטן
פון דער צענשראלער שול־ארגאניזאציע .מ׳האט אבער
דאך מיך געשיקש ,דערצו געגעבן אויף הוצאות ,און
דער עיקר — ראטעווען טאטעט פון קינדער...
פלוצלינג קומט מיד אונטער א געלעגענהייט צו
געמען די טעקע .מען די בויד פארט פארביי דעם הא׳
טעל אויף קרולעווטקע־גאש ,בעט ער דעם בעל-עגלה,
ער זאל זיך אפשטעלן אויף א מינוט ,ווייל ער לויפט
אין האטעל אפנעמען זיין מאליזקע ,מ א ט ער האט
דארט איבערגעלאזט .ער גיט מיר א זאג :״באפט א
בליק...״ ארוס מיר זיצן באקאנטע שטעטלישע יידן
— מ א ס מעלן זיי זאגן :״זעט־נאר זעש ,לייבל נעכעלע-
משה־שלמה׳ס יינגל איז גאר א גנב״...
איך האב פון לאנג געהאש באשלאסן ,אז איך
מעל היינש קיין גנב נישט מערן און אז דער חבר־
אינספעקשאר איז נישט קיין געהײםיאגענש .מען מיר
זענען געקומען אויף דער סטאציע ,האט ער זיך מיט
מיר הארציק געזעגנט און געדאנקט פארן באגלייטן
קיין לובלין .אים איז נישש איינגעפאלן ,אז מען נישט
מיין קלארער שכל ,וואלש ער געהאש צרות פון דעם
יונגן חבר׳ל...
ארויסגעוויזן האש זיך ,אז די פיאסקער חברים
פון דער שול-פארוואלשונג ,זענען נישט געווען אינגאנצן
אזוי שולדיק מיש זייערע פארדאבשן און איבערגעשרי־
בענער האנדלונג.
נאך מיין נישש אויספירן די גניבה ,באשליס איך
אריינצוגיין אין לאקאל פון ״פועלי־ציון״ אויף רמעק
 10און דערציילן די געשיבטע .איך האב מיר פאר-
געשטעלט ,אז דארש מעש זיין פריילעך ...מען איך קום
אין לאקאל ,טרעף איך דארש דעם חבר משה פישל
קאפער ,שיע בורשטיינס שוואגער .דאס איז געמען אן
עלטערער ,אינטעליגענטער בחור ,מ א ס איז אמאל גע*
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די ערשטע ײדישע לװײה אין באפרייטן לובלין
אברהם קװאטערקא

צװישן די פיל צענדליקער ידיעות װעגן דעם אויפקום
פון א נײ יידיש לעבן נאכן גדויסן חורבן ,װעגן דער אײנ־
ארדענונג פון די לעבנגעבליבענע ,װעגן דעם ארגאניזירן
קולטור־אימפרעזן ,טרעפן מיד אויך אן אויף א באשרײבונג
פון דער ערשטער ײדישער לוויה אין לובלין נאך דער בא־
פרייונג.
דער דאצענט פון דער לובלינער אוניװערםיטעט א״נ
פון מאריא קורי־סקלאדאווסקא ,ד״ר ז .װינער איז אומגעקומען
אין אן אויטא־קאטאסטראפע.
ד״ר ווינער איז געווען א .פארטיזאנער ,ער איז דער
ערשטער ייד ,וואס איז באערדיקט געווארן אויפן יידישן
בית־עולם אין לובלין.
די נאצים האבן ,ווי באקאנט ,סיסטעמאטיש פארניבטעט,
ארויסגעריסן מצבות פון אלע יידישע בית־עולמס .די מצבות
מיט די העברעישע און יידישע אויפשריפטן האבן געדינט
אלס ברוק־שטיינער ,מיט וועלכע ,עם זעגען געפלאסטערט
געווארן די וועגן ,וואט האבן געפירט אין די טויט־לאגערן.
אזא מצבות ־װעג האט געפירט צום באוווסטן לאגער — דעם
קבר פון די לעמבערגער יידן — אויף יאנאווסקע־גאס אין
לעמבערג ,ווי אויד אין שעדלעץ און אנדערע שטעט.
אויף דער לוויה איז אנוועזנד געווען דער לייטער פונעם
רעסארט פאר בילדונג ביים פוילישן קאמיטעט פאר נאציא־
נאלער באפרייונג ד״ר סקזשעשעווסקי ,וועלכער האט אין
נאמען פון דער רעגירונג מספיד געווען דעם טראגיש־אומגע־
קומענעם יידישן געלערנטן .עם האט אויך גערעדט דער
ווען אין פיאשק דירעקשאר ביי זיין שוואגער אין דער
גא רבעדיי .ער ה א ט אנשייל געגומען אין דער פארשיי־
און שול-ארבעט .אז איך דערצייל א י ם די געשיכשע,
האש ער זיך שטארק צעלאכט — און ער דערציילש
מיר:
— איך געפין זיך איצש אין מישן שאג דא ,וױיל
זיי דערווארטן דעם אינטפעקטאר וואראבאווסקי.
באלד וועט זיין א זיצונג מיטן ק א מ י ט ע ט פון דער
״באראכאוו־שול״ .זיי האבן טעלעגראפיש ארויטגערופן
דעם לערער א ב ר ה ם פריינד ,וואט איז געווען דער פאר־
ששייער פון פועלי״ציון אין דער צעגטראלע פון ציש״א
אין ווארשע ,כדי ער זאל פארשיידיקן די באראכאוו־
שול .זיי קענען א י ס  ,א ל ט בונדיטט ,ו ו א ט וועט זוכן
עבירות ,צו שיקאנירן די באראכאוו״שולן״ .ווייזט
אויט ,א ז א ביטל א מ ת איז יא געײען ...מיש זוכן
ח ט א י ם ביי אנדערע פארטייען.
מען ה א ט מיר דערלויבט צו זיין אויף דער זיצמג.
איך האב זיך צוגעהערש צו א ששארקן צוזאמעגשטויט
צווישן א י ס און חבר פרייגד .דער לעצשער האש דעי*
ציילש די געשיכשע פון וועלן צוגנבעגען ביי וואראביאוו־
שקין די שעקע ,ווייל אויך אין פיאשק זענען געווען
פארדאכשן ...ווען ער ה א ט ד א ט דערהערט ,ה א ט ער
זיך א ביטל פארלארן ,אבער פלוצלוגג זיך צעשמייכלט
און מיר געזאגט:
— נו חבר שיפער ,פאר וואט ה א ט איר נישש
אוישגעפירש אייער שליחות ו איך וועל ד א ט ששענדיק
געדענקען — און דריקש מיר די האנש...
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לעקטאר פון לובלינער אוניווערסיטעט — פראפ .ד״ר ראאבע.
א רירנדיקן הספד האט געהאלטן ראבינער ד״ר ר .סאפ־
רין־פעלדשו ,װעלכער האט אין נאמען פון יידישן ישוב
געזעגנט דעם טראגיש־אומגעקומענעם יידישן געלערנטן.
ײדישע קינדער געראטעװעטע פון מאידאנעק
דער זעלבער נומער ביולעטין ברענגט ממש א אומ־
גלויבלעכע ידיעה ,וועלכע האט זיך אבער ארויסגעוויזן אלס
אמת ,אז אין דעם הויז פון פוילישן רויטן קרייץ אויף דער
ווישינסקי־גאס אין לובלין ,געפינט זיך צווישן אנדערע יידן,
א גרופע יידישע קינדער —׳יתומים אן עלטערן און קרובים.
דער גרעסטער טייל פון זיי זעגען קינדער פון מאידאנעק.
צוזאמען מיט זייערע עלטערן ,זענען זיי געבראכט געווארן
פון פארשידענע עקן לאנד אין דעם פארניכטונג־לאגער מאי־
דאנעק ,ווו ס׳האט אויף זיי געווארט דער זעלבער גורל ,ווי
אויף די אנדערע ,וואס זענען אהין געבראכט געווארן אין
חודש יולי יאר .1944
ווען די דייטשן זענען געצוווגגען געווען צו פארלאזן
די שטאט אין איילעניש ,האבן זיי נאך באוויזן אויסצומארדן
די עלטערן זייערע .די יידישע קינדעד איז ממש דורד א נס
געלונגען ניצול צו ווערן פון די רוצחישע הענט.
אויסער די געדאטעוועטע קינדער פון מאידאנעק ,גע־
פינען זיך נאד אין דעם הויז קינדער ,וואס זייערע עלטערן
האבן זיי אפגעגעבן צו באקאנטע נישט־יידן נאך פארן פאר־
ניכטן די יידישע שטעט און שטעטלעך .איצט ברענגען די
נישט־יידן צוריק די קינדער און גיבן זיי איבער דעם יידישן
קאמיטעט.
די אויפזיכט איבער די קינדער האט דער לובלינער
יידישער קאמיטעט .די קינדער פילן זיך גאנץ גוט אין דער
היימישער סביבה צווישן יידן.
אן אנדער נומעד פונעם ביולעטין פון דער יידישער
פרעסע־אגענטור דערציילט ,אז דעם 31־סטן דעצעמבער
 1944איז אין לובלין פארגעקומען א פייערלעכע דערעפענונג
פונעם יידישן יתומים־הויז אויף דער ראדזשױוילאװסקע־
גאס .אין דריי שיינע ,רחבותדיקע צימערן ,האט דער ארטי־
קעד יידישער קאמיטעט איינגעארדנט א ווארעמע היים פאר
עטלעכע צענדליק יידישע יתומים .די קינדער זענען אײנ־
געטיילט געווארן אין צוויי גרופן .די ערשטע נעמט ארום
יתומים אין עלטער פון  10—4יאר ,און די צווייטע — קינדער
פון  10ביז  15יאר.
אין א ספעציעל־איינגעריכטן זאל פארברענגען די קינ־
דער א גאנצן טאג ביים לערנען און פארוויילונגען.
די ווענט פונעם יתומים־הויז זענען באצירט מיט לאזונ־
גען און צייכענונגען ,געמאכט מיט קינדערישע הענטלעך,
און א וואנט־צייטונג א״נ ״אונדזער הײם״ ,אין וועלכער די
קינדער דערציילן אויף זייער אופן זייערע זכרונות פון די
איבערלעבונגען אין די וועלדער ,בונקערס און היילן ,ברענ־
גען צום אויסדרוק זייערע געפילן ,באשרייבן זייערע טרוימען
און שטרעבונגען...
די'פארבעטענע געסט האט באגריסט די פעדאגאגישע
לייטערין פונעם הויז ,דאניעל.
אין א קורצער רעדע האט דער פארזיצער פון צענטראלן
קאמיטעט פון די פוילישע יידן ,ד״ר עמיל זאמערשטיין,
אויסגעדריקט דעם גלויבן ,אז די פארזאמלטע דא ניצול־
געווארענע קינדער וועלן אויסוואקסן אלס נוצלעכע בירגער
און ווירדיקע יידן.
די קינדער האבן געזונגען יידישע און פוילישע לידער.
דערנאך איז ארויסגעטראטן מיט א קאנצערט די באקאנטע
יידישע פאלקס־זינגערין דיאנא בלומענפעלד.
)״פאלקס־שטימע״ — 2.10.82 ,״לײענענדיק יידישע
היסטארישע דאקומענטן״(.

א באזור אין לובלין1982 ,

ל,אפל מיזשעריציץ
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אז מען קומט אין די עלטערע יארן ,וואכט אויף אין
זכרון די קינדער־און יוגנט־תקופה ,ווי אויר דאס ארט ווו
מ׳איז געבוירן און דערצויגן געווארן .הגם יעדער ווייסט,
אז דאס אלץ איז אויסגעגלייכט מיט דער ערד ,ווינציק סימנים
זענען געבליבן ,דאך ווילט זיך נישט שלום מאכן מרטן גע־
דאנק ,אז אזוי טאקע איז עם .ס׳ווילט זיך צוריק קומען אין
דער פארגאנגעגער צייט .ווען מיין פרוי און איך האבן באש־
לאסן צו זען דאס לעבן פון יידישע ישובים אין דער וועלט,
איז גענומען געווארן אין חשבון מדינת ישראל ,ווו מיר
זענען שוין געווען צוויי מאל ,ווייל דארט איז דאך דער א:־
האלט פון גאנצן פאלק.
מיר האבן אויר געוואלט באזוכן פוילן ,דאס לאגד ווו
מיר זענען געבוירן.
א סך האבן געפרעגט :וואס זוכסטו דארט י נישטא מער
קיין יידיש לעבן ,אפילו די חורבות זענען נישט געבליבן.
אויף זייער ארט — נייע הייזער ,אבער אן יידן .דאך האט
געעגבערט אין מוח :מ׳דארף פארן ,כאטש אויף קבר ישראל
וועסטו נישט קאנען גיין ,אבער מיידאנעק וועל איך באזוכן,
ווייל דארט האבן אונדזערע טייערע זייערע נשמות אויסגע־
הויכט .מען דארף אויסטרינקען די פולע מאם ביטערניש ,וואס
וועט אפילו נישט זיין קיין טראפן דערפון ,וואס זיי האבן דורכ־
געלעבט .מיט די דאזיקע געדאנקען זענען מיר אנגעקומען
אויפן פלי־פעלד פון אקענטשע ביי ווארשע.
די אמאליקע יידישע ווארשע איז נישטא ,אבער די הויפט־
שטאט איז איבערגעבויט .נייע געגנטן מיט פילשטאקיקע היי־
זער .איך גיי ארום איבער די גאסן און זוך א יידיש פנים.
די אמאליקע יידישע געגנט — נייע הייזער־בלאקן ,ברייטע
גאסן מיט אמאליקע נעמען :קראכמאלנא ,סמאטשא ,דזיעלנא,
מילא ,קארמעליצקא .נייע נעמען זענען אויך צוגעקומען ,ווי:
אניעלעוויטשא ,לעווארטאווסקיעגא — אבער אן יידן .קומען
מיר צו צום פלאץ ,ווו עם שטייט דער דענקמאל פון אויפ־
שטאנד אין ווארשעווער געטא .דאס איז דער אנדענק פון
יענעם לעבן ,וואס האט דא געדויערט במשך יארהונדערטער.
אז מ׳איז דא אין ווארשע ,ווי באזוכט מען נישט דעם יידישן
היסטארישן אינסטיטוט ,דעם בית־עולם אויף אקאפאווע ,די
נאזשיק־שול ,די רעדאקציע פון דער ״פאלקס־שטימע״ ,דאס
יידישע טעאטער און די קיך ,ווו עטלעכע יידן קריגן אן
ארעם מאלצייט .זענען דאס דאך די לעצטע פאזיציעס פון
די  800יידן אין ווארשע און פון עטלעכע טויזנט אין גאנץ
פוילן — פון א ישוב וואס האט געציילט מיליאנען.
מיט דער באן פון ווארשע קיין לובלין ,פארן מיר דורך
די סטאציעס :וואווער ,אטוואצק ,צעלעסטינווו ,גארוואלין,
פולאוו ,נאלענטשווו און מאטיטש — שטעטלעך ,ווו ס׳האט
אמאל געדייעט יידיש לעבן .און היינט...

ביים ציילן דריי צענדליק .און זיכער זענען דאך אלע נישט
געקומען צום רעפעראט .אויך די טעמע וואס וועט באהאנדלט
ווערן .ווייזט זיך ארויס ,אז די פראפעסארין אננא זשוק
האט זיך אינטערעסירט און .שטודירט דאס יידישע לעבן אין
פוילן און זי איז זיכער נישט די איינציקע פון דער בעסערער
פוילישער אינטעליגענץ ,וואס ווילן דווקא יא געדענקען דעם
ביישטייער פון יידן אין דער אנטוויקלונג פון פוילן.
נאכן רעפעראט קומט פאר א דיסקוסיע ,אין וועלכעי־
עס נעמט אויר אנטייל א פוילישער אפיציר און די פוילישע
פרוי גזשעסיק .שפעטער באקום איך א ווארט .איך גיב אפ
א גרוס פון פוילישן יידנטום אין ארגענטינע בכלל און פון
לובלינער בפרט .איך דריק אויס צופרידנקייט צו זען זיך מיט
די שארית פון די יידן פון לובלין .נאך דעם קומט צו א
פוילישע פאמיליע און זאגט אונדז :״איר וועט זיכער באזוכן
מיידאנעק — מיר וווינען דארט ,נישט ווייט ,און אויר דארט
געוווינט ,ווען דער גיהנום האט געברענט .מיר וועלן אייך
דארט פירן און מיר האבן וואס צו דערציילן״ .פארשטייט זיך,
אז מיר האבן די פריינטלעכע איינלאדונג אנגענומען.
צומארגנס שפאצירן מיר מיט א חברטע פון דער שול־
באנק ,וואס איז געראטעוועט געווארן פון א פוילישן יוגנט־
לעכן — באהאלטן זי צוויי יאר אויף א בוידעם .נאך דער
באפרייאונג ,האבן זיי חתונה געהאט .מיט ציוויי יאר צוריק
איז ער געשטארבן .גייען מיר צום אלעם־ערשטן צו זיין
קבר אוועקלייגן א בלום .שפעטער שפאצירן מיר אויף דער
וואליע ,א געגנט ,ווו איך בין געבוירן געווארן ,מיין קינדהייט
פארבראכט ,אין חדר געגאנגען ,אין טייר זיר געבאדן ,ווו
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שבת נאכמיטאג זענען מיר אנגעקומען קיין לובלין .די
זעלבע נאכט האבן מיד באזוכט דעם יידישן קלוב פון קול־
טור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד אויף דער קראקעווער פאר־
שטאט  .13מיר באגריסן זיך מיט דעם פארזיצער משה אדלער,
וועלכער אינפארמירט אונדז ,אז דעם זעלבן אוונט וועט פאר־
קומען א רעפעראט פון פראפעסאר אננא זשוק ,וועלכע וועט
רעדן אויף דער טעמע ״װעגן תלמוד און רעליגיעזער ליטע־
ראטור פון דעם 17טן און 18טן יארהונדערט״.
עס הייבן אן זיר צונויפקומען מענטשן .איך צייל שוין
באלד  35איך זיץ און שטוין :מען האט מיר געזאגט ,אז
אין לובלין וווינען ביי די  20יידן ,און דא האלט איך שוין

 4כהורות יהודיות כלוכלין לפני השואה .השמות לא ידועים.
 4יידישע מייילעד אין לוכלין פארן הורכן.
זייערע נעמען — אומכאוױסנז.
)צוגעשטעלט פון טעשקע פארשטעטער(
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יידיש לעבן האט געדייעט — פון שוסטערס ,שניידערס,
סטאליערס ,בעקערס און דער עיקר גארבערס ,וואס האבן
געארבעט אין די ארטיקע דריי גארבערייען ,סוחרים ,קלײנ־
העגדלער ,יידישע פשעקופקעס ,די שול ,דאס בית־מדרש,
חברת לינת הצדק ,גמילת־חסדים קאסע — דאס אלץ איו
נישטא ,אויסגעריסן מיטן ווארצל.
3
מיר קומען צו צו אונדזער שטוב אויף טאטארסקא ־.10
די צוויידשטאקיקע שטוב איז מיר קליין געווארן אין די
אויגן .טיילווייז אפגעריסן דער טינק ,נישטא דער הילצערנער
גאנעק ,נישטא די גערטנדלעך מיט בלומען ביים פראנט.
איך קלאפ אן אין טיר פון אונדזער וווינונג .עס קומט
ארויס אן אלטיטשקע פוילישע פרוי ,וואס מיין חברטע האט
געקענט .איך זאג איר :״דא ,אין דער שטוב ,בין איך געבוירן
געווארן — קאן איך אריינגיין יי׳
זי ערלויבט מיד .אין מיטלסטן צימער זיצט א מאן
אין די 50קער יארן .איך קוק זיך ארום .דער קאפל־אויוון
שטייט אין א צווייטער זייט .איך מאך וועגן דעם א באמערקונג,
דער מאן ענטפערט מיר :״דא איז ער שטענדיק געשטאנען״
מילא ,ער ווייסט בעסער פון מיר ...איך האב נישט געפונען
קיין ווערטער ווייטער צו פירן דעם שמועס און מיט א צע־
ווייטיקט הארץ זאג איך ״א גוטן טאג״...
נישט געבליבן דארט קיינער פון מיין פאמיליע ,טא וואס
דארף מיך אנגיין די שטובו...
פון דארט גייען מיר דורך דעם ברייטן וועג לעבן אלטן
בית עולם ,ווו עס ליגט דער חוזה פון לובלין) ,(1815ר׳ שלום
שכנא ) ,(1558רב עזריאל הורוויץ ״דער אײזערנער קאפ״
) (1818און אנדערע צדיקים ,מיט וועלכע דאס יידישע לובלין
האט געשמט.
מיר גייען אויף דעם גייעם בית־עולם אויף אוניצקע־גאס.
מיר קומען צו .נישטא קיין פארקן ,נישטא קיין מצבות — ,א
פעלד מיט גראז .אין א ווינקל עטלעכע נייע מצבות פון
יידן ,וואס זענען נפטר געווארן שוין נאד דער מלחמה .א
טייל זענען צעבראכן ,רואינירט פון היינטיקע כוליגאנעס .די
קייטן פון דעם צוים ,וואס נעמט ארום די עטלעכע פרישע
מצבות — צעריסן .גייען מיר מיט דער אוניצקע־גאס צו
לובארטאווסקע ,קומען צו צו דער געביידע פון ישיבת חכמי
לובלין ,קוקן אריין דורך די שטאכעטן און מיט גרויסע אותיות
זאגט זיר ״קאלעגױם מאיוס״ — עס געפינט זיר דארט היינט
דער מעדיצינישער פאקולטעט פון אוניווערסיטעט א.נ .פון
מאריא קיורי־סקלאדאווסקא.
באלד דערלעבן געפינט זיד דער געוועזענער יידישער
שפיטאל ,וועלכער איז היינט אן אינטערנאט פאר קימפעטא־
רינס ,העסעס װאגן־פאבריק איז א דעפאזיט פון פארשידענע
סחורות .אויף דעם הויז ,ווו ס׳איז געווען דער קאמיסאריאט,
האט ווער ביינאכט אויסגעמאליעוועט א פרישן רויטן האקנ־
קרייץ .זענען נאד היינט פארבליבן פאליאקן ,וועלכע חלומען
פון א פוילישער ״אימפעריע״?
מיר קומען צו צום פלעצל ,ווו ס׳איז געווען דער האנדלס־
אנגעשטעלטע־פאריין ,אקעגן די רוסקע־גאם .ווייטער — די
טארגאווע ,איבערגעבויט ,און דערלעבן — א גרויסער מארק־
פלאץ .מיד גייען צו דער קאוואלסקע .נאך צוויי געסלעך און
מער איז נישטא פון דער יידישער געגנט .אפגע־
ווישט ,ווי ס׳וואלט קיינמאל גארנישט געווען .נישטא די יידן־
גאס )שעראקע( ,יאטעטשנע ,פאדזאמטשע ,קראוויעצקא ,די
גאסן און געסלעך ,ווו ס׳האט געווימלט מיט יידיש לעבן.
מיר גייען צום פלאץ ,ווו ס׳איז אמאל •געווען דער פוילי־
שער טארג ,הינטערן מאגיסטראט .אינמיטן שטייט דער דענק־
מאל נאד די העכער פערציק טויזנט יידן ,וועלכע זענען אומ־
געבראכט געווארן מיט פארשידענע מיתה־משונות בימי
היטלער .דעם טאג האבן מיר שוין געהאט גענוג זיך אנגעזאפט
מיט צער און ווייטיק.
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פארנאכט־צו ,זענען מיר געפארן זיך אפרוען .מאנטיק
אין דער פרי האט זיר דער שפאציר אנגעהויבן ביים זאקסישן
גארטן ,א דערמאנונג פון די יוגנט־יארן ,ווו מ׳איז געגאנגען
פארברענגען שבתדיקע פארנאכטן ,אין די גרין־באבלימטע
אלעיען ,ווו מ׳האט אמאל דעם ערשטן קוש א מיידל געגעבן...
ארויס פון גארטן ,גייען מיר צו דער ליפאווע־גאם ,ווו
ס׳איז געווען דער קאנצענטראציע־לאגער פאר יידישע מילי־
טער־לייט און שפעטער פאר סתם געכאפטע יידן .שפאצירן
מיר מיט דער קראקאווער פארשטאט .די הייזער פון זעלבן
אלט־פוילישן סטיל ,א סך געשעפטן ,אבער אן מיטלמאנס פער־
פומעריע ,ווייצנפעלדס פרוכטן־געשעפט ,קוראפאטװעס און
העשי בילעטס שיר־געשעפטן און אנדערע .נישטא קיין יידישע
נעמען.
די פאסט איז א גרויסע געביידע ,א ריזן־האטעל ,אויפ־
געבויט פילשטאקיק ,אויפן אמעריקאנער סטיל .די באנק פאל־
סקי אויף דעם זעלבן פלאץ ,נאר היינט הייסט עם ״באנק
נאראדאווי״.
מיר קומען צו צום פלאץ ליטעווסקי .צו א דענקמאל
פון דער ״אוניע לובעלסקי״ .זענען צוגעקומען נאד צוויי:
איינער פון ״אומבאקאנטן סאלדאט״ ,דער צװײטער אויפגע־
שטעלט אין די צייטן פון ״סאלידארנאשטש״ ,לכבוד דער קאנ־
סטיטוציע פון 3טן מאי ,ביי וועלכן עס זענען געלעגן קרענץ
מיט פרישע בלומען.
מיר קומען צו צום מאגיסטראט אנטקעגן דער קראקעווער
בראם מיטן שטאט־זייגער! זיי זעען אויס אין אונדזערע אויגן
א סד קלענער ,באשיידענער ,ווי מיר האבן זיי געקענט פון
די יוגנט־יארן.
דורכגייענדיק די בראם ,קומען מיר שוין אויף דער ברא־
מאווע און די געסלעך ארום איר :שאמבעלאנסקע ,אלעינא
און ריבנע ,ווו ס׳האבן אמאל ארומשפאצירט די צוגעשמירטע
״פרײלעכע מיידלעך״.
אויפן רינעק נעמט אונדז אתם א מאדנע געפיל :דא
איז דאר געווען די קהילה מיט אירע ראטמענער פון פאר־
שידענע פארטייען ,וואס האבן צווישן זיד געפירט אידעישע
קאמפן ,מיט וואלן ,מיטינגען און אנגעפירט מיטן יידישן לעבן
אין לובלין .מיר קומען צו רינעק  .10דאס הויז שטייט ווי
געווען .דורך די שויבן וויל איך אריינקוקן אין ״קעכל״ —
אזוי האט מען גערופן דעם לאקאל פון די לינקע פועלי־ציון,
ווייל אמאל איז דארט געווען א קיד פאר ארבעטער .דארט
איז טעטיק געווען די געזעלשאפט אוונט־קורסן פאר ארבעטער.
די באראכאוו־ביבליאטעק ,דער ״שטערן״־קלוב — דארט זענען
פארגעקומען רעפעראטן ,קעסטל־אוונטן ,פארזאמלונגען ,קרייזן,
רעפעטיציעס און פארשטעלונגען פון דראמאטישע קרייזן ,פון
דעם מאנדאלין־ארקעסטער ...דא האט זיך אנגעהויבן די 1טע
מאי־דעמאנסטראציע פון די לינקע פועלי־ציון.
שטיי איד אזוי ביים הויז און דערמאן זיר אין א לעבן,
וואס איז פארגאנגען• איד נעם אראפ א פאטאגראפיע און
גיי אוועק מיט ווייטיק.
די גראדסקע גאס .דער רוב שטיבער אונטערגעהאלטן
מיט הילצערנע רושטאוואניעם ,זיי זאלן נישט איינפאלן .דאס
הויז פון בית־יתומים איז גאנץ .פון דאנען זענען די קינדער
אוועקגעפירט געווארן אויף די פעלדער פון די טאטארעס ,אויס־
געשאסן ,באגראבן געווארן אין איין מאסדקבר.
מיר גייען אדורד די יידישע בראם און פון דארט פירט
א ניי־געפלאסטערטע גאס ,גלייר צום זאמעק .ארום און ארום
איז נישטא קיין הייזער ,קיין שטיבער .דאס יידישע בריקל,
ליידיקע פלעצער ,א ביסל באגראזט .דער זאמעק איז אויפ־
געפרישט און שטייט דארט אויפן בארג אימפאזאנט און קוקט
אראפ ,ווו ס׳האט אמאל געדייעט דורות יידיש לעבן און
היינט איז גארנישט דא .דערנעבן האט מען געמאכט א פלאץ

פאר פאלקס־פארזאמלונגען און ווייטער — די צענטראלע
אויטאבוסן־סטאציע פון שטאט.
מיר זענען צוגעגאנגען צום אלטן הייליקן ארט אויף
שעננא .א טייל פון בית־עולם איז פארפאכטעט געווארן פאר
אן עקספערימענטאלן צענטער פון גרינווארג )ירקות( .פאראן
א צימער אויף לובארטאווסקע צום דאווענען .עטלעכע מאל
זענען מיר דארט געווען און שטענדיק געטראפן פארשלאסן.
מען האט אונדז געזאגט ,אז א שוחט וואס האט דעם שליסל,
איז געפארן קיין וולאדאווע ,ווו ד׳האט א דערנעבן־פרנסה —
מיט צוויי יידן וואס האבן ווארשטאטלעך אויף לובארטאווסקע
און ארבעטן אליין .האב איך מיט זיי געכאפט א שמועם.
איינער א רעליגיעזער ,זיין זארג איז :ווו נעמט מען אויף
תכריכים פאר די ,וועלכע ווילן נאכל טויט קומען צו קבר־
ישראל ...דער צווייטער ,שוין נישט קיין רעליגיעזער ,אבער
וויל נישט ,אז זיין טאכטער זאל חתונה האבן פאר קיין נישט־
יידן און אין גאנצן אסימילירט ווערן — אפשר האט ווער אן
עצה דערצוי
דער סך־ הכל פון די עטלעכע צענדליק יידן ,זענען די
גרעסטע טייל פענסיאנירטע .א טייל געמישטע פארפעלקער,
וואס די קינדער זייערע וועלן שוין קיין יידן נישט זיין אין
אזא פרעמדן ארום.
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אויפן דריטן טאג זענען מיר געפארן צו דער פוילישער
פאמיליע גזשעסיק ,וואס וווינט עטלעכע בלאקן פון מאידאנעק.
עם נעמט אונדז אויף א הויכע פרוי ,שוין נישט קיין יונגע,
אבער עלעגאנט .פון איר פנים האבן זיך נאד נישט אפגעטאן
די שיינע שטריכן און אויגן ,וואס שטראלן מיט גוטסקייט.
מיר קומען צו צום לאגער אין מאידאנעק .ביים טויער האט
זיד מיין פרוי איינגעבראכן ,גענומען שטארק וויינען .די
פדוי גזשעסיק באמיט זיך זי איינעמען מיט א גלעט ,מיט
טרייסט־ווערטער ,אבער ווי קאן מען געפינען א טרייסט ביים
טויער פון מאידאנעק י ...איצט איז עם פארוואנדלט געווארן
אין א מארטיראלאגיע־מוזעום .ריזיקע פעלדער וואם זענען
ארומגערינגלט מיט שטעכלדראט ,וואס זענען געווען עלעק־
טריזירט ווען דעו־ לאגער האט פונקציאנירט .ביים אריינגאנג
איז נאד דער מלחמה אויפגעבויט געווארן א גרויסער מאנו־
מענט צום אנדענק פון די הונגער־פארפייניקטע ,פארגאזטע
און אויסגעמארדעטע קרבנות .פון די  5פעלדער מיט באראקן,
וואס זענען געווען צעטיילט מיט שטעכל־דראט פארצוימונ־
גען ,איז נאד איצט געבליבן דאם דריטע פעלה ביים ארײנ־
גאנג פון די ערשטע צוויי פעלדער ,זענען געבליבן די געביי־
דעם פון דער אדמיניסטראציע און די יואד־טורעמם פון די
פייניקער .היינט זענען זיי באשטימט פאר אויפקלערונג ,אינ־
פארמאציע און סטאטיסטיק ,וועגן די צילן וואם די נאצים
־.אבן זיך געשטעלט ,מיטן איינארדענען די לאגערן .טאבעלן,
׳ױפל מענטשן זענען אדורכגעגאנגען דעם לאגער ,אויסגע־
^ארדעט ,פארגאזט או פארברענט געווארן .די מערסטע טייל
•ענען געטויט געווארן בלויז פאר זיין יידן .דערנאך גייען
יאלן פון רוסישע קריגס־געפאנגענע ,פאלאקן פאר ווידער־
2זטאנד און פאליטישער טעטיקייט און נאד געפאנגענע פון
! 2לענדער .ארום די פעלדער זענען איינגעארדנט וואך־
זורעמס ,פון וועלכע די וועכטער זענען געווען שטענדיק גרייט
ץ טויטן ,וועמען ס׳האט זיר זיי פארגלוסט.
אין א טייל גאראקן פון דריטן פעלד ,געפינען זיר די
ארעס פון ברעטער ,ווו די אינטערנירטע האבן אוועקגעלייגט
ייערע מידע גופים נאד די טעג פון ארבעט און איזדעקעווען
יך איבער זיי — איז די נאכט געווען אן אויסלייזונג פון ליגן
טלעכע שעה אויף די נארעם ,כאטש די לייז און וואנצן
אבן זיד געטאן זייערס .די קאשמארן פון דורכגעלעבטע טעג
אבן קיין רו נישט געגעבן...
ווייטער גייען מיר אין די גאראקן פול מיט ״פאשאקעם״.

דאס זענען רעקלעך ,הויזן ,היטלעך און פאסן ,וואם איז געווען
דאם אנטועכץ פון די אינטערנירטע ,זומער און ווינטער .בערג
מיט שיד ,פון וועלכע עם פילט זיך א פארדומפענער ריח פון
פוילעניש .זיי ליגן דאך שוין אזוי פיל יארן.
ווי א קוריאז :ביים סוף פון דריטן פעלד ,שטייט א
קאלומנע ,וואס אויף איר שפיץ זענען פאראן דריי פייגל,
אבער אין אמתן שטעלן זיי פאר דריי אדלערס ,וואס רייסן
זיד מיט זייערע פליגל צו דער פרייהייט ...דאס האבן די
אינטערנירטע אויסגעפועלט אויפצושטעלן מיטן אויסרייד ,אז
זיי ווילן פארשענערן די עסטעטיק פון לאגער .ס׳איז געווען
א סימבאלישע אנדייטונג פון א ווילן צו לעבן פון די אינטער־
נירטע .מיר גייען צום ענדע פון פינפטן פעלד ,ווו ס׳געפינט
זיך דער באד־באראק ,די גאז־קאמער און די קרעמאטאריומס,
ארום וועלכע עס ליגט נאד דאס אש פון די פארברענטע גופים.
און ווייטער — די גריבער אין וועלכע מען האט געלייגט
צוזאמען די קרבנות פון די מאסן־עקזעקוציעס ,אײדער די
גאז־קאמערן זענען איינגעארדנט געווארן .איצט איז דארט
אויסגעבויט געווארן א גרויסער מאוזאלעום — פון אויבן
א ריזיקער קופאל ,ווו ס׳איז אנגעשריבן :״אונדזער גורל זאל
זיין פאר אייך א װארענונג״ ...פון אונטן — דאם אש פון די
אומגעקומענע.
ווו מיר האבן גענומען כוח דאם אלץ צו זען ,ווייס איך
נישט .אפשר אי זעס געווען דער ווילן צו גיין אויף קבר־
אבות צום אש פון הונדערטער טויזנטער מענטשן ,וואם איז
אויסגעמישט צוזאמען מיטן אש פון אונדזערע עלטערן ,ברידער
און שוועסטער...
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מיר גייען אהיים צו דער פאמיליע גזשעסיק ,ווו מיר זענען
פארבעטן אויף מיטאג .פארן עסן לייגט דער הער גזשעסיק
צונויף די הענט ,בעט גאט פאר די געסט וואס געפינען זיך
היינט ביי אים אין שטוב און פאר דעם ברויט וואס מיד
וועלן עסן צוזאמען.
נאכן עסן פארבינדט ־זיר א שמועס און איך פרעג ,פאר־
וואס טוען זיי דאס .דערציילט מיר דער בעל־הבית :זיי האבן
געווועט די גאנצע צייט לעבן מאידאנעק .צו זייער הויז איז
צוגעקומען דער רויך פון די פארגאזטע און פארברענטע
גופים .איין מאל האט א ייד אנגעקלאפט אין טיר פון זייער
שטוב ,געבעטן א שטיקל ברויט און געפרעגט ,ווי אזוי קאן
מען זיר ראטעווען .א פאר חדשים האבן זיי אים אויסבאהאלטן,
ביז די שכנים האבן דערשנאפט ,אז ביי זיי באהאלט זיך אויס
א ייד .האבן זיי געדראט ,אז זיי וועלן מסרן אין דער געסטאפא,
וואס וועט אונטערצינדן די שטוב מיט זיי .נאך דעם האבן זיי
דעם ייד מיטגעגעבן א ביסל עסן ,עטוואס געלט און ער איז
אוועק .מעד האבן זיי פון אים נישט געהערט .נאד א קרבן
פון ייח־האם ,וואם האט געהאט אנגעטראפן אויף א מענטש־
לעד הארץ...
אזוי האבן מיר געשמועסט ביז פארנאכט .מיר געזעגענען
זיך הארציק .די פרוי גזשעסיק זאגט :״זײט שטאלץ אלם יידן,
איר זענט נישט אלייך...
די נאכט האב איך איבערגעלעבט פארשידענע קאשמארן.
צומארגנס אין דער פרי האבן מיר פארלאזט לובלין...

