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בעלזשעץ און מ״דאן טאטארסק>
ױזעף טאמטשיק
צוױי פראגמענטן פון זײן אדבעט ״דער ױדענראט אין
לובלין 1939*1942״ ,דערשמען א ץ דעם זאמלבוך
״ײדן אין לובלין״  -מאטעדיאלן צו דער געשיפטע פון
דעד ײדישעד געזעלשאפטלעכקײט פון לובלין,
אונטעד דעד רעדאקציע פון טאדעוש ראדזשיק,
ארויטגעגעבן דודך דעם אמיװערסיטעט א.נ .פון
מאריא קידייסקלאדאװסקא ,ליבלין.1995 ,

...א װערטפולער קװאל צו באקענען זיך מיטן
ארבעט־לאגער בעלזשעץ ,איז דער טעטיקײט־
באריכט פונעם צענטראלן ראט פון לאגער איו
געלזשעץ ,פאד דער צײט פון 13טן ײני ביזן 5טן
דעצעמבער  ,1940ביז זײן ליקװידאציע,
צונויפגעשטעלט פון לעאן זילבערײך ,דער לײטער
פון ראט .דער לאגעד איז אנטשטאנען דעם 29טטן
מאי  .1940דער צענטראלער זאמלפוכקט איז געװען
בעלזשעץ .פון דאנען האט מען געשיקט די ײדן אץ
די באזונדערע ארבעט־לאגערן :בעלזשעץ־זײ מיל,

א בילד פון די 9רעזעסן 0ון לובלינער ױדעצראט :פון לינקס -
אדװ׳ מארעק אלטען ,װיצע־פרעזעט און נרעזעס אין מײדאן
טאטאדסקי; אמזעוי הענריק בעקער ,פרעזעט; שלמה
קעסשעגבערג ,וױצע-פרעזעס .די לעצטע צײײ זעגען געװאוץ
דעפארטירט קײן בעלזשעץ דעס  ,31.3.42מיט א גרעסערעד צאל
באאמטע פיו *ודענראט .די פאטאגדאפיע ,מעלפע ס׳האט אונדז
צוגעשיקט ראפערט קמואלעקיפון לוגלין ,שטאמט פין יאר .1940
תמונה של ױשבי־ראש הױדנרט גלובלין :משמאל  -עו״ד מרלן
אלטן ,טגן ױ״ד ױו״ר במייזץ טטרטקי; מהנדס הנריק בקו ,יו״ר;
שלמה קטטנבדג  -טגן ױ״ר .עוגי האחדומם גשלחו לבלז׳ץ ב-
 ,31.3.42עם קבוצה גדולה של פקידיס »ן הױדנרט .התממה,
שנשלחה מלובלין ע״» רוברט קובלק ,צולמה a-1940.

•

התופן

אמהאלט

ױזעף טאמטשיק  -בעלזשעץ און
1
מײדאן טאטארסקי
אירית גוטליב  -הבית שלי בלובלין לפני השואה 4 ..
5
חײם לצגלבן  -שלוש אהבות שהגשמתי
יעל אבי־יצחק  -תמונות שצילם חײל גרמני
5
בגיטו לובלין הגיעו ל״יד ושם״ ירושלים
6
אסתד לנגלבן־קלײיר  -שלמהילה ומשהילה
מענדל ױײסמאן  -מענטשן און געשעענישן
7
אין פארמלחמהדיקן לובלין
14
ב .לובעלסקי  -א גרוס ...קײן לובלין
אורשולא פעױבילא  -ײדישע טעמאטיק
15
אין דעם לובלין־טעאטער ״נ־נ״
ד - .ברוכים הבאים  -קאראלא און בינם װ ײ ס 17 ...
דוד שטאקפיש  -מיקאן נאך א סך אויפטאן
פאר די לעבעדיקע לובלינער ײדן און
17
אכר דער ײדישער לובלין
18
א .זאמדער  -א יאר פון באשײדענע אױפטוען
מרק אורטמן  -נשף ױם העצמאות;
היסטורױן מלובלין אורח בני־עירנו
19
בישראל
משה זאלצמאן  65 -יאר לובלינער
20
לאנדסמאנשאפט אין פאריז
23
פ»גע פישמאן  -קאפיטל לובלין
23
מ .טדײסטמאן  -צום 52סטן יארצײט
24
נחת פון לובלינער
צווייטע פארטיילונג פונעם שיע גאלדבערג פאכד 25 ...
25
י.ח .בילעצקי  -שיע טשעכעװער דערצײלט
27
װאס בריװ דערצײלן
31
באשטײערונגען פארן ״קול לובלין״
32
לזכרם • צום אנדענק
)40 (9
Munisz Izraelewicz - List do redakcji
)43 (6
Macewy na kawałki
)44 (5
Beata Pleskaczynska - Lublinianie w Izraelu
)47 (2
Urszula Przybyła - Pamięci lubelskich Zydow
)48 (1
Jewish District in Lublin

״קול לובלץ״
שנתון

אדגונ> הלזבל>3א>ם ב א ד ץ וגזזו״ל
המערכת

 -רעדאקציע:

מרק אורטמן ,אירית גוטליב ,מתתיהו הויץ,
אברהם לסקובסקי
העורך  -דעדאקטאר :דוד שטאקפיש
•
כתובת המערכת  -אדרעם פון רעדאקציע:
״קול לובליך ,תל־־אביב ,דיזנגוף 158
"Kol Lublin", Tel-Aviv, Dizengof 158, Israel
•
J

2

״הד8וס החדש״ ,תליאבינ ,טלי 6388555

^

בעלזשעץ־דער־הױף ,בעלזשעץ־ךי־לאקאמאטיװן־
װארשטאטן ,ליפטקא ,פלאזײו ,טשעשאנאװ און
דזשיקװו .די עלטער פון די באשעפטיקטע האט זיך
געײאקלט פון  13גיז  70יאר .א ךאנק די
באמיאונגען פונעם לאגער־ראט ,האט די קאמענדע
פון לאגער באפרײט ייזץ פון איבער  60יאר און
וױמיקער פון  i sיאר .די ארבעטער אין בעלזשעץ
האבן זיך דעקרוטירט פון רייפע און ארעמע
משפחות .די ערשטע זענען לרוב גאפרייט געװארן
נאך א געוױטער צײט ,אויפן טמך פון אן אױטטױש,
װעלפן די דײטשישע מאכט האט טאלערירט .אץ
לעצטן עטאפ איז דער לאגער פאשטאנען כמעט אין
גאנצן פון ארעמע מענטשן .פ א ו וװממגען אין
בעלזשעץ האבן געדינט :די שטאל ,דער שפייפלער,
די מיל־געביידע און די לאקאמאטײון־האלע בײ
ד ע ו פאן־טטאציע .אן ענלעפע אױפגאבע האבן
דערפילט די  13פארלאזטע הײזער אין ליפטק* .אץ
פלאזװו האבן די ארגעטער געװױנט אין  2גרױטע
הײזער)אן פענצטער און טידן( ,אין טשעשאנאװ -
אין  2שילן און  2פתײמדרשים ,אין רבט הױז און
אנדערע ערטער.
אן ארבעטער אץ לאגער האט פאקומען ,500
דערנאך  350גראם בדױט ,בערך א האלבן ליטעו
תבואה־קאװע ,אזא פארציע זופ פון קארטאפל
גערשטן־קאשע און עטלעכע שטיקעלעך פל״ש־
אפפאל ,װאט איז ,פארשטײט זיך ,נישט גענוג
גיעװען פ א ר ד י באשעפטיקטע בײ די שװערע ערד־
ארגעטן .בדויט איז געװען די אנגעװײטיקטטע
פראגע אין לאגער•
״אויף צו אילוטטרירן די דאזיקע לאגע -
שרײבט זילבערײך  -איז גענוג צו
דערמאנען ,אז פאר א שטיקל ברױט ,זענען
מענטשן אין לאגער גרײט געײען
אײעקצוגעגן אלץ װאט זײ האבן געהאט.
פאר א פענעצל ברויט האט מען געקעמפט
ײי פאוץ גרעטטן אוצו און דערגרײכן ד א ס
איז גאטראכט געװארן וױ א גרויטע
העלדישקײט און איז געײעו א טיבה פאר
לןנאה פון אנדעדע״.
אלע פרוװן צו פארבעטערן די לאגע ׳ זעגען
דורפגעפאלן.
אין די דערמאנטע לאגערן האבן זיך געפונען
בעיד  11טויזנט פערזאן ,פון זיי  2.800נאר אץ
בעלזשעץ .ביז טוף אױגוסט ,האט די לאגערן
באדינט נאר איץ דאקטער פ1ן לובלץ און שפעטער
 11דאקטוירים פון לובלין ,װאדשע ,קראקע און
טשענטטאפאװ .אויף די פארשלאגן פון די
דאקטױרים ,האט מען טײלמאל באפד״ט עטלעפע

צענדליק ײזץ א װאך .ס׳איז אנצמעמען ,אז אין יאר
 ,1940זענען אין בעלזשעץ יאון אין די ארומיקע
לאגערן געשטארגן א  300פערזאן•
פון 13טן ימי גיזן 20סטן אױגוטט ,האגן רי
אױפזיכט אױף די ײזץ א»ן ארבעט־לאגער אין
בעלזשעץ געהאט די דעלעגידטע פון ױדעגדאט איו
לוגלין ,זילפער״ן און ד״ד פײגעלעט .ווען אין דעד
העלפט אױגוטט ,איז  nצאל ײדן אין לאגעד
דערגאנגען ביז  11טױזנט ,האט מען דעמאלט
באשטימט אין געלזשעץ א צענטראלן לאגער־ראט
פראש מיט לעאן זילפערײן און דעט אמט פון
ד״ר
איבערגענומען
חאט
הויפט־דאקטער
פייגעלעט .אױך אין די באזונדערע לאגעמ האט
מען אױפגעשטעלט דאטן ,אנגעפירט ד װ ך באאמטע
פון לובלמעד ױדענראט .אין מערץ  1942איז
אנטשטאנען דער טױטן־לאגער אין בעלזשעץ ,ײו
ט׳זענען אומגעקומען פון  25ביז  30טױזנט ײדן.
• • •
אין דער העלפט אפריל  4942איז ד א ס געטא אין
לובלין געװאדן ליקוױדירט .צו דער זיצונג פון
ױדענראט דעם 14טן אפדיל  1942איז געקומען דער

ס.ס .אונטערשטורם־פידער ד״ר טטורם און
געמאלדן ,אז דער נייעד װױן־קווארטאל פאר די
פארבליבענע ייזץ ,איז באשטימט געװארן די
פארשטאט פון לוגלץ ,מײדאן טאטארטקי .און די
טעג פוןי  18 ,17און  19אפריל ,זענען גערך א 4
טויזנט איבערגעבליבענע ײדן איבערגעשיקט
געװארן אץ דעם נ״עם געטא ,איך פיל שװערערע
באדיצגונגען .אױף דעד פלענארער זיצונג פון דאט,
דעם  26אפריל  ,1942האט דער ראטמאן װמער
באריכטעט װעגן דער טעטיק״ט פון דער װויממעו־
אפטײלונג ,אז פון די  3.300פערזאן ,װאט געפינען
זין אין דעם ״ישוב״  -האבן  1.8*00באקומען א
װױנונג און  1.500זענען געבליבן אן א ךאך איבעדן
לןאפ .זיי נעכטיקן אויף פױדעמס ,אין קאמעוץ,
שטאלן ,טטאדאלעט און אנדערע ערטער .זײ זענען
דארט געבליבן ביז דעם 9טן נאװעמבער  ,1942ווען
מיהאט אויך ד א ס געטא ליקװידירט ,מיטן
דעפארטירן רי אײנוװמער ,צוזאמען מיט רי
מיטגלידער פון ראט ,איו טױטן־לאגעד מײדאנעק...
) א י ב ע ר ז ע צ ט פ ו ן פ ױ ל י ש  :ד .ש(.
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ערב זכרון לקדושי עירנו
יתקײם בױם שלישי ) 28.11.95ה ,כםלו תשנ״ו(
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רבקה גולדברג
האולם יהיה פתוח משעה 18.00
3

הב>ת של> בלובלץ
לפנ> השואה
א>ר>ת גוטל>ב
נולדתי ברחוב סטשיצה בלובלין ,בגיל  5עברנו לגור ברחוב
נובוריבנה  ,2בביתו של קולברג .זה היה רחוב קטן ,מול השוק
של רחוב נובה .רחוב נובוריבנה היה די הומה .הוא שימש
כמעבר בין רחוב נובה לרחי גרודזקה ,הבית של קולברג היה
גדול ,מורכב משני בנײנים ,שביניהם היתה חצר גדולה .הכניסה
הראשית היתה דרך נובוריבנה והכניסה האחורית  -על־יד
״הוזר׳ /אשר הוביל במורד לרחוב קובלסקה .מספר שנים אחרי
שנכנסנו לגור בדירה בנובוריבנה ,נפטר קולברג וױרשױ ,בנו
בנימין ובתו לולה ,המשיכו לנהל את הבית ,בר הױ גם כמה
חנױות למטה .בחזית היתה מכבסה ואחריה גר סנדלר עני עם
משפחתו.
משפחתי גרה מעל החנוױת בחזיוז .מהצד של רחוב ריבנה
היתה מחלבה ,חנות ירקות והמאפיה של בלישאק .מעלינו
היתה דירתו של בנימין קולברג ,אשר התגורר בה עם אשתו
ובנו .אותו בן נסע אחר כך ללמוד רוקחות .בפרוזדור התגוררו
עוד שלוש משפחות .זכורות לי עוד משפחות באותה כניסה
לבית ,כמו :משפחת קוינויפקו־ .קונופקו האב עבד בקהילה
היהודית והאם היתה עקרת בית .למשפחה הױ הרבה ילדים.
כולם למדו .הבת הצעירה היתה חברה שלי למשחקים .מהצד
השני גר חײט .לצערי ,איני זוכרת שם משפחתו .על ידו גרה בתו
של קולברג ,לולה קומכר עם בעלה ושתי בנותיה ,הלינלןוז
ומרישה .לולה קומכר היתה אישה מאד אינטליגנטית
ומשכילה ,אבל קצת מוזרה .בזמן לימודיה בגרמניה הכירה
יהודי גרמני ,בשם סטניסלאװ קומכר ,התחתנה אתו והביאה
אותו ללובלין .בעלה שימש כמנהל הבית .הוא דאג לכל הצד
האדמינסטרטיבי של ניהול הבית .גבה תשלומים מהדײרים,
דאג לרשום ״בױמן הבית״ וכר .מרישה ,הבת הױתר גדולה ,ילדה
בגילי ,היתה אחת מחברותי .ידידתי הטובה בױתר היתה
דורקה טאובמן ,אשר התגוררה בקומה מעל דירתה של משפחת
קומכר .אמה של דורקה טאובמן היתה מבית לײנר ,בתו של
הרב לײנר ,רבה של רדזין .גם משפחת לײנר התגוררה בביתנו.
משפחת טאובמן היתה מאד ענײה .הם הױ אנשים דתײם
ולהם הרבה ילדים .האב כמעט ולא עבד ,אחדות מהבנות ישבו
וסרגו בשביל אנשים ,לפי הזמנה .למטה ,על יד היציאה לרחוב
קובלסקה ,התגורר זוג משונה .יהודי זקן ,אשר היה נוסע
לירידים ולו אשה־ילדה צעירה .במשך כל השבוע ישבה האישה
עם תינוקותיה אשר ילדה כמעט כל שנה בבית .היא הזמינה
אליה תמיד ילדות ,כדי שתארחנה לה לחברה.
בחצר החזיקו האכרים ,אשר הביאו את מרכולתם לשוק ,את
סוסיהם ועגלותיהם .כל נערי הרחוב וביניהם גם אחי הקטן,
הסתובבו ביניהם והתחמו ,שיקחו אותם בעגלה עד קצה העיר,
עד ה״רוגטקה״ .הם הױ מוכנים להשקות את סוסיהם תמורת
ה״טרמפ״.
בכניסה לחצר היתה חנות המכולת של ״תמלה״ .בחנות הזאת
קנו כל דײרי הבית ra ,היה מקום מיפגש אהוב על עקרות הבית
וגם של העוזרות .שם התעופפו כל הרכילוױת ״הטרױת״ של
הבית .בױם ראשון של השבוע היתה החנות של ״תמלה״ סגורה
לכאורה .אבל המסחר התנהל במחתרת ,מהצד האחורי ,דרך
אשנב הקטן .מכיװן שהחלונות שלנו פנו לחזית ,ראינו את שוטר
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דאס הויז אױף נאװאריבנע  ,2אױף די טרעפ שטײען :אירית און
»רמיהו גאשליב
הבית ברחוב מבוריגגה  ,2על המדרגות עומדים :אירימ ױרמ>הו
גוטל*ב
המקוף דפאן דזילניצובי״( צועד בכל ױם ראשון בברקר לאותו
אשנב ,על מנת לקבל את השוחד  -״דמי לא יחרץ״ .באותה חצר
התגורר גם ה״פלציר״ שפאק ,אשר התפרסם מידע ברפואה.
הבריאות אמרו /שהוא נקרא להתײעצות אצל רופאים גדולים,
כאשר התקשו לקבוע דיאגנוזה לחולה.
על הכל שלט בבית ה״דוזורצה״ ,השרת ואישתו .״פאן
דוזורצה״ לא פעם הראה את מנחת זרוער לאשתו m ,קרה
בעיקר בימי ראשון של השבוע ,אותם ״וזגג׳ /לפי המקובל בבית
המרזח .אחר ימי ראשון העליזים ,המשיך לתפקד כרגיל .אצלו
צריך היה להזמין תור לניקוי השטיחים בחצר וכן לתלות
הכבסים בעלײת הגג .את הכביסה בעידן שלא הױ קײמות
מכונות הכביסה ,היתה חײבת עקרת הבית לתכנן לפי התור,
שהעניק לה השרת .כמובן ,שזה היה תלױ בגודל של דמי שתײה.
אחד מתפקידי השרת ,היה הדלקת האש בבתי היהודים
בשבתות ,שבהם לא היתה עוזרת פולניה .באחד בינואר ,היה
מופיע השרת עם לוח השנה בבתי הדײרים ומברך אותם ב״שנה
טובה״ .כמובן ,שזה היה כרוך עם לגימת כוסי ײ״ש ומתן מענק
הולם .כשחזר אחד הדײרים הביתה בשעות הערב או הלילה
המאוחרות ,היה חײב לצלצל בפעמון ולחכות שהשרת יפתח לו
את השער .גם זה היה מלװה בתשר .שער הבית היה ננעל בשעה
.23.00
וכך התנהלה ה״אידיליה״ ברחוב נובוריבנה  ,2עד פרוץ
מלחמת העולם השניה .תקופה קצרה לפני המלחמה ,התחיל
הבית ,יחד עם כל המדינה ,להתכונן להפצצות אװיר המצופות.
הוכן מקלט באזור המרתפים של הבנײן .מונו בעלי התפקידים.
אבי היה מפקד של ההגנה האזרחית בבנײן ,ואילו אני ,יחד עם
ילדים אחרים ,הײנו ״רצים״ .ברגע שפרצה המלחמה ,הופעלה
התכנית של ההגנה האזרחית .ברגע שהושמע האזעקה ,ירדו כל
דײרי הבית למקום המױעד להם במרתף .באותה הזדמנות
הכירו דײרי הבית זה את זה .אנשים רבים שגרו באותו
פרוזדור ,ואפילו לא ברכו •זה את  mבשלום ,הפכו לפתע להױת
ידידים מקורבים .שעות רבות של חרדה עברו עלינו באותו
מקלט.
כשכבשו הגרמנים את לובלין ,מהר מאד החלו להתנכל
ליהודים .בהתחלה הױ פעולות פתע׳ שבהן הױ לוקחים יהודים
לעבודות כפײה .מזה למדו להתארגן בזמן האזעקות והחליטו
גם הפעם להתארגן .הוקמה ועדה ,אשר קבעה תורנוױת .בדירח
שלנו היתה תצפית כל הלילה .אנשים התחלפו לפי משמרות.

ע \ ל ו ע \

א ה ב ו ת ע \ ה ג ע \ מ ת >
ח»ם לנגלבן

מתוך הספר ״אנײת ההצלה של
מעפילי יפריטה״ /תל־אביב1944 ,
הרשו לי כאיש מן הישוב ,להציג את עצמי :שמי חײם לנגלבן,
יליד  ,1914מלובלין ,פולין.
לארץ הגעתי באמצעות אנײת המעפילים ״פריטה׳ /עליה
עליתי ב־ 20בױני  1939ולחופי תל־אביב ירדתי ב־ 22באוגוסט
 ,1939שבוע לפני פרוץ מלחמת העולם השניה.
שלוש אהבות הױ לי בחײ :האהבה הראשונה  -אהבת
המולדת .משחר נעורי הײתי חניך ופעיל בתנועת בית״ר בעיר
לובלין .בהיררכיה הבית״רית הגעתי עד להױתי מפקד הקן
בלובלין ואחר־כך קצין מפקדת גליל לובלין .תקופה קצרה
שימשתי גם כמפקד קן אוטבוצק ליד וארשה .כדי להגשים את
חלומותי ,עליתי באנײת המעפילים ״פריטה״ למרות שמאוד
חפצתי לעלות קודם לכן ,אך השלטון הזר בארצנו מנע ממני
עליה מוקדמת ױתר.
כשהגענו לחופי תל־אביב ,נאסרתי עם כולם על־ידי שלטונות
המנדט הבריטי והועברנו לצריפין היא סרפנד ,שם שהינו
כשבוע ימים במחנות וצבא ,אך כבר ב־ 1בספטמבר  ,1939ױם
הכרזת מלחמת העולם השניה ,שוחררנו ממחנה ההסגר .חבלי
הקליטה הױ קשים .עבדתי בכל מיני עבודות זמנױת ואף לרפיח
ולמרגי־עױן הגעתי עת שימשתי כנהג מכבש לסלילת כבישים.
באתי אל המנוחה ואל הנחלה רק בשנת  1952כאשר מוניתי
מנכ״ל בית־החולים לױלדות בקריה בתל־אביב .בתפקיד ro
כיהנתי  27שכים רצופות ובשנת  1979פרשתי לגמלאות.
האהבה השניה  -היתה חברתי לחײם אסתר לבית קלװיר,
גם כן מלובלין ,אותה הכרתי עוד בצעירותי .היא הצליוזה
לעלות ארצה ארבע שנים לפני ורק בבואי כמעפיל ארצה
הצלחנו להתאחד מחדש ,להינשא ולהקים משפחה בישראל.
בדרך כלל מאחורי כל גבר אוהב עומדת אישה וללא עזרתה
הפעילה לא הײתי יכול לעסוק בכל המלאבות ,העיסוקים
שרציתי לפעול בהם והאמנתי בײעודם ותכליתם.
גם כשהתגײסתי למחתרת העברית הלוחמת נגד המשעבד
הבריטי ,והצטרפתי לשורות לוחמי חרות ישראל  -לוז״י ,זכיתי
במלוא תמיכתה של רעײתי ועזרתה החױנית.

ברגע שראו את הגרמנים מופיעים ברחוב ,נתנה אות וכל
הגברים רצו להסתתר במקום מחבוא ,אשר הוכן מראש .כך
נמשכו הענײנים עד שגירשו את כל התושבים היהודײם לשכונה
היהודית ,אשר הרחוב נובוריבנה לא היה שײך לה.

•
ביקרתי בלובלין ברחוב נובוריבנה ,לפני שנה .אין להכיר את
הבית .הכל הרוס ,ישן ומוזנח .בחזית הבית  -בית־מרזח .בפתחו
ױשבים כל מיני טיפוסים חשודים .ממש מפחיד להתקרב לידם.
ביתי בנובוריבנה עם שכנױ היהודײם ,עם צלילױ בימי חול וחג,
ריחות תבשילױ  -איננו עוד.
הוא נשאר קײם רק בדמױני ובליבי...

אהבתי השלישית  -היתה הבולאות והנומיסמטיקה
היהודית הקדומה והמודרנית כאחד .האספנות על כל גװניה,
גם בולים ,גם מטבעות ,גם הידע והניסױן בתחום זוז משמשים
להבנתי כאמצעי חינוך ממדרגה ראשונה ,ולא בכדי הוגה הבול
הראשון בעולם  -הפני השחור והכחול  -וױצרו היה מורה
בריטי.
באותו פרק זמן התחלתי לעסוק בפרסום רשימותי על
הבולאות בעתונות הױמית ,בשבועונים ובירחונים ,שהפך להױת
ה״הובי״ ואף המקצוע בחײ .עבדתי במדור הבולאות
ב״המשקיף״ ,״רזרות״ ,״הױס״ ,״הארץ״ ,״ידיעות־אחרונוונ״
ו״הצופה״ .כל אלה הפכו במרוצת השנים למקור פרנסתי ואף
סיפוקי בחײם .ידעתי לתת אך הבנתי כי בנתינה גם מקבלים.
עבדתי הרבה ,קשה ,אך סיפוקי היה מלא ,השתדלתי להשתפר,
אהבתי את עבודתי ועשיתי כמיטב יכולתי למען האדרת ענף
מקצוע  mכעבודת שליחות ציבורית  -כ״מיסױנר״ לדבר טוב,
יפה ומועיל.
אני פעיל באיגוד װלונטרי של מעפילי ״פריטה״ בו אני מכהן
כמזכיר האיגוד .השתדלנר יחד עם חברי הטובים לארגן ולערוך
מפגשים שנתיים קבועים.

תמונות ע\צ>לם ח»ל גדמנ> בגמװ
לובלץ הג>עו ל״>ד וע\ם״ >רוע\ל>ם
יעל אביײצהק
אלבומו של אלפרד ,חײל גרמני שלחם במלחמת העולם
השניה ,ואשר צילם ותיעד את חײ הגיטו של יהודי לובלין ,הגיע
לארכױן ״יד ושם״ בירושלים.
האלבום הנדיר ,שהתגלה בביתו של ניצול שואה בשם צבי
הרשקוביץ ,צולם כולו על ידי החײל הגרמני ששירת בװרמאכט
ונשלח לגיטו לובלין בפולין .את האלבום שלח החײל הגאה
לידידוונױ ,חברות המפלגה הנאצית ,כמזכרת ,ורשם על
ההקדשה :״לובלין ,10/3/1941 ,מזכרת שי צנוע לידידותי
מאלפרד״.
אחת התמונות הקשות באלבום הינה של שלושה יהודים
לאחר הוצאתם להורג בתליה בכיכר הגיטו .באלבום מופיעות
גם תמונות חדשות מגיטו לובלין ,שכמוהן לא נראו עד כה
בארכױן יד ושם.
תהליך המיחשוב ,הנערך בימים אלו בארכױן ,מוסרת דוברת
המוזיאון ,יקל על ניתוח והבנת החומר שהתקבל.
ספר הזכרונות המחריד מהװה להערכת יד ושם ,חלק
מתופעה כללית ,של חײלים ואזרחים גרמנים מן השורה,
שהחזיקו בכיסם אלבומי תמונות ובהם עדוױת על רדיפת
יהודים ,הוצאות להורג והנצחת יהודים בעליבותם.
ארכױן יד וש 0החדש ,שאבן־הפינה שלו תונח הױם ,מהװה
את מאגר התיעוד הגדול בעולם ,העוסק בשואת יהודי אירופה.
מהנהלת יד ושם שבים ומבקשים מכל אדם שברשותו חומר
הקשור לתקופה ,לתרום אותו לארכױן החדש.
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שלמהילה ומשהילה
אסתר לנגלבן־קלוױר
שלמה׳לה הקטן אהב שושנים
למשה׳לה חבדו נועדו הקוצים
כשלמ׳לה נולד צלצלו הפעמונים
לקראת משה׳לה  -בכו הורױ האבױנים

השמש כרגיל באודם כדס שקעה
שגי היפיס הובלו לקיצם הנורא
לקדאת ערב ניתלו על עץ גמרומים
 mהשמ»ים  -בכה אלוהים

ױם השואה
כ״ז בגיסן משנ"ה־1995

כששניהכז גדלו לא השתנו התנאים
אחד אכל מרצפן השני מרודים
הם שחקו ביחד ,הבמו שעורים
ופלא ,נעשו חבדים נאמנים
הקוצים המקפלו בין שני הילדים
אכלו ביחד יצאו לטױלים
הם חלמו ביחד להױת דופאים
להמציא פטנטים ,לדפא חולים
ובך בנעימים עבדו הזמנים
הילדים במתײם נהױ גדולים
אחד לפי יכולת נעשה דופא
השני ניקה תנודים אצל אופה
הידידות נמשבה בלי די
עד שלעולם ירד אשמדאי
הצית אש אבדון אימים
ובא קץ נודא ליהודים
חשבו ועשו שכי הידידים
בתחבולות הצטרפו לדאשים המגולחים
ה*ו להם עיניים בהירות ,כחולות
ותלתלים גהירים לגוײם דומומ
הם שחקו גרמנ>ס שוכאי יהודים
בױם כאילו היבו ילדים תמימיס
גלילות הסתובבו גמחנה מלאי רחמים
חיללןו אופל ותרופות ליהודים האומללים
עם הזמן נעשו ױתר נועזיס
המציאו תעודות והגרײזו יהודים
ממחנה המװת לחופש ודרור
עד שױס אחד צמהר נפל הפוד
״הי מושק״ צעק וױטק הפולני
״שים פאה על ראשך  -אתה יהודי״
לא תצליחו בתחבולות לצאמ שלממז
מױת ליהודים ו״הייל לגדמנים״
גגסטאפו כולם פעסו מאוד
ה״פפלובטה ױדה״ הפר את ההוק
בכובד ראש חשבו הגדמנים
איך להמית את שני היהודים
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התאחדות ױצאי פולין גישואל
תל־אביב ,דיזנגוף  ,158טל5236684 .
ױני1995 ,
לכבוד
ױשבי־ראש הארגונים.

הנדון :קוץ תמיכה לנפגעי הנאצים
ממרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל ,התקבלה
הודעה ,שמשרד האוצר הקציב לאחרוכה סכום של 2,000.000
ש״ח ,למתן עזרה למאות נפגעים ניצולי השואה ,למטרות שאינן
כלולות במסגרת הטיפול הרגיל של קופות־חולים או רשוױת
הסעד והרװחה.
סכום זה מאפשר הרחבת הסױע לנזקקים.
הקדיטרױנים למתן עזדה הם:
 .1הכנסתו של הנזקק לא תעלה על  3,500ש״ח לחודש לנפש.
 .2המבקש נמנה על נרדפי השואה וביכולתו להוכיח זאת.
העזרה שתנתן מױעדת לרכישת עזרים רפואײם ,משקפײם,
תקון ורפוי שינײם ,פרוטזות ,פרטי רהוט ותמיכה כספית ישירה
במקרי מצוקה מױחדים.
על מנת שנוכל להגיע לכל ניצול שואה ױצאי פולין ,אנו
זקוקים לעזרתם הפעילה של הלנדסמנשפטיס.
אין לי ספק שיש בקרב ױצאי פולין וביניהם אלה שהגיעו
כעת מברה״מ ,תושבי פולין לשעבר ,הזקוקים לסױע כספי זה.
אני פונה אליכם ,ױשבי־ראש ארגונים להפעיל את כל
האמצעים העומדים לרשותכם ,להפיץ ולהגיע אל חברי
ארגונכם בנושא זה.
עלינו למלא את החובה הציבורית המוטלת על ראשי
הארגונים בישראל בעזרתם למקקי ױצאי פולין.
בברכה
א»נג׳ ג .מאירצ׳ק ,מזכ״ל
נ.ב .פרטים ושאלון ניתן לקבל במשרדנו ,דיזנגוף  ,158תל״
אביב.
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מענדל ײ ײ ס מ א ן  /קאפענהאגען
לובלץ פון מי>ן קיגדהײט
זײט מוחל ,טײערע לובלינער פאר די קורצע בילדער ,געזען
מיט די אויגן פון א קינד .אין בין דעמאלט אלט געװען ארום 8
יאר .דערפאר יזענען דאס נישט קײן ״פרינציפיעלע״ ארטיקלען,
צי היסטארישע ארבעטן ,פאליטישע אנאליזן  -דאס איז
לובלין געזען פון א לובלינער ײדישן יאט ,מיט אויגן פון א
לובלינער קינד ,װאס האט געלעבט צװישן דערװאקסענע און
אלץ גענומען ערנסט .און נאך אײן װארענוכג :איך שרײב װעגן
מ י ץ לובלין .א ז ױ האט אמאל אנגערופן איר בוך מײן פרײנדין
רוזשע פישמאן־שנײדמאן.
סיאיז געװען א זײער קלוגער טיטל .װײל לובלין איז געװען א
פילזײטיקע שטאט :פון ארעמע און רײכע ,פון הויך־
געבילדעטע און אנאלפאבעטן ,פון רעליגיעזע און װעלטלעכע,
פון ײדישיסטן און אסימילירטע ,פון אנהענגערס פון אלע
ריכטונגען .א שטאט א רעפרעזענטאטױוע פאר אלע ײדישע
שטעט אין פױלן ,אבער מיט אן אײגענעם ,ספעציפישן
כאראקטער.
מײן לובלין איז ,פארשטײט זיך ,א דאנק דעם גרויסן
אײנפלוס אויף מיר פון מײן טאטן ,משה װיײסמאן .דאס קען
מען •זען פון מײנע װײטערדיקע דערמאװנגען .אבער טראץ
דעם  -לובלין איז לובלין און איצט ,נאך דעם חורבן און אלע
איבערלעבונגען ,װערן בײ מיר אלע מײנע לובלינער -
אונדזערע לובלינער.
איך שרײב דאס הײנט ,דעם 1טן סעפטעמבער .עס איז 56
יאר פונעם טאג ,װען סיהאט •זיך געענדיקט אונדזער
וװנדערבארע ײדישע לובלין .סיאיז געװארן דער סוף פון א
לאנגער געשיכטע .אין דעם טאג האב איך ,דער 14־יאריקער
אויפגעהערט צ ו » ײ ן א קינד יאון אנגעהויבן צו לעבן װ י א
דערװאקסענער ,און װ י א דערװאקסענער און עלטערער
מענטש ,שרײב איך װעגן לובלין פון מײן קינדהײט.

רי ״גאטקאגױגע״
די לעצטע יארן פאר דער מלחמה האבן מיר ׳ מײן מאמע,
מײן ױנגערער ברודער נתן ,געװוינט אויף דער קראוױעצקע
גאס אין א ״הויז׳י מיט א ״הויף׳ /װאס מען האט אנגערופן
״באסקאבוינע״ .איך האב קײנמאל נישט פארשטאנען װאס
דער נאמען באדײט .האט מען מיר דערקלערט m ,דאס
ערשטע מאל איז אהינצו געקומען א פאליאק און זעענדיקדי
ארעמקײט און עלנט ,האט ער אויסגעתפן ״!Bij sie Boga״ .איד
װײס נישט ,צי סיאיז טאקע אזוי געװען ,אבער װען איך זעץ זיך
בײם שרײבטיש אין מײן גערוימער װוינונג ,קאן איך נישט
פארשטײן ,װ י אזױ האט מען דארט געקענט לעבן .דאס ״הויד
האט געציטערט און געקרעכצט] װען מען איז געגאנגעין אױף די

שטיגן .דער ״באלקאן״ פון ברעטער האט געהאט לעכער ,אין
װעלכע מען איז נישט אײן מאל אייעגעפאלן .אין דער
״באסקאבױנע״ איז נישט געװען קײן װאסער און נישט קײן
קאנאליזאציע .װאסער האבן מיר געקויפט אויף דער גאס:
דרײ גראשן א האלבער עמער .די ״טאלעטן״ זענען געװען אויפן
הויף ,דארט איז אויך געשטאנען דער מיסטקאסטן .די
הײנצײטיקע קעמפער פאר דער רײנקײט פון דער סביבה,
װאלטן אנידערגעפאלן ,װען  >nװאלטן דאס געזען .און נאך
מער  -״געשמעקט״ .אונדזער ״אפארטאמענט״ איז באשטאנען
פון  2קלײנע שטיבעלעד ,אן א קיך .אין אײנעם האט געװוינט
מײן מאמעס שװעסטער ,מאשע מיט איר מאן און זײער קלײן
מײדעלע ,ציפעלע .דער מאן האט אין דעם שטיבעלע געפירט א
װארשטאט פון דאמען־שכײדערײ און װען ס׳זענען געקומען
קליענטקעס  -זענען זײ אדורך אונדזער ״צימער״ .זײ האבן
אינגאנצן געהאט אפשר  8קװאדראט מעטער און מיר ,יאין
ערשטן צימער ,ארום  10קװאדראט מעטער .א חוץ אונדז,
האבן דארט געוװינט דער •זײדע .נאך זײן טױט ,אײנער אדער
צװײ פון אונדזערע קחינעס .דארט איז פאקטיש געװען װ י אין
לידל :״הענטלעך און פיסלעך געפלאכטן צוזאמען״ .די מאמע
האט געקאכט אױף א לײמענער קיכעלע ,װאס איז
גלייכצײטיק געװען דער אוױון און איז געשטאנן אינדערמיטן.
קײן עלעקטריש ליכט האבן מיר נישט געהאט  -געלײענט און
געמאכט די לעקציעס האבן מיר בײ א נאפט־לאמפ ,און דאס
 ב י ץ יאר .1939 >1mאיז געװען בײ אונדז און אזוי בײ אלע שכנים .אין דער
ענגשאפט און ארעמקײט האט מען זיך אפט געקריגט,
געזידלט .אבער ווען עמעצער איז קראנק געװארן ,אדער נישט
געהאט קיין ברויט ,האט מען געהאלפן מיט װאס מיהאט
געקענט .טראץ דער ארעמקײט ,האט מען דארט נישט נאר
געװײנט ,נאר אויך געלאכט ,געטאנציט ,געזונגען .װ י שײן זענען
געװען די ײדישע ױם־טובים ,די פרײטיק־צױנאכטסן.
איצט קלער איך אפט :פון װאס האבן די מענטשן געלעבטז
קײן פענסיע און רענטעס האבן זײ דאך נישט געהאט .סיהאט
אפט געטראפן אין מײן לעבן :פאליאקן ,רוסן און אנדערע
האבן מיר געזאגט m ,די ײדן זענען געװען רײך .ײדן האבן אלץ
געהאט .װ י אזוי קאן מען באשרײבן מיט נארמאלע,
הײכטצײטיקע װערטער די ״באסקאבוינע״ און די ײדישע
ארעמקײטז ו ױ א ז ױ דערצײלן ,אז  »nזאלן דאס פארשטײןז
גאטענױ ,װ י אזוי דאס דערצײלן מײן פרוי און מײן זון ,מײנע
ברידער און דער שװעסטער m ,ז ײ זאלן דאס פארשטײןז
מען האט דארט אויך געפירט א געזעלשאפטלעך לעבן,
אויפגענומען געסט .איך געדענק ,ד> מאמע האט געמאכט ט ײ ׳
א ״סענדוױטש״ פון ברויט ,פוטער און הערינג)א וװנדערבארער
הערינג ,איך האב נאך דעם טעם אין מויל( .מען האט גערעדט,
דערצײלט ,געלאכט  -אפט מיט טרערן .קײן קאווע האט_מען
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אין דער ״באסקאבױנע״ נישט געטרמקען  -נאר ט ײ דעם
גערוך פון קאװע האב איד געפילט ,װען כ׳בין געגאנגען
שפאצירן אין זאקסישן גארטן ,דורך דער קראקעװער
פארשטאט .דארט איז געװעןידי קאװיארניע ״סעמאדעני״ ,פון
װאנען עס זענען ארויסגעקומען וװנדערבארע ריחות פון קאװע
און פאנטשקעס .איך בין געגאנגען אהין און צוריק און
געקוקט ,געשמעקט .דארט •זענען געזעסן־ שײן־אנגעטוענע
מענטשן ,עלעגאנטע פרויען ,אויך פארמעגלעכע ײדן .איך האב
אין מיין װײטערדיקן לעבן געטרונקען קאװע אין פאריז ,רוים,
בערלין און תל־אביב ,אבער סיאיז נישט צו פארגלײכן מיטן
ריח פון ״סעמאדעני״ ,שוין נישט רעדנדיק פון נױ־יארק ,ו װ די
קאװע האט נישט קײן ײזײשן ,אבער אויך נישט קײן גוישן
טעם...

די פרץ-שול
מײן י.ל .פרץ־שול איז געװען זײער אן ארעמע .מיר האבן
נישט געהאט קײן אײגן הויז און אין די יארן װאס איך האב
זיך דארט געלערנט ,זענען מיר געװען אין דרײ ערטער :די
לעצטע יארן  -אויפן בערגל .ערשט אין  1939האבן מיר כמעט
װ י פארענדיקט דאס בויען פון פרץ־הוח פאר דער שול ,אבער
שױן פון דעם נישט גענאסן .די שול איז געװען אן ארעמע ,אבער
איר גײסט  -זײער א רײכער .איך האב אין מײן גאנצן לעבן
אין פארשידענע לענדער נישט געזען קײן שול אױף אזא נױוא.
אבער נישט נאר ניװא .סיאיז געװען רײן ,שײן ,סיהאט
געקלונגען ארום אונדזער וװנדערבארער װעלטלעכער ײדיש.
די שול איז געװען א צענטער פון ײדישער קולטור .די שול איז
געװען א װעלטלעכע און מען האט אונדז דערצױגן אין גײסט
פון אינטערנאציאנאליזס און ברידערלעכקײט .אבער אויך
מיט טיפער ליבע צו דער ײדישער געשיכטע ,ײדישער
טראדיציע ,ײדיש־װעלטלעכער קולטור .דאס אלץ האבן
געשאפן די טײערע ,ײדישע לערער.
ארעמקײט און שטאלץ  -אזוי װאלט א י ך ז ײ געצײכנט .איך
האב אונטערגעהערט בײם טאטן שמועסן װעגן דער שול)ער
איז געװען א מיטגליד אין שול־ראט( m ,מען האט נישט קײן
געלט צו באצאלן די לערער m ,א טײל פוןי זײ מוז מען
באפרײען פון דער ארבעט .אבער מיר שילער ,האבן זײער
ארעמקײט נישט געפילט ,נישט געזען .שטענדיק זויבער
אנגעטאן ,יזענען ז ײ געװען א בײשפיל פאר אונדז ,אויך אין
טאג־טעגלעכן לעבן .פון די לערער געדענק איך אמבעסטן דעם
לערער קרוסמאן .ביז הײנט קלינגען אין מײנע אויערן יזײנע
וװנדערלעכע לעקציעס ,יזײנע דערצײלונגען .ער האט אונדז ,די
13־ -12יאריקע באטראכט ו ױ יזײנע דערװאקסענע פרײנט .ער
האט אונדז נישט נאר פאראינטערעסירט מיט דער ײדישער
ליטעראטור ,נאר אויך מיט דער װעלט־ליטעראטור .מיר האבן
״געשלונגען״ ביכער פון יידישע שרײבער ,געלײענט און
דיסקוטירט װעגן נאר װאס דערשינענעם ראמאן פון א.
ראסקין ״מענטשן פון גאדלבאזשיץ״ ,אדער אפאטאשוס גרויסן
ראמאן ״אין די פוילישיע װעלדער״ .שוין דעמאלט האבן מיר
אויך געשלונגען ביכער פון ערענבורגן ,דאסטאיעװסקין .דאס
האט מיר אין רוסלאנד קײנער נישט געװאלט גלויבן .צוזאמען
האבן מיר געלײענט דעם ראמאן פון מאקסים גארקי ״קלים
סאמגיף ,אבער אויך די דײטשע ,פראנצויזישע און ענגלישע
קלאסיקער זענען נישט געװען פרעמד .איך קען דרײסט יזאגן,
אז דאס האט דער לערער קרוסמאן מיך אויסגעלערנט לײענען
און געניסן פון דעם אין מײן שפעטערדיקן לעבן .מיט עטלעכע
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יאר צוריק ,האב איך אין נױ־יארק געטראפן זײן טאכטער
אמע.
קרוסמאן איז געװען פאר מיר די קרױן .אבער איך געדענק
אויך די לערערין האנדלסמאן ,װאס האט פרובירט אונדז
אויסצולערנען א גוטן פויליש .מײןי קוזינע לאה מערנשטײן,
דעם לערער גאלדפארב און זײן פרוי אסתרקע ,װעלכע זענען
װ י בלאנדזשענדע שטערן ארומגעפארן איבער שטעט און
שטעטלעך זוכן ארבעט אין די שולן ,און די לערערין לאדזשא.
מיין סױם איז געװען דער לעצטער .איך געדענק די
פײערלעכע שטימונג ,דעם קאנצערט אין קינא־זאל ״קארסא״,
ו װ איך האב רעציטירט דאס געדיכט פון מארשאקן ״מיסטער
טװיסטער״.

מ>ץ העגטשעלע
װ י יעדער יאט אין מײן עלטער ,האב איך מיך זײער פרי
״פארליבט״ אין א װונדערבאר ײדיש מיידעלע ,א שילערין פון
דעם זעלבן קלאס  -הענטשע גרעבערמאן .דאס איז געװען א
״פלאטאנישע ליבע״ .אײנמאל ,נאר אײנמאל ,האט זי מיר
דערלויבט א קוש געבן איר האנט .איר בילד שטײט איצט פאר
מײנע אויגן .בלאנדע האר )עס זענען אויך געװען בלאנדע
ײדישע מײדלעך( ,בלױע ,אומעטיקע און קלוגע אױגן .אונדזער
ליבע איז געװען א געהײמע  -קײנער האט נישט געוװסט װעגן
איר .מיר האבן זיך אין לעצטן >אר ) (1939געטראפן יעדן
צװײטן טאג בײ דער אפטײק ,עק נאװא און קאװאלסקא)בײ
די שטיגלעך( און געגאנגען שפאצירן ,װ ײ ט ארײן אין די
״פוילישע גאסן״ .מיר האבן געשװיגן ,געשעמט זיך צו רעדן און...
בײם געזעגענען יזיך אפגערעדט זיך צו א נײעם טרעפן .װ י אלע
האב איך געליבט ,געהאט פארשײדענע פרייען ,אבער מײן
ריכטיקע ליבע ,די רײנסטע ליבע ,איז געװען זי ,הענטשעלע.
געװוינט האט זי נישט װ ײ ט פון ״זאמעק״ m .מען רעדט
אמאל צװישן נישט־ײדישע פרײנט אין פארשידענע לענדער
װעגן פרױען ,זאגן זײ• ״מיר האבן דאך אלע געהאט אונדזערע
רײנע ,פלאטאנישע ליבעס ,דאס איז דאך נארמאל״ .זאג איך
צו זײ :״יא ,אײער ערשטע ליבע לעבט ,אדער האט
אױסגעלעבט איר לעבן .מײן ערשטע ליבע האבן די דײטשישע
מערדערס ברוטאל דערהרגעט ,אין בליענדיקן עלטער .װ י אזוי
קען מען דאס פארגעסן ,און װ י אזוי קען מען זײן ״נארמאל״
אויך אויף דעם געביטז

פעקלעך פון פאמז
די משפחה פון מײן מאמען איז געװען א גרויסע .צען קינדער
זענען זײ געװען :זיבן טעכטער און דרײ זין .דרײ טעכטער
)מײנע מומעס( זענען סוף 20קער׳ אגהײב 30קער יארן
אװעקגעפארן קײן פאריז .שפעטער ,אין די 50קער יארן ,האב
איך געזען ווי ארעם ז ײ זענען דארט געײען .נאר דעמאלט ,פאר
דעם מלחמה• ,זענען זײ אין אונדזערע אויגן געװען רײכע און
שטארקע .אלע דרײ חדשים האבן  >nגעשיקט פעקלעך מיט
קלײדער ,הויזן ,סװעטערס ,היעמדער ,מאנטלען .נײע און
גענוצטע ,פאר אונדז  -א גאנצער פארמעגן• װען סיאיז
אנגעקומען א פעקל ,האבן די שװעסטער און ברידער זיל
פארזאמלט אין אונדזער קלײן צימערל .מען האט די פעקלעד
אױסגעפאקט ,גענומען יעדע זאך אין האנט און באשלאסף
פאר װעמען דאס ,פאר װעמען יעכץ .מען האט זיך קײנמאל
נישט געקריגט  -מען איז געװען גליקלעך.

מיר האבן אלע געװײנט ,די דרײ מומעס און איך ,װען איך
האב זײ צום ערשטן מאל באזוכט אין פארח ,נאכן חורבן און
זײ דערצײלט װעגן דעם .איצט בין איך געבליבן אלײן .נישטא
די מומעס ,נישטא קײנער מער ,פון די ,װעלכע האבן פון די
פעקלעך גענאסן...

מײן ז»דע פאסקל
מײן •זײדע פון טאטנס זײט ,כאסקל װײסמאן ,איז געװען אן
אריגינעלער מענטש .א הויכער ײד ,א שטארקער ,מיט א גרוי
בערדל ,א ײדיש היטל .דעמאלט האט זיך מיך געדאכט ,אז ער
איז אן אלטער .ער איז אפשר געװען  55יאר אלט .א בעקער,
אבער די לעצטע יארן נישט געארבעט אין״ זײן פאך .ער האט
געהאט  7קינז־ער 3 ,זין און  4טעכטער .װ י װ ײ ט איך געדענק,
האט ער געפירט אן אײגנארטיק לעבן .װינטער האט ער
פארקויפט בײ דער ברום ,אויפן בערגל ,באבעלעך אוןיהײסע
וװרשטלעך .אן עמער איבערגעארבעט אױף א קעסל ,װאס
האט געהאלטן װארעם .אך ׳ זענען דאס געװען באבעלעך׳
געבאקן פון ראזעװע מעל ,װארעמע ,הײסע .מ־האט מיט א
מעסער געמאכט א שניט ,ארײנגעלײגט א שטיקל פוטער.
סיאיז ז>ך צעגאנגען אין מויל .און די װורשטלעךי ו װ האט איר
איצט ,אין דער װעלט פון װױלטאג ,אזעלכע וװרשטלעך ,מיט
אזא געשמאקז
דאס איז געװען װינטער• .זומער האט ער גענומען א שטעקן־,
א זעקל מיט א פאר העמדער און צופוס אװעק אויפן דארף .ער
האט געהאנדלט און געװאנדלט איבער דערפער ,ו װ יסהאבן
געוווינט יידישע ארענדארן אדער װאלד־הענדלער .געװוינט א
װאך בײ אײנעם ,בײ א צװײטן .װאס האט ער דארט געטאן?
איך װ ײ ס נישט .איך מײן m ,ער האט דערצײלט מעשהלעך און
געשיכטעס די קינדער און דערװאקסענע .און דערצײלט האט
ער אינטערעסאנט ,געהאלטן אין שפאנונג .אלס ײכגער מענטש,
האט ער געדינט אין דער צארישער לײב־גװארדיע אין
פעטערבורג .װיפל געשיכטעס האט ער געקעגט ,אדער
אויסגעטראכט! צוריק קײן לובלין אין הארבסט ,האט ער זיך
װידער גענומען צו זײן ״ביזנעס״ .אין אװנט איז ער געקומען צו
אונדז .די מאמע האט אים געמאכטיא טיי אמאל א שטיקל
לעבער פון א הון און ער האט דערצײלט ,דעריצײלט ...מיר
בײדע ,מײן ברודערל נתן אוןיאיד ,זענען געזעסן מיט אפענע
מײלער און געהערט ,געהערט ...געפרעגט און געפרעגט״יװאס
איז געשען מיט מײן זײדעשי כאסקלז ו ױ אזוי ,און ו װ איז ער
אומגעקומעןן
איך בין דער אײנציקער װאס געדענק אים און קלער װעגן
אים .און גײ דערצײל מײנע יונגע אין דער משפחה װעגן אזא
לובלינער ביזנעסמען ,און װ י אזוי •זאלן זײ דאס פארשטײןי

דער דאקטעד טעגעגבוים
איד האב אמאל געשריבן אין ״קול לובלין״ װעגן מײנע
באגעגענישן מיט דעם פאלקס־דאקטער פון לובלין ,ד״ר שלמה
הערשנהארן .הײנט װיליאיך דערימאנען אן אנדערן פאפולערן
פאלקס־דאקטער פון די ײדישע גאסן  -ד״ר טענענבוים .ער איז
געױעו א קינדער־דאקטער און זײער אפט האט מײן מאמע
)און אנדערע ײדישע מאמעס( אים גערופן .געקומען איז ער
שטענדיק מיט א דראזשקע ,װאס האט געװארט אויף אים
אויף דער גאס .ער שטײט מיר פאר די אױגן מיט זײן קלוגן
בליק ,מיט זײן געלעכטער .ער האט זיך נישט געיאגט ,ו ױ די

הײנטצײטיקע דאקטוירים ,נאר אויסגעהערט ,געקלאפט מיט
די פינגער די פלײצעס און דעם ברוסטקאסטן ,פארשריבן א
רעצעפט און זיך געשפילט מיט אונד? ,זײנע פאציענטן .איך
מײן ,אז די רעצעפטן װאס ער האט פארשריבן ,זענעך געװען
שטענדיק די זעלבע ,צי ענלעכע .סיהאט אבער געהאלפן .אבער
מער האט געהאלפן די אויסשטראלונג פון זײנע גוטע אויגן .ער
האט מיט אונדז גערעדט ײדיש און מיר ,קינדער ,האבן אים
ליב געהאט .שוין דעמאלט געװען אן עלטערער מענטש .מען
האט דערצײלט ,אז עריאיז אמאל געװען פולקאװניק אין דער
צארישער ארמײ.
װען איך שרײב שוין װעגן א דאקטער ,װילט זיך אויך
דערמאנען די ײדישע פעלדשערס ,וואס זענען געװען זײער
פאפולער אין לובלין .איך געדענק צוױי פון זײ :א פעלדשער
קורלענדער  -אים האט מען מער געגלויגט װ י די דאקטוירים.
ער איז געװען א ״ספעציאליסט״ פון אלע קראנקײטן .פאר דער
מלחמה האט אנגעהויבן פראקטיצירן אין לובלין זײן זון ,ד״ר
קורלענער ,אבער מיר שײנט w ,מער צוטרוי האט מען געהאט
צו זײן טאטן ,דעם פעלדשער.
פאר דעם צװײטן פעלדשער האב איך מורא געהאט .ער
האט געהײסן שפאק און געװען א ״כירורג״ .אין זײן קאבינעט
האט זיך שטענדיק געפילט א ריח פון שפירט .ער האט
דורכגעפירט פארשידענע קלײנע ״אפעראציעס״.

שמואל קעלגעד
מײן נאענטסטער חבר פון ערשטן ביזן לעצטן קלאס ,איז
געװען שמואל קעלנער ,דער זון פון יעקב קעלנער .ער איז געװען
א בונדיסטישער טוער און בײ די לעצטע װאלן געװארן
אויסגעוױילט אלס דאזאר אין דער ײדישער קהילה .ער האט
דעריבער געמוזט זײן א מיטגליד פון ױדענראט אין געטא .איך
האב געלײענט ערגעץ אין א בוך m ,די דײטשן האבן איםי
אמאל מערדעריש צעשלאגן .אבער דאס איז געװען שפעטער.
אין מײנע ״נארמאלע״ צײטן ,האבן זײ געװוינט אויף דער
שעראקע )ײדן־גאס( ,ורו זײן מאמע האט געהאט א קלײן
געװעלבל מיט קוילן און נאפט .איך געדענק  nשטענדיק אין א
קלײד ,װאס האט זיך געשפירט פון נאפט .מײן חבר שמואל איז
געװען א גוטער יאט און מיר •זענען געװען װ י צװײ ברידער .אין
יאר  ,1940װען איך מיטן טאטן זענען שוין געװען אין
פארשיקונג אין װאלד ,אין אױואנאװסקער אבלאסט ,האב
איך געקריגן פון אים א ברױו אין פויליש )דעמאלט איז נאך
געװען די פרײנטשאפט סטאלין־היטלער און מען האט
געמעגט שרײבן( ,און מיך געבעטן איך זאל אים שיקן ברױױ
מארקעס ,װײל ער האט ז ײ שטענדיק געזאמלט .אין א צװײ
יאר ארום איז ער אומגעקומען.
מיט די קעלנערס פארבינדט מיר נאך אן אנדערע געשיכטע.
גלײך נאכן ארײנקומען פון די דײטשן ,האט די קהילה
ארגאניזירט הילף פאר די ארעמע ,און מיר זענען דאך געװען -
נאכן אנטלויפן פון מײן טאטן אויף מזרח  -אן שום מיטלען
צום לעבן .יעקב קעלנער האט געשיקט זײן זוין צו אונדז און
געפרעגט מײן מאמען ,צי מיר װילן האבן דרײ טעלער זופ
טעגלעך .ער האט דאס געטאן זײער דעליקאט .מיר האבן
געװאלט  -אוןי במשך דרײ חדשים )ביז מײן אכטלויפן פון
לובלין( האב איך געגעסן די •זופ .סיאיז נישט געװען קײן
דעליקאטעסן־זופ ,אבער זײער א זעטנדיקע ,מיט א סך מעל
און גרויפן .דעם טעם פון דער זופ האב איך נאך הײנט אין
מויל...
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ךער פאטש פון א ײד»שער פראטטיטוטקע
מיר יאטן ,זענען געװען זײער נײגעריק און אפט גערעדט
װעגן די פרויען ,װאס זענען געשטאנען אונטערן זײגער און זיך
באשעפטיקט מיטן עלטסטן בארוף אויף דער װעלט .דאס
געסל האט געהײסן שאמבעלאנסקע .געװען •זענען דאס
פוילישע און ײדישע פרױען .װען מיר זענען געגאנגען אהײם פון
דער שול ,האבן מיר אבסערוױרט װ י •זײ דרײען זיך אהין און
צוריק ,אהין און צוריק .אבער ו ױ קען מען קוקן דירעקטי האבן
מיר געמאכט דעם אנשטעל m ,מיר קוקן אויפן זײגער ,װ י
שפעט איז .אײנע ,א ײדישע גאסן־פרױ ,האט מיך א פאר מאל
באמערקט און װען איך האב ,װ י שטענדיק אויפגעהויבן מײן
קאפ און כלומרשט געקוקט אויפן זײגער ,האב איך געקריגן
פון איר אזא שטארקן פאטש ,אז פלאמען •זענען געלאפן פאר
מײנע אויגן און איך האב פארלוירן מײן רענצל .און װײסט
איר װאסז דעם פאטש פיל איך נאך הײנט ,מיט א  60יאר
שפעטער .אויך די שאמבעלאנסקע איז געװען אונדזער לובלין.
אויך די פרויען פון דארט האבן די מערדערס אויסגעשאכטן.

א פיטעלע פאל»ט»ק
מיט פאליטיק האב איך געלעבט זײט מײנע קינדעךיארן.
אפשר דערפאר װאס מײן פאטער איז געװען א
״פראפעסיאנעלער״ פאליטיקער אין לובלינער מאסשטאב.
איך וױל דערמיט נישט פארמינערן די אנדערע לובלינער
פאליטיקער .לובלין איז געװען א פאליטישע שטאט מיט אלע
פארטײען און ריכטונגען .מײן פאליטישע לובלין איז אין דער
ערשטער רײ געװען דער ״בונד״ .אבער נישט נאר דער ״בונד״.
מײנע ערשטע פאליטישע איבערלעבונגען זענען פארבונדן
מיטן פראפעסיאנעלן פאראײן פון די קלײדער־ארבעטער,
)דער גרעסטערי אין לובלין ,ו װ מײן פאטער איז געװען
סעקרעטאר(.
איך געדענק דעם פאראײן אין צװײ לאקאלן ,בײדע אין דער
ײדן־גאס .עס איז געװען אן אױפגעבױטע גרויסע וװינונג ,פון
װעלכער מען האט געמאכט א ^אל און א קלײנעם
סעקרעטאריאט .אין אײן עק האט געארבעט מײן פאטער און
אין צװײטן ,אפגעטיילט מיט א קלײנער באריער  -דובינסקי.
ער איז געװען סעקרעטאר פון טראנספארט־פאראײן און
גלײכצײטיק סעקרעטאר פון דער קולטור־ליגע ,א מין
צענטראלע פון אלע פאראײנען .איך דערמאן מיך דעם טאג־
טעגלעכן טומל ,די קולות פון א סך מענטשן ,איך יזע זײערע
פנימער .דער זאל איז שטענדיק געװען איבערגעפולט ,מיהאט
זיך געקריגט און הײס דיסקוטירט .איך געדענק באראטונגען,
אין װעלכע מען האט באשלאסן־ :שטרײקן ,אדער נישט;
געהעריק באשטראפן די שטרײקברעכער אאז״וו .איצט קען
מען עס •זען אנדערש ,אבער דעמאלט ,בײ דער גרויסער צאל
ײדישע שנײדער ,טריקאטאזש־ארבעטער און אנדערע פאכן,
האט דער פאראײן געשפילט א װיכטיקע ראל .דארט איז אויך
געווען אן ארט ,ו װ מען האט זיך אויסגעלעבט פאליטיש און
קולטורעל.
איך בין געזעסן אין א װינקל און אײנגעשלונגען אלץ װאס
כ׳האב געזען און געהערט .דארט איז אויך געװען דער דרוקעיר־
פאראײן ,ו װ מײן פאטער איז אויך געװען סעקרעטאר .פון די
סעקרעטארן פון אנדערע פאראײנען ,געדענק איך לײבל
לערער ,אהרן און חײם ניסעכבוים און װ י געזאגט ,הלל
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דובינסקי .ער האט גערעדט מיט א ליטװישן אקצענט ,ער איז
נישט געװען קײןי לובלינער ,װ י די אנדערע .איך האב געהערט,
 mאין געטא האט ער זיך נישט גוט אױפגעפירט ,אבער איך
װײס נישט גענוי ,ער איז זיכער אומגעקומען װ י אלע אנדערע.
אין דובינסקיס סעקרעטאריאט האב איך אפט געזען די
שטארקע און געזונטע ײדישע טרעגערס ,ארומגעגארטלט מיט
גראבע שטריק .מיט •זײ בין איך געװען גאר שטאלץ ,זײ האבן
פאר קײנעם נישט מורא געהאט און מייר קינדער ,האבן זײ
באוװנדערט .סיאיז טאקע נישט אײנמאל געשען m ,אי גרופע
שיכורע פאליאקן פון דער אנדערער זײט ברום ,ןענען געקומען
יזיך ״װײלן״ מיט ײז־ן ,און ספעציעל ײדישע פרייען .דעמאלט
האבן די ײדישע טרעגער פון דער קאװאלסקע־גאס
אראפגענומען די שטריק און ז» געגאנגען אנטקעגן .גלױבט
מיר ,די ״העלדן״ •זענען אנטלאפן אין פאניק.
אונדזער שול האט פון צײט צו צייט ארגאניזירט אויספלוגן
קײן קוזמיר ,קראקע ,װארשע .איך דערמאן זיך m ,יעדעס מאל
האבן אונדז באגלײט צו דער באן טרעגערס און אנדערע
״שטארקע״ פון דער בונדישער באיװוקע .זײ האבן געהאט
שטעקנס און װ י נאר פוילישע כוליגאנעס ,אויף דער זאמױסקי־
גאס ,האבן געװאלט אױף אונדז אנפאלן ,זענען זײ גלײך געװען
ארום אונדז און זײ כוליגאנעס זענען אנטלאפן .פאר אונדז
זענען אט די ״שטארקע״ געװען ריכטיקע העלדן .לײדער,
געדענק איך נישט זייערע נעמען ,נאר אײנעם געדענק איך יא:
א שנײדער־ארבעטער מיט א פליך אויפן קאפ  -אהרן זיטליך.
ער האט אונדז שטענדיק באגלײט צו דער באן.
װ ו יזענט איר ,טײערע ײדישע טרעגערסז און איר,
מיטגלידער פון דער זעלבסט־שוץז װ י אזוי האט איר זיך
געפילט אין געטא ,ו װ מ׳האט זיך נישט געקענט פארטײדיקןז
ו ױ אזוי זענט איר אומגעקומעןז

דער ערשטער מאי
דעם 1טן מאי האט מען אין לובלין געפײערט מיט אזא
פארנעם און ענטמיאזם ,װאס איך האב קיינמאל מער נישט
געזען .סיאיז געװען א װונדערבארע שטימונג .מען האט ןיך
געפוצט און געװאשן ,שײן אנגעטאן און  -ארויס אויף דער
גאס .אלע ״ײדישע גאסן״ זענען געװען פול מיט מענטשן,
דערװאקסענע און קינדער .גאנץ פרי האבן אנגעהויבן
ױמטלעכע מיט פײקלעך ,עס האבן געשפילט בלאז־
ארקעסטערס .װען ךי מאכט האט דערלױבט ,איז געװען א
בשותפותדיקע דעמאנסטראציע .אין דער שפיץ די פ.פ.ס.
)פוילישע סאציאליסטישע פארטײ( מיט זײערע פאראײנען ,
נאך זײ  -די בונדיסטישע פאראײנען ,װעלכע איז אפט געװען
גרעסער װ י די פוילישע .װײטער  -די פועלי־צױן .מען האט
געזען א װאלד מיט רויטע פענער ,שטורמװוקעס ,בלויע פענער
מיט רויטע באנדן .איך האב אין מײן לעבן געזען א סך
״אפיציעלע״ מאי־דעמאנסטראציעס ,אין װעלכע מען האט
אפט געצװונגען מענטשן צו נעמען אנטײל .דאס יזענען געווען
ריזיקע דעמאנסטראציעס מיט הונדערטער און טויזנטער
אנטײלנעמער .און אין ראטנפארבאנד  -מיליטער־פאראדן
מיט טאנקן ,הארמאטן ,אװיאציע .אבער ו ױ קען מען דאס
פארגלײכן מיט דער פײערלעכערי שטימוכג ,מיט דעם
ענטחיאלם פון די פרײװיליקע אנטײלנעמער אין די לובלינער
 1מאי־דעמאנסטראציעס! דעם גרעסטן אײנדרוק האט
געמאכט דייױמט־דעמאנסטראציע .שטראלנדיקע ײדישע
ײנגלעך און מײדלעך ,מיט פלאטערדיקע פענער• איד געדענק

ו ױ הײנט ,יענע שטאלצע ױמטלעכע .פון די נעמען געדענק איך:
ענגעלסבערג ,פישהאדער ,דראנג ,טשארנע װײס ,אבע און
פעסע סלאמע)איצט אין קאנאדע( ,קרײצער ,בינשטאק)איצט
אין ישראל( און אנדערע .װען איך דערמאן שוין די נעמען
פישהאדער און דראנג ,געדענק איך m ,אין די דרײסיקער יארן
האבן זײ בײדע געדינט אין פוילישן מיליטער און זענען
צוזאמען געקומען אױף א ״פזשעפוסטקע״ קײן לובלין .בײדע
האבן זײער שײן אויסגעזען אין די מונדירן ,בײדע זענען געװען
קאפראלן און ו ױ שטאלץ בין איך מיט זײ געװען! שפעטער
האב איך אין מײן לעבן געזען א סך ײדישע אפיצירן אין דער
פוילישער ארמײ ,איך אלײן בין געװען אן אפיציר ,אבער װ י
קאן מען פארגלײכן אונדזערע ״שטערנדלעך מיט זײערע
קאפראל־בעלקעס אין ײדישן לובליןז

מאסן-מיטינגען און רעדגערס
פאר די װאלן צום שטאטראט ,אדער ײדישע קהילה ,זענען
פארגעקומען מאסן־מיטעגען אין די לובלינער הויפן ,ספעציעל
אויף דער קאװאלסקע־גאס ,מיטן אנטײל פון טויזנטער
מענטשן .גערעדט האבן בארימטע רעדנער פון װארשע .איך
געדענק אזעלכע טריבונען  0ײ האבן גישט געלײענט פון א
פאפיר( ,ו ױ הערשל הימלפארב ,יעקב פאט .פאט איז געװען א
װונדערבארער רעדנער  -איך האב מיט א פאר יאר צוריק אין
נױ־יארק געטראפן זײן טאכטער  -ד״ר עמא פאט  -און נישט
געקענט אפרײסן מײנע אויגן פון איר .א קלײניקײט ,יעקג
פאטס טאכטער! אפט יזענען ארױסגעטראטן די פירער פון
״בונד״ ,הענריק ערליך און װיקטאר אלטעיר .איד געדענק א
מיטינג פון די פועלי־צױן ,אויף װעלכן סיאיז ארויסגעטראטן א
וװנדערבארער רעדנער • -זרובבל.
אבער אויך לובלין האט געהאט גוטע רעדנער .איד געדענק
בעריש קרעמפעל ,װאס איז געװען א בונדישער טריקאטאזש־
פאבריקאנט 0ײנע זין לעבן אין ענגלאנד( ,לײבל לערער א.א.
מיטינגען און פארזאמלונגען •זענען אויך פארגעקומען אין די
קינא־זאלן .איך געדענק אזא מיטינג ,אין װעלכן סיהאט
געהאלטן א טעמפעראמענטפולע רעדע דער בונדיסטישער
טוער פון לאדזש ,סערגײ גוטקעװיטש .פארזיצער איז געװען
מײן טאטע! אין א געװיסן מאמענט ,האט דעם רעדנער
איבערגעריסן דער אגענט זינגער':״הער פארזיצער ,בארואיקט
דעם רעדנער ,אױב נישט װעל איך פונאנדערלאזן דעם מיטינג״.
איך געדענק דאס ,װ י סיװאלט געװען נעכטן.
געדענקט איר ,טײערע ,דיעם דעפענסיװע־אגענט זינגערז אים
האט נישט געהאלפן •זײן פױלישקײט ,און אױך נישט זײן
קאטאליציזם ,ער איז אומגעקומען װ י א ײד.
איןי פאראײן •זענען געװען נישט נאר בונדיסטן ,נאר אויך א
סך מיטגלידער פון די רעכטע און ליינקע פועלײצױן און מײן
פאטער האט מיט •זײ גוט צחאמענגעארבעט .א טײל פון זײ
זענען געװען פרײנט פון אונדזער משפחה .זײער אפט איז אין
פאראײן געקומען דער דרוקער־ארבעטער רײכענשטײן ,א
מענטש מיט אידעאלאגיע ,װעלכער האט װארעם פארטײדיקט
די פרינציפן פ ו ן פועלי־ציו־ן .מיר דוכט יזיך m ,ער איז געװען דער
פארזיצער פון די דרוקער ,ער האט זיך מיט מײן פאטער
געאמפערט ,אבער • >nזענען געװען גוטע חברים ,טאלעראנט

און אויפריכטיק .א יזײער װארעמער ,סימפאטישער און
אײדעלער מענטש אח געװען נח שילדקרויט .איך געדענקm ,
מײן מאמע האט אים זײער הויך געשעצט .זײער אפט אין
געקומען אין פאראײן פאלע דרײבלאט .איך זע  nװ י יאיצט ,א
שײנע פרוי ,מיט שװארצע האר און גרויסע אויגן .איך ,דער 13־
יאריקער ,האב דאס שוױ דאן געזען .אױך  nהאט געהאט
ווארעמע באציאונגען מיט מײן טאטן .װען ןי איז
אװעקגעפארן קײן אמעריקע )ס׳איז געװען א סענסאציע אין
פאראײן( ,בין איך געװען זײער אומעטיק.

