
נזערדערס די צווישן לעבן היין
ווארקאוויצקי שמואל

זיי זכרונות, די רוען, נישט מיך לאזן זיי
פייניקן צייטנווייז מיר, פון אפ נישט טרעטן
פארגעסן צו מיך צווינגען און שווער מיך זיי
איבערלעבתגען גרויזאמע די וויילע א אויף

יארן. לעצטע די פון
זומעראוונטן ווארעמע די אין ווי אזוי
אונדז פלעגן בלאטעס פאלעסיער די אויף
פיי אזוי קאמארעס, פון כמארעס פייניקן
און געדאנקען פון מחנות איצט מיך ניקן

יארן. לעצטע די פון דערינערונגען
פון נאכטשעהן די לאנגזאם זיך ציען עס
אסטיע. אין ,העובד" , קיבוץ אין שמירה
ברויזט און בושעוועט פענצטער די אונטער
גרעסער נאך אבער ים, אומענדלעכער דער
געדאנקען די פון געטומל און רעש דער איז
מא סטיכיש, אן קומען זיי דערינערונגען. און
איי יאגן נאכטשטילקייט. דער אין סנווייז,
ווידער צום זיך רייסן און צווייטן דעם נער
זיסע גרויזאמע. און ביטערע שווערע, געבורט.
אוקראי די ווי שטילע ליבהארציקע. און
דונערנ און רעשיקע זונעןאויפגאנגען. נישע
סיסטעמא אומאויפהערלעכע דאס ווי דיקע
סאוויעטישע די פון דונערןהאווקען טישע
אומ די פארגעסן נישט לאזן זיי קאטיושעס.
מיליא און באקאנטע און אייגענע געקומענע
צום זיך רייסן עס יידן. אומבאקאנטע נען
אומבא די פיין, און אומעט דער אויסדרוק
מיט מאמעס פון איבערלעבונגען שרייבלעכע
שעתן לעצטע די אין הענט די אויף קינדער
איינזאםגע פון ; געטא אונטערגייענדן פון
נאסע די אויף קינדערלעך יידישע בליבענע
ייד, דעם פון ; וועלדער קאלטע און לאנקעס
צום פאראורטיילט גרויזאם געווען איז וואס
דעם אויף מינוט יעדע ווארטן און טויט

סוף. אומפארמיידלעכן
רייסן זיי ווערן. פארגעסן נישט ווילן זיי
פון שטראם מעכטיקער א ווי ארויס זיך
די מוז איך לאקאמאטיוו. פון דאמף ווייסן
אי באפרייען, דערינערונגען און געדאנקען
אביסל מיר וועט אפשר פאפיר, אויף בערגעבן

ווערן. גרינגער
1946 איטאליע,

האריזאנט פאליטישן דעם פארוואלקנט כמארעס פינצטערע און שווערע האבן יאר1939 אין
זיר גרויס גיגאנטישער גאנצער איר אין האט חיה דייטשפאשיסטישע די אייראפע. פון
בלוט מיט נעגל. שטאלענע אירע וועלט דער געוויזן און פיס די אויף אויפגעשטעלט
אויפן פעלקערקרבנות ערשטע די געזוכט זי האט ברומען ווילדן און אויגן אנגעגאסענע

קאנטינענט. אייראפעאישן
דייטשער דער פוילן. אויף געטאן ווארף א זיר זי האט סעפטעמבער1939 1טן דעם
די איז קאמף פון טאג צווייטן דעם אויף אז מעכטיק' שרעקלען אזוי געווען איז קלאפ

צעשמעטערט. געווען ארמיי פוילישע
נישט האט לוצק אויר לופט. דער פון געווארן באמבארדירט זענען שטעט אלע
אומאויפ האבן מלחמה דער פון טאג ערשטן פונעם גורל. אלגעמיינעם דעם אויסגעמיטן
באפעלקערתג די שטאט. די באמבארדירט עראפלאנען דייטשע פון כוואליעס הערלעכע

שוץקעלערן. די אין לאנקעס, די אויף וועלדעה די אין צעלאפן זיר איז
אויף געביידע גרעסערער א פון שרךקעלעי א אין געלעגן איז פאמיליע מיין א.ויר
באמבארדיר פיינטלעכע פון אנקומען דאס אנגעזאגט האבן וואס סירענעס, די ווילקע.
אנקומענ דער קעגן ווארענענדיק םווישטשען, ווילדן איין אין געהאלטן האבן עראפלאנען,
פיל שטאט אין געווען שוין זענען עס טעג. ריי א געדויערט האט אזוי געפאר. דער
צעשטערט זענען געביידעס ריי א און אעראדראט דער געהרגעטע. און פארלעצטע

געווארן.
איז לאגע די לודמיר. אונטער וואלין, אויף געווען שוין זענען ארמייען דייטשע די
די פאר געשטאנען איז אונטערגאנג פון געפאר די אויסוועג. אן אן ביטערע, א געווען

קאפ. איבערן געהאנגען אויגן,

דעם פון מחבר , ווארקאוויצקי שמואל
געסט אמעריקאנער די באגריסט ארטיקל,
אויפנאמע אן בעת טעפער בעלא און אהרן

ביתראזשישטש. אין



אנטלאפן זענען יואט מענטשן, מחנות אומגעהויערע מיט פארפלייצט געווען איז לוצק

געפאקטע די איבער געשלעפט זיר האבן פוסגייערם טויזנטער הונדערטער דייטש. פונעם
רעגירונג, די רייען. פאראלעלע דריי אין געלאפן אומאויפהערלעך זענען אויטאס שאסייען.

מלוכהבאנק דער אין לוצק. אין געווען זענען קאנסולאטן אויסלענדישע און מלוכהבאנק
און פאליציי מיט ארומגערינגלט ארבעטער, הונדערטער געארבעט נאכט גאנצע א האבן
מלוכה פוילישן פונעם גאלד מיט זעק לאםטאויטאס אויף אנלאדענען ביים מיליטער,

באנקקעלערס. די פון אוצר

פון אינהאלט דער שטאט דער איבער פארשפרייט בליץשנעל זיך האט אינדערפרי

ס'איז מערבאוקראינע. פון אוקראינערברידער די וועגן ראדיא אין רעדע מאלאטאוום
דעם אויסמיידן מען וועט אפשר האפנונג' ציטערנדיקע א הערצער די אין אריין

זיכערער. און שטארקער געווארן זענען קלאנגען די מערדער. דייטשן
אין זיו האט סעפטעמבער 17טן דעם אפגעשטעלט. זיר האט באמבארדירן דאס

טאנק. סאוויעטישער ערשטער דער שאס" ראוונער דעם אויף באוויזן ווילקע אויף לוצק
אומגעהויער. געווען איז ענטוזיאזם דער מענטשן' מיט פול געווארן זענען גאסן די

פוילישער דער פין מונדירן בלויע די מיט פול געווען נאד זענען גאסן די כאטש

האלבצעשראקענע, די טאנקען. די פון פרייד מיט געשטורעמט עולם דער האט פאליציי'
גע און געקושט מען האט טאנקיסטן סאוויעטישע פארשווארצטע ברייטצעשמייכלטע

בלומען. מיט פארווארפן האלדזט'

געווארן. באזייטיקט באלד איז זי נאר ברודערונג, די שטעה פראבירט האט פאליציי
געגלויבט' האבן פאליאקן די אויר גליק. פון פארשיכורט ווי געווען איז עולם דער
די דייטשן. די באקעמפן פוילן העלפן כדי מיליטער סאוויעטישע דאס אן קומט דאם אז
דייטש פונעם דערוווסט זיך האט מען געפלאצט' שנעל אבער האבן האפענונגען

סיזענען מאסנווייז. אנדערן, נאכן איינער אנגעקומען זענען טאנקען אפמאך. סאוויעטישן
מיליטער. און עראפלאנען סאוויעטישע אנגעקומען

באפעלקערונג די אפגערוקט. זיר האט מלחמה און אונטערגאנג פון קאשמאר דער
פארהיילט שנעל זענען שטאט דער פון ווונדן די ערטעה די אויף אומגעקערט זיר האט

געווארן.

סאוויעטן די אונטער

די איבערגענומען האט מאכט די אויפגעלעבט. צוריק האט לוצק אין שטאטלעבן דאס
ארטיקע די מיט קאנטאקט אין געארבעט האט וועלכע קאמענדאנטור' סאוויעטישע

זעלבסטפארוואלטונגען.
פוילישן צום זיר גלייכט רובל רוסישער דער אז געווארן' פעסטגעשטעלט ס'איז

האנדל. לעבהאפטער א אנגעהויבן זיר האט מאגאזינען די אין און מארק אויפן זלאטע.
צופלוס קיין איבערגעריסן. געווען איז שטעט פוילישע צענטראלע די מיט קאנטאקט דער

גרויסן מיטן פול געווען געשעפטן די זענען דאך געווען. נישט איז סחורות פרישע פון
מלחמה. דער פאר פון רייכטום פוילישן

וואס אלץ, געקויפט האבן זיי געלט רוסיש פיל געהאט האבן זעלנער סאוויעטישע

מיליטער רייען. אין איינקויפער געשטאנען זענען געשעפטן די פאר געזען. האט אויג דאס
ס'ורעלן אז קלאנגען' די מיט צוזאמענהאנג אין ריי. דער אויסר געגאנגען זענען לייט

צוקונפט. דער אויף זאפאםן געמאכט באפעלקערונג די זיר האט סחורות' פעלן
א דורכגעפארן איז מאגאזין, א ביי רייע א אין געשטאנען טאג איין איז איטע ווען

האט איינער מענטשן. די מיט גערעדט און אפגעשטעלט זיר רייטערס' סאוויעטישע גרופע
געענטפערט, האט איטקע קלייטן. די פאר רייען גשטאנען שטענדיק דא. זענען צי געפרעגט'

אויפגעבראכט. געווארן איז זעלנער סאוויעטישער דער יעצט. נאר נישט' קיינמאל אז
רייען קיין געווען נישט אייך ביי ס'איז אז זאגסט' דו "אז געזאגט' ער האט "מילא'/

איז צוקער אויף אז זאגסט' דו אז נאר ; גלויבן אפשר נאד איך וועל מאנופאקטור' אויף
"! ליגן א בפירוש איז דאס  רייע קיין געווען נישט

פראפעסיאנעלע אין ארגאניזירן אנגעהויבן זיר האט באפעלקערונג ארבעטנדיקע די

ס'האבן פארמיטלונגסארבעטסביורא א געווארן געשאפן איז עס וועלכע ביי פאריינען'

(סאמואיל) שמואל
ווארקאוויצקי

שטעטעלע אין געלעבט האט פיין און רואיק
פון דירעקטאר דער וואלין אויף ראזשישטש
סאמו באנק קאאפעראטיווער יידישער דער