 ,23.11.83ך אוונש
מיטוואך,
א י ן בית העמלין ,תל=אביב  -די

י יד ר ל ע כ ע

א ז כ ר ה

נאך די קדושים פון ל ו ב ל י ן .
דער זאל אי ז  £פ ן פ ו ן  6א ו ו נ ט .
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לובלין גיט אפ כבוד די קדושים פרן געטא
מ .אדלער
איך באקום רעגולער די •ווארשעווער ״פאלקס־שטימע״ ,װאס
דערשיינט יעדע וואך אין פוילן — און ווען איך טרעף אן
אין דער צייטונג אויף א באריכט און ידיעות פון לובלין,
גיט א טיאבקע אין הארצן ...אינטערעסאנט ,אז אט די
קליינע צאל פארבליבענע דארט יידן ,פירט א טעטיקייט
אין זייער קלוב ,וואם באווייזט צום וויפלטן מאל ,אז ״נצח
ישראל לא ישקר״ ...א טייל פון יענע קארעספאנדענצן
ד .ש.
דרוקן מיר איבער פאר אונדזערע לייענערס.

ערב דעם יארצייט פון לובלינער געטא ,האט זיך
באוויזן אין דער טאגצייטונג פון פזפר ״שטאנדאר
לודו״ אן ארטיקל פון יוזעף שעלעוויטש א.ד.ט .״דער
א ו מ ק ו ס פון די לובלינער יידן״ .אין צוזאמענהאנג מיט
דער 40־טער יארצייט פון דער ליקווידאציע פוגעם
געטא ,איז איינגעארדנט געווארן א פייערלעכער
טרויער־אוונט.
שבת ,דעם 13־טן נאוועמבער ,איז פארגעקומען
אינעם קלוב דער אוונט ,מיטן אנטייל פון פארשטייער
פון דער פאליטישער און אדמיגיסטראטיווער מאכט.
צווישן די איינגעלאדענע געסט זענען בייגעוועזן :דער
לובלינער שטאט־פרעזידענט זדזשיסלאוו ראיעווסקי,
דער פרעזעס פון וואיעוואדישן זבאוויד ,גענעראל
 4פאוועל דאמבעק א״אנד.
ביי די אנגעצונדענע זעקס ליכט )דער סימבאל פון
די דערהרגעטע זעקס מיליאן יידן( ,האט דער פאר־
זיצער פון ארטיקן פארבאגד־קרייז ,מאריאן אדלער,
באגריסט די געסט און אין קורצע ווערטער פארגע־
שטעלט די געשיכטע פון די קדושים .״מיר זענען גע־
קומען צום פערציקסטן יארצייט פון דער ליקווידאציע
פון געטא ,כדי אפצוגעבן כבוד און באערן די בעסטיא־
ליש־דערמארדעטע לובלמער יידן ,פון דער אומגעגנט
און אנדערע רעגיאנען פונעם לאנד ,וועלכע זענען אײנ־
געפרעסט געווארן אין די מויערן פון געטא .דער
11־טער •נאוועמבער איז געווארן דער טאג פון דער
לעצטער ליקווידאציע פון די געטא־איינוווינער .די
דייטשן האבן אנגעהויבן די ליקווידאציע פון דער
יידישער באפעלקערונג מיטן אריינרייסן זיך קיין פוילן
אין יאר  .1939די יידישע באפעלקערונג ה א ט פאר*
לוירן אלע רעכט ,מ׳האט ביי איר געקאנט אן שטראף
צעראבעווען דאס פארמעגן און אויך הרגענען .לובלין
איז געווארן דער מאסן־קבר פון יידן פון גאנץ איירא־
פע .די לובלינער ערד )מאידאנעק( איז אנגעזאפט מיט
בלוט פון אומשולדיקע מענטשן .די לובלינער געגנט
איז געווען פארפולט מיט לאגערן .די היטלעריטטן
האבן ספעציעל ברוטאל באהאנדלט די יידישע באפעל־
קערונג .דאט האט געטאן דער פארברעכער ניר — 1
גלאבאצגיק .אין לובלין האט מען צוגעגרייט מערדער
פאר אנדערע נאצ>־לאגערן.
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דערנאן איז דער רעדנער אריבער צו דער געשיכטע
פון די לובלינער יידן פון פארן  .1939אין לובלין האבן
געוווינט איבער  40טויזנט יידן ,ס׳זענען געווען טעטיק
שולן ,שפיטעלער ,ביבליאטעקן ,קלובן .ס׳האבן געפירט
א ברייטע טעטיקייט פראפעסיאנעלע פאריינען ,פא־
ליטישע פארטייען ,עס האט געבליט דאס רעליגיעזע
לעבן .אין לובלין איז געווען טעטיק די גרעסטע ישיבה
אין אייראפע ,די ישיבת חכמי לובלין .אין לובלין זענען
דערשינען צוויי יידישע טאג־צייטונגען .די ארבעטער
האבן גענומען אן אקטיוון אנטייל אין דעם ארבעטער־
ראט אין יאר  .1918דער לובלינער קאנט ה א ט ארויס־
געגעבן גרויסע געלערנטע און רעוואלוציאנערן :דעם
קלאסיקער פון דער יידישער ליטעראטור ,י .ל .פרץ )גע־
בוירן אין זאמאשטש( ,די בארימטע רעוואלוציאנערין
ראזא לוקסעמבורג ,דעם קאמוניסט יוסף עפשטיין,
א שפאניע־קעמפער ,געפאלן אין פראנקרייך ,געדאליע
שאפירא ,זעלנער פון די אינטערנאציאנאלע בריגאדעס
אין קאטאלאניע.
דערנאך האט עדווארד אונגער געהאלטן א געלעגנ־
הייט־רעפעראט וועגן דעם טראגישן גורל פון די יידן
אין לובלינער קאנט .ס ׳ ה א ט אויך גענומען א ווארט
דער גענעראל דאמבעק .אלט געוו .געפאנגענער אין
מאידאנעק ,האט ער מיט אייגענע אויגן געזען די
בעטטיאלישקייט לגבי די יידן .ער האט אויך דערמאנט
די העלדישקייט פון די יידישע פארטיזאנער.
ט׳האט גענומען א ווארט איינער פון די לובלינער
איינווויגער ,ד״ר בינעם ווייס ,וואט האט דערמאנט די
נעמען פון א ס ך יידישע געלערנטע ,ארטיסטן און זייער
ביישטייער צו דער קולטורעלער אנטוויקלונג פונעם
לובלינער קאנט.
דערנאך האט דוד באגוכוואל געמאכט אן ״אל
מלא רחמים״ און רעציטירט אייניקע לידער פון ד.
ספארד ,מ .געבירטיק און מ .שולשטיין .אויפן פאר־
שלאג פונעם פארזיצער ,האט מען באערט דעם אנדענק
פון די קדושים פון געטא ,פון מאידאנעק ,סאביבאר,
בעלז ,טראווניקי ,פון די אפיצירן און זעלנער פון דעם
פוילישן מיליטער אין די לאגערן אויף ליפאווע ,בודזין
און די דעפארטירטע קיין טרעבלינקע און דערשאסענע
אין די קרעמפיצער וועלדער .מען האט באערט די
יידישע פארטיזאנער פון דער אפטיילונג פונעם קאפי־
טאן כיל גרינשפאן ,דעם אנפירער פון דער א.ל .אפ־
טיילונג ,שמואל יעגער און יידישע פארטיזאנער ,דער־
מארדעטע פון א נ.ס.ז;־באנדע אין די קראשניקער וועל־
דער ,ווי אויך די דערשאסענע אויפן לובלינער שלאס
און אין די קעלערן פון געסטאפא .ווי אויך אלע דער־
מארדעטע אינעם אקופירטן אייראפע.
דעם 14־טן נאוועמבער האבן דעלעגאציעס געלייגט
קרענץ און בינטלעך בלומען אויף דעם מאנומענט פון

די דערמארדעטע יידן ,צוו״אנד אין נאמען פון דער
הויפט־ און שטאט־פארוואלטונג פון קולטור־געזעל־
שאפטלעכן פארבאנד פון די יידן אין פוילן און פון
פריוואטע מענטשן .ביי דעם מאנומענט ,וואט איז
אויפגעשטעלט אין צענטער פון דער שטאט ,האש דוד
באגוכוואל געזאגט תפילות .בינטלעך בלומען זענען
געלייגט געווארן פאר דעם מאנומענט אין מאידאנעק.
טרויער־פייערונגען זענען פארגעקומען אויפן יידישן
בית עולם ,ווו מען האט אנגעצונדן ליכט און געזאגט
קדיש .מ׳האט אויך געלייגט בלומען אויפן מאסן־קבר
פון די דערמארדעטע יידישע פארטיזאנער אויפן מילי־
טערישן בית־עולם.
״חודש פון פאלקס-אנדענק״
אינעם ״חודש פון פאלקס־אנדענק״ איז אין יידישן.
קלוב אין לובלין פארגעקומען א צוזאמענטרעף מיטן
פארזיצער פון קלוב פון געוו .ארעסטירטע אין לובלי־
נער ״זאמעק״ און ארעסטירטע פון דער געסטאפא.
פרוי ראזאליא שוויעך האט ארומגערעדט די טרא־
געדיע פון די אסירים .ווי ט׳איז געווארן פעסטגע־
שטעלט ,האבן בערך  70טויזנט אסירים דורכגעמאכט
דעם גיהנום פון דער תפיסה און געווארן דערמארדעט
אויף א בעסטיאלישן אופן .די מערהייט פון זיי זענען
געווען יידן .די רעדנערין ה א ט דערמאנט ,אז אין די
לעצטע טעג ערב דעם אריינמארש פון דער סאוויעטי־
שער ארמיי קיין לובלין ,זענען די אסירים מאסנווייז
געווארן דערשאסן און ארויסגעפירט אין די קרעמא־
טאריע־אויוונס קיין מאידאנעק.
דעם 21־סטן יולי  ,1944האבן די היטלעריטטישע
רוצחים דערשאסן די כעצטע  74יידישע ארבעטער,
וועלכע זענען געווען באשעפטיקט אין די דייטשישע
ווארשטאטן.
צום 40סטן יארטאג פון ווארשעווער געטא־אויפששאגד
אין שייכות מיטן 40סטן יארטאג פון אויפשטאנד
פון ווארשעווער געטא ,האט דער פארבאנד פון קריגס־
אינוואלידן ארגאניזירט אן אוונט אין לובלין .מיט
א רעפעראט אד״ט דער צושטייער פון יידן צו דער
ליטעראטור ,ק ו נ ס ט און מוזיק ,איז ארויסגעטראטן
מגייר מאכניקאווסקי.
א ווארט ה א ט גענומען דער אקטיוויסט פון יידישן
קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד ע .אונגער ,וועלכער
ה א ט ארומגערעדט די גענעזע ,פארלויף און באדייטת?
פון אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא.
דער קאמיטעט צום אפהיטן די ערטער פון קאמף
און מארטיראלאגיע און די ״געזעלשאפט פון אויפ־
זיכט איבער מאידאנעק״ ,האבן באערט דעם אנדענק
פון די אויפשטענדלער אין ווארשעווער געטא אויף א
פייערלעכן אוונט.
אויך די גלחים האבן אפגעגעבן כבוד די געטא־
העלדן און אלע אומגעקומענע אין ק א מ ף מיטן אקו־

פאנט .עס איז ארגאניזירט געווארן א גאטעסדינסט
אין איינעם פון די קלויסטערס ,צו וועלכן עס זענען
געקומען פארשטייער פון אלע גלויבנס־פארבאנדן ,ווי
אויך די יידישע באפעלקערונג.
דעם 24־סטן אפריל איז פארגעקומען א פייערלעכע
געטא־אקאדעמיע ,ארגאניזירט געמיינזאם פון ״זבא־
וויד״ און דעם יידישן קולטון־געזעלשאפטלעכן פאר־
באנד.
אין אויבנאן ביים פרעזידיום־טיש האט זיך געפונען
א גרויסער אויפשריפט ״דאס געטא באשולדיקט !״.
נאכן אריינפיר־ווארט און דאט באערן די געפאלענע
מיט א מינוט שווייגן ,האט דער פארזיצער ז .באדזינ־
ס ק י באגריטט די געקומענע געטט ,דעם ערשטן סעק־
רעטאר פון וואיעוואדישן קאמיטעט פון דער פוילישער
פארייניקטער ארבעטער־פארטיי ,פראפ׳ ד״ר וו .ס ק י
זשידלא .דעם סעקרעטאר פון דער דעמאקראטישער
פארטיי ה .לישטשעוויטש .דעם סעקרעטאר פון דער
פאראייניקטער פויערים־פארטײ וו .טשוראק ,דעם
וויצע־וואיעוואדע ספשינגער און דעם שטאט־פרעזי־
דענט סט .פאצאלאווסקי .דאס פוילישע מיליטער איז
געווען רעפרעזענטירט דורכן גענעראל נארעגאווסקי.
עט זענען אויך אנוועזנד געווען פארשטייער פון געזעל־
שאפטלעכע ,יוגנט־ארגאניזאציעס און פראפאריינען.
דער ערשטער האט גערעדט דער פארשטייער פון
קאמבאטאנטן־פארבאנד גענעראל פ .דאמבעק ,וועל־
כער האט דערמאנט די געשיכטע פון די פוילישע יידן.
צוזאמען מיטן פוילישן פאלק — האט געזאגט דער
רעדנער — האבן די יידן געשטעלט א ווידערשטאנד
דעם היטלעריסטישן אקופאכט אויף אלע פראנט־אנר
שניטן ,אין די פארטיזאנער־רייען .דעם אויפשטאנד
אין ווארשעווער געטא האט דער רעדנער באצייכנט
א ל ס מאראלישן זיג פון די ווידערשטאנד־קעמפער פון
דער אקופירטער אייראפע.
דערנאך ה א ט גערעדט דער פארזיצער פון יידישן
קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד מ .אדלער ,וועלכער
ה א ט געשילדערט די טראגעדיע פון די יידן בעת דער
2־טער וועלט־מלחמה און דעם אויפשטאנד אין וואר־
שעווער געטא .דער רעדנער האט אנגעוויזן ,אז אונ־
דזער פליכט איז צו רעאליזירן די צוואה פון די אומי
געקומענע ,וועלכע האבן געקעמפט פאר א וועלט אן
מלחמות ,אן ראסן־ און נאציאנאלער דיסקרימינאציע.
צום סוף איז פארגעקומען א קאנצערט ,אויסגע־
פירט דורך אן ארטיסטן־גרופע ,ביי דער מוזיק־באג*
לייטונג פון א פיאניסט פון דער לובלינער פילהאר־
מאניע.
אין די פארמיטאג־שעהן האבן זעלנער פון פוילישן
מיליטער און הארצערן געהאלטן ערן־װאך בײם דענק־
מאל פון די דערמארדעטע יידן אין לובלין און אומ־
געגנט .פיל ארגאניזאציעס דערונטער דער יידישער
קולטור־געזעלשאפטלעכער פארבאנד ,האבן געלייגט
בלומען צופוסנס פון דענקמאל .בלומען ה א ט מען
אויך געלייגט ביים דענקמאל אין מאידאנעק ,און
דו

ביים מאסן־קבר פון יידישע פארטיזאנער אויפן מי־
ליטערישן בית־עולם.

לאנדסלייט אין ארגענטינע און זיך געטיילט מיט אײנ־
דרוקן פונעם באזוך אין אונדזער לאנד .ער האט דער־
מאנט ,אז די פוילישע יידן אין ארגענטינע האבן פיל
געהאלפן דער יידישער באפעלקערונג אין פוילן גלייך
נאר דער ערשטער און נאך דער צווייטעיר וועלט־מל־
חמה ,צושיקנדיק שפייז ,קליידער און מעדיקאמענטן.
דער גאסט האט אויך געדאנקט דער פרעלעגענטין
ד״ר אננא זשוק פאר דעם אינטערעסאנטן רעפעראט.
צום שלוס פון דער באגעגעניש ,האט דער פאר־
זיצער פון פארבאנד־קרייז געבעטן די געסט איבערצו־
געבן א גרוס די לובלינער לאנדסלייט אין ארגענטינע
און זיי זאגן ,אז מיר טוען אלץ אין די ראמען פון
אונדזערע מעגלעכקייטן אנצוהאלטן דעם אנדענק פון
די פארטיליקטע יידן אין לובלין.
יעדעס יאר ,אין טאג פון ליקווידירן דאס לובלינער
געטא ) 11נאוועמבער( ,ארגאניזירן מיר אין יידישן
קלוב אן אוונט צום אנדענק פון די דערמארדעטע יידן
דורך די היטלעריסטישע רוצחים .מיר גייען צום דענק־
מאל ,וואט איז אויפגעבויט געווארן אין  1963יאר,
ווו מיר צינדן אן יארצייט־ליכט און לייגן בלומען .מיר
לייגן אויך בלומען אויף די קברים פון די יידישע פאר־
טיזאנער אויפן מיליטערישן בית־עולם ,ביים דענקמאל
אין מאידאנעק און אויפן יידישן בית־עולם.

קבלת־פנים פאר געטט פון ארגענטינע

איציק מאנגערס פורים־שפיל אין לובלין

דעם זעלבן אוונט איז אין קלוב פארגעקומען א
באגעגעניש מיטן לאנדטמאן קאפל מיזשעריצקי און
זיין פרוי ,וועלכע זענען געקומען צו גאסט קיין לובלין.
אין די דרייטיקער יארן איז ק .מיזשעריצקי אוועק
קיין אויסלאנד זוכן ארבעט און שוין דארט פארבליבן.
דער פארזיצער פון ארטיקן פארבאנד ,משה אדלער,
האט אין ווארעמע ווערטער באגריסט די געטט און
אונטערגעשטראכן ,אז נאך אזויפיל יאר קומען זיי
אינעם לאנד פון זייער געבוירן ווו זיי האבן פארבראכט
זייער יומט .אזעלכע ווי דאס פארפאלק מיזשעריצקי,
האבן מיר א סך.
זיי קומען קיין לובלין פון בראזיל ,אויסטראליע,
באליוויע ,פון די פאראייניקטע שטאטן און פון די
אייראפעישע לענדער ,כאטש זיי ווייסן ,אז זיי האבן
דא נישט קיינעם פון די נאענטע קרובים און פריינד,
אז קיינער וועט נישט ארויסקומען זיי צו באגעגענען,
דאך קומען זיי צו פארן אהער געטריבן דורך בענק־
שאפט צו דער אלטער היים .דאס איז נאכאמאל א
באווייז ,אז די יידן זענען צוגעבונדן צו פוילן ,כאטש
זיי לעבן אין אנדערע לענדער.
קאפל מיזשעריצקי האט געדאנקט פאר דער רירנ־
דיקער באגעגעניש און אונטערגעשטראכן ,אז די גאנצע
צייט האט ער געטרוימט וועגן באזוכן זיין געבוירן־
שטאט .ער האט איבערגעגעבן א גרוס פון די לובלינער

אין לובלין איז געקומען צו גאסט דער אנסאמבל
פונעם יידישן מלוכה־טעאטער אין ווארשע מיט דעם
וואקאל־מוזיקאלישן פראגראם ״פורים־שפיל׳׳ פון
איציק מאנגער.
דער זאל פונעם שטאטישן קולטורהויז ,ווו ס׳איז
פארגעקומען די פארשטעלונג ,איז געווען איבערגע־
פולט .דער פארזאמלטער עולם האט מיט באגייסטע־
רונג אויפגענומען די ארויסטרעטונג פון אונדזערע
יינגע ארטיסטן און באלוינט זיי מיט הילכיקע ברא־
וואט.
די ידיעה וועגן קומען פונעם יידישן מלוכה־טעא־
טער א׳׳נ פון אסתר־רחל קאמינסקא אין ווארשע,
האט ארויסגערופן ביי די היגע איינוווינער גרויס
פאראינטערעסירונג .אויפן זאל זענען אנוועזנד געווען
פיל סטודענטן פון די לובלינער הויכשולן.
צום סוף פון דער פארשטעלונג ,האט דער פאר־
זיצער פון אונדזער פארבאנד־קרייז געדאנקט די שוי־
שפילער פאר דער פרעכטיקער אויפפירונג און דער־
לאנגט זיי בינטלעך בלומען .עס זענען אויך צו דער
געלעגנהייט צוגעגרייט געווארן די טראדיציאנעלע המן־
טאשן.
די פארזאמלטע האבן אויסגעדריקט דעם ווונטש,
אז די אקטיארן פונץם ײדישן מלוכה־טעאטער זאלן
אפט באזוכן לובלין.

״וױס׳נשאפט און בילדונג פון די פוילישע יידן״
אין יידישן קלוב אין לובלין האט דייר אננא זשוק
געהאלטן א רעפעראט אויף דער טעמע ״די וויטנשאפט
און בילדונג פון די פוילישע יידן אין 16־טן און 17־טן
יארהונדערט״ .די רעדנערין ,א וויסנשאפטלעכע מיט־
ארבעטערין פון לובלינער אוניווערטיטעט א״נ פון
מאריא סקלאדאווסקא־קירי ,האט אונטערגעשטראכן
די גדויטע אנטוויקלונג פון דער יידישער וויטנשאפט
און קולטור .זי האט דערמאנט אזעלכע גרויטע גע־
לערנטע ווי רבי יעקב פאלאק ) (1530—1490וועלכער
האט געשאפן אין קראקע ,און שפעטער אין לובלין,
שלום שכנא ) ,(1885מרדכי יאפע ,מאיר ב .גדליה.
די גרויטע דערגרייכונגען פון דער יידישער קולטור
זענען מעגלעך געווארן אדאנק דער טאלעראנץ־באציונג
צו די יידן מצד די פוילישע קעניגן ,באזונדערס בעת
דער הערשאפט פון קאזשימיעזש דעם גרויטן.
נאכן רעפעראט זענען געווען פיל פראגן און עט
האט זיך פארבונדן א מיינוגס־אויסטויש ,אין וועלכן
עט האבן זיך באטייליקט זאפיא גזשעשאק ,וואנדא
ראטער ,ע .שיץ א״אנד.
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א ווארט אדער צוויי זנו א לובליגער פייערונג
ווען נאר דער נאמען לובלין קובלט מיר אויפן גע־
דאנק ,דערוועקט עס אין מיר די הערלעכסטע רעמיניס־
צענטז פון אן ״עיר ואם בישראל /וואט איז ביזן חורבן
השלישי ,טיטולירט געווארן אלם ״ירושלים דפוילן /און
ביי א טייל — ״די קרוין פון פוילישן ײדנטום/
לובלין פארנעמט אפשר נישט דעם אויבנאן ,וואט
שייר פוילנט אויפשטייג אויפן געביט פון אינדוטטריע,
עקאנאמיע ,פינאנט־ווירטשאפט און קאמערץ .זי פאר־
נעמט אבער א גרויטע ראל אין פוילנס קאמר.פאר פריי־
הייט און אומאפהענגיקייט ,און אוודאי פארנעמט זי די
גרויטע ראל אין דער געשיכטע פון פוילישן יידנטום.
לובלין האט מיט זיר פארגעשטעלט לומדות ,קדושה,
אצילות .זאגט מען ארויט דאט ווארט לובלין _ און
מ׳זעט פאר זיר דאט בילד פון אלט און ניי־לובלין :שע־
ראקע און לובארטאווטקי ,די גרענעצן פון ארטיקן יידישן
תחום ,שיינען פאר אונדז תורה׳דיק ,קולטורעל און אזוי
יידישלעך~ - .
לובלינט געשיכטע ,איז די געשיכטע פון תורה־
גיגאנטן ,אנהייבנדיק פון ר׳ שלום שכנא ביז ר׳ מאיר
שאפירא; פון מהרש׳׳ל ביז ר־׳ אלי׳ קלאצקין ; פון ״אײ־
זערנעם קאפ״ ביזן מתנגדישן ר׳ הלל ליבשיץ ; פון
חוזה ביז ר׳ שלמה׳לע איגר — ט׳איז די לאנגע ,דורות־
דיקע קייט פון אצילותדיקער יידישקייט ,פון לויטערער
יידישער חכמה; פון יטודותדיקער איינגעזעטנקייט,
איבער וועלכער א שטורעם פון מארד האט זיר פאר־
מאטטן אויטצורייסן...
ראם יידישע לעבן אין פוילן ,איז שוין אין פופצנטן
יארהונדערט געווען טיר פארווארצלט איז תורה ,הלכה
און מנהג .אין פוילן זענען שוין דעמאלט אוועקגעשטעלט
געווארן די יסודות פון העבערע פארמען פון לערנען
און שטודירן תורה ,גײםטיקע צענטערז — און איינער
פון די גרעטטע ,איז געווען לובלין ,דארט האט ר׳ שלום
שכנא ,תלמיד פון ר׳ יעקב פאלאק ,א געבוירענער אין
לובלין ,גרויט געמאכט זיין שטאט מיטן שאפן די ארטיקע
וועלט־ישיבה פאר די בעטטע קעפ ®דן אייראפעישן
יידנטום.
ארום פערציק יאר האט ר׳ שלום שכנא אנגעפירט
מיט לובלינער רבנות ,מיט דער לובלינער ישיבה ,וואט
איז געווארן בארימט איבער דער גאנצער יידישער
וועלט .איינער פון אירע תלמידים איז געווען דער פוסק
פון אשכנזישן יידנטום ,דער ״בעל המפה״ ר׳ משה
איסרלם ,באגרינדער פון הלכה און מנהג )ער איז גע־
ווארן ר׳ שכנא׳ט איידעם( — און פון דער דאזיקער
ישיבה איז ארויטגעקומען א גאנצע פלעיאדע חכמי
ישראל ,נאבפאלגער פון חכמי צרפת ואשכנז ,אויר דעם
ברייטסטן פארנעם.
נאר דער פטירה פון ר׳ שלום שבנא ) ,(1558איז
די שטול פון רבנות און מתיבתא נישט געבליבן ליידיק.
מיר געפינען אין לובלין אויה די ראזיקע אמטן זיין
זוז ר׳ ישראל ,דעם שוין דעמאלט בארימטן ר׳ שלמה
לוריא )מהרש״ל(; דעם מהר״ם מלובלין ר׳ מאיר און
נאר א צאל פזז אזעלכע מאורי הגולה...
*

טערן און טיפעדן שמועט וועגן אט דער עיר ואם .ס׳איז
די נאטטאלגיע פון לובלינער ,וואט קען זיר נישט ב8־
הערשן פון סענטימענטז אוז ליבשאפט־געפילן .ס׳ווילט
זיר פארייביקן יעדן מאמענט איז דער געשיכטע פוך
דעם דאזיקן אייגנארטיקן יידישן ישוב ,אבער דאט איז
אוממעגלער אין די באגרענעצטע ראמען פון ״קול
לובלין״.
וחל איר בלויז באגריסן די לובלינער יידן ,וועמענס'
טעטיקייטז זענען מיר באקאנט געווארן דורר מייז ליבז
פריינד ,דעם רעדאקטאר דוד שטאקפיש .דאם זענעז
דאר מענטשן ,וואט האבן זיר פארבונדן או! פארקניפט
אויה אייביק מיט לובלין — און מיט אלץ וואט זי שטעלט
מיט זיר פאר .ניט געקוקט אויר זייערע ראנגלעגישן
איז דער ספעציפיש־שווערער צייט ,האבז זיי נישט פאר־
געטז זייער אפשטאם ...זיר גרופירט ארום דער געזעל־
שאפט ,וואט טראגט מיט כבוד דעם נאמעז פוז דער
רומפולער שטאט ,וואט איר ארט איז פוילנם אומאפ־
הענגיקייט איז אייגנארטיק.
מיט די עטלעכע ווערטער וויל איר זיר טאלידארי־
זירן מיט די עסקנים ,וואס ניט זייער געראנגל פאר
לעבנס־עקזיטטענץ און ניט דאם דערגרייכז אייגענעם
גליק אוז וווילזיין ,האט זיי געקענט דערווייטערן פון
זייער היימשטאט אוז עד היום זענעז זיי געבליבז די
״היטער פזז דער מויער״ — נישט צו פארגעסז לובלינער
קדושה ,לובלינער אידעאלז...
איר וואלט אזוי געקאנט גייז און גייז איז אייז אטעם
— אבער צו וואם די איבעריקע רייד? צו וואס די
סופערלאטיווע אויסדרוקז?
דעם לעצטז האלבז יארהונדערט ,האט דאם יידישע
פאלק צו פארצייכענעז:
• די מוראדיקסטע טראגעדיע איז זיין געשיכטע
— טאטאלן אומקום אין א פארנעם ,וואם האט ניט קייז
פארגלייר איז דער געשיכטע פזז דער מענטשהייט ;
• די אנטשטייאונג פון מדינת ישראל — די פאר־
ווירקלעבונג פוז שענסטז טרוים דורר אלע דורות ,זינט
גלות בבל.
איז אזא תקופה אוז אונטער אזעלכע געשעענישז
פראוועז די לובלינער די יארצייט נאר דער עיר ואם.
זאל זיין דער וױלז פוז דער השגחה ,אז איר אוז מיר
אלע זאלז מיט חשיבות טראגז דעם נאמעז ל ז ב ל י ז,
וועמענס אנזעז איז אזוי גרוים אין דער געשיכטע פון
אונדזער פאלק ,אזז אירע אידעאלן ,ידי אידעאלן פון
שלום אוז גערעכטיקייט זאל הערשז איבער דער וועלט.
ס׳איז מיין אוז אונדזער אלעמענט ברכה ,אז די
נעסטז פוז נעא־נאציזם זאלז אפגעווישט ווערן ; די גע־
פארן פון אטאמישער מלחמה זאלן באזייטיקט ווערז אוז
מיר זאלז זיר קאנעז אויטלעבז אין א וועלט פון קדושה,
פוז שלום אוז ברידערלעכקייט.
מערכת ״קול לובלין״ אוספת חומר ,תמונות
ומסמכים על חייה ,פועלה ופטירתה של בלה
דובז׳יגסקה הי״ד ,ממנהיגות התנועה הציונית
בלובלין ,שנספתה במיידאנק .אנו גם מוכנים
להקליט א ת סיפוריהם של אנשים שהכירו
א ו ת ה אישית — ולשם כך נשלח איש מיוחד.
את החומר נא לשלוח אל :ד״ר כן־טוכיפ נתן,
פני הגבעה  ,16רמת־גן  ,52534או לארגון
מצאי לובלין בישראל ,דיזנגוף  ,158ת״א 63461

יא ,ט׳ווילט זיר אריינלאזז אץ א גרעסערז ,בריי־
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א 3אר ווערטער מעגן הכנסת־אורחים
ישראל

א י י ז ע נ ב ע ר ג  /ל א ס אנזשעלעס

אין די לעצטע יארן באװײזךזיך פון צייט צו צייט
לובלינער יידן פון ישראל ,ווי געסט און טוריסטן אין
לאס־אנזשעלעס.
זייט דעם באזוך פון אונדזער פארזיצער דוד
שטאקפיש און זיין פרוי רבקהלע אין אונדזער שטאט,
מיט  8יאר צוריק ,איז פאריבער א לאנגע צייט ,ביז
מ ׳ ה א ט ווידער געזען אונדזערס א בן־עיר אין לאס־
אנזשעלעס .אזוי ווי איך באזוך די יידישע מדינה
און טרעף זיך דארט מיט לאנדסלייט — ווילט זיך
א ביסל רעוואנזשירן ,האבן ביי זיך געסט ,היימישע
יידן .ענדלעך האבן זיך אנגעהויבן באווייזן אזעלכע
געציילטע געסט ,אנהייבנדיק פון פארגאנגענעם יאר.
דער ערשטער איז געווען אהרון האלבערשטאט
און זיין פרוי ,פון כפר ביל״ו ,נעבן רחובות .דערנאך
— אונדזער סעקרעטאר אין ישראל ,מ א ט י ס הארן
און זיין פרוי דבורה.
פארשטייט זיך ,אז ווי נאר איך ב א ק ו ם א טעלע־
פאן פון א האטעל אין לאס־אנזשעלעס ,אז דארט
געפינט זיך א לובלינער ייד ,נעמט גארנישט קיין ס ך
צייט און איך פאר אחין צו דעם טוריסט ,נעם א י ם
צו זיך א היים .,ווו מ׳איז מקיים די מצווה פון הכ־
נסת־אורחים .עפעס א קלייניקייט — א לובלינער
גאסט פון ישראל!
אויב די לובלינער טוריסטן זענען אנגעשלאסן
אין א קאלעקטיוון טור ,וואס דארף אויך באזוכן
סאן־פראנציסקא ,טעלעפאניר איך צו אונדזער בן־
עיר מענדעלע מילשטיין וואס וווינט דארט ,אז ער
זאל זיך פארנעמען מיט אונדזערע בני־עיר ,וואס קו־
מען אחין .און ביז איצט ,ה א ט דער דאזיקער האר־
ציקער מכניס־אורח נישט אנטוישט קיין איין לוב־
לינער ייד.
עס טרעפט טיילמאל ,אז איך בין נישט אימ־
שטאנד צו ווידמען זיך די געסט די גאנצע צייט,
העלפט מיר ארויס אונדזער בן-עיר אין לאס־אנ־
זשעלעס ,יוסף שנור מיט זיין פרוי.
נישטא קיין גרעסערע גמילות־חסד ,ווי אויפצו־
נעמען געסט מיט פריינדשאפט ,מיט א שמייכל ,מיט
ליבשאפט — מיט איין ווארט :מיט אפענע ארעמס.
איך גלויב ,אז די געסט האבן ט א ק ע אזא געפיל און
זענען צופרידן פון די צוזאמענטרעפן .עס אונטער־
ליגט נישט קיין ס פ ק  ,אז אויך אנדערע לובלינער
יידן אויפן גרויסן ,אמעריקאנער קאנטינענט זענען
גאסטפריינדלעך צו זייערע שטעטישע ,וואס קומען
באזוכן די פארייניקטע שטאטן.
בעצם ,איז עס דאך א פארגעניגן און גענוס צו
טרעפן זיך מיט לאנדסלייט און גלייכצייטיק מ ק י י ם
זיין די מצווה פון הכנסת־אורחים.
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א יאר טעטיקייט אונטערן צייכן פון 3טן
וועלט־צוזאמענטרעף
א .זאמדער
דאם א פ ג ע ל א פ ע נ ע יאר ת ש מ ״ ג ) (1982—83בנוגע
לובלינער אקטיוויטעטן אין ישראל ,איז מיט גארנישט גע־
ווען הינטערשטעליק לגבי די פריערדיקע יארן ,הגם מיר
האבן געהאט א צוגאב־אויפגאבע ,ווי דער דריטער וועלט
צוזאמענטרעף פון די לובלינער לכבוד דעם 35םטן יום
העצמאות .וועגן דעם צוזאמענטרעף שרייבן מיר אויף
א באזונדער ארט .און איצט ,טריי אונדזער טראדיציע,
וועלן מיר באריכטן פון דער א .ג .נארמאלער טעטיקייט
פון ארגון יוצאי לובלין בישראל.
ווי דער שטייגער ,הייבן מיר אן ביי דער יערלעכער
אזכרה.
ע ו ט 40טטן יארטאג פון אומברענגען
די יידן פון לובלין
דער גרויסער זאל פון ״בית העמלין״ אין תל־אביב,
איז געווען איבערפולט מיט יידן פון לובלין ,וואט זענען
געקומען זיר מ ת י י ח ד זיין מיטן אנדענק פון אונדזערע
קדושים — דינטטיק ,דעם ב2טטן נאוועמבער .1982
נאכן קורצן דערעפענונג־ווארט פון פארזיצער ,ה א ט
ער פארבעטן צום אגצינדן די זעקט ליכט ,לזכר די זעקט
מיליאן קדושים :העניא בארנשטיין ,אברהם לעווינטאן,
לובא קארן ,רוזשקע שניידמאז־פישמאן ,חיה ה ו ד און
אפרים קראטוצקי .דערנאר זענען  36קינדער פון 8טן
קלאם פון ד ע ר פאלקס־שול ״עלומים״ אין רמה־השרון,
אונטער ד ע ר אנפירונג פון די לערערינט :בינה ,טובה און
צביה ,אויפגעטרעטן מיט ווארט ,געזאנג ,מוזיק און טענץ,
אין א צוגעפאטטן פראגראם ,וועלכער ה א ט שטארק'בא־
איינדרוקט א ל ע אנוועזנדיקע.
דער חזן יעקב סאמעק ז״ל ,ה א ט מיט זיין ווונדער־
בארער שטימע גערירט דעם עולם מיטן ״ א ל מ ל א רחמים״
און ״קדיש״ .דער סעקרעטאר מ ת ת י ה ו הארן ה א ט מספיד
געווען די נפטרים איו לעצטן יאר ,וואט זייער צאל ,ווערט
ליידער ,כסדר גרעטער .ד ו ד שטאקפיש ה א ט גערופן די

