
וועג לעצםער ז"/\ר ג/1ז/1ן האב איר
טוזשינסקאטראוענשטיין עווא

אפטייק דער אין ארבעט אויף געווארן אנגענומען איד בין מערץ1940 11טן דעם
מיר אז געדוכט, אונדז זיר םיהאט אייגנטום. סאוויעטיש א געווען דאן איז וואם ,8 נומער
געקענט ס'איז ווי איר האב געהאלט מיין פון איינגעארדנט. ס'איז ווי שוין זיר האבן
א אין בוכהאלטער אלס ארבעט באקומען האט מאן מיין אויר משפחה. מיין שפייזן
זיר האט און יאר פינף געווען אלט דאן שוין איז ליאניק' זון, אונדזער רעסטאראן.
אנגעהויבן האט ער עלטער. זיין און קינדער אנדערע ווי בעסער פיל אנטוויקלט, נארמאל

אילניצקא. לוסיא לערערין, פריוואטער א ביי לערנען
געוואלט מיר מיהאט לעבן. רואיקע דאס געווארן צעשטערט איז גיר זייער אבער

(נ.ק.וו.ד.). געהייםדינסט סאוויעטישע די דינען צו אנגאזשירן
האט פאליציאנט א און פאליציי דער אין גערופן מיר מען האט ביינאכט איינמאל
וואס אלץ וועגן נ.ק.וו.ד. דער פרטים צושטעלן רואך יעדן זאל איר אז פארארדנט, מיד
האט פאליציאנט דער .8 נומער אפטייק דער אין ארבעטםפלאץ מיין אויף פאר ס'קומט
האט ער רמז. דעם פארשטיין זאל איר כדי רעוואלווער' זיין טיש אויפן אוועקגעלייגט
אויב און פליכט מיין אויספילן געהעריק ווי נישט ורעל איר אויב אז געווארנט, מיר

גוט. נישט זיין וועט  אויפגאבע מיין בסוד האלטן נישט ורעל איד
געווען איד בין מאל אייניקע צעבראכענע. א אהיים אומגעקערט זיר האב איך
דער פון שעהן שפעטע די אין פאליציי דער אין קומען דראאינגען אונטער געצווונגען
ארויסבא עפעס געלונגען נישט זיי סיאיז אבער דערדרוקט, מיד האט שרעק די נאכט.
פאליציאנט' דער האט איינמאל כלים. די פון ארויסגעפירט זיי האט דאס מיר. פון קומען
א אויף קללות מיט שילטן און זידלען שטארק אנגעהויבן מיר מאן, פרעכער א זייער
מיר און פאדלאגע דער אויף געטאן שפיי א האט ער אופן. באליידיקנדיקן זייער

ארויסגעטריבן.

לעבן מענטשנס א ו'אטעווע אין
געוויין. א אין אויסגעבראכן און אפטייק אין פרוי א געקומען איז פארמיטאג איינמאל
קראנק שטארק פלוצלינג איז וואס מאן' איר פאר ניטראגליצערין געבעטן האט זי
אין אויר און ראזשישטש פון געווארן נעלם לאנג שוין איז תרופה דידאזיקע געווארן.

באקומען. געקענט נישט רעצעפט די מען האט לוצק
אויף האב און גערירט מיד האט פארצווייפלונג איר און פרוי דער פון געוויין דאס
איד האב איז, מאן איר ווער און איז פתי די ווער וויסנדיק נישט באקומען. רחמנות איר
דעם וועגן וריסו צו געבנדיק נישט לעמבערג, שטאט ווייטער דער אין פארן באשלאםן
נישט זיף האב איר אפטייק. דער פון פארוואלטער דעם און משפחה מיין אפילו
נסיעה אזא מיט פארבונדן געווען זענען וועלכע שוועריקייטן גרויסע די מיט גערעכנט
שווער א ראטעווען און רפואה נויטיקע די באקומען צו ווילן דער צייטן. יענע אין

שוועריקייטן. אלע געווען גובר האט קראנקן
דער פאלאק, א געווען איז קראנקער דער אז געווארן. געוואר איר בין שפעטער
אין חזירים האדעווען מיט פארנומען זיר האט וועלכער דאבראוואלסקא, פרוי פון מאן

דערפון. געווען מתפרנס שווער זייער זיר
גרויסע נאד באן. דער מיט לעמבערג קייו געפארן איר בין אוונט זעלבן דעם
האב םארטאג אזייגער 4 רפואה. נויטיקע די באקומען געלונגען מיר איז אנשטרענגונגען

אפטיי אן טוזשינסלןא"טו"אוענשטייו, עווא
אט איז (גאליציע), ראזוואדווו פון קערין
מו און זון (מאן, פאמיליע איר מיט טלאפן
דערנענטערט זיך האבן דייטשן די ווען טער)
נאך .1939 סעפטעמבער אין שטאט איר צו
איז פיין און נויט אין וואנדערונגען לאנגע
ברודער דער ווו ראזשישטש, קיין אנגעקומען זי
אפ אלס געארבעט האט מוטער איר פון
באקומען זי האט ראזשישטש אין טייקער.
אין ארבעט מאכט סאוויעטישער דער בעת
11טן פון אנהויבנדיק ,8 נומער אפטייק דער
איבער און וואנדערונגען אירע .1940 מערץ
נאצישער דער פון צייט דער אין לעבונגען
לעבן איר פאר קאמף איר און אקופאציע
פארשריבן זענען טייערע אירע פון לעבן און
דאזיקע די פון תלאביב. אין ושם" ,יד , אין
דעם ארויסגענומען מיר האבן פארצייכענתגען
ראזשישטש. מיט פארבונדען איז וואס פרק,



.(1946) לעאן זון דעי

צום רפואה די אוועקגעטראגן באלד האב איך ראזשישטש. קיין צוריקגעקערט זיך איך 1
וואס גוססדיקער, א כמעט בעט אין געלעגן איז וועלכער דאבראוואלסקי, קראנקן

טויט. דעם דערווארט

עלטערער אן אפטייק דער אין אריינגעקומען איז פאסירונג דער נאד צייט געוויסע א [
*שטער אויבע דער פון ארויסגעסטארטשעט האט וואס צאן' איין מיט הייכער, א מענטש, /

: געזאגט און האנט דין אויסגעשטרעקט מיר האט ער קיןבאק.
דיר *ן באמ זיך וועל איך מיר. פאר געטאן האסט דו וואס דיה דאנק גרויסן "א

"! טאט דיין פאר געהעריק ווי אפדאנקען /

אבער רייד' זיינע צו וויכטיקייט שום קיין צוגעגעבן נישט איך האב צייט דער אין |
צופע דערדאזיקער מיר פאר געווען איז גורלדיק ווי ארויסגעוויזן זיך האט גיד זייער

רפואה. דער מיט פאל ליקער

קומען נאציס jדי
די מלחמה' פרישע א אויסגעבראכן ס'איז עראפלאנען. און באמבעס יוני. 21סטער

דייטשלאנד. און רוסלאנד צווישן מלחמה
שפעטער טעג פאר א אין ווען ארומגענומען, אלעמען אינדז האט פחד גרויסער א

ליקווארניק, ד'יר זיי צווישן פריינד, אונדזערע דייטשן. די גאס אין באוויזן זיך האבן |
אויר און מוטער מיין מאן. מיין אבער רוסלאנד. קיין אנטלויפן געראטן אונדז האבן
אין דערווארטן זיכער אונדז וועט וואס ליידן, און הונגער פאר געשראקן זיר האבן איד

פלאץ. אויפן געבליבן זענען מיר וואנדערונגען. אונדזערע

געעפנט מיר האבן שטאט אין דייטשן די פון אריינקומען נאכן טאג דריטן אויפן
א פון אוניפארם אן אין מאן, הייכער א דייטש' א אריין איז מיטאגצייט אפטייק. די
דער א געשטאנען בין איד אויסצייכנונגען. הויכע ברוסט זיין אויף און אפיציר הויכן
נישט זיר האב איך אבער באקאנט' עפעס מיר איז ער אז געזעען האב איד שראקענע.
און רעדן אנגעהויבן האט ער ווען אבער אים. קען איך וואנען פון דערמאנען געקענט
האב ליפ אויבערשטער דער פון צאן ארויסשטייענדיקן איינציקן זיין געזעען האב איך

דאבראוואלסקא. פרוי דער פון מאן דער איז דאס : דערקענט באלד אים איך

: דייטש אין געווענדעט מיר צו זיך האט ער
מיין זיין מקיים וועל איך אז זאגן, דיר געקומען בין איד מורא. קיין נישט "האב
 גוט נישט זיין דיר ס'וועט ווען טויט. פון געראטעוועט מיר האסט דו ווייל צוזאג,
איז נאמעו מיין און ראיאן) פון (אנפירער קרייזלייטער דער בין איך מיר. צו קום

פארסט".

כאפענישן און שיסערייען
צו אריין איז .מאן ס.ס אן גאם. אין שיסערייען געהערט זיך האבן צייטצוצייט פון
רעדנדיק אזוי און וואקער, קעלניש אייער, אים געבן באפוילן און מאל אייניקע אונדז

: פויליש שלעכטן א אין געזאגט ער האט
אבער שלעכט' זייער זיין ס'וועט ! ארבעט דער צו מענטשן נעמען וועט "מען

יידך. פאר נאר
אויערן. מיינע אין געקלינגען שטענדיק האבן ווערטער דידאזיקע

באהעלטניש דאס

שווער האבן מיר שטוב. פון קעלער אין באהעלטעניש א זיר שאפן באשלאסן האבן מיר
קליינע דאס איז ענדלעך און ערד דער אין טיף געגראבן נעכט, די אין געארבעט

פארמאסקירט. גוט זייער עס האבן מיר פארטיק. געווארן באהעלטעניש

צו גאם אין מענער באפן דייטשן די אז קלאנגען, אונדז צו דערגאנגען ס'זענען
דערשאסן. ווערן זיי פון אייניקע אז און ארבעט דער

: געשרייען מיט דייטשן צוויי אריינגעריסן אונדז צי זיר האבן איינמאל
"? מענער די זענען "וחי



געענטפערט. מיר ר)אבן  פאלאקן" זענען מיר אנטלאפן. לאנג שוין זענען "זיי

יעדן גערוארן איז לאגע די באהעלטעניש. אין געזעםן צייט גאנצע די איז מאן מיין
שפייז. באקומען צו געווארן שווערער אמאל וואס איז בעיקר און שווערער, טאג

פייניקונגען און קאנפיסקאציעס
יידן אלע קאנצענטרירן גייען דייטשן די אז קלאנגען' דערגאנגען אונדז צו ם'זענען
רעווי דורכגעפירט האבן נאציס די געטא. א אין הייסט דאס  שטאט פון טייל א אין
ווערטפולע את שיר צו לעדער פוטערס, קאנפיםקירט און הייזער יידישע די אין זיעס
שעה. צוויי פון משך אין געטא אין אריבערצוגיין באפעל א ארויס איז שפעטער זאכן.
אויף שלעפן נאר קען ער וויפל זאכן זיר מיט נעמען רעכט דאס געהאט האט יעדער
טויער צום געגאנגען זענען מיר און זאכן נויטיקע אייניקע גענימען האבן מיר זיר.

געטא. פון
אריין גייען וואס יידן די פייניקן און שלאגן םאלדאטן דייטשישע געזען האבן מיר
טייערע. מיינע שלאגן מען וועט טאמער פחד, א ארומגענומען מיר סיהאט געטא. אין
און פערד א אויף רייטנדיק פארסטן דערזעען איד האב מינוט זעלבער דער אין

סצענע. גרוילעכער דער צו זיר צוקוקנדיק
אן טויער דעם אדורך זענען מיר פאסירט, האט דאס אזוי ווי נישט ווייס איר

זעלנער. דייטשישע די פון קלעפ

געטא אין
וואס מענטשן, מיט אנגעפאקט געווען איז וואס הויז, קליין א אין אריין זענען מיר
פרוי די געפונען איר האב דארט שטיין. צו ווו פלאץ קיין אפילו געהאט נישט האבן

: געוויין א אין אויסגעבראכן איז מוטער מיין קינדער. די מיט ליקווארניק ד''ר פון
איידער טויט, דער שוין בעםער צרות. די איבערטראגן קענען דאס מען וועט "ווי

לעבך. אזא
גאנצע א געשטאנען זענען מאן מיין מיט איר שרעקלעך געווען איז ענגשאפט די

וואנט. דער צו צוגעדרוקט נאכט
א אין אנגעטאן אפטייק. דער אין ארבעט דער צו אויסגעפאדערט מיר האט מען
ביינאכט געטא. פון גאס לאנגע די טאג יעדן אדורר איר בין לאטע געלע א מיט מאנטל
צווישן צעטיילן מיר פלעגן דאס עסנווארג. מיט קוישן פולע מיט אומקערן זיר איד פלעג
דאס קינדער. חיץ א דערוואקסענע, 20 געפונען זיר ס'האבן ווו צימער, פין שכנים אלע

סכנות. גרויסע מיט פארבונדן געווען איז געטא אין עסנווארג אריינגנבענען
א און ברויט לעבל א געגעבן אונדז און געטא אין פארסט געקומען איז איינמאל
אונדז ברענגען און אפטייק אין קומען אויך ער פלעגט צייטצוצייט פון צוקער. ביסל

עסנווארג. אביםל

מענטשן צייטצוצייט פון שיקן צו געווארן אויפגעפאדערט איז "יודנראט" דער
דער אונדז צו ס'זענען צוריקגעקומען. נישט זענען זיי פון פיל אבער ארבעט. דער צו
מיין ארויםצונעמען באשלאסן האב איד געווארן. דערשאסן זענען זיי אז קלאנגען. גאנגען

אפטייק. אין באהאלטן און געטא פון זון און מוטער
גאסן. די קעוץ צו ארבעטערינס גרופע א מיט געטא פון ארויס איז מוטער מיין
פלויט אונטערן פינצטער, דער אין ביינאכט, אריבערגעפירט מיר האבן זון אונדזער
מיד איך פלעג נאכט יעדע געווארן. דערשאםן נישט ער איז עלפינס געטא. פון

מאן. מיין צו געטא אין אומקערן

מאן מיין פון אומקום דער
שטראף א  קאנטריבוציע א געווארן ארויפגעלייגט איז "יודנראט" דעם אויף
די געפאדערט. האבן דייטשן די וואם ארבעטער, געהעריקע די צושטעלן נישט פארן
עולם יידישער פארציוייפלטער דער און הייכע אומגעהויער אן געווען איז קאנטריבוציע

פרוטה. לעצטע די געגעבן האט

מיין און מאמע מיין
משה'לה ברודער

האבן בארג אויפן שטיבל קליין אונדזער אין
גע באשטימט דארט ס'איז בעת געוווינט,
מענטשן. פערציק בערך געטא, דער ווארן
בא און קרובים געקומען זענען ערשטע די
וואס שטאטטיילן, אנדערע פון קאנטע
ס'איז אריין. געטא אין געיאגט מ'האט
די אפגעטרעטן האבן מיר ענג. זייער געווען

פרישאנגעקומענע. די פאר צימערן
געבראכט אויך זענען יידן פערעספער די
פערעספער סענדער אריין. געטא אין געווארן
לעבל א פאר און אונדז צו געקומען איז
אפגע מאמע די אים האט וואך א ברויט
געשלאפן זענען מיר און צימער דאס טרעטן
ברויט א אריינגאנג. ביים ערד, דער אויף
דאס וואס פארשטעלן זיך קען ווער ! וואך א
אבער געטא. פונעם באדינגונגען די ביי הייסט
"דירה דאס געצאלט סענדער האט לאנג ניט
נעמען געקענט ער האט ווי ווייל געלט",
ניט אליין זיך פאר האט ער אז ברויט,

געהאט.

מיט געזוכט, האט מאמע ארעמע מיין
דורכ אזוי ווי וועגן פארשידענע כוחות, אלע
ראטעווען און צייט שלעכטע די צושלעפן
אויב אז געגלויבט, האט זי קינדער. אירע
מען וועט הונגער פון שטארבן ניט מיוועט
וואס ווייל  צייטן שווערע די איבערלעבן
אלמנה ארעמע בידנע א טאן, איר מען וועט

ו קינדער קליינע מיט
אפ זענען סאוויעטן די ווען געדענק, איך
שטוב אין אונדז צו אריין איז געטרעטן

: געזאגט און לייטענאנט רוסישער א
ביים אונדז, מיט קומט "מאמאטשקע,

". שלעכט זיין אייך אייך וועט דייטש
: געזאגט מאמע די האט

ארעמע אן טאו, שויו מיר זיי וועלן "וואס
ארבעט און ניט קיינעם טשעפע איך אלמנה.

קינדער". מיינע דערנערן צו שווער
 פארגעשטעלט ניט נעבעך, זיך, האט זי
פארשטעלן געקענט יא עס זיך האט ווער און
איבער האט זי וואס יסורים, און ליידן די 
אלע מיט געגאנגען איז זי ביז געטראגן
טראגנ וועג, לעצטן איר יידן ראזשישטשער
מוזינקל קראנק איר הענט די אויף דיק
אלט דאו איז משהלע ברודער מיין משהלע.

יאר. עלף געווען

צו צוגעגנבעט זיך ער האט טאג איין
האט מאלינע א ווי סאד, וואלדס יאסקע
פלויט. זייט אנדערער דער פון ארויסגעקוקט
געטא. פון גרענעץ אויפן געווען שוין איז דאס
נאכ פאליציאנט אוקראינישער אן אים האט
פאר און געפאלן איז משהלע און געיאגט
געווען ניט איז געטא אין קני. די ווונדעט
האט הילף, מעדיצינישע און רפואות קיין
אבער נאפט. פון קאמפרעסן געמאכט מען
גע קראנק, שטארק געווארן איז משהלע

געגוססט. און היץ קריגן



דאראסין, דארף פון געקומען בין איד רועו
און טארף ביים געארבעט האב איך ווי
שוין ער האט ברויט, שטיקל א געבראכט

עסן. געקענט ניט
פון פארצווייפלט געווען איז מאמע די
סוף דער אז ידיעות, די פון און מצב זיין

: אנגעזאגט מיר האט זי נאענט. איז
און דו ראטעווען, זיך זאלט איר גיטעלע,
טאמער ביידע. אייך פון איינער כאטש דוד,
שווער זיין וועט דיר צוליב אז זען, וועסטו
פון אוועק זאלסטו ראטעווען, צו זיך דודן

אים.

ארבעט דער צו צוריק אוועק בין איך
מיין געזען ניט מער און דאראסין אין

ברודער. און מאמען
קיין געקומען איך בין מלחמה דער נאך
שטוב אונדזער פון פלאץ אויפן ראזשישטש.
וויינשל דריי בלויז קארן. געוואקסן האט
האבן משהלע און איך וואס בוימעלעך,
וואסקע שכן דער געבליבן. זענען פארפלאנצט,
אז דערציילט, מיר האט גוי) (א פאגעל
וועג לעצטן איר געגאנגען איז מאמע די

הענט. די אויף משהלע טראגנדיק

טענענבוימוילנסקי גיטעלע

ערובניקעס אלס אוועקגעפירט "יודנראט" פון מיטגלידער די מען האט צווישנצייט

ארעסטירטע די צווישן ווערן. צונויפגעקליבן וועט סומע געפאדערטע די ביז תפיסה' אין

דעם קלייזמאן. און קלימבארד ספעקטאה "יודנראט" פון מיטגלידער די געזעען איך האב
מיטגליד קיין געווען נישט איז ער מאן. מיין גיין געזעען איר האב ריי דער אין לעצטן

שרייב דער אייף טעג אייניקע צופעליק געארבעט דארט בלויז האט ער "יודנראט". פון

זיי. מיט צוזאמען געווארו ארעסטירט איז און מאשין
זיי ! קאנטריבוציע דער פון סומע די געהעכערט צייטצויצייט פון האבן נאצים די

אוועק בין איך גאלד. אין סומע גרויסע א און שיך צו לעדער געפאדערט אויך האבן
געלונגען מיר ס'וועט אז האפנונג דער מיט פארסטן'. געזוכט און קרייזקאמענדאטיר צום
צום אוועק בין איד געפונען. נישט דארט פארסטן האב איך אבער מאן, מיין באפרייען
אלע באפרייען 'זיר באמיען זיי אז געזאגט, מיר מען האט דארט "יודנראט". נייעם

מאן. מיין נאר נישט ארעסטירטע,

מיט שמועסן און תפיסה דער פון קעלער אין אריינצוגיין געלונגען אפילו מיר ס'איז
ענדלעך גרויס. געווען איז שפאנונג די טעג. פ"נלעכע שווערע אדורר סיזענען מאן. מיין
סביבה דער פין דערפער די אין גאלד. דאס און געלט סומע די געוורן צונויפגעקליבן איז
אויגוסט 10טן דעם געווען איז דאם פעל. צאל נויטיקע די צונויפקלייבן געלונגען איז

.1942

צוזאמען ווערן באםרייט וועט מאן מיין אז געזאגט' מיר מען האט פאליציי דער אין

דער זיר מיר האבן צער און ווייטיק גרויס מיין צו אבער ערובניקעס. איבעריקע די מיט
שטאט. דער אויסער געווארן דערשאסן זענען אלע אז וווסט'

האט ער קינה מיין געזאגט איר האב  פאטער" קיין נישט מער שוין האסט "דו
: געזאגט בלויז האט ער געוויינט. נישט

דר'. את איד איר' את דו  וועלט דער אויף געבליבן ביידע בלויז זענען "מיר

האלדז... מיין אויף ארויפגעפאלן איז יאה האלב א און זעקס פון קינד א זונעלע' מיין

געבן אים כ'זאל געבעטן מיר און דייטש א אפטייק אין געקומען איז צומארגנס
אז דערציילט, ער האט גלייכצייטיק פאליציי. דער פין קאמענדאנט דעם פאר רפואה א
און יידן' דערמארדעטע די פון ציין גאלדענע די ארויסגעריסן האט קאמענדאנט דער
פארווונדעט ער איז טויטע, די פון איינעם ביי ציין אויבערשטע די רייםן דעם בעת

געווארן.

גרוילעכע די הערנדיק הענט, מיינע פון ארויסגעפאלן איז רפואה די מיט פלעשל דאס
מיין געווען איז דאם אז ספק, קיין געווען נישט מיר ביי ס'איז פאליציאנט. דעם פון רייד

יאסלע. אויבערשטער דער ביי ציין גאלדענע קאמפלעט א געווען איז אים ביי : מאן

נאכט ביטערע די

שווערע פת גערויש פון אויפגעכאפט זיר האב איד ביינאכט. צוויי אויגוסט 20סטער

שאטנס פון שורה לאנגע א געזען און פענצטער צום צוגעגאנגען בין איד טריט.

דאס צי דערקענען געקענט נישט איד האב פינצטער דער אין גאס. אין זיר באוועגן
לאנגע א געצויגן זיר האט "פראצעסיע" די מענטשן. ציווילע אדער סאלדאטן, זענען

די אין גיין געטא פון יידן די געזען איך האב טאגן אנגעהויבן ס'האט ווען און צייט,

קליינע און גראבאייזנם געהאלטן זיי האבן הענט די אין קינדעה זייערע מיט רייען
באפעל. דער געווען איז אזוי  שטיל געגאנגען זענען זיי פעקעלעה

געענדיקט זיר האט פארטאג 5.30 בלוט. מיין פארגליווערט האט בילד דאזיקע דאס
פון קלאנג א דערגאנגען אויערן מיינע צו איז שפעטער שעה א "פראצעסיע". די

מאשיךגעוועה פון שיםערייען

זאכן מיט אנגעלאדענע לאסטאויטאס 108 געזען איר האב אינדערפרי אזייגער 11
געטא... פון ריכטונג דער איו פאת שיך און

מיר ער האט אפטייק, אין טאג זעלבן דעם געקומען איז שטאבםלייטער דער ווען
גע אים האב איך ? משפחה מיין מיט געטא אין נישט איך בין פארוואס געפרעגט,
פארהייראטעט געווען בין איך וואס טראץ יידישע, קיין נישט בין איר אז ענטפערט,



אים געבן צו כרח גענומען מיר צו זיר םיהאט וואנען פין נישט ווייס איר ייד. א פאר
זיכערקייט. אזא מיט ענטפער אזא

דער פון קעלער אין באהאלטן געווען מאמענט דעם אין זענען זון און מוטעי מיין
גאנצע די זענען זיי טיי מיט ברויט ברענגען זיי איד פלעג צייטצרצייט פון אפטייק.

באוועגן. צו זיר מעגלעכקייט אן פינצטער דער אין געזיצן צייט
כדי לוצק, קיץ פור א אויף גענומען מיד און דייטש א געקומען איז צומארגנס
קילאמעטער אייניקע אפגעפארן זענען מיר ווען אפטייק. אין רפואות נויטיקע די איינקויפן
באדעקט בערגל לאנג גרויס א וועג פון זייט דער ביי געזעען איך האב שטאט דער פון
זיר האט ערד די מענטשן. פון קרעכצן און זיפצן געהערט האב איר ערד. פרישע מיט

געהויבן...
: געזאגט האט געפארן מיר מיט איז וואם דייטש דער

הויבן זיי זיפצן. און באר קרעכצן זיי געטא. פון יידן די ליקווידירט מען האט ,,דא
קבר..." זייער פון זיר

איד זון. מיין וועגן געפארשט שווער מיד האט מען שרעק. פון טעג אדורר ס'זענען
קריסט. א געווען איז פאטער אמתער זיין ווייל ייד. קיין נישט איז ער אז געטענהט, האב
געטא. פון ליקווידאציע דער נאך חדשיט 4 געהאלטן ס'איז ווי זיר מיר האבן אזוי

קעלער. אין באהעלטעניש אין געפונען מוטער מיין זיר האט צייט גאנצע די
; געזאגט און פארסט געקומען מיר צו געהיים אין איז דעצעמבער 22סטן דעם

געראטעוועט מיד האסט דו וואס דעם פאר אפדאנקען צוגעזאגט דיר האב "איך
דיין הרגענען מען וועט דעצעמבער 26סטן דעם צייט. די געקומען איז איצט טויט. פון

"! דאנען פון אנטלויף זיר' ראטעווע זון.
מיר האבן פארטאג דעצעמבער 24סטן דעם און פור א צוגעגרייט אונדז האט ער

אומבאמערקט. ראזשישטש פארלאזט
יסורים. פון וועג נייעם לאנגן א אין אוועק זענען מיר

שטייען, בנימיןאייזנבערג און קלימבארד יוסף
אויפן ברידערקבר אויפן אנדערע, צווישן

קאפאטשיווקע. קיין וועג


