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טראַגישער
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-נפש

אונדזערע

דאָס בוך איז אַרױסגעגעבן געװאָרן אַדאַנק דער טיילווייזער
מאַטעריעלער הילף פון :
משפּחה רעװועלמאַן אין מעלבורן ,צו פאַראײביקן דעם אָנדענק פון די אומגע-
בראַכטע מיליאָנען מאַרטירער און קדושים.
פרוי איטא הירש ,מעלבורן ,צו פאַראײיביקן דעם אָנדענק פון איר פאַרשטאָרבענעס

מאַן ראובן ע"ה ,פאַרדינסטפולער קולטור-טוער אין פּוילן און אין אױסטראַליע.

לאַזאַר קאַגאן ,מעלבורן  --ביאַליסטאָק ,צום אָנדענק פון זיין פרוי זינה און זון
אַדאַם ,אומגעבראַכטע אין טרעבלינקי.
שלום נן ציון גורביץ ,מעלבורן ,צום אָנדענק פון זיין שװועסטער ד"ר דבורה

מרשלקוב"ץ ,װעלכע איז אומגעקומען אין ווילנער געטאָ.
יוסף און חנה פֿרידמאַן ,מעלבורן ,צו פאַראײיביקן דעם אָנדענק פון זייערע אומגע-
בראַכטע משפּחה-מיטגלידער אין גריצע (ביי וואַרשע).
צדוק און פייגע אייזן ,מעלבורן( ,פון דער אַלטער היים  --ריבאייזן) צום אײביקן

אָנדענק פון אונדזערע אייגענע ,מיטן גאַנצן יישוב אין כעלם,
איסר שטיינבערג און פרוי ,מעלבורן ,צום אָנדענק פון זײיערע אומגעבראַכטע
משפּחות אין װאַרשע,

מ"ר און מר"ס יוליאַן און פּערל טאָרענבערג בריסביין ,צום אײביקן אָנדענק
פון זייערע עלטערן און משפּחהימיטגלידער,

אומגעבראַכטע אין װאַרשעװער

און אין

לאָדזשער געטאָ.

מ"ר און מר"ס משה אײיזענשטאַט ,מעלבורן ,צו פּאַראײיביקן דעם אָנדענק פון זייערע
אומגעבראַכטע משפּחות.
מ"ר און מריס י.פושעט ,צו פאַראײביקן דעם אָנדענק פון דער אומגעבראַכטער משפחה
אין װאַרשע.
אַ גרופע פריינס פאראײביקן
א .ספעט עי"ה ,אין מעלבורן.

דעם

אָנדענק

פון

דער

פאַרשטאַרבענער

מר"ס

אויך די פריינט מ"ר מ .גאָלד ,מ"ר און מריס מ .װאָראָנאוו ,און מ"ר און מר"ס
לעאַ פינק  --אין אָנדענק פון זייערע משפּחות.
די אַלע אויבן אויסגערעכנטע פריינט דריקט דער מחבר אויס זיין האַרציקן דאַנק,
6

אַ ספּעציעלן

דאַנק און אַנערקענונג:

הרב דיר יצחק לעווין ,ניוײיאָרק ,פּראָפּעסאָר א .טאַרטאַקאַווער ,ירושלים ,פאר
זייערע ווערטפולע אָנווייזונגען ביים אַרוסגעבן דאָס בוך.

אויסדרוק פֿון דאַנקבאַרקײט :
;ייװואָ? אין ניװײיאָרק/ ,יד וֹשֹׁם .אין ירושלים ,רעדאַקציע ;ס,אָוועטיש היימ-
לאַנד? אין מאָסקװע ,דורך זיי דער לענין-ביבליאָטעק אין מאָסקװע ,פאַרן צוי
שטעלן אַ ריי פאָטאָידאָקומענטן צום בוך.

דער מחבר ,מאַג .מענדל באַלבערישסקי,
פון צוגרייטן

זיין בוך צום דרוק,
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.
.
802 .
די דריייטאָגיקע טשיסטקע
.,
0082 3
פאַרלויף פון דער אַקציע
,
{ 482
דער אויסזען פון געטאָ נאָך דער אַקציע 582
חיים סעמיאַטיצסי 
.
.
.
682

אונדזער

אין שטוב

משפּחה

פאַרגרעסערט

.

.

סטאַביליזאַציע אין געטאָ

װערט

.

.

טשיסטקע פון געשטאַפּאָזאַרבעטער
.
.
און אונטערוועלט
מיר לעבן אַלס ניטילעגאַלצ .
לעצטע אַקציע איבער ניט-לעגאַלע
.
מערדערייען אין געטאָ .

ציעלע

882 ./

.
.
.
.

דער סך-הכל פון ערשטןו
האַלבן אַקואַציע-יאָר
אָרגאַניזאַציע פון דער געטאָי
.,
.
אַדמיניסטראַצע .
.
די אַלגעמײנע אָפּטײלונג .
.
.
אַפּראָװויזאַציעאָפּטײלונג .
2...
.
.
פאַלקסיקיכן
2.
2.
.
.
כשרע קיר
פּאָליצײייקיך און פּאָליצײי-
.
.
.
קאָאָכּעראַטיור .
פאיקי

9

געטאָימאכלים

4

4

.

כֹּ

.

,

.

.

+

003
003
313
623
923
320
032

533

אַרבעטס-אַמט

/

יידישע

קולטור-לעבן

153

,
.
.
מיין שפּיטאָליקאַריערע
ברייטע שפּיטאָליטעטיקײט א .אַ .וו .אין
טאַבעלן און ציפערן ,פון  162ביז 993

וווינונג און טעכנישע אָפּטײלונג
דירות-פּראָבלעם ,עלעקטרע ,אינדוסטרי-
סעקציע א .אַ .װו -- ,אין טאַבעלן און
פון  104ביז 214
! ציפערן,
פינאַנס-אָפּטײלונג

סטאַטיסטישער אַמט ,שטייערן ,ניטיאָפֿײ

אין געטאַָ

ביבליאָטעק און מיטאַרבעטער ,דאָס אַפּ-
היטן די קולטור-אוצרות ,ביכער-צענזור,
לייען-אַבאָנענטן ,שיינען פאַר ביבליאָ-
ביכער-לאַגער,
טעק-מיטאַרבעטער.
װיסנשאַפטסיצימער א .אַ .װו -- .אין
טאַבעלן און ציפערן ,פון  334ביז 844
44/ .
דער גורל פון הערמאַן קרוק .

דאָס לעבן אין געטאָ ,אין
האַלבן

יאַר

2491

454 , ,
טשיסטקע פון אַלטע לייט
254 ,
פּאָליטישע שפּאַנונג אין געטאָ 
גרויסע שחיטה5 :טן אַפּריל 454 ,. 3491
854 .
.
די טראַגעדיע וויטענבערג
דער

אָרגאַניזאַציע
פון געזונטהייטס-וועזן

פּאַליצײ

באַציאונג פון באַפעלקערונג צו פּאָליצײ.
באַציאונגען צװישן יודנדאַט און פּאַ-
גענסן
פאַר 
ליציי = ,ביבליאָטעק
אַרעסט-הױז ,טױיערן-װאַך ,געטאָיגע-
ריכט ,טשיסטקע אין דער פּאָליצלײ
א .אַ .וו -- .אין טאַבעלן און ציפערן,
פון  024ביז 334
|
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ערשטן

042 02
2
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4
בריגאַדירןיראַט
3243 ./
.
.
אַרגעטער-אױדיטאָריע
5432
2.
{
אַרביטראַזש-קאָמיסיע
743
אַרבעטסילאַגערן אַרום ווילנע
43/ .
פּראָפּעסיאָנעלע רעפּרעזענטאַנץ

10

און ציפערן,

1092 .
292
492
692
092

פינאַנסן א .אַ .וו .אין טאַבעלן
פון  314ביז 914

אָנהויב

פון

סוף

ערשטע אַרויסשיקונגען קיין עסט-
0664 .
2...
לאַגל .
דער טויט פון געטאָיפאָרשטײער --
44 0
2...
גענס .
64 .
.
.
.
די ה .ק .פ-.מהומה 
ליקווידיר-אַקציע

פון

געטאָ

די יוגנט לויפט אין װאַלד אַרײין 874 .
584 ,
מיר געזעגענען זיך מיט װילנע
די שוידערלעכע טראַגעדיע אויפן הויף
294 ./
.
.
פון מאָנאַסטי" .
ווידער טויט-שרעק ,ווידער פּאָנאַר 394 .

ד ר י ט
אין

די

טויטילאַגערן

דער וועג קיין עסטלאַנד
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505

די

ערשטע

טעג

אין לאַגער

די ערשטע שוידערלעכע איבער-
לעבונג 
.
.
215...
איך ;אָרד
ן
"
ז
י
ך
א
י
י
ן
.
.
215 ,
מיר שאַפן אַ לאַבאָראַטאָריע
איך װער אַ כעמיקער
.
415 3
אונדזער צימער נומער
9
.
515 3
די ערשטע טשיסטקע אין לאַגער 715 .
,אַראַבער? און ,ענגלענדער?  --נייע
לאַגערניקעס
.
.
.
715 .
אין לאַגער

טראַנספּאָרטיאַרבעטער

סיגנאַלקעיקוסטע

.

.

:

.

,

עסטלאַנד,

קאַמף-אָרגאַניזאַציע .
די ליקװידאַצי
.

עס טרעפט

מיר גייען אויף אַרבעט
קרבנות און װידערשטאַנד
דאָס לעבן אין לאַגער ,
ערב ראשיהשנה
תש"ח .
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דער

שװאַרצער

מאַרק

,

פאַרצווייפלונגס-באַזוכן אויסערן
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איך וװער אַ הענדלער .
.
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פון לאַגער לאַגעדי /

אין רעוועלער טורמע
צוריק אין קלאָאַגאַ
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0655

.
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.

755

חורבן קלאַאַגאַ
דער ערשטשער פּראָטאָקאָל מיט
חתימות פון רויט-אַרמײער
מען קומט באַקוקן דעם חורבן .

אונדזער

865 .
75 ,

לעבן

נאָך דער באַפרייאונג
איך באַזוך לאַגעדי .
ליסטע

די לעבנס-באַדינגונגען
אין לאַגער

.
,
,

,
,

45/
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די פאַרניכטונג פון  524יידן

825. .

.

.
.

345 . .
445 . .

אין לאַגער לאַגעזי

קינדער-בריגאַדע ביי דער סיגנאַלקע / 625 .
מיך אַן אומגליקס-פאַל .
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קלאָאַגאַ

די אַרבעט

ע ר טיי
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ל

.

פון די געראַטעװעטע

.

185 .

.

רשימה פון די לאַגערן אין עסטלאַנד

,

רשימות פון די מערדער אין קלאָאַנאַ.
,

035

235 .
2325 ,

קראַנקייטן אין לאַגער .
,
דאָס איזדיעקעווען זיך איבער יידן
מיר באָדן זיך אין פינישן ים-
אויסגוס
.
,
,
.
.
פּאָליטיק און פּאָליטישע דיסקוסיעס .

,
.,

835
9325
045
3145

4424

785
885

לאָדזשער געטאַ
בילדער ,געטאָ-פאַראָרדנונגען ,געטאָ-
צייטונג ,געז .טעטיקייט א.אַ.וו.
פון  195ביז 316
משפּחה בילדער
616--416 .
נאָכװאָרט ,פון מחבה
.
.
716 .
זוכצעטל פון נעמען
4
.
126 .

ענגלישער טייל  21 --זייטן
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בילדער ,טאַבעלן און דיאַגראַמען אין טעקסט
11

ה ק ד מ ה

טשן  --און זיי זיינען ווייט-ווייט דער גרעסטער
פאַראַן מענ
געזעלשאַפט  --װאָס לעבן זיך אוים וי אויפן ראַנד
טייל פון יעדער
צו וועלכן זיי געהערן .זיי לעבן מיט זייער אייגן
פון קאָלעקטיו,
יגענער משפּחה  --און דאָס גענוגט זיי .זיי קומען אין
לעבן ,זייער אי
מענטשן ,מיטן קאַלעקטיו ,אויף וי ווייט דאָס לעבן
קאַנטאַקט מיט
רצו .קען מען דען היינט-צױטאָג לעבן ביחידות ,אָפּגע-
צוויננט זיי דע
בור? אָבער זייער איינשטעלונג ,זייער װעלטיבאַנעם
זונדערט פון צי
ענטרירט זיך אַרום זיך אַליין ,אַרום זייערע נאַענטסטע.
קאַנצ
לכע מענטשן זאָגט מען ,אַז זיי ווערן געטראָגן ,מיטגע-
אויף אַזע
י כװאַליעס פון די געשעענישן .זייער איינשטעלונג צו
ריסן מיט ד
די געשעענישן איז א ריין פּאַסיווע ,אַ װילנלאָזע..
רן די דאָזיקע מענטשן צו פּאַרטײען ,צו פּראָפעסיאָ-
אוודאי געהע
ינען ,צו אָרגאַניזאַציעם ,זיי נעמען אָנטײל אין וװאַלן
נעלע פאַראי
טרעפן ,צי מאַסן אַרױסטרעטונגען .א .ד .גל .אָבער זייער
מאַסן-צוזאַמענ

עם איז אַ פּאַסיווער ,זיי ווערן אין די דאָזיקע אַלגע-
אַנטײל אין דעם אַל

מיינע געשעענישן

אַרינגעצױגן

טיילמאָל

קעגן זייער אייגענעם

ווילן

קעגן זייער באַװוּסטזין .דער אַרום פירט זיי דערצו
און טיילמאָל אפילו

דאָס טאַקע וי א צװאַנג ,װאָס די געזעלשאַפּט ליינט אויף
און זיי פילן
ָדער לכל חפּהות וי אַ פליכט ,װאָס מ'מוז דערפילן ...בלית
זיי ארויף ,א
ברירה.
ן אָכער אויך צום גליק ,אַנדערע מענטשן ,ווייט-ווייט ווינצי"
פאַרא
 ,װאָס זייער לעבנס-אויפּפאַסונג איז א גאַנץ אַנדערע ,זייער
קער אין צאָל
צום לעבן ,צום אַרום ,איז אַן אקטיוע ,כ'װואָלט געזאָגט
איינשטעלונג
ילו אַן אַנרעסיווע .זיי װאַרטן ניט ,ביז מ'וועט זיי קומען
מײילמאָל אַפ
פאַרבעטן  --אָפּגערעדט שוין פון װאָם פאַראַ נים איז
רופן ,אָדער
טלען  --זיי זאָלן זיך שטעלן צו דער ,אָדער אַנדערער געזעל-
צוזאנג-מי
לעכער ארכעט .זיי קומען אַלײן ,זי שטעלן זיך אַלײן צו צו דער
שאַפט
נאָך מער :זיי דערפינדן און אָרגאַניזירן די אַרבעט גופא .זי
אַרבעט,
12

שאַפן דעם ציל ,דעם אידעאַל ,וועלכן מ'דאַרף לויט זייער מיינונג .דינען
פון אייגענעם ווילן .און דער ציל איז נוגע דעם כלל ,ווייל אָט די מענמשן
זעען פאַר זיך קודם כל דעם כלל און ערשט דערנאַך דעם יחיד.,
און טוען ,טוען זיי  ---אַלנפּאַלס אין אָנהױב  --פון אֵן אינערלעכן
דראַנג ,פון אַן אינערלעכן טריב ,און טײילמאָל בפרט אין אָנהױב פון
זייער טעמיקייט ,אָן צו באַנעמען אַפּילו דאָס אַלץ געדאַנקלעך מיט זייער
שכל ,מיט זייער קלאָרן באַװוסטזײן .אַזױ זיינען זי באַשאַפן ,אַזױ מוזן
זיי האַנדלען ,זיי קענען נישט אַנדערש! ערשט מים דער צייט---אויב
ס'קומט דערצו בכלל  --אַנטשטייט און אַנטװיקלט זיך אין זיי אַ געדענק-
לעכער הינטערגרונט פאַר זייער איינשטעלונג ,פאַר זייערע האַנדלונגען,
א מין וועלט-אויפפאַסונג ,אַ פ
ּ,ראָגראַם"-איבערצײגונג ,אַז דאָס ,װאָס זיי
טוען אימפּולסיוו ,פון אינערל
ע
כ
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ד
ר
א
ַ
נ
ג
,
א
י
ז
א
ו
י
ך
שכלדיק באַנרינדעט,
פליסט אַרױס אויך פון אַ וו
ע
ל
ט
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ַ
נ
ע
ם
,
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צו אָט דער קאַטעגאָריע געזעלשטפטלעכע מענטשן געהערט מענדל
באַלבערישסקי ,דער מחבר פון די זכרונות ,װאָס ליגן פאַר אונדז.
פ
ון די פריסטע יאָרן אויף וי ווייט זיין זכרון גרייכט  ---און װואַר-
שיינל
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אין די קינדעריאָרן ,צו וועלכע זיין
זכרון
נ
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ם
איז ער אַ געזעלשאַפּטלעכער טוער ,איך באַנוץ
מ
זיך י
ט דעם טערמין ,װאָס איז אלעמען גוט באַקאַנט .הגם ער פּאַסט זיך
נישט
צום ערשטן פּעריאָד פון זיין טעטיקייט ,ווייל די דאָזיקעץ באַצײי-
כענו
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ר
כ
א
ו
י
ם
פ
ּ
א
ַ
ס
י
ק
ע
פ
א
ַ
ר
ש
פ
ּעטערדיקע פּעריאָדן פון זיין לעבן,
און
ע
ס
ה
א
ַ
נ
ד
ל
ט
ז
י
ך
מ
י
ר
אין אונטערשטרייכן די נאַנצקײט און איינהייט"
לע
כ
ק
י
י
ט
פ
ו
ן
מ
ע
נ
ט
ש
ן
,
װאָס איז דאָס גאַנצע לעבן געווען  --און איז
ע
ס
נ
א
ָ
ך
בי
ז היינט צו טאָג ,עד מאה ועשרים  8 --געזעלשאפּטלעכער
טוער ,אין בעסטן זין פון װאָרט.
|
נישט פון איבערצייגונג ,ניש
ט
פ
ון אַ פליכט-באַװװוּסטזיין ,שטעלם זיך
באַלבערישסק
י אין זיינע גאַר יונגע יאָר ,איינער פון די ערשטע,
אַנטקעגן כוליגאנעס ,װאָס רופן אַרױס אַ ,מחומה" אין ווילנע .ער כאַפּמ
קלעפּ ,אָ
בער ער גיט צוריק קלעפּ ,כפל כפליים .ער רעאַגירט אַזױ ,ווייל
אַ
נדערש קען ער נישט ,זיין אימפּולסיווע נאַטור ברענגט אים דערצו.
אַ
ז
ױ
ו
ו
ץ
ט
א
ו
י
ך
ז
י
י
ן
ו
ו
י
י
טער .ווען ער זעט וי די יידן ,זיינע יידן  ---די
בא
ַ
ר
ו
פ
ס
ק
א
ָ
ל
ע
ג
ן
,
ד
י
ב
עלי-מלאכות ,די יידישע אָרעמקײם ליידן פון אן
א
ו
מ
ר
ע
כ
ט
,
װ
אָס ווערט זיי געטון ,מוז ער אוימשיפן .אַנדערש קען ער
נ
י
ש
ט
,
אַזױ איז זיין פּסיכישע סטרוקטור,
/
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מים דער צייט קומט אים די דאָזיקע איינשטעלונג צום באַװגסטזיין.
אים גופא און זיין סביבה .אין אַן עת צרה פילט ער אויף זיך אַ פליכט צו
העלפן אַ צווייטן ,די פאַראַנטװאַרטלעכקײט פאַרן כלל .ער ,װוי דער גע-
זעלשאַפּטלעכער מוער דאַרף זיין דער ערשטער ,אָדער לכל הפּחות ,צווישן
די ערשטע .פילט די נאָענטסטע סביבה עפּעס אַ סכנה ,לויפט מען צו
באַלבערישסקין און ער טמוט ,װאָס ער קען.
לייענט אין בוך און איר װועט געפינען צענדליקער אזעלכע פאַקטן.
אַנגעהױבן פון די רואיקע ,נאָרמאַלע" צייטן אין ווילנע .לאָדזש פון פאַר
דער מלחמה  --איבערן וילנער געטאָ  --ביז צום לעצטן עטאַפּ:
טויטנלאַגער קלאָאַנא.
אין די ערגסטע צייטן  --קוים האָט דער מחבר פאַרזאָרגט ,מ'שטיינס
געזאָגט ,זיין משפּחה  --פרוי און צוויי קינדער ,פון אַנהױב אויך די
מוטער  --הויבט ער אָן דענקען מיט געזעלשאפטלעכע קאַטעגאָריעם:
און װאָס וועט זיין מיטן כלל יידן?!
און זיין געזונטער מענטשױפאַרשטאַנד ,זיין מענטשךױפריינדלעכע
לעבנס-אויפפאַסונג ,און צום סוף אויך זיין לאַנגיאָריקע פּראַקטיק פֿון
געזעלשאפטלעכער אַרבעט (אין נאָרמאַלע צייטן) זאָנט אים אונטער
װאָס צו מאָן .און זיינע סגולות העלפן אים אויך אין די אַנאַרמאַלע,
אוממענטשלעכע צייטן פון דער היטלער-תקופה.
זעלטן ברעכט זיך אויך אונדזער מחבר איין און לאָזט פליסן זיינץ
טרערן -- ...נישט קיין ווונדער! די היטלער:תקופה האָט נישט איין
גיגאַנט צעבראָכן ,אָבער זי האָט ניט צעבראָכן באַלבערישסקין ,נישמ
גייסטיק און נישט מאָראַליש .נאָך יעדער דעפּרעסיע ,װאָס דיערט
איבעריקנס נישט לאַנג ,װועקט ער זיך אויף צו נייעץ מעשים ,צו  8ניי
יי
|
לעבן.
אַזױ פון אָנהױב ביון סאַמע סוף .אין נאָך דער היטלער:תקופה,
נאָך קלאָאגא ,קומט א נייע תקופה פון געזעלשאַפטלעכער ארבעטם.
דאָסמאָל אין אַ ווייט פאַרװאָרפן  --לויט אונדזערע אַמאָליקע באַ-
גריפן  --לאַנד :אױסטראַליע .און אַ רעװלטאַט פון דער דאָזיקער
אַרבעט איז צווישן אַנדערע אויך דאָס בוך זכרונות ,ואָס מיר ניבן
איבער דעם לייענער.
אין בוך האָבן מיר א שטיק געשיכטע פון יידישן לעבן אין דער
ציים פון זיך צעפאַלנדיקן צאַריזם ,איבער דער ערשטער וועלט-מלחמה,
אומאָפּהענגיקן פּױלן ,ליטע ,איבער דער תקופה פון דריטן רייך ,ביזן
סום פון דער צווייטער וועלט-מלחמה און אירע קאָנסעקװוענצן .מיר זעען
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די נעשיכטע מיט די אויגן פון א פּאָלקס-מענטש  --נישט אומזיסט איז
דער מחבר געווען אַ טוער אין דער פפאָלקספּאַרטײ?  --װאָס קאָן
אַבכסערװירן און קאָן אויך דאָס געזעענע איבערגעבן א צוויימן .און אַזױ
וי דער מחבר איז געווען ניט קיין ,פּריואַט-:מאַן" ,נייערט 8 ,געזץלל-
שאַפּטלעכער טוער ,זענען ממילא זיינעץ באַאָבאַכטונגען ניט קיין ,פּרי-
וואַמע* ,חנגם אויך פּריװואַטע זכרונות ,האָבן זייער ווערט ,זיי נעמען
אָרום אַ ברייטערן שטח .מיר זעען פאַר זיך די פילצאָליקע יידן פון
ווילנע ,לאָדזש און אַנדערע שטעט און שטעטלעך ,מיט וועלכע דער

מחבר איז געווען געקניפּט און געבונדן.
אין די זכרונות זעען מיר אויך דעם לעבנסלויף פון אַ יידישן כלל-
טוער פון יענע קאַנטן ,װאָס זיינען ביז אָם דאָ ניט לאַנג געווען א ווינעלע
פון יידישן נאַציאָנאַלן געדאַנק ,נאַציאַנאַלער ווירדע ,פון יידישן קולמור-
שאַפן ,װאָס איז אַזױ ביטערלעך פאַרשניטן געװאָרן אין דעם סאמע
בלי-פּעריאָד,
מיר זעען דעריבער אין בוך אויך דעם געראנגל פון א יחיד פאַר
זיין לעבן ,פאַר זיין װועװלטאַנשויאונג קעגן אינערלעכע ,שונאים" און
באַזונדערס קעגן אויסערלעכן שונא ,װאָס וויל אומברענגען דאָס יידישע
פֿאָלק ,זיין פאָלק מיט אים אינאיינעם.
אונטער די דאָזיקע צוויי אַספּעקטן דאַרף דער בוך געלייענט ווערן.