אזפרד! לקדושי לוגליו כתל־אביג ,נוכמגר ,1982
כהשתתפות תלמידי בי׳׳פ ״עלוטיפ״ ,רממ־השרון.
אזכרה נאד די קדושים פץ לוכלין אין תל־אכיב,
נאוועמכער  ,1982מינזן אנטייל פון שילערס פון
דער גימנאזיע ״עלומים״ אין רמת־השרון.
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• די רייכע קארעספאנדענץ ,וועלכע ווערט געפירט
מיט די לאנדסלייט אין דער וועלט אדן אין ישראל.
ליטערארישער אוונט צום דערשיינען פון
״אין גאנג פון געשעענישן״
לכבוד דעם דערשיינען פונעם כמעט 800־זייטיקן בור
פון אונדזער פארזיצער ,דוד שטאקפיש ,״אין גאנג פון
געשעענישן״ ,האבן מיר איינגעארדנט א ליטערארישן
אוונט אין גרויטן זאל פון פארבאנד פון פוילישע יידן.
דעם פארזיץ האט געפירט אינזש .א .לאסקאווסקי .בא־
גריסט האט מאיר שילדקרויט און א לענגערן רעפעראט
וועגן בור און מחבר האט געהאלטן דער עסייאיטט ,דיב־
טער און ליטעראטור־קריטיקער ,ד״ר י .ח .בילעצקי.
דוד שטאקפיש האט דערציילט וועגן די ״געבורט־
וױיען״ פון ארױםגעבן א ביר און געדאנקט די אלע ,וואט
האבן דערמעגלעכט דאם דערשיינען פון ספר.
די פייערונג לכבוד דעם 65טטן געבוירנטאג
5ון משה ? א ת
דאס יאר טעטיקייט פון דער לאנדסמאנשאפט אין
ישראל ,איז פארענדיקט געווארן מיט א מסיבה פאר
משה קארן ,צו זיין 65םטן געבוירנטאג .איבער  200לובלי־
ינער יידן׳ ווי אויר קרובים און פריינד פון לובא און משה
קארן ,האבן פארפולט דעם זאל און גארטן פון ״בית
הרופא״ אין תל־אביב ,פארזען מיט א רייכן בופעט און
באגלייט מיטן הארציקן געזאנג פון דער בארימטעי״
קינסטלערין זשעניא פייערמאן און פון די קורצע ,ווא־
רעמע באגריטונגען פון די רעדנערם און פון בעל־שמחה
אליין .נאר איבער אלעמען — די אטמאטפער ,די יום־
טובדיקע שטימונג און די פרייד פון א צונויפטרעף פון
מענטשן פון דער אלטער חיים.
די מסיבה האט דעריעפנט דער פארזיצער דוד
שטאקפיש ,וואם האט אדורכגעפירט אן ״אנאלאגיע״
צווישן בעל־שמחה און אנדערע לובלינער גבירים ,וואם
בעת ביי דעם ערשטן איז פאראן אן אפן הארץ און אפע־
נע קעשענע ,זענען די לעצטע קאנסעקווענט און אויסגע־
האלטן צו מאכן זיר פארגעסן אין די באדערפענישן
פון דער לאנדסמאנשאפט .וועגן דער סביבה ,און דער
עיקר וועגן משה קארנ׳ם פאטער ,בונם קאצקער ,ה א ט
גערעדט עובדיה פעלד .ס׳האבן נאר באגריסט :דער סעק־
רעטאר מתתיהו הארן; דער גאסט פון מעלבורן — בענא
גאלדבאנד ,פרעזידענט פון די לובלינער אין אויסטרא־
ליע; לובא קארן .דאס שלום־װארט האט באקומען משה
קארן ,וועמענס רייד מיר ברענגען ווייטער:
טייערע פריינד ,לאנדסלייט ,משפחה ,ליבע געסט!
אין די לעצטע יארן איז מיר אויסגעקומען בייצוזיין
א סך באנקעטן און שמחות ,אויפנאמעס און צוזאמענ־
טרעפן מיט פארשידענע מענטשן און ביי פארשידענע
געלעגנהייטן — אבער דער היינטיקער אוונט לכבוד מיינע
פיגר־ און ־זעכציק ,מיט היימישע יידן ,איז פאר מיר אזא
שטארקע איבערלעבונג ,וואם וועט מיר זיכער באגלייטן
א סר א סר יארן .עפעם א קלייניקייט :טרעפן זיר מיט
חברים און באקאנטע פון דער לובארטאווסקי און שע־
ראקע ,פון רוסקע און שעראצע ,פון שוויענטאדוסקא און
יאטעטשנע ,פון זאמקאווע און צירולניטשע ,פון טשאטעק
און פראסטאווע — און דערצו ינאר ביי אזא אינטימער,
יומטובדיקער געלעגנהייט .פאר מיין ליבעלען און מיר
בלייבט די געשעעניש טיח איינגעקריצט אין זכרון.
די פרייד און סאטיספאקציע ווערט גאך גרעסער
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דערמיט ,וואס אז איר קוק אויף דעם ,קייו עיו־הרע,
גרויסן עולם אין זאל ,וועמען ס׳האט אפגעגליקט אדורכ־
צולעבן די שרעקלעכע מלחמה־יארן און זיר טרעפן אין
א לובלינער געזעלשאפט ,אויפן שוועל פון 36סטן יום
העצמאות — פרייט זיר דאס הארץ אוו איר וויל האר־
ציק באדאנקען די אלע ,וואט זענען געקומען באשיינען
די היינטיקע שמחה ,וועלכע סייהאט איינגעארדנט לכבוד
מיר די לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל.
פאר וואס איר האב זיר פארדינט אזא כבוד — הייב
איר •ניט אן צו פארשטיין .נאר ווער ביו איר פאר איינער,
וואס זאל זאגן א דעה דעם קאמיטעט ,וועלכער פירט א
לעבעדיקע טעטיקייט ,מיט אזוי פיל זארג פאר לובלינער
יידן אין לאנד און איו אויסלאנד ,און גאנץ באזונדערס
— אויפן געביט פון פארייביקו אונדזער געבױרן־שטאט
און אירע קדושים .האב איר מסכים געווען אויר דעם יום־
טוב ,וואס גיט ווידער אמאל א געלעגנהייט צו טרעפן זיר
מיט יידן פון אייו שטאט ,פון איין גאס ,פון איין הויז ,פון
חדר און שול ,פון דער ארגאניזאציע און פאריין .אויב
ס׳איז יא אמאל פאראו א פארגיטיקונג פאר מעשים טו-
בים׳ ווי מ׳האט דא ךערצײלט אין די באגריסונגען ,טא
גלויבט מיר — אז דאס איז טאקע דער איצטיקער אוונט.
אויב ס׳איז ריכטיק דאס פאלקסווערטל ,מיינע לאנ־
דסלייט ,אז דער מענטש קאן נישט ארויסקריכן פון
דער אייגענער הויט ,אזוי ביו איר נישט מסוגל זיר אפצו־
רייסן פון אונדזער אלטער היים ,וועלכע טראגט' דעם
נאמען לובלין .איר פיל ,אז מיר אלע דא זענען דער המשר
פון יענער טרויעריק־פריילעכער פארגאנגענהייט ,נאר
שויו אויפן באדן פון דער אויפגעריכטער יידישער מדי-
נה• זייט זיכער ,אז אויר אויר ווייטער בלייב איר מיט אייר
און וועל תמיד אייר העלפן ,מיט ראט אוו טאט׳ ווייטער
אנצוגיין מיט דער הייליקער ארבעט.
ווען דוד בן־גורױן איז אלט געווארן  70י א ה האט ער
נאכן אויסהערן אלע באגריסונגען ,אזוי געענטפערט:
אלע מעלות טובות וועלכע ער באזיצט ,איז עם נאר צי
פארדאנקען זיין טאטן פון פלאנסק .דאקעגן די שלעכטע
אייגנשאפטן — געהערן אים אלייו .ייעל איר א ביסעלע
ענדערן בן־גורױנס רײד און אויסרופו :אויב אין מיר
איז פאראו עפעס גוטס ,איז עס נאר א דאנק מיין גאט־
זעליקן פאטער בינומל קאצקער זכרונו לברכה .דאקעגן
דאט נעגאטיווע ,ווי מעז זאגט ,געהערט שוין צו מיין
פריוואט־אייגנטום...
זייט מיר אלע.געזונט ,א יישר־כוח ליבע געסט ,פארן
קומען צו דער שמחה און א תודה רבה אזנדזער קאמי־
טעט .א באזונדערע אנערקענונג מיין לובאן ,וואס האט
איר בכבודיקן חלק אין דעם אלעמען.

הלק מן הקהל כאזברה כתל־אכיכ ,נובמבר .1982
« מייל פין עולם אויף דעי אזכרה אין תל •אביב ,נאוו.1982 .

״איר האף צו באגריסן אייר
ווי מיינע לאנד־סלייט״
יונתן באיארין
יונתז גאיארין 8 ,געבוירענער אין די
פאר .שטאטן )דריטער דור( ,האט בא־
שלאסן זיין דאקטאראט־טעזע ווידמען
דער פארשונג פון יידישע לאנדםמאנשאפ־
טן .שוין איבער א יאר ווי ער טוט די
ארבעט אין פאריז .בעת זיין באזוך אין
ישראל ,האט יונתן זין• באטייליקט אין
דעם טראדיציאנעלן קבלת־פנים פון דעם
אירגון יוצאי לובלין פאר אונדזערע אוים־
לענדישע געסט און איז ארויסגעטרעטן
מיט א באגריסונג ,זואס לויט איר פארעם,
אינהאלט און שפראד )יידיש י( ,האט זי
אלעמען באגייסטערט און ארויסגערופן
לאנגדויערנדיקע אפלאדיסמענטן.
מיר ברענגען די דאזיקע רעדע אן וועל*
כע ס׳איז ענדערונגען און קירצונגען.

טייערע לאנדסלייט!
מיט דעם שטעלט זיד גלייך די פראגע:
מיט וואס זענען מיד לאנדסלייט ,איך
מיט אייך ז לויט מיין אויסשפראך ,וועט
איר באלד דערקענען ,אז איד בין נישט
קיין לובלינער ,אפילו נישט קיין פוילי־
שער• טעכניש גערעדט ,בין איך בכלל
•נישט קיין מזרח־אייראפעישער ייד ,נאר
אן אייניקל פון אימיגראנטן ,געבוירן אין
אמעריקע .אין מיין יידיש ,כאטש כמו
א ליטווישער ,און כאטשי זיידע־באבע
אויף ביידע צדדים זענען טאקע געווען
ליטוואקעס ,איז מיין יידיש א אױםגעלע־
רנטער .קען מען זאגן ,אז אין ענגערן
זין — בין איך נישט קיינעמס לאנדסמאן.
דאך האב איך חברים דא ,אין זאל .דאס
זעגען לובלינער לאנדסלייט אין פאריז,
וואס זיי האבן מיר א סך געהאלפן אין
מיין ארבעט בעת די לעצטע עטלעכע
חדשים .איך בין א סטודענט פון אנטרא־
פאלאגיע ביי א ניו־יארקער אוניווערסי־
טעט און כ׳האלט ביים שרייבן מיין טעזע
אויף דאקטאראט .האב איך אויסגעקליבן
פאר א טעמע צו פארשן די פויליש־יידישע
לאנדסמאנשאפטן פון פאריז .פרעגט מען
מיך :און וואט איז מיט די ניו־יארקער
לאנדסמאנשאפטן? איז דער תירוץ:
ערשטנס ,אז גיו יארק האט צו פיל לאנדס־
מאגשאפטן ,מע זאל זיי באשדייבן מיט
נאר איין טעזעלע .און צווייטנס ,אנטרא־
פאלאגן זענען זיך נוהג צו וואנדערן.
אבער מע פרעגט ארך• אמאל :פאר וואס
נישט ישראל ? מיר גייט דאך אן צו וויסן,
ווי אזוי א יידישע קהילה האלט זיך צונויף
אין אזא עכט־גוייש לאגד ווי פראנקרייך.
און נאך עפעס :ווער וועט אפזאגן א
געלעגנהייט צו פארברענגען א יאר אין
פאריז ?

וווין איך מיט מיין פתי אסתר־מלכה
אין פאריז שוין פון חודש סעפטעמבער.
כ׳בין געווען ביי דער גרויסער מאסן־
יזכור־פארזאמלונג ,וואס אלע לאנדסמאנ־
טקט ח ג השבועות בחטיבת הביניים
שאפטן — אדער ״סאסיעטעס״ ווי מ׳זאגט
ביי אונדז אין פאריז — מאכן אויפן בית־ ״עלומים״ ברמת־השרון הפר למסו-
עולם באניע צו די יומים־ נוראים .כ׳בין רת ,כ א ש ר הביכורים הם.פרי לימודים
געווען ביי די חנוכה־און פורים־בעלער ומעשים טובים ,שנעשו במשר השנה.
כארבעים נערים ונערות שנבחרו
פון די ראדאמער ,פון די ווארשעווער און
פון די לובלינער .כ׳בין אויך געווען ,נישט על־ידי חבריהם לכיתה וצוות המורים
אויף אונדז געדאכט ,אויף לוויות .ס׳איז בבית־הספר ,קיבלו ת ע ו ד ו ת הערכה
דאד א צענטראלער ענין ביי די לאנדס־ ע ל מ א מ צ י ה ם והישגיהם בלימודים,
מאנשאפטן ,די יורשים פון די שטעטלדיקע על פעילות ה ת נ ד ב ו ת י ת — ניקוי ח צ -
חברה־קדישות ,ווי איינער א קארעווער רות קשישים ,חונכות במעון נעמ״ת,
ייד האט מיר געזאגט :״דארט ווו ס׳איז עזרה לתלמידים נזקקים ,ה ת ר מ ו ת ל־
קיין בית־עולם נישטא ,איז אויך נישטא אגודות השונות ,אירגון חוגי ספורט
בבית־ספר מיוחד ,עזרה לזולת ,תרו-
קיין לעבעדיקע קהילה״.
מ ה לקהילה ,לחיי החברה בכיתה וב־
אבער דער עיקר אין מיין ארבעט איז
דאס שמועסן מיט יחידים ,דאס הערן די בית־הספר ,והישגים בתחומי הספורט.
געשיכטעס פון זייערע לעבנס און דאם בין היתר צויין ,כי נבחרת הילדים
באקענען זיך מיט די אומשטענדן פון של בית ־הספר זכתה בגביע המדינה
בכדורסל.
זייער לעבן היינט .איר ווייסט דאך בעסער
״קהילת לובלין״ הנמצאת
פאר מיד ,טארא שווערע לעבנס דאס זע־
נען געווען .אייער קינדהייט האט איר
בקשרים עם בית־ הספר ״עלו-
פארבראכט אין די שרעקלעכע באדינגונ־
מים״ העניקה עשר מילגות
גען פון דער ערשטער וועלט־מלחמה און
בנות אלף וחמש מאות שקל
אין די ערשטע יארן פון פוילישער אומ־
כל אחת לתלמידים ,שהוכי-
אפהענגיקייט .אנגעקומען קיין פראגקרייך
חו התמדה מיוחדת בפעילו-
זעגען די אימיגראנטן אומלעגאל ,געהא־
רעוועט ,און באלד איז געקומען די ברוינע
תם החברתית ,הספורטיבית
מגיפה פון נאציזם .מ׳האט געוואלט בלייבן
והלימודית.
א ייד און מ׳האט געוואלט אין דער זעל־
פרס עידוד מיוחד ,ניתן ע״י קובי
ביקער צייט ווערן א פראנצויז .דערצו
קרני מ ח ב ר ת ״סינגל טורס״ — טיסה
זענען געווען פאליטישע שפאלטונגען.
בשמי הארץ ל א י ל ת ובחזרה ,להורה
אבער מיט דעם אלעמען ,האט מען גע־
ולתלמיד ,הוענק לרונית ברוטי מ כ י ת ה
האט דעם כוח און ווילן אויפצוהאלטן די
ח׳ .9
יידישע שפראד ,ארויסצוהעלפן נויטבא־
רונית ש ע ל ת ה לארץ מאירן לפני
דערפטיקע לאנדסלייט ,שטיצן די נייע
א ר ב ע שנים ,ל א ח ר עליית חומייני
מדינת ישראל און בכלל בלייבן צוזאמען,
לשילטון ,א מ ר ה כ ש ד מ ע ו ת בעיניה ,כי
נישט פארשווינדן ,נישט ווערן בטל־בשי־
הדבר ש ה י ת ה רוצה בו ביותר ה ו א
שים צווישן דער ארומיקער באפעלקערונג.
ל ש ה ח א ת אביה בפרס שקיבלה ול־
אמאל בין איך אייך מקנא ,פוילישע
טוס יחד איתו בשמי הארץ.
לאנדסלייט ,וואס איר האט געקענט דאס
אבל ה א ב שנתקלע באירן ב א ח ת
רייכע יידישע לעבן דארטן .צוריקגעשמו־
מנסיעותיו ,ולא יכול ל צ א ת בגלל ה -
עסט ,איז מיין דור דעד גליקלעכער :בעת
פעילות הקהילתית ש ל אחיו ,יוכל,
איר האט געליטן דער פארלוסט פון טייע־
אולי ,ל ש מ ו ע על הפרס שקיבלה בתו
רע און נאענטע ,פון א גאנצער וועלט,
בשיחת טלפון ,שהגיע אליו מ י ש ר א ל
בלייבט פאר אונדז אזא רייכע ירושה,
ממש א נייע וועלט וואט אנטפלעקט זיך
דדר קווי הטלפון של קנדה וארצות
פאר אונדז ,אז מיד לערנען זיך אויס
אחרות.
יידיש ,אז מיר נאשן פון די קלאסישע
כ ש ה א ם חזרה לארץ בגפה ,התברר,
יידישע שרייבער ,אז מיר בלעטערן דורך נבי ה א ח הצעיר ) (5חולה ב מ ח ל ה
יזכור־ביכער — נר־תמידס נאד יידישע
נדירה ,ה ד ו ר ש ת סידרת ניתוחים
קהילות — און דער עיקר אז ימיר שמועסן
פלסטיים .פעם בשלושה חודשים ע ו -
און באקענען זיך מיט אייך .דאם הייסט,
לה ה א ם עם בנה לירושלים לניתוח
אז כאטש כ׳האב נישט געהאט די זכיה
נוסח ,ובדירה השבורה ברמת־השרון
צו זיין א געבוידענער לובלינער ,האף איך
נשארת רונית ,ל ד א ו ג לבית ,ללימו־
דורך מיין ארבעט—דאם שרייבן די מגילה
דים ,לאחים וגם ,כר מסתבר ,ל א ח -
פון אייער לעבן פאר מיין דור און פאר
רים.
די קומענדיקע תרות — איך זאל פאר־
למרות הקשיים היא מ ו צ א ת א ת
דינען דער גדויסן כבוד און פרייד אייך
הזמן ,המרץ והכוחות הנפשיים ל ע -
צו באגריסן ווי מיינע לאנדסלייט.
מ ו ד ב מ ש י מ ו ת ה ה ת נ ד ב ו ת י ו ת ואח
לבקש אותן.

ביכורי לימודים ב״עלומים״
ברמודהשרון
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וועלט-צוזאמענטרעף פון לובלמער
ײר\ צום 35סטן יום העצמאות
יעטוועדע דאטע ׳ געשעעניש און געלעגנהייט איז
גילטיק און גינסטיק פאר א צונויפטרעף פון אפשטאמיקע
פון איין שטאט ,וואט זענען צעזייט און צעשפרייט איבער
דער וועלט ,כדי פון צייט צו צייט זיר ״אויסצולאדן״ פון
דער נאסטאלגיע ,עמאציעט ,דעריגערונגען און בענק־
שאפט צו יענער תקופה און ארט ״ווו מיין וויג איז געש־
טאנען״ .ווער שמועסט נ א ה אז עט רוקט זיר אונטער אזא
דאטע ווי  35יאר יידישע מדינה ,טא פאר וואט נישט צו־
נויפברענגען קיין ישראל די שארית הפליטה פון לובלי־
גער יידנטום ,בפרט נאר ,אז מיר האבן שוין הינטער זיר
א טראדיציע און דערפארונג פון ערשטן וועלט־צוזא־
מענטרער לכבוד דעם 25סטו יום העצמאות און צווייטן
צוזאמענטרער צום 30טטן יום העצמאות .גאר עפעט :אזא
צונויפקום פונעם ״לובלינער אינטערנאציאנאל״ ,ה א ט
תמיד געהאט זיין ױם־טובדיקן פינאל מיט א יום העצמ-
אות באל ,איינגעארדנט דורך• לובא און מ ש ה קארן ,ווי
ס׳האבן זיר משמה געווען עטלעכע הונדערט לאנדסלייט
פון ישראל און פון די תפוצות.
דאטמאל האבן מיר געזארגט ,אז די פארבעטונג צום
דריטו וועלט־צוזאמענטרער זאל באצייטנט צעשיקט
ווערן צו אלע אונדזערע ארגאניזאציעט און יחידים,
מיט א גענויעם פראגראם און דאטעט ,כדי מענטשן זאלן
פלאנירן זייער באזור אין ישראל ,צוגעפאטט צו זייערע
מעגלעכקייטו און אונדזער ״קאלענדאר״.
אויב משפט׳ן לויט דער צ א ל געטט פון אויטלאנד
)בערר  (50און דער צ א ל לענדער ) ,(10וואט האבן
איו די חדשים אפריל און מ א י באזובט ישראל און זיר
באטייליקט אין איינעם אדער מערער אונטערנעמונגען
פונעם צוזאמענטרער — קאן מען זאגן ,אז ט׳איז געווען
א דערפאלג :פון דער אנדערער זייט איז אבער קלאר,
אז עם האבן געקאנט און באדארפט זיין פארטראטן
אזעלכע לאגדסמאנשאפטו־ארגאניזאציעם ווי אין ניז־
יארק ,טאראנטא און בוענאס־איירעס ,שוין אפגערעדט
פון איינצלנע לובלינער יידן אין די דריי דערמאנטע
שטעט און פון אנדערע ערטער .נישט אנדערש ,אז דער
עילם איז געווארן אי עלטער ,אי קעלטער און אוודאי
איז אויר דער געזונט־צושטאנד געווען איינע פון די
סיבות אדורכצולאזן אזא וועלט־צוזאמענטרער .א שאד,
א גרויסער שאד .ווייל די געשעעניש וועט א סר א סר
יארן בלייבן טיר איינגעקריצט אין זכרון פון די בא־
טייליקטע — מיט די בעסטע זכרוגות און איבער־
לעבונגען.
לאמיר טאקע דערציילו,מיט א טאלק און סדר וועגן
די אלע דערפאלגרייבע אונטערנעמונגעך פון דריטן
וועלט־צוזאמענטרער פון לובלינער יידן.

אוך יידל עדעלשטייך ,טעשקע פארשטעטער־קארמאן,
ראשעל און מישעל ראזענבלום ,גאזשעטשאנסקי לייבל,
פעסאלע און שלמה מושקאטבליט ,זאשע און ניומעק
פערלמוטער ,מאטיס זשעלאזא ,אסתר־מלכה און יונתן
באיארין.
פון מעלבורן — בראניע אוו מישא עקהאום ,בלומא
אוך מאטל טרייסטמאן.
פוך דייטשלאנד — בלומא און נחמו גורפינקעל,
קאראל געצמאן־יאווארםקי
פון שוועדן — רוזשקע פישמאן־שנײדמאו און צבי
מאנדלטראוב.
פון בוענאס־איירעם — משה ניסענבוים.
פארשטייט זיר ,אז אויר די געסט האבן באקומען
א ווארט .דאסמאל — נאר פרויעך :בראניע עקהאום,
רוזשקע שיידמאך ,טעשקע פארשטעטער אוך גיטעלע
עדעלשטייך .ט׳איז אויר ארויסגעטרעטך דער יונגער הים־
טאריקער און פארשער פון ל א נ ד ט מ א נ ש א פ ^ יונתו
באיאריו ,וועמענם רעדע מיר ברענגעו אויר א צוױיט
ארט.
דער געלונגענער ערשטער קבלת־פנים ,איז געווען
אן אפטימיסטישער אנזאג בנוגע דעם דערפאלג פון די
שפעטערדיקע אונטערנעמונגען.

דער ערשטער קבלת־פנים
מיטוואר ,דעם 6טן אפריל ,איז דער גרויסער זאל
פון פארבאנד פון פוילישע יידן אין תל־אביב ,געווען
איבערפולט מיט איבער  200לובלינער יידן פון ל א נ ד
און אויטלאנד .ביי געדעקטע טישן ,אין א ױם־טובדיקער
שטימונג ,ה א ט דער פארזיצער פון אירגון יוצאי לובלין
באגריסט דעם עולם און אנטקעגן געטראגן א הארציקן
״ברובים הבאים״ די געטט פוך די תפוצות:
פון פראנקרייך — געניע און שמואל שפירא ,גיטעלע
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חלק »ן הקהל כקפלת־פגיפ לאורחיפ מחו״ל.
א פזייל פונעפ עולפ אויפן קכלת־פניפ פאר די געפט פץ
אויפלאנד ,אפריל .1983

דעד יזבוד־אקט ביים מאנומענט אין נחלת יצחק
זונטיק ,דעם 10טן אפריל ,רועו מדינת ישראל האט
אפגעצייכנט דעם טאג פון אומקום און גבורה ,זענען ביי
דער מצבה לזכר די קדושים פון לובלין און מיידאנעק
אויפן תל־אביבער בית הקברות נחלת יצחק ,זיר צונויפ־
געקומען הונדערטער לאנטלייט פון ישראל און פון דער
וועלט ,כדי זיר מתייחד זיין מיטן אנדענק פון דער לוב־
לינער יידישער קהילה ,דער קרבן פון די היטלעריטטישע
רציחות.
מיט רירנדיקע רעדעט זענען ארויטגעטרעטן :דוד
שטאקפיש און גיטעלע עדעלשטײן־שילדקרויט פון פאריז.
דער גאטט פון פראנקרייר האט געזאגט צוו .אנד:.
טייערע לובלינער מיינע ,ליבע פריינד!
מיט יראת הכבוד און פיעטעט׳ וויקלען מיו־ פונאנדער,
יאר איין יאר אויס ,אונדזער טרויעריקע מגילה פון אויס־
געהרגעטן יידישן פאלק אין אייראע בכלל און די איבער
 40טויזנט קדושים פון אונדזער היים־שטאט לובלין ,בפרט.
זאל יעדער פון אונדז דא ,אויף דעם בית־הקבדות אין
נחלת־יצחק ,ווו אונדזערע לאנדסלייט אין ישראל האבן
געשטעלט א מאנומענט ,זיר מתייחד זיין מיטן אנדענק פון
אונדזערע קדושים .זאל יעדן פון אונדז אדורבגיין פאר ד•
אויגן זייערע טייערסטע און זיך באהעפטן מיטן אנדענק
פון די וואס זענען פארשניטן געווארן אויף אזא בעסטיאלישן
אופן דורך די דייטשישע מערדער.
מיט א פארשטיקט קול דערמאנען מיד זייערע נעמען
און אונדזער הײם־שטאט לובלין — א שטאט א מאמע ביי
יידן ,יװעלכע האט נישט געהאט אירס גלייכן אויף דער
וועלט.
די פיזישע און גייסטיקע יסורים ,וועלכע מיד האבן
געליטן פון אונדזערע פוילישע שכנים ,מיט זייער זאאלא־
גישן אנטיסעמיטיזם ,האט אונדז פארפאלגט אין אלע צייטן,
באגלייט מיט טראגישע און העראישע געשעענישן און
געצייבנט מיט פייער און בלוט פון אונדזער טויזנטיעריקן
זיין אויף דער פוילישער ערד.
מיט  40יאר צוריק איז פארגעקומען דער ווארשעווער
געטא־אויפשטאנד .אין  ,1963זענען מיד געפארן פון
פאריז אלם דעלעגאציע פון דער פעדעראציע ,צו דער אנט־
הילונג פון מאנומענט און אדיינגעפארן קיין לובלין .שווייגג־
דיקע ,פארכמורעטע ,ניט קאנענדיק אויסרעדן א ווארט צווישן
זיך ,בעתן פארן די  160קילאמעטער ,זענען מיר אנגעקומען
אהין ...אט איז מאידאנעק ,די מארד־פאבריק אויף לוב־
לינער ערד.
היינט איז לובלין אויפסניי אויפגעבוייט .די רוסקע —
א פארק פאר קינדער• דער ״זאמעק״ — א קולטור־הויז
פאר די פאלאקן .די לובארטאווסקע — א גויישע ,רוישיקע
האנדלס־גאס .ווו עם ווויינט א יידישע פאמיליע ,דארף
מען פרעגן אין דער שטיל.
מיט וויפל צער און בענקשאפט האבן מיר זיד שוין
אויסגעוויינט אין די פארלאפענע יארן .טרויעריק זענען
אונדזערע מחשבות ...איך מאלט מיד דערלויבט זאגן ,אז
די פארגאנגענע געשעענישן און פאגראמען ,זענען כמעט
אין שאטן לגבי דער מערדעריישער נאצי־תקופה ,וואם
אונדזער דור האט אדורכגעמאכט .די פייז און לייזץ פון
אונדזערע טייערסטע ,נאענטסטע האבן אוועקגענומען די
גרענעצן ־ צװישן לעבן און טויט .אין דעם געוויין פון
טרויעריקן נעכטן ,פון די שאטנס פון אומקום — העדט
זייד דער רוף פאר דעם היינט און מארגן.
די בויער ,די זין פון אונדזער יידישער מדינה ,האבן
זיך באהאפטן מיט דער תפילה ,וועלכע עם האבן געשע8־

טשעט אונדזערע  6מיליאן קדושים אין זייער לעצטן וועג
— פארן אנצינדן דעם פלאם וואס האט באלויכטן דעם וועג
אויפצוריכטן אונדזער אייגן לאנד ,מדינת ישראל.
מיד ,דאס וועלט־יידנטום ,מיט אונדזער אני מאמין,
וועלן זיך מיט פולער טריישאפט קלאמערן ארוס אונדזער
לאנד ,ישראל .פון דאנען ,ביי דעם מאנומענט ,ווו עס
איז אויסגעקריצט און סימבאליזירט דער הייליקער אנדענק
פון אונדזערע טייערסטע נשמות ,וועלכע זענען מער ניטא,
אונטער דעם שטיין ,ווו דער אירגון מצאי לובלין בישראל
האט געבראכט דעם אש פון די דערמארדעטע צו קבר־
אבות אויף דער ישראל־ערד — מוזן מיד איבערגעבן די
צוקונפטיקע דורות דע 0הייליקן ספר פון געשינטלעכן
גאנג פון אונדזער פאלק.

דער רירנדיקער אקט איז פארענדיקט געווארן מיט
״קדיש* בציבור און ״אל מלא רחמים״ פון חזן יצחק
ראקאווטקי.
אויפנאמע ביי דער פאנויליע שטאקפיש
נאכן טרויער־אקט אין נחלת יצחק ,זענען איבער
 40געטט פון אויטלאנד און פון ישראל ,אריבער געפארן
אין דער וווינונג פונעם פארזיצער דוד שטאקפיש און
זיין פרוי רבקהלע אין רמת־גן ,ווו די לאנדסלייט האבן
פארברענגט אין א היימישער אטמאספער ,טיילנדיק זיר
מיט זכרונות פון לובלין און מיט איינדרוקן פון די לעצטע
צוזאמענטרעפן אין ישראל .מ׳האט זיר אזיר אונטערגע־
לענט די הערצער מיט א לייבטן כיבוד און ט׳האט נישט
פארפעלט קיין געזאנג און פאטא־אויפנאמעט .אלעמענט
ווונטש איז געווען ,אז מ׳זאל זוכה זיין צו אזעלבע בא־
געגענישן אין  5יאר ארום — צום 40טטן יום העצמאות
פון מדינת ישראל.
פארטיילונג פון דער טטיפענדיע א .נ.
פון בעלא מאנדעלסבערג־שילרקו •מט
דעם זעלבן אוונט איז אינעם תל־אביבער אוגיווער־
טיטעט פארגעקומען די ניינטע פארטיילונג פון דער
טטיפענדיע א .נ .פון דער היטטאריקערין פון דער יידי־
שער לובלין — בעלא מאגדעלטבערג־שילדקרויט ע״ה.
ט׳איז געוועז אן איינדרוקספולע ,בכבודיקע פייערונג,
אין וועלכער ט׳איז געקומען צום אויטדרוק די פארייבי־
קונג נישט נאר פון א לובלינער פערזענלעכקייט ,נאר
אייר פון דער גאנצער ,אמאליקער יידישער לובלין .דעם
פארזיץ האט געפירט די בארימטע היסטאריקערין אניטא
שאפירא .אין נאמען פון דער געזעלשאפט צו פארייביקן
דעם אנדענק פון בעלא׳ן ,האט באגריטט אדור תיים
קאטאווטקי־שחור .די םטי9ענדיטטין עירית קינן ,םטדדענ־
טין פון היטטארישן פאקולטעט ,האט געלייענט א גרע־
סערן פראגמענט פון איר פרעמירטער ארבעט ״דער
צונויפטרעף פון די ארץ־ישראלדיקע שליחים מיט דער
שארית הפליטה אין די די.פי.־לאגערן אין דייטשלאנד,
אין די יארן 1948—1945״ .אין נאמען פון די לובלינער
לאנדסמאנשאפטן האט באגריסט גיטעלע עדעלשטיין־
שילדקרויט:
״איד וועל אנהייבן מיין באגריסונג אין נאמען פון
אונדזעד לובלינער לאנדסמאנשאפט ,צו דער היינטיקער
צוטיילונג פון דער סטיפענדיע פאר געשיכטע־פארשונג,
אויפן נאמען פון דער היסטאריקעריז בעלא מאנדלסבערג־
שילדקרויט ,די שוועסטער פון שמואל און סימא מאנדעלם־
בערג ,די ערשטע פרוי פון מאיר שילדקרויט ,וועלכע האבן
עטאבלירט די סטיפענדיע.
אויף מיין פראגע :וועד זענען די אנטיילנעמער אין
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דער הײנטיקער פייערוגג ,די לאורעאטן פון דער סטיפענ־
דיע ז האב איד גלײך באקומען דעם ישראלדיקן עגטפער:
אייגע פון די זעלטענע פרויען־געשטאלטן אין לאגד ,פראפ׳
אניטא שאפירא און די יונגיטשקע סטודענטין אירית קינן.
דעם 22טן נאוועמבער  1982איז פארגעקומען א קאלאק־
וויום פון יידישע איגטעלעקטואלן אין פאריז ,אונטערן
'פארויץ פון פראפ׳ אדי סטעג .האט איינער פון זיי ,עמנואל
לעווינאס ,געזאגט :״װארפט נישט «װעק דעם שטויב,
וועלכער געפינט זיר אויף די שיד פון אונדזערע אבות,
ווייל אין דעם שטוייב איז גאלד פאראנען .און אויב די,
וועלכע ווילז זיר דווקא פון זייעד שטאם אפקערן ,דאן
בלײבן זײ אין גרעסטן טייל נע־ונד׳׳ .מיד פארמאגן אין
דך די קראפט אויפצוהאלטן דעם נאציאנאלן אייגנארט,
ווייל אזויי פיל גרויל האט גאו קיין שום פאלק ניט געהאט
אין זיין געשיכטע.
אויף א מלוכהשן אופן האט מען היינט אפגעמערקט
דעם יום השואה והגבורה מיטן פייפן פון די סירעגעס,
ווען אלע און אלץ בלייבט שטיין מיט געבויגעגע קעפ,
במשך  2מיגוט שטילשווייגן .א גאנצע ריי ווערק דערשיינען
לעצטנס ,געווידמעט דער רייכער געשיכטע פון אונדזער
יידיש פאלק .עס קומט פאר א וויכוח ,א היסטארישע פא־
לעמיק :פון וואגען שטאמען מיר ,דאס מזרח־אייראפעישע
יידנטום ז לעצטנס איז ארויס א בוד פון ארטור קעסטלער,
וועלכער וויל באווייזן ,אז דאס מזרח־אייראפעישע יידנטום
שטאמט פון די כוזרים ,שבטים וואס האבן געוווינט און
געהערשט איבער דער געגגט ,יוואם געפינט זיר צווישן קאם־
פישז און שווארצן ים .זיי זעגען אריבער צום יידנטום
אין 8טן יארהונדערט .אייגער פון די וויכטיקסטע פאר־
טיידיקער פון דער טעאריע ,איז געווען דער פראפ׳ פון
תל־אביבער אוניווערסייטעט ,י .פאלאק ז״ל.
מיר האבן אויד איצט פארשריבן א בלעטל געשיבטע
בעת דער לעצטער וועלט־קריג ,וואם צייכנט די גבורה
פון דער ארץ־ישראל־בריגאדע•
דא ,אין די זאלן פון תל־אביבער אוניווערסיטעט,
טויכן אויף דערינערוגגען פון אוגדזער הײם־שטאט לובלין.
באלד וועט מען צוטיילן ז* סטיפענדיע פאר דער פארשתג־
ארבעט וועגן מזרח־אייראפעישן יידנטום אויפן נאמען פון
דער טאכטעד פון דער לובליגער משפחה טאבעלע און
עזריאל מאגדעלסבערג ,וועלכע האט געשטרעבט איבער־
צולאזן די גייסטיקע ירושה פאר די צוקונפטיקע דומת.
זענען דאם ניט קיק פארשימלטע בלעטער ,נאר א ווערק,
א ספר וואס גייט איבער פון דור צו דור ,ווו ס׳איז פאר־
פלאכטן העראיזם און ווידערשטאנד ,אזוי באראקטעריסטיש
פאר אונדזער פאלק״.

