
כלנדרי ל/גצסער דער
פריגאל אברהם

פשוטע פון פאבריקל א און רעסטאראן א בריק אונטערן געהאט האבן עלטערן מיינע
וואל די אונדז צו ברענגען גויים לי פלעגן צייט פרידן אין וואלפאדעם. און געוואגטן
געוואנט. דער געווארן פארטיק סיאיז ביז ווארטן שטוב אין אונדז ביי איבערבלייבן און
נייען פלעגן זיי וועלכן פון שטאף גראבע אויסגעארבעטע פארטיק א באקומען האבן זיי
האבן געגנט דער פון פויערן די "בורקעס". גערופענע אזר ווינטערמאנטלען, גחיסע

משפחה. אונדזער געקענט גוט ארום אזוי
איז זיי' צווישן מיר און געטא אין געווארן אריינגעטריבן זענען יידן אלע ווען
ארבעט דער צו פרימארגן יעדן ארויסגיין משפחה גאנצער אונדזער געווארן דערלויבט
אין ספעציאליסטן קיין געווען נישט זענען אונדז חוץ א ווייל פאבריקל' אונדזער אין
מיט געטא. אין ציריק ארבעט דער פון ברענגען אונדז מען פלעגט פארנאכט פאך. דעמ
זייערע און קרובים פאר עסנווארג אדורכשמוגלען ס'איז ווי מיר פלעגן נפשות סכנות
באפריינדעט' גוט אונדז מיט געווען איז משפחה זיין וואס רויטער, (הערשל) צבי קינדער.

ארבעט. אויף אונדז צו געווארן צוגעטיילט אויך איז
בערל און אחרת אונדז מיט צוזאמען ארבעט דער צו ארויסגיין אויך סיפלעגן
מאטל אויר אין שטוב' אונדזער אנטקעגן געפונען זיר האט שטוב זייער וואס גראווער,
דזשעגעכטס מלחמה דער פאר אויםארבעטן פלעגט גראווער משפחה די דאלגאפאליוק.

וועגענער. די פון רעדער די באשמירן מ'פלעגט וועלכע מיט סמאלע' און
דעם ליקווידירן צו זיר גרייטן דייטשן די אז געווארן באוווסט אונדז ס'איז ווען
האבן מיר געטא. אין א'וונט דעם צוריקגעקערט נישט מער שוין זיר מיר האבן געטא'
דער פון הויז אין צוגעגרייט באצייטנס האבן מיר וואס בונקער' א אין אויסבאהאלטן זיר
די פון ריכטונג דער אין אנטלאפן מיר זענען נאכט דער מיטן אין גראווער. משפחה

עלטערן. מיינע פון פויערן באקאנטע פיל געפונען זיר ם'האבן וועלכע אין דערפער
צו ארט פון געוואנדערט האבן מיר מענטשן. 15 פון גרופע א געווען זענען מיר
פאר באהאלטן האט פאטער מיין וועלכן ביי גוי' א צו אנגעקומען זענעו מיר ביז ארט
עלטערן, דייטשישע און אוקראינער פון : מישלינג א געווען איז גיי דער חפצים. שידענע
מסכים און געטאן אמאל איפ האט פאטער מיין וואס טובה די געדענקט האט ער

צייט. קורצע א אים ביי אונדז אויסבאהאלטן געווען
פויער דער האט אנטדעקן אונדז וועט מען אז סכנה א געווען סיאיז ווען שפעטער,
זיי האבן בקשה זיין לויט טראכימבראד. נעבן קרובים זיינע צו איבערגעפירט אונדז

גוט. זייער אונדז צו באצויגן זיר

"כלנדרי" לעצטער דער
פרייז יעדן פאר באשלאסן עלטערן מיינע האבן יוםכיפור, דערנענטערט זיר סיהאט ווען
ארטיקע די און טראכימבראד קיין געקומען זענען מיר טראכימבראד. אין שול אין גיין
לעבן ביים איבערגעלאזט האבן דייטשן די אויפגענומען. גערן נישט אונדז האבן יידן
פעל פון םפעציאליסטן גוטע געווען זענען וועלכע יידן' ארטיקע די פון טייל א בלויז
די האט דעם אדאנק שטיוול. און שיד פאר באשטימט געווען איז וואס אויסארבעטונגען,
דער אין קהילות אלע פון ליקווידאציע דער נאד צייט געוויסע א עקזיסטירט נאד קהילה
קאנצענטרירט' דא זיר האבן פוילן, פון אנטלאפן זענען וועלכע פליטים' יידישע סביבה.
געהאט מורא האבן זיי ווייל אויפגענומען, גערן נישט יידן ארטיקע די האבן זיי אויר און

ליידן. זעלבסט זיי וועלן זיי צוליב אז

דער (אינמיטן יינגל אלס פריגאל, אברהם
און ברודער עלטערן, די מיט ריי) ערשטער
רעס זייער פון אריינגאנג ביים שוועסטער,
ראזשישטש. אין ברוק'' נטערן ,א , טאראן



אין פריגאל. פאמיליע פארצווייגטע די
אין ערדבאזיצער אן זיידע, דער  צענטער

טאנאףידע.

צו ברויט. לעבלעך 7 פאר העמד זיין פארקויפט פאטער מיין האט שול דער אין
פארשידענע פון און וועלדער די פון יידן. מיט געווארן אנגעפילט שול די איז כלנדרי
זיין מתפלל יידן אויסבאהאלטענע דיי געקומען זענען דערפער די אין באהעלטענישן

געדראט. ז" סיהאט וואס סכנה גרויסער דער אויף קוקנדיק נישט תפילה, הייליקע די
: אויסגעשריגן ווער האט פלוצלינג

"! קענט איר ווי זיך ראטעוועט ארום. אונדז רינגלט מען "יידן'
פענצטער. די פון שפרינגען אנגעהויבן מ'האט בהלה. מוראדיקע א אנטשטאנען ם'איז
רעזולטאט א פחד' אימזיסטער אן געווען פשוט איז האס אז ארויסגעוויזן זיך האט שפעטער
האט דיומא מענייני געדרשנט שפעטער האט וועלכער איינער שמועה. פאלשער א פון
פארגעזעצט האט עולם דער און זיין" מתפלל נישט לאזט המות מלאך "דער : געזאגט

כלנדרי. תפילה די
ארומגערינגלט ווערט שטעטל דאס ווי געזען מיר האבן נאכט זעלבער דער אין
איד' אז באפוילן האבן עלטערן מיינע אוקראינער. די מיטהעלפעה זייערע און דייטשן פון
ארויסגע זענען מיר נאר ווי אבער אנטלויפן. זאלן רויטער צבי און ברודער מיין
פלייש דאס צעריסן האט וואס קויל, א באקומען ברודער מיין האט הויף' פין גאנגען

ארעם. זיין פון
"ביעזשענצעס'/ גערופן מ'האט וועלכע פוילן, פון פליטים די יידן, פרעמדע די צווישן
דער פון אנטלאפן זענען וועלכע ארמיי רוסישער דער פון םאלדאטן די צווישן און
א ארגאניזירן געוואלט האבן זיי מהומה. גרויסע א געווארן איז געפענגעניש דייטשער
די זיך האבן ארגאניזירן, אנגעהויבן זיך האבן זיי ווען מאל יעדעס אבער ווידערשטאנד'
זיי דייטשן. די פון נקמה א פאר האבנדיק מורא אנטקעגנגעשטעלט, מענטשן עלטערע

טויט. פין ווערן געראטעוועט וועלן זיי אז געגלויבט' אלץ האבן
האבן וועלכע אוקראינער' און פאליציאנטן דייטשישע געקומען זענען צומארגנס
דער אין געווען אויך בין איך יידן. צענדליק עטלעכע פון גרופע א ארויסגענומען
מוטער מיין איבערלאזן נישט כדי אומגעקערט, זיר האט פאטער מיין גרופע. דאזיקער
און הענט די אין (האראדניקעס) גראבאייזנס געגעבן אונדז מ'האט אליין. שוועסטער און
גראבאייזן א מיט געמאכט האט דייטש א שטאט. הינטערן ווייט אוועקגעפירט אונדז

גרוב. א גראבן צו פלאץ וועלכן אויף צייכן א

בחור העלדישער א
ווידערשטאנד, פונעט ארגאניזאטאר דער געווען איז וועלכער בחורים, די פון איינער

: געזאגט האט
"! קעגנשטעלן זיר מיר וועלן  גתב דעם גראבן צווינגען אונדז מ'וועט "ווען

מענטשן אלע שיסן צו בדעה געהאט האבן דייטשן די אז באוווסט, געווען ס'איז
איינמאל נישט געטאן האבן זיי ווי אזוי גרוב' אינעם אריינווארפן און גרופע דער פון

וואלין. אין ארט יעדן א,ין און טראכימבראד ראזשישטש, פון יידן די מיט
אפגעזאגט זיך האט בחור דער גרוב. דעם גראבן באפוילן אונדז האבן דייטשן די
דער מיט קלאפ א אים געגעבן און פאליציאנט א צוגעגאנגען אים צו ס'איז גראבן. צו
זעץ א פלינק און גראבאייזן דעם אויפגעהויבן האט בחור דער ביקס. זיין פון קאלבע
א אנגעהויבן זיף ס'האט ערד. דער אויף אומגעווארפן אים און פאליציאנט דעם געגעבן
זענען וועלכע סאלדאטן' דייטשע די אוקראינער. און דייטשן יידן, פון מהומה גרויסע
געווען איז פליכט זייער און מאשיךגעווער מיט פלאץ דעם פון ווייט נישט געשטאנען
געקענט נישט מהומה דער צוליב האבן גרוב, דאס אויסגראבן נאכן יידן די אין שיסן צו

מענטשן. אייגענע זייערע טרעפן צו געהאט מורא האבן זיי ווייל שיסן,
פאר אין אנטלויפן צו אנגעהויבן באלד און מהומה די אויסגענוצט האבן יידן די
פיל אבער קוילן, דייטשישע די פון געווארן געטראפן זענען אייניקע ריכטונגען. שידענע
אויס זיך האבן מיר וואלד. אין אנקומען גרופן קליינע אין און אנטלויפן באוויזן האבן
קעלט. אין און רעגן אין טעג 4 געלעגן מיר זענען אזוי און קוםטעס די צווישן באהאלטן
געפונען זיך האבן מיר וועלכער ביי משפחה' דער צו אנגעקומען איך בין ס'איז ווי
גוט זייער אויפגענומען אונדז האבן זיי טראכימבראד. קיין ארויס זענען מיר איידער



און אהרון געטרארפן איר האב דא באהעלטעניש א באקומען דארט האבן מיר און
און פרויען זייערע ווייל פאריאושט, און פארצווייפלט געווען זענען זיי גראווער. בערל
באחעלטעניש א געפונען ארך האט דא טראכימבראד. אין פארבליבן זענען קינדער

שוואגער. זייער דאלגאפאליוק, מאטל
בין יידן, אויף אבלאוועס די פון רעזולטאט אין באדראט געווארן איז לאגע די רועו
צו אריבער געטראפן, ווידער זיר האב איך וועלכן מיט רויטער' הערשל און איך
ווערט איבערגעלאזן האבן עלטערן מיינע וועלכן ביי וועלניאנקע, אין טאמאשעוויטשן

זאכן. פולע
מקום $ געפונען איר האב 1944 אנהייב .1943 סוף ביז געוואנדערט מיר האבן אזוי
און פאסטור א אלס געארבעט אים ביי האב איך ניעסמיאלאווסקי. פאליאק א ביי מקלט
האבן סביבה דער אין דערקענט. נישט מיך האט מענטש קיין פערד. זיינע געפאשעט
משה. ברודער זיין און וואלד יאסקע זיי צווישן און יידן' אייניקע באך אויסבאהאלטן זיר
וועלכע יידן אנדערע צו און מיר צו באצויגן גוט זייער זיר האבן וואלד ברידער די
געמוטעט ספעציעל און עצה אן מיט געהאלפן יעדן האבן זיי אנגעקומען. דארט זענען
נאטירלעך זיר האבן זיי יאוש. פון מצב א אין געפונען זיר האבן וועלכע די געטרייםט און
פארטיזאנער רוסישע די האבן צייט יענער אין גורל. מיין מיט פאראינטערעסירט אויך
זיר אנשליסן געוואלט זייער האב איר געגנט. דער אין טעטיקייט שטארקע א אנטוויקלט
זיי פארקערט, יידן' קיין צונעמען געוואלט נישט האבן זיי אבער פארטיזאן, אלס זיי צו

דערהרגענען. מיך געפרווט אפילו האבן
ארמיי. רוסישער דער אין געווארן מאביליזירט איך בין רוסן די פון אנקומען מיטן
בין דארט אוראל. אין טשקאלאוו קיין שול מיליטערישער א אין געשיקט מיד האט מען
צפון, אויף אוועקגעשיקט מיד האט מען און חדשים 8 פון קורס א דורכגעגאנגען איד
פון אפטיילונג אן אין געפונען זיר איר האב דארט גרענעץ. פינלענדישער דער נעבן
נעבן פראנט אויפן געשיקט מיך מען האט דארט פון סקי. פון קאמאנדא ספעציעלער א
מילי א אין חדשים 6 געלעגן און געווארן פארווונדעט איך בין דארט קראקע.

. " שפיטאל. טערישן
אונדזער .1945 יאר אין מלחמה, דער נאד שוין אנגעקומען איך בין ראזשישטש קיין
אייניקע געפונען דארט האב איך באשעדיקט. נישט געבליבן זענען פאבריקל און הויז

מונק. יאסל זיי צווישן יידן,
קיין אוועקגעפארן איד בין ווונדן, מלחמה די פון אויסגעהיילט זיר האב איד ווען
ב/ עליה דער מיט אנגעקומען איך בין ישראל אין דייטשלאנד. קיין דארט פון אין פוילן

קפריסין. אין לאגער א אין יאר א אפזיין נאכן
פון טאמאשעוויטש קריסט דעם פון טאט העראישן דעם אונטערשטרייכן וויל איך
געפאר. די דורכלעבן צייטן שווערע די אין געהאלפן מיד האט וועלכער וועלניאנקע
יידן די געשטאלטן, שווארצע די דערמאנען עקל און האס פון געפיל א מיט וויל איר
אוקראינישער דער און זענץ וועלניאנקע פון פאליציי דער פון קאמענדאנט דער : מערדער
זיי און יידן אומבאהאלפענע געפייניקט אכזריותדיק האבן זיי ווישניעווסקי. סאלטיס

הענט. אייגענע זייערע מיט דערמארדעט
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