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מתור הספר ״אבזר מכל — המפגש״
)מסע לפולין (1983

אןו הפגישה עם לובלין היא טראגירנ .עיר של נשמה
יוגירה .עיר שדזתורה עברה על הקמח•
כשיהודי מדבר על לובליך אין הוא נזקק לטרמינים
חמרנײם .הוא לא מספר על אהבות וחינגרת ,על
תיאטרונים והיכלי םפורט ,כי אם רק על תורה .במישור
זה רואה היזזודי את לובליך .אתה מזכיר את שם
העיוי :ומיד עולה הרב שפירא וישיבת חבמי לובליך.
מיד בתרי בהונה .בית הױער לתורה וחכמה למדזרש״ל,
ל״חוזה״ מלובלין .גם היהודי הקר ,המפובח ױדע לספר
על לובלין ז א ת  ,לובליד של תופשי עט ולא תופשי
שלטוך ,לובלין של הגות רלא של שעשועיס.
מבד אני בפרק היפזז של שלום אש בספרו :״קידוש
השם״ — ״השוק בלובליך״ ,המםפר את םיפור דוייה
רחורבנה של עיר יהודית בימי גזירות ת״ח ,תקופת
חנױלניעקי .םפר זה מצײן את כוחו הרוחני של היהודימ
בגולה לעומת הבוח הגשמי של העולם הזר.
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גאװעמגער 1984

שרה רפו&ורט־אלבלינגד  /רשמי מנסיעתי לפיליו )עמ׳ (4
• דוד שטאקפיש  /מ׳הערט נישט אוי^ צו פארליביקן )(6
• בעריש װײנשטײן  /מײדאנעק ) • (8צפורדז דסקל־
וײסלפיש  /בױם הזכרון לשואה ) • (9שרה בגק־ארליכמן
 /אנר־ ניצולי השואה ) • (9משה זילבערבערג  /אױך
ײדישע מגהיגים װערן באשולדיקט ) # (10שלמה זיגשטײך
 /ײדישע גבורה איז באהױכט מיט קדושה ) • (11לאזער
גאלרבױם  /א לובליגער ײד אויןז די געטא־פײערוגגעו אין
רוארשע ) ® (11די גרינרונג פון ״ישיבת דוכמי לובלין״
) e (1sזהבה ליכטענבערג /י דאם הולז פון מײנע ױגנט־
יארן ) 9 (14יוסןם אכטמאן  /דער ״וזאטעל נאדװישלאנ־
סקי״ ) ® (15יעקב פעלרמאן  /זכרונות פרן א הױף 1אוין1

נומער

19

ד״ר י .ח .בילצקי

בספרו של שלום אש ,״החורבן בתקופת חמילניצקי׳/
פוגשיס יהודים בלובלין ,חײט המזנױך אליו קונים .ירדו
מך הקרוך ,נכנםים אל החנות של החײט לקנות דבר־
מה והנה הם רואים שהחנות ריקה לגמרי ,אין בה
רק ארבעה מתלים .שואלים היהודים א ת החײט! הבט
וראה — המדפימ ריקימ .אין חתיכת בד .אפילו כפתור
אין .מה אתה מוברז
משיב החײט בנחת! מובר אני תשובה ,תפילה
וצדקה ,כי הזגרות עומדות עלינו.
כשיהודים חזרו ניחורבז חמילניצקי חזרדד ללובליך,
פגשו את אותו החײט .ואףו באן הוא מזמין אותם לקבות
דבר־מה• היהודלם באים לחנותו של החײט .והנה:
מדפים ריקים• אין סחדרה .שראלים יהרדימ את החײט:
מה אתה מוכר פה? ענה להם החייט :סוחר בטחון
אגי .״אין־ פארקױףו ב ט ח ו ך ״ .
לא ,ידזודימ ,כאן החײט אינו מובר ב ט ח ו ן .הוא
א י נ נ ו.
ללרבלין היסטודיה עתיקת ימים ושנים .מהזנזך
החדש! ב־918ו קוימה בלובלין ההכחה של הממשלה

לובארטאװסקי ) • (17צבי זילבערמאן  8 /ל1בלינעד בא־
גריםונג צום דערעפעגען דעם העברעישך א1ניװערםיטעט
) • (19מאו־עלן ביטער  /דער ערשטער ראש-השנזז אין
באפרײטן לובלװ ) 0 (20א .זאמדער  /א יאר אקטױױ־
טעטך אין ישראל ) @ (22באשטײערונגען ) • (26ױעגן
נײע ביכער פון לובלינער מדוברים :ש .ל .שנײדערמאן )(27
• אפרים אײנשטײן ) • (29י .לודעז און ד״ר נח גריס )(30
• רבקה לרמן־גולדברג ) .p • (31שמעון  /בינע־דער־
פאלגן פון צפורה שפײזמאן ) • (32צפורה דסקל־וײםלפיש
 /בן שמונים לגבודות ) • (33בדיױ ,באריבטן ,נױינונגעך
) • (35לזכרמ — צום אנדעגק ) • (39פײערונגעו צום
40סטן ״טאג פון נצחון״ ).(48

הראשונה של פולין המחודשת .מםפטמבד  1939עד
 25בױלי  1944היתה לובליך תחו 1הכיבוש דעאצי .ערב
מלחמת העולמ השנײה חױ בלובליך  50.000יהודימ.
בלובלין הײ חײם יהודיים תוסםימ• הרבה בתײםפד
עמנױימ״ תיכונײם .שני עיתוגים בײדיש .לובליד היה
מושב של ״ועד ארבע האדצות״ .הױ בה בתי הדפוס
המפורסמים בעולם .יהודים״ לפי הגדרת םופר יהודי,
קנו בלובלין יהדות בשביל החורף•
עוד ב־ 1550הענילן הנילר זיגמונט אוגוסט לשני
יזזודימ רשיון להקים בית־דפוס ,כל הוא ידע שבית־
דפוס להדפסת םפרי הלכה הם נשמת אפי של היהודי.
הישוב היהודי בלובלין עוד החל במאה הארבע־עשרה.
ה״קאנגדעם ז׳ידאקוס״ הוא־הרא ״ועד ארבע ארצו־ת״
שלט ברחבי פוליו ומושבו ,כאמור ,היה בלובליך .בלובליך
במחזנית השניה של המאה השש־עשרה התחילו לדזדפיס
א ת התלמוד בבלי.
בישיבווג שייםדו לימדו תורה! הרמ״א )רי משה
בז ישראל איסרליש( ור׳ שלמה לרריא )זזמהדש״ל(.
השלטון הפוילני מאד ד״עריר א ת י הישיבות בלובלין
והשם זזרשמי הפולגי של הישיבד״ היה! ״גימנאזיע״
ושמו של ראש הישיבה ״דעקטאד״.
הרמ״א ,גדול הפוםקים ,קיבל את חיגומ־ התורני
בלובלין .בלובליך פעל שלמה רדבין הפופולוײזטור בשפה
העברית של תורת שפיגוזה.
בית־הבנסת של המזזרש״ל אפי^ אגדות רבות .הוא
בנה את בית־הכנסת בכוחרת עצמײם והיה מחושב
ל־ 3000מתפללים .הנאצים שרפו כאן אלפי יה1די לובלין
בתוף בית־כנםת זה .לובליך גמ התגאתה בבית־הכגסת
של הנמזר״ם )ר׳ מאיר בן גדליה( וקראי לו ר׳ מאיר
לובליך .גם למלף היהרדים ליום אחד ר׳ שאדל װאהל
היה בית־טדרש בלובלין.
ההיסטורױנים קבעו! המצבדז הראשוגה בלובלין היא
משנת  1541והאחרונה של כל הקהילה הוצבה על־ידי
היטלר ימ״ש.
הכװזדש״א )ר׳ שנװאל אליעזד בן יהודדז אידעלעם(
פעל הדבה בלובליז לאחר שעזב את כהוגת הדב שלו
בכעלט• היה לו בית־בנסת משלו.
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בױם השנה ה־ 42לחיסול גיטו
י ת ק ײ ם ביום ד׳ י״ט חשון ת ש מ ״ ה ),(14.11.84
בשעה  7בערב ,בבית חמלין ,תל־אביב ,וײצמן .30

האולפ יהיה פתוח משעה  6בערב.
בתוכניו!:

ניצולי השואה.

הדלקת  6הנרות -
 — T D PתלמTי ביה״ס שאימץ את קהילת לובלין.
״אל מלא רחמים״ — החזן ,בן־עירנו א .ארליכמן.
לזכר הנפטרים — מתתיהו הורן.
המגחה  -דוד שטוקפיש.
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החםידרת בלובלין התפארה ב״חתה מלובלין״ ,ה־
״פשיסכער״ היה תלמידו ,״דער אײזירנער קאפ״ )ראש
הבחל( מתנגדו.
״ישיבת חכמי לדבלין״ נוסדה ביזמתו והגהלתו של
מהר״ם שפירא ,כנסײד לחדש תפארת הישיבה הקדדמזז.
נוסדה בשנת תרפ״ה .שימשה נורכז ל־ 500מטדבי הגחו־
רים הלומדים מכל קצווי פדלין .ז!ױ בה בית־עקד ספרימ
ילדײעדר ומיגיאטורה אמנות»ת של ״בנין בית־המקדש״.
בזמך הכיבוש הנאצי הוחרם הבנין המפואר של
הישיבה לצרכי המטה הצבאי הגדמני.
*

המבקרים היהרדײם באו ללרבליך היד״ודית הישנה
להתרפק על העבר .לרבימ הײ מהלבים בעיר הזו .רבי0
מהם — אגשי לשכת הנװדייעיך של העיר .גזבר עירית
תל־אביב ,יצחק אלרון מצא א ת ביתו .עבר בחדרים
הרמןים .הלב נצבט .באן גדל .כאן בילה אוג ילדותו.
ממדרגות אלה קפץ .נ1דמה היה בי הוא ע1ד נװופש
את הגלגל שהריץ אותו כילד ברחובות עירו .םײרו בבל
העיר היהודית ,זו שהיתה.
קדובה העיר למאידאנק .שם היו יהודי לרבליך
הראשוגים לכלױן .עיר קרובה לאתד ממלןומות ההשמדה
האױמים בױתר.
ישיבת חבמי לובלין אחרי המלחמה הפכה לבית־
םפר לרפואה של אוניברםיטת העיר ורבימ מערבײ
המזרח התיכוך לומדים בו.
ח״כ הרב מנחם הכהן ברשימתו ב״ידיעות אחרוגות״
מױמ  10.5.83על ״ישיבת דוכמי לרבלין״ כדתב :בניך
ישיבת חכמי לובליך הוא עצום ומפואר .זיהיתי אותו
נױד ,על פי התמונות הרבות שראיתי בילדותי בביתנו.
הכל נשמר בו כפי שהיה בימי הזרהר שלפני המלחמה —
פרט לדבר אחד :על חזית הבניך תלוי שלט גדול,
האומר :״בית־ספר לדפואה של אוניברםיטת לובלין״.
שהיתי בישיבה שעדז שלמה ,חיפשתי מזוזה בכל דלתרת
החדרים ...חיפשתי ולא מצאתי ולבי היה מר עלי.
פגישה טראגית בבתי־המדרש ובבתי־הכנסיות,
בישיבות ,בבית־העלמיד החרוש ,ברחובות ,בכיכרות,
ביקרר של שעות ספורות החדרש בלב תלמים של צער.
של יגוך.
לובליך היא קנינו האישי של פל תלמיד־חכם .לובליך
היא קניך אישי של פל יהודי שהכיר אותה לפני המלחמזז
דהיא פצע פעזר בלבם של המבקרים אדתה עתדז.
אם אתה מבקש לז־עת גדלותה של עיד ,אל פנקםי
״חברה לןדישא״ תלר ראל מצבות בית־העלמין• אם גמ
עלה הרצוך לפני לפגות לבית־הקברות של אבלין ,הדי
נאמר לי כי הרא נחרש עד תונװ ,ובי לא רק החײם
נעקרו״ כי אט גט המתים.
אודה ולא אבדש :יש בי המײה לעבר .בבל נטיעותי
ביקרתי בתי־קברות .אינגי יכול לעקוד מלבי את
ההנמיה הזו.
מחוז ילדותי הוא בל עיר בפולין שדפי זזהיסטדרית
היהודית שלה גהירימ לי .ביניהן — לובליך .עיר ואבו
בישדאל.
הרי לובלין היתה ,כאמוױ״ מקום מושבו של ״רעד
ארבע ארצדת״ שגוסד ב־ ,1520רדױה זה בעיך ממשלה
אבטוגומית של ,הלןזזל״ היהודי .לוועד זה היה ברח
שלטרן בשטחים רבים• לא רלז בעניני העדבת המסימ
והארנוטת של הקהילות עשה ,ולא רק בהסדר עניגי
וזציבור היהודי .השפעתו היתה על תײ היהדדיפ רתדבו־
תם .תלגותײ וחוקיו הױ נשפועימ כדבר מלר שלטזן.
הוא שימש למעשה כעין בית־נושפט עאװ לערעודימ
על החלטות הקהילות דפםלןי־חדין של הדבנים למקו־

מותיהם .בפגקס קדאקע ,בפנקם לבוב ,בפנקם פוזנא
ובפגקסי לובלין רשונױם כל המעשים והתקנות של
הממשלה האבטדגומית הזו.
בידידי לובלין ד«ױ מתכנםימ גדולי הרבנים וקובעים
תקנרת שחײבו את יהדות פוליך.
ועד ארבע הארצות וישיבתו תקופה מסויימת
בלובלין היא אנדרטת כבוד לעיר זו .כשהשעה היתה
שעת חירום ,הרת חורבך לעם ,היתה כתובת  :לובלין,
עיר של עירנות בלתי רגילה לתײ העם היהודי .מסך־
תורה היה פררש עליה .עיר שמצאה מסילות לכל הערים
בפולין .בולה חױת .מתרפקת על תורת המתנגדים ועל
תורת החםידים רגם בקבלה שולחת א ת ידה .היא היתה
אבן שואבת לתלמידי־חכמימ .מקור ברכה להמוגי יהו־
דים באשר הם.
םפרו המקיף של פתפ׳ באלאבאז הוא המקין* בױתד
על יהדות לובלין.
בית־העלמין הישך הוא מקום היחוס של העיר.
עדימ ח ײ מ כי ״נפילים הױ בארץ״ ,אנשי שס .גילר s
 400שגה.
כאן נמצאת מצבתי של יעקב פולאק ,רב ופוסק
מגדולי התלמודײם המפורסמים בדררו .מכונה ״בעל
החילוקים״ ,אבי שיטת הפלפול ,שהנזזיג בישיבות פולין
לשם חמ־וד התלמידים ,שיטה שדבים מגדולי התודה
לא היתה דעתם נוחה ממגה .ישב בירושלימ כעשר שגים
ודוזר ללובליך ומת שם בשנת .1541
באן בבית־העלמין ,מצבתר של המהרש״ל )ר׳ שלמה
לוריא( ,מגדרלי המפרשים והפוסקים בדורו .ראש ישיבה
בלובלין .תקיח בדעתו .מבקר ומגיה נוםחאות בתלמוד.
כינוהד ״רבנו תם בדורו״ .היה חולק אפילו על גדולי
הראשונימ .יצא בביקורת עזה נגד הרבה מחכמי וגאוני
ישראל .הוביח את הרמ״א )די משה איםרליש( על
עיסוקו בפילוסדפיה .שיטת לימודו היתה פשטנית ומת־
רתקת מהפילפול שהיה נהוג בדורר והשתודל הרבה
לקבוע את הגוסח הנבוך של התלפווד ומפרשיו .ידועים
טפרױ  :״ים של שלמה״ ,חידושי ופסקי הלכות על הרבה
מסכתות .הוא הביע התנגדות לכל הברעה שלא על פי
מלןו־ר התלנווד ובן םפרו ״חכמת שלמה׳׳ ,פירושימ
והגהוונ למסכתות ש״ס בבלי וכך לרש״י•
גם קבדי הרבנים מהמאה חתשע־עשחז ,קברו של
רי עזריאל הלױ הורביץ ,הידוע בשם •.״דער אײזערנער
קאפ״ )ראש הברזל( ,לאחר נוכך קברו של ״החוזה״,
אשר הפיץ בפוליד את תררת החסידות .הוא היה עמוד
זזאש של הםימטאזת היהודירת הענױת בלדבליו• יחד עט
המגיד מקוזשגיץ הוא נחשב לאחד מתלוצי החסידות
הפולנית .״החוזה״ ד״יה 9דוע כבעל מדפת• הפופולארױת
שלו זזיתה עצומה .גהרר אליד חסידים נורחבי פולין.
מתלמידױ — גדולי הרבײם החסידײם ,כר׳ יצחק יעקב
פשיסבא )״דער ייד הקדוש״( ,רמתנגדו החריף ״דער
אײזעדגעד קאפ״ .״החוזה״ נפטרב־ .1815באותה השנה
גם נפטר ״המגיד״.
ידועה המחלוקת במאה השכװנה־עשרה ביך ר׳ יהונתן
אײבעשיץ ור׳ יעקב עמדין והרב מלובלין בבית־המדרש
של המהרש״ל הכריז דורם על ר׳ יעקב עמדיך ועדתו...
גדולה היתה ההשפעה של המהר״ם ,ר׳ מאיר 3ן
גדליהו .אחד הפוסקים הגדולים בזמנו .דדצטיין בתקנת
עגדגות .היה ניבקר חריןו ,תקי^ מדעתו נגד ד׳ ירםףו
קארו בעל ה״שולחן ערוף״ ,נגד הגהות הרמ״א .הת־
מרמר״ על הלומדים רק פםקי דינים ומקצרים את התו־
דה ׳ תחת ללמוד שיטות התלנװד• גם המהרש״א לא
נוקה .דיר לימודו היה ישר .סגנונו והרצאת דבריו
קלימ.

גדרלה היתה השפעתו של המהרש״א )אײדליש
שמואל אליעזר( .כשמבקשים ב״דיש 6גײן ילד חריף
אומרים, :המהרש״א קעפל״ .הוא חיבד את חידוש
הלבות ואגדות לכל התלמוד ,שנתקבלו אזנל בל הלומ־
דימ• היה אחד המשתתפים החשובימ בױתר בװעד
ארבע ארצות בפולין...
אל יבוא אלי הקודא בטדוגיה ,שאני מכנים אותר
לעולמ של תורה וחכמה בלובלין.
*

הגסיעה לאושוױץ־בידקנאו מרגשת את כל היהרדימ
שבאו לװארשה.
שלטי דרכימ .הדרך לחלם .הדרר לזמושץ /הדרר
לאושװיץ.
זמושץ׳ :י.ל .פדץ ,רוזה לובםמבורג ,לוי יצחק
מפרדיצ׳ב ,חלמ־חלט וחכמיה .כך :חכמיה.
הגרמנים כרתד את העצים• יערות שלמים הועברו
לגרמניה• נטעו הפולנים עצימ חדשיס והם צמחו.
גדלו .קשה לשתרל אנשים .בתנ״ר ,להגדיל באורנגליון,
אין מילה אחו^ כיצד שותלים אנשים חדשים אדורי
שנשרפו חײמ והפכו לאפר .קשה גם לדעת איר יקופוד
מן האפר עם בוא המשיח...
בדח־ לאושװיץ יש מקום למחשברת שונות ומשוגות
שלא עלד על הדעת אן 6פעם .בדי־ר לאושװיץ אין אתה
חושב על ציביליזציה .על ״קולטורה״ .משום נוה ,עולות
מחשבות על האדם בבלל ,על גרמגיה בפרט ,על יצרי
פראות ועל מעשי פדאות• משום־מה מלװים א ת זזאדמ
היהודי המשביל לאושװיץ גם גיטה ,גם הײנה .גם
ניטשה .גם לןאגט .גם פיבטה .פלײדה רציגית של פילר־
םופים ומשוררימ ירצאים אתר לדדר• מכמה טעמימ
אױ כאך מקומ לשוחח קצת עם מלװימ אלה .אולמ
יש לנד הרבה שאלות אליהם.
העצים בצידי הדיר גדלימ .אתה ,כיהודי מישדאל,
נלקנא• לאררר כל חדרר :עצים ,מישורימ חקלאײם
עצדמימ.
לפני  40שנה הױ הדדפימ האדורות האלה דרכי
מװת .דרכיגז שהיה להן מרנופול על השמדה .דרכים
שהשתחררו מאלוהים ואדם .כבישים שלא התלרנגו ולא
קיטדגו• רק הקרבן באיטובוס־הנושא
בני עליה אלדז קבעו את ההלכה בישראל! .ט־ברות
שלהם היו מוצקות• העם גתך להם אשראי גדול .פםקו
לפיהמ .חרתמם היה הקובע בחיי הרוח בפושר הרבה
שנים.
אם יגיעו הדבדימ לנוער אשר ביקד בלדבלין עם
המשלחות ,יפתח םפר וילמד פרלןים גדולים של פוסלים
ומפרשים .אלו הױ ױצרים שישבו חזק על האבנײם של
חיניר העמ ,אם תסכים לחינור זה או לא תסכים .זו
היתה באר־התדרה שגדולים אלה חצבוה והעמיקוה.
לובלין היתה להמ עיר ואם• עיר ואם להגױן ולרגש.
מאידאנק — על יד לובליך• קשה היה לחשוב על
הצירון* הזה .לא יכולתי להסיח א ת דעתי מהגדולים,
אלה שהיר לר& מצבות ונותצו על־ידי הנאצים ואלזז
שהפכו לאפר במאידאגק...
מאידאנק על יד לובלין .יהודי לובלין הראשונים
לקרמאטורױם ולגיא ההריגה של מאידאנלן.
בדרכי דוזרה ,עם צאתי מהבניך שהיה בניך ישיבת
חכמי לרבליך שוחחתי שיחה אינטינוית עם ״החוזה
מלובלין״ .כשהקבצן השביעי של הברצלבר יספר את
םיפורו ,אספר גם אני הקטן בשבטי ישראל על שיחתי
עם ״החוזה מלובליך״...
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ושמ> מנ7ז»עת>
ל פ ו ל >ן
שדה ד33ורט־אלבלינגד
ביקור לשתי מטרות
לפני שנה זזגשתי בקשה לויזה אינדיװידואלית ל־
פולין רקיבלתי סידוב ,ללא שופ זזנמקה .ניצלתי לכך את
הדזזדמנות להצטדח לטױל בואורגן של  9ימים וב־16
במאי  1984טםנו לוורשה דח־ וינה .שהותנו בפולין הצ־
טמצמה למעשה ל־ד ימים בלבד ,בגלל האיםור להכנם
ולצאת מאדץ זו שלא במטוס של קו התעופה הלאומי
״לוט״ ,שגרמ לשהײה של  4שעות בנמל התעויפה של
וינה )לװדשה( ו־ 5שעות בנמל התעופה של פרנקפורט
)מװרשה( .לפני יציאתי מהארץ ,הײתי במתח רב ,ט־
חוםר ידיעה עד הרגע האחרון במעט ,אם אמגם אזכה
הפעם לװיזדז )קולקטיבית ,כמובן(.
לנםיעתי לפולניה זזױ שתי מטדות:
א( לבקר ולהתראות עם ידלדתי הנוצריה ,הגבדת
ניץ /שבביתה מזגאתי מיקלט לאחד חיסול גיטו לובליך
והצלחת ברידותי ממנו .היא ובעלה קבלוני לביתם ב־
דצמבר  .1942כיהודיד! ,ללא פרוטה וללא נײרות ,נת־
קבלתי על ידם בחנױמות ובאהבה .יחםם זה כלפי ,הח־
זיר לי את הכבוד העצמי ,לאחד בל ההשפלות והתלאות
שהיו מנת חלקי בגיטו ובמאידך טטרםקי.
בדוגיםלב ואיזבלה ניץ /זוג אינטלקטואלים ,דאגו
לכל צדכי ואיקלומי בועאים המױחדים והמםובגים דזל־
לו .ועוד קיבלו לביתמ ועזדו לקררבי ,שחיכו לי מום־
תרים במרתן* שבפרבר העיר לובלין )כעת המ חײם
בקנדזז( ולידידיפ אחרים .הודרת לתנױבתמ והמלצו־
תיהמ ,נתקבלתי לעבודה כמנהלת פנינויה של בית ה־

המחבדת )עומדת שלישית מימין( עפ זוג הפולנים שוזצילו אדתה,
כזמן נטיעת  toלפגודפ בחודשוז ״חםידי אומות העולמ״ ב״יד ושם״
בירושלימ ,כ־.1964
4

נוער העירוני ,שהכיל  120נערות״ מגיל  16עד  22שנה.
עם הגיעי אדצה ,בםוף דצמבר  ,1950לא שכחתי אותם
ועשיתי את כל המאמצים כדי להביאם לביקור לאדץ,
מימוש חלומם על זזאדץ הקדושה ואמדנתמ .עלדד בידי
לבצע זאת רק בשנת  .1964הם הױ בין הראשרניס,
.שנשתלו למענם עצימ בחדרשת ״חסידי אומות העולם״
שביד ושט בירושלים.
ברוניםלב ניץי גפטר לפני שלש שנים ואלמנתו הבי־
עה אוזג תקותה בכל מכתב אלי ,שעוד תזבה לדאות
ארתי לפגי פװתה ,בדזידתה אשה חולה .בקשתה זאת
חייבה אותה לפעול לשם זירוז פגישה זאת .נוסך« לזאת,
קיװיתי בתמימותי ,שאמצא לפחות שריד של קבר אבי
ד׳ל ,שנפטד לפני מלחמת העולט השניה .בשואה איב־
דתי את משפחתי הקרובה )כ־ 70איש בעדן*( ,ולא נותד
לי אף קבר יחיד לזכרון.
...בהגיעי לװרשה ,תקךו אותי דעד והתדגשות רבה,
שרק בקושי התגברתי עליהם .במםגדת עיםקת החבילה״
אכסנו אותנר ב״פורום״ ,בית מלון מפואר ,בתנאי מות־
רות ױצאים נמזבלל .הפאר הרב של בית המלון ,האדיבות
והנװתרות,לא עמדו בשום יחס לתנאי חײ התושבים.
ורשה העיר נאה״אבל דחוברתיה וײקים מאדם ,פרט לתורים
הארוכים מאוד בפתחי החנױות ,בעלות מדפים ריקים
מםחורות .בװרשה נפגשתי עם אנשים דבים ,פולנים
ויהודים ,אותם הכרתי נועבודתבו המשותפת לפגי ואחד
המלחמה .נפגשתי גמ עם אגשי ״ז׳גרטה״ ,ארגון מח־
תרתי יהודי־פולני מתקופת המלחמה ,שמטרתו היתה
םױע ליהודים שהםתתדר בצד הארי .בהױתי פעילה ב־
תקופה זו במחתרת הנ״ל ,שוחחתי עם שדידי ידידי
מהארגון שיחות ארוכות לתדר הלילד״ שתוכנך היו זכ־
דונות ,התרגשות ,תחושות מהעבד המשותו* והעלאת
פדטים שונים של התקופה.

פגישות עם לובליניאים
גפגשתי בװדשה עם מםפר אנשי לובליה כגוך הגב־
דת אירנה ם״ בת מנהל אדמיניסטרטיבי של בית החו־
לים שברחוב לוברטובסקה ועמ אחײנית שלה ,המשמ־
שת כעת דוצגטית בארניברסטה דשהתפרסמה על ידי
םפרה ״פילוסופיזז של המלה בשידת זזמשורר ױליאן
טובים״ ,שנמסד לי עם הקדשה חמה למדי .בלתי נש־
בחות הױ שלש פגישות עם ד״ד שטחה ױיס ,הממ־
שיר לשמש כעויר נושגה של כתב־עט לתולדות הרפו־
אה והפרמקולרגיה.
שמחה בינם וײס הנו דמות מרשינוה ,המקריך הר־
בה חום ותחושת אהבת דמולת ,בנוםןו על הױתי מסור
בגפשו לעיד מרלדתו ,לובליך .בביתו תמצא אוםןי צלו־
נױם מוגדלים של הרובע היהודי של לרבלין מלפני
המלחמה .הדא הםריט סרט על עירו ,בו הוא מספר
לאשתו ,המשתתפת בפעולתו״ על לובליך יהיהודית שמ־
לפני המלחמדז .הוא עובד על שלושה נושאים ,ובמױחד
על דופאים יהודים של לובליך ,על אדגוז ״טוז״ ו״בי־

קור חולים״ .הצצתי בתיקיה של הנושאים הג״ל והת־
פלאתי מעבודת נמלים של איס1ץ 6כל p־ הרבה נתונים,
בשקידה ובמסירות לאין קץ• הזדות למרצו ,ערמד להו־
פיע לוח על בנין ״ישיבת חכמי לובלין״ )המשמש עתה
במכון לרפואה( .עליד יהױ דורוטים בשלש שפות המלים
— ״כאן היתה בעבר הישיבה המיפדרםמת בעולם
כולו״ .ד״ר וײם ױצא פעם בשבוע ללובלין ,מבקר ב־
ארכױז של העיר ,רושט נתונים מדױיקים ומנהל הת־
כתבות רחבה עם לובלינאימ ,המפוזדים בעולם והע-
שוײם להוסיר פרטימ בעלי עי־ר לשם השלמת התיקיה
שלו .עלי לצײן ,שאישױתו הרב־גװנית וגישתו הבלתי
אמצעית לברױת זזרשימוני ענווקות .הנני רואזז בו ידיד
יקר ואת המםר הזה ברצוגי להעביר לכל הלובלינאים,
הנמצאים בישראל• )ראדז מכתבו בעמי .(37

ברחובות לובלין
ב־ 19.5נסעתי בדכבת לליבלין .גם במחלקה הרא־
שונה שלי ,היתה צפיפות עצומה .קשה היה למצוא מקומ
ישיבה .אחר נסיעה של  3.5שעה ׳ הגעתי ללובלין ונפתחה
מחדש לפני כל מערכת הזכרונות המרים של תקופת
הגירושים ,אקצױת וסבל כלתי ישוער ,אותי חײתי
בעיר זאת .שכרתי מונית בדי ,דאשית כל ,לנסוע לבית־
הקברות היהודי .עברתי רחוברת מוכרים לי מהעבר
הבלתי נשכח :אחד במאי ,זאמדיסקה ,נובה ועצרתי ע״י
האנדרטה שהרקמה בשנת  1963לזכד קרבנות השואה

בלובלין עם שלש מחנות ריכוז — מאידנק ,בלז׳ץ רםובי־
בור ,בהם ניספו יקירי ,קרובי ױדידי.
כאב ,רטט ודמעות תקפוגי ושיתקוני .לאחר שהת־
אוששתי ,המשכתי דרף רחוב לוברגזובםקה ,לכיװך רחוב
אוניצקה ,בו היה קײם בעבר בית הקברות .לאחר חיפוש
זמן רב ,הגעתי לבסור ברגל ,דרר גבעווד ותעלות למהומ
שחיפשתױ .נמנאתי במקום קבוצת צופלנז פולנים ,אנ־
שים שבאו להשתזר בשמש ו ...אוהל ריק )בו היה
בעבר קברו של הרב שפירא ,ראש ישיבת חכמל לובלין,
ששרידױ הועברר אדצד!( ,דודר טהרזז מרזנח ו־ 4מצבות
טרױת ,ביניהן־ אלר של פלה )לבית מגור( ושל בעלדז
— שלום גאדן ,שאת שגיהם הכרתי היטב .מצבת אבי
לא מצאתי .בשטח הױ פזורים חלקי מצבות שבורות,
ללא שם וללא תאריר המות .הזנחה זאת גרנוה לי
עגמת־נפש רבה והשרתה עלי עצבות ודבאון.
בדרר חזדה מבית־הקבררת ההרוס ,נעצרתי ע״י
הישיבה לשעבר ,ליד בית החולימ היהודי )כעת בית
חולים לױלדות( ונםעתי לעיר העתיקה ,ברצותי לבקר
בדירת געורי שבדחוב גרודזקה  .16מצאתי בית גדול,
בעל  3כניסות ,עזוב ומוזנדו .שקט בחצר הנרחבת
ואודה ,שבמקצת חרדה דפקתי בדלת מגורי לשעבר.
להפתעתי הנעינוה ,נתקבלתי באדיבות ודײרױ התדגשו
מאוד לשמע הידיעה שבאתי מישראל לבקר את הדי־
רה ,בה גפטר אבי המנוח .ארתה אדיבות גילו כלפי
דײרי דירה אחרת ,בה גרתי עד תקופת הכיברש הגר־
מני ,שברחוב וישינסקי  .12הבתים הױ נווזנחים ,הדירות
חולקו לכמה משפחות ,שדרו בצפיפות ובעוני .היתה
לי הדגשה של דוח רפאים.
הדחובות אכמם קײמימ ,הדירות נותדר — ונעלמו
״דק״ כל אלה ,אתם חײתי ,למדתי ,עבדתי ושמחתי.
דממת מװת הקיפה אותי והבריחני .נוול הבית שברחרב
גרודזקה היה פעמ בית יתומים ,בד דזתקײם ״הױדנרט״
הידוע לשמצה .הבית עומד ריק ונותר גם השלט של
בית היתרמים .המשכתי לאדרף קראקובםקה־פשדמײש־
צ׳ה ,גך הזקםי ונזכרתי בפנים מרכרות שאינך עוד .כל
מה שנותר לאחר ביקור זה — זכרונות ,כאב חריןו של
אבדן היקר לי והתיחדות אילמת .היה זה הױם העצוב
והמדכא בױתר בכל מםעי .ע»ר לובלין ,על  40,000תוש־
ביה היהודײט ,על מרכזי התרבות המפותחים והמגװ־
ניט ,עיד עדה ותוסםת ,שבזמך הכיבוש הנאצי םבלה
קשדת ושעברו על תושביה היהודײם  7מדדרי הגיהנומ
— חדלה להתקײמ .חײם בה אמנם בױם פי שלרשה
תושבימ ) ,(360,000אבל עבורי נרשבת ממנה ררח נכ־
דית ויתומה.
*

הגכ׳ ר8פורט ןןפ חכרה ליד ראנדרטה לקדושי לובלין ,שהוקמה
ב־ 1966בלובלין ,מאחורי העירייה.

חזרתי לװרשה במונית ובדרר עברתי עײרות ידועות
לי היטב! נאלנצ׳וב ,ריקי ,גארבוליך ,קורוב ועוד רבות
פדוות ידועות לי .נזכרתי בשורות שירו של המשורר
אנטוני סלרנימסקי ,משגת :1947
אינן ױתד .אינך עוד העײרות היהודױת,
כהרובײשוב ,קארציב ,ברודי ,פאלניצה ועוד...
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מיהערט נישט אויף צו פארײביקן
״•-•-־-־-־••-־-•-•-•-•-•--יי״־-י^־י-י-י׳י

דוד שטאקפיש

אײניקע קאמיטעט־מיטגלידער פון אדגון ײצאי לובלין
איך ישראל ,האבן זיך באטײליקט אין ארגאגיזירטע באזוכן
פון פארשטײעד פון לאנדסמאנשאפטן איך יד ושם אין
ירושלים אוך אין קיבוץ א.נ .פװ דז געטא־קעמפערס איז
גליל ,וװ ס׳איז אונדז געגעבן געװאו־ו די מעגלעכקײט צו
באלזענעך זיר מיט די ערנסטע ,װאגיקע פאראײביקונג־
פראיעקטן פון די צװײ דערמאנטע אינסטיטוציעס .אויוי
דעמ סמך ,האט אונדזער קאמיטעט ב א ש ל א ת צו אסיגנירן
צר ג טױזנט דאלאר פאר יעדן פראיעקט )וואם דאם איז
בלויז א העלפט פון דער נײטיקער םונזע( ,כדי צר פאר־
א״ביקן די ײדישע לובלין אין די צווײ ערטער .די אנדערע
העלפט — נאר  6טויזנט דאלאר ,װילו מיר מאביליזירן
בײ אונחערע בני־עיר איך די תפוצות.
כדי נענטער זיך באקענען מיט די פראיעקטן ,האט
דער שרײבער פוך די שורות געהאלטן פאר נײטיק ,אפצו־
 p mדעם מאמר ,װעלכער איז היי־יאר דערשינעו איך
,פאלק אוך צײױ ,ג־חודש שריפט פוך דער אלװעלטלעכער
ציוניסטישעד ארגאניזאציע; איך ,ישראל־שטימע״ ,צוױי־
ױאבנשריפט פוך מפ״ם אװ געװארן איבערגעדרוקט אין
דעד װאדשעװעד ״פאלקס־שטימע״ ,װעכנטלעבע אויסגאבע
פון קולטוו״געזעלשאפטלעבך םארבאנד אין פױלך.

אלץ איז זיר צונויפגעקומעד איו במעט אייד צײט.
אן ארגאניזירטער באזיד פון פארשטײערם פון זײ
לאנדםמאנשאפטן אינעם בית לוחמי הגיטאזת א .נ .פדן
יצחק קאצעגעלסאך;  JSװענדונג פו־ן יד רשם װעגך אויפ־
שטעלן איך ירושלים א מאנומענטאלע פאראײביקדנג
״בקעת הקהילות החדבות״ )״טאל פון די חרובע קהי־
לות״(׳ ,א ריױ פון דער ײײטעד אויסטראליע װעגך
אויםגעענדיקטן חודבן־מוזיי און פאורש־צענטער• ,און
צומ סון* — א בור פון נױ־יאדק װעגן פוילישך ײדנטום.
לשאו תתור אחר גרות דלוקים בזןלוגות עד אין ,VP
או תאזין לניגוני תפילזז ,בבתי־בנסת ,בנוײ עץ.
געלמו שרידימ אחרדנימ ,בגדימ בלױים ותקװת
והד 0השפיר כוסה בחול ,להםתדת העקבות.
ובםיד אפור סײדר את כל הקירות שוב,
בלאדור איזו מגפה או לקראת חג חשוב.
אין עוד העײרות היהודירת ,בן כל סנדלר היה בן פױ־ט,
בל שען פילדסוױ וכל ספר — זמר להוט...
)בתרגומו מפולנית ע״י בעלי(.
נשארנו אגר ,שארית הפליטה ,בבדי להמשיר לדוױת
ולתפקד .בכל אחד ,היה עלינו להפנים עמוק בלבנו את
הםבל ,הכאב וזכרוך של אגשימ יקוײם ונופי עבר בלתי־
נשכחימ ,נופי ילדות ונעורים.
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מ׳האט דאר נישט פארגעסן
א םר גוטער װילך ,װי מנושותדיקע אויפטוען נישט
צו לאזן פארגעםן ,טראגך זיר פון די אלע איניציאטױון
איך ישדאל אוך אין די תפוצות .א סברה ,אז זײ טראומע
פוך דער שואה ,װי דער ארעאל פון דער גבורה ,אפילר
איצט״  40יאר נאכך העלדישן געטא־ אויפשטאגד איך
װארשע9 ,ב יאר גאר רעד קאפיטולאציע פון ״טויזנט־
יאריקן רײר״ ,גײען נאר אלץ נאך״ דער שארית הפליטה,
װי דעם אונטערגעװאקנדיקן דדר .יענע גרױל־טעג פון
גיטאס ,גאז־קאמערם און קדעמאטאריעס באגלייטן
אונדזער דור ,װעלכער האט שויז א סר אוייםגעפונען
— און זוכט אלץ נײע פארמען צד פאראײביקן דעם
אנדענק פוך אױסגעחרגעטו ײדײשן פאלק.
א פאקט! ביז איצט זענען שוין דערשינעך א טויזגט
יזבוד־ביכעד ורעגן די אומגעקוניעגע ײדישע קהילות;
צענדליקער מצבות און דענקמעלער זענען אויפגע־
שטעלט געװארן אריןי די בתי־עלמיגם אין נחלת יצחק,
חוליך ,קרית שאול ,נױ־יארק״ מאנטרעאל ,פאריז ,בוע־
גאס־אײרעס ,טאדאנטא אוז איך פוילן ,לזכר אומגע־
בראכטע ײדישע קהילות; קרלטור־פאנדן ,םטיפענדיעס
און ליטעדאטור־פרײזן פארבונדן מיט דעד שואה אדער
מיט נעמען פוך קדדשים ,באװײזך דעבו געװאלדיקן יראת
זזבבוד פאר אפהיטן דעם געדעבעניש פון זײ אומגע־
קומענע.
איצט גיט א טראכט װעגן אזעלבע מאגומענטאלע
און נאציאנאלע ביוזײם װי יד ושם אױ ירושלימ און
דעד בית יצחק תאצענעלםאך אין קיברץ לוחמי־הגיטארת;
צי רעד בית התפוצות״ וועלכער האט אויר אפגעגעבן
א בכבודיקן ארט דעד חורבן־תקופה אוך פון צײט צד
צײט קומען דארט פאר אויםשטעלרנגעו אןן אונטעד־
געמונגען ,באגלײט מיט סימפאזױמם געורידמעט פאר־
שײדעגע קהילות און ײחשע ישובים.
אויר אין דער דיאםפארא האט מען נישט פארגעסך
דעס גרויסד ארמגליק װעלכער האט געטראפן דאס
אײראפזגישע ײדנטום אין די יארן  .1945—1939איך
װאשינגטאך איז טעטיק א גאציאנאלער קאבױטעט ,בראש
מי^ שדייבער אלי װיזעל ,צו פארײביקז די זעקם מיליאן
קדושים .אין אנדערע הויפטעזטעט זענען מיד נאר איצט
עדות פון איניציאטיװן ,ווי פון קאנסרעטע גועשיס אנ־
צוהאלטד דעם זכרון נאך ד י זעקס מיליאד קדושימ.

 isטאל פון חרובע קהילות
נאר לאמיד זיר אומקערן צו די ישדאלדיקע פרא־
יעקטן:
די איטונג פוך יד ושם האט באשלאםן אויפצושטעא
א פאראײביקונג פאר די פינף טויזנט חרובע קהילות
איך דער שואה — די צעשטערטע רועלט און װאם ם׳איז
פון איד געבליבן .די ״בקעת הקהילות החרבות״ װעט
זיר געפינען אויפן שטח פון יד ושם איך ירושאם ,צוױשן
גראז־בערגלער — און צװישן זיי ,אוין* די נידעריהע
ערטער״ װעלן װערך אױםגעקריצט די נעמעך פוך די
קהילות און לענדער .די װיבטיקע דאטעס פון ריכטרנג
אוך אנטװיקלונג װעלך פאראײביקט װערן אויח םפעצ־
ועלע שטײנער ,א ר ײ נ ג ע פ א ס ט אין ד ע ם ארט ,װ א ס װ ע ט

זײז ענלער צו דער מאפע פון אײראפע אוז לױט איר
װעט אויך• באשטימט װערן דער מקובו פון די באזרנ־
דעדע קהילות און מדינות .אדיסעד דעס װ ע א אײנ־
געשטעלט װערך פאװיליאנעד ,צי קלײנע נװזײם ,װוי
מ׳װעט פארשטעא די קולטור־ירושה און געשיכטע פון
די קהילות און זײער אומקום ,מיט דער הילךי פדן פיל־
מען און דעקארדידטע דעדצײלוגגעך.
די אדבעטך האבן זיר שוין אנגעהויבן .אויסענדיהו
דעם פראיעקט ,װעט געמען א  4—3יאר ,מיט א בו־
דזשעט פדן  7—6מיליאן דאלאו /נישט ארײנגערעבנט
די איגערלעכע פאוױליאנעך .צו דעד םומע פעלט נאר
זייער א סר .בײבו ארײנגאגג אין דעם ארט ,װעט זײך
א ספעציעלע װאנט מיט דל נעמעך פוז די שפענדערם —
יחידים און ארגאניזאציעס .נױנינװם  6טױזנט דאלאר
דארןו באטרעפך די באשטײערונג פון א לאנדסנלאנ־
שאפט.

