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דוד שטוקפיש

אנו הצגנו עגד ׳ והם  -הװה ועתיד.

בחודש מרס  1998התקיים בבת-ים מפגש בין נציגיה
הרשמיים של העיר לובלין הנוכחית  :ױ״ר מועצת
העיריה ,אדמונד דומברובסקי ,סגװ ,פױטר ריבויד
ודוברם ־ לבין חברי ועד ארגון יוצאי לובלין בישראל.
כמו כן נטלו חלק במפגש זה גם נציגת הצירות הפולנית
בישראל ורעיותיהם של חברי ועד הלובלינאים .השיחה
התקײמה בשפה הפולנית ,ובה תיארו האורחים ,שהױ
אגב פולניש מאוד חביבים ,את לובלין החדשה,
המשוקמת ,המורחבת ,התעשײתית ,המסחרית,
התרבותית והפעילה .כותב שורות אלא תיאר בפני
האורחים את מפעל ההנצחה של לובלין היהודית מלפני
מלחמת העולם השניה  :הזכרון ,המצבות ,ספרי היזכור,
ספרות השואה והסרטים  -כולם יחד משקפים את
החיים הרוחשים ,התוססים של  45,000יהודי לובלין
שלפני השואה.

* סיפרנו לאורחים ,שפעמיים בשנה אנו מקיימים
אזכרות לקדושי לובלין :בנובמבר ,באולם ובאפריל -
בױם השואה והגבורה ,בבית הקברות בנחלת-יצחק
בתל-אביב ,בסמוך לאנדרטה לזכר הקורבנות בלובלין
ובמיידאנק.
* כבר ב 1952-הופיע בפריז ספר בן  600עמודים בשפת
הײדיש ״דאס •בוך פון לובלין׳׳ ,וארבע שנים לאחר מכן
הופיע בירושלים ספר יזכור בעברית ,במסגרת
״אנציקלופדיה של גלויות״.
* ב 50-השנים האחרונות הופיעו כ 20-יצירות
ספרותיות ,שעיקרן זכרונות ,ביוגרפיות ,תיאורים של חיי
היהודים בלובלין  -בעברית ,יידיש ,אנגלית ,צרפתית
ופולנית.
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דוד שטוקפיש  -לובלין־ של הױם ושל אתמול
אסתר לנגלבן-קלוויר  -רוחקה
צפורה דסקל-ווײסלפיש  -זקנתי
ראשן-לצױן תעזור בהקמת מרכז מידע בלובלין
צשה פישר-טרכטנברג  -בבונקר בװרשה1944-
נכדה של לובלינאי מישראל מבקרת •בלובלין
אן אײניקל פון א לרבלינער אין ישראל באזוכט לובלין6
7
אירית גוטליב  -מפעולות הװעד בשנה הקודמת
8
ב .מאירצ׳ק  -דו״ח בינײם על פעולות ההתאחדות
9
מ .צאנין  -לובלין
13
יצחק באשעװיס-זינגער  -רעכעלע אין לובלין
16
אברהם בינשטאק  -לובלינער קוריאזן
18
נאטעק אקערמאן  -אין תפיסה אויפן ״זאמעק״
זהבה ליכטענבערג ־ אין־ לובלין  -מיט  10יאר צוריק 21
22
שמחה ווײס  -א טראגישע יארצייט
25
Joanna Wajs - Liba
רות גאלדבערג  -אויך דעס ״שמע ישראל״ האבן
26
זײ געזאגט אין ײדיש
28
אלכסנדר שריפט  -זײ האבן געראטעװעט ײדן
31
ד.ש - .טעאטער ״גראדזקע טויער״
31
ד.ש - .ײדישע שטעטלעך ארום לובלין
דוד שטאקפיש ־ לובלין פון היינט און פון נעכטן־34 ...
35
אירית גאטליב  -פון אונדזער טעטיקײט
37
באשטייערונגען פאר ״קול לובלץ״
פײערונג לכבוד  80יאר משה קארן־ און ױבל פון
39
דער מדינה
41
חײם שביט לגבורות
צום -90יאריקן געבורטסטאג פון טעשקע קארמאן-
42
פארשטעטער
44
משה זאלצמאן  90 -יאר
46
מען שרײבט אונדז  -כותבים לנו
51
לזכרם  -צום אנדענק
60
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* ב 6-ערים ברחבי העולם  :תל-אביב)נחלת יצחק( ,פריז,
נױ-ױרק ,מונטריאול ,טורונטו ולובלין הוקמו מצבות-
אנדרטאות לזכר יהדות לובלין.
* ברחוב דיזנגוף  158הוקם ומתפקד ״חדר לובלין״,
מצוייד בספרים ותמונות של מחברים וציירים מלובלין־.
בחדר יזכור זה מתקײמות גם ישיבות הועד ופגישות
חברים.
* יצרו מספר סרטי וידאו בנושא לובלין היהודית :של
בינם וקרולה וײס בװרשה )בסױע הטלויזיה הפולנית(;
של מוטל טרייסטמן באוסטרליה ; של דוד שטוקפיש
ומשה זלצמן בתל-אביב )במימון יהושע ורבקה
גולדברג( .מגײסים עתה משאבים להפיץ את הסרט
במוזיאונים שונים בעולם.
* אנו גאים בחוברת השנתית שלנו ״קול לובלין״,
המופיעה  33שנים ברציפות בארבע שפות  :עברית,
ײדיש ,פולנית ואנגלית.
* אנו מקײמים קשר הדוק בין ועד ארגון ױצאי לובלין
בישראל לבין ארגוני הלובלינאים בחו״ל.
הדגשנו בפני האורחים את הוקרתנו ושבחינו שגם
בלרבלין עצמה מקדישים רבות לנושא ההנצחה .בשנים
האחרונות הופיעו מספר ספרי מחקר ואוטובױגרפיה
המוקדשים ליהדות לובלין .לספרים אלה ערך היסטורי
רב בהיותם אספקלריה ראויה לחײ הקהילה היהודית
התוססת בלובלין־.
הייתה זו פגישה מאלפת ,מועילה וחשובה לשני הצדדים.
האורחים הציגו עיר בתהליכי פיתוח מואצים של בניה,
תיעוש וחיי תרבות ,ואנחנו הצגנו את לובלין היהודית
שחרבה.
לא הקשינו על האורחים הנכבדים בשאלות ,האם
השתדלותם הנוכחית בהתקנת לוחות זכרון במקומות
שהױ בתי-כנסת על-שם המרש״ל ,המהר״ם ,ה׳׳זמדר״
שיל או על בנײן ישיבת חכמי לובלין לשעבר ,בית
החולים היהודי ,הבית על שם י.ל.פרץ ,בית היתומים
היהודי ,או הבית שבו התגורר החוזה מלובלין  -מקורה
בחרטה כנה ואמיתית ומתוך רצון לשקם ,לשחזר
ולהנציח.
בטוחים אנו שבמהלך ביקורם בישראל השתכנעו
האורחים שגם כאן בישראל תנופת הפיתוח ,הגידול
והבניה אינם מבײשים את העם היהודי ,וכי גם לױצאי
לובלין בארץ תרומה צנועה לכך שישראל הגיעה להיכן
שהגיעה.
מכל מקום אין ספק ששני הצדדים יצאו נשכרים
ממפגש זה• .

רוחקה

קול התותחים נשמעים היטב
א מ א של רוחקה נפגעה בכתף
בראש וברגלײם בכל גופה
לרגלי גופתה המתנה לילדתה
פחד ,צעקות ,טרור אימיים
הורים בבהלה מחפשים הילדים
רק רוחקה הקטנה מאוד המומה
עוד לא ױדעת שאין לה כבר אמא
הרחובות שוממים ,ריקים מאדם
מתח ,מתחבאים בחורים אי שם
הפחד את כולם משתק
הנאצי האױם בא ושולט
רוחקה הפצועה מביטה בשמים
למה א מ א לא חזרה עדיין
פולי וטולי ודג הזהב
הם בטח רעבים המסכנים עכשױ
״הראוס״י ״הראוס״! מצלצל באוזנײם
המוני אנשים מפוחדים על ברכײם
הבור באדמה קרו לעצמם
יריה  -וראשים נופלים לתוכם
רוחקה מעולפת עדיין חולמת
להאכיל את החיות ־ שעה הולמת
מנסה לקום לעשות סדר גדול
אל היא נופלת עם פנים בחול
הצעצועים של רוחקה מפוזרים
יד של ילד אותם כבר לא תרים
רוחקה מאולפת עוצמת העינײם
האם והבת יפגשו בשמים.

מ א ת  :אסתר לנגלגן-קלמיר
השמש עלתה בזהוב בשמיים
רוחקה הקטנה בחלום עדיין
לא תאחר כלום אין עינײנים
ױם חופשי  -אין לימודים
החתולה פולי מעמידה האוזנײם
משהו לא רגיל רואים בעינײם
הדג באקװרױם מרשרש עם זנב
משהו לא רגיל מתרחש עכשױ
הכלב קוקי סכנה מריח
מקשקש עם זנב דבר שכיח
קופץ מסביב כמה שיכול
ונובח פתאום בקול גדול
רוחקה מבוהלת פותחת העיניים
דרך חלון מציץ קרן אור משמײם
ק מ ה מהר להקביל את הױם
לרוץ לגינה  -לשחק עד תום.
על השולחן במטבח ארוחה טעימה
לפני צאתה א מ א הכינה
כשתשוב הבײתה מרוצה ושמחה
תביא ממתקים ומתנה לילדתה
פתאום השמים התכסו עב רב
הציפורים המבוהלות נמלטות עכשױ
הכלב נוהם בקול גדול
החתול בפחד מנחש הכל
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ערב זברון לקדושי ע י ת ו
יתקיים ביום רביעי ) 25.11.98וי כסלו ת ש נ ״ ס (  ,ב ש ע ה 19:00
באולם ב״ת ל״וו״ק ,רחי דב הוז  ,30פ י נ ת גורדון ,ת ל  -א ב י ב
בתובנית:

הרצאה
ה ד ל ק ת  6הנרות
הווזן אריה בראון
פרק׳ קריאה
לזכר ה נ פ ט ר י ם
תוזבורה :כל אוטובוםי ״דן״ ו״אגד״ העוברים ברחובות ד״זנגוף ובן-יהודה.
חנ״ה )בתשלום( :רחי פר״שמן-דב הוז
3

ראשון־לצױן תעזור ב ה ק מ ת
מרכז מידע בלובלין
במסגדת ה ק מ ת מרכז מידע וחינוך גלוגלין ,הגיע
לאדץ המחקירן ת ״ ר להיסטודיה בגושא >הדות
לובלץ  -רוגרט קובלק.
קובלק ,המתארח בראשון-לצױן ,העיר ה ת א ו מ ה של
לובלץ ,מ ר א ״ ן *שראלים שמוצאם מלובלין לצורך
הנושא .במסגרת הדוקטורט שעושה קובלק על יהדות
פילץ ,הוא מגנה בחריפות א ת האנטישמױת .לדברױ,
ללובלין ישנה היטטוריה משומפמ ע 0העס היהודי
והמטרה ,ג ץ ה י מ ו  ,ל ה ב י א למודעות הפולנים
שלוגלין ה ״ ת ה פעם עיר יהודית .הוחלט לשקם א ת
המקום באמצעומ דגם שיהפוך למרבז חינוכי .ובז־רד
 nלבטא א ת ההיטטוריה המשותפמ של שנ> העמ>ם.
הדגם)הרובע היהודי( >וקם)גתמיכתה של קרן ראשון
לצױן שתרמה שלושת אלפים דולר( גשער ״גרודזקה״
בלוגלין בכניסה לרובע ה י ה ת י שלפני מלחמת העולם
השניה .ליד הדגם ױ ק ם מרכז תיעוד-חינוכי שגו
ױפעלו תוכגױת וסדנאות לחינוך ומדע ,סמינרים,
תופנױת אמנות ותרבות בהשתמפות תלמידי גו1י שפר
תיכונײם וסטודנטים מישראל ,פולץ ,גרממה ,ארה״ב
בעלי מוצא מלובלין ,שבידיהם חומר תיעודי
)עיתוניס ,מכתבים ,מאמרים ,תמונות וכדומה(
המעוניינים ל ה ת ר א ײ ן  ,יפנו ליחידה לקשרי חוץ
בעירית ראשון-לצױן טלפון־ 03-9682606 :ו-
.03-9682411
)כימן חדש ,עיתון גמלאי ראשל״צ ,אפריל (1998
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...המרד בװרשה התקרב לקיצו הטראגי .לפני הריסת
עיר הבירה הפולנית ,עזבה האוכלוסיה את העיר .בעלי
ז״ל היה טיפוס שמי)דמה ליהודי( לכן נשארנו במרתפים
השרופים .הײתה לנו בחירה  :למות מידי הקלגסים
הנאצים ,או להאכל ע׳׳י העכברים .בחרנו באפשרות
השניה .אשתדל לפי זכרונותי ,רשימות בעלי וגם שלי,
לתאר את קורות קברצת האנשים ,אשר הוצאו מהחוק
בידי הרוצחים הגרמנים .ב 5-באוקטובר  ,1944ירדנו
למרתפים בחורבות ווארשה .זה היה בין הרחוב
שליסקה  7ושיננה  .22בזמן החיפושים אחר מקום
מתאים ,נתקלה משפחתנו ,יחד עם קצין פולני אשר סייע
לנו ,בכמה משפחות מפוררות ,אשר לקחנו איתנו .הױ
בינהם יהודים וגם כמה פולנים ,בסך  35איש .וכך
הוקמה הקבוצה .את הרשימה השלים כלב חכם אשר
אף פעם לא נבח .קראנו לו בונקר .המבצע לא היה קל.
הקבוצה הייתה מורכבת מכל מיני אנשים שונים מכל
הבחינות  :מוצאם התרבותי והתנהגותי .את הפיקוד
קיבלו על עצמם  :בעלי ז׳׳ל ופרופסור בק ,אשר תמך בו
בכל .בק היה אדם דגול ,בעל ידע ותרבות עצומים.
הײתה איתו גם רעייתו ידװיגה .שניהם הױ גינקולוגים
מאוד מפורסמים בװרשה שלפני המלחמה .בזמן המרד
הפולני עבדו בתחנה סניטרית ,משם הביאו תרופות,
ויטמינים וגם הרבה קפה .הפרופסור ערך כמה ניתוחים
בעזרת סכין גילוח ,בזמן שהיינו בבונקר .אחרי המלחמה
הם גם מצאו את שני בניהם.

התחילו לחפור .את קירות החפירה תמכו בקרשים.
הייתה זאת עבודת פרך .בסוף מצאנו לחות ובוץ ,עד
שהגיעו גם מים .חוץ מהמים הױ לנו בעױת נוספות :
הצורץ לשמור על הנקױן־ וגם הצרכים הפיסױלוגײם.
הנשים הױ מוציאות את הבוץ והליכלוך .במשך הזמן
הופיעו שם המון זבובים .אני עם גברת בק טיגנו עלים
על שמן פרפין אבל גם זה אזל .התחלנו לחשוב על
מציאת מזון ,כבר לא היה לנו הרבה אוכל .רק קצת
חומץ ,כמות קטנה של חומרים לדײסה עם אבק .תושבי
װרשה אשר זכרו את התקופה לפני כיבוש העיר בשנת
 ,1939תמיד השתדלו לאגור קצת מזון .לכן היה צריך
לחפש מזון בבונקר ומחוצה לו .הלילה הפך להױת אצלנו
ױם ,והיום היה לילה .הגרמנים ארבו כל הזמן בװרשה
השרופה וחיפשו כל מיני אוצרות.
בפעם הראשונה יצאנו עם בעלי ,ידװיגה בק ואדם תושב
וורשה ,אשר הכיר היטב את העיר .שם מצאנו בחורבות
אדם אשר לקחנו איתנו) ,לפני מספר חודשים הוא נפטר
באירופה( .היה זה ב 18-בנובמבר  .1944התחלנו לחפש
במרתפים אחרי מזון .אחרי כל מסע לילי בדקנו ,האם
כולם חזרו .פחדנו שאם מישהו יתפס ע״י הגרמנים אולי
ימסור את מקום מחבואנו .ניסינו גם לארגן הגנה במידת
הצורך .מילאנו את המרתף בחורבות עד התיקרה .בליל
השנה החדשה שמענו אש ארטילרית עזה .זה עורר בנו
תיקװת שאולי כבר נשתחרר .לצערנו ,תיקורתנו היתבדו.
אחרי שב־ 31בדצמבר שמענו שמישהו רוצה לחדור
למרתף שלנו נזהרנו עוד יותר .סידרנו תורנוױת .כל
השיחות הופסקו לחלוטין ,התורן היה עובר בין כל
המרתפים .היה מרגיע את החלשיס ,מעיר את הנוחרים
וכו׳.

אחרי המלחמה הם לקחו אותנו איתם לװרוצלב ,שם
קיבלו קתדרה באוניברסיטה .לצערנו החװױת הקשות
השאירו את חותמן עליהן .הפרופסור נפטר אחרי כמה
שנים  ,אישתו אשר נשברה מבחינה רוחנית התאבדה.
הפסדנו ידידים יקרים אחרי פטירתם.
עתה אני חוזרת למרתף שלנו .הױ איתנו גם שני יהודים
מױון .אחד אדם אינטליגנטי והשני אנלפבט ,אבל בחור
נהדר .הגרמנים הביאו אותם מאושװיץ לנקות את
החורבות בװרשה .הם ברחו מהפביאק )בית סוהר
בװרשה( .החושך במרתף הכביד מאוד .אבל בסוף מצאנו
מנורות קרביד ונרות .היה גם מחניק וחסר אויר.
הטמפרטורה הגיעה ל 47-מעלות .בזמן הזחילה במרתף,
מצאנו שתי אמבטױת מלאות ליכלוך ,הצלחנו לנקות
אותן ולמלאן במים .כל אחד קיבל כוס מים בױם .אבל
במשך הזמן אזלו המים .אז הודיע בעלי שצריך לחפור
באר .הױ ביננו רק כמה גברים שיכלו לעמוד בעבודה
הזאת .בעזרת כמה אתים שמצאנו ועוד כלים נוספים

רק ב 19-בינואר  ,1945אחרי שהות של  3.5חודשים
בבונקר ,הגיע בעלה של אחת הנשים שהייתה איתנו,
רכוב על טנק עם הרוסים  -וכך שוחררנו .ברור שכל
החווױת הקשות השאירו חותם על כולנו .גם מבחינת
הבריאות והמצב הרוחני .זאת הייתה תוספת אחרי
טילטולים של  6שנים ובריחה מתמדת בפחד ובהלה.
חבל מאוד ,שאנחנו כל הזמן חײם במתח ,מוקפים
אוײבים וחבל שאנחנו ביננו לא יכולים להסתדר .כל
אחד מאיתנו ,היהודים ,אם זה בישראל או ברוסיה ,או
שהיה בזמן הכיבוש הנאצי ,עבר את התופת שלו .לכן
אני לעיתים שואלת את עצמי :מדוע זיכרוננו הוא כה
קצריזז
)מפולנית= איר>מ גוטליב(
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נכדה ש ל לובלינאי מ י ש ר א ל
מ ב ק ר ת בלובלין
בילי גן-נוי ,נכדתו של שלמה שטוקפיש ז״ל ׳ יליד לובלין,
נסעה יחד עם תלמידי בית הספר תיכון ״אלון״ ברמת
השרון לטױל ״שורשים״ בפולין.
במהלך הטױל בקרו בילי וחבריה ,שהם תלמידי כיתה
י״ב ׳ בװרשה ,קרקוב ולובלין .שם גם צילמו.
הבקור כלל גם את מחנות הריכוז אושװיץ ,טרבלינקה,
פלשוב ,מײדנק וטרזײנשטאט.
הביקור היה מרגש מאוד ומרשים והשתלבו בו הצער
העמוק על אסון השואה ,יחד עם החװיה של גילוי
השורשים וביקור במקום בו ס ב א נולד ,גדל וסבל יחד
עם משפחתו.

המצבה לזכרה 10ל 1הדות לובלין .מאחורי העיר״ה.
די מצבה צום אנדענק פון לובלינער ״דנטום ,אונסערן
מאגיסטראס.

הבנין של .ישיבת חכמי לובלין .כעת ־ אוניברםיטה.
די געב״דע פון דער גע^ ישיבת חכמי לובלין .איצט  -אן
אוניווערםיטעט.
הכניםה ל״זאמק׳׳ ,בית הםוחר לשעבר ,כעת מוזיאון.
בתחתית התמונהnw :׳ הנערות .מימין  -בילי גן  -נ!.,
דער אר״נגאנג אין זאמעק ,געוו .תפיסה ,איצט א מוזעאום.
רעכטם ,מיט נאך א חברטע ־ בילי גן  -נו.1

אן אײניקל פון א לובלינער אין
י ש ר א ל באזוכט לובלץ
בילי גן-נוי ,אן אייניקל פון שלמה שטאקפיש ז״ל פון
לובלין ,ה א ט צוזאמען מיט די שילער פון דער גימנאזיע
״אלון״ אין רמת-השרון זיך באטייליקט אין אן
אויספלוג אין פולין א.נ .״ווארצלען״.
אין גאנג פון דעם אויספלוג ,האט בילי מיט אירע
חברטעס ,די שילערינס פרן 12טן קלאס ,באזוכט
װארשע ,קראקע ,לובלין .דער באזוך ה א ט אויך
ארומגענומען די קאנצענטראציע און טויט-לאגערן
אוישוויץ ,טרעבלינקע ,פ ל א ש א װ  ,מיידאנעק און
טעריעזענשטאט.
דער באזוך איז געװען זײער פילבאר און אײנדרוקספול,
דורכגעפלאכטן מיט טיפן טרויער װעגן אומגליק פון דער
שואה און די איבערלעבונגען מיטן אנטפלעקן די
װארצלען ,וװ דער זײדע איז געבוירן ,זיך דערצויגן און
געליטן ,צוזאמען מיט דער משפחה.

הכניסה למחנה ההשמדה מ״דנק.
אר״נגאנג אין פארניכטונג ־ לאגער מיידאנעק.
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אירית גוטליב ,מזפירמ הארגון
השנה האחרונה הצטײנה בפעילות רב גונית באירגון
ױצאי לובלין .הװעד משתדל לפעול בצורה נמרצת ,הוא
מורכב מחברים מתנדבים .לצערי ,רוב החברים כבר לא
צעירים ,וגם בריאותם לא טובה ביותר .אבל למרות
זאת ,אנו מבינים ,שעבודת הװעד היא חשובה מאוד
למען כל ױצאי העיר ,בארץ ובתפוצות.
החולפת
בשנה
והנה רשימת הארועים אשר התרחשו
:
ב 30-בנובמבר  1997התקײמה בבית לײװיק בתל-אביב
האזכרה השנתית .לובלינאים רבים השתתפו באזכרה.
לדאבוננו ,מספר המשתתפים הולך ופוחת .האוירה
הייתה מאוד חגיגית .הועלו זיכרונות ,הזכירו את שמות
הנפטרים בשנה החולפת .באזכרה השתתפה אורחת
מלובלין ,גב׳ דנוטה קובייקו ,יו״ר הליגה לידידות פולין
 ישראל ,סניף לובלין .הגב׳ קובײקו הינה ידידת ישראל.היא ביקרה בישראל מספר פעמים ,גם הפעם התארחה
אצל משפחות מלובלין  :משפחת אובליגנהרץ ,משפחת
גוטליב ,אצל זהבה ליכטנברג בקיבוץ עברין ,ועוד
מכרים נוספים.

חופשית ונעימה .שרנו שירים פולנים וכולם השתתפו
בשירה בליװי ירמיהו גוטליב על המנדולינה ,כולל חברי
המשלחת וכל הנוכחים .בסוף המפגש נפרדו חברי
המשלחת מחברי הוועד והודו להם בלבביות עבור קבלת
הפנים המוצלחת והחמה ועבור המתנה שהוגשה לכל
אחד מהם .הם הזמינו את הלובלינאים לבקר בלובלין
בעתיד .אחרי תקופה קצרה התקבל מכתב תודה
מלובלין שבו הודו חברי המשלחת לװעד עבור קבלת
הפנים הנאה.
ביקר גם בישראל מר רוברט קובלק .הוא הגיע הפעם
כדי לראיין לובלינאים לחומר אשר מכינים בלובלין
לרגל הכנת המרכז הלימודי ברחוב גרודזקה .באותו
המרכז מכינים דגם )מקטה( של הרובע היהודי בלובלין־.
המרכז ישמש מוקד ללימודים על יהדות לובלין של
פעם ,ױכלו להנות מזה תלמידים וסטודנטים מפולין
וחו״ל .מר קובלק התארח כבר פעם בישראל על פי
הזמנת ועד הארגון .גם הפעם התארח בעיקר אצל זהבה
ליכטנברג בקיבוץ עברון ועוד אצל אנשים נוספים .ועד
הארגון ערך מפגש חגיגי עם מר קובלק בחדר לובלין.
ביום השואה והגבורה ,התקיימה אזכרה ליד האנדרטה
לזכר קדושי לובלין ומיידנק .אלכסנדר שריפט הקריא
את ההקדמה לספר של משה שולשטיין ״ליד פנקסה של
לובלין״ והחזן אברהם אוברמן ערך את התפילות
המסורתױת.
בהתקרב ױבל למדינת ישראל הוזמנו הלובלינאים על
ידי מר משה קורן ורעייתו לובה ,לנשף בױם העצמאות
במלון ״הילטון״ בת״א .בנשף חגגנו גם את יום הולתו ה-
 80של בעל השימחה היקר משה קורן .בנשף השתתפו
לובלינאים רבים מהארץ ומחו׳׳ל .בשם הוועד בירך מר
שריפט ושטוקפיש .משה קורן ענה במילים נרגשות על
הברכות .גם רעייתו לובה העלתה זכרונות מרוסיה.
לצלילי תזמורת עם זמרת טובה מאוד ,בילו הלובלינאים
בריקודים .למר קורן הוגשה מתנה בשס כל ױצאי
לובלין.

את ששת הנרות הדליקו  :אילנה ומורדכי מנדלסין ,יצחק
ואסתר מונטל ,צשה פישר ,זהבה ליכטנברג ואסתר
וגדליהו פישמן .מטעם עירית ראשון-לציון ,העיר
התאומה ללובלין ,הופיע מר ױסף בתהולץ ,הנאום
המרכזי היה של אברהם כהן ,מזכ״ל הארגון חײלים
ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים ,בירכה הגב׳ קובייקו.
לזכר הנפטרים דיברה אירית גוטליב .קדיש ואל מלא
רחמים  -החזן אריה בראון.
בסוף חודש פברואר נודע למזכירת האירגון ,שעומדת
להגיע לארץ משלחת נכבדה מלובלין  :מ״מ ראש
העירײה ,ױ״ר מועצת העיר ודובר העירייה ..חברי
המשלחת היו אורחי עיריית ראשון-לצױן ,העיר
התאומה של לובלין .בישיבת הוועד החליטו לערוך
מפגש עם חברי המשלחת ,ששהתה בישראל  7ימים
בלבד .הצלחנו לזמן את חברי המשלחת לארוחת ערב
חגיגית במלון ״סאן״ בבת-ים .באותו מלון התארחו
חברי המשלחת .בארגון המפגש עסקה בעיקר מזכירת
הװעד .המפגש התקיים בערב והיה מוצלח בױתר.
קיבלנו חדר אוכל מױחד ,ע״י שולחן מקושט בפרחים.
הוגשה ארוחת ערב מלאה וטעימה .חברי המשלחת
התרגשו מאוד מהמפגש עם בני עירם .הועלו דברים
מרגשים על העבר בעיר לובלין .ברך בשם הװעד ױ״ר
הארגון מר שטוקפיש ,דיברו עוד מר אורטמן ומר
שריפט ,בשם המשלחת ברך ױ״ר מועצת העיר מר
דומברובסקי .אחרי הברכות הרשמױת ,השתררה אוירה

מי ײתן שנוכל עוד בעתיד לחגוג בצורה דומה.
כעבור ימים ספורים ערך װעד הארגון מפגש חגיגי בחדר
לובלין עם אורחים מחו״ל .אורח הכבוד היה מר שמחה
בונים וייס ,לובלינאי יקר ׳ אשר פעל רבות כדי להנציח
את יהדות לובלין .מר שמחה וײס סיפר לנו על הפעילות
שלו בליבלין .גם אורחים נוספים  :אקרמן משבדיה,
קארפענשיף מצרפת וטרייסטמן מאוסטרליה .יו״ר
הארגון בירך את כולם .נפרדנו מהאורחים בתיקװה
שעוד ניפגש בעתיד.
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מוגש לישיבת הנשיאות 26.5.98-1

הקברות בנחלת יצחק.
ייצוג יהדות פולין בעצרות ממלכתיות ובװעדות
ממלכתױת לצױן ױם הזיכרון.
קרן הנצחה  -בניהולו של מר מרדכי)מוטק( גולדהכט.

דו׳׳ח בינײם זה מוגש לחברי הנשיאות לקראת הישיבה
ב 26.5.98-ומכסה מירב הפעולות שעוסקת בהם
ההתאחדות .הדו״ח נערך כדי להציג לפניהם את היקף
הפעולות.
מעמדה הציבורי של ההתאחדות מוכר בקהילת ױצאי
פולין בישראל ,אצל שילטונות ומוסדות ציבור וסעד,
מוסדות מחקר היסטורי ,אומנות ,אירגוני לוחמים וכן
אצל שלטונות פולין  -שגרירות 8888 ,משרד החוץ ועוד.
ואצל אירגונים יהודײם בפולין ובתפוצות.

 aמרבװנ ־ מורשת
מקיימים ספריית ה״לנדסמנשפטים״.
סוכם עם תיאטרון ײדיש )מר עצמון( על שיתוף פעולה
לשם הנחלת מורשונ יהדות פולין ושפת הײדיש גם
לבנינו.
בחסותנו התקײמו הצגות תיאטרוץ בײדיש במחירים
מוזלים.

 .1סױע ועזרה סוציאלית
הוגשו כ 120-בקשות לסױע ,הם טופלו והועברו לקרן
הרווחה.
״עמך״  -מ ת ק ײ ם שיתוף פעולה במסגרת
״הלנדסמנשפטים״ מױזמת ההתאחדות.

 .5יער ק.ק.ל .־ להנצחת »וזדות פולץ
במו״מ ממושך ומײגע סוכם סוף סוף עם ק.ק.ל .ששנת
 50לקום מדיגת ישראל יתקיים טקס נטיעת יער .טרם
נקבע מועד.
מצג הכספי
כל הפעולות שהוזכרו ואלה שלא הוזכרו מתבצעות
בעזרת פקידה בחצי משרה שמשכורת חודש אפריל טרם
שולמה לה.
הסוכנות  -ביטלה את ההקצבה להתאחדות.
הפדרציה  -הפסיקה לתמוך בהתאחדות.
קרן רװחה  -טרם העבירה את ההקצבה.
ס״ה הכנסות מדמי חבר בתקופה חלקית הם 8,000. -
ש״ח.
הנשיאות מתבקשת לדון ולהחליט לגבי המשך פעילות
ההתאחדות.

 .2הנצחה בפולין
ההתאחדות מקיימת קשרים עם המועצה להנצחת
ה מ א ב ק והסבל  R.O.P.W.Mשבאחרױתה אחזקה
ושימור אתרי מחנות מװת ,מחנות עבודה בפולץ ,בתי
קברות צבאײם וכו׳ .טיפלנו בנושאים הבאים :
אתר מחנה מװת טרבלינקה  -לפי ױזמתנו ועל סמך
מחקרנו ורשימותינו מוסיפים  87אבני מצבות באתר
המחנה לצױן הקהילות שלא הונצחו עד כה .טקס גילוי
המצבות נקבע ל 22-באוגוסט  .1998״הלנדסמנשפטים״
קיבלו הודעה על כך.
אתר מחנה מװת בלז׳ץ  -דװח לנו על הזנחה באתר
המחנה .טיפלנו בזה .הוחל כבר בעבודות שיקום האתר
ובהמשך אחזקה נאותה שתעשה ע״י המועצה ,הצעװ
לצרף נציג ההתאחדות ױצאי פולין לװעדה להסדרת
האתר ולהנצחה נאותה לזכרם של הנרצחים.
ההתאחדות כדוברת ה״לנדסמנשפטים״ פועלת ברמה
מוניציפלית עם שלטונות פולין למען־ טיפול ואחזקת
אתרים קהילתײם יהודײם  -כמו בתי קברות ובוני
b׳fm׳D
כנסת.

אינג׳ ב .מאירצ׳ק ,מזכ״ל
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 .3הנצחה בישדאל
ארגון עצרונ זיכרון לשואה ולגבורה בױם הזיכרון בבתי
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מ .צאנין
פונעם בון ״איבער שנױץ און ש ט א ק ׳ פ א ר ל א ג ״לעצטע נייעס

תל אביב 1952

און געהאלטן /אז ער ׳ דער ״בונד״ איז דער ױרש פון חסידות,
װײל זיי ,די בונדיסטן ,און סײ װעלטלעכע צױניסטן אין
לובלין ,זענען ארויסגעװאקסן פון צװישן די געסלעך פון
געטא ,פון צװישן די ישיבות ,און די גרענעץ איז געװען אזא
דינע ,אזא צארטע.

זעקס הונדערט יאר האט לובלין ויך אײנגעשריבן אין די
פנקסים װי די עיר ואם בישראל ,צופוםנס פון דעם שלאס פון
קאזימיעזש דעם גרויסן ,צוױשן די ענגע געסלעך פון געטא
איז אויפגעגאנגען א קערנדיק ײדישקײט פאר די דורות,
װאם ןענען שפעטער געקומען .לובלין איז אױסגעװאקסן צו
דער רעזידענץ פון דעם ״ועד ארבע ארצות״ און פון די ענגע
לובלינער ישיבות זעבען ארויסגעקומען די גרױסע
תלמודישע ױיםטער מהרש״ל ,מהר׳׳ם און מהרש״א ,װאס
זײערע נעמען האבן געקלונגען איבער אלע עקן פון דער
װעלט ,וװ נאר ם׳האט א ײדיש הארץ געקלאפט.

און אין קײן שום שטאט אין פוילן ,דאכט זיך זענען די
פארטײאישע קאמפן נישט געװען אזעלכע פארביסענע און
הײסע װי דא אין לובלין ,װײל אין תוך פון יעדער פארטײ
האט געברענט דאס פײער פון חסידות ,די פארביסנקײט פון
דער גרויסער אמונה און שטאלץ פון דער אלטער קהילה
קדושה לובלין .װען מען גײט הײנט אדורך די ״ברום״ און
מען דערועט דאס פוסטע פעלו־ ,וװ ערשט אנומלט איז א
וועלט ,א ברויזיקע װעלט דא געשטאנען ,מיט געסלעך ,מיט
בתי מדרשים און שולן ,דאכט זיך ם׳איז בלויז א חלום געװען.
א חלום מהרש״א ,א חלום מהר״ם ,א חלום פון זעקס הונדערט
יאר .וװ איז דער ים מיט ײדן אװעק? וװ זענען די ײדן מיט
די צעפלויגענע בעו־ד ,מיט די צעפלױגענע פאלעם פון די
לאנגע כאלאטן ,װאס אין אימפעט פון זײער לעבן האט זיך
געדאכט ,אז זײ שװעבן?

אין די לובלינער ישיבות האט נישט נ$ר געװאקםן
תלמודישע לומדות און גאונות ,נאר דא זענען אויך געלײגט
געװארן די יםודות פאר ײדישער װעלטלעכקײט ,װאס איז
זיך שפעטער אזוי וװנדערבאר צעװאקסן און ארויסגעפירט
דאס ײדיש פאלק אויף די דרכים פון דער ברײטער װעלט.
לובלין איז געװען א קװאל פון ײדישן לעבן ,װאם האט זיך
ארױסגעריסן פון געטא ,אריבערגעשװענקט די ׳ברום״ און
זיך פאנאנדערגעגאסן װי א ים.

א פוסט און טויט פעלד איז דאס ײדישע לובלין ,אפילו נישט
קײן בית-עולם ,אפילו קײן שטײן נישט געבליבן ,וװ
אנצולענען דעם אבל-קאפ און אויםװײנען א יתגדל ויתקדש
נאך אזא גרויסן חלום.

צענדליקער ײדישע און העברעישע שולן ,ביבליאטעקן,
פאראײנען ,פאלקס-אונױוערסיטעטן ,תלמוד-תורה׳ס און
ישיבות  -האבן טעג װי נעכט געפורעמט די ײדישע נשמד,.
געגרײט זיך צו עפעם ׳ װאס דארף זיכער קומען און איז נישט
געקומען.

