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תל־אביב

לובלין
מרדבי צאנין
שש מאות שנה רשמה לובלין את עצמה בפנקםים כעיר
ואם בישראל .לרגלי ארמונו של קאזימיר הגדול ,ביז סמטאות
גיטו צרות ,עלתה כפורחת יהדות עסיסית במשך דורות רבים.
לובלין גדלה ושימשה מקום מושבו של ״ועד ארבע הארצות״,
ומתוד ישיבותיה של לובליז יצאו גדולי התורה ,ענקי הרוח,
המהר״ם ,המהרש״ל והמהרש״א ,ששמם יצא לפניהם בכל פנות
העולם ,בכל מקום בו פעם לב יהודי.
בישיבותיה של לובלין פרחו לא רק למדנות יהודית
וגאונית יהודית .כאן הוגחו גם היסודות לחילונױת היהודית
שלאחר זמן התרחבה והתפתחה להפליא והוציאה את ההמון
היהודי לדרכי המלך של העולם הגדול.
לובלין היתה מקור של חײם יהודיים ,שפרץ את גבולות
הגיטו ,שטף ועבר את ״השער״ והשתפך כים גועש.
עשרות בתי ספר ביידיש ובעברית ,ספרױת ,אגודות ,או־
ניבדםיטאות עממױת ,בתי תלמוד־תורה וישיבות — ,עיצבו
ױמם ולילה את ד.נשמה היהודית. ,התכוננו לדבר מה העתיד
לבוא בלי ספק ,דבר־מה שלא ב א בכל זאת.
החײם הציבורײם בלובלין להטו בלהט פרטי משלהם.
פעמים התנשאה לובלין על וארשה ,על ירושלים דליטא,
לא כל שכן על ביאליסטוק .שכן היה לה ,ללובלין ,מטען רוחני
של דורות עברו ויבול מבורך של יהדות .אפילו ה״בונד׳/
שהיו מונים אותו שהוא ״כופר בעיקר״ ,כאן ,בלובלין ,התגאה
גר׳ יעקב פולק שלו ,ברבי ר׳ שלום שכנא שלו ובבעל ״דאש
הברזל״ וסבר שהוא ,ה״בונד״ ,הוא ױרשה של החסידות ,לפי
שהם הבונדאים ,וכן הצױנים החילוניים שבלובלין ,אלה ואלה
צמחו מסמטאות הגיטו ,מתוך הישיבות ,והגבול הלא היה דק
כל כך ,רופף כל כך.
ודומה ,שאין לד עיר בפולין ,שמאבקיה המפלגתיים הױ
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כה ניואשים ונלהבים כמו פה בלובלין ,כי בתוכה של כל מפלגה
בערה אש החםידות ,עקשנותה של אמונה גדולה וגאװתה של
הקהילה הקדושה והעתיקה — לובלין.
כשאתה עובר הױם את ה״שער״ ורואה את השדה השומם,
שאך תמול חי פה עולם ,עולם תוסם וגועש של רחובות ,בתי־
מדרש ובתי־כנםת ,נדמה לד שלא היה זה אלא חלום .חלום
של מהרש״א ,חלרם של מהר״ם ,חלום בן שש מאות שנה .אנה
נעלם ים היהודים ? היכז הם היהודים בעלי הזקנים המבודרים,
כנפי הקאפוטות המבודרות שבתוד בהילות חייהם נדמה היזז
שהם מרחפים ב א ו י ר ז
שדה שומם ומת הפכה לובלין היהודית .אפילו בית־
קברות לא נשאר ,אפילו אבן לא נותרה ,שתוכל להניח עליה
את ראשד האבל ולומר בדמע את היתגדל ויתקדש אחרי
חלום גדול זה.
אילו היו כל הנהרות דױ וכל היערות עטים כי גם אז לא
הױ אלה מספיקים לכתיבת מגילת היסורים של עינוײ התופוז,
שנתנסתה בהם קהילת לובלין ע ד שהשיבה את נשמתה
הקדושה.
כאן ,על כביש זאמושץ׳ ,במרחק שני קילומטד בלבד
מלובלין ,התאבק עשנן של ארובות הכבשנים במאידאנק•
וליהודי לובלין הבטיחו בכל זאת שלא להם מתכװנים ,כי
לובלין הוא אזור שמוד ליהודים והם יישאירו בחײם .אבל
יהודי לובלין  l y rאת גורלם .למרות הױתם כלואים בגיטו
ידעו כי מעשרות קהילות מובילים לכאן יהודים ,לשריפה,
גמאידאנק .אבל יהודי לובלין הױ חסדי ישע ,באין גואל
וקרוב ,בין שכנים עקרבים שרק חיכו לקיצם של היהודים.
והקץ המר בא.
פולני זקן ,מתושבי לובלין ,אוסףעתיקות ,בעל ראש
שיבה םח לי על הױם ד׳שחור:
— אני עומד כבר על עברי פי קבר וכבר איבדתי את כל
אמונתי .לעולם האמת אבוא כקליפה נבוכה בלי ניצוץ של
אמונה .תחילה התבײשת להױת אדם לאחר שראיתי מה
שה״אנשים״ הקרוײם גרמנים מסוגלים לעשות ,אזזר־כו
התבײשתי להױת פולני לפי שראיתי כיצד עלולים פולנים

להתנהג נוכח תופת אױם כזד ,.ששכניהם היהודים נתנסו בו.
אחר התבײשתי להױת נוצרי משראיתי מה הם פני העולם
לאחר שני אלפי שנות שלטונה של הנצרות באירופה .נהרי
דם זרמו ברחובות הגיטו ,בו נכלאו היהודים .אחר כ ו התאבך
במשך ימים ארוכים עשן שחור מארובות הכבשנים• אבל
מאידאנק היתה עמוסה מדי ולא יכלה לבלוע כל כך הרבה
אנשים חײם ולכן הועברו אלפי יהודים מלובלין ליערות סובי־
בור .ובכל זאת לא יכלו להשמיד בבת אחת למעלה ממאה
וחמשים אלף יהודים שנמצאו אותה שעה בלובלין .לפיכך
נערכו כמה שחיטות ולאחר כל טבח וטבח הבטיחו הרוצחים
שבכך נסתײם הדבר ששוב לא ױסיפו לטבוח יהודים ,אלא
שזה לא היה אלא נטף של שמן על פצעם הצורב של היהודים
האומללים נשכחים ונעזבים ,קיװ היהודים בכל זאת שהאל
הרחמן לא יעיר עליהם את כל חמתו ,שלא יתן להשמיד את
זזעדה עד לאחרוז שבהם ,אלא שהתקװה הכזיבה .אלוהי ישראל
הביט וראה ממכונו את אחרון היהודים מוצא להורג מהקהילה
עתיקת הימים.
וכך נסתיים הדף האחרון הבלתי כתוב של פנקס קהילת
לובליז•
אחרי חיסול היהודים עברו המרצחים הגרמגים מ ב י ת לבית
ושח־ו את יגיע היהודים ועמלם ואת כל הנכסים הבלתי נדים
פוצצו בדינאמיט .נמחתה מעל פני ה א ד מ ה העיר ,שבמשך
שלוש מאות שנה התכנםו בה ועדי ארבע הארצות והירידיפ
היהודײם הגדולים ,בה עמדו בתי הכנסת של המהרש״ל וה־
מהד״ם ומאות הבתימ הקטנים ,שהסתופפו בםמטאות הצרות
של הגיטו הישן.
את מלאכת ההשמדה ביצעו לא הגרמנים לבדם• לעזרתם
באו בטלױנים אוקראינים במדי ס״ם והוכיחו שלטביחת יהודים
יש להם חזקה מימי חמלניצקי ,שעכשױ בשנת תש״ח an
חוגגים את ױבל הדמים שלו בן שלוש מאות השנים.
בואו ונעלה לראש ההד ,בו נמצא בית־הקברות הישן
ואראה לכם את שני הקברות של קרבנות ״לוחם החופש״
הנןפורסם ההטמן בוגדאן חמלניצקי ,שנחרת בזכרונם של
אבות אבותינו בשם חמלױק ימח שמו• שני הקברים האלה
עדים יחידים הם כיצד שפך העם האוקראיני פעמײם במשך
שלוש מאות את דמו של עם ישראל.
בית־הקברות הישן בלובלין הוא הפנתיאון הלאומי שלנו.
הביטו וראו מ ה עלה לו ,לפנתיאון זה״ מ ה עוללו הוואנדאלים
לקבריהם של גאוני דורות ואדירי רוח .למלוא האורד נחפרו
הקבדים לשוחות עמוקות ומתוך הקירות מבצבצים עצמות של
מאות קברים .בתוד הבורות העמוקים שנחפרו מתגוללים גול־
גלות ל ג נ ו ת של מתים ותלי־תלים של צלעות .מעטות המצבות
שנשארו לפליטה .הללו נשדדו על ידי אוכלוסי הסביבה ומ־
צבות זכרון יהודװת נהפכו לאבני משחזת להשחזת קרדומים
וסכינים ואת מצבות השחם הופכים לצלבים על קברם של
נוצרים .ה ב י נ ו  :הגדר הרוסה ,ועל גבי הקברים רועה צאן
ובקר• הרועה הקטן ,הױשב לא הרחק מ מ נ י של א ח ד הקברים,
מחטב מעצמות של יהודים ״חרבות״ ו״פגױנות״ — צעצועי
ילדים...
בהױתנו ילדים היינו קוראים מעשים מפחידים כאלה
בספרים על הדז׳ונגל במזרח אפריקה .הױם אגי רואה זאת
במו עיני ,בארצם של מיצקביץ׳ וסלובאצקי•
בין המצבות .הנשארות גיליתי יצירות אמנות אמיתױת,
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אבנים בתוכן השקיעו אמנים יהודים עממײם שאר־רוח
וכשױן .אצל עמי תרבות ה ױ מונומנטים כאלה תופסים מקום
בראש בבתי הנכאת הלאומײם והױ מחברים עליהם מונוגד־
פױת אמנותױת .כאן הם מופקרים ומחכים לגורל המר ,לשמש
יסוד לדיר חזירים או ליהפך לאבבי השחזה.
אין כױם איש בפולין ,לא מ ב נ י ב ר י ת ולא משאינם בני־
ברית ,שיהיה לו חוש ושירגיש צורך לקײם יצירות אמנות
מעין אלה שאין להן משמעות פוליטית כלשהי.
אולם לגבי סוג מסוים של פולנים נודע ליצירות אמנות
יהודיות חשיבות• בשעה שהגרמנים פוצצו את הגיטו היהודי
ואת בתי־הכנסת העתיקיש של המהר״ם והמהרש״ל ,התרוצצו
מ ח נ ו ת של חוליגנים פולנײם על פני החורבות ושדדו .כתלי
בתי־הכבסת העתיקים ,שלאחר ההרם נשארו עדיין עומדים
בחלקם ,ניתצו בידי החוליגנים ע ד היםוד• הם חיפשו את כלי
הכסף ואת תשמישי הקדושה של בתי־הכנסת• בידי יהודי
לודז׳אי אחד ראיתי חלק מארון יהקודש מבית הכנסת של
המהר״ם .הוא קנה אותו מפולני אחד בלובלין .א ו ס ף ־ ה ע ת ײ
קות ,בעל שיער השיבה ,עלױ סיפרתי כבר לעיל ,םח לי
כיצד בוצע השוד :היה רושם שעדת זאבים רעבים התנפלו על
כבשים עקודים .בכשילים וכילפות רצו החוליגנים אל החור־
בות והמרצחים הגרמנײם הצינײם התבוננו כיצד שודדים שכני
היהודים במשד שש מ א ו ת שנה את שרידי הלבנים היהודײם.
בנין יהודי ציבורי אחד נשאר לפליטה ,כי בו שיכנו
הגרמנים את בית החולים שלהם — הרי זה הבנין הענקי של
ישיבת חכמי לובלין ,שבנײתו הושלמה שנים מעטות בלבד
לפני מלחת העולם השניה .הױם נמצאת כאן האוניברסיטה
על שם מאריה קירי סקלודובסקה .ממני דרשו רשיױ מ ױ ח ד
להכנס לכאן ,להיכל התורה והאדיקות היהודית .באולם ה־
גדול של הישיבה ראיתי צלב על הקיר הראשי ,כסימן לפול־
נױת .ואינד צ ר י ו דװקא להױת יהודי חרד כדי שהדם יקפא
בעורקיד גראותך כיצד נעקר ונמחה כל נצוץ של שריד
יהודי ,כאילו נגזר עלינו חס ושלום להימחות מעל פני האדמה.
כשתעלו עכשױ לבית הקברות היהודי החדש תראו שם
מצבה חדשה — זוהי המזכרת היחידה של שארית הפליטה
הלובלינאית לאחר שש מאות שנה של ח ײ יצירה שנמחו
ללא זכר בימים םפורים.
מששחרר הצבא האדום את לובלין ולעיר נכנסו ראשוני
החיילים הפולנים מהדיביזיה על שם קושצ׳יושקו ,הגיחו מ־
מחבואיהם במעמקי האדמה ,יהודים אחדים :מגודלי פרע,
םחופים ומעונים וסומים למהצה מהמת שכיבה בחשכה במשך
שנים ,דמו לפראי יערות משונים .בקושי יכלו להניע את
אבריהם .רגליהם שוב לא היו רגילות בהליכה .העינים לא
הסכינו לראות .האנשים זחלו כשפניהם מכװנים לאור הױם
שעיניהם לא אכלו לראותו.
ויהודים אלה הותקפי על יוײ מחנה של פולגים .מנין
הופיעו שוב יהודים בפולין ז האם קמו ל ת ח י ה ? האם קמו
מעפרן של מאידאנק וסוביבור ? על ראשי היהודים המעונים
ירד מטר מכות .היכו אותם מי באגרוף ומי במקל עד שנפלו
מתבוםסים בדמם• עכשו המציא המחנה מחזה מ ש ע ש ע  :צריך
לסחוב את היהודים האלה אל הצבא הפולני ושם סופם ל־
הילות בלי ספק .כבאדנבות ירו בהם ,כי איזה חײל בעולם
יניח ליהודי לחױת ? החוליגנים לא התמצאו ,ד,ם ידעו כי עד
עכשױ היו חיילים פולניים מה״ארמיה קראױבה״ ױרים ב־

יהודים שנפגשו להם ביער .ועכשױ ישנם שוב חײלים פולנײם
בעיר ולכן כדאי לראות תיכף כיצד ײרו החײלים ברחובה
של לובלין ביהודים ,כשם שנהגו עד עכשױ הז׳נדרמים הגר־
מנים והס״ס האוקראינײם.
והמחנה םחב את היהודים המתים למחצה ,דרך הרחוב
הראשי ,םחב אותם והריע מתוד שכרון רצח .לקראתמ באה
פלוגת סױר פולנית וד«מחנה צועק:
— שמעו ,חברה ,תפסנו יהודים ...הנה הם! לחסלם
צרין־! הכריעו אותם ,חברהי
חײל אחד ױרה באויר ,שני הופך את הרובה ומתחיל
להכות על ראשי החוליגגים .השאר נמלטים בבהלה .החײלים
רודפים אחרי המחנה .היהודימ נשארים שרועים על האדמה.
אחד החײלים גוחן על השוכבים ואומר להם:
— אל תפחדו ,יהודי אני.
ידײם יהודיות מתרוממות ,נאחזות ברגלי החײל היהו־די.
נ ס ! נס מן השמים! יהודי במדים מגן עליהם! ד.בט׳ יהודי
מסוגל עדײן להציל יהודי אחר .אך לא כל היהודים האלה
יכולים להאחז ברגלי החײל היהודי .מחמת המכות נשאר אחד
מהם שוכב קופא ואדיש .לו כבר הײני הך .זה לא יראה עוד
בעינױ את אוד העולם.
למחרת הלכו שלושת יהודים אחרי מיטתו של יהודי זה
ובכך התחילו חײם יהודײם חדשים בלובלין...
כױם * חי בלובלין קומץ של יהודים .לא כולם הם בני
המקום ,שכן מכל הקהילה היהודית שלפני המלחמה רשומים
עכשױ כױצאי פולין שש מאות איש בלבד ושש מאות
בני לובלין אלה מפוזרים בכרכים הגדולים של פולין :בלודז,
בװארשה ,גשלזיה תחתית .היהודים בלובלין הם מהעײרות
שבסביבה ,שס איז דריםת רגל ליהודים.
— העם אינו יכול להתרגל לפנים של יהודי — אומר
לי יהודי אחד .היהודי הוא אחד מראשי המפלגה המהפכנית
שבמקום.
כשאני יושב בחדרו מניח היהודי את אקדחו על השולחן
ואומר:
— לי עצמי אין פה יקרים .את כל היקר בחײ את
אשוזי ,ילדי ,את אמי ואת אבי היקר איבדתי .התנסיתי בגי־
הינום המחנות ובנדודים .עשרות פעמים ראיתי עין בעין את
המװת ואם נשארתי בחײם הרי זה רק מתוך עקשנות ,שלא
נושמד ע ד גמירא .ואף־על־פי קומוניסט אני ותובעים ממני
אינטרנאצױנאליזם .הריני אומר ל ך  :בנשק זה ,המוטל על
השולחן ,אנו חײבים קודם כל להבטיח את קױמנו ורק בשעה
שנהיה שוױם עם שװים ,אשליט אצלי את עקרון האינטרנאצױ־
נאליזם.
יהודי זה סיפר לי עד כמה סובלים כיום כל יהודי לוב־
לין מהפולנים ,שאינם יכולים להתרגל למציאות החדשה בפולין
ורואים עדײן ביהודים יצורים נוזותים.
משה מרנשטײן ,יהודי מהעײרד .גוז׳קוב ,השתתף במדד
שבגיהנום הסוביבורי .הוא אחד מארבעים היהודים ,שנשארו
עדים למה שהתרחש בסוביבור .גם עלױ אין החײם חביבים.
הוא ראה כל כך הרבה סבל ,כל כד הרבה רבבות של מיתות
משונות ,כשהוא אדיש לחײם ורק העקשנות מקײמת אותו.
כשחוא מהלך ברחובות לובלין ונתקל במבטי האיבה של בני

בליעל פולנײם ,גוברת עקשנותו עוד ױתר .הרי זו — אומד
הוא — הטובה שבנקמות ,שלא נאבד ,אלא נחיה!
ועוד עקשנים ראיתי בלובלין :ילדי ישראל שרו שירים
כײדיש ובעברית בעקשנות כזאת וברגש יהודי עיװר כל כך,
שבשעת מעשה שכחתי שהילדים האלה שרים בעולם שנחרב.
אותו רגע נדמה היה לי שאני ױשב בנשף ילדים בלובלין
שמלפני המלחמה• אלא שהרגש הזה מתנדף מ י ד  :לידי ױ ש ב ת
אשה ,שבשום אופן אינה יכולה לעצור בעד דמעותיה .היא
מ ג י ט ה אל הבמה ובוכה .לפני המלחמה השתתפו שני ילדיה
בכל חגיגות בית הספר היהודי .הם היי לבושים בדױק
כילדים האלה עבשיו :חולצות כחולות ועניבות אדומות.
האולמות ה ױ גדושים ילדים יהודײם צוהלים ומהבמה שפעה
שמחת הדוג של ילדים• שני נעריה הקטנים ה ױ שותפים
לגורלם של בל ילדי לובלין והילדים הללו ,העומדים עכשױ
על הבמד ,.עשרת או שנים ־עשר הילדים ,הם הרכוש היחידי
של בית הספר היהודי ,הנחמה היוזידוז של החײם היהודײם.
עומדים ,איפוא ,על הבמה עשרה־שנים־עשר ילדים נס־
עדים עיניהם לוהטות ושרים לתוך האולם:
אנו שבים ובונים ,אנו שבים ובונים
חײם ,חײם חדשים צצים ועולים!
ואגרופים ילדותײם זעירים מתרוממים ומבשרים לעולם:
״אנחנו שוב קײמים!״
בשוק של לובלין ,בין עשרות דוכנים מצאתי שני סוחרימ
יהודים :האחד סוחר באריגים והשני — בבגדים מוכנים.
לשעבר הױ כל הדוכנים יהודיימ וכל החנוױת מםביב יהו־
דױוז .אני שואל אחד מ ה מ  :מה אתם עושים כאן בתוך ים של
אויפים וצוררימ ? והיהודי משיב ל י  :אכוונ אכוהנינו ,שהגיעו
ראשונים ללובלין ,הרגישו עצמם בודאי לא פחות רע מאתנו.
ננםד ,.איפוא ,מחדש• הרי אנו בבחינת דור ראשון של יהודי
לובלין .אולי תהיה .התחלתנו אנו מוצלחת ױתר...

הערות למאמרו של מרדבי צאנין
לא לחינמ זללד זרזיר אצל עורב,
אלא מפני שהוא מינו•
אימרת חז״ל )בבא קמא צ ב ( :
בתחילת שנות ה־ ,50ע י ד העיתונאי והםופר הידוע
מרדכי צאנין ״טױל״ עצוב ב־ 100קהילות יהודױת שנחרבו.
את ״המקום בראש״ הטראגי ,הוא נתן לקהילה שלנו לובלין,
כי היא היתה הראשונה להשמדה .בלובלין ,על  45אלפי
יהודיה ,עשו הגרמנים ״סטאז׳ ״ ולמדו איד לשכלל את
דרכם העקובה מדם.
מרדכי צאנין ערן־ את ביקורו כשהוא מצוײד בפספורט
בריטי ,בתור תײר אנגלי ,כך שהגוײם התויחםו אלױ כאל
איש משלזזם ,שאפשר לתת בו אימון רלספר לו את האמת.
האמת היתה עצובה מאוד .אנשים ספורים הצטערו על
הגורל היהודי ,רובם אמרו בגלוי שהגרמנים שנואים עליהם,
אולם דבר טוב אחד הם עשו ,שיחררו את פולין מאספסוף
היהודי• הם תפשו בלהיטות ״טרמפ׳ /בשותפים מלאים ,על
מדכבת הדמים.
לא בכדי בחרו הגרמנים בפרלין להױת בית המטבחײם
של העם היהודי ,הם ידעו שעל אדמת פולין ימצאו עזרה
פעילה לביצוע תכנית ההשמדה שהכינוה בקפדנות.
חסידי אומות העולם אשד סיבנו את בטחונם האישי,
אינם יכולים לכפר על האמת המדה והטראגית הזאת•

אפרימ אײנשטײך
* המאמר נכתב בתחילת שנות החמישים.
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הנצחת קה>לת לובל״ן בב>ת התפוצות
מתתיהו הורן
בטפגש שהתקײם ב״בית לײױיק• ובאסיפה שהתקײמזז באולמ
ױצאי פוליך ברחי דיזגגון^  ,158בהשתתפרת 3ני עירגו מהארץ
ומחו״ל ,הוצע להתחיל בפעולות להנצחת קהילתנו בבית וזתפוצות.
סיפ1רו של בית התפוצות מתדויל עשרים שנה לפני לום פתיחתמ
כאשר ד״ר נחום גולדמן ,נשיא הקונגרס היהודי וזעולמי וױ״ר
ההסתדרות הצױנית דאז ,הגיע למסקנה שלא נעשה די להנצדות
העולם דזיהודי שניכחד על ידי הנאצים — של שישה מילױן מבני
עמנו והמרכזים היהודײם דזגדולים באירופה המזרחית והמרכזית.
על כן חשוב הױם ױתר מתמיד להראות לעולם הלא־ייןודי
וגט לעם היהודי ,ובמױחד לדור הצעיר של דזישראלים שרוײהם
שונים באורח כה מווושי מחײ אבותיהם בגולה ,א ת הםיבות להישר־
דותו זזמופלאה של העם ,אחרי אלפי שגימ של גירוש ושל דיבײ,
הישרדות שאין לה אדו ורע בתולדות המיך האגושי .תופעה זאת
היא ללא ספק אחד טן הםודות המופלאים בתולדות העם היהודי
ובדברי ימי העדלם.
ד״ר גולדמן הגיע למסקנה שלא נעשה די להנצחת העולם
הידזודי שנספה בתקופת השואה.
הקהילות זזיהודיות האירופױת בעלות המסורת המפוארת אשר
במשן־ דורות רבים היװ מעײן שוםע של יצירה יהודית געלמו ויש
לעשות ױתד לדזנצדות זמ־ן.
הצעתו של נחום גולדמן להקים בישראל מוזיאון לתפוצות
דזתקבלה על ידי הקונגרס זןיהודי.
עתה היה על הרעױך לקרום עור וגידים .מה יהיד! וזיקןו התחום
שבו יעסוק המוזיאון ,מה יהיה תוכנו ,איזה אופי ישאי
דזרעױן הראשון שעלה הידז לחלק א ת נושא התפרצות היהו־
דױת על בםים אתני ־גיאוגרפי :כל אדות מן הקהילות היהודױת
דזמרכזױת אשר חריבו בשואה ,כ ג װ  :הפולנית ,הליטאית אר הגד־
מנית ,עתידה להױת מונצחת בתצוגה נפרדת אשר משחזר א ת
אורח חײה ותרבותה .אולם מאז מ ל ח מ ת העולם השניה הלכו
ונעלמו קהילות יהודױת נוספות ,בעיקר כתוצאה מן העליה ההמו־
נית מארצות ערב.
הקהילת היהודױת העתיקות בעולם ,כגון מצרימ ועיראק ,הת־
דוסלו ,וכך אירע ג 0לקהילות תימך ,לוב ומרוקו שנורכית » > p
עלו ארצה.
ההדולטה להנציח  DIקזזילות שלא נכחדו בשואה הובילה למס־
קנה כי על הטוזיאון לשקף א ת חײ התפוצות דזיוזודױת בולן ,רגם
א ת אלדז הממשיכות להתקײם .בשלב זה התקבלה אם כך גירסה
נוורחבת של הרעױן המקורי ,אשר לפיה עתידה כל תפוצה לזזױת
מונצחת.
דזארגונים היהודײם האמריקאײם של ױצאי קזזילות מזרח אירופוז —
)הלנדםמנשפטים — שהױ טאוגדים על בםיס של עיר ,מחוז או
ארץ מוצא( נתנו א ת בירכתם לתוכנית והױ לתורמים העיקרײם,
גם לאחר שהרעװן הראשוני לגבי אופױ של הבית שונה:
לאחר שהמטרה הוגדרה בבהירות פנו המתכננים לעםוק בשאלה
כיצד תיערן־ התצוגה .התכנון המקורים על הקמת יד לקהילות
בתצוגה נפרדונ ,נראה עתה בלתי מתאים.
מרוב פרטימ עלולה להיטשטש התמונה וזכללית .אפשרות נו־
ס פ ת שנישקלה היתה לערוך תצוגה שתעקוב כרונולוגית אחר תול־
דות התפוצדז היהודית .אך האפשרות וזזו עוררד! בעױת מבנױת
קשות .מכױון שהוזיסטוריה של התפוצרת מתאפײנת בפיזור וברב־
גונױת ,עלול דעסױן ללכת בעקבותיה לפגום ברצן( של התצוגה
ולגרום לרושם מבולבל ומקוטע.
האפשרות השלישית הייתה לעריף א ת התצוגה סביב נושאים
וזוהי אכן הדרך שנינקטה .דזקו המנחה לסיװג הנושאים היה המ־
שכױת וזיצירה וזתרבותית של העולם היהודי במשף אלפײם שנות
גלותו ,שגים שעברו עלױ כשהוא נופוצל ומפוזר בקרב אומות שו־
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נות ,תמיד כקבוצת מיעוט ,פעמים רבות נתון לאפליה ,לדיכוי
ולרזײפות.
התציגה כולה סװגה אם כן לשישה פרקי משנה ,שכל א ח ד
כזהם זכוז לשער בתצוגה נורכזית!

שער הממחיש א ת מעגל החײפ של היחיד הידודי ,מלידה
המשפחתי סביב

חגים וארועים

ועד פטירה ואת מחזור החײם
נױודזוײס.
ש ע ר ה ? ה י ל ה העוסק בחײם הציבורײם של הקהילות בתקו־
פות שונות ובסביבות שונות.

ש ע ר ה א מ ו נ ה — בו מושמ דגש מױחד על מרכזױת בית
הכנסת ולימודי הקודש.
ש ע ר ה י צ י ר ה — עולם ומלואו של היציױה הכולל לשונות
ידלודױת ,חיגיה םפרות ואמגות ונחינה של תרומת היהודיפ לתר־
 niąהעולמית.
ש ע ר ל ק ױ פ — שיחזור כרונולוגי של חײ קהילות בולטות
בתקופות שונות.
ש ע ר ש י כ ת צ י ץ — הכװנה היא להמחיש כל נושא באופן
מקין( ,תוך הידרשות דזן למשותףו וזזן לשונה בתפוצות העם.
הדגש מױשם על עושר החײם היהודײם ולאו דװקא על
הסבל וההקדבה שהױ כרוכים בתולדותיהן של קהילות רבות משום
שהבטים אלה זוכים לביטוי הולמ במוזיאונימ אחרים.

ארכױן תמונומ
כבר בשלב מוקדם של התארגנות הדוליטו מקימי הבית כי
אין טעם להעתיה חוטד מספרױת קײמות ,אןז שהחומר דורב היה
בהישג יד .אחרי הכל בסנייר למוזיאוך ,בקמפום של אוניברסיטת
ת״א ,מצוײט ספריה כלליו 1וספרידז יהודית ,ארכױן ומרכז תיעוד.
מוסדות דרמים מצוײם גם במקומות אחרימ בישראל.
לפיכך הוחלט כי המוזיאוך יתמקד בתיעוד דזזותי ,בתחום אשר
אין עוםקימ בו באורח שיטתי בשום מקום אחר בעולמ.

ח ינו ך
א.

האפשרות הדוינוכית הררות הגלומות במוזיאון נחזו עוד
בטרם פ ת ח א ת שערױ .אך הביקוש חדב לשרותי המוזיאון מט־
עם בתי ספר בארץ עלה על כל הציפױת .אפילו כױמ ,כאשר
צװת ההדרכה של הנװזיאון כולל כ־ 20מורים וביכולתו להע־
ביר הדרכה לכ־ 70אלךו תלמידיס בשנה ,נענח המוזיאון רק
לשליש מהפנױת אלױ .מורים רבים ,בעיקר כאלה המלמדים
בכיתות העליונות של בית םפר דזתיכון ,עוברים במוזיאון הב־
שרה שבזז הם מתװדעים לזתומר ,לאמצעים ולשיטות הלימוד
שפותחו גו .לאחר קבלת הכשרדז זר הם יכולימ להביא א ת
כיתותיהם לסױר מודיר במקומ מבלי להזדקק להררכה נוםפת
מצד צװת המוזיאון.
למעו תלמידי בתי ספר פתח המוזיאון א ת שערױ גם בױם
שישי שבו הוא סגור לקהל דזרחב.

ב.

גם צה״ל פיתדו מערכת מתאימה משלו שבמיסגרת עוסקים
מדריכים ברמה אקדמית ,כחלק משרות המילואימ שלהם ,בהד•
ר כ ת קבוצות חײלים במוזיאוך.
יחידות דבות בצה״ל דראגות לשתןו א ת חײליהן בסיררים במו-
זיאון .כך למשל מקדיש כל קורס קצינים ױם אחד טתוכגית
ההשכלה דזכללית שלד לביקור במוזיאון.

ג.

מבקרים מחו-ל .היקןו הביקוש היד! מפתיע ובתחילה נדרשה
מידה מסוײמת ש ל אילוזור בכדי להענות לי .אולם לא עבר
זמן רב ובבית וזוקמה מחלקת םמינרימ אשר גענתה לאתגר.

גם טדולקה זו פיתחה גישות מקורױת משלד! .הנושא וזמרכזי
בסמינרים הוא הזהות היהודית בתפוצות.
קהילות וארגונים יהודײמ רבים בעולם מסתײעים בסמינרים
ליויניר הנוער .הסמינריט מױעדים לגילאי  1sעד  25והט
נערכים ב־ 15שפרת .עד כה לקחר חלק בסנױנרים בני נוער
נױותר משלושים מדינות.

פעילות תרבותית
בית התפוצות מוזװה כױמ מרכז של פעילות תרבותית הק־
שורה בתכנױת מײחדות .פעילות זו הוזלה בצינעה ,בהרצאה או
סימפוזױן ,באלה או אחרים ,אך עד מהרה פרחה והסתעפה.
מדי שבוע בשבוע מתנהלים גין כותל הבית ובױזמתו ארועים
ציבוריים .חלק בשיתוף עם מוסדות אקדנױיפ — כגון בית ספר
למדעי דזיהדות ע׳׳ש דוײם רוזנברג באוניברסיטת ת״א ,מכון בן־
צגי ומכון שז׳׳ר .רוב האירועים מױעדיט לקהל הרחב.
המוזיאוך נפתח ב־ 15במאי  1978על ידי נשיא מדינת ישראל
אפרים קציר ועל ידי נשיא בית התפוצות ד״ר ניוום גולדמן ומאז
סײרו בו כ־  31מילױן מבקרים.
א ת שנותױ הראשונות ניתן לראות כתקופת הרצה .החודשים
הראשונים לאחר הפתיחה הוקדשו להשלמת תצוגת וזקבע רלעריכת
שיפירים ושינוײם.
לאור הנסױן שנרכש בתקופה זו וזוולו גם פיתוחן של תרכ־
נױת רוינוכױת ושל פעילױות ציבורױת דזנובעות מאופױ המירחי
של בית התפרצות והך בעלי אופי מגװן :הרצאות ,שיחות ,סימ־
פוזױנים ,ראױנות ,הקרנת סרטים ,ערבימ מוסמןלײם וכױצא בזה.
כמו כך תערוכות מתחלפות חדשות שהך םיבה טובה ל א ת ע י מ
מסוג זה .להצלחוז ניכרת זכו המפגשים שבהם העלו אישיס יש־
ראלײם זכרוגות מקהילות מוצאם.
בכדי למשוך קהל רווב ױתר נערכים וולק מן האירועימ בש־
פות נוספות מלבד עברית ,בעיקר באידיש ובאנגלית.

מבט לעתיד
בצד התשבחות הרבות זכה בית התפוצות גם לבײזורת ,ודזיךן
זה כטובן בלתי נמנע שמפעל רב היקן* רחשוב כל כך ימלט משבט
הביקורת.
ועיקורת נםבדז בעיקר על שני היבטים .חליז מן זזמבקרים
סענו כי בעוד שהמײיאון הצלירו באופן ױצא מך הכלל בהצגת
הדויסטוריה היהודית בתקופה העתיקה ובימי הביגײם ,הוא לא הש־
כיל לײצג בארפן הולס א ת הח״ם בעת החדשה .מוזחילת תקופת
האמנםיפציה בסװ< דזמאה דז־ 18יאילר עד ינױנו למעשה לא זכו
לביטוי הרלם כל אותן בעױת מררכבות הניצבות בפני העם היהרדי

כױט.

לשמחתנו בא אלינו ידזודי מלום־אנג׳לס ,מניצולי השואה,
ותדט סכומ טכובד לבנית אגר חדש ע״מ שױכלו להגשים אותם
האברימ שחסרים.
עלי לצײן שהנהלת המוזיאון הציגה בקומה  3מוצג משנים
 — 1667 —1764היריד בלובלין ומפגש יהודי ביך ארצי — ועד
ארבע הארצות ,ודברױ של החוזה מלובלין, :כלום זח אלוהים
שאין אתה יכול לעברו״.
בױם  24.7.87דזתקײם מפגש עמ המנהל הראשי של בית התפו־
צות בהשתתפות חברי הועד :מ .אורטמן ,מ .װסונג ,מ .הורן,
ד .שטוקפיש וא .שריפט .מר דורון מנהל ראשי של בית ד!תפוצרת
העלדז מטפר זזצעות להנצחת בני עירני!
א.

הקרנת םרט על לובלין שלפני מלחמת הערלם השניה ,ועירנו
אחרי השואה ,כפי שעשו זאת הערים הגדול1ת •.וארשה ,קרא־
קוב ,ביאליםטוק ,וילנה ועוד.

ב .קנית חדר באגךו ןזחדש או הישן ,בו ילמדו תלמידי בית םפר
תיכון ,סטודנטים ,וחײלי צה״ל על השואה ותולדות עם ישראל.
לדעתי יש לפג1ת לבני עירנו בהקדם בארץ ובחו״ל ולהסביר
להם א ת התכנית הנ״ל ולהתחיל במגבית מױחדת בכדי לדזגשיח
ולבצע א ת ההנצחה הזו.

א רב אין טשעכיװ
סימבאליש פאר לובלין — די הײליקע שט$גט
מיט וזײליקע דבנים.

נ .ש מ ן  /ט א ר א נ ט א
אין איינעם פון זײגע ״פראסט און פשוט״
ק א ל ו מ ס )טאג מארגן־זשורנאל ,נאװעמבער ,25
 ,(1956דריקט זיך א ו י ס דער לובלינער יעקב
גלאטשטײן ,אז לובלין איז געװען ״ א ש ט א ט
א סימבאל״.
,מײן שטןגט לובלין — שרײבט ער — איז געװען
םימבאליש פאר 8לע ײדישע שטעט אין דער ןןלטער
הײם ,װ1$ס ד1$ס גאנצע ײדישע אײנגעפונדעװעטע
לעבו זײערם )איז געװעו — נ .ש (.געבויט אויןם
זאמד ...די געבויטקײט אויף זאמד ,הײבט זיר אן
פאקטיש מיט דער אלטער געשיכטע פון לובליו.
שױן אין פערצנטן יארהונדערט ,האבן אין לובלין
געװוינט ײז־ן .זײ האבן אבער נישט געטארט װױנען
אין דער שטאט גופא ,נאר אויח דעם ״ײדישן זאמד״,
 sדערפל נישט וױיט פון לובלין ,װ1$ס האט אױה
פויליש געהײסן ,פיאםקי זשידאװסקיע״ ...וועו די
נאציס זענען געקימען ,האבן זײ פריער געװארפן
8ן אױג אויף לובלין...״

לובלין איז פון די נאציס ב א ש ט י מ ט גע־
װארן פאר א ״רעזערװאט״ ,אין וועלכער יידן
זאלן א ו מ ק ו מ ע ן )װעגן דעם — ביי ד״ר ױ ס ף
טענענבוים אין זײנע װערק :ײדיש ,העברעיש
און ענגליש( און נאך דעם איז געקומען די
ליקװידאציע אין דער שכנותדיקער מײדאנעק,
וואס װארפט א שרעק ביים דערמאנען א ט
דעם פארניכטומ־לאגער ביי לובלין.
װי גלאטשטײן גיט איבער ,זענען פון די
פופציק טויזנט לובלינער ײדן־ איו לרבלין ,גע־
בליבן א מ ת ע לובלינער פופציק — ״ א ח ד מאלף,
איינער פון טױזכט״.״
לובלין ה א ט דורך די יארהונדערטער גע־
נוג זיך אנגעליטן פון גזירות ,דעפארטאציעס,
פאגראמען — די שונאים האבן געװאלט פאר־
פינצטערן ד א ס זאמדיקע לעבן פון יידן ,אבער
פונעם יידישן ישוב אויפן ז א מ ד ה א ט לובלין
באװיזן צו פארשפרייטן ליכטיקייט צו דער
גאנצער יידישער װעלט ,ארויסגעגעבן װמדער•
לעבע ליפטיקע ײדן — װי גלאטשטײן דריקט
זיך אויס .יעדער פון די ארטיקע גרויסע ײדן
ה א ט פארמאגט גײסטיקע דערהויבנקײט אויף
אלע געביטן; יעדער פון א ט די גרויסע ײדך
איז געװען סימבאליש פאר דער דאזיקער עיר
ואם ,װ א ס איז געװארן ד א ס זיץ־ארט פון ״ועד
ארבע ארצות״ ,מ י ט אירע תורה־מוסדות ,אנ־
הײבנדיק מ י ט ר׳ יעקב פאלאק ,ר׳ שלום שכנא,
מ י ט אירע ישיבות און שולן ,מהרש״ל ,מהר׳׳ם,
5

ח ו ז ה מלובלין און די לעצטע י א ר ן  :ישיבת
ח כ מ י לובלין און צענדליקער פאלקס־אינסטי־
טוציעס — ארײנגערעכנט די וועלטלעכע ײדי־
שע דערציונג און ס א צ י א ל ע אינסטיטוציעס.
די א ר ט י ק ע אדמורים ,רבנים ,ע ס ק נ י ם —
און ניט װײניק דאקטוירים ,פראפעסיאנאלן
האבן געשטראלט מ י ט געוואלטיקער ג ײ ס ט ײ
קער רײכקייט — זיי זענען געווארן ס י מ ב א ל ן
אין דער סימבאלישער שטאט.
אין דער דאזיקער רײ ,געהערט דער רב ׳ פון
װעמען איך ה א ב געקראגן היתר־הוראה .זיין
נאמען הרב ר׳ אליעזר עזרא קירשענבוים זצ״ל
והי״ד.
אין מ ײ ן ספר לובלין )דערשינען אין ,(1951
דערמאן איך די אפיציעלע רבנים אין לובלין,
דעם ראבינאט ,פריער אונטער דער פירערשאפט
פון ר׳ א ל י ה ו ק ל א צ ק י ן ז״ל און נאך א י ם —
מ ה ר ״ ם שפירא ז״ל ,ראש ישיבה און רב הכולל
און מ י ט אים ,די פינף רבנים :ר׳ יוסף ה כ ה ן
פשיסוכע )גערופן װ י ס א ק ע ר רב( ,דעם כהנ׳ס
שטיף־זון; ר׳ שמעון װיזענבערג )אנגעזען בײ
א ד מ ו ״ ר ר׳ שלמה איגער און ר׳ עזריאל מ א י ר
איגער(; ר׳ הערשל פינקעלמאן )גערופן װאלי־
נער רב(; ר׳ יעקב יהושע )יאשע( װײנריב
)גערופן טארבינער רב(; ר׳ אליעזר עזרא קיר־
שענבוים און נאך אײנעם ,װעמעס נאמען איז
מיר ארויס פונעם זכרון.
װען דער ספר לובלין ה א ט דערגרייכט ירו־
שלים ,מ ס ת מ א אין נאציאנאלן ביליאטעק,
ה א ט געטראפן דער פראפעסאר ד״ר י .מ.
גרמץ ,בארימטער פארשער ,וויסנשאפטלער פון
גאר א הויכער מדרגה און איבערזעצער פון
פארש־ארבעטן א י ן אנד .לשונות .ער איז דער
מחבר־איבערזעצער פון א װערק בײם בארימטן
ארכעאלאג און ה י ס ט א ר י ק ע ר װ י ל י א ם פ .אל־
ב ר ײ ט  :״ מ ת ק ו פ ת האבן ועד הנצרות״.
פראפעסאר גרינץ שרײבט מיר ,אז ער איז
א שוועסטער־קינד פון ר׳ אלעזר עזרא ,טשע־
כױוער רב:
דעם לעצטן באזון־ — שרײבט ער — האב איך
געמאכט בײ אים ,אהערפ1$רנדיק קײן ארץ־ישראל,
אין יאר תרצ״ז ,א ױ1$ר פאר שבועות .דער רב,
אויב איר װילט װיםן גענויער ,שטאמט פון ראדים
)ו־אדאם — נ .ש ,(.וװ ם׳ה«ט געלעבט ביזן אומגליק
כמעט די גאנצע משפחה.
קינדװײז )כ׳גיב עס איבער ,װי מײז מוטער הי״ד
האט מיר געפלעגט דערצײלן( איז ער געװען זײער
א שװאכלעג ,איז די מוטער זײנע געגאנגעו צום
פשיטיקער רבין ,האט ער איר געזאגט :א םר ײדישע
מאמעם װעלן זיר װינטשן צו ה1$בן אזעלכע קינדער.
״װען ער איז אונטערגעװאקםן ,איז ער געזעםן
ױמם ולילה איו בית המדרש און געלערנט .שפעטער
האט ער באקומען םמיכה פון אסטראװצער רבי׳ן און
אנדערע )ער האט געהאלטן ,אז דער אסטראװצער
רבי האט צופיל מקל געװען אין עקזאמען(.

אלס רב ,ה1$ט ער א גאנצע װאן־ נישט געגעםן
קײן פלײש און דערבײ געפאסט דרײ מ א ל אין דער
װאר :מןגנטיק ,דאנערשטיק און פרײטיק ,אויר װען
סיהאט זיר געמאכט א גט ,האט ער געמאכט א
תענית יחיד.
זײן גאנץ לעבן ניט געגעסו קײן ״פעלץ״ )דזױט(
פון דער מילך ,װײל ײנגלוױיז ,ה«ט ער אײנמאל
געהאט א ״תאוה״ אראפצוכאפן די פעלץ פארן
דאױנען ,האט ער אריף זיר גענומען א נדר ,מער
קײן פעלץ ניט צו עםן.
מיט געלט־זאכן האט ער זיר קײנמאל נישט פאר־
אינטערעםירט און געבליבן ביז םוף ימױ װױנען אין
טשעכיװ )דאבט זיר ,ס׳האט לעצטנס געהײסן לעש־
טשינסקי־גאם( .לױט א ידיעה פון א לובלעער ײד
וואם איז געבליבן לעבן )דער װײב׳ס א משפחה,
פון די קוראפאטװעט( ,איז ער אומגעקומען דויר די
נאציס נאר פאר דער אויםזידלונג ,אין א שבת ,װײל
ער האט צוגעלאזט ײדישע שחיטה )כשר — נ.ש.(.
כיהאב נאר ליגן א יחוט־בריװ פון אים .דער
רב האט געשטאמט פוך ,פני יהושע״, ,מגיני שלמה״,
און װי שרײבט עט דארט ,דער עלטער־זײדע זײנער
ר׳ יחזקאל פון פשיטכע )דעם רבי׳ן ר׳ בונמ׳ט א
חבר און מחותן פרן ,ױד הקדוש״ :ער איז געװען
אן אפשטאם .מן ב ת הרה״ק מוהר״ר משה טאגוט
ז״ל ,דור עשירי להאר״י ז״ל ,נין ונכד למהר״ל
אבד״ק פראג״.