מײן ױגגט־הבר
איך מוז דערמאנען מיט א פאר װערטער מײן קינדער־און
יוגנט־חבר יאסל פרײנד .ער איז ביי מיר א סינאנים פון מײן
לובלין .מיר האבן זיך אפט געטראפן אין אונדזערע הײמען.
אין די לעצטע יארן פארן חורבן ,אין ער געװען סעקרעטאר פון
״סקיף״ .אן ערנסטער ,האט ער פארלאנגט א סך פון זיך און פון
אונדז ,קינדער .איך װאלט געזאגט ״דערװאקסענע קינדער״ .ער
האט זיך שוין דעמאלט פארנומען מיט העלפן אנדערע און אזוי
זײן גאנץ לעבן .אין אלע צײטן האט ער ״געדינט״ צום ערשט
דעם ״סקיף״ און די ײדישע קינדער ,שפעטער  -זײן פארטײ .און
װ י איך וױיס ,טוט ער עס אויך איצט .אין די פריע פופציקער
יארן •זענען מיר בײדע געװען אין די מונדירן  -ער אין װארשע,
איך אין װראצלאװ.
איך דערמאן זיך אזא פאל :אײן מאל רופט מען מיך דארט,
ו װ כ׳האב געארגעט ,צום דירעקטן טעלעפאן  -א רעגירונגס־
טעלעפאן ,געהײסן האט ער ״װעטשע״ .מען האט מיך דארט
נאך קײנמאל נישט גערופן און איך האב זיך זײער געוװנדערט.
עס קלינגט יאסל פרײנד און בעט איך יזאל עפעס טאן פאר א
לובלינער מײדל  -זי איז אין א געפאר און מען מח איר העלפן.
ער האט דאך גוט געוװסט m ,אלע טעלעפאנען רעגיסטרירט
מען דארט און מען הערט אונטער אויטאמאטיש ־ דאך האט
ער נישט קײן מורא געהאט צו רעדן .סיזענען געװען די
שטרענגע ,סטאליניסטישע צײטן .מען מוז דאך אבער העלפן
אן אײגענער ,א לובלינערין .צום גליק ,האב איך עפעס געקענט
העלפן .ער איז נאך דער מלחמה ,אין זײן מונדיר ,געפארן
העלפן די ײדישע קינדער אויף די זומער־קאלאניעס .מיט
עטלעכע יאר צוריק ,בין איך געװען בײ אים אין תל־אביב און
ער האט מיך געקארמעט מיט געפילטע פיש און אנדערע
געשמאקע ײדישע עסנס .דערבײ מיט אן ערנסט פכים געזאגט:
״מענדל עס ,מאך א לעבף .מײן ערשטע רעאקציע איז געװען -
״װאס מײנט ער מיט דעםז מײנט ער׳  mאיך האב נישט אין
דער היים װאס צו עסןז אדער w ,עסן איז דאס װיכטיקסע אין
מײן לעבןז״ דאן האב יאיך זיך דערמאנט אין לובלין .דאס
•זעלבע האט ער׳ יאסל ,דעמאלט געזאגט צו מיר ,װען ער האט
מיך גענומען צו זיך א הײם און געגעבן גוט צו עסן 0ײנע
עלטערן האבן זיך פארנומען מיט פלײש־האנדל( .די זעלבע
װערטער און דאס זעלבע וװנדעלעכע לובלינער ײדיש הארץ.
װילט •זיך מיר ענדיקן מיט די װערטער :״יאסל ,מאך א לאנג
לעבן אין דײן װײטערדיקער געזעלשאפטלעכער טעטיקײט.
איך בין זיכער אין דײן געטרײשאפט פאר דיינע חברים,
לאנדסלײט און נאענטע״.
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זה היה בלובלין לפצי השואה • ד א ס איז געװען אין לובלץ פארן וזורבן

)די צוױי פאטאמאנטאזשן האט צוגעשיקט ד״ר במם וױיס פון װארשע(
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וזה מה שנשאר בלובלץ לאהר השואה • און דאס איז געבליבן אין לובלץ נאכן חורבן
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א גרוס ...ק״ן לובלץ
ב .לובעלסקי  /ירושלים
געקומען פון מיין שפאציר ,האב איך אויפן רעצעפציע־טיש
פון מײן האטעל ,ערגעץ אין דער שװײץ ,אויפן ברעג לעמאן,
צװישן לאזאן און װעװעי ,געטראפן א בראשור ,פון װעלכער
עס האבן גרויסע אותױת אראפגעשריגן ״לובלין״! כיבין
געבליבן שטײן א געפלעפטער :װער יאגט עס מיך נאך ,שרײט
מיר נאך און דערמאנט מיך מיין געבורט־שטאטז אפשר איז
עס ניט אונדזער לובליןי זענען דאך אין אמיעריקע פאראן
שטעט מיט נעמען פון ערטער אין דער גאנצער װעלטו שטײ
איך און קוק אויפן טיטל־בלאט און זע די קראקעװער בראם,
דעם מאגיסטראט ,דעם אנהויב פון קראקעװער פארשטאט -
נײן ,סיאיז אונדזער לובלין! און אויב כיװיל דאך ניטגלײבן ,איז
צוגעלײגט א קלײן קארטל מיט דער אפבילדונג פון דער ציג
אויף די צװי פיס ,װ י  nעסט פון א צווײגל  -דער הערב פון

LUBLIN

ליבלין .נײן ,סיאיז ניט קײן אויסטראכטעניש ,סיאיז דאס
לובלין װאס מיר קענען .װער זשע האט עס אהערגעבראכטז
נעם איך מיר דערװײל דאס בילדל און די בראשור  -א קוק
טאן װאס װערט דארט געזאגט:
די בראשור איז אין דער דײטשער שפראך  -אין צפון שװײץ
װעט זי זײן פארשטענדלעך  -זי איז אין שײנע פארבן ,געמאכט
מיש געשמאק .דער טעקסט  -א באשײדענער ,אפעלירט צום
טוריסט ,אויך צום ײדישן .עס דערמאנט װעגן אלטן בית־עולם,
די ישיבת חכמי לובלין און ברענגט אפילו א בילד פון א מצבה
פון אלטן בית־עולם ,כאטש אן אן אונטערשריפט )די מצבה
איז גראדע פון ערשטן ירב פון לובלין ,רב שלום שכנא ,דער
גרינדער פון דער ישיבת חכמי לובלין( .אבער װ י אזוי איז די
בראשור דא אהערגעקומעןז
די זאך האט זיך אויפגעקלערט אװנט־צו .ארײנגײענדיק אין
עס־זאל ,בין איך פארבײ געגאנגען אײניקע טישן ,פון װעלכע
סיהאט זיך געלאזט הערן די פוילישע שפראך .כיהאב גלײך בײ
ז ײ געפרעגט ,װער ז ײ זענען און ז ײ זענען דערשטיוינט געװען,
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װאס פלוצלינג ,מיט אמאל ׳ האט װער צו ז ײ גערעדט פויליש.
דערװארעמט דעם שמועס האט דער פאקט ,װען כ׳האב >n
געזאגט  mכיבין פון לובלין  -יאון מיר האבן געקענט שמועסן.
כיבין געשטאנען פאר א גרופע פון אן ערך  30ײנגע מענטשן,
פון לובלינער ספארט קלוב ״מאטאר׳ /װעלכע זענען געקומען
דא ׳ קײן שװײץ ,אויף א מעטש מיטין בארימטן שפאנישן קלוב
״רעאל מאדריד״.
דער שמועס געפירט פרײ ,אין זײער שפראך ,איז גלײך
געװארן אן אפענער .עס האט זײ אינטערעסירט ,װאס א ײד
פון ירושלים ,װעלכער שטאמט פון לובלין ,זיצט אין דער שװײץ
אויף אזא פרעכטיק ארט .און מיך האט אינטערעסירט װאס
װײסן די דאזיקע ײנגע מענטשן װעגן *אונדזער שטאט.
ז ײ האבן קײן סך ניט געוװסט  -לרוב אװדאי געװען
צוגעװאנדערטע .לויט מײנע פראגעס ,האבן זײ געזען m ,איך
קען די שטאט מיט אלע אירע װינקעלעך .כיבין אװעק מיט זײ
אויף א שפאציר  -געגאנגען איבער מײן לובארטאװסקע,
איבער דער שװיענטע דוסקע ,קראקעװער פארשטאט ,אין
זאקסישן גארטן  -אונדזער שפאציר אין די שבתדיקע
נאכמיטאגס .כיבין מיט זײ געגאנגען איבער דער
באניפראטערסקע)הײנט הײסט  nביערנאצקי .איר דערמאנט
זיך דעם הארציקן דאקטער װעלכן מיר האבן געהאלטן פאר א
משוגענעםל( ,אויף די טשעכעװער לאנקעס און דורך דער
רוסקע אויף דער װאליע־לאנקע ,נעבן קראזעס מיל ,און אװעק
מיט זײ אויפן זאמד  -איבער גאסן ,פולע מיט ײדישע
אײנװוינער ,ו װ בלויז דער סטרוזש איז געװען א פאליאק.
כיהאב ז ײ דערצײלט װעגן א לעבן װאס האט דארט פולסירט...
דער •זשורנאליסט פון דער ״גאזעטא װיבארטשא״ איז
דערנאך געקומען מיך אפטער באזוכן ,געװאלט יפון מיר הערן
װ י סיהאט אויסגעזען דאס ספארטיװע לעבן דעמאלט אין
לובלין .כיהאב אים געקענט דערצײלן בלויז פון צװײיפוילישע
קלובן :״וװ־קא־עס״ און ״לובליניאנקא״ און װעגן צ װ ײ ײדישע
קלובן ״מכבי״ און ״הפועל׳ /װ י יעדן שבת נאכמיטאג האט די
ײדישע ױגנט געאײלט אויפן שפיל־פלאץ אויף דער ליפאװע
)װעלכער איז דערנאך טרויעריק בארימט געװארן װ י א לאגער
פאר ײדישע קריגס־געפאנגענע אונטער היטלערן( ,װעגן
אונדזערע מעטשן אויפן פלאץ אוטשניאװסקי ,ניט װ ײ ט פון
זאקסישן גארטן ,אויף די װאליער לאנקעס...
כיהאב גערעדט צו א מענטש ,װעלכער האט געגאפט פון יעדן
װארט .כיבין ארױס מיט אים אויף א פרעכטיקן שפאציר
איבערן ברעג פון ל ע מ א ן  ,ארײנגעגאנגען מיט אים אין א
קאפע־הױז ,אים מכבד געװען רײך ,הארציק ,געװאלט ער זאל
זען פאר •זיך אײנעם פון די  40.000ײדן פון לובלין ,װעגן װעלכע
ער האט ניט אײנמאל געהערט מיט שפאט און ביטול .ער האט
זיך גוט צוגעהערט צו מײנע רײד ,געטרונקען מײנע װערטער
און אין •זײן מוח האט •זיך אװדאי גענומען שפינען דאס
געשטאלט פון א לובלינער ײד  -און אײנער פון •זײ איז איצט
געשטאנען פאר אים ,אין דער וױרקלעכקײט.
די חברה זענען געגאנגען אויף א טרענינג ,צוריק געקומען,
ביז יזײ זענען געפארן אויפן מעטש ,קײן װעװעי .ז ײ האבן

» ח ש ע טעמאט>ק אץ דעם
לובלץ־טעאטער ״נ־נ״
עס ענדיקט זיד דאס קולטור־בילדונגט־יאר  -לאמיר ז י ן
דודבשמועסן ײעגן דעד אנװעזצהייט 0ון דער ײדישער
פראבלעמאט»ק אמעס טעטיקײט־פראגדאם פון טעאטעד.
אבעד איידער כ׳װעל פאדנאטיון אייער ענטפער ,לאמיר אפשר
פאדשטעלן דאס דאזיקע ארטן פארװאס עפעס ״נ־ג״ו  -האט
איר דען קײן נאמען נישטיו
מיר האלטן ,אז דער נאמען איז נישט וױכטיק .אונדזער
טעטיקייט־אדט איז לובלין ,דאס זיצארט פון טעאטעד  -דער
גדאדזקער טויער און אונדזער טעטיקײט פידן מיר פון -1990
סטן יאר אין די ארגאניזאציאצעלע ראמען פון לובלמער
קולטור־צענטער.
מיר  -דאס הײסט װערו
 די ענטוזיאסטן ,װעלכע האבן ז י ן ״צונויפגעדופן״ צו פיוץדי טעטיקײט .ביים הײנטיקן טאג זענען מיר א 7־פערזאניקע
גרופע ,װעמענס קמסטלערישער לייטעד איז טאמאש
פיעטראסיעוױטש און זײנע אונטערשטיצעד :וױטאלד
דאמבראװסקי ,רענאטע זשעפעצקא ,גזשעגאזש זשעפעצקי,
הענריק סאביעכארט ,גזשעגאזש זשוק און איך ,גזשעגאזש
למקאױסקי .אתדזעד פראגדאסו הױת די שטאט און
אומגעגנט זענען געײען ״דאס קלימע פאטערלאנד״ פאד א ס ן
דורומ פוילישע ייזץ ,פארנעמט זייעד אנװעזנהײט א באזוכדעד
אדט איצעם פראגדאם ,װעלכן מיר האבן אנגערופן ״אנדענק־
ארט־אנײעזנהײט״ .מיר גרײכן צו די טראדיציעס ,ײאס
ײאקסן ארױס פון דער געשיכטע און דעדנעכטערן דער
געזעלשאפטלעכקײט די ענדערונגען ,ײאס זענען פאדגעקומען
אין פױלן און ארום דעם ,ױעקנזײק די וױזיע פון דער צוקונפט
פוגעם לאכד און אײראפע אויפן געביט פון קולטור.
טעאטער־פארשטעלונגען,
אלזא
פרעזענטירן
מיד
קאנצערטן ,פילמען ,אױסשטעלונגען .עס זעצען פאראן
װארשטאטן ,וױסנשאפטלעכע סעסיעס ,צוזאמענטרעפן און
פראמאציעס .געײיסע אימפרעזן רופן אדױס א גרעסערע,

Psalm 137
Nad rzekami Babilonu
tam siedzieliśmy i tam płakali
na wspomnienie Syjonu.
Na wierzbach tej krainy
zawiesiliśmy lutnie.
Bo zażądali od nas gnębkiele
stów pieśni domagali się radości
śpiewajcie dla nas jaką pieśń
syjońską

ZYDZ1 LUBELSCY

O jakie śpiewać nam pieśń Pańską
na obcej ziemi
Jeśli zapomnę ciebie Jeruzalem
niech zapomniana będzie ma prawica
niech przylpiie język mój do
podniebienia
jeśli nie wspomnę ciebie
jeśli nie wzniosę d ę o Jeruzalem
nad kaidą radość w tyciu.
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שטארק געװאלט כיזאל מיט •זײ מיטפארן  -כיבין גראד געװען פובליקום און ער װעט פארדינען.
זײ זענען צוריק געקומען פון מעטש פארשעמט און
פארנומען .כיהאב \ײ בלויז געקלאפט אין דער פלײצע,
אנגעזאגט ,זײ זאלן קעמפן פארן כבוד פון לובלין ,געוװנטשן דערשלאגן  -זײ האבן פארשפילט זײער הויך  ,7=0א
דערפאלג און זיך געזעגנט מיטן גראבן פינגער אין דער הויך ...רעזולטאט װעלכער ה א ט געפאסט פאר א מעטש ,װען מיר
האבן נאך געשפילט מיט א שמאטע־באלעם)שמאטקװרקע(.
כאטש כיהאב אין דעם ניט געגלײבט...
י נו ׳ װאס ,כיהאב זײ געטרײסט ,אנגעװיזן אויפן הויכן ניװא
*דער לובלינער ספארט קלוב ״מאטאר״ איז וױיט ניט געװען
קײן קעגנער פארן בארימטן ״רעאיל מאדריד״ ,דערצו זענען די פונעם קעגנער ,זײן פרישקײט צום ישפיל און געגעבן האפענונג
שפאניער געקומען מיט צוױי מאנשאפטן ,אויסגערוטע ,פרישע ,אויף דערפאלג אין זײער װײטערדיקער ספארט־טעטיקײט? .ײ
װעלכע זײ האבן געטוישט נאך דער ערשטער העלפט .די האבן מ י ך דערנאך ,אײנצלװיז ,אויפגעזוכט אין מײן צימער,
לובלינער זענען ניט געװען אויף דער הײך פון די שפאניער ,געקומען זיך געזעגענען.
נײן ,זײ האבן מיר ניט געבראכט קײן גרוס פון לובלין -
דערצו זענען זײ געװען אויסגעמוטשעט נאך א רײזע פון 48
שעה אין לאסט־אויטאס .ד א ס ה א ט א פיפיקער פוילישער ניטא דארט מער קײנער פון די אונדזעריקע ײדן צו שיקן א
חברהמאן צוגעטראכטדי דאזיקע אימפרעזע ,זײענדיק •זיכער ,גרוס .כיהאף ,אז פון •זײער באגעגעניש מיט מיר ,האבן זײ
אז דער נאמען פון דער שפאנישער מאנשאפט װעט ציען א מיטגענומען מיט זיך א גרוס פאר לובלין.
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אנדערע וױדעד א קלענערע פאראמטערעטירונג .צו די ,װאס
האבן באקומען די גרעסטע אנערקעמנג גערעדן די
פארשטעלמגען ״אינװאקאציע״ און די אינטפירירטע פון
גריגאדי קאנאװיטשעט פראזע ״שפייז פון דער ערד״ .נאך רי
פאדשטעלונגען זענען פארגעקומען אמטערעסאנטע שמועטן
און באגעגעגישן מיט די שרייבער :גדיגארי קאנאײיטש  -א
ליטוױשער ײד ,װעלכעד וװמט אין ישראל און מאיר שאלעוױ
אויך פון ישראל.
צו די אײנגעגעבענע אמיציאטױון געהעדן די אװנטן פון
יידישע פילמען .אזעלכע אװנטן האבן מיר אנגעהויבן
אײנארדענען שוץ אין יאנואדה״י .זיי זענען אדדעסירט געװען
צום יונגן פובליקום ,כאטש עס האגן ז»ך א ץ ז « אויך גערן
באטײליקט עלטעדע אימװױנעד .מיד האבן באװיזן א פילם,
א ץ װעלכן דער געװעזענער תושב פון שטאט ,ד״ד שמוזה
װײט ,דערצײלט פונעם אלטן לובלץ  -אט דעם ײדישן  -װאט
איז שוין נישטא .ער פירט דעם צושויער איבער די גאסן פון
דער שטאט פון זײן קינדהײט ,דערמאנענדיק מענטשן ,װעלכע
האבן דא נאך גארנישט אזױ לאנג צוריק געלעבט און
געארבעט.
פילם־אױטאוץ זענען פאדאן עטלעכע.
אנדזשײ מאטהיאש ,א באשעפטיקטעד אין דער לובלמעד
טעלעװיזיע האט רעאליזירט א פילם ,װאס איז גוגע דער
ײדישער קולטור ,ער האט אים פארגעשטעלט אנדזשי»
טשצמסקין און ױזעף האניגן.
די פילם־אויטאדן מ .לעשטשמסקי און מ .סיעממסק»
האבן איינעם פון זייערע פילמען געוױדמעט דעד טדאגעדיע
פון די לובלמער ײ ז ץ  .דעד נאמען פון פ»לט א>ז :״אין יעדן
הײפעלע אש״ .א ץ צײײטן פילס מיטן נאמען ״שלום״ האבן זיי
פאדגעשטעלט די ״דישע מגהגים.
א וױיטערדיקער פ»לםיאױטאד איז לעשעק װישניעװטקי,
ײעלכער האט זיך קאגצענטרירט אױפן אלטן ״דישן בית־
עולס ,פארשטעלנדיק ז י ץ שומד.

רעדנדיק ױעגן איר ערשטן קאנטאקט מיט די שאפונגען פון
זינגעדן  -און געװען איז דאס נאך פארן צושײלן דעם שרײגער
דעם נאבעל פרײז  -האט זי אונטערגעשטראכן די
פאסצמירונג מיטן שרײבער און דעם בילד פון דער ײדישער
געזעלשאפטלעכקײט ,װאס ער האט פארגעשטעלט .זי האט
אויך נישט אויטגעמיטן צו אקצענטידן ,אז א ץ דעם
פרעזענטידטן בוך טרעט פױלןארױס אזא ,װ> דאס האט געזען
דער שרייבער  -דײן און נישט ר»ץ ׳ אגדערש געזאגט דאס
הײליקע מישט זיך מיט פדאפאנידונג .מען דאדף נאך צוגעבן,
איז
גוך
אדאמטשיק־גראבאװסקאט
מאניקע
אז
אדויסגעגעבן געװארן דורכן אונױוערסיטעט פון מ .קידי־
סלןלאדאװסקא אין לובלין.
אין מאי ; צום 50סטן יארטאג פון פארענדיקן ךי צװײטע
װעלט־מלחמה ,האט בײ אונדז געװײלט א גדופע גײסטלעכע
פון עװאנגעלישן קלױסטער אין דייטשלאנד ,און איד
אנפירער ,דער פאסטאר אולריך געארגע ,האט געזונגען א דיי
לידער א ץ דער ײדישער ש3יאן .אוצדזערע געסט האבן
געהאלטן ,אז די גאס און דער גראדזקער טויער זענען עדות
געװען פון א דײך רעליגיעז לעבן ,פונעם פונאנדערבלי און דער
ירידה פון דעד ײדישער קולטוד ,און דעו מײדאנעק־מוזיי
דערמאנט אײנס פון די צוממערסטן טראגישע ערטער פון
פארענדיקן דאס דאזיקע לעבן און דעדפאר טאקע איז דא
פארגעקומען דער קאנצעדט•
אין חודש יוני האבן ד» באזופער פון אוכדזער טעאטער
געקאנט ז»ך באטײליקן אמעם קאנצערט פון טינאגאגאלן פאר
פון מאטקײע.
מען זעט א ױ ן פאר ,אז די געשיפטע און שעפערישקײט פון
די לובליגעד ײדן װעט ז י ץ די טעמע פון נישט א י ץ דיטקוסיע,
בעמ ךי באגעגענישן פון די ױנגע דײטשישע װיסנשאפטלער
מיט זײעדע פוילישע קאלעגן.
מיט גזעגאזש ליצקאװטקין האט געשמועטט אורשולא
פשיגילא.
)״דאס ײדישע ײארט׳ /ײארשע(

די אײכטן מיטן ײדישן פילם האבן ארויטגערופן א סך
פראגן און א דיסקוסיע .מיר זענען בײ דער מימוצג ,אז ז ײ
האבן דערפילט אונדזעדע דעדװארטוצגען.
מיד האבן זיד אויך באמ*ט דעדגענטעזץ אונדזער
געזעלשאפטלעכקײט די ײדישע שדייבער און זייער
שעפערישקײט .מיר האבן עס צו פארדאנקען מאניקע
אדאמטשיק ,ײעלכע איז א וױסנשאפטלעפע ארבעטעדץ
פונעס מ .קירי־טקלאדאײטקא־אוניװערטיטעט .אײציקע
צוזאמענטרעף־אנטײלנעמער האבן מטממא צום ערשטן מאל
זיך אמעטראפן מיט דער שעפערישקייט פון פרצן צי שלום אש
און װימיק װער האט געװטט ,אז דער געגוידענעד אין קוטנע
שלום אש א>ז געװען באפריינדעט מיט אצגעזעענע פױלישע
שרײבעד :מיט עליזע אזשעשקאװא ,סטעפאן זשעראמסקין
און מאדיא דאמבראײטקא.
בײ אמדז איו טעאטעד איז פארגעקומען די פראמאציע פון
מאניקע אדאמטשיק־גארבאײסקאט ג1ך אויפן נאמען :״דאס
פוילן פון יצחק באשעװיס זיגגעד .צעשײדונג און צוריקקער״•
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די משפחה גאלדשײן פון לוגלין ,דמעק ,s
אומגעיקומען אין דעד שואה
משפחת גולדשטײן מלוגלין ,רעק  ,5שנהרגה גשואה

מיקאן נאן־ א סך אויפטאן פאר די לעבעדיקע
לובלינע ר ״דן און לזכו־ דער יידישער לובלין
לעצטנס האב איך געלײענט אין א צײטונג w ,״זײן אן
אלטער מאן ,איז נישט דאס װאס איז געװען אמאל״ .א
באװײז :מיקאן זיך באטײליקן אין קרײזן צו לערנען שפראכף,
מאכן גימנאסטיק  ,שװימען ,לערנען פאטאגראפירן .און דער
עיקר  -באשעפטיקן •זיך מיט •זעלבסט־פארטײדיקונג און
קאראטע פאר אײגענער זיכערקײט און הנאה.

ב ת כ > ם
ק א ר א ל א

ה ב א > ם
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פארן איבערגעבן דעם איצטיקן נומער ״קול לובלין״ צו דער
דרוקמאשין• ,זענען געקומען קײן ישראל אויף א 4־װאכיקן
באזוך אונדזער טײערער בן־עיר ,ד״ר שמחה בינם װײס מיט
•זײן פרױ קאראלא.
אונדזער גאסט פארנעמט אין הײנטיקן פוילן און אין ײדיש־
געזעלשאפטלעכן לעבן דארט א גאנצע רײ װיכטיקע
פאזיציעס ,װאס בײ דער געלעגנהײט װעלן מיר נאר
אויסרעכענען אײניקע פון זײ.
פארזיצער פון דער געזעלשאפט אפצוהיטן היסטארישע
אײגנארטיקײטן פון דער ײדישער קולטור אין לובלין ,-פרעזעס
פון דער פונדאציע ״גענשא״ פאר דעם יידישן בית הקברות אין
װארשע; פרעזידױם־מיטגליד פון דער געזעלשאפט פאר דער
געשיכטע און פילאזאפיע פון דער מעדיצין און װיצע־
רעדאקטאר פון איר אויטגאבע ,פון  1964פארטרעטער פון
רעדאקטאר פון  2סטאמאטאלאגישע צײטשריפטן; ערן־
מיטגליד פון דער פױלישער געזעלשאפט פאר דער געשיכטע פון
מעדיצין.
װאס שײך לובלינער ענײנים ,איז ד״ר װ ײ ס דער אײנציקער
פון אונדזער שארית הפליטה ,װאס האט צו פארצײכענען אזא
הויכן רעקארד פון אױפטוען אויפן געביט פון פאראײביקן די
ײדישע לובלין .אױב אויף די פארבליבענע אינסטיטוציעס און
אנשטאלטן ,װאס האבן געהערט צו דעם ײדיש־
געזעלשאפטלעכןיאון רעליגיעזן פארמעג פון פאר דער מלחמה,
װי :די ישיבת חכמי לובלין ,די ״אכראנע׳ /דאס פרץ־הויז זענען
הײנט דא בולטע שילדן־אויפשריפטן) איז דאס דער פארדינסט
פון ד״ר ווײס .אזוי אויך  -די שילדן און אנדענק־טאװלען אױף
די ערטער ,ו װ סיאיז אמאל געששאנעןי די מהרש׳׳ל־שיל ,די
מהר״ם־שיל ,די ״זאמדער״־שיל אאנ״ד.
אונדזער אומדערמידלעכער בן־עיר ,װאס פון  1965באןיצט
ער דעם טיטול ד״ר מעדיצין  -סטאמאטאלאגיע ,גרײט איצט
א בוך װעגן יידן אין לובלין ,אין דעד פוילישער שפראך ,װאס
װעש ארומנעמען די תקופה פון יאר  1317ביז .1995
דעם 8טן נאװעמבער  ,1995װעלן מיר אפיציעל אויפנעמען
די ליבע געסט ,קאראלא און בינם וױיס  -און װעגן דעם
באריכטן אין ״קול לובלין״ פון יאר  .1996איצט װילן מיר נאר
הארציק באגריסן די טוריסטן פון פױלן און ז ײ וװנטשן א גוטן
פארברענג אין ישראל.
ד.
ברוכים הבאים׳

מיר זענען שטארק געפעלן געװארן די אלע עצות ,הגם
פערזענלעך װעל איך זײ נישט פראקטיצירן ,צוליב דער
פשוטער סיבה ,װאס בײם רוב פענסיאנערן :נישטא קײן צײט...
מיט דעם אויסרײד באנוצך זיך ,לײדער ,אױך א סך
פענסיאנערן־לײדיקגײערס ,װאס בײ א ביסעלע מי און גוטן
װילן ,זענען זײ מסוגל צו זיין בײהילפיק דער אײגענער,
הײמישער און נאענטער געזעלשאפט .איך מיין  -די לובלינער
ײדן אין ישראל.
סיזענען אונדז געבליבן צװײ אזעלכע ״לובלינער פראנטן״,
װאס זענען פארנאכלעסיקט און עס פאדערט זיך א
פריױױליקע צאל פון לאנדסלײט ,װאס זאלן אנהײבן זײער
טעטיקײט אויף צװײ געביטן:
און
מאראלישע
מאטעריעלע,
דערלאנגען
(1
געזעלשאפטלעכע הילף די נויטבאדערפטיקע בני־עיר,
באזונדערס די אײנזאמע משפחות און יחידים.
 (2פארטיפן און אויסברײטערן די פאראײביקונג און
אנדענק פון דער ײדישער לובלין.
י צום פונקט  :1העלפט אונדז אויפזוכן לובלינער ײדן אין
לאנד אין הויכן עלטער ,יחידים און פארפעלקער  -קראנקע,
א.ג .טאציאלע פאלן ,װאט א באזוך אין זײערע היימען פון
צײט צו צײט ,מיט א װארט פון דערמוטיקונג און טרײסט,
באגלײט מיט ממשותדיקער הילף  -װעט זיי פארלײכטערן
דאט לעבן אויף די אלטע יארן און באפרײען פון דער
אײנזאמקײט.
אויפמערקזאם מאכן די דאזיקע מענטשן ,אז דער פארבאנד
פון די פוילישע ײדן אין ישראל ,דערמעגלעכט איצט צו
באקומען הילף אויף פארשידענע געביטן ,אין די ראמען פונעם
הילפטפאנד פאר די געליטענע פון די נאציט) .מיר ברענגען די
אפיציעלע מעלדונג אױף זי .(6
י אין ״לובלינער װינקל״ אין תל־אביב ,דיזנגוף  ,158װעט פון
מאנטיק דעם 4טן דעצעמבער  ,1995זײן טעטיק א מיני־קלוב
פאר פענסיאנערן 2 ,מאל אין װאך ,מאנטיק און מיטװאך ,פון
 10ביז  12פארמיטאג ,ו װ אונדזערע ײדן װעלן קאנען
פארברענגען אין א הײמישער געזעלשאפט ,בײ א גלעןל ט ײ
און א ביטקװיט ,מיט א שאך ,דאמקע ,צי דאמינא ,לײענען א
צײטונג ,אדער א בוך װעגן לובלין .די פײערלעכע דערעפענונג
פון דעםיקלוב װעט פארקומען מאנטיק ,דעם 10 ,4.12.95
פארמיטאג ,אױף דיזנגוףי  158אין תל־אביב.
צום פוצקט  :2מיר שטעלן אײן אין אונדזער ״לובלינער
וױנקל״ א ביבליאטעק פון ביכער ,געװידמעט לובלין און פון
לובלינער מחברים .טיװעט אויך זײן א קאמפלעט פון די  31ביז
איצט דערשינענע יערלעכע אויטגאבן ״קול לובלין״.
מיר װילן ארײננעמען און אלבומען א  600פאטאגראפיעט
פון פארמלחמהדיקן ײדישן לובלין ,װ י אויך ברענגען אין
ארדענונג אונדזער ארכיװ ,כדי אים איבערשיקן אין ײ װ א קײן
נױײארק .און די מאטעריאלן װעגן דעם אומקום פון דער
ײדישער לובלין  -אין יד ושם ירושלים.
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א >אר פון באש״דענע אױפטוען
א .זאמדער
אין דעם אפגעלאפענעם טעטיקײט־יאר  ,1994*95האט די
לובלינער ארגאניזאציע אין ישראל געפרוװט װײטער אנגײן
מיט דער געװײנטלעכער ,״סטאנדארטער״ טעטיקײט און אויך
באנײען אלטע ,אבער נישט פארגעסענע פראיעקטן ,װעלכע
אנטשפרעבן די אקטױויטעטן פון א לאנדסמאנשאפט .עפעס־
װאס איז געלונגען אויפצוטאן ,נישט געקוקט אויף דעם ,װאס
״אונדזערע רײען װערן שיטערער״ ,דער עולם װערט עלטער און
קעלטער און אויך די קראנקײטן און שװאכקײטן לאזן נישט
גײן אויף גרעסערע פארמעסטן .פון דעסטװעגן האבן מיר
מצליח געװען עפעס אויפצוטאן און װעגן דעם וױלט זיך
דערצײלן בקיצור.

די צוױי טראדיציאנעלע יזכור־אקטן
דעם 7טן דעצעמבער  ,1994איז אין בית העמלין אין תל־
אביב ,פארגעקומען די יערלעכע אזפרה .נאכן דערעפענונג־
װארט פון אימשי אברהם לאסקאװסקו ,האבן סופיה
מושקאטבליט־טשערניאק ,צעשא אבליגענהארץ ,יצחק
ראזנצװײג ,אינזשי יעזשי אכטמאן־גאשטשעװסקי ,סימה
מנדלבױם און פרידה האכבוים אנגעצונדן די זעקס ליכט און
דוד שטאקפיש האט יאין •זײן קורצן ארויסטריט אונדז
צוריקגעבירענגט צו דער ײדישער ,פארמלחמהדיקער לובלין,
מיט אירע גאסן און געסלעך ,מענטשן און הײמען,
געזעלשאפטן און ארגאניזאציעס ,שילן און בתי־מדרשים,
פארטײען און אינסטיטוציעס .דער חזן אריה בראון האט
שטארק באאײנדרוקט דעם עולם מיט זײן ״אל מלא רחמים״
און ״קדיש״ .דערנאך אח געװיזן געװארן )אין דער ײדיש־
ודערסיע( דער װידעא־פילם ״לובלין־ירושלים דפוליף ,װאס
שטעלט פאר ,במשך  64מינוט 650 ,בילדער און דאקומענטן פון
דעם אויפקום און אונטערגאנג פון דער ײדישער לובלין,
באגלייט מיט די געהעריקט אויפקלערונגען פון אנקא שמיר.

פאדערט זיך א צאל פענסיאנערן־װאלונטערן ,לובלינער
מענטשן מיט גוטן װילן און װארעמע הערצער ,װאס זענען
נויטבאדערפטיקע
אונטערצוהאלטן
מאראליש
גרײט
לובלינער משפחות ,װ י אויך העלפן אײנשטעלן דעם ארכיװ און
ביבליאטעק.
מיר װײסן ,אז אײניקע פרויען אונדזערע •זענען אנגאזשירט
אין װאלונטערער טעטיקײט אין װיצ״א ,נעמת ,אין שפיטאלן
צו העלפן קראנקע און אנדערע ,פרײװיליקע באשעפטיקונגען.
זײ טוען דארט א וװנדערבארע ,הומאניטארע ארבעט  -און
יזאל זײ װויל באקומען .מיר אפעלירן דער עיקר צו די װאס
האבן א סך פרײע צײט ,טראץ •זײער פענסיאנערישקײט -
קומט העלפן אין די פריער דערמאנטע אויפגאבן און מיר
װעלן ,װ י מען זאגט ,מיט אפענע ארעמס ,אײך ארײננעמען אין
דער ״װאלונטערן־דיװיזיע״ פון דער לובלינער לאנדסמאנ־
שאפט אין ישראל.
װ י האבן מיר געשריבן אין ״קאפ״ פון דעם אפעל :מיקאן נאך
א סך אויפטאן פאר די לעבעדיקע לובלינער ײדן און לזכר דער
ײדישער לובלין.
דוד שטאקפיש
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פינאנסירט דעם פילם האבן רבקה און שיע גאלבדבערג ,דעם
סצענאר האט אנגעשריבן דוד שטאקפיש .פאטאגראפיעס -
רוני נעמן און משה זאלצמאן.
דאנערשטיק ,דעם 27סטן אפריל  ,1995האבן מיר אין טאג
פון אומקום און גבורה זיך געטראפן אויפן בית הקברות אין
נחלת יצחק און פאר דער מצבה לזכר די קדושים פון לובלין
און מײדאנעק ,אדורכגעפירט דעס יזכור־אקט ,מיטן אנטײל
פון חזן אברם הובערמאן און ארויסטרעטונגען פון אברהם
לאסקאװסקי און דוד שטאקפיש.

קבלות־פנים פאר פוילישע געסט פון לובלץ
דעם 23סטן נאװעמבער  ,1994האבן ,מיר אויפגענומען אין
״לובלינער װינקל״ אין װל־אביב די פארזיצערין פון דער
לובלינער אפטײלונג פון דער פרײנטשאפט־געזעלשאפט
ישראל־פוילן ,פלארענטינא קובעיקא ,װעלכע איז װארעם
באגריסט געװארןידורך מארעק ארטמאן ,אירית גאטליב ,דוד
שטאקפיש ,אברהם לאסקאװיסקי און צעשא פישער־
טראכטענבערג .דער גאסט האט הארציק באדאנקט פאר די
באגריסונגען און מתנה און אויך פארגעלײגט אן אויסטויש פון
ױגנטלעכע פון לובלין און קינדער און אײניקלעך פון לובלינער

די אזכרה אין גחלת >צחק ,אין ״טאג פון אומקוס און גבורה׳
אזכרה בנחלת יצחק>3 ,ום השואה והגגורה

ײדן אין ישראל .די פרוי קובעיקא האט אויך דערצײלט װעגן
איצטיקן לעבן אין לובלין ,כמעט אן ײדן.
דעם 10טן מאי  ,1995האט דער לובלינער קאמיטעט אין
ישראל פארבעטן אױף א װיזיט אין לאנד ראבערט קוװאלעק,
פוילישער היסטאריקער ,װאס זײן עיקרדיקע באשעפטיקונג
אי? די טעמע ײדן אין לובלין .ער פארנעמט אויך דעם אמט פון
װיצע־פארזיצער פון דער לובלינער אפטײלונג פון דער
פרײנטשאפט־געזעלשאפט פוילן־ישראל .דעם גאטט האבן
באגריטט :אירית גאטליב ,מארעק ארטמאן ,דוד שטאקפיש.
מדואט ראבערטן געשטעלט פראגן ,אים געגעבן א מתנה און
סיאיז פארגעקומען א פרײנטלעכער מײנונג־אויטטויש.

די ױם העצמאות פײערונג
די טראדיציאנעלע פײערונג צום 47טטן ױם העצמאות פון
מדינת ישראל ,איז הײ־יאר געװען פארבונדן מיט דער
היטטארישער דאטע פון  50יאר נאכן באזיגן היטלער־
דײטשלאנד .אין פראגראם איז געװען געזאנג ,מוזיק ,טענץ ,א
געשמאקער אװנט־ברויט און דער עיקר  -די פרײד פון
לובלינער ײדן זיך צו טרעפן אויך בײ א ױם־טובדיקער
געלעגנהײט .באגריטט האבן מ .ארטמאן און ד .שטאקפיש .בײ
דער געלעגנהײט האט מען אויך באדאנקט לובאי און משה
קארן פארן העלפן אדורכפירן דעם ױם העצמאות ױם־טוב.

סטיפענדיע־פארטײלונג אץ בר־אילן
אוניײערסיטעט א.נ .פון בעלא
מאנדעלסבערג־שילדקרויט ז״ל
דעם 4טן יאנואר  ,1995איז פארגעקומען די 8טע
טטיפענדיע־פארטײלונג א.נ .פון דער היטטאריקערין פון דער
ײדישער לובלין ,בעלא מאנדעלטבערג־שילדקרױט ,דער
טטודענטין פונעם פאקולטעט ״תולדות עם ישראל״ ,תמר
שעכטער פאר איר ארבעט ״די געבילדעטע פרױ אין גאליציע״.
נאכן אנצינדן א יזכור־ליכט ,האבן גערעדט• ,ד״ר משה רוטמאן
פון אוניװערסיטעט ,דוד שטאקפיש פון דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט און תמר שעכטער .שמואל מאנדעלטבערג
האט איבערגעגעבן דעם טשעק פאר דער טטיפענדיע.
דערמיט זענען פארענדיקט געװארן די עפנטלעפע
פארטײלוכגען פון די טטיפענדיעט א.נ .פון בעלא
מאנדעלטבערג אין די דרײ אונױוערטיטעטן .נאר אין תל־
אביבער אונױוערטיטעט ,אין ירושלימער אוניװערטיטעט און
בר־אילן אונױוערטיטעט יזעכען נאך געבליבן
אין
באדייטנדיקע טומען ,װאט װעלן דערמעגלעכן צו באשטימען
טטיפענדיעט פאר טטודענטן אין די דערמאנטע הױכשולן,
אויף א תקופה פון נאך א  10יאר.
דער פאנד א.נ .פון בעלא מאנדעלטבערג־שילדקרויט האט
אויך דערמעגלעכט ארויטצוגעבן דאט בוך פון טאטיא
אלטמאן ,קעמפערין אין געטא װארשע און באטײליקט יזיך
אויך אינעם פראיעקט װעגן פארשן און קעמפן קעגן
אנטיטעמיטיזם ,אנגעפירט פון ד״ר דינה פורת פון
אוניװערטיטעט תל־אביב.

״קול לובלין״ נו31 .
אין די לעצטע  5יאר ,אײדער מען באשליטט ארויטצוגעבן
נאך א נומער פון אונדזער אױטגאבע ,װעלכע דערשײנט
רעגולער שױן איבער  30יאר ,שטעלט זיך תמיד די פראגע :װעט

זײן גענוג געלט צו דעקן די הוצאות פאר אפדרוקן און
פונאנדערשיקן די צײטונמ דער בודזשעט פון אזא
אונטערנעמונג באטרעפט איבער  3טויזנט דאלאר  -נאר די
הכנטות װערן אלץ קלענער און קלענער .ו װ •זײט איר ,לובלינער
ײדן אין דער װעלט און אין ישראלי טיװעט דאך פשוט זײן א
בזױן פאר זיך אלײן ,װ י פאר אנדערע ,אויב מיריװעלן נישט זײן
מטוגל אויטצוהאלטן אן אײגענע ,יערלעכע אויטגאבע ,װעלכע
האט ביז איצט אונדז פארשאפט נאר כבוד און פרעטטיזש.
נעמט זיך צו דער קעשענע ,אדער צום טשעקן־ביכל און שיקט
ארײן א בכבודיקן געשאנק צו זיכערן דעם קױם פון ״קול
לובלין״.
איר האלט איצט אין האנט דעם נומער  .31פארזיכערט
אויך דעם קױם פון נומער  32און װײטער.

נשף >ום העצמאות
ה־ 47של לובל>נא>ם
מרק אורטמן
בחודש מאי השנה ,חגגנו את ױם העצמאות של המדינה ו־50
שנה לניצחון על גרמניה הנאצית .הנשף היה מוצלח מאוד,
באװירה משפחתית ,עם תזמורת וזמרת .שמענו שירים
ישראלײם ,גם באידיש ,פולנית ורוטית .את הנשף פתח מרק
אורטמן ,טגן ױשב־ראש האירגון:
אורחים יקרים ,ערב טוב!
ראשית ,ברצוני לאחל לכולם חג שמח ובילוי נעים בנוטח
״שבת אחים גם יחד״ .אנחנו גם חוגגים הערב  50שנה לניצחון
על גרמניה הנאצית .מילױן וחצי חײלים יהודים השתתפו
בצבאות שונים ,כחצי מילױן יהודים לחמו בצבא האדום
ובצבא פולין ורבים זכו באותות גבורה ובמדלױת .ױם הנצחון
על הרוצחים הנאצים ועהריהם ,יוזפך לחג לאומי גם בישראל.
תודה ללובה ומשה קורן עבור תרומתם הכטפית לנשף .ועלי
להודות לכל החברים שעזרו ,במױחד  -לאירית גוטליב,
מזכירת אירגון ױצאי לובלין וירמיהו גוטליב ,עבור עזרתם
להצלחת הנשף .תודה לגיזבר אימי אברהם לטקובטקי וגם
למשה װטונג וצשה אובליגנהרץ.
ברוכים הבאים ,אורחים נכבדים.

ה>ססור>ון
א1רח

מ ל ו ב ל ץ

>וצא> ע>רנו

-

ב א ר ץ

במאי  ,1995בױזמתה של מזכירת ארגוננו אירית גוטליב,
אירחנו בישראל את ההיטטורױן מלובלין ,רוברט קובלק.
אירית הקדישה יזמן רב להשיג עבורו ויזה .ההתרוצצוױת בין
המשרדים השונים »לו הרבה מזמנה .בעלה ירמיהו עזר לה בכל
הטידורים.
דוד שטוקפיש ואירית גוטליב הכינו תוכנית לשהותו בארץ.
ברצוני לצײן ,שמשפ׳ גוטליב אירוזה אותו כשבוע ואיפשרו לו
ביקורים בארץ .מרק אורטמן הזמין אותו לארוחת ערב ,יחד
עם משפ׳ גוטליב והראה להם את תליאביב בלילה.
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> 6$אר לובלעער
לאנדסמאנשאפט אץ פאר>ז
משה זאלצמאן
 65איז נישט קײן קײלעכדיקע דאטע ,אבער נעמענדיק אין
אכט די עלטער פון אונדזערע מיטגלידער ,איז דא וױנציק
האפענונג און מעגלעכקײט צו קאנען אין דער קײלעכדיקער
דאטע עפעס ספעציעל אפצײכענען.

רוברט קובלק ההמן לישיבת הװעד והתקבל בחמימות .בירך
אותו סגן ױשב הראש ,מרק אורטמן ,שאמר:
״שלום אדון רוברט ,הנני מברך אותך בשם אירגון ױצאי
לובלין בישראל .הגעת בזמן שאנו חוגגים  47שנים למדינת
ישראל ױ 50שנה ניצחון על גרמניה הנאצית .בין המנצחים,
השתתפו גם מאות אלפי יהודים בכל הצבאות .בצבא הפולני
נלחמו אלפי יהודים ,בין אלה הײתי גם אני .רבים הגיעו
לדרגות קצונה גבוהות והצטיינו בגבורה.
כידוע לנו ,אתה היסטורױן שמתעסק בקורות יהדות לובלין,
אתה מײצג את יהדות לובלין באור המתאים ומצײן בחױב את
השתתפותם בהתפתחותה של העיר בתרבוװ ,מסחר ,תעשײה
ומקצועות חופשײם  -רופאים ,עורכי־דין ,מדענים ואנשי צבא.
אתה כותב עליהם  -עבור  mהננו מודים לך.

אני מאחל לך שהות נעימה בישראל .כשתחזור ללובלין,
תכתוב בטח ,איך על חולות המדבר צמחו וכבנו ערים יפות,
כפרים וקיבוצים .ישראל היא אחת מגדולי המקורות של
תרבות ומדע בעולם ,למרות שאנו חײם בשכנות למדינות
מוסלמױת ,שאוכלוסײתה העוײנת מגיעה למאות מלױנים .אבל
על נושא זה יש הרבה לספר ולדבר.

אױפנאמע פאר דעם גאסש פון לובלין .פון ועכטס זיצן:
מארק ארטמאן׳ דוד שטאקפיש ,דאבעדט קװואלעק,
מאטל טרײטטמאן)מעלבורן( ,אירית גוטליב ,רבקהלע
שטאקפיש ,צעשא פישער־טראכטענבערג ,ירמיהו גאטליב•
קבלת־פנים לרוברט קװואלעק מליגלין .ױשגיס מימין:
מ .אורטמן ,ד .שטוקפיש ,ר .קוװאלעק ,מ• טרײסטמן)מלגורן(,
א .גוטליב ,ד .שטוקפיש ,צ .פישר־טדכטנברג ,י .גוטליג.
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הלװאי מיר •זאלן זיך האבן טועה געװען .צו אירע  35און 50
יאר ,האבן מיר ארויסגעגעבן ספעציעל געדרוקטע העפטן;
מיטגעהאלפן ארויסגעבן די גרויסע פאעמע פון דיכטער משה
שולשטײן דל ,בײם ״פנקס פון לובלין״.
מיטגעהאלפן צ 1קענען איבערזעצן פון פראנצויזיש אויף
ײדיש דאסיבוך פון אונדזער בת־עיר אננא לאנגפוס ״זאלץ און
שװעבל׳ /װאס האט באקומען דעם פרעסטיזשפולן ״גאנקור־
פרײז״.
אײגנטלעך ,האט אן ארגאניזירטע לובלינער געזעלשאפט
אין פאריז שױןי עקזיסטירט מיט יארן צוריק .נאך די
פאגראמען אין די 80קער יארן אין צארישן רוסלאנד ,װען
סיהאט *יד אנגעהױבן די מאסן־עמיגראציע פון יידן ק ײ ו
אמעריקע  ,און נאך די רעװאלוציאנערע געשעענישן אין די
יארן  ,1904-1905יזענען־ א טייל ײדן אױף זײער װעג געבליבן
שטעקן אין פאריז.
אין  1908איז געגרינדעט געװארן א לובלינער געזעלשפט,
אבער אונדזער געזעלשאפט ציט איר יחוס פון דער לובלינער
גיע^עלשאפט ,װאס די עמיגראנטן אין די 20קער יארן האבן
געשאפן.
דער דור ,װאס האט אדורכגעמאכט דעם ראשיק־דינאמישן,
פאליטיש־פראפעסיאנעלן פונאנדערבלי פון געזעלשאפטלעכן
לעבן אין לובלין נאך דער ערשטער װעלט־מלחמה ,האט נישט
געהאט קײן בשותפותדיקע שפראך און אינטערעסן מיט דער
שױן־עקזיסטירנדיקער לאנדסמאנשאפט .און די געװעזענע
טוער אין לובלין ,װי :יעקב גאלדבוים ,דאװידזאן ,זאנדמאן
אאנ״ד האבן אין  1929ארגאניןירט א לובלינער געזעלשאפט
אונטערן נאמען ״קינדער פון לובלין״.
אין די 3'0קער יארן •זענען געקומען א צאל עמיגראנטן װאס
זענען געװען פאליטיש לינק־געשטימט .האבן זײ געשאפן א
לובלינער פאטראנאזש צו העלפן די פאליטישע ארעסטירטע.
בײדע ארגאניזאציעס האבן אנגעהויבן צו זיין טעטיק
צוזאמעןי •זײ שטיצן מיט מאטעריעלע הילף בעת דעם שפאנישן
בירגער־קריג ,ו װ העכער א צענדליק לובלינער האבן אנטײל
גענומען אלס פרײװיליקע קעמפער.
ס׳איז װערט דערמאנט צו װערן בײ דער געלעגנהײט
לובלינער ,װאס האבן זיך באזונדערס גײסטיק דערהויבן און
געשפילט א יפאליטיש־געזעלשאפטלעכע ראל אין פארי^ער
לעבן־•
זאלקינד הארװיץ ,װאס זײן בוך װעגן די מיטלען צו העלפן
די ײדן ז ײ יזאלן זיין גליקלעך און נוצלעך פאר דער
פראנצויזישער געזעלשאפט ,האט באקומען דעם ערשטן פרײז
פון דער אקאדעמיע פון דער שטאט מעץ אין  .1767אין פעריאד
פון דער גרױסער פראנצױזישער רעװאלוציע ,מיטגעארבעט
אלס •זשורנאליסט אין דער פראנצויזישער פרעסע ,אנטײל
גענומען איןיקאמף פאר דער ײדישער עמאנציפאציע.
א צװײטע גרויסע פערזענלעכקײט איז געװען עמיל
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אויסגעמארדעטן יידישן ישוב אין דער געבורט־ששאט און די
באשאסענע און אומגעקומענע ײדן אין פראנקרײך;
ארױסגעגעבן ״דאס בוך פון לובלין״; געפירט א סאציאלע און
/
קולטור־טעטיקייט.
בילדער פון דער טעט>קײט פון לובליגער ײ ז ץ א*ן פראנקרײך
גמשך זײער 65־יאימןן קיום .פון אויבן אואג :בי»ם מאנומענט
פון דעו געזעלעואפט ״קמדעי «ון לובלין״ .דייפארװאלטוגג פון די
״פאראימייןטע קינדער פון לובלין״ .מעלדוגגען װעגן קולטור־
אונטערנעמונגען פון די לובליגער.
תמונות מפעילות הלובלינאיס בצרפת פמשד  65שממ קױמם.
מלמעלה למטה :ל»ד המצבה של האוגון ״ילדי לובל*ן״ .הװעד של
״ילדים מאוחדים מלובלין״• מודעות על אירועים תרבותייס

אנדענק־טאװל צי די > 6Sאר פון דעד לובלמער לאגדסמאנשאפט
אין פאריז ,מאס מעט די טעג אויפגעקלאפט װעוץ א ץ מוזעום ״יד
לילד״ א»ן קיגוץ פון ד> געטא־קעמפערט אין גליל .דער טאװל איז
פארזען מיט אױפשריפטן אין  3שפראכן :פראנצויזמ* ,עגרית און
ײדיש.
לוח־זכרון ל־ 65שמת קיומה של ארגון הלובלינאים בצרפת,
עוביממז אלה »ותקן הלוח במוזיאון ״יד לילד״ בקינוץ לוחמי
הגיטאות בגליל• הכיתוג  -ב־ 3שפות :צרפתית ,עגרימ ױידיש.
מאיערסאן ,נאכן באקומען זײן דאקטאראט אויף כעמיע אין
הײדעלבערגער אוניװערסיטעט ,יאנגעהױבן ארבעטן אלס
פראפעסאר אין בארימטן ״קאלעזש־דע־פראנס״ .אין פעריאד
פוןי דעםי קאמף פאר איבערקוקן דעם דרײפוס־פראצעיס,
אקשױו אנטײל גענומען א ץ דער ליגע פאר מענששן־רעכש.
געװען דער איניציאטאר אין פראנקרײך צו פארטײדיקן די
רוסישע ײדן ,װאס מען האט זײ ארויסגעשיקט פון די
הויפטשטעט מאסיקװע און פעשראגראד.
אין  1904דערשײנען זײנע * צ װ ײ ביכער װעגן דער
עקאנאמישער סישואציע פון די ײדן אין דער צארישער
אימפעריע .אין  1908איז דערשינען זײן פילאזאפיש בוך
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פאר מיר ליגט דער פראטאקאל־בוך פון די ערשטע
צהאמענטרעפן און זיצונגען פיון דערי געגרינדעטער לובלינער
געזעלשאפט .די זיצונגען האבן זיך אנגעהויבן  10בײנאכט און
פארענדיקט  .12.30אסך איבערגעגעבנקײט האש *יך
געפאדערט פון די איניציאטארן און אקטױױסטן בײם
ארגאניזירן און פירן די טעטיקײט פון דער געזעלשאפט ,װ>:
אויפנעמען א נײעם עמיגראנט; העלפן געפינען אן ארבעשס־
פלאץ ,-מישהעלפן ,אפילו בלויז מיט אן עצה׳ װעגן קענען זיך
לעגאליזירן אויף ארויסבאקומען ארבעטס־רעכט ,װאס די
גרעסטע טײל האבן נישט געהאט .אויך נישט פארגעסן װעגן
העלפן די אינסטיטוציעס אין דער אלטער־חײם ,דעם ײדישן
שפיטאל און די ײדישע שולן.
זומער  1939האש די לאנדסמאנשאפט געפײערט איר 10
יאריקע עקזיסטענץ; מיט  3חדשים שפעטער איז
אויסגעבראכן די צװײטע װעלט־מלחמה ,די טעטיקײט איז
געװארן איבערגעריסן.
דיי לובלינער ײדן אין פראנקרײך האבן געהאט א סך
קרבװת 12 :דערשאסענע פאר זייער * אנטייל אין דער
װידערשטאנד־באװעגונג; העכער  200דעפארטירטע מיש
זײערע  96קינדער זענעך אומגעקומען.
נאך דער מלחמה ,האבן די לעבן־פארבליבענע ,צױאמען מיש
דעריגעקומענער שארית הפליטה ,אנטװיקלט אן אינטענסיװע
טעשיקײש :אויפגעשטעלט א וױרדיקע אנדענק־מצבה דעם
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צו דער 10טער יארצײט פון אומקום פון לובלינער יידישן
ישוב ,דעם 9טן נאװעמבער  ,1952איז דערשינען א
מאנומענטאל װערק *פון  685זײטן מיט  215בילדער און
רעפראדוקציעס ,װאס אנטהאלט  4הויפט־אפטײלונגען:
 (1לובלין אין דער געשיכטע;
 (2די יארן צװישן בײדע װעלט־מלחמות,-
 (3דער חורבן און װידערשטאנד;
 (4גבית עדות און זכרונות פון לעבן־געבליבענע לובלינער
ייז־ו•
דאס בוך פון לובלין איז א װירדיקער דענקמאל דעם גרויסן
ײדישן ישוב ו װ סיהאבן געלעבט  45טויזנט ײדן.
דא דארף דערמאנט װערן דער באוװסטזיניקער בלויז װאס
איז געמאכט געווארן אין דעם געשיכטלעכן ספר.
דער גרויסער * לובלינער בן עיר ׳ פאעט ,קריטיקער,
פובליציסט יעקב גלאטשטײן איז אפװעזנד אין דעם ספר;
װעגן אים איז אין דעם בוך נישט פאראן קײן א ײ ן שורה.
גלאטשטײן ,װאס האט אין יענעם פעריאד געלעבט אין נױ־
יארק און איז געװען אנגעלאדן מיט קינסטלערישער
שעפערישקײט און מיט א טיפער אומרואיקײט פון פאלקס
שיקזאל ,האט אין יאנואר  ,1938אנגעשריבן זײן בארימט ליד
״א גוטע נאכט ,װעלט״ ,װאס קלינגט װ י א פארויסאנונג פון
אנקומענדיקן חורבן ,האט אין אלע זײנע דערשינענע ביכער,
דירעקט און אומדירעקט ארויסגעברענגט זײן געבורט־אין
הײם־שטאט ,יזײן משפחה װאס איז אומגעקומען אין
מאידאנעק .דער שרײבער פון דיי שורות האט אין די 60קער
יארן נאכגעפארשט דעם ענין און סיאיז איםיגעװארן קלאר די
סיבה פון דעם פארזען.
די לובלינער געזעלשאפט איז געװען אנגעשלאסן אין יענע
יארן אין פארבאנד און דאס בוך איז געדריקט געװארן אין
דער דרוקערײ פון דער ״נײע פרעסע״ ,האבן זײ ,ו ױ דער
שטײגער ,געמאכט די קאמוניסטישע ״צעמור״״.
דער ערן־פארזיצער פון דער געזעלשאפט ,יעקב גאלדבוים,
האט אינטערווענירט װעגן דעם ענין בײם סעקרעטאר פון
״פארבאנד פון די געזעלשאפטן״ אלפרעד גראנט ,האט ער
דערקלערט ,אפילו די געזעלשאפט •זאל •זיך צוליב דעם
שפאלטן ,נאר קײן שורה פון דעם קאנטער־רעװאלוציאנער און
מלחמה העצער גלאטשטײן און לײבל לערער ]א פאפולערער
בונדישער טוער ,װאס האט צו יענער צײט געלעבט אין פאריז(,
װעל איך נישט אדורכלאזן אין דעם בוך װאס װערט בײ אונדז
געדריקט.
א יאר שפעטער ,אין יאר  1953קומט פאר די ״אפערע פון די
װײסע כאלאטן״ ,ווען דער ראטנפארבאנד צוזאמען מיט אלע
קאמוניסטישע פארטײען האבן געפירט א װיסטע העצע קעגן
מדינת ישראל ,קעגן ײדן בכלל ,קעגן דער ײדישער הילפס־
ארגאניזאציע ״דזשאינט״.
אין רײף געװארן m ,מיטארבעטן מיט זײ איז שוין
אוממעגלעך און די לאנדסמאנשאפט האט יזיך געשפאלטן ,.די
נײע געזעלשאפט האט זיך אנגערופן :״פאראײניקטע לובלינער
מיט איר אומגעגנט״ .אין  1961האט זיך צו דער לובלינער
געזעלשאפט אנגעשלאסן די זאמאשטשער גרופע אין פארין.
זינט דער אינטשײאונג פון מדינונ ישראל ,האבן די לובלינער
און זאמאשטשער געזעלשאפטן צוגעטראגן •זײער חלק אויף
פארשטארקן די פעדעם װאס דער גורליבינדט דאס װעלט־
ײדנטום מיט דער אויפגעריכטער ײדישער מדינה.
א ר ײ מיטגלידער האבן עולה געװען ,צװישן זײ :דער געװ.
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דער קאמיטעש פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט א»ן פאריז.
ועד ארגץ ױצאי לובלין בפאריז.
סעקרעטאר לײבעלע עדעלשטײן; אקטיװע קאמיטעט־
מיטגלידער מאיר שילדקרויט ,קופער ,פוזם ז״ל .די געזעלשאפט
זיך אין אלע אקציעס פאר ישראל,
באטײליקט
״פאראײניקטער אפעל״ ,״באנדס״ ,פלאנצן בײמער  -געװען פון
די ערשטע פיאנערן פון שאפן די ״פאלקס־אקציע״ ,און דער
פארזיצער פון דער געזעלשפט שמואל שפירא דל איז געװען
דער פארזיצער פון דער ״פאלקס־אקציע״ לטובת ישראל.
נאך דער מלחמה פון די זעקס טעג ,װאס האט פארבלאסט
און אפגעשװאכט די קעגנערשאפט פון״ די קאמוניזירנדיקע
אגהענגער צו מדינת ישראל און א דאנק דיי מאראלישע
מיטװירקונג פון פארזיצער פון אירגון פון די לובלינער אין
ישראל ,דוד שטאקפיש ,װאס האט באזוכט פאריז ,איז רײף
געװארן צוריק די פאראײניקונג״ פון דער געזעלשאפט ,װאס
רופט זיך איצט ״פאראײניקטע קינדער פון לובלין מיט איר
אומגעגנט״.
אין די פריערדיקע יארן האבן מיר אויך געפירט א ברײטע
קולטור־טעטיקײט מיט שכנותדיקע לאנדסמאנשאשפטן ,װי:
לעװארטאװ ,כעלם.
אין די לעצטע יארן באגעגענען מיר זיך ,אויסער דעם
יערלעכן יזכור װ י א פארפליכטונג ,פײערן מיר אויך די ײדישע
ימים־טובים חנוכה און פורים.
בשלימוװ פירן מיר אדורך די טאג־טעגלעכע אױפגאבע פון
דער לאנדסמאנשאפט .אין די פריערדיקע יארן האבן מיר זיך
אויך באטײליקט אין אלע שמחות פון די לאנדסלייט.
צו די  65יאר עקזיסטענץ פון דער געזעלשאפט ,צײכענען מיר
אפ אין מדינת ישראל מיט אן אנדענק־טאװל די קרבנות פון די
לובלינער אין פראנקרײך ,אין מוזעאום פון קיבוץ ״לוחמי
הגיטאות״ די  12דערשאסענע פאר •זײער אנטײל אין דער
װידערשטאנד־באװעגונג *און די העכער  200דעפארטירטע מיט
יזײערע  96קינדער.
צו די  65יאר עקזיסטענץ פון דער געזעלשאפט ,דערמאן איך
מיט כבוד די פארזיצערס פון דער געזעלשאפט ,װאס זענען
אװעק אין דער אײביקײט  -יעקב גאלדבוים *,שרה׳לע
גאלדאדלער ,אלטער זאבערמאן ,שמואל שפירא ז״ל.
מיר באגריסן די מיטגלידער פון דער געזעלשאפט ,װאס
יעדער אײנער האט צוגעטראגן זײן באשטײער פאר דער
טעטיקײט און דערפאלג און איז פארבינדן ,דירעקט און
אומדירעקט מיטן גאנצן ארגאניזירטן ײדישן ישוב אין פאריז.
מיר באגריסן אלע לאנדסלײט אויף דער װעלט און גאר
באזונדערס ,די לאנדסלײט פרן מדינת ישראל מיט זײער ױשב־
ראש דוד שטאקפיש.

קאפ>טל לובלץ
)צום

52סטן

>אדצ»ט|

װאכנשריפט
ײדיש־ענגלישער
דער
אין
״אויסטראלישע ײדישע נײעס״ ,װאס דערשײנט אין
מעלבורן ,זענען דערשינען די צ װ ײ מאמרים װעגן לובלין
 פון פײגע פישמאן און מ .טרײסטמאן.דעם 19טן נאװעמבער ה.י .פאלט אויס דער 52סטער
יארטאג נאכן שוידערלעכן מארד ,מיט װעלכן די נאציס האבן
פארענדיקט דעם רומפולן קאפיטל ,װאס דאס לובלינער
ײדנטום האט ארײנגעשריבן אין דער געשיכטע פון ײדן אין
פוילן.
גענוג אריינצוקוקן אין דעם בוך פון לובלין ,ארױסגעגעבן
אין פאריז ,אין יאר  ,1952אין װעלכן מיר באקענען יזיך כאטש
טײלװײז מיט דער שטאט ,װאס איז אײנע פון די עלטסטע
קהילות ,נישט נאר אין פױלן ,נאר װ ײ ט איבער אירע גרענעצן.
דער ״װעד יארבע ארצות״ ,די פאקטישע ײדישע
אויטאנאמישע קערפערשאפט פון 16טן י.ה .האט באװירקט
און געשטאלטיקט דאס יידישע לעבן .במשך פון הונדערט יאר
האט דער ״װעד״ •זיך געפונען אין לובלין ,װאס איז געװען דער
גײסטיקער קװאל פון תורה ,חכמה און װיסן פאר אלע ײדישע
ישובים איבער גאר דער װעלט .פאראלעל מיט חדרים ,ישיבות,
תלמוד־תורהס ,בראש מיט דער באװוסטער ישיבה ״חכמי
לובלין״ ,האט אויך געלעבט און געבליט די ײדיש־װעלטלעכע

קולטור אין לובלין .די י.ל .פרץ פאלקס־שול ,ײדיש טעאטער ,די
צײטונג ״לובלינער טאגבלאט׳; יא ײדישער שפיטאל .עס איז
אוממעגלעך אין א קורצן ארטיקל איבערצוגעבן כאטש א
קלײנעם טײל פון דעם ײדישן ,הארציקן לובלין .אלץ װאס איז
געװען אין ײדישן לובלין לעבעדיק און טעטיק ,איז פארשניטן
געװארן דורך דעם גרויזאמען נאצישן מארד־אפאראט.
סיאיז א טײװלאניש שפיצל פון דער געשיכטע m ,דװקא אין
א פארשטאט פון לובלין זאל אויפגעשטעלט װערן אײנע פון די
שוידערלעכסטע מארד־פאבריקן  -מײדאנעק  -באשטימט
פאר דער מאסן־פארניכטונג פון אייראפעישן ײדנטום .אין
•זײערע לעצטע לעבנס־טעג ,האבן די פארפײניקטע לובלינער
ײדן זיך געמוזט באטײליקן אין זייער לעצטן װעג צו די גאז־
קאמערן פון מיידאנק .חורבות פון אש ׳ בערג מיט שיך ,אט דאס
איז די ירושה װאס איז געבליבן פון אונדזער הײמשטאט
לובלין.
הײנט ,צום 52סטן יארטאג פון חורבן לובלין שטײען מיר,
דאס קלײנע הײפעלע על־פי־נס לעבנגעבליבענע ײדן פון לובלין
און אומגעגנט מיט געבויגענע קעפ און צעװײטיקטע הערצער
פאר די אומגעזעענע קברים פון אונדזערע ליבסטע און
טײערסטע ,פול מיט צארן און האס קעגן דעם צ\ײװלס
מאנסטער־װערק ,דעם דײטשן מערדער־פאלק און זײנע
מיטהעלפערס.
אײביקער אנדענק אונדזערע קדושים ,אײביקע פאראכטונג
יזײערע מערדער.
פײגע פישמאן
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מיט גרויס װ ײ ט י ק און צער דערמאנען מיר דאס
אירע
מיט
לעבן
לובלינער
ײדישע
פארשניטענע
ארגאניזאציעס ,אינסטיטוציעס און פערזענלעכקײטן ,װאס
האבן דארט געלעבט און געשאפן.
אין צװישן־מלחמהדיקן צײט־אפשניט ,האט לובלין מיט
.אירע  50טויזנט ײדן ,צהאמען מיט די ארומיקע ײדישע
שטעטלעך ,מיט •זיך פארגעשטעלט אײנע פון די קאלירפולסטע
יידישע ישובים אין פוילן ,ו װ עס האט פולסירט א כסדרדיקער
געזעלשאפטלעכער ,קולטורעלער און פאליטישער לעבן.
דעם 9־טן נאװעמבער  1942האבן די דײטשע רוצחים מיט
זײערע בלוטיקע מיטהעלפער ,ליקװידירט דעם לעצטן
לובלינער געטא .געטריבן די ײדן צום פארניכטונגס־לאגער
מײדאנעק ,מיט זײנע גאז־אויװנס.
דארט האבן אויסגעהויכט זײערע הײליקע נשמות אונדזערע
נאענטסטע און טײערסטע ,און זייער אש האט פארדעקט די
פעלדער און װעלדער ארום לובלין.
מיר ,די על־פי־נס אפגעראטעװעטע ,טארן נישט פארגעסן
און אונדזער הײליקער חוב דארף •זײן צו קומען און אפגעבן
כבוד די קדושים פון לובלין און אומגעגנט.
מ .טדײסטמאן
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נחת פון לובלינער
טעשקע קארמאן־פארשטעטער
באקומען די אויסצייבענונג פון
פראנצויזישן ערךלעגיאן
אין דער פאריזער ײדישער צײטונג ״אונדזער װארטי/
האבן מיר געפינען א באריבט פון דעם פײערלעכן
איקט צוס באקומען פון אונדזער בת־עיר טעשקע
פארשטעטער ,דעם פרעסטיזשפולן דיפלאם פון
פראנקרײכס ערן־לעגיאן:
וױמיק זענען די פײעדמגען פון אויסצײכענען מיטן ״עדן־
לעגיאן׳ /ײ י זאגט מען ,״פון אונדזערע ״ ז ץ ״ און אויב ט׳טרעפט
אזא פאל ,איז עט ײעדט מ׳זאל די געשעעניש אפמעיקן .דעד
דאזיקער פאל האט א שייכות צו טעשקעין .װען מיר זענען
געוײיר געװאדן ,אז דאט האט זי באקומען די עדן־
אײטצייכענונג ,איז אונדזער דעאקציע געװען :״א פארדמטע
אויסצײבענמג!״ די זעלבע רעאקציע איז געװען ביי אלע,
ײעמעצט טעטיקײט פון טעשקא׳ן איז גוט באקאנט.
א פארדינטע אױטצײכענוגג פון א פרױ ,ײאס האט דעם
גדעסטן טײל פון א»ד לעבן ,אװעקגעגעבן לטובת דעם כלל.
טעשקע איז דער טיפ פון מעכטש ,װאט שטעלט איבעד
אלעמען דעם כלל׳ און מיט האדץ און נשמה ,דיצט זי אים.
נישטא קי»ן שװעריקײטן ,װען ס׳האנלט זיך אין ברענגען הילף
די װאט נייטיקן זיך .זי האט דאט באװיזן במשך די פינצטערע
יארן פון דער אקופאציע ,זי האט באוױזן אין איר טעטיקייט
א»ן נאך מלחמה׳ד»קן פעריאד.
נישט קײן װונדער ,װאס א גרויסער עולם איז געקומען
פײעדן די געשעעניש פון איבערגעגן טעשקע׳ן די
אויסצײכענונג פון עדן־לעגיאן .א פײערלעכע שטימונג אין
דעס זאל פון דעם פאראײן פון די יידישע קאמבאטאגטן.
סיאיז א ױם־טובדיקע שטימוצג; גדאד איז עט נאך דעם ױם
טוב פון ראש־השנה ,װען ײדן וױנטשן זיך א גוט יאר ,מ»ט דער
האפענוצג אז ס׳װעט זײן א יאד פון שלום.
מיט קורצע באגריסמגען ,זענען ארויטגעטרעטן :סטעפא
טקורניק ,פאדזיצערין פון ״פארבאנד פון די ײדישע
געזעלשאפטן׳ /פון ײעלכן טעשקע איז דאס הארץ און די
נשמה .אדאם ראיסקי ,היסטאריקעד פון דעם פינצטערן
פעריאד ,װעלכעד דערמאנט די טעטיק״ט פון טעשקע׳ן אין די
אקופאציע יאוץ; אנדי בולאװקא ,אלײן א געװעזעצער
דעפארטידטעד ,אזוי גוט ײ י טעשקע ,װעמען ט׳איז אױך
אנגעטרױט געװארן אין נאמען פון פרעזידענט פון דעד
רעפוגליק ,האט איבערגעגעבן טעשקע׳ן די אויטצײבענוגג פון
ערן־לעגיאן .אין דער באגריסונג פון דעס פרעזידענט פון
״פאראײן פון די דעפארטירטע׳ /און פון זשאקלױ קעלעי׳
דירעקטאדין פון ״קדיף׳ /איז געקומען צו אײסדרוק די
אנעדקענונג פאר דער טעטיקײט פון טעשקע׳ן .אנרי בולאװקא
דערמאנט א ץ ז״נע װערטער ,אז גראד ײען מיר פײערן דעס
אינטערעסאנטן לעגצסײעג פון טעשקע׳ן ,איז אנגעקומען רי
טרויעריקע ידיעה פון טויט פון יצחק װארשאײסקי ,װעלכער
געהעדט אויך צו די מעגטשן װעלכע האבן געאפפערט זײער
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לעבן לטובת הכלל; מיט א מינוט שטילשװיגן ,האט דעד זאל
באערט דעט אנדענק פון ײארשאװסקי.
דעקארידט מיט דעם מעדאל פון ערן־לעגיאן ,דערצײלט
טעשקע אן עפיזאד פון די אקופאציע יאדן ,װען ס׳איז איד אין
א גרופע פרויען ,געלונגען צו דאטעװען פון אומקום  30יידישע
קיצדער .מיט װײטיק און טרערן אין אויגן ,האט זי דערצײלט
די דאזיקע געשעעניש.
בײ א שײן טעדוױרטן טיש ,האט דער עולס זיך משמח
געװען מיט דעס ױם־טוב פון טעשקע׳ן און א»ד געװונטשן
לאנגע יאדן פון געזעלשאפטלעכער טעטיקײט.
ל.
א ץ דער דערמאנטער צײטונג זענען א ו י ן אפגעדרוקט
אימיקע באגריסוגגען פון ײדישע ארגאניזאציעס און
געזעלשאפטן א ץ פראנקרייך פאר טעשקען ,צמז באקומען די
אנעדקענטע אױסצײכעגונג.

