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אסתר טאכטער און שניידער בערל
תבואהסוחר באקאנטער א געווען איז בערל
תבואהשפייכלער זיין און אומגעגנט דער אין
געהאט האט ער זאליסיץ. דארף אין געווען איז
פיל און אוקראינע אין פארבינדונגען ברייטע
איינוווינער. נישטיידישע די ציוישן פריינד
אין זין געפונען אסתר טאכטער זיין און ער

ישראל

צווישן יידן, 10 געהרגעט זיי האבן דייטשן די פון אריינקומען פון טאג ערשטן רעם שוין

אלע באפוילן דייטשן די האבן צומארגנם בראנפען. מאטל און קלימבארד שלמה זיי

יידן הונדערט פאר א געקומען סיזענען טעאטער. גארנשטיינס ביי צונויפזאמלען זיר יידן
זאלן יידן די אז באפעל' א געקומען באלד סיאיז רייען. אין אויסגעשטעלט זיר האבן וואס

פארשטענדלער האבן יידן די רשות. זייער אין זיר געפינט וואס געווער דאם אפגעבן
גויים די האבן זשאליבאוו דארף אין דאקעגן באזיץ. זייער אין געווער קיין געהאט נישט

רשות. זייער אין געהאט האבן זיי וואם געווערטיילן' אייניקע אפגעגעבן יא
לויפן באפוילן זיי מ'האט שלעכטס. שום קיין געשען נישט יידן די איז טאג דעם
די מיט אונטערגעטריבן זיי מ'האט גיין. צו פאךבאטן שטרענג געווען זיי סיאיז אהיים.

ביקסן. די פון קאלבעס
קאפעלמאן. יקותיאל דערהרגעט אופן מערדערליכן א אויף מען האט צומארגנס

האבן דייטשן די און מארק אין זיר צונויפקלייבן געווארן באפוילן זענען יידן די
הרב ספעקטאר, מאיר געלער, אברהמטשיק פון באשטאנד אין יודנראט א אויסגעקליבן
אייניקע נאד און קראכמאל יאנקל קלימבארד' זיסיע מוז, משה ספעקטאר' משה'לע
דעם פון זיר ראטעווען געהאפט האבן וואס פוילן' מערב פון פליטים זיי צווישן יידן,

ראזשישטש. אין פארבליבן זענען און הענט צוררס

געפונען זיר סיהאבן וועלכער אין פאליציי יידישע א געווארן אויפגעשטעלט ס'איז
געוואלט מען האט מיד אויר צינאמאן. זעליג און פאדאוואי יאשקע גאלדפעדער, שמאי
האב איר וואס דעם, מיט אויסגעקויפט זיר האב איר אבער פאליציאנט, א פאר מאכן
די אויפנעמען צווינגען נישט מיר זאל מען כדי רובל' 5000 יודנראט דעם באצאלט

פונקציע.

אקציעס

זיי דינסט)' (געהיימע לייט געםטאפא די שטעטל אין געקומען זיינען שפעטער טעג זיבן

געבילדעטע, שטאט, פון אנגעזענסטע די יידן, אכציק און עטלעכע צונויפגעקליבן האבן

איר געדענק זיי צווישן ראזשישטש. אין יידן אנגעזעענע אנדערע און פארמעגלעכע
גוטמאן. אברהםבער רב פון איידעם דער א^סערל, און ראזענבוים שלמה'ק געווען זענען
נישט שוין זיר האבן מענטשן די ארבעט. דער צו זיי נעמט מען אז געזאגט זיי האט מען

אומגעקומען. זענען זיי ווו נישט מען ווייסט טאג היינטיקן ביזן און צוריקגעקערט
הונדערט עטלעכע "ארבעט" דער צו גענומען ווידער מען האט שפעטער טעג אכט

מאל דריטע דאס צוריקגעקומען. נישט זענען זיי אויר און יונגע איבערהויפט מענטשן'

