
לאימונים יום ל90 שברודישץ7 הנוער בני מרבית את הסובייטים גייסו 1941 במאי ב4
העבודה שדהתעופה. בהכשרת לעבודה אוז'ובו לכפר נשלחתי אני ולעבודה. צבאיים

גדולה מהומה והשתררה במפתיע פרצה המלחמה ביותר. קשה היתה

בדרך תבנה. לכיוון מזרחה שתפסנו, טרקטור, על ברחתי קצינים מספר עם יחד
מהדרך חלק שאמם. וגדליה לווינגר קופל בל1בר בני וידרה, דוד עירנו בני את פגשתי
קאפיטן היה ,72 גדוד שלנה ה"רוטה" קצין הטרקטור. על וחלק בריצה עשינו

ברקוב. ושמו יהודי

אלטער את פגשנו כאן לקוריץ. ברחנו בחלקה. ונהרסה מהאוויל הופצצה לובנה
דרך בכל מיזרחה להמשיך הוראה ניתנה ויינער. ויצחק קלימבורד משה סוסנה,

דיטומיר. אחרי עד הגענו וכך אפשרית

ה"זאפאדניקים", כל את מהחזית להרחיק סטאלין מאת פקודה יצאה ההם בימים
לא כי ווהלין, תושבי ובכללם בריתהמועצות של המערבי הספר אזור תושבי כלומר
אל ועברו הםיבייטי מהצבא ערקו מהאוקראינים שרבים משום בהם, אמת לו היה

עצמאות... להם שהבטיח הגרמני, האויב

שלנו, הקבוצה מסוכנים. במקומות קשות לעבודות שלחו ה"זאפאדניקים" את
הוכברג, משה טפר, אברהם ם1סנה' אלטער וידרה, דוד קלימבורד' משה : היו שבה
אנטישמי, אוקראיני קצין של פיקודו תחת נשארנו ואנוכי, גייז משה בירמן, אלי
לספק אותי מינה הקצין קילומטר. 40 יום כל ברגל הלכנו ל"עבודה". אותנו שהוליך

מסטניסלאבוב. יהודי היה ועוזרו הקצין של סגנו הפלוגה. לכל המזון

שציווה הקצין, לפני עליו התלונן והלה היהודי הסגן עם הסתכסך טפר אברהם
אברהם היה בו לחדר, הקצין נכנם בערב ראשהשנה. ערב היה זה אברהם. את לאסור
את ממנו להסיר ציווה הרגו, כי בטוח שהיה והקצין, נפל אברהם בו. וירד, עצור,

ולקברו. מרגליו נעליו

הדבר בכך. הקצין הבחין לא החשכה בגלל נהרג. לא אך נפגע, אמנם אברהם
מנהל אל הפצוע אברהם את לקחנו בדרכנו. מעבר תחנת לנו ששימש בקולחוז קרה
"איה : צעק כשהקיץ לישון. הלך השיכור הקצין אותו. והחבאנו חבשנו שם הקולחת,

לבית. מבית אותו וחיפש "? המת

אברהם את ולקחו באו בלילה .ד. לנ.ק.וו המקרה על הודיע טילפן, הקולחת מנהל
אלינו. ע>ד שב לא הוא עצרו. הקצין ואת לביתהחולים

איש. כ55 היינו ברכבת. הלאה אותנו שהוליך פוליטתק, אחר, קצין נתמנה במקומו
את המסע בתעודת לשנות עליו והשפענו אתו התידדנו טוב' אדם היה החדש הקצין
למזון. מדאגה משוחררים היינו בה ארוכה, דרך לפנינו פתח זה הרחוקה. לאומסק היעד

בחזרה ברחו האוקראינים ומסטאניסלבוב. מרוזיישץ' יהודים היו שלנו בקבוצה
בידי ליפול היה מוטב : שאמרו בינינו היו מאחורינו. הזמן כל התקדמו הגרמנים. לביתם.
הצטרף הוא זילברשטיין. חיים את פגשנו בדרך סוף. לאין מנדודים לסבול ולא הגרמנים

לסאראטוב. והגענו אלינו

מאוד קשים בתנאים עבדנו טאנקים. נגד תעלות לחפור סמוך לכפר נשלחנו כאן
יש וכי פולני צבא של התארגנותו על הידיעות אלינו הגיעו כאן אסירים. כמו 

בסאראטוב. גיוס משרד

משה קלימבורד, משה : לשמאל מימין
כחיילים בעיראק וידרה ודוד גראבארסקי
אנדרס. גנראל של פיקודו תחת הפולני בצבא



סאס למל קלימבורד, מונית קלימבורד, משה
זילברשטיין. וחיים

הפולני לצבא
מהכפר ברחנו  ואנוכי וידרה דוד ויינר, יצחק שניידר, הרשל קלימבורד, משה

לנו. שעזר יהודי' גבוה' קצין מצאנו כאן לרכבת. ונכנסנו כסף ובלי תעודות בלי
מסיביר. שחזרו הפולנים הפליטים ריכוז למקום ופנינו לסאראטוב הגענו

נשלחנו הפולני. לצבא ונתקבלנו לשעבר פולנים אזרחים יהודים, 17 התייצבנו
.1942 פסח לפני עד שנמשכו צבאיים לאימונים סאראטוב, במחוז בטאטישטשעווא, למחנה

ריכוז שהיה במקום לדזשלאלאבאד, לאוזבקיסטן, לאסיה, אותנו העבירו כך אחר
והאחיות לוויטין חנה גם הגיעו לכאן לחזית. ליציאה שהוכן פולני, צבא של גדול

חיילים. משפחות כבנות אלינו שהצטרפו טויבר, ומריאםיה יפה

השתחרר. ומשוםכך בריאות מטעמי כחייללוחם נתקבל לא זילברשטיין חיים

החוק. לפי אסור שהיה דבר וכדומה, סופגניות, במכירת ברוכלות, לעסוק התחיל הוא
דבר. עליו ידוע ולא עקבותיו נעלמו מאז מאסר. שנות ל5 ונידון נתפס הא

לפרס אנדרס צבא עם יצאנו הפולנים. של מהאנטישמיות וסבלנו הרבה התאמנו

לעיראק. נשלחנו ומשם פאחלווי הפרסי הנמל אל מקראסנובודסק הכספי, הים דרך
האיטלקית. לחזית בדרך לארץישראל נשלחנו אח"כ באימונים, חדשים יו4 שנה היינו כאן

בארץישראל
הפולני הצבא מן להסתלק החלטנו בנדודים. די כי החלטנו לארץישראל בהגיענו

בארץ. ולהישאר

אברהם שטרקר' שמואל בירמן, אלי ווידרה, דוד גייז' משה קלימבורד' משה

סוף סוף ונשמנו ובהשפלות בסבל בנדודים, קצנו ואנוכי טחור שמעון סגלזילברשטיין,
חופש. של אוויר

: ביותר גדולים סיכונים תוך פעמים שלוש ברחנו נדודינו שנות במשך
אל הסובייטי מהצבא ברחנו אחרכך ! לרוסיה הגרמנים מפני ברחנו ראשית,

לבנות התחלנו כאן כארץ. הישוב אל הפולני מהצבא ברחנו ולבסוף ! הפולני הצבא
ההיסטורית. במולדתו עתידו את הבונה לעם בנים אנו כי והרגשנו מחדש ביתנו את


