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רי איז ,1939 סעפטעמבער אין קריג' דייטשפוילישער דער אויסגעבראכן ס'איז ווען
אז געריכט, זיף האט מען געדרוקטע. א זייער געווען שטעטל אין אונדז ביי שטימונג
און ראשהשנה פאר געווען איז דאס באמבארדירן. אונדז דייטשן די וועלן טאג ליאדע א

שטאט. די פארלאזט האט געלעגנהייט די געהאט נאר ס'האט ווער

ווילדעווען איינוווינער דייטשע
פון קילאמעטער 7 ראקין, קאלאניע' דייטשישער א אין געוווינט האט שוועסטער מיין
בעיקר דייטשן, די פת צרות גרויסע אויסצושטיין געהאט האט פאמיליע איר ראזשישטש.
הויז זייער פון ווענט די געשעמט. אביסל נאד זיר האבן עלטערע די ווייל יוגנט, די פון
פארפעסטיקט זיינען טירן די ., האקנקרייץצייכנם מיט געווארן באצירט ביינאכט זיינען
פרי צומארגנס געקענט נישט האבן זיי אז אזוי זייט, אויסערלעכער דער פון געווארן
ציטערן אנגעהויבן את גרעסער' נאד געווארן פחד זייער איז איצט ! שטוב פת ארויס
פאר האבן זיי לעבעדיקערהייט. ביינאכט שלאפנדיק פארברענען נישט זיי זאל מען אז

אונדז. צו געקומען את דארף דאס לאזט

ארויפגע איך האב ראשהשנה ערב וואגן. און פערד א געהאט האט שוואגער מיין
און קינד מיטן פרוי מיין און קינדער די מיט זלאטע טייבל, שוועסטער מיינע זעצט
8 טייבלס מומע מיין ביי איינגעארדנט זיי איך האב דארט םעקיליע. קיץ אוועקגעפירט

וווינונג. גרויסע א געהאט האט וואס שוועסטער' אשרס שוועגערין,

ראזשישטש איבער עראפלאנען
הערן צו כדי שטאט אין געקומען איך בין ראשהשנה, טאג ערשטער דער פרי' צומארגנס
מען און עראפלאנען פת גערויש דער געהערט זיר האט לופט דער אין נייעס. עפעס
שמואל פעטער, מיין געלאזט נישט האב איר באמבארדירונגען. אויף געריכט זיר האט
שול אין געגאנגען בין אין שוואך. געפילט זיר האט ער ווייל שול, אין גיין שפירא'
איד האב מחזור אץ טלית מיטן גאס אין ארויס בין איר ווען טלית. זיין ברענגען כדי
באך דער ביי געפאלן זיינען וועלכע באמבעס, די פת אויפרייסן ערשטע די געהערט
זיר שארענדיק שטאט. די איבער אויפהער אן געדרייט זיד האבן עראפלאנען די סטאציע.

שטוב. אין צוריקגעקומען איד בין הייזער די פון ווענט די ביי

פון איינוווינער די ביי ספעציעל פאניק, גרויסע א אנטשטאנען איז שטאט אין
נישט שטאט' פון אוועק גלייך איז וואגן און פערד געהאט ס'האט ווער זשאליבאוו.
געבליבן זיינען וואס די צופיס. אוועק זיינען אנדערע ראשהשנה. סיאיז וואם קוקענדיק
אויף ווי זיכערער געווען איז דארט ווייל בארג, אויפן אוועק זיינען שטאט אין

זשאליבאוו.

מיט פריידקע מיין ארויפגעזעצט און וואגן און פערד געשפאנט ווידער האב איד
מיר און צופים געגאנגען זיינען עלטערע די קינדער. טייבלס מומע און קינדער אירע
פאר א נאד דערהיים. אין געבליבן איז פעטער מיין סעקיליע. קיין אוועק ווידער זיינען
אין קומען רוסן די אז גערעדט, האט מען און איינגעשטילט' פאניק די זיר האט טעג
געקומען זיינען רוסן די און דייטשן די אז געוווסט' דאן שוין האט מען געגנט. אונדזער
רוסן די וועלן הסכם דעם לויט אז און פוילן, פון צעטיילונג דער וועגן הסכם א צו