שפורן זייערע אויר יאר. 12 פון קינדער אץ זקנים "ארבעט" דער צו גענומען מען האט
קליינע גאר און פרויען איבערגעבליבן זענען שטאט איו געווארן פארשווונדן זיינען
ארויסדרייען איינפאלן פארשידענע מיט געלונגען ס'איז וועמען אזעלכע אויר און קינדער
גענומען נישט צופאל אלס פשוט זענען וועלכע אזעלכע אדער אקציעם' דריי די פון זיר

פריער. געווארן

וועלכע די אז געזאגט, האט  שטאט פון קאמענדאנט דער  זאנדערפירער דער
אלעס וועט איצט און פלעצער וריטע אין געשיקט מען האט ארבעט אויף גענומען מ'האט

צושטעלן זיי זאל מען געפאדערט דייטשן די האבן צייט צו צייט פון ארדנונג. אין זיין
געווארן. אויםגעפירט באלד זענען באשטעלונגען די פעל. און פוטערווארג פארשידענע
פארשווונדן זענען וועלכע מענטשן הונדערטער די פון רואיק. אדורר זענען חדשים אייניקע



מיט סיאיז וואס געוווםט גארבישט מיהאט און ידיעה שום ק"ן געווען נישט איז געווארן
געשעען. זיי

און היימען זייערע פון געווארן ארויסגעטריבן יידן די זענען שפעטער חדשים פיר
אין געטא' אין בארג", "אויפן שטאט דער פון צ*וךטייל אין געווארן קאנצענטרירט
שטאט' פץ עקן אלע פון יידן געבראכט מען האט אהין באדינגונגען. אוממענטשליכע
די פון אויך און דערפער, דערבייאיקע די פון , בריק) (אונטערן טייר זייט יענער פון

אומגעגנט. דער אין שטעטלעך קליינע
הענדלער), (פערד "קאניוך" פונעט הויז אין משפחה מיין מיט געוווינט האב איך
"גמינע". דער פון בנין אין געפונען זיך האט יודנראט דער "גמינע". דער אנטקעגן
פרימארגן געוויסן א אין געטא. אין פאליציאנטן יידישע 20 געווארן באשטימט ס'זענען
שום קיין געווען נישט שוין ס'איז ארבעט. אויף מענטשן 100 געפאדערט מען האט
מענטשן די אז פארשטאנען, האבן אלע מענטשן. די דארפן דייטשן די וואס צו צווייפל'
פון געגאנגען זענען אוקראינער און פאליציאנטן יידישע טויט. צום פארמשפט זיינען
צווישן איך און מענטשן' 300 ביי געוואלד מיט צונויפגעקליבן האבן און שטוב צו שטוב
אין אויסגעשטעלט אונדז און באלעד משה פון הויף אין געבראכט אונדז מיהאט זיי.
צווייטע די און רעכט פון געווען איז ריי איין מענטשן. 150 פון ריי יעדע רייען, צוויי
לויפן באפוילן מען האט לינקס פון ריי דער אין געשטאנען זענען וועלכע די לינקס. פון

פלאץ. אויפן געבליבן איז ריי רעכטע די געטא. אין אהיים'
אוקראינער די און אהיים געלאפן זענען מיר ריי. לינקער דער אין געווען בין איך
קאלבעס די מיט רצת מכות געשלאגן אונדז און אונדז באר געלאפן זיינען פאליציאנטן
באן דער אזיף ארויפגעזעצט מען האט ריי רעכטער דער פון מענטשן די ביקסן. די פון
מען אז קלאנגען' דערגאנגען (ס'זענען ריכטונג אומבאקאנטער אן אין אוועקגעפירט און

. וויניצע...) אין ארבעט אויף אוועקגעפירט זיי האט

אונטערגרונד עקאנאמישער
ברויט גראם 50 פון בלויז באשטאנען איז געטא אין באקומען מיהאט וואס שפייז די
םיזענען טאג צו טאג פון פארשטארקט זיר האט נויט די און הונגער דער מענטש. א אויף