ח"ר נחמן בלומענטאַל
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פֿאַרוואָרט
די זכרונות פון מנר .באַלבערישפֿקי (,שטאַרקער פון אייזן") נעמעו
אַרום ,די געשעענישן אַזױ װוי זיי זענען זיך פאַרלאָפן פאַר זיינע אויגן",
אין משך פון דעם גאַנצן מלחמח"פּעריאָד ,דאַרונטער א פּעריאָד פון
פולע צוויי יאָר ווילנע אונטער דער נאַצישער אָקופּאַציע .אָבער מגילת
ווילנע פאַרנעמט דאָס עיקריאָרט אין די דאָזיקע ברײטיפאַרנעמיקע
|
זכרונות.
דער מחבר ,אַ באַקאַנטער געזעלשאַפּטלעכער קולטור"טוער ,נאָך
פון פאַר דער מלחמה ,האָט געהאַט תמיד דעם מוט צו זאָגן דעם אמת.
אַלײן אַ שאַרפער באַאָכאַכטער ,האָט ער אָנגעהױכן צו פאַרצייכענען
זיינט נאָטיצן אויף דער חייסער רגע ,ממש אין די ערשטע טעג נאָכן
אויפברוך פון דער מלחמה  --װי עס באַװײזט זיין אַרבעט {מיין װעג
פון לאָדזש קיין ווילנע אין  ."9391די אַרבעט האָט ער איבערגעגעכן
דער יידישער היפטאָרישער קאָמיסיע אין ווילנע ,װאָס האָט צונויפי
געזאמלט מאַטעריאַלן פון קאַלאַפאַלן װערט ,װעגן חורבן פּוילן און
װענן די ערשטע טראַנישע איבערלעבונגען פון דער ידישער באַ"
פעלקערונג.
מגילת ווילנע איז ,װאָס אַן אמת ,אפשר מער פון אַלע אונדזערע
קחילות פאַרפיקטירט געװאָרן אין דער מעמואַריסטישער וי אויך אױיי
טאָביאָגראַפישער ליטעראַטור און עס זענען געמאַכט געװאָרן ערנסטע
פּרווון מצד אַ ריי ווילנער מחברים בײצוטראָגן צו דער געשיכטע פון
ירושלים דליטא אין דער צייט פון געטאָ .אָבער די דאָזיקע מחברים
גיבן נישט קיין פול בילד פון דער געשיכטע פון אומקום פון זייער
קחילה .א טייל פון די בלויזן פילט אויס באַלבערישטקי .פאַראַן אין

זיינע זכרונות א האַרצרײסנדיק ,כמעט אומבאַקאַנט קאַפּיטל ,װי אַזױ
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די יידן זענען אַרײנגעטריבן נגעװאָרן אין קליינעם געטאָ ,װאָס האָט
עקזיסטירט  64טעג (פון  6טעפּטעמבער ביזן 12סטן אָקטאָכער ,)1491
אין ווטלבן עם זענטן ,אין משך פון עטלטכע װאַכן אומגעבראַכט גע"
װואָרן קרוב  9טויזנט יידֹן .באַלבערישטקי איז חוץ דעם א װאַניקער
מקור צו די נורלדיקע און טראַנישע פּאַטירוננען ערם און במעת דער
ענדגילטיקער ליקװידיר'אַקציע פון ווילנער געטאָ.
פערזענלעכע יסורים און פּערוענלעכע ליידן האָבן נישט אָפּנץ"
שװאַכט די שאַרפקײיט פון זיין זכרון .אין די זכרונות זענען באַשריבן
טאָג-פּאַסירונגען ,כאַראַקטעריסטישט פאַלן ,פאַרצײיכענוננען וועגן גורל
פון מטנטשן און אינסטיטוציעס ,געשעענישן אין געטאַ אא"ה ,אָבער
דעם אױכנאַן אין די זכרונות פאַרנעמען זיינע באַטראכטוננען װעגן
נורל פון יידישן ציבור ,װעגן מענטשן און זייערע האנדלונגען אין צייטן
/פון לעבנטיסכנה .א פך אָרט פאַרנעמט דאָס אַרױסברענגען זיינע אייגענע
גטפילן און געדאַנקען ,אַבער ער טראַכט נישט בלױז פון איינענע
יסורים ,נאָר אויך אין טערמינען פון יידישן פאָלקסיקיום .אין די פינצ"
טערסטע טעג געפינט ער טררייסטיוערטער פאַר יידן וייל ער איז

געווען שטענדיק האָפּנונגטפול און געגלייבט אין דער אויסלייזונג,
זיינע שילדערונגען לעכן אויף די אַטמאָספער און דאָס געמיט פון
ינע אַכוריותדיקע געשטענישן.
פּשטות ,אינערלטכט אויפריכטיקייט און באַשײדנקײיט דערוועקן
אַ געפיל פון צוטרוי' צום מחבר ,וועלכער בילאַנטירט די פּאָזיטיווע און
נענאַטיװוע מאַמענטן  --ער פאַרשװויינט נישט די ערשטע און נישט
די צווייטע.
דער מחבר שטעלט זיך אָפּ אויף .אַ ריי גענאַטיװוע דערשיינונגען,
וועלכע ער באַשרײבט און קלערט אויף ,װוי למשל די טאַקטיק פון יודנ"
ראט בעת די שחיטות ,דאָס באַשטימען פון יידן אַליין װער עס דאַרף
לעבן ,דער האַנדל מיט לעבנסשיינען ,די מאַראַל פון מפוקפקדיקע פאַ"
ליצייייטיפּן

אא"וו.

זיינע זכרונות

אין

ניבן אויך א מיפן אַרײנבליק

|

 8ריי גטשטענע סאַציאַלע עוולות.
פאַרשטייט זיך ,אַז דער מחבר פאַרצייכנט מיט גרויס החנאה פאַלן
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פון יידישן אויסדויער און גייסטיקער דערהויבנקייט .ער פרייט זיך
מיט יעדן פאַל פון איבערמענטשלעכן און אומגעבראַכענעם וילן צו
לעבן ביי אַלע באַדינגונגען און פאַר יעדן פרייז .ער שטרייכט אונטער
די דערחויבענע שיינע מאָמענטן אין דער קולטור"טעטיקייט פון געטאַ.
,די צוגעבונדנקייט פון דער יידישער משפחה  --שרייכט דער
מחבר  ---די טרייקייט פון מאַן און פרוי און קינדער ,אין די דאַזיקע
,אַ-
שוידערלעכע איבערלעבענישן ,זענען געווען א מאַסױדערשיײנונג" .מ
ראַלישע העלדן ,מאָראַלישע קטמפער  --שטעלט פטסט באַלבערישפלי---
האָבן מיר געהאַט אָן א צאָל".
דער באַזונדערס שטארקער מאָראַלישער װידערשטאַנד פון די ווילי
נער געטאַָײיידן האָט זיי געגעבן כוח ווייטער צו לעבן (די שרעקלעכסטע
ננישות האָבן נישט געקאָנט זיי צעברעכן) און אויסדויער פונאַנדערצר
בלאָזן (באַקאַנט אויך פון אַנדערע גלױבװערטיקע מקורות) דעם פונק
פון װידערשטאַנד .דער פועלייוצא פון דעם הארטנעקיקן ,גייסטיקן
אַפּװער (אין דער פאָרעם פון פאַרלטזונגען ,טעאַטער ,געזאַנג אדנ"ל אין
געטאָ) איז געווען ,אַז די מחנות ,אין די ליטווישע ,ווייפרופישע וועלדער
זענען געווען פול מיט חונדערטער ווילנער יידן.
די אמתדיקייט פון די טיפע איבערלעבענישן װערט באַקרעפטיקט
דורך אַפּיציעלע געטאַידאַקומענטן ,מיט וועלכע דער מחבר אילוסטרירט
אַלע געביטן פון אינעװײיניקסטן לעבן פון געטאָ .ער האָט אין משך
פון  5חדשים (דעצעמבער  -- 4491מאַי  )5491קאָפּירט אין ווילנער
מלוכח"מוזיי .ראָקומענטן ,װאָס שטאַמען פון פאַרשידענע אָפּטײלונגען
אין דער יידישער געטאַפאַרװאַלטונג ,דאַרונטער אָפיציעלע טאַבעלן
ווענן א סך געביטן פון געטאַילעבן ,װי למשל  :די טאַבעלע װאָס אילוס"
טרירט דעם צװאַמענשטעל פון דער געטאַָיאַדמיניסטראַציע ,די טאַבעלע
פון די געטאַיאַנגעשטעלטע (אין דער צווייטער העלפט  ,)2491װוייטער
די טאַבעלן פון אַרבעט אין אַרבעטיאַמט ,צוזאַמענגעשטעלט דורכן פטאַ"
טיפטישן אַמט װעגן דער צאָל באַשעפטיקטע לױט ,איינהייטן" (אין
צווייטן האַלבן יאָר  .)2491באַזונדערע טאַבעלן באַציען זיך צו דער
טעטיקייט פון די קיכן אין געטאָ אין ערשטן האַלכן יאָר  ,2491צו
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דער שפּיטאָליטעטיקײט (באַװענונג פון קראַנקע אין שפּיטאָל אין יאָר
 ,)2צו דער פאַרצװײיגטער אַרבעט ,װאָס די סאַניטאַריעפּירעמאָלאָגישע
אָפּטײלונג האָט געפירט אין געטאָ .עס דאַרפן װוייטער דערמאָנט װערן :
דער באַריכט פון סטאַטיסטישן אַמט װעגן אַפּראָװיזאַציעיצושטאַנד
( 1יאַנואַר  03 ---יוני  ,)2491סטאַטיסטישע טאַבעלן פון ביכער-באַשטאַנד
און פון ארױסגעגטבענע ביכער ,אין געטאָיביבליאָטעק ,באַריכטן פון
װסנשאַפּטלעכער אַרבעט ביי דער ביבליאָטעק אא"וו אא"ו.
צום גרויסן באַדױערן זענען װײניק פאַרבליבן דאָקומענטן פון ווילי
נער געטאַָ; דעריבער האָבן אַזאַ גרויסן װערט און באַדײט די פאַרי
עפנטלעכטע דורכן מחבר דאַקומענטן און אָריגינעלע מאַטעריאַלן ,צו
וועלכע דער יידישער פאָרשער האָט היינט נישט קיין שום צוטריט..
די דאָזיקע באַמערקונגען זענען אויפן אונטערצושטרייכן די דאָקױ
מענטאציע-װוערטן פון בוך ,אין וועלכן דער פלייסיקער לייענער און
פאַרשער װעלן געפינען נייע מאַטעריאַלן און נייע אױפפאַסונגען.
באַלבערישטקים בוך איז איינם פון די װאָגיקספטע מקורות צו דער
גששיכטע פון חורבן און װידערשטאַנד ,און אַ נאָר וויכטיקער מאָנומענט
פאַר ירושלים דליטא בעת דעם בלוטיקן מבול ,װאָס האָט אָפּגעװישט
איינעם פון די באַדײטנריקסטע יידישע צענטערס אין דער װעלט --
אַ צענטער מיט  87טויזנט יידן און אומשאַצבאַרע קולטור-אוצרות,

ד"ר יוסף קערמיש
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ביאָגראַפיע פון מאָג .מענדל באַלבערישסקי
געבױרן אין ירושלים דליטא ,אין א באַלעבאַטיש פאַרמעגלעך הױז .ביז
ברימצווה געלערנט אין חדר .גלייכצייטיק באַזוכט די פאָלקסשול (נאַטשאַלנאיע
אוטשילישטשע) .שפּעטער געלערנט אין גימנאַזיע און אַרײנגעטראָטן אין אַן
אַפּטייק אַלס אַפּטײק-שילער .אין יוריעווער (דאָרפאָט) אוניווערסיטעט אָפּגע-
געבן די עקזאַמענס אױיף אַפּטײיק:געהילף .אין די יאָרן  3291 --1291שטודירט
אין ווילנער אוניווערסיטעט פאַרמאַציע און געענדיקט אין װאַרשע אין .8291
אין ווילנע געלעבט ביזן  ,5291אין דעם יאָר אַריבערגעפאָרן קיין לַאֲדְזְשׂ ,מײ
אין ווילנע סיי אין לאָדזש ,אַקטיוו געווען אין פּראָפּעסיאָנעלן פאַראיין פון די
פאַרמאַצעווטן אָנגעשטעלטע .כסדר געװוען אין די פאַרװאַלטונגען און פיל
מאָל דעלעגאַט צו אַלפּױלישע צוזאַמענפאָרן פון די פאַרמאַצעווטן אָנגעשטעלטע.
אין  9191אַרײנגעטראָטן אין די רייען פון דער יידישער דעמאָקראַטישער
פּאַרטײ ,װואָס אונטער דער אָנפירונג פון ד"ר צמח שאַבאַד ז"ל ,שפּעטער אין
דער ײידישער דעמאַקראַטישער פאָלקס -:פאַרטי .אין ביידע פּאַרטײען געוען
זֵייער אַקטיוו און שטענדזיק אין די אָנפירנדיקע אָרגאַנען .פון  9191אַקטין אין
דער יידישער פרעסע .אין ווילנע געוען פּאָפּולער אַלס פּאָליטישער כראָניקער.
מיטגעאַרבעט אין ,ווילנער טאָג" אונטער דער רעדאַקציע פון ש .ניגער ע"ה,
פ .נאָויק ,בעקער און צום סוף פון זלמן רייזען ע"ה .אין לאָדזש געוען
,ײיער לאָדזשער פאָלקסבלאַט" ,מיטגעאַרבעט
אַ שטענדיקער מיטאַרבעטער אין נ
אין די פּאַרטײ אָרגאַנען און אױיך פאַרעפנטלעכט אין פּױליש אַ היסטאָרישע
אַרבעט װעגן דער אַנטשטײאונג פון אַפּטײק:װעזן אין לאָדזש ,אַרױסגעגעבן
דורך דעם פאַרבאַנד פון די פּוילישע אַפּטײקערס אין װאַרשע .מיטגעאַרבעט
מיטן פאַרשטאָרבענעם היסטאָריקער און נאָענטן פריינט ד"ר פיליפ פרידמאַן
ע"ה ,און אונטער זיײיןרעדאַקציע פאַרעפנטלעכט אַן עפּיזאָד אַרבעט וועגן אָנטיל
פון יידן אין פּוילישן אױפשטאַנד אין .5681
אין וילנע איז דעם '2טן יולי  2291געקומען דער שואַרצמאהדיקער
פּראָפּעסאָר יאַקסאַ כאַמיעץ און האָט גערופן צו אַ פּאָגראָס אױף ייד כוליגאַנעס
האָבן גלייך גענומען פּאָגראָמירן .דער דאַמאָלסדיקער סטודענט מ .ב .האָט
אַלײין זיך אַנטקעגנגעשטעלט דער צעיושעטער מאַסע ,בין ער אין געפאַלן
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דער

איף

יידישע

דייטשער

ינגעלײיט,

זדערשטיקט

גאַס

אַ פאַרװוּנדעטער.

האָבן

געװאָרן

געשטעלט

נאָך איידער

שפּעטער איז די זאַך געוען
העלדישער

,דער

אין

די פּאָליצצײי

גענוי באַשריבן

האָט

מאַג'

דער

קליינהענדלער,

עקזעקוטיווע

לאֲדזש

אין

און

דער

געקומען.

מיט

עטלעכע

טעג

אין ,ווילנער

באַלבערישסקי

פּאָליטישע ,כאַריטאַטיווע און קולטורעלע

אַקטיוו

פיל

אַ װידערשטאַנד

אויך
פּאָגראָם

טיטל:

טאָג" אונטערן

װידערשטאַנד".

לאָדזש

האַנטװערקער,

פון

זייטן

זיינען

אַרױט
אין

פון

טעטיק

אין לויף פון יאָרן איז

אין דער

אַַ זײיער

אַרבעט  --הױיפּטזעכלעך צוװישן יידישע

בעלי -עגלות

צענטראַלן

אַנטװיקלט

פאַרצוייגטע

און

געװען

טרעגער.

האַנטווערקער-פאַרבאַנד
האַנטװערקער"באַנק

מאַג' ב .אַרױסגעטראָטן

אין

מיטגליך

פון

און

אין

פױילן

און האַנטװערקער -קאַמען.

אויף

מיטינגען

אומצאַליקע

בי

פּאַליטישע אַקציעס,.
אָלס
אין

די

פאָרזיצער
לעצטע

נאָענטסטע
פאַבריק),

זיצונג
ערשטער

פון דער

פארימלחמה

מיטארבעטער
י .גלאַס

פון

פון

צענטראַלן

געזעלשאַפט
יאָרן

זײײנען
דער

יידישן

ביים פּרעזידיום-טיש

;נותן

אַ גרויסע

געוװוען דער
גרױיסער

אַנטװיקלט

לחם"

פילאַנטראָפּישע
קאָנסול

קױל-פירמע,

האַנטװערקעריפאַרבאַנד

מאַקס

מאַג'

מ .ב.

טעטיקייט.

זיינע

קאָן

(פון וידזעווער

אַדװאָקאַט

וייצמאַן

אין

זיצט (אינעם רוּנד) דער מהבר,

װאַרשע

יוסף

--

.832915.51

מאַג .מ .באַלבערישסקי.
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און פיל אַנדערע ,פון די אָנגעזעענסטע פּערזענלעכקײט ,װאָס דאָס ריזיקע
|
יידישע לאָדזש האָט פאַרמאָגט.
| מאַג" מ .ב .איז געװוען דער ערשטער און אַ לאַנגע צײט דער איינציקער
אין פּוילן ,װאָס אַדאַנק זין ענערגיע און פאַרבינדונגען האָט ער אַרױסבאַקומען
פון דער פּוילישער רעגירונג סובסידיעס פאַר נױטבאַדערפטיקע ייזן ,דורך דער
האַלב-אָפיציעלער מלוכהשער געזעלשאַפט ,װינטער הילף' .אַלס ידישער
רעפּרעזענטאַנט איז ער געווען ביים מלוכה-פּרעזידענט אף באַראַטונגען וועגן
דער אַקציע .ווען ס'איז פאָרגעקומען דער ערשטער גירוש פון דייטשלאַנד קײַן
זבאָנשין ,איז מאַג' מ .ב .געװען איינער פון די  3הױפּט אָרגאַניזאַטאָרן (די
אַנדערע צוויי זיינען געװען קאָנסול מאַקס קאָן און אַדװאָקאַט יוסף וייצמאַן)
פון דער ריזיקער הילפס-אַקציע ,װאָס איז אָנגעפירט געװאָרן דורך דער געזעל.
,נותן לחם".
נאָכן פּאָגראָס אין בריסק אין  ,7391אין מאַג' מ .ב .מיט נאָך צװיי פּערזאַן
(גירשאָווסקי און אַדו .י .װײצמאַן) אַרױסגעפאָרן קיין בריסק מיט הילף פטן
די לאָדזשער ידן װוּ ער האָט מספיד געװוען אויפן בית עולם דעם קרבן פון
פּאָגראָם.
!| ביים אױסברוך פון דער מלחמה איז נאַג' ב .אַנטלאָפן פון לאָדזש און
אריינגעפאַלן אין זיין הײימשטאָט וילנע .אַדאַנק זיינע פאַרבינדונגען מיט די

צענטראַלע סאַניטאַר-מעדיצינישע קאָמיסיע פאַר ווילנע און אומגעגנט ,יאַנואַר ,3291
פון רעכטס :ד .ראָזענהויז ,ד"ר ג .גרשון ,מאַג .מ .באַלבערישסקי ,ש .קאַמענעצקי.
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רעגירונג פֿאָרשטייער

העכסטע

אַ װוּנדערבאַרן,
קינדער

פון

געהערט

צו

מאַג.

אָקופּירטן
ליטע

מאַג.
צום

איצט
די

געקומען

אַפּטײקן

קיין

מאַג.
אין

רעפּאַטריאַציע

אין

צייטן

די

הילפס אַקציע

װילנער

געטאָ

אין

וילנע

צוריק

באַלבערישסקי

ווילנע

קיין

דעצעמבער
פאַר

(נאָוועמבער

און

אומגעגנט.

עס

אין

האָט

מאַג'

געטראָפן

און

לאַגערן .אין לאָדזש אין ער באַשטימט

פון לאָדזש
אין

,)4491

געהערט

װאָס

ליטוװוישער
זיך

האָט
,5491

רעפּובי

געװאָרן

איבער

אָנגעהױבן

אָנגעקומען

טאָכטער,

און

עסטלאַנד

אַלס אינספּעקטאָר

זומער

זיין פרוי

װען

פון דער

גלייך

אין

וילנע

ראַטנפאַרבאַנד,

האָט

טױט לאַגערן

באַשטימט

ב,

פון

און  2קלײנע
האָט

די פּליטים

און די

װען

אים

.)9391

און איזן די הױפּטשטאָט

פּױל,

לאָדזש ,װוּ ער

זייערע

דאָס

ראַטנפאַרבאַנד,

ליק .דאָ װוערט

(ענדע

אַ גרויסע

דורכגעמאַכט
ב.

לאָדזש

ליטע

אופן ,אַרויסצונעמען

און אַפילו דערנאָך

ב .אַנטװיקלט

וואַרשע.
איז

ממש

פון

פאַנטאַסטישן

קאָוונער

אין

געלונגען

זיין פרי

אױף

די

צוריק

געראַטעוװועטע

אַלס פאַרװואַלטער

פון

איבעך

די סאַניטאַר-מעדיצינישע ,אונראָי"-סקלאַדעס ,װווּ ס'יהאָט זיך געפונען די צענטראַלע
פאַר פיל

װאַרשע

װוײל

איז

פן רעפּאַטריאַציע"מיניסטער

געלעגן

לױט

אין חורבות.

אין פאַר אים באַשטימט

אַ ספּעציעלן

געװאָרן

דעקרעפ

אַ מיניסטעריאַלע

פענסיע
שיפן מיט סחורה זיינען דורך אים איבערגענומען
און ווען מיט העכער  3יאָר שפּעטער
קיין אויסלאַנד ,האָט אַ ספּעציעלע
װאָכן די ,אונראַײ'סקלאַדעס
צושטעלנדיק
מאַג'
מלחמה

ב.

האָט

פון

אַפּטײיקערס

דער

דער

פאַרבאַנד
דעם

אָנערקענט
אַ ביטערער
מצד דער

קײנמאָל
אַ צײט

קיין פּױלן

ײדישער

צאָרן

ניט

לאָדזשער

דעם

אַריבערגין

מיניסטעריאַלע

און איסגעדריקט

קאָמיסיע

עטלעכע

קאָנטראָלירט

מאַג' ב .אַ דאַנק און אָנערקענונג,

רעזיגנירט

געװען

זיין

פון

פאַרװאַלטער
װוּ

קראַנקן קאַסע,

פאַך-אַרבעט.

