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ע לפולץ ס  <ומן מ
 א<ד«ת גוטלי^

 מזפירת אירגון ױצאי לובלין בישראל

 הנסיעה שלי לפולין בקיץ 1994 נבעה משתי סיבות: ראשית,
 רציתי לקחת את בתי למסע השורשים; שנית, שוב התגבר
 הרצון העז לראות את פולין. בליבי - רחשים אמבױולנטײם:
 מצד אחד, המשיכה לראות שוב את נופי הילדות ומײדאנק,
 הזכרונות הקשים מתקופת המלחמה, שעברו עלי בפולין

 בתקופת הכיבוש הנאצי.
 אין דומה הביקור שלי בפולין לביקור של שאנשים, שלא חװ
 על בשרם את התקופה הזאת. פמו(להבדיל) שנמשך העברײן
 למקום הפשע, כך יש בי משיכה לראות עוד פעם אותם

 המקומות, שמעט אושר(חוץ מימי הילדות) הרגשתי בהם.
 טסנו בתחילה לװרשה. אותה װרשה, שרבים מזכרונותי
 הקשים קשורים בה. בװרשה הסתתרתי בעזרת נײרות ״ארײם״
 וסבלתי רבות בזמן שהײתי עוד נערה. בסױעו של מדריך ונהג,
 ביקרנו בכל האתרים, הקשורים עם װרשה היהודית: האנדרטה
 לזכר המרד בגיטו װרשה, ״אומשלג־פלץ״, בית הכנסת היהודי,
 ע״ש נױשיק, בית הקברות היהודי וכר. הסױר שלנו כלל גם את

 כל העיר על ככרותיה היפים: װילנוב, לזינקי וכר.
 למחרת נסענו לקרקוב. ערכנו ביקור בוובל, בבית הכנסת
 היהודי ובבית הקברות היהודי העתיק. דרכנו הובילה לבית
 הקברות ההמוני אושװיץ, של רבבות יהודי פולין וארצות

 אירופה אחרות.

 שוב עמדנו לפני השער, שעלױ הסיסמה של המרצחיס:
 ״עבודה משחררת״. אנ< חושבת, שלא חשוב כמה פעמים אדם
 שוב נמצא על האדמה המקוללת של אושװיץ. כל פעם הוא חש
 מחדש שאותו כאב וזעזוע, שהוא עובר בצריפים, שומע את
 ההסברים ורואה את המוצגים. ראיתי את האימה בעיני בתי,
 אשר הרגישה בליבה את כל הטראומה הקשה של הביקור

 * • • באושװיץ. יצאנו שבורים מהחװיה הקשה, אשר עברה עלינו.

 חזרנו לװרשה ושם שהינו ארבעה ימים. בױם החמישי נסענו
 ברכבת ללובלין. בהתרגשות הגעתי לתחנת הרכבת של עיר
 ילדותי. התחנה לא השתנתה בהרבה מאותם הימים שלפני
 המלחמה, שזכרנו אותם מימי הילדות. יצאנו החוצה. העיר
 עשתה עליכו רושם די עלוב. בתים ישנים ומוזנחים. הזמנו מוגית
 והתאחסנו ללילה אחד במלון ״ױקטוריה״ ברחרב נארוטוביצה.
 למחרת באה לבקרנו גברת קריסטינה מדלובה, אשר שהתה
 בישראל בשנה שעברה. היא העבירה אותנו למלון אחר. החל
 מאותו רגע, היא לקחה אותנו תחת חסותה. למחרת הזמינה
 אותנו למסיבת עיתונאים, שהיא אירגנה ביחד עם חברי הליגה
 לידידות ישראל־פולין. הגענו למועדון הסופרים בשם ״הךס״,
 אשר נמצא קרוב לרחוב קולונטאיה. המועדון מורכב מאולמות
 ובאחד מהם, השײך לאגודת העיתונאים, התקײם המיפגש.
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 צפורה דסקליוײסלפיש, מתתיהו הורן,
 אברהם לסקובסקי
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ף 158 ו ג נ ז / תל״־אביב, די ׳ ן י בל ל לו  ״קו
"Kol Lublin", Dizengof 158, Tel-Aviv, Israel * 

 ״הדפוס החדש״, ת״א, טלי 6388555 ^

״. ע לובעלסקי י אמ י ״ ע ל פון ד א מ ק ג ע ם ד ײ ן לובלין, ב ך אי ו  באז
ן <רמיהו גאשליב, ת או י ר י , א ק ע ש א ר ט א א מ ג ו  פון רעכשס: ל

א װ א ל א ד א  אירענא מ

טא, 1994; ם לי ד ע ו ח י א דרשה לזכר ה ד האנ י  ביקור בלובלץ, ל
ה ג ו ל ך רנה מ ת וירמיהו גוטליב, אי י ד י , א ק א ש א ר ט : לובה מ ן מי  מי

 באולם יפה התכנסו עתונאים, חברי הליגה לידידות ישראל־
 פולין וכן מספר מועט של יהודים זקנים, אשר עדײן חײם
 בלובלין. הזזחיל הראױן. העתונאים הציגו לי שאלות שונות
 בקשר עם הזכרונות שלי מלובלין, כ״כ זכרונות משנות הכיבוש
 הנאצי וכן שאלות שונות על ישראל. בסוף אני סיפרתי על
 הפעילות של האירגון שלנו. האוירה היתה לבבית ותרבותית.
 העתונאים הביעו רצון ליצור קשר עם אירגון ױצאי לובלין
 בישראל וביקשו לקבל עתונים ודברי דפוס שונים, הנוגעים
 לפעילות הארגון. הם הציגו שאלות לבעלי ירמיהו ולבתי,
 אשר את דבריה בעברית תרגמתי לפולנית. מאד ענין אותם
 לדעת, מה היא מרגישה בתור דור שני לשואה. בזמן הראױן
 נכחו גם כתבי הטלויזיה של לובלין והם ביקשו לערוך אתנו

 כתבה על הביקור בעיר.
 בתום מסיבת העתונאים, אשר כללה כיבוד קל, חיכו לנו
 מספר אנשים, וביניהם ױשבת־ראש של קהילת לובלין
 המצומצמת מאד, הגבי לובה מטרשק ואביה הקשיש וכן הגברת
 קובײקו, ױשבת ראש הליגה לידידות ישראל־פולין, סניף
 לובלין. הם לקחו אותנו לרחוב לוברטובסקה 8, לבית הכנסת
 הקטן וחדר זכרון שנמצא שס. המקום שמור ומטופח באופן
 יחסי. הגבי קובײקו, שהיא אישה נהדרת ולבבית, התנדבה
 לשמש לנו כנהגת בביקורמו בלובלין. (אותה גב• קובײקו תבקר
 גם בישראל, בעתיד הקרוב). היא ידידת ישראל בלב ונפש.
 באותה הזדמנות הכרנו גם את מר רוברט קובלק, אדם צעיר
 ומשכיל בױתר. הוא היסטורױן והמאמר שלו כבר פורסם
 בעתון שלנו. הידע שלו על יהדות לובלין הוא מקיף בױתר.
 והאדם הזה מנציח את קורות יהדות לובלין. למחרת הופיע מר
 רובךט במלון שלנו ולקח אותנו לסױר בעיר העתיקה בלובלין.
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 למרות השרב הכבד אשר שרר באותו ױם, שוב הסתובבנו
 ברחובות לובלין: ״ברמה קרקובסקה״, הרינק, אשר שוחזר
 בחלקו, גרודזקה, אשר בתיה במצב קטסטרופלי. הכל מחנח
 ומתפורר. משם ירדנו דרך הברמה היהודית לזמק. בפעם
 הראשונה בחײ הײתי בתוך הזמק, אשר שימש כבית־סוהר לפני
 המלחמה. משם הוביל אותנו מר רוברט לבית־הקברות
ת המבנה, שהקימו שרה  המשוקם ושם ראינו בפעם הראשונה א

 ומנפרד פרנקל ז״ל.
 בערבים הײנו נפגשים עם הידידים החדשים, אשר הכרנו
 בלובלין. למחרת בביקור לקחה אותװ הגבי קוביקו לעיר לנצנו,
ד ומטפלת בו א  ששם נמצא בית־הכנסת העתיק. זח היה מענין מ
 אשה נפלאה, אוצרת המקום, אשר מסורה לענין בלב ובנפש.
 אחרי הצהרײם נפגשנו עם צװת הטלויזיה המקומית אשר בקשו

ת הכתבה אתם.  מאתנר לערוך א
 הראױן התחיל בבית־קפה מענין ברחוב גרודזקה בחצר,
 דומה לסגנון של פאב. אחרי שסײמה הכתבת להציג לי שאלות
א גם שאלה  על הילדות שלי בלובלין, על תקופת המלחמה, הי
 אותי ההתרשמות שלי מלובלין של עכשױ וכן על הפעילות של
 הארגון בישראל. אחרי זה הלך אתנו צװת הטלױזיה עם
ת והכתבת וצילמו אותנו ברחובות העיר, בעיקר בעיר  הבמאי
 העתיקה ובשכװה היהודית: גרודזקה, קובלסקה, פורמנסקה,
ת  צרולניצה, לוברטובסקה, נובה, נובוריבנה ועוד. הם צלמו א
י  כל המקומות, איפה שגרה המשפחה שלי ובאותה הזדמנות אנ
 גם ספרתי להם על העניינים הכללײם, הקשורים ביהודי

 לובלין. מכױון שמדובר כאן באנשים צעירים, אשר נולדו אחרי
 המלחמה, כל דבר ענין אותם.

• • • 
 בױם האחרון לשהותינו בלובלין, ערכה לנו הגב/ קריסטינה
א אישית הובילה אותנו דרך  מדלובה סױר מױחד במײדנק. הי
א אוצרת של המוזיאון במײדנק  המחנה הענק. הגבי מדלובה הי
את והסױר ת האשה הנהדרת הז  ואין מילים בפינו, לתאר א
ת כל המאורעות, א הסבירה לנו א  שערכנו בעזרתה. הי
 תאריכים ומוצגים, שכל כך חשוב לנו לדעת. הרי במײדנק נהרגו

 רבים מבני עירנו לובלין.
, ששם היה הגיטו  בדרך חזרה עברנו על יד מײדן טטרסקי
 הקטן האחרון של יהודי לובלין. על החײם בגיטו אשר אגב גם
 אני שהיתי בו׳ קיבלנו הרבה מידע מפי מר רוברט קובלק, אשר
 מתגורר עכשױ במקרה בבית בו גרו חברי הױדנרט בזמן הגיטו.
 שם נמצאו הרבה מיסמכים, אשר הושארו ע״י הגרמנים על
 פעילות הױדנרט בזמן הגיטו. m נושא נרחב מאד, אשר כדאי

 ומענין להתײחס אלױ פעם.
 אחרי ערב הפרידה, שערכנו אצלנו במלון לכל המכרים,
 נפרדנו מהם בנשיקות ובהבטחה שנמשיך בקשרים גם להבא.
ת זכר יהודי  האנשים האלה הם היחידים שעוד מנציחים א

 לובלין ועלינו לדעת לשמור על קשר אתם, ויחסים קרובים.
ת פולין בדרכנו  אחרי שחזרנו לװרשה לױם נוסף, עזבנו א
m לצכיה וסלובקיה. גם שם חיכו לנו חװױת מענײנות, אבל על 

 נספר בהזדמנות אחרת.

 ארגון יוצאי לובלין בישראל ® תל-אביב, דיזנגוף 158
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 לובלץ וראשון־לצ<ון - ער<ם תאומות
 עיריית ראשון־לצױן
 היחידה לקשרי חוץ

 רוטשילד 24, ראשון־לצױן 75100
 טלי 9682606*03 פקסי 968240*03

 לכבוד
 מר שטוקפיש

 שדרות הצנחנים 14
 רמת־גן 52341

 למר שטוקפיש שלום רב,
 בהמשך לשיחתנו הטלפונית, אני
 שמחה לצרף בזה דו״ח מבקורנו האחרון
 בלובלין. לאחר בקורי השני בלובלין, אני
 יכולה להגיד בפה מלא כי זוהי עיר מאד
 מענײנת - אמנם m לא ״כיף״, אך יש בה
 הרבה מקומות ואתרים מענײנים -
 בנוסף למוסדות היהודים ואני בהחלט
 ממליצה לכל ישראלי הנוסע לפולין

 לבקר בלובלין ולא רק במײדנק.

 בדאר נפרד אשלח אליך 2 תמונות
 לפרסום.

 דינה שיפמי
 מנהלת היחידה

 אל: מר מאיר ניצן - ראש העירײה
 הנדון: תערוכת ערים תאומות במסגרת
 תערוכת ״יריד המזרח״ בלובלין(פולין)

דקע . 1 
 ד״ר בובזייק, ראש עירײת לובלין, העיר
 התאומה של ראשון לצױן בפולין, הזמין
 2 נציגים מהערים התאומות של לובלין
ת עירם בפני תושבי לובלין, בפני  להציג א
 הערים התאומות המציגים בתערוכה,
 והמבקרים בה (מכל רחבי פולין

 והארצות האחרות).
 2. התערוכה התקײמה בין התאריכים
 18־14 ספטמבר 1994. במסגרת תערוכה

 מסחרית בשם ״יריד המזרח״ שהיא
 תערוכה לצרכנות (כדומה ל״אדם

 ועולמו״ בארץ).
 3. המשתתפים בתערוכה

 בתערוכה השתתפו הערים הבאות:
 ראשון לצױן - ישראל

 דברצן - הונגריה
 לנקסטר - אנגליה

 מוגילב - בילורוסיה
 ברסט - בילורוסיה
 לוצק - אוקראינה

 דלמרהרסט - גרמניה
 ובנוסף לכך השתתפו בתערוכה מעל
 60 מציגים מסחרײם מארצות שונוונ,
 כגון: צרפת, גרמניה, אנגליוז, פולץ,

 רוסיה ועוד.
 4. נציגי ראשון לצױן

 מטעם עירײת ראשון לצױן השתתפו
 גבי רינה שיפוני ומר יצחק ברנר.

תן דאשון לצױן י  5. ג
 א. בביתן הוצגה בצורה ח^ותית
 התפתחותה של העיר מהװסדה ועד הױם.
 כמו כן נכללו בתצוגה ברכת ראש
ם ווזיקב. ײ ט ס י ט ט  העירײה, נתונים ס
ו/ ניתנים  ה3נל«ם שעליהס הוצגה העי

 לשימוש חוזד בתערוכות גוספות.
 ב. בנוסף לכך הוצגה העיר באמצעות
 קלטת וידיאו ופרסומים בכתב, (שנתון
 באנגלית, שביל ראשונים, ספורט ודף
 מױחד של התעשײה בעיר). חולקו סיכות

 ומחזיקי מפתחות של העיר.
 ג. באדיבות היקב אשר העביר בקבוקי
 װדקה ויין לפולין ומתנות קטנות שונות -
 חולקו טעימות לקהל הרחב, דבר שעורר

 התלהבות והתקהלות רבה בביתן.
 ד. ניתנה הסברה בע״פ על העיר ועל
 הארץ. הביתן שימש למעשה, כביתן
 הסברה לנושא הישראלי, והײתה לכך
 חשיבות רבה בקרב הקהל המזרח־
 אירופאי בכלל, והצעירים בפרט שנפגשו
 לראשונה עם ישראלים והביעו
 התענײנות רבה בכל שטחי החײם בעיר

 ובארץ.
 ה. חולקו בתערוכה דף פרסום בנושא
 התעשײה בראשון־לצױן ואף כי לא
 הצגנו מוצרי תעשײה ממש, היתה
 התענײנות מסחרית בנושאים מגװנים,
 במױחד במזון, ײנות ומוצרי צריכה
 ותײרות. נאספו מספר רב של פנױת אשר
 ימוינו וױעברו לתעשײנים ואנשי מסחר.
 ו. ײצוג חברת התערוכות והירידים

 ״יריד המזרח״

 30 גלױנות ״קול לובלין״
 מארק אורטמן

 השנה אנו חוגגים את הופעתו של גלױן מסי 30 של השנתון ״קול
 לובלין״. מכור בהזדמנות זו את הראשונים, שטרחו ויזמו להוציא
 לאור את מספר 1 - עובדיה פלד ז״ל ויב״ל אפרים אײנשטײן ודוד
 שטוקפיש. החל משנת 1965, העתון נאמן לײעודו - להױת גשר וקשר
 בין שארית הפליטה של ױצאי לובלין במדינת ישראל ובתפוצות;
 לפרסם מאמרים וזכרונות המשלימים את ספרי יזכור, שהופיעו
 בײדיש בפאריס, ב־1952 ובעברית, במסגרת ״האנציקלופדיה של
 גלוױת׳/ בשנת i960-, לדװח על פעולות של ה״לנדסמנשפטים״ בעולם
 ובארץ; לספר על אירועים משפחתיים, בעיקר שמחות; לכתוב
 סיפורים קצרים על הנפטרים ובמידת האפשרות לצרף גם את

 תמונותיהם.
 ״קול לובלין״ מעדכן אותנו על אימוץ קהילת לובלין ע״י שלושה
 בתי־ספר בערים: חיפה, רמת־השרון וראשון־לצױן; מזמין את ױצאי
 עירנו לאזכרה השנתית בסוף נובמבר; מספר על אירועים יהודײם

 בלובלין עצמה.
 בכל שנות קױמו, העתון היה פתוח לױצאי לובלין לכתיבת
 זכרונות, תגובות, הערות. אבל הױ גם זמנים, שהמשך הופעתו עמד
 בסימן שאלה בגלל בעױת כספױת. גם הופעתו של הגלױן הנוכחי לא
 היה מובטח. רשימת התורמים מצטמצמת משנה לשנה, כמו כן
 הסכומים שאנשים שולחים. הבעיה שעומדת כעת בפנינו: להבטיח

 את הופעתו הסדירה של ״קול לובלין״.
 ובכן: גאװה על 30 הגלױנות שהופיעו עד כה - ודאגה להופעתו של

 גלױן מסי 31.
 קריאה נעימה.
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; ן י ל ג רגערמײסטער פון לו ק, בי ו לעשעק בובזשי ״ : ד  פון רעכטט
ד א ג פ מ ל ײ ט פ ד א ע ן פון ד  ר*נה שיפוצי, לײטערי

ג נ ו נגען פון דער שטאט־פארװאלט אנאלע באציאו נטערנאצי  אי
ן פון ״מזרח־ רעקטארי צע־די צטקא, װי מי ; פרױ טי  ראשוו־לצױן

ס צו עו ז ר פון מו א ט ק ע ד י ק ברעצער, ד ח צ ; י ־לצױן ן אשו ן י ״ אי ד י  ױ
' . י צעשיכטע פון ראשון־לצױן ע  ד

ה מ ; ר ן ר לובלי העי ק בובגייק, ראשי ש : ד״ר ל ץ לשמאל מ י  מ
ן צטקה - סג מי י ׳ לקשרי חוץ געיר«ה; גג׳ ט  שיפוצי - מצהלת המח

ן או י ז הל המו צחק ברצר - מנ דח״ ראשל״צ; י  מצהלת ״יריד המז
ת ראשל״צ ו ד ל ו ת  ל

 התקײמה פגישה עם המנהלת בפועל
 של חברת התערוכות בדבר האפשרות
 שראשון־לצױן תײצג את החברה בארץ
 ומקגל עמלות וכמקרבל בשטח
 התערוכות. המנהלת תעביר לנו הצעה

 לחהה בהתאם.
 ז. להערכתנו השתתפו בתערוכה
 כי000׳30 איש, אנשי מסוזר, מבקרים
 מארצות שונות, יהודים, ילדי בתי ספר,
 אשר קיבלו מידע בע״פ ובכתב על העיר,

 התעשײה, התרבות והספורט.
 ח. בױם כיפור, 15/9/94, הוצב שלט
 בביתן שלנו המצײן כי לרגל ױם
 הכיפורים הביתן סגוד. הדבר הביא את

.tamn חשיבות ױם זה לתודעת הציבור 
 הנושא אף צוײן בעיתון של לובלין.

 6. לקחינז
 א. יש צורך להכין להבא פרסומים
 לחלוקה בשפת המקום שיכללו את
 תיאור העיר, ההיסטוריה, חיי התרבות,
 תעשײה ופיתוח וכו,. הפרסומים הקײמים
 כױם אינם עונים לצרכי הסברה בחו״ל.

 ב. יש להביא לתודעת תעשײנים
 ױבואנים את קױמם של תערוכות בערים
 התאומות ולעודדם להשתתף בירידים
 ובתערוכות אלה. מאחר וחברת ״יריד
 המזרח״ בלובלין מקײמת תערוכות
 בנושאים שונים (טכנולוגײם, רהיטים,
 מזון־, וכדי), כדאי לבדוק השתתפותם של
 תעשײנים מכל הארץ ויבואנים
 בתערוכות בלובלין. המקום מתאים
 לעסקים ותעשױת המעונײנים בפיתוח

 שװקים כוספים בהיקף עסקים בינוני.
 7. מפגשים

 א. התקײמה פגישה מױחדת אך ורק
 לנציגי ראשון לצױן עם ד״ר בובזייק, ראש
 עירײת לובלין. הפגישה היתה לבבית
 וחמה במױחד. כאן המקום לצײן, כי
 לאורך כל שהותנו בלובלין דאג ד״ר
 בובזייק אישית לנציגי עירנו, ופעל
 לפתרון כל הבעױת שהתעוררו (שחרור
 הײנות מהמכס וכוי) ודאג לכך שנקבל
 ־ארוח לדוגמא. במשך שמונה ימים
 הוצמד לנו נהג ומדריכה דוברת אנגלית

 וכוסו הוצאות הארוח במלואן.
 ב. התקײמה פגישה עם סגן ראש
 עירײת דברצן, העיר השנײה בגודלה
 בהונגריה ועיר תאומה ללובלין, אשר

 יצרה קשר ראשוני עם עירנו.
 ג. התקיימה פגישה עם ״שארית״
 הקהילה היהודית ואגודת ידידות
 ישראל־פולין בבית המדרש ברחי
 לוברטובסקה(אחד מהרחובות היהודים
 לשעבר). יש לצײן, כי קײמת התעוררות
 רבה בקרב הפולנים בנושא תולדות
 היהודים וגורלם והעם בישראל. נעשים
 מחקרים ונבדק החומר הארכױני המצרי
 בפולין בצורה יסודית ומתפרסמים
 מאמרים רבים בנושא. בבית המדרש
 מתקײמת מדי חודש הרצאות לקהילה
 היהודית הקטנה המונה כ־30 יוזודים,

 בנושאים יוזודײם.
 ד. התקײמה פגישה עם מנהל המרכז
 לתרבות של לובלין, מר טקציק ונאיגת
 אונסקו בלובלין. במרכז מתקײמת
 פעילות וקשר תרבותי עם ישראל - בין
 השאר עם זמרים שהופיעו כאן(האחױת
 שלײפר). בשבוע הקרוב יציג פרופי טל

בא טש; ד״ר לו ראעלעװי ז ש אי י נה שיפוני, מאנ : רי ט ט ג ע  פון ר
ק גרענער ח צ , י ק ע ש א ו ט א  מ

צחק בה מטרשיק, י / ד״ר לו ץ י ג ל א ר ז י ש א י מ ה שיפוני, מ נ י : י ן מי  מי
 ברנר.

 מירושלים את תערוכת הצױרים שלו.
 ה. פגישה בביתה של משפחה יהודית -
 ד׳ר לובה מטראשק, מרצה
 באוניברסיטה ע״ש מריה קורי ואביה
 מוניש יזראלביץ (משארית הפליטה),
 אשר מסרו כי ״קרן לאודר״ מארה״ב
 מקײמת פעילות עניפה בקרב כ־6000
 יהודים שנותרו בפילין. דגש מושם על
 לימודי יהדות ומסורת במסגרת סמינרים
 ולימודים קבועים בבי״ס יוזודי, שהוקם

 בעיר וילאנוב שבתחומי וארשה.
 ו. התקײמה פגישה עם מנהל
 המוזיאונים של לובלין בה דובר על
 אפשרות העברת תערוכה ניידת על
 לובלין לתצוגה בעירנו, כפי שהם
 מעבירים אותה לעיר דברצן שבהונגריה.
 כמו כן התקײמה שיחת לימוד עם מנהל
 המוזיאון הפתוח שליד לובלין בנושאים

 מקצועײם מתיאלײם.
 כל נציגי הערים השתתפו במספר
 סױרים מטעם העירײה, שכללו האתרים
 היהודײם ומחנה הריכוז מיידנק.
 התודעה של היהודים וגורלם הוחדרה
 למשתתפים בדרך זו והם חזרו מלאי

 רשמים.
 8. סיבום

 א. מומלץ להקפיד ולטפח את
 הקשרים עם הערים התאומות, ויש
 לראות כמקשה אחת את קשרי הידידות,
 התרבות, חילופי משלחות הנוער, החלפת

 המידע והקשרים המסחרײם.
 ב. עם קבלת ההצעה לחהה מסחרי על
 ײצוג היריד יהיה מקום לקײם על־כך

 דױן מױחד לאישור.
 דינה שיפוני
 מנהלת היחי לקשרי חוץ
 יצחק בדנד
 מנהל המוזיאון
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 ״הם זה אנחנו״
 (על המסע לפולין)

 איציק פלג, רמת השופט
 לאורך כל הדו־ך, בהכנה ובמסע, ליװתה אותי השאלה, האם
 המאמצים הכספײם והאחרים מוצדקים. האם ביקור ב״יד
 ושם״ ופגישה עם עד׳ כאן בבית, אינם מספיקים כדי להשיג את

 המטרה.
 בטרם אנסה לענות על השאלה, אקדים ואומר שעצם
 השאלה חשובה, ויש להעלותה כל שנה מחדש. אין ספק בליבי
 שהמסורת במוסדנו, של יציאה לפולין בכתה י״ב, היא חשובה.
 אולם הסכנה במסורת זו (כמו בכל מסורת) היא שניכנס

 לשיגרה ונצא לפולין אוטומטית, כמו הקודמים לנו.
 עצם השאלה ״לצאת או לא לצאת׳/ ולמה, מהװה חלק בלתי
 נפרד מערכו של המסע. לכן יש לשאול כל שנה את השאלה

 מחדש, הן ברמת השכבה והן ברמת הפרט.
 במפגש הראשון, במסגרת ההכנה למסע, חילק לנו עמרם דף
 ובו אמירות שאמרו חניכים בעבר על המסע לפו־לין. במהלך
 המסע ליקטתי אמירות של חברי חורש ירדן. שילוב של השניים
 הוגש שוב לחניכים לאחר המסע. היה עליהם לדרג כל אמירה
 מ־1 עד 5, כאשר ב־5 נקודות תזכה האמירה המבטאת ױתר

 מכולן.
 להלן כמה אמירות שזכו לצױן 5:

 mm .1< מפולין כשאני מבין ױתר לעומק למה חשוב להױת
 בארץ.

 2. פולין בשבילי היא לדעת ולזכור את העבר של העם היהודי
- לפני שדור הניצולים נעלם - ולהעביר אוװו הלאה.

 3. הלקח העיקרי שלי מהמסע הוא שעלי להױת קודם כל
 אדם, ולהיאבק בכל מעשה שיש בו עװל ואי צדק(לזולת).

 4. הלקח העיקרי שלי מהמסע הוא, שישדאל צריכה להױת
 חזקה.

 5. המסע נותן הרגשה של קירבה בין החבר׳ה. היתה רגישות
 m לזה.

 6. כשיצאנו למסע, הרגשתי שאנחנו הולכים אליהס. עכשױ
 לאחר המסע אני מרגיש שהם זה אנחנו.

ם לצאת למסע, ומה הוא נותן לנו - נדמה לי  לכל השואלים א
 שהמשפטים שהובאו לעיל יחזקו את המתלבטים.

 כמחנך, עבדתי עם מספר קבוצות שסײמו י״ב במוסד, ושלא
 זכו לצאת לפולין. האמינו לי, המסע - כולל ההכנה - איפשר לי׳
 כמחנך, להױת שותף לשיחות עם חניכי על נושאים ושאלות
 קױמױת, שקודם הױ בגדר שאיפה, ועכשױ, בזכות המסע,'הפכו
 לשאלות רלוונטיות, לנושאים טבעיים. השיחות הױ במסגרות
 שונות - בינינו, המחנכים, בינינו לבין החניכים, ובין החניכים
 לבין עצמם - וחדרו לשורשים, לערכים שלנו כבני אדם,

 לשײכותנו לעם היהודי וכד,.
 אני חוזר ומדגיש: ההתזײמות בשאלות אלו קיבלה משמעות
 רק בזכות המסע לפילין. בעבר, לפני עידן המסע לפולין, נראה
 היה דױן בשאלות אלו כדױן תיאורטי מנוכר, כדי ״להעביר״ עוד

 שיעור מחנך.
 אני בטוח, שללא המסע לפולץ, לא הײנו משקיעים כל כך

 הרבה זמן ומחשבה בנושא זה. יש להניח שללא המסע, גם
 החניכים לא הױ ״נותנים״ את עצמם להתמקדות כל כך

 אינטנסיבית.
 המסקנה המתבקשת היא, שהשאלה האם לא די בביקור
 ב״יד ושם״, או במפגשים עם ״עדים״ שהױ שם, אינה במקומה.

ם לא מלאי האסוציאצױת שלוז המסע  ובכלל, מהו האדם, א
 לפולץ העשיר אותנו והעמיק את עולם האסוציאצױת שלנו.

 כנראה שצריך להױת שם כדי להבין זאת. כדי להרגיש.
 ואולי אסתפק לסױם במשפט של בן מירדן בשיחה שס׳
 לאחר הביקור במיידנק: ״כשיצאתי למסע הרגשתי שאני הולך
 אליוזם, עכשױ אכי מרגיש שהם *ז אני״. משפט m אומר את

 הכל, לדעתי.
• • • 

 ועתה שני דברים בנימה אישית. אתאר שני דברים שנחרטו
 בליבי, במקום אחד.

 המקום: מײדאנק. מחנה השמדה סמוך ללובלין.
 א. השיער היהודי כשי לגרמנים.

 בעומדי לי במקלחות, במײדאנק, תפש את עיני שלט קטן ובו
 כתוב:

 ״במקום זה נאספו 730 ק״ג שיעד״.
n השיער של הקורבנות היהודים, שגולח מחשש r לשם מוזז 
 למגיפות״. כאן עירטלו הם את היהודי מכל אשר היה לו׳
 מזהווזו, מלבושו ומכל זכר של צלם אדם. כאן לקחו ממנו הכל.

 כאן השפילו אותו וחשפוהו אל מול סופו המר והנמהר.
 ולפתע צמחו במוחי ובדמױני כמוױת השיער - פורצות כשד
 מן הבקבוק, ללא כל שליטה. אך הם כאן, באותם ימים, עשו

 הכל בשליטה ובסדר מופתי.
 אני שחשבתי לפני המסע, שהמראות במקום התרחשותם הם
 שיעוררו בי את רגשותי, לפתע מפסיק להקשיב ולראות - וכל
 כולי שקוע במחשבות ובדמױנות. מטורפים, אמרוױ בליבי,

 מטורפים...
 באושװיץ ראינו כיצד נוצל השיער. שהרי זאת עלינו לדעת -
 הנאצים לא מאבדים ולא מבזבזים דבר. יש לנצל הכל. ואמנם,
 לפנינו בחלון הראװה מוצג מוזיאוני לדוגמה: שטיחים

 ומרבדים, שעיבדו מהשיער, כשי לבני המשפחה.
 מטורפים... אמרתי בליבי... מטורפים...

 בעודי עומד מול מרבדי השיער ומהרהר, פנה אלי בן מירדן
 ואמר בקול שקט:

 ״אתמול התרגשתי כל כך במיידאנק מ״730 ק״ג שיער - שים
 לב׳ כאן באושװיץ ריכזו הנאצים 7 טון שיער. מטורפים...

 עניתי... מטורפים.
 a. ״מלך האמבטיה״

 •זכור לי במײדאנק, ליד המשרפות (הקרמטורױם) ניצבת
 צורמת ללא בושה האמבטיה של מפקד המקום. ואני, בדמױהי,
 רואה אותו מסתבן במים החמים, ובחום האש של המשרפות
 ששרפו את בני עמי - משתרע לו הנאצי ושר לו להנאתו... שר
 ומסתבן... ונהנה מהחײם. אותו - האש חיממה, אותם - שרפה

 וכילתה...
 כאן במײדאנק, 50 שנה אחר כך׳ עומדים אנחנו, ישראלים

 גאים עם דגל ישראל, ולסױם הטקס שרים את ״התקװה״.
 ױם קודם, בטרבלינקה, עמדתי בטקס ושרתי את התקװה

 מגביר קולי מלא גאװה.
 אתמול - בטרבלינקה, הדלקנו נר לזכר משפחתו של נפתלי
 לביא, ליד אבן הזיכרון לעיר בה כיהן אבױ כרב הקהילה,
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ד ח  מלך ל<ום א
 צביה בן־שלום

 היהודי שאול ואהל - טוען פרופסור מזאן הפולני - היה
 דמות היסטווײת, שעושרו ופועלו בקרב הקהילה היהודית
 בפולין של המאה רד16 מתועדים במקומות רבים. הכתרתו
 למלך לילה אחד, לעומת זאת, אינה בטוחה. היה או לא היוז
 מלך פולין יהודיז האגדה אומרת שהיה, ועד הױם מתקשים

 הפולנים לעכל את החרפה.