בוג. טייר ביזן מזרחפוילן פאדנעמען

סאסנע). (אלתר אורן צבי



דעו בעת שטאט. אין צוריקגעקומען מיר זיינען ראשהשנה נאך טעג אייניקע
באמבע א האט בריק, אייזערנער דער צו געצילט געווען איז וועלכע באמבארדירונג,
אץ איינגעזונקען ווי איז בנין גאנצער דער אין פאראיין' האנטווערקער אין געטראפן
אלע פארשווונדן. אינגאנצן איז דאך דער בעת אויבן געבליבן איז דיל דער : ערד דעו
די און יוםכיפור דערנענטערט זיך האט עס ווונדער. דאס אנקוקן געגאנגען זיינען

רוסן. די פון אנקומען דאס אנווארטנדיק בארויקט, זיר האבן געמיטער
קיינער שיסעריי. א אויסגעבראכן פלוצלינג איז נדרי'/ "כל נאד ביינאכט' יוםכיפור
רעשטלעך האבן דאס אז קלאנגען ארויס סיזיינען דערפון. סיבה די געורסט נישט האט
דער בעת רוסן. אנקימענדיקע ערשטע די אויף געשאסן ארמיי פוילישער דער פין
: נדרי" "כל פון געגאנגען זיינען וואס קרבנות' יידישע צוויי געפאלן זיינען שיסעריי

פרוי. שוחטס יחיאל און שווארצבלאט שמואליק

סאוויעטן די ביי
צו זידצוריקגענומען האט מען מאכט. די איבערגענומען רוסן די האבן נאדיוםכיפור
האבן קלייטן די האנדל. צום ווער און מלאכה צי ווער באשעפטיקונגען' פריערדיקע די
אביסל פרייז, יעדן פאר אפגעקיפט אלץ האבן רוסן די ווייל אויסגעליידיקט, שנעל זיך
מען ווייל זאפאסן, פארשידענע מיט באזארגט זיך באפעלקערונג יידישע די אויך האט
צייט קורצער א נאך מלאכה. און מסחר אין צייטן שווערע אן סיקומען אז געפילט האט
ביסלעכווייז זיך האט האנדל דער און ארבעט' אן געבליבן האנטווערקער אלע זיינען
די פאר געלט קיין נעמען געוואלט נישט האבן אומגעגנט דער פון פויערן אפגעשטעלט.
קליידער, שיך' פארלאנגט האבן אין שטאט' אין געבראכט האבן זיי וואס פראדוקטן,

זאלץ. און נאפט
ארטעל. אן אין ארגאניזירט זיר האבן שטאט, פון םטאלארעס די הייסט דאס מיר,
געווען געביט רוסישן פון דייטשן אלע זיינען אפמאך דייטשרוסישן לויטן ווי אזר
דייטשן די אויך האבן דייטשלאנד, קיין אריבער ארן ערטער זייערע פארלאזן געצווונגען
צו באקימען האבן מיר הייזער. זייערע פאדלאזט אומגעגנט און שטאט אונדזער פון
שכנס., זיין און שלאסערס דעם בערטל : בארג אויפן הייזער דייטשישע צוויי געשטעלט
ווי הרז' גלייזלס עוזר געגעבן אויר אונדז האט מען פארגעסן. האב איך נאמען וועמענס
געווען איז ארטעל פין נאמען דער אייער. פון סקלאד דעם געהאט האט קלאר

"כרושטשאוו".

פרוי זיין שפירא, חזן) (דער שמואל ר'
גרשון). און (פריידע קינדער און בריינדל



פון זאפאסן פארבליבן נאד סיזענען ווייל ארבעט' גענוג געווען איז צייט ערשטע וי
ארבעט פריוואטע קיין טאג. צו טאג פון ערגער געווארן איז לאגע די אבער מאטעריאלו'

מעבל, בעיקר און רעגירונג, דער פאר נאר געארבעט האבן מיר און געווען, נישט איז

הערשל געווען איז ארטעל פון פארוואלטער שאפעס. און שרייבטישן טישן' שטולן'
שביאור, געווען איז מאגאזינער : וואליק אליע געווען איז זאוויעדויעשטשי ; גלאז

