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חבריםשמועס א

לאנדםלייט ראזשישטשער פון פארבאנד פון פארזיצער אנטיילנעמער:
שניידער, בערל רבין, משה אילנה, פרוי און מילער מאל  קאנאדע אין
און גראבארםקי משה גולומבקה, דניאל רוזן, צפורה גראבארסקי, חיים
רחמיאלי. אבנר רוז'ישץ/ יוצאי איגון יו"ר  לייטער פלאש. יעקב

רחמיאלי אבנר

תקופה דער וועגן שמועס א פירן צו ציל מיטן פארזאמלט היינט זיר האבן מיל חברים,

צונויפ ערשטער דער ניט איז דאס .19411939 יארן די אין רעזשים סאוויעטישן פון
געטא פון צייט די באלייכטן צו כדי זיצונגען עטלעכע געהאט שוין האבן מיר טרעף.
זיי און פארצייכנט געשפרעכן די האבן מיר ראזשישטש. אין נאצים די פון מעשים די און

זיצן וואס חברים אלע ". רוזיישץ' "ספר פארן מאטעריאל נוצלעכער אלס דינען וועלן

אין געווען זיר' דוכט אלע, זיינען איך' און קאנאדע פון מילער חי גאסט דעם אחוץ דא,
פערזענלעך און הערשאפט סאוויעטישער ערשטער דער פון תקופה דער אין ראזשישטש

תקופה. דער פון געשעענישן אלע דורכגעלעבט

א טיש ביים דא זע איך און גרופע גרעםערע א איינגעלאדן היינט האבן מיר

יעדער נוצן. גרוים ברענגען אונדז וועט שמועס דער אז האף איד חברים. צאל גרויסע
דאס סינעמט ווער אז געוותשן' זייער סיאיז געדאנקען. זיינע אייסדרוקן קענען וועט

אויב וויל. ער וואס דערציילן צו מעגלעכקייט די אומגעשטערט ווערן געגעבן זאל ווארט,

יוצאי אירגון פון פארזיצער רחמיאלי, אבנר
געוועזע דעס פנים מקבל איז רוז'ישץ/

זלמן ישראל, מדינת פון פרעזידענט נע0
ביתרא אין באזון זיין בעת ז''ל, שזר
חסי פון אויסשטעלונג אן אויף זשישטש

חב"ד. דות



ראזשישטשער פון פארזיצער מילער, סאל מר.
חברים די באגריסט קאנאדע, אין פארבאנד
נאכדעם בישראל, רוז'ישץ' יוצאי ארגון פון
האבן אילנה, פרוי זיין מיט צתאמען ער, ווי
בא מאנאטן, צוויי ישראל אין פארבראכט
לאנד. אין יישובים וויכטיקע אלע זוכנדיק
זיין פאר חברים די מיט זיך געזעגנט ער

: קאנאדע קיין צוריק אפפאר
דאפארזאמלטע אלע אז זיכער בין ,איך ,
פארבראכט, האב איך אז ווייסן, חברים
אין חדשים פאר א פרוי, מיין מיט צוזאמען
פארלאזן ארום טעג צען אין אז און לאנד
קאנאדע. קיין אהיים, וועג אויפן ישראל מיר
 צונויפגעקליבן היינט זיך האבן מיר
טישו געדעקטע ביי  פורים נאך טעג צוויי
טרינקען מאכלים, פורימדיקע פון טוב מכל
און יאר, גוט א זיך וותטשן און ,לחיים" ,

שלום". זיין סיזאל  עיקר דער

אויב און פארשרייבן, זיר ער זאל מאכן, צו באמערקונג געוויסע א האט אונדז פון ווער

שמועס אונדזער פארזעצן מיר וועלן טעמע, די פארענדיקן באווייזן נישט היינט יועלן מיר
וואס פאקטן, קארעגירן צו געלעגנהייט די ווערן געגעבן אויר ס'וועט מאל. צווייט א

געווארן. פארצייכנט ריכטיק נישט זיינען

דער פון תקופה די איז באהאנדלען' צו איצט האבן מיר וואס אונדזערע. טעמע די

מיין, איך .1941 יולי ביז 1939 סעפטעמבער פון ראזשישטש אין הערשאפט סאוריעטישער
און יידן, די פון מצב עקאנאמישן דעם אויף אפצושטעלן זיר וויכטיק זייער ס'איז אז

שולן די למשל' ווי, אינסטיטוציעס. רעליגיעזע און קולטורעלע יידישע די פון גורל אויפן
געשיכטע' דער פאר פארצייכענען צי וויכטיק בכלל ס'איז שטעטל. פון בתימדרשים און

הערשאפט. סאוויעטישער דער אונטער געפילט וזיר יידן האבן ווי

אפטמאל איבערלעבענישן' פערזענלעכע זיינע איינער יעדער האט געוויינלעד

צווייטן, א פון איבערלעבענישן די פון פארקערט, אפילי און אנדערש, אינגאנצן זיי זיינען
נישט מוז איבערגעלעבט האסט ו ד וואס דאס אז : כלל ביים זיר האלטן מיר אבער

דו וואס דאס אז איז, פרינציפ דער ! איבערגעלעבט האב איד וואס דעם צו ענלעד זיין
פאר איז איבערגעלעבט האב איר וואס דאס און ריכטיק, דיר פאר איז איבערגעלעבט האסט

באמער געוויסע האבן מיר וועלן שמועס אונדזער פון גאנג אין אויב און ריכטיק. מיר

אן פריי ארויסצוזאגן זיר מעגלעכקייט די איינעם יעדן געבן מיר וועלן מאכן, צו קינגען
עם ווי אזוי אויפריכטיק, און פריי רעדן קען יעדער באגרענעצונגען. אין שטערונגען שום

עבר. גרוילעכן פונעם זיכרון אין פארבליבן אים איז

זיין באצייכענען זאל ווארט דאס נעמען וועט וואס יעדער איז איז, ביטע מיין
אידענ טייפרעקארדער פון איבערשרייבן בעתן קענען זאלן מיר כדי פאמיליענאמען'
געשפרער דעם ערשטער דער אנהייבן סיוויל ווער אלזא' אנטייל. איינעמס יעדן טיפיצירן

ווארט. דאס נעמען געבעטן ווערט

שניידער בערל
די איז שטעטל' אונדזער אין אריין זיינען סאוויעטן די ווען '1939 סעפטעמבער אין

אבער אפגערעדט, שוין איז קאמוניםטן די פון גרויסע. א זייער געווען יידן ביי שמחה
געווען זיר פארשטייט איז, סיבה די צופרידן. געווען זיינען עלעמענטן רעכטע די אפילו

הענט. דייטשישע די פון געווארן אפגעראטעוועט זיינען מיר וואס דאס,

תבואהסוחר א פאר מיד מאכן סאוויעטן די

צונייפגערופן הערשער נייע די האבן אריינמארש' זייער פון טאג צווייטן אויפן באלד
פארארדנט זיי און תבואה' מיט געהאנדלט האבן וואס סוחרים' און קלייטניקעם אלע

די צווישן זיינען צווייפל אן פאלגן. געמוזט מען האט בליתברירה האנדל. זייער פארזעצן
סחורה. ביסל א באהאלטן צו באוויזן האבן וואס אייניקע' געווען סוחרים

די דייטשלאנד קיין געווארן ארויםגעשיקט זיינען אפמאר' סאוויעטישדייטשן לויטן

זיי אין תבואהסוחרים די גערופן מען האט דערמיט ציוזאמענהאנג אין דייטשן. ארטיקע

: געמאלדן

געפונען וואם מילן צוויי די באשעפטיקן צו אויף ווייץ האבן דארפן מיר ווי ,'היות

דייטשישע די ביי אפקויפן זאלט תבואהסוחרים' איר' אז מיר ווילן ראיאן' אונדזער אין זיר
טראץ דאס, טיען מיר מקומות. זייערע פארלאזן זיי איידער תבואות, די לאנדבאזיצער

פארגיטיקונג". שום אן קאנפיסקירן זיי ביי תביאה די רעכט דאס האבן מיר וואס
פארזיכערן צו צוזאג א מיט טאן א רובל 270 פין פרייז א באשטימט אונדז האט מען

טאן. יעדן אויף רובל 30 פון פארדינםט אונדזער

די און סוחרים, קלענערע די אויסגעקליבן דווקא מען האט תבואה מיט מסחר צום
צען ביי אויסגעקליבן מ'האט פסול. געווען זיינען מלחמה דער פאר פון סוחרים גרויסע



מיל. קלענערע א איבערגעגעבן מען האט איינעם מיר און מיל, גרויסער דעי
ס'האט ווייץ. איינקייפן אנגעהויבן און פראווינץ דער אויף ארויסגעפארן זיינען מיר
האבן צוזאמען איבעריקע אלע בעת טאן' 200 צונויפגעשטעלט האב איר אז געמאכט, זיך

מיל. גרעסערער דער פאר ווייץ טאן הונדערט אפילו צונויפשטעלן באוויזן נישט
ארויס מיר מען רופט איינמאל וואכן. צוויי בלויז געהאלטן זיר האט עניין דער

: הלשון בזה מיר מיזאגט און (אפטיילונג) פינאנסאטדיעל אין
פונקציאנירן זאל לעבן דאס אז אינטערעסירט זיינען מיר שניידער, בערל "הער,
מענטש. ארנטלעכער אן ביסט דו אז איבערצייגט' זיר האבן מיר אמאל. ווי נארמאל,
צונויפ קוימ האבן אנדערע אלע בעת תבואה, טאן 200 צונויפגעשטעלט האסט אליין דו
מיר מאן. ארנטלעכער אן ביסט דו אז באווייזט אליין דאס טאן. הונדערט געשטעלט
אפיציעלער אן ווערן און דערלויבעניש א אויסקויפן זאלסט דו אז דעריבער, ווילן,

תבואהסוחר".
וואס דעם טראץ ווייל עסק, פארגעלייגטן פונעם ארויסדרייען באמיט זיר האב איר
ווייץ' טייל גרויסער א געבליבן מיר ביי דאך איז קויפן, ביים "ארנטלעד' געווען בין איד
האבן זיי וואס רובל, 30 אנשטאט טאן' א רובל 1500 באקומען האב איר וועלכער פאר
האבן און אפטרעטן געוואלט נישט האבן אטדיעל פון פארשטייער די געצאלט. מיר

ארג. אויפן האלטן צו מיד באשלאסן

פארהאלטן מיר ביי מען האט שטוב, אין אליין געווען איז פרוי מיין ווען איינמאל'
מען מעל. קילו 10 געפונען זיי פון יעדן ביי און "(פאראשוטיסטן")' אפקויפערס אייניקע
אדער : ברירה א פאר געשטעלט און פינאנץאטדיעל אין ארויסגערופן גלייד מיד האט
באקומען ורעל איר אדער דערלויבעניש, א מיט תבואהםוחר אפיציעלער אן ווער איר
איך האב אויםוועג אנדערן קיין נישטהאבנדיק האנדל. שווארצן פאר תפיסה יאר צען

דערלויבעניש. פארגעלייגטע די ארויסגענומען

כ'האב צופרידן. זייער געווען בין איד רובל. 300 פארדינט איך האב טאג ערשטן דעם
רובל, טויזנטער פיל פארדינט איד האב חודש פון במשך געשעפט. דאס פארגרעסערט
אנשטאט רובל, 10,000 איינקוטשטייער באצאלן צו באקומען איך האב גלייכצייטיק אבער

צוגעזאגט. מיר מ'האט ווי רובל, 250

האבן זיי אבער דערלויבעניש' די צוריקגעבן געוואלט און אמט אין אוועק בין איד
: דערפון אפגעזאגט זיר

אויפן דערווייל צאלסטו דאס ווייטער' געשעפט דאס פיר מורא, קיין נישט ,האב ,
חשבון..."

א אויף האנדלען אנגעהויבן איר האב אריינגעפאלן, מיאוס בין איר אז זעענדיק
א געווען איז דארט און אונדז פון ווייט געווען נישט איז לוצק מאסשטאב. גרעסערן
געווען ס'זיינען בעליעגלות. יידישע 3020 ביי באשעפטיקט האב איד מארק. גרויסער
הויכער א ווען צייט דער אין טאג' א רובל טויזנט 2015 פארדינט האב איך ווען טעג,
גע מיר מען האט טאג יעדן מיט אבער חודש. א רובל 400 פארדינט האט באאמטער
זיינען גלייכצייטיק צאלן. צו געצווונגען געווען בין איד וועלכע שטייערן' די העכערט

געלט. נעמען מיר ביי פלעגן וואס פינאנסאטדיעל' אין באאמטע געווען

אפגרונט צום גיי איך
נאטשאלניק פארן פארקלאגט זיר האב איד אפגרונט. צום גיי איד אז געפילט, כ'האב
מיר, אויף ארויף מילייגט וואס שטייערן שווערע אומגעהויער די אויף פינאנסאטדיעל פון

: געענטפערט מיר האט ער און
ערשטנס : וועגן דריי אויף שטייער דעם אפ שאצן מיר עצה: אן געבן דיר ורעל "איד
געפינט וואס סחורה דער פון ווערט די אפ שאצן און קלייט אין אריין קומען מיר 
באריכטן די לויט שטייערן די פון גרויס די באשטימען מיר  צווייטנס ! דארט זיך
ביכער די קאנטראלירן מיר  דריטנס ! אויפזעער ספעציעלע פון באקומען מיר וואס
אן דיר גיב איד תבואהסוחרים. די פון אומזאץ דעם לויט באשטימען און מילן די פון
דייל אז אזוי פויערן, סתם פון נעמען אדער נעמען, פיקטיווע מילן די איבער גיב : עצה

ארון נעבן רחמיאלי אבנר און מילער אילנה
ביתראזשישטש. אין קודש

באטייליקט זיך האט וואס מילער, אילנה
: דערציילט האט סימפאזיאן, אין

אין אויסגעבראכן איז קריג דער ווען
לעמבערג. אין געווען איך בין 1939 יאר
שולע העברעאישער דער פון שילער פיל
קיין גרענעץ די שווארצן געוואלט האבן
צווישן זיי, פון מערהייט די אבער רוסלאנד,

גע דערמארדעט איז פעטער, מיין אויך זיי
וועלדער. די אין אוקראינער די דורך ווארן
הער סאוויעטישער דער פון צייט דער אין
וואס שולן, די געווארן געעפנט זענען שאפט
גענצלעך ס'איז אלע. פאר פריי געווען זענען
טעטי ציוניסטישע יעדע געווארן ליקווידירט
אויפגע האט יוגנט ציוניסטישע די קייט.

צוזאמענקומען. זין הערט
רוסישדיי דער אויסגעבראכן סיאיז ווען
ברו מיין איז ,1941 יאר אין קריג, טשישער
רוסישער דער אין געווארן גענומען דער
נאר באקומען אים פון האבן מיר ארמיי.
או פארשווינדן, איז ער אדעס. פון בריוו איין

שפור. א איבערצולאזן



אסתר טאכטער און שניידער בערל

די מיט ברודער גוטער א זיי ; מילן די פת ביכער די אין פיגורירן נישט זאל נאמען

אייניקע דיר דינג קלייט אפענער דער אנשטאט ! אדורך זיי מיט קום און אויפזעער,
וועלן ביידע מיר און פארדינען גוט קענען וועסטו ארום אזוי  מאגאיזינען באהאלטענע

צופרידן". זיין

האב צייט געוויסע א פון במשך און געראטן' מיר האט ער ווי געטאן האב איך
מעסיגע. געווען זיינען שטייערן די און געשעפטן גרויסע געמאכט איך

געטראפן אזן קיעוו פון קאמיסיע א געקומען לוצק פון באזאר אויפן איז איינמאל
פונעם איבערראשט זייער געווען זיינען זיי תבואה. מיט וועגענער הונדערטער דארט

שווארצן אויפן אונדז ביי ווי תבואה פיל אזוי נישטא איז קיעוו אין זיי ביי וואס פאקט,

אלע האבן מיר און מארק, אויפן געפונען דאן זיר האבן יידן צוויי נאד און איד מארק.
ארעסטירט, אונדז האט מען תבואהסוחרים. אלם באשטעטיקונגען אפיציעלע געהאט

דאס צונעמענדיק טאשן, די אויסגעליידיקט און .ד. .וו .ק נ פון קעלער אין אוועקגעפירט

מיטן געדראט אונדז מען האט ביינאכט באזיצט. האבן מיר וואס פאפירן די און געלט
שווערע א דורכגעגאנגען זיינען מיר קעפ. אונדזערע צו רעוואלווערן צושטעלנדיק טויט,

פינאנסאטדיעל אין אוועק איז זי געשוויגן. נישט פרוי מיין האט צווישנצייט אבער נאכט.
דערלויבע אפיציעלע מיט תבואהסוחרים לעגאלע מיר, זיינען פארוואס געשריי א מיט
.ד. .וו .ק נ אין לוצק קיץ אוועק איז אטדיעל פון נאטשאלניק דער געווארן. ארעסטירט נישן,

רעגולער צאלן וואס סוחרים לאיאלע זיינען מיר ווייל באפרייען' אונדז געפאדערט און
באפרייט, באלד אונדז האט מען אונדז. פון פאדערט רעגירונג די וואס שטייערן' די

פארגע ווייטער האבן מיר און פאפירן' די און געלט קאנפיסקירטע דאם צוריקגעגעבן
פריער. ווי האנדל אונדזער זעצט

דערגאנגען זיינען חודש, א רובל 250 פון אנגעהויבן זיר האבן וואס שטייערן, מיינע

געמאלדן, און קאפיטאן א געקומען מיר צו איז טאג איין העכער. און רובל מיליאן א צו
ער תפיסה... מיר קומט  רובל מיליאן א ווי העכער זיינען שטייערן מיינע ווי היות אז

אים האב איר דערלויבניש. די אויף מוותר בין איד אז מעלדונג, א אפצוגעבן מיר עצהט

קריווא לייבצי סוחרים, צוויי אנדערע די געראטן. מיר האט ער ווי געטאן אין געפאלגט
געווארן פאראורטיילט און געווארן ארעסטירט זיינען נאטשיטש, אברהם און רוטשקע

האבן וואם סוחרים, צוויי די ראטעווען צו כדי געטאן אלץ האב איר תפיסה. יאר צען
באאמטע, סאוויעטישע הויכע אלע אז באטאנען וויל איר משפחה. אונדזער צו געהערט

אלע און אטדיעל פון נאטשאלניק פראקוראר, .ה, .וו .ק נ פון נאטשאלניק פון אנהויבנדיק

ס'וואלט ווען דעם, טראץ מיר. דורר איבערגעקויפט געווען זיינען אויפזעער, יידישע

פארשיקט מיר .מען וואלט  דייטשלאנד מיט קריג דער אויסגעבראכן צווישנצייט נישט
סיביר. קיין

גראבארסקי חיים
,1939 סעפטעמבר ערשטן דעט וועלטמלחמד,, צווייטע די אזיסגעבראכן ם'איז ווען

שנעל זיר דערנענטערן דייטשן די ווי דערזעענדיק פחד, גרוים אין געלעבט מיר האבן

 נאכהער און יידן, די געהאט מורא האבן ריי ערשטער דער אין געגענטן. אונדזערע צו
פאליאקן. די

וואס רייניש, פאליאק, א געוווינט דעקלבוים פון ווייט נישט האט ראזשישטש אין
האלבער את דייטש האלבער א געווען ער איז פאקטיש ווורשט. מיט געהאנדלט האט

גרייט איד אז זעענדיק באציינגען. פריינדלעכע אין געווען אים מיט בין איד פאליאק.
: געזאגט און גערופן מיר ער האט שטאט, די פארלאזן זי\

און פארם דער אין אוועק קענסט דו פארם. א מיר האבן קרעמעניעץ פון ווייט, "נישט
צייט". שווערע די דארט איבערווארטן

אין אריין רוסן די זיינען טעג פאר א נאד ווייל אויסגענוצט, נישט עצה די האב איד
בארויקט. זיר האבן געמיטער די



טויט פון פריץ א יאטעווע איד
: פאליאקן אנגעזעענע צוויי ארעסטירט סאוויעטן די האבן אריינקומען זייער נאר קורץ
דער זאפאלסקי' אלעקסאנדער און זאפאלסקי' ביי מיל די געהאלטן האט וואס יאראצקי'

פאליאקן פארהאלטענע צוויי די פון קרובים די ערדבאזיצער. איון פריץ באקאנטער
: געבעטן מיד את געקומען זיינען

אין און קרייזן, ראדיקאלע די מיט באציונגען גוטע געהאט האסט דו "גראבארסקי'

קאמסאמאלצעס' די אונדז. מיט באציונגען פריינדלעכע אין אויר געווען צייט זעלבער דער

זיר וועסט דו אויב רעכענען דיר מיט זין וועלן הערשער, די געווארן איצט זיינען וואס
פאליאקן'/ ארעסטירטע צוויי די פאר באמיען

: געענטפערט זיי האב איר

אלץ איר וועל יידן, צו באצויגן גוט זיר האט וואס זאפאלסקי' אלכסנדר שייר "וואס

מישן". נישט מיד איד וויל  יאראצקי לגבי אבער העלפן. צו אים כדי טאן

זאפאלסקי אז פאקט, מיטן רעכענען זיר געבעטן און ווערבע זלמן צו אוועק בין איר

אים דראט פריץ געוועזענער א אלם טובית. פיל געטאן זיי און יידןפריינד א געווען איז
ראטעווען צו אים חוב הייליקער אונהזער דעריבער ס'איז און רוסן די ביי טויטגעפאר

.ד. .וו .ק נ די פון הענט די פון

אבער זאפאלסקי' לטובת אינטערווענירן צו מסכים איז ער אז געענטפערט' האט זלמן

מיט ווענדן זיר זאלן אוקראינער אייניקע נאד אז זעען, זאל איד אז געבעטן מיד האט ער
אינטערווע יידן די נאר אז רושם' קיץ שאפן נישט זיר סיזאל כדי ווענדונג' זעלבער דער

פריץ. פוילישן א לטובת נירן

אויף און קינדהייט, פין שולחבר געוועזענער א מיטשיק, פאוועל צו אוועק בין איר

זאפאלסקי. לטובת אינטערווענירן זאלן אוקראינער אייניקע אז געווען משפיע אים

און שטוב אין מיטשיק צו זלמן מיט אוועק כ'בין געווארט. לאנג נישט האב איד

אין אוועק מיר זיינען פיר אלע גרישא. ברודער זיין געטראפן אויך מיר האבן דארט
זיין מיט אויסגעצייכנט זיר האט וואס זאפאלסקי' באפרייען געבעטן און .ד. .וו .ק נ דער
די פון באראטונג קורצער 8 נאד באפעלקערונג. ארטיקער דער צו באציונג פריינדלעכע

באפרייט. אים מען האט .באאמטע .ד .וו .ק נ

קאמסאמאל פארן פסול חייט מעכעלע

איז פאל ערשטער דער קאמוניזם. פין אבסורד דעם כאראקטעריזירן קוריאזן אייניקע
איז אמט דער בוכהאלטער. אלס רייפראמקאמבינאט אין געארבעט האב איר ווען געשען'

מיר צו קומט איינמאל קומען. דארט אפט פלעג איך הויז. אין חייט מרדכי ביי געווען
אננעמען אים זאל מען אז ביטע' א רוםיש אין אנשרייבן אים מיר בעטי און חייט מעכעלע

אין געזעסן און קאמוניסט פארברענטער א יארנלאנג געווען איז ער : קאמסאמאל אין
הערשאפט. פוילישער דער בעת תפיסה

אן אנטקעגנגעשטעלט זיר האט קאמםאמאל אין אנגעקומען איז ביטע די בעת
שניידערווארש זיין איבער האט וואס אנטיסעמיט' באוודסטער א שניידער, אוקראינער

"אוק : אויפשריפט מיט שילד א הערשאפט פוילישע די פון צייט דער אין געהאט טאט
די האט ער "\ שניידער קריסטלעךאוקראינער "א ה. ד. קראוויעץ'' כשעשצ'יאנסקי ראינםקי

געווען איז פאטער חייטס מעכעלע וואס דערמיט' מאטיווירט ביטע דער צו קעגנערשאפט
אין חבר א זיין צו פסול ער איז דעריבער און יאטקע א געהאט האט ער ! סוחר א

קאמסאמאל...

מאכט אנטיסעמיט דער וואט שוועריקייטן די ולעגן דערציילט מיר האט מעכעלע ווען
פאטערס זיין ברענגען געהייסן אים איד האב קאמסאמאל אין אננעמען ביים אים
אויפן האנטווערקער. יעדן פאר פארפליכטעט געווען איז וואט ארבעטםדערלויבעניש'

כ'האב וועלכער אין ביטע, א אנגעשריבן איר האב דערלויבעניש דאזיקער דער פון גרונט
מיאסניק' א נאר סוחר, קיין געווען נישט איז פאטער' מעכעלעס חייט' מרדכי אז באטאנט'

י האט ער מאשין. אייגענע קיין געהאט נישט אפילו האט ער און ארבעטעה אן ה. ד.

בראקער אליעזר
בראקער אליעזר מיט באקענט זין האב איך
מאר עזר פון דירה דער אין מאסקווע אין
אפטער אן געווען איז בראקער ווו גאליס,
.1961 יאר אין געווען איז דאס אריינגייער.
פריינד, ביידע די זיך האבן צייט דער אין
דער אין באקענט מארגאליס, און בראקער
פון נאמען אויפן ביבליאטעק מאסקווער
אויס ליינען געקאנט האט מען ווו לענין,
זשורנאלן, און צייטונגען יידישע לענדישע

פון צייטונגען העברעאישע  עיקר דער און
לינקן דעם פון זיך (פארשטייט ישראל

לאגער).

מענטשן הארציקע און טייערע ביידע די
אידע און געמיינזאמער א פארבונדן האט
געווען זענען ביידע זיי : וועג אישנאנטער

די דורכגעמאכט האבן ביידע און ציוניסטן
האבן איבערהויפט לאגערן. סטאליניסטישע
פעריאדישע די מיט אינטערעסירט זיך זיי
וואס דעם, טראץ ישראל. פון אויסגאבן
אין געדרוקט זיך ס'האט וואס אלץ, נישט
צום געווען זיי איז צייטונגען ישראלדיקע די
איינציקער דער געווען זיי זענען הארצן,
דער עפעס זיך געקענט האט מען ווו מקור,

ישראל. אין לעבן וועגן וויסן

ער אז דערציילט, מיר האט בראקער
ארץ אין געלעבט צייט געוויסע א האט
העב די באהערשט גוט האט ער ישראל.

ווונ קיין נישט ס'איז און שפראך רעאישע
אינטערעס אן געהאט האט ער וואס דער,
נעמענ שפראך, דערדאזיקער אין ליינען צו
ראטנפארבאנד אין אז באטראכט, אין דיק
און פארבאטן שפראך העברעאישע די איז
ווערק, א ליינען צו מעגלעך נישט ס'איז

עברית. אין קאמתיסטיש, א אפילו

מאכט דער דורך פארפאלגט

ציוניסטישער זיין פאר איז בראקער אליעזר
יארן פיל אויף געווארן פארמשפט טעטיקייט
פארא 58טן פאליטישן דעם לויט תפיסה,

באשטאנען אויך איז ,שולד" , זיין גראף.
צייט געוויסע א האט ער וואס דעם, אין
אויס לאנגע די אויף אויסלאנד. אין געלעבט
די האבן נעכט די אין פארשונגספארהערן
געשלאגן. שטארק אים .אויספארשער .ד .וו .ק נ
אנדערע און קלעפ די פון רעזולטאט אין
אנגעווענ אים קעגן האבן זיי וואס עינויים
צעבראכע פיזיש א פארבליבן ער איז דעט
געהער דעם פארלוירן האט און מענטש נער

אויער. רעכטן אויפן

אויס די בית איבערלעבונגען זיינע וועגן
פאר אין לעבן זיין וועגן און פארשונגען
אויס ער האט לאגערן, און תפיסות שידענע
פארשטענדלעכע צוליב דערציילן צו געמיטן
קוק א געווען גענוג ס'איז אבער טעמים,
דערקענען, צו כדי מענטש דעם אויף טאו

דורכגעמאכט. פיל זייער האט ער אז



קינסטלערין א טאכטער א
געארבעט בראקער האט ארעסט זיין פאר
דער אין פארשער וויסנשאפטלעכער א אלס
מא אין לעניןביבליאטעק אויבנדערמאנטער
אין געפונען זיך האט דירה זיין סקווע.
באבושקינא. מאסקווע, פון פארשטאט א
פרוי זיין מיט צוזאמען געלעבט האט ער
געענ האט וועלכע טאכטער, איינציקע און
אין קאנסערוואטאריע מאסקווער די דיקט
באגאבטע א זייער איז זי פידל. פון קלאס
וואס דעם טראץ פידלערין. טאלענטירטע און
האט ארעסט, אין געווען איז פאטער איר
גאסט אויף געשיקט מאל אייניקע איר מען
גע אויסלאנד. קיין קאנצערטן מיט ראלן
פידל, טייערער זייער א אויף זי האט שפילט
בא צייט זיינער האט בראקער וועלכער פאר

געלט. סומע גרויסע א צאלט
אומ גרויס א פאסירט איינמאל סיהאט

א דאך טעאטער פון ארויסגייענדיק גליק.
געבעטן, אים טאכטער זיין האט קאנצערט
זי אהיים. פידל די אוועקפירן זאל ער אז
אייניקע מיט פארהאלטן זיך האט אליין
פארנדיק טעאטער. פון בנין נעבן מוזיקער
האט אתיים באן אונטערערדישער דער אין
ווען פידל. די באן אין פארגעסן בראקער
פארגעסן האט ער אז געכאפט, זיך האט ער
איז וואגאן, פון באנק דער אויף פידל די
אוועק. שוין איז באן די שפעט, צו געווען שוין
ארומ זיינע אלע געהאלפן נישט ס'האבן
מאס פון סטאציעס אלע איבער לויפענישן
פידל די האט קיינער מעטרא, קווער
בראקער איז צומארגנס צוריקגעקערט. נישט
אויפגערעגטער. אן זייער מיר צו געקומען
ארויסצורעדן מסוגל געווען נישט איז ער
אים האב איך ווען ווערטער. צוויי אפילו
ער אז דערציילט, מיר ער האט בארואיקט,
עגמת גרויס טאכטער זיין געווען גורם האט
אינ בעסטן איר פארלוירן האט ער : נפש
דאס פידל. זעלטענע איר  סטרומענט
גע האט ער .1963 ווינטער פאסירט האט

געקויפט און אנשטרענגונגען גרויס מאכט
פידל. קאסטבארע אנדערע אן טאכטער דער

ליטעראטור אונטערערדישע

מארגאליס, פריינד זיין פון טויט נאכן
אריינגייער אפטער אן געווארן בראקער איז
אינטערעסירט זיך האט ער הויז. מיין אין
זע וואס אינפארמאציעס און נייעס די מיט
"סאמאיזדאטישע" אין געווארן געדרוקט נען
תיבות ראשי די איז (סאמאיזד^ט אויסגאבן
איזדאט, סאם ווערטער רוסישע צוויי די פון
ליינענ ארויסגעגעבן). אליין : הייסט דאס
אויסלאנד, פון אינפארמאציעס די דיק
קאמענ אייגענע זיינע מאכן בראקער פלעגט

מארן.

געשריבן פלעגן וועלכע ארטיקלען, די
"אליין אויבנדערמאנטער דער איו תעדן
מיט מענטשן שרייבן ס'פלעגן ווו אויסגאבע",
איבער פלעגן אנשויאונגען, דעמאקראטישע

חבר אלס ורערן צו אנגענומען ראוי מעכעלע זון זיין איז לכן הענט, די מיט געארבעט

קאמסאמאל. אין

געקומען ווידער איז טעג אייניקע נאך און רייקאם אין אוועק איז ביטע די

וואס דערמיט, קעגנערשא*ט איצטיקע די מאטיווירט האט אוקראינער דער אפזאג. אן

האט פלייש דאס אבער בהמות' שחטן צו אויף ארבעטער אן געווען טאקע איז חייט מרדכי

קיין זיין נישט דעריבער קען זון זיין און סוחר, א געווען דערפאר איז און , פארקויפט ער

קאמסאמאל... אין חבר

.. טארגאוויעץ. א געווען איז פאטער דער

אין ארבעט דער צו צונעמען איט געבעטן און יינגל א געקומען מיר צו איז איינמאל

איך האב דערביי און פארמילאה א אויםפילן געהייסן איט האב איד ביורא. אונדזער

ער האט געלערנט' ער האט ווו פראגע מיין אויף שלעכט. נישט שרייבט ער אז באמערקט

אוונטן די אין א!ז אין שולע, ,תרבות" , דער אין געלערנט האט ער אז געענטפערט,
אויפגאבע מאטעמאטישע א געגעבן אים האב איך שטוב. אין אליין צוגעלערנט ער האט

א אנגעשריבן פארמולאר אויפן גלייך האב איך געלעזן. ארט אויפן גלייך האט ער וואס
רע דער מיט געקומען איז ער בעת ארבעט. דער צו אנצונעמען אים רעקאמענדאציע

! אפזאגן : טינט רויטן מיט אנגעצייכנט ער האט קמניעצאוו דירעקטאר צום קאמענדאציע

בארעכ קיין נישט איז אפזאג דער אז געמאכט, אויפמערקזאם און אים צו אוועק כיבין

: אים זאגנדיק טיקטער'

ס'גיט ווער ארבעט אונדז פון פאדערט מען אז גוט, גאנץ ווייםט דו קוזניצאור' "חבר
ביידע דאד זיינען מיר וורעדיטעל. א  פאלק פון שונא א איז ארבעט קיין ארויס נישט
דער ביסט דו ווייל מיה פון מער אפילו דו און ארבעט' דער פאר פאראנטווארטלער

איז וואס מענטש' א שוין קריגן מיר אויב בוכהאלטער. א בלויז איך אין דירעקטאר'
הענט". ביידע מיט אויפכאפן אים מען דארף  ארבעט דער צו פעיק

: מיר ער ענטפערט

"! סוחר א געווען איז פאטער זיין אז נישט' זעסט "דו

: געענטפערט אים איד האב

ארנטלעכער אן און קבצן גרויסער א אבער סוחר' א געווען טאקע איז פאטער "זיין
ער בילדונג. זיר פארשאפן און געלערנט כוחות אייגענע זיינע מיט האט זון זיין מאן.
ארבעט". דער צו צונעמען אים זאלן מיר אז פאר, לייג איד ברענגען. נוצן פיל אונדז קען

מענטשן' באשעפטיקן דערלויבט נישט איז אים אז געענטפערט' האט דירעקטאר דער
זיר זאל איך אז פאר לייגט ער אין קליינבירגער, געווען זיינען עלטערן וועמענס

דעצידירן זאל ער אז אזוי רייאיספאלקאם, פון פרעדסעדאטעל פארן אים אויף פארקלאגן
מיינונגען. פארשידענע אונדזערע וועגן

דעם איבערגעגעבן אים און רייאיספאלקאם פון פרעדסעדאטעל צום אוועק בין איר
הויפט אלם נאמינירט מיר ער האט דאם ווייל געקענט, גוט מיר האט ער עניין. גאנצן

צו יינגל דאס אננעמען קעגן געווען אויר איז ער רייפראמקאמבינאט. פון בוכהאלטער
: צוגעגעבן האט ער און זעלבסטבילדונג, און פעיקייט זיין טראץ ארבעט דער

ביי ווי קאטעגאריעם' אנדערע מיט טראכט איר ווו פוילן' אין געלעבט האםט ,'דו
דער איז ער  סוחר דער אנדערע. זיינען מנהגים אונדזערע רוסלאנד. אין אונדז

זיך מיר קענען שונאים אלע קעגן ארדענונג. םאציאליסטישער דער פון פיינט גרעסטער
לענין קאמף. שווערן שטענדיקן א פירן אים מיט מוזן מיר מסחר. קעגן נישט נאר שיצן'
דעריבער, טויט. און לעבן אויף קאמף א פירן מיר דארפן מסחר מיטן אז געזאגט' האט
ער אופן' אזא אויף ווערן באקעמפט אונדז פין דארף מסחר, מיט זיר סיפארנעמט ווער

פארנעמען"... נישט זיר מסחר קיין מיט מער קינדסקינדער און קינדער פארזאגן זאל
: עפיזאד פאלגענדן דעם דערציילן באך איך וויל סוף צום

מען האט ,1939 סעפטעמבער 17טן דעם ראזשישטש' קיין אריין זענען רוסן די בעת

מיר מען האט יאר האלב א נאד לוצק. אין תפיסה אין געזעסן בין און ארעסטירט מיו
מייי נאד זאכן... געגנבעטע קיין געפונען נישט מיר ביי האט מען ווייל באפרייט,



באקאנט מיר איז צייט דער מיט פאספארט. דעט אומגעקערט מיר מען האט באםרייונג,
: באפרייונג מיין פון סיבה אמתע די געווארן

וואס באשליסן צי זיצונג ספעציעלע א פארגעקומען איז פארטיי דער פון רייקאם אין
בין איך אז זיכער זיינען זיי אז געזאגט' האבן אייניקע גראבארסקי. חיים מיט טאן צו
איינציקער דער תפיסה. אין האלטן ווייטער מיד דארף מען און קאנטררעוואלוציאנער, א
מאטיווירט האט וואס פראקוראר, דעך געווען דווקא איז פארטיידיקט מיר האט וואם

: טענה כאראקטעריסטישע א מיט האלטונג זיין
אז ווייסן מיר ווען צייט דער אין קאנטררעוואלוציאנער, א זיין ער קען אזוי "ווי
זאל ארבעטער גוטער א אז שכל, אויפן נישט זיך סילייגט און ארבעטער, גוטער א איז ער

קאנטררעוואלוציאנער'/.. א זיין
תפיסה. דער פון בא*רייט מיר מען האט אויספיר "לאגישך דאזיקן פון סמך אויפן
איד בעת און אויג, אויפן געהאלטן נאד מיר מען האט נאכדעם צייט לאנגע א אבער
קאנטראלירט זיי האבן הויפטבוכהאלטער, אלס אמט וויכטיקן א פארנומען שיין האב
א נאך ערשט ארבעט. מיין מיט נישט מיסברויר איר אז איבערצייגן זיר כדי ביכער, מיינע

פאםפארט. מיין צוריקגעגעבן מיר זיי האבן צייט לאנגער

שעי) (פייגע ראזען צפורה
דער שרעק גרויס מיט מיר האבן סעפטעמבער1939 אין קריג פון אויסברוד דעם בעת
שטאט, דער צו דערנענטערט זיר האט פראנט דער דייטשן. די פון אנקומען דאס ווארט
פאמיליע, באקאנטע א נאך מיט פאמיליע, אונדזער דארף. אין אנטלאפן זיינען מיר און

קאנדראט. נאמען מיטן גוי, א ביי איינגעארדנט זיר האבן
אונדזער ווען קלויסטער. אין פארזאמלונג א געווען דארף אין איז שבתצונאכט
צו פארבאטן סיאיז אז איבערגעגעבן, אונדז ער האט צזריקגעקומען איז בעלהבית
וועט ייד, באהאלטענעם א געפונען איינעם ביי וועט מען ווען פאל אין יידן. באהאלטן
דאס דערווארט מען ווייל פאמיליע, גאנצער דער מיט צוזאמען הויז דאס פארברענען מען

טאג. יעדן דייטשן די פון אנקומען
אונדז ס'איז און בהלה א אונדז אויף אנגעווארפן האט בשורה טרויעריקע דידאזיקע
הויזציומארגנס זיין פארלאזן צוגעזאגט אים האבן מיר נשמה. דער אויף טרויעריק געווארן

אינדערפרי. באלד
: געפרעגט און גוי דער אריץ צימער אין אונדז צו איז פארטאג 5 צומארגנס

רוסן1" די אדער דייטשן די בעסער, איר ווילט "וועמען
רוצחים. דייטשישע די איידער רוסן די בעסער ווילן מיר אז געענטפערט, האבן מיר
דא!" שוין זיינען רוסן ,,די : זאגט און האנט די אונדז ער דערלאנגט דאס הערנדיק

געווארן ניצול זענען מיר וואס שמחה, גרויסע א באפאלן ווירקלער אונדז סיאיז
פינףיאריק מיין מיר צו זאגט שטעטל אין צוריק פארנדיק הענט. דייטשישע די פון

: יינגעלע
ווייס"... געווארן ערד די איז פרייד גרויס פון מאמע, "זעסטו,

מ'האט ארדענונגען. זייערע שטעטל אין איינגעשטעלט זיר' פארשטייט האבן, רוסן די
געוען נישט אפשר סיאיז סחורות. אנגעזאמלטע די פארקויפן סוחרים די געצווונגען

לעבן. מיטן איינגעשטעלט געווען נישט איז מען  עיקר דער אבער באקוועם, אזוי
גערוארן פארוואנדלט איז שולע "תרבות" די געווארן געעפנט גלייך זיינען שולן די
געווארן איז שולע פוילישער דער פון יידיש. איז אונטעריכטסשפראך די ווי שולע א אין
די אין אייניקע באשעפטיקט: געווען ווייטער זיינען לערער אלע שולע. אוקראינישע אן
געווארן פארשטענדלעך, זיינען' שולן אלע אוקראינישע. די איו אנדערע און שולן יידישע

שולע. אין גיין פארפליכטעט געווען זיינען קינדער אלע און רעגירונגסשולן,
שמידן, : פאך זיין צו יעדער ארטעלן, די אין ארבעטן אוועק זיינען ארבעטער די
עפעס כדי שיוער: גאנץ געווען א"ז לעבן דאס א"א.וו. סטאליארעס שניידער, שוםטער,
האט עסן קיין אבער ריי. דער אין צייט לאנגע א שטיין געמוזט מען האט באקומען צו
לעבן. פריילעד אבער פשוט, א געווען ס'איז געהונגערט/ נישט מיהאט און געפעלט נישט

זע דאס פוןהאנטצוהאנט. ווערן געגעבן
וועלכע ארטיקלען, פארבאטענע געווען נעו
מאכט. סאוויעטישער די קריטיקירט האבן
זיין געדארפט האט מען אז פארשטענדלעך,
דידא פארשפרייטן ביים פארזיכטיק זייער
אויף ווייל ליטעראטור, פארבאטענע זיקע
די נאכגעפאלגט האבן טריט און שריט יעדן

ק.ג.ב. דער פון אגענטן
ספע מיר צו קומען פלעגט בראקער א.
אים זאל קיינער כדי אוונטן, די אין ציעל
דורך אריינגיין פלעגט ער באמערקן. נישט
זיך אויסמיידן כדי טיר, הינטערשטער דער

קארידאר. אין טרעפן עמעצן מיט
געוואלט אויך האט אליין בראקער
,סאמ , אונדזער פאר ארטיקלען שרייבן
אייגנ אלע פארמאגט האט ער איזדאט".
גוטן א שרייבן צו טאלאנט און שאפטן
גע מורא פשוט האט ער אבער ארטיקל,
.ב. ק.ג פון אגענטן די כדי ריזיקירן, צו האט
זיין שרייבן זיין אין דערקענען נישט זאלן
מאל פיל מיר האט ער סטיל. גוטבאקאנטן
אריינ נאכאמאל וועט ער אויב אז געזאגט,
ער וועט .ב., ק.ג דער פון הענט די אין פאלן
ארויס. נישט זיי פון קייולעבעדיקער שוין

טראדיציע יידישע פלעגן
שטענדיק האט מאסקווע אין גרופע אונדזער
דיטראדיציאנעלע צו בראקערן איינגעלאדן
ביי האט מען ווו הויז, אין מיר ביי אוונטן
פרא פארשידענע באהאנדלט טיי גלעזל א
פראבלעמען, פאליטישע איבערהויפט בלעמען,
יידישן מיטן פארבונדן געווען זענען וואס
האט בראקער ישראל. מדינת און פאלק
פון וויכטיקייט די פארשטאנען גוט זייער
טרא יידישע די גייסט, יידישן דעם פלעגן
איז וואס קולטור, יידישע די און דיציע
אין מדרגת שפלדיקע א צו געווארן דערפירט
ראטעווען געדארפט האט מען רוסלאנד.
האט ער פארבליבן. נאך איז וואס דאס
די וואס פאקט, דעם געווייטיקט זייער
אויסגע כוח מיט ווערט קולטור יידישע

רוסלאנד. אין ווארצלט
פון איינדרוק אן געמאכט האט בראקער
געווען איז וואס מענטש, הויךגעבילדעטן א
אויך ווי יידישער דער אין באהאוונט גוט
זיך האט ער ליטעראטור. וועלטלעכער דער
פראבלע די מיט אינטערעסירט באזונדערס
איינזאמער אן אלס ישראל, מדינת פון מען
די אט וועלט. אראבישער דער אין אינזל
אנאלי קריטיש ער האט פראבלעמען אלע
גע גוט האט וועלכער מענטש, אלס זירט
ישוב יידישן דעם פון באדינגונגען די קענט
האט אליין ער היות ישראל, ארץ אין

לאנד. דעם אין געלעבט צייט שטיק א

ישראל שונאי מיט דיסקוסיע
פאליטישן א איבערליינענדיק איינמאל,
פאליטי איר און ישראל ,מדינת , פאסקוויל
אי מחברים די פון אנגעשריבן לאגע", שע
סאוויעטישער דער אין שיינין און וואנאוו



ארויסגעפירט בראקערן דאס האט פרעסע,
א אנגעשריבן האט ער גלייכגעוויכט. פון
פאס דעם פון מחברים די ענטפער שארפן
די אויף געשטיצט זיך האבן וועלכע קוויל,
אין ענגעלס פון אנאליזן און אויספירונגען
וואס ענטפער דעם פראגע. נאציאנאלער דער
פאר מען האט אנגעשריבן האט בראקער
דער אין נאר פובליקירן געקענט זיך שטייט
"סאמאיזדאט". פון אויסגאבע אומלעגאלער
איבערגעגעבן מיר ארבעט זיין האט בראקער
דער אויף איבערשרייבן דאס זאל איך כדי
וואגיקע א זייער געווען איז דאס מאשין.
סא דעם וועגן ארבעט גוטבאטראכטע און
יידישן פון צושטאנד עקאנאמישן און ציאלן
ווירקלעכער דער וועגן און גלות אין פאלק
אייגע אן אין פאלק יידישן דעס פון לאגע
בראקערס האב איך מדינה. סוווערענער נער
צו מאשיניסטקע א איבערגעגעבן כתביד
בראקערן און מאשין א אויף איבערשרייבן
פון פאל אין כדי אדרעס, איר אנגעוויזן
כתביד זיין ווו וויסן ער זאל ארעסט מיין

זיך. נעפינט

בין דעם נאך ארום צייט קורצער א אין
מאשי די אבער געווארן, 8רעסטירט איך
איבער באוויזן געהאט שוין האט ניסטקע
קאפיעס 5 אין ענטפער בראקערס שרייבן
מעגלעכקייס די געהאט האט בראקער און
ארבעט זיין פון קאפיע איין איבערגעבן
זיך האט וואס ישראלבירגער, געוויסן א
איבער עס כדי מאסקווע, אין געפונען דאן

ישראל. קיין פירן
1966 מאי 26טן פון פרימארגן דעם אין
מיר צו אומגעריכטערהייט פלוצלינג האט
אז פארגעלייגט, און טעלעפאנירט בראקער
גארטן באטאנישן אין טרעפן זיך זאלן מיר
מיעשטשאנסקער דער אויף מאסקווע, אין
אז געוווסט, נישט דאן האבן מיר גאס.
אונ אן מיט פארבונדן איז טעלעפאן מיין
דיסקרעט איז וועלכע אפאראט, טערהער
דורך הויז מיין אין געווארן איינמאנטירט

ק.ג.ב. פון אגענטן די
פרי. אזייגער 7 ארום געווען ס'איז
מיט טרעפן צו זיך איינלאדונג בראקערס
ארויסגערופן נאטירלעך האט פרי אזוי אים
אינ אויך אבער חשד, געוויסן א מיר ביי
מעטראסטאציע, דער צו קומענדיק טערעס.
אויף געווארט אומגעדולד מיט שויו ער האט
שרעק אויסגעדרוקט האבן אויגן זיינע מיר.
אז פארשטאנען האב איך דערדריקונג. און
האב איך פאסירט. אים מיט האט עפעס
באמערק איך אז אנשטעל, דעם געמאכט

נערוועזיטעט. זיין נישט

גע דעם פון באפרייט זיך האבן מיר
צוג פון געשטראמט האט וואס עולם דיכטן
זענען מיר ארויסגאנג. צום געלאזט זיך און
איז וועלכער גארטן, באטאנישן אין אוועק
פון פוסט געווען פרימארגןשעהן די אין
שפאצירן צו אנגענעס געווען ס'איז מענטשן.

פרימארגן. קילן דעס אין

ראבין משה
די זוכן אנגעהויבן מאכט קאמוניסטישע די האט שטעטל אין אריינקומען זייער נאר באלד
פון צייט דער אין קאמוניזט פון קעגנער אלס באקאנט געווען זיינען וואס עלעמענטן,

הערשאפט. פוילישער דער
אהין קומענדיק סעלס^וויעט. אין קומען צו איינלאדינג אן איך באקום איינמאל
פארמאכטן א געגעבן מיר האט ער עקבער. יאםל שמואל געטראפן דארט איך האב
איו געפונען זיר האט וואס נ.ק.וו.ד. דער אין ווענדן זיך געהייסן און קאנווערט
עניינים/ פאליטישע מיט פארנומען נ.ק.וו.ד. די זיך האט באקאנט ווי הויז. דיאמאנדטשטיינס
ספעקןלאנטן. אין פארברעכער אויספארשן מיט באשעפטיקט, זיך האט מיליץ די בעת
וועגן פראגן פארשידענע פרעגן גענומען מיך זיי האבן נ.ק.וו.ד. דער אין קומענדיק
חברים און פירער די פון נעמען די אויסגעבן זאל איד אז פארלאנגט און החייל" "ברית
האבן זעלבסט מיר נעמען. דערמאנען צו ענטזאגט זיר האב איר ארגאניזאציע. דער פון
זיי אז באקומען מורא איר האב צייט קורצער א נאד אבער געטשעפעט, נישט ,זיי
לעמבערג קיין אנטלאפן בין איך נעמען. די אויסגעבן געוואלד מיט צווינגען מיד וועלן

מאנאטן. צוויי געווען דארט און

גאלאמבקה דניאל
א געווארפן עראפלאן אן האט םעפטעמבער1939, אין קריג דער אויםגעבראכן סיאיז ווען
האט פאל דער ראמפע. די צעשטערט און באןסטאנציע ראזשישטשער דער אויף באמבע
דערפער. די אין צעלאפן זיר זיינען פיל און איינלווינער די אויף מורא א אנגעווארפן
הויז. אין פויער א ביי איינגעארדנט זיר דארט און טשובען דארף אין אוועק זיינען מיר
נאד אץ יידל און מישקע זין די מיט מארמיר חנה געטראפן מיר האבן דארף אין

משפחה. א

בשורה אומגעריכטע אן
: רוסיש אין פרעגט קול א און טיר אין אונדז ביי מען קלאפט נאכט דער מיטן אין

"? יידן אייר ביי דא "זיינען
אומבאקאנטער דער האט יידן, דא ס'זיינען אז געענטפערט האט פויער דער ווען

: אויסגערופן
"! דייטשן די ניט  קומען רוסן די ארויס' "קומט

א אוועקגעשטעלט זיך האט טאנקען, רוסישע ערשטע די אריץ ס'זיינען ווען
: דרשנען אנגעהויבן און פאליטרוק

אונטערשייד!" קיין נישטא אונדז. ביי גלייר זיינען אלע  אוקראינער "יידן'
: אויסגעשריגן האט עקבער שמואליאסל

גאםן!" די אין טאנצן דאד דארף מען "יידן,
שטאמט וואס פרוי, קלוגע א מארמוה חנה געשטאנען איז אימ פון ווייט נישט

: געענטפערט זי האט רוסלאנד. פון זעלבסט
תפיסה!..." אייביקע אויף טויט דעם אויסגעביטן האט מען "קינדערלעך,

אלץ קויפן רוסן די
די עפענען געהייסן האט מען ציוניסטן. קיין געזוכט נישט אונדז ביי ספעציעל האט מען
די אז באמערקט מ'האט ווען אבער דארט. זיר געפונט וואם אלץ פארקויפן און קלייטן
אין זיי קומט וואס אלץ קויפן און זיי פון פארלאנגט מען וואס פרייזן, אלע צאלן רוסן
כדאי ם'איז אז און ווערט, קיין האט געלט דאס אז פארשטאנען' מען האט  האנט דער
פאר אויפגעהערט האט מען פארבליבן. נאר איז וואס סחורה ביטל דאס אפצוראטעלוען
פראדוקטן, פארשידענע 0ויף סחירה די בייטן אנגעהויבן האט מען און געלט פאר קויפן

אריין. שטאט אין געבראכט האבן פויערן די וואס
זוכן אנגעהויבן רוסן די האבן קלייטן די אין סחורה די אויסגעלאזט זיר סיהאט ווען
מיט געשטאנען איר בין איינמאל מאנופאקטורשמוגלער.  ספעציעל און ספעקולאנטן'



באזיכט. אים און נאקעט אזיסגעטאן אים מען האט באךסטאציע, דער אויף קאגאן פרץ
אזוי סיחרים. געוועזענע פון ספעציעל ארעסטן, פון ריי א אנגעהויבן זיר האט עם
און סוחרים, גאלאנטעריע געוועיזענע טעפער' וואלף און אהרן געווארן ארעסטירט זיינען
מען שטעטל. אין שיךגעשעפט גרעסטן פונעם אייגנטימער גרינבויט' מאטל אוו חיים
אויף פארמשפט זיי את קינא גארנשטיינס אין משפט אפענעם אן פאר געשטעלט זיי האט
ביסל א געהאט האט וואס יעדער שטעטל. דאס באפאלן איז פחד א סיביר. יאר צען

דערפון. ווערן פטור געזוכט האט סחורה
סיביר. פון באפרייען אים כדי וועלטן, איינגעריסן האבן קרובים טעפערס וואלף
מיליץ. דער פון קאמענדאנט דער געוווינט האט, זאגאטאוושטשיק, לייזער שוועה זיין ביי
מען האט שטיוול כראמאווע פאר א פאר און איבערגעקויפט קאמענדאנט דעם האט מען

סיביר... פון צוריקגעבראכט פרוי זיין מיט וואלפן

מיר פארשט מען
האבן רוסן די וואס טראץ און בית"ר. אין חבר א צייטן פוילישע די אין געווען בין איד
ציוניסט געוועזענער א זיר, פארשטייט איז' ציוניסטן, געוועזענע געזוכט ספעציעל נישט
וואס מיליץ' דער אין גערופן מיר מען האט איינמאל ייחוס. גרויסער קיין געווען נישט
קאמענדאנט דער מיר צו זאגט דארט הויז. אין גראבארםקי חיים ביי געווען איז

: ראמאניוק
ציוניםטיש דער אין מיטגליד א געווען ביסט דו אז נישט' ווייסן מיר אז מיינסט' ,דו ,

"? איצט ביסטו וואס אבער בית"ר. ארגאניזאציע פאשיסטישער
צייטן. אנדערע געווען זיינען אמאל אז געענטפערט, זיר' פארשטייט אים, האב איר

גיין, געהייסן מיד האט ער פארטיי. קיין צו נישט איד געהער איצט

א פון זון א אלם פאם א באקומען איד האב סטאביליזירט זיר האט מאכט די ווען
מיר מען האט פוטבאלשפילער גוטער א געווען כיבין וואס דעם דאנק א אבער סוחר.
מיליץ פראקיראר, מיטן באציונגען פריינדלעכע אין געווען בין איד פאס. דעם געביטן
אפשטאמונג, בורזשואישע מיין דערמאנען אימער מיר פלעגן זיי ריכטער. און נאטשאלניק

גוטהארציק. געמאכט עס האבן זיי אבער

אויטאביא מיין אנצושרייבן פארגעלייגט מיליץנאטשאלניק דער מיר האט איינמאל
נישט קען איך אז געענטפערט, אים האב איך מענטש. א זייערס ווערן און  גראפיע
איך אבער פארשלאג, זיין מיט אפגעלאזט נישט צייט לאנגע א מיר האט ער שרייבן.

: מיינס ביי געהאלטן זיר האב
"! שרייבן נישט קען ,איר ,

טעטיקייט ציוניסטישער געהיימער א פון פרות א
באשלאסן ארגאניזאציעס ציוניסטישע אמאליקע די פון חברים האבן טאג געוויםן א
און ווילנע קיין פארן צו צוועק מיטן טעטיקייט ציוניסטישע קאנספיראטיווע א אנהייבן
געהיימער דער פון פירער דער ארץישראל. מיט פארבינדזנג ווייטערע א זוכן דארט פון

: באפוילן און געקומען ער איז איינמאל קראמירס. (נונעק) נח געווען איז גרופע

וועש, ווי נויטיקן, אלעם מיט רוקזעק צו גרייט ! וועג איו אייר גרייט "חברה,
א.א.וו." עסנווארג,

מישקע קלימבארד, מוניע טוקטינער, יאשקע פון באשטאנען אחז גרופע אונדזער
מארמור. מישקע דורך געווען איז קראמירס נונעק מיט פארבינדונג די איר און מאימור

די אין פוטבאלפלאץ אויפן טרעפן זיר פלעגן און פארן צומ גרייט געווען זיינען מיר
אוונטשעהן.

געקומען. נישט אבער איז וואס באפעל, אויפן געווארט אומגעדולד מיט האבן מיר
גוטן א געהאט האט ער עסק. גאנצן אויפן געקריגן חרטה צווישנצייט אין האט מישקע
זיין וועלן מיר און דורכפאל א פון פאל אין אז געהאט, מורא האט און ארבעטספאסטן,

פארלוירענער. א זיין ער וועט  אהיים אומקערן זיר געצווונגען
! נישט פארט קיינער אז באשלאסן' מיר האבן באדויער גרויס מיט

מאסקווע אין ישראליריד
אומגעדולד און נייגער גרויס מיט האב איך
האט ער דערציילונג. בראקערס אויף געווארט
דערציילט נערוועזיטעט געוויסער א מיט
בעתן נעכטן פאסירט אים מיט סיהאט וואס
לאנדווירטשאפט ישראלדיקע די אויף באזוך
היי אלס מאסקווע. אין אויסשטעלונג לעכע
אינטערע אים האט ישראלפאטריאט סער
געווארן דערגרייכט ס'איז וואס אלץ, סירט
פארלאזט האט ער וואס צייט דער פאר
אנגע אים האבן באזונדערס ארץישראל
די פון דערגרייכונגען די פרייד מיט פילט

מושבים. די און קיבוצים
צייט שטיק א האט וועלכער בראקער,
א דארט געווען ארץישראל, אין געלעבט
א און ארבעטער, לאנדווירטשאפטלעכער
געבן אנגעהויבן האט קיבוץ, א אין חבר
מענטשן. גרופע א אינפארמאציעס פארשידענע
גע האט בראקער וואס צייט דער אין
נישט זיך ער האט דערקלערונגען, די געבן
די צווישן אז דיןוחשבון, קיין אפגעגעבן
פון אנגעשטעלטער אן זיך געפינט באזוכער
דער האט לאנגווארטנדיק נישט ק.ג.ב. דער
באזוכער גרופע די פאר^רדנט .אגענט ק.ג.ב
באפוילן בראקערן און פונאנדערגיין זיך

אים. נאך נאכגיין

בראקערן האט .אגענט .ב ק.ג דער
ק.ג.ב., דער פון שטאב אין אריינגעפירט
ענערגישע אן אנגעהויבן באלד האט וואס
ווא פון און איז, ער ווער אויספארשונג,
בא ישראלדיקע די גוט אזוי קען ער נען
ער אז באשולדיקט, אים מיהאט דינגונגען.
אנטיסאוויעטישע מיט פארנומען זיך האט
דער פון באזוכער די צווישן אגיטאציע
ער אז  עיקר דער און אויסשטעלונג.
ארט קאפיטאליסטישן דעם געלויבט האט

ישראל. אין לעבן
און דאקומענטן זיינע קאנטראלירן נאכן
געדויערט האט וואס אויספארשונג, אן נאך
ער פארארדנט, אים מען האט שעה, א
און אויסשטעלונג די פארלאזן שנעל זאל
דאס באטרעטן נישט פוס זיין זאל מער אז
און פרוי זיין ער האט אהיים קומענדיק ארט.
נישט זיי כדי דערציילט, גארנישט טאכטער

עגמתנפש. און צער קיין זיין גורם
מיר האט בראקער וואס צייט דער אין
דער דורך אויספארשונג דער וועגן דערציילט
עלעגאנטגעקליי צוויי פארביי זענען .ב. ק.ג
דאס קליידונג. ציווילער אין מענטשן דעטע
מענטשן צוויי דידאזיקע פון זיך באווייזן
ווינקל ווייטן א אין שעהן פריסטע די אין
ארויסגערופן אונז ביי באלד האט פארק פון
און נאך, אונדז פאלגט מען אז פארדאכט, א
די אז איבערצייגט, טיף געווען זענען מיר

.לייט. ק.ג.ב זיינען פארשוינען צוויי

ארעסט מיין
גע זיך האב איך ווען ארעסט, מיין נאך
האט תפיסה, לאפארטאווער דער אין פונען



מיר סמירנאוו אויספארשונגסריכטער דער
: פראגע אזא געשטעלט

בראקערן מיט גערעדט איר האט ,וואס ,
"? פרימארגן יענעם אין גארטן באטאנישן אין
שמו אונזער אז געענטפערט, האב איך

ולעגן ביכער, געליינטע וועגן געווען איז עס
איצט עס זיך קען ווער בכלל און שרייבער
א מיט שמועסט מען וואס וועגן דערמאנען

7 מענטש

האט  דערמאנען דיר איך וועל ,דאן ,
האט ,ער ,  אויספארשער דער געענטפערט
פאר אים האט מען אזוי ווי דערציילט, אייך
לאנדווירטשאפטלעכער דער אויף האלטן

פון אינהאלט דער ישראל. פון אויסשטעלונג
געווארן אויפגענומען איז געשפרעך אייער

אונז". דורך

און פארלוירן, נאטירלעך זיך האב איך
אנדער קיין נישט האב איך אז זעענדיק
דערמאנען באמיט זיך איך האב ברירה,
און געשפרעך אונדזער פון פרטים אייניקע
איך ווי אויספארשער. דעם איבערגעבן זיי
אין איז איבערצייגט, שפעטער זיך האב
צוגעשטעלט אויספארשונג מיין פון פארלויף
בא מיין וועגן באווייזן וועזנטלעכע געווארן
וועגן אויך און בראקערן מיט קאנטשאפט
אויבךדערמאנטן דעם פון אינהאלט דעם
זענען דאס פארק. באטאנישן אין געשפרעך
אויספאר בראקערס פון אויסצוגן געווען

געביט. דעם אויף שונג

באגעגע מיין פון ענין דער האט פאקטיש
געהאט נישט פארק אין בראקערן מיט ניש
אויס דער פאר אינטערעס ספעציעלן קיין
באגעגע דער פון סמך אויפן און פארשונג
מיר נישט און אים נישט מען האט ניש
נישט פאליטיש אלס באשולדיקן געקאנט
סאוויעטנ פון קעגנער און בירגער לאיאלע
יורקע אויספארשער דער אבער פארבאנד.
בא בלויז געוואלט דעם מיט האט וויטש

זיך האבן בראקערן מיט איך אז ווייזן,
אויפזיכט שטענדיקער א אונטער געפונען

.אגענטן. .ב .ג ק די פון
געשמועסט בראקערן מיט דאן האב איך
זיך האט צייט די ווען און לאנג פארק אין
אנגע זיך האט פארק דער און פארצויגן
זיך מיר האבן מענטשן מיט פארפילן הויבן
ביי איינס געווען איז זייגער דער צעשיידט.

אהיים זיך צו אוועקגעפארן בין איך מיטאג.
מיין מיט זיך פארנעמען אנגעהויבן און
לאבאראטאריע. כעמישער מיין אין ארבעט
האבן מינוטן, צען קיין אדורך נישט ס'זענען
צי אין מענטשן צוויי באוויזן מיר ביי זיך
אלס זיך פארשטעלנדיק און קליידונג ווילער
אן באוויזן מיר זיי האבן .אגענטן .ב .ג ק
מיין אין רעוויזיע א דורכפירן אויף ארדער

וווינונג.

13. 30 אנגעהויבן זיך האט רעוויזיע די
ביי 11 פארענדיקט זיך האט און מיטאג
ארעס איך בין רעוויזיע דער נאך נאכט.
26טן דעם געווען איז דאס געווארן. טירט

גראבארסקי משה
דער פון טייל א האט קריג, פוילישדייטשישן פון אויסברוך ביים ,1939 סעפטעמבער
רוסישער דער פון ריכטונג דער אין מזרח, קיין לויפן אנגעהויבן שטעטל פון יוגנט
פארבלייבן געהאט מורא האבן זיי ווייל דערפעה די אין אנטלאפן איז טייל א גרענעץ.
האב איך עראפלאנען. היטלעריסטישע דורך געווארן באמבארדירט איז וואס שטאט, אין

איר האב פאמיליעמאן א אלס ווייל דארף, א אין אוועק זענען וואס די, צו געהערט
באראט. גאטס אויף פאמיליע מיין איבערלאזן געוואלט נישט

פארצווייפלט זענען מיר

געקומען בעלהבית אונדזער איז פאמיליע פויערישע א ביי וויינענדיק טעג אייניקע נאך
דייטשן, די זיר וועלן אויב ווייל האלמן, נישט מער אונדז קען ער אז געמאלדן און מיר צו

הויזמענטשן זיינע און אים דראט דערוויסן, דערפון אנקומען, מאמענט יעדן דארפן וואס
טויט. זיכערער א

האבן מיר ווען ווענדן. זיך וורהין געוווסט נישט, און פארצווייפלט געווען זענען מיר

פלוצלינג מיר האבן ווייזן, אויגן די ווו גיין און דארף דאס פארלאזן געקליבן שוין זיך
אריבער ארמיי זיין באפוילן האט טימאשענקא מארשאל אז בשורה' פריידיקע די דערהערט
געווען זיינען מיר אונדז. צו זיר דערנענטערן זיי אז און גרענעץ רוסישפוילישע די

ראזשישטש. קיין צוריק געלאזט זיך האבן מיר און פרייד פון זיר אויסער

סעל א געשאפן גלייך זיך ס'האט שמחה. גרויסע א געהערשט האט שטעטל אין

קאמוניסט, פוילישער א געשטאנען איז ראט פונעם בראש ראט. מין אזא  םאוועט

די מיטשיק. און גרישא ווערבא, מאטל אריין אויר איז ראט אין ווארשע. פון דאמב,
נישט האבן וואס פאליאקן, די אומארדנונג. אן שטאט א.ין געהערשט האט טעג ערשטע

האבן נישט, שוין עקזיסטירט מלוכה פוילישע די אז געדאנק, מיטן מאכן שלום געוואלט
סעלסאוועט. דעם אנערקענען געוואלט נישט

סאוועטי נייער דער צווישן שיסעריי א אויסגעבראכן איז ביינאכט, יוםכיפור ערב

דאזיקן דעם אין ארמיי. פוילישער דער פון רעשטלעך זעלנער, פוילישע און מאכט שער

נאך ביתמדרש פון ארייס איז זי בעת פרוי, שוחטס יחיאל געווארן דערהרגעט איז קאמף
די פון קאמף עקשנותדיקן צוליבן געטראפן. איר האט קויל צופעליקע א און "כלנדרי'/
פוילישע די אפצושטעלן כדי טאנקן, רוסישע שטאט אין אריין זיינען זעלנער פוילישע

זעלנער, פוילישע, די אנטוואפנט און באךסטאציע דער צו צו זיינען טאנקן די שיסעריי.
גרופירט. דארט זיר האבן וואס

פאליאקן, די קעסל. דוד געפונען אויר זיך האט רוסן אריינמארשירנדיקע די צווישן
און צעשלאגן שטארק אים וואגאן, א אין פארנארט אים האבן דערקענט, האבן_אים וואט

הענט. ביידע צעבראכן
אריין איז וואס רוס ערשטער דער און מאכט' ציווילע די אנגעקומען איז שפעטער

רוסישע אייניקע נאד אנגעקומען זיינען אים נאך קוזניעצאוו. געווען איז שטעטל אין
האט מאכט די און הענט זייערע אין עניינים די גענומען האבן וואס אדמיניםטראטארן,

סטאביליזירט. זיך
האבן יידן די ,. יידן גערודפט ספעציעל האבן רוסן די אז זאגן, נישט קען איך

די פון אבער רודפן. צו זיי גרונט קיין געווען נישט ס'איז און מאכט נייע די געשטיצט
שפעטער מ'האט וועמען דיאמאנדשטיין, נאר ארעסטירט מען האט ציהניסטן געוועזענע

קאוועל. קיין אריבער איז ער ראזשישטש. פארלאזן געראטן אים האט מען באפרייט.

אויס ברעכט קריג דער

אזויגערופענע די אין יוגנט דער פון טייל א מאביליזירט מען האט 1941 מאי חודש אין

מאבי מען האט אייניקע נאר און מיר , דא) זיצט (וואס אורן צבי ארבעטסבאטאליאנען.
מיהאט : שווערע א געווען איז באטאליאנען די אין ארבעט די טעג. 90 אויף ליזירט

22סטן דעם ארבעט' וואכן זיבן נאד ראזשישטש. פון ווייט נישט עראדראמען געיבויט



מיר עראפלאן. אראפפאלנדיקן אן אונדז, פון ווייט נישט דערזען, פלוצים מיר האבן יוני,
פאתך דייטשישע געזען מיר האבן באלד פאר. דא ס'קימט וואס פארשטאנען נישט האבן
מען אראפגעשאסן. האבן רוסן די וואס עראפלאן פונעם ארויס שפרינגען וואס שוטיסטן,
נאענטן אין פויערן די פון אבער זיי, צו דערנענטערן זיך דערלויבט נישט אונדז האט

עראפלאן. דייטשן א אראפגעשאסן האבן רוסן די אז דערוווסט' זיר מיר האבן דארף
און רומעניע דייטשלאנד, אז געמאלדן, מען האט פרישטיק, ביים אינדערפרי, 9

רעגירובג. סאוויעטישער דער קריג דערקלערט האבן איטאליע

פלאש יעקב
17 ביזן ,1939 סעפטעמבער 1 קריג, פוילישדייטשישן פון אויסברוך צווישן תקופה די
צייט שווערע זייער א געווען איז שטעטל' אין אריין זיינען רוסן די ווען סעפטעמבער'
וואס פליטים טויזנטער געזעען האבן מיר ראזשישטש. פון איינוווינער יידישע די פאר
דאס מזרח. צום געווענדעט זיינען אויגן אלעמענס און מערבפוילן פון אנטלאפן זיינען
די צווישן פאליאקן קיין געפעלט נישט אויר ס'האבן אבער יידן' בעיקר געווען זיינען
ברענט ערד די אז געפילט האבן אלע שטעטל. דאס פארביי זיינען וואס פליטים, מחנות

פיס. די אונטער

מזרח קיין לויפן מיי
גרענעץ ביים געזעסן איז מען מזרח. קיין לויפן אנגעהויבן מענטשן האבן אונדז פין אויר
גרויסע א זייט. סאוויעטישער דער אויף אריבערצוגיין געלעגנהייט א אויף געווארט און
קאמוניסטן, געווען זיינען גרענעץ דער צו געלאזט זיר האט וואס יוגינט דער פון טייל
זיי. פון איינער געווען בין איד און קעגנער, קאמוניסטישע געווען אויר ס'זיינען אבער

ראדיא, אין געמאלדן מ'האט אז איבערגעגעבן, איינער האט סעפטעמבער טן 16 דעפ
באשטעטיקט. ידיעה די זיר האט ביינאכט גרענעץ. פוילישע די אריבער גייען רוסן די אז
זיר האבן מיר און ראזשישטש אין געווען ארמיי רוסישע די שוין איז צומארגנס

אהיים. צוריק אומגעקערט
יידן די זיר האבן אמאל מיט גרויסע. א זייער געווען איז שטעטל אין שמחה די
קריג. פון אויסברור דעם זינט געלעבט האבן זיי וועלכן אין פחד, גרויםן פון באפרייט
דערווארטעט וואס גורל' ביטערן דעם וועגן אילוזיעם, שום קיין געהאט נישט האבן זיי
פארטייאישע פון אויםנאם אן יידן אלע אקופאציע. דייטשישער א פון פאל אין זיי

ק.ג.ב. די האט אוונט זעלבן אין .1966 מאי
רע און ארעסטן פילצאליקע דורכגעפירט
,סאמי , פון מיטארבעטער די ביי וויזיעס
איז רעוויזיע גרינטלעכע זייער א זדאט".
געווארן דורכגעפירט נאכט דער אין אויך

בראקער. אליעזר ביי
ניי א אנגעהויבן דאן זין האט מיר ביי

לעבן. מיין אין בלעטל
סולומון דולניק

און משה לכנוד גאנקעט א אויף אורן צבי
שקורניק. מאניע



אריינקומענדיקער דער צו פריינדשא*ט גרויס מיט באצויגן זיך האבן צוגעהעריקייט
ארמיי. רוסישער

באפעלקערונג דער פון אנטיסעמיטיזם דער
צווישן פארשפרייט געווען איז וואס אנטיםעמיטיזם, דעם געפילט מיר האבן ומגג אויפן
צווישן מענער די צו געווענדעט געווען זענען שנאהבליקן באפעלקערונג. ארטיקער דער
מיר פראנט. אויפן קעמפן רוסן די וואס צייט דער אין פריי' ארום גייען וואס אונדז,
מאבי געוואלט נישט מענער אונדזערע האט מען אז דערציילן' געקענט גישט האבן
גענומען זענען זיי ; אומצוטרוי מיט באצויגן זיי צי זיך האט מאכט די ווייל ליזירן,
און וועלדער די אין : פראנט פון ווייט  אויר דאס און ארבעט' אויף בלויז געווארן

פאבריקן. גרויסע

אנטוישונג די

דאס אפגעשטעלט האבן זיי אנטוישונג. די געקומען איז צייט קורצער א נאד אבער
פאר אנגעהויבן האט מען שטעטל. אין לעבן געזעלשאפטלעכע און קולטורעלע גאנצע
איז פרנסה פון מקור איינציקער דער קליינהענדלער. און סוחרים געלרעזענע די פאלגן

ארבעטספלאץ. אן שאפן באמיט זיר האט יעדער און ארבעט' געווען
זיר' פארשטייט חוץ, א אפגעשטארבן, ווי לעבן פארטייאישע דאס איז געזאגט ווי
הימל. זיבעטן אין געווען איז יוגנט קאמוניסטישגעשטימטע די פארטיי. קאמוניסטישע די
און מאכט פוילישער דער דורר פארפאלגט געווארן זיינען וואס קאמוניסטן' טייל א
האבן זיי אהיים. אומגעקערט זיך האבן  שטעטל פין אנטלויפן געצוורנגען געווען זיינען
און גארעך ווידרא' געווען איז זיי צווישן פאסטנס. אנפירנדיקע פארנעמען אנגעהויבן
באנק די ווי אינסטיטוציעס' וויכטיקע פון אנפירער געווארן זיינען זיי קעסעל. אברהם

מיל. די און
אנגעהויבן זיר האט יאר האלב א נאד קעסעל. אברהם מיט שמועסן אפט פלעג איך
פינקציאנארן אנגעקומען ס'זיינען שטעטל. אין יידן די ביי אויסניכטערונגספראצעס דער
געטרייע בחירים' יידישע די און שטעלעס אויבנדערמאנטע די באזעצט און רוסלאנד פון
וואס מענטשן, פארנומען האבן פלעצער זייערע דערווייטערט. געווארן זיינען קאמוניסטן'
כדי שקרים, מיט זיר באנוצן און פראטעקציע צו כאבאר, נעמען צו געוווינט געווען זיינען
געווען זיינען קאמוניסטן ערלעכע אונדזערע מאכט. זייער פון נוצן פערזענלעכן ציען צו

: זאגן אפט גאנץ מיר פלעגט קעסעל דערפון. אנטוישט זייער
אויס זיר סיהאט  אוועק איז ער אבער חלום' שיינעם א געהאט האב איד "יא,

בוידעם..." א געלאזט

אפגע גענצלעך איז שטעטל פון טעטיקייט קולטורעלע און געזעלשאפטלעכע די
פארטרעטן געקענט נישט האט טעטיקייט פארשטארקטע קאמוניסטישע די שטארבן.

מלחמה. דער פאר שטעטל אין לעבן יידישע לעבהאפטע אמאליקע דאס
יידישע די אויף איינדרוק שוועה א זייער געמאכט האט דערשיינונג צווייטע א
פליטים יידישע די פון פראבלעם דער געווען איז דאס : ראזשישטש איו קאמוניסטן
זיי ווייל בירגערשאפט, סאוויעטישע די אננעמען געוואלט נישט האבן וואס פוילן' פון
משפחות. זייערע צו זיר ציריקקערן און היימען זייערע אין צוריקפארן געוואלט האבן
ארעסטירט האבן זיי : אופן בארבארישן א אויף דערויף רעאגירט האבן סאוויעטן די
דורך זיינען שטאט אונדזער דורך סיביר. קיין אוועקגעשיקט זיי און פליטים טויזנטער
די פון ביינאכט געווארן ארויסגעשלעפט זיינען וואס פליטים, טויזנטער פון עשאלאנען
.לייט .ד נ.ק.וו סיביר. קיין וועג זייער אויף באהאלטונגספלעצער, זייערע פון אדער בעטן
גישט זאל פארשיקטע די פין קיינער אז וואגאנען' פארמאכטע די געהיטן האבן הינט מיט

אנטלויפן. קענען

די אויף באזונדערס און איינדרוק, שרעקלעכן א געמאכט אלע אויף האט דאס
פון פרצוף אמתן דעם זעענדיק אנטיישט' זייער געווען זיינען וואס קאמוניסטן' יידישע

קאמוניזם.



לעוויטין חנה
srD'nii^ א אדורך איז '1939 סעפטעמבער אין שטעטל אין אריינטריט סאוויעטישן נאכן

מליכהאינסטיטוציעס. און שטאטישע אלע פונקציאניח אנגעהויבן ס'האבן ביז תקופה

זענען פאלקסשולע יידישער דער אין שולן. די געווארן געעפנט אויפסניי ס'זענען
קלאסן העכערע די פון תלמידים די און קלאסן' נידעריקע די געווארן געעפנט צוערשט

צו מיידלעך און יינגלעך מיט אטאביםן ארויס זענען טאג יעדן לוצק. אין געלערנט האבן

געווארן געעפנט ראזשישטש אין זענען צייט געוויסער א נאד גימנאזיע. לוצקער דער
שולע. אוקראינישער דער אין קלאסן העכערע

פון טיילווייז און "תרבות"שולע דער פון געקומען טיילווייז זענען לערער די

צוגעקימען זענען צייט דער פון במשך פוילן. פון אנטלאפן זענען וואס פליטים, די צווישן
זועמענס רבץ, איינעם נאר איד געדענק לערערס די פון ראטנפארבאנד. פון לערער

געווען איז שולע יידישער דער פון דירעקטאר ערשטער דער ישראל. אין לעבט ברודער
פוילן. פון פליט א קאמוניסט, א

פאלקס די אויפגעפירט האט וואס קרייז, דראמאטישער א געווען איז שולע דער אין

גליקלעך, געווען איז עלטער מיין אין יוגנט די אםטראפאליע'/ פון "הערשעלע פיעסע
זייערע פארזעצן געקענט נישט יוגנט יידישע די האט צייטן פיילישע די אין ווייל

געקענט זיר האבן עלטערן, רייכע פון זין יחידיסגולה, נאר און שטעטל' אין לימודים
געעפנט פלוצלינג זיך האבן יעצט קרייזשטאט. דער אין גימנאסיע אין לערנען דערלויבן

אלע. פאר שולן די

קולטור יידישע פאר זארגט וואס קאמוניסט

ייד. טייערער א דירעקטאר, נייער א רוסלאנד פת אנגעקומען איז צייט קורצער א נאד
פארוואנדלט נישט זאל פאלקסשולע יידישע די אז וואך' דער אויף געשטאנען איז ער

געבן געוואלט האבן וואס עלטערן, די מיט געקעמפט האט ער שולע. רוסישע א אין ווערן
אין לימידימ זייערע פארזעצן קענען זאלן זיי כדי דערציאונג, רוסישע א קינדער זייערע
יידישער דער אויף זיין צו מוותר נישט געבעטן זיי ביי זיר האט ער הויכשולן. רוסישע

לעבן. יידיש קיין מעגלעך נישט איז יידיש אן ווייל שפראך'
פון אויסלייג דער ארטאגראפיע, יידישע נייע א געווארן איינגעפירט אויך ס'איז

געצוותגען געווען זענען מיר און לערנביכער יידישע קיין געווען נישט סיזענען ,עמעס". ,
קאפיעס. די פון לערנען און בעלפה געגעבן האבן לערער די וואס לעקציעס, די קאפירן
צום .1941 אין קריג דייטשרוסישן פון אויסברוך ביזן געדויערט האט מצב דער

פון אויסברוך ביים שטעטל דאס פארלאזט יוגנט יידישע ווייניק זייער האבן באדויערן,

גוט זייער איז גורל ביטערער זייער און ארט אויפן געבליבן איז רוב דער ! קריג
באקאנט.

אלע חי מער דייטשן די פאר געהאט מורא האבן קאמסאמאל, פון חברים מיר,

פון באשטאנען איז גרופע אינדזער אנטלויפן. באשלאסן מיר האבן דעריבער אנדערע.
נאד צוגעשטאנען אונדז צו זענען וועג אויפן איך. און דיכטער שיקע טויבער, מאריאסיה

םאוויעטישע די האט קריג פון אויסברוך פון טאג אין אז דערמאנען, צו כדאי ס'איז יוגנט.
סביבה גאנצע די אבער רוסלאנד, קיין אריבערצוגיין יוגנט דער פון פארלאנגט מאכט

האבן באאמטע די פאניק. גרויסע א געהערשט ס'האט און אפגעשניטן געווען שוין איז
איבער אלץ האבן זיי , מלוכהדאקומענטן וויכטיקע די פארניכטן באוויזן נישט אפילו

אנטלאפן. און געלאזט

באפעלקערונג. די עוואקאירן צו כדי צוג א געברענגט מאכט די האט צומארגנס

, יידן די צוג. אין אריינגענומען מען האט באאמטע די פון קינדער און פרויען די נאר
דערווייטערט כוח מיט זענען וואגאנעס, די אין אריינצודרינגען געלונגען איז וואס

בילד. גרוילעכן צום צוגעקוקט זיר אלן זייט דער אין געשטאנען בין איד געווארן

באאמטע די צווישן אנטיסעמיטיזם

וועג אויפן עלטער. מיין אין יוגנט פון גרופע קליינע א אנטלאפן מיר זענען געזאגט ווי
זייער אונטער גענומען אונדז האבן וואס מלוכהבאאמטע. גרופע א באגעגנט מיר האבן

רויטער דער אין זעלנער אלס קעסעל שניאור
מלחמה דער אין געפאלן איז ער . ארמיי
אלע ברידער, צוויי זיינע מיט צוזאמען

קאמוניסטן. איבערגעגעבענע



מיר האבן דעם טראץ ביקס. א מיט שומר א  רואך א געגעבן אפילו אונדז און שרן,
אינדז. צו שנאה גרויםע זייער געפילט וועג אויפן

געהאט האבן מיר יידן. אלע מאן, 15 ביז געוואקסן גרופע אונדזער איז ביסלעכווייז

דורכגעגאנגען זענען מיר צופוס. לרוב געגאנגען זענען מיר אבער פערדאוךוואגן,
אוקראינישע די פאר געהאט מורא זייער האבן און דערפער און שטעטלעך אוקראינישע

זענען וואס יידן, די צי אכזריות זייער מיט אויסגעצייכנט זיר האבן וואס נאציאנאליסטן,
אנגעטראפן נישט זיר מיר האבן גליק אונדזער צו הענט. זייערע אין אריינגעפאלן

זיי. אויף
צו דערנענטערן זיר געהאט מורא האבן אונדז, מיט געווען זענען וואס באאמטע די

זיי וועט מען אז געהאט, מורא האבן זיי ; גרענעץ פוילישרוםישער אלטער דער

וויכטיקע איבערלאזן און אנטלויפן בהלהדיקן זייער צוליב פאראט, אין באשולדיקן
דער מיט גרופע זייער אין אנגעשלאמן אינדז זיי האבן פאקטיש מלוכהדאקומענטן.
זיי בעת באציאונג בעסערע א צו זיין זוכה זיי וועלן זכות אונדזער אין אז האפנונג,

גרענעץ. צום דערגיין וועלן

אין אריינגיין דערלויבט נישט נאר גרענעץ, די דורכגעלאזט אונדז האט ■מען

נאווא ביז וועג אונדזער פארגעזעצט האבן מיר גרענעץשטעטל. א  האראדישטשע
פין פערדאוךוואגן. אונדזער נאך צופוס וועג גאנצן דעם שפאנענדיק גראדוואלינסק,

לאנגן פון אפרוען זיך געוואלט האבן מיר זשיטאמיר. קיין געגאנגען מיר זענען דארט
געמאכט האבן באמבארדירונגען די וואס חורבן דעם זעענדיק נאר וועג, שווערן און

דערטראגן. אונדז וועלן אויגן די ווו ווייטער, גיין באשלאסן מיר האבן  שטאט אין
געגנט. סטאלינגראדער אין אנגעקומען און צוג א אין אריין זענען מיר

מיט דערפרייט זיר האבן וואם קאלכאזן, די צווישן פארטיילט אונדז מען האט דא

וואס מענער, די פון ארבעטספלאץ דעם פארנומען האבן מיר ארבעטסקרעפטן. נייע די
געהערט מיר האבן ארבעט דער ביי זייענדיק ארמיי. דער איו געווארן מאביליזירט זענען

ארמיי. רוסישער דער פון מפלות די וועגן אייבידיעות די

אנטיםע פון פריי געווען זענען וואם קאזאקן, פון באשטאנען איז קאלכאז דער
זייער נישטיידן. און יידן צווישן אונטערגעשיידט נישט האבן זיי ! געפילן מיטישע

סאוויעטישער דער צו באצויגן זיר האבן זיי קארעקטע. א געווען איז אונדז צו באציאונג

דער אונטער געלעבט האבן מיר וויאזוי געפרעגט' אונדז האבן זיי אומצוטרר. מיט מאכט
געשיל זיי האבן און אמת, דעם זאגן געוואלט נישט האבן מיר הערשאפט. פוילישער

פרייען אין געהערשט האט וואס ארבעטסלאזיקייט גרויסע די לעבן. "שווערע" דאס דערט

ליגקס, ערשטע די זיצנדיק לעוויטין, חנה
אנדערע און שאמעס מענדל און מירל מיט

ביונראזשישטש. אין חברים



זיי אז געפילט האבן מיר ארבעטער. פוילישן פון געהאלט קליינער דער און פוילן'
נישט. אונדז גלויבן

נישט אבער דארט פת אוועקצוגיין באשלאםן מיר האבן צייט קורצער א נאר
אפצוטראגן זין באשלאסן מיר האבן ארויםצופארן, דערלויבעניש קיין באקומענדיק
אין סוכארעס. אויף ברויט געטרוקנט און פראוויאנט געזאמלט האבן מיר שטילערהייט.
דערגאנגען זענען מיר ארט. דאס פארלאזט מיר האבן נאכט דער פון פינסטערניש דער
ראטנ פון גרענעצן די צו דערנענטערט זיר און אוזבעקיסטאן' אין סאמארקאנד ביז

וועלט. גרויסער דער מיט פארבאנד

טעהעראן אין

געווען איז וואס ווידרע' דוד אדאנק טעהעראן' קיין אנצוקומען געלונגען מיר סיאיז
מיר מיט פאמיליע. זיין צו פיקטיוו צוגעשריבן מיר האט ער ארמיי. אנדערס איז זעלנער א

טויבער. מאריאםיע און ווידרע יפה געווען אויר זענען
רוסישע און פוילישע פון ביתיתומים א ארגאניזירט זיר האט טעהעראן אין
נאר ארץיישלאל, קיין פארן געטראכט נישט מיר האבן טעהעראן קיין קומענדיק פליטים.
ארץ קיין פארן צו מעגלעכקייט א דא ס'איז אז הערנדיק, אבער ., דרוםאפריקע קיין

דרוםאפריקע. אויף געווען מוותר מיר האבן  ישראל
פון יוגנטלעכע און קינדער הונחנרטער געווען טעהעראן אין זענען צייט יענער אין
סוכנות דער פון שליחים די ביז האלביאה א געווארט האבן מיר רוסלאנד. און פוילן
באקאנטע די געווען איז דאם ארץישראל. קיין עליה אונדזער ארגאניזירט האבן

הנוער". "עלית פון עליה

געלער משה
פוילישע די צעפאלן גענצלעך זין איז 1939 יאר אין קריג פון אויסברוך נאכן באלד
וואס פאליציי, פוילישע די בלויז געבליבן איז שטעטל אין ראזשישטש. אין הערשאפט
ראדי$, אין געהערט מיר האבן בהלה פון טעג אייניקע נאד ארדנונג. די געהיט האט

סעפטעמבער. 17טן דעם גרענעץ די אריבער וועט ארמיי רויטע די אז

אנטלויפט פאליצייקאמענדאנט דער

קאמענדאנט' דעם געמאלדן און מיטשיק פאליציי דער אין אריין איז צומארגנם
שטעטל פון ארדנונג דער אויף שמירה די זיר אויף נעמען רובין מאיר און ער אז
זיי און דעם קעגן געווען נישט איז קאמענדאנט דער סאוויעטן. די פון אריינטריט ביזן

זיי. מיט צוזאמען ארבעטן פארגעלייגט
דער פון זין פיר אלע משפחה. קאמוניסטישער א צו געהערט האט מיטשיק
יארן פיל געזעסן איז גרישא, זיי, פון טעטיקסטער דער קאמוניסטן. געווען זענען משפחה
געווען אויר זענען ברידער אנדערע צוויי טעטיקייט. קאמוניסטישער פאר תפיסה אין
יידן. צו באציאונג גוטער זייער פון באקאנט געווען זענען און קאמוניסטן טעטיקע
קאנטרא גייט ער אז געמאלדן' פאליציי דער פון קאמענדאנט דער האט צומארגנס
דייטשישע די פון געווארן באשעדיקט נישט זענען זיי אויב באךרעלסן, די לירן
אייניקע אפגיין נאד בחור. אוקראינער אן גענומען זיר מיט האט ער באמבארדירונגען.
זיין צו געווענדעט זיר קאמענדאנט דער האט רעלסן, די באטראכטנדיק קילאמעטער,

: באגלייטער

נישט שוין האב איר וועג. מיין פארזעצן נישט וועל און דיר מיט זיר געזעגן "איד
פאליציי..." דער אין טאן צו וואס

:יווילע : אין פארשווינדן איז און מונדור פאליצייאישע די אויסגעטאן האט ער
. . בגדים.



ארדנונג נייע די

אין . ארדנונ נייע א איינגעפירט סאוויעטן די האבן אריינקום זייער נאד באלד
0חורה' די פארקויפן און קלייטן די עפענען געוואלט נישט האין קרעמער די שטעטל.
:1דוורה אנדערע באקומען דאן וועלן זיי אויב מארגן' זיין וועט וואס נישטוויסנדיק
און מלאכ* פון קאאפעראטיוון געשאפן זיך ס'האבן פארקויפטע. די פון ארט אויפן
געווארן מאביליזירט זענען וואס באאמטע' ערשטע די אנקומען אנגעהייבן סיהאבן מסחר.
מאכט סאוויעטישע די ביז מלוכהאמטן' ארטיקע די ארגאניזירן צו ארמיי' דער פון

פארפעסטיקן. זיר וועט
;לאטע פוילישע די אננעמען בענק די געצווונגען האט וואס באפעל. א ארויס סיאיז
פוילישער דער אין נאר געווארן גענומען זענען שטייערן רובל. רוסישן פון ווערט אין
פון ארויס געלט פוילישע גאנצע דאס איז צייט קורצער א פון פארלויף אין וואלוטע.
די און רובל רוסישער דער געבליבן איז וואלוטע א*יציעלע איינציקע די און אומלויף'

ווערט. איר פארלוירן האט זלאטע פוילישע
פון געקומען זענען דאן .1940 יאנואר 7 ביז געצויגן זיר האט לאגע דידאזיקע
שטאטישע און מלוכהשע די הענט זייערע אין גענומען האבן וואס באאמטע' רוסלאנד
"באפרייט" איז אפראוויזאציעאמט, פון דירעקטאר דער רעכמאן, מענדל אינסטיטוציעס.
דאס פירן אין פעאיקייט גרויס ארויסגעוויזן האט ער וואס טראץ אמט, זיין פון געווארן
געווען אלן ראזשישטש פון געבוירענער א געווען איז ער שטאט. דער פון באשפייזונג
א אויף איבערגעפירט אים האט מען באאמטער. געוויסנהאפטער א אלס באקאנט

אמט. קליינעם

באראשעק רחל
געווען איז וואס באראשעק' רחל צוריקגעקומען טעג יענע אין איז ראזשישטש קיין
יארן לאנגע געזעסן איז זי טעטיקייט. קאמוניסטישער איר פון פוילן גאנץ אין באקאנט
דער  לעמבערג אין קאנסטיטואנטע דער צו דעפוטאט געווען איז זי טורמע. אין
אנצושליסן באשלוס דער געווארן אנגענימען סיאיז וווי מערבאוקראינע' פון פארלאמענט
צענטראל פון מיטגליד א געווען אויר איז זי אז זיך' דוכט ראטךפארבאנד. אין זיך
געקומען זי איז ראזשישטש קיין פוילן. אין פאדטיי קאמוניסטישער דער פון קאמיטעט
800 געגאנגען איז זי דאנציג. נעבן פארדאן אין פרויעןטורמע באוויסטער דער פון

שטעטל. אין געקומען איז זי ביז צופוס' קילאמעטער
t

מלמד בינעם : שטייען חברים. גרופע א
: זיצן . (ישראל) בינדער אהרן , (קאנאדע)
זלמן טורעק, הערשל (ישראל), לעבעד מאטל
, (ישראל) געלער מלך שפיגעל, שלמה געלער,

. (ישראל) זיניוק נפתלי און לעבעד חיים



בילדונגסאמט' אין אמט קליינעם א באקימען זי האט ראזשישטש קיין קומענדיק
בין און פינאנץאמט אין געארבעט דאן האב איך חודש. א רובל 200 פון געהאלט א מיט

מלוכהאמטן. אלע מיט פארבונדן געווען
: זאגן רחל געהערט איר האב אמאל

"! יונגען גראבע די האבן פנים שיינעם "א
באאמטע. סאוויעטישע די געמיינט פארשטענדלעך, דערמיט, האט זי

פאליציי, פיילישער דער דורך געווארן ארעסטירט איז רחל רועו צוריק' יארן פיל מיט
א מיט קעסעל אברהם געקומען מיר צו איז מיידל, יונג א געווען דאן נאך איז זי און

: געזאגט און האנט אין דאקומענטן פעקל
דאס באזיץ. רחלס אין געפינען זיר האט וואם מאטעריאל' וויכטיק איז "דאס
ביי איז פלאץ זיכערסטער דער מענטשן. אונדזערע ביי געפונען נישט זיר טאר מאטעריאל

"! זוכן נישט קיינער וועט דא : דיר
נאטיצן אנטהאלטן האט וואס פעקל' דאס דערלאנגט מיר ער האט ווערטער די נאר

פארטיילעבן. פון פרטים וויכטיקע פארצייכנט האט רחל ווו העפטן, און

לעבן יידישע דאס
וואס איינער יעדער : ארדענונג נייער דער פון צופרידן געווען מען איז אנפאנג אין
יוגנטלעכע אלע כמעט אז דערמאנען' צו כדאי ארבעט. באקומען האט געוואלט נאר האט

פארגאנגענהייט. ציוניסטישע א געהאט האבן שטאט אין
פוילישע די אין ווי געפירט זיר לעבן עפנטלעכע יידישע דאס האט תקופה יענער אין
געזאגט דאן האב איר מתפללים. מיט פיל געווען זענען בתימדרשים און שולן די צייטן.
נישט איר בין יוםכיפור אבער שול. אין טאג א מאל צוויי געגאנגען בין און "קדיש"
יידן. ארטיקע נאד געארבעט האבן אמט מיין אין : דערמאנען צו כדאי דאוונען. געגאנגען
מנחה. דאוונען שול אין געגאנגען אלע מיר זענען טאג, יעדן פארנאכט' אזייגער פיר

איר אדעס פון געקומען איז וואם רעוויזאר, יידישער א געארבעט האט אונדז מיט
האט נאכדעמ ארבעט. דער צו געקומען נישט ער איז יוםכיפור אז באמערקט' האב
ארעסטירט ער איז ארום צייט א אין געפאסט. טאג דעם האט ער אז ארויסגעוויזן, זיר
פארטיי, קאמוניסטישער דער פון מיטגליד אלס אויפגעגעבן זיר האט ער ווייל געווארן'

אמת. נישט אלס ארויסגעוויזן זיר סיהאט און
י*1**

ציוניזם פון ליקווידאציע די
די ווו פאלקסשולע, יידישע א אין געווארן פארוואנדלט איז "תרבותי'שולע די
קינדער. יידישע בלויז געלערנט דארט ס'האבן יידיש. געווען איז אונטערריכטשפראר
זיר האבן פיל ראבינאוויטש. "תרבותי/ פון לערער געוועזענער א געלערנט האט דארט
ארגן גינסטיקע מיט קוקן אנגעהויבן האבן און ארדנונג נייער דער צו צוגעפאסט

דערציאנג. סאוויעטישער דער אויף

ציוניסטישע אנדערע און "תרבות", פון פארזיצער געוועזענער דער געלער' אברהם
און שולוועזן העברעישע דאס ליקווידירן דאם געווייטיקט זייער האבן כללטועה
ציוניסטישע אלע שווייגן. צו געצווונגען געווען זענען זיי אבער טעטיקייט' ציוניםטישע
צווישן האבן ציוניסטן געוועזענע די אויך און געווארן ליקווידירט זענען אינסטיטוציעס
באקומען ווייטער האבן מיר אמת' פארגאנגענהייט. זייער דערמאנען אויסגעמיטן זיר

מער. נישט אבער  בריוו אהין געשיקט אויר און ארץישראל פון בריוו
וואלטן זיי ווי סוחריםפאראיין, און האנטווערקערפאראיין קיין מער געווען נישט
דער פון צייט גאנצע די לאגע די געווען איז אזוי עקזיסטירט. נישט קיינמאל
,1941 יוני אין מלחמה דייטשרוסישער דער פון אויסברור ביזן הערשא*ט' סאוויעטישער

מזרח קיין לויפן מיר
האט קיינער און מהימה גרויסע א אנטשטאנען איז אויסגעבראכן איז קריג דער ווען
יעקב און פאמיליע מיין ה. ד.  מיר האבן טעג דריי נאר טאן. צי וואם געחדסט נישט



אמט אין מזרח. פון ריכטונג דער אין אנטלויפן באשלאסן  פאמיליע בראנשטיינס

קיין אנגעקומען מיר זענען דערמיט און פערדאוךוואגן א געגעבן אונדז מען האט
די : שוועריקייטן ערנסטע אויף אנגעטראפן מיר האבן דא טראכימבראד. םאפיווקע

ווייטער. גיין געוואלט נישט האט פערד דאס און געווארן קראנק זענען קינדער

די ווייל וועג, דעט פארזעצן דארפן מענער די אז באשלאסן, האבן פרויען די
: דייטשן די מצד פרויען די ווי געפאר גרעסערע א דראט מענער

ווייבער תמימותדיקע די האבן "? טאן קינדער די און אונדז זיי קענען "וואס
"! פארויס גייט איר און צוריק פארן "מיר געטענהט.

האבן מיר פארשלאג. דעם אנגענומען מיר האבן וואקלענישן שווערע און לאנגע נאר
געגאנגען זענען מיר און וואגן אויפן שטאט אין צוריקגעשיקט קינדער די מיט פרויען די

ופוס. צ ווייטער

איז אונדז צו לוצק. פון אדמיניסטראציע גאנצע די באגעגנט מיר האבן וועג אין
און דרוטמאו איינוווינער לוצקער די און דווארעצקא עטל גראבארסקי, חיימ צוגעשטאנען
פיל געזעסן און קאמוניסט טעטיקער א געווען מלחמה דער פאר איז וואס פוקס, מיטיא

צענטראלקאמיטעט אין מיטגליד א געווען ער איז קריג נאכן טורמעם. פוילישע איו יאה
וואס יידן אלע מיט צוזאמען אמט זיין פון געווארן דערווייטערט איז ער פארטיי. דער פון

גאמולקא. פון דערווייטערונג דער פאר נאר פאסטנס, הויכע פארנומען האבן

האבן מיר ראוונע. נעבן זיר געפונען דייטשן די אז געמאלדן' אונדז האט מען
פון ריכטונג דער אין געגאנגען און מעגלעך ווייט ווי דערווייטערן זיר באשלאסן
נישט האבן פויערן די און געלט רוסיש נאר געווען איז באזיץ אונדזער אין קאסטאפאל.
וועג גאנצן דעם געהונגערט האבן מיר געלט. רוסיש פאר פראדוקטן פארקויפן געוואלט

שוואכקייט. און הונגער פון פיס די פון געפאלן ממש מיר זענען טעג דריי נאד און
האבן מיר ארמיי. רוסישע אפטרעטנדיקע די געזען מיר האבן קאסטאפאל אין
גיין. געקענט נישט האט וואס בראנשטיין, יעקב זיר מיט נעמען זאלן זיי אז געבעטן,

אונדז ער האט סוף צום רובל. 50 פאר ק'ימ 10 אונדז פירן געווען מסכים האט גוי א
רובל. 200 פאר ק"מ 8 נאר געפירט

נאכט די לוצק. פון יידן גרופע א באגעגנט דארט אין וואלד אין אריין זענען מיר
מיר זיה דערנענטערן וואס דייטשן' די פאר פחד א באפאלן ס'איז און צוגעפאלן איז

צושטאנד. פיזישן שווערן אונדזער טראץ ווייטער, גיין באשלאסן האבן
זענען מיר נאוואגראדוואלינסק. קיין אנגעקומען מיר זענען שוועריקייטן גרוים מיט
נאכט גאנצע די פליטים. טויזנטער קאנצענטרירט זיר סיהאבן ווו שולע, א אין געשלאפן
און באךסטאציע דער צו אוועק מיר זענען פארטאג 4 שיסערייען. געהערט מיר האבן

די איז גליק צום לופטאטאקע. א געווען איז אינדערפרי 8 צוג. ווארטנדיקן א אין אריין
געווארן. באמבארדירט נישט באךסטאציע

קיעוו אין

אונדזער פון וויינשטיין יעקב באגעגנט האבן מיר קיעוו. קיין אנגעקומען זענען מיר
פארגעסן האט זי ווייל געווארן, ארעסטירט איז פרוי זיין אז דערציילט, האט ער שטאט.

האבן מיר און צימערל קליין א פון באשטאנען איז וווינונג זיין ליכט. דאס אייםלעשן
אונדז און שלאפן צו פלאץ א מיט באזארגט אונדז האט ער איפ. ביי זיין געקענט נישט

ארבעט. זוכן געראטן
אין געארבעט כ'האב וווי , (נארקאםפאן) פינאנץאמט אין אוועק איד בין צומארגנס

זענען מיר ווען טאג. צווייטן אויפן ארבעט געבן צוגעזאגט אונדז האט מען ראזשישטש.
און זעלנער בהלה. שרעקלעכע א געהערשט שטאט אין שוין האט צומארגנס, געקומען

שטאט. די פארלאזן געראטן אונדז האט וויינשטיין שטאט. פון אנטלאפן זענען ציוויל

האבן יולי, 3טן דעם קיעוו' קיין געקומען זענען מיר ווען אז באמערקן, צו כדאי
קאמוניסט' אלטער אן וויינשטיין, האט דאן סטאלין. פון רעדע בארימטע די געהערט מיר

: געזאגט רוסלאנד, קיין ראזשישטש פון אנטלאפן צייט זיינער אין איז וואס
". .! רעדט קעניג אונדזער ווי ,הערט, ,



פראנט פון לויפט מען
אוועק זענען מיר נישטא. אונדז פאר פלאץ קיין איז באן דעי אין לויפן. ווייטער מוזן מיר
נאד שיפן. די פון איינע אויף ארט אן באקומען צו האפנונג הנר מיט דניעפר, צום
געוואלט אונדז האט מען שיף. א אין אריינבאקומען ענדלעך זיר מיר האבן טעג דריי
שיף אין געלאזט. נישט זיך און געראנגלט שטארק זיך האבן מיר אבער אראפנעמען,
געווען זענען דארט לרן זייער און ספעקטאר נחמה און פסח לערער די באגעגנט מיר האבן ;

.וו.ד. נק פון אפיצירן הויכע און פערזענלעכקייטן חשובע פיל

אונדז אפיצירן הויכע די האבן דא דניעפראפעטראווסק. קיין געקומען איז שיף די
האבן מיר ווייל געטאן, דאס האבן זיי ארעסט. מיט געדראט און דאקוטשען אנגעהויבן
האט דניעפראפעטראווסק אין פראנט. פון אנטלאפן בהלה גרויס אין זענען זיי ווי געזען,
זיר האבן מיר קיעוו אין ווי דייטשן די צו נענטער דא זענען מיר אז ארויסגעוויזן, זיר
באן אריינגעווארפן אונדז נאד האט עמעצער און צוג, אין אריינגעריסן כוחות אלע מיט

באן. דער פון אראפווארפן נישט אונדז זאל מען כדי בילעטן'

וואנדלונגען און פיין
דער אונדז האט וואגאן אין ראסטאוו. קיין אנגעקומען מיר זענען פאת טעג אייניקע נאד
פון קאמענדאנט ביים באךסטאציע דער אין מעלדן זיר מיזן מיר אז געזאגט, בילעטער
מיר און פארגאנגענהייט אונדזער וועגן אויסגעפארשט אונדז מען האט דארט .וו.ד. נ.ק
רוםישער און פיילישער דער ביי געארבעט האבן מיר ווו פארמולארן, אויפגעפילט האבן
אונדזער פון פערעספע איז ווייט ווי געפרעגט, אונדז האט קאמענדאנט דער ווען מאכט.
באציאונג זיין געענדערט גלייד ער האט ק"מ, 13 אז געזאגט, אים האבן מיר אין שטעטל

אונדז. צו

צוריק יארן מיט איז ער אז ארויסגעוויזן' זיר ס'האט געזאגט. ער האט "ריכטיק",
רוסלאנד. קיין פערעספע פון אנטלאפן

דערלויבט נישט אונדז האט ער אבער עסן, דערלאנגען געהייסן אונדז האט ער
אוועק און דארט פון ארויסבאקומען דאד זיר האבן מיר באךסטאציע. דער פין ארויסגיין
אינזשינער. אן ברודער' אקסעם מאטע פון וווינונג דער אין געקומען זעגען מיר שטאט. אין
אונדזער טייער. זייער געווען אלץ איז שטאט אין טעג. צוויי געבליבן מיר זענען אים ביי
קלימאט, גוטער א דא סיאיז ווו קאווקאז, קיין פארן געראטן אונדז האט גאסטגעבער
איינצוארדנען. זיר גרינגער אויד איז דארט בגדים. לייכטע אונדזערע צו צוגעפאסט מער
זיין פון אדרעם אן געגעבן אונדז האט ייד א וועג. אין געלאזט זיר האבן מיר
פאליציאנט, א צו אונדז צו איז אדרעס, דעם אויף קומענדיק קראסנאדאר. אין פאמיליע
דערלויבעניש א געגעבן אונדז האט ער באן. דער פון נאכגעפאלגט אונדז האט וואס

פאליציי. דער אין פארשרייבן זיר באפוילן און טעג דריי שטאט אין בלייבן צו

נישט דארט סיזענען ווייל אונדז, פאר באקוועמע א זייער געווען איז שטאט די
האבן בראנשטיין און איך איינארדנען. געקענט דארט זיר מיהאט און פליטים קיין געווען
שטאט. אלנדזער אין אמט זעלבן אין אנגעשטעלטע אלם פינאנץאמט, אין געווענדעט זיר
געגעבן אונדז האבן באאמטע די און צירקולארן דערלאנגטע די אויסגעפילט האבן מיר
אונדז האט צומארגנס קומען. וועט לייטער דער נאר ווי אדבעט. באקומען צו האפנונג
זענען מיר אז פארמולאר, אין געזעען האט זי נאר ווי פרוי. א לייטער, דער אויפגענומען

געוואח... באזעצט נעכטן זענען פאסטנס פרייע די אז געזאגט' זי האט יידן'

געוואלט נישט יידן, אונדז, האט מען אבער אמט' צו אמט פון געגאנגען זענען מיר
אונדז וועט מען ווו שטאטראט, צום ווענדן זיר געראטן אונדז האט מען ארבעט. געבן
און טראמוויי אין אריין זענען מיר שטאט. פון אוועקצופארן באךבילעטן מיט באזארגן
אונדז' נעבן געשטאנען איז וואס פרוי' רוסישע א שטאטראט. דער ס'איז וח געפרעגט
דער איר האבן מיר ווען שטאטראט. דעם דארפן מיר וואס צי געפרעגט' אונדז האט

: אויסגערופן זי האט עניין אונדזער קלערט
"! טעג אייניקע שוין אייר זרד "איך



האט זי שטאטראט. פון מיטגליד א געווען פרוי די איז ארויסגעוויזן, זיד סיהאט ווי

זענען דאס . טעג אייניקע פאר שטאט אין געקלמען איז וואס פליטים, גרופע א געזוכט

געזוכט. האט זי וואס פליטיט, די געווען מיר

. צייט וואד א געווען זענען מיר ווו הויז' אין זיר צו איינגעלאדן אונדז האט זי

. בשפע געווען איז געמיזע און פרוכטן ; ביליק זייער געווען איז שטאט אין לעבן דאס

פארגעלייגט אובדז קאזאטשקע, א פרוי, די האט איר ביי זיר אויפהאלטן וראך א נאף

טאשקענט. קיין אוועק באשלאסן האבן און הוצאות אויף געלט

קויבישעוו אין

טאשקענט, קיין וועג אונדזער אויף קויבישעוו, קיין אנגעקומען זענען מיר וואס טאג אין

צוליב מאםקווע' פארלאזט האט וואס רעגירונג, סאוויעטישע די אנגעקומען דארט איז

איד האב זוכן פון טעג אייניקע נאך . ארמייען דייטשישע די פון דערנענטערונג דער

צעשפרייט געווען זענען רעגירונגסאמטן די ווייל פארשטאט' א אין ארבעט באקומען

געווען איז ארבעטספלאץ מיין אויף מיר צו באציאונג די אומגעגנט. גאנצער דער אין

, דירעקטאר פון פארטרעטער אלס אוואנסירט מיר מען האט מאנאט א נאר גוטע. א זייער

מיליטער. צום מאביליזירט געווארן איז וואס

האט אנטיסעמיטיזם דער . גוטהארציקע געווען זענען אומגעגנט דער אין פויערן די

וואם געוווסט נישט האבן פויערן די אבער אדמיניםטראציע, דער אין נאר געפילט זיר

האבן וואם אזעלכע, געווען נאד פויערן די צווישן ס'זענען אנטיסעמיטיזם. אזוינס םיאיז

פארן אומגליק אלם קאמוניזם דעם באטראכט האבן זיי צייטן. צארישע די געדענקט

ס'איז . הארץ ביטער זייער מיר פאר אויסגעגאסן האבן זיי . ארבעטער פרייען און פויער

זיד האבן זיי וועמען פאר לערער' סאוויעטישער יידישער א געווען אויר ארט מיין אין

פאר זיי האבן דערנענטערט זיר האט ער ווען . מחשבות זייערע אויסצודריקן געהיטן

דארט פון זיר האט בראנשטיין יידן. דריי געווען דארט זענען מיר מיילער. זייערע מאכט

אין געווען בין איר קויבישעוו. אין זיין אונדזער פון טעג ערשטע די אין שוין אפגעטראגן

. 1944 ביז קויבישעוו

האב איר אוקראינע. סאראטאוו, קיין צוריקצופארן באפעל א איר באקום טאג איין

אמטלעכע אן באקומען האב איך קויבישעוו. פארלאזן צו חשק קיין געהאט נישט

יא , שפעטער צייט געוויסע א האב' איך ווען אבער . קראנק בין איד אז , באשטעטיקונג

געווענדעט זיר האב איר דערלויבט. נישט מיר מען האט  קויבישעוו פארלאזן געוואלט

. .ד .וו .ק נ דער פון איינלאדונג אן באקומען הילף זיין מיט האב און ווידרע, שיקע צו

. "פיךאטדעל" ביים באמיט זיר האט ער ווי נאכדעם ראזשישטש, קיין קומען צו

מיט פארבינדן זיך באוויזן איד האב תסלאנד אין געווען בין איר וואם יאה די אין

פעקלעך און בריוו באקומען אים פון האב איד ארץישראל. אין מלה ברודער, מיין

. טעהעראן אין "דזשאינט" מיטן פארבינדונג א געווארן געשאפן איז נאכהער . פראוויאנט

, קאלדרע א געפונען זיר סיהאט וועלכן אין פעקל, א באקומען וראך יעדן איך האב דארט פון

. רוסיש שרייבן ברודער מיין געבעטן האב איר פראדוקטן. אנדערע און מילדפודער , טיי

פארבינ מיין וועגן געפרעגט און .ד. .וו .ק נ דער אין איינגעלאדן מיר מען האט איינמאל

בריוו דערהאלטנע די דערלאנגט אויספארשער דעמ האב איר פאלעסטינע. מיט דונג

מיט זיר איך קארעספאגדיר דאם אז איבערצייגן זיר כדי ליינען, זיי אים געבעטן און

: געענטפערט מיר האט ער ברודער.. מיין

". געליינט.. שוין זיי האב "איד

פון קאמענדאנט דעם האט מען ביז ארויסגערופן, מאל אייניקע מיר מען האט אזוי

. געענדיקט זיר האט עניין דער און ארט אנדער אן אויף איבערגעפירט . .ד .וו .ק נ דער

באצאלן נאכן קויבישעוו. פון אוועקצופארן דערלויבעניש די באקומען איך האב ענדלעד

רא קיין אנגעקומען 1941 דעצעמבער 21סטן דעם איך בין בילעט פארן רובל 2000

זשישטש.



היים א אן אבער  ראזשישטש איו
בערל פון הייז דאס געווען איז אריין כ'בין ווו ראזשישטש אין הויז ערשטע דאס
כ'האב זעען. געיואלט איט איך האב שטאט, אין איז ער אז געהערט, כ'האב שניידער.
געענט מיר ער האט שניידער, בערל איז וחי פראגע, מיין אויף גלי. א געטראפן דארט
ווו אלייניצעס, די צו געבראכט מיר האט ער ייד. איין קיין נישטא דא ס'איז אז פערט,
פתי, און ווידרע משה געטראפן איך האב דארט יידן. אייניקע רייד, זיינע לויט ם'וווינען,

יידן. אייניקע נאד און בייטש שלמה פתי' און ווידרע שיקע
פוילישער א געווען 1939 ביז ס'איז ווער אז דערוווסט, זיר איר האב זיי פון
צוריקצופארן רשימה דער אין פארשריבן זיך האבן אלע פוילן. קיין אריבער קען בירגער
גינסטיק. נישט געקלקט דערויף האט דערפון געוווסט האט וואט מאכט די און פוילן, קיין
איז דארט אויר ווו לוצק, קיין אוועק איך בין אפן, טאן דאס געוואלט נישט האב איך
ראזשישטש אין מאכטארגאנען די ווען פארשרייבן. דארט זיר כדי רשימה, אזא געווען
שוועריקייטן, פארשידענע מאכן אנגעהויבן מיר זיי האבן דערוווסט' דערפון זיף האבן
פאםטנס, גוטע פארשידענע פארגעלייגט אויך מיר האבן זיי פארן. געלאזט נישט און
צרות אלע די פון מיד בין איך אז טענה, דער מיט אפגעווארפן אלץ האב איך נאר

מלחמהיארן. די אין אריבער מיר איבער זענען וואס

מערב אויפן אנטלויף אין
צאךארצט דעם פישמאן, מענדל באגעגנט איך האב דארט קאוועל. קיין אוועק בין איך
ליובאמיל נאד גרענעץ די אריבער כיבין בייטש. שלמה און וואלאך משה ליקווארניק,
געהערט כיהאב וואס ווערטער פוילישע ערשטע די פיילן. אין כעלם קיין געקומען און
: פרוי פוילישע א צו זאגנדיק מאיאר, רוסישן א פון געווען איז באדן פוילישן אויפן

"..! יידן די אויסגעראטן האט ער  געטאן האט היטלער וואס זאך בעסטע "די
 (שפעטער קאוועל פון כאסיס ד"ר געטראפן כ'האב ווו לובלין' קיין געקומען כ'בין
; ישראל אין געזונטהייטסמיניסטעריומ אין אפטיילונג שווינדזיכט פון דירעקטאר
אן געגעבן מיר האט ער באק. מאיר געטראפן אייך כ'האב ישראל). אין געשטארבן
ארץ קיין פארן וועגן פארבינדן זיר קען מען ווו טרעףפונקט, יידישן א פון אדרעם

ישראל.
אליעזר אין גראיעק סטעפאן געווען דארט שוין זענען אדרעס אויפן קומענדיק
א אונדז, מען האט פסח עליה. דער צו באשטעטיקט אונדז מען האט ענדלער לעווין.
פאלשע באקומען האבו מיר גאליציע. אין קראסנע, קיין געשיקט מענטשן, זיבן פון גרופע
גריכנלאנד קיין אהיים פארן וואס פליטים זענען מיר אז קרייץ", "רויטן פון דאקומענטן
,גריכך , זיין צו וויאזוי געלערנט, אונדז האבן לערער ספעציעלע יוגאסלאוויע. אדער
אויםער קיינער, וואס עברית, נאר רעדן באפוילן אתדז האט מען "יוגאסלאוון". אדער
געווענדעט געווען וענען מיטלען אלע די אז אינטערעסאנט, פארשטאנען. נישט האט יידן,
קאנטראלירט נישט אינגאנצן האט רואך טשעכישע די גרענעץוואך. רוסישער דער צו

פאפירן. אונדזערע

טאשן מיט אפילו אלעם, מיט אויסגעהאלטן אלנדז מען האט טראנסילוואניע אין
צו רעכט אנטגילטיקע די געהאט האט וואס לובעטקין, צביר. אנגעקימען סיאיז געלט.
גרופע ערשטער דער צו געווארן באשטימט בין איך זיין. עולה ס'זאל ווער באשטימען
,גורדוניה",י , צו נאר פארטיי, איר צו אנגעהערט נישט האב איד וואס טראץ עולים,

טראנספארטן. שפעטערע אויף געווארן א*געשטיפט זענען אנדערע

אין געקומען מאל ערשטן צום איר בין דארט בוקארעשט. קיין אריבער כ'בין
קיין אריבערצוגיין ורעג א געזוכט האבן מיר בריגאדע. יידישע די מיט קאנטאקט
קיין דארט פון און עסטרייך קיין אריבער מיר זענען דעט אנשטאט אבער איטאליע,
דער ראיאן. בריטישן צים געהערן מיר אז דאקומענטן, באקימען האבן מיר בודאפעשט.
מיט גערעדט האט ער : ייד א געווען איז קאמענדאנט מיליטערישער סאוויעטישער
אן צו אייגעלאדן אפילו אים האבן מיר העלפן. צו אונדז געפרייט זיר און יידיש אונדז

איינגעארדנט. האבן מיר וואס אוונט,
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רוסן די נאר גרענעץ, איטאליענישע די אריבער געפרוווט מאל אייניקע האבן מיר

גרופע די מיט טאן צו וואס וויסנדיק נישט פארהאלטן' מאל אייניקע אונדז האבן
זענען מיר ביז גיין געלאזט אונת זיי האבן סוף צום וואנדערער. מידע אפגעריסענע
יידישער דער מיט פארבינדונג א געשאפן זיר האט דא לאגער. ענגלישן אן צו געקומען

בריגאדע.

דער אין געווען איז וואס בראקער, אשר געטראפן איר האב באלאניע אין
מיר זענען באלאניע פון פרייר גתים מיט באגעגנט מיר האט ער ארמיי. ענגלישער

געזארגט האט בריגאדע די איינגעארדנט. גוט אונדז האט מען ווו בארי, קיין אריבער
מלבושימ. און שפייז אין באדערפענישן אינדזערע אלע פאר

"פישער" אלס עולה אומלעגאלער אן

בין איד מאן. 35 אויסגעקליבן און ארץישראל פון שליחים געקומען זענען טאג איין
גיין צו ארויס נישט באפעל א באקומען האבן מיר אויסדערוויילטע. די צווישן געווען

: יידיש אין צוגעגעבן האבן זיי פלויט. דעם אויסער

". ארץישראל.. קיין גלייר טאן שפתנג א איר וועט דאנען "פון

האבן צייט דער פון פארלויף אין טעג. אכט אפגעשלאסן געהאלטן אונדז האט מען
מיר אז געמאלדן, אונדז האבן זיי אויפצופירן. זיך אזוי ווי אינסטרוקציעס באקומען מיר

"החלוץ" פון דאקומענטן באקומען האבן מיר נומערן. נאר נעמען, קיין מער נישט האבן
אריבערגע אוגדז האט מען . חיפה) אין ההפעלה ארכיון אין זיר געפינט דאקומענט (דער

דער געווען איז (דאס ,דלין" , שיף א ארויף מיר זענען דארט קורילא. קיין פירט
פיש די ארויםגענומען באלד האבן מיר . גאלאמב) אליהו פון נאמען אונטערערדישער

פישפאנג. צום ארויס זענען וואס פישער, ווי אויסגעזעען באלד האבן מיר און נעצן'
אויף האבן ברעג אויפן קיסריה. קיין אנגעקומען מיר זענען 1945 אויגוסט 29סטן דעם

אונדזער אין געווען מקבלפנים אונדז האבן וואס מענטשן' 200 ביי געווארט אונדז
היימלאנד.