װען פון אלע טײכן זאל װערן טינט ,װען פון אלע װעלדער
זאלן װערן פענעס ,װאלט מען נישט געקענט אנשרײבן די
מגילה פון די גיהנום-יםורים ,װאס די לובלינער קהילה האט
אױסגעליטן ביז זי האט אױםגעהויכט איר הײליקע נשמה.

דאס געזעלשאפטלעכע לעבן אין לובלין האט געגליט פון אן
אײגענעם פײער .אפטמאל האט ױך לובלין געשטעלט
העכער פון װארשע ,פון ירושלים דליטא ,און פון
ביאליסטאק שוין אפגעשמועםט ,וױיל לובלין האט געהאט
הינטער ויך דעם גײםטיקן באגאזש פון פארגאנגענע דורות
און דעם רײכן אנוװקם פון ײדישקײט .אפילו דער ״בונד״,
װאם מען פלעגט אים פארװארפן ,אז ער איז א ״כופר
בעיקר״ האט דא אין לדבלין זיך געגרויסט מיט זײן ר׳ יעקב
פאליאק ,מיט זײן רבי ר׳ שלום שכנא און ״אײזערנעם קאפ״

דא ,אויפן זאמאשטשער שאסײ ,סך הכל צװײ קילאמעטער
פון לובלין האבן זיך אויסגעשפרײט די רויכן פון די
קרעמאטאריע-קוימענס פון מײדאנעק .האט מען נאך
פארזיכערט די לובלינער ײדן ,אז דאס מײנט מען נישט זײ.,
אז לובלין איז א רעזערװאט פאר ײדן און ,אז ױי װעלן
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פארשריבענעם פנקס פון דער קהילה לובלין.

בלײבן לעבן .אבער די לובלינער ײדן הז^בן געוװסט זײער
גורל .כאטש פארשפארט אין א געטא האבן זײ געוװסט ,אז
פון צענדליקער קהילות ברענגט מען אהער ײדן קײן
מײדאנעק צו פארברענען .אבער שוצלאז זענען געװען די
ײדן פון לובלין ,אן א גואל און אן א פרײנט ,מיט שכנים,
װאס האבן בלויז געװארט אויפן סוף פון די ײדן .און דער
ביטערער סוף איז געקומען.

נאכן אױסמארדן די ײדן זענען די דײטשע רוצחים געגאנגען
פון הױז צו הױז׳ פון שול צו שול און אויסנערויבט די ײדישע
פראצע און שװײס און אלדאס אומבאװעגלעכע אויפגעריסן
מיט דינאמיט .עס איז אפגעוױשט געװ^רן פון דער ערד די
שטאט ,אין װעלכער עס זענען במשך פון דרײ הונדערט יאר
פארגעקומען די צוזאמענפארן פון די ועדן פון די ארבע
ארצות און די גרויסע ײדישע ירידים ,די אלטע שולן פון
מהרש״ל און מהר״ם און די הונדערטער הײולעך ,װאס זענען
געװען צונויפגעקװעטשט אין די שמאלע געסלעך פון אלטן
געטא.

אן אלטער פאליאק ,א לובלינער תושב ,אן אנטיקן-קלײבער
מיט א גרײזגרויען קאפ האט מיר געזאגט װעגן דעם שװארצן

 איך שטײ בײם ראנד פון קבר און איך האב שוין אלעמײנע גלויבנס פארלוירן .איך װעל קומען אויף יענער װעלט
וױ א פוסטע שאל ,אן יעדן ניצוץ פון גלויבן .צום ערשטן
האב איך זיך געשעמט צו זײן א מענטש ,װײל איך האב
געזעען ,װאס די דײטשע ״מענטשן״ קאנען מאכן ,נאך דעם
האב איך זיך געשעמט צו זײן א פאליאק ,װײל איך האב
געזעען וױ אזױ פאליאקן קאנען ויך פארהאלטן אין אנבליק
פון אזא שרעקלעכער פײן ,װאס איז געקומען אויף זײערע
ײדישע שכנים .און נאך דעם האב איך זיך געשעמט צו זײן
א קריסט ,וױיל איך האב געועען ,װאס פארא פנים די װעלט
האט נאך צװײ טױזנט יאר הערשאפט פון קריסטנטום אין
אײראפע .טײכן בלוט זענען געפלאםן איבער די גאסן פון
געטא ,וװ ײדן זענען געװען אײנגעשפארט .נאך דעם האט
זיך לאנגע טעג געקנוילט א שװארצער רויך פון די
קרעמאטאריע-קױמענס .אבער מײדאנעק איז געװען
איבערלאסטעט און נישט געקאנט אזוי פיל מענטשלעכע
לעבנס פארשלינגען ,ה$ט מען פיל טויזגטער ײדן פון לובלין
אװעקגעשיקט אין די װעלדער פון םאביבאר ,און דאך האט
מען מיט אײן מאל נישט געקאנט פארניכטן העכער
הונדערט און פופציק טויזנט ײין ,װאס האבן זיך דעמאלט
געפונען אין לובלין .זענען עטלעכע שחיטות פארגעקומען,
און נאך יעדער שחיטה האבן די רוצחים פארזיכערט ,אז מיט
דעם איז געענדיקט ,אז מער װעט מען ײדן נישט שעכטן.
אבער דאס איז געװען נישט מער װי א טראפן בוימל
ארױפגעגאסן אויף דער ברענענדיקער וװנד פון די
פאראומגליקלעכטע ײדן .פארלאזן פון דער גאנצער װעלט,
האבן ײדן ראך געהאפט ,אז גאט װעט זײן צארן נישט
אויסגיסן ביז צום םוף ,אז ער װעט נישט דערלאזן
פארטיליקן זײן עדה ביז צום לעצטן ײד .אבער די האפענונג
האט פארפירט ,דער גאט פון ישראל האט זיך צוגעקוקט װי
מען פירט ארוים דעם לעצטן ײדן פון ױין אלטער קהילה.

די ארבעט פון פארניכטונג האבן נישט דורכגעפירט די
דײטשן אלײן .זײ צו הילף זענען געקומען אוקראינישע
באטאליאנען אין מונדירן פון ס.ס .און געוױזן ,אז אויף
מארדן ײדן האבן ױי אן אלטע חזקה ,װאס איצט ,אינעם יאר
תש״ח פײערן זײ דעם בלוטיקן ױבל פון דרײ הונדערט יאר.
קומט מיט מיר ארויף אויפן באחנ ,וװ עס געפינט זיך דאס
אלטע בית-הקברות און איך װעל אײך וױיזן צװײ
פארבליבענע קברים פון די קרבנות פון דעם בארימטן
׳׳קעמפער פאר פרײהייט -העטמאן באכדאן כמיעלניצקי,
װאס האט זיך אויפגעהיט אינעם זכרון פון אונזערע זײדעס
װי כאמעלוק ימח שמו .די דאזיקע צװי קברים זענען די
אײנציקע עדות ,װי אזוי דאס אוקראינישע פאלק האט צװײ
מאל במשך פון דרײ הונדערט יאר פארגאסן דאס בלוט פון
עם ישראל.
דאס אלטע בית־הקבתת אין לובלין איז אונזער נאציאאלער
פאנטעאן .זעט װאס פון דעם פאנטעאן איז געװארן ,װאס
װאנדאלן האבן געמאכט פון די קברים פון דורות גאונים און
גײסטיקע פירשטן :לענג-אויס זעגען די קברים צעגראבן אין
טיפע ראװעס און פון די גלײכע װענט שטעקן ארויס די
בײנער פון הונדערטער קברים .אין די טיפע צעראיעטע
גריבער װאלגערן זיך ארום װײסע שארבנס פון מתים און
הויפנם ריפן .װײניק מצבות זענען דא פארבליבן .די מצבות
זענען צערויבט געװארן פון דער ארומיקער באפעלקערונג
און ײדישע דענקמעלער זענען פארװאנדלט געװארן אין
אסל-שטײנער צו שארפן העק און מעסערס .און די מצבות
פון גראניט װערן איבערגעמאכט אויף צלמים אויף
קריסטלעכע קברים .זעט :דער פארקאן איז צעריסן און אויף
די קברים פאשען זיך חזרים און בהמות .דאם קלײנע
פאסטוך-ײנגעלע ,װאס זיצט נישט װײט פון מיר אױף א קבר
 -שניצט אוים פון ײדישע ריפן ״שװערדעלעך״ און ־פינישע

און אזוי האט זיך געענדיקט דאס לעצטע זײטל פונעם נישט
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מעסערס־  -קינדערשע שפילצײג ...אלס קינדער פלעגן מיר
װעגן אזעלכע אימהדיקע זאכן לײענען אין די ביכער איבער
די מזרח-אפריקאנער דושונגל .הײנט זע איך דאס מיט מײנע
אײגענע אױגן אינעם לאנד פון מיצקעװיטש און סלאװאצקי.

דער אוניװערסיטעט אויפן נאמען פון מאריע קירי
סקלאדאװסקא .מ׳האט געפאדערט פון מיר א ספעציעלע
דערלויבעניש ארײנצוקומען אהער ,אין דעם היכל פון
לומדות און ײדישער פרומקײט .אין דער אאולע ,אין דעם
זאל פון דער ישיבה ,איז אויף דער הױפטװאנט געהאנגען א
צלם ,וױ א סימן פון פױלישקײט .און מען מוז נישט זײן קײן
פרומער ײד״ כדי דאס בלוט זאל פארגליװערט װערן אין די
אדערן /װי אזוי יעדער ניצוץ פון ײדישן איבערבלײב ווערט
אױסגעװארצלט און פארוױשט ,פונקט װי מיר װאלטן חס
וחלילה געדארפט אפגעוױשט װערן פון דער ערד.

צװישן די פארבליבענע מצבות האב איך אנטדעקט אמתע
קונסט-װערק ,שטײנער אין װעלכע ײדישע פאלקס-
קינסטלער האבן ארײנגעלײגט נשמה און מײסטערשאפט.
בײ קולטור-פעלקער װאלטן אזעלכע מאנומענטן פארנומען
דעם אויבנאן אין נאציאנאלע מוױיען ,און קונסט-
מאנאגראפיעס װאלטן איבער זײ געשריבן געװארן .דא ליגן
זײ הפקר און װארטן אויף זײער ביטערן גורל צו געפינען
זיך אין א פונדאמענט פון א חזיר-שטאל אדער פארװאנדלט
צו װערן אין אסל-שטײנער.

װען איר װעט ארויפקומען איצט אויפן נײעם ײדישן בית-
עולם ,װעט איר דארט זעען א גרויסע מצבה  -דאם איז דער
אײנציקער זכר ,װאס די לובלינער שארית־ הפליטה האט
דא אװעקגעלײגט נאך זעקס הונדערט יאר ײדיש שעפעריש
לעבן ,װאס איז אין געצײלטע טעג אפגעװישט געװארן פון
דער ערד.

נישטא הײנט קײנער אין פױלן /ױשט מצד ײדן און נישט
מצד פאליאקן ,וואם ז$לן האבן א חוש און באדערפעניש
אויפצוהיטן אזעלכע קונסט-װערק ,װעלכע האבן נישט די
מינדסטע פאליטישע באדײטונג.

װען די רויטע ארמײ ה$ט באפרײט לובלין און אין שט$ט
זעען ארײן די ערשטע פוילישע זעלנער פון דער
קאשטשושקא-דױױױע ,זענען פון באהעלטענישן פון אונטער
דער ערד ארױס עטלעכע ײדן  :וױלד-באװאקסענע,
אויסגעמאטערטע און האלב-בלינדע פון יארנלאנג ליגן אין
דער פינצטערניש ,זענען זײ ענלעך געװען צו אױסטערלישע
װאלד-מענטשן .זײ האבן זין קױם געקאנט באװעגן .די פיס
האבן זיך אפגעװױנט פון גײן /די אויגן ־ פון זעען ,זענען זײ
געקראכן /מיט פנימער אויסגעשטעלט צו דער ליכטיקײט
פון טאג ,װאס די אױגן האבן נישט געקאנט זעען .זענען די
דאזיקע ײדן באפאלן געװארן פון א מחנה פאליאקן.
פונװאנען קומען װידער ײדן קײן פוילן? זענען זײ
צוריק
ױי
זענען
תחית-המתים?
אויפגעשטאנען
אויפגעשטאנען פון די אשן פון מײדאניק און םאביבארי
איבער די קעפ פון די אױסגעפײניקטע ײדן האבן זיך א שיט
געטאן קלעפ ,עס האט געהאקט װער מיט דער פויסט און
װער מיט א שטעקן ,ביז די ײדן זענען געבליבן ליגן אין
בלוט .איצט האט די מחנה פארטראכט א ספעקטאקל :מען
װעט די ײדן אװעקשלעפן צום פוילישן מיליטער און דארט
װעט מען ױי זיכער צעשיסן ,װי די האזן צעשיסן ,װארום
װעלכער זעלנער אויף דער װעלט װעט עס לאזן לעבן ײדןי
די כוליגאנעס האבן זיך נישט אריענטירט ,ױי האבן געוװסט,
אז ביז איצט פלעגן פוילישע זעלנער פון דער ״ארמיא
קראיאװא״ צעשיסן ײדן אין די װעלדער .און איצט זענען
אין שטאט װידער דא פוילישע זעלנער  -װעט מען באלד
זעען״ װי אזוי מען צעשיסט ײדן אויף דער גאס אין לובלין,
אזוי װי עס פלעגן עס ביז איצט טון די דײטשע

אבער פאר א געוױםן מין פאליאקן האבן ײדישע קונםט-
װערק געהאט באדײטונג ,דעמאלט װען די דײטשן האבן
אויפגעריסן דאס ײדישע געטא און די אלטע שולן פון מהר״ם
און מהרש״ל ,דעמאלט זענען מחנות פוילישע כוליגאנעס
געל^פן איבער די חורבות און גערויבט .די װענט פון די
אלטע שולן׳ װעלכע וענען נאכן אויפרײסן געבליבן
טײלװײז שטײן ,זענען דורך די כוליגאנעס צעריסן געװארן
ביז די פונדאמענטן .זײ ה$בן געזוכט ד$ס זילבערװארג און
די חפצים פון די שולן .בײ אײנעם א ײד אין לאדזש ה$ב
איך געזעען א פראגמענט פונעם ארון-קודש פון מהר״ם׳ס
שול ,װאס ער האט אפגעקױפט בײ א פאליאק אין לובלין.
דער שוין דערמאנטער גרײו-גרויער אנטיקן-זאמלער האט
מיר דערצײלט ,װי אזױ דאס רויבן איז צוגעגאנגען :ד$ס
האט אױסגעןעען ,וױ א סטאדע הונגעריקע װעלף װאלטן זיך
געװארפן אויף געבונדענע שאף .מיט קילאפן און לאפאטעס
זענען די כוליגאנעם געלאפן צו די חורבות ,און די צינישע
גערמאנישע רוצחים האבן זיך צוגעקוקט װי אזוי שכנים פון
זעקס הונדערט יאר צעטראגן די רעשטלעך פון ײדישע
ציגל.
אײנאײנציקער עפנטלעכער ײדישער בנין איז גאנץ
געבליבן ,וױיל דארט האבן די דײטשן געהאט זײער
שפיטאל  -דאס איז דער ריזיקער בנין פון דער ישיבת חכמי
לובלין ,װאס איז פארענדיקט געװארן ?!טלעכע י$ר סך הכל
פאר דער צװײטער װעלט-מלחמה .הײנט געפינט זיך דא
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זשאנדארמעריע און די אוקראינישע ס.ס.

װען איך זיץ בײ אים אין שטוב ,לײגט דער ײד ארוים דעם
רעװאלװער אױפן טיש און זאגט:

און די מחנה האט געשלעפט די האלב-טױטע ײדן ,געשלעפט
איבער דער הױפט-גאס און געױבלט פון מארד-פרײד.
אנטקעגן קומט-אן א פוילישער מיליטערפאטראל און רי
מחנה שרײט:

 מיר גופא איז ד<ןס לעבן נישט ניחא .אלדאם טײערסטעאין מײן לעבן ,מײן פרױ ׳ מײנע קינד־ער ,מײן מאמען און
מײן טײערן ײדישן טאטן האב איך פארלױרן .איך בין
אדורכגעגאנגען אלע גיהנומס פון לאגערן און װאגלעניש.
צענדליקער מאל האב איך געזעען דעם טויט פאר די אויגן
און אויב איך האב איבערגעלעבט איז בלױז צוליב עקשנות,
מיר זאלן נישט פארטיליקט װערן ביזן שורש .און כאטש איך
בין א קאמוניסט און מען פאדערט פון מיר
אינטערנאציאנאליזם ,זאג איך= מיט אט דעם כלי-זײן ,יואס
אויפן טיש ,מוזן מיר קודם-כל פארזיכערן אונזער קױם און
ערשט דעמאלט ,װען מיר װעלן זײן גלײכע מיט גלײכע,
װעל איך בײ זיך אײנפירן דעם פרינציפ פון
אינטערנאציאנאליזם.

 הײ ׳ חברה ,מיר האבן געכאפט ײדן ...אט דא זענען זײ מעןדארף זײ דערלײדיקן ,לײגט זײ קאלט ׳ חברה!
 אײן זעלנער שיסט אוים אין דער לופט ,דער צוױיטערררײט איבער די ביקס און הײבט אן האקן איבער די קעפ
פון די כוליגאנעס ,די רעשט  -צעלױפט זיך אין בהלה .די
זעלנער יאגן זיך נאך דער מחנה .די ײדן בלײבן ליגן אויף
דער עו־ד ,אײנער פון די זעלנער בויגט זיך אראפ צו די
ליגנדיקע און זאגט ױי:
 -האט נישט מער מורא ,איך בין א ײד.

און דער ײד האט מיר דערצײלט ,װ$ס אלץ ײדן שטײען
הײנט אויס אין לובלין פון פאליאקן ,װאס קאנען ױך נישט
צוגעוװינען צו דער נײער וױרקלעכקײט אין פוילן און
באטראכטן נאך ײדן ,װי מינדערװערטיקע באשעפעױשן.
משה מערענשטײן /א ײד פון שטעטל גאזשקאװ ,האט
אנטײלגענומען אינעם אויפשטאנד אין סאביבארער גיהנום.
ער איז אײנער פון די פערציק ײדן ,װאס זענען געבליבן װי
עדות פון דעם ,װאס אין סאביבאר איז פארגעקומען .אױך
אים איז דאם לעבן נישט ניחא .ער האט געזעען אזױ פיל
לײדן ,אזויפיל הונדערטער טויזנטער משונהדיקע טויטן ,אז
ער איז געװארן גלײכגילטיק צום לעבן .בלויז עקשנות האלט
אים .װען ער גײט אין לובלץ אין גאס און באגעגנט זיך מיט
די שנאהדיקע בליקן פון פוילישע אויםוװרפן ,װערט זײן
עקשנות נאך מער געשטארקט .דאס איז דאך  -ז$גט ער -
די אײנציקע פארם פון נקמה ,או נישט אומקומען זאלן מיר,
נאר לעבן!

ײדישע הענט הײבן זיך אויף ,קלאמערן זיך ארום די פים
פונעם ײדישן זעלנער .א נס ,א נס איז געשעען! א ײד אין א
מונדיר באשיצט דיי זעסט :א ײד קען נאך ראטעװען א ײד.
אבער נישט אלע פון די ײדן קאנען זיך קלאמערן ארום די
פיס פון ײדישן זעלנער .אײנער איז פון די קלעפ געבליבן
ליגן א קאלטער ,א גלײכגילטיקער .אים איז שוין אלץ אײנס.
ער האט שוין דאס ליכט פונעם טאג מיט זײנע אײגענע אויגן
מער נישט געזעען.
אױפצומארגנם זענען דרײ ײדן געגאנגען מיט דער לויה פון
דעם ײד״ װאס האט אמעהױבן אױפסנײ א ײדיש לעבן אין
לובלין...
הײנט לעבט אין לובלין א הײפל ײדן .נישט אלע זענען
לובלינער ,װארום פון דער גאנצער ײדישער קהילה פון פאר
דער מלחמה זענען אין דער לובלינער לאנדסמאנשאפט
פארשריבן זעקס הונדערט ,און די זעקם הונדערט לובלינער
זענען צעװארפן איבער די גרויסע שטעט פון פוילן ,אין
לאדזש ,אין װארשע ,אין ױדערשלעזיע .די ײדן אין לובלין
זענען פון די ארומיקע שטעטלעך ,וװ א ײדישער פוס טאר
נישט ארײנטרעטן.

און נאך עקשנים האב איך געזעען אין לובלין :ײדישע
קינדערלעך האבן געזונגען ײדישע און העברעישע לידער
און געזונגען מיט אזא עקשנות און מיט אזוי פיל ײדישער
הארציקײט ,אז בעת-מעשה האב איך פארגעסן ,אז אט די
קינדערלעך זינגען די לידער אין א פוסטער װעלט .ס׳האט
זיך מיר אין דער מינוט געדאכט ,אז איך זיץ אויף א
קינדער-אװנט אין פארמלחמהדיקן לובלין .אבער דאס
דאזיקע געפיל װערט תיכף צעשװימען :נעבן מיר זיצט א
פרוי און קאן בשום אופן נישט אײנהאלטן די טרערן .זי קוקט
אויף דער סצענע און וױינט .פאר דער מלחמה האבן אירע

 דאס פאלק קאן זיך נישט צוגעװױנען צו א ײדיש פנים -זאגט מיר א ײד .דער ײד איז אײנער פון די פירער פון דער
ארטיקער רעװאלוציאנערער פארטײ.
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ר ע כ ע ל ע

א י ן

װען רעכעלע איז אלט געװען צװעלף יאר ,איז די אלטע
געשטארבן .דרײ טעג איז ױ געלעגן אין פ^דערשטן חדר
אויפן באנק-בעט און האט געגוססט .דער קלײנער קאפ איז
געװען ארומגעבונדן מיט א רױטער פאטשײלע ,דאס
אױסגעקװארטע פנים  -פארשטײפט וױ בײ א מת ,דער
אונטערשטער קין  -אױסגעשפיצט ארויף ,די $פענע אױגן -
מיאוס איבערגעדרײט ,פול מיט וױיסל .סיאיז גראר געװען
אין עשרת-ימי תשובה ,פאר ױם-כפור .פון שעכט-קעמערל
אין הויף האט זיך געהערט א קװאקערײ פון הינעה
געשרײען פון װײבער און דינםט-מײדן .זעלטן אז עמעץ איז
געקומען א קוק טון װי די אלטע גײט-אויס ,דען אלע זענען
טרוד געװען .בלויז ר׳ זײדל בער ,דעם אײדעם ,איז פון מאל
צו מאל ארײנגעפאלן הענדום-פענדום ,אינגאנצן אן
אויסגעשמירטער אין בלוט .די בארד האט זיך געװארפן ,די
רױטע וױעס הינטער די צעװאקסענע ברעמען האבן
געפינטלט .ער האט ארױסגעצױגן פון בוזעם א גענדזענע
פעדער ׳ צוגעטײלט דער שלאפער צו די נ^זלעכער ,צו זען
אויב זי אטעמט נאך ,אײנגעקוקט זיך מיט געניטשאפט ,און
יעדעס מאל א זיפץ געטון:

ל ו ב ל י ן

ארױסגעשטרעקט איר װאקסענע האנט פון אונטערן
איבערבעט ,געפאכעט מיט איר ׳ װי זי װאלט עפעס געזוכט
אין דער לופט ,און צונויפגעקראמפט די פינגער ,וױ זי זאל
דאס אנכאפן.
געשטארבן איז די זקנה ערב ױם-כפור אינדערפרי .גלײך
זענען אנגעקומען פלײסיקע חברה-קדישא-װײבער אין
ברײטע פארטוכער פון פארנט און פון הינטן .מ׳האט געעפנט
דעם קופערט און ארויסגעצױגן פון דארט א פאר לאנגע
ברײטע מײטקעס ,צונויפגענײט אין מתים-שטעפ ,און א
לײנען מיצל ,װאס די זקנה ה$ט זיך געהאט פריער
אנגעגרײט; אן אנדערע האט ארײנגעטראגן א שװארץ
טראג-ברעט .רעכעלען האט מען אװעקגעשיקט צו ר׳ זײדל
בערם א װײטער קרובה .די לװיה איז אײנגעריכט געװארן
אינדערגיך און ר׳ זײדל-בער האט געזאגט קדיש .פארנאכט
האט דער פעטער געשיקט רופן רעכעלען צוריק אהײם .דער
נאסער דיל איז שוין געװען צוגערוימט און באשיט מיט
זאמד .אין א קעםטל מיט ערד ה$בן געשטעקט דרײ
ברענענדיקע נשמה-ליכט .דער פעטער איז געשטאנען
אײנגעהילט אין א װײסן קיטל ,אין געװאנטענע שיך ,און
דעם קאפ האט באדעקט א װײסע הויב ,אױסגעהאפטן מיט
גילדערנע פעדים און באהאנגען מיט פראנזן .די שװארצע
בארד איז געװען צעקעמט און פײכט פון דער מקווה .די
פאות ,לאנגע וױ צעפ ,האבן זיך געװארפן און געטריפט .ער
האט אינגאנצן געהאט דאס געשטאלט װי אײגער פון יענע
הייליקע און פרוכטיקע תנאים ,װ$ס װעגן זײ האט רעכעלע
געלײענט אין ספרימלעך אויף עברי-טײטש .ער האט
ארויפגעלײגט בײדע הענט אױף איר קאפ און מיט א
װײנענדיק קול געז$גט:

 מנע ...א מעשה אן א סוף!...ער איז דערצערנט געװען ,דער פעטער ר׳ זײדל בער ,װי
אלע מאל פאר דעם הײליקן טאג ,װען ער קוילעט כפרות
און די נקבות באלעסטיקן אים מיט ױיער אײלעניש און
הוילע רײד .דערצו האבן בײ דער ױנגער רעכעלען
אנגעברענט די געקעכטסן ,װ$ס זי האט געקאכט ,װארים ױ
איז געװען שטארק פארמאטערט .פון פחד האט זי א גאנצע
נאכט געלאזט ברענען דאס קנײטל ,איז געזעסן אױף דער
באנק אײנגעהילט אין א שאל און האט געװאכט .נאגנדיקער
וױ געװײנלעך האט די גריל געגרילצט הינטערן פיעקעליק,
װי ױ װאלט אן אױפהער עפעס געמאנט .דער פעטער אין
אלקאװע האט אלעמז^ל א הױלן ברום געטון און יעדעס מ$ל
פונסנײ <ןנגעהױבן צו רעדן פון של$ף ,װי ער װאלט זיך
דורכגעשמועסט מיט א פארהוילענעם .רעכעלע ה<ןט װאויל
געװאוסט ,דאס די שטוב איז פול ביזן באלקן מיט נישט-
גוטע .אין די װינקלען האבן די שטוב-זאכן זיך גערירט ,אױף
די װענט האבן דורכגעשװעבט לענגלעכע שאטנס ,װי
אפש״נען פון יענעװעלטיקע פארבײגײער .צומאל האט די
זקנה אױפגעהויבן די אויבערשטע ליפ און געטון א
מאױמדיקן שמײכל .אן אנדער מאל האט זי

 ישימך אלהים כשרה ,רבקה ,רחל ,לאה ...זײ געבענטשטאון געלײטזעליקט ,קינד ,און גיב אכט אויף דער
שטוב...למען השם!...
רעכעלע האט געעפנט די לעפצן עפעס אפצוענטפערן,
אבער דער פעטער האט האסטיק אױפגעפראלט די טיר ,איז
ארױס און שיר נישט פארלאשן די ליכט .רעכעלע איז
געבליבן שטײו אינמיטן שטוב ,ויך אומגעקוקט דערשטוינט,
וױ זי װן^לט זיך דא געפונען צום ערשטן מאל אין איר לעבן.
דורכן קלײנעם פענצטער אינדערהויך האט ארײנגעקוקט א
שטיק הימל ,רױט וױ בלוט ,און סיהאט זיך ארײנגעריסן א
יללה ,וױ פון איין גרויס שעכט-הױז - .לובלינער שמאלע
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פלעגט די באבע צוגרײטן חם־טעס זײ זאלן זיצן און
פארברענגען מיט דער מויד .מען האט אײנע דער אנדערער
געפלאכטען די צעפ ,גערעדט מיט פליסטערניש און
געהאלטן דך בײזאמען ,אין אײן בינטל בײם טיש .די נאכט
פון ױם-כפור איז א מוראדיקע .נישט אײנמאל האט זיך
פארלאפן ,דאס פריצים זענען ארײנגעפאלן אין ײדישע
שטובן און באצװאונגען די בתולות .טײלמאל פלעגן די ליכט
זיך אויםבײגן און מען האט געמוזט לויפן זוכן א גוי ,ער זאל
זײ װידער אױסגלײכן .אפט האבן זיך געטראפן שרפות און
עס זענען אומגעקומען קלײנע קינדער .אלע האבן געװאוסט
פון דער מעשה ,װי אין דער גרױסער קהלישער שול זענען
פון גרויס ענגשאפט דערשטיקט און צעטראטן געװארן פיל
מאנסלײט און װײבער ,בעת מען האט ארויםגעלאזט א קול,
אז עם ברענט אין שטאט .אחוץ דעם איז געװען באקאנט,
דאס ױם-הקדוש צו כל-נדרי איז די לופט אנגעפילט מיט
נשמות פון געשטארבענע ,װאס קריגן נישט קײן תיקון אויף
יענער װעלט .רעכעלע און אירע חברט17ס האבן אנומלט
אלײן געזען ,װי א נשמה איז פארבײגעפלויגן פאר די ליכט
און פארשװאונדן געװארן אין קױמען...די פלעמלעך האבן
לאנג נאכדעם זיך געשאקלט און גערױכערט...

געסלעך ,באלױכטענע פון דער אונטערגײענדיקער זון,
וענען איצט פול געװען מיט ײדן אין קיטלען ,װי מתים אין
תכריכים .װײבער זענען געװען אנגעטון אין וױיסע שלעפ-
קלײדער ,אין זײדענע שארפן ,באהאנגען מיט פערל און
ציטערשפילקעם און
האלדז-קײטן ,מיט
גראבע
ארעמבענדער ,מיט בר$שן און לאנגע אױערינג ,װ$ס װארפן
זיך און פיגקלען וױ געגליװערטס .די יעניקע ,װאם זענען
הײ-יאר געװארן אלמנות אדער האבן פארלױרן קינדער,
זענען אומגעלאפן מיט אויסגעשפרײטע ארעמם ,װי זײ
װאלטן ױך געיאגט נאך עמעצן ,געיאמערט און הײזעריק
אויסגעשריגן אלץ די אײגענע װערטער ,װי דולע .שכנים,
װאס זענען א .גאנץ י$ר געװען צעקריגט ,האבן ױך
ארומגעכאפט ,צוגעקלעפט זיך אײנע צו דער אנדערער,
געשאקלט זיך אין דער ברײט ,װי זײ װאלטן נישט געקאנט
זיך פאנאנדערשײדן ...ױנגע וױיבלעך האבן געשפרײזט גיך
און האפערדיק ,אין אײן האנט געטראגן די גאלד-געלײשטע
מחזורים ,מיט דער צװײטער אװטערגעהאלטן דעם שלעפ,
געלאכט מיט טרערן און זיך געװארפן אײנע דער אנדערער
אױפן האלדז .פיר מוידן האבן אויף א רויט-געבעטער שטול
געטראגן א הונדערט-יעריקע זקנה ,װאס האט מער נישט
געקאנט גײן .איר גאלדן קלײד האט קעגן זון-זעצונג
אפגעלױכטן װי פײער ,די הויכע הויב ,פול באזעצט מיט
קרעלן און אײדלשטײנער ,האט געבליצט מיט אלע קאלירן
פון רעגנבויגן /און אירע לאנגע אטלעסענע בעדער האבן
געפלאטערט אין וױנט .א קלײנער זקן ,געבויגן אין דרײען,
מיט א װײסער צעפלױגענער באח־ ,איז געשטאנען
אנגעשפארט אויף זײגע קוליעס ,האט אויסגעשפרײט בלױע
ציטערדיקע הענט ,װי א בלינדער ,און געבענטשט די לײט,
װאס זענען פארבײגעגאנגען  -גרויס און קלײן .די גאנצע
שול-גאס איז באשטעלט געװארן פון נידעריקע טישלעך מיט
קערות .ארעמעלײט  -קרומע ,שטומע ,געלײמטע  -זענען
געזעסן אויף פיסן-בענקעלעך און געצײלט זילבעדנע און
קופערנע מטבעות ,מיט װאס דער עולם האט זיך
אױסגעלײזט פארן הײליקן טאג .ירוחם ,ד?1ר לובלינער
בעל-תשובה ,איז געשטאנען ,וױ אלע יאר ,בײ דער טיר פון
שולהױף ,א בארװעסער און א צעכראסטעטער .ער האט
געװײנט מיט א גראב קול אויף זײנע זינד ,געבראכן די
פינגער:

איצט אױ רעכעלע געװען ױם־כפור בײנאכט אײנע אלײן,
עטלעכע שעה נאכדעם וױ מען האט ארויסגעטראגן דאם מת.
רעכעלע האט געװאלט ארױסגײן אין גאס און ארײנרוםן
מענטשן ,אבער זי האט מורא געהאט צו עפענען די טיר אין
פינצטערן דורכגאנג .זי ה$ט אויסגעקרימט די ליפן צו
ש ו ־ ײ ע ן  /נאר דאס געשרײ איז געבליבן שטעקן אין איר קעל.
פון פחד האט זי זיך א װארף געטון אויפן באנק-בעטל ,ױך
אײנגעדרײט אין א קנױל ,צוגעשלאםן די װיעס און
איבערגעדעקט דך מיט דער איבערדעק .פון הינטער די
װענט איז דערגאנגען צו איר א שטיל ברומעױש .דאס קול
איז אפירגעקומען װי פון אונטער דער ערד און איר האט זיך
געדוכט ,דאס מען זינגט כל-נדרי .רעכעלע האט גרײלעך
פארשטאנען ,דאס זי הערט דאם דאװענען פון טױטע און זי
האט געװאוסט ,אז נאכדעם לעבט מען מער נישט אױס דאס
יאר.
רעכעלע איז אײעעשלאפן .אין חלום איז געקומען צו איר
די באבע  -אן אפגעריסענע ,א צעשויבערטע ,וױ מען װאלט
זי נאכגעיאגט .די פאטשײלע אױף איר ק$פ איז געװען
אויסגעשמירט מיט בלוט .ױ האט איר א רײב געטון איבערן
פנים מיט א היפל שטרוי און געטון א געשרײ:
 רעכעלע! ...רעכעלע!.״רעכעלע האט א ציטער געטון מיטן גאנצן לײב און ז.יך
אױפגעריסן ,א באגאסענע מיט אנגסטן .אין רעכטן אויער

 ײדן ,זײט מוחל ,ײ-דן!״ .רח-מים...רח-מים!...נאר דא ,אין דער פארװארפענער גאם ,צװישן די דיקע
װענט ,האט רעכעלע געהערט פון דעם אלעם בלויז א
וױדערקול .רעכעלע איז לאנג געשטאנען אויף אײן שטעל,
אויסגעשפיצט די אויערן און אירע שװארצאפלען זענען אלץ
ברײטער געװארן .עס איז געװען צום ערשטן מאל ,ד*1ס זי
זאל ױם-כפור בײנאכט איבערבלײבן אלײן .יעדעס יאר
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האט געקלונגען און גערוישט ,און זי האט דערשפירט אין
דער ברוסט א שטארקע װײטיק .זי האט געװאלט וױינען״
אבער די טרערן זענען געװען אויסגעטריקנט .די שרעק האט
זיך ביסלעכוױיז אפגעטון פון איר .זי האט געהערט װי מען
גײט ארום איבער דער שטוב ,מען יאגט זיך ,מען רעדט
אפגעהאקטע װערטער .די טעפ אויף דער הרובע און אױף
די בענק האבן זיך גערוקט ,זיך אריפגעהױבן אין דער לופט.
דאם קעסטל מיט די ליכט האט זיך געררײט און
אונטערגעטענצלט .א שארלאך-רויטקײט איז געשטאנען
צוױשן די װענט .אלץ ארום האט געזאטן ,זיך געבראכן,
געקנאקט ,װי דאס הױז װאלט געװען ארומגענומען מיט
פלאמען ...שפעט בײנאכט ,װען דער פעטער ר׳ ױידל-בער
איז אהײמגעקומען ,האט ער געפונען רעכעלען ליגן א
צונויפגעקנוידערטע ,מיט פארגלײזטע אויגן און מיט א
פארהאקט מױל .ר׳ זײדל-בער האט געמאכט א געשריי/
לײט זענען זיך צונױפגעלאפן .מען האט דער מויד
אויפגעריסן די צײן און ארײנגעגאסן אין גומען זויערן וױיץ.
א ײדענע ,א קענערין אין מינטערן פארחלשטע ,האט
צעשטאכן איר פנים מיט די נעגל ׳ אױסגעריסן פון איר קאפ
גאנצע הויפנס האר .צום סוף האט רעכעלע צוריק געװאונען
דעם אטעם און באגונען צו קרעכצן ,אבער קײן לײט איז ױ
מער קײנמאל ניט געװ^רן.