זיינען מיר אבער קלענער, אלץ געווארן זיינען פארדינסטן די פאטער. שניאורס סרולצע
ווערט די אפשאצן ביים פארזיכטיק זייער געווען זיינען מיר ווייל דורכגעקומען' וויםיאיז

מען האט שפעטער ריווח. געהעריקער א בלייבן אונדז ס'זאל כדי ארבעט' יעדער פון
אויב בריגאדעם. אין צעטיילט געווען זיינען מיר נארמעס. פון םיסטעם דעם איינגעפירט

נארמע די געהעכערט גלייך מען האט נארמע באשטימטע די אויםגעפילט האט בריגאדע א
הינטער געבליבן שטענדיק זיי1ען בריגאדעס אנדערע די או אזוי פראצענט, 10 מיט
און באאמטע נייע אריינגעשיקט שטענדיק אונדז האט מען ארבעט. דער אין שטעליק
פארדינסטן די בעת געוואקסן' איז םרעסער אומזיסטע די פון צאל די אז אזוי אויפזעער'

סיסטעם. רוסישן לויטן  קלענער און קלענער אלץ געווארן זיינען

פעסטונגען בויען מיר
מאביליזירט יוגנט ארבעטנדיקער דער פון טייל גרויסע א מען האט 1940 מאי אנפאנג
די ווייל יוג1ט'/ "ארבעטנדיקע די זאג איד ארבעט. חדשים דריי אויף ארמיי דער אין

די אדער אפשטאמ, סוחרישן פון יוגינט דער צו צוטרוי קיין געהאט נישט האט מאכט
דעם געהאט האב איך ארגאניזאציע. ציוניסטישער א צו קריג פארן געהערט האבן וואס
מאביליזירטע די צווישן ווערן. צו מאביליזירט אויםדערוויילטע די צווישן זיין צו כבוד
אנדערע. און וויינער יצחק באקסער, בוקי גלול, הערשל שוחט' טייוול געווען אויר זיינען

גרענעץ. דייטשישער דער אויף בוג' ביים אסטילאג, קיין געשיקט אונדז האט מען

באן דער מיט געפארן מיר זיינען דארט פון צופיס. געגאנגען מיר זיינען קאוועל ביז
געטראפן מיר האבן פלאץ אויפן אסטילאג. קיין צופיס ווידער דארט פון און לודמיר קיין
אנדערע פון און ראוונע לוצק' קאוועל' פון : וואלין גאנץ פון יוגנטלעכע טוזנטער

ארבעט. שווערע אין מאנאטן דריי פארבראכט דארט האבן מיר שטעטלעך. קלענערע
קיין צוריקגעקומען זיינען מיר בעטאן. און אייזן פון פעסטונגען געבויט האבן מיר

צעבראכענע... און מידע ראזשישטש
די פארגעזעצט און ארטיעל אין צוריקגעקערט זיר מיר האבן ראזשישטש אין

דריי אויף מאביליזירט ווידער אונדז מען האט פסח' נאך באלד '1941 מאי אנפאנג ארבעט.
םאוויעטי דער פאר פליפעלדער בויען געדארפט מיר האבן דאסמאל ארבעט. מאנאטן
מען האט גרופע אונדזער גרופן. דריי אין צעטיילט אינדז האט מען אוויאציע. שער

אונדזערע ווו שטאט' אונדזער פון קילאמעטער אכט בערך אוזשאווא, קיין געשיקט
די אויסגענוצט האט ערליך, אשר שוואגער' מיין באזוכן. געקענט אונדז האבן פאמיליעס

בלינצעס. געבראכט מיר און שבועות אין באזוכט מיך און געלעגנהייט

געבענקט און טעג די ציילן אנגעהויבן מיר האבן וואכן זעקס אוועק ם'זיינען ווען

צו צוריקקומען  עיקר דער און שטאט אין טייערע אונדזערע צו צוריקצוקומען
כוחות... אונדזערע

1941 יוני 22טער דער
און דייטשלאנד צווישן קריג די אויסגעבראכן אומדערווארטעט איז יוני 022טן דעם
אונדזער עראפלאנען. ערשטע די געזען מיר האבן פארטאג אזייגער זעקם רוסלאנד.

: געזאגט באלד האט קאמאנדיר
. אונדזערע") נישט זיינען ("דאס סטראי" נאש ניע "עטא

אנט ס'איז את אנטקעגן ארויס זיינען עראפלאנען רוסישע ווי געזען האבן מיר

עראפלאן' דייטשישן א אראפגעשאסן האבן פליער תסישע די לופטקאמף. א שטאנען

ראווער א אויף געקומען איז צייט קורצער א נאד אונדז. פון ווייט נישט געפאלן איז וואס
א ארויס איז שטאט אין ווייל לעבן, ביים נאד זיינען מיר 0ויב זען' קלימבארד ליובע

משה געווען אויר זיינען גרופע מיין אין באמבארדירט. אונדז האט מען אז קלאנג,



שמוליק סגל, מענדל ורינער, יצחק גייז, משה גראבארסקי, משה בירמאן, אלי קלימבארד,
אנדערע. און פערעספע פון טכויער לייקאך, 1יסל שניידער, הערשל שטארקער'

דערקלערט האבן דייטשן די אז געמאלדן, פאליטרוק דער אונדז האט פרישטיק ביים
און ביקסן קאסטן א געבראכט באלד האט מען גרענעץ. רוםישע די אריבער און קריג
און אוקראינער די געווען זיינען ביקסן באקומען צו ערשטע די אונדז. צווישן צעטיילט
אין פאלאטקעס די פאנאנדערגענומען גלייך האט מען אויסגעפעלט. שוין האט יידן די פאר

ארבעט. דער צו פעלד אויפן אוועק
אנגעהויבן אונדז האבן און עראפלאנען זעקס אנגעפלויגן זיינען נאכדעם קורץ
איינגעשטילט זיד ם'האט ווען און סעדער ארומיקע די אין צעלאפן זיר זיינען מיר באשיסן.
עראפלאנען אנגעפלויגן ווידער זיינען דאן ארבעט. דער צו אתים ווידער מיר זיינען
איינגעשטילט ווידער זיך ס'האט ווען אנגעהויבן. ווידער זיד האט באמבארדירונג די און
פון קערפערס צעריסענע צענדליקער : בילד אגרויזאם אנטפלעקט אונדז פאר זיך האט
שיסן געפרוווט האט וואס קאמאנדיר' א פון קערפער דער זיי צווישן און קאלכאזניקעס
האבן וואס קיילן די פון צעבויגן אינגאנצן געווען איז ביקס זיין עראפלאנען. די אויף
זיינען מיר געפאלן. איז ער ווו ארט אויפן באגראבן אים האבן מיר געטראפן... אים
א בויען אנגעהויבן מיר האבן דארט אויך לוצק. נעבן סערניק, דארף אין אוועק

פליפלאץ.
האבן מיר און באמבארדירט, ווידער אונדז מען האט יוני, 25סטן דעם מיטוואך,
קראסנער דער ווי אזוי גרענעץ. רוסישער אלטער דער צו פארן צי באפעל א באקומען
ראזשישטש, דורך גיין געמוזט מיר האבן אויפגעריסן געווען שוין אייז לוצק אין בריק
ראזשישטש, דורכגעגאנגען נאכט יענע זיינען מיר וועלדעה קלעפאטשעווער די דורך
מיר ווייל. א אויף נישט אפילו אפשטעלן' זיך דערלויבט נישט אונדז האט מען אבער
קלייט. עקבערס משהיחיאל פון טרעפ די אויף זיצנדיק עקבער שלוםיוסף געטראפן האבן
שוין איז שטאט די סאמיליעס. אונדזערע פאר גרוסן איבערגעגעבן אים האבן מיר

גאס. אין דורכגייער קיין געזען נישט האט מען פוסט. און ליידיק געווען
אפגערוט זיד מיר האבן דארט ראוונע. צו נאענט אנגעקומען מיר זיינען צומארגנס
דורכגעפארן זיינען מיר ווען ווייטער. געפירט אונדז האט מאשין א וועג. שווערן פון
געשטאנען דארט אין קארעץ קיין אנגעקומען זיינען מיר געברענט. שטאט די האט ראוונע
אוקראינער די ווייל קלענער, געווארן טאג יעדן מיט איז צאל אונדזער טעג. אייניקע
קיעוו (זוויהל)' נאוואגראדוואלינסק דורכגעפארן זיינען מיר אהיים. צעלאפן זיד זיינען
פארגע און אפגעשטעלט זיך מיר האבן אבלאסט פאלטאווער אין שטעט. אנדערע און
די ענדיקן ביים געהאלטן האבן מיר ווי אבער פליפלעצער. בויען פון ארבעט די זעצט
אין צעטיילט ווידער אונדז מען האט דאן באמבארדירט. ווידער אונדז מען האט ארבעט
זיינען צייט, גאנצע די ציזאמען געהאלטן זיך האט וואם גרופע, אונדזער צו גרופן.
א באשטימט אונדז האט מען ייונגעלייט. סטאניסלאווער אייניקע געווארן צוגעטיילט
ארבעטסבאטאליאן. אן צו צוגעטיילט און הינטערלאנד אין אוועקגעשיקט קאמאנדיר'

ארבעטסבאטאליאן אין
נישט ארבעטסבאטאליאן אונדזער שוין מיר האבן צופיס גיין צייט לאנגער א נאך
סטאניסלא א האט כארקאוו הינטער ווייטער. געגאנגען זיינען מיר ארט. אויפן געפונען
אז טעפער, אברהם פארמסרט אונטערקאמאנדיר, אונדזער געווען איז וואס בחור, ווער
געהייסן און שיכור געווען דאן איז קאמאנדיר דער פאלגן. געוואלט נישט אים האט ער
א אוועקגעשטעלט און קאמער א אין פארשלאסן טעפערן האט מען ארעסטירן. איט
אים אויף טעפער' אברהם צו אדיין קאמנדיר דער איז אוונט אין טיר. דער פאר וראך
פארזיצער צום אוועק טעפער איז פארווונדעט זייענדיק פארווונדעט. אים און געשאםן
הילף מעדיצינישע ארט אייםן באקומען האט ער בלבול. מיטן מעשה די דערציילט און
.ד. .וו נ.ק פון קאמאנדיר דער קאמאנדיר. דעם ארעסטירט באלד האט נ.ק.וו,ד. די און
אייס גלייך ער האט דערזען, אונדז האט ער ווי אזוי און צונויפגערופן אונדז האט

: געשריגן
"! קאמאנדע יידישע ,,א



אוועק אונדז האט מען ייד. א געווען זעלבסט ער איז ארויםגעוויזן, זיר סיהאט ווי
שפיטאל. אין געווארן איבערגעפירט איז טעפער אברהם און שטאב אין געפירט

ליב זייער האט וועלכער פאליטרוק, א קאמאנדיר, אנדערן אן באקומען האבן מיר
אים מיט האבן מיר שיכור. קליינער קיין נישט אויר דערצו און פרויען' געהאט
האט מען און מענטש םימפאטישער א געווען דווקא איז ער וועג. דעם פארגעזעצט
דערגיין אנגעהייבן אים האבן סטאניסלאווער די נאר אויםקומען, אימ מיט געקענט

לעבן. דאס
.'וייט נישט ארבעטסבאטאליאן אן אין איבערגעגעבן אונדז ער האט סאראטאוו אין
אונדז האט מען ארמיי. שיקארסקיס ארגאניזירט זיר סיהאט ווו טאטישטשעווא' פון
גענומען אונדז מען האט טעג פאר א נאר סביבה. דער אין פויערן די ביי איינקווארטירט
א געווען. נישט איז עסן קיין און גרויסע א געווען איז קעלט די ארבעט. דער צו
אין אריינגעטרעטן אין טאטישטשעווא קיין אוועק איז גרופע דער פון טייל גרויסע
גאנצן פון געוווסט נישט האבן איר און לייקאד שניידער, ארמיי. שיקארסקיס גענעראל
דער זיר האבן מיר רועו דארף אין איינקווארטירט געווען דאן זיינען מיר ווייל עניין,
געשיקט מיר האבן ארמיי, שיקארסקיס אין אריינגעטרעטן זיינען אלע כמעט אז וווסט,
ער ארמיי. דער אין אננעמען אויר אונדז וועט מען אויב דערוויסן, זיר לייקאד ניסל
שניידער אבער קומען. געהייםן אונדז האט מען אז בשורה דער מיט צוריקגעקומען איז

: געזאגט האט
האבן מיר וואס שמאטעס ביםל דאס פארקויפן פריער והגל איך 1 בהלה די איז "וואס

פארן'/ מיר וועלן נאכדעם אין

מיטלאסיע אין

טאטיש קיין געקומען ענדלעד זיינען מיר ווען טעג. אייניקע פארביי זיינען אזוי
זאמלפונקט אין פארבליבן זיינען מיר געווען. נישט דארט קאמיסיע די שוין איז טשעווא
קיין אנגעקומען זיינען מיר ווען מיטלאסיע. קיין אוועק מיליטער מיטן צוזאמען און
ביי אונדז, האט מען את קאמיסיע א פאר געשטעלט אונדז מען האט דזשאלאלאבאד

געווארן. אנגענומען זיינען פאליאקן די בלויז און אפגעווארפן, יידן, 200
טאשקאמיר. אין קוילךגרוב א אין געווארן געשיקט זיינען יידן אפגעווארפענע די
פארבליבן דארט זיינען לייקאר און איד אנטלאפן. באלד דארט פון איז טייל גרעםטע די
דער ביי געארבעט האט וועלכער טרעגער, קלמן געטראפן איד האב דארט צייט. קורצע א
זיי שלמה. זון זיין און עקבער שמואליוסל געטראפן אויר איך האב טאשקאמיר אין באן.
איבער געשטארבן קורצן אין איז שמואליוסל צושטאנד. שרעקלעכן א אין געווען זיינען
עסן. געגעבן און זיר צי אריינגענומען אים קירגיז, א געווען מרחם זיך האט שלמהן
געשטארבן. נאכדעט קורץ איז און פארדייען געקענט נישט שוין עסן דאס האט ער אבער
אנטלויפן דארט פון באשלאסן מיר האבן קוילןגרוב אין ארבעטן צייט קורצער א נאר
אנגעשלאסן אויר זיר האט גריפע אונדזער צו דערצו. גרייטן אנגעהויבן זיר האבן און
וועג. אין געלאזט זיר און בריק די אריבער מיר זיינען פרימארגן געוויסן א אין קלמן.
דער מיט פארן געהאט מורא האבן מיר ווייל צופיס, טעג צוויי געגאנגען זיינען מיר

אבלאוועס. אפטע פארגעקומען סיזיינען ווו באן'
באקומען מיר האבן דארט נאמאנגאן. קיין אנגעקומען מיר זענען טעג אייניקע נאר
נישט האט וואס קלמן, פארשטייערשאפט. פוילישער דער פת הילף דער מיט ארבעט
האב איך אוועק. איז  ארבעט קיין באקומען נישט האט אין דאקומענטן קיין געהאט

געזען. נישט מער אים
איר קאניאך. מלכה און שקורניק גיטל געטראפן איך האב מארק אויפן גייענדיק
פון ווייט נישט געוווינט האבן זיי מענטשלעכער... ביסל א אויסגעזען דאו שוין האב
! ווידרע דוד געקומען מיר צו איז טעג פאר א נאר געוווינט. האב איד ווו נאמאנגאן'
געוויינט האט ער וועמען מיט מלכה' און גיטל דוח מיר ותגן דערוווסט זיר האט ער

צוזאמען.
פאתומען האבן את פארויס מאדשירן אנגעהויבן האבן רוסן די ווען ,1945 אין
נאר באקומען האב איר ראזשישטש. קיין בריוו שרייבן אנגעהויבן איר האב ראזשישטש,



וואס שוועסטער, מיין פון שכן א קאוואל, דער קאזלאווסקי פאליאק, א פון ענטפער, איין
צוויי שוועסטערס מיין אז געשריבן' מיר האט ער פרעיעזד. איבערן געוווינט האט
זיינען קינדער, צוויי אירע מיט טייבל קוזינע מיין אין ערליך, ישראל און יעקב קינדער,
ער אז קארטל, א יעקב פון באקומען איך האב נאכדעם צייט קורצע א לעבן. געבליבן
אנרערע אלע מיט צוזאמען איך' האב 1946 יאר אין לאדזש. אין ישראל געטראפן האט

רוסלאנד. פארלאזן צו אפטירט בירגער, פוילישע

ארץישראל קיין וועג אויפן
נעבן שטאט א זשארע' קיין געבראכט אונדז מען האט פוילן קיין געקומען בין איך ווען
"השומר ווי ארגאניזאציעס, ציוניסטישע אייניקע געווען שוין זיינען דארט ווראצלאוו.
כדי "גורדוניה'/ אין אנגעשלאסן זיר האב איך "גורדוניה". בית"ר, "דרור'/ הצעיר'/
נישט ניעמצע, קיין אריבער מיר זיינען צייט קורצער א נאך ארץישראל. קיין פארן צו
קינדערלאגער, א אין באשעפטיקונג באקומען מיר האבן דארט רייכנבאך. פון ווייט
שמירה געהאלטן מיר האבן דארט יתומים. יידישע אפגעפונענע געבראכט האט מען ווו
ארץישראל. פון ריכטונג דער אין ארויסגעפירט קינדער די האט מען ביז נאכט, אין טאג

ווארשע קיין געשיקט בחורות, 2 און בחורים 10 פון גרוסע א אונדז. מען האט דאן
ארגאני אלע באטייליקט זיך האבן ארבעט דער אין חורבות. די פון גרוז דעם רייניקן
געווען סיאיז ווו לאדזש, דורכגעפארן מיר זיינען ווארשע קיין וועג אויפן זאציעס.
מיר כדי שיך, און העמדער, אנציגער, נייע באקומען מיר האבן דארט מרכז. אונדזער
פיין זייער אונדז מען האט ווארשע אין צענטראלקאמיטעט אין רושם. גוטן א מאכן זאלן
צריף א באקומען האבן מיר באדארפענישן. אלע מיט אויסגעהאלטן און אויפגענומען
אונדז האט מען חלוציםפארם. בארימטע די געווען קריג פארן ם'איז ווו גראכאוו, אויף

פארדינט. גוט האבן און ארבעט ביי איינארדנען זיף געהאלפן

לאדזש, קיין אוועק בין איך און פאנאנדערגעלאזט קבוצה די מען האט ווארשע אין
ווייטער, פארן צו ריי מיין געקומען סיאיז ווען מאנאטן. אייניקע פארבליבן בין איך ווי
צווישן חברים, 40 געציילט האט וואס פולאוו' פון קבוצה א צו צוגעטיילט מיר מען האט
מישה ראזשישטש, פון פארל א געטראפן איך האב דארט חבר. א פון עלטערן אויך זיי

חיפה. ביז וועג גאנצן דעם דורכגעמאכט איך האב זיי מיט לאנגער. לאה און
געהייסן און גרענעץ דער צו צוגעפירט אונדז מען האט נאכט פינצטערער א אין
מיר נאר ווי און אליין, רואך פוילישער דער פאר געהאט מורא האבן מיר פארויס. גיין
איך זיכער. געפילט שוין זיך מיר האבן זעלנער טשעכישן ערשטן דעם געטראפן האבן

: געווען איז געשטעלט אונדז תאט ער וואס פראגע ערשטע די אז געדענק,
.(? איר זייט וויפל : הייסט (האס "? וואס "סקאלקא

אדורך זיינען מיר גרענעץוואך. דער ביז צוגעפירט טאקע אונדז האט זעלנער דער
דעם אויף אפגעפירט אונדז האט וואם אויטא, אן געקומען איז דאן קאנטראל. לייכטע א
צוויי געקומען זיינען צומארגנס טאג. איין געווען מיר זיינען דארט פונקט. ערשטן
אויפגענומען אונדז האט דארט בראטיסלאווא. קיין אוועקגעפירט אונדז און פאליציאנטן
צוויי געקומען ווידער צומארגנס זיינען איבערנעכטיקן נאכן פרידמאן. געוויסער א
צווייטער דער אויף בריק. א צו אויטא אן אין איבערגעפירט אונדז און פאליציאנטן
איבערגעפירט אונדז האט וואס אויטא, צווייטער א געווארט אונדז אויף האט בריק זייט

ראטשילדשפיטאל. אין ווין, קיין

געווען דארט זיינען מיר פונקט. באזונדערן איר געהאט פארטיי יעדע האט ווין אין
די אדורכגיין דאס וועג, פונעם טייל שווערסטן צופ געגרייט זיך און צייט' קורצע א
אונדז, האט מען ארץישראל. קיין וועג אונדזער אין געשטאנען איז וואס זאנע, רוסישע
"שווארצער" ספעציעלער א גרענעץ. רוסישער דער צו נאנט צוגעפירט גרופע, גרעסערע א
שיידונגס א צו אנגעקומען מיר זיינען צומארגנס נאכט. גאנצע א געפירט אונדז האט
משה געטראפן איך האב דארט מאנאטן. אייניקע געבליבן מיר זיינען דארט פונקט.
שיידוועג, פון ווייט נישט אמעריקע. קיין פארן צו ריי זיין אויף געווארט האט ער חייט.
אנשל דיכטער, שיקע און מלכה קאניאך, יצחק געטראפן איך האב בינדערמיכעל, אין



געפונען אויר זיר האט זיי פון ווייט נישט יעקב. ברודער זיין אין פרוי דער מיט גון

זעען. זיי קאניאך יצחק מיט געפארן בין איד ווידרע. דוד און משה

פארהאלטן זיר האבן און ווייטער, געפאת מיר זיינען מאנאטן עטלעכע נאך
האבן דארט אויר גנאנדענוואלד. גרענעץ, איטאליענישער דער פאר פונקט לעצטן אויפן
.: ווע אונדזער פארזעצן געקענט האבן מיר ביז צייט געוויסע א פארהאלטן זיר מיר
מען און גרענעץ איטאליענישער דער צו צוגעפירט אונדז מען האט אוונט געוויסן א

נאכט גאנצע א געגאנגען זיינען מיר גיין. צו ריכטונג וועלכער אין געוויזן אונדז האט
ותג' שוועת א דורכגעמאכט האבן מיר שניי. טיפן אין זינקעגדיק אלפךבערג די אין

פרויען, שוואנגערע אפילו און מענטשן עלטערע אונדז צווישן געהאט האבן מיר ווייל

און שטריק פון הילף דער מיט הילף. אונדזער אין גענויטיקט זיר האבן וועלכע

בערג. די אין ערטער גליטשיקע געפערלעכע דורכגיין געהאלפן זיי מיר האבן שטעקנס
שוין מיר זיינען גאכדעם טאג א און מעראינא.' קיין אנגעקומען מיר זיינען צומארגנס

געווארט האבן וואס מענטשן, הונדערטער געטראפן מיר האבן דארט מילאן. אין געווען
ארץישראל. קיין נעמען זיי זאלן וואס שיפן אויף

האבן דארט באגליאסקו. קיין אריבער מיר זיינען מילאן אין אויפהאלט קורצו *> נאד
בחורים די אז צוגעבן, מת איך געווער. מיט זיר באנוצן פון אימונים דורכגעמאכט מיר

את איבערגעגעבן זייער געווען זיינען בריחדרבאוועגוגג דער אין געארבעט האבן וואס
הארץ. גאנצן מיטן און כשלימות שליחות זייער אויסגעפירט האבן

גרינדונג די דעקלארירט האט בךגוריון ווען טאג אין ,1948 מאי 15טן דעם פרייטיק,
אנגע איז וועלכע "קאמפידאליא"' שיף דער אויף ארויף מיר זיינען ישראל, מדינת פון

טכניון, אין אוועקגעפירט אונדז האט מען מאי. 22סטן דעם פרייטיק, חיפה קיין קומען

האב דארט און שבת'/ "עונג אן איינגעארדנט אונדז האט מען גענעכטיקט. האבן מיר ווו
' צו זון. שניידערס גבריאל חיים : לאנד אין ראזשישטשער ערשטן דעם געטראפן איר

ביתליד, קיין דארט פון און תלאביב קיין אוועקגעפירט אונדז מען האט שבת, מארגנם,
צה"ל. אין מאביליזירט אונדז מיהאט ווו

דער נאד און צה"ל אין זעלנער אלס מלחמתהשחרור די דורכגעמאכט האב איד
ישראלארמיי. דער פון געווארן באפרייט איר בין מלחמה

נאמען גלותדיקן מיין געביטן באלד האב איד לייכטע. א זייער געווען איז קליטה מיין
עולים נייע אלע אויף הלוואי לעבן, ניי א אנגעהויבן און אורן, צבי אויף סאסנע אלתר

! געזאגט