 8״טעמפל פון אויםגעהרגעטו ײדישן קינד״
דעד קיבוץ א.נ• פון די געטא־קעמפערם ,געגדיג־
דעט איך פרילינג  1940דררר געקומענע פװ  36טויט־
לאגערן אוך  30געטאס ,װי אייר מענטשן פוו דעד
״בריחה״ )אומלעגאלע עליה( און פוך פארשיידענע
רעטונג־אקציעס ,האבן אריםער דעם פרעכטיסד קיבו־
צישן דארר ,אויר אויפגעשטעלט א מוזיי צו פאראײגיקך
דעם אומקום און װידעדשטאנד ,באזאמען מיט אך
אמפיטעאטער ,װו אין טאג פון כ״ז ניסן װערט אדורכ־
געפידט די צענטראלע יערלעכע געטא־אקאדעמיע ,מיטו
אגטײל פוך א  20טויזנט מענטשך.
א גאנץ יאר איז מעך עולה־רגל צום מוזײ — א
גרדיםער בניך ,פארזען מיט אך אדכיװ פון  40טויזנט
בילדער״ פאטאגראפירט פדך די דייטשן גופא;  240דא־
קומעגטאדע פילמען; געמעלן׳ ליטאגראפיעס ,םקול־
פטורן״ קונםט־בילדער ,װעלכע שטעא פאר דעם אומ־
קרם און װידערשטאנד .דער רוב פון זײ איז געשאפן
געװאדן איך די געטאס.
די ביבאאטעק פוך בית אחמי הגיטאות צײלט 60
טויזנט בענד .איבעמ מוזײ זענען פארגעשטעלט דאקו־

מענטן ,מ א ד ע א ארך פארגדעסעדטע פאטאגראפיעם פון
די דייטשישע אהזרױתדיקײטך איבער דער ײדישעד בא־
פעלקעדונג אין די געטאס ,לאגערם אוך ײדישעד װידער־
שטאגד .די באװעגלעכע אויםשטעאגגעך אויו• דער
טעמע באדעען פארשײדעגע ארגאניזאעיעס אוך אינס־
טיטוציעס אין לאנד און אין אריםלאגד.
דער בית לוזזמי הגיטאות דאט אויר אויםגעפער־
טיקט צװײ דאקומענטארע פילמען :״דעד 81םטער
שמיץ״ און ״דער לעצטעד יט״ ,װאס זעגען שױן דע־
מאנםטרירט געװארך אין א םך־ ײדישע ישובימ איך
דער װעלט אוד איז ישראל .איצט װערט געגרײט א
דריטער פילם פרן דעד םעדיע.
בײמ בװזײ איז אייר טעטיק אן אײגענער ביכער־
פארלאג ,װעלכער האט ביז איצט ארויםגעגעבך 160
פאזיציעם אין עבדית ,ײדיש און ענגאש .צװישן זײ —
די שדיפטן פון יאגוש קארטשאק ,יצדוק קאצענעלםאן,
צביה אבעטקין ,אנטעק צוקעדמאן ,ד״ד א .בערמאן
אוך אנדערע.
אין משר פון יאר װערט דעד מוזײ באזוכט פוך
צענדליקער טויזנטער טרריסטך ,תלמידים אוך צה״ל־
סאלדאטן ,װי פדן עמר־ײת .דעד דאזיסער קיבוץ איך
מערבדיקך גליל איז מקײם דעם ״לזבוד ולא לשבוח״
)״געדענקען אוך נישט פאדגעסן״( .די אנפירונג פוך
דער אינםטיטרציע ,בראש מיטך ענערגישן צבי שנער,
װיל זיף אבעד נישט באגנרגענען מיט די איצטיקע אויפ־
טוען .ז״ערע אמביציעס גדײכן א םר װײטער .דעריבער
האבן זײ פארבעטן די פארשטייעדם פון די לאנדסמאנ־
שאפטן איך ישדאל׳ זײ ז א א העלפן רעאליזירך אייניקע
פדאיעקטן פונעם בית אוומי הגיטארת:
 (1אויפשטעא א ״היכל הילד היהודי ההרוג״
)״טעבופל פון אויסגעהרגעטן ײדישך לינד״( .די נאצישע
דוצחימ האבך אין די אקופירטע לעגדער אומגעבדאכט
אן אנדערהאלבן מיליאך ײדישע קעדער .זײער טרא־
גישער אומקום און העראישער געראנגל ארן קאמח
מיט און אן געװער ,ורעא באקומען זייער אויםדדוק
אין דעט היכל .פארשטײט זיך ,אז דער פראיעסט פא־
דערט אן אינװעםטיציע פוך מיליאנעך דאלאת•
 (2אן איגטערנאט פאר א  100שילערס־קורםאנטך
פון ישראל און פון די תפרצות ,וװ זײ װ ע א במשר א
װאר־צוױי לערגעז אוי^ אן איגטענםיװן אופן זײ טעמע
פון אומקומ און גבורד^ רועלכע באגלײט אונדזער דור
און וועט )און דארן*( אויר באגלייטן די צוקונפטיקע
דררות .דער אינטערנאט װעט זײן אויסגעשטאט איו
קלאםן ,אך אוידיטאריע־זאל און באדינגונגעך זיר אויפ־
צרהאלטן דארט מיט עםך און שלאפן.

א װיכטיקער אױפטו פו־ן דער
ײדישער מעלבורן
װי דערמאנט ,איז אױך־ אין דער וױיטער מעלבות
אויפגעשטעלט געװארן א ײדישער פארשצענטער און
חורבן־מוזײ — ״א װירזײקער דעגקמאל פאד זײ אומ־
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)פראגמענט פונעם בוך ״לידער און 9אעמעס,
נױ־יארק.(1949 ,
גראע ,כשרע
מאידאנעס ,גאט ,איז
פדן די שטילע באבעפ פיז גאט פון אכרהש;
פון אונדזעדע פשוטע וואפער־טדעגערש;
פון אונדזערע ?ןלוגע ״אלף־בית״ הינדער
און געבײדענע ״שיר המעלומ״ עופהלעף.
מאידאנעס — איז די יתשה פון דודות;
די לודוומ פון משה רבינופ מדכד־טעג.
דאפ אלץ — האט מען פראסט געשענדט.
דאם אלץ — האױ מען פראפט פארלענדט
און געווארפן ,וױ האלץ פון די הענט,
אין בראנד-אױװנפ ,איו האלד־אויװנש.
נאט ,מרעכלינקע ,לובלין און מאידאנעה —
איז נישט ״די שחיטה־שטאט״ פון ביאליר— ,
אז וױי איז אדנדז פאר יענעפ הייליהן ייד!
נישטא ,גאט» ,זױ פיל נױימן אין מתנה־תיי^,
וױפיל עפ האט געטראגן מיין פדומער זײדע,
זיען עד איז געגאנגען אין טלית־תפילין
צו די אוױוגפ פון מאידאנעק אדן לוכלין;
צו די קנריפ — טדעגליניןע־אשוױענטשיפ
דורך טױזנט טויטן ,אין טױזנט שטעט —
מיט אונדזעדע מיגדער אױן« לןידוש־השט.

מאידאנעק
בעריש װינשטײן

מען האט אויפגעטאן אוגדזעחן מ&טעש
פמ צגיעווז׳ פון דער נאלדענעד ל\יט,
און זיי אונטעדגעצונדן שטומערהײ&ז.
מאידאנעל— ,

ד$פ האט מען דיר און טיד געזז»נגען
מיט די פיפ ארױף — אויף שטאגגען;
נעוויגט האבן מיר זיך הץ־און־צוריס
אין מיטן שטאט אייוי  8פראפטן שטדיה —
וױי צר דער וועלט פאד יענעפ הייליקן ייד I
מאידאנער— ,
מען האט אױפגעטאז נאקעט דעפ ײד
פון באדד ,פיאזת ,אטלאם און זײד,
און אימ פארשרפעט לסבעדיהשרהײט.
נמוידאנעה —
מען האט אויפגעטאן מיין טײערע באכע
פון שטעתטיבל ,פון די כענטש־ליפט,
אדן זי געש&גטן ,און זי פארבריט.

געקומענע ײדן אין דער עװײטער װעלט־מלחמה״ ,װי
זײ שרײכן אין דעד װענדוגג ,װאם איר ערשטע שודה
קלינגט אזוי :״לײען — און װער א שותף צופ נאציא־
נאלך מאנומענט״ .אגב״ װירט ז־ער חדרבן־מוזײ אין
אויםטראליע אויפגעשטעלט אוגטערד פאטראנאט פוך
יד ושם אין ידושלים און צו זײן דעדעפענדנג איז ארױס־
געפארן ד״ר יצחק ארד .די איניציאטאת אוך טרעדם
ארום דעם פראיעקט — א .םאקאלאוױטש ,יאשא שער״
ה .באכראך ,מ .אײזענבוד ,בראניע אוך מישא עקהאום
און אנדערע ,האבן זיר פארדינט א ײשר־כוח!

אויר די אונױוערסיסעטן אין ירושלים
און תל־אביב פאראײביקן
םיאיז כדאי צו דערמאנען ,אז לעצטנס איז דער־
גרײכט געװארך א הסכם צװישן דעד װעלט־פעדעראציע
פוך פוילישן ײדנטום און דער לייטונג פװ תל־אביבער
אוניװערםיטעט צו שאפך א קאטעדרע פאד לעדנעז אוך
פארשן דאם לעבך פון די ײדך איך פוילו .אויר מיטך
העברעישך אונירוערםיטעט אין ירושלים איז פאראן א
הסכם װעגך א בשותפותדיקן פראיעקט בנוגע פארשונג־
ארבעטן איבערן פוילישן ײדנטום צוױשך בײדע װעלט־
מלחמות ,ײי אייר וועגך דער ײדישעד אייטאנאנױע אין
יענעם לאנד אין 16טן יארהונדערט.
בײם תל־אביבער אוניװעדםיטעט איז אײגיקע יארן
טעטיק אד איגםטיטוט צו פארשן די תפוצוו^ װעלכער
האט שוין ארויסגעגעבן א רײ װאגיקע ארבעטך ודעגן
אײדאפעישן ײדנטום בכלל ,און דעם פוילישן — בפרט.
עם װערן געגרײט צומ דרוק נאר פובליקאציעס פאר
םטודענטן ארן פארן ױנגן דור אין ישראל.
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מאידאנעמ —

מען האט אויםגעטאז אוניזערע טעכטער —
די כשדע כלרת פון די כשרע חד8ות —
און זײ געשענדט ,און זײ פארכדענט...
מאידאנעס —
מ׳האט *ויפגעטאן דאפ הײלייןע ״שיכל״
פון אונדזערע עופהלעך־ און יןינדער,
און זײ געכראטן ,וױ שאף ,ױי רינדעד.
מאידאנעל— ,
אז פארשאלטן זאל איצט ייערן דאס ליד,
דדאפ שרײבט איצט פמ יענעפ הייליהן ײר;
און פארשאלטז זאלן איצט ײעמ מייגע הענט,
וואם האכז צוזאמען מיט איפ נישט געכרענט!
)צוגעשיקט פון אבדהם װאלדהאלץ(

די יזכור־ביכער באקומעך א תיקון
די טעג האב איר גאקומעו פון גױ־יארק א בור
מיטך נאמען From a Ruined Garden — The Memorial
)פון א חרוב געװארענעם
Books of Polish Jewry
גארטן — מעמאריאל־ביר װעגן פױלישן ײדנטום( ,דער־
שינעך אין פאדלאג ״שאקעך בדקם״ .דעד מאטעריאל
פאר די  275ז״ז איז געװארז צונויפגעזאמלט ,איבער־
געזעצט אוך צוזאמענגעשטעלט פוך א זיבעציק יזבור־
ביכער ,װעלבע זענעך זארגפעליק שטודירט געװארך פוך
צווײ ױנגע ײדישע פארשערס )דער דריטער דור אין
אמעריקע( — דזשעק קאגעלמאם אזן ױחנן באיאדין.
דער םפר שטעלט מיט זיר פאר א קורערשניט פונעם
לעבן און אומקומ פװ יי ײדן אין פריא אוגטער דעד
היטלעריםטישער אקופאציע ,אבער אײר אן אפקלייב
פון ײדישן ישוב אין פױלן און דאס שפרודלדיקע לעבן
אין יענעם לאנד צװישן בײדע װעלט־מלחנװת .צום
סוןז — א גענויע ביבליאגראפיע פון די ביבער ,פון
װאנען ם׳איז גענומעז געווארן דער מאטעריאל אוך
קורצע סאטיםטיש־היסטארישע אנגאבך פון דײ אלע
ישובים ,װאס װערך דערמאנט איגעמ בוף .די צוױי
בחוריט האבן געטאן א װיכטיקע פארשעריש־וױםג־
שאפטלעבע ארבעט און דערמעגלעבט די יזכור־ביכעד
זײ ז א א באקומעך א תיקון ,אין א שיין ארויסגעגעבך
ביר פון אן ערנםטך פארלאג אין דער ענגלישער שפראף.
נישט אנדערש ,אז אויר דער אוגטערגעװאקסנדיקער
דור איז צוגעשטאנען צו יענע איגיציאטױמ איו אויפ־
טוען ,װעלבע הערך נישט אויןו צו פאדאײביקן דעם
דוד פון ארמקום את אדיפקום•..

ביו• הזסדון לשואה /
א
דוחק לכתוב,
מצב — לתאר,
מחשבה להפעיל,
צבוד — לשחרר.
זכרון לשואה
ױם קשה מלשאת,
כאבך התמידי,
מודגש ביתר שאת.
עינױ בפש
מצבם לתאר,

צ3ורה דםקל־וײסלפיש

זװעתם לשאת,
בלי יכולת להשתחרר.

זו — התפילה.
אך להמשיך לחױת

האם רוצה להשתהררי
כובד זה לפרוק ?
את ױם־ױם לחױת ?
הכאב למחוק ?

בחײם להמשיה
זהו צװ השואה,
בית־לעמנו לבנות
להמשיך — בגאולה.

בחבלים עבותים
עמם קשורה,

לפגוש הרבה תינוקות,
אותם לאהוב,
אליהם לחײך,
זה צרי למכאוב.

במחיד :חמישה מלױן
ועוד מילױן ילדימ,
מגופות יהודים — סבון,
ראשי תינוקות רצוצים.

להמשיך ולהמשיד
לחױת — ולא לשכוח 1
מכאב — ויםורים,
להגביר — כוח.
 ,6.5.1984גני־ידוידה

אנו ,ניצולי השואה מאשינזים
שרה בנק )אדליכמן( סויקה*
)בעקגות מאמרו של חיים גורי ב״דבד׳ /מױם — 9.1.84
״צלב הקרם״(.
*

יתומים ,שכולים ושבורים הגענו ארצה ,ארץ יחידה בעולם
בשבילגו .״אחד מעיר ושנים ממדינה״ .על אדמת אירופה
ההרוסה ,ספוגת דמנו /פגשנו בחיילי הבריגדה — אנשי
בשורה .איד אפשר היוס״ כשיש לנו צבא סדיר ,להסביר
מה עשה לנו ,הפליטים ,מראה חײל עם סמל ישראלי .הלבנו
אחריהם יבכינו .הש הױ בעיניבו דמויות לא מהעולם הזה.
בודאי ,גם אני עשינד עליהם אותו הרושם ,רק בכיװן הפוך.
המפגש שלהם עם עדות חיה של זװעות הפשע זעזע
אותם והחלו בפעולד :.קבצו את הפליטים במחנות וקיבוצים,
דאגו למחיתם ,חיפשו קשר עם קרוביהם ,חיפשו ילדים
יהודים המוסתרים אצל גוײם או במנזרים .הקימו בתײ
יתומים והכינו אותם לעלײתם בדרך ליגאליח ובלתי־
ליגאלית.
זאת האפופיה של ״זזבריחה״.
מאז עברו הרבה ימים• בארצנו הזמן דחוס .מאורע רודף
מאורע .מלחמה רודפת מלחמה .ועז־ײן ,ב־ /84אנו נמצאים
בתוכה .ונוסף לזה — קליטת עליה ,קיבוץ גלוױת ,בלי ידע
ותנאים ,משברים כלכלײם ,פוליטײם וחברתיים.
למי היה זמן לעסוק בנושא השואה ?
כשהגענו אחרי המלחמה ,לרבים מאתנו לא היה הכח
לספר .לאחרים לא היה למי לספר .הסיפורים מן הגיהנום
קשים הױ ,לכן הױ גם שלא רצו לשמוע ולהאמין .רװחה
הדעה :יש צורך ב״פרספקטיבה היסטורית״ ,והיו שהטילו ב־
נרצחים ובניצולים את המשפט הנורא :״כצאן לטבח״!
זאת היתה המכה ה־ .81
לא פעם שאלתי :ממתי עומד למשפט הנוצח ,ולא
הרוצח י אולי זה היה המצפון שהציק לישוב י נדמה לי,
שאילו םופרינו ומחנכינו הױ חשים את לקח ההיסטוריה ולא
היו מקטינים את אסון השואה באינפלציה של ביטוײם ואנלו־
גױת הגובלות בשערוריה וחילול הקודש ,הײנו ױצאים חזקים
ומלוכדים ױתר מהאסון,
* בת לובלין ,ניצולת השואה ,מחברח הספר ״בידי הטמאיפ״ .אחות
במקצועד״ המתגוררת בעפולה.

ההיסטוריה של עם נרדף ,השאירה בנו רגישות לסבלם
של אחרים ,ובצדק .אינני באה בתלונות נגד מאבק של המיעוט
הערבי הלוחם על זכוױתױ ,וזאת למרות שיפור מצבי הכלבלי,
התרבותי והחברתי לאין ערוך במדינת ישראל .יש לכבד את
רגשותיהם הלאומײם עם םײגים הקשורים בבטחון.
זזלזול בגולה ובהיםטודיה הולידה בורות ,חוסר ידע,
כתוצאה מחינוד כושל ,שהביא לנו תופעה חדשה של צלבי
קרס בארצנו .אין זה משנה היכן ועל ידי מי הם מצוײרים,
אם בהר הזיתים או על ה״דוידקה״ בירושלים ,על סתם בית
או חומה .כל כסות של סאטירה לא תסתיר את הבושה
והשקר המחועב הזה! לפנינו ביטױ של טירוף .הײתכן שמישהו
יעז לנקוב בשם נאצי או אשכגאצי ?
את מי שרפו באן? וקײמת שוב התחושה של ״אונדזער
שטעטל ברעגט״ .את העײרה בוערת כתב המשורר גבירטיג,
טרם פרוץ המלחמה ,כשחש באסון המתקרב ובא .וכמו אז,
לפגי פרוץ המרה שאלנו ידד עם המשודר :״ואתם חובקים
ידים ,נוכח ההתפרקות ואזלת יד״.
ניצולי השואה ,שניצלתם בזכות ,כד גם יש לכם חובות.
עדײן לא פג תפקידכם .אתם בוגרי אוניברסיטת השואה,
תצאו ותספרו לתלמידים הצעירים שמחד יצאו לצבא להגן
על המולדח — מה הידז י
זה צו לגו :הודינו ,אחינו ואחױתינו ,וכן גם חברינו.
תספו־ו ,לחשו ,תםבירו בדװק מה ההבדל בין מלחמה ,פוגרום
או שואה ,תסבירו מה טעמה של מצוקה אמתית ,תצײרו
בפניהם איד נראה דיכױ והשפלה ,תםפדו איו התייחסד אליכם
שבױכם מדורי דודות ,אזרחי המקום ,איך שדדו ומסרו אותכם
לאויב המשותף .תסבירו ,שגעת ה״סלקציה״ לא היה הבדל
בין אם גורשתם מבית מפואי או מבקתה קטנה .תספרו ,מה
גדולה היתה השואה ורק בנס ניצלה יהדות צפון אפריקה
וארץ־ישראל .הרי כל העם כולו — שרידי שואה אנחנו.
עם קטן מלא צלקות אנחנו ,ולא מעצמה גדולה .אנו יכולים
לחױת לפי יכולתנו ולרפא צלקות וסדקים ביחה ובתקוה
שבשלום בינינו לבין עצמנו ,נגיע גם לשלום עם שכננו.
נאחוז באדמתנו וכאן נחיה!
ניצולי השואה! אין פנאי לטקסים ,אזכרות ולעצרות .יש
לפעול ,אל לנו לפחד לפתוח את לבנו הכואב והמכרסם בנו.
נגיב ,נסביר ונזהיד ,אי אפשר להױת אדישימ לנעשה
סביבנו .זאת אנו חײבים לאלה שאינם אוזנו ,לילדינו ונכדינו
שהפ זזיים ױחױ בארץ הזאת•
),שבועון העמקים״(
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אויד יידישע מנה •,*,וועדן באשולדיקט
על דעת עיני שראו את השכול ועמסו
זעקות על ליבי השחוט — נדרתי נדר:
לזכור את הכל ,לזכור — ודבר לא
)אברחם שלאנסקי(
לשכוח.

נאך א יאר איז פארבײ .דער אנדענק
און זכרון פון די זעקס מיליאן קדושים
איז ניט געװארן בלאסער ,נאר פאר־
קערט .פון יאר צו יאר װערן די גרוילן
און קאשמארן פון די ליידו פון די יידן
אין די געטאס און קאנצענטראציע־לא־
גערן קלארער און בולטער — באגלײט
מיט דער אײביקער ,שמערצפולער פרא־
גע :פאר װאס? פאד װאם האט די
װעלט געשװיגן און געלאזט פארטיליקן
די יידן אין אײראפע ? װאם האבן גע־
טאן די ײדן אין די פרייע לענדעד,
און דער עיקר דאס אמעריקאנער ײדנ־
טום און זײערע מנהיגים? װאס מער
די יארן גייען פארבײ װאם מער מיר
זענען אפגערוקט פון דעם קאשמאר פון
פארניכטונג ,גאז־קאמערס ,קרעמאטאר־
יעם ,צוגעגרײט דוו־ד די דײטשע מער־
דער — עגבערט די פראגע :פארװאס
האבן ײדן אין די פרײע לענדעד נישט
אויפגעשטורעמט הימל און ערד? פאד
װאם האבן הונדערטער טויזנטעד ײדן
אין אמעריקע און ענגלאנד נישט דע־
מאנםטרירט און געצוװנגען די פרײע
דעמאקראטישע רועלט צו רעאגירן אויף
דער פארניכטונג.
במעט נאד א האלבן יארהונדעדט נאך
דעם קאטאקליזם און נאך צװיי און א
האלב יאר פארשן ,האט א קאמיםיע פון
פראמינענטע אמעדיקאבעד יידן ,אונטער
דער אנפירערשאפט פון געװ• דיכטער
פון העכסטן אמעריקאנער געדיכט ,א .י.
גאלדבערג ,געקומען צום באשלוס )אין
אן אינטערוױו אין ״נױ־יאדק טײמס״(,
אז קײנער האט נישט געטאן גענוג!
דער ראפארט פון  34אמעדיקאנעד ײדי־
שע ארגאניזאציעס שטעלט פעסט ,אז די
מנהיגים האבן ניט דערפילט זײער אויפ־
גאבע ,כאטש זײ האבן שױן אין
הארבסט  1942געוװסט ,אז די היטלע־
ריםטן האבן באשלאסן אומצובדענגען די
יידן .די הויפט־סיבה פון זייער פאסיװ־
קייט און דורכפאל איז געווען די צע־
שפליטערטקײט ,פינאנסיעלע שװערי־
קייטן און שװאכער פאליטישער אײנ־
פלום .פיל מנהיגים ,דערקלערט דער רא־
פארט ,האבן מורא געהאט פאר אנטי־
סעמיטיזם אין די פאראײניקטע שטאטן
און מיטן דערמאנען יידישע ליידן ,דועלן
זיי שטערן דער אמעדיקאנער מלחמה־
מאשין.
דער דיכטעד גאלדבעדג דערקלערט,
אז די פאסױוקייט אין  ,1933ווען היט־
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משה זילבערבעדג
פאר .שטאטך
לער ימח שמו האט איבערגענומען די
מאכט אין דײטשלאנד און אין ,1941
װען אמעריקע איז ארײנגעטרעטן אין
דעד מלחמה ,איז נאד געװען מעגלעך
צו ראטעװען הונדערטער טויזנטער ׳יידי•
שע לעבגס .דעד באריכט זאגט אויה אז
פיל אמעריקאנעד ײדן האבן מורא גע־
האט פארן עפענען די אימיגראציע־
טויערן ,קױם װעט עם שטעדן דעם
וװילשטאנד פון דער גאפעלקערונג .דעד
אמעריקאנער יידישער קאנגרעס האט
פארגעשלאגן גאסן ־ דעמאנסטדאציעס,
מיטינגען און אנטי־דײטשישן באיקאט
נאך אין יאר  ,1940אבער דאבײ סטױוען
װײז האט זיד קעגנגעשטעלט ,וױיל דאס
װעט גישט נושא־חן זײן ביי דער דוז־
װעלט־אדמיניסטראציע .דער דאפארט איז
װײגיקער קריטיש צו דער ארטאדאקסי־
שער גרופע ,װאס ד.אט געהאלפו דאטע־
װען א סך תלמידי חכמים פון פוילז מיט
דעד הילף פון כאבאר און פאלשע פאס־
פארטן.
די קאמיםיע קומט צום אויספיר ,אז
די פירער פון אמעריקאנער יידנטום האבן
געמאכט דרײ פעלעדן:
א( נאציזם איז נישט אנדערש װי א
מאדערנעד אנטיסעמיטיזם .אין דער
פארגאנגענהײט האבן יידן איבערגע־
לעבט די שונאי ישראל ,ורעלן זײ אויך
דעם נאצתם איבערלעבן.
ב( מ׳קען נישט פירן קײן משא־
ומתן מיט היטלערם פארבינדעטע אין אײ־
ראפע.
ג( די אמעריקאנעד ,ענגלענדער און
זײערע פארבינדעטע װעלן מאכן אנ־
שטרענגונגען צו ראטעװען ײדן אין <4יײ
ראפע.
דער ראפארט גיט צו ,אז די אינטער־
ווענץ פון די יידישע מנהיגים בײ די
אמעריקאנער און ענגלענדער צו באמ־

״קול

בארדירן אוישװיץ און אנדערע לאגערן,
האבן אנגעטראפן אויף אן אפזאג .די
קאמיסיע װײזט אויף ,אז אין רומעניע,
אונגארן און טשעכאסלאװאקײ האט מען
דורך א דרוק פון די אליאנטן געקענט
אפשטעלן די גירושים און פארניבטונג.
די ספעציעלע פארש־קאמיסיע איז גע־
שאפן געװארן און פינאנסירט דורד י .פ.
אײזנער ,א ײד פון װארשע ,װאס האט
איבערגעלעבט דעם לאגער אין בודזין.
אין יאנואר  1983האט ער איבערגעריסן
די אונטערשטיצוגג פון דער קאמיסיע
און זי באשולדיקט ,אז זי האלט צוריק
פארטתילעכע באריכטן; אז די יידישע
אדגאניזאציעס און אירע מנהיגים זענען
עמאציאנעל און אידעאלאגיש געװען אזוי
אבסאדבידט אין אינערלעכע מחלוקתן
װעגן העגעמאניע אין יידישן לעבן אין
אמעריקע ,אז זײ האבן פארגעסן די
הויפט־אױפגאבע אין דער טראגישער
צײט — די דעטונג פון זייערע ברידער
אין אײראפע )דעד זאץ און אנדערע,
שארפע באשרלדיקונגען פעלן אין דעם
נייעם באריכט( .שמואל מעדלין און י .פ.
אײזנער סטעמפלען דעם ענטגילטיקן בא־
ריכט מיט די װערטעד ״א פדוװ צו פאד־
דעקן דעמ אמת״.
ם׳איז דער חוב פון אונדז אלע ,די
שרידי החרב ,ניט פארגעסן װאס ס׳איז
געשען מיט די זעקס מיליאן יידן אין
אײראפע .דערמאנען די שולד פון די
דײטשן מיט זיייערע פארבינדעטע ,ױי
אויך געדענקען די פאסיװקײט פון אונ־
דזערע ברידער ,װאס האבן צו װײניק
געטאן פאר אונחער רעטונג.
װי א ניצול געװארענעד פון לובליבעד
געטא און פון געטא אין װארשע ,האב
איך געפונען פאד גײטיק צו דערצײלן
פאר אונדזערע בני־עיד אין ישראל און
אין דער װעלט ,װעגן דער יידישער
פאדש־קאמיםיע אין די פאד .שטאטן
בנוגע דעד באצױנג און אויפפירוגג פון
אונדזערע מנהיגים אין דעד סאמע פיבצ־
טערער תקופה אין דעד געשיכטע פון
אונדזער פאלק.

ל ו ב ל י ן ׳  /שנתון ארגון ױצאי לובלין בישראל•
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המערכת — רעדאקציע :א .אײנשטיין ,צפורה דסקל־וײסלפיש,
ד״ר אלחנן הורװיץ ,מתתיהר הורן ,שלמה שטוקפיש ,מאיר שילד־
העורך — רעדאקטאר :דרד שנזוהפיש
o
קרױט.

ײדישע גבורה איז
באהויכט מיט קדושה
שלמה זינשטיין,

א לובלינער ײד פון
בראזיל אױף די געטא־
פײערונגען אין פוילן

גױ־יארק

לאזער גאלדבױם,
אױסצוגן פון אןארױסטריט אוי&ן אינטערנאציאנאלן
קאנגערס פון געװ .געטא־קעמפערם ,קאצעטלערס און
פארטיזאנערם ,פארגעקומען אין ירושלים.1983 ,

מיר םימבאליזירן הײנט פאר זיה װי פאר דער
גאנעער וועלט ,ײדישע גבורה ,קאמח ,העראיזם .אונ־
דזער באגריף װעגן גבורדז ,איז אנדערש װי בײ אנדערע
פעלקער .װײל פעלקער װאם האבן געלעבט מיט גבורה
נאר פון דער שװערד — זענען אונטערגעגאנגען .זזיינ־
טיקע פעלקעד ,װעלכע שטיצן זיר בלױז אױך 1דעם בוח
פון דער שדוערד — װעלן אויר מתן אונטערגײן .ייזײשע
גבורה איז באהויכט מיט קדושה .דערפאר איז אונדזער
נצחון א גאר באזונדערער .דער פררמער ױנגערמאן ,וראם
האט איז אוישװיץ נישט געגעםן די זופ ,װײל ם׳איז נישט
געווען כשר — איז א הױכער גראד פרן גבורה .אונדזע־
רע פארטיזאנער ,וראם האבן אין די בונקערם געצונדן
חנוכה־ליכט ,איז אן אויםדרוק פרן קדושה פון א הױ־
כ ע ר מדרגה .אין אונדזער גבורה איז פאראן קדושה
און אין דער קדושה — גבורה .די צװײ עלעמענטן שאפן
א וװנדערבארע םינטעזע פוך קױם מיט א הויכער מאראל.
װער אין דער וועלט קען דאם פארשטײןי דועלכע אומה
קאן באנעמעו דעם ײדישן גײםט? אפשר ה$נט דער
גורל באשערט ,אז ארנדזער דור זאל זײן דער פאר־
וױדקלעכער פוז יחזקאל׳ס נבואדוי אויר אוגדזערע בײ־
נער איז דאך ארויפגעצויגן געװארן הױט מיט פלײש.
מיר זעגען א גרױםע מחנה אויפגעקומען קיין ארץ־
ישראל .אפשר איז אונדזער לעבך געבליבענעם דור
באשערט צו זײן אין דער דיאספארא די טרעגערם און
אנזאגערס פון ד ע ר בשורה פון גאולה .מיר טראגן די
אײביקײט פדן אדנדזער פאלק מיט זיר — און גאולה
איז אײביקײט.

םאן־פאולא

צו די פײערונגען צום *40טן יארטאג פון אױפשטאנד
אין װארשעװער געטא ,זענען דערװארט געװאוץ אין פױלן
קאלעקטױוע גרופז און געסט ,צװישן זײ — דרײ ד״ונדעדט
פון ישראל .די דײזע־געזעלשאפט ״אדבים״ האט זיד געשטעלט
אין פארביגדונג מיט א ײדישער גאסטראנאמישער אונטער־
נעמונג אין אױםלאנה זועלבע האט באזארגט די געםט מיט
כשר עםן במשך א וואך צײט.
דעד אנקום קײן װארשע פון די אויםלענדישע דעלעגא־
ציעם און עקםקורסיעס ,ד,אט זיד שויו אנגעהױבז דעם 11טן
און 12טן אפדיל .1983
מאנטיק ,דעמ 18טן ,האט דער פרעזעם פון מיניםטארן־
דאט ,גענעראל יארחעלסקי ,אויפגענומען די פארשטײער פון
די ײדישע וועלט־ארגאניזאציעס .דעפ זעלבן טאג איז דער־
עפנט געװארן אין װארשע די ניײרעמאבטירטע נאזשיק־שיל
אױף טװארדע  .6דער פאחיצער פון דער װארשעווער קהילה,
משה פינקעלשטײן ,האט באגדיסט די געםט .אין נאמען פון
דער פוילישער רעגירונג׳ האט בײ דער געלעגנהײט געדעדט
דער רעליגיעסימיניםטער פראפ׳ אדאם לאפאטקא ,װאם האט
אנגעװיזן אױף דער ארבעט פון אפהיטן די היסטארישע ער־
טער פון פוילישן ײדגטום .נאבן מיניסטער ,יהאבן באגדיםט:
דער הויפט־רב פון רומעניע ,משה דאזען» דער הויפנדדב
פון תל־אביב יצחק פרעגקל ,דער פארשטײער פון ״דזשאינט״
הענריק טאובו דער פרעזעס פון די ײדישע קאנגרעגאציעם
אין אמעריקע און קאנאדע! דעד ביסקופ קאזשימיעזש מאידאנ־
סקי פון עקומענישן דאט ,דער גלת יאבוש בארזשינםקי פון
עװאנגעלישן קלויסטער אין פוילן .די צערעמאניע איז פאר־
ענדיקט געװארן מיט א תפילה.
מאנטיק דעם זעלבן טאג איז דערעפנט געווארן אין וואר־
שע די זיצונג פון דעם אינטעדנאציאבאלן יאנוש קארטשאק-
קאמיטעט .ם׳האבן זיך באטײליקט געװעזענע תלמידים און
מיטארבעטער פון ״אלטן דאקטער״ ,געקומעגע פון עםטרײך,
בעלגיע ,דענעמארק ,פראנקרייך ,ישדאל ,יאפאן ,קאנאדע,
בײדע דײטשלאנדם ,שװײץ ,שװעדן און פוילן.

...מיר ברענען און װערן נישט פארברענט ,דדײל
גײםט קאן מעז נישט ברענען .דער הײליקער פ ל א ם האט
מיט זײן שײן באלױכטן דעם פיגצטערך ,טדױעריקן ,א י ע ־
זאמען נעכטן״ ביז ע ר איז *נרױם פוו די בונקערם ארן
צוגעקדמען אויח די פעלדער פון גליל ׳ באװיזן זיר אויח
די בערג פון יהודה א װ געברענגט מיט זיר א נײ ,אױפ־
גייענדיק לעבן.

מאנטיק דעם 18טן איז דערעפנט געװארן אין װארשעװעד
נאציאנאלן מוזעום די אױםשטעלונג ״די אפגעראטעװעטע
קולטור׳ /ארגאניזירט דורך דעמ נאציאנאלן מוזעופ ,יידיש־
היםטארישן אינסטיטוט ,אמעריקאנער קאנגרעגאציעם ,הים־
טארישן מוזעןפ אין קראקע ,אונױועדסיטעט אין װדאצלאװ
אװ פריװאטע פערזאנען .די אויסשטעלונג האט מיט אירע
עקםפאנאטן פארגעשטעלט דאס רעליגיעזע לעבן פון ײדן,
אייד זייעד קולטוד און קונםט.

איר ה א ב ליב דעם דור מײנעם ,וואם האט געגלויבט,
געבלוטיקט ,געליטן — און ביז דעם לעצטן טאג א פ ־
געהיטן דעמ גלױבן...

יענעם טאג איז אין לאחש אנטהילט געוואדן אן אנדענק־
טאװל לזבר די קר1נות פון לאדזשעד געטא ,אױף דעמ בנין
וואם שטײט אױף די גאםן זגיערסקי און לימאנאװםקי.
ס׳זענען אויך געלײגט געװאדן קדעגץ בײם דענקמאל נאד
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די ײדישע קויבבות אין דער צוױיטער װעלט־מלחמיז ארן בײפ
מאנומענט אין פאדק ״פראמעניםטיך״ לזבר די קינדער.
דינסטיק ,דעם 19טן אפריל  12בײטאג׳ איז פארגעקומען
די אפיציעלע אזכרה בײמ געטא־דענקמאל ,בײ דער אנװעזנ־
ד״ײט פון אן ערך זעקם טויזבט אנװעזנדיקע ,די מיליטערישע
ערדװאך האט פדעזענטירט דאם געװער .דער ארקעםטער
פוז דער פוילישעד ארמײ האט דערעפנט דעמ אנדעבק־אקט
מיט שפילן דעם נאציאנאלן הימן .ע 0האט זיך אנגעהויבן
דער אױפמארש פון דעלעגאציעם ,װאס האבן געלײגט קרענץ
צופוםנם פון מאנומענט :״זבאװיד״ )דעד פאטראן פון די
פייערונגען(; װארשעווער שטאטראט; אינטערנאציאנאלע װי־
דעדשטאנד־באוועגונג» אינטעדנאציאנאלער אוישװיץ־קאמי־
טעט» ײדישעד וועלט־קאנגדעפ» קאנפעדעראציע פון ײדן
אין בדאזיל» װעלט־פעדעראציע פון ײדישע פארטיזאנער,
קעמפער און דעפארטירטע » מוניציפאליטעט פון תל־אביבז
אינסטיטוט יד ושפ> ״דזשאינט״ז השומער הצעיר ארגאני־
זאציע א .נ .פון מדדכי אנילעװיטש און װעלטראט פאר יידיש
און יידישער קולטור .דערנאד האבן געפאלגט דעלעגאציעס
פון פארשידענע לענדעד ,צװישן זײ — פון וױלי בדאנדטז
ײדישער מלוכה־טעאטער אין װאדשע; קינדער הײפ און
ײדישע קהילה אין װארשע .טויזנטער בינטלעך בלומען ד.אבן
געלײגט די אנװעזנדע .דעדנאך האט דעד גאנצער עולם זיד
דערגענטערט צום דענקמאל .אין ביידע זײטן האבן זיך אנ־
געצונדן מנוררת און הדב פדענקל האט געזאגט א קאפיטל
תהילימ״ געמאכט אן ״אל מלא רחמים״ און דער עולם האט
געזאגט ״קדיש״ בציבור .מ׳האט אויך געזונגען די ״התקוה״
און דעם פארטיזאנער־הימן אין ײדיש אדן העברעיש .דעדנאך
האבן געפאלגט די געזאנגען :״אני מאמין״ און ״עמ ישדאל
חי״ .די דיזיקע מאסע האט בישט גלײך פאדלאזט דעם אני־
לעװיטשיפלאץ .דעלעגאטן פון פארשידענע לענדער האבן
זיך הארציק באגריםט אװ געקושט &יט פרײבד ,װעלכע זײ
האבן יארנלאנג נישט געזען.
דרײ שעה שפעטעד ,בײ דער אנװעזנהײט פון א נישט
גרױםעד צאל מענטשן)און אפוועזבהײט פדן מלוכה־פאדשטײ־
ער( ,איז פארגעקומען די צערעמאניע פון לײגן קרענץ דודך
דעלעגאציעם פץ בולגאריע׳ מזדח דײטשלאנד ,בינע )אדעד
קארעא( און אנדעחג
 6אװנט איז אין גדױםן מלוכהשן טעאטער איז זוארשע
פאדגעקומען די טרױער־אקאדעמיע ,אין דעד אנוועזנהײט
פון אן ערך צוױי טױזנט מענטשן .צו דעד אקאדעמיע זענען
געקומען אױםלעבדישע געםט פון  70ײדישע ישובים ,פאר־
שטייעד פון די העבםטע איבםטאנצן פון פוילן און פון די

מערכת ״קול לובלין״ אוספת חומר ,תמונות
ומסמכים על חײה ׳ פועלה ופטירתה של גלה
דובז׳יצסקה הי״ד ,ממנהיגות התנועה הצױנית
בלובלין ,שנספתה במײז־אנק .אנו גם מוכנים
להקליט א ת סיפוריהם של אנשים שהכירו
אותה אישית — ולשם כך נשלח איש מױחד.
את החומר נא לשלוח אל:

י<
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קאמבאטאנטךארגאניזאציעס פון פארשידענע לעגדעד1 .י
טריבונע איז געווען באצירט מיט דער אויפשדיפט אין ײדיש
און פויליש :״כבוד די העלדן פון װארשעװער געטא׳ /מיט
חנדעם זענען ארױםגעטדאטן :װלאדזשימיערזש סאקארסקי,
פדעזידענט פון ״זבאוױד״» קלמן םולטאניק ,װיצע־פרעזידענט
פון ײדישו װעלט־קאנגדעם )אין ײדיש ,העברעיש און ענג־
ליש(» סטעפאן גראיעק ,פרעזידענט פון דעד זועלט־פעדע־
ראציע פון ײדישע פאלטיזאנעד און קעמפעד .ער מאט גע־
רעדט דןעבדעיש און פויליש .אין נאמען פון דעם ײדיש־קול־
טור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד אין פוילז ,האט גערעדט
)ײדיש און פױליש( ,דער גענעראל־סעקרעטאר אברהם קװא־
טערקא .נאך א קורצן איבערײס ,איז די אקאדעמיע פאדגע־
זעצט געװארן מיטן קאבצעדט פון פילהאדמאנישן ארקעסטעה
אין די טעג פון 20טן און 21טן אפדיל ,האבן די צאלדייכע
דעלעגאציעם פון דעד וועלט באזוכט די טויט־לאגערן טרעב־
ליגקא און אשוױענטשים ,וװ מ׳האט אפגעגעבן כבוד די
מארטירער פון יידישן פאלק און ס׳איז אויך אנגענומען גע־
רוארז דער אפעל צו דער וועלט ,מער ניט דערלאזן צר מל־
חמות און פידן אן עקשנותדיקן קאמף קעגן אויפוראכנדיקן
נאציזם ,אנטיסעפיטיזם און ראסיזם.
אין באגלײטונג פוז צוױי פוילישע פריינד האב איך
באזוכט דעם געגשער בית עולם אין װארשע .ב׳האב דאדט
געטױאפן א דעלעגאציע פון דײטשע ײדן און קריסטן ,װאס
האבן באזוכט דעמ הײליקן ארט ,ווו ס׳זענען באערדיקט 45
טויזנט ײדישע פאפיליעס פון װארשע .בײפ ארײנגאנג האבן
מיר אין דעם בית־עלמין שטיבל געטראפן צז־וײ אנגעשטעלטע
— א ײד אין די פערציקער יאה און א יונגן קריםט .פאדאן
דארט אן ערך צוױי טויזנט קבריפ אין גוטן צושטאנד .מיר
האבן פארצײגנט פיל נעמען פון פאמיליעם און אנגעצונדן
ליכט בײ אוהל פון י .ל• פרץ ,דינענזאן און אנםקי ,װי אויד
בײם קבד פון דער מוטעד פון ײדישו טעאטעד — אםתר
רחל קאמינסקי .אין צענטער פון בית עלנוין ,האבן מיר זיך
אפגעשטעלט בײם קבד פון באדימטן בריסקער גאון ,הדב
סאלאװײטשיק זצ״ל .דער גענשעד בית עולם איז װערט א
םפעציעלע אױפמערקזאמקײט פון פוילישע ײדן אין ישראל
און פון דער גארער װעלט.
ס׳יהאט זיך געלוינט די אנשטדענגונג ,גדי בײצוזײן די
פײעתנגען און זוידדיקע מאניפעסטאציע פון אפגעבן כברד
די גיברױיט און קדושים פון געטא־אויפשטאנד און זען דעמ
אבטײל פון וועלט־ײדנטוש און די ישדאלדיקע דעלעגאציע.
גאנץ באזונדעדם האט זיד אנגעזען די וװנדערבארע שומרישע
ױגנט 70 ,אין צאל.

מיר גרײטן א באזונדערע אױסגאבע צום אנ־
דענק פון געלא דאבזשינסקא ע״ה ,פון די >ו
אנגעזעענסטע ציוניסטישע טוערינס אין פאר־ ><
מלחמהדיקן לובלין ,װאס איז אומגעקומען אין
> <
מײדאנעק .זכרונות ,דאקומענטן און בילדער,
>(
> <
געװידמעט דער פרוי דאבזשינסקא — ביטע
איבערשיקן צו:
1

ד׳׳ד בן־טוכים נתן ,פני הגכעה  ,16רמת־גן  ,52 534או לארגדן װצאי לוכלין בישדאל ,דיזנגוף  ,158תל־אכיכ .63 461
טלפון.734551 :

די גריודנוג פון ״ישיבת חכמי לנבליך
אין לובלין איז די פארגאנגענע וואך ,ל״ג בעומר,
געװען א גרויסער יום־טוב פאר דער פרומער ײדישער
װעלט אין לאנד.
א דאנק דער איניציאטױו פון באקאנטן לובלינער
עסקן און נדבן ,ה׳ זילבער ,האט די ארטאדאקסיע
געלײגט אין לובלין דעם ערשטן שטיין צום פונדאמענט
פון א וועלטײשיבה אונטערן נאמען ״חכמי לובלין״.
צו די דאזיקע פייערלעכקײטן זענען זיך צונויפ־
געפארן די אנגעזעענסטע רבײם און רבנים פון לאנד
און אויסלאנד .חוץ דעם זענען זיך אנגעפארן עטלעכע
צענטליק טויזנטער חסידים פון גאנץ פוילן.
די רבײם פון טשארטקאװ ,גער ,ראדזין און אנ•
דערע ,האבן בײ דער געלעגנהײט געהאלטן גרויסע
דרשות.
די שטאט ,װו עס חאבן זיך געפונען עטלעכע
צענטליק טויזנט געסט ,האט באקומען א באזונדערן
אויסזען .די לובלינער חסידישע בעלי בתים האבן דעם
צוזאמענקונפט פון אזוי פיל פרומע ײדן און אזעלכע
אנגעזעענע רבײם אויסגענוצס אלס דעמאנסטראציע
און אפילו דעקארירט די באלקאנען.
דאס סאמע װינשנסווערטיקע פון דער דאזיקער
פײערלעכקײט איז דאס ,אז פארלויפיק װערט קײן
שרם פאליטיק געטריבן ארום דעכז גרויסער ישיבה.

