אונדזער * 1/di1/l>k/1/היים
אנשל גון,

דעטראיט

מיר האבן געוווינט אויף דער 3טער מאי גאס ,אויף זשאליבאוו .מיין פאטער איז געווען
שמיליק גון ,מיין מוטער סאניע ,מיין שוועסטער רייזל און מיין ברודער יאנקל.
ווי איך געדענק ,האבן מיר געקויפט דאס הויז פון א דייטש פילמאן .אין איין
העלפט פון הויז האבן מיר געוווינט און די צווייטע העלפט פון הויז האט מיין פאטער
איבערגעגעבן ,אן דירהגעלט ,דער יידישער שולע ווו יידישע קינדער ,אממערסטן פון
האנטווערקער ,האבן געלערנט.
אויסגעלערנט יידיש .דאס
דארט ,אין דער שולע ,האב איד זיך
ערשטע קינדעריארן ,וואס איך קען געדענקען.

זענען

געווען מיינע

אנגעזעענער סוחר,
פארמעגלעכער מענטש און אן
מיין פאטער איז געווען א גאנץ
שטאטראט און דאזאר אין דער קהילה .ווען
ווי אויר א כללטוער ,א ראטמאן אין
האט ער געהאט צייט זיך פארנעמען מיט די אלע טעטיקייטן ?
איך געדענק  :שבת אינדערפרי פלעגט ער גיין מיט ארעמע מענטשן אין מאגיסטראט
פראבלעמען פון שטייערן און אנדערע עניינים .זייער אפט זענען
און דערליידיקן
פארגעקומען זיצונגען אין אונדזער היים.
טראץ דעם ,וואס ער איז געווען זייער פארנומען ,האט ער שטענדיק געפ'ונען
פארברענגען א געוויסע צייט צוזאמען.
צייט פאר אונדז קינדער און מיר פלעגן
מיין ליבע מוטער פלעגט ארויסהעלפן מיין פאטער אין זיינע געשעפטן .זי פלעגט
יעדן טאג גיין אין מאנופאקטור געשעפט ,וואס מיר האבן געהאט אין שטאט ,און דארטן
זיין צוזאמען מיט לייב רייזמאן ,וועלכער האט ביי אונדז געארבעט.
מיין פאטער האט געהאט פארשידענע געשעפטן  :א טאבאק געשעפט מיט א פוילישן
דערלויבניש דאם צו האלטן ! א
שותף ,ווייל א ייד האט נישט געקענט באקומען א
געשעפט פון פאקולע )קליאטשע( מיט אייניקע שותפים ,וועלכע איך פלעג זייער ליב
האבן ,ווייל זיי פלעגן מיר ברענגען זיסווארג און אויר שפילן זיר מיט מיר.
איך וויל דערביי דערמאנען זייערע נעמען  :שלמה גארבער ,נוסיע גארבער ,אברהם
האכמאן .הץ שלמה גארבערם טאכטער ,רבקה ,וועלכע איז אין ישראל ,איז קיינער
פון זיי נישט געבליבן לעבן.
קינדערזכרונות פון מיין לערנען אין גימנאזיע אין לוצק ,פון מיין
איך האב גוטע
משפחה ,מיין גאטזעליקע באבע דבורה גון און פון מיין באבע מרים אפעל פון טארטשין,
איבערגעלאזט אלץ און געפארן מיט מיר אין א קורארט ,ווען איך בין
וועלכע האט
קראנק געווארן .אויך געדענק איך די מומע עלקע און פעטער הרשל דעלאטיצקי און מיין
פעטער אברהם משה דיכטער ,מיט וועלכן איך פלעג שטענדיק ליב האבן גיין אין שול
שבתנאכמיטאג פלעגט מען דארט זינגען
אריץ ,ווו ער פלעגט דאוונען ביים עמוד און
זמירות.
איך געדענק אויר א טרויעריקן מאמענט  :דער טויט פון אונדזער קוזין מענדל
דיכטער  ,.וואם פאר א טראגעדיע דאס איז דאן געווען  :א יונגער בחור ,וועלכער איז
בוידקראנקהייט.
פלוצלינג געשטארבן פון א
ווי איך געדענק ,האב איר געהאט א זייער גוטע יוגנט ,אבער ליידער זייער א
אויסגעבראכן די