פון איינער
האָבן

עס

פאַר

דעף

פון די גרעסטע
בי

געאַרבעט

03

און פיל אַדמיניסטראַציע אַרבעטער,

קומענדיק
פן

האָט מאַג' ב .געמאָלן ,אַז ער פאָרט אַרױיס

אים צו אַ מלוכה אויסצייכענונג.

איז ער אױך

אַפּטייקן

געװאָרן אָן שום דאָקומענטן,

און

נאָך דער

פאָלקס-פּאַרטײ,
קלײנהענדלער

פון די יידישע
אויף

מלחמה,

קליינע פאַבריקלעך
קאַמף
רעגירונג,

לעגאַליזירט
פאַראיין.

קאָמיטעטן,

קאָאָפּעראַטיװװער

האָט מאַג' ב .באַנײט
דאָס

וועלכע

אַרבעט.

און קלײינע

האָבן

היות

זיײיער פיל פריײינט אין די רײען פון דער פּוילישער

קעגן

געשעפטן

אים

אַז אַלע דאַרפן

װי די מלוכה

די פריװאַטע

קאָמיטעטן

האַנטװערקער-

אַרױסגערופן
געהאַלט,

אָבער

פּריװאַטע

קעגן אים פּאַר זיין שטיצן
נאָר מצד די יידישע

צוריק
האָט

דעם

די טעטיקיט

האָט

דאַן

איז אַנטשטאַנען

איניציאַטיוון

--

ניט

אָבעך מאַג .ב .האָט געהאַט
דעמאַקראַטישער

פּאַרטײ און
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'81טעךר פאַרמאַצעווטן צוזאַמענפאָר
ערשטער לינקס ,ביים פרעזידיוםיטיש

--

אין װאַרשע.
מ.

באַלבערישסקי,

ספּעציעל פון די פּוילישע סאָציאַליסטן (.9.9ס .).אַדאַנק די פאַרבינדונגען האָט ער
דאַן געראַטעוועט הונדערטער יידישע (און אויך ניט-יידישע) פּריװואַטע אונטערנע-
מונגען פון אונטערגאַנג .ניט קוקנדיק אויף די שטערונגען פון די קאָמיטעטן ,האָט
מאַג' ב .אַרױסבאַקומען פאַר די פּריוואַטע װאַרשטאַטן האַנטװערקער-קאַרטן און
אַפּילו צוטיילונגען פון רוי-שטאָפן ,ועלכע האָבן זיך געפונען אין די הענט פון
די מלוכהשע מאַגאַזינען
ענדע פעברואר 91
4
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ױ
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ן  9חדשים
געלעבט אין פּאַריז ,װוּ
ע
ר
ה
א
ָ
ט
א
ו
י
ך
א
ַ
נ
ט
װ
י
ק
לט פּאָליטישע און קולטור-טעטיקייט,
אַרוסטרעטנדיק אויף פיל עפנטלעכע פּאַרזאַמלונגען צוזאַמען מיט יידישע שרייבער
|
און קולטור-טוער.
זיענדיק אין וילנע נאָך דער באַפרײאונג (נאָועמבער --4491מאי )5491
האָט מאַג' ב .געאַרבעט אין יידישן מוזעאום ,װאָס איז אָרגאַניזירט געװאָרן דורך
ש .קאַטשערגינסקי ע"ה.
אין אױסטראַליע
א
י
ן
מ
א
ַ
ג
'
מ
.
באַלבערישסקי פאַרװאַנדלט געװאָרן אין
אַ מוכריספרים .זיין יידישע בוכהאַנדלונג איז אַװעקגעשטעלט געװאָרן אױף
אַ הויכער געזעלשאַפּטלעכער און קולטורעלער מדרגה .זיין געשעפט איז כמעט
28

יידישע

אַ וויכטיקע

פאָלקס אינסטיטוציע.

פון ערשטן

אָן פון זיין קומען

מאָמענט

קיין אויסטראַליע האָט מאַגי ב .זיך אַרײנגעװואָרפן אין אַקטיווער געזעלשאַפטלעכער
אַרבעט.
זיין

0591

אין

פרעזידענט

פרעזידענט.

דיקונגען

ביזן

פאַר

פאַרשײדענע
אַרבעט

האָט

ביים
פאַר

די

װען

יאָרן

זיינען

דעמאָנסטראַציעס
אַרױסבאַקומען
די קרבנות

;באָארד
סטאביל

איז

אױיך אין דער

ער
,5691

אָפּ דעפיוטים",
ידיש,

געגרינדעט

ער

יידישער

פון
מיט
אױך

ער

אין

געװאָרן

ער

אױסגעװײילט

דורכגעפירט

קעגן
פון

דעם

קאַצעטלער-פאַרבאַנד

און געוען

געװאָרן

דייטשלאַנד
דײטשלאַנד

נאַביירעזשים.
זייץן אַרײנטריט
אַקטייו

בײ

אַלע

װי

גרױיסע

אױך

מאַג .ב.
האָט
אַרט

אַקציעס

אַ ריזיקע

וידערגוטמאַכונג
אין

מען

אַלם

זײער

און

הילפס.
אַנטשע:-

אַקטין

דאָ אָנגעהױבן

יידישע

און

אין
רײדן

אונטערנעמונגען

פּרעסע.

קולטור-קאָנפערענץ ,94.5.61 ,אין פּאַריז ,מיט דער באַטײיליקונג פון יעקב פּאַט פון אַמעריקע,
מאַג .באַלבערישסקי האַלט זיין פאָרטראַג.
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מיין אַרבעט הייסט ,שטאַרקער פון אייזן" ,ווייל איך גלויב ,אַז
דאָס איז דאָס פּאַסיקסטע ואָרט ,מיט וועלכן מען קען באַצײיכענען
די איבערלעבונגען פון אַ יידישער משפּחה

אין דער טראַגישער

היטלערי

תקופה.
יאָ ,שטאַרקער פון אייזן האָט מען געמוזט זיין ,כדי צו קענען
פיזיש אויסהאַלטן אַלע גזירות רעות ,צרות ,פורעניות און אומגליקן,
װאָס האָבן זיך געשאָטן אויף אונדזערע קעפֿ.
מען האָט געמוזט זיין פון אייון ,כדי אויסצוהאַלטן די קלעפּ פון
 ,די גוטע טאָד-דײיטשן" ביי די קאַטאָרזשנע אַרבעטן ,אויפצוהאַלטן
דעם פון הונגער געשװואַלענעס קערפער ,אויסצוהאַלטן די גריזשעניש פון
לייז און װאַנצן און דאָס שטיין פון פאַרטאָג ביז אין דער נאַכט אַריין

אין רעגנס ,שנייען ,שרעקלעכע

זאַװערוכעס,

ווינטן ,קעלטן און היצן,

ביי די שווערסטע און שמוציקסטע פֿיוישע אַרבעטן.
מען האָט געדאַרפט זיין פון אייזן-בעטאָן ,כדי ניט איינצוברעכן
זיך ,ניט נאָר פיזיש ,נאָר אויך מאָראַליש ביים צוזען די יסורים פון
דער אַלטער מאַמען ,פון דער פרוי און הויפּטוזעכלעך פון די קליינע
קינדער ,וועלכע זיינען פּלוצלינג פון אַ שיינעם ,קולטורעלן ,מאַטעריעל-
געזיכערטן לעבן ,אַרײינגעװאַָרפן געװואָרן אין אַ תהום פון נויט ,דחקות,
שמוא ,הונגער און שוידערלעכסטע דערנידערונגען.
יאָ ,שטאַרקען פון אייוזן האָט מען געמווזט זיין ,כדי צוצווען
דעם צער און טויט:שרעק אין די אויגן פון יעדן משפּחה-מיטגליך און
ספּעציעל פון די קינדער ,וועלכע זיינען געצווונגען געװװואָרן ,פֿאַר דער
צייט ,צו פֿאַרשטיין זאַכן ,וועלכע אַפילו גרויסע ,שוין אַ לעבן אַפֹּ-
געלעבטע מענטשן ,האָבן מיטן שכל ניט געקענט באַגרײפֿן.
יאָ ,שטאַרקער פון אייון האָט מען געמוזט זיין ,כדי ניט צוּ
פֿאַרלירן דעם מענטשלעכן פּנים ,דעם צלס-:אלוהים ,צוזעענדיק אַרוֹם
זִיך דעם חורבן פון פֿאָלק.
איך באַשרײב די געשעענישן אַזױ װוי זיי זיינען זיך פאַרלאָפן פאַר
מיינע אויגן .איך גיי אין מיין געשיכטלעכער אַרבעט ניט לויט עפּיזאָדן,
26

נאָר לויט כראָנאַלאַגישן סדר .איך באַשרײב דעם פּשוטן טאַגיטעגלעכן
לעבן ,אַזױי װוי איך ,מיין משפּחה און דאָס רוב יידן האָבן די תקופה
דורכגעלעבט .דעריבער זאָל זיך דער לעזער ניט װוּנדערן אויב א ריי
זֵייער וויכטיקע

מאַמענטן

פון יידישן

לעבן

רעליגיע אין געטאָ ,קאַמף-אַרגאַניזאַציע
געטאָ

זיינען

געווען

רבנים,

שולן,

זיינען ניט

באַרירט ,װווי:

א .א .וו .איך ווייס ,אַז אין

ישיבות,

מען

האָט

געדאַװונט

און

געלערנט .איך האָב געזען אַ דאָקומענט  --אַ ווענדונג פון הרב יאַקאָב-
סאָן,

פון

72סטן

יולי

,2491

צו

דער

געטאָ-פאַרװאַלטונג

זיי

זאָלן

ס'איז אויך געווען אַ גרויסע כשרע

באַזאָרגן די לערנער מיט ספרים.
קיך וכד'.
וועגן דעם ,אַז אין געטאָ איז פאַראַן אַ קאַמפס-אָרגאַניזאַציע האָב
איך זִיך דערוװוסט אין מאַמענט פון די וויטענבערג-געשעענישן .דער
פֿאַל װאָס די אָרגאַניזאַציע האָט מיט אירע אייגענע הענט אַרויסגעגעבן
איר גרינדער און קאַָמענדאַנט דער ,,געשטאַפּֿאַ" ,איז ניט געווען קיין
צופעליקע זאַך ,נאָר אַ דירעקטער רעוולטאַט פון דער טעטיקייט פון
אַלע פּאַרטײי:טוער אין געטאָ ,וועגן װואָס איך שרייב גענוי אין קאַפּיטל
,דער וויטענבערג-טאָג".
אין די דאָזיקע געשעענישן ,װוי אין א סך אַנדערע ,האָב איך קיין
דירעקטן אַנטײל ניט גענומען ,דעריבער שרייב איך וועגן זיי ווייניק.
איך שרייב איבערהויפּט ניט קיין געשיכטע און אַוודאי ניט די געשיכטע
פון דער היטלער-תקופה אָדער געטאָס .מיין איצטיקע אַרבעט איז
בלויז מאַטעריאַל צו דער דאָזיקער געשיכטע .דאַקעגן ברענג איך א ריי

אָפיציעלע מאַטעריאַלן פון געטאָדלעבן ,דאָקומענטן

װאָס זיינען גע-

שריבן געװואָרן אין געטאָ דורך פאַרשיידענע אָפּטײלונגען פון דער געטאַ-
פֿאַרװאַלטונג.
6

די היטלער-תקופה האָט זיך פֿאַר מיר אָנגעהויבן מיט אַרױיס:
סרעטונגען אויף גרויסע פּראָטעסט:מיטינגען און מיט אַרטיקלען אין
דער פרעסע ,רופנדיק צו באָיקאָט קעגן היטלער-דיײיטשלאַנד .ליידער
איז די באָיקאָט-אַקציע ,וועלכע האָט זיך זֵייער שטאַרק גענומען פאַר-
שפּרײיטן ניט נאָר אין פּוילן ,נאָר אויך אין אַ ריי אַנדערע לענדער,
געבראָכן געװואָרן אַ דאַנק דעס טראַנספעראָפּמאַך ,װאָס האָט דאַן
אַרוסגערופן אַַ געוואַלטיקע פאַרביטערונג ביים יידישן פֿאָלק .אַ זי-
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מיט

רעקטע ,ממשותדיקע אַרבעט האָב איך אַנגעהויבן
אַקציע .געשען איז דאָס אַזו.
שבת ,דעם 8טן אַקטאָבער  ,8391האָט צו מיר אין אַפּֿטײק
אַנגעקלונגען דער וויצע-פּרעזידענט פון דער גרויסער פֿילאַנטראָפֿישער
אינסטיטוציע אין לאָדזש ,,נותן-לחם'יי ,קאָנסול מאַקס קאָן ,און מיך
געבעטן תיכף קומען צו אים ,וייל ,עס האָט עטװאָס שרעקלעכס
פֿאַסירט! .ווען כ'בין געקומען צו איס אין זיין רייכן און גרויסאַרטיקן
פּאַלאַצ אין ווידזעוו ,האָט ער מיר איבערגעגעבן אָט װאָס  :איך האָב
באַקומען א טעלעפאַנישע ידיעה פון װואַרשע פון מיין שווער פּראַפּעסאָר
שאָר ,אַז די היטלער-מאַכט האָט אין מיטן דער נאַכט אַרוסגענומען
ביי  02טויזנט יידן  --וועלכע לעבן שוין לאנגע יאָרן אין דײיטשלאַנד --
מיט פעסער אַלס פוילישע בירגער ,ביי וועלכע די אַנטיסעמיטישע
פוילישע רעגירונג האָט צוגענומען מיט געציילטע טעג פריער די בירגער-
שאַפּט ,ווייל זיי זיינען שוין מער װוי  5יאָר אויסערן לאַנד ,און אַרויס-
געפירט זוי צו דער דייטשיש-פױילישער גרענעץ ,אין שטעטל ובאַנשי.
מען פירט אונטערהאַנדלונגען מיט דער פּוילישער רעגירונג וועגן אַרײנ-
לאָזן זיי קיין פּוילן .דערווייל געפֿינען זיך אַלע אונטערן פרייען הימל,
ממש אויף גאָטס באַראָט .מען מוז האָבן תיכף הילף און זיין גרייט
גלייך אַריינצונעמען קיין לאָדוש ביי  0052פֿליטים .מעגלעך ,אַז די
ערשטע טראַנספּאַרטן זאָלן שוין היינט בינאַכט זיין אין לאָדוש.
קאַנסול קאַן האָט גלייך מאָביליזירט דעם גאַנצן טראַנספֿאָרט-אַפּאַראַט
װאָס די ריזיקע ווידזעווער מאַנופאַקטור האָט געהאַט ,און איך אַלס
פרעזידענט פון ,,נותן לחםי' האָב מאַביליזירט די פֿאַרואַלטונג און
אַ ריי אָנגעזעענע פּערזענלעכקייטן  --אין משך פון אַ האַלבן טאָג האָבן
מיר שוין געהאַט גרייט אַ ריי לאָקאַלן מיט בעטן ,מאַטראַצן ,שטרוי-
זעק ,וועש א .א .מיר האָבן גלייכצייטיק איינגעזאַמלט אַ גרויסע צאָל
פּראַדוקטן אין קיך פון ,,נותן לחםיי .בײינאַכט האָבן מיר שוין אַראָפֿי
גענומען די ערשטע ואַגאַנען מיט פּליטים און אַריינגעפירט אין ,,נותן
לחם"י .דאָס געסל סאָלנע ביי פּאַמאַרסקע אי שװאַרצ געװאָרן פון
טויזנטער יידן ,וועלכע האָבן געבראַכט וועש ,בעטגעװואַנט ,פּראָדוקטן
און געלט .די קעסלען האָבן געקאָכט .נאָכן אָפּרוען זיך ,האָט מען
גיעקומענע אויף נאַכטלעגער .אַזױ האָט דאָס יידישע
פונאַנדערגעפירט ד
לאָדזש אַריינגענומען אין משך פון אַ פֿאָר טעג בי)!  0052פֿערואָ.
אייניקע פון די אָנגעקומענע האָבן געהאַט משפּחה ,פריינט און געוויסע
װוערטזאַכן ,זיי האָבן זיך איינגעאַָרדנט פּריואַט .די גאַנצע מאַסע איז
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דער זבאָנשין-

אָבער געבליבן

זייער

לאַנג אויף

דער הילף

פון דער

געועלשאַפּט.

זי

ערשטע  01--8טעג איז די גאַנצע אַקציע געלעגן אין אונדזערע הענט.
ערשט דאַן האָט זיך געגרינדעט אַן אַלגעמײײנער געזעלשאַפטלעכער
קאָמיטעט ,וועלכער האָט קאָאָרדינירט די אַרבעט און געשאַפן די
נויטיקע געלטער פאַר דער ריזיקער הילפס-אַקציע .צווישן די אַקטין-
סטע טוער אין ,,נותן לחסיי זיינען געווען  :אַדוו .יוסף ווייצמאַן ,יוזעף
גלאַס (פון דער גרויסער קוילן-פֿירמע) ,לעוושטיין ,דוד יװוזעפֿאַװיטש,
ד .ראַבינאָוויטש ,דירעקטאָר פון דער ווידזעווער פירמע און פיל אַנדערע.
עס האָט זיך אויך געשאַפן אַ גרויסער דאַמעך-קאָמיטעט בראש מיט
מיין פרוי ,פרוי קאָן ,גלאָס און פיל אַנדערע פּראַמינענטע

פּערזענלעכ-

קייטן פון שטאָט.
אַחוצ דעם האָט דער קאַמיטעט אַרױסגעשיקט גרויסע טראַנס-
פאַרטן װועש ,קליידער ,פּראָדוקטן ,מעדיקאַמענטן א .א .קיין זבאַנשין,
ווו עס זיינען נאָך געבליבן טויזנטער אומגליקלעכע צעבראַכענע נפשות.
שפּעטערצו האָט מען די פּליטים געגעבן געלט ,אַז זיי זאָלן ניט

דאַרפֿן אָנקומען צו געזעלשאַפטן ,נאָר קענען זיך אויסהאַלטן אויף
אַ פּריוואַטן אויפן .די פּליטיס זיינען געווען פאַרמעגלעכע מענטשן ,נאָר
זייער גאַנצ פאַרמעגן איז געבליבן אין דײיטשלאַנד און מיט זיך האָבן
זיי גאָרניט באַװויזן צו נעמען .אין צוזאַמענהאַנג מיט דעם איז פאָר-
געקומען

אַ טומל

ערב פּסח  .9391צו מיר איז געקומען

אַ דעלעגאַציע

פֿון די פּליטים און געבעטן ,אַז מען זאָל זיי געבן געלט אויף פּסה,
אַנשטאָט איינצואַרדענען גרויסע סדרים און קיכן , --מ,יר ווילן יוס-טוב
זיין מיט

זיך אַלײין און ניט ביי גרויסע

אַלגעמײײנע

טישן

מיט

פאַר-

שיידענע מענטשן" .איך האָב זיי דערקלערט ,אַז ,נותן לחם' וועט
געבן יעדן געלט אָנשטאָט פּראָדוקטן ,אָבער די גרעסטע צאָל ווערט
באַזאָרגט דורך דער קהילה ,און מען מוז זִיך וועגן דעם ווענדן צום
פרעזידענט פון דער קהילה ,דעפּוטאַט ל .מינצבערג .מינצבערג האָט
מיך מיט דער דעלעגאַציע אויפגענומען און קאַטעגאָריש דערקלערט,
אַז דאָס קען ער ניט טאָן ,ווייל עס װועט קאָסטן צו טייער .קיין שום
אַרגומענטן ,קיין שום בקשות פון די פּליטים האָבן ניט געהאַלפֿן
אויפהויבנדיק זיך פון די ערטער פֿאַרביטערטע פון אַזאַ ניט-מענטשלעכן
צוגאַנג ,רופט זִיךְ אָפּ איינער פון די דייטשישע פּליטים , :ה,ער פּרעזו-
דענט,

איר

קענט

ניט

דערלאָזן,

אַז מיר

זאָלן האָבן

דאָס

פאַרגעניגן

צו זיין יוםיטוב מיט זִיךְ אַלין ,ווינטש איך אייך ,אַז איבער אַ יאַר
אין דער צייט זאָלט איר זיין אין אונדזער לאַגע..י
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דער ווונטש איז מקויים געװואָרן.-
אַ צווייטער מאַמענט אויך פון ערב פּסח  :יאָר איין  --יאָר אויס
פלעג איך באַקומען אין דער ווידזעווער מאַנופאַקטור העכער 000,5

זלאָטעס אויף מעות-חיטין פון די דירעקטאָרן און פון קאָנסול מ .קאָן,

דער הויפּט פון דער פירמע ,ר' אשר קאָן ,פלעגט מיר פּערזענלעך געבן
 0זלאָטעס .ערב פּסח בין איך ביי אים געווען און געבעטן די סומע.
פרעזידענט קאַן האָט אָבער גענומען מיט מיר ריידן ,אַז איך זאָל
ווירקן אויף זיין זון ,דעס קאַנסול ,אַז ער זאָל אָפּטטעלן קעגן אים.
ריכטס-פאַרהאַנדלונגען ,ווייל דאָס װועט זיי אַלעמען רואינירן און
די גע

ספֿעציעל אים ,דעם זון .שטאַרק חשק אַריינצומישן זיך אין פאַרפֿלאָנ-
טערטע פּאַמיליע:-חשבונות האָב איך ניט געהאַט ,אָבער איך האָב
צוגעזאָגט צו רעדן מיטן זון ,וועלכער איז געווען מיט מיר זייער
באַפריינדעט .קיין געלט ,האָט מיר דער פּרעזידענט דערקלערט ,קען ער
יר ניט געבן ,ווייל ער האָט היינט אַלין געליען פאַר דער פרוי אויף
מ
ום-טוב ...קיין געלט האָב איך ניט באַקומען .אָבער אין אָװנט פאַרן
י
סדר ,האָט אַ ספּעצעלער קוריער אין אַ פּרעכטיקער קאַרעטע געבראַכט
ר אין שטוב אַ מתנה ,דעם ספר ,,מעדני מלך" ,װאָס אשר קאָן
צו מי
אָט פאַרפּאַסט (אַ פּירוש אויף משלי) ,מיט אַ פּאַרװאָרט פון הלל
ה
צייטלין

מיט

אַ שיינער דעדיקאַציע.

מיט די פּליטים האָבן מיר זיך פאַרנומען כמעט ביזן אויסברוך
ן דער מלחמה .ס'איז כדאי צו דערמאָנען ,אַז אין צוזאַמענהאַנג
פו
דער מעשה זבאָנשין ,האָט הערשל גרינשפּאַן דערשאָסן אין פֿאַרי
מיט
סעקרעטאַר פון דער דייטשישער אַמבאַסאַדע ערנסט פאָן ראט.
דעס
ס עלטערן זיינען אין דער זעלבער צייט דעפּאָרטירט געװואָרן
גרינשפּאַנ
טאַטסלאָזע .אויף דעם שאָס האָבן די דייטשן אָפּגעענטפערט
אַלס ש
מיט אַ שוידערלעכן פּאָגראָם אין דײיטשלאַנד.
אִ

מיין אַרבעט פאַרנעמט זיך אין גרעסטן טייל מיט ווילנע .וועגן
לנע אין דער היטלער-תקופה זיינען פאַראַן עטלעכע גרויסע ביכער
ווי
פון פּראָפּעסיאָנעלע שרייבער .דאָך גיבן זיי אַלע צואַמען ניט קיין
פולן באַריכט װאָס ווילנער יידן האָבן דורכגעמאַכט אין דער צייט.
איך װעל אָנװײיזן בלויז אויף אייניקע זייער וויכטיקע געשעענישן װאָס
פעלן אין זייערע שאַפונגען  :די פּאַסירונגען אין דעם קליינעם געטאָ,
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ווונהין עס זיינען אַרײינגעטריבן געװואָרן ביז  01טױיזנט יידן און אין
משך פון עטלעכע ואָכן זיינען ביי  9טויזנט אומגעבראַכט געװאָרן.
דאָס ועלבע איז אויך נוגע אַ ריי אָפיציעלע טאַבעלן וועגן פֿאַר-
שיידענע געביטן פון געטאָ-לעבן .דערביי איז דער ויכטיקסטער מאָ-
מענט ,װואָס די אַלע שרייבער זיינען אַװעק פון געטאָ כמעט אַ הודש
פּאַר דער ליקװוידאַציע ,האָבן זיי ממילא ניט געזען די לעצטע אומקום"
אַקציעס פון ווילנער יידנטום אין ווילנע גופא .איך בין דאָרט יאָ
געווען און אין מיינע הענט געהאַט אַ גרויסע צאָל פון אַפיציעלע
געטאַָ-דאַקומענטן ,וועלכע איך ברענג איצט

אין מיין אַרבעט.