ברויט. לעבל א ערגעץ באקומען
און שפייז באקומען צו אזוי ווי וועגן געזוכט איך האב נויט שווערע אזא אין
ווייט ווי מענטשן אנדערע העלפן אויך און הונגערטויט פון משפחה מיין ראטעווען

אן בעת פארנרונט, אין שניידער, בערל
געסט פאר ביתראזשישטש אין אויפנ<6מע

אויסלאנד. פון



אקציע אונטערערדישע אן ארגאניזירט מענטשן אנדערע מיט צוזאמען האב איד מעגלעך
א אין אונדז איז דאס געטא. אין יידן די פון מצב עקאנאמישן דעם פארבעסערן צו אויף

געווארן. פארלייכטערט איז געטא אין נויט די און געלונגען מאס געוויםער

זיר האבן סמאליאד' דער בראנשטיין, בעני און חוה'ס לייביש פת זין צוו"
קאוועל. קיין וועגענער מיט ארויספארן נעכט די אין פלעגן און "גויים" אלם איבערגעטאן
און שפילקעם פעדעם, סאכארין, קויפן זיי פלעגן געגעבן זיי האב איר וואס געלט מיטן
געווען ס'איז אבער מארק, פון געווארן פארשווונדן זענען וועלכע זאכן, קליינע אנדערע

גויים. די ביי דערפער די אין נאכפראגע גרויסע א זיי אויף
פארשידענע אין ארבעט אויף געטא פון פרי יעדן ארויסגיין פלעגן וועלכע יידן די
זיינען וואס סחורות די גויים די ביי אויסבייטן פלעגן געגנט. דער אין ארבעטפלעצער
פלעגן זיי וואס שפייז, נויטיקע אנדערע און ברויט אויף קאוועל פון געווארן געבראכט
דער פון אוונט אין זיר צוריקקערן ביים ריזיקע גרויס מיט געטא אין אריינגנבענען
געראטעוועט ממש האט געטא, איו געווארן אריינגעגנבעט איז וואס שפייז' די אט ארבעט.
פאר טעג אכט ביז טעטיקייט דאזיקע די פארגעזעצט איד האב אזוי טויט. הונגער פון

געטא. פון ליקווידאציע דער

זאנדערפירער דעם פון גזרות
רובל 50 צושטעלן איכ מיזאל אז געפאדערט און זאנדער*ירער דער געקומען איז איינמאל
געדארפט האט מען אז אזוי נפשות, 400 ביי געווען דאן זענען געטא אין נפש. יעדן פאר
און געטא איבערן פארלעכווייס ארויסגעגאנגען זענען מיר רובל. 20,000 צונויפזאמלען
, נישט) ווער און געלט ס'האט ווער געוווסט האבן (מיר פארמעגלעכע די פון געבעטן
און ווילן, מיט געגעבן האבן אייגיקע סומע. נויטיקע די צו געבן צושטייער זאלן זיי אז
געלונגען סוףסוף אונדז סיאיז און דרוק אביסל מיט גענומען מען האט אנדערע פון
אליהו ר' מיט צוזאמען געגאנגען בין איד געלט. סומע געפאדערטע די צונויפזאמלען
באטייליקט זיר סיהאבן וועלכער אין פארזאמלונג, א פארגעקומען איז אוונט אין פעפער.
דעם געבן זאל מען אז געווארן באשלאסן ס'איז שטאט. דער פון עסקנים די פון פיל
לייכט אזוי נישט םיאיז אז פארשטיין, זאל ער כדי רובל, 18,000 בלויז זאנדערפירער
איז, כוונה אונדזער רובל. 20,000 פון סומע גע*אדערטע די צונויפזאמלען אנגעקומען
די צונויפזאמלען געווען מצליח נישט האבן מיר ווי היות אז געווען, זיר פארשטייט

בעטן. נישט מער ער וועט געלט סומע געפאדערטע
נייע א באפוילן באלד ער האט געלט' מיטן זאנדערפירער צום געקומען מ'איז ווען
נאר באנקנאטן, אין נישט מאל דאס און רובל, 20,000 נאד ברענגען אים זאלן מיר : גזרה
דידאזיקע אויד צונויפזאמלען געצווונגען געווען איז יודנראט דער זילבער. און גאלד אין
ציניש ער האט זאנדערפירער, צום געלט דאס געבראכט ווידער האט מען ווען סומע.