 רק לילה אחד נשא שאול ואהל את כתר מלכי פולין ועד
 הױם מתקשים הפולני• לעכל את החרפה. עד הױם הם
 מתײחסים לאירוע כאל אגדה, ואולי באמת היתה זאת אגדה,
 כי בני דורו של ואהל לא הנציחו אותו בכתב או בתמונה, וגם
 הדוח־ת הבאים הצניעו את הסיפור. ״קשה להוכיח איך ומתי
 נולדה אגדה זאת, היא התגלגלה ותפחה במשך כל המאה ה־17,
 עד שב־1733 הנציחה בדפוס אחד מצאצאי ימלך פולין׳. מאז
 איש לא פיקפק באמיתותה״, כותב ױאכים ללבל, היסטורױן

 פולני בן המאה ה־18 והמרכאות סביב ״מלך פולין״ במקור.
 פרופסור לשק מזאן, היסטורױן וסופר, התפתה לאחרונה
 לחקור את הפרשה והוא מודה שהמלאכה לא היתה קלה. ״כדי
 לגלותו, צריך לחפור עמוק, לחפש באנציקלופדױת ובמקורות
 עתיקים, שזה מכבר אינם מצוטטים. כדי לראות את אדרת
 ההכתרה שלו, עשויה קטיפה צהובה, צריך להדרים עד לפראג״.
 הפרופסור, החושף שורה של אגדות, בחלקן סותרות זו את זו,
 אינו מסתכן בקביעת מידת האמת שבהן. לתפארת המליצה
 הוא מדגיש, שמוצאו של היהודי מלך פולין היה משבט יהודה,
ם כבר ישב יהודי על כס מלכי  מצאצאי דור המלך. בטח, א

 פולין, לפחות שישתײך לבית מלוכה עתיק ומכובד.
 האגדות לגירסותיהן, תמימות דעים שמוצאו של שאול הוא
 בפדובה שבאיטליה, ממשפחת רבנים וחוקרי תלמוד אמידה
 ומכובדת. בצעירותו נשלח על ידי אבױ לבריסק דליטא,
 להעמיק את השכלונו, שם דרך כוכבו כ״שביט האור״, משכיל,
 חכם, שולט בשפווד רבות, ובגיל 15 (לפ< אחת הגירסאות) סײם

 קהילת פױטרקוב. קײמתי הבטחתי לנפתלי. לאחר הטקס
 נשאתי דברים באופן ספונטני, כשדגל ישראל מתנופף ברוח,
 והבעתי הרגשת צער מהולה בגאװה. צער על בני עמי שניספו
 כאן, וגאװה על כך שהנאצי לא הכחיד את כולם. נותרו שני
 ילדים קטנים - האחד שהפך לרב הראשי לישראל, הרב לאו,
 והשני אחױ הבוגר, נפתלי לביא, קונסול ישראל בנױ־ױרק. כך
 הרגשתי ױם קודם בטרבלינקה, ושירת ״התקװה״ יצאה מגרוני

 בקול גדול.
 ואילו הײ0 - במײדאנק, ליד המשרפות, בסמוך לאמבטיה
 השטנית, בתום הטקס, אני שומע את חברי חניכי שרים את
 ״התקװה׳/ אני מנסה להצטרף ולא יכול. אף להניע את שפתי
 ללא קול לא הצלחתי. נאלמתי דום, וקולי שתק עם קולם של

 הקורבנות הנשרפים.
 לא עוד גאװה, כי אם כאב, כאב ללא מלים, ללא קול...
ט על לחײ, מלוחה וכואבת. ט א  ודמעה החלה נושרת א

 עבורי - היה זה רגע השיא של המסע.

 בית ספר לרפואה. אלא מהז הוא לא טרח לשמור על הקשר עם
 המשפחה, w דאגה לו מאוד.

 בזכות הפטרון הפולני
 כאן נכנס לתמונה הפטרון של הצעיר היוזודי, אציל פולני רב
 השפעה, שתמך בו והובילו עד לכס המלוכה. לפי גירסה אחת,
 היה זה הנסיך מיקולאי קרישטוף רדזױייל, המכונה ״שחור״
 אשר טײל באיטליה, הגיע לפדובה ובשכרותו התעלף בפתח
 בית הרב. המשפחה היהודית אירחה את הזר, טיפלה בו יפה,
 התײדדה איתו וסיפרה לו על דאגתה לבן שנעלם אי שם

 בליטא. הנסיך הבטיח למצוא את העלם ראכן, עמד בדברױ.
 לפי גירסה אחרת, היה זה רדזיװיל אחר, המכונה ״הגדול״,
 שהעניק לצעיר היהודי את חסותו. רדזױויל m נהג כלפי
 היהודים באכזרױת כה רבה, עד כי האפיפױר עצמו התערב,
 חימנו לאיטליה כדי להטיל עלױ עונש מתאים. על הנסיך הגאה
 נמרו שלוש שנות נדודים בלבוש פושט יד. בהגיעו לפדובה, זכה
 ליחס של רחמים וכבוד מצד הרב שמואל יהודה, שאף הציע לו
 הלװאה נדיבה. כתמורה, הבטיח הנסיך למצוא בליטא את הבן
 האבוד, ואכן, עמד בדברױ ואף שידך את העלם לדבורה היפה

 והעשירה.
 פרופסור מזאן עצמו נוטה לתמוך בגירסה אחרת, מורכבת
 ױתר. מוצאו של מלך פולין היהודי מקצנלברג אשר בגרמניה,
 שם התפרסם סבי־סבו יהודה מינץ, כפילוסוף וחוקר תלמוד.
 בנו, מאיר מינץ, עבר לפדובה והוליד את שמואל יהודה
 קצנלבוגן, שב־1545 הוליד את שאול, הוא העלם הגאון, שנדד
 עד לבריסק דליטא. לפי מחקרי פרופסור מזאן, הגיע שאול
 הצעיר תוך זמן קצר לתהילה, וצבר רכוש רב. הוא חכר טחנות
 ויערות, ניהל עסקים, נחשב לסוכן המלך והיה לאחד הסוחרים
 העשירים בפולין ובליטא. ב־1578 העניק לו המלך סטפן בטורי
 זיכױן בלעדי למכירת מלח בכל רחבי הנסיכות הגדולה של
 ליטא. ביזנס בקנה מידה עולמי. ואהל היה איש ישר, אמביציהי
 וחרוץ. ב־1589 זכה בתואר ״שרת המלך, כבוד שהוענק
 ליהודים בודדים, שהצטײנו בשירות המלוכה. הוא היה
 ״פרסונה גראטה״ בארמונות ורשה, קרקוב װילנה, יעץ, הזהיר,

 הלװה.
 בבריסק, שבה התגורר עם רעײתו וילדױ הרבים, נבחר
 לפרנס הקהילה והגן על האינטרסים שלה במאבקיה נגד ראש
 העיר(מה שתועד בספרי קהילת בריסק בשנים 1580 ו־1582).
 חשוב במױחד היה פועלו במאבקים גגד פגיעה בזכוױת
 המסורתױת של היהודים, כגון בתי דין עצמאײם. הוא
 הקים בתי ספר, בתי חולים ובתי כנסת, ובית כנסת אחד
 בלובלין נקרא על שמו. עושרו, נדיבותו והשפעתו נודעו
 בכל אירופה ואפילו יהודי רומא פנו אלױ בבקשת עזרה.
 הרב של ונציה, ליאו דה מוךנה, ביקש ממנו לערוך בפרלין
 מגבית לטובת יהודי איטליה. בערוב ימױ הציג בפני
 המלך את כל יהודי פולין וליטא. לפי גירסה אחת מת ב־
 1617, לפי אחרת - מאוחר ױתר (בשנות העשרים של
 המאה ה־17), ונקבר בבריסק. או בקרקוב. או בפראג,

 בירת צכיה.

 מלפומ בינײם
 שאול ואהל - טוען פרופסור מזאן - היה דמות היסטורית,
 שעושרו ופעלו בקרב הקהילה היהודית מתועדים במקומות
 רבים. הכתרתו, לעומת זאת, אינה בטוחה. היה או לא היה מלך
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 פולין יהודיז האגדה אומרת שהיוז. וכמו לכל האגדות, יש לה
 גירסאות שונות.

 האחת מספרת על הנסיך רדזױויל הגדול, שכה התאכזר
 ליהודים עד כי נאלץ לכפר על חטאױ במצװת אפיפױר, ובשל
 יסורי מצפון חיפש דרכים להיטיב עם בני דת משה. מאחר
 שגילה בבריסק איש חכם מאוד שהגיע מפדובה, נטלו תחת
 חסותו והביאו איתו לכנס בחירת המלך, לאחר מות סטפן
 בטורי. לילה אחד, כאשר האצילים השתוײם האזינו לתעמולת
m המועמדים, הציע רדזיװיל, בבדיחות דעת(אם כי גם מתוך 
 לדױנים המתמשכים עד אין קץ) לבחור בשאול. וכך היה. שאול
 ואהל (לפי גירסה זאת השם הוענק לו רק במעמד m, אחרי
 שנבחר) נטל לידױ את השלטון בפולין ובליטא, על תקן של
 INTERREX, כלומר, ״מלך בינײםי/ מלך לימים שבין המלכים.

 לפי הוראת רדזיװיל, נמסרו למלך החדש מסמכי הכתר
 װאהל מיהר לחתום על שורה של פריבילגױת לטובת עם ישראל
 (בין היונר, עונש מװת לרוצחי יוזודים, הקצבות לבתי חולים
 יהודײם ועוד). למחרת, נבחר המלך זיגמונט ואזה, װאהל,
 בגאװה רבה, הוביל את סוסו אל הקתדרלה של װל׳ שם נערכה
ס נראה שמי שהנציח גירסה  ההכתרה. בגלל הסיפור על הסו

 זאת הכיר את מגילת אסתר.
 כאן המקום להסביר איך בחרו מלך בפולין של המאה ה־17.
 מלכי פולין זכו במעמדם ״ברצון האל׳/ כלומר - קיבלו את
ם נבחרו בכנס הבחירה  המלוכה בירושה, או ״ברצון העס״ - א
 (אלקציה) על ידי רוב האצולה(שלאכטה), שנוכחה במקום. מה
 שײחד את הרפובליקה הפולנית הראשונה (המלוכנית) היתוז
 זכות בחירה לכל האצילים. כו־לם! גם הדלפונים, גם הנבערים,
 גם העלובים בױתר - מי שנחשב לאציל (שלכציץ) יכול היה
 לבוא לכנס הבחירה ולבחור את המלך ״מרצון העם״. הכנס
 נערך בשדה פתוח, שניטעו בו אוהלים, הוקמו במות נאומים,
 הוקצו מקומות לסוסים ולחבױת ײ״ש. כנס כזה נמשך בלי סוף,
 כי גם לאחר שכבר הוסכם על אחד המועמדים, יכול היה כל
 אחד מהבוחרים להשמיע את n־Liberum veto, זכות חדפשית

 להתנגד.
 בתי ה״מגנאטים״(האצולה הגדולה, העשירה, בעלת אדמות,
 תוארים והשפעה) אשר תמכו במועמד זה או אחר, נהגו להביא
 על חשבונם בוכטה של אצילונים, לארח אותם, להאכיל
 ובעיקר להשקות אותם. הדױנים נמשכו ימים, אי אפשר היה
ם מטיל הװטו קיבל שוחד או סתם השתכר. כאשר  לדעת א
 מביטים על m ממרחק של 400 שנה, קשה להבין איך הפולנים
 הצליחו לבחור מלך. למרבה המזל, במשך 500 השנים
 הראשונות של ההסיטוריה הפולנית הױ כל המלכים ״בחסד
 האל״, מבית פיאסט ויגלו, וגם אחר כך הױ כמה מבית ואזה.

 לפי אחת האגדות, מעשה שהיה כך היוז: מאחר
 ש״השלאכטה״ הפולגית והליטאית ישבה ימים רבים ולא
 הסכימה על המועמד שױכתר כמלך, הציע אחד המנהיגים
ם הדרך, וממש  להעניק את הכתר לנוסע ראשון שױפיע על א
 במקרה היה זה שאול ואהל. הבוחרים הקיפו את הכרכרה,
 ולמראה הדמות המרשימה צרחו, ״יחי המלך!״. הם לא חזרו
 בהם גם כשנוכחו שהנוסע יוזודי. אצל אביר פולני מילה היא

 מילה.
 אגדה אחרת: היה זה ליל שתיה נוסף בכנס הבחירה, לילה
 פראי. הכל צרחו, התװכחו ואף הניפו חרבות. כדי למנוע
 שפיכות דמים, הציע אחד האצילים לבחור בװאהל. לא ואזה,
 לא הבסבורג, רק ואהל. מי *ה! התענײנו הפרובינציאלײם.
 ױדעי דבר מיהרו להסביר, שואהל הוא בנקאי יהודי, אדם ישר,
 רק הריבית אצלו גבוהה. אם נעשה אותו למלך אולי ױריד את

 הריבית, ואולי גם יגדיל את ההלװאות.
 ״יחי המלך שאול!״ - עבר קול במחנה ומיד הוקמה במה
 במרכז השדה, ומישהו - אולי הנסיך רדזיװיל, מהאגדה
 האחרת - ליװה ברוב כבוד גבר גבוה ורחב כתפײם, במעיל

 קטיפה צהוב ושטרײמל מפרװת שועל.
 שאול ואהל לא נביך, השתחװה בפני בוחרױ וניסה להרגיע

 את ההמון.
ם  ״כבוד רב הוא לי, רבותי, כבוד אדיר. מלוכהו למה לא׳ א
 זהו רצונכם. אך הרשו לי להעביר מחר את הכתר לידײם
 נוצרױת. למה מחרז כי מחר שבת, ואנו היהודים איננו עוסקים
 במלארה, גם לא במלאכת מלכים. אבל הלילה אוכל לעבוד

 קצת״.
 ישב הבנקאי ליד השולחן, ובמשך כל הלילה חתם על מסמכי
 הכתר, המעניקים פריװילגױת ליהודים ושמים קץ להתעללות
 בהם. בבוקר התײצב בפתח האוהל זיגמונט לבית ואזה, וקיבל

 את הכתר הפולני כדי להעבירו לידיים װצרױת.
 עובדה היסטורית: זיגמונט השלישי לבית ואזה הוכתר למלך

 פולין ב־1586.

 הכל יכול לקרות
 כך מתאר הפרופסור מזאן את המעמד והוא מתײחס אלױ
 כאל עוד גירסה של האגדה. מחקרױ גילו, לעומת זאת, בװי אב
 יהודים רבים הטוענים שמוצאם מהמלך שאול. משפחות אלו
 פזורות בכל אירופה, בבריטניה, צרפת, בלגיה וכמובן, גם
 בפולין. מאיר, אחד מבנױ של שאול, שהיה נשוי להינדה(בתו של
 פנחס הורביץ, נגיד יהודי קרקוב) שימש רב בבריסק װזקים את
 מועצת יהודי ליטא. לײחוס טוענים, בין היתר, שמואל דה
 הורביץ וגבריאל ריסן בפרנקפורט, והנריק ואהל, מגיבורי
 המרד הפולני הגדול של 1863. היתה משפחת ואהל בלבוב ועוד
 אחת בפטרבורג, וגם בקרקוב היה בית ואהל, ששנײם מבנױ
 ניצלו מהשואה בזכות טדיאוש דזייק, משפטן פולני, שקיבל

 בשנות השמונים תואר חסיד אומות העולס.
 פרופסור לשק מזאן הוא היסטוריון, פובליציסט וסופר, איש
ם ױאשם  ליברלי מאוד, שמן הסתם ײעלב עד עומק נשמתו א
 באנטישמױת. ואכן, הסיפור מובא באובײקטיבױת רבה, בלי
 אירוניה, בלי הסתײגות. מזאן אינו נבוך מהפרשה ואינו

 מתבײש בכך שיהודי היה למלך פולין.
 לסיפור יש גם סױם אקטואלי. ״מתוך גחמה, מעלה שלאכטה
 שתויה בכקאי יהודי על כס המלוכה הפולני, מכתירה אותו
 גכתר הפיאסטים ובית עלו׳ שמה בידו את חרב ההכתרה
 ההיסטורית, ועוטפת את גבו באדרת מלכים. איזה קשקוש!

 איך אפשר להאמין!
 ״400 שנה לאחר מכך, בבחירות חופשױת ודמוקרטױת,
 הענקנו מרצוננו החופשי והבלתי תלוי, 17 מנדטים לאנשים
 שכל מה שניתן לומר לזכותם זה שהם אוהבים בירה. ושליש
 מהבוחרים של הרפובליקה הפולנית השלישית מסרו בבחירות
 לנשיאות את קולם לברנש אלמוני וסימפטי, שנחת לפתע
 מארה״ב, רק מפני שהיתה לו אשה אינדיאנית ותיק שחור מלא

 סודות ודולרים״.
 בכך רומז פרופסור מזאן לצירים מ״אגודת חובבי הבירה״,
 שנבחרו לסײם הפולני ואחד מהם היה מועמד לנשיאות, שגם
ם לא נבחר, קיבל קולות רבים, למרות שהיה אלמוני  א
 לחלוטין. מכאן יובן, שאצל עם המסוגל לנהוג בטפשות כזאת,

 הכל יכול לקרות. אפילו שיהודי ײבחר למלך.
 ועכשױ תגידו: זה שאני מרגישה בכל מקום ריח של

 אנטישמױת, מעיד על פראנױהז
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 בול דואר לצױן חמישים שנה לשחרור
 מחנות הריכוז טרבלינקה ומײדאנק

ן ב ל ג נ ם ל ײ  ח

 שואת יהודי אירופה במלחמת העולם השנײה היתה הגדולה במכות
ל העם היהודי מאז ומעולם. חײ היהודים הױ הפקר בגרמניה  שניחתו ע
יטאות ת ובכל ארצות הכיבוש הנאצי. היהודים נכלאו בג  הנאצי
ת ובניסױים רפואײם פו י  ובמחנות ריכוז, רבים מהם גװעו ברעב, במג
ת י נ כ  אבזרײם. ב־1942 החליטו הנאצים לבצע הלכה למעשה את ת
ת ו  ״הפתרון הסופי״ ולחסל את העם היהודי. למטרה זו הוקמו מחנ
 השמדה, שהופעלו ע״י הנאצים ועוזריהם המקומײם. בסך הכל, הושמדו

ש מהעם היהודי.  בתקופת השואה ששה מלױן יהודים - כשלי

עה ו יטאות במלחמת העולם השניה. הקיבוץ עצמו, השײר לתנ  הג
, ומסונף ן לעכו  הקיבוצית המאוחדת(תק״מ) ממוקם בחוף הגליל, מצפו
ת טאו י עצה האזורית געתון. השם, כאמור, לזכרם של לוחמי הג  למו
ם - מורדי־הגיטאות. י  במלחמת העולם השניה. שמו של הקיבוץ לפנ
צחת השואה  בישוב הוקם ״בית לוחמי הגיטאות״, מוזיאון להנ

 וקרבנותיה.
י פעלה בט״ז באב התשנ״ד, 24 בױל תמת הדואר המױחדת הו  חו
ײל ומוחתם בחותמת הדואר המױחדת  1994. הוכן גם דף מזכרת, מבו

נקה ומײדנק. ת הריכוז טרבלי ו ן 50 שנה לשחרור מחנ ו  לצי
 המעונײניפ בהזמנת הפריטיפ הבולאײפ ובדף המזכדת, ױכלד
 לפנות ישירות אל מר בנימין אנוליק, מזכ״ל גית לוחמי הגיטאות,
 קיברץ לוחמי־הגיטאות, דואר נא אשרת 252220, או כטלפון
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. ן ות בהם רוכזו רוב יהודי לובלי ק הױ המחנ מײדנ נקה ו  טרבלי
ד עײרה י ל שהקימו הנאצים ל דו נקה נהפכה למחנה השמדה ג  טרבלי
י מלױן ושבע ׳ מהם שנ ש פ  הנושאת שם זה. במחנה זה ניספו כ־3 מלױן נ
 מאות אלף יהודים, שהובאו לכאן מארצות מזרח אירופה ומרכזה. בסוף
י המחנה  1943, אחרי המרד של היהודים, פוצצו הנאצים את מתקנ
ש את מעשי הזװעה שלהם. לאחר תום המלחמה, ט ש ט  מתון־ כװנה ל
זיאון החושף את נקה למו ן להפוך את טרבלי ת פולי ל ש מ  החליטה מ

 פשעי הנאצים ומנציח את זכר הקרבנות.
ת הריכוז וההשמדה במלחמת העולם השנײה הוקם ב־ ו  אחד ממחנ
 1941 במײדנק, בעיר לובלין, ורוכזו בו בעיקר יהודים ופולנים. רבים
ת וברעב, אך רובם פו י נױת להורג או מתו במג  מהם ניספו בהוצאות המו
ק כ־200 אלף נ י האומדן, נספו במײד  הומתו בתאי הגזים ובכבשנים. לפ

 יהודים.
 ב־1944 שחרר הצבא הרוסי את שרידי העצורים ואחר שלוש שנים
לל ד, ומוזיאון הכו עו ן לחקר ולתי ק מכו ן במײדנ ת פולי ל ש מ  הקימה מ

 גם ביתן יהודי.
• • • 

נקה ומײדנק, הופעלה ות הריכוז טרבלי  לצױן 50 שנה לשחרור מחנ
 ע״י רואר ישראל חותמת דואר מױחדת. החותמת הונפקה ע״י קיבוץ
 לוחמי־הגיטאות. לרבים מוכר הקיבוץ, שהוקם לזכרם של לוחמי

 י1ם הזיכר1ן לשואה

- תשנ״ג  ולגבורה
 ציפורה דסקל־וײסלפיש

 שם - הײתם לבד, אתים לחפירה
 נתונים לגורלכם, חופרי• וחופרים,
 לעבודת כפיה, דוחפים מריצות

 מכוװ, השפלה. והרוצחים - מצליפים.

 הרכבות דהרו היש עוד חױת
 למרחקי עד, כאלה - שלדי אדםז

 עם מטען ״ללא ערך יש אם כן -
 לכלױן - הנועד. עד הסוף לנצלם...

 בהגיעכם - דחפו •
 המריצו, הצליפו בשעה עשר

 הכלבים שוסו צפירת דומיוז.
 אימתנית נבחו. דום עומד הישוב,

 להתײחדות - עם השואה.
 שורה ארוכה

 יש לימין - יש לשמאל: ברגע זה - אתכם.
 מי לחײם - לעבודת כפיה, w - לגורלכם נתוגים,

 מי למװת - למשרפה. מהעולם - מנותקים.

 שם - אתם שם - היתם לבד,
 ומנגלה בהנף יד - לגורלכם נתונים.

 גורלכם חותם.

 רעבים ויוזפים. קיבוץ מרחביה,
 בגדי פסים - 18.4.93

 לגופיכם - הכחושים.
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 דערעערונגען פון א פעצגוערעד תקופה
 פון א ע\מועס ממן <שראל א״זנבערג

 אין דער עצגלישער צ״טוצג ״THE OUTLOOK/ װאס
 דערשײצט אין לאט-אצדזשעלעט, איז דעס 7.4.94
ט אוצדזער בן־  געװען אפגעדרוקט אן איצטערװױ מי
 עיד, ציצול השואה ישראל אײזנבערג, אדורכצעפידט

 פון עריקא צײטלין.
 דעם איצטעדװױ גדעצגען מיר אויך אין

 • • • אריגיצאל, ד.ה. אין עצגליש, אויף ז׳ 44.

 װען ישראל אײזצבערג האט געזען דעס פילם ״שיצדלער׳ט
 ליטטע״, האט זיך אים געדאכט, אז ער זעט אויפן עקדאן זימע
/ א לעבן ז י  אייגענע איגערלעבונגען. אן 78יעוײקער פױלישער י
ץ לאס־  געבליבעצעד פון דער שואה, לעגט הייצט א
 אצדזשעלעס, קאליפארציע. געװען פארשיקט אין עטלעכע
 לאגעוץ, צײישן זײ ־־ אײד אוישװיץ, ביז ער איז באפרייט

 געװאוץ אין יאר 1945.
 ״די ב<לדער אויפן עקראן זענען געײען הונדערטער
ס איז געװען די זעלבע א  טױזנטער מייל ײייט פון מיר, אבער ד
 זאך, די זעלבע פארם• איד האב אצטייל גענומען אין די

 דאזיקע געשעעצישן/ - האט עד געזאגט.
ץ ץ קיך. צאך 50 יאר א  אײזנבערג זיצט בײם טיש א
 אמעריקע, איז זײן יידישער אקצעצט צאך קענטיק. ער פאדופט
 זיך אױף תלמודישע ציטאטן און יידישע שדייבערס פון זי«ן
 ביבליאטעק, גאװײזנדיק זיין טיפן פארשטאנד אין יידישעד
 טעמאטיק, װעגן װעלכע דער רב פון דער סיצאגאגע זאגט, אז

 זײ זעצען זײער אײנדרוקספול.
 די שואה איז אײזגבערגן זײער גוט באקאנט. ער דערמאצט,
ס געטא און געצװינגען די א  ױען די נאציס האבן אטאקירט ד
 ײדן ארויטשלײדערן דודך די פענצטער ז**ער האב און גוטס
 און דעדנאך ארײצגעשטופט אין די װאגאצען מענער, פדױען
 און קיצדער. עד און זי«ן משפחה זעצען געײען אין דעם
 טראצטפארט. די ײדן האט מען געצװונגען שנעל זיך
 אײגפאקן. "ז«י האבן אױפגעשריבן זייערע געמען אױף די
 װאליזעט, אגער צישט גאקומען צוריק די װאליזעט״ - זאגט

 עי.
 ה«ינט בײצאכט װעט אייזצגערג דערמאגען פאד די
 מתפללים דעס ױם השואה, דעס זפר פון די זעקס מיליאן ײדן
 און ױעט װערן פילמירט אין וױדעא־טײפ, אין אן איצטעדווױ
ץ לאס־אנדזשעלעס. אין דעס  אין זיץ שול ״טעמפל בית עם״ א
 װידעא זעט מען אים מיטן דב פון דער סמאגאגע, װעלכער
 שטעלט אים פדאגן ײעגן זייצע זכרונומ פון דער נאצי־תקופה

 און זייצע איבערלעבונגען.
 אייזנבערג, א סוחר אויף פענסיע, ײיל העלפן אויפקלערן
 דעם ױנגערן דור. ער איז מטכים געװען צו דערמאגען זימע
י קעו  איבערלעבוצגען, פארן רג יאסל ראזענבאום װעמעו ע
 שוין במעט 10 יאר. ראזנבאוס זאגט, אז דער ײידעא האט א
 היסטארישע באדײטונג, כאטש ס׳איז געשיכטע פון אײן
 מעצטש. יעדער אײנער האט אן אנדערע געשיכטע, װאס גיט
ז א קלײן בילד פון א שרעקלעכער, אומבאגרייפבארער  אמד
 צײט - זאגט דאזענבאום. דעד וױדעא װארפט מער ליכט אױף
 די שואה־יארן און אױף דעס פאטענציאל פון שלעבטס װאט
 דער מענטש פאומאגט. ״כאטש די ײדן זענען געװען די
 ערשטע קרגמת״ - זאגט דער רב - ״איז דאס געװען א גרויס

נג  פארברעכן קעגן דעד מעצטשהייט בכלל און די גאדײטו
שן תחום׳׳.  דעדפון שטייגט איבעד דעם ״די

 טײלמאל דובט זיך, אז אײזנבערגס דערצײלונגען שילדערן
 נסים־איבערלעבונגען, קוראזש און שטארקער וױלן צו בלי«בן

 לעבן•
ט ץ א ריי מי  אײן מאל איז ער געװארן אויטגעשטעלט א
 אנדעדע און אלע האט מען דערשאטן. אײן קויל איז אדורך
 איבעד זיין קאפ, ער איז באײוטטלאז געפאלן און די נאציס
ו א טויטן. מיט שעהן שפעטעד, איז א  האבן אים אנגענומען פ
 ער געקומען צום באװוסטזײן, געװען באגראבן אונטעד טויטע
 קעדפערס. אײזנגערגט פנים איז טיילװייז געװארן
 פאראליזשירט פון א קויל, אבער זיין שמײכל איז געבליבן.
 פארגאנגעצע ײאך האט אייזנבערג אנגעטאן זײן
 קאנצענטראציע לאגער־״אוניפארם׳/ גרייט צי0 סדר פסח מיט
 זיץ משפחה. דעד ציל פון דעמ ״אמיפאדם״ איז געװען צו
 באװייזן די פמף אוראײניקלעך, אז די יידישע שקלאפערײ

 האט זיך נישט געענדיקט בלױז אין מצרים.
 ער האט געזאגט, אז ער קען גישט פארשטיץ, פאר װאס
 דװקא עד איז געבליבן לעבן, בשעת אנדערע זעצען
 אומגעקומען. ער האט די פראגע בארידט אין ז«ין
ץ  אויטאביאגראפיש בוך ״פאר װאס גראד איך״, געשריבן א

 ײדיש. ער זאגט: ״מיץ גלויבן אין גאט האט געהאלפן״.
 עד דערציילט פון מענעד פון ז<ין באראק, װאט נישט
ן זיי אפגעה«טן דעם ג  געקוקט אױף זײעו צושטאנד, הא
 הײליקטטן טאג פון יאד, ױם־כיפור. אײצעה ײאס האט
 באײיזן אפצוראטעװען א פארמעט פון דער טפר־תורה, האט
 עס ארומגעײיקלט ארום זיך - דעדמאגט ז*ד אייזנבערג. ״אץ
׳ האבן מיר  די באראקן מיטן רית פון שווייט, היץ/ איו לײז
ץ זײגע בלויע ט טרערן א  געהאט א מציץ״ - דערצײלט ער מי

 אױגן•
 אײזצבערצ דערמאצט אגדעדע ײזץ אין לאגער, ײעלכע האבן
 איס געפדעגט: ״צו װעמען דאװצטטו, צו װעמעןו אז דער
ס זאל געשען, איז א  אױבערשטער האט געקעצט דערלויבן אז ד
ן  פאר א סך פון די ײדן געװען אומפארשטענילעך״. t<« האג

 פון אוצדז הוזק געמאכט, - האט ער געזאגט.
 אײזצגערג א<ז געװען איבערצײגט, אז ער װעט בלייבן בײם
 לעבן, ער קען אבער צישט דערקלעדן פאר ײאס. זיין פאטעד
ץ לובלין און די  א<ז צעײען א באװוסטע פערזעצלעכקײט א
 משפחה האט געפידט א שטרעצג דעליגיעזע הײם. צאך הייצט
ט זײן  גייט אײזצבערג יעדן טאג אין שיל צו דאװעצען און ער מי
י באזוכן יעדעט יאר ישראל. ער האט געדאװצט אין  פת

 ידושלים בײ«ז בותל המעדגי, במעט 40 יאר.
ך אגדערע לעבן י או ן  ט׳איז קאמיש - זאגט ער - אז עד או
 געבליבעצע, זעצען צאך דעליגיעז, צישט קוקצדיק אויף די
 פיצצטעדע *ארן אין זײער פארגאצגעצהײט. בשעת א סך
 מעצטשן ײאס האבן צישט איבערגעלעבט די שואה, צװײפלען

 צי גאט עקזיסטירט.
 ״די װאט זעצען געױען אין דער שואה, זעצען גלױביקע, ז««
י ץ שיל און פראװען בר־מיצײת. אבער ד  דאװעצען, גײען א
 ײעלכע זעצען קייגמאל דארט צישט געװען, זאגן: גיי שוין, לאז

 מיך צו רו״.
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 למה?
 אםתר לנגלבן - קלװיר

 לזכר אחי מוטל׳ה, שנדצח בדם קד על־
 ידי הקלגסים הנאצײם והוא דק בן שבע.

 השמש החורפית נעלמה מהעיר
 וירח במלואו עלה בשמײם
 גופת הילד הקפוא להחריד

 מונחת על הקרח פקוחת עינײם

 למה השמש זורחת כל ױם
 ואני מקור רעדתי

 ולמה לאמא זולגות הדמעות
 ואני להושיע לא יכולתיי

 למה הרביץ לי הנאצי הזה
 שבר לי ידײם ורגלײם

 לא פשעתי מעולם כהוא־זה
 רק מצא ביס־לחם בכיס מכנסײם

 למה עינר את אבא שלי
 איש ירא אלוהים נקי כפײם

 למה פלחו ראשו במגף
 ועלה מעונה לשמײם

 למה לאמא שרפו האצבעות
 עקרו באכזרױת השינײם

 כשמתה ביסורים מלו הטבעות
 וצחקו הפורעים סמוקי־לחײם

 בן כמה היית אחי הקטן
 בן כמה יקירי, בן כמה
 נפלת שדוד בידי השטן

י ה מ  ועיניךשואלות ל

 ױרד לו השלג לבן וסמיך
 כיסה אותך פי כמה

 עיניך חכמות תרות מסביב
 ושואלות בלי סוף - ל מ ה ז

 ״לובלץ - <רושל<ם דפולץ״
 אזױ הײפט דעד וױדעא־פילם
 געװידמעט דער ײדישער לובלין,
 װעלבער איז די טעג געודארן
 פארענדיקט און געפינט זיך איץ פארקױף
 וױ א גדייטע קאםעטע - אין עברית און

 אץ ײדיש.
 צװײ שטעט אין מזרדדאײראפע
 האס זוכה געודען צו דער קרױנונגיאון
 שדתפותדיקן, פימבאלישן נאמען מיט
 אונדזער אײכיקער הױםטשטאט: וױלנע
- ירושלים דליטא; לובלץ - ירושליפ
 דפולין. כמשך הרגדערטער יארן האט
 דאפ פאלק ״משדך געדוען״ ירושלים מיט
 דער הױפטשטאט פון ליטע און מיט
 אונדזער געכוידן־שטאט. זוכנדיק א
 פאפיקן נאמען פאר דעם פילפ, ביז איך
 געװען איבערצײגט, אז טאקע די
 באצײפענדנג ״לוכלץ - ירדשלים
 דפולין״ װעט אנטשפרעכן דעפ גײפט
 און אינהאלט פזץ דעפ פילפ, װאפ איז
 צדנויפגעשטעלט אץ דרײ יטײלן:

 געשיבטע • אנטוויקלונג * אומקופ.
 במשך 65 מינוט שטעלט פאר דעד
 פילם 650 בילדער און דאקומעגטן פון
 ײדישן לעס אין דער היםטארישער
 שטאט. אירע גאסן אוץ געסלעך, אירע
 ײדן מיט זײערע רעליגיעזע אנשטאלטן,
 פארטײען, אינפטיטוציעפ,
 אדגאניזאציעפ, געזעלשאפטן, פפארט־
 קליס, שולן, חדרים א.א.ױ., באגלײט
 מיט אױפקלערונגען בעל־פה פון אנקא
 שמיר - די לײטערין פון ״יןול ישראל״
 אין ײדיש. פאראן אױך א געהעריקע
 מוזיק־באגלײטונג מיט ײזײשע פאלקפ־

 מאטיװן.
 יפראדדצירן דעפ םילפ איז געװען
 מעגלעך א דאנק דער שפענדונג פון

 שיע גאלדבערג ז״ל און זיין פרוי רכקה
 גאלדבעדג - איר צו לאנגע יאר. דעפ
 פצענאר האט אנגעשריבן דוד
 שטאקפיש, יפאטאגראפיעפ: משה

 זאלצמאן און רוני נעמן.
 וײ קאפעטע װעט זײן צו באקומען
 אױף דער יערלעכעד אזכרה אץ תל־

 אכיב פאח פרײז פון 60 שקל•
 מיט באשטעלונגעז זיד װענח צד:
 משה זאלצמאן, רחוב שמעון התרסי 15,

 י • תל־אביב, טעלעפאן: 5463285 (03).