קורצע .ווען איד בין אלט געווען  15יאר ,אין  ,1939האט
און מיר זענען אקופירט געווארן דורך די סאוויעטן.
איד געדענק אז מיהאט ביי אונדז רעקוויזירט אונדזער הויז,

אבער מיהאט

מלחמה
אונדז

אשל

גון.

געלאזט וווינען און צאלן רענט .צוליב דעם ,וואם מיין פאטער איז געווען א ליבעראלער
ארויסגעשיקט פון שטעטל .ער האט באקומען ארבעט
מענטש ,האט מען אונדז נישט
אלס בוכהאלטער אין שפיטאל און מיו ,קינדער' זענען געגאנגען אין שולע  אין
"דיעסאטאליעטקע".
א יידישע
איך האב זייער פיל זכרינות פון די יארן  אן אנדערע ארדנונג ,אנדערע חברים,
קינדעריארן ,וואס האבן ,ליידער נישט געדויערט לאנג.
אבער גוטע

די

היטלעריארן

געבראכט
היטלעריארן ,וואס האט
גרויזאמע
אנגעהויבן די
אין  1941האבן זיך
די פארניכטונג פון אונדזער היים און פון דער גאנצער יידישער באפעלקערונג פין שטעטל.
איך געדענק דעם ערשטן דייטשישן באפעל ,אז אלע יידן מוזן טראגן די געלע
פאליציאנטן מיט די
אזקראינישע
לאטע אין גרייטן זיך גיין אין געטא אריץ .די
ביקסן שלאגן און פייניקן די ארעמע יידן וואס שלעפן זייערע פעקלעך ,וואס נאר יעדער
האט געקענט טראגן ,ביז זיי האבן זיר פארשלעפט אויפן בארג נאכן בריקל .דא איז
געווען די גרענעץ פון געטא  ,פינףזעקס פאמיליעם אין איין שטוב ,יידישע פאליציאנטן
מיט א יידישן יודענראט.
יעדן טאג פלעגן מיר גיין צו דער ארבעט .איך מיט מיין טאטן און נאד אנדערע
יידן האבן געארבעט א!יף דער באזע ביי פארסטן ,אן ארטיקער דייטש .טעג מיט
שרעק און מורא ,געלעבט בלויז מיט דער האפנונג ,א*שר וועט געשען א נס און מ'וועט
באפרייט ווערן .מיין טאטע פלעגט האפן ,אז מ'וועט באפרייט ווערן און מיר וועלן
פארשאלטענער ערד ערגעץ אין א פריי לאנד.
ארויספארן פון דער
כאפערייען.
געשעענישן  :געשלעגן ,מארדן און
יעדן טאג זענען געווען אנדערע
די דייטשן פלעגן באפן יידן ,כלומרשט צו ארבעט ,און ארויספירן און דערשיסן
אונטער דער שטאט .אין אזא "אבלאווע" איז אומגעקומען אונדזער קוזין פופע דיכטער.
אומגעקומען.
מיר האבן קיינמאל ניט געוויסט ,ווי ער איז
אסאך מענטשן זענען געשטארבן אין געטא פון הינגער און פארשידענע קראנקהייטן.
מיין באבע דבורה איז געשטארבן אין געטא ,ווי אויך מיינע חברטעס ביילע וואקסמאן
און ביילע וויינער .איך האב געפילט ,אז מיר זינקען מיט יעדן טאג.
אין

ראזשישטש פארן
יינגעלייט אין
א גרופע
חורבן .דער דריטער פון לינקס  שמואליק
גון ,פאטער פון אנשל גון.