װ א ס קען איך צוגעבן ן
דער טשעכױוער רב ה א ט זיך נוהג געװען
מ י ט תענית ,װי זײן רבי ,דער אסטראװצער רב
און רבי ,א ד מ ו ״ ר ר׳ מאיר י ח י א ל הלוי זצ״ל.
איך בין א ן עדות אויף זײן התנהגות .די װאכן,
ו ו א ס ער ה א ט מיך עקזאמינירט אין ידיעות
פון שולחן־ערוך ,ה א ט ער מיך געהייסן עפעס
טרעם זײן נאך א ט א ג שווערע ארבעט — אבער
ער ה א ט גארנישט טועם געײען .איך ה א ב א י ם
אבסערווירט דעם גאנצן טאג ,ביז שוין נאך
מנחה־מערב ,ה א ב איך געזען ,א ז ערשט בײ־
נאכט ה א ט ער טועם געווען פון א פשוט מאכל...
א פ ר א ט א ט י פ נוסח א ס ט ר א װ צ ע — די הת־
נהגות פון אסטראװצער רבין.
ער ה א ט אבער נישט נאכגעפאלגט דעם אס־
טראװצער רב ,ביים פארהערן און ביים געבן
סמיכה .נאך װאכן פון פארהער ,ה א ט ער מ י ט
א ח ר ױ ת ארויסגעגעבן ד א ס פאפירל ״ראוי להו־
רות״ — מ י ט ן צוגאב ״וכל מ ן דין סמיכי לנא...״
נאכן איבערלײענען גרינצס בריװ ,ה א ב איך
פארשטאנען ,פאר וואס מ ײ ן רבי א ד מ ו ״ ר ר׳
שלמה איגר זצ״ל — הי״ד ,ה א ט ד װ ק א גע־
װ א ל ט איך זאל װערן א מ ו ס מ ך בײם טשעכי־
װער רב ,ביי וועמען ער ה א ט אי צדקות ,א י
שטרענגקײט.
דער טשעכיװער ה א ט מ י ט זיך פארגע־
שטעלט די ס י מ ב א ל י ש ק ײ ט פון לובלין — פון
די יחידי סגולה ,װ א ס פויליש ײדנטום ה א ט
מ י ט זיך פארגעשטעלט — װעט נאך א מ א ל
אויפשטײן א ז א ײדנטום אין תפוצות ה ג ו ל ה ז

ײדן האבן א קורצן זכרון
)א פאלעמיק מיט ש .ל .שנײדערמאן(
חײם קליגער
אין ״קול לובלין״ נומער  21האב איד געלײענט צװײ
רעפארטאזשן װעגן לובלין :אײנער פון א .קװאטערקא ״א
שפאציר־גאנג איבער דער ײדישער א ל ט ש ט א ט ״ ; דער צװײ־
טער — פון ש .ל .שנײדערמאן ״מצבה פאר דער ישיבת
חכמי לובלין״ — געשריבן אין א פאסטאראלער שטימונג,
מ מ ש א נחת צום לײענען .לויט מ ײ ן באשיידענער מײנונג ,איז
דאס א גוטע סחורה ,שײן פארפאקט ,גוט רעקלאמירט פאר
עקםפארט קײן אויסלאנד ,לטובת דעם רעזשים אין פוילן און
כדי אפצונארן ד י לובלינער ײדן ,װאס לעבן אין די תפוצות.
א .קװאטערקא שרײבט ,אז ״שוין אין נאװעמבער ,1944
האבן זיד דארטן גענומען זאמלען די לובליגער ײ ד ן און פון
אנדערע שטעט .דער ערשטער יידישער קאמיטעט ה א ט אוי&־
גענומען אלע לעבן געבליבענע אין בארימטן פרץ־הויז ,נאך
זעקס פינצטערע אקופאציעײארן .דאם ערשטע מאל האט
אפגעהילכט דאס יידישע ל י ה אויפגעזונגען ד ו ר ו דער על־פי־
נס געראטעװעטער דיאנא בלומענפעלד״.
פרעג א י ד  :װען װעט א• קװאטערקא אנשרײבן א רע־
פארטאזש פון די יארן  ,1967-70װען ס׳איז געװען אין לובלין
א ײדישער קאמיטעט אויף קראקעװער פארשטאט  13און
געלעבט אין לובלין האבן אן עי־ד  150יידן )עטלעכע פופציק
משפחות( .ס׳איז געװען א ױגנט־קלוב ,וװ מ׳האט געזונגען
ײדישער לידער ,געלערנט דעם י  Tי ש ן אלף־בית ,מ׳האט פאר־
קויפט א  50״פאלקס־שטימע״ 25 ,אבאנענטן פון ״יידיש־
בוך; ז ו מ ע ר — ס פ ע צ י ע ל ע קאלאניעס פאר יידישער קינדער .מע
האט אין לובלין געשפילט דעם ״דיביק״ ,״מירעלע אפרוז״ ,א
״גאלדפאדען־חלום״ ,״סענדער בלאנק״ ,״מאיר ױזעפאוײטש׳/
א ״װינטער־גאכט״ .דער ױגנט־קלוב האט געשפילט אנא פראנק
אין דער פוילישער שפראד און פארנומען דאס ערשטע ארט
אין דער לובלינער װאיעוװדסטװע 100 .ײדן האבן געקויפט
בילעטן אויף א ײדישער פארשטעלונג .דאס טעאטער איז
שטענדיק געװען פ ו ל מיט פארשטײער פון ד ע ר פױלישער קול־
טור־װעלט .דער ײדישער קלוב איז אין לובליז געװען א
שם דבר .געװען אריך א ײדישע קאנגרעגאציע )קהילה( ,א
בית־המדרש מ י ט עטלעכע מנינים פרומע מ י ט װעלטלעכע.
מ׳האט אײנגעארדנט פסח־סדרים פאר אלע יידן ,און דעם

א ר ב א-ן טשעס־וו
שרייב איך די שורות י׳ מנחם־אב ,ס׳שטײען
נאך אלץ פאר מײנע אויגן די װערטער פונעם
מ ק ו נ ן  :״על א ל ה אני בוכיה ...כי ר ח ק ממני
מנחם.״״
און צוזאמען מ י ט דעם פיטן ,פארגיס איך
טרערן װעגן די ״ארזי הלבנון ,אדירי התורה...
ט ה ו ר י לב קדושים מ ת ו ב מ י ת ה חמורה...״
מיר ט א ר ן ניט פארלירן האפענונג ,אז
״ ײ ט י ב ד׳ ...און ״לאורו נסע ונלך״.

9טן נאװעמבער געגאנגען אויפן בית הקברות ,געזאגט קדיש,
טעלעװיזיע אין לובלין װעגן צעשטערטן ײדישן לעבן אין די
געמאכט אן ״על מלא רחמים״,און געלײגט בלומען בײם מ א ־
נומענט .פרעג אין־ :װען װעט מען זען אין דער פוילישער
יארן  1 1967-70װען װעלן מיר לײענען װעגן די מאראלישע
און פיזישע לײדן ,װאם ײדז האבן דעמאלט ד ו ר כ ג ע מ א כ ט ?
װאס האט באזיצט א טע־
אומגליקלעך איז געװען דער
לעפאן אין שטוב — כוליגאנישע דראונגען ,באליידיקנדיקע
אויסדרוקן האבן נישט געפעלט• ״מיר האבן א נ ײ שמירעכץ
פאר אײערע פארכעס; װען פארלאזט איר לובלין ?״ איך בין
ניט אימשטאנד איבערצוגעבן די צרות ,וועלכע לובלינער ײדן
האבן דעמאלט איבעגעלעבט.
אינטערעםאנט צו ברענגען עטלעכע ציפערן :אין לובלין
זענען געװען בערך  18ײדישע מענער ,װאס האבן געהאט
קריסטלעכע פרויען .אבער קײן אײן יידישער מאן האט
ניט פארלאזט זײן פוילישע פרוי .דאקעגן האבן  8ײדישע
מײדלעך גענומען קריםטלעכע מענער 3 .פון זײ האבן די
מענער געראטעװעט פון די דײטשע מערדער אוז גליקלעך
געלעבט צוזאמען .דאקעגן  5קריסטלעכע ױגנטלעכע ,שוין
דערצויגן אין נײעם פוילן מיט קאמוניסטישער דערצױנג ,צו־
זאמען געלעבט אויפן אוניװערסיטעט — ,ז ײ אלע האבן פאר־
לאזט זייערע פרויען ,אויסער אײנעם ,װאם איז צוריק געקו־
מען צו א ײדישער פרוי.
*

דאס לעצטע ארט װאס ד״ר ש .װײס האט געװיזן דעם
פוילישן טעלעװיזיע־צושויער ,איז געװען דער דענקמאל ,װאס
איז געװארן אויפגעשטעלט אין לובלין אין  .1963דאם איז
דער אײנציקער זכר ,װאס איז געבליבן נאכן חורבן פון
יאר  .1967דערנאך — דאס ״צעלײגן אויף טעלערלעך״ דעם
אנדענק־טאװל אויפן בנין פון דער געװ .ישיבה חכמי לובלין.
די פרייד ,אז דאס איז געװארן דורכגעפירט דורכן שטאט־
פ ר ע ז  Tע נ ט דאבטשינסקי ,מיט עטלעכע צופעליקע באזוכערס
אין לובלין ,אמעריקאנער רבנים.
איך פ ר ע ג  :פאר װאס האט מען געדארפט ווארטן גאנ־
צע  40יאר ,כדי אויפקלאפן א טאװל אויף דער ישיבה־גע
בײדע ? אין יאר  ,1965האבן איך און דער באקאנטער קול־
טור־טוער פײװל פריד ז״ל זיך געבעטן ביים דעמאלטיקן די־
רעקטאר פון פרץ־הויז ,וװ ס׳איז געװען א לערער־אינסטײ
טוט ,פראפ׳ פרנס ,א ײד ,ער זאל אונדז דערלױבן צו בא־
נײען דעם אלטן אויפשריפט ״קולטור־הױז אויפן נאמען
י .ל .פרץ״ — האבן מיר אזא דערלויבעניש ניט באקומען.
מיר האבן געפאדערט אין לובלינער שטאטראט אנצו־
רופן א גאס אויפן נאמען פוןי אונדזער ג ת י ס ן קלאסיקעד
י .ל .פרץ ,אנשטאט אן ענטפער ,זענען געקומען פארוװרפן:
״כאלאטשאזשעט ,זײ װילן אלץ פארכאפן״ .די ארטיקע פוי־
לישע פרעסע ״שטאנדאר לודו״ און ״קוריער לובעלסקי״ האבן
אױסגעגאסן פולע עמערס אנטיסעמיטישן שמוץ אויף די
עטלעכע ײדישע משפחות אין לובלין.
ש .ל .שניידערמאן ש ד ײ ב ט װ ײ ט ע ר  :״ ד ע ר לובלינער
דענקמאל געהערט צו די געצײלטע מאנומענטן ,װאס זענען
אויפגעשטעלט אין קאמוניסטישן פוילן״ .דאס איז זיכער
אמת .נאר שנײדעדמאן װייסט נישט ,אז װעגן די העברעישע
פסוקים ,װאס די ײדישע קאמוניסטן האבן דערלויבט אויפ־
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צושרײבן ,איז אנגעגאנגען א שארפער קאמף אין דער
פארטײ .לויט ש .ל .שנײדערמאן קומט אויס ,אז דעם פאר־
טײ־קאמיטעט אין לובלין ,איז געגאנגען אין לעבן אז לוב־
לינער יידן זאלן האבן א דענקמאל .װי דער געװעזענער
סעקרעטאר פוז ײדישן קולטור־פארבאנד אין לובלין )איך
שטרײך אונטער — ניט קײן פארטײאישער( ,איז מיר די
געשיכטע פון דענקמאל גוט באקאנט .דער אמת איז דער ,אז
דװקא די קאמוניסטן גרשון וױיסקאפ ,רוזשקע פישמאן־שנײד־
מאן ז״ל און יצחק שנײדמאן ,זענען געװען די איניציאטארן
און די גאנצע משא פונעם דענקמאל האבן זײ געשלעפט אויף
זייערע פלײצעס .די שװעריקייטן זענען ניט צו באשרײבן .א
םטודענט װ ע ט קענען מאכן א דאקטאראט אויף דער טעמע
״דענקמאל אין לובלין״ .דעם פאטראנאט האט איבערגענומען
דער פארזיצער פון ײדישן קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד
אין װארשע ,העלד פון באװוסטן ״רויטן ארקעסטער״ —
לײב טרעפער־־דאמב — װײל דער גרעםטער טײל יידישע
קאמוניסטן ד,אבן זיך שוין געהאט אויםגעניכטערט ...און דער
גוטער גוי ,דעמאלטדיקער װאיעװאדע יאן דאמבעק און
אינזשעניער־ארכיטעקט װארעצקי ,אויפזעער איבער די אל־
טערטימלעכקײטן ,זענען געװען מענטשן מיט א הומאניסטישן
און ליבעראלן צוגאגג• שפעטער האט מען זײ אראפגע־
נומען פון דער ארבעט ,באזײטיקט פון דער פארטײ ,דער־
נאד רעהאביליטירט — אלץ דערפאר ,װאם ז ײ האבן אויפ־
ריכטיק געשטיצט דעם געדאנק פון דענקמאל.
בײם אנטהילן דעם דענקמאל ,איז ד ע ר גאסט־דעדנער
געװען פראפ׳ בערל מארק ז״ל ,דירעקטאר פון יידישן הים־
טארישן אינסטיטוט אין װארשע ,װאם האט אנגעהויבן זײן
רעדע אין פױליש )אויפן פלאץ שוױענטא־דוסקא ,הײגט —
האנקא סאװיצקא( .ס׳זענען זיכער געװען א צען טויזנט
פאליאקן .אז ער האט געענדיקט אין פויליש ,זאגט ער צו
די פארזאמלטע :״דערלויבט מיר צו ריידז איצט אין דער
שפראך ,מיט װעלכער ס׳האבן גערעדט מײנע אויסגעמאר־
דעטע ברידער־ײדן — יידיש״
שניTערמאז שרײבט ,אז הײנט געפינען זיד אין לובלין
א  3מנינים ײדן .איד קען יעדן ײ ד אין שטאט .װ ע ד זענען
זײ ? דער ײ ד יאנעק ,װעלכן מיר האבן געזען אין אונדזער
טעלעװיזיע ,האט זײן שנײדער־װארשטאט אױף לובארטאװ־
סקע  .19מ׳האט געקענט זען אויף זײן פנים דעם פײן און
דעם װײטיק ,װען זיין אײנציקע טאכטער האט געמוזט אי־
בערגײז צום קריסטלעכן גלויבן ,כדי ד ע ד גוי זאל װעלן
מ י ט איר חתונה האבן — און זײן דערקלערונג פאר דעם
ישראלדיק זשורנאליםט :״ניטא קײן ײדן אין לובלין און ע0
װעט ניט זײן״.
נחום שוץ )פאראסאלניק( ,װעמענס ליד ״מאדליטווא״
איז געװעז געדרוקט אין אונדזער ״קול לובלין״; משה אד־
לער ,דער פארזיצעד פון יידישן קולטור־פארבאנד — א
פארבאנד אן ײדן.
נאד א תושב ,אונגער ,דער שמש פון עזול ,װאס זײן
אויפגאבע איז געװען נאר צו האלטן די שליסלען .שױן גע־
שטארבן .רפאל אז־ער ,געװען שוחט ,חזן און בעל־תפילה•
מער געוװיגט אין װלאדעווע ,װי אין לובלין .אויר שוין
אויפן עולם האמת .װײטער לעבן אין לובלין פינף ײדישע
אלמנות — צװײ פון ק ױ ס ט ל ע כ ע מענער ,דדיי פון ײ ד י ש ע
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מענער .די אנדערע פון ײדישער אפשטאמונג ,האבן ניט
צו טאן מיט ײדן און ײדישקײט .זייערע קינדער װײסן ניט,
אז זייערע טאטעס זענען יידן און די פאטערס דערצײלן ניט
אז זײ זענעז ײדן.
זעט אויס ,אז מיר האבן געלעבט מיט אילוזיעס און
געבליבן מיט גרויסע אנטוישונגען .אין די יארן 70־ 1967האט
דער גאנצער געזעלשאפטלעכער אקטיװ — קאמוגיסטן און
אומפארטײאישע עסקנים ,אױך פשוטע יידן ,געװען געצוװנ־
גען צו פארלאזן לובלין .װער קײן שװעדן ,װער קײן דענ־
מארק ,און ד י גרעסטע מערהייט — קײן ישראל .מײן מײ־
.נונג :דארט וװ ס׳זענען ניטא קײן ײדן ,דארף מען גאר
ניט בויען• מען זאגט :פאר דער היסטאריע ,צי פאר דער
ארכעאלאגיע .די רומפולע שטאט לובלין האט שוין געשאפן
פאר זיד א שײנע ,רייכע היסטאריע און נייטיקט זיך ניט
מ׳זאל צעלײגן אויף טעלערלעך א העברעישן אויפשריפט
אויף דעם בנין פון דער ישיבה.

השואה  IBID -ש ו קיוו ו1צ«ן
)סויקה

ארליכמן )בנק

הסרט הוא דוקומנטרי ,למרות שאף תמונה אינה אוטנ־
טית מהזמנים ההם.
הםרט מתחיל גנוף פסטורלי על הנהר נארב .שני בני
אדם שטים גסירה .תמונותיהם משתקפות במים ,כמו בתוך
הראי .אחד מהם ,שר שיר פולני נוגה :״מאלי ביאלי דומק״
)גית קטן לבן( ...קולו .הערב מתמזג עם הנוף המקםים
והמוכר .גל של געגועים מתעורר בקרגי .הנוסעים מתקרבים
לחוף .אחד הוא תושב המקוס .השני ״תושב חוזר״ ,איש בגיל
העמידר ..הוא בא עם קלוד לנצמן לשחזר את עבדו מלפני
 35שנה .נער בן  13היה• כל ױם צ ע ד פה לעבודה ורגלױ
כבולות בשרשרת .בדרך שר שירים פולנײם האהובים על
אוכלוסײת המקום .כולם הכירוהו וחבבו אותו ואת שירתו•
לעתים זרקו פרוסת לחם• גם שירים גרמנײם שר .נעים היה
לגרמנים לשמוע שירתו .אולי בזכות קולו ניצל ?
הוא מתהלך בין מכירים .הם זוכרים אותו ואף שומרים
לו את חיבתם .התכנםו כולם סביב האורחים .מספרים על
הזװעות שהױ לעדים• כאן ,בחלמנו ,נהגו הגרמגים בשיטה
פשוטה לחיסול יהודים :הקורבנות היו מוסעים במשאױת
םגורות .ציגור הקשור לצינור פליטה ,הועבר לתוך המשאית
והנהג החל לנםוע .בוזחילה שמעו צעקות — ואחר כך הכל
נדם .הנהג המשיך בנסיעתו ע ד היער הקרוב ושם חיכר
גורות מוכנים .״הנוסעים״ הגיעו גם הם מוכנים לקבורה.
שיטה פשוטה להפליא .לא כן י
מקום ה מ פ ג ש  :למרגלות הכניםה ,כאן הױ מגיעות ה־
משאױת .הנאםפים מדברים ביחד ,כולם זוכרים פרטים רבים.
צער מורגש בפניהם .ברגע מסױימ ,איש אחד גבוה לבוש
היטב ,נזכר בשקט ,איך הוא הגיש למסכנים לחם ומלפפונים.
הוא מספר באי־בטחון .אפילו שכח לספר איזה מחיר ביקש.
לאט ,לאט בטחונו גובר והוא ױצא מהקבוצה ו ת צ ה לספר

סיפור שמע ״מעד ראיה״ :חבר שלו מהעײרה הקרובד .היה
נוכח בגידוש יהודים .כולם התאספו ,ואתם הרב .כולם בוכים
והדב נושא ד ר ש ה  :״על ראש העם היהודי בכל הדורדת רובץ
דם של ישו הנוצרי הנצלב .כעת הגיע הזמן לקבל את הדין
ואת העונש  1הכל מ ש מ י ם ״ ככה זה• לא קריאת ש מ ע ׳ לא
״אגי מאמין׳ /לא ״אל מלא רחמים״ — ד ק ישו הנצלב לפני
 2000שנה ...זזקהל הקשיב ,פניהם ה ש ת נ ו  :״כן ,כן ,זה בעד
ישו!״ .נימה של צער על נרצחים נעלמזז ולא היתה .באן ,דדך
דלתות הכנסיה ,יצאו הפולנים בכל הדורות עם מטען חדש
של שנאה .בצאתם מהכנסיה ,שכחו א ת תפילתם הצבועד:.
״אבינו בשמים מחל לנו ,כפד לנו ,םלח לגו ,כפי שאנו סלחנו
לכל החוטאים כלפינו״.
מתחלפים נופים ,תמונות ,עדויװג .פקיד גרמני ממחנה
טרבלינקי מספר על קור וריח רע ששורר שם )עדות מצולמת
נסתדת( .ױ ש פגישה עם ״הױרשים״ הפולנים ,הױשבים בב־
תים יהודײם ,לובשים בגדים יהודײם ,אוכלים בסכו״ם וכלים
יהודים — בלבם שנאה ליהודים ,שאינם עוד• ״װדאי היהו־
ד ױ ת היו ױ ת ר יפות ,הן לא עבדו״ — אומרת בחורה אחת,
שעד הױם היא אנלפבטױז .״כל המסחד והתעשיה הױ בידיהם
ונצלו את העם״ — אומר השני .ונגד עיני ,כסרט נע מופיעים
החייטים ,הםנדלרים ,נגרים ,נפחים ,פחחים ועוד ועוד ועיניהם
אדומות מעבודה עד אישון הלילה ,במלחמה מתמדת לפרנסה
וחינור ילדיהם .איפה ה ם י לו הספיקו להגיע לכאן ,לארץ
הקשה ,מ ה שונה היה גורלם מגורל בפרלניה מלאה עוני של
שני העמים .מה — שונה — היה גורלנו — פ ה ׳ עמם ביחד .ו־
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עכשױ ,שוב מחפשים את הדולרים היהודים ומוכרים לנו ,המפו־
זרים בכל העולם ,את אפר אבותינו .״בעד כסף מתפלל הכומר״
!Za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli
אומר הפתגם הפולני.
והיו אחדים .אחד מהם הוא פרופ׳ בארסקי איש מחתרת
לשעבר• הוא מספר על פגישתו עם נצגים יהודים בװארשה
והם הסבירו לו טרם הגירוש ,מה שונה הסכנה שעורבת ליהו־
דים והפולנים בעת הכיבוש .את היהודים רוצחים ממש .הוא
יצא לחפש עזרה ומצא דלתות סגורות ונעולות בעולם ״הנ־
אור״ .גיקשו נשק ולא ניתן .כעת פרץ בבכי עצור זה שנים
רבווז.
המצלמה עוברת על היערות ועצים הזקופים ,שצמחו
באדמה מדושנת היטב .אולי העצים מעבירים א ת זעקתם
לשמים האטומים ?
ובסוף — ישנה עדות של גרמני מבוגר ,איש תמים.
תמים כוזינוק• הוא לא ידע ולא שמע דבר• ר ק ב־ 1944נודע
לו על השמדה .האיש התמים רושם כל פרט שכרגע נודע לו,
הוא רושם הכל גפתק ,בװדאי יגדוק ,הוא היה סגנו של הקצין
אורסװלד מ״באפלשטלה״ בװארשה .איך אפשר ל ד ת ש ממנו
ש י ד ע ? הוא היה ממונה על הספקה לגיטו :״נו ,הױ צריכים
לדאג לאוכל — אנשים עבדו!״ ״האם ידעת שגירשו מהגיטו
ױם־יום  5000איש?״ והוא ע ו נ ה  :״נו ,ײתבן ,היה שם צפוף
מאד ,לא כ ן י ״ הוא הכיר את צ׳רניאקוב ,אבל תאריד 23 ,22
בױלי  1942לא אומר לו כלום) .הוא ד ו ש ם (  :מענין ,מענין...

ד•
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ישראל אײזענבערג  /לאס־אמשעלעס

דעם 3ג\ן דעצעמבער  ,1986ה א ב איך און מ ײ ן
פרוי באלטשע באזוכט די טעאטער־פארשטעלונג ״גע־
ט א ״ פון ישראלדיקן דראמאטורג יהושע סאבאל,
װעלכע איז געשפילט געווארן א י ן לאס־אנזשעלעס,
אין דער ענגליש־איבערזעצונג פונעם אמעריקאנער
שרייבער זשאק װירטעל .ד א ס ט ע א ט ע ר איז א ײ נ ס
פון די שענסטע אין די פאראייניקטע שטאטן־ און גע־
פינט זיך אינעם ״מוזיק־צענטער״ א י ן מ א ר ק ״טעפיער
פאוויליאן״ .בעת דער פארשטעלונג ,װעלכע שפיגלט
א פ ד א ס לעבן אין װילנער געטא ,אין דער אונטער־
נעמונג ,וײ מ ׳ ה א ט ס א ר ט י ר ט די ק א ג פ י ס ק י ר ט ע בגדים
פון די דעפארטירטע ײדן — ווי אויך נאכן ספעק־
ט א ק ל גופא ,ה א ב ן מיך אומאויפהערלעך באגלײט
ענלעכע בילדער פון לובלינער געטא ,וװ אויך מיר איז
אויסגעקומען צו ארבעטן בײם סארטירן די שמאטעס,
און בײ דער ארבעט זענען דערשאסן געװארן אלע
באשעפטיקטע ײדן .נאר איך און נאך א לובלינער >יד
זענען על־פי־נס ניצול געװארן פון יענער שחיטה.
װי געזאגט ,שילדערט די פיעסע ד א ס לעבן א י ן
געטא װילנע ,דער געראנגל דארט צװישן ײדן־קאלא־

באראנטן ,יידן־קאפיטולאנטן און ײדן־ווידערשטענד־
לער ,װי ד א ס ה א ט געהאט אן־ ארט אינעם רוב געטאס
אין דער אקופירטער פוילן אין די יארן פון דער צװיי־
טער װעלט־מלחמה .נאר פאר אלעמען — א ײ נ י ק ע
ידיעות פון דער ש ט א ט ווילנע ,ב א ק א נ ט מ י ט ן נאמען
ירושלים דליטא ,װי זי ה א ט געשילדערט עקיבא לע־
װענטאל:
די ד א ט ע פון אנטשטייונג פון דער שטאט ,ווערט
אנגעגעבן ד א ס יאר  .1323זי איז ה ײ נ ט די הויפט־
ש ט א ט פדן דער סאװיעטישער ליטע .װילנע איז געװען
בארימט מ י ט אירע גרויסע רבנים ,גאונים און תל־
מידי־חכמים ,װ א ס דער פראמינענטסטער צווישן זיי
איז געװען דער װעלט־בארימטער ווילנער גאון .נאך
ה ײ נ ט לערנט מען א י ן די ישיבות א י ן דער גאנצער
װעלט זײנע חיבורים און פירושים .װילנע איז אויך
געװען ד א ס װיגעלע פון דער ײדישער ארבעטער־בא־
וועגונג און פון דער צױניסטישער באוועגונג .די ש ט א ט
איז געװען בארימט מ י ט איר פארלאגוועזן ,הויך־אנט־
דויקלטער ײדישער קולטור און רעליגיעז לעבן .דער
װילנער ש ״ ס איז אנערקענט װי די בעסטע אויסגאבע
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פון תלמוד .ד א ס יידישע טעאטער ,דער יידישער װיסנ־
שאפטלעכער א י נ ס ט י ט ו ט )ײװא( ,א ײדישע קאנסער־
װ א ט א ר י ע און אפערע־הױז ,א פארצווײגטע ײדישע
פרעסע ,ײדישער חינוך אין א ברייטער נעץ פון שולן,
חדרים און ישיבות .א שטאט ,וװ ס ׳ ה א ט געברויזט
מ י ט ײדיש־געזעלשאפטלעך ,קולטורעל און רעליגיעז
לעבן•
הגם דער מחבר פון ״געטא״ איז א סאברע ,גע־
בױרן אין ישראל ,ה א ט ער שוין אנגעשריבן אײניקע
ײדישע פיעסן ,ווי אויך ישראלדיקע ,פון אוניווער־
ס א ל ן כאראקטער .ד א ס מ א ל ה א ט ער אויסגעקליבן
די דראמאטישע און טראגישע געשעענישן אינעם וויל־
נער געטא ,וואס ה א ט אויף די העכער טויזנט אנוועזנ־
דיקע צושויערס ,לרוב געװ .קאצעטלערס ,איבערגע־
לאזט א געװאלדיקן רושם .די א .ג .אין אמעריקע
״סורװייװערס׳׳ און פון דער שארית הפליטה ,האבן
מיטגעלעבט און ווידער א מ א ל איבערגעלעבט זייער
אײגן געטא־לעבן בײ זיך אין שטאט ,אין יענער פינצ־
טערער ת ק ו פ ה פון נאצישער אונטערדריקונג און בא־
הערשונג :ײדישע פאליצײ ,יודענראט ,לײדן און פיין־,
מענטשלעכע געפאלנקײט און דערהויבנקײט — װי
איך ה א ב ד א ס אלץ צוגעזען און מיטגעלעבט אין לוב־
לינער געטא און אין די טויט־לאגערן )געשילדערט
אין מ ײ ן בוך ״פאר װ א ס גראד איך ?״.״(.
אין די געשטאלטן פון יהושע ס א ב א ל ׳ ס ״געטא״,
װי דער ק א מ ע נ ד א נ ט פון דער ײדישער פאליצײ ,פיינ־
שטיין ,ה א ב איך געזען א טרייע קאפיע פונעם ק א ־
מענדאנט פון דער ײדישער פאליציי אין געטא לרבלין,
מאניעק גאלדפארב ,פונקט װי אנדערע האבן געזען
זייערע ״הײמישע״ ײדישע פאליצײ־שעפן ...נאר פאר
מיר איז ד> דערמאנטע פיעסע געװען אן איבערחזרונג
פונעם סארטירן די קליידער און ש מ א ט ע ס בײ יאנקל

שמאטשאזש ,וװ מיר האבן ד א ס געטאן מ י ט די בגדים
פון די ײדן ,װעלכע מ ׳ ה א ט געשיקט אין די קרעמא־
טאריעס פון מײדאנעק ,צי אין די מאסן־גריבער פון
קרעמפיצער װאלד ,אדער אין בעלזשעצער גיהנום.
פונקט װי איך מ י ט נאך לובלינער יידן זענען געװארן
געשאסן דורכן פאליצײ־שעף ,דעם נאצי גלאבאצניק
און דער לאגער־שעף אױף ליפאװע  ,7מאהרװינקעל
און זיין געהילף שראם — אזוי זענען די ײדן אין געטא
װילנע ,ביים סארטירן די ש מ א ט ע ס אין דער ״אונ־
טערנעמונג״ פון הער ווײסקאפ ,אויסגעשאסן געווארן
דורך דעם פאליצײ־עלטסטן הענרי גראנער ,װי ד א ס
ה א ט געטאן אין לובלין דער אונטערוועלטניק שמאי
גראיער .בעצם ,די זעלבע טװקעלע פארשוינען ,אויך
בײ ײדן אין געטא װילנע ,װי אין געטא לובלין ,צי
אין אנדערע געטאס — בלויז די נעמען זענען נישט
די זעלבע.
די א ר ט י ס ט ן אין לאס־אנזשעלעס ,מ י ט זײער שפיל
און אינטערפרעטאציע פון די געשעענישן אין יענער
תקופה ,האבן א ױ ף א טרײען אופן אלץ איבערגעגעבן.
איך ה א ב בשעת מעשה געטראכט ,צי יהושע ס א ב א ל
ה א ט נישט מיטגעמאכט דעם געטא אין לובלין און
אין מ ײ ד א ן ט א ט א ר ס ק י ן!...
נישט בײ א ײ ן צושויער ה א ט די פארשטעלונג
ארויסגערופן טרערן אין די אויגן .און בײ מיר ז שוין
 36יאר ,רוי איך פאר אויף דער טראסע ,װ א ס פונעם
טעאטער צו מיר א הײם ,איז דער װעג מיר ב א ק א נ ט
פון אויסנווייניק .נאר ד א ס מ א ל  ,נאך דער פארשטע־
לונג ״געטא״ ,בין איך אװעק א היפש שטיק װעג
װײטער נאך מ ײ ן װוינונג — און זיך געמוזט דערנאך
אומקערן א הײם ,פונקט װי כ׳האב מ י ט די בילדער
פון דער פיעסע ,זיך אויך אומגעקערט צוריק צו דער
אלטער היים מיינער ,אין לובלין...

בײם אויםענדיקן דעם נומער ״קרל לובלין״,
האבן זיר אומגעקערט פון פוילן פיר אײנװױ־
נער פון ישראל ,װאס צוזאמען מיט לובלינער
ײדן פון טאראנטא ,לאנדאך ,ליל ,אנטװערפען,
פאריז און געטעב1$רג ,האבו זײ זיך באטײליקט
אין די 2־טאגיקע אונטערנעמרנגעז אפצומערקן
דעם 45םטן יארטאג פון ליקװידירן דאם לוב־
לינער געט« .א גענדיער באריכט פון די פײע־
רונגען — איו נאענטסטן נימער פון ,קרל
לובלין״ ,װאם דערשײנט אין אפריל .1988
אויפן בילד  :משה זאלצמאו ,שלמה מושקאט,
רבקהלע און דוד שטאקפיש מיטו קראנץ פון
דער לובלינער לאנדסמאנש?1פט איו ישראל,
בײם מאנומענט איו לובלין ,דעם 9טן נאװעמ־
בער .1987
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M A Ł Y

S Z M U G L E R

HENRYKA ŁAZOWERTÓWNA
Przez mury, przez dziury, przez warty.
Przez druty, przez gruzy, przez płot
Zgłodniały, zuchwały, uparty
Przemykam, przebiegam jak kot.
W południe, po nocy, o świcie
W zawieję i skwar
Po stokroć narażam swe życie,
Nadstawiam dziecinny swój kark.
Pod pachą zgrzebny worek,
Na plecach zdarty łach,
I młode zwinne nogi
I w sercu wieczny strach.
Lecz wszystko trzeba ścierpieć
I wszystko trzeba znieść,
By państwo mogli jutro
Do syta chleba jeść.

Przez mury, przez dziury, przez cegły
Po nocy, o świcie i w dzień
Zgłodniały, zuchwały, przebiegły
Przesuwam się cicho jak cień.
A jeśli dłoń losu znienacka
Dosięgnie mnie kiedyś w tej grze,
To zwykła jest życia zasadzka,
Ty, mamo, nie czekaj już mnie.
Nie wrócę już do Ciebie,
Nie dotrze z dala głos.
Uliczny pył pogrzebie
stracony dziecka los.
I tylko jedną troską
Na wargach grymas skrzepł.
Kto Tobie, moja mamo,
przyniesie jutro chleb?

 ףײ נאך א מאלצײט- פוקם ־• ײדן אץ געטא אין דען.י
יהודיפ כגיטי כתוד לאדוחה חמה
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וועגן פאליאקן וואס
האבן אעראטעוועט
לובלינער ״דן
)אויפן ראנד פון די צוגרײטוגגען אפצומערקן דע0
45סטן יארטאג פון אומברענגען דעם לובלינער ײדישן
ישוב(

אלעקסאנדער שריפט
״בל המקיים נפש אחת ...באילו קײם עולם מלא״...
)סנהדרין ד׳ ה(
״װער עם ראטעװעט אײן נפש ,איז פונקט װי ער
װאלט דערתאלטן די ג8נצע ׳װעלט״...

די ווארשעװעד ״פאלקס־שטימע״ פון 28סטן מערץ ,1987
האט געברעגגט די ידיעה װעגן צוגרײטן טרויער־פײערלעכ־
קייטן ,געוױדמעט דעם 45סטן יארטאג פון דער ליקװידאציע
פון געטא אין לובלין .דער פראגראם האט צװישן אנדערע
פארויסגעזען די דערעפענונג פון אן אנדענק־צימער אין דעם
געװעזענעם ״חברת נושאים בית המדרש״ אויף לובארטאװ־
סקא  .(4) 10צװישן אנדערע עקספאנאטן און אױסשטאטונג
איז פארויסגעזען אײנצומויערן אין א ײ נ ע פון די װענט פון
״אנדענק־צימער״ א טאװל ,װאס דארף דערמאנען די הילף
פון דער פױלישער געזעלשאפט בײם ראטעװען ײדן אין
דער צ ײ ט פון דער צװײטער װעלט־מלחמזז ).(1944 — 1939
װען כ׳האב זיך געטײלט מיט אט דער ידיעה מיט א
גרופע פרײנד ,צװישן זײ אויד לובלינער יידן ,האט זיך ארום
דער ט ע מ ע ״ראטעװען  IT 1דורך פאליאקן״ אנטװיקלט א
גאר אינטערעסאנטע דיסקוסיע ,אין װעלכער עס זענען ארויס־
געזאגט געװארן קעגנזעצלעכע מײנונגען .צװישן אנדערע
האבן מיר ג ע ה ע ר ט  :״לאז מיד צורו מיט די פאליאקז —
ווען זײ װאלטן נישט געהאלפן די דײטשן ,װאלטן א סך
ײדן זיך געקאנט ראטעװען ...אבער דאם איז צום גרויסן
באדויערן נישט געשען .פארקערט ,ב ײ די פאליאקן איז טיף
אײנגעװארצלט דער אנטיסעמיטיזם און זײ ה א ג ן זיך גלײכ־
גילטיק )אויב נישט מיט צופרידנקײט( צוגעקוקט ,װי די
דײטשן ,לעזן ענדגילטיק׳ דאס ײדן־פראבלעם אויף דער
פוילישער ערד״...
אויף די ודערטער האט א פרוי ,װאס האט איבערגע־
לעבט די מלחמה־יארן אין פױלן ,רעאגירט :״אפשר די
גרעסטע מערהײט ,אבער נישט אלע פאליאקן האבן אזוי
זיך אױפגעפירט .איך אלײן לעב הײנט א דאנק דעם ,װאס
א פוילישע משפחה האט מיך אויסבאהאלטן גאנצע צוױי
יאר און זיך געטײלט מיט מיר מיטן לעצטן ביסן .צוזאמען
מיט מיר זענען נאך פינף ײדן געווען באהאלטן בײ דער
זעלבער משפחה״...
ד י דיסקוסיע האט אנגערעגט דעם שרײבער פון די שורות
זיך דורכצושמועסן מיט אײניקע לאנדסלײלט ,װאס האבן אי־
בעדגעלעבט די מ ל ח מ ה ײ א ר ן אין פױלן ,א דאנק דער הילף
װאס פאליאקז האבן זײ ארױסגעוױזן.
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די ערשטע איז געװען בראניא עקהאוז )פון דער הײם
װאסערמאן ,װאס וװינט אין מעלבורן .זי האט ד ע ר צ ײ ל ט :
— אין יאר  ,1939בין איך מיט מײן צוקונפטיקז מאן
מישא אוועק קײן קאװעל ,צו די סאװיעטן .מיר האבן דארט
געלעבט ,געארבעט און אויך חתונה געהאט .כ׳האב פאר־
שװאנגערט און דעם 19טן ױני  1941איז געבױרן געװארן
אונדזער זונדעלע דישעק .מײן מאן מישא איז געװען מאי
ביליזירט ,אזױ ,אז כ׳בין אײנע אלײן געבליבן מיט א פיצל
קינד•
— אין אזא פארצװײפלטער לאגע ,האב איך זיך געפונען
און נישט געוװסט װאס צו טאן .כ׳האב זיך געװאלגערט מיטן
קינד פון אײן ארט צום צװײטן און געזוכט א מקום מנוחה.
כ׳האב פרובירט זוכן הילף בײ א גלח ,װעלכער האט מיך
Wy żydzi będziecie
אויפגענומען מיט אט די װערטער:
,teraz
płacić za zamordowanie Chrystusa
— כ׳בין אװעק פון דעם ״גײסטלעכן״ מיט א פארביי
טערט הארץ און זיך ג ע ט ר א כ ט  :״אמת ,מײן 14חדשימדיק
זונעלע דארף באצאלז פארן דערמארדן כריסטוסן״...
— כ׳האב פרובירט מזל אין אן אנדערער פאראפיע,
אבער דעד גלח האט מיך אויסגעהערט מיט אויפמערקזאמקײט
און מ י ט ל ײ ד און געזאגט :״טאכטער מײנע ,איך פ ע ח ע נ ל ע ך
קאן דיר נישט העלפן ,װײל מ׳קוקט מיר נאך אויף שריט
און טריט .אבער פאלג מײן עצה ,ג ײ אװעק אין דארף עלי־
זוװקא און דארט װעםטו געפינען א געהעריקע הילף״...
— און אזוי איז טאקע געװען .כ׳האב אין דעם פוילישן
דערפל געפונען צײטװײליקע ארבעט — גענײט פאר די
פויערים און אויך אויסגעפירט אנדערע ארבעטן.
— אין דעם דארף ,ארבעטנדיק בײ דער משפחה שטשע־
פאנאװ ,האב איך צופעליק באקענט א פוילישע פרוי פון
קאװעל ,וועלכע פלעגט ברענגען פון שטאט געװיסע זאכן
און ז ײ אויסטוישן אויף פראדוקטן .די פרוי װאלאשינסקא
)אזוי האט זי געהײסן( האט אויסגענוצט א מאמענט װען
קײנער האט נישט באמערקט און מיר געזאגט ,אז אויב
כ׳װעל זיך געפינען אין א שווערער לאגע ,זאל איך זי בא־
זוכן אין קאװעל ..זי האט מיר געגעבן איר אדרעס ,הגם זי
האט געוװסט ,אז איך בין א ײדישקע ,װײל מ ײ ן ײנגעלע
איז געװען אן הײזעלעך און זי האט געזען ,אז ר׳איז גע־
מלעט — און פאר העלפן ײדן האט געדראט טויט־שטראף.
— דאך ,װען כ׳האב זיך געפונען אין א שװערער לאגע
און באזוכט די פרוי װאלאשיגסקא ,האט זי מיך העפלעך
אױפגענומען ,מיט א פרײנטלעך פנים ,דערמעגלעכט אפ־
װאשן זיד און מ ײ ן קינד ,געגעבן עסן ,און דאס װיכטיקסטע
פון אלץ — זי האט מיך שטענדיק געטרײסט ,צוגעגעבן מוט,
כ׳זאל זיך נישט אונטערגעבן נאר אלץ טאן ,כדי איבערצולעבן
די שװערע צײטן.
— זי פלעגט מיר איבערגעבן ידיעות װעגן דער לאגע
אויף די פראנטן און ד ע ר צ ײ ל ט  :״די דײטשן הײבן זיד אן
צוריקצלען ...די סאװיעטישע ארמײ גרעכט זײ אן די בײנער״...
ב ײ יעדן צוזאמענטרעף ,האט די גוטמוטיקע ,הארציקע פרוי
מיר ארײנגעזעצט א נײע נשמה .א דאנק איר פילזײטיקער
הילף ,האב איך באװיזן בײצוקומען אלע שוועריקײטן און
דערלעבן די באפרײוגנ.

די צערעמאניע פון צוטײלן
דעם עוץ־דיפלאם דעד מש־
8חה פאמארםקי פון לוכ־
לין ,װאפ איז פארגעקו־
מען אין ״יד ושם״ דעפ
24סטן יוני .1987
דו3פ כילד האכן צוגע־
שיקט כראניע און מישא
עקהאוס פון מעלבורן.

— אבער אײן פאל מוז איך דערמאנען ,װײל ער האט
דעצידירט מ ײ ן גורל .װינטער  ,1943איז מײן פארצװײפלונג
געװען גרויס .די פראסט האט געקנאקט און ארום — פינצ־
טער־חושך .א פארפרױרענע ,האב איך געװאלט איגערזיצן
אדער איבערליגן אין פאדערהויז פון די װאלאשינסקים ,מיטן
קינד צוגעדריקט צום הארץ ,עס זאל נישט פארפרוירן װערן.
פלוצים האט זיך די טיר געעפנט און עטלעכע ױנגע מענטשן
זענען ארויסגעגאנגען ,װאס האט מיך געצוװנגען שנעל זיך
אויפצוהײבן און ארײנגײן אין דער װוינונג ,וװ ס׳האבן זיך
געפינען די פרוי ,אירע צװײ דערװאקסענע קינדער —
) 20און  18יאר אלט( און — דער יינגסטער ,װאם איז אלט
געװען  3יאר און געשלאפן .אלע האבן זיך דערשראקן ,וױיל
ם׳האט געדראט טױט־שטראף ,װען עמעץ וואלט צוגעטראגן
די דײטשן .ס׳האט געהערשט א צערודערונג .כ׳װעל קײנ־
מאל נישט פארגעסן ,װי אזוי די פרוי װאלאשינסקא האט
רעאגירט אויף דער געשאפענער סיטואציע .זי האט זיך גע־
װאנדן צו אירע קינדער מ י ט די װערטער :״אויב איר שרעקט
זיך — גײט אװעק שלאפן צו אײערע פרײנד ...די פרוי מיט
איר קיגד װעלן דא איבערנעכטיקן...״
— זי האט מיך בשום אופן נישט געלאזט אתיסגיין
פון דער וװינונג .דער דרײםטער ,העלדישער באשלוס פון
דער פ ת י האט געװירקט אויף די קינדער /װאס זענען גע־
בליבן אױפן ארט.
— צומארגנס ,נאד פרישטיק ,האבן מיר זיך בײדע
דורכגעשמועסט .כ׳בין געװען פארצוױיפלט ,נישט געהאט
וװ זיך אהינצוטאן .מיר איז אפילו געקומען  8ג ע ד א נ ק :
אפשר מאכן א סוף צו דעם אלעמען און זיך איבערגעבן דער
פאליצײ ? ...אבער נ ײ ן ! די גאסטגעבער האבן מיר דערצײלט
װעגן דער לאגע אויף די פראנטן און פארזיכערט ,אז ס׳װעט
שוין לאנג נישט דויערן און כ׳מוז געפינען די כוחות צום
אויסדויער .זיי האבן מיר געראטן זיד אומצוקערן אויפן
דארף און באקעמפן דעם ײאוש .די פרוי װאלאשינסקא האט
מיר צוגעגרײט א פעקעלע עסן ,געגעבן א רעקל מיט א פאר
הײזלעך פארן קינד )איר קלײנער זון האט די זאכן פרלער

געטראגן( און פאר מיר האט זי געגעבן א ווארעמע שאל.
כ׳האג זיך געזעגנט מיט דער גאנצער פאמיליע און זיך גע־
לאזט אין װעג ארײן .די פרוי האט מיך באגלײט עטלעכע
קילאמעטער ,אין דער ריכטונג פון די פוילישע דערפעד.
מיר זענען צוזאמען געגאנגען איבער די קאװלער גאסן און
גערעדט .איר יעדעס װארט איז געװען פול מיט פריינד־
שאפט און דערמונטערונג; זי האט אין מיר דערװעקט דעם
גלויבן ,אז אויב ס׳זענען פאראן אויף דער וועלט אזעלכע
מענטשן װי די פרוי װאלאשינםקא ,איז כדאי צו קעמפן
פארן לעבן.
— און אזוי איז טאקע
באפריױנג.