ארדנונג". אין נישט זייט איר נאר ארדנונג, אין איז געלט ,דאם , : געזאגט
יודנראט, פון מיטגלידער אלע טויטן צו באפוילן ער האט נאכט זעלבער דער אין

קראכמאל. יאנקל און געלער אברהמיטשיק חוץ
חדשים. 18 א ביי עקזיסטירט האט געטא דער

טאכטער זעקסיעריקע מיין פון זכות אין
אויף ארויסגיין איד פלעג פרימארגן יעדן אץ געטא אין געפונען זיר האב איד
טאכ זעקסיעריקע מיין יידן. אנדערע מיט צוזאמען קאפאטשיווקע קיין צוואנגםארבעט

; געבעטן מאל פיל מיד האט טערל
דיר". מיט צוזאמען ארבעט דער צו ארויסגיין אויד *ויל איר ,טאטע' ,

מיין צוגעשטאנען מיר צו איז געטא, פון ליקווידאציע דער ערב טאג דעם פרייטיק,
: געבעטן און קינד

ארבעט". דער צו היינט מיד ,נעפ ,

גענומען איר האב איך קינד. דאס מיטנעמען זאל איד געבעטן האט פרוי מיין אויר
פון ווייל פאליאק, א פויער, א ביי קאפאטשיווקע אין איבערגעלאזט איר און זיד מיט



האט און ווינדן באקומען האט יזי אנגעריבן, פיס אירע זיר האבן מרחק ווייטן א גיין
גיין. געקענט נישט

האט געטא' אץ אומקערן זיר כדי נעמען, איר געקומען מיטאגצייט בין איך ווען
: פאליאק דער געזאגט

בלייבן אויר קענסט דו אץ גיין נישט קען זי נאכט, חגר אויף איבער איר "לאז
דאי'. איר מיט

צו ער קומט באנאכט פויער. דעם ביי איבערנעכטיקן איבערגעבליבן זענען מיר
: זאגט און מיר צו

גריבער". גראבן צו מענטשן נעמט מען מען. העיט גוטעס קיין נישט "עפעס
קינדער צוויי די מיט פתי מיין ראטעווען צו כדי געטא, אין אנטלאפן באלד בין איך

איר. מיט געווען זענען וואס
אייניקע געטראפן איר האב , (באךדורכפאר) פערעיעזד צופ אנגעקומען בין איר ווען
נאטשיטש. חיים געווען איז זיי צווישן און געטא, פון אנטלאפן שוין זענען וועלכע יידן,

: געזאגט מיר האבן זיי
ליידער שוין דאוועסטו ווייל קינה דיין צו צוריק לויף פייער. אין גייסט דו "בערל,

העלפך. גארנישט

טאן. צו וואס געוווסט נישט האב איד שטיקער. אויף געווארן צוריסן איז הארץ מיין
קינדער, און פרוי מיין מיט צוזאמען אומקומען איר וועל געטא אין גיין וועל איד אויב
אויב ן פויער ביים איבערגעלאזן כ'האב וואס טאכטערל, מיין מיט זיין וועט וואס און
לעבן. בלייבן וועלן מיר און ראטעווען א*שר איר איד וועל איר, צו אומקעוץ זיר וועל איר

קינה מיין צו פאליאק, צום אומגעקערט זיר האב איד

: געזאגט מיר האט מיר, צו באצויגן גוט זיר האט וועלכער פאליאק, דער
אייך*. פאר אויר און מיר פאר סכנה א ס'איז מיר. ביי האלטן צו אייך מורא האב "איד
אין אוועק את קינד מיין צוגענומען האב איד ברירה, אנדער קיין געהאט נישט האב איך
טאכטערל מיין אבער דארף, נעבן וואלד א אין אריץ מיר זענען וועג אויפן זאליםיץ. דארף

