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בייזעי מאטל

פון משפחות. יידישע 20 ביי געלעבט האבן געוווינט, האב איך ווו פערעספע, אין
באךסטאציע איין באן, דער מיט פערעספע קיין געפארן מען איז ראזשישטש
ראדינעס די דארף דעם און בארג דורכן וואגן א מיט אדער קאוועל, קיין וועג אויפן

קילאמעטער. 1210 פון מהלך א 
האנדלען פלעגן און תבואהסוחרים, געווען זענען מישאלאוו שותף מיין און אין
דער מיט ארויסשיקן מיר פלעגן תבואות די געגנט. גאנצער דער פה גויים די מיט
אויפקויפן מיר פלעגן באזונדערס אויסלאנד. קיין אויר און דאנציג ווארשע' קיין באן

דייטשלאנד. קיין עקספארטירן און רעפאק און קאניטשינע

סאוויעטן די ביי
און שפאכלער דעם םארמאכט איד האב דארף אין אריין זענען סאוויעטן די ווען
ביי פריער האט וואס דאנילוק, פאוול סעלסאוויעט, צום שליסל דעם אריינגעטראגן
דער געווארן ער איז סאוויעטן די ביי און געהילףארבעטער' אלס געארבעט מיר

דארף. פון אנפירער
ארבעטער די פאר זארגן פלעגן מיר ווייל גוטע, געווען זענען באציאונגען אונדזערע
געבעטן און שליסל דעם אומגעקערט מיר האבן זיי באעוולען. ניט קיינמאל זיי און

שפאכלער. דעם פירן ווייטער
יוםטובים און שבתים ספריתורה. צוויי געהאט איד האב שטוב אין מיר ביי

מנין. א מיר ביי געווען איז וראך מיטן אין אויד דאוונען. געקומען יידן אלע זענען
געווינטשן נישט םיאיז אז פארשטיין, צו געגעבן מיר זיי האבן שפעטער אבער
פסח אויף מיר האבן דאד סאוויעטן. די ביי ארבעט איר בעת פירן אזוי זיר כיזאל

מאל. א ווי יוםטוב דעם געפראוועט און שעכטמאן מאני ביי מצות געבאקן

דייטשן די ביי
הופערט פאלקדויטש דער אריין. זענען דייטשן די ביז געגאנגען לעבן דאס איז אזוי
שטיקל א באציונגען. גוטע גאנץ אים מיט געהאט האבן מיר דאלמעטשער. געווארן איז
געטא דער געווארן געשאפן סיאיז ווען און דייטשן די ביי געארבעט איר האב צייט
געגעבן אים באךםטאציע, דער פון דירעקטאר צום געקומען איד בין ראזשישטש אין
באשעפטיקן פערעספע פון יידן אלע און מיר זאל ער געבעטן און מתנה שיינע א
הענט די אין אריינפאלן ניט זאלן מיר געהאט מורא האב איר באךליניע. דער ביי
און בערעזאלופ דארף אין קאמיםאר געווען איז וועלכער דאנאה רוצח ווילדן פונעם
פלעגט ער קינדער. יידישע שיסן און פייניקן יאגן, אכזריותקייט חיהשער מיט פלעגט
דער אים האט מיטגעהאלפן אים. פאר געלאפן זענען הינט און פערד א אויף רייטן

יוליוס. פאלקםדויטש ארטיקער
גאנץ באצויגן זיר האט און דייטש קעלנער א געווען איז באךדירעקטאר דער

: זאגן אבער פלעגט ער מענטשלעך.
באקום אויבן פון באפעל קיין נישט באקום איר ביז מענטש גוטער א בין "איך

העלפך/ גארנישט איד קען דאן  באפעל א איד
באפעל' א מיט סעקילע פון פאליציאנטן אוקראינער דריי געקומען זענען טאג איין
ראזשישטשער אין איבערצופירן זיי כדי פארזאמלען זיר זאלן יידן פערעספער אלע אז
וואס געהערט האבן מיר ווייל געשען, וועט דאס אז געוווסט שוין האב איר געטא.



מיין צעטיילט באצייטנס האב איר שטעטלעך. און דערפער אלע אין זיך טוט עס
פריינט. גוטע מיינע געווען זענען וואס גויים עטלעכע צווישן פארמעגן

האב איך וועמען באגוליאק' פאלאק, א אריינגעזעצט איך האב שטוב מיין אין
פארפאקט, גוט פרוי מיין האט ספריתורה צוויי די פריינט. גוטן א פאר געהאלטן
היטן, באזונדערס זיי זאל ער באגוליאקן געבעטן און בוידעם אויפן ארויפגעלייגט

תורה. הייליקע אונדזער איז דאס ווייל
ספריתורה. די געווען מחלל האט באגוליאק אז ארויסגעוויזן, זיר האט דערנאך קורץ
סטעזשקע א געמאכט און רייטהויזן זיר פאר גענייט יריעות הייליקע די פון האט ער

אריין. שטוב אין הויף פון אריינגאנג ביים
גוטע אלס פאררעכנט געווען זענען וואס די אז באמערקן, צו כדאי איז בכלל
גנבים די דאקעגן נויט? שווערער דער אין שונאים אלם ארויסגעוויזן זיר האבן פריינט
רחמנות. און מענטשלעכקייט פול ארויסגעוויזן אפטמאל האבן אונטערוועלטניקעס און

געטא ראזשישטשער אין
דאס אריין. געטא ראזשישטשער אין צופוס געטריבן אונדז האבן פאליציאנטן דריי די
מיט צוזאמען שפאכלער שניאורס אין וווינען אריין זענען מיר פרייטיק. א געווען איז

אנדערע. און פישמאן יהודה
: געזאגט גלייר איך האב געטא' אין פארשפארט יידן די געזען האב איר ווען
שיקן אויר מיר מ'זאל יודנראט אין באמיען זיר אנגעהויבן און מתים" "לעבעדיקע
איך האב דא קאפאטשיווקע. קיין וועג אויפן ארבעטן געשיקט מיר מיהאט ארבעט. אויף
ווען אויב טובות טוען גרייט איז ארבעטן די מיט אן פירט וואס דייטש דער אז געהערט'
קעכין. אלס געארבעט בעקער טייבל האט אים ביי אריין. האנט אין עפעם אים מיגיט
וועג ביים ארבעטן צו אריבערפירן אונדז געבעטן און מתנה א געגעבן אים האב איך
מיר קענען וואס גויים, צו נאענט זיין געמיינט איר האב דערמיט פערעספע. נעבן
באקומען זיי ביי קענען צו כדי פארמעגן, מיין איבערגעלאזט האב איד וועמען ביי און

הונגער. און נויט פון צייטן אין עסן
דער צו מיטגיין אונדז מיט זאלן פרויען די אויר אז אויסגעפועלט, איך האב אזוי
קינדער, און פרויען די מיט יידן פערעספער אלע כמעט מיר, פלעגן טאג יעדן ארבעט.
דער צו קילאמעטער 12 א ביי צופוס גיין און געטא ראזשישטשער פון ארויסגיין

מחלה זעלבן דעם צוריק גיין נאכמיטאג און ארבעט
מיר און מיד אונדז מאכט וועג דער אז דייטש' דעם געזאגט איד האב איינמאל
אונדז זאל ער געבעטן אים האב איר ארבעט. דער ביי באווייזן פיל נישט קענען
ער וווינען. דארט און קוזין דארף אין שטוב פארלאזטער א אין אריינגיין דערלויבן
און פרוי מיין מיט איר און שטוב די אויםרייניקן סאלטיס דעם געהייסן גלייך האט
געארבעט מיר האבן פערזאן, 15 ביי אנדערע' און פעפער אפרים לייקעך' משה קינדער,

געטא. דעם אויסער געוווינט און
צו מיר צו געקומען איז געטא ראזשישטשער דעם ליקוידירן פארן טעג דריי
האט וואס פרוי' רוסישע א  שארופיץזובאטשעווסקא טאניא פרוי די ארבעט דער

: געזאגט מיר האט זי געקענט. גוט מיך האט און פערעספע אין יארן לאנגע געלעבט
מיר צו קום געטא. דעם ליקווידירן מען וועט ארום טעג פאר א אין "מאטליק'

פאמיליע". דיין מיט
איינגענייט געווען זענען וואט פינגערלער גאלדענע עטלעכע געגעבן איר האב איד

מאנטל. פרויס מיין אין
וואס זאפראן' ייד' א דורכגעגאנגען איז שבת' געווען איז דאס אז מיר זיך דאכט
און געטא פון מינוטן לעצטע די סיזענען אז דערציילט' און געטא פון אנטלאפן איז
האבן וואם יידן, אלע דערציילט עס האב איד פאניק. געפערלעכע א דארט ס'הערשט

צעלאפן. זיך און לאפאטעס די אוועקגעווארפן האבן זיי געארבעט. מיר מיט
מיין מיר מיט און געבליבן בין פאראנטווארטלעכער' כלומרשטער דער אלס איך'
אויפזעער, דער דייטש' דער ווען גלייזער. ישראל און טכויער לייב ביבע' טאכטער
 : געענטפערט האט ער. אוועק. אויך גיי איך אז געזאגט, אים איד האב געקומען' איז



געפינעך. נישט דיד מ'זאל גוט זיך "באהאלט
וועמען ביי נעווילנע' דארף אין פאווליוק, קוזמיר גוי, א צו אוועק בין איד
ביינאכט טעג. 2 געווען א.יך בין אים ביי פארמעגן. גרויס א איבערגעלאזט האב איך
צו אוועק בין איך האלטן. צו אונדז מורא האט ער אז געזאגט, און געקומען ער איז
און קינדער צוויי און פרוי זיין לייקעך, משה געטראפן שוין איך האב דארט טאניען.
ברודער זיין אין אמעריקע) אין זיי לעבן (איצט רבקה און איטע שוועסטער צוויי

ארמיי. רויטער דער אין סאלדאט אלם געפאלן שפעטער איז וואס לייביש,
די און ווינטער דער געקומען ס'איז בוידעם. אויפן באהאלטן זיר האבן מיר
אין אריבערצוגיין געעצהט טאניע אונדז האט אויסצוהאלטן. נישט געווען איז קעלט
אויסגעגראבן האבן מיר הויף. אין געשטאנען איז וואס שטרויםקירטע, גרויסער דער

דערקענען. נישט מיזאל פארדעקט און טיף אריינגעזעצט זיר נארעס, צוויי
איבערגעלאזט האב איך וועלכן ביי גוי' א צו ארויסגיין איך פלעג ביינאכט
האט טיילמאל וואכן. צוויי יעדע ברויט לעבלעך 15 באקן מיר פלעגט ער און פארמעגן א
לעבלער 15 געלאזט אלעמאל האב איך א.א.וו. מילר קעז, ביסל א געגעבן ארך ער
ברויט אלטגעבאקענע דאס עסן פלעגן מיר צייטן. שווערערע פאר רעזערוו א ברויט
מיינע פון טאניען פאר געבראכט עפעס אלעמאל האב איר פרישע. דאס היטן און
זיר מיר האבן דא אונדז. פאר אפקאכן עפעם זי פלעגט צייט צו צייט פון און זאכן

חדשים... 18 אויסבאהאלטן
ביי אפגעשטעלט זיר זיי האבן םאוויעטן, די פאר אנטלאפן זענען דייטשן די ווען
שטרוי. סקירטע די אויף מאשינעךגעווער צוויי אוועקגעשטעלט און שטוב אין טאניען
מען שרעק פאר געציטערט און סקירטע די אונטער געזעסן מיר זענען טעג צוויי

אנטדעקן. נישט אונדז זאל

צייטווייליק אוועק זענען דייטשן די
: געזאגט און טאניע געקומען איז אוועק זענען דייטשן די ווען

ארויס!"  "קינדערלעך
ראזשישטש, קיין צוגעפירט אונדז האט קירטשוק און נעווילנע קיין אוועק זענען מיר

משה. ברודער זיין און וואלד יאסקע געטראפן האבן מיר ווו
מיר ראזשישטש. קיין געקומען ווידער און אנגעגריפן האט ארמיי דייטשע די
וואגאן, לאסט א אין ראוונע, דורר דארט פון א,ון קיווערץ קיין סטיר דעם אריבער זענען
פערעסנע. קיין און ראזשישטש קיין צוריקגעקומען מיר זענען דערנאד קאראסטען. קיין

צוריק קומען סאוויעטן די
איר אז פארשטאנען האט שטוב, מיין אין איבערגעלאזט האב איד וועמען באגוליאק,
דער ביי ארבעטן אנגעהויבן האב איך ווארשע. קיין אנטלאפן איז ער און צוריק קום

תבואה. אויפקויפן ביי זאגאטזיערנא אין רעגירונג סאוויעטישער
שניי אין בארוועס גיין פלעג איד אפגעריסן. און הונגעריק געווען זענען מיר
א.זוי ווי נישט ווייס איך ברויט. דאם ברענגען צו כדי שבט חודש אין פראסט און

אויסגעהאלטן. עס האבן מיר

רוצחים אוקראינער
פראכאר. נאמען מיטן רוצח, א פאליציאנט, אןקראינישער אן געווען איז ליבטש אין
אוקראינער די נישט ווען פריער. פון געקענט האט ער וועלכע יידן געשאסן האט ער
סיאיז ווער געוווסט נישט האבן דייטשן די ווייל געראטעוועט, סאד א זיר וואלטן

שטנים. יידישע זייערע אויסגעגעבן האבן אוקראינער די ייד. א
קוזין. פון פאטשימוק פאוול געווען איז יידןמערדער מיאוםער אנדערער אן
אנדערע. נאך און פעלץ, פדוי, יידישע א און טשערניאווסקי, ייד, א געהרגעט האט ער

: געזאגט מיר ער האט .לייט, ם.ס מיט זיצן געזען אים איר האב איינמאל
אויפלעבן. מיר וועלן איצט מלוכה. יידישע פארכעוואטע אייער פארביי "ס'איז

אונדזער". איז אוקראינע



וועגן .מאן .ד .וו נ.ק אן דערציילט איך האב צוריקגעקומען זענען םאוויעטן די ווען
: געענט*ערט מיר ער האט פאטשימוק' דעם פון אוי*פירונג דער

וויכטיק". נישט איז יידן געהרגט האט ער וואס ,דאס ,
טעטיקייט. אנטיסאוויעטישע פאר אויפגעהאנגען סאוויעטן די אים האבן פינדעסטוועגן
איך און מאסקווע אין איצט לעבט דאנקבאר, איזויפיל זענען מיר וועמען טאניע,
מתנות. צייט צו צייט פון איר שיקן אמעריקע פון לייקעכס די איר. מיט דורך זיר שרייב
ביינער, עטלעכע ראזשישטש אין ברודערקבר אויפן געפונען האט אדוואק מאטל
קברישראל צו געבראכט זיי האט בייזער לאה פרוי גענומען. זיר מיט זיי האט ער

תלאביב. אין
נישט האט ער  באהעלטעניש אין געשטארבן איז פערעספע פון שעכטמאן מאני

לייח. אוממענטשלעכע די אויסהאלטן געקענט
ברויט, זוכן פרויען 6 נאך מיט געטא, ראזשישטשער אין געגאנגען איז טאכטער וזיין
אריין זענען דערנאך ביתעולם. אויפן געשאסן אלע א>ן געכאפט ס.ס. די זיי האבן
פרויען די שיסן ביים ווייל הענטשקעם, אנדענק געפאדערט און יודנראט אין .0.0 די

בלוט... מיט הענט די פארשמירט זיי האבן