אויב אין תל־אביבער אוניווערסיטעט איז דאם גע־
ווען ,ווי געזאגט ,די ניינטע פארטיילונג ,זענעז אויפן
העברעישן אוניווערסיטעט שוין פארטיילט געװארן  9ו
טטיפענדיעט .א דאנק דער מאטעריעלער הילה פון דער
לאנדסמאנשאפט אין פראנקרייר ,איז אויר אין אוניווער־
טיטעט בר־אילן אין רמת־גן ,עטאבלירט געווארז א יער־
לעכע טטיפענדיע א .נ .פון בעלא מאנדעלטבערג־
שילדקרויט.
וועלט־באראטוגג פון די לאנדסמאגשאפטן
מיטוואר ,דעם 3וטן אפריל איז דערעפנט געווארן די
אייגנטלעכע וועלט־קאנפערענץ פון פארשטייער פון לוב־
לינער ארגאניזאציעט און יחידים ,וועלבע האט געהאט
פאר אן אויפ>אבע צו פארנעמען זיר מיט תכליתדיקע,
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פראקטישע ענינים ,ווי פארייביקונג ,הילר ,ירושות און
ארגאניזאציאנעלע פראגן.
די קאנפערענץ האט געעפנט )און געפירט( שמואל
שפירא ,פרעזידענט פון די ״פארײניקטע קינדער פון
לובלין״ אין פראנקרייר ,וואט האט אונטערגעשטראכן,
אז די שארית הפליטה פון א רומפולער יידישער
קהילה באגעגינט זיר אין ישראל ,כדי באהאנדלען וויב־
טיקע פראגן .דער רעדנער דערמאנט ,אז
דער צוזאמענפאר פון די לובלינער לאנדסלייט ,וועלכע
קומען פון פארשידענע לענדער קיין ישראל ,קומט פאר
אין דער צייט ויען אין דער יידישער וועלט ,באזונדערס
אץ ישראל ,ווערן פייערלעד אפגעמערקט די געדענק־טעג
פון גרויסן היסטארישן באטייט ,וואס זענען נוגע יעדן
ייד .דאם זענען די דאטעם פון טרויער און פרייד ,פון
פינצטערגיש אץ ליפט ,פון אומקום אץ אויפקום .וויכטיקע
דאטעם און אפמערקונגען קומען זיר צוגויף און שליסן
י ד איין.
היי־יאר איז געווארן  50יאר זינט היטלער איז געקומען
צו דער מאכט אץ נאד זעקם יאר פינצטערע הערשאפט,
האט ער אין  1939אגעצוגדן די וועלט־שריפה ,וואם האט
געדויערט ייטערדיקע זעקם יאר ,אין משך פון וועלכע ער
האט פלאנמעסיק אומגעבראכט זעקס מיליאן יידן ,ישוב
נאד ישוב ,דאם גאנצע מזרח־אייראפעישע יידנטום .א גאנ־
צע יידישע געשיכטע איז פארטיליקט געווארן.
עם דערנענטערט זיד די דאטע פון  40יאר ז־ינט עם
האט זיו אנגעהויבן דער געטא־אויפשטאנד אין ווארשע
און ער פאלט זיד צונױף מייטן 35סטן יום העצמאות פון
מדינת ישראל• די קדושים און גיבורים וואט זענען געפאלן
על קידוש האומה ,האבן אפגעגעבן זייער לעבן פאר דער
שיינער און ליכטיקער צוקונפט פץ אוגדזער פאלק .רועו מיד
נייגן אונדזערע קעפ אין אנדענק נאד די אומגעקומעגע,
נומען מיט העראיק זענען די בלעטער פון די הונדערטער
א געווער צום וױיטערדיקן קאמף פארן או־יפבוי אץ אנטוויק־
לונג פון ישראל .דאס זענען די אידעאלן ,וואס באהערשן יעדן
יידישן צונויפקום און אויר דעם וועלט־צוזאמענפאר פון די
לובלינער יידן.
ביז דער 2־טער וועלט־מלחמד .זענען די לאנדסמאנשאפטן
געווען בעיקר הילפס־ארגאניזאציעס .נאד דער מלחמה ,האבן
די אפגעראטעוועטע פון מוראדיקן אומקום גענומען אויף
זיר די אלטע התחייבות פץ ״זכור את אשר עשה לד עמלק
הנאצי״ ,דערציילן סיי די גרוילן אץ סיי די גבורה .דורכגע־
גומען מיט העראאיק זענען די בלעטער פון די הונדערטער
יזבור־ביבער און בתוכם פץ לובלין ,וואס זעגען דערשינען
אין יידיש און עברית אין פאריז און אין ישראל.
מיר ,די שארית הפליטה פון דער פארטיליקטער לובלי־
גער קהילה ,קומען צו אוגדזערע צוזאמענפארן מיט א בילאגם
פון ערנסטער ארבעט היי פאח פארייביקן דעם אנדענק פץ
אוגדזערע קדושים און םיי פאר דער ענגסטער פארבינדונג
מיט מדינת ישראל .מיר ווילן זיר נישט ש&ייזן מיט שאב־
לאנער באגייסטעתנג .מיד זוכן ,מיד דערווארטן צו פאר־
גרעסערן אונדזער צושטייער פארן פארפעסטיקן די יידישע
מדינה אץ מיר ווילן מיט פארשטענדעניש מכשיר זיין
אוגדזער ביז איצטיקע טעטיקייט.
עם איז א פרייד צו באגריסן אייך ,דעלעגאטן צום לוב־
ליגער וועלט־צוזאמענפאר אין ישראל ,א כינוס וואס גע-
הערט יעדן איינעם פון אונדז און צו וועלכן מיר קומען
גישט בלויז צו פרייען זייד צוזאמען ,גישט בלויז צו דער־
מאנען די אלטע היים ,נאר כדי העלפן אױםלײגן פלענער
פאר ווייטערדיקער פרוכטבארער אדבעט.

דער פארזאמלטער עולם באדאנקט מיט אפלאדיס־
מענטן שמואל שפירא פאר זיין דערעפענונג־ווארט .דער
פארזיצער פארבעט אין פרעזידיום פארשטייער פון די
לאנדטמאנשאפטן און לייענט אויר איבער די באגריסונ־
גען ,וועלכע זענען אנגעקומעו צום צוזאמענפאר.
די ערשטע באגריסונג ,פון ווארשע ,את א טעלע־
גראם פון אונדזער בן־עיר ד״ר בינעם ווייס :״אין די
טעג פון ווייטיקלעכע און העראישע יארטעג און דאטעם,
באגרים איר די אגטיילנעמערם פונעם װעלט־צוזאמענ־
טרעח פון די געוועזעגע איינוווינערם פון לובלין .מיטן
גאנצן הארצן ביו איר מיט אייך״.
ביי דער געלעגנהייט איז כדאי צו דערמאנען ,אז
ד״ר ווייס האט זיר זייער באמיט צו קומען צום צוזאמענ־
טרער ,נאר די פוילישע מאכט האט אים נישט דערלויבט
ארויסצופאת ,נישט געקוקט אויף! דער אפיציעלער אייג*
לאדונג אונחערער.
די צוױיטע באגריםוע האט דעו* פארזיצער געלייענט
פון לאזער גאלדבוים ,סעקערעטאר פון די לובלינער
אין םאן־פאולא .ער שרייבט צוו .אגד:.
טייערע לאנדסלייט און פרייבט,
א הארציקז דאנק פאר דער איינלאדונג צו די לובלינער
לאנדסלייט אין סאן־פאולא צו באטייליקן זיד איגע 0דריטן
וועלט־צוזאמענטרעף פון לובלינער אין ישראל צום 35םטן
יום העצמאות און 40סטן יארטאג פון העראישן אויפשטאנד
אין ווארשעווער געטא .ס׳איז נאד פריש אין אונדזער זכתן
דער ערשטער צוזאמענטרעף פון לובלינעד אין ישראל,
פארגעקומען אין אפריל  ,1973וואס איז געװען  8גרויסע
מאניפעסטאצייע און כבוד פאר לובלינער קולטוד־עסקנימ
פון דער גאגצער וועלט און א באזונדערע פרייד צום יומ־טוב
פון 25־יאר אומאפהענגיקייט פװ אונדזער אויסגעבענקטער
יידישער מדינה .אונדז טוט שטארק וויי ,וואס ס׳איז אומ־
מעגלעד צו זיין מיט א י ד אויף דעם איצטיקן וועלט צו*
זאמענטרעף .די סיבות — קאנווולסיווע ענדערונגען פון
דעם עקאנאמישן לעבן אין די דרופ־אמעריקאנער לענדער,
באזונדערס אין בראזיל ,האבן נישט דערמעגלעכט אויסצו*
בילדן א גרעסערע דעלעגאציע ,װאם האט זיד געגרייט
צו פארן .די צווייטע סיבה — אין אפריל הייבט זיד אן
דעד ווינטער־סעזאן א־ין לאגד ,און דאס אח א וויכטיקער
מקור פאר פרנסה פון דער באקלייד־אינדוסטריע ,וואם
ליגט אין ײדישע הענט — און אדום דעם ווינטער־סעזאן
דרייט זיד די ראד פון עקאנאמיע ,וואס דארף סטאיען אויפל
גאנצן יאר.
נעמט דעריבער צו די הארציקסטע ברכות פון לובלי•
נער יידן אין בראזיל .געבענטשט זאלן דיו אונדזערע
לאנדסלייט פון ישראל ,פראנקרײד ,בעלגיע ,קאנאדא,
פארייניקטע שטאטן און אנדערע לענדער ,וועלכע האבן די
מעגלעכקייט און זכיה צו באטײליקן זיד אין דעם דריטן
וועלט־צוזאמענפאר.
א באזונדערע אנערקענונג את ברכות די אנפירנדיקע
חברים אין ישראל ,וואס גיבן אוועק זייעד כוח אה ענערגיע
אויפצוהאלטן דעם אירגון יוצאי לובלין בישראל את דעם
גײסטרײכן ״קול לובלין״ .אייעד ארבעט איז שײז את װיכ־
טיק פאר דער געשיכטע טון אונדזער פאלק ,פאר דעד העי
ברעישער און יידישער קולטור ,מאד עם ישראל און מדינת
ישראל — דאם דעדהויבנסטע פאר אונדז אלעמען.
מיד ווינטשן אייד הצלחה אין אלע טעטיקײטז אװ האפן
צו דערלעבן את טדעפן איין• געזוגטע את גליקלעכע אויפן
4טן צוזאמענטרעף אין דער ציים אמ אין ארט ,ווי איר
מעט באשטימען.

מיט הארציקע גרוסן פאר די לובלינער אין בראזיל:
לאזער און מיגדל נאלדבוים.

ס׳זענעז אייר צוגעשיקט געיואת שריפטלעכע בא־
גריסונגען פון ישראל אייזענבערג )לאס־אנזשעלעם(,
שלמה זינשטיין )ניו־יארק( און קאפל מיזשעריצקי.
)ארגענטינע(.
דערנאר האט די קאנפערענץ אזיסגעהערט באריכטן
און באגריסונגען פון יוסף שנור )לאט־אנזשעלעם(,
רוזשקע פישמאן־שנײדמאז )מאלבלע( ,מתתיהו ה א ת
)ישראל( ,אדאם גאלדמאז)קאפענהאגען( ,בראניע ווא־
םערמאן־עקזזױז )מעלבית( א ת טעשקע פארשטעטער־
קארמאן )פאריז .דעם באריכט ברענגען מיר אויר א
צוױיט ארט( .ס׳איז אייר פארגעקומען א קורצער מיי״
נזנג־אזיסטזיש ,מיטן אנטייל פדן מאיר שילדקרזיט ,יוסף
אכטמאז אזן ברור ראזנבלום )אלע פון ישראל( ,גיטעלע
עדעלשטיין־שילדקרויט )פאריז( ,משה נאכטיילער )דע־
טראיט ,וואס האט אייר איבערגעלייענט א רירנדיקו
בריוו פון א חבר ,געשריבן אין געטא לובלין ,אין יאד
 ,1941שלמה מושקאטבליט )ליל( און יחזקאל פרייבערג
)מאנטרעאל(.
פראיעקטן ,באשלוסן און אויפגאבז

,

דער שרייבער פון די ש ו ת ת ברעגגט פאר דער קאנ־
פערענץ א רעזאלוציע מיט פארשלאגן בנוגע דער וויי־
טערדיקער טעטיקייט פון די לובלעער לאנדסמאנשאפטן
אין דער וועלט אזן אין ישראל ,וואם דוערט אנגענומען
איינשטימיק .די פארשלאגז זענעז טאקע פארוואנדלט
געוואדן אין באשלוסן ,נאד איצט שטייט די פראגע :ווער,
זזען אזן וזי אזזי זיי וועלן רעאליזירט זוערן.
ן
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I
|

באשלוסן פ ת דריטן וועלט־צחאנוענטרעח
פוך לובלינער ״ ת  ,לכבוד דעם 5בסטז
יום העצמאות פון מדינת ישראל — פאדגעקומען
אין תל־אביב ,פון  6ביזן  21אפריל ג.198
• די אנטיילנעמערם פונעט דריטן זזעלט־צזזא־
מענטרעף פזן לובלינער יידן ,פ ת די לענדער און
שטעט :ישראל ,פראנקדייך ,דענעמארק ,דייטש־
לאגד ,בעלגי׳ג פאר .שטאטן ,קאנאדע אזן ארגעג־
טינע ,שװעדן — באגריסו די איניציאטיוו פ ת
ארגת יוצאי לובלין צונויפצורופן ,צום ד ת ט ן מאל,
דעם צוזאמענטרער פון פארשטייער פון די לוב־
לינער לאנדסמאגשאפטן אין דער ויעלנה כדי בא־
שליטן וועגן ווײטערדיקער טעטיקײט.
• די קאגפערענץ באדויערט ,וואם א טייל
לאנדסמאנשאפטן־ארגאנחאציעס האבן נישט גע־
פזנען פאר נייטיק צז שיקן זייערע אפיציעלע פאר־
שטייער צו דעו* באראטזנג.
• די קאנפערעגץ האלט ,אז טראץ דעם תאם
די ארטיקע לאנדסמאנשאפטן זענען אויטאנאם
אזן סוווערעז א ת זייערע באשלזסן א ת אזיפטזען,
איז דאר נייטיק א שטארקעדע קאארדעאציע אזן
צוזאמענארבעט מיטן אירגון יזצאי לובלין בישר-
אל ,כדי פארייביקן אזנדזער היימשטאט אזיף א
בכבזדיקן אזפן ,מיט א גרזיםן פדאיעקט ,װי עס
פאסט פאר דעו־ עיר ו א ם בישראל ,די יידישע
לובלת .ביז איצט זענען פאראן אײניקע פאר־
שלאגן ,ווי:
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• א פילם וועגן דער יידישער לובלין אין ״בית
התפוצות״ אין תל־אביב • א צימער ״לובלין׳,
מיט געהעריקע עקספאנאטן און בילדער אין קיבוץ
לוחמי הגיטאות ,צי אין קיבוץ יד מרדכי • ליטע־
ראטור־פרעמיעט א .נ .פון די קדושי לובלין
• שילער־טטיפענדיעם אין ישראלדיקע שולן
• ארויטיגעבן א מעמאריאל־בוך ״לובלין״ אין
ענגליש און פראנצויזיש • פארזיכערן א צאל
בעטלעך אין אן עלטערן־היים אין ישראל • אױפי
שטעלן א לובלינער ארכיוו אס יד ושם אין ירושלים
און אין ייווא ניו־יארק.
די רעאליזירונג פון איעעם אדער מערער
פראיעקטן ,וועט באהאנדלט וזעת אויה דער
ערשטער זיצונג פון וועלט־ראט פון די לובלינער
לאנדטמאנשאפטן ,וואט וועט פארקומעז אין מאי
 1984אין תל־אביב.
• כדי געבן א המשר דער לאנדסמאנשאפט־
לעבער טעטיקייט ,איז נייטיק צוציען יידישע שולן
און יוגנט־ארגאניזאציעם ,זיי זאלן אדאפטירן די
יידישע לובלין און זיר באטייליקן אין אלע אונטער־
נעמונגען פון די לאנדטמאנשאפטן ,און גאנץ
באזונדערט — אין די יזבור־אקטן.
• שאפז יוגנט־קרייזן ביי די לאנדטמאגשאפטן,
מיטן אנטייל פון קינדער און אייניקלער און פירן
מיט זיי א טעטיקייט אין דער לאנד־שפראר ,לױט
די לאקאלע מעגלעכקייטן און באדינגונגען.
• אדזרכפירז די פארמעלע און יורידישע לע־
גאליזאציע פון די לאנדטמאנשאפטן אין אלע
לענדער ,מיט א פונקט אין טטאטוט ,אז אין פאל
פון אױפלײזונג ,גײט דאט פארמעגן אריבער אין
רשות פון מדינת ישראל.
• די קאנפערענץ באגריטט דאט רעגולערע
דערשיינען פון ״קול לובלין״ אין משר פון  17יאר,
און רופט די לאנדטמאנשאפטז־ארגאניזאציעט אין
דער וועלט צו זיכערן ,פינאנטיעל און מיט מאטע־
ריאלן ,די ווייטערריקע פובליקאציע פון דעם װיכ־
טיקן זשורנאל.
• די קאנפערענץ באגריסט די טוערט פון די
לובליגער לאנדסמאנשאפטו אין די תפוצות פאר
זייער געבענטשטער טעטיקייט אױפן געביט פון
פארייביקונג ,טאציאלע הילר ,קולטור־טעטיקייט
און פאר זייער שטיצן מדינת ישראל מאראליש,
פאליטיש י א ס פינאנטיעל.
• די קאנפערענץ האלט פאר נייטיק אויטצו־
דריקן א באזונדערן דאנק און יישר־כוח פאר משה
און לובא קארן ,וואט זייער ברייטהארציקייט דער־
מעגלעכט דער לובלינער לאנדטמאנשאפט אין
ישראל ,צוצוטיילו א באדייטנדיקע טומע יעדן
ערב פסח און ערב ראש־השנה ביי א  20נויטבא־
דערפטיקע לובלינער משפחות ,ווי אויר פאר אײנ־
זאמע ,קראנקע און אלטע בני־עיר .א באזונדערע
אנערקענונג האט זיר פארדינט דאם פארפאלק
קארן פארן דערמעגלעכן הונדערטער לאנדסלייט
פון לאנד און פון אויסלאנד צו באטייליקן זיר
אינעם באל לכבוד רעם 35םטז יום העצמאות פון
מדינת ישראל.
• די קאנפערענץ באשליסט אדיםצװױילו א
וועלט־ראט פון לובליינער לאנדםמאנשאפטה אין
וועלכן ס׳זאלן זיין פארטראטן לענדער און שטעט,
ווו עם זענען טעטיק אונדזערע ארגאניזאציעם,
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אדער ווו ס׳איז פאראן א גרופע יידן פון לובלין.
די לאנד־קאמיטעטן וועלן שיקן זייערע פארשטייער
אינעם וועלט־ראט ,וואם וועט אפהאלטן זיינע זי־
צונגען אין ישראל איינמאל אין יאר ,אין חודש
מאי.
• די קאמיטעטו פון די לאנדםמאנשאפטן־אר־
גאניזאציעם אין די תפוצות און אין ישראל
דארפן טוגערירן געוויטע מיטגלידער זייערע ,וואט
שרייבן צוואות ביים לעבן ,אז אויב זיי האבן
בדעה צו שענקען א טייל פון זייער ירושה פאר
א געוויסן צוועק ,זאל דאם זיין פארבונדן מיט
דער פארייביקונג פון זייערע קרובים און פון
דער יידישער לובלין׳ אס מדינת ישראל.
דער ױםיהעצביאות־באל א ס האטעל ״פלאזא״
איבער  300לובלינער יידן פון די תפוצות און פון
ישראל ,זענעז אין מוצאי יום העצמאות זיר צונויפ־
געקומעז אין תל־אביבער האטעל ״פלאזא״ ,כדי פייערן
אויר אז אימפאזאנטז אופז דעם 35םטן טאג פון יידישער
זעלבשטענדיקייט׳ אויר דער פארבעטונג פון אונדזערע
בני־עיר ,לובא און משה קארן.
ס׳איז טאקע געוועז ששון ושמחה .פון אלעמענם
פנימער האט אראפגעלויבטן פרייר ,באפרידיקונג און
הנאה פס א צונויפטרער מיט איבער  50לובלינער יידז
פון אויטלאנד .א סר האבז זיר באגעגנט נאר לאנגע
יארן צעשיידונג נאר אין דעו* אלטער היים ,אוז טייל־
מאל — מיט אומוויטז צי דער מענטש לעבט בכלל...
די אלע געפילז א ס איבערלעבונגעז האט געברענגט
צום אויסדרוק דוד שטאקפיש איז זיין באגריסונג צו
די געסט:
די לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל באגריסט די
בני־העיר פון לאנד און אויסלאגד מיט א ״ברוכים הבאים״
צום יום העצמאות באל• די אפגעלאפענע  35יאר יידישע
מדינה ,איז א וװנדערלעכע עפאפײע פון געוואלטיקע דער־
גרייכונגען און העדאישע ראנגלענישן מיטן אויפנעמען איבער
אנדערהאלבן מיליאן עולים פץ  102לענדעד; פון העלדישן
ווידערשטאנד און אויסדויעד אויף די שלאכטפעלדער פון
פינף מלחמות און טעראר; פת אויפשטעלן אן אינדוסטריע
און אנטוויקלען א לאנדווירטשאפט ,פון די פארגעשריטנסטע
אין דער וועלט; פון פלעגן און אנטוויקלען נאציאנאלן
שטאלץ את אידענטיפיצירוגג מיט דער מדינה ביי אונדזערע
•יידן אין די תפוצות.
אינעם בנין הארץ ,ביז דער אנטשטייונג פון דער מדינה,
ווי אין משד פון די  35יאר זעלבשטענדיקימז ,פארנעמען
לובלינער יידן א גאר בכבודיק ארט ,פונקט ח• אונדזערע
לאנדסלייט אין דער וועלט גיבן דיער וואגיקן בײשטײער
פארן מגבית ,באנדם ,מגן דוד אדום ,קרן משפחות ,הסתד-
רות את אנדערע שפענדונגען .דער איצטיקער צונויפקום
פון לאנדסלייט פת ישראל און פון דער וועלט ,דעמאנם־
טרירט דאס אויפן בעסטן אופן.
ביי דער געלעגנהייט און מעמד ,דערלויבט מיר אייניקע
תערטער אויפן אדרעס פת די ,וואט האבן דערמעגלעכט
דעם איצטיקן ,יופ־טובדיקן אוונט• איד מיין דא לובא און
משה קארן .א סברה ,אז משה האלט שטארק פוגעם פאלקס־
ווערטל ,אז ״אויב גאט האט פרנסה געגעבן — זאל מען
אויר אנדערע לאזן לעבן״ .הלוואי אויף אלע לובלינער
גבירים געזאגט ,ווייל אונדזער גאסטגעבער גיט מיטן שעפל
— נישט מיטן לעפל .ווייזט אויס ,אז איטלעכער עושר,
האט זיו זיין יושר .און דער יושר דינער נעמט אדום
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בדייטהארציקע שטיצע פאר די צה״ל־אינוואלידן ,פאר
יידישע שרייבערם און קולטור־אינסטיטוציעם ,פאר נויט־
באדעדפטיקע לובלינער יידן און נאו און נאד ,וואס אוב־
טערליגט שוין דער קאטעגאריע פון מתן בסתר .וועלן מיר
לובאן און משהין באערן שפעטער מיט א באשיידענעם
אנדענק פאר זייערע מעשים טובים״.

די קאסירערם פון דריי לאנדסמאנשאפטן :יוסר
ראכמאן פון ישראל ,מישא עקהאוס פון מעלבורן און
ניומעק פערלמוטער פון פראנקרייר ,דערלאנגען משה
קארן א פלאנק מיט א געהעריקער אויפשריפט.
אין זיין ענטפער אויה דעם אלעם ,האט משה קאוץ,
מיט א סר גערירטקייט און געפיל ,געזאגט אט־וואט:
טייערע לאנדסלייט ,השובע געסט ,שוועסטער און ברי־
דער פון לובלין!
פאר מיין פדוי און פאר מיר איז א גרויסער כבוד
און פארגעניגן מקיים צו זיין די מצווה פון הבנסת־אורהים
לכבוד אזא נאציאגאלער און היסטארישער דאטע וואס
הייסט  35יאר מדינת ישראל .איך מיין ,אז באר אונדזער
דור ,יידן פון דער אלטער היים װאס האבן אדורכגעמאכט
דעם לאנגן יסורים־װעג פון אונטערדריקונג ,מלחמות און
די שואה — זענען מסוגל ווי געהעריק צו דערשאצן און
באגרייפן דעם טיפן זין און באדייטונג פון היינטיקן יום
העצמאות ,וועלכן מיר פייערן אין דער אויפגער״יכטער
יידישער מדינה•
איד דערמאן זיד די סדר־נעכט ביי מיין טאטן אין
שטוב ,רעב בינעמל קאצקער עליו השלום ,אויף דער
שעראקע גאס .מיט וויפל געפיל ,אמונה און אויפריכטיקער
כוונה עד פלעגט ארויסזאגן דעם פסוק ״לשנה הבא בירו-
שלים״ .אבער זיי ,אונדזערע טאטעס און מאמעס ,האבן
צו דעם נישט זוכה געווען .אויב אונדז האט יא אפגעגליקט,
אויב מיר האבן יא זוכה געווען צום 35סטן יום העצמאות,
ווען אין ירושלים און אין תל־אביב ,אין חיפה און באר־
שבע פלאטערן די בלוי־ווייסע פענער ווי דער סימבאל
פון זעלבשטענדיקער יידישער מלוכהשקייט — דארפן אויך
מיר ,יידן פון דער אמאליקער שעראקע און לובארטאווסקע,
קאוואלסקי און קראוויעצקי ,ז ד משמח זיין פון גאגצן
הארצן .נעמט דעריבער צו אונדזער הארציקע באגריסונג
און טראדיציאנעלע ישראלדיקע ברכה :ח ג ש מ ח !
מיין פרוי ליבעלע און איד זענען טאקע די גאסט•
געבערס אויף דעם איצטיקן ,ױם־טובדיקן צוזאמענסרעף,
נאר צוננ־יפברענגען ,קיין עין־הרע ,אזא גרויסן ,בכבודיקן
עולם לובלינער יידן פון ישראל און פון פראנקרייד ,פת
אמעריקע און קאנאדע ,פון ארגענטינע און דייטשלאנד,
פון שוועדן און דענעמארק — איז צו פארדאנקען דעם
אירגון יוצאי לובלין ,וואס מעג זיין שטאלץ מיט זיינע
אויפטוען און דערגרייכונגען .זייער אופן פון פארייביקן
אונדזערע קדושים ,ווי די זארג פאר לעבעדיקע ,האט
זיר פארדינט אנערקענוגג.
ליבע פריינד! אונדזער פארלאנג און בקעה צו אייך:
פילט זיך גוט ,ווי אוייף אן אמאליקער לובלינער שמחה.
איך האב א ווונטש צו אונדז אלע — ווידער אמאל זיד
טרעפן אויף אזא ױם־טוב ,אין  5יאר אדום ,לכבוד דעם
פערציקסמן יופ־העצמאות .פארשטייט זיך ,אז דער דאזיקעד
ווונטש ,איז אויר א פארפליכטונג פאר מיד .לאמיר האפן,
אז דאס אויסגעשטעלטע וועקסל וועט נישט גיין צום פרא־
טעסט ...זייט זיר משמח ,יידן ,ס׳איז היינט א גרויסער
ױם־שוב — און זאל תמיד הערשן ױם־טובדיקײט אין
אונדזערע היימען.

30

אויפן יופ־העצמאות־כאל אין האטעל ״פלאזא״ אין תל־אכיכ,
אפריל .1983

ט׳איז א טעות צו מיינען ,אז דער יום העצמאות־
באל איז באשטאנען פון רעדעס און באגריטונגען.
פארקערט ,אויסער די צוויי דערמאנטע ארויטטרעטונגען
— זעגעו מער קיין רעדעס נישט געווען .דערפאר אבער
האט דער בופעט ממש זיר געבראכן •פון דער שפע
מאכלים ,געטראנקען ,סאלאטן ,זיטווארג — כיד המלר.
אז דער עולם איז שוין געוועז עטוואט געזעטיקט פוך
די פריידיקע באגעגענישו און פונעם טועם זיין ,ה א ט
זיר אנגעהויבך די צערעמאגיע פוך אנצינדך  35ליכט
לכבוד  35יאר מדינת ישראל ,מיט א ליכט נומער 36
— ווי ״א קאנטע״ אויר נאר א יאר.
דער פארזיצער נעמט אויטרופן ,לויטן א״ב ,פארלער
אוו יחידים ,קודם בל פוך די תפוצות ,זיי זאלך אנצינדך
די ליכט .פון דער ווייטערדיקער רשימה וועט איר טאקע
זען וועד אוך פונוואנען ה א ט זיר באטייליקט אינעם
ױם־העצמאות ב א ל :
 .1גאלדמאו אסתר אוו אדאם ,קאפענהאגען;
 .2גורפינקעל בלומא און נחמו ,דיטעלדאו־ר;
 .3געלפאנד דזשא ,ל א נ ד א ן ;
 .4גורפינקעל פאני און זשארזש ,פאריז;
 .5גאלדגרוב עטקע אוו שמואל ,ניו־יארק;
 .6גאזשיטשאנטקי לייבל ,פאריז;
 .7געבראוויטש אידא ,פאריז,
 .8האלצהעקער־בראווער ,מאנטרעאל j
 .9זשעלאזא מאטים און פאלין זים ,פאריז;
 .10זיגלשיפער־גלאנדאל גיטא און ראובן,
שטאקהאלם;
 .11טרייטטמאן בלומא און מאטל ,מעלבורן י,
 .12מאנדעלטראוב צבי ,שטאקהאלם;
 .13מושקאטבליט פעטעלע אוו שלמה ,ליל;
 .14מאטטער העלא ,מינכען;
 .15מ א ד ע ל שלמה ,פלארידא;
 .16נאכטיילער משה ,דעטראיט;
 .17עדעלשטיין גיטעלע און יידל ,פאריז;
 .18עקהאום בראניע און מישא ,מעלבורן;
 .19פארשטעטער טעשקע אוו שולשטיין מילקע,
פאריז;
 .20פראטט ,קעלן ג
 .21פינקעלמאן ל א ה און ברור ,באמבערג;
 .22פרייבערג שרה און יחזקאל ,מאנטרעאל;
 .23פישמאן אוו פרוי ,לאס־אנזשעלעם;
 .24פערשטענזאנג סוזאן און אנרי ,פאריז;
 .26קארפעגשיר און פרוי ,ליאן;
 .27ראבין דזשודי און יוסר ,ניו־יארק;
 .28ראטשטיין דינעלע און אברהם ,פאריז;־
 .29ראזנבלום רחל און משה ,פאריז;
 .30שניידמאן רוזשקע ,געטעבארג;
 .31שפירא געניע און שמואל ,פאריז;
 .32שעדלעצקי רבקה און גדליהו ,פאריז;
 .33שיפמאן לעאן ,פאריז;
 .34שנור פאיא און יוסר ,לאט־אנזשעלעם.
מיטן 35םטן ליכט ה א ט מען מ כ ב ד געווען לובא און
משה קארן .זייער אנצינדו דאם ליכט איז געווארן בא־
גלייט מיט שטארקע אפלאדיסמענטן און האנט־דרוקן
מיט קושו פון א סר אנוועזנדיקע .דערנאר ה א ט מ ש ה
קארן אויסגערופן ,אז דאם 36םטע ליכט׳ אויר איבער־
איאר ,דארפו אנצינדן רבקהלע און דוד שטאקפיש.
דער פארזיצער באגריסט הארציק און באדאנקט
מיט א יישר־כוח אונדזער בן־עיר ,דעם באגאבטו מאלער

בנשף

העצמאות

במלון

"פלזה"

צבי גאלדשטיין ,וואט האט פון זיין רייבער גאלעריע
געשאגקען פאר דער לאנדסמאנשאפט  2הערלעכע
בילדער פון פארנללחמהדיקן לובלינער שטייגער ,וואט
זענען טאקע אויסגעפלעט געווארן פאר באדייטנדיקע
טומען .מיט דער אויטפלעטונג האבן אנגעפירט :מתתיהו
הארן ,גיטעלע עדעלשטיין ,מארעק ארטמאן.
ביז  12ביינאכט האט רער עולם געטאגצט ,זיר פאר־.
וויילט און ביים אוועקגיין האבן אלע אויסגעדריקט זייער
ראנקבארקייט פאר לובא און משה קארן ,וועמענט
ברייטהארציקייט אוו הכנטת־אורחים האט דערמעגלעבט
אזא אינטערעסאנטן ,עמאציאנעלו אוונט .אלעמענם
וװנטש איז געווען :אין  5יאר ארזם — ווירער אזא
_
באל און צוזאמענטרעף.
אויספלוג אין גליל און באזור אין דער גימגאזיע
א .נ .לעא בע? אין חיפה
ראנערשטיק ,רעם 21טטו אפריל 8.30 ,פרי ,איז פון
״הבימה״ ־פלאץ אין תל־אביב אפגעפארן א פולער
אויטאקאר מיט לובלינער יידן פון לאנר און פון אויט־
לאנד ,בדי באזוכן רעם קיבוץ לוחמי הגיטאות און רעם
מוזעאום ,ווי אויר זיר באטייליקן אין דער סטיפענדיע־
פארטיילונג פאר שילערט אין דער גימנאזיע א .נ .פון
לעא בעק ,וועלבע האט אדאפטירט די לובלינער יידישע
קהילה.
פאר די געטט פון אויטלאנד ,ווי פון ישראל ,איז
געווען אן אנגענעמע איבעראשונג ,די הארציקע אוי,פ־
נאמע פון דער שול־לייטערין און א טייל פון לערער־
פערסאנאל .ביים אריינגאנג איז אויר פאראן א באשיידן
״לובלינער װ י נ ק ל  /מיט עטלעכע בילדער פון דער אלטער
היים .ט׳איז וויכטיק אונטערצושטרייבן ,אז נאר מיט 12
יאר צוריק ,האט די שול ארויטגעגעבן א בראשור פון
ל 3זייטן ״קהילת לובלין״ )דפי הנצחה( ,מיט ארטיקלען
פון די תלמידים און בילדער פון דער אלטער היים און
פונעם אנטייל פון די שילערם אין אונדזערע אזכרה־
פייערונגען אין תל־אביב.
נאר א לייבטן כיבוד ,איז פארגעקומען א צוזאמענ־
טרעף פון אונדזערע לאנדסלייט מיט א גרופע שילערינט
און שילערם ,נייע עולים פון פארשידענע לענדער ,וואט
האבן אונדז דערציילט ,בקיצור ,ווען און פוגוואנען זיי
זענען געקומעו אוו אויר זייערע פאמיליע־אנגעלעגנ־
הייטן .די געטט האבן געשטעלט פראגן און אויר אלץ
באקומען אויספירלעכע ענטפערס.
מיר האבו אויר באזוכט די איינריכטונגען ,לאבא־
ראטאריע און ספארט־זאל .א שטארקו איינדרוק האט
אויר אונדז געמאכט דער בית־הכנטת )די לעא בעק
גימנאזיע איז אנגעשלאטן אין דער וועלט־באוועגונג
פון רעפארם־ײדנטום( ,ווו מיר האבן געהערט אן אל־
זייטיקע אינפארמאציע פון דער מיטלשול ,וועלכע האט
נאר מיט  15יאר צוריק אדאפטירט די לובלינער יידישע
קהילה.
נאכן באזור אין דעו־ שול ,זענען מיר אפגעפארן
אין קיבוץ א .נ .פון די געטא־קעמפערט ,ווו ט׳געפינט
זיר דער מוזעאום פאר פארייביקונג א .נ .פון דעם
דיכטער־קדוש יצחק קאצענעלטאן .די פרוי טאפירשטיין
פון לובלין ,א חברטע אין קיבוץ מיט איר מ א ן שויו א
סר יארן ,האט אונדז געוויזן די קיבוצישע ווירטשאפט
און דעם מוזעאום ,וואם שטעלט פאר דעם אומקום און
גבורה.
פארנאכט ,הגם מידע ,אבער צופרידענע פון די
באזובן ,האט דער עולם זיר אומגעקערט קיין תל־אביב.
די חברים הארן און שטאקפיש האבן אין הארציקע
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ווערטער זיר געזעגנט מיט די געסט פון אויסלאנד און
אלעמענם ווונטש איז געווען ,אז מ׳זאל זיר ווידער טרעפן,
אין  5יאר ארום ,אויפן פערטן וועלט־צוזאמענטרעך פון
לובלינער יידן.

די לובלינער לאנדסמאנשאפט אין פראנקרייד
)פונעם באריכט אויף דעם דריטן
װעלט־צוזאמענטרעף(
איך ברענג אייך  8האדציקן גדום פון
דעד לובלינעד משפחה אין פאריז — פון
די  145מיטגלידער פון דעד געז .״פאר־
אייניקטע קינדעד פון לובלין״ און פון
אלע קאמיטעט־מיטגלידער.
יעדער נומער פון ״קול לובלין״ ,ווערט
אויפגענומען אין פאריז מיט גתים איני
טערעס .מיד דערווארטן מיט אומגעדולד
דעם נומער ) 18ח״י — צום לעבן( ,אין
וועלכן ס׳וועט אוודאי זיין אפגעדרוקט
א באריכט פון 3טן וועלט־צוזאמענטדעף.
מיד גיבן זיר אפ א חשבון וועגן די
פינאנסיעלע שוועדיקייטן ביים ארויסגע־
בן אזא וועדטפולע צייטשריפט ,ווען מען
נעמט אין באטראכט ,אז ס׳זענען אונטעד־
געגאנגען יידישע צייטובגען ,אז דעד
״פארװערטס״ איז פון א טאג־צייטונג
פארוואנדלט געוואדן אין א װאבךשריפט.
איז צו באווונדערן וואט דעד ״אירגון
יוצאי לובלין בישראל״ האט דעם מוט
און עקשנות אויפצוהאלטן דעם ״קול לוב־
לין״ און נישט דערלאזן אז איד שטימע
זאל פאדשטומט ווערן .כ׳מיין ,אז דאס
איז אין א גרויסער מאס דעד פארדינסט
פון אונדזער ליבן חבר דוד שטאקפיש,
וואס רעדאגירט דעם זשורנאל ,גיט אוועק
צייט און מי און מיט זיין שרייבערישן
טאלאנט האט ער פארוואנדלט דעם ״קול
לובלין אין א וויכטיקע פאזיציע אינעם
פרעסע־וועזן.
שטעלט זיר די פדאגע :וואס דארפן
מיד ,וואס קאנען מיד טאן ,כד צו פאר־
זיכערן די ווייטערדיקע עקזיסטענץ פון
דעם זשורנאל ז מיר דארפן פארשטאדקן
אונדזער מאטעריעלע הילף ,שיקן רעגױ
לער באריכטן פון אונדזער טעטיקייט,
און וועד ס׳קאן שרייבן — זאל צושיקן
זכרונות פון דעד אלטער היים און פון
דעד טרויעריקער היטלער־תקופה.
צו דעם היינטיקן וועלט־צחאמענטרעף
זענען געקומען פון פאריז  17לאנדסלייט.
פראפארציאנעל צו דעד צאל אנטיילנע־
מער פון די אנדערע לענדער ") 50מאן(,
איז אונדזער גרופע די צאלרייבסטע .נאד
אין פארגלייך מיט  5יאר צוריק ,זענען
מיד בלויז א העלפט פון דעד צאל. .
ס׳פעלן היינט צווישן אונדז די פרע־
זידענטין ,די ״מאמע פון לובלין״ שרהלע
גאלדאדלער ,יאנקל גאלדבוים ,פון די גריג־
דעד פון אונדזער געזעלשאפט .ס׳פעלט
אויך דעד טאלאנטפולער פאעט משה
שולשטיין ,וועמענס פלוצלינגדיקער טויט
אין אקטאבער  1981האט איינגעהילט אין
טיפן טרויעד זיין מוטיקע און צאדטע לע־
בנס־באגלייטעדין מילקע ,וואם געפינט

 /טעשקע קארמאן־־פארשטעטער

פארן יאד  ,1983האבן מיד זיר גע־
שטעלט נאד א העכערן ציל ,נעמענדיק
אין אכט די פארגרעסערטע באדערפענישן
פון ישראל אין שייכות מיט דעד לבנון־
מלחמה .די עסקנים פון אונדזער לאנדם־
.מאנשאפט זענען פארטראטן אין אלע
צענטראלע יידישע אדגאניזאציעם ,אין
דעד פאלקס־אקציע פאר ישראל את דעד
אנפירונג פון דער ״פעדעראציע״ און
״פארבאנד״ פון יידישע געזעלשאפטן.
הגם די יארן לויפן ,אבער מיד זענען
שטענדיק יונגע ,ווייל מיד זענען אקטיוו.
מיד באטייליקן זיד אין אלע שמחות פון
אונדזערע לאנדסלייט און פאדלאזן זיי
נישט אין מאמענט פון טרויעד.
דעד געבאט פון טאג איז צוציען כאטש
טיילווייז דעם יונגן דור ,כדי ס׳זאל זיין
א המשך פון אונדזער יחוסדיקער שטאט
לובלין.
אויף דעם געביט איז אונדז בלויז גע־
לונגען אריינצוציען אין דעד םאםיעטע
אלם מיטגלידעד א פאר געציילטע יונגע
מענטשן:
די צוויי זין פון שרהלע גאלדאדלעד,
די צוויי טעכטעד פון יאנקל און באלטשע
גאלדבוים ,וואם ווילן ,אז די נעמען זייע־
דע זאלן נישט אויסגעמעקט ווערן פון
דעד רשימה פון דער לאנדסמאנשאפט.
אויף דעד איניציאטיוו פון אונדזעדע אק־
טיווע טוער ,דאשל און משד .ראזנבלום,
האט זיז־ איינגעשדיבן זייער זוך .אפשר
יועלו אנדערע נאכטאז דעם ביישפיל .עס
פארבלייבט אן ערנסטער פדאבלעם פאר
אלע לאנדסמאנשאפטן — פאראינטערע־
סידן די יוגנט און זיי אקטיוויזית.
ב׳וויל באנייען מיין פארשלאג ,אז דעד
4טער וועלט־צוזאמענטרעף זאל פאדקר
מען אין  3יאר אדום׳ ודיל מיד עלטערן
זיר אץ טארן נישט אפלייגן אויף שפע־
טער אזעלכע ענינים.
צום סוף :דערלויבט מיד אין נאמעז
פון אונדזער לאנדסמאנשאפט ,אויסצו־
דריקן אנערקענונג די אדגאניזאטאדן פץ
3טן וועלט־צוזאמענטרעף ,אלע אן אוים״
נאם מיטגלידער פון קאמיטעט פון ״איר־
גץ יוצאי לובלין בישראל״ ,פאר דעד
הארציקער אויפנאמע און זארג מיט וועל־
כער זיי רינגלען אונדז אדום .א האדציקן
דאנק פאר דעד ווונדערלעכער אויפנאמע
אין דעד היים פון רבקהלע און דוד
שטאקפיש.
ס׳פארבלייבט מיד בלויז זיך אץ אייך
אלע צו ווינטשז ,געזונטעדהייט ,איז זעל־
בז צוזאמענשטעל ,זיך טרעפן אויפז 4טז
וועלט־צוזאמענטרעף.
זיך היינט איז ישראל.