ױ האט געהאט אויסטערלישע קרענק און זיך ארומגעטראגן
מיט פארבארגענע שלאפקײיטן .טײל האבן גערעדט ,אז זי
דאס שװערע חלאת ,אנדערע האבן געשמועסט האט
שטילערהײט ,דאס א שד געװעלטיקט איבער איר .אין גארײ
האט רי אלעזר אינגאנצן זי געלאזט אויף הפקר און איז אלץ
זעלטענער אהײמגעקומען צו איר פון די דערפער .האט
מאנכער געפתאװט רעדן מיט אים װעגן דין בת יחידה ,האט
דער ײד שולדיק אראפגעלאזט דעם קאפ און געענטפערט
װי א מבוהל:
 עט ,נו ,לאזט מיך געמאך ...אין עצה ואין תבונה!...)פונעם בוך ״דער שטן אין גארײ״(
>סוף פון ז׳  (12מ .צאנין
צװײ זונעלעך אנטײלגענומען אין אלע פײערונגען פון דער
ײדישער שול .זײ זענען געװען אנגעטאן פונקט אזוי װי די
קינדער איצט= בלויע בלוזעס מיט רויטע קראװאטן .די זאלן
פלעגן זײן אויםגעפילט מיט צעפילדערטע ײדישע קינדער
און פון דער סצענע האט אראפגעשאלט א ױם-טובדיקע
קינדערשע פרײד .אירע צוױי זונעלעך האבן געטײלט דעם
גורל פון אלע לובלינער קינרער און די איצטיקע צען-
צװעלף קינדערלעך אויף רער סצענע  -דאס איז דער
גאנצער פארמעג פון דער ײרישער שול ,דאס איו די גאנצע
טרײסט פון ײדישן לעבן.

די ערשטע צײט איז אינגאנצן אפגענומען געװארן פון איר
דער דיבור .דערנאך האט זי צוריקגעקריגן ראס לשון ,אבער
אלערלײ קרענק האבן זיך איר געקלאמערט .ר׳ זײדל-בער
האט באגערט חתונה צו האבן מיט רעכעלען ,װארום זי איז
געװען א יפת־תואר און א מױחסת ,און ער האט זי
געראטעװעט וױ אן אײגעגע טאכטער .ער האט צוגעװמען א
דינסטמױד ,װאס זאל ױ באדינען .ער האט באנוצט אלערלײ
רפואות און סגולות .מ׳האט צו איר ארויסגעבראכט אן
אפשפרעכערין ,געפסלט איר לײב מיט השתנה ,געשטעלט
איר פיאװקעס .רעכעלע איז געלעגן בײזאמען ,נישט געקאנט
זיך אױפשטעלן ,און מען האט זי געמוזט אויפזעצן און
אונטערשפארן .כדי ד צו מאכן פארגעםן אין אירע פיין,
האט ר׳ זײדל-בער איר געקויפט ספרימלעך און
שטילערהײט אפילו געלערנט מיט איר תורה .דער
פוילישער ד^קטאר ,װאס פלעגט צו איר קומען אדער-
שלאגן ,ה$ט צומאל מיט איר געלײענט פון א לאטײניש בוך.
מיט דער צײט איז דעם מײדל בעסער געװארן און זי איז
אױפגעשטאנען ,אבער דער לינקער פוס איז געבליבן
אפגענומען און ױ האט אים נ^כגעשלעפט .ר׳ זײדל-בער אױ
פלוצים ג ע ש ט א ר ב ן  /און רעכעלע איז צוריק איבערגעגאנגען
צו איר פאטער ר׳ אלעור באבאד ,װאס האט דערוױיל
פארלױרן סײ דאס וױיב ,סײ דעם זון...
פון דעמאלט אן איז רעכעלע געװען נישט װי אלע אנדערע.

שטײען אויף דער סצענע צען-צװעלף צעשטורעמטע
נשמהלעך ,מיט צעפלאמטע אײגעלעך און זינגען-ארײן אין
זאל:
מיר בויען וױדער ,מיר בויען וױדער
א לעבן א נײס גײט אויף
און קלײנע קינדערשע פויסטלעך הױבן זיך אויף און זאגן-
אן דער װעלט :״מיר זענען וױדער דא!״
אויפן לובלינער מארק ,צוױשן פיל צענדליקער סטראגאנעס
האב איך אפגעפונען צװײ ײדישע סוחרים :אײנער האנדלט
מיט שניט-סחורה און דער צװײטער מיט פארטיקע
מלבושים .אמאל זענען אלע סטראגאנעס געווען ײדישע און
אלע קראמען ארום  -ײדישע .פרעג איך אײנע• :װ<!ס טוט
איר דא אין א ים פון פרעמדע ,פון שנאהדיקע מענטשןי
ענטפערט מיר דער ײ ה אונזערע עלטער-עלטער ױירעס,
װעלכע זענען די ערשטע געקומען אהער קײן לובלין ,האבן
ױך מםתמא געפילט נישט בעסער פון אונז .װעלן מיר פרוװן
נאך אמאל .מיר זענען דאך דער ערשטער דור ײדן אין
לובלין ,װעט אפשר אונזער התחלה זײן א מער מזלדיקע...
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לובלינער קוריאזן
אברהם בינשטאק

ראזאװע ברױט י א דעליקאטעס...

דרוקערײ אדן אויך די װדינונג און גײן כאפן די פרישע
לופט .אײנמאל זענען אין שטוב ארײן גנבים .אײנער פון
זײנע ארבעטער האט זיך צוריקגעקערט אין דרוקערײ -
נעמען עפעס ,וואס ער האט דארט פארגעסן און האט
געטראפן אויפגעבראכענע טירן און א גרויסע
אומארדענונג אין דער וווינונג .װיסנדיק איינשטיינס
שפאציר-טראסע ,לויפט ער אויף דער גאס ,טרעפט דעם
בעל־הבית און זאגט א דערשראקענער :
 פאניע װיינשטײן ,גנבים האבן זיך ארײנגעבראכן איןאײער שטדב.
יענער דרײט זיך רויק אויס און זאגט :
 װי איז דאס מעגלעךז די שליסלען זענען דאך בײ מיראין דער קעשענע...

געװען אין לובלין פארמעגלעכע ײדן און אויך א גרויסע
צאל ארעמע לײט ,װעלכע האבן זיך רעקרוטירט פון
סעזאן-ארבעטן און ארבעטסלאזע .אפטמאל זענען
אזעלכע געגאנגען שלאפן הונגעריק.
ױנגע בחוריס ,נישט האבנדיק קײן באשעפטיקונג ,האבן
אויסגעפילט די צײט מיט ״מעסטף׳ די לובלינער גאסן,
אפטמאל ביז שפעט ביינאכט.
קומענדיק נענטער אהײם  -צו דער ײדישער געגנט ,בײ
דער גראדזקער בריק )מיט נישט קײן שײנעם נאמען־(,
בײ דער קרײצונג פון די גאסן שעראקע ,זאמקאװע,
קאװאלסקע ,צירולניטשע ,האבן די יונגע חברה
דערפילט דעם ריח פון פריש ברויט פון יאסל בעקערס
בעקערײ.
נו׳ װער מאכט א פונדעז  -האט מען געווארפן אגעדאנק .די גרעסטע טײל פארמאגט נישט קײן גראשן־.
ס׳האט זיך אבער שטענדיק געפונען איינער ,וואס קאן
פונדעװען א שװארץ ברויטל .דער פון זײ ׳ װאס האט
געװוינט נענטער ,האט געבראכט פון דער הײם א
ציבעלע ,אן אוגערקע ,און מ׳האט געפראוועט א סעודה.
איר קענט זיך פארשטעלן דעם טעם פון א פריש שטיקל
לובלינער ברויטז

מידארף נישט זײן פרום  -מידארף זײן
גוט
דער ראש ישיבת חכמי לובלין הרב שאפירא זצ׳׳ל ,האט
אפגעדרוקט דעם ״דף-ױמי׳׳ ,װעלכן פרומע ײדן פלעגן
לערנען יעדן טאג .געדרוקט האט מען אים אין דער
דרוקערײ ״פראצא״ אויף קרולעװסקע  .3דעם ״דף־ױמי״
ה א ט געזעצט יונה ,װייל נאר ער ה א ט געקענט
צוזאמענשטעלן מיט ניקוד און אויך די רש״י פירושים.
קיין פרומער איז ער נישט געווען־ ,אבער די קענטעניש
זײנע געקראגן אין חדר.
דער רב שאפירא פלעגט אלײן קומען אין דרוקערײ
אדורכקוקן די קארעקטע ,מ׳זאל ,חס-ושלום ,נישט
מאכן קײן דרוק־פעלערן .אײנמאל ,זעענדיק דורכן
פענצטער װי דער רב דערנענטערט זיך צו דער דרוקערײ
 שרײט מען צו ױנהן : טו שנעל אן דאס היטל ,דער רבי גײט...דער הרב שאפירא האט ,זעט אויס ,דערהערט דעם
״סיגנאל״ .קומט עי ארײן ,טרעפט שוין ױנהן מיט א
היטל און גיט צו אים גוטמוטיק א זאג :
 -ר׳ ױנה ,זייט נישט פרום ,זייט בעסער א גוטער ייד.

א כעלעמער מעשה אין לובלין
אויף קרולעװסקע  17איז געווען א דרוקעריי
״פאוושעכנא״ .דער אייגנטימער ,הער וויינשטיױ,
געשטאמט פון כעלעם ,א זון פון א באוװסטער דרוקער-
משפחה ,נישט קײן עם-הארץ ,האט געענדיקט א
האנדלס-שול .מען האט אים פארשדכנט א לובלינער
פרײלין פון א רײכער ,בכבודיקער משפחה .מיט צופיל
חכמה האט ער נישט געקענט שטאלצירן)נישט דערפאר
װײל ער האט געשטאמט פון כעלעם(.
פארנאכט ,נאך דער ארבעט ,פלעגט ער פארשליסן די
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אין טריבונאל :דער ״גערעבטער שדים-
משפט״

א ״בלימעלע״ פון טראנספארט-
ארבעטער אין לובלין

װער ס׳געדענקט ,איז אויף גראדזקע-גאס געװען דער
טריבונאל .אין אײנער פון די אינטערעסאנטסטע
עקסקורסיעס האבן מיר באזוכט דעם געריכט-זאל אין
טריבונעל ,און מ׳האט אונדז דערצײלט א לעגענדע ,װאס
דארף זײן אן אמת :
בײ א רײכן גוטבאזיצער ,א •פרינץ ,איז געשטארבן א
פאראבעק .ער ה א ט געוווינט אויפן שטח פון זיין
פארמעגן ,צוזאמען מיט זײן װײב און קינדער .נאכן
טויט פון פאראבעק ה א ט דער פרינץ באזייטיקט די פרוי
מיט די קינדער פון זײער שטוב .די פרוי האט זיך
געװענדט אין געריכט װעגן דער נישט געזעצלעכער
עקסמיסיע.
װי געװײנלעך אין יענער צײט זענען די ריכטער געװען
אויף דער זײט פון די באזיצער און האבן צוגעפסקנט
גערעכט דעם פריץ.
צװעלף ביינאכט ,ווי ס׳ווערט דערצײלט אין דער
לעגענדע ,ה א ט זיך אין טריבונאל צונויפגענומען א
ריכטער-צוזאמענשטעל פון־ ״שדים״ )(Diabelski sad
און אנגעהויבן באטראכטן נאך אמאל די אנקלאגע פון
דער פרוי.
אין געריכט-זאל אויפן גרויסן טיש ,ווי דער שטײגער,
איז געשטאנען א גרעסערע פיגור ־ א צלם מיט יעזוסן
אויף א פעסטן בראנזענעם פאסטאמענט.
די אקטן פון דער פרויס משפט זענען נאך געלעגן אויפן
טיש .דער עלטסטער פון די שדים ה א ט געפסקנט ,אז
דער פסק-דין איז נישט קײן גערעכטער און זיי זענען
אים מבטל .אנשטאט אן אונטערשריפט )שדים שרײבן
נישט( ,ה א ט דער ״שופט״ ארויפגעלײגט זײן פײערדיקע
האנט אויף די אקטן ,און זײ זענען פארברענט געװארן -
און אויפן הילצערנעם טיש איז געבליבן אן
אויסגעברענטער סילועט  -די האנט פון שד .דער סילועט
פון דער טיף אויסגעברענטער האנט איז איבערגעדעקט
געװארן מיט א טיפן גלאז אלס זכר לדורות.
דער הייליקער יעזוס אויפן צלם ,וועלכער ה א ט נישט
געקענט צוקוקן ,װי די שדים האבן געמאכט א משפט-
צדק ,נישט װי ערדישע ריכטער ,ה א ט פאר גרויס בושה
אויסגעדרײט דעם קאפ אויף צוריק .און אזוי שטײט ביז
הײנט א זעלטענע פיגור מיטן הײליקן יעזוס מיט אן
אויסגעדרייטן קאפ.

אויף אײנער פון די פארזאמלונגען פון־ די טראנספארט-
ארבעטער ,איז באהאנדלט געװארן די אויפפירונג פון
געװיסע בעלי-עגלות און טרעגערס .זײער אפט הערט
מען נישט-צענזורירטע קללות און אויסדרוקן ,װאס
״אפילו א ק א ז א ק וואלט זיך פארשעמט׳׳ .מ׳הערט
שעלטן מיט די ערגסטע ווערטער ,״פארבראקט״ מיט די
טאטעס און מאמעס און אפטער נאך ״צוגעשמאלצף׳
מיט עלטערע דורות אין דער משפחה.
דער רעדנער ה א ט זיך באמיט איבערצײגן די אנװעזנדע
מיט דערציערישע װערטער :
 מיר זענען דאך מענטשן ,ײזץ ,און מ׳דארף זיך באמיעןצו שעצן דעם כבוד איינער דעם א נ ד ע ו ץ  .מיר ארבעטן
שװער .לאמיר זיך א ביסל אײנהאלטן מיט אױסדרוקן,
•פונקט װי אלע אנדערע ארגאניזירטע ארבעטער אין די
•פראפעסיאנעלע פאראיינען אין שטאט.
 אבער װיאזוי קען־ מען ווירקן אויף די ״היצקעפ״ ,װאסװעלן זיך וױיטער באנוצן מיט א שמוציקן לעקסיקאןז -
פרעגט אײנער פון די פארזאמלטע.
און א ט קומט א פארשלאג :פאר נישט-צענזורירטע
קללות און אויסדרוקן באשטראפן מיט איין זלאטע.
דער פארשלאג ווערט איינשטימיק אנגענומען ווי א
באשלוס.
אויף צומארגנס איז געװען בלויז צו באװונדערן ,ווי
שטיל און רויק טרעפן זיך די טראנספארט-ארבעטער.
מ י ט צײן־קריצעניש ה א ל ט מען זיך איין נישט
ארויסצוכאפן זיך מ י ט א מ י א ו ס ווארט  -און
קאנפליקטן פעלן דאך נישט.
עס גײען פארבײ עטלעכע ״רויקע״ טעג ,און װי מ׳האט
זיך געקענט פארשטעלן  -ברעכט אויס א קריגערײ
צווישן צװײ בעלי-עגלוונ :ס׳האנדלט זיך ,ווער ס׳דארף
דער ערשטער נעמען די ארבעט ,װעלכע איז פארגעלײגט
געװארן־ .בײדע זענען אנגעקומען אויפן פלאץ אין דער
זעלבער צײט .די לופט װערט געשפאנט ,און ס׳ברעכט
אויס א קריגערײ .די פארמיטלער ,װ א ס האבן זיך
אונטערגענומען צו לײזן דעם קאנפליקט ,קענען נישט
באהערשן די סיטואציע.
אײנער פון זיי האלט נישט אויס דעם באשלוס פון
פאראיין און שרייט אױס :
״זאל מיך ק א ס ט ן א זלאטע ,אבער א רוח אין דײן
טאטנס טאטן אריין...״
>סוף אויף ז׳ <20
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נאטעק אקערמאן
דער װעג צום לובלינער ״שלאס״)״זאמעק״( איז מיר געװען
גוט באקאנט ,און באזונדערס נאענט אױ ער מיר געװארן אין
לעצטן יאר .כמעט יעדן ט^ג בין איך ד<!רט
פארבײגעגאנגען /ארײנדרײענדיק זיך אינעם שמאלן
צירולניטשע-געסל ,דורך װעלכן ם׳האט קוים געקאנט
אדורכפארן א פור .דארט האט געוװינט עװא )מײן
צוקונפטיקע פרוי( .איך האב געטראכט :װער װײסט ,װי
לאנג מיר װעלן זיך נישט וען .פון צײט צו צײט האט די
פראגע געעגבערט אין מוח.

אין דער קאראנטין האב איך געטראפן א סך ױנגעלײט פון
לובלין און אומגעגנט ,קרבנות פונעם צעװילדעטן טעראר
פון פראקוראר באריטשקא .אין געשפרעכן מיט זײ האבן
מיר זיך דערוװסט ,װי ס׳זעט אױס די לאגע אין תפיסה .די
־באשטע״ איז באשטאנען פון  3שטאק .אויפן העכסטן שטאק
זענען געזעסן די נישט אײנגעבראכענע קאמוניסטן ,דער
שטאב פון דער תפיםה-קאמונע .אין יאר  1937איז די
לובלינער תפיסה געװען אן ארט פון בלוטיקע רעפרעסיעס
קעגן די פאדערונגען און פראטעסטן פון די פאליטישע
ארעסטירטע צוליבן באגרענעצן זײערע רעכט ,װי די פרוװן
זײ גלײכצושטעלן מיט די קרימינעלע פארברעכער ,מיט
טראגן די תפיסה-קלײדונג .די דאזיקע רעפרעסיעס האבן
זיך געענדיקט מיטן אונטערשרײבן לאיאליטעט-
דעקלאראציעס ,דורך א טײל פון די פאליטישע
ארעסטירטע ,אדער מיטן איבערפירן ױי אױף דער פערטער
אפטײלונג .אויף דער אויבערשטער באשטע זענען געבליבן
די אמײנסטן אויסגעהאלטענע ,װאס זײ האט גארנישט
אײנגעבראכן /בעת די גרעסטע טײל איז געזעסן אין דער
פערטער און פינפטער אפטײלוננען ,וװאהין מיהאט
איבערגעשיקט די כסדר אנקומענדיקע מענטשן,
באשולדיקטע אדער פארדעכטיקטע אין קאמוניזם .די
אנפירונג פון דער קאמונע האט געשטרעבט צוריק צו
פארפעסטיקן זי און געװען צופרידן ,װאם נײע כוחות האבן
געשטארקט די אפגעשװאכטע ארגאניזאציע אױף די
דערמאנטע אפטײלונגען.

מ׳האט אונדז געפירט אין דער תפיסה-קארעטקע .אויפן
הויף פון ־זאמעק־ האט מעט באפוילן אויסצושטײגן .מיר
זענען געװען זעקס ױגנטלעכע :צוקער ,ניסענבױם,
קערשענבלאט )א נידעריקער ,אין ברילן( ,צװײ מײדלעך,
װאס זענען מיר געװען באקאנט נאר פון זען און איך .ם׳איז
שוין צוגעפאלן די נאכט .דורך א טונקעלן קארידאר ,האט
אונדז געפירט א װעכטער ,װעלכער האט געעפנט א קלײנע,
פינצטערע קאמער און דערקלערט ,אז איצט איז שוין שפעט,
מארגן װעט מען דערלײדיקן אין דער קאנצעלאריע אלע
פארמאליטעטן און ״איר װעט דא איבערנעכטיקן׳׳ .די
מײדלעך האט מען אװעקגעפירט אין דער פרויען-
אפטײלונג מיהאט אונדז נישט געגעבן קײן שעניקעס .נישט
אױסגעטאן ,אין די מאנטלען ,האבן מיר זיך אװעקגעלײגט
אויף דער צעמענטענער פאדלאגע און מידע אײנגעשלאפן.
אין דער פרי ,נאכן אױסטרונקען די ביטערע תבואה-קאװע,
װײל דאס שװארצע תפיסה-ברויט האבן מיר נישט געקענט
אראפשלינגען ,האט מען אונדז ארײנגעפירט אין דער
קאנצעלאריע ,פארשריבן אין די ביכער ,אױסגעפולט
פארמולארן ,אפגעגאלט די קעפ ,אנגעטאן די גראע קלײדונג
און מיר זענען אויף א -2װאכיקער קאראנטין
איבערגעגאנגען אין דער בארימטער ,קײלעכיקער
־באשטע־ ,מיט אירע דיקע װענט .מיט אמאל האב איך ױך
געפונען מיט חברים אין א רונדיקער ,טונקעלער קאמער
מיט א בעטאן-פאדלאגע .אלץ צװאמען האט געמאכט א
שװערן אײנדרוק .דער עלצטער פון דער קאמער ,מיט א
פנים פון א געבױרענעם באנדיט ,האט אונדז דערקלערט
דעם רעגולאמין און סדר און דערבײ געװארנט ,אז אין פאל
מיר װעלן זיך נישט אויפפירן וױ ם׳געהער צו ױין ,װעט ער
לאזן אין גאנג  2געפלאכטענע ה א נ ט ע כ ע ר  ,װעלכע האבן
אים געדינט וױ א שטעקן צו שלאגן די ״פארזינדיקטע־.

אױפן צװײטן טאג ,זענען מיר צום ערשטן מאל ארױס אויפן
תפיסה-הויף אויף א שפאציר .אינמיטן פון דעם ארט,
אפנעטײלט מיט קוסטעס ,זענען געשטאנען בענק און ס׳האבן
שפאצירט עטלעכע ארעסטאנטן .צװײ פון זײ האב איך
דערקענט :אקאנאװסקי און דוראקעוױטש ,א װערקצײג אין
די הענט פון פראקוראר באריטשקא צו פארבריצירן מאםן-
פראצעסן קעגן קאמוניסטן אין לובלין און אומגעגנט .זײ
האבן גענומען שמײכלען צו אונדז איראניש ,אבסערװירנדיק
די ױיע קרבנות .ס׳איז ניט שװער געװען זיך אנצושטױסן ,אז
נאכן באוױיזן זײ פאטאגראפיעס פון פארדעכטיקטע ,האבן
זײ גלײך פעסטגעשטעלט ,אז די פערזאן איז זײ באקאנט און
אויפן ארט צוגעטראכט ׳׳זאכלעכע באוױיזן־׳ :װען און וװ זײ
האבן אים געזען ,װאס ער האט געטאן און ענלעכע
פלױדערײען .איז זיך נישט צו װונדערן ,אז נאכן באקומען
מײן באשולדיקונג-אקט ,האב איך ערשט געזען ,אז פון
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אנהײב בױן סוף ,איז ער געװען צונויפגעשטעלט פון
אױסטראכטענישן ־ װײל פון מײן אמתדיקער טעטיקײט ,איז
כמעט גארנישט דערמאנט געװארן .נאר אױף יענעם
שפאציר ,האב איך זיך נאך נישט אפגעגעבן קײן דין-וחשמן
פון דעם אופן פון פאבריצירן באשולדיקונגען דורך די הערן
באריטשקא און קמיעטשיצקי )שעף פון דער געהײם-
פאליצײ אין לובלין( .נאר א שלעכט געפיל האב איך יא
געהאט אױפן דערמאנטן שפאציר ,דערזעענדיק די צװײ
מוסרים און פראװאקאטארן .נאך  15מינוט אויף דער
פרישער לופט ,האט מען ױך אומגעקערט אין קאמער.

קאמער האט מען אונדז באפוילן זיך אױפצושטעלן .צום
ערשטן מאל האבן מיר דערפילט דעם טעם פונעם
בעסטיאלישן אױדעקעװען זיך אויפן לובלינער ״זאמעק״ ,פון
װעלכן מיר האבן אזוי פיל זיך אנגעהערט.
ענדלעך זענען פאריבער די  2װאכן און מ׳האט אדנדו
אריבערגעפירט אין דער אפטײלונג .איך ,צוקער און
ניסענבוים ,װאס וענען ארעסטירט געװארן אין דער זעלבער
צײט ׳ געפינען זיך שוין אין דער 24סטער קאמער ,אויף דער
 4טער אפטײלונג הינטער אונדז פארמאכן דך דאפלטע
טירן .א געלעכטער ,א טומל .פרישע קרבנות זענען געקומען.
די קאמער אױ געװען באשטימט פאר  16-12ארעסטאנטן,
נאר דארט ה$בן זיך געפינען  .30-25אויך נישט קײן סך ארט,
אבער מערער ליכט וױ אױף דער ״באשטע׳׳ .גרעסערע
פענצטער .דעם אמת געזאגט ,ה$ב איך נישט קײן סך
מענטשן פון דער קאמער געקענט פערזענלעך ,צי פון מײן
טעטיקײט מיט זײ אין דער קאמער איז געזעסן מיכאל
שישקא ,פון דער לינקער גרופע פון טור )די ױגנט-
ארגאניזאציע פון דער פ.פ.ס - .פוילישע סאציאליסטישע
פארטײ( ,װעלכע האט מיטגעארבעט מיט די קאמוניסטן;
שלמה שטאקםיש )הײנט אין חיפה( ,נױניעק גורפינקעל .די
אנדערע האב איך געקענט פונעם זען און װעגן אײניקע האב
איך געוװסט ,אז זײ זענען קאמוניסטן.

די טעג אין קאראנטין זענען געװען קאשמארפולע .מיר האבן
זיך געפונען אין א געזעלשאפט פון גנבים און באנדיטן ,און
דער טעראר מיט װעלכן ס׳האבן זיך באנוצט דער קאמער-
עלצטער און די תפיסה-אדמיניסטראציע ,זענען געװען
אומדערטרעגלעך .מיר האבן אויסגעקוקט דעם מאמענט פון
אריבערגײן אין א קאמער פאר פאליטישע ארעסטירטע .מיר
האבן געוװסט פון דערצײלונגען /אז נאך דער אקציע אין
תפיסה אין פאר״קן י$ר ,הערשט װײטער טעראר און
ברוטאלע שיקאנעס ,װאס איז געװען נישט נאר א רעװלטאט
פון דער אקציע ,נאר אויך א בפירושע אגװײזונג פון
פראקוראר באריטשקא צו דער תפיסה-אדמיניסטראציע.
מיר האבן געהאט נישט אײן געלעגנהײט צו דערקענען דעם
אספיראנט רענקאװעק ,װעמענס נאמען די ארעסטאנטן
האבן ארױסגערעדט מיט שרעק ,כעס ,שנאה  -נאך אין דער
תקופה פון אונדזער געפינען זיך אין דער קאראנטין .אײן
מאל ,פארן מיטאג ,האבן מיר דערהערט א באפעל פונעם
װעכטער אויף דער ^פטײלונג :״אכטונג!״ אין אײניקע
סעקונדן האבן מיר זיך אױסגעשטעלט אין צװײ רײען .ס׳איז
ארײן געקומען דער שוין רערמאנטער אספיראנט .אלע האבן
אים דערקענט ,מיר האבן װעגן אים געוװסט פון פריערדיקע
שילדערונגען .א מאגערער ,מיט בלאנד-װאנסעס ,מיטעלער
וװקס .די אױגן האבן בײ אים געגלאנצט מיט פארביסנקײט.
די שמאלע ליפן  -צונױפגעפרעסט .ער האט א געשרײ
געטאן :־נו ,װער פון אײך װיל אין דער קאמונעי װער איז
קעמפעריש״? קײנער האט זיך נישט יאנגערופן .מיר דערהערן
א באפעל :־פאלן״! מיר ליגן אויסגעצויגן אויף דער ערד.
רענקאװעק לויפט ארום אונדז ,קאפעט ,שלאגט מיטן בינטל
שליסלען ,וױ סיהאט זיך געלאוט .איך האב באקומען
עטלעכע קאפע מיטן פוס ,אנדערע  -מיטן שליסל איבערן
קאפ .און דאס אלץ באגלײט מיט געשרײען ,מיאוסע רײד
און באלײדיקונגען אױפן אדרעס פון קאמוניזם און
קאמוניםטן.
נאך דעם װי דער אספיראנט רענקאװעק האט פארלאזט די

אין תפיסה זענען דעמאלט געװען פארשפארט אויך אזעלכע,
װאס זענען געװארן ארעסטירט צוליב אידענטישע
פאמיליע-נעמען .אזוי ,צום בײשפיל ,האט די פאליצײ
געזוכט דאס -20יאריקע ײנגל מארגנשטערן ,װאס איז
ארױסגעפארן פון לובלין  -און אויף זײן ארט האט מען
אײנגעזעצט דעם עלטערן ברודער ,א סוחר ,װאס האט נישט
געהאט דעם קלענסטן שיכות צו דער באװעגונג .מיהאט
געזוכט משה װײנפעלד און אײנגעזעצט דעם מינדעריאריקן
ברודער הערש .די מאסן ארעסטן פון פראקוראר באריטשקא
האבן ניט געשוינט די שולדיקע און אומשולדיקע .דער עיקר
־ װאם מערער פארשפארן הינטער די קראטן ,פארפאלגן די
פארדעכטיקטע אין קאמוניזם .דער מעטאד איז געװען א
פשוטער :א פאטאגראפיע ,געװיזן אקאנאװסקין און
דוראקעװיטשן ,װי אויך דער באשולדיקונג-מאטעריאל)דער
אמתדיקער ,אדער פאבריצירטער( ,זענען שוין געװען
מאםגעבנד ,כדי צו באקומען אן אורטײל.
אױפן ־זאמעק״ איז רעמאלט געזעסן דער ברודער פון
העניעק גאלדבלאט ,פישל ,װאס האט נאך מיט יארן פריער
אונטערגעשריבן א דעקלאראציע ,אז ער זאגט זיך אפ פון
קאמוניסטישער טעטיקײט .אױך די ברידער האקען ,צװײ
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אנטדעקט ערגעץ אנדערש .און פאר מיר איז עס געװען
אוממעגלעך.
)פראגמענט פונעם בוך ״לובלינער דערינערונגען״(.

ױנגע בחורים ,װאס האבן נישט אנגעהױבן צו װיםן װאס
מײנט קאמוױזם .דער ברודער פון שלמה שטאקפיש ,דוד
)איצט באקאנטער דעראקטאר און זשורנאליסט אין ישראל,
לובלינער
דער
פון
פארזיצער
לאנגיאריקער
לאנדםמאנשאפט ,װאס איז געװען באקאנט אין לובלין מיט
זײן אקטױוער טעטיקײט בײ די לינקע פועלי־צױן( ,איז
ארעסטירט געװארן אין יאר  .1938מ׳האט אױך אים ניט
געשוינט .ס׳איז גענוג געװען דער בלויזער נאמען שטאקפיש,
מ׳זאל אים שטעלן פארן געריכט .נאר די מערהײט אין דער
קאמער ,איז געװען פארמנדן מיט דער באװעגונג און אקטיװ
מיטגעארבעט אין דער ארגאגיזאציע.

>סוף פון ז׳ <17

פונװאנען שטאמט דער נאמען לובליןז
)א לעגענדע(
אויף אײנער פון די עקסקורסיעס מיטן נאמען
" , "Poznaj swoje Miastoאנגעפירט דורך סטודענטן פון
לובלינער קאטוילישן אוניװערסיטעט ) , (K.U.L.האב
איך געהערט צװ .אנד .די לעגעכדע:

אין יעגער תקופה איז אױך געװען ארעסטירט מײן קוזינע
הדסה האלצהעקער )אומגעקומען אין ראטן-פארבאנד( און
דערמיט פארגרעסערט די צאל ארעםטאנטן פון מײן
משפחה .די זארג פון מימע עלטערן ,איז אויך געװארן די
זארג פון מײן מומע האלצהעקער.

א געװיסן זונטיק פ א ר נ א כ ט טרעפן זיך צווײ רײכע
פריצים )גוטבאזיצער( ב ײ ם ט ײ ך מ י ט װ ע נ ד ק ע ס צו
כ א פ ן פיש .ד א ס פלעגט זײן א באליבטער ס פ א ר ט אויך
אין די רײכע קרײזן .פ א ר ש ט ײ ט זיך ׳ אז די פיש אײלן
זיך נישט אזוי ש ט א ר ק צו װערן געפאנגען.
זיצן זיך אזוי ביידע ביים ברעג טייך ,פארװארפן די
װ ע נ ד ק ע ס און װארטן .ס ׳ כ א פ ט זיך א •פלאטקעלע ,נאך
א •פלאטקעלע  -און ק ײ ן לײטישן־ פיש זעט מען נישט.
•פלוצלינג גיט דער ש װ י ם  -ק א ר ע ק א ציטער ,א שלעפ די
װ ע נ ד ק ע ב ײ א ײ נ ע ם פון זײ .ס ׳ ש א פ ט זיך א שפאנונג...
זיי הייבן זיך אן צו שפ^רן־ - :ו ו א ס פאר א פיש װ ע ט

מ׳האט מיר באשטימט אן ארט וװ צו שלאפן אין קאמער.
ס׳איז געװארן טונקל .אויף די בענק האט מען אױםגעלײגט
לײטערלעך ,און אויף זײ  -שעניקעס .צוליב דער ענגשאפט,
האט מען זץ־ נישט געקענט לײגן אויפן ריקן ,איז מען
געשלאפן אויף דער זײט .איבערדרײען זיך פון אײן זײט
אויף דער צװײטער״ אן דער הסכמה פונעם שכן ,איז געװען
זײער שװער .נאר מיהאט זיך צוגעװױנט און וױ סיאיז נישט
איבערגעקומען די גאכט.

דאס זייןז . szczupak lub LIN
נאכן ארויסשלעפן די װ ע נ ד ק ע מ י ט א שלאין ,זענען זײ
אדדרכגעקומען און ב א ש ט י מ ט ד ע ם נאמען פאר דער
שטאט־ . LUBLIN

פאר יעדן ארעסטאנט אין קאמער ,איז געװען באשטימט א
פונקציע .איך האב געװאשן די מענאשקעס נאכן עסן .כ׳האב
ױך אבער געפילט שלעכט .די איבערראשונג צוליבן ארעםט,
איז נאך נישט פאריבער .כ׳האב זיך נישט געקענט מוחל ױין,
אז אײן װארט ,ארױסגערעדט צו שבע לינדערוװרם ,האט
מיר צוגענומען די פרײהײט .װען נישט זי ,װאלט די
פאליצײ ,נישט האבנדיק קײן אנדערע באוױיזן /מיר נישט
ארעסטירט .ם׳איז אבער געװען א נישט לאגיש דענקען,
צוליב מײן איצטיקער לאגע .גראד אין דער צײט ,װען
אונדזערע געפילן זענען געװארן רײף און סיהאבן זיך
גענומען צײכענען פערעספעקטיװן פאר א בשותפותדיק
צוזאמענלעכן מיט עװאן  -האט זיך אלץ איבערגעריםן .איך
האב נישט געוװסט ,און נישט געקענט וױסן ,װי לאנג װעט
אױסקומען צו זיצן און צי װעט א לאנגע צעשײדונג נישט
גורם זײן צו פארלירן עװאן .דער געדאנק האט דערפירט צו
פינצטערע מחשבות .אבער דער ארעםט אין די באדינגונגען,
איז דאך געװען אומפארמײדלעך .נאר אױך אן ארױספאר,
אן אנטלויפן ,האט נישט אלע געראטעװעט .מיהאט זײ

ס׳זענען פארבליבן א קלײנע צאל עקזעמפליארן
פונעם ג ו ן זכרונות פון

נאטעק אקערמאן
לובלינער דעדינעדונגען
צו ב א ק ו מ ע ן ב ײ ם מחבר ,אן א ן אפצאל ,בלויז •פאסט-
אויסגאבן
װענדן זיך לויט ד ע ם אדרעס=
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שטאקפישס און צוזאמען מיט זײ זענען מיר אין א טעקסי
אפגעפארן קײן לובלין .טראץ דער שפעטער צײט ,איז אין
ה$טעל ־אוניא״ געװען א סך מענטשן און אויך צוגעגרײטע
צימערן ,װעלכע ס׳האט באשטעלט ה׳ פרענקעל .איך ה$ב
ױך באקאנט מיט שרה פרענקעל ,א הױכע ,אנגענעמע,
שײנע פרוי .כ׳האב זיך זײער מיט איר באפרײנדעט .אין
דער זעלבער נאכט האט ה׳ פרענקעל פארבעטן אלעמען
אױף אן אװנט-ברױט ,אין װעלכן סיהאבן זיך אויך
באטײליקט דער שטאט-פרעזידענט ,פארשטײער פון דער
פרעסע און ראריא.