וואלד... אין זיין נישט רריל איר : געזאגט און שרעקן צו אנגעהויבן זיר האט
באקאנטע צו געקענט, מיר האבן אלע ווו דארף, אין אריץ מיר זענען באנאכט
אונדז אויסבאהאלטן גרייט געווען נישט זענען אבער עסן, געגעבן מיר האבן זיי גויים.
: געזאגט האט געקענט, גוט מיר האט וואס איינער, געהאט. מורא פשוט האבן זיי זיר, ביי

אין צוזאמען רוען וועסט און געטא אין גיי יידן. אלע אויסהרגענען וועט "היטלער
משפחה". דיין מיט קבר איין

שלאף אן מאנטיק, ביז ארט צו ארט פון קינד מיין מיט ארומגעדרייט זיר האב איך
רו. אן און

לעווקא ביי
און באנדיט אלס באוווםט געווען איז וואס איינעם, פון הויז אין אריץ איך בין באנאכט
לעווקא. געהייסן האט ער אונטערוועלט. דער פץ פיגור באקאנטע א געווען איז ער גנב.
מיט ער איז דערזעען, מיד האט ער ווען אנגעטאן. זיצנדיק געפונען אים האב איד

: געזאגט שמייכל א מיט מיר און ארט זיין פון אויפגעשטאנען שמחה

וועלן נישט דיך וועט קיינער אז ווייס אייך דיר. וועגן טראכט איר ווי טעג צוויי "שוין
איד וועל מיר צו קומען וועלן זיי אויב מורא. קיין נישט קיינעם פאר האב איר ראטעווען.
מיט צוזאמען הרגענען צו מיר געלינגען וועט זיי ביז הרגענען זיי פון צענדליק א קודם

היטן..." שוין דיך וועל איך רואיק, זיי דיר...

דער פאר געטאן, צייט זיינער האב איך וואס טובה א געדענקט האט לעווקא דער אט
פאליציאנטן די גנבה. א ביי געכאפט דאן אים מ'האט צייטן. פוילישע די אין נאר מלחמה,
אץ אריינגעמישט דאן זיר האב איר תפיסה. אין אוועקגעפירט און געבונדן אים האבן
תפיסה פץ באפרייט אים מיהאט הענט. זייערע פון אויםגעלייזט אים געלט סומע א מיט
אדוואק, הערשל שניידער דעם גוטן צום געדענקט אויר האט ער משפט. א פון אויר און
קיין גענומען נישט אים ביי אץ מלחמה דער פאר מאנטל א אויפגענייט אים האט וואם



געלונגען ס'איז וועמען הערשל' אים צו געקומען אויר איז דינסטיק ווירקלעך, און געלט...
באהעלטעניש. א געפונען אים ביי האט און געטא פון אנטלויפן

חזירים דעם מיט צוזאמען געווען איז וווינונג די קליין. זייער געווען איז הויז זיין
אויף גענייט האט הערשל בוידעם. אויפן געווען זענען טאכטער מיין מיט איך שטאל.
זיר. פאר גענומען זי האט נייען פארן געלט דאס און פרוי לעווקאם פון ניימאשין דער
: געזאגט און מיר צו צוגעקומען ער איז איינמאל טעג. אכט לעווקא ביי געווען זענען מיר
סיאיז' וועמען ביי איין זיר ארדן געגנט. דער אין באקאנטע סד א געוויס האסט "דו

מירי/ ביי בלייבן וועט הערשל
וואנדערן אנגעהויבן ווידער האבן און טאכטער מיין מיט שטוב זיין פון ארויס בין איר
געזאגט' מיר האט פויער איין פלאץ. אנדערן אן אויף טאג יעדן זייענדיק ארט, צו ארט פון
כ'האב ווייל געקענט, מיד האבן זאליםיץ דארף פון פויערן אלע מיר. זוכט סאלטיס דער אז
פאר מיר האבן פויערן אלע כמעט און תבואה פון שפייכלער א געהאט דארף דעם אין