י׳ מאיר ש»ירא זצ׳׳ל בײמ לײגן דעפ
גדוננזשטײן פיז ישיפת רבמי לוכלץ.

אזוי האבן זיך אין דער פײערונג באטײליקט פון אײן
זײט דער גערער רבי ׳ װעלכער איז ׳ װי בארװסט ,דער
פאטער פון דער ״אגרדה״ ,און פון דער צװײטער זײט
— דער טשארטקאװער רבי ,װעלכער איז װי באוװסט,
א קעגנער פון דער ״אגודה״.
כדאי צו באמערקן ,אז אויך די ישיבות האבן
זיך לעצטנס אנגעהויבן פארװאנדלען אין א מין באזיס
פאר פאליטישע קאמפן פאר פארשידענע ארטאדאקסי־
שע גרופעס .מיר האבן דאס געזען איצט ,בעתן אנהויב
פון װאל־קאמף אין װארשע .איין גרופע טרייבט רכי־
לרת קעגן דער צװײטער אין צוזאמענהאנג מיט דער
אדער יענער ישיבה.
אנדערש איז ׳ װי מיר זעען דער פאל מיט דער
לובלעער ישיבה ,װאס צו איר זענען צוגעטרעטן די
אנפירערס כמעט פון אלע ארטאדאקסישע גרופירונגען.
די ערשטע ציגל האט געלײגט דער טשארטקאװער
רבי .דער עולם איז אזוי גרויס ,אז נאך גרויסער מי,
באקומט ער זיך דורך צום פונדאמענט־גרוב .צוזאמען
מיט די ציגל װארפט ער אייד ארײן אין גרוב עטלעכע
גאלד־מטבעדת.
)פון אן אױםגאבע פון פאר דער צװײטער זועלס־מלחמה
— צוגעשיקט פון ישראל אײזענבערג ,לאס־ןןנזשעלעס(.

 9םײל פון עולפ בײ דער גרתטשטיין־פײערתג כעינ י ע י יעיע

®ױ ד׳ טאיר שפירא זצ׳׳ל,
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הו>ז פװ מ ״ נ ע >וגנג1־*ארן
זהגה אבטענבערג )גאלדע גוטערמאן( ? /יגוץ עברװ
יארן לאנג האב איר זיר ארומגעטראגו מיטך גע־
דאנק וועגן באשרײבן דאס הדמ איז לובלין ,וװ כ׳בין
געבױרן געױארן אוז געלעבט  16יאר — דאט
הויז אױןט שעראקע  ,35װאס איז געװעו מײן פאטער־
לאנד .און ז־אס װיכטיקטטע — ״מײנע אונױוערטיטעטן״.
אין דעם הױז האבן געלעבט הערלעכע געשטאלטן,
אמתדיקע מארטירערם איך שורערן קאמה פאר עקזים־
טענץ .דאר האבן זײ געפונען צײט פאר זעלבםט־לערע
אוז פאר ...פאליטיק .מ׳האט געװאלט אומברענגען די
אלטע װעלט ,דואם טויג שוין ניט מער.
די מערהײט פון יענע מענטשן לעבן שױז ניט —
טא זאל מײו באשרייבדנג זײן א ליבטל פאר זײערע
נשמות.
שעראקע  35איז געװען א מיקראקאםמאם פון א
גאנעער וועלט .דאם הױז איז געשטאנען אױף דער
רעכטער זײט ,אױב מ׳איז אנגעקומען פדן דעד ײדישער
ברום .צוױשן שעראקע  35און  ,37איז ״דורבגעלאפן״
א שמאל ,טונקל געטל — ,דאט טויטע געטל״ .אזױ
האט מען עם גערופן .דארט זענען דורכגעגאנגעז אלע
ײדישע לװױת צו דער מהרש״ל־ און מהר״ם־שיל.
גלײר נאר דער שיל האט געפירט א רועג צר די
װאלער לאנקעס ,דואם דאם איז א קאפיטל פאר זיף.
און פרן דער צװײטער זײט פוז דעם הויז ,גאנץ נאענט,
איז ״געקראבן״ קאקי־בעבים טײר .זומער איז דאם
װאםער דעדגאנגען ביז צו די קנעכלער ,אבער דאם
האט ניט געשטערט אונדז ,קינדער ,צו ״מאכן א לעבן״
אין דעם טייבל .ווינטער האט מען זיר געגליטשט מיט די
קאלאשך.
די גאס האט געהײםן שעראקי ,אבער ײדן האבן
זי גערדפן די ײדן־גאם — און מיט רעכט.
אויף דער גאם האט זיר קאנצענטרירט זייעד א םך
פונעם ײדיש־קולטררעלן און פאליטישן לעבן .אין אנ־
הײב פוך דעד גאם ,אדיף דער בריק ,איז ״געלעגן״ דער
קז פרז ״השומר הצעיר״ .אױף שעראקי — דער ״צו־
קונפט״ )בונדישע ױגנט־ארגאגיזאציע( .שעראקי — 16
דער נאדל־פארײן .און צופרטן פון דער גאם ,שױן אויךו
דער רוסקע־גאם — דער טטאלער־טרעגער און לעדער־
פארײן .א ביסל װײטער — אריר רוסקע  — 18די פאלקם־
שול א .נ .פדן בער באראכאװ אדן ״ױנגבאר״ — ,די
קינדער־ארגאניזאציע פון די לינקע פועלײצױך.
איך אודנט איז פול געװארן די גאס מיט דער שפא־
צירנדיקער ױגנט .װער אין צוױיען ,װער אין פיר .מ׳האט
דיטקוטידט און פארברענגט .מײדלער אדן ײגגלער האבו
געלאבט אױ אויר געשמדעטט ערנםט.
ב
אינמיטן דער גאם איז געשטאנען דאם הדיז פון
מײנע ױגנט־יארן .איך דעם הריז ,װי דערמאנט> האבן
14

געוװינט הערלעבע געשטאלטן .די מערהײט — בונדיסטן,
לעקע פדעלי־צידן אדן קאמוניטטן .אין יענעם הױז איז
מײז פאטעד געווען דער אײנציקער לאקאטאר װאם
האט געטראגן א ײדיש היטל .ער איז געווען א רעלי־
גיעזער ײד.
יעדער אײנװױנער אין דעם הױז ,איז געװען א גע־
שיכטע פאד זיר — און א טך זײטן פון א בוך ,האט מען
געקאנט באשרײבך.
איר װעל זיר באמיען צו דערמאגען די אינטערע־
סאנטע מענטשן ,װאס איר האב זײ געשעצט:
רײזל־רדזשע ראזנצװײג ,א גבירישע טאכטער ,גע־
לערנט ,אינטעליגענט ,א חברטע פון לינקע פועלי־צױן.
זײ האבן געזזאט א גרױטע דרױנונג ארן שײן מעבל .בײ
רײזל־רתשע מיט איר ברודער מאיר )אייר א פועלי־
צױניטט( ,האט מען אײנגעארדנט פארשידענע קרײזן
און צוזאמענטרעפן .בײ זײ איז וװינונג האב איך בא־
קענט שלמה מיטעלמאן ז״ל ,דוד שטאקפיש ,שרה אבט־
מאן ,פאני פערלמוטער און פיל אנדערע .ם׳איז געװען
א פארגעניגן צו זיצן שטילערהײט אין א וױגקעלע ארן
זיר צדהערך ,הגם כ׳האב גאנץ וריגציק פארשטאגען.
אין דער אנדערער טיר פדן זײ האט געווױנט נח
און רחלע שילדקרריט ,באקאנטע אין לובלין פרעלי־
צױניטטן .טפעציעל רײל איר דערמאנעז די עארטע אדן
איידעלע רחלע שילדקרריט ,װאס האט בײ זיר אין
שטוב געגעבן ײדיש־לעקציעם.
אויוי דעם זעלבז שטאק האט געװױנט די משפחה
טטאדאלניצקי — צוױי ברידער צוקונפטיםטן און זײערע
עלטערן — בונדיטטן .אויר די פאמיליע שרייבמאן ,ני־
דעריק געװאקסענע ,אבער זײער הױר איז קולטור אוך
װיםן .אלע קינדער האבן געלערנט איז גימגאזיע.
אויך א זײער געלעדנטע פאמיליע זענעז געווען
קופערשמידם קינדער .זײ האבן אלײן געלערנט.
איר װיל אױר דערמאגען לאזער גאלדבוים )ער
לעבט אין בראזיל( און זײן שװעםטער מיגא .בײדע
האבן געהערט צו דער קינדער־ארגאניזאציע פרך פועלי־
צירן — ״װנגבאר״ .א געװיטע צײט אויר באלאנגט
צו דער גררפע װעגעטאריאנער )אברהם זאבדטקי ,מלכה
גאזשיטשאנסקי ,גיטעלע שילדקרױט ,לאזעד אךן מינא
גאלדבוים ,דדד שטאקפיש און אנדערע( .מ׳האט זײ
גערדפן ״צעד בעלי חײם״.
מײגע נאעגטע חברים זענען געװען  :משה צװײגנ־
בוים ,בעדל קופערשמידט ,חײם פדץ און הערצל .מיר
האבן פארברענגט צוזאמען ,געלײענט ביכער ,דיםקו־
טירט און געטרױמט דועגן א בעםערער װעלט.
בכלל האט דאם הויז פדן מײנע ױגנט־יארן ליב
געהאט צו דיטקוטירן — אין די לאנגע װינטער־אװנטן,
װי איז די קורצע זומער־נעכט .אלע שכנים פרן דעם
הויז ,זענען געװען וױ אײן משפחה...

דער ״האטעל נאדװישלאנסקי״
מיר ,די פאמיליע אבטמאן ,האבן יארן-לאנג געוװינט
אױף שװיעגטאדוםקע 8׳ אין אזוי גערופענעם ״האטעל
נאדוױשלאנםקי״ ,װאם דואט געהערט צו א געשמדטער
ײדישער אלמנה פון װארשע און איז געװען פארדונגען
צו צוױי שותפים :נח שילדקרויט און י .לעדערמאן.
דער הױף פון האטעל האט געדינט אלם א ״זאיאזד״
פאר די פריערשע װאגנם און פורן ,װאם האבן געברענגט
אין שטאט ארײו זײערע דארפישע פראדוקטו און
דערנאר אײנגעקויפט פאר זיר אין די געװעלבער אױף
שװיענטאדוסקע און נאװע צוקער ,זאלץ ,נאפט ,שװע־
בעלעך ,מאבארקע אדן אנדערע םחורות .אין דעם
הויח זענען אייר געקדמען און געפארו קײן זאמאשטש
און אומגעגנט די בױדן .אמאל איז מען דאר געפארן
גאנצע אכט שעה פון לובלין קײן זאמאשטש ,צרנויפגע־
פאקט װי די גענדז אין א שטייג ,איז א װאגן איבער־
געדעקט מיט א ברעזענט ,געשפאנט מיט פערד.
נחס װײב ,א ברײטע ,דיקע ײדענע ,מיט צװײ תמיד
פײבטע ,קראנקע אויגן ,האט מיט דער הילח פון צװײ
טעכטער אנגעפירט מיט א רעםטאראן ,װו ײדן און
פויערן ,װי אויר די װאיאזשארן־אגענטן ,װאם זענען
געקומען פון לאדזש ,ורארשע און טיף רוםלאנד מיט
זײערע םחזרות און געװוינט אין האטעל ,האבן זיר
מחײה געודען מיט א טעלער הײסע לאקשן מיט ױיר
און גרדיםע באבעם ,צי מיט א גריץ ,אין װעלכער מען
האט אוײינגעבראקט א האלב ברײטל ,זי זאל זײן
נאר מער געדיכט• חיה׳לע די קעכין האט שױן געװרםט
װעמען צו געבן א גוט פערטל הון ,א פעטע גענדזענע
פולקע ,א געדיכטע זופ ־־־ און וועמען א שיטערע,
ממש װאסער .אירע געםט האט זי גוט געקענט און
געוװםט װי מיט כבוד צו באדינען דאם ״שאנד-הײזל״.
גרויס כבוד האט דעם ״האטעל נאדװישלאנסקי״
נישט געבראכט דאס ״הײזל״ ,אנגעפירט פון א ײדיש
וועלכע האט
פארפאלק .איך ;געדענק גוט די
פאראײניקט אונדזערע בײדע דירות ארן דעם ״שכן״.
דער האטעל אין הױךו האט זיר געצדיגך אין
דריי זײטן :פראנט ,וװ מיר האבן געוװינט ,ודי אױך
רעכטם און לינקס ,מיט הילצערנע באלקאנעך> לױט
דעם װענעציאנער םטיל .אין דער לינקער זײט האט זיר
געפוגען א לאנגע שורה קאמערן ,וװ די לאקאטארן
האבן געהאלטן האלץ ,קוילן״ אלטע זאכן און םתם
שמאטעם .אין דער רעכטער זײט זענען געווען אײנצלנע
צימערן, ,נומערך פדן האטעל פאר די אלע ,ודאם זענען
געקומען קײן לזבלין איבערצונעכטיקן ,אדער װוינעך
א קורצע צייט .אין צװײ פון די־ ״נומערן״ ,רעכטס״
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שכנותדיק צו אונדזער דירה ,איז געװען דאם ״הײזל״,
וװ אן חופה אװ קדושין ,האט יעדער מאן באקומען
א ״װײב״ אויף א קורצע צײט ,לריט דעם פרייז ,װעלכן
מ׳האט באדארפט אײנצאלן א ײד א גבר ,ממש אן
אטלעט ,תמיד האלב שיבור ,װאם האט נישט איינמאל
געגעבן א לײטישן זעץ א קונה ,אפילד א םאלדאט ,ער זאל
וויםן ,אז פאר ״ליבע״ צאלט מען .נישט אײנמאל האט
״דער טאטע פון הײזל״ זיר בארימט אז ״נישט בײ
מאטיען״ גײט או אזא ״נומער״ דוי נישט צו צאלן.
ער איז אמאל געװען פארשיקט קײן םיביו /אויןו
 10יאר תפיםה און קאטארגע־ארבעט פאר אנפאלז,
מארד ,רויב אין די בילגארײער װעלדער /צוזאמען מיט
א באנדע ציגײנער.
זײן ״געשעפט״ איז געװען אפן ביז שפעט
בײנאבט .שבת און ױם־טוב — געשלאםן ,אבער טעטיק
נאר פאר געשוװירענע ,פרװױליגירטע ,םטאבילע געםט.
ױם כיפור — אפילו נישט פאר אזעלכע געםט .אגב,
אין ױם־כיפור ,האבן אפילו די ״דאמעס״ געפאםט...
דערפאר אבער זענען די קינדער פון דעם פאר־
פאלק נישט געװען ענלער צום ״בארימטן״ טאטן.
בײדע קינדער זענען ניצול געװארן און פארבליבן
ארנטלעכע מענטשן אין זײער פאמיליע־לעבן.
מיר געדענקען גרט דעם טארג קעגנאיבער דעם
״נאדװישלאנםקי האטעל״ .לינקם ,הינטער דער גרױסער
הילצערנער געבײדע ,איז געשטאנען די ״בודע״ פון
קרױזעם מעל־געװעלב .פרן דער זײט פדן שוױענטאדוםקע
 — 8ליכטנשטײנם לאנג הויז ,מיט דעם טיפן הויף ביז
ענדע דער זשעלאנע גאם .דארט האט זיר געפרנען זײן
געװעלב פון ורײן־שנאפם און אנדערע געטראנקען.
װײטער — דאם הױז פון בערטשע ״קאנייר״ )זאלצ־
מאן?( ,א פערד־און קו־הענדלער .און וױדער
שוױענטאדוםקע  ,20דאם גרריםע הױז פרן דעם פאלאק
קאפטשינםקי ,װאם האט גערעדט ײזײש נישט ערגער
פון יעדן ײד .זײן הױז איז געװען פול מיט ײדישע
לאקאטארן ,ארעם און רײך.
פון דער צװײטער זײט טארג — די נאװע גאם.
צומערשט דאם הױז פון אלטמאן ,א קאלאניאל־גע־
שעפט; דער שותח האלבעדשטאט — א געוועלב פון
פארבן .באלד דערנאר — דאם לאנגע ,גרויםע הױז
אויף נאװע עק ריבנע פרן בײרער קאלבערג; רױיטער —
דאם הױז פון משה דיאמאנט ,א גלאז-געשעפט״ אויר
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היטלער ,װיגטער־פעלצז פון שעפםן ,שיר ,שטיוול.
כמעט אלץ װאם דער קונה האט באדארפט.

מיט טעלער ,טעפ ,שיסלען .אױ דעם זעלבן הריז איז אין
הויח געװעז א בעקערײ .בײם טױער האט םימעלע די
בעקערין פארקויפט געשמאק געבײטלט ברויט מיט
קימל .קונים זענען געקומען פוז וױ־װײט.
בײם םוף פון נאװע גאם ,איז מען מיט טרעפ צו
געקומעך אויךז דער קאװאלםקע גאם .כדאי צד דער־
מאנעו ,אז דער זדך פון דעמ גביר משה דיאמאנט איז
באגאנגען זעלבסמארד ,ער האט זיר אדיפגעהאנגעז
װײל די רײכע עלטערן האבן אים נישט דערלױבט חתונה
האבן מיט אן ארעם ײדיש מײדל ,װעלכע ער האט
געליבט.
דער בארימטער פרילישער טארג איז געװען לאנג
אדן ברײט״ צעטײלט אין שורות .יעדער שורה — לויט
איר באראקטער .איז דער ערשטער רײ — פארנומען
פיו ײז־ן .באלד אױ אנהײב נארוע גאם ׳ האט מען
פארקױפט עפל ,בארנעם ,פלױמען ,אגרעם ,דויעפערלער.
איז דער צוױיטער שורה ,פול מיט בודקעם פון פאלאקך
האט בלען פארקױפט קאלבאם ,הערינג )אײנגעטונקען
איך מעל ,געפרעגלט אױךו אײל ,אז דער ריח האט
״פארשמעקט״ כמעט דעם גאנצען טארג( .דארט האבן
די פויעריס װאם זענעז געקומען אין שטאט ארײך ,זיר
דערכאפט דאם הארץ מיט די טרײפענע קישקעם און א
טעלער בארשטש ,צובײםנדיק א פרישן״ װײסן קוילעטש
— אדן נישט תמיד מיט דעם שװארצן ,ראזערדע ברױט
פון דארךו .אין דער דריטער רײ ברדקעם זענען געווען
קריסטלעכע כלי-קודש  :בילדער פון דער הײליקער
מאוײא ,פדן יעזרסן אין פארשײדענע פאזיציעם — אין
װיגל ,אין הימל ,א געקרײציקטער .אויר קרעלן ,אױע־
רינגלעך /פינגערלעך ,בראגזליטן פאר דער פױערישער
געזעלשאפט .אין דער פערטער שורה — װידער בודקעם
פון ײדישע קרעמער מיט גאלאנטעריע ,מאנופאקטור,
ביליקע שניטווארג ,לײװנט ,קרעטאן׳ קליידער ,הױזן,

בײנאכט און שבת איז די גאגצע םחדרה געװארך
פארשלאסן אין דער בודקע ,א מיך גרױסער קאםטן —
זײער גאנצער פארמעגן ,אז ס׳איז נישט כדאי געװען
אפילו פאר גנבים הנאה צו האבן פוך דעם מאיאנטעק...
צובז םוף פון דער דאזיקער רײ״ זומער אין די גרױסע
היצן און װינטער אין שנײ ארך קנאקעדיקן פראסט,
האבן דאנערשטיק און פרײטיק ײדישע פישערקעם
פארקויפט פון באליעם װאסער פיש ,שרײענדיק ,אויפן
הױכן קרל :״װײבעלער ,א פריש העכטל ,א לעבעדיקער,
צאפלדיקער קארפ — ביליק בײ מיר /נישט מיט א
פאלשער װאג ,לכברד שבת״.
פונקט אנטקעגז בערטשע קאנױכם און קאפטשינ־
סקים הײזער האט זיך געפונעז דער ״פוילישער טארג״
פון אלע דארפישע פראדוקטן .דארט ,ממש אויח דער
ערד ,געבויט אמפיטעאטראל ,אױח שטײנערנע טרעפ
פון דער נאװא גאם ביז דער שוױענטאדוסקע ,האבן
דארפישע באבעם פארקויפט הינער ,הענער ,גענדז,
קאטשקעם ,װאם מער פעטע ,מיט שמאלץ; אײר קאר־
טאפל ,מערן ,טעפ מיט אמתער םמעטענע ,פוטער ,קעז,
זויער מילר .זומער — טעפ מיט שװארצע יאגדעם
אויח פיראגעם ,רויטע פאזימקעם ,פרישע שוראמען —
ארן אלץ אויפן אויג ,אויף דער קופע ,אן א װאג .אזוי
האט מען געהאט פוז כל טדב און ביליק ,יעדן טאג —
פרישע סדוורדז״• נישט אײנמאל זענען גאנץ פײנע
ײדישע וױיבלעך געקומען קויפ 1אריפן פדילישן טארג
און נישט אפילו מדקדק געװען אויףו כשרות.
*
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דער ״האטעל נאדװישלאנםקי״ שטײט ,וױ פריעו/
אבער אן ײדישע לאקאטארן ,אן ײדישע זאמאשטשער
בעל־עגלות און אז חיה׳לעס כשרע קיר ,אפילו פאר
נישט ײדן .די וױיסל ,װאם אויח איר נאמען האט געהײםן
דער האטעל ,פליסט וױיטער ,אבער אן ײדן װאס זענעך
געקרמעז אהין צר תשלין־ .די קישקעם און הערינג
פרעגלעו זיר ווידער ,אבער קײן אײנציקער ײד פון
שוױענטאדוםקע װאם האט בײ ליבטנשטײנעך געקױפט
וױיז אריח קידוש ,פילט נישט כלער זײער טריפענעם,
דדשנעם ריח.
דער פױלישער טארג איז געבליבן עכט פויליש —
אז ײזײשע פישע׳רינם ,פיש אױח שבת .גישטא מער קײן
ײדישע קרעמער ,ײדישע וױיבער טאפז נישט די פוילישע
פעטע עופות ,קױפן נישט פוטער אדן קעז בײ די
גוײם...

זכרונות פוז א הויף אויף דער לובאוטאװםגרגאס
יעקב פעלדמאן ,תל־אביב
1
צװישן דער װאגן־פאבריק פון העס׳ן און דעם הויף
פון די פײערלעשער אנטקעגן דעם ײדישן שפיטאל ,איז
געװען א גרויסער הויף ,װאס האט באלאנגט צו צװײ בעלי־
הבתים פון  2הויכע הײזער — לובארטאװסקע  52און נומ׳
 ,54מאיר לױנם הויז ,וװ מיר האבן געװוינט ביז דעם יאר
 .1936די ײדישע לאקאטארן פון דעמ הויז  mמיר האבן
געוװינט ,גײען מיר איצט אדורך אין זכרון װי א פילם.
בײדע זין פון בעל־הבית :לעאן׳ אן אױסגעפוצטער בחור,
װאס האט קײנמאל נישט חתונה געהאט ,איז געװען א גרא־
װידעד .עד פלעגט זיצן לאנגע שעהן און שפילן אויפן פאר־
טעפיאן .דער עלטערער זון ,אלעקסאנדער ,האט געהאנדלט מיט
ברילאנטן .בײ זײ אין שטוב פלעגט מען אפט שפילן אין
ברידזש .זײ האבן געהאט דעם ערשטן ראדיא אין הויז און
אין דער גאנצער געגנט .א דריטער ,נישט אגטװיקלטער זון
אדאש״ מיט וועלכן איד פלעג זיד אפגעבן פיל צײט ,גײן
מיט אים שפאצירן ,שפילו זיד מיט אים און דערפאד בא־
קומען פון צײט צו צײט אויף צוױי בילעטן אין קינא .נאר
אויסער דעם ,האב איך געהאט אויף אים רחמנות.
אלי שטדיקנמאכער האט מיט זײנע דדײ קינדער אויס־
געארבעט אין דעם לאנגן הויף שטריק פאר פערד־געשפאן,
צו בײטשן ,צום פאקן ,צו הענגען רועש אאז״װ .ער האט
געטראגן אויף זיך א ברײט פארטעך מיט א טיפער קעשענע,
אנגעפאקט מיט פאקולעס .די פאקולעס האט ער פארטשעפעט
אין א גרויס ראד ,וואס די קינדער פון הויף פלעגן דרײען
און דערפאר באקומען א פאר גראשן א טאג .בײם שטריקן,
פלעגט ער גײן אויף הינטערװײלעבטם און אזוי ארום אויס־
ארבעטן זיין סחודה.
איך געדענק אויו די משפחה זילבערשטײן מיט צװײ
קינדער .ער — א קאמאשנשטעפעד .דער הונגעד האט אפט
באזוכט זײער שטוג• דאד פלעגן זײ יעדער װאך גײן אין
ײדישן טעאטעד ,אפילו געבארגט אויף דעם צװעק ,בײ
שכנים ,באקאנטע אדער משפחה .זײ װאלטן גיכער באשטאנען
צו הונגערן ,װי נישט גײן אין טעאטער.
נאך א משפחה — כץ .דער האט געהאט א פראנט־
װארשטאט פאר גאלדענע ציין־קאראנעם .אן אסימילירטער
ייד ,װאס האט נישט געדעדט מיט די ארעמע שכנים און
זיד מעד באטראכט פאר א פאלאק ,וױ פאר א ייד .אז מ׳האט
געענדיקט בױען דעם ״םפולדאם״ בײם זאקםישן גארטן ,האבן
זײ זיד דארט ארײבגעצויגן ,וױיל ס׳איז געװען א קריסטלעכע
געגנט.
אמ מיד ,די משפחה פעלדמאן :מײן מוטער רײזעלע,
מײן פאטער שמואל מאלער ,מיין עלטערער ברודער חײם

און איך .מײן מוטער — א נידעריקע ,גוטהארציקע פרװ,
די עכטע ײדישע מאמע ,אין פולן זין פון ווארט .בײ אונדז
אין שטוב האט מען זיר נישט איבערגעגעסן ,ס׳איז אבער
געװען אויסצוהאלטן ,א דאנק דער באלעבאטישקײט פון דער
מאמען .יעדן פרײטיק פלעגט זי נאך אװעקטראגן א חלה
מיט א ברויט אויף שבת פאר א נויטבאדערפטיקע פאמיליע.
פון צײט צו צײט איז געקומען א שכן״ אדער עמיצער װאס
האט געקאנט די מאמען און בעטן זי זאל אים בארגן עטלעכע
זלאטיס אויף שבת .זעלטן ווער עס פלעגט איר ס׳געלט
צוריק געבן ,װיםנדיק פון פארויס ,אז די מאמע מײנע װעט
אים דעדפאר נישט מאבן קײן סקאגדאל .מימ פאטעד ,א
שטובן־מאלער ,האט אנגעהויבן ארבעטן עטלעכע װאכן פאר
פסח און נאר זומעד .װינטער ,אז ד׳האט נישט געהאט קײן
מאלערײ איז ער געװען באשעפטיקט ביי פארשידענע פיזישע
ארבעטן.
מײן פאטער איז געװען א גלויביקער ײד .יעדן פארטאג
געדאװנט אין טלית און תפילין און באלד געלאפן זוכן פרנסה.
געקומען אהײם — רוען ס׳איז שױן געווען פינצטעד.
אױפן ערשטן שטאק האט געװױנט א הויכער ייד מיט
א לאנגער בארד ,װאס האט אנגעווארפן א פחד אויף די
קיבדער פון הויף .זײן דיבטיקן נאמען האבן די קינדער
נישט געורוסט און דערפאד אים גערופן ״די בארד״ .איך
געדענק נישט ,צי ער האט געהאט א פדוי .מען האט געזאגט,
אז זי איז פון אים אנטלאפן און איבערגעלאזט מיט זײער
טעכטעדל ,א שײן זים מיידעלע פון  10—9יאר .פון װאס
דער מענטש האט געהאט פרנסה — ווײס איד נישט .אין
זײן שטוב האט געהערשט א שרעקלעכע ארעמקײט.
אינעם הויז האבן זיך נאך געפונען זעקס פינצטערע
שטיבלעה מיט װײנענדיקע ווענט ,אינעם קעלער .און אין
דער הײד — צװײ בוידעם־שטיבלעך ,וװ ס׳האבן געוװינט
די ארעמסטע מענטשן .אין יענע טונקעלע צימערן מיט פײכטע
ווענט און לײמענע דילז ,האבן געװוינט :א געזוגטעד ,ברײ־
טער ײד ,בערל טרעגער ,מיט זײן ײדענע פעסע און צװײ
קינדעד TnT) .אדומגעבונדן מיט א גראבע שטריק און אפט
זיד געוױצלט :״אויף איבערבײס עס איד א זעמאלע פון א
קילא און א גאנצן הערינג״ ...יעדן פרײטיק־צױנאכטס נאכן
עםן ,פלעגט זײן פעםע צונויף נעמען די קינדער פון הויף
)זומער — אין פינצטערן קארידאר ,וױנטער — בײ איר אין
קלײנעם שטיבל( און זײ דערצײלן שרעקלעכע מעשױת פון
שדיש ,װאס פאשטעלן זיך פאר מענטשן; װעגן קארגע גבירים,
װאם קומען אין גהינום און דארט ברענט מען זײ און מען
בראט אין גרויסע פעםער סמאלע .בערל פלעגט דעמאלט געש־
מאק שלאפן ,נאר א ײאד שװערע אדבעט .נאד אירע דעד־
צײלונגען ,פלעגן מיר ,יקינדער ,מודא האבן צו גײן א הײפ.
צו דער ארעמער משפחה ,איז געקומען א דינסט־מײדל
מיט איר ײנגעלע אײזיקל ,קוים עטלעכע חדשים אלט ,און
17

מיט טדעדן אין די אויגן געבעטן פעםין זי זאל עס צוזײגן —
נישט אומזיםט ...זי האט זיד מער נישט באװיזן און אײזיקל
איז דאדט אויסגעװאקסן אױף א שײן ,קלמ ײנגל — װי זײערס
א דריט קיגד ,װא 0איז שפעטער געװארן דער אנפירער פון
די קינדעד אין הױף.
2
יעקב שניידער ,א גידעריקער ייד מיט א יידיש היטל
אויפן קאפ .האט געװוינט אין דעם הויז מיט זײן קיענקלעך
ווייב ,צװײ טעכטער און א ױנגע יתומה פון זײער פאמיליע.
ר׳ יעקב׳ן האב איד קײנמאל נישט געהערט און נישט געזען
נײען ,דערפאר אבעד האט מען בײטאג און בײנאכט געהערט
אים הייד הוםטן .פון װאם זײ האבן געלעבט — װײס איד
בישט .אפשד פון דעד נישט סטאבילער ארבעט פון זייעד
עלצטע טאכטער״ װעלכע האט נישט געקענט חתונה האבן,
כאטש זי איז געווען א שײנע ,אלטע פרײלין.
ױםף מיטן פידל און זײנע צװיי טעכטער ,האבן זעלטן
געארבעט בײ שנײדערײ• זײן 16־יאריקער זרן האט אויך
געשפילט פידל וױ זײן פאטער .דב ױםף פלעגט פון צײט
צו צײט שפילן אױף אדעמע חתונות• שבת פלעגט מען עםן
צום מיטאג קלײנע פישלעך ,טשאלנט .זינגען זמירות און
בענטשן מיט מזומן .דעדנאד פלעגט ױםף זיד לײגן אױף
זײן קלײן ,אײזערן בעטל .אונטערן בעטל האט ער ארונטער־
געשטעלט א גרוים טעפל ,װאם האט געהייסן קאמפאט .דארט
זענען געװען א  3—2אויסגעטרוקנטע בארנעס ,אױסגעקאכט
מיט וואסעד און צוקער .יוםף פלעגט אלע  20—15מינוט
איבעררײסן זײן שלאף ,אויסטרינקען א ביםל קאמפאט־װאסער
און װיחגד אײנשלאפן .שבת ,צו מנחה־מעריב איז ױסף מיטן
זון אװעק אין שילעכל פון ײדישן שפיטאל ,אנטקעגן דעם
הויז וװ מיר האבן געוװינט .דארט האבן זײ געשפילט בײ
די מלװה־מלכות און מ׳פלעגט אמאל כאפן אין מויל ארײן
א טרונק בראנפן ,א שטיקל חלה מיט הערינג .דערנאך איז
ױםף געקומען א הײם א פרײלעכעד און מיטן זון געשפילט
אויף די פידלען ביז שפעט בײנאכט.
אויד דער סטרוזש מאיעװסקי האט געוװינט אין א קעלער־
שטיבל .זײ האבן געכאװעט  3חזרים ,פאר װעלכע מ׳האט
געקאכט גרויסע טעפ קארטאפל־שאלעבץ און אנדערע אפ־
פאלעכץ ,וואם די שכנים האבן געגעבן .אויפן װינטער פלעגט
מען אײנזייערן א פאס מיט קרויט און מײערן .פארן אײנ־
הײצן שבת די קיד ,האבן זײ באקומען שטיקלעך חלה ,פיש,
בדויט .קינדער האבן זײ נישט געהאט ,האט מען אויפגעכאװעט
א טויב־שטומען שײגעץ א קריפל .פאר די קלענסטע פאר־
שולדיקונג ,פלעגט אים די סטרוזשין מוראדיק שלאגן און
זומער ,צי װינטעד אים ארויסשטעלן א נאקעטן אין הויז
אויף א סך שעהן .מ׳האט געשמועסט ,אז זי טוט דאם אלץ
אױס שנאה צי ייין ,װײל זי האט אים געבוירן פון א ײד
מיט װעלכץ זי האט געלעבט ,װען זי איז נאד געווען ױגג
און שײן.
אין דער ברײט פונעם הויז ,איז געשטאנען א הײזקע,
ארומגעצוימט מיט א האלצערנעם ,שפיציקן פאדקן ,וװ די
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קינדער האבן נישט געטאדט ארײגקומען .דארט האט געוװינט
דער אסימילירטער לערער קרומהאלץ מיט זײן פדוי ,טאכטער
און זײנע עלטערן .ער איז אױך געװען דער אויפזעער איבער
די לערערס ,װאם האבן געלערנט שרײבן פױליש און רעכענען
די קינדעד פון תלמוד־תורה ,וױ אויד איד האב געלערנט
עטלעכע יאר .די קינדער פון הויף איז נישט געװען דערלויבט
איבערצוטרעטן די שוועל פון זײן הײזקע .פלעגן מיר בײנאכט
אױפברעכן שטיקער פאו־קן ,אויסרײסן זײנע בלומען און גראזן.
נעבען דעם לערער קרומהאלצם הייזקע ,איז געװען א
שטאל ,װאם האט געהערט צו מאטל מילכיקעד .ער האט גע־
האלטז דרײ קי און א פערד־און־װאגן .גליקלעך איז געװען אן
ארעמע מוטעד ,אויב זי האט געקענט קויפן פאר איר קינד
א גלאז פרישע ,װארעמע מילך ,נאר װאס אויסגעמעלקטע פון
דעד ?ןו .נאד דער שטאל ,פלעגן די קינדער זיך אריבערכאפן
אין גרויסן םאד ,װאס האט זיד געצויגן ביז צום באניפראטן״
שפיטאל )פאר גײסטיק קראנקע( ,מיט וועלכע ס׳האבן אנגע־
פירט גלחים און נאנעם .איגעם גרויסן ,שײנעם םאד ,זענען
געוואקסן פארשידענע פרוכטן .מיד פלעגן זײ רײםן און עסן״
װיפל ס׳האט זיד נאד געלאזט .נישט אײנמאל פלעגט אנקומען
א גלח ,װאם האט געיאגט און געדראט מיט קלעפ .זענען מיר
פארשוװנדן אין שטאל פון מאטל מילכיקער.
בארג אראפ פונעם גרויםן הױף ,פלעגן מיר אין די ליכ־
טיקע װינטער־נעכט זיד גליטשן אויף שטיקער בלעה צע־
בראכענע שיסלען און עמערס .װעגן א שליטעלע האבן די
קינדער בלויז געחלומט — קײנער האט דאם נישט געהאט.
פאר די קינדער פון הויף ,איז דער פרײלעכסטער טאג
געװען יעדן פרײטיק ,נאר זומער .די מוטערם האבן אונדז
געװאשן אדן געצוואגן ,דערנאך־ איבעדגעטאן אין קלארע
װעש ,געגעבן אין אײן האנט א שטיקל ברויט אדער חלה
אנגעשמידט מיט אײל צי מיט גענדזן־שמאלץ ,און אין דער
צװײטער האנט — א שטיקל ציבל און מיט דעם זײ ארוים־
שיקן אויפן הויף ,וװ זײ האבן מיט גרויס געפילדער געווארט
אויף די טאטעס.

3
בײ  13יאר ,האט מײן מוטער מיך אװעקגעפירט צו א
גאלדשמיד צו לערנען דאס פאך ,בײ װעלכן איד ארבעט
)אויסער די מלחמה־יארן װאס כ׳בין געװען אין רוסלאנד(,
ביזן הײנטיקן טאג .פאר דעם לערנען האב איך נאך באדארפט
צוצאלן דעם גאלדשמיד  300זלאטים) .אין יענעד צײט —
זײער א סד געלט( .דאן האב איך אנגעהויבן לערבען אין
דער פוילישער שול אויפן טשוטיק ,און ערשט נאכמיטאג
געלערנט גאלדשמידערײ נאר חדשים־לאנג געװען א דינסט
בײם מײסטער אין שטוב און באדינט זײן יידענע מיט דרײ
קינדער .איך פלעג טראגן װאסער ,רוימען די צימעין ,פירן
די קינדער אין שול אדער אין חדר און טוען אלץ ,װאם
זײן זױיב האט געהײםן.
אין  1936האבן מיר זיך איבעדגעצויגן קײן טשעכיװ ,וװ

מײן פאטער האט געהאט אן אײגענע הײזקע .אונדז איז גע־
װארן שװעד צו צאלן דירה־געלט.
אנהײב  ,1939האט מען מיד גערופן אין פוילישן מיליטער,
װוי כ׳האב געדינט אין 24סטן פיעכאטע־פאלק אין לוצק ,צו־
זאמען מיט פארברעכער ,גנבים ,קעגנער פון רעזשים און
קאמוניסטן .דעם 1טן מאי ,פארטאג ,האט מען דעם דענקמאל
פון פילסודסקין ארומגעװיקלט מיט א רויטער פאן .דרײ װאכן
פארן איבערפאל פון היטלער־דײטשלאנד אייר פױלן ,האט
מען אונדז געשיקט נאענט צו דער דײטשער גרענעץ .פון
ערשטן טאג מלחמה ,האבן מיר זיד געהאלטן אין אײן צוריק־
ציען ,אבער דעם 4טן טאג ,אין א געדיכטן װאלד ,האבן מיר
געטראפן די דײטשן פנים־אל־פנים .מיר זענען מיט א הורא־
געשרײ געלאפן פארויס און געשאםן אויף די דײטשן .פלוצלינג
האב איד דערפילט ,װי מ׳װאלט מיר איבערגעשניטן די רעכטע
האנט .א באגאםענעד מיט בלוט ,בין איד אנידערגעפאלן
נעבן א שטארק פארוװנדעטן דײטש .װען איד בין א ביסל
געקומען צו זיד ,איז דורכגעלאפן א פוילישער זעלנער ,מיט
אן אנגעצילטן באגנעט ,וואם האט געמײנט ,אז איך בין א
דײטש און געוואלט שטעכן .אינסטינקטיװ האב איד דערפילט
די געפאר ,שנעל זיד איבערגעדרײט און געשריגן ,אז איך
בין א פוילישער זעלנעד — און ניצול געװארן .דא האב איך
זיך דערװוסט ,אז די דײטשן האבן פארנומען קוטנע .צומארגנס
האבן זײ איבערגעפירט אלע פארוװנדעטע זעלנער אין א
שפיטאל ,צוזאמען מיט דײטשישע פארוװנדעטע .אין דעם
צײטוױיליקן שפיטאל אין קוטנע ,איז די מעדיצינישע מאנ־
שאפט געווען א פוילישע ,נאר אונטעד דײטשער אויפזיבט.
ווען א זעלנער האט נישט געהאט קײן טעמפעראטור ,האט
מען אים געשיקט אויף ארבעט קײן דײטשלאנד .איד האב
זיך דארט באקאנט מיט א םאניטאר ,װאס האט יעדן טאג
פארשריבן ,אז ב׳האב הויבע טעמפעראטור .אזוי ארום בין
איד דארטן געלעגן כמעט ביז ענדע .1939
אנגעטאן אין פוילישן מונדיו /מיט א דײטשעד דעד־
לויבעניש ,נישט קענענדיק אויסגלײבן די רעכטע האנט ,בין
איך געקומען קײן לובלין און געוואלט איבערצײגן מײן פאטער
און דעם טאטן פון איטקאלע לײנער )מײן צוקונפטיקע פרוי(,
אז מיר זאלן פארלאזן פוילן און אריבער קײן ראטן־פארבאנד.
אבער זײן האבן פון דעם נישט געװאלט הערן ,מיטן מאטיװ,
אז זײ קענען די דײטשן פון דער עדשטער װעלט־מלחמה —
און זײ זענען גוטע מענטשן ...דערפאר איז מיד געלונגען
איבעדצוצײגן מײנע פרײנד מאניע קארענזײער און משה
קוגעל צו פארן קײן ראטן־פארבאנה
נאד דער קריג ,האבן מיר זיך באזעצט אין שטשעטשין,
וװ ב׳האב געארגעט אין ײדישן קאמיטעט.
אין סעפטעמבער  ,1947בין איך געפארן אלם דעלעגאט
קײן לובלין ,אנטײל צו נעמען אין אנטהילן די מצבה לזבר
די אױסגעמאדדעטע יידן און גלײכצײטיק זיך באטײליקן אינעם
צוזאמענפאר פון לובלינער .דא אין לובלין האבן מיר מיט
װײס־בלויע ,רויטע און פוילישע רעגירונגם־פענער מיט טרױער

און װײטיק ,באגלײט מיט גאלײדיקונג־ווערטלעך פון די
גוים ביז צו דער מצבה .צוריק גײענדיק פון הײליקן
ארט אויף אוניצקע ,בין איד ארײן אין הויף פון לובארטאװסקע
 ,54—52װאס האט אמאל גערוישט מיט פרײלעכקײט און
געלעכטער פון ײדישע קינדער — אבער דער ריזיקער הויף
איז געװען טרויעריק און שטיל .איך בין אפילו נישט גע־
גאנגען זען די דירה ,וװ מיר האבן געוװינט ...ב׳בין שנעל
אװעק מיט װײטיק אין הארץ און טרערן אין די אויגן .כ׳האב
געזוכט עמעצן פון מײן גרויסער משפחה אין לובלין ,אבעד
אן דעזולטאט .און מיט װײטיק און טרויער פארלאזט מײן
געװעזענע הײם־שטאט.
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רמת־גן