•

משה זאלצמאן פון פאריז  -פארשריבן אץ
״ספר הזהב״ פון קרן קײמת לישראל
אױף א פײערלעכן צונױפטרעף פון לובליצער אין פאריז ,איז
געװארן אפגעמערקט די 23־יאריקע ,אקטױוע טעטיקײט פון
משה זאלצמאן ,אין די ראמען פון די פרימט פון מפם אין
פראנקרײך ,א דאנק װעלבער ער איז געװאדן פארשריגן
אינעס ״ספר הזהב״ פון קרן קיימת .װעגן דעם לײעגען מיר אין
פאריזער ״אונדזער ײארט״:
אויב מיר װילו שרײבן די גיאגראפיע פון משה זאלצמאן,
דאדף מען פארנעמען גאגצע בלעטעד פון אונזער צײטמג :משה
זאלצמאן האט ארויטגעגעבן א רײ גיכער ,צװישן װעלכע ז י ץ
ערשש גיד ,״און מ׳האט מיד רעהאביליטירט׳ /האט געהאט א
גרויסן אפקלאנג ,און איז גל**ך איבערגעזעצט געײארן פון
יידיש ,אין פיר שפראכן :עגדית ,דייטש ,פראנצױזיש און
לעצטנס  -א ץ רוס>ש .ס׳זענען אויך איבעדגעזעצט געײארן
זײנע אלע ביכעי /װעלפע זענען פארשפדײט געװארן א ץ
הונדערטער עקזעמפליארן•
זאלן מיר דערגײ דערמאנען ,אז זיין חבר און פרײנט ,דער
עקזעקוטיװע־מיטגליד פון װעלטראט פאו ײזײש אין *שדאל,
דוד שטאקפיש ,האט משהן דעולאגגט די מטע בשודה,
קומענדיק פון קיעוו ,אז עס װעדט צוגעגר״ט די איבעדזעצונג
פון בוך ״און מ׳האט מיד רעהאביל»טידט״ אין דער דוסישער
שפראך ,אין צען טויזגט עקזעמפליארן.
אויף א זיצמג פון דעם קאמיטעט פון דער לובליצער
סאסיעטע ,האט משה זאלצמאן פונאנדערגעװיקלט זײן
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אין תל־אביבער אוניװערסיטעט איז
פארגעקומען די צװײטע פארטײלונג פונעם
שיע גאלדבערג )טשעכיװער( פאגד פאר
לערערס ,װאס דערגאנצן זײער ײדיש־לימוד
אויף קורסן| אנגעפירט פון פראפ׳ גרשון
װײנער .גלײכצײטיק זענען אויד *פארטײלט

געװארן א סטיפעגדיע פאר לערערינס און
לערערס פונעם פאנד צו דערמוטיקן ײדיש א.
נ .פון רבקה און דוד שטאקפיש ,עטאבלירט
דורן־ זײערע קינדער; פונעם פאגד א .נ .פון
דער ביגע־קינסטלערין ריטא קארפינאװיטש,
עטאבלירט דורך איר ברודער אברהם און

שיע ט ש ע פ ע װ ע ר ד ע ר צ ״ ל ט
שיע טשעכעװער דערצײלט און מיר פארשרײבן .אײנער פון
יענע פשוטע ײדן ,װעלכער איז דורכגעגאנגען דעם יסורים־װעג
פון א טראגישן דור .אט ליגט פאר אונדז זײן ספר :א
דאקומענט פון פײן ,פוןאומגליק ,פון אימה - ,אבער אויך
בטחון ,גלויבן א ץ ײדישן המשך.

דיפלאם ,װעלפן ער האט באקומען אין ישראל ,בעת זײן
לעצטן באזוך מיט א גרופע פון מפ׳ס .דעד קרן קײמת לישראל
האט משהן פאושדיבן אין ״ספר הזהב״ פאר ז״ן דרײ און
צװאנציק יעריקער אקטױויטעט ביי די פדיינט פון מפ ם אין
פראנקדײך ,װו ער איז גענעראל־סעקרעטאה אויף דעם
פײערלעפן אװנט ,װאס איז א״נגעארדצט געװארן אץ ישראל,
אין קינג סאלאמאן האטעל אין נתציה ,װו ער האט באקומען
די אויסצײכענונג .זײעצדיק טיף גערירט פון זיין דערגרײכונג,
װעלכע א>ז געװארן אפגעצײכנט מיט אזױ פיל חשיגות ,ײי
פארשרײבן אים אץ ״ספר הזהב׳ /האט ער געהאלטן זײן
דאנקבאר־רעדע ,װאס האט געמאכט א שטארקן רושם אױף
דעם עולם אץ זאל.
ס׳גלײבט צאר פאר אמדזער לובלינער געזעלשאפט ,װי
משה איז אונדזער לאנג יעריקער סעקרעטאר און פידט אײס
זײן ארבעט מ>ט דעד פולער ערנסקײט ,צו װמטשן א»ס נאן
לאנגע און געזונטע יארן ,פון זיין שעפעריש־גײסטרײכעד
טעטיקײט און מיד זאלן אױך נאן פיל יארן ,זיך קאגען
אנפרייען מיט דיד צוזאמען ,משה זאלצמאן .אמן!

•
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אדאם געלדמאן פלעגט דאס ײדישע װארט
אין טאן־פראנציטקא.
פון דעד צײטמג ״יעװרעיסקי מיד״)״ײדישע װעלט״( װאט
דערשײנט אין סאן־פדאכציסקא אין דער רוסישער שפראך,
האגן מיד ז*ד דערוװסט ,אז אין דער גרויסער אמעריקאכעד
שטאט גײט אן אן אינטענסײוע קולטור־טעטיקײט אין ײדיש,
אין װעלכער עס געמט אן אקטיװן אנטי»ל אונדזער בן־עיר
אדאם געלדמאן .אין דעם צוגעשיקטן פראגראם לײענען מיר
ײעגן א גדויסן קאנצערט פון ײדישן געזאנג ,אדגאניזידט דודך
דעם קהילה־צענטעד ,לפגוד די  50יאר נאכן באזיגן נאצי־
דײטשלאנד .דער נאמען פון דער אונטעדנעמונג איז געװען
״עם ישראל חי׳ /אױף װעלפעד זינגער ,חזנים ,מוזיקעד האבן
רעפרעזענטידט פאלקס־לידער ,געטא־לידער ,חזנות און
ײדישע נגמה ,דע 0סצענאר האט אנגעשריגן אדאם געלדמאן,
ײאס האט אויך אנגעפירט מיט דעם קאכצערט•

שרה לאפיצקאיא.
אונרזער בת־עיר רבקה גאלדבערג האט
אויף דער פײערונג פארגעלײענט די הקדמה
צום ספר פון שיע גאלדבערג ,״הײם און
חורבן״ ,אנגעשריבן דורכן באוװסטן שריײ
בער ,דיכיטער און עםײאיסט י.ח .בילעצקי•

א פשוטער ײד ,פון נח פאנדרעס משפחה .דער •זכרון דינט
אים .אלע פרטים פון יסװײם־װעג ,פון זײן ארעמער הײם ,װ י
נעכטן איז עס געװען .ײדיש לשון  -װ י דאס רױע פלײש אין די
אברים ,װ י דער יאטקע־קלאץ װאס ציטערט אויף פון האק .צו
באװונדערן.
געהערט װ י ער דערצײלט ,און פאר מיר ׳ זלמן שניאורס
הקדמה צו נח פאנדרע:
״וװ זענט איר אצינד ,איר דעמבענע ײדן ,מיט די ברײט־
נאזיקע שטיװאלעס און מיט צעשוװמענע פארברענטע נעזער,
װ י בײ לײבןי איר באלעגאלעס ,קצבים ,נאסקע־טרעגער,
לײמער ,זעגער ...אײער קול איז געגאנגען װ י פוןי א פוסטן פאס
ארויס און אין אײערע קינדערשע אויגן האט געשפילט דער
כוח פון לעבן״.

שיע טשעכעװער דערצײלט '.אין זײן שטילקײט הילכט א
געשרײ ,א ליארעם .א ט שעפטשען שטיל זײנע ליפן ,און א ט
צערעװעט ער זיך װי א נישט דערשאכטענער אקס .א ט זיצט ער
רויק אויף זײן שטול און דערצײלט פון מײדאנעק ,אוןי א ט
שפרינגט ער אראפ פון דער קעלניע און לויפט צו ־ זײן
אומגעקומענער משפחה .שיע טשעכעװער פארמאגט אײגענע
כלים ,כלים פון א גײער אויף שמאלע סטעזשקעס און אויף
ברײטע שליאכן .א ט פארגראבט ער •זיך אין א נארע צװישן
קוסטעס און ברומט װי א פארוװנדעטע חיוז ,און א ט שטײט
ער מיט טענות קעגן גאט און מענטש און פרעגט שאלות .גײ
ענטפער שיע טשעכעװער אויף אלע •זײנע שאלות.
שיע טשעכעװער דערצײלט און דו װערסט צעריסן פון
בענקעניש נאך יענע פשוטע ײז־ן ,נאך די אזוי גערופענע ״עם
הארצים״ ,װעלכע *ענען געזעסן איןי מערב זײט בײם טיר פון
בית מדרש באשײדן און אונטערטעניק מיט די סידורימלעך
אין די הענט .ײדן ׳ װעלכע האבן די ערשטע געשפרונגען לעשן א
שריפה אין שטעטל ,די ערשטע אין א געשלעג מיט שיכורע
גוײם ,װעלכע האבן געהויבן א האנט אױף ײדיש האב און
גוטס; די ערשטע ,װעלכע זענען געגאנגען זיצן אין אסטראג
פאר די װעלכע ז ײ האבן באשיצט .װ י •זינגט ג שניאור :״די
פונקען פון ליבע און לידער האט איר באהאלטן .דאס גליק פון
ארבעט האט געטליעט אין יאײער לײב ׳ די בענקשאפט נאך
פעלד און וואלד קומט פון אײער ערדישער פראסטקײט ,פון
אײערע מעשות .דער װילן דורכצוברעכן די לעצטע מױערן פון
דער געטא ,שטאמט אויך פון אײך .פון אײער מיטן האט דער
נײער קוויאל פון װעלט־באפרײונג אױפגעשלאגן און צעגאסן
זיך איבער ױנגע דורות ,פװקט װ י אײערע עלטערן ^ענען
ארױפגעשטיגן אױפן באלעמער צו דער תורה ,א * י אײערע
קינדער  -אויף עשאפאטן .און פון הויכע תלױת האט איר
אונדז אנגעזאגט דאס אנקומען פון נײע צײטן״.
שיע טשעכעװער דערצײלט .ער טרינקט דעם סם פון
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דנה פרידמאן ,א ״לוגלמער אײניקל״ ײאס איז געװארן בארימט א דאנק איר מאטורע־ארגעט אץ ג*מנאזיע ײעגן דער ײדיעוער לוגלין ,האט אין א
מזלדיקער שעה חתמה געהאט מיט איר באעועדטן .אויפן בילד :דאס ױנגע פארל מיט זײדע־באבע ,דאס פארפאלק מאנדעלמילך.
דגה פדידמן ,״גכדה לובלינאית׳ /שהתפרסמה הודות לעבודת־בגרות שלה בתיפון על לובלין היהודית ,נשואה עב״ל• בתממה :הזוג תצעיר oy

טבתא וטבא מנדלמילך.

יסורימדיקע טעג .אט פארקײקלט זיך א טרער און די ״דער־
צײלונג״ װערט דערשטיקט אין דער מיט .טעג פון מײדאנעק -
װ י א קאשמארנער חלום .בלעטלעך פון יענעם קאלענדאר
װערן אפגעריסן אײנס נאך אײנס און פארן ײדישן לײענער
און פאר דער װעלט :מאטעריאלן פון יענע שעג־און־נעכט.
זכרונותי א מאנאגראפיעז רופט עס װ י איר װילט .זוכט נישט
קײן ספעציעלע יליטערארישע אײגנשאפטן .די דערצײלונגען
האבן א באזונדער ריח .א ריח פון מאסן־מארד איבער א גאנץ
פאלק .דער ריח פון בלוטיקן היטלעריזם און זײנע באהעלפער.
דער ריח פון סעלעקציעס און טראנספארטן און רױכענדיקע
קױמענס .דער ריח פון גאז .פון מארד .דער ריח פון גסיסה פון
אלטע לײט .פון קינדער .פון מאמעס .דער ריח פון גאנג און
נסיעה צום טויט.
 און דאך :בדמיך חײ .אין דײן בלוט ,ײדישער מענטש,װעסטו לעבן .פון די קרעמאטארױמס צו א נ ײ לעבן .פון די
גאז־קאמערן  -צו אויפגעאקערטע ײדישע פעלדער.
שיע טשעכעװער  -א ײ ד װ י א פלאם ,װאס ברענט װ י דער
סנה.
א ספר פון טויט־פאבריק ,צו א נ ײ לעבן.
שיע טשעכעװער דערציילט.

י.ח .גילעצקי
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I
מזליטוג אונדזערע לאנדסלײט אסתו און גדליהו פישמאן פון
לאס־אנזשעלעט צוס געבורט פון ערשטן אוראײניקל
מזל־טוב לבני־עירנו אסתו וגדליהו פ»שמן מלוס־אנג׳לט,
להולדת הנין הראשון

ד> געזעלשאפט ״פארא»נ>קטע ק»נדער
פון לובלץ און אומגעגנט״ אץ פאר>ז
באגריסט זײערע חשובע קאמיטעט־מיטגלידער

דאשעל און משהילע
ראזענבלום
מיר וװנטשן זײ א גוט געזונט,
און ראשעל זאל האבן א רפואה שלימה!

דעד לןאמיטעט

װאס בר>װ דערצ״לן
אין פארלויף פון לעצטן יאר ,האבן מיר
באקומען צענדליקער בדיװ פוןי בײדע
אמעריקעס ,קאנארע ,אײראפע און פון פוילן
 װארשע און לובלין .אונדזערע בני־עיררייח זיר אראפ פון הארץ אין די דאזיקע
בריװ ,דערצײלן װעגן זײערע פראבלעמען,
צרות און אױן־ נחת פון די קינדער און
אײניקלעך .נאר איבער רי אלע ענײנים

דאמינירט דאס געזעלשאפטלעכע ,דאס
לובלינערישעי װאס װעט זײן מיט דער
פאראײביקונג? װעלן מיר זוכה זײן צו א
המשךדור?
האט דער רעדאקטאר באשלאםן ,װי
יעדעס יאר ,אפצודרוקן דעם רוב פון די בריװ,
הגם זײער געקירצט ,װאס לײענען זיך אבער

צפורה און ױסף שפײזמאן,
נױייארק

רײזע .נאר זי פילט ז י ו שוין בעסער און
לאמיר האפן ,אז מ׳װעט זיך בקרוב זען.
יבעט איבער חײם שביט ,פאר װאס מיר
האבן אים נישט געקענט אײנלאדן יצו זיך.
װען ער איז דא געװען אין לאס־אנזשעלעס,
האט באלטשע זיר נישטי געפילט װ י
אמבעסטן.
דערפאר האבן מיר נחת פון אונדזערע
אײניקלעך ,װאס דאס איז א מתנה פון הימל.
דער עלטסטער איז מיט  2װאכן צוריק
געװארן אן אדװאקאט .די אנדערע צװײ
לערנען אין די גרעסטע אוניװערסיטעטן.
הארװארד
אין
ײנגסטער,
דער
אוניװערסיטעט ,האט גענומען א קלאם פון
תנ״ך און פרעגטי מיך ,אויפן טעלעפאן,
פארשידענע שװערע שאלות פון דער תורה.
דער מיטעלםטער שטודירט אין פילאדעלפיע
אויף אדװאקאטוה זײ זענען צו אונדז זײער
צוגעבונדןי)נישט װי דער רוב קינדער אין
דער הײנטיקער אמעריקע(.
עס בענקט זין־ שטארק נאן־ אײך אלעמען.

טײערע פרײנט,
דערהאלטן אונדזער ״קול לובלין״ און
געהאט װאס צו לײענען .נאר ױסף האט זיך
שטארק איבערגענומען מיטן בילד פון
חוהטשע לאבערבלאט ,װאס איז געשטארבן
אין פאריז .ער האט זיך אפילו צעװײנט.
איר האב פארענדיקט דעם טעאטער־
סעזאן מייט ״מירעלע אפרת״ פון יעקב
גארדין .ס׳איז געװען א גרויסער סוקצעס און
אונדזער טעאטער אין ניריארק גרײט זיך
צום נײעם סעזאן .מיר שיקןיארײן אונדזער
באשײדענעם בײשטײער פאר אונדזער
זשורגאל און איר דארפט אלץ טאן ,כדי
אױפהאלטן זײן קױם.
א דאנק אײך ,רבקהלע און דוד ,װאס איר
האט אונדז דערמעגלעכט צו באגריסןיאויף א
בכבודיקן אופן דעם ארטיסט און רעזשיסער.
מ .גרינשטײן ,צו זײנע  80יאר ,וואס איז
געפײערט געװארן אין תל־אביב .גיטיאיבער
אלע לובלינעריהארציקע ברכות צום נײעם
יאר .איך נעם אײך אלע ארום.
•

ישראל אײזנבערג,
לאסיאגזשעלעס
שלום ,מײנע טײערעו
א טרויעריקע נײעס .אונדזערס א
הארציקער לובלינער ײד איז שוין ,נעבעה
אװעק אויפן עולם האמת און כ׳װעל עפעס
אנשרײבן װעגן אים .ער איז געװען פון די
אקטיװע לאנדסלײט אין אונדזער קלײנער
״לובלינער קאלאניע״ אין דער גרויסער,
אמעריקאנער שטאט .זאל אים די ערד גרינג
זײז•
עס װילט זיך שטארק באזוכן ישראל ,װ י
איך האב דאס געטאן יעדעס יאר מיט
באלטשען ,נאר איר געזונט־צושטאנר
דערלױבט נישט אזא װײטע ,נישט לײכטע

האט מיר א גוט ,געבענטשט יאר.
•

אדאם געלדמאן,
סאןיפראגציסקא
עךב דעם ױם־טוב פסח ,װיל איר
איבערשיקן אלע לובלינער אין ישראל א חג
שמח מיט א סך געזונט .בײ מיר  -קײן
באזונדערע נײעס .איך שרײב א ביסל און
ארגאניזיר אויך קאנצערטן פון ײדישן ליר
און װארט .מײן טרוים איז װידער צו באזוכן
ישראל .איך װיל האפן ,אז אויד הײ־יאר װעט
דערשײנען אונדזער ״לובלינער שטימע׳/
װעלכע איך לייען תמיד מיט פיל אינטערעס.
איך האב אײך ארויסגעשיקט א קאסעטע
מיט ײדישע לידער ,פונעם קאנצערט װעלכן
מיר האבן דא אדורכגעפירט מיט א גאר
גרויסן דערפאלג .דער קאנצערט איז
פארגעקומען אין חודש מערץ ה.י.
•

מיט א ניט קלענערן אינטערעס װי זכרונות,
ארטיקלען ,צי לידער.
מיר דארפן נאר זײן געזונט און אויף װיפל
די כוחות און יגעמיט־צושטאנד דערלױבן,
װײטער זיך באשעפטיקן )אדער ״נאריש
מאכן״ ,װ י עס מײנט װער( ,מיט אזא טעמע
װאס הײסט לובלין.

יעקב װײצענפעלד
מיאמי
פאר אלעמען  -מײנע װונטשן צום נײעם
יאר .געזונט און שלום .איך דאגק אײך זײער
פאר דעם ברױו ,און דער עיקר  -פארן ״קול
לובלין״ .די צײטונג איז פשוט מחיה יעדן
לובלינער ײד ׳ װאס לײענט זי מיט
אינטערעס און פארגעניגן.
•

פאלע און סופער פאפטשאש
מאנטרעאל
מיר האבן מיט הנאה געלײענט דײן בריװ,
אין װעלכן דערמאגסט די צײטן ,װען מ׳איז
צוזאמען געװען יאין ישראל און צוזאמען
דער
בײ
סײ
פארברעגגט
געזעלשאפטלעכער ,״לובלינער ארבעט״ ,סײ
אויף די מסיבות און הײמישע צוזאמענטרעפן,
װעלכע אויך מיר געדענקען און דערמאנען
בײ יעדער געלעגגהײט .במשך  5חדשים
פארברענגען מיר אין פלארידא ,װײל מען
אנטלויפט פון רער קעלט ,שנײען און פרעסט
אין קאנאדע .פאר פסח פארט מען צוריק קײן
מאנטרעאל .מיט די קינדער זענען מיר אין
כסדרדיקן ,טעלפאנישן קאנטאקט.
װאס שײך אונדזערע לובלינער יידן ,איז
דאךינישט קײן סוד ,אז דער עולם גײט
צוביסלעו אװעק אין דער אײביקײט און די
לעבן געבליבענע װערן אלט און קראנק.
זײט געזונט ,װאס מיר װינטשן אלע
לובלינער אין ישראל און אין דער װעלט.
•

רוזשקע און אברהם
צװײקאפט,
מאגטדעאל
מיר האבן באקומען דעם ״קול לובלין״
עטלעכע יטעג נאך דעם ,ו ױ מיר האבן דיך
אנגעפרעגט און א ברױו ,פאר װאס איז די
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צײטונג נאן־ נישט אגגעקומען .מיר זענען
צופרידן צו לײענען אונדזער אויסגאבע.
מיר לײגן צו צו דעם בריװ אונדזער
באשײדענע באשטײערונג און װינטשן אונדז
אלע נאן־ זוכה זײן צו געניסן פון דעם ״קול
לובליך .אין־ גלױב ,אז עס געדענקט נאך
װער מײן מײדלשן נאמען פון לובליןי-
שאבאזאן.
*

ױסף קאפלאן
מאגטרעאל
װײס
טשארנע
בת־עיר
אונדזער
פאליװאדא האט אין איר בריװ געבעטן װעגן
עטלעכע ענײנים און אין־ גלויב ,אז איר װעט
אלץ דערלײדיקן אויפן בעסטן אופן .איר
װינטש אײך ,אײער פרוי און אלע לובלינער
אין ישראל א געזונט ,גליקלער יאר.
סוף דעצמבער האב איך דערהאלטן 10
קאפיעס פון נומער' 30״קול לובלין״ מיר
בעטן צושיקן אוגדז נאר  6קאפיעס.
גלײכצײטיק בעטן מיר צושיקן דעם ווידעא־
פילם ״לובלין ,ירושלים דפולין׳׳ .שרײבט
װיפל דאס קאסט.

•

טשארנע וױיט־פאליװאדא
מאגטרעאל
איך האף ,אז איר װעט אפדרוקן אין ״קול
לובלין״ וואס איד האב אנגעשריבן צו דער
אנטהילונגיפון מײן ברודערס מצבה  -און
דאגק פארויס .אין־ באשטײער זיך פארן ״קול
לובלין״ימיט  50דאלאר .איד װײס ,אז דאס
איז גישט גענוג ,װיל בײ דעם רוב מענטשן
איז דאס הײגט נישט קײן געלט ,אבער אין
מײן בודזשעט איז דאס א גאנץ באדייטנדיקע
סומע .איך לײען מיט פארגעניגן ,גרױס
אונדזער
און נאסטאלגיע
אינטערעס
יערלעכן זשורנאל ,װאס ברענגט מיר צוריק
דעם דופט ,דעם אראמאט פון אוגדזער
אלטער הײמשטאט לובלין ,די ײדישע
לובלין .װען איך טרעף אן א באקאגטן נאמען,
טוט מײן הארץ א צאפל .דער זשורנאל איז
מיר באמת ליב און טײער .וױנטש איר דעם
רעדאקטאר א סך לעבנס־ענערגיע ,אריכת
ימים אוןיגעזונט.

•

פעטע טלאמא
טאראנטא
איר בין געװען איבערראשט און גערירט,
װען כ׳בין געקומען א הײם פון א באזוך בײ
מײן טאכטער און װאנקאװער ,און געטראפן,
דוד ,דײן קארטל פון קיעװ אװ שטארק זיך
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געפרײט ,װאם אונדזער קאנטאקט איז נישט
דײן
איבערגעריםן.
*
געװארן
געזעלשאפטלעכע ארבעט איז דאך נישט
קײן סוד .מיר האבן אפגענומען גרוסן בײ
מאטעלע ראזענבוש ,י װאס האט באזוכט
טאראנטא .דאס לעצטעי מאלי האבן מיר
גערעדטיטעלעפאניש .איך װינטש אײר נאך
אײער
מיט
יארן י אנצוגײן
לאנגע
געזעלשאפטלעכער טעטיקײט.
מײן לעבן איז אװעק אויף אן אגדערן װעג.
כ׳בין נישט טעטיק געזעלשאפטלען־ ,װײל
כ׳בין נישט געװען גענוג שטארק זיך
ארײנצופאסן אין דער גאכן חורבן סטרוקטור
פון ײדישן לעבן .דעריבער איז גוט װאס מיר
האבן בלויז א קלײנע מינדערהײט פון דעם
שגיט ,װײל אנדערש װאלט דאס לעבן זיך
אפגעשטעלט .דעם לעצטן יאריזיך געגרײט
צו באזוכן ישראל ,נאר צוליבן געזונט־
צושטאנד געמוזט רעזיגנירן פון דער רײזע.
כ׳האב נאך גישט אויפגעגעבן ,עס װילט זיך
שטארק *זען מיט פרײנט און לאנדסלײט.
גרוםן פון מײן ברודער און זײן משפחה.
•

קאפל מיזשריצקי
בועגאסיאײרעס
מיר האבן דערהאלטן  10קאפיעס ״קול
לובלין״  -א ״דאפלטע פארציע״! װעמען
װעל איך געבן ,נאך  5קאפיעס? איך װײס
אבער ,אז די װאס האבן איניטערעס ,װעט דאס
לײענען דעם זישורנאל פארשאפן פארגעניגן
און נאסטאלגיע .איך האב דעם זעלבן טאג׳
ביז *שפעט אין דער נאכט  -אלץ
איבערגעלײענט ,גארנישט אדורכגעלאזט.
עס קומט דיר א ײשר־כוח װאס דו װערסט
נישט מיד און שטײסט אין קאנטאקט מיט די
לובלינער אין דער װעלט.
איך בין געװען צופרידן צו לײענען ,אז
יצחק ראזענצװײג ,װאס איז מיט זײן פרוי און
צװײ קינדער געװען *א שכן אין אוגדזער הויז
אויף דער װאליע ,האט זיד באשטײערט פארן
״לובלינער ווינקל״ אויף דיזנגוף־גאס אין תל־
אביב מיט  1,000דאלאר ,װאס האט
דערמעגלעכט אויסצושטאטן דעם צימער.
בײ א טײל לובלינער יידן ,זענען נאך פאראן
סענטימענטן פאר דער אלטער הײם.
ס׳איז פאר מיר געװען א סאטיספאקציע,
דוד ,אז האסט פארענדיקט דעם וױדעא־פילם
״לובלין  -ירושלים דפולין״ א ריכטיק
צוגעפאסטער נאמען .מײן אײניקל ,װאס
וװינט אין די פאר .שטאטן ,האט לעצטנס
באזוכט פוילן און ,פארשטײטיזיה נישט
אדורכגעלאזט לובלין ,ו װ זײדע־באבע האבן
געלעבט.
איך דערנענטער זיך שוין צו די אכציק,

אבער איך הער נישט אויף צו זײן אקטיװ
אינעם פארבאנד פון די פוילישע ײדן ,אויפן
אמט פון גענעראל־סעקרעטאר און בײם
צוריק אױפבוי פון ײװא אין בוענאס־אײרעס.
איד נוץ אויס די געלעגנהײט װאס די היגע
דיכטערין שרהלע פײפערמאן *פארט קײן
ישראל ,צו איר זון און אײניקלעךי -און זי
װעט דיך אויד באזוכן אין רעדאקציע פון דער
״ישראל־שטימע׳׳ ,כדי מיטשיקן מיט איר 160
דאלאר ,װעלכע כ׳האב דא געזאמלט פארן
״קול לובלין״ :ישראל טעמפעלדינער 50 -
דאלאר ,לײבל זילבערג  ,30 -שמואל
קאסמאן  ,36 -קאפל מיזריצקי  ,15 -נחמיה
ניסענבוים ,אלגאיגראדעל ,חײם זאנדמאן -
צו  10דאלאר יעדער.
א שנה טובה מיט אלע גוטע ברכות.
•

לאזער גאלדבױם
ז סאן־פאולא
מיר נוצן אויס די געלעגנהײט װאס עס
פארט קײן ישראל אונדזער פרײנדין קלארא
קעלמאנאװיטש ,אקטיװיםטין פון ״נעמת״ און
פון ײדי״ש־קרײז ,כדי מיט איר מיטשיקן
אונחער בײשטײער פארן ״קול לובלין״ ,װאס
יעדער יאר װערט קלענער די צאל
לײענערס'.
איר בעט דיר טעלעפאנירן צו אונדזער
שװעסטער און שװעגערין איטקע לײנער־
פעלדמאן ,פאר װאס מיר האבן נישט פון איר
קײן ענטפער אױףדעם בריוו מיט דער ידיעה
װעגן פארפאל װאס מינדל האט געהאט מיט
דער האנט.

•

ממטשע און מאטל דמער
סאן״9אולא
װ י עס פירט זין־ יעדעס יאר ,דארף מען
געדענקען אין אלע פריינט און זײ
איבערשיקן נײ־יאר וװנטשן ,װאם מיר טוען
גערן ,כיי אייר *אײן־ בײדע ,צוזאמען מיט
אלע לובלינער אין ישראל ,איבערװײזן א
הארציקע ברכה ״שנה טובה״ מיט געזונט און
פרײד.
װ י זעט אויס אײער ארבעט־פלאן פאר די
לובלינער? צי איז נאך פאראן װאס צו טאן,
אויסער די יארצײט־אזכרה? אין נאװעמבער
 1994האבן מיר אפגעמערקט די 42סטע
יארצײט יפון אומברענגען די ײדישע לובלין.
דעם אנדענק־אקט האבן מיר אײנגעארדנט
בשותפות מיט די װאלינער ,פאר א גרױסן
עולם .מאטל האט דערעפנט .די  6ליכט האבן
אנגעצונדן געװ .קאצעטלער .אין נאמען *פון
די לובלינער קינדער און אײניקלעך ,האט
אונדזער זון אנגעצונדן א ליכט .ױאל ראלניק

און אנדערע האבן דערצײלט פון זײערע
איבערלעבונגעןיאין היטלעריסטישן גוזינום.
מיר זענען טעטיק אין דעם ״פרײנטשאפט־
קלוב״ ,דער אײנציקער אין סאן־פאולא ,און
אפשר אין גאנץ בראזיל ,ו װ מען פירט א
טעטיקײט אין ײדיש .מיר האבן דא
אפגעמערקט די 80סטע יארצײט נאכן טויט
פון יצחק לײביש פרץ .מאטל האטיגערעדט
װעגן דעם קלאסיקער פון דער ײדישער
ליטעראטור און איך האב רעציטירט
״באנטשע שװייג״ ״אלע מענטשן זענען
ברידער״ און אנדערע שאפונגען.
•

בלומא און מאטל
טרײסטמאזן
מעלבורן
מיר דאנקען פאר דער שײנער אויפנאמע,
װעלכע איר האט פאר אונח געמאכט אין
ישראל .מיר גלויבן אויך אין  1996צו באזוכן
דאס לאנד .בײ די לובלינער אין מעלבורן איז
לעצטנס פארגעקומען אן ענדערוגג  -און
גראד צום בעסערן .צוליב דער פטירה פון
אײגיקע אקטיװע לאנדסלײט ,איז געװען א
געפאר פון אפשטעלן אין גאנצן אונדזער
טעטיקײט .נאר אזוי װ י אונדזער פרײנט
אברהם שטערנפיץ האט זיך אומגעקערט פון
םערפערס־פאראדײס * קײן מעלבורן ,האבן
יערלעכע
די
אדורכגעפירט
מיר
טראדיציאנעלע אזכרה ,מיט װעלכער ס׳האט
אנגעפירט שטערנפײן .באזונדערס רירנדיק
איז געװען זײן ״יזכור״ און ״קדיש״ .װעגן
דער חרובער ײדישער לובלין האט גערעדט
אברהם צוקערט .די זעקס ליכט האט
אנגעצונדן דאם אײניקל פון פרוי צוקערמאן,
וואס האט זיד אומגעקערט פון א באזוך אין
ישראלי פרײנט שיפמאן האט געלײענט א
פאעמע װעגן אומקום פון די זעקס מיליאן.
װעגן דער אזכרה איז געװען אן אנאנס אין
דער היגער צײטונג ״אויםטראלישע יײדישע
נײעס״ ,און אױך  2ארטיקלען װעגן לובלין.
נאך־ דער אזכרה איז אין אונדזער וװינונג
פארגעקומען א פארזאמלונג ,אויף װעלכער
מיר האבן אױסגעװײלט א קאמיטעט און אויך
באשלאםן אדורכצופירן דעם קאמפײן פאר
ישראלי גלײכצײטיק האבן מיר באשטימט
אײגצוארדענען א חנוכה־אװנט פאר די
לובלינער און אומגעגגט.
איך שיק צו עטלעכע בילדער ,װעלכע איר
האב פאטאגראפירט בעת מײן וױזיט אין
ישראל':פון דער אזכרה אין נחלת יצחק ,פון
דער ױם העצמאות פײערונג און דעם
צוזאמענטרעף מיטן גאסט פון לובלין,
ראבערט קװואלעק .אויך א בילד פונעם
צוזאמענטרעף פון קאמיטעט אין אונדזער

װױנונג ,דעם 15טן ױני ה.י ,.כדי צוגרײטן די
זאמלוגג פארן ״ױנײטעד דזשואיש אפיל״.
איך מיין ,אז װעסט זײן צופרידן פון דער
קאסעטע ,װעלכע איך האב פילמירט אין תל־
אביבער אונױוערםיטעט ',בעת דער ערשטער
פארטײלונג פון די לערן־סטיפענדיעס פאר
ײדיש־לערערס א.נ .פון שיע גאלדבערג ז״ל ׳
עטאבלירט דורך זײן פרוי רבקה גאלדבערג,
און א.נ .פון רבקה און דוד שטאקפיש,
עטאבלירט דודך זײערע קינדער און פרײגט.
•

משה זאלצמאן
פאריז
איך שיק מיט אונדזער בשותפותדיקן
פרײנט פאל גערטנער  4,000פראנק פארן
״קול לובלין״ 3,000 :פון דער קאסע ,טעשקע
פארשטעטער  ,300 -שמואל װארא ,200 -
משה זאלצמאן  ,200 -אנאטאל בינשטאק -
 ,100מאטאלע ניסענבוים  ,100 -יױסף
טאבער  ,50 -פאר פארקויפטע ״קול לובליך
־ .50
בכלל איז געװארן שװער צו פארשפרײטן
אונדזערע
זשורנאל.
אונדזער
אונטערנעמונגען װערן באזוכט פון אלץ
װײניקער מענטשן .צום לעצטן פורים־ױם־
טוב זענען געקומען עטלעכע דרײסיק
לאנדסלײט ,פון א געזעלשאפט װאס צײלט
איבער  90מעגטשן .די אװאנסירטע עלטער
און די קראגקײטן לאזן זיך גוט פילן אין דער
געזעלשאפטלעכעריטעטיקײט  -נישט נאר
בײ אונדז ,נאר אין אלע לאנדסמאנשאפטן.
איר װארט מיט אומגעדולד אויף דײן
ענטפער װעגן דעם אנדענק־טאװל פון דער
לובלינער סאסײעטי יאין פאריז^ צו אירע 65
יאר ,װאס דארף װערן אײנגעשטעלט אין
קיבוץ לוחמי הגיטאות אין גליל .ס׳װאלט
געװען א ױשר ,אז אויך דער אירגון יוצאי
לובלין אין ישראל ,זאל דארט אײנשטעלן אן
ענלעכן טאװל.
א פראגע :צי דער לובלינער ײד חײם
שאפירשטײן פון קיבוץ לוחמי הגיטאות איז
געװען אין ווארשעװער געטא? איך האב
לעצטנס געלײענט דאס בוך פון ד״ר הלל
זײדמאן ,װאס איז געווען פאראנטװארטלעך
בײם װארשעװער ױדענראט פארן רעליגיעזן
ײדנטום .ער דערמאנט אין זײן בוך א גרופע
תלמידים פון דער ישיבת חכמי לובלין ,װאס
האבן אומלעגאל געלעבט אין װארשע ,נישט
רעגיסטרירט און פארגעזעצט לערנען אין א
בונקער ,אונטער דער השגחה פון געװ .ראש
הישיבה ,הרב לײב פראװער .די בחורים האבן
געבעטן געװער און נאכן באקומען א געװיסע
ראל ,האבן זײ זיריבאטײליקט אין דעם
אויפשטאנד .ר״ר זײדמאן דערמאנט אויך

לובלינער עסקנים ,ו ױ צבי זילבערבערג פון
די רעוױזיאניסטן און ױסף שטשאראנסקי פון
דער לובלינער ישיבה ,װאס האט זיך
פארנומען מיט שאפן געלט פארן נאציאנאלן
װידערשטאנד־קאמיטעט .אין אלע לובלינער
אויסגאבעס ,איז נישט דערמאנט װעגן
לובלינער ײדן ,װאס זענען געװעןיטעטיק אין
װארשעװער געטא.
נאטעק אקערמאן פון שטאקהאלם ,מחבר
פון ״לובלינער דערינערונגען״ האט באזוכט
פאריז און זיד געטראפן מיט פײגעלע
זאבערמאן און נאך עטלעכע חברים פון
לובלין און װארשע.
דײן בריװ ,דוד ,אז האסט זיך
צונויפגערעדט מיטן דירעקטאר פון מוזעום
״יד לילד״ אין קיבוץ לוחמי הגיטאות ,בנימין
אנוליק ,האט אונדז אלע צופרידנגעשטעלט
און מיר גלויבן ,אז די אגטהילונג פונעם
אין
פארקומען
װעט
אנדענק־טאװל
נאװעמבער .ס׳איז געוװגטשן ,אז אײניקע
קאמיטעט־מיטגלידער פון ישראל זאלן זיך
באטײליקן אין דעם אנדענק־אקט .מיר האבן
שױן אײנגעצאלט א קאנטע ,די ערשטע
העלפט  30 -טויזנט פראנק .נאכן דערהאלטן
די פאטאגראפיע פון דעם אנרענק־שטײן,
מיט *דיי אויפשריפטן איןי  3שפראכן
)פראנצויזיש ,עברית און ײדיש( ,װעלן מיר
צוצאלן די צװײטע העלפט .אפשר װעט װער
פון פאריז קאנען קומען צו דער פײערונג?
•

גיטעלע עדעל־שילדקױיט
פאריז
איר בין נישט זיכער ,צי כ׳װעל אין דער
נאענטסטער צײט קאנען באזוכן ישראל,
דאקעגן װילט זיך שטארק ,מיר זאלן צוזאמען
פארברענגען דעם װאקאנס אין דאוױל ,א
גאנצן חודש אויגוסט .איר האט זיך געפרעגט
אין לעצטן בריװ ,װאס הערט זיך בײ מײן
טאכטער סעסיל און כ׳װיל אײך ענטפערן ,אז
זי דערפרײט מײן הארץ ,מיטן באקומען דעם
8טן מאי ה.י .די העכסטע מלוכהשע
אויסצײכענונג אויפן געביט פון מוזיק ,מיטן
אנטײל פון גאר גרויסע פערזענלעכקײטן פון
דער מוזיקאלישער װעלט .זי פארנעמט אויך
א װיכטיק ארט אין דער אינטערנאציאנאלער
זשורי .זי *איז געװארן אײנגעלאדן דורכן
קעניג פון מאראקא און װעט אין דער
נאענטםטער צײט באזוכן יאפאן ,כינע און
אנדערע לענדער.
א גוט ,געבענטשט יאר פאר אײר און פאר
אלע בני־עיר אין מדינת ישראל.
•
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מענדל וױיסמאן
קאפענהאגען
איך דאנק אײד זײער ,פרײנד דוד פאר
אײער בריװ פון  27.7מיט די ברכות צו מײנע
 70יאר .אבער נאך מער דאנק איך פאר אײער
פארשלאג אנצושרײבן זכרונות פון דער
אלטער הײם .איר האט מיך דערמיט
אינספירירט און מאביליזירט צו שרײבן דאס
װאס איר טראג שוין לאנג אין מײן הארץי-
און איר שיק טאקע מײנע קינדערישע
דערמאנונגען פון אונדזער לובלין .איך מײן,
אז זײ װעלן פאראינטערעסירן אונדזערע
לײענערס :לובלין אין די אויגן פון א ײנגל.
איד װינטש אײך און אויר זיר אלײן ,איר
זאלט נאך לאנגע יארן רעדאגירן דעם ״קול
לובלין״יאון די ״ישראל־שטימע״ ,כדי אויך
אינספירירן און מאביליזירן אנדערע צום
שרײבן.
איך בין זיך מודה ,אז אײער בריװ האט
אנגעטראפן אויף א גינסטיקן באדן .איצט
װען כ׳בין שוין אויך א ״זיבעציקער״ ,איז
נישטא דער טאג ,אז אויפן זכרון זאלן נישט
ארויפקומען בילדלעך פון אונדזער אלטער
הײם .און איך שרײב טאקע פאר זיך אלײן,
און פאר מײן זון און אײגיקלעך.
טײערע לובלינער שװעסטער און ברידער
 איר ,א ביסל עלטערע ,צי אין מײן עלטער,אדער עטװאס ״ײנגערע״ .זעצט א ײ ו אװעק
און פארשרײבט אײערע דערמאנונגען,׳
בילדלעך פון דעם גרױסן ״פילם לובליך .איך
װײס ,אז די צײט שטײט נישט אױף קײן ארט.
א י ו בעט גאט ,אז אוגדזער ״קול לובלין״יזאל
נאך דערשײנען א סר יארן ,אונטער דער
זעלבער ,אויסגעצײכנטער רעדאקציע און
זאל נאך האבן לײענערס א לאנגע צײט.
שדײבט ,וױפל איר קאנט און שיקט עס
איבער צו דוד׳ן .אמת ,איצט האבן רי קינדער
און אײניקלער נישט קײן צײט צי לײענען
אזעלכע זכרונות ,אבער זײ װעלן װערן
עלטעה װעלן זײ באקומען אינטערעס און
װעלן דערצײלן זײערע קינדער און
אײניקלעך .אזוי ארום װעט די געשיכטע פון
אומפארגעסלעכער
טײערער,
אונדזער
ײדישער לובלין  -נישט פארפאלן װערן ,איר
האף ,אז בײם לובלינער קאמיטעט פון דער
לאגדסמאנשאפט ,איז פאראן א לײטישער
ארכיװ מיט אלע נומערן פון ״קול לובלין״,
װאס װעט בילדן א רײכן )און אפשר
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אײנציקן( קװאל
היסטאריקער.

פאר

די

קומענדיקע

•

ד״ר שמהה בינם װ»ס
װארשע
מיט  2חדשים צוריק האב איך
ארויסגעשיקט א בריװ װעגן די 3־טאגיקע
פײערונגען אין לובלין ,אבער נישט באקומען
קײן ענטפער .אויב דער געזונט־צושטאנד
װעט דערלויבן ,וועלן מיר אין חודש
אקטאבער באזוכן ישראל.
אידאנק פארן װידעא־פילם װעגן לובלין.
און איצט  -א טרויעריקע ידיעה :פון
אויף
אנדענק־צימער
אונדזער
לובארטאװסקע  ,10אין לובלין ,האבן גגבים
ארויסגענומען אלץ װאס האט זיר דארט
געפונען .די פאליצײ זוכט די גנבים ,אבער
ביז איצט האט מען קײנעמען נישט
אנטדעקט .כדי צוריק אײנארדענען דעם
צימער  -דארף מען האבן געלט ,װאס מיר
האבן נישט און מיר װייםן נישט װאס צו טאן.
מיר װארטן אויף א ״םפאגםער״ ,װײל
פאקטיש לאזט זיך כמעט אלץיאײנקױפן פאר
געלט .מיר װעלן זען װאס דערפון װעט
ארויסקומען.

•

ברױו־אױסטויש װעגן ספרים
אץ די קעלערן פון
"יש>בת הפמ> לובלין״
פון לובלינער קאמיטעט אין ישראל  -צום
פראפ׳ הענריק גאפיסקי.
חשובער הער פראפעסאר,
אונדזער בשותפותדיקער פרײנט ,שלמה
מושקאט פון ליל )פראנקרײך( האט מיך
געבעטן צו װענדן זיך צו אײר מיט א בקשה
אדער
זיך,
פאראינטערעסירן
צו
אינטערװענירן בײ די בארופענע מאכט־
ארגאנען װעגן דעם םפרים־אוצר פון דער
געװ .ישיבת חכמי לובלין .ס׳איז באוװסט ,אז
איז די קעלערן פון דער געװ .ישיבה געפינען
ז י ו הונדערטער ספרים ,מיט װעלכע עס האבן
זיך באנוצט די ישיבה־בחורים  -און ס׳איז
שוין די העכסטע צײט ,אז מ׳זאל זײ
איבערװײזן אויף דעם אײגנטלעכן אדרעס:
הויפט־ראביגאט אין ישראל.

דעריבער װענדן מיר זיר צי אײך ,ה׳
פראפעםאר ,מיט דער בקשה צו העלפן אונדז,
וױימעגלעך ,צו ערטײלן אונדז די פולע
אינפארמאצייע ^ צ ו װע״מען״ שרײבן און בײ
װעמען בעטן ,פדי מיט אײער הילף צו
באקומען די אויבן דערמאנטע ביכער־
זאמלונג ,פאר װאס מיר דאנקען פארויס.
?יובלינער

פארן קאמיטעט פון דער
לאנדסמאנשאפט אין ישראל:
דוד שטאקםיש ,פארזיצער
אירית גאטליב ,פעקרעפזאדין.
•
דער דאזיקער בריװ איז געװאח
ארויסגעשיקט נאך א צונויפרײד פון אוגחער
בן־עיר שלמדזי מושקאט מיטן חשובן
פראפעסאר אין לובלין ,אויפן סמך פון א
צוגעזאגטן בודזשעט פאר דער אויפגאבע ,ו ױ
אויר אויפן סמך פון א זײער פרײנטלעס
בריװ פון הענריק גאפסקי צו דער פאמיליע
שטאקפיש ,װעלכן מיר ברענגעז וױיטעה אין
א ײדיש־איבערזעצונג:
טײערע ,געערטע פרײנט,
נישטא קײן סך ענײנים ,מאמענטן און
מענטשן',צו װעלכע איך קער ױך צוריק מיטן
געדאנק און געפילן פון הארציקײט,
נאענטקײט און פרײנטשאפט .און כ׳וױל
פארזיכערן ,אז איר בײדע פארנעמט טאקע
אזא ארט אין מײן זפרון און אזעלכע װעלן
אוץ־  1פארבלײבן די באגעגענישן און
געשפרעכן אין ישראל ,אין יאר  ,1988דער
הערלעכער אװנט־ברױט בײ *אײך אין דער
הײם און די אױפנאמע בײם פרײנט מושקאט
אין זײן הויז אױף סמאלענסקי־גאס אין תל־
אביב .א שאד ,װאס די צײט איז אדורו אזוי
שנעל אוןיאז ביז איצט איז מיר גישט
געלונגען נאך אמאל צו באזוכן ישראל מיט
מײן פדױ.
אין־ שיק אײן־ איבער א קלײן ביכל ,װאס
איז דא נישט לאנג ארויס פון דרוק און איז
געװידמעט דער לובלינער ישיבה ,װעגן
װעלכער די מערהײט ײדן פון לובלין האבן
אן אײגענע מײנונג און אן איר װאלטידי
קולטור פון אונדזער שטאט געװען א סך
ארעמער .אין־ װיל כאטש אויף אזא אופן
ברענגען צום אױסדרוקדעם גוטן אנדענק פון
אײר בײדע ,רבקהלע און דוד.
מיט טיפער אכטונג און בעסטע גרוסן -
הענריק גאפסקי ,לובלץ ,וױעניאװםקע
.10/15

גאשטײערונגען פארן ״קול לובלץ״
אץ אמעוײקאנער דאלארן
T

700
מאטל גארטעצקדאוט ,נ ױ ־ י א ר ק
לוגלינער לאגדסמאנשאפט א»ן נױײאדק
שלמה מושקאט ,ל י ל
אסתר און גדליהו פישמאן ,ל א ס ־ א מ ש ע ל ע ס
צפורה און יוסף שפײזמאן ,נ ױ ײ א ר ק
יצחק זהבי ,פ ר א נ ק פ ו ר ט
ײסף שנור ,ל א ס ־ א מ ש ע ל ע ס
משפחה צװייגהאפט ,מ א נ ט ר ע א ל
ישראל טעמפעלדמער ,ב ו ע נ א ס ־ א ײ ר ע ס
יעקב װײצענפעלד ,מ י א מ י
שמואל קאסמאן ,ב ו ע נ א ס ־ א ײ ר ע ס
לייבל זילבערג ,ב ו ע נ א ס י ־ א ײ ר ע ס
מאניע לייגמאן ,נ י ר י א ר ק
לאזער גאלדבױם ,ס א ן ־ פ א ו ל א
קאפל מיזשריצק* ,ב ו ע נ א ס ־ א ײ ר ע ס
גוזימה ציסנבױם ,ב ו ע נ א ס ־ א ײ ר ע ס
אלגא גראדעל ,ב ו ע נ א ס ־ א ײ ר ע ס
וױים זאנדמאן ,ב ו ע נ א ס ־ א ײ ר ע ס

600
200
100
100
100
76
75
60
50
50
36
30
20
20
14
10
10
10

150
150
140

מרק ארטמאן
משה זאלצמאן
משפהה פאלעטקין

צו המדערט שקלים
מ>יק ראזענבוש)פאריז( ,חײם שביט ,פישל ראזענבוש ,בנימץ
לובעלטקי ,פרידא האכבוים ,מלדמינץ  -קערשעגגלאט,
ױכגד פלומענקער ,ײסף פרימד ,מרדכי זילבערשטיין ,נתן
זמגער ,אליהו העדץ׳ משה בודשטיין ,משה צוקערפיין ,צעשא
און לײבל אבלמענהארץ> ,וכבד פלומענקעד ,צעשא פישעד־
טראכטענבערג ,דגקהלע און דוד שטאקפיש.

צו  50שקלים
פאמיליע
הערשטײן,
פאמיליע
מושקאט,
שלמה
חנה װ א ק ס מ א ן  ,בעלא אלתר ,בלומה
אבליגענהארץ,
ל י ב ה א ב ע ר  ,פ א מ י ל י ע זרנקען ,מ ר י ם צירלמאן ,מ ש ה װ א כ מ א ן ,
ױ ס ף ש ע נ ק מ א ן  ,נ ח מ ה פעלץ ,א ר י ה ה א ר װ י ץ  ,ש ר ה ר ו ח א י ,
א ב ר ה ם בינשטאק ,ש מ ו א ל שוכמאן ,רעגינא בהיר ,א ב ר ה ם
מלכה
רידעל,
משה
אבערמאן,
יעקב
שינדעלמאן,
ק א ז ל א װ ס ק י  ,נינה רעזניק ,א י ט ק ע פ ע ל ד מ א ן .

אץ קאנאדער דאלארן
טשאונע װייס־פאלױואדא ,מ א נ ט ר ע א ל

50

אץ אױטטראלישע דאלארן
בלומא און מאטל טרייסטמאן ,מ ע ל ב ו ר ן

50

לבן

אץ פראנצױזישע פראנק
״פאראימיקטע קמדער פון לובלין׳ /פ א ר י ז
טעשקע פארשטעטער ,פ א ר י ז
משה זאלצמאן ,פ א ר י ז
אברהם קאדפענשיף ,ל י א ן
שמואל װארא ,פ א ר י ז
אנאטאל במשטאק ,פ א ר י ז
מ .ניסנבוים ,פ א ר י ז
ײסף טאבער ,פ א ר י ז

3000
300
200
200
200
100
100
50

אץ דענישע קראנען
מענדל וױיטמאן ,ק א פ ע נ ה א ג ע ן

עירנו

ל־90ולהולדת הנץ

בהגיעו

מזל ט1ב ,בריאות
*
לחברי

הװעד

להולדת

לחבר

ואריכות ימים

הנכדה  -כן ירבו!
*

הװעד משה וחנה װסונג

200

5000
1000
500
400
300
300
200
200
200
200
150
150

הראשון

אירית וירמיהו גוטליב

לבר-מצװה

אץ שקלים
מרדכי און אילנה מענדעלסאן ,ת ל ־ א ב י ב
צפורה דסקל־ױיסלפיש ,מ ר ח ב י ו ז
דוד דובמשטיץ ,ת ל ־ א ב י ב
גיטעלע עדעל ,פ א ר י ז
משפחה רוגין
עדואדד הערץ ,ח י פ ה
רגקה גאלדבעדג
באלטשע שטיצער
משה װאסאנג
אבדהם לאסקאװסקי
גדליהו שטייגעל
פישל גריצשטײן

היקר שמואל מנדלסברג

של הנכד -
*

מזליטוכ

לסבתא וסבא מנדלמילך
הנכדה דנה פרידמן עב״ל
לנישואי
הרבה

לאסתר וגדליהו
איחולים

ברכת
מטעם 1עד

+

אושר!

פישמן)לוס-אנגלס(

לבבײם
+

להולדת הנין

מזליטוב מכל הלב
ארגון

ױצאי

ל1בלץ

בישראל
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לוסרם

• צו • א נ ד ע נ ק

אין טיפן צער און טרויער זענען מיר מודיע װעגן דער פטירה פון אונדזערע
בני־עיר אין לעצטן יאר .טיפער מיטגעפיל און טרײםט די פאריתומטע משפחות.
איר זאלט מער נישט װיסן פון קײן צעה
)די רשימה איז צונױפגעשטעלט לויט א״ב(

!גופיה ארדיט,,
)מב־ת פרכטמן( ז־ל
)ש1ה לפטירתה(
צופיה ,בתם של שלמה פרכטמן ז״ל,
י ל י י לובלין ,ומרגה פרכטמן ,תבדל
לחײם ארוכים ,נולדה בשנת 1942
בברית־המועצות .כבר בתור תינוקת
בלטה מבין יתר הילדים במקום ,בױפיה,
חביבותה וטוב ליבה ,והײתה אהובה
ואהודה על כל חבריהם וידידיהם של
הוריוז .עם תום מלחמת העולם ,חחרת
המשפחה לפולין ומצטרפת לאחד
הקיבוצים של פועלי־צױן שמאל ברחוב
לוברטובסקה  24בלובלין .בהױתה בת
ארבע וחצי ,אנו מוצאים את צופיה יחד
עם הוריה באונית המעפילים ״יציאת
אירופהי /היא ״ "EXODUSואחרי כל
התלאות וטילטולים ,מגיעים סוף־סוף
ארצה בשנת  .1948חיש מהר נהפכת
הילדונת העולה החדשה לישראלית
וצברית לכל דבר .מגיל צעיר ,החל מבית
הספר עממי ואחר כך .ברניכוך ,ניכרות
אצלה תכונות חױבױת ,כמו עזרה לזולת,
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טוב לב ורצון לחנך אחרים ללכת בדרך
זו .ואמנם ,את רוב כשרונותיה ומרצה
היא מקדישה ,עם תום לימודיה להגשמת
במשך  22שנים היא
מטרה נאצלת
מכהנת כמנהלת בית ספר לאחױת בבית
החולים הממשלתי בנהריה וכאחות
ראשית בבית חולים זה ,ובשנים אחרונות
כמנהלת מחלקת הסיעוד בבית חולים.
וכך היא מגשימה את שתי התכונות
הבולטות בױתר בחײה :חינוך ועזרה
לזולת.
לפני כחמש שנים תקפה אותה
באכזרױת נוראה המחלה האױמה
והממארת  -הסרטן .גם במשך כל
השנים הללו ,כשהיא נאבקת ונלחמת על
חײה ,היא ממשיכה לעבוד לחנך ולעזור
לחולים אחרים .בױם גי בחשון,8.10.94 ,
נפטרה .והיא בסך הכל בת  52שנים.
אמה ,בעלה ,שלושת ילדיה ,אחותה,
קרוביה ,מכריה וידידיה מבכים מרה את
מותה.
יהי זכרה ברוך!

•

בשנת  1982העתיקו את מגוריהם
לרחובות .השאיר אחרױ את רעייתו רחל,
שלוש בנות 6 ,נכדים ו־ 2נינות.
•

יעקב אקערמאן ד׳ל
11ל1־ 31 ,7.8.1916טר .2.9.1995

בן חנה וחײם אקרמן ,נולד וחי
בלובלין ,ברחי טוברובה ) 31וולה( ,אח
לזאב ,מלכה ,בנימין ושײנדל.
את ילדותו העביר בלימודים ב״חדר״
ובביה״ס היסודי .לאחר מות אבױ ,שהיה
בעל משאית ,החל לעבוד כנהג משאית
המשפחתית .בשנת  1937התגײס לצבא
הפולני ושרת בחיל השרױן .לאחר
כשנתײם ,עם פרוץ מלחמת העולם
השניה ,נאלץ להשתחרר מהצבא ו א ז
החל במסע הישרדות ברחבי רוסיה .ב־
 1942נישא לרחל לבית בלאופרב ויחד
נמלטו מרוסיה ברכבת משא ,לגרמניה
ומשם ,ב־ - 1949לישראל .את מושבם
קבעו בכפר ורבורג והקימר משק
לתפארת.

סויקה ארליסמן־בנק ז״ל
את סויקה ארליכמן־בנק הכרתי
אישית רק בארץ .בעיקר ,יצרתי קשר
איתה בזמן ביקורה של הגב׳ קריסטינה
מדלובה .בזמן האזכרה השנתית של
ארגון ױצאי לובלין ,ניגשה אלי סויקה
והציגה בפני את הגבי מדלובה .מאז נוצר
בינינו קשר אישי ,שנוהל בעיקר דרך
שיחות טלפונױת.
סויקה היתה דמות קורנת ,אצילית,
המוכנה תמיד להתנדב ולעשות למען
הזולת .דבר ,שהיה ידוע בעירה עפולה.
העיר צײנה את פעלה ע״י מתן אות של
״יקירת עפולה״ .בזמן שתכננו את ביקורו
של מר רוברט קובלק ובעת שהותו בארץ,
שוב התהדקו הקשרים בינינו .למרות

סויקה בוק־אדליסמן ד־ל
רבים כאן הידידים שלך מעפולה,
בתוכם חײת ופעלת כפרדים ממך ,סויקה.
נפרדת ממך גם העיר לובלין ,אותה
אהבת ,בה בילית את ילדותך ובחרותך -
בחיק משפחה אוהבת.
גם אחרי הזװעה ,שפקדה את עירנו,
בתוך השישה מילױן יהודים שהושמדו -
עדײן נמשכת ללובלין ,עיר של ועד
ארבע־ארצות שהיתה מושרשת ביהדות,
על כל זרמיוז ומוסדותיה הרבים.
קשה הפרידה מאיש קרוב ,ידיד .קשה
הפרידה ממך  -סויקה.
יהױ רגבי האדמה קלים עליך!
צפורה דסקל ױיטלפיש
קיבוץ מרחביה

•

מחלתה האנושה ,לא איבדה סויקה את
יחסה החם והמרגש לאנשים .היא
אירחה את מר קובלק בביתה ,באותו
הזמן היא כבר לא היתה מסוגלת
לתפקד ,הכל ניהלה בשכבה במיטה.
שמעתי מפי הגבי מדלובה על היחס
החם ,אשר העניקה לה סויקה בזמן
ביקורה בישראל .גם לאורחים נוספים
התײחסה סויקה באותה צורה .במקרה
הכרתי את משפחתה של סויקה בלובלין.
לאבי הױ יחסי מסחר עם אביה המנוח.
אמה שלה היתה אישה אצילית מאוד.
ואילו אחותה הנקה ארליכמן ,היתה
המחנכת הנערצת שלי בבית־הספר ,״בית
יעקיב״ בלובלין .מוצאה של סויקה היה
מבית יהודי חס ומסור .נהגתי לשוחח עם
סויקה לפחות פעם בשבוע ונוצר בינינו
״קליק״ והבנה עמוקה .שיחתי בפעם
האחרונה עם סויקה היתה בהתחלת
אוגוסט ,לפני נסיעתי לחו״ל .כמו תמיד,
ניהלנו שיחה ארוכה ונעימה .בחוזרי
ארצה ,התקשרתי לביתה של סויקה ואז
נודע לי על פטירתה .הידיעה השפיעה עלי
קשות ,למרות שידעתי על מצבה הקשה.
לא חשבתי ,שזה יקרה כל־כך מהר.
דמותה של סויקה ,אישױתה המױחדת,
חוש ההומור הדק שלה וחוכמתה לא
תשכח ממני ומידידיה הרבים.
תנחומי העמוקים נתונים לבעלה
מאיר ,לילדיה ונכדיה.
יהי זכרה ברוך.
אירית גוטליב

)להלן  -כמה קטעים מספרה של סויקה(:
המהדורה הראשונה של ספרה ״בידי
טמאים״ ראתה אור בשנת תש״ו ,והוא
בנושא
הראשונים
מספרי־העדות
השואה .שרה ארליכמן ,סויקה ,ילידת
לובלין וחברת ״גורדוניה״ ,מעלה כאן,
אגב תיאור תלאותיה שלה עצמה ,דמוױת
ומצבים ,מתוך מיצוי דברים וראיה
מעמיקה.
תיאורים אלה מובאים לידיעתנו על־
ידי מכתביה ,שהיא משגרת ,לאחר
השחרור ,אל אחותה זהבה ,שכבר עלתה
לארץ־ישראל בשנת  ,1933כצעד ראשון
לעלײת כל המשפחה  -משאת־נפש שלא
נתקײמה .במכתביה תספר סויקה את
משפחתם ,משפחת יהודית
קורות
מושרשת בלובלין ,העיר והאם ,את
סיפור כלױנו של בית אביה ושל עיר
מולדתה ,כפי שחזתה את הדברים
מבשרה.
המכתב הראשון הוא מן השמונה בױני
 ,1945כחודש ימים לאחר תום המלחמה,
והיא עורכת אותו בשבת בפאריס;
המכתב האחרון הוא מן השלושה
בספטמבר ,אותה שנה ,מעל סיפון אניה
בהפליגה לארץ־ישראל.
צרור מכתבים ובו סיפורי כלױן
וײסורי־שאול ועמם זכרי מאבק ױם־
להיאחז
ובלתי־פוסק,
סמוי
ױמי,
במשעול־ההצלה הצר והכטוי על פי
תהום ,כדי להביא בבוא הזמן את עדות
הזװעות ההן.
מטרה נאצלת זאת היתה באותם ימים
דמױנית ױתר מאשר ממשית ,אך בעת
.ובעונרז אחת  -גם מקור לחישוף כוחות
במיצרי המחתרת וההסװאה ,כשהיא
אמורה להסתיר את •זהותה היהודית
ולהופיע כלפי חוץ כבת פולנים.

קטעים רבים מן הספר שייכים,
כאמור ,לתיאור לובלין היהודית ,סבלה
וכלױנה בימים העקובים מדם .ביתה של
משפחת ארליכמן ,היה פתוח ,בימי
השלום ,לרבים מחברי ״גורדוניה״ ,שהױ
מזדמנים לעיר .האם היתה דואגת
לאושפיזים הצעירים והאב  -כחבר
להם .אביה של סױקה ,צױני מנעורױ
שהיה מביע את רחשי לבו לצױן בשירה
ובזמרה ,מצא תמיד גם לשון משותפת עם
חברי התנועה ,באי־ביתם .את צלילי
השפה העברית המדוברת הכניסה לבית
בת־הזקונים ,ױסטינקה ,תלמידת בית־
הספר ״תרבות״.
ב־ 9בספטמבר הותקפה לובלין
בהפצצה שלא היתה כמותה עד כה .עד
אותו ױ ם ישבנו כולנו שלוים בבית .בױם
ההוא נעתרנו לבקשות אמא ועזבנו את
דירתנו שהיתה סמוכה למטרות צבאױת
שונות .בעיר שבה הױ שלושה בתי־חרושת
למטוסים וקסרקטין ,לא נמצא עד הױם
הזה אף תותח אחד נגד אוירונים.
ברחוב
קרובים
בבית
ישבנו
לובארטו־בסקה .זוכרת אני את לובלין
הבוערת .רחליקה עומדת לידי על
המוזטרה וקוראת לאלהים במורא
ופחד :״אלי ,עיניך הרואות זאת ,ואתה
נתת רשות למשחית!״ .לא ידעה המסכנה,
כי הדבר ,שהיא מסתכלת בו כעת
באימה ,הוא כאין וכאפס לעומת כל מה
שיתרחש כעבור שנים אחדות...
בלילה ױשבים אנו במרתף הבית
ברחוב לובארטובסקה  .15המון אנשים
נתאספו ובאו הנה ,וביניהם גם חײלים
משירות ההגנה מפני מטוסים .אין
החײלים רוצים להישאר על משמרתם:
״לשם מוזז  -שואלים הם  -הרי פולין
כבר נמכרה ,הקצינים ברחו והם
מעבירים את רכושם במכונױת צבאױת
לכפר .הם צברו כסף ומתחבאים
כעכברים ,ומה לנו ,החײלים הפשוטים,
כי נחרף את נפשנו למות?״
רעם הפצצות נשמע בלי הפוגות.
מפציצים את מרכז העיר ,שאוכלוסײתו
צפופה בױתר .הר> זו מלחמת־עצבים -
מלחמה נגד אזרוזים חסרי־ישע.
לפתע־פתאום מתפרצים למקלט כמה
אסירים פוליטײם .הם פירקו את הנשק
מעל השומרים ונמלטו על נפשם .עכשױ
בוכים הם בדברם עם הוריהם .ידידים
בודקים את בגדיהם בקפדנות ,מוציאים
רשימות ותעודות שאין בהן צורך,
קורעים אותן לגזרים ,שורפיס באש הנר,
משליכים המימה .עדײן נערים הם ,וכבר
הספיקו לשבת שתים־שלוש שנים בבית־
הסוהר בעװן קומוניזם.
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ביום ה־ 13בחודש היתה שוב התקפת־
אויר עזה על לובלין .בשוך הסער יצאתי
עם חנקיה לחפש מכרים בין הרוגי
ההפצצה .החללים הראשונים .משפחות
שלמות קבורות מתחת לעײ־המפולת.

לײבל איז נפטר געװארן דעם 16־טן
סעפטעמבער  ,1995נאך א שװערער
הארץ־אפעראציע ,אין עלטער פון 76
יאר .ער האט פאריתומט א פרוי ,א זון
און טאכטער מיט זייערע משפחות.
כבוד זײן אנדענק.
זהבה ליכטענבערג ,קיבוץ עברון
•

אני עובדת בבית־החולים .הפצועים
רבים מאד .רעם הװותחים מן החזית
המתקרבת מלװה את אנקות הפצועים..
הרעם מתגבר ולבסוף משתתף לפתע־
פתאום...
 18בספטמבר .גרמנים נעולים מגפים
גדולים נכנסים ללובלין .התותחים
נשתתקו ,האנקות לא חדלו .בבוקר
הראשון אספו את כל הגברים .אני אצה
הביתה לאחר תורנות לילה .בעיר אין
רוח חײם .את אבא לקחו עם שאר
האנשים לכיכר ליפובה  .7בדרכי רואה
אני בכיכר־הקתדראלה בחורות פולנױת
במעשי־עגבים עם
כבר
העוסקות
הגרמנים .הכנסיה בוערת ,אולם הבחורה
הפולנית מבינה יפה־יפה את הגרמני
במחיר השוקולד היהודי שהוא מגיש
לה...
לאחר חורבנה של לובלין באה תקופת
וארשה והשתײכותה של סויקה ,כחברת
״גורדוניה״ ,לארגון היהודי הלוחם .הויה
זאת היא האור המעט באוירת הצלמװת
ואפס־התקוה .בקראנו בספר מתמלאים
אנו פליאה מן השינוי המתחולל בסויקה
ומן ההרגשה האחרת הכובשת אותה
בבואה בברית המחתרת עם חבריה
אנשי ״גורדוניה״ וחברי שאר התנועות
החלוצױת...
אני ברכבת ההולכת למארסײ .שלום
עליך ,פאריס הנאהי אני נפרדת מעליך
בלי צער וגעגועים .פני מועדות לארץ־
ישראל  -מחה חפצי וחלומי ,ארץ יצירה
ובנין המחדשת נעוריה .לא פולין ,שבה
נולדתי וגדלתי ,היא ארץ־מולדתי .אין
אנו יכולים עוד לבנות את עתידנו על
חורבות העבר ,בארץ שספגה את דמי
חללינו היקרים הזועקים אלינו מן
האדמה .הנחשול החדש של מהומות
ופרעות בארצות ״המשוחררות״ מזהירנו,
כי העולם לא שבע עדײן מדמם הנקי של
מילױני אחינו .כעת רוצים אכו לרװת
בדמנו ובזיעת אפנו את ארצנו שלנו.
שרפנו את הגשרים מאחורינו ואין לפנינו
דרך אחרת .מאחורינו ״צבא״ א ױ ם וכורא
של ששת מילױני יהודים ,שנרצחו
בכבשנים ובתאײהגאזים ,שבמותם צױו
עלינו את החײם.

•
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די
פון
טעקרעטאר
דער
״פאדאײניקטע קמדער פןן לובלין״ אין
פראצקרײך ,משה זאלצמאן ,האט מיט
> 10אר צוריק אפגעדרוקט א»ן ״קול־
לובלין״ א גרעטערע ארבעט װעגן לייבל
גאזשיטשאנטקי ,פון װעלכער מיר
ברענגען דא צװיי אױסצוגן װעגן די
אויטצײכענונגען ,װעלכע לײבל וזאש
באלןומען פון דער פראצצויזישער
רעגירונג:

ל״3ל גאוש־טשאנםק•
)גארענס( ז״ל
מײן ױגנט־חבר פון לובלין ,לײבל
גאזשיטשאנסקי האט געשטאמט פון א
שײנער ,חשובער משפחה .די עלטערן,
פרומע רעליגיעזע מענטשן ,האבן שװער
איבערגעלעבט דעם פאקט ,װאס דער
רוב •זײערע קינדער האבן •זיך פארבונדן
מיט דער אומלעגאלער ,קאמוניסטישער
שמואל
פאטער
דער
באװעגונג.
א
געװען
איז
גאזשיטשאנסקי
העברעישער לערער .דער עלטערער ־זון
ױסף איז אין יאר  1936אנטלאפן קײן
דארט
און
סאװיעט־רוסלאנד
אומגעקומען אין איינעם פון די
דרײ
די
לאגערן.
סטאליניסטישע
שװעסטערן :יפה ,מלכה און חנה ,זענען
געװען אויך װעגעטאריאנערינס .אין
אזא  .סבייבה ,איז לײבל געװארן
מיטגעריסן מיטן קאמוניסטישן שטראם
און פארנומען דעם אמט פון סעקרעטאר
פון דער יידישער ק.ז.מ) .קאמוניסטישער
ױגנט־פארבאנד(  -און צוליב פאר־
געמוזט
ארעסטן,
און
פאלגונגען
אנטלויפן פון לובלין און אין 1938
אנגעקומען אומלעגאל קײן פאריז.
מיטן אקופירן פראנקרײך דורך די
נאציס ,איז לײבל צוגעשטאנען צו דער
)אונטערערדישע
רעזיסטאנט
װידערשטאנד־באװעגונג( ,װ ו ער האט
יזיך אויסגעצייכנט מיט העלדישקייט און
הויכע
באקומען
און
גבורה
אויסצײכענונגען .װעגן דעם איז שוין
דערמאנט געװארן אין ״קול לובלין״ ,מיט
עטלעכע יאר צוריק.

דעם 1טן סעפטעמבער  ,1945האט
דער נאציאנאלער ראיאן־ק^ןמיטעט פון
פראנצויזישע פארטיזאנער ,מיט דער
לײטענאנט־קאלאנעל
פון
חתימה
ארויסגעגעבן י * די
קארװאלא,
װײטערדיקע דערקלערונג:
גארזשיטשאנסקי,
לײב
״יהודה
פסעװדאנים הענרי קאל ,איז געװען א
און
איבערגעגעבענער
דרײסטער,
אינטעליגענטער ראיאן־אנפירער .ער
האט אויסגעפירט זײנע פונקציעס אין
טוילח און מאנטאבאן אין אומלעגאלע
דער
נאך
שפעטער,
באדינגונגען.
באפריױנג פון טרלה ,איז נאך מער
געקומען צום אויסדרוק זײן הויך געפיל
פון פאראנטװארטלעכקײט און זײנע
װיכטיקע אײגנשאפטן פון אן אנפירער.
איבערגעגעבנקײט,
דיסציפלין,
זײן
שנעלע אריענטאציע האבן אים געמאכט
בעסטע
די
פון
אײנעם
פאר
מיטארבעטער אין דער אנפירונג .װען
מיר האבן מיט גרויס ביאדויערן און
װ ײ ט י ק זיך דערוװסט װעגן דעם פאלן
אין קאמף פון קאמענדאנט גאטעסמאן
)קאפיטאן פיליפ( ,איז הענרי קאל
אנפארטרױט
)גארזשיטשאנסקי(
געווארן אנצופירן מיט די קאמפס־
גרופן״.
דער באפעל נומי  47פון דער
קאמענדאנטור פון 17טן מיליטערישן
צו
באפולמעכטיקט
ראיאן׳
פארעפנטלעכן די נעמען פון די אלע,
װאס האבן •זיך אויסגעצײכנט פאר דער
באפריױנג פון טולוז .װערט באזונדערס
דערמאנט• m ,זשאן גארזשיטשאנסקי
האט זיך אויסגעצײכנט אין געװאגטע
אקציעס קעגן אקופאנט; אנטײל
גענומען אין דער באפריױנג פון דישטעט

די
געענדיקט
האט
אדאלף
הומאניסטישע גימנאזיע אין לובלין ,ו װ
ער האט דיריגירט מיט דעם שול־
ארקעסטער און גלײכצײטיק געשפילט
פון
פוטבאל־מאנשאפט
דער
אין
לובלינער ״הפועלי/יװי אײנער פון די
די
שפילערס.
אויסגעצײכנטע
ארקעסטער האט ארויסגערופן גרויס
באוװנדערונג ,ווען יזי האט מארשירט
אויף די לובלינער גאסן.

קארמא און אלבי; האט זיך װײטער
אויסגעצײכנט אין די בלוטיקע קאמפן
צװישן 24סטן און 21סטן ױלי ,1944
דעם 20סטן אויגוסט  1944אטאקירט א
דײטשישע קאמאנדא צװישן דער שטאט
קאיא און מאנטאבאן .ער װערט
אויסגעצײכנט מיט א קריגס־מעדאל -
א •זילבערנער שטערן .דער באפעל איז
אונטערגעשריבן דורכן קאלאנעל רענא,
פארטרעטער פונעם גענעראל ,דעם
25סטן נאװעמבער .1945
און אט איז די באשטימונג פון 29סטן
אין
אפגעדרוקט
,1953
אויגוסט
״זשורנאל אפיסיעל״ פון סעפטעמבער
:1953
)יהודה
גאראן
״זשאן
גארזשיטשאנטקי( ,דער קעמפער װאס
האט אויסעפידט װיכטיקע מיליטערישע
אקציעס אץ דער 35טטער בריגאדע און
זיך אויסגעצײכנט אין פיל אקציעס קעגן
די שונאיס פון פראנקרײך ,מיט
דרייסטקײט און קאלטבלוטיקייט ,אלס
אנפירער פון א גרופע קעמפער אמעם
הארץ פון דער שטאט טולוז  -האט
אױסערגעװײנטלעכע
ארויטגעוױזן
אימפאלעדישקייט און געװאגטקײט אין
די קאמפן אין די שטעט קאדמא,
זשורעוױעל און טאד און אין פארלױף
פון די פײנטלעכע אטאקעס צוױשן
קעהאדס און מאנטאבאן בעת די קאמפן
 װערטבאפרײונג
פאר דער
אױסגעצייכנט פאר זײנע העלדישע
אויפטוען מיט א קרמט־מעדאל מיט
פאלמען.
אונטערגעשריבן:

מיר האבן אנגעהאלטן א בריװלעכן
קאנטאקט .ער האט אויך באזוכט
ישראל אײניקע מאל און אין ירושלים
געפײערט די בר־מצװה פון זײן אײניקל.
ער האט זיך שטארק אינטערעסירט מיט
אלץ וואס עס קומט פאר אין לאנד.
נפטר געװארן ערב פסח װשנ״ה .כבוד זײן
אנדענק.
דוד רוגמשטיץ

•

פרעזידענט פון דער פראנצויזישער
רעפובליק ,װענטאן אדיאל;
פארטײדיקונגט-מיניסטער
פלעײען״.
א>ז אװדאי א כבוד פאר דעד
לובלינעד שארית־הפליטה ,אז אירס א
לאנדסמאן האט דיועקט ,וױ א
אנטײל גענומען אין
קאמאנדיה
באפרײען א שטאט אין פראנקרײך פון
די דייטשישע בעטטיעס•
•

העועך האלבערשטאט ז־ל
מײן חבר פון די קינדער־יארן>n .
האבן געוװינט אין לובלין ,אויף
טארגאװע  .4געבוירן אין  .1910אין
 1930עמיגרירט קײן פאריז און פארן
אויסברוך פון דער צװײטער װעלט
מלחמה איבערגעפארן קײן אמעריקע
און דארט געביטן זיין נאמען אױף הענרי
האלבער.

ד״ר אדאלף זשאן הערץ ד־ל
מײן ברודער דולפי זשאן איז געבוירן
דעם 4טן דעצעמבער  1912אין לובלין,
דער ־זון פון דעם ײדישן אפיציר אין דער
פוילישער ארמײ ,ױחנן הערץ און גוסטא,
אײנע פון די אנפירערינס פון יידישן
יתומים־הױז אױף דער גראדזקע גאס.

אין יאר  1934איז ער פון לובלין
געפארן קײן פאריז ,כדי דארט שטודירן
און
אינטערניסט
דער
מעדיצין.
קארדיאלאג ,מײן ברודער איז נפטר
געװארן דעם 6טן סעפטעמבער 1995
)י״א אלול תשנ״ה( און פאריתומט זײן
פרוי סילװיא ,קינדער ,אײניקלעך און די
ברידער עדוארד אין חיפה און קורט אין
קיבוץ עין־שמר.
בײגעלײגט די נאטיץ פון  8.9.95אין
״נױ־יארק טײמס׳ /װעגן ז ײ ן טויט.
עדוארד הערץ

•

Dr. Jean A. Herz
Services for Dr. Jean A. Herz of South
Orange, decorated leader in the French
Resistance during World War II, will be held
at 11 a.m. today in the Bernheim-ApterGoldsticker Suburban Funeral Chapel,
1600 Springfield Ave., Maplewood.
Dr. Herz, an internist and cardiologist,
who was cited by two U.S. presidents and
several European governments for
heroism, died Tuesday in the University of
Miami Medical Center.
Dr. Herz, who welcomed American
troops to Marseilles, was decorated by
General Dwight D. Eisenhower, before he
became president, and later President
Harry S. Truman, for his role in saving
many lives while serving on dangerous
missions in the French underground.
For his bravery, he also received awards
from other European governments.
Dr. Herz was a linguist competent in 12
languages.
Born in Austria, he lived in Paris until
after the war, then came to the U.S. in 1948
and lived in South Orange for more then 40
years/and also maintained residences in
Florida's Boca Raton and Hollywood.
He practiced medicine for 45 years,
maintaining a private practice in Cranford
before his retirement last year.
He was orf the staff of Muhlenberg
Regional Medical Center in Plainfield and
Elizabeth General Medical Center.
Dr. Herz graduated from La Sorbonne
and the Medical School in Paris.
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He was a member of the American and
New Jersey Medical Associations and the
Union County Medical Society.
He also belonged to the Shackamaxon
Country Club in Watchung.
Surviving are his wife, Dr. Sylvia Herz, a
noted psychologist; a son, Howard Todd
Jaffe; two brothers, Kurt and Edward, and
four grandchildren.
)("New-York Times", 8.9.95

הײת צלם ,ידעת לצײר ,הײת חקלאי,
הײת פקיד מעולה ,הײת במשמר האזרחי,
וגם בגיל גבווז ,יצאת לשמור עם נשק
בידך ,בכפר משמר־השבעה בו חײת
ופעיל הײת.
עוד האיר לך המזל ,שזכית במטפלת,
האישה היקרה שכה מסורה  -שושנה,
שתבדל לחײם ארוכים .היא ,היא
בשנים
להתקײם
לך
שאיפשרה
האחרונות .אתה אשר היקר ,משאיר
אותי יחידה  -מכל משפחתי הגדולה.
יהױ רגבי האדמה  -קלים עליך!
צפודה דסקליױיסלפיש

על המצבה שלך כתוב:
יד ושם:
להורינו חנה וצבי וײסלפיש
אשתך בלה ושני ילדיכם:
מינה ובן־עמי
לאחינו ױסף ומשפחתו
לאחױתנו :רײזלה ,קלרה ,גילה
שנספו בשואה  -כולם.
נפרדת ממך אשר היקר
ובלב  -מועקה.
נוח בשלום  -על משכתבןל.

קיגוץ מרחביה2.4.95 ,

אחותך צפורה
ובני משפחתה.

•

ע • הקמת המצבה
לאחי אשר ד׳ל

•

אשר אחי היקר
הקמנו לך מצבה.
אך לא מתנתקת
אתה בפני עיני.
לא מתנתקת
הגורל  -יזימן אותנו
בפרקי החײם -
יחדױ.

אחי אשר — זליק ז׳׳ל
נפטר י ח בטבת
imp, 21.12.1994
דברים על
חשבתי שלא נותרו לי עוד דמעות .עם
אבדן יקיךי בגיהנום עלי אדמות -
הדמעות הױ בשיךי ,עטופים בים של
דמעות  -הצורבות את נשמתי.
נותרו לי שני אודים ניצולים; אתה
אשר יקירי ,וקלמן ז״ל שכה אהבנו.
כעת  -גם אתה.
ויש דמעות והן •זולגות ,זולגות מעיני
בימים האחרונים ,מאז הידיעה על
נפילתך  -בהױתך יחידי בבית ,ואני לא
יכולתי להױת על ידך ,הסתרתי ממך
במשך חודש ימים ,את שבירת ידי
הימנית .לא רציתי לגרום לך צער.
בבדידות חײת וכה מסודר ,כה נקי
ולמרות ההגבלה הפיסית ,דאגת לכל
פרט .גיבור הײת בעיני.
צרות שהױ מנת חלקך  -עם אבדן
אשתך ושני ילדיך המוצלחים װזיפים,
הבריחה לרוסיה ,בית־סוהר ,סיביר
הרחוקה ,ועבודה ביערות ב־ 42°תחת
האפס  -חישלו אותך.
לשאלתי הטלפונית אם לא קר לך,
בימים קרים אלה ,התלוצצת :רק עד 40°
קור אני מסוגל  -ולא ױתר...
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•
אתה  -השלמת דיוקנאות
אני  -בךטוש התמונות -
ןנתוק ארוך.
עם צבא אנדרס,
הגעת לעיראק.
מודעה בעתון
והקשר נוצר.
אתה שזוף, n n ,
בגדי צבא פולני.
לפולין לשוב רצית
את משפחתך לחפש,
ושם  -בערו הכבשנים...
•
מה טוב היה בשבתות
להױת יחז* :אתה אשר ורעיוז,
קלמן  -האיש היקר ווזדסוז.
אני ואשר אישי -
המאחדים את משפחתנו הקטנה.
הם  -הלכו לעולמם,
נותרנו שנינו
כה מסורים  -אחד למשניהו
כעת  -לבדי.

או״־זער שוועסטער
רוזשע וו־עזשכאווסקי ו״ל
מיט  3חדשים צוריק ,האב איך
צוזאמען מיט מײן ברודער פישל,
שװעגערין פאני ,קינדער ,אײניקלעך און
צו
באגלײט
פרײנט,
צענדליקער
אײביקער רו אויפן ײדישן בית הקברות
אין בריסל ,אונדזער שװעסטער ,מאמע
און באבע רוזשע װיעזשכאװסקי פון דער
הײם ראןענבוש.
א לובלינער ײדישע טאכטער פון דער
שעראצע גאט ,װאס האט אלע אירע
מיט
אויסגעצײככט
יזיך
יארן
און ליבשאפט צו
גוטהארציקײט
מענטשן.

צוליב דער פטירה פון מײן מאמען אין
די ױנגע יארן ,װאס האט מיך פאריתומט
אלס 8־יאריק קינד ,איז די עלטסטע
מײן
געװארן
רחשע
שװעסטער
דערציערין ,װעגװײזערין און דער עיקר -
ניט געקארגט קײן מוטערלעכע זארג און
װארעמקײט.
אין יאר  1929עמיגרירט  nקיין
בעלגיע און שטעלט אויף א שײנע,
בכבודיקע משפחה .די פרײד האלט נישט
לאנג אן .מיטן אקופירן בעלגיע דורך
דײטשלאנד ,אין מאי  ,1940הײבט זיך
אן דארט דער גהינום פאר ײדן .איר
רוערט
בראטשטײן,
יחיאל
מאן,
דעפארטירט קײן אוישװיץ און טײלט
דעם גורל פון אלע קרבנות אין יענער
פאבריק פון טויט .מײן שװעסטער
געלונגט זיך צו ראטװען מיט איר
אײנציקן ־זרן פאפאל.
נאך דער באפרײאונג ,ו ױ נאר  nהאט
•זיך דערוװסט  wאיך און מײן מאן און
זון געפינען זיך אין װארשע ,איז זי מיט
דער באן ,אין יענע שװערע באדינגונגען
)סיאיז געװען װינטער (1946 ,געקומען
קײן פוילן ,כדי •זיך פרײען מיט א טײל
פון דער ניצול געװארענער משפחה און
אונדז דערמוטיקט מיט איר טרײסט,
הילף און קוראזש.
מיט א יאר שפעטער האט יזי פון
בריסל געשיקט א ספעציעלן שליח אין
די .פײלאגערן אין דײטשלאנד ,פדי
ברענגען צו א>ר אונדזער ברודער פישל,
מיט זײן פרוי און קינד ,װאס האבן זיך
געראטעװעט אין רוסלאנד.
מײן שװעסטער רוזשע מיט איר מאן
ירחמיאל װיעזשכאװסקי האבן כמעט
יעדעס יאר באזוכט ישראל• ,זיך
באטײליקט אין מגבית מיט בכבודיקע
סומען n .איז אויך געװען אקטיװ אין
װיצ״א אין בעלגיע.
זי האט שװער איבערגעלעבט די
פטירה פון איר מאן מיט  2יאר צוריק,
אבער פאראיארן ,אין עלטער פון 85
יאר ,האט  nנאך באזוכט ישראל און זיך
געפרײט מיט דער משפחה.
אין איר לװײה ,דעם 23סטן אויגוסט
 ,1995האט זיך באטײליקט א גרויסער
עולם.
 nהאט פאריתומט א זון ,שכור ,דרײ
אײניקלעך ,א שװעסטער ,ברודער ,א
שװעסטערן־טאכטער ,ברודערן־זון ,מיט
זײערע פאמיליעס.
זאל איר די ערד גרינג זײן.
רבקהלע ששאקפיש)ראזענבוש(

אברה•

ווייס ז ״ ל

)ונו ד ע ר מצבה־או־פדעקונג
אויף ז״ן ק ב ר (

פאראבלטע דעקן מיר אויף די מצבה
אויפן פרישן קבר פון אונדזער טייערן
ברודער אברהם .שוין דאס דריטע מאל,
 wמיר גיבן אװעק אונדזערע טײערסטע
און נאענסטע דער קאנאדער ערד .פריער
איז פון אונדז גרויזאם ארויסגעריסן
געװארן מײן שװעסטערס מאן ,דער פול
איציק
שפרודלדיקער
לעבן
מיט
טראכטנבערג .דער מלאך־המװת האט
אין אײן אויגנבליק אויסגעלאשן זיײן
ױנג לעבן ,פונקט צו זײן 42סטן
געבורטסטאג.
דערנאך *איז אויף אן אומברוזמנות־
דיקן אופן אװעקגעריסן געװארן מײן
מאן ,באלד נאך זײן פענסיאנירן זיך ,װען
נאך א לעבן פון שװערער ארבעט ,האט
ער -זיך געגרײט כאטש א ביסעלע צו
געניסן פונעם לעבן .און װידער זענען מיר
געװארן אבלים.
דער טויט האט צוגענומען אונדזער
לעצטן ברודער.
דרײ ברידער האבן מיר געהאט און
אלע יזענען זײ אװעק פון דער װעלט אויף
פארשידענע טראגישע אופנים .דאס
מיט
צחאמען
ברודערל,
ױנגסטע
אונדזערע נאך ױנגע עלטערן און דער פול
פארצװײגטער משפחה ,זענען אװעק
אויף דעם פינצטערן װעג פון מיליאנען

ײדן .דער מיטלסטער ברודער איז אין
שוידערלעכע באדינגונגען אויסגעגאנגען
אין דער מלחמה ,נע־ונד ,אין װ ײ ט ן
סאװיעטישן אהבעקיסטאן .און דער
עלטסטער ברודער האט אויסגעהויכט
זײן נשמה אין מוראדיקע יסורים און איז
געקומען צו קבורה אין א לאנד ,װאס
הײסט קאנאדע ,װעגן װעלכן מיר האבן
אמאל װײניק געוװסט .אזוי איז דאס
געבײן פון אונדזערע טײערע צעזײט און
צעשפרײט איבער פארשײדענע עקן
װעלט.
די װאס האבן געקענט אברהמען
װײסן w ,ער איז געװען א שטילער,
באשײדענער מענטש ,װאס האט זיך
נישט געװארפן אין די אויגן אוין נישט
געצויגן אויף זיך קיין ספעציעלע
אויפמערקזאמקײט .אבער וױיניק האבן
געוװסט m ,דער דאזיקער אײנפאכער,
פשוטער מענטש ,האט פארמאגט א סך
מעלות און פעיקײטן .זײניע אמתע
שטריכן זענען נישט געלעגן אין זיין
אויבערפלעכלעכקײט ,נאר טיף אין זײן
כאראקטער .ער האט געהערט צו א
סארט מענטשן ,װאס בארימען זיך נישט
און באװײזן זיך נישט ,הגם ז ײ פארמאגן
גענוג מיט װאס זיך צו באוױיזן .נאר די
נאענטסטע האבן געוװסט m ,ער האט,
צום ביישפיל ,געקענט זײער שײן און
הארציק •זינגען m .ער איז געװען
באשאנקען מיט א זעלטענעם געהער
פאר מעלאדישקײט און טאנאציע.
אײנמאל געהערט א געזאנג  -איז עס
געבליבן פאררעקארדירט אין ז ײ ן
געדעכעניש .ער האט געקענט גאנץ פײן
א
פארמאגט
אנשרײבן,
עפעס
אנדערע
און
הומאר
גוטמוטיקן
אײגנשאפטן .צום באדויערן ,האט ער
גאטס גאב זעלטן ארויסגעבראכט אויף
דער אויבערפלאך .װאלט ער געװען
נישט אזוי רעזערװירט ,פארמאגט מער
אמביציע פאר זיך ,און װאלט ער ,קודם
כל ,געבוירן געװארן אין אנדערע
אומשטענדן  -װאלט ער מן־הסתם
געװארן דאס װאס ער האט פאקטיש
געדארפט יזײן.
אן
פארמאגט
האט
אברהם
אײנגעבוירענע אינטעליגענץ .געװען
שנעל־באנעמיק און געבענטשט מיט א
גלעצנדן •זכרון .ער איז געװען דער טיפ
פון א לערנער .פון קינדװײז אן האט ער
ארויסגעװיזן זײער א גוטן קאפ און װילן
צו לערנען .אין שול איז ער געװען דער
בעסטער שילער אין זײן קלאס .לויט
זײנע אײנגעבוירענע פעיקײטן און
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באגער צו לערנען ,האט ער געדארפט
זײן אן ״אײביקער״ סטודענט .נאר ער
איז געבוירן געװארן אין א צײט ,װען
פעיקײטן זענען געגאנגען לאיבוד ,װען
בילדונג איז געװען די פריװילעגיע פון
רײכע .ער האט פרי געמוזט גײן ארבעטן,
און פרי דערפילט די סאציאלע
אומגערעכטיקײט .דאס האט אים
ארײנגעצויגן אין דער קאמונייסטישער
באװעגונג .ער איז געװארן א טרײער
קאמוניסט .פון ראטנפארבאנד האט ער
דערװארט די ישועה פאר אלע מענטשן.
אבער דאס לעבן אין רוסלאנד האט
אים געמאכט פאר אויס קאמוניסט.
נאך דער מלחמה איז ער געגאנגען זײן
אײגענעם װעג .אים האט געצויגן צו
לערנען .ער האט גענומען פארשײדענע
אװנט־קורסן און אלײן •זיך געלערנט.
באזונדערס האט ער זיך אויסגעצײכט
אין שפראכן .אויסער ײדיש און פויליש,
האט ער אויך געקענט רוסיש און
העברעיש .ענגליש ,ספעציעל די שווערע
האט ער
ארטאגראפיע,
ענגלישע
באהערשט נאך אײדער ער אח געקומען
קײן קאנאדע .און מיט פראנצױזיש האט
ער זיך גוט געספראװעט.
אין שפיטאל ,א קראנקער און
צעבראכענער מענטש ,האט ער יזיך
װײטער פארנומען מיט זעלבסטבילדונג,
װ י אויך מיט פארשידענע שפיטאל־
אקטױױטען .א סך געלײענט און
פעריאדישער
דער
פאר
געשריבן
שפיטאל־פובליקאציע .און טאקע אין
מײמאנידעס־שפיטאל איז געקומען צום
אויסדרוק •זײן חוש פאר מוזיק .דארטן
האט ער דאס ערשטע מאל אין זײן לעבן
געהאט א צוטריט צו א פיאנע און דאס,
װ » מ \ אויס ,האט אין אים אנגערירט א
פארבארגענע סטרונע .אינסטינקטױו,
פון זיך אלײן ,נאר א דאנק זײן
אויסנעמלעכן געהער און אײנגעבוירענע
געפילן פאר מעלאדיעס ,האט ער װאס
אמאל דרײסטער און בעסער גענומען
שפילן אויף דער פיאנע .אונדז ,יזײנע
נאענסטע ,האט זײן שפילן פארשאפט א
סך פארגעניגן ,אבער אויך א געפיל פון
זײנע
װאס
באדויער,
טיפן
אײנגעבוירענע פעיקײטן זענען געגאנגען
לאיבוד.
כאר דער גרונט־שטריך פון זײן
כאראקטער איז געװען מאראלישע
רײנקײט און ערלעכקײט .ערלעך איז ער
געװען װ י דער טאג .אויף דעם האבן
געקענט עדות־זאגן די מלחמה־יארן אין
סאװיעטישן מיטל־אזיע .אין יענער
שװערער ,ביטערער צײט ,װען סיאי^
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געווען פארשפרייט דאס ארויסטראגן
יזאכן פון די ארבעטפלעצער ,בכדי ^יך צו
ראטעװען פון הונגער ,האט אברהם קײן
פאדעם נישט אנגערירט .סיהאט נישט
געהאלפן ,װאס אײגענע חברים האבן
אין אים ארײנגערעדט ,װאס מען האט
געלאכט פון אים ,ער האט נישט געקענט
זיך צורירן צו עפעס ,װאס האט נישט
געהערט צו אים .דערפאר האט ער
געקענט טאן מעשים ,װאס זענען
געקומען פון'•זײן הארצן .הגם די לעצטע
יארן נערװעז ,און דאס איז דאך
פארשטענדלעך ,נעמענדיק אין אכט זײן
געמוטשעט לעבן ,איז ער אבער פון דער
גוטהארציקער,
א
געװען
נאטור
גרײטגיביקער
און
מיטפילנדיקער
מענטש.
ער איז געװען גליקלעך ,װען ער האט
געקענט העלפן אנדערע .דאס האט זיך
באזונדער װידער אמאל ארױסגעװיזן
אין די מלחמה־יארין .אין יענער
יזיך
האט
צייט,
אומנארמאלער
אנטפלעקט זיײן אמתער כאראקטער.
גײענדיק אין גאס ,פלעגט ער נישט
אײנמאל אנטרעפן אויף אומגליקלעכע,
פארצװײפלטע לובלינער ,װאס האבן
נישט געהאט אפילו קײן דאך איבערן
קאפ .ער האט זיי נישט געלאזט אויף
גאטס באראט ,געברעכגט ז ײ מיט יזיך
אין דער ענגער קיביטקע .אלײן
געפײניקט פון כסדרדיקן הונגער,
שלאפנדיק אלײן אויף דער הוילער ערד,
האט ער שטענדיק געפונען א װינקל פאר
אמאליקן חבר ,אדער סתם
אן
באקאנטן און געטײלט מיט אים דעם
ביסן ברויט פון דעם אײגענעם פאיאק.
נישט איצט איז די צײט צו דערצײלן
װעגן •זײנע אײדעלע האנדלונגען ,װעגן
זײן אײמעעכיש מיט מענטשן ,װעגן זײנע
שטילע ,מענטשלעכע מעשים .י א ׳ שטילע
מעשים ,װ ײ ל ער האט דאס קײנמאל
נישט אויסגערעדט ,װ ײ ל ער האט פײנט
געהאט צו רעדן װעגן אזעלכע זאכן,
פונקט װ י ער האט פײנט געהאט צו רעדן
װעגן זײנע פערזענלעכע לײדן ,און געװען
איז ער א זײער געליטענער מענטש.
דער גורל האט אים צוגעטײלט גענוג
די
אבער
סורפרחן,
טרויעריקע
טראגישסטע פאסירונג אין זײן לעבן איז
געװען די מערדערלעכע קראנקײט ,װאס
איז אים באפאלן נאך אין זײן פריען
עלטער און ביסלעכווײז פאראליזירט
זײנע ביידע פיס .ער איז צוגעשמידט
געװארן צו א רעדל־שטול און לסוף
פארמשפט געװארן אויסצולעבן זײנע
יארן צװישן די טרויעריקע ,עצבותדיקע

דאס הארץ האט
שפיטאל־װענט.
געװײנט און געקלעמט צוצחען זײנע
פיזישע און מאראלישע לײדן ,אבער ער
אלײן האט קײן קרעכץ נישטי געטאן,
נישט געװאלט m ,אנדערע זאלן אים
באקרעכצן.
אפילו אין דער לעצטער פאזע פון זײן
לעבן ,האט מען געמוזט אים באװונדערן
אזוי ער האט
װי
אופן
פארן
איבערגעטראגן זײנע יסורים און עמוים.
ער האט קײנעם נישט באלאסטעט,
פארשלאסן די לײדן טיף אין זיך און
אנגעגאנגען מיט זײן לעבן אויף א
װירדיקן אופן .ו ױ דאס אלץ װאלט
געװען נישט גענוג ,האט ער דעם לעצטן
דעצעמבער געמחט דורכמאכן א מאגן־
אפעראציע ,װאס האט זיך געענדיקט
פאטאל .נאך צ װ ײ חדשים גרויזאמע פײן
און אוממענטשלעכע מאטערנישן ,האט
ער פאר די אויגן פון זײנע הילפסלאזע
שװעסטער אויסגעהויכט זײן נשמה.
טייערער ברודער ,טײערער אברהם,
איך האב שוין דערמאנט m ,דו ביסט
געװען א באשײדענער מענטש .קײנמאל
•זיך נישט באװיזן מיט קײן בריהשקטײן
און העלדישקײטן .אבער װאס קען אין
אונדזער אוממענשטלעכער װעלט ז ײ ן
העלדישער ,װ י אויפפירן זיך באמת װ י אך
עכטער מענטש! דיין ארנטלעכקײט און
נשמה־ריינקייט האט אונדז אנגעפילט
מיט שטאלץ און דער דאזיקער אנדענק
װעט אונדז באגלײטן י ביזן סוף פון
אוכדזערע טעג .כבוד זײן אנדענק•
טשארנע װייס פאליײאדא
•

יוסלה ליסטנשט״ן ז״ל
ראשיתה של רשימה זו בחיױ של גיבור
הסיפור ,וסױמה לאחר מותו.
בתקופת עבודתי במדור ליידיש של
״קול ישראל״ ,פנה אלי פעמים אחדות
שכני וידידי ר׳ משה ליכטנשטײן ,והציע
לי לראײן את אבױ המתגורר בחולין .״יש
לו סיפורים ,משהו משהו! והוא דובר
ײדיש נהדרת״ .רי משה סיפר לי על קצה
המזלג מקורותױ של אבױ ,והסכמתי אתו
שאפשר ״לבשל״ מזה תכנית מענײנת.
אלא שהדבר לא יצא אל הפועל .גם
כשהיה מגיע לעתים לבקר את משפחת
בנו בירושלים ,קשה היה לתאם.
לאחרונה פנה אלי שוב רי משה באותו
ענין ,למרות שפרשתי מעבודתי ברדױ.
״תקליט אותו ,שיהיה״ אמר רי משה,
״אולי נעשה מזה פעם משהו״ .סוף סוף,

לאחר דחױת ועיכובים ,קבענו ױ ם ושעוז
 ונסענו.זו היתה ״אהבה ממבט ראשוף .לפני
ישב איש מקסים ,בעל חוש הומור שנון
ואמנות סיפור מרתקת .הופעתו היתה
רענכה ואתלטית ,למרות גילו )הוא
התקרב לגבורות( .הפעלתי את מכונת
ההקלטה ולא קטעתי את שטף דיבורו
אלא כדי להחליף קלטת או לשאלת
הבהרה מדי פעם אודות מקום ,שנה וכר.
ישבנו מספר שעות ,הוא נהנה לספר ואני
לא שבעתי משמוע על הרפתקאותױ
המופלאות ,על קרבות עם ה״שקאצים״
הפולנים ,על קרבות בזירת האיגרוף ,על
מעצרים ,בריחות ונדודים על פני ערים
וארצות ,יערות ושדות קרב.
בדרך חזרה לירושלים סיפר לי רי משה
עוד כמה סיפורים שאבױ השמיט ,ואני
מכרתי בכמה פרטים החסרים לי
בסיפורױ .ר׳ משה אמר כי בשבוע הבא
יבוא אבױ לירושלים ,וקבענו שאגש
לביתו הקרוב ואשלים את החסר .בבוקר
הױם המױעד צלצל אלי ר׳ משה והודיע
כי אבױ נפטר הבוקר וכי הוא נוסע
להלוױה...
אריה יולײס

•

משה נ״שטײן ז״ל
)שוה לפטירתו(

משה ,יליד  ,1920האחרון של בני דודי
מצד אמי ,הוא העיז לעשות ,מה
שלאחרים חסר אומץ לב ,או שלא
העריכו את המצב כמוהו .כשהגרמנים
הפרו את ההסכם ״מולוטב־ריבנטרופ״,
הוא מחליט לברוח מלובלין .לא לפני
שקיבל את הסכמת ההורים .הוא מציע
לאחד מאחױ )הם הױ  4אחים ואחות(

שיצטרף אלױ ,אבל הוא סירב באומרו:
״מה שיהיה עם כלל ישראל ,יהיה עם רי
ישראל׳ .,שנית ,הרא לא מאמין בכל
המעשױת המסופרים על הגרמנים,
ההורים עוד  r o tאת הגרמנים ככובשים
במלחמת עולם הראשונה ,חה לא כל כך
נורא .אפשר היה לחױת איתם.
משה לא מאבד •זמן על שכנוע והוא
עוד הספיק להגיע ללמברג ,ומשם
לרוסיה ,עם עוד עשרות אלפי יהודים,
מרביתם צעירים .שם עבד קשה ,אבל גם
כמוהוי
עבדו
המקומײם
הרוסים
הפאיאק הבטיח את הקױם המינימאלי
וגם את החײם  n nנתן תקװת לעתיד,
והתקוה כשהגנרל הפולני אנךרס,
בהסכמת הרוסים ,החל לארגן אזרחי
פולין להקמת צבא פולני .משה היה
מראשוני המגוײסים  -ואחרי תלאות
רבות הגיע לארץ .הוא ידע ,שאני נמצא

כאן וגם לי נודע על בואו .מצאתי אותו
באחד האוהלים שהקים הצבא הפולני.
שמחת פגישתינו היתה מעורבת בבכי
חרישי ובהרבה דמעות על גורל
משפחותינו ועל העם היהודי שהיטלר גזר
את דינם לכלױן.
רובם של אלה שבאו עם צבא אנךרס
החליפו בגדים וערקו ,בחלקם סודרו
הבולשת
מעיני
רחוק
בקיבוצים,
הבריטית .משה נשאר בתל־אביב וקיבל
עבודה אצל קרוב משפחה ,שהיה להם
מפעל קטן למוצרי ניקוי ,שטרם היה
בשוק .הקרוב קיבל אותו באהדה ויכול

היה להמשיך ,אולם בינתײם התחתן עם
יהודית ,בחורה ילידת הארץ והיא השפיע
עלױ לעזוב את העבודה ולחפש משהו
ױתר תכליתי והנה הציעו לו קױסק בתוך
בנין .הױת שלא הספיק לו הכסף ,צירף
כשותף חבר שבאו יחד עם צבא .משה
ורעײתו הכניסו כל מרצם לקױסק
שהתחיל לתת פרי בשביל שותפם .לעומת
זה ,היה הקױסק רק תחנת מעבר והוא
פיגר במקצת אחרי מרצם ויזמתם של
משה וכתוצאה מכך התפרקה השותפות
מתוך הסכמה הדדית.
בהױתו בעל מזג נוח וחייכני ,רכש עד
מהרה חוג רחב של לקוחות נאמנים
והמזל האיר לו פניס .להצלחה זו היה לו
שותפה מלאה ופעילה אשתו יהודית ,היא
לא היתה ״עזר כנגדו״ ,היא היתה ״כולה
עזרה׳׳.
משה המשיך כדרכו ,כשרחוב נחלת
בנימין היה עוד בתרדמה עמוקה .משה
כדרכו ,היה כבר קם בשעה  5בקױסק
שלו ,אשתו באה כעבור שעה .אבל
בשמײם גזרו אחרת .הוא התחיל
להתאונן על כאב ראש  -מחלה שהרופא
וגם החולה ,אינם מתײחסים אליה
ברצינות .כשהכאבים התגברו פנו
לבדיקות מכל הסוגים והם הוכיחו ,שזו
מחלה שבאה כגנב בלילה וכשמגלים
אותה rrc ,כבר מאוחר וכעבור זמן קצר
החזיר את נשמתו לבורא.
לזוג נײשטײן נולדו  3בנות וששה
נכדים .הבנות קיבלו כולן השכלה
תיכונית ומשרות מכובדות חיכו להן,
וחתנים באו מכל עבר ,רק שלוש זכו בוזן־.
האלמנה יהודית אומרת :עם חתנים
כאלה לא צריכים בנים.
בדרכו האחרונה ליװהו חברים
וידידים והרבה מלקוחותױ המושבעים.
חבל על דאבדין ולא משתכחין.
>הי •זכרו ברוך.
אפרים אײנשטיין

•

ראטשט״ן• ז׳׳ל
פײוול
T

פון מעלבורן איז אנגעקומען די
טרויעריקע ידיעוז ,אז אין עלטער פון 82
יאר איז דארט געשטארבן פײוול
אין
געבוירענער
יא
ראטשטײן,
מארקושאװ ,װאס האט איבערגעלעבט
א
אין
היטלערןי און געקעמפט
פארטיזאנער־אפטײלונג הינטער לובלין.
נאך דער מלחמה עמיגרירט קײן
אויסטראליע ,װ ו ער איז געװען א
לובלינער
דער
אין
מיטגליד
לאנדסמאנשאפט .כבוד זײן אנדענק.
•
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 אבער איך,באזארגן דאס קײן ישראל
,האב צוגעזען זײנע יסורים און געהאלטן
 זײן פרױ דארף גיכער האבן דאסm
.געלט פאר אים
אין דער לװײה האט זיך באטײליקט
 אין מײן הספד האב.א גרויסער עולם
 אנדערעm . אנד.איך געזאגט צװ
,געלט
,הײזער
יזאמלען
מענטשן
 אבער ױסף שנור האט- װערטזאכן
 װ י מיר זעען דאס,געזאמלט פרײנט
. בײ זײן אפענעם קבר,איצט
. אנזשעלעס. ל,ישראל אײזענבערג

גײמ שליפן דעמ נומעד
איז געװארן באוװםט װעגן
דער טטירה פון נאך
1
:דדײ בני־עיר

יולעק ע ו ל ױ ז״ל
 תל־אביב,פאלא קאווא ז״ל
,באלעק בראנפעלד ז׳׳ל
רחובות

דײטשלאנד

T

T

 התגײס לצבא האדום ובהמשך1941
 לעבוד במפעל ליצור,נשלח לאזור אורל
.1946 טנקים עד
 עם סױם המלחמה,כאשר חזר לפולין
גילה שכל משפחתו נספתה בשואה והוא
.נשאר ה״שריד היחיד״ לזכרה
בארץ עבד בנגרות בנין עד יציאתו
.לגימלאות
 ממנה,באחרונה חלה במחלה קשה
.31.5.95נפטר ב־
 בת נשואה, בן,השאיר אחרױ אשה
יצחק ברנר

•וסך שנור ו״ל

• י נכדה

 איז אין לאס־.י.אין אפריל חודש ה
אמשעלעס נפטר געװארן אונדזער בן־
 נאך, דאכערשטיק, נעכטן.עיר ױסף שנור
דעם װ י מ׳האט געהערט דעם סירעכע־
 יזענען מיר,פײף צום ױ ם השואה והגבורה
 צו דער,געפארן אויפן בית־הקברות
 ער איז געװען א.לווײה פון ױסף שנור ז״ל
. כ׳װאלט געזאגט אל״וניק,טײערער ײד
 האב אייך געטראפן,קומענדיק אהײם
 מיט דער קבילה,23.4  פון, דוד,דײן בריװ
 דאלאר פאר די לובלינער75 פון זײנע
 ער האט מיר געבעטן צו.אין ישראל

List do redakcji
Liniejące w Lublinie od kilku lat Towarzystwo Przyjaźni Polsko Izraelskiej działa niezwykle prężnie. Jedną z form tej działalności jest
organizowanie spotkań z ludźmi, którzy znają Izrael z autopsji. Na
spotkania zapraszam są członkowie lubelskiego Oddziału TSKZ.
Pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie poświęcone było
wrażeniom z Izraela, jakie wyniosła z tego kraju pracująca tam przez
półtora roku jako pielęgniarka pani Małgorzata Krasuska. Warto się z
nimi zapoznać nie tylko dlatego, że są niezmiernie interesujące,
pozwalają również spojrzeć na Izrael oczami człowieka z zewnątrz. Tym
bardziej, że pobyt Polaka w Izraelu nie należy do najłatwiejszych. Wśród
polskich Żydów w Izraelu wciąż żywa jest pamięć o latach wojny i
okupacji Jak stwierdziła pani Małgorzata, gdy pacjenci z Polski
dowiadywali się skąd ona jest, opowiadali jej o swoich przeżyciach w
tamtych latach, opowiadali o różnych zachowaniach Polaków, nie
zawsze godnych pochwały.
Wspomnienia pani Małgorzaty Krasuskie^ związane z jej dwukrotną
pracą w Izraelu ma j | też i inny wymiar. Po raz pierwszy pracowała w
Petach Tykwa, w jednym z najnowocześniejszych szpitali w Izraelu, na
oddziale transplantacji organów ludzkich (głównie nerek). Pracujący
tam lekarze i pielęgniarki pochodzili z różnych stron świata. Byli to
ludzie z Bułgarii, Rosji, pracował nawet Żyd z Iraku. Była to więc
mozaika kulturowa i językowa. Również pacjenci mówili swoimi
językami Personel najczęściej rozmawiał z nią po angielsku, do kontaktów z niektórymi pacjentami trzeba było nauczyć się języka migowego.
W takiej różnorodnej społeczności powstawały najrozmaitsze
problemy. Jednym z nich byl szabas. W piątek zawsze w szpitalu pojawial się bardzo pobożny Żyd, w chałacie. Pozdrawiał wszystkich
chorych "Szabas szalom", przynosił im słodycze i kartki z zapisanym
czasem modlitw. Wiadomo jednak, ze nie wszyscy Żydzi są pobożni. W
sytuacji, gdy w jednej sali leżeli chorzy o różnym stosunku do religii
(bardzo pobożni, mniej pobożni i niepobożniX ażeby nie dopuścić do
nieporozumień, ustawiano miedzy nimi parawan.

ש־פמן ליאון)לײבוש( ו״ל
 היה בן שני להורױ.1919נולד ב־
 הוא. בנות5 בנים ו־2  מתוך,יחיאל וחנוז
.סײם ביה״ס יסודי והחל לעבוד בנגרות
תמיד היה פעיל באירגון העובדים ונאבק
.על זכוױת הפרס לחופש ושװױן
 עם פרוץ מלחמת העולם,1939 בשנת
 ליאון. הגרמנים נכנסו לעירנו,השניה
 במשך שנה.הצליח לברוח לצד הרוסי
 ב־.עבד שם במכרות הפחם באוקראינה

W Izraelu poszczególni rabini różnią się między sobą stosunkiem do
operacji. Przekonał się o tym jeden z pacjentów, Michael. Zwrócił się on
do pewnego rabina z zapytaniem, czy może poddać się operacji. Uzyskał
odpowiedź odmowną. Po jakimś czasie z tym samym pytaniem zwrócił
się do innego rabina. Usłyszał odpowiedź "rzeczą lekarzy jest operować,
nas^ą rzeczą jest modlić się". W ten sposób życie pacjenta zostało w
ostatniej chwili uratowane.
Odrębnym problemem są stosunki żydowsko - arabskie. W szpitalu,
żeby nie być posadzonym o antyarabskość, w pierwszej kolejności
załatwiani są Arabowie: Jeżeli między leżącymi w jednej sali Żydami i
Arabami powstają jakieś nieporozumienia, przenosi się ich do innych
sal. Nie zawszerozwiązaniejest takie proste. Pewnego razu przyjechała
do szpitala z Gazy Arabka z synem, któremu miała oddać nerkę. Matka
nie wiedziała ile ma lat, a na zapytanie o jego imię powiedziała
"chłopiec". Żydowskie pielęgniarki nie miały śmiałości powiedzieć jej,
że brzydko "pachnie", żeby nie być posądzonym• ©־rasizm. Pani
Małgorzacie udało się przekonać Arabkę, by poszła do łazienki Gdy po
bardzo wielu kłopotach udało się ją wykąpać i przebrać, nie chciała
oddać do przechowania swojego ubrania i takie "pachnące" trzymała pod
łóżkiem. Pacjentka była bardzo dumna, że oddala synowi nerkę. Z tego
powodu nie chciała przez trzy dni wstać z łóżka, załatwiając tam nawet
swoje potrzeby fizjologiczne.
W pamięci pani Małgorzaty utkwiły przygotowania do święta Pesach.
Pobożni Żydzi - pacjenci wynosili kotły na zewnątrz, myli je przy
śpiewie. Czuli wewnętrzną radość. Pani Małgorzata zwróciła też uwagę
na szczególny stosunek Żydów do armii Jeżeli chłopak nie idzie do
wojska, uważany jest za tchórza. Widok żołnierzy i żołnierek z
przewieszonym UZI jest powszechny.
Na zakończenie swojego wystąpienia pani Małgorzata Kr*suska
przeczytała kilka swoich wierszy, napisanych z dala od domu, w Izraelu.
Przebijała z nich liryka, melancholia, tęsknota, samotność, która
dokuczała jej najbardziej. Zwłaszcza podczas pierwszego pobytu, drugi
raz była już bowiem z mężem. Mimo to chciałaby odwiedzić Izrael
jeszcze raz.
Munisz Izraelewicz
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P O D Z I Ę K O W A N I E

Chciałbym niniejszym wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie
Komitetowi Lubelskiemu w Izraelu oraz wszystkim lublinianom w Izraelu
za zorganizowanie mi przemiłego pobytu w ich kraju. Jestem szczegółnie wdzięczny za prawdziwie lubelską gościnność, dzięki której czułem
się jak w domu. Za ową gościnność, serdeczność oraz okazane mi pomoc
i przyjaźń serdecznie dziękuję.
Robert Kuwałek z Lublina
wiceprezes lubelskiego Oddziału
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej
• בעת זיין באזוך אין לאגד און א בקשה צו די געמ,א דאגק־גרױו פון ראגערש קװואלעק פאו דער הכנסת־אורחיס די לוגלמער אין ישראל
 בילדער און דאקומענטן אין זײן ארבעט װעגן וױעגיאװע, צו העלפן אים מיט מאטעריאל,אין טשעניװ
•אייגװױנער
 בעמ ביקות באוץ ובקשה לדײרים לשעבר בטשכױו לעזוו לו,דחיס אצל הלובלינאים גישראל1מפתג־תודה של רוברט־קובאלעק עגור הפנסמ א
תמונות ומסמכים,חומר.oy בעגודתו על װײניאבה

Zwracam się z uprzejmą prośbą do byłych mieszkańców Lublina,
a zwłaszcza tych, którzy przed wojną mieszkali na Wieniawie o przęsłanie na mój adres swoich wspomnień na temat żydowskiej Wieniawy. Informacje te są mi potrzebne do artykułu poświęconego historii społeczności żydowskiej żyjącej na tym przedmieściu Lublina. Szczególnie zależy
mi na wspomnieniach dotyczących życia religijnego, kulturalnego i politycznego wieniawskich Żydów. Zwracam się również z prośbą o wspomnie
nia mówiące o wysiedleniu Wieniawy w 1940 r. Wspomnienia proszę przesyłać na adres:

20-857
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Robert Kuwałek
ul. Króla Rogera 6/104
Lublin
Polska

Zuchwała
kradzież

 י ײ עס געפינט זיך דער,(4) 10 דאס הויז אויף לובארטאווטקע
 פון װאנען מ׳האט ארויסגעגגבעט די/לויבלינער אנדענק־צימער
.(אויסגעעוטעלטע עקט»אצאטן)דאט גילד אמטן
 הפורצים. בו גמצא חבר־זכײן,(4) 10 הבית ברחוב לוברטובטקה
.( את תשמיעיי קדועוה)בתמונה למטהova הוציאו

Pisaliśmy niejednokrotnie o Izbie
Pamięci w Lublinie, która powstała staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Kultury Żydowskiej. Izba Pamięci mieści
się w budynku dawnej bóżnicy lubelskiej
przy ulicy Lewartowskiego 10, w tym
samym w którym działa klub Towarzystwa
Społeczno - Kulturalnego Żydów.
Odwiedzali to miejsce liczni turyści z
kraju i zagranicy, ludzie zainteresowani
pamiątkami kultury żydowskiej, często
przychodziły też grupy młodzieży szkolnej.
Ten spokojny rytm został zakłócony
szokującym wydarzeniem - włamaniem i
rabunkiem. Nastąpiło to w nocy z 27 na 28
czerwca 1995 r. Złodzieje wyważyli i
zniszczyli drzwi i skradli wszystkie eksponaty, jakie znajdowały się wewnątrz,
były to głównie przedmioty kultowe, a
wśród nich: lichtarze, menory, szofar, jad,
balsaminkę, ozdobne talerze, kieliszki, a
także książki, dokumenty, fotografie.
Rzeczy te nie przedstawiają wartości materialnej, złodziejom trudno je będzie nawet
sprzedać, a wartość historyczna i kultowa
dla ludzi odwiedzających to miejsce jest
nie do przecenienia. Z pomieszczeń
klubowych T S K Ż - tu skradziono też
przedmioty użytkowe takie jak: telewizor,
zegar, piece grzejne itp.
Dr Symcha Wajs - przewodniczący

צו אמדזערע בנײעיר
!א ץ לאנד און א ץ אױסלאנד
ארויסגעבן דעם ״קול לובלין״ איז פארבונדן מיט זײער
.גרויסע הוצאות
- דעריבער איז א מצװה נישט נאר צו לײענען די צײטונג
 אלץ- נאר אויך פאר איר ב א צ א ל ן \ א ו ן װ א ס מערער
.בעסער
!א דאנק

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej powiedział o bardzo
sprawnej akcji lubelskiej policji, o zaangażowaniu w sprawę i działaniu z wielkim
poświęceniem. Niestety jak do tej pory nie

•קרובי

זוך

איר

udało się schwytać sprawców. Małe są

פון מ ײ ן ז ײ ד ע ־ ב א ב ע ל ײ ב ש ט ױ ס מ א ן

szanse na to, że odzyska się chociażby część

און חוד! ל א ם מ א ן פון ל ו ב ל י ן

skradzionych eksponatów, na razie gabloty
i półki w Izbie Pamięci są puste.
Izba Pamięci w Lublinie straciła judaika

, לאםמאן:צו װ י ם ן געבן
53221  גבעתײם,1 רח׳ המעורר

i eksponaty, które zbierała przez 25 lat.
R.
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מצבות אױף שטיקלעך
אין דער צײטונג ״קוריער לרבעלסקי״ פון
 איז דערשינען א גרעסערע ידיעה30.8.95
װעגן דער פראפאנאציע פון אלטן בית
 מיר ברענגען א טײל פון.הקברות אין לובלין
:דער ידיעה אין ײדישער איבערזעצונג
״װאנדאלן דעמאלירן דעם אלטן ײדישן
 מיט עטלעכע טעג צוריק האט.בית־עלמין
מען װידער צעקלאפט שטײנער אויף ידי
 לובלינער װאנדאלן שעדיקן שוין.קברים
 דעם, אן באשטראפט צו װערן,עטלעכע יאר
היסטארישן ײדישן בית הקברות װאס
גאסן
די
צוױשן
•זיך
געפינט
די
.שעמא
און
קאלינאװשטשיזנע
צעקלאפטע מצבות שטײען שוין דארט א
. יאר400*300
פאריקע װאך האט מען דארט װידער
,צעבראכן עטלעכע שטײנערנע פלאטן
 ״דאס טוט.צװישן ז ײ די מצבה פון מהרש״ל
 דעריקלערט- אײנע און די זעלבע באנדע״
 װאס פארנעמט זיך מיט דעם,ױזעף האניק
. יאר20 ארט העכער
״די כוליגאנעס קומען פון דער שעננא
 זײ קומט לײכט אן אריבער צו,גאס
 נישט װ ײ ט געפינט.שפרינגען די אלטע מויער
 װאס דינט זײ פאר א,זיך א ברײט לאך
...דורכגאנג״
czego tu już nie ma. Nie ma dawnej
dzielnicy żydowskiej, budynków syna-

JózeJ Honig pokazuje nam
połamane płyty nagrobne. W
tej chwili tak wygląda już połowa nagrobków.
Fot Jacek Babicz

Macewy

na kawałki

Lubelscy wandale od kilku lat bezkarnie dewastują zabytkowy żydowski cmentarz położony pomiędzy ulicami Kalinowszczyzna i Sienną. Kilka dni temu porozbijano kolejne
nagrobki liczące po 300-400 lat.
Na kirkut wprowadza nas Józef szcze świeże, przełamane kamienie
Honig, który opiekuje się tym za- nie zdążyły nawet zawilgotnieć. Jebytkiem od przeszło 20 lat. Mówi, den z pomników nie tylko przełaże różne rzeczy tu widział, ale ludz- mano, ale także wyrwano ż ziemi z
ka bezmyślność, z którą ma teraz fundamentem.
- Robi to jedna i ta sama banda do czynienia, przechodzi jego najuważa Józef Honig. - Praktycznie
czarniejsze wyobrażenia.
- W ubiegłym tygodniu znów nie zdarza się chlapanie farbą czy
połamano kilka kamiennych płyt, grzebanie w zieini. Tylko to bezm.in. nagrobek Marszala, liczący myślne demolowanie.
Chuligani wchodzą na cmentarz
ponad 300 lat. Już nawet nie wiem
komu to zgłaszać, ani konserwator od strony ul. Siennej. Łatwo tam
zabytków, ani policja nie są w sta- przeskoczyć przez stary mur. niedaleko znajduje się też obszerna
nie pomóc  ־stwierdza.
Macewy leżą poprzewracane dziura. Niektórzy mieszkańcy okojedna przy drugiej. Pęknięcia są je- licznych domów podobno znają z

zwrócić ich uwagę na problem opieki po
spuściźnie żydowskiej w Lublinie. Ze
gog, małych sklepików pachnących cysmutkiem zauważają, że władze dopunamonem, wąskich uliczek, a przede
szczają do postępującej dewastacji stawszystkim nie ma tamtych ludzi. To dla
rego cmentarza żydowskiego na Kalinonich zbyt bolesne. Boją się również zawszczyźnie. Niewielu z nich chciałoby
chowań Polaków. Ich wspomnienie o
odzyskać swoje dawne mienie. Nie wieantysemityzmie w Polsce icst bardzo
rzą, że może to się stać za ich życia. Mogliby pomóc miastu, ale nie widzą z tej
strony dobrej woli. Czekają na jakieś
działania, które by ich przekonały, że
Przyjeżdżając tutaj zawsze starają
się oszanuje i pragnie zachować dla
miasto
spotkanie z władzami miasta. Chcą
następnych pokoleń pozostałości po ist-
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^Wandale demolują zabytkowy

widzenia wandali, ale obawiają się
o tym głośno mówić.
Lubelski kirkut odwiedzają po
dwie, trzy zagraniczne wycieczki
tygodniowo. Zniszczone nagrobki
wystawiają świadectwo nam wszystkim. Czy naprawdę nie ma mocnych na grupę wyrostków?
(gw)

nicjąccj U1 od stuleci kulturze żydowskicj.
Beata Pleskaczyńska
W artykule skorzystano ze wspomnień
Ireny Gewerc-Gottlieb ״Mój Lublin szczęśliwy i nieszczęśliwy" opublikowanych w. Na
1 przykład" grudzień 94.

Lublinianie w Izraelu
-UL. ażdy przybysz z Lublina
jest najbardziej oczekiwany,
przyjmowany z prawdziwie
staropolską gościnnością.
Właściwie wystarczy, by z nimi chwilę
posiedział i porozmawiał. Żeby mogli
zadać mu kilka pytań o ich dalekie, ukochane miasto. Jak teraz wygląda, co się
zmieniło, czy coś zostało ze starego,
przedwojennego Lublina.
Czasem pytają o antysemityzm. - Nie
było mi łatwo odpowiadać na te pytaniamówi Robert Kuwałek, wiceprezes Towaizystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej,
który ostatnio gościł w siedzibie ziomkostwa lubelskiego w Izraelu. Pojechał tam
na zaproszenie Komitetu Lubelskiego.

S

Ziomkostwo
lubelskie

Obowiązuje zasada bezpośredniego
pochodzenia z Lublina - opowiada Robert Kuwałek. Większość członków
urodziła się i mieszkała w naszym mieście. Spotkałem też takich, którzy z
różnych powodów czują się z Lublinem
po prostu emocjonalnie związani.
W siedzibie ziomkostwa przy ulicy Dizengoff w Tel Awiwie ta więź jest
szczególnie odczuwalna. Na ścianach
wiszą obrazy z widokami przedwojennego żydowskiego Lublina. Wielki olejny
obraz naprzeciw wejścia przedstawia
wnętrze Wielkiej Synagogi przy Jatccznej. Budynek, którego już nie ma, pozostał tylko we wspomnieniach tych ludzi.
Jest ich niewielu- ziomkostwo ma około
300 członków na terenie Izraela. W większości ludzie starsi, na emeryturze, ich
dzieci nie interesują się krajem pochodzenia rodziców. Nie mają czasu, zajęci
codziennymi sprawami, pracą na kilka
etatów. Starszym potrzebne są te spotkania, wspólna działalność. Wydają swoją
gazetę -  ״Kol-Lublin" (״Głos Lublina").
Istnieje Księga Pamięci Lublina, bogato
ilustrowana. Opiekują się również szkołami, zachęcają uczniów do pisania prac
o Lublinie. Poświęcają się działalności
charytatywnej, organizują pomoc coraz

bardziej podupadającym na zdrowiu
członkom ziomkostwa. Dumni są ze sfinansowania dwu tablic lubelskiej gminy
dolinie zniszczonych gmin żydowskich
w Yad Vashem w Jerozolimie. - Tworzą
organizację o charakterze sentymentalnym, powstałą z potrzeby pielęgnowania
poczucia wspólnoty pochodzenia i pamięci o tych, którzy odeszli.

I

Lubelski
Schindler

Każdy członek ziomkostwa nosi w sobie jakąś historię. Choć różne, mają w
sobie podobny ładunek bolesnych wspomnień.
Irena Gewerc-Gottlieb, sekretarz Komitetu Lubelskiego, urodziła się w Lublinie. Pochodziła z zamożnej rodziny
kupieckiej. Jej ojciec miał skład żelaza
przy ul. I Maja. Rodzice nie byli ieligijni, choć oboje pochodzili z bardzo pobożnych środowisk. Dbano o dobre wykształcenie dzieci, w domu posługiwano
się wyłączniejęzykiem polskim. Wojna
przerwała spokojną egzystencję rodziny. Z wygodnego mieszkania na Noworybnej musieli przenieść się do getta. Ich
firma została przejęta przez Niemca.
Nazywał się Kremin.
Mieli szczęście. Kremin zatrudnił całą
rodzinę u siebie i wyposażył w tzw. JAusweisy(żydowski dokument uprawniający do pozostania w getcie i chroniący czasowo przed deportacją). Pomoc
Niemca, który był zaprzyjaźniony z szefem policji i SS Globocnikiem, chroniła
rodzinę Gewerców przed kolejnymi selekcjami w getcie. W noce wywózek
Kremin ubywał ich natereniezakładu.
Uprzedził ich również o ostatecznej likwidacji getta w listopadzie 1943 roku.
Cała rodzina, oprócz babki, która nie
miała już siły ubywać się, zdołała ujść
do Warszawy.

I

Apel
nadziei

Marek Ortman, urodzony w Lublinie,
nie doświadczył gehenny getta. Jako
żołnierz wraz z armią Andersa znalazł
się w Palestynie. Do dziś nie wie jednak,
co stało się z jego ukochaną siostrą Cylą.

Mimo długoletnich bezowocnych poszukiwań, wciąż nie traci nadziei. Każdemu przybyszowi stamtąd zadaje od lat
te same pytania. Opowiada o siostrze.
Nazywała się Cyla Szop z d. Ortman.
Była felczerką w miejscowości Obłapy
koło Kowla. Mąż nazywał się Adam
Szop. Mieli syna, który urodził się w40
lub41 roku. Wiadomość ojego narodzinach była ostatnią, jaką przesłała rodzinie. Z pewnością ona i mąż nie przeżyli
wojny, ale może chłopiec się uratował.
Miał szansę. Przecież w czasie okupacji
sowieckiej nic dokonywano obrzezania.
Nazywał się Sewek. Pyta: ״Może zna
pan kogoś, kto w Obłapach mieszkał?".

Sara Erlichman-Bank całe swoje życie
poświęciła niesieniu pomocy ludziom.
Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu
w getcie lubelskim. Była naocznym
świadkiem jego likwidacji. Po ucieczce
do Warszawy, robotach przymusowych
w Niemczech wyjechała do Palestyny.
Do Lublina wraca często. Urodziła się
tu, mieszkała przy ul. 1 Maja, ojciec prowadził dobrze prosperujący zakład galwanizerski. Życie zawdzięcza sąsiadowi, panu Chojnowskiemu, po. wojnie
pierwszemu prezydentowi miasta. Doświadczenie wojny sprawiło, że nigdy
nic była obojętna na sprawy ludzi. Dużo
działa społecznic. W swoim mieście,
Afula koło Naząrctu,jJ1h1ndowała odr
dział onkologiczny. Jest tam kocKaniC
otoczona szacunkiem. Ludzie mówią o
niej - nasza Sara, Sujka.
W swojej działalności społeczniko-׳
wskiej dąży <10 zbliżenia młodzieży
izraelskiej i polskiej. Przyjeżdżała do
Polski z młodymi Izraelczykami. Pokazywala im nie tylko miejsca martyrołogii, ale także nowy Lublin. Uważa, że te
kontakty są niezwykle ważne. Sama koresponduje z prezydentem miasta.

I Kontakty
8 z Lublinem
Jednak niewielu z nich odwiedza
Polskę. Powstrzymuje ich strach przed
tym, co tu zobaczą, araczejprzed tym,
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W a l m a r
PROSTA 32
DIAMENTOWA 3

20-135 LUBLIN
20-447 LUBLIN

MANAGEMENT
TRADING HEAD OFFICE
TELEPHONE:
MENAGEMENT
0011-48-81 77-92-61
0011-48-81 77-05-07
TRADING HEAD OFFICE
0011-48-81 44-993
FAX
0011-48-81 42-851
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& 01.95 r,

Sz.P.
David Shtokfish
Przewodniczący Stowarzyszenia
Żydów Lubelskich w Izraelu

IDENTIFICATION LABEL
004163432
Szanowny Panie
TRADE REGISTER
DEPARTMENT B
No. H 1818/11

Uprzejmie dziękuję za okazaną życzliwość i przesyłkę w postaci ״VOICE
OF LUBLIN"

BANK ACCOUNT:
WBC SA LUBLIN
621999-25.1.1-2-000-003216-01

Uważani, że zamieszczenie w Waszej publikacji mojej prośby a zarazem
propozycji dotyczącej promocji i sprzedaży wydanego przez moją firmę
kolorowego albumu p.t. ״LUBLIN", było wyrazem zainteresowania się Pana tym
tematem i życzliwą pomocą w jego promocji, za co serdecznie dziękuję.

IDENTIFYING
TAX-PAYER
NUMBER:
712-015-65-53

Pozwalam sobie ponowić swoją prośbę i propozycję dalszej promocji
połączonej ze sprzedażą albumu w środowisku mieszkańców Izraela związanych
przeszłością z Lublinem i Lubelszczyzną, tym bardziej że ze względu na
wznowienie nakładu albumu mogę zaproponować znaczną obniżkę ceny
albumu - do 17 $ USA za egzemplarz dostarczony do Izraela.
Życzę Panu w Roku 1995 dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

. דאלאר17 - געדרוקט9גרױו פון לובלין פון דעד פירמע ״װאלמאר״ ײעגן א הנחהיפרײז פארן אלבום ״לובלין״ װעלכן זײ האבן א
.$17 -  שהוציאו לאור/מכתב מלובלין מחגרת ״װלמר״ על הגחה במחיר של אלבום ״לובלין׳
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brązy z codziennego życia Żydów w Polsce takie jak Szabas
Kazimierzu - Stanisława Czajkowskiego, fragmenty bazaru
rzy Bramie Grodzkiej, domy przy ulicy Szerokiej - Jana Kaniego
uinowskiego, Podwale - Aleksandra Gierymskiego. ־
Dla pogłębienia wrażeń estetycznych widza, otwarcie wystawy
świece na wietrze" wzbogacono o efekty świetlne, poezję
muzykę w wykonaniu aktorów Teatru NN. W swoich prelekjacli, Renata Bartnik i Ewa Matysek zbliżyły widzom twórców
ich dzieła, postacie artystów, którzy zginęli jako cząstka narodu
!mordowanego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.
Po brzegi była również wypełniona sala Teatru NN w czasie
iczenlacji referatów o problematyce żydowskiej. Przedstawili
w większości pracownicy naukowi lubelskich uniwersytetów,
dużą sympatią spoglądałam na młodzież, która w notatnikach
na taśmach magnetofonowych rejestrowała ciekawe wyjwiedzi. Na temat Żydów w Lublinie w przededniu II wojny
vintowej mówił dr Symcha Wajs. Przypomniał, że w 1939 roku.
ydzi stanowili 33 procent ogółu mieszkańców miasta. Zobra>wal ich położenie ekonomiczne i przynależność społeczną,
spomniał o gminie żydowskiej, domach modlitwy, szkol' iclwic, kulturze, sporcie i działalności organizacji społecznych,
;)dkreślając, że stosunki polsko  ־żydowskie na ogół układały się
jmyślnic. Odczuwano jednak silną walkę ekonomiczną między
kupcami polskimi i żydowskimi. Przeciwko tym tendencjom
występowała wspólnie z Żydami część społeczeństwa polskiego.
W prezentowanych kolejnych referatach omawiano interesującc problemy żydowskiego życia w Lublinie. Prelegent Robert
Kuwałek mówił o przemianach społeczno - kulturalnych w śro-

Korespondent

z Rzymu

do wisku Żydów lubelskich w XIX i XX wieku, Andrzej Trzciński
przedstawił wartości historyczne, religijne i estetyczne starego
cmentarza żydowskiego w Lublinie, Monika Adamczyk mówiła
0 związkach pisarzy żydowskich z Lublinem. Nic sposób
wymienić wszystkich referatów i ich prelegentów, warto jednak
podkreślić, że wszystkie zostały bardzo starannie opracowane
1 przyczynią się do poszerzenia wiadomości z zakresu historii
i kultury Żydów w Polsce.
Organizatorzy spotkania zaprosili również do Lublina
Aleksandra Sokołowskiego, aktora Teatru Polskiego z Bielska Białej, który przedstawił "Gimpla Głupka" według opowiadania
I.B. Singera.
Niezapomnianym pozostanie również wieczór z pieśnią
i opowieścią chasydzką. Frekwencja na tym spotkaniu przerosła
oczekiwania organizatorów. Kantor synagogi łódzkiej Symcha
Keller-Skowroński, opowieści chasydzkie przeplata pieśnią,
a stwierdziwszy, że Bóg słucha duszy ludzkiej, zachęcił wszystkich do śpiewania refrenów psalmów i pieśni wsjwlczesnych.
Rozentuzjazmowana publiczność chętnie przyjęła zaproszenie
do wspólnego śpiewania.
Wieczór się skończył, padały słowa podzięki, a na ciemnych
uliczkach w sąsiedztwie Bramy Grodzkiej słychać było śpiew:
"Hinej ma Iow unia naim szewet ach im gam jachad - jak to dobrze
siedzieć z braćmi razem."״
r
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informuje:

115 lat Lubelskich Fabryk Wag

Dziwna reklama LOT-u
Gminy

Gdyby ta reklama była publikowana 50

Wyznaniowej w Rzymie "SHALOM"

Miesięcznik

Żydowskiej

lat temu, wydawałaby się może rzeczą nor-

w swym numerze z 31 marca 1995 r. ogłosił

malną. Dziwnym natomiast jest fakt, że

korespondencję jednego ze swoich czytelników, który udając się do Polski na obchody ^50-lecia wyzwolenia Oświęcimia
leciał samolotem LOT-u.
Załączam tą notatkę i tłumaczenie,
zresztą nie całkiem potrzebne, obrazek jest
bowiem jasny, napisy również.
W miesięczniku Polskich Linii Lotniczych w 1995 roku czytamy:
"Od 115 lat te wagi nigdy się nie mylą."
Obok tego napisu widać człowieka z jarmułką na głowie, brodą i bokobrodami
w ciemnym ubraniu i pieniędzmi w ręce -

ukazała się w roku 1995 w styczniowym
numerze Kalejdoskopu, miesięczniku Polskich Linii Lotniczych LOT. Gorzka
niespodzianka

dla

jadącego

tym

samolotem (Żyda) udającego się na obchody 50-lecia wyzwolenia obozu zagłady
w Oświęcimiu.

i

elektroniczne
przemysłowe.

Muszę przyznać, że notatka ta bardzo
mnie zaskoczyła; mam bowiem jak

20-954 Lublin, uł. Krochmalna 24. tel. (0-81) 230-61
(ax (0-81) 254-19. tlx 6 4 2 4 8 0

najlepsze wyobrażenie o liniach LOT-u,
których samolotami często latałem, jak
i o ich personelu w różnych biurach. Poinformowałem o tym dyrektora rzymskiego

ze wzrokiem pełnym chciwości: krótko

biura LOT-u i jestem pewien, że coś podob-

mówiąc, typ Żyda, którym lubowały się

nego więcej się nie powtórzy. Nie intere-

antysemickie karykatury.

suje mnie fakt, czy ta reklama powiększy

Czy nie jest dziwna ta reklama?

OFERUJEMY: mechaniczne

wagi sklepowe, pomostowe oraz

interesy Lubelskiej Fabryki Wag, spiecjal-

Taki właśnie oto rysunek zamieszczony
został w czasopiśmie reklamowym Polskich Linii Lotniczych LOT w 1995 roku.
nie za granicą, przykro mi tylko, że może
zaszkodzić LOT-owi.
K. R.
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in the north, which ended in the Krawiecki Square at the
Castle Chapel. It was the outermost boarder of the Jewish
district, with beautiful, original detached houses with attics,
parlours and balconies. Here lived the poorest J e w s and
the buildings were often in ruin. The area was inhabited by
people of various trades which were used at the castle.
There were many tailors, shoe makers, furriers and
undertakers... Near the Krawiecka street there was the
tightly built-up Podzamcze street where was an antique
synagogue of the furrier trade, erected in the 17th century.
The synagogue was named after Saul Wahl and stood
there till 1942. According to a legend, Saul Wahl was a oneday king of Poland, elected out of necessity, for the period
before the election proper. During his short reign he is said
to have given his co-religionists several privileges. A s a
matter of fact, Saul Wahl was a banker, king Batory's
courtier, and he indeed favoured Jews.
We should not forget the nearby Podwale street, where
there was the s o called "Jewish monastery", i.e. a poorhouse for the old and orphans. The Charity Association
"Achizer" had also its base in that former St Lazarus
hospital.
The real centre of the Jewish district was formed by the
streets of S z e r o k a (also called Jewish, connecting
Kowalska and R u s k a streets), and Jateczna. The streets
do not exist any longer. In the Jateczna street there was a
two part Lublin synagogue (Macharama and Macharszala)
named after Solomon Lurili, and there was also a Talmud
academy (corresponding to a gymnasium). The academy
was founded in 1567 by Mr Isaac Maj. In the vicinity there
was a commune "bethami drasz (house of preaching)
where: "both in mornings and evenings the worshipers
would come, where children would spend whole days
listening to a preacher talking about the Lord's words.
Here, in the poorly lit and stuffy rooms the Bible and Talmud
were read and holy verses were chanted. The chants could
be heard far from the building and they would mix with the
noise in the street, shouts of tinpot sellers and merchants,
voices of haggling women, and sounds of wagons. All this
created the special colour of the district."
Individual buildings in the S z e r o k a street had their own
history, too. For example, in 1682 a Jewish Parliament is
said to have met in the building number 19; and number 28
is said to have housed Mr Jakub Icchak Horowic the, so
called, Seer of Lublin, a rabbi and worker of miracles. In the
street there were also three other temples: at number 2
there was a synagogue of the coppersmith trade, founded
by Mr Hirsz Doktorowicz in 1638; at number 3 there was a
synagogue of clerks, and at number 44 there was Parnas
synagogue.
The outermost synagogue was the one in Wieniawa
suburb. When compared with the surrounding wooden
buildings, the synagogue was almost monumental. It was
erected on a small hill at the beginning of the 19th century
and was originally built in the classical style. A hall leading
to the one-nave temple housed the so called "babiniec" (a
room for women). After the J e w s had been displaced in
1940, the temple and houses were destroyed. There
remains nothing of the old architecture at Lublin Castle
nowadays, either.
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What remains are Jewish cemeteries in the city. The
oldest Jewish cemetery (kirkut) was established in 1555 on
Grodzisko hill. On the basis of pre-war guides to Lublin we
know that in that cemetery there were graves from the 16th
century, including the grave of Mr Jakub Polak (1546),
master of Talmud, Salmon Lurie, Abraham Parnas. The
cemetery was at the end of the Jateczna street (now
Kalinowszczyzna district) and was used by the Jewish
community till the 19 century. Then burials took place at a
cemetery near the Obywatelska street (now Walecznych
street). When we go towards this cemetery we pass by
another monument of the Jewish culture in Lublin: the High
School of Talmud (Jesziwas Chachmej Lublin) built during
the pre-war period in the corner of Lubartowska and
Targowa streets. Now the building is knows as Collegium
Maius and belongs to the Medical University in Lublin.
(Lubelski Monitor Miejski, październik 1994)

PAMIĘCI
LUBELSKICH ŻYDÓW
"״.Musimy obudzić duchy wielkich ludzi, którzy
kiedyś iu żyli i działali, przywołać tt ׳pamięci ich
czyny i cierpienia i wraz z nimi zwiedzać zaułki,
domy i synagogi..."
Tc słowa profesora Majera Balabana towarzyszyły organiza>rom i uczestnikom trzydniowego spotkania z historią i kulturą
ydów lubelskich. Zamykało 0110 kalendarzowy 1994 rok imprez
kulturalnych w Lublinie.
Spotkanie z historią i kulturą ludzi, których już nie ma,
.!początkowało o t w a r c i e wystawy f o t o g r a f i c z n e j "Żydzi",
omieszczcnia Teatru NN wypełniły obrazy ze zbiorów Izby
a m i ę c i Ż y d ó w L u b l i n a , S. K i e l s z n i , H. G a w a r c c k i c g o ,
. Suskiego i innych.
Dr Symcha W a j s zapalając świece dokanal otwarcia wystawy.
Iiociaż od wiciu lat mieszka w Warszawie, czuje się jednym
tych nielicznych, dla których żydowski Lublin by! miastem,
• którym miał dom rodzinny, tu spędzał swoje dzieciństwo i młoość, wypędziła go stąd wojna i okupacja hitlerowska. W tym
lieścic pogrzebał wszystkich swoich najbliższych, tu ciągle
׳raca by sobie i innym przypomnieć tę "Jerozolimę Polski", ulice
tórych już nic ma i tych 40 tysięcy Żydów, po których pozostało
oclię fotografii, dokumentów i pamięć.
Ślad p o p i ę c i u w i e k a c h o b e c n o ś c i Ż y d ó w w L u b l i n i e
rzechował c m e n t a r z żydowski, a graficzną r e k o n s t r u k c j ę
lacew Andrzeja Trzcińskiego można podziwiać na wystawie,
(ary żydowski Lublin pokazany jest również w eksponowanych
o c z t ó w k a c h ze z b i o r u R. B o h d z i e w i c z a . O r g a n i z a t o r z y
yświctlili też film o dzisiejszym Lublinie, po którym dr Wajs
prowadza swoją małżonkę p r z y p o m i n a j ą c historię Żydów,
sąstkę historii Polski.
Inny charakter nadano wystawie o sztuce Żydów i sztuce
t e m a t y c e ż y d o w s k i e j w M u z e u m L u b e l s k i m na Zaniku,
aprezentowano tu pracc znanych malarzy żydowskich. Między
m y m i Jana L e b e n s t e i n a , Jonasza Sterna, Józefa Prcsscra,
f r a j m a M a n d e l b a u m a , E r n y R o s c n s t e i n , pejzaże Y e h u d y
azgoura,Henryka Lcwensztadta, RomanaKramsztyka i innych,
odziwialiśmy kolorowe litografie Leopolda Gotlicba, oraz
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Jewish District in Lublin
In the 16th century Lublin was a real trading centre,
visited by merchants from all over the world. It was that
time that the Jewish community was in full bloom. Polish
kings gave them several privileges which enabled Jews to
trade in a unconstrained way. They were only not allowed
to live in towns, so they tried to settle down as close to the
city walls as possible. The first Jewish houses appeared at
the foot of Lublin Castle hill. Then the buildings started to
be arranged in an organised way and shortly afterwards
there emerged a real Jewish town.
The town could be entered through the Grodzka Gate

(also called Jewish). The gate was built on to the
surrounding buildings form a whole. It housed various little
shops, where you could buy actually everything: food,
different odds and ends. Behind the gate the streets were
full of life, you could hear "all kinds of noise, shouts,
requests, swearwords and haggling". At the beginning, the
gate used to separate Jewish and Christian districts. Then
Jews started to inhabit the Old Town, especially the Market
Square and Grodzka street.
Having passed the Grodzka Gate you entered streets
surrounding Lublin Castle hill. It was the Krawiecka street
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