ג נ ו ד נ ע ו ן ו ג או א ל ש ר א  א פ
 ונו

ע ר ע ז ־ ז נ ו  א
ן ן אי ט פ א ש נ א מ ס ד נ א  ל
, ע ד א נ א , ק ע ק י ר ע מ  א

ע נ י ט נ ע ג ר ן א ך או ״ ר ק נ א ר  פ
 פ׳װאלט געװען א ױשר אויפצונוצן
 די פאראנענע ײדיש־ח־ערםיע פונעם
 וױדעא־פילם ״לוגלץ - ירושליפ דפולץ״
 און אײך ארױפלאזן דעם פילם אין דעד
 ענגליש־װערפיע, פראנצױזיש־װערפיע
 און שפאניש־װערפיע. דער פילפ איז דא
- איר דאדפט נאר צוגרײטן די
 איכערזעצדנג אץ דער געהעריקער
 שפראך, װי אױך א פארלײענעדין

 (פפיקערין אדער פפיקער).
 זאל פאראײערע יןמדער, אײניקלעד
 אמ אודאייניקלעד בלײבן אן אנדענק פץ
 דעד אלטער הײפ, וװ איר זענט געמ־ית

 און אויפגעודאקפן.
 איר דאדפט זיך צראיילן מיט דעפ
 פראיעקט, קיין פך צײט אױ נישט

 געבליס•
 דוד שטאקפיש

 אײזנבעדג שטײט אין פארגמדונג מיט אנדערע לעבן
 געבליבענע 0ון די לאגעדן, אץ װעלבע ער איז געױען אין פוילן.
 ז״ קומעו זיד צוזאמען דעם טאג, ווען ט׳איז פארגעקומען די

 שחיטה אין לובלין, דעם 9טן נאװעמבער 1942.
 די לעגן געבליבענע װאט ױױנען נאך הײנט אין לאט־
 אנדזשעלעט, קומען צו דער יערלעפעד טרעפונג אין
 נאװעמבער. א טד זעגען שוין נישטא, זאגט עד מיט א טי3ן

 טדױער. עט זענען געבליבן נאר אדו0 20 מענטשן.

 אלבום ״לובלין״
 עם מאות תמונות מחײ היהודים בין

 שתי מלחמות העולם • אישים
 ודמוױת • נופים • מוסדות

 בעריכת ד״ר נתן בן־טובים

ה ־ ו פ ז א ב ה ר ע ג ב י ש ה  ל
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 ממו 50 <אר צור<ק
 וױ מיר האבן געראטעװעס ״ד<ע\ע ק<נדער

 פון א ק<נדערה«ם א<ן פאוײו, *194

 טעשקע קארמאן־פארשטעטער / פאריז
ײ ״ ג ט ע ט י מ א דעד ק נ קי ד ״ ע ט ד א ר 1943, ה א ו ר כ ע פ 16טן פ ע  ד
־ ד נ א ט ש ר ע ד י ע ױ ל א ג ע ל מ ו ע א ש י ד , די ײ טעט״ דארי ד ״םאלי ע  ד
פע י ר ע א ג י צ א ט ר א פ ע ן ד ן פו ע ו ו ע ט א ר ו צ פ , באדױזן א ע י אצ ז י נ א  ארג
ן ט אי ר א פ ש ר א ן פ ע װ ע ן ג ע ענ פ ז א נדער, װ ע קי ש י ד  פון אן ערך 60 ײ

. ז י לאמארק אין פארי ן ד ן י ן אוזשדױף״יאו נדער־הײפ פו  דער ״קי
ע - י צ ק רן די א ר דודכפי א ע פ כ ע ל ט ר א װ ט נ א ד א פ ט י  װי א מ
, לן גאב־שו ן די צו ג פו בער נ י ר , רבקה ג ץ ר א װ ע ש ט סאםי י ן מ ע מ א ז ו  צ
ן ״קינדער־ ע פו ל א כלאדשטײן - א ל ע ן פ ער או ױלנ ע ו ק ש א  ר
ן ע ל , מאד ער ר שרײבעריץ לילי בערג ע ט ד י ן איין• מ , אי ׳ ׳ טעט  קאמי
ן ג קעג נ ו ג ע װ א ב ר ״ ע זאן ספאק פון ד , פו א ראוױן ש א , מ טען  קאפי

. ׳ זפ׳  ראפי
ן א , אי ט כ א נ ר א קן פ נטערדי ר 1943, אין א װי א ו ד ב ע ם 16טן פ ע  ד
ע ט קלײנ י ען מ י קער פרו דלי p צענ t a , ז פ אין פאדי א ר ג ע ק י ש ױ  ר
ט ג א ד ס ט א ק געסל, װ ײטי ו א ז ט צ ל ײ א ע ט ג נ א ר ה ע י ד דער בי נ  קי
יסטער ״לא ן קלו ש י ט נ א ט ם ע ט א ר ץ פ , א א ט נ ע ד י ג ן ד ע מ א פ נ ע  ד

ר װערגערא.* א ט פ א ן פ  קלעריער״ פו
, ס ע מ א ר מ ש ם ן דאם א ע נ ע ? ז ן ע י ו קע פד י פ די דאז א ן ד ע ענ ר ז ע  װ
ר פון ע ד ן שול, א ע קינדעריפו ר ע ײ ן ז ע מ ו נ ע ג פ פ א א אר װ p נ a n פ א  װ
פ אדונט־ א ן ד ט ײ ר נ ו צ ו פ צ ײ ה ײ זיך א ר אײלן ז ע ד ? א נדער־גארטן  קי
ן ט י ע־נױש צדזאמען מ לי ײ א פאמי p ב y ט ע ו ן ו ע פ מ א ט, װ י  כרו
ן די שול־ כ א ך מ א נ ר ע דעד ודעלן באלד ד נ ע קי ר ע ײ ? און ז ן ט א  ט

ע בליקן? מ ע ר א פ װ ע מ א ט םון די מ ײ ל ג א , כ פ ע ב א ג פ ױ  א
p h n אפ ו , ו ס ר ע ט ו , מ ע פרױען ש י ז ױ צ נ א ר ן פ ע ענ . דאם ז ײן : 

ע נעגל.* ש י צ א ן די נ נדער פו ע קי ש י ד ן ײ ע װ ע ט א ו ר צ ^ א ל ש א  ב
, נאכן ״שװארצן ס ע י צ א ט ר א פ ע ך די p#tn ד א פ נ ז ע ן אי ע װ ע  ג
ם א ר ד א ל ע ו ו ״ י ץ ט א א ן ה ע וען מ ק פון 16 ״יולי 1942, ו  דאנערשטי
, ר ע נ ע , מ יען , פרו ער ײדן ז י ט פאר נ ז י ו ט 13 ט ר א פ ש ר א  ד׳יודער״ פ
ײ ך ז א נ ר ע ן זיי 4,000 גךנדעד, ד ש י װ ן קראנקע, צ ע או ג נ , ױ  אלטע
ײ אלע ט ז א ן ה ע ן מ ע נ א ן לאגער אין דראנסי, פוץ װ ט אי ר י נ ד ע ט נ י  א

ט אין דעם טויטן־לאגער אוישװיץ. ק י ש ע ג פ  א
שער די י ז געפאלן אוין! דער י ת אי ױ ד ח רױםע א  א ג
ען און י טעט״ ־ דעם פרו דארי י ע ״סאל י צ א ז י נ א ג ר א ־ ד נ א ט ש ר ע ד י  ױ
ע ט ע א ר ד א ס ב א ן ד ע װ ע ט א ן ר י או צן ו באשי נדער־קאמיטעט - צ  קי

נד. ע קי ש י ד  ײ
ו ט װ ר , דאס א פ ״םארךעקער״ ע נ ו פ פ נ ס ו פ ו ף צ י , ט ^ א ץ ש  א
ץ די דעו װנ כן אוץ באו ו ז באז י מעז קײן פאד ס קי א , * ױ ^ ם י ר ו  ט
ז י ק הו י ט ע מ ו פ א י ז א גרו ע נ י עפ ט זיך ג א ט - ה א ט ע ש כ ע ל ר ע  ה
ט א י ם פארקאן אוץ מ ע נ ר ע נ ײ ט , ש י פון א הױכן ט ל ג נ י ד ע ג מ ת  א
יח ף״ או זשװי ן ״או פ קינדער־הדיז פו א ר - ד ע י ו פ ט ע נ ר ע ז ײ ערן א ו  שו
, ר ע ד מ ע ק ש י ד קלעכע ײ לי מג ן או ע נ ו עפ p זיך ג w r o ו  רי לאמארק, װ

. ױרט נ ט דעפאד א ן ה ע ע מ כ ל ע ם װ ע מ א ע מ ד ע ײ ן ז ע פו ט ד י י ש ע  צ
טעט צו ראטעװען ער קאמי דז נ ד או ט ז א ב פעברדאר 1939 ה י ו ה  אנ
, ט כ א ר מ ע ש ט י י ר ד ע ל פוץ ד ע פ א ן ב  קינדער דערוװםט, אז אױפ
ע ש י ד ז די ײ י פ הו ע נ ו ן פ עמע נ ו פצ י ו ע״ אר י ט אן ״אקצ ײ ר ג ע ט ג ר ע  ױ

ן די ן אי ר י ײ דעפארט פ אדן ז א ט ש פ שן א י ד נדער פון אױםלענ  קי
. ן ר ע  טױטלאג

. ט ײ ק ל ע נ ר ש ע ט ם ע ר ר ג ע ט ד י דלען מ ט האנ פ ר א ד ע ט ג א ן ה ע  מ
ױ , ו ט א פלאן כ ו ז ע ן ג ט או ע ט י מ א ם ק ע ן ד פ ו ער ױפג נ ו p צ ś n ר י  מ
ק, ר א טאקטי א ואם פ דער ־ ו ךנ ע י ט ע א ר ד א ן די ב ע ױ ע ט א ו ר ױ צ ז  א

? ן צ ו ע נ י ג ע ט א ר ט א פ ר א פ פ א  װ
ר זאלן זיך ע נ א ז י ט ר א ר פ א , אז א פ ג ען א פארשלא ו געו  י
ם ע ח ד ע ײ ל א װ ע ע י ר ע ײ ט ז י , מ ^ ל א ץ הדיז, ה ן א מע באקו נ י י  אר
ױ ז י א נדער. װ יספירן די קי ע װעלן ארו ר ע ד נ ת די א ע , כ אל  פערםאנ
ױ פיל ז ן א פגעטרײםלטע פו נדער, ארי י װעלן די קי ר ע ב  א
ט קיין ש י ען נ ײנ פ ז א , אז ד ט ד יפן א ן או ײ ט ש ר א , פ שן י נ כערלעפע  אי
ע ר ע ײ זיקױץ ז ם רי א ר װ ע ל ד נ ע ט ש ר ע ד י ע װ ש י ד אר ײ , נ פ אי נ  שו

? ט י ו ן ט ן פו ע ו ו ע ט א ו ר י זיי צ ד פ כ נ ב ע  ל
ן ן או ע י ן שרי ע מ ע דער וועלן נ נ , אז די קי ט א ה ע א ג ר ו p מ i c i ד י  מ

. ט דורכפאלן ע ץ ױ נ ר ע ע צ נ א ר ג ע  ד
ט ע ט י מ א ק ־ ר ע ד נ י ער ק ז ד נ ז או פ אלץ, אי א ק ד י ד נ ט כ א ר ט א  ב
כטן זץ• י םז י ד או ע ט מ א ה ע ט ג א ם ה א ןציע ױ ף אן אי י ן או ע ג נ א ג ע ג נ ײ  א

. ן פ געװע י כ פ ן אלע מ ב א עג ה ו סו י ם או ע ט ד י ^ מ ע ג ו צ נ ײ  א
ט דורך ד י מ ר א ל ח א א י י ע ױ ג ר א ע ב ל ע , װ א ר ע ג ר ע ר ױ א ט ם א ר פ ע  ד
ן ג ע פ״ ױ ז י ן ראפ ג קעג נ ו ג ע ױ א ד ב ע ל א נ א י צ א נ ד ״ ע  פוזאן םפאק, פון ד
ז גלייך ד נ ט או א דער - ה נ י קי ערט יאױף ד י ואם לו ר ו א פ ע  דער ג

^ זײן הילף. א ב ע ג נ  א
ם ע , ד ע ר אקצי ע ט נ א ל פ ע ער ג ז ד נ ו ט א י ת מ ו כ ײ ן ש ט אי א ר ה  ע
ן זײן קל״ױםטער אױןז 60 רי ט אי ל מ א ז ר א ר 1943, פ א ו ר ב ע  16טן פ
י ן י ן ט ײ דערקלערט אי ן ז ע או ד כ ײ מ ע ץ ג י ן פרן ז ע י ת , די פ א ט ע נ ע ד  ג
ע ב ל ע נדער אריך ױ ע קי ש י ד י ע פון די י ג א ד די ל ע ט ד ע ע ױ ב ע ל ש ט נ ע  מ
ע ש י צ א י נ י ד ו י אז לט ױ י י ט דערצ א . ער ה ט י ו יערט דער ט לו  ס׳
ט פ ע ד פ ט ן ע נדער. - ״ױע ע קי ש י ד אך ײ ט זיך נ ג א ע י י ט פ ע  פ

. ט ג ע ר פ ע ר ג ט ע א ״ ה דער? נ י ק י ט אײערע י עלכעפ מ  אז
ן די ג אי ן אפקלאנ ע מ ע ר א ו ען א ו נ ט געםו א ר ה א ט פ א ן פ ר רוןן פו ע  ד
ו ן צ ד עמאל p זיך ג t a א םך . ן ע י ת ע פ ט ל מ א ז ר א מ די פ ר ם ע צ ר ע  ה
א - מ י ע י א ג ל ע ם ר א ץ מ , פרײלי ר א ט פ א ן פדן פ י ר סעקרעטאר ע  ד

^ פ ל ע ו ה ט צ י רי  ג
ח די פ דררכםי א ג אז ד א ז נ קעד א י ד קנ טי ן א דערמו ע װ ע ױ ג  דאם א

ט געלינגעןי. ע ע װ י ס־אקצ ג נ ו ע רעט ט נ א ל פ ע  ג
ן עם אי לי י פאמי ן ד ד פו י ד באז ע ז ד  דעם 16טן פעברואר 1943 אי
ך גדדיםער, ע ל ט נ ײ ו ו ע ג מ ו ן אן א ע װ ע י לאמארק, ג ז אריף ד י  קינדער־הו
p a n , ע ש י ט נ א ט פ ע ט א ד י 25 פ ^ ױ י װ , צ ען י ל פדו א ע צ ד ע פ ע ד  א ג
ן י די מע ן באקו דער או לי טג ע־מי לי ט װי פאמי ל ע ט ש ע ג ר א  זיך פ

. ר ע ד מ ך 60 ק ר ע ר ב י צ א פ רן אוין8 ש פי ש ארױםצו י נ בע י ו  דערל
ק ו כאקרמען א דאנ ען צ ג נ דז געלו נ ז או גדער אי ן פון די קי ע מ ע  די נ

נדער הויז. ץ קי ן א ט ל ע ט ש ע ג נ  אן א
נדער P גלייך די קי ^ n ״ ־ פ ע ב א ב ץ ״ , ״קרזינעס״ א ״ פ ע מ ו מ  די ״
ן ט אי ר ן א ט מ י ט ש א פ ב ױ ר א פן פון פ י ט או ד י פ ע ג פ  א
ײ װ ם׳האבן אויןז ז עד״ ו ן קלױפטער ״לא קלעדי ש י ט נ א ט פ ע ט א ר  פ
ער דז נ ן או או עמאי י ר פריילין ג א ט ם א ן פ ץ פו ר א ט ע ר ק ע ט די ם ר א ו ו ע  ג
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 גרופע פאראנטװארטלעכע פאר דער אקציע.
 די פעיךעטאדין האט פאד די קינדער צוגענרײט פעקלעך פונעם
 ״רױטךקרײץ״, איץ אױפגענומען די קינדער מיט א רוארעמעז

 שמײכל.
 די קינדער, גלײך װי זײ וואלטן באגריפן די ערנפטקײט פדן דער
 לאגע, ptct זיך אױפגעפירט וױ דערװאקםענע, נישט
 פארשאפנדיק קײן שודערירןײטן די וואם האס זיך מיט זײ
 באשעפנױקט. די פעיךעטאדץ מאמזעל מעמא איז ארזמגעגאנגען
 וױ א מאמע. רבקה גדינברערג, ראשקע וױלנער, איך און אנדערע

 זענען אדומגעגאנגען אוץ זײ מיט צערטלעבקײט בארויקט.
 זײ pan מיט מער צוטרוי, אין דער שטיל אפגעגעםן דאפ
 אוונטגרױט אין זיך געלײגט שלאפן אדיך די אױף שנעל

 צוגעגרייטע געלעגערפ, אױן6 די בענק און אויח דעד פאדלאגע.
 מיר, די דערװאקפענע, pan א גאנצע נאכט געדואכטאיבעד די

.py1? קינדער און געציטעדט פאר זײעד 

 אוי1» צר מארגנפ זענען די קינדער מיט דער גרעפטער
 געהיטקײט אץיקלײנע גח־פעם, ארױפגעפירט געװארן פדן דער
 ״קלעריער״ און אץ דער באגלײטונג פון פראנצויזישע שרױעז
 איבערגעפירט געװארן אין א קינדער־פאנסיאן אין קלאמאר, וואפ
 איז באזארגט געװארן דירך דעד פריער דערמאנטער מאדלען
 קאפיטען*(באשקע) א מיידל פון ליטע, אן אומדערשראקענע,
 דרייםטע פון ךער ״נאציאנאלער באװעגונג קעגן ראפיזפ׳׳, ווי אייד
 פון איר פאטראן ־ א מארשאן - בעמיע תבינשטײן, פון דארט
 האט מען די קיגדער איבעדגעפירט צו פראנצױזישע פאמיליעםאיז

 ח)ר פאריזעד באן־ליניע און דערפעד.

 אדנדזער ״קינדער־קאמיטעט״ איז געורען א קעגגער פון
 קאנצענטרירן אויןז אײן ארט די קינדער, וױייל די געפאר איז געװעז
 גרעפער פארן לעp פון די דאזיקע קינדער. דעדיבער pan מיד, די
 באטײליקטע אין דער אקציע, די אפגעראטעװעטע קינדער
 אי״בערגעפירט צו פראנצויזישע פאמיליעם אין פארשידענע שטעט

 און דערפעד.
p וװ מיר p*n געטרױט יעדעפ קינד באזדנדער איז j r rw די 
 געלןןגן אץ א העדמעטיש פארמאפטן םלאי, טין» ^pęnayar אין

 א גארטן פון א פדאנצויזישן פאטדיאט אין שטעטל מופענדויל.
 יעדן אנהײ״ב־חודש האט מען דעפ פלאי אױפגעגראp אמ
pj צר לערעדינם, אנגעשטעלטע r rw פדנאנדערגעטיילט די 
 פרא״נצויזישע פרדיען פון דעד אנטײראםיםטישער באװעגונג,
 װעלכע pwi באזוכט די קינדעד אויף די דערפער און שטעט, דװ

 ױי זענען געדוען אויםבאהאלטז.

 פ׳איז געװען קלאר, אז אן דעד באטײלייןרנג פון דער
 פראנצויזישער באפעלקעתנג איז נישט מעגלעך צו ראטעווען

. ד  דאפ באדדאטע ײדישע ^
 *די פארבינדדנג איז טאקע געשאפן געוואח דדדך דער
 ״נאציאנאלעד באװעגונג קעגן דאםיזפ״, אונטער דער אנפירונג
 פון דאקטער אלעקם שעדטאג, קאװאלפקי(טשארני), די שדײבערץ

 לילי בעדגעד א.א.
 די דאזיקע באװעגונג האט ארױםגעגעמ אין דער
ד א  פראנצוױישעד שפראך אן אומלעגאלע צייטרנג accuse׳J ״
 באשולדיק״, צו אמפאדמיח אץ װעקן די םאלידאריטעט בײ דער

 פראנצויזישער באפעלקערונג.
 ױעגן דער װיכטיקער ראלע פץ דער דאזיקעד באדועגונג בעת
 דער אקופאציע, שרײבט אדאפ ראיפקיי- מחבי טון לעצטגפ
 דערשינענעפ בדך: דער אויסװאל פון די ײדן כעת די יארן פון װישי,
 צודישן פאלשע אילוױעפ און דעם וױדער־שטאנד קאמך, א

 קאפיטל: ״נישט פארגעםן מ קינדער׳׳. מיט היםטארישער
 פיגקטלעכקײט ארן גבית־עדדת פון די רעטדנגם־אקציעם, שדײכט

 ער.
 באזונדערע פארדינפטן אויף דעפ דאזיקן געביט p^tn געהאט:
 סוזאן ספאק - די געװעזענע שוועגערץ פונעפ בעלגישן מלוכה•
 מאן - האנרי םפאק. זי איז שפעטער אומגעקרמעז אױןת א העלדישן
 אופן וױ א מיטבאטייליקטע אין ״תיטן ארקעםטער׳׳, דעפ 16טן

 םעפטעמבער 1943.
,Freshes אױפן הויף פון דעד תפיםה איץ pw^yn מען האט זי 

 פדען•
 מע מעג דערמאגען די נעמען:

 דער נאבעלער פאסטאר װערגערא. די פדיילײן מארסעל גיעמא -
 זיץ פעקרעטארץ, ד״ד שעכטאך. פדױ קאפלאן, 2 פראנצויזישע
 לעדעדיגפ. סוזאן און נעלי דאט, סוזאן בארדא, מאדלען קאפיטען -

 מיץ לאגער־שװעםטער פון האלײשען(פרדע^).
 די פרדי לא־בורדאנע, די םעלךעטארץ פון פראפעסאר דעברעי,
 ױעלכע האט דורדיאיר פארמיטלונג צוגעהאלפן דיי באדראטע

 קמדער.
 אונדזערע דרײפטע ײדישע אקטיװע טוערינפ ®מ דער
 ױידערשטאנד באװעגונג: סאפי שװארץ, מאשא ראװיה פאני
 הורװיץ, די פארבינדלעדין -יאנקא דראזשקאזש א.א. אץ דער
ס אײד אנטײלגעגומען קלענערע גתפף א  רעטונגם־אקציע ה
 מיטגלידער פון דערי ״םאלידאריטעט״, מ וױדערשטענדלערינפ -
 רבקה גלוזמאן, ביליטשקא, לאה בראסוצקי, מאקס מענדעלסאן און
 זײן פרוי לאה גאטהעלף, שרה קוטגער, חנה רעפקאװסקי גארעליט

 א.א.
 אץ פךהנל pici מיר מיט געמיינזאמע־בוחות און מפירתעפש
 אפגעראטעװעטי 500 ײדישע קינדער פוץ אומקופ, בעת דעד

 אקופאציע.
, אלפ א געװעזענע פאראנטודארטלעכע פדן ״םארבאנד פוץ  אד
 די ײדישע פרויען״ בײ דער .M.OJ - מ.א.י. פאר קאארדיניח די
 רעטונג אקציעפ פון די פארפאלגטע *יידישע קינדער - א
 געװעזענע דעפארטירטע פון ראװענסברוק און א באפדײטע אין
 קאנצענטראציע־לאגער אץ האלײשען (pyrn) - א
 ״וױדערגעבדירענע״ האלט איך־ פארינױטילן עדות צו זאגן און טײלן
 זיך מיט מײנפ אן איבערלעבונג, מיט די לייענעד פוץ ׳׳קדל לרבליז׳׳.

 דערמאנדגנ
 די יערלעכע אזכרה װעט היײיאר

 פארקומען דינםטיק,
 דעם 6טן דעצעמבער 1994
 אין ״בית העמליך תל־אביב,

 פון 6 ביז 8 אװנט•
T 

 דער זאל װעט זײן אפן פון 5 אװנט
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ץ <ע\ראל וך א  א באז
 גיטעלע עדעל / פאריז

ט געדױערט דער באזיך, אבער מיט װיפל א  בלויז 15 טעג ה
 אנגענעמע אײנדרוקן קערן מיר •זיך אום צוריק נאך פאריז.

 ס׳איז נישט קײן נײעס, w נאך יעדער באזוך קומט מען
 אוזײם בארײכערט פון די שטוינענדיקע אויפטוען,
 דערגרײכונגען, פלענער - אויף א גאנצער רײ געביטן. נישט
יסט זענען די עראפלאנען איבערפולט פון ײדן, קריסטן,  אומז
 מען טרעפט אויך טוריסטן פון װײטע מקומות. קלײן איז
 ישראל געאגראפיש אויף דער װעלט־מאפע, אבער גאר רײך
ט ן פראבלעמען. ישראל בארײכערט די װעלט מי  אי

 דערפינדונגען פארן װױל פון דער מענטשקײט.
ז געװען די  דער אײגנטלעכער איכהאלט פון דער רייזע אי
ן ס געפינט זיך אי א  אינאגוראציע פון דעם שטעטל נוה עמיאל װ
ט געװאלט באװייזן די א טעט ה  עמקי יזרעאל. דער קאמי
 מיטגלידער די רעאליזירונג פון דעם פינאנסיעלן בײשטײער
ס די קאמבאטאנטן־ארגאניזאציע אין פאריז דערלאנגט א  װ
ס שטעטל. אזוי קװיקן מיר •זיך, װען מען טרעפט א  צו בויען ד
ס פארנעמען זיך מיט דעם הוח, וװ עס א ט די ישראלים װ  •זיך מי
 •זענען אויפגענומען געװארן 340 קינדער פון עטיאפיע, אויך א
 קלײנע גרופע קינדער פון דער רוסיש־יידישער עמיגראציע,

 אויך קינדער פון אנדערע לענדער. זײ זענען 20־16 יעוײקע.
 דער פרעזידענט פון דער קאמבאטאנטן־ארגאניזאציע
 אילעקס בעללער באגריסט אלע און גיט איבער א גרעסערע
ס הויז. די א  סומע געלט אלס בײשטײער צום אױפהאלטן ד
ט פילפארביקע מאלערײען, װעלכע די  װענט זענען באצירט מי
ט .א  קינדער ארבעטן אויס. מיר װערן אױפגענומען מי
ס די קינדער האבן צוגעגרײט. דערבײ װערט א  מיטאגעסן, װ
 דערלאנגט דורך א שילער דעם פרײכט בעללער א בילד אלס א
ס בילד װעט װערן א  מתנה. און ער דערקלערט גלײך, m ד
־ טן  אויפגעהאנגען אינעם זאל פון דער קאמבאטאנ
 געזעלשאפט. א פרױ פון דער אנפירערשאפט זעצט איבער דעם
 פרעזידענט בעללערס רעדע פון פראנצױזיש אויף עברית. די
ט פולער אויפמערקזאמקײט, און  קינדער הערן זיך אײן מי
 טיפער ערנסטקײט. זײערע בליקן זענען געװענדעט צום עולם,
 באחנטע שװארצע אויגן און געקרײזלטע האר. די קינדער פירן
 אויס א טאנץ, באגלײט מיט פארשידענע מחיקאלישע
 מכשירים, װעלכע דערמאנען זײ די היימישע, עטיאפישע טאנץ־
 באװעגונגען מיטן פולן ריטם. נישט נאר שולע באקומען n<׳
ן אנדערע צװײגן פון דער ישראלדיקער פראדוקציע,  אױך אי
 װערן «ײ אינטעגרירט, און װײזן ארויס פיל פעיקייטן. עס
 דערצײלט א פרוי, m עס זענען נאך פאראן פארשידענע
 פראיעקטן, װעלכע ^ענען נאך נישט פארװירקלעכט געװארן.
ן ישראל און װי אזויי^יך  מען לערנט די קינדער װעגן לעבן אי

 אײנגלידערן אין דער ישראלדיקער ױגנט.
ז ס אי א ן ״בית הלוחם״. ד  רירנד איז געװען או«ער באזוך אי
 א הױז פאר די ישראלדיקע אינװאלידן נאך די פינף מלחמות.
 שװער «יך צו באהערשן פון טרױעריקן מיטגעפיל, קוקנדיק
ט •זײערע האלבע הענט,  אױף די ױנגע פנימער פון די מענער, מי
ס שפילן פינג פאנג דורך אפאראטן און א  פארקירצטע פיס װ

ט נײע, ן דעם ריזיקן באסײן, אײנגעארדנט מי  שװימען אויך אי
 טעכנאלאגישע אײנריכטונגען, צו קאנעןי מאכן פרײע
 באװעגונגען. מיר שטײען אלע ארום דער בריכה און הערן
 נישט אויף באוװנדערן. פאראן אױך באדינגונגען, w די
ט זײער  משפחות זאלן קאנען קומען, צוזאמען פארברענגען מי

 מאן־פאטער ארום טישן, אפילו שפילערײעך פאר קינדער.
 עס נעמט ממש ארום א ציטער, און עס טויכן אױף מחשבות,
 זענען דאך כמעט אלע פארװונדעטע פון די ישראל־אראבישע
 מלחמות, קינדער פון טאטע־מאמעס נאך אונדזער פאלקס־
י האבן ן  קאטאסטראפע בעת דעם צװײטן װעלט־קריג או
ן דער נײ אויפגעבויטער הײם־מדיינה.  געפונען זײער ארט אי

 אבער לײדער קײן רו האבן זײ נאך נישט געפונען!
 אזוי װערט אױסגעפירט דיי פון פארױס צוגעגרײטע
 פראגראמען דורך די ארגאניזאטארן פון דער געזעלשאפט, וױ
 מען באמערקט צװישן אנדערע אקיטױויסטן, די דינאמישע פרוי
ט יזיך ט איר כמעט שטענדיקן שמײכל, װעלכע באמי  ראזעט מי
 צו זײן אומעטום. און די מוטערלעכע זארג פון דער פרוי צעשא
 בעללער, װעלכע לויפט ארום די טישןי אין עס־צימער זען צי

 אלץ איז אין ארדענונג. צי אלע זענען צופרידןן
ט זיך אויף א באזוך אין  פאראן רו־טעג, און מען לאז
ן בית התפוצות און אומעטום װערן ן יד־ושם, אי  ירושלים אי
מ  מיר באגלײט דורך א ״גיד׳/ א פירערין, װעלכע דערצײלט או
ן דער  די היסטארישע װערטן פון יעדן אביעקט, אי

 פראנצױזישער שפראך.
, טן  פרעזידענדט בעללער פון די פרײװיליקע קאמבאטאנ
ט אױך אדורכגעמאכט דעם שפאנישן בירגער־ א  װעלכער ה
ן זײנע רעפעראטן די  קריג אין 1936־טן יאר, ברענגט ארויס אי
 חשיבות און r< הויפט־באדײטונג פון דעם גרויסן בײשטײער
ן ארגאניזאציע פון רי די רענאר צום ט ס די קאמבאטאנ א  װ
ט פיל לױב־געזאנג פאר דער טאג־  אויפבוי פון ישראל און מי

 טעגלעכער אקטױױטעט פון יעדן מיטגליד באזונדער.
ז געלונגען אויסצונוצן פרײע שעהן פון דער  מיר אי
 עקסקורסיע און ^יך באטײליקן אויף 3 צמאמענטרעפן מיט
ס א טײל פון זײ ןענען א  אונד^ערע הײמישע, לובלינער ײדן, װ
ן פון  אױך געקומען פון אויסלאנד: די משפחה טרײסטמא
 מעלבערן, לובא און משה קארן, די משפחה דינער פון סאן־

 פאולא, מושקאט פון ליל, אוןי אנדערע.
/ פאדיז)  (״אונדזער ױארט׳

 צו אוצדזערע בנײעיר
 אץ לאנד און אץ אױסלאנד!

 ארויסגעבן דעם ״קול לובלין״ איז פארבונדן מיט
 זײער גרויסע הוצאות.