®a
זהבה ליכטענבערג/קיבוץ עברון

איך האב תמיד געװאלט דערצײלן װעגן מײנע איבער-
לעבונגען בעת דעם באזוך אין לובלין אין י$ר  .1988כ׳האב
אנגעהױבן דערפון שרײבן א  5-4מאל ,נאר בסדר געקירצט,
וױיל כיהאב געוװםט אז צופיל ארט איז ניט פאראן אין
אונדזער ״קול לובלין־.

צומארגנס האט מען זיך ארויסגעלאזט אויף א שפאציר ,כדי
אנצוקוקן די שטאט .מ׳איז אדורכגעגאנגען די קראקעװער
פארשטאט ,די גראדזקע ,דעם טויער ־ און שוץ :ס׳האט ױך
געענדיקט מײן לובלין ...נישטא מער קײן ײדישע גאסן און
געסלעך ,ם׳זענען געבליבן לײדיקע פלעצער ,ערגעץ-װר
װאקםט װילד-גראז ,עלעקטרישע לאמפן אויף סלופעס.
ס׳איז געבליבן בלויז דער זאמעק ,וױ דער אײנציקער עדות
פונעם פריערדיקן ,ײדישן לובלין ,װעלכן איך האב אזוי גוט
געקענט .דאס אלץ מאכט אויף מיר א שרעקלעכן אײנדרוק.
נאר מיר האבן געהאט עטלעכע צוזאמענטרעפן מיט
לובלינער ײדן פון אױסלאנד.

מיר האט ויך ױיער געװאלט באװכן מײן הײמשטאט װעלכע
כ׳האב נישט געזען זינט דעם אויסברוך פון דער צוױיטער
װעלט-מלחמה .ס׳איז אונטערגעקומען אזא געלעגנהײט ,װען
הער מאנפרעד פרענקעל און זײן פרױ שרה ,א לובלינער
ײדישע טאכטער ,װאס האט איבערגעלעבט די שואה ,האבן
אויף ױיער חשבון פארבעטן אײניקע לובלינער ײדן צו דעם
אקט פון ארומצױמען דעם בית-הקברות אויף אוניצקע
)װאלעטשניך( ,פארבונדן מיט דער דאטע פון 9טן
נאװעמבער  ,1942די יארצײט נאכן ליקוױדירן דאס געטא
אין מײדאן טאטארסקי .נאך א באראטונג מיט רבקהלע
שטאקפיש ,האב איך באשלאסן צו פארן .מיר האבן
אפגעשמועםט ױך צו טרעפן אויפן פלי-פעלד אין װארשע,
וױיל די שטאקפיש ,האבן באדארפט אנקומען פון בעלגיע.
פון זײ האב איך אויך באקומען דעם טעלעפאן פון בינעם
און קאראלא װײם אין װארשע ,װעלכע איך האב אינגאנצן
נישט געקענט.
איך בין פון וױן אנגעקומען אין דער הױפטשטאט פון פוילן.
סיאיז געװען קאלט ,א שנײ צו דעם אלעמען איז מיר געװען
ױשט אנגענעם צו טעלעפאנירן צו לגמרי פאר מיר
אומבאקאנטע מענטשן .נאר נישט האבנדיק קײן ברירה האב
איך אנגעקלװגען און געהערט דאס גינםטיקע װארט:

אויפן דריטן טאג זענען צום האטעל פארפארן טוריסטישע
אױטאבוםן ,װעלכע פירן אונדז אװעק צום אלטן בית-
הקברות אויף שעננא ,וװ ס׳געפונען ויך די קברים און
מצבות פון צדיקים און רבנים מיט הונדערטער יארן צוריק.
נאר דאס ארט איז געװען מײן לעצטער באזוך פון די
לובלינער אנדענק-ערטער ,וױיל איך האב זיך
אױסגעגליטשט ,אומגעפאלן און נישט געקענט זיך אויפהויבן.
ס׳איז געקומען צו פארן די ״גיכע הילף־ ,מען פירט מיך אפ
אין שפיטאל ,דער רענטגען באװײזט ,אז דער פוס איז
צעבראכן אויף  3ערטער .דער פוס װערט ארומגענומען מיט
ױפס ,איך קאן ניט שטעלן קײן טריט .פון אלע מײנע
פלענער צו זען און באזוכן די ערטער װאס זענען פארבונדן
מיט זכרונות און נאםטאלגיע ,איז גארנישט געװארן .אין בין
געבליבן אין שפיטאל מיט א צעבראכענעם פוס .אלע האבן
מיך באזוכט ,נעהאלפן מיט װאס מ׳האט נאר געקאנט.

 קום צו פארן  -און מיר אנגעגעבן דעם אדרעם.בײ דער פאמיליע װײס בין איך געװען  4טעג און מיט זײ
באזוכט אין װארשע אלע אינטערעסאנטע ערטער .בינעם
און קאראלא זענען זײער ליבע און גאםטפרײנטלעכע
מענטשן .שפעטער אױ מיר געװארן באוװסט ,אז ױיער הײם
איז תמיד געװען אפן פאר לובלינער ײדן.

די געסט פון אויסלאנד זענען ױך צעפארן .די פאלאקן פון
דער פרײנטשאפט-געזעלשאפט פוילן-ישראל האבן מיר
געהאלפן איבערצוקומען די צײט אין שפיטאל .א דאנק די
חברים פון ישראל ,איז מיר געלונגען זיך אומצוקערן אהײם,
אין מײן קיבוץ.

ס׳איז געװען אפגערעדט זיך צו טרעפן אין װארשע מיט די
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שמחה וױיס  /װארשע
)א שטאט  -א מאמע בײ ײדן ,װאס האט נישט איר גלײכן
אויף דער גאנצער װעלט(.

־...דאס רוישיקע ײדישע לעבן פון לובלין געהערט שוין צו
דער פארגאנגענהײט .שװער צו גלויבן ,אז אט די אלע
צענדליקער טויזנטער ײדן פון אונדוער שטאט ,אונדזערע
משפחות ,אונדזערע פריינד ,אונדזערע חברים זענען
אומגעקומען אין גרעסטן טײל אין לובלין גופא .װײל
מײדאנעק אױ א באשטאנדטײל פון שטאט .די לובלינער ײדן
האבן ױך קײנמאל נישט פארגעשטעלט ,או אין זײער א
פארשטאט װעט אויפגעשטעלט װערן אזא פארױכטונג-
לאגער ,אין װעלכן עס װעלן דערמארדעט װערן מיליאנען
אומשולדיקע מענטשן...־.
)״דאס בוך פון לובלין״(

אין משך פון העכער  5יארהונדערטער האבן זײ דא
פוילישער
דער
מיט
געלעבט
געמײנזאם
געזעלשאפטלעכקײט ,געבויט און געשאפן אזוי די פױלישע,
װי די ײדישע קולטור.
לובלין האט געגעבן דעם ײדישן פאלק אזעלכע רבנים,
פילאזאפן תלמודיסטן ,דאקטוירים און שרײבער װי:
שלום שכנא  -ד17ר ערשטער לובלינער רב ,װעלכער האט
אדאנק דער פריװילעגיע פון קעניג זיגמונט געטראגן דעם
בכבודיקן נאמען ״דאקטאר ױדאעארום לובלינענםױם״ און
האט געהאט רעכט צו װױנען אין אלע שטעט פון דער
פױלישער רעפובליק .די היסטאריקער האבן אים גערופן
״דער פאטער פון תלמודיסטישן וױסך .בײם
איבערגעבליבענעם ביז עד הױם קבר פון ר׳ שכנא
)געשטארבן אין -1558סטן יאו־( אויפן אלטן לובלינער בית-
עולם ,לײגן פרומע ײדן ־קוױטלעך״ און צינדן אן ליכט.

־אין יעדער הײפעלע אש זוך איך מײנע נאענטע״ ...מיר
װעלן זײ נישט געפינען .מען האט זײ פארטיליקט ,זײ האבן
זיך פאנאדערגעוױיט וױ רױך.
יארן זענען אװעק פונעם מאמענט ,װען די היטלעריסטישע
פעלקער  -מערדער האבן אויף א בעסטיאלישן גרױזאמען
אופן דערמארדעט אין לובלין בײ א  40,000ײדן .אויפן
באפעל פון היטלערן ,זענען געטױט געװארן  6מיליאן
שוצלאזע מענטשלעכע נפשות אין אײראפע ,צװישן ױי
העכער  3מיליאן אײנװױנער פון פוילן ,בלויז דערפאר ,װאס
ױי זענען געװען ײדן.

שלמה לוריע  -מהרש״ל ,באשטימט דורכן קעניג זיגמונט
אוגוםט אלס רעקטאר פון דער לובלינער ישיבה ,אויטאר פון
עטלעכע באקאנטע ווערק ,צװ״אנד דאס באקאנטע ־ים של
שלמה״ און ליטורגישע דיפטונג.

דעם 9טן נאװעמבער װעלן די צעזײטע איבער דער גאנצער
װעלט לובלינער ײדן אפמערקן אט דעם טראגישך יארטאג
דעם יארטאג ,װעלכן מיר טראגן און װעלן טראגן אין
אונדזערע הערצער און זכרון .װײל אין דאזיקן טאג האבן די
היטלעריסטישע הענקער דורכגעפירט דעם שענדלעכן טאט
פון ליקװידירן דאס לובלינער געטא אויפן מײדאן
טאטארסקי אויף א בארבארישן אופן ,מיט א שאס אין נאקן,
אדער דעם ציקלאן ־־ב״ האבן ױי אין די גאז-קאמערן
אומגעבראכט אונדזערע טאטעס ,מאמעס ,שװעסטער און
ברידער .אן שום אױסנאם .אלטע ,ױנגע און שוצלאזע
קינדער .דאס ״ײדישע לובליך האט אויפגעהערט עקןיסטירן.
איך זאג ־ײדישע״ וױיל אײן דריטל פון דער שטאט -
באפעלקערונג זענען געװען ײדן .איך זאג ־ײדישע״ וױיל
לובלין איז פון  x v iיארהונדערט געװען דאס וױגעלע פון
דער ײדישער קולטוד ,וױיל מען האט עס גערופן ״ירושלים
דפוילך און ״עיר ואם בישראל שאין כמוה בכל העולם כלו״

ד״ר יצחק מאי ׳ חײם װיטאליס און משה מאנטאלטא ,דאס
זענען בארימטע דאקטױרים ,װעלכע האבן געהײלט פירשטן
און אפילו פוילישע קעניגן.
זאלקינד הורוױץ )געבױרן אין -1740םטן יאו־( איז געװען
באקאנט אין דער פראנצױױשער ליטעראטור װי א ״ײד פון
לובלין״ .אױטאר פון ליטערארישע און פילאזאפישע עסײען
און דעם װערק א״נ ״אפאלאגיע פון יידף״ סעקרעטאר פון
דער קעניגלעכער ביבליאטעק אין פאריז .1789
עמיל מײערסאן  -פילאזאף און שעפער פון דער נײער
ריכטונג אין דער פילאזאפיע ,װאס װערט גערופן
־קאוזאליזם־.
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מאלוױנע מײערסאן  -די אױטארין פון העכער א צענדליק
ארטיקלען און  2ראמאנען אויף יידישער טעמאטיק :״דוד״
) (1868און ״פון ענגן קרײז״).(1878

כולל-געװען אלע אנדערע שטעט און שטעטלעך ,װאס דער
דײטשישער אכזר האט אפגעמעקט:
אלע לענדער ,אלע גאסן ,אלע הײזער ,אױף אײן
אויפגעשראקענער,
אויפגעװאכטער ײדנגאם,
װאס האט מיט אירע װארעמע שטײנער,
טוכלען געהילץ און מצבהדיקן ציגל
אויפגענומען מײנע אנלויפנדיקע טריט.
די בשמים-געשעפטן,
די קאשע און מעל-קראמען,
די הערינג-געװעלבלעך,
די נאפט-קלײטן און די געזײפטע ראזורעס
די שײטל-און פאח־ק-מאכערס,
די מאנדלען ,טײטלען און פײגן,
דאס פריש-געבאקענע זױער-ברויט,
די מאן און געציבלטע פלעצלעך,
די חושכדיקע טשײניעם...

שלמה ברוך ניסענבאום  -בוכהענדלער און היסטאריקער
אױטאר פון דער געשיכטע פון די לובלינער ײדן א״נ
״לקורות היהודים בלובלין״).(1899
פראנטשישקא ארענשטײן ־ באקאגטע
דערמארדעט אין װארשעװער געטא ).(?1943

דיכטערין,

ר׳ מאיר שאפירא  -אנבינדנדיק אין די רײכע תלמודיסטישע
טראדיציעס ,האט ער אויסגעבויט אין  1930די גרעסטע אין
אײראפע ראביניסטישע הויכשול ״ישיבת חכמי לובלין״.
עס זענען נאך געװען א םך אזעלכע ,װעמענס נעמען און
פארדינסטן מען װאלט באדארפט ארײנשרײבן מיט
גאלדענע אותױת אין דער געשיכטע פון די פוילישע ײדן.
און לובלין איז לסוף געװען ד$ס זיצארט פון ״ועד ארבע
ארצות״.

אלץ איז צעשטערט ארן באגראבן געװארן .זײ זענען נישטא.
מיר זוכן אומזיסט .פארבליבן וענען דערינערונגען פונעם
לעבן /דער ױגנט און דער ביטערער אנדענק פון טױט .דער
אנדענק ,װעלכן מען טאר נישט אױסמעקן און װעלכן מיר
מוזן פארהאלטן וױ אן אײביק לעבעדיקע ,װײטיקדיקע און
בלוטנדיקע װונה מיר זענען די ױרשים פון דער
אויפשוידערנדיקער צװאה ,װאס איז אנגעשריבן געװארן
מיטן בלוט און טרערן פון די קרבגות פון די היטלעריסטישע
מערדער .מיר מוזן אים אפהיטן און איבערגעבן די
װײטערדיקע דורות.

פאר די היטלעריסטישע מערדער איז גענוג געװען קױם 3
יאר אויף פארטיליקן סײ רי ײדן ,װי זײער גאנצן
פיליארהונדערטיקן פארמעג.
מען האט אױסגעמארדעט דאס פאלק .פארבליבן נאך אים
איז קוים דער אנדענק ,װײטיק און אומעט .דער
מענטשלעכער זכרון איז ,לײדער א נישט דױערהאפטער און
הײנט אױ שװער צוריקשטעלן דאס בילד פון יענע
אימהדיקע יארן /טעג און די מאמענטן פון טויט .די דאזיקע
דראמע האבן דורכגעלעבט נישט קײן סך .די ױנגע און אויך
די ׳ װעלכע וענען צו יענער צײט נישט געװען ,איז שװער צו
באגרײפן ,פארשטײן און דורכלעבן אט דעם שרעקלעכן
טױט און די אלע גרויזאמע מאטערנישן פאר זײער סוף .זײ
זענען אומגעקומען אין פײניקונגען און אין גרױסער,
שװערער צום איבערגעבן פארצװײפלרנג זײ זענען
געשטארבן בארױבטע פון די עלעמענטארסטע רעכט פון
שטארבן ,פון די רעליגיעזע טראדיציעס און מענטשלעכער
װירדע.

דער אנדענק פון די קרבנות און מארטירער פון לובלינער
געטא זעט זיך אין עטלעכע ערטער פון שטאט .אן אנדענק
פון ױי איז דער אויפגעשטעלטער אין  1963סטן יאר
״דענקמאל לכבוד די דערמארדעטע ײדן״ .אן אנדענק אין
דער אנדענק  -ט$װל אויף דער געװעזענער ־ישיבת חכמי
לובלין״ ,װאס איז אײנגעמויערט געורארן אין  1983סטן יאר,
וױ אויך דער טאװל אויפן געװעוענעם ײדישן שפיטאל ,װאס
איז אײנגעמױערט געװארן אין  1986סטן יאר .אן אנדענק נאך
זײ װעט אױך זײן דאס דערעפנטע אין טאג פון 9טן
נאוװעמבער ״אנדענק-צימער״ אין דער געװעוענער שיל
אויף לובארטאװסקע  -גאס  .10דארטן װעט ױך געפינען איר
אפשפיגלוגג און דאנקבארקײט פאר די אלע פאליאקן,
װעלכע האבן אין די שװערסטע מאמענטן פון לעבן געאײלט
מיט הילף פאר רי פארפאלגטע דורכן אקופאנט ײדן.

דער לובלינער בן-עיר יעקב גלאטשטײן ,װעלכער האט זײן
הײמשטאט דערהויבן צו דער עקדה פון ײדישן אומקום אין
דער פינצטערער היטלער-תקופה ,האט פאראײביקט די
געסלעך פון דער לובלינער ײרישער ארעמקײט און אין זײ
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אונדזערע לײדן און א קין-צײכן און שאנדע פארן גאנצן
דײטשישן פאלק.
דער טראגישער טאג זינט דער ליקװידירונג פון לובלינער
געטא רופט בײ אונדז ארויס אומעטיקע און װײטיקדיקע
אויפרעגונג ,װאס איז פארבונדן מיטן טראױשן גורל פון
ײדישן פאלק .ואל דער גורל און טויט פון די קרבנות ױין
פאר אונדז נישט בלױז אן אנדענק פון דער טראגישער
פארגאנגענהײט ,נאר דער סימבאל פון לעבן.
* *

אנדענקונגען װעלן אויך זײן די טאװלען ,װאס זענען
אײנגעמויערט געװארן אויפן ארט פון דער געװעזענער
מהר״ל-שול .אויף דער טשװארטעק גאס די טאװלען אויפן
״פאלקס-הויז א״נ פון י.ל.פרץ״ ,דער טאװל אויפן
געװעזענעם ײדישן ״יתומים-הױז״ אױף דער גראדזקע  -גאס
און די טאװלען ,װאס װעלן דערמאנען די אמאליקע ײדישע
גאסן אין לובלין .אײנע פון די לובלינער גאסן אין אנגערופן
״פלאץ פון די געטא-קרבנות־׳ .לזכרון פון די ,װעלכע זענען
אין װײטיק און פײער אומגעקומען מיט א טראגישן טויט און
װעלכע האבן נישט זײערע אײגענע קברים און מצבות .סיאיז
אפגערײניקט געװארן דער אלטער און נייער ײדישער בית-
עולם אין לובלין.

*

״קריסטאלנאכט״ .מיט דעם דאזיקן קריפטאנים האבן די
נאציס באצײכנט דעם ערשטן פאגראם איבער די ײדן אין
דײטשלאנד .סינאגאגעס זענען געלאזט געװארן אין פלאמען,
די שוי-פענצטער פון ײדישע געשעפטן זענען אין גלאז-ברוך
פארװאנדלט געװארן ,שטװ־ם-אפטײלונגען פון ס.א .האבן
מארשירט איבער די גאסן פון בערלין מיט העסלעכע
אנטיסעמיטישע אױסגעשרײען .דער עפילאג פון דער
װיסטער אנטיםעמיטישער װאקכאנאליע  91 -ײדן זענען
דערמארדעט געװארן .דאס איז פארגעקומען דעם 8טן און
9טן נאװעמבער פון  1938סטן יאר .דאס האט ארויסגערופן
גרויס אומרו בײ די ײדן אין דער גארער װעלט און
באזונדערם בײ די ײדן אין פוילן ,וװ עס זענען אנגעקומען
טויזנטער פליטים פון דײטשלאנד .װער האט זיך אין די
דאזיקע אומרואיקע צײט אפגעגעבן א רעכענונג ,אז דאס איז
דער אנהויב פון דעם שױדערלעכסטן קאפיטל זינט ײדישע
געשיכטע װערט געשריבן  -די שואה.

א בילד ,װאס װעט אויף אײביק אײנקריצן אין אונדזער
זכרון די מארטיראלאגיע פון די לובלינער ײדן זענען די
ערטער פון די גרױזאמע פײניקונגען .די שטעט ,װעמענס
נעמען אלײן קלינגען װי טױט :דאס זענען מײדאנעק,
סאביבאר ,טרעבלינקע ,אוישװיץ...
אן אנדענק נאך ױי איז דער באשלוס פונעם פארבאנד פון
די לובלינער לאנדסמאנשאפטן ,װאס איז אנגענומען געװארן
אין 1947סטן יאר אין לובלין .אין אױפרוף לײענען מיר:
שװעסטער און ברידעה
דער צוזאמענפלי פון די לובלינער פארגעקומען דעם 7טן
און 8טן םעפטעמבער ) 1947אין סליחות( אין אונדזער
הײמשטאט לובלין ,באשליסט פײערלעך צו פראקלאמירן
דעם 9טן נאװעמבער אלס יארצײט  -טאג פון אלע
אונדזערע קדושים און מארטירער.

פיר יאר נאך דער ־קריסטאלנאכט״ ,אויך דעם 9טן
נאװעמבער איז פארניכטעט געװארן דער ײדישער ישוב אין
לובלין .איבער  40טויזנט ײדן האבן אויסגעהויכט זײערע
נשמות אין די גאן-קאמערן און קרעמאטאריעס.

דעם 9טן נאװעמבער  1942האבן די היטלעריסטישע רוצחים
דורכגעפירט דעם טרויעריקסטן און שרעקלעכסטן אקט פון
מאסנװײזן אומברענגען די ײדישע באפעלקערונג פון לובלין
און אומגעגנט.

די דײטשן האבן פארװאנדלט די לובלינער װאיעװאדשאפט
אין א גיגאנטישער מארד-פאבריק .אויף דער דאזיקער ערד
זענען אויפגעשטעלט געװארן די אומקום-לאגערן בעלזשעץ,
סאביבאר ,טראװניק ,פאניאטוװ און בלויז בײ 9-8
קילאמעטער פון לובלין  -מאידאנעק .צוזאמען זענען דארט
דערמארדעט געװארן א מיליאן פינף הונדערט טויזנט ײדן
פון פוילן און פון א רײ לענדער פון אײראפע .דער הויפט-
קאנסטרוקטאר פון דער מארד-פאבריק איז געװען דער
פירער פון עס-עס פאליצײ פון לובלינער דיסטריקט
גלאבאצניק.

דעם 9טן נאװעמבער -1942סטן יאר זענען פון לובלין
ארױסגעשיקט געװארן העכער  18טויזנט ײדן צו דער
שחיטה און פארניכטונג .זאל דעריבער דער -9טער
נאװעמבער זײן א קללה-טאג פאר אלע באטריבער און
שונאים פון ײדישן פאלק.
זאל דער 9טער נאװעמבער זײן א טאג פון ליבע און
צוגעבונדנקײט צו אונדזער הײליקן מארטירער-פאלק.
זאל דער טאג פון 9טן נאװעמבער זײן א סימבאל פרן
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" "Antologia poezji. Cogito־ Joanna Wajs
ביזן אויסברוך פון דער צװײטער װעלט-מלחמה האבן אין
לובלין געוװינט  42,800ײדן /א דריטל פון דער אלגעמײנער
באפעלקערונג עס האט געשװיבלט א שטורמיש און דינאמיש
ײדיש-געזעלשאפטלעך לעבן :פארטײען פון פארשידענע
פאליטישע שאטירונגען ,פראפעסיאנעלע פארײנען ,ױגנט-
ארגאױזאציעס ,ספארט-קלובן ,כאריראטױוע געזעלשאפטן,
 3ױמנאזױמס ,װעלטלעכע און רעליגיעזע שולן ,א רבנישע
הױכשול ,א ײדיש יתומים-הױז ,א ײדיש שפיטאל...

Liba
Liba żydowska miłość
w podołku ma kamyk i małe kanarki
nie sprzedaje kwiatów na żydowskim
targu
kanarki odlatują do innego raju

דאם אלץ איז אפגעמעקט געװארן פון דער אױבערפלאך
פון דער ערד צוזאמען מיט די קולטור-ווערטן ,געשאפענע
און פארלויף פון יארהונדערטער.
* *

Liba żydowska miłość
w peruce ma świeczki i pióra
i syna ma Liba w peruce i

*

popiół
"i nie mów do Liby "die Liebe
*
*
•

איך גײ איבער די גאסן פון לובלין .איך זוך שפורן פון דעם
אמאליקן שפרודלדיקן ײדישן ישוב .איך זוך די קראוױעצקא,
זאמקאװא ,פאדזאמטשע ,ײדישע גאםן זענען שוין אין לובלין
נישט פאראן .זײ זענען פארשוװנדן געװארן צוזאמען מיט די
אײנװױנער .אויף דעם מויער פון שטאטישן שפיטאל איז
פאראן אן אנדענק-טאװל אויף װעלכן עס איז אױפגעשריבן,
אז דא האט זיך געפוגען דאם ײדישע שפיטאל ,אויפגעבויט
אין יאר  .1886אין  1942האבן די דײטשן דערשאסן די דארט
ליגנדיקע קראנקע צוזאמען מיט דעם פערסאנאל .אין דעם
פרץ-הױז ,די קוזשניע פון דער ײדישער קולטור אין דער
שטאט ,אויסגעבויט דורך דעם ״בונד״ געפינט זיך הײנט דער
אגראר-אינסטיטוט .אין דער געבײדע פון דער בארימטער
אין דער גאנצער ײדישער װעלט ישיבת חכמי לובלין
פארנעמט הײנט די מעדיציױשע אקאדעמיע ־קאלעגױם
מאױס־׳ .עס איז דארט דא אן אנדענק-צימער געװידמעט די
געװעזענע ישיבה .עס הענגט דארט א גרויס בילד פון הרב
שאפירא ,װעמענס נאמען עס האט געטראגן די דאזיקע
רבנישע הויכשול און עטלעכע מאנאגראפישע אנגאבן .דער
צימער איז געשלאסן ״אויף דבן שלעסער״ ,ער װערט
געעפנט װען עס קומט א ײדישע דעלעגאציע.

kanarki nie kwitną na żydowskich
cmentarzach
ליד פון א״ניקל פון קאראלא און בינם וו״ 0צום אנדענק פון
דער באבע ליבע
שיר ע«כתבה נכדה ג«ל קרולה ובינם וו׳ס לזכרה ע1ל םבתא
לובה

אזױ גײען מיר אין לובלין און זוכן שפורן פון א ײדיש לעבן,
פון איבער  40טויזנט נפשות ,װעלכע האבן טאג-טעגלעך
באטראטן די דאזיקע גאסן .מיר טרעפן זיך בלויז אן אויף
טרוקענע אויפשריפטן ,אז דא איז געװען ,דא איז געשטאנען,
אלץ אין דער פארגאנגענע צײט .געװען און מער נישטא.

דר״ יוגננ1לעכע אין לובלין :1937 ,ח״ם מאקר ,1אדאם
געלדמאן ,בינם וו״ס
שלושה צעירים בלובלין :1937 ,ח״ם מוקר ,1אדם גלדמן,
בינם ו״ס
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רות גאלדבעוג
)פראגמענט פונעם אריינפיר צו מיין בוך ״הבית והשואה״  -״היים און חורבן״(
װילן איז געװען װידער זיך געפינען בץם טיש פון מיןנע
עלטערן ,בײם שמועם מיט חברים ,װאס זענען שױן נישטא.
איך זוך זיך אומצוקערן צו מיןן קינדהײט ,צו דער ױגנט ,צום
לעבן װאס איז געװען פול פרײד און זארג ,צו די חלומות
װאס זענען אונטערגעקאסיעט נעװארן .מיןן װילן איז געװען
אומצוקערן צו מיןן שטעטעלע קאריװ ,װאס שטײט נאך
גאנץ אין מיןן חרובער װעלט.

ד$ס ו$0ס װערט דערצײלט אין אט דעם בוך ,איז נוגע דעם
שטעטעל קארױו און דער משפחה פון אסתר און יאסל
לערמאן .סיאיז א דערצײלונג װאס מײן הארץ האט
ארױסגעבראכט װעגן א ײדישער הײם אין איר בלי ,װוקס
און אומקום; א דערצײלונג פול מוט פרײד און צער ,ײאוש
און האפענונג ,שװאכקײט און גבורה :װעגן עלטערן ,קרובים,
ױגנט און אירע װעגן און שטעגן /װעגן דעם אײביקן געראנגל
צװישן עלטערן און קינדער .איך מאך א פרוװ אויפצושטעלן
א בילד פון א שטעטל מיט אירע חכמים און תורה-מענטשן,
מיט אירע לערערס און דערציערס ,מיט אירע קרעמערס און
םוחרים ,בעלי-מלאכות און הארעפאשױקעס ,מיט אירע
ײדישע מוסדות ,געזעלשאפטלעכע טוערם און פאליטישע
באװעגונגען.

בעתן חורבן האב איך געזען א םך טויטע ,װאם האבן געגארט
צו קבר-ישראל .און זענען ניט געקומען .יעדע דערצײלונג
װעגן זין איז א לעבעדיקע מצבה .מיןנע פשוטע װערטער
זענען אויסן צו שטעלן אזא מצבה מיןן משפחה ,משפחת
לערמאן פון קארױו ,און אױך אנדערע משפחות ,װאס האבן
אונדז באגלײט.

ס׳איז א דערצײלונג פון שבת-ױם טוב און פונעם
אינדערװאכן ,פון אלטאג-זאו־ג ,מי און שעהען פון
גיןסטיקער דערהויבונג .סיאיז א דערצײלװג װעגן א
וװנדערלעך ײדיש לעבן ,װעגן מענטשן װאם האבן געםיט
דאס דאזיקע לעבן וױ א שוץ-מױער קעגן די אלע װאס האבן
געזוכט עס צו פארלענדן ,און װי דאס אלץ איז חרוב געװארן
בימי היטלער ימח-שמו.

ס׳איז טרױעריק ,א ים פון טרויער .אבער דער זכרון איז
װאך .אין אים פולסירט לעבן.
צו מאל דאכט זיך מיה אז כיװעל נישט זיןן בכוח
אױפצופלאנטערן דעם זכרונות-קנויל ,מחמת ער פארבארגט
אין זיך אזעלכע טראגישע געשעענישן ,װאם איך זוך צו
פארגעסן .נאר װי קאן מען פארגעסן די אלע ניגונים װאם
איך טראג אין זיך  -די נאענטע און טיןערע ניגונים פון מיןן
טאטן ,פון מיןן מאמען ,פון מיןן ברודער ,פון אונדזער גאנצע
היןם?

דאס דאזיקע בוך האט איןנגעזאפט אין זיך א שלל פון
זכרונות ,װאס האבן געטליעט אין מיר די גאנצע ציןט און
נאך שטארקער אויפגעפלאמט נאכן חורבן .פינצטערניש
האט זיך אר<ןפגעלאזט אויף אונדזער ײדישער װעלט ,אן
אמתע ליקױ-חמה .די אײנציקע טרײסט איז היןנט מדינת
ישראל ,די לעצטע רעטונג פאר ײדן.

איך סטארע זיך ניט צו פארגעסן און דערצײל אין ײדיש
װעגן מיןנע איבערלעבונגען ,וױיל דער זכרון פאדערט עס
פון מיר .איך דערצײל אין ײדיש און אונדזער פריןנד ,א
ײדיש-העברעישער שרײבער ,איבערזעצט עס אין עברית -
פארן ױנגן דור אין ישראל .ײדיש איז געװען און געבליבן
מיןן שפראך .בלויז אין איר קאן איך אויסדריקן מיןנע
געדאנקען און געפילן.

יעדער ײד װאם האט דורכגעמאכט דעם חורבן און
אנגעהױבן פון דאס נין ױין לעבן /טראגט אין זיך דאס אש
פון אונדזער גרױסן בראך .דעריבער קאן ער נישט פארהױלן
דןן וױי און טרערן .זענען מיןנע אנגעשריבענע בלעטלעך א
שטיקל וױדוי ,א חשבון-נפש פאר זיך ,פאר חברים און
פריןנד ,פאר ײדישע מענטשן בכלל .ס׳איז א.דערצײלונג ׳
װאס װערט ניט איבערגעריסן.

מיןן פאטער ,פון די אנפירערס פון די לינקע פועלי-צױן אין
אונדזער שטאט ,אױ געורען פון די קעמפערס פאר ײדיש .די
שפראך פון מיןן באבען איז געבליבן מיןן שפראך ,כאטש
איך טו אלץ בכדי צו פארשטײן דאס לעבן פון דער מדינה,

םיה^ט מיך ניט אפגעלאזט דער דראנג צו דערצײלן .מלן
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װאס װערט געפירט אין עברית .אבער ײדיש װעט לעבן אין
מיר ביזן טאג פון מיןן טויט .איך קאן זי נישט פארביןטן מיט
קײן אנדער שפראך .אפילו שוױןגן ,װײנען אדער פרײען ןיך
קאן איך נאר אין ײדיש .אויף דעם װאס מיר האבן פארלארן,
קאן איך טרױערן בלויז אין ײדיש .כיקאן זיך ניט פרײען,
בעת א שמחה אדער ױם-טוב אין אן אנדער שפראך .מיט
ײדיש האב איך זיך מתחתן געװען און מיט איר װעל איך
לעבן און זי ניט פארראטן.
פארראטן ײדיש באטיןט פארראטן מיןן הײם ,מײן טאטע-
מאמע ,מיןן •y־ .כ׳בין פארבונדן מיט דער שפראך דװרך א
גרויםער ליבע ,און זי פירט מיט מיר דעם אפנהארציקן
שמועס װעגן דעם ,װאם איז געווען און איז מער נישטא .װעגן
מיןן שטעטל און אירע ײדן .איך װײס ,אז מען האט
פארטיליקט די לײענערס פון ײדיש ,צװישן זײ ־ אלע מיןנע
אײגענע .ױ האט שװער געליטן ,די דאזיקע שפראך .איך
טרײסט זיך אבער און זאג ,אז זי װעט קײן מאל ניט
פארשוױנדן ,װיןל אין איר שויס ,אין איר הארץ און אין אלע
אירע אברים זענען פארבארגן צו פיל פאלקס-אוצרות.

א ״דישע חתונה אין פיוםק.
חתונה יהודית בפיאםקי.

איך טרויער אױפן גורל פון ײדיש ,װאס אין אלע אירע
אויסדרוקן שפיגלען זיך אפ די געשטאלטן פון מיןן פאטער,
מיןן מוטער און פון די טיןערסטע װאם איך האב פארמאגט.
אויך צו די קרעמאטאריעס זענען זײ געגאנגען מיט אט דער
שפראך .און אױך דעם ״שמע ישראל״ האבן זײ געזאגט אין
ײדיש .אין איר זכות װײן איך און אין איר זכות זענען מיר
באשערט אויך ליכטיקע שעהען ,פרײד און ױם-טוב .אן
ײדיש װעפט זיך אלץ אוים בין מיר ,צעװײעט זיך װי א
רױך...
מײן זכרון .ער רעדט צו מיר אויף ײדיש און קלארט מיר
אלץ אויס ,װאס איך האב צו דערצײלן .לאז איך זיך אין װעג
און דערצײל ,װאס דער זכרון דיקטירט מיר אויף אונדזער
הארציקן מאמע-לשון  -ײד״־ש.

מ״ר נ״טיקן דך

אוין הײ־יאר קומט פאר די אזכדה )(25.11.98

אין עטלעכע עקזעמפלארן פון אונדזערע יזכור־ביכער
אין יידיש און עברית:

אין בית לײװיק ,דב הוז ) 30פינת גורדון(

־ דאס בוך פץ לובלץ

צװישן די גאסן דיזנגוף און בן-יהודה.

־ ספר יזכור לובלין

צופאר :אלע אויטאבוסן װאס פארן אדורך דיזנגוף

מיר בעטן מיטברענגען אויף דער אזכרה.

און בן־יהודה

א ךאנק
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ארײנפיר

הילף אין דער שטאט ־ פארוואלטונג .אין די ראמען פון
איר טעטיקייט האט זי ארגאניזירט אן אומלעגאל
קעמערל ,װאס האט געטראגן הילף ײדישע קינדער .װען
זי האט אין סוף  1942איבערגענומען דעם אמט פון
לײטער פונעם קינדער>עפעראט בײם קאנספיראטיװן
ראט פאר העלפן יידן־ ,האט זי דאן דיספאנירט מיט 10
פארבינדלערינס ,װעלכע האבן קורסירט צװישן געטא
און דער ארישער זײט .האבנדיק א גילטיקן דורכגאנג-
שײן האט זי פערזענלעך דורכגעפירט קינדער פון געטא
און זײ אימגעארדנט אלס פוילישע קינדער אין יתומים־
הײזער אין װארשע ,װי אויך אין טורקאװיץ נעבן
לובלין.

די לעצטע ארויסזאגונגען פונעם גדאנסקער גלח הענריק
יאנקאװסקי ,װעלכע האבן א דורכאויס אנטיסעמיטישן
כאראקטער און דאס אװעקשטעלן די צלמים אויפן
שטח פונעם פארניכטונג-לאגער בירקענאו האבן
באװירקט ,אז אויפן טאג  -ארדנונג איז אויפסניי ארויף
די טעמע  :פוילן ,פאלאקן ,אנטיסעמיטיזם און אויך דער
חורבן.
אין די דיסקוסיעס האבן זיך די אנטײלנעמער נישט
איינמאל פארגאלאפירט און זיך באנוצט מיטן
ארגומענט ״אז אלע פאליאקן״...

אין יאר  1943איז אירענא סענדלער ארעסטירט געװארן
דורך דער געסטפא און פארמשפט געװארן אויף טויט.
ס׳איז אבער געלונגען זי אויסקויפן פון־ די נאצישע
מערדער פארן געלט װאס דער ײדישער אונטערערד האט
צוגעשיקט מיט אדאלף בערמאן .נאכן באפרייען זיך
האט די פרוי סענדלער געענדערט דעם פאמיליע -נאמען
און דאס וװינארט און ווײטער געטראגן הילף ײדישע
קינדער.

ס׳האט א ן י ך געטראפן ,אז געװיסע דיסקוטאנטן האבן
פראטעסטירט קעגן דער שטעלונג  -״אז אלע
פאליאקן״ ...און האבן זיך פאררופן אויץ דער
סטאטיסטיק פון ״יד ושם״ לויט װעלכער כמעט 5500
פוילישע משפחות זענען אנערקענט געװארן אלס ״רזסידי
אומות העולם״ און געפלאנצט בוימער אויפן ״הר
הזכרון״ אין ירושליס.

אין יאר  1965האט אירענא סענדלער באקומען דעם
מעדאל פון יד ושם ״חסידי אומות העולם״ און
געפלאנצט א בײמל אופן הר הזכרון אין ירושלים אין
יאר .1983

ס׳איז ווערט אונטערצושטרײכן ,אז די איידעלע,
גוטהארציקע און מענטשלעכע פאליאקן ,װעלכע האבן
אין יענער שװערער צײט ,אײנגעשטעלט זײער אײגן
לעבן און דערלאנגט די נויטיקע הילף די גערודפטע ײדן,
האבן זיך פארדינט ,אז מ׳זאל זיי נישט אויסמישן מיט
״אלע פאליאקן״.

אין חודש סעפטעמבער  1996איז אירענא סענדלער
באלוינט געװארן מיט א קאמאנדורן-קרײץ פונעם
ארדער פון פוילנס װידערגעבורט ,דורך דעם פרעזידענט
פון דער פוילישער רעפובליק ,פאר אפראטעװען העכער
 2500יידישע קינדער פון א זיכערן אומקום.

דעריבער זע איך פאר א הײליקן חוב דערצײלן װעגו די
העלדישע מעשים פון די פאליאקן  -באלוינטע מיטן ערן
טיטל ״חסידי אומות העולם״.

די גוטהארצ>קע פאמיליע פאמארסקי.
חנה פרעס פון תל-אביב ,ארומגערינגלט מיט אירע
קינדער און אײניקלעך דערצײלט־
מײן פעטער משה זילבערנאדל האט געוװינט אין
בעלזשעץ ,און איך מיט מײן שװעסטער זענען געװעזן

אױפזיכט
די פרוי אירענע סענדלער פון אטװאצק איז אין אנהײב
פון דער אקופאציע אװעקגעפארן קיין װארשע און
אנגעהויבן ארבעטן אין דער אפטײלונג פאר סאציאלער
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בײם פעטער זינט דעם אויסברוך פון דער צװײטער
װעלט-מלחמה.
אין טאג פון־ שמחת תורה  1942ה א ט מען געמאלדן ,אז
אלע ײדן פון־ בעלזשעץ און אומגעגנט דארפן זיך שטעלן
אויפן מארק-פלאץ .אונדז פיר  -מײן פעטער מיט דער
מומע ,מיר און מײן שװעסטער רבקה איז געלונגען צו
אנטלויפן אין דארף װאיציעכאוו .מיר בײדע ,איך און
רבקה ,האבן אראפגעריסן די געלע באנד און זיך געלאזט
איבערן דארף זיכן א מקום מנוחה .קיינער האט נישט
געװאלט ארײנלאזן צו זיך אין הויז .אזוי זענען מיר
געגאנגען און געגאנגען ביז מיר זענען אװעק אויף דער
קאלאניע ״פאליקיע״ און אנגעטראפן אויפן הויז פון די
פאמארסקי׳ס .אין דעם הויז האבן געוװינט :דער פאטער
יוזעף פאמארסקי מיט זיינע פיר זון ,פון װעלכע
װלאדעק איז געװען דער עלסטער .די פאמארסקי׳ס
האבן אונדז שוין נישט פארטריבן .ױזעף פאמארסקי איז
געװען אן אלמן און די שװעגערין האט געהאלפן אין
דער װירטשאפט .דעם זעלבן טאג איז די שװעגערין
געקומען פון־ בעלזשעץ און דערצײלט װעגן מאסן-מארד
אויפן מארק-פלאץ ,וואס די דייטשן מיט זײערע
אוקראינישע מיטהעלפער האבן דורכגעפירט איבער דער
יידישער באפעלקערונג.

אומגערעכט פיר ײדן ,װעלכע האבן געמוזט פארלאזן
זײער סטאביל ארט און איך האב דאס דערצײלט דעם
פאטער  -מור זענען געװען  8פערזאן ־ האט ער געגעבן
קארטאפל און א גרעסער ביסל מעל כ׳זאל אפקאכן פאר
אלע.
דער פאטער און אויך אלע פיר זין האבן זיך באצויגן צו
אונדז מיט אזא װארעמקײט און אײדלקייט ,אז ס׳האט
ביי אונדז געשטארקט דעם װילן צו קעמפן פארן לעבן.
און א דאנק די פאמארסקיס האבן  9מענשן זיך
געראטעוועט פון אומקום.
דעם  24סטן ױני  1987ה א ט דער עלסטער זין װאצלאװ
פאמארסקי מיט זיין פרוי העלענא געפלאנצט א בוים
אויפן הר צױן אין ירושלים.
די משפחה פאמארסקי  -דער פאטער ױזעף און אלע פיר
זין האבן ערלעך פארדינט דעם נאמן־ ״חסידי אומות
העולם׳׳.

ברוניא װאסערמאן דערצײלט
װען די דײטשן האבן באפאלן־ פרילן אין יאר  ,1939בין
איך מיט מײן צוקונפטיקן מאן אוועק קיין קאװעל,
וואס איז שוין געװען אונטער די סאװיעטן .מיר האבן
דארט געארבעט ,געלעבט און אויך חתונה געהאט .אין
חודש ױני  1941איז געבוירן געװארן אונדזער זונדעלע
רישעק .מײן מאן איז געווען מאביליזירט אזוי ,אז איך
בין געבליבן אליין מיט א פיצל קינד .מיין לאגע איז
געווען א גאר טרויעריקע און כ׳האב נישט געוװסט װאס
צו טאן .כ׳האב זיך געװאלגערט פון אײן ארט צום
צװייטן און געזוכט א מקום מנוחה .כ׳בין אוועק זוכן
הילף בײ א גלח ,װעלכער ה א ט מיך אויפגענומען מיט
אזא ברוך הבא־ ״איר יידן װעט איצט באצאלן פאר
דער מארדן קריסטוסן״ .פון דעם ״גײסטלעכף׳ בין איך
אװעק מיט א פארביטערט הארץ .געטראכט ״מײן 14
חדשימדיק ײנגעלע דארף באצאלן־ פארן דערמארדן
כריסטוסן״.

די שװעגערין ,די קײטאנאװא ווי מ׳האט זי גערופן האט
אויף אונדז א קוק געטון ,אפגעמאסטן פון קאפ ביז פיס
און א זאג געטון אויף איר דארפיש לשון :ס׳װעט נאך
זיין גוט-הערט אויף װײנען .און זי ה א ט צוגעגעבן ״איך
װעל קאלכן די װענט און איר װעט אויפרוימען .נאכן
אויסװײסן .אבער פאר אלץ קומט ארײן־ ,וואשט זיך
ארום ,עסט עפעס װארעמס און שפעטער צו דער
ארבעט״.
די מענטשלעכע װערטער פון דער קייטאנאווא האבן
אונדז ארײנגעזעצט א נײע נשמה ,נאכן אפזאגן פון אלע
אנדערע ,זי ה א ט אונדז אויפגענומען מיט הארציקע,
ווארעמע מענטשלעכע ווערטער.
מיר האבן זיך אויפגעהאלטן בײ די פאמארסקיס ,וװ
אויך אנדערע יידן האבן זיך דארט אויסבאהאלטן .זײ
האבן שטענדיק געהאט מיט אונדז מיטלײד און
געטרײסט מיט א גוט ווארט .אפילו דער ײנגסטער זין-
דער  12יאריקער טאדעאוש פלעגט קומען ארויף אין
אונזער באהעלטעניש און ברענגען א גוטע ידיעה פון די
פראנטן.
ס׳איז געװען אײנמאל ,ײען ס׳זענען געקומען

כ׳האב פרובירט מזל אין אן אנדערע פאראפיע ,אבער
מיט
אויסגעהערט
מיך
האט
גלח
דער
אויפמערקזאמקײט און מיטלײד און געזאגט  :״טאכטער
מײנע ,איך פערזענלעך קאן דיר נישט העלפן־ ,װײל
מ׳קוקט מיר נאך אויף שריט און טריט .אבער פאלג מײן
עצה ׳ גײ אװעק אין דארף עליזװוקא און דארט װעסטו
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אפװאשן זיך און מײן קינד ,געגעבן עסן ׳ און דאס
װיכטיקסטע זי חאט מיך שטענדיק געטרײסט ,צוגעגעבן
מוט ,כ׳זאל זיך נישט אונטערגעבן נאר אלץ טאן ,כדי
איבערצולעבן די שווערע צײטן.
זי פלעגט מיר איבערגעבן ידיעות װעגן דער לאגע אויף
די פראנטן־ און דערצײלט :״די דייטשן הייבן זיך אן
צוריקציען ...די סאוויעטישע ארמיי ברעכט זיי אן די
ביינער״...ביי יעדן צוזאמענטרעף ,האט די גוטמוטיקע,
הארציקע פרוי מיר אריינגעזעצט א נייע נשמה .א דאנק
איר פילזײטיקער הילף ,האב איך באװיזן בײצוקומען
אלע שװעריקײטן און דערלעבן די באפרײאונג.
נאך דער מלחמה ,ווען בראניא מיט איר מאן האבן זיך
נאר וואס אײנגעארדנט ,ה א ט זי אויפגעזוכט די פרוי
װאלאטשנסקא און אנגעהויבן מאכן באמיאונגען אין יד
ושם.
און דער זון פון דער גוטהארציקער פרוי האט אפגענומען
דעם מעדאל פון ״חסידי אומות העולם״ אין װארשע ,פון
די הענט פון ישראל אמבאסדאר אין פוילן־.

געפינען א געהעריקע הילף.
און ס׳איז געשען .כ׳האב אין דעם פוילישן דערפל
געפונען צײטװײליקע ארבעט  -גענײט פאר די פויערים,
אויך אויסגעפירט אנדערע ארבעטן.
אין א ט דעם דארף ,ארבעטנדיק בײ דער משפחה
שטשעפאנאיו ,האב איך צופעליק באקענט א פוילישע
פרוי פון קאװעל ,װעלכע פלעגט ברענגען פון שטאט
געװיסע זאכן און זײ אויסטוישן אויף פראדוקטן .די
פרוי װאלאשינסקא )אזוי ה א ט זי געהײסן( האט
אויסגענוצט א מאמענט ,ווען קיינער ה א ט נישט
באמערקט און מיר געזאגט ,אז אויב כ׳וועל זיך געפונען
אין א שװערער לאגע ,זאל איך זי באזוכן אין קאװעל .זי
האט מיר געגעבן איר אדרעס ,כאטש זי האט געוװסט
אז איך בין א ײדישקע ,װײל מײן ײנגעלע איז געװעזן אן
הײזעלעך און זי ה א ט געזען־ ,אז ר׳איז געמלעט .און פאר
העלפן ײדן האט געדראט טויט־שטראף.
דאך ,װען כ׳האב זי געפונען אין א שװערער לאגע אוןבאזוכט די פרוי װאלאשינסקא ,האט זי מיך העפלעך
אויפגענומען ,מיט א פרײנטלעך פנים ,דערמעגלעכט

אזוי האט אויסגעזען א הויז אויף שיראקע אין 1942
מראה הבית ברחוב שירוקה בשנת 1942
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דאס טעאטער עקזיםטירט פון יאר  .1990שטיצנדיק זיך אויפן
פראגראם ,רעאליזירט אין טעאטער ,איז אנטשטאנען דער
צענטער ״גראדזקע טויער  -טעאטער ננ״ .דער צענטער איז
א זעלבםטשטענדיקע אײנהײט ,אן אפטײלונג פון קולטור-
צענטער אין לובלין .דאס זיצארט פונעם צענטער איז דער
גראדזקע טױער פון 14טן יארהונדערט ,באקאנט אויך
אונטערן נאמען דער ײדישער טויער ,װעלכער איז אמאל
געװען א דורכגאנג פון דער קאטױלישער שטאט אין דער
ײדישער שטאט .אין זײנע פראגראמען ,בינדט אן דער
צענטער די סימבאלישע באדײטונג פון דעם טױער ,וױ דאס
$רט װאס האט אמאל פארבינדן פארשידענע פעלקער,
טראדיציעס און רעליגיעס.

און מערב ,צו אירע פיל קולטורן-טראדיציעס .די
באטײליקטע אין די צװויפטרעפן זענען געװען ארטיסטן פון
ליטע ,װײםרוסלאנד ,אוקראינע ,רוסלאנד ,טשעכן,
סלאװאקײ ,אונגארן ,דײטשלאנד ,ישראל.
א טײל פון די ״צוזאמענטרעפן פון קולטורן״ זענען
״צוזאמענטרעפן מיט פראװאסלאוױע״ און אויך צונויפטרעפן
מיט דער ירושה פון לובלינער ײדנטום  -״לובלינער ײדן.-
אזא איז די ״וױזיט-קארטע״ פונעם פראספעקט-מאנטאזש פון
 32ז״ז ,אין דער פוילישער שפראך ,װאס טראגט דעם נאמען
״צוזאמענטרעפן פון קולטורן״ ,וװ ם׳װערן פארגעשטעלט
פאטאקאפיעס פון צענדליקער פארשידענע קולטור-
אונטערנעמונגען ,געוױדמעט .אױך ײדישער טעמאטיק,
פארבונדן מיט לובלין:

פון סעפטעמבער  1995איז טעטיק אינעם צענטער די
געזעלשאפט ״גראדזקע טויער־
די הויפט-צילן פונעם צענטער:
 .1טעטיקײטן ,װעלכע דינען פאר צוזאמענארבעט און
דיאלאג צװישן שאפונג-צענטערס אין דער מיטל-
מורחדיקער און מערבדיקער אײראפע.

װײטער ברענגען מיר אױסצוגן פון דעם פראספעקט
)אנאנסן ,קאמוניקאטן ,ידיעות( ,בנוגע דעם אמאליקן ײדישן
לובלין.
* א ײדישע שטאט .לובלינער ײדן .פראגראם פון די
צוזאמענטרעפן .״טױער פון אנדענק״ .נאװעמבער.1996 ,
דערעפענונג פון דער אױסשטעלונג פון מארק לעשטשינסקי
״ײדישע שטעטלעך־.

 .2עדוקאציע פאר אויפשטעלן א בירגערלעכע געזעלשאפט
און לאקאלע דעמאקראטיע.
 .3אפהיטן די קולטור-ירושה פארבינדן מיטן זיצארט און
סביבה פונעם צענטער.

*  14דעצעמבער .דערעפענונג פון אויסשטעלונגען-
אינאוגוראציע ד״ר שמחה װײם .פ$ט$גראפיע  -״ײדן״ .צוג
אנד .פון דער זאמלונג פון אנדענק-צימער פון לובלינער
ײדן .גראפישע רעקאנםטרוקציע פון מצבות פון א.
טשטשינסקי; פון אלט? 1פאסט-קארטלען פון ר.
באדזשעװיטשעס זאמלונג.

 .4ארטיסטישע טעטיקײט פון טעאטער נ.נ.
אין די ראמען פון דער טעטיקײט פונעם צענטער ,קומען
פאו־:
צוזאמענטרעפן פון אויטארן ,פארטראגן ,סעסיעס,
טעאטער-פארשטעלונגען,
פון
פרעזענטאציע
אויםשטעלונגען )פאטאגראפיעס ,מאלערײ ,גראפיק(,
װארשטאטן,
ארטיסטישע
פילמען,
דעמאנסטרירן
אויסשולונג.

* פרעזענטאציע פון דאקומענטארע פילמען מיט ײדישער
טעמאטיק.
*  15דעצעמבעו־ :דערעפענונג פון דער אויסשטעלונג ״ליכט
אויפן וױנט״  -פיעסע װעגן ײדן און ײדישער טעמאטיק .פון
די זאמלונג פון לובלינער מוזעאום ־זאמעק־  5נ.מ.
רעפעראטן :שמחה װײס  -ײןץ אין לובלין ערב דער
צווײטער וועלט-מלחמה .ראבערט קובאלעק  -סאצ יאל-
קולטורעלע ענדערונגען אין דער סביבה פון לובלינער ײדן

אײנער פון די װיכטיקסטע פראגראמען /רעאליזירט דורכן
צענטער ,זענען די ״צוזאמענטרעפן פון קולטורן״ .דאס זענען
פראגראמען צו פרעזענטירן די דערגרײכונגען פון ארטיםטן
און קולטור-טרער פון מיטל-מזרח און מערב־אײראפע ,אין
שיכות מיט דער לאגע פון לובלי־ן ,אויף דער גרענעץ מזרח
31

אין 19טן יארהװדערט .טאדעאוש ראדישיק  -לובלינער ײדן
אין דער שטאטישער געזעלשאפט פון 14טן ביזן 20סטן
יארהונדערט 8 .אװנט  -חסידישע לידער און דערצײלונגען
אין דער אויספירונג פון שמחה קעללער-סקאװרינסקי ,חזן
פון דער סינאגאגע אין לאדזש.

אויפגעהאלטן דער אנדענק פון דער קולטורעלער,
רעליגיעזער און געזעלשאפטלעכער ײדישער לובלין .נאר
בעת אין די צוזאמענטרעפן און אונטערנעמונגען מיט
אנדערע נאציאנאלע קולטורן ,װעלכע עס פירט אדורך דער
צענטער גראדזקע טױער און טעאטער ננ ,באטײליקן זיך
)לויט דער טעמע( ליטװינער ,װײסרוסן ,אוקראינער ,רוסן
טשעכן ,סלאװאקן ,אונגארער ,דײטשן ,ישראלער  -זענען
נישטא דארט די אויטענטישע לובלינער ,צי פוילישע ײדן,
אויף די אונטערנעמונגען װאס שײך ײדיש לובלין.

* אקטאבעו־ :ספעקטאקל-גאסטראל ״טויטע שעהן״  -טעאטר
״תנומהי )ישראל( אין די ראמען פון טעאטראלער
קאנפראנטאציע קאנצערט פון ײדישע לידער ,אין דער
אויספירונג פון קאטערינע מרטהער און אולריך געארג
)דײטשלאנד(.

נאר גוט איז דאם .די דערמאנטע פוילישע אינסטיטוציע טוט
א װיכטיקע ארבעט ,װעלכע דארף נאר באגריסט װערן און
איר װינטשן המשך און דערפאלג.
ד.ש.

* סעפטעמבעו־ :אויספלוגן אױפן שליאך פון דער געשיכטע
פון לובלינער ײדנטום ,מוזעאום אין קאזלובקע ,קוזמיר,
זאמאשטש.

* נאװעמבעו־ :סעסיע ״טויער פון אנדענק  -ײדישע שטעט״.
דעם  - 27.11אויסשטעלונג ׳׳ײדישע שטעטלעך־ פון מארק
לעשטשינסקי)צײכענונג(; אויסשטעלונג ״לובלין  -שטעטל״
פון קארל רישארד הענקער; רעפעראט ״דער לעצטער ױרש
פון שאגאלן  -דאם ײדישע שטעטל אין דער פאעזיע פון
ארנאלד סלוצקי״; פראיעקציע פונעם פילם ״אין יעדער
בערגל אש״  -רעזשיסירט פון מאטשעי לעשטשינסקי און
מיעטשיסלאװ שעמיענסקי.
*  :28.11״לובלינער ײדן־)צום דערשײנען פונעם בוך אין
פארלאג דאבאר און טעאטער ננ( .צוזאמענטרעף מיט די
מחברים :מ^ניקא אדאמטשיק-גארבאװסקא ,רענאטא
בארטניק ,ראבערט קובאלעק ,טאדעאוש ראדזשיק ,אנדזשעי
טשטשינסקי /שמחה װײס ,סלאוואמיר זשורעק )פארזיצער(;
פראיעקציע פון די פילמען ־שלום וברכה־ ,רעזשיסירט פון
מאטשעי לעשטשינסקי און מיעטשיסלאװ שעמיענסקי ,װי
אויך דעם פילם ״די לעצטען ױדען פאן לובלין״ ,רעזשי:
עליזאבעט פישער.

דאם הויז שעראקע  111 28ס׳האט געוווינט דער חוזה פון
לובל׳ן
הבית ברחוב שירוקה  28ובו התגורר החוזה מלובלין

* די װאס האבן געהערט ,װי אזוי װלאדיסלאװ פאנאס האט
גערעדט װעגן טעאטער ננ און װעגן חוזה פון לובלין ,זענען
אויך געקומען הערן װי ער רעדט װעגן גראדזקע טױער ,און
דערנאך װי ער האט רעפערירט װעגן דער ײדישער
ליטעראטור .װלאדיסלאװ פאנאס ,פאלאניסט פון קאטוילישן
אוױװערסיטעט אין לובלין ,איז א לעקטאר װאס רײסט מיט,
וױרקט װי א מאגנעם.
*

לובלין ,בראמאווא-גאס  .1924דא האט זיך אנגעהויבן דער
״דישער קווארסאל.
לובלין ,רחוב ברמובה .1924 ,כאן התחיל הרובע היהוד.1

די אױבן געבראכטע ידיעות ,מעלדונגען ,ציטאטעס באװײזן,
אז א דאנק אײניקע ערנסטע ,גוטע פאלאקן װערט
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אין לובלין איז לעצטנס דערשינען אן אילוםטרירטער
פחיןספעקט אין פויליש און ענגליש ״צום אנדענק פון ײדן
אין דער לובלינער װאיעוװדסטװע׳ /מיט אײניקע בילדער
פון שילן ,אינסטיטוציעס ,טיפן און געשטאלטן .פאראן דארט
קורצע באשרײבונגען פון סך-הכל  16שטעטלען פון
לובלינער ראיאן /װאס זײערע נעמען רופן ארויס אן א
שיעור זכרונות ,נאסטאלגיע ,ראמאנטיק און איבערלעבונגען.
װער פון אונדז ה$ט דען נישט געהאט א װעלכע ס׳איז
פארבינדונג מיט די ערטער .איז דאך לובלין געװען פאר די
שטעטלעך װי א ״הויפשטאט״ אץ עקאנאמישן ,רעליגיעזן,
קולטורעלן ,משפחהדיקן ,פארטײאישן און געזעלשאפטלעכן
ח•
אין דער דערמאנטער אויסגאבע ,װערן נאר דערמאנט 16
מקומות ,לױטן פוילישן א״ב:
בעלזשיץ ,בעכיװע ,גליסק ,ױזעפאװ ,קוזמיר ,קאצק,
קראשניק ,לעװערטאװ ,לענטשנע ,מארקושאװ ,אפאלע,
פױסק ,פאניאטאװ ,פילעװ ,טראװניק ,װאנװאלױץ.
פארשטײט זיך ,אז פיל-פיל ערטער האט מען אדורכגעלאזט.
עס פעלן דארט אזעלכע באקאנטע שטעטלעך ,װי :קאריװ,
קאנסקעװאליע ,אנאפאל ,באראנװו ,ביאלא-פאדלאסקא,
בילגארײ ,כאדעל ,טשעמערניק ,דוביענקע ,פראמפאל,
גארװאלין ,גארזשקוװ ,חח־ביעשװו /איזביצע ,יאנרװ,
ױזעפאװ ,קאצק ,קאמאראװ ,קראסניסטאװ ,לאשטשעװ,
לענטשנע ,לאשיץ ,מיעכיװ ,מעזריטש ,מאדלבאזשיץ,
נאלענטשיװ ,אפאלע ,פארטשעװ ,ראדזין ,רײוױץ ,ריקי,
שטשעבזשעשין ,טישעװצע ,טארבין ,טאמאשאװ ,װאװואלניץ,
זשעלעכאװ,
זאקשיװעק,
זאקליקאװ,
װלאדאװע,
זשילקעװקע.

א וואסערסרעגער אין פיוסק.
נושא מים בפיאסקי.

די אלע ,דערמאנטע ערטער ,פעלן טאקע אין דער פריער
דערמאנטער אויסגאבע ,זײ זענען <1בער טיף אין אװדזער
זכרון .און וױפל דען מקומות קאן מען ״ארײנקװעטשן״ אין א
פראםפעקט װאס צײלט נישט מער װי  16זײטלעך? אבער די
 16זײטלעך זענען באשריבן מיט וױכטיקן היסטארישן
מאטעריאל ,אילוסטרירט מיט א רײ אינטערעסאנטע
בילדער ,פו־ן װעלכע מיר ברענגען עטלעכע פון זײ

פארוואלטונג פון דער ״ד .קהילה אץ פילעוו.
הוועד ע«ל הקהילה היהודית בפולאבי.

ד.ש.
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פון אונדזער טעטיק״ט אץ לעצטן >אד

r

אירית גוטליב ,סעקרעטארץ פון דער לאגדטמאנשאפט

b
דאם לעצטע יאר האט דער לובלינער קאמיטעט זיך
אױסגעצײכנט מיט פיל טעטיקײט ,ענערגיע ,און פריױױליק.
לײז־עו /איז קײנער פון אונדז שױן נישט ױנג ,אין אויך דאס
געזונט איז נישט װי אמבעםטן^ .בער מיר פערשטײען ,אז די
ארבעט איז זײער װיכטיק פאר אלע לובלינער אין ישראל
װי אױך אין אױסלאנד .אט איז די רשימה פון אלע
אונטערנעמונגען װאס זעגען פארגעקומען אין לעצטען יאו־:

פרײנד פון ישראל ,זי האט שוין רא באזוכט עטלעכע מאל.
דאס מאל איז זי געװען א גאסט בײ די פאמיליעם :גוטליב,
אובליגענהארץ ,ליכטענבערג ,אין קיבוץ עברון און בײ
אנדערע באקאנטע.
די  6ליכט האבן אנגעצינדן :אילנה און מרדכי מענדלסאן/
יצחק און אסתר מאנטאל ,צעשא פישער׳ זהבה ליכטנברג,
אםתר און גדליהו פישמאן .ה׳ ױסף בערנהאלץ האט
באגריסט אין נאמען פון ראשון-לצױן ,די צװילינג-שטאט פון
לובלין .די יזכור-רעדע האט געהאלט אברהם כהן ׳ גענ.
סעקרעטאר פון די מלחמה-אינװאלידן ,אנטי-נאצי קעמפער
און פארטיזאנער .ס׳האט אױך באגריסט די פרוי קובײקא,
צום אנדענק פון די פארשטארבענע ראס לעצטע יאר האט
גערעדט אירית גוטליב .קדיש און אל מלא רחמים  -דער חזן
אריה בראון.

דעם  30נאװעמבער  .1997איז פארגעקומען אין בית-לײװיק
אין תל-אביב די יערלעכע אזכרה פון די לובלינער .א סך
לאנדםלײט האבן זיך באטײליקט .לײ־דער ,װערט יעדעס
מ$ל קלענער די צאל מענטשן .די אטמאספערע איז געװען
זײער פײערלעך .מען האט דערמאנט די פארשטארבענע אין
לעצטן יאר .אין דער אזכרה האט זיך באטײליקט א גאסט
פון לובלין /די פרו דאנוטא קובײקו ,פרעזעס פון דער
פרײנדשאפט-ליגע פױלן-ישראל .די פרױ קובײקו איז א

ענדע פעברואר האט ױך דערוװסט די סעקרעטארין פון
קאמיטעט ,אז עס דארף קומען קײן ישראל א בכבודיקע
דעלעגאציע פון לובלין :דער פארטרעטער פון שטאט-
פרעױדענט ,דער פרעזידענט פון שטאטראט ,אין דער
װארטזאגער פון שטאט .די דעלעגאציע איז געװען פארבעטן
פון ראשון-לצױן ,װעלכע איז די צװילינגשטאט פון לובלין.
זײ זענען געװען נ$ר  7טעג און ישראל .ס׳איז געװען שװער
צו ארגאניזירן דעם צוזאמענטרעף .נאך גרױסע באמיאונגען/

נאסטאלגיע ,טרויער און באדויער.
םיהאט זיך געװאלט פרעגן די חשובע געסט ,צי זײערע
איצטיקע ,אויפריכטיקע באמיאונגען ,מײנט געוױסנסביסן,
רעהאביליטאציע ,אדער װילן צו רעקאנסטרוקציע? צי מיטן
אינסטאלירן אנדענק-טאװלען אויף די ערטער פון די
אמאליקע מהרש״ל-שיל ,מהר׳׳ם-שיל ,זאמדער-שיל ,אדער
אויף די געבײדעס פון די געװעזענע ישיבת חכמי לובלין,
ײדישן שפיטאל ,פרץ-הױז ,יתומים-הויז )אכראנע( ,אדער
אויפן הױז װי ס׳האט אמאל געוװינט דער חוזה פון לובלין,
איז די כװנה נאר אנדענק און פארײביקונג ,צי טראכטן זײ
אױך װעגן פערעספעקטיװ און אױסזיכטי
מיר האבן נישט געפרעגט .װײל די געסט ,בעת זײער באזוך
אין לאנד ,ה$בן אװדאי געהאט א געלעגנהײט זיך
איבערצוצײגן ,אז אױך דא ,אין ישראל ,איז מען אנגעגאנגען
מיט אױפבױ ,וװקס און אנטװיקלונג ,בײם באשײדענעם
אנטײל פון לובלינער ײדן.
אן שום ספק ,אז בײדע צדדים האבן געהאט א סיבה צו זײן
צופרידן פון דעם צוזאמענטרעף.

אויף דער אזכרה אין נחלת יצחק ,אפריל 1998
באזכרה בבית הקברות נחלת יצחק ,אפריל 1998
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האבן מיר מצליח געװען אדורכצופירן דעם צוזאמענטרעף.
מיר האבן אײנגעלאדן די דעלעגאציע אין האטעל ״סאן״ אין
בת-ים ,וױיל און דעם זעלבן האטעל האבן געוװינט די געסט.
מיט דער ארגאניזאציע פון דעם צוזאמענטרעף ,האט זיך
באשעפטיט די סעקרעטארץ .דער צוזאמענטרעף איז
פארגעקומען אין אװנט אין איז געװען געלונגען.

לכבוד דער ױבל פון דער ײדישע מדינה ,האט משה קורן אין
זײן פרױ ליבא ,אײנגעלאדן רי לובלינער אויף א פײערלעכן
אװנט אין האטעל ״הילטון״ אין תל-אביב .מיר האבן אויך
געפײערט דעם  80געבורטסטאג פון דעם בעל-שמחה משה
קורן .ס׳האבן זיך באטײליגט פיל לובלינער פון ישראל אין
פון אױסלאנד.

מיר האבן באגריסט די לובלינער דעלעגאציע .מען האט
סערװירט א פולן אװנט-ברױט ,גוט אין געשמאק .די געסט
זענען געװען צופרידן פון דעם צוזאמענטרעף .מען האט
דערמאנט פארשידענע זכרונות פון לובלין .עס האט באג-
ריסט די געסט :דוד שטוקפיש ,דער װיצע-פרעזעס מארק
אורטמאן אין אלכסנדר שריפט .אין נאמען פון דער
דעלעגאציע פון לובלין האט באגריסט דער פרעזעס פון
שטאטראט ,וױ אויך די אנדערע געסט .סיהאט געהערשט א
פרײע אטמאספער .מיר האבן געזונגען פוילישע לידער ,בײ
דער באגלײטונג םון ירמיהו גוטליב אויף דער מאנדאלינע.
מיר האבן געגעבן א געשאנק יעדן פון דער דעלעגאציע .זײ
האבן אײנגעלאדן די לובלינער צו באזוכן אין לובלין .נאך
א קורצער צײט האבן מיר באקומען א בריף פון זײ אין
װעלכן זײ האבן באדאנקט פאר דער אױפנאמע.

אין נאמען פון קאמיטעט ,האט מען דערלאנגט א מתנה פאר
משה קורן אין נאמען פון אלע לובלינער .באגריםט האבן
אלכםנדר שריפט און שטאקפיש .משה קורן האט געדאנקט
פאר די וװנטשן .אויך זײן פרוי לובא האט דערמאנט זײערע
צײטן אין רוסלאנד .א פאר טעג נאך דעם באל ,האט דער
לובלינער קאמיטעט ארגאױזירט א צוזאמענטעף אין חדר
לובלין .מיט די געסט פון אויסלאנד .דער הױפט-גאסט איז
געװען שמחה בינעם וױי־ס ,א לובלינער ,װאס האט פיל
אױפגעטאן צו פאראײביקן די ײדישע לובלין .ער האט
דערצײלט װעגן זײן אקטױויטעט אין לובלין.
מיר האבן זיך געזעגנט פון די ליבע געסט :נאטעק אקערמאן
פון שװעדן ,אברהם קארפענשיף פון פראנקרײך ,מאטל
טרײסטמאן פון אויסטראליע און ד״ר װײס פון פוילן מיט
דער האפענונג ,אז מיר װעלן זיך נאך צוזאמענטרעפן אין
דער צוקונפט.

עס האט אױך דאס יאר באזוכט אין ישראל ראבערט
קובאלעק ,ער איז געקומען זוכן מאטעריאלן װעגן ײדישן
לובלין.
אזוי װי מען גרײט איצט און לובלין א צענטער װעגן
לובלינער ײדנטום פון פאר דער קריג ,און אויך פון םריער,
אויף דער גראדזקע גאס ,גרײט מען אין דעם צענטער א
מאדעל פון דעם ײדישן קװארטאל פון לובלץ.
דער צענטער װעט באדינען ױגנט אין סטודענטן פון דער
גאנצער װעלט ,צו לערנען װעגן ײדישן לובלין .ראבערט
קובאלעק איז שוין א מאל געװען אין ישראל אלץ גאסט פון
לובלינער קאמיטעט .דאסמאל איז ער געװען א גאסט פון
זהבה ליכטענבערג אין לןבוץ עברון און בײ אנדערע
באקאנטע .אונזער קאמיטעט האט ארגאנידרט א
צוזאמענטרעף מיט ראבערט קאװאלעק אין חדר לובלין.

די אזכרה א׳ן נחלת יצחק אין טאג פון אומקום און גבורה
האזכרה ביום ה  ₪א ה והגבורה בנחלת יצחק

אין ױם השואה והגבורה איז פארגעקומען אן אזכרה אין
נחלת יצחק ,בײ דער לובלינער מצבה .א .שריפט האט
פארגעלײענט די הקדמה פון משה שולשטײנס ״בײם פנקס
פון לובלין״ און דער חזן אבערמאן האט געזאגט קדיש און
אל מלא רחמים.

האזכוה

ב י ו ם  , 2 5 . 1 1 . 9 8ב ב י ת לייוויק

ווז׳ ד ב הוז  ) 3 0פ י נ ת גוודון(
תחבווה :כל הקווים העובוים בוחובות דיזנגוף ובן-יהודה
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ת ר ו מ ו ת

ל ״ ק ו ל

לובלין״

•

ב א ש ט ״ ע ר ו נ ג ע ן

א .טאובער ,פאריז
ה .גינשטאק ,פאריז

אין אמעויקאנער דאלארן
מאטל גארטעגקראוט ,נױ-ױרק
פאראייניקטע קינדער פון לובלין
א>ן פראנקר״ך
גדליהו און אסתר פישמאן ,הרצליה
צפודה שפ״זמאן ,נױ-יארק
דזשודית רוגץ ,פאר .שטאטן
בעעם און קאראלא וױיס ,װארשע
צעאמאן ,נױ-יארק
ישראל טעמפעלךינער ,בוענאס-אײרעס
נאטעק און עװא אקערמאן ,שטאקהאלם
ל״בל זילבערג ,בוענאס-אײרעס
מאניע ל״במאן ,נױ-יארק
קאפל מיזשריצק>׳ בוענאס-אײרעס
שמואל קאסמאן ,בוענאס-אײרעס

אץ שקלים

400
150
100
100
100
100
50
50
30
20
15
15

קרן לױנשטיץ
מרדכי און אילנה מענדלטאן ,תל-אביב
ברכה רוגיגשטיץ ,תל-אביב
גאלטשע שטיצער ,תל-אביב
ױסף אבטמן ,כרמיאל
אינזש .גאשטשעװסקי ,כרמיאל
עװא וױנףערגאום ,תל אביב
ליבהאבער ,פתח-תקוה
ױסף פרימד ,תל-אביב
מייק ראזענבוש ,פאריז
אנה וזאכבערג ,פתח-תקוה
אובליגענהארץ ,פתח תקוה
ד״ר דיאנא בק ,רחובות
אדוארד הערץ ,חיפה
שמואל סעגאל ,רמת-גן־
חנה װאקסמאן ,חולון
חוה האלבעסגערג

200
150
25
25

100

אץ פראנצױזישע פואנקן
״פאראײניקטע קינדער פון לובלין״
אין פראנקרײך
טעשקע פארשטעטעו ,פאריז
משה זאלצמאן ,פאריז
אברהם קארפענשיף ,ליאן
דינהלע ראטשטיין ,פאריז
ניסענבױם ,פאריז

 6,000 3,600 300 200 200 200־ 100
 100 100 100 100 100 100 100 50 50־ 40

קוױטירט פון בנק הדואר
פאר ךי לעצטע  2יאר

אץ אױטטראלישע דאלאון
מאטל טר״סטמאן ,מעלבורן

 100100 -

500

אין קאנאדער דאלאון
לוגלינער לאנדסמאנשאפט ,מאנטרעאל,
דורך י.קאפלאן
רוזשקע צוױיקאפט ,מאנטרעאל
נח גוים ,מאנטרעאל
יאסקע און גראניע בױם ,טאראנטא

פ א ר

״ ק ו ל

ל ו ב ל ץ ״

500׳3

500
200
• 200
150
10 0 .
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גרינשטײן ,חיפה
זילגרשטיץ מרדכי ,חיפה
לעװינסאן אגרהם ,ת״א
שינדעלמאן אבוהם ,ק .אתא
שט״געל גדליה ,משגב דב
הערץ אליהו ,חיפה

 250 200 200 200 150־ 100

רהענצוױיג יצחק ,גבעתײם
הערשטיץ צעסיה ואהרון ,ר״ג
זמגער נתן ,ירושלים
קריגער דורא ,ת״א
זייטומירסק> >הודה ,ת״א
בינשטאק אגרהם ופנמה ,חולון

 100 100 100 100 100־ 100

לערמאן ױסף ,ר״ג
אלטער בעלא ,ת״א
צונער  , m mק .חײם
אנגלישער מטלה ,פ.תקוה
ח» 0שביט ,רמת-גן
הארגיץ אדיה ,חיפה
שיפמאן אגרהם ,ת״א
האכהוזעד שרה ׳ חיפה
דאפמאן סאפיא ,חולון
טעגע חיה ,קיבוץ מענית
גאהיר רעגינא ,ר״ג
פינקעלמאן אלתר ,ר׳׳ג
שפירא חוה ׳ ת׳׳א
ארמאן אברהס ,חולון
שאפירשטיץ חנה וח״ם.,לוחמי הגיטאות
פעלץ גחמיה ,חיפה
צירלין מרין ,קיבוץ אושה
גארענשט״ן צפורה ,חיפה
ליבהאבער בלומה ,פתח תקוה
אופאטאװסקי משה ,ק.ביאליק
גושטײן פסח ,רמת מנשה
שענקמאן ױסף ,פתח-תקוה
גאס חנה ׳ רמת-גן
צימרמג צב>׳ מעוז אביב )ת״א(
גבירץ אורי ופולה ,חולון
װאקסמאן רגקה ,חולון
מעקסלער רגקה ,בני-ברק
גאך דיאנה ,רחובות
שטעיו אהיון וחנוז ,חולון
אפעלבױס יצחק ,תל-אביב
אופשלאך ישראל ,רחובות
בורשטץ אברהם ,תל-אביב
ארז ח»ם ,חיפה

 100 100 100 100 100 60 50 50 50־ 50
 50 50 50־ 50
 50 50 50 50 50־ 50
 50 50 50 40־ 30
 30 30 30 30 25 25 2525 -

אין ה ״ נ ט י ק ן ל ו ב ל י ן

מיר אפעלירן צו אוגדזערע לאנדםלײט אין
דער װעלט צו באשטײערן זיך לטובת
אונדזער געזעלשאפט און דעם ״קול
לובלין״•

אין דעם הויז ,לובארטאווםקע  ,10געפינט זיך דאם ״לובלינער
ווינקל״ אין ה״נטיקן לובלין.
בבית זה ,בלוברטובסקה  ,10״הפינה הלובלינאית״ בלובלין
הנוכחית

מיר דאנקען פארויס.
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נ ח מ פוו לובלינעו

דאנערשטיק ,דעם 30סטן אפריל ) ,1998מוצאי יום
העצמאות( ,איז אין ״הילטאך האטעל אין תל-אביב,
פארגעקומען א פ״ערלעכער ,יום־טובדיקער אוונט לכבוד 50
יאר ״דישע מדינה און דעם 80ס0ן געבוירן-יאר פון אונחער בן־
עיר מ ש ה קארן  -דער גאסטגעבער ,און ז״ן פרוי לובא ,פאר
דער מ ש פ ח ה און לובלינער ״דן פון לאנד און אויסלאנד .ט׳איז
געווען ה״מיש ,פר״לעך ,אנגענעם ,און אלע האבן גענאסן פון
דער מוזיק ,געזאנג ,אטמאספער ,מאכלים .ס׳איז געווען ששון
ושמחה .מ׳האס אויך מ ׳ ט אויפמערקזאמק״ט און שטילק״ט
זאכלעכע(
ז״ער
)אבער
קורצע
ד׳
אויםגעהערט
ארויססרעטונגען פון די בעלי-שמחה און באגריסערס .מיר
דערצ״לן וועגן דעם בקיצור.
געעפנט דעם פ״ערלעכן אוונט האט דער וויצע-פארזיצער פון
לובלינער קאמיטעט אין ישראל ,ארכיסעקט א ל כ ם נ ד ר

שריפט:

לובא און מ ש ה קארן
ישראל אויף צוו״ מדינות .ז״ן איבערצ״גונג ,אז דער שריס איז
דער א״נציק-ריכטיקער ,האט ער אויסגעדריקט אין פאלגענדע
ווערטער:

אין נאמען פון די ליבע גאסטגעבער ,לובא און מ ש ה קארן ,האב
איך דעם כבוד צו עפענען די ה״נטיקע פ״ערונג ,געווידמעט צוו״
דאטעם 50 :יאר מדינת ישראל 80 ,יאר פון געבוירן-טאג פון
אונדזער חבר און פר״נד מ ש ה קארן.

אין יאר ) 1897תרנ״ו( איז זיך צוכויפגעקומען דער ציוניסטישער
קאנגרעס אויפן רוף פון טעאדאר הערצל ,דעם שעפער פון
דער וויזיע פון דער ״דישער מדינה ,און פראקלאמירט דאם
רעכס פון ״דישן פאלק צו נאציאנאלער דערוואכונג אין ז״ן
לאנד.

ווען מיר טראכטן וועגן דער אנטשט״ונג פון אונחער מדינה,
מוזן מיר דערמאנען געוויסע מענטשן ,וועלכע האבן ב״געטראגן
צו אונדזער מלוכהשער זעלבשטענדיק״ט .אלע איז שווער צו
דערמאנען ,אבער צוו״ זענען די באזע פון אונחער נאציאנאלער
אויפלעבונג ,וו״ל זייער טעטיק״ט און נביאישע ארויסזאגן ,האבן
זין־ פארווירקלעכט :אין דער ערשטער ר״ ,דעם גרונטלייגער
פון פאליטישן ציוניזם ,טעאדאר הערצל .אין  1897האס ער
צונויפגעחפן דעם ערשטן צ׳וניסטישן קאנגרעס אין באזעל און
ז״נע נביאישע ווערטער האבן געקלינגען :״אין באזעל האב איר
געגרינדעט דעם ״דישן שטאט״.

די קאטאםטראפע1 ,ואס האט געטראפן דאס ״דישע פאלק,
ווען מיליאנען ״דן פון א״ראפע זענען אומגעקומען ,האט
אויפסנ״ באוויזן די נויטווענדיק״ט צו ל״זן דאס פראבלעם פון
״דישן פאלק ,וואס האט ניש 0ק״ן פאטערלאנד און ק״ן
זעלבשנ1ענדיק״ט  -דורך אויפשסעלן אויפםנ״ די ״דישע מדינה
אין ארץ ! -שראל ,וועלכע וועט עפענען פר״ די סויערן פון
פאטערלאנד פאר יעדן ״דן און וועט שאפן פאר דעם ״דישן
פאלק א מ ע מ ד פון א גל״כבארעכטיקטן מיטגליד אין דער
פעלקער-משפחה.

גענוי  50יאר שפעטער ,אין  ,1947דעם 29סנ1ן נאוועמבער,
האט די פארזאמלונג פון די פארא״ניקטע פעלקער אנגענומען
דעם באשלום וועגן דער אנטשט״ונג פון א ״דישע מדינה אין
ארץ-ישראל.

דעריבער זענען מיר זיך צונויפגעקומען ,די מיסגלידער פון
נאציאנאלן ראט ,די פארשט״ער פון ״דישן ׳שוב און פון דער
ציוניסטישער באוועגונג ,א׳נעם טאג ווען עס ענדיקט זיך דער
בריסישער מאנדאט איבער א״ .1און מיט דער קראפס פון
אונזער נאטירלעכן און היסטארישן רעכט און אויפן יםוד פון
באשלום פון דער פארזאמלונג פון אונ״א ־ פראקלאמירן מיר
די אנטשט״אונג פון א ״דישער מדינה אין ארץ-ישראל.

די צוו״טע פערזאן אן וועלכער מיר וואלטן נישט פארשטאנען
די געשעענישן פון יענער צ״ט ,איז אן שום ס פ ק דוד בן-גוריון,
וועלכער האט א דאנק ז״ן וו״טזעעוודיק״ט פארשטאנען און
פארויםגעזען די אנטוויקלונג פון די געשעענישן אין נאענטן
מזרח און געווען איבערצ״גט ,אז מיר ,״דן ,דארפן אויסנוצן דעם
ג׳נסטיקן מ א מ ע נ ט און אננעמען דעם פארשלאג פון ט״לן ארץ-
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דאט ווארט באקומט דער פארזיצער דוד ש ט א ק פ י ש  ,וועלכער
ה״בס אן זיין באגריסונג אין עברית  -און פארענדיקט אין ״דיש:
קהל נכמ־ ,המארח׳ם לובה ומשה ,חג ש מ ח לכולם ,א גוטן
יום-טוב .יש לי הכבוד והעונג להגיד כמה מילים במפגש וזגיגי
זה ,מוקדש ליובל של מדינת ישראל ולגבורות של בן-עירנו
משה .הלוואי יכולתי להעביר אליכם א ת רוב הרגשנות ,החוויות
והתחושות הקשורות לתאריכים אלה.
לפני  50שנה הכריז דוד בן-גוריון על ה ק מ ת מדינת ישראל.
הדור של השואה זכה לתקומה והמדינה יכולה לרשום השגים
אדיחם בקליטת עליה ,ב ה ק מ ת תעשיה ,חקלאות ,מדע,
תרבות וצבא  -למרות ה מ ל ח מ ו ת והטרור .לכן ,יש לנו הערב
סיבה למםיבה  -לחגוג א ת ה־ 50למדינה וה־ 80למשה.
אויף דער פ״ערונג אין ״הילטאך לכבוד  50יאר מדינת
ישראל און  80יאר מ ש ה קארן
בחגיגות ב״הילטון״ לכבוד  50שנה למדינת ישראל  80-1שנה
למשה קורן

ברצוני להודות ,בשם יוצאי עיתו ,למארחים המכובדים,
שאיפשרו לנו לחגוג ולשמוח  -ש ב ת אחים גם יחד.
יש לנו כאן ועכשיו ־ ה ר ג ש ה ביתית ,מ ש פ ח ת י ת  ,ולכן אני עובר
ליידיש ,כמו שדיברנו בלובלין.

צום פארענדיקן ,וויל איך באגריםן די געםט פון אויםלאנד ,וואם
זענען םפעציאל געקומען צום ה״נטיקן יום-טוב:

א גוטן יום-טוב  -האב א׳ך שוין געזאגט .נאר אץ־ וויל איצט
הארציק באגריםן דעם בעל-היובל מ ש ה קורן און ז״ן לעבנס-
באגל״טערין לובא ,במשך  56יאר ,און זייערע געראטענע זין
און עפעס-וואם דערצ״לן פון משה׳ם און לובא׳ם אויפטוען ,וו״ל
אלץ ווערט דורך זיי אדורכגעפירט צוזאמען ,ווי ס׳זאגט דאס
פאלקם־ווערטל ־אז דער פויער מיט דער פויערטע שלאפן אויף
א״ן קישן ,האבן ז״ איין מ״נונג" איך וו״ם ווי דאם פארפאלק
האט נישט ליב צו הערן לויב-געזאנגען און שבחים וועגן ז״ערע
אויפטוען .ז״ האלטן גאר שטארק פון מתן בםתר .כ׳וועל נאר
דערמאנען יענע אויפטוען ,וועלכע כ׳האב אליין געזען און
ב״געוווינט:

ד״ר ש מ ח ה ב׳נם וו״ס פון ווארשע,
נאטעק אקערמאן פון שטאקהאלם,
מאטל און בלומא טר״סטמאן פון מעלבורן.
אברהם קארפענשיץ פון ליאן.
ברוכים הבאים!
צום םוף וויל איך נאך דערצ״לן וועגן א קוריאזע געשעעניש
מיט  30יאר צוריק :ק״ן דרום-אפריקע איז געקומען אויף א
באזון ,דער בארימטער יידישער פ א ע ט אברהם םוצקעווער,
חתן פרם ישראל .אויף דעם קבלת-פנים ,האט אים באגריםט
א פרוי מ׳ט די פאלגנדיקע ווערטער :״זאל לעבן דער דיכטער
םוצקעווער ,זאל לעבן מדינת ישראל  -ביז  120יאר...״ וויל איך
עטוואם קאריגירן יענעם זאג פון דער פרו :1מ ש ה און לובא -
לעבט אין געזונט אין נחת ביז הונדערט און צוואנציק ,און
אונחער מדינת ישראל ווינטשן מיר ,אין שלום און גליק ,דאם
אייביקע לעבן.

* די פאלקס־שול אין מושב בפר גדעון.
* דעם קינדער-גארטן פון וויצא אין בצרון ,ת״א.
* מיטאגן פאר עולים פון רוסלאנד אין בני-ברית ,פארן
םימבאלישן אפצאל פון  1שקל א מיטאג.
* די יערלעכע אקציע פאר בלינדע קינדער.
* ד• שטיצע פאר יידיש ,אץ פארשידענע פארמען.

דאם ווארט באקומט דער בעל-השמחה און גאםטגעבער,
מ ש ה קארן:

דאס אלץ האב איך אליין געזען .נאר נאן־ צענדליקער אנדערע
אויפטוען זײערע  -פילאנטראפישע ,הומאנ׳טארע ,״דישע ,האבן
ז״ אדורכגעפירט אן רעקלאמע ,אן זעלבסט-בארימערי  , 1נישט
צו באשר״בן אין די גאזעטן ,נאר בלו׳ז מיטן פאראייביקן דעם
אנדענק פון משה׳ס און לובא׳ם עלטערן.

ט״ערע משפחה ,חשובע לאנדםל״ט ,ליבע געםט ,איך לעב
איצט איבער אונחער אלעמענם פר״ד און שטאלץ ,וואס מיר
האבן זוכה געווען צו פ״ערן  50יאר ״ז־ישע מדינה  -א האלבער
יארהונדערט מלוכהשע זעלבשטענדיק״ט און נאציאנאלן קיום.
מיר אלע האבן איצט די אויפריכטיקע טיבה זין־ צו פרייען און
ז״ן גליקלעך ,וואס נאך  2טויזנט יאר איז מקו״ם געווארן דער
טרוים פון דורות ״דן און פון מ״ן פרומען ,גאטזעליקן פאטער
בינעמל קאצקער ,וואם פלעגט יעדן פ ם ח ב״ם סדר זאגן
״לשנה הבאה בירושלים״  -אדער ,טויזנט מאל להבדיל ,דאס
אנטיסעמיטישע זידל-ווארט ,וואם מיר האבן א פ ט געהערט אין
לובלין ־ " "zydzie do palestynyמיר אלע געהערן דאן־ צום

מיט  2חדש׳ם צוריק איז מיר א״נגעפאלן צו דערמאנען משה׳ן,
אז אט־אט ווערט ער אן -80קער און  50יאר מדינה ־ג״ען אוין־
נישט צופוס״ ,וואלט געווען א יושר ״עפעכר צו מאכן .אט פון
דעם ״עפעם״ איז ארויסגעקומען דער ה״נטיקער ,פרעכטיקער
אוונט אץ ״הילטאן״ ,וואם איז א געלעגנה״ט פאר לובלינער ״דן
א ביסל אויפצולעבן דעם זכרון )אויף וויפל ער דינט ז״ נאן־(,
סענטימענטן און נאסטאלגיע.
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דור ,וואס־האט אדורכגעמאכט די צווייסע וועלט-מלחמה ־ ווער
אין דער עיואה ,ווער אלס ביעזשעניעץ אין רוםלאנד .אין יענע
גרויזאמע צייטן ,איז דאן־ אונחער טרוים און האפענונג געווען
 איבערצולעבן און דערלעבן אן א״גן ווינקל ,א ״דיש לאנד.איך און לובא ,ניצול געווארענע פון די םאוועטישע לאגערן,
האבן דערלעבט דעם איצטיקן יום-טוב ־ אויפצונעמען און זיו
משמח ז״ן אין תל-אביב ,צוזאמען מיט דער משפחה און מיט
ה״מישע לובלינער ײדן .מיו־ מעגן שטאלצירן מיט מדינת
ישראל ,וואם טראץ די פראבלעמען פון אויפנעמען מיליאנען
עולים פון איבער אכציק לענדער ,באגל״ט מיט מלחמות,
טעראר און שוועריק״טן ,איז מען פון א באפעלקערונג פון 600
טויזנט מיט  50יאר צוריק ,דערגאנגען צו קארגע  5מיליאן ,מיט
אויפשטעלן שטעט ,ײשובים ,קיבוצים ,פאבריקן ,ווארשטאטן ,א
מוסטערהאפטע לאנדווירטשאפט ,אן ארמ״ ,א הויך־
1
אנטוויקלטע אינדוםטריע ,לויט דער נייסטער טעכנאלאגיע .ד
לאזונג צום יובל פון דער מדינוז ״צוזאמען מיט האפענונג,
צוזאמען מיט שטאלץ״ איז גילטיק ם״ פאר די יידן אין ישראל,
ם» פאר די ״דן אין דער וועלט.

עס מיך ,אז איך ,משה פון לובלין ,וואס האט ז״ן יוגנט
פארבראכט אין ארעמק״ט ,נאר מיט א םן־ טרוימען וועגן א
באשיידן ,נארמאל לעבן .איך האב חתונה געהאט אין
חשאמבול ,קאזאכםטאן ,מיט  56יאר צוריק ,אין א נעבעכדיק
שטיבל ,דער באדן פון ל״ם .אויף דער חתונה זענען געווען א
צען פערזאן .פאר א חופה האט געדינט א ל״לעך ,געהאלטן
פון  4פערזאן .מיין שוויגער האט לכבוד דער שמחה
אפגעבאקן א לעקעך ,געקויפט א קילא ווודשט ,פארגר״ט
םענדוויטשן און אויך געזארגט פאר א האלבן ליטער בראנפן...
דאם איז געווען דער אנהייב פון צוזאמענלעבן מיט מ״ן ליבער
פרוי ליובא.
היינט ,ווען כ׳בין דערגאנגען צו אזא הויכן עלטער און באזיץ א
ש״נע פאמיליע ,איז עם אויך א דאנק מ״ן ליבע פרו ,1וועלכע
האט געשפאנט מיט מיר דעם גאכצן וועג ,ם״ אין גוטע ווי אין
שלעכטע צ״טן .זי האט מיר געשענקט דר״ זץ ,וואם פארשאפן
אונח פיל נוות און 3םד ׳ אויך אין וועלט־מאסשטאב .אז איך
כאפ איצט א בליק אויף צוריק ,מעג איך ז״ן גליקלעך און
צופרידן .ם׳האט זיך געלוינט צו לעבן און דערג״ן צו דעם
עלטער און פייערן אין ״הילטאן״ תל-אביב ,צוזאמען מיט דער
פאמיליע ,לאנדםל״ט און פר״נט .איך ווינטש א״ך נאך לאנגע
יארן צו פ״ערן און ויך משמח זיין .א דאנק וואס איר ז״ט
געקומען און לאמיר טרינקען לח״ם.

אזויווי איך בין אויך א שטיקל מחותן צו דעם איצטיקן יום־טוב,
איך מ״ן מיינע  80יאר ,וויל איך מיט לובא אויסדחקן אונדזער
שמחה און גדולה פאר אלע געםט ,וועלכע מיר קאנען הײנט
אויפנעמען און ז׳ך פרייען :מיט די געוועזענע איינוווינער פון דער
אמאליקער לובארטאווםקע און שעראצע ,פון אונטערן שלאס,
פון וואליע ,זאמד און טשעכיוו ,שוין אפגערעדט פון דער
משפחה און פר״נט.

אירית גאטליב ,די םעקרעטארץ פון דער לאנדםמאנשאפט ,צו-
זאמען מיט צעשא פישער-טראכטענבערג .די פארוואלטונג־
מיטגלידערין ,האבן דעם יובילאר איבערגעגעבן א מתנה ,מיט
א געהעריקן אויפשריפט ,אין נאמען פון אלע לובלינער.

מיר באגריםן א״ך אלע הארציק און דאנקען דעם לובלינער
קאמיטעט אין ישראל פאר העלפן ארגאניזאציאנעל ,אדורכפירן
דעם איצטיקן צוזאמענטרעף לכבוד  50יאו־ מדינה און אויך א
בכבודיקע געלעגנה״ט צו פייערן מ״נע  80יאר .וועלן מיר
טרינקען א ״לח״ם״ פארן וו4לז״ן פון דער מדינה ,פאר שלום
און פאר אונדזער אלעמענם געזונט.

דערנאך האט גענומען א ווארט לובא קןנרן און דערצ״לט
אינטערעסאנטע זכרונות פון דער אלטער היים און משפחה.
ם׳איז געווען א פר״לעכער ,הארציקער ,אינטימער אוונט ,וואס
האט אלע אנוועזענדע פארעיאפט גרוים הנאה און פארגעניגן.

ווען א׳ך מאך א קורצן איבערבליק פון מ״נע  80יאו /דערמאנט
f

ך

די געזעלשאפט
1
״פאראײניקטע קינדער פון לובלין און אומגעמט״
באגריסט אונדזער ליבן לאנדסמאן

מיר באגריסן הארצ>ק אוניזער בן־עיר
און איבערגעגעגנעם פריינד

r

משה קארן

צו זײן 80סטן געבוירן־יאר.
ער איז אלע יארן געװען א מוסטערהאפטער,
אקטיװער ,איבערגעגעבענער פרײנט פון מדינת
ישראל און פון זיינע לובלינער לאנדסלײט ,נישט
נאר מיט ווערטער ,נאר מיט דירעקטער
פינאנסיעלער הילף.
מיר װינטשן אים נאך לאנגע יארן מיט א גוט
געזונט ,א סך פרײד און נחת פון זײן משפחה  -עד
מאה ועשרים.
פארן קאמיטעט -
פארזיצער :טעשקע פארשטעטער
פעקרעטאר :משה זאלצמאן

משה קארן
צו זייך  80יאר  -ביז .120
זאלסט צוזאמען מיט דיין טייערער פרוי לובא ,זין,
אײניקלעך און אוראײניקלעך זיך אויסלעבן אין
געזונט און נחת.
דער לובל»צעי קאמיטעט אין ישראל

— ^ ו
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ואתם משפחת שביט  -שרה וחיים שולטים ממעל,
עוזרים ותומכים בנו על כל צעד ושעל.
ױעצים לגבי כיװני רוח בבחירת הדירה,
בודקים סוסיתא ,ועל הווספה כועסים נורא.
וכך  -צעד צעד התבגרנו אתכם ביחד,
עברנו אירועים משמחים ובילינו באושר ובנחת.
למדנו מכם מה זה צער גידול ילדים,
ולעומת זה נהנינו בסופי שבוע בבתי מלון נהדרים.
למדנו להכיר מטעמים ומאכלים פולניים,
געפילטע פיש ,צי׳בלה ,צ׳ולנט ועוגת תפוזים.
ידענו תמיד להסתכל ישר וקדימה
כי בטחנו בכם וידענו שאנו אצלכם עמוק בלב פנימה.
ומה צריך בסך הכל בן אדם בחײם -
חײם
סבא
בײחוד אם יש לו לצידו סבא כמו
;
טיפה אחת של אושר ,בריאות וחדר כושר,
ולאחל לכולװ ,וביחוד לך סבא חביב,
שתמשיך לבלות ,לטייל ולרוץ לחוף תל-אביב.
תמשיך לקטר ,לעשות ״קרחצן״ כאן בישראל,
ובקנדה ,נױ-ױרק תבלה ,תרקוד ותשתולל.

וז״ם שביט
בחוג המשפחה וידידים התקיימה במלון ״הילטון״ בתל-
אביב מסיבה ליום הולדת ה 80-לבן-עירנו חײם שפיט.
על בעל השמחה הקריא חתנו זקי נגרי שיר ,שהתקבל
בשמחה ,הוקרה ומחיאות כפיים של כל הנוכחים .גם
הוועד של אירגון ױצאי לובלין בישראל ,מצטרף
למברכים של בעל הױבל ומאחלים לו בריאות ,אושר
ונחת.

״p/

תהיה לנו בריא וחזק עד מאה ועשרים
אנחנו כולנו לצידך  -אז תרבה בחיוכים.
אוהבים תמיד
כל משפחמ פלח
כל משפחמ נגר•
וכל הצעירים הױרשים.

>י?17מ <2אח

בתורה נאמו־ :בגבורות  80שנה,
בנביאים כתוב עד מאה ועשרים שנה,
אנו אומרים  -יש לנו סבא ,וזו ממש המתנה.
סבא ואבא -
בשעה טובה זכית לארבעה נינים,
במשפחתך יש גם שישה ככדים,
משתי בנותיך ושני החתנים החמודים,
ולא נשכח גם שתי כלות ושני חתנים צעירים.
וכל זה התחיל עוד לפני הרבה הרבה שנים,
בשכונת מונטיפױרי ,על גדות הװאדי הגועשים.
חתיך שחרחר מבית פלח מציץ ומגיח
ואת חנה משכנע להתחתן  -והוא מצליח.
מספר גם לי כל מיני אגדות,
שכדאי לי לקחת את ױצי  -מלאת ההפתעות.
ובכן נישאנו  -הראשונים באולמי גיל המפוארים.
ואנו בבית ז׳בוטינסקי אשר ברח׳ ביאליק שוכנים.

או׳ף דער שמחה לכבוד די  80יאר פון ח״ם שביט .פון
לינקם :יהודית און זכ ,,דער בעל-שמחה ,לובה און משה
קארן ,דוד און רבקה שטאקפיש
במסיבה לכבוד הגבורות של ח״ם שבי .0משמאל :יהודית
ואברהם זכי ,בעל השמחה ,לובה ומשה קורן ,דוד ורבקה
שטוקפיש
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עס איז איבעריק פארשטעלן אונזער פרײנדין טעשקע פאר
דעם ײדיש רעדנדיקן םעקטאר אין פאריז .שרײבן איר
ביאגראפיע איז בכלל ױשט אין אונזער מעגלעכקײט; מיט
דעם דארף זיך אפשר פארנעמען א היסטאריקער .מיר וױיסן,
אז טעשקע איז געקומען קײן פאריז אין די דרײםיקער יארן,
נישט קענענדיק פארטראגן דעם װאקסנדיקן אנטיסעמיטיזם
און פאשיזם פון די דעמאלטיקע פױלישע רעגירונגען :זי איז
אנטלאפן פון לובלין און געקומען קײן פאריז וװ ױ האט
געפונעו ױשר און גערעכטיקײט.
אנקומענדיק קײן פראנקרײך ,נעמט זי גלײך אן אקטיװן
אנטײל אין די פראגרעסױוע רײען פון די ײדישע
געזעלשאפטן .לײדער ,דערנענטערט זיך גאר גיך דאס יאר
 :1939דער דײטשער נאציאנאל-פאשיזם און די צוױיטע
װעלט-מלחמה .די נאצי אקופירן מזרח און מיטל-אײראפע
ביז ס׳קומט די רײ אויף פראנקרײך .אזוי װי דאס לאנד
װערט *ןקופירט און די נאציס שטיצן די װישי-רעגירונג מיט
די אנטי-ײדישע געזעצן ,נעמט טעשקע א גאר אקטיװן
אנטײל בײם ראטעװען ײדישע קינדער .מיט דער הילף פון
פראנצױױשע ױשט-ײדישע פרויען ,זוכט זי אױף דער
פראוױנץ פאמיליעס װאס וױיזן ארויס זײער גרײטקײט
ארײננעמען צו זיך קינדער פון ײדישע עלטערן װאס זענען
געװארן דעפארטירט ,אבער זענען באדראט און האבן נישט
מער קײן הײמען .דאס איז א קאלאסאלע ארבעט ,אדאנק
װעלכער ס׳װערן געראטעװעט א סך ײדישע קינדער .נאר
טעשקע איז גאר וױיט פון זיך באפרידיקן מיט דער
הומאניטארער ארבעט; זי וױל זיך באטײליקן אין דעם
אקטיװן קאמף קעגן דעם נאצישן שונא .זי שליסט זיך אן אין
דער אומלעגאלער אונטערערדישער ארגאױזאציע צו
קעמפן און סאבאטירן די נאצישע אקופאנטן; ביז אין א
געװיסן טאג טרעפט לײדער אן אומגליק :טעשקע װערט
נעכאפט דורך דער פראגצױױשער פאליצײ בײם אויספירן
אן אויפגאבע געשיקט פון דעם אונטערגרונט .די װישי-
פאליצײ איז שטארק צופרידן פון האבן געכאפט אוא פיצל
וױיבל; זײ זענען זיכער ,אז סיװעט זײ געלונגען מיט איר
הילף אנטדעקן דאס גאנצע קעמ17רל ,אבער גיך איבערצײגן
זײ זיך אז זײ האבן געמאכט א גרויסן טעות .זײ האבן פאר
ױך געהאט טאקע א קלײן וױיכל  -אין פיזישן זין  -אבער
א גאר שטארקע פרױ אין מאראלישן כאראקטער .זי האלט

ס ע ש ק ע פארשטעטער

אויס די שרעקלעכסטע פײניקונגען פון די בעסטיאלישע
געסטאפאװצעס ,אבער עס קומט בײ איר נישט די פראגע
װעגן אויסגעבן א חבר אדער א מיטקעמפער .ד האלט אױס
די שרעקלעכסטע פײניקונגען צו װעלכע ס׳זענען נאר פעיק
אויספירן די שרעקלעכע היטלערישע בארבארן ,אבער קײן
איבעריק װארט גײט נישט ארויס פון איר מויל .דאן װערט
זי דעפארטירט אין די נאצישע קאנצענטראציע-לאגערן וװ
זי בלײבט ביז צו דער ענדע פון דער מלחמה .נאך דער
באפרײאונג קומט זי צוריק קײן פאריז און שטעלט זיך צום
דינסט פון געזעלשאפטלעכער ארבעט ,אױך בראש פון די
לובלינער .אבער װי מיר האבן פריער געזאגט ,קאנען מיר
זיך נישט דערלויבן צו געבן אן אפשאצונג װעגן איר רײכע
און ברײטע געזעלשאפטלעכע ,קולטורעלע ,סאציאלע
טעטיקײטן .דאך דארף כאטש דערמאנט װערן ,אז חוץ די
אלע דערמאנטע מעלות ,האט זי נאך אײנע א גאר
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ספעציעלע ,װאס איז גענוג זעלטן בײ כלל טועו־ :ביײ די
זאמלונגען פאר םאציאלע אדער געזעלשאפטלעכע צװעקן,
אױ זי פון די ערשטע זיך צו באשטײערן.

פארבאנד

פ ו ן די יידישע געזעלשאפטן
אין פואנקרײך

מיר ב^גריסן חו&רציק ארנזער טײערע

מיר קאנען נישט ענדיקן די פאר װערטער װעגן אונזער
טעשקע ,אן דערמאנען אירע אומאפשאצבארע פארדינסטן
פאר דער געזעלשאפטלעכער ,קולטורעלער טעטיקײט פאר
דעם פארבאנד ,גאר ספעציעל די לעצטע צײטן װען זי האט
אפט געזונט-פראבלעמען .װײל זי קאן נישט פארלאזן די
ווױנונג ,פירט זי אױם איר ארבעט אין דער שטוב;
טעלעפאױש האלט ױ אן דעם קאנטאקט מיט די
געזעלשאפטלעכע טוער פון פאריז .אירע גרויםע פארדינסטן
פאר די צוױי װאכנדיקע קלובן װאס דער פארבאנד
ארגאניזירט יעדער  15טעג לײדער ,האט טעשקע די לעצטע
טעג דורכגעמאכט א שװערע אפעראציע און הײנט אין דעם
טאג װאס זי פײערט איר געבורטסטאג ,געפינט ד ױך אין
שפיטאל.
בלײבט אונז נאר איר וױנטשן א רפואה שלימה! זי זאל װאס
גיכער זיך צוריקקערן צו איר געזעלשאפטלעכער און
קולטורעלער טעטיקײט  -עד מאה ועשריםי
אברהםזאלץ

טעשקע פארשטעטער־ק^רמאן
צו

דערגדייכן

א י ר 90סטן

געבוירנטאג

ד ײ ן אקטיװע געזעלשאפטלעכע טעטיקייט
ז י נ ט צענדליקער יארך ; ד ײ ן אגטײל א י ן העלדישן
ווידערשטאנד קעגן נאצישן בארבאריזם • זענען
געקרוינט געווארן מיט א הויכער א ו י ס צ ײ כ ע נ ו נ ג
פ ו ן .LEGION D'HONNEUR
ד י י ן איניציאטיוו פ ו ן עטאבלירן א
פון
נאטען
אויפן
פרייז
ליטערארישן
פארשטארבענעם לעבנסבאגלײטער ײ ד ל קארמאן ,איז
אן אנערקענטע יידישע קולטור-געשעעניש אין
פאריז און דויערט ז י נ ט  12יאר.
עס איז פ<*ר א ו נ ז א גרויסער כבוד צו ז ײ ן
צוזאמען מיט דיר א י ן די אנפירנדיקע אינסמאנצן
פ ו ן פ*רבאנד א ו ן חאפן ,אז דאס װ ע ט נאד דויערן
לאנגע י$רן

מיר ווינטשך דיר פ ו ל געזונט ,נחת
ן פרייד פ ו ן ד ײ נ ע ־ מיט ליבשאפט
ארומגערינגלטע משפחה־מיטגלידער.

דער קאמיטעט

די געזעלשאפט פארײניקטע קינדער
פ ו ן לובלין און אומגעגנט
באגריסט די פארזיצערין פון דער געזעלשאפט

די ״ י י ד י ש ע העפטן״

טעשקע פארשטעטער־קארמאן

באגריסן הארציק די חשובע פ ר ײ נ ד י ן פ ו ן
א ו נ ז ע ר אויסגאבע

ווידערשטענדלערין אין פראנקרייך
,געוועזענע
נאך דעפארטאציע
,לעבנגעבליבענע
אויסגעצייכנטע מיטן LEGION D'HONNEUR

טעשקע פארשטעטער־קארמאן
צו איר 90־טן געבוירנט^ג

צו איר 90־טן געבוירנטאג

א ו ן ווינטשן איר נאך לאנגע געזונטע
יארן פ ו ן געזעלשאפטלעכער א ו ן
קולטורעלער טעטיקייט פ#רן ו ו ו י ל פ ו ן
יידישן פאריזער ישוב.

װ י נ ט ש ן מיר איר נ^ך לאנגע געזונטע
יארן א נ פ י ר ן מיט דערפ^לג די ל ו ב ל י נ ע ר
.געזעלשאפט
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דעם פארזיץ האט געפירט סטעפא סקורניק .אין ארטיסטישן
טײל איז ארױסגעטרעטן דער לירישער זינגער איזאק
מענטליק.

דעם 17טן פעברואר ה.י .איז אין לאקאל פונעם פארבאנד פון
די ײדישע געזעלשאפטן אין פראנקרײך פארגעקומען די
12טע צוטײלונג פונעם ליטעראטור-פרײז א.נ .פון ײדל
קארמאן ,עטאבלירט דורך זײן פרוי טעשקע פארשטעטער-
קארמאן ,פאר דעם סעקרעטאר פון דער סאסײטי
״פאראײניקטע קינדער פון לובלין״ ,דעם קולטור-
געזעלשאפטלעכן טוער און מחבר פון א רײ ספרים  -משה
זאלצמאן ,װעלכער איז איצט דערגאנגען צו די•  90יאר.
צוזאמען מיט דעם לאורעאט משה זאלצמאן ,איז אויך
פרעמירט געװארן דער מאלער מארעק רורניצקי.

מײן הארציקער דאנק דער זשורי פארן צוטײלן מיר די ײדל
קארמאן פרעמיע .ס׳איז פאר מיר א כבוד זיך צו געפינען
צוױשן דער פלעיאדע קולטור-שאפער ,פען-מענטשן און
מאלער ,לאורעאטן פונעם קארמאן-פרײז ,עטאבלירט פון
טעשקע פארשטעטער ,װאס װערט שוין פארטײלט דאס
12טע יאר .ביז מײן אפפארן קײן ראטנפארבאנד אין יאר
) 1933פרײוױליק!( איז מיר ײדל קארמאן געװען באקאנט
פונעם פארטײ-אקטױו ,װי ״ײדל פון 19טן״)אראנדיסמאן( -
און איצט באקום איך דעם פרײז ,געהײליקט אויף זײן
נאמען .איך שטרײך אונטער מיט סאטיספאקציע די
לאנגיאריקע פרײנדשאפט און צוזאמענארבעט מיט טעשקע
קארמאן ,מיט װעלכער מיר פירן צוזאמען די לובלינער
לאנדסמאנשאפט שוין העכער  28יאר .זי האט מיט געהאלפן
פארשפרײטן אלע מײנע ארױםגעגעבענע ביכער .א דאנק
מײן שרײבערישער און זשורנאליסטישער טעטיקײט ,האב
איך דערװארבן די פרײנטשאפט פון דעם פען=מענטש און
געזעלשאפטלעכן טוער אנרי בולאװקא ,װאס האט געזאלט
דא ארויסטרעטן ,נאר די קראנקהײט האט אים ױשט
דערמעגלעכט.

צו דער פײערונג איז געקומען א גרױסע צאל מענטשן .װעגן
משה זאלצמאן האט גערעדט )אין פראנצוידש( ה.
מינטשעלעס ,שרײבער און זשורנאליסט ,פארדצער פון
ארבעטער-רינג אין פאריז .דער רעדנער האט
כאראקטעריזירט ד$ס בוך פון זאלצמאנען ״מענטשן און
געשעעױשן׳ /װאס אין דערשינען אין פראנצױזישער
איבערזעצונג צום מחברס  85יאר ׳ זיך אפגעשטעלט ,דער
עיקר ,אויף זײן ערשט בוך ״דער גולאג״ ,אויפן ביכל װעגן
בעלא שאפירא ,די בונדישע טוערין פון לובלין; װעגן דעם
שרײבער און קולטור-היסטאריקער קלמן מרמר און דעם
אלטן רעװאלוציאנער שארל ראפאפארט.

מײן ערשט מ ך האב איך געװידמעט די טויזנטער פאליטישע
עמיגראנטן 18 .חברים האט די פוילישע קאמוניסטישע
פארטײ אפיציעל געשיקט קײן ראטנפארבאנד ,אין אנהײכ
פון די 30קער יארן .בלויז איך אײנער פון זײ דער פיזיש
שװאכסטער ,בין געבליבן לעבן .אלע האט מען ארעסטירט
אין דעם בלוטיקן י$ר  .1937אין די 60קער יארן ,װען כ׳בין
וױדער געקומען קײן פאריז ,האבן די געװ .חברים בשום אופן
נישט געװאלט גלױבן /װי אזוי עס זעט אויס דאס לעבן אין
רוסלאנד .״דער ראטנפארבאנד שטײט איבער יעטװעדער
קריטיק ,ער טראגט די פענער פון שלום און סאציאליזם״ -
האבן געטענהט די פאנאטישע אנהענגער פון קאמוניזם.
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״בעריא איז שולדיק אין דעם פערזאנען-קולט .דעם 12טן
אויגוסט האבן די שונאים אויסגעטראכט״  -האבן ױי
צוגעגעבן .גלויבנדיק נאך אלץ אין דעם ״פארהײליקטך
ראטנפאבאנד .זײ האבן געקענט בעסער דעם דארטיקן
רעזשים פון מיר ,װאס האט דארט געלעבט  25יאר.

המועצה העולמית לתובות ״י״י

װעלמראט פאױ ״דישער קזלסװ

די ערן-שריפט
װערט צוגעטײלט צו

איך בין פארבליבן אן אנהענגער פון סאציאלן ױשר,
הומאניזם און די רעכט פון יעדן פאלק צו לעבן פרײ
זעלבשטענדיק .אויך אין מדינת ישראל .אין דעם ױיסט האב
איך געשריבן אלע מײנע ליטערארישע ארבעטן .און אויב
צוליב זײ און דער געזעלשאפטלעכער טעטיקײט ,באקום
איך דעם ײדל קארמאן פרײז ,איז עס א סאטיספאקציע
אויפן שװעל פון מײן 90טן לעבנס-יאר .א דאנק!

דוד

ש ט א ק פ י ש

װי אן אױסדרוק פת טיפער אנערקענונג פאר זײן לעבנםלאנגער איבערגעגעבנקײט
צו לשון ײדיש און ײדישער קולטור ,דער מוסטערהאפטער רעדאקטאר פון ״ישראל שטימע״
און גלענצנדער פובליציסט און שרײגער במשן פון איבער א האלבן יארהתדערט
איבערגעגעבן בײ דער ײעלט-קאנפערענץ פאר ״דישעו קולטור

לכבוד  50יאר מזײנת ישראל
אשקלון

yli [U״

פראבי גרשוו I p r m
0אר1יצעו

 nגעזעלשאפט
״פאראייניקטע קינדער פון לובלץ און אומגעגנט״
באגריסט אונדזער לאנגיאריקן סעקרעטאר און
געזעלשאפטלעכן טוער

י״דסמןחשנ״ח

מאטל זעלמאנאװיטש
קא-פאודונער

 - 8ט ן ױ נ י 1998
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אברהס קארפעאוויסקו
קא-פאז־זיצער

ערן ־ שריפט פאר דוד שסאקפיש פון וועלטראט פאר
״דישער קולסור לכבוד  50יאר מדינת ישראל און טיפער
אנערקענונג פאר ז״ן לעבנסלענגלעכער איבערגעגעבנקייט צו
לשון ״דיש און ״דישער קולטור .איבער געגעבן ביי דער וועלט
־ קאנפערענץ פאר ״ד .קולטור.
תעודת כבוד לדוד שטוקפיש מטעם המועצה העולמית
התרבות ״דיש לכבוד  50שנה למדינת ישראל והוקרה
עמוקה עבור מםירותו רבת השנים ל ש פ ת ״דיש ותרבות
יידיש .נמםר בזמן המועצה העולמױז לתרבות יידיש.

משה זאלצמאן
צום באקומען דעם זשורנאליסטן־פרייז א.נ .פון
יידל קארמאן־ ,געוו .װידערשטענדלער און
דעפארטירטער.
מיר װינטשן אונדזער סעקרעטאר א גוט געזונט און
נאך לאנגע יארן־ פון אקטױוער טעטיקײט ,הן מיט
דער פעדער ,הן בײ דער לאנדסמאנשאפט.
דער קאמיטעט

 nלוגלעער לאנדטמאנשאפט
אין >שראל באגריסט הארציק ךי צװיי
ױב>לאדן אץ פאריז צו ז״ערע  90יאר

טעשקע קאדמאן-
פאדשטעטעד
און משה זאלןגמאן

אויף דער יערלעכער פארט״לונג פון לערנביכער פאר ״דיש
פונעם פאנד צו דערמוטיקן ״דיש אין ישראל א.נ .פון דוד און
רבקה שטאקפיש .אויפן בילד פון רעכט :די לייסערין פון דער
שסאטישער גימנאזיע תיכון עירוני א /רבקה שטאקפיש ,די
פרעמירטע שילערין
בחלוקוז השנתית של ספרי לימוד ״דיש מקרן לעידוד יידיש
ע׳׳ש שטוקפיש .בתמונה ,מימין :מנהלת בי״ס תיכון עירוני א/
רבקה שטוקפיש ,התלמידה המצ0״נת

T

מיר װינטשן אײך אריכות ימיס,
געזונט און טעטיקייט לטובת די לובלינער
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מען שר״בס אונדז • כותבים לנו
לכבוד
ארגון ױצאי לובלין
א.ג.נ.

פארענדיקט און אונדזער שטאנדפונקט װעגן דעם ״בריװ״
איז געװארן פארגעשטעלט דער רעדאקציע פון ־ײדישן
װארט״ נאך אין ױלי  .1997אונדזער בריװ איז געװארן
אפגעדרוקט אין ״װארט״ דעם ) 5.9.97נומ׳  .(18אין דעם
זעלבן נומער איז פארגעשטעלט געװארן דער שטאנדפונקט
פון מלוכהשן מוזעאום פון מײדאנעק ,װי אויך די טעטיקײטן
פון דער זײער װיכטיקער און בכבודיקער אינסטיטוציע,
װעלכע האט פאר א ציל אויפצוהאלטן די פאר אונדזערע
הערצער אנדענק-ערטער .דעם ברױו האבן אונטערגעשריבן
אלע ארגאניזאציעס און געזעלשאפטן ,בײ װעלכע מײדאנעק
איז פארבונדן מיטן גהינום און מארטירער-טויט פון די
היטלעריסטן .נאך די איבערלעבונגען פון האלאקאסט ,האט
אויך נישט געקאנט פעלן אונדזער אונטערשריפט.

הנדון  :מחנה השמדה גלז׳ץ
לפני זמן מה נמסר לי ע״י קבוצת ױצאי פולין שביקרו
באתר השמדה בלז׳ץ ,על הזנחה הקײמת באתר.
במחנה בלז׳ץ הושמדו כ 400,000-יהודים .ביניהם בני
עירכם יקיריכם.
הלחימה
להנצחת
ל״מועצה
בפולין
פניתי
והמרטירולוגיה״ ) (ROPWIMהאחראית לטיפול ואחזקה
נאותה של האתרים המקודשים של המרטירולוגיה
היהודית .בסוף נובמבר  1997קיבלתי תשובה
מ״המועצה״ ,העתק אני מצרף לידיעתכם.
בעקבות מכתב זה יש להניח שאתר המחנה בלז׳ץ יטופל
כראוי.
בתשובתי ל״מועצה״ בקשתי לעדכן אותנו באופן רצוף
וסדיר על התקדמות עבודות השיפוץ ואחזקת האתר
המקודש.
כמו כן העברתי פנייתי בדבר צירוף לוועדה המטפלת
בנושא נציג התאחדות ױצאי פולין בישראל.
בכבוד
אינג׳ בנימין מאירצ׳ק ,מזכ״ל.

ביז איצט וױיסן מיר נישט ,װער סיהאט אנגעשריבן דעם
פאסקודנע בריװ .זיכער איז דאס נישט געװען קײן שום
מיטגליד פונעם קולטור-געזעלשאפטלעכן פארבאנד אין
לובלין ,אויך נישט קײן שום אנדערער ײד .מיר שטרײכן
אונטער ,אז די רעדאקציע פון ״דאם ײדישע װארט״ האט
איבערגעבעטן דעם פארבאנד צוליב דער געשאפענער
סיטואציע.
מיר לײגן בײ א קאפיע פון אונדזער ברױו צו דער
רעדאקציע פון ״װארט־ .מיר בעטן זײער דעם חשובן
רעדאקטאר צו פארעפנטלעכן אונדזער אויפקלערונג אױף
די שפאלטן פון ״קול לובלין׳ /באזאמען מיט איבערזעצונגען
אויף העברעאיש און ײדיש.
מיר װינטשן דעם רעדאקטאר װי אלע לובלינער ,א סך יארן
אין געזונט און שלום.
שלום!

קולטור-געזעלשאפטלעכער פארבאנד
פון ײדן אין •פוילן
אפטײלונג אין לובלין .לובארטאװסהע 10
לו־בלץ31.12.1997 ,

פאר דער אפטײלונג פון
קולטור-געזעלטאפטלעכן פארבאנד אין לובלין -
ד״ר לובא מאטראשעק

צום הױפט-רעדאקטאר פון ״קול לובלין־
דיזנגוף  ,158תל-אביב.
תשובער הער רעדאקטאר,
מיט פארדרוס האבן מיר איבערגעלײענט אין אײער
צײטשריפט דעם בריװ פון כלומערשטע מיטגלידער פון
לובלין,
אין
פארבאנד
קולטור-געזעלשאפטלעכן
איבערגעדרוקט פון ״ײדישן װארט״ .מיר האבן געמײנט ,אז
דער ענין איז געװארן ענטגילטיק אױפגעקלערט און

באמערקונג פדן רעדאקציע :אויך מיר בעטן אנטשולדיקונג
פאר אובערדרוקן פון דער װארשעװער צוױי-װאכנשריפט
״דאס ײדישע װארט״ דעם בריװ ־מיר רעכענען אױף אײער
הילף״ װעגן יארמארק האנדל אױפן באדן פון מאזאלעום אין
מײדאנעק און דאנקען ד׳׳ר לובא מאטראשעק פאר דער
צוגעשיקטער אױפקלערונג.
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קאפל מיזשריצקי ,בוענאט-א״רעט

״דישער וױטנשאפטלעכער אינטטיטוט ־
״װא ,נױ-יארק

איך האב דערהאלטן די  5קאפיעס ״קול לובלין״ און זײ
צעטײלט דעם הייפל לובלינער אין בוענאס-איירעס .מיט
איינמאנען די באשטייערונג וועל איך נאך א ביסל
צװוארטן ,װײל נישט לאנג האבן זיי זיך באשטײערט ,װי
ס׳איז געווען אפגעדרוקט אין אונדזער זשורנאל .איך
האב איבערגעלייענט דעם ״קול לובלין״ ,זי איז
אינטערעסאנט .דער עיקר  -זי איז אן אנדענק פון דער
שטאט לובלין .שיין ארויסגעגעבן ,די ארטיקלען און
זכרונות פאראינטערעסירן .איך װינטש דעם קאמיטעט
און ישראל ,און דער עיקר דיר ,איר זאלט איבעראיאר
װידער ארויסגעבן אזא שײנע צײטונג.

אין דער יױוא־ביבליאטעק און ארכיװ פעלן אונדז דער
נומער  32״קול לובלין״ ,װי אויך דער נומער פון יאר
 .1994מיר בעטן צושיקן די פעלנדיקע נומערן פארן
ארכױו.
זאכארי מ .בעקער

נאטעק אקערמאן ,שטאקהאלם
די פײערונג אין ״הילטאן״ איז געװען זייער א געלונגענע.
א גוטע אטמאספער .און פאר אלעמען  -א מאסע
באקאנטע ,װעלבע כ׳האב נישט געזען צענדליקער יארן־.
דער צוזאמענטרעף מיטן לובלינער קאמיטעט אויף
דיזנגוף  ,158איז געווען זײער אן אנגענעמער .א שאד,
װאס ס׳איז געװען ווײניק צייט זיך אדורכצושמועסן.
ס׳איז מיר נאך געבליבן אײניקע קאפיעס פון מײן בוך
״לובלינער דערינערונגען״ ,װאס איך בין גרייט צו
פארטײלן אומזיסט ,אויסר •פאסט-אפצאל .גיב װעגן
דעם א מעלדונג אין ״קול לובלין״.

דערהאלטן די איינלאדונג צו דער פייערונג לכבוד  50יאר
מדינה און־  80יאר משה קארן .איך האב גרויס חשק צו
קומען־ ,נאר דאס געזונט דינט שוין נישט פאר אזעלכע
װײטע רײזעס .די עלטער האט אויך עפעס צו זאגן.
בייגעלײגט א טשעק אויף  110דאלאר ,װעלכע כ׳האב
צונויפגעזאמלט בײ טעמפעלדינער ) ,(50זילבערג ),(30
קאסמאן און מיזשריצקי)צו  .(15זײט אלע געזונט.

לאזער גאלדבױם ,סאן־פאולא

איך גלויב ,אז פון צייט צו צייט ײעלן מיר
קארעספאנדירן און זיך קעגנזײטיק אינפארמירן װעגן
אלץ און אלעמען .זײט געזונט ,א גרוס פון עװאן.

אייער איינלאדונג צו דער שמחה פון אונדזער
לאנדסמאן ,משה קארן ,דערהאלטן .א הארציקן דאנק
פארן געדענקען אונדז .לײדער ,בין איך נישט זיכער מיטן
פארן .כ׳װאלט געװאלט זיין מיט אײך גראד אין דער
צייט פון  50יאר אויסגעבענקטע ײדישע מדינה .אבער
כ׳האב די זיכערקײט ,אז מיר װעלן זיך בקרוב זען און
פרײען פאר די אלע יארן־ וואס האבן אונדז צעשײדט.

מאטל טר״טטמאן ,מעלבורן
הײ-יאר האבן מיר אדורכגעפירט די אזכרה אין האטעל
״קעמבערלי״ ,װאס געהערט צו יוסף גוטניק ,װעלכער
שענקט דעם זאל און פיינעם כיבוד לזכר דער ישיבת
חכמי לובלין .דעם טראדיציאנעל-רעליגיעזן טײל האט
אפגעריכט אונדזער לאנדסמאן ,דער חזן אברהם
שטערנפײן און אויך דערמאנט די פארשטארבענע
לאנדסלייט אין לעצטן יאר.

בײ אונדז איז אלץ בסדר .איך גיב ארױס א חודש-
אויסגאבע אין ײדיש און •פארטוגעזיש.
װאס הערט זיך ביי אײךז װי גייט דאס לעבן בײ די
קינדער און אייניקלעך .נעמט צו די הארציקסטע גרוסן
לכבוד ױם-טוב .גריסט הארציק איטקעלען און לאמיר
אנהאלטן אונדזער פריינטלעכע קארעספאנדענץ עד מאה
ועשרים.

איך האב געצװײפלט ,צו כ׳װעל הײ-יאר קומען אויף
פסח קײן ישראל ,צוליב דעם געזונט-צושטאנד פון
בלומא ,אבער באקומען חשק ,ווי נאר מיר האבן
דערהאלטן די אײנלאדונג צו פייערן  50יאר מדינה און
 80יאר משה קארן .מיר האבן באשלאסן נישט
אדורכלאזן אזא געלעגנהײט .אז מ׳װעט זײן געזונט,
װעט מען פײערן זײנע  90יאר.

)פון לאזער און מינא גאלדבוים איז אויך אנגעקומען א
טעלעגראם צו די  80יאר פון משה קארן(.
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ישראל א״זענבערג ,לאס-אנזשעלעס

משפחה בױם ,מאנטרעאל

נעכטן־ ,דאנערשטיק ,דערהאלטן דײן הארציקן בריװ און
די איינלדאדונג צו דער פייערונג אין ״הילטאן״ .א
הערצליכן דאנק .תודה רבה! כ׳בין געװען שטארק
גערירט פון דער קארעספאנדענץ ,וועלכע איך האב
געלײענט עטלעכע מאל. .זיי אזוי גוט און גיב איבער
משה׳ן א הארציקע ברכה צו זײנע  80יאר און זאל זיין
פאר אים װי די משנה זאגט  :בן שמונים ־ לגבורות .ער
זאל זײן געזונט און שטארק און זיך עלטערן מיט זײן
פרוי לובא און קינדער און הנאה האבן פון אלעמען
װאס זײ טוען פאר דער מדינה און פאר די לובלינער.
זײט מיר אלע געזונט און שטארק ,מזל-טובי

מיר דאנקען אויך פארן שיקן דעם ״קול לובלין״ .ס׳איז
זײער א װיכטיקער זשורנאל ,א דאנק װעלכן ס׳איז דא
א פארבינדונג צװישן אלע לובלינער אין דער וועלט .מיר
לײגן ארײן א באשטײערונג פאר דער צײטונג און לאזט
גריסן די פאמיליעס װאסונג און שטאקפיש .ווי אויך
אלע לובלינער .זאל זײן שלום אין ישראל.

ױסף קאפלאן ,מאנטרעאל
חשובע פרײנדין אירית גוטליב.
אינעם ברױו פון  25.5.97האב איך געמאכט א טעות,
שרייבנדיק ,אז מ׳זאל ניט מער שיקן אויף מיין אדרעס
דעם ״קול לובלין״ .די מיטגלידער פון דער
לאנדסמאנשאפט טעלעפאנירן צו מיר ,אז כ׳זאל יא
באקומען דעם זשורנאל פאר אלע און איך וועל דאס
צוריק דערלעדיקן אויפן בעסטן אופן .דעריבער בעט איך
צושיקן  10קאפיעס.
איך האב געשיקט א פאטאגראפיע פון פארשטארבענעם
כאסקל פרייבערג .פארוואס ה א ט מען דאס בילד נישט
אפגעדרדקטי
גאמערקונג פין רעדאקציע :צום באדויערן ,איז ױשט
געװען בייגעלײגט צום טעקסט ,א בילד פון פארשטאר-
בענעם.

מאטל דײער ,מינטשע יאקובאוױטש,
סאן-פאולא
מיר שיקן אייך איבער מיט א געלעגנהײט  50דאלאר.
מיר פארנעמען זיך דא מיטן ״פרײנטשאפט-קלוב״ ,װאס
מיינט יעדן שבת ,פון  2נ.מ .ביז  5פארנאכט
אדורכצופירן א קולטור-אונטערנעמונג  :מוזיק ,געזאנג,
הומאר ,דיסקוסיעס איבער אקטועלע טעמעס .דעם 9טן
נאװעמבער האבן מיר געמאכט אן אזכרה צום אנדעק
פון די שטעט און שטעטלעך אין •פוילן .מיר ציען אריין
דעם ױנגן דור .איין ליכט פון די זעקס װערט אנגעצונדן
דורך א ױגנטלעכן.
מיר האבן געפײערט א שײנעם חנוכה-אװנט ,בײ
געדעקטע טישן ,אויך א •פורים-אװנט .מיר האבן אויך
געױמטובט  50יאר מדינת ישראל .עס פעלט נישט װאס
צו טאן.

משה זאלצמאן ,פאריז
מיר האבן אדורכגעפירט די יזכור-פײערונג און־ אויך
דעם חנוכה ױם-טוב .אבער די צאל באזוכער װערט אלץ
קלענער .און דאס אנטוואפנט .צי דארף מען פארזעצן
מיט די אונטערנעמונגעןז נאר איך בין אן עקשן .אין
חודש מערץ ארגאניזירן מיר דעם יערלעכן באל .אונדזער
קאמיטעט האט באשטעטיקט טויזנט פראנק פארן ״קול
לובלין׳׳ ,װעלכע מיר שיקן איבער מיט א געלעגהײט .איר
זײט געװען קארג מיטן שיקן דעם זשורנאל ,אפילו צו די
חברים װאס האבן זיך פערזענלעך באשטײערט .איך
לײג בײ זײערע אדרעסן איר זאלט זײ ארויסשיקן דעם
״קול לובלין״ .איך לייג אויך בײ אין דעם ברױו א
באגריסונג פון לובלינער ק א מ ו ט ע ט פון די
״פאראײניקטע קינדער פון לובלין״ אין פראנקרײך צו די
 80יאר פון־ משה קארן ,און אויך א באגריסונג פון
קאמיטעט צו מײן באקומען די ײדל קארמאן •פרעמיע
פאר די  5ביכער וואס זענען דערשינען אין ײדיש און
געװארן איבערזעצט אויף פראנצויזיש .דאס ערשטע בוך

רױשקע צוױיקאפט־שאבאסזאן ,מאנטרעאל
װי נאר איך באקום דעם ״קול לובלין״ אזוי קאן איך זיך
נישט פון אים אפרייסן ,ביז איך לײען נישט ביז די
לעצטע שורה .איצט װארט איך אויפן נומער פארן יאר
 ,1998װײל איך האף דארט צו זען דאס בילד פון מײן
ליבן ,טײערן מאן ,אברהם ז״ל ,װאס איז אװעק אין דער
אייביקײט .ער פעלט מיר אין יעדן ווינקל .מײן זון
העלפט מיר א סך .אלע מאל געפינט ער פיל צײט פאר
מיר .איך לײג בײ א באשטײערונג פאר די לובלינער צום
אנדענק פון מײן מאן.
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קארן און כ׳װעל מיטברענגען אן ארטיקל פארן ״קול
לובלין״ .ווארשײנלעך װעל איך קומען אלײן ,צוליב דעם
געזונט-צושטאנד פון קאראלאן.
...איך בין צופרידן פון מיין קורצן באזוך אין ישראל,
ספעציעל פון דער פייערונג אין ״הילטאן״ און דער
צוזאמענטרעף אין ״לובלינער װינקל״ אין תל-אביב ,מיט
דעם קאמיטעט .זײט אלע באגריסט.

״און מען האט מיך רעהאביליטירט״ איז דערשינען אויך
אין עברית און דייטש.
אין יאר  1998ווערט אונדזער פארזיצערין טעשקע
פארשטעטער-קארמאן 90 ,יאר ,אין חודש מאי .די
טײערע ,איבערגעגעבענע טעשקע קומט נאך אויף
זיצונגען)אין באגלײטונג פון א פרוי( פון די געזעלשאפטן
אין װעלכע זי איז טעטיק.

מענדל וױיסמאן ,קאפענהאגן
אדאם גלעדמאן ,סאן־פראנציסקא
ליידער ,קאן איך נישט אין אפריל קומען קיין ישראל.
איך באדויער דאס זייער ,װייל איך וואלט געהאט א
געלעגנהײט זיך צו טרעפן מיט אײך און אנדערע
לובלינער .איך בעט אויך איבערגעבן מײן בריװל דעם
ױבילאר משה קארן :

כ׳וויל באגריסן אייך ,די משפחה און אלע לובלעער ,מיט
דעם •פרעכטיקן ױם-טוב •פסח  -מיט געזונט און נחת .א
שימעם דאנק פאר דער אײנלאדונג צו די  80יאר פון
משה קארן .לײדער ,קאן איך נישט קומען .איך באגריס
הארציק אונדזער בן-עיר צו דער געבורט-דאטע  -ביז
הונדערט און צװאנציק!

חשובער פרײנד משה קארן :
דורך אונדזער פרײנד דוד שטאקפיש ,האב איך באקומען
אײער איינלאדונג צו דער פײערונג דעם 30סטן אפריל
אין תל-אביב .לײדער ,קאן איך איצט נישט קומען קײן
ישראל און װיל מיט דעם בריװל אויסדריקן מײן •כבוד
פאר אײך און אײער פרוי .איך האב אײך קײנמאל
נישט באגעגנט -פערזענלעך ,כ׳האב אבער געהערט פון
פריינט און געלײענט וועגן אייך און אײער טעטיקײט
פאר ישראל און דעם קלײנעם הייפל לובלינער ײדן אין
ישראל.
מענדל וױיסמאן
א קינד פון לוגלין ,הײנט קאפענהאגן.

קאראלינא וױיס ,װארשע
מיינע טײערע ,איך וויל גלויבן ,אז דער בריװ װעט איין
טרעפן בײם געזונט און שיק אײך איבער די בעסטע
גרוסן ,און ספעציעל פאר משה זאלצמען ,װעלכן איך
דערמאן שטענדיק ,קוקנדיק יעדן טאג אויף די
קאקטוסן ,װעלכע ער האט אונדז געגעבן .זײ זענען שוין
גרויס .מיר האבן אויך שוין אויסגעטרונקען זײן װיין,
נאר דער גוטער טעם איז געבליבן .מיר באגריסן די אלע
װאס געדענקען אונדז און צו אונדז זיך באצויגן אזוי ליב
און פרײנטלעך ,װען מיר האבן באזוכט דאס לאנד .מיר
דאנקען פאר אלץ און אלעמען .איר זײט מיר געװארן
אזוי נאענט ,װי די אלע ערטער ,װעלכע כ׳האב א דאנק
אײך באזוכט .זאל דאס לאנד בליען ,זײן גליקלעך און
דערגײן צו א שלוס .ישראל איז מיר געװארן נאענט ,איך
װאלט אים געװאלט ווידער באזוכן ,אבער ס׳איז נישט
אפהענגיק נאר פון אונדז .איך בין נאך שװער קראנק,
געפון זיך אין •פענסיאנאט ״שרודבורוביאנקא״ ,נעבן
אטװאצק .איך האב אייך צו פארדאנקען א סך
אנגענעמע איבערלעבונגען ,װייל מיר האבן זייער גוט
פארברענגט צוזאמען .איך לאז גריסן הארציק אלע
פרײנד און באקאנטע.

•פ.ס .איך האב זיך געלערנט אין לובלין און געװען אין
דער זעלבער קלאס מיט א װונדערבאר ײדיש מײדל רחל
קארן .זי האט געװוינט אויף דער שעראקע גאס .איך בין
אפט בײ איר געװען .איז עס א מיטגליד פון אײער
משפחה!

לובא מאטואשעק ,לובלין
צו צעשע און לײבל אבליגענהארץ אין פתח-תקוה.
טײערע פריינט מײנע,
א הארציקן דאנק פארן בריװ ,װעלכן כ׳האב הײנט
דערהאלטן .איך באמי זיך באלד ענטפערן ,ווײל כ׳האב
מורא אז שפעטער וועל איך נישט געפונען קײן צײט.
כ׳בין באזארגט מיט אײער געזונט ,װאס איז נישט ווי

ד״ר בינעם וױיס ,װארשע
איך װעל זיך באמיען צו קומען צו די פייערונגען  50יאר
מדינת ישראל און צום 80סטן געבוירן-יאר פון משה
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אמבעסטן .איך וװנדער זיך נישט ,אז איר בענקט נאך
לובלין ,װייל דאס איז א בענקשאפט צו דער ױגנט,
וועלכע איז תמיד א שיינע .דא האבן געוװינט אײערע
נאענטע ,אײערע פרײנט .דאס לאזט זיך נישט פארגעסן.
איך אבער האלט ,אז דאס ארט פון א ײד איז אין
ישראל .פרעגט נישט ,װ א ס איך טו דא .אזוי איז געשען
און נישט נייטיק צו דעם זיך אומקערן .איך װײס אז אין
יאר  1968האב איך שלעכט געטאן ,אבער לײדער ,מײן
דערװאקסענער זון מוז זעלבשטענדיק דעצידירן.

צפורה שפ״זמאן ,מו-יארק
איך װינטש זיך ,אז מײן בריװ זאל אײך טרעפן בײם
געזונט און צופריז־ן .מיר איז שװער און טרױעריק .מײן
מאן־ ,ױסף שפייזמאן ,איז אוועק אין דער אײביקײט
דעם 16טן אקטאבער ,סוכות .מיר האבן אפגעלעבט
צוזאמען  59יאר.
מײן טרײסט זענען די קינדער ,װעלכע באהאנדלען מיך
זײער גוט.
איך האב באקומען די פארבעטונג צו דער פײערונג פון
 50יאר מדינה און  80יאר משה קאו־ן .איך האב אים
געשיקט א באזונדערע באגריסונג און אונדזער מדינה
װינטש איך דאס אײביקע לעבן .א הארציקן גרוס
אונדזערע אלע לובלינער ,איך נעם אײך אלע ארום.

אויף װען פלאנירט איר אן אויספלוג קײן לובליןז כ׳האב
א האפענונג ,אז מיר װעלן זיך נאך זען .איך װינטש אײך
א סך געזונט.

§: <J2n₪י י

׳••־ •

.

י '׳••*;-

TFipmjrmtp

 2תעודות הוקרוז לבן-עירנו ,רב־קבלן מרדכי מנדלסון על תרומתו לענף הבניה מ ט ע ם התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
ומנהלת אירגון הקבלנים ברמת־גן וגבעתייט.
 2אנערקענונג־דיפלאמען פאר אונחער לאנדסמאן ,אנערקענטער בוי-אונטערנעמער מרדכ׳ מענדעלםאן פאר זיין ב״שט״ער צום
בוי־וועזן אין ישראל ,און פון דער אנפירונג פון פאר״ן פון קבלנים אין רמת-גן און גבעת״ם
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אץ טיפן צער און טרױער זענען מיר מודיע װעגן דער פטירה פון אונדזעדע
בױ־עיר אץ לעצטן יאר• טיפער מיטגעפיל און טר״סט די פאריתומטע
.איר

זאלט מער נישט וױסן פון ק»ן צער
)) nרשימה איז צוגױפגעשטעלט לױט א׳׳ב

י ו ס ף ל ב י ת א ב ר מ ם ק י 1״ל
ממײסדי כפר עטה ,נולד ב1911-
בלובלין ,פולין־ ,לשמואל ואסתר.
האב שהיה בעל ביח״ר לבירה
בלובלין עלה לארץ בהשראת
אישתו שהײתה ציונית ,ורכש
קרקעות במפרץ חיפה ,על מנת
להקים ישוב עברי בא׳׳י.
בשנת  1924המשפחה הגיעה לתל-
אביב ומשם לבת גלים )שכונה
בחיפה( ולכפר עטה .לימים כפר
אתא ,ע״ש ביח״ר אתא )עפ׳׳י ראשי
התיבות  -אריגי תוצרת ארצנו(.
בכפר עטה אבא ומשפחתו התגוררו
באוהל וױתר מאוחר בנו את הצריף
הראשון והבית הראשין .הם הקימו
משק לתפארת ואבא ואחױ שרגא
ואהרן־ וגיסו יהודה עבדו במשק .מי
ברפת מי בפלחה ובפרדס .למרות
קשײ הױם יום ,הפרעות ושריפות
המשק ע׳׳י הערבים ,עמדה
המשפחה בפרץ ,הקימה מחדש את
ההריסות והמשיכו בחקלאות.
אבא באותן שנים נשא לאישה את
מלכה לבית ברנבליט שהגיעה
לקיבוץ אושה עם חברי תנועות
״הנוער הציוני״ מויז׳יגרודיק
שבפולין ומתל-יצחק ונולדנו אנחנו,
איה ואמציה.
אבא עסק בהדרכת נערים ונערות
במסגרת ״ההגנה״ ולימד את הנוער
מורס ,התנדב לנוטרים ,וחזר
לשורות ״ההגנה״ .היה בין מקימי

חניתה בתקופת ״חומה ומגדל״.
הרפת של המשפחה איפשרה לתת
מסתור  -״סליק״ לכלי נשק ,שכה
חשוב היה שיהיה בהישג יד ,אך לא
יתגלה לבריטים.
לאחר מלחמת השיחרור חוסל
משק החליבה .אהרון המשיך
בחקלאות ואבא עבד בעירײה עד
לפרישתו לגימלאות .בעירײה עבד
כמנהל משק ובד בבד החל את
פעילותו ההתנדבותית ,״מפלוגות
הפועל״ ,ממקימי הועד למען החייל
והיה ױ״ר כ 15-שנה )עד לפני 7
שנים( ,ממקימי ומױזמי ״המשמר
האזרחי״ )גם בשבוע בו נפטר היה
מוזמן לשמירה ,אך לא הצליח
להגיע למשמרת( ,בין החברים
הראשונים ב״בױ ברית״ ,ױ״ר ועד
הגימלאים בעירײה )בתפקיד בו
היה אוזן קשבת לכל אדם( ,מתנדב
במע״ש פעמיים בשבוע עם ילדים
בעלי תסמונת דאון.
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לאחרונה מאז שהוקמה ״הקתדרה
לחקר תולדות המקום״ במוזיאון
המקומי ,היה מעביר לילדי הקריה
בחרדת קודש את תולדות ראשית
העבודה העברית בארץ ,בתקופת
טרום מדינה והמשמעות של הכלים
החקלאײם שהױ אז בהישג ידם
של התושבים.
כשאבא יצא לגימלאות מהעירײה
הוא נקרא לביה״ס התיכון רוגוזין
להיות מנהל המחסן הטכני.
בתפקיד זה פגש את הנוער ויצר
עימו קשרים מױחדים ,כאשר כל
שיחה מלװה בבדיחה ובמשל.
הילדים היו מחפשים תירוצים
רבים כדי להגיע אלױ .על פועלױ
אלו ועוד רבים אחרים קיבל את
אות התואר ״יקיר העיר״ ב.1990-
אבא החײכן ,הפשרן ,הרוכב על
אופנױ ,עד לעת האחרונה עסק
בפעילות התנדבותית עד ליומו
האחרון ,אך כרע ,נפל בױם שישי
כד׳ בשבט תשנ״ח ) (20.2.98בדרכו
לטױל עם ״בני ברית״ לגליל.
האלוהים כנראה אהבו וקיבלו
בנשיקה .כי אבא נפל על האדמה
שכה אהב בקריה והשאיר אותנו
ילדיו איה ׳ אמציה ,חתנו ,כלתו
רשבעת נכדױ יתומים כואבים אך
מאושרים שזכינו לאבא שכזה.
יהא זכרך ברוך אבא יקר שלנו,
סבא ודוד אהוב.
כתבה בשם המשפחה  :איה.

שו־גא 1פ״בל[ אבדהמי־
אברמסק•
נולד בלובלין ב־ 13.3.1908בן בכור
להורױ ־ אסתר לבית טורקלטאוב
ושמואל אברמסקי .כשהיה בן 14
עלה עם הורױ ואחױ ,אוזרון ,ױסף
ובילהה לארץ .תחילה הם התײשבו
בתל־אביב וקנו שם פרדס .הוא
התחיל א ת לימודױ בגימנסיה
הרצליה שבתל־אביב .לאחר כשנה
מכרו הורױ את הפרדס בתל־אביב
וקנו אדמות בכופרתה )כפר עטה(
שבמפרץ חיפה .במקום הקרוי הױם
״קרית אתא״ .שרגא המשיך א ת
לימודױ בגימנסיה הרצליה ולאחר
מכן החל ללמוד בטכנױן שבחיפה,
אולם לאחר שנת לימודים אחת
הוא נענה לקריאת המוסדות
הלאומײם לנוער עברי בארץ לכבוש
עבודה עברית ,והלך לעבוד כסבל
בנמל חיפה עם עוד חברים .ב־1932
הוא הכיר בחיפה א ת רינה )רגינה(
ברגמן מװרשה) ,שהגיעה כעולה
בלתי לגאלית למכביה הראשונה(
ולאחר זמן קצר הם התחתנו .ב־
 1934נולד בנם בכורם אפרים.
באותה שנה שרגא עזב א ת הנמל
ועבר לעבוד בבית חרושת ״נשר״

לײצור מלט .לאחר כארבע שנים
הוא עזב את ״נשר״ ועבר לבי״ח
״אתא״ ,והחל לבנות א ת ביתו ליד
בית אמו )הבית נבנה בחלקו במו
ידױ( וב־ 1938נולדה להם גם בת,
ישראלה .במשך כל השנים עד קום
המדינה היה שרגא פעיל ב״הגנה״
וב״פלוגות הפועל״ ,היה חבר
)השומרים
הגפירים
בפלוגות
העברײם( ,השתתף בעזרה בעליה
לקיבוץ חניתה ,עסק באימוני נשק
ואף החביא נשק בביתו .בשנת 1943
נולד לו ילד שלישי ,שמואל )הנקרא
על שם אבױ(.
במלחמת השחרור השתתף בקרבות
שחרור הגליל התחתון ואף נפצע
בעלותו על מוקש .שרגא עיברת את
שם משפחתו לאברהמי לאחר קום
המדינה ,הוא פרש )מסיבות
בריאות( מבית חרושת ״אתא״
ועסק בקליטת העולים החדשים
שהגיעו ארצה בהמוניהם .תחילה
עבד מטעם הסוכנות היהודית
במחנה עוליס ״שער העליה״
שבחיפה ולאחר מכן נשלח לנהל
מספר מעברות באזור .כשהטיפול
במעברות עבר לידי ״עמידר״ הוא
המשיך לעבוד שם .בגיל מבוגר ױתר
פוטר מעמידר בשל צימצומים
והתקבל לעבודה כמטפל בקשישים
ומוגבלים ואחר כך כגנן ראשי,
חלום חיױ ,בחברת ״המשקם״.
לאחר מות רעיתו רינה ממחלה
קשה ,הוא נישא בשנית ועבר לגור
בחיפה.
לאחר מותה של רעיתו השניה עמה
חי כ־ 15שנים עבר שרגא לקיבוץ
בית־קמה בו חבר בנו הבכור,
אפרים .בבית־קמה בילה א ת
שארית חיױ באושר אמיתי .עבד
במיפעל והרװיח את לחמו בכבוד,
למד
עזר בפיתוח הספריה,
מתמטיקה באוניברסיטה הפתוחה,
מקצוע שהיה אהוב עלױ מאז
שרגא אהב לעזור
ומתמיד.
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לװלמידים שהתקשו במתמטיקה
להתכונן לבחינות הבגרות .שמע
הרצאות ואף היה מנוי בתיאטרון
באר־שבע .שרגא לא החזיק בדירתו
בטלװיזיה ,כי ראה בזה בזבוז זמן.
למרות שלא השלים את לימודױ
הגבוהים שרגא היה איש ספר,
התענײן בנושאים שונים ומגװנים
וכן היה מעורב פוליטית במפא״י.
לאחר שלוש וחצי שנים בבית־קמה,
מספר חודשים לפני שנכדו הבכור
התחתן ,נפטר שרגא ממחלה קצרה
בגיל  .73השאיר אחרױ שני בנים
ובת ר 9נכדיס.
יהי זכרו ברוך.

ע ל אהדון א ב ר מ ס ק • ז״ר
1909-1984

אהרון בן אסתר ושמואל אברמסקי
נולד בלובלין ,פולין בשנת .1909
בהױתו כבן  15עלה עם משפחתו
לארץ ישראל ,לתל אביב בשנת
.1924
אחרי שנה הגשימה המשפחה את
חלומה הצױני - :רכישת וגאולת
אדמה בארץ ישראל ,כשהם קנו
אדמות בכופריתא היא קרײת
אתא.

שם הקימו אװ ״משק אברמסקי״.
ארבעה ילדים הױ לשמואל ואסתר
ויחד הקימו את ה״משק״ אבל
אחרי שנים מספר נשאר רק אהרון
חקלאי.
אהרון עיבד את אדמתו בשמחה,
מתוך הכרה ונאמנות לארץ
ולאדמה ,עד ױם מותו)תשמ״ד(.
בשנת  1936נשא לאישה את צפורה
לבית איזנטל שעלתה בשנה זו
לארץ ,גם היא כצױנית נלהבת,
והײתה לגננת הראשונה בכפר עטה.
כזוג צעיר יצאו לעזרת חקלאײ
חדרה בקטיף הדרים ומשם נקראו
לעזרת מקימי חניתה והשתתפו
בהקמת המקום .וכשחזרו לכפר
עטה כשנה מאוחר ױתה לא עזבה
עוד .שם פיתח אהרון את המשק
ועסק בחקלאות ,מהסוס ומחרשת
העץ עד הכלים המשוכללים
וחקלאות מודרנית.
משפחתו של אוזרוץ עלתה כמשפחה
צױנית חילונית וכשנישא אהרון
מבית
שהייתה
לציפורה
דתי-חסידי-צױני הקימו יחד בית
דתי צױני.
אהרון זכה לתת שם אחרי הורױ,
שמואל ואסתר .בנו הבכור נקרא
שמואל ) (1940ואסתר הבת
הצעירה שנולדה עם הקמת המדינה
) (1948ובניהם נולדה הבת דבורה
).(1945
אהרון ז״ל וצפורה ז״ל שכקברו
בקרית אתא הותירו אחריהם בן
אישתי בנות ,אחד עשר נכדים
וארבעה נינים ששנים מהם נקראים
אהרון.
יהי זכרם ברוך.

חוה אדלטין ]אדלשט״ןן
ו׳׳ל
בראש־השנה תשנ״ט נפטרה בקיבוץ
משמר הנגב ,חוה אדלשטײן,
אלמנתו של לײבלה אדלשטײן ז״ל,
שהיה מזכיר אירגון ױצאי לובלין
בצרפת משנת  1945עד  ,1957שנת
עלײתו ארצה עם אשתו ושני ילדױ
לילי וחנוך.
הנפטרת הצטײנה בפעילותה למען
בכל
השתתפה
לובלינאים,
האירועים של אירגוננו .אישה טובת
לב ,אהובה ע״י הברױת ,הדואגת
לזולת.
יהי זכרה ברוך.

דוד• שמחה אק־רמן ז״ל
נולד בלובלין בפברואר  .1909הורױ
הױ שרה וחנוך אקירמן־ .דודי למד
בבית הספר היהודי בלובלין ואח״כ
בבית הספר הטכני װלברג
בווארשה .בפרוץ מלחמת העולם
השניה ברח עם אישתו אנקה
לרוסיה ושם נולד בנם ליאון .בתום
המלחמה חזרו לפולין ואח״כ הגרו
לארגנטינה ,היכן שלאישתו הײתה
משפחה .היה שנתיים בישראל
ובשלושים וחמש שנים האחרונות
חי בסאן-פאולו ,ברזיל שם עסק
במסחר ובתװך נדל״ן־.
נפטר בסאן-פאולו ב.11.12.1997-
יהי זכרו ברוך.
בת אחותו
ד״ר דיאנה בק ,רחובות
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שמחה אקירמן

ל1כדו ש ל ממת״הו הודן
שנה אחרי פטירתו
מתי היקר  -איננו עוד.
מתי  -חברי הטוב ־ עוד מימים עת
נערים הײנו ועל ארץ־ישראל חלמנו.
מתי הפעיל והחרוץ  -אם זה במשך
שנים ארוכות עמלך ומסירותך
לאירגון ױצאי לובלין־ ,בו פעלת
כמזכיר וכױשב-ראש מאוחר ױתר.
סבל רב היתה מנת חלקך בערוב
ימיך ,סביבך המשפחה האוהבת
ולא עולה בידה להקל ,להושיע.
לא רצית להיפרד מכולנו  -להיפרד
לתמיד ונמשכו ימי סבלך הרב.
אנו העומדים סביב קברך הרענן,
נפרדים ממך מתי הטוב והיקר
ונזכור אותך ,נזכור.
יהױ רגבי האדמה קלים עליך.
צפורה דסקל-וױיסלפיש
קבוץ מרחביה

שנה למותו ש ל מתת־הו
הודן ז״ל
בױם השנה הראשונה לפטירתו של
מתתיהו הווץ ,התאספו ב־18.9
בבית הקברות ״השרון״ המשפחה,
חברים ובני העיר .הבן אמר קדיש.
צוײנה הפעילות של הנפטר באירגון
ױצאי לובלין בישראל.

הוד  : ,שמואל וה־נדה ]לבית רוהר[ טורקלטאוכ ז״ל

שיעלע ה א ס ר א ד ד׳ל
אקטױוער מיטגליד אין דער
לובלינער ס א ס ײ ט י אין מעלבורן.
א געװיסע צייט געווען איר
פארזיצער .א טרײער לײענער פון
״קול לובלין״ .געװען באליבט בײ
די לאנדסלייט ,א דאנק זײן
און
באציאונג
חברישער
גוטהארציקײט .כבוד זײן אנדענק.
מאטל טרײסטמאן

נאטעק זימעלשטערן ד׳ל
פון מאנטרעאל האבן מיר
באקומען די טרויעריקע ידיעה ,אז
דארט איז דעם צווײטן טאג ראש-
השנה נפטר געווארן אונדזער
לאנדסמאן ,דער לאנגיאריקער
פארזיצער פון דער לובלינער
סאסייטי ,נתן זימעלשטערן.
•כבוד זײן אנדענק

אבי נולד בלובלין ,אמי בװלודװה
ושניהם ילידי שנת  ,1898לארץ
הגיעו בשנת .1933
אם כי בני משפחת אבי הקדימו
אותנו בעליה לארץ ובביתם מצאנו
קורת גג בשנה הראשונה ,הרי
בהתאם למיטב זכרוני שתים־עשרה
השנים הראשונות הױ קשות
וההתמודדות אתן לא פשוטה כלל־
מגורים בחדר אחד ומטבח משותף,
הסתגלות לעבודה פיזית ועוד.
אבי עבד ״בבנין״ ובסלילת כבישים.
אמי כעוזרת במשקי בית .הױ
תקופות של חוסר עבודה וגם בעױת
בריאות.
רק כאשר החל אבי לעבוד בביח״ר
״אתא״ ובתור כזה זכה לחױת
משתכן בשיכוךפועלי-אונא  -הגיעו

צום טויט פון מײן

חברטע לאהיטשע

הורי אל הנחלה.
כױון שמטבעם הױ אנשים צנועים
ומסתפקים במועט ,הבית בגבעת
אתא היה התגשמות כל החלומות.
שני חדרים צנועים וחלקת אדמה
מסביב ,וכי צריך אדם ױתר מזהי
כל מה שהיה להם נרכש בעמל רב.
הם לא הרשו לעצמם כל דבר
מותרות ואף פעם לא יצאו את
גבולות הארץ.
עבורי הױ סמל של נאמנות וזוגױת
חמה .ױשר והסתפקות במועט.
אבא נפטר ממחלה בגיל  77ואמא 4
שנים אחרױ.
בבית שהורחב ,חי כױם אחד
מנכדיהם ומשפחתו.
יהודית צהנר-טורקלטאוב

זײדמאן)״גוט״ ־ קרית־אתא(

מײן טיפסטן מיטגעפיל דער טאכטער ,זון און אײניקלעך.
זײט געטרײסט
איטקה לײנער
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כמו הױם נגמר בערב
כשהחושך משתלט
כמו הים ,כמו געגוע
כמו עכשיו כשאתה מת.

ח״ם לדדמן ז״ ל
כבר עבר חודש מאז שנפטר.
נולד בלובלין בשנת .1919

אם הזמן הוא מרפא
אנו חשוכי תרופה,
אם השקט מנחם,
אז בנו יש רק צעקה.

היה האח הצעיר מבין שישה
אחים ,ארבעה נשואים ובעלי
משפחות.

ככלות הכל והתמונה
נותרנו עץ בלי שורשים באדמה.

אני ,אליעזר וחײם הײנו רװקים
ועברנו את המלחמה ברוסיה.
אחרי המלחמה חזרנו לפולין ולא
מצאנו אף אחד מבני המשפחה
שניספו בשואה.
אני ומשפחתי הגענו ב 1949-ארצה
וחײם נסע לארצות הברית והקים
שם משפחה.

לזסדו ש ל
שמואל מ נ ד ל ם ב ר ג ז״ל
תמו להם כמעט  93שנים של
עשײה ,עת עזבת בגיל  17את בית
הוריך בלובלין ועלית לארץ
להגשים ציונות ולבנותה.
פועלך הבלתי נלאה ,הנאת החײם
שבך ׳ אהבתך לארץ ,שיכרון
טיולים וכבישת משעוליה ,היותך
בעל ,אב וסב אוהב ומסור ,עוגן
ומשענת לחײנו ,אדם גדול ,צנוע
וישר .הױ אך מופת של עשייה
ונחישות מורשת לכולנו דוגמא של
התמדה ,ואופטימױת.
ועתה ,שבת אל האדמה אשר
להפריחה הגעת.
ינעמו לך רגבי האדמה אשר כה
אהבת.
יהי זכרך ברוך.

בשנים האחרונות לחיױ חלה
במחלה קשה וב 22.5.98-הלך
לעולמו.
השאיר אחרױ אישה ,שתי בנות
ושני נכדים .יהיה זכרו ברוך!

הספד לסבא
כמו השורש נעקר לפתע,
כך נותרנו גזע ריק.
כמו הברק אשר היכה בשקט,
והגשם שיירד.

אליעזר
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כמו הילד שנפל במגרש המשחקים
המומים אנו עומדים כאן־ ,לשמים
זועקים.
כמו אבױן המתפלל לפת של לחם
אחרונה.
כך חסרי אונים היינו כשהלכת
ואינך.
כמו הפרח נחכה רק לבוקר שיאיר
כי כל לילה בלעדיך הוא קשה
מלהסביר
אל תדאג תשכב לנוח ,נעמוד כאן
כל שנה
הרי ככלות הכל והתמונה
נותרנו עץ בלי שורשים באדמה...
דורון פלסקוב
על קברו של סבא שמואל22.2.98 ,

מ״ן ח ב ר שמואל
פון די געציילטע ״וותיקים״) ,ד.ה.
פון די װאס זענען געקומען אין
לאנד פאר דער צװײטער װעלט-
מלחמה( ,װאס האט ארויסגעװיזן
נאסטאלגיע און
אינטערעס,
סענטימענטן ,פארבונדן מיט דער
ײדישער לובלין .דערפאר האט ער
תמיד געװאלט װיסן װיאזוי עס
גייט צו ביי די לאנדסלייט און
זייער ארגאניזאציע אין מדינת

ישראל .ער נעמט אויך אונטער אן
איניציאטיװ צו פארײביקן זײן
מנדלסברג-
בלה
שײעסטער
בארימטע
די
שילדקרויט,
וועלכע איז
היסטאריקערין,
אומגעקומען אין דער שואה.
אין יאר  1965דערשײנט אין תל-
אביב דאס בוך ״מחקרים לתולדות
יהודי לובליף׳)״פארשונגען צו דער
געשיכטע פון לובלינער ײדן״( 160 -
ז״ז ׳  40ז״ז ענגליש און  8ז״ז ײדיש,
פון בלה מנדלסברג און ס׳װערט
אויפגעשטעלט א פאנד אויף איר
נאמען .פון דעם פאנד ,װאס איז
באשטימט פאר סטודענטן װאס
פארשן די געשיכטע פון פוילישן
יידנטום ,זענען יעדעס יאר
פארטיילט געווארן סטיפענדיעס
אין  3הויכשולן־ :ירושלימער
אוניווערסיטעט ,אוניווערסיטעט
תל-אביב און בר-אילן רמת-גן .איך
האב יעדעס יאר בײגעװינט אזא
פײערונג און געזען װיפל הנאה און
פארגעניגן דאס ה א ט פארשאפט
שמואלן.
איך האב באוװנדערט בײ אים
דעם טאג-טעגלעבן שפאציר,
וועלכן ער ה א ט אדורכגעמאכט
צופוס פון תל-אביב ביז הרצליה
און צוריק .דערפאר שטענדיק
געזונט ,מונטער ,קרעפטיק .אפילו
נאך די נײנציק זיך אויסגעצײכנט
מיט דעם קלארן פארשטאנד און
פאראינטערעסירונג מיט אלץ און
אלעמען־ .געװען באליבט בײ די
חברים ,פרײנד .אן אוהב ספר ,א
גוטער חבר .מיר האבן זיך אפט
באגעגנט און ס׳איז געװען װעגן
וואס צו שמועסן.
זאל אים די ערד גרינג זײן.
ד ת שטאקפיש

נחמ־ה ניסענבו־• ז״ר
נחמיה איז געבוירן אין יאר 1927
אין אן ארבעטער־משפחה אין
לובלין .געלערנט אין א חדר און
אין פאלקס-שול .די משפחה האט
געװוינט אויף דער װאליע .דער
פאטער ,א גארבער ,ה א ט געארבעט
בײ בריקמאנען אין־ פאבריק .בעת
דער ליקװידאציע פון געטא ,זענען
אומגעקומען זײן מוטער און דרײ
שװעסטערן .נחמיה איז ניצול
געװארן ,א דאנק זײן ארבעט אין א
פאבריק פון קארקעס און
גענעכטיקט אין־ דער גארבערײ ,וװ
זײן פאטער איז געווען קאשארירט
מיט אלע ארבעטער .בעת דער
ליקװידאציע פון דער גארבעריי,
איז ער אנטלאפן און פאר געלט
זיך
געלונגען
אים
איז
אוסבאהאלטן בײ א פוילישער
פאמיליע.
דעם 22טן ױלי  ,1944איז לובלין
באפרײט געװארן דורך דער רויטער
ארמײ נחמיה האט אנגע-הויבן
ארבעטן און אין  1946הײבט ער
אן דינען אין פדילישן מיליטער,
אבער נישט קײן סך צײט .א דאנק
דער ״בריחה״ ,דורך דער פויליש-
טשעכישער גרענעץ ,אונגארן,
ױגאסלאװיע ,איטאליע ,איז ער
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מיט א שיף געפארן אומלעגאל קײן
איז
וועלכע
ארץ-ישראל,
פארהאלטן געװארן־ דורך די
ענגלענדער און פארשיקט געװארן
קײן קפריסין .נאכן באפרײען די
עולים ,קומט ער אין לאנד ,אין
קיבוץ גינוסר ,װערט מאביליזירט
אין צה״ל און באטײליקט זיך אין
דער באפרײאונג-מלחמה .צוליב
זיכערהײט-טעמים מוז ער שפעטער
פארלאזן דאס לאנד.
אין יאר  1958קומט ער אן־ קײן
ארגענטינע ,שטעלט דא אויף א
משפחה און דערנענטערט זיך צו די
לובלינער אין בוענאס-אײרעס .איך
האב אים מקרב געװען און יעדן
שבת איז ער געװען בײ מײן טיש.
אין  1986איז ער קראנק געװארן
און נאך  2אפעראציעס ,איז ער
נפטר געװארן .אונדזער טרײסט
זײן פאריתומטער פרוי און זון.
•כבוד זײן אנדענק.
קאפל

אידנה ס ט מ פ ל ב ר ג ז״ל
נולדה בלובלין ,הוריה הױ
ארנסטינה וגבריאל סטמפלברג -
מנהל אדמניסטרטיבי של בית
החולים היהודי בעיר .למדה עם
אמי בבית הספר הפולני בעיר.
בזמן מלחמת העולם השניה
הסתתרה בװרשה ,הײתה יחידה
אשר ידעה על מקום מסתורי
והײתה מביאה כסף מהמחתרת
הפולנית לתשלום לפולנים ,אשר
הסתירו אותי.
אחרי ה מ ל ח מ ה עבדה בורשה,
ב״פילם-טלװיזיה״ בתור מזכירה.
פרסמה כמה מאמרים וספר
אוטובױגרפי.
נפטרה בורשה ב.30.5.1997-
יהי זכרה ברוך.
בת אחותו
ד״ר דיאנה ג ק ׳ רחובות

ואשע פ ע ר ל מ ו ט ע ר ז״ל
פון פאריז איז אנגעקמען די
טרויעריקע ידיעה װעגן טויט פון
זאשע •פערלמוטער ,די אלמנה פון
נױמעק •פערלמוטער .ביידע זענען
געװען טעטיק אין דער לובלינער
לאנדסמאנשאפט אין פראנקרייך.
זאשע איז געװען באליבט בײ די
לובלינער ײדן ,װײל זי האט זיך
אויסגעצייכנט מיט איר גוטן
כאראקטער ,פריילעכקייט און
שטענדיקן שמײכל.
פבוד איר אנדענק.

לעצמה .עד ױמה האחרון־ ,הײתה
בהכרה מלאה .בכל ױם אני נזכרת
בדברים החכמים שלימדה אותי.
הם מלװים אותי לאורך דרכי.
סבתא נפטרה בגיל  .96היא חסרךו
לנו  -ולא נשכח אותה .היא תהיה
לעד בזכרוננו.
הנכדה צילה

א מ ־ ה • צוו״קאפט ז״ל
אויגוסט

געבוירן אין־ װארשע,
.1913
נפטר געווארן דעם 1טן אויגוסט
.1997
אברהם האט חתונה געהאט אין
 1939מיט דער לובלינער פרוי,
צװײקאפט-שאבאסזאן.
רוזשקע
מיטן אויסברוך פון דער צװייטער
װעלט-מלחמה ,זענען מיר אנטלאפן
קיין ביאליסטאק .דערנאך האבן
אונדז די רוסן פארשיקט קיין
סיביר ,וװ ס׳איז אונדז געבוירן
געװארן א קינד ,װאס איז
געשטארבן אין יאר  ,1940צוליב די
שװערע באדינגונגען  -הונגער,
קעלט און שװערע ארבעט.
נאכן סוף פון דער מלחמה ,האבן
מיר זין רעפאטריארירט קיין •פוילן
און פון דארט װייטער געװאנדערט
ביז מ׳האט זיך דערשלאגן קיין
מאנטרעאל )קאנאדע(.
דא איז אברהם געװען פארבינדן
מיט דעם ״ארבעטער-רינג״ און
מיט דער לובלינער סאסײטי ,װײל
זײן פרוי איז פון לובלין.
•כבוד זײן אנדענק.
רוזשקע

שמעון דוזנפאו• 1ודדי[ ז״ל
בן לאטלה ושמשון רוזנבאום
נולד  ,25.3.1919 :נפטר־ 26.5.98

רוול קורלנדד ז״ל
לזכרה של סבתי היקרה.
סבתא רחל קורלנדר מבית
לנצ׳ינסקי ,אמא של חיה אורטמן
)אשתו של מרק( ,הײתה אישה
חכמה ואינטליגנטית ,אם מסורה
וסבתא למופת .כל חייה דאגה
מאוד למשפחתה .היתה פעילה
באירגונים וולנטרים ,כגון :הועד
למען החײל ,עזרה לחײלים בבית
ובבתי חולים .עזרה לקשישים
להסתדר בבתים .בשנים האחרונות
גרה בבית ״גיל הזהב״ .עד הרגע
האחרון שרתה את עצמה ובישלה
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נולד בלובלין  -פולין  -אבד את
משפחתו ,אמו ואחותו בשואה,
אבױ נפטר במלחמת העולם
הראשונה.
ברח בזמן המלחמה לבריה״מ ,יחד
עם אשתו פרידה לבית דורפגײר.
חזר לפולין לקמײמה-גורה לאחר
המלחמה ובשנת  1950עלה ארצה.
התאלמן כשהיה בן  33ונותר עם
ילדה צעירה .בארץ עסק בעבודות
שונות מדװר בדואר חיפה ,סוכן
תנובה ,בעל מכבסה ועד שהפך
להיות עצמאי ,סוכן קפה ותה .היה
אדם אוהב ספר ,קרא הרבה ,אהב
מוסיקה קלאסית במױחד את
שופן .והיה מסור מאוד לבתו
וארבעת נכדױ .נפטר לאחר מחלה
קשה.
יהיה זכרו ברוך.

רזכדם

צ ו • אנדענק

שמואל דוד !דוווטשע[
־אקובאוו־טש ז״ל
דער לובלינער עלוי ,װי מען ה א ט
אים שוין דאן גערופן ,דעם
עלעגאנטן־ ,שלאנקן ,ױנגן ,פררמען
איך
יאקובאװיטש.
דוװטשע
געדענק װען ער איז אנגעקומען
זײן
צו
װלאדאווע,
קײן
ציפורה
אויסדערװײלטע
האלצמאן .ער װערט גלײך אנגעזען
ביי די ביאלער ,מעזריטשער
חסידים און גמרא-קעפ פון שטאט,
מיט װעמען דער -18יעריקער גאון
לערנט יעדן אװנט.

יוםך שפ״זמאן ז״ל
געבוירן דעם 20סטן נאװעמבער
.1913
געװארן
נפטר
אקטאבער .1997

דעם

16טן

גוט באקאנט צװישן די לובלינער.
תמיד זיך אויסגעצייכנט מיט זיין
חברישקײט ,מענטשלעכקײט און
גוטן כאראקטער .די מלחמה  -יארן
ראטן-
אין
איבערגעלעבט
זיך
1946
אין
פארבאנד.
אומגעקערט מיט זײן פרוי ,צפורה
בארימטע
הײנט
שפייזמאן,
אקטריסע אין דער נױ  -יארקער
״פאלקסבינע״ ,קײן פוילן .פון
קיין
אויסגעװאנדערט
דארט
קאנאדע און שפעטער זיך באזעצט
אין ניו-יארק .די לעצטע יארן ה א ט
ױסף געליטן פון א שװערער
קראנקהײט און אין סוכות
פאריקעס יאר ,אװעק אין דער
אײביקײט.
כבוד זײן אנדענק.

שמואל דויד באנוגנט זיך ניט נאר
מיט לערנען ,לײענט א סך,
איבערהויפט ווייזט ער ארויס
גרויס בקיאות אין מאטעמאטיק.
װען עם ברעכט אויס די ערשטע
װעלט-קריג ,פארן ארויס די גרויסע
משפחה האלצמאן קיין פ א א ס ט -
זאגאראצקי נעבן פינסק ,וװ די
פאמיליע ה א ט א גיט ,אויס מורא
אז װלאדאווע װעט שטארק ליידן
צוליב די בריסקער פעסטונג .ױם
כפור  1914װערן אלע פרעמדע
ארויסגעשיקט .אזוי קומען זײ אן
קיין אופא ,די הויפטשטאט פון
טאטארן .דארט פארבינדט זיך
יאקובאװיטש מיט די לינקע פועלי
צױן ,װערט פאפולער א דאנק זײנע
פאליטישע רעפעראטן .באטייליקט
זיך אין קאנפערענצן און אין יאר
 1916ווערט ער געװײלט אלם
דעלעגאט צו דער רוסישער דומע.
אין יאר  1919פארלירט ער זײן
פרוי ציפורה און בלײבט מיט 3
װערט ער
קינדער .אין 1920
ארויסגעפאדערט אלם גענעראל-
סעקרעטאר פון די לינקע פועלי
צױן קיין צערניגאװ.
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פאראויסזעענדיק דעם סאוועטישן
טעראר און די ברוטאלע ארבעט
פון די יעװסעקציעס ,קערט זיך
יאקובאוויטש מיט זײנע  3קינדער
יאנקעל ,חיה און מינטשע קײן
לובלין ,וװ זײן מוטער צביה וװינט.
אין לובלין װערט יאקובאװיטש
שנעל באקאנט א דאנק זײנע
איהאלטסרײמג רעפעראטן .ווערט
אויסגעװײלט אין ראט פון ײדישע
שולן .גיט ארויס א לערנבוך פאר
בוכהאלטעריע .סטאביל ארבעט
יאקובאוויטש אין דער לובלינער
גמינע אלס הויפט-
יידישע
פינאנסעלער
בוכהאלטער,
רעדאקטאר-
און
ראטגעבער
פראטאקאליסט ,וװ אלץ װערט
דארט •פראטאקאלירט אין 3
שפראכן  :פויליש ,ײדיש ,העברעיש.
אויך איז שמואל דויד זער נאעט
מיט הרב שאפירא ,ראש פון ישיבת
חכמי לובלין .טרעפט זיך אפט מיט
אנגעזענע לובלינער לומדים.
אין יאר  1940האבן זײנע קינדער
יאנקעל און חיה ,װעלכע האבן דאן
פארנומען אנגעזעענע פאסטנס אין
ביאליסטאק ,אינטערװענירט אין
מאסקװע ,וועלכע איז דאן אין
גוטע שלום-פארבינדונגען טיט
נאצי-דײטשלאנד ,אראפצוברענגען
זײער פאטער .מאסקװע איז גרײט
אפצוגעבן  40דײטשן פארן
אויסטויש .דער ״אויסטויש״ איז
באשטעטיקט געװארן און אין א
בריף פון מאסקװע ,ה א ט געזאלט
דעם  10.7.1941אויסגעפירט װערן.
לײדער ,די מלחמה דײטשלאנד-
רוסלאנד װעלכע איז אויסגעבראכן
דעם  21.6.1941ה א ט דעם רעטונג-
צשטערט ,װ א ס ה א ט
פלאן
געבראכט דעם טרויעריקן אומקום
פון בארימטן געלערנטן שמואל
דויד יאקובאוויטש הי׳׳ד.
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TEL-AVIV

Lublin
9 listopada 1942 r. zamknął się
jeden z rozdziałów historii Lublina, •historii trwającej przez kilka wieków ׳koegzystencji Polaków
d Żydów. Przed wybuchem II
wojny światowej ludność pochodzenia żydowskiego stanowiła ok.
1/3 mieszkańców miasta, wydawało się, że trwale wpisana jest
w krajobraz Lublina. Dziesiątki
sklepów i sklepików, drukarnie,
szkoły ze słynnym
Jeszybotem
Mędrców Lublina — to wszystko
stanęwiło integralną część miasta.
18 września 1939 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Lublina.
Od pierwszych chwil
okupacji
brutalny terror wobec mieszkańców miasta stał się zjawiskiem
codziennym, dziesiątki tysięcy ludzi przeszło przez miejsca kaźni w
siedzibie Gestapo ״Pod Zegarem"
i w •więzieniu na Zamku. Liczba
ofiar obozu koncentracyjnego na
Majdanku osiągnęła 360 tysięcy
osób. Jednak nawet na tle ogromu zbrodni hitlerowskich wobec
mieszkańców miasta szczególnie
wyraźnie widoczny •był tragiczny
los żydowskiej ludności Lublina.
Tak jak na wszystkich okupowanych przez Niemców terenach,
Żydów pozbawiono !praktycznie
wszystkich praw z
wyjątkiem
prawa do niewolniczej pracy na
rzecz hitlerowskiej Rzeszy oraz
prawa do śmierci w upodleniu.
Pierwsze posunięcia represyjne
polegały ńa przymusowym oznakowaniu Żydów
opaskami
7
gwiazdą Dawida, pozbawieniem
ich praw •własności wszelkich nieruchomości, skonfiskowaniem zakładów produkcyjnych itp. Jednocześnie stopniowo, od początku 1941 r. ludność żydowska spychana ׳była do uboższych dzielnic
Lublina, przez cały tern •rok trwał
proces coraz •bardziej hermetycznej izolacji tych dzielnic cd reszty ׳miasta. Proces ten ściśle związany •był z nieustannym rabun-
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kiem wszystkich
przedmiotów,
klóre mogły mieć jakąkolwiek
wartość. W ׳końcu 1941 r. w Lub!'׳nie faktem stało się stworzenie
dwóch ,.żydowskich dzielnic mieszkaniowych", w rejonie Podza.mcza oraz mniejszego, na Majdanie
Tstarskóm.
15 października 1941 r. imccą
zarządzenia Hansa Franka zakazano opuszczania •getta, za złamanie tego zakazu groziła kara
śmierci zarówno dla Żydów, jak i
dla• Polaków, którzy próbowali udzielić im pomocy w ucieczce.
Hitlerowcy starali się wykorzystać żydowską siłę roboczą do
maksimum, •mordercza praca ׳przy
budowie dróg, przy melioracji, a
także •w utworzonych specjalnie
w tym celu zakładach produkcyjnych pracujących dla SS — takie ״firmy" istniały także i w Lublinie.
Skupienie na niewielkiej prześtrze ni ok. 40 tys. ludzi stworzyło
dla mieszkańców gett niesłychanie
trudne warunki bytowania, powodowały one masową śmiertelność
na skutek głodu, wycieńczenia,
chorób i epidemii. Jednocześnie
od bywały się deportacje z gett do
stworzonych na Lubelszczyźnie obozów zagłady, przede wszystkim
do Bełżca.
W połowie marca 1942 •r. przystąpiomo do ׳tzw. ,,ostatecznego
rozwiązania ׳kwestii żydowskiej".
16 marca wieczorem oddziały policji rozpoczęły dokonywanie segregacji i łapanek w głównym
getaie. Do 22 marca deportowano
stąd ponad 10 tys. osób. Część
transportów 7.
opróżnianego"
׳getta w Lublinie kierowano do gett
w podlanbelskiCh miejscowościach
takich jak Piaski i Izbica, były
one ostatnim etapem przed komorami, głazowymi obozu zagłady.
Wielu• mieszkańców getta nie
czekało jednak długo na spełnienie siiię swego losu. Kilkudziesięcioro dzieci z sierocińca miesz-
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listopada
czącego
się iprzy ulicy Grodzkiej,
,
wraz z ich •opiekunarri rozstrzelano na polach Majdanu Tatarskiego, opodal Dysa wyimordowano pacjentów szpitala żydówskiego.
Do ׳końca marca specjalne jednostiki policji niemieckiej prowadziły akcję wewnątrz getta, akcję ;polegającą na wyłapywaniu
ludzi przeznaczonych do ab3zów
zagłady, łapankom towarzyszyły
׳liczne rozstrzeliwania1 dokonywane na miejsc׳.׳. Prze deportacją
początkowo chTcnił fakt zatrudnienia w' firmach niemieckich,
członkowie Judenratu także nie
podlegali deportacji. Jednak na
!początku kwietnia do obozu zaigłady wysłano ׳między
innymi
prezesa Rady, inż. Bekkiera
i
szereg innych działaczy Judenratu i Samopomocy Społecznej. 14
kwietnia ostatecznie zlikwidowaino główne .getto, •mordując niejako przy okaz.ii kilka tysięcy ludzi
w lesie kreoieckiro.
Pozostałych
Żydów
lv; belskich skoncentrowano na •niewielkiej, otoczonej drutami kol czastymi przestrzeni na Majdanie Tałarskim. Było ׳to tzw. , małe geiito". Nie przetrwało ono o wie׳le dłużej niż getto główne. Tu w
dniu 9 listopada 1942 r. rozegrał
się ostatni akt tragedii żydówskich mieszkańców Dublina. Niewielką
część jago mieszkańców
,
przeniesiono do obozu •koncentracyjnego na Majdanku (gdzie
wkrótce zestali zamordowani), reSŁtę zaś od razu rozstrzelano w
lesie krępieckim.
Po żydowskiej społeczności Lublina pozostały do dziś tylko
cmentarz i nieliczne budynki, tragediię lubelskich Żydów przypomina pomnik, na którym wyryto
słowa:
״W każdej garstce
popiołów
szukam swoich bliskich..."
ANDRZEJ P. PRZEMYSKI