איך האָב געשריבן דאָס ,װאָס איך האָב געזען און איבערגעלעבט.
אין אױיסנאָס-פֿאַלן דאָס ,װאָס זייער באַגלױיבטע פּערזאָנען האָבן מיר
איבערגעגעבן .ספּעציעל האָב איך זִיך אָפּגעגעבן מיט די אָפיציעלע
געטאַָ-מאַטעריאַלן ,וועלכע איך האָב נאָך דער באַפרײיאונג באַקומען
פון ווילנער מלוכה-מוזיי ,װאָס איז געשאַפן געװואָרן דורכן פריצייטיק

אומגעקומענעם ש .קאַטשערגינסקי ע"ה .איך האָב אין משך פון פינף
חדשים (דעצעמבער  -- 4491מאַי  )5491זֵיי קאָפּירט אין ווילנע .איך
גלאַָריפיציר ניט קיינעם

און טאַדל אויך ניט

קיינעם.

איך זאָג בלויז

אין געוויסע פאַלן אַרױס מיין מיינונג ,גיב איבער דעם איינדרוק,
װאָס די אָדער יענע פּאַסירונג האָט אויף מיר געמאַכט אין יענע
מאַמענטן.

עס

האָט

ניט

פיל

געפעלט,

אַז איך

אַלין

זאָל געהערן

צו אַ קאַָמיטעט אָדער צו אַַ ראַט ,און איך ווייס ניט וי אַזױי איך
וואָלט געהאַנדלט ביי דער אָדער יענער לאַגע .מיין מזל האָט מיך
אויסגעהיטן פון געשטעלט ווערן פֿאַר אַזאַ נסיון .איך האָב געהאַלטן,
אַז אין דער ערשטער ריי ליגט אויף מיר דער חוב צו טאָן אַלץ ,כזי
צו ראַטעװוען מיינע משפּחה:מיטגלידער .דאַן האָב איך די גאַנצע
צייט כסדר ,לויט די מעגלעכקייטן ,צוגעלייגט מיינע הענט צו העלפן
אוּן פֿאַרלײכטערן דעם גורל פון יעדן ייד ,באַקאַנטן און ניט באַקאַנטן.
מיין שטוב און מיין געזונט זיינען שטענדיק געשטאַנען צום דינסט פֿאַר
יעדן ,װי אויך מיין שוועסטער (איינע פון דריי) וואָס האָט אַלין
געדאַרפט הילף.
דער גורל האָט געװאָלט ,אַז איך מיט מיין פרוי און צוויי קינדער
האָבן זיך אַרוױסגעראַטעוװועט

פון דער גרויל:-תקופה .מיין מאַמע ,ליבע

(געב .שװואַרצ) איז פון אונדז אַרוױיסגעריסן געװואָרן ,ממש אין לעצטן
מאַָמענט ,בשעת דער ליקװוידאַציע פון ווילנער געטאָ .ואַרשײנלעך
איז זי אומגעבראַכט געװואָרן אין מיידאַנעק .מיין ברודער הלל איז
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מיט זיין משפּחה אומגעקומען אין איוויע (װײיסרוסלאַנד) ,איין שוועס-
טער ,שרה מאַרגאָװויצקי מיט איר משפחה  --אומגעקומען אין טאַגאַנ-
ראָג (ראַטנפֿאַרבאַנד) { אַַ צווייטע שוועסטער ,בריינע פּויזנער ,מיט
דער משפּחה  --אומגעבואַכט אין לעפֿעל (ווייסרוסלאַנד) .עס זיינען
איר
אויך אומגעקומען אַלע מיטגלידער פון מיין פרויס משפּחה:

ברודער ,אבא אשכנטי מיט זיין משפּחה ,אין אוטיאן (ליטע) ,איר
שוועסטער ,חנה לעווין מיטן מאַן און קינד ,אין קאַוונע (ליטע).
עס זיינען אויך אומגעקומען  --די משפּחה פון מיין שװואָגער ירחמיאל
ראַכמילעװויטש ,מיין מומע רבקה שוארצ ,מיין קווינע דאָרא פּאַפ
און איר מאַן ד"ר פּאַפּ ,מיין קוזינעס טאָכטער שושנה קולביס און
די משפּחות פון מיין צווייטער מומע  --זאוועלם.

צ
מיט יראת הכבוד דערמאָן איך אויך מיינע פריינט און לעבנס-
אַדוֹה
ד"ר גרשוני גריגאָרי,
וועגווייזער  :ד"ר יעקב וױגאָדסקי,
פּראַפּעסאָר נח פרילוצקי ,אַדוו .יוסף ווייצמאַן און מיינע אַלע אַנדערע

פּאַרטײי-חברים ווי אויך מיינע קאַלעגן אַפּטײיקערס אין ליטע אוּן אין
פֿוילן.
צּ

זאָל די דאָזיקע אַרבעט זיין זֵייער מצבה און אַן אָנדענק-מאַנומענט
פֿאַר אַלע אונדזערע קדושים וטהורים ,װאָס זיינען פאַרשניטן געװאָרן
דורך דעם מערדערישן דייטשישן פאָלק און אַלע זיינע מיטהעלפער.
כבוד זייער אָנדענק !
אַ וויסטע קללה אויף די קעפּ פון די מערדער !

דער
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מחבה

דער

אנהויב

פון

סוף

(לאָדזש ,אוינומט )9391
ומאַלאַטאָװ-ריבענטראָפֿ אָפּמאַך
וי אַ דונער פון לויטערן הימל ,האָט זיך בליץישנעל פאַרשפּרײט איבער
דער שטאָט די ידיעה ,אַז אין דער נאַכט פון 322טן אויפן 42טן אױיגוסט 9291
איז אין מאָסקוע געשלאָסן געװאָרן אַ ניט-אָנגריפס-פּאַקט אויף  01יאָר צװישן
דייטשלאַנד און ראַטנפאַרבאַנד .מען האָט בשום אופן ,אין ערשטן מאָמענט,
ניט געקענט באַגרייפן ,װאָס אייגנטלעך איז דאָ פאָרגעקומען .מען האָט געװוּסט,
אַז אין מאָסקװע זיצט אַן ענגלישע און פראַנצויזישע דיפּלאָמאַטךקאָמיסיע זייט
לאַנגע װאָכן ,פירט אונטערהאַנדלונגען ,זוכט וועגן ,װיאַזו זיך צוזאַמענרײדן
מיטז ראַטנפאַרבאַנד ,כדי אויסצומיידן אַ נייע וועלטימלחמה .אמת ,מען האָט
אויך געוווסט ,אַז די אונטערהאַנדלונגען גייען צו זייער שווער ,ציען זיך לאַנג,
אָבער מען האָט קיין אַנונג ניט געהאַט ,אַז הינטער די פלייצעס פון דער
ענגלישער און פראַנצויזישער מיסיע ,איז אין די לעצטע עטלעכע טעג אָנגעקומען
קיין מאָסקווע דער דייטשישער אויסערן-מיניסטער פאָן ריבענטראָפּ ,און מיט
איין קלאַפּ ,גלייך זיך דעררעדט און גלייך אַ ניט-אַגרעסיע-אָפּמאַך אונטערגעשריבן.
דאָס האָט די וועלט געטראָפן װי אַ דונער!
אָט אַזױ האָט די גאַנצע װעלט אויפגענומען די טרױעריקע ,שרעקלעכע
ידיעה .דער ברייטער עולם ,האָט פאָראויסגעפילט ,אַז דער אָפּמאַך גיט היטלערן
פרייע הענט אויף אָנצוהוֹיבן אַ נייע ,ריזיקע וועלטישריפה .די שטימונג איז

געװאָרן אַ געװאַלטיק נערוועזע און אומרואיקע ,ספּעציעל צווישן יידן,
די שטימונג ערב דער מלחמה

די שטילע מאָביליזאַציע ,װאָס איז זייט אַ צייט אָנגעגאַנגען אין לאַנד ,איז
נאָך מער אויסגעברייטערט געװאָרן ,יעדן טאָג פלעגן אַלץ מער און מער
פּערזאָנען באַקומען אינדיווידועלע אויפפאָדערונגען צו שטעלן זיך צום מיליטער-
דינסט .די ציווילע באַפעלקערונג האָט מען אויך גענומען גרייטן צום מלחמה-
געדאַנק .אין גאַנצן לאַנד זיינען פאָרגעקומען פאָרלעזונגען ,װיאַזױ זיך צו
פאַרהיטן פון אַ לופט-גאַזיאַטאַק ,װיאַזױ זיך צו באַגײן מיט די גאַזדמאַסקעס,
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וועלכע מען האָט אָנגעהױבן אַרױסגעבן דער באַפעלקערונג .אָבער די צאָל
גאַזדמאַסקעס איז ניט געווען גענוגנדיק פאַר אַלעמען .דאָס האָט אַרויסגערופן
אַ געװאַלטיקע דענערווירונג און פאַרביטערונג ביי דער באַפעלקערונג .אויב שוין
אין ערשטן מאָמענט איז קיין גאַזדמאַסקעס ניטאָ ,קען מען זיך לייכט פּאָרשטעלן,
וי אַזױ אונדזער גאַנצע באַװאַפענונג זעט אויס  --האָט מען צווישן זיך גערעדט!
ניט באַקומענדיק קיין מאַסקעס ,האָט די ציווילע באַפּעלקערונג זיך אַ װאָרף
געטאָן אין די אַפּטײיקן און גענומען אויסקויפן גאַזע און אַנדערע באַנדאַזש-
שטאָפן ,וי אויך כלערליי מעדיקאַמענטן .אינסטיטוציעס האָבן אַרױסגעגעבן
אַ געוויסע צאָל מאַסקעס פאַר זייערע מיטאַרבעטער ,אָבער ניט פאַר אַלעמען
אין פּריװואַטן האַנדל איז דער פּריין פון אַ מאַסקע דערגאַנגען ביז הונדערט
זלאָטעס ( 11דאָלאַר)!
|
דעם 22טן אױגוסט האָב איך געהאַלטן אין לאָקאַל פון דער יידישער
דעמאַקראַטישער פּאָלקס-פּאַרטײ (װוּלטשאַנסקי  )12אַ לעקציע, :וי אַזױ מען
שיצט זיך פון אַ גאַזיאַטאַק?.
אין צוויי טעג שפּעטער ,האָט דער שטאָטיפּרעזידענט קװאַפּינסקי אַרױס-י
געגעבן אַן אויפרוף צו דער באַפעלקערונג ,מען זאָל תיכף צוטרעטן צום בויען
שוץ-גרובנס .די גאַנצע באַפעלקערונג פון שטאָט איז אַרױס מיט לאָפּעטעס,
קירקעס ,העק און אַנדערע מכשירים .װוּ נאָר ס'איז געווען אַ פרייער פּלאַץ --
האָט מען געגראָבן .די גריבער פלעגט מען גראָבן זיג-זאַגיש ,די ווענט אויסגעלייגט
מיט ברעטער ,פון אויבן פאַרפעסטיקט מיט בעלקעס און ברעטער און דאָס
מאַסקירט מיט צווייגן און גראָז .געאַרבעט האָט מען ערנסט ,פלייסיק ,יעדער
האָט מיט זיין אַרבעט געװאָלט אַרײינלײגן די מלחמה אין דער ערד אַריין מיט
היטלערן צוזאַמען ...ווען איין גרוב איז פאַרטיק געװאָרן ,רופט זיך אָפּ דער
אַפּטײיקער גראָדזענסקי :חברים! אָט איז דער גרוב פאַר היטלערן לאָמיר
זאָגן ,יתגדל ויתקדש" ..ביי אַ גאַנצער ריי אַנדערע גריבער האָבן יידן דאָס
זעלבע געטאָן..
מען האָט זיך געוויצלט ,אָבער אויפן האַרצן איז געווען פינצטער און ביטער.
מען האָט זיך זייער גוט אָפּגעגעבן אַ דיױיוחשבון פון דעם ,װאָס עס הייסט --
מלחמה ! געוויסע פּאָליאַקן ,וועלכע האָבן מיט אונדז געאַרבעט ,האָבן קריגעריש
געפּראַלט, :אָ! מיר װועלן אים ווייזן ,זאָל ער נאָר אָנהויבן!"
נאָך דער אַרבעט בין איך אַװעקגעפאָרן צו מיין פאַמיליע אויף דער זומער-
װוױינונג  --אין װישניאָװוע-גורע * .,איך קום אַרױף אויף אונדזער הויף און
*
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זומער-וװוינונגיאָרט

װישניאָווע-גורע איז געווען דאָס באַליבטסטע
און ספּעציעל חסידישע יידן ,נישט ווייט פון לאָדזש.

פון די אָרטאָדאָקסישע

6אָ ,גוט

ס'לויפן מיר אַנטקעגן מיינע בנייבית און די שכנים מיט א געשרי:
מאַגיסטער ,װאָס איר זייט דאָ ,מיר בויען אשַוץיגרובן!"

איך קום צו נענטער און זע ,אַז זייער אַרבעט טוג אױיף כפרות ,דער
הויפּט-אינזשיניער איז אַ דייטש ,דער סטרוזש פון הויף ,און ער פירט דאָס אָן
מיט דער אַרבעט! אַזױ װוי איך בין געקומען פון אַן ענלעכער אַרבעט ,האָב איך
זיך שוין געהאַלטן פאַר אַ ספּעץ .איך האָב איבערגענומען די אָנפירערשאַפט,
מען האָט גלייך צוזאַמענגעקליבן אַ גרעסערע סומע געלט ,געקויפט ברעטער
מיט בעלקעס ,די אַרבעט האָט געברענט אונטער די הענט! קינדיאן-קייט
האָבן געאַרבעט! אונדזערע דאַמען האָבן ,מיט זײערע צאַרטע ,מאַניקירטע,
פּאָקעריהענטלעך ,געגראָבן ,צוגענומען דעם זאַמד ,געטראָגן צווייגן .ערנסט
און שווער האָבן געאַרבעט די חסידישע יידן .אַז אונדזערע שוץ-גרובנס זיינען
פאַרטיק געװאָרן ,האָבן די חסידים געטאָן דאָס זעלבע ,װאָס די יידן אין די שטעט :
געזאָגט קדיש נאָך היטלערן.
דעם אָװנט האָט מען געפּרװוט פאַרברענגען ,װי אַלעמאָל :מיט שפּילן
פּאָקער ,אָבער עס האָט זיך ניט געקלייעט .די שטימונג איז געווען אַן אַנדערע,
ניט די װאָס אין די פריערדיקע זונטיקדיקע אָװנטן!
מאָנטיק פרי ( )8.62זיינען מיר ,אַלע מענער ,וי געוויינלעך ,אַרױסגעפאָרן
אין שטאָט צו דער אַרבעט ,די פרויען און קינדער זיינען געבליבן אויף דער
זומער-וווינונג,
קומענדיק אין שטאָט האָבן מיר דערפילט ,אַז די שטימונג װערט
געשפּאַנטער ,פון מינוט צוֹ מינוֹט .אויף דער באַפעלקערונג איז אַרױף אַ נייע
כוואַליע אַרבעט :אַרומקלעבן מיט שמאָלע פּאַסן פּאַפּיר די שויבן פון די
פענצטער צו שיצן זיי פון ,באָמבעס-אויפטרייסלונגען" .אַלע שטאָטיפענצטער
זיינען פאַרקלעבט געװאָרן זיגיזאָגיש מיט שמאָלע פּאַפּיר-פּאַסן .כאַראַקטעריסטיש,
אַז אין יעדער אַרבעט האָט מען אַרײינגעלײיגט פיל מי ,װוי מען װאָלט געװאָלט
אָפּקומען מיט דער אַרבעט .זאָל דאָס אַלץ זיין אַ כפּרה פאַר אונדז!..
מלחמה-טעג

די ערשטע
פרייטיק
פון ברעג
ערשטע
וואָס עס

פֿאַרטאָג

צו ברעג,

()9.1.
מיט

פּאָר שעה ,איידער
קומט

איז

פּוילן,

אַ ים באָמבעס

אומדערװואַרטעט,

פאַרװאָרפן

פון הונדערטער

עראָפּלאַנען,

מ'האָט זיך אָריענטירט,

געװאָרן,
אין די

האָט מען בכלל ניט געװוּסט,

פאָר.

אינגיכן אָבער האָט מען דערפילט און פאַרשטאַנען ,אַז די בראָך איז פארטיק,
אין

אַ פּאָר שעה

אַרום

איז געלייענט

געװאָרן

אױף

די גאַסן

דער

מאַניפעסט
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פון פּרעזידענט מאָשטשיצקי ,אַז , :דער אײיביקער שונא פון פּױלן  --דייטשלאַנד,
איז פּלוצלינג באַפאַלן פּױלן" --
אַלזאָ ,מיר געפינען זיך אין מלחמה-צושטאַנד,

מיטן פאַקטישן אָנהוֹיב פון דער מלחמה זיינען אַלע אילוזיעס צערונען
געװאָרן ,אַלץ איז אַװעק מיטן רויך! ..מען איז געבליבן ביי דער טרויעריקער
|
ווירקלעכקייט !
איבער לאָדזש האָבן זיך באַװיזן די ערשטע פיינטלעכע עראָפּלאַנען ,ס'האָבן
זיך גלייך דערהערט די ערשטע דעטאָנאַציעס ,אויפרייסן .מען האָט שוין גענומען
רעדן וועגן די ערשטע קרבנות .עס איז שוין אויך באַװוּסט געװאָרן וועגן לופט-
אָנגריפן אויף אַ גאַנצער ריי אַנדערע שטעט אין לאַנד .מיט טויטישרעק אִין די
אויגן און מיט גרויס האַרץיקלאַפּעניש האָט מען געװאַרט ,װאָס די נאָענטסטע
מינוטן װעלן ברענגען!
קיין גוטע בשורות זיינען אָבער ניט געקומען!
אין אָװנט איז די שטימונג געװאָרן נאָך מער געדריקטער .די גאַנצע שטאָט
איז איינגעזונקען געװאָרן אין פינצטערניש .די טראַמװײען האָבן קורסירט ,אָבער

די ליכט אין זיי איז געווען פאַרטונקלט .די גאַסן האָבן געמאַכט אַ שוידערלעכן
איינדרוק! היינט דאָס ראַדיאָ מיט זיין סודותדיקן סינאָנימען-לעקסיקאָן:
,אכטונג ,אַכטונג ;עס קומט אָן* אָדער ,אאַכטונג ,אַכטונג ,דורכגעגאַנגען !"
באַגלײט מיט עפּעס אַ געהיים װאָרט .בשעת אַ לופט-אָנגריף פלעגט מען דורכן
ראַדיאַ מעלדן, :דער הױיפט-קאַמענדאַנט פון מיליטער-קרייז פאַר דער שטאָט
לאָדזש פאַראָרדנט אַ לופט-אַליאַרם ,אַראָפּ פון די גאַסן ,אָפּהיטן די פאַרטונקלונג,
אַראָפּגײן אין די סכראָנען (שוץיקעלערן) !* די באַוועגונג אויף די גאַסן פלעגט
מאָמענטאַל אָפּגעשטעלט ווערן .די טראַמװײיען זענען געבליבן שטיין אינמיטן גאַס.
די פּאַסאַזשיסן זיינען זיך צעלאָפן אין די טויערן .דורכגייער פלעגן אויך אַרײנ-
לויפן אין דערבייאיקע הייזער ,די גאַסן בלייבן טויט און װויסט .אין די סכראָנען,
פלעגט מען בלייבן ביזן אָפּרופן דעם אַלאַרם .דאָרט האָבן זיך אָפּנעשפּילט
האַרצרײיסנדיקע סצענעס :מאַמעס האָבן געכאַפּט און געדריקט זייערע קינדער
אויף די הענט .ווילדער געשריי ,געפּילדער ,רעש ,אַז איין גאָט אין הימל זאָל
זיך דערבאַרעמען! שווער קראַנקע פלעגן בלייבן ליגן אין שטוב אויף גאָטס
באַראָט ...זיצנדיק אין סכראָן האָט מען געציילט די סעקונדעס און װאַרטן מיט
אומגעדולד אויפן מאָמענט ,ווען אַ באָמבע װעט אויפרייסן ..אָבער אַן אַנדערן
סכראָן ,ניט דעם אייגענעם ..אַ שטיין פון האַרצן איז אַראָפּ ,װען מען פלעגט
דעם אַלאַרם אָפּרופן ,הגם מען האָט גוט געװוּסט ,אַז אין אַ וויילע אַרום וװועט
|
זיך די חתונה איבערחזרן.
די באַפעלקערונג האָט זיך גלייך אַ לאָז געטאָן צו די שפּיײזיקראָמען
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איינקויפן ,װאָס מען האָט נאָר געקענט באַקומען .פּראָדוקטן זיינען ,פון מינוט
צו מינוט װאָס װייניקער געװאָרן ,די פּרייזן זיינען אָבער דערפּאַר װאָס העכער
געשטיגן .גוט איז געווען די יעניקע ,וועלכע האָבן געהאַט ליגןמזומן געלט
אין שטוב .אָבער לאָדזש ,די שטאָט פון אָרעמען פּראָלעטאַריאַט ,האָט די יקרותי
ציינער גלייך דערשפּירט,
דעם ערשטן מלחמה-טאָג האָב איך נאָכמיטאָג געאַרבעט אין אַפּטײק (אויף
דער עװואַנגעלישער גאַס ,איצט  --רוזוועלטיגאַס) .די אָפּטײיקן פון דער לאָדזשער
קראַנקן-קאַסע זיינען געווען וי פאַבריקן ,יעדן טאָג פלעגן מיר אַרויסגעבן
טויזנטער פאַרשיידענע רפואות .נאָכמיטאָג אין די פרעקוענץ אין אַפּטײק
געפאַלן ביז אמַינימום .עס זענען געקומען נאָך רפואות נאָר געציילטע מענטשן
פאַר זייערע שווערע ,ליגנדיקע קראַנקע .ביי דער אַרבעט האָט יעדער פון אונדו
געטראָגן אויף זיך די גאַזימאַסקע .די ערשטע שיכט אַפּטײיק-אַרבעטער און
דערנאָך מיר ,די צווייטע שיכט ,זיינען באַשעפטיקט געווען ביים אַרומלײגן
די ווענט פון אַפּטײיק מיט זעקלעך זאַמד ,אַ שוץ-מיטל קעגן באָמבעס! די אַפּטײיק
האָבן מיר געשלאָסן נאָרמאָל 01 ,אַזײיגער אין אָװנט,
גלייך װי די מלחמה אין אױסגעבראָכן ,איז די באַפעלקערונג אַריין אין
אַ געװאַלטיקער פּאַניק ,ספּעציעל די צענדליקער טויזנטער מענטשן ,וועלכע
האָבן זייערע פאַמיליעס געהאַט אויף די זומער-וויננוגען .מען האָט געכאַפּט
אױיטאָס ,פורן און אויף שנעל אַראָפּגעבראַכט די פּאַמיליעס אין שטאָט אַרײן,
צו דער זעלבער צייט האָט אָבער דער שטאָט-פּרעזידענט קװאַפּינסקי געמאָלדן
דער באַפעלקערונג ,אַז ס'איז געװונטשן פאַרקערט :פרויען און קינדער זאָלן
וי אַמשנעלסטן פון שטאָט אַרױספאָרן ,ווייל אין שטאָט זיינען די לופט-אַנגריפן
אָפּטער ,און צוליב דער געדיכטקייט פון דער באַפעלקערונג אַ סך געפערלעכער,
דאָס האָט מיך און אַ סך אַנדערע אָפּגעהאַלטן פון צו לויפן גלייך קיין װישניאָווע
גורע.
שבת פרי בין איך אַרױס פון מאַגיסטראַצקע גאַס ,װוּ איך האָב געװוינט,
קויפן עפּעס צום עסן .אויפן גאַס זיינען אָבער אַלע געוועלבער געווען געשלאָסן,
איך האָב געמוזט גיין נענטער צום שטאָט-יצענטער .אויף פּאָלודניאָװע-גאַס האָט
מיך פאַרכאַפּט אלוַפט-אַלאַרם .קוים באוויזן אריײינצוכאַטן זיך אין הויז נר' ,62
דאָס אין געווען -אַגרויס חסידיש הויז ,װאָס האָט געהערט צו מיינע פריינט --
די פאַמיליע קראַקאָװסקי .אַרײנלופנדיק אין טוער ,האָב איך זיך טאַקע אָנגע-
טראָפן אויף זיי ,וועלכע זיינען געלאָפן אין שוצקעלער ,זיי האָבן מיך גענומען
מיט זיך .אין קעלער זיינען געווען אַ סך מענטשן :ער איז געווען גוט
צוגעגרייט פון פריער ,מיט בענק צום זיצן ,עלעקטרישע באַלײיכטונג .דער לופט-
אָנגריף האָט אָנגעהאַלטן זייער לאַנג .פון צייט צו צייט פלעגן מיר הערן שטאַרקע
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דעטאָנאַציעס ,ביי יעדן אויפרייס פלעגט עס אָפּרײיסן ביים האַרצן.
אַזױ אין טויטישרעק דערהערן מיר פּלוצלינג אַ געשריי פון אַ ווינקל:
,שרה ,שרה ,גיי נעם אָפּ דעם טשאָלנט"..
לכתחילה האָבן מיר גאָר ניט באַגריפן װאָס דאָס באַדײט .געמיינט ,אַז דער
ייד איז ,חלילה ,משוגע געװאָרן .אָבער ,וען דער ייד האָט נאָכאַמאָל און
װידעראַמאָל איבערגעחזרט דאָס זעלבע ,איז אױסגעבראָכן אַ געלעכטער ,ניט
קוקנדיק ,װאָס אויף דער נשמה איז געווען פינצטער און ביטער .דער ייך האָט
זיך ,װי ס'ווייזט אויס ,געכאַפּט און ,װי וועלנדיק זיך פאַרענטפערן ,געזאָגט:
,נו ,און אַז היטלער גנב ,װעט אַ גאַנצן טאָג אונדז באָמבאַרדירן ,דאַרפן מיר
זיצן הונגעריקע ל"
דער אַלאַרם איז אָפּגערופן געװאָרן און איך בין אַרױס אויפן גאַס .דערגאַנגען
ביז פּיעטריקאָװער-גאַס ,און ווידער אַן אַלאַרם .קוים באַװויזן זיך אַרײנצוכאַפּן
אין הויז נומער  ,21אין אַ מילכעריי און געבליבן דאָרט ביזן אָפּרופן דעם
אַלאַרם .כ'האָב דאָ געקויפט אַ שאַכטל לאַנדרין-צוקערלעך און אַ שאַכטל
שפּראָטן .מער קיין זאַך איז ניט געווען .כ'בין אַריין צו מיינע פריינט ראַפּאָפּאָרט
אויף פּיעטריקאָװער  .9דאָ האָט אונדז ווידער געכאַפּט אַ נייער לויפט-אָנגריף,
אָבער אין שוצקעלער זיינען מיר שוין נישט געלאָפן  --זאָל זיין װאָס עס