אין דער צייט פלעגן ארומגיין פארשידענע
לוצק און אין אנדערע שטעטלעך .םיהאט

קלאנגען וועגן ליקווידירן דעם געטא
זיר נישט געוואלט גלויבן ,אז א

ציוויליזירט פאלק ווי די דייטשן וועלן דאס טאן .פון דעמאלט אן פעג איך בלייבן
שלאפן אזיף דער באזע אץ נישט גיין אין געטא אדיין .מיין טאע האט דעמאלט
געבראכט יאנקעלע ,ער זאל אויר זיין אויף דער באזע.
איך .ורעל קיינמאל ניט פארגעסן די ווערטער פון מיין טאטן :
"קינדער ,איר זענט נאך יונג ,אפשר וועט איר זיך ראטעווען דאס לעבן .אנטלויפט
שוועסטער,
צוריקגיין צו דער מוטער און
און פראבירט זיך ראטעווען ! איך מוז
וועלכע <זענען געבליבן אין געטא".
ארומגערינגלט
דאס איז געווען דעם 22טן אויגוסט   1942דער טאג ווען מ'האט
דעם געטא און ליקווידירט אלע יידן .מער האב איך ניט געזען קיינעם פון מיינע ליבע.
איך בין אלט געווען  18יאר און מיין ברידערל יאנקעלע   8יאר ,ווען מיר האבן
אנגעהויבן דעם קאמף צו בלייבן לעבן .איך געדענק דעם בוידעם ביי םיערפאוון ,ווו
איך האב געטראפן שלמה בייטש מיט די ברידער פריוועם ; דעם וואלד אין זאליסיעץ
ווינטערנעכט' ווען מיפלעגט אויפשטיין אינדערפרי פון אונטער א בוים
און די קאלטע
און זען ווי סיגייט א ווארעמע פארע פון אונדזערע קערפער.
גוטהארציקע טשעכן פלעגן אונדז
ביינאכט פלעג איך גיין קיין אוזשאווא ,ווו די
געבן עסן גענוג פאר צורי טעג .דערביי וויל איך דערמאנען די איידעלע קריסטן ,וואס
 די יארושקעס,
עקזיםטענץ
געראנגל פארן
האבן אונדז געהאלפן אין אונדזער
די טאמאסעם ,ווי אויר אן אוקראינער ,ביי וועמען מיר האבן זיר באהאלטן ביז דער
בא*רייאונג ,פרימאס .ווען נישט זייער הילף' וואלט אםאך פון אונדז נישט געבליבן
לעבן.
אןקראינער האבן
זאליסיצער וואלד' ווי די
אך געדענק אויר די אבלאווע אין
אויסגעהרגעט פיל יידן' צווישן זיי מיינע חברים מאטל און דוד שער.
איבערגעלעבט ביז מיר זענען ענדלעד באפרייט
שרעקלעכע צייטן האבן מיר
דורכגעגאנגען פוילן און
געווארן .עלנט' קיינער נישט געבליבן פץ דער משפחה ,בין איד
עסטרייד איד האב חתונה געהאט און מיט מיין ליבער פרוי ,מאניע ,געקומען קיין
דעטראיט .מיר האבן
אנגעהויבן א ניי לעבן ,אין דער געגנט פון
אמעריקע און
א טאכטער ביני ,וועלכע האט יעצט געענדיקט דאקטאר פםיכאלאגיע ,א זון סעם און
די טאכטער שערי ,וועלכע לערנען זיר נאך .מיין ברודער יאנקל מיט זיין פאמיליע
1יו1ינען נישט ווייט פין אונדז.
פאמיליעלעבן,
מיר באמיען זיר דערציען אונדזערע קינדער און פירן אונדזער
אבער אונדזער ווייטיק אין הארצן קען נישט בארואיקט רוערן.