תבואה. קויפט

זאליסיץ דארף פון סאלטיס ביים
דורכגייענדיק איר' האב יאר1942 פון גאכט א אין געקענט. גוט איד האב סאלטיס דעם אויר
אים האב איך פויערן. אייניקע מיט רעדט סאלטיס דער ווי געהערט טאכטער' מיין מיט
דערשנאפט באלד אונדז האט ער וועג. נעבן קאנאל א אין באהאלטן זיר און דערקענט

: געפרעגט און
ך" דארט איז "ווער

: געשעפטשעט שטילערהייט מיר ער האט דערזען מיר האט ער ווען
מיר". אויף דארט ווארט און קליניע מיין צו "גיי

גע נישט זיר איך האב פארוואס געקרעגט' און געקומען ער איז ארום שעה א אין
? איצט ביז אים צו ווענדעט

פונדעסטוועגן באנדעראוויעץ. א 1אד דערצו און ישראל שונא א געווען איז אליין ער
געטא אין אז דערציילט' אים האב איר אומזיסט. נישט כאטש טובה' א געטאן מיר ער האט
ליגן זיי ווו ערטער די געשילדערט אים האב איך דאלארן. און גאלד באהאלטן איר האב
די און גאלד דאס האט ער געפונען. טאקע ער האט שילדערונג מיין לויט און באהאלטן
גרוב, א אין באהעלטעניש א געמאכט מיר ער האט פרייז דעם פאר געבראכט. דאלארן
פלעגט באנאכט פארמאםקירט. גוט זי האט און שטאל אין אויסגעגראבן האט ער וואס

עםן. ברענגען אונדז ער
געווען איז דאס פיסאצקי. סטעפאן געהייסן האט וואס גוי א געווען איז דארף אין
אויסבאהאלטן זיר האבן וועלכע יידן, 150 ביי געהרגעט האט וואס סאדיסט' א באנדיט א
אנטלויפן געלונגען ס'איז וועמען יידן געווען זענען דאם סביבה. דער אין און וואלד אין
אויםבאהאלטן געווען זענען וואם יידן די פון העלפט א געטא. פון ליקווידאציע דער פאר
וועלכע אוקראינער' די פון געווארן געכאפט זענען זיי אבער געטא. פון אנטלא*ן זעגען

קינדער. קליינע און פרויען די מיט צוזאמען דערהרגעט זיי און נאכגעיאגט זיי האבן
: געזאגט אים און סאלטיס צום געקומען איז סטעפאן

אויב קו א געבן דיר ורעל איר דארף. דעם אין אויס ערגעץ זיך באהאלט "בערל
געפונען". אים העלפן מיר וועסט דו

םאלטיס' דער בערלעף'... "געפונען שטוב צו שטוב פון געגאנגען זענען ביידע זיי
פיל געהרגעט געווים האט אליין ער באנאכט. דערציילט מיר דאם האט מיכאלטשוק, יאקוב
און באצאלט גוט מיר פון באקומען האט ער ווייל געשוינט, ער האט אונדז אבער יידן'
געווען מיר זענען צייט געוויסע א נאד הרגענען. אונדז דערלאזט גישט אים האט פרוי זיין

ארט. צו ארט פון וואנדערן און ארט דאס פארלאזן געצווונגען

פאלאקן די מיט
טשעכישפויליש א געווען איז וואס אוזשאווא, דארף איו אוועק איר בין סאלטיס דעם פון
זיך האבן וואס סביבה' דער פון פאלאקן קאנצענטרירט זיר האבן דארף דעם אין דארף.
האבן זיי אוקראינער. נאציאנאליסטישע די קעגן און באנדעראווצעס די קעגן באפעסטיקט



די פון געשיצט זיך דארט און אויםבאהאלטן זיי אין זיר האבן און גריבער געגראבן
די יידן. 15 ביי באהעלטעניש א געפונען אויר האבן דא אוקראינער. די פון אנפאלן
פון גיין און העלפן זיי לאל איר פארגעלייגט מיד אויר האבן פאליאקן די פון אנפירער
פון פלענער די וועגן ידיעות ברענגען און זאליסיץ דארף אוקראינישן אין צייט צו צייט

פאלאקן. די אויף אנצופאלן אוקראינער די
איצט געגלויבט. מיר האבן און צוטרוי מיט מיר צו באצויגן זיר האבן פאלאקן די
אינטערעס אן געהאט זיי האבן דערפאר את צרה, א אין געפונען זיר זעלבסט זיי האבן
מיר האט דעריבער באקאנטע, פיל געהאט זאליסיץ דארף אין האב איר העלפן. צו אונדז

דארף. אין אנקומען געלונגען מאל אייניקע
דארף דאס אנגעגריפן געווער' פיל געהאט האבן וועלכע פאלאקן' די האבן איינמאל
דער פיסאצקי, סטעפאן פון זון רעם. דורד דארף אין געווארן געכאפט בין איר זאליסיץ,
זיר ער האט וועג אויפן שיסן. געפירט מיר ער האט באפעל פאטערס דעם לויט באנדיט.

: געפרעגט און אפגעשטעלט פלוצלינג
ראטעווען, צו נישט זיר בעטסט דו את נישט וויינסט דו וואס זיר ווונדער "איר
פארלאנג'/ דיין דערפילן צו גרייט איר בין דאריבער געהרגעט. האב איד וואס יידן אלע ווי
די קינה מיין מיט זיר געזעגענען גיין לאזן מיר זאל ער געבעטן אים האב איר
מיר האט ער אוזשאווא. אין לעבן, ביים איבערגעבליבן מיר איז וואס טאכטער איינציקע

שטאב. אוקראינישן דעם צו אוועקגעפירט
מיר האט פויערן באקאנטע מייגע פון איינער נס. א פאסירט פלוצלינג האט דא
זאל ער פאדערונג, שטרענגע א מיט סטעפאנען צו געווענדט זיר האט ער דערקענט.
באציאונג גוטער זיין מיט באקאנט געווען איז וואס בערקא, דעם הרגענען דערלאזן נישט
וועט ווערן, דערהרגעט וועט בערקא אויב אז געדראט, אים האט ער אוקראינער. די צו

משפחה. גאנצע סטעפאנס אויםהרגענען ער
האב איד אוזשאווא. אין צוריק אומגעקערט זיר און געראטעוועט זיר איד האב אזוי
סכנות מיט פארבונדן געווען איז וואם שליחות, אין גיין געווען נישטמסכיט מער שוין

נפשות.

גרוב א אין יאר א געלעבט
גרוב דעם אין אוזשאווא. דארף דעם מחוץ גרוב א אין באהעלטעניש א געהאט האב איר
פלעגן דארף, אין געקומען זענען דייטשן די ווען צייט. יאר א ביי געלעבט איר האב

גרוב. אין מיר ביי אויסבאהאלטן יידן אלע זיר
פוילישן פונעם געפאדערט האט ער געהאלפן. פיל זייער אונדז האט פריד ד"ר

געשען. שלעכטס קיין זיי ם'זאל יידן די היטן געהיילט, האט ער זון וועמעס סאלטיס,
פארטיזאנער. רוסישע די אנגעקומען ם'זענען ביז געלעבט מיר האבן גרוב דעם אין
אפגעטרעטן זענען רוסן די צייט. לאנגע א געפירט זיר האבן געגנט דער אין קאמפן די
שווערע איבערגעלעבט מיר האבן צווישנצייט אין צוריקגעקערט. זיר שפעטער און
מאביליזירט האבן םאוויעטן די רוסן. די ביי איינגעשטעלט זיר האט מצב דער ביז צייטן,
פון עלטער בין איר אז דאקומענט א געמאכט זיך האב איד יאר. 50 ביז מענער אלע
געלעגנהייט א געשאפן זיר ס'האט ביז ראזשישטש, אין פארבליבן בין און יאר 50

ישראל. ארץ קיין דארט פון און מערב אויף אוועקגעפאח