וויל ,מער לויפן מיר ניט און באַהאַלטן זיך ניט מער,
שבת  2אַזײיגער בין איך אַװעק אין אַפּטײיק צו מיין אַרבעט .אין נאָרמאַלע
צייטן פלעגט שבת נאָכמיטאָג זיין די גרעסטע פרעקווענץ אין אַפּטײק .דעם
נאָכמיטאָג זיינען געקומען נאָר די יעניקע ,װאָס האָבן ,ווירקלעך ,געהאַט
|
באַזונדערס שװעריקראַנקע אין שטוב.
פאַרנאַכט איז פּלוצלינג אױסגעבראָכן א מהומה :אַ גאַזדאַטאַק! מיר זיינען
ניטיטויט ניטילעבעדיק ,אַרױסגעלאָפן פון אַפּטײיק ,און װי וילדע חיות ,זיך
צעשאָטן איבער אַלע ווינקעלעך פון בנין .אין אַ וויילע אַרום האָבן מיר ,זייער
נאָענט פון אונדז ,דערהערט אַ געװאַלטיקן אויפרייס .מיר זיינען פאַרציטערט
געװאָרן .שפּעטער האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז אַ באָמבע איז אַרײן אין דער
עלעקטראָװניע ,געטראָפן אין סאַמע מיט אַרײן.

געווען טאַקע אַ לופט-אַטאַק ,אָבער אָן גאַז
0

אָוונט האָבן מיר די אַפּטײיק געשלאָסן .אויפן גאַס איזן ממש

אַ ציטער

דורך דורכן לייב .אַלע ויילע האָט מען אונדז אָפּנגעשטעלט און געפרעגט
ווער מיר זיינען ,װאָס מיר טוען אַזױ שפּעט אויפן גאַס .אין די הייזער האָבן
זיך געשאַפן הױיזיקאָמיטעטן ,וועלכע האָבן אַריסגעשטעלט דיזשורנע ביי די
טויערן ,אױפצופּאַסן אויף דער זיכערקייט פון די איינוווינער.
עס האָט זיך פאַרשפּרײט אַ פּסיכאָז פון כאַפּן שפּיאָנען
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אין אַזאַ שטאָט וי לאָדזש ,װוּ עס זיינען געווען ביי אַכציק טױזנט
דייטשן ,האָט געראָיעט מיט שפּיאָנען .מען קען מיט אַ רואיקן געוויסן זאָגן,
אַז די דייטשישע באַפעלקערונג איז געווען איין גרויסע שפּיאָנען-באַנדע .די
שפּעטערדיקע געשעענישן האָבן דאָס פולשטענדיק באַשטעטיקט,
זונטיק פאַרטאָג ,דעם 2טן סעפּטעמבער ,ביז איך אַװעק צום פאַבריקי
װאָקזאַל ,כדי צו פאָרן קיין װישניאָװע-גורע ,אָבער װוּ באַן ,וען באַן ניטאַ
מיט וועמען צו ריידן ...זעענדיק ,אַז פון פאָרן מיטן באַן װעט גאָרניט אַרױס,
האָבן מיר ,אַ גרופע מענטשן ,באַשלאָסן צו דינגען אַ טאַקסווקע .דאָס איז
אָבער אויך ניט געווען קיין לייכטע זאַך ,אַרױס פון שטאָט האָט קיינער ניט
געװאָלט פאָרן .קוים מיט צרות איז אונדז געלונגען צו כאַפּן אַ טאַקסי און
זאַלבע פינף זיינען מיר מיט מזל אַרױסגעפאָרן צו אונדזערע פאַמיליעס,
פאָרנדיק דורך דער שטאָט האָבן מיר ערשט דערזען ,וי טױט און וויסט זי
איז ,די גאַנצע באַפעלקערונג איזן פאַרשטעקט אין די הייזער ,אין אַנדזשעיװו
האָט דער שאָפער זיך מיישב געווען ,אַז ווייטער פאָרן לינט אים ניט ,הגם
עס האָט זיך געהאַנדלט וועגן צופאָרן נאָך אַ דריי קילאָמעטער .מיט געװאַלט
ממש האָבן מיר אים געצווונגען צוצופאָרן צו אונדזערע הייזער .אַ שטיין פון
האַרצן איז אַראָפּ ,אַבי מיר זיינען אין דערהיים!
מיר אַנטקעגן זיינען אַרױס מיין פרוי ,די קינדער און די שכנים ,און
זיך אויף מיר אװַאָרף געטאָן מיט אגַעוויין ,װי אויף אגַעקומענעם פון יענער
וועלט,.
דעם גאַנצן טאָג איז מען געזעסן ביי די ראַדיאָראַפּאַראַטן ,נאַטירלעך האָט
מען די באַריכטן פון דייטשישן שטאַב ,וועגן זייערע געװאַלטיקע נצחונות ,ניט
געגלויבט .מען האָט זיך בשום אופן ניט געקענט פאָרשטעלן אַזאַ שנעלן און
פינצטערן סוף פון דער פּוילישער אַרמײ!
די מרה-שחורהדיקע שטימונג האָט זיך אָבער שנעל געענדערט צוֹם גוטן!
פאַרמיטאָג איז דורכן ראַדיאָ געמאָלדן געװאָרן ,אַז ענגלאַנד האָט דערקלערט
קריג דײיטשלאַנד און שפּעטער דאָס זעלבע פראַנקרייך .די ידיעה האָט אַרויס-
גערופן גרויס ענטוזיאַזם .מען האָט זיך געקושט פאַר פרייד! די חסידים האָבן
גטריבן די הענט פאַר שמחה און אָן אויפהער גערעדט, :השם יתברך װעט
העלפן ,עמלק וועט אייננעמען אַ גיכן סוף
,נישקשה? ,האָבן אַנדערע געזאָגט, ,קוים זיינען פראַנקרייך און ענגלאַנד
צוגעשטאַנען ,װעט שוין גוט זיין ,דער שייגעץ װועט זיך דערװאַרטן זיין פינצטערן
און שנעלן סוף",
ס'איז אינטערעסאַנט און היסטאָריש-וויכטיק אונטערצושטרייכן דעם בטחון
פון אָרטאָדאָקסישן יידנטום ,װאָס איז געװען טיף איבערצייגט ,אַז די סכנה
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איז ניט גרויס .א סברה ,אַז אַלע חסידישע רביים האָבן אַזױ געהאַלטן .דערמיט
דערקלערט זיך דער פאַקט :וען אין אַ פּאָר טעג אַרום ,זיינען הונדערטער
טויזנטער יידן אַנטלאָפן פון זייערע ערטער ,זיינען די חסידישע יידן צומייסט
געבליבן אויף די ערטער און האָבן אויך נישט פאַרלאָזט די זומער-וויננוגען.
מאָנטיק פאַרטאָג זיינען מיר ,אייניקע מענער ,אויף אַ פור אַרױסגעפאָרן
פון װישניאָווע-גורע קיין לאָדזש .אין ווידזעוו האָט אונדז פאַרכאַטט אַ לופט-
אַלאַרם .דער פורמאַן האָט ניט געװאָלט פאָרן ווייטער און מיר האָבן געמוזט
גיין צופוס אין שטאָט אַריין .אױיפן װעג האָט מען אונדזן עטלעכע מאָל
אָפּגעשטעלט און קאָנטראָלירט די קיישלעך  --קוים זיך דערקליבן אַהײם,
בײיטאָג בין איך ווידער אין אַפּטײיק .די שטימונג איז געווען אַ גערייצטע,
,ױטאָריטאַ-
די ידיעות פון פראָנט טרויעריקע .אמת ,אַלע וויילע פלעגן אָנקומען א
טיווע" ידיעות וועגן געװאַלטיקע נצחונות פון דער פראַנצויזישער און ענגלישער
אַרמײ ,אָבער מען האָט שוין װײיניק-װאָס געגלויבט אין דעם,
| נאָך דער אַרבעט בין איך ,אַזײיגער האַלב עלף ביינאַכט ,געקומען אַהיים .אין
הויז האָב איך זיך זיערװװוּסט ,אַז מען האָט דעם וועכטער צוגענומען אין מיליטער
און די הויזיוועכטערין ליגט קראַנק .זי האָט געהאַט היץ און אין שטוב איז ניט
געווען קיין לעבעדיקער מענטש ,װאָס זאָל איר געבן אַ שלוק װאַסער .באַזאָרגנדיק
זי מיט די געהעריקע רפואות און מיט הייסער טיי ,בין איך אַװעק צו זיך .די
הויז-וועכטערין האָט שפּעטער אָפּגעצאָלט מיין משפּחה מיט פיל גוטס,
אויף מאָרגן ,דינסטיק פרי ,בין איך צוריק אַװעק אין אַפּטײק .די ידיעות
פון פּראָנט זיינען געווען סתירותדיקע .די קאַטאַסטראָפּע האָט שוין געשוועבט
אין דער לופטן,
איך בין אַרומגעגאַנגען װי אַ צעמישטער .ס'זיינען דערגאַנגען צו אונדז
קלאַנגען ,אַז די דייטשן האָבן באָמבאַרדירט װישניאָוע-גורע .דאָס האָט זיך
געלייגט אויפן שכל ,ווייל נעבן װישניאָווע-גורע ,אין דאָרף גאלקוּוועק ,געפינען
זיך גרויסע אונטערערדישע אַמוניציע-סקלאַדעס ,נאָך פון די אַמאָליקע ,ניקאָלאַיע-
ווער צייטן,
מיינע קאָלעגןדמיטאַרבעטער האָבן מיך געטרייסט ,אָבער איך בין אַלץ מער
פאַרצווייפלטער געװאָרן.
ערשטער

גס מיט

פּלוצלינג,
ענדיק זי האָב
מאַמע ,װוּ איז
זייער שטאַרק
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אונדוער

משפחה

אַזײגער  1בײטאָג ,קומט אַריין אין אַפּטײיק מיין טאָכטער ,דערזע-
איך אױיסגעבראָכן מיט אַ געוויין, :װאָס איז געשען ,װוּ איז די
טאָסיק  7זי האָט דערציילט ,אַז נעכטן ,מאָנטיק ,האָבן די דייטשן
באָמבאַרדירט גאַלקוּװועק ,דערנאָך האָבן זיי װישניאָווע באַװאָרפן

מיט אַ האָגל קוילן פון מאַשיןיגעװער און דאָרט אָנגעמאַכט אַ חורבן .ס'איז
אַנטשטאַנען אַן אומגעהויערע פּאַניק און לויף פון דאָרטן .דער פרוי איז געלונגען
צו כאַפּן אַ פורל און קומען אין שטאָט אַריין .זיי האָבן אָבער געטראָפן די שטוב
געשלאָסן .איז זי דאָס טאַקע איצט געקומען נאָכן שליסל,
דערהערט די מעשה איז מיר אַראָפּ אַ שטיין פון האַרצן .זאָל שוין זיין װאָס
עס וויל ,אבי מען איז צוזאַמען!
װאָלט די פרוי ,חלילה ,ניט געווען געקומען ,אין דער סאַמער לעצטער מינוט,
װאָלטן מיר זיך שוין קיינמאָל ניט געווען געטראָפן .אַ פּאָר שעה שפּעטער װאָלט
דאָס שוין ניט מעגלעך געווען ,און אונדזער גאַנץ לעבן װאָלט שוין גאָר אַנדערש
אַװעק,

דאָס איז געווען דער ערשטער נס מן השמים מיט מיר און מיין פאַמיליע
אין אָט דער שוידערלעכער תקופה !..
עוואַקואַציע פון לאָדוש
זיצנדיק איינמאָל אין קיך ביים עסן אַ טרוקענעם מיטאָג ,הערן מיר פּלוצים
אַ קלונג אין טיר .עס קומט אַריין אַ הױכער ,דאַרער יונגערמאַן ,מיר אַן
אומבאַקאַנטער ,און װאַרפט זיך אויף מיר מיט אַן אויסגעשריי, :מ,ענדל ,װוּ
איז ליזע ,װווּ זיינען די קינדער ?"
אַ צעטומלטער בין איך געבליבן שטיין און ניט געװוּסט װאָס צו ענטפערן.
איך קען דאָך דעם מענטש ניט .די פרוי ,אַ פאַרווונדערטע ,איז אַרױס מיט
אַ געשריי; ,זעליק ,װי קומסטו איצט אַהער ?7
די פרוי ווענדט זיך צוֹ מיר  --דאָס איז דאָך זעליק פון קאָוונע ..מיין
שװאָגער ,פון קאָוונע...
איך בין געבליבן װי אַ געפּלעפטער .זעליק לעווין פון קאָוונע ,איצט אין
לאָדזש ,אין אַזאַ מאָמענט...
קומענדיק עטװאָס צו זיך ,האָט דער שװאָגער דערציילט אָט װאָס:
אין קאָוונע האָט געשפּילט א יידישע טעאַטער-טרופּע פון פּױלן .די לעצטע
טעג ,ווען ס'איז געװאָרן זייער אומרואיק ,האָבן די אַרטיסטן ניט געקענט זיך
אַרױסרײסן פון ליטע צוריק קיין פּױלן .ער האָט זיי אין דעם געהאָלפן און איז
מיט זיי צוזאַמען אַריבער די גרענעץ .קומענדיק קיין פּוילן האָט ער שוין ניט
געװאָלט פאָרן צוריק אַהײם ,ניט מיטנעמענדיק מיט זיך ליזען (מיין פרוי) מיט
די קינדער קיין ליטע .ער איז טאַקע געקומען צו אונדז קיין לאָדזש און ער האַלט,
אַז מען טאָר דאָ אַ מינוט ניט בלייבן ,מען מון גלייך אָפּטאָרן דורך װאַרשע
קיין ווילגע,
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צוזאַמען מיטן שװאָגער זיינען מיר אַרױס אויפן גאַס ,זאָגנדיק דער פרוי,
אַז מיר גייען זען אַן אויטאָ אויף צו פאָרן קיין װאַרשע,
אויף אָגראָדאָװע גאַס ,װוּ עס האָט זיך געפונען די אױטאָבוסן-סטאַציע ,האָט
זיך געטאָן חושך ! טויזנטער מענטשן האָבן פאַרפלייצט דעם פּלאַץ און די גאַס,
פון אַלעמענס אויגן האָט אַרױסגעקוקט טויטשרעק ,מען איז געלאָפן װוי פאַרסמטע
פון איין פענצטערל צום צווייטן ,פרעגנדיק ביי די באַאַמטע וועגן אױטאָס קיין
װאַרשע, .אלע אױטאָס זיינען רעקווירירט .ניטאָ און עס ועט ניט זיין היינט קיין
אױטאָ? ,דאָס איז געווען דער ענטפער פון די באַאַמטע* .מען האָט געפּרווט
רעדן מיט אייגנטימער פון פּריוואַטע טאַקסוווקעס ,זיי האָבן געװאָלט פאַר אַ קורס
קיין װאַרשע ניטימער און ניט-װוייניקער ,וי טויזנט זלאָטעס ,טױיזנט זלאָטעס !..
אויפן וועג צוריק האָבן מיר געטראָפן מאַסן פראָווינצער יידן ,טויטיצעשראָקענע,
געהאַלטן אין די הענט קליינע טלומעקלעך און ניט געװוּסט װאָס מיט זיך צו
טאָן .זיי האָבן דערציילט ,אַז די היטלעריסטישע חיילות גייען שנעל פאָראויס ,און
אַז אַלע אַנטלױפן װי צעמישטע .די באַװעגונג אויף דער גאַס איז געװען
אַ מוראדיקע .פון אַלעמענס אויגן האָט אַרױסגעקוקט אימה און פּחד ,מיטאַמאָל
זיינען אַלעמענס פּנימער פאַרענדערט געװאָרן ,ניט צום דערקענען...
מיר זיינען אַרֹײן צו מיינע פריינט ,מאַקס ראָפּאַפּאָרט ,איך געשעפט ,זי
האָבן זיך אויף מיר אַ װאָרף-געטאָן און געפרעגט  --װאָס טוט מען?! ..װאָס
האָבן מיר געקענט ענטפערן? כ'בין אַרױס פון געשעפט און געזעגנט זיך מיט
די טרייע ,אַלטע ,גוטע פריינט אויף אייביק..
ס'איז שוין פינצטערלעך געװאָרן ,אָנקומענדיק צוריק אַהיים .קיינער האָט
ניט געוווסט ,װאָס עס קומט פאָר ,אָבער אינסטינקטיוו האָבן אַלע געפילט ,אַז
| עס געשעט עפּעס שרעקלעכס ,עפּעס טראַגישס ,מ'האָט מורא געהאַט אַרױסצורעדן
אַ װאָרט פון מויל .אָבער דאָס געפיל איז געווען ,אַז די קאַטאַסטראָפע דער-
נענטערט זיך; היטלער איז שוין הינטער דער שטאָט..
קיין פייער אָנצינדן האָט מען ניט געטאָרט ,זיינען מיר אַלע געבליבן אין
|
הויף ,באַראַטנדיק זיך װאָס צו טאָן.
צוזאַמען זענען מיר געזעסן מיט פיל שכנים .צו אונדז איז צוגעגאַנגען דער
ריכטער קעמפּטשינסקי ,פון לאָדזשער קרייזיגעריכט און דערציילט ,אַז ,היינט
* נאָך דער מלחמה האָט הרב ד"ר יצחק לעווין פאַרעפנטלעכט אַן אַרטיקל וועגן אַ געהיי-
מער קאָנפערענץ ,װאָס איז פאָרגעקומען ביים לאָדזשער װאָיעװאָדע ,אַ סך חדשים
פאַרן אויסברוך פון דער מלחמה ,איף וועלכער עס איז באַהאַנדלט געװאָרן דאָס
פּראָבלעם פון צוגרייטן לאָדזש אויפן פאַל פון אַן עװאַקואַציע .ד"ר לעווין איז געװען
דער איינציקער פאָרשטייער פון דער יידישער באַפעלקערונג .וייזט אויס ,אַז די
צוגרייטונג איז געווען אַ גלענצנדיקע..
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האָט מען פאַרמשפּט צום טויט  5דייטשן פאַר שפּיאָנאַזש ,מיר װעלן זיי אויסשטיקן
וי די הינט" ,האָט זיך דער ריכטער געקאָכט, ,אַלע זיינען זיי פאַרעטער"?.
אויפן הויף האָבן מיר זיך אַרומגעדרײט אַ היפּשע צייט ניט דערגייענדיק צו קיין
טאָלק ...צום סוף זיינען מיר געקומען צו א באַשלוס ,אַז ,דער פרימאָרגן איז
קלוגער פאַרן אָװונט? און מיר זיינען זיך צעגאַנגען אין די הייזער שלאָפֿן- ..
איך ווייס ניט וי לאַנג מיר זיינען געשלאָפן ,אשַטאַרק קלאַפּן אין טיר האָט
אונדז אויפגעװועקט, :מאַגיסטער ,מאַגיסטער ,איר שלאָפּט!?" ניט טויט ,ניט
לעבעדיק  --זיינען מיר צוגעלאָפן צו דער טיר,
;שטייט אויף" ,האָט געזאָגט אשַכן ,די שטאָט װערט עװאַקואירט ,אַלע
לויפן ...איך לויף אויך ...זייט געזונט ..אגַוטן".,
וי צעמישטע זיינען מיר געבליבן שטיין ,ניט וויסנדיק װאָס מען הויבט
אָן צו טאָןף.
לאַנג קלערן האָט מען אָבער ניט געקענט .שנעל זיך אין דער פינצטער
אָנגעטאָן און אַרױס אויפן גאַס,
מיר האָבן דערזען אַן אויסערגעוויינלעך בילד :וי לאַנג די גאַס ציט זיך,
אַזױ איז זי שװאַרץ פון מענטשן ..מענער ,פרויען מיט פּעקלעך אין די הענט..
אַלע גייען ...װוּהין ?:איך פאַרהאַלט איינעם ,אַ צוייטן ,אַ דריטן  --קיינער
ענטפערט ניט ,קיינער ווייסט גאָרניט ,אַלע גייען.
שנעל לויפן מיר אַרױף צו אונדזערע שכנים און גאָר-נאָענטע פריינט ,צו יונה
שפּער* און מיר האַלטן אֶפּ אַ קורצע פאֲמיליע-באַראַטונג .שפּער זאָגט:
,מען האָט אָנגעגעבן דורכן ראַדיאָ ,אַז אַלע מיליטעריפעיקע מענער ,זאָלן
תיכף פאַרלאָזן די שטאָט און גיין קיין װואַרשע ,װוּ מען װעט פאָרמירן נייע
מיליטער-אָפּטײלונגען .ער אַלײין האָט ניט קיין צוטרוי צו די אַלע רייד ,און לויפט
גיט ,ס'איז ניטאָ װװוּהין צו לויפן און ער קאָן דאָס אויך ניט טאָן מיט אַ קליין
קינד .איבערלאָזן ווידער מאַלװינע (זיין פרוי) אַלײין מיטן קינד ,וויל ער ניט,
איך דאַקעגן ,האָב געקלערט ,אַז איך גי .איך קען דאָ אַ סעקונדע ניט
בלייבן .די דייטשן וועלן מיך גלייך ,אַלס באַקאַנטן יידישן געזעלשאַפּטלעכן
טוער  --פּטרן .די פרוי מיט די קינדער דאַקעגן וועלן זי װאַרשײגלעך ניט
טשעפּען.
די דאָזיקע סעקונדן זיינען געװען איינע פון די טראַגישסטע אין מיין
לעבן .די פרויען זיינען געשטאַנען װי פאַרגליווערטע ,מען האָט ניט געװוּסט
װיאַזױ מען דאַרף אין דעם מאָמענט האַנדלען .
:

יונה שפּער

--

שריפטשטעלער,

איבערזעצער.