דעדלויבט מיד ביי דער געלעגנהײט
צו באגדיסן פץ גאנצן הארצן ,אין נא־
מען פון אונדזער לאנדסמאנשאפט ,דעם
טייערן חבר דוד שטאקפיש צו דערשיינען
פון זיין בוך ״אין גאנג פון געשעענישן״,
ווי אויר אונחעד בת־עיד — רוזשקע
פישמאן־שניידמאן פון שוועדן ,צו דעד־
שיינען פת איד בוך ״מיין לובלין״.
אונדזער סאסייעטע אין פאריז האלט
פאר איר הייליקן חוב צו פארשפרייטן
די דערמאנטע ביכעה וואס בארייכערן
די יידישע ליטעראטור און ברענגען כבוד
אונדזער שטאט לובלין.
אין יאד  1980איז ענדלעך געקומען
צו דעד פארייניקונג פון דעד לובלינער
משפחה אין פאריז ,אונטעוץ נאמען ״פאר־
אייניקטע קינדעד פון לובלין אץ אומגע־
גנט״ .ס׳איז אפגעשאפן געווארן די מחי־
צה ,וואס האט א ו נ ח צעטיילט.
א שאד ,וואס ם׳איז נישטא מעד דעד
טייעדעד ייד ,געוועזענער פאדזיצער פין
אונדזער לאנדסמאנשאפט אלתר זאבער־
מאז ,וואס האט נישט דערלעבט די דע־
אליזירונג פון זיין טרוים—דיארגאנישע
פאדייניקונג פון ביידע געזעלשאפטן.
זייט דאן זענען די ״פאדאײניקטע קינ־
דעד פון לובלין״ אויםגעװאקסן צו א
קולטור־געזעלשאפטלעבן פאקטאר אין
פאדיזער יידישן ישוב.
די יוט־טובים ,באגקעטן ,פייעדונגען,
וואט די לובלינער אדדענעך אייז ,האבז
א גוטן שם .אונדזער לעצטעד פורים־
ױם־טוב איז געשטאנען אונטעח צײכן
פון פאדערן צו משפט איינעם פון די
היינטצייטיקע המניס ,דעם געסטאפא־שעף
אין ליאן׳ דעם קצב פץ ליאן — קלאוס
בארבי ,דעם נאצישז קדיגס־פארבדעבער.
יעדעס יאר אין נאוועמבער ,ארדענען
מיד איין א יזכור־פייעדונג אץ באמיען
זיך ארױםצוברענגען די דייכע ,פיל דו״
תתדיקע געשיכטע פון יידישן לובלין.
די גבורה אץ מאטיראלאגיע פון אירע
זין און טעכטער בעת דעד היטלער־אקר
פאציע.
אן אנגעזען ארט אין אונדזער טעטיקייט
פארנעמט די סאלידאריטעט מיט מדינת
ישראל פאר איר קיום און אנטוויקלונג.
מיט אן אויסעדגעוויינלעכעד איבערגע־
געבנקייט באטייליקן מיד זיך אין די
זאמלונגען פארן ״אפעל אוניפיע״ ,באנדס
און פלאנצן ביימעד .די ״פאדאײניקטע
קינדער פון לובלין״ געפינט זיך אויף
דעד ערן־ליסטע פון די פאדיזער סא־
סיעטעם.
פארן יאר  1982האבן מיר געזאמלט
א  17טויזנט דאלאר.
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דעד אנהייג פון קולטור־געזעלשאפטלעכן פעזאן
א פארהעלטנישמעסיק גרויסע צאל מענטשן ,איז געקומען
צו דער ערשטער פארזאמלונג נאד די גרויסע וואקאנסן.
נאכן אנפרייען זיר איינער מיטן צווייטן און טועם זיין
פון דעם שיינעם כיבוד ,וואס די אונטערנעמונג־קאמיסיע,
משהלע ראזענבלום און דינהלע ראטשטיין ,האבן צוגעגרייט,
מיט דער מיטהילף פון די קאמיטעט־מיטגלידער גיטעלע
עדעלשטיין ,טעשקע פארשטעטער ,ח^׳טשע לאבערבלאט
און אנדעדע ,ווערט די פארזאמלונג געעפנט פון פארזיצער
שמואל שאפירא ,וואסדערמאנט די שווערע שטימונג ,וואס
אלע האבן איבערגעלעבט אין די לעצטע וואקאנס־חדשים פון
דעד אנטי־ישראל און אנטי־יידישעד פראפאגאנדע אין פראנק־
דייר — פון דעד גאנצער פרעסע ,פון דעכטס ביז לינקס,
ראדיא ,טעלעוויזיע ,אין צוזאמעגהאנג מיט דער ישראל־אק־
ציע אין לבנון פארן שלום אין גליל.
מיד ,די אמתע פארבינדעטע מיט מדינת ישראל ,דארפן
און מוזן געדענקען ,אז אויסער קרבנות ,דארף אויד די יש־
ראל־באפעלקערונג אויסטראגן די שווערע פינאנסיעלע פאר־
לוסטן ,וואס די מלחמה האט מיט זיך געברענגט — און דאס
פארפליכטעט אונדז צו פארשטארקן אונדזער הילף פאר דעד
מדינה .ער ווענדעט זיד צו אלע מיטגלידער און נישט־מיט־
גלידער ,זיי זאלן אריינטראגן זייערע באשטייערונגען.
דער שרייבער פון די שורות גיט איבער א קורצן באריכט
פון דער טעטיקייט פארן לעצטן יאר און די נאענטסטע אויפ־
גאבן .ער דערמאנט די מיטגלידער ,וואס זענען אין לעצטן
יאד אוועק אין דער אייביקייט :שיינמאן ,קרעזאל ,שאפירא,
ווייסבראד ,דר .שטיין ,דעד גרינדער און ערן־פארזיצער פון
דעד לאנדסמאנשאפט זשאק גאלדבוים אה דעם גרויסן יידיש ן
פאעט משה שולשטיין ,דער מחבר פון ״ביים פנקס פון לובלין״,
און ״איך האב געזען א בארג מיט שיד אין מיידאנעק״.
דער באשטאנד פון דער מיטגלידערשאפט ביים היינטיקן
טאג ,איז כמעט  •200ווען אפילו  80 — 70פראצענט פון די
מיטגלידער וואלטן זיך אקטיוו באטייליקט אין אלע אקטיווי־
טעטן פון דער געזעלשאפט ,וואלטן מיר געקענט פארצייכענען
א סק גרעסערע דערפאלגן ,אבער ,ליידער ,איז דאס בלויז
א ווונטש.
יעדער ייד דארף און מוז אויספירן די ערשטע מצווה —
באשטייערן זיך פאר ישראל ,וואם העלפט גלייכצייטיק אויפ־
צוהאלטן די סאציאלע אינסטיטוציעס אין פאריזעד יידישן
ישוב .ביז צו דער פארזאמלונג ,האבן בלויז  50פראצענט פון
אונדזערע מיטגלידער אויסגעפילט זייער הייליקן חוב.
היי־יאר האבן  5פארלעך ,קינדער פון מיטגלידעד ,זיך
אנגעשלאסן אין דער געזעלשאפט ,עם דאדף ווערן די אמביציע
פון יעדן ,אז זייערע עלטערע קינדעד זאלן פארזיכערן דעם
המשך פון דער געזעלשאפט.
עם איז אדאפטירט געווארן די צוגאב־זאמלונג ,וואס האט
אדיינגעברענגט  12טויזנט נייע פראנק .צוזאמען מיט די פרי־
ערדיקע זאמלונגען ,האבן מיד דערגרייכט היי־יאר  11מיליאן
אלטע פראנק .א יישר־כוח די מנדבים און די אקטיווע זאמ־
לעד שמואל שאפירא ,טעשקע קארמאן און גאר באזונדערם
— פייגעלע זאבערמאן ,וועלכע האט באזוכט א דיי מנדבים
און געשאפן ביי א דריי מיליאן אלטע פראנק.
40פמע יאדצייט נ$כן אונ&קום פיז די יידן אין לובלין
מיט יראת הכבוד זענען די לובלינער יידן אין פאריז
געקומען אין מעמאריאל־זאל פון אומבאקאנטן יידישן מאד־
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טירער ,אפצוצייכענען די טרויעריקע יארצייט־דאטע פון פאר־
פייניקן עטלעכע פערציק טויזנט לובלינער יידן ,און די הונ־
דערטער טויזנטער פון שטעט און לענדער ,ו-וו די פאשיסטיש־
דייטשע נאצישע בעסטיעס האבן דערגרייכט און זיי פארשלעפט
אין דעם טויט־לאגעד פון לובלין — מיידאנעק.
נאכן באערן מיט א מעוט שטילשווייגן די לעצטע יש־
ראל־קרבנות אין לבנון ,זענען אנגעצונדן געווארן די זעקם
ליכט .דער חזן לעווין האט אפגעריכט די געהעריקע תפילות.
דער שרייבער פון די שורות דערמאנט די שטעט און
שטעטלעד ארום לובלין ,וואס האבן ארומגענומען העכער
 250.000יידן ,מיט שטעט וואם האבן געהאט א יידישע בא־
פעלקערונג פון  28.000ווי כעלם — 15.000 ,מיין געבורט־
שטאט זאמאשטש ,הרוביעשאוו ,בילגאריי ,קראסניסטאוו ,איזש־
ביצע ,טישעוויץ אאנ״ד .אט די אלע שטעט און שטעטלעך
האבן שוין נישט אין פאריז א מנין יידן ,וועלכע זאלן קאנען
דערמאנען זייערע טרויעריקע יארצייטן .ווען מיד דערמאנען
מיט כבוד די 40סטע יארצייט ,שטייען פאר אונדזערע אויגן
די נאך צאפלדיקע קרבנות פון אונדזערע טייערע ישראל־
קינדלר ,וואס זענען געפאלן אין די לעצטע חדשים זייט ס׳האט
זיך אנגעהויבן די מלחמה פון ״שלום הגליל״.
מיר דערמאנען די לובלינער יידן וואס זענען דעפארטירט
געווארן פון פראנקרייך ,בעלגיע און האבן געטיילט דעם
ענלעכן פינצטערן גודל פון אומקום .מיט א באזונדערן פארכ־
טיקן ציטער דערמאנען מיר די ,וואס האבן אנטייל גענומען
אין דער ווידערשטאגד־באוועגונג אין לובלין גופא ,דורך
פארשידענע פארמען פון ארגאניזירן די געהיימע בילדונג ,צו
 10קינדער אין פריוואטע שטובן ,דורך די  120לערער מאס
האבן זיך געפונען אין לובלין .העכער  10.000קינדער און
יוגנטלעכע האבן געלערנט' אין די שולן ,גימנאזיעס ,חדרים,
ישיבות — און אט די קינדער זענען געווען צווישן די ערשטע
קרבנות דערמארדעט צו ווערן.
מרדכי לערמאן ,גענעראל־סעקרעטאר פון דעד פעדע־
ראציע ,דערציילט פון זיין געבוירן־שטאט לובלין ,וואס אלם
קינד האט ער איבערגעלעבט א פאגראם .אבער די יידישע
שטאט האט מיט פארביסנקייט און עקשנות געקעמפט ,גע־
בלוטיקט פאר מענטשלעכע ,יידישע ווערטן .אין אט דער
הייליקער ,יידישעד סביבה זענען מיד געבוירן געווארן און
געוואקסן ,ווו דער קאמף פאר דער טאג־טעגלעכער חיונה
איז ביי דעם ווייט גרעסטן טייל פון דעד באפעלקערונג געווען
ממש קריעת ימ־סוף ,וואס האט אבער נישט געשטערט ,עם
זאלן זיר פונאנדערבליען און זיין טעטיק ארגאניזאציעס,
פראפעסיאנעלע פאראיינען ,ספארט־קלובן ,ציוניסטישע ,בוני
דישע באוועגונגען ,ווי אויר רעליגיעזע .אלע זענען זיי געווען
אנגעפילט מיט גלויבן ,ערלעכקייט ,מענטשלעכקייט און פעל־
קער־פארברידערונג.
אין  1963האב איד באזוכט די שטאט ,איז זי פאר מיר
געווען א פרעמדע .לובלין ,אלס געאגראפישער פונקט ,איז
פאר אונדז יידן אויסגעמעקט ,ווי ס׳האט זיך אויסגעדריקט
אונדזער גרויסער בן־עיר ,דער פאעט יעקב גלאטשטיין :״מען
שלאגט שינדלעך ,מען לייגט דעכער ,מען פארריכט און מען
פארניצעוועט אן אלטע ,פאסקודנע וועלט .אבער מיין היי־
ליקע שטאט ,די שטאט פון מיין וועלט ,וועט.קיינמאל נישט
צוריקגעבויט ווערך.
אונדז פאראייניקט די פארגאנגענהייט און די צוקונפט
— א דאנק דער אנטשטייאונג פון מדינת ישראל ,וואס די
שארית הפליטה ,און צווישן זיי די הונדערטער לובלינער
וידן וואס האבן זיך געראטעוועט און מיט שווייס און בלוט
אויפגעבויט און בויען די מדינה ,טדאץ די אנגעווארפענע מל־

חמות און טעראר־אקטן פון די אראבישע שכנים.
רוזשקע לערמאן לייענט מיט א סך געפיל א פאעמע )אין
דעד פוילישער שפראך( וועגן לובלין ,וואס זי האט אנגע־
שריבן .טעשקע פארשטעטער־קארמאן לייענט.או אויסצוג פון
״ביים פנקס פון לובלין״ פון דיכטער משה שולשטיין ז״ל,

דער יערלעכעד חנוכה־כאנקעט
וואס א יאר ווערט גרעסר דעד ציטער און זארג ביי די
אנפירער פון דער געזעלשאפט ,פארן דערפאלג ,מאראליש און
פינאנציעל ,פון אדורכפירן דעם טדאדיציאנעלן יעדלעכן באנ־
קעט .מען וועגט און מען מעסט פאר וויפל מענטשן באשטעלן
און גאראנטירן .אבער די פראקטיק באווייזט ,אז טראץ אלע
איצטיקע נעגאטיווע באגלייט־דערשיינוגגען ביי דעם גרעסטן
טייל פון די מיטגלידעדשאפט )עלטער ,קראנקהייט( ,זאמלט
דאד צונויף דער באנקעט די גרעסטע צאל מיטגלידער..
אויך דער היי־יאריקער באנקעט האט דאס באשטעטיקט.
אמת ,מיר האבן אויך געשטרעבט צו דערגרייכן א געוויסע
צאל פון צווייטן דור פון אונדזערע מיטגלידער .ליידער ,קענען
מיר זיר נישט רימען מיט דערפאלג אויף דעם געביט.
דער פארזיצער פון דער אונטערנעמונג־קאמיסיע ,משהלע
ראזענבלום עפנט און באגריסט די אנוועזנדע און שיקט איבער
ווונטשן פון א רפואה שלימה די קראנקע מיטגלידער :סימאן
שטרוזמאן ,קאמיטעט־מיטגליד עסטרייד און אנדערע.
שמחה מילץ ,מיט חזנישער פעיקייט ,זינגט אין באגליי־
טונג פון גאנצן עולם ,דעם טראדיציאנעלן חנוכה מזמור
״מעוז צור ישועתי״ .דעד פארזיצער שמואל שפירא ,אין זיין
קורצן אינהאלטרייכן ארויסטריט ,האט גערעדט וועגן היס־
טארישן נס וואס איז געשען מיט  2100יאר צוריק ,ווען דעד
גרייז־גרויער מתתיהו בן יוחנן האט געווארפן דעם רוף ״װער
עס גלייבט אין גאט און אין קיום האומה — זאל גיין מיט
מיד״ .דער רוף האט אנגעצונדן די הערצער און אנגעפילט
מיט גלויבן ,ווי מיר זענען עדות פון די נסים ,וואט קומען
פאר בעת די קאמפן האס דער ישראל־ארמיי קומט אויס צו
פירן.
ישראל איז דער צענטער פונעם פאלק .לובלינער יידן
דארפן מיטהעלפן צו שטארקן די מדינה און דעם יידישן ישוב
דא ,אין פאריז .מיטן היינטיקן באנקעט ,שליסן מיר רי יער־
לעכע אקציע פון פאראייניקטן אפעל.
ער מאכט א רוף פאר א צוגאב־באשטייערונג ,וואס איז
גלייך אדורכגעפירט געווארן און אריינגעברענגט העכער א
מיליאן אלטע פראנק.
דער רייכער מוזיק־ און געזאנג־פראגראם פון סטארסקי,
האט באגייסטערט און אויפגעלעבט דעם עולם צום טאנצן,
אנגערעגט און אנגעפירט דורך דעד שטענדיק דינאמישער
גיטעלע עדעלשטיין .צוזאמען מיטן ארקעסטער ,האבן אויד
אונדזערע אייגענע זינגערינס מכבד געווען דעם עולם מיט
לידער :זאשקע פערלמוטער ,טעשקע קארמאן ,חווה לעװינ־
בוים און שטיינזאלץ.
פארן דערפאלג פון אדורכפירן דעם ױם־טוב ,דארף בא־
זונדערס אויסגעדריקט ווערן א יישר כוח די איבערגעגעבענע
קאמיטעט־מיטגלידער דינהלע ראטשטיין און ראשעל ראזענ־
בלום.

צו דער ערשטער יארצייט נאכן טויט פון משה שולשטיין
דער קאמיטעט פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן
און דער לאנד־קאמיטעט פאר יידיש און יידישער קולטור ,האט
אין לאקאל פון דער פעדעראציע פון די יידישע געזעלשאפטן
איינגעארדנט א ליטערארישן נאכמיטאג געווידמעט דעם איצט
דערשינענעם בוך פון דיכטער משה שולשטיין ע״ה .ביי דער

געלעגנהייט איז אויך אפגעמערקט געווארן זיין ערשטע
יארצייט.
דער ליטערארישער נאכמיטאג איז פארגעקומען אונטערן
פארזיץ פון דר .נח גריס און מיט רעדעס זענען ארויסגע־
טרעטן :פראפ׳ אלעקס דערטשאנסקי ,דער פעדאגאג יצחק
ניבארסקי ,דער דיכטער און גאסט פון ישראל ,יוסף קערלער
און איזאק אפאטאווסקי ,אין נאמען פון לאנד־קאמיטעט פאר
יידיש און יידישער קולטור און פרוי טעשקא קארמאן ,וואס
האט פארטרעטן די געזעלשאפט ״קינדער פון לובלין״ .אויף
דער טריבונע האט זיר אויר געפונען די אלמנה פון דיכטער,
פרוי מילקע שולשטיין.
טעשקא קארמאן ,רעדט אין נאמען פון דער געזעלשאפט
״קינדער פון לובלין״ ,א שטאט ,וואס געפינט זיר סך־הכל נאר
אייניקע קילאמעטער פון דעם שטעטל קאריוו ,דאס געבורט־
שטעטל פון דיכטער מ .שולשטיין ,דאס שטעטל ״ווו מיין וויג
איז געשטאנען״ און וועגן דעם גרויסן איינפלוס וואס די יידישע
לובלין האט געהאט אויפן דיכטער מ .שולשטיין .א באווייז
— משה שולשטיינס ״ביים פנקס פון לובלין״ ,א שטאט וועגן
וועלכער דער דיכטער האט געשריבן ,אז ״לובלין האט גע־
שטראלט מיט איר שיין ,איבעד אלע שטעטלעד אדום און איד
בין שטאלץ וואס א •ברעקל פון איר ליכט איז אייך אויף מיר
געפאלן״ .טאקע אין לובלין איז אין יאר  1924דערשינען
מ .שולשטיינס ערשט בוד ״ברויס און בליי״ ,וואס האט שוין
דאן אנגעזאגט דעם וועג פון דיכטער* די לובלינער יוגנט —
האט געזאגט די רעדנערין — האט זיר געגתיסט וואס אין
אירע רייען איז אויסגעוואקסן אזא טיפער פאעט ,ווי ס׳איז
געווען משה שולשטיין .איצטער האבן זיי צוגעטראגן זייער
באשיידענעם ביישטייער ,אויף קענען רעאליזירן דאס ארויס־
געבן דאס דערשינענע  18,־טע בוך פון דיכטער ״דאדט ווו
מיין וויג איז געשטאנען״ .די רעדנערין האט פארענדיקט איר
ווארט מיטן אינפארמירן דעם עולם ,אז ס׳זענען פאראן אויס־
זיכטן ,ס׳זאל בקרוב דערשיינען אן אפקלייב פון מ .שול־
שטיינס לידער אין פראנצויזיש.
ס׳איז געווען א הויד־אינטערעסאנטעד און ביז גאר
איינדרוקספולער אוונט ,געווידמעט דעם טאלענטירטן דיכ־
טער און טייערן מענטש משה שולשטיין.
ישראל־קאמפיין  1983אץ כאריכט פונעם וועלט־צתאמענטדמי

ס׳איז שוין א טראדיציע ביי דער געזעלשאפט ״פאראײ־
ניקטע קינדער פון לובלין״ ,אז מיד שליםך אפ דעם קולטוד־
געזעלשאפטלעכן סעזאן מיט א געזעגענונג־פארזאמלונג.
ווי יעדעם יאד בעת דעד געזעגענונג ,הויבן מיד אן די
יערלעכע פאלקט־אקציע פ א ת מגבית.
אין דעד אקציע פאר יאר  ,1982איז אונדזעד געזעלשאפט
געווען צווישן די עדשטע דדיי לאנדסמאנשאפטן ,למט די
געזאמלטע געלט־סומעם .מיד האבו דעדגרייכט  12מיליאן
 827טויזנט אלטע פראנק און פאר נתיבות — א מיליאן מיט
 215טויזנט אלטע פראנק .מיד דארפן אלע צוזאמען מאכן די
גרעסטע אנשטדענגונגען ,אז מיד זאלן היי־יאר נישט אפשטיין.
פאר דער אקציע פון  ,1983ביז צו דער פארזאמלונג האבן א
טייל אקטיווע מיטגלידעד צוזאמען מיטן קאמיטעט ,אדיינגע־
ברענגט  4מיליאן פראנק.
די סעקרעטארין טעשקע קאדמאן גיט איבער א באדיכט
וועגן פאדגעקומענעם דריטן וועלט־צוזאמענטרעף אין תל־
אביב ,לכבוד דעם 35־טן יום העצמאות ,מיטן אנטייל פון אײ
בעד  50לובלינעד וואס לעבן אין די פאדאייניקטע שטאטן,
קאנאדע׳ אויטטראליע ,שוועדן ,דענעמארק .די גרעסטע דע־
לעגאציע איז געווען פון פראנקרייך .אויסער די קאמיטעט־
מיטגלידער ,איז אויך אנוועזנד געווען פריינד זשעלאזא ,פדוי
שעדלעצקי מיטן מאן ,גאזשעטשאנסקי ,פרוי מושקאטבליט און
איר מאן פון ליל ,משה לעווינסאן פון ניס און אגד .די
35

ביי די לובלינער אין בוענאס״איירעס
אונדזער לאנדסמאנשאפט אין ארגענ־
טינע ,מאכט א ח ד ד דעם זעלבן פראצעס
וואס אלע ענלעכע ארגאגיזאציעס אין דער
וועלט .קיין נייע מיטגלידער קומען נישט
צו ,און פון די אלטע חברים גייען אייניקע
אוועק יעדן יאר אויפן עולם האמת .און
אז די מיטגלידערשאפט פארקלענערט זיד,
ווערט די טעטיקייט איינגעשרומפן .מיד
ציילן דא נישט מער ווי א צוויי צענדליק
פאמיליעס ,דאר ווילט זיר נישט אראפ־
לאזן די הענט.
אין פארגאנגענעם יאר איז נפטר גע־
ווארן אונדזער פארזיצער דניאל קלאוויר,
פון די איבערגעגעבענסטע לאנדסלייט און
אקטיווע טוערס .איצט שטייט בראש פון
דער סאסייעטי דער געוועזענער קאסירער
ישראל טעמפעלדינער.
מיט א יאר צוריק האט דער שרייבער
פון די שורות מיט זיין פרוי זיר אומ־
געקערט פון א לענגערער רייזע קיין אמע־
ריקע ,אייראפע )ארייגגערעכנט פוילן און
לובלין( און ישראל .אין דער וווינונג פון
דער פאמיליע טעמפעלדינער איז פאר־
געקומען אן אויפנאמע פאר אונדז ביידע,
ווו כ׳האב אויספירלעך באריכטעט וועגן
דער נסיעה ,די צוזאמענטרעפן מיט לוב־
לינער יידן און גאנץ באזונדערס אין דער
אלטער היים לובלין.
א מסיבה צום נייעם יאר ,ערב ראש־
השנה ,איז פארגעקומען ביי די טעמפעל־
דינערס .דער עולם האט פארברענגט אין
א היימישער אטמאספער ,גענאסן פון א
פיינעם כיבוד און זיך געווונטשן א גוט
יאר.

דער יערלעכער אזכרה־אקט ,צום 040טן
יארטאג פון אומברענגען די לעצטע יידן
אין געטא מיידאן טאטארסקי ,איז אדורכ־
געפירט געווארן דעם 15טן נאוועמבער
.1982
ערב דעם נייעם יאר  ,1983איז אויף
דער פארבעטונג פון דער משפחה טעמ־
פעלדינער ,איינגעארדנט געווארן אן
אוונט־ברויט אין רעסטאראן ״סארמיענ־
טא״ .ביי דער געלעגנהייט איז געפייערט
געווארן דער 70טער געבוירנטאג פון
ישראל טעמפעלדינער .דער שרייבער פון
די שורות האט באגריסט דעם בעל־שמחה

באריכטן פון יעדן לאנד האבן אפגעשפיגלט דעם שווערן גע־
ראנגל פון אויפהאלטן די לאנדסמאנשאפטן .אין פארגלייך
מיט די תפוצות ,האט באזונדערם ארויםגעשײנט די טעטיקייט
פון ארגון יוצאי לובלין בישראל ,וואס זאדגט פ א ת אויפהאלטן
דעם זשורנאל ״קול לובלין״ וואם העלפט שאפן די פארבינדונג
מיט אלע "לובלינער אויף דער וועלט ,מיטן ארגאניזירן א
הילף־פאנד צו שטיצן די נויטבאדערפטיקע לובלינער אין
ישראל.
מ׳האט אייר איינגעשטעלט א פאנד פון אויסטיילן שי־
לער־סטיפענדיעס אין צוויי מיטלשולן ,וואס האבן אדאפטירט
די אומגעבדאכטע לובלינעד קהילה ,און לעדנען וועגן איר
פאדגאנגענהייט און נעמען אנטייל אץ די יערלעכע אזכרות.
ס׳איז אויר אויסגעוויילט געווארן  8וועלט־דאט.
די דעלעגאטן האבן בייגעוווינט די אזכרה ביים מאנומענט
פאר די קדושים פון לובלין אין מיידאנעק ..באזוכט אין חיפה
די מיטלשול ביים אויסטיילן די סטיפענדיעס און אין תל־
אביבעד אונױוערםיטעט ,ביים אויםטײלן די סטיפענדע א .נ.
פון דער לובלינער היסטאריקערין בעלא מאנדלסבערג־שילד־
קרױט.
אין נאמען פון די דעלעגאטן ,איז אתיסגעטרעטן מיט אן
אינהאלטרייכע רעדע גיטעלע עדעלשטיין .זי גיט איבער
דעם טיפן איינדדוק פון דעד יזכור־אקאדעמיע אין טאג פון
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קאפל מיזשעריצקי
און אים צוגעטראגן א פארמעט ,אונטער־
געשריבן פון אלע אנוועזנדיקע ,און דער
פרוי שושנה — א בוקעט״בלומען .ס׳זענען
אויך פארקויפט געווארן אייניקע קאפיעס
פון דוד שטאקפיש׳ס בור .״אין גאנג פון
געשעענישן״.
מיר האבן שוין אדורכגעפירט די זאמ־
לונג פארן ״קול לובלין״ און בקרוב וועלן
מיר אייר איבערשיקן דאס געלט.
אזא איז אונדזער קורצער באריכט פון
א יאר טעטיקייט פונעם לובלינער לאנדס־
מאנשאפט־פאריין אין בוענאס־איירעם.

אזכרה לקדושי לובלין בברלין.1946 ,
אזכרה פון לובליגער אמ גערלין.1946 ,
)צוגעשטעלט פון ש .גאלדבערג(

דעד שואה און גבורה אין היכל התרבות.
משה׳לע דאזנבלום דערגענצט דעם באריכט און שטדייכט
באזונדערס אונטעד וועגן דער גרויסער אויפנאמע וואס האט
געמאכט פאר עטלעכע הונדעדט לובלינעד ,אויפן ױם־העצמ־
אות באל ,די איבעדגעגעבענע פדיינד ,ליובא און משה קארן.
גיטעלע שליסט דעם רעדנער־טייל מיט א הייסן רוף
אנטייל צו נעמען אין דער זאמל־אקציע פארן יאר  ,1983וואם
באקומט א וואדעמען אפרוף ביי די אנוועזנדע און די אדודכ־
געפירטע זאמלונג פון פייגעלע זאבערמאן האט אריינגעבדאכט
נאד דדיי מיליאן .אזוי אז ביים שלימן די פארזאמלונג ,האט די
לאנדממאנשאפט שוין דעדגרייכט  7מיליאן אלטע פראנק.
דעד יונגעד פארשער פון אמעריקע באיארין ,וואס שרייבט
א בוך וועגן די לאנדסמאנשאפטן ,האט אויר בייגעוווינט דעם
וועלט־צוזאמענטדעף פון די לובלינער אין ישראל און האט
דארטן געמאכט א טיפן איינדדוק מיט זיין רייכן אינהאלט
און שיינעם יידיש.
די איבערגעגעבענע קאסירערין דינהלע ראטשטיין האט
אייר באוויזן א באדייטנדע סומע מיטגלידס אפצאל איינצומא־
נען .מיט א ווונטש מיר זאלן זיו אלע טדעפן ,מיט א גוט
געזונט ,נאד די וואקאנסן — איז די פארזאמלונג געווארן
פאדענדיקט.
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פרו
לובלינער

קכלת־פניס בפאריפ לאורחים מלופ־אנג׳לס ,הזוג שנור.
אויפגאמע אין פאריז פאר די שכור׳ה פון לאפ־אגזשעלעס.

נישט פון •אלע ״קיילעכיקע״ גע־
בורט־דאטעס ביי אונדזערע בני־עיר
ווייסן מ י ר ; נישט אלע משפחות־
ש מ ח ו ת זענען א ת ד ז ב א ק א נ ט —
וועלן מיר זיך דעריבער באגנוגענען
מ י ט באריכטן נאר פון אזעלכע פריי־
דיקע געשעענישן .,ו ו א ס זענען אונדז
באוווסט געווארן פון פארשידענע
צייטונגען ,פון פריוואטע בריוו אדער
פון צופעליקע ידיעות.
לאמיר אנהייבן מ י ט דער באגרי־
סונג וועלכע דער ק א מ י ט ע ט פון דער
לובלינער ל א נ ד ס מ א נ ש א פ ט א י ן יש-
ראל ,ה א ט געשיקט אונדזער טייערן
בן־עיר ,דעם הארציקן מענטש און
קינסטלער —

מיפנש לובלינאים במלבורן ,אופטרליה ,בנובמבר  ,1982בדירתה של משפחת אסהאופ.
*וזאמענטרעף פון לובלינער אין מעלפורו ,נאוועמבער  ,1983ביי דער פאמיליע עקהאום.
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צבי גאלדשטיין ,פ ת ח ־ ת ק ו ה :
חשובער פריינד און לאנדסמאן
צבי גאלדשטיין.
דער קאמיטעט פון דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט אין ישראל דריקט
אויס א הארציקן דאנק און אנער־
קענונג פאר אייער שיינער מ ת נ ה —
 2קונסט־בילדער פון לובלינער יידי־
שן לעבנס־שטייגער און לאנדשאפט,
אייער טאלאנטפולע יצירה — צום
אויטפלעטן אויף דעם יום העצמ־
א ו ת באל לכבוד  35יאר מדינת יש-
ראל און דריטן וועלט־צוזאמענטרעף
פון די לובלינער.
א יישר־כוח און א ס ך געזונט מיט
יארן.
*
אהרון ניסענבוים ,מאנטרעאל—
 85יאר 1
צום 85סטן געבוירנטאג פון אונ־
דזער בן־עיר ,אהרון ניסענבוים ,וואס
וווינט אין מאנטרעאל ,קאנאדע,
האבן מיר אין דער ווארשעווער
״פאלקס־שטימע״ געפונען א לענ־
גערן ארטיקל פון א .ק ,.פון װעלכן
מיר נעמען ארויס גרעסערע אויס־
צוגן:
פון ווייטן מאנטרעאל )קאנאדע(
האבן מיר באקומען די פריידיקע
ידיעה ,אז אונדזער ליב־הארציקער
חבר און פריינד ,אקטיווער געזעל־
שאפטלעכער טוער אהרן ניסענבוים,
ה א ט אפגעמערקט זיין 85סטן גע־
בוירנטאג ,באגריסן מיר א י ם פון
טיפסטן הארצן צו זיין שיינעם יובל
און ווינטשן א י ם אריכות ימים.
אן אפשטאמיקער פון אן ארע־
מער משפחה אין לובלין ,ה א ט ער
באקומען א טראדיציאנעלע יידישע
דערציונג און גאר פרי געמוזט גיין
ארבעטן ,בכדי העלפן די עלטערן
אין דער חיונה.
ווען היטלער־דייטשלאנד איז אנ־
געפאלן אויף פוילן ,ה א ט ער נישט
באוויזן צו אנטלויפן אײף מזרח און
געבליבן אין זיין היימשטאט ,דורכ־
מאכנדיק אלע שבעה מדורי גיהנום.
על־פי־נס איז ער געבליבן לעבן .צו•
ליב זיין ״ארישן״ אויסזען ,איז א י ם
געלונגען זיך אויסצובאהאלטן .אבער
זיינע נאענטסטע זענען אומגעקומען
דורכן נאצישן רוצח.
גלייך נאך דער באפרייונג איז אה־
רן ניסענבוים געווען איינער פון די,
וואס האבן געהאלפן צוריקאויפבו־
ען' דעם חרוב געווארענעם יידישן
ישוב .ד א ס ה א ט ער געזארגט ,אז
עט זאל צוריק באלעבט ווערן ד א ס
שיינע' פרץ־הויז י אז די צוריקגעקו־
מענע פון די נאצי־לאגערן ,פון די
באהעלטענישן און וועלדער ,זאלן

באקומען א דאך איבערן קאפ ,בא־
שפייזונג און באקליידונג און דער
עיקר — ארבעטס־ווארשטאטן ,און
אז די יתומים זאלן פארזארגט ווערך
מיט א ווארעמעד היים און אנהייבן
לערנען אין א יידישער שול .י
אהרן ניסענבוים איז איינער פון
די ס א מ ע חשובע טוער פון לובלינער
יידישן ק א מ י ט ע ט און בויער פון
באנייטן יידישן לעבן.
אין די אנהויב זעכציקער יארן
פארט אהרן ניסענבוים אוועק צו א
ברודער קיין מאנטרעאל ,ווו ער
ווערט באשעפטיקט ביי פיזישע אר־
בעט און זעצט ווייטער פאר זיין
געזעלשאפטלעכע טעטיקייט .אויך
דא ,אין דעם נייעם לאנד ,ווערט ער
שנעל באליבט ביי דער יידישער גע־
זעלשאפטלעכקייט .אהרן ניסענבוים
טיילט זיך מיטן ביסן פון מויל,
שפארט אפ פון זיין באשיידענעם
לוין ,בכדי צו שטיצן נויטבאדעפטי־
קע ,גיט באשטייערונגען אויף פאר־
שידענע געזעלשאפטלעכע צוועקן,
דערונטער פאר דער יידישער פרעסע.
לעבנדיק אין קאנאדע — פארגעסט
ער נישט אין זיין אלטע היים .פירט
א קארעספאנדענץ מיט זיינע לוב־
לינער תושבים ,שרייבט א ו י ס זיין
באליבטע צייטונג ,די ״פאלקס־שטײ
מע״ ,און פון צייט צו צייט ק ו מ ט
ער קיין לובלין און קיין ווארשע,
בכדי זיך צו טרעפן מיט זיינע אלטע
פריינד און גיין אויף קבר־אבות נאך
זיינע נאענטע.
צו זיין שיינעם און בכבודיקן יובל
באגריסן מיר א י ם גאר הארציק און
ווינטשן א י ם א ל ד א ס גוטס! ביז
 120יאר!
אויך די לובלינער אין ישראל,
שליסן זיך אן צו די אלע ברכות.
*
חיים ניסענבויס ,מאנטרעאל —
א בן שמונים.
מיר שיקן איבער די הארציקסטע
ברכות דעם באקאנטן ארבעטער־
טוער פון פארמלחמהדיקן לובלין,
צום דערגיין צו די אכציק .א ק ך
געזונט און אריכות ימים.