די וױיטערדיקע דעחנײלונג פידט אונדז צוריק איך
דעד ײדישער לובלין מיט קנאפע  60יאר׳ דאס הײסט
— אין יאר  •1925איז ארץ־ישראל האט מען דעמאלט
זיר געגרייט עד דער פײערונג פון דערעפענען
דעם העברעישד אוניװערסיטעט אין ידושלים אויפן הר־
הצופים .איר ביך דאך געװען א יינגל פוך א יאר 12
און געדענק ווי הײנט ,אז צו אונדז זענען געקרמעך
איעיקע פאדשטײעד פון לובליגער םוחרים־פאראײו אוך
באשטעלט בײ נדיך פאטער שמואל זילבערמאן ז״ל ,א
באגריםונג צו דער דערעפענונג פון אונױוערםיטעט,
װאם זאל זײן געשריבן אולףו פארמעט און באצירט כמט
געהעריקע ארנאמענטן און צײכענונגען.
נױין פאטעד איז געװען באקאגט װי א טאלאגטיר־
טער קיגסטלער ,אוך אױר געװען אקטיור אין דער ״מז־
רחי״־ארגאניזאציע .פארשטייט זיף ,אז עד האט מיט
צופרידנקײט אגגענומעז די באשטעלוגג .איר האב מיט
באגײסטעערוגג און באורונדעררנג זיר צוגעקוקט צו דער
שײגער ארבעט און דערגײ געפילט ,אז מייך פאטעד
ע״ה טוט דאס נזיט גרויס ליבשאפט.
װען די באשטעלונג איז פארטיק געװארן ,האבן די
פאדשטײער פונעמ םוחרים־פאראײן אריסגעדריקט זײעד
אגערקענוגנ און צופרידגקייס .נאכן אונטערשרײבן די
באגריסרנג דורך די פארװאלטרנג־מיטגלידער :שמחה
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בראמבערג )פארזיצער( ,יעקב קערשמאן ,אריה לײב
געליבטער ,אליעזד גיסענבוים ,ראובן פעדםיקא אאנ״ד,
האט מען זי אװעקגעשיקט קײן ירושלים.
מייז פאטעד האט זיעערצײט געמאלן זײזנר א םף
שײנע בילדער ,אבער יענע ארבעט האט זיר אזוי אײנ־
געקריצט אין מײו זכרון ,אז הגם ס׳זענעך פון דאן שוין
אװעק באלד א  60יאד ,זע איר אלץ אזױ דייטלעז־,
גלײר ס׳װאלט געשעך ערשט נעבטך .גאגץ באזונדעדם
אמ דאס בילד געװאדן שארפער און רײטלעבער —
נאר מײך קומען קײן ישראל.
ליידער ,געפיך איר גישט קיין דעדקלעדונג פארװאס
איר האב די אלע יארן נישט געפרוװט אויסצוגעפיגעך
די באגריםונג און  nארבױוך פונעפ אדמװערסיטעט,
הגמ איר האב פיל געטראבט ורעגן דעפ אוך געװעזן
זיכער ,אז דער דאקומענט איז נישט אוועקגעקומעך.
אבער װי זאגט מען :בעםעד שפעטעד״ אײדער קײנמאל
גישט .האב איר אנגעשריבך א דידנזײקן ברױו צום אוגײ
װערםיטעט איז ירושלים אוך געבעטד אויםצוגעפעען די
דערנואנטע באגריסונג ,װעלכע איז די אײנציק געבלי־
בענע אדבעט נאר מײן גאטזעלמןך פאטער.
איר האב לאנג נישט געורארט אוך באקומעו אז
עגטפער פוגעם װאדטזאגער פון אוגיװערםיטעט ,הי בגי
מושקין ,אז די באגדיםונג איז דא ,אוך װערט זארגפעליק
געהיטן איך די ארכיװן פוגעם אוגיװערםיטעט ,צוזאמעו
מיט נאר  80אזעלכע באגריסונגעך װעלבע זעגעו דאך
געשיקט געװארן פון דער גאנצער װעלט .דערביי גיט
ער צו ׳ אז נױין פאטעדס ארבעט איז איינע פון די
שענםטע — אוך פארגעםט אויר נישט מיר צו אינפאד־
מידך ,צד ורעמעד זיר װענדד נרזאל דאם מיר וױיזן.
פארשטייט זיך״ אז כ׳בין גלייר אװעק קייך ירושלימ,
איז די ארביװן פדנעם אוניװעדםיטעט .מייז פעדער איז
צו שװאר צו באשרײבך פױינע איבעדלעבונגעך אוך גע־
פילוי װעו איר האב געהאלטן אױ די הענט אט דעם
גרױםן פארמעט־בױגן ,װאם האט מיר אויםגעזען װי
א הײליקײט .די קיגםטלערישע ארבעט פון נמין פאטעד
ע״ה האט זיר װונדערבאר גוט אויפגעהאלטן ,רױ זי
װאלט ערשט איצט ארויס פיז אונטעדז פעגדזל• איר
האב לאנגע שעה׳ד זיך• נישט געקענט שײיז פװ דע.0
די אנגעשטעלטע אין דעמ ארבױו האבן ארויםגעװיזך
א םך פארשטענדעניש און געגעבן די מעגלעבקײט ,וױ
אויר צוגעהאלפן צו פאטאגראפירן עטלעכע מאל .א
גרױםע ,קאלירטע פאטא־קאפיע פון דער באגריםונג,
געפינט זיר איך ״לובליגעד ווינסל״ איך תל־אביב ,אייו*
דיזענגאו* .158
בײם סוף פון מײן דערצײלונג ,װיל איר בעטן ד>
רעדאקציע פון ״קול לובליך״ צו געבן מיר די מעגלעכ־
קײט אויםצודריקן ,אוין 6דעם ררעג ,דעם הי בני נװשקיך
מײז הארצימ אדך װארעמעז דאנק פאר ׳ױין נאבעלז
און זארגפעליקן באהאנדלעך דעמ ענין.
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דער עדשטעד
דאש־השנה אץ
באפרײטן לובלין
מאדעלן ביטער
בלעטערנדיק די אלטע טמערך ״דאם כײע לעבן״
פװ  1946יאר ׳ האבן מיר אנגעטראפן אױן« א רירנדיקע
באשרײבונג פון מארעק ביטער ,א געװ .געפאנגענער
אין מאידאנעק־לאגער װעגן דעם װי אזוי די שארית
הפליטה אין לובלין האט געפײערט דעם ערשטך ראש
השנה אויןו דעם באפרײטן שטיקל פוילישער ערד.
מיר ברענגעך דא אײניקע פראגמענטז פוך דער דא־
זיקער פארצײכענונג:
...דאס איז גערועז אין לובלין /ערב ראש השנה
 .1944איבער די גאסן האבן גערױשט די שטאלענע
סאװיעטישע טאנקען ,װאם האבן געאײלט צום פראנט.
דער הימל איז שװאדץ געװעז פוך עראפלאגען .די
גאנצע שטאט האט אויסגעזעך װי אײן גרויסער מי־
ליטערישער לאגער .זעלטד װעז מ׳האט געטראפן א
מענטש איד ציװילע קלײדער.
צו יענער צײט האבן זיר איז לדבליז צונויפגעקליבז
עטלעכע הוגדעדט ״דן פיז װעלדער ,בונקערס״ פון די
פארטיזאגישע אפטײלך״ יית ,באהאלטענע בײ פויערים
איך די ארומיקע דערפער .געקומען זענעך זײ איך
שטאט ארייך ,אין דער ערשטער באפרייטער שטאט,
כדי צו טרעפז זיר מיט ײדן .דאס זענען געװעו ײרן
במעט פון גאנץ אײדאפע ,פארשידעגע לענדער .ײדן,
װאם זענען פאדשלעפט געװארד דורף די דײטשישע
מעדדער אוז על־פי־נם לעבן געבליבך.
דער ײדישער קאמיטעט אין לובלין האט צוגעגרייט
איך דעם צעשטערטן פרץ־הויז אך אויפנאם-ארט .ײדן,
לאמע אוז צעבראכענע״ נאר נישט אויםגעגלייכטע ,האבן
מיט די הוילע הענט באזײטיקט דאס מיסט״ פאר-
קלעפט מיט פאפירן די שראפנעלן־אויםגעגראבענע
לעכער איד די װענט ,צונויפגעקלאפט מ׳יט ברעטער א
באלעמער ,אװעקגעשטעלט אך ארון־קודש״ אויםגעגראבן
פון דער ערד באהאלטענע לײכטערם ,און געגדײט זיף
צום ערשטן ראש השנה נאר דעם גרױסז חודבן.
כיװעל קײנמאל נישט פארגעסך דעם דאזיקז פארנאכט
ערב ראש השגה .עפעם האבך זיר װי בארואיקט די
גאסן ׳ די שטאט האט באקומען א נײעם אויסזעך• די
פאר הונדערט ײדן ,װעלכע ד״אבו געשטראמט צו דעד
אימפראװחידטער שיל ,האבן געענדערט דעם נארמאלן
װאכעדימ אויסזעך פרן לובלין .װער קאך פארשטײן א

ײה װאס איז געגאנגען דאך אין שול אריין ,ורעד קאך
פארשטײן ,װעגן װאס ער האט געטראבט י געװען איז
ער זיכער אמאל א טאטע פון קינדעד ,אמאל ראש־
השגה געפירט בײם דזענטל זײן משהלע אדער שלמהלע,
אנגעטאז איז נײע מלבושימלעה מיט נײע שיכעלעה
אויסגעװאשן ױם־טובדיק דאם קעפעלע ,מיט זײן װײב
בײפ זײט ,מיטן מחזור אײגגעװיקלט איז א טיבל .די
אויגך א ביסל דויטלער פון טרעדן בײמ װינטשן זיר מיט
די שהנימ א גוט ,מזלדיק יאר ,אריםגעטאן פוז אלע
דאגות ,איז ער ,אמאליקע יאח /געגאנגען מיט זײן
משפדוה איך שיל ארײן .אוך זזיינטיי
הײנט אלײן ,אײגער אלײן ,די הענט װי נישט נייטיק,
וױיל קיינער האט זיר מער איך זײ נישט געקלאמערט,
אװעק זענעד זײנע קיגדער ,אומגעקומען אין די קרעמא-
טאדיעם צדזאמעו מיט זײערע מאמעם .איך די גאז־אוױונם
האבן זײ דאם לעצטע מאל דעם טאטנס הילןו גערופן,
און ער האט פונדערװײטנס געהערט זייער געשריי אדן
טיןז דעם װײטיק געפילט און נישט געקאנט העלפן זײנע
גאענטםטע.
הײנט גייט ער נױט צוױי פארגלױוערטע אויגן ,װעלכע
קאנעז שויו מער נישט װײנען .אויסגערונען זענעך שוין
לאנג זײנע טי־ערן.
ליגגדיק אין בונקער אדער אין די װעלדער ,האט
עד דאן געחלומט 5אפשר 1ועט איט א נם געשען אוך
עד װעט נאר עמיצן טרעפן א לעבעדיקן .אבער היינט
וױיםט ער שוין גענױ ,אז אלץ איז פארפאלן .עס האט
אימ א פױלישער שכן דערצײלט װעגן זײן אומגליק.
מיט געטייע דאטעם ,װעך דאס איז געשעז /עד האט
שויך גארגישט װאס צי האפן .און ער שפאנט אלײך
איך שיל ארײן .און װען ער װעט אריבערציען דעמ
טלית איבערן קאפ אוז צומאכן די פארגליװעךטע אויגך״
וועט ער לאזן זײך פאגטאזיע זיר פירן צר זײנע נאענטע,
װעלבע זעגען געשטארבן מיטן װארט ״טאטע״ אויח
די ליפן.
אס גײט א פעסטגעבויטער אין נױליטערישע קלײדער
זעלנער״ אנגעשפארט אױו< א קדליע .ער קומט פון
לענינא .געיאגט די ד״טשן איבער די שליאכן פזן
ױײםרוםלאנד ,באלןומעך די גרעםטע אויםצײכענוגגען
פאד גבודה ,פאד מוט .מיט ברעך פוד נקמה פאר
ז ײ ז טאטך ,פאר זײן מאמעד ,פאר זײנע פרודער און
שװעםטער ,פאד זײך פאלגן. ,חאט ער געשאסך מיט
פייער און פארברענט אלץ ,װאס הײםט פאשיזם אוך
נאציזם• אוך שױן זײענדיק נאענט צו זײך שטעטל ,האט
אים די פײנטלעבע קויל געטראפן ,באצאלט האט עך
מיט זיין פוס .און איצטער גײט ער שװעד איבער דער
עדד ,אבער נקמה האט ער גענומען .ער אליין האט
געצײלט די דײטשישע פאשיסטן ,דורבגעשאםענע »יט
זײן ״פעפעשע״ — מיטן טיפך אינערלעכן גלויבן אינעמ
זיג• און הייגט זעט ער ,ווי מ׳יאגט די בעסטיע ,און ער
באדױערט ,װאם ער קאן שוין נישט נעמעז אין דעם
געיעג קיין אנטײל.

ער גײט אין שיל זיר טדעפן נױט ײיך ,דערצײלן זײ
װעגך די שװערע איבערגעלעבטע יאת ,אפשר אפנעמען
גרוםן ,אפשר טרעפך װעמען דא פון זײן שטעטל ,אפשר
פאן־ט װער געבליבן ,און דער ״אפשר״ עגבערט אזרי
אין מוח ,לאזט קײן מינוט נישט דוען .אין  1939יאר
אנטלאפן פוד די דײטשן ,איבערגעלאזט א גדויםע
משפחה הארעפאשניקעס ,מענטשד פרידלעכע ,קיינעם
גאדגישט שולדיק געװען ,קינדער געהאדעװעט אוך פאר
באלמעלאכעס געמאבט .פארװאס האט מעז זײ אומגע־
בראכט ?
ער קאן זיף נישט שענלןעו ,ער פילט זיר ווי שולדיס,
כאטש עד האט זיך־ דאן בײ זײ געבעטך ,זײ זאלן מיט
אים צרזאמען אנטלויפן קײן רוטלאנד .שװער געװען
פאר די אײגגעזעםענע און צונויפגעקניפטע מיטך
שטעטל ארויםצורירן זיה איבערלאזך דאם האב און
גוטס און גײד אין דער  vhywארײו• און אפשר״ װען
ער װאלט זיר דאך שטארק אײנגעשפארט ,װאלטן זײ
געגאנגען.
קיין קינםטלער װעט נישט בכוח זײן איבערצוגעבן
דעם אויםזעך ארן די שטימונג װאס האט געהערשט
דעם ערשטן ראש השנה  1944יאר אין לובליך נאר
דער באפריױנג .דאס זענעך נישט געװען םתם עטלעבע
הונדעדט ײדן פארזאמלטע אין דער פראװיזארישער
שיל אין פרץ־הױז .דער זאל איז געװען אנגעזאפט
מיט דער גאנצער טראגעדיע פון אונדזער פאלק .עס
האבן אין דער לופט געשװעבט די נשמות פון די
אומשולדיק אומגעקימענע .עס האט זיר געריםך פון
צעװײטיקטע הערצער דער ריזיקער וױי-געשדײ צו דער
גאנצער צױױליזידטער ררעלט :פארװאס ? פארװאס האט
איר געשװיגן ,װען מעו האט אונדז געברענט? די
לעבעדיקע האבך בלריז די אױגן צוגעמאכט און געדזערט
װי דער עלטסטער ײד״ דער בעל־תפילה בײם עמוד,
נישט קאנענדיק מתפלל זיין /האט געװײנט הייר אויפן
קולג
א .ק — .״פאלקסשטימע׳ /װאדשע
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אין פאריקן נומער ״קול לובלין״
האבן מיר פארעפנטלעכט דאס בילד
פון פיר לובלינער יידישע מײךלעך
בעת א שפאציר אױף דער קראקע־
גוער פארשטאט או> געשריבן ,אז
זייערע נעמען זענען אומבאװוסט.
אונדזער קאמיטעט־מיטגליד צעשא
טראכטענבערג־פישער )די ערשטע,
I
לינקס( האט אנגעגעבן די פולע נע־
(' מען פון די פיר :פון לינקס — זי \ ...
|
אלײן ,דארקא גאלדמאן־טרעמבא־
\
װעלסקי ,טעשע פארשטעטער און
־)5
אסתר מײזעלס.
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א יאך אקטיוויטעטן אין ישראל
א .זאכלדער
אױר אין יאר תשמ״ד ) ,(1983—84האט אונדזער
לאנדםמאנשאפט אין ישראל געפידט איר ברייט־פאר־
צוױיגטע טעטיקײט ,װי פארײביקונג ,צוזאמענטרעפן,
אזכרות ,אונטערגעמומעך ,קעגנזײטיקע הילח ,״קול
לובלין״ ,פארביגדדנגעז מיט די תפתנות אאז״װ .נאר
למעך האמת ,ווערט דער עולם עלטער אדן קעלטעד און
דער שורערער עדל און אחרױת װײטער אנצוגײו מיט
דער הײליקער ארבעט ,פ1$לט אויף די בידנע פלײצעם
פון יחידים ,בעת די גרויםע מערהײט שטייט אין א זײט...
איז נישט קײן ורונדער ,אז אױן־ די יחידים וועו־ז מיד
און אנטוישט .נאר אין דער ארנטערשטער שודה ,מעגן
מיר זײן צופרידן ,װאס די טעטיקײט װערט נישט אפגע־
שטעלט און טראץ אלע שטערונגען ,פירט זין־ אלץ נאר־
מאל, ,גלײר ם׳האט גארנישט פאטירט׳׳.
וױ דער שטײגער ,וועא מיר אדנדזער באריכט אנ־
הײבך מיט די צװײ אזכרה־אקטן אין נאװעמבער אוך
אין אפוײל.
דער אנדענק־אװנט אץ כיו /העמלץ
דעם 23םטן נאוועמבער  ,1983איז איך בית־העמלין
אין תל־אביב אדורכגעפירט געװארן דער יערלעכער,
טראדיציאנעלער יזכור־אקט נאר די קדרשים פון לדבלין.
אין זײן קורצז דערעפענוגג־װארט ,האט דוד שטאקפיש
גערעדט ודעגן דער באדײטונג פון דעם אנדענק־טאג,
איבערגעשיקט ברכות פון א דפואה שלימה פאר לאה
קדרים ,ױםף ראבמאו ,עובדיה פעלד און גינא אײזענ־
בערג־עהרענבערג)פרן לאס־אנזשעלעם( ארן פארבעטן
אנצינדן די זעקם אכט ,א כ ר די זעקס מיליאו קרבנרת
פון די נאצישע רציחות :םימא מאנדעלבױט ,םױקא
בנק־עראכבלאן ,רחל אפשיץ ,פרידה עמיצור ,חרח
גאלדמינץ אוז דוד ררבינשטייז.
שילערם פרן עלפטן קלאט )אורלי ,אילנה ,יפה,
אסנת ,איילת אדן קובי( פון דער גימנאזיע א .נ .לעא
בעק אין חיפה ,אונטער דער אנפירונג פרן דער לערערין
ישראלי ,האבן פארגעשטעלט אן אנטשפרעכיקו פראגראבז
אין װארט ,געזאנג און מוזיק .דער חזן יצחק ראקאװםקי
האט מיט זײך ״אל מלא רחמים״ און אנדערע תפילות
גערירט דעם ערלס.
דער םעקרעטאר מתתיהד האוץ האט מםפיד געודען
די פארשטארבענע לאנדםלייט אױ לאנד ארן אין אוים־
לאגד .מיט א ריי מעלדונגען פונעם פארזיצער ,איז
געשלאםן געוואת דער אײנדרוקםפולער אװגט.
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בײפ מאנומענט לזבד די קדושיפ פון לוכלין
אץ מײדאנעין
ס׳איז שוין געװארן א טראדיציע ,אז אין טאג פון
אומקום און גבורה )כ״ז ניםן( ,וועך מדינת ישראל
מערקט אפ דעם יארטאג פון 19טך אפריל ,זאא אויו־
לובלינער אין לאנד זיר צונױפקדמען בײ זײער מאנו־
מענט אריפך בית הקברדת אין נחלת יצחק אדן זיף
מתײחד זײן מיטן אנדענק פון די קדושים.
דער פאחיצער פארבעט אנצוצינדן די פאקלען צוױי
געסט פדן אריםלאנד — דינהלע ראטשטיין פון פאריז
און שרזז םעגאל פו־ז מיאמי ,אדן צװײ בני־העיר פון
ישראל — ױםף אכטמאן און יצחק רײכעגשטײן .נאכן
אפריכטן די געהעריקע תפיאת דורכן חזן יצחק רא־
קאווםקי ,האט משה קארן גערעדט מיט א סר געפיל
ורעגן דער ארמגעקומענער אבאך און רבקה גאאבערג־
לערמאן האט געאיענט פראגמענטז פון משה שרלשטײנם
,בײם פנקם פדן לדבאן״.
כדאי אזנטערצדשטרײכן ,אז היי־יאר איז צרס מא־
נומענט געקומען א פיל גרעםערער עולם ודי אלע מאל.
ליטןןרארישער אורנט צופ דערשיינען פון דרײ כיכןןר
פץ לוכליגער מחברימ
 2טעג נאר פטח ,דעם  ,24.4.84איז אין זאל פון
פארבאנד פון פדילישע ייודן אין תל־אביב ,פארגעקומען
דעד יערלעכער קבלת־פנים פאר אונדזערע געטט פרן
אױטלאנד״ פארבונדן דאסמאל מיט א אטערארישער
געשעעניש — דאם ידערשייגען פון די ביכער פדך אונ־
דזערע לאנדטלײט :רבקה גאאבערג־לערמאן —הבית
רזזשואה; בנימין אבעלטקי — ײדן אין שפאנישן ביר־
גער־קריג; משה זאלצמאן — בעלא שאפירא ,די פא־
פרלערע פרױען־געשטאלט.
דוד שטאקפיש האט אין הארציקע װערטער בא־
גריטט די דריי מחברים אװ זיר אפגעשטעלט אריפן
אינהאלט פון די ביכער ,אין װעלכע ס׳װערן פארײביקט
א סר א ב א נ ע ר געשטאלטן — און .דערנאר פארבעטן
אין פרעזידױם ױסח ראכמאן ,דעם קאטירער פון א ב ־
אנער ארגרן ,װאט האט נאר אן אפעראציע זיד צוריק־
געקערט צו ודער ארבעט ; רבקה און יהושע גאלדבערג;
משה קארן ; בגימין װײנרעב ; שיינטשע װאטערמאך־
עקהאוט )בגעלבורן(; צעשע און טימאז זײדענװערג

)ריא־דע־זשאנעירא(; שרזז אוז שמואל סעגאל )מיא־
מי( ; בנימין לובעלסקי )ירושלים( — און באגריסט די
אנדערע געסט פון אױםלאגד :דזשודי און ױםף רובין
)נױ־יארק( •,פעסאלע און שלמה מושקאט )ליל(; נחמן
גורפינקעל )זײיסעלדאו־ח( .דער רעדנער האט באדױערט,
װאם איעיקע לובלינער ײדן פון פראנקרײר ,שװעדן און
אמעריקע ,וועלכע האבן געװײלט צו יענער צײט אין
ישראל ,האבו נישט געפונען פאר נײטיק צו באטײליקן
זיר אין דעם צוזאמענטרער.
מיט רעדעם זענען נאר ארױםגעטראטן :די מחברים
בנימין לובעלםקי און רבקה גאלדבערג־לערמאן .בנימין
װײנרעב ,פארזיצער פון דער לאנדסמאנשאפט קאריװ,
האט באגריסט רבקה גאלדבערג.
ױידעא־פילפ פדן ידפ העצמאות־כאל
אץ ״פלאזא״
דינםטיק ,דעם 8טז מאי ,זענען לובלינער ײדן אין
ישראל ,װי די געםט פון אויסלאמ־ ,פארבעטן געװארך
אױף א ספעציעלך אװנט צו דעמאנםטרירן דעם װידעא־
פילם פונעם ױם העצמאות באל ,פארגעקומען איך הא־
טעל ״פלאזא״ איז תל־אביב ,אויךו דער פארבעטונג
פון לובא אוז משה קארן.
אין דער אונטערנעמונג האבו זיר באטײליקט א
רייע געסט פרן אויםלאנז־ :געגיע ארן שמואל שפירא,
דינהלע אדן אברהבן ראטשטײן ,ראשעל און מישא ראזנ־
בלום ,זשערמאן און מאטל ניםענבױם — אלע פרן פא־
ריז; באלטשע און ישראל אײזענבערג — לאם־אנזשע־
לעם; שײנטשע עקהאום־װאםערמאן — מעלבורן;גיטל
און ראובן גלאנדאו — שטאקהאלם.
דער פארזיצער האט אלעמעז באגריסט און פאר־
געשטעלט פארן עולם .שמואל שפירא און ישראל
אײזענבערג האבן געענטפערט אויח די באגריםונגען.

דערנאר איז במשר אנדערהאלבן שעה געדױזן גע־
װארן־ דער פילם ,װעלכער האט טרײ אפגעשפיגלט דעם
פארלויף פון דעם גרױסן גשף אין ״פלאזא״ ,מיטן
אנטײל פון איבער  300לובלינער פון לאנד און פון
אױסלאנד.
אויפנאמע פאר אונדזערע טדדיפטן
דעם 9טן אקטאבער  ,1983איז איז ״לובלינער
װינקל״ אױף דיזנגוף  158אין תל־אביב ,פארגעקומען
א קבלת־פנים פאר יעקב און רום ליפשיץ פדן טאראנ־
טא,י די שװעסטערן חנה׳לע און שרה קורין־שטערנבליץ
פון פאריז ; עװא און נאטעק אקערמאן פון שטאקהאלם;
דזשודי און רובין דזשאזעפם פון נױ־יארק.
אין דעם אינטערעםאנטן מײנונג־אױםטױש ,האבן
זיר באטייליקט די געםט פון אױםלאנד ,וױ אייר ירסה
ראכמאך ,יעקב פעלדמאן ,חײם שטערנבליץ און אנדערע.
דעם 8טן ױלי ה .י״ האבן מיר מקבל־פניבז געװען
אין ,לדבלינער װעקל״ די באריבלטע אקטריםע פון דער
נױ־יארקער ״פאלקס־בינע׳ /צפוחז שפײזמאן; דאס
פארפאלק אםתר און גדליה פישמאן פוז לאם־אנזשע־
לעם אדן בראניע װאקםבױם פרן טאראנטא.
דער פארזיצעד פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט
אין ישראל האט פארגעשטעלט די חשובע געםט פאר
די קאמיטעט־מיטגלידער ,װאם האבן דערנאר אפגע־
האלטן אײנע פון זײערע רעגולערע זיצדנגען.
גדליהו פישמאן ,בראניע װאקסבױם אװ צפררה
שפײזמאז האבן געענטפערט אויךי די באגריםונגען און
זיר געטיילט מיט זײערע אײנדררקן פון ישראל.
איז דער װרינונג פון חנה ארן משה װאםאנג אין
תל־אביב איז אױפגענומען געװארן דאם לובלינער
פארפאלג פון לאם־אנזשעלעם ,העלען אדן לעאן אבער,
וואם האבן באזוכט ישראל.

אויפן צוז8מעגטרעף אין כית לײװיה :א טײל פוכעפ

עולם אױפן ז8ל.
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אין שייכות מיט דער חתונה פון הדסה שטעוץ ,די
טאכטער פון ארנדזער בן־עיר אביגדור און מאניע
שטעת .די געםט פון לאס־אנזשעלעם זענען װארעם
באגריםט געדוארן פון די אנוועזנדיקע.
משה שולשטײנפ ״בײפ &נקס פון לדבלין״
וועט דערשײנען אץ העכרעיש
אויןו דער איניציאטיװ פונעם פארפאלק רבקה און
יהושע גאלדבערג ,בשווופות מיטן קאמיטעט פון דער
לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל ,איז באשלאסן
געווארן ארויסצוגעבן אין עברית די פאעמע פדן משה
שולשטיין ״בײם פגקם פדן לובלין״ — חזירן אין א קרפע
אש .די איבערזעצונג האט געמאכט דער בארימטער
ײדיש־העברעישער דיכטער שלמה שנהוד .מיר פירן
אונטערהאגדלונגעך מיט א דרוקערײ ,כדי ארױםצוגעבן
דאם בוך ,מעגלער אין בײדע שפראכן עוזאמען.

פאראטומ ווענן די פראיעקטן צו פארײכיקן לדבלין
דעם 9טן מאי  ,1984איז אויח דער פארבעטונג פון
משה קארן פארגעקומען אין,הילטאן״־האטעל אין תל־
אביב אן אינטיבלע באראטדנג ,מיטז אנטייל פון דינהלע
און אברהמ ראטשטײן ,געניע און שמדאל שפירא ,ראשעל
און משה ראזענבלדם ,זשעדמאן און יעקב ניםענבוים
)אלע פוז פאריז( ,מיט פארשטייער פון לדבלינער קא־
מיטעט  :משה קארן ,חנה אדז משה װאםאנג און דרד
שטאקפיש .דער לעצטער האט פארגעשטעלט פאר די
אנװעזנדיקע די פארשידענע פלענער צו פאוײיביקן די
ײדישע לובלין .אין דער דיסקוםיע האבן זיר באטייליקט:
שמואל שפידא ,משה ראזגבלום ארן משה קארן ,װאם
האבן אקצעפטירט די פראיעקטן או 1אױר צוגעזאגט
װײטערדיקע הילח.

דעדגרײכט א דוסכפ מיט יד ושפ
מיט א צײט צוריק איז אונטערגעשריבן געװארך
אן אפמאר צװישן דעם קאמיטעט פון דער לרבלינער
לאנדםמאנשאפט אין ישדאל ,מיט פאדשטײער פון יד
ושם און פון קיבדץ א .נ .פוך די געטא־קעמפערם ,װעגן
אונדזער אנטייל אין זײערע פארײביקונג־פראיעקטן:
 (1״טאל פון אומגעבראכטע ײדישע קהילות; ב( היכל
פװ אויםגעהרגעטז ײדישן קינד״ )זע דאם ארטיקל
,מ׳הערט נישט אויח צו פארײביקן״ אויף ז׳ .(6

׳

מתתיהו הוה מכיד פשפ יוצאי לופלין בט?פ חלח?ת מלגומ לתלמידי כית־הפפר ״עלומים״ כרמת־השרון .כתמונה למעלה :נ*יגי הוועד:
א .אײנשטייז )שלישי משמאל( ,נ 0הורן )ראשון משמאל( ודבורה הורן )ראשונה מימין( ,עפ מנהלת ומודה של כיה׳׳פ.
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אסתר און גדליה פישמאן פון לאס־אמשעלעס
געשאנקען אן אמבולאנם דעם מגן דוד אדום
דאנערשטיק ,דעט 12טן ױלי  ,1984איז איד דעד
אפטיילונג פ1ן מגן דוד אדום איך תל־אביב״ אױן* דער
באזעל־גאס ,פארגעקומען די צערעמאניע פװ איבעד־
געבן אך אמבולאנס דער דערמאנטער אינםטיטוציע
דוח־ אזנדזעד בך־עיר גדליהו פישמאן און זײך פרוי
אםתר פוך לאם־אנזשעלעס.
צד דעד פײערוגג זענען געקומעך קרובים פװ די
שפעגדעדם ,לאנדםלײט ארן פדײנד ,װי אױר פארשטיײ
ער פיז מגן דוד אדום אוך די װיצע־פארזיצעריו פון
זײ לובלינעד אין פראקרײר — גיטעלע עדעלשטײך און
איר מאן ײדל•
דן אדגון ,פון דעד איגטערנאציאנאלער אפטײלונג
פוך מגן דוד אדום ,האט איבערגעגעבן איגטערעסאנטע
פדטים פיז דעד טעטיקײט פוך דער ארגאניזאציע אוך
דערבײ געלויבט די פישמאנס פאר זײער װערטפולעד

מתנה — דער ספעציעלער אמבולאגס װעלכער איז
אויר מסוגל צו פארך אין שנײ אוך אויר בערגיקע װעגן־
אומװעגן און איז אױסגעשטאט נױט אלע נײטיקע מב־
שידים.
גדליהו פישנזאך זזאט אין א גוטך עברית דערצײלט
װעגן זײן פליבט לגבי מדינת ישדאל און צוזאמען נױט
זײן פדױ אראפגעגומעז דעם צודעק פח־ דער אױפ־
שריפט ,מיט די נעמעו פון די שפענדערס ,װר ם׳איז
שפעטער אויר צוגעגעבך געװארן די צושריפט ״לזכר
קדושי לובליך״.
אין נאמען פון ארגון ױצאי לובלין איד ישראל האט
באגריסט דוד שטאקפיש ,װאס האט אונטערגעשטראכך,

משתתפי הט?פ של מפירת האמכולכם ע׳׳י משפחת פישטן .למעלה  -אפתד וגדליד פישמן )מימין( והכתוכת על האמכולנש )משמאל(.
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װער און מיט װיפל האט זיד באשטײערט
פארן ארגון ױצאי לובלין בישראל,
פון  11.1.83ביז דעם 30.9.84
פזן טױזנט שקל און מערער
— 100,000.שקל

מאטל גארטענקראט ,נױ־יארק
די קינדער פון ישעיהו הארוױץ ז״ל,
—20,000.
צו זײן אנדעגיז
—6,000.
געניע און שמואל שפירא ,פאריז
—6,000.
ש .פײראײזך ,תל־אביב
דינהלע און אברהט ראטשטײן ,פאריז —5,000.
—4,500.
ד׳׳ר נ .בך־טובים ,דמת־גן
זשעדמאך און טאטל ניסענבוים ,פאריז —4,000,
זעליג און פאני גורפינקעל ,פאריז —4,000.
—4,000.
דזשא געלבאנד ,לאנדאד
—2,000.
העלא שװארצבארט ,תל־אביב
—1,500.
עדה װאגגער ,תל־אביב

״
״
*
״
״
״
״
י
״

צו טויזנט שקל
ראשעל אװ משה ראזנבלום ,פאריז; שרה און
שמואל סעגאל ,מיאמי ן שלמה מושקאט ,תל־אביב;
בלומא
ב .גרינבערג; יעקב גאלדשטײן ,חיפה
בז־ציװ רובינשטײן; נינא רעזניק;
ליבהאבעד
אברהם ראזגשער ״תקריז״ ,חולון.

אין אמעריקאנער דאלארן
לובא א מ משה קארן ).מעות חיטיז״ און פאר
—1,900.
נױטבארערפטיקע ערב ראש־השנה(
לובלינער און אומגעגנט ארגאניזאציע
—500.
איך טאואנטא ,קאנאדע
אסתר און גדליהו פישמאן ,ל.אנזשעלעס —400.
צעשע און שמואל זײדנװערג ,טיאטי
—300.
—300.
»שהלע לעװעסאן ,ניס
משה זאלצמאן ,פאריז
—150.
באלטשע און ישראל אײזענבערג ,ל.אנזש100.— ,
מאטל גארטענקראט ,גיו־יארק
—100.
—100.
אירלזא און מאריס הארן ,נמ־יארק
לובלינעד לאנדסמאגשאפט אין נױ־יארק —100.
—100.
העגיעק אוך אננא פדוכטמאן ,נױ־יארק
—100.
לעא גיטגליק ,לאס אנזשעלעס
לובלינער אין בוענאס־אײרעס
—85.
)געזאמלט :ק .מיזשעריצקי(
—75.
פאמיליע אבער ,לאס־אמשעלעס
רוזשע װיעזשכאװםקי ,בריםל
—70.
מענדאלע מילשטײך ,סאך־פראגציסקא
—55.
פאמיליע װײצענפעלד ,מיאמי
—54.
—50.
צפודדז און יןםךט שפײזמאן ,נױ־יארק
—50.
דזשודי און דזשאזעף ראבין ,גױ־יארק
פאמיליע ראזענסאן ,לאס־אנזשעלעס
—50.

אז דאס איז שױן דער צװײטער אמבולאנס פון לובלי־
נעד יידן־ אין די תפוצות פארן מגן דוד אדומ )דעמ
ערשטן האבך געשאגקען די לו־בלינער און אומגעגנט
ארגאגיזאציע איך טאראנטא ,קאנאדע(.
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פאמיליע עװאגס ,לאם־אנזשעלעס
פאמיליע קראנבערג ,לאס־אנזשעלעס
פאלע מארגולים־דרײבלאט ,נױ־יארק
סארא און סעם ברײטער ,מאנטרעאל
פאמיליע שנוד ,לאס־אנזשעלעס
פאטיליע זאיאן ,לאס־אנזשעלעס
פאמיליע ראזענבערג ,לאס־אנזשעלעס
פאמיליע שערמאז ,לאס אנזשעלעס
נחמן גודפיגקעל ,דיםלדארן1
פאמיליע ברונא ,לאס־אנזשעלעס
פאמיליע קאהעז ,לאם־אנזשעלעם
הענדי האלבער ,מיאמי
געניא מיטעלמאן ,נױ־יאדק
פאמיליע זילגעדײך ,לאס־אנזשעלעס
פאמיליע לעװין ,לאם־אנזשעלעס

—so.
—50.
—50,
—35.
—35.
—25.
—25.
—25.
—20.
—20.
—20.
—10.
—10.
—10.
—10,

אין קאנאדער דאלארן
לובלינער לאגדסמאנשאפט איך מאנטרעאל —150.
שלמה בױם ,מאנטרעאל
—100.
דחלע און נעי^ זימעלשטערן ,מאגטרעאל —45,
בראגיע ארן משה ױאקםבוים ,טאראנטא
—30.
ראזא פדידמאן ,מאנטרעאל
—20,
י .הערצמאן ,מאנטרעאל
—10,
י3 .ױם ,מאנטרעאל
—10.
א .סלאמע ,מאנטרעאל
—5,
—5.
אהרון ניםענבױם ,מאנטרעאל
י .קאפלאך ,מאנטרעאל
—5.

אין אויסטראלישע דאלארן
שײנטשע עקהאום־ױאםערמאן ,מעלגורך
בראניע אוך מישא עקהאוס ,מעלבורן
פאלא אוך שמואל זילגערשער ,מעלבורן
פאמיליע טרײסטמאן ,מעלבורן
װ .דײװים ,מעלבודן
ס .האבראר ,מעלבורן
ה .האקמאן ,מעלבורן
רײטער ,מעלבורן
ס .האקמאן ,מעלבורן

—40,
—30.
—10.
—10.
—10.
—10.
—10.
—10.
—10.

אין פואנצויזישע פראנקן
״פארײניקטע קינדער פון לובלין״ אין פאריז —1,000.
—200.
גיטעלע און ײדל עדעלשטײן ,פאריז

אין דײששישע מארקן
יצחק זהבי ,פראנקפורט

—100.

דערנאר האט דער עולם גענאסן פון א לײכטך
ביבוד און בײ דער געלעגנהײט ,װי דעד שטײגער ,האט
מעד זיר געטײלט מיט זכרונות ארך א״נדרוקן פון דער
אלטער היים אוך פון מדינת ישראל.

נ»ע ב>כער פװ לובלעער מחבר>ם

•

ספר>כו דזדעױם של מחבוײם >וצא> לובל>1
״די רא׳ל פון ײדן אין שפאנישן
בירגער־קריג״
ש .ל .שנײדעדמאן
אין דעד גױ־יארקער וואכנשריפט ״פארװערטס״ פון ,15.4.84
איז אפגעדרוקט א לענגערע דעצענזיע איבערן בוד פון
אונדזעד בו־עיר גגימין לזבעלסקי — ,ײדן איך שפאנישז
בירגער־קדיג״ ,װעלכע מיר בדענגען פאר ארנדזערע לײע־
גערס מיט געװיםע קירצונגען.
נאך מײן צוריקקער פון גארצעלאנא ,וואו איר האב געזוכט
די שפורך פװ דער פארשניטענער ,גאלדענער ײדישער תקופה״ אין
וױיטן מיטלאלטעד ,איז פון ירושלים צו מיר דערגאנגען א גײ
בוך װעגן דעם העראיש־טראגישן ײדישך קאפיטל איך שפאגיע,
ערב דעם חורבן־אײראפע — .יידן איך שפאנישן בירגער־קריג
6ב19־9ג19״ פוך בניטיך לובעלסקי ,א ײד פון לובלין ,װאט שטעלט
מיט זיך פאר א װערטפוא צושטײער צו דער ריזיקער ,אלץ־
װאקטנדיקער ליטעראטור און וויזועלער דאקומענטאציע )בילדער־
אלבאמעז אװ פילמען( װעגן דער דרײ־יארמזער ברירער־מלחמה
אויפן איבערישן האלב־איגדזל .דעד דאזיקער דוצחישער קאנפאקט
האט פארשלונגען העכער א מיליאן קרבנות צװישן דער צױוילער
באפעללןערונג ,אפגעוױשט די ױנגע רעפוגלמז און האט פאר נאצי־
דײטשלאנד געדינט אלס גענעדאל־&דאבע צו דער צוױיטער װעלט־
מלחמוז.
אבעלטקי קאנצענטדידט זיר הױפטזאכלעף אוין 6דעם ײדישך
אטפעקט פװ שפאנישן בירגער־קריג ,אױן« דעד ראל פוך ײדישע
פרױױאקע איך די אינטערגאציאנאלע בריגאדעס ,װאס את געװארו
פארטושט נישט נאר דורן• קאמוניסטישע היטטאריקער און מעמוא־
דיסטן ,נאר אויר דורך אגדערע פארשער.
דער באװוסטער בדיטישער היסטאריקעד ,הױ טאמאס ,װעמענט
בוך•״דער שפאגישעד בירגער־קריג• )דוארפעד ענד ראי (1964 ,דעט
בת היעט אלס וױכטיקער דאקומענטארער קװאל װעגן דעס דאזיקז
טראגישך קאפיטל .ער 1יט אך ,אז אויוי  40,000מיטגלידער פון
די אעטערנאציאנאלע בריגאדעס ,זענען געװען ,אר\ם  5טויזנס

יידן*.

טאטאס ,װעלכעד את ביים אויםבײר פון שפאגישו בירגער־
קריג אלט געװעך קױם דדײ יאר ,האט גישט געהאט קײן מעגלעכ־
קײט צו קאגטיאארך זײ פארשידענע השערות װעגן דער צאל
״דן אזן די בריגאדעט ,װאט האבן ארומגענומעך פרײװיאקע פװ
פארשידעגע לענדעד .לובעלטקי ,װעלכער איז געשטאנען בײם גע•
בורט פוך דעד פוילישער דאמבראװסקײבריגאנדע אוך אח געװען
א פאליטישער קאמיטאר איך אײנער פון אירע אײנהײטך ,זואופט
אפ זײ שאצוגג פון היו טאמאט און כאהױפטעט ,אז איך די רײען
פװ וײ  40טויזגט פרײװיליקע פװ  53לענדעד ,װעלכע האבן
געקעמפט אױף דער זײט פון דער שפאנישעד דעפובליק ,האט
ײ צ«ל ״ ת דערגרײכט  6טויזגט .איך יער פױלישעד דאמגראװטקי
בדיגאדע אװ איז דער אמעדיקאנער לעקאא־בריגאדע ,דזאט די
צאל ײדישע פרײוױליקע ,לױט לובעלסקיט שאציגג ,באטדאפן פון
 so ra 40פראצענט .ענלער א ת געװעו די פראפארץ פװ ײדן
צווישן די געפאלענע אױ^ די פראנמ.