הויכער

באַאַמטער

אין

דער

יידישער

קהילה,
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מיר האָבן זיך אַלע צעקושט און אָפּנעזעגנט ..,אויף אייביק..
שנעל זיינען מיר אַרױף צוריק אַהיים .אויפן וועג האָט מיך די פרױי
געפרוווט יאָ פאַרהאַלטן  --ניט פאַרהאַלטן ..זי איז געװען ניט אַנטשלאָסן
בלייבן אַליין מיט די קינדער ,אין אַזאַ פינצטערער צייט ,אָן שום מיטלען צום
לעבן ,האָט זיך איר נאַטירלעך ניט געװאָלט .זי האָט זיך אָבער אָפּגעגעבן
אַ חשבון פון דעם ,װאָס מיר שטייט פאָר ביים אַרײינטרעטן פון די דייטשן און
ניט געהאַט דעם מוט מיך ענערגיש צו פאַרהאַלטן
די פרוי פאַרפאַקט פאַר מיר א קליינעם האַנטיטשעמאָדאַנטשיק .דערוייל
האָבן זיך אויפגעכאַפט די קינדער .דערהערנדיק ,װאָס עס קומט פאָר ,זיינען
זי אױסגעבראָכן אין האַרצרײסנדיקן געוויין..
,טאַטושי ,טאַטושיו ,אויף וועמען לאָזסטו אונדז"..
פינצטער חושך; אין די שלייפן האָט גענומען האַקן :אפשר זאָל איך
בלייבן ,אפשר ניט אַנטלויפן?
איך האָב זיך אָבער שנעל באַהערשט און אַ זאָג געטאָן, :ויינט ניט,
קינדערלעך ,ויינט ניט ,טייערינקע ,איך גיי נאָר קיין װאַרשע ,דאָרט װעל
איך זיך פאַרהאַלטן אַ קורצע צייט און דאַן װעל איך זיך צוריקקערן" .דאָ האָט
זיך אַרײינגעמישט דער שװאָגער ,דערקלערנדיק ,אַז ער ,אַלס ליטווישער בירגער,
האָט ניט קיין מווא צו בלייבן ביי די דייטשן און ער בלייבט אין לאָדזש .די
דאָזיקע פּאָר ווערטער האָבן דעצידירט,
איך בין ביי זיך געװאָרן פעסטער .אוב אַװי ,בלייבט דאָך די פרוי מיט
די קינדער ניט אַלין ,ניט עלנט,.
שנעל האָב איך צעטיילט מיין מזומן-פאַרמעגן ,װאָס איז באַשטאַנען אין דעם
מאָמענט פון  87זלאָטעס 04 ,זלאָטעס האָב איך געגעבן מיין פרי און 83
האָב איך מיטגענומען מיט זיך.
דער זייגער איז געווען האַלב צוויי ביינאַכט .אין אַ זומערדיקן אנצוג מיט
אַ זומערדיקן פּאַלטאָ און מיט אַ קליין רענצל אין האַנט ,האָב איך אָנגעהױבן
מיין מאַרש ,גייענדיק בלינדערהייט נאָך דעם גרויסן ,שטורעמדיקן מענטשן-
שטראָם .גאָט ווייסט ,ווען איך על צוריק זען מיין פרוי און קינדער ..ווער
|
ווייסט ,װיאַזױ זיי װעלן זיך אַן עצה געבן אָן מיר..
דער שװאָגער איז געבליבן נאָך צוויי שעה אין לאָדזש .מער האָט ער
אויך ניט געקענט בלייבן .זעענדיק ,אַז די גאַנצע שטאָט מענער זיינען אַװעק,
האָט ער ניט אױסגעהאַלטן און איז אויך אַנטלאָפן.
אין אַ צייט אַרום ,ווען מיר האָבן זיך געטראָפן ,האָט ער מיר דערציילט
זיינע איבערלעבונגען .דאָס איז געװען אַ גאַנץ אַנדער קאַפּיטל װי מיינער.
נאָך  2טעג גיין איז ער אַריין אין װאַרשע.
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דאָרט דורכגעמאַכט

אַלע באָמבאַרי

דירונגען ,און ווען די דייטשן האָבן פאַרנומען װאַרשע; האָט ער זיך ,מיט
גרויס לעבנסגעפאַר ,דורכגעריסן קיין ביאַליסטאָק ,פון דאָרט מיט טויזנטער
סכנות ,ביז קיין ווילנע.
דאָס בלייבן אין לאָדזש נאָך צוויי שעה ,האָט אים געקאָסט אַן איבעריק
חודש לעבנסגעפערלעכע איבערלעבונגען,
דאָס אַלץ איז פאָרגעקומען אין דער נאַכט פון דינסטיק אויף מיטװאָך,
דעם 6טן סעפּטעמבער ,9291
מיטװאָך איז אין לאָדזש ניט געווען קיין שום מאַכט .דעם גאַנצן טאָג

האָט אין שטאָט געהערשט אַ טױטע שטילקיט .ערשט אַזײגער  5פאַרנאַכט
האָבן די דייטשן באַשאָסן די שטאָט מיט שװערער אַרטילעריע .דאָס האָט
|
געדויערט ביז  2פאַרטאָג.
ערשט פרייטיק פרי ,זיינען די דייטשן אַריין אין שטאָט.
זיי זיינען באַגעגנט געװאָרן מיט בלומען און יוּבּליאויסגעשרייען מצך די
אָרטיקע דייטשן...

זומער-קאָלאָניע

פאַר

קינדער,

דאָס זיצנדיקע

איינגעאָרדנט

יינגעלע

דורך

(לינקס) --

,נותןילחם"
דער

אין לאָדזש,

,8291

זון פון מחבר.
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,ותן-לחם" אין לאָדזש .7391 ,אויפן טיש ליגן מתנות-פּאַקעטלעך
חנוכה-אַװונט ביים נ
פאַר די קינדער.
פון דער דריטער ,לינקס ; סעקרעטאַרין  --אסתר  פּראָכאָװניק , פרוי באַלבערישסקי מיטן
זון ,טעאָ .זשורנאַליסט פון ,נאַש פּשעגלאַנד?  --באָרוכין ,װיצע-פאָרזיצער  --מאַקס קאָן
(ווידזעװער מאַנופאַקטור) מיטן זון ,רעכטס פון דער מנורה ,דער פּאָרזיצער  --מאַג .באַלי
בערישסקי .נעבן אים ,פּאַרוו-.מיטגליד  --דוד יוּזעפּאָװיטש (מיט דער באָרד; דער
שרײַבער  --אָבאַזשאַנעק .אין דער טיר  --מ ..גאָלדמאַן,

 בזשעזשין ,יעזשאָװו ,ראַװאַימאַזאָװיעצקאַ,װאַרשע א .א .וו -
|יר זענען דערווייל געגאַנגען ווייטער און ווייטער .ביז פאַרטאָג איז מען
מ
געגאַנגען סתם אַזױ ,מיט דער גאַנצער מאַסע ,ניט װיסנדיק אפילו װוּ מען געפינט.
זיך .ווען ס'איז טאָג געװאָרן ,האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז מיר געפינען זיך
אויפן בזשעזשינער שאָסײ.
ווען ס'איז גוט ליכטיק געװאָרן ,האָבן מיר ערשט דערזען ,וװאָס אױפן
שאָסײ טוֹט זיך .װי לאַנג ס'איז שאָסײ ,אַזױ לאַנג ציען זיך מענטשן אָן
אַ שיעור ..צענדליקער טויזנטער מענטשן זיינען אַרױס פון שטאָט .מענער,
פרויען ,קינדער אַפילן ,אַלע מיט פּעק און פּעקלעך אין די הענט .אױטאָס ,לאַסט-
26

אױטאָס ,פורן ,פורלעך ,וועגענער אפוּןאַרשײידענע טיפן האַנטיוועגעלעך .הכלל,
קאָמוניקאַציע-מיטלען מכל המינים ,האָבן זיך געפונען אויפן שאָסײ ...וי ווייט
דאָס אויג האָט געקענט גרייכן ,איז דער שאָסײ געווען שװאַרץ פון מענטשן-
מאַסן ...דערביי איז געגאַנגען און געפאָרן מיליטער אָן אַ שיעור .זייער אויסזען --
אַז אָך-און-וויי ...פאַרשװאַרצט ,פאַרפינצטערט ,אויסגעמוטשעט ,אויסגעהונגערט --
פאַרברענטע האָלעװועשקעס ...אויפן מיליטער האָט מען דערקענט דעם אמתן חורבן.
אין אַ געוויסן מאָמענט האָב איך דערזען דעם לייטער פון דער ,נותןילחם"
קיך ,דעם האַרציקן חבר לייבוש ניימאַן ,קוים װאָס ער האָט זיך געהאַלטן אויף
די פיס .קראַנק און צעבראָכן ,שוין אין די ערשטע פּאָר שעה האָט ער אויסגעזען
װי אַ מת .ער איז טאַקע וייט ניט אַװעק און אױף מאָרגן אומגעקערט זיך

קיין לאָדזש.

|

פּלוצלינג איז אויפן שאָסײי געװאָרן פריילעך .מ'שרייט און מען לאַכט .װאָס
איז געשען? װײזט זיך אַרױס ,אַז שטערן ,דער באַקאַנטער טוער פון
,לינת-החולים? פאָרט אין דער רעטונגס-קאַרעטקע און הינטער אים פּאָרט די
בית-עולם עגלה ...ביידע אָנגעפּאַקט מיט מענטשן..
אָט ברעכט אויס דער ערשטער אַלאַרם .אין מאָמענט איז דער שאָסײ געװאָרן
ליידיק ,מען האָט זיך שנעל אויסגעצויגן אין די גריבער ביים שאָסײ .,עס האָבן
זיך דערהערט שטאַרקע אויפרייסן און אַ געדיכטע שיסעריי פון מאַשינען-
געווער,
איך בין צוגעלאָפן צו אַ טיפן קעלער אין מיטן פעלד .פּלוצלינג דערהער
איך אַ געשריי, :פּאַטער ,פאַטער" :איך כין פאַרצאַפּלט געװאָרן ,כ'האָב זיך
געפונען אין אַ שוץיקעלער פון דייטשן .מאָמענטאַל בין איך צו צו דער טיר און
קוים אַרױס אַ לעבעדיקער; :מער האָט מיר ניט געפעלט ,וי אַרײנצופאַלן
צו דייטשן אין די הענט .נאָכן לופט-אַלאַרם האָט מען װוידער גענומען שפּרײזן.
מיר האָבן גלייך דערפילט אונדזער הילפלאָזיקייט .וי לאַנג װעלן מיר אויסהאַלטן
צופוס? און װאָס פאַר אַ ווערט האָט אונדזער לויפן ווען זײי ,די משחיתים,
יאָגן אַזױ שנעל .מען מוז האָבן אַ לאָקאָמאָציע-מיטל .איך האָב זיך צוגעשאַרט
צו אַ מיליטעריש פורל .דער סאָלדאַטשיק ,אַ װווילער יונגער מענטש ,האָט מיר
דערלויבט זיך צו זעצן אויפן פורל .אין דער זעלבער מינוט אָבער זיינען צום
פורל צוגעשפּרונגען אַ ים מיט מענטש .אַלע האָבן זיך געװאָלט אויפזעצן.
דער סאָלדאַט האָט אַ כאַפּ געטאָן די ביקס און געדראָט מיט שיסן, :דאָס פערד
איז פאַרמאַטערט און הונגעריק"  --האָט ער געשריען, .אַװעק ,אַװעק" .אַ נייער

לופט-אָנגריף .ווידער איז מען זיך צעלאָפן.
צוריקקומענדיק ,האָב איך שוין מיין סאָלדאַטשיק ניט געפונען .אָט אַזױ האָב
איך עטלעכע מאָל געכאַפּט פורלעך און אַפּילו אויך אַן אױיטאָ ,אָבער ביי יעדן
27

לופט-אָנגריף עס פאַרלוירן .איך האָב באַשלאָסן מער קיין קאָמוניקאַציע-מיטל
ניט צו פאַרלאָזן ,אָבער ביז בזשעזשין האָב איך קיין זאַך סיי װוי ניט באַקומען
און אַ גוט פאַרמאַטערטער בין איך אָנגעקומען אין שטאָט אויף מיינע אייגענע
|
פיס,
די אָרטיקע באַפעלקערונג האָט אונדז אויפגענומען מיט טויט-שרעק ,זי
האָבן בכלל ניט געװוּסט ,װאָס עס טוט זיך אויף דער וועלט ..זיי האָבן קיין

אַנונג ניט געהאַט וועגן די געשעענישן,
בזשעזשין ,דאָס שטעטל פון די טאַנדײיט:שנײידער ,ווּ ביי שניידעריי פלעגט
אַרבעטן אַפילו אַ קינד אין וויג ,בוכשטעבלעך ,ווייל דאָס וויגעלע פלעגט מען
אַרומדרײען מיט פאָדעם און ווען מ'האָט געוויגט דאָס עופלע ,האָט זיך גלייכ-
צייטיק געדרייט דער שפּוליפאָדעם .ביי שניידעריי פלעגט אַרבעטן די גאַנצע
משפּחה  81שעה אין מעתילעת .מען איז אַזױ געווען פאַרטאָן אין דער שווערער
אַרבעט ,אַז אָפטמאָל האָט געטראָפן ,אַז אָנשטאָט אַ שטיק ברויט אין מויל אַרײן,
פלעגט דער שניידער אין גרויס איילעניש אַריינלײײגן אַ שטיק ..זייף ,מיט
וועלכער מ'פלעגט צוזאַמענקלעבן איין שטיק טוך מיטן צוייטן ..אָט דאָס
קליינע שטעטל מיט זיינע עטלעכע טויזנט אָרעמע יידישע האָרעפּאַשניקעס האָט
איצט ביי אונדז געפרעגט  --װאָס קומט אייגנטלעך פאָר!ו?
אינסטינקטיוו האָב איך דערפילט ,אַז מען טאָר זיך דאָ ניט פאַרהאַלטן און
בין גלייך אַװעק ווייטער .דאָס שטעטל איז טאַקע אין אַ פּאָר שעה אַרום זייער
שטאַרק באָמבאַרדירט געװאָרן.
איך בין אַװעק אויף יעזשאָוו און ווייטער אויף ראַװע-מאַזאָװיעצק .אויפן
שאָסײי זיינען שוין געווען אַ סך װייניקער מענטשן ,די הױפּט-כװאַליע איז שוין
אָפּגעפאַלן .איך האָב באַשלאָסן צו גיין ווייטער ,וי אַמשנעלסטן קיין ואַרשע.
איך האָב באַגעגנט אַן אויטאָ מיט בענזין .פאַר אַ פּאַפּיראָס האָב איך זיך
אַריינגעזעצט אין אױטאָ און געפאָרן ,געלעגן בין איך צװישן צויי פעסער
בענזין און זיך ניט גערירט פון אָרט .ווען ס'איז געקומען אַ נייער לופט-אַטאַק,
בין איך געבליבן אין אױטאָ ,דערזעענדיק אָבער ,אַז דער שאָפּער מיט אַלע
סאָלדאַטן זיינען זיך צעלאָפן ,האָב איך ניט אױסגעהאַלטן און זיך באַהאַלטן..
אונטערן אױטאָ .אַרום אונדז דונערט און בליצט ,די לופט ציטערט פון די
אויפרייסן ,און איך ליג צווישן בענזין און באַמבעס ..ווען דער אַלאַרם האָט
זיך געענדיקט ,בין איך שנעל צוריק אַרױפגעשפּרונגען אויפן אױיטאָ און היידאַ --
ווייטער...
אויף אַזאַ אױיפן האָב איך ,אַזײגער צויי בײיטאָג ,זיך דערקליבן קיין
װאַרשע,
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װואַרשע ,מען לויפט פֿון שטאָט

צוויי שעה האָט געדויערט ,ביז איך האָב זיך ,דורך אַכצן לופט-אָנגריפן,
דורכגעריסן צו נח פּרילוצקיס װוינונג ,אויף פּשעסקאָק ,4

פרוי פּאַולאַ פּרילוצקי איז אַרױפגעפאַלן אויף מיר מיט אַ האַרצרײסנדיקן
געוויין .אין שטוב איז אויך געווען איר אייניקל ,אַ יונג מיידל ,ראָזענזאַל מיט
איר חתן ,פּאַולא דערלאַנגט מיר אַ פאַרמאַכטן בריוו אַדרעסירט צו מיר קיין
לאָדזש .איך עפן אים און לייען :ט
,ייערער באַלבערישסקי ,מיט אַ גרופּע יידישע
שרייבער פאָר איך באַלד אַרױס
ק
י
י
ן
ל
ו
ב
ל
י
ן
.
א
י
ך לאָז איבער מיין פאַמיליע :
פּאַוּלאַן ,מיין אייניקל מיטן חתן ,אויף גאָטס באַראָט .איך בעט אייך ,טוט װאָס
איר קענט ,כדי זיי אויפצוהאַלטן ביים לעבן .איר זייט דער איינציקער ,אױיף
וועמען איך קען זיך פאַרלאָזן .נח",

איך בין געבליבן זיצן אַ געפּלעפטער .איך לויף זוכן רעטונג אין וואַרשע
ביי נחן ,און דאָ נאַדיר אַזאַ חתונה..

פּאַולאַ ווענדט זיך צו מיר בזה הלשון:

,באַלבערישסקעלע ,ווען נח איז

געווען ,האָבן מיר ניט באַװיזן צו שטעלן אַ חופּה .איצט מוזט איר פאַרטרעטן
נחן .אָבער װוּ נעמט מען אפַינגערל ...איך האָב אַ בריוו צום הרב פּויזנער ,אַז
ער זאָל זיין דער מסדר קידושין .איר האָט אפַינגערל??  --יאָ ,ענטפער איך,
איך האָב מיין פינגערל, ...נו איז גוט" ,זאָגט פּאַולינע, ,דאַן גייען מיר צום רב"..
אויפן וועג האָבן מיר ניט געקענט געפינען ניט קיין דראָזשקע ,ניט קיין
אויטאָ ,מיר זיינען דערגאַנגען ביזן הויפט-װאָקזאַל .דאָ האָט אונדז געפּאַקט
אַ נייער לופט-אַלאַרם .זעענדיק װאָס עס טוט זיך אין װאַרשע ,האָב איך גלייך

באַשלאָסן דאָ ניט צוֹ בלייבן .איך זאָג דאָס פּאַולאַ און זי ראַט מיר צו טאָן
וי איך פאַרשטיי .,,.מיר האָבן זיך האַרציק צעקושט און געזעגנט ..זיי זיינען
אַװועק צום רב און איך צום באַנהױף .דער גאַנצער װאָקזאַל איז באַלײגט מיט
טויזנטער מענטשן .אטַומל ,ארַעש ,אגַעפּילדער ,אַז איין גאָט זאָל זיך מרחם
זיין ...ס'האָט מיר שוין באַנג געטאָן ,װאָס איך האָב פאַרלאָזן פּאַולאַ ,ווייל קיין
הילף פון באַן האָב איך שוין ניט געזען..
איך בין אַװעק צו לאַזאַר קאַהאַנען ,אויף נאָװאָליפקע  .22די באַװעגונג
אויף די גאַסן אַן אויסערגעוויינלעכע .די טראַמװײען איבערפולט .קיין דראָזשקע,
אָדער אױיטאָ ניט צו באַקומען פאַר קיין געלט ,די געשעפטן פול געפּאַקט מיט
קויפער ,הויפטזעכלעך די שפּייזיגעוועלבער .ניט וילנדיק איז מיר געקומען
אויפן זינען איינע פון מיינע לעצטע באַזוכן אין װאַרשע .אויפן צוזאַמענפאָר
פון די פאַרמאַצעװטן-אָנגעשטעלטע פון גאַנצן לאַנד זיינען מיר אָפּגעזעסן
אַ טאָג מיט אַ נאַכט אויף דער דיסקוסיע וועגן איינפירן דעם אַריער-פּאַראַגראַף
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ביי אונדז אין פאַראיין ..ס'איז פאַר מיר איצט קלאָר געװאָרן ,אַז אוב די
כוחות פון פאָלק זיינען פאַרװענדט געװאָרן אויף אַזעלכע וויכטיקע ענינים,
האָט שוין במילא ניט געקלעקט קיין צייט ,קיין קאָפּ ,אויף צו פאַרהיטן דאָס לאַנד
פון אמתן שונא ...די סיסטעמאַטישע פּראָפּאַגאַנדע און העצע פון די דייטשן
האָבן פאַרטשאַדעט די קעפּ פון פאָלק און דערפירט צום טואַגישן סוף..
אין שטוב האָכ איך געטראָפן לאַזאַרן ,שושנהן און נאָך אַ פּאָר פּערזאָן .זיי
האָבן געװאַרט אויף די קינדער ,כדי צוזאַמען צו פאַרלאָזן װאַרשע .איך האָב
באַשלאָסן גיין מיט זיי .ניט דערװאַרטנדיק זיך אויף די קינדער האָב איך זיך
אוסגעטאָן און געלייגט שלאָפן,
אויפגעוועקט האָט מיך אַ שמועס .איך עפן די אויגן און דערזע דעם באַקאַנטן
אַרטיסט מאָריס לאַמפּען ,שושנהן און לאַזאַרן .איך הער וי לאַמפּע זאָגט:
,באַלד דאַרף אָפּגיין אַ צוג קיין ווילנע ,אפשר איז אַ פּלאַן צו פאָרן אַהין ?"
דערהערט ,ווילנע" ,שפּרינג איך גלייך אַראָפּ פון בעט ,הויב זיך אָן אָנטאָן
און זאָג:
יאָ ,איך פאָר אויך ,מיר פאָרן צוזאַמען.
װאַרט נאָר  --זאָגט לאַמפּע  --װאָס הייסט איר פאָרט קיין ווילנע? אַ רייזע-
דערלויבעניש האָט איר? אַ פּראָפּוסק אַרױסצוגײין אויפן פּעראָן האָט איר?
נו ,און אַ באַןדבילעט האָט איר? זעט נאָר ,ער פאָרט שוין מיט קיין ווילנע!..
 -ע  --זאָג איך  --װאָס מיר פּראָפּוסק ,ווען מיר בילעט ,איך בין פאַרנאַכטגעווען אויפן װאָקזאַל ,האָב איך געזען די אָרדענונג װאָס דאָרט הערשט..
לויטער באַלאַגאַן און כאַאָס .קומט ,לאַמפּע ,לאָמיר גיין צום באַן ,עס װעט גוט זיין,
אויף מיין אחריות...
 -יאָ  --זאָגט לאַמפּע  --עס שטייען אָבער מיליטער-לייט ,זיי היטן איצטדי פּעראָנען.
 -פאַרפאַלן  --זאָג איך  --קיין אַנדערע ברירה איז ניטאָ ,מען טאָר אַזאַגעלעגנהייט ניט דורכלאָזן ,קומט ,מיר גייען ..דאָ בלייבן ,זעט איר דאָך ,איז
קיין תכלית ניט .אין ווילנע ,אגב ,בין איך װוי אינדערהיים,
שוין אַן אָנגעטוענער האָב איך כמעט מיט כוח אַרױסגעפירט לאַמפּען פון
|
שטוב ,געזעגענענדיק זיך מיט לאַזאַרן און שושנהן.
אַרױסגײענדיק אויפן גאַס האָבן מיר ערשט דערפילט ,אין װאָס פאַראַ לאַגע
מיר געפינען זיך .פינצטער ,חושך ,קיין לעבעדיקער מענטש איף דער גאַס.
קיין ברעקל ליכטיקע שיין .אַלץ איז פאַרטונקלט ,פאַרשטעלט ,מיר האַלטן זיך
פעסט ביי די הענט ,ניט צו פאַרלירן זיך ,און מיר גייען...
פּלוצלינג דערהערן מיר אַ דראָזשקע פאָרן ,מיר פאַרהאַלטן זי און הייסן

זיך פירן צום װאָקזאַל .ממש ,אַ גליק מן השמים .וייל צופוס װאָלטן מיר
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צום באַנהױף ניט דערגאַנגען .איך האָב דאָס גלייך אויסגעטייטשט ,אַלס אַ גוטן
סימן...
געקומען אויפן װאָקזאַל ,חושך-מצרים .דער גאַנצער באַנהױף איז פאַרלייגט
מיט מענטשן ..מיר דערשלעפּן זיך קוים צום פּעראָן ..דאָס הייסט צום
אַרױסגאַנג .לאַמפּע זאָגט צו מיר שטילערהייט...
 -נו װאָס װעט איר איצטער טאָן ,חכם מיינער ?.. -קוקט אוֹן שווייגטשוין באַלד גוט זיין,.

