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בייטש שלמה

גון של א און (לינקס) בייטש שלמה

איך האב געדינט ארמיי. פוילישער דער אין גענימען מיר מען האט 1933 יאר אין
היים. דער אין געווען איך בין ארמיי' דער פון קומען נאכן גורא. טארנאווסקא אין

פוילישער דער אין מאביליזירט מיר מען האט קריג' דער אויסגעבראכן סיאיז בשעת
און היים א צוריק געקומען איך בין ארמיי' פוילישער דער פון מפלה דער נאך ארמיי.
געארבעט איך האב רוסן די ביי רוסן. די אריין סיזענען פלען. אין אריינגעפאלן נישט

סטעלמאכערס. און קאוואלעס די פון זאגאטאוויטיעל אלס
רוסן די מיד האבן 1941 אין מלחמה דייטשרוסישע די אליסגעבראכן ס'איז ווען
די אז געזען' כיהאב קיעור. אונטער ביז געלאפן זענען מיר ארמיי. דער אין מאביליזירט
פראנט. קיין געווען נישט ם'איז היים. א צוריק געקומען איך בין זיך, צעלויפן זעלנער

געוואלט. האט ער וווהין געלאפן איז יעדער

ארבעט. אויף יידן 300 צושטעלן געהייסן זיי האבן אריין זענען דייטשן די ווי באלד
ארבעט. אויף גיין זאלן יידן אלע אז פארארדנט' דייטשן די האבן ארום טעג פאר א אין
: געווארנט מיר האט מיר) ביי געווען פוילן, אין דא איז (ער קאדעראס פאליאק דער

גייך. נישט זאלסטו אהין "שלמה'
בהלה. א געווארן איז געטא אין ארבעטן. פלאץ אנדער אן אויף געגאנגען כ'בין
די יידן. הינדערט פאר א געכאפט ווידער האבן און געסטאפאלייט געקומען ס'זענען
געוווסט' האב איך אבער ארבעט. אויף גענומען זיי מ'האט אז געזאגט' מען האט ווייבער

אזיםגעהרגעט. אלע זיי מ'האט אז

מיר האט קאדעראס הויף. אויפן איינעם ביי געטא' אויסערן איך בין געשלאפן
געטא. דעם אומצוברענגען באשטימט איז היינט אויף ווייל אנטלויפן' כ'זאל געווארנט,
יידן צוויי נאך געווען זענען דארט בוידעם. אויפן סערפאוון צו אתיפגעלאפן כיבין
האט געטא דער בעת געלעגן, דארט זענען מיר אמעריקע). אין היינט זענען (זיי

געברענט.

פרי דער אין טאג. דעם אפגעלעגן זענען מיר דאנערשטיק. א דאס איז געווען
איך דערשראקן. זיר ער האט אונדז זעענדיק בוידעם. אויפן סערפאוו ארויפגעקומען איז

: געזאגט און מעסער א ארויסגענימען האב
ליגן לאזן אונדז מוזט דו ווערט. גארנישט סייווי שוין דאך איז לעבן מיין קוק. א ,גיב ,
דו און דאנען פון אנטלויפן מיר וועלן טונקל ווערן סיוועט ווי באלד פארנאכט. ביז

"! הארצן אין מעסער דאס דיר איך גיב רירן' זיך וועסטי פריי. זיין וועסט
ליגן. געלאזן אונדז האט ער

איך בין שפעטער ערשטע. די אנטלאפן ברודערל זיין מיט גון אנשל זענען פארנאכט
העלן מיטן אין ? לויפן איך זאל וורהין . אמעריקע) אין איז (ער פריוועסן מיט ארויס

לויפן. גענומען און ליניע די אריבערגעלאפן איך בין טאג
מיר האבן זיי אבער נאכגעלאפן' מיר זענען שקצים קוסטעם. אין אריין כיבין
געוווינט האבן דארט אוזשאווא, דארף אין אריין איך בין פארנאכט געפונען. נישט
דארט זיך כיהאב יידן. 20 ביי אויסבאהאלטן האבן וועלכע טשעכן, גוטע זייער אייניקע
וואלד א אין און וואנדערן גענומען האבן מיר ברודער. זיין און גון אנשל מיט געטראפן

יידן. 80 א ביי צונויפגענומען זיך האבן
געטא דאס ליקווידירט מ'האט אזוי ווי געזען. נישט מער שוין איך האב משפחה מיין
גייען זיי אז געזאגט האבן יואס חברה' געטראפן איך האב וואלד אין נישט. איך ווייס



צוריק נישט און איועק זענען זיי געלט. דארט האבן זיי ווייל געטא, אין ביינאכט
געקלמען.