אייר מענדאלע געוועדץ —

א בן שמונים
אז מיר רייזץ שוין וועגן אונדזע־
רע בני־עיר מיט ,קיין עיו־הרע ,א
״מעטריקע״ פון  80יאר — ק ו מ ט
הארציק צו באגריסן אונדזער לאנ־
דסמאן אין תל־אביב ,דעם איבער־
געגעבענעם מיטגליד אונדזערן און
הארציקן ייד — מענדאלע געווערץ.

שלמה זינשטיין ,ניו־יארק — א בן
שבעים.
אין ״ײדישער קעמפער״ וואט
דערשיינט אין ניו־יארק ,האבן מיר
געפונען א גאנצע ריי באגריסונגען
פאר אונדזער בן־עיר ,װ א ס פארנעמט
אייניקע וויכטיקע ,אנפירנדיקע פא־
זיציעס אינעם יידיש־געזעלשאפטלע־
כן לעבן אין די פאר .שטאטן —
שלמה זינשטיין .אונטער די אלע בר-
כות פאר שלמה׳ן און זיין פרוי רחל,
זענען אונטערגעשריבן :דער ציוניס־
טישער ארבעטער־פארבאנד; מסדה־
צווייג  ; 403די באנד־דיוויזיע; די
בראנקס־מערך צווייגן ,149 ,50 ,15
 ; 236דער ניו־יארקער ראיאן־קא־
מיטעט פון ארבעטער־פארבאנד;
דער פארבאנד פון געוו .קאצעטלערס
און אנטי־נאצי קעמפערס.
פארשטייט זיך ,אז די לובלינער
יידן אין ישראל ,זענען פולע שותפים
צו די אלע ווונטשן פאר שלמה זינ-
שטיין און פרוי.
טעמ3עלדינער,

בוענאס־

ישראל
איירעס —
צום 70סטן געבוירנטאג פונעם
פרעזידענט פון דער לובלינער סא־
סיעטי אין ארגענטינע — א ס ך נ ח ת
און פרייד ,מיט א גוטער עלטער.
*

א ס ת ר ל און משה׳לע קאץ ,פאריז.
מיר האבן באקומען אן איינלא־
דונג צו באטייליקן זיך אין דער שמ-
ח ה פון אריינשטעלן א ספר־תורה
אין דער גרויסער סינאגאגע אין פא-
ריז׳ געשריבן אויף דיי נעמען פון
אונדזערע בני־עיר משה׳לע כץ און
זיין פרוי אסתרל .אין דער פייערונג
ה א ט זיך באטייליקט דער הויפט־
רב פון דער צענטראלער ק א נ ס י ס ־
טאריע ,הרב יעקב קאפלאן ,פיל
פארבעטענע געסט ,לאנדסלייט און
פריינד.
*
לאזער גאלדבוים ,ס א ו ־ פ א ו ל א :
דער סעקרעטאר פון דער לובלי־
נער לאנדסמאנשאפט אין בראזיל,
לאזער גאלדבוים ,איז געווארן א בן־
שבעים — עד מ א ה ועשרים! די
לובלינער אין ישראל און אין דער
וועלט באגריסן הארציק דעם גע־
זעלשאפטלעכן טוער צו דער געבורט־
דאטע.
*
גיטעלע און יידל עדעלששיין ,פאריז
— האבן זיך פארדינט א הארציקן
מזל־טוב צו דער בר־מצווה פון זייער
אייניקל לאראן ,דער זון פון מישעל
און טערעז ,וואס איז מיט א ס ך
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ײדישער שמחה געפײערט געווארן
אין פאריז ,ווי מיר האבן דאס אויך
געזען אין די צענדליקער באגריסונ־
גען אין דער פאריזער יידישער טאג־
צײטונג ״אונדזער ווארט״ פון פאר־
שידענע אינסטיטוציעס ,ארגאניזא־
ציעס און יחידים.
דער אירגון יוצאי לובלין בישראל
שיקט איבער די הארציקסטע ברכות
די משפחות עדעלשטײן און גוטמאן
צו זײער שמחה.
זהבה ליכטעגבערג ,קיבוץ עברון —
אין ״השבוע״ ,די וואכנשריפט
פון קיבוץ ארצי השומר הצעיר ,גע־
פינען מיר א מעלדונג מעגן דער
בילדער־אויסשטעלונג פון אונדזער
בת־עיר ,די מאלערין זהבה ליכטענ־
בערג ,אינעם קלוב פון איר קיבוץ.
פאראיארן האט די אויטשטעלונג
פון זהבה׳ס בילדער אין תל־אביב
געהאט גרויט דערפאלג.
*
אבע סלאמא ,מאנטרעאל 65 ,יאר.
אין ד״ער ישראלדיקער ״לעבנס־
פראגן״ האבן מיר געפונען א בא*
גריטונג פאר אבע טלאמע פון מאני
טרעאל ,קאנאדע ,צו זיין 65טטן
געבוירנטאג .שליטן מיר זיך אן אין
די ברכות פון געזונט און א סך יארן
געזעלשאפטלעכע טעטיקייט.
מרדכי לערמאן ,פאריז ,באקומען
דעס מ א ק ס צוקערמאן־פדײז
דער סעקרעטאר פון קאמיטעט
פאר יידיש און יידישער קולטור איך
פראנקרייך ,דער באקאנטער געזעל־
שאפטלעכער טוער מרדכי לערמאן,
האט באקומען דעם פרייז א .נ .פוך
מ א ק ס צוקערמאן ,פאר זיין זשור־
גאליסטישער און געזעלשאפטלעכער
טעטיקייט.
צום באקומען דעם פרייז האט די
פאריזער יידישע געזעלשאפטלעכ־
קייט איינגעארדנט א גרויסע אוני
טערנעמונג ,אויף וועלכער דער גע״
פרייזטער איז באערט געווארן דורך
דער ארטיקער יידישער געזעלשאפט״
לעכקייט.
*
לעא שיפמאן ,פאריז ,מחבר פון א
וויסנשאפטלעך בוך.
פראפ׳ לעא שיפמאן )באקאנט
אין פארמלחמהדיקן לובלין מיטן
פסעוודאנים ״בעל צדק״( האט ענד־
לעך מצליח געווען ארויסצוגעבן אין
פאריז א גרויס וויסנשאפטלעך
ווערק וועגן דעם פראנצויזישן גע־
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לערנטן לאמארק ,וואט האט גע־
לעבט אין 18טן יארהונדערט אין
פראנקרייך .אונדזער בן־עיר האט
איבער דעם בוך געארבעט  10יאר
אין פוילן און די אקאדעמיע אין
פאריז האט עס איבערגעזעצט און
ארויסגעגעבן אין פראנצויזיש .דער
ספר האט געהאט זייער גינסטיקע
אפרופן' אין דער אקאדעמישער
וועלט .דער פראנצויזישער ראדיא
האט דעם בוך געווידמעט אן אוי־
דיציע פון  45מינוט ,מיטן אנטייל
פון א ריי געלערנטע .אונדזער ברכה
דעם פראפ׳ לעא שיפמאן.
ליטעראשור״פרייז פון יידישן
שרייבער־פאריין אין ישראל
פאר דוד ששאקפייש
דעם 6טן יוני ה.י .איז אין בית
לייוויק אין תל־אביב פארגעקומען
די צוטיילונג פונעס פרייז פאר לי־
טעראטור ,עטאבלירט פון אונדזערע
לאנדסלייט רבקה און ישעיה גאלד־
בערג .היי־יאר זענען די באערטע מיט
דעם פרייז געווען דער רופא־חולים
און שרייבער לייב קורלאנד און דער
פובליציסט און רעדאקטאר דוד
שטאקפיש .ביי א פול געפאקטן זאל
און'יום־טובדיקער שטימונג ,האט

דער פארזיצער פון פאראיין ,מרדכי
צאנין ,געעפנט די פייערונג.
די מאטיוון פון דער זשורי האבן
געלייענט :וועגן דוד שטאקפיש —
שלמה שווייצער; וועגן לייב קור־
לאנד — שמחה פאליאקעווישש.
פון ישעיהו גאלדבערגס
א בוך האט געלייענט א פראגמענט
די פרוי רבקה גאלדבערג און פון ל.
קורלאנדס סקיצן האט געלייענט
שרה גרינהויז־טורקאוו.
די פייערונג איז פארענדיקט גע־
מארן מיט א ווארעמען רוף פון אונ־
דזער בן־עיר ,סעקרעטאר פון שריי־
בער־פאריין עובדיה פעלד ,צו זיכע־
רן דעם יידישן פען־מענטש א בכבו־
דיקן קיום און אים העלפן ארויס־
געבן זיין בוך.
אונדזערע לאנדסלייט אין ישראל
און אין די תפוצות ווערן געבעטן צו
שרייבן אונדז וועגן משפחה־שמחות
ביי זיי ,יובל־דאטעס פון געבורטן,
אויפטוען און שפענדונגען פון גע־
זעלשאפטלעכן)און לאנדסמאנשאפ־
טלעכן( כאראקטער ,כדי מיר זאלן
וועגן דעם אלעמען אינפארמירן
לובלינער יידן אין דער וועלט און
אין ישראל.

דע ר «5סמער גסכוייז־טאג פון סוכער •אבטשאש ,ווי*ע־»רעזידעגם
פץ די לוגלמער אץ מאנט^אל ,איז געפייערט געװארן פאראיאיז,
מימן אנטייל פץ די דןןלעג&טןי פוו׳ ®ראנהיײד אין ישראל צו דער
סעפיע פץ וועלט־ראט פאר יידיש און יידישער ?ולטור .אויפן כילד
)שטייעו פץ רעכטס( :די פרויען פראווערמאן ,שפירא ,לעדמאן,
נעיטן און רחלע זימעלשטערן ,אפרהם און רוזשלזע צווייקאפט,
גיטעלע עדעלשטיין ,סוכער אץ פאלע פאכטשאש ,מרדכי לערמאן.
זיצן פץ לינ?ןפ :יידל עדעלשטיץ ,רבקהלע אץ דוד שטאקפיש.

אויף דער חתונה פץ דער ט&כטער פון רבקה און טוביה גיאוג ,רעננה.1983 ,

אויף רער בר־נמווה פונעט אייניקל פמ באלטשע אדן ישראל אייזענכערג ,ל .אנזשעלעם,
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אויף דער כר־מצווה פונעפ איײי?ל »ױ פימא און לײכל מאנדעלבוים ,תל־אביכ ,1983

אויף דעי חוותה פון דער טאכטער פץ ,כלומא אוו טאטל טדייסטמאן ,ממלכות .1966
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צום 65סטן געבוירנטאג פרך משה קארן
)פון א ועדע ,וואט איז נישט גע־
ה א ל ט ן געווארן(
חשובער עולם,
כמעט  250לובלינער מעפער און
פרויען ,זענען געקומען פין אלע עקן
לאנד נישט נאר כדי טועם זיין פון
די אלע גוטע' מאכלים ,נאד קודם
כל זענען זיי אויסן געווען אפצוגעבן
כבוד אונדזער ״בן־יחיד״ משה קארן
און זיין פרוי לובא ,פאר זייער
ברייטהארציקער ,געבענטשטער טע־
טיקייט לטובת דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט .איך דארף נישט
איבערגעבן קיין פרטים <— דאס
האבן שוין געטאן די פריערדיקע
רעדנער ,דוד שטאקפיש און עובדיה
פעלד .און איך בין זיכער ,אז זיין
פילאנטראפישע טעטיקייט נעמט
אויך ארום אנדערע געביטן ,אויטער
לובלינער.
פיל לובלינער יידן אין ישראל און
אין די תפוצות האט צוגעשפילט
דאס מזל און זיי זענען ״װערט״,
לויט דעם אמעריקאנער טלענג ,א
סך מיליאנען .גאר ווייזט אויט ,אז
געלד פארשטיינערט דאס הארץ און
פאראליזירט די הענט .אבער נישט
ביי אונדזער משה קארן ,וואט איז
אין דער הינזיכט א בן יחיד .מ׳זאגט
)נאר ט׳זאל בלייבן צווישן אונדז(,
אז ער איז געבאוץ געווארן מיט א
״פעלער״  :זיין רעכטע האנט געפינט
זיך ביי דער לינקער זייט הארץ —
און ביידע געפיכען זין אין דער קע־
שענע ...נישט איינמאל טראכט איך,
אז די חרוב געווארענע לובלינער
קהילה האט נישט קיין• מזל .אונ־
דזער שטאט איז געווען די דריט
גרעטטע קהילה אין פוילן .אין דער
געשיכטע פון די קהילות ,איז איר
ארט ביי דער מזרח־וואנט .טא ווי
קומט עט ,אז לובלינער יידן פון
דער גאנצער וועלט האבן נישט מצ-
ליח געווען צו פאראייביקן די שטאט
״ווו מיר האבן אונדזער יוגנט פאר־
בראכט״ — מיט א בכבודיקן מאנו־
מענט ,א פונדאמענטאלע אינטטי־
טוציע ,ווי עט קומט איר .מיר האבן
אויפגעשטעלט ,אויף דעם געבראכ־
טן פון מיידאנעק אש ,א מצבת זכ־
רון ,אבער דאט איז דעד מינימום
וואס י אויך 'קלענערע לאנדסמאנ־
שאפטן האבן געטאן .מיר האבן
ארויסגעגעבן  2יזכור־ביכער ,אין
יידיש און עברית ,וועלכע בעטן זיל
ממש באנייט צו ווערן מיט נייע מא־
טעריאלן און דאקומענטן ,באארבעט
פון פאכמענישע כוחות ,ווי :היטטא־

ריקער ,טאציאלאגן ,דעמאגראפן
און פען־מענטשן ,װײל איבער דער
צייט האט זיך אמעזאמלט א סך
מאטעריאל וועגן לובלין .טא ווו
זייט איר ,לובלינער גבירים ,צע־
שפרייטע איבער אלע קאנטינענטן
און אין ישראל י אויב דעריגורל האט
אייך געגעבן ״שמן טוב׳ /פאר וואט
זאלט איר נישט א טראכט געבן ווע־
גן' ״שם־טוב״ ז זייט וויטן ,אז די
צוויי באגריפן גייען צוזאמען און
גיבן פיל טאטיטפאקציע.
זאלן משה און לובא מיר אנט־
שולדיקן ,וואט כ׳האב א קאפעטש־
קע אפגענויגט פון דער טעמע .מיר
אלעיזענען קינדער פון דער שואה,
און דאט וואט כ׳האב געזאגט ,איז
פאר מיר געווען א גייסטיקע נויט־
ווענדיקייט.
די טעג האט זיד אין ירושלים
פארענדיקט דיער וועלט־קאנגרעט פון
יידן ,אפשטאמיקע פון צפון־אפרי־
קע .זײער לאזונג איז געװען —
״זוכט אייערע ווארצלען״ .אבער די
ווארצלען פון משה קארנט אפשטאם
— דארף מען נישט זוכן .מיר ,יידן
פון לובלין ,האבן זיין גאטזעליקן
פאטער געקענט ,ר׳ בינם קאצקער
)ווער ט׳האט אים נישט געקענט
אדער נישטיגעהערט פון אים — איז
נישט קיין לובלינער( ,וועמענט
גרויטקייט איז באשטאנען אין זיין
אויטערגעוויינלעכער למדנות און
באשיידנקייט .אין גאט פלעגט ער
גיין נאר נעבן די ווענט ,כדי ,חלילה,
נישט אדורכגיין צווישן צוויי פרויען.
זיין גרויטקייט איז געווען אין דעם
הויכן מאראלישן ניווא ,אין זיינע
מידות און תמימות ,וואט איר גע־
פינט זיי נישט אפילו ביי ״פראפעט־
יאנעלע״ צדיקים .ווען ר׳ בינםיקאצ־
קער וואלט געהאט א גוטן ,יגע־
שעפטס־פירער״ ,א לייטישן גבאי,
וואלט ער אליין געקענט אויפשטע־
לן' א רבנישן הויף מיט חסידים,
נעמען קוויטלעך מיט פדיונות ,ווייל
ער האט דערצו געהאט אלע קווא־
ליפיקאציעס .ר׳ בינם קאצקער איז
אבער געווען אויסער די אלע הוויות
פון עולם הזה .זיין וועלט איז געווען

 /אפרים אײנשטיױ
דער ״ים התלמוד״ און די פלוגתא
צווישן אביי ורבא האט אים מער
אינטערעסירט ,ווי די פראגע :ווו
נעמט מען אויף שבתו
פארשטייט זיך ,אז די פרנסה איז
נישט געווען אזוי איי איי ,דעם עיקר
עול פון דער פרנסה האט געטראגן
אויף זיך משה׳ס מאמעיע״ה.
די חכמי התלמוד זענען צעטיילט
אין דער פראגע :וואס איז בילכער
ביים רבונו של עולם^— תורה אדער
צדקה ו פארשטייט זיך ,אויב ביידע
גייען צוזאמען ,איז אוודאי גוט,
אבער כדרך העולם ,זענען תורה־יידן
נישט קיין געלט־מענטשן ,און געלט־
יידן ,זענען נישט קיין תורה־לערנער,
ווייל די צוויי ״לײדנשאפטן״ גײען
נישט צוזאמען ,זיי פאדערן דעם
גאנצן מענטש .פון אייניקע אמירות
חז״ל ,וואס איך ציטיר ווייטער:
״גדולה צדקה שמקרבת את הגאו־
לה״ )״צדקה דערנענטערט די גאו-
לה״( ; ״שקולה צדקה כנגד כל ה-
מצוות״ )״צדקה וועגט איבער אלע
מצוות״( )בבא בתרא י ,ט׳(; ״צד-
ק ה מארכת ימיו ושנותיו של אדם״
)אליהו זוטא פ׳ א() ,״צדקה פאר־
לענגערט דעם מענטשנס יארן״( .פון
דעם זען מיר ,אז צדקה',אין אלע
אירע פארמען ,פאלט נישט ארונטער
מיט איר וויכטיקייט פון תורה לער־
נען ,און שטייגט אפשר זי נאך ארי־
בער .הייסט עס ,אז משה קארן גייט
אין זיין טאטנס וועגן ,זייערע מעשים
דערגאנצן זיך ,וואס איז א רעזול־
טאט פון א גוטן שטאם ,פון ״וואר־
צלען״ — דער עפל פאלט נישט ווייט
פון בוים.

ס׳איז א באקאנטער פאקט ,אז די
מערהייט פרויען פון פילאנטראפן,
צוימען זייערע מענער אין דער טעטי־
קייט ,אבער נישט לובא קארן .זי
מוטיקט אים צו ווייטערדיקע מע-
שים טובים.
משה האט מיר פארשפראכן איינ־
צולאדן צו'זיין 70סטן געבוירנטאג.
הגם קיין עדות זענען נישט געווען
דערביי ,בין איך זיכער ,אז ער וועט
מקיים זיין דעם צוזאג...

שלמה שטוקפיש

המעונײנימ לר,בל את ספת של
״במעגל הזעם״ )שהופיע בעברית( תמורת החזרת
פפרו ביידיש ״אין ראד פון צארן״  -יפנו כערב
האזכרה למחבר ,או לארגון יוצאי לובלין ,תל־אכיב,
דיזננרף .158
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אויף דעי מסיבה גום 65ס9ין נעכוירננזאג פון משה ?ארן.

יידיש לובלין
חיים ז ע ל צ ע ר

רוזשא פישמאן־שניידמאן ,״מיױ לובלין״ ,בילדער יפתעם
לעבנפ־שטייגער פון יידן אין פאדמלחמהדיקן פוילן ,י .ל .פרץ
פארלאג ,תל־אביב ,מיט אן אריינפיר־ווארט פון גחמן פלומענ־
טאל און  32פאטא־בילדער גאפן פה לובלין.
די מחברטע האט מלכתחילה נישט געהאט בדעה צו שרייבן
א ליטעראדיש ווערק .דעפינירט וואלט איד דעם זשאנעד ווי
קינסטלעדישע פאטאגדאפיע .זי האט א שארף אויג און א פע־
נאמענאלן זיכרון ,אן איינגעבוירענעם עסטעטישן חוש און איז
באהאוונט אין די נארמעם פון פאעטיק און ליטערארישעד
ווארט־שאפונג .א דאקומענטאדע אויטאביאגדאפיע ,מיט אוי־
טענטישע נעמען און אדרעסן .פדאגמעגטן ,וואס גדענעצן מיט
עטנאגראפיע פון פאלקלאר .זי פאטאגדאפירט פון די געלונ־
גענסטע אבסערוואציע־ווינקלען ,זי צייכנט אין פאם און אין
פראפיל מיט א געניטער האגט און דינסטע שטריכן ,מיט אלע
דעטאלן פון לבוש און כאראקטער•
פונעם ערשטן און לויפיקן לייענען ,ווערט מען ממש אי־
בעראשט פון דעד רייכקייט און פינקטלעכקייט פון די אנצאליקע
געמעלן :בדייטע פאנאראמעס און איינצלנע הייזער .באזונדע־
רע אינטימע ווינקעלעך אין שטובן און ווימלדיקע געמערקן,
שמאלע און פינצטעדע דלות־ליקעלעך און ברייטע ליכטיקע
גאסן ,בידנע שוסטער־ווארשטאטן און גרויסע פאבריקן ,ארעמע
גראשנדיקע געוועלבלעך און הורטאוונע געשעפטן ...דאם אלץ
האט זיך באוועגט ,געווען באלעבט און באוווינט פון לובלי־
נער ארעמקייט און מיטלשטאנד :סוחרים ,בעלי־מלאכות און
ב^לי־יידישע פרנסות .״דאם בילד וואלט נישט געווען גאנץ״,
זאגט די מחברטע ,ווען איך לאז אדורך די טרעגערס ,וואס
האבן זיר אריינגעשריבן אין דער גאס ווי אירער א כאראקטע־
ריסטישער באשטאנדטייל .זיי פלעגן שטיין גרופנווייז און
ווארטן אויף א שטיקל ארבעט ,צו שלעפן שווערע לאסטן אויף
די פלייצעס...״ .די בילדער זענען אדורכגעפלאכטן מיט מעשיות
און געשיכטעם וועגן פאגראמען און איבערפאלן ,שריפות און
אנדערע פורעניותן ,ענגשאפט און קרענק אין די קאפ־אויף־
קאפ באזעצטע הייזער און הייף — א סד אומגליק און ווייניק
פרייד ...אזוי האט אויסגעזען די יידישע שטאט לובלין אין די
אויגן פון א יידיש קינד ,דערנאד א שילערין אין די העכערע
קלאסן גימנאזיע•
ווי ארעם און אין דחקות מען האט געלעבט ,האבן די על־
טערן געשיק& זייערע קינדער לערנען .שכר־לימוד איז געווען
די שווערסטע הלכה ,ווייל אין א יידישער שטוב אין לובלין
האבן אלע קינדער געלערנט .אפט פלעגט מען אפשיקן די קינ־
דער אהיים ,פאר נישט אפצאלן די ראטעס באצייטנם .קינדער
האבן געלערנט און זיר אויסגעלערנט .די זיכרונות וועגן די
שול־יארן ,חברים און חברטעם ,לערערס און לערערקעס ,לי-
מודים און עקזאמענעס — פארנעמען א היפש און בכבודיק
ארט אין בור...
דאס בור דארף מען לייענען און באווונדערן די התמדה
פון יידישע קינדער אין די שווערסטע אומשטענדן ,די איבער־
געגעבנקייט פון די פעדאגאגן און זייער ליבע צום פאר מערן
געשילדערט מיט א סך ווארעמקייט און הומאר.
די אבסאלווענטן מיט דער מאטורע אין האנט האבן גע־
שטרעבט צו הויכבילדונג .דא האבן זיר אנגעהויבן די מאטער־
נישן פאר די נישט פארמעגלעכע .זיי זענען געווען אויסגע־
שטעלט אויף מאטעריעלער ,נאד מער — אויף גייסטיקער
דעגראדאציע .אין יענע יארן) (1934-1933איז די יידישע יוגנט
געשטאנען פאר אן אלטערנאטיווע ,אין דומעניע ,ווו איך האב
געלעבט ,אין פוילן ,ווו רוזשא פישמאן־שניידמאן האט געזוכט

איר וועג אין לעבן ,איז די לאגע געווען די זעלבע .דער שריי־
בער משה אלטמאן האט דעמאלט געשריבן :״אונדזער ױגנט
וואס לעבט שוין אין דער קאטאסטראפע ,איז דאס רײן־גע־
שיכטלעכער איבעריקער באלאסט״ .זי ,די יוגנט ,האט געגארט
נאד ממשותדיקן אינהאלט ,פילאזאפישן זין און אפליקאטיוון
טאט.
האט מען זיך א לאז געטאן לינקס ...דאס קאפיטל ״מענטשן,
טרוימען ,מעשים״ שפיגלט אפ דעם דערנער־װעג פון א דעזאר־
יענטירטן דור ,וואס האט שפעטער געליטן און איבערגעטראגן
א טיפן פארדראס און אנטוישונג.
דאס בוך דערשיינט אין ישראל .דאס איז סימבאליש .נאר
קיין יידישע מלוכה — מדינת ישראל איז דעמאלט נאד נישט
געווען .די מערהייט פון דער יידישער יוגנט האט זיר אריענ־
טירט אויף דעם ראטן־פארבאנד ,צוליב היסטאריש־געזעל־
שאפטלעכע אומשטענדן .און איצט — צי איז די צוציאונגס־
קראפט פון דער נאציאנאלער היים אויסגעוואקסן? ווו איז
אונדזער אידעאליסטישע יוגנט? אזעלכע און ענלעכע פראגן
וועקט דאס בוך ,וואס איז אויר א ביאגראפיע פון א דור צווישן
וועלט־מלחמות .שוין דער פאקט באשטימט דעם סאציאלן און
נאציאנאלן ווערט פונעם בור.
וואס שייר דעם קינסטלערישן וועדט — זענען פאראן אין
דעם דאזיקן ספר א סד זייטלעך פון גוטער יידישער פראזע,
)״לעצטע נײשפ״(31.12 ,
וואס פ * י ש א פ ט פארגעניגז•

דעי כוח פון א מעטריקע
אפרים איינשטיין

דוד שטאקפיש ״אין גאנג פון געשעענישך — זאמלונג פון
 260ארטיקלען ,רעפארטאזשן ,אפהאנדלונגען ,רעצענזיעס,
דערשינען אין די יאדן  1980 —1945אין דער ישדאלדיקעד
און אויסלענדישער פרעסע ,פארלאג ״ישראל־בוך״ ,תל־אביב.
 784ז״ז.

ווען נישט ״די שדעק פאר דעד מעטריקע״ װאס איז בא־
פאלן דוד שטאקפיש ,וואלטן מיד נאד אפשר באדארפט
ווארטן מיטן דערשיינען פון זיין ביד• ווייזט אויס אז פחד
— הגם נישט קיין באגרינדעטער — )ווייל וועלכער ״צוציק״
האט נישט היינט קיין  70יאר ?( — גיט אפטמאל אויך גוטע
דעזולטאטן ,זענען מיר טאקע באשאגקען געווארן מיט א בוך
— נישט צום פארזינדיקן•
גלייד ווי שטאקפיש האט מיד דערלאנגט דעם ספר ,האב
איד דערפילט ,אז ס׳איז א וואגיק ביר .קומענדיק אהיין!,
האב איד אויס נייגיר אנגעהויבן בלעטערן און באפן א קוק
דא ,א בליק דארטן ,אויף איין ארט איבערגעלייענט א זייטל,
אויף א צווייטן ארט — א גאנץ קאפיטל ,און איינגעזען ,אז
דעד באגריף ״װאגיק״ האט צוויי באדייטונגען ,צוויי עלע־
מענטן :קוואליטעט און קוואנטיטעט .דעריבער האט גוט
געטאן דער מחבר ,וואס האט דעם רייכן און פארביקן אינהאלט
איינגעטיילט אין זיבן אפטיילונגען ,מיט אפגעקליבענער ;טע־
מאטיק ,וועלכע פאסט זיד אריין אין יעדער אפטיילונג ,אזוי
אז מ׳קאן דאס בור אנהייבן לייענען פון מיטן און צוריקגיין
צום אנהויב ,אדער פון סוף — און צודיקגיין צו 0מיטן .יע־
דער קאן דארט געפינען ,וואם אים אינטערעסירט.
דוד שטאקפיש את געבאדן געווארן)און דאס וועט קיינעד
נישט אפלייקענען( מיט א חוש פאר געזעלשאפטלעכער אר־
בעט און א חוש פאר סאציאלער געדעכטיקייט ,באזונדערס
ווען דאם באציט זיך צום אדבעטס־מענטש .ער זעט אויד די
נאציאנאלע און סאציאלע אנאמאליע פון די יידישע פאלקס־
מאסן אין פוילן ,וואס לעכצן נאד נאציאנאלער און סאציא־
לער גאולה .און דאס ברענגט אים אין די רייען פון לינקע
פועלי ציון ,דארט געפינט ער די סינטעזע פון זיין וועלט־
אנשויונג ,צוגעפאסט צו זיינע שטרעבונגען — און בלייבט
איר טריי ביז הייגטיקן טאג .אין דער פארטיי הייבט עד אן
זיין געזעלשאפטלעכע און זשורנאליסטישע טעטיקייט ,פאר־
מאגט א גוט אבסערוואציע־אויג און ברענגט אלץ צום אויס־
דרוק ,קלאר סטיליזירט ,נישט פארנעפלט .מען ווייסט וואס
ער וויל און מ׳דארף נישט פרעגן ״װאס מײנט ער מיט דעם
צו זאגן״ ,אדער ״װאס איז ער אויסן ?״ ,ווי דאס טרעפט אפט
ביי א סך זשורנאליסטן ,וואס האבן אפילו געענדיקט אוני־
ווערסיטעטן .ער איז ווי מען דופט דאס אויף עברית ,אן
״איבפתניק״ ,אן איבערגענומענער ,עס גייט אים אן ,אים
ארט און ס׳טוט אים וויי ,ער האט פארדרוס און אומצופרידן
פון דעם וואס עם טוט זיר אפ .ער זעט דעם ציניזם ,פאלש־
קייט און צביעות ביי א סד פארטיי־פירער ,וואס ביי זיי איז
אלץ איינגעהילט אין אידעאלאגישער ,אפילו שמעקעדיקער
וואטע ,בעת די כוונה איז פאקטיש —־ אינטערעסן ,בענקל־
זוכעריי און מאטעריעלע שטייגונג .אט קעגן דעם אלעמען
קעמפט דוד שטאקפיש מיט זיין פעדער — און דאס גייט
אדורך ווי א רויטעד פאדעם כמעט אין אלע זיבן אפטיילונגען
פון דעם כמעט 800־זייטיקן בור.
איין ביישפיל וועגן זיין עמפינדלעכקייט וועל איד ברענ־
גען :ער ריזיקירט מיט פארלירן די פריינדשאפט פון אן
אלטן ,גוטן חבר ,וואס האט גלייד נאד דער מלחמה געפרע־
דיקט און גערופן אלעמען צו פארן קיין ארץ ־ישראל .די
גאנצע גרופע האט עולה געווען ,נאר איינער איז כלומרשט
געפארן זיך זען מיט קרובים און דארט געבליבן שטעקן• און
דוד פרעגט אים :״זאג מיד ,נאד אין פארמלחמהדיקן פוילן
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און אין ראטן־פארבאנד ,ווי נאד דער מלחמה ,האסטו גע־
האלטן פלאם־פײערדיקע רעדעס װעגן עליה ,געהאט טענות
צום ,בונד /פאר וואס זיי שטערן צו פארן קיין ישראל ,גע־
האלטן זיי ממש פאר פארעטער .מען האט דיר געמאכט א
געזעגענונג־אוונט צו דיין אוועקפארן קיין ישראל ,און צום
סוף ביסטו געבליבן שטעקן אין פאריז .זאג ,ווי לאנג דארף
מען זיך פרייען מיט קרובים?• )זע ״אפענער בריװ צו א
,פארזעסענעם׳ חבר״ ,זייט .(626
די פאליטיש־פאלעמישע ארטיקלען אין דעם בוך ,בא־
זונדערס מיט מפא״י ,אין דער צייט ווען מפ״ם איז נישט
געווען אין דער רעגירונג ,זענען ,נאטירלעך באלויכטן מיט
א סוביעקטיוון פראזשעקטאר ,וואס איז לעגיטים ,ווייל א
פובליציסט און יעדער אנדערער דארף פארטיידיקן די אידע־
אלאגישע שטעלונג פון זיין באװעגוגנ .ווו איז דען געשריבן,
אז אין דער אביעקטיוויטעט ליגט דער אמת? איז דען בכלל
פאראן פאליטישע ,אביעקטיווע זשורנאליסטיק י? פאראן מאי
סערדיקע זשורנאליסטן ,וואס ווילן זיך נישט איינרייסן .טא
גיט מען א גלעט דעם צד ,און דעם צווייטן ,אבי ס׳זאל זיין
שלום ביי יידן .דאס זענען ״הויף־זשורנאליסטן״ .דאקעגן די
פאלעמישע ארטיקלען אין שטאקפיש׳ס בוך ,גיבן צו א סך
קאלאריט .איך פערזענלעד האב אן הנאה צו לייענען א פא־
לעמיש ארטיקל .״אין גאנג פון געשעענישן״ האט ביי מיד
אויפגעוועקט איינגעדרימלטע זכרונות פון יענער תקופה.
אינטערעסאנט איז די אפטיילונג ״קולטור־פראגן ,שריי־
בער און ביכער״ )ז׳  .(671די אלע וואס יידיש איז פאר זיי
נישט סתם א שפראד ,דארפן נישט אדורכלאזן יענע ארטיק־
לען• אפשר וועט עס פארטרייבן די מרה־שחורה און שרעק,
וואס פראפעסיאנעלע קברנים פון יידיש־לשון האבן אויף זיי
אנגעווארפן במשך צענדליקער יארן! ווי ״גוטע מענטשן״
מיט אומריינע כוונות ,זאגן אן מיט נישט ווייניק שאח־פרייד,
אז אט־אט גייט זי אויס ,די אלטע ,גוטע מאמע יידיש ,וואס
קלערט אבער נישט צו שטארבן ,להכעיס אלע שווארצזעעד.
און דווקא ארץ־ישראל ,ווו ס׳איז געבארן געווארן דער ״גדוד
מגעי השפה״ איז געווארן דער צענטער פאר יידיש־שאפונג.
לייענטיענע אפטיילונג — און דער גלויבן אין יידיש־המשך
וועט זיך ביי אייך שטארקן.
דאס בוד פארמאגט א סך דאקומענטארן מאטעריאל פאר
די קומענדיקע היסטאריקער ,וואס וועלן שרייבן די געשיכטע
פון אונדזער תקופה .דאס בוך איז געשריבן אין א ריינעם
יידיש ,אין גייסט פון דעד רומפולער יידישער פרעסע אין
פארמלחמהדיקן פוילן.
אינעם לעצטן ,זיבעטן אפטייל פונעם בוך וואס טראגט
דעם נאמען ״מיין היימשטאט לובלין און אנדערע ישובים״,
געפינען מיר ארטיקלען און ראדיא־רעדעס וועגן אונדזער
עיר ואם בישראל ,ווי אויך א גרעסערן רעפארטאזש פון זיי־
נעם א באזוד מיט  8יאר צוריק ביי אונדזערע לאנדסמאנ־
שאפטן און לאנדסלייט אין פאריז ,בריסל ,מאנטרעאל ,טא־
ראנטא ,לאנדאן ,ניו־יארק ,לאס־אנזשעלעס ,בוענאס־איירעס,
סאן־פאולא און ריא־דע־זשאנעירא.
*
באשליסנדיק צו שרייבן וועגן דעם בוך ,האב איד זיד
געפונען אין דער לאגע פון א פרוי ,וועלכע גייט אין סופער־
מארקעט קויפן עפעס א נויטווענדיקע זאך פאר איר ווירט־
שאפט ,אבער אריינגייענדיק דארט ,טרעפט זי אן פולע פא־
ליצעס מיט כל טוב .נאד וויסנדיק איר בודזשעט ,מוז זי בא־
גנוגענען זיך מיט א סך ווייניקער ...אין דער זעלבער סיטו־
אציע האב איד זיר געפונען ,וויסנדיק די באגרענעצטע מעג־
לעכקייטן פון אונדזער ״לובלינער שטימע״ .ס׳האט זיך גע־
וואלט שרייבן וועגן דעם בוך א סד מער ,נאר דער ״בודזשעט״
)דאס ארט( — דערלאזט נישט .ווי זאגט א פויליש ווערטל:
״אז ס׳איז נישטא וואס מען האט ליב ,האט מען ליב וואס
ס׳איז דא״...