די שאצונג פװ לובעלםקין אח באזירט אוי «1זײנע פעד־
זענלעבע אבטערװאציעט און גרונטלעכע פארשונגען ,װי אויו
אוי^ די גבית־עדות פוך ײדישע פדאנט־קעמפערס אין די פאר־
שידענע בריגאדעט ,מיט וועמען עד האט שפעטער ,נאכך צוזא־
מענבײר פון דער רעפובליק ,דורכגעמאכט אעטערנירונג־לאגערך
אין פראגקיײר אװ אװ נאדד-אפריקע.
איך זײן ביר ,װאט איז לובעלסקיט געראטענעד שרײבערישער
רעבױט אין ײדיש ,װערט געשטעלט דער טדאפ אױן« דעם ענין
פון פארשװיגעגעם אוך מינימיזירטן אנטײל פוך ײדן אין דער
פארטײדיקונג פוך דעפובליקאנישן שפאגיע .איך דער ו!קדמה
קלערט ער אוי^ דעם היגטעדגרונט פון דער טענדעגץ צו פארטושך
דעם פארנעם פון ײדישן אגטײל איך דעם דאזיקך ערשטן ,ג א -
װאפנטן קאמןז קעגן היטלערס ,קאנדארי־לעגיאך ,מוסאליניס
,שװארצע העמדלעו״ אװ רעם שפאנישך פרעמדן־לעגיאן אונטער
גענעראל פראנקא .ער פירט אויס ,אז ,אין די געדענק־ביכער
פוך די פראנצויזישע פרײװיליקע זענען די ײדן געװעך פראנצויזן
און איך די געדענק־ביכער פון רי פאלאקן זענעך זיי געװען
פאלאקן״.
לובעלםקי שטרײכט אױך אונטעו די שװעריקײטן בײם אידעג־
טיפיצירן די ײדישע פרײװיליקע ,װעלכע זעגען אײנגעגאדערט גע•
װאיו אװ זײערע לאגד-אײגזזײטך. .רי פױלישע ײדן זענען אײנ־
געגלידערט געױאיז אין דעד דאטגראװםקי־בריגאדע; די פראג־
צויזישע — איך דער מאדסעי־בריגאדע; די דײטשע ײדן — אין
טעלמאו־באטאליאן אװ די אמעריקאנער ײדך איז דער לינקאא־
בריגאדע ...אנדערש איז קײנעמ נישט אײנגעפאא ,עט האט פשוט
נישט געקענט זײן אנדערש״.
דער מחבר קומט דאן צום קאפיטל פון דער ײדישער באטװין־
אײנהײט ,װאט את געשאפך געװארן .ערשט נאך אנדערהאלבן יאר
עלזיטטענץ פון די אעטערנאציאנאלע בריגאדעס״ און אח אויט־
געטײלט געװארך פװ יער פויאשער דאמבראװטקי־בריגאדע .עד
בא»ער>5ט ,אז די ײדישע פדיװיאקע חאגן געהאט גאר א קנאפע
י א ל אװ דער דאזיקער איניציאטױו אװ א טײל פמ זײ זזאט
עט אפילו באטראכט 8לם געצוװגגענע טעגדעגאציע, .דער באש־
לוט װעגך שאפן א באזונדערע ײדישע אײנהײט אמ גאר געקומען
פ ת מאטקװע ,וױיל די פירגדע קאמוניסטישע אינסטאנצך אין
קאמינטעת האבן אײנגעזען ,אז א ײדישע אײנהײט וועט מאכן
א גוטן אײנדרוק לטובת דער זאר פװ דער קעמפנדער שפאנישער
רעפובליק*.
ט׳איז אבער אנגעגאנגען א לאגגער שקלא־וטריא װעגן דעם
נאמעד פװ דעד פדאיעקסידטער ײדישער אײגהײט .דער פױאשער
פאדשטײעד פוך קאמינטעי־ן אין שפאניע ,רװאל ,װעמענט אמתער
נאמעך את געוועז גוסטאװ רײכערט אװ האט געשטאמט פװ אן
אסימיארטער ײדישער משפחה איך לאדזש ,האט פאוגעשלאגך:
״בר־כוכבא״ .רײואל־רײכערט ,א מיטגאד פמ פאאט־ביורא פוך
דער פרילישער קאמוניסטישער פארטײ ,את לאגגע יארן געזעסן
אין פוילישע תפיסות אװ דערנאר איז ע י אין מאסקװע געײארך
די רעכטע האנט פון געארגי דימיטדאוו האט געזזאלטז ,אז דער
נאמעז פװ דעם ביבאשן העלד בר״כובבא װעט אמבעסטז אונ־
טעדשטרײבך דעם נאציאנאא כאראקטער און קאמפס-גירײזײט
פון די ײדישע פרײװיאקע ,ענלער װי דאס איז מיט די נעמעך
פון דאמבראװטקי אװ לעקאא.
די ײדישע קאמוניטטישע פירעד פון פאריז ,װעלכע זזאבו
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װערבירט די פרײוױליקע פאדך ײדישן באטאליאן ,האבך אפגע־
װארפן דעם פארשלאג אלס .צו גאציאנאליסטיש׳־ .זײער פאר־
שטײעד ,זשאק קאמינסקי ,װעלכער איז ספעציעל געקומעד פוך
»«ריז כדי צו אדגאגיזירך די אײנדזײט ,זזאט ארױסגערוקט דעם
גאמעז פון ״דישן קאמוניסטישן טארטירער פון לעטבערג נפתלי
באטרוין ,װאס איז אין יאר  1925געהאנגען געױארן פאר דערשיסו
א פוילישן פראװאקאטאר.
װי א באשטעטיקונג פאר דער גטיה בײ ײדישע קאמוניםטן
צו םארװישן זײער ײדישע אידענטיטעט ,ברענגט לובעלסקי דעם
פ א ל פון דער גרויסער גרופע טון העכער  300פרײוױליקע ,װעלכע
זענען געקומען קײן שפאניע פון ארץ־ישראל און האבן טיט זיך
פארגעשטעלט  ,א גוטן קעדך פון א באטאליאן״ .נישט געקוקט
דערויף ,װאס זײ זענען שוין לאנגע יארן געהאט געייעו איז
ארץ־ישראל, ,האבן זײ זיך באטראבט װי א נאציאגאל־סאציאלער
באשטאנד־טײל פוך די לעגדער ,פון װאנען זײ זענעך אורשפרונגלער
געקומען״ .זײ זענען דעריבער אינקארפארירט געװארן אין פױלישע,
דײטשע ,ױגאסלאװישע אוך אנדערע אײנהײטך .בכלל האבן זײ זיר
געהיט צו קעמפן אין די רײען פרך א ״יידישער אײנהײט ,װאס
װאלט געשמעקט מיט נאציאנאליזם און פאנאטיזם״.
צוױשן די  300פרױױליקע פון פאלעסטינע ,זענען געװעך
סך־הכל צוױי אראבער .אײנער פון זײ ,װעלכער האט זזוץ ארא־
ביש געקענט אביםל ײדיש ,איז אײנגעשלאסן געװארן אין דער
באסװין־אײנהײט ,װעמענס אינסטרוקציעס אוך קאמח־באפעלן זע־
נען געװעז אין ײדיש .די אײנהײט האט אויך ארויםגעגעבן א זזעל־
טאגראפירטן װעכנטלעכן בײלעטין ,װאס איז געײאוץ אפגעקלאפט
אױןז א שרײב־מאשין .דאס איז געװען די ערשטע פעריאזײשע
אויסגאבע אוין 1ײדיש ,װאם איז װען דערשעען אין שפאניע...
*
דאס ביך פון בנימין לובעלסקי פרעטענרירט כישט אײו* קייו
אויסשעפלעכער געשיכטע װעגן אנטײל פװ ײדך אין שפאנישן ביר־
גער־קריג .דאס זענעך בלױז ,פארצײכנונגען פון א ײדישן פריי־
װיליקז״ ,װי דער מוזבד שטרײכט אונטער מיט באשײדנקײט .עם
רארן 1אבעד געזאגט ױ ע ת  ,אז דאס א ת גאר א געלונגענער
פארמעםט ארויסצוהױבן די דראמע פון די אידעאליסטישע ײדישע
בעלײוזלומות ,װעלכע זענען געקוטען קײז שפאניע קעמפן קעגן
גרעסטך שונא פ מ ײדישן פאלק — קעגך נאציזמ און זײנע
פאשמזטישע פארבינדעטע.
די קגרים פ װ די געפאלענע ייזץ און נישט־יידן אויף די
מיליטערישע בית־עלמינס פװ רעפובליקאנישן שפאניע ,זענען דורך־
די פדאנקא־ארמײעך געװארן אפגעמעקט טמש צומארגנס גאך
זײעד בלוטזקן נצחוך .װידער די לעבך־געבליבענע קעמפערס פון
די פאױשידעגע אײראפעישע לענדער ,װעלכע זעגען אריבעד קײן
פ ר א נ ק י ײ ה האבך דורכגעמאבט דעם גיהנום פװ די אינטערנירונג־
ל א ג ע ת אין ירום־פראנקרײר און אין נארד־אפריקע .א צאל ײ ת
צװישן זײ ,א ח פארשיקט געװארן אין די נאצישע טױט־לאגערן
קײן פויא ,דער עיקר קייך אוישװיץ ,פון װאנען בלוח אײנצלנע
זענעך צוריקגעקומען.
קאמוניםטישע מיוחסים צװישן די װעטעראנען פון שפאנישך
ביו־גער־קריג ,זענעך פװ נאדד־אפדיקע אדיבערגעבראכט געווארן
אין סאוועטן־פארבאנד ,װו א צ א ל איז געוואת ליקװידירס פאר
בלומרשטע ,אפנויגן״ ,אדער האבך דורבגעמאכט יאדך פװ פאדשי־
קונג און דאן געקעמפט איך די רײען פון דער נײער פױלישער
ארמײ .פיל פוך זײ זענעך אין ױמ־ביפור פון יאר  1943געפאלן
אין דער שחיטה־שלאכס בײ לענינא; אנדערע האבן דורכגעטאכט
דעם װעג קײן כעלם אװ לובליו ,װו זײ וזאבן זיר ארויסגערוקט
איז אױבן־אן פרן נײעט קאמוניסטישן רעזשים.
נאר דעמ אבער וױ די קענטענישך און קודם־כל דער אדגא־
גיזאטארישער טאלאנט פיז די ײדן איז געװארך אױםגענוצט ,זענען
ז» אויפן אוקאז פוך מאסקװע געװארן באזײטיקט אוך עס האט
זיך אנגעהױבן דער צווײטער ,ײדישער יציאת פ מ א .
דער מחבר פון דעם בוך ,בנימין לובעלסקי ,האט דורכגעמאכט
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א גרױסן סײל פון דעם ד א ז י מ לײדנם־װעג .עד האס אבער אוים־
געטיטן סאװעטישע פאדשיקוגג א װ גאך דעד באפרײוגג טון נארד־
אפריקע ,אין  ,1945איז ער אוועק קײן פראנקדייר און אין 1949
האט ער זיך אומגעקערט קײן פױלן ,װו ער האט פאונוטען א
װיכטיקע פאזיציע אין געגעראל-שטאב פון מארשאל ראקאסאװםקי
און אװאגסידט צו א הריכן מיליטעדישן ראנג .שפעטעד האס עד
געארבעט אלם זשורנאליסט אין אפיציעא ארגאן פוך דער קאמו־
גיסטישער פארטײ ,טריבונא לודר׳ און אין די יאדן 1960-1956
איז עױ געױען דער פאליטישער און ױרידושער ױעץ פון דעד
פױלישער דעלעגאציע בײ דעד איגטערנאציאגאלעד קאנטראל־
קאמיסיע אין װיעסגאם ,וראם א ת באשטאגען פ1ן פארשטײער פוך
פ ױ א  ,קאגארע און איגדיע.
טיט זײן שאדפן פאליטישן חרש ,האט לובעלסקי פדי אויפגע־
כאפט די סימפטאמען פון דער אגקומענדיקעד אנטיםעמיטישער
כװאליע אין דעגענעױירטן גאמולקא־רעזשים .איז  1965איז לו־
בעלסקי צוזאמעך מיט זײן משפחה אװעק קײן ישראל ,װר ער איז
אינגיכך געװארן דער לײטעד פ װ דער דוסישער און מזרח־אײרא־
פעאישעד אפטײלונג אין דער נאציאגאלער ביבליאטעק פין העב־
רעישן אונױוערסיטעט איך ירושלים .אין  1976האט דער אונױועד־
סיטעט איט דעלעגירט קײן אמעריקע צו העלפן ארגאניזירך די
מזרח־אײראפעישע אפטײלונג אין דעד ביבליאטעק פון הארװאױד־
אונױוערםיטעט .ער האט אױך א צײט פאדבראכט איך אמעריקאגער
ביבליאגראפישן אינסטיסוט אין םאגטא־בארבארא ,קאליפארניע.
קורץ גאך זײן באזעצן זיר אין ישדאל ,האט די לרבעלסקי־
משפחה געליטן א שװערן פארלוסט .בעת דער זעקס־טאגיקער
מלחמה ,אין די שלאכטז מיט די םידיער אויפן גולן ,איז געפאלך
לובעלםקיס זוך ,סטעפאז ,װעטען דאס ביר װעגן שפאגיע א ת
געװידטעט.
צו די רירנדיקסטע קאפיסלעז אין דעם בוך געהערך די שארף־
געצײכנטע פ ר א פ י א פ מ ײדישע פרײוויליקע ,מיט װעלכע לובעלסקי
איז פון בעלגיע — װו ער האס שטודירט — געקומען קיין שפאניע,
כדי זיך אנצושליסז אין דעם קאמןו פאר דער פארטײדיקרנג פון
דער באדראטער רעפובליק .צורישן די דאזיהע פרײװיאקע האבן
זיך געפונען אײגיקע פון זײנע שול־חברים פרך לובלין ,װעלכע
זענען כטעט אלע ג ע פ א א אױן 1די פראנטן.
 ..דער ערשטעד א ת ג ע פ א א גדליה שאפירא ,א זוך פון א
באװזסטער גבירישער משפחה אי 1לובלין .ער איז ג ע פ א א בײ
מאדריד ,אין קאםאדעל קאמפא, :גדליה א ת געגאנגען אין שלאכט
יוג^ אן מורא ,מוט א שנױיכל פ1ן א קוגדס און אזדי א ת ער
אויו אומגעקומען•
דער לעצטער פרײװיליקער ,װאס איז ג ע פ א א אױ^ דער
שפאנישער ערך ,איז געװעך לובעלסקיס שול־דזבר ,יחזקאל הא״
ניגשטײן .ם׳את געװעך דעם ע ר ש מ סעפטעמבער  ,1938אין טא^
װען די אעטערנאציאנאלע בדיגאדעס זענעז געױארן אױפגעלײזט
און די  .פרײוױאקע זענעז .אװעק .איז גלומ פראנקרײף.
די לװיה פון יחזקאל האניגשטײך אין בארצעלאנא איז פאר־
ײאנדלט געװארן אין דער גדעסטער מאניפעסטאציז ,5װאס די דא־
זיקע שטאט זזאט װען עס א ת געזען .די צו^ײ פראמעהנטייטע
שפאנישע פאעטך ,ראפאעל אלבערטי אוך כאזע פערעראר פעטערע,
האבן געװידמעט לידעד דעם געפאלענעם ײדישין העלד ,װאס
זענען דערשינעו איו דעד גאנצער פדעסע ,צוזאמען טיט זײן בילד.
אין די דראמאטישע שילדעדונגען פון טענטשן אוך געשעעני־
שן בעת דעם ש^אנישן בירגער־קריב ,קומט צום אױסדרוק די
הויכע ליטערארישע קולטרר פוך דעם טחבר א מ אפילו סימנימ
פון א בעלעטריםטישך טאלאנט .באזונדערס כאראקטעריסטיש איז
זיין עקאנאמיע פװ װארס .גישט אײנמאל פארגאלאפירט זיר אבער
לובעלסקי מיט איבערראפיגידטע ליטערארישע עפעקטן ,וראם זאגן
עדוו 1װעגן זײך פאמיליארקייט מיט דעד פראנצותישער אװאנגארד־
ליטעראטור ,אבער זעגען אוטנאטײלער אין ײדיש.
אין איצסימ קריטישן מצב פון ײדישן פארלאג־װעזך ,האט
לובעלסקי זיר אגטפלעקט וױ א נײער יידישער שרײבער ,ררעלכער

האט זיר נישט «tn»1־ puפאר דער מערכה פוך די ײדישע פען־
מעגטשן ,װעלכע מוזן זין־ שװער ראנגלען /ביז װאנען זײערע װערק
דערזעען די ליכטיקע שײן.
דאס ביר ,דערשעעך אין ה .לײוױק־פאדלאג בײם פ«רײ1
פון ײדישע שרײבעד אוך זשורנאליםטן איך ישראל ,איז פאר נױר
געװעך אן איבעראשונג צוליב דעם שרײבערישך טאלאנט פוך
מדזבר ,װעלכער האט אויך• אזא בילדלעכן אופן ארױסגעבראבט
די העלדישקײטך פון די ײדישע בחורים פון די שטעט און שטעט־
לעך אין פױלך .גישט װיסנדיק פונװאנעך ,האבך זײ ארױסגעװיזן
איבעראשנדע ,נױליטעריש־טטראטעגישע פעיקײטך אוך תכױד זיך
געריסן אויף דער ערשטער פײעד־ליניע.
און ענדלעך איז פאר מיד געװעך אן איבעראשונג ,װאס
לובעלםקי ,פאר װעמען עס װאלט אײגנטלעך ,לויט זײן בילדונג,
געװעך נאטירלען־ צו שרײבן פױליש ,אדער העברעיש ,האט זײנע
זכרונות מחבר־געװען אין א קרעפטיקן ײדיש .דאס האבן ,אפנים,
איך אים זיר אפגערופן די ײדיש־װארצלען פון זײך הײמשטאט
לובלין ,װו רבי יעקב מיאנאוד ,פוך שכנרתדיקך שטעטל יאנאװע,
האט מחבר געװעך די צאינה וראינה און װו ס׳איז אויפגעגאנגעך
דער פאעטישער שטערך פװ יעקב גלאטשטײן ,דער װירטואז פװ
ײדישך װארט.

״מעריב״ על םפרו של
בנימין לובלםקי
האם ידוע כי שמוגת אלפים מתיר  40אלן 1המתנרבים למאבק
גגד הפאשיזם במלחמת האזרחים בספרד הױ יהודים? ומי זוכר
כי  300מד!ם הגיעו מפלשתינה־א׳׳י ,כולם יהודים להוציא שני
ערביםז א ת זכרם של יהודימ אלה שלחמו באומץ בצד מתנדבים
מכל רחבי־העולם ואשר חלה מהם עדײן חי בארץ ,כמותו ,מבקש
בגימין לובלםקי לשמױ .והוא עשה זאת בספר ,שלמרבה הפליאה
יצא דװקא באידיש...
לא שדזוא לא היה מסוגל לבתבו בעבדית או אןי 3שפה
אחרת .לובלסקי שולט ב־ 10שפות — כשרוך שניצל בתפקידים השו־
נים ווזמגװגים שמילא במהלר חײו המרתקים.
כיליד פוליך שיצא לתפש עבוו־ה בבלגיה ,מצא שם את דרכו
אל המפלגה הקומוגיםטית ,יווד עם עוד צעידיפ בני גילו ,לא
מעטים מהט יהודים ,שהאנױנו ב י י ר החדשה לגאולת העולם.
זזיענותו לקריאה לצאת לספרד ב־6ג9ו ולהצטר^ לכוחות הנלח־
מים בפאשיזם היתה טבעית ונלהבת כמו גט המשך פעילותו במפ־
לגה ובצבא בצרפת ובאפריקה ועמ שובו ב־ 49למולדתו — גט
בפוליך.
,גױםתי ב־49׳ כקומוגיםט ושוחררתי ב־52י כיהודי״ ,אונוד
לובלםקי .למזלו לא נזרק לבלא אלא נתאפשר לו לחזור לעיסוקו
האזרחי ,כעתונאי וכשדרן רדיו ,ללא םיכױ לעלידז בדרגה בגלל
ה״בתם׳׳ שבבױגדפיוז שלו — היותו יהודי.
הפרק הבא שלו כולל  4שנים בוײטנאם ,בנציג הממשלה
הפולנית בװעידת־דזפיקוח הבינלאומית .בדרכו חזרה ,ב־ ,1960עשוז
חניוז קצריז בישדאל ,בידיעה בדורה שזה המקום היחיד שבו
הוא דוצה לחױת 5 ,שנים חלפו לפני שהצליוו לקבל היתר יציאדז
לו ,לאשתו ולשני בנױ ,אשר אחד מוזם נפל בגולך.
מאז  1965הוא חי בארץ ,בירושלים ,שבה מצא תעסוקה
הולמת בהקמת טפריין על יהדות בריה׳׳מ ומזרוז־אירופדז באוניבר־
סיטה זזעברית .לפני כשלוש שנים פרש לגימלאות והתפנה לכתי־
בה .״יש בחײ פרשױת דבות הראוײת לדפוס״ ,אומר לובלסקי.
אבל הדזלטתו נפלה דװקא על מלחמת דזאזרדוים בםפרד ,מתוך
תיוושזז שחײבים לזבור רלהזכיר לוחמים יהודים בכל התקופות ,עמ
דגש נױוחד לימי טרומ המדינה ,ליהודיס של גולה שלא רק שלא
הלכו כצאך לטבח ,אלא חידפו נפשם להגן על אחרים.

הספר יצא באידיש משום שהוצאת הספרױ של איגוד סופרי
האידיש הצליחה לגײט א ת התקציב להוצאתו .זה טוב ,אבל טוב
ױתר יהיה כאשר תימצא הדרך גם אל הקודא העברי.

בעלא שאפירא —
די פאפולערע פרויעױגעשטאלט
אפרים איינשטײך
א באשײדענע אױסגאבע ,אבער אינטעדעםאנט אין אינ־
האלט און גוטע כװנווז ,האט אונדז באשאנקן משה זאלצמאן
װעגן אדנדזעד בת־עיד בעלא שאפירא .אינטערעםאנט ,אז
דער מחבר איז נישט קײן לובלינער און האט אויד בעלאץ
נישט געקענט פערזענלעך ,דערצו נאד געווען א פאליטישער
קעגנעד פון ״בונד׳ /בעלא׳ס פארטײ״ װעמענם אידעאלן זי
האט װירדיק דעפרעזענטירט .דאס האט ,נאטירלעך ,גערייצט
מײן נײגעריקײט אװ כ׳דזאב זיך אלײן געפרעגט :ווער
ביםטו ,משדז זאלצמאן ,װאס נעמט זיד שפאנען אויף פרעמדע
שליאכן? כדי זיך צו שאפן א באגריף פון דעש .מענטש,
וזאב איד איבערגעלייענט זײן בוך )און העברעישער איבעד־
זעצונג( ״און מ׳האט מיך רעהאביליטירט״ און ערשט פאר־
שטאנען ,פאר װאס אים האט געלאקט די פעדזענלעכקײט
בעלא שאפירא ,איר איבערגעגעבנקײט פאר דעם ארבעטער
און פאלקסימענטש און טראגישער אומקום.
משה זאלצמאן ד׳אט געגלױבט אױ קאמוניזם ,װי א פרו־
מער ײד גלויבט אין גאט .אז ער האט געמוזט פארלאזן
פדאנקדײך ,אן בירגערשאפט און ארבעטרעכט ,האט ער אין
דעם באשלוס פון דעד פראנצויזישער קאמוניםטישער פארטײ
אים צושיקן אין דאטן־פארבאנד — געזען אײנעם פון ״זײנע
גליקלעכע טעג .נאך פארן אריבערגײן די גרענעץ׳ װארנט
אים אײנעד װאם איז געקומען פון דארט :״רעב ייה האט
רחמגות אויף זיך ,ראטעװעט אײך ,פארט צוריק ,דאדט איז
א הונגער און דער אנטיסעמיטיזם איז נישט קלענער װי
אין פוילן״ .נאר פאר משה זאלצמאנם אויער זענען אזעלכע
רײד געװען קאנטר־רעװאלוציע און בלבולים.
עס דויערט נישט לאנג און ער איבעדצײגט זיך ,אז
יענעמס װארעגונג איז געווען א ריכטיקע .נאד כל־זמן ד׳איז
געװען אױף דער פרײ האט יער אין דעם געזען אומפאר־
מײדלעכע ״געבורט־װײען״ פון יעדער רעװאלוציאנעדער בא־
װעגוגג .אט־אט װעט אויפשײגען די זון — און זי .האט
״אויפגעשײנט״ אין די דרײםיקער יארן׳ בעת דער ״רייני־
קונג״ און ליקװידאציע פון אלע ״שונאים״ — די אלטע
קאמוניסטישע גװארדיע נאד פון לענינס צײט• פאדשטײט
זיך ,אז די ערשטע קרבנות זענען געװען די אויסלענדעד,
װאם זענען כלומרשט געקומען העלפן בויען דעם סאציאליזם,
אבער פאקטיש זענען זײ געשיקט געװארן אלס שפיאנען
פון דער אלװעלטלעכער קאנטר־רעװאלוציע .דעד גורל מײדט
נישט אוים זאלצמאנען .זײעד שגעל באקענט ער זיך מיט
דעם אויספארשונג״ און פײניקונג־םיסטעם פון דער נ.ק.װ.ד.
אין יאר  1947ווערט ער באפרײט ,אנהײב — 1956
רעהאביליטידט און צום סוף פון זעלבז יאר קומט ער צוריק
קײן פוילן און דעדפילט אויף דער אײגענער הויט די בא־
ציאונג צו די רעפאטאריאנטן ,ײדישע קאמוניסטן .אין דעם
מצב פארלאזט משה זאלצמאן פוילן און קו»ט קײן פאריז.
זאמאשטש ,די געבוירן־שטאט פון מחבר ,וזאט אין פאר־
מלחמהדיקן פוילן געהערט צו דער לובלינעד װאיעוװדזטװע.
זאלצמאן האט געהאט פדײגד צװישן די לובלינער און מיט
דעד צײט געװארן דער סעקרעטאד פון ז׳עױ פאדאײניקטעד
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לאנדסמאנשאפט .נאטירלעך ,אז ער האט געשטרעבט צו דויםן
װאס מערער פון דעד אוגטערגעגאנגענעד קהילה און זיך
אנגעטראפן אין פארשידענע אױסגאבן .אויף דעם באמען בעלא
שאפידא ,װאם אלע וזאבן זי דערמאנט מיט בבוד און ליבע.
איך האב זי אפט געזען ,ווען זי פלעגט אויף דעד
לובארטאװסקע־גאס גײן צו איר ארבעט .א פולינקע ,מיט
א םך װײבערישן חן און מוטערלעכן אויסזען ,האט זי גע־
געצויגז אלעמענס אויפמערקזאמקײט .דאס איז דאך ״אונחער
בעלא״ — פלעגן איר א םך נאכקוקן .זי איז באמת געװען
״אונדזער בעלא׳ /אײנע פון די דרײ :בעלא דאבזשיסקי ,פון
די אבפירגדיקע קרייזן פון די אלגעמײנע צױניסטן  jבעלא
מאנדעלסבערג ,פראפעסאר פאר געשיכטע ,גימנאזיע־לערערין/
טעטיק בײ די ליבקע פועלי צױן און בעלא שאפירא — די
פאפולערםטע ,װײל דער שטח פון איר אקטיװיטעט איז גע־
װען א פיל גדעסערער און טיפער :פירערין פון ״בונד״,
די גדעסטע פאדטײ אויף דער ײדישעד גאס אין לובלין.
געשטאנען בראש פון דעם ײדישן שולײועזן אין לובלין.
איד יזזײם איז געװען אפן פאד די אלע װאס האבן געליטן
פון אגטיסעמיטישע שיקאנעם .זי האט אנטײל גענומען אין
אלע פאליטישע קאמפן און אפגעשלאגן די אנטיסעמיטישע
ד.עצע פון דער טדיבונע פוז לובלינעד שטאטראט .בלפי ײדי־
שע פאליטישע קעגבערם איז זי נישט געווען דעמאגאגיש
און אגדעםיװ ,נאר געענטפערט זאכלעך.
איד דערמאן זיד ,אז אויף א בובדישן מאסן־מיטינג ,האט
זי געענטפערט אױף א צװישנרוף פון א ציוניםט :״מיר האבן
נישט דאקעגן ,אויב יידז װילן עמיגרירן קײן פאלעםטיבע
אדער אמעריקע .אבער װיפל טויזנטער עס זאלן נישט עמיג־
רירן׳ װעלן אין פוילן שטענדיק זײן  3פיליאן יידז — און
פאר די  3מיליאן ,דארפן מיר דא בלײבן און האבן א שטארקע
בונדישע פארטײ״ .װען נישט די שואד״ װאלט איר אפשאצונג
געורען א דיבטיקע...
משה זאלצמאן האט געטאן א גוטע ארבעט .װי א מו־
דאשקע ,האט ער פון פארשידענע קװעלן ,װי אויך פוד
שמועםן .מיט חבדים ,וועלכע האבן בעלאן פערזענלעך גע־
קענט ,צדנויפגעזאמלט מאטעריאלן װעגן איר׳ און האט אונדז
דערלאבגט ,אין א קאמפאקטער פארם און שרײבערישן טא־
לאנט ,א שילדערונג פון א פילפאדביקעד פערזענלעכקײט.
זאלצמאנם ביכל איז נישט קײן אויסשעפנדיקע מאנאגראפיע.
אין זײן נאכװארט שדייבט עױ מיט באשײדנקײט ,אז זײן
ארבעט װעט אנרעגן אנדערע ,מער באגאבטע און מיט
גרעםערע מעגלעבקײטן ,צו שרײבן די געשיכטע פון די פוילי־
שע ײדן צװישן ביידע װעלט־מלחמות.
דעם מחבד קומט א ײשר־כוח פאר זײן צושטײער און
צוגדײטן א באזע פאר דעם קרמענדיקן היםטאריקער װאם
װעט שרײבן די געשיכטע פון ״בונד״ ,וװ ם׳װעט.מער פדטימ־
דיק און פילפאדביק זיך ארויםלויכטן די געשטאלט פון בעלא
שאפירא.

א לןלײנע מאנאגראפיע
װעגו א גרויםער געשטאלט
אין פאריז איז דערשינען ד א ס בוך פון משה
זאלצמאן — בעלא שאפירא ,ךי פאפולערע פרויען־
געשטאלט.
א קלייגע מאנאגראפיע מעגן א גרויסער געשי
ט א ל ט  :בעלא שאפירא ,װעלכע איז מערדערלעך פאר־
פײניקט געװארן דורך די געסטאפא־לײט אין די יארן
פון ח ו י ב ו און וױדערשטאנד ,איז געװען אײנע פון די
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איבערגעגעבנסטע אנפירצדיקע טוערס פון ״ ג מ ד ״ אין
לובלין — ,א1ן דער מ ח ג ר פון דער בראשור באשרײגט
איר לעגן און א י ו ע מעשימ מ י ט ליבשאפט און ב»ומנ-
דערונג .משה זאלצמאן ה א ט אנגעשריבן די דאזיקע
ארבעש אויפן ס מ ך פון אומדערמידלעבער פארשימ,
פון פארהערן עדות ,אויפזאמלען דאקומענטן״אאז״װ.
די ביאגראפיע פון בעלא שאפירא איז אויך א שטיק
ברויזנדיקע געשיכטע פון דער יידישער ארבעטער־בא־
ײעמנג און פון אירע קולטור־פארמעסטן אין לובלין
פ1ן פארן חורבן .די גראשור א נ ט ה א ל ט א ױ ך קורצע
ביאגראפישע אינפארמאציעס וועגן י ח י א ל נײמאן,
בעריש קרעמפעל ,ד״ר שלמה הערשנהארן אאנ״ד.
ארויסגעגעבן עסטעטיש ,אויף פיין ,גלאנציק פ«9יר,
מיש פאטאגראפיעס און בילד פון בעלא שאפירא
אױפן שער־בלאט.
 71זײטן ט ע ק ס ט  6 ,זייטן בילדער .גראװיורן פון
ו פ א ל בװאלעס ,פון א ל ב א ם ״ ד א ס ײדישע לובלין.
פאריז .1983
)י .לודען ,״לעבנספראגן״ תל־אביב(

א װארט פון ד״ר נח גרים
אין א ברױו צומ מ ח ב ר ׳ שרײבט דער באװוס־
שער ליטעראטור־קריטיקער און שוײבער״ נ ח
ג ר י ס פון פאריז 1ועגן גוך ״בעלא שאפירא״:
ליבער פר״נד זאלצמאן,
מ י ט אינטערעס ה א ב איך איבערגעלײענט אײער
פיעטעטפולע ארבעט צומ אנדענק פון בעלא שאפירא.
די זײטלעך ?ענען געשריבן מ י ט תארץ און מוזן ב8י
א ײ נ ד ת ק ן יעדן אײנעם מ א ס נעמש ויי לײעגען.
אויך דער אויסערלעכער אויסזען איז א פראכטי־
ק ע ר ׳ ךער ד װ ק ע ר פארדינט  8ל ױ ג .
מיך ה א ט א מ ט ע ר ע ס י ר ט ד״ר הערשנהאיו ,ײע־
מען כ׳האב גוט געקענט אין לובלין ,שפעטער אין
װארשע ,מען ע ו איז צוריקגעקומען פון ר״פ ׳ ה א ט
ער ח ת ו נ ה געהאט מ י ט מיינש » קאלעגה די לערערין
ל  $ל א ס פ מ ו א ק  ,מ י ט איר איז ער אויך אוועק פון
פוילן.
א טעות איז אויף זײט  :<0דער פרויען־לאגער
איז נישט געײען ראװעסברוק ,נאר ראװעסברמן.
ד א ס אויבן געזאגטע פארמינערט נישט דעם
מ ע ר ס פון אייער בראשור.
א י ך באוװנדער אײער איגיציאטױו און ה ת מ ד ה
אין ארויסהייבן מענטשן ,װעלבע האבן פארדינסטן
פ א ר דער מעכטשהײט און גרייט מ ק ר י ב צו זיין זײער
לעבן פאד א ן אידעע.
אויך א י ר געהערט צו די דאזיקע מענטשן.
איך ד א נ ק א ײ ך און דריק א ײ ך די ה א נ ט —
נח גויס
פאריז18.12.83 ,

״הבית והשואה״
מאת דבקה לדמן־גולדברג
ערך והביא לדפוס ד״ר י .ח .בילצקי .הוצאת ספרים
ע״ש ה .לייוויק ע״י אגודת םופרי ועתונאי יידיש בישראל.
 240עמ.
לפני  sדוודשים הופיע בתל־אביב ספרה של בת־עירנו,
רבקה לרמן־גרלדברג ,המספר קורות־דוײה רשל משפחתה
בעײרה קוריב ובלובלין ,ובמױחד — בשנות השואה; בגיטו
לובלין ,במחגות ,ביערות עם פרטיזנים.
להלן אנו מפרםמים קטע מן הספר )עמ׳ ,(171—170
המתאר את דמותוז האצילה של עסקנית ציונית יד1עה
בעירנו ,הגברת בלהה דובז׳ינםקה ע״ה:

 . . .במאידאן טאטארםקי זכורים לי כמה שילוחים
קטניכו.
אני רואה חובה לעצמי לרשרם בםפרי שם של
אשה אצילת נפש בשם דובדינםקה .היא היתה ה־
אפוטרופםית של כל אדם נצרך .כל אדם שהיה זקוק
לעזרה מײדית ,מצא את הבתובת :הגב׳ דובז׳יגםקה.
היא אםפה ילדימ עזובים ,יתומים .הגישה סעד• הקימה
מטבח ,שבו גם אני עזרתי בעבדדה .בכל מקום שאדם
ערגה )שור( ליבפלד
עורכת דין

װו

א ױ פ ו
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לכבוד מר שטוקפיש דוד,
ארג1ך יוצאי לובלין —
שררות הצנחניט  ,14רמת־גן.
א .ג,.
זעדון :הנריה גורפגןי )היטלברג( ז״ל
בתוקןז תפקידי כמנהלת עזבונו של המנוח
הנרי ג1רסקי ז״ל ,ועל פי הוראות 3ית המש־
פט הטחוזי בת־א ,הגני מתכבדת לבקשבם,
לבדוק ןלהוריעני באם ניתן בדרו כלשהי
לאתד את קר1בי משפחתו של המנוח ,הנריק
גורסקי ז״ל.
על פי היד1ע לי —
הנדיק ג1רסקי ז״ל ג1לד בלובלין לאביז
ליפא הימלברג בשנת  .1915הוא סײם בשנת
 1927בי״ס יסודי בלובלין וב־ 1933בי״ס תי־
בוך בלודד.
המנוח ד׳ל התגײם לצבא הפ1לני בתקופת
טלחמת הע1לם השניה ,שרת בדרגת ס ת
דשינה את שמו ל״גורםקי״ לפי דרישת הממו־
נים אליו בצבא הפולגי.
המנוח ז״ל עלה לישראל בשנת  ,1957תע1־
דת עולה  103046זהתגורר ברמת־גן עד
לפטירתו בא1ג1סט .1978
אויה מאד עבור איגפ1מציה בנד1ן מכל
ממ וםוג שהוא.

היה זקוק לעזרה ,היא הופיעדז ,היא עם אביה קופל
קגיגסברג .היא הרשיטה יד .כדי לעזור ,היתה חײבת
לדזםתדר עם המלשין .תמיד מצאה דרכים בתבונה,
בתושיה ,בהעזה.
התײדדנו .הפכה להױת ידידת נפש שלי .קולה מלװה
אותי .לאור פניה המעודדות התחממו מאדת אנשים.
פנים שוחקות גם בימי מצוקה אױמימ .כולם התפעלד
מחכמתדז .לא פעם אמרתי לעצמי :אם גשים כאלה
קײמו־ת ,הרע בעולם לא ינצח .זה דיוקן חמדדרת ,שאין
משלו .כל זמן שדמדת כדמותה של גב׳ דובז׳ינםקה
חיה ,יש עוד קױם לעדלם וכדאי להילחם למען אורות.
הרי מרק המטבח שלה הציל אנשים מחרפת רעב .לא
רק מרעב הצילה ,אלא גם כלבדידות אױמזז שתקפה
את האדם בימים ההם .היא יצרה פינה חמה .אם
ביקש אדם לבכות ,הוא מצא את גב׳ בלה דובז׳ינםקה.
חובה היא להזכיר את האשה המרפלאה זזזד ױדזױ
הדברים לצױן על קברה אשר לא נדדע .לדום חרקה
היה הושטת יד עזרה•
ה ע ר ה  :לצעתו ,שובש השם בםפר .לכן אנו מבקשים את
אלה שהםפד הנ״ל ברשותם ,להתקשר עם ד״ד נן־טובים ,טלפון
 — (03) 734551והשגיאה תתוקן.
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פרײנד קאפל מיזשעריצקי פון ארגענ־
טינע באשרײבט אין ״קול לובלין״ זײן
באזוך אין לובלין אין יאר  .1982מיט
שטױנונג האב איך געלײענט וועגן זײן
באזוך אויפן בית־עולם אויף אוניצקע,
װעלכער איז אפן ,אן א פארצױמונג.
אין יאר  ,1949—1948האט דער קאמי־
טעט פון דער לאנדסמאנשאפט אין לובלין
אויפגעשטעלט א פארקן ארום דעם גאנצן
שטח פון בית־הקברות — פון  1,100מע־
טער .װען די ארבעט איז פארטיק גע־
װארן ,האב איך ,װי דער פארזיצער פון
דעד לאנדסמאנשאפט ,קאנטראלירט די
אויסגעענדיקטע פארצאמונג ,פארשלאסן
דעם טויער און איבערגעגעבן דעם שליסל
דעם אנגאזשירטן שומר.
איך האב פארלאזט לובלין אנהײב .1950

דעמאלט איז דער פארקן נאד געװען .דאס
זעלבע באשטעטיקן די לובלינער ,וואס
האבן פארלאזט לובלין נאך שפעטער.
װאלט געװען א ױשר צו פרעגן דעם הער
מאריאן אדלער ,װאם איז איצט דער אנ־
פירער פונעם ^יש־געזעלשאפטלעכן
לעבן אין לובלין :װאם איז געװארן מיטן
פארקן ,װעלכער איז אויפגעשטעלט גע־
ווארן מיט  37יאר צוריק ו
און א פראגע צום פרײנד מיזשעריצקי:
צי בײם צוזאמענטרעף מיט די ײדישע
אקטיװיםטן ,האט ער זיך באגנוגנט בלױז
מיט דער התלהברת ,װאס ער האט ״אפ־
געצײלט דריי צענדליק״ ,אדער אויד ארומ־
גערעדט מיטן הער אדלער די פראגע פון
דעם אפענעם בית־עולם ?
יצחק רײכענשנױין ,גבעתײם

*
פאר אונדזעדע לײענעד איך אמיםלאנד
ק ל ע ת מיר אוי^ דעם אינוזאלט פ1ן דעמ
בריװ:
די אדװאקאטיך ערגא ליבפעלד ,װאס דארןי
אדורכפירן די צװאה פװ הענריק גורםקי
ז״ל ,װיל װיםן פרטים װעגן ה ע נ ד י ק
ג ו ו ס ק י  ,געבײת אין לובלין אין .1915
נאמען פ1ן פאטער :ליפע ה י מ ע ל פ א ר ב •

געענדיקט אין  1927א פאלקס־שול אין לוב־
ליבן און אין  — 1933א גימנאזיע אין לאדזש.
מאביליזירט זיר אין דער פױלישעד ארמײ
מיטן אויסבײר פ1ן דער צװײטעד ױעלט־
מלדומה ,דערגאנגען צ1ם ראגג פון קאפיטאך
אמ געמלזט טוישן דעם נאמען אוי^ גורםקי.
עולה געױעך קײך ישדאל אין  ,1957געװױנט
איך רמת־גך ביז דעד פטירה ,איך אויגוםט
.1978
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גוויםע בינע־
ועונארגן
נון צטדח
שפײזמאן
די גוט־באקאנטע שױשפילעריז פון דעד נײ־יארקער ,פאלקס־
בינע׳׳ ,אונדזער בת־עיר צפורה שפײזמאן ,האט אין חודש ירלי
ה .י .באזוכט ישדאל און געװארן אױפגענומען דורך דעם קאמי־
טעט פון ארגוך ױצאי לובלין )נױר שרײבן װעגן דעם אײר א צװײט
ארט( ,אויפגעטרעטן אין ײדישן ראדיא ,צוזאמען מיטן דעזשיסער
און ,הבימה׳׳־אדטיסט ישראל בעקעד און אויר געגעבן אן אע־
טערװײ פארן מיטארבעטער פון דער היגער טאג־צײטונג ,לעצטע
גייעם״ ,וועלכך מיר ברעגגען פאר אוגדזערע לײענערס.
נאר אײדער צפורה איז געקומען קײך ישראל ,זענען צו אונדז
דערגאגגעך ײדישע צײטונגעז פון נױ־יאדק ,איך װעלכע מ׳לויגט
שטארק דעם הויך־קינסטלערישן שפיל אװ קולטורעלע אײפטריטן
פון אונחער אקטריסע .ײסןו גליקסאך אין ״פארװערטס״ ,מרדכי
ב .גדאניט אין ״אלגעמײנעד זשורנאל״ און מארטין בירנבױם אין
,מארגן־פרײהײט״ ,שרײבנדיק װעגן שלום עליכמ׳ס פיעסע ,שױער
צו זײן א ײד״ ,רעזשיסירט פוך ישראל בעקער ,לײבן שטארק
אונדזער לובליגער טאכטער.

וװ זי ברענגט א לעבעדיקן גרוס פון ײדישן טעאטער אין אמעריקע.
די פאלקס־בעע איז פאר צפװ־ה שפײזמאן איר צװײטע הײם
און א שטענדיקע שול צ 1אנטװיקלען טאלאנטן .לעצטגס קומען
כסדד צו ױנגע שוישפילער .צוױשן זײ אזעלכע ,װאס קומען נױט
א געוױסן סטאזש פ1ן ענגלישן טעאטער און מיס קינסטלערישע
אמביציעס .דעד סטימול ,װאס ברענגט זײ צו דער פאלקס־בינע
איז התעוררות צו ײדישע װאדצלען די פאלקסבינע רעדט צו
זײ מיט איר נאציאנאלער פארם אוך מעגטשלעכן אינהאלט ,אבער
זײ נײטימ זיך־ אין שלײפך דאס ײדישע לשון .צפורה העלפט זײ
אין דער דאזיקער ריכטונג ,אבער זי אלײן װיל בעסער רעדן ורעגן
דע 0געזעלשאפטלעכן מהות פון דער ײדישער פאלקס־בינע ,ררע־
מענס גדינדער ,אנטײלנעמער א1ן באזוכער האלטן זיך פון אנהײב
או בײ דער מײנונג״ אז טעאטער דארןז דערציען ,אױסגדײטערך
האריזאנטן און געבך עבט־קינסטלערישך גענוס.
צפודה שפײזמאן א ח אויך א דיפלאמירטע קראנקן־שװעסטער
א1ן דאס גיט צו װארעמק״ט איר קול בײם דערצײא ,אן הויכע
װערטער ,װעגן איר ארבעט אין דעד פאלקם־בעע אװ װעגן די
ױאס ברענגען זײער קעסטלערישע א מ אײר מאטעריעלע הילף,
זוכן און געפיגען די װעגן אױסצ1טראגך די הוצאות ,װאס זענעך
פארגונדך מיטן אויםהאלטן די ײדישע פאלקס־בינע .דאס א ג ט
אױ^ די אקסלען פון ארבעטער־רינג ,פון ײדישך גאציאנאא אר־
בעטער־פאדבאנד אװ ײדישן קולטור־קאנגרעס.
איז משך פ1ן די 0ל יאד ,האט די פאלקס־בעע אױפגעפירט
צענדאקער פיעםן פון ײדישע שרייבער און האט אױםגעשולט
צעגדליקער אקטיארן ,װעלכע האבן דא אנגעהויבן אלם א ב ־
האבער און געדארפט דורכמאכן עלעמענטאדע שיל־עטיידז ,טעא־
רעטישע באגרינדונג פוך יעדער נײער אויפגאבע ,לערנען די
רויכטיקסטע כ ל א ט פוך דעד אקטיארישער שאפונג .צפורה שפײזמאן
שטרײכט אונטער ,אז אין דעד קיגסטלעדישער אויספארעממג פון
א באדײטנדך טײל אמאטארן ,האט זיר פעסט באזעצט די טעאטרא־
לע קולטוד ,װאס עם זזאבך פארפלאנצט די רעזשיםערן און לערער,
בראש מיטן איבערגעגעבענעם יאסל מלאטעק ,װעלכער איז די
נשמה פון דער פאלקס־בינע.
די פארשטעאנגעך פוך דער פאלקם־בעע האבן זיך קונה שם
געװען מיט זײעד םארנעם ,מיט דער שפע פון מאטיװך און פארבך
און איבער אלעמ מיטך ענטוזיאזם פון די אנטיילנעמער .מערםטנס
זענען די פארשטעלונגען אױספארקױפט טיט חדשים פדיער.
איצט ,צוט סד־יאריקך ױבל ,גדײט די פאלקס־בינע אך אויפ־
פירונג פון יצחק באשעױיסעס  ,א שפיל פארן טײױל״ ,אונטער
דער רעזשי פון באקאנטך הביטה־אקטיאד ישראל בעקער ,װעל־
כער את אײר א דערפארענער רעזשיסער אװ האט זיך־ קונה־שם
געװען מיט זײנע פריערדיקע אױפפירונגען סײ אין ישראל און
סײ אין דער פאלקס־בינע .דאס װעט זײן אײנע פון די גרעםטע
פאדשטעאנגעך אינעם רעפערטואר פון דער פאלקס־בעע .זי
אטעמט מיט לעבך ,את פארװײלעדיש ,אבער גײט צוזאמען מיט
עכט־קינסטלערישן גענוס און רעגט אך צו דענקעך.