און קומט

מיט

מיר..

אויף מיין אחריות,

עס

וועט

עס האָט ניט געדויערט קיין האַלבע מינוט ,זיינען מיר שוין געווען פון יענער
|
זייט דורכגאַנג ...לאַמפּע פרעגט מיך:

 -װאָס פאַר אַ כישוף האָט איר דאָ געמאַכט! -קיין שום כישוף  --זאָג איך  --איך האָב פּשוט געגעבן וועמען איןהאַנט אַרֹײין  05גראָשן און איר זעט דאָך .אָט איז אייער פּראָפּוסק ,אָט איז
אייער בילעט ,אָט איז אייער דערלויבעניש פון מיליטער..
מיט די ברייטע טרעפּ זיינען מיר אַראָפּ אונטן אין טונעל צו די פּעראָנען
דאָ ערשט האָבן מיר דערזען אַ בילד ,װאָס אין לעבן האָב איך דאָס ניט געזען
און אין מיין לעבן װעל איך דאָס ניט פאַרגעסן ..טויזנטער מענטשן ,מיט פעק
און פּעקלעך ,האָבן פאַרפולט די פּעראָנען .מען האָט געװאַרט אױף א צוג
שוין לאַנגע שעהען .אַלע ויילע האָט זיך פאַרשפּרײט אַ נײעס :אָט קומט
אָן אַ צוג ,אָדער ,אָט גייט אֶפּ אַ צוג .אָבער ,אַלץ ניט געשטױגן ,ניט
געפלויגן ...מיר וואַרטן אַזױ אַ שעה ,צוויי ,דריי ,פיר און ניט פון אָרט .דער
עולם איז געווען שרעקלעך מיד ..מען האָט זיך געלייגט אויף דער ערד ,מען
האָט זיך געזעצט אויף די װאַליזקעס ,אַ סך זיינען זיך צעגאַנגען .ניט האָבנדיק
װוּ צו גיין ,זיינען מיר עקשנותדיק געבליבן װאַרטן ,און מיר האָבן זיך טאַקע
דערװאַרט אויף אַ צוג.
פאַרטאָג איז אָנגעקומען אַ צוג ,פונװאַנען האָט קיינער ניט געװוּסט ,דער
צוג האָט אויסגעזען  --נעבעכדיק ,צעשאָסן ,צעבאָמבאַרדירט ,מיט אוסגעהאַקטע
שויבן .אַז מיר זיינען צו נענטער צום צוג ,האָבן מיר דערזען אַז אין אים
זיינען דאָ אַ סך פאַרװוּנדעטע און אַפילו געהרגעטע .הגם אויפן האַרצן איז
געװאָרן זייער וויסט ,איז דאָך קיין ברירה ניט געװװען מיר זיינען אַרײן אין
אַ װאַגאָן .דער צוג איז געשטאַנען אַ קורצע וויילע ,אָבער אין דער וויילע האָט
מען אונדז עטלעכע מאָל געװאָלט פון צוג אַרױיסװאַרפן ,מיר האָבן זיך אָבער ניט
געלאָזט און סוף כל סוף איינגעהאַלטן אונדזערע פּאַזיציעס ..מיר זיינען מיט
מזל אַרױסגעפאָרן פון װאַרשע...
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זי רייזע וואַרשע--אַטואַצק

דעם 7טן סעפּטעמבער ,דאָנערשטיק פאַרטאָג ,זיינען מיר אַרױסגעפאָרן פון
װאַרשע ,אבי אַרױס פון דעם גיהנום! אָבער ,אַז מען איז אָפּגעפאָרן אַ שטיקל
וועג און מען איז אַ ביסל געקומען צו זיך ,האָט מען זיך ערשט אַרומגעזען ,אַז
דער צוג שלעפּט זיך ,װי נאָך אַ לוויה .קוים דערשלעפּט זיך צו דער ערשטער
באַןדסטאַציע  ---װאַװער .דער צוג האָט זיך פֿאַרהאַלטן .ביי די פאַרקויפערינס
אויף דער באַדסטאַציע האָט מען געקענט קויפן בולקעס ,ברויט .ס'זיינען אַפילו
געווען װוּרשטלעך און מילך .די פּרײיזן זיינען אָבער שוין געווען העכערע .וי
האָט מען אָבער געקאָנט טראַכטן וועגן עסן אַז גלייך האָט זיך אָנגעהױבן
אַ באָמבאַרדירונג; מ'איז אַרױסגעלאָפן פון די װאַגאָנען .קוים איבערגעלעבט
דעם לופט-אָנגריף ,האָט זיך דער צוג וייטער גערירט .איף איינער פון די
פרישע ,אומצאָליקע סטאַציעס ,האָבן מיר אָנגעטראָפן אויף אַ צווייטן צוג ,װאָס
איז אַרױס פון װאַרשע מיט  01שעה פאַר אונדזערן ..אין דעם צוג האָבן
מיר געטראָפן זייער פיל באַקאַנטע  --לאָדוֹשער און װאַרשעװער .מיט דעם
צוג איז אויך געפאָרן פּראָפ' מִ .שאָר מיט זיין פרוי .פון לאָדזש  --דער יונגער
פּאַפּיררסוחר הענריק אַקאַװיע ,די פאַמיליע פערסטער און אַ סך אַנדערע.
איינע פון די שווערסטע באָמבאַרדירונגען איז פאָרגעקומען אין פאַלעניץ.
די עראָפּלאַנען האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט איבער די קעפּ און געשאָסן מיט קוילך
װואַרפערס .מיר האָבן זיך צעשאָטן אין דעױבייאיקן וועלדל .ליגנדיק אַזױ אונטער
אַ בוים ,האָב איך אַרױסגענומען מיין טאַשן-ביכל און אָנגעהױבן פאַרצייכענען.
מיטאַמאָל הער איך אַ קול, :באַלבערישסקי ,װאָס טוט איר דאָ ,װי קומט איר
אַהער"? איך הויב אויף דעם קאָפּ און זע ,אונטער אַן אַנדערן בוים ליגט
איינגעגראָבן יאָנאַס טורקאָוו,
 -איך מאַך נאָטיצן ,אַלס אַלטער רעפּאָרטער ,אפשר װעט עס אַמאָל צונוץקומען  --ענטפער איך,
 -נו ,נו  --זאָגט טורקאָוו  --דאָס דאַרף מען קענען ,אין אַזאַ מאָמענט!דער צוג שלעפט זיך טריט נאָך טריט ,פ'איז אַ חלשות..
אויף דער סטאַציע מיכאַלין האָט מיך ממש געטואָפן אַ גליק :אַ סך
קריסטן האָבן אָנגעבראַכט פיל עסנװאַרג .נאַטירלעך פאַר גוט געלט .מענטשן
האָבן געהאַט מיט זיך אַ סך געלט און אַלץ געקויפט .צו מיר דערנענטערט זיך
אַ יונגערמאַן און זאָגט, :איר זייט מאַגיסטער באַלבערישסקי ,פּרעזעס פון
,נותןילחם" פון לאָדזש .איר האָט מיך אַרױסגעשיקט קיין אָטװאָצק אויף קוראַציע
אין ,מרפא" (אַ באַװוּסטע לונגען-סאַנאַטאָריע) .איך דאַנק אייך זייער .נעמט דאָס
מיט אויפן וועג ,אייך װועט דאָס צונוץ קומען" .און ער דערלאַנגט מיר אַ גרויסע
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בולקע מיט װוּרשט און נאָך קלייניקייטן .ער האָט מיך געטרייסט און צוגעזאָגט
איבערצוגעבן אגַרוס מיין פּאַמיליע אין לאָדזש ,װוּהין ער האָט זיך געקליבן,
ניט קוקנדיק אויף דעם ,װאָס מיר לויפןפון דאָרטן,
כ'האָב זיך אַראָפּגעלאָזט אויף דער ערד פון װאַגאָן-קאָרידאָר און איינגע-
דרימלט ...אױפגעכאַפּט זיך און דערזען נעבן זיך אַ נידעריק ,דאַר ,שװאַרץ
יידל אין אַ לאַנגער שװאַרצער חסידישער קאַפּאָטע ,מיט אַ רבנישן קאַפּעליוש
אויפן קאָפּ און מיט בכבודיקע באָרד און פּאות..
ער איז געווען אַ רב ,אַ רעװיזיאָניסט ,געאַרבעט אין דער אָרגאַניזאַציע און
אין דער טאָגיצייטונג ,מאָמענט? ,ער זאָנט מיר ,אַן ס'האָט ניט קיין זינען
ווייטער צו פאָרן מיטן באַן ,מאָרגן װועט מען נאָך מער באָמבאַרדירן ,מען מוז
פאַרלאָזן דעם צוג און גיין צופוס אויף דעמבלין--לובלין ,איך האָב זיך גלייך
מיישב געווען מיט לאַמפּען ,ער האָט אָבער אָפּגעזאָגט צו גיין צופוס .אָפּגעזעגנט
זיך מיט לאַמפּען ,זיינען מיר זאַלבעצװײט אַוועק.
מיר זיינען געגאַנגען דורך די פּרעכטיקע אָטװאָצקער סאָסנאָװע וועלדער,
ווען ס'איז גוט ליכטיק געװאָרן ,האָבן מיר ערשט דערזען אַז מיר גייען
ניט אַלײן .עס גייען טויזנטער און טױזנטער מענטשן ..מען גייט אַלײן ,מען
גייט גרופּנװײיז .,.עס גייען יידן ,עס גייען פּאָליאַקן .צו אונדז איז צוגעשטאַנען
נאָך אַ יונגערמאַן ,קאַגאַן ,אַ געוועזענער בוכהאַלטער פון ,דזשאָינט?
מיר זיינען געגאַנגען פון דאָרף צו דאָרף ,פון שטעטל צו שטעטל .אין אַ סך
ערטער האָבן מיר ביי די פּויערים באַקומען אַן אָרט צום רוען ,עפּעס צום
עסן  --אַ שטיקל ברויט ,אַ פּאָר קאַרטאָפל ,װויניטיוו אַ ביסל מילך ,אַמאָל
אויך א קאַפּ זופּ .איך פלעג אַלץ עסן ,דער רב דאַקעגן ,נאָר טרוקן ברױיט,
אַ קאַרטאָפל ,און זעלטענער אַ זיפּ מילך.
דעם ערשטן טאָג פון אונדזער מאַרש ,פרײיטיק דעם 8טן סעפּטעמבער,
זיינען מיר אָנגעקומען צו אַ באַן"ליניע ביי פּולאַװע .דאַ האָט אונדז געכאַפּט
אַ לופט-אָנגריף .מיר האָבן זיך גלייך איינגעגראָבן אין די ביימער פון נאָענטן
וועלדל .דער אַטאַק האָט געדױערט אַ הישע צייט און געוװען דער שרעק-
לעכסטער פון אַלע ,װאָס איך האָב ועןיניטיאי! דורכגעלעבט .דער צוג אױף
דער באַױיליניע אין צעשמעטערט געװאָרן .די װאַגאָנען האָבן געברענט וי
שוועבעלעך ,שטיקער אייזנס זיינען געפלויגן איבער אונדזערע קעפ.
נאָכדעם האָבן זיך די פּיראַטן אַואָפּגעלאָזט איבערן וועלדל און אונדז
באַשאָסן מיט מאַשין-געוער .ס'האָבן זיך דערהערט האַרצרײסנדיקע קולות
פון פאַרװוּנדעטע מענטשן .דער רב ,פאַרשטעקט אונטער אַ בוים ,האָט תפילה
|
געטאָן,
די באָמכאַרדירונג האָט לאַנג געדױערט און יעדע סעקונדע האָט זיך
53

געצויגן יאָרן ...מערקווירדיק ,װאָס לענגער די באָמבאַרדירונג האָט געדויערט
אַלץ רואיקער בין איך געװאָרן .סוף-סוף האָט מען דערהערט ,װי די עראָפּלאַנען
פליען אָפּ .ס'איז אַראָפּ אַ שטיין פון האַרצן .מען האָט זיך אַרױסגעגראָבן
פון די ערטער ,אויסגעגלייכט די ביינער און ניט לייגנדיק קיין אַכט אויף די
האַרצרײיסנדיקע קולות פון די פאַרװוּנדעטע ,זיינען מיר אַװעק גלייך אין
אַ דערבייאיקן דאָרף ,װוּ מיר האָבן זיך אַרומגעװאַשן,

גאַרװאָלין ,זשעלעכאָװו ,ראַדזין .
אַרום צען ביינאַכט האָבן מיר פונדערוייטנס דערזען גאַרװאָלין .דער
גאַנצער הימל אַרום איז געווען אַיין פלאַם פייער ,גאַרװאָלין איז געשטאַנען
|
אין פלאַמען,
אויפן װעג האָבן מיר געטראָפן פיל מיליטער .אייניקע האָבן אונדז
אָפּנעשטעלט און אַפילן קאָנטראָלירט מיין טשעמאָדאַנטשיקל,
ס'איז ניט געווען זייער אָנגענעם ,וייל אַ פּאָר מאָל האָבן געוויסע
סאָלדאַטן געפּרוװוט אָפּחוזקן פונעם רב ,װאָס איז אונדז גאָרניט געווען צום
האַרצן .מיר האָבן זיך אָבער געטרייסט ,וייל דאָס האָט געויזן ,אַז ס'איז
דאָך דאָ אַ געוויסע דיסציפּלין און מאַכט.
מיט די לעצטע כוחות זיינען מיר דערקראָכן צו גאַרװאָלין .דאָס גאַנצע
שטעטל איז געווען אַרומגענומען מיט אַ העליש פייער .דורכן שטעטל האָבן
מאַרשירט אָן אויפהער גרויסע מענגעס מיליטער .ביים אַריינגיין אין שטעטל
האָבן מיר געטראָפן פיל איינװווינער ביי זייערע בעבעכעס ,ביי די מכלומרשט
געראַטעװעטע שטוב-זאַכן ,אויף זיי זיינען געווען אויסגעלייגט קליינע קינדערלעך.
מאַמעס און טאַטעס האָבן געבראָכן די הענט אויפן גרויסן אומגליק:
,אָט האָבן מיר יידן אַ שבת! זעט װאָס פון אונדז איז געװאָרן אין איין
מאָמענט! אַזאַ אומגליק! אַזאַ בראָך! און דאָס אַלץ איז געשען אין משך
פון איין איינציקער וואָך ! ...אינגאַנצן אַכט טעג ,װוי די מלחמה איז אױיסגעבראָכן !=
|
רבונו של עולם!
מיר זיינען אַװעק אין אַ זייטיק געסל .איך בין אַרֹײן אין אַ קריסטלעך
הויז און געבעטן אַ ביסל װאַרעם װאַסער אַ טרונק צו טאָן .דערביי גענומען
איבערסאָן

מיין

העמד,

אַ דורכגעווייקטס

,באָמבאָװויעץ ,באָמבאָװיעץ".
ברייטן

פעלד-וועג.

זייענדיק

פון שווייס.

פּלוצים

אַרױס אויפן גאַס און גענומען
שוין ווייט פון יעדער

סכנה,

דערהערן

מיר:

לויפן מיט אַ גרויסן,
האָבן מיר

אָפּגעכאַפּט

דעם אָטעם .איין גאָט אין הימל ווייסט ,פונװאַנען ס'האָבן זיך ביי אונדז גענומען
כוחות

אויף

דורכצומאַכן

אַזאַ

צענדליקער קילאָמעטער צופוס..
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וועג,

נאָך

אונדזער

ואַנדערן

די

לעצטע

טעג

מ|יר האָבן באַשלאָסן אויסצומיידן די הויפּט-וועגן און גיין מיט דעם װעג
טאַקע אויף ראַדזין דורך זשעלעכאָװ ,און פון דאָרט פאַרקערעווען אױיף
לובלין .שלעפּנדיק זיך מיט די לעצטע כוחות זיינען מיר דערקראָכן ביזן
סוף פון אַ לאַנגן דאָרף .דאָרט האָט אונדז א פּױער אַרײנגעלאָזט אין גרויסן
שייער מיט פריש שמעקנדיק היי ,װוּ מיר האָבן זיך צעלייגט .אַאַ ,װאָס פאַר
אַ מחיה ,ממש אַ גױעדן .מיר זיינען װי די געהרגעטע ,גלייך איינגעשלאָפן
ס'איז נאָך געווען פינצטער ,ווען דער פּױער האָט אונדז אויפגעװעקט און
געהייסן שטילערהייט אַרױסגײן פון דאָרף ,ווייל ס'איז זייער שטרענג פאַרווערט
צו לאָזן פרעמדע מענטשן איבערנעכטיקן אָן דער דערליבעניש פון דער
מיליטערישער מאַכט,
אין צווייטן טאָג האָבן מיר זיך ווידער אָנגעטראָפן אויף מוראדיקע באָמ"
באַרדירונגען ,און גענעכטיקט ביי א גוטן פּױער,
געגאַנגען זיינען מיר נאָר דורך פעלדער און ועלדער ,מיט היימישע
סטעזשעקס .שפּעטערצו פלעגן מיר בכלל אויסמיידן צו גיין בייטאָג ,וויל
ביינאַכט זיינען ניט געווען קיינע באָמבאַרדירונגען .שבת בײטאָג זיינען מיר
אָנגעקומען קיין זשעלעכאָוו ,און אַריינגעגאַנגען צום רבס באַקאַנטע .דער
באַלעבאָס האָט זיך זייער האַרציק באַגריסט מיטן רב און אונדז זייער װאַרעם
אויפגענומען .אַ חוץ אים זינען געווען די פרוי און צויי דערװאַקסענע
טעכטער ,אין איין קול האָבן זיי אַלע געשריען , --מירן דאָ ניט בלייבן,
מיר מוזן פון דאַנען אַװעק ,אַ מינוט װעלן מיר דאָ ניט בלייבן" ..דער פאָטער
דאַקעגן ,איז אַרומגעגאַנגען װי אַ צעמישטער ,און גערעדט צו זיך, :װוּ
גייט מען ,װוּהין לויפט מען?* ס'האָט ממש ביים האַרצן געשניטן ,צוהערנדיק
זיך צו דעם שוידערלעכן שמועס..
אָט ,זעסטו -- ,האָט איין טאָכטער אַ זאָג געטאָן  --זע ,מענטשן לויפן
שוין לאַנגע טעג ,זיי האָבן גאָרניט קיין מורא איבערצולאָזן זייערע הייזער,
זי לויפן װוּ די אויגן טראָגן און ער שרייט נאָר  ---װוּ גייט מען ,װוּ לויפט מען..

