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אלקנה מיין פון עקדה די
שער) (פייגע רוזן צפורה

די שטייט צפורה פאמיליע. און רוזן צפורה
שער, יידל , מאן איר הינטעו לינקס ערשטע
דער אין זעלנער אלס געפאלן איז וואס

ארמיי. רויטער

דער צו שטעטל פון הייזער לעצטע די פון בארג", "אויפן געווען איז הויז אנדזער

זאליסיץ, ליבטש, פאזשארעק, : דערפער די צו פירט וואס וועג דעם אויף זייט, צפון
דעי פון יארן לעצטע די אין הויז דאס געקויפט האבן מיר אנדערע. און טיכוטין

שקורניק, מאטל און שלמה ברידער מיינע מיט שער יידל מאן מיין מאכט. פוילישער
תבואה קויפן צו שפייכלער א געעפנט האבן בראזיל, קיין אוועק זענען זיי איידער

גרויס מיט געפירט זיר האט דאס שטאט. אין אריינגאנג דעם ביי פויערים, די פון

זייער זיי מיט געווען זענען און פיערים הונדערטער געקענט האבן מיר הצלחה.
באפריינדעט. גוט

פוילן פארלאזט משפחה גאנצע די

אוועקגעפארן אים נאד איז בראזיל, קיין עמיגרירט האט משה ברודער מיין ווי נאבדעם
ברודער מיין פון זיין עולה מיטן .1935 יאר אין מאטל  לעצטער דער און שלמה

מאמע די ראזשישטש אין פארבליבן זענען ,1935 יאר אין ארץישראל קיין פייוול
מיר אויר קונילע. און רחל קינדער אונדזערע מיט יידל און איך שקורניק, גיטל

פוילן. פארלאזן צו געפלאנט האבן

און מרים טאכטער איר צו אמעריקע קיין פארן צו באוויזן נאד האט מאמע מיין
דענווער, אין געלעבט און 1922 יאר אין אנגעקומען דארט זענען וועלכע מיכאל, זון
וועלכע  פעפער ברידער די  ברידער 2 געהאט אויר האט מוטער מיין קאלאראדא.

געפירט האבן און וועלטמלחמה ערשטער דער פאר אמעריקע קיין עמיגרירט האבן
קאלאראדא. דענווער' אין און יומא סאלטלייקסיטי, אין געשעפטן גרויע

און באצייטנס פוילן פארלאזט האט מאמע די וואס נס א געווען ממש איז עס

מיר מלחמה. דער פון אויסברוך פארן חדשים עטלעכע אמעריקע קיין אנגעקומען
די געמאכט אפילו האבן און בראזיל קיין ברידער די צו פארן צו געפלאנט האבן

מלחמה. די אויםגעבראכן איז פלוצלינג אבער דאקומענטן, נויטיקע
נאד' געדענק איך נסיעה. דער וועגן גערעדט שטענדיק מען האט הויז אונדזער אין
קינדהייט מיין פץ קיגד. א געווען נאד בין איך ווען דעם וועגן גערעדט האט מען אז
פאפירו געהעריקע די צוגרייטן מיט פארנומען צייט גאנצע די זיר מען האט איד געדעגק

פארמאכט געווען זענען טויערן אלע שווערע. א געווען איז עמיגראציע די ווייל פארן, צו
ברודער דער און מרים שוועסטער די  גרויסע די געפארן זענען פריער יידן. פאר

די  פעטערס אונדזערע צו אמעריקע קיין 1922 יאר אין אוועק זענען זיי מיכאל.

אויף בריוו, א וראך יעדע ברענגען פלעג כאדזינסקי בריווטרעגער דער פעפערס.
דאלארן, פאר א אויר צייט צו צייט פון און אויסגעקוקט, שטארק האט מאמע די וועלכע

לעבן. איר פארלייכטערט אביטל האבן וואס

: צווייטן נאכן איינער  בראזיל קיין ברידער מיי1ע אויר געפארן זענען שפעטער
וועגן די זענען ישראל ארץ קיין און אמעריקע (קיין מאטל און שלמה משה,

. פארמאכט) געווען

ווייט נישט ערד דעםיאטין 5 באקומען מיר האבן סאוויעטן די פון צייט דער אין

ס'איז ווי זיך האט לעבן דאס לאנד. דאס באארבעט האבן מיר און הויז אונדזער פון

אלץ האבן און דייטשן פארשאלטענע די אנגעקומען סיזענען ביז סטאביליזירט
געמאכט. חרוב

.$■



געטא דעי
פארבליבן מיר זענען געטא' א אין געווארן פארוואנדלט איז "בארג" גאנצער דער ווען
מענטשן' 60 א ביי משפחות, פיל אריינגעזעצט אונדז צו מיהאט אבער הויז' אונדזער אין
איר און זשעניע טאכטער זייער מומע, די פעפער' סענדער פעטער דער זיי צווישן
ערשטער דער אין דערהרגעט דייטשן די האבן דאבראוויטקער אפרים מאן איר יינגעלע.
געוו1י1ט אויר ס'האבן ביתהקברות. פוילישן דעם אונטער דערמארדעטע די פון גרופע
דבורה שוועסטער זיינע און אידל, פון מוטער די שער, דוואםיע הויז אונדזער אין

קינדער. זייערע מיט איטע און
געווען איז גארטן, אונדזער מיט געגרענעצט האט ערד וועמענס שכן' אונדזער
: געקענט נאר האט ער וואס מיט געהאלפן אונדז האט ער פאגעל. געהייסן און פאלאק א
מיר ! אומזיסט נישט זיר פארשטייט מילד, את שפייז אביסל ברענגען פלעגט ער

זאכן. אנדערע און בגדים מיט באצאלן אים פלעגן
פאליציאנטן געטא. פון צפוךזייט אין פארקן קיין געווען נישט איז צייט יענער אין
נאכן אז געווען, איז צרה די אנטלויפן. געקענט האט מען אבער געהיט' דארט האבן
די אין איבערגעבן סוף צום און מאטערן פייניקן' כאפן, גויים די פלעגן אנטלויפן'
געטא. פון ארויסגיין געהאט מורא יידן די האבן דעריבער פאליציי. דער פון הענט
אנטלאפענע די כדי אגטלויפן, דערלאזט נישט האבן פאליציאנטן יידישע די אויר

באנדיטן. אוקראינישע די פון הענט די אין אריינפאלן נישט זאלן

פאגעל שכן אונדזער
האבן מיר וואס זאפאס דעם פון שפייז ווייניק זייער געווען איז הויז אונדזער אין
פון צונויפגעקליבן האבן מיר וואס קארטאפל' זעק אייניקע ערד. דער אין באהאלטן
מיר פאגעל. שכן ביים פלויט דעם איבער ערד דער אין באהאלטן מיר האבן פעלה
און הייצן צו וואס מיט האבן זאלן מיר כדי פלויט' דעם פארנאנדערגענומען האבן
וועלכע מענטשן, אלע צווישן פראדוקטן ביסל דאס פאנאנדערגעטיילט האבן מיר קאכן.
נישט אויר ביסל דאס איז געטא אין אבער הויז. אין אונדז ביי געפונען דאן זיר האבן
פון געשוואלענע מענטשן קראנקהייטן. און הונגער געהערשט האבן דארט  געווען

הילף. מעדיצינישע .שום אן ארומגעגאנגען זענען קראנקע און הונגער

אויסבאהאלטן יידל זיר האט "ארבעט" אויף כאפערייען ערשטע די פון צייט דער אין
באהאלטע א איבערגעפירט פאגעל אים האט שפעטער פאגעל. שכן פוילישן אונדזער ביי
געפונען זיר ער האט דארט פאזשארעק. דארף אין שטרוי אונטער וואגן א אין נעם
די געקומען ס'זענען ביז גויים, פארשידענע ביי מלחמה דער פון צייט גא1צע די
ליקווידאציע דער פאר וואכן פאר א ביז שטוב אין פארבליבן נאד זענען מיר סאוויעטן.

געטא. פון

טארף ביי ארבעטן מיר
ארבעטן ארויסגיין קען מען אז מעלדונג א פארעפנטלעכט דאן האט יודנראט דער
מיין פאר און זיר פאר דערלויבניש א ארויסגענומען האב איד געטא. דעם מחוץ
מיר און יאר 7 געווען אלט דאן איז וואס אלקנה, זון מיין פאר און רחל טאכטער
60 א ביי געווען זענען מיר דאראסין. דארף אין טארף ביי אףבעטן אוועק זענען
דוד ברודער איר טענע1בוים' גיטעלע געווען אויר איז גרופע דער אין מענטשן.

פעטרושקע. ישעיהו און

אויף טארף ציגעלעד די אויסלייגן געשיקט אונדז האט דארף פון סאלטיס דער
דייטשלאנד). קיין הייץמאטעריאל אלס געווארן געשיקט איז טארף (דער טרוקענען צו
ארבעטן וועלכע יידן אלע אז געפאדערט'. סאלטיס דער האט ארבעט טעג אייביקע נאר
לאסט אנגעקומען זענען באלד הויז. איין אין ווערן קאנצענטרירט זאלן טארף ביי
יידן. די כאפן אנגעהויבן און פאליציי אוקראינישע און דייטשישע מיט פול מאשינען

שוץ סיזענען ווייל זיר' דערנענטערט ליקווידאציע די אז פארשטאנען, האבן מיר
סביבה. דער אין קהילות יידישע די פון ליקווידאציע דער וועגן ידיעות אונדז צו דערגאנגען



אלקנה יינגעלע מיין כאפט מען
געפונען דאן זיר איך האב לאסטאויטאס די דערזען דערווייטנם פון האב איד ווען
און אלקגה צו געטאן געשריי א האב איך תבואהפעלד. א אויף קינדער די מיט
האב איד אויר באהאלטן. דארט זיך אין תבואה דעו אין אריק תיכף זאלן זיי רחל'
דערשיטערטע א פעלד פון ארויס איך בין אוועק זענען רוצחים די ווען באהאלטן, זיך

קינדער. די נאכט גאנצע א געזוכט און צעשראקענע און
און דארף פון "מלעטשארנע" דער ביי רחלען געפונען איך האב פרי צומארגנס
חיהשע די געפונען. נישט ליידער שוין איך האב יינגעלע, יאריק 7 מיין אלקנהלע,

וזכרם. שמם ימח דערמארדעט. און געכאפט אים האבן רוצחים
איבער זענען טארף ביים ארבעטן געקומען זענען וואס גרופע גאנצער דער פון
איר טענענבוים, גיטעלע טאכטער, זיין שניידער, בערל : איינצלנע בלויז געבליבן

, . . . איך. און רחל טאכטער מיין דוה ברודער

באהעלטעניש א זוכן און וואנדעוץ מיר
ווי ארט אן געזוכט האבן מיר וואנדערן. פון תקופה א אנגעהויבן זיר האט איצט
זיך אויך און אויסבאהאלטן געוואלט נישט אונדז האבן גויים די איבערצונעכטיקן.
יוגנט, די איבערהויפט און זיי' פון פיל געלט. פאר אפילו שפייז' בן גע צו אפגעזאגט
אדער פעלד אין כאפן צו געלונגען זיי סיאיז וועלכע יידן' געמארדעט און גערודפט האבן
גויים, ווייניקע די לטובה פארצייכענען פונדעסטוועגן דארף מען אבער וואלד. אין
גערא לעבן, זייער איינגעשטעלט און האלוקים צלם דעם פארלוירן נישט האבן וועלכע

געקענט. האבן זיי וועמען און געקעינט האבן זיי וויפל טעוועט
האבן מיר וואס גויים "פריינטלעכע" אנטוישונגען. פיל געהאט אריך האבן מיר ■
כלל בדרך חילף. צו האנט א אויסשטרעקן געוואלט נישט האבן פריעה. פון געקענט
זיר האבן שבתי/ "שומרי קאסטע פרומע די "סובאטניקעס"' די אז זאגן, מען קען

הילף. צוגעטיילט זיי האבן און יידן גערודפטע די צו םימפאטיע מיט באצויגן
געווען פריער זענען וועלכע גויים, די יידן צו גוט באצויגן אויך זיך ס'האבן
אין האט קאטעגאריע די אט עבר. קאמוניסטישן א געהאט האבן און לינקגעשטימט

, ; יידן. אנטלאפענע די געהאלפן האבן און נאציזם דעם געהאסט הארץ זייער

פאטאפטשוק רעטער דעי
באהאלטן צו ארט אן געבן צו אונדז געווען מסכים האט וועלכער ערשטעה דער
אלעקסאנדער פויער דעל  שנאה פון ים גרויסן אין הימל פון מלאד דער געווען איז זיך
ער ווען מאמענט אין אים צו צוגעגאנגען בין איד טיכאטין. דארף פון פאטאפטשוק
ער ווען וואסער. ביסל א געבעטן אים ביי האב און פערד זיינע אנגעטרונקען האט
אריינגענומען אונדז ער האט איבערצונעכטיקן' ווו נישט האבן מיר אז דערהערט האט
זענען מיר באהעלטעניש. א אונדז פאר געמאכט דארט און ("קלוניע") שייער אין
בלעטער די אויסגלייכן ביים געארבעט אים ביי האבן מיר חדשים. 4 געווען אים ביי
אונדז האט ער פאמיליע. זיין פאר און אים פאר גענייט אויד האב איד טאבאק. פון

באצויגן. גוט זייער אונדז צו זיר און עםן געגעבן
געווען מיר זענען יידן' באהאלטענע זוכן אים ביי וועט מען אז האבנדיק מורא
די אין ליבטש. דארף אין אוועק זענען מיר און ארט דאס פארלאזן צו געצווונגען
אונדזער געווען איז דאס און גערטנער די פון גרינס גנבענען מיר פלעגן נעכט
געהאט מורא האבן מיר פעלדער. די אין גענעכטיקט האבן מיר שפייז. איינציקער
דעם צוליב ווערן געכאפט נישט זאלן מיר כדי ברונעמס, די פון וואסער שעפן צו

קארבע. דער פון םקריפען
צייט זיינער האט וואס העס' משה פון פתי די שרה, געווען אויך איז אונדז מיט
העס אלי שוואגער איר אונדז צו גיין צו קומט מאל איין מצהפאבריק. א געהאט
זאליסיץ, פת וואלד אין גרוב א אין באהעלטעניש גוט א האט ער אז דערציילט, און
ס'איז ווייל גענומען, נישט ער האט אונדז זיך. מיט צוגענומען איר האט ער און

פלאץ. ווייניק געווען גרהב אין



דעם אנטדעקט שפירהינט, פון הילף דער מיט אוקראינער, האבן באנאכט
האבן מיו אויסבאהאלטן. דארט זיך האבן וועלכע אלע דערמארדעט האבן און גרוב
מיר האבן אזוי אץ ארט צו ארט פון געגאנגען סביבה' דער אין ארומגעדרייט זיך
אויסגעגראבן :ט הע די מיט מיר האבן סוף צום באהעלטנישן. אוגדזערע געביטן אפט
געקומען פלוצלינג איז ער ווען שניצער בנימין איבעראשט אונדז האט איינמאל גרוב. א
לעבט איצט געגנט. דער אין ארט צו ארט פון געוואנדערט האט ער אויר אונדז. צו

ישראל. אין מישר מושב אין ער
אומקערן זיף געמוזט בליתברירה מיר האבן זיין, צו ווו ארט קייו נישטהאהנדיק
חדשים. אייניקע אויסבאהאלטן ווידער דארט זיר האבן מיר טיכאטין. אין פאטאפטשוקן צו
אסאך אין גענייט האב איך שניידערקע. גוטע א בין איר אז אויסגעפונען, האבן גויים די
נאכטלעגער. און שפייז באקומען איך האב דעט פאר און בגדים פארשידענע הייזער גוייאישע
אויך פאזשארעק. אין םובאטניקעס די ביי באהאלטן געווען צייט גאנצע די איז "דל

וואכן. עטלעכע אויף פאזשארעק קיץ געקומען זענען רחל מיין מיט איך

פאווליק
פאווליוק, אלעקסאנדער פויער דעם ביי קוזין דארף אין וואכן 6 געווען מיר זענען שפעטער
איז פאווליוק אויך דונדעל. וואסיל באקאנטעה א ברידערס מיינע פץ זון א געווען איז וואס
זיין פון בוידעם אויפן באהעלטעניש א איינגעארדנט אונדז האט ער "סובאטניק". א געווען
(זיי לייקאך משפחה די ארט צווייט א אין אויםבאהאלטן זיר האבן אים ביי שטאל.

קאנאדע). אין היינט זיך געפינן
געמסרט, אים האט מען אז דערציילט' און געקומען אונדז צו ער איז איינמאל
האט ער זוכן. אונדז קומען וועט מען אז מורא האט ער און יידן אוים באהאלט ער אז
און שטתי, מיט אנגעלייגט געווען איז וואס וואגן, א אין גענומען רחלען מיט מיך
און פעלד הוילן אין דרויסן אין געבליבן זענען מיר ליבטש. דארף אין געבראכט אונדז
פאליציאנטן אוקראינישע די מיט דייטשן די פלעגן נעכט די אין קוסטעס. אין גענעכטיקט
בוימער די צו צוגעטוליעט געווען זענען מיר לאמטערנס. מיט זוכן אץ "אבלאוועס" מאכן
און געמאטערט אונדז האט קעלט די ווינטער, געווען ס'איז ארט. פון זיר נישטרירנדיק
בארוועסע מיט שניי אין טאפטשען פלעגן מיר ביינער. די אין אריץ איז פראסט דער

קליידער. קיין און שיך קיין געהאט נישט האבן מיר פיס:

קומען סאוויעטן די
טיכאטין אין פאטאפטשוקן צו אוועק ווידער מיר זענען ברירה קיין נישטהאבנדיק
ליבטש אץ געווען מיר זענען סאוויעטן די אנגעקומען ס'זענען ווען מאל. דריטן צום
די אז בשורה, די אנגעזאגט אונדז דאם האט ער קאסאנטשוק. סובאטניק דעם ביי

ראזשישטש. אין שוין זיר געפונען סאוויעטן
פאזשארעק. פון געקומען איז יידל אויך ראזשישטש. קיין אנגעקומען זענען מיר
געראטעוועט זיר האבן וועלכע יידן, איינצלנע בלויז באגעגנט שטאט אין האבן מיר
צוריקגעקומעינע די צווישן צייט. שרעקלעכע די איבערגעלעבט ס'איז ווי האבן און טויט פון
טעכטער, צורי און מוטער א  טארטשיניוק משפחה די : געווען זענען ראזשישטש קיין

לייט. יונגע אייניקע נאד און וואלד יאסקע און משה מונק, יאסל

ארמיי רויטער דער אין יידלען פון טויט דער
מען האט דא ראוונע. קיץ אנטלאפן מיר זענען סאוויעטן' די פון אפטרעטונג דער צוליב
עלטער. זיין פעלשן געוואלט נישט האט ער ארמיי. רויטער דער אין מאביליזירט יידל
פאר שווער איז ער אז פאםטקארטל' א באקומען מיר האבן דערנאר צייט קורצע א

רעטשיצע. שטאט דער אין ווונדן זיינע פון געשטארבן און געווארן ווונדעט
קליידער, אן חיות, געיאגטע ווי געלעבט מיר האבן יאר האלב א און דריי צו קרוב
צייט ביטערע די אז האפנונג, אן און אפצווואשן זיר מעגלעכקייט שוט קיין אן שיד' אן
שוועריקייטן אלע די אויסצוהאלטן כוח דעם געשעפט מיר האבן וואנען פון אריבער. וועט

זאגן. צו שווער 1 איבערלעבן און צלםאלוקים דעם פארלירן נישט און



אוועק בירגער פוילישע געוועזענע די מעגלעכקייט א געווארן געגעבן סיאיז ווען
די באנייט מיר האבן דאנען פון לאדזש. קיין אוועק מיר זעגען פוילן, קיין ציפארן

און בראזיל אין ברידער מייגע מיט און אמעריקע אין מוטער דער מיט פארבינדונג
ארץישראל.

א אלם איטאליע אין געווען איז רחמיאלי) (אבנר שקורניק פייוול ברודער מיין

אריבערצוברענגען אונדז שליחים געשיקט האט ער בריגאדע. יידישער דער אין זעלנער
אנגעקומען מיר זענען נאפאלי פון איטאליע. קיין דארט פון און עסטרייד קיין לאדזש פון
פארהעלטניש אין אבער עליה, אומלעגאלער דער מיט 1946 יאר אין ארץישראל אין

געלונגען דאן איז ברודער מיין "טראנסילוואניע". שיף דער אין באדינגונגען, גוטע
פריידע און רחלען מיט מיך זיי צווישן מעגטשן' 18 "אריינשמוגלעך שיף דער אויף
לאנד. אין אנגעקומען בשלום מיר זענען איינפאל געלונגענעם א אדאנק און ווארקאוויצקא,
רעטער אונדזערע מיט קאנטאקט א אנצובינדן געלעגגהייט פאסיקע א אויף ווארט איך

הילף. מענטשלעכע זייער און מעשים גוטע זייערע פאר זיי אפדאנקען און

פאסטעכל גוייש א  מיידעלע יידיש א
שרהלע  שקורניק פנחס פעטער מיין פון אייניקל קליינע דאס וועגן ווערטער אייניקע

א אלס משפחה, פוילישער א צו איבערגעגעבן איר האט ג'וס' חיה מוטער, איר : גוס
ווייל קינד, אוקראיניש אן איז דאם אז געמיינט האט פרוי פוילישע די פאסטעכל.
גוטן א גערעדט האט זי און ראזיאטין דארף אין געלעבט האבן עלטערן שרהלעס

פון געווארן געראטעוועט זי איז אזר "שיקסל". א ווי אויסגעזען האט און אוקראיניש
ישראל. קיין געקומען איז זי אויך גורל. ביטערן דעם

קינדער. פיר און מאן א האט זי יחיעפ. קיבוץ פת חברה א חשמונאי, שרה איז דאס

שקורניק. פנחס ר' 3ון אייניקל גוס, שרה'לע
געלעבט זי האט שואה דער פון צייט דער אין
געראטע זין אזוי און פאסטעכל גוייש אלס
ישר יחיעם, קיבוץ אין זי לעבט איצט וועט.

חשמונאי. שרה נאמען אונטערן אל,