אינעם אינטערוױו נױט שמעון ק .אין ״לעצטע נײעס״ —
,ײדישע פאלקס־בינע״ אין נױ־יארק גרײט זיך צו איר 70־יאריקך
ױבל״ — לײענען נױר צװ אגד:.
צפודה שפײזמאן ד!אט נאר אלס שילעריך אין דער גימנאזיע
אין לובלין ,אדויסגעױיזן שױשפילערישן טאלאנט און האט מיט
אירס אן אױפטריט באװיזן צו באגײםטערן דעם גרױסן טעאטער־
מ״סטער יאנאס טורקאװ .ער האט זי געגומעז צי זיר צר שפילן
די דאל פון שלמהלע אין״מירעלע עפרת״ ,װאם ער האט דעמאלט
געשטעלט אין פוילישן טעאטער .פון אים האט זי א טף געלערנט
װי אזוי צו באהערשך א ראל און די טעאטער־קונסט גכלל .איך די
מלחמה־יארן ,ױעלכע זי האט דורכגעמאכט אין סאװיעט־רוסלאנד,
האט זי געשפילט אין א ײדישער טעאטער־טרופע אװ װען זי איז
טיטן רעפאטריאציע־שטראם צוריק געקומעז קײן פויא ,האט זי
שײן װי א רײפע שױשפילעײז אגטײל גענומעך איך ײדישך טעאטער
אוגטער דער אנפידונג פוך אידא קאמינסקא ,ביז איר ארױםפאדן
קײן פאריז ,װי זי האט װײטעד געשפילט א געװיסע צײט אין
ײדישן טעאטער.

איםוף עדױות .מפי ניצולי השדאוז —
ביחמת שהה ארליכמן־בנק

הגם זי האט גישט געהאט די אמגיציע ״אײנצונעמען װעלטן״,
האט אבער איר שפילך אימפאגירט מיט איר באזונדערן טעם און
פײנעמ ארײנלעבן זיר איך יעדער ראל .אין אמעריקע איז זי זינט
דעם יאר  1955אין דער םאלקס־כינע ,שפילט אין כמעט אלע
פארשטעלוגגען .הײנט איז זי אייר אין דער םארװאלטונג פון דער
פאלקס־בינע און־ נעמט אך אקטירוך אנטײל איך צוגרײטן דאס
פײערן דעם ױבל פ1ן דער פאלקס־בעע ,דאס אײנציקע ײדישע
טעאטער איך דער װעלט ,ו1אס עקזיסטירט ש1ין 0ד יאי אוך האט
במשך דעד לאנגער צײט אנגעזאמלט א רײכך באגאזש פון פאר־
מעסטן און דעגרײכוגגעך .דערפאר איז פאר א ו ג ח אזױ אינטעדע־
סאנט צו שמועםן מיט איר איצט בעת איר באזוף אין ישראל,

בית־ספר תיכון ע״ש בן־גורױן בעפולה מבצע איסוף
עדוױת מפי ניצולי השואה ,תושבי העיר .ױזמת מפעל חינוכי
חשוב זה היא חברתנו שרה ארליכמן־בנק )״סויקה״( ,מחברת
הספר ״נדודים במחתרת״ .הרעױן זכה לתמיכתו המלאה של
מנהל בית־הספר משה גלבמן .התלמידים העוסקים בגבײת
העדוױת מודרכים על־ידי סויקה והמורים נילי בן־ױםף וראובן
בן־שחר .״החוקרים הצעירים״ מכיתות י׳—י״א משקיעים
שעות רבות של עבודה בקריאת חומר עױני פגישות עם
ניצולי השואה וקױם קשר הדוק עם עובדי בית לוחמי הגי־
טאות .בסױמו של המיבצע ױקם בין כותלי בית־הספר ״אר־
כױן׳ /אשר יהװה מיפעל־הנצחה לתקופת השואה.
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לזליק — אחי יקידי

לגבדרות להגיע,
דרושה גבוחז,
לחױת — האדר,
והאפילה — המתלװה.
כבר ביציאה לעדלם
מאפילה — ונתוק מ א ם
בבכי — הילוד פורץ.
מכאן — שלבים — יעביה
בהם צל — ורב אור.
רב אור — בשמש
בירוק — שבעץ,
בצבעד של הפרח
בצפור מצײץ.
כי
על
על
על

נ פ ל א היקובז
כ ל מערכדתױ,
סדר בו שולט,
כל מעלליו.

ושלבי ה א ד ם :
חלומות געוריבו,
דמידן — שאיפות,
הליכה להגשמה
מלודה — אכזבות.
התמודדות בקשײם,
פגעים — מחלות,
יציאה לעצמאות,
לפרנםה — דאגות.

צפורהדסקל־װײסלפיש

/

יש — וקם המן
רצונו — להשמיד עם.
יש — וקמזז מ פ ל צ ת
רצונה — לשעבד עולם.
ואז — מפחידים,
משפיליבו ,מרעיבים,
מגרשים ,רוצחים,
ועד לכבשנים — מגיעים.

הקמת משפחה״
רצון בצאצאים,
שמחה וגאווה
וצער — גידול בנים.

כל א ל ה — הכילו חײר,
אחי זליק ,היקר״
עם כל א ל ה התמודדת
וצעוד — לקראת המדור.

מול יפי היקום,
רשע — האדם״
הכרזת מלחמה,
שפיכדת — דם.

אבן ,דרדשה גבורה
להגיע — לגבורות,
הױם כום נרים
ובליבנו — ברכות.

צוטײלונג פון דער סטיפענדיע א.נ• פון בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרױט ז״ל
אין ירושלימער אונױוערסיטעט
אין חודש מאי ה.י .איז פארגעקומען
די צוטײלונג פון דעד סטיפענדיע א.נ.
פדן דער לובלינעד יהיסטאריקערין בעלא
מאנדעלסבערג־שילדקרױט ,דעמ םטו־
דענט ױםף ליטװאק פאר זײן ארבעט
״יידישע פליטיפ פון פױלן אין דאטן־
פארבאנה אין דעד צײט פון דעד צװיײ
טער וועלט־מלחמה )(1939—1945״
אין נאמען פון אוניװערסיטעט ד!אט
פראפ׳ יהונתן פרענקעל געגעבן א ברײ־
טעדן איבעדבליק איבעד די ארבעטן פון
דעד היםטאדיקערין בעלא .מאנדעלםבערג
ז״ל ,טאקע װעגן לובלין ,וואם פארגעמט
אן אנגעזען ארט אין דער ײדישעד גע־
שיכטע .אירע אדבעטן האט זי געשדיבן
וועגן דעד שטאט וװ זי איז געביית,
דעדפאר זענען זײ אזוי װאגיק ,גרינטלעך
אדן גלײכצײטיק זענען זײ א רויכטיקעד
צושטײער צו דער אלגיעמײנעד ײדישער
געשיכטע.
אין גאמעז פון קאמיטעט צו פאד־

אײביקן דעם אנדענק פון דעד אומגע־
קומענער היסטאדיקערין ,רעדט אדװ׳
חײם קאסאװסקי־שחור .ער זאגט ,אז דאס
איז שוין די 19טע םטיפענדיע װאס װערט
צוגעטײלט צו םטודענטן װאם לערנען
אין די אוניװעדםיטעטן אין ידושליט את
תל־אביב ,און זײ פארנעמען זיך מיט
פאדשן די געשיכטע און אומקופ פון
פױלישן ײדנטום .צוױשז די פארשװגען
זענען אויך פאראן  7ארבעטן וועגן לוב־
לינעד ײדנטום.
אין נאמען פון דעד לובליגעד לאנדס־
מאנשאפט אין ישדאל רעדט מאיר שילד־
קדויט .עד דערצײלט װעגן זײגע פער־
זענלעכע איבערלעבונגען אין ראטן־פאר־
באנד אין די יארן פון דעד צווייטער
װעלט־מלחמה .דער לעצטער דעדט ױסף
ליטװאק ,ווע,מען ם׳איז צוגעטײלט די
סטיפענדיע .עד גיט א ברייטע און גרינט־
לעבע אפשאצונג װעגן די ימז־פליטיט
פון פוילן ,װעלכע האבן איבערגעלעבט
די מלחמה־יארן אין ראטן־פארבאנד .ער

אלײן איז געווען צװישן די בעדך 300
טױזנט ^ י ש ע פליטים פון פױלן .זײן
ארבעט איז געשטיצט אויף פאקטן און
ציפערן װעגן ײךן אין פוילן׳ וועלכע זע־
גען פדיער געווען אין מעדב־אוקואיבע
און שפעטער פאדשיקט געװארן אין פאר־
שידענע לאגערן אין די םיבירער טײגעם
און װעלדעה ערשט נאכן שיקארםקי־
אפמאך ,זענען זײ באפרײט געװארן פון
די לאגערן און די גרעםטע טײל איז
עװאקואידט געװארן קייז מיטל־אזיע.
אויף דער טעמע האט מען װײניק גע־
שריבן.
װי ם׳ד«אט איבעדגעגעבן אדװ׳ קא״
סאװסקי־שחור ,זענען פאראן  7ארבעטן
װעגן לובלין .װאלט געווען א יושד״ אז
דער קאמיטעט ,צוזאמען מיט דער לוב־
לינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל ,זאלן
די ארגעטן װעגן לובלין ארױסגעבן אין
א בוך־פאדפ .דאס װאלט געווען א צױ
שטײעד צו פאראײביקן דעפ אנדענק פון
דער ײדישער לובלין.
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אױפן בילד אױבן  tאייו״ דער חתונה פונעם זוך פון פימא און
משה נ־אשמאן מיט זײן באשערטער אניא צייגער )אנטוועדפן(,
או אײניקל פװ רוזשע און ירחמיאל װיעזשבאװפקי )בריסל(.
אונטן :די גר־מצױה פונענז אײניקל פוך פאני אדן פישל ראזענ־
כוש .אױפן בילד ליגקם :די פאמיליעס שנוד פון לאס־אנזשעלעס
אװ גרייטער פון מאנטרעאל אוי^ א פדײנטלעכן צוזאמעגטרען.1
פעפ כריימער )דער ערטער ליגקס ,זיצט( האט הײ־יאר געפײערט
זײך 65םטן געבוירנטאג .ױפף שניד )שטײט אינמיטן( את אױן1
א גרײסער אויפנאמע גאגריסט געװארן צר זײנע  70יאר .די לוב־
לינעי אין ישראל באגריסן הארצייז די צװײ ,ױגגעלייט׳׳ און
וױנטשן זײ א סן־ געזונט ,נחת אוך פרײד מיט זײערע משפחות —
עד מאה ועשרים.
א הארציקן מזל־טוב דער פאמיליע לאנדאי אין מאגטרעאל
צו דער חתונה פון זײער אײניקל און דער פאמיליע פון יאפקע
כױם פיך מאנטרעאל צום געבורט פון פערטן א״ניקל.
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מיר ברענגעך נאר א קלײנעם סײל פון דער רײכער

קארעםפאנדענץ,

װעלכע איז צ1

אונדז געשיקט

געװארן איך

לעצטן יאר פון לאנדסלײט אין די תפוצות .מיר װארטן אבער
אויו* אויספירלעבע באריכטך פוך אמדזעדע

לאנדטמאנשאפטן-

ארגאניזאציעס אין דער װעלט .דערצײלט פון אײעד טעטיקײט,
אונטערנעמונגעך ,אזברה׳ס אוך קעגנזײטיקעד הילןז.
•

ס׳איז געװונטשן צו באװירקך דעם צװײטך און דריטך

מען שרײבט אונדז:

אגנא און הערי פרוכטמאן ,נױ־יאדק:
...די מיטגלידער פין דער לובלינער לאנדסמאגשאפט אין נױ־
יארק טרעפך זיך  4מאל אין יאר .דעם 29סטן אפריל האבן מיד
א צוזאמענטרע^ בײם לובלינער מאנומענט .דער תכור־אקט איז
פארגעקומעך אין גאװעמבער ,אין יארטאג פון דער לעצטער ליק־
װידאציע פוך מײדאן טאטארסקי .דאסמאל איז געקומעז א גרויסעד
עולמ .די געזאטלטע געלטער האט מען געשיקט פאר די אדגא־
ניזאציעס װאס נײטיקך זיר אין שטיצע .מיר שיקן אײר  100דאלאר,
איר שיק  50דאלאד פארן זשורנאל און  50דאלאד — שטיצע
פאר נולטבאדערפטיקע.

אגנא און יועף בראפ ,טאדאנטא:
אױ^ א מיטינג פון די לוגלינער אין טנראנטא ,איז באשלאסן
געװארן צו שיקן אונדזער יעדלעכע באשטײערזנג פאר דעם ארגון
ױצאי לובליך אין ישראל —  500דאלאר .מיד װיגטשן אייר דעם
גרעסטך דערפאלג איך אײער וױכטיקעד ארבעט — און א ײ ו א
פרײלעכן פסח.

יופד שנור ,לאס־אנזשעלעפ:
א דאנק פארן גומער  18״לובלינער שטימע׳׳ .ס׳איז א פרעכ־
טיקע אױםגאבע ,מיט װעלבעד מיר אלע דארפן שטאלצירך .איר
רוינטש דיד ,דוד ,נאך א םך• יארך נױט געזונט ,זאלםט װײטער
טאך די ארבעט .כ׳וױל אױך דאנקען משה קארן פאר זײן גרע־
סערער באשטײערונג פאר דער צײטונג אוך בײ דעד געלעגנהײט
אים באגריסן צום 65סטן געבױרניאר.
די זכרוגות פוך גראגיע עקהאום ארך די אײנררוקו פון קאפל
מיזשעדיצקי פװ זיױ באזיר אין לובלין און מײדאנעק ,ברענגט
אונדז צוריה צ 1אוגדזעד אלטער הײמ ארך אירע טײערע ײדן .די
דעדצײלונג װעגך משה װייםמאך ז״ל ,מײן סעקרעטאר פון נאדל־
פאדײן ,את ,װי די אנדערע מאטעריאלן איך דער צײטונג ,א מצבה
נאך אתדזעדע קדושים.

מ״נונגעו

דיד ,זײ זאלן איך זײעד לאגד־שפראו־ שרייבך פאר אונדזער .קול
לובליז״ וועגן די עלטערן ,ןײדעס אוך באבעס ,הײם אוך סביבה.
• דעדצײלט װעגך שמחה׳ם בײ א ב ל ע ע ר ײדן אין דער
וועלט א1ן אין ישראל; קײלעכיקע געבורט־דאטעס; משפחה־
פײערונגען אדג״ל.
• פארגעסט אױך נישט איו די פארשטארבענע ,װײל אוגדזער
אויסגאבע איז דאס אײנציקע ארט ,װו דער נפטר װערט פאר־
אײביקט און זײן נאמעך בלײבט פארשריבן לדוד דורות.

דעם 13טן נאױעמבער  1983האבך נױר אדװ־בגעפירט די
יערלעבע אזכרה .נאר דער רעדע פ1ך ישראל אײזענגערג ,האג
איך אפגעגעבן א באריכט פ1נעמ דריטן װעלט־צוזאמענטרעןז פון
די לובלעעד איז ישראל.
דעם לעצטן יאגואר ביו איר אוך מײך פרױ גערוען אין נױאמי,
ו1ו ס׳האט אונדז זײעד הארציק אױפגענומען שדה אוך סעם
ברײטער — און כ׳װיל דורך אונדזער צײטונג זײ אומזדרוקו או
עפנטלעכן דאנק א1ן יישר כוח.

ישדאל אײזעגבעדג ,לאפ־אנזשעלעפ:
איך דער אזברה ,װעלכע מיר חאבן אד1דכגעפירט אין לאם־
אגזשעלעס ,האט זיר באטײליקט א גאסט פון נױ־יאדק ,דער
לובלינער ײד מ .זילבעדײך .אומקערנדיק זיך אהײם ,האט ער מיד
צוגעעשיקט זײעד א װאדעמעך ברױו ,אין װעלכך ער שרײבט צװ״אנד t
״איר ױיל אײר דאנקעך פאר געבן מיר די טעגלעכקײט
איבערצוגעבן א גרוס פון אונדזער שװעסטער־ארגאניזאציע איך
נױ־יארק .סאיז אויר געװעך פאר א1נרז א גרויס פאדגעניגן צו
זעך א1ך הערן װי אזרי איר האט געפירט דעם מיטינג אוך גערעדט
פארן עולמ — ק א ג אוך האדציק ,װי עם פאסט פאר א זון פון
רער אגגעזעעגעד פאמיליע אייזענבערג .פאד די אלע פארגעניגנס
װילז מיד אײד הארציק דאנקעז א1ך ױעטשך אײר און אײעד ליבע
פרוי באלטשע א לאנג לעבן ,מיט א סך געזונט אוך נחת פון
אײערע קיגדער׳׳.

נג זילבערזײד ,נױ־יאר?[

קאפל מיזריצקי ,בוענאם־אײרעם:
...באקומעו מיט לופט־פאסט צױײ קאפיעס ״קול לובליך״ נומער
 18און באלד גענומעך לײענעך פוך עדשטך ביזו לעצטן זײטל.
א רײכער מאטעריאל ,װי דער געגױעד באריכט פונעם װעלט־
צרזאמענפאר ,זברונות ,בילדעד ,ארטיקלען אוך בריװ .ס׳קומט דיר
און די תבריפ א ײשר־כ1ח פאר דעד הײליקער ארבעט .װי נאר
איר באקומ נאר צײטונגען ,ו ו ע א מיר זײ צעטײא צרוישן די
א ב א נ ע ר  .לײדער ,דעד עולם אונדזערעד װערט אלץ װײניקער,
אבעד מיר גיבך נישט אױןז די לאנדסמאגשאפט־ארבעט.
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לאזער גאלדגוים ,פאן־9אולא:
« הארציקן דאנק פאדן איבערשיקן דעם »קיל לובליך׳ גומ׳
 .18דעם מאטעריאל פון דעד צײטונג האבן מיר זײעד גוט אויס*
גענוצט פאדך מאדאלישן דערפאלג פון דער יערלעכער אזכרה
אין אונדזער שטאט.
איך האב זיו באטײליקט אין די פײערונגען אין װארשע ,צוט
040טך יארטנג פון העלדישן געטא־אױפשטאנד .אין־ שיק צו
מײגע אײגדרומ פאר א ו נ ח ע ר אױטגאבע.

גרעםעדער צאל לאנדסלײט .דערנאר האבך מיר זיו געטראפן
אין אונדזער הײם ,וװ ס׳איז געװיזן געװארן דער חכור־אקט
אין נחלת־יצחק ,בײם מאנומעגט לזכד די קדושים פוך לובליד אװ
מײראנעק ,איך טאג פ1ן אומקום און גבורה.
טיר לעבן מיט אלע געשעענישן אין ישראל אוך ױמטשן אײך
שלומ ,װױלזײד אװ א סך פדייד.

מאטל טרײסט»»ז׳ מעלפורן:

אױן* דער אעיציאטױו פ1ן די לובלינער איך סאן־פאולא,
איז מיטײאר דעמ 16טן נאװעמבער  ,1983פארגעקומען אין זאל
פון פארבאנד פון בעסאראבער ײרך ,די אזכרה צום אנדענק נאר
די קדושים פדן לובליך ,מײדאנעק און אומגעגנט .דעד שרײבער פוך
די שורות האט דעדעפנט די אזכרה ,פארמירט דעם פרעזידױם־
טיש אלן אדורכגעפירט די אײנדרוקפ1לע צעערעטאניע פון אנצעדן
זײ זעקס ליכט און צענדליקעד ליכט לזכר די אומגעבראכטע ישו־
בים ארום לובלין .דעד דוזן שנױזה זילבערמאן האט געזאגט א
לאפיטל תהילים אװ  .א ל מלא רחמים״ .דער עולם האט דערנאך
געזאגט קזײש בציבור .דער דעדנער־טײל ,װאט איז געװען דײו
אין אינהאלט א1ך אפגעשפיגלט די טראגעדיע פוך ײדנטום בעת
דער שואה ,איז דודכגעפירט גערואדן דורן• דעם שרײבער פוך
די שורות אוך ה׳ אהרך פארטשעװ פון אבארטאװ ,װעלכער איז
ניצול געװאיז פון אומקום .עד האט איך זײן דעדע דערמאגט זײן
שטעטעלע ,װי דאס לעבן פון ײדן אין פ ױ א בכלל .ױאל ראלניק פון
אפאלע־לוגעלםקי האט גערעדט אוך ציטירט פון דעמ .ספר
אפאלע*.
נ א ו די דעדעס האבן רעצמזירט די פרויען מעסשע־זײנער
יאק1באוױטש און געטשע קאן .דער אײנדרוקספולער אקט ,וואס
איז געװען גוט באזובט ,איז געשלאטן געזוארך מיטן פארסיזאנעד־
הימך.

דו שרײבסט װעגך באצאלן פאר דער קאפיע פונעם װידעא־
פילם פוך צתאמענפאר ,װעלכן איו האב צו אײך געשיקט .דוס
וחלילה! דאס איז מײנע א מתגה פאר די לובלינער אין ישראל
— א מ זאל אײר ױױל באקומען.

שמואל זילבערשער ,מעלכורן:

רוזשקע פישנמר-־שנײדמאן ,גע»עבארג:

...איו האב זיר שטארק איבערגענומען מיט דעד באשרײבונג
פון קאפל נױזשדיצקי װעגך זײן באזיו אין לוגליד און מײדאנעק.
קאפל שרייבט ,אז בײם אדײנגײן אינעם מױטן־לאגעד ,האט ער
אװ זײך פרױ זיך צעוױעס .אײר איך האב געלאזט נישט אײן
טרער בײם לײענען די רירנדיקע שילדערונג .װי קאך מעך געפינען
טרײטט און בארואיקונג איך מײדאנעק װו ס׳זענען אומגעקומען
מײנע טײערסטע און נאענטםטע טענטשן ,צוזאמען מיט די יידך
פוך לובליןז

...געכטך דערהאלטן דעם נומער , 18קול לובלין״ .א האר־
ציקן דאנק!
הגם כ׳האב זײער א סך צו לײענעו און שרײבן ,האב א י ו
אלץ געלאזט שטײו און זיך פאונוטען טיט אונדזער )יױיל נאר
אזוי קאן מען איט באצייכענען( זשורנאל .אדורבגעלײענט פוך
אנהײב בתן סיוי אװ זיר איבערגעטראגן נ א ו אטאל צו אונדזער
אמאל ,װען אבלין איז נאר געױעך אײן דדיטל — א ײדישע
אבליך .מיט גרײס אעסערעס האב איר געלײענט דעם באריכט
פוך דעמ װעלט־צוזאמענפאר אין תל־אביב ,די באריכטן פון די
לאנדםמאנשאפטן פ1ן די פארשידענע לענדער ,די דערינערונגעך
פרן מענטשן א1ך מעשים.

געבעגטשט אוך געשטארקט זאלו זיין די העגט ,ױאס גיבז
ארוים דעם זשורנאל ,שויך דאס 18טע יאד .יישד כוח!

בראניע און מישא עקהאום ,מעלכומ:
טע 4װעלבע
אװדאי בא־
ענעדגיע אוך
בעםטע דע־

...יעדער בריװ דײנעד פארשאפט א1נײ א סך־ הנאה אוך
פארגעניגן .און װען איך שטעל אן דעם װידעא־א&אראט )כ׳טו
דאס זייער אפט( ,קומט אונדז צו א שטיק געזונט ,װען מיר
זעען און דערעערן די פײערונגען לכבוד דעם 35סטן ױם העצט־
אות אוך דעם דריטן װעלט־צחאטענטרעױ איך ישראל ,װו ס׳איז
אזױ אפט דערמאנט געװארן אונדזעד אלטע הײם אוך אונדזער
געגנט — זאמד ,װו מיר זענען געבױת אװ אױפגעװאלןסך .דו
האםט עס דערמאנט בײ יערער געלעגגהײט.
דער פילם פונעם װעלט־צוזאמענטרען! ױעלכך איך האב ארױם־
געשיקס ,דארן( בלײבן בײ אײך ,וױ מײגע א מתנה און גדױסער
אנדעגק פאר די לובלינער —  5שעה פוך אזוי פיל אינטערע־
םאנטע אונטעונעטונגען אוך איבערלעבונגען :אױפן בית הקברות
אמ נחלת־יצחק  1די ױעלט־באראטמג אין תל־אביב; דער ױ-0
העצמאות־באל; דו אויפנאמעס בײ לאגדסלײט .בײ יעדער לוב־
לעעד צחאמעגטדעזי יא< אין מעלבורן ,וױיז איו פראגמענטך
פונעם פילם א1ן ד ע ו עולם איז באגײםטערט.

אינטערעטאנט אדן רירנד איז פאר מיר די באשרײבונג פון
זײן דײזע קײן אבלין פון קאפל מיזשעריצקי ,װאס האט מיט
אזױ פיל װארעמקײט און געפיל פארגעשטעלט זײן װאנדערוגג
אױןו די לובלינעד גאסן ,צוזאמען מיט זײן פרױ .איך־ האב מיט
אים מיטגעװאנדערט און טין< איבערגעלעבט אלץ װאס ער ג א •
שרײבט נױט װײטיק.

...מיד קענען נישט פארגעסן די װונדעדבאדע
מ׳האט פארברעגגט צוזאטען איז ישדאל .איר האס
מערקט ,אז איך ישראל לעבן מיר אויןז מיט נײער
ענטתיאזם .פון דעם לאנד בלײבן אונדז תמיד די
דעעדונגען.
נאכן צרריק קימעד קײך מעלבורן ,האבן מיר ארגאניזירט
דע 0לובלינעד מיטינג פארן ,יונײטעד איזראעל אפיל״ ,װעלכער
איז הײ־יאר פארגעקומען בײמ ה׳ דאטשטײן .מאטל טרײסטמאן
האט געדױזז א סײל פונעם פילם ,װעלכן ער האט ״געדרײט•
אין ישדאל.

כ׳האב דערפילט ,גלײך מיט דיד ,דוד 8 , ,טיאכקעי אין
הארץ ,ױעי איך האב געלײענט אװ לײען א טעלדונג װעגך
לובלין /אז דארט טוט זיך גאך עפעס .דעריבער האב איך נישט
געקענט פארשטײן א1ו אפפיא דעם אױסדרוק פון מרדכי לעדמאך:
״איו  1963האב איך באזוכט די שטאס .זי איז פאר מיר געווען
א פרעמדע .א ב א ן  ,װי א געאגראפישער פונקט ,איז פאר ארנדז
ײךן אויסגעמעקט״.

די אזכרח נאר די קדרשים פון לובליך ,האבן טיר אדװ־כגע־
פידט אויפן בית־הקברות ,בײם מאנומענט ,טיטן אנטײל פוך א

צופעאק געדענק איר מדדכי לערמאנס באזיה וױ כ׳האב
געקענט דאז מערקן ,איז אים גארנישט געװען אלץ אזױ פרעמד.
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ד־איז געװען שטארק גערירט און איבערגעלעבט נאך אמאל פיז
דער רײכער געשיכטע איז געדך געזען די געבליבעגע דארם
קלײגע צאל ײדך .כ׳קען נישט מיר פאדשטעא ,אז די שטאט זאל
פאר א א ב ל ע ע ר בלײבן ״פרעמד אװ אױסגעמעקט װי א געאגדא־
פישער פונקט פאד אלע ײדן״ .דאדט ליגט דאך אומעטום צע־
שפרײט דאס אש פון אונדזעדע גאענטע• ,דארט בלאנדזשעו די
נשטות פון אונדזעדע טאטעם ,מאמעס ,שװעסטער אװ בו־ידער,
דארט קלינגעו י א ר די װענט אפ מיט דעם וױדערקלאנג פון זײעדע
לעצטע געשדײעך פו אומבאשרײבלעכער פײן .כ׳מײן ,אז זײך
באצײכענונג ״לובליז א פרעמדע שטאט פאר אלע ײזץ״ איז
גישט קײן פאםנדע און נישט קײך רעפדעזענטאטיװע פאר א סך
לובליגעו /שוין אפגערעדט — ״פאר אלע יידך״ .כ׳װאלט דא
געקענט ציטירך פיל אױסצוגן פוך ברײו.
ם׳װאלט זיר נאך װ ע א שרײבן נ א ו אװ נאך װעגן ,קול
א ב א ן ״  ,אבער לויטן אױסדרוק פוך אפרימ אײנשטײן ,װיל איך
נישט איבערשטייגן דעם ,בודזשעט״ — דאס ארט אין זשורגאל.
ב׳וױנטש װײטערדיקן דערפאלג דעם ,קול א ב א ן ״  .זאל דעו־ זשור־
נאל װײטעד דערגענטערן רי אלע צעשפרײטע אױן« דער גאנצער
װעלט קלײנע צאל לובלעער און דערמעגלעכך זיר צו טרעפך
און איבערלעבך די פרײד בײם טרעפך — ױי עס דריקט זיך שײן
אױם ושדאל אײזנבערג פוך לאס אנדזשעלעט.
צום באדױערן ,געפינעך מיד איו יעדן נומעד א דערמאגונג,
אז דאס הײפעלע איבעדגעבאבענע לובאנער פארקלעגערט זיר
כסדר .יעדן מאל גײעו אױעק איך דער אײביקײס אגדערע .אין
לעצטן נומער האב איר ,צום בײשפיל ,מיט ווײטיק געלײענט
װעגך פריצײטיקן טויט פון איבל Lublin
 Chachmejפעדזאן איז
מאנדעלבױם .זייך
מיר ספעציעל טײער״ װײל מיר האבן צוזאמעו אדודבגעמאכט
א שטיק װעג פוך קאוועל אין טיןו רוסלאנד .מיר זענען געפארן
אין זעלבן עשאלאז אוך דעדנאר זיר געפונען אױפן זעלבן ארט.
איך א דערפל אין גאדקאװסקאיא אבלאםט.
כבוד זײז אנדענק!

פײערונג כײ די לוכלינעד אין פארייז
א גרױסע צאל לאנו־סלײט זענען געקומעו פײערן דעם
הײ־יאריקן פורים .די ווײםגעדעקטע טישן מיט פרוכטן אוך די
טראדיציאגעלע המן־טאשו און געבעקס װאס קאמיטעט־מיט־
גאדערינם האבן צוגעגרײט ,האט גלײר געשאפן יןײמישע
פרײד .דער פארזיצער פװ דעד אוגטערנעמונג־קאמיסיע ,משה׳לע
ראזענבאם באגויטט די אנװעזני־יקע אוך דערמאנט די קראנקע
מיטגאדער1 ,ואס האבך נישט געהאט דאס ג א ק צו זײו צוזאמען
און שיקט זײ איבער א רפואדז שאמו!.
דעד פאדזיצער שמואל שפירא דעדט װעגן ײדישעד עקזיס־
טענץ אין די לאנגע גלות־יארן .איו יעדו דוד שטײט אױןז א
נײער המך״ װאס גרײט און צילט אומצוברענגעך דאס ײדישע
פאלק .געװען המנס ,װאם בײ זײ האגך מיד נישט געהאט די
אסריבוטן פון א פאלק ,דארןי מעז אונדז פתיש אין גײסטיק
אויםראטן .פאד אנדערע זענען מיר דװקא יא א פאלק״ װי די
טענה פװ דעם המן פװ דער מגילה אוך פװ דעם באטיקך המן
אװ דער ײדישעד געשיכטע ,היטלער ,ימח שמו .הײנט״ ווען מיר
י!אבן דעדלעבט צו דער ײדישער מדיגז^ דארפן מיר כםדר
געדענקעד אוך זײן װאבזאם ,װיפל הטנס קלײגע און גרױסע,
גר״טו ײר אוז װ א ר ת אױסצופידך דאס װאס די פאריקע המנס
איז נישס געלונגעך.
אונדזעד ,אײן־טאגיקע אםתר המלכה״ ,גיטעלע עדעלשטיװ,
וואס דעם טאג איז אויד אױסגעפאא איד געבודטסטאג ,האט
דער עולם ױארעם באגריסט .זי האלט אך אױספירלעכן רעפעראט
װעגן פורים װאם װעס קײז מאל נישט בטל ורערן ,אפילו איז

משיחס צײטז און דערמאנט די גדויסע פדײד״ װי אזוי מעך
האט געפײערט דעט ױם־טוב אין דעד אלסער הײם ,א פ י א אין
די אדעמםטע שסובך.
דערפאלגיײר האט שמואל שפירא אדורבגעפירט דעמ שלח־
מגות־פארקױף פ מ די באמעו ,װאס די מיטגאדער שיקן זיך
קעגנזײטיק איבער.
איך ארטיםטישך טײל זענען אדױסגעטרעטך! דעד זינגער
מוגערמאן ,עװא פעלד ,אונחעדע א ג א נ ע ד אננא שטײגזאלץ,
חוהטשע לעווענבוים און טעשקא קארמאן־פארשטעטער.
א ײשר כוח קומט די איבערגעגעבענע מיטגאדעד װאם
האבן בײגעטראגן פאדך דערפאלג פוו ױט־טוב> די דינאמישע
דיגהילע דאטשטײן ,חודןטשע לאבערגלאט ,פרײנט ניסענבױם מיט
זײן פרוי און שװעגעדין בראנשטײך.
משה זאלצמאן

ד״ר בינפ װײפ ,ווארשע:
א ב ע ד פרײנד ; א שײנעם דאגק פ א ת לעצטך בריװ .בקרוב
װעט אויוי דער געבײדע פון דער אמאאקער ישיבת חכמי א ב א ן
אוי 11אבארטאװסקײגאס ,אײנגעמױערט װערן אך אנדענק־טאװל
פוך שװארצן גראניט ) 70X90ם׳׳מ( ,מיט אך אויפשריפט איך
 3שפראבך:

W budynku tym, w latach 1930—39, miescila si? Wyzsza
 . " J e s z y w a s״ Uczelnia Rabinacka p.n.
ככנין  nrכשנימ 1939—1930
שכנה ״ישיכונ חכטי לוגלמ״
אין דאזיקן בנין האט אין די יאדן 1939—1930
זיד געפונען די ״ישיכת חכמי לובלץ״.
איו מייז ,אז דעם טאויל ורעט מעך איעמויערן דעט 9טן
נאװעמבער ,אין 42סטן יארטאג פוך אקװידירך דאס געטא איך
אבאן.
איר באזוד לעצסנס זייער אפט לובלױ אין שײכות טיט מײן
ארבעט ,װעלכע איר גרײט צום דרוק

.סאציאלע געזונטהײט־

שוץ פוך דער ײדישער באפעלקעדוגג אװ אבלװ״ אין די יאדך
1918—1939״ .די ארבעט ודעט ארומנעמען די טעטיקײט פוך ײדי־
שך שפיטאל, ,טאז״ ,ביקור־חולים א ת אלע ײדישע דאקטויריש
א מ דענטיסטך פ ת יענעד תקופה .מיד איז געאנגען צונױפצר־
זאמלעז א סף דאקומענמ פאד דעם בוך.
איך קלױב זיר צו באזוכך ישראל אין הארבםט ,אפשר װעט
מיר געלינגען מיטצ1ברענגען דעם פילם װעגן א ב א ו אוך אים
װײזך פאד אײך .כ׳װאלט אײר געקאגט נױטברענגעך עטלעכע צענ־
דליק בילדעד פױ דעד ײדישעד אגליד אוך אײנארדענעז א בא־
שײדענע אױםשטעאנג .װאס טראכטסטו װעגן דעם?
א הארציקך גדוס פאר אלע א ב ל ע ע ר ײדן איך ישראל.

אימקע און יעקב פעלדמאן ,תל־אכיכ:
מיד װ י א אױך הײ־יאר איבעדחזת אונדזער אפעל צו די
א ב א ג ע ר ײדן אין דעד ורעלט א1ן אין ישראל :געגך א ספע־
ציעלע ,אנגעזעענע באשטייערונ 4אז «ק1ל א ב א ז ״ זאל װײטעד
קאנען דערשײנען מיט זײך דײכך אינהאלט און ממשיר זײך צו
פארבינדך אונדזערע לאנדסלײט ,װו זײ ז א א זיר גישט געפינען.
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לובלמעד אין מעלבירן געזעגענעו א .שטערנפײן און פדוי

אױפטריט פדן פלאווא פשיכילפקא

מאנטיק ,דעם 19־טן מער׳ן ,דעם צװײטן טאג פורים ,האבן
זיך פארזאמלט די לובלינער לאנדסלײט און אנדערע פרײנד ,איך
הױז פוך בדאניע און מישע עקהאוז ,צו געזעגענען דעם װיצע־
פרעזידענט פון לובליגער לאנדסטאנשאפט פרײנד א .שטערגפײן
מיט זײן פרוי סימע ,װעלכע פארן אדױס קײן סערפערס פארארײז
זיך דארט באזעצן און ארגעטך.

דער יידישער קולטוד־געזעלשאפטלעכער פארבאנד אין לובלין
האט ארגאניזירט א קאנצעדט פיך די אקטיארן פון ״טעאטער נא
טארגװקו״ טיט דער בארימטעד פױלישער זיגגעדין סלאװא פשי־
בילסקא מיט א פראגדאם א״ג ,אזױ וױ בײ שאגאלן־.
דער אויפטריט איז פארגעקומען אין זאל פונעם ,צענטער
פון סטודענטן־קולטור׳׳ .דער קאגצעדט פון די װאדשעװער
אקטיארן זזאט ארויסגערופן גרױס פאראינטערעסירוגג .לאנג גאך
פאדן אגהויכ האט זיר פארזאמלט די גאנצע יידישע באפעלקע־
רונג אוך סטודענטך פון בײדע אונױוערםיטעטן אין לובליך.
דער דירעקטאר פון טעאטער ,יאן קזשיזשאנאװסקי ,גאגדיסג־
דיק די פארזאמלטע ,האט גערעדט װעגך דער רײכקײט פונעט
יידישך פאלקלאד און קולטיר ,װעלכע פאר גישט אײן פאלק װאלט
זי געקאנט דינען פאר א מוסטער.
סלאװא פשיבילסקא האט אנגעהויבן איד פראגראם מיט ו ע ם
ליד .אלי ,אלי״ .שיין דעד דאזיקער ערשטער נומער האט געטאכט
א שטאדקן אײגדרוק אויןו רי פארזאמלטע אױפן זאל .װײטעד
זינגט זי ,רבקהלע די שבתדיקע׳׳, ,װעד האט גאך אזא ײנגעלע״.
לידעד װעגן אונדזעדע מאמעס בײם ליכטבענטשן און טאטעס
בײמ מאכן קידוש פרײטיק אייח דער נאכט .נישט בײ אײנעם
פאלט דעדבײ א טדער פון גערירטקײט ,עס דערמאנען זיר יאדן
פארגאנגענע ,װעלכע ױעלד זיר קײנמאל נישט אומקעדן...
עס טרעטן אייר ארויס די איבעריקע מיטגלידער טון אנסאטבל
— יאן ^שיזשאנאװסקי ,אנדזשעי קאזאק ,בײ דער הערלעכער
פיאנא־באגלײטונג פװ יאנוש סענלן,
דאס ליד פוגעם אױסגעהרגעטן פאלק ,אין דער אויספירונג
פון סלאװא פשיבילסקא ,איז א גרױסע ארטיסטישע דערגדײכונג.
צום סוף פ1ן פראגױאם זינגט ו ע ו גאנצעו אנסאמבל דעם
ײדישך פארטיזאנער־הימך ״זאג נישט קײנמאל ,אז דו גײסט
דעם לעצטן װעג״ .מיט הילכיקע אפלאדיסטענטן האט מען גע־
זעגגט י י אקטיאדן פון װארשעװער טעאטער.

בײ שײן־געדעקטע טישלער ,מיט געשטאקע המן־טאשן ארן
אנדערע מאכלים ,האגן די פרײגד פארבראכט א געמיטלעכן אװגט.
דער פדעזידעגט פון דעד לאנדסטאנשאפט בענא גאלרבאנד
באגריסט דעם פדײנד שטערנפיין ,פאר זײך איבערגעגעבענער
ארבעט און באדויערט׳ אז אזא טײיער ,געזעלשאפטלעכער טועד
פארלאזט מעלבורן .גלײבצײטיק האט ער געװוגטשך די פדײנד
שטעדנפ״ן א ״פארט געזונט״ אװ גישט פארגעםך די היגע פרײנד.
מיט עגלעכע רעדעס זענען ארויםגעטראטן מישע עקהאוז,
פרײנד דײװיס אוך פרוי שיפמאן.
 »aדער געלעגגהייט זזאט טען דערמאנט די וױבטיקע ארבעט
ארום חורבן־טוזעאום ,וײ די לובלעער !זאבן ארײנגעלײגט א סף
ארבעט.
עס זענען אויך באגריסט געװארן בדאניע און מישע עקהאוז,
ױעלכע רעכענעו זיר נישט טיט דעד צײט און אפט מאל טיט
פינאנסיעלע אויסגאבן אװ ארבעטך מיט גרויס אינטערעס .ם׳איז
אויך דערמאנט געװארן די איבערגעגעבענע געזעלשאפטלעכע
טיעײן ,מאשא ורײגער.
פרײנד שטערנפײן האט אדײנגעטראגן א פארשלאג צו עפע־
נען א וױגקל אין מוזעאום אויפן נאמעז פון די לובלינער אוך
דעד ערשטער זיך באשטײערט פאד דעם צױעק.
פרײנד גאלדבאנד האט פארגעלײגט זײן באשטײערונג און
נאד אים האבז זיו באשטײערט נאך אנדערע פדײנד אוך געשאפך
א באדײטנדיקע סומע פארן מוזעאוט.

אינטערעםאנטע אװנטן אין לובלינער ײדישן קלוב
איך חודש נאװעטבער זענעו אין אונדזער קלוב איו לובלין
פארגעקומעך צױײ אעטערעסאנטע אװגטן.
דער עדשטעד אװגט איז געװען געוױדמעט ײדישע פאלקס־
לידער און חסידישע ניגונים ,אױסגעפידט דידף בארימטע יידישע
זעגער און חזגים .דאס איז געװען מעגלעך אדאנק די דער־
האלטענע פוך דעד הויפט־פארװאלטונג פון אונדזער פארבאנד
מאגנעטאפאך ־ לענטעס.
די םאתאמלטע עלטערע מענטשן אױפן זאל ,האבן זיך
יערמאנט די שײנע ײדישע מעלאדיעס פװ זײערע קינדער־ אוך
ױגנס־יארן .יעדער אױפגעשפילטער נוטער האט ארויסגערופן גע־
רירטקײט און הייטערקײט בײם עולם.
אױפך צװײטך אװנט זענעז געוױזן געױאוץ ליבט־בילדער
װעגך דער אלטערטיטלעכעד קולטיד און קונסט ,חפצים ,װעלכע
זענעך באנוצט געװארן בעת די יידישע ױם־טובים און פײערלעכ־
קײטו און די העדלעכע לאגדשאפטן פון ישראל .די געװיזענע
עקספאנאטן געפעען זיר אין טאדשידעגע מוזײעו אוך בײ פרי־
װאטע פערזאנען.
עס איז װערט צו דערמאגען ,אז די געוױזענע בילדעד האט
קאמענטירט דער קעגעד פװ דעד ײדישעד אלטערטימלעבער
קונסט ,זײרעקטאד פרנעם לובליגער טוזײ טגר׳ דאטגראװסקי,
װעמעך עס קומס א הארצילןך דאנק.
דעד פארזאמלטער עולם זזאט ארזיםגעוױזן גרױס באורונ־
דעדונג פאר דער אלטער ײדישער קולסור.
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אין נאמען פוך קולטור־געז .פארבאנד פון די ײדן אין
לובלין האט די אדטיםטך געדאנקט פאר דעט פרעכטיקן אויפטריט
דער פאדזיצער מ .אדלעד און דערלאנגט סלאווא פשיבילסקא
א בינטל בלומעך.
די בארימטע זינגערין האט געדאנקט פאר דער הארציקער
אויפנאמע און צוגעזאגט צו קוטען קײך לובלין מיט  8נײעם
פראגראם.
מ .אדלער )״פאלקס־שטימע״ ,װארשע (14.4.84

אינעם ארטיקל װעגן משה װײס־
מאן ז״ל אין פאריקן ״קול לובלין׳׳,
איז צוליב א פארזען פון ״הבחור
הזעצער״ ארויסגעפאלן דער אונ־
טערשריפט פונעם מחבר — אפרים
אײנשטײן.
דאס זעלבע איז געשעך מיטן נא־
מען פון מחבר ,װאס האט אנגע־
שריבן דעם באריכט װעגן װעלט־
צוזאמענטרעף פון די לובלינער —
א .זאמדער.

ר ז נום

•

צום אנוענק

)הרשימות מ ת פ ר ס מ ו ת לפי א״ב(

באלעק ארטמאן ז״ל
מײן ברודער גאלעק אייז געגוירן אין לוב־
לין ,אין יאר  .1915געלערנט אין דער הומא־
ניסטישער גימנאזיע ,וװ ר׳איז געווען אײנער
פװ די בעסטע שילערס און גלײכצײטיק צו־
געשטאנען צו דער לינקער ױגנט מיט איר
ערלעכן גלויבן ,אז די באװעגונג װעט דער־
גרײכן גלײכע רעכט פאר אלע בירגער ,און
גאנץ באזונדערם — פאר יידן.
אין יאר  1933איז ער געצוװנגען ,צוזאמען
מיט דער משפחה ,צו פארלאזן לובלין .מײן
פאטער ,מיט זײן רעוואלוציאנערער דער־
פארונג פון יארנלאגגער אנגעהעריקײט צו
דער פ.פ ,.0.וועלכע האט נאד געקעמפט מיטן
צארישן רעזשים ,באשליסט אריבערצופארן
קײן ווארשע ,כדי באלעקן אװעקנעמען פון
דעם ארט און סביבה ,יוו ס׳האבן אים גע־
דראט ארעסט ,א פראצעס און אורטײל.
אויך אין װארשע איז באלעק אין פאר־
ביינדונג מיט די לינקע קרײזן .ער ארבעט
ביזן יאר  ,1931װען ער ווערט מאביליזירט
אין דער פוילישער ארמײ אין אן ארטי־
לעריע־אײנהײט .ער צײכנט זיך אוים װי א
גוטער זעלגער און װערט געשיקט אין אן
אפיצירן־שול .מיטן אױסברוך פון דער צוױי־
טער יװעלט־מלחמד ,.באטײליקט ער זיד אין
אײגיקע שלאכטן מייט די דײטשן ,ביז ער
פאלט ארײן אין געפאנגענשא&ט .אים גע־
לינגט פון דארט צו אנטלויפן און דורך
װעגן־אומװעגן קומט ער א הײם קײן זוארשע.
אין  ,1940נאך די ערשטע אנטי־ײדישע
גזירות׳ געלינגט באלעק׳ן ,זײן פרוי און מיר
צו אנטלויפן קײן רוסלאנד ,וװ מיר האבן
איבערגעלעבט די מלחמה־יארן .אין  1946קומט
ער צוריק קײז פוילן און זײנע אמאליקע
פארטיײחברים לײגן אים פאר פארשידענע

הויכע אמטן .אלע ארבעטו פירט ער אדורד
מיט אחרױת און איבערגעגעבנקײט און װערט
באלוינט מיט פארשידענע אױסצײכענוגגען.
ער װערט באשטימט אלס לעקטאר אויפן
אוניװערסיטעט און אין צענטראל־קאמיטעט
פון דער פארטײ — ביז ער דערגײט צום
הויכן אמט פון קאמענדאנט פון דער העכע־
רער אפיצירךשול ,אין ראנג פון א פאל־
קאװגיק )קאלאנעל( .מען לײגט אים פאר צו
פארבײטן זײן ײדישן פאמיליע־נאמען אויף
א פוילישז — נאר ער װארפט אפ דעם גע־
דאנק.
אין יאר  ,1957האט א געװיםן טאג זיין
טאכטער זיך אומגעקערט פון שול מיט א
געוױין ,אז מ׳האט איר נאכגעשריען איין קלאס
״זשידװוא״ .די געשעעניש האט ענטגילטיק
אים געשטויסן צו פארלאזז פוילן ,איבערלאזן
דארט דעם הויכן אמט און געהאלט און שנעל
עולה זײן קײן ישראל ,כדיי אויך אויסמײדן
אין װארשע דעם ״פארטײ־געריכט״ קעגן א
ײדישז אפיציר.
הגם ר׳איז געקומעז קײן ישראל אן א פאד,
האט ער ארגאניזירט א קורס פאר אפטאמעט־
ריסטן נײע עולים און דערנאך אלײן געפירט
מייט דערפאלג אין תל־אביב אן אפטיק־גע־
שעפט .א גוטהארציקער מעגטש ,האט ער
נישט איין אומפארמעגלעכן עלטערן מענטש
געגעבן ברילן אן אן אפצאל.
אין נאװעמבער  1983איז באלעק קראנק
געװארן אויפן הארץ און איז עלטער פון 68
יאר געשטארבן אין הדםה־שפיטאל אין ירו־
שלים .ער האט פארייתומט א פרוי ,צװיי
טעכטער ,אײניקל ,און בדודער מיט זײערע
פאמיליעס.
כבוד זײן ליכטיקן אנדענק!

מארעק ארטמאן

נחמן בלומנטל ז״ל
זקן חוקרי השואה

ב־ 7בנובמבר  ,1983לאחר »חלה ממושכת,
הלך לעולמו בתל־אביב הםופר והמורה נחמן
בלומנטל ,מראשוני החוקרים של תולדות ה־
שואה ומהבולטים שבך&.
יליד העײרה בורשצ׳וב בגאליציה ,בן 81
היה במותו .בין שתי מלחמות העולם עסק
בלובלין בהוראה ובפעילות פובליציסטית,
בתחום הםפרות והתרבות היהודית .לאחר
השואה הקדיש את עצמו כולו לעבודה על
תיעוד השואה וחקירתה .היה בין מייסדי ד«־
װעדה היהודית ההיסטורית המרכזית בפולין
)לימים — המכון היהודי ההיםטודי( ולאחר
מכן מנהלה .היתװה את הדרכים באיסוף חומר
תיעודי וגבײת עדוױת ,הופיע מטעם התביעה
במשפטים של פושעי מלחמה ,ערך את פרסו־
מױ הראשונים של המכון.

ב־ 1950עלה לישראל ותחנחו הראשונה ב־
ארץ — קיבוץ לוחמי הגיטאות ו״בית לוחמי
הגיטאות ע״ש יצחק קצגלסון״ ,אשר עשה אז
כבר את צעדױ הראשוגים .נחמן בלומנטל
ערך את שגי הקבצים הראשונים של בית
לוחמי הגיטאות )״דפים לחקר השואה והמרד״(
וידו היתה גם בםפרים שראו אור באותה
תקופה .לאחר  1952עבד גלומנטל לירושלים
והצטרף לסגל המדעי של ״יד ושם״ ,שם עבד
עד לפרישתו לגימלאות.
בין ספרױ :״שמועסן וועגו דער יידישער
ליטעראטור אונטער דער דײטשער אקופאציע״
)בואנום אײרם ,(1966 ,״דרכו של ױדנראט״
) Tושם ,(1962 ,״תעודות מגיטו לובלין״
)יד ושם ,(1967 ,״צוריקבליקן״ ) ,(1973״ווער־
טער און װערטלעך פון דער חורבן־תקופה״
) .(1981יחד עם ד׳׳ר י .קרמיש ערך את
הקובץ ״המרי והמרד בגיטו וארשה״ ).(1965
היה גם בין עורכי הירמן של אדם צ׳רניאקוב.
מוחו היא אבידה גדולה לכל העוסקים בחקר
» .ש.
השואה ובכלל זה גם לנו.
)קיבוץ לוחמי הגיטאות(

על קברו הרענן
קהל גדול זה ,שהתאסף כאן ,בא להיפרד
ממך ,ר׳ נחמן ,בדרכך האחרונה .בין קהל
זה נמצאים גם תלמידיך מגיימנסיה ההומניס־
טית בלובלין .כמורה ומחנך השתדלת להחדיר
בהס אהבת עם ישראל וארץ־ישראל.
בשגת  1950עלית ארצה והצטדפת למוסדות
יד ושם והוצאת הספרים של קיבױן לוחמי
הגיטאות כעורך ועוגד מדעי .כ״כ הײת פעיל
גאגודה להנצחת שמה של בלה נעדלסברג־
שילדקרויט ,ההיםטורױנית מלובלין.
השתתפת׳• יחד אתך בחלוקת מלגות ל־
םטודגטים באוניברםיטה בירושלים ובת״א.
הסברנו להם את המשמעות של הנצחת ה־
שואה ,הגבורה ושמה של בת־עירנו .הײת בין
מקימי המוזיאון בקיבוץ לmמי הגיטאות.
כהיםטורױן ,םופר וחוקר השואה הוצאת
מספר ספרים• לפני שנה יצא לאור לקםיקון
מױחד במיינו :״װערטער און װערטלעך פון
דער חורבן־תקופה״ — של מילים ואמרות
בתוך הגיטאות והמחגות .גם בפולין כתבת
שני ספרים מתקופת השואה :הפרוטוקולים
של הױדנראט מלובלין וביאלייםטוק.
העםיקו אותך במיוחד הבעױת בארץ ,ה־
חברה הישראלית ,אררחות חײה ועתידה.
נסתלקה מאתנו דמות יפה של אדם אציל
וא־יש תרבות .דמות נדיבה ומקרינה ,אשר
כה תחסר לנו.
ארגון ױצאי לובלין בישראל ובתפוצות
משתתף בצער וביגון של המשפחה .זכרונך
לא ימוש מקרבנו לנצח.

מתתיהד הורן

עטלעכע וועדטער וועגן
נזזמן בלומענטאל
מיט גרויס װײטיק האט איך אין דער
״פאלקס־שטיימע״ פון דעם 19־טן דעצעמבער
 1983איבערגעלײענט די קלײנע נאטיץ װעגן
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א גרויםן מעגטש :ער האפ געהײסן נחמן
בלומענטאל .כ׳האב געהאט דעם כבוד אים
צו באקענען מיט עטלעכע פופציק יאר צוריק.
ער איז געװען לערער אין דער הומאניסטישער
גיימנאזיע אין לובלין .ער האט דארט געלערנט
פילאזאפיע און איך האב .מיך אין די דרײסי־
קער יארן געפונען צװישן זײנע שילער .דער
קעגנשטאנד איז געװים נישט קײן לײכטער,
אבער פראפ׳ נחמן בלומענטאל האט מיט זײן
גרויסן פאפולאריזאטארישן טאלאנט באװיזן
אים צר מאכן צוגענגלעך פאר די ױנגע מװוות.
מיט זײן ליבן שמײכל האט ער אױך שטענדיק
זיך באמיט די שילער צוצוגעבן מוט און
חשק זיך צו פארטיפן אין די שווערע פראב־
לעמען .ער האט פאר די שילער געהאט שטענ־
דיק געדולד און קיעמאל נישט אויפגעהויבן
דאם קול.
אלם ליבהאבער פון דער יידישער שפראך
און קולטור ,האט ער אין שול געשאפן א
קרײז פון ליבהאבער פון קולטױוירן און אנט־
װיקלען די דערמאנטע ווערטן .אים האב .איך
צר פארדאנקען די ערשטע  n i r rװעגן
ײדישן זוייסנשאפטלעבן איגסטיטוט אין וױל־
נע .ער איז געװען צװישן זײנע הײסע אנ־
הענגער און פראפאגאטארן.
ער איז געװען א געבוירענער װיסנשאפטס־
מאן ,זײן גאנץ לעבן האט ער געװידמעט
פארשונג און פאפולאריזירונג פון דער יידי־
שער שפראך און קולטור .זײן לעצט װערק,
״װערטער און.ווערטלעך״ איז ממש אן אוצר.
ער ד.אט אין משך פון גאנצע  39יאר אנגע־
זאמלט א געװאלדיקן מאטעריאל װעגן פאר־
שידענע ט״פישע אױסדרוקן און באצייכענונ־
גען ,זועלכע זענען געשאפן און באנוצט גע־
װארן אין די געטאס און פארניכטונג־
לאגערן.
איד האב געהאט דעם כבוד אים צו טרעפן
עטלעכע מאל די לעצטע יארן .כ׳האב אים
באזוכט אין זײן באשיידענער וװינונג אין
תל־אביב ,וױ ער האט מיך שטענדיק הארציק
אויפגענומען און באמיט זיך צו אינפארמירן
װעגן זײנע פלענער פון װײטערדיקער אד־
בעט .ער האט געארבעט כמעט װי ביז דער
לעצטער מינוט .זײנע שװארצע לעבעדיקע אוי־
גן האבן ביז דער מינוט ארױפגעװיזן א נײגע־
ריקײט צר װיסן דואס מער .צום באדױערן,
האבן זײנע שװאכע כוחות אין דעם אײנ־
געשרומ&ענעם קלײנעם קערפער נישט מעד
געקאנט דינען צו פארוױדקלעכן זײנע פלע־
נעד.
דאס מאל האב אין־ אים געזען אין חודש
א&ריל  .1983בײם געזעגענען ,האב איר גע־
וװנטשן ער זאל נאך קענען לאנגע יארן
אדבעטן און שאפן .ער האט לױט זײן שטײ־
גער׳ צוגעשאקלט מיטן קאפ .דאס מאל האט
ער שוין נישט געגלויבט ,אז ער װעט נאד
קענען לאנג ארבעטן אזן פארשן — און דאס
איז דאך שטענדיק געווען דער קערן פון זײן
לעבן .פאר מיר פערזעגלעך האט ער נאך
באוױזן אין  1982אנצושרייגן ״עטלעכע װער־
טער״ װעגן בוך און דער מחברטע ,װעל־
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כע זענען אריין אין ״מײן לובלין״ ארויס־
געגעכן .1982
אין זײן ״ירושה׳ /די סיסטעמאטיש גע־
זאמלטע און סעגרעגירטע מאטעריאלן ,וועל־
כע ער האט נישט באװיזן ארויסצוגעבן,
דארפן באארבעט און ארויםגעגעבן זוערן.
זײ זענען געוױס א גרזיםער קװאל פון װיסן.
זײן אוניקאלע ביבליאטעק שטעלט מיט זיר
פאר א טפעציעלן אוצר .די גליקלעבםטע
מינוטן אין זײנע לעצטע יארן האט עד בא־
טראכט די ,װעלכע ער האט באװיזן צו פאר־
ברענגען אין זײן פריװאטער אדער אלגעמײ־
נער ביבליאטעק און גריבלען אין די קול־
טור־דוערטן און סיסטעמאטיזירן .גליקלעך
איז ער געװען ,װען ער האט געהערט א
ספעציפישן אויםדרוק איז אייד געקענט
פלאםירן אין א געהעריקע שפראך ,רעגיאן.
אין דער צײט פון מײן באזיך ,האט ער
מיט פרײד אויםגעכאפט אן אויסדרוק ,װעלכן
איך האב באנוצט ״די ניםיפ מיט דוכקעס״.
ער האט פארנאטירט און קוואליפיצירט אלם
א לובלינער שפראך־־ספעציפיק.
ער איז געוויס געשטארבן מיט דער גרױ־
סער דאגה ,װעלכע האט אים געמאטערט און
איז געקומען צום אױםדח׳ק ביי אונדזערע
שמועםן :װער וועט נאך אים באארבעטן
זײנע געזאמלטע מאטעריאלן׳ װער װעט אפ־
ד,יטן זײנע אוצרות ,די געזאמלטע אוניקאלע
ביבליאטעק .איד מײן ,אז דעם חוב דארף
מען אים אפצאלן.ער האט מיר אנפארטרויט
זײנס א טרזים ,אז זײן אייגציקער זון זאל
קאנטינואירן זײן נישט פארענדיקטע אדבעט.
תזשקע שנײדמאן־פישטאן
געטעבארג ,שורעדן

ברײנדל גרינבעיג ז״ל
אין עלטער פון  91יאר ,איז ט״ז אדר ב׳
תשמ״ד ) ,(20.3.84נפטר געװארן אין תל־
אביג נריעדל גריגבערג ,געגוירן אין לוב־
לין ,געװױנט אויף קראקעװער פארשטאט.
זי האט עולה געװען קײן ארץ־ישראל מיט
 50יאר צוריק און די גאנצע צײט געוװינט

אין תל־אביב .טראץ דעמ הויכן עלטער ,האט
זי זיך אלײן באדינט און געװען בײפ פולז
באוװסטזײן און טעטיקײט.
בףײנדל גרינבערג האט פאריתומט א זון,
שנור און אײגיקלעך.
א .װ.
כבוד איר אנדעגק;

ישעיהו הורביץ ז״ל
ישעיהו יקירי,
באנו להיפרד ממך על קביד הרענן ובדרכך
האחרונד״ לפגי שתים עשרה שנה היה לי
הכבוז־ להשתתף ולנהל את המםיבה ביום
הולדת ה־ ,85שהתקײמה בבית המלין בתל־
אביב ,שאירגנו לכבודך בני עירך.
הײת אז מלא מרץ ותושיה ורצון עז לדעת
ולעקוב אחדי המתרחש בארגון ױצאי לובלין
בישראל ,כמו־כן התענײנת רבות בענינים
ציבוריים.
אני זוכר את דמותד עוד לפני מלחמת
עולם השניה כאיש פעיל ואחד ממנהיגי ה־
תנועה הצױנית הכללית בלובלין ,יחד עם
לוזר ניסנבאום וגב׳ בלהה דובז׳ינםקה ד׳ל.
בתקופה שניהלתי את תנועת הנוער הצױני
רהשרמר הלאומי בעירנו ,יפניתי אליד מםפר
פעמים לעזור ולהופיע במושבות ?יץ .הבעיה
היתה ,איך להשפיע על ההורים שירשו ל־
ילדיהם בזמן החופש מבית הםפר ,להשתתף
במרשבות אלה .הופעת וידעת להםביר את
תורת הצױנות והחלוצױת בליבם של הילדים
ועשית זאת במםירות רבה ובצורה נאה.
בשנת  1935עלית ארצה יוזד עם כל מש־
פחתך .בחוץ־לארץ הײת אמנם סוחר גדול
של עורות ,אבל כאן ,בארץ ,צריך היה ל־
התחיל לעבוד .בהתחלה עבדת בתור פקיד
בסוכנות היהודית ואחר כך ב״מפדה אזרחי״,
עד שפרשת לגמלאות .בגיל  70הבן שלך
יעקב ,שיבדל לחײם ארוכים ,סידר לך מקום
עבודה בבית חדושת בחולון — ועד גיל 88
היתה לד תעסוקה מלאה.
בגיל  90התקײמה מסיבה משפחתית מפו־
ארת ,בהשתתפות הילדים ,הנכדים והנינים,
בה קיבלת תעודה מיוחדת מטעם הקרן־
הקײמת ,כרשום ב״ספר הזהב״ .הײת פעיל
בתנועה הליברלית בחולון ובקופת גמילת חסד.
עזרת רבות לנזקקים.
עלי לצײן ,שהלכת מאתנו בשיבה טובה,
אבל לצערנו ולדאבוננו הרב — לולא התאונה
האומללה שגפלת ,יבולת עוד הרבה שנים
להירח עמנו .נזכור את אישױתן־ המלבבת
ודמותך האצילית.
קרוביך׳ ידידיך וארגון ױצאי לובלין בישראל
ובתפוצות משתתפים בצער המשפחה•
תהיה נשמתך צרורה בצרוד הווייס.
מתתיהו הורן
)דברים על קברו(

על קכרו של אבא,
בױם השלושים,
אין זה מקובל ,שבת תםפיד אב .בכל זאת,
אני מרגישה צורך לומר כמה מלים — לנו,
לעצמנו .והדי כל מד .שאדמר ,ידוע ממילא

לכלכם...

ישעיהו הורכיץ ז׳׳ל
היה אדם בלתי רגיל .לא רק בגזע —
שהאריך ימים .היה איש עקרונות .מעשים.
לא אהב מלים םתם — מה שהתקרא בפױ
״תריצים״ .החליט — עשה .לא דבד הרבה,
במױחד לא אהב לדבר על מישהו ,בהעדרו.
ידע לזמר דברים קשים ,כל מה שזזשב —
ישירות לאיש .לא בדרך עקיפה .שנא רכילות.
לא עסק מז.
עסק בצױנות כל ימי חיױ .זכרונותי עמו
מתדוילים בחקופת גן־בי״ס עממי בלובלין,
כשהסתובבתי גאה בין כל זזברותי .אבא היה
ה״פטרון״ של הנוער הצױני ,מראשי גימנסיה
״תרבות״ .בבית דיברו עברית .השכנים ה־
גוײם הכירו אותנו מ״שירי ליל שבת״ ה־
עברײם ,המושרים על מרפםת ביתנו ברחוב
קובלםקה.
אבא היה עושה לי ״סיבובים״ בהבשרה
של ״ד״שומר הצעיר״ שהיתה בעירנו ,ערב
צאתה לישראל .היה מחזיק אותי על ברכױ
ומשנן לי :״אם ישאלו אותך למה אינך
דוגלת בדגל האדום לצד הכוזול לבן — תעני׳
,אני צױנית — ולא ױתר׳״ .עמד על זה
בתוקף ,עד ױמו האחרון.
היה צימי כללי ,שנא צביעות׳ שנא תוס־
פות ,קרא מלוזמה על הדתײם ,בשל סירובם
לעלות לישראל ״בימים ההם״ שלפני ה־
מלזזמה .ולבו כאב ,יעל שבאחרית ימױ ,דוקא
אלה ,הדתײם שבבית הכנםת ממולר ,חברו
לו ,ובחברתם יכל היה לדבר דברי תורוז,
לספר סיפורים על הרבנים למיניהם ,ולדלות
פסוקים מהמקורות.
כאב לו ,שהדור הצעיר רחוק מהמקורות.
עמד בתוקף על כך׳ שבביתו תשמר המםורת
על כל פרטיה .בכל חג מחגי ישראל ,היה
מזמין את כל המשפחה ,על הבכדים והנינים
והאחײנית וצאצאיה לסעודת וזג .בגי  3דורות
הױ יושבים ״שבת אחים״ שרים שירים
ואוכלים מטעמים משפחתײם.
בזזגוכה היה מחלק ,בטקס מײחד ,ימי
חנוכד• לכל אחד מהנכדים והנינים .ובפסח
— כדי להסב מחשבותיהם מגגיבת האפיקומן

— שוקולדות לכל אחד ואווד בנפרד .ישבו
 3דורות ביזזד והנעימו זמירות.
תקפיד על שװױן ,שחס־וחלילה לא יקבל
ילד אחד יותר מהשני ,או שיגרע חלקו
במשהר .יכך ,למרות הכנסותױ המצומצמות
— הצליח לח&וך סכומים ,אותם רשם מראש
על שמות כל ילדױ .אפילו הכין את תוכן
המצבה שתוקם לו .ביקש ,שתהיה בדױק
במו של האמא .הדגיש׳ שיהיה כתוב בה,
שהיה צױני פעיל עד סוף ימיו.
היתה לו שמחת וזײם ,חדװת יצירה ,כוח
נעורים .אך כאב פיזי ,ממש ,לא יכל היה
לשאת .לא היה רגיל לו .לכן כרע ,כאשר
נשבר לו אגן הירבײם .לא היה רגיל לםבול
פיזית — והוא נשבר .והוא השאיר לנו ,מה
שכנה ״כעין צװאה״ ,והנלו היא:
א .שהילדים ילכו בדרך הישר.
ב .שיהי שורר צבױן יהודי בביתם.
ג .שישתדלו למנוע מריבות ביניהם ,ו־
במקום זה :אחוה וחיבה.
ד .אחדי מותי להודיע לרב מיבאל וסרמן.
ה .לאחר פטירתי ,אם אפשר ,שילכו כל
ילד ,ביחד עם ױצאי חלציו.
ו .להשתדל ,שבמשך שבעת ימי האבל
יהיה מנין ויגידו קדיש.
ז .שרוח האחוה ישתר ביניהם.
השאיר  15גינים ,אשר הבכוריפ בהם ,נשאו
את ארוגו עד לקבורתו ,ואילו הנין ה־16׳
שנולד סמוך למותו — נושא את שמו.
נזכור אותו בכבוד ,בהערצה ,ובחיבה .אין
עוד שבמווזו.
תהא נשמתו צרורה בצרור החײם .אמן.
יהודית פהר ,עו״ד

איז סאװיעט־רוסלאנד אויף פארשיקונג ,אין
פוילן נאך דעד באפרײונג און אין מאנטרעאל
— ביז דעם 5טן סעפטעמבער  ,1983װען זײן
הארץ האט אויף שטענדייק אויפגעהערט צו
קלאפן.
שלמה איז געבוידן געװארן אין לובלין אין
יאר  .1913תמיד זיך אויסגעצײכנט מיט זײן
שטילקײט ,ערלעכקײט און באשײדנקײט .אין
סעפטעמבער  ,1939זענען מיר אוועק קײן
רוסלאנד ,אבער דארט פארשיקט געווארן קײן
סיביר .אז מיר האבז אין  1946זיך אומגע־
קערט קײן פוילן און דערזען דעם גרויםן
חורבן ,זענען מיר אװעק קײן עסטרײך ,און
פוז דארט — קײן קאנאדע .דא האבן מיר
אנגעהויבן א נײ לעבן.
מיטן טויט פון שלמה װאלבערג ,איז אװעק
אין דער אײביקײט א גוטהארציקער מענטש,
א ליבער ברודער און שװאגער ,אן איבער־
געגעבענער מיטגליד דער לובלינער סאסײטי.
כבוד זײן אנדענק!
רחל און נתן זימעלשטערן

זעליג װאפערשטום )רעכטפ(
אװ לײכל לעדער ד׳ל

זעליג װאסערשטרום ז״ל

שלמה װאלבערג ז״ל
ם׳איז פאריבער העכער א יאר נאכן טויט
פון אונדזער ברודער און שװאגער שלמה,
מיט װעמען מיר האבן א סד יארן ,אנהײבנ־
דיק פון  ,1933ביז זײן פטירה — געלעבט
צוזאמען אונטער אײן דאך און זיך געטײלט
מיט אים אין ל ^ ז און אין פרײדן .מיד
האבן אים אפגעהיטן װי אן אײגן קינד,
ס׳האט איים קײנמאל גארנישט געפעלט .אזױ
אין לובלין ,ביזן אױםברוך פון דער מלוזמה,

פון נױ־יארק איז אנגעקומען די טרויערי־
קע ידיעה ורעגן טויט פון ארמפארגעסלעבן
זעליג װאסערשטרום ,א באקאנטער ארבעטער־
טוער אין פארמלחמהדיקן לובליז און איבער־
געגעבענער מיטגליד פון דער לובלינער
ארגאניזאציע אין גױ־יארק.
זעליג איז געװען אקטיזו אין ״בונד״ ,אין
דער פראפעסיאנעלער באװעגונג און אין דעד
״קולטור־ליגע״ .זײנע זכרונות פון לובלין,
דערשינען אין עטלעכע נומערן פון אוגדזעד
צײטונג ,האבן זיך אויסגעצײכנט מיט קרעפ־
טיקע שילדערונגען ,נאסטאלגיע און ליטע־
רארישן טאלאנט .פון זײנע בריװ צו מיר
האב איך געוװסט ,אז ער שרײבט אפילי א
בוך װעגן דער יידישער לובלין און װיל
אייד באזוכן ישראל .נאר די שווערע קראנ־
קײט אין די לעצטע יארן האט צונישט גע־
מאכט אלע זײנע פלענער.
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ברעכן די מצרישע בלאקאדע קעגן אילת פאר
דער 6־טאגיקער מלחמה אין ױני  ,1967און
יגאל ,װאס איז געװארן דער ״העלד פון
סועץ־קאנאל־איבעדגאנג״ אין אקטאבער .1973
נאד דעם װי כפר עטא האט זיך עקאנאמיש
אנטוױקלט און געװארן קרית־אתא ,האט
יהודה װײצענבליט געארבעט אין דער פאבריק
פון ״דשנים וכימיקלים״ אין מפרץ חיפה.
אויך װעגן אים האט מען געזאגט ,אז ר׳איז
געווען באליבט בײ אלע .רוען ער איז מיט
א יאר צוריק געשטארבן — זענען טאקע
אלע ארבעטער און באאמטע ״פון העכסטן
ביזן קלענסטן״ געקומען צו זײן לװיה.

ה׳איז אװעק אין דער אײביקײט א הארצי־
קער מענטש ,אן אידעאליסט און טרײער,
לובליגער ײד.
כבוד זיין אנדענק!
ד .ש.

יהודה װײצעגבליט ז״ל
״אויב די ישראלים װאלטן אריבער דעם
סועץ־קאנאל מיט א פאר טעג פריער ,װאלט
אפשר סאודיע נישט געוואגט אגצוהײבן די
נאפט־מלחמה!״ — האט גשעתו געזאגט אן
אמעריקאנער ראדיא־קאמענטאטאר ,שטיצנ־
דיק אויף די פאלגנדיקע היסטארישע פאקטן:
צו דער נאפט־מלחמה ,האבן סאודיע און
אנדערע אפעק־מדינות זיך געגרײט א לענ־
גערע צײט ,אײדער ס׳האט זיך אנגעהויבן
די ױם־כפור־מלחמה דעם 6טן אקטאבער .1973
אבער סאודיע האט ימורא געהאט ,אז אירע
נאפט־פעלדער װעלן זײן אין א גרויסער סכנה
זױיל ישראל קאן רעאגירן.
אױך נאך דעם װי ס׳האט זיך אנגעהויבן די
ױם־כיפור־מלחמה ארן די מצרים זענען ארי־
בער אויפן מזרח־ברעג פון םועץ־קאנאל ,האט
זיך סאודיע געװאקלט במשך  10טעג ,אויס
מורא פאר א ישראלדיקער קאנטר־אפענסיװע.
ערשט דעם 16טן אקטאבער האט זיד אנגע־
הויבן די נאפט־מלחמה .דעריבער איז מעג־
לעך ,אז אױב די ישראלים װאלטן אריבער
אויפן מערב־ברעג פון סועץ־קאנאל נישט
דעם 18טן אקטאבער ,נאר א פאר טעג פריער
— טא װאלט סאודיע נישט געװאגט אנצו־
הײבן די נאפט־מלחמה.
נאר װאם פאר א שייכות האט די נאפט־
מלחמה מיט ...לובלין ז
איז דער ענטפער:
צום איבערגײן אויפן מצרישן מערב־ברעג
פון סועץ־קאנאל ,האט זיך צה״ל אגגעהױבן
גרײטן נאד מיט א סך יארן פריער ,אײדער
ם׳איז אויסגעבראכן די ױם־כיפור־מלחמה.
צה״ל האט געשאפן א ספעציעלע מיליטערי־
שע אפטײלונג ,װאס האט זיד דערצו געגרייט.
די געהײמע הכנות זענען געמאכט געװאדן
אויפן כנרת .דארט זענען אדורכגעפירט גע־
זואדן נאכט־מאנעװרעס ,בעת װעלכע מ׳האט
געלערנט װי אזוי אריבערפירן פון אײן ברעג
אױפן צווייטן טאנקן און הארמאטן אױף
ספעציעלע טראטורעס און שיפלעך .די זעל־
נער וואס האבן זיך משתתף געװען אין די
מאנעװרעם ,האבן נישט געוװסט ,אז אויפן
ים כנרת לערנט »ען ,װי אזוי אריבערפירן
טאנקן איבערן םיעץ־קאנאל•
בראש  lisדער דאזיקער אפטײלונג איז
געשטאנען םגן־אלוף )קאלאנעל( יגאל יניב,
דער זון פון יהודה װײצענבליט און אײניקל
פון יצחק אליעזר זוייצענבליט — פרן די
ערשטע עולים פון לוגלין נאך דער ערשטער
װעלט־מלחמה.
רוען ס׳איז אױסגעבראכן די יום־כיפור־
מלחמה ,האט מען די טראטוועס און שיפלעך
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כבוד זיין אנדענק.
אלחכן ה.

פאלא זאלצמאן ע״ה
יוזודה וױיצעככליט ז׳׳ל
באדארפט אריבערפירן אויף ריזיקע לאםט־
אויטאס פון ים כנרת קײן םיני ,װאס נענטער
צום סועץ־קאנאל .צום מצרישן מלחמה־פראנט
האבן דעמאלט געשטראמט מאםן צה״ל־סאל־
דאטן און די װעגן זענען געװען פארשטאפט.
אבער יגאל יניב האט מצליח געװען גובר
צו זײן אלע שװעריקײטן און זײן אפטײלונג,
נישט געקוקט אויפן מערדערישן פײער פון
די מצרישע הארמאטן — איז אריבער אױפן
מערב־ברעג פון סועץ־קאנאל און דערמעג־
לעכט די צה״ל־כוחות צו דערגײן ביז 100
קילאמעטער פון דער גרויסער סועץ־שטאט.
דערבײ איז יגאל יניב שװער פארװונדעט
געװארן.

א גרױםער עולם איז געקרמען צו דער
לװיה פון פרוי פאלא זאלצמאן — מיטגלידער
פון דער לאנדסמאנשאפט ,פרײנט פון מפ״ם,
צערקל בערנאר לאזאר ,משפחה און חברים,
אויך שרײבער און קינסטלער ,כדי אפצוגעבן
דעעם לעצטן כבוד דער פארשטארבענער פרוי
פוץ משה זאלצמאן.

זײן זײדע ,יצחק אליעזר װײצענבליט ,איז
אין לובלין געװען פון די גרינדער פון
״מזרחי״ .נאך זײן עולה זײן ,איז ער בא־
שטימט גערוארן אלם ביבליאטעקאר אין דער
אוניװערסיטעט־ביבליאטעק אויפן ד.ר הצופים
אין ירושלים .אין די יארן צוױשן די צװײ
װעלט־מלחמות ,האט יעדער ײד פװ לובלין
געהאט צװײ אדרעסן אין ירושלים :יצחק
אליעזר זוייצענבליט און בנימין אײנשטײן•
בײ זײ האט מען געקאנט באקומען נישט
נאר אן עצד ,.נאר אויך יעדע מעגלעכע הילף.
יהודה װײצענבלייט ,דער זון פון יצחק
אליעזר װײצענבליט און פאטעד פון יגאל
יניב״ איז געקומען פון לובלין ,נאך זײענדיק
א קלײן קינד .ער האט געלערנט אגדאנאמיע
אין מקוה ישראל און באקומען ארגעט אין
דארף כפר עטא )היינט :קרית אתא( ,בײ
דער משפחה פון שמראל אבראמסקי ,װאס
איז אויך געװען פון די ערשטע עולים פון
לובלין נאך דער ערשטער װעלט־מלחמה )זע
״קול לובלין נר 17 .פון .(1982
יהודה װייצענבליט האט חתונה געהאט מיט
בעלא ,די טאכטער פון שמואל און אסתר
אבראמסקי• בעלא האט אים געבוירן צװײ
זין :שמואל ,דער ש&עטערדיקער אינזשיניער
אויף דער שיף ,װעלכע איז געשיקט געװארן

אין די קורצע ,טייף־עמאציאנעלע װערטער
װעגן דער ערלעכער ארבעטער־פרױ ,האבן
די װיצע־פארזיצערין פון דער לובלינער
לאנדסמאגשאפט ,גיטעלע עדעלשטײן און
איזאק אפאטאװסקי פון מפ״ם ,געשילדערט
איר שװערן לעבנם־װעג :א קינד פון א
גרויסער משפחה פון א לאדזשער פראלע־
טאריער אין א טעקסטיל־פאבריק .צו  10יאר
הײבט זי אן ארכעטן אין א פאגריק .אין די
ױגנט־ייארן עמיגרירט זי קײן פראנקרײך,
מאכט אדורך אלע שװעריקײטן פון אײנ־
ארדענען זיך ,איז אבער געזעלשאפטלעך
אקטירו ,גאר באזונדערם — אין שטריקעד־
סינדיקאט .אין  ,1934איז די יױנגע פאלא
מיט פרײד און ענטוזיאזם אוועקגעפארן פון

דעם שײנעם פאריז צ 1איר מאן און חבר
אין דעם ״סאציאליסטישן ,פרײ־גליקלעכן
ראטן־פארבאנד״ .בלויז דרײ יאר געלעבט
צוזאמען מיט איר מאן אין דעם עקאנאמיש־
דלותדיקן און דוחקדיקן סאװיעטישן לעבן.
פון דעם גליק פון צו קענען לעבן צוזאמען,
האט מען איר ברוטאל איבערגעריסן אין יאר
 .1937פארבליבן פאריתומט ,פארפרעמדט,
מיט א קיינד פון אכט חדשים ,אן װעלכע
ס׳איז מיטלען צו לעבן.
דער טעראר־פסיכאז פון דער סאװיעטישער
פראפאגאנדע קעגן די ״אויסלענדישע שפיא־
נען״ און ״קאנטר־רעװאלוציאנערן״ ,האט זי
ממש ארױסגעשטויםן פון דער געזעלשאפט;
שכגים און באקאנטע האבן זי מורא געהאט
אפילו צו באגריסן .צו קײן ארבעט האט מען
זי אין ערגעץ גישט געװאלט געמען ,זוײל
װי קען מעו אנטרױען א פרוי ,װאס איר
מאן איז ארעסטירט געװארן פאר ״קאנטר־
רעװאלוציע״ און ״שפיאנאזש״ ז
אין אט די שרעקלעכע באדינגונגען ,איז
איר אױסגעקומען צו ראנגלען זיך פאר דעם
ארעם לעבן און דערציען א קינד ,װאם
אפילו פאר אים מוז מען אויסבאהאלטן וװ
דער טאטע געפיגט זיך.
בעת דער מלחמה ,איז דער צוג מיט וועלכן
זי האט זיך עװאקואירט קײן אוראל ,געװארן
באמבארדירט און זי איז געװארן שװער
פארוװנדעט .אזוי איז זי געװארן א דאפלטער
קרבז — פון סטאליניזם *11 ,פון היטלעריזם.
האבגדיק דעם סטאטוס פרן אן אינוואליד,
כדי מען זאל זי נישט שיקן ארבעטן אין די
קוילן־גרובז איז װײטן סיבייד ,מוז זי פאר־
לײקענען ,אז זי האט געהאט א מאן און
לעבט אויף איר מײדלערישן נאמען .אבער
די כםדרדיקע שרעק און מורא בײטאג און
בײנאכט ,אז מען װעט זיך חלילה דערװיסן,
דערפיירט זי צו א גײסטיקער קראנקײט.
אין אט די באדינגונגען האט זי זיך גע־
ראנגלט העכער  10יאר ,ביז איר משה איז
באפרײט געװארן פון ״גולאג״ און באקומען
דאס רעכט צו לעבן אין א פארשיקונג־שטעטל
צוזאמעז מיט זיין משפחה .אוייך דאם װערט
כסדר גאגלײט מיט שרעק ,אז מען זאל
אויפסנײ נישט װערן ארעםטירט.
אבער טרא׳ו דעם װאם דאס אומדער־
זוארטעטע גליק ,האפענונג און שטרעבונג
צוריק צו קומען קײן פאריז האט זיך פאר־
וױרקלעכט און דערלעבט נחת פון דעם זון
מיט צװײ אײניקלעה ארומגערינגלט מיט
ליבשאפט ,הן פון דער משפחה און הן פון
דער געזעלשאפטלעכער סביבה ,איז אבער
איר געזונט־צושטאנד נישט פארבעםערט גע־
װארן .לאנג האט זי געליטן און גאר בא־
זונדערס איז געװען איר ליידן־װעג די 11
חדשים איז די שפיטעלער .װי א הײליקע
מארטירערין ,האט זי אויסגעהויכט איר
ערלעכע נשמה.
זאל איד די ערד גרינג זײן!
משה

זשעני זאבערמאן ז״ל
צו דעד לװיה פון דער פריצײטיק פאר־
שטארבענער זשעני זאבערמאן ע״ה ,די טאכ־
טער פון באקאנטן עסקן אלתר זאבערמאן ז״ל,
װעלכער האט אין פראנקרײך פארנומען וױכ־
טיקע געזעלשאפטלעכע איגםטאנצן — איז
געקומען א גרויסער עולם פון קרובים ,פדײנט
און לאנדסלײט פון פרוי פײגעלע זאבערמאן,
די מוטער פון דער ױנג־פארשטארבענער
טאכטער ,װי אויך פון דער משפוזד• פון ױסף
זאבערמאן׳ פרעזידענט פון דער פאלקס־
אקציע.
בײם ארון אויפן בית־עולם באניע ,האט
אין נאמען פון דער פאראײגיקטער לרבלינער
לאנדסמאנשאפט אין פאריז ,די םעקרעטארין
טעשקע קארמאן אויסגעדריקט )אין פראנצוי־
זיש( די מיטלייד־געפילן פאר דער שװער
געטראפעגער משפחה זאבערמאן און פון די
לובלינער ײדן אין פאריז.
די פארשטארבענע האט אוייך מספיד געװען
שמואל שפירא ,פארזיצער פרן דער לובלינער
לאנדסמאגשאפט אין פראנקרייז־.
די רעליגיעזע צערעמאגיע האט אדורכגע־
פירט דער רב פון דער ארטאדאקםישער
סינאגאגע פון רי מאנטעוױדעא און דער
ברודער נארבעד זאבעדמאן האט געזאגט
קדיש.

מחוץ למםגרת עבודתו ,הרבה לקרוא ספרים
ובמױחד להעמיק בספרי קודש וארץ־ישראל.
צױנות יארץײשראל הױ לגבױ התגשמות
משאלת חיױ .עוד בהױתו בפולין תרם לבנײת
המולדת היהודית וראה בהקמתה ערך עלױן.
אני זוכרת אותו תמיד כבעל טוב לאשתו,
ומלא חמימות .לבנותיו היה אב נפלא ,תמיד
עודד אותנו ללמד ולהתקדם .זכורני כשקיבלתי
את התואר באוניברסיטה ,לא היה מאושר
ממנו.
נהת דבה גרמה לו גם הקרײרה הצבאית
בה בחרתי והוא הייה גאה על כך מאוד.
ואחרונים חביבים רצוני להזכיר את נכדױ
ונכדותױ ,אותם אהב אהבה עזה והם החזירו
לו שבעתײם .כשכבה פתיל חײו איבדנו אדם
יקר ,נפש זכה וטהורה.
בתו מרימ הביד

ישראל )איגנאץ( כהן ז״ל
אין פלארידא ,פאר .שטאטן ,איז דעם 22סטן
אפריל  1984נפטר געווארן ישראל כד׳ן ,גע־
ווען באקאנט אין ישראל אלם איגגאץ.
ישראל איז געבוירן אין פולאװ ,דעם
20סטן אויגוםט  ,1901גאר אלע יארן ,ביזן
אױםברוד פון דער צװײטער יװעלט־מלחמה,
געוװינט מיט זײן פאמיליע אין לובלין .נאד
דער מלזזמה זיך באזעצט אין לאס־אנזשעלעס.
דער פארשטארבענער איז געװען א שטי־
לער ,באשײדענער מענטש און זיד אױס־
געצײכנט מיט זײן ערלעכקײט און גרײטקײט
צו העלפן מענטשן .זײן װארעם הארץ פאר
אנדערע ,איז געװען א שם־דבר בײ די אלע
װאם האבן אים געקעגט .אים ,מײן פעטזגר,
האב איך צו פארדאגקען װאס ער האט מיך
ארויסגעראטעװעט פוגעם באמבארדירטן לוב־
לין דעם 9טן סעפטעמבער .1939
כבוד זײז אנדענק!
פעפ ביײטעד ,מאנטרעאל

עובדיזז פלד ז״ל

ישראל זילברטש ז״ל
נולד בשנת  1916בלובלין ,שבפולין .גדל
והתחנך בחדר ובישיבה.
הוא עבד על בשרו את מאורעות השואה,
אשר הטביעו בו את חותמם ואותם לא יכול
היה לשכוח עד ױם מותו .היה משחזר ומזכיר
את הזװעות והזמן לא רפא לו.
בשנת  1950עלה לאו־ץ־ישראל .באן בנה
את ביתו וטיפח את משפחתו .במקום עבודתו
במשרד התקשורת ,היה מקובל ואהוד על כל
סובביו ,בטוב לבו וברצונו לעזור ולסײע לכל
הזקוק ,מגה את עולמו.

שלושים ױם עברו מאז שהלכת מאיתנו —
וקשה להשלים עם האבידה הזאת.
בױם הלױה רציתי להיפרד ממך ,אחרי
דברױ הקצרים והנרגשים של מר מרדכי
צאנין .אבל לדאבוני ולצער־י הרב״ לא יכולתי,
הױת והרגשתי מחנק רחוםר אפשרות לביטױ.
הצער והכאב היו גדולים מדי• מי שהכיר
אותך מקרוב ,יודע להערייך את סגולותיך
הנעלות ,את ױשרך והגינותך .עםקת רבות
בצרכי ציבור ,בזזבר הװעד של ארגון יוצאי
לובלין בישראל .מצאת תמיד זמן להגייש סעד
חומרי ומוסרי לשארית הפליטה .הײת מױזמי
וממײסדי ,יחד עם חבדנו אפרים אײנשטײן
ייבד״ל ,את השנתון של ארגון יוצאי לובלין.
אהבת את החײם ואת האנשים ,אבל המחלה
האױמה גיצחה את הגוף.
אני מפליג כעת מעבד לתקופת השואה,
בשנת  ,1934בזמן שניהלתי את תנועת הנוער
הצױני בלובלין .עוד בנעוריך ,התמסרת בכל
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מאודך להחדיר בנוער את תורת הצױנות
החלוצית .ואחרי שעליתי ארצה ,נודע לי על
התמסרותך לתנועה .הײת אחד ממדריכיה
ומנהיגיה ,כאשר החיגוך לעליה היה הנושא
המדכזי בפעולותיך.
בימי המלחמה ,מצאת מקלט בברית־המוע־
צות .ב־ 1946חזרת לפולין ובעיר לודז׳ וזידשת
את פעילותיך הצױנית .עסקת בעיקר גארגון
העליה הבלתי־לגלית וראית ברכה בפעולותיך.
אח״כ עברת לגרמניה ,כדי לארגן את התנועה
הציונית הכללית ומונית להוציא לאור את
העתון ״די צירניסטישע שטימע״ ,ומאוחר ױתר
— את העתון ״אונדזער וועג״.
בראשית שנות ההמישים עלית ארצה עם
משפחתד ונתקבלת בױמװ האידי ״לעצטע
נייעס״ וביומון הפולגי ״נאיװינל־קוריער״,
בהם כתבת מאמרים פוליטײם רגם על נרשאים
כללים .הופעת ברדױ כפרשן פוליטי לבעױת
אקטואלױת.
ב־ 1972הרפיע ספרך ״ 5שנים במולדת ה־
סוציאליסטית״ .כ״כ תרגמת ליידיש את שני
הכרכים של שבתי טבת ״דאס לעבן פון
משה דײן׳׳ .היית שנים רבות המוציא לארר
והעורך של השנתון האינפררמטיבי באנגלית
על מדינת ישראל .כסופר ועורך קיבלת פרם
םפרות ,כעתונאי ב־ ,1982מטעם אגודת ה־
סופרים ביידיש בישראל ופרס נוסף ע״ש רבקה
ויהושע גולדברג.
הםתלקותך היא אבדה גדולה ויגון צורב
למשפחה וליוצאי לובלין בישראל ובתפוצות.
טתי הווץ
מדברים על קברו בױם השלושים

צום אנדענק פון עוכדיה פעלד
געבו־ירן אין לובלין אין יאר  .1917גע־
ענדיקט די דארטיקע יידישע גימגאזיע.
געשטאנען בראש פון דער ציוניםטישער יוגנט־
ארגאניזאציע ״הנוער הצױני״ אין לובלינער
קרײז.
פון  1936ביזן אויסבררך פון דער צװײטער
װעלט־מלחמה ,שטודירט אויף דער זשורנא־
ליסטישער הויבשול אין װארשע.
אין די יארן פון װעלטקריג — פארװאגלט
קײן סאװעטן־פארבאנד ,אויף פארשיקונג.
שפעטער ,נאך דער באפרײונג פרן דארטן,
געוועז לערער אין טאדזשיקישן שטעטל
אודא־טױבע.
אין יאנואר  1946צוריק געקומען קײן פוילן,
זיך באזעצט אין לאדזש און גלײך באנייט
זײן צױניסטישע טעטיקײט ,באזונדערס אין
די ראמעז פון דער ״בריחה״ — דעם אומ־
לעגאלן ארױספאר פון פוילן קײן ארץ־ישראל.
געשטאנען בראש פון דער צױניסטישער
״קאארדינאציע״ ,װאם האט זיך פארנומען
מיטן אױסלײזן פון קריסטלעכע הענט הונ־
דערטער ײדישע קינדער ,אויסבאהאלטענע
בעת דער נאצי־אקופאציע בײ פאליאקן .די
קינדער זענען דערנאך אריבערגעפירט גע־
װארן קײן מערב־דײטשלאנד און פראנקרײך,
אויפן װעג קײן ארץ־ישראל.
סוף  1946פארלאזט עובדיה פעלד פוילן
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און קומט קיין מינכען ,דא געװען פאר־
שטײער פון די צױנים־כללים אין צ.ק .פון
דער שארית־הפליטה און אנדערע יידישע
אינםטיטוציעם אין דער אמעריקאנער זאנע
פון מערב־דײטשלאנד .געהאט דעם רעדאק־
טאר־פאסטן פון ארגאן פוז די אלגעמײנע
צױניסטן ״די צױניסטישע שטימע״.
אין אפריל  1950עולה געווען מיט דעד
משפחה קײן ישראל .א יאר שפעטער אנגע־
הויבן ארבעטן אין די צײטונגען ״לעצטע
נײעס״ אװ ״נאװיני קוריער״ ,װי אויך אלס
פאליטישער קאמענטאטאר אין ראדיא•

אין יאר  1972האט עוגדיה פעלד ארויס־
געגעגן א בוך זכרונרת םון זײנע איבער־
לעבונגען אין סאוועטן־פארבאנד א״נ ״ 5יאר
אין סאציאליסטישן פאטערלאנד״ .האט איבער־
געזעצט פון עברית אויף ײדיש דאם צזױי־
בענדיקע בוך פון שבתיי טבת ״דאס לעבן פון
משה דײן״• עובדיה פעלד האט ארויסגעלאזט
א צאל פאליטישע בראשורן אויף דער טעמע
פון דער זעקםטאגיקער מלחמה )אין ^ י ש
און פויליש( .געװען אויך רעדאקטאר פון
)אין
אינפארמאציע־יארבוך
ישראלדיקן
ענגליש(.
אין יאר  1977האט עובדיה פעלד׳ פאר זײן
זשורנאליסטישער טעטיקײט ,באקומען דעם
פרײז פון פאראײן פרן ײדישע שרײבער ארן
זשורנאליסטן אין ׳•שראל ,ארן אין יאר 1982
— דעס פרײז פון פאראיין פון יידישע שריי־
בער און זשורגאליסטן אין פאריז.
צו די שלושים ,האט די פארװאלטונג פון
ײדישן שרײבער־פארײן ,צוזאמען מיט דער
לובלינער לאנדםמאנשאפט אין ישדאל ,אײנ־
געארדנט אן אנדענק־אװנט.
דער זאל פון בית לײװיק איז געװען אי־
בערפולט מיט א פארשידנארטיקן עולם פון
לאנדסלײט און פען־מענטשן .דער אװגט איז
דערעפנט געווארן מיטן טרויער־מארש פון
שאפען ,אױםגעפיירט דורך בארבארא מאלװע.
דער פארזיצער פון אװנט ,דדד שטאקפיש,
האט כאראקטעריזירט די געזעלשאפטלעכע

און פובליציסטישע טעטיקײט פון עובדיה
פעלד ,אנהויבנדיק פון די ײנגסטע יארן אלס
שילער און סטודענט אױ פיילן ,איבער די
װאגלענישן בעת די מלחמה־יארן אין ראטנ־
פארבאנד ,װאס ער האט באשריבן אין זײן
בוך ״ 5יאר אין סאציאליסטישן פאטערלאנד״.
דער רעדאקציע־מיטגליד פון די ״לעצטע
נײעס״ ,ױסף גאלדקאין ,האט צװישן אנדערן
אנגעװיזן ,אז די פובליציסטיק פון ערבדיה
פעלד איז געווען באאײנפלוסט פרן זײן
כאראקטער אלס גוטמוטיקער מענטש ,װעל־
כער האט בײ יעדן געזוכט דאס גוטע ,דאם
פאזיטעוע.
א ברייטע אפהאנדלונג װעגן דער פובלי־
ציסטישער טעטיקײט פון עובדיה פעלד ז״ל,
האט געגעבן דער סעקדעטאר פון דער רע־
דאקציע ״לעצטע ניײס״ יצחק בראט ,װעל־
כער האט צוזאמענגעארבעט מיטן נפטר הע־
כער  30יאר ,אנהויבנדיק פון זײערע זואנ־
דערונגען אין דײטשלאנד ,אויפן וועג קײן
ישראל.
דער פארזיצער פרן וױלנער קלוב ,לײבל
קאריסקי ,האט אין זײן דוארט איבערגעגעבן
אן אינטערעםאנט קאפיטל אין דער טעטיקײט
פון עומדיה פעלד גלייד גאך זײן אומקערן
זיד פון ראטגפארבנד קײן פוילן .עובדיה
פעלד איז דאן געװען א מיטגליד אין קאאר־
דיניר־קאמיטעט פון די צױגיסטישע ארגאני־
זאציעס אין פוילן ,װאם האט געהאט זײן
זיץ־ארט אין לאדזש און האט זיו פארנומען
מיט אויסגעפינען ארן אויסקויפן געראטעווע־
טע ײדישע קינדער אין די קלריסטערם און
בײ פאלאקן.

עובדיה פלד ז״ל
מר ועצוב לי על הלב להספיד את עובדיה,
כשידידות עמוקה של למעלה משלושים שנה
קשרה בינינו ,עד ױמו האחרון.
עוד בהױתו תלמיד גית־םפר עממי ,הש•
תײך לארגון צופים והוכיוו ױזמה וכדשר
ארגוני ,שהתפתחו בשדה פעולה דחב ,ב־
תקופות שונות של חיױ.
בעיד מולדתו לובלין התמזגו בשנת 1931
שני ארגוני גועד :״הרצליד,״ שגה התרכז
הנוער הלומד .ױ״השומר הלאומי״ ,שכלל
בתדכו את ״הנועד הצױני״ .עד מהרה נהיה
עובדיד״ תלמיד בגימנסיה שפעד — לאחד
ממנהיגי ״הנוער הצױניי״ .הוא מחלק את
הצעידיפ לקבוצות לפי רמתם ,מדצה לפניהם
ומשפיע .הרא גם נאלץ להפריש מזמנר
הדחוק למלחמה בקבוצות השפאלױת של
״הבונד״ רהקומוניםטים ,שהשפעתם לא היתה
מבוטלת על חלק מהנוער הלובלינאי .תמיד
היה מוכן לעזוד למועמדים פוטנציאלײם
לעליה לאר^ישראל וללװתם לתדזנת ה־
רכבת עס דגלי הלאום ,בשירה ובריקודי
״הורה״ ברחובות העיר.
אחד מהישגױ החשובים — ארגון הוש־
בות־קיץ לנוער ,שנהפכו לםמינריפ להעמקת
התודעה דזציונית .ובאותו הזמן׳ לארגן
טױלים וםױרים בםביבה כפרית .הוא גם יזם
הקמת נקודות־ההשרה לנוער ,באחוזות של

יהודים ולאײהודים ,לעבודה יצרנית בארץ־
ישראל.
אחיי תום לימודיו בגימנסיה ,התקבל
לבית־הםפר הגבוה לעיתונות בװרשד ..עם
פרוץ המלחמה בםפטמבר  ,1939הוא מצליח
לוזזור ללוגלין ברכבת האחרונה .הוא
מזדעזע מאכזרױת הגרמנים ליהודים בעיר
ומווליט ,בהסכמת ההורים ,לברוח ,לשטח
כיבוש זזסובײטי ,ללמברג .כעבור זמךמה,
הוא חוזר ללובלין במטרה לשכנע את הורױ
ואחױ הנשוי לחזור עמו ללמברג .הרא לא
מצליח בזה ולוקח עמו רק את חברתו ה־
אזזובזז ראחיה .בדרן״לא־דוך ,מתוך סכנות
רמת ,מגיעים ללמברג .עם ההתמוטטות של
ההסכם מולוטוב—ריבנטרופ ,ד>וא עוקר ,יחד
עם רגבות פליטים ,לטדז׳יקיםטן ומקבל
משרת מורד ,בקולחוז ,ללמדם גרמנית .הוא
רובש במהרה קצת ידיעה בשפה הטדז׳יקית.
כעבור זמן הוא בתפקיד של בריגדיר בתחנת
טרקטורים וגם כאן הוא קונזז את ליבם של
העובדים.
בםוף המלחמה ד,וא חוזד עם משפחתו
ללובלין ,רואה את חורבן עירו ומפחד ל־
היכנס לדירת הורױ .עובר ללודז׳ ומצטרף
ל״קואורדינציה״ של כל המפלגות הצױנױת,
שתפקידה :לכװן את שארית הפליטה שחזרו
מגיא ההדיגה — לארץ ישראל ולהציל ילדי
ישראל ,שנמסרו ע״י הוריהם לידי פולנים
ולכנםיות .זאת היתה עבודה מפרכת ומסר
כנת .בדרך זו הצליחו להציל נ־ 500ילדיט.
אחרי הפוגרום בקילץ ,משתכנע עובדיה
שאין תקומה ליהדות פולין והוא מחליט
להגיע לגרמניה .לפני הנסיעה הוא מתיישב
בבראטיסלאבה ומארגן את ״הבריחה״ לארץ־
ישראל .אח״כ הוא מגיע למינכן ,למרכז
של שארית־הפליטה בשטח הכיבוש דאמרײ
קאי .הפדרציה הציונית ממנה אותו לעורך
של ״די צױניסטישע שטימע״ ,שהופצה ב־
אירופה .מםפר שנים זזוא גם ־עורך של
״אונדזער װעג׳ /שהופיע  3פעמים בשבוע.
באפריל  1953הוא מגיע לישדאל .כאן
הוא התקבל כעתונאי ופרשן פוליטי ב־
מאמרױ
ױמון .הײדײ ״לעצטע גײעס״.
נעשים פופולרײם ולשם־דבר אצל קוראי
ײדיש בארץ ובחוץ ־ לארץ .הוא גם
משתתף בקניעות בױמון הפולני ״נוביני־
קורײר״ וכותב בעתונים אחרים .באותו הזמן
הוא פעיל באגודת סופרי ײדיש בישראל
ובבית לײװיק» חבר פעיל במועצה ה־
עולמית למען תרבות ײדיש .ב־ 1972הוא
מוציא ספרו ביידיש ״ 5שנים במולדת
הסוציאליסטית״ וגם מספר חוברות בײדיש
ובפולנית על מלחמת ששת הימים תרגפ
)מעבדית לײדיש( את ספרו של שבתאי
טבת על חײו של משה דיין .בשנת 1962
מייםד ,יחד עם כותב שורות אלה ,את
השגתון ״לובלינער שטימע״ .תרומתו ה־
גדולה היתה — יסוד הוצאת הספרים ע״ש
לײװיק .הוענקו לו פרסים םפרוהײם ע״י
אגודת סרפרי ועתוגאי ײדיש בישראל׳ וע״י
אגרדת םופרי ײדיש בפריז.
עובדיזז היה עסקן ציבורי תמיד מוכן

לעזור לזולת ,ובמױחד לעולים חדשים ול־
םופרים יהודים מפולין ומרוסיה 6 .שנימ עד
ױם מותו — היה מזכיר אגודת םופרי ד
בישראל .הוא ידע את
עתונאי ײדיש
הסוד איך לרכוש ידידיט ולנצלם לעזרת
הזולת .היה חביב ואהוד על כולם .גם
יריבױ הפוליטײם כבדוהר .מױתר היה לבקש
ממנו שררת כל שזזוא ,הציע אותו בעצמו.
בין מודעות־האבל שהופיעו אחרי פטירתו׳
מצאתי אחת בזו הלשון:
ערבדיה יקר ,האיש האנושי בױתר שפגשתי
בחײ הארוכים .אני שרריה בעצבות עמוקה׳
בגין מוחך טרם עת .שפרה ליפשיץ.
אשה זו הגיעה לישראל בגיל  ,80אחרי
 50שנות טלטולים בבתי־םוהד ובמחנות
עבודה בברית־המועצות מפני שהאמיגה
ברצינות בבירובידז׳ן של סטאלין .בבואה
לישדאל הופנתה לעובדיה — והדא •עזר
לה בכל השלבים וגם לד>וציא ספדה בײדיש
ובעברית ״נשים במחנות העבודה בברית
המועצות״.
שני ילדױ התײתמו מאב מםור ונאמן.
יהי זכרו בריך.
אפרים אײנשטײן

על־פי גס איז גינא׳ן געלוגגען זיך אפצו־
ראטעװען ,צוזאמען מיט איר שװעגערין באל־
טשע אײזנבערג את מיט איר מאן געקומען
נאך דער באפרײונג פון שטוטגארט קײן
לאס־אגזשעלעס.
די פארשטארבענע איז געװען טעטיק אין
א ריי ײדישע ,נאציאנאלע ארגאגיזאציעם אין
לאס־אנזשעלעס ,װי אויך ארױסגעװיזן אינ־
טערעס און אקט״ױוקײט צװישן די לובלינער.
כמעט יעדעס יאר האט זי מיט איר מאן
באזוכט ישראל אװ דא זײער װארעם אויפ־
גענומען געװארן דורך פיל וזברים און פרײנד
פון דער אלטער הײם.
איר אינערלעכע שײנקײט האט פולשטענ־
ךיק הארמאנירט מיט דער אויםערלעכער
שײנקײט .תמיד מיט א ליבלעכן שמײכל
אויפן פנים ,גרײט צו העלפן ,האבן א םך
געפיל פאר ־יענעם און פאר יעדן האלטן אפן
די טיר פון איר גאםטפרײנטלעכער הײם.
א שווערע קראנקײט אין לעצטן יאר האט זי
צוגעשמידט צום בעט און אנהײב מערץ האט
זי אױסגעהויכט איר איידעלע נשמה.
גיגא האט פאריתומט איר מאן איזאק
)יצחק( ,די טאכטער מאשא מיט דרײ אײניק־
לעך :עליזה ,ארז און זױו ,דעם זון ד״ר
מאריס )משה — אוייפן נאמען פון משה׳לע
אײזענבערג ז״ל( עהרענבערג ,דעם ברודער
ישראל אוך שוועגערין באלטשע מיט דער
משפחה .הונדערטער פרײנד ,חברים און
לאנדסלײט האבן זייך באטײליקט אין דעד
לװײה און אפגעגעבן כבוד דער פארשטאר־
בענער .מיר װעלן זי תמיד געדענקען!
א .ל.

ריװטשע )גינא( עהיענבערג־
אײזענבערג ע״ה
מיטװאד ,דעם 7טן מערץ  ,1984איז אין
לאס־אנזשעלעס געבראכט געװארן צו אײ־
ביקער רו גינא עהרענבערג ,די טאכטער פון
באקאנטן ,פארמלחמהדיקן עסקו ר׳ משה׳לע
אײזענבערג און שװעסטער פון זײ צו לאנגע
יאר — ישראל אײזנבערג און פרוי פון יצחק
עהרענבערג.
ריװטשע האט באקומען א ײדישע דערצױנג
אין דער הײם פון די עלטערן און אין דער
בית־יעקב־שול אין לובלין .שפעטער געלערנט
איין גימנאזיע ,ביז דער מאטורע .אויף איר,
װי אויף דער גאנצער משפחה אײזנבערג,
איז אויסגעפאלן דער ביטערער גורל אדורכ־
צומאכן דעם היטלעריסטישן גהינום ,אנ־
הײבנדיק פונעם געטא אין לובלין ,אויף דער
״ארישער״ זײט און אין די ארבעט־לאגערן.

יעקב פוטערימאן ז״ל
מברלין הגיעה הידיעה המעציבה על מותו
ללא־עת ,אוזרי מחלה ממושכת ,של יעקב
פוטערמאן ז״ל ,בנם של מרדני )מאטל( וחנה
פוטערמאן ,אחיהם של באשה פעלד ואברהם
״״י^•
פוטערמאן יבד״ל.
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יעקב היה איש אינטליגנטי ,נעים הליכות,
מגל וזוש הומור מפותח ,מנהל וזשבונות
מעולה ,אהוד וחביב על כל ידידיו .בפרוץ
מלחמת העולם השניה ,גױים לצבא הפולני
ועם נפילת פילין ,עבר לברית־המועצות ,שם
הועםק במקצועו .התגיים לצבא הפולגי ב־
רוסיה והגיע לדרגת קצונה .הגיע לברליין עם
הצבא ,שם פגש את בן־עירו ,איש עסקים
ידחמיאל בזוניק ז׳׳ל והועםק ע״י כמנהל
חשבונות ראשי .ביקר הרבה םעמים בארץ,
אצל בני משפחתו ,השרוײם באבל כבד.
יהי זכרו ברון־ו
עוגדיה אייגשטײן

און אין עלטער פון 0י יאר אויסגעהויכט זײן
נשמד-
פראנעק איז געװען אן ערנםטער ,פא־
ראנטווארטלעכער און הארציקער מענטש.
ער האט פאריתומט זײן פרױ ,די בארימטע
דיכטערין הד0ה רובין ,זײער טאכטער ,אײ־
דעם און צוױי אייניקל׳עך.
ד .ש.
זאל אימ די ערד גדיגג זײן!

מאשאלע ראזענבלום
)הײבלום( ז״ל
פראנעק קארפ ז״ל
פראגעק קארפ ,א זדן פון א באקאנטעד
לובלעער ײדישע משפתה אין לובלין ,האט
געד״ערט צום דור טרױמערס און קעמפערס,
װאס האבן גישט געוואלט משלים זיױ מיט
דער ווירקלעכקײט און פארן פרײז פון
זעלגסט־אפפערונג גרייט געורען זיך אײנ־
צוש&אנען אינעם קאמף צו עגדערן די וועלט;
און במילא — אייד דאס ײדישע לעבן.
װי א םך פון ד ץ ױר ,איז ער
אין דער פריםטער ױגנט ארײנגעטרעטן אין
דער ארמלעגאלער קאמוגיםטישער יזגנט־
ארגאניזאציע .די מאטעריעלע באדינגונגען
אין דער חיים דערמעגלעבן איט צו ענדיקן
די זואװעלבערג־שול אין ווארשע ,יוװ ער
באקרמט דעם אינזשעניער־דיפלאם .אין יאר
 1938ווערט עד ארעםטירט און פאדמשפט
אויף  4יאר תפיסה פאר קאמוניםטישער טע־
טיקײט און קומט אפ דעם תפיסה־אורטײל
אױפן ״זאמעק״ .אין די מלחמה־יארן געװען
אין תםלאנד און אין  1946זיד אומגעקערט
מיט דער רע&אטריאציע קײז פוילן ,וװ דער
נייער רעזשים האט אים אנפארטרויט א רײ
װיכטיקע און הויכע אמטן•
אין יאר  1969איז ע י עולה קײן ישראל,
וװ ער ארבעט אינעם פאטענטן־אמט אין
תל־אביב .אין די לעצטע יארן געװען קראנק
46

געבוירן איז לובלין אץ יאר 1913׳ אין
א חסידישער הײם פון ארבעטם־מעגטשן .זי
האט געענדיקט די שרל מיט אן אויסצייכע־
נונג .צום ערשטן מאל האב איך זי געטראפן
אױף אן אונטערנעמונג אין ״קארסא״ ,בעת
ד איז געשטאנען אױף דער ביגע און דע־
קלאמירט אויף דער פײערונג ,מעלכע ס׳זזאט
ארגאניזירט דער ״החלוץ הצעיר״ אין שטאט.
מאשקע איז דארט געװען אן אקטױוע מיט־
גלידערין .איד האב דעמאלט געהערט צו
דער ױגגט־ארגאניזאציע ״פרייהײט״ פון די
רעכטע פועלײציון .אוגחער לאקאל איז גע־
װען א בשותפותדיקער ,אריף סטאשיצא .22
מאשאלע איז כמעט יעדן אװנט געקומען אין
קלוב ,געטאנצט ,פארברענגט ,דיסקוטירט און
קײנמאל נישט ארױסגעלאזט דאס בוך פון
האנט• אין אלע אונטעדנעמונגען און אױפ־
טדיטן ,האט זי גענומען אן אקטיװן אנטייל.
אונדזער באקאנטשאפט איז שפעטער פאר־
װאנדלט געזוארן אין א פרײנדשאפט און אין
יאר  ,1936אין זזודש מערץ ,האבן מיר חתונה
געהאט.
נאבן פארעגדיקן די שול ,האט זי געארבעט
אין דער אין לרבלין באקאנטער שנײדער־
פירמש אטלאם ,אױף קראקעװער פארשטאט.
א טייל פון אירע מיטארבעטערינם זענען דא
אין לאני און זיי האבן צר דערצײלן א סד
גוטס פון דער פאדשטארבענער.
נאד פארן אױסברוד פון קריג ,איז אונדז
געבוירן געװארן די עלטםטע טאכטער .ױי
נאר ס׳האבן דעם 1טן סעפטעמבער גענומען

פאלן דײטשישע באמבעס אין שטאט ,איז
געװארן א געוואלטיקע פאניק און בהלה .אין
יענעם תוהו ובוהו פארלאז איד אלײן לובלין
און מאשקע בלייבט בײ אירע עלטערן מיט
א פיצל קינד .נאר איר װילן צו לעבן און
ראטעווען דאס קינה האט איר באװויגן צו
לאזן זיך אויף א געפערלעכן װאנדער־װעג,
גראד אין שווערע מלחמה־טעג — און איר
געלינגט צו קומען קײן בריסק ,װו אין גרױם
םרײד טרעפן זיו אלע דרײ און בלײבן שוין
צוזאמען.
די װייטערדיקע געשיכטע פון אונדזערע
פליטים אין ראטן־פארבאנד — איז גוט בא־
קאגט• מיר װערן פארשיקט קײן קאמי־
א.ס.ם.ר .די שװערע ארבעט ,די הונגער־
דערנערונג און שקלאפן־באדינגונגען אנט־
מוטיקן נישט די דאזיקע פרוי• זי מאבט
אלע אנשטחענגונגען צו אדבעטן איגטענסי־
ווער ,כדי זיכערן א גרעםערן ״פאיאק״
)ברויט־צוטײלונג( ,וױיל די משפחה האט
זיד פארגרעסערט .ביז דער באפרײונג זענען
אונדז געבוירן געװארן נאך צװײ קינדער.
אין יאר  1946האבן מיר זיך עװאקואירט
קײן פוילן ,נידערשלעזיע איו זיד באזעצט
אינזנם שטעטל באזשא־גורא ,געבן וואלב־
זשיך .אויסער די ערשטע זארג צו באקומען
ארמעט און זיכערן פרנםזז ,האבן מיר זיך
אויד אנגאזשירט אין געזעלשאפטלעכער טע־
טיקײט און געגריגדעט די פועלי־צױן )צ.ם(.
פארטײ ,זײענדיק אין פארבינדונג מיט דער
צענטראלע אין װארשע און מיטן װאיעװא־
דישן קאמיטעט אין װאלבזשיך ,מיטן װעלכן
ס׳האט אנגעפירט וובר פיעקאטש .פאר זײן
ארויםפאר צו באזוכן ארץ־ישראל^-האט ער
אונדז אנגעזאגט נישט צו פארלאזן פוילן,
ביז מאנען ער קומט נישט צוריק״ זױיל
אנדערש ורעט די ארגאניזאציע זיד צעפאלן.
אבער נאבן קעלצער פאגראם ,האט דעם רוב
יידן אין דעמאלטיקן פױלן אנגעהויבן ברע־
נען דעד גאדן אונטער די פיס .מיד האבן
צונױפגעגומען עטלעכע משפחות ,געדונגען
 3װעגענער מיט פערד און ארייגגעפארן קײן
װאלבזשיך .דארט האט אתדז שוין באזארגט
דער צענטראל־קאמיטעט און נאד עטלעכע
יאר נע־ונד — איבער פױלן ,דײטשלאנד און
עםטרייד״ זעגען מיר אין יאר  1949אנגע־
קומען קײן ישחאל.
די ערשטע איינארדענובג איז געװען אין
א מערמז אין חדרד ,.צוזאמען מיט נאך
עטלעבע טויזגט נייע עולים .אויך דא האט
מאשאלע זיד אויסגעצײכנט מיט איר געזעל־
שאפטלעכן צוגאנג און זאדג פאר אגדערע.
ד־י אנפירונג פון דער מעברה האט אויף
עפגטלעכע פאחאמלונגען נישט אײנמאל זי
געשטעלט פאר א מוסטער פאר אגדערע
עולימ.
שפעטער האבן מיר זיד אײנגעארדנט אין
רמת־גן ,וװ מאשקע האט זיד דערוואדבן
א סך פרײנד .אלע האבן זי ליב געהאט,
װייל זי אלײן איז געװען א אוהב בריאות,
ליב געהאט מענטשן און געזעלשאפט ,פאר
יעדן אײנעם געתאט א װארט פון דער־

מוטיקונג און טאקע אויך — געהאלפן.
ד איז אויד געשטאנען בראש פון אונדזער
פארצווײגטער משפחה ,װאס האט געצײלט
צװאנציק נפשות .װי א טיפישע ״ײיישע
מאמע״ ,איז זי געװען דער כוח וועלכער
ד״אט געהאלטן אלע צוזאמען .איך דערמאן
זיו׳ אז װען מיר זענען געזעסן בײ דער
טעלעװיזיע און זי האט געהערט װעגן א
געפאלענעם צה״ל־סאלדאט ,האט זי זיך צע־
וױינט ,גלײך דאס װאלט ,חלילד״ געווען
איר אײגן קינד .יעגעמס אומגליק איז גע־
װען אױך איר אומגליק און יענעמם פרײד
— איר פרייד.
אין די לעצטע יארן האט זי אנגעהויבן
קרענקען און דעם 15טן מערץ  1984אויס־
געהויכט איר גשמה .די קלוגע ,גוטהארציקע
און מוטערלעכע מאשאלע װעט אונדז אלעמען
פעלן .דער מאן׳ די קיגדער ,אײניקלעך און
אוראײניקלעך זענען געבליבן פאריתומט .זי
וועט אוגדז פעלן אויף שריט און טריט.
עדיין המומים וכואבים .נזכור אותך לעד.
לא גשכח את פניד המחײכות ,את טוב
ליבך ואהבת הזולת.
כחך
בבוד דיין אנדענק!

לחזקאל

)כאסקעלע(

טרײםטמאן

ז״ל

פון די פרומע ,ערלעכע און באשיידענע
יידן ,אומגעקומען פון די נאצישע רציחות
איז לובליז ,א־ין  .1942געוװינט ״אױפן זאמד״,
מיט זײן פרוי און קינדער און געװען בא־
קאגט וױ א לערנער און אפגעהיטענער ײד
אין די תרי״ג מצװת.
זײן אגדענק דערמאנען די זין :אהרון
טרײסטמאן )פתזז־תקוה( און מאטל טרײסט־
מאן )מעלגורן( מייט זייערע משפחות.

אברהם דער ל״וניק
ס׳איז געווארן  10יאר זייט אברהם איז
גפטר געװארז אין לאס־אנזשעלעס — און
די װײטערדיקע שורות ײיל איד װימ?ען זײן
אנדענק.

אלס קיני ,ביז איד תמ Tגעווען אגטציקט

פון דערצײלונגען אין די מעשה־ביכלעך ,זואס
מוכר־ספרימניקעם פלעגן פאדקויפן איז בית־
המדרש ,צװישן מנחה־מעריב ,אויסגעלײגט
אויף די טישן גײם כױר ,נאענט צו דער טיר,
גאר אמיעסטן גין איך געװארן באאײנדרוקט
פון דיי מעשױת װעגן די ל״ו )זעקס־און־
דרײסיק( צדיקים ,ווזגמענס לעבן איז געװען
אײנגעהילט אין סודות .א ל״וניק האט זיך
געקענט געפונען צװישן פשוטן פאלק ,כײ
די בעלײמלאכהס — די שוסטערס ,שנײדערס,
בעלי־עגלות.
אזא י Tאייז אין מעשד«־ביכל פארגעשטעלט
געװארו װי א הארעפאשניק ,װאס ארבעט
שװער און ביטער א גאנצן טאג ,אבער בײ־
נאכט ,נאך חצווז ,האט ער זיך אװעקגעזעצט
לערנען ,זאגן תהילים און לױבן דעם רבונו־
של־עולם .זײער פרומקייט און ערלעכקײט
איז געװען א שם־דבר .אזוי אויך — זײער
באשײדנקײט.
אפילו אין די קלײנע שטעטלעך ,װו אײנער
װײסט וועגז צוױיטן ,איז דער ל״וניק תמיד
געבליבן דער נסתר ,פארהױלן פון אנדערע,
א פארבארגענע געשטאלט .איך געדענק ,אז
װען כ׳האב נאך געלערנט אין חז־ר ,איז מײן
טרוים געװען צו טרעפז פנים־אל־פנים אט
אזא ל״וניק.
מיט  50יאר שפעטער ,אין דער װײטער
לאם־אנזשעלעס ,װיל איר זיד אײנרײדן ,אז
כ׳האב אנגעטראפן אויף אזא ײד.
דער אנהײב פון דער געשיכטע איז איך
יאר  ,1942יווען כ׳האב אין אײנעם פון די
דײטשישע טױט־לאגעו־ו זיך געטראפן מיט
אברהמ׳ען .אזוי האט ער געהײסן• ער איז
נאך אלץ געווען אונטעד דער שרעקלעכער
איבערלעבונג ,פון אוועקנעמען פון אים ,אויף
א ברוטאלן אופן ,זײן קלײן ײנגעלע דוד׳ל.
דער שטארקער ,ױגנטלעכער אברהם האט
געארבעט אין א שעכטהױז ,געהאלפן די
קצבים און אויך געװען באקאנט אין זײן
שטאט וױ א גוטער פוטבאליםט .גראד אין
די מוראדיקע באדינגונגען פון לאגעד ,האט
זיך ארויסגעװיזן די גוטהארציקײט פון דעם
מענטש .װי ער האט גאר געקאנט װע־
מען העלפן ,אינטערװענירן בײם קאפא ,דער־
מוטיקן מיט א גוט יװארט — האט ער דאם
געטאן מ״יט ליבשאפט אוז איבערגעגעבנקײט.
אין יענע שווערע באדינגונגען ,איז דאס
געווען מאראלישע הילף און פיזישע אונטער־
האלטונג.
נאך דער באפריױנג ,האב איך אים גע־
טראפן אינעם די.פי.־לאגער אין װידטענ־
בערג ,דײטשלאנד .די פ ר ^ איז געווען
גרויס .דער גורל האט געװאלט ,אז מיר זאלן
נאד עטלעכע יאר װױנען אין דער זעלבער
שטאט )לאס־אנזשעלעס( ,אין זעלגן קװאר־
טאל .אױך דא האט ער זיך גענומען צו זײן
אלט פאך ,געארבעט אין שעכטהויז און אויפ־
געשטעלט א משפחה .מיר האבן זיך געהאלטן
צוזאמען ,אפט באזוכט איינער דעם צוױיטן.
די פםח־סדרימ געפראוועט צוזאמען ,זיעע
קינדער האבן פונקט וױ אונדזערע געפרעגט
די פיר קשיות״.

צוליב דער הארץ־קראנקײט ,האט ער גע־
מוזט פארלאזן די שורערע אדבעט אין שעכט־
הויז ,געעפנט א מעבל־געשעפט און גאנץ
לײטיש זיך ארויפגעארבעט — אבער קיינ־
מאל גישט פארגעסן זײן ״שװאכקײט״ צו
טראגן הילף פאר אנדערע .פון געבן א
גמילות־חסד ,האט עד געהאט א נישט קלע־
נערע הנאה פון דעם װאס האט באקומען דאס
געלט אין א נויט .באזונדערס האט ער גע־
האלפן די נײ־געקומענע אימיגראנטן .נישט
נאר זײ פארקויפט מעבל פאר א ביליקן פרײז
און צוגענגלעכע באדינגונגען ,נאר אויך אפ־
גע&ירט צו זײ די סחורה און געהאלפן ארויפ־
טראגן אין שטוב .ס׳האט אוייך פאסירט ,אז
שוין נאכן אװעקשטעלן דאס מעבל ביים
קונה ,האט יענער זיך אנגערופן א פארשעמ־
טער:
— אוי זוײ ,כ׳האב נישט צו באצאלן דאם
גאנצע געלט...
אויף דעם האט אברהם געענטפערט א
שמײכלדיקער:
— זארג נישט ,ס׳איז דײן אמעריקע! װען
דו װעסט האבן, ,ױעסטו באצאלן.
אויף דער פײערונג צום יארטאג פון געטא־
אױפשטאנד אין װארשע ,האב איך זיך גע־
טראפן מיט א ײד ,מיט זועמען מ׳איז געװען
צוזאמען אין לאגער .נאכן ארומכאפן זיך און
צעקושן זיך ,דערצײלט מיר דער ייד ,אז
ער איז דעד אײגנטימער פון א קלײן שפײז־
געװעלבל איז דער שפאנישער געגגט און
מאטערט זיך מכוח פרנסה .װען ער פארמאגט
אן אגדערהאלבן טויזנט דאלאר מזומן־געלט
צו קוייפז דערפאר סיגארעטן — װעט זיך
ראטשילד נישט קענען צו אים גלײכן...
איך האב אים צוגעזאגט ,אז מארגן 12
באטאג ,קום איך צו אים אין קראם מיט
א טשעק אויף  1,500דאלאר .כ׳האב זיך
טאקע צוגעשטעלט צו דעד באשטימטער צײט
און װי גאר כ׳האב איבערגעגעבן דעם טשעק,
באװײזט זיד פלוצום אברהם און האלב בא־
לײדיקט ,האלב צופרידן ,זאגט ער מיר אױף
זײן פאלקסטימלעכן לשון:
— א רוח אין דײן טאטן — האםט מיר
אונטערגעפײפט אזא מצװה ...דער ײד האט
דאך געזאלט בײ מיר בארגן דאם געלט ,אן
פראצענט .ביסטו גאר אונטערגעקומען און
אויסגעכאפט די מצווה.
איך האב געפילט ,אז אברהם האט פאר־
דרוס ,הלמאי מ׳האט אים נישט דערמעגלעכט
צו העלפן אײגעם ,װאס האט זיך שטארק
גענײטיקט אין הילף .געטראכט האב איך בײ
זיך ,אז יעדער דור האט זיך זײגע ל״וניקעס
— און ווער זוײסט ,אויב אגרהם בן ר׳ יחיאל,
מיט זײן יTיש־מענטשלעכער פירונג ,איז
נישט געװען אײנער פון זײ.
פאר די  10יאר נאך זײן פטירה ,האב איך
נישט אײנמאל באזוכט זײן קבר ,געזאגט
קדיש .די געשטאלט פוז אברהמ׳ען שטײט
מיר תמיד פאר די אויגן.
ישראל אייזנבערג ,לאס־אנזשעלעס
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פײערונגען אין ישראל צום 40םטן יארטאג פון באזיגן היטלער־דײטשלאנד
דעם 9טן מאי  ,1985װערט  40יאר זײט גענע־
ראל יאדעל האט אין נאמען פון דער װערמאכט
אונטערגעשריבן דעמ קאפיטולאציע־אקט פון
גאצי־דײטשלאנד פאר די פארשטײער פון די זיג־
רײכע כרחות פון די אליאירטע ארמײען .אויח
אפצוצײבענען אזא היםטארישע דאטע און גע־
שעעניש ,װעלן אין ישראל ,אין משר פון  5טעג,
פארקומען מלויכהשע פײערונגען ,מיטן אנטייל
פון א  20טמזנט ײדן פון דער גארער וועלט —
געװ .פראנט־קעמפערם ,פארטיזאנערם ,וױדער־
שטענדלערס ,קאצעטלערם און פון דער שארית
הפליטה .ם׳איז שדין אריסגעארבעט געװארן א
גענויער פראגראם )װעלכן מיר ברענגען װײטער(,
װאם דריקט אדים דעמ טיפן באגער פוך אונדזער
פאלק זיר מתײחד צו זײן מיטן אנדענק פון די
קדושים אוז גלײבצײטיק דעמאנסטרירן דעם
קאמח ,גבררה און װיטאליטעט ,װי דאם קרמט
צום אויסדררק אין דריי װערטער  :עם ישראל חי!

יעדער לובלינער ייד אין די תפוצות — און
מיר אלע ,אויר די װאס זענען נישט געװען אין
מײדאנעק אדן טרעבלינקע ,געהערן דאר צו דער
שארית הפליטה —־ דארפן האלטן פאר זײער
הײליקן חוב צו באטײליקו זיר אין זײ אלע פײע־
רדנגען .איר דארפט שױן אנהײבן מאכן די נײטיקע
צוגרײטונגען און די װאך פון 5טן ביזן 9טן מאי
 1985רעזערװירן פאר א באזור אין דער ײזײשער
מדינה ,װאם וועט אויר אין יענע טעג פײערך
איד דגםטן יום העצמאות.
.דער באזיר וועט אויר זײן א געלעגנהײט פאר
אײר צו טרעפן זיך־ מיט לאנדסלייט פון די תפוצות
און ישראל .װי תמיד ,רועלן מיר אײר אױפנעמען
מיט אפענע ארעמס און הארציקער גאםטפריינד־
לעכקײט .נדצט אוים די געלעגנהײט און קדמט
קײן ישראל אפצדמערקן די דאטע פונעם באזיגן
די היטלעריםטישע בעםטיע.

אינעם פראגראכז פון די פײערונגען מערט געזאגט:
די ישראל־רעגירונג זזאט באשלאםן אדורב־
צופירן א װעלט־צוזאמענטרעף צום 40סטן יאר־
טאג פדן דער קאפיטולאציע פון היטלער־דײטש־
לאנד .דער צוזאמענטרעךו װעט פארקומען אין די
טעג פון 5טן ביזז 9טן מאי  ,1985אונטעת פרא־
טעקטאראט פון פרעמיער־מיניםטער.
דער נשיא פון מדינת ישראל האט באװיליקט
צד זײן דער פארזיצער פון אעטערנאציאנאלן
ערן־פרעזידױם ,צונויפגעשטעלט פון פארשטײער
פון קיניגלעכע הײף ,מדינות־פרעזידענטן ,פרע־
מיערן ,װעלט־בארימטע פערזענלעכקײטן אױפן
געביט פון װיםנשאפט ארן פאליטיק ,זזױבגע־
שטעלטע מיליטער־לײט פון די אליאירטע אױמײען,
אפשטאמיקע פרן די משפחות רוזװעלט ,טרומאן,
טשערטשיל ,דע־גאל און םטאלין ,װאם זעינען גע־
שטאנען בראש פרן דער אנטי־היטלעריםטישער
קאאליציע.
דער אױםגעארבעטער פראגראם זעט פאר די
פאלגנדיקע אונטערנעמונגען:
זונטיק ,5.5.85 ,א גאנצן טאג  :רעגיםטראציע,
פארטײלדנג פון מאטעריאל ,אנװײזונגעו ,צוזא־
מענטרעפן פון גרופן.
מאנטיק ,6.5.85 ,פארמיטאג  :אנדענק־־מיטינג
אין יד ושם ,מיטן אנטייל פוך כנםת־פארזיצער.
אויפנאמע בײם מדינה־פרעזידענט פאר פאר־
שטייער פון דעלעגאציעם.
נאכמיטאג :דאנק־תפילה און מיטינג בײם
בדתל המערבי ,מיטן אנטײל פון פרעמיער.
אין אװנט :צונויפטרעפן און אױפנאמען פון

לאנדםמאנשאפטן ,פארשטייער פרן קהילות אדג״ל.
דיגםטיק ,7.5.85 ,פארמיטאג :אנטהילונג פון
דעם םפעציעלן נצחון־מאנומענט .באזוכך אויך״
היסטארישע ערטער ,פארבונדן מיטן אנטײל פרן
דער שארית הפליטה אינעם באפריױנג־קריג.
ינאכמיטאג :צה״ל־איבונגען אויפן שטח פון
לאטרון ,רעקאנםטרוקציע פרן דער מיליטעדישער
אקציע ״בורמא־שאסײ״ אדן דורכבררר פון דער
בלאקאדע אויח ירושלים ,מיטן אנטײל פון זיכער־
קײט־מיניםטער און שעף פוך גענעראל־שטאב.
אין אװנט :װיזדעל־אקוסטישער ספעקטאקל
אױפן שטח פוו לאטרון.
ממײיאר ,8.5.85 ,פארמיטאג :סימפאזױם אין
״זזיבל התרבות״ אין תל־אביב.
אין אװנט :פײערלעכע פאלקם־מאניפעם־
טאציע אויפן םטאדיאן אין רמת־גן ,מיטן אנטייל
פון נשיא ,פרעמיער און כנסת־פארזיצער • אויפ־
טריט פוז קינםטלערם פןן לאנד ארן אױםלאנד •
״פון צה׳׳ל מיט ליבשאפט״ — אװיאציע־ארן שטדו־
איבדנגען פרן מיליטערישע אײנהײטן • אריפטריט
פון מיליטערישע ארקעםטערם פדן ישראל ,פאר.
שטאטן ,ענגלאנד און פראנקרײר • טאנץ־אנ־
םאמבלען פוז ישראל און אױסלאנד׳ אױר פון
מזרח־בלאק • כארן • ריזיקער ספעקטאקל
״זעלבשטענדיקײט און גבורה״ • שלום־װארט.
דאנערשטיק ,95.85 ,פארמיטאג :המשר פרן
םימפאזױם ,פיכאל־זיצונג און באשלדםן.
נאכמיטאג :מאגיפעםטאציע אויױ די גאםן
פון תל־אביב ,מיטן אויפמארש פאר דער ערן־
טריבוגע אויפן ככר מלכי ישראל.