,איך װעל דאָ ניט בלייבן  --האָט צוגעגעבן די צווייטע  --איך וויל ניט
אַרײנפאַלן אין די הענט פון די מערדער ,זיי זאָלן מיך פאַרפּײניקן ..דו װילסט
בלייבן ,בלייב זיך דאָ ,איך און די קינדער גייען אַװעק?.
מיר האָבן זיך שטילערהייט אַװעקגעלײיגט אין אַ ווינקל ,גרייטנדיק זיך
צוֹם ווייטערדיקן וועג,
ווען ס'איז פינצטער געװאָרן ,האָבן מיר וידער גענומען דעם װאַנדער"
שטעקן און געלאָזט זיך אין וועג אַרין .ערשט מאָנטיק פאַרנאַכט זיינען
מיר דערגאַנגען ביז ראַדזין,
דאָס שטעטל איז געוען באַלאַגערט פון מיליטער .סאָלדאַטן ,אָבאָזן אָן
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שיעור און אָן ערך .פינצטער ,טומל ,הויהאַ ,געפּילדער .זוכנדיק אַן אָרט
װוּ זיך אָפּצורוען ,זיינען מיר אַריין אין אַ שיין יידיש באַלעבאַטיש הױז
געװוינט האָט דאָרט דער שטאָטישוחט .אָבער װידער די זעלבע ,חתונה":
די זאַכן פאַרפּאַקט ,די שטוביקע גייען אַרום וי צעמישטע .פאַר קײַן פאַל
האָט מען אונדז ניט געלאָזט איבערנעכטיקן -- .לאָזט אונדז צורו ,יידן-- ,
האָט דער שוחט געטענהט -- ,מיר זיינען אַלײן צעטומלט און ווייסן ניט װאָס
צו טאָן מיט זיך .אַ פרוי האָט זיך דערביי היסטעריש צעשריען ,אַז זי װעט פאַר
קיין פאַל ניט לאָזן ,פרעמדע ,אומבאַקאַנטע מענטשן נעכטיקן אין שטוב
אין אַזאַ צייט,
מיר זוכן אַן אַנדער מקום .מיר טרעפן זיך אָן אין אַ זייטיק געסל אויף
אַ פשוטן ייד ,וועלכער האָט אונדז גלייך געויזן ווּ מ'קאָן קויפן ברויט
ביים יידישן בעקער און דערנאָך האָט ער אונדז אַרײנגעטירט צו זיך אין
וווינונג און געמאַכט געלעגערס צום שלאָפן,
דער בוג וועט ראַטעוען
דער רב האָט דערווייל פאַרטראַכט אַ נייעם װאַנדעריפּלאַן:
 -מיר גייען ניט אויף דעמבלין--לובלין ,נאָר צום בוג!איך בין געװאָרן אויסער זיך,
 -װאָס טוט איר ,רבי ,אַלע וויילע אַנדערע פּלענער  --מיט דער באַןניט ,מיטן שאָסײי ניט ,לובלין געפעלט אייך ניט ,איצט גאָר  --דער בוג..
ביז מיר װועלן זיך דערשלעפּן צום בוג ,װעט ביי אייך ,רבי ,ווידער געבוירן
|
ווערן עפּעס אַ נייעס!..
= איך האָב זיך געקאָכט ,אָבער אין האַרצן האָב איך געפילט ,אַז דער
רב איז גערעכט .מִיר שפּרײזן ווייטער.
ס'איז ממש געווען צו באַװוּנדערן ,װאַזױ דער רב האָט זיך גלענצנדיק
אָריענטירט אין וועג ,מיר האָבן קײנמאָל ניט געבלאָנדזשעט .אונדזער וועג
איז געווען ראַדזין ,קאַנאַרוּווקע ,ווישניצע,
געגאַנגען פון דאָרף צו דאָרף ,ציילנדיק די קילאָמעטערס ,װאָס מיר האָבן
דורכגעמאַכט און וויפל מדאַרף נאָך מאַכן .מיטװאָך דעם 21טן סעפּטעמבער,
בײיטאָג ,זיינען מיר אָנגעקומען צום טייך בוג,
געטראַכט האָבן מיר :דײטשלאַנד איז אָנגעפאַלן אױף פּױלן פּלוצלינג,
די פּוילישע אַרמײ האָט ניט באַװיזן צו שטעלן דעם געהעריקן װידערשטאַנד,
אָבער איצט ,אַז ס'איז אַװעק שוין כמעט צוויי װאָכן ,װעט אוודאי די פּוילישע
אַרמײ ווייזן װאָס זי קען :ביים בוג װעלן פאָרקומען די גרויסע ,אַנטשײדנדיקע
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זיך אַריכערבאַקומען

אויף

יענער

זייט בוג

שלאַכטן .,מיר דאַרפן דעריבער
און מיר זיינען געראַטעװעט.
מיר דערגייען צו אַ גרויסער בריק ,איבערן בוג .פאַר דער בריק --
מאַסן ציווילע מענטשן ,אָבער דורך דער בריק גייט בלויז מיליטער אָן אויפהער,
|
ציווילע ווערן ברוטאַל געטריבן.
דאָס מיליטער האָט געשריען מזאָל גיין קיין װלאָדאַװע ,דאָרט איז פאַראַן
 4בריק ספּעציעל פאַר ציווילע 41 ,קילאָמעטער פונדאַנען.
 -אַ קילאָמעטער פון דעם אָרֹט  --זאָגט דער רב  --געפינט זיךאַ שטעטל סלאָװאַװויטשע און צוויי קילאָמעטער פונדאַנען דאָס שטעטל --
דאָמאַטשעװע ,װאָס אין באַקאַנט אַלס ,דאָס ליטווישע אָטװאָצק? .דאָס איז
אַ באַרימט קוראָרט פון פּרעכטיקע זומער-וווינונגען .צווישן סלאָװאַװיטשע און
דאָמאַטשעװע געפינט זיך ווידער דער בוג ,וועלכן מיר ווילן אַריבערגיין..
אין אַ קורצער ויילע שפּעטער זיינען מיר שין געװען אין שטעטלל,
ריכטיקער ,אינעם חורבן פון שטעטל .קוים מיט צרות זיך אָנגעטראָפן אױיף
אַ שטוב מיט עטלעכע יידישע פרויען .זיי דערציילן אונדז ,אַז דאָס שטעטל
וװוערט ,צוליב דער נאָענטקייט פון בוג ,אָן סוף באָמבאַרדירט .אַלע זיינען זיך
פון שטעטל צעלאָפן .דאָס אַריבערגײן דעם בוג ,איז דאָ ממש אױסגעשלאָסן.
דערהערנדיק אַזעלכע רייד ,האָב איך זיך פולשטענדיק איינגעבראָכן און
אַרױס מיט אַ היסטעריש געוויין..
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מיר אומגעקערט מיין גאַנצע ענערגיע ,מיין מוט און כוח ,מיט איין װאָרט --
געװאָרן צוריק דער ,װאָס פריער געוען .איך האָב זיך אויסגעגליכט און
געזאָגט צו מיינע חברים, :זיצט דאָ ,איך װעל אַרױסגײן אין שטעטל און
אַ קוק טאָן ,װאָס מ'קען דאָ מאַכן..
די גאַנצע צייט אין דער רב געװען דער ועגווייזער .איצט האָבן זיך
אונדזערע ראָלן געביטן .דער רב איז געבליבן זיצן אָן מוט ,און איך האָב
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אַװעקגערופן אָן אַ זייט און געזאָגט:
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יונגערמאַן ,מיר װאַלגערן זיך שוין אַ װאָך צייט אין וועג .ווילן מיר איצט
אַריבערגיין דעם בוג און ווייסן ניט ווי אַזֹױ ,האָט אויף אונדז רחמנות און
העלפט אונדז.
 -דאָס איז גאָר ,װאָס איר ווילט -- ,ענטפערט דער יונגערמאַן -- ,קומטמיט מיר ,איך על אייך אַריכערפירן דעם בוג.
איך בין געבליבן שטיין ,וי אַ צעטומלטער.
 -װאָס הייסט  --זאָג איך  --איר װעט מסתמא אַריבערפירן ביינאַכט.. -ניין  ---ענטפערט דער יונגערמאַן  --קומט שוין ,אָבער טאַקע שוין-- .דיי
און ער הויבט אָן צו גיין מיטן וועג צום טייך.
 -װאַרט נאָר  --זאָג איך צו אים  --איך בין ניט אַלײן ,איך האָבנאָך צוויי חברים מיט זיך.
 -טאָ מאַכט עס שנעלער  --זאָגט ער.איך בין גלייך געלאָפן צו מיינע חברים ,גערופן זיי און זיך געלאָזט לויפן
נאָכן יונגערמאַן .מיר האָבן גלייך דערזען דעם בוג ,אָבער אין דערזעלבער
מינוט איז פאָרגעקומען אַ לופט-אָנגריף .אַלע האָבן מיר זיך געװאָרפן אויף
דער ערד ,איײנגראָבנדיק זיך טיף אין זאַמד,
ווען דער לופטאָנגריף האָט זיך געענדיקט ,זיינען מיר צוגעקומען צום
ברעג ,ביי וועלכן עס זיינען געשטאַנען צוויי שיפלעך :איך בין גלייך אַרײני
געשפּרונגען אין אַ שיפל ,אין צווייטן שיפל זיינען אַרײין דער רב און קאַגאַן.
מיר זיינען אָפּגעשװוּמען פון ברעג .ווען די ערשטע איבעראַשונג איז אַריבער,

האָב איך מיט האַרצקלאַפּעניש געטראַכט ,וויפל װעט מען דעם שיפער דאַרפן
באַצאָלן פאַרן אַריבערפירן אונדז איבערן טייך .מיר זיינען אַרױס אויפן צווייטן
ברעג ,אַראָפּ אַ שטיין פון האַרצן! מיר זיינען געראַטעװעטע!
 -וויפל קומט אייך  --פרעג איך דעם איבערשיפער,;צו  02גראָשן" ,ענטפערט ער .איך בין געבליבן דערשטױינט ,איך כאַפּ
אַרױס פון קעשענע אַ זילבערנע צויי-זלאָטיקע מטבע און דערלאַנג דעם בחור,
ניט נעמענדיק פון אים קיין רעשט .מיט אונדז האָבן זיך אויך אַריבערגעשיפט
אייניקע קריסטן ,ביי וועלכע ער האָט קיין געלט ניט גענומען
 -נו ,רבי  --זאָג איך  --ווער איז געווען גערעכט? איר זעט די אָרדענונג,װאָס דאָ הערשט? אַ קילאָמעטער פון דאַנען איז רעכט צו דערשיסן מענטשן
פאַרן װעלן אַריבערגײן דעם בוג ,און דאָ פאָרט מען אַריבער דעם טייך פאַר 02
גראָשן ,פראַנק און פריי ,אינמיטן העלן טאָג .זייער ביטער זעט אויס מיט אונדזער
מלחמה! אָך-און-וויי צו אַזאַ אָרדענונג !..
וי עס זאָל ניט זיין ,מיר זיינען שוין אויפן צווייטן ברעג פון בוג!
 -מיר זיינען געראַטעװעט ,אַ דאַנק דיר ,השם יתברך  --זאָגט דער רב.58

 -מן הסתם איז אונדז באַשערט צו לעבן  --זאָגט קאַגאַן.מיר האָבן זיך ברייטלעך צעלייגט אויפן ריינינקן זאַמד און גענומען זיך
װאַרעמען אויפן זון.
|
|
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עפּעס אַ קלייניקייט ,נאָך אַזעלכע איבערלעבונגען ,נאָך אַזעלכע דערשיטע-

רונגען זיינען מיר פרייע ,געראַטעװעטע מענטשן .מיר האָבן זיך אױסגעבאָדן
אין טייך און אויסגערוטע ,אָפּנעפרישטע און הויפּטזעכלעך באַרואיקטע ,זיינען
מיר אַװעק אין דערבייאיקן שטעטל ,דאָמאַטשעװע,
יי

ראשיהשנה

אין דאַמאַטשעװע

פּאַרנאַכטלעך זיינען מיר אַריין קיין דאָמאַטשעװע .אויף די גאַסן האָבן מיר
געטראָפּן אַ סך יידן .נאָכגעפרעגט זיך װוּ מען קען אַרײנגײן אין אַ שטוב
אויף איבערנעכטיקן,
אַ היפּשע ציי
ט
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ניט געקענט געפינען קיין מקום-מנוחה ,ביז
אַן עלטערע פרוי האָט זיך מרחם געווען אויפן רב און אים פאַרבעטן צו זיך.
שפּעטער אַביסל האָט אויך קאַגאַן באַקומען אַן אָרֹט .כ'בין געווען פאַרצווייפלט.
אַ מאַן פון מיטעלע יאָרן האָט אויף מיר רחמנות געקראָגן און פאַרבעטן צו
זיך אַהײם ,נאָר צום איבערנעכטיקן ,ווייל ,מיט עסן ,וייסט ער ניט װי עס
האַלט אין שטוב" .איך האָב מיט דאַנק אָנגענומען די אײנלאַדונג און מיר זיינען
אַוועק צו אים אַהיים.
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ָט געװוינט אַ מוטער מיט אַ טאָכטער
און אין די אַנדערע
צ
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אָט דער מאַן מיט זיין פרוי .קיין קינדער האָבן זיי
ניט געהאַט .אויפן טיש זיינען געלעגן פרישע ,װאַרעמע געפלאָכטענע חלות,
וי מ'פלעגט ביי אונדז באַקן ערב ראש-השנה .די פרישע יוסטובדיקע חלות,
די ריחות פון די יומטובדיקע מאכלים ,די פאַרהאָרעװעטע באַלעבאָסטע ביים
אויוון  --דאָס אַלץ האָט מיר אַ שלאָג געטאָן אין פּנים ,אוש דער קאָפּ האָט
זיך מיר פאַרדרייט ...ווילנע ,ערב ראש-השנה אין שטוב ...מיין אייגן הויז אין
לאָדזש ...ראש-השנה ביי מיין אייגענעם טיש ,מיט מיין פרוי און קינדער ...װאָס
מאַכן זי דאָרט אָן מיר ,פון װאָס און וי אַזױ לעבן זיי ...אַז דאָס האַרץ איז ניט
צעריסן געװאָרן אויף שטיקער ,איז עס ווירקלעך שטאַרקער פון אייזן ..און
אָט שטיי איך דאָ אין טיר ,וי אַ בעטלער ,קוים זיך איינגעבעטן אויף אַ נאַכט.
איך האָב ניט אױיסגעהאַלטן און צום צווייטן מאָל דעם טאָג בין איך אױיסגעבראָכן
מיט אַ געוויין ...די פרויען האָבן מיך באַרואיקט מיט פּשוטע ,האַרציקע ווערטער,
אז אַלץ װעט נאָך גוט זיין ,איך זאָל מיין מוט ניט פאַרלירן,
זי האָבן מיך אַריינגענומען אין צימער ,געגעבן אַ שיסל װאַסער איף
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יי

ארומצווואַשן זיך לכבוד יוםיטוב און אַ שיסל קאַלטע װאַסער צום אויסוייקן
מיינע צעמזיקטע פיס..
דער באַלעבאָס איז אַװעק אין קלויז דאַװענען .איך בין שוין אַ באַרואיקטער
און אויסגעפּוצטער לכבוד יום"טוב ,געװאָרן אַ היימישער מענטש..
פון דאַװענען איז געקומען דער באַלעבאָס מיטן רב און מיט קאַגאַנען
מען האָט אונדז אַלעמען פאַרבעטן צום טיש .דער באַלעבאָס און דערנאָך דער

רב ,האָבן קידוש געמאַכט איבער די חלות .אָנשטאָט פיש ,האָט די באַלעבאָסטע
געגעבן שפּראָטן ,פאַר װאָס זי האָט זיך אַנטשולדיקט .מ'האָט דערלאַנגט עכטע
יידישע יויך מיט פלייש און הון .מען האָט זיך פונאַנדערגערעדט .לאַנג זיינען
מיר געזעסן ביים טיש.
מיר האָבן אָפּגערעדט ,אַז פאַרטאָג וועלן מיר אַװעק ווייטער אין וועג אַרײן,
פאַרטאָג ,ווען דער רב איז געקומען מיך אויפוועקן ,האָבן די באַלעבאַטים אונדז
פאָרגעלייגט צו בלייבן איבער יומיטוב:
זייט דאָ די צוויי טעג ,רוט

 -ווו װעט איר גיין ,ס'איז דאָך ראש-דשנה,זיך אויס ,איר װעט נאָך באַװוייזן צו לויפן
לאַנג בעטן האָט מען אונדז ניט געדאַרפט ..דער רב איז אַװעק דאַװענען,
איך בין געבליבן ליגן אויסרוען די פיס .בײיטאָג האָבן מיר שפּאַצירט אין שטעטל,
געשמועסט מיט די אָרטיקע יידן ,וועלכע זיינען אַרומגעגאַנגען וי איף אַן
עולם התוהו ,ניט וויסנדיק ,װאָס צו טאָן מיט זיך ,צי בלייבן אין שטעטל ,צי
לויפן אין די דערפער ...דאָך איז דער ערשטער טאָג יוסיטוב אַדורך פולשטענדיק
רואיק .דער צווייטער טאָג איז שוין געווען אַן אַנדערער .בייטאָג  --אַ לופטי
אָנגריף ,ס'זיינען אױיסגעבראָכן שריפות .גלייך האָט זיך די שטימונג געענדערט,
מען האָט גענומען שלעפּן פּעק און זעק ,לויפן וי צעמישטע ,וי צעטומלטע;
אַ מהומה איז אַרױף אויפן שטעטל ...ס'האָבן זיך גלייך פאַרשפּרײט פאַנטאַסטישע
ידיעות וועגן דערהרגעטע און פאַרװוּנדעטע ...מיר האָבן טאַקע גלייך באַשלאָסן
אַװעקצוגײין און געראַטן אויך אַנדערע באַלעבאַטים ,זיי זאָלן פאַרלאָזן דאָס
שטעטל,
מיט אַ שווער געמיט זיינען מיר שבת פאַרטאָג ,אין דער באַגלײיטונג פון
אונדזערע באַלעבאַטים ,אַרױס אין וועג אַרײן .אויפן וועג האָבן זיי ,די האַרציקע
מענטשן ,אונדז מיטגעגעבן אַ סך עסנװאַרג :חלה ,פלייש ,עפּל ,געבעקס.
גייענדיק דורך אַ פּרעכטיקן װאַלד ,האָבן זי אונדז געוויזן זייער ווילע ,אין וועלכער
זיי האַלטן ,זומער צייט ,אַ פּענסיאָנאַט ,און פוֹן דעם לעבן זיי אַ גאַנץ יאָר.
 2קילאָמעטער זיינען מיר אָפּגעגאַנגען ,ביז מיר זיינען אָנגעקומען אין
אַ גרויס אוקראַיניש דאָרף .מיר האָבן אָבער באַשלאָסן ניט צו פאַרהאַלטן זיך
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דאָרט .נאָך אַנדערטהאַלבן קילאָמעטער פון דאָרף ,זיינע מיר אָנגעקומען צו
|
אַ יידישן מילנער.
אין די אוקראַינישע דערפער
אַרױסגײענדיק פון דאָרף איז אונדז אַ ביסל לייכטער געװאָרן .פאַר אונדזערע
אויגן האָט זיך גענומען אָפּשפּילן די טראַגעדיע פון אונטערגייענדיקן פּױלן
אוקראַינישע פּויערים האָבן זיך זייער פיינטלעך באַצױגן צו פּאַליאַקן .זיי פלעגן
זיי ספּעציעל אַרײיננעמען צו זיך אויף נאַכטלעגער ,און צונעמען פון זיי אַלץ,
װאָס זיי האָבן געהאַט ביי זיך .אַפּילו די שטיוול פון די פיס אַראָפּציען און האַלב
נאַקעטע זיי דורכטרייבן .ניט איין פאָל אין געװען ,ווען מען האָט פּשוט
דערהרגעט .זיי האָבן איצט געהאַט אַ גוטע געלעגנהייט זיך נוקם צו זיין פאַר
זייער בלוט ,פאַר זייערע עוולות ,װאָס דאָס אונטערגייענדיקע פּױלן איז לגבי
זיי באַגאַנגען .מיט איין װאָרט ,די שנאה צו פאָליאַקן איז געווען אַ געװאַלטיקע,
אַן אָפּענע.
די באַציאונג צו יידן איז געווען אַ זאַכלעכע :ד .ה .אַז אַ ייד האָט געבעטן

ברויט אָדער מילך ,האָט מען פון אים פאַרלאַנגט טאַבאַק ,פּאַפּיראָסן און
דאָסגלײכן .קיין פּױליש געלט האָט מען שוין ניט גענומען .טאָמער האָט אַ ייד
ניט געהאַט װאָס צו בייטן ,האָט ער קיין זאַך ניט געקענט באַקומען.
אין דער סיטואַציע ,איז דאָס ניט טשעפּען אונדז ,אויך געווען אַ גרויס

גליק..

|

און נאָך אַ זאַך האָבן מיר דאָ געזען ,װאָס ס'איז פאַר אונדז געווען אַ נייעס,
אַ גרויסע אָרעמקײיט צווישן די פּויערים.
פּויערים האָבן געלעבט אין אַזעלעכע שוידערלעכע באַדינגונגען ,אַז עס האָט
פּשוט ביים האַרצן פאַרקלעמט .אין גרעסטן טייל זיינען די הייזער געווען ליימענע
כאַטעס ,אָדער פון ברעטער צוניפגעקלאַפּטע סוכות ,מיט שטרוי באַדעקט.
אינעװייניק איז געווען אַ זאַדוך פון ריחות ,דערשטיקט צו ווערן .די כאַלופּעס --
אמתע קברים ,אָן פּאָדלאָגעס גרויס ד' על ד' ,דער שמוץ ,די שטיקנדיקע לופט,
די ענגשאַפט ,די פרימיטיווקייט .דאָס אָנטועכץ :רויע לייוונט ,אַ לאַנג העמד און
אַ פּאָר גאַטקעס ,דאָס איז אַלץ .ברויט ,פּשוט ברויט ,איז אין אַ מאַסע כאַטעס
געווען א לוקסוס אַרטיקל!

די שיסל זופּ ,װאָס מען פלעגט דערלאַנגען צום טיש (פון בוראַקעס ,קרויט
אָדער קאַרטאָפּל) האָט געהאַט דעם טעם פון אַ חזיריםימאכל .אַלע שטוביקע
עסן מיט הילצערנע לעפל פון איין שיסל .אין וויגעלעך ,צוגעבונדענע מיט שטריק

זיום סופיט ,ליגן זויג-קינדער ,די אַלטע לייט ליגן אויפן אויוון .אין רוב הייזער
איז דאָס מעבל באַשטאַנען פון אַ פּראָסטן ,ווייסן טיש ,אַ פּאָר בענק ,און אַ פּאַר
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צונויפגעשלאָגענע ברעטער ביי דער װאַנט ,װאָס האָט געדינט וי אַ בעט פאַר
די יינגערע...
נאַטירלעך האָט אונדז דאָס ניט אָפּגעשראָקן ,אַבי מ'האָט געקענט ,אױף
אַ פּאָר שעה ,דעם קאָפּ אַװעקלײגן ,אין אַזעלכע הייזער האָב איך נישט איינמאָל
אַװעקגעלײגט מיין בינטל ביינער אויף אַ האַרטער באַנק ..אַלץ בעסער ,וי צו
ליגן אין אַ סטאָדאָלע ,מיט דער בהמה ,אָדער מיטן פערד צואַמען
איידער מיר זיינען אַריכער דעם בוג ,פלעגט מען אונדז אין פּולישע
כאַלופעס אויפנעמען ניט שלעכט .אַלע וועגן און שטעגן זיינען דאַן געװוען
באַלײיגט מיט מיליאָנען מענטשן .צו באַקומען עפּעסיװאָס צו עסן אין יענע טעג,
איז געווען ניט פון די לייכטע זאַכן .קיין געלט האָט מען מיט זיך ניט גענומען,
קיין זאַכן ,װאָס צו בייטן ,האָבן מיר ניט געהאַט .אין אַ סך פאַלן פלעגן מיר
באַקומען װאָס צו עסן אין זכות פונעם רב .אין אַנדערע ,האָב איך ,אַלס
אַפּטײיקער ,פאַרשריבן רפואות פאַר קראַנקע ...אין מיין װאַליזקע האָב איך געפונען
עטלעכע פּראַשקעס ,פּיראַמידאָן" און דאָס איז מיר זייער צונוץ געקומען .אַ סך
עסנװאַרג האָבן מיר באַקומען פאַר מיינע עטלעכע שטיקלעך צוקער ,װאָס איך
האָב געהאַט ביי זיך .געווען כאַלופּעס װאָס די קינדער האָבן ניט געװוּסט ,װאָס
דאָס איז אַזױנס צוקער ...ערשט ווען די עלטערע פלעגן זיי אריינלייגן אַ שטיקעלע
אין מויל ,האָבן די קינדערלעך זיך פּאָסמאַקעװעט ,און באַקומען צוטרוי צוּ
אונדז ,אין זייער זכות פלעגן מיר באַקומען עפּעס צו עסן..
די וועגן זיינען געווען באַלײגט מיט װאַנדערער ...פון די שטעט איז מען
געלאָפן ,מיינענדיק ,אַז מען װעט אַרײנגעצוגן ווערן אין מיליטער ,צו װאָס
אַ סך פון אונדז האָבן טאַקע געשטרעבט .אָבער װאָס אַ טאָג ווייטער ,איז דער
באַלאַגאַן געװאָרן אַלץ גרעסער ,אַזױ ,אַז וועגן גיין אין מיליטער און קעמפן,
איז שוין קיין רייד ניט געווען.
אָט דער ים מענטשן האָט אויפגעגעסן פון די וועלדער ,פון די סעדער,
פון די גערטנער אַלץ ,װאָס מ'האָט נאָר געקענט .ס'איז דערגאַנגען אַזױ ווייט,
אַז עס האָט פאַרפעלט װאַסער צום טרינקען .אַלע ברונעמער זיינען געוען
אױסגעשעפּט,
אין אַ געוויסן מאָמענט בין איך געבליבן ליגן אויפן שאָסײ ,ניט געקענט
גיין ווייטער ,צוליבן דורשט .מיינע חברים האָבן פון אַ ברונעם אַרױסגעצױגן
אַביסל נאַסן זאַמד און דערