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מאיר שפירא-
לזוטרים אנו גותה פנינו לסראת צלמות הנורא והאיום !
גלה כבור מישראל כי נלסהאי�וו ברית ד'  -הוסי�ה:זטרה מראש כל אדם

 Iבהלקת מאתנו בשנת הארבעים וששגלהייו מנהיגנו ,ראש שבטי ישראל ,לב האומה ,דמות האדם בצלמו  -גלם האלהים ,מאיר I
 Iעיני הגולה ,שר ישראל ,רכבו ופרשיו ,גאון עולם ,מופת דורו ,קבדניטו ,יועצו ,ומשרתו ,עבד ד' נאמן ומסור לעדתו ,בנפשו לבו I
ומאורו ,ראשיתיישראל ותפארתו  -דשפבהיו  ,שר התורה אדוניו מורנו ורבנו הרהיג רי1
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הארטגלאס ירשנט גרינבדמעז
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נים ןנהוינ •ין ונר נלונו פייס.
פנפי* וונט *גשטןט נויננויפנן
קיפען *ין פלוס 'טנער * •נופונפנו.
יונו! וי  .םווה'' (נולזנגען *ויופנלו,
( 1ועי פןנר*ט זןל (יווגקנעגענען
וונרען •$ונ;טלונען ,נתננםיע? ועם
היב ניןיט ,גריננוים ןננרועולנננם
אין * '11וועט נט ש1ין וואהושלןנלין
נללוננן* ,ו א1ין זיין ןוט וןל אלן
פללם קיםען זללן לוןנניעהריגער חגר
לדנה* ,דיו .הזיסנלאפ.
נריננוים וויל הןנען או�ן ילון ןיס
סענש ,ויעלכער ו$ל •ןיפוענען ולין
*
קן0ן ,נעה •*ינשטלון ןינר הרב
ניאו וננען מננויגס ני *ינאיעפ.
*ין ןט האנען מיו ד' ננלענענ•
הפט ני ננקנננן וין טיטן *ינ•
ה!לט וין ו^ליטלשען יעועיאט  ,ווןןט
נריננויםפ קינוטיננר י1ו* הןןט הטנ•
טינ* מןן נעה*לפען *וין דער יינןןנ
•ין נייניטטישנן ?*רפלו-רןט *ין
!ו ללען .ןווו .הןרטגלןפ הןט געוןןגט

!ווי:

— .וי רפנ-ויננ נו8ילט איהונ
(ליצפען לגני איני .וי •נרויגעום
איוו וי נלנטעוט*ר> פענשליצע ריגנט,
ווליוט * 111ןןוייפ פיפנוןטינ אין
איהו *ויפעוען-טןליטיק *ין נעקעפוט
דנם א1טיפעפלפי1ם* .ין ועוינעו הן•
*נן יודען דערזנהן אין איהר די (ער•
טלןדיננרין געגנן *גטי-יידישע *רייפ?
טר1*:ן אין וזללל פיר נינען זין ן1
חשנון 1( ,נןן וני אינטינער ונ•
*
נלרמנ קאן קופען אניעוגעוע 8ןו
יווען ,ועוינזר נענהען פיר וין
אינט ני וער רעניריננ גינפטיגעו
אין (ערקלעגעוען וי •ןונריגגען אינ•
וערני.

ןני^ונננ ,דרללסטע אין קלןרנ
ןוערפע ני ונר סאגיוזיע.
*ייס
ק*פן ,ועויניונן די •ןונויננען אק
שגדנען וי רעניריננ ,ווליל-נפ קנן
זיון נוננו.
פיר ונוע! נישט אויטנן אייף ונפ
$ר 0ני •יהרנ! א ?ןלנטלק פיט דנו
ענמ שטעלונג •ין איוו .ר,איטגל*ר.
ואט *יו *קאפיםןיל •ןר וין .םיר
וננען (נעו יא אויםען אנצ ייו לליען,
ד' וןןויגע שטעליננ איו אין ן 6ול•
שפננולגנו סתיוה ני דנו נליאינטי?
געו ללניע •ין וע? גיינבי ם אין
*ולנ אזי' *יו נישם ני •נושטנהן,
•*רווןם •*רבשםלון *יו וייגנלנערכשר
8ןר הןרפגלןםען .אין נןנפעהי •ער•
שטנהט סנן נלשט ,פאריוןס *לוגננפ?
לין נריננוים דיקט *רייס חארטנלאפנט
קאגוידאםיו ,ןלננוןלם האם מנן •ין
ה*יםגלאס• ס י ע6עי ןטגעהעיט אנ 'ןנ•
 1( ,1(1פיט גולננוימפ *וונק((הרנן
נגויגט וין *וין ו(פ קןויפעל
רנגט,
•*ו 11ני(נןלנ
ק1טן
יינלצנ וןס ?וילישנ 'י וענטיהם הןט
•ןר וי לננטנ  15יןהר געויהוט
דוקא *ונסער גרלגנויפפ אנן יהרינג.
*ין *ינט וונט ולן (גהויננן א
נןן* קןנקירננץ :יוער קען שגעלער
אין נעפער לוי6ען אין ועגיריגגפ •
שייט :ו' קאנגועס-ויייישע ניוגיפפען,
וי נ*לי(1ננו ,וי !נווה ,ו' •ןל•
קיטטנן (ונו ווישלינקי .אין תנו
יהופם ,וח ודלופ פען וונפ ((1נל(•
1ע! יעם •ילן ,1נדל (נניקיפען •רי•
הזו נ 1וער פעטע ...קל(י  1( ,י(ט
וועם דןןס *וילישע 'ייענפיהם קאסםען
טלוניעו ווי וי ניואינטיגנ קןנקועגץ
נווישנן יי •(יטלוען אין גיונען.

נם ו(,ם (נני איו ידן ?(ייסישען
ונ*נו*ט דננו ה(וםני(פ !נויהוט
א י יו (נווד* מ(מננטנן .נו רןט
נעשילוינפ וי נייניטטישע טוהנר1( ,
ניליענ ולוערע הםאים הוינען (ן
איין ונר יירישנר גאס נעקיפ(!
השונה (נווונ עיעמענט,ן .ד(פ הן?
1נן די ניוניסטען וניל(1ט.( 1( ,נ.
נלוה1-י(ננן !יןלפן אלמנרנעוויזען וונ•
רנן ונם יוולשנן וועלטיקןנגינפ,
ו(ם ר.אבי1ן ולי ננויהרם פ(
יי�| קוו)
!שעננוונ ( .נוולוםנר •נהלנו •ין וי
נייניטטלשנ •:היער ,ה(לם ה(רטגל(ם,
אי 1ננוונן די נישפ וננייייפנ שםע•
ליננ •ין ניוניפפישען קןננועפ ויענן
ונו ל(ננ •ין וי ולוטשע 'יוען .ה(•
נען וין (ננעהויננן הערען שטימען,
( 1מנן ד(ון ליקוויויונן ונם •וי•
לישען נייגיום( .לי( ,איין אין די
ענינים •ערל(ננט הןוטנלןפ א וי (די•
קאיע ננונריגנ •ין דנר טאקטיק אין
רעק(פננויוט איננונירלוםען מיטוער
•(ליטיק •ין שטינען דן אילן (נ•
ונונ נ*ני(נ(לנ טינונוהליטנן.
*וין *ין וער לענטער •ו*ננ
ח*וטנל(פ *וויפ גנ•
טונט *ווו.
ננן זללן ונין אין •יהונו ,טיט וונ•
מען עו ה(פ ני 1אינם פולו מיטנע.
(ונלוט.
נט *י(• 1ו ונר 'יוישעו ע(נ1ט•
ליצקלוט נישט גענינ קלןו ,וי(פ נפ
פו(צטנן *ין וןנען די ויהועו •ין
•וילישען נייניוט ויענען ועו (וזןנע:
ני1ניטפישעו-ק(ננועט און •יו';גו
מעיט<ק(1נועפ .עפ *יו (ננו כדאי
ני נוענגען ול שטים (ין * *1סר(•
פיגענטען ניוניטםלשען ייונו ,ווי נם
אלו ויו נהים נןיימאן .מיו נוננגען

ו( 1ו(רט נט יי(רפ ( נים(םנ •ין
!יוננם *נ יארטיקעי:
 ,ין קזן נלשט •עדשטעול^שידבט ג*ידם*ן |*דוו*ט רי 1ונים0ק
'ןןלען ולן *זו' יגנעדיעםויגדליך ין
מך גליך שרעקען ,ווען פון *נ-אנדערער
טילניגע ווערען קיוטיקליט נעיייפע נע•
שעתעגלשען ייוין ציי ניטטישען קו<י .גר!1ם?
אלך קען ד(1ט וןוגען ,וולי ,ווי צ8ק)ןנט,
חננ איך אויף רעד 'שעגעווער קןןנוע?
דענץ יזהר ענטשלעדען אין ענערניש
פעאטללדלנט די ראלטיננ פין ציינלםטושען
קןוננדעט בנוגע דעי ילטשעי יידענ?
פי*נע .איך שטעה אויך אלצט אויף
דעס שמאנדפונקט* .ו דעו ציוניםטלשעד
קזגגרעפ הןט אין !לין רעיזלוציע יוענען
יזששלאנר *ננעניםען דל ריגטינע שטע•
ייננ• .יך הז• אין יעו� ילפקיפיע עו•
קלעיט* ,י רעד ציוניפטישעי ק*נ:ועס ,
יועלגער ח( 81ני פעדטללילגען צעשטיט?
0ע ?ןןילציעט אין הןןט ני ערולהלען
!עשטיםטע ,ק)ןגקרעטע אליפנ אכען •לן
בעצונ נו די דלטטע 'ידען ,פיז זיך
בענונען םלט אניאניעיעי שפר*ך ווי *
נינעטלן 'ידלשע קזנוערענ'ן .וועלבע
טח אין קען *רויטנעהן •לן יעי ויאנע
(ין נא• ;•:גרעיע שטןנדוונפטען .עט
איי נלשש $קללן שום םתלרה דערלן ,וז*ם
די ועלבע ציוניםטען ,וול ••ך לטשל,
ד.ן1צען *לן ?ר*נ און *לן ושענעווע פער•
םלללללנט נאנץ אנרערש פןזרטיללרטע רע•
זןןלוציעם .איך בעטאן דן1ס .ווללל א�ך
האלם* ,י •ין רעם שטעקט •?נער פין
דל הויוט-ארניטענטען פאר דער נויטווענ•
רעד
דלנקללט וון תעלט-ק^ננדעט.
קא גגרעט
ציונלטטלשער
ק ע ן נ ל ש ט א י נ ם ם ע ח ר פיח•
ר ע ן ד ע ם ק א ט ף פ א ר ' ו ר ל-
ש ע ר נ ל ל כ ב ע ר ע ב ס ל נ י נג
א י ן פ א ד ד י נ ל ו ח�א י נ ט ע ר ע?
ט ע ן פ י ן י י ד י ש ע ן פ  (1ל ק ,ווי
עט וועט אין טין ר<1ם טהין א 'ידלשער
ויעיט-ק)1ננרעם .דער ציונלוס טי' ויך אין
•?צטלנען טטאריים !ךיענטלרען אין דער

ערשטער רלחע ייף ני שטלנען די
נערערוגישק *ין א •'  ,רערואןי אלז
געוו*רען *מפערטלדליך !-י *ולי פילינג
ייף * ניוגיטגדשען קאנגרעפ (*ר *י'ן•
ישראל אק א יודלשען וועלט-קאננרעט
פ*רי| נלימ*.
שטעיען פיו ננטקנגנן ד' ניילי
(וייםטויטנן (ין ה� ח8וטנל(פ אין
•ין ה' נןלומאן ,ונהן םיו 1( ,נעו!
הי ה(וטנל(ם ננטו&צט (ל 0חטא,
וו(ט מען ד(.ט דעדלןןוט קיין 1שנננ•
וונ *.נדנוע• ,ה*לט ה' נ(לדמ(ן,
( 1ד(ט נרנננען די *.נדנרע' קלון
!שענעוונ *לו ( נע*(ט •ין דער שעה
*ין ( מוי (ין יידישען נלית-לענען.
ה� ו(,וטנל(פ ה(ט (לו( *ין ונו
נ*נננו א .נ .נלית(1-ליטיק דן (נ•
נעי(גט (ון נוינ13יפם וו�(גו(ם אין
*רעדינט (נ'אונןדע מיט דנו ט(נ(נינ,
(ב(1נען זין וון די *ינרינע נ(ני(•
נאלע מינונוהללטנן *י! ונל .ו(ננ•
נע! (נער וונן נס ה(נונלס זין וןנ•
ננן ד• *'נולננ יווישנ •(וםלונן *יו
נו ננוו(לולנ *יסונוי(ליםםיש ,נו
וואיט ננוו(לט ( עישטעלען ועם ווענ
(לנ (.נוערע" ,עו נויטינט זין נלשט
*ין קללן יווישען וועלם-ק(ננרנס אין
חלומט וועננן עסעם זן מיוה( ,ז (
נייגיסםלשער קוןננרעס ז(ל (ין אלון
זלוט קענען שליסען (1פ(צנן טיט (
הלטלער-רעניויננ אין (ין ועו (נוע•
רער ולוט קננען ננערניש םיט אלהר
(להרע! * קאמן.
נללן .האיטנלאם יועט ירשענען נרינ•
בויפפ פליס ם*נו*ט ,ער קנן (נער
אין וועט (נער נישם ווערען ונו
נ ללסטלנער יירש וון רעפ .נרלנגוים.

י .גיסטנבוים•

ף-זמזממממד18ו901גמטו קווטממ
)צום אינצידמנט היינטיגט וואד איל א פאוושדכנלז שול(

ננשנרט יזם לינללנער שיל-אינם•
•עקסןי• ה' קייאטשאק •ן" ייעי 1י
יינונן נלו ונר יורלשער נעועלשןוט.
פפתפ* "•י •י *זוי .פפאפ* ו*ון
1י •וו ( . ,ערגיגנן ם-י ופ וויהפ
ווןיפען פיי געקננס פ�פן ח? קרי••
פשוק 1עי(יר.י1ן א שפיעפ פנה ייולש•
נ*ני(גאלעי םיגיעיהללט .ט5ה •ינונרע
טיל ((ועריננען •ין 10ח דנם נריי?
סען •נס ליי  ,וי(ט פיר הןנען ?ין יי
שטליערן( ,ין וונלצנ נס ווניט *ויט•
נעהןיטען דןס נאננע שול-ו1נונן •ין
יןנר( .ננר ע 0וי(לט *ינ 1ד?ר ה
קריוטשןק ' לנער ננענטונרט :ד(ס
וננען (•ר טיר 1י ניו�0ע •רןויופון.
* 7נין ני*פ קלון ורעטיער .גי*ט
וןללן ויידיגגפ טיניסאער• ,ין נין ניו-ז
•1לי*ינסונקט(ר *ין ד*רן *וין פיון
נעש ללוענעם *פ* מטן 6ייצט נר1ילנן.
מנינן פיו דנרינער רנדונירנן
*ינונר •פינט ניויו טאיןע ני די
*ייונןנסן *ין ח' קויעסשאק *לס
*יי*-יגפועקפ(ר.
* •1יו ונתר •;ין ,ימן * *יגו•
•נקפןר ננמלללגט 1י קיפנן *וין
(ניעלטנין •עיון&לינג *ין • *• .71י?1
•יפעלנןרעי ?ןנסוזפ טיס נלפעון
*:ז ני-פ לג ויש* ולוין 8ןר לעחוער,

נןר *יין •(ר יי  ,ייעלצע לללטען מיפן
שיל-ויע1ען *ין *וינ יעי הי קרון•
טשןק ה(ט יין פפייח נעויען *וין
* 6ער(1טלוננ (י) יודלשע עלטערן ,היןט
עי הסחטן נעכללנס 1י ועקענען *ין
ני רעריייגנן 'יך יי שסיטיננען ,צ*•
ו*ק0עי •ין אלזנשפעליננ •ין וי יורי•
*ע פ*פעפ •ין טןפעפ (�ויסנעוויוען
הןפ וין (גער  1( ,ה' קיווטשוןק:
יייויט <1ין * יודישור עלטערן (ער•
וןפליגג *יו געייען א פין  ,שכוןן?
נקסונדינינ".
 81הןננן נעקיפען ?.פ ץ• ו' ני?
פעין *ין *פ וענען געוןלון קרננית
ו' פיטנללינר (ון עיסעין קןפיטעס.
ני(י (ני(קט:מני •יטעין-קןט• •
פעפ * .פן נ"טהין (*ו וער וןויגער
שיל( ,ננ *שיפע 'ידען ,איננרוענימנן
וין פיפ וליער (רנליס ,ועננן ולי ננ•
קיפען ינרננהלנן *וין וער •נר•8(1
ליוו ווןס *לץ ולו ה(ננן גנטהין,
ון* 7וין וער אינסונקס(ר חלפען *ין
ססתס* ויעיען ולי וןן יגי חוחית
נזקיפזן ( יייגק?
מלופט *יהו וןן *וין יעפ *עו-
לו ן (ין וער •נו1ןטייננ.ועז� עיטזון•
קןסיפעפ ו(.פ נננון געפווס (ער•
יןזען ועם |1ל פיפ (יןנניןזטנ

קע•.
*ין *לץ ועו(6ו יוללל 'ייישע עי•
פעין הןנען נעהאט  .הינוה עי וע•
יען יידיש.
ועם ה' קויוטש(ק ד,אט דאס
שפ*יק יענעריייום* .ולן ייי(יעל פיר
מללטנן ,הזם ער נעהןט * !רייר.
ני שוננמנן זלונע נערייען *ין נישפ
קיטון *וין וער (*רזןפי ני  ,יודל
ער הןפ שיין נניואיפס (ין •ריהנר,
( 1יייישע עלפערען יעיען *יין ולוע•
רע (ערוןפליננען יידיש *ין ן 0ניח,
(ז ח• קריופש(ק *יו נעקוטנן *יין
וור ( עיזאסייננ פוקע ועד(ןר,
מלל *ר ה(ס ננמאיפט 1( ,פען
וועט *וין וער (ערו*פלימ ועוען

ייויש.

יועו ע( יייל נישט ןועו ק*ןנישט ועוען קיין •ויללש ,וןל (ין
פןוגען (ן ניש• געחעון 1ים עיסערן
קןמיםעסו
*יין מ;*( 0ר ן נוינו נעהפט
וין וער ה' קריפפשזק ןועלגע ר1051
ניש* די 1י1י<יעפינ* קןנפטלסיני*
*ין נישט יי >טע קןנסטיטיניע  ,וועל•
5ע ויעיס • יעפ •יןיעקפירפ( ,עי•
תעחרס יידלש* עיפערן זי דנו•) יי•
ויז .ני*? וונרחןן *וין קלן •01

(ןרשרי(פען ,יועלצע ויןלען *ועי•
געפ (ערויעהרען .אין ני •י' פ*ק?
נענינ דער *ינייילען (ין * *ינפ•
•עקטןר ,ן' טייוענטעי 'ידלשע על?
פערן זןולען פיט •'.ינסןי !עקיפען
געשלןפענע פיילער.
 15י*הי ?וין עגזלפשיוען ?{וי•
שעננ* שילען •י 15 1יןהר יעיען
יייישע עלטערן •וין !ליעוע (ערוןפ•
לינגען יידלש .סןן ויןס עועפ *לינ•
ליננ (*ר • ני.יע גוירה ד(,פ עפ *וים ?
נעםיןגפ יעי הי קריופש*ק ז ווןט
*יו *ר דעיפיפ *ויפען *ין ויןפ וייל
*ו וערפלפ דערנר ללגעןז
עוניהיגג *ין פליגה"ע *וויהיננ.
נווע טעיפינען ,תעלנע ו*י ה�
קוי1פש*ק (ערשפעהם פפתפ• *ויפ?
געז;:צ5נם .פ; ויי שפעלפ *ו וין
(;ר עו1יהיננ (ין ן קינו ,אויב ועו
לעהרער ווע? קליגפןל גלשט יויפען
יין<0 0טו<8-פ• טרןגפען *ין *וי1
וי לעהועושן(* וועט קץנפןל גידם
הןנען וי פענייגקלךפ ני תעיען
יין 0וי עיפעון הןנען ולו ני ועו?
נעהיען .ני יייי ח' >ןריופש*ק נע•
ולופיגען די **8ע (ין דער עדניהיננ
•ין קינדז הןיט נישס דעי ח' קייו•
טשןק ,ןז *יל נין חלפ ,יעהרער

פי! א שווארצלזר

*ין עיסערן ווירקען ניואםען נןי דער
עיניהינג ו *ין אויב *ויי ני ווןפ-ושע
יי*פ טען עיטעיןי*עיו*פליגגען ,ני
גיןר יעיוןו מען וןי נלל וי טןטעפ
*ין םןמעפ שיעוען עטייצע נייוען
*וין גיערילו ה1נ*ות *ין זאסייגגען
*ין יער *.יפולפפעי • שייז
פיינהישע ערניהיננ.
ני ח!ל 8םיןקע יעי ה' קייופשןק,
8י פיק וזושללפען יי טלולער (ין
פייועגדער יייישע עלפערען ,וועט ער
וויוקען •ןולטיוו *1ין ונר פליצמ• ?
שנו עוניהמג (ין ד' קינדנוו ני
ו,ןם וין ה' קייופשןק (ערפרןצפ
וזנגען ועפ ,יון 0נפ ויהלפ ן1ן 'יו,
יד ח� ליצטנר ,יונלצעו הןס נענען
(• '11יעל יןהונן {נגעיןונללס 1(1
דער שיל* ,ין ניט שליפ ה;ט טון
*להם •ערטרינען נלויו ועווןר ,ויייל
ער קען נישט רעוערירען  Vנעריגם
*וין •ויליש,
*ין ני הןס הי קריוטשןק נעונהן
*ין נע(יהלפ ועפ שפילען נעם *ין
שועפנו ר1,יצע *ויווענינ! נווישען
וי •נרוןפעלטנ עלטערען *ין ו*
ה*לט נר טןקנ* .ו (ם וי יןויגע
הןנולינג ' ללגע *יו פפיגל ני געיוינען
די עלטעוען •נר ונו  .פליצח'**?

ומהמעמויו^מ!

קדנפטיגן חודש זאל הרב שפירא
פערלאזעז לובלין
ו
מיט וואט לאח באמבארדירט לובלין -.די אקציע אין שטאדט גישט אר1יסצולאזען
דעם רב -.פאדוואס איז די צווייטע לאחשער דעלעגאציע גישט געקומעז געכטען
קיין לובלין

צוליסב תזר ^לוצלינגןזר סראנסדדט פה רב זןזנלזן
דגזרווייל די אונטמרהאנדלונגגזל אבגסלנזגט גטווארז.
אין וי אוטןןוןןקפישנ קוייונן •ין
לונלין מאקסט אינם * שטימיננ נישס
נו וערלא1ען ,או לאוזש זאי בי.י
לוונלין נונעהפען ועם וב ,הוב ו'
מאיר שוידא .נפ מערען אנגנהאלטנן
ננואטינננן ,ננרו!נן אסיוות ,נט מנ
רען ננמעהים קאפלטעסנן אין — מנן
מעם קנמ(נן.
ני מנט ד' דאויגע אקניע נרנננען
נונס א ממשותדיגנן רנוילטאט ,נ' מנט
זי איטשטאנד זיין א3נוה(לסען די
(•ענסלוונ 6ון דנר לאדזשער קהלה,
וועלצנ באמנארדירט לונללן מיט •5
ער און -50נר פוינננדער !לאסנס,
*יו א נרייסנר ם6ק .נ(רס נאן ,מנן
אין איהר (•ננסיווע האס דללאדושנר
קהלה וין *שוין מילט אדייטנערוקט און
•ערנוטען אין לובלין וויצסינע ססרא•
טענישע ?אזלנינס.
מי נעקאנט האס מים נוולל וואצען
נוולק נעוולללט אין לובלין א לאוושער
קהלה-דנלננאניע און נעקומען מיטן
לונייננר ו 1צו א הפעם מענען ו'
ניקר וראננן.
נעצטען האט קלון לונלין גנואלט
קוטנן א נווללטע דעלענאנינ פיםן ווי,
נע ורנזנס (ין רער לאוושער קהיר? .
•נרמאלס(גג .הי בערגסאן בראש .דל
דעלענאניע האס געזאלט דעולניסיסיוו
אינםערשרטבען יעט נתב היבנות .וי
דנלננאנינ איי אבנר קלון ליבלין נישט
ננקומנן.

נרניחיננ"ו
אין *לנט קימט רנר ננין "•ו*•
טאננינאצסט*.
דנר 1אל ד(,ט נענרייוט מ' א
קעסעל .יידישע (רויען האנען (נר? •
נעטען 1* ,ולל ראר(ען 1ין  .האלטן'.
א 1ויי .טארען נישפ' רעוען קללן יי-
דיש אין ולו האננן 1לן טאקע היין
נישריננן נעננן דנם ,מאס טנן
נוויננט !לינרנ קינדנר ני ננהן אום
שגת *ין שיל.
— .דןס אי 1נישט קוון טיטלנו

•ין .נ ונד• I

נפ פננ ה' קריוטשאק •נרשםנהן,
(ז דודן אוא אוון רנאגירנן מנר•
דירן איהפ אין נישפ דירן וי ני•
פער! (ויונננויהרט א פיםיננ-טאן.
נמיננט מנן נלטנרנ פננשנן ני
•וויוגנן ,לאיט מנן זין נישט א1יס•
ולידנן ,מיו אי* קנסנל אויוריוטנן,
דנר8או האט מנן •וין דנרנאן נישס
גערעוט אוין ייני* ,גאו ננשויננן.
וי •יונננאוטיננ וין איונוהנוטנ
טאקטיק •ין ח' קריוטשאק טונוט
ונהר טינן •ין זנחר •מנר טוי•
וננדנר יידישנ ניפנרן אין ייניין.
אין עט ווןלט !ופת געמען (יני

ו :טינה איי 6א לגענדע;
קימנן קינ1םיננ מאן און ונמאלם
היונטיננ מאן איז ונר לובליננו מנם וער •נין ננונילטלנ מנונן •ער•
וב ולינליננ נישט ננזונו נעמארען .ננוינט.
דאקטוירלם האנען •עסטננשטעלט .אז
וי (וטאואקסישנ קוללוען ,וונלצע
ואס אלז א נויוע ,וועלצע קאםולל• האננן ננטמלקעלט א קאטואניע נישט
ניוט זלן אנעו *וין מיט אנ'אנונו ארויטנולאינן ונם רב •ין לובלין,
קראנקהליט .ונו לובליננו וב לינם נו הא(נן 1( ,ולו מעט ננלוננען אין וי
בעט מלט א שטארק ננהעצנוטנו טנמ• נאהנטסע טננ ואס נאנננ אוטאואק-
•נואטוו .ואקטייריט •נרזיצנרען ,אז טישנ לינלין אין אויטאיננן ( מארי•
אלן נטליצנ טננ מנט ונם רב ננםנר לישנן ורוק *ויון רצ *ין אווי ארים
וונרנן ,דנרווטל האנען זיו אלהם •נר• •עוהאלםנן איהט *לן לינלין...
אווננט נו לינען רוהלנ נו בנט.
ווי טיו מעוען נעוואו איילט וי
נוליענ אם ועו ואייננו טינה לאדושער קהלה טיסן עולעולננן ועם
האט מען •ין לובלין סעלנ(6נלום קלון דאוינען ענין אין נס איו דנריננר
לאווש ,או וי ועלענאניע זאל נישט מאר&לוניין ,א 1שוין אין טאנאט נא�
קימנן.
וועפבער (1ל די ל(דושער קהלה •יו•
מאחושללנלין וועט וי זנלננאצינ ערן דנם קנלת וניט (ון לינליננר רב.

א טראגישער שפררנג

אויטערננוונהניין טראנישנר •ארי
•(י האט ננצטנן ?אםלרט אוין דנר
יינליננר נ(הן>טט*נינ טיטן -18ינה•
ריננן ק(זימינזש וו(יטשיק ,א סטושנ?

ינץ.

וו(יטשיק האט נעז(לפ ןנ8ןהרנן
קלון דנמנללן אין זין (רוי6ננצ(וט
אוין 6 1ר(צטניג .ננשנהן *יז ד(ס

אז מישלאגט א מאמע

א1ין -1טער מאי נאפ  47וואיינט
די •אפלליע טאטאראיו• .ערטןנם דל

ארעסטירט דעם ווייסז פערעץ"
"
נעשמדט זיך אין לובלין ,געווארען א קאמאדגים אין לאיוויטש און זיצט אין
תפיסה איז ווארשא

דנר .ווטסנו *ערעץ� אי 1א שם•
דבר אין לובלין .וי.ין אטחינר נאפען
איו אמאל ננמען םענדנל ,שונטנר
מען ער ,האט וין ועוייענט ,ננ' ?
סמוס או! חתונה נעהןט מיט א לוב?
ליננר שיקסע איו ילון נאטען נעמאון
םיעסשיסלאיו.
שוין נאצי! שפד האט מינםשיס•
לאוו וערעץ בנפיהט וין נו ונו•
ברעננען ומקא אין א 'וולשנר סביבה,

מיט 'ווען נעועום נישם אנוערש מי
יוריש און וין מי ננמיהט טען ואל
איהם נישט אייספילדען אין א ייוי?
שעד נעועלטאוט .דערינער איין האט
א שטארקען אטנדריק נעטאצט די
ידיעה* .ו טיעטשיסלאוו •ערעץ )רער
מטס האריננר( איו אונסטירט !נ•
מארנן.
סינסשיסלאיי וערעץ *י 1אין לננטן
יאהר נאמלנירם נעווארנן אלם קא•
םארניק .רעם אמט האט ער איבנרננ•
נוטען אלן לוימיסש און ווי עם ווליום
אויס האס נר וין אננעשסעקט טיט
דנר םהלה •1ן טןנצע גנמעוענע לוב•
לינער קאפארניקעס ,יוטל לוים דל נין•

גינלינער'(( ,לו (אר דעד טלוצח'•
שער נרניהוננ .אז אנשטאס *צטיננ
ני נעוען א1ין א ייוישער עלטערן•
(עוואטליננ זאל ונר ה� אלנטונרטאר
נעפער וין (עואלנפעועפיונן טיט וי
קריספללצע לערער ,וועלצנ ער שיקס
•ינאנוער אין די !(וושעצנע שילנן
טיט יודישנ קינדנר אין אצפיננ גענן,
( 1די דאילננ שילנן ואלן נישט נע•
נליקט וונרנן טיט (1נלצנ לערער ווי
דנר ה -קראינ(| טילנר •!ן צאונל,
מנלצנו ?אטשם ייוישנ קינונו1 ,י•
*ין צ! ואסענהא1נ דנרפיט ,מאט
ונלט זלל ,נמיננס זלל ני קויסטללצנ •
וי יודישנ קינדנר מנרנן *ין ד'
מ1ילות ,לוינט היפ*נרן• ,רנדינט חיט•
!(וושנצננ סייען ננד(,לטנן *וין
יעו-זם און נרקלנרט אונן די קינ?
אים ( ולךםאננונאצסס *ין דנר ער•
ונו ,או מנן נו 'אל וונרנן •וילי•
קינדוננ •ין ן שוללללטער ה' פיצאל•
*נו ?ונויוננפ! ,ואלם נו •ין •וילן
סקי  1( ,וונטננס ו(ס געועיט נישט
•נוטרינען וי .ואושימנ ושיונט'.
מענ וי קינונו (וויפננהטנן •ין שיל,
לא•
א שאו ,מאם ח' קויוטשאק
האט ונו יינייננו ונ נעש יאסען
ונמנט אייפ זיון תינ• ניסי נננרגי* מנננן ונפ ני *'נםנומנניונן נלום
איין ייוישנ נלטנון-ונוזאפיונננן .שוי *ינסונקסאו.
ניי א נוטען מילנן ,מאלט עד ננקננט,
וי *ינטנומננץ *יו ננמנן נישט
מי מיר האננן נם נעוייוען ,מיפ מנר קלון טינרייצו ,נאר *ין (ארם •ין (
ניננן •אר ונו שיל •נוווננונן ו' *רינן* ,לן מניצנן דנד יונייננר
נננונינ •וגיץ אנונר*.
רב האט אויפויהרלין טאטלמיופ *ון

בונר *,ן' *ן נג ליקלין ,אז ער איז
ן
(רונטנרנע(8ינן אינטנר די רעדער
נינ  ,וונינע האבנן *יהט (נננ?
•ין
שניטנן נליד* •ים.
מנן האט *יהם אנננ6יהרט אין
שארלסקעט שויטאי ,וואי נר אלו אין
שט(רקנ יסירלם *ין נטללכנ שנח
(רום נעשטארבען.

((מילינ א זוהנדנל .מלט וונלצנן קלון
שים מאמע קנן זין נישט נננשען .ד(ס
ויהנועל וי(ם (ווים םק(נו(ינ!<
(יו(נסוונס ,ויוניט (לנ שטוניננ אין
ננבטנן וין ננמאראען שי(ננ! וי
אללננננ מאטנ ,ן •ו1י •ין  55י(הר.
ו(ט האט איין ונר (רוי (11י
שסאוק נעוויוקט ,אן וי האט עטללצנ
שעה נעמללנם ,סואופירס אין סין נל
סון נפ נישט איננרננהאלטנן .וי איו
(ריין? *לן א ננוינדערנ שסונ אין וין
ננסטט מיט עפלנ.נסננץ.
נ1ם נליק האם סנן נס נענלושענט
נעפנרקס .אר1יסננדי(נן די ואנאטאיו•
יע אין *•הר אנגעראםעמנט.

אינסיננ 'ויניח אי 1וערנץ ארעס•
םירם נעמארנן אונםנר ועו ננשול•
דינוננ וון דנ1ר(ור(צינס .עס איו אין
זללן קאנננלארינ דורבננויהרט ננ•
וואיען א רניולולנ  ,וועלצנ !אלנן
האוען •עסטגעשטעלט ,או נר האט
םיסנרייצט טיט גרעסערע סיסע! געלד
מי 8 :סויוענד ול .וין •'גאנס אטט,
 5סוי1ננד ול .די לי6עראנסנן •ון בעו-
דן ,אואגעם און ד .נל.
נוליענ סעצנישנ פינות יונרט רעם
וערעץ ואל וון לויוזיסשער תויסה
הלונסינען שנת נישט ננשוינלט.
האוען איבעדנעויהרס נעווארען קלו ן
(רטטאג דנם -3סן ,שנת דנם  4סן
מארשא.
מנרנן נינענרללם  2אלנפערעפאנטנ
די מלוטנינ *ייס(אוש1ננ *לו אין
(ארשסנלינננן לסובת לינת התולים.
1אננ.

פוז רער אמאטאתןזיטרופע

יודישע קיבדער ווילען פרייטאגצונאכטס
זיין אין דערהיים
בןאוגרו�
אינטערוועגץ פוז לובלינןר רב ב??ם שול�אינםפעקטאר.
 :היגוע צווישןן יודישע ןןלטערז -

א שווארציר י

5^535

•ויוגעקלערט

נוייננ מניצנ

שטארק?

נס טאקנ גנהנרט וי מנרסנר* :יינ
נס נעועיט *לון נישט ,ננהטט איויס
די קינדנר ,הנרשם נמישנן ד' יידי-
שםארקנ בנאונרוהל•
ש* עלסנרנן *
ניננ .טאסנן עלםערען 1ענען דננע•
דירט א|ין אלנם און מנלען בשים
*ו•! נישט פסלים זיון ,מנן '?י
וטנרנ קלנדנר האלטנן •רייטאנני•
נאנטס *ין שיל.

ואדונן נישט נעהאלטנן מנרנן •רדי-
טאנוינאצטט וין שיל.
מי טיו ונרמיסען ולן* ,יו טנו
ונם שול-וינטונקטאו ננננונן נע•
מאוען *1ין ועט בדינן נישט קיון
שוי1פליצנו ,נאו ן טונוליצנו )טנ?
לנ*אנישז( ננט1ער .ועו ענטועו
*יו אננר נישפ קלין קיארנר ,נאר
א ניזאנ ,ןו וני• וינסונקטאריאט
מנט נושם וי וואננ ננטואנםנן.
היות מי ונו לינילננו ונ האט
*לנטנווונניוט נ(ן •או ונו לננטנו
שיין *ינט ננויהפטנו ,נלטנרנן?
'יגפןג * 8מנגו? וועפ רער רערופע אנ•
•נרזאטלוננ *ין וער •אמשעצננר םןפנל ינפער רער ללפונג וון •יללו*
'
די דנלינינונ טעפיס• ,יל ניטנד * 19ין היות מי *וין *םפערוו* ייפולחדען פלןזזוצקיפ *-5קפל•
דנו דןויגנר •ערואפלונג חןט פנן גע •וןגנריע  ,טןיז•!� ,
די ייוימ קיגו"ד
י

פול שטאדטישלזז
טטאטסר

�אנפאל
ווידלזד א נאנדיטטל
ורכבתבע(איען
נישט נאר נס פנחרנן וין נאנ• אןאנ6אל
נעיואוען
2
ויון
.
פאר
פאהרעז
וואט
ד*
אוי"
דיםען-אנ6איען ,נןןר עם איו נננינ נאנויטנן .זיו האבען בלו איהר נוננ•
מנן זאל�ניי זלן טרןןגנן אטננעיננ וויבט  23זי ,וןןלינט הןט שנעל טטודיום גאה� אויסלאנד

דלזר ראדזימינטר רבי סראנס

מא רשא.26 ,

זטט אייניגנ טנג לינט ונר ראר•
זימלננר רבי ערנפט קראנק ,ננצטנן
דו נעגטיאלע אקורע*י*ע אלג(ארטאצ•
בט
זיון ננט •^דננקימען א קאנ?
איו
זיןטנט ,נדי שיין נישט נו זיין זיצער ננואקט בלורנ רויננר ,יאקונטשיק
יאנט ביורא תארשא ,טיראזוטקא  3טאגט
•(ר ריינער'.
און נינזאבלטאמסקי .בילוע זעננן אונם? פעקאנט ,אי איי(ן גרוגר (זן דל גלע (אר• פוליוט •ין נטליצנ !ןננונהננ דאקטיי•
אווי איז ננשנהן מיט א גנמיסנ סיוט.
שריופען טיוען סטודענטען ,וועלנע ואח•
מיאוןנוי#מ (וזובקןן ,מעיצנ איז בט
וען ראפ ערשטע טאי אויף טטיייען קלן ארהןיטטער�קאמיטעט

בסמרייט אנזזנדלזמ

רער לונארטאזוער טטאראטטא האפ ועד.
משאט אויף ' 20י .שטדאף אזן  2וזאגען
*דעטט דעט ענדעקישען טהועד .שעבאוזטקל
ואד (יחרען א אונלעגאלע ועריאטלוננ.
שעגאזוטקי האט דעדיאנגט אגיאיגקלאגע
אלן קרלוגערלנט יאזן אויוגעזויוען* ,ו די

וערואטלוננ אלו נעוזען * לענאלע ,וזלל ער
אלם (אדולצענרער ,חאט נעקעגפ איע נע?
טלליגטע אלן דער (ערזאפלוגג.
\
דאט קו לזנעדיגט האט *רויסגעטדאגען
* נע(רלא1גגט;אורטלל.

ננעלגיק ,יורצטאבען אלן בעלגישען קא|פו•
לאט א עקואטען (ין דעי (ראנצויזלשער,
ארעד (לעטישער שאראך,
י | .
די געחערינע אלנסארטאציעם רעגען דעט
עקואטען עדטללט די אוינענרעדםאנטע
!יירא איםויםט,

אוגטער

די

רייד^ר פוז צוג

ו י  1ו א ג

זאל פוז וזאנד .אנגטשטI .
לובארטאווםקע •24

ביים "מארגטגשט'זרז"

א י ינ ל א ד ו נ ג

י* 1ש!יןן דנם �4ט? נאוועמבעד  1933צום נדייסן
מיי '*י"י *י

ג* דאוט* £2

,
ןנהייב  10ןןווננד .אייננאננ דיון אטנלאדונגנן
באמ :.דנו זאל מנט ונקןןויוט וועונן ויון ונו •ירט* ל .וויינב1ים
וי גאנצע הצנסד .אויךמוזיק אינסטוומננטנן.
לראקאווםסע .7

בט דנר באחן-ללנינ אלו אונטנר
די דנדנר (י! נינ ארונטערננ(אלנן
די -10ינהריגנ קריסטלנא באטשעק
ונר זאי מנט *ייימיניוט וונונן מיט נלנקטרישע לאפוען 6ון דנו 6יומנ
 11א ולנער קימט (ןר אלן אייגענעט לאקלל א און ונרהרננט ננמןרנן..
 .י  1מ נ ן י יןואקאוופקא 26

אכטונג הויזווירטעז!
רעפ -29טען ד,ט.

ריפ ,מעיצע האנען ^נטטננשטעיט,
א 1בעט רבץ ה!(ט געסלאצט אנ'ןןדנר
אין קערונר.
די דאקטוירים ניבען הא6נינגען^ ,י
ונר ובי מעט שנעל נעיינו וןערען.

אויסןזרג .אלגלזמיינןז פטרזאמלונג

מיו (ןלןעגדען *אג-אררניגנ( )1 :אדלעזען רעם אקילגלק (ין ועד צעגטראלע אין
ווןדשא ויעגען דנם דעיילטאט וון רל אלנטערזוענצק אין טלנלטטעריוט זיעגען  :או בעו?
רגען וון שטיער דל ללדלגע לאקאיען *ין וזן נישט אלנקאסלרטען דידד-,געלר ,ט עג•
דערען די (ערארדגיגנ (ין ארנלטפ טלנלסטער זעגען א!צ$ר.ל (אד צעגיצען זואסעד אין
דל ניטט קאנו יזירטע הלוער א.א.זו (2 .נגעחאנרלען רעט (ארשלאנ טין שטןרטלשען
סיר טאצען אויטטעדקיאט *ויף רער וולגטיגקלט (זן טאנ•
קןפיטעט (ין ל.א *.ו.
אררגינג און דנריפעד אל! נעויאונשען וי יערער ד1,יויז:דט זאד אויף רעד (ערזאטלוננ
פ ע ר ז ו א ל ט ו ג ג
די
אוגנעדינגט וגיועיעגר ולן.

רייזע�ביורא ^ארביס"
קראקאווטקא 29

מעל64 .

ארעטטירט א גגב'טע

61ם 031)1אהארציגטלדאנס

וי ואלינלי האט (רעסטירט וי
ור((נסיאננלנ ננביטנ םטנואניא לא-
?ץ1:נ1ז 262זק ץ1:ח/3ו\203181 01
ט( •ין הנלענאמ ,וועלצע האט לענ?
60]91151:1<5ק^ 5ח0*3ת
טעגט צינעננבעט ביזשוטנריע בגי צניה
בנרגנר .ו' גניצה האס זי 6ערקיי6ט . 3ש ? 48תו!(!?31<.-?^6(1
א ננמיסנן הנרש נאלרשיי ,שעראננ
 .7ער *יו איין ניננציינן נעווןרען
נו ננריצטליצע 6ער(נטמ(רטל:צקל.יט.

ז3מ;02ז1813מ1<05

£ .ון "אעאללא"

"כאלווע"

6אר זטן באפיהען וין בטם אויסהלן•
לען מטן טאכטער וול *וין מטן שווי?
נער רצקה קווערמאן 8ון א נע6נהר•
ייננ קרענק' ,אל איהם נאט דער6אר
געבען מול און נליק.

שמואל גאלדבוים .י

די ביליגסטע קוועלע פון
כאלווע איז

ביליג אוי רעיעל

לובארטאווסהי 12

רער אלנטעדגאציאנאלער געדלצט (אד
וייסקאנקידט האט פעשאנקען טיט א גאלי
>(ראנט(
דעגעס םעדאל רעם (ללס
 ,אישטיעך
שטשענשטשא ? טלט גארטא שערער.
דייונ אלן בלירנ ריצטונגען -3טנ קלאס  10זי.
רער דאוינע -פייט ,ויעלגעו ה^ט /אין
(רויסואהו 6ון לובלין פיטוואן ד-1 .טן ק.ח( 540 .דיה .ארויסואהר (ין וואושא
לעצטן יאהד עדוועקט אוא .נעזאלדלנע ןפעד•
וונסאנ ,דים 1>5ען  19איו,
א�נשע-עפל�ונג ,ודגש אין די נאהנטסשע^טענ
טלם  8קיך אי! םיש אלע בעק�ועםיייצ�ו�ומן
אטנשוללבוננען נןו אין ,איב�ס' .עס 'ונום נעבעסען ( עדשוטבען ולן
אין
זזערען
דעםאנסטרלרט
קייא ,אאאללא  .אין ס*לד '0$פראבאםט�זע  19אויף רעם
מאס (רלחער ,אין (אלט נס מנט נישס ויין קטן  250סער1אן וועט ד'
"
�3טען שט$ק .געזאויר צו ווערען בני! הי
רללונ קאטטנן  14זל.
זזיש א�ן זעלגען הויז,
אלן קנא • ,אלא ':ויע�ט דעטאנםטרידט
;—ז
רער נעדלהשטער (יאנצייולםעד פייט .לי•
ב ע ק\(  '1ט מ א כ ו נ נ
ם א ר ג ע ן  .ש נ ת •לנקטיין  2נ.ט .קיטט (<1ר .אלן לןוקאל ייבארטזידטדןא 8
געט דעטאן' טי* גדינלדא העלם אלן רער
הויפט דאל.
נאך די (ילם-םעאנסען ווערט אויםנע•
לעזע-זאל (ין (לחרם א רעיזיע א.נ?  .יאנ:ואס אין שטיי?
גללגצלטינ טעלדען טיר ,ראם אין אונזער לאקאל איי טעטלנ *
טלט אנטלי (ין א ערטסקלאסיגען אנטאטגל
ה.יועד.
ועד גאגאער 'ידלשער אין העננרעאישעד •רעסע (ין ; 10-7ןיז.
ניט איזיט קיילטלעך צי דאקטייריט אין
רעד עייט ייללט ולך הארצלג.
(עלרשערט .גאו גט אויס סעדשיעדענע
צללם (אד קדאנקע ,שיקט טטטזריס צי
נעגטינען ,זול אויך ניט ארזיט קיויטלעך
אזיף (ערשיעדענע אנאללוען.
די (ערוואלטוגנ.
•דיי דיר צוקנר צאהלט אט!  5ול.
?
1
^
^
^
גניוס הינען ,חרגיח� ר.ול2ען דך ן1ן טישווןזך רעם !•שן אי[ לןיקיןל 6ין .ח�בית* נועצאלא  6אין רי1ט איויט די היה :ישעי' 1ראש•
א-ג^רטאצינגם און א:ונשר?2וננען אי! םעקרעםןןרואט און דעי שוד מין  6כ  8 ? ,אוועגר
קער ,םאיר קירלאגדער ,ליב איגגער,
עס וןערש ארך נעע*ענט  8עעזונרער ק ו ד ם  6א ר ט ו ט ע ר ם .
•נלד,
י
ישראל
לללביש
הננסעגקאו
( .ין רעד נעלו 8 .קל .נלםנוייע (ין ה גלאי•
די קורסען ודעיען נעפלהרט רייך דל לעהרעי ק�עןשען אין לגטוגנ 6ון דער ,תרגוח-שול
איי' (שויס ,ולפן ראזעגביים ,שלפה נעיג פין ! 9נלפערען זיל איין • זאי (ין
?רלזען פון  1.50ב�ז  2זל .טאנאטליך.
! אקדויסשלק ,ינחק צוקער ,איעזר ברנ•  18טעטער און ( 10ין א נעיז ,קינא אי; א ,
התער סל הסניף ,ח�בוח' גלוגלץ,
נעדעלב טיט  3יולטטאזזעט ודי אויך (עד•
ננו אין (נוהם ויינערלין.
שיערענע דירוח .אינ(אדטירען וין בל
'וכף ודליעך שיז .ידיטקא .20

א ביליגלז רייזט סייל ווארשא

ונפ חשיבו די י ד קו ר ל א נ ד י ד

קויפס מנן

סאסמנזטישמ אול
אניצוטתזטטז  ,זייף�ארטיסלטל
נוי אלן העי• ט-רט1-

א דירה פרז  3צימערטז

תנועת "תורה ועבורה" בלובלין צעירי והחלוץ המזרחי

פון "?ואלאש"

ו לי נ ת הצרס"
לובארטאווסקא 15

 ,הסתדרות .תיבות" ניטצאלא
אין 6די שיד אול סליידמר
די למודים
א כ טוג גז
פאר יוד .הינדנזר

העברעישע אוונט^קורסד;';;

אלע נעשי" 6טנן וזעלצנ קוי1ען ,ויקיינננן וונוען אוי1נע 6אועוס אועי?
*וי(קיערוננ (ון 'וארשאייער

צ> 0וישט צו קוי(ען ,מלי יייט א נעקוטנננ
נענסואין בויקןןט קאמיטעט מערן וי ויקילננן אייפנעורבלוס (ין דלוטשע הע•
ר לננ און נליוטן וי נישפעיעו מעין ניט האבן קלל] נללגגיש •ין נייקאט קאמי •
טנט ,או וללנר סהורה אינטנוללנס נישם ועם נויקאט ,סאר מנן נט ולו נישט
קויונן .נוי *ויפנימטונן וי אינאננעננהפילצקייס (ין

פחווית .

•ערק1י6נן וטסשע

אויפפאדערונג
?

?

8וז בדסאט-סאמיטסט

דנוטיט •אדנרען טיר אוין די •אנריקאנפען .סוחרים און האגדמערקער
ווניצנ ננויננן ויוטשנ פהירוח יין ני מנלונן ניזן -30טן ה.ח .אין נויקאט
קאטיטנט ,נוי וי (הורה צי וננלופויונן.
וני 0נקונט(וי(ט איו טנטינ יעוען טאנ •ין  7-6ןמננו.

בויקאמיקאמיטעט ביים סוחריט-פעראייי איז לובלין

ללאנג'-היגא

"* א ל א ס"
שפיטאלנא וו

' די געזעלשאפם

א שיחת חברים *.י*.די אויפגאבעז פוז החלוע המזרחי
הצ-ים אין ס-מוא�יקעו ^י.יט •ינקטל ן
איל איצטיגיי מאמענטן

אוימסלנזרונגפוובויהאט-סאמיטלזט
ווטגטל פיסלינגנזל

�1
)ח1<1מז�)1£" (*I. 0. 6ז" 50
. 23ו26(111ז?31<:-ז(י

א לאקאל

 48שעה היץ

מנו עס ב וין שטעלען אלויועגפ
אונו קנצען 'אל קוטנן בעקוקען וי
קאצנל •ון בעןוטען קיואליפנט ,מעל•
א גר1יסעו דאונלסנר וראגראם
צע האלטען היץ במשן  48שעח ,צום
ערשטיגו •ילט
•אבריקפ •אושאנהנו איין
ויאטא  2י וער נללעססער גרייפער שלאגער (זל
מ 8 .אין אינוארמירען 'יו וי ?רווונן.
גרויפער קיגא-פעאטער

*ס א ר ס א
טיט עמ אגיע א .נ.

שוין א^ערצוגןןב^ז

א פיוויארביע
טיט איע

פיט ננארנ רא(ט *לן דנר הויוט-ראי
ציזימועד פילם

איונריצטוננען .נרקינולנען א ונהר ?יקאנטע

'יו *יי''! ווויי ?וראיויעצהע 2
יזאטט

; 18)06] $11121)10

£אר  15גר.
אויםגעצלנענ• * קאלנער
שפלוזגנ די •רולגיז

'.נלי"'וייי ארכידיאהאגססא צ
•לליע ו קראק .ואוש*ארפ 49

פשעצ לשע קאמעדינ

3^0 (10 01*2601111ז?

*לן וי
אויף

)V

הויוטיראיען עדשטקיאפיננ

טשעצישע אוטיסטנן,
שפט און וינטאג אגהויג  3,15נ,ט.

דל קאם 0אלי אוען וין  2נ.ט'

אנהוי•  9ג,ם .לעצםער טעןגפ * 10וי ,
שצח אין זונטאג אנהוינ .) 3,19ם.

הללנט א ניויםער
6ון דער 6ראנצויזישער  .ז!ויסאובללטיננ
 .נערא6-ילם י א .נ.
קינסט-קיאננ-וילם

! 00111 0 11 1 1 1 1 1 0 5 0

אין וי הייוס ראלען וי
נקרא! בריגיוא העלם און טאקאיאוו.
אי*ערן*�*-גרןם קלאננ-צינאפען

קענלנין (ין

•וין רעד טצענע
אי£-ט"טע! פי! נל-אננאזשירטע *רטיסטען
אינטער דער ללטיננ סין םיבאל דאנעצקי
אין א רעזו"ע א.נ.

.ואמאלאטקא •אציצאטקא*

אנהויצ 'עדען טאג  5נ.ט.
שמח און זזנטאנ  2.30נ.ט .דנתד• .דלזען

די סרטזען (י 54 1גר .אן

ש1זיו און זינטאנ אנדויג (ין ו טען טעאנפ
0נ 2נ.ט• .רלוען או-ף רעפ נאגפיטאנ-
טעאנס )אילט און רעזיע( נאד  25גר.
ו
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פרייטאג  9לד לד ז' חשוז תרצ ד
*דרעס ו ליציק ,קדולעווםקא ,13

�דב7
. , .
• _-,
" 27
? ;933ז^^"6

פעלעואן * ,920אפפ-ואן.15 -

!

1* 1או**עג**-0ר;ז *לן ל  11י ל ן

חוו-ש  3זי ? .ר * וו י ו ק * חור•  4וי.

*
ן *!�"!..יל .י י. "�?! *,"V?**.י..* ?0 ,., ,�?4 ,ל*. ,,..ן�עק"י
4יטע ול? 14

ן ז ע כ צ ע נ טער יאהרגאגג ן ? 1ואלאען >?•! .זל?  13נראשען ,אין פעקפפ  60נראשען,
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נוא'ננ

צילינזב דטר שווסתזר אבירה ,ווטלכט האט איינגטה�לט איז טרויסר ראם גאנ•
צגז לובלין האט דטר לובלינטר ראבינאט בטשלאםן אדפצופארטרז אלט לובלינטר יות

צו שליםעו די געשעפטש ,אנצושטעלעז די ווארש�
טאטעז ,נישט האנדלעז אוד נישט ארבייטעז צוויי שעה

זדינט 6ו? ח פץ 3 1ייטאג _

כל
ראש
|
לחלי!^כד לבב די!I

מאיר שפירא-
מומרים אנו מתה מנינו לסראת צלמות הנורא והאיום !
גלה כבור מישראל כי נלסה ארוז ברית ד  -הוסיה מטיה מראש כל אדם

 Iבהלקח מאתנו בשנת הארבעים וששגלחייו מגהיגנו ,ראש שבטי ישראל ,לב האומה ,דמות האדם בצלמו  -צלם האלפים ,מאיר I
 Iעיגי הגולה ,שר ישראל ,רכבו ו&רשיו ,גאוז לולם ,מופת דורו ,קברג מו ,יועצו ,ומשרתו ,עבי ד' נאמן ומכור לעדתו ,בנפשו לבו
ומאורו ,ראשית��שראל ותפארתו -רשבבה�ו  ,שר התורה אדוניו מורנו ורבנו הרהיג ר'

?

יוצרה פוסלה

האב י'ד ור'"מ דק י
לובליז
יצ"וראשה ולבה של ן
מיסדה משכללה מנה גה הי�והני מעי�נסה הגשמי

הישיבה הסד1שה העולמית ישיבת חכמי לובלין
זכר משה לנפלאותיו פמולתו מומרת למד
י1ם לוית מנוחת 1כבוד הוסבעה על יום א' וירא
פבורו האחרון

ע" ?

דרישת

גדולי

ו ג א ו נ י ז ט נ ג .ו ,אשר מכינים עצמם לבא לחיוק לו

סרמו לבבכם וטל בגריכם

I

ג$נץ מ5לץ ריי"סמ סרמגח!
יי מיזנהלי'פע ווממ!י ימס נא -483ווי אזוי איז פאר�
י �
ג^הומעז ד **דה -ערנ דזןר גרויסער לרה.

 600וביים * 1וננז ט 2¤וחזו קיק לובלין
לובליו איז טריףער
ואם •לןשנל ןגגץ^גןנן גיןונלען יייעימ ו!י 1קמו* <יו,ו ^ 1מןיי-יי(ןי

געשעחן ,מננשען וונרנן נושימנוט
ווי נעת א ולונלינגנו נאסוד-קאטאס?
םרןן**ע• ייי6ט מע )< !#יט?*ג*|*
1ו דער ישיבה .א^ן ! "$נה|' 1ו|י?
נעדני"יגט מען 1ין ,א 1דאס ון\ו ניקןןן

נ6טר געווארנן דנר לובליגנר רב.
א1וי ולונליננ ,אווי שרנקלין ,אייי
וועהטןגלין.
*ש&ור אינערניגעגען דנם יושם,
ויאט ואס האט נעטאכט אין שמאוס.
"י
?נעתי&יר ישוללבען י רי דא1יגנ שו^ית זליז "יי '8יי' ייבליי י(# #ע ?1י
|1וינ$ז ג&נן גאו נישט אין שטאוט ,ו&ר נאצם�וין דאננרשס|$נ א^י *ויד?
י
א! ואט ו אויגע אוטגללק איו סאקע  196נעקומנן אוא שוונףנז •?|(>,

*עז ?יין עם געשעה1

דא 0שדעקליגנ אומגליק איו ננ•
שנהן • 4ארטאג.
לונלין חאט נמנט וי? נישס גע
וואוסט ,או איהר נוייסעו רב איו
י
קרא3ק : .ולנסטאנ חןט דנר רב ולונללננ
נעקוטעין אניאננלננ .ער האט וין וער?
וון נישט נעמינט און הגט מיט א גע•
העצערטע סנמ%4אטור האט נו וין
ווייסער •ערנוםען מ ס ד; למידיט
אין וער ישובה ,מיטוואן •ייה האט
נר שוין א*ער געמי1ט נלללנען ליגען
אין געי .וי אריים נ ו91נזדאקסויוים
האנען •עססנעשסעלס ,א 1ואט איו

א גנו! גהנליכע אגגיגנ .דאגעןשם אג
האט !ין וי אנגיגנ •עושאוןט ,וי
מאנדלען אין האל! •נונונסנוס  ,וי
םנטועראסיר איו געזואקטען און ועמ
ח1לח איו נעווארנן ^ווונרינו רנוען.
עט איו אננר גישנ ננוונן ק"ן שום
סמנים  ,וו*5צע יאמן ארוי0וו|ען ננ•
אונריחוגגען נע יי אריסל$נ .ונו
ו 3אלי.י! אי! געווען בעם ?ולאן נ•8
וואוסטו ללן *ן דאגערששאג .אוונגד
האט ער וין נעהללסנן איננרסראננ!
וון !לון שי^ףינימער אין דגם *ד••
נאהמס-זאל וון דנר יזיי^ת הצמי לונלין

נעם חילה ועגען געווען אלע
גאהגטסטע •ין דנר ישיבו• .וונלצע י
ועגען וי ג אננע נליש קלל( רגע גישש
אנגעטרעסען וין ילדן נעם .איום  12י
נללגאצס איו קללן ליבלין געקיםען וער
הי שמו*? *ללנעגנילם און גלללן נוגע•

אלו ני1ט גענ6נגט געזזארען .ה איי•
ננגנולם האט גענוםע! ועט נריעף אין
חאנו און ויך דורכ**נו16נסם מלט! וב ,
עוקלעוענוינ איהם  .א 1לינלין ויינט
נשים איש! גישט מצנים ויין ,אז רער
וב ואל • עלאזען וי ^טאוט ,וער רב
האט איחם וונגען ונם ננין גישט גע•
וזאלט שמועטען ,נווט ווען עט איו
איהט אלץ שוועוער געוואדען נו רעד!.
מען האס גערעוס וונגען אוויטרווען
סונניניע ואקסייריט •ןן וו>ר*א,
וואט ונר ונ האם גנענסוערס ,או
מען וארן נלשס.

די לעצטע מינוטן פוז מולה

•אהוען נו וער ישיבה .וער וב האם
זין מיש * הם שטארק ועווועהם .עט
וענען אוין נאן געזוען ניילל ואקטול?
וים .און גאן איץ אי 1קלןגעם גישם
אללגגעואלען ,אז וי קאסא(0רא8ע איו
גאהגט .נראד אלו געצטןן ק~; לונלין
א נגעקימען א נריעף •ון לער ' לאדונר
קהיה זועגען נגי! רננוזז רנד נר• עף

נאר  1$ביינאכט

גאך חנית האס וער חילה *1קו•
מען ?לונליגג אניאנוערע מראה .ונו
ויינע-ורעועס האינעו 1טאוט און הי
שסשאוןנסקי האנען געורונט •עו?
לעשע! וי לאטו .טיט דיי האונוגג . ,
או אושו וועט ועו ונ נגטסלןאנן
ווערען .רער וב האט ואן עילן ניולן ו

מעת לעת קלל! אילג גישט? *אווטהון.
דער רב האט אבער אייזין וואוגק
י
געגענען נו •נושטעהן<' ,ן -י#ד וויי
עט ואל וען ליצסיג "' Iי***• *י•
געבעגריג .הלוואי וואלט אין גע יקעצט
א גטשלאזען וונרען.

"טרינהט סינדער למי"נד!..
און •לווליגג האט רב נעקומען ניגע.
 .טוינקס קיגדנר לחיים ולשון.
גנוואוגקנן טיס די הנגד אין אווי
ה' *ליצנננויט תאם גדאר ג*ןאס
אדוט נוגנרוונן נו 0ננס אלנשטו? מיס וין נרא נ8ען ,האם סאן גענוגס

וננען א1יטגענו$צען אין א ין(מנולי?
צנן גנוולין ,מאמענטאל האבען וין
אוי9געצאוט אלנ איננרלנע תלמידלם
וון קילון ני' גריים און מלט א שרעק•
;ין גנוולןן געוואר!1£ן !ין ני !מר
עוד.

און וי דנרוואקטננע נוזאמנן מיט
וי נלטערע תלטיויט ,וועלצנ ועננן
נישט אבננסונטנן •ון שגינ האנען
אגגעגאטען גלעונלען .וער רב האט
'יו איע ועולאנגט וי חויו א}ן ילל
גנונמגט.
 לחלןם רבי !אוןיוי1ןיליגג-א חוטם ,ע פנס איא
אייססנ לימנר איא מיראןיגנר היסט.
אי! 3ע
אמ>מן^ ,דגלל?
ראם נל  .ט
ווערם געווארנן .מען אי 1נו נום בעט
א קוק געצאוט *ויון חולה אין-
נלשמא זן(ין מ הו וער לונלוגער
וב.
אלע ,נהאמען מיט וי עטליצנ
נננוללג תלמיוים ,וונלצנ האנען גע?

גלללצנלןטינ האט ונר וביט קאג?
נעלאוינ !ין געשסעלט טעלנ1וא1ישען
און טעלע6ןןנישען '{ןןנטאקט מיט אלנ
* פ>! 0אין ווילון.

עס הןנען !ין יזיכף גע*ןןלוען ניולו
לןיןן !ןאסלטנטע! ,אללנעו וון וי
חש!5י הן^ר און אללגנו וון ול תלמו•
ויק .לפתזזילה האגון וי קאמיטנטען
געהאט בעשלאסען ,א! וי לויה !אל

•ארקוםנן גאן הללנט •וי"יטאג ,מען
האס !ין אננר םעלע^6ניט שנושםענ?
ולגס מיס !ערשלעדענע אנגעועהענע
רבנים און דבללם און לייט ! ללער אויו?
טראג אי! וי לויה א בגעלללגם געווארן
ביו ווגטאג.

ונר ג6טר אי! אראטנללןגט נע ?,
ווןףען אייף ונר פאו?ןןגנ בע1ן1אט
פיס א שוואו ץ סון ,אונטנוננלילגגו נס•
ליכע שםויי ,אווטגעעטעלט ^ .ןל ליצט
און אלנ האבען גענומען זאגןן מעביר

יניק.

גוויי 3ויה'ה*מיטעטעו

טרויער�זיצונג פוז ההלה

אין ונס מאטננט ווען מיד לא1ןן
אי וים די בעלאנע וועוען אןן קהלה•
נס וועדען עדווארט ואס אנ?
ראט ג זמאנט נוארבער לל טוגנןן נ) א קוטנן 6ון נעהגולינער רננים און
םרייער-וינונג.
רבגים .דעריגטער איין אלע גדילי
אין 1אל !עגן! שיין •ערואמעלס הדור ,סלל וער גערער  ,אלעקסאג•
די ורעועסנן זילנער און לנוויגטאן וערער ,טשאדםאקאווער און אנד.
לינל .רני^ ,י^לנר רני ,טרלטקער רבי
שיין ביו אינם ועגען •ון וער 'שיצר,
אי! אלע אהן אויסנאהם ?וגסים נווא?
אגגעקומען און י ? ילסגעשיקט געוואון
מען מיס וי • נרוואלסונגס-מיםגלידער
נין סייוגד דעועשן.
וון ועו קהלה .עם וענען אגגעניגרן
דל לאסונן .עס נדענען ייגש און
וועסעונ •וסלט אל! וונסאגויגנן
שסיקעגרע סרעהרען מאני.ן אוגמעגלין
אונוהייבנן די וינוגג.
גוטו וון לונל .סאגנלאס.

מאי וועט מי' געפונעז דער
סבר
•|עת מיו *וללנען ול ואויגע שורות
ק(מנן •|ר ננראטונגען וון דל לי�ה•
#נ1סנ*נן מיט די ראשי העדה וונ•
*^ן  0$}' ,יואי נט ואל וין גנ6לננן
י*ר י^נר (ון נ6טד• .נרהאן א •וא•

יעקט ,או דער קנר ואל וין נע!6נען
איי•) גאר אל*נן היסטאויסען ניח
נולם )*ויו יי|י.(*1
ואס וונט דענידVט ווערנן א)ין
וער אינסענו וינמג וון קהלה-וי*ט.

דער ר1ק0ם אין לאבד

גישט וויגנלגנר ווי *ין לונלין האט
וי סווינויגנ יוינח >>סאצט א א!ינ•
וויק אין גאנ**^ יאנו** .טנלנ^אן•
ניוס ,וו#ושא ,לאוו^ ,וא(|וי ,י#מ•
ועוג ,ווילנע1 ,אליסןאק ,און •ונגס
? *ןי^ ,וי יוינח ;*.י רי1טינ ,מנן וויי וב ויו*'! ואו;.!,

נ!שמ ניייננן .וון ונו אוימלגנו
?ראוו"נץ האנען שוי) א נגעהיינען קי ?
מען
�י*י*גאנינט קלי] לזנלין.
*וין זאגנען לאגו !?אס סנן וין
ונווואוסט וונננן דור ?סורח •ון
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