געשען .כ׳האב דערלעבט

די

די ערשטע יארן נאך דעם קריג ,האט בראניא ארומגע־
װאנדערט ,הגם זי איז נישט געװען בײם בעםטן געזונט.
אבער נאכן באזעצן זיך אין מעלבורן )אויסטראליע( ,האט
זי זיך באמיט ,אויפגעזוכט די טײערע משפחה ,געװאנדן
זיך צום ״יד ושם״ ,דערצײלט װעגן דער פרוי װאלאשינסקא,
וועלכע איז אנערקענט געװארן אלס אײנע פון די ״חסידי
אומות העולם״ — און איר ױנגסטער זון לעשעק האט אין
װארשע אפגענומען דעם ערן־דיפלאם ,אין נאמען פון זײן
העלדישער מוטער ,װעלכע איז שוין אלט  94יאר...

שרה ראפאפארט פון לובלין
דערציילט
)פאליאקן ,װ א ס האבן זיך ערלעך פארדינט ,מיר
זאלן •ײ דערמאנען מיט ליבשאפט(
ױעגן דעם איידעלן פארפאלק אינטעלעקטואלן ,איזא־
בעלא און בראניסלאװ לוביטש־ניטש ,דערצײלט שרה רא־
פאפארט פון לובלין:
— מיט דער פרוי איזאבעלא האב איך זיך באקענט
עטלעכע יאר פאר דער מלחמה בײ דערצױנג־ארבעט ,בײ
װעלכער מיר זענען געווען באשעפטיקט .כ׳האב אבער פאר־
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לוידז דעם קאנטאקט מיט איר נאד פארן אויםברוך פון קריג.
אין צװישנצײט איז די משפחה ניטש אוועק קײן װארשע.
װען מ׳האט ליקװידירט דאס לובלינער געטא ,איז מיר געלונ־
גען צו אנטלויפן קײז װארשע .דא האב איך פון א בשות־
פותדיקן באקאנטן זיך דערוװםט דעם אדדעס פון די ניטש׳ס.
װי שרה דערצײלט ווייטער ,האט זי אין אײנעם א טאג
געװאגט אויפצוזוכן זײער וװינונג און מיט שרעק און אומ־
זיכעדקײט אנגעקלאפט אין טיר .װען די טיר האט זיך גע־
עפנט ,האט זי שטיל געפרעגט :״צי איז די פרױ איזאבעלא
אין דער ה ײ ם ? ״ איר מאן האט אויםגערופן :״איזאבעלא,
זע נאר װאם פארא גאסט מיר האבן!״ — און זי אויפגענומען
מיט פרײנדשאפט.
שרה איז געבליבן בײ די ניטשס .זי האט זיך דארט גע־
פילט וױ ביי זיד אין דער היים .דער 17־יאריקער זון יאנעק,
האט איר אפילו אפגעטראטן זײן צימעד ,װיסנדיק ,אז שרה
איז א ײדישע טאכטער.
װען שרה ראפאפארט האט אראפגעברענגט פון לובלין
א יידישע משפחה ,האבן די ניטשס מסכים געװען זײ ארײנ־
צונעמען צו זיד ,ביז זײ האבן פאר דער משפחה געפינען
אן אנדערע װױנװנג .די ניטשס האבן זיך אויד באמיט און
אויסגעארבעט ״לינקע פאפירן״ אויפן סמך פון פאלשע מעט־
ריקעס און אזוי ארום געהאלפן א סך ײדן — דערװאקסענע
און קינדער .זײ איז אויד געלונגען אויסצובאהאלטן א גע־
וויסע צאל ײדישע קינדער אין די קלױסטערס .און איז דעם
אלעמען האט אויך מיטגעהאלפן יאנעק זייער זון.
א דאנק דער רעקאמענדאציע פון די ניטשם ,האט שרה
ראפאפארט באקומען א פאסטן אלס לײטערין פון אן אינ־
טערנאט פאר ײנגע מײדלעך .די באצױנג פון דער הארציקער
משפחה צו ײדן ׳ דאם אויסשטרעקן א ברודערלעכע ד,אנט
די געפלאגטע און גערודפטע אין אזעלכע שװארצע טעג ,ווען
פאר העלפן ײדן ד.אט מען געקאנט באצאלן מיטן לעבן —
האט באאײנפלוסט אלע ,אזוי ,אז זײ האבן װידער אנגעהויבן
גלײבן אינעם װערט פון מענטש .אין רעזולטאט פון דער
אלזײטיקער הילף פון די גיטשס ,איז שרה דאפאפאדט גע־
לונגען איבערצולעבן די שרעקלעכע תקופה פון דער צװײ־
טער װעלט־מלחמה.
נאד דעם װי שרה ראפאפארט האט זיך באזעצט אין
ישראל ,האט זי אנגעהויבן מאכן באמױנגען אראפצוברענגען
די טײערע פרײנד קײן ישראל ,אין הײליקן לאנד .דאם איז
איר געלונגען צו רעאליזירן אין יאר  .1964די ניטשס זענען
געװען פון די ערשטע ,װאס האבן געפלאנצט א בױם אין
דער אלעע פון די ״חסידי אומות העולם״ אין ״יד ושם״ אין
ירושלים.
מיט אזעלכע מעשים האכן זײ דערהויבן דעם באגריף
״מענטש״ צו דער העכסטער מדרגת און קאנען דינען פאר
א מוסטער אין אלע צײטן און אין אלע לעגדער.
אונדזער פאלק וועט זײ קײנמאל נישט פארגעסן!
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צעשיא )צפורה( פישער־טראפטענבערג,
קאמיטעט־מיטנליד פרן דעד לובלינער לאנדפמאנשאפט אין
ישראל ד ע ר צ ײ ל ט :
— מײן מאן ראמאן פישער האט פלאנירט צו אנטלויפן
פונעם לאגער פאר קריגס־געפאנגענע אויף ליפאווע  7אין
לובלין און אנקומען אין װאלד ,כדי צושטײן צו די פארטי־
זאגער .אבער דאס איז נישט צושטאנד געקומען .מיט דער
הילף פון א באקאנטן פאליאק ,איז אים אבער געלונגען אנט־
לויפן קײן װארשע .איך האב אין יענער צײט באקענט אין
װארשע א געװיסן ״פאליאק״ ד״ר ראװינסקי ,וועלכער האט
אונדז צוגעזאגט הילף .א דאנק ד״ר ראװינסקי ,האב איד
באקענט דעם פולקאװניק וולאדיסלאװ קאװאלסקי ,װעמען
מיר האבן צו פארדאנקען אונדזער רעטונג.
— איך אלײן האב געהאט ״גוטע פאפירן״ און זיד גע־
קאנט פרײ באװעגן אויף די װארשעװער גאסן .אויפן סמך
פון א מעטריקע פון א געשטארבענער ,װאס דער גלח האט
דעם טויט־פאל נישט פארנאטירט ,האט מיר ד״ר ראװינםקי
אױסגעארבעט א ״קענקארטע״ אויפן נאמען לוצינא זברא־
דזשיגסקא .צוליב א לײכטזיניקע האנדלונג פון א קוזינקע
פון אײנעם ,װאס האט זיר אויסבאהאלטן צוזאמען מיט
אונדז ,איז אונדזער וװינונג געװארן ״טריפה״ און מיר האבן
געלעבט אין שרעק .אױך דאס געלט •האט זיך ב ײ אונדז
געענדיקט און ס׳איז נישט געװען צו צאלן קײן דירה־געלט.
— כ׳האב זיך דאן דערמאנט אין פולקאװניק קאװאלסקי׳ס
װערטער בײ אונדזער ערשטע באגעגעניש :״אז איר װ ע ט
נישט האבן פון װאנען צו לעבן און וװאהין צו גײן ,װעט
מײן הויז שטײן פאר אײך אפן״ ...און װי נאר ער האט זיד
דערוװסט אונדזער לאגע ,איז ער גלײד געקומען און אונדז
איבערגעפירט אין זײן דירה אויף פאנסקע .111
— פולקאװניק קאװאלסקי האט אויך געהאט קאנטאקטן
מיטן געטא און דארט געהאלפן א סך ײדן .זײענדיק א פאר־
שטײער פון דער פירמע ״פיליפס״ אויף פוילן און עסטרײך
פון יאר  1935ביז  ,1944האט ער געהאט א דערלויבעניש
פון דער מ א כ ט צו באזוכן אין געטא .ער האט טאקע די דער־
לויבעניש אױםגענוצט און ארײנגעשמוגלט מעדיקאמענטן און
געװער .ר׳איז אויך געװען פאדבינדלער צװישן די געטא־
אויפשטנערלער און דער פוילישער אונטערערדישער מילי־
טערישער באװעגונג ,אין װעלכער ר׳איז געװען אײנער פון
די קאמאנדירן.
— אין קאװאלסקיס דירה בין איך געװען אײנגעמאלדן
אלס זײן שװעסטער־טאכטער .צוזאמען מיט אונדז האבן אין
דער וװינונג זין־ אויפגעהאלטן מײן מאן ,מײן שװאגער מ י ט
דער שװעגערין ,סעװעק װאכאלדער און באלעק גאלדפארב.
אין אנהײב האט קאװאלסקי אײנגעקויפט רױשטאפן ,פון
װעלכע מײן מאן האט אויסגעארבעט פארשידענע שפילצײג,
װאס מ׳האט פארקויפט אין גאס .קאוואלסקי האט אבער אײנ־
געזען ,אז דאס װערט געפערלעה האט עד אפגעשטעלט דעם
מסחר .דערפאר אבער זענען מיר אין קורצן געבליבן אן געלט.
האט דער פולקאװניק אונדז אװעקגעגעבן זײן חודש־געהאלט,
אויד זײן עמעריטור — צוזאמען א סומע פון  3.500זלאטעס.
— זײענדיק א הויכער אפיציר אין דער אונטערערדי־

שער באװעגונג ,איז צו אים דערגאנגען א ידיעד ,.אז בײ
א פאליאק באהאלט זיך אויס א גרופע ײדן ,װעלכע װערן
סיסטעמאטיש שאנטאזשירט און מען פרעסט פון זײ אויס
כסדר געלט ,דראענדיק זײ איבערצוגעבן אין די הענט פון
די דײטשן .קאװאלסקי האט זיך פארבונזץ מיט אײנעם פון
זײנע מיטקעמפער ,מאיאר סאבאלסקי און געבעטן אויסצו־
פארשן דעם ענין .סאבאלסקי ,צוזאמען מיטן קאפיטאן צי־
דאװסקי האבן זיך איבערצײגט ,אז ס׳איז אמת און דער שאנ־
טאזשיסט איז דורכן פוילישן אונטערגרונט פארמשפט גע־
װארן צום טויט .דער אורטײל איז אויסגעפירט געװארן.
די גרופע ײדן ) 8פערזאן( ,װעלכע האבן זיך אויסבאהאלטן
בײ דעם שאנטאזשיסט ,האט קאװאלסקי איבערגעפירט אין
זײן װוינונג.
— נאך דער ליקװידאציע פון געטא ,האט קאװאלסקי
צונויפגענומען  65ײדן אפגעראטעװעטע פון געטא און זײ
אריבערגעפירט אין א בונקער ,אין װעלכן די באדינגונגען
זענען געװען ביז גאר שװערע .נאך צװײ װאכן ,האט זיד
געענדיקט דער פראװיאגט און דער הונגער איז געווען גרויס.
מ׳האט זיד ״דערנערט״ מיט װיטאמינען און צוקער .דאס האט
דערפירט צו א נערװן־צוזאמענברוך און קאװאלסקי האט
געמוזט שװער ארבעטן ,כדי אפצוהאלטן די מענטשן פין
יאושדיקע שריט.
— מיר האבן דאן אנגעהויבן גראבן א טונעל ,זיך דער־
שלאגן צו אנדערע גונקערס און דארט געפינען פראדוקטן,
װאסער ,אנטועכץ און אפילו בעטגעװאנד .שפעטער ,װען
ס׳איז געװארן שלעכט מיט וראסער ,האבן מיר אנגעהױבן
גראבן א ברונעם .די ארבעט איז געװען א שװערע און
מ׳האט שוין געװאלט אױפהערן גראבן ,אבער קאװאלםקי
האט נישט אויפגעגעבן .ער האט אלײן געגראבן ,ביז ס׳האט
ארויסגעשפריצט װאסער .אונדז איז אין בונקער געװארן
לײכטער.
— נאך דער קאפיטולאציע פון די פוילישע אױפשטענד־
לער .האט קאװאלסקי געקאנט פארלאזן ווארשע ,צוזאמען
מיט דער פוילישער באפעלקערונג ,אבער ער האט באשלאםן
צו בלײבן מיט אונדז און העלפן איבערלעבן די שװערע
צײטן ,ביז דער באפדיױנג.
— א דאנק זײן אומדערמידלעכער טעטיקײט ,זענען עט־
לעכע צענדליק טויט פארמשפטע יידן ,געבליבן לעבן .די
גרעםטע טייל פון זיי וװינט אין ישראל ,א קלײנע צאל אין
אײראפע און אין צפון־אמעריקע.
— אזא מענטש איז געװען װלאדיסלאװ קאװאלסקי.
הגם ער האט געהערט צום פוילישן אפיצירן־קארפוס ,װעל־
כער האט געשמ׳ט מיט זײן טיף אײנגעװארצלטן אנטיסע־
מיטיזם ,האט ער א דאנק זײנע מעשים ,זיך דערהויבן צו
אזא מדרגה פון מענטשלעכער האנדלונג ,אז ער קאן דינען
אלס ביישפיל פאר דורות!
דאס יידישע פאלק האט אים דורך דעם ״יד־ושם״ אנער־
קענט וױ אײנעם פון די ״חסידי אומות העולם״ און ער האט
געפלאנצט א בוים אין דער אלעע אויפן הר צױן אין ירושלים.
כבוד זײן הײליקן אנדענק!

)אנדזשא( חנה פרעס דערצײלש:
אנדזשא־חנה פרעס מיט איר שוועסטער רעגינא ,האב
איך באקענט אין לובלין אין יאר  ,1946װען כ׳בין צוריק
געקומען פון ראטן־פארבאנד .מיר האבן געוװינט אין אײן
הויז אויף לובארטאװסקע  8און כ׳האב שוין דאן געוװסט,
אז אנדזשא האט איבערגעלעבט די מלחמה אין פוילן בײ
גאר שװערע באדינגונגען און אז זי האט זיך אויסבאהאלטן
ב ײ פויערים אויפן דארף .צוזאמען מיט איר ,האבן איבער־
געלעבט אויפן דארף און אין די װעלדער :איר שוועסטער
רעגינא ,צװײ ברידער ,איר פעטער מיט א מומע און איר
שפעטערדיקער שװאגער יצחק פארבשטײן )״איגנאץ״( ,פון
דעד פארטיזאנער־גרופע פון חיל )קאפיטאן יחיאל( גרינ־
שפאן .מיר האבן זיך גוט געקענט ,אבער קײן פרטים װעגן
דער מלחמה־צײט האט זי מיר נישט דערצײלט .אין 1948
בין איך אװעק שטודירן אין װארשע און פון דעמאלט אן
האבן מיר זיך װײניק געטראפן.
דער קאנטאקט צװישן אונדז איז געװארן צוריק אג־
געבונדן ,נאך מײן קומען קײן ישראל .ס׳זענען אװעק א סך
יארן און די טעמע ״די שװערע מלחמה־צײט״ איז נישט
ארויף אויפן טאג־ארדענונג פון אונדזערע געשפרעכן״ ערשט
מיט דרײ יאר צוריק האט מיר אנדזשא דערצײלט וועגן די
באמױנגען װאס זי מאכט ,כדי אראפברענגען אירע רעטער
קײן ישראל ,זײ זאלן אנערקענט װערן אלס ״חסידי אומות
העולם״ .כ׳האב זי דאן געבעטן ,אז ווען דער ענין וועט
װערן אקטועל ,זאל זי מיר צו וױסן געבן.
אין אנהײב מאי  ,1987האב איך באקומען א ט ע ל ע פ א ך
ידיעה ,אז דעם 24טן ױני  1987קומט פאר די פײערלעכע
צערעמאניע פון פלאנצן א בוים אין דער אלעע פון די ״חסידי
אומות העולם״ .כ׳האב אויד געוװסט דעם טאג ,װען די האר־
ציקע מענטשן דארפן קומען קײן ישראל .כ׳האב אלץ אװעק־
געלײגט אין א זײט און געפארן באקענען זיך מיט די טײערע
געסט ,װעלכע האבן געוװינט ב ײ חנה פרעס״
און דא האט זיך אנגעהויבן דאס װיכטיקסטע .מ׳האט
זיך דערמאנט יענע שװעדע צײטן ,װען מ׳האט יידן געיאגט
און געפלאגט און זײער לעבן איז נישט װערט געװען קײן
גראשן...
און חנה פרעס דערצײלט:
— װען די צװײטע װעלט־מלחמה האט אויסגעבראכן,
האב איך מיט מײן שװעסטער געוװינט ביי אונדזעד פעטער
משה זילבערנאדל אין בעלזשעץ .אין טאג פון שמחת תורה
 1942האט מען געמאלדן ,אז אלע ײדן פון בעלזשעץ און
אומגעגנט דארפן זיך שטעלן אויפן מארק־פלאץ .אונדז פיר —
מײן פעטער מיט דער מומע ,מיר און מײן שװעסטער ,איז
געלונגען צו אנטלויפן אין דארף וואיציעכאװ .מיר בײדע —
איך און רעגינא ,האבן אראפגעריסן די געלע באנד און זיך
געלאזט איבערן דארף זוכן א מקום מנוחה .קײנער האט
א ו נ ח נישט געװאלט ארײנלאזן צו זיד אין הױז ,ביז מיר
זענען אװעק אויף דער קאלאניע ״פאליקיע״ און אנגעטראפן
אויפן הויז פון די פאמארסקי׳ס .אין דעם הויז האבן גע־
ו װ י נ ט  :דער פאטער ױזעף פאמארסקי מיט פיר זין ,פון
װעלכע װאצלאװ )וואצעק( איז געװען דער עלסטער .זײ
האבן א ו נ ח שוין נישט פארטריבן .ױזעף פאמארסקי׳ס פרוי
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האט שוין גישט געלעבט און די שװעגערין ,פרוי קײטא־
נאװא ,האט געהאלפן אין דער װירטשאפט .דעם זעלבן טאג
איז טאקע די קײטאנאװא געקומען פון שטאט און דערצײלט,
אז די דײטשן מיט די אוקראינער ה א י ן דערמארדעט א גרויסע
צאל יידן .די קײטאנאװא האט אויף אונדז א קוק געטאן,
אפגעמאסטן פון אויבן אראפ זיון א זאג געטאן אויף איר
דארפיש לשון :״דזיעװטשיצע ,פשעסטאנטא פלאקאט ,בענ־
דזיע דאבזשע ...און װײטער צוגעגעבן :קומט ארײן .איך
װעל קאלעכן די װענט און איר װעט אויפרוימען נאכן אויס־
װײסן .אבער פאר אלץ ,קומט ארײן ,װאשט זיך ארום ,עסט
עפעס װארעמם און דערנאך צו דער ארבעט״...
די הארציקע קײטאנאװא האט אונדז אדײנגעזעצט א
נײע נשמד .,נאך די אפזאגן פון אזױ פיל אנדערע ,האט זי
אונדז אויפגענומען מיט מענטשלעכע ,װארעמע װערטער.
מיר האבן זיך אויפגעהאלטן ב ײ די פאמארםקיס ,וװ
אויך אנדערע ײדן האבן זיך דארט אױסבאהאלטן .זײ האבן
שטענדיק געהאט מיט אונדז מיטלײד און אפילו געטרײםט
מיט א גוט װארט ,פארזיכערט ,אז די שװערע צײט װעט
אריבער און ס׳װעט נאך זײן גוט ..זײ האבן זיך געטײלט
מיטן קנאפן ביםן ,װעלכן זײ אלײן האבן נישט געהאט צו
פיל.
אײן מאל ,װען ס׳זענען אומגעריכט געקומען  4יידן
און כ׳האב דאס דערצײלט דעם פאטער — מיר זענען געווען
 8פערזאן — האט ער מיר געגעבן קארטאפל מיט א ביסל
מעל כ׳זאל אפקאכן פאר אלע .אינמיטן צוגרײטן די װעט־
שערע ,האב איד דערהערט דאס בילן פון די הינט און פאר־
שטאנען ,אז ס׳קומט װ ע י אן .האבן איך זיך גאהאלטן צװישן
דער שאנק און דער װאנט .םיזענען טאקע אנגעקומען װא־
צעקס באקאנטע צו זוכן ײדן ,כדי מאכן א סוף צו די ״מאש־
קאװני׳ס״ ,װי מ׳האט גערופן מיד מיט מײן שװעםטער .װאצעק
האט זיך באמיט װאס שנעלער ארויסצופירן פון שטוב די
אומגעבעטענע ״געסט״ ..ער האט געשטעלט ״בימבער״ און
נאך עטלעכע שעה ,איז אים געלונגען פטור צו װערן פון זײ.
א ו נ ח ע ר לעבן האט דאן געהאנגען אויף א האר ,װײל זײ
האבן אונדז געזוכט ,אבער צום גליק — נישט געפינען.
דינען װי א סימבאל פון מענטשלעכער דערהויבונג .אונדזער
פאלק טאר נישט און וועט זײ קײנמאל נישט פארגעםן.

נאכן פלאנצן דעפ בױפ אויפן הד־צױן .די דעטער —
חםידי אומות העולפ דאפ פארפאלק פאמארפקי פון
לובלין »יט די געראטעױעטע ײדן.
אויפן בילד פון לינקפ :װאצלאװ פאמארםלץ ,שלנוה
פרעפ ,חנה פרעפ ,העלענא פאמארםרןא ,דער ״פע־
טער״ משה זילבערנאדל און לאה פרעפ די טאפטער
פדן ח;ה .אין די פאדערשטע ריי  3אײניקלעד פ מ
חנה פרעם.
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די גאנצע משפחה פאמארסקי ,די מומע זײערער ,די
קײטאנאװא און אויך די עלטערן פון װאצעק פאמארםקים
פרוי ,העלענא — ױזעף און ױזעפא בלאשטשאק ,האבן אויס־
געשטרעקט א ברודערלעכע האנט צו די אומגליקלעכע ,גע־
רודפטע ײדן ,זײ געהאלפן אין די קריטישע מאמענטן פון
יענער תקופה ,אײנשטעלנדיק זײער אײגן לעבן.
זײ האבן זיך דערהויבן צו דער העכסטער מדרגה פון
מענטשלעכער פרײנדשאפט און ערלעך פארדינט דעם נאמען
״חסידי אומות העולם״.
דעם 24סטן יוני  ,1987איז די גוטהארציקע פאמיליע
פאמארסקי — דער פאטער יוזעף מיט זיינע פיר זין ,אויס־
געצײכנט געװארן מיט דעם ערן־טיטל און דער עלטסטער
זון ,װאצלאװ מיט זײן פרוי העלענא ,האבן געפלאנצט א
בוים אין דער אלעע אויפן הר־צױן אין ירושלים.
זײער העלדישע האנדלונג אין יענע שװארצע טעג ,קאן
•
בײ דער געלעגנהײט דארף מען אויך דערמאנען דעם
װארשעװער פאליציאנט יאן קוביצקי מיט זײן פרוי זאפיא,
װאס האבן אױסבאהאלטן בײ זיד אין דער װוינונג א גרופע
ײדן ,צװישן זײ אונדזער גת־עיר שרה רוער־זיגעלװאקס
)פון דער הײם קליינבוים(.
װי עס שטרײכן אונטער די אפגעראטעװעטע ,האבן די
קוביצקיס דאס אלץ געטאן ,אן װעלכן ס׳איז מאטעריעלער
פארגיטיקונג.
)גענויער װעגן זײ — אין ״קול לובלין״ נו־•  ,21ז״ז
.(47—45
*

רעזומירנדיק די עדות פון די געראטעװעטע דורך־ פא־
ליאקן ,קומט מען צו פאלגנדיקע אויספירן:
א( נישט אלע פאליאקן האבן זיך גלײכגילטיק צוגע־
קוקט אדער געהאלפן די יהיטלעריסטישע רוצחים אין זײערע
פארברעכנס;
ב( הגם די אלגעמײנע אטמאםפער איז געװען פײנט־
לעך צו ײדן און די מסירות זענען געװען א טאג־טעגלעכע
געהאלפן ײדן — זײ אויסבאהאלטן בײ זיך און אפטמאל זיך
געהאלפן ײדן — זײ אויסבאהאלטן בײ זיך און אפמטאל זיך
געטײלט מיטן ביסן;

פון ר׳ >עקב פאלאק ב>ז ר׳ שלום שכנא
בנימין

לובעלסקי

די ערשטע יארן &ון ײדישן לעבן אין לובלין ,זענען
ארומגענומען מיט א געדיכטן נעפל .ערשט בײם סוף פון
14טן יארהונדערט ,איז  ,1396װייזן זיך די ערשטע סימנים
פון א ײדיש לעבן — ײדישע םוחרים פון לובלין פארן קײן
קראקע צו קויפן  200טאן אשלאג .אין  1475לײענען מיר
שוין אז ״דער קעניג קאזימיר דער יאגעללאנער האט דער־
לױבט אויפצושטעלן א בעלי־מלאכות צעך ,װעמענס אויפ־
גאבע ס׳איז צו קעמפן קעגן ...ײדן און פרעמדע״! קעגן װע־
מען איז שוין געווען צו קעמפן ,אויב ערשט אין  1550זענען
אין לובלין געװען פארצײכנט  24יידישע הײזער ,װעלכע
האבן זיך געפונען אױסער די שטאט־מויערן ,ארום דער
טשעכװוקע ,שלאסבארג ,קראוױעצקע ,יאטעטשנע ,זאמקאװע,
פאדזאמטשע און שעראקע? די זאך ױערט קלאר ,װען מיר
װייםן ,אז דאס איז פארגעקומען אונטער דער הערשאפט
פון אי קעניג ,װעלכער איז געשטאנען אונטערן שווערן דרוק
פון קראקעװער קארדינאל ,דעם גיפטיקן ײדן־שונא ,זביגניעװ
אלעשניצקי און דעם בארימטן פוילישן היסטאריקער יאן
דלוגאש ,װאס האט אין זײן געשיכטע פון פוילן ,שטענדיק
געפינען ,אז ײדן זענען שולדיק אין אלע פרילנס אומגליקן.
אן אנדעדער בולטער סימן פון א ײדיש לעבן ,איז די
עלטסטע מצבה פון ר׳ יעקב קאפעלמאן הלוי בן יהודה ,פון
 ,1541אויפן אלטן ײדישן בית־עולם .זענען דארט געװען
עלטעדע מ צ ב ו ת ? דאס װײסן מיר גיט .יעדנפאלס ,די איז
שטײן געבליבן — און ביז הײנט צו ט א ג י לויט פארהערטע
מײנונגען ,זאל עם זיין די מצבה פון ר׳ יעקב פאלאק ,װאס
איז געשטאנען בײם װיגעלע פון די חכמי לובלין .פראפ׳
מאיר באלאבן פרעגט אפ די דאזיקע השערה״אז דאס זאל זיין
זײן מצבה ,מיטן ארגומענט ,אז ר׳ יעקב פאלאק איז געווען

ג( די מענטשן ,װאס האבן געראטעװעט ײדן ,האבן זיך
רעקרוטירט פון אלע שיכטן פון פוילישן פאלק )ארבעטער,
פויערים ,אינטעלעקטואלן ,אפיצירן און אפילו—פאליציאנטן(;
ד( אפילו אין די שװערע באדינגונגען פון מערדערישן
טעראר ,װאם האט געהערשט אין יענער צייט אין פוילן,
האבן די ,װאס האבן געהאלטן פאר זײער מענטשלעכן חוב
צו העלפן יידן — געפינען די פאסיקע פארם און מיטלען
צו דערלאנגען די הילף.
מיט אזעלכע בירגער און זײ ענלעכע מעג פוילן זײן
שטאלץ!
דאקעגן די אלע ,װאס האלטן זיך עקשנותדיק בײ דער
טעזע אז ״אלע פאליאקן.״״ — װילט זיך זאגן :״של נעליד
מעל רגליד״ ,װײל זײ פרובירן אויסמישן די ״חסידי אומות
העולם״ מיט אלע אנדערע פאליאקן און זײ ארונטערנעמען
אונטערן ״כל הנערים״.
תל־אביב ,נאװעמבער .1987

בן ױסף און ניט בן יהודה און אז ר׳ יעקב פאלאק איז גע־
שטארבן א סך פריער .פראפ׳ דובנאװ האלט אבער ,אז דער
נאמען פאלאק איז פארמירט געװארן פון נאמען קאפעלמאן.
דאס איז ניט די אײנציקע סברה אין דער דאזיקער ריכטונג.
פאראן אזעלכע װאס זזאלטן ,אז דער נאמען שטאמט פון דער
באצײכעגונג :פה ו ל ג קדוש .אינדערע האלטן ,אז הױת ער
איז אין זיין רבנישער טעטיקײט געװען פארבונדן מיט פראג
והמדינה לובלין ,קראקא — האט זיך אזוי פארמירט דער
נאמען פאלאק .א פאקט איז ,אז זײן נאמען איז געװען גע־
הײליקט בײ די לובלינער ײדן — מ׳האט זיד געקענט דער־
נענטערן בלויז ביז פיר טריט פאר דער מצבה.
ביי דעם אלעם װייסט מען זייער װײניק װעגן דער דא־
זיקער אינטערעסאנטער פערזענלעכקייט פון דער תלמודישער
װעלט .אײניקע האלטן ,אז ער איז געבוירן געװארן אין פויזן,
אין  .1460אײניקע האלטן ,אז אין  ,1470אין בײערן .מען
װײסט נישט װען ער איז געשטארבן און וװ ער איז געקומען
צו קגורה .דוד אזולאי ,אין זײן ״צמח דוד״ האלט ,אז אין
 .1530אײניקע —  ,1533אין ירושלים ,אנדערע הא.לטן — אז
אין לובלין.
מיר פאלגן נאך דעם לעבנסװעג פון ר׳ יעקב פאלאק ,װײל
מיט אים איז פאדבונדן ,װי מיר װעלן זען ,דער גײסטיקער
אנטװיקלונג־װעג פון ײדישן לובלין .און געװען איז עס א
רײכע ,פארביקע פערזענלעכקײט .געלערנט אין די ישיבות
.אין רעגנסבודג ,אין נירענבערג ג ײ ם רב יעקב מרגלױת,
געװען אויד פארבונדן מיט ר׳ אברהם מינץ ,אין פאדוא
)איטאליע( און אין  1490געװען רב און ראש־ישיבה אין
פראג ,וװ ער איז ניט לאנג פארבליבן .אין  1492האט ער
געמוזט פארלאזן פראג און אוועק קײן קראקע .דארט האבן
געוװינט זײן שװעד און שװיגער משה און רחל פישעל,
פינאנסירער פון קיניגלעכן הויף ,רײכע יידז ,אין א גאר
הויכער געזעלשאפטלעכער שטעלונג .די ײנגערע טאכטער
פון די פישעלס ,שרה )לויט באלאבאן; אירענא — לויט
גרעץ( האט חתונה געהאט אין פריען עלטער מיט דוד סענ־
דערס .װען זי איז געװאדן פוליעדיק ,האט זי ניט געװאלט
לעבן מיט איר מאן און געבעטן איר שװאגער צו שײדן זי
פונעם מאן אויפן סמך פון מיאון .לויט דער מםכת יגמות,
קען א קלײנע )קטנה( אפגעשײדט װערן פון איר מאן .ס׳איז
גענוג א דערקלערונג פון דער ײנגעד פאר א בית־דין ,בײ
צװײ עדות ,אז זי װיל ניט לעבן מיט איר מאן .אזעלכע
נײטיקט זיד ניט אין א גט און קען אפילו חתונה האבן מיט
א כהן .זי דארף אפילו ניט װארטן קײן  90טעג ,ביז דער
צװײטער חתונה .ר׳ יעקב פאלאק האט דערמעגלעכט די
דאזיקע שיידונג אויפן סמך פון מיאון און ...ארויסגערופן
א שטורעם אין דער רבנישער װעלט! דער מהר״ם פון מירצ־
בורג האט אין  1440פארבאטן צו געבן א שײדונג אויפן
סמך פון מיאון! די רבנים יעקב מרגלױת און אגרהם מינץ
האבן יעקב פאלאק אדײנגעלײגט אין חרם .נאר אויף זײן
זײט זענען געשטאנען זײנע תלמידים און הרב מאיר פע־
פערקארן פון פראג .װי ס׳האט זיד ארויםגעװיזן ,האט זיך
הרב פעפערקארנס װײב און איר פאמיליע געפינען אין
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תפיסה און די שוױגער פון יעקב פאלאק ה א ט זיך פאר־
פליכטעט זי צו באפרײען .פאר דער באמױנג האט זי גע־
פאדערט ,אז דעד רב פעפערקארן זאל זיך שטעלן אויף
פאלאקס זײט .ס׳האט אבער ניט געהאלפן .דער חרם איז גע־
בליבן חרם און ר׳ יעקב פאלאק האט געמוזט פארלאזן פראג.
ר׳ יעקב פאלאק איז געקומען קײן קראקע אין א זײער
שװערער צײט 1492 .איז געװען דאס יאר ,װען די יידץ זענען
פאדטריבן געװארן פון שפאניע .אויד די ײדן אין פראנקרײך
זענען אויםגעשטאנען ניט װײניק פארפאלוגנגען און פון
ד ײ ט ש ל א נ ד זענען זײ אױסגעװיזן געװארן פון מערערע
שטעט .אויך פון בעמען זענען ײדן פארטריבן געװאדן .צו
יענער צײט איז אויך פארגעקומען דער גירוש קיעװ און
ליטע .א סך פון די פארטריבענע זענען געקומען קײן פוילן,
קײן קראקע און אפילו קײן לובלין .ניט צופעליק טרעפן
מיר אין לובלין דעם נאמען פון שפאנישן דאקטער מונ־
טאלטא!
צװישן די פארשידענע פארטריבענע ,האבן געהערשט
פארשידענע שיטות ,װאס יהאבן פארשארפט די באצױנגען
צװישן זײ אלײן און צװישן זײ און די פוילישע ײדן־עדה.
צװישן די שפאנישע ײדן האט געװירקט די השפעה פונעם
דמב״ם און רלב״ג ,צוױשן װעלכע ס׳איז אנגעגאנגען דער
ויכוח ,װי אזוי צו פאדבינדן תורה מיט וױסנשאפט .מ׳איז
געװען אין דעם שטארק פארטאן .אין פראנקרײד און אין
ד ײ ט ש ל א נ ד האט מען פארװארפן די דאזיקע פילאזאפישע
דיסקוסיעם ,מ׳האט פארשארפט און פארטיפט דעם אנאליז
פון דער תורה צו פארהיטן ,צוזאמענצוהאלטן דאס שארית
ישראל.
פוילן איז צו יענער צ ײ ט געװען דאס לאנד ,װאס האט
געעפנט די טויערן פאר די פארטריבענע ײדן .זײ זענען דארט
ארײנגעלאזט געװארן ,כדי צו העלפן אנטװיקלען דאס לאנד,
װי ם׳האבן געטאן די יעניקע ,װעלכע זענען ארײנגעלאזט
געװארן מ י ט א הונדערט יאר צוריק ח ר ך קאזימיר דעם גרױסן
און דורך די פריערדיקע פוילישע הערשער .זײ האבן דארט
אנטוױקלט א ברײטע װירטשאפטלעכע טעטיקײט .אפילו בײם
װידערשטאנד פון געוױסע פוילישע בירגערלעכע קרײזן ,ד.אט
זיד דער ײדישער יישוב אנטװיקלט .ז ײ האבן מיט דער צ ײ ט
דעראבערט פאר זיך אײגענע ,ײ ד י ש ע געריכטן .די ריכטער
האבן אפגעגעבן זײער שבועה פאר א ספר תורה .אינעם גע־
ריכט ה א ט זיד אויד געפינען א פארשטײעד פונעם װאיע־
װאדע ,װייל ס׳זענען טײלמאל אויד געװען קאנפליקטן
צװישן ײדן און די שליאכטע ,װעלכע זײ האבן געמשפט.
לױטן געזעץ פון זיגמונט אויגוסט דער צװײטער פון ,1551
האט דער ,װאס ה א ט געבראכן דעם פסק פון אזא בית־דין,
געקענט אין גרויס פוילן און אין מאזאוושע פארמשפט װערן
אויף טויט־שטראף און קאנפיסקירונג פון זיין פאדמעגן .דער
פארזיצער פון דעם בית־דין ,דער אב־בית־דין ,איז געװײלט
געװארן דורך דער קהילה אלײן ,אנעם ארײנמישן זיך פון
דער מ א כ ט און איז אונטערליגן בלויז דעם קיניג.
אין אזא צ ײ ט פון יידישע געריכטן ,איז דער תלמוד
געװארן די ױרידישע באזע — דער קארפוס ױרע פון די
ײ ד י ש ע ריכטער .דער תלמוד איז געװארן ד ע ד געבאט פון
דער שעה .אויפן גרונט פון דער דאזיקער ווירקלעכקײט ,האט
זיך יעקב פאלאק באזונדערס אויסגעצײכנט.
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געקומען קײן פוילן אין  ,1492האט ער דארט אױפגע־
שטעלט זײן ישיבה ,װעלכע איז שוין אין  1495געװען װ ײ ט
בארימט ,א דאנק זײן שיטד :,דער חילוק ,פלפול ,װעלכע
ער האט אײנגעפירט .דער ציל פון דער שיטה איז געװען
שארפן דעם מודו ,לערנען זיך באנוצן מיטן געלערנטן מא־
טעריאל ,װאס מ ע ד װיסן ,װאס מער געדענקען — דערלער־
נען דעם תלמוד ,װאס איז געװארן א באשטאנדטײל אין
פראקטישן ,טעגלעכן לעבן .זײן שיטה האט ארויסגערופן
גרויס אינטערעם און אויפלעבונג .ײדישע בחורים ,װעלכע
זענען ביז דעמאלט געפארן אין די גרויסע ישיבות קײן
דײטשלאנד און איטאליע ,האבן איצט ,צוגעצויגן דורך יעקב
פאלאקס שיטה ,גענומען פ א ח קײן פוילן.
אבער קיין לײכט לעבן האט ר׳ יעקב פאלאק ניט געהאט.
אין קראקע זענען אויסגעבראכן קריגערײען צוױשן די
ײדן פון בעמען און פוילן .אויד די אנטי־ײדישע העצערײען
האבן זיך אויסגעװירקט און אין  1495איז די גאנצע פישעל
פאימיליע מיט פאלאקן ,אײנגעזעצט געװארן אין תפיסה .זײ
זענען אין קורצן באפרײט געװארן און אין  1503איז יעקב
פאלאק באשטימט געװארן דורכן קעניג אלעקסאגדער דעם
יאגעללאנער אלס הרב הכולל פונעם פוילישן יידנטום .ס׳איז
אין דעם געװען דער פיסקאלער אינטערעס פונעם קיניג ,אבער
דאם האט ארויסגערופן ניט קײן קלײנעם שטורעם קעגן
ארײנמישן זיך אין די ײדישע ענינים .דערבײ האט מען אויך
אויפגעמישט דעם ענין מיטן חרם און יעקב פאלאיק האט
געמוזט פארלאזן זײן אמט און אויך קראקע .אין  1509איז
ער שוין צוריק אין קראקע ,אויפן סמך פון א באגלײט־בריװ
פון קעניג זיגמונט דעם ערשטן ,אבער בלויז אלס ראש ישיבה.
לאנגע יארן איז ער געשטאנען אין איר שפיץ ,ביז ,1522
ביזן קאנפליקט מיט ר׳ שמואל ,דעם קעניגלעכן רופא ,װאס
האט אים געצוװנגען צו פארלאזן קראקע .זײט דעמאלט האט
מען פון אים ניט מער געהערט.
צװישן די המלצות פארן ספר פון ר׳ שלמה טרײביטש
פון פראנקרײך )אין  ,(1524געפינט זיך אויך די המלצה פון
ר׳ ױ ס ף אשכנזי פולק ...מירושלים ...דאס איז דאס לעצטע
מאל װאס מ׳האט פון אים געהערט .װ ײ ט ע ד װײסט מען ניט
װעגן זײן פערזאן .לויט דובנאװן ,זאל ע ר פון ירושלים זיך
האבן צוריק געקערט קײן לובלין און דארט געשטארבן.
די פלפול־שיטה האט געהאט א סך קעגנער .אױך דער
מהרש״ל און דער רמ״א האבן די שיטה באקעמפט — אבער
יעקב פאלאק איז הױך געשעצט געװארן .דער מהרש״ל האט
אים באצײכנט װי גדול אחד בדורו .דער רמ״א האט אים
באטראכט װי דאס ״גרויסע ליכט״ .אין זײן ספר ״צמח דוד״,
דערשינען אין  ,1530שךײבט זײן מ ח ב ר  :״ר׳ יעקב פאלאק
הוא הרב הגדול אשר שומעו יצא מסוף העולם ועד סופו״.
ס׳איז װיכטיק צו פאדצײכענען ,אז אין ד ע ד ישיבה פון
ר׳ יעקב פאלאק ,האט געלערנט ר׳ שלום שכנא פון לובלין,
דער זון פון יאשקע ,דער שטײער אױפמאנער ,װאס איז דער־
נאך געװארן דער ערשטער רב פון לובלין .געשטארקט מ י ט ן
װיסן פון זײן רבין ר׳ יעקב פאלאק ,האט ע ר געקענט אויפ־
שטעלן אין לובלין די ישיבה ,װעלכע האט ארויסגעגעבן
אזעלכע גײסטיקע מנהיגים ,וױ דער רמ״א ,מהר״ם ,דער
של״ה אוז א סך ,א סד װעלכע האבן אונדזער ש ט א ט לובלין
בארימט געמאכט איבער ד ע ד גאנצער י ^ ש ע ר װעלט.

לובליועד

א ק ט י ו ו י ט ע ט ן אין
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דוד שטאקפיש
אינעם אפגעלאפענעם יאר ,פון נאװעמבער 1986
ביז סוף א ק ט א ב ע ר  ,1987ה א ט דער ק א מ י ט ע ט פון
דער לובלינער ל א נ ד ס מ א נ ש א פ ט א י ן ישראל אדורכ־
געפירט א גאנצע רײ אונטערנעמונגען ,וואס האבן
באװיזן ,א ז מ׳װיל נאך זײן ט ע ט י ק אויף די אלע גע־
ביטן ,װעלכע זענען ת מ י ד געװען דער מורה־דרך א י ן
אונדזער ארבעט ,װ י  :אדורכפירן צװיי יזכור־אקטן
)אין חודש נאװעמבער און א י ן ט א ג פון א ו מ ק ו ם אוך
גבורה(; צוזאמענטרעפן מ י ט די בנײעיר פון ישראל
און מ י ט געסט פון א ו י ס ל א נ ד א נ ט ײ ל פון לובלינער
יידן אין די פײערונגען פון פארטײלן סטיפענדיעס און
פון רעאליזירן פראיעקטן אויפן נאמען פון א רײ
פערזענלעכקײטן; װײטערדיקע באמיונגען אדורכצו־
פירן פאראײביקונג־פלענער; אויפשטעלן א װעלט־
ר א ט פון לובלינער ארגאניזאציעס און־ א דאך־ארגא־
ניזאציע פון די ל א נ ד ס מ א נ ש א פ ט ן פון לובלין און אומ־
געגנט; פייערן דעם 40סטן ױ ם ה ע צ מ א ו ת פון מדינת
ישראל אויף א בכבודיקן אופן ,מ י ט ן א נ ט ײ ל פון װ א ס
מערער לובלינער ײדן פון די תפוצות.
אין דעם זין האבן מיר א י ן יאנואר  1987פתאנ־
דערגעשיקט א בריװ־צירקולאר צו אונדזערע בני־
עיר א י ן אויסלאנד ,א ױ ף װעלכן מיר האבן באקומען
זײער גינסטיקע אפרופן ,װי אויך געלט־באשטײערונ־
גען און פארשלאגן ,װי ד א ס ק ו מ ט צום אויסדרוק
א י ן די בריװ און באריכטן און די ערטער.
מיר ברענגען פאר אונדזערע לײענער )מיט קיר־
צונגען( דעם איכהאלט פון דעם בריװ:
תל־אביב\י8מ׳8ר .1987
ווענדמג צו די תפוצות
צו אלע אונדזערע שװעסטער־ארגאניזאציעס
אין דער װעלט,
צו יעדן־ לובלינער ייד אין די תפוצות.
טײערע ל א נ ד ס ל ײ ט !
מ י ט פרײד מעלדן מיר אײך ,א ז א י ן דעם אירגון
ױ צ א י לובלין א י ן ישראל הערשט היינט שלום־בית
און דער אויסגעװײלטער15 ,־פערזאניקער ק א מ י ט ע ט
ה א ט אקצעפטירט א ן ארבעטס־פלאן ,מ י ט א רײ
באשלוסן ,װעלכע זענען באזונדעס נוגע אונדזערע
ל א נ ד ס מ א נ ש א פ ט ן אין דער דיאספארא .װילן מיר
א ײ ך באקענען מ י ט זיי אין דעם בריװ־צירקולאר:
 .1װעלט־פעדעראציע פ1ן לובלינער ארגאניזאציעס
מיר לײגן פאר צו שאפן א וועלט־פארבאנד פון
לובליכער און אומגעגנט לאנדסמאנשאפטן ,װעמענס
פארשטײער־דעלעגאטן װעלן זיך טרעפן א י י נ מ א ל א י ן
יאר א י ן ישראל ,א י ן די טעג פון די ױ ם ה ע צ מ א ו ת

פײערונגען .דעריבער װענדן מיר זיך צו די ק א מ י ט ע ט ן
פון אונדזערע לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעס א י ן
דער וועלט ,צו באשטימען פון  2ביז  5פארשטײערס
צום ו ו ע ל ט ־ ר א ט פון דער פעדעראציע פון לוב־
לינער און אומגעגנט ארגאניזאציעס .די ערשטע ז ײ
צונג פון דער אלוועלטלעכער א מ ס ט א נ ץ וועט פאר־
קומען אין תל־אביב ,א י ן מ א י  .1988גיט אונדז צו
וויסן ,וועמען איר דעלעגירט אינעם װעלט־ראט ,מיר
זאלן באצייטנס פארבעטען די פארשטײערס צו דער
גרינדונג־זיצונג.
אין די שטעט וװ ס׳זענען פאראן קליינע גרופן
לובלינער ,צי גאר יחידים ,זענען זיי בארעכטיק צו
זײן אנגעשלאסן אין אונדזער װעלט־פארבאנד ,מ י ט
באראטונג־רעכט .אויף דער ערשטער זיצונג װעלן מיר
אויסארבעטן א ט ע ט י ק ײ ט ־ פ ל א ן פאר די לאנדסמאנ־
שאפטן.
זאל זײך א י ן א מזלדיקער שעה.
 .2״קול לובלין״
שוין איבער  20יאר ,װי אונדזער יערלעכע אויס־
גאבע ״ ק ו ל לובלין״ איז געװארן א שם דבר בײ
ל א נ ד ס ל ײ ט אין דער װעלט און אין ישראל ,װײל זי
שפיגלט א פ ט ר ײ און ערלעך אונדזער פארגאנגענהײט
און קעגנװארט ,מ י ט א בליק אין דער צוקונפט ,כדי
נישט לאזן פארלוירן גײן די ג ײ ס ט י ק ע און געזעל־
שאפטלעכע ירושה פון דער אלטער הײם .דעריבער
באנײען מיר אונדזער װענדונג :שרייגט זכרונות פון
לובלין צװישן בײדע װעלט־מלחמות ,אין די יארן פון
דער ש ו א ה און פון דער איצטיקער תקופה .נאר גע־
ד ע נ ק ט  :דער צוגעשיקטער מ א ט ע ר י א ל דארף ארומ־
נעמען ב ל ו י ז ל ו ב ל י נ ע ר ט ע מ א ט י ק  .ארבעטן
װעלכע ה א ב ן ניט ק ײ ן שײכות צו לובלין — װעלן
ניט געדרוקט װערן .ק ו מ ט פאר א ש מ ח ה בײ א לוב־
לינער משפחה ,ש י ק ט אונדז צו פון דעם א בילד מ י ט
א קורצער באשרייבונג .מיר װעלן עס גערן אפדרוקן
— און זאלן זײן־ ש מ ח ו ת בײ ײ ד ן ! און אויב ,חלילה,
שטארבט אונדזערס א בן־עיר ,איז ״ ק ו ל לובלין״ ד א ס
אײנציקע ארט ,וװ מ ׳ ק א ן דערציילן פונעם נפטר,
פאראײביקן זײן אנדענק מ י ט א בילד און קורצער
ביאגראפיע.
 .3פינאנסן
ארויסגעבן אונדזער זשורנאל איז פארגונדן מ י ט
ק א ל א ס א ל ע אויסגאבן .נאר די ל א נ ד ס מ א נ ש א פ ט ן א י ן
לאס־אנזשעלעס ,ט א ר א נ ט א  ,מאנטרעאל און פאריז,
אויך יחידים ,שיקן צו באדײטנדיקע געלט־סומען,
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װ א ס גיבן א מעגלעכקײט ארויסצוגעבן רעגולער דעם
״קול לובלין״ .מיר אפעלירן צו א ײ ך װעגן פארגרע־
סערן די שטיצע פאר דער צײטונג.
נאך א ב ק ש ה  :די ט ש ע ק ס צו אונדז ,ביטע אויס־
שרייבן אויפן נאמען פון דער לובלינער ארגאניזאציע,
און נ י ש ט א ו י ף א פ ר ױ ו א ש ן נ א מ ע ן  ,װ א ס
איז ט ײ ל מ א ל גורם שװעריקײטן.
מיר װינטשן אײך כל טוב ׳ מ י ט א סך געזונט
און דערװארטן אייערע בריװ ,װי אויך א באזוך אין
ישראל אין די פרילינג־טעג )פסח און ױ ם העצמאות(.
מ י ט הארציקע גרוסן — ק א מ י ט ע ט פון דער לוב־
לינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל;
דוד שטאקפיש )פארזיצער( ,מ ת ת י ה ו הארן )װי־
צע־פארזיצער( ,ארכיטעקט אלכסנדר שריפט
)סעקרעטאר( ,אינזש׳ אברהם ל א ס ק א װ ס ק י
)קאסירער( ,צעשא אבליגענהארץ ,מארעק
ארטמאן ,ד״ר נתן בן־טובים ,שיע גאלדבערג,
צפורה דסקל ,ד״ר אלחנן הארװיץ ,מ ש ה
װאסאנג ,מ ש ה זאלצמאן ,צעשא פישער־טראכ־
טענבערג ,דוד רובינשטײן ,מאיר שילדקרויט.
אזברה ביים מאנומענט לזפר די קדושים פון לובלין
און מיידאנעק
אויך אין ט א ג פון א ו מ ק ו ם און גבורה ,דער א פ ײ
ציעלער טרויער־ און אנדענק־טאג פון העלדישן אויפ־
שטאנד אין ווארשעװער געטא ,האבן מיר אדורכגע־
פירט א יזכור־אקט אויפן בית־הקברות אין נחלת־
יצחק .א גרויסער עולם לאנדסלייט ה א ט זיך פאר־
ז א מ ל ט פארן מאנומענט און אויסגעהערט די קורצע
רעדעס פון ד״ר בינם ווייס )פון ווארשע( ,מ .הארן
און ד .שטאקפיש .נאכן ״קדיש״ ,ה א ט דער חזן
אפגעריכט די געהעריקע תפילה און ״ א ל מ ל א
רחמים״.
ב^זוך אין בפר גדעון
אינעם חנוכת־הבית פון דער קינדער־הײם א .נ.
פון די עלטערן פון לובא און משה קארן אינעם מושב
פון פועלי אגודת ישראל ,כפר גדעון ,פארגעקומען דעם
 ,22.4.87האבן א גרעסערע צאל לובלינער ײדן פון
לאנד און אויסלאנד זיך ב א ט ײ ל י ק ט אין דער פײע־
רונג) .זע דעם באריכט אין דער רובריק ״ נ ח ת פון
לובלינער״ ,אויף ז׳ .(29
« גרוס פון טאראנטא
אין מערץ ה .י .ה א ט געוויילט אין לאנד ד א ס
פארפאלק בראניע און מ ש ה וואקסבוים ,סעקרעטאר
פון דער לובלינער און אומגעגנט ארגאניזאציע אין
ט א ר א נ ט א  ,קאנאדע .דעם  2.3.87האבן די ק א מ י ט ע ט ־
מיטגלידער און לאנדסלייט )מ .הארן ,ח נ ה און משה
װאסאנג ,צעשא פישער ,רבקהלע און דוד שטאקפיש
און אלכסנדר שריפט( זיך געטראפן אין ״לובלינער
װינקל״ אין תל־אביב מ י ט די ליבע געסט ,װ א ס האבן
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דערצײלט. ,אז אויסער דער יערלעכער שטיצע זייערער
פון  500דאלאר פאר דער לובלינער ארגאניזאציע אין
ישראל ,שיקן זײ אויך אינדיװידועלע הילף פאר א י ײ
ניקע ל א נ ד ס ל ײ ט ; העלפן דעם ועד למען ה ח ײ ל
מ ׳ ה א ט א ד א פ ט י ר ט יתומים פון געפאלענע •,מען זארגט
פאר א בית הקברות פאר געשטארבענע בני־עיר זיי
האבן אויפגעשטעלט א מ א מ מ ע נ ט לזכר די קדושים,
אויף אן אורנע אש פון מײדאנעק ,װעלכע ס ׳ ה א ט
געברענגט מענדעלע מילשטײן.
דער לובלינער ק א מ י ט ע ט אין ט א ר א נ ט א באשטייט
פון די פאלגנדיקע לאנדסלייט :מאיר פרידמאן ,מ ש ה
וואקסבוים ,ה א נ ק א און יוסף בראם ,מ ש ה אלספעק־
טאר» יצבלאנסקי)פרישבערג( ,פעפערמאן ,צימערמאן,
לאופער.
נאכן באריכט איז פארגעקומען א מיינונג־אויס־
טויש ,מ י ט ן אנטײל פון א .שריפט ,מ .װאסאנג ,מ.
הארן און ד .שטאקפיש ,װ א ס ה א ט אויך באגריסט
די געסט.
די יערלעפע אזכרה אין בית העמלין
מיטװאך ,דעם 26סטן נאװעמבער  ,1986איז אין
תל־אביב פארגעקומען דער יערלעכער יזכור־אקט
לזכר אונדזערע קדושים .נאך דער דערעפענונג פון
מ ת ת י ה ו הארן ,זענען אויפגעטרעטן די שול־קינדער
פון דער גימנאזיע א .נ .פון לעא בעק אין חיפה,
וועלכע ה א ט אדאפטירט די לובלינער ײדישע קהילה.
דער צוגעפאסטער פראגראם זייערער צום כאראק־
טער פון א ז א אנדענק־אװנט ,ה א ט איבערגעלאזט
א שטארקן רושם אויף די אנוועזנדיקע .רירנדיק איז
אויך געווען דער רעליגיעזער טייל ,אין דער אויס־
פירונג פון חזן אליהו גרינבלאט .די פארשטארבענע
בני־עיר אין לעצטן יאר ,ה א ט מספיד געװען דוד
שטאקפיש.
דער יזכור־אקט איז נישט נאר דערמאנונג און
פאראייביקונג פון די אומגעקומענע ,נאר גיט אויך

אויף דעד אזכרה בײפ מאנומענט לזבד די קדושים פון לובלין
אין מײדאנעה ,אין ״טאג פון אומקום און גמרה״.
אױפן כילד :מ .הארן אמ ד .שטאקפיש.

א מעגלעכקײט די לובלינער ײדך אין ישראל צו
טרעפן זיך ,שמועסן און ארויסברענגען זכרונות פון
דער אלטער היים.
פאראײביקונג און אנדענק פון בעלא דאבזשינסקא ז״ל
צום דערשײנען פון דער ספעציעלער אויסגאבע
״בלה דובז׳ינסקה מלובלין — ד מ ו ת היטטורית ,מ א ה
שנה ל ה ו ל ד ת ה ״ )״בעלא דאבזשינסקא פון לובלין —
א ה י ס ט א ר י ש געשטאלט ,צום הונדערטסטן געבוירנ־
יאר״( ,איז דעם  29.4.87פארגעקומען א ן אװנט ,אויף
װעלכן מ ׳ ה א ט ארויסגעברענגט ד א ס שיינע געשטאלט
פון דער אנפירנדיקער צױניסטישער טוערין און געזעל־
שאפטלעכן מענטש בעלא דאבזשינסקא ,װ א ס איז גע־
װען פאפולער אין פ א ר מ ל ח מ ה ד י ק ן ײדישן לובלין.
ד א ס אנדענק־בוך איז דערשינען א דאנק דער אי־
ניציאטיוו פון אירגון ױצאײלובלין און פון ד״ר נתן

איבער  12ארבעטן און  18בילדער פונעם בוך ׳
גיבן א ן אלזייטיק בילד פון דער פערזענלעכקייט ,ווי
אויך פוך דעם ײדישן לובלין ,וואס איז נישטא מער.

פארטיילונג פון דער סטיפענדיע
א• נ .פון בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט ז״ל
דינטטיק ,דעם 23סטן דעצעמבער  ,1986איז אין
תל־אביבער אוניװערטיטעט פארגעקומען די 18טע
פארטיילונג פון דער סטיפענדיע א .נ .פון בעלא מאנ־
דעלסבערג־שילדקרױט ז״ל — פאר טטודענטן פון
ה י ס ט א ר י ש ן פאקולטעט ,וואס שרײבן דער עיקר װעגן
דער שואה און גבורה .הײ־יאר ה א ט די סטיפענדיע
באקומען ז ױ ה שלו פאר איר ארבעט ״ ט א ס י א אלט־
מאן ,פון דער השומר הצעיר־אנפירונג אין װארשע
אין דער ת ק ו פ ה פון מ ל ח מ ה און אויפשטאנד״ .מ י ט

דאס פרעזידװפ פונעפ אוונמ צום דעד־
שײנןןן פונעמ כיד לזכר בעלא דאכזשינ־
פקא• פון ליגקפ :ד״ר נתן כן־טוכיפ ,ה ר ג
דרורי ,מ .הארן )חןדט( ,ד .שטאןןפיש,
ד׳׳ר א .הארװיץ.

בן־טובים ,זון פון בעלא דאבזשינסקא ,װ א ס איז אויפ־
געטרעטן אויף דעם א װ נ ט און ב א ד א נ ק ט די אלע,
װ א ס האבן זיך געטיילט מ י ט זייערע זכרונות װעגן
דער פערזענלעכקײט ,וואס איז אומגעקומען אין מיי־
דאנעק .אין זיין ארויסטרעטונג ,ה א ט ד״ר בן־טובים
געזאגט צוו .אנד :.״געלויבט זאל זיין דער בורא ,אז
איך ה א ב זוכה געווען צו דעם אוונט .איך בין גליק־
לעך ,וואס איך ה א ב זוכה געװען צו ט א ן עפעס פאר
דעם אנדענק פון מ ײ ן מוטער ע״ה ,וואס איז פאר־
ערט דורך א ז ױ פיל מענטשן .דער א װ נ ט איז נאך א ײ ן
רינגעלע אין דער ק ײ ט פון אזכרות פאר אונדזערע
קדושים .מיר זענען פארפליכטעט צו געדענקען און
דערמאנען די שרעקלעכע שואה ,װ א ס ה א ט געטראפן
אונדזער פאלק .און יעדער פון אונדז ,װ א ס טראגט
דעם אנדענק פון זײנע טײערע ,דארף ארויסצוברענ־
גען זײער ה ײ ל י ק ן זכרון אין יעדער פארם און צו
יעדער צייט״.
ס ׳ ה א ב ן נאך גערעדט  :הרב יצחק דרורי ,ד״ר אל־
חנן הארװיץ )רעדאקטאר פון דער אויסגאבע ,װ א ס
ה א ט אויך אנגעשריבן א לענגערן ,היסטארישן מ א מ ר
װעגן לובלין( ,מ ת ת י ה ו הארן און דוד שטאקפיש ,װ א ס
ה א ט געפירט דעם פארזיץ.

רעדעס און אפשאצונגען זענען ארויסגעטרעטן :ד״ר
דינה פורת פון אונױוערסיטעט תל־אביב; אדוו׳ ח ײ ם
ק א ס א ו ו ס ק י ־ ש ח ו ר אין נאמען פון דער געזעלשאפט
צו פאראייביקן דעם נאמען פון בעלא מאנדעלסבערג;
דוד שטאקפיש א י ן נאמען פון דער לובלינער לאנדס־
מ א נ ש א פ ט אין ישראל און די סטודענטין ז ױ ה שלו.
דערפאלגרײכער חנוכה־אוונט
מ א נ ט י ק  ,דעם 29סטן דעצעמבער  ,1986זענען לוב־
לינער ײדן זיך צונויפגעקומען אין זאל פונעם פאר־
באנד פון פוילישע ײדן ,כדי אין א הײמישער געזעל־
שאפט און אטמאספער ,ביי געדעקטע טישן ,פאר־
ברענגען א חנוכה־אװנט און אויך זיך אדורכשמועסן
בנוגע װייטערדיקע אויפגאבן פון אונדזער אירגון.
װעגן דער באדײטונג פון חנוכה ״בימים ה ה ם ובזמן
ה ז ה ״ ה א ט גערעדט מ ת ת י ה ו הארן .דעם ארבעט־
פלאן פארן נאענטן יאר ,ה א ט פארגעשטעלט דוד
שטאקפיש .דער קאמיטעט־מיטגליד א .גאטליב ה א ט
אויף זיין פלעט אויסגעשפילט מוזיקאלישע שאפונ־
גען .דער עולם ה א ט אויך געזונגען און א װ ע ק א צו־
פרידענער מ י ט ן טראדיציאנעלן ו ײ נ ט ש  :״מ׳זאל דער־
לעבן איבעראיאר ורידער״...
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ערשטע פארטיילונג פון דער סשיפענדיע
א .נ .פון שבח לעװנשטײן ז״ל
דינסטיק ,דעם  ,26.5.87איז אין תל־אביב פאר־
געקומען די ערשטע פארטיילונג פון דער סטיפענדיע
א .נ .פונעם פארשטארבענעם עסקן אין פ א ר מ ל ח מ ה ־
דיקן לובלין ,שבח לעװנשטײן ז״ל ,װ א ס ה א ט אין
זיין צװאה פארשריבן א ס ו מ ע געלט פאר א יער־
לעכע סטיפענדיע פאר א שילער אדער סטודענט,
װ א ס פארנעמען זיך אויך מ י ט דער שואה־טעמאטיק.
ה א ט דער ק א מ י ט ע ט פון דער לובלינער לאנסמאנ־
שאפט ,באזאמען־ מ י ט דעם אפוטרופוס פון דער צוו־
אה ,מ ש ה ארי־אבן )לעװנשטיין( ,זון פון פארשטאר־
בענעם ,באשלאסן צוטײלן די סטיפענדיע דעם לובלי־
נער אײניקל )פון דער מ ש פ ח ה מאנדעלמילך( — דנה
פרידמאן פון ירושלים ,װ א ס ה א ט אין די ראמען פון
אירע מאטורע־עקזאמענס ,אויסגעקליבן אײגנװיליק

 2צוזאמענטרעפן מיט געסט פון אויסלאנד
די חדשים אפריל־מאי ,געהערן צום טוריסטישן
הויך־סעזאן אין־ ישראל .אויך לובלינער ײדן פון די
תפוצות קומען אין דער ת ק ו פ ה אין דער יידישער
מדינה ,אבער נישט אלע אין דער זעלבער צייט,
װ א ס באשװערט צונויפצוברענגען אלע געסט אין איין
ט א ג און ביי א ײ ן טיש .דערפאר האבן מיר אײנגע־
ארדנט צװײ אויפנאמעס־געזעגענונגען מ י ט די טו־
ריסטן ,אויף װעלכע מ ׳ ה א ט ב א ה א נ ד ל ט פראגן פון
צוזאמענארבעט ,פאראייביקונג־פראיעקטן ,״קול לוב־
לין״ אאנ״ד.
דער ערשטער צוזאמענטרעף איז פארגעקומען דעם
10טן מ א י ה .י .אין בית לײװיק אין תל־אביב .דוד
שטאקפיש ה א ט באגריסט מ י ט א ״ברוכים ה ב א י ם ״
און געזעגנט מ י ט א ״ צ א ת כ ם לשלום״ :ד״ר בינם
װ ײ ס פון װארשע ,גיטעלע און ײדל עדעל פון פאריז,

ערשטע פארטײלונג פון דער סטיפענדיע א.3 .
פון שבח לעװגשטײן ז׳׳ל .פון לינקפ :א .ל08־
קאװפהי ,בראגיע עקהאדפ )פון מעלכודן( ,ד.
שטאהפיש ,די פרעמירטע ד;ה פרידמאן )רועלמ
האלט דאם כילד פון חכה אפטמאן — א מתנה
פארן ״לופלינער װינ?ל״( ׳ משה ארילאכן ,חנה
אכטמאן ,,מינטשןן יאקוכאוױטש )פאן־פאולא(,
ױפף אפטמאן.

צו שרײבן װעגן דער ײדישער לובלין .און ט א ק ע גע־
װידמעט דער טעמע מער פון  2יאר פארשונגען ,אינ־
טערװױען און זוכונגען ,ביז זי ה א ט מצליח געװען
אנצושרײבן א היסטארישע ארבעט פון  150ז ײ ט ן
מאשינשריפט ,פארזען אויך מ י ט פיל בילדער .די אר־
בעט איז אויך אנערקענש געווארן פונעם בילדונג־
מיניסטערױם ,װי א קעגנשטאנד צו דער מאטורע.

מינטשע און מ א ט ל דינער פון סאן־פאולא ,טעשקע
פארשטעטער פון פאריז ,פעסאלע און שלמה מ ו ש ק א ט
פון ליל און יצחק שנײדמאן פון געשעבארג .א י ן דעם
אינטערעסאנטן מײנונג־אױסטױש האבן זיך באטײ־
ל י ק ט די דערמאנטע אויסלענדישע געסט און לאנדס־
לייט פון ישראל :צעשא פישער ,ױכבר פלומענקער,
מ ת ת י ה ו הארן און אלכסנדר שריפט.

נאכן דערפענונג־ווארט פון אינזש .א ב ר ה ם לאס־
ק א װ ס ק י  ,ה א ט אין נאמען פון ק א מ י ט ע ט באגריסט
דוד שטאקפיש ,די עלטערן פון דנה׳ן — מרים און
אריה פרידמאן ,די לובלינער זײדע־באבע שושנה און
מ ש ה מאנדעלמילך און די ױנגע לאורעאטין .עס האבן
נאך גערעדט :מ ש ה בן־ארי ,דנה פרידמאן ,ד״ר נתן
בן־טובים ,ישראל אײזנבערג )פון לאס־אנזשעלעס(,
רבקה גאלדבערג ,ױ ס ף א כ ט מ א ן און גרינבערג.

)ס׳איז צום באדויערן ,װ א ס אויף דעם צוזאמענ־
טרעף האבן נישט א נ ט ײ ל גענומען אײניקע געסט פון
אמעריקע און אײראפע ,װ א ס האבן דעם ט א ג זיך
געפונען אין ישראל ,נאר געװען באשעפטיקט ערגעץ
אנדערש(.
דער צווייטער צוזאמענטרעף ,װ א ס ה א ט שוין גע־
ה א ט דעם כאראקטער פון א װעלט־באראטונג ,ה א ט
זיך אויסגעצײכנט מ י ט זײן זאכלעכן באהאנדלען די
אקטועלע פראגן פון אונדזערע ל א ד ס מ א נ ש א פ ט ן אין
דער וועלט און זײער צוזאמענארבעט מ י ט ישראל.

בײ
געװארן
אײנעם
װינקל״
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דער געלעגנהײט איז אויך הארציק באגריסט
אונדזער בת־עיר ח נ ה א כ ט מ א ן  ,װ א ס ה א ט
פון אירע בילדער געשאנקען פארן ״לובלינער
אין תל־אביב.

נאכן דערעפענונג פון מ ת ת י ה ו הארן ,איז איינ־
ש ט י מ י ק אויסגעװיילט געװארן א ל ס פארזיצער פון

דער באראטונג שמואל שפירא ,פרעזידענט פון די
פאראייניקטע קיכדער פון לובלין אין פראנקרײך,
װ א ס ה א ט איבערגעגעבן ד א ס ווארט דוד שטאקפיש
צו רעפערירן װעגן די נאענטסטע אויפגאבן פון אונ־
דזערע געזעלשאפטן .דערנאך ה א ט דער עולם אויס־
געהערט באריכטן פון די פאלגנדיקע לענדער:
יצחק שנײדמאן — שװעדן.
א ד א ם גאלדמאן — דענעמארק.
מ א ט ל דינער — בראזיל.
טעשקע ק א ר מ א ן — פראנקרײך.
בראניע ע ק ה א ו ס — אויסטראליע.
ישראל אײזענבערג — לאס־אנזשעלעס.
די אלע רעדנער האבן אין זײערע באריכטן ,אויך
גענומען שטעלונג צו די פארשידענע פארשלאגן און
פראיעקטן ,װעגן װעלכע ס ׳ ה א ב ן זיך אויך ארויס־
געזאגט :שלמה מושקאט ,אברהם ל א ס ק א װ ס ק י ,
מתתיהר הארן ,יצחק רײכענשטײן ,גרינבערג ,ױ ס ף
א כ ט מ א ן אאנ״ד.
אין דער באראטונג ה א ט זיך אויך ב א ט ײ ל י ק ט :
ראובן גלאנדאל פון שװעדן און פראשקער פון די
פאר .שטאטן .א ט ײ ל פון די באריכטן פארעפנטלעכן
מיר אין איצטיקן ״קול לובלין״.

״קול לובלין״
מער פון  20יאר דערשײנט אונדזער יערלעכער
זשורנאל ,װ א ס ה א ט זיך קונה־שם געװען מ י ט זיין
רייכן ,אינטערעסאנטן א י נ ה א ל ט און קודם־כל — ווי
א בריק צװישן לובלינער ײדן אין דער װעלט מ י ט
מדינת ישראל .צום 40סטן ױ ם העצמאות און דריטן
װעלט־צוזאמענטרעף פון די לובלמער ,גרײטן מיר א
באזונדערן נומער ) ,(23געװידמעט די צװײ געשעע־
נישן .מיר בעטן צושיקן באצײטנס זכרוגות ,דאקו־
מענטן ,בילדער און ארטיקלען װעגן אנטײל פון אונ־
דזערע בני־עיר אין בנין־הארץ ,װ א ס מ ײ נ ט אויך —
שילדערונגען פון דער ציוניסטישער ט ע ט י ק ײ ט אין
פ א ר מ ל ח מ ה ד י ק ן לובלין.
פארבינדונגען מיט אויסלאנד
דער ק א מ י ט ע ט אין ישראל איז אין לעצטן יאר
געשטאנען אין פארבינדתג מ י ט אונדזערע לאגדס־
מאנשאפטן אין דער װעלט ,װי מ י ט יחידים .דער
סעקרעטאריאט )סעקרעטאר — א .שריפט( ה א ט
געענטפערט אויף די דערהאלטענע בריװ ,אויך זײ
רעגיסטרירט און צוגעלייגט צום ארכיוו ,װעלכן מיר
פלאנירן איבערצושיקן אין ײווא — ניױיארק.

אויף דער וועלט־באראטוגג פון לוככלינער יידן
אין תל־אביב .כײפ פרעױדיופ־טיש ,פון ליכקם:
ישראל אײזנכעדג)ל08־8כזשעלעס( ׳ א .גאלדמאן
)מעלכירן(,
בראניע עקהאופ
)קא9ענהאגן(,
מאטל דינער )פאן־פאולא( ,מ .הארן ,שמואל
שפירא )פאדיז( ,יצדוק שנײדמאן פון געמע־
בארג )רעדט( ,טעשקע פארשטעטער )פאריז(,,
מינטשע דינער־יאקוכאוױטש )פאן־פאולא( און
ד .שטאקפיש.

 40יאר מ ד י נ ת ישראל ,ו ו א ס וועט געפייערט ווערן דעם
 2 1ס ט ן אפריל  ,1988דארף אויך זיין א יום־טוב פאר
ו ו א ס מערער לובלינער יידן א י ן דער וועלט .ק ו מ ט צו
די פייערונגען און ב א ז א מ ע ן מ י ט די ל א נ ד ס ל י י ט א י ן
ישראל א פ מ ע ר ק ן א ז א װ י כ ט י ק ע געשעעניש.
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אונדזעוע לאנדסמאנשאפטן אין די תפוצות
בײ לובלינער ײדן אין מעלבורן
בראניע עקהאום
די קליינע צאל לאנדסלײט אין דער גרויםער אויסטרא־
לישער שטאט ,טרעפט זיך גאנץ אפט ב ײ פאדשידענע גע־
לעגנהײטן און ארנטערנעמונגען :קולטורעלע ,געזעלשאפט־
לעכע ,פרײלעכע און טרויעריקע .די לעצטע אזכרה אונ־
דזערע האבן מיר אדורכגעפירט אין יהאלאקאסט־צענטער.
אין פארגאנגענעם יאר איז צו פארצײכענען א צװװקס פון
מיטגלידער אין אונדזער ארגאניזאציע.
ס׳איז גאנץ באדײטנדיק אונדזער אנטײל אין די אקטי־
רויטעטן פונעם האלאקאסט־צענטער ,װעלכער פארמאגט פיל
דאקומענטארע פילמען ,ביכער און בילדער .דער צענטער
װערט באזוכט פון ײ ד ן און נישט־ײדן ,ױ ג נ ט און עלטערע,
שילערס און גײסטלעכע .די ארבעט װערט געפירט פרײ־
װיליק•
מיר באטײליקן זיך אין די אלגעמײן־ײדישע פײערונ־
גען אין טאג פון גבורה און אומקום ,װי אין ױם העצמאות
פון מדינת ישראל .דאקעגן לובלינער צוזאמענטרעפן קומען
פאר אין די פרױואטע וװינונגען פון לובלינער משפחות,
יעדעם מאל ביי אן אנדערן.
אין דער וװינונג פון בלומא• און מאטל טרײסטמאן האבן
מיר געזען דעם װידעא־פילם ,וועלכן מאטל האט אויפגע־
נומען אין ישראל אויף די לובלינער צוזאמענטרעפן און מיר
האבן געהאט מ מ ש לעבעדיקע בילדער פון די אלע אינטע־
רעסאנטע אונטערנעמונגען.
אויף א מסיבה אין װױנונג פון דער פאמיליע גאלדמאן,
איז פארגעקומען א מײגונג־אויסטויש איבער אקטועלע פרא־
בלעמען ,מ׳האט געזינגען פאלקם־לידער און פארגעלײענט
לידער — אײגענע שאפונגען.
אין אונדזער הײם האבן מיר אײנגעארדנט א קבלת־
פנים פארן ד״ר בינם װייס פון װארשע ,װאס האט געװיזן
דעם פילם פון דער אמאליקער ײדישער לובלין ,פראדוצירט
פון דער פוילישער טעלעװיזיע און דערנאך מ י ט אים אפ־
געהאלטן א פרײנטלעכן געשפרעך.

דער יזכור־אקט אין מעלבורן
ב.

פורמאנסקי

די אזכרה פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט ,פארגע־
קומען דעם 23סטן נאװעמבער  1986אין חורבן־צענטער,
האט אויך ארומגענומען ארומיקע ײדישע קהילות.
ס׳איז געװארן א טראדיציע אפצומערקן דעם אומקום
פון אונדזערע נאענטסטע און טײערסטע אויף יערלעכע אז־
כדות אין חודבן־צענטער .א האלב־טונקעלער זאל ,דער טיש
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באדעקט מיט א שװארצן טוך ,אויף וועלכן עס שטײען 6
װאקסענע ליכט ,װאס סימבאליזירן די זעקס מיליאן קדו־
שים — שאפן א געהעריקע שטימונג.
דעם כבוד אנצוצינדן די ליכט ,האבן באקומען די פרוי־
ע ן  :עקהאוז ,זילבערשער ,סאאראני ,שיפמאן ,צוקערמאן און
טרײסטמאן.
נאכן קורצן ארײנפיר פון פרײנד מישא עקהאוז ,אין
װעלכן ער שטעלט פעסט ,אז די לובלינער לאנדסמאנשאפט
האט אױך צוגעטראגן א בײשטײער צום שאםן דעם חורבן־
צענטער ,פארבעט ער צום פרעזידױם דעם פרעזידענט פון
פארבאנד פון די פוילישע ײדן א .םאקאלאװיטש און דעם
חזן שװאדץ ,װאס זאגט קדיש.
בראניא עקהאוז טײלט זיד מיט זכרונווז פון דער נאצי־
תקופה .טאבא גראסמאן לײענט אן אײגענע פאעטישע שא־
פונג און פרוי פײגע שיפמאן רעציטירט צװײ לידער פון
באקאנטן פאעט םעגאלאװיטש.
די אנװעזנדיקע האבן אויד געהאט א געלעגנהײט צו
זען א פילם װעגן לובלין און זײנע היסטארישע אײגנארטי־
קײטן ,אױפגענומען פון ד״ר בינעם װײס פון פוילן.
)״אױסטראלישע יידישע נייעם״(

לובלמער־מעזריטשער אזכרה
אין מאנטרעאל
זונטיק ,דעם 12טן אקטאבער  ,1986איז אויפן בית־
הקברות פון ארבעטער־רינג דע לא־סאװאן ,בײם דענקמאל
לזכר די אומגעקומענע קדושים ,פארגעקומען א בשותפות־
דיקער יזכור־אקט &ון די לאנדסמאנשאפטן לובלין און מעז־
ריטש.
דעם רעליגיעזן טײל האט אדורכגעפירט פרײנד צבי סע־
גאל .מיט רעדעס זענען ארויסגעטרעטן :נײטאן זימעלשטערן,
פרעזידענט פון דער לובלינער סאסײעטי אין מאנטרעאל און
פרײנד שמחה אבמאן אין נאמען פון די מעזריטשער,
ס׳איז געװען אן אײנדרוקספולע יזכור־פײערונג פון
צװײ לאנדסמאנשאפטן ,װאס האבן צום ערשטן מאל אדורכי
געפירט די אזכרה מיט בשותפותדיקע כוחות.

די ״פאראײניקטע קמדער פון לובלין
און אומגעגנט״ אין פראנקרײך
באריבט פון ט ע ש ק ע ק א ר מ א ך ־ פ א ר ש ט ע ט ע ר ,
רעטארין פון דער לאנדפמאנשאפט ,אויף דער װעלט־כאראטונג
17.5.1987
פון לובליכער ארגאניזאציעפ אין תל־אביכ ׳
פעק־

אונדזער לאנדסמאנשאפט צײלט א  150מיטגלTעד.
אין לעצטן יאר האבן מיר ,לײדער ,געהאט אײניקע פאר־
לוסטן•

די אויפגאבן פון דער סאסײעטי זענען פאלגנדיקע:
אײנארדענען יעדעס יאר דעם יזכור־אקט צום אנדענק פון
אונדזערע קדושים; אפמערקן געװיסע ײדישע ױם־טובים,
װי פורים ,חנוכה און אנדערע ,װי אויך אדורכפירן דעם
יערלעכן באנקעט.
די סאציאלע הילף קומט צום אויסדרוק אין באזוכן
קראנקע און א ײ נ ז א מ ע ; צוטײלן הילף פאר נױטבאדערפטיקע;
באזארגן מיט א קבר די װאס װעלן אװעקגײן אויפן עולם
האמת.
צום באדויערן ,זעען מיר נישט דערװײל קײן דור המשך,
װאס איז א פראנצויזיש־ריידנדיקער און װײזט נישט ארויס
קײן אינטערעס צו אונדזער טעטיקײט .נאר געצײלטע זין
פון א ו נ ח ע ר ע
געװ .אנפירנדיקע מיטגלידער )גאלד«דלער ׳
גאלדבױם און נאד( קומען אויף אונדזערע אונטערנעמונגען.
לעצטגס האבן מיר אײנגעשטעלט א פארבינדונג מיט
דעד פארטשעװער סאםײעטי און אפילו אײנגעארדנט צו־
זאמען די פורים־מסיבה און יערלעכן באנקעט.
די לובלינער לאנדסמאנשאפט אין פראנקרײך ,שטיצט
אקטיװ א רײ צענטראלע ײדישע ארגאניזאציעס ,װי דעם
מעמאריאל־צענטער ,קאמיטעט פאר ײדיש און יידישער קול־
ט ו ר ; הילף ארויםצוגעבן דעם פראנצויזיש־ײדישן װערטער־
בוך; מיר שטיצן ײדישע שרײבער און העלפן אױך פאר־
קויפן זײערע ביכער; באטײליקן זיך אין די זאמל־אקציעס
לטובת דער אײנציקער ײדישעד טאג־צײטונג אין א ײ ר א פ ע —
״אונדזער װ א ר ט ״ ; באשטײערן זיך לטובת דער ״פעדעראציע״
און ״פארבאנד״ פון די לאנדםמאנשאפטן ,אבער צום װעלט־
קאנגרעס פון די פוילישע ײדן ,זענען מיר געקומען אין א
בשותפותדיקער דעלעגאציע.
און אחרון אחרון חביב — פארן ישראל־מגבית האבן
מיר געזאמלט  16מיליאן אלטע פראנק )קנאפע  30טויזנט
דאלאר( און צװישן די  80לאנדסמאנשאפטן אין פאריז ,פאר־
נעמען מיר דאס צװײטע ארט .דאס איז אויד צו פארדאנקען
אונדזער פארזיצער שמואל שפירא ,װאם איז עקזעקוטיװע־
פרעזידענט פון דער פאלקם־אקציע לטובת ישראל.
מיר שטייען אין ענגער פארבינדונג מיטן אירגון ױצאי
לובלין אין ישראל ,שטיצן דעם ״קול לוגלין״ און וועלן זיך
אנשליסן אין די פאראײביקונג־פראיעקטן.

לובלינער אונטערנעמונגען אין פאריז
משה זאלצמאן
דער יערלעכער יזכור־אקט
זונטיק ,דעם 9טן נאװעמבער  ,1986איז אין לאקאל פון
אדבעטער־רינג פארגעקומען די טראדיציאנעלע אזכרה צו
דער 44סטער יארצײט פון דער ליקװידאציע דורך די נא־
צישע מערדער די ײדישע ישובימ אין לובלין ,פארטשעװ
און אומגעגנט .צום ערשטן מאל איז דער יזכור־אקט אדורכ־
געפירט געװארן צוזאמען מיט דער פארטשעווער לאנדס־
מאנשאפט אין פאריז.
מיט אויהפירלעכע און רירנדיקע רעדעס זענען ארויסגע־
ט ר ע ט ן  :גיטעלע עדעל ,װיצע־פארזיצערין פון דער לובלי־

נער לאדסמאנשאפט ,װאס האט געשילדערט ײדיש לעבן
צוױשן בײדע װעלט־מלחמות אין לובלין און דעם אומקום
פון דער גרױסער ײדישער קהילד ;.אברהם קאסטער האט
אין נאמען פון די ״פרײנד פון פארטשעװ און אומגעגנט״
דערצײלט פון דער פארטשעווער קהילה .אינזשיניער ראבערט
ראזנבלום )זון פון די קאמיטעט־מיטגלידער ראשעל און
מאריס ראזנבלום( ,װאס האט זיך געטײלט מיט אײגדרוקן
פון זײן באזוך אין אוישװיץ.
דעם רעליגיעזען טײל האט אדורכגעפירט דער חזן פון
דער לע װיקטואר םינאגאגע ,ה׳ אטיאס.

פורים־פייערונג ביי די לובלינער און פארטשעווער
די פארטשעװער סאסיעטע ,צוליב דער קליינער צאל
מיטגלידער ,האט די לעצטע יארן גישט געקענט זעלבשטענ־
דיק איינארדענען א ױם־טוב .האבן זיי גערופן זײערע מיט־
גלידער אנטײל צו נעמען אין דער אונטערנעמונג צוזאמען
מיט די לובלינער .אזוי איז פארגעקומען בײם יזכור־אקט
און לעצטנס ביים פייערן דעם פורים־ױם־טוב.
די איניציאטיװ פון די פארטשעװעד דארף באגריסט
װערן .אלע קלענערע סאסיעטעס דארפן אזוי האנדלען .אויב
צוליב טעכנישע ,פינאנסיעלע פראבלעמען איז שווער און
קאמפליצירט זיך צו פאראײניקן ,דארף יעדע קלײנע גע־
זעלשאפט ארגאניזירן זײערע אונטערנעמונגען מיט א גרע־
סערער געזעלשאפט .אזוי װעלן זײערע מיטגלידער נישט
װערן אפגעריסן פון פאליטיש־געזעלשאפטלעכןן לעבן פון
ישוב.
די געדעקטע טישן ,מיט די טראדיציאנעלע המן־טאשן
און פארשידענע פרוכטן ,האבן געשאפן די אטמאספער פון
א הײמיש־אינטימער ױם־טובדיקײט .אין פרעזידױם געפינט
זיך אויך דער פארזיצער פון די פארטשעװער ,פרײנד קעניגס־
מאן•
דער שרײבער פון די שורות דערמאנט און באערט מיט
א מינוט שטילשװײגן די מיטגלידער װאם זענען אװעק אין
דער אײביקײט :דער ערן־פארזיצער פון דער לובלינער גע־
זעלשאפט — צדוק האניגבוים ,דער לאנגיאריקער קאמיטעט־
מיטגליד הענעך געדאנקען און פרומע שילדקרויט .ער שיקט
איבער א גרוס אלע קראנקע מיטגלידער ,װאס ה א ג ן נישט
געקענט קומען פײערן דעם ױם־טוב .באזונדערס שיקט ער
איבער א ברכה אונדזער דינאמישן פארזיצער פון דער לוב־
לינער געזעלשאפט שמואל שפירא ,ער זאל װאס גיכער קע־
נען אויספירן זײנע פארצװײגטע פרײװיליקע געזעלשאפטלעכע
התחײבותן.
די אײנטאגיקע ,געקרוינטע אסתר המלכה טעשקע פאר־
שטעטער ,האט געהאלטן א רעפעראט אויף דער קאנװע פון
דער מגילת אסתר.
דער ארטיסטישער פראגראפ איז מ י ט טאלאנט אוים־
געפירט געװארן פון דעם זאמאשטשער לאנדםמאן סאני
מאסמאן און דעם זינגער מוגערמאן .דער עולם האט זײ גע־
דאנקט מיט װארעמע אפלאדיסמענטן .דער פארזיצער האט
אויסגעדריקט א• ײשר־כוח און אנערקענונג דער אונטערנע־
מונגס־קאמיסיע :משהלע ראזענבלום ,מאטעלע ניסענבוים מיט
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זײן פרוי און שװעגערין פאני בראנשטײן ,טאובער ,חוהטשע
לעװענבוים און דער ליבער דינאמישעד קאסירערין דינהלע
ראטשטײן מיט איר מאן אברהם ,פארן זארגפולן צוגרײטן
דעם פײערלעכן פורים־ױם־טוב.

די פאלקס־אקציע פארן יאר 1987
דאס אונטערציען דעם סך־הכל פון דער פאלקם־אקציע
פארן פאריקן יאד און פראקלאמירן פארן לויפנדיקן יאר
 ,1987ה ױ ב ך מ י ר אן ערב די גרױסע װאקאנסן.
דער פארזיצער פון דער געזעלשאפט ,שמואל שפידא,
גיט איבער א גרום פון די לובלינער לאנדסלײט אין ישראל
און װעגן דעם צוזאמענטרעף פון די לובלינער פון אנדערע
לענדער ,װאס איז פארגעקומען אין ישראל ,וװ ס׳איז בא־
שלאםן געװארן פארזעצן צו פאראײביקן די אומגעקומענע
קהילות .ער גיט אויך איבער װעגן אקטועלע פאליטישע
פראבלעמען און שטרײטן ,װעגן דעם אופן פון דערגרײכן
שלום מיט די אראבישע לענדער ,און טראץ 8לע שװערי־
קײטן און פינף בלוטיקע מלחמות און טעראר ,איז פאר די
 39יאר א סד דערגרײכט געװארן .די ײדישע באפעלקערונג
איז געװאקסן פינף מאל אזוי פיל — פון  600טויזנט אויף
העכער דרײ און א האלבן מיליאן ,אזא• צאל װאס ד.אט
געלעבט אין פוילן ביזן היטלעריסטישן חורבן.
די סעקרעטארין טעשקע פארשטעטער ,אין איר גרוס פון
דער מדינה ,שטעלט זיך באזונדערס אפ אויף דעם קאנגרעס
פון די פוילישע ײדן ,וװ ס׳זענען געקומען דעלעגאטן פון
זעכצן לענדער ,אפצײכענען טױזנט יאר ײדיש לעבן אין פױלן,
ב ײ דער אנװעזנהײט פון פרעזידענט פון דער מדינה חײם
הערצאג און אנדערע פערזענלעכקײטן.
אין דער דעלעגאציע פון דעם קלײנעם ישוב אין פוילן
האט זיך געפונען אונדזער חשרבער לובלינער לאנדסמאן ד״ר
בונים װײס .א דאנק זײן איניציאטיװ און אומדערמידלעכער
אנשטרענגונג האט ער אויסגעקעמפט אז עס זאלן ענדלעך
אײנגעמויערט ווערן אנדענק־טאװלען אויף דער געװעזעדער
״ישיבת חכמי לובלין״ און אויף דעם געװעזענעם יידישן שפי־
טאל .ד״ר בונים װײם גרײט אויך א פילם פון דעם ײדישן
לובלין .ער גיט אויך איבער א װענדונג פון די געצײלטע
לובלינער אין פוילן ,אז צו דער 45סטער יארצײט פון אומקום
פון די לובלינער ײדן ,זאלן לובלינער קומען אויף ק ב ר ־ א מ ת
אין מײדאנעק און ב ײ דעם פאריתומטן מאנומענט צום אנ־
דענק פון די קדושים װאם געפינט זיך אין לובלין.
זי גיט אויך איבער ,אז די לובלינער אין ישראל גיט איר
פאטראנאזש פאר דער פראנצויזישער איבערזעצונג פון בעלא
שפירא און אויסצוגן פון דער געשיכטע פון לובלין און
א רײ גײסטיקע פערזענלעכקײטן װאס האבן בא.זונדערס
אויסגעװירקט אין פראנקרײך ,וואס משה זאלצמאן גרײט צו
צום דרוק.
װאס קענען מיר אפלערנען פון דער קאנפערענץ פון די
פוילישע ײדן — פרעגט דער שרײבער פון די שורות ,אז אין
אן ע ת צרה איז דער פארטײדיקונגס־כוח פון די ײדן אין
גלות א נישטיקער ,מ׳איז אױסגעשטעלט אויפן חסד ,אויף
שנאה און אױף גלײכגילט פון דער נישט־ײדישער באפעל־
קעערונג .און דערפאר ,װי דאס שווארץ־אפל פון די אויגן
26

דארפן מיר העלפן שטארקן מ ד י נ ת ישראל און אויך א סך
שטארקן ײדישקײט אין אירע פלוראליסטישע ניואנסן.
שוין  20יאר װי די זאמלונג פ א ד ישראל גײט באנא1ד
מיט די סאציאלע באדער&ענישן פון ישוב .צ װ ײ דריטל גײט
פאר ישדאל און אײן דריטל פאדן ישוב.
אין  1985האבן אין דער לובלינער געזעלשאפט אנגע־
הערט  49פארלעך און  64אײנצלנע .צוזאמען  113זעלב־
שטענדיקע אויף זיך צו באשטײערן .אין  45 — 1986פארלעך
און  60אײנצלנע .װאלטן אילע זיך באשטײערט ,װאלטן מיר
געדארפן האבן  105אנטײלנעמער .לײדער ,דערפילן נישט
אלע מיטגלידער זײער פליכט.
משהלע ראזענבלום טײלט זיד מיט זײנע אײנדרוקן פזן
זײן באזוך אין ישראל און רופט אז יעדער װאס זײן געזונט
דערלויבט אים נאר ,דארף מיגימום אײן מאל אין יאר באזוכן
ישראל און די באשטײערונג פאר ישראל איז א הײליקער
חוב.
שמואל שפירא צוזאמען מיט פײגעלע זאבערמאן פירן
אדורך די זאמלונג פאר  ,1987װאס זזאט ארײנגעברענגט 5
מיליאן אלטע פראנק .זאלן מיר האפן ,אז מיר װעלן הײ־יאד
דערגרײכן די זעלביקע רעזולטאטן װי דאס פאריקע יאר .די
קאסירערין דינהלע ראטשטײן האט א באדײטנדיקע סומע
אײנגעזאמלט פאר מיטגלידס־אפצאל.

פרעמיע אױפן נאמען פון ײדל ק א ר מ א ן
דער פאדבאנד פון ײדישע געזעלשאפטן ,צוזאמען מיט
אונדזער בת־עיר טעשקע קארמאן ,האבן אויפגעשטעלט א
פרעמיע אויפן נאמען פון באקאנטן געזעלשאפטלעכן טוער,
קולטור־עסקן און זשורנאליסט ײדל קארמאן.
די פרעמיע װעט צוגעטײלט װערן יערלעך פאר שאפע־
רישע דערגרײכונגען אויפן תחום פון ײדיש־ליטעראטור ,פון
קונסט און פון וױסן .לויט די תקנות ,װערן די לאורעאטן פון
יעדער צוטײלונג אויטאמאטיש מיטגלידער פון זשורי בײם
באשטימען די פרעמיע אינעמ קומענדיקן יאר.
די ערשטע זשורי )אין באשטאנד פון פרוי טעשקא
קארמאן ,דעם מאלעו־ און גראפיקער מ ש ה באהעלפעו /די
שרײבער ,פארשער און געזעלשאפטלעכע טוער מ .ליטוױן,
מ .לערמאז ,קאראל סאפירשטײן און ש .קערנער( האט בא־
שלאסן צוצוטײלן די ערשטע פרעמיע דער שרײבערין לילי
בערגער און דעם מאלער רפאל כװאלעס.

אין סאן־פאולא
אײנדרוקספולע אזכרה
אונטערן פארזיץ פון לאזער גאלדבוים ,איז דעם 4טן דע־
צעמבער  ,1986אין פארבאנד פון בעסאראבער ײדן ,פארגע־
קומען די אזכרה נאך די קדושים פון לובלין און מיידאנעק.
נאכן דערעפענונג־װארט פון פארזיצער ,האבן די אנװעזנדע
אנגעצונדן ליכט לזכר די זעקס מיליאן קדושים פון ײדישן
פאלק און די צענדליקער פארשניטענע ײ ד י ש ע ישובים ארום
דער ״יידן־שטאט״ לובלין .דער צערעמאניאל ,אויסגעפירט

דורך אלע אן אויסנאם אנװעזנדע ,האט איבערגעלאזט  $טיפן,
עמאציאנעלן אײנדרוק.
װעגן דעפ לעבן ,לײדן און מארטירערטום פון פוילישן
יידנטום בכלל ,און באזונדערס פון לובלינער ײדן ,האבן גע־
רעדט פאלגנדע חשובע עםקנים :אהרן פארטשעװ ,געבוירן
אין לובארטאװ־לובעלסקי ,װאס האט אדורכגעמאכט ד י שואה
און איז איצט א טיכטיקער טוער פונעם סאן־פאולער געזעל־
שאפטלעכן לעבן .אונדזער בן־עיר מאטל דינער האט אין זײן
רעדע אפגעגעבן כבוד די קדושים און אפעלירט צד זיין וואכ־
זאם בײם פאדטײדיקן די אינטערעסן פון ײדישן פאלק אין
ישראל און אין די תפוצות .ער אלײן האט צוזאמען מ י ט זײן
פרוי און קינדער אדורכגעמאכט די מלחמה־יארן אין פוילן
און ראטן־פארבאנד און איז לאנגע יארן טעטיק אין אונדזער
קולטור־געזעלשאפטלעכן לעבן פון שטאט.

דער לאנגיעריקער צױניסטישער עסקן פון סאן־פאילא,
ױאל ראלניק ,געמ־ירן אין אפאלע לובעלסקי )ברודער פון
פ א ע ט ראלניק( ,האט ,װי אויף די פריערדיקע אזכרות ,גע־
ל ײ ע נ ט פראגמענטן פון ״ספר אפאלע״ ,דערשינען אין ישראל,
און גערעדט וועגן זײן געבוירן־שטעטל און ארומיקע ישזבים
פון לובלין.
אונדזער ב ת ־ ע י ר פרױ מ י נ ט ש ע דינער־יאקובאװיטש האט
אײנדוקםפול רעציטירט א פאעמע ,געװידמעט דער שואה.
דער חזן שמחהלע זילבערמאן ,א טוער פון בעסאראבער
פארבאנד ,וועלכער באגלײט יעדעס יאר די אזכרות ,האט
געזאגט א קא&יטל תהילים און אל מלא רחמים.
מ י ט קדיש בציבור און פארטיזאנען־הימן איז געשלאסן
געװארן די אזכדה.

ל.ג.

פייערונג אין לובלין צום 100סטן יאר פון דערעפענען ד א ס ײדישע שפיטאל
צום 100סטן יארטאג זינט דער דערעפענונג פון געװע־
זענעם ײדישן שפיטאל אין לובלין ,איז טאקע מ י ט ד ע ר בא־
מ ױ נ ג פון ד׳׳ר שמחה װײס און מ י ט דער פינאנסיעלער הילף
פין ״דזשאינט״ ,אײנגעמויערט געװארן אן אנדעגק־טאװל
אויף דעם בנין ,וװ עם געפינט זיך ה ײ נ ט דער שטאטישער
שפיטאל אין לובלין.
אין דער אנװעזנהײט פון שפיטאל־פערסאנאל ,דאקטוי־
רים ,קראנקנשוועסטער און דעלעגא-ציעס פון די שטאטישע
מאכט־ארגאנען ,עפנט פראפ׳ ױזעף דאנילאש די צערעמאניע,
און אין הארציקע װערטער באגריסט ער דעם איגיציאטאר
פון אײנמויערן דעם אנדענק־טאװל ,ד״ר שמחזז װײס ,דעם
פארזיצער פון קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון די ײדן
אין לובלין ,מאריאן אדלעו־; דעם פולקאװניק אין רעזערװ
קאראל װרובלעװסקי ,װעמענס פאטער איז לאנגע יארן געװען
באשעפטיקט אין ײדישן ש פ י ט א ל ; מג״ר יאן יאגעלסקי ,סעק־
רעטאר פון דער געזעלשאפט פון אויפזיכט איבער די ײדישע
בית־עלמינס און דעגקמעלער פון ײדישער קולטור אין פ ו י ל ן ;
און דעם פארטרעטער פון הױפט־רעדאקטאר פון דער ״פאלקס־
שטימע״ ,יהושע פיאסעק.
א האדציקע באגריסונג — זאגט פראפ׳ ױזעף דאנילאש
— שיקן מיר איבער די פרוי שרה ערליכמאן ,װעלכע וװינט
הײנט אין ישראל און איז געװען א פלעגערין אינעם דאזיקן
שפיטאל ביזן יאר  .1942זי איז געװען אנװעזנד בעת דער
טראגישער ליקװידירונג פון שפיטאל און אירע פאציענטן.
די פרוי ערליכמאן ה א ט נישט געקאנט אנטײלנעמען אין דער
הײנטיקער פײעח־נג ,אבער זי ד.אט צוגעשיקט א הארציקע
באגריסונג.
עם טרעט ארױס ד״ר ש מ ח ה ווײם ,וועלכער דערקלערט
צװ״אנד:
״די הײנטיקע פײערונג קומט פאר פינקטלעך אין 100סטן
יארטאג פון דער דערעפענונג פוגעם געװעזענעם ײדישן ש פ ײ
טאל אינעם דאזיקן בנין .די דאזיקע געשעעניש איז דורד
דער יידישער געזעלשאפטלעכקײט פון לובלין אױפגענומען
געװארן מ י ט גרויס צופרידנהײט .װעגן דער װיכטיקער בא־
דײטונג פונעם דערעפענען פון שפיטאל ,האבן זיך ארויס־

געזאגט די דעמאלטיקע פארשטייער פון די שטאטישע מאכט־
ארגאנען פון דער יידישער קהילה און פון דער דאקטוירים־
םביבה ,דאס איז פארגעקומען דעם 14טן נאוועמבער .1886
דאם שפיטאל ,װעמענם פולעד גאמען האט געלויטעט
״שפיטאל פון דער יידישער קהילה אין לובלין״ ,איז געװען
אין דיגסט פון דער אלגעמײנער באפעלקערונג פון דער שטאט
אן אונטערשיד פון געשלעכט ,גלויבן און נאציאנאליטעט .דער
ערשטער דירעקטאר )הויפט־דאקטער( איז געװען דער אלגע־
מ ײ ן באקאגטער אין לובלין ד״ר באלעסלאװ טעטז ,אויטאד
פון עטלעכע וױסגשאפטלעכע ארבעטן ,פארעפנטלעכטע אין
״גאזעטא לעקארסקא״ .אין  1898האט איבערגענומען דעם
דירעקטארן־אמט ד ״ ר יאקוב צינבערג ,װעלכער האט אויסגע־
פירט די דאזיקע פונקציע ביזן יאר  .1930ער ה א ט גלײכצײטיק
אויסגעפירט די פליכט אלס לײטער פון דער אפטײלונג פאר
אינערלעכע קדאנקהײטן אינעם דאזיקן שפיטאל .אין פאדלויף
פון זיינע  40יאר ארבעט ,איז ע ר נישט נאר געװען א גוטער
דאקטער און אדמיניסטראטאר ,נאר אויך אן איבערגעגעבענער
געזעלשאפטלעכער טוער .אלס אויסדרוק פון אנערקענונג
פאר זײן איבערגעגעבענער און שװערער ארבעט ,איז אין
1928סטן יאר אײנגעמויערט געװארן דורך די דארטיקע דאק־
טוירים אין שפיטאל־האל א מארמארן טאװל מיט דעם געהע־
ריקן אויפשריפט אין דער יידישעד שפראך.
װײטער דערמאנט ד״ר װײס ,אז אין יאר  1936האט די
אנפירונג פון שפיטאל איבערגענומען דער באקאנטער גע־
שעצטער דאקטער און פאליטיש־געזעלשאפטלעכער טוער ד״ר
הענריק מאנדעלבאום.
מיט דער איניציאטיװ פון ד״ר מאנדעלבאום האט דאס
שפיטאל שוין פארמאגט ב ײ  100בעטן .דאס שפיטאל האט
אין ד ע ר צײט געהאט פאלגנדיקע א פ ט ײ ל ו נ ג ע ן  :אינערלעך
— נעוראלאגישע ) 40בעטלעך( ,כירורגישע —  28בעטלעך,
קינדער —  11און גינעקאלאגיע — .11
רעדנדיק װעגז די פארשידענע אפטײלונגען ,װעלכע האבן
זיד געפונען אין שפיטאל און זײערע פארוואלטערס ,די דאק־
טוירים יאקוב צינבערג ,אברהם קערשמאן ,הענריק מאנדעל־
באום ,האלצבערג ,םאמועל דאזען ,יהודה שאפידא ,לעאן
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קאגאן ,סאלאמאן בראמבערג א .א• דערמאנט דער רעדנער ,אז
דאס שפיטאל האט געהאט אין זײן רשות אן אנאליטיש־
באקטעריאלאגישע אמבולאטארױם אונטער דער אנפירונג פון
ד״ר מיעטשיסלאװ צוקערפײן און אויך א רעגטגען־אפטײל,
אין װעלכע עס האבן געארבעט ד״ר שיף און ד״ר סירקין.
עס װאלט געװען אן עװלזז נישט צו דערמאנען די  7ײדישע
פלעגערינס און צװישן זײ די אײנציק לעבנגעבליבענע ,די
שוין דערמאנטע שרה ערליכמאן ,װעלכע האבן מיט איבער־
געגעבנקײט ,מסירת נפש אלץ געטאן ,צו פארלײכטערן די
לאגע פון די קראנקע.
בײם שפיטאל איז אויך געװען א בית־מדרש פאר די
קראנקע .יעדן פרײטיקצונאכטם זענען פארגעקומען צונויפ־
טרעפן ,אױף װעלכע עס זענען געהאלטן געװארן רעפעראטן
אויף װיסנשאפטלעכע טעמעס .עס האבן אין זײ אנטײלגענומען
נישט בלויז דאקטוירים פון שפיטאל ,נאר אויך פון לובלין
און פון די דערנעבנדיקע שטעט פון דער װאיעוואדשאפט.
די פינאנסיעלע לאגע פון שפיטאל איז געװען א שװערע,
באזונדערס אין די 20ער יארן און אין דער ערשטער העלפט
פון די דרײסיקער .דער אפצאל פאר דער שפיטאל־הײלונג איז
געװען א מינימאלער און ס׳האבן אױך נישט געפעלט קײן
קראנקע ,װעמען מען האט געהײלט אומזיםט.
א גרױסע ראל בײם אויפהאלטן דאס שפיטאל אויף א
געהעריקן ניװא ,האט אױסגעפירט דער א.ג .״פרויען־קאמי־
טעט״ .א דאנק זײן ענערגישער און מסירת־נפשדיקער אר־
בעט ,איז דאס שפיטאל באזארגט געװארן מיט װעש ,מעבל,
מאטראצן ,קדך־געשיר און אפילו שפײז־פראדוקטן .געלט
אויף דעם איז געשאפן געװארן דורך באשטײערונגען ,אײנ־
געארדנטע פארװײלונגס־אימפרעזן און אנדערע .עם איז װערט
צו דערמאנען ,אז הילף פון שפיטאל האט אויך גענאםן אין
א גרויסער מאס די ב א פ ע ל ק ע ת נ ג פון די נאענטע שטעט און
דערפער.
װייטער זאגט ד״ר שמחד .וױיס:
״אין דער צײט פון דער היטלעריסטישער אקופאציע,
האבן זיד די הײל־באדינגונגען אין שפיטאל ראדיקאל פאר־

די אננזהילונג פונעפ אנדענה־טאװל אדיפן בנין
פון געװ .ײדישן שפיטאל אױ ליכלמ׳ צומ
100פטן יאר פון זײן גריכדונג .עפ רעדט דער
איצטיהער דירעיןטאר פרן שפיטאל.
דער דריטער פון לינקם — ד״ר פינפ װײפ.

28

ערגערט .אויפן סמך פון די גגית־עדות פון די שוין דערמאנטע
געװעזענע פלעגערין שרה ערליכמאן און פון דעד פרוי פון
ד״ר זיגעלװאקס איז באװוסט ,אז דאם שפיטאל איז איבער־
פולט געװארן מיט קראנקע ,ג ײ װעלכע אין דער גרעסטער
טײל איז פעסטגעשטעלט געװארן שװיגדזוכט און אפילו
פלעק־טיפוס.
אין יענער צײט איז דירעקטאר פון שפיטאל געװען ד״ר
שיע זיגעלװאקס ,װעלכער האט צוזאמען מיט זײן פאמיליע
געוװינט אין שפיטאל־בנין ביז זײן טראגישן סוף.
דעם 27סטן מערץ  4 ,1942אזײגער פארטאג ,האבן די
היטלעריסטן אנגעהויבן די ענדגילטיקע ליקװידאציע פון די
קראנקע ,װעלכע האבן זיך דעמאלס געפונען אין שפיטאל
)ארום  300פערזאן אין דעם העכער  10קימפעטארינס און
זויג־קינדער( .ביז  7אזײגער אינדערפרי האט מען ארויס־
געטראגן אלע קראנקע און זײ פאדלאדן אין לאסט־אויטאס,
באדעקטע מיט פלאנדעקן .די קראגקע זענען ארויסגעטראגן
געװארן דורך די דאקטוירים ,פלעגערינם און טעכנישן פער־
םאגאל .די לעצטע זענען נאך איבערגעלאזט געװארן אין
שפיטאל ,כדי — װי עס האבן זיך אויסגעדריקט די רוצחים
— רײניקן און ברענגען אין ארדענונג די פארלאזטע זאלן.
די שמער קראנקע זענען דערשאסן געװארן נעבן דעם
שפיטאל און באגראבן געװארן אויפן ײדישן בית־עלמין אויף
דער אוניצקי־גאס .די ״לײכטע קראנקע״ זענען דערמארדעט
געװארן אויפן וועג קײן לובארטאװ ,עטלעבע קילאמעטער
פון לובלין ,אין די װעלדער בײם דארף דיס .זײערע קערפערס
זענען ארײנגעװארפן געעװארן אין די פריער צוגעגרײטע
גרובנס און פארשיט געװארן מיט א דינעם שיכט ערד.
צום סוף פון זײן ארויסטריט ,דערקלערט ד״ר שמחה
װײם:
״אין 100סטן יארטאג פון דער דערעפענונג און 45סטן
יארטאג פון דער טראגישער ליקװידאציע פונעם ײדישן שפי־
טאל אין לובלין ,איז מיט דער מי פון מענטשן פון גוטן װילן
איינגעמויערט געווארן אן אנדענק״טאװל אויפ בנין ,װעלכער
איז אפגעראטעוועט געװארן״•

פראפ׳ ױזעף דאנילאש און ד״ר שמחה װײס פירן אדורך
די צערעמאניע פון דער אנטהילונג פון אנדענק־טאװל .אלע־
מענס בליקן זענען געװענדעט צו דעם אײנגעמויערטן מאר־
מארענעם טאוול ,אויף וועלכן עס זענען אויסגעקריצט אויף
ײדיש און פױליש די װערטער:
״אין דעם דאזיקן בנין האט זיך געפונען אין די יארן
 1942—1886דאס ײדישע שפיטאל.״
נאך דער אנטהילונג־צערעמאניע ,אויף דער אײנלאדונג
פון פראפ׳ ױזעף דאגילאש ,באזוכן די געסט דאס שפיטאל.
מיר באקענען זיך מיט דעם צושטאנד פון דער אלטער גע־
ביידע און מיט נייע שוין צוגעבויטע קאנדיגנאציעם .נאך דעם
באזוך װערן די געסט אויפגענומען דורך דעם דירעקטאר פון
שפיטאל ,אין דער אנװעזנהײט פון די דאקטוירים און קראגקן־
שװעסטער אױף ״א גלעזל ט ײ ״ מיט צובײסן ,בעת װעלכן
עם קומט פאר א געמיטלעכער שמועס װעגן פארגאנגענע צײטן
און אקטועלע פראגן.
די דאקטוידים אין זײערע וױיםע פארטוכער פירן אונדז
מיט זײערע אויטאס צום אלטן יידישן בית־עלמין אין לובלין.
מיר שטײען ב ײ די קברים פון פארדינםטפולע געזעלשאפט־
לעכע טו־ער ,עםקנים ,צדיקים ,װעלכע האבן זיד ארײנגע־
שריבן אין דער געשיכטע פונעם אלטן ײדישן ישוב אין לוב־
לין ,װאס איז אויף אזא גרותאמען אופן פארטיליקט גע־
װארן•
אין צענטער פון ד ע ד שטאט ,וװ עם געפינט זיך דער
דענקמאל לכבוד די אומגעבראכטע לובלינער ײדן ,האבן זיך
פארזאמלט די הײנטיקע ײדישע אײנוװינער פון לובלין מיט
דעם פארזיצער פון ארטיקן יידישן קולטור־געזעלשאפטלעכן
פארבאנד מאדיאן אדלער און די געקומענע דעלעגאציע פון
װארשע .ד״ר שמחה ווײס רעדט מיט א געבראכענע שטים
װעגן פארטיליקטן ײדישן לובלין .עס ווערן געלײגט בינטלעך
בלומען ,די אנװעזנדיקע זאגן א קאלעקטױון קדיש.
דאס אלץ איז פארגעקומען בלויז עטלעעכע קילאמעטער
פונעם ארט ,וועלכער רופט זיך — מ א י ד א נ ע ק . . .

)י .פ(.

מיט  39יאר צוריק אין לובלין
יארטאג פון דער פארניכטונג פון לובלינער יידישן ישוב
לובלין האט אמאל געצײלט  43טויזנט יידן מיט א רייכן
און פיל פארביקן ײדישן געזעלשאפטלעכן לעבן .דעם 9טן
נאװעמבער  1942האבן די היטלעריסטן אויסגעמארדעט די
לעצטע און גרעסטע צאל לובלינער ײדן אויפן מאידא-ן טא־
טארסקי.
לויט א באשלוס פון צוזאמענפאר פון די לובלינער לאנדס־
לײט ,איז באשלאסן געװארן ,אז דער דאזיקער טאג זאל זײן
אן אלגעמײנער טרױער־טאג פ א ד אלע לעבנגעבליבענע לוב־
לינער אין לאנד און אויםלאנה
דעם 9טן נאוועמבער  1948יאר האט די הויפט־פארװאל־
טוגג פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין לובלין אײנ־
געארדנט א טרויער־פײערונג צו דער 6סטער יארצײט.
די אזכרה עפגט דער װיצער־פארזיצער פון דער לאנדס־
מאנשאפט — י .רײכענשטײן .נאכן דערעפענונג־װארט ,װערן

דורכן עלטסטן לובלינער ײ ד — הערש פראקטער ,אנגעצונדן
יזכור־ליכט .דער עולם שטײט אויף פון די ערטער און א טויט־
שטילקײט הערשט אין זאל .דער פאדשטײער פון דער רע־
ליגיעזעד קאנגרעגאציע מ א כ ט אן אל מלא רחמים.
ס׳װערט איבערגעלײענט א טעלעגראמע פון פאדיז ,אין
װעלכע די לובלינער לאנדםלײט אין פראנקרײד דריקן אויס
זײער מיטבאטײליקונג אינעם טרויער־טאג פון דעם 9טן נא־
װעמבער .דער סעקרעטאר פופן דער לובלינער לאנדסמאנ־
שאפט ,אהרן ניסענבוים רעדט װעגן אמאליקן ײדישן לובלין.
אויפצומארגנס האבן זיך די לובלינער ײדן פארזאמלט
אויפן ײדישן בית־עולם ,בײם דענקמאל פון ברודער־קבר פון
די עקםהומירטע לובלינער .קורצע רעדעס האבן ג ע ה א ל ט ן :
אהרן ניסענבױם ,דער פארזיצער פון ײדישן קאמיטעט — זיי־
דענװארן ,רייכענשטײן און הרב שטערנפעלד ,וועלכער האט
אויד געמאכט אן אל מלא רחמים .ה .פראקטער האט געזאגט
קדיש .אויפן קבר איז אוועקגעלײגט געװארן א קראנץ אין
נאמען פון דער הויפט־פארוואלטונג פון דער לובלינער לאנדס־
מאנשאפט.
*

אויף דער שאפען־גאס אין לובלין איז א הויף געװען
אויסברוקירט מיט מ צ ב ו ת פון ײדישן בית־עולם .די ארטיקע
לאדסמאנשאפט צוזאמען מיט דער רעליגיעזער קאנגרעגאציע,
האבן די מצבות ) 20טאן( אפגענומען און אוועקגעפירט אױפן
)״פאלקס־שטי׳מע״ ,װארשע(
יידישן בית־עולם.

צוגרײטונגען אפצומערקן דעם
45סטן יארטאג פון דער ליקװידאציע
פון לובלמער יײדישן ישוב
דעם 9טן נאװעמבער  1987יאר וועט אויספאלן  45יאר
נאך דער בלוטיקער ליקװTאציע פון לובלינער ײדישן ישוב.
װי אין די אלע אנדערע געטאם פון פוילן ,האבן די נאצישע
רוצחים פארטיליקט אין לובלין  43טויזנט יידן ,מענער ,פרויען,
קינדער און זקנים .עס איז אפגעװישט געװארן פון דער אוי־
בערפלאך פון דער ערד א רײך־שפרודלדיק ײדיש געזעל־
שאפלטעך לעבן .לויט א באשלום פונעם צדזאמענפאר פון די
לובלינער לאנדסלײט ,גלײד נאך דער באפריױנג ,איז דער
9טער נאװעמבער באשטימט געװארן אלס אלגעמײנער טרוי־
ער־טאג פאר אלע לעבנגעבליבענע לובלינער יידן אין פוילן
און אין אויסלאנד.
אין יאנואר ה״י איז געשאפן געװארן אין װארשע א קא־
מיטעט צום ארגאניזירן און דורכפירן די פײערלעכקײטן ,גע־
װידמעט דעם 45סטן יארטאג פון דער ליקװידאציע פון געטא
אין לובלין .אין באשטאנד פון קאמיטעט געפינען זיך די
פאלגנדיקע פערזענלעכקײטן :מאריאן אדלער ,פארזיצער פון
קולטור־געזעלשאפטלעכן פארבאנד אין לובלין ,ד״ר הענריק
גאבסקי )קאטוילישער אונױוערסיטעט אין לובלין( ,ױסף הא־
ניג ׳ פארזיצער פון דער ארטיקער ײדישער קהילה ,פראפ.
עלזשביעטא הארן )מיטגליד פון פרעזידױם פון קולטור־גע־
זעלשאפטלעכן פארבאנד פון די ײדן אין פוילן( ,מג״ר יאן
יאגעלסקי )םעקרעטאר פון געזעלשאפטלעכן קאמיטעט פון
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אױפזיכט איבער די בית־עלמינס און דענקמעלער פון ײדישער
קולטור אין פוילן(; מג׳׳ר זאפיא לעשטשינסקא )היסטאריקער,
לובלין( ,פראפ .זיגמונט מאקאװסקי)פארזיצער פון דער קרייז־
קאמיםיע צו פארשן די היטלעריסטישע פארברעכנס אין לוב־
לין ,אינסטיטוט פון פאלקס־אנדענק ,אונױוערסיטעט א״נ פון
מאריא קירי־סקלאדאװסקא אין לובלין( און ד״ר שמחה װײס
)פארטרעטער פונעם הויפט־רעדאקטאר פונעם ארכיװ פון גע־
שיכטע און פילאזאפיע פון דער מעדיצין )װארשע(.

װיסנשאפטלעבע סעסיע
די פייערלעכקײטן װעלן דויערן דעם 9טן און 10טן
נאװעמבער און זיד אנהײבן מיט א װיסנשאפטלעכע סעסיע
אד״ט ״די מארטיראלאגיע און אומקום פון די ײ ד ן אין לוב־
אין פראגראם :ארײנפיר־װארט פון פראפ .ז .מאנ־
לין״.
קאװסקי ,דירעקטאר פון געשיכטע־אינםטיטוט אין לובלין.
דערנאד װעלן געהאלטן װערן רעפעראטן :ד״ר שמחה װ ײ ס —
״די ײדן אין לובלין ערב די 2טע װ ע ל ט ־ מ ל ח מ ה ״ ; פראפ .ז.
מאנקאװסקי — ״די פאליטיק פונעם היטלעריסטישן אקופאנט
לגבי די ײדן אין לובלין״; ד״ר י .מארשאלעק — ״דאס לוב־
לינער געטא און זײן אומקוס״; פראפ .מ .דונין־וואנםאװיטש —
״די הילף פאר ײדן אין לובלין און א ו מ ג ע ג נ ט ״ ; מ ג ״ ר ז .לעש־
טשינסקא און ד״ר ש .װײס — ״די פארלוסטן פון דער י י ױ ־
שער אינטעליגענץ אין לובלין בעת דער היטלעריסטישער
אקופאציע״.
אין די ראמען פון די פײערלעכקײטן װ ע ט געעפנט װערן
ב ײ דער שיל אויף ליבארטאװסקא  10אן אנדענק־צימער,
װאס וועט זײן פארזען מיט גאבלאטן פון עקספאנאטן ,פאר־
בונדן מיט דעם ײדישן שטײגער און מנהגים ,בילדער און
דאקומענטן װעגן לעבן פון דעד ײדישער באפעלקערונג אין
לובלין ,װי אויך מיט ביכער און אנדערע אויםגאבעס אויף
ײדישער טעמאטיק.
עס װערט אויך פארגעזען אײנצומויערן אין אײנער פון

אין פארגאנגענעפ יאר האכן ױככד פלומענהער א מ איר מ8ו
כאזוכט לוכלין אין מיידאנעק .אויפן כ י ל ד  :דער טאנומענט
כײם ארײנפאר אינעפ געוועזענעפ טױטן־לאגער מײדאנסק.
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די ווענט פון ״אנדענק־צימער״ א טאװל,
די הילף פון דער פוילישער געזעלשאפט
אין די יאדן  .1944—1939אינעם צימער
פינען דאס מעבל פון דער שיל און דער

װאס זאל דערמאנען
בײם ראטעװען ײדן
װעלן זיך אויך גע־
ארון־הקודש.

עס װערט אויך פלאנירט ארויסצוגעבן אן אײנמאליקע
אויסגאבע ,געװידמעט דעם 45סטן יארטאג פון דער ליקװי־
דאציע פון לובלינער געטא.
דער פלאז
טאװלען אויפן
הויז אויף דער
זיך געפונען די
בויט אין 1567
טאװסקע .10

זעט אויך פאר דאס איינמויערן אנדענק־
געװ .פרץ־הויז ,אויפן געװ .ײדישן יתומים־
גראדזקע־גאס ,אויף דעם ארט ,וװ עס האבן
מהרש״ל־שיל און די מהר״ם־שיל ,אויפגע־
יאר ,װ י אויך אויף דער שיל אויף לובאר־

דער קאמיטעט פאר צוגרײטן די פײערלעכקײטן לײגט
אויך פאר אנצורופן אײנע פון די לובלינער גאסן ,וװ עס
האבן ביזן  1939יאר געלעבט יידן אדער אין שכנות פון די
ײדישע בית־עלמינס א״נ ״געטא־קרבנות״.
א װיכטיק ארט אינעם פלאן פארנעמט אױך דאס ברענ־
גען אין ארדענונג דעם אלטן ײדישן בית־עלמין אויף דער
קאילינאװשטשיזנע־שעננע גאסן .צוגרײטן צװײ פילמען(1 :
װעגן די יידן ,װאס האבן געוװינט אין לובלין ביזן  1939יאר.
 (2א פילם א״נ באלאדע װעגן דעם אלטן ײדישן בית־עלמין
אין לובלין.
ארויסגעבן א װעג־װײזער אין פויליש ,ײדיש און ענג־
ליש פון אלטן ײדישן בית־עלמין װעגן דער געשיכטע פון
הייליקן ארט ,א רשימה פון די קברים פון די פארדינסטפולע
ײדן ,דעם פלאן פון בית־עולם.
איבערגעדרוקט פון דער װארשעװער ״פאלקםשטימע״
פון .10.1.1987

אין נאעגטסטן נומער ״קול לובלין״ )אפריל ,(1988
װעלן מיר אפדרוקן א לענגערן באריכט־רעפארטאזש
פון ח־ד שטאקפיש װעגן די אדורכגעפירטע פײערונ־
גען אין לובלין.

W lubelskim klubie TSKŻ rozpoczęło rok
Po wakacyjnej przerwie br.
Klub Kulturalno-Oświatowy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Lublinie wznowił
swoją działalność.
Nowy rok Kulturalno-Oświatowy 1986/87 został zainaugurowany w gronie stałych bywalców
Towarzystwa oraz przy udziale
licznie zaproszonych gości i sympatyków Klubu.
Otwarcia sezonu dokonał wieloletni przewodniczący TSKŻ
Marian Adler, przedstawiając zebranym program działania Klubu, na który złożyły się:
— spotkania z ciekawymi iudźmi, reprezentującymi różne dziedżiny nauki — lekarzem, historykiem, socjologiem i innymi,
— odczyty,
— obchody rocznicowe,
— pogadanki,
— a zwłaszcza wizyty aktorów
Państwowego Teatru żydowskiego, które w Lublinie cieszą się
szczególną sympatią i powodzeniem.
Działalność kulturalną zapoczątkowano -spotkaniem literac
kim z autorką — członkinią Towarzystwa — która odczytała obszerny fragment swej powieści
zatytułowanej ״Między Horyniem
a Słuczą".
Było to już kolejne spotkanie
z Panią Zofią Grzesiak i J e j bo-

haterami, przedstawicielami społeczności żydowskiej, ukraińskiej
i polskiej, których wspólne dzieje splatały się w okresre międzywojennym i w czasie wojny
na maleńkiej polskiej wsi nad
Horyniem. Bohaterowie ci tworzą niezrównaną plejadę typów
i osobowości jakże plastycznie
i ״żywo" utrwalonych na kartkach autobiograficznej powieści,
przygotowywanej aktualnie do
druku.
W ramach realizacji programu
działalności Klubu, w dniu 5 listopada br., przybyli do Lublina
aktorzy Państwowego
Teatru
Żydowskiego z recytacjami żydowskiej poezji miłosnej, urozmaiconymi śpiewem i tańcem.
Jak zwykle ciepłe przyjęcie szerokiej publiczności zachęca ten
sympatyczny zespół do częstszych
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wizyt w Lublinie. Szkoda tylko,
że trudności organizacyjne pozbawiają lubelską widownię możliwości oklaskiwania całych spektakli teatralnych, w pełnej obsadzie aktorskiej, z odpowiednią
scenografią, odpowiednią muzyką, światłami i z tą niezwykłą
atmosferą, którą tworzy również,
a może przede wszystkim, owiany bogatą tradycją zasłużony
gmach Teatru na Placu Grzybowskim.
Obok imprez typowo rozrywkowych, lubelski Klub był organizatorem dorocznych obchodów
pamięci pomordowanych w cza-

kulturalno-oświatowy
sie likwidacji getta w Lublinie.
Z tej okazji w dniu 14 listopada
br. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu, w którym obecnie mieści
się Szpital Ginekologiczno-Położniczy oraz złożenie kwiatów pod
Pomnikiem Pomordowanych i
na Cmentarzu Żydowskim.
Tego samego dnia w godzinach
wieczornych uczestniczący w
uroczystościach spotkali się w
Klubie z dr. Symche Wajsem,
który z rozrzewnieniem wspominał dzieje Lublina sprzed wojny.
WANDA LOTTER

W 44 rocznicę powstania w getcie warszawskim
W ostatnich dniach kwietnia skiego oddziału TSKŻ Marian
w Lubelskim Domu Kultury zor- Adler.
ganizowaliśmy wieczornicę poJakub Rotbaum opowiadał o
święconą 44 rocznicy powstania swojej pracy scenicznej w teatw getcie warszawskim. W wie- rach żydowskich w Polsce przed
czornicy wzięli udział przedsta- wojną, oraz we Francji, następwiciele Zarządu Wojewódzkiego nie po wybuchu II wojny świaZBoWiD. Po części oficjalnej wy- towej w USA a następnie przez
stąpił zespół Państwowego Teat- długie lata w teatrach Buenos
ru Żydowskiego z programem Aires w Argentynie, Izraelu, Brasłowno-muzycznym
zatytułowa- zylii i inynch krajach gdzie są
nym ״Cieniom pomordowanych" większe skupiska żydowskie.
— była to poezja poświęcona tePo tułaczce wojennej powrómatyce wojny i okupacji.
cił do Polski i pracował w teatTego samego dnia delegacja rze żydowskim imienia Ester
TSKŻ złożyła wiązanki kwiatów Rachel Kaminskiej.
przy Pomniku Pomordowanych
Przez długie lata * był dyrektoŻydów Lublina i Lubelszczyzny
rem
i kierownikiem artystyczoraz w obozie zagłady na Majnym
Teatru
Polskiego we Wrocdanku.
ławiu. Warto zaznaczyć, że prelekcja, która trwała ponad 2 godżiny, była uważnie i z wielSPOTKANIE Z REŻYSEREM
kim zainteresowaniem wysłuchaJAKUBEM ROTBAUMEM
na przez licznie zgromadzonych
W dniu 8.5.1987 r., w klubie zwolenników jego talentu.
TSKŻ w Lublinie, odbyło się
Po prelekcji Jakub Rotbaum
spotkanie ze znanym reżyserem chętnie odpowiadał na licznie
Jakubem Rotbaumem, który mó- stawiane pytania. Zebrani prosiwił o swojej 60-letniej pracy re- li szacownego gościa o następny
żyserskiej. Szacownego gościa przyjazd do Lublina.
przywitał przewodniczący lubelMARIAN ADLER

נחת
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אייד איז איצטיקן ״קול לובלין״ ,ברענגען מיר באריכטן
און אפשאצונגען װעגן אײניקע לאנדסלײט אונדזערע ,פרויען
און מענער ,װאס זענען באערט און פרעטירט געווארן פאר
זײער קולטור־געזעלשאפטלעכער טעטיקײט ,װי אויד אויפן
געביט פון קונסט ,ליטעראטור ,פילאנטראפיע אדג״ל .די
רשימה — לויט א״ב.

די מאלערין ח נ ה א ב ט מ א ן
שבת ,דעם 28סטן אפוײל  ,1986איז אין מוזעאום
ריבאק אין בת־ים פארגעקומען די דערעפענונג פון דער
דער־אױסשטעלונג פון אונדזער בת־עיר חנה אכטמאן,
אנטײל פון דער קינםטלערין ,איר מאן ױסף אכטמאן,
גלידער פון לובלינער קאמיטעט און פרײנד.

בית
גיל־
מיטן
מיט־

די אויסשטעלונג האט ארגאניזירט די קולטור־ױגנט־
ספארט־אפטײלונג פונעם שטאטראט בת־ים און פונעם אר־
טיקן פארבאנד פון מאלער און סקולפטארן .אירע  19בילדער
האבן מיט זיך פארגעשטעלט פײזאזשן פון ירושלים ,צפת,
יפו ,נתניה ,עין־גדי און אנדערע ערטער און לאנדשאפטן.
אויך ״די בראם״ פון לובלין ,װאס די מאלערין האט געשאנ־
קען פארן ״לובלינער װינקל״ אין תל־אביב.
אין נאמען פון דער שטאט־פארוואלטונג פון בת־ים ,האט
באגריסט דער ה׳ דזשערבי; פון ארגון ױצאי לובלין —
מתתיהו הארן; פון דער משפחה — ױסף אכטמאן.
חנה אכטמאז איז געבוירן אין יאר  .1907די שוידער־
לעכע מלחמה־יארן איבערגעלעגט װי א קריסטין אויפן נא־
מען פון אננא מאריא זאװאדזקא .אירע ערשטע לעקציעס אין
מאלערײ האט זי באקומען אין קראקע ,דערנאד אין תל־אביב
און בת־ים .אירע בילדער זענען שוין געװען אויסגעשטעלט
אין בית צױני אמריקה אין תל־אביב ) ; (1965אויפן װיצ״א־
באזאר אין תל־אביב ) ; (1971אױפן ערשטן װעלט־צוזאמענ־
טרעף פון די לובלינער איץ  ; 1973אין זאל ״בני־בריוז״ אין

אױף דעד כילדער־אױםשטעלונג פון חנה אכטמאן.
זי כאגריסט מ .ראה .לינקפ שטייט :ױפף אכטמאו.
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תל־אביב .און אין  — 1984אויפן יערלעכן באזאד פונעם
פאראײן צו שטיצן צוריקגעשטאנענע קינדער.

דער שרײגער י ח י א ל גראנאטשטײן
מאנטיק ,דעם 13טן ױלי  ,1987איז אין בית לײװיק ,תל־
אביב ,פארגעקומען די זעקסטע פארטײלונג פון דער ליטע־
ראטור־סטיפענדיע א .נ .פון רבקה און יהושע גאלדבערג —
די שרײבערס צבי אײזנמאן און יחיאל גראנאטשטײן.
דעם אװנט האט געפירט דער פארזיצער פון ײדישן
שרייבער־פאראײן אין ישראל ,מרדכי צאנין ,װאס האט זיך
אויך אפגעשטעלט אויף דעד ליטערארישער און זשורנאליס־
טישער יצירה פון יחיאל גראנאטשטיין.
א לענגערן עסיי װעגן צבי אײזגמאנס שאפונגס װעג ,האט
געלײענט דער דיכטער און עסײאיסט שלמה װארזאגער.
די צ װ ײ פרעמירטע פ ע ך מ ע נ ט ש ן האבן באדאנקט דער
זשורי )רבקה באסמאן ,אדױ׳ ישראל איסערלעס און אפרים
שרייער( פאר דער צוגעטײלטער אנערקענונג ,און אויד די
עטאבלירערס פון דער ליטעראטור־פרעמיע .צבי אײזמאן האט
געלײענט  2קודצע דערציילונגען פון זײן באזוך אין װארשע
מ י ט א יאר צוריק ,און יחיאל גראנאטשטיין האט זיך גע־
ט ײ ל ט מיט זכרונות פון דער שואה־תקופה און פון זײנע
ערשטע שריט אין ישראל.
צום סוף האט רבקה גאדלבערג פארגעלײענט צוױי לי־
דער ,געװידמעט דער יידישער מאמע.

דעד ה י ס ט א ר י ק ע ר ד״ר ש מ ח ה ב מ ם וו»יס
אונדזער בן־עיר ד״ר װײס פון װארשע ,װאס האט אין
די חדשים אפריל—מאי  1987געוױילט אין ישראל ,איז דורך
דעם רינגעלבלומ־אינסטיטוט אין תל־אביב פארבעטן געװארן
צו האלטן א פארטראג װעגן דעם היסטאריקער־קדוש ד״ר
עמנואל רינגעלבלום און בײ דער געלעגנהײט אויך אפגעבן
א גרוס פונעם הײנטיקן ײדישן ישוב אין פוילן.
אינעם פול־געפאקטן זאל פון בית ראשוני פועלי־צױן,
האט דעם גאסט פון װארשע פארגעשטעלט דוד שטאקפיש
און דערצײלט װעגן אים אײניקע ביאגראפישע פרטים:
געבוירן אין פױםק און אין עלטער יפון  4יאר ,האבן די
עלטערן זיך באזעצט אין לובלין .אין סעפטעמבער 1939
אנטלױפט ער קײן סאװיעט־רוסלאנד און דארט געארבעט אין
א שפיטאל הינטער פרונזע ,די הויפטשטאט פון קירגיזיע.
אין יאר  1946זיד אומגעקערט קײן פוילן מיט א פרוי און
צװײ קינדער .אין  1957האט בינם װײס פארענדיקט די מע־
דיצינישע אקאדעמיע אין װארשע און מיט  8יאר שפעטער
באקומען דעם טיטול ד״ר מעדיצין )סטאמאטאלאגיע( און
דער עיקד זיד געװידמעט דער געשיכטע פון מעדיצין .עד
האט שוין פארעפנטלעכט א  150ארטיקלען אין פארשידענע

אױסגאבן און איז איצט וױצע־רעדאקטאר פונעם פעדטליאר־
שריפט ״ארכױװם היםטאריי מעדיציני אי פילאזאפײ״ ,די
אויסגאבע פון דער פוילישער װיםנשאפט־אקאדעמיע און דער
עיקר זיך געװידמעט דער היםטאריע פון דער יידישער מעדי־
צין .ער איז מ ח ג ר פון  5ביכער אויף היסטאריש־מעדיצינישע
טעמעס .דערפון — א לעקסיקאן פון די גרעסטע סטאמאטא־
לאגן אין דער װעלט ) 2 .(!142נײע ביכער זײנע געפינען
זיד אין דרוק.
ד״ר װײס װידמעט זיך די לעצטע יארן דער פאראײבי־
קונג פון דער יידישער לובלין :א טעלעװיזיע ־פילם ,רענא־
וואציע פון אלטן בית־הקברות ,אנדענק־טאוולען אויף די
בנינים פון די געװ .ישיבת חכמי לובלין ,יידישן יתומים־
הויז ,ײדיש שפיטאל און אויך געזארגט צונויפשטעלן א רשימה
פון אלע מצבות ) 80טויזנט( אויפן גענשער בית־עולם אין
װארשע ,מיט דער הילף פון נאך א  12—10פרײװיליקע יידן.

מש9חה־שמחה ביי יוסף זאבערמאן
אין דער ארטאדאקםישער סינאגאגע אויף רי מאנטעװידעא
אין פאריז ,איז שבת פרשת וישלח פארגעקומען א פײערלעכע
צערעמאניע לכבוד דעם געבורט פון חנה אסתד זאבערמאן,
דאס אײניקל פון באקאנטן יהיגן געזעלשא&טלעכן עסקן ,פרע־
זידענט פון דער ״פאלקם־אקציע״ ,מיטגליד פון דעד העכס־
טער אינםטאנץ פון דער פאראײניקטער זאמל־אקציע פון ײדן
אין פראנקרײך ,און פון פארשידענע ײדישע צענטראלע אינ־
סטאגצן און אינסטיטוציעס — ױסף זאבערמאן.
בײם דאװענען זענען געווען אנװעזנד
פערמאנענטע מתפללים פון דער סינאגאגע,
עס געהערט די פאמיליע זאבערמאן — ארום
דענע געסט פון די פארשידענע קרייזן פון
סײ ספרדים און םיי אשכנזים.

— אויסער די
צוױשן װעלכע
 200איינגעלא־
ײדישן פאריז,

דער בעל שמחה אריה לייב זאגערמאן ,דער פאטער פון
דעם מײדעלע אסתר חנה ,איז א• געוו .תלמיד פון דעם רמב״ם־
ליצעאום אין בולאן .ער איז אלײן א שומר שבת און זײן
פרוי שאנטאל װעלכע שטאמט פון פרומע אלזשיריאנער ײדן,
א דאנק װעלכע זי איז אנטשלאסן צו דערציען אירע קינדער
אין ארטאדאקסישן גײסט .דאס מײדעלע אסתר חנה איז שוין
קײן עין הרע דאס פערטע קינד אין דער משפחה פון אריה־
לײב און שאנטאל זאבערמאן .און איר שוועסטער שרה און
אירע צװײ זין נתן און דב זענען איצט תלמידים פון דעם
רמבי׳ם־ליצעאום.
נאך דעם דאווענען איז סערװירט געװארן א ״קידוש״
כיך המלך ,װאם איז געװארן צוגעגרײט דורך די צװײ בא־
ב ע ס  :מאדאם מרים זאבערמאן און מאדאם זשילבערט זערביב.
בײם ״קידוש מאכן״ האט דער זײדע ױסף זאבערמאן אויס־
געזינגען די תפילות אויפן חסידישן אופן ,מיטן ניגון פון
ראדזינער חםידישן ״הויף״.
מען האט געוװנטשן פיל נחת די עלטערן און די זײדעס
און באבעס און געוױנטשן זיך אויף א נײער פאמיליע־שמחה,
װאם װעט אײנגעארדנט װערן לכבוד דעם געבורט פון עדשטן
אור־אײגיקל און אלע זענען איבערצײגט ,אז די גליקלעכע

עלטערן און די זײדעס און באבעס װעלן דעם דאזיקן וװנטש
מקײם זײן.
צו דעם װינטשן שליסן מיר זיך אן.
)״אונדזער װארט״& ,אריז(

דער געזעלשאפטלעכער טוער קאפל מיזשריצקי
דער פארבאנד פון פוילישע ײדן אין ארגענטינע ,האט
אין חודש ױ נ י  1987אחדכגעפירט א מסיבה לכבוד דעם
כלל־טוער קאפל מיזשריצקי ,װאס פארנעמט דעם בכבודיקן
אמט פון גענעראל־סעקרעטאר פון פארבאנד ,אקטיװער מיט־
גליד פונעם קאמיטעט פאר ײדיש און פון די אנפירנדיקע
חברים פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט.
אין דער טאג־צײטונג ״די פרעסע׳ /איז דערשינען א
לענגערער באריכט פון דער מסיבה ,פון װעלכן מיר ברענ־
גען גרעסערע אויסצוגן:
״אין דעם היגן יידיש־געזעלשאפטלעכן לעבן ווערט ממש
א זעלטנהײט אפצוגעבן כבוד א פאדדינסטפולן ײדישן עםקן,
װאס האט זײנע בעסטע יארן ,פון דער פריסטער יוגנט ,גע־
שטעלט אין רשות הרבים .פאר קאפל מיזשריצקי ,און זײן
ליבע לעבנסבאגלײטערין ,איז בײ דער אנװעזנהײט פון גאר
א גרויסער צאל חברים ,באקאנטע ,פרײנט און פארערער,
דורכגעפירט געװארן אן אומפארגעסלעכע מסיבה ,װאס האט
איבערגעשטיגן אלע דערווארטונגען .אן נאטיצן אין צײטונ־
גען ׳ אן פראפאגאנדע־טומל ,בלויז מיט טעלעפאנישער אדער
מינדלעכער פארבעטונג ,זענען ז י ו צוזאמענגעקומען עטלעכע
צענדליק חברים און פרײנט פונעם יובילאר ,כדי אויף א
באשײדענעם אופן אפצוצײכענען די  71ױנגע יארן פונעם
דינאמישן עםקן און לאנג־יאריקן סעקרעטאר פון פארבאנד.
נאכן דערלאנגען ,מ צ ד דער טיכטיקער פרויעןיקאמיסיע,
א ט ײ מיט צובײס ,האט דער פרעזידענט קאראװסקי דער־
עפנט די מסיבה מיט טרעפלעכע און הארציקע װערטער ,בא־
גלײט מיט אויפריכטיקע וװנטשן פון אריכת ימים ושנים
פארן באערטן ,פאר זײן פרוי און משפחה.
ביי אזא משפחהדיקן צוזאמענקום האבן א סך אנװעזנדע
געהאט װאם צו זאגן װעגן דעם בעל הױבל און דעם האר־
ציקן יידן .די מסיבה האט טרעפלעך אפגעשאצט די גע־
בענטשטע אקטיװיטעטן פון דעם באערטן.
זשאמע קאפלאן האט אין קורצע װערטער אויפגעפרישט
אין זכרון טרעפונגען און שמועסן מיטן בעל־הױבל ,זעענדיק
אין אים דעם שטילן עסקן מיט פאזיטיװע מעשים .פישעלע
בראנשטײן ,ערשטער װיצע־פרעזידענט פון פארבאנד ,האט
אין זײן לענגערער רעדע אפגעשאצט דעם בעל־היובל ,זײנע
מעלות טובות ,זײן אחרױת בײ געזעלשאפטלעכע אקטיװי־
טעטן.
דער דיכטער צעסלער האט באגריסט אין זײן נאמען
און אין נאמען פון זײן פרוי און דעם בעל־זזױבל און פא־
מיליע ,געוװנטשן שעפערישע יארן פון המשכדיקער ארבעט.
קורצע באגריסונגען האבז געהאלטן :ליפשיץ ,זײדארף ,פינ־
קוס ,פרענקעל ,שרה פײפערמאן ,דער אקטיװער טוער פון
ײדישן קולטור יקאנגרעס און געװעזענער פרעזידענט פון פאר־
באנד ,לעבענדיקער .פרוי םאניע מימון האט אויפגעמישט
זכרונות פון זײערע בײדנס אמאליקע צוזאמענאדבעטן אינעם
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״משה העס״־צענטער .די פרוי נטע האט אין פאסיקע װער־
טער מיט א צוגעפאסטן משל ,אויפגעקלערט די באדייטוגג
פון עניװת ,װאס איז באמת פארקערפערט אינעם עסקן קאפל.
פײנלאנד האט אנגעװיזן אין זײן באגריסונג ,איז בײ דעם טיש
געפינען זיך די רעשטלעך פונעם גלאררײכן פױלישן ײדנטום
און די הײנטיקע באערונג פאר קאפלען ,איז א דערמאנונג
פארן אומגעקומענעם דריטל פונעם אײראפעישן ײדנטום.
צום סוף איז פארבעטען געװארן צום װארט דער פער־
זענלעכער פדײנט פונעם באערטן ,מרדכי קויפמאן ,װעלכער
האט געגעבן א לענגערע און טרעפלעכע אפשאצונג פונעם
בעל־הױבל ,ארױסהייבנדיק זײנע מענטשלעכע און חברישע
מידות און מעלות טובות.
נאכן אנצינדן דאס ליכטל ,פארבונדן מיטן געבױוץ־יאר,
האט דער בעל־הױבל געהאלטן א ב א מ ת אױסגעצײכנטן רע־
פעראט ,אנװײזנדיק ,וװ זײן װיגעלע איז געשטאנען ,און װעל־
כער ײדיש־גײסטיקעד אטמאספערע ער האט זיד דערצויגן.
מען האט אין יעדעס װאדט זײנעם געזען א בילד פון יענע
הארציקע ײדן ,װאס זײנען גרײט צו העלפן א צוױיטן ,צו
לינדערן דחקות ,פרנסזז ,צו געבן טרײסט און הילף פאר נויט־
באדערפטיקע.
ב ײ א געהויבענער שטימונג איז די גײסטרײכע און אומ־
פארגעסלעכע מסיבה פארענדיקט געװארן מיט עטלעכע פרעכ־
טיקע געזאנגען פון פרוי פײפערמאן ,װאס האט גאקומען אן
אויפריכטן ײשר־כוח.

דאס לובלינער אייניקל דנה פרידמאן
״משואה״ — לזכר די צױניסטישע ױגנט־באזועגונגען אין
ידער שואה און װידערשטאנד און פונעם אינסטיטוט פון שואה־
לימודים איז קיבוץ תל־יצחק ,האט דעם 25סטן ױני 1987
פארטײלט די יערלעכע סטיפענדיעס פאר גימנאזיע־שילער
און שילערינס ,װאם װידמען זייערע לימודים אויף דער טעמע
פון אומקום און װידערשטאגד .צווישן די פרעמירטע קינדער,
האט זיך אויד געפינען אונדזער דנה פרידמאן ,װאס האט
אנגעשריבן א גרויסע ,אויםפירלעכע ארבעט װעגן דער ײ ד ײ
שער לובלין ,אין די ראמען פון אירע מאטורע־עקזאמענס
)פאר דעם איז זי באזונדערם אויסגעצײכנט געװארן מיט דער
שבח לעװנשטײן סטיפענדיע דורכן לובלינער קאמיטעט —
זע זייט .(22
אויף דער פײערונג פון ״משואה׳ /איז ארויסגעטרעטן
איר פארזיצער משה קול ,געװ .מיניסטעו*; דער העברעישער
שרײבער אהרון מ ג ד און דנה פרידמאן אין נאמען פון די
פרעמידטע.

א מ ת ד און גדליהו פישמאן
דעם 25םטן אקטאבער ה.י .׳ איז אין לאט־אגזשעלעס
פארגעקובלען א פײערלעכער ״דינער״־באל פון דער
״בני־עױן״ ארגאניזאזניע אין שטאט לכבוד אונדזער בן־
עיר ארן נדבך גדליהר פישמאן און זײן פרױ אטד1ר .די
שמחזז איז לרוב געװען א ״לובלינערישע״ ,וױ דאט
האט ארויסגעברענגט אין זײן באגריסונג־רעדע דער
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גאסט־רעדנער הרב כהן ,װאם האט געלויבט די פיש־
מאנס פאר זײער מתנה )טויזגטער דאלארן( פאר דער
״בני־צװן״־הײם אין ראש־העין )ישראל( פאר צוריק־
געשטאנענע קינדער .דער רעדנער האט אונטערגע־
שטראכן ,אז די באשײדנקײט פונעם פארפאלק פישמאן
איז איװעק אזוי וױיט ,אז זײ האבן פארגעלײגט אנ־
צורופן דעמ אנשטאלט אויפן נאמען־ פון די קדושי לדבלין
— און נישט אריף זייער פ ע ח ע נ ל ע כ ן נאמען.
צװישן די הונדערטעד געטט אויפך זאל ,האבן די
עוױי טישן /ארומגעזעעט מיט לובלינער ײדן איך לאם־
אנזשעלעס ,זיר באזונדער אױסגעזגײכנט ימיט זײער יום־
טובדיקײט און רערהריבנקייט.
אומגעריכט האב איר באקומען א װארט ,וױ דער
פארשטער פון לובלינער ײדן אין לאם־אנזשעלעם ,װאט
האט בײ אונדזערע לאנדםלייט ארויסגערופן א טר עו־
פוײדנקײט .איר האב דעם פאחאמלטן־ עולם דערזצײלט,
וױ גדליהו פישמן און איר האבן אין די יכלים־נוראים
געדאוונט אין דער מהר״ם־שיל אין לובלין /רוי מײן
גאטזעליקער פאטער איז דארט געווען חזן במשר 40
יאר .אלם קינדער /זענען מיר מיט אונדזערע עלטערן
געקומען מתפלל זײן אין די שבתים און ױם־טרב טעג
און אפשר א דאנק די דאזיקע תפילות ,האבן נליר
בײדע זובדו געװען צו געפינעו זיר אױף דעם זאל —
גדליחר װי א גרױסער בעל־עדקה און איר װי א גאסט.
די פישמאנט צייכענען זיר אריס אלע יאו־ו מיט
זײער ברייטהארציקײט און ״אפענער האנט״ פאר יש־
ראלדיקע צװעקן ,װי דאס שענקען דעם ״מגן דוד אדום״
אן אמבולאנם ארן אײנקויף פון  20אינװאלידן־װעגעלער
פארן ״אילן״ אין רמת־גן )רוי ם׳איז שױן געװען בא־
שריבן אין ״קול לובלין״( .םיי אדיפן אמבולאנס ,רױ
בײם אריינגאע איגעם םפארט־אנשטאלט פאר אינװא־
לידן /האט אונדזער בן־עיר געזארגט ד ע ר פ א ה אז
אדמעטום זאל זיר געפינען די אױפשריפט ״לזכר קדושי
לובלין״.
לדבליגער ײדן אין דער וועלט ,מעגך זײן שטאלץ
מיט אםתר און גדליהו פישמאן.
)ישראל א״זנבערג״ ל .אנזשעלעס(

די פילאנטראפן לובא און משה קארן
א .לשובת בלינדע קינדער
אויך אין יאר  ,1987דעם 15טן אפריל ,האבן לובא און
משה קארן אײנגעארדנט די טראדיציאנעלע אויפנאמע פ«ר
טוריסטן אין ״הילטאן״־האטעל אין תל־אביב ,פארבונדן מ י ט
א קאמפײן לטובת דער ״געזעלשאפט פארן גלינדן ,געגרינ־
דעט פון אירמא ראו״.
נאד דער באגריסונג )אין ענגליש( פון לובא קארן ,ה א ט
פרוי מרים לאור אויפגעקלערט די אויפגאבן און אויפטוען
פון דער געזעלשאפט .דער בארימטער ײדישער אקטיאר יעקב
באדא האט במשך א שעה פארװײלט דעם עולם מיט זײן
רײכן פראגראם ,דורכגעפלאכטן מיט א סך הומאר ,געזאנג

און סקעטשן .אגב ,זײן אױפטריט איז געװען א פרײװיליקער,
לטובת ד י בלינדע.
רירנדיק ביז טרערן ,ה א ט דער עולם אויסגעהערט ד י
מעלאדיעם ״אויפן װעג ש ט ײ ט א בוים״ ,״מיין ש ט ע ט ע ל ע
בעלז״ און ״אויפן פריפעטישיק״ ,װ ע ל כ ע ס׳האט אויף «ן
עלעקטרישן ארגאן אויסגעשפילט דאס 12יאריקע ,בלינדע
מ ײ ד ל טלי .און די 13יאריקע אורית האט הארציק אויסגע־
זינגען ישראלדיקע לידער .צום סוף איז געװיזן געװארן א
װידעא־פילם װעגן ט א ג ־ ט ע ג ל ע כ ן לעבן פון די בלינדע קינ־
דער — בײם עםן ,ספארט ,קאמפױטאר און לימודים.
ד י זאמלונג אויפן ארט האט א ר ײ נ ג ע ב ר ע נ ג ט  17טויזנט
דאלאר לטובת די בלינז־ע קינדער אין ישראל.

ב .קמדערגארטן אין כפר גדעון
מיטװאך ,דעם 22סטן אפריל  ,1987איז א פול־געפאק־
ט ע ר אויטאבוס און מיניבוס מ י ט צענדליקער לובלינער ײ ד ן
און קרובים פון לובא און מ ש ה קארן ,ארויסגעפארן פון תל־
אביב אינעם רעליגיעזן מושב כפר גדעון 3 ,קילאמעטער
צפונדיק פון עפולה ,וװ ס׳איז פארגעקומען דער ח נ ו כ ת ־ ה ב י ת
פון א קינדער־הײם א .נ .פון די עלטערן פון לובא און משה.
אין ד ע ד עקסקורסיע האבן זיך אױך באטײליקט פיל לובלינעד
געסט פון אויסלאנד.
נאך דער דערעפענונג פון ש .גראס ,געװ .כנםת־דע־
פוטאט ,האבן באגריסט ד י שפענדערס און די ג ע ס ט  :הרב
שרגא גואסבארד ,הרב י .מ .אבראמאװיטש ,הרב שמואל
וױינבערג ,אליעזר גביר )פארזיצער פונעם ארטיקן ראט( ,הי
ענגלענדער ,דער שרײבער יחיאל ג ר א נ א ט ש ט ײ ן און פארזי־
צער פון ד ע ר לובלינער ל א נ ד ס מ א נ ש א פ ט און ישראל — דוד
שטאקפיש .נאך ד ע ם ארויסטריט פון מ ש ה קארן ,ה א ט ער
און זײן פרוי ל ו ב א א נ ט ה י ל ט דעם מ ע ש ע נ ע ם פלאג מ י ט
פאלגנדיקן א ו י פ ש ר י פ ט :

גך הילדים הוקם בתרומת לובדז ומשה קורך
לזכר הוריהם :הרב מנחם בינמ קועקר ורעײוזו
פרידה — לובלין ור׳ שלמה אדיה )לײב( הורן
ורעיתו שײנדל —שלישטש.
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תשמ׳׳ז

צום סוף האט דאס קלײנװארג פון קיגדערגארטן ,װאס
ה א ט ע נ ד ל ע ך באקומען אן אײגענע ,ל ײ ט י ש ע הײם ,אויפ־
גענומען די געסט מ י ט געזאנג און שפילערײען.
*

װעגז ד י אויפטוען פון ד ע ר ״אירמא ראו־געזעלשאפט״,
זענען אין ״פאלק און צ ױ ן ״ צ װ ײ ־ ח ו ד ש אויסגאבע פון דער
אלװעלטלעכער צױניסטישער ארגאניזאציע און אין ״ישראל־
ש ט י מ ע ׳  /צ װ ײ ־ װ א כ נ ש ר י פ ט פון מפ״ם ,דערשינען דער מ א מ ר
פון דוד ש ט א ק פ י ש ״העלף אונדז צו העלפן א נ ד ע ר ע ״ )װעגן
פראבלעם פון בלינדע אין ישראל( ,פון װעלכן מיר ברענגען
נאר א ק ל ײ נ ע ם פ ר א ג מ ע נ ט :
אלץ איז זיך צונױפגעפאלן אין א ײ ן װ א ך  :א פרעסע־קאנ־
פערענץ פונעם פ א ר ב א נ ד פון די ישראלדיקע בלינדע ,װאס
טראגט דעם נאמען ״ ש ש ת ״ ; א בריװ פונעם ײ ד י ש ן ברײל־
אינסטיטוט אין נױ־יארק מ ע ג ן דערשינענע ביכער אין ײ ד י ש —
מ י ט ב ר ײ ל ־ ש ר י פ ט ; א צופעליקער צוזאמענטרעף מ י ט די
פרויען מרים ליאור און לובא קארן ,פון דער ״ ג ע ז ע ל ש א פ ט

פאר בליגדע ,עטאיבלירט פון אירמא דאו״ .אזעלכע דרײ פא־
סירונגען במשך ע ט ל ע כ ע טעג ,גיבן אינספיראציע און מ א ט י ־
װאציע צו באשעפטיקן זיד אויד מ י ט אזא א ו מ ג ע װ ײ נ ל ע כ ע ר
טעמע ,װי ...בלינדע אין ישראל ,װ ײ ל יעדער פון אונדז ה א ט
דאך גאר א באזונדער געפיל און ב א צ ױ נ ג צו ד י דאזיקע אומ־
גליקלעכע מענטשן ,אויף װ ע ל כ ע די פ י נ צ ט ע ר ע נ א כ ט האט זיך
א ד א פ ג ע ל א ז ט אויף שטענדיק.
נאר וװ ש ט ײ ט געשריבן ,אז אויף שטענדיק  — 1אמא־
ליקע צ ײ ט ן איז ט א ק ע אזוי געװען — סײדן א נס ,װאם ה א ט
זעלטן ג ע מ א כ ט א בלינדן זעעװדיק .אבער היינט ,א דאנק
דעם טעכנאלאגישן פארשריט און מ א ד ע ר נ ע ד מעדיצין ,איז
מ ע ג ל ע ך ט ײ ל װ ײ ז אדער אינגאנצן עפענען ד י אויגן ב ײ די,
װאס זענען ,לא עלינו ,ג ע ש ל א ג ן געװארן מ י ט דעם אומגליק.
פאראן א ב ע ר א פ ר א ב ל ע ם  :די אלע נײע ,ע פ ע ק ט י װ ע מכשי־
רים צו פארלייכטערן דעם בלינדן ארויסצוגײן פון דער פינצ־
טערניש — קאסטן געלט ,א סך געלט .און כדי עס אײנצו־
שאפן ,ד א ד ף מ ע ן ב ײ פיל מ ע נ ט ש ן עפענען פריער די הער־
צ ע ר )און ט ש ע ק ך ב י כ ל ע ד (  ,װאס זאלן ד ע ר מ ע ג ל ע כ ן דעם
נישט־זעעװדיקן צו דערזען ד י ליכטיקע שײן.
איז פאר מיר געװען א נ י ש ט ק ל ײ נ ע איבערראשונג ,װען
די צ װ ײ ד ע ר מ א נ ט ע פרויען האבן ע פ ע ס ־ װ א ס ד ע ר צ ײ ל ט װעגן
דער ט ע ט י ק ײ ט פון דער ״אירמא ר א ו ־ ג ע ז ע ל ש א פ ט ׳  /װו װא־
לונטארע א ד ב ע ט צ ו ה ע ל פ ן דעם בלינדן ,װערט אדורכגע־
פירט מ י ט א סך זארג ,מ ס י ר ת ־ נ פ ש און ט א ק ע אויך — מ י ט
דערפאלג.
אין ישראל ל ע ג ן ה ײ נ ט טויזנטער ג ל י נ ד ע און שװער־
זעעװדיקע זויגלינגען ,קינדער ,ױגנטלעכע ,דערװאקסענע און
א ל ט ע לײט .נאר א גאר באזונדערע אויפמערקזאמקײט ש ע נ ק ט
די ד ע ר מ א נ ט ע ג ע ז ע ל ש א פ ט די בלינדע קינדער און ד י װאס
זײער זעקראפט איז אפגעשװאכט .ד י צוריק־באקומענע זעעװ־
ד י ק ײ ט ד ע ר מ ע ג ל ע כ ט צו לערנען אין א נארמאלעד שול ׳ בא־
זאמען מ י ט נארמאלע קינדער .ס׳האט גענומען א סוף צום
סיסטעם פון האלטן בלינדע קינדער אין ספעציעלע פאר ז ײ
שולן.
דער אויפטו ב א ש ט ײ ט אין ד ע ם ׳ װ א ס מ ע ן באזארגט ז ײ
מיט פארשידענע כלים ,ספארט־מכשירים ,געהילף־לעקציעס
און לימודים אויף מוזיק־אינסטרומענטן .נאר פאד אלעמען
װערן זײ באשאנקען מ י ט קאמפױטארס ,װעלכע ט ײ ט ש ן אוים
דעם ברײל .ד ע ד נײער אינסטרומענט )״אפטאקאן״( ,דער־
מ ע ג ל ע כ ט דעם בלינדן א נ א ד מ א ל לײענען .פאראן אויך א
מכשיר ,װ א ס פארגרעסערט  60מ א ל די טעלעװיזיע־בילדער
פאר די מ י ט א גאר ש װ א כ ע ראיה.
 .פאר שילערס מ י ט צוריק־באקומענע אפענע אויגן ,איז
שוין נישט קײן פראבלעם אנצוקומען אין גימנאזיע און אוני־
װערסיטעט ,װעלכן א ט ײ ל ענדיקן מ י ט אױסצײכענונגען.
ד א ־ נ י ש ט ־ ל א נ ג ה א ט מ ע ן געשיקט ק ײ ן באסטאן ,פאר.
שטאטן ,א 14־יאריק ײ נ ג ל מ י ט זײנע עלטערן ,אויף אן אפע־
ראציע װאס ה א ט אפגעקאסט  10ט ױ ז נ ט דאלאר — און ד א ס
קינד איז געװארן זעעװדיק .שוין געווען ע ט ל ע כ ע אזעלכע
פאלן•
אויף מ ײ ן פראגע ,װ ו מ ׳ נ ע מ ט געלט ,קומט אז ענטפער,
אז גוטהארציקע מ ע נ ט ש ן אין ל א נ ד און אין אויסלאנד קארגן
נישט ק ײ ן באשטײערונגען .ד א ־ נ י ש ט ־ ל א נ ג ה א ט מ ע ן ג ע ש א נ ־
35

קען  10טויזנט שװײצארישע פראנק .אויך פראנקרײך ,אמע־
ריקע ,דרום־אפריקע זענען נישט הינטערשטעליק .א בכבודיק
ארט פון אלײן געבן און אויך זאמלען ביי אנדערע ,פארנע־
מען לובא און משה קארן .אויב פארמעגלעכע מענטשן זענען
נישט געשלאגן מיט בלינדקײט )און פארבלענדקײט( ,װײסן
זיי יא וועמען צו געבן בײם לעבן און פאר װעמען איבער־
לאזן צװאות נאכן טויט.

די בינעיקינסטלערין צ9ורה שפײזמאן
דאס ערנסטע יידישע טעאטער אין די פאראייניקטע
שטאטן ,די ״פאלקסבינע׳ /האט געפײערט איר 70סטן עק־
זיסטענץ־יאר .״מײן װעג צו דער פאלקסבינע״ ,הײסט דאס
ארטיקל ,װאס אונדזער בת־עיר צפורה שפײזמאן האט אגגע־
שריבן אין דער ספעציעלער אויסגאבע לכבוד דער ױבילײ־
דאטע — און מיר ברענגען דעם מאמר אין א געקירצטער
פארם.
פון דער דערמאנטער אויסגאבע דערװיסן מיר זיד אויך,
אז איר מאן ,דער טײערער לובלינער ײ ד ױסף שפײזמאן איז
במשך פינף יאר געװען דער ״פאלקסבינע״־פארװאלטער.
אונטער זײן פירערשאפט זענען געװארן אויפגעפירט עטלעכע
זײער שײנע פארשטעלונגען ,און אײנע פון די דערפאלגרײכע
איז געװען די פיעסע ״פרינץ ראובני״ פון דוד בערגלסאן.
ס׳איז געװען א גרויסער פערסאנאל מיט שײנע קאסטױמען
און שײנע דעקאראציעס .מיט דער אויפפירונג פון ״פרינץ
ראובני״ איז צוגעקומען נאך א הערלעך קא&יטל אין דער
געשיכטע פון דער ״פאלקםבינע״.
מיל געפינען דארט א גאנצע רײ באגריסונגען פון ײדי־
שע ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעס ,און צװישן זײ — פון
״מסדה״ ,מיטן אונטערשריפט פון איר פארזיצער און אונדזער
בן־עיר — שלמה זינשטײן.
צפורה שפייזמאן האט באקומען די פרעסטיזשפולע ,אר־
טיסטישע ״אובי״־אויסצײכענונג אלס אנערקענונג פאר איר
לאנגיאריקער בינע־טעטיקײט ,װי אויך די גאלדפאדן־פרעמיע
פון ײדישן קולטור־קאנגרעס.
און איצט — איר דערמאנטער ארטיקל ״מײן װעג צו
דער פאלקסבינע״:
ס׳איז געװען אין יאר  ;1955איך בין געקומען צו א
שלוס־פארזאמלונג פון דער פאלקסבינע װאס איז פארגעקו־
מען אין א שײנעם האטעל־צימער בײ געדעקטע טישן ,און
עס זענען אנװעזנט געװען בערך  55שוישפילערס.
איך האב געהאט א רעקאמענדאציע צום פאלקסבינע־
קאלעקטיװ פון דעם טעאטער־רעזשיסער חבר פערענסאן ,בין
איך געזעסן מיט א קלאפנדיק הארץ און געהאפט אז איך
וועל װערן ארײנגענומען אין פאלקסבינע־קאלעקטיװ.
מ׳האט מיד זײער װארעם אויפגענומען און געבעטן קו־
מען צו א זיצונג פון דער עקזעקוטיװע די קומענדיקע װאך.
איד האב אין פוילן געהאט פארענדיקט א דראמאטישע
שול און אויך געשפילט טעאטער נאד פארן צוױיטן וועלט־
קריג און בעתן קריג זזאבן איך אויף מײן װאנדער־װעג אויך
געשפילט אין רוסלאנד ,און שפעטער אין פאריז און מאנט־
רעאל.
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װען איד בין געקומען צו דער עקזעקוטיװע־זיצונג ,האט
מען מיד אויסגעהערט און ג ע ג ע ג ן צו פארשטײן די פינף
״געבאטן״ פון דער פאלקסבינע:
א .״די פאלקסבינע״ איז א געזעלשאפטלעכער טעאטער
און די שוישפילערם קריגן נישט באצאלט.
ב .זײענדיק א מיטגליד פון דער פאלקסבינע ,קען איך
ניט אױפטרעטן ערגעץ אנדערש אן א דערלויבעניש.
ג .צו טעאטער־פראבעס מוז מען קומען פינקטלעך אין
צײט.
ד .בלויז דער רעזשיסער פארטײלט די ראלעס.
ה .די פראבעס הויבן זיך אן זיבן א זײגער אין אװנט
און ענדיקן זיד בערך צוועלף בײנאכט.

צפורה שפײזטאן
אין דער פארשטעלונג
״פארבליכן איז דןןר
ניגין׳׳ ,לויט י.ל .פרץ.

דער פארזיצער חבר האלץ האט צום סוף מיר געזאגט:
אױב איך פיל זיך בכוח דאס אלץ דורכצופירן װעל איד
ארײנגענומען װערן אין דער פאלקסבינע .פארשטײט זיך אז
איך האב דאס אלץ מיט פרײד אנגענומען.
דעם קומענדיקן סעזאו אין  1956האט מען מיך געבעטן
קומען ארן איך האב געקראגן א ראלע אין דער פיעסע ״די
אײנזאמע שיף״ פון מ .דלוזשנאװסקי .דערנאך האב איד
שוין אויך געשפילט ״אין מײן טאטנס בית־דין שטוב״ פון
י .באשעװיס־זינגער.
װער קען עם פארגעסן די אװנטן בעת מיר זענען גע־
זעסן און געלײענט א פיעסע און שפעטער ארומגערעדט די
פערזאנען פון דער פיעסע  1דאס זענען אלץ געװען אװנטן
נאך א שווערן טאג ארבעט .מיר זײנען אבער געזעסן און
לגמרי נישט געטראכט אז מ׳דארף באלד אויפשטײן און צו־
ריקגײן צו ךער טעגלעכער פראצע.
אט אזוי זיינען שוין אװעק גאנצע  28יאר אז איך בין
פארבונדן מיט דער פאלקסבינע .איך באטראכט זײ װי מײנע
שענסטע יארן װאס איך האב פארבראכט סײ מיטן קאלעק־
טיװ ,סיי מיטן רעזשיסער.
ב ײ דער פײערלעכער געלעגנהײט גיב איד מײן דאנק
צו דער פאלקםבינע פארן ג ע ג ן מיר די מעגלעכקײט צז

שפילן אין די מערסטע אויפפירונגען .איך טײל זיך מיט די
דערגרײכונגען מײנע פארן באקומען אן ״אובי״ און שפילן
אין דעד פיעסע ״סטעמפענױ״ און אויך פאר דער אנערקע־
נונג אין ״שאו־ביזגעס״.
מיר מעגן שטאלץ זײן מיט אונדזערע כשר־פארדינטע
דערגרײכונגען .צו אונדזער ױ ב ל פון זיבעציק יאר ,וױל איך
אויםדריקן מײן וװנטש אז דער קױם פון אונדזער פאלקט־
בינע און פון ײדישן טעאטער אין אמעריקע בכלל װעט נאך
זײן געזיכערט א ס ו יארז•

דער רעדאקטאר דוד שטאקפיש
דעם 12טן דעצעמבער  ,1986איז אין בית לײװיק אין
תל־אביב פארגעקומען די זיבעטע פארטײלונג פונעם ליטע־
ראטור־פרײז א .נ .פון חנה און לײב רובינליכט פאר די
פען־מענטשן גבריאל װײסמאן ,זיאמע פעדער און דוד שטאק־
פיש .אין די מאטיװן פון דער זשורי ,געלײענט פונעם דיכ־
טער און עםײאיסט שלמה װארזאגער װעגן אונדזער בן־עיר,
װערט געזאגט:
דוד שטאקפיש ,א זשורנאליסט ,אפענצ אויגן ,א װארעם
הארץ ,א קלארן זינען און — רײנע הענט ...זיין ט ע מ א ט י ק :
אלגעמײנע פראבלעמען .גרעסערע און קלענערע געשעענישן
פון פאליטישן ,געזעלשאפטלעכן און מדינה־כאראקטער .מדי־
נת ישראל און די תפוצות .חורבן און חורבן־ליטעראטור.
קולטור־פראגעס פון לאקאילן און אויך פון ברײטערן אויס־
מעסט.
שטאקפיש איז מיט זײן קולטור־ליטעראריש־געזעל־
שאפטלעכער טעטיקײט ,אויד אפשר און אן אן ״אויך״ —
אײנער פון די אנפירערס ,אקטיװער טוער ,א חבר פון א צױ־
ניסטישער באװעגונג ,װאס האט א גרויסן חלק אין יסוד־
לײגן און אין אויפבוי פון מדינת ישראל.
העכער פינף און דרײסיק יאר — אויר ביזן קומען אין
לאנד — וױדמעט ער זיך בלב ונפש דער דאזיקער זאך.
קאן מען דרײסט זאגן ,אז זײן ביאגראפיע איז די ביאגראפיע

אױף דער ״גאלדענער דותונה״ פון רבקהלע און דוד שמאקפיש
אין תל־אכיב 8 .טײל פון די געםט פון אױפלאנד :זיצן ,פון
לינקפ :געניע און שמואל שפירא ,באלטשע און ישראל אײזנ־
כערנ .עפ שטײען :כראניע עקהאופ ,טעשקע קארמאן־פאר־
שפעטער ,נחמן גורפײקעל און משוז װאפאנג.

לובלינער געםט פון אויפלאנד אױף א פריװאטער אויפנאמע
אין דער וװינוגג פון דעד פאמיליע שטאקפיש אין רממ־גן.
שטייען פון רעכטפ :מינטשע יאנןוכאיױטש ,משה זאלצמאן,,
כראניע עקהאום ,לוכא ק א מ  ,רבקרלמ שטאקפיש ,פ:8י און
פישל ראזענכוש ,משוז ס א ה ׳ ישראל און כאלטשע אײזענבערג,
פעפאלע מושקאט .זיצן ,פון רעכטפ :אפתר און גדליהו פישטאן,
מישא עההאופ) .צופוםנם( מאטל דינער ,שלמה מוש?8ט ,דרד
שטאקפיש.

פון א באזועגונג פון א לאנגער היסטארישער טעטיקײט אויפן
געביט פון צױניזם — אויף א• רעכטן אמת — ײדישיזם און
נאך ״איזמס״ ,װאם ס׳איז אצינד נישט צו דערמאנען ,אבער
זענען צו יענער צייט אויך ב ײ אים געװען א זאך פון
א מ ת  — .אגב ,נעמען זײ גארנישט אראפ פון
רעכטן
דעד חשיבות און פון דער אויפטוערישקײט אויף די דא אויס־
גערעכנטע געביטן.
מיט דרײ יאר צוריק זזאט שטאקפיש ארויסגעגעבן א
בוך .א װאגיק בוך נישט נאר מחמת די קנאפע אכט הונדערט
זײטן ,נאר טאקע און בעיקר ,מחמת דער װאגיקײט און װיכ־
טיקײט פון די מאמרים פון בדײטער פארנעמיקײט.
שטאקפיש האט צו זײן מיטגעבוירענער פעיקײט צו זען
זאכן אין זײער אמתער ליכט ,אויד דעראבערט די קינסטלע־
רישע יכולת און דעם חוש פון דערגרונטעװען זיך צום שורש
פון זאכן .עס דינט אים דערצו זײן שארף אויג ,דער שכל־
הישר ,זײן פאליטישע השקפה און די מידה פון געדעכטיקײט.
אט־די דאזיקע עלעמענטן זענען בײ אים געװארן ,קאן
מען זאגן ,א צװײטע נאטור אין זײן אומדערמידלעכער גע־
זעלשאפטלעכער טעטיקייט.
דוד שטאקפיש האט אויך אן אויעד פאר א גוט ליד ,א
שײנע דערצײלונג .ער איז רעדאקטאר פון א צװאגציק יזכור־
ביכער .נישט נאר קארעגירט און רעדאקטירט ,נאר אויך זײן
שרײבערישן חותם געלײגט אויף זײ.
אויך איבערגעזעצט פון עברית אין ײדיש עטלעכע בי־
כער.
הײנט צו־טאג איז דוד שטאקפיש רעדאקטאר פון דער
צװייװאכנשריפט ״די ישראל שטימע״.
פאר אט־די פארדינסטן פארן ײדישן װארט האט די זשורי
באשלאסן צוטײלן אים דעם ליטעראטור פרײז א .נ .פון חנה
און לײב רובינליכט פארן יאר .1986
די זשורי :הירש אשעראװיטש ,שלמה װארזאגער ,מרדכי
צאנין•
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חל1נ11ת
כשפרצה

מלחמת העולם השניה ב־

 1939ברחתי עם משפחתי לרוסיה.

שהתגשמו

ברוניה פרידמן־רחמן

סביבה .לדעתי ,כל תייד יהודי המבקר
בלובלין חײב לבקר במקום הזה.

שגדלו לגובד .של מטר ױותר ,מצאתי את
הקבר.
לאחר שמר הניג אישר גם הוא בודאות
את המקום החלו הפועלים בהכנת היסוד
למצבה.
לאחרונה אף הוקמה גדר חדשה מ־
םביב לבית־הקברות החדש מ ג ט ו ן וברזל•
זו אחת הױזמות של ד״ר וײס בעזרת
מימון של מ מ ש ל ת פולין.
מבית־העלמין יצאנו בהדרכת ד״ר וײס
לביקור בלובלין היהודית.

כמובן ,שהלכנו לבקר את בית־העלמין
הישן בלובלין ,שמזה  200שנה לא פעיל.
ד״ר שמחה ביגם וײס עוםק בגילוי
המצבות העתיקות והצבתן מחדש•
ביקרנו ליד המצבה של החוזה מלובלין.
בשעות הערב המאוחרות חזרנו לורשדז•
בױם השלישי של הטױל הגענו עם
יתר מ ש ת ת פ י ,הטױל ללובלין .למחרת,
לאחר ביקור במיידנק ,למרות שהײנו
צריכים להמשיך לקרקוב .הקבוצה הצ־
טרפה אלינו לבית־הקברות לטקס גלוי
המצבה.

ברוסיה נפטרה אחותי הקטנה הליגקה.
חזרנו

ללובלין

אדורי

המלחמה

רק

שלושה.
זמן קצר לאחר שחזרנו ללובלין נפטרה
גם אמי ע ״ ה ונקברה בבית־העלמין ה־
חדש.
כעבור זמן קצר עזבנו את לובלין ול־
אחר דרך ארוכה עלינו ארצה.
השארנו בלובלין את כל רכושנו ,וה־
יקר מכל — את קבר אמי בבית־העלמין.
במשך כל אותן השנים שחלפו העיקה
עלי המזזשבה שאמי לא זכתה למצבה
בנויה.
להקים מצבה במדינה שאיננה מ ק ײ מ ת
יחסים עם ישראל ואינה מוציאה ויזה
לבודדים להכנם לתחומה — אינה משימה
פשוטה.
למזלי הזדמן לי להכיר אדם מופלא
בשם ד״ר שמחה בינם וײס המתגורר ב־
ורשה שהבטיח לעזור לי בביצוע המ־
שימה.
וכך היו פני הדברים:
ד״ר וײס ביקש וקיבל רשױן להקמתה
של המצבה והזמין את המצבה לפי התוכ־
נ י ת שבני תיכנן וכתב .המצבה הובטחה
לנו לתאריך  ,1-7.87לפיכך נרשמנו לטױל
מאורגן לפולין ל־ 12ױם.
והכל הוכן כמובטח למאריד הזה.
בױם שהגענו גפגשנו עם ד״ר וייס.
באותו ױם העמיסו את האבנים וה־
חומרים הדרושים ליציקת יסוד המצבה
על משאית.

המקום הראשון ה י ה בנין ישיבת ״חכמי
לובלין״ שהוקמה ב־ 1930ושם לומדים
כױם סטודנטים פולנײם בױלוגיד ,.ב ש ם :
״קולגױם מױ״.

ד״ד וײס הכין לנו הפתעד :,כל ה ק ױ
צים בבית־הקברות קוצצו והמקום קיבל
מראה חדש.
אפשר היה לראות כמעט את
הקברים והמצבות שחלקן שבודות.

כל

הדמ־ היחיד המזכיר את מ ה שהיה
קודם הוא לוח שיש קטן על הקיר מצדו
השמאלי של הבנין .משם יצאנו לבית־
החולים היהודי לשעבר ,הפועל כױם
כבית ױלדות .גם בו מצאתי לוחית קטנה
המזכירה את העבר היהודי.

התאספנו כל החברים מקבוצה בתוספת
תײר צעיר מאוסטרליה שרצה להשתתף
בטקס .התפללנו לעילוי נ ש מ ת אמי ז״ל
ובעלי אמר קדיש יתום.

המשכנו לשוק לשעבר ברחוב סבינ־
טודוסקה ,מקום בו הױ אוספים א ת ה־
יהודים לפני שליחותם למחנזז־ההשמדה.
השוק הפך לכיכר ומםביב עצים וספ־
סלים ובמרכזו נמצאת אנדרטה לזכר ה־
יהודים שהושמדו ,מלובלין והעײרות שב־

לאחר האזכרה וגילוי המצבה הרגשתי
רװחה — מטרת הנסיעה לפולין יהושגה.
ברצוני להדדות לד״ר שמחה בינם
וײס ,למר ױםף הניג ,לדוליק שביצר
ולחברינו מהטױל שהשתתפו באזכרה
לאמי.

למחרת בבוקר יצאנו עם ד״ר וײס
מ מ ר ש ה ללובלין•
בבית הקברות פגשנו את מר ױםף
הניג ,האחראי על בתי־הקברות בלוב־
לין ואצלו נמצאים המפתחות לשערי
בתײהקברות.
לאחר שיחה קצרה עם מר הניג ולאחר
שהתבונן בתמונות המשפחה מאותם ה־
ימים ,התברר שהוא השתתף בהלװית
אמי ז״ל ונודעו לי באמצעותו פרטים
נוספים על ההלװיה ומשתתפיה שלא הױ
ידועים לי )בזמן פטירת אמי ה ײ ת י בת
.(12
ניגשתי למקום בו זכרתי את קבר אמי
ולאחר שעקרנו בידים את הקוצים והחרול
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• אכנא און הערי פרוכנזמ&ן ,נױ־יארק

• יופף ש3ײז»אן ,נױ־יארק

• מאטל גארטעכקראוט ,מיאמי

די ארבעט איך אונדזער לאנדסמאגשאפט
גײט נישט מיט דעם טעמפא ,װי אין די פרי־
ערדיקע יארן .אײגיקע לאנדסלײט האבן פאר־
לאזט נױ־יארק איז זיר איבערגעצױגן קײן
פלארידא און  8טײל איז ׳ צום באדױערו,
אװעק אויפן עולם האמת .אונדזעד בית־
הקברות פארפולט זיף.
מיר האבן באשטעלט א טױער בײם ארײנ־
גאנג צום מאנומענט לזכר די לובלינער קדו־
שים .נױר גרײטו זיר צו דער יערלעכער
אזכרה און ררעלן צושיקן א באזונדערן בא־
ריכט.

דער לעצטער נומער ״קול לובליך״ האט
אונדז געגעבו פרײד און טרויער .מיט גע־
בויגענע קעפ און טרערן אין די אױגן ,ו!אבך
מיר באגלײט די פארשטארבענע לובלינעד
ײדן ,װאס פון זײ האט דערצײלט אונדזעד
זשורנאל .כגוד ז״ער אנדעגק!

איר װיל האפן ,אז מײן קורץ ברױול װעט
אײר אלע טרעפן בײמ געזונט און מיר זאלן
הערן פון אײר גוטע נײעס.
א דאגק פאר דער שײנער אויסגאבע ״קול
לובלין״ .א בן־עיר געפינט דארט אלץ װאס
אים אינטערעסירט נאף פון דער אלטער
הײט — נאםטאלגיש ,סענטימענטאל און דער
עיקר — געזעלשאפטלעך .מיר האבן אין
דער צײטוגג א טרײע אפשפיגלונג פון דעם
װאס ס׳איז געװען ,װאס ס׳איז ד$נ אוך װאס
ס׳באדארן^ צו זײן.
דאם דערמאנען די פארשטארבענע לוב־
לינער ײדן ,איז זײער װיבטיק פאר די פאר־
יתומטע משפחות איד אוין־ פאר די לאנדס־
לײט איך דער װעלט .װי נאר רועט מען דעד־
מאנען די נפטריט ,אויב נישט אין קײן אײ־
גענער ,הײמישער צײטונג?
גײט װײטער אן מיט אייער ארבעט ,מיט
א סך הצלחה.

דער לעצטער נומעד ״קול לובלין״ איז
נױט א רײבן אינהאלט און ידיעות פוך די
לאנדסמאנשאפטן אין דער װעלט ,מיד פאלגן
נאר די געשעענישן אין ישראל און װינטשן
אונו^ער מדינה א סטאבילן שלום.
בײגעלײגט א טשעק פארן זשורנאל אוך
מיד גלויבן צו באזוכן דאס לאנד צום
40סטן ױם העצמאות.
נאר װאם דערהאלטן אײער צירקולאר.
די שמחה פון פײערן דעם 40םטן ױ 0העצ־
מאות פון מדינת ישראל ,איז אױך אונדזער
שמחוז דא ,אין אמעריקע .מיר האפן צו
אדגאניזירן א גרופע לאנדסלײט ארן פײערך
מיט אײו צוזאטען דעם גרױסן ױם־טוב.
װעגן די אונטערנעמוגגען אין לובליך
צום 45םטן יארטאג פון אומברענגען דאם
געטא ,איז דער רוב נישט פאראינטערעסירט
צו פארן ,וױיל ס׳איז שװער צו פארגעבן
די פאלאקז זײער מיטארבעט און מיטהילךו
די דײטשן אין מארדן ײדן .אוך וזי ק1$ן מען
פארגעסן דעם קעלצער פאגראם און דצי־
חות פון יידן שױן נאן־ דעד מלרומה ? נאר
איף זאג נישט קיעעמען ק״ן דעה ,זאל יע־
דעד טאן װי ער פארשטײט .איר אלײן האב
ד«ר געלעבט אין דער אקופירטער פוילך און
גענוג זיך אנגעזען רי פויליש־דײטשע צו־
זאמענארבעט.
א ו נ ח ע ר ע לאנרסלײט אין נױ־יארק טרעפן
זיר פ>ר מאל אין יאר .מיר האבן זײער א
טיכטיקע סעקרעטארין ,רעגינא מיטעלמאן,
מיר דזאבך דױי־יאר אױפגעשטעלט א נײעם
טויער בײם ארײנגאנג צום בית־עולם ,וװ
עם געפינט זיך דער מאנומענט לזכר די קדו־
שים פון לובלין .בײגעלײגט א בילד פון
אונדזער צוזאמענטרעף אױךו דעם בית־
דזקברות.
אין לעצטן יאר דואבן מיר פארלױרן צװײ
טײערע לובלינער ײדך! נ ד ו ו ם ג ר י ן און
פאגעלגארן.
שמואל
כבוד זײער אגדענק!
*

איר ארבעט איצט איך בױרא פון דער
״פאלקסבינע״ ,װעלכע האט זיף דערװארבן
א גוטך נאמען ,װי אן ערנסט יידיש טעאטער.
מײך צפורה האט לעצטנס באקומען די
גאלדפאדן־פרעמיע פונעם ײדישן קולטור־
קאנגרעס פאר אירע קינסטלערישע דערגרײ־
כונגען אוין( דער יידישע בינע .בײ דער גע־
לעגנהײט װיל איך באגריסן גיטעלע עדעל־
שילדקרויט פארן באקומען די פרעסטיזש־
פולע אױםצײכענונג פרך פאריזער שטאטראט
אוך אונדזער פארזיצער דוד שטאקפיש פארז
באקומען די ליטעראטור־פרעמיע א .נ .פון
לײב רוביגליכט.
איז  1988װעלן מיר אלץ טאן ,כדי צו
באזוכן ישדאל .בײגעלײגט א טשעק אוי^
 soדאלאר.

*
• קא3ל מיזשדיצקי ,בוענאס־אײרעס
איף האב דערהאלטן  5קאפיעם ״קול לוב־
לין״ ,װאם איז געורען צו װײניק פאר אונ־
דזערע שטענדיקע אפנעמערס .גאר גראד
האבן בײ אונדז געװײלט מינטשע און מ$גטל
דינער מיט זײער זון פון םאן־פאולא און
זײ האבן צוגעזאגט )און אויף געהאלטן
װארט!( ,אז װי גאר זײ קומעו צוריק קיץ
בראזיל ,שיקט מען א ו נ ח איבער עטלעכע
קאפיעס ,װאס זענען געבליבן .דער זשור־
נאל איז גוט רעדאגירט און איך האב אים
אדורבגעלײענט פון ערשטן ביזן לעצטן זײטל.
בײ די לובלינער אין בוענאם־אײרעס איז
געשען א פארפאל גראד אויוי דער אזברה.
קוים צונױפגעזאמלט א מנין ,איז מאנדלאײל
אװעקגעפאלן און מ׳האט געמוזט אים אפ־
פירך אין שפיטאל .איצט געפינט עד זיר אין
א סאנאטאריע .די אזכרה איז שױן גישט
פארגעקומען.
מײן ברודער דוד האט זין אומגעקערט
פון ישראל א צופרידענער ,װייל עד האט
דארט אויר זיר געטראפן מיט חבריט און
פרײנד פון לדבלין און ער בעט איך זײן נא־
מען באדאנקען די אלע ,װאס האבן אים
ארױסגעװיזן ױארעמקײט און הכנסת־אור־
חים.

*

*

•

יופף שנור ,לאס־אנזשעלעם

חשובע לאנדסלײט און פדײנד! דער נו־
מער  21״קול לובלין״ איז זײער באלערנדיק
אװ אינטערעסאנט ,אבער אייר טראגיש,
װען מ׳לײענט װעגן אומקום פון די טױזנ־
טער ײדן ,װאס די מעדדערישע דײטשן האבן
פריער בארויבט זײערע פאדמעגנס ,דערנאר
דערנידעדיקט ,געפײניקט און אנגעטאן אלער־
לײ צרות ,כדי שפעטער זײ אומברענגען אין
די גאז־קאמערן און קרעמאטאריעס .די זכ־
רונות פון מענדל װײסמאן האבן אויוי מיר
באזונדערס געװירקט ,װײל זײן פאטער איז
געװען  8גוטער חבר פון מײן עלטעדן ברו־
דער.
איר װיל באגריםן גיטעלע שילדקדױט
פארן באקיטעד די אויסצײכענונג פון פא־
ריזער שטאטראט און װינטש איר דערפאלג
אין איר װײטערדיקער טעטיקײט.
בײגעלײגט א טשעק אויךו  60דאלאר .איר
װינטש אלע אונדזערע לובלינער ײדך איו
ישראל און אין דער װעלט — פיל געזונט
און נדות.

*
•

רוזשקע און אברדפ צװײקאפט,
מאגטרעאל

אונדז פרײט זײער ,װאם אין דער לובלײ
נער לאדםמאנשאפט אין ישראל ,האט זיף
אײנגעשטעלט שלום־בית און אז איר גײט
װ״טער אן מיט אקטיװער טעטיקײט לטובת
אונדזער ארגאניזאציע .דערהאלטן דעם ״קול
לובלין״ ,נאר געזזאט א ביםל פארדרוס ,רואס
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אונדזער באשטײערונג װערט נישט דער־
מאנט אין דער רשימה פון די װאס האבך
געשפענדעט פארן ארגון ױצאי לובלין אין
ישראל .פארן װינטער־סעזאן ,װען  *5גרוי־
סער טייל לאנדסלײט פארן ארוים אין דער
מיאמי אין פלארידא ,האבן
װארעמער
מיר געהאט  8מיסינג ,מיטן אנטײל פרן א
בארײטנדיקע צאל לובלינער ײדך.
מיר ױיגטשן אײר כל טוב און מ׳זאל
הערן נ8ר גוטע נײעס אײנער פון צװײטן.
*

כ׳זע  8ב8ריכט פון ױסו* שנור ,מעגלער
8ז ער איז  8קרוב צו די שנורס אין שטעטל
כאדלע ,לובלינער געגנט 8 .שנור פון דעם
שטעטל — ישעיה — װוינט אין ירושלים.
ם׳איז געװען פ8ר מיד  8נחת־רודו די
נײעס8 ,ז איר זײט ב8ערט געװארן מיט
דער אויסצײכענונג ״יקיר רמת־גן״ — 8
לובלינער 8 ,שרייבעד 8 ,דעד8קטאר 8 ,מנ־
היג — ב8קומט  8ז  8אויסצײכענרנג ,איז עס
 8שמחה בײ 8לע לובלינער — 8פילו פ8ר
די ניט־געבדירעגע לובלינער .ז8לן מײנע
ברכ1ת זײז  8צוגאב צו די װמטשן פון
לובלינער און פון די הויפטן פ1ן רמת־גן:
איר זאלט ממשיר זײן מיט אײער שעפע־
רישקײט און צוז8מען דערמיט — געזונט
און הצלחה.

דער לעצטער נומער ) (21מאבט א גע־
װאלטיקן אײנדרוק מיט זײן אינהאלט  :אויס־
װאל פ1ן ארטיקלען •,ידיערת און פארצײ־
כענונגען װעגן לובלינער אין ישראל א1ך
בבל התפוצות .בלױז צ 1דערניאנען אײניקע!
חנן פלמור׳ס ״רגשות״ ; י8ן קאספערעקס
לײבל שיפער׳ס ״באגעגענישן
״כראמק...״
אין דער באפרײטער לובלין״ קװאטערקא׳ס
״שפאציר״ • ,בנימין לובעלםקי׳ס ״פין טשע־
כױו קײן לובלין״ ־ גרינבערגס ״רבי צדוק
הכהן מלובלין״.

בײגעלײגט ,װעט איר געפינען 8ן 8רטיקל
פרן נחמה פעק איו  8היגער ״אנגלא־דזשו־
איש״ זשורנ8ל .זי שרײבט װעגך לובליך,
אפשר כדאי איבערדרוקן איז ,ק1ל לובלין״,
מ׳ה8ט מיר געבראכט 8ו 8רטיקל פ1ן
יצחה הילדעסהײמער אין ירושלימער ״ערכ
שבת״ )ז׳ תשרי ,תשמ״ז( —  8םארט אי־
בערזיכט װעגן מאלגאזשאטא ניעזאבוטאװ־
סק .8סישאקירט ל״ענעו ,וי8ס ס׳איז געװ8רן
פון דעד לובלױ׳ יײ איף האב פארבראכט
מיין ױגנט אין די בתי־מדרשים פ1ן כזזן א1ך
פון ר׳ שלמה איגױ זצ״ל און ניט אײנמאל
— אין בית־מדדש פ1ן דזברה נושאים .אװ
איצט — ניט 8קײן מנין ,מ׳דארן( מצרן 1זײן
צוט צענטן —  8טשומד ? !

•  .1שמן ,טאראנטא
זײעד חשובער דוד שטאקפיש ,רעד .״קול
לובליז״.

איר האב א סך געשריבן װעגן רגי צד1ק
הכהן — גאר באזונדערם אין מײן װערק
,לובליןי ,אין ״געזאנג פ1ן חסידות״ — און
מיקען תמיד עפעם צוגעבן .דא רעדט זיך
װעגן א מענטש ,א יותיד בדװ־ו ...כ׳װיל
בלױז אנװײזן אויף  8טעות; דער מהרי״ל
איגר איז נפטר געױארן כ״ג שבט תרמ״ח,
אװ ניט תרמ׳׳ה ,װי ם׳איז געררוקט.
די דאקומענטן — ״ועד ארבע ארצות״ j
דאס שילדעדן ישיבת חכמי לובלין און נאך
אוז נאן־ — װיבסיק פאר דער געשיכטע פון
דער דאזיקער עיר ואם בישראל ,װאם איז
 8צײט געװעך דער צענטער פ1ן תורוז ,פון
לומדות און פון ײדישער געזעלשאפטלעכ־
קײט .נהירין לי ,שבילי דלובלין...״ די גאסן
זענען מיר אזוי נאענט ,אזױ באקאנט ,ביװאלט
נ א ו איצט געקענט כאפן  8שפאציר אױןז
ל1ב8רט8װסקי ,שעראקע ,נאדםטאװגע ,אויפן
,זאמד״ ,דעם װעג קײז טשעכױו און די
שילן פון מהרש״ל־מהר״מ ,בית מדרש פו־
נעם ״חוזה״ איו פוו די אײגערם — װער
קעז זין־ אונטערגעמען אויסרעכענען די
שטיבלער ,די מנעיס ז
ס׳איז זײער װיבטיק אנצוהאלטן דעם קאנ־
ט8קט טיט די לובלינער דידר ״קול לובליך׳
אין ישראל .איר זע א באריבט פון םעם
ברײטער אין מאנטרעאל — ס׳קאן זייך ,אז
דער דאזיקער סעם איז א קריב — א1ן א פ ־
שר 8ך אײניקל — פ װ יצחק ברײטער ,מנ־
זזיג פוך בראסלאװער חסידים אין פוילן .ער
איז מיס אונדז געװען פארבונרן מחותנימ־
שאפט .עױ האט געלערנט מיט די אומאגער
חםידימ די תורה פונעם בראסלאװער .אין
ליקוטי מוהר״ן איז געדרוקט זײנס 8ן אר־
בעט — פאעטישע הערות צו רבי נחמניס
חסידות אוך קבלוז.
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בדרישת של1ם וכל טוב.
*

• בלומא און מאטל טרײםםמאן ,מעלבורן
מיט גרויס פארגעניגן האבן טיר געלײ־
ענט אונדזער זשורנ8ל און י  8ר ט געפונען
 8סר ב8לערנדיקן ני8טערי8ל .מיר האבן
איך אונדזער הײם 8דורכגעפירט  8זײער
אינטערעט8גטן אװנט פ  8ר דער ״לובלינער
קאל8ניע״ איו מעלבורו אוך געװיזן די פיל־
מען פ1ן די צוזאמענטרעפן אוך אונטערנע־
מונגען איך ישראל ,וועלכע כ־האב אױפגע־
נומען בעת אוגדזער ב8זיר איו ל8נד .דער
עולם איז געװען זײער צופרידן ,זײ ה8בן
געהאט  8טרײ בילד פון די 8לע געשעע־
נישך ,װעלכע ה8בן אפגעשפיגלט די טעטי־
קײט פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט
אין ישראל און דער עיקר — רי פרײד און
איבערלעבונגען פון די געסט פון אויםל8נר,
ײעך זײ באזובן די ײדישע מדינה א1ן טרעפן
זיר מי 0הײמישע ײדן.
אין פרילינג  ,1988צום 040טן ױם העצ־
מאות ,װ ע א מיר זיר ב8מיעך צו באזוכן
ישראל.
איך האב ב8קומען י8נק־ברױו פון גי־
טעלע שילרקרויט פוך פאריז און פ1ן ישראל
אײזנבערג פ װ לאס־8נזשעלעס פ  8ר די צו־
געשיקטע ווידעא־קאסעטעס פ מ די לובלי־
נער פײערוגגען איז תל־אביב.
*

•

פימאן זײדנװערג ,ריא־דע־זשאנעירא

טײערע ל8נדסלײט! צוליב דעם געזוגט־
צושט8נד פון מײן פרוי ,האב איך נישט גע־
קאנט הײ־יאר באזובך ישראל ,הגם מיר האבן
ז״ער געוואלט פ8רברענגען מיט אײר צו־
ז8מען .יעדע װיזיט איד ל8נד ,האט אונדז
תמיד פ8רש8פט  8םך פרײד א1ן פ8רגע•
ניגן ,שױן אפגערעדט פון די זכרונות פון
ל1בלין.
מײך אײניקל װעט בקרוב חתונה האבן אין
בר8זיל מיט 8 18מעריק8נער ײדיש מײדל.
איר געדענקט אװדאי8 ,ז זײז בר־טצרוה
האבן מיר געפײערט אין ישראל .נאר דער
משפחהדיקער שמחה ,פארן מיד קײן מי8מי
און פון דאדט ,װי נאר ד8ס געזונט װעט
דינען ,קומעו מיר קײן ישראל.
בײגעלײגט  8טשעק אױן^  200י  8ל  8ר .
מיד װינטשך אײר כ ל ט1ב.

• ראוכן דאפעט ,סאן־פאולא
בײמ לײענען דעם לעצטן נומער ״קיל
ל1בלין׳ /ביו איר פשוט געװ8רן צערודערט
פון דער יריעה8 ,ז אונדזער ליבער פדײנד
ײסןו ר8כמ8ן איז 8װעק אױפן עולם האמת.
װאס ה8ט פ  8ס י ר  0י ער ד!אט זיו 8זױ גוט
געהאלטן .ג ע ת מײן באזיר אין ישראל ,ײ8ט
ער ג1ט אױסגעזען אוך געטאן 8לע 8רבעטן
װי ס׳געהער צו זײך .ער האט אין לעצטן
י8ר 8פיל 1טעלעפאנירט צו מיר  2מ א ל
קײך בר8זיל ײעגן  8בשותפ1תדיקך ענין.
דער געד8נק וזאט בײ אים גע8דבעט ,װי
בײ  8ױנגן מענטש 8 .גרויסער שאד.
כבוד זײן אנדענק!
*

• ד״ר שמחה ביגמ װײפ ,װארשע
ליבע פרײנד!  8זזארציקן ד8גק פ8רן
לעצטן בריױ .איך האב דערהאלטן דעם נר־
מער , 21קול לובלין״8 .ן אינטערעס8נטע
אויסג8בע .צ1ם ב8דױערן ,זענעו איך טײז
8ר0יקל װעגן ײדישן שפיטאל פאראן אײ־
ניקע פ8רדדיסלעכע פעלערן און ארמפינקט־
לעכקײטן .פ  8ר פ  8ל ן ! איך האב געמײנט8 ,ז
איד װעט דאם ארטיקל איבערזעצן אוי1
ײדיש .נאר דער עיקר8 ,ז דעד אנדענק־
טאװל איז געװארן אײגגעמױערט אויפן בניך.
איר גרײט צו  8פראגראם פרך פײערונגען
צום 45םטן יארטאג פון אומברעגגען די
לעצטע לובלינער ײדך פון געטא מײד8ן ט8־
טארםקי .איר לײג פאר8 ,ז דער נאענטסטער
נומער ״קול לוכלין״ זאל זײז געװידמעט
דער דאזיקער ד8טע .אין לובליך װעט פאר־
קומעו  8װיםנש8פטלעכע םעםיע ודעגך דער
טי8גישער געשעעניש .איך פארבעט דעם
פארזיצער און אײניקע ק8טיטעט־מיטגלידער
צו באטײליקן זיר אין די אונטערנעמונגען.
מיר װעלן בקרוב ארויסשיקן אײנל8דונגען
איו אײך פ8רבעטן פארשטײער פ1ן אוים־
טראליע ,פראנקדײר ,דענעמארק ,שװעדך,
פאראײניקטע שטאטך ,קאנאדע8 ,רגענטינע
און בראזיל.
*

• דינאלע ראטשטײן ,פאריז
נאכן אומקערן זין־ פון ישראל פון אונ־
דזער פרעזידענט שמואל שפירא און די
טעקרעטארין טעשקע קארמאן־פארשטעטער,
האבן מיר אפגענומעך גרוסן פון די צוזא־
מענטרעפן מיט לובלינער און וועגן אײערע
פראיעקטן צו פאראײביקו ,ײי אייר פערזענ־
לעכע גרוסן פוך א סף אונדזערע פרײנד
און באקאנטע.
איר שיק איבער די בילדער פון אונדזערע
פארשטארבענע מיטגלידער :צדוק האניג־
בויט )געב׳  ,25.12.190sנפטר געװארן 7.12
 (1986און מלכה האניגבױם )געבי ,26.7.1903
נפטר געװארן  .(29.4.1987איר זאלט װעגך
זײ שרײבן אין ,קול לובלין״.
מײן מאן אברהם האט נאר אלץ צו טאן
מיט דאקטוירים ,רעצעפטן אוך טײלמאל —
אייר מיטן שפיטאל .נאר לאנױר האפן ,אז
ם׳װעט גײן צרם בעםערן .מיר װינטשן אײר
 8סר געזונט און פרײד.
*
• עדהא אדן נאטעק אקעדמאן ,שטאקהאלם
שױן א לענגערע צ״ט ,אז מיר האגן נישט
געהאט פון אײן־ קײן ידיעה .גוט װאס נױר
האבן באקומען דעם נומער , 21קול לוב־
ליך׳ און זיך דערװזםט פיל נײעס פון אונ־
דזערע לובלינער ײױ• לײיעי״ אייר טרויע־
ריקע ידיעות .שיע סלושני האט זיר מיט מיר
דערצויגן אױן* אײן הוי^ במשך  14יאר .אױך
גארטנקראוטן ה«בן נױר געקענט פערזענ־
לער•
אין דעם רײבן נומעד פון אונדזער זשור־
נאל ,האב איר זיו אויך• דערוײסט װעגן דער
אלזײטיקער טעטיקײט פון ד״ד בינם װײס,
װאם טוט דארט א נוצלעכע ארבעט ,װײל
די מאכט־ארגאנען דערלױבן.
אוי^ װען װערט פלאנירט א װעלט־צוזא־
מענטרען! פון לוגלינערי אויב איז יאר ,1988
איז פאראן א האפענונג ,אז אויר מיר זאלו
זיף באטײליקן .אין די לעצטע יארן האט זיר
זײער געװאלט באזוכן ישראל ,נאר דער גע־
זונט־צושטאנד האט גישט דערלױבט.
מיר שיקן איבער די בעסטע װונטשן צומ
נײעם יאר.

קײן טובות און לײגן ארײן אין דעם בריװ
 8טשעק אויוי  100דאלאר פארן ,קול לוב־
ליז״•
הארציקע גרוסן פאר אלע לאדסלײט און
טיױ האפן צו העת פון אײף גוטע נײעס.
*
• מאיד דען ,לאס־אנזשעלעס

טײערער פרײגד! הי ישראל אײזנבערג האט
מיר אינפארמירט8 ,ז איר זאל שרײבן צו
אײך ,כדי העלפו אויםגעפינען מײנע קרו־
בים פון לובלין .איר װאלט גערך אײנגע־
שטעלט א קארעספאנדענץ מיט לובלינער
ײדן אין ישראל און אין דער דיאםפארא,
װאס האבן געקענט מײך משפחוז.
ראס זענען די נעמען פוך מײן פאנױליע
ױ ס ו י ר א ז ע נ צ װ י י ג ! קלאװיר •
מעהלטאפ • ציגעלמאן • טענענזזאלץ •
זילבערײף • ראטבאר • בלײר • שטערנ־
בעדג • שװאלבע • הימלבלאר • גײגע־
בארך • װייספאגעל • שטערנבליץ •
מארטיע • טוכמאן • גראנאט • שפיל־
פאגעל • הערשקאװיטש.
איך גלױב ,אז ױסף ראזנצװײג איז גע־
בוירן אין יאר  1870אוך איז אומגעקומען
פון די דײטשישע רוצחים.
מײן עלטער־זײדע איז געװען מאיר ראזנ־
צײײ 4געבױרך אין 877י און אין  1907פאר־
לאזט לובלין און אויסגעװאנדערט קײך אמע־
ריקע )טעקסאם( ,װו ער האט געהאט צװײ
ברידער :הערי און לײב און א שװעסטער
שרה .זײער עלטםטעד ברודער ױסו* איז גע־
בליבן אין לובליז׳ אייר זײער מוטער גיטע־
לע )געג׳ זילבערײך( און פאטער אהרװ
ראזענצװײג.
מײן באבע איז געװען פעסע מעטלאןז,
די ײנגסטע טאכטער פון הערש־זײנװל מעט־

לאר און ליבע קלאװיר )טאכטער פון משה
אװ ריקל קלאװיר(.
פעסעיס שװעסטער זענען געװען :ריקל־
רחל מעטלאן^ )פדוי פון יהושע־הערשל צי־
געלמאן( און זײערע קינדער :שרה ,פישל,
חײה ,נאדזשע ,פעלע ,מאשקע ,אנדזשע  jדי
עלטסטע שװעסטער פײגע.
איך האב באזוכט לובלין אין  ,1985אין
שיכות מיט מײנער אן אוניװערםיטעט־אר־
בעט ,וראם אלז פאר מיר געװען א זײער
אינטערעסאנטע דערפאררנג.
נאר דעם װי אין• האב ארויסגעשיקט דעם
ברױו ,האב איר רוידער זיר געטראפן מיט
ה׳ ישראל אײזענבערג און זיך דערװיסט זאכן,
װעלבע זעגען מיר געװען אומבאקאגט.
צו דער פריערדיקער ליםטע פון נעמען,
גיב איך צו נ$נר נעמעך פוך לובליגער ײדן,
מײנע קדובים :ראזענריב • פערנאנד •
גרינפעלד • ראטבאר • שװאלבע • שטעדנ־
בערג • דיגער • גרינװאלד.
בײגעלײגט אײניקע בילדער פוך קרובים
פון לובלין ,װאס איך קען נישט פעםטשטעלן,
װער r״ זענען .אפשר װעט זײ װער דער־
קעגעך ,אױב איר װעט אפררוקן די פאטא־
גראפיעס.
איצט האב איר צי אײד  8ספעציעלע
בקשזז :איר רויל זײער קויפן ,דאס בוך פון
לובלין״ ,װי אײר דאס בוך פון נ .שמן ,לוב־
לין״ .די ביכער זענען מיר זײער טײער ,איך
װעל באצאלו יעדן פרײז .אפשר האט װער
צװײ קאפיעס און װיל פארקויפן אײגע.
איך דאנק פארויס און װינטש 8לע לוב־
לינער — שנה טובה וכל טוב.
מײן אדרעס:
MEYER DENN
205 South Barrington, No. 1,
Los Angeles, CA. 90049, U.S.A.
Tel: (213)472-4248

*

• יאנקל און שיינדאלע נאש ,םידני
פאר אלעמען —  8שײנעם דאנק פאר
דעם לובלינער זשורנאל .מיר האבן געלײענט
פון אנהײב ביזן םיח די מאטעריאלן אין
ײדיש א1ן אין ענגליש .דאס אײנציקע וואם
מיר האבן שטארק באדויערט — די פאר־
שטארבענע לאנדסלײט ,װאס א טײל פ1ן זײ
זענען אונדז געווען זײער נאענט.
מיר האבן געהאט עטלעכע געלעגנהײטן
צו שיקן געלט פאר דער לובלינער לאנדם־
מאנשאפט — אבער די פרײנד האבן אי־
בערגעגעבן ,אז דאס ״לובלעער װינקל״ אין
תל־אביב ,אױןו דיזענגאוי  ,158איז געװען
פארמאבט און זײ האבן צוריקגעברענגט דאס
געלט קײז סידני .װילן מיר גישט בעטן מער

 8לובלינער אייניקל אין די פ8ר .שטאטן — זוכט זײנע יןרדביפ ,דער עיקר — פון עלטערן
דור ,אין זײן בריװ רעכנט ער אויפ די נעמען פרן די געזובטע — א מ דאפ זענען ג י ל ד ע ר
פון לרכלין ,װעלכע ער האט צוגעשיהט) .זע אריר דאפ בילד אױף ז׳ .(42
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הנצחת זכרה
של בלה דובזימסקה ז ל
׳,

לרגל הופעת הספר ״בלה דובז׳ינסקה
— דמות היםטורית ,מאה שנה להולדתה״
ב־ 29.4.87ערב התײחדות עם

התקײם

דמותה הנעלה של בלה דובז׳ינסקה ,ה־
הצױנית

מנהיגה

הציבורית

והעםקנית

הדגולה ,שהיתה מאד פופולארית בלובלין
שלפגי

היהודית

ושגיספתה

המלחמה

בשואה.
ספר־זכרוז הופיע הודות לױזמתם של
אירגון ױצאילובלין וד״ר נתן בן־טובים,
בנה של בלה דובדינסקה ז״ל .למעלה
מ־ 12מאמרים ו־ 18תמונות נותנים תמו־
רב־צדדית של

נה

דובז׳ינסקה
נאד א משפחר־כילד ,צוגןןשיהט פון מאיר י מ ו פיו די פאר.
שטאטן ,אן אײניקל פון לוכלינער יידן.
)זע זײן כריװ מיטן כילד אױף ז׳ .(41

וגם

אישױתה של בלה

של

היהודית

לובלין

שאיננה עוד.
בערב
את

נאמו:

דוד שטוקפיש ,שהנחה

הערב ,מתתיהו הורן,

ד״ר אלחנן

הורוביץ ,שערך את הספר וגם כתב מאמד
היסטורי מקיף על לובלין ,והרב יצחק
דרורי

מבני־ברק .ד״ר נתן

בן־טובים,

שנאם אחרון ,אמר:
לבורא

״השבח

שזכיתי

לערב

זה,

אשרי שזכיתי לעשות דבר־מה למען
זכרה של אמי ע״ה שהוא נערץ ע״י
אנשים רבים כל כך״.
הוא הודה לכל מחברי המאמרים וגם
לכל בעלי המקצוע שעזרו להוצאה —
וסײם:
״ערב זה הוא עוד חוליה בשרשרת
האזכרות

הנערכות

לקדושינו .אגו
את

השואה

מצוױם

לזכור ולהזכ-־ר

האױמה

שפקדה את עמנו ואת מה

שעוללה לנו .וביתר שאת מצװה כל
אחד מאתנו הנושא את זמ־ יקירינו
כײפ לובלינער מאנומענט אין נױ־יארק .לינקם :שטײען :רעיטשיל

בלבו,

ײ ע י ע ד  ,א מ א און הערי פרוכטמאן )פרעזידענט( ,דינה פאגעלגארן.

בכל צורה ובכל עת״.

ר ע כ ט פ  :רעזינא מיטעלמאן )פעקרעטארין( ,ה.

מעלאמעט ,דאפ

פארבאלק רויקן^שטײן ,ק .ריעדער ,דאם פארפאלק העחליד׳ זיל־
כעדײן ,לעדערמאן ,ד .מיטעלטאן.
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להעלות את זכרונם

הקדוש

לזכרם

•

צ1ם

לובלינער וזברים .נאכן אויסגרוך פון דער
דײטש־סאװיעטישער מלחמה ,האט ער זיך
מאב-דיזירט אין דער רױטער ארמײ און
העלדיש געקעמפט מיט די היטלעריסטישע
חײלות ,געװארן פארוװנדעט און געווען א
לענגערע צײט אין שפיטאל.
נאכן קריג באזעצט ער זיך אין לובלין און
געארבעט שנײדערײ .אין  1950פארלאזט ער
לובלין און אװעק קײן קאנאדע .דארט גע־
ארבעט בײ זײן פאך .אין טאראנטא האט
ער חתונה געהאט מיט אונדזער אקטיװער
טוערין אין דער לאנדסמאנשאפט .די לעצטע
צייט געפילט זיך שװאך און דעם 17טן אק־
טאבער אװעק אין דער אײביקײט און פאר־
יתומט זײן פרוי אנא.

חיה ביטער ז״ל
)צו דער ערשטער יארצײט(
א יאר איז פאר־בער ,זײט ס׳איז אװעק
אין דער אײביקײט מײן אײנציקע ,געטרייע
און הארציקע טאכטער חיה .געבױרן אין
יאר  ,1934איז זי צוזאמען מ־ט אירע על־
טערן יעקב און שרה ביטער ,געקומען פון
לובלין קײן ארץ־ישראל• זי האט אין תל־
אביב געענדיקט די גי׳מגאזיע ״תלפױת״ און
זײער שנעל באהערשט שפראכן — ענגליש,
פראנצויזיש ,דײטש .במשך  30יאר געאר־
בעט אין ״אל־על״ ,און גאנץ באזונדערס,
אין די אפטײלונגען פון דער נאציאנאלער
פלי־געזעלשאפט א־ן די האטעלן ״שרתון״
און ״הילטאן״ אין תל־אביב.

די לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל
דריקט אויס איר גרויסן צער צוליב זײן
טויט און שיקט איבער .א טרײםט דער מש־
פחה.
*

פרופ״ה בלומאן־שילדקרויט ז״ל
דעם 11טן מערץ איז אין תל־אביב אין
עלטער פון  78יאר געשטארבן די לאנגיאריקע

חיה האט זיך אויסגעצײכנט מ״ט איר גוטן
כאראקטער און איידעלער ,קולטורעלער בא־
צױנג צו מענטשן און געװען באליבט בײ
אלעמען .א סך ארומגעפארן איבער דער
װעלט און אין פריען עלטער געשטארבן
נאך א שװערער קראנקײט.
כבוד איר אנדענק!
*

ױסף ברום ז״ל
פון טאראנטא )קאנ׳אדע( איז צו אונדז
דערגאנגען די טרויעריקע ידיעה װעגן טויט
פון אונדזער טײערן פרײנד און לאנדםמאן
ױםף ברום.
ױסף א־ז געבוירן אין לובלין און ביז דער
צװייטער װעלט־מלחמה געארבעט אלס שנײ־
דער .נאכן אױסברוך פונעם קריג אין ,1939
איז ער אװעק קײן רוסלאנד ,צוזאמען מיט

•

ארט• זי א*ז שנעל געװארן פון די טעטיק־
סטע אין דער ארטיקער פארטײ־ארגאניזאציע
און צװישן אנדערן אויפגעשטעלט אין שטאט
דעם ״ױנגכאר״ און אנגעפירט מיט אים.
אין  1933איז זי עולה קײן ארץ־ישראל
און װערט גלײך זער טעטיק אין דער היגער
פועלי־צױן־פארטײ .זי שטעלט אױף א פא־
מיליע און צוזאמען מיט איר מאן ,דעם פו־
עלי צ־ון חבר חנינא בלומאן ,באטײליקט זי
זיך אין גרינדן דעם קיבוץ־גרעין מצודת
בורוכוב )פון װעלכן ס׳איז שפעטער ארויס־
געװאקםן דער קיבוץ משמר הנגב( .זײ
לעבן דארט אין זײער שװערע באדינגונגען
און גײען דערנאך אריבער אין קיבוץ רמת
רחל ,וװ זײ פארבלײבן עטלעכע יאר .פרומה
באטיײליקט זיך אין דער הגנה און אין
פלמ״ח און באקומט אפילו אויסצײכענונגען.
אין  1950שטארבט חנינא און פרומה איז
געצוװנגען צו ארבעטן זײער שװער ,כדי אײ־
נע אלײן צו דערציען אירע ביידע קינדער,
דעם זון יחזקאל אנן די טאכטער אורה און
געבן זיי בײדן העכערע בילדונג .זי אדאפ־
טירט אויך א פון חורבן ניצול געװארענע
שװעסטרן־טאכטער און האדעװעט זי אויס.
פרומה האט פארנומען א רײ געזעלשאפט־
לעכע אמטן אין נאמען פון פועלי צױן אין
דער הסתדרות אװ אין דער הױפט־קאמיסיע
פון דער קופת־חולים פאר אנקלאגעס .אין
די לעצטע יארן איז זי טעטיק געװען צו־
זאמען מיט איר מאן שילדקרויט אין בית
ראשוני פועלי צױן.
זי האט פאריתומט איר מאן ,א טאכטער,
זון ,אײדעם ,שנור און אײניקלעך .בײם
אפענעם קבר האט זי מםפיד געווען דער
חבר שלום סאראקא•

נפטר געװארן דעם 2טן אויגוםט )ח׳ באב(
 1986אין תל־אביב און פאריתומט א מאמע
און א ברודער )אין שװײץ(.

שרה כיטער

אנדענק

צו די שלושים פון פרומה בלומאן־ש־לד־
קרױט ,איז אין בית ראשוני פועלי־ציון אין
תל־אביב פארגעקומען אן אנדענק־אװנט לז־
כר פרומה׳ן ,די פרױ פון אונדזער קאמיטעט־
מיטגליד מאיר שולדקרויט.
געטרײע פועלי־צױן־חברטע ,פרומה ב ל ו מ א ך
שילדקרויט.
געבוירן געװארן אין װענגראװ בײ פאר־
מעגלעכע עטלערן )לאזעבניק( .זײענדיק נאך
א ױנג מײדל ,איז זי פארכאפט געװארן
דורך דעם סאציאלן און ניאצ־אנאלן אויפ־
ברויז װאס האט געהערשט אין די צװאנצי־
קער יארן אין דער ײדישעד געזעלשאפט
אין פוילן און איז צוגעשטאנען צו דער פו־
עלי ציון ־פארטײ אין איר שטאט ,װאס
האט זיך אויםגעצײכנט מיט א פולסירנדיקן
ײדישן פאליטישן און קולטורעלן לעבן ,וװ
פיעלי צױן האבן פארנומען וא גאר אנגעזען

אונטער דעם פארזיץ פון חבר ברנע ,װעל־
כער האט איבערגעלײענט עטלעכע קאנדע־
לענצן ,װאס זענען געװען געדרוקט אין די
פאריזער ײדיש־פראנצוידשע צײטונגען ,האבן
מספיד געװען :צבי בוימער פון דער װענג־
ראװער לאנדסמאנשאפט; אײנע פון די נא־
ענטסטע חברטעס ,בינא שטײנבערג; אברהם
גראנעק — פון משמר הנגב און ציפורה
שביט — פון דער נאענטסטער משפחה•
אלע האבן געברענגט צום אויסדרוק די
ערלעכע ,אױפריכטיקע פארגאנגענהײט פון
דער פארשטארבענער פרומה בלומאן־שילד־
קרויט ז׳׳ל.
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פסח בריקמן ,אח גדול של פולה ,והתקדם
שם יפה וכולם העריבו אותו.
עם פרוץ מלחמת העולם השניה ב־1939
הצליח לברוח מלובלין עם משפחתו ,זמן
קצר לפני כניםת הגרמנים .המםע היה קשה
ומסוכן והמשאית בה נסענו נתקעה בעײרה
אוקראינית בורשצ׳וב .זמן קצר לאחר מכן
נכנס צבא אדום )רוסים( לאוקראינה וכל
אלה שסירבר לקבל אזחזות סובײטית —
אנחנו ביניהם — נשלחו לסיביר כעונש.
עונש זה הפך לברכה .כי למרות כל התלאות,
המחלות ,הרעב ועבודת הפרך — המשפחה
ניצלה .מסיביר העבירו אותנו ב־ 1941לאסיה
התיכונית ,לעײרה ״קורשב״ בקירגיסטאן,
ושם הודות לתושיה ולכשרונות של אבא,

געבוירן אין לובלין דעם  17ױלי .1906
געקומען קײן ארגענטינע אין  .1929נפטר
געלוארן אין בוענאס־אײרעס דעם  17יאנואר
 .1987צו די שלושים האט אים מספיד גע־
װען ,בײ זײן קבר קאפל מיזשעריצקי מיט
די פאלגנדע ווערטער:
ױאל גראדעל ,בײ דײן קבר זענען זיך
היינט צונױפגעקומען דײנע קינדער נחמיה,
גאלדע און משה ,דיין גאנצע פאמיליע ,וױ
אויך דײנע לאנדסלײט פון לובלין ,צו בא־
ערן דײן שטיל לעבן ,װאס האסט געפירט,
זינט ביסט געקומען פון דיין געבוירך־שטאט
לובלין .האסט טרײ געארבעט צוזאמען מיט
דײן פרוי נחמה ,כדי אויפצושטעלן דײן פא־
מיל-־ע און געבן א גוטע ײדישע דערצױנג
דײנע קינדער ,זײ זאלן זײן ״צו גאט און
צו לײט״ .דו ביםט אויד געװעו א גוטער
לאנדסמאן .אויף אלע ױם־טובים פון דעם
פאראיין בישטו געווען אנװעזנד ,צוזאמען
כדט דיין ברודער יעקב .װען מ׳האט ױך
באדארפט באשטײערן פאר ״קול לובליך,
איז דײן האנט שטענדיק געווען אן אפענע.
מיר האבן זיך די לעצטע יארן נענטער
צוזאמענגעלעבט ארן דערקענט .דײן אײדע־
לע נשמה האט אױסגעדריקט די צוגעבינדנ־
קײט צו די אפשטאמיקע פון לובלין ,וױ
צו דײן ברודער .אבער דער גאנג פרן לעבן
טוט זיך זײנס .זענען מיר געקומען אפגעבן
כבוד — און דײן גוטן נאמען וועלן מיר
שטענדיק געדענקען.
*

חײם גולדברג ז״ל
חיים )הניאק( גולדגרג ,אבי ז״ל ,נולד
בלובלין ב־ .1905מגיל צעיר היה בו רגש
אחרױת לדאוג למשפזזתו .מיד עפ גמר ה־
גימנסיה התחיל לעבוד ולמד בערבים כדי
להרחיב את השכלתו .תמיד חלם על לימו־
דים אקדמײם .ב־ 1932התחתן עם פולה
)פרלה( בריקמן ונולדו שני ילדים :ליזקה
ױוז׳ו .שירת שנתײם בצבא הפולני עבד
בתור ״פרוקורנט״ בבית החרושת לעורות של
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השפה העברית .אך כדרכו בחײם תמיד חשב
על אחרים קודם והעביר את הזכות אלי:
״את צעירה ,את צריכה ללמוד ,אני אסתדר״.
אבי למד עברית בעצמו ,בערבים ,עבר בחי־
נה של מנהל חשבונות ומיד התחיל לעבוד.
עם הזמן למד גם מקצוע חדש — עמיל מכם.
והתחיל לעבוד בחברת ״לבנט בונדד״ ,הת־
קדם בעבודתו ונתמנה למנכ״ל החברה ,מש־
רה בה החזיק עד ליציאתו לפנסיה.
אבי ז״ל היה אדם שאיכפת ל ו  :עבד בהת־
נדבות באירגון ױצאי לוגלין ,היה במשמר
האזרחי .וכשיצא לפנסיה עבד תחלה בהת־
נדבות באירגון סובני מכס ואוז״כ המשיר
לעבוד בתור עמיל מכם במשרה חלקית,
כמעט עד ױמו האחרון .לא נכנע למחלתו
ונלחם על חיױ.
כל מי שהכיר את אבי חײם גולדברג ז״ל
העריך אותו .היה בעל טוב ,אבא וסבא
אהוב על נולנו .כל חיױ היה איש ישר ,רודף
צדק ואוהב ברױת.
אני מרגישה זכות גדולה שהיה לי אבא
כזה .הוא נפטר אחרי ;מחלה קשה בט״ז בני־
סן תשמ״ז ,בחול המועד פסח ,והותיר אחרױ
אישה ,שני ילדים ושלושה נכדים — כולם
עם לב שבור .ייהי זכרו ברון־.

ליזקה ,בתו

מרדכי לײכ )מאניעק( גאלדמאן
ז״ל

אשר עבד במוסד ביטחוני כמנהל חשבונות,
היה לנו מספיק אוכל וקורת גג ונותרנו
בחײם.
עם גמר המלוזמה ב־ 1946חזרנו לפולין
וכשהרכבת עצרה בלובלין ,אבא החליט באו־
פן אימפולסיבי שױרדים :הגענו הביתה.
אױ לבית כזה! למרות כל השמועות על
רשואה לא העלינו על הדעת את גודל הא־
םון :לא קרובים ,לא ידידים ,בבית שלגו
גרו גױים .מקומות שלא היו עוד וקומץ
קטן של ניצולים שמתגוררים ליד הקהילה
ברח׳ לוברטובםקה ...לעומת זה נתװסף לנוף
הלובלינאי מחנה ״מײדנק״ הידוע לשימצה.
כל בני המשפזזה שנשארו בלובלין ניספו
בשואה .אבא החליט שבינתײם נישאר בלוב־
לין ומצא מגורים יחד עם משפוזת שילד־
קראוט ברח׳ לוברטובסקה .גרנו בצפיפות
ובתנאים קשים ,אך אחרי זזמלחמה וסיביר
גם זה היה טוב .אבא מיד התחיל לעבוד
בקהילה היהודית .מהר מאד התברר שלמ־
רות ולא נרתרו כמעט יהודים בלובלין ,האנ־
טישמױת חוגגת .דזײם ,אבי ז״ל ,היה צױני
כל חײו ובשנת  ,1950כשנתאפשר לעזוב את
פולין ע״י װיתור על האזרחות הפולנית —
נסענו לארץײשראל .הגענו ארצה בתקופת
העלײה הגדרלה ושהינו בתנאים קשים במח־
נה האוהלים ״ברנדים״ ליד חדרה ואח״כ
בפחונים במחנה ישראל ,ליד לוד .בתור עו־
לה דזדש אבא קיבל זכות לאולפן ללימוד

געבוירן אין יאר  1919אין לובלין ,זון פון
די עלטעדן מאנעס און פרײדע גאלדמאן,
װאס האבו געװױנט אויף לובארטאװסקע
 .37געלערנט א־ן חדר און פארענדיקט א
פאלקס־שול און דערנאך געלערנט זייגער־
מאכערײ בײ די פעטערם ױאל און יעקב
גאלדמאן.
די שוידערלעכע מלחמה־יארן איבערגע־
לעבט אין לובלינער געטא ,אים געלונגט
צו אנטלויפן פון מיידאנעק און ער שטײט
צו צו א פארטיזאנער־אײנהייט אין לובלי־
נער געגנט.
נאך דער באפריױנג ,געוװינט א צײט
אין לובלין און דערנאו אין װאלבזשיד ,ני־
דערשלעזיע .אין יאר  1957עולה געװען קײן

ישראל ,זיך באזעצט איז תל־אביב אװ דארט
חתונה געחאט .דערנאו זענען געבוירן גע־
װארן צװײ קינדער )א צװילינג(.
צוליב פאמיליע־אנגעלעגנהײטן ,װאנדערט
אויס די משפחה קײן בערלין .איו יאר 1986
שטארבט זײן פרױ׳ און מיט א יאר שפע־
טער — איז נפטר געװארן מאניעק און
פאריתומט דרײ טעכטער .ער האט ד ך
אויסגעצייכנט מיט זײן באשײדנקײט ,ער־
לעכקײט און פאכמענישקײט.
כבוד זײן אנדענק!

דער ברודער אדאפ )קאפענהאגען(

צדוק און מלכה וזאניגבוים ז״ל
דעם 7טן דעצעמבער  ,1986איז אין בת־ים
נפטר געװארן דער לאנגיאריקער פארזיצער
פון דער געזעלשאפט ״קינדער פון לובלין״
אין פראנקרײך און אין די לעצטע יארן —
ערן־פארזיצער פון דער פאראײניקטער לוב־
לינער געזעלשאפט אין פאריז.
דער פארשטארבענער איז א לענגערע
תקופה געשטאנען בראש פון דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט אין פראנקרײד און זיך
אױסגעצייכנט מיט זײן אקטיװקײט ,איבער־
געגעבנקײט און אחדױת.

געגױרן אין יאר  ,1905האט ער נאך פאר
דער מלחמה אויסגעװאנדערט קײן פאריז
און אדורכגעמאכט דעם שװערן װעג פון
אן אימיגראנט.
דעם 29סטן אפריל  ,1987איז אװעק אין
דער אײביקײט »לכה האניגבױפ ,די אלמגה
פון צדוק האניגבױם .דער קאמיטעט פון
דער געזעלשאפט פאראײניקטע קינדער פון
לובלין און אומגעגנט אין פראנקרײך ,דריקט
אויס טיפן מיטגעפיל דער טאכטער ,אײניק־
לעך ארן דער משפחה אין ישראל און אין
פראנקרײה

זהבה טור )טורקלטאזב( ז״ל
זהבה תור )גולדה טורקלטאוב( נולדה
בלובלין ,בשנת  .1891עלתה לארץ בשנת
 1921באוניה ״גסטײן״ ,שהפליגה מטרײסט
לארץ־ישראל .כאן הצטרפה לגדוד העבודה
ע״ש ׳* .טרומפלדור והצטרפה לפלוגה בפתח־
תקוה .בתחילה עבדה כמנהלת המכבםד.,

להורים דבורה ומשה טרכטנברג .כל הזמן
של שהותי בארץ ) ,(1925—1928הײתי איחה
בקשר מכתבים .בסוף שנת  1928חזרתי ל־
לובלין ,כדי להמשיך בידידות ,להתחתן ול־
שוב ארצה .בשנת  1935חזרנו ביחד ,עם
תינוק בת  15חדשים ,דרך ״הדזלוץ־העובד״.
התחלגו מחדש לבגות את חײנר ולטפל ג־
משפוזה.

מפתח־תקוה עברה הפלוגה לזמן קצר לכ־
נרת ,בה עבדה בהכנת חצץ לסלילת כבי־
שים .מכנרת עברה הפלוגה לישוב קבע,
תל־ױסף .בתל־ױסף המשיכה זהבה לנהל
מכבסה .לאחר שלוש שנים של חײ שיתוף
בקבוצה ,זהבה עברה לכפר־אתא לחױת עם
משפחתד.,
בתחילת שנת  ,1930היתה זהבה מטפלת
בביתה של המײלדת גב׳ מרגוליס ,אחר כר
טיפלה במשפחת הסופרת נחמה פוחצ׳בסקי.
בשנת  1936חזרה אל אחותה בקרית־אתא.
כל וזײה השתדלה לעזור לזולת .משנת 1977
חיה זהבה בבית־האבות בפרדס חנה .היתה
אהובה בין התושבים והעובדים ,בגלל מח־
שבתה הבהירה עד םוף ימיה• תמיד הש־
תדלה לעזור•
בינואר

1986

נפטרה

בגיל
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ובחײה

ציװתה את גופתה למדע .לװיתה התקיימה
ב־ 12.5.87בירושליס.
יהי זכרה בדוך.

בשנת  1985עברנו לקיבױן ארז ,הודות
לבת שלנו .לדאבונ־ הרב ,אשתי חלתה ו־9
חדשים שכבה בבית־חולים ״רבקה״ בפ״ת.
במחלתה הארוכה זכתה בטיפול מסור מצד
כל הסובבים אותה והמשפחה .אחרי יסורים
רבים וקשים ,נפטרה בױם  8למרץ .1987

טובה זיםרמן־טרכטגברג ז״ל
אשתי
אותה
.1925
מה־

בצער רב עלי להודיע על מותה של
האהובה ,טובה טרכטנברג .הכרתי
בהסתדרות ״החלוץ״ בלובלין בשנת
עליתי אז לארץ־ישראל ,וטובה נסעה
חלוץ להכשרד..
טובה נולדה בלובלין ,ב־ 1בנובמבר ,1907

מצער מאד ,שחײה נותקו והשאירה בצער
עמוק את משפחתה :בעלה 3 ,הבנות ,חת־
נים 11 ,נכדים ו־ 3נינים ,השרוײם באבל.
בזכות התנהגותה הטובה במשך  50שנה
בפתח־תקוה ובקיבוץ ארז ,תושבים רביפ
השתתפו בהלװיתה .נטמנה בבית־העלמין
בפתח־תקוה .ליװ אותת בדרכה האחרונה
מאות אנשיפ.
תהא נשמתה צרורה בצרור הוןײם.

הבעל אכרהם זיפרמן
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מלכה זיםקינד ז״ל
אמא
הרש
היתה
היתה
מטעם

נולדה
אקרמן
הבכורה
פעילה
האעוד

בלובלין
ױהודית
מבין 6
בספורט
המקצועי

האט ער זיך עװאקואירט קײן קאזאכסטאן,
געארבעט אין א קאלכאז ביז דער רעפאט־
ר־אציע קײן פוילן אין יאר  .1946נאכן קעלצער
פאגראם איז ער אוועק קײן דײטשלאנד און
דארט געוװינט ביזן אפפארן אין די פאר־
אײניקטע שטאטן ,אין שיקאגא וותונה געהאט
און דארט געארבעט אין אן ארטאפעדישע
פאבדיק גיזן ארויסגײן!אויף פענסיע.

בשנת  ,1916להורים
)לב־ת גורפינקל(.
הילדים .בצעירותה
ובמקהלה היהודית
היהודי בלובלין.

את ימי גיהנום המלחמה עברה בלובלין,
בגיטו מײדן־טטרסקי ו־ 20חודשים במחבוא
אצל טדאוש זימבה ,פולני שהצילה .אמא
היתה עדה לזװעות ולהשמדה שהתדחשו
בלובל־ן במשך שנים נוראות אלה .משפחוזה
הענפה הושמדה כליל.
בתום המלוזמה נישאה שנית בלובלין לאבי
פנחם זיסקינד ז״ל ,שגם הוא ניצול ממחנה
שבוײם בגרמניה ואח״כ במחנה ליפובה
בלובלין .שנתײם לוז 0בנאצים עם הפרטי־
זנים ביערות פרצ׳ב ,בפיקודו של סרן יחיאל
גרינשפן.

ד,ם הקימו בית .אני נולדתי בשנת 1946
ובשנת  1956עלינו ארצה והשתקענו בנהריה.
משך כל חײהם רדפו אותם מאורעות
וזװעות השואה )שניהם העידו במשפטים
נגד פושעים נאצײם שפעלו בלובלין( .אמא
העידה מספר פעמ־ם בארץ ושלוש פעמים —
בגרמניה .מאורעות השואה בלובלין הװ חדו־
רים בנפשת ובגופה ,עד ױמה האחרון.
אמא נפטרה בדצמבר  1986ממחלה קשד.,
אין ל־ די מילים כדי לתאר את חייה ,את
נחישותה ואומץ ל־בה שדרוש היה להישאר
בחײם

בעת השואו־ וחריצותה הרבה

בעת

השנים הקשות של ההתאקלמות בארץ ,כוש־
רה הגדול והעבוה עד לרגע האחרון.
את עידודה ומעט שמחת החײם ,היא שא־
בה באהבתה לי ,למשפחתי ובעיקר — לנכ־
דיה .היתה אם ,חמות וסבתא מױחדת ואו־
הבת .ועבורינו — בלתי נשכחת.
כואבת מוזה

יהודית מאיד )פתח־תקוה(
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אין חודש ױלי  1986אװעק אין דער אײ־
ביקײט און פאריתומט א פרוי און דעם ברו־
דער מנשה :מיט זײן פרוי און קינדער .זאל
אים די ערד גרינג זײן!

שײנדל קורנשטײן ז״ל
לבית פרום מלובלין
ב־ 19לספטמבר  ,1986הלכה לעולפה רע־
ײתי היקרה שײנדל ,בגיל  72שנים) .אני,
בעלה אליעזר קורנשטײן ,גם מלובלין(.
נישאנו ב־ 1939ומײד לאחר מכן עזבנו את
לובלין ומשפחותינו בדרכנו לבריה״מ .בת־
קופת המלחמה אשתי היקרה הוביחה את
עצמה בגבורתה וביכולת ההישרדות שלה
בתקות־ קשה זו .נודעה כאשה שעוזרת לא־
נשים ,אפילו בתקופות כשהמצב הכלכלי היה
קשה גם לנו .אספה לבי־תה אנשים שלא
היה להם מקלט.
בדרכנו לארץ עברנו לגרמניה ,צרפת ומ־
שם הגענו ארצה  .1948*1אבדה את כל
משפחתה בשואה :הורים ,שתי אתױת ואח.
בעקבות זאת חלתה ,היתה בדיבאון תקופות
מפוײמות בחײה ,וכן פיזית לא היתה ברײ
אה .נפטרה ממחלה ממארת .השאירה אח־
ריה  2ילדים ,בן ובת וכן  6נכדים ) 2בנים,
 4בנות(.
יהי זכרה ברוך!

בעלה אליעזר קורנשטײן

די לובלינער לאנדסמאנשאפט אין מעל־
בורן ,האט אין לעצטן יאר פארלױרן אירע
איבערגעגעבנע מיטגלידער:

פאלא האלפעיין
שמואל זילבערשער
עװא קאמיען
נחמן רײטער
מי־ר באטײליקן זיך אעעם צער און טרױ־
ער פון די משפחווז .זײט געטרײסט.

דער קאמיטעט

פסח רויטפארב ז״ל
איז געבוירן אין לובלין אין יאר  ,1912בײ
הארעפאשנע עלטערן .די שװערע מאטעריעלע
לאגע אין שטוב האט אים געצװינגען אנ־
הײבן לעדנען א פאו ,װען ר׳איז אלט געווען
 13יאר .ער האט ארויסגעװיזן גרויסע פעיקײטן
בײ לערנען דאס פאך און אין א קורצע צײט
געװארן א גוטזגר קאמאשן־שטעפער .גע־
ארבעט א ס ו יארן ביזן אויסברוך פון 2־טער
װעלט־מלוזמה ,ג ײ לײבל באשניאק און אזוי
ארום געהאלפן מפרנס זײ די משפחה .פסח
ז״ל איז געװען אן אקטיװער מיטגליד אין
פראפ .פון דער לעדער־בראנזשע און א מיט־
גליד פונעם ״בונד״.
אין יאר  1939איז עד אװעק קײן ראװנע
און דארט באלד באקומען ארבעט .נאכן אנ־
פאל פון די דײטשן אויפן סאװיעטנפארבאנד

נהמך רײטער ז״ל

שמחוז שולדינר ז״ל

הנאצים .הדוסים שלחו אתכם לסיביר ושם
הױ לכם חײם קשים.

שמחה יקירי,
באנו

רה .ברחתם לרו&יה וכן־ ניצלתם מציפורני

שמעון

תקופת מרד בר־בוכבא:

לבית הקברות

על

קברך

״איזהו וזכם י

הרענן,

בגמר המלחמה עברתם להתגורר בצרפת.

להפרד ממך בדרכך האחרונה — משפחתך,

בשגת  1949עליתם ארצה ,יחד עם בתכם.
התחלתם

חברים ,ידידים ובני עירך לובלין.
לפני חודש וווצי עברת ניתוח ,קװינו וצי־
פינו בכלױן עינײם שתבריא במהרה ותחזור
לחײם תקינים .לצערנו ,חכינו לשװא.
כעת הנני מפליג מעבר

לבנות את החײם מהדש.

גייבור?

לאהר

ומנוחה.

מן.

החײם

הײת

רוסקה  .7באותו בנין ,היה גם האולם של
הנוער־הצױני .כאן היתה לי ההזדמנות לה־
כירך מקרוב .עם פרוץ המלחמה ,אחרי שה־
גרמנים כבשו את פולין ,עברת לגור בעיר

במשך

שהותך

קײמת

בארץ,

זכרו

קשרים עם בני עירנו ובםוף הצטרפת לוועד
ארגון

ױצאי

לובלין

האנשים

פחה.

עולם השניה ,עוד לפני השואה .גרת ברח׳
כל

ואת

יחד

והשתתפת

לא

ימוש

מקרבנו.

תתיה

נשמחך

צרורה בצרור החײם.

עם

רעיתך שתבדל לחײם ארוכים ,בכל האירועים.

לבוב ,יוזד עם רעײתך טובצ׳ה ובתך הבכו־

באשר

ד,ם.

ארגון

עזיהם ומשתתפים בצערה ױגונה של המש־

הלו מאתנו ידיד נאמן.
שנות

ידעת לײעץ ולעזור לזולת .אהבת את

ױצאי לובלין ,חברים וידידים ,מרכינים רא־

אדם חרוץ ובעל מרץ רב .עם הסתלקותך,

לתקופת מלחמת

הבובש את יצרו.

איזהו עשיר —

הײת בעל לדוגמא ,אבא וסבא מסור ונא־

אות פרי מעמלר ואפשרות של זזיי שלװה
משפחה לתפארת.

הלומד מכל אדם.

איזהו

השמח בחלקו״ .ואלה הױ סגולותיך.

שנים של עבודה מפרכת ,אתה מתחיל לר־
הקימותם

בן־זומא,

אחר מחכמי

ישראל בעת

מתרגיהו הודן
)דברים על קברו(

בלקט של פרקי אבות ,הנה מה או׳מר שם

ארגון ױעאי לובליך בישראל

דו״ח הכנסות והוצאות ל ת ק ו פ ה 30*8*86 — 1*10*85
הכנפווז:

הוצאות:
מס־חבר להת׳ עולי פולין
חוברת קול לובלין
ישיבות ופגישות
אזכרות ואחזקת המצבה
מלגות לימוד ותש׳ לסופרים
מענקים לנצרכים ותרומות

262.75
1,638.51
560.92
639.20
—1,045.
216.74

צרכי משרד ומשרדױת
אחזקת משרד
דאר בולים )משלוח חוברות(
נסיעות ושליחוױת
הדצאות כללױת
סה״כ הוצאות

479.16
240.67
880.48
126.90
7.70

דמי חבר בשקלים

2,096.82

דמי חבר במט״ח

1,976.48

רבית ,הפרש הצמדה ורװח מנ״ע

4,073.30
862.86
4,936.16

4,363.12
עודף הוצאות על הכנסדת
סה״כ

1,061.87
5,998.03

1,634.91
5,998.03

דו״ח כספי ל ױ ם 30*8*1986
אקטיכ:

פסיב:

נײרות ערך בבנק הפועלים )— 500-רשף(
דולר אמריקאי בבנק הפועלים 16,772.99
דולר קנדי בבנק הפועלים
—855.
דולר אוסטרלי בבנק הפועלים —100.
לירות שטרלינג בבנק הפועלים —100.
פר״צ בבנק הפועלים
—400.

3,341.10
—24.861.
—913.
—90.
—223.
—88.

עו״ש בבנק הפועלים

192.28

עו״ש בבנק הדאר
רכוש חדר 2 ,שולחנות ומגפון

83.11
סה״כ

29,516.10

קרן הארגון מ־1.10.85
עודף הוצאות על הכנסות ל־30.8.86
סה״כ

31,621.36
1,061.87
30,559.49

29,516.10
275.39
—768,
 30,559.49ש״ח

בגלל חוסר זמן ,לא הספיקה ועדת הביקורת
לבדוק ולאשר את המאזן .האישור יפורסם
בחוברת הקרובה של ״קול לובלין״ ,באפריל
.1988

הװעד
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״נוסח לובלין״
ד ״ ד אלחנך הורװיץ
דער באקאנטער לובלינער היסטאריקער נחמן בלו־
מענטאל האט אין ערשטן נרמר פון ״קול לובלין״ פאר־
עפנטליכט אן ארטיקל ״נוסח לובליך /פון װעלכן מיר
גיבן אן אױםצוג .ורעגן גירוש לובלין שרײבט דער
ײדיש־העברעישער דיכטער יצחק קצנלסון אין אזוי גע־
רופענעם ״&נקם ריטל״:
...״ימי הפסח של שנת תש״ב ,לובלין ,זאת הקהילה
הגדולה דהקדרשה זה מאות בשנים ,לובלין העתיקה,
פומפדיתא ז /1גהרדעא דארעא דפיליו ,לובלין כלרגה,
אפםה ,תמה ,הרגד בה מטףי ועד זקן מ א ש ה דעד עדלל,
א מ ה ו ת ױלידים בבטנן• הגיעו אלינו השמועות טלפונית,
שרלחו רצים ,יהודים ,בחורות מישדאל עם נײרות של
גױים להיװדע — אױ לנד ,ידענו א ת הכל!״
דער פנחבר האט זיר דעמאלט געפוגען אין װארשע
און װעגך דעם זיר דערוװ-םט יפון דעם ײדישן אונטער־
ערד ,וואס האט געשיקט קײן לובלין ײדישע מײדלער,
מיט ארישע פאפירן — אײנע פון זײ איז געװען חווקדז
פאלמאן ,וואס איז געקומען קײן לובלין ב ע ת דער
אקציע און באװיזן אפילו רעדן מיט אײניקע באקאנטע
ײדן ,צווישן זײ האט זיר געפונען די פרױ דאבזשינםקא.

״משוגעים״ בלובלין
אירית גוטליב
ל א פ ע ם א נ י ח ו ש ב ת איך זה יתכן שלמרות ש ח ײ ת י
בלובלין רק ב ש נ ו ת ילדותי ובנעורי המוקדמים טברע זכרון
ה ע י ר כה עמוק בליבי .הפעם רציתי ל ה ק ד י ש זכרון קצר לכמה
ד מ ו ױ ת מוזרות ,אשר הסתובבו בחוצות עירנו .א ח ת ה ד מ ו ױ ת
המוזרות היה גבר שכונה על ידי ה ב ר ױ ת וגם כ נ ה א ת ע צ מ ו
בשם ״ צ װ ע ל װ ע ר קאפ״ .אותו אדם היה נמוך ,ב ע ל גוף לא
מפותח ,א ך ראשו זזיה גדול מ א ד ב ה ש װ א ה עם שאר חלקי
גופו .הוא ה י ה מ ק ב ץ נ ד ב ו ת ב ב ת י היהודים .בידו ה י ת ה ת מ י ד
קופסה ש ל משחה ,אשר ש מ ש ה ל ה ב ר ק ת ר צ פ ו ת ־ ה ע ץ ״יסנה
סלונצה״ .הוא היה מ נ ק ש בקופסה ובפרוטות ש ה ױ בתוכה
והיה צועק — ״ צ װ ע ל װ ע ר ק א פ — צ װ ע ל װ ע ר ק א פ ״ ולא
ויתר ,ע ד אשר נ א ל צ ה ע ק ר ת ה ב י ת ל מ ל א א ת רצונו ולהעניק
לו נדבה .ב ה ױ ת י ילדה ,א ה ב ת י להתבונן בו .סקרנותי ה י ת ה
מ ע ו ר ב ת בפחד ,כי האיש לא א ה ב שילדים יתבוננו בו .ה ד ב ר
היה מרגיז אותו מ א ד והוא ד.יה רודף אחרי הילדים ומעתיר
עליהם ק ל ל ו ת עסיסױת .יהדמות ריתקה א ו ת י ולא פעם ח ש ב ת י
היכן מתגורר האיש המוזר ה ז ה ואם י ש לו משפחה.
ד מ ו ת םסגונית אחרת ,אבל ה פ ע ם דמווז מ ת ר חביבה,
היה ״סרולקה המשוגע״ .אותו םרולקלד ,.כפי ש װ ד א י זכור
לרבים מ ױ צ א י עירנו ,היה בחור צעיר ,לבוש בגדים מרופטים.
הוא א ה ב לשיר ונהג ל ה ת ד פ ק על ד ל ת ו ת זזיהודים .כ ש נ פ ת ח ה
ה ד ל ת הוא היה פוצח בשיר .א ח ד השירים האהובים ע ל ױ ה י ה :
״ ס ק ר ב ב ױ נ ה סרצה״ .השיר ה י ה ע צ ו ב ונוגה והיה מ ש פ י ע
בעיקר ע ל עוזרות ה ב י ת ש ה ױ מ ע נ י ק ו ת לו נ ד ב ה ביד רחבוז,
כפי ש  Tן השיגה באותם הזמנים .״סרולקלה״ נעזר במקלו,
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די אנדערע נעמען זענען שוין ארױס פון זכררן — אדן
זײ האבן געבראכט די ידיעה קײן ווארשע ׳ אין געטא,
צו די װידערשטענדלער...
אין ״פינקס ויטל״ האט דער דיכטער יצחק קצנלסון
געשריבן וועגן חוה פאלכלאן און אזרי האט ער זי בא־
װײנט:
״חוה פולמן היקרה! אין־ ? הן ל א ה ג ע ת עוד לשנת
העשרים? אני ל י מ ד ת י ך  /עברנו על ישעיהו ,לימדתיך
לשחק על הבמה ,אותך ועוד תברים רכים כמוך
ע״י ״החליץ״ ,דז׳לנה  .34שיחקת א ת ״יעקב״• — איר,
חוה היקרה ,ה״שיקסעלע״ היהודית .עם טל הילדדת על
שפתײן־ ועם הבוקר ארר בעינײר ובלב מ ל א רגש והכרה
שלא לפי שנותײר ,יצאת עם נײרות של ״גויה״ לערים
ולעײרות ששם הורגנד...
...את זאת ש ע מ ד ת בבית הנתיבות בהרובישוב וראית
א ת אלפי היהודים שנםחבו ל ה ת ם כדי לשלחם ...רבים
נורו ,נדקרו במקום .ילדים רוטשו באשם אמותם ואבותם
שביקשו על נפשם׳ נפשות ילדיהם — והרגום — ל א
בכית ...אדלם הײת בכל רע והתעלפות! ...למה לר
הנײרות בכים ש מ ל ו ז ך  /אם א ת מ ת ע ל פ ת י לא בכים
השמלה ,בפצעי הלב שמי א ת נײרות הגױה ...גויה ל א
תתעלף לעולם כשהורגים יהודים למאות בשרק דלעיני
השמש...״ כנראה ,כלצאה חוח פולכלאן א ת מ ו ת ה בקרקוב.
כ ל ױ ױ מוזיקלי והיה מ ע מ י ד פנים ,כאילו שהוא מ נ ג ן בכנור.
ישנו סיפור אמיתי ,הקשור ב ד מ ו ח ו ש ל ״ ס ר ו ל ק ל ת ״  :חבורה
של בחורים צעירים ה ח ל י ט ה לשם בידור לחתן א ת ״סרול־
קלה״ .הם מ צ א ו עבורו שידוד מ ת א י ם ב ד מ ו ת ה ש ל קבצנית,
ש ה י ת ה ק צ ת ױ ת ר מ ב ו ג ר ת ממנו .לאחר שהיא הסכימה לשי־
דוך ,שכרו הצעירים אולם ברחוב לוברטובסקה ,פ י נ ת קו־
בלסקה ,ושם נערכה ה ח ת ו נ ה ש ל בני הזוג .נמכרו כרטיסים
ררבים מ צ ע י ר י העיר ה ש ת ת פ ו בחתונה .לחתן נ ק נ ת ה חליפה
וזוג נעליים .ש מ ע ת י מ מ ש ת ת פ י השמחה ,שסרוליק הופיע
ב ת כ נ י ת ״ א מ נ ו ת י ת ״ מ ש ל ו כדרכו .הוא הוריד א ת נ ע ל ױ ורקד
ב ע ר ד ל ױ )קלושן( .אחרי ה ח ת ו נ ה )אגב איני ױ ד ע ת האם וןיתה
ז א ת ח ת ו נ ה אמיתית( התגוררו בני הזוג יחד .הסיפור מספר,
ש ב װ ם א ח ד נ פ ג ע ה א ש ת ו ש ל ״סרולקלה״ ב ת א ו נ ה )כנראה
נ ד ר ס ה ע ל ידי עגלה( .היא נלקחה ל ב י ת חולים נוצרי בלוב־
לין ושם מ צ א ו הרופאים תוך כדי טיפול סכום כסף גדול
על גופה .כ ש ש א ל ו ה אם היה ל ה מ ש ה ו )כסף( ,היא ע נ ת ה
מ ת י ד פ ח ד ש ל א היה לה כלום ,ושהיא א י ש ה ע נ י ה ו כ ו  /בסופו
ש ל דבר רחמו עליה הרופאים והחזירו לה א ת כםפה.
ד מ ו ת נוספת מתוך הגלריה ש ל ה ד מ ו ױ ת המוזרות היה
״זיגמונד המשוגע״ .ז י ג מ ו נ ד היה ג ױ פולני ,ש נ ה ג להסתובב
ב ד ח ו ב ו ת היהודײם ולדרוש בתוקף נדבות .הוא הםתובב
בעיקר על  Tהשוק ברחוב נובה ומכױן שהורי התגוררו
בסביבה זו ,נ ת ק ל ת י בו רבות בהיותי ילדה .גם הוא נ ה ג לשיר
״ ו ל נ ג ן ״ במקלו .אבל ד.וא ה י ה א י ש תוקפני ,אשר רדף א ח ר י
ילדים והיה נוהג לחטוף חפצים אשר החזיקו  , • • r r aכגון
אוכל ,בדרך כלל .מידי ח ט ף זר פרחים ,קונבלױת ,אשר ק נ י ת י
לאמי .אני ע ד ײ ן מ ת ח ל ח ל ת בזכרי א ת ה ע י נ ײ ם ה פ ר א ױ ת ש ל
זיגמונד ה ת ק ו ע ו ת בי .ב ד ח ת י בכל כוחותי...

לובלינעו ק־נדער און אײניקלעו אויף דער אזכוה אין ל.־אנזשעלעם
ישראל
זונטיק דעם 16טן נאװעמבער  ,1986האבן די לוב־
לינער אין לאם־אנזשעלעס ,גענױ וױ מיר האבן דאט
געטאן אין די לעצטע  30יאר ,אדורבגעפירט די טרא־
דיציאנעלע אזברה צו דער 44טטער יארצײט .אבער
דאסמאל האבן מיר אײנגעלאדן אונרזערע קינדער
און אײניקלעך) .איר שרײב :״מיר האבן אײנגעלאדן״,
נאר דאט גאנצע ״לובלינער געשעפט״ װערט געפירט
דורן־ אײן מענטש( .מיר האבו נישט ,װי אין נױ־יארק,
קאנאדע ,אדער תל־אביב ,א פרעזידענט ,א װיצע־
פרעזידענט ,סעקרעטאר ,קאטירער און אזױ װײטער,
נאר גאנץ פשוט :איר מיט מײן פרױ טוען די גאנצע
ארבעט .ד א צאלט קײנער נישט קײן מיטגליד־אפצאל.
אז איך דערהאלט דעם ״קול לדבליך /שיק איר אים
איבער צו אונדזערע לרבלינער מיט דער פאםט ,אבער
לררב פאר איר צו די לובלינער אדן ברענג זײ די
אױסגאבע איך די שטיבער.
די אזכרה איז געװען זײער א פײערלעכע .מיט
טרערן אין די אױגן האב איר געעפנט דעם צוזאמענ־
טרעף פון כמעט אלע לובלינער ד א אין שטאט ,און
אויר פון שטעטלען־ ארום לאם־אנזשעלעם אדן מיט
שטאלץ גלקוקט אויח אונדזערע קינדער און אײניק־
לעך אויפן זאל׳ אין שול ״בנסת ישראל״ — דאקטוײ
רים ,אדװאקאטן ,אינזשיניערן ,ארכיטעקטן ,בוכהאל־
טערן און פראפעםיאנעלע אינטעליגענץ ,מיט זײערע
רױכטיקע פראפעסיעט און טיטלען.
איך האב די קינדער דערקלערט װער זײ זענען,
פרן װאנען זײ שטאמען ,געשילדערט די באבע־זײדעס,
װעלכע איר געדענק גוט ,ויי אויר זײערע אדרעסן אוך
באשעפטיקונגען אין ײדן־גאם ,נאדםטאװנע ,רוםקע,
לובארטאװסקע ,נאװע ,גראדזקע ,אדיפן זאמד ארן
טשעכיװ .פאר די קינדער פון די פישמאנם געשיל־
דערט זײער זײדן מיט דער גאלדענער קײט אין
װעטטל־קעשענע ,אין י טאנדײט־געשעפט אױף דער
שוויענטא־דוםקע ,אנטקעגן די פייערלעשער .ער איז
געווען פון די גבאים אין מהר״ם שול.
פאר די קינדער פון די אבערם האב איר געשיל־
דערט זײער זײדן לײבעלע ״פאםלוגאטש׳ /װאם איז
געווען א האלבער דאקטער אין ײדישן שפיטאל און
פיל געהאלפן די קראנקע .איר געדענק זײן כלטירת־
נפש פארן לובלינער הרב שפירא ז״ל ,בעת זײן שװע־
רער קראנקײט.
די שנורם קינדער ,די אײניקלען־ פון טוביה דעם
אינקאסענט פון רעטונגט־קאמיטעט ,רפאל ראזענבערגם
טאטע — ״דער געלער בערשטל־מאכער׳ /איו זעלבן
הויז װר איך האב געלערנט אין חדר בײ ברוך־הויקער,
אריפן ערשטן שטאק .דער בערשטל־מאבער ,דעם
הײנטיקן דאקטער ראזגבערגם זײד־ע ,פלעגט ציען
פון עװישן די ליפן די דראטן פון די בארשטן מיט די
האר ,געהארעװעט שװער און ביטער זײן גאנץ לעבן.
די ברונאם ,װאם האבן געוװינט לעבן גארטן,

אײזנבערג
מיט זײערע זין ,דעם דאקטער אוך אינזשיניער .די
שערמאנט ,די אײניקלער פון מ ע נ ד ל גענדזלער און
רבקהלע טראפער ,װאס האט טוקצעטפול אויפגעבױט
זײז קאמפװטער־פאבריק .דער דאקטער אהרן האם,
דאט אײניקל פון אהרלע האספויגל אויה דער שעראקע
בײם טײך .אויױ זײן הויף פלעגן די פויערים שטײן
מיט זײערע פערד־אוך־װעגענער .טאקע דארט ,אויןס
דעם הויףו ,פלעגן מיר ,די חדר־ײנגלעו־ ,שפילן אין
באהעלטעלעך .דאקטער האם איז ד א אײנער פון די
באוװסטע דאקטוירים אין שטאט; ער איז אייר אן
אײניקל פון די צינאמאנם ,פוך די אלעקסאנדראװער
חטידים ארן שניט־טוחרים אויו< דער לובארטאװסקע
גאס — און אין אז אינטערעטאנטער רעדע געשיל־
דערט זײן צוגעבונדנקײט צו לובלין און זײן אפשטאם.
אלס גאטט־רעדנער איז אדיפגעטרעטן הרב דאק־
טער לרי מעיער און אין א רירנדיקע רעדע געשילדערט
אזױ פיל געלערנטע צדוישן א ו נ ח ע ר ע קינדער .דאס
דעם ארמקום פון אונדזער טײער פאלק אדן װאס מיר
דארפן לערנעך דערפדן .נישט ארמזיטט געפינען זיר
אין דער ,דור הדלר דדור בא״ .דרער װײםט א װאםעםרע
טײערע ,הײליקע ,הארציקע מענטשן ,אײערע באבע־
זײדע אין לובלין זענען געװען און נישט דערלעבט
דאם נחת צו זעז אײו־.
מיר האבן הײ־יאר נישט געהאט קײן פראפעםיא־
נעלן חזן .איר האב געמוזט מאכך דעם ״אל מ ל א
רחמים״ און נאכן זאגן קדיש ברבים ,זענען מיר אלע
ארײן איז דערבײאיקן גרריםן זאל ,װי מײן פרױ האט
צוגעגרײט געדעקטע טישן .דער עולם האט זיר אױם־
געזעצט ,טועם געװען ,זיך אדיטגעטענהט ,דערמאנט
אין דער אלטער הײם .א טײל האבן דערמאנט זײער
מיטגלידערשאפט איך דער ״גװיאזדא״ ,״דזבוח״ ,פרא־
פעסיאנעלע פאראײנען .אײניקע האבן דערמאנט דאם
לערנען אין כהנם בית־המדרש ,אויר אויפן צװײטן
שטאק פון חברת נושאים בית המדרש ,מיט ר׳ ברון־
קאצקער ז״ל ,אדער אין ראדזינער שטיבל ,בײ ר׳
װעלװל װײט ז״ל ,אױךו לובארטאװטקע  18בײ שדט־
טאקן ,פון וואנען עס זענען ארויםגעקומען גרויטע
תלמידי חכמים.
אזוי האט זיר יעדער געפינען זײז גרופע צו פירן
א הײמישן שמועם .דערבײ ברענגט מיר יעדער אײנער
צו אן אײנגעװיקלט פאפירל — א טשעק פאר דעם
אירגון יוצאי לובלין אין ישראל .לויט װי איר זע אין
״קרל לדבלין״ ,שאף איר דא בײ אונדז ,עטלעבע צװאנ־
ציק לובלינער ,װי די נױ־יארקער ,די קאנאדער ,װעל־
כע האבן ,בלי עין הרע ,פיל מערער לובלינער װי בײ
אונדז אין שטאט .און מיר האבן טאקע איבערגעשיקט
צו די לדבלינער אין ישראל איבער טדיזנט דאלאר.
דער עולם געזעגנט זיר און פארלאזן די שול מיט
א קוש די מזוזח און האפן — אם ירצה השם ,ד א ס
נעבטטדו יאר ורידער.
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מצבת

ליד

לובלין

צפורה דםקל־ױםלפיש
שוב התאספנו
ליד האבן
הדוממת השחורה,
לזכר ארבעים וחמישה אלף
ויתר אלפי הסביבה.

מרעישה אוזנײם,
מרטיטה לב,
עמוקה השתיקה,
כאלפי מיתרים
— הזעקה.

לו לספר להם יכולתי
על המשך החיים
על המדינה מולדתנו,
על שמי התכלת
הפרוסים מעל לראשינוו

על
של
)לו
אך

והאבן דוממת
כדוממים
שוכני עפר.
לו נשמעה זעקתם,
אוזנײם מרעישה!

והכאב שוכן
עמוק ,עמוק.
המשך — ואל תשכח!
הכאב כמורםה
הממאנת להיפתח.

לספר על ארץ ירוקה
וגינה לפני הבית
על פריחת התפוז
ועץ ה ז י ת ?

על דז׳טים דז׳מבו םילונים
המגביהים עוף,
על מרחקים שצומצמו —
על תקשזרת — כצפור תעוף.

חײלים מעולים
צבא ההגנה לישראל
ניתן בלעדיהם,
מי עלינו יגן?(.

תערוכת אמנות בגיל הזהב
היטלר הצליח להשמיז־ ששה מיליון יהודים .רק את הגו־
פות ,לא את הרוח והנשמה.
אצל רבים ,למרות שעברו את השואה ,נישאר הדחף
לאומנות ,כגון :מוםיקה ,צױר וכו׳.
הניצולה חנה אכטמן ,שעברה את הגיהינום הנאצי ,נדדה
מעיר לעיר ,ממקום למקום ,מצויידת בניירות רבשם הבדוי:
אננה מאריה זװצקה .למרות זאת ,הלשינו עליה ונעצרה
בװארשה ע״י הגםטפו ,עינו אוהה ושחררוה זמנית כדי שתוכל
להביא נײרות נוספים כהוכחה על הױתה קתולית.
היא לא שבה אליהם והמשיכה בנדודיה :מװלשה ללבוב,
משם לקראקדב ,וכך ניצלה.
חנה אכטמן ,שהיא חנה רפופורט מלובלין ,הגיעה ארצה
ב־ 1940והתחילה בלימודי צױר אומנותי אצל מורימ רבים
והרחיבה את לימודיה במכון לצױר ופיסול של העיר בת־ים.
באפריל השנד ,.לױם הולדתה ה־ 80של חנה ,התקײמד,.
בעזרת אגודת הצײרים והפסלים ,תערוכת תמונות במוזיאון,
בה הציגה חנה  20תמונות מיצירתה וזכתה לביקורת טובה
מאוד.
לכבוד ױבלה זה תרמה חנה אחת מתמונותיה לחדר לובלין.
ברוכדת תהײגה ידיהי

בן־רשקה
די מצ3ה פון אדאפ גארטענקראוט איו סאן־פאולא.

מלגות לבתי םפר
לכבוד
הנהלת בית ספר תיכון ״ליאו באק״ בחיפה
לידי הגב׳ צעירד .טדיפון־אבן
מנהלת החטיבה העלױנה

הנדון :מענק והכדלת המלגה לקױפ הפמינר
על השואה לביתות יי׳׳ב
דאשית אבקש סלידותכם על האיחוד שחל
בסך  400דולר־בשקלים עקב סיגות טכנױת.
כמו כן הננו להודיעכם:
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בהעברת

המענק

בױם י״ג לסיװן תשמ״ז ,10.6.87 ,התקײמה ישיבת הנהלת ד,קרן
ע׳יש בלה דבז׳ינסקה שנםפתה בתקופת השואה .בהנהלתו של
בנה ד״ר בן־טוביפ .בין ד,יתר הוצעה הצעה להקציב םכום מסוײם
נוםף ע״מ לסײע לקײם את הםמינד הנ״ל.
בקדוב נודיע לכם מהו הסכום שהוקצב למטדה זו.
נא לאשר קבלת מכתבנו ולהעביר קבלה.
רצ״ב :שני שקים בםך  640ש״ח.
העתקים :ד״ד נ .בן־טובים ,אינג׳ א .לסקובסקי ,ד .שטוקפיש,
אינג׳ א .שריפט.
לגזבדות ביה״ס ליאו באק
בכבוד רב,

מ .חורן

Więźniowie Żydzi zamordowani w dniu 22 lipca 1944 r.
w więzieniu na Zamku w Lublinie
Zofia Leszczyńska
W więzieniu na Zamku Lubelskim, wśród
osadzonych tam więźnów, było wielu żydów.
Niemcy, opuszczając Lublin w dniu 22 lipca 1944
r., zamordowali na Zamku ok. 300 osób. Jako
pierwszych rozstrzelano więźniów Żydów, zgromadzonych w warsztatach. Z licznych relacji
wynika, że wśród pomordowanych było ok. 60
mężczyzn, kobiet i dzieci żydowskich. Ciała osób
nie zidentyfikowanych pogrzebano 6 sierpnia na
stokach Zamku. W roku 1954, szczątki ofiar

ekshumowano i uroczyście pochowano na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.
Dzięki zabiegom Klubu B. Więżnów Politycznych Zamku Lubelskiego, w dniu 20 lipca
1981 r. został odsłonięty na zbiorowej mogile
pomnik na którym wyryto 266 nazwisk zamordowanych. Na pomniku figurują też ustalone
nazwiska więźniów Żydów, wymienione w załączonym wykazie.
Klub b. Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego zwraca się gorącą prośbą o bliższe informacje dotyczące wymienionych osób, oraz innych
więźniów Zamku Lubelskiego.

WIĘŹNIOWIE ŻYDZI ZAMORDOWANI W DNIU 22 LIPCA 1944 R.
W WIĘZIENIU NA ZAMKU LUBELSKIM
Brzozowski Bronisław ur. 5.01.1926
Cytryn Eliasz
20.12.1921
Cytryniarz Fela
5.11.1924
Daniel Krystyna / Eisenstark Frania
ur. 7.02.1925
Dorner Nattan
15.07.1907
Dorner Manfred
21.07.1927
Fajans Tadeusz
7.05.1905
Felcman Leonia
19.03.1922
Fischbaum Sala
03.1909
Grinblat Ajzyk
15.03.1917
Gwardys Genowefa
16.12.1919
Kapłan Jozef
12.08.1895
Lederman Abram
Lederman Bajla
28.03.1912
Lederman B rucha
Lederman Frania
7.07.1924
Lederman Zysla
25.01.1926
Lerman
Nadolna Teresa / Weismann
16. 01.1937
1.14
Nirenberg Doba
10,03.1902
Oli Helene
Palikowska Stefania
26 .12.1917
1.33
Ruderman
Ruderman
1.30
Ruderman (córka)
Rutkowski Jan
3..03.1917
Strauss Simon
19..08.1901
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r.
w Warszawie
—
—
—
—

Opole
Lubaczów
Lubaczów
Warszawa—Lublin — lek. med.

z dzieckiem lat 6

—
—
—
—
—
—
—

Zamość — lek. Stom.
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Łuków — krawiec
Kamionka pow. Lubartów
w Warszawie
Lublin — tech. dent.
Lublin — pom. tech. dent.
Lublin
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פון  15.11.86ביז דעם 1.11.87

=

2080

צו  25דאלאר
פאמ׳ נאדעל ,לאם אנזשעלעם;
אנזשעלעם; פאמ׳ מײזעלס ,לאם
צוױיקאפט ,מ א נ ט ר ע א ל ; )אוין־
דאלאר( .ישראל טעמפעלדינער,

מ ש ה לעװינםאן ,נים
נײע לובלינער ,טאראנטא
ם .זײדענװערג ,מיאמי
גדליהו פישמאן ,לאם אנזשעלעם
אובער ,לאס א מ ש ע ל ע ס

צו  15דאלאר
ראובן פרידמאן ,נױ־יארק; נ .שמן ׳ טאראנטא.

1000
575
200
200
120

אין קאנאדישע דאלאר
לובלינער לאנדםמאנשאפט ,מאנטרעאל — 300
— 50
פאמיליע װאקםבוים ,טאראנטא
— 25
גוטשע צוקערפײז ,טאראנטא

צ 100 1דאלאר
לובלינער םאסיעטי אין גױ־יארק; פאכמליע ראזענטיר,
לאם אנזשעלעם; פאמ׳ עהרענבערג ,ל א ס א נ ז ש ע ל ע ם ;
פאכל׳ ראזענבערג ,לאם א נ ז ש ע ל ע ס ; מ .גארטענקראוט.

אין אױסטראלישע דאלאר
מאטל טרײםטמאן ,מעלבררן

צו  50דאלאר
מענדל מילשטיין ,םאן־פראנציםקא ,פאמ׳ שערמאן,
לאז אנזשעלעם; בראניע ארן מישא עקהויז ,מעלבורך;

התוכן

געזעלשאפט פאראײניקטע קינדער
פון לובלין ,פאריז

— 1500

 -א»נהאלט

קהילת לובלין כ ג י ת הונפוצות ) .3 • (4שטן  /א ד ב
אין טשעכיװ ) • (5חײם קליגער  /יידן האכן א קורצן
זכרון) • (7פױקה א ר ל י כ מ ן ) כ נ ק (  /השואה — סרטו
של ?לוד לגצמן ) • (8ישראל אײזענבערג  /דערשאפן
Henryka Lazowertówna

 • (11) Mały szmuglerאלעקפאנדער שריפט  /רועגן
®אליאקו װאפ האכן געראטעװעט ײ ד ן ) • (12כנימיןי
לוכעלפקי  /פון ד׳ יעקפ פאלאק ביז ד׳ שלופ שכנא
) • (17דוד שטאקפיש  /לוכלינער אקטױויטעטן אין
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— 40

אין פראנצויזישע פראנק

מ .צאניו  /לוכלין )עמ׳  • v.(1טתודהו הררן  /הנצחת

/

פאמ׳ בורם ,לאם
אנזשעלעם; פאמ׳
פאראיארו — 25
בוענאס אײרעס.

צו  20דאלאר
פאמ׳ לעװיז ,לאם א נ ז ש ע ל ע ם ; אלגא גראדל ,לײבל
זילבערג /בוענאס אײרעם; עקהויז ,מעלבורן; נ.
גורפינקעל ,דיסעלדארף גדליה עלבױם ,מישיגאן;
לאזער גאלדבױם ,םאן פאולא.

אין אמעריקאנער דאלארן
—
—
—
—
—

ד ע ר

פאולא מארגאלעם ,נױ־יארק; צפורה אדן ױםף שפײז־
מאן ,נױ־יארק;
—  60דאלאר
פאמ׳ שנור לאס־ אנזשעלעם
— 40
יעקב װײצענפעלד /מיאכױ
—  40״
פאמ׳ ברונא ,לאם אנזשעלעם
— 55
פאמ׳ פרום ,ל א ס אנזשעלעם
םעם און שרה ברײטער ,מאנטרעאל — 35
— 30
יצחק זהבי׳ פראנקפורט

>ע\ראל

א י ן שקלים )פון  25איו מערער(
לדבא און משה קורן — )(800 + 1280
— 600
מאטל גארטענקרױט
— 200
שרה ביטער
— 160
ראובן ראםעט
— 50
ליאוך מאנדעלבויכו
נינה רעזניק
— 50
אליהו הערץ
— 50
— 48
שלמה זינשײן
— 40
מ ש ה צוקערפײן
שמעון לאדר
— 30
אפרים מילער
— 25
דוד מיטעלמאן
— 25
— 25
פרײליר ישראל

פ א ר

ל ו ב ל > נ ע ר
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