 דעריבער איז א מצװה נישט נאר צו לײענען די
 צײטונג - נאר אויך פאר איר באצאלן. און װאס

 מערער - אלץ בעסער.
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ץ ל ב ו ן ל ק > ו ג נ » ץ ה ן א ב ע \ ל ע > ד » 
 מאניש איזראעלעוױטש

 א געלונגענער קאנצערט
 אין די ראמען פון פרעזענטירן די
 ײדישע קולטור •זענען צו אונדז געקומען
 מיט א קאנצערט די באגאבטע
 שװעסטער און הענריק רײפער. די ידיעה
ט אין לובלין א  װעגן זײער קומען ה
 ארויסגערופן, נאך זייערע אויפטריטן
 און רעצעמיעס אין דער טעלעװחיע און
 פרעסע, פארשטענדלעכע
 פאראינטערסירונג. דער לאקאל אױף
ט זיך א  לובארטאװסקע 10 ה
 ארױסגעוויזן פאר צו קלײן יאון נישט
 צוגעפאסט. אונדז צוהילף איז געקומען
 דער דירעקטאר פונעם ״קולטור־
 צענטער״ וױעסלאװ טקאטש, צחאמען
 מיט זײן מיטארבעטערין אננא
 קראװטשיק, װעלכע האבן אױף זיך
 גענומען די איניציאטיװ צו פראפאגירן
 דעם קאנצערט אין ראדיא, טעלעוױזיע
 און ארטיקער פרעסע אן שיום באלוינונג,
 פאר װאס מיר דאנקען זײ הארציק, װײל
 אן זײער מיטהילף װאלט דער
 ארױסטריט נישט צושטאנד געקומען.
 דער זאל איז געװען איבערפולט - און
 פיל באזוכער האבן אויסגעהערט דעם
 קאנצערט שטײענדיק. אויך א גרופע
 קינדער פון דער טאנץ־שול האבן
 איבערגעריסן זײערע איבונגען און זיך
 אװעקגעזעצט נעבן דער בינע אויף דער

 פאדלאגע.
 אין זײן ארײנפירװארט האט דער
 ױנגער היסטאריקער מגר. ראבערט
m ,קאװאלעק אינקורצן איבערגעגעבן 
ט זיך אנטוױקלט א  די ײדישע קולטור ה
 אין דער צװײטער העלפט פון פאריקן
 יארהונדערט, צום אנהױב איןי דער
 העברעישער שפראך, װעלכע די ײדישע
 מאסן האבן נישט פארשטאנען, וױיל
 זײער שפראך איז געװען ײדיש. א טײל
 שרײבער האבן אנגעהױבן שרײבן אויף
 ײדיש, כדי די פאלקסמאסן זאלן לײענען
 און פארשטײן, דאקעגן די
 ארטאדאקסישע ײדן זענען געװען קעגן
 וועלכער סיאיז קולטור־רעפארם, קעגן
 באזוכן טעאטער, קינא, אפילו קעגן דער
 גע^אנג פון די חזנים בעת די תפילות. מגר.
 קאװאלעק גיט איבער, w א רײ ײדישע
 שרײבער און חזנים האבן •זיך באזעצט
 אין לובלין - י.ל. פרץ, װעלכער האט

 געשטאמט פון •זאמאשטש, יעקב
 װאקסמאן, טעאטער־רעזשיסער, ש.י.
 סטופניצקי, רעד. פון ״לובלינער
 טאגבלאט״, הארן, חזן אין דער
 לובלינער גרױסער סינאגאגע, שלום אש
 פון קוטנע, שלום עליכם, מענדעלע מוכר
 ספרים און פיל אנדערע, וועלכע האבן
 געשריבן אויף ײדיש. סיזענען אויך געװען
 ײדישע שרײבער, װעלכע האבן געשריבן
 אין פויליש: טװוים, סלאנימסקי,
 בראדזקי, און א רײ אנדערע. אין יענער
 צײט איז אויפגעקומען די ײדישע

 געזאנג־ארגאניזאציע ״קדימה״.
 װען די שװעסטער רײפער און זײער
 ברודער הענריק האבן זיך באוױזן אױף
 דער בינע, זענען \ײ באגעגנט געװארן
 מיט א שטורעם אפלאדיסמענטן, דער
 רעפערטואר איז באשטאנען פון ײדישע
 און העברעישע פאלקס־לידער. נאך יעדן
 ליד זענען די ארטיסטן באשאנקען
 געװארן מיט הילכיקע אפלאדיסמענטן.
 א טײל עלטערע באזוכער האבן זיך
 דערמאנט די צײטן װען די מאמעס האבן
 אײנגעװיגט זײערע קלײנע קינדער מיטך
 געזאנג: ״שלאף שוין א גאנצע נאכט,
 איבער דײן קעפעלע א מלאכל װאכט״,

י  און טאקע געלאזט א טרער הערנדיק די
 לידער: ״ײדישע מאמעס״, ״מחדש זײן די
 לבנה״, ״ראזינקעס מיט מאנדלען׳/
 ״יאשקע פארק אװעק׳/ ״בובליטשקי״,
 מײן שטעטעלע בעלן א״א. באגלײט בײם
 קלאװיר האט טערעסע װראנסקי. אויפן
 קאנצערט האבן אלע זיך גוט געװײלט.
 די ארטיסטן זענען באשאנקען געװארן
 מיט בלומען, זײ האבן צוגעזאגט צו
 קומען אין נײעם יאר. הארציקע דאנקען
 דער הויפט־פארװאלטונג פון אונדזער
 פארבאנד פארן געלונגענעם אוונט מיט
 אונדזערע ױנגע ארטיסטן־שוועסטער

 און ברזדער רײפער.
• 

 צוגעט״לט מעדאלן
 ״חסיד, אומות העולם

 די פײערונגען 50 יאר נאכן
 אױפשטאנד אין װארשעװער געטא,
 כאטש סיאיז שוין פארבײ א שפארע
 צײט, דױערן נאך אין די ראמען פון
 צוזאמענטרעפן, דערינערונגען און בײ

 פײערלעכקײטן, פון צוטײלן דעם מעדאל
 ״חסידי אומות העולם״.

 די טעג איז פארגעקומען אין מוזײ
 אויפן לובלינער שילאס די פײערונג פון
 צוטײלן 27 פערזאן פון לובליכער,
 כעלמער, זאמאשטשיער און ראדאמער
 װאיעװאדשאפטן דעם מעדאל ״חסידי
 אומות העולס״ פאר ראטעװען ײדן אין
 דער פינצטערער צײט פון דער
 היטלעריסטישער אקופאציע. מעדאלן
 האבן באקומען: אירענא דערענגוט־
 •זיעלינסקא, ױזעפא און פראנטשישעק
 בראטאס, זאפיא דיגדאלא, גענאװעפא
 גאלוך, אננא קוכארסקא, אגניעשקא
 און יאן קורקיעװיטש, מאריאננא און
 װאיטשעך קורקיעװיטש, סטעפאן און
 בראניסלאװ פאװלאק־דזיאדאש,
 יאדיװיגא פענדראק־פאװליאק,
 מאריאננא פאװענדזקע, עװא און יאן
 טאדרא, קאראלינא און יהעף טאניאק,
 יאנינא פעליקסא ביל, העלענא און
 אלעקסאנדער װיעיאק, מאריא און

 סטאניסלאװ זאשקא.
 פאר די, װעלכעי האבן נישט זוכה
 געװען און זענען אוועק אין דער
 אײביקײט האבן די מעדאלן אפגענומען

 משפחה־מיטגלידער.
 צו דער פײערונג איז געקומען דער
 ישראל אמבאסאדאר פון װארשע, גרשון
 זוהר. סיהאבן אויך אנטײל גענומען: דער
 לובלינער *װאיעװאדע אדאם ציראצקי,
 דער לובלינער שטאט־פרעזידענט
 לעשעק באבזשיק, און דער רעקטאר פון
 קאטוילישין אוניװערסיטעט ״קול״
 קשיאנדן פראפ. סטאניסלאװ װיעלגוס,
 פון *גימנאזיע א״נ פון סטאשיץ און
 אײניקע מיטגלידער פון ײדישן קולטור־

 געזעלשאפטלעכן פארבאנד.
ט א  דער אמבאסאדאר גרשון«והר ה
 מיט װארעמע װערטער (אין א שײנעם
 פױליש) אויסגעדריקט פיל אנערקענונג
 די, װעלכע האבן נישט געקוקט אויף דער
 דראענדיקער זײ געפאר און
 אײנשטעלנדיק זײערע אײגענע לעבנס,
 געראטעװעט די הילפלאזע מענטשן פאר
 װעלכע די מענטשהײט, איבערהויפט די
 װעלכע זענען געװארן אפגעראטעװעט,
 באקומען די העכסטע באלױנונג פאר
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 זײער הומאניזם אין באצוג צו הילפלאזע
 מענטשן, אדאנק װעלכע א טײל זענען
 געװארן אפגעראטעװעט. מיר װעלן
 קײנמאל נישט פארגעסן אײך ״חסידי
 אומות העולם״. ״װער סיראטעװעט אײן
 לעבן - ראטעװעט די גאנצע װעלט״. ביז
 הײנט װײסן מיר נישט פארװאס די
 מענטשהײט האט דערלויבט מארדן
 מיליאנען מענטשן, בלויז דערפאר װאס
 •זײ זענען ײדען, זאגט דער אמבאסאדאר.
 דער ארויסטריט איז אויפגענומען
 געװארן מיט הילכיקע אפלאדיסמענטן.
 די אויסגעצײכנטע •זענען באשאנקען
 געװארן מיט בלומען. סיאיז יאויך
 פארגעקומען אן ארטיסטישער טײל
 אויסגעפירט דורך ארטיסטן פון

 טעאטער א״נ פון ״אסטערװא״.
 װעגן דער פארגעקומענער פײערונג
ט געשריבן די ארטיקע פרעסע און די א  ה

 טעלעוױזיע.

 געטא־פ״ערונגען
 א״ן לובלץ

 מיר געדענקען אונדזערע לײדן, די
 לײדן פון אונדזער פאלק, מיט א האלבן
ט די קלײנע צאל א  יארהונדערט צוריק ה
 געטא־קעמפער אױפגעהױבן דעם קאמף
 קעגן די היטלעריסטישע בארבארן.
 הײנט האבן מיר װי יעדער יאר
 אפגעמערקט אין די ראמען פון
 אונדזערע מעגלעכקײטן דעם 51־סטן
 יארטאג פון העראישן אויפשטאנד אין

 װארשעװער געטא.
 מיר האבן יזיך פארזאמלט אינעם
 קולטור־הױז אױף פאװיאקוװ 12 (אין
 צענטער שטאט). צוזאמען מיט אונדז
 האבן אינעם אװנט אנטייל גענומען: די
 אנפירונג פונעם קולטור־הױז מיטן
 דירעקטאר הי װיעסלאװ קראװטשוק,
 פון דער פוילישײשראל־געזעלשאפט דער
 היסטאריקער ראבערט קובאלעק און
 פון מלוכהשן מוזײ אין מאידאנעק
 דירעקטאר מאגיסטער עדוארד
 באלאװעידער. מיט א רעפעראט איז
 ארויסגעטראטן דער היסטאריקער מגר.
ט א  ראבערט קרבאלעק, װעלכער ה
 באלויכטן דעם היסטארישן באדייט
 פונעם העראישן קאמף פון דער קלײנער
 צאל שװאך־באװאפנטע קעמפער מיט די

 היטלעריסטן.
 דער רעדנער שטרײכט אונטער, m די
 מערב־מלוכות האבן נישט געפרװוט
 אויסאיבן קײן דרוק אױף דײטשלאנד,
 זאלן איבערײסן דעם מאסן־מארר
 איבער די אומשולדיקע מענטשן. די
 ײדישע קעמפער •זענען געװען אײנזאם

 אינעם קאמף מיטן מעכטיקן שונא.
 ערשט אין הארבסט 1942 האבן זיי פון

 א. ק. באקומען 10 פיסטאלעטן.
 דער אויפשטאנד אין װארשעװער
 געטא איז אויך געװען א קאמף פאר דער
 באפריױנג פון פיילן. די קעמפער האבן
 ארויסגעהאנגען די פוילישע װײס־רויטע

 פאן צוזאמיען מיט דער װײס־בלויער.
 ידי העראישע קאמפן פון די
 אויפשטענדלער קעגן דער
 אויסגעשולטער, שטארק־באװאפנטער
 ארמײ האבן געדויערט דרײ װאכן. נישט
 קענענדיק שנעל ליקװידירן דעם ײדישן
 אויפשטאנד האבן די היטלעריסטן
 באמבארדירט די קעמפער און
 צוגעטראטן צו פארברענען גאנצע
ט באגעמט א  װױנמג־קווארשאלן. זײ ה
 א שטארקער װידערשטאינד מצד די
 אויפשטענדלער און זײ האבן געליטן

 גרױסע פארלוסטן.
 װען די היטלעריסטן האבן אנטדעקט

 דעם בונקער מיטן שטאב פון
 אויפשטאנד, זענען אלע דארט באגאנגען
 זעלבסטמארד. צוױשן •זײ דער אנפירער

 פון אויפשטאנד, מרדכי אניעלעוויטש.
 אין ארטיסטישן טייל זענען
 ארויסגעטראטן ארטיסטן פון
 װארשעװער ײדישן מלוכה־טעאטער.
 מיר האבן געהערט ײדישע פאלקס־
 לידער, וועלכע האבן אונדז דערמאנט
 אונדזער אמאל: ״אונטער די חורבותפון
 פוילן״, ״גיט מיר שלום״, ״צו װאס
 װאקסט א בוים״, ״קארטשאק״,
 ״קינדערלעך״, ״סיברענט״ און א סך
 אנדערע. געשלאסן דעם אװנט האבן די
 ארטיסטן מיטןי פארטיזאנער־הימן ״זאג
 נישט קײנמאל, m דו גײסט דעם לעצטן

 װעג״.
ט א  אין נאמען פון די פארזאמלטע ה
 דער דירעיקטאר פון קולטור־הויז

 דערלאנגט די ארטיסטן בלומען.
 (״דאס ײדישע װארט״, װארשע)
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 די פײערונג איו תל־אביבער אונױוערסיטעט צום פארטײלן
 טטיפענדיעס פאר ײדיש־לערער. פון לינקס: רבקה גאלדבערג, די

 לעדערין עירה גןיעמי, רבקהלע שטאקפיש, גלית גמדי, דוד
 שטאקפיש, פראפ׳ גרעייון ײיעער.

 חלוקת מלגות למורמז ליידיש, באוציברסיטת תליאביב.
 משמאל: רבקה גולדברג, המורה שרה גן־בעמי, רבקה שטוקפיש,

 גלית גינדי, דוד שטוקפיש, פרופי גרשון ויינר.

 ײריש לערער־קורסן
 א. נ. <הוע\ע גאלדבערג

T 

 לילי האלצמאן
 אן עולם פון 150 אימגעלאדענע געטט, פארשטײער פון דער
 ״דישער פדעסע, טעאטעד, ראדיא, ליטערארישע און
 אקאדעמישע קרייזן, זעגען זיד צונויפגעקומען צו דעד פייערונג
 אין תל־אביבער אוגיװערסיטעט, װאט איז דודכגעפירט
 געװאוץ לכגוד דעס פדאגראם פאר אויטשולן ײדיש־לערער

 אויפן נאמען פון יהושע(שיע) גאלדבעדג ע״ה.
 בײ געדעקטע טישן, אץ דעס עלעגאנטן זאל פון דעם
 פראפעסאוץ־קלוב, האט די דידעקטארין פון די לערער־קורטן
 אין תל־אביגער אונױוערסיטעט, ציבה ענבו/ באגריטט די
 פאדזאמלטע און געמאלדן, אז אין פדאגראם א.נ. פון יהושע
 גאלדבערג זענען פארשריבן דאט יאר 70 לערער פון די
 רעגירונגס־שולן, װאט באז<צן די נייטיקע ידיעומ אין יידיש,
 אויפצונעמען קורטן אץ דער ליטעדאטור און פאלקלאר, װאט
 װערן אנגעפירט פון פדאפעסארן. א גדױטעד טייל פון די
 טטודענטן - האט זי דערקלערט - גרײטן זיך צו ײערן לערעד
 פון ײדיש. דערבײ האט זי אויטגעדריקט אנערקענונג פון תל־
 אביבעד אוניװערטיטעט פאד דעם אויפטו פון רבקה
 גאלדבערג אין אויפשטעלן דעם פאגד א״נ פון איר לעבנט־
 באגלײטער, װאט װעט פארזיבערן די װײטערדיקע

 עקזיטטעגץ פון די קורטן.
 די ימז־טובדיקע מטיבה, אץ ״ױס ירושליס׳/ האט זיך
 געעפנט מיטן אויפטריט פון קינטטלער מיכאל אברהם, מיט אן
 אויטצוג פון אויטאביאגראפישן בוך פון שיע גאלדבערג און

 פארגעזעצט מיט א דעדצײלונג װעגן וױלנע פון אברהם
 קארפמאװיטש.

 רבקה גאלדבערג האט אין רירכדע װערטער איבערגעגעבן
 עפיזאזץ פון לעבנט־דרן פון איר מאן אין די געטא־יאוץ, און
 זײן ליבע צו ײדיש, װאט איז אויטגעדריקט געװארן אץ א רײ
 קאנקרעטע מעשים לטובת ײדישע שרײבער, קולטור און
 ײדישער דעדציאומ. דעדיבער איז דאט פארגינדן די ײדישע
 לערער־קורטן אץ תל־אביבער אונײועדטיטעט מיט שיע
 גאלדבערג, דעד פאטיקסטער אופן צו פאראײביקן זײן נאמען.
 דער פאדזיצער פראפ. גרשון וױמער האט געמאלדן, אז דעד
 גאלדבערג־פראגראם פאר יידיש־לערער װעט פון איצט אן
 געכיטן פון צױײ נײ־געשאפענע סטיפענדיעס - אײנע לכבוד
 דעם שרײבער און דעדאקטאר דוד שטאקפיש און זײן פרוי
 רבקה, געשאפן פון זײערע קמדער; און די צײײטע -
 אויפגעשטעלט פון פראזאיקער אברהם קארפײאוײטש און
 זײן פרוי שרה, אין אנדענק פון דעד שװעטטעד, די
 שוישפילערין ריטא קארפמאװיטש, װאט איז אװעק אין דער

 אײביקייט דעם לעצטטן יאר.
 דוד שטאקפיש, רעדאלןטאר פון דער ״ישראלישטימע׳/
 האט אין ז״ן אױפטריט זיד אפגעשטעלט אױף דעם
 אפטימיטטישן טאן פון דעס קולטור־צוזאמענקום, ײאט איז
 אזוי אנדערש פון די שטימונגען אין דעד מערפה פון ײדיש און
 דער אטמאטפער, װאט הערשט בײ פארשידענע ײדישע

 אמטערצעמוצגען.
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 די עדשטע סטיפענדיע פאר *ידיש־לערער א״נ פון דוד און
 רבקה שטאקפש איז איבערגעגעבן געװאדן דודך זייער
ץ נט צױנה, שרה  אימיקל גלית, צו דעד לערערין פון ײדיש א
 בן־עמ<• אין א פראכטפולער, נשמהדיקער דאנק־רעדע, האט
 די לערערץ שרה בן־עמי דערצײלט ײעגן אירע דערפארונגען

 װי א ײדיש־לערערין פון טאברעס.
 אבדהם קאדפמאװיטש האט געשילדעדט עפיזאזץ פון זימע
 ױמטיאדן אין װילנע, װי דער זון פון א טעאטער־משפחה, וװ
 דער טאטע משה קארפינאוױטש און אלע קמדער זענען
ץ אלע  שטענדיק געײען פארנומען מיטן טעאטעה א
 קמסטלערישע, אדממיסטראטיװע און פדאקטישע
 אטפעקטן. פון דער דאז<קער משפחה - האט עד דערקלעדט -
 א<ז אױטגעװאקטן די שױשפלערץ ריטא, וואס האט באשיינט

מע אץ אמעריקע אין גאנג פון איד גאנץ לעבן.  די ״דישע ג
 דער פארזיצער האט דאן געמאלדן, אז די דיטא
 קאדפינאוױטשיסטיפענדיע ײערט צוגעטיילט צו צוױי
 סטודעגטמט פ1ן דעם אײנציקן לערערסעממאר אין ישראל,
 װאט האט אימגעפירט א פראגראס פון««דיש־קודטן - דער
 אגודהיטעממאר בית יעקב. די צײײ תלמידות אין דעס
 טעמינאר, װאט האבן באקומען די קארפינאײיטש־
 טט<פענד<ע׳ רבקה דײטש און ציפורה דײטש (נישט פון דעו
 זעלבער משפחה), אימע פון א באבאװער חטידישער משפחה
 און די צױייטע פון די גיאלעד חסידים, זענען פארגעשטעלט
 געױארן דודך ז״ער לערערץ דבורה קאטמאן, מיט א תורה־

ת המתים.  געדאנק פון גערער רבץ װעגן תחי
 ביים שליטן די מסיבה, האט דער פארזיצער אגגעװיזן, אז
 דאט איז אפשד דאט ערשטע מאל, ווען א ײדיש־קולטור־
ץ און לערער פץ די ז  פײערוגג ברענגט צונויף װעלטלעכע ״
 אלגעמײצע שולן אין ישראל, זײט בײ זייט מיט פארשטײער
 פון די ארטאדאקטישע קרייזן, פאדאייגיקט אין זײער ליגע צו

 ײדיש־לשון.

 שיע טשעכיװער - מײן טרײער
 לעבנסיבאגלײסער

 רבקה גאלדבערג
 (פארגעלײענט אױף דער פײערונג פון אנרופן די ײדיש לערער קורסן
 אין תל־אביבער אוניװערסיטעט אױפן נאמען פון יהושע (שיע)

 גאלדבערג ע״ה)

 חשובער פארזיצער, חשובע ניבה ענבר, מנהלת פון מרכז
 ההדרכה והשתלמות אין תל־אביבער אוניװערסיטעט, ײדישע

 שרײבער און קינסטלער, סטודענטן, חשובע געסט!
 סיאיז הײנט פאר מיר א גרויסע איבערלעבונג, װײל איך מוז

 האזכרה השנתית
 תתקײם בױם ג׳ 6.12.94 בשעה 18.00

 ב״בית המלין״ בתל־אביב, רח׳ וײצמן 30.
. י ק הרשמ ל ח ד 19.00 - ה  מ־18.00 ע

ו א י ד י ט ו ר ל ס רה ש ת בכו נ ר ק ד 20.00 - ה  מ־19.00 ע
״. ן לי פ דפו י ל ש ד ר  ״לדבלץ - י

 רעדן װעגן מײן געטרײען מאן, װעלכער איז פון מיר אװעק. און
 דאס איז מיר זײער שװער. 10 חדשים זענען שוין אװעק זײט ער
 איז נישטא. באלד נאך זײן פטירה, האב איך דערהאלטן א
 טרײסט־בריװ פון אסתר, די טאכטער פון עמי און מאטילדא
 האוס, און n שרײבט דארט: ״בן־אדם גדול הלך לעולמו - דוד

 סעם שלי איננו״.
 יא בן־אדם גדול הלך לעולמו,' שיע טשעכיװער, מײן
 געטרײער לעבנסבאגלײטער איז מער נישטא. דאס איז געװען

 א ״חורבן ליבע״ פון צוױי אײנזאמע, צעבראכענע מענטשן.
 מיר האבן •זיך געטראפן באלד נאך דער באפרײאונג אין
 לובלין. אבער פאר אונדז איז עס קײן באפרײאונג ניט געװען.
 מיט יעדן טאג איז פארלאשן געװארן די האפענונג, m עס װעט

 •זיך נאך געפינען װער פוןדער משפחה. לײדער...
 מיר האבן זיך פארליבט און אזוי האט אונדז פארבונדן די
 אײמאמקײט. װײזט אויס, m דער חורבן האט אונדז
 אױסגעברענט אין אײן פײער און פארחתמעט אונדזער לעבן.
 אונדזער פערזענלעכע ״חורבן־ליבע״ איז מיט דער צייט
 געשטארקט געװאוץ דורך נאך א גרויסער ליבע: דאס אין די
 ליבע צו ײדיש און צום ײדישן פאלק. וױיל ײדיש איז בײ אונדז
 נישט נאר א שפראך און נישט נאר א ליטעראטרר - ײדיש איז
 בײ אונדז א לעבנסװעג. בי< מײן מאן, איז ײדיש געװען זײן
 שטעטעלע טשעכיװ, זײן הײם, זײן ײדישע מאמע, נישט אין
 גענדזן־פיסלעך, נאר זײן אמתע ײדישע מאמע, װעלפע אין נאך
 א טאג שװערער ארבעט געזעסן בײם אויװן און געצופט
 פעדערן פאר איבערבעטן אויף נדן פאר די קינדער. און אזוי
 זיצנדיק און דערצײלנדיק מעשױת, האט זי אין אים

 אײנגעפלאנצט די חשיבות פון ײדישע װערטן.
 ײדיש בײ מײן מאן איז אויך געװען מײן שטעטעלע קאריװ
 און די הײם פון מײנע עלטערן אסתר און יאסל לערמאן,יװאו
 עס פלעגן זיך צונויפטרעפן ײדישע שרייבער, קינסטלער,
 געזעלשאפטלעכע טוער פון פועלי־צױף, װאו מען האט
 געטרוימט און געקעמפט פאר א בעסערער װעלט, די װערטן
 װאס האבן באגלײט מײן מאן - ליבע צו מענטשן, צו ארבעט,
 רחמנות, צדקךז. און בײ אים צדקה איז געװען אויך העלפן א
 מענטשן ער זאל זיך אלײן קענען אויסבױען זײן לעבן; דרך־
 ארץ פאר תורה און חכמה. ער האט געהאלטן פאר אײנע פון די
 גרעסטע מצװת צו העלפן קראנקע, און אומגעהויערע ליבע צו
 שלום, נישט נאר צװישן פעלקער, נאר שלום פון מענטש צו
 מענטש. סידערמאנט זיך מיר, א טאג אײדער ער איז געגאנגען
 אין שפיטאל, פון װעלכן ער איז שױן מער ניט אהײמגעקומען,
 װען מענטשן האב נאך ניט געגלױבט אין װעלכער עס איז
 לײזונג, זײנען דאס געווען די װערטער פון מײן מאן: ״רבקהינױ,

 װעסט זען, רבין װעט אונדז ברענגען דעם שלום״.
 ער האט געהאלטן פאר א מצװה צו פארגלײכן סיכסוכים
 צװישן מענטשן, ער האט געפירט דין־תורות, און שטענדיק מיט

 הצלחה.
 דעריבער האב איך אויסגעװײלט צו פאראײביקן זײן נאמען
 טאקע אויף איזא בכבודיקן אופן, װי אויסשולן ײדיש לערער
 אין װל־אביבער אונױוערסיטעט. און איך האף׳ m זײ װעלן
 דערפירן צו דעם, m עס זאל מקױם װערןי די שבועה פון

ט װאס ער שרײבט:  אונדזער גרויסן יעקב גלאטשטײן. א
 ״גלויב מיר, יאנקעלע, עס װעט קומען א צײט אין חמישה־
 עשר לאנד פון ראזשינקעס און פײגן, m אלע עברית־קינדער
 װעלן אויפהערן ײדיש שװײגן, און זײ װעלן •זיך צערעזץ, װעלן
 זײ, װעט א נחת זײן צו הערן. אזוי װעט געשען, יאנקעלע מײן

 קינד - א שבועה קען איך דיר געבן״...
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ז י ר - ב א ע 75 י מ י ט ז ר ע ײ פ ע ט ג א ל ה ו ש ג א ך ײ ס ה פין ױ ח פ ש י מ  ד
ר בעל־ ע ס - ד ק מ ן ל עסש: פו י ג ל פון ד ײ ד - א ט ל י ן ב פ ױ  120! א
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, ה ג ו תמ ו ה־75. ב ת ד ל ו ם ה ת ױ ה א ג ג ל ח ף װגשו ס ו של ױ ת ח פ ש  מ
ק ר , מ ה קורן ש , מ ה ח מ ש ה ־ ל ע : ב ם י ח ר ו א ן ה ק מ ל , ח ל א מ ש  מ

ן מ ט ר ו ה א י , ח ה קורן ב ו , ל ן מ ט ר ו  א

 נחת פון לובל<נער

 די געזעלש&פט
 ,,די ©*ראײגיקטע קינדער פון לוכלין און אוטגעגנט״

 באנריםט די פאחיצערין פון דער געזעלשאפט

ר ע פ ע פ ש ר א נ פ ו ס ש ע  ס
̂ט 8*ריז די אױמײכענתג  צום באקימעז ®ז !דעד שט

MEDA1LLE VERMEILLE DE LA VILLE DE PARIS 
 אויפן ױם־טוב פון די 50 יאר פון כךיף

 מיר ווינטשן *יר 8 גוס emqa און .up ל»גנע יןי־ז ®ן «5זועלש8«ױ
 יעבע ארמיט לטובח דעם ״זז־ישן ישוב און לטדבת זזןיד לובליגזז־ גוע־

 .מלשןן0ט אין 6אריז
 דער קאטיטעט

 אײד דער לובלמער קאמיטעט אץ ישראל שליסט זיך
 אן צו די בדכות פאר טעשקא

 גס ועד הלובלמאים בישראל מצטרף לברכות לטשקה

ת ! 1 כ ר  ב
ת גולן, מן ו״ער• ולציפורה דסקל  ללילו ועמית, למשפחו

ל פ י  להולדת מ

ן סא ױנ ה לעו ש  מ
ר א > 9 ע 1 נ ״ - צ\ ז

T 

 װער איז משה לעװינסאךי װער איז
 דער 91 יעריקער ױנגערמאן, װעלכן מען
 רופט שמענדיק משהילע און נישט משהז
 ער איז אײנער פון די ײזץ, װעלכע יזענען
 געװאקסן פון דער גרויסער ארעמקײט
 צו א בכבודיקן ער פאזיציע אין דער
 געזעלשאפט, װעלכער פארגעסט נישט
 זײן הײמשטאט ליבלין, וװ ער איז

 געבוירן געװארן מיט 91 יאר צוריק.
 ער איז אױסגעװאקסן אין חדר אין
 ײדישע לימודים, װי דער רוב קינדער פון
 לובלין. דער פאטער, א גרויסער למדן,
 בײ װעלכן די אײניקלעך פון רי עקיבא
 אײגער האבן געלערנט, האט אויך
 געװאלט זײן זון זאל זײן א למדן. אבער
 דער װעג פון משה־לען איז געװען אן
 אנדערער. אזוי גוט װי דער רוב פון דער
 ױגנט, האט ער געזוכט נײע װעגן װעלכע
 זענען באשטאנען אין עמיגראציע.
 געקומען קײן פראנקרײך און
 אדורכגעמאכט דאס לעבן פון אלע

 ײדישע עמיגראנטן.
 אין דער לופטן האט מען געפילט די
 צוגרײטונגען צו דער מלחמה. שפאניע
 איז געװען דער פאר־פאסטן אין די

 צוגרײטונגען. אזוי גוט װי צענדליקער
 ױנגע ײדן, האט ער זיך פארשריבן אין
 דער אינטערנאציאנאלער בריגאדע צו
 קעמפן קעגן דעם פאשיזם פון פראנקא.
 ער האט אנטײל גענומען אין דעם גרויסן
 שלאכט פון עסטראדאמורא אין װעלכן
 א סך מענטשן פון דער רעפובליקאנער

 ארמײ זענען געפאלן.
 אין דער מלחמה איז ער געװען אין
 דער רעזיסטאנץ־באװעגונג, װאס האט
 אים דערמעגלעכט צו קעמפן מיטן
 דײטשן שונא ארן אלײן איבערלעבן. ער
 האט אויסגענוצט די קאנױקטור פון נאך
 דער מלחמה און באװיזן צו דערגרײכןא
 גרױסן רייכטום. ער האט אן אפענע
 האנט און עס איז נישטא קײן יידישע
 אינסטיטוציע, װעלכע עיר זאל נישט
 שטיצן. ער אלײן דערמאנט, מען זאל
 קומען צו אים נעמען זײנע
 באשטײערונגען. װען ער האט געהערט
 m עס פירט זיך אן אקציע פאר
 "אונדזער װארט״ אין קאן (ער אלײן
 וװינט הײנט אין ניס), האט ער
 צוגעשיקט •זײן באשטײערוינג פון 10.000
 פראנק. זינט די צייטונג עקזיסטירט, איז
 ער איר אבאנענט. פון טיפן הארצן

 װינטשן מיר אים אריכת ימים.
 מ.ל.
 (״אונדזעד ײארש׳/ פאדיז)

 4 דורות
 כולי הודייה

 דברי שבח ותודה
 על הױם היפה,

 על השמש הזורחת
 על שמי תכלת

 על מיכל - שהבוקר נולדה
 נינתי הראשונה.

 ברכרת בכל צד׳
 לחיצות יד,

 חױכים, איחולים,
 ״ממשפחה״ זו הגדולה,

 במרחב־יה.

 זה משמח.
 זה עושה לי טוב,

 בדמיתי - כבר עמה מטײלת,
 היא - בחױך אותי מזכה

 ומאושרת
 הרב־סבתא־

 הסבתא הגדולה.
• 

 ואני זכיתי,
 במצולות ים לא שקעתי.

 לא הפכתי למאכל כרישים
 בסירה הרעועה - של המעפילים

 לחופי מולדת הגעתי
 לא שקעתי במצולות הים
 ודור שלישי - ודור רביעי

 הױם לי קם.
 צפורה דסקל,
 5.12.93 קיבוץ מרחביה
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 אץ אמעריקאנער דאלאוץ
 מאטל גארטענקראוט, נױ־יארק 500
 לוגלינער לאגדטמאנשאפט, ניױיארק 200
 ממטשע און מאטל דמער, סאן־פאולא 200
 יהוזײת און יוטף רובין, נױ־יארק 100
 ישראל, באלטשע אײזנבערג, ל. אנזשעלעס 100
 איזאק עהדענבערג, ל. אמשעלעס 100
 גדליהו, אטתר פישמאן, ל. אנזשעלעס 100
 שלמה מושקאטבליט, ליל 100
 ױטף שנור, ל. אמשעלעס 75
 נאטעק אקעדמאן, שטאקהאלם 50
 יעקב װײצענפעלד, מיאמײביטש 50
 «. טעמפעלדינער, ב. אײרעס 50
 מ. קארנבליט, מאנטרעאל 50
 פאלא, טובעד פארקער, מאנטרעאל 50
 יצחק זהב<׳ פראנקפורט 36
 פאמיליע צײײקאפט, מאנטרעאל 30
 ל. זילבערג, ב. אײרעס 30
, ב. אײרעס 30  שמואל קאטמאן
 רובץ פרידמאן, נױ־יארק 25
 מאמע ליבמאן, פאר. שטאטן 20
 קאפל מיזשריצקי, ב. אײרעס 15
 נחמיה ניסגבוים, ב. אײרעס 10
 אלגא גראדעל, ב. אײרעס 10
 חייס זאנדמאן, ב. אײרעס 10

 אין קאנאדער דאלארן
 לובלמעד לאנדטמאצשאפט, מאנטרעאל 500
 פאלע, טוכער פארקער, מאנטרעאל 50

 בן״עירגו הײם שביט - מתגדב מצט«<ן
 משדד הבריאות

 המעבדות לבריאות הציבור
 המעבדה המרכזית לנגיפיס

 המרכז הרפואי ע״ש חײס שיבא
 תל־השומר 52621

 טלי 5302388*03, פקסי 5302457'03
31.10.94 

 לפל מאן דבעי
 הנדון: מר שביט חיים

 מר שביט, ת.ז. 708077, מרוזי חורגין 46 ברמת־גן, עובד מזה
 כ־3 שנים במעבדה המרכזית לנגיפים כמתנדב מטעם סניף

 ״יעל״ של המרכז הרפואי ע״ש שיבא.
 עזרתו ושירותױ חשובים מאד ואף המלצנו עלױ כמתנדב

 מצטײן מטעם העיר רמת־גן.
 בכבוד רב,

 ד״ד אלוז מנדלסון
 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים

 א. טלאמא, טאראנטא 30
 פעטע פאגעל, טאראנטא 30

 אץ אויסטראלישע דאלארן
 בלומא און מאטל טרײסטמאן, מעלבורן 100
 א. שטערנפײן, מעלבורן 100

 אץ פונט שטערלינג
 בעל און איזאק קדעמפעל, לאנדאן 50

 אין פראנצױזישע פראנק
 ״פאראײניקטע קינדער פון לובלץ׳/ פראנקרײך 3000
 טעשקע קארמאן־פארשטעטעה פאריז 500
 גיטעלע עדעל, פאריז 300
 משה זאלצמאן, פאריז 250
 א. קארפענשיף, ליאן 200
 לעאן שיפמאן, פארייז 100

 אין דענישע קראן
 מענדל וױיטמאן, קאפענהאגען 200

 אין שקלים (פון 50 ש״ח און העכער)
 יצחק ראזנצװייג, גבעתיים 3000
 אלתר לוטטיגער ז״ל, בת־יס 1000
 לובא און משה קארן, פאר נויטבאדערפטיקע 600
 גיטעלע עדעל׳ פאריז 350
 מאיד ױאלף, רעננה 350
 שיפרה פנחסי 200
 ױטף אכטמאן, בת־ים 120

 צו 100 שקל
 פרידה האכברים, פ״ת•, פאמיליע ראזנבוש, גבעתײם; דוד
 רובינשטײן, ת״א-, בנימין לובעלסקי, ירושלים-, אליהו הערץ,
 חיפה, פאמיליע אלסטער, רמת־גף, לאלא פעלישער דינער;
 בלה שטיצער (פינקערט); אריה פאר•, *פישל גרינשטײף, בלה
 ברם (גיברץ); מרדכי זילבערשטײן, שמואל רובינשטײף, נתן

 זינגער, חײם שביט, רמת־גן.

 צו 50 שקל
 ױסף פרײנד, ת״א; שמואל שוכמאן, חולוף, יעקב ראזנבױם,
, חולוף, חײם שביט, רמת־גן*; יצחק  ת״א; חנה װאקסמאן
, משה  ראזנצװײג; שיפרה ציגעלמאן, משה װאכמאן
 צוקערפײן; אנא האכבערג־ױכטמאף, בתיה דילמאף, דארא
א ראכמאן•, אברהם  קריגער•, צפורה דסקל־װײסלפיש; סאפי
 שיפמאן, רבקה טאוב (דעמבין); פאמיליע בינשטאק; שמעון
 ערליכמאף, אברהם שיכדלמאן; משה מאנדעלמילך*; פאמיליע
 שאפירשטײן, יעקב ראמבוים; אשר סנפיר; דוד מיטלמאן; צבי
 גארטענקראוט•, בתיה האלפערין; נתן ראןנבאום; נינא

 רעמיק.
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 דוד שטאקפיש

 נאך דער רעארגאניזאציע פון אונדזער קאמיטעט און
 ארבעט־פאטײלונג צװישן די מיטגלידער, איז מען צוגעטראטן
 צו א באנײטער טעטיקײט, װעלכע איז געקומען צום אויסדרוק

 אין די פאלגנדיקע אויפטוען און פראיעקטן:

 די יערלעכע אזפרות
 די טראדיציאנעלע אזכרה אין נאװעמבער, אין בית העמלין
 אין תל־אביב, איז אויך דאסמאל יפארגעקומען מיטן אנטײל
 פון די קינדער פון דער פאלקס־שול ״עלומות״, אין רמת השרון,
ט אדאפטירט די ײדישע קהילה לובלין. סיאיז א  װעלכע ה
 געװען א פארגעניגן צו זען אונדזערע סאברעס, מיט װאס
 פארא ערנסטקײט, אחרױת און געפיל זײ זינגען, שפילן און
 רעציטירן פראגמענטן פון ליטערארישע שאפונגען, צוגעפאסט
 צו אזא טרױער און אנדענק־אװנט. פארשטײט זיך, m אויך
 דער חזן האט מיטן ״איל מלא רחמים״ און ״קדיש״ אפגעהיטן די
א צמאמענטרעף. די געלעגנהײטלעכע רעדע  טראדיציע פון אז
ט געפירט א ט געהאלטן דוד שטאקפיש. דעם אװנט ה א  ה
 אימש. א. לאסקאװסקי. מיהאט אויך מספיד געװען די נפטר

 געװארענע בני־עיר אין לעצטן יאר.
 דער צוזאמענטרעף אין ױם השואה והגבורה בײ דער מצבה
 לזכר די קדושים פון לובלין און מײדאנעק, איז שוין ״ארײן אין
 בלוט״ פון אונדזערע לאנדסלײט, װאס יעדעס יאר קומט מען
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 בשורה לחולי אפילפסיה: במרכז הרפואי ״איכילוב״ ױצג
 הערב, לראשונה בישראל, קוצב חדשני המונע התקפי

 אפילפסיה.
 הקוצב הזעיר מושתל מתחת לפני העור, בחלק הגוף העלױן.
 חײשן אלקטרוני מתריע על ההתקף שנױת לפני התרחשותו, ואז

 מופעל גירוי על עצב ה״ואגוסי/ המונע את ההתקף.
 ההשתלה הראשונה בישראל בוצעה לפני מספר חדשים על־
 ידי פרופ אוגוסטינאן משװדיה, יחד עם פרופ גורגי ועקנין,
 מנהל המחלקה הנוירוכירורגית וד״ר מירי נויפלד, מומחית

 לאפילפסיה, שניהם מ״איכילוב״.
 השיטה החדשנית תוצג הערב אולם האודיטורױם של

 ״איכילוב״. ציבור החולים מוזמן.
(25.10.94 /  רידיעות אחדמות׳
 ד״ר מירי נויפלד - היא בתו של חבר הנשיאות של ארגוננו -

 מהנדס א. לסקובסקי.

 זיך מתײחד זײן מיטן אנדענק פון די אומגעקומענע ײדן פון
 אונדזער הײמשטאט.

 לאמיר זיך זאגן דעם אמת: פון יאר צו יאר זעט מען
 װינציקער לאנדסלײט אויף די אזכרותי און סיאיז נישט קײן
 וװנדער - א טײל איז אװעק אויפן עולם האמת, אנדערע זענען
 קראנק און שװאך און דאס קומען אויף אן אזכרה־אקט איז
 פאר זײ א גאנצע טירחה. נאר לאמיר אויפהערן קלאגן אויף
 דער לאגע, װײל סיאיז א נאטירלעכער, ביאלאגישער פראצעס,
 װעלכער גײט נישט צו ענדערן. דאקעגן האט א זין צו אפעלירן
 און בעטן בײ די װאס פילן זיך נאך בכוח: פארלאזט אונדו
 נישט! קומט אויף אונדזערע צמאמענטרעפן, צי דאס איז א
 יזכור, א ױם העצמאות פײערונג, א צוזאמענטרעף מיט געסט
 פון אויסלאנד און אנדערע באגעגענישן. לאמיר אנהאלטן די
 טראדיציע פון אזעלכע נאסטאלגישע, סענטימעינטאלע און
 חברישע צוזאמענקונפטן, וועלכע קומען תמיד פאר אין אן

 אטמאספער פון פרײנטשאפט, זכרונות און נאסטאלגיע.

 די ױם עצמאות פײערונג
 א 150 לובלינער ײדן אין ישראל האבן געהאט די
 מעגלעכקײט צו פײערן און פארברענגען בײ געדעקטע טישן
 און בײ די קלאנגען פון מוזיק און געזאנג, דעם 46סטן
 זעלבסטשטענדיקײט ױם טוב פון מדינת ישראל. געעפענט די
ט דער װיצע־פארזיצער פון דער לובלינער א  פײערונג ה
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל, מארק ארטמאן. דער שרײבער
ט באגריסט די געסט פון אויסלאנד: בלומא א  פון די שורות ה
 און מאטל טרײסטמאן פון מעלבורן, מינטשע און מאטל דינער
 פון סאן־פאולא, שמואל קאסמאן פון בוענאס־אײרעס, װי
ט זיך גוט א  אויך די לובליניער ײדן פון ישראל. דער עולם ה
 געװײלט און פארברענגט אן אװנט מיט יפרײד און

 צופרידנקײט.
 הברישע צוזאמעגטרעפן

 אויף דער פארבעטונג פון אונדזער פרײנד שלמה מושקאט
 פון ליל (פראנקרײך), איז דעם 26.4.94 פארגעקומען א
 הײמישער צוזאמענטרעף אין האטעל ״ראימאדא״, מיט
 עטלעכע געסט־טוריסטן פון אויסלאנד: בלומא און מאטל
 טרײסטמאן פון אױסטראליע, מינטשע און מאטל דינערי פון
 בראזיל, פרוי פראשקער־זילבערג פון פראנקרײך, פרוי
 טשערניאק און רבקהילע און דוד שטאקפיש. דער גאסטגעבער
ט באגריסט די געסט און ״סיאיז אװעק א א  שלמה מושקאט ה
 גאנג״ מיט זכרונותאון געשיכטעס פון פארמלחמהדיקן לובלין.

 אױפנאמע פאר געטט פון אויטלאנד
ט דער קאמיטעט אײנגעארדנט א א  דעם 8טן מאי ה.י. ה
 קבלת פנים פאר די געסט פון אויסלאנד: דזשודיט און ױסף
 רובין פון די פאר. שטאטן; גיטעלע עדעל פון פראנקרײך;
 פערעלע און י. בינשטאק פון פראנקרײך; מינטשע און מאטל
י פון  דינער פון בראזיל; בלומא און מאטל טרײסטמאן
 אויסטראליע און שאפירא. אין דעם צוזאמענטרעף האבן
 אנטײל גענומען אלע קאמיטעט־מיטגלידער. נאכן באגריסן די
 געסט דורכן פארזיצער, האבן זיך ארויסגעזאגט די פאלגנדיקע
 חברים: גיטעלע, דינער, בינשטאק, מינטשע, משה קארן און

 אנדערע.
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 א טײל פון עולם אויפן אומט לפבוד דעס יידישן ליד אין
 ״הילטאן׳/ אימגעארדש דודך לובא און משה קארן

 חלק מן הקהל גערב מוקדש לשירי ײדיש, ב״הילטון״ ת״א, לפי
 הזמצת לובה ומשה קורן

 אװנט פון ײדישן ליד אץ "הילטאן״
ן ״הילטאן״ תל־ ז אי  מוצאי שבת, דעם 23סטן אפריל, אי
 אביב פארגעקומען אן אװנט פון ײדישן געזאנג, שטײגער און
 הומאר, אונטער דער אנפירונג פון גאולה גל־עד. אויף דעם
 אװנט האבן מיר געהערט ײדישע פאלקס־לידער פון בעסטן
ן דער גלענצנדיקער אויספירונג פון גאולה׳ן  רעפערטואר, אי

 און אנדערע.
ט פיראפ בר־אל, פון דער ײדיש־קאטעדרע א  באגריסט ה
ט אויסגעדריקט א א ס ה א  בײם בר־אילן אוניװערסיטעט, װ
ס א ק אונדזערע בני עיר לובא און משה קארן, װ  הארציקן דאנ
 האבן אויף זײער חשבון אײנגעארדנט דעם וװנדערבארן
קט א ן זייך אױך באטײלי ן װעלכן עס האב  אװנט, אי

 באדײטנדיקע צאל לובלינער ײדן.

 דאס באנײטע ״לובלינער וױנקל״
 אץ תל־אביב

 א דאנק דער שפענדונג פון אונדזער בן־עיר יצחק
ן מיר געהאט א  ראזענצװײג(1000 דאלאר) פון גבעתײם, האב
 מעגלעכקײט צו רעמאנטירן און אויפפרישן דעם לובלינער
ז געװארן  צימער אויף דחנגוף 158. דער צימער אי
 אויסטאפעטירט, מיהאט אױפגעהאנגען פארהאנגען און
נסטאלירט א קיל־און־הײץ אפאראט. מיר װארטן אויף  אי
 נאך א לובלינער נדבן, כדי אײנקויפן נײע מעבל פארן צימער.

 זאל זיך װער אפרופןי
ן דעם לובלינער װינקל אן  * מיר פלאנירין אײנצוארדענען אי
ט ביכער װעגן לובלין און פון  ארכיװ וױ אויך א ביבליאטעק מי
ן דאזיקן צימער קומען פאר די זיצונגען  לובלינער מחברים. אי
טעט און קלענערע צוזאמענטרעפן(ביז 40 מענטשן).  פון קאמי
ט זיך פארדינט א  דער קאמיטעט־מיטגליד משה זאלצמאן ה
 א ײשר־כוח פאר זײן געװיסנהאפטן אדורכפירן דעם רעמאנט

 פון ״חדר לובליף אין תל־אביב.

 פינאנסן
טעט  סיהאט •זיך געשאפן א לעגענדע, w דער לובלינער קאמי
ן ישראל פארמאגט א סך געלט. װילן מיר פארזיכערן  אי
ן אויסלאנד, m אונדיזער ן לאנד און אי  אונדזערע בני־עיר אי
טאל װעלכן מיר ז נישט קײן רייכע און דער קאפי ע אי ס א  ק

 פארמאגן, װעט קוים סטײען אויף ארויסצוגעבן נאך אײן
 נומער ״קול לובלין״ - און געענדיקט.

ן ן דער װעלט און אי  אפעלירן מיר צו אונדזערע ײדן אי
ט א ברײטער  ישראל: שיקט ארײן אײער באשטײערונג מי
ט ט און אפענער קעשענע. מיר וױלן װײטער אנגײן מי  האנ
 אונדזער ארבעט אויפן געביט פון פאראײביקונג, סאציאלע

 הילף און געזעלשאפטלעכע טעטיקײט.

 דער צוזאמענשטעל פון קאמיטעט
 לשם אינפארמאציע גיבן מיר איבער דעם צױאמענשטעל פון
ן ישראל און די אויפגאבן טעט אי  איצטיקן לובלינער קאמי

 פון יעדן באזונדער:
ט ן פארבינדונגען מי  דוד שטאקפיש - פארזיצער או

 אויסלאנד-,
ט  מתתיהו הארן - װיצע־פארזיצער, פארבינדונג מי

 ישראלדיקע ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעס;
ן סאציאלע הילף-, ן - װיצע־פארזיצער או  מארק ארטמא

ן;  אירית גאטליב - סעקרעטארי
י - קאסירער;  אברהם לאסקאװסק

 לײב אבליגענהארץ - ארכיװ;
 צעשא אבליגענהארץ -

 ירמיהו גאטליב - רעװיזיאנס־קאמיסיע,
ג - אונטערנעמונגען•,  משה װאסאנ

 משה זאלצמאן - ״חדר לובלין״;
 צעשא פישער־טראכטענבערג - סאציאלע הילף,

 דוד רובינשטײן.
, א. גאטליב, מ. הארן, א. ס פרעזידױם: מ. ארטמאן א  ד

, ד. שטאקפיש.  לאסקאװסקי
 רעדאקציע־קאלעגיע פון ״קול לובלין״ - די דערמאנטע פינף

 און צפורה דסקל.
• 

ן ן אי ן לאנד או  מיר דערװארטן פון אונדזערע בני עיר אי
 אויסלאנד - צחאמענארבעט, װי אויך מאראלישע,

 געזעלשאפטלעכע אוץ פינאנסיעלע הילף.
 זײט געזונט.

 מיר ברענגען פאר אונדזערע לײענער דעם בריװ
 פון לובלין, פון דער פירמע WALMAR, װעלכע האט

 ארויסגעגעבן א ספעציעלן אלבום ״לובליף *
 מיר קאנען זיך נישט פארנעמען מיטן

 פארשפרײטן און פארקויפן דעם אלבום.
 פאראינטערעסירטע לאנדסלײט, אײנצושאפן
 פאר זיך דעם אלבום, דארפן זיך װענדן דירעקט

 קײן לובלין, צו דער דערמאנטער פירמע און
 דארט אים באשטעלן.
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Sz. P. 
David Shtokfish 
Przewodniczący Stowarzyszenia 
Żydów .Lubelskich w Izraelu 

Szanowny Panie Redaktorze ! 

Zwracam się do Pana z następującą propozycją i prośbą. Jestem 
biznesmenem, z Lublina, który pozwala sobie zwrócić się do Pana 
korzystając z uprzejmości redaktora Stanisława Jadczaka z Lublina. 
Wydałem ostatnio piękny jak sądzę album pt. "Lublin". To pierwsze od 10 
lat albumowe wydawnictwo o Lublinie, prezentuje w tekście redaktora Al. 
Leszka Gzeiii i 1t׳ fotograjiach Zbigniewa Zugaja historię 1 dzień dzisiejszy 
Lublina, miasta miłego Pana sercu. Po raz pierwszy zawarte są w nim 
wyraźne akcenty żydowskie - piszemy w tekście albumu o Żydach -
mieszkańcach naszego miasta, pokazujemy na zdjęciach symbole 
żydowskiego Lublina. 

Wiedząc o Pana wspanialej pracy na rzecz utrwalenia związków 
Żydów mieszkających w Izraelu a wywodzących się z Lublina z naszym 
miastem, a także o Pana roli w życiu kulturalnym Izraela, pozwalam sobie 
zainteresować Pana rozpropagowaniem i sprzedażą mojego albumu. 
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan, lub Pana znajomi zajmujący się hurtem 
detaliczną sprzedażą książek, mogli przeprowadzić sprzedaż albumu 
"Lublin" w Izraelu. Jest 10 sprawa nie tylko sentymentów związanych z 
Lublinem ale także interesu - sądzę, że album może się nieźle sprzedać 
wśród mieszkańców Izraela związanych Lublinem lub Lubelszczyzną, 

Gdyby Pan był tak uprzejmy i zainteresował się tą propozycją 
jesteśmy gotowi wysłać na wskazany adres niezbędną ilość egzemplarzy 
albumu (my opłacamy koszty frachtu) w cenie hurtowej 30$ USA za 
egzemplarz. 

Pozdrawiając Pana i życząc Panu dużo zdrowia czekam na życzliwe 
zainteresowanie i odpowiedź. 

Z poważaniem 

/ / V i l l i M 
*Waldemar Szysfko 

lub 

TELEPHONE: 
0011-48-81-77-92-61 
0011-48-81-77-05-07 

FAX: 
0011-48-81-77-92-61 

IDENTIFICATION LABEL: 
0 0 4 1 6 3 4 3 7 

TRADE REGISTER 
DEPARTMENT B No. H 1818/11 

BANK ACCOUNT: 
WBC SA LUBLIN 

621999 - 3216 - 136 

IDENTIFYING 
TAX-PAYER NUMBER: 

712 - 015 - 65 - 53 

Of€. i wydr. •WiMi", uL Wctcnnów J, Lublin 
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 יזסור־פ״ערונג
 פון די לובלינער און פארטשיווער געזעלשאפטן
 אין פאריז צו דער 51סטער יארןג״ט פון אומקו•

 משה זאלצמאן
 מיט ציטער און יראת הכבוד האבן די
 לובלינער און פארטשיװער ײדן זיך
 פארזאמלט דעם 7טן נאװעמבער 1993
 צו דער 51סטער יארצײט פון
 אומברענגען די העכער 50.000 ײדן,
 װאס •זענען בעסטיאליש דערמארדעט
 געװארן דורך אלע מיתה משונהדיקע
 מיטלען פון די פאשיסטיש־דײטשישע
 קאניבאלן מיט יזײערע געטרײע
 מיטהעלפער - פוילישע, אוקראנישע,

 ליטוױשע און לעטישע באנדיטן.
 נאכן אנצינדן די זעקס סימבאלישע
 ליכט דורך געװעזענע דעפארטירטע, מיט
 נסים לעבן־פארבליבענע פון די טויט־
w ,ח געװארן דערמאנט  לאגערן, א
 העכער א האלב יארהונדערט *איז שוין
 אדורך, װי די גאנצע ײדישע
 באפעלקערונג, צװישן װעלכע מיר זענען
 געבוירן געװארן, די קינדהײט און ױגנט־
 יארן אדורכגעגאנגען, איז פולשטענדיק
 געװארן אויסגעראטן. דורך הונגער און
 שמוץ, דורך דערשיסונגען, פארגאזעװען
 און פארברענען. אין סעפטעמבער 1939,
 װי נאר זײ האבן אקופירט לובלין, האבן
 זײ אויף דעם גרויסן געװעןעניעם
 ספארט־פלאץ אױף ליפאװע 7
 אײנגעארדנט דעם ערשטן לאגער אין
 פוילן פאר די ײדישע קריגסגעפאנגענע.

 סיהאט אויך נישט אויסגעמיטן די
 לאנג פארשטארבענע ײדן. די ײדישע
 בית־עלמינס זענען דורך זײ ליקװידירט
 געװארן, סזאל נישט פארבלײבן קײן
 צײכן פון הונדערטער יארן ײדישע
 עקזיסטענץ אויף דער פארשאלטענער
 פוילישער ערד, װאס איז אדורכגעוױיקט

 מיט ײדיש בלוט.
 הײנט, װען מיר צײכענען אפ די
 51סטע יארצײט נאך די לובלינער
 פארטשיװער ײדן, דערמאנען מיר מיטן
 זעלבן צער און װײטיק די אומגעקומענע
 ײדן פון די צעכדליקער שטעט און
 שטעטלעך ארום לובלין וװ ס׳האבן
 געלעבט העכער 250.000 ײדן אין 14
 פאװיאטאװע שטעט, װי: כעלם,
 זאמאשטש, בילגארײ, כרוביעשאװ און

 אנדערע.

 דער אומגליק האט אויך נישט
 אויסגעמיטן די לובלינער ײדן אויף דער
 עמיגראציע אין פראנקרײך און אין
 בעלגיע. מיר האבן בלויז די ציפערן פון
 227 לובלינער ײדן מיט 96 קינדער װאס
 •זענען דעפארטירט געװארן פון
 פראנקרײך און זיי האבן געטײלט דעם

 גורל פון די זעקס מיליאן קדושים.
 מיט א באזונדערן דרך־ארץ
 דערמאנען מיר די 12 לובלינער דרײסטע
 קעמפער װאס זענען געװארן דערשאסן
 פאר זײער אנטײל נעמען אין דער
 װידערשטאנד־באװעגונג קעגן די
 דײטשע אקופאנטן. דעם זאמאשטשער
 ױסף עפשטײן, נעװע פון גרױסן י.ל. פרץ
 װאס האט אנגעפירט מיט דער
 באװאפנטער ווידערשטאנד־באװעגונג
 אין פאריז און אין פאריזער ראיאן ביז
 זיין װערן דערשאסן אין מאן־

 װאלעריאן.
 איך דערמאן די העלדישע
 פארטשיװער פארטיזאנער אנגעפירט
 פון אלטער סטאפניצקי און גרינשפאן,
 װאס האבן אױך באװיזן אין די װעלדער
 אױסצובאהאלטן א משפחה־לאגער.
 נאך דער דײטשער מפלה, איז נאך אלע
 בלוטיקע קאמפן און ביטערע שװערע
 געראנגלען מיט דעם הונגער און קעלט,
 זענען לעבן פארבליבן 150 פארטיזאנער
 און 200 פון משפחה־לאגער פון די 6000

 פארטשיװער ײדן.
 אין 1945 האט דוד בן־גורױן ז״ל אויפן
 צוחאמענפאר פון די שארית הפליטה אין
 דײטשלאנד געשטעלט די ברענענדיקע
 שאלה: דאס פאשיסטישע דייטשלאנד
 האט געפירט א מלחמה מיט א סך
 פעילקער, אבער קעגן קײן שום פאלק איז
 אים נישט געראטן צו טאן דאס װאס ער
 האט באװיזן קעגן אונדזערע ײדן*. דער
 פארװאס דארף אײביק קלינגען אין די

 אויערן פון יעדן ײדישן מענטש.
 אומער דור װאס האט איבערגעלעבט
 דאס גרעסטע אומגליק, האט
 דערגרײכט כאך 2000 יאר גלות די
 עקזיסטענץ פון דער ײדישער מדינה, מיט
 א ײדישע באפעלקערונג פון העכער פינץ
 מיליאן ײדן, נישט געקוקט אויף דעם
 כסדרדיקן טעראר, מלחמות און

 עקאנאמישן באיקאט פון די אראבישע
 מדינות. דאס לאנד וואקסט און בויט זיך
 כאטש ń פארמאגט נישט קײן
 נאטירלעכע רײכטימער. סיאיז
 דערגרײכט געװארן א שלום־אפמאך

 מיט די פאלעסטינער.
 דער חזן מאריס אבארמאנד האט
 מיט א סך געפיל און הײליקן ציטער
 געמאכט דעם ״אל מלא רחמים״ און טיף
ט דעיר גאנצער עולם א  עמאציאנעל ה
 צמאמען מיטן חזן געזאגט קדיש. די
 פאר^יצערין פון דער לובלינער
 געיזעלשאפט, די געװעזענע
 װידערשטענדלערין און דעפארטירטע
ט א  טעשקע פארשטעטער־קארמאן ה
 אין אן אויספירלעכן רעפעראט
 דערמאנט דעם געשיכטלעכן גירוש פון
 יידישן ישוב אין לובלין, וואס האט
 אדורכגעמאכט און איבערגעלעבט א סך
 גזירות במשך פון די 700 יאר; מיט דעם
 פעסטן ײדישן גלויבן, בטחון און עקשכות
 זיך אנטװיקלט און איז אויסגעװאקסן
 צו א ישוב פון 45.000 נפשות מיט א פול
 פארביק לעבן, מיט א הערלעכע ײדישע
 ױגנט, מיט עקאנאמישע, פאליטיש־
 געזעלשאפטלעכע אקטיװיטעטן אויף
 אלע געביטן. n דערמאנט איר לערנען
 אין דער ײדישער שפעיר־גימנאזיע, און
 איר בײװוינען די דערעפענונג פון דער
 ישיבת חכמי לובלין, בײ דער
 אנװעזנהײט פון טױזנטער מענטשן. די
 שײנע פערזענלעכקײטן פון דער ײדישער
 אינטעליגעכץ, די דרײ בעלאס:
 מאנדלסבערג־שילדקרױט, די
 היסטאריקערין פון ײדישן לובלין;
 דאבזשינסקי, די צױניסטישע טוערין,
 קאנדידאט צום פוילישן סײם, און די
 סאמע פאפולערסטע שפירא, די בונדישע
 טוערין, לאװניק אין שטאט־ראט,
 פארטײדיקערין פון דער יידישער

 באפעלקערונג.
 דאס פולבלוטיק ײדיש לעבן האט
 עקזיסטירט ביז די פאשיסטיש־דײטשע
 ארמײ האט אקופירט אונזער הײם און
 געבױרן־שטאט. אין 1985 האב איך
 באזוכט די שטאט לובלין, אין
 באגלײטונג מיט דעם בן־עיר ד״ר שמחה

 װײס.

24 



 א דאנק יזײנע לאנגיאריקע
 באמיאונגען איז אויף די בנינים ישיבת
 ״חכמי לובלין״ און אין געװעזענעם
 ײדישן שפיטאל אײנגעמויערט אנדענק־
 טאװלען פון אלע ײדישע

 געזעלשאפטלעכע בנינים.
 פאריתומט שטײט דער ײדישער
 דענקמאל װאס איז אויפגעשטעלט
 געװארןי צו דער 21טער יארצײט פון
 אויסמארדן די לובלינער ײדן מיטן
 אויפשריפט ״אין יעדן ביסל אש זוך איך
 מײנע נאענטע״. די שטאט איז צוריק
 אויפגעבױט, דער זאקסישער גארטן איז
 פול מיט שפאצירנדיקע קינדער. אבער

 וװ זענען אונדזערע ײדישע קינדערל
 n דערמאנט איר באזוך הײ־יאר אין
 דעם האלאקאסט־מוזעאום אין
 װאשינגטאן. דעם שטארקסטן אײנדרוק
ט אויף איר געמאכט דער זאל מיטן א  ה
 בארג שיך פון טויטךלאגער אין
 מײדאנעק מיטן ליד פון אונדזער
 אומפארגעסלעכן לאנדסמאן, דער
 פאעט משה שולשטײן. דער מגן־דוד װאס
 דייהיטלעריסטן האבן אונדז באצװיכגען
 צו טראגן אלס צײכן פון דערנידערונג,
 איז הײנט דער סימבאל פון מדינת

 ישראל.
 זאלן מיר ארומרינגלען די מדינה מיט
 ליבשאפט און זארג און מיט קאנקרעטע
 מעשים מיטהעלפן פאר איר װוילשטאנד
 און איר אנגעשטרענגטע שטרעבונג און
 האפענונגפאר שלום אויף אירע גרענעצן
 און מיט דער פאלעסטינער

 באפעלקערונג.
 דער סעקרעטאר פון דער
 פארטשױוער געזעלשאפט אברהם
א האט מיט טאלאנט רעציטירט ט ס א  ק
 צווײ פאעמעס און דער זינגער מוגערמאן
ט געזינגען א צוגעפאסט ליד. מיט א  ה
 דער מעלדונג װעגן אונדזער נאענטער
 אונטערנעמונג דעם 19טן דעצעמבער,איז
 די איינדרוקספולע אזכרה געשלאסן

 געװארץ.

• ״ ד ב ב ו • ט ו • י י ד ו  פ
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 די לובלינער און פארטשיװער
 לאנדסלװט זענען געקומען אפצײכענען
 דעם טראדיציאנעל פרײלעכן פורים ױם־
 טוב. דער שלח־מנות איז אין אלע דורות
ט דער א  געװען א טראדיציע. דער־פאר ה
 קאמיטעט פון די לובלינער אין פאריז
 באשלאסן צו פראקלאמירן בײ
 אונדזערע מיטגלידער די הײ־יאריקע

 אקציע פארן פאראייניקטן אפיל,
 באשטימענדיק 10.000 פראנק צו געבן
 פון דעד קאסע פון דער געזעלשאפט. דער
 פארזיצער פון דעם ױם־טוב, דער
 אקטױוער קאמיטעט־מיטגליד אנאטאל
 בינשטאק באגריסט דעם שיינעם עולם
 און גיט א קורצן איבערבליק װעגן דער
 לובלינער לאנדסמאנשאפט, װאס איז
 אין די פארגאנגענע יארן געװען
ט דער א  צאלמעסיק א נרויסע. לײדער, ה
 ביאליאגישער געזעץ געװירקט, w בלויז
 דעם לעצטן יאר זענען 10 מיטגלידער,
 צװישן זײ די אקטיװע קאמיטעט־
 מיטגלידערין חוה לאבער־בלאט, אװעק

 אין דער אײביקייט.
 דער איצטיקער באשטאנד פון דער
 מיטגלידערשאפט, איז 97. פון זײ 24
 פארלעך. מיר האבן דערפאלגרײך
 אדורכגעפירט דרײ אונטערנעמונגען:
 דעם יזכור, יערלעכער באנקעט און דער
 איצטיקער פורים יום טוב. די
 לאנדסמאנשאפט באשטײערט זיך פאר
 געזעלטאפטלעכע אינסטיטוציעס:
 פעדעראציע, פארבאנד פון די ײדישע
 געזעלשאפטן, מעמאריאל פון יידישן
 מארטירער, פאר דער איינציקער
 ײדישער טאג צײטונג ״אומער װארט״,
 פארן ״קול ילובלין״ װאס דערשײנט אין

 תל־אביב.
 פאר דער מגבית אקציע פון
 פארגאנגענעם יאר האבן מיר געזאמלט
 86.700 פראנק,' בײ 47 מנדבים. די
 אדורבגעפירטע זאמל־אקציע אויפן זאל,
 דובך דער פארזיצערין פון דער
 געזעלשאפט, טעשקע פארשטעטער און
ט צײטװײליק א  פײגאלע זאבערמאן, ה
 אריינגעברענגט 31,400 פראנק. דער
 פארזיצער דאנקט די מנדבים און די
 זאמלער. ער דריקט אויך אויס
 אנערקענונג די אקטױרע קאמיטעט־

 מיטגלידער װאס האבן צוגעגרײט דעם
 ױם טוב: משהלע ראזענבלום און ױסף
 טאבער, און די איבערגעגעבענע
 קאסירערין פון דער געזעלשאפט,
 דינהלע ראטשטײן, װאס היט די
 אינטערעסןיפון דער געזעלשאפט װי אן
 אויג אין קאפ. ער דריקט אויך אויס
 אנערקענונג דעם פארזיצער און
 סעקרעטאר פון די פארטשױוער, די
א פאר ט ס א  פרײנט קעניגסמאן און ק
 זײער גוטער צוזאמענארבעט מיט דער
 לובלינער געזעלשאפט. די אײנטאגיקע,
 געקרוינטע אסתר המלכה גיטעלע
 עדעלשטײן האט אין איר קורץ
 אינהאלטרייכן רעפעראט װעגן דעם ױם
 טוב פורים, געשילדערט די טראגעדיע
 און אומזיכערקײט פון דער ײדישער
 עקזיסטענץ אין די גלות־לענדער. זי
 דערמאנט די אקטועלע ישראל
 פראבלעמען, דעם שװערן געראנגל פאר
 דערגרײכן שלום שױן נאכן היסטארישן
 אפמאך מיט די א.ל.פ. פירער אין

 וואשינגטאן.
 נאכן פײנעם כיבוד װאס די
ט א  אונטערנעמונג־קאמיסיע ״ ה
ט די טאלאנטפולע א  צוגעגרײט, ה
 זינגערין מערעדיט, באגלײט בײם פיאנע
 דורך איר מוזיקער פאבלא, געזינגען
 ײדישע און העברעישע לידער, װאס דער
ט נישט נאר א  גאנצער עולם ה
 מיטגעזונגען, נאר אפילו געפרװוט
 טאנצן, דורך דער שטענדיק דינאמישער
 גיטעלע עדעלשטײן. שוין אין סאמע סוף
 איז ארײנגעקומען מיט זײן משפחה
 אונדזער בן־עיר משהלע קאץ. אין א
 פרײלעכער שטימונג איז פארענדיקט
 געװארן דער ױם־טוב מיט װינששן שלום
 פאר ישראל און אז אלע אנװעזנדיקע
 זאלן דערלעבן צו ױם טובן פורים אין

 קומענדיקן יאר. הלװאי.

 טײערע לאנדסלײט!
 מ״ 0 א״ער אר״נשיקן א בכבודיקע
 באשס״ערונג פארן ״קול לובלין/
 וועס איר פארז״כערן דאם דערש״נען
 פון נומעו 31 פון אונדזעו אויםגאבע.
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 ד< אזכרה אץ סאן פאולא
 װי יעדעס יאר, זענען מיד זיד צוזאמענגעקומען אץ שיל
 דעס 14טן נאװעמבער, אפצומערקן דעם 51טטן יארצייט פון
 דער ליקװידאציע פון די לעצטע ײזץ אין לובלץ. מאטל דיגער
 ברענגט אדויט ד« לײזץ פון אמדזערע ײדן אונטער דער
 הערשאפט פון די נאצים, װ• אײך די <סורים װאט האבן
 איבעדגעלעבט די מארטירער פון לובלץ און מיידאנעק. די
 זעקט ליכט צינדן אן: זשאקעס צײײמאן - צום אצדענק פון
 מיליאן קמדער; צום אגדענק פון די לוגלמער יידןי- אונדזער
 זון שמואל דמעד; אץ נאמען פון פרויען־קאצעטלער - מאשע
 שװארץ; ד« פארטיזאנעד ראובן ראטעט און קאצעטלער
 העדשל צײײמאן. עט נעמען אויך אנטײל ממטשע דינער

 יאקוגאוױטש, הדטה אטעלקא און לאזער גאלדבויס.
 דער חזן שמואל לײעגט א קאפיטל תהילים און אל מלא
 רחמים און זאגט קדיש מיטן גאנצן עולם. מיטן הימן פון די

 • • • פארטיזאנעד און ״התלןװה׳/ ײעדט די אזכדה געשלאסן.

 בײ דער געלעמהײט - א קורצע אינפארמאציע װעגן
 אמדזער קולטוד-קלוג:

 דער פרימטשאפט־קלוג איז געשאפן געװארן אין יאר 1961
 און גיז 1984 געױען אנגעפידט דויד שפירא־שניטקאײטקי.
 אין משך פון 20 יאד, איז דאט געװען דער אימציקעד קלוב אין
 טאן־פאולא. זמט 1984 שטײען ביי דעד לײטמג מאטל דינעד

 און מינטשע יאקובאױיטש־דינער.
 מיט גרויט עקשנות פירן t« אן מיטן קלוב, װעלכער איז
 איצט נאר אײנעד פון א גרעטערער צאל קלובן, ײעלכע מען
 פירט אן אין פארטוגעזיש, אבער גאד אונדזער פרימטשאפט־
 קלוב פירט זימע אקטױויטעטן אויסשליסלען• אין ײדיש. יעזץ
 שגת, פון 2.00 אזימער ביז 6.00 אומט, קומען זיך צונױף ארום
 200*150 יידיש־ליגהאבער, אנטײל צו נעמען אץ אוגדזערע
 פראגראמען, װעלכע באשטייען פון מוזיק, ייזײשע לידער,
 יידישער הומאר, דערציילוגגען, אקטועלע געשעענישן,

 דיטקוטיעט. א טד זאגן אדויט זייערע מימונגען.
 אײן מאל אין חודש װערט געפײערט דער געבורטט־טאג פון
 די מיטגלידער, װאט זענען געבויוץ געװאוץ אין געגעבענעם
 חודש. אײן שבת אין חודש, דעדמאגט מען א ײדישן
 שרייבעד, מען דערצײלט זײן ביאגראפיע, מען זעגט און מען
 לייענט פאד א מאנאלאג פון דאזיקו שרײגעד, געיקר -

 אויפגעפירט דורך מעטשען.
 מ«ד לאזן גישט אדורך קײן שו0 ײדישן ױם טוב, װעלכן מיר
 פייערן מיט א ספעציעלן פראגראם, אױטגעפירט דורך
 אונדזעדע אייגענע מיטגלידער: יום העצמאות, פורים, חגוכה,
 װעלכע מען פײעדט ביי געדעקטע טישן. דאן שטעלן פאר
 מאטל דמעד און מינטשע א ד«אלאג׳ צוגעפאטט צום דאז*קן

 י1ם טוג.
 . מיר פארפעלן קײגמאל נישט צו דעדמאנען דעס ױם הזכרון,
 די שרײבערט װעלגע זענען אומגעבראבט געװאזץ אין
 ראטנפארבאנד, הגט אין אלגעמײן באמיען מיר זיך צו געבן

 דעט עולם מער פרײלעכע פראגראמען.
 עט העלפן אונדז אין דער ארבעט עטלעכע מיטגלידער,
 אבער די עיקדדיקע אויפטוען ליגן אויף די אקטלען פון די
 צװײ עקשניס, װעלכע האגן מיטגעבראכט מיט זיך א ג1טע
 דערצױנג פון דער לובלינעד ױגנט־ארגאניזאציע. מ.י.

 לובלמעד אץ נױ־יארק

 אויף דער אזכרה בײם דענקמאל; דער יזכור־אקט אין א זאל
 די מצבה אין גײ־יארלן לזבר די קדושים פון לוגלין

 ײצאי ליגלין בניויױרק: גאזכרה ליד המצבה ובאולס.
 המצגה גנױיױרק לזכר קדושי לובלין
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 קאפל מ<זע\ער<צק< האגו אץ
ס ל ײ צ ר ע  בוענאס־א״רעס ר
 װעגן ז״ן באזוך אץ פױלן

 זונטיק, דעם 13טן ױני האט דער סעקרעטאר פון פוילישע
 ײדן׳ קאפל מיזשעריצקי איבערגעגעבן אײנצלהײטן װעגן די
 דערמאנונגס־אקטן װאס זײנען דורכגעפירט געװארן אין
 װארשע, אוישװיץ, מײדאנעק און טרעבלינקא, אין שײכות
 מיטן 50סטן אניװערסאר פונעם העלדישן אויפשטאנד אין

 װארשעװער געטא.

 באזונדער האט ער זיך אפגעשטעלט אויף •זײן הײם־שטאט
 לובלין, װאס איז געװען די עיר ואם בישראל.

 n איז אנטשטאנען, לויטן אפיציעלן רעגיסטער, אין 1317.

 איר אויפבלי איז דערגרײכט געווארן אין 16טן און 17טן י.ה.
 אירע דרוקערײען האבן ארויסגעגעבן ספרים פאר גאנץ פוילן

 און אויסלאנד.

 דאס פארמלחמהדיקע לובלין האט געשמט מיט אירע
 געזעלשאפטלעכע און קולטורעלע טעטיקײטן, מיט פארטײען
 װאס האבן געקעמפט פאר זײער אידעישער העגעמאניע,
 ביבליאטעקן, ספארט־קלובן, שילן, בתי תפילה. עס * איז
 ארויסגעגאנגען א טעגלעכע צײטונג, דעד־ ״לובלינער

 טאגבלאט״, און א װאכנצײטונג ״לובלינער שטימע״.

 בעת מיין לעצטן באזוך, האב איך צחאמען מיט א פוילישן
 אפיציר, װאס איך האב באקענט בײ א פריערדיקער רײזע,
 װאס האט בעת דער מלחמה געהאלפן איבערלעבן א ײדישע
 פאמיליע, שפאצירט איבער דער װאלע, א געגנט וװ איך בין
 געבוירן און דערצױגן געװארן, וװ ײדיש־לעבן איז אנגעגאנגען
 פון שוסטער, שנײדער, סטאלערס, בעקערס און גארבערס,

 סוחרים, קלײנהענדלער און ײדישע ״פשעקופקעס״.

 דאס אלץ איז נישטא, ארויסגעריסן געװארן מיטן װארצל.
 מיר *קומען צו צום אלטן ײדישן בית־עולם, אויף װעלכן עס
 געפינעך זיך עטלעכע צװאנציק מצבות, צװישן זײ פון יהודה בן
 מאיר אשכמי, פון 1597, פון חוזה פון לובלין פון 1815, רי
 עזריאל הורװיץ(דער ״אײזערנער קאפ״) און אנדערע צדיקים,

 מ״יט װעלכע די ײדישע לובלין האט געשמט.

 דער נײעם בית־עולם װאס די נאצים האבן אין גאנצן
 פארװיסט, האט א ײדישע פרוי פון לובלין, צוזאמען מיט איר
 מאן, ארומגעצוימט מיט א מויער פון סימבאלישע מצבות און

 מנורות, און דעם ארײנגאנג פארשענערט.

 מיר קומען צו צו דער געבײדע פון דער ישיבת חכמי לובלין,
 הײנט איז עס א מעדיצינישער פאקולטעט. מיר באזוכן דעם
 געװעזענעם ײדישן שפיטאל, הײנט אן אנשטאלט פאר
 קימפעטארנס. די געװעזענע י.ל.פרץ־שול פון דער ״צישא״ איז
 הײנט א יפוילישע שול. אויף די אלע בנינים זײנען אנגעקלאפט
 געװארן טאװלען, וװ עס •זאגט זיך צו װעמען די געבײדעס

 האבן פריער געהערט.

 מיר דערנענטערן זיך צום מאנומענט, װעלכער איז
 אויפגעשטעלט געװארן נאך דער מלחמה, אין אנדענק פון די
 42.000 ײדן, װאס האבן דארט געװױנט ביז 1939, און אויף
 װעלכן עס איז אנגעשריבןי די נעמען פון די פארניכטונגס־
 לאגערן: אוישוויץ, מײדאנעק, טרעבלינקא, כעלמנא,
 סאביבאר, גראסראזן, דאכאו, בעלזשעץ, מאטהאוסען,
 בוכענװאלד, שטוטהאף און פלאסענבורג. רוײטער זאגט זיך
 אויפן מאנומענט: ״אין יעדן בערגל אש זוך איך מײנע טויטע״.

 אין דעם קאנצענטראציע־לאגער פון מײדאנעק, נישט װײט
 פון דער גאזקאמער און קרעמאטאריע, שטײט א גרויסער
 מאװזאלײ, וװ עס זאגט זיך אויף •זײן קאפול: ״אונדזער גורל
 זאל זײן פאר אײך א װארענונג״. פון אונטן, דאס אש פון די
 אומגעקומענע. בײם ארײנגאנג פון מוזעאום יאין אוישװיץ
 יזאגט זיך אויף א װאנט פון נאצי־פירער רעם: ״די ײדן־פראגע
 איז נישט געלײזט געװארן מיטן איבערנעמען די מאכט דורכן
 נאציאנאל־סאציאליזםי, די שװערסטע ארבעט הויבט יזיך
 ערשט אן״. א צװײטער אויפשריפט פון אדאלף היטלער אלײן:
 ״כיהאב באפרײט די דײטשן פון דעם נארישן בזױן,
 פאראורטייל, װי געװיסן - מאראליטעט, פאר װעלכע די
 גאנצע װעלט זאל ציטערן, איך װיל א ױגנט װאס זאל זײן פעיק
 פאר גװאלט־טאטן, א הערשערישע, אומבוימאמע,
 אכזרױתדיקע״. מיט דעם האט ער געמײנט דאס אומברענגען
 דאס גאנצע ײדישע פאלק. עס איז אים געלונגען אומצוברענגען
 א דריטל. די אײנציקע טרײסט איז דאס אנטשטײן פון מדינת

 ישראל.

 און דארט טאקע האט דער פארבאנד פון פוילישע ײדן אין
 ארגענטינע געפלאנצט אין די װעלדער פון קרן קײמת 10.000
 בײמער, ביי דער עקספאלאנדע ״סאן מארטין״, וװ עס זאגט
 *יך אויף העברעיש, ײדיש און שפאניש ״װאלד פון פארבאנד פון
 פוילישע ײדן אין ארגענטינע, לזכר די אומגעקומענע ײדן אין
 דער שואה״. מיר האבן דארט געהײליקט אונדזערע
 אומגעבראכטע עלטערן, שװעסטער און ברידער, װי בכלל דאס
 ײדנטום װאס איז פארלענדט געװארן פון היטלערן ימח שמו.

 (״די פדעסע׳/ ב. אײרעס)

27 



: דז נ ט או ב ״ ר  מען ש
 אדאם געלדמאן,
 סאךפראנציסקא

 איך בין נאר װאס צוריק געקומען פון
 פיילן. כיביןי שױן דארט געװען דאס
 צרוײטע מאל. עפעס ציט מיך צו דער
 שטאט לובלין, וװ אלץ װאס איז מיר
 געװען ליב און טײער - איז אומגעקומען.
 אויסער דעם בין איך געװען אין
 לענטשנע, קראקע, װארשע. מיט מיר
 זענען מיטגעװען נאך עטלעכע קרובים.

 איך װיל ארויסגעבן א בוך װעגן דער
 שואה. בעת מײן באזוך אין לאדזש, האב
 איך זיך געטראפן מיט מארעק
 עדעלמאן, דער י אײנציק לעבן
 געבליבענער פון די אויפשטענדלער אין
 װארשעװער געטא. מײן טרוים איז נאך
 אמאל צו באזוכין ישראל. די בעסטע
 גרוסן פאר אײך און פאר די לובלינער

 אין ישראל

 ישראל אײזנבערג
 לאס־אנדזשעלעס

 שלום און מזל־טוב, מיטן צוריק
 באקומען דײן אמט פון פארזיצער פון
 דער לובלינער לאנדסמאנשאפט איך
 ישראל. איך װינטש דיר, דוד, נאך א סך

 געזונטע יארן, צוזאמען מיט רבקהלען.
 נאכן אדורכבלעטערן דעם הערלעכן
 נומער ״קול לובלין״, האב איך, װי תמיד,
 געפינען די רשימה פון די פארשטארבענע
 לאנדסלייט. א סך פון זײ האב איך

 געקענט.
 פארגעס ניט צו שיקן אונדזער
 זשורנאל צו גוטגליקן, עהרענבערג, שנור,
 פישמאן. מיר לעבן דא איבער אלע
 געשעענישן אין ישראל - די גוטע, װי די

 שלעכטע. זייט געזונט.

 יעקב וױיצענפעלד
 מיאמײביטש

 איך האב באקומען א בריװ פון ד״ר
 בן־טובים^ פאר װאס איך האב נישט
 געקויפט דעם אלבום. דעם אמת געזאגט,
 האב איך נישט געוװסט װעגן דעם. איך
 שיק הײנט ארויס 90 דאלאר - 50 פארן
 ״קול לובלין״ און 40 פארן אלבום. מיר
 דארפן אלץ טאן צו פאראײביקן

 אונדזער ײדישע לובלין.

 גדליהו פישמאן
 לאס־אנדזשעלעס

 מיר דארפן •זײן שטאלץ מיט אונדזער
 אויסגאבע ״קול לובלין״. איך װאלט זיך
 דערלױבט צו זאגן, w די צײטונג איז
 אימפאזאנט - מיט איר אינהאלט,
 דרוק, פאפיר, בילדער. מיר דערװיסן זיך
 פון אונדזערע בני־עיר אין דער װעלט און
 אין ישראל. װער סיאיז נפטר געװארן,

 װער עס מאכט א שמחה.
 איך האב געמאכט אין ישראל א בר־
 מצװה פײערונג פון מײנע אײניקלעך,
 ביסטו מיט דײן פרוי פונקט געװען אין
 אויסלאכד - און נישט געהאט קײן
 געלעגנהײט דיך צו זען. דעם 2טן ױני
 װעט אין תל־אביב פארקומען די חתונה
 פון אונדזער אײניקל און איך װיל האפן,
 אז איר װעט קומען צו דער שמחה. איך

 שיק פארן ״קול לובלין״ 100 דאלאר.

 ױסף שניה
 לאס־אנדזשעלעס

 דער נומער 29 ״קול לובלין״ האב איך
 געלײענט ״אין אײן אטעם״. ס׳האט
 גענומען א שטיקל צײט, ביז איך האב ןיך
 בארואיקט נאך דער ערד־ציטערניש אין
 לאס־אנדזשעילעס און כיקאן זיך איצט
 אוועקזעצן כדי ענטפערן אויף דײן בריװ.
 כ האב געלײענט אין ״קול לובלין״ דײן
 באגריסונג פאר לובא און משה קארן צו
 •זײער ״גאלדענער חתונה״. גיב זײ איבער
 אויך מיינע הארציקע ברכות צו דער
 שמחה. איך װארט מיט אומגעדולד
 אױפן פארענדיקן דעם װידעא־פילם
 װעגן לובלין. אין דער ײדישער שפראך,
 װעט ער זײן גוט פאר אונדז, דעם
 עלטערן דור. דאקעגן, אין ענגליש און
 פראנצויזיש, װעט עס זײן גוט פאר ד<
m ,קינדער און אײניקלעך. איך גלויב 
א  יעדער לובלינער ײד װעט קויפן אז

 קאסעטע.

 ראובן פרידמאן;
 נױ־יארק

 א דאנק פארן שיקן די ״לובלינער
 שטימע״ נומי 29. מיך האט שטארק

 געוװנדערט, װאס איך האב א לענגערע
 צײט נישט באקומען די צײטונג. איך
 האב געגלויבט, n m דערשײנט נישט
ט לעצטנס געגעבן א  מער, װייל איר ה
 אנצוגעהערן, אז דאס איז דער לעצטער
 נומער װאס דערשיינט. איך האב
 געפרעגט דיי סעקרעטארין פון אונדזער
n m ,געענטפערט n סאסײטי, האט 

 באקומט אויך נישט דעם זשורנאל.
 דאס בוך פון בנימין לובעלסקי װאס
 איר האט רעקאמענדירט, האב איך
 געקויפטי און געלײענט. סיאיז אן

 אויסגעצײכנט בוך.

 איזאק עהרענבערג,
 לאס־אנדזשעלעס

 איך דאנק דיר פארן שיקן דעם ״קול
 לובלין״. װי דיר איז באוװסט, בין איך
 נישט קײן לובלינער, אבער די שטאט איז
 מיר געװען גוט באקאנט. יעדער װאך
 פלעג איך קומען אהין און א דאנק מײן
 פארשטארבענער פרוי גינה ע״ה - בין
 איך געווארן א גאנצער לובלינער און
 כיבין צופרידן צו באקומען די אויסגאבע.
 ײדן פון לובלין און פון דער אומגעגנט
א  דארפן זיין צופרידן צו האבן אז
 אינפארמאציע־בױלעטין און װיסן װעגן
 די לאנדסלײט אין דער גארער װעלט.
 איך דאנק דעם קאמיטעט, און ספעציעל
 דיר׳ דוד. הארציקע גרוסן פון מיר און

 מײן פרוי סטעפאני.

 ױסף קאפלאן,
 מאנטרעאל

 אין נאמען פון די לובלינער אין
 מאנטרעאל, בעט איך צו שיקן נאר 15
 קאפיעס פון ״קול לובלין״. בײגעלייגט א
 טשעק אויף דער סומע פון 200 דאלאר.
 די בעסטע גרוסן פאר אונדזערע

 לאנדסלײט אין ישראל.
 מיך װונדערט זײער, פאר װאס סיאיז
 נישט אנגעגעבן די באשטײערונג פון 100
 דאלאר פון חײם ניסענבױמס טאכטער,
 ברײטשנײדערז צו די פאטאגראפיעס פון
 שלמה בוים און זײןי פרוי, זענען געװען
 אויך צושריפטן װען געבױרן און
 געשטארבן - אבער סיאיז נישט געװען

 אפגעדירוקט.
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 איך שיק אײך מײן באשײדענע,
 יערלעכע באשטײערונג און װינטש אײך
 נאך א סך א סך יארן פון ארויסגעבן
 אונדזער •זשורנאל פאר די לובלינער אין
 דער װעלט. איך שיק אויך א געלט־
 איבערװײזונג פאר מײן שװעסטער פעסע
 פאגעל(סלאמא) - און שיקט די צײטונג

 אויך אויף איר אדרעס.

 קאפל מיזשריצקי
 בוענאס־א״רעס

 צום באדײערן, װערט אונדזער
 לובלינער גרופע קלענער. סיאיז גענוג 6
 קאפיעס ״קול לובלין״, פאר וךעלכע איך
 האב צונויפגעזאמלט 150 דאלאר און
 שיק איבער דאס געלט מיט א
 געלעגנהײט. כיבין געװען פארבעטן קײן
 סאן־פאולא, צו דער חתונה פון שמואל
 דינער, דערי זון פון מינטשע און מאטל
 דינער. איך האב זייער גוט פארברענגט.
 כ׳בין אױך ארױסגעטרעטן אין קלוב פון
 פענסיאנערן, מיט װעלכן עס פירט אן
 דאס פארפאלק דינער און דארט זיך
 געטײלט מיט מײנע אײנדרוקן פון א
 באזוך אין פוילן צו די פײערונגעך 50 יאר
 נאכן אויפשטאנד אין װארשעװער

 געטא.
ט שטארק הנאה געטאן, א  דוד, מיר ה
ט דערמאנט די פלעיאדע ס א  װאס דו ה
 ױגנטלעכע יפון פארמלחמהדיקן לובלין,
 װאס אויך הײנט, אלײן שוין •זײדעס און
 עליטער־זײדעס, זענען זי< נאך אלץ
 אנגאזשירט אין געזעלשאפטלעכער
 טעטיקײט: דו אין ישראל, איך אין
 ארגענטינע, מינטשע און מאטל דינער
 אין בראזיל, גיטעלע שילדקרױט אין
 פראנקרײך. דאס אלץ האבן מיר צו
 פארדאנקען דער דערציאונג װאס
 מ׳האט באקומען אויף רוסקע 18 און

 אויףי רינעק 10.

 ממטשע און מאטל דמער
 טאן״פאולא

 מיר האבן באשלאסן: אנשטאט
 שרײבן, װעט מען רײדן. דעם 11טן
 אפריל קומען מיר קײן ישראל און װעלן
 אנטײל נעמען אין אלע אונטערנעמונגען
 און צוזאמענטרעפן פון די לובלינער. מיר
 האפן אײך צו טרעפן בײם געזונט און

 קוראזש.

 לעאן שיפמאן,
 T פאריז

 א הארציקן דאנק פארן ברױו פון
ט איבעראשט מײן א  4.1.94. דיך ה
 ענטוזיאסטישע באשרײבונג פון מײנע
 אײניקלעך, אבער איך פארשטײ, m דו
 ביסט נישט װײניקער אגטציקט פון
 דײנע אוראײניקלעך. דאס איז אונדזער
 נחת און פארגעניגן - און מ׳דארף זײן

 דערפון צופרידן.
 נאכן אויטא־פארפאל, קום איך איצט
 צוריק צו זיך און גלויב, אז מיר װעט
 געלונגען צו פארענדיקן מײן גרויסע,
 װיסנשאפטלעכע ארבעט װעגן ערנסט
 העקל. אױב נישט, װעט דאס װער
 אנדערש נישט טאן. מעגלעך, w כ׳װעל
 דיר בקרוב איבערשיקן עטלעכע

 •זײטלעך פון דער ארבעט.
 איך דאנק דיר פארן צוגעשיקטן ״קול
 לובלין״. טעשקע פארשטעטער רעדט

ט ענטוזיאזם װעגן דעם זשורנאל.  מי

 משה זאלצמאן,
 פאריז

א ענין:  איך װיל אן ענטפער װעגן אז
 אונדזער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין
 פראנקרײך װעט הײ־יאר אפמערקן 65
 יאר פון איר עקזיסטענץ. װען n איז
 געװארן 35, האבן מיר ארױסגעגעבן א
 בױלעטין און געהאלפן משה שולשטיין
 ארויסצוגעבן זײן *פאעמע ״בײם פנקס
 פון לובליף. בײ די 50 יאר האבן מיר
 ארויסגעגעבן א בױלעטין. אין דער
 איצטיקער צײט איז נישטא װאס צו
א אויסגאבע,* װײל  טראכטן װעגן אז
 סיאיז שוין נישטא װעמען צו געבן, אפילו
 אומזיסט. דערפאר איז מײן פארשלאג,
 w די לובלינער לאנדסמאנשאפט אין
 פארח זאל אױף א ממשותדיקן אופן -
 און אויף ישראלדיקער ערד - פלאנצן
 טויזנט בײמער אין דעם פארק א.נ. פון
 גאלדע מאיר אין נגב, נאך באר־שבע,
 מיט א געהעריקער שילד־אויפשריפט
 אין ײדיש, עברית און פראנצױזיש. איך
 גלויב, אז דער קאמיטעט װעט נאכן
ס זיך צונויפקומען און  װאקאנ
 באשטעטיקן דעם פראיעקט, װאס דארף
ן א 40 טויזנט פראנק. װיל איך  קאסט

 הערן דײן מײנונג װעגן דעם.

 מענדל וױיסמאן,
 קאפענהאגען

 איך האב באקומען דעם זשורנאל
 ״קול לובלין״, איך האב איבערגעלײענט,
 װי תמיד, מיט גרויס הנאה. ס׳איז אן
 אינטערעסאנטע און גוט רעדאגירטע
 אויסגאבע, װאס פאר מיר איז n װי א
 דענקמאל לזכר אונדזער ײדישער
 לובלין.*זאל די צײטונג נאך עקזיסטירן
 נאך א יסך יארן, מיט אײך אלס
 רעדאקטאר. איך לײג בײ א
 באשײדעניעם צושטײער. הארציקע

 גרוסן פאר ד< לובלינער אין ישראל.

 נאטעק אקערמאן,
 שטאקהאלם

 א דאנק פארן בריװ און פארן
 דערלײדיקן דעם אלבום ״לובלין״ פון ד״ר
 בן־טובים. איך גראטוליר דיר מיטן
 צוריק איבערנעמען דעם פארזיץ פון דער
 לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל,
 װאס איז א באװײז פון צוטרױ פאר דײן
 אקטיװקײט לטובת די לובלינער. נאך
 עפעס: געןעלשאפטלעכע טעטיקײט אין
 אונדזער עלטער דערהאלט בײם לעבן.
 הלװאי װאלטן דאס אלע פארשטאנען.
׳ אין שװעדן, זענען לײדער נישטא די  דא

 געהעריקע באדינגונגען.

 ד״ר בינעם שמוזה וױיט;
 װארשע

 נעכטן ארויסגעשיקט דעם פילם װעגן
 לובלין, פראדוצירט אויף מײן
 איניציאטיװ דורך דער פוילישער
 טעלעוױזיע. איך פאר אפט קײן לובלין.
 מ׳האט רעמאנטירט דעם אנדענק־
 צימער אויף לובארטאװסקע 0*1. געלט
 פאר דעם צװעק האבן מיר באקומען פון
 דער ניסענבוים־פונדאציע (45 מיליאן

 זלאטיס}.
 מיר האבן אפגעמערקט די דאטע פון
 3טן נאוועמבער אויפן מײדאנעק.
 סיזענען געװען א סך מענטשן, אבער
 קױם 11 ײדן. ס׳האבן -זיך באטײליקט
 אײניקע מיניסטארן און פארשטײער פון
 די מאכט־ארגאנען. מי׳וזאט אויך
 איבערגעלײענט דעם בריװ, װעלכן
 ס׳האט צוגעשיקט דער פרעןידענט

 װאליענסא.
 איך ארבעט לעצטנס א סך, װײל מען
 דרוקט מײן בוך (װעגן־
 סטאמאטאלאגיע) און כ׳מוז אכטונג

 געבן אױף די קארעקטורן.
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 אין טיפן צער און טרויער זענען מיר מודיע װעגן דער פטירה פון אונדזערע
 בנײעיר אין לעצטן יאר. טיפער מיטגעפיל און טרײסט די פאריתומטע משפחות.

 איר זאלט מער נישט װיםן פון קײן צעה
 (די רשימה איז צונויפגעשטעלט לויט א״ב)

 שדה (שפרינןגה)
(• ,  ברוזרם (פדידה,

 נולדה בלובלין ב־1917.
 עם פרוץ המלחמה ב־1939׳ ברחה
 למינסק, בירת בילורוסיה, שם נולדה לה,

 ב־1940׳ בתה־ױדיצקה.
 כשהגיעו הגרמנים למינסק, כשנה
 אוז״כ, פונו כל ילדי המעון בו היתה

 הילדה, ומאז לא מצאה אותה שרה.
 כל שנות המלחמה עברו על שרה
 (שבעלה נהרג) בנדודים, תלאות
 וחיפושים אחרי הילדה. חיפושים, ששנים
 רבות לא הופסקו, גם אחרי עלײתה

 ארצה.
m ללובלין, שם התברר לה m 1945ב־ 

 שכל משפחתה ניספתה.
 ב־1946 עלתה לארץ, נישאוז שנית
 לדב וילדה שני בנים. (האחד גר בקנדה

 והשני בונ״א).
 בשנים האחרונות חיה בקיבוץ מעוז

 חײם.
 שרה נפטרה ממחלה ממארת בי בשבט

 בחדש ינואר 1994.
ס ד ג ר י ב ס  ױ

 שפר־נצאלע בראנדעס ז״ל
 אין פעברואר 1954, איז אין קיבוץ
 מעמ חײם געשטארבן מײן קוזינע
 שפרינצע בראנדעס, פון דער הײם

 פרידהײם.
 שפרינצעלע (אזוי האבן איר גערופן
 אלע חברים און באקאנטע, ביז צום סוף
 פון איר לעבן, סײ צוליב איר
 גוטמוטיקייט און הארציקײט, סײ צרליב
 איר נידעריקן וװקס). געבױרן אין לובלין
 אין יאר 1917, אן אײניקל פון א זײער
 רעליגיעזן און באקאנטן לובלינער
 בלעכערמאכער ר׳ איטשעלע פרידהײם,
 בײ װעמען סיזענען אויסגעװאקסן צען
 קינדער: דרײ זין און •זיבך טעכטער. איר
 פאטער איז אויך געװען א באקאנטער
 לובלינער בלעכערמאכער, יאסל

 פרידהײם.
 די משפחה איז געװען זייער אן
 ארעמע. איר פאטער און מיין פעטער
 האבן געהאט א קלײנעם
 בלעכערמאכער־װארשטאט אין א
 קעלער אויף דער שעראקע (״די ײדן־
 גאס״). א גאנץי יאר האט ער געװארט
 אויף קליענטן, אבער פאר פסח איז
 געשטאנען א רײ צו אים. ער האט
 געלאטעט און באארבעט די כלים, זײ

 זאלן װערן כשר.
 שפרינצעלע, װי א סך דעמאלט אין
 לובלין, איז געװארן א שנײדערקע און
 •זיך פארבונדן מיט דער קאמוניסטישער
 ױגנט. אין 1937 האט מען איר
 ארעסטירט. איך געדענק װי הײנט, װי
 מיהאט n געבראכט צום לובלינער
 ״זאמעק״ זי, א קלײניטשקע, א דארינקע.
 דער פאליציאנט - צווײ מאל העכער פון

 איר, א דיקער.
 אין 1939 האט «י מיט איר חבר
 פארלאזט לובלין און אװעק קײן מינסק,
 דארט האט זי געבוירן א קלײן
 טעכטערל און אין 1941, װען מיכסק
 האט געברענט, האט n אין דער לעצטער

 מיכוט דאס קינד אװעקגעשיקט מיט דער
 קינדער־הײם װאס האט זיך
 עװאקואירט מיט אנדערע פיצעלעך. מער

 האט n איר קינד נישט געזען.
 אין אוזבעקיסטאן האט זי זיך
 פארבונדן מיט איר מאן צבי בראנדעס
 און צוזאמען מיט אים, דורך פוילן און
 דייטשלאנד ארויסגעפארן קײן ארץ־
 ישראל, וװ זי האט אפגעילעבט איר גאנץ
 לעבן. א סך יארן אין א קיבוץ, שפעטער
 אין תל־אביב און נאכן טויט פון איר
 מאן, ביז צום סוף - אין קיבוץ מעוז

 חײם.
 זי, די קלײניטשקע, האט געבוירן און
̂ין,  דערצויגן צװײ שטארקע און הױכע 
 בײדע זעלנער, װאס האבן אנטײל
 גענומען אין אלע מלחמות. די לעצטע
 יארן איז זי געװען אײנזאם, n האט •זיך
 אבער אינטערעסירט מיט אלץ װאס
 קומט פאר ארום, א סך געלײענט אין
 ײדיש און העברעיש און אויך געשריבן.
 איך בין מיט איר געװען אין נאענטער
 פארבינדונג און במשך 50' יאר
 דערהאלטן פון איר בריװ צװיי מאל אין

 חודש.
 n איז דאס לעצטע יאר געװען שװער
 קראנק און געוװסט אז דער טויט
 דערנענטערט •זיך. זי האט שטענדיק
 געלעבט מיט די זכרונות װעגן ײדישן
 לובלין, איז געװען זײער צוגעבונדן צו
 אירע באקאנטע און פרײנד, אלע
 לובלינער. און טאקע n אלײן האט מיך
 געבעטן, איך זאל אנשרײבן דעם
 נעקראלאג אין ״קול לובלין״: ״זאלן
 מײנע באקאנטע װיסן, m איך בין

 געשטארבן״.
 אויספירנדיק איר ביטע, װיל איך
 צוגעבן: די קלײנע, דארינקע שפרינצעלע,
 האט ערלעך און באשײדן געלעבט און

 שטיל געשטארבן.
 כבוד איר אנדענק!

 מענדל װ״סמאן, קאפענהאגן
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 להקים עליהן ישוב עברי. בת אחת עשרה
 מגיעה בילהה לארץ. המשפחה נודדת
 מתל־אביב לבת גלים ומשם לכפר עטה
 (לימים קרית אתא), העושה את צעדיה

 הראשונים.
ט הם בונים משק לתפארת. רפת ט א  א
 קטנה, פרדס. כל אלו ירדו לטמױן
 בפרעות 1929. כששבו בני משפחת
 אברמסקי ובנו מחדש את ביתם, נשלחה
 בילהה, כיאות למי שמױעדת להױת בת
 כפר, לביה״ס החקלאי בנהלל. כשחזרה
 לביתה מעוטרת בתעודה המרשימה,
 שבה את ליבה יהודה ױצנבליט, בוגר
 ״מקוה־ישראל״, שעבד בשדות המשפחה.
 לא יצאו ימים רבים והם העמידו חופה
 וקידושין שהניבו שני בנים, שמואל ויגאל,

 ששה נכדים וששה נינים.

 משה גרשטמן ז״ל
 בן עירנו משה גרשטמן נפטר אחרי
 מחלה קשה וסבל רב. בצער קיבלתי את
 מותו. הײנו ידידים עוד בלו־בלין, לפכי
 מלחמת העולם השניה. בצעירותינו משה
 היה פעיל בנוער קומוניסטי והאמין,
 שבמשטר זה יהיה עולם חדש וטוב ױתר
 לכולם, w לא פלא, שעם כניסת
 הגרמנים לעירנו, היה בין הראשונים
 שעזבו את לובלין לברית המועצות, עם
 אישתו לאה אושינסקי (אחות של
 אושינסקי המפורסמת, שישבה שנים
 רבות בבית הסווזר). בברית המועצות,
 הארץ שחלם עליה, סבל הרבה וגם

 הספיק לשבת בבית־הסוהר.
 עם סוף המלחמה, חויזר לפולין
 הקומוניסטית, אפילו מױאש
 מהדיאולוגיה הזאת, אבל חשב, שהפעם
 זה יהיה אחרת. אבל לא הרבה •זמן רצה
 לשבת שם בשקט. אישתו נפטרה ומשטר
 גומולקה נותן לכל היהודים להבין, שהם
 אינם רצוײם שם. כאלמן, לוקח את שני
 ילדױ ועולה לארץ־ישראל. פה משקם את
 חיױ, מתחתן שנית עם נחמה, אשה טובה
 מאד. עד שהמחלה הנוראית הכריעה

 אותו.
 היה חבר וידיד טוב.