ווארקאוויצקי. (שמואל) איל

און שטילע אינטעליגענטע, די פרוי, זיין
רא פון גראבארסקי איטע בנעימותדיקע
גימ די געענדיקט האט וועלכע זשישטש,
און ראוונע אין שוועסטערקורסן און נאזיע
ביבליאטע די געווען חתונת דער פאר איז
פאלקס יידישער ראזשישטשער דער פון קארין
חתונה דער נאך אויך האט ביבליאטעק,
באלע שטוביקע קיין בלייבן געוואלט נישט
אויף ווארשע קיין אוועק איז און באסטע
גע שוין האט זי ווען אקושעריךקורסן,
פריידע. און ליובע : מיידעלעך זיסע צוויי האט

זיך זי האט אקושערקע אן זייענדיק
טיכ פלעגט און בוכהאלטעריע אויסגעלערנט
ביים פארדינסטן אירע מיט מיטהעלפן טיק

שטוב. די אויסהאלטן

גרויסע סאמואילס געוווינט האט לוצק אין
שוועס ברידער, מוטער, פאטער, : פאמיליע

 ראזשישטש אין ; קרובים אסאך און טער
גראבארסקיס. די  משפחה איטקעס

,1924 יאר אין חתונה, דער נאך באלד
פון פאסטן דעם פארנומען סאמואיל האט
אין פייעןבאנק יידישער דער פון דירעקטאר
האט האפנונג און ליבע מי, פיל ראזשישטש.
אין ארבעט דער אין אריינגעלייגט סאמואיל
: זאגן פלעגט ער באנק. קאאפעראטיווער דער
און פריידע ליובע, : קינדער דריי האב איך
אנטוויקלט. שיין זיך האט באנק די באנק... די
800 געציילט באנק די האט 1929 יאר אין
איר פון געהאט האבן וועלכע מיטגלידער,
שיין א געקויפט האט באנק די נוצן. גרויסע
מיליא פון אומזאצן דערגרייכט הויז, אייגן
וויכטיקער א געווען איז און זלאטעס נען
יידישן פונעם לעבן עקאנאמישן אין פאקטאר

שטעטל.

פארנומען. שטענדיק געווען איז סאמואיל
אויף אוונט אין און בייטאג און אינדערפרי
אוי זיצונגען. געזעלשאפטלעכע פארשידענע
אויך ער האט ארבעט עקאנאמישער דער סער
גרויסע א שטעטל פון ראמען די אין געפירט
טעטיקייט. קולטורעלע און געזעלשאפטלעכע

שטאטראט פון ראטמאן געווען איז ער
ציש"א פון פארזיצער קאדענצן, צוויי אין
גע און שולארגאניזאציע) יידישע (צענטראלע
און געזעלשאפטלעכע אלע אין טעטיק ווען
ראזשישטש. אין אינסטיטוציעס קולטורעלע
שטארק געמוזט באנק די האט 1934 אין
<^ל דעם צוליב טעטיקייט, איר באגרענעצן
לאנד. אין קריזיס עקאנאמישן געמיינעם
חובות אלע געווארן אויסגעצאלט סיזענען



איז באנק פון קאפיטאל אייגענער דער און
גרעסערע א פירן צו אויף קליין צו געווען

טעטיקייט.
איינ ביים אנשטרענגונגען שווערע די צוליב

אפנע באנק, פון גלייכגעוויכט דאס האלטן
דעפא אלע אויסצאלן און הלוואות די מען
געווארן. קראנק ערנסט סאמואיל איז זיטן,
דער צוליב אז געזאגט, האבן דאקטוירים
קיין נישטא איז הארץאפשוואכונג שטארקער

לעבן. ביים אים איינהאלטן האפנונג
האט זי רעזיגנירט. נישט האט איטקע
על מאנס דעם ביי קינדער די איבערגעלאזט
קיין מאן דעם אפגעפירט און לוצק אין טערן
פון סאנאטאריע גרויסער דער אין לעמבערג
מאנאטן אייניקע נאך קראנקןקאסע. דער
לוצק, קיין אוועק און געווארן געזונט ער איז

ראזשישטש. קיין נישט
פון דירעקטאר געווארן ער איז לוצק אין
פארדינט אויך און באנק קאאפעראטיווער א
האט איטקע בוכהאלטעריעס. פריוואטע ביי
אקושערקע, אלס פראקטיק איינגעפירט זיך
קינ די בוכפירונג. ביי געארבעט אויך און
האבן זיי און אונטערגעוואקסן זענען דער
פאמיליע. גליקלעכע און ווארעמע א געשאפן

.1939 יאר ביזו געווען איז אזוי

זענען וועלכע פראפעסיעס, פארשידענע פון ארבעטער טויזנט עטלעכע רעגיסטרירט זיר
ארבעטסלאז. געווען

ארבעטסלאזיקייט. פון זארגן די פון געלאכט האבן פארשטייער סאוויעטישע
קיינמאל פעלט ארבעט נישטא. זארגן אזעלכע "זענען זאגן, זיי פלעגן אונדז", "ביי

ארבעטסלאזעביוראם'/ קיין נישטא איז ממילא און נישט
פון ים אינעם געווארן באשעפטיקט ארבעטסלאזע אלע זענען צייט קורצער א אין
אנקומען אנגעהויבן סיהאבן ארגאניזאציעס. און אנשטאלטן סאוויעטישע פארשידענע די
מיט אינסטיטוציעס פארשידענע ארגאניזירט האבן וועלכע רוסלאנד, פון פארשטייער
זאגאט זאגאטסקאט, מיאסאפראמקאמבינאט, זאגאטזיערנא, : נעמען דאן מאדנע אזעלכע
גארקאמכאז, טעקסטילסביט, מעלטרעסט, גארפישטשעפראמטארג, זאגטקאזש, סיענא'

אנדערע. און אבלפינאטדיעל

אויסגערעכנטע די ארויס ארגאניזאציעס פארשידענע פון כאאס פונעם איז פאמעלער
מלוכהאפאראט. סאוויעטישן פונעם געשטאלט

באזייטיקט איז באמבעסשאדן דער אויסזען. זייער געביטן אויר האבן גאסן די
פארטרעטן קאלאסאלע מיט אויסגעפוצט געווארן זענען גאסן די וואכן. פאר א אין געווארן
אויפ מען האט סקווערן די אין פלאקאטן. און לאזונגען פארשידענע פירער, די פון

סטאלין. און לענין פון ביוסטן און פיגורן געשטעלט
אנגעהויבן סיהאבן לערךאנשטאלטן. נייע פיל און שולן די געעפנט זיר ס'האבן
צייטונגען, רוסישע די געשלונגען האט עולם .דער טעאטער סאוויעטישער און קינא ארבעטן

פילמען. סאוויעטישע אויף געגאנגען מאסנווייז
ברייטער א מיט האבן סאוויעטן די וואס סחורות, מאסן אנקומען אנגעהויבן סיהאבן

מערבאוקראינע. אויף געווארפן האנט
זאלץ, : אומזיסט כמעט ארטיקלען וויכטיקע מיט געווארן פארפלייצט איז דארף דאס

נאפט. און שוועבעלעך

אין הויפטבוכהאלטער געווארן בין איר איינגעארדנט. שנעל זיר האב איד אויד
געווארן ארגאניזירט איז וואס האנדל)' שטאטישער (מלוכהשער גארפישטשעפראמטארג

טשארנאוסאוו. דורך
שטאטישן אין טיף אריינגעקראכן "טארג" דער שוין האט ארום חדשים דריי אין
באקומען האט טשארנאוסאוו אגגעשטעלטע. 1500 מיט מאגאזינען 50 געציילט און לעבן
יענער צו באצירק. וואלינער גאנצן אין האנדל מיטן אנפירער פון פאסטן העכערן א
אנצונעמען אפגעזאגט זיך איך האב צוערשט מיטגענומען. מיד אויר ער האט ארבעט
וואלינער פון פינאנסאפטיילונג און פלאניר פון נאטשאלניק פון אמט פארגעלייגטן דעם
גאנצן דעפ פלאנירן ווי ארבעט ערנסטער אזא אויף אז מאטיווירנדיק' האנדלסאמט'

עקאנאמיסט. געענדיקטן א האבן מען דארף אבלאסט דער פון האנדל

געוועזענער א טשארנאוסאוו, ברייטפלייציקער הויכער דער געהאלפן. נישט ס'האט
: געזאגט און פלייצע אין מיך געטאן קלאפ א געטאן, שמייכל ברייטן א האט מאטראז,
הייבן'/ וועסט מענטש, גראמאטנער א ביסט דו אבראמאוויטש, סאמואיל "ניטשעווא,
באשעפטיקט. שטארק געווען בין איך וועלכער ביי ארבעט' נייע א אוועק איז אזוי
פראדוקטן פארשידענע באקומען מ'פלעגט נאר קליינער, א געווען איז געהאלט דער

דורכצולעבן. מעגלעכקייט א געגעבן האט דאס און מלוכהפרייזן אויף

עלטערע אלס נאכהער און בוכהאלטערין אלס ארבעטן אנגעהויבן האט איטקע
ערנסטקייט איר מיט אויסגעצייכנט זיר האט זי גארפישטשעפראמטארג. אין בוכהאלטערין
פארדינט האט זי און געשעצט זי מיהאט ארבעט. דער ביי פאראנטווארטלעכקייט און

מיר. פון ווייניקער פיל נישט
8טן אין ליובע און 7טן אין פריידע גימנאזיע. אין געגאנגען זענען קינדער די
הויפט שפראך, רוסישע די באהערשן ביים שוועריקייטן גרויסע געהאט האבן זיי קלאס.
קיינמאל וועט זי אז געוויינט' ביטער און אינדערהיים געזעסן איז זי פריידל. זעכלעך
קאפ איבערן געגלעט איר האב איך שפראך. רוסישע "ווילדע" די באהערשן נישט
רוסיש. שרייבן און לייענען קענען זי וועט ארום חדשים עטלעכע אין אז בארואיקט, און



אלס גימנאזיע אין אויסגעצייבנט שוין זיר זי האט יאר האלבן צום געווען. איז אזר און

אין דירה לענערע א אין איבערגעקליבן זיר האבן מיר לערנען. אין "שלעגלערין"
שטאט. צענטער

געווען איז וועלכע קלארע, שוועסטער מיין רוסלאנד טיף פון געקומען ראן ס'איז

אייגענע צווישן לוצק אין פארבראכט האט זי פאמיליע. דער פון אפגעריסן יאר 20
געוואלט האט זי קובאן. אויף ארמאוויר קיין אוועקגעפארן צוריק און צייט חודש א