ל1בל>נער
אין לעצטן יאר האבן מיר באקומען צענ־
דליקער בריוו פין לובלינער יידן ,צעזייטע
ארן צעשפרייטע איבער דער רועלט .די
אלע בריוו אין װענדונגען האבן באקומען
אן ענטפער — די קארעספאנדענץ האלט
אן .ליידער ,פאראו אייר אזעלכע ,וואם
מאכן א שווייג ,גלייר נישט זיי מיינט
מעז...
מיד ברענגען װײטער אויסצוגן פון בריװ,
וואם בארירן אלגעמיינע ,געזעלשאפט־
לעכע פראגן.

העניעק פרוכסמאן ,ניו־יארק:
...א הארציקן דאנק פאר דעם ,קול לובלין׳׳
גומי  ,17ווו ב׳האב אייר געפונען דיינעם א
באריכט וועגן צונויפטרעפן מיט לוכלינער
אין עטלעכע לענדער .באזונדערם האט מיך
גערירט דיין דערמאנען מיין גוטן פריינד
פרץ שעכטמאן פון סידני ,וואס האבן געהאט
א געשעפט פון שניידעריי־צודאטן אױןז קא-
זשע־גאס .איר בין מיט אים אין קאנטאקט.
די לובליגער לאנדסמאנשאפט אין ניו־יארק
האט היי־יאר פארלוירן איר פרעזידענט ,לעא
פלוג ז״ל ,וואס את א סר יארן געווען אקטיוו
אין רעד סאסייעטי .איצט ביו איר געוויילט
געווארן אלם פארזיצער און כ׳וויל גלויבן,
אז אונדזערע פארבינדוגגען וועלן זיין פעס•
טער ווי ביז איצט.
שלמה זיגשטיין דארן« באזוכן ישראל און
ער וועט אייר איבערגעבן א לעבעדיקן גרוס
פון ניו־יארק .בייגעלייגט די איינלאדונג צו
דעו־ חבור־אקאדעמיע אין ניו־יארק .איר שיק
 50דאלאר פ א ת זשורנאל .די בעסטע גרוסן
פאר אלע לובלינער.

*

יוסף שנור ,לאס־אנזשעלעס:
מיין פריי אװ איר האבן פארלאזט ישראל
מיט די בעסטע איינדרוקן פונעם דריטן וועלט־
צוזאמענטרען« ,און גאנץ באזונדערס — פון
רעם יוס העצמאות באל .אויפן וועג אהיים,
קיין לאס־אנזשעלעס ,האבן מיר אפגעטרעטן
אין פאריז .אייר דא האט אונדז דערווארט
א פיינער הכגסת־אורחים מצד אונדזערע
לובליגער .טעשקע פארשטעטער האט אונדז
מיטגענומען אוון( רעם גרויסן אנדענק״אקט
אין יארטאג פון דעפארטירן די יידן קיין
אוישוויץ .א  200קילאמעטער פון פאריז,
זענען פאראן  2דענקמעלער לזכר די אומ־
געקומענע און דעפארטירטע ,דארט א ח אייר
געווען אן אויסשטעלונג פון די שול־קינרער
אוי!( דעו־ טעמע פון אומקום און וױדער־
שטאנד.
מיד האבו אייר בייגעוווינט א זיצונג פװ
לובלעער קאמיטעט אין פראנקרייר .נאר דער
זיצונג ,האט גיטעלע און יידל עדעלשטיין
אונדז געוויזן פאריז.
איר וויל אויסדריקן א הארציקן דאגק טעש־

שר״בן

>>דן

קען ,גיטעלען און יידלען ,פאר רעד הארצי•
קער אויפנאמע זייערער אין פאריז! די פרייגד
לובא און משה קארן פארן דערמעגלעכן
הונדערטער לובליגער פון דער וועלט און
פון ישראל צו פרייען זיר מיטן 35סטן יום
העצמאות! און רעם קאמיטעט פון דער לוב־
ליגער לאנדסמאנשאפט אין ישראל פארן אד*
גאניזירן דעם איינדרוקספולן װעלט־צוזאמענ־
טרעו*.

*

ישראל אייזנבערג ,לאס־אנזשעלעס:
...שטעלסט זיר גארנישט פאר ,װי געשמאק
עם לייענט זיר יעדער נומער ,לובלינער
שטימע״ .סיאיז נאר א שאד ,וואס פיל לוב־
לינער יידן אין דער וועלט האבן זיר אפ־
געריטן פון זייער פארגאנגענהייט ,פון דער
שטאט און אירע מענטשן ,וואט זענען געב־
ליבן נאר רעם גרויסן חורבן .איו מיינע אויגן
איז ,קול לובלין״ נישט קיין זשורנאל ,צי א
צייטונג ,נאר א הייליק ספר .איר ווייס ,אז
די װעמעו איר גיב די אויסגאבע אין לאס־
אנזשעלעס ,האבן א שטארקע הנאה פון
לייענעו און ווארטן מיט אומגעדולד אויף
א נילעם נומער.

*

בראניע װאסערמאןיעקחאוס ,מעל־
בורן
מיט עטלעכע טעג צוריק דערהאלטן די
,לובלינער שטימע״ .א זייער רייבער אינ־
האלט .די לובלינער לאנדטמאנשאפטן אין
דער וועלט מעגן זיין שטאלץ מיט דער אויס־
גאבע .א שאד ,וואס מיר האבן זיר אזוי
שפעט געטראפן און פארשטענדיקט .אונדזע־
רע לובלינער דא ,אין מעלבורן ,זענען ,בע־
סער געוואת״ .איי 1אן אוונט )א מוצאי־
שבת( ביי אונדז אין דער היים ,זענען גע־
קומען עטלעכע פערציק לובלינער יידן און
פון אומגעגענט .ביי א טיי מיט צוביים ,האבן
מיר געשמועסט ,דערמאנט זיר פון די פאר־
גאנגענע צייטו ,זיר געוויצלט אין אויר —
געזונגען )מיר האבן דאר דעם חזן שטערנ־
פיין ,אונדזער בן־עיר( .דער רעזולטאט פון
דעם צוזאמענטרעף איז געווען דער גרויסער
אנטייל פון לובלינער אויף דעם אלגעמיינעם
יזכור־אקט ביים שואה־דענקמאל )בעת מיט
א יאר פריער איז קוים געװען א מנין.(...
מיר ארבעטן מיט מיטן פארבאנד פון פוילישע
יידן א ו ן  .ק ד י מ ה ״ װעגן רעאליזירן דעם פרא־
יעקט פון א מוזעאום געווידמעט דעם אומ־
קום און גבורה.
...דיין באײר איו מעלבורן האט געהאלפן
אויפװעקן פון לעטארגישן של!$ח אונדזערע
לובלינער יידו .איר און מישא וועלן אוודאי
קומעו צום דריטן וועלט־צוזאמענטרע!ז.
*

אונדז
מאטיס זשעלאזא ,פאריז:
דערהאלטן דעם זשורנאל ,װי אויר די אײנ־
לאדונג צום וועלט־צוזאמענטרעף .דער פראג־
ראם פון צוזאמענטרעו! איז זייער א רייבער
און באווייזט אייערע אקטיװיטעטן און פאר־
מעסטן ,איו וועלכע איר זע א המשר פון די
רייכע קולטור־געזעלשאפטלעכע טראדיציעט
פון דער יידישער לובלין ,וואט האט מיט
ליכטיקע אותיות זיר פארשריבן אין אונדזער
געשיכטע.
איר קום צו פארן קיין ישראל דעם 3טן
אפריל און וועל זיר באטייליקן אין אלע אונ־
טערנעמונגען און האח אויר צו טרעפן חברים
און פריינד פון די יוגנט־יארן.
*

לייבל גאזשיטשאנסקי ,פאריז:
דער צוזאמענפאר פון די לובלינער איז
געווען זייער א געלונגענער .איר שטעל זיר
פאר ,אז דאט אלץ האט זיר נישט געמאכט
אליין .קומט טאקע א דאנק די אלע וואט
האבן צוגעלייגט א האנט צום דערפאלג .אויח
שריט און טריט האט זיר געפילט די װארעמ־
קייט און פריינדשאפט פון אונדזערע לאנדס־
לייט אין ישראל ,טפעציעל פון דיר .פאר אזא
איינעם ווי איר ,וואט א ת יארן־לאנג געווען
אפגעריטן פון דער טאטייעטי ,זענען די אלע
צוזאמענטרעפן געווען א שטארקע ,אומפאר־
געסלעבע איבערלעבונג.
*

יעקב ווייצענפעלד ,מיאמי:
א דאנק פאר דער איינלאדונג צום וועלט־
צוזאמנטרעף ,אבער נישט געקאנט קומען,
ווייל אין דער צייט א ת אייר פארגעקומען
אין וואשינגטאן דער אינטערנאציאנעלער
צונויפקום צום 40טן יארטאג פון אויפשטאנד
אין ווארשעווער געטא .פון פלארידא זענען
געפארן א  100מענטשן — און מיר צווישן זיי.
ליידער ,אין וואשינגטאן נישט געטראפן קיין
סר לובלינער ,נאר די פאמיליע אייזענבערג
)פון לאס־אנזשעלעט( ,פרוכטמאן ,זינשטיין
און מיטעלמאן )פון ניו־יארק( .אפשר את
נאר ווער געווען ,נאר איר ווייס נישט פון
אנדערע .א שטארקן איינדרוק האט געמאכט
אויה אלע אנוועזנדיקע )מען שאצט — 50
טותנט מענטש!( די אויפטריטן פון די ישראל־
דיקע אנטאמבלען.
און איצט — א טרויעריקע י ד י ע ה  :מיר
האבן היי־יאר באגלייט צו אייביקער רו אונ־
דזער בן־עיר סאל )צלאל( פליישהאקער.
נפטר געווארן רעם 22סטן יאנואר  ,1983ער
האט פאריתומט א פרוי און קינדער .כבוד
זיין אנדענק!

*

ד״ר בינם ווייס ,ווארשע:
4.2.1983
...א הארציקן דאנק פאר רעם איילאדונג
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לזכרם

•

צו• אנדענק

דער גוטהארציקער לייבל

לייבל )אריה( מנדלבוים ז״ל
באגו להיפרד ממד ,לייגל ,על קברך הרענן:
המשפחה ,החברים ,הידידים ,בגי עירך לוב־
לין .כה רבים באו ,הרי אהבת אנשים ,אהבת
אותם באשר הם.
המחלה האיומה שניצחה את הגוף ,לא
יכלה לנפש עירנית ורגישה.
בימי המלחמה ,בתקופת השואה ,מצאת
מקלט בברית־המועצות .האכזבות מן החיים
שם גרמו לכך ,שבשנת  1956עלית ארצה,
יחד עם רעיתך היקרה סימה ושני ילדיך —
בן ובת .הקמת משפחה לתפארת בהרצליה.
רצון עז היה לד לדעת ,לעקוב אחרי המת-
רחש ,להיות מעורב .בכל הבעיות של הלוב־
לינאים .לכן הצטרפת לארגון יוצאי עירנו
כחבר הנשיאות ויו״ר ועדת הסעד .דאגת לע-
זור לנצרכים.
זוכרים את דמותך ,לייבל :זקוף ,סוער,
עליז ,עם החיוך הלבבי .ובמסיבות — בשירה
מלבלבת.
מצאנו בבית שלכם הכנסת אורחים ,אווירה
מיוחדת במינה והתענינות רבה בענינים צי-
בוריים בכלל ,ובבעיות יוצאי עירנו בפרט.
קשה להשלים עם העובדה המרה ,שמרדן
ולוחם כמו לייבל ,נכנע למחלה ממארת ,למ־
רות מאמצי הרופאים ומסירותה והקרבתה של
רעיתך סימה וילדיה.
הסתלקותו של לייבל ,היא אבידה לא רק
למשפחה ,אלא גם ליוצאי לובלין בישראל
ובתפוצות.
אגו ,יחד עם המשפחה ,חייבים לדאוג לכך,
שעם סתימת הגולל ,לא ישכח שמו של לייבל
מנדלבוים ,אלא להגציחו בצורה מכובדת.
יהי זכרו ברוך!

 JSהורן

דברים על קברו

מיט לייבלען האט מיך געבונדן א סך יארן
פון פרייגדשאפט — סיי אין דער פארמלחמה־
דיקער לובלין ,ווי דא ,אין מדינת ישראל.
פון דער אלטער היים געדענק איד לייב מאנ־
דעלבוים ,ווי דעם אקטיוון יוגנט־חבר ביי
לינקע פועלי־ציוז און פון ספארט־קלוב
״שטערך .אין די פארטיי־לאקאלן אויף רי־
נעק  ,10רוסקע  18און גראדזקע  ,16האט
מען זיך געטראפן נישט אייגמאל און פון די
אפטע שמועסן און קאנטאקטן ביי פארשי־
דעגע ארבעטן ,האט מען גלייך געזען ,אז
מיד האבן פאר זיך אן ערגסטן בחור ,מיט
א געזעלשאפטלעכן חוש ,מאס וויל צולייגן
א האנט צו פארווירקלעכן דעם אידעאל פון
סאציאלער און נאציאגאלער באפרייונג פון
יידישן פאלק.
געבוירן דעם 6טן מערץ  ,1914ביי די על־
טערן יעקב און יוכבד ,וואס האבו געוווינט
אויף יאטעטשגע .6
דער אויסברוך פון דער צווייטער וועלט־
מלחמה ,האט צונישט געמאכט אלע שייגע
טרוימען .מיט זיין פרוי סימע אנטלויפט ער קיין
סאוויעט־רוסלאנד און דארט מאכט מען אדורך
דעם יסוריט־׳װעג פון א פליט און מ׳פארשיקט
זיי קיין סיביר .נאד די אלע וואס זענען מיט
זיי געווען צוזאמען אין יעגע יארן ,ווייסן צו
דערציילן פון דער הארציקייט ,פריינטלעכקייט
און הילף ,וועלכע זיי האבן ארויסגעוויזן מעני
טשן אין א נויט.
אין  1946קומט מען צוריק קיין פוילן מיט
דער רעפאטריאציע פון רוסלאנד ,נאר אין דער
חרובער לובלין ווילן זיך נישט באזעצן די
מאנדעלמימ׳ס .זיי ארדענען זיר איין אין
דזשערזשאנו׳וו )רייכבאך( ,ווו לייבל ארבעט
אין א שגיידער־קאאפעראטיוו.
אין יאר  1957קומען סימע ,לייבל און זייע־
רע  2קינדער קיין ישראל .זיי באזעצן דך אין
הרצליה .לייבל ארבעט אלס צושניידער־מאדע־
ליסט אין  sפאבריק .נאד אזוי ווי די נייגונג
צו געזעלשאפטלעכער ארבעט איז ביי אים
פארבליבן גאך פון דער אלטער חייט ,ווערט
ער אקטיוו ביי דער לובליגער לאנדסמאנשאפט
אין ישראל .ער ווערט אויסגעקליבן אין דער
פארוואלטונג ,דערנאך אין פרעזידיום ,ווו ער
נעמט אויף זיך דעם עול פון דער א .ג0 .א־
ציאלער אפטיילוגג .ביי לייבלען איז דער דא־
זיקער אמט נישט געווען קיין ״בענקל״ ,אדער
״שליפעס״ — נאד א הייליקע אויפגאבע ,א
וויכטיקע שליחות פון באזוכן  2מאל )און אויך
מערער( אין יאר ,ברענגען א נויטבאדערפטיקן
ייז־ דעם טשעק אין שטוב אדיין ,צוזאמען מיט
א ״חג שמה״ אוו — דער עיקר — מיט א סך
ווארעמקייט און מיטגעפיל פאר דעם וואט האט
זיך געגייטיקט אין א גוט ווארט — און דאס
אלץ האט לייבל פארמאגט בשפע.

אויף 8לע לובלינער אונטערנעמונגען ,האבן
מיד אים געזען ביים אריינגאנג ,ווו ר׳האט
גענומעו אייגטריט־געלט ביי די באזוכערס .די
דאזיקע ארבעט ,ווי אלע אנדערע אויפגאבן,
וועלכע ער האט אויף זיך גענומען פרייוויליק,
האט ער אויסגעפירט מיט אחריות און ליב־
שאפט.
מיט  4יאר צוריק ארויס אויף פענסיע ,אבער
ר׳איז געווען באליבט ביי די ארבעטער און
אונטערנעמערס — און •ווייטער ממשיך געווען
אין דער אונטערנעמוגג.
זאל מיר אויך דערלויבט זיין א פערזענלע־
כע דערמאנונג לזכר א נאענטן חבר און
פריינד :אין נאוועמבער  1982בין איך מיט
מיין פדוי פארבעטן געווארן צו די מאנדעל־
בוימס אויף א שבת־צו־נאכטס ,צו טרעפז זיך
מיט לובלינער יידן .בעצם ,זענעז אזעלכע
פארבעטונגען נישט געווען קיין נייעס אין דער
באמת גאסטפריינטלעכער היים זייערער אין
הרצליה ,ווו מיר זענען געווען אפטע געסט.
נאד דאס מאל האט מיד דעדווארט א סיור־
פריז ,ווייל די גאסטגעבערס האבן גאר צוגע־
גרייט אן אויפנאמע לכבוד מיינע זיבעציק
יאר און פארבעטן ביי א  40מענטשן ,צו גע־
דעקטע טישן כיד המלך .כ׳בין געווען אי־
בעראשט און גערירט פון דעד פריינדלעכקייט
פון סימאן און לייבלען און אים געווונטשן,
אז ביי זייגע זיבעציק ,זאל איך אים אויך
״אפטאן א שפיצל״ און איינארדענען א מסיבה.
ווערט פארקלעמט דאס הארץ איבערן
הארציקן
דעם
פון
גורל
טראגישן
מענטש ,וואס כ׳האב נישט זוכה געווען
מקיים צו זיין לגבי אים מיין צוזאג .די
שרעקלעכע קאנסער־קראנקייט איז בייגע״
קומען דעם שטארקן ,ענערגישן ,לעבנסלוס־
טיקן און גוטהארציקן מאן ,פאטער ,זיידע
און איבערגעגעבענעם ייד דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט.
לייבל האט פאריתומט זיין טרייע לעבנס־
באגלייטערין סימא ,א זון ,שנור מיט צוויי
קינדער ,א טאכטער ,איידעם מיט צוויי קינ־
דער ,דין שוועסטער בעלא מיטז מאן .אויך
לובלינער יידן אין ישראל פילן זיר פאריתומט
און פארלאזן ,און גאנץ באזונדערס — די
איינזאמע און גויטבאדערפטיקע ,פאר וועמען
דער פארשטארבענער איז געווען ווי א טאטע.
כבוד זיין אנדענק!

דוד שטאקפיש

האזכרה לקדושי ל ו ב ל י ן
ביום ד' - 23.11.83
י ״ ז ב ס ל ו תשמ״ד ,ב=7
בערב ב ב י ת  .ה מ ל י ן בת״א.
ה א ו ל ם פ ת ו ח מ=־ 6ב ע ר ב .
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את מלחמת הקיום בעיר ,שרוב הנוער היהודי
היה מחוסר עבודה וד,משרות הממשלתיות
והעירוניות היו סגורות בפניהם .בימים ההם
לא היו קיימים ביטוח לאומי ,מענקי־לידה,
קיצבות לילדים ,מענקי אבטלה ,אפילו בתור
מושג .אבל ,לפי הפתגם ביידיש ״נויט ברעכט
אייזן״ ,מצאו בכל זאת ,חלק מהבנות שא־
פירא והבן ,משרות •וקיימו את המשפחה
בכבוד בכוחות עצמן.
לולה מצאה משרה בקואופרטיב היהודי
היחידי שהיה בלובלין ,בקרן הרחובות לובר־
טובסקה—בוניפרטרסקה ,שנקרא בפולנית
״ספולדז׳ילגיה״•
בנות שאפירא היו ידועות בלובלין כיפי־
פיות.
לולה מצאה פורקן לאידיאלים שלה בשו־
רות ״פועלי ציון שמאל״ והיתד .פעילה ב-
מפלגה .השתתפה בכל הועדות ולדעותיה היה
משקל רב.

אוה אלזון ז״ל
נולדה  ,25.3.1924*3נפטרה כ״13.2.1983
אוה אלזון ז״ל נולדה בפולין בשנת 1924
והייתה הצעירה מבין עשרת אחיד ,ואחיו-
תיה .עם פרוץ המלחמה עברה את השואה
במחנות העבודה פלשוב וסקרז׳יסקו ,שם
ניספו ששה מאחיה.
בתום המלחמה השתחררה על גדות הנהר
אלבה .בשנת  1946נשאה לבעלה נתן )יליד
לובלין( ובשנת  1949עלתה לארץ עם בעלה
ובתה הקטנה.
שנותיהם הראשונות בארץ היו מהקשות
ביותר ,4והם התגוררו תחילה בעיר יפו ,שם
גם נולד בנם.
לאחר מספר שנים עברה המשפחה להת-
גורר בחולון .על־אף הקשיים באותה תקו־
פה ,דאגה האם תמיד לכל מחסורי הבית,
ותמיד עם חיוך שלא מש משפתותיה .ילדיה
גדלו ונישאו ,ואז נולדו הנכדים .וכשם שהיתר!
אם מסורה ,כך הפכה להיות סבתה נפלאה וא־
הובד ,על כולם .משאלתה הגדולה בחיים הייתה
להגיע לבר־המצווה של הנכד הבכור ,אך
הגורל האכזר קטע את תקוותיה ,והיא
נפלה למשכב .לאחר מספר ימי מחלה נפ-
טרה .בת  59שנים הייתה.
השאירה במותה בעל ,בת ,בן ,חתנים,
וחמישה נכדים.
יהיה זכרה ברוך.

המשפחה
*

לולה גריזולט-שפירא ז״ל
עם מותה של לולה ,שהכרתיה עוד בנעו־
ריה ,הציף גל של זכרונות אם ראשי מהימים
ההם.
הוריה נפטרו בגיל צעיר ,בסוף מלחמת
עולם הראשונה ,ממחלת הטיפוס ,שהשתול-
לה אז בפולין והשאירו לגורלם שבעה ילדים
— שש בנות ובן אחד .ולא קל היה להם לנהל
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לולה גריזולפדשפירא ז׳׳ל
חן הליכותיה והופעתה הרשימה את ברל
גריזולט ז״ל ,לו נישאה בשנת  .1930ברל
בא ממשפחה ״בורגנית״ )לפי המושגים בי־
מים ההם( ,וגם הוא היה חבר פעיל ב״פועלי
ציוך.
בשנת  ,1933הם עלו ארצה עם תינוקת בת
שנתיים .ברל התחיל את עבודתו הראשונה
בעשיית בלוקים לבנין .זו היתה עבודה מפ־
רכת ,ובקבלנות .וכאשר גם עבודה זו לא
היתה ,קיבל ברל כל עבודה שהוצעה לו ע״י
הלשכה .אבל ההיצע היד .מועט והדרישות
מרובות ,כי שוק העבודה היה מצומק מאד.
מענקי אבטלה לא היו קיימים .לכל היותר
יכולת לקבל הלוואה עד  10לירות בבנק ״הל־
ואה וחסכון״ ,אם היו לך  2ערבים מהימנים.
בינתיים נוספה עוד בת למשפחה• ,וזה שם
קץ לתקוותה של לולה ,לצאת לעבודה לעזרת
המשפחה .העבודה בשביל בנות בימים ההם
היתד ,משק בית .בלית־ברירה פגו למסחר,
ומשפחת שפירא־גריזולט פתחו מכולת ,שלא
דרש השקעה גדולה — ובזה עסקו ,עד ליצי-
אתם לפנסיה.
זכור לי מקרה ,שפעם ביקרתים בחנות

המכולת .ברל לא הרגיש עצמו בנוח ,כשר־
איתיו מאחורי הדלפק .הוא אמר לי :״אפרים,
לא פיללתי ,שאהיה הניווני בארץ־ישראל,
זה נוגד כל האידיאלים שלי וכל מה שספגתי
מתורת בורוכוב על פרודוקטיוויזציה של העם
היהודי בארץ־ישראל״• עניתי לו :״תנוח
דעתה ברל ,לפרנס משפתה בכבוד — זה
אידיאל הכי נשגב״.
ביתם של לולה וברל ,היה בית מפגש פתוח
לחברי פועלי ציון וסתם בני־עיר .הזוג גרי־
זולט היו ממייסדי ארגון יוצאי לובלין הרא-
שון ובדל שימש בו כגזבר .שניהם עסקו
באיסוף כספים למשלוח חבילות בגדים ומזון
לבני לובלין בגלות רוסיה במלחמת העולם
השניה .הוא הספיק גם להיות חבר ועד באר־
גון יוצאי לובלין הנוכחי .גורלם של ארבעת
אחיותיה והאח ,היה כגורל כל יהודי לובלין.
לולה הספיקה להציל מצפורני הנאצים את
אחותה בת הזקונים שרה׳לה )כעת רבינוביץ(.
אחרי מותו של ברל ,הידרדר בריאותה של
לולה .היא נפגעה במוחה ובמשך שבע שנים
היתד! במוסד ,תחת השגחתם המסורה של בנו-
תיה ונכדיה.
לולה השאירה משפחה ענפה — שתי בנוח,
חתנים שהיי לה כבנים ,נכדים ונינים.
ביקרתי בביתם של הבנות ,ראיתי בתים
מסודרים כבימינו ,אבל צער ויגון שררו
בתוכם על האם הטובה שסיימה את חייה על
כסא גלגלים ומתוך הכרה מטושטשת ,שרק
החיוך המקסים נשאר על פגיה.
קרוביה וידידיה הרבים יזכרו זמן רב את
דמותה האצילה ,את לולה החייכנית ,המבי־
רה פנים לכולם ,ובעלת קסם אישי רב.
יהי זכרה ברוך!

אפוײפ אײנשטײן

ירחמיאל גרנדה ז״ל
נפטר ב־) 6.6.«2ט״ו בסיוו תשמ״ב( ,כא־
שר מתוך עיניו הסובלות ניבטת התקווה ,כי
ימשיך לחיות.
וכך היה כל ימיו — מקוד .לטוב ,בעל דמ־
יון וחוש הומור.
כל פינה בבית וכל חפץ זכה לטיפול מידו

ומבטו — כל־כולו הבית והמשפחה ,לה היה
מסור בכל מאודו והיא כל גאוותו.
נולד ב־ 1918בעיר לובלין ,כבן למשפחת
סוחרים אמידה .לאחר השואה ,נותר שריד
יחיד למשפחה ,בת  9נפשות .עלה ארצה ב־
 1949ובזיעת אפו הקים בית לתפארת.
השאיר אשה קלרה ,בת ,בעלה ו־ 2ילדים,
בן ו־ 2ילדים.
יהי זכרו ברוך!

הבת שרה
*

שלמה וואלבערג ז״ל
פון מאנטרעאל האבן מיר דערהאלטן די
טרויעריקע ידיעה וועגן טויט פון שלמה
וואלבערג ,דער ברודער פון רחלע זימעל־
שטערן און שוואגער פון נעיטן זימעל־
שטערן ,פרעזידענט פון דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט אין מאגטרעאל .אונדזער
טרייסט דער משפחה .דער פארשטארבענער
האט זיך אויסגעצייכנט מיט זיין באשיידן,
ערלעך לעבן .כבוד זיין אנדענק!

בספטמבר  ,1939יחד עם יהודים רבים,
נמלט מאימי הצורר הנאצי לברית־המוע־
צות .שם נלחם על קיומו ,יחד עם עוד פלי־
טים ,מחלות ,רעב ורדיפות היו מנת חלקם,
מלווות עם ידיעות על המתרחש בפולין בימי
השלטון הנאצי ,ובפרט בלובלין ,בה נש־
ארו הוריו ורוב אחיו ואחיותיו.
מיד עם גמר המלחמה ,חזר ללובלין ונודע
לו ,שכל בני המשפחה שנשארו בעיר )פרט
ניספו.
לבן אחותו ,ממשפחת הורוביץ(
בשנת  1945נישא ועבר מלובלין למערב פו־
לין .בצד עבודתו כעורד־דין ,היה פעיל בחו־
גים ציוניים ועמד בראש הפעולה המקומית
להעברת שארית הפליטה לישראל .הוא עצמו
עלה ארצה עם משפחתו בשנת  .1948כאן
עמד מחדש בבחינות לקבלת רשיון עורך־
דין ,שעבר בהצלחה והחל לעבוד במשרד
המסחר והתעשייה .עם הקמת המוסד לביטוח
לאומי ,נבחר מבין מעומדים רבים לנהל את
מחלקת התביעות במחוז תל־אביב.
תרומתו לעיצוב דפוסי עבודה במערך הבי-
טוח הלאומי ,היתד .ניכרת .תמיד זכר ,בי
החוק נועד למען האנשים — ולא להיפך.
כשחלה ונחלש ,המשיך להיאבק בגבורה,
לא ויתר על הליכה לעבודה ,כל עוד עמדו
לו כוחותיו .משנבצר ממנו לבוא למשרדו,
המשיך בעבודה חלקית בביתו .ניסה להס־
תיר את כאב וסבלו מן המחלה .פרט לקרו-
בים לו מאד ,לא ידע איש על יסוריו.
בשנות הששים היה המנוח פעיל בארגון
יוצאי לובלין כחבר ועד והצטיין במסירותו
ואחריותו ל״לנדסמנשפט״.
עו״ד נתן טמקין השאיר אשה ,בן ,בת,
נכדים ואחיות .למרוח שחומרת מחלתו היתד.
ידועה לכל הסובבים אותו ,נפל מותו על כולם
כרעם ביום בהיר והשאירם שרויים באבל
כבד.
יהי זכרו ברוך!

הטש»חה

עו״ד

נתן טמקין

ז״ל

נולד בלובלין ב־ .1908הוריו ,שהקדישו
חייהם להענקת חינוך והשכלה לעשרת בני־
הם ובנותיהם ,החדירו בהם יחם של כבוד
והערכה למורשת היהודית .יחס זה הותיר
בו רושם עמוק ובמשך שנים ניכרו בו
השורשיו היהודיים.
בהיותו בן  16סיים את בית־הספר היהודי
בלובלין .למרות ההתנכלויות מטעם השלטונות
הפולניים למוסדות יהודיים ,עבר בהצלחה
את כל המכשולים — ויחד עם קומץ חברים
הוענקה לו תעודת הבגרות .את לימודיו
המשיך בוורשה ,בפקולטה למשפטים .חיי
הסטודנטים היהודיים בבירת פולין ,היו רצו־
פיס קשיים ומכשולים מצד האנטישמיים .אך
למרות כל אלה ,סיים בהצלחה למודיו והוס־
מך כעורך־דין .לאחר סיום התמחותו ,ניהל
משרד עורכי־דין בוורשה ,עד פרוץ מלחמת
העולם השניה.

חנה ליזרוביץ ז״ל
)לבית אפשטיין(
נולדה ב־ ,6.6.17בלובלין נפטרה כ׳ תמוז
תשמ״א — ירושלים.
סבתא חנה לא רצתה ללכת לגיטו ,כמו
אביה ובעלה .היא רצתה להשאר בחיים .אחיה
עזר לה לברוח מפולין לגרמניה .לפי התוכנית
שלו ,בתה אסתר )היא אמי( היתד .צריכה
להשאר באימוץ במשפחה פולנית ,כפי שעשו
הרבה משפחות .אבל הפרידה היתד .קשה
וחנה החליטה שיהיה מה שיהיה ,היא לא
נפרדת מבתה .הן ברחו ברבבת בפולניות
וכאשר היו צריכות לעבור את ביקורת ה-
מסמכים ,חנה הציגה ,כאילו היא מחפשת
את התעודות )שלא היו לה( והעיניים ה-
כחולות של אסתר והשיער הבהיר נראו ל־
פקיד הנאצי — כ״ארױת״ לכל דבר ונתן להן
לעבור.
את מלחמת העולם השניה עבדו חנה ו־

חנה ליזרוכיץ׳ ז״ל
אסתר בשני מקומות בגרמניה :במסעדה בעיר
אקנפרדד .ובמחנה־עבודה של פולנים ועמים
אחרים ,על גבול שלזוויג־הולשטיין.
אחרי השחרור ,עברו להמבורג לבלנקנזה —
במקום זה נאספו הרבה ניצולים ,בעיקר
ילדים ונוער .לשם הגיעו שליחים מישראל,
שהעלו אותם ארצה .חנה עבדה במטבח ,עד
שהחליטו שאי־אפשר להשאיר אותה ,כאם
יחידה .כל השאר היו בדרך כלל יתומים.
וכך עברה לעיר סמוכה הנובר .בהנובר פגשה
את נתן ,שהיה גם כן ניצול ממחנות ריכוז
והם התחתנו.
אסתר עלתה בעליית הנוער ב־ .1947לאחר
 18חודש ,ב) 1948".אחרי קום המדינה( עלו
חנה ונתן ארצה .הם קיבלו דירה מן הרכוש
הנטוש בירושלים ולקחו את אסתר אליהם
מחולדה ,הקבוצה שקלטה את אסתר עם
עלייתה.
חנה היתד .אשד .מאוד אופטימית ,עם המון
רצון לחיות והרבה תושיה .רק המחלה ה-
נוראה הכריעה אותה .הניחה בעל ,בת ו-
שלושה נכדים.

הנכדה יעל ,בת 13
*

החזן יעקב סמק ז״ל
קהל רב ליווה למנוחת עולמים את החזן
יעקב סמק ,שנפטר באורח פתאומי מהתקף
לב ,בעת ביקור בארה״ב ,בשנת ד.־5ד לחייו.
הוא כיהן במשך  28שנה כחזן הראשי של
ביה״כ והמרכז הקהילתי של ״איחוד שיבת
ציון״ ,מיסודם של יוצאי גרמניה ,ברחוב
בן־יהודה בת״א ,הופיע בטקסים חגיגיים ב-
עיר .בן היה פעיל בהתנדבות בארגונים שו-
נים ,ובכללם מגן דוד אדום וארגון ותיקי
ההגנה .היה עובד משרד החינוך והתרבות.
ארונו הוצב בבית הכנסת ״איחוד שיבת
ציון״ ,שם הספידו אותו הרב ד״ר יהודה
אנסבכר והרב אפרים צמל ,רבני המרכז הקהי-
לתי .הם ציינו ,כי תפילתו כשליח ציבור
הרעידה לבבות ,והוא היקנה בה תוכן מיוחד
לכל אירוע .כן העלו על נם את פעלו בתהומי
ו5

החזן יעקב  peeדיל  mamaלקדושי לובלין
התנדבות ,כאשר סייע לחולים ולחלשים.
יוצאי לובלין בישראל זוכרים את החזן
יעקב סמק ז״ל ,מהופעותיו — בהתנדבות —
באזכרות ליוצאי עירנו בבית המלין ובנחלת
יצחק ,הרשימו אח הקהל .ה״אל מלא רחמים״
וה״קדיש״ שלו גרמו להתרגשות ולדמעות.
נזכור את אישיותו המלבבת ודמותו האצילית.
תנחומים למשפחה .יהי זכרו ברוך.

דניאל קלאוריר ז״ל
דער פארשטארבענער פרעזידענט פון די
לובלינער אין ארגענטינע ,דניאל קלאוויר,
אין אלס קיגד געקומען קיין בוענאס־איירעס.
'אין דער היים האט ער באקומען א טראדיציא־
נעל־יידישע דעציונג .ער איז געווען שטארק

צוגעבונדן צו זיין היים און צו זיינע לאנדס־
לייט .צוזאמען מיט די עלטערן ,עקאנאמיש
זיר באפעסטיקט ,אויפגעשטעלט א פאמיליע
און די קינדער דערצויגן אין יידישן גייסט.
דניאל קלאוויר איז געוויילט געווארן אויפן
הויכן אמט פון פארזיצער פון די לובליגער
א דאנק זיינע פארדינסטן פאר דער םאםײע־
טע און פאר אנדעריע געזעלשאפטלעכע אקטי־
זויטעטן .ער האט מיט א ברייטער האנט
געגעבן פאר ישראל־מגבית און זין• אויס־
געצייכנט מיט זיין אחריות און לעבהאפטער
טעטייקייט.
די לובלינער יידן אין בוענאס־איירעם,
דריקן אויס דעם טיפסטן מיטגעפיל -דער
אלמניה ,דער טאכטער ,וואם איז ספעציעל
געקומען פון די פאר.שטאטן ,ווו זי א יידיש־
לערערין ,דעם זון און דער פארצחייגטער
משפחה קלאוויר .ס׳איז גישט געווען קיין
יופ־טוב ,אז מיר זאלן זיך נישט האבן מיט־
געפרייט מיט דער משפחה — און איצט נעמט
צו אונדזער צער און טרויער צו דער פטירה
פון אומפארגעסלעכן דניאל׳ן.
כבוד זיין אנדענק!
ק»8ל
*

זעליג קופערשמידט ז״ל
פון סידנעי איז דערגאנגען די טרויעריקע
ידיעה וועגן טויט פון מיין פעטער זעליג
קופערשמידט ,יוואס איז געבוירן געװארן אין
לובלין אין  ,1907אויף דער זשעלאגע־גאס,
ווו זיין מוטער חיה האט געהאט א קאלדרע־
פאבריק.
ער האט געענדיקט די מיטלשול אין קרע־
מענת ,ווו ס׳האט געוווינט זיין עלטערע
שוועסטער ,מיין מוטער .צוריק קומענדיק
קיין לובלין ,האט ער דארט חתונה געהאט,
געוווינט אויף קרולעווסקע־גאם ,ווו ס׳איז
געבוירז געווארן זיין ערשט קינד.
אין  1934פארלאזט ער פוילן ,קיין אוים־
טראליע ,ווו עם וווינען שוין זיינע ברידער
אבוש און יעקב און שוועסטער מילקע .אבער
ער באווייזט ניט אראפצוברעגגען אהין זיין
פדוי און קינה תאם זענען אומגעקומען אין
לובלינער געטא.
ער איז געשטארבן אין אפריל  ,1983אין
סידנעי ,אין עלטער פון  76יאר.
כבוד זיין אנדענק!
זיין שוועסטעד־קינד,

אידקע שמעדן

כדי אונדז אויסמיידן שוועריקייטן און איכעריקע הוצאות,
בעטן מיר אלע לאנדסלייט אין דער וועלט ,וועלכע שיקן שפענדונ־
גען דורך טשעקן ,אויסצושרייגן די טשעקן נישט אויפן נאמען פון
א פריוואטן מענטש ,נאד דירעקט אויפן נאמען פון
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נר זגרון לאחי יעקב ז׳יטומירסקי
)עשר שנים לנפלו כמלחמת יום הכיפורים(

א .יום הולדתו ױום מותו
״הנה ריח בני כריח השדה ,אשר ברכו ה׳״
— נאמר על יעקב במקרא .בחג השבועות
נולד יעקב שלנו .בחג השבועות ,שבו היו
ילדי ישראל מקשטים את בתיהם בירק רענן
— בחג השבועות ,שבו היו מביאים בכורים,
מבמורי השדה והאילן — בחג השבועות ,שבו
היו קוראים את מגילת רות ,המעלה ניחוחות
של קצירישעורים וקציר־חטים — בחג נודף
בשמי שדות מבשילים ,בחג של צפיות ל־
ברכת־האדמה ,בחג נושא תקוות ליבולים— ,
בחג זה נולד יעקב שלנו ,וניחוחו של אותו
חג ליווהו בדרכו תמיד.
אהב יעקב ללכת בשבילי המולדת .אהב
את חיי הכפר .אהב את עבודתו ,עבודת ה־
אדמה .חוזר היה מהשדה ונעליו כבדות מ־
רגבי־עפר שדבקו בהן ורטובות מטל ,ועיניו
טובות וחיוכו רחב.
ביום האחרון של חג הסוכות נפל יעקב
שלנו .בשלהי הקת ,בחג שבו יושבים בני
ישראל תחת סכך ריחני וירוק ,בסוכה בשומה,
צבעונית ,צוהלת ,מקושטת במבחר הפירות
שבשלו — בחג האסיף ,זמן שמחתנו ,שבו
כלה האכר לאסוף את יבוליו ,גאה על אסמיו
שמלאו — בחג האסיף נאסף אל עמיו יעקב
שלנו .בחג ברכת־האדמה — רחקה הברכה
מאתנו .יעקב שלנו שב אל אדמתו אשר אהב,
דבקו בו רגבי עפרו ולא ימתקו עוד .ב״זמן
שמחתנו״ נעצמו עיניו הטובות ,נדם חיוכו
הרחב .ביום שבו מרקדים בני־ישראל ב־
רחובות ,ביום שמחת־תורה רחקה השמחה
מעמנו ,הלכה עמו ,ואלונו לא תשוב.

ב

שמו על המצכה

שמו על המצבה :יעקב ז׳יטומירפקי.
״יעקב״ — כשם סבו ,אבי־אמו .״ז׳יטו־
מירסקי״ — שם משפחת אביו .וצרוף שני
השמות יחד — שתי משפחות גוועות ש.
הושיטו יד אחרונה להאחז בחיים .והוא נושא
השם ,נושא שמן ותקוותיהן של שתי משפחות

שאבדו .שתי משפחות כל בך גדולות ומסוע־
פות היו משפחות הוכברג וז׳יטומירסקי ,ש-
נספו בשואה• ואיד אפשר להנציח את כולם ז
והרי היו שם סבים וסבתות ,הורים ,דודים
ודודות ,אחים ואחיות ,חתנים ,כליות ,ילדים ז
— רק בן יחיד נולד לנו .יעקב ז׳יטו־
מירפק• קראנו לו.
יעקב ז׳יטומירסקי — ילד אחד ,ששמו הוא
תמציתן של שתי המשפחות.
יעקב ז׳יטומירסקי — זהו הרצון הנואש
לחיות ולא למות .להקים יד ושם למתים
כולם.
יעקב ז׳יומירסקי — לו הוא יחיה לפנינו,
ויהיה המשך לשתי משפחות שאינן עוד ,ו־
יהיו חיים חדשים
יעקב ז׳יטומירסקי — ענף צעיר וירוק ש-
לבלב מתוך אפרם של שני גזעים גדועים,
שרופים.
צעיר .יפה .פורח .אוהב אדם ואדמה .שהאיר
את חיינו העצובים באורו החם והטוב .כה
הרבה תקוה היתד .בשמו .היתד .בו .ואיננה
עוד .כבה אורו וכבו חיינו.
ונותר שם על המצבה :״יעקב ז׳יטומירםקי״
— והוא עצמו איננו.

ג .שפול
•באונו ימים של שכול .מהו שכול ז שכול
פירושו לחיות את צדו האפל של העולם.
הנה לירח שני צדדים :צדו המאיר ,הקורן,
וצדו השחור ,האפל .גם לעולמנו שני צדדים.
האנשים השכולים חיים בצדו האפל של ה־
עולם .אין הם לבושים שחורים ,אך את ה־
שחור נושאים הם בלבם ,שהיה לאפר.
במעמקים מסתתר שכולם .יושבים הם בקרב
אנשים אחרים ,ומבחוץ לא תכירם .אם הם
שונים .כי מתוך ליבם של האחרים קורן,
מחמם ומאיר ניצוץ החיים ,ובלבם של ה־
שכולים בוכה הסוד — סוד לבם הכבוי.
איש לא יבין את עצבות עולמים ,יגון
חייהם .יומם לא־אור ,ולילם לא־מגוחה .שבתם
לא־שלום ,וחגם לא־שמח .ונר־הזכרון בביתם
נצח.

נטע ז׳יטומירפקי־אבידר

די טראגעדיע פון
משה ווייסמאן ז״ל
מיט א צייט צוריק איז מיר אויסגעקומען
לו לייענען דאס בוד פץ י .בערגער־ברזילי
״זוהר בחצות״ — און דעד דאזיקער אויטא־
ביאגראפישער ,פארכאפנדיקער ספר ,ווו עם
ווערט אויך דערמאנט ,מיט א סך װארעמ־
קייט ,אונדזער א בן־עיר ,האט מיד אנגע־
רעגט צו שרייבן וועגן משה ווייסמאן ,דער
גוט באקאנטער אין פארמלחמהדיקן לובלין,
טןער פון ״בונד״ און סעקרעטאר פון אייני־
קע פראפעסיאנעלע פאריינען אין שטאט,
וואס איז געשטארבן אין א סאוויעטישער
תפיסה אין יאר 953ז.
נאר פאר אלעמען — א פאר ווערטער
וועגן י .ברזילי:
זיין פריערדיקער נאמען איז געווען בער־

טשה װײפטאן מיט ײינע צװײ זין נאטאן ז׳׳ל )ליגקפ(
און מענדל )איצט אין קאפענהאגען(.
גער .א ייד פון קראקע ,מאס איז אין יאר
 1920געקומען'קיין ארץ־ישראל ,בראש מיט
א גרופע חברים פון השומר הצעיר .נאד
עטלעכע יאר ,שליסט ער זיך אן אין דער
פ.ק.פ) .פאלעסטינער קאמוניסטישע פארטיי(.
איין  1931פאדערט אים אתים דער קאמיג־
טערן קיין מאסקווע — און פת דאנען הייבט
זיד אן זיין דעדנער־וועג ,וועלכן ס׳האבן א־
דורכגעמאכט די טרייעסטע קאמוניסטן אין די
סאוויעטישע תפיסות ,לאגערן און פארשיקונג־
ערטער ,ביז דער סטאליניסטיישער טעראר
האט זיי אומגעבראכט.
נאד  20יאר ליידן און זיין הינטער די
קראטעס ,ווערט בערגער־בחילי רעהאבילי־
טירט ,באפרייט ,קומט קיין פוילן און פון
דארט — קיין ישראל .דא האט ער אנגע־
שריבן זיין בוך ,אין וועלכן ער דערציילט
אויך ,אין א באזונדער קאפיטל ,זיינע בא־
געגענישן מיט משה ווייסמאן ,וועמען ער
שילדערט ווי א מענטש מיט א ד.ויכן מא־
ראלישן נייווא און שרייבט וועגן אים מיט
טיפער סימפאטיע.
לייענענדיק דאס בוץ ,האט אין מיין זכרון
אויפגעטויכט דאס געשטאלט פון משה ווייס־
מאן ,מיט א סד א סד יארן צוריק .ער האט
געצויגן מיין אויפמערקזאמקייט מיט זייגע
דעליקאטע געזיכט־שטריכן .ער איז געווען
אנגאזשירט אין דער בונדישער פארטיי און
אין דעד פראפעסיאנעלער באוועגונג• ביי
וואל־אקציעס צו דעד קהילה ,שטאטראט און
סיים ,פלעגט ער מיט רואייקער זאכלעכקייט
אויפקלערן די שטעלונג פון ״בונד׳ און מא־
טיווירן ,פאר וואס מ׳דארף פאר אים שטימען.
מיטן אויסברוך פון דער מלחמה ,באשליסט
ווייסמאן נישט ווארטן ביז די דייטשן וועלן
פארנעמען לובלין .ער מיט זיין פאמיליע
אנטלויפן קיין רוסלאנד .און צוזאמען מיט
אנדערע פליטים — אוועקגעשיקט אין איי־
נער פון דיי פראװינץ־שטעט אין צפון פון
לאנד ,ווו ער האט זיד איינגעארדנט ביי זיין
פאד )שגיידעריי( .רוסלאנד האט אין יענער
צייט געפייערט דעם ״האניק־חודש״ פון דעם
מאלאטאװ־ריבענטראפ אפמאך.
אין די פרידנס־באדינגונגען ,וואס האבן
נאך געהערשט אין רוסלאנד ,האט ווייסמאן

געקענט זען די אמתע ווירקלעכקייט איין דער
גרעסטער סאציאליסטישער מדינה אין דער
וועלט ,וועלכע האט דעמאלט געהאט די סימ־
פאטיע און הילף פון דער פראגרעסיווער
וועלט .ער האט איינגעזען ,אז אלע אמתין,
די טראגעדיע פון משה —  — 2״לובלין״א.
וואס ער האט אנגעזאפט אין זיין סאציאליס־
טישער פארטיי — ״•בונד״ — ,האבן נישט
אין סאוויעט־רוסלאנד קיין שום ווערט .אלץ
איז גישט מער ווי א בייזער חלום .צום ביי־
שפיל ,די פראבלעמען פון די נאציאנאלע
מינדערהייטן ,מיט א בולטער דיסקרימינא־
ציע לגבי פעלקער ,באזונדערס — לגבי דעם
יידישן פאלק.
ווייסטאן האט געוווסט ,אז אין'יענעם לאנד
עקזיסטירט נישט קיק פרייע פרעסע ,ס׳איז
אויר פארבאטן צו שטרייקן .אבער אז דער
פרט זאל זיך געפינען אונטער א שטענדיקער
קאנטראל ,אז עלטערן זאלן מורא האבן פאר
זייערע קינדער — דאס האט ער נישט גע־
וווסט ...אויך האט אויף אים געמאכט א
שווערן איינדרוק דער נידעריקער לעבנס־
ניווא פון דעם סאוויעטישן פויער און אר־
בעטער.
אבער ווייסמאן האט געוווסט ,אז מען טאר
נישט פרעגן קיין קשיות און אפילו דאס
בלויזע טראכטן טראגט אין ויד א סכנה.
האט ער געטאן זיין ארבעט ,נישט פארנומען
זיד מיט פאליטישע שמועסן ,דערווייטערט
זיד פון חברים בונדיסטן ,כדי נישט צו
פירן קיין דיסקוסיעס .אין צווישנצייט זענען
דערגאנגען.ידיעות פון פוילן ,אז די דייטשן
מארדן די יידישע באפעלקערונג .האט ער
געזאגט צו זיין פדוי פרידא  :״אז מיר וועלן
צוריקפארן קיין פוילן נאד דער מלחמה,
וועט פוילן זיין פאר אונח ניישט מער ווי
א טראנזיט — מיד וועלן זוכן א וועג קיין
פאלעסטינע״) .דאס האט מיד דערציילט זיין
פרוי(.
אין יאר  ,1944נאד דער דייטשער מפלה
ביי סטאלינגראד ,איז שוין געווען קלאד ,אז
היטלער האט דיי קריג פארשפילט .דאן האט
די נ.ק.וו.ד .זיך גענומען צייט צו קאנטרא־
לירן די פאליטישע כשרות פון די פליטים.
אויף וועמען ס׳איז געפאלן א חשד ,האט
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מען ארעסטיירט .אױך װייסמאן איז אדעס־
טירט געװארן ״פאר בונדיש־מענשעװיקישער
טעטיקײט״ .אויף זיין טענה אז דאס איז גע־
װען אויסער די רוםישע גרעגעצן ,האט מען
אים געענטפערט ,אז לויטן סאװיעטישן גע־
זעץ ,קאן מען אייך באשטראפן פאר קאנטר־
רעװאלוציאנערער טעטיקייט אױםער רוס־
לאנד•
•בײ דער אויספארשונג איז ער אויפגע־
פאדערט געװארן זיר מודה צו זיץ אין אנטי־
סאװ״יעטישער טעטיקייט .ער האט מיט גבורה
אױסגעהאלטן דעם דרוק און נישט געװאלט
זיד אלײן באשולדיקן אין נישט באגאנגעגע
חטאים ,ווי נישט מסכים געווען צו װערן
א מסור )אוגטערהערן און איבערגעבן װאם
עס שמועסן זײנע חברים ארעסטאנטן( .צום
סוף האט מען א־ים מודיע געווען ,אז ער
איז אונטער די אויגן פארמשפט געווארן אויף
 10יאר אין אן ארבעט־לאגער און בקרוב
שיקט מען אים אוועק מיט נאד א גדופע.
מ׳האט אים נאד איבערגעפירט אין אטורמע
אין צפון־רוסלאגד ,אין אן איינצל־קאמער,
אין וועלכן ער איז געזעסן פון  1945ביז
 .1949ערשט אויף דעם נייעם ארט איז אים
קלאר געווארן די סיבה ,פאר וואס ער האט
״זוכה״ געווען נישט געשיקט צו ווערן אין
לאגער ,נאד אין תפיסה.
דער טורמע־נאטשאלניק איז געוואר גע־
זוארן ,אז משה ודיסמאן אמ א גוטער שניי־
דעד — און פוילישע שניידעריי איז געווען
א שם־דבר אין רוסלאנד .ער האט די נייעס
דערציילט אויך די נ.ק.וו.דיסטן ,וואט אלע
האבן געהאט ווייבער און קינדער מיט נאענ־
טע און וױיטע קרובים .האט מען וויי׳סמאנען
אוועקגעזעצט און באפוילן :״באקלייד אונדז
את באניי אונדז״ ,האט ווייסמאן געארבעט
 12—10שעה א טאג און אלס לוין פאר דעד
שזוערער הארעוואניע באקומען א בעסערן
״פאיאק״ ,אפטער אים געטוישט די וועש
און דערלויבט אים זיד באדן .ער האט
אויר באקומען ביכער אין דער פרייער צייט,
וואס איז געבליבן װײניק .דער עיקר ,וואס
מען האט אים דערלויבט שרייבן בריוו צו
זיין פדוי און קינדער .מען האט אים אויך
צוגעזאגט ,אז מ׳וועט דערלויבן דער משפחה,
אים באזוכן — אבער דאס האבן זיי נישט
מקיים געווען.
אין יאר  1947איז אים זיין פרוי מודיע
בריוולעך ,אז ס׳איז ארויס א רעפאטריאציע־
געזעץ :ביירגער פון פוילישער אפשטאמונג,
האבן דאס רעכט זיד אומצוקערן אין זייערע
היימען און אז דאס געזעץ איז אויך חל
אויף פאליטישע את קרימינעלע פארברעכער.
זי פארט צוריק קיין פוילן און האפט זיר מיט
אים בקרוב צו טרעפן .חדשים־לאנג װארט
משד .ווייסמאן אויף וױיטערדיקע ידיעות
פון זיין פאמיליע .אין צוויישנצייט האט מען
אויר איס רעגי׳סטרירט צוריק צו שיקן קײן
פוילן .ער פילט אויס ד־י געהעריקע פאפירן•
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אבער די נאטשאלסטװע האט נישט בדעה
צו פארלירן אזא גוטן שניידער — און שיקט
ניישט אפ זיינע פאפירן װו מען דארף .נאד
ווייפמאן האט גישט געוווסט מעגן דעם .ער
האט מורא צו פרעגן ,מאס ס׳איז געשען מיט
די פאפירן ,פאר װאס פארשפעטיקט זיד די
•באשטעטיקוגג צוריקצופארן קיץ פוילן .י י
גיבן איים פארשידענע תשובות .ער פאר־
לאנגט פונדאסניי איבערשיקן זייגע פאפירן
צו א העכערער אינסטאגץ .זיי נעמען ביי
אים די בקשות ,נאד מיט אייניקע חדשים
שפעטער דערציילט אים בסוד א ייױשער
באאמטער פון דעד תפייסה־קאנצעלאריע ,אז
זיינע פאפירן זענען נישט אוועקגעשיקט גע־
ווארן .װײסטאן קאן אויף דעם נישט רעאגירן,
ער וויל גישט שטעלן אין סכנה דעם ײדישן
באאמטן .ער פילט ,אז זיינע ״ברױט־געבער״
האבן אים אפגענארט מיט זייערע זיסע רייד,
ער פאלט אדיין אין יאוש ,דערקלערט א
הונגער־שטרייק ,זאגט זיר אפ פון ע0ן,
אבער נישט פון דער ארבעט ,ווייל ער האט
מורא ,מען זאל אים אלם שטראףאװעקשיקן
אין א לאגער ,פאר וועלכן ער האט זיר
זייער געשראקן .ער באקומט ווייטער בא־
שטעלונגען .ער הונגערט און ארבעט — און
דאס ברעכט אונטער זיץ געזונט .דער טור־
מע־נאטטשאלניק תיל אים מיט עפעס מפייס
זיין ,געפינט ער אוים דעם אדדעס פון
ווייסמאנס פאמיליע ,אז די זענען שית אין
א שטעטל אין נידערשלעזיע .פת רעם פאר־
שטייט משה ווייסמאן ,אז זיי האבן דך
נישט געקענט איינארדגען איו לובלין .ער
רייסט איבער דעם הונגער־שטרייק און צא״
פלט זיר וױיטער צווישן האפענונג און יאוש.
סוף  ,1948איז אומגעריכט ארויס א דעק־
רעט פת דער סאװיעטן־מאכט צו ״פאר־
פרירך די רעפאטריאנטן־רשימה פון די פוי־
לישע ביירגער .דאס מיעט ,אז וועד סיאיז
גישט אין דער רשימה ,האט-שוין נישט קיין
אויסזיכטן צוריקצופארן אין זייערע היימען.
ווייסמאן נעמט דאס אויף ווי די שווערסטע
טראגעדיע ,ווייל לויטן באפעל ,דארפן אלע
איכערגעבליבענע פוילישע בירגער ,אננעמען
די סאוויעטישע ביועערשאפט• ער זאגט זיד
קאטעגאריש א 8את פאדערט זיינע רעכט
ווי א פוילישער בירגער :ער איז דאר גע־
בדרן אץ פױלן ,גערינט אין פוילישן מילי־
טער .אבער אזעלכע ארגומענטן ווירקן נישט
אויף א סאוויעטישן טורמע־נאטשאלגיק .אי־
בעריקנס ,קען ער א־ים נישט העלפן ,די
רעפאטריאנטן־רשימות זענען הערמעטיש גע־
שלאסן.
סוף  1949איז געשען דאס ,פאר וועלכן
ווייסמאן האט זיך שטענדיק געשראקן — ער
ווערט פלוצלינג איבערגעשיקט ,מיט נאד
ארעסטאנטן ,אין א סיבירישן ארבעט־לא־
גער ,ווו ר׳איז אנגעקומען א קראנקער און
פארצווייפלטער .ער פילט .,אז ר׳וועט שוין
נישט דערלעבן צו זען זיין פריי את קינדער.
דער לאגער־נואטשאלגיק טוט אים א ״טובה״

את שיקט אים נישט זעגן בײמער אין װאלד,
צוליב זיין שװאכן געזונט־צושטאנד — נאד
אין א שגיי׳רער־ארטעל .דער אנפירער פון
ארטעל איז א ליטוו־ישער נאצי־פארברעכער
את ווייסמאן לעקט נישט פון אים קײן האניק.
אבער משה פארשווייגט נישט ,און דאס
פארגרעסערט נאד מער דעם צאת פת דעם
ליטווינער.
צתאמען מיט די ידיעות וועגן חורבן פון
די פוילישע יידן ,דערגייט צו אים די ידיעה
וועגן אנטשטייונג פון מדינת ישראל ,וואס
מאכט אן איבערקערעניש אין זײן געדאנקען־
גאנג את ברענגט אים צו נייע מחשבות —
איז פאראן א פארבינדונג צװישן אט די צוויי,
אומקום את אויפקוםז
אין לאגער טרעפט ער ווידער דין טורמע־
פריינד ברזילי — און זייער פריינדשאפט
פארשטארקט זיד נאד מער .ברזילי שרייבט
וועגן אים מיט טיפער פארערונג .אין די
לאגער־באדינגונגען ,זארגט יעדער נאד פאר
זיר ,אבער בײ משד .תייסמאן זענען די גע־
זעלשאפטלעכע זארגן גרעסעוי פון זיינע
פערזענלעכע דאגות .אלץ ווערט ביי אים
געמאסטן מיט א מאחאלישן סענטימעטער.
אזוי צ .ב .טיילט ער נאד אפ ®ין זײן ארע־
מען פאיאק פאר אנדערע .עד געדענקט נאד
פון חדר די תלמודיסטישע שפריכתערטער:
״עניי עירך קודמים״.
די שווערע ארבעט אין שניי׳דער־ארטעל,
זיין דערשלאגגקייט ,די ארעמע באשפייזונג,
דאס נישט האבן קיין ידיעות פת דעד משפחה
— זענען גורם צו א שטארקער פארערגערונג
פון זיין געזונט .עד װערט אן אפטער בא־
זוכער אין שפיטאל .אנהײב  1952פארערגער^
זיד זיין געזונט־צחשטאנד ,ער פילט ,אז דער
סוף איז נאעגט .די דאקטוירים פירן אים
אריבער אין צעגטראלן שפיטאל־לאגער צו
אפערית — את פת דארט איז ער נישט
ארויס קיץ לעבעדיקער.
אנהייב  1951ווערט י .ברזילי פלוצלינג
אריבערטראנספארטירט אין אן אגדער פאר־
שיקונג־ארט .אבער ברזילי פאדגעסט נישט
אין משה וויי׳סמאן .ער שיקט אים א שפית־
פאקעט אץ באקומט א באשטעטיקונג ,אז
ער האט דעם פאקעט דעדהאלטן .זומעד 1952
שיקט ער וויידער א שפייז־פאקעט ,וואס
קומט צוריק מיט א צושריפט  :״געשטארבן״...
זיין פאמיליע וועלכע איז צוריקגעפארן
קיץ פוילן אין  ,1947האט אים ארומגעזוכט
אין משך פון  10יאר .אלע זייערע װענ־
דונגען צו דעד פוילישער רעגירונג אץ צום
רויטן קרית ,גיבן נישט קיץ רעזולטאטן.
שטענדיק ווערן די געבעת צו דערגאנצן
די בקשות וועגן גורל פון זייעד מאן אץ
פאטער ,מיט נאד הילפס־דאקומענטן — ביז
ענדלעך איין פעברואד  ,1952ממש פאר זייער
פארלאזן פוילן אויפן וועג קיץ ישראל ,בא־
קומט די פאמיליע ווייסמאן אן אפיציעלן
בריוו פון פוילישן רויטן קריץ.
אזוי האט זיד געענדיקט דעד מאטירער־

וועג פון משה ווייסמאן .אן ערלעכעד מאן
און פאטער ,אז איבערגעגעבענער ארבעטער־
טוער ,וואס איז מיט אייגענע כוחות צוגע־
קומען צו א הויכן געזעלשאפטלעכן מעמד
אין לובלין און אויסער איר .אן ערלעכער
סאציאליסט את געטרייער זון צו דין פאלק.
אן ערלעכער ייד ,אפשר אן מצוות ,אבער
מיט א סך מעשים טובים.
איד גלויב ,אז משה ווייסמאן האט גישט
שלום געמאכט מיט זיין גורל און איז גע־
שטארבן מיט א פדאטעסט אויף זיינע ליפן,
קעגן דער אכזריותדיקער פירונג...
דא ניט לאנג האב איך באזוכט די אלמנה
פת משה ווייסמאן ,פרידא ווייסמאן ,וואס
•וווינט אין חדדה — און זי האט מיר איבער־
געגעבן די מיטיילונג פון פוילישן רויטן
קרייץ ,וועלכע זי האט באקומען אויף אירז
פילמאליקע ווענדונגען וועגן גורל פון מאן

¥
וועגן לעבן און העראישן אומקום
פון מ3לא שאפירא.
משה זאלצמאז
* פראגמענט פון א גרעסערער ארבעט.
פאר די קארגע צוויי צענדליק יאר וואם
איד פארגעם דעם אמט פון סעקרעטאר פץ
דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין פאריז,
האב איך אזוי פיל איינגעאטעמט אין זיר
פון דעד געשיבטע פונעם יידישן ישוב אין
דער שטאט און אירע פערזענלעכקייטן ,אז
ס׳איז מיד באפאלן א ווילן ארויסצוברענגען
אין דעד עפנטלעכקייט די געשטאלט פון
בעלא שאפירא ,טראץ דעם ,וואס כ׳האב זי
8ערזענלעך נישט געקענט ,אבער אירע מע־
«ים האבן אויף מיד געמאכט א טיפן
איינדרוק.
 42יאר זענען פאריבער ,זייט די געסטאפא
תאט אכזריותדיק פארפייניקט צום טויט
אייגע פון די גייסטיק־שיינע פרױען־גע־
שטאלטן אין דער יידישער לובלין ,צווישן
ביידע וועלט־מלחמות — די פון אלעמען
באליבטע בונדישע טוערין בעלא שאפידא,
וועלכע איז אומגעקומען מיט א מארטירער־
טויט .ס׳איז אבער נישט באוווסט גענוי ווו,
ווען און ביי וועלכע אומשטענדן .עם אייז
נאד באוווסט ,אז זי האט ז ד איבערגעגעבן
אין די הענט פון דער געסטאפא ,מיט דער
האפענונג צו באפרייען איר מאן ,יאנקל
ניסעגבוים ,וואס איז ארעסטירט געווארן —
צולייב איר.
בעלא שאפירא איז געבוירן געווארן אין
יאר  1891אין א חסידישער משפחה ,אבער
זי אליין האט זיד אין אירע מנגע יארן
דערגענטערט צו דעד וועלט פון פרייען גע־
דאגק און צום ״בונד״ ,אין וועלכן זי איז
געווארן אן אויפגייענדיקער שטערן ,ווי נאד
זי איז אריינגעטראטן איין דעד פארטיי אין
יאר  .1918א יאר שפעטער איז זי שוין
געווארן אויסגעוויילט אלם ראטמאן פון
״בונד״ אין לובלינער שטאטראט .פאר אירע

דרייסטע ארויסטרעטונגען ,איז זי געווארן
ארעסטירט און פארמשפט אויף דריי יאר
תפיסה .זי איז אפגעזעםן א יאר ,געניסנדיק
פון דער אמנעסטיע .אבער זי האט ווייטער
אומדערשראקן פארגעזעצט אייר קאמף פןןר
די רעכט פון די יידישע ארבעטער אין לוב־
לין• זי איז געווען לאווגיק אין שטאטראט
ביז דער צווייטער וועלט־מלחמה ,און ביז
דאן איז זיי אויך געווען ,אנהויבנדיק פון
 ,1924די פארזיצערין פון דער יידישער שול־
ארגאניזאציע .מיט איר געטריישאפט און אי־
בערגעגעבנקייט צו אט דער ארבעט ,האבן
אלע געזען אין איר דיי נשמה פון דער
יידישער פאלקס־שול ,די מוטער פון אלע
יידישע קינדער.
די זעלבע מוטיקייט ,געטריישאפט און ליב־
שאפט צום מענטש ,האט בעלא שא&ירא
ארויסגעוויזן אויר אין די פינצטערע יארן
פון דעד נאצישער אקופאציע ,אין געטא,
ביז וואנען זי איז פון דארט אוועקגעפירט
געווארן צום טויט .צוערשט ,נאכן אריע־
מארש פון די דייטשן אין דער שטאט ,האט
זי זיד צוזאמען מיט איר מאן ,דעם רעדאק־
טאר פון ״לובלינער טאגבלאט״ ,יעקב ניסג־
בוים ,אוועקגעלאזט אויף דעד סאוויעטישער
זייט .אבער אן אנטוישטע פון דעם פאר־
שוועבטן סאציאליזם ,האט זי זיד צוריקגע־
קערט אין איד היימשטאט און דארט גע־
טיילט דעם גורל פון אירע יידן .זי האט
דאם געטאן נאד דעם ,ווי זי האט זיך דער־
וווסט מעגן דעם ארעםט פון הענריק ערליך
את וויקסאר אלטער.
דעד בונדישער צענטעד אין ווארשע האט
צוגעצויגן בעלא שאפירא צו דעד ארבעט פון
דעם אוגטערערדישן לאנדראט פון דער פאר־
טיי• את לובלין גופא האט זי איבעדארגא־
נייזירט דעם אונטערערדישן בוגדישן פארטיי־
קאמיטעט את דעם יוגמדבונד ״צוקונפט״•
דעד פארטײ־קאמיטעט את באשטאנען פון
בעלא שאפירא ,יעקב קעלנער ,יאנקל בראנ־
שטיין ,אלתר זאטערמאן ,יאנקל קעניגסוואלד•
דער פארשטייער פון דעד יוגנט אין קאמי־
טעט אייז געווען — יאסל דדאנג .דעד יוגגט־
קאמיטעט איז באשטאנען בלויז פון דריי
חברים :חנה׳לע מערנשטיין ,יחיאל לערער
)דעד זוז פון בונדישן פירער לייבל לערער(
און יאסל דראנג .דעד פארשטייער פון די
עלטערע אין יוגנט־קאמ׳יטעט איז געווען
יאנקל קעניגסוואלד .די פארבינדונג מיט דער
״פוילישער גאס״ ,דער עיקר מיט דער
פ.פ.ס ,.האבן אנגעהאלטן בעלא שאפירא און
'יעקב ניסנבוים .יעקב ניסנבוים האט אויך
באקומען די אויפגאבע צו פארצייכענען און
פארשרייבן די גרױלטאטן פון די היטלערים־
טישע בעסטיעס איבער דער יידישער בא־
פעלקעתנג.
עם איז איינגעשטעלט געווארן אן אקטייווע
טעטיקייט ,מיט פארבינדונגען מיט די צענ־
טדאלע קערפערשאפטן אץ ווארשע און א
הילפס־ארבעט ,אין פארבינדונג מיט די פאר־
שידענע הילפס־ארגאניזאציעם .עם איז איינ־
געשטעלט געווארז א באשפייזונג־דינסט פאר

דערוואקסענע — אין דער ערשטער ריי פאר
די מאסן פליטים ,וואס זענען געווען באזונ־
דערס גרוים אין לובלין ,וווהין עם האבן גע־
שטראמט יידן פון די ארומיקע שטעטלעך און
דערפער ,אנטלויפנדייק פון די אכזריותדיקע
דייטשע רדיפות•
יעקב צעלעמענסקי ,דער ״קוריער״ פון בונ־
דישן צענטראל־קאמיטעט ,דערציילט אין זיין
בוך וועגן א באראטונג ,אין וועלכער ער
האט זיך באטייליקט מיט  30בונדישע טו־
ערס ,אין דער וווינונג פון יאסל דראנג,
וועלכער איז געווען דער סעקרעטאר פון דער
אומלעגאלער ביבליאטעק .אויף דער בארא־
טונג זענען געווען פארשטייער פון אלע
פאכן ,צווייגן ,פון קולטור־ און הילפס־אר־
גאניזאצייעס .מיט באזונדערער ליבשאפט און
יראת הכבוד האט מען געווארט אױף בעל א
שאפידא ,װעלכע האט געדארפט אנקומען,
אומבאמערקט פון א זייטיק אויג.
אין  1941האט די געסטאפא גענומען א•
רומזוכן בעלא שא&ירא ,איר איז געלונגען
זיד אויסצובאהאלטן מיט דער הילף פון
פ.פ.ס.־טוערס .ווען די געסטאפא איד דער־
גאנגען ,אז יעקב גיסנבוים איז איר מאן,
האט זי אים אדעסטיירט און אוועקגעפירט אין
תפיסה .זיי זענען צוגעשטאנען צו אים ,ער
זאל אויסגעבן ווו בעלא שאפירא באהאלט
זיר אויס ,אבער ער האט זיד נישט איינגע־
בראכן ,גישט געקוקט אויף די שרעקלעכע
פייניקונגען און יסורים•
ווי נאד בעלא האט זיד דערוווסט וועגן
ארעסט פון איר מאן ,איז זי ארויס פון איר
באהעלטעניש און גענומען מאכן באמיאזיגגען
אים צו באפרייען ,הגם חברים האבן זי
געווארנט ,אז מיטן איבערגעבז זיד אין דער
געסטאפא ,וועט זי במילא נישט קענען בא־
פרייען איר מאן ,זי האט אבער נישט גע־
קאנט ביי זיך פועלן ,אז ער זאל דארפן א־
דורכמאכן די פייניקונגען צוליב איר.
יעקב צעלעמענסקי באשרייבט וועגן זיינע
דורכגעפאלענע באמיאונגען — אלם שליח פון
צענטראל־קאמיטעט איין ווארשע — ארויס־
צובאקומען זי פון די הענט פון דער געסטא־
פא .יעקב ניסנבוימען האט זיך איינגעגעבן
צו באפרייען זיך פון תפיסה .ער האט אג־
געהויבן ארבעטן אלס באאמטער אין דער
קהילה .א געווייסע צייט שפעטער האט אים
די געסטאפא אוועקגענומען פון זיין ארבעטס־
טיש אין דער קהילה און אים גלייד אויף
דעד גאס דערשאסן.
דעם זעלבן טאג האט מען אדויסגענומען
פון שטוב ארויס אייר דעם שניידער־ארבע־
טער דוד שעפער ,פארזיצער פון לובלינער
פאראיין פון דיי באקלייד־ארבעטער ,או אק־
טיווער בונדיסט ,אויר אים האבן די דייטשן
דערשאסן אויף דער גאס.
וועגן דעם טראגישן גורל פץ בעלא שא־
פירא איז נאד באוווסט ,אז זי איז אכזריות•
דיק געפארשט געווארן און בלוטיק געשלאגן
געווארן אין דער געסטאפא .ווו און ביי
וואס פארא אומשטענדן זי איז אומגעקומען,
איז קיינעם נישט באוווסט.
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Holocaust Survivor
Caught Between 2 Worlds
By MARLENE CIMONS, Times Staff Writer

WASHINGTON — Beverly Hills attorney David Eisenberg, 41, is a Jew caught between two
worlds.
He was 1 year old in Lublin, Poland, when his
parents were sent to concentration camps. Abandoned in the snow by the family maid, he was
rescued, taken to an orphanage and raised as a
Catholic. Somehow, his parents survived the war
and found him.
As a result, Eisenberg is both a survivor of
the Holocaust and a member of the second generation — a child of Holocaust survivors. "I feel
my own emotions as well as the emotions of my
parents," he said in an interview Tuesday.
"If my mother hadn't found me, I might have
grown up to be the next Pope," he said, making
a grim joke of his harrowing experience. Nodding approval, his father said, "It's important to
make jokes. That's our strength."
10,000 GATHER

The Eisenberg family is in Washington this
week, along with more than 10,000 others in the
first American gathering of Holocaust survivors.
The survivors have come looking for others
who lived in their hometowns, or who had shared
their concentration camp barracks, persons who
had come from a part of their lives they have
been unable to leave behind even after 40 years
or more.
They wandered the Washington Convention
Center Tuesday, wearing hand-lettered signs bearing the names of their European villages. They
took turns standing at a microphone, pleading to
meet someone from their past. Their homemade

signs contrasted sharply with the bank of sophisticated computers brought here to file and locate
American members of the Holocaust population.
Friends, some of whom had not met for decades, embraced. Often the wept.
"We know each other since we were kids,"
said Harry Fruchtman of Brooklyn, N. Y., clutching the arm of Eisenberg's father, Israel, 67,
who runs a men's clothing business in Los Arjgeles. Israel Eisenberg's face is scarred by a
bullet wound.
"I haven't seen him since the day he got shot,
more than 40 years ago," Fruchtman said. "We
escaped from the ghetto. I was going to hide in
a building. He was already hiding in a building.
I beard a shot and found him. He played dead.
But you can see a face, even after 40 years, and
remember."
The senior Eisenbergs, married before the war,
were sent to separate concentration camps. They
left David behind in an effort to save him. When
both parents were liberated, they returned to
Lublin and found each other. "I began searching
for my son," said Mrs. Eisenberg, now 65. "I went
back to the girl I'd left him with. She told me
he'd died."
But, she said, another woman told her that she
had seen the maid leave the child in the snow.
Mrs. Eisenberg started searching orphanages;
an official at one of them told her that a policeman had found her son!, suffering from pneumonia. The sick infant had been transferred to a
church orphanage nearby, where she found him.
(April 13, 1983)
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