 זהבה ליכטנברג
• 

 בילהה ויצ1בליט ד׳ל
 (במלאות שבעה למודוה)

 בילהה ויצנבליט לבית אברמסקי,
 ממײסדות קרית אתא, נולדה ב־1913
 בפולין, לשמואל ואסתר אברמסקי.
 האב, בעל ביח״ר לבירה בלובלין,
 שחײדק הצױנות דבק בו, עלה ארצה
 ורכש אדמות במפרץ חיפה במטרה

 בניהול מחסן הבגדים שלהם והיתה
 מסמר נשפי הפורים לאורך השנים. גם
 השנה זכתה בפרס הראשון בתחרות
 התחפושות למרות שהמחלה כבר קיננה

 בקרבה.
 •זכות מױחדת ראתה בילהה בצורך
 לספר לדור ההמשך על ימיה הראשונים
 של קרית אתא. תלמידי בי״ס פינסקר,
 כמו רבים אחרים, עלו לרגל לביתה
 הצנוע, התקבלו במאור פנים ושמעו
 מדברי הימים ההם. אצלנו, ״בקתדרה
 לחקר תולדות המקום״ בבי״ס רוגוזין,
 נהגנו לאמר כי בילהה היא ״עובדת״

 שלנו.
 לכל קריאה נענתה בהתלהבות.
 הסיררים ״בעקבות ראשונים בקריה״
 הסתײמו תמיד בפגישה איתה בגן ע״ש
 אברמסקי, הגובל בביתה. חױך והכרת
 תודה עמוקה הױ כל שכרה. אחת
 ההערות הרװחות בהזדמנוױת אלו
 היתה: ״כמה קשה היה לכם w, בלי מים,

 בלי חשמל...״
 ״קשוז״! היתה בילהה מגיבה תמיד

 בתמיהה... ״לא ידענו שהיה לנו קשה...״
 כבת לדור הנפילים, ההולך ונעלם,
 המשיכה לשאת בערל עד אשר הכריעתה

 מחלתה.
 יהי זכרה ברוך!

 רוחי ליפשיץ
 ״הקתדרה לחקד תולדות המלןום״
 ב«״ס רוגוזין - קדית אתא

 העבודה במשק מרובה. בילהה, בעלה
 ושני אחיה נושאים בעול. כשנפלו
 הסוסים והעגלה לבאר בפרדס, רצה
 למרכז הכפר להזעיק עזרה. כשנפגעו
 אנשי לח״י בפעולה בבתי המלאכה של
 הרכבת, הגישה עזרה לפצועים וזכתה
 לתודות מיצחק שמיר, כל שנה מחדש,
 באזכרה לזכר הנופלים. כשהתגײסו
 הגברים ערב מלחמת השחרור, נאלצו

 לצמצם את המשק.
 גילהה טיפחה את הלול ואת הפרה
 הבודדה שנותרה בדאגה לשלמות

 המשפחה.
 היא היתה פעילה בװעד ההורים של
 בי״ס גורױן, שם למדו בניה וגילתה דאגה
 גם לילדי אחרים, בשמשה כמשפחה
 אומנת לכאלו שהגורל התאכזר אליוזם.
 תשומת לב מױחדת הקדישה לקשישים
 שבקהילה. ההתנדבות היתה לחם חוקה.
 כחברה פעילה באירגון בני ברית, סײעה

 ב״• אפענע• קבר פון חוה
 לא3ער3לאט־3רא1ד ז״ל

T 

 מיר איז צוגעטײלט געװארן די
 טרויעריקע מיסיע עטלעכע אפשײד־
 װערטער צו זאגן לזכר דער קאמיטעט־
 מיטגלידערין פון דער לובלינער
 געזעלשאפט אין פאריז, חוה

 בילהה וײצגבליט
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 לאבערבלאט, צו איר אװעקגײן אין דער
 אײביקײט.

 געבוירן אין אן ארעמער משפחה, די
 גרעסטע פרײד איז געװען איר לערנען
 אין דער פרץ־שול. געװען א פעיקע
 שילערין, געהאט אין זיך א סך
 ױגנטלעכע לעבנס־פרײד, סימבאליזירט
 לויט איר פאמיליען נאמען - בראנד(און
 פײער). אנגעהערט צו דער
 סאציאליסטישער ױגנט־ארגאניזאציע
 ״צוקונפט״, אנגעפירט מיט דער קינדער־
 ארגאניזאציע בײם בונד ״סקיף״. בײ 14
 יאר אנגעהויבן ארבעטן. קעגנזײטיקע
 ליבשאפט האט זי געפונען בײ דעם
 ״שװארצן חאסקל״, דער בארימטער אין
 לובלין פוטבאל־שפילער פון ״שטערן״.
 װען פױלן איז אקופירט געװארן פון דער
 היטלערישער ארמײ, האבן זײ נאך
 באװי«ן צו אנטלויפן קײן רוסלאנד,
 איבערלאזנדיק מיט פארקלעמטע
 הערצערי די עלטערן, שװעסטער און
 ברידער. מיט א סך שרעק און מורא
 אריבער די סאװיעטישע טעריטאריע.
 נישט באװיזן יזיך אויסצורוען אין דער
 גרענעץ־שטאט, האט די נ.ק.װ.ד. «<י
 עװאקואירט אױפן װײטן צפון. בײדע
 האבן געארבעט בײ שװערע פיזישע
 ארבעטן, דארט איז געבױרן געװארן
 •זײער ערשט קינד. װען מען האט זײ פון
 דארט עװאקואירט אין די קאלטע פי־
 װאגאנען קײן אחבעקיסטאן, זענען
 כמעט אלע קינדער קראנק געװארן און

 אויסגעשטארבן, אויך זײער קינד.

 אין אחבעקיסטאן איז געבוירן
 געװארן דאס צװײטע קינד, מיט װעלכן
 זײ עװאקואירן זיך אין 1945 קײן
 לובלץ. די הײמען זענען פארוױסט, די
 משפחות אויסגעמארדעט, נישטא וװ
 דעם קאפאװעקצולײגן, מען װערט מיט
 נאך צוריקגעקומענע משפחות
 אײנגעקװארטירט אין פרץ־הויז, וװ
 חװה איז געװען די אקטױוע געלט־
 זאמלערין בײם בויען דאס הויז. פאר
 אלע איז די מלחמה פארענדיקט, אבער
 נישט פאר ײדן. סיאי ז אויפסנײ א געפאר
 צו װערן דערמארדעט פון די.שכנים די

 פאלאקן.
 מיט דער הילף פון דער ״ברירזה״, גײט
 מען אריבער די פויליש־טשעכישע
 גרענעץ קײן דײטשלאנד, די בונדישע
 ארגאניזאציע העלפט m קומען קײן
 פראנקרײך, וװ מען ארבעט שװער •זיך
 איינצוארדענען אין דער נײער הײם.
 אויס מורא און פסיכאזע פון א נײער
 מלחמה, פארן זײ, מיט דער הילף פון
 האיאס, קײן אמעריקע. זי איז שוין א

 מוטער פון צוױי קינדער. א דאנק איר
 באקאנטשאפט מיט די בונדישע טוערס,
 באקומט n ארבעט אויך פאר איר מאן.
 אבער נאך אײן יאר לעבן אין אמעריקע,
 באװײזן זיך די ערשטע סימפטאמען פון
 חאסקלס קראנקהײט און מען פארט
 צוריק קײן פראנקרײך. דא געשעט דאס
 פאטאלע: איר געליבטער לעבנס־חבר

 גײט אװעק אין דער אײביקײט.
 שװער און ביטער טראגט n איבער די
 18 יאר אלמנהשאפט. איר אײנציקע
 פרײדי איז צו העלפן די קינדער אין
 דערציען די פינף אײניקלעך. שוין פינף
 יאר װי ז< איז געװען קראנק. גאר ביטער
 האט זי איבערגעלעבט די לעצטע צװײ

 יאר.
 ימיר איז שװער צו געפינען אין דער
 מענטשלעכער שפראך א טרײסט פאר די
 טעכטער, אײניקלעך און שװעסטער װען
 א מאמע, א באבע גײט אװעק אין דער
 אײביקײט, דערפילט מען מיט דער
ט די ליכט־  גאנצער שארפקײט א
 שטראלן, מיט װעלכע •זי האט געװארמט
 די הערצער פון אלע אירע נאענטע. אויך
 די לאנדסמאנשאפט איז געבליבן אין
 טיפן טרויער. אונדזער דור׳ װאס אלע
 זענען מיר געשטאנען בײם ראנד פון
 אומקום, צױאמען מיט די מיליאנען
 ײדישע קרבנות, איז דער אײנציקער
 חסד װאס דער גורל האט אונדז
 צוגעטיילט, w מען שטארבט אױפן
 אײגענעם בעט און מען קומט צו קבר

 ישראל.
 חוה טשע, װי מיר האבן זי גערופן, איז
 געװען אן ערלעכע, ארבעטזאמע ײדישע
 פרױ, א גוטע מאמע, באבע, אן אקטיװע
 מיטגלידערין און דער לובלינער
 געזעלשאפט, אן איבערגעגעבענער

 פרײנד צו מדינת ישראל.
 זאל איר די ערד גרינג זיין.

 משה זאלצמאן
• 

 לואיס לאקס ז״ל
 אין חודש פעברואר ה.י. האט די
 לובלינער משפחה אין לאס־אמשעלעס
 געהאט א שװערן פארלוסט - סיאין
 אװעק אין דער אײביקײט אונדזער בן־
 עיר לואיס לאקס ־ז״ל, דער ־זרך פון יעקב
 לאקס פון דער װאליע, װאס האט
 פארװאלטעט מיטן גיט פון שמואל

 אײכנבוים.
 לואיס איז געװען באקאנט צװישן
 דער ײדישער קהילה אין לאס־
 אנדזשעלעס, באזונדערס צװישן דער

 שארית הפליטה, צוזאמען מיט •זײן פרוי
 סידאניא.

 איבער 600 ײדן האבן -זיך באטײליקט
 אין זײן לװײה. בײם הספד האט מען
 דערמאנט די אויפטוען פון דעם
 פארשטארבענעם, זײן הארציקע
 באציאונג צו מענטשן און זיינע

 געזעלשאפטלעכע אקטױויטעטן.
 כבוד זײן אנדענק!

 י. אייזגבעדג

• 

 יהודית (דידא) לובעלסקי
 1־ל

 יהודית־דידא איז געבוירן געװארן אין
 בוקארעשט, אין 1921. דער פאטער,
 אנדרײ מעליכגער, איז געװען א
 דיפלאמירטער אימשעניער, א
 פארטרעטער פון גרויסע ענגלישע
 פירמעם אין רומעניע. ער האט
 געטרוימט, w זײן טאכטער זאל
 שטודירן מעדיצין. זײן טרוים איז צונישט
 געװארן. װען דידא האט געענדיקט איר
 גימנאזיע, האט זיך אנגעהויבן דער
 צװײטער װעלט־קריג. אין 1941 איז זי
 מיט איר יינגערער שוועסטער
 ארויפגעזעצט געװארן אויף א שיף קײן
 פאלעסטינע. זי איז אנגענומען געװארן
 אין דער אגראר־שול יאין נהלל, אונטער
 דער לײטונג פון חנה מײזלס. דארט האט
 זי זיך געטראפן מיט חנה סענעש. אין
 1942 האט ń זיך אנגעשלאסן אין די
 ײדישע פרײװיליקע אײנהײטן פון
 פאלעסטינע, װעלכע זענען אװעק אין
 דער בריטישער ארמײ צום קאמף קעגן
 די נאציס. װי א קראנקן שװעסטער האט
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 ארמײ. n װערט עקזאמינירט, נאך דעם
 דרײסיק־יאריקן איבעררײס, און װערט
 גלײך אנגענומען צו דער ארבעט אין
n .שפיטאל שערי־צדק, אין ירושלים 
 ארבעט דארט 15 יאר - געליבט און
 געשעצט בײ אלע קראנקע, קראנקן־

 שװעסטער און דאקטוירים.
 מיט װירדע האט n טיף אין הארץ
 געטראגן דעם װייטיק פונם פארלוסט
n .פון אוינדזער זון סטעפאן, אויפן גולן 
ט געליבט די מענטשן און געטראגן א  ה
 שטאלץ דעם נאמען פון אונדזער שטאט

 לובלין.
 דידא איז געשטארבן דעם 14־טן
 מערץ, 1994 פון דער האדזשקינס
 קראנקהײט און איז געבראכט געװארן

 צו איר אײביקער רו אין ירושלים.
 געבענטשט זאל זײן איר אנדענק.

 גנימין לובעלטקי

 דידא וױ א קראנקן־שװעטטער, א
 פרייװיליקע גון ארץ־ישראל, אין דער

 בר<טישער ארמיי.

 n אדורכגעמאכט אלע קאמפן פון דער
 8טער ארמײ אונטער מאנטגאמערי, פון

 טאברוק ביז רוים.
 באפרײט פון דער ארמײ, ברענגט זי א
 בריטישע שיף צו די ברעגן פון ארץ־
 ישראל, אבער זי װערט איבערגעשיקט
 קײן... ציפערן און װערט פון דארט
 באפרײט אויף דער ארױספאדערונג פון
 א פעטער פון בארדא. n קומט פון
 ציפערן קײן פאריז. מיר טרעפן יזיך
 דארט אין 1948 און האבן חתונה, נאך
 צווײ װאכן. אין 1948 פארן מיר קיין
 פוילן. דידא דערלערנט שנעל די פוילישע
 שפראך און במשך פון 16 יאר
ט א  אונטעריכטעט זי דארט ענגליש. זי ה
 זיך שנעל צוגעפאסיט צו די דארטיקע
 באדינגונגען און איז גיך געװארן

 באליבט פון אלע.
 אין 1965 פארלאזן מיר מיט
 אונדזערע צװײ זין פוילן און קומען קײן
 ישראל. אין ירושלים ארבעט n אין
 אינסטיטוט פאר װיסנשאפטלעכע
 איבערזעצונגען (מכון לתרגומי מדע).
 נאך עלף יאר ארבעט, פארלאזט) n דאס
 ארט און פארט מיט מיר אויף א
 לענגערע צײט אויפן הארװארד
 אוניװערסיטעט, אין קעמברידזש־
 באסטאן. צו אונדזער צוריק קומען,
 האט איר אינסטיטוט מער ניט
 עקזיסטירט. דידא האט ניט לאנג
 געזוכט און איז געגאנגען ארבעטן וױ א
n קראנקן־שװעסטער, א פאך װאס 
 האט דערלערנט אין דער בריטישער

 כאן עברת את כל חבלי הקליטה, כפי
 שעברו אותם כל החלוצים באותה

 תקופוז.
 אתה כאיש דינמי, בעל יזמה, הצלחת
 להקים מפעל גדול של רהיטים לדוגמא.
 הײת אב טוב ומסור למשפוזתך,
 שלמה, אנו ^וכרים את דמותך: זקוף,
 סוער, עליז עם החױך הלבבי. ידעת
 למצוא שפה משותפת עם הבריאות
 ולטפח ידידות. אחת מתכונותיך
 הבולטות - הרצון העז לע^ור לזולת, לכן
 גם עזרת מבחינה כספית לאירגון שלנו

 בעין יפה.
 אהבת את החײם ואת האנשים באשר

 הם.
 בבית קיבלת חינוך מסורתי עם ערכי

 תרבות יוזודית, צױנית ואהבת ישראל.
 חברי אירגון ױצאי לובלין בישראל
 והתפוצות מרכינים ראש על קברך
 הרענן, של בן עיר נעמן וידיד טוב. תהיה

 נשמתך צרורה בצרור החײם•
 מתתיהו הורן
 (דבדיס בױם השלושים לכטירתו)

 שלמה פייראי,!! ד׳ל
w שהלכתה o שלושים ױם חלפו 
 מאתנו לעולמים וקשה מאוד להשלים עם
 אבידה זאת. ככל שאנו מתרחקים מאותו
 ױם, אנר חשים כמה שאתה חסר לנו.
 לרעײתך נעמי תבדל לחײם ארוכים,
 לילדיך, לנכדיך, לכל חברײך באירגון
 ױצאי לובלין ולכל אלה שבאו במגע

 אתך. את הכאב והיגון כולנו חשים.
 מי שהכיר אותך מקרוב ױדע להעריך
 את סגולותיך. ידענו על מחלונך, בכל זאת
 קיװנו וציפינו שתבריא ותחזור לחײם

 תקינים כמו בעבר. לצערנו - לשװא.
 בימי המלחמה העולמית ובתקופת
 השואה מצאת מקלט בברית המועצות.
 שם נשלחת לסיביר, לחיים קשים מאוד.
 האכזבות מן החײם גרמו שם לכך,
 שבשנת 1942 עלית ארצה, יחד עם הצבא

 הפולני של הגנרל אנדרס.

 לנכדנו היקר

 רונן פולישוק
 עדין נפש וטוב לב,

 שנקטף ללא עת בגיל כ״ג.
 אתה בלבנו לנצת
 הסבא והסבתא

 אברהם ומדים בורשטין
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 מדדס• מלך פרידמן ד־ל
 געבוירן אין לרבלין, אין יאר 1912,
 געוװינט אויף שװיענטאדוסקע*, מיט די
 עלטערן אברהם צבי און חיה. די מלחמה
 איבערגעלעבט אין רוסלאנד. נאכן קריג
 עולה געװען קײן ישראל און געוווינט אין
 תל־אביב. נפטר גערוארן י״ב תמוז תשנ״ד,

 דעם 19.6.94.
 פאריתומט א פרוי, ־זרן, שנור, דרײ
 אײניקלעך, א ברודער און שװעסטער.

 כגוד זײן אנדענק.
• 

 ןגדוק קארנבליט ד׳ל
 געבוירן אין לובלין, א ־זוך פון טאלער
 דער בעקער. אװעק אין דער אײביקײט
 י״ח שבט תשנ״ד. פאריתומט די פרוי
 (מאניע האלצהעקער פון לובלין), צװײ
 טעכטער און פיר אײניקלעך. געברענגט
 צו קבורה אויפן בית־הקברות אין

 מאנטרעאל. כבוד זײן אנדענק!
• 

כר די on־1•: מאיר  לו
 און אברהם מיטלבערג T שילדקרויט, שמואל שפירא

 דעם 2טן פעברואר 1994, איז אין בית
 ראשוני פועלי־צױן און תל־אביב
 פארגעקומען אן אײנדרוקספולער
 אנדענק־אװנט, פארבונדן מיט דער
 אנטהילונג פון די בילדער פון די
 פארשטארבענע חבריס: מאיר
 שילדקרױט, שמואל שפירא און אברהם
 מיטלבערג. די אזכרה האט געעפנט משה
 גורגיאל, װאס האט אוניטערגעשטראכן,
 m די דרײ פארדינסטפולע חבריםיפון

 דער באװעגונג, יעדער אויף זײן געביט,
ט ארײנגעשריבן א פרעכטיק א  ה
 קאפיטל אין דער געשיכטע פון לינקע
 פועלי־צױן. ער גיט איבער דאס ערשטע
 װארט דער חברטע גיטעלע עדעל־
 שילדקרויט, װעלכע איז ספעציעל
 געקומען פון פאריז צו דעם אנדענק־
 אקט. n האט אין רירנדיקע ווערטער
 געשילדערט דאס געשטאלט פון איר
 פארשטארבענעים ברודער מאיר, מיט
 װעלכן ס׳האט איר געבונדון נישט נאר
 משפחהדיקע נאענטקײט, נאר אױך
 פולשטענדיקע *אידענטיפיצירונג מיט
 זײנע פאליטיש־אידעישע אנשויאונגען. זי
ט דערצײלט וועגן מאירס לעבנס־ א  ה
 װעג אין פארמלחמהדיקן לובלין, אין די
 מלחמה־יארן אין ראטן־פארבאנד,
 דערנאך אין באפרײטן פוילן, שפעטער
 אין פאריז - ביז דער עליה קײן ישראל
 אין 1957, וװ ער איז געװען אנגאזשירט
 אין דער אנפירונג פון פרץ־פארלאג, אין
 קאמיטעט פון דער לובלינער
 לאנדסמאנשאפט און אין דער פארטיי.
 דוד שטאקפיש, רעדאקטאר פון
ט זיך געטײלט מיט א  ״ישראל־שטימע״, ה
 זכרונות װעגן פארשטארבענעם שמואל
ט געהערט צו די א  שפירא, װאס ה
 אנפירנדיקע חברים פון פועלי־צױן אין
 לובלין, דערנאך אין װארשע און
ט זיך א  שפעטער אין פאריז, וװ ער ה
 באזעצט אין יאר 1932. װי א
 פרײװיליקער אין דער פראנצויזישער
 ארמײ, איז ער אין 1940 ארײנגעפאלן
 אין דײטשישער געפאנגענשאפט און
 באפרײט געװארן ערשט מיט 5 יאר
 שפעטער. נאך דער מלחמה איז ער געװען
 זײער טעטיק אין ײדיש־געזעלשאפטלען
 לעבן אין פאריז און אין די לעצטע יארן
 געשטאנען בראש פון דער פאלס־אקציע
 לטובת ישראל, געװען פארזיצער פון די
 פאראײױקטע קינדער פון לובלין און
 קאמיטעט־מיטגליד לטובת ״אונדזער
 װארט״ און פרעזידענט פון ״די קינדער

 פון לובלין״ אין פראנקרײך.

 חײם פינקעלשטײן האט מספיד
 געװען דעם חבר אברהם מיטלבערג,
ט גוט געקענט פון זײן א  װעמען ער ה
 פארצװײגטער טעטיקײט אין
 ארגענטינע, וװ ער איז פון יאר 1926
 געװען אקטיװ בײ די פועלי־צױן און
 פארנומען א אנגעזען ארט אין

 געזעלשאפטלעכך לעבן.
ט פון אנטהילן די בילדער ק  אינעם א
 האבן •זיך באטײליקט פיל חברים און

 קרובים פון ד< פארשטארבענע.
 ח. פאזניאק

 סינקע שוסמאן ץ״ל
 פון דער הײם רײזער, געװוינט אין
 לובלין, אויף רוסקע 18. געבוירן אין יאר
 1920, אין לובלין. נפטר געװארן דעם

 18טן אקטאבער 1993 אין חולון.
 כינקע איז אויפגעװאקסן אין א
 רעליגיעזער הײם, מיט 7 קינדער. אין די
ט •זי געהערט צום ״סקיף״. א  ױמט־יארן ה
 נאך דער שואה, איז זי אײנע געבליבן פון
 א גרויסער משפחה. כבוד איר אנדענק.

 מיין כדודער מאיר
 ס איז א גרויסער •זכות פאר מיר, װי
 אויך פאר מײן ברודער מאיר ז״ל, װען
 אינעם הויז פון •זײן 30־יעריקער,
 פרײװיליקער טעטיקײט, װעט הענגען
 זײן בילד, װאס מיר האבן נאר װאס

 אנטהילט...
 מײן ברודער מאיר שילדקרויט, א ־זון

34 



ס נאך דער ערשטער א  פון עלף קינדער װ
 קריג, זענען געבליבן לעבן פינף און נאך
 דער צװײטער װעלט־מלחמה, זענען מיר
ט די אײנציק  געבליבן דרײ, בין איך הײנ
 לעבן געבליבענע, ״דאס שװעסטערל״,
ט בײם הענטל גענומען א  װעלכע מאיר ה
 און בײ מײנע 11 יאר ארויסגעפירט
 אױפן ״דרך הישר״, וװ אינעם לאקאל
ז ן לובלין,' אי  אויף רוסקע 18 אי
 פארגעקומען די גריכדונג־פארזאמלונג
ס איך א , װ  פון די ױנגע באראכאװיסטן

 געדענק נאך ביז היינט.
 רעדן וועגן מײן טײערן ברודער,
ט א  װעלכער איז מיר פארבליבן ביז מי
 יאר צוריק, װען דער אומברחמנותדיקער
ם אװעקגעריסן - איז ט אי א יט ה  טו
ז געװען  נישט לײכט. מאירס לעבן אי
נהאלט - געזעלשאפטלעך, ן אי  רײך אי
 פאליטיש, אידעאלאגיש. אפילו אין
 אונדזער חסידישער הײם, װי יעדער
ט זײן  אײנער איז געװען פארבונדן מי
ט זײן ט מאיר, מי א  פארטײ, ה
 באשײדנקייט און רואיקײט ״נישט
 געריסן קײן פאלעס״ פון אנדערע, נאר
ט פיל טאלעראנץ און פארשטענדעניש  מי
ט א  זיך באצויגן צו ױנג און אלט מי
 פעדאגאגישן סיסטעם, געפלאנצט זײן

 באראכיאװיסטישע אידעאלאגיע.
 *פון פאך איז מאיר געװען א שנײדער.
ן די פרײע אװנט־שעהן נישט  אבער אי
 גיעפאטערט די צײט, געגאנגען אויף
 אװנט־קורסן פון די פאלקס־אוניװער־
ט ער געטראפן זײן א  סיטעטן. דארט ה
 ערשטע פרוי, זײן לעבנס־באגלײטערין,
ט די פאלקס־ ט אנגעפירט מי א  װעלכע ה
ן  אונױוערסיטעטן, די היסטאריקערי
ן זאל  בעלא מאנדעלסבערג. (אט זיצט אי
ט זײן פרוי סימא). בײדע,  איר ברודער מי

ן  שמואל, און מײן ברודער מאיר האב
 צונויפגענומען די פארמלחמהדיקע,
 היסטארישע מאטעריאלן פון די
ט געשריבן און א ס בעלא ה א  ארכױון, װ
ס א ן בוך־פארם װ  ארויסגעגעבן אי
 װערט געלערנט אויף די אוניװערסיטעטן
- ״די געשיכטע פון מזרח־אײראפעישן

 ײדנטום״.
ט  זײ האבן אויך געשאפן א פאנד מי
ן דער  דער הילף פון לובלינער או
ן ישראל,  לובלינער לאנדסמאנשאפט אי
 א דאנק װעלכער עם װערן פארטײלט
ן דרײ אוניװערסיטעטן  סטיפענדיעס אי
ס שאפן א ן ישראל, פאר סטודענטן װ  אי
 די בעסטע ארבעטן אויפן סמך פון

 בעלאס מאטעריאלן.
ן דער ז געװען ארײנגעטאן אי  מאיר אי
ט  ײדישער ליטעראטור, נאכגעפאלגט מי
יפמערקזאמקײט די  פולער או
ס נישט א ז ד  געשעענישן. אװדאי אי
ט «ײן חסידיש־ ן אײנקלאנג מי  געװען אי
ט דען א  רעליגיעזער הײם, אבער װער ה

 געהערט טאטע־מאמעו
ט מײן ברודער געשפאנט זײן א  אזוי ה

 גאנץ לעבן.
ז  בעת דעם היטלער־קאטאקליזם, אי
ן דעם  מאיר פארװארפן געװארן אי
 װײטן סיביר. אינטערעסאנט: בײם צוג׳
ן יאר 1940, פארן אװעקגײן קײן  אי
ן בעט  סיביר, שטײ איך א פארװײנטע או
 זיך בײ אים: ״מאיר שע, קום ארויס״
 (איך בין שוין געװען צו יענער צײט א
ט  סאװיעטישע בירגערין). ״בלײב מי
ט  אונדז״. ער ענטפערט מי
 אנטשלאסנקײט: ״דארט וװ אלע
 ביעזשענצעס װעלן פארן, װעל אויך איך

 פארן״.
ט נישט געװאלט א  אונדזער ברודער ה

ן פוילן,  נאך דער מלחמה פארלאז
ט מײן משפחה. ער איז  צוזאמען מי
 געבליבן ארבעטן אינעם ײדישן
ן לובלין, בײם אױפזוכן טעט אי  קאמי
ס ײדישע עלטערן האבן א  קינדער װ
 געװאלט אפראטעװען פון די רוצחישע
 הענט און זי< ״ארײנגעװארפן״ צו
ט ט זיך מי א  פוילישע עלטערן. מאיר ה
ט דער  פיל מסירת־נפש אפגעגעבן א
ע געלונגען ק א ז ט ם אי  ארבעט און אי
 ארױסצוראטעװען א צאל קינדער און

 •זײ אװעקגעשיקט קײן ישראל.
ן יאר  געקומען צו אונדז קײן פאריז אי
ן אויך דארט •זיך גלײך  1947 או
ן די פארטײאישע רײען און  געשטעלט אי
ט ברכה׳ן. נאך צען יאר  געהײראט מי
ט מײן ן פאריז, געװען נאעינט מי  לעבן אי
ן ט אי א ט די קינדער, דאך ה  משפחה, מי
ם געלעבט דער צױניסטישער אידעאל,  אי
 ביז ער און זײן פרוי זענען עולה געװען
ז אנגעקומען  קײן ישראל. וױ נאר ער אי
ן לאנד, זיך פארקאטשעטי די ארבל  אי
ן זײן אקטיװער טעטיקײט. ן ארײן אי  או
ן בלױז רעזומירן, m מײן  איך קא
ט -זיך געפילט גליקלעד, װען א  ברודער ה
ט פארװירקלעכט *ײן אידעאל א  ער ה
ן לאנד, פון װעלכן ער  זיך אױסצולעבן אי
ר ט געחלומט א גאנץ לעבן. װען מאי א  ה
 פליעגט קומען אויף חופש קײן
ט ער א  פראנקרײך, כמעט יעדעס יאר, ה
 נישט אויפגעהערט אויסצודרוקן זײן

ס ישראל־בירגער. ל  שטאלץ א

 גיטעלע עדעל

ן בית ראשוני פועלי  (פארצײכנט אי
 צױן, אױפן אנדענק־אװנט לזכר מאיר
 שילדקרויט, שמואל שפירא און אברהם

 מיטלבערג).

ע ט ע י ס א י ש  ד
 ׳<פאראײגיסטע קינדעד פון לוכליו און אומגעגנט״
 מעלדעם מיט גרויס צער װעגן 8לו*ו«דיקז טויט פון איר חשובן

 ל»נגיאריקז מיטגליד

Ajzyk-Hirsz KIRSZENZAFT 
 געשט&דמ דעמ ו־טן י«נו*ר 1994 אין על«נד פו׳ן 81 יאר

 און ד1ײקט אויס אירע טיטפטע מיטגעפילן דעד nwtajmsB־ פרױ
A N N A F I L E R 

 און 1ךער נזזנצעי־ משפזוד^

. ן ט ־ c j n 5 ך א ו ש י ן ט ג ר א ן מ ע מ ו , ל ר א ט ש ע ה װ י ו ו י ל  ד
, םחנזי• ע י נ א r ב פן יפיח־ועילש « עד »י ײג ז ר 1994 — 15 או א ו נ א  י
 ®׳נקט בייט ד,ויפט־אריקג0ןנג. yvnrat מימגלידזער זענען געבעטן »

 קומען אפגעבז דעם לוזמנטן פנוד דעם ®)רש«!8־בעגע0•
ט ע ט י ט ^ ר כ ע  ך

 . די געזעלשאפט
 ״&אראײניסטע קינדער פון לובליז און אומגעגנט״

 אח מודיע מיט טיפן צער וז!עגן םויט פון אינזער ליזגגיןא־יקע
 זזשובע קאמ״טעט־מיטגלחחעדין

Chawa L 0 B E R B L A T 
nee B R A N D T 

 .נעשטארבן דעם 31־p דזממןמממ־ 1993 אין עלטער עון 75 י#ד

ל ן ן ר א , מ ל ע ש א  «יר ךךיקן אויס ודי טיפססע מיטגעמילן די קמדעד ף
 און עגריעט, די שײע«א5ר אין שױאמיד שרה׳לע און יוסןן,
 .די איעיקלעך און זזער גאטנער מש0חה. *לע לאגידםלייע און '0רי«ז
 «עגען מןבעטן צי קומען ןן6געבן דעם לעגטן נבוד דער פ*רשטארבעגער
 אויף דער לוױה וואמ װעט פארקומען טארגן מיטװאך
 דעפ 5־טן יאנואר 1994 - 15.30 אױיגער אייפז פית־עולם »ז

ע . א קאר װעט זיין »• ד־ט6ן»י*יע 1445 אייגעד י ע י ג א  ב
 רעמיבליק ביים הןממל ״הןילידעי אין״•

 דער קאמיטעט
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Estery, a przy wypowiadaniu imienia 
Haman odzywały się grzechotki, tupot nóg 
i ogromna wrzawa. Uwieńczeniem tego ra-
dosnego święta były pyszne trójkątne cia-
stka nadziewane makiem. Na naszych 
stolach też były ciastka z makiem, ale to nie 
tak zwane "Humentasze". 

Ponieważ od bliskich przyjmowano 
prezenty "szalach mones", państwo 
Wajsowie przekazali Izbie Pamięci 
srebrne kieliszki z emblematem ży-
dowskim. 

Wspomnieniami sprzed lat dzielili się 
również inni starsi uczestnicy radosnego 
świątecznego spotkania, a p. Monisz zain-
tonował pieśni żydowskie. 

W czasie tego wieczoru dr Wajs 
przekazał wszystkim serdeczne życzenia. 
Wszystkiego najlepszego życzył również 
Fundacji Rodziny Nissenbaumów. Fun-
dacja wyasygnowała 45 milionów zł. na 
zabezpieczenie sufitu w domu modlitwy, 
dzięki czemu mogło się w nim odbyć 
świętowanie Purim. Dr Wajs przypomniał 
jeszcze, że z historii Księgi Estery płynie 
szczególna sentencja: "Niepotrzebnie Mor-
dechaj i Estera zataili przed królem ich 
!wchodzenie ־ przynależność do żydostwa. 
Fakt ten został na zawsze groźnym "me-
mento" dla tych, którzy próbują ich 
naśladować". ״ ז 

.,Menso 
tV - Jfcffc״** ' Urszula Przybyła 

Purim świętowano w Lublinie 
w Persji i nie przyznawała się do tego, że 
jest Żydówką. 

Estera olśniła króla i cały dwór swoją 
urodą. Została żoną króla i królową Persji. 

Do Suzy przybył krewny i opiekun 
Estery. Przybył z Babilonu. Nie upadł na 
klęczki - jak to czynili jego ziomkowie -
przed pierwszym ministrem Hamanem. 
Ten rozwścieczony, oskarżył Judejczyków 
przed królem, jako naród wrogi ludowi per-
skiemu i całej ludzkości Wyjednał u króla 
zezwolenie na zgładzenie wszystkich Ży-
dów zamieszkałych w Persji. A było ich 
około 50.000. 

Zrozpaczony Mordechaj namówił 
Esterę, by ujawniła królowi prawdę 
0 swoim pochodzeniu i to, że zginie razem 
ze wszystkimi Żydami. Król unieważnił 
wydany edykt. Hamana jego synów 
1 zwolenników planu wymordowania Ży-
dów skazał na śmierć. 

Odtąd dzień 14 adar obchodzi się każdego 
roku, a lud żydowski powiada, że gdy 
przyjdzie Mesjasz, to znikną wszystkie 
nasze święta a pozostanie wyłącznie Pu-
rim, gdyż bez przerwy trwać będzie wielka 
radość. 