דער פון אפרייסן געוואלט נישט אבער, זיר' האט ער טאטן. אלטן דעם זיר מיט מיטנעמען
: געענטפערט און פאמיליע' ברייטערער און סביבה אייגענער

אויר דאר זענען קינד' מיין דייטשן, די און דא. בלייבן בעסער שוין כ'וועל "ניין'
."! מענטשן

געזעגנט זי אז פארגעשטעלט, נישט זיר האט זי אליין. אוועקגעפארן איז קלארע

אייביק. אויף אייגענע טייל גרעסטן דעם און טאטן מיטן זיר

באמבארדירט פלוצלינג תערן מיר

ליכטיק. געווען שוין ס'איז פרי. גאנץ אויפגעכאפט זיר איד האב 1941 יוני 22סטן דעם
: אן פלוצלינג זיר רופט צימער' צווייטן אין געפארעט זיר האט וואס איטקע,

הימל. אין הויד אויסערגעוויינלער עראפלאנען עטלעכע זע איד סאמואיל, נאר' "זע
הויך/ אזא אויף עראפלאנען געזען נישט קיינמאל נאד כיהאב

דער אז אזר זעצן' מוראדיקע אנדערן נאכן איינע מיר דערהערן ארום מינוט א אין
ציטערן. און זיר הוידען אנגעהויבן האט מויער גאנצער

אנגעהויבן. זיר ס'האט עראפלאנען. דייטשע זענען דאס םארשטאנען. גלייד כ'האב
פיס. די אויף געווען אלע זענען באלד אנטאן. שנעל זיר גענומען כ'האב

זענען דאס אז עולם, דעם בארואיקן פרובירט האט סאוויעט, דער שכן, דער
געגלויבט. נישט האט קיינער נאר געותסט, נעכטן נאד האט ער וועלכע וועגן מאנעוורען,
באאמטע' סאוויעטישע עטלעכע די פון פאמיליעס די דענערווירט זיר האבן אמערסטן

זכרון אין פריש געווען נאך זענען אונדז הויז. איין אין אונדז מיט געוווינט האבן וועלכע
צוגעוווינט, אביסל דאן דאד זיר מ'האט וועלכע צו ,1939 פון לופטאטאקן דייטשע די
מלחמהפייער. דעם נאענט אזוי מאל ערשטע דאס דורכגעגאנגען יעצט אבער זענען זיי

קארידאר, זייטיקן פינצטערן א אין צונויפגענומען מען האט קינדער און פרויען די
ליפן די בלייר, געווען זענען פנימער די שפליטערס. פון פארהיטן כדי פענצטער, אן
איינער געקומען זענען אויפרייםן שרעקלעכע ציטערדיק. רעדן דאם צונויפגעדרוקט,

טיילן שטיקער ארום. און ארום געוויגט און געטרייסלט אלץ זיר ס'האט אנדערן. נאכן
אעראדראם, אויפן אנגעפאלן זענען באמבעס דייטשע סטעליע. דער פון געפאלן זענען

ברענען. אנגעהויבן גלייר האט וועלכער
מיר גרויס. זייער געווען איז ענגשאפט די ווו שוץקעלער, א אין אוועק זענען מיר

געווען זענען אויפרייסן די ווינקל. א אין פלאץ קליינעם א אויף איינגעארדנט זיר האבן
מיר אונדז. צו דירעקט געווענדעט איז באמבע יעדע אז געדאכטן, זיר ס'האט מעכטיקע.

דערשלאגענע. און צעטרייסלטע ערד, דער צו צוגעדריקט געלעגן זענען

רציחות ערשטע די

דייטשן די  אויפגעהערט האבן לופטאטאקעס די שטיל, געווארן איז מיטאמאל
פעאיק זענען וואט יידן אלע אז פארארדנונג, א ארויס איז באלד שטאט. אין אריין זענען
צונויפגעזאמלט זיר ס'האבן פעסטונג. אמאליקער אן אין פארזאמלען זיר זאלן ארבעט צו
לוי ארבעט'/ "אויף געווארן אוועקגעשיקט באלד זענען וואס יידן' טויזנט צורי ביי

צוויי. אדער טאג א נאד געווארן דערשאסן אלע זענען ארויסגעוויזן, דערנאר זיר ס'האט
צו כדי פארשווונדענע, די פון בריף אן ס'קומען אז ידיעות, פארשפרייט האבן דייטשן די

געראטעוועט בין איד אקציעס. ענלעכע ווייטערע דערמעגלעכן און געמיטער די בארואיקן

מעגלעכקייט די געגעבן מיר האט וואס באשטעטיקונג, א באקומען האב און געווארן
שטוב. אין בלייבן

יידיש א נאד בענק אין
פנים

ס'האבן זינט חדשים אכט אריבער שוין סיזענען
די איבער וואנדערונגען מיינע אנגעהויבן זין
אין זין האב איך דערפער. אוקראינישע
מאלו אין ספעציאליזירט צווישנצייט דער

געווונטשענער א געווארן בין און בילדער
מאלערס דעם הייזלעך. גויישע די אין גאסט

ארויסגע פויערים די ביי האט קומען
שטימונג. יוםטובדיקע א און פרייד רופן

פיי אנגעהויבן שוין מין האט דאן נאר

נאנטע, מיינע נאך בענקשאפט גרויסע א ניקן
פאר פלוצלונג אזוי געמוזט כ'האב וועלכע

די געווען אויך איז גרויס ; הפקר אויף לאזן
יידן. נאך בענקשאפט

איך האב וואכן עטלעכע ערשטע די אויב

אדער ייד, א דערווייטנס פון געזען אמאל נאך
וויי ווייטער וואס זענען יידן, וועגן געהערט

שוין ס'זענען ; פאלן אזעלכע געווארן ניקער
נישט כ'האב ווי חדשים אייניקע אריבער

יידן. וועגן געהערט נישט און געזען

פון סימן יעדער פארשווינדן אינגאנצן ס'איז
נישט יידן קיין קיינמאל ס'וואלט ווי יידן
ס'האט וועלכער אויף ערד, דער אויף געווען
האסטיק צוריק חדשים עטלעכע מיט בלויז
פול און רייך פארשידנפארביק א געשפרודלט

קהילות. יידישע גרויסע פון לעבן בלוטיק

דאס געזען איך האב זיך ארום און ארום
האלב מיט לעבן פויעריש פארגרעבטע שטארק
און קאלטער הארטער א פון מנהגים ווילדע

וועלט. פרעמדער אכזריותדיקער

מיר אין וואקסן אנגעהויבן האט עס און
בענק א בענקשאפט, אומגעהויערע גרויסע א
יידיש א נאך פנים, יידיש א נאך שאפט,

ווארט.

אויף ארבעטן אויסגעקומען דאו מיר ס'איז
ווייניק א ביי דאראסין, דארף נעבן כוטאר א
אלגא, ווייב, זיין . מאטוויי פויער, פארמעגלעכן
פון בילדער האבן געוואלט שטארק האט
עלטערן. אירע פון און קינדער צוויי אירע
ארבעט און עסו פון באדינגונגען די כאטש
ערגע פיל ערטער אזעלכע אין געווען זענען
ביי דווקא ארבעטן געהאט ליב איך האב רע,
קונסט מיין מיט געקענט כ'האב ווו אזעלכע,

פארגעניגן. פיל פארשאפן

און טעג, עטלעכע געארבעט דארט כ'האב

ארום באמערקן אנגעהויבן איך האב פלוצלינג
דער נישטאויפגעקלערטע ווונדערלעכע זיך
אפ אלגא פלעגט פרימארגן יעדן שיינונגען.
קארטאפ טאפ גרויסן א אפקאכן און שיילן
און פערזאן פינף געווען זענען מיר לעס.
מער, פיל קאכט זי אז באמערקט, כ'האב
אמאל איר כ'האב מענטשן. צען פאר אפשר
געגעבן מיר זי האט דעם, וועגן געפרעגט
האט זי ווי אזוי : ענטפער קלארן נישט א
אויס קוואקעס הינער פאר א אוועקגעזעצט
קאר זיי פאר אויך זי קאכט הינדעלעך, זיצן

טאפל.



האל א געמאלט איך האב פרימארגן יעדן
גרעסע געמאכט און שעה, א אדער שעה, בע
כימוז אז געזאגט, כיהאב איבערייסן. רע
ארבעט די וועלכע פאר אויגן, די אויסרוען

אנשטרענגונג. גרויסע א זייער איז
ארויסגיין איך פלעג וועטער גוטן א ביי
אויס און גארטן אין אדער הויף אויפן
אין פארטאן אליין, אהער און אחין שפרייזן
מאט ביי אזוי שפאצירנדיק געדאנקען. מיינע
מאל פאר א איך האב הויף, אויפן ווייען
זיך כ'האב טייבעלעך. פון ווארטשען געהערט
כ'תאב נאר טייבן, די זוכנדיק ארומגעקוקט
ווייטער אבער כ'האב געזען. נישט טויבן קיין

ווארטשען. פאהשטיקטע דאס געהערט
וועלכן אין שטעלעכל, אין אריין כיבין
שעפע צענדליק עטלעכע געפונען זיך ס'האבן
גארנישט און ארומגעקוקט גוט זיך לעך,
אויפ אבער האט ווארטשען דאס באמערקט.

געהערט.
ארומשפאצירט כיהאב ווען מאל, צווייט ^
די דערהערט ווייטער איך תאב הויף, אויפן
געקענט שויו איך האב דאסמאל טייבעלעך.
פאר א ווי אזוי קלאנגען, צוויי אונטערשידן

שטים. מענער און פרויען שטיקטע
אז געדאנק, א איינגעפאלן מיר סיאיז
יידן. הסתם מן מענטשן, זיך באהאלטן דא
געפונען. נישט און געזוכט ווייטער כיהאב
אויפגע און צערודערט זייער געווען כ'בין
גע דא אז געפיל, א געהאט כ'האב רעגט.
גע כ'האב און ברודער, א ייד, א זיך פינט
זיך אים מיט זען, צו זיך אים מיט גארט

דורכרעדן.
אויס פרימארגן אנדערן דעם כ'האב ווען
איר דאס איז בילד, גויעס דער געענדיקט
און געכאפט דאס האט זי אז געפעלן, אזוי
זי איז ארום מינוט פינף אין ווייזן. ^וועק
און בילד דאס געבראכט צוריק, געקומען

געפעלן. זייער ס'איז אז געזאגט,

הונדערט עטלעכע געווען איז כוטאר דער
אז אזוי כוטאר, נאנטסטן דעם פון מעטער
קור אזא אין אז אוממעגלעך, געווען ס'איז
צוריק, און אחין גיין קענען זי זאל צייט צער
רעדן. און ווייזן אויף צייט האבן נאך און
געוויזן דאס האט זי אז פארשטאנען, כ'האב
בא האט דאס און נאענט, דער אין עמעצן

פארדאכטן. מיינע שטעטיקט
וועגן גויע דער פרעגן געוואלט זיך כיהאב
געפערלעך, געווען ס'איז פארדאכטן. מיינע
איך אז ווערן, קלאר איר וועט ראן ווייל
גע נישט מער כ'האב נאר ייד. א אויך ביו

איינזאמקייט. מיין אויסהאלטן קענט
מיין געענדיקט שוין כ'האב ווען צומארגנס,
אנדער אן אין אוועקגיין פארן ארבעט,
און אלגא צו צוגעגאנגען איך בין דארף,

: געזאגט
זיך געפינען דיר ביי אלגא1 אויס, ,הער ,
זאך גרויסע א טוסט דו מענטשן. פרעמדע
איך עתצרה. אן אין זיי העלפסט דו וואס
אינטערעסירט מיך מאלער, ארעמער אן ביו

לוצק אין געטא דעי
עקזיס האט וואם געטא' דער געווארן געשאפן איז טראגעדיע דאזיקער דער נאד באלד
די געווארן. ליקווידירט געטא דער איז 1942 אויגוסט 13טן דעם יאר. גאנץ א טירט
יידן אלע און געטא אין הייזער יידישע די אויף איבערפאל אן געמאכט האבן דייטשן
סטיר פון ברעג צווייטן אויפן בריק. באזיליאנער נאכן פלאץ' איין אויף צונויפגעטריבן
גויים די האבן אקציע דאזיקער דער בעת געטא. נייער דער געווארן געשאפן דאן איז
זיי פון זענען איינוווינער זייערע ווי נאכדעם וווינונגען, יידישע אלע אויסגעליידיקט

געווארן. ארויסגעטריבן
פריעה טעג אייניקע געטא דעם איבערפירן פון פלאן דעם וועגן געוווסט האב איך
אריבערגעפירט דארט און שטח נייעם אין צימער א געדינגען באצייטנס האב איך

זאכן. נויטיקע פיל און פאמיליע מיין

קריגסגעפאנגענע מארזץ דייטשן די
פאלווארק, גרויסער א געווען איז געטא נייעם מיטן געגרענעצט זיך האט וואס שטח אויפן
א אין פארוואנדלט עס האבן דייטשן די גענעראל. רוסישן א צו געהערט האט וואס
אלס געארבעט האב איך כוחות. זייערע פאר ירקות קולטיווירן צו כדי געמיזעגארטן,
פאלווארק. פונעם ווייט נישט געוווינט האב און יידנראט נייגעשאפענעם ביים בוכהאלטער
געבראכט זענען אפטמאל סצענעס. גרויזאמע געזען איך האב וווינארט מיין פון
וואס קריגסגעפאנגענע, רוסישע פון קערפערס טויטע מיט פול לאסטאויטאס געווארן
טיפוס א אויסגעבראכן איז הונגער גרויס פון שטאט. אין הונגער פון געשטארבן זענען
קערפערס די פליגן. ווי געפאלן זענען געפאנגענע רוסישע טויזנטער און עפידעמיע
גריבער די פארשיטן פארן גריבער. צוגעגרייטע גרויסע אין געווארן אריינגעווארפן זענען
כדי שטאפן כעמישע אנדערע און כלאר געווארן פארשפרייט קערפערם די אויף זענען

עפידעמיע. דער פון פארשפרייטן דאס אויסמיידן
גראבן געפאנגענע רוסישע געצווינגען האט מען ווי געזען איך האב איינמאל נישט
האט אומגליקלעכע די פון א"נער דערשאסן. זיי דערנאך און קברים אייגענע זייערע

: געשריגן
"! דייטשן די פון פריינט א אוקראינעה אן בין איך נישט' מיד "דערהרגעט

מיט צוזאמען געווארן דערמארדעט איז ער און געהאלםן נישט האבן געשרייען די
איבעריקע. די

שיסן מין פירט מען
געעפנט דיווערסאנטן רוסישע האבן איינמאל מיליטער. דייטשיש מיט פול געווען איז לוצק
גענומען האבן דייטשן די דייטש. א געווארן דערהרגעט ס'איז וועלכן אין שיסעריי, א
יידישער א אדוואקאטן. דריי : שטאט פון בירגער אנגעזעענסטע די פון זאקלאדניקעס. צען
און צייטונג אוקראינישער אן פון רעדאקטאר א אינזשינעה אן דאקטאר' א לערער,
נעמען צו מיד אויר כדי שטוב אין מיר צו געקומען זענען דייטשן די פאלאקן. עטלעכע
גיין. צו פעאיק נישט בין און קראנק בין איד אז געטענהט, האב איך זאקלאדניק. אלס
די צו צוגעשטעלט און טורמע אין אוועקגעפירט מיך און שליטן א געבראכט האבן זיי
מיר הויזן'כדי די פון קנעפלעך די אראפגעריסן אונדז ביי האט מען זאקלאדניקעס. גרופע
דורכגעפירט מיר זענען טורמעצעל אין אריבערפירן בעתן אנטלויפן. קענען נישט זאלן
געשלאגן מערדערלעך אונדז האבן וואס געסטאפאווצעס' פון רייען צוויי דורך געווארן

שטעקנס. מיט
צושטעלן טעג, צען פון במשך נישט' זיף סיוועט אויב אז געזאגט, אונדז האט מען
זענען טעג די דערשיסן. אונדז מען וועט דייטשן' די אויף געשאסן האט וואס מאן דער
אונדז כדי אינסטיטוציעס אלע איבער ארומגעלאפן זענען פרויען אונדזערע און געלאפן

ראטעווען. צו
לעבן. מיר ווי זעען צו כדי אפיציר' דייטשער א געקומען אונדז צו איז טאג איין
זענען מיר אז איבערצייגן' אים און אים מיט רעדן צו דרייםטקייט די געהאט האב איך



אונדז זאל מען געבעטן, אים האב איד פארברעכן. פארגאנגענעם אינעם שולדיק נישט
תפיסה. דער פון גארטן אין טאג אין שעה א שפאצירן דערלויבן

: געענטפערט האט ער
צופרידן זיין מעגט איר פראנט. אויפן ברידער אונדזערע ווי בעסער פיל אייך "סיאיז

דא!" זיר געפינט איר אז
גארטן. אין טאג א שעה א ארויסלאזן אונדז זאל מען באפוילן דאן האט ער

: ארויסגיין געהייםן אונדז מען האט פרי' גאנץ טאג' צענטן דעם
איבערלאזך. איר מעגט זאכן "די

געוווסט, האבן מיר קרייזגעריכט. פון קעלערן די אין געפירט אונדז האט ■מען
אז געטענהט, האט פרייזלעה טשעך' א אונדז, פון איינער שיסן. אונדז פירט מען אז
אים און רעוואלווער דעם ארויסגענומען האט געסטאפאמאן א גיין. צו שווער איפ סיאיז

קאפ. אין געשאסן
גענעראל אלטער אן געזעסן סיאיז ווו צימער' א אין אריינגעפירט אונדז האט מען

: באשולדיקונגסאקט דעם פארגעליינט אונדז מיהאט אפיצירן. עטלעכע און
האבן מיר שטאט. אין מיליטער דייטשן אויפן געשאסן האבן מענטשן "אומבאקאנטע
נישט איז פאדערונג די אבער געשאסן' האבן וואס מענטשן די ארויסגעבן געפאדערט

טויט". צום פארמשפט איר ווערט דערפאר געווארן. אויסגעפירט
: צוגעגעבן ער האט איבערייס קורצער א נאר אבער

פריי!" זייט איר גייט, אייך. באגנעדיק איך און שולדיק נישט זענט איר אז ווייס "איך
איבעראשונג גרויסער דער נאף אויערן. אייגענע אונדזערע געגלויבט נישט האבן מיר
ווען ווייל געטא, פון אריינגאנג ביזן באגלייטער א געבן מיר זאל מען געבעטן איך האב
האט ער אבער דערשאסן. גלייך אים מען האט געטא אויסערן ייד א געכאפט האט מען

: געזאגט
גיין!" קענט איר באגלייטער' קיין נישט דארפט "איר
נייגעבוירענע. ווי אזוי ארויס דארט פון זענען מיר

געטא פון אנטלויפן מיר
פונעם ליקווידאציע נאנטער דער וועגן קלאנגען פארשפרייט זיר האבן נאכדעם באלד

וואכן. מיליטערישע באוויזן זיר האבן געטא פון אריינגאנג נעבן געטא.
וואס איטקע, מיין פרוי וועמענס ביי פאלאק' א געקומען אונדז צו איז טאג איין

: פארטרויט אונדז און קינדער' אייניקע אפגענומען האט קושערקע, א אן געווען איז
יידן אלע אומברענגען מען וועט ארום טעג זיבן אין שטאט. פון אוועק מוזט "איר

געטא!" פון
איבערגעפירט מיר האבן זאכן אונדזערע פון פיל לוצק. פארלאזן באשלאסן האבן מיר
דערין. נויטיקן זיך וועלן מיר ווען צוריקצובאקומען דאס האפנונג דער מיט פאלאק, צום
חברים גויים, באקאנטע צו פריידע' אין לובע טעכטער' צוויי די ארויסגעשיקט האבן מיר
איך בין דריטער דער ארט. אנדער אן אויף אוועק איז זיי פון יעדע גימנאזיע! דער פון
געטא. אין געמאלט כ'האב וואם קארטן' טאליע א מיטגענומען האב איך שטוב. פון ארוים
בייט גענוצט האט מען וואם בלויעכץ, שעכטלעך אייניקע געגעבן מיר האט פרוי מיין
מיד האט זי שולע. דער אין גענוצט האבן קינדער די וואס פארבן' און וועש' ןואשן
די מיר פין אראפגעריסן זי האט זיר צעשיידן פאת ציגלפאבריק. דער צו ביז באגלייט
און פארנט פון טראגן צו פארפליכטעט געווען איז ייד יעדער וואס לאטעם, געלע צוויי
זיר האב איך בעת וויינענדיק' געשטאנען איז זי געזעגנט. זיר האבן מיר רוקן. אויפן

: לידל רוסיש א דערמאנט זיר האב איר דערווייטערט.
שוועל, ביים זיר געזעגנען "מיר

שטענדיק..." אויף אפשר

ונד נע
ארט איין אויף מענטשן. אויף אנטרעפנדיק נישט וועג, שטיק א אפגעגאנגען בין איר
זיי האב איר "זשיד!" געשריגן און שטיינער מיר אויף געווארפן שקצים קליינע האבן

זיי כיוויל נאר זענען, מענטשן די ווער נישט
דו דיך, בעט איך העלפן. עפעס מיט אויך
רעדן אוועקגיין מיין פאר לאזן מיר זאלסט
זיכער, זיי ווערטער. פאר א מענטשן די מיט
נישט מורא קיין דארפסטו מיר פאר אז

האבן".
געטענהט, און געלייקנט זי האט צוערשט
האט דערנאך נישטא. קיינער איז איר ביי אז
אויך בין איך צי פרעג, א געגעבן מיר זי

ייד. א : הייסט דאס מענטשן, זייערע פון
קלארן קיין געגעבן נישט איר כ'האב
געהאט מורא נאך כיהאב ווייל ענטפער,
אז געזאגט, נאכאמאל כ'האב איר. פאר
געהייסן מיר האט זי העלפן. זיי כ'וויל
אין שטעלעכל. אין אריין איז און ווארטן
אריינגע מיך זי האט ארום מינוט פאר א
דער אויף געבליבן זי איז אליין און רופן

הויף. אויפן וואך
שטארק א מיט שטעלכל אין אריין כ'בין
ווינקל פינצטערן אינעם הארץ. קלאפנדיק
יינגל א : נפשות צוויי באמערקט איך האב
קינ צוויי געווען זענען דאס מיידל. א מיט
שמואליק  ייד ראזשישטשער א פון דער
און בארג אויפן געוווינט האט ער שמויש.
געווען איז ער בהמות. מיט גע'האנדלט האט
וועלכער שמויש, גרשון קצב פונעם זון א
שטוב אונדזער נעבן יאטקע זיין געהאט האט
באלערס משה אין גאס דער פון ראג אויפן

בודקע. א

עטלעכע געווען אלט איז מיידל דאס
יינגל דאס פופע, געהייסן און יאר צוואנציק
און צעוויינט זיך האבן זיי .16 יאר א 
נאכ און דערקענט מיך האבן זיי אז געזאגט,
שפאצירן כ'פלעג בשעת בוידעם, פונעם געקוקט
זיך געפינען נאענט דער אין הויף. אויפן
שוועסטער א נאך מוטער, און פאטער זייער
זיך באגעגענען זיי ברידערלעך. צוויי און
גאנצע די זיך איז פסח גוי. דעם ביי אמאל
ביי בוידעם אויפן צונויפגעקומען פאמיליע
זייער פאר אז געזאגט, האב זיי מאטווייען.
און גליק גרויס א געווען וואלט פאטער

טרעפן. צו זיך מיר מיט פארגעניגן

א מיינס אוועקגעגעבן יינגל דעם כ'האב
געלאטעט, און אלט געווען (סיאיז וועש פארל
וועל זונטיק אז צוגעזאגט, און ריין) נאר
באגעגענען זיך אפשר און זיי צו קומען איך

שמואליקן. מיט טאטן, מיטן
דערפרישטער. א דארט פון אוועק כ'בין
צוועק א עפעס זיך פאר געהאט שוין כ'האב
און גרויקייט אלטעגלעכער דער אויסער
טאג. דעם איבערצוקומען נויטווענדיקייט

געווארן איך בין אלגא און מאטווייען מיט
געהאט שוין דאך האבן מיר היימישער.

געהיימניש. געמיינזאמע א

אוועק איך בין זונטיק קומענדיק דעם
שטעלכל. אין גלייך

שמואליק אז געזאגט, מיר מען האט דארט
זיך געפינט און געקומען שויו איז שמויש
פארזיכטיק כ'בין שטוב. אין מאטווייען ביי



צי ארומגעקוקט זין שטעלכל, פון ארויס
פרעמדע קיין פונדערווייטנס נישט זעט מען
כאטע. מאטווייס צו אוועק און מענטשן,

איז טיר, די געעפנט נאר כיהאב ווי אזוי
האלדז, אויפן ארויפגעפאלן מיר שמואליק
ביידע זענען מיר וויינען. און קושן אנגעהויבן
באמיט זיך כיהאב גערירט. שטארק געווען
הויף אויפן אוועק איז אלגא בארואיקן. אים
זאל קיינער אז וואך, דער אויף שטיין

אנקומען. נישט פלוצים
זיין אויסגעגאסן מיר פאר האט שמואליק
סיאיז אז ווייס, ער הארץ. ביטער גאנץ
גאנצע זיין דא האט ער וואס גליק, גרויס א
און טעכטער צוויי ווייב, זיין ער, : פאמיליע
רוס אין פארבליבן איז זון איין זין. דריי
ערטער עטלעכע אין זיך געפינען זיי לאנד.

אנדערן. דעם פון איינער ווייט נישט
זענען זיי אז דערציילט מיר האט ער
גע געראטעוועט נסים מיט איינמאל נישט
ערגסטע די אין און טויט, זיכערן א פון ווארן
אומדער הילף די געקומען איז מאמענטן

ווארטעט.
ווו דארף, א אין אז פאל א געווען סיאיז
געקומען איז אויסבאהאלטן, זיך האבן זיי
וועלכן ביי פאלאק, דער יידן. זוכן פאליציי
זיי האט אויסבאהאלטן, זיך האבן זיי
ווינ פראסטיקער א אינמיטן ארויסגעיאגט
אפגעריסן, מיד, געווען זענען זיי טערנאכט.
געווען זענען זיי פון צוויי און הונגעריק,
געוואנ זיי האבן אזוי בארוועס. אינגאנצן
שטארקן א אין ביינאכט שפעט דערט
ריכ אומבאקאנטער אן אין ציל, א אן פראסט,
אבי פאליציי, דער פון ווייטער אבי טונג,

טויט. פונעם ווייטער

באקאנטן א ביי אנגעקלאפט האבן זיי
האבן זיי אלעקסאנדער. נאמען מיטן גוי,
ווייל אריינלאזן, זיי וועט ער צי געצווייפלט
ייד א באהאלטן האט וועלכער גוי, יעדער
גאנ דער פון לעבן דאס איינגעשטעלט האט

פאמיליע. צער

ער האט דערזען, זיי האט גוי דער ווען
איבערגע זיך און דערשראקן שטארק זיך
אריינגע אלע זיי האט אלעקסאנדער צלמט.
ארויפ זיי אריין, שטוב אין זיך צו נומען
געלאזט און עסן געגעבן אויוון אויפן געזעצט

איבערנעכטיקן.
געמאכט זיי ער האט טאג צווייטן אויפן
דארט שטרוי. צווישן שטאל אין ארט אן
חדשים. צוויי אויסבאהאלטן זיי ער האט

עפי אנדערע פיל דערציילט מיר האט ער
צוגעגעבן, און וואנדערונגען, זייערע פון זאדן
די לעבן, אזא פון מיד שוין זענען זיי אז
איז ישועה די אז און אויס זיך לאזן כוחות

נישט. זי מ'זעט ווייט, נאך
זיך האלמן נישט געראטן אים האב איך
די פארקלענערן צו כדי אינאיינעם, אלע
אין פיל צו זיך ווארפן נישט און געפאר
מיט העלפן אים צוגעזאגט כ'האב אויגן. די

קענען. נאר כ'וועל וואס

האבן פלוצים אפרוען. זיך בערגל א אויף אוועקגעלייגט זין און מיר פון אפגעיאגט
מיט אויטא אן געפארן איז פארנט פון יידן. מיט פול לאסטאויטאס דריי באוויזן זיך
טויט... צום געטא פון יידן די מען פירט דאס אז פארשטאנען' האב איך מאשינעךגעווער.
ווי בילד גרויזאמען דעם פון פארפאלגט ווערנדיק דארט' פון אוועק שנעל בין איך
איז באפעלקערונג די ווו דארף' א אין אנגעקומען בין איך טויט. צום יידן פירט מען
קאוועל. קיין גייט וואס מאלער, א בין איך אז געזאגט האב איך טשעכן. פון באשטאנען
א געפאדערט מיר פון האבן זיי איבערנעכטיקן. לאזן מיך זאל מען געבעטן' האב איך
פארענטפערט' זיר כ'האב דארף. דעם אין נעכטיקן מעג איך אז סאלטיס' פון דערלויבעניש
וועל איך אויב נישט איך ווייס נאכט' פינצטערע די און שעה שפעטער דער צוליב אז

הויז. זיין צו טרעפן
וועג. אין מיטגעגעבן מיר האט פתי מיין וואס בלויעכץ' דאס געוויזן זיי האב איך
בלויז איבערנאכטיקן דערלויבט מיר האבן זיי און מציאה' א ממש געווען דאס איז זיי פאר

דארף. דאס פארלאזן פארטאג צומארגנס פארפליכטעט זיר האב איך נאכט. איין
אויגוסט 21סטן דעם איך בין הימל אונטערן שלאפן און וואנדערן' טעג אכט נאך

פערעספע. דארף פון קילאמעטער דריי טריליסיצע' דארף אין געקומען

איקאנעס מאל אין
האט וועלכער פאליציאנט' געוועזענער א פויער' פוילישן א צו אריינגעגאנגען בין איר

דארף. אוקראינישן אין אםימילירט זיר האט און פרוי אוקראינישע אן געהאט
דעם געטראפן אין איבערצונעכטיקן' אויף ארט אן געזוכט כיהאב אוונט. געווען םיאיז
נאכט אויף עמעצן אננעמען פארבאטן שטרענג געווען דאן סיאיז פויער. אויבנדערמאנטן
א פרוי דער פון באקומען כ'האב אז זיר' פארשטייט סאלטים. פון דערלויבעניש א אן
געהאט נישט כיהאב סאלטיס. פון קוויטל א ברענגען כ'זאל ענטפער' סטערעאטיפישן
סיאיז דאן מען טוט וואס סאלטיס. ביים ווייזן זיר געטארט נישט און פאפירן שום קיין

פינצטער. ס'ווערט און שפעט שוין
זאגן איינגעפאלן מיר איז פויליש. אויף פרוי דער צו רעדט פויער דער אז כיהער

: פויליש אויף
אייגענעם". אן נישט דערקענט אייגענער אן יעצט, מיר האבן צייטן "גוטע

געפיל. נאציאנאלן זיין אנגערירט כ'האב געטאן. ווארף א אזש זיר האט פאלאק דער
כ'בין אז דערציילט' כיהאב זיר. צערעדט אוונטברויט' געגעבן זיצן, געבעטן מיר מיהאט
בין איר פארניכטעט. אלץ און שטוב אין מיר צו אריין איז באמבע א אז לוצקער' א
נאר כידארף בילדער. הייליקע מאלן קלויסטער אין קאוועל קיין גיי און מאלער א
גיין איר וועל ווי קילאמעטער, פאר א ווייט' איז סאלטיס צום וועג דער איבערנעכטיקן.

? זוכן אים יעצט
פויער. דעם ביי נעכטיקן געבליבן כיבין

: הייםט דאס סאמאגאנקע' געטריבן אוונט יענעם פונקט מען האט באלעבאס דעם ביי
געפערלעכער א געווען איז דארף פון סאלטיס דער בראנפן. געמאכט אויפן היימישן א אויף
שפעט געקומען און בראנפן מיטרייבט וועמען ביי געפילט אינטואיטיוו האט ;5ר שיכור.
געמאכט מיר האבן דא פראדוקציע. פרישע די פארזוכן פויער דעם צו אוונט אין
געהאט כיהאב קונסטמאלער. א אלס פארגעשטעלט מיר האט פויער דער באקאנטשאפט.
אין געמאלט כ'האב וואס קארטן, טאליע א און אקווארעלפארבן מיט קעסטעלע א זיר מיט
אויסגענו אויסערגעוויינלער האט קארטן טאליע די ווינטעראוונטן. לאנגע די אין געטא
בלייבן איינרעדן גענומען מיד האט ער סאלטיס. בגילופימדיקן דעם פון אויגן די אין מען
עפעס זוכן דא קומען שטאט פון איינוווינער בעת עסן' קיין נישט סיפעלט ווו דארף, איו
די ווייל בילדער' הייליקע קיין נישטא איז דארף אין אז צוגעגעבן' האט ער עסן. צו
א ארויסגעבן און אסיפה אן רופן וועט ער פארניכטעט. אלע זיי האבן באלשעוויקעס
פארזארגט זיין איר וועל ארום אזוי בילד. הייליק א זיין מוז שטוב יעדער אין אז באפעל,

צייט. לאנגע א ארבעט מיט
אז זע איך ור אזוי נאר ארויסגעבן. נישט באפעל קיין דערווייל געבעטן אים כיהאב



בילד. הייליק ערשטע דאס מאלן אים פאר איך וועל מאן, איידעלער אן זייער איז ער
שוין איז ער ווייל זיר, ביי זיכערער אביםל סאלטיס צום אוועק איך בין צומארגנס

השפעה. מיין אונטער געווען

כיהאב וואס בילד' הייליק א מען מאלט ווי : פראבלעם ניי א אנטשטאנען סיאיז נאר
וואס דעם טראץ אנצופאנגען. וויאזוי אפילו נישט כ'ווייס געזען. נישט לעבן מיין אין נאד

קיין געמאלט נישט קיינמאל איך האב מאלן' צו אן קינדהייט פון געהאט ליב כ'האב י
מאלערייקונסט. דער אין געביט ספעציעל א איז וואס איקאנעס,

איך וועלכן לויט בילד' הייליק א דארף אין געפינען סאלטיס דעם געבעטן האב איך

פארבאטן איז בילדער "הייליקע אז סאלטיס, דעם געזאגט האב איך מאלן. קענען זאל
קאפ". פון מאלן

כ'האב און קלויסטער, פאטשייעווער פון איקאנע אלטע אן געבראכט מיו האט ער
בילד. הייליקע דאם מאלן הויף אויפן טישל א ביי געזעצט זיך

וואסילעווסקי מיכאל : נאמען מיין

באגושוווקא. דארף, שכנותדיק א פון םאלטיס פארן פארגעשטעלט מיו האט סאלטיס דער

איקאנע. אן מאלן אים צו אוועק בין איך שיכור. גרויסער א געווען איז ער אויך

א געקומען איז איקאנע, אן געמאלן און אים ביי געזעסן כיבין בעת איינמאל,
פויערן די פאר דאקומענטן פערזענלעכע ארויםגעבן מיט זיך פארנעמט וואס באאמטער,

: סאלטיס צום געווענדעט זיר האב איך דערפער. די אין

געבליבן כיבין את שריפה, א צוליב גיי און כ'שטיי ווי אזוי שטוב פין ארוים ,כ'בין ,

מיר זאל ער באאמטן בייט באמיען זיר קענסטו אפשר דאקומענטן. פערזענלעכע אן
דאקומענט". א ארויסגעבן

איך וואסילעווסקי. מיכאל נאמען אויפן דאקומענט א געבן מיר באפוילן האט ער

צו נעמען נישט מיך זאל מען כדי געווען' כ'בין ווי מער עלטער מיין פארצייכנט האב
ארבעט. דער

פיל קאאפעראטיוו. דארפישער דער געפינען זיך האט הויף אויפן סאלטיס דעם ביי
זיי איז מאלן מיין און מאל, איך וויאזוי זעען אפגעשטעלט זיר געקומען, זענען מענטשן
די (בעת באשטעלונגען דריי באקומען איך האב טאג ערשטן אין שוין געפאלן. זייער

אויף באשטעלונגען הונדערט ביי געהאט איך האב לוצק קיין צוריקגעקומען זענען רוסן
. מאלן...) באדארפט נאד כ'האב וואס איקאנעס,

און עסן פארן באצאלן אים באמיט זיר און פויער פוילישן דעם ביי געוווינט כ'האב
די אונטער שטרוי געשפרייט האלץ, געהאקט וואסער, געטראגן כיהאב : נאכטלעגער

פעלדארבעט. אין געהאלפן און קעלבלעך, די און בהמות

טעג. עטלעכע פויער ביים פארבראכט כ'האב

אלע אויס מיהרגעט אז קלאנגען, פינצטערע דארף אין קורסירן אנגעהויבן ס'האבן
קיין נישט אפשר בין איך אז חשד' א איינגעפאלן איז פויער דעם געטאם. די אין יידן

געהערט איך האב מאן, געריסן און גארטן אין געשטאנען כ'בין בשעת ייד. א נאר פאלאק,
: זיך צווישן שקצים רעדן פארקן הויכן זייט יענער פון ווי

"! ייד א איז דאס אז דיר' זאג "איך

ארום אז מען, גייט וווהין נאר דארט. פץ אוועקגיין וועגן קלערן אנגעהובן כ'האב
דער איבער נישטעח פאליציי אוקראינישע און דייטשן ^נאה. פון ים אזא איז ארום און
און מיר צו געקומען איז פאלאק דער יידן צעלאפענע פון רעשטלעך זוכנדיק געגנט,

: געזאגט

איך האב אנדערש ! ייד קיין נישט ביזט דו אז באווייז, א צושטעלן מיר מחט ''דו

האלטן". צו דיך מורא

איז אליין פארשלאג זיין אז געענטפערט, אימ כ'האב שלעכט. געווארן מיר ס'איז
און פאלאק א בין איך : טענה א מיט גלח צום גיין כ'וועל באליידיקונג, א מיר פאר שוין

ארבעט. מיט פארזארגן מיר ער מוז עתצרה אן אין

אלע כמעט שמוישעס די צו קומען כ'פלעג
עטלעכע זיי מיט פארברענגען און זונטיק
האלץ פון געמאכט כיהאב ביידעם. אויפן שעה
די מיט געשפילט און שפילצייג פאפיר און
פון מעשיות דערציילן זיי כיפלעג יינגלעך.
געהערט האבן זיי און נאכט איין און טויזנט
איבערגעגעבן זיי כ'האב שפאנונג. גרויס מיט
די און פראנטן די אויף קאמפן די וועגן
מיינע בשעת געחערט כ'האב וועלכע נייעסן,

מיט געשפילט האבן יינגלעך די וואנדערונגען.
געמאכט כיהאב וועלכע קארטן, אנגעמאלטע
לוצקער אין ווינטעראוונטן לאנגע די אין

געטא.

נע קראנק שמויש פרוי די איז איינמאל
הוסטן. אנגעהויבן און פארקילט זיך ווארן,
דורך ווייל געפאר, גרויס א געווען איז דאס
מען האט הוסטן דעם פון קלאנג דעם
זיי און באהעלטעניש זייער אויפדעקן געקענט

אומקומען. אלע געקענט האבן
טשעכישן באקאנטן א צו אוועק דאו כיבין
געווען אויך איז (ער דאראסין אין דאקטאר
גע נישט דעם פון האט קיינער נאר ייד, א
שטילו אויף מיטלען אים ביי גענומען וווסט),
ס'איז פרוי. דער געבראכט און הוסט דעם

איבערגעגאנגען. איר
ס'האבן ערגער. אלץ געווארן איז לאגע די
באנדעראווצעס, דערפער די אין באוויזן זיך
כדי יידן איבערגעבליבענע געזוכט האבן וואס
כמעט געווען איז זיי פאר פארניכטן. צו זיי

דארף. אין זיך אויסבאהאלטן אוממעגלעך
די ביי געווען בין איך ווען זונטיק, איין
זייער געזעען און בוידעם, אויפן שמוישעס
איך האב געפאר, גרויסער דער פאר שרעק
מיר האבן וואס אייגנטלעך אז באמערקט,
טייל גרעסטער דער טויט. פארן מורא אזוי
דורכגעגאנגען שוין דאך זענען אונדזערע פון
מיר ; מורא מיר האבן זשע וואס  טיר די

היי אייגענע, אלע כמעט דארט דאך האבן
באקאנטע... און מישע

מיר טאכטער, יינגערע די רחל, האט
: געענטפערט

יונג, אזוי נאך דאך בין איך אבער ,אך, ,
לעבן". אזוי נאך דאך זיך ס'ווילט

: זאגן מאל פיל מיר פלעגן שמוישעס די
וועט גאט ווארקאוויצקי, זען, וועט ,איר ,
נאך וועט איר הארץ. אייער דערפרייען נאך

טעכטער". און פרוי אייער געפינען

פרום. זייער געווען איז שמויש משפחה די
טאג אלע און סידור א געהאט האבן זיי
רינדערן געווען אפט איז דארף אין געדאוונט.
צייט, גאנצע די האבן זיי הינערפלייש. אדער
פלייש קיין הונגער, אויפן קוקנדיק נישט
און כשר נישט ס'איז ווייל געגעסן, נישט

שחיטה. יידישע פון נישט ס'איז
געווען איך בין זונטיק געוויסן א אין
איר און רחל מיט צוזאמען מאטווייען ביי
אנ ביי געווען זענען איבעריקע די ברודער.

גויים. דערע

הויף, אויפן ארויס כ'בין בעת פרי, גאנץ



צווייטן אויפן אז געזאגט, מאטוויי מיר האט
באוועגונג. פארדעכטיקע א ער זעט כוטאר

מיטן רחל געמאלדן דעם וועגן כ'האב
אין אוועק און פעקל מיין גענומען ברודער,

דארף. צווייט א
געזען. נישט שמוישעס די איך האב מער
די דערהערט איך האב דארף צווייטן אין
האבן באנדעראווצעס די אז ידיעה, שרעקלעכע
גאנצער זיין מיט שמואליקן אויסגעמארדעט
איז 16יאריקער, דער זין, איין פאמיליע.
און נעוואנדערט ער האט טעג צוויי אוועק.
טויב. א ווי גרוי געווארן צייט דער פאר איז
דערמארדעט. אויך אים מען האט דערנאך

געווארן איז שרעקלעכער און טיפער נאך
איינזאמקייט... מיין

ווארקאוויצקי שמואל

גלח בארמהארציקער דער
ס'האט וועלכן אין קלויסטערל, קליין א געשטאנען איז טריליסיצע פון קילאמעטער א
זיר און איינשטעלן זיר באשלאסן און באמערקט דאם כ'האב גלח. אלטער אן געוווינט

אים. צו ווענדן
גלח. אויפן קירכע דער פון שוועסטער קאטוילישער דער ביי געפרעגט זיר האב איך
מאן גרויען הויכן א דערזען דארט כ'האב צימער. אין אים צו אריינגעפירט מיך האט זי
געזאגט' אים כ'האב מענטשן. עטלעכע נאד געווען זענען צימער אין .7065 יאר א פון

אויג. אויף אויג רעדן אים מיט כיוויל אז
און בילד הייליקן פארן געקניט קלויסטערל' א אין אריינגעפירט מיר האט ער
וויל. איך וואס געפרעגט און מיר צו געווענדעט זיר ער האט דאן תפילה. א אפגעזאגט

: געזאגט אים כיהאב

די און זיך נויטיקנדע אלע מיר צו קומט : געשריבן שטייט עוואנגעליע דער "אין
נויט". גתיםער א אין איצט בין איר און העלפן. אייר ייעל איד יאד' א טראגן וואס

ווייפ און חיים די פארלאזט כ'האב ייד, א בין איר אז ציילט דער אים האב איד
אהינצוטאן. ווו נישט זיר כ'האב און נאענטע, מיינע פון גארנישט

מיט אינאיינעם צעוויינט זיר און קאפ אין געטאן קוש א ארומגענומען, מיד האט ער
געלט' פארגעלייגט מיר האט ער ווייטיק זיין איז ווייטיק מיין אז דערפילט, כ'האב מיר.
איבערשרייבן  ארבעט צוגעזאגט מיר האט ער נעמען. געוואלט נישט האב איד אבער
אין זיר אינפארמירן צוגעזאגט געטרייסט, מיד האט ער ; בינעןצוכט וועגן ווערק זיינע
וועט ער  פויער צום צוריק גיין געהייסן מיך האט ער פאמיליע, מיין וועגן לוצק

זיין. באלד דארט
ז^ט ער פויער. צוט געקומען ער איז ארום שעה האלבע א אין ווירקלעך, און

: געזאגט אים צו

הייונט איז,י ער ווער נישט אים פרעג מענטשן, דעם זיר ביי ווייטער "האלט
אויר ורעל איר לאגע. זעלבער דער אין זיין קענסטו מארגן עתצרה, אן אין ער איז

שטיצך. מענטשן דעם
אז געזאגט, ווידער פויער דער האט אוועקגעגאנגען, איז קסיאנדז דער ווען אמת'
האלטן. נישט מיד ער וועט ייד' קיין נישט כ'בין אז באווייז קיץ צו נישט כ'שטעל אויב

זיר. פאר מורא האט ער

דעם ביי טרערן געמיינזאמע די פון מינוט די פארגעסן נישט קיינמאל אבער כ'וועל
אומגליק. מיין און מיר צו באציונג אין צארטקייט איידעלע זיין און שטוב אין קסיאנדז

בילד. הייליק א באשטעלט מיר ביי האט וועלכער פויער, צווייטן א צו אוועק כ'בין
דארף. זעלבן דעם אין ווייטער קילאמעטער האלבן א געווען איז דאס

און הייפל פויערשן אין געזעםן כ'בין טאג. זוניקער ווארעמער א געווען ס'איז
די אויף זוכן מיליץ אוקראינישער מיט דייטשן געזען איר האב ווייטנס דער פון געמאלט.

יידן. צעלאפענע גערטנער די אין און קוסטעס די צווישן לאנקעס'

דער האט וואגן פון היי. מיט פול וואגן א אפגעשטעלט זיר האט ווייטנס דער פון
געמאלט. יעצט האב איך וועלכער ביי טאכטער, זיין צו געשריגן עפעס מיקאלאי אלטער
ארויסגעגאנגען כ'בין פויער. פריערדיקן דעט ביי באקענט זיר איד האב אלטן דעם מיט

וויל. ער וואס געפרעגט און וועג, צום נענטער אנטקעגן, אים

זיר דרייט אפשר געמיינט האב איך און געזאגט, ער האט /'! מאלער ביסטו, דאס "אר'
ווייל לעבן, מיטן איינגעשטעלט דאר זי איז ייד' א עפעס הויף אויפן טאכטער דער ביי

יידן". זוכן און מיליץ מיט דייטשן די נישטערן ארוםאוךארום
האט אזוי ארבעט. דער צו צוריק אלועק און בארואיקט שמייכל א מיט אים כ'האב
און יאר צוויי קנאפע געדויערט האט וועלכער מאלערוואנדערוועג, מיין אנגעהויבן זיר

איבערלעבונגען. שווערע און געפארן פארשידענע מיט פול געווען איז
בגדים. ווארעמע קיין געהאט נישט כ'האב קילער. געווארן איז ארום חודש א אין
און פארבן אויסגעפעלט אויר מיר ס'האט און ארבעט' ווייניק געווען דאן אויר ס'איז

 גלח. צום אוועק ווידער בין איר פאפיר.



ארויפגע האט ער בעט. אין געלעגן און געזונט נישט געווען איז אלטיטשקער דעי
ברודער, א מיט ווי מיר מיט זיר צעקושט בעט, פון אראפ און םוטאנע די זין אויף כאפט
נישט האט ער נישט. רויכער איד כאטש פאפיראס, א אים מיט אויסרויכערן געצווונגען
גארנישט ער האט פאמיליע מיין פון מיר. פאר טאן צו וואס און זעצן צו מיך ווו געוווסט

נס. גרויסער א אויר שוין איז לעב איר וואס דאס נאר דערוויסן, זין געקענט

מארד גרויזאמער דעי
שיין א : יאר פיר פון יינגעלע יידיש קליין א פאלאק א ביי געבליבן איז פערעספע אין
זיר האט פאלאקן גרופע א האר. געקרייזלטע שווארצע פון קעפל פרעכטיק א מיט קינד
ביי איבערלאזן קינד דאס דערלויבן ביטע א מיט זאנדערפירער דייטשן צום געווענדעט
און געטאן קוק א זיר' צו קינד דאס ברענגען געהייסן האט זאנדערפירער דער זיי.

: געזאגט
אומברענגען... קינד דאס באפוילן האט און זייף...!" גוטע זיין דעם פון "ס'וועט

אלץ  קיכעלעד' בלייערס, פאפיר, וועש' הויזן, זיינע געגעבן מיר האט גלח דער
געקאנט. נאר האט ער וואם

אפשר געגעבן, מיר און צלמל קליין א וואנט דער פון אראפגענומען אויר האט ער
אנדענק. טייער א ווי היינט ביז אים כ'האלט צונוצקומען. מיר ער וועט

וואס הארץ, מענטשלער הייס, זיין געווען איז אלץ פון טייערער אז זיר' פארשטייט
ליידנדע. אלע צו ליבע מיט פול געווען איז

: אנגעזאגט מיר און צעקושט ווארעם זיר ער האט מיר מיט זיר געזעגענען פארן
איין אין ענג ווערן דיר וועט אונטער. נישט זיר גיב און ברודער' שטארק, ,זיי ,
ס'וועט אויב דריטן. אין גיי  צווייטן אין שלעכט ווערן וועט צווייטן. אין גיין  דארף
אויסלייזונג די  אונטער נישט זיר גיב נאר אריץ, וואלד אין גיי שלעכט, זיין דארט

קומען". וועט
איר גלח. דעם צו געפארן איז וועלכער מאן, א באגעגנט איר האב איום יאר א אין
ווינטער א אויף וואל ריינע קילא א און גרוס א גלח דעם געשיקט אים דורד האב
כיוועל פארדינסטן. באשיידענע מיינע פון עפעס אים שיקן ליב געווען מיר סיאיז סוועדער.
איז וועלכער גלח, אלטיטשקן פונע0 געשטאלט ליכטיקע די פארגעסן נישט קיינמאל
מענטשלעכער פון צייט פינצטערסטער דער אין ברודער א ווי מער מיר פאר געווען

פארווילדונג.

געפארן אומצייליקע
צו אוועק איד בין רעקאמענדירט, מיד האט גלח דער וואס פאמיליע, פוילישער דער פון
איקאנע. געמאלטע א פאר ווייץ קילא 10 געצאלט מיר האבן וואס פאמיליעס, אוקראינישע
שבת יעדן פלעגן וואס פאליציאנטן, אוקראינישע די פאר געהיטן ספעציעל זיר האב איד
און אויספארשן מיד פלעגן זיי קלויסטער. אין גיין זונטיק און דארף, איו קומען
פאלאק א געווען איז פאטער מיין אז געענטפערט, האב איך בין. איך ווער דערגיין וועלן
יעדן געהרגעט אוקראינער די האבן צייטן יענע אין אוקראינישע. אן  מאמע די און
גערעדט האב איר ווייל געטשעפעט, נישט מען האט מיד געטראפן. האבן זיי וואס פאלאק
איינמאל אוקראינערין. אן געווען איז מוטער מיין אז געטענהט, האב און אוקראיניש גוטן א
הינט, ווילדן א געהאט האט וואס מיקאליי, אוקראינער' באקאנטן א צו געקומען איד בין
ספעציעלן זיין פין ייד. באהאלטענעם יעדן דערשמעקן צו אויםדרעסירט געווען איז וואס
צייט גאנצע די אים האב איד ראטעווען. געקענט נישט זיר ייד קיין האט חושהריח
טשעפען. נישט מיד און פרעס מיטן פארנומען זיין זאל ער כדי ברויט, שטיקער געווארפן

כדי בילדער, הייליקע אץ פארבן מיינע געהאלטן האב איר ווו טעקע, א געהאט האב איך
מיט פור א אדורך איז לועג, אויפן גייענדיק איינמאל' מאלער. א בין איד אז באווייזן, צו

; טרייבער צום זאגט פאליציאנט א ווי איר הער פאליציאנטן. אוקראינישע



". פעסטשטעלן.. באלד דאס קענען מיר ייד. א ער איז אפשר ? פיסגייער דער איז "ווער

: געענטפערט האט איקאנעס' פון מאלער אלס געקענט מיך האט וואס גוי, דער
"! איקאנעס אונדזערע פון מאלער דער דאך איז ער ז אייד מיט איז ,וואס ,

אוועק. איז פור די

דער געדראט מיך ס'האט וועלכע אין פאלן' שווערע אנדערע פיל נאך געווען ס'זענען
פויער, א בילד א געמאלט איך האב איינמאל צייטן. יענע אין ייד א פון גורל שרעקלעכער
איז אימ ביי מענטשלעך. זייער באצויגן זיך מיך צו און הארץ איידל א געהאט האט וואס

געלעבט און ציין קיין געהאט נישט שרן האט זי יאר. 90 פון מאמע אלטע אן געווען
קארטאפל. און מילד פון בלויז

ווי איך הער יידן. וועגן גערעדט און געסט געזעסן זענען צימער שכנותדיקן אין
: זאגט איינער

"! ייד א איז ער אז מאלעד' דעם אויף זאגט "מען
,ניין, , : דארף אין קאאפעראטיוו פון אנפירער דער געזוען איז וואס צווייטער' א זאגט

דערין". איבערצייגן באלד זיר קענען מיר איבריקנס, ייד. קיין נישט איז ער
: רעאגירט באלד האט באלעבאס מיין

"\ זאגן צו וואס גארנישט דא האט קיינער און באלעבאס' איך בין שטוב אין מיר "ביי
: אנגערופן זיר האט ייד' א בין איך אז זיין םיקען אז געזאגט' האט וואס גאסט' דער

פליג א אפילו אנרירן געקענט נישט האב און יינגל שטיל א געווען שטענדיק בין "איך

קיין רוסן די פון אריינקום נאבן אז געהערט, כיהאב ווי נאכדעם אבער וואנט. דער אויף
זענען וואס אוקראינער, אלע דערשאסן און תפיסה דער אין אריין יידן די זענען לוצק
אלע דערמארדעט יידן די האבן לוצק פארלאזן זייער פאר אויר און ! געזעסן דארט
שנאה מיט פול געווארן איד בין  תפיסה אין געהאלטן האבן רוסן די וואס אוקראיבער

טויזנטער אומברענגען געקענט איד וואלט האנט אין געווער געהאט כ'וואלט ווען יידן. צו
". רחמנות.. אן יידן

איקאנע... אן מאלנדיק צימער צווייטן אין זיצנדיק געהערט איך האב דאס

■¥■

באפעלקערונג דער צווישן פארשפרייט אוימ' ווייזט זיר' האט ייד א בין איר אז חשד דער

קאנטראלירן געוואלט און נאכט אינמיטן שקצים אייניקע געקומען מיר צו זענען איינמאל
א געזעען זיד כ'האב און לאגע געפערלעכער א אין געווען בין איד ייד. א בין איד אויב
אין געווען זענען וואס גויעס, אייניקע אריינגעמישט זיר האבן גליק צוט פארלוירענער.

אפגעראטעוועט איר בין אזוי אפלאזן. מיד שקציט די פון פארלאנגט האבן זיי שטוב.
סכנה. שרעקלעכע א פון געווארן

געווען דאן בין איד מילד קויפן דייטשן באוואפנטע 5 אריין שטוב אין זענען איינמאל
אויס האבן און מאלן מיין אויף געקוקט האבן זיי איקאנע. אן מאלן מיט פארנומען
פארשטאנען האב איד בילד. פון ווערט קונסטלעכע די וועגן מיינונג זייער געדרוקט

האב איך אבער שפראד' דייטשער זייער אין געזאגט האבן זיי וואס ווארט יעדעס
אפילו זיי ס'איז אוועק. זיי זענען שעה האלבע א נאך וויסנדיק. נישט געמאכט זיר

ייד. א בין איד אז געדאנק אויפן ארויף נישט

פריד ד'יי באגעגן אין
וועלכע אין באדינגונגען נישטסאניטארע די פון הויטאויסשלאג א באקומען האב איך

דאקטאר. א צו ווענדן זיר געראטן מיד האט פויער דער געפונען. זיר האב איר



פאלאק א געקומען איז טיר דאקטארס דעמ פאר ריי דער אין געווארט כ'האב בעת
היטל מיטן פנים מיין פארשטעלט האב איך געקענט. גוט מיד האט וואס ראזשישטש, פון
איך האב אוועק איז ער ווען זען. נישט מין זאל ער געזיכט מיין אויםגעדרייט און

דאקטאר. צום אריין בין און אפגעעטמט פרייער
מיו האט ער רעצעפט. א און עסן געגעבן אויפגענומען, הארציק מין האט ער
נישט דאן נאד האב איך הילף. זיין דארפן נאר כ'וועל ווען אים, צו קומען געראטן

ייד. א איז ער אז געוווסט,
געהאט נישט כיהאב ווען איט. צו צוגעבינדן זייער זיר איד האב באזור, דעם נאד
סוד דעם געהיטן מיר פאר האט ער פריד. ד''ר צו אוועק איד בין נעכטיקן, צו ווו
געזען, יא מיך האבן באהאלטענע די אבער זיר. ביי באהאלט ער וואס יידן די "עגן
די צווישן איך האב הויף אין אים ביי שפאצירט כ'האב ווען בייטש. שלמה ס*עציעל
פירט וואס טיה א איז דאס אז פארשטאנען האב איך שפארע. א געזעען קארטאפלעס
מיר זיי האבן באפרייאונג דער נאד יידן. באהאלטענע זיר סיגעפינען ווו בוידעם, צום
מיידלעך, לוצקער דריי און בייטש שלמה אויסבאהאלטן זיך האבן דארט אז דערציילט,

לוצק. איו מיל א געהאט האט פאטער וועמענס געלמאן, רוזשקע זיי צווישן

פאמיליע יידישע א פון גורל דער
זייער ווערט מצב דער אז געזאגט, באלעבאם דער מיר האט 1944 אנפאנג טאג איין
האט ער יידן באהאלטענע זוכן פארטיזאנער אוקראינישע געקומען ס'זענען געפערלעך.

היטן. מיר און נאכט גאנצע א וואכן וועט ער און בעט אין אריין געראטן מיד
אוקראי די פאמיליע. יידישע א אויסבאהאלטן געווען איז כאטע שכנותדיקע א אין
און טאכטער א זון, א עלטערן,  פאמיליע גאנצע די און אריין דארט זענען רוצחים נישע
בילד גרוילעך דאזיקע דאס ברונעם. א אין אריינגעווארפן  חדשים דריי פון קינד א

מיר. איבער וואכן בעתן פענסטער ביים זיצנדיק געזעען באלעבאס מיין האט
אן אין אוועק בין איך און ארויסגעפירט מיד ער האט אינדערפרי צומארגנס

כאטע. אנדער

לעבן מיטן באצאלט באלעבאס מיין
און דארף אויפן אנגעפאלן זענען פאלאקן אז קלאנג, א ארויס דארף אין איז טאג איין
אוקראינער און כאאס שרעקלעכער א אנשטאנען ס'איז איינוווינער. אוקראינער די מארדן
געהאט מורא האב איך ווייל געלאפן' אויר בין איד דארף. פון לויפן אנגעהויבן האבן
שוין מיר האבן אוקראינער די אוקראינער. די פאר ווי וויעיקער נישט פאלאקן די פאר
איינגעשטילט זיר האט מהומה די ווען זיי. צווישן זיכער געפילט זיר האב איך און געקענט
באלע געוועזענעם מיין צו אוועק גלייד איד בין דארף אין צוריקגעקומען זענען מיר און
טויט. זיכערן א פון אפגעראטעוועט מיר און איינגעשטעלט מיר פאר זיך האט וואס באס,

: בילד שוידערלעך א אנטפלעקט אויגן מיינע פאר זיר האט דא
תנ"ך, דעם באפארבט האט בלוט זיין און טויט געלעגן איז באלעבאס איידעלער מיין
דערמארדעט איז מוטער 90יעריקע אלטע די אויר אים. פאר אפן געלעגן איז וואס

אריין. מויל אין גלייר געווארן געצילט איז וואס קויל' א דורך געווארן
געווען, חושד אים האט וואס פאלאק, א געטאן דאס האט זירארויסגעוויזן, ס'האט ווי

ברודער... זיין דערהרגעט האט ער אז
איז וואס מארד, שרעקלעכן דעמ אויף הארץ ביטער א מיט אוועק דארט פון בין איר

בלבול. פאלשן א פון יסוד אויפן געווארן אויסגעפירט

קומען רוטן די
די אין געפונען. זיר האב איר ווו דארף' אין צוריקגעקומען רוסן די זענען 1944 יאר אין
א אין גאס. אין ארויסגיין אוקראינער, אלס געהאט' מורא איד האב טעג ערשטע
די פון אנטלאפן איז וואס פלענניק, רוסישן א געשאסן רוסן די האבן דארף שכנותדיקן

שוסטער. אלס דארף אין געלעבט און דייטשן



דעי צו גוט זיך באציען רוסן די אז ארויסגעוויזן, זיך ס'האט ווען טעג, אייניקע נאד
באגעגנט איך האי וועג אויפן לוצק. קיין אוועק איך בין באפעלקערונג, ארטיקער
איר האב דארט ראזשישטש. קיין טאנק אויפן גענומען מיך האבן זיי טאנקיסטן. רוסישע

גענעכטיקט. זיי ביי און יידן אייניקע געפוגען

צוזאמען צוריק
ווו שטוב שוועסטערם מיין אין אריץ בין איד לוצק. קיין אוועק איו בין צומארגנס
לעבט פרוי מיין אז דערוווסט, זיך איך האב דארט מלחמה. דער פאר געוווינט האבן מיר
פרוי מיין און אוועק דארט בין איר קייג. פאת ווי פאסטן, זעלבן אויפן ארבעט זי אז און
דארט. געווען שדין איז פריידע טאכטער אונדזער אויך אנטקעגנגעקףמען. מיר איז איטקע
עלטערע אונדזער מאנאטן. 18 נאד צוזאמענטרעף ערשטער אונדזער געווען איז דאס

געשען. איז דאס וויאזוי נישט ווייסן מיר און אומגעקומען, איז לובע' טאכטער,

ארץישראל קיין
קורצע א נאר לאדזש. קיין אוועק מיר זענען רעפאטריאציע די אנגעהויבן זיך סיהאט ווען
געבליבן זענען מיר ווו אונגארן, קיין דארט פון און טשעכן קיין אוועק מיר זענען צייט

צייט. געוויסע א
בין איר ווו צייטונג, יידישע א אתים איז דארט ווין. קיין אוועק מיר זענען דארט פון
מיט שפראד יידישער דער אין דערשינען איז צייטונג די מיטרעדאקטאר. א געווארן

אותיות. לאטיינישע
קיין יאר. א איבער געווען זענען מיר ווו איטאליע, קיין אריבער מיר זענען ווין פון

.1948 מערץ 8טן דעם אנגעקומען מיר זענען ארץישראל