די נאד ימיםטובים. די נאד ביז וואלד דעם אין ארומגעוואנדערט מיר האבן אזוי
אויגן. די פאר טייט דעם געזען כ'האב שקצים. ארומגערינגלט אונדז האבן ימיםטובים

קינד. קראנק א געווען איז אים ביי פאליאק. א צו אריין כ'בין
ער און דאקטאר א צו שיקן דיר קאן "איך געזאגט, אים צו איך האב טאמאש", "זע,

אפראטעוועך. קינד דאם דיר וועט

פריד ר"ר

ארמיי. דער פון נאך חבר גוטער מיין איז וועלכער פריד' ד"ר צו געשיקט אים כ'האב
אין אונדז צו גענומען אים איך האב ארמיי' פוילישע די צעקלאפט מיהאט זוען

פריינט. גוטע גערוארן זענען מיר און שטעטל
נישט אים וויל ער און דאקטאר ביים געווען איז ער אז געזאגט' מיר האט טאמאש

העלפן.
קיץ דאך איז וועלט "די געזאגט, אים צו איך האב קלוגער'/ א דאך ביסט "טאמאש'
אז אים, זאג און צו פאר דאו ווערט. גארנישט שוין דאך איז לעבן מיין נישט. וועלט

לעב". איך
: ל" מיר מיט זיך פאראינטערעסירט ייד א אז זאגן, איד קאן "ווי

יעדן". העלפט וואס מענטש א איז ער אים, ,זאג , ■
טשעכיש. גערעדט האט ער ווייל ייד, א איז פריד ד"ר אז געוווסט' נישט האט ער
און שטארבן, ביים געהאלטן ש>ין האט קינד דאס איינרעדן' געלאזט זיך האט טאמאש

קילאמעטער. 15 פון מהלך א אוועקגעפארן איז ער

מענטש, א פון געקומען איז ער אז געזאגט, און פריד ד"ר צו געקומען איז ער
אנגעהויבן האט פריד ד"ר העלפן. אים מ'זאל וויל ער געשיקט. אים צו אים האט וועלכער

: געזאגט און קאפ אין געקלאפט זיר וויינען,
אהיים באלד פאר איז יידן. מיט היינט זיר פארנעמסט און מענש אזא ביסט דו "אויב

זיין". מיר ביי וועלן זיי ווייב. מיטן קינד דאס מיר ברענג און

וואלד, פון ארויס בין איך תשובה. א אויף געווארט און ביינאכט געלעגן בין איך
א סיליגט קוק, א כ'גיב טיר. די געעפנט האט ער אנגעקלאפט. און אים צו צוגעלאפן
דאקטאר דער אז געזאגט' מיר האט ער זאכן. פארשידענע נאד און פעלצן הינער, : פעקל
דאקטאר דער האט דאם מיר. מיט פארנומען זיר האט ער וואס צופרידן, זייער איז
וואלט אים' צו קומען קען איך אויב אז געזאגט' האט דאקטאר דער מיר. פאר געשיקט

זאך. בעםטע די געווען
מיר פירסט און וואגן דיין אין אריין מיר זעצט דו סיידן י קומען איך קאן "ווי

מיר." קענען געגנט דער פון שקצים אלע ווייל אריבער,

זיך האט ער דאקטאר. צום אוועקגעפארן איז טאמאש טעג. אייניקע אוועק ס'זענען
סיאיז און איינשפריצונגען קינד דאס געמאכט האט דאקטאר דער קינד. מיטן געפרייט
פארבינדונג א האבן צו כדי קינד' דאס זיך ביי געהאלטן האט ער בעםער. געווארן אים

מיר. מיט
דאס פארטאג איינגעשפאנט און איינרעדן געלאזט ענדלעך זיר האט פאליאק דער
צו דארף אין אוועקגעפירט מיר האבן זיי און בורקע די אנגעטאן האב איר פערד.
א זיי צווישן מענטשן, נאד געווען זענען דארט בוידעם. אויפן ארויף כיבין פריד. ד"ר

ישראל). אין (היינט געלמאן רוזשקע מיידל
פארנעמט ער אז געענטפערט, מיר ער האט מצב. דער איז ווי פריד, ד"ר דעם כיפרעג

מעגלעד. ווייט ווי העלפן צי זיי זיר באמיט און יידן' אםאך מיט זיר
זיר סישאפן אז געזאגט, פריד ד"ר מיר האט דאן וואכן. 6 אפגעלעגן איד בין אזוי

זיי. צו אוועקפירן מיר ער קאן וויל איר אויב און פארטיזאנער,
אין (היינט שמואל געלמאן, רוזשקע : יידן פיר געפונען זיך האבן שטוב אין אים ביי
אייניקע נאך אויסבאהאלטן ער האט ארט אנדער אן אין איך. און פריוועס אמעריקע),



מסרט געליבטע זיין זאנדערפירער. מיטן צרות האט ער אז דערציילט, מיר האט ער יידן.
ליקווידירן. זי מוז ער ייד. א איז ער אז אים,

אהינצו אוועקפירן איר כ'וועל רעוואלווער. א אין סם טאבלעט א האסטו דא "זעסט'
יידן פיל נאך און מיר זי וועט נישט אויב דערשיסן, זי מחט דו ניייאר). געווען (ם'איז

אומברענגען.
קיין געהאט נישט כ'האב אבער אויגן, די פאר איז טויט דער אז געזען, כ'האב
אזוי ראזשישטש. קיין אוועקגעפארן און שליטן א אויף ארויפגעזעצט זיר כיהאב ברירה.
איז פריד ד''ר זאנדערפירער. מיטן אנגעפארן זי איז שטוב, דער צו צוגעפארן כיבין ווי
צוריק. אוועקגעפארן מיריזענען ? נישט צי דא, כיבין צי געקוקט און אנטקעגן געשטאנען
זיי האט פארטיזאנער, און יידן העלפן מיט פארנומען זיר האט וואס פריד, ד''ר
פארטיזאנער. די צו ידיעות די איבערגעבן אוועקגעפירט מיד האט און אויסגעפארשט
יעדן מיט געקאנט האט וואס מענטש' אזא איז ער טשעך. אלס אנגעגעבן זיר האט ער

באפריינדן. זיר און לעבן
מיר זענען ביינאכט קעלער. א אין שטוב אין זיר ביי באהאלטן אונדז האט ער
זיין מיט צוזאמען ער האט געלעבט געלעגן. דארט מיר זענען טאג ביי און עסן ארויס

טבריה. אין היינט איז וואס ברודער,

געווען, איז סוף דער גרינג. אזוי אנגענומען נישט מען האט פארטיזאנער די אין
ער אז געזאגט, דאקטאר דער האט צוריק, אפטרעטן גענומען האבן דייטשן די ווען
דער אים מען האט סעקילע נעבן שטאב. דעם זען ארמיי, רוסישער דער אין גיין מוז

דערהרגעט. אים האט באנדע די און פערעסטריעלקע א געווארן ס'איז הרגעט.

זיר און דאקטאר' אויפן פרעגן גענומען זיר איד האב צלריק, געקומען בין איר אז
געווארן. דערהרגעט איז פריד דאקטאר אז דערוווםט,

ער ווו מיר ,ווייז , שגץ, א צו געזאגט איד האב ווילסט"' דו וואס דיר גיב "איד
קברישראל". צו ברענגען אים כ'ורעל ליגט,

אייניקע גענומען געגאנגען, איך בין פונדעסטוועגן סכנה. גרויםע א געווען איז עס
דער ווייל געפונען, נישט אים כ'האב אבער אהין. געפארן און .וו.ד. נ.ק דער פון לייט
נאכ זיר געקלערט. כסדר אים וועגן כ'האב פארוואקסן. געווארן איז שטח גאנצער
אים צי כ'פאר באפריינדעט. זייער בין איך וועלכן מיט ברודער' זיין אויף געפרעגט

מיר. צו קומט ער און

פארטיזאנער די ביי

צוגענומען מיר מען תאט פארטיזאנער, די צו אוועקגעפירט מיר האט פרח ד"ר ווען
פעטיא". "דיאדיא געהייסן האט אטריאד דער יידן. אסאך געווען זענען אטריאד דעם אין
א צו קודם געבראכט מיד האט ער אהין. געפירט גלייד נישט מיך האט דאקטאר דער
גאנצע א מאן, 1000 א געווען זענען אטריאד אין מיטגענומען. מיד מ'האט און זאדאניע
זיי פון אסאך דא זענען ישראל אין דא לאגערן. ציווילע געווען דארט ם'זענען בריגאדע.
אז געוווסט, נישט זיי האבן צייט ערשטע די אפט. גאנץ זיי מיט זיר טרעף איר און

געוווסט. יא1 האט ראיאיספאלקאם, פון מארטעניוק, אבער ייד, א בין איד

זענען. זיי והנר געוווסט' נישט האט קיינער מאן. פערציק א צונויפגענומען כ'האב
אז סטאלין, פון באפעל א אנגעקומען ס'איז שטאב. אין געבראכט זיי איך האב אזוי
מען דארף פארטיזאנקע די און ארמיי רויטער דער אין גיין דארפן פארטיזאנער אלע
אונדזער פארנומען מ'האט ה. ד. באפרייאונג, דער נאר געווען שוין איז דאס ליקווידירן.

געגנט.

האב איך באנען. די מינעווען געשיקט אונדז מען האט פארטיזאנקע דער אין
ראזשישטש. און קאוועל צווישן הענט, מיינע מיט עשאלאן לעצטן דעם אראפגעלאזן
שטופן מען פלעגט יידן אומגעקומען. זענען יידן אסאך מינעס. אינטערלעגן פלעגן מיר
אויפ גיין מען פלעגט מינעס. מאכן סנאריאדן, צעדרייען זאדאניעס, ערגסטע די אויף

געווארן. געהרגעט מען איז  דרייען
איז היינט פארטיזאנקע. אין מיר מיט צוזאמען געווען איז וואם חבר, א דא כ'האב



ער איז געווען גרינבערג. הייסט ער לציון, ראשון אין פאבריק א צו שותף א ער
מינעס. אלע צונויפשטעלן פלעגט און אויפטוער גרויסער א זייער

באפרייאונג די

געקומען איך בין באפרייט אונדז מ'האט ווען אין1944. געווארן מיר זענען באפרייט
פראנט. אויפן געגאנגען נישט שויו בין און נ.ק.וו.ד. אין ארבעטן אנגעהויבן און אהייט

סיביר, קיין ארויסשיקן געדארפט מ'האט וואם באנדעראלוצעס, געווען סיזענען
גוטער. קיין געווען נישט איז סוף דער אבער אוועקשיקן. און צונויפנעמען זיי איר פלעג

אוועקגעפארן. כ'בין און אנטלויפן מ'דארף אז געזען, כ'האב
יידן. דרייסיק א ביי שטעטל אין צונויפגעקליבן זיר האבן באפרייאונג דער נאד

קינדער יידישע זוך איך
בנימין געטראפן כ'האב קינדער. איבערגעבליבענע די צונויפגענומען איך האב דערנאד
האב נ.ק.וו.ד. מיטן ארומפארנדיק ישראל). אין (ביידע שניצער פייסי און שניצער
כ'בין ווו גויים. ביי זיך געפונען וואס קינדער, יידישע וועגן נאכגעפרעגט זיך איך

קינד. יידיש א איז דאס אט : אנגעוויזן מיר מען האט אריינגעפארן'
האט פרוי מיין זיי. מיט אפגעגעבן זיר אהיים, מיר צו געבראכט קינדער די כ'האב
א געהאלטן זיי האב איר פארלאזט. און שמוציק געווען זענען זיי ווייל געוואשן, זיי

צייט. געוויסע
גרויסע די טראץ קינדער, יידישע אויסבאהאלטן האבן וואס גויים' געווען ם'זענען
הערשעלע פייסי, בנימין, געפונען איר האב זיי צווישן געדראט. זיי האט וואס געפאר
אריבערגעשיקט זיי האב איד קינדער. 4  פתחתקוה) איו (היינט לייזער שווארץ'

פוילן. קיין
: געזאגט זיי איר האב ארץישראל, קיין קינדער ארויס מ'שיקט אז געזען, כ'האב

ארץישראל". קיין פארט "קינדער,
זענען מיר געטראפן. זיי מיט זיר איד האב יאר1951 אין ישראל אין קומען מיין נאד

שמחות. אויף זיי צו קום און באפריינדעט זייער

משפחה נאנטסטע מיין פון אומגעקומענע די
שמעוךיאסל פאטער, מיין געטא ראזשישטשער אין : אומגעקומען זענען משפחה מיין פון
ברידער: מיינע בייטש! רייזל און לעדער ביילע שוועסטער: ; (רייז) בוניא מוטער מיין

גאלאן. רבקה שוועסטער מיין אומגעקומען איז געטא לוצקער אין ! גאדל און הערצל
אנדענק! זייער ערע