Dr Wajs dzielił się też wspomnieniami 
z lat swojego dzieciństwa. Wspominał ra-
dosne zabawy przebierańców, rodzinne 
purimowe kolacje i ten niepowtarzalny 
nastrój gdy w synagodze czytano Księgę 

W dniu 14 miesiąca adar roku 5754 lubel-
scy Żydzi spotkali się w domu modlitwy na 
radosnym święcie odmienionych losów 
narodu - Purim. 

15 minut przed godziną 17-tą zapalono 
świece na tradycyjnie zastawionych 
stołach. Dr Symcha Wajs odczytał tekst, 
który starszym przypomniał, a młodszym 
pozwolił poznać wydarzenia sprzed ponad 
100 lat dotyczące ocalenia Żydów 
mieszkających w Persji 

Otóż, król Persji Achaszwerosz, 
w trzecią rocznicę objęcia tronu urządził 
ucztę, która trwała 180 dni. W ostatnim 
dniu biesiady, król wyraził życzenie, aby 
jego małżonka Waszti - która.bawiła się 
w tym czasie w towarzystwie kobiet - przy-
była na uroczystość, aby uczestnicy tej bie-
siady mogli przekonać się o jej wyjątkowej 
urodzie. Królowa odmówiła. Nie pozwalały 
jej na to panujące wówczas w Persji zasady 
i tradycja. Jej nieposłuszeństwo spowo-
dowało wygnanie j e j z dworu 
królewskiego. 

Król potrzebował nowej żony. W całym 
kraju szukano najpiękniejszej dziew-
czyny. Los zrządził, że tą najpiękniejszą 
wybraną przez króla była osierocona Ży-
dówka - Hadasa - córka Abichaja, wy-
chowana przez Mordechaja. Ów mąż 
uczony przekonał-ją by zmieniła imię na 
Estera - powszechnie używane imię 

 ״כשיאש נסע״ מאת יעקב גלאטשטיץ - ספר
 לפני שלוש שנים פורסם בתרגומו של בנימין הרשב מבחר
 משירױ של יעקב גלאטשטײן, משורר ײדיש מודרניסטי חשוב,
 שנולד בלובלין והיגר לארצות הברית לפכי מלחמת העולם
 הראשונה. ב־1934 יצא גלאטשטײן ללובלין לבקר את אמו
 לפני מותה. מהביקור הזה הוא חזר לנױ־ױרק אדם שונה,
 המפגש עם משפחתו ועם יהדות פולין גרמו לו להבין עד כמה
 התרחק מעצמו בכך שהדחיק את זהותו היהודית־שבטית
 המפוחדת כדי ליצור לעצמו זהות חדשה - מערבית, מנוכרת
 ושכלתנית. את הרומן האוטובױגרפי ״כשיאש נסע״ הוא החל
 לכתוב עם שובו לנױ ױרק. הרומן ראה אור ב־1938 כחלק
 ראשון בטרילוגיה. החלק השני ״כשיאש הגיע״ ראה אור בספר
 ב־1940. החלק השלישי לא נכתב מעולם בגלל השואה,
 ששיתקוז את כתיבתו, כך אמר גלאטשטײן לפני מותו לדן
 מירון, שתרגם את הספר. ״כשיאש נסע״ מספר על תחילת מסעו
 של יאש, אינטלקטואל שנון מנױ־ױרק, אל עברו. מסע של פירוק
 ה״אני״ כדי לחברו מחדש בצורה שלמה יותר, המודעת

 למורכבותו.
 (תרבות - מעדיב 19.8.94)

 לובלמער פון לאנד און אױטלאנד טרעפן זיך איו דער ײוינונג פון
 משה זאלצמאן אין תל־אביב: פון רעפטס - דער גאסטגעבער,
 חגה װאקטמאן, גיטעלע עדעל, שלמה מושקאט, רבקהלע און

 דוד שטאקפיש, לײבל גאזשיטשאנטקי(גאראנס)

 גני לובלין מאדץ וחו״ל נפגשים בביתו של משה זאלצמאן בתלי
 אביב: מימין - המאדח, חנה ײקסמן, גיטלה אדל, שלמה מושקט,

 רבקה ודוד שטוקפיש, לייב גוז׳יצ׳נטלןי(גורצס)
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jednak. Tu ginęli jako wierzący jako wąt-
piący w Jahwe, tu ginęli buntując się wobec 
Boga, który byl wtedy niemy, ale przecież 
nie głuchy. Dziś Majdanek jest przestrze-
nią obecności ofiar. Jest kulturową, 
moralną własnością Żydów i tych, którzy 
nimi nie są. Któregoś dnia spotkałem na 
terenie Majdanka starego człowieka, który 
pierwszy powiedział do mnie pokazując na 
komin krematorium: "Proszę pana, tu 
spalony został mój ojciec." On tam jest, ja 
też byiem z nim 50 lat temu". Przybył na 
Majdanek po latach z Ameryki. Robił 
wrażenie, że czegoś szuka. Tu szukał ojca ־ 
szukał siebie, szukał swojej obecności. 

* * * 

W 50 rocznicę "krwawej środy" - 3 lis-
topada 1993 r. z inicjatywy Państwowego 
Muzeum na Majdanku odbyły się 
uroczystości upamiętniające pomordowa-
nych. Ziemia z dołów egzekucyjnych 
została zabrana jak skarb w urnie 
przeznaczonej dla ludzkich prochów 
i przewieziona na kontynent amerykański 
do Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. 
Czy Majdanek nie woła o pamięć? Czy 
Majdanek, chociaż położony na krańcu 
Polski nie jest miejscem odniesionym 
w jakiś sposób do tych miejsc, gdzie żyją 
i gdzie są dziś Żydzi? O Majdanku 
pamiętają, Majdanek znają Żydzi 
w Europie, w Izraelu i w Stanach Zjed-
noczonych. Majdanek nigdy nie przestanie 
być miejscem obecności "nieobecnych" 
Żydów. 

Eugeniusz Sakowicz 
dr teologii 

(Państwowe Muzeum na Majdanku) 

warszawskiej, jak również czołowy przy-
wódca Agudy Aleksander Frydman Zisze. 
Na Majdanku śmierć poniósł dr Ignacy 
Schipper, historyk, były poseł na sejm, 
uczestnik powstania w warszawskim 
getcie. 

* * * 

Majdanek - jedno z wielu miejsc zagłady 
żydowskiej religii i kultury. Miejsce 
zagłady Boga? Miejsce wspominania 
męczeństwa niewinnych, których 
jedynym przekleństwem była rasa, a więc 
człowieczeństwo. Buty Żydów, ich oku-
lary, szczoteczki do zębów, liturgiczne 
szaty, pasiaki, modlitewniki, zwoje Pisma, 
dziecięce zabawki - lalki - to wszystko 
można dziś zobaczyć na Majdanku. Aż tyle, 
czy tylko tyle ocalało po nich, pozostało po 
71Ich...Buty mówiące o drodze życia 
i śmierci, zwoje Pisma o Bogu, który 
prowadzi, a może przestał prowadzić, lalki 
- o żydowskim dziecku, zagubionym w ok-
rutnym świecie dorosłych. Dziś przyby-
wają na Majdanek tysiące młodych ludzi, 
dzieci Izraela z Izraela, z Europy, 
z Ameryki. Chcą poznać tu siebie, 
w popiołach, chcą dojrzeć znaki życia. 
Chcą zobaczyć tu swoje korzenie. Czy 
korzenie mogą czerpać ożywcze soki z pro-
chów ludzkich? Czy to miejsce nie mówi 
0 religijnej bezsilności i bezradności - Ży-
dów i chrześcijan, skazanych, czy zdanych 
na siebie? Co mówi Majdanek o Bogu 
1 o człowieku? Co mówi o Żydzie i o Po-
laku? Co mówi o antysemityzmie 
i o rzekomej wyssanej z mlekiem matki 
nienawiści do obcego. Żyd nie był i nie 
będzie nigdy obcym dla chrześcijanina! 
W tym miejscu wydzierano ludziom kul-
turę, tu ginęli oni wraz z nią, nie do końca 

złoto, biżuteria, metale szlachetne, dolary -
wszystko mające wartość 180 min ówczes-
nych marek niemieckich". "Krawawa 
środa" na Majdanku to symbol dramatu 
około 1,6 min. Żydów, dla których Lubel-
szczyzna stała się cmentarzyskiem. 

* * * 

Na Majdanku zginęło wielu rabinów, 
nauczycieli, lekarzy, artystów, dzienni-
karzy, inżynierów, ludzi pióra. Wielu 
z nich "nie zasłużyło" nawet na wpisanie do 
obozowego rejestru. W wyniku wstępnych 
selekcji kierowani byli bowiem od razu 
z "pola róż" (na którym gromadzili się 
więźniowie po przybyciu do obozu kon-
centracyjnego) do gazowych komór. 

Wśród 18 tysięcy ofiar "krwawej środy" 
byli: doktorzy medycyny: J. Grodzieńska, 
wcześniej lekarz w getcie warszawskim 
oraz Folmanowa (również przybyła z getta 
w Warszawie), poeta - Josef Firman, nadto 
aktor teatrów żydowskich w Europie 
i w Ameryce Ajzik Samberg. Ofiarą 
"ostatecznego rozwiązania" byl historyk 
ruchu syjonistycznego dr Naftal Nusen-
blat oraz doc. dr Edmund Stein, uczony 
z Instytutu Judaistycznego w Warszawie, 
badacz literatury judaistycznej i znawca 
kultury starożytnej Grecji, a także Pola 
Braun, młoda warszawska poetka i znaw-
czyni literatury. Nieznany jest dokładny 
dzień śmierci, wiadomo jednak, że 
w obozie koncentracyjnym na Majdanku 
zginął naczelny rabin polowy Wojska Pol-
skiego - Posner oraz Pinkas Szerman, 
wieloletni kantor wielkiej synagogi 

 א גרופע ױגנטלעכע אין לובלץ צװישן בײדע װעלט־מלחמות

 קבוצת נוער בלובלין בין שמי מלחמות העולם

 מצבה אויפן ברידער־קבר פון 190 ײזץ, דערמארדעטע אין 1942
 דורך די דײטעין א<ן מײדאן טאטארטקי

 מצבה על קבר־אחים של 190 יהודים, שנטבחו ע״י הגרמגים ב־
 1942, גמיידן טטרטקי
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nym od świata obozie koncentracyjnym 
odseparowano więźniów żydowskich. Ka-
torżnicza praca rozpoczynała się o świcie 
każdego dnia. Początek kolejnego dnia 
udręki oznajmiało uderzenie w szynę 
zawieszoną na słupie każdego pola, bądź 
też dźwięk gongu. W czasie apeli Żydzi 
musieli wielokrotnie zdejmować 
i nakładać czapki więźniarskie na widok 
każdego SS-mana. Musieli padać na kolana, 
podnosić się i znowu padać, kiedykolwiek 
zechcieli tego "nadludzie". Zmuszano ich 
do chóralnego śpiewu specjalnie ułożonego 
dla nich hymnu zaczynającego się od słów: 

"Aus ganz Europa kommen 
wir Juden nach Lublin.." 

'k •k 'k 

Według Tatiany Berenstein i Adama 
Rutkowskiego, autorów szkicu "Żydzi 
w obozie koncentracyjnym Majdanek 
(1941-1944) opublikowanym w 58 numerze 
"Biuletynu Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego" (1966 r.): "Z ogólnej liczby przy-
wiezionych do Majdanka - do 3 listopada 
1943 r. - około 130.000 Żydów tylko 10.000 
wysłano do innych obozów. Około 120.000 
zginęło w Majdanku z czego ponad 70000 
stracono od razu, a wszyscy pozostali 
zmarli śmiercią obozową bądź zostali wy-
mordowani 3 listopada 1943 r." Wśród 
120.000 ofiar 95.000 to Żydzi polscy, 25.000 
zaś to Żydzi przywiezieni ze Słowacji, 
z Protektoratu Czech i Moraw, z Holandii, 
z Belgii i z rnnych państw. Według 
Czesława Rajcy w obozie koncentracyj-
nym życie straciło około 235 tysięcy ludzi, 
w tym około 119 tysięcy Żydów. Spośród 
więźniów narodowości żydowskiej , 
osadzonych w obozie aż 91,7 % poniosło 
śmierć. 

Od początku 1942 r. w ramach 
ostatecznego rozwiązania kwestii ży-
dowskiej rozpoczęto "udoskonalanie" sys-
temu masowej śmierci. Odstąpiono od mało 
wydajnego uśmiercania ludzi spalinami 
silników dieslowskich, wprowadzając cyk-, 
Ion B. Najwięcej ofiar jednorazowo po-
chłonęła "krwawa środa" 3 listopada 1943 r. 
kiedy to na Majdanku, a także w Ponia-
towej i Trawnikach rozstrzelano około 
42 tysiące Żydów. "Efekty ekonomiczne 
akcji - piszą historycy - były ogromne: 

Obecność Żydów na Majdanku 

Wołanie o Pamięć 

Przed pięćdziesięciu laty, w kwietniu 1944 roku Majdanek przyjmował ostatnie 
transporty Żydów. Kończył działalność jeden z najstraszniejszych obozów zagłady. 
Pamięci ofiar tego obozu poświęcony jest poniższy tekst. 

kwietnia do czerwca 1942 r. zwożono tam 
Żydów słowackich i czeskich. Od lipca do 
września 1942 r. na Majdanek kierowano 
transporty z getta warszawskiego i lubel-
skiego. Kolejna fala transportu z getta 
warszawskiego miała miejsce od kwietnia 
do czerwca 1943 r. W okresie lipiec -
wrzesień 1943 r. na Majdanek zwożono Ży-
dów z Zamojszczyzny. Między paździe-
rnikiem, a grudniem 1943 r. trafiały tam tak 
zwane transporty śmierci, a od stycznia do 
marca 1944 chorzy z różnych obozów kon-
centracyjnych. 

Ostatnie transporty do likwidowanego 
już kombinatu obozowego kierowane były 
od kwietnia do lipca 1944r. Przybyło w nich 
600 Żydów. Znakiem rozpoznawczym Ży-
dów była gwiazda sześcioramienna 
utworzona z czerwonego t rójkąta 
skierowanego wierzchołkiem na dół (kolor 
czerwony wskazywał, iż są "politycznie 
podejrzani") oraz z żółtego trójkąta ma-
jącego wierzchołek u góry (kolor żółty 
oznaCzał, iż są członkami narodu 
skazanego na śmierć). Jedna gwiazda wraz 
z wypisanym numerem była przyszyta 
na bluzie, na piersiach z lewej strony (na 
sercu!), druga zaś na prawej nogawce 
powyżej kolana. 

* * * 

Żydzi na Majdanku umieszczani byli na 
każdym z pięciu pol więźniarskich. Na III 
i na IV polu zamieszkiwali w stajennych 
barakach. Na wrotach tychże baraków wid-
niala, jak pisze w pamiętniku Żyd ze 
Słowacji tabliczka z informacją, iż "zgod-
nie z, zarządzeniem służby weterynaryjnej 
nie wolno do stajni wprowadzać koni 
podejrzanych o parszywienie". 

W początkowym okresie funkcjonowa-
nia majdankowskiego kombinatu śmierci 
więźniowie narodowości żydowskiej 
zajmowali baraki razem z więźniami in-
nych narodowości. Później w odizolowa-

Majdanek - to zarówno przestrzeń 
nieobecności, jak i obecności tysięcy ofiar. 
"Nie wszystek umrę" - słowa te zdają się 
dochodzić z każdego baraku, z komór ga-
zowych, z krematorium, z każdego miejsca 
masowego uśmiercania człowieka. 

Według ludobójczych planów Hitlera 
Lubelszczyzna stać się miała "rezerwatem" 
dla Żydów, zarówno z HI Rzeszy, jak i z in-
nych podbitych, opanowanych, 
ujarzmionych krajów Europy. Na Lubel-
szczyznę i inne tereny wschodniej Polski 
miało być przemieszczonych, wypartych 
z Europy zachodniej i południowej około 
5 min. Żydów. Pierwsze deportacje zaczęły 
się zimą 1939 - 1940 r. Przywieziono wów-
czas kilkadziesiąt tysięcy Żydów z Rzeszy, 
z Czech i z zachodu Polski. Pod koniec 
marca 1940 r. Hitler odstąpił od zamiaru 
tworzenia w tym rejonie Europy "rezer-
watu" dla ludności żydowskiej. Lubel-
szczyzna stała się jednak miejscem zagłady 
Żydów. W Sobiborze zaledwie w ciągu 
9 miesięcy, od marca do listopada 1942 r. 
uśmierconych zostało 250 tysięcy osób 
(prawie wszyscy byli Żydami), natomiast 
w obozie w Bełżcu, od października 1941 r. 
do grudnia 1942 r. śmierć poniosło 600 
tysięcy Żydów (obywateli Polski, Austrii, 
Czechosłowacji, Rumunii , Węgier 
i Niemiec). 

Przed wrześniem 1939 r. na Lubel-
szczyźnie mieszkało około 300 tysięcy Ży-
dów, w samym Lublinie,- około 45 tysięcy. 
Do 1942 r. rugowano ich "materialną obec-
ność" poprzez rabunek majątku. Spędzani 
do gett i obozów pracy, wyniszczani moral-
nie i fizycznie trafiali w końcu do obozów 
śmierci. Tu spotykali swoich braci przy-
byłych dosłownie ze wszystkich stron 
Europy. 

Pierwszych 150 Żydów przywieziono na 
Majdanek w grudniu 1941 r. Byli to 
mężczyźni - ofiary ulicznych łapanek. Od 
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opowiedziałam o działalności naszego Komitetu Lubelskiego w 

Izraelu. Po ukończeniu pierwszej części wywiadu ekipa telewizyjna 

poprowadziła nas po Lublinie. Szliśmy tymi żydowskimi ulicami 

miasta. Przez Grodzką, Kowalską, Furmańską, tam miał swój sklep mój 

drugi dziadek , ojciec mojego ojca Gewerc. Dalej przez Cyruliczą, 

gdzie mieszkał ten mój dziadek z babką. Wyszliśmy na Lubartowską, 

Nowa, gdzie przy rogu Kowalskiej, gdzie teraz jes t apteka miał mój 

drugi dziadek przed wieloma la ty skład win. Przybyliśmy na 

Noworybną, gdzie mieszkali moi rodzice. Tam minęło moje 

dzieciństwo. Przez cały czas fotografowali nasz cały spacer. Przy 

t e j okazji też opowiedziałam różne wspomnienia o tych mniejscach, 

przez które przeszliśmy. 

W dzień ostatni naszego pobytu w Polsce zorganizowała nam p. 

Krystyna Madałowa zwiedzanie Majdanka. Ona osobiście 

poprowadziła nas po wielkim obozie. 

Pani Madałowa pracuje w muzuem Majdanka i po prostu nie możemy 

opisać naszej wdzięczności za j e j interesujące wyjaśnienia na 

terenie obozu. Ona nam wszystko dokładnie objaśniła. Myślałam o 

tym, że dużo Żydów i Polaków lubelskich zginęło w Majdanku. 

W drodze powrotnej przejechaliśmy przez Majdari Tatarski , 

gdzie było ostatnie małe getto Lublina, gdzie ja też s ie 

znajdowałam z naszą rodziną parę miesięcy. 

Słyszałam dużo o Majdanie Tatarskim od pana Roberta Kuwałko, 

który przypadkowo mieszka teraz w budynku, w którym w czasie 

wojny zamieszkiwali członkowie Judenratu. Dokumenty z tego 

okresu znajdują s ię w archiwum w Lublinie. To jes t bardzo ciekawy 

temat którym kiedyś warto s ię zainteresować. 

Irena Gottlieb 

Autorka s ię usprawiedliwi, za nie nowoczesną i poprawną 

polszczyznę przez nieużywanie języka polskiego od roku 1945. 
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On jes t historykiem i jego artykuł już s ię pojawił w naszej 

gazecie. Jego wiedza o Żydach lubelskich jes t bardzo obszerna. 

Ten młody człowiek dużo działa, żeby utrwalić wspomnienia o 

Żydach lubelskich. Nazajutrz rano przybył p. Robert do naszego 

hotelu i zabrał nas na piesze zwiedzanie Starego Miasta w 

Lublinie. 

Mimo szalonego upału. który panował w ten dzień, 

zaczęliśmy nasz spacer po ulicach Lublina. Krakowska 

Brama, na Rynek, który jes t tylko w części odrestaurowany 

Ulica Grodzka, gdzie zamieszkiwał mój dziadek, ojciec matki, 

niestety, znajduję s ię w bardzo smutnym stanie. Zeszliśmy przez 
 » ׳

drugą bramę na Zamek. Nie ma śladu wszystkich żydowskich ulic, 

które pamiętam sprzed wojny. 

Po raz pierwszy w życiu odwiedziłam Zamek, który był przed wojną 

więzieniem. Stamtąd zaprowadził nas pan Robert, po krótkiej wizycie 

w mieszkaniu jego matki, po orzeźwiającym napitku,na cmentarz 

żydowski. Byłam tam po raz pierwszy i wielkie wrażenie zrobił na 

nas płot cmentarza i też małe muzeum, które powstało dzięki 

fundacji państwa Sary i Manfreda Frenklów. Wieczory w czasie pobytu 

w Lublinie spędziliśmy z naszymi nowymi przyjaciółmi, których 

poznaliśmy w Lublinie. 

W następny dzień zawiozła nas p. Kubęjko do Łęcznej, Tam znajduje 

s ię żydowska stara bóżnica. To było bardzo interesujące. 

Opiekuje s ię bóżnicą bardzo interesująca osoba, kustosz mgr Ewa 

Leśniewska. Ona jes t oddana całą duszą konserwacji tych starych 

zabytków. 

Po obiedzie spotkaliśmy s ię z ekipą telewizyjną. Wywiad 

przeprowadziła p. Anna Kurzęba. Wywiad zaczął s ię w kawiarni w 

ogródku na ulicy Grodzkiej, 

Pani Kurzęba mnie pytała o moje dzieciństwo w Lublinie, o okres 

wojenny, o getto lubelskie. Pytała mnie o mój pobyt w 

Warszawie, po tym, kiedy opuściłam Lublin w maju 1943 roku i mój 

pobyt w Berlinie, gdzie byłam do kwietnia 1945, gdzie zostałam 

oswobodzona przez wojska sowieckie. 

P. Kurzęba też bardzo s ię interesowała moimi wrażeniami 

z tegorocznego pobytu w Lublinie. Ja też przy t e j okazji 
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klubie literackim. Klub s ię nazywa "Hades" i jes t niedaleko 

ulicy Kołłątaja. Spotkanie odbyło s ię bardzo ładne. 

Uczestniczyli w spotkaniu dziennikarze, członkowie "Ligi Przyjaźni 

Polsko-Izraelskiej" i teź parę osób pochodzenia żydowskiego 

zamieszkujących w Lublinie. Rozchodzi s ię o starszych już ludzi. 

Dziennikarze zaczęli zadawać mi różne pytania. Szczególnie o 

moje wspomnienia z Lublina, o wspomnienia z czasów okupacji 

niemieckiej w Lublinie. Oprócz tego dziennikarze też wykazali 

zainteresowanie tym, co s ię dzieje w Izraelu. Oczywiście, że przy 

okazji opowiedziałam obecnym o działalności naszego Komitetu 

Lubelskiego w Izraelu. Oni bardzo prosi l i o utrzymanie wspólnych 

kontaktów i o przesłanie naszej gazety "Kol Lublin" i różnych 

czasopism, które piszą o t e j działalności. Atmosfera była bardzo 

miła i serdeczna. Przy szklance herbaty nawiązała s ię bardzo miła 

rozmowa. Dziennikarze prosil i też mojego męża Eugena, żeby 

opowiedział o swoich wrażeniach z Lublina. On, którego ojciec i też 

dziadek urodzili s i ę i teź mieszkali w Lubi i ni e, mówił w języku 

słowackim. Ale wszyscy twierdzil i , że doskonale zrozumieli treść 

jego opowiadania. Zwrócili s ię też do mojej córki Hagit i prosil i o 

j e j reakcję, jako drugie pokolenie ocalałych z Holocaustu. Córka 

mówiła po hebrajsku i ja przetłumaczyłam na język polski. Ona 

podkreśliła niechęć rodziców do opowiadań o tym strasznym okresie. 

W czasie spotkania zwrócili s ię do mnie dziennikarze z telewizji 

lubelskiej i prosi l i mnie o telewizyjny wywiad z nimi. Ja s ię 

oczywiście zgodziłam. Gdy skończyło s ię spotkanie, po serdecznym 

pożegnaniu z obecnymi oczekiwało nas parę osób, jak p. Luba 

Matraszek, pani Krystyna Madałowa i pani Florentyna Kubejko, która 

jes t prezesem "Ligi Przyjaźni Polsko-Izraelskiej" w Lublinie. Oni 

nas zaprowadzili na Lubartowską 4©, gdzie znajduje s ię żydowska 

bóżnica. Miejsce j e s t małe, ale dobrze utrzymane. Pani Kubejko, 

która j es t nadzwyczaj miłą i sympatyczną osobą, zawiozła nas swoim 

wozem do hotelu. Od t e j chwili p. Kubejko cały czas woziła nas w 

czasie pobytu w Lublinie. Pani Kubejko ma odwiedzić wkrótce 

Izrael i my ją oczekujemy z radością. 

Zapoznaliśmy też podczas pobytu w Lublinie pana Roberta 

Kuwałka, który jes t vice-prezesem "Ligi PrzyjaźniPolsko-

Izraelskiej" . To j e s t młody i bardzo wykształcony człowiek. 
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W Warszawie mieliśmy^6׳ardzo miłego przewodnika. Zwiedziliśmy 

wszystkie miejsca, które wspominają Żydów Warszawy, jak pomnik 

waleczności Getta Warszawskiego, umszlagplac, bóżnice Nożyka i 

s tary cmentarz żydowski. Zwiedziliśmy też Warszawę, która 

j es t teraz pięknym miastem. Byliśmy też w Wilanowie i w 

Łazienkach. 

Zwiedziliśmy Stare Miasto Warszawy, gdzie ukrywałam s ię 

jakiś okres podczas okupacji. Pojechaliśmy też z naszym 

przewodnikiem do Krakowa. Zwiedziliśmy to piękne miasto. Byliśmy 

na Wawelu. Odwiedziliśmy starą bożnicę żydowską i s tary żydowski 

cmentarz. Po opuszczeniu .Krakowa, droga nasza prowadziła na masowy 

grób żydowski polski v . •w' europejski - Oświęcim. Znów staliśmy 

przed wejściem do obozu przed bramą z napisem "Praca wyzwala". Ja 

myślę, że nie ma znaczenia i l e razy człowiek stąpa na t e j 

przeklętej ziemi Oświęcimia. Znów w duszy uczucia bólu i wstrząsu 

gdy człowiek zwiedza baraki obozu i słyszy znow straszną historię 

obozu. 

Wi dzi ał 

am w oczach mojej córki wszystkie straszne wrażenia, 

które przeżyła podczas wizyty w Oświęcimiu. Opuściliśmy Oświęcim 

złamani na duchu po tych ciężkich przeżyciach, które znów wzbudził 

nas oboz śmierci. 

Wróciliśmy w nocy do Warszawy. W Warszawie spędziliśmy 

ogólnie cztery dni. 

W piąty dzień była to sobota, wyjechaliśmy pociągiem do 

Lublina. Wzruszona przybyłam na lubelski dworzec. Stacja się 

prawie nie zmieniła według moich wspomnień z la t dzieciństwa. 

Wyszliśmy na ulicę Pierwszego Maja. Też ta ulica nie 

bardzo s ię zmieniła. Zamówiliśmy taksówkę i ulokowaliśmy się w 

hotelu "Victoria" na ulicy Narutowicza. Nazajutrz pojawiła s ię w 

hotelu pani Krystyna Madałowa. Od t e j chwili ona s ię nami 

opiekowała. Panią mgr Madałową zapoznaliśmy podczas j e j 

zeszłorocznego pobytu w Lublinie. Ona nas zawiozła do innego hotelu 

imieniem "Dom zaocznego studenta". Tam znajdowaliśmy s ię do końca 

pobytu w Lublinie, Nazajutrz zorganizowała pani Madałowa spotkanie z dziennikarzami w 
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survive, but he cannot explain why. 
His father was a prominent rabbi in Lublin, and the 

family maintained a highly religious home. Eisenberg 
still goes to synagogue to pray every day, and he and 
his wife visit Israel every year. Eisenberg estimated he 
has prayed at Jerusalem's Wailing Wall almost 40 
years in a row. 

It's a funny thing, he said, that he and some other 
survivors remain religious - despite the darkness of 
their past - while many people who never directly 
experienced the Holocaust doubt God's existence. For 
Eisenberg, that is a source of confusion and irony. 

"Those who were in the Shoah are believers, they 
daven (pray) go to shul (synagogue) and make bar 
mitzvahs. But the people who never were in there have 
always said, 'Aw, come on, leave me alone."' 

Eisenberg has kept in touch with other survivors.of 
the camps where he was held in Poland. They meet ou 
the day of the massacre of Lublin, Esienberg's home 
town, on Nov. 9, 1942, mainly to keep their bonds 
intact. 

The Holocaust survivors in Eisenberg's annual 
Novermber gathering live on in Los Angeles today. 
Many others have died, he said with heavy regret. 

There are only about 20 left. 

Eisenberg's face is partially paralyzed from the bullet 
wound. His smile nevertheless remains ready. 

Last week, Eisenberg wore his striped concentration 
camp uniform to his family's Passover seder. Branded 
with his identification number, the uniform was 
intended to show his five grandchildren that Jewish 
bondage did not end in Egypt, he said. 

He said he cannot explain why he escaped while 
others died. He explored this question in an 
autobiography, Why Me?, written in Yiddish. 

He said he believes that his faith in God helped. 
He told of men from his barracks who, despite their 

circumstances, observed the holiest day of the year, 
Yom Kippur. One man who had saved a parchment of 
the Torah wrapped it around himself, Eisenberg 
recalled. 

"In the barracks, that smelled of the heat and the 
sweat and the lice, (we) made a minion," he said, tears 
welling in his blue eyes. 

E i senberg reca l led o the r Jews in the c a m p 
demanding, "Who do you pray to? Who do you pray 
to?" That a supreme being could allow this to happen 
was unthinkable for many of these Jews. "They made 
fun of us," he said. 

Eisenberg said he always was certain he would 

Podróż do Polski 

IRF/fo <?OTU& 

Moja podróż do Polska t,ym razem miała dwa powody. Po pierwsze, 

chciałam zabrać ze sobą moją córkę aby zwiedziła ojczyznę swojej 

matkit po drugie^znów poczułam tęsknotę do Polski i do Lublina. 

W sercu czułam dwa różne uczucia: z jednej strony, ogromną chęc znów 

ujrzeć pejzaż dzieciństwa, a z drugiej strony"Yciężkie wspomnienia 

okresu wojennego. Etap tragiczny, który przeżyłam w Polsce podczas 

okupacji niemieckiej. 

Nie ,̂ todobne są moje odwiedziny w Polsce do odwiedzin osób, które 

osobiście nie przeżyły tego okresu. Mój pociąg do odwiedzenia 

Polski jest podobny do chęci zbrodniarza, który 

wraca na miejsce zbrodni. Wrócić do miejsc, w których ( niestety 

bardzo mało szczęścia doznałam w wieku młodości. 

Nasza podróż zaczęła s ię w Warszawie. q<$ĆŻtZ ukrywałam się 

po tym, jak opuściłam Lublin w roku 1943, z pomocą aryjskich 

papierów. Tam też cierpiałam bardzo׳ '» byłam wtedy młodą 

dziewczynką. 

43 



ANNUAL OF LUBLINERS 
IN ISRAEL AND DIASPORA LUBLIN K O L 

VOICE OF 

"LUBLINER SHTIME" • TEL-AVIV • NOVEMBER 1994 • No. 30 

Survivor, 78, recalls the Holocaust 
By Erica Zeitlin 

Jews were forced to pack up in a rush, he remembers. 
They tagged the suitcases with their names for 
identification, but "they never got their suitcases 
back,5' he said. "They came in and said, 'Get out of 
your apartment,5 and that was the end of it." 

Tonight , Eisenberg will commemora t e Yom 
HaShoah, the day of remembrance of the Holocaust's 6 
million dead, by appearing in a videotaped interview 
before a congregation at Temple Beth Am, in West Los 
Angeles. He appears in a the video with a rabbi of the 
synagogue, who asks him about his memories of the 
Nazi era and of his survival. 

Eisenberg, a retired business-man, wanted to help 
educate younger generations. He agreed to recall his 
history with Rabbi Joel Rembaum, whom he has 
known for almost 10 years. 

Rembaum said he believes the video has historical 
significance, even though it is but one man's story. 

"Everybody's story is a little bit different, and it 
gives us a little insight into an unimaginable horror," 
Rembaum said. The video sheds more light on the 
Holocaust years, as well as the potential for man's evil, 
he said. 

"Even though Jews were the primary victims," the 
rabbi said, "this was a human transgression against 
humans, and its significance transcends its Jewish 
component." 

He said he expects about 300 people to attend. Live 
c h o r a l m u s i c wil l r o u n d ou t t he m e m o r i a l 
presentation. 

Eisenberg's stories sometimes seem miraculous tales 
of spirit and survival. 

Once, he was lined up with a group of other men and 
all were shot. A bullet pierced Eisenbers's head, 
rendering him unconscious, and his Nazi keepers left 
him for dead. Hours later, Eisenberg regained 
consciousness to find himself buried beneath a pile of 
corpses. 
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The stories (in 'Schindler's List') were hundreds of 
miles away from me, but it's the same thing, it was the 

same way, I was in those stories. 
Israel Eisenberg, Holocaust survivor 

When Israel Eisenberg saw the movie "Schindler's 
List," it seemed to him that some of his own stories 
were unfolding on the screen. 

A 78-year-old Holocaust survivor from Poland who 
now lives on the Westside, Eisenberg was imprisoned 
in several camps, including Auschwitz, before he was 
liberated in 1945. 

"The stories were hundreds of miles away from me, 
but it's the same thing, it was the same way. I was in 
those stories," he said. 

Eisenberg was sitting at his kitchen table. 
After nearly 50 years in the United States, his 

Yiddish accent was still detectable. He referred to 
Talmudic passages and Jewish writers in his home 
library, betraying a depth of Jewish knowledge that his 
rabbi said is "very impressive." 

The Holocaust is a chapter of Jewish history that 
Eisenberg knows well. 

He recalls Nazis storming his neighborhood and 
forcing Jews to throw their belongings out of their 
windows before loading men, women and children on 
trains. He and his family were among the cargo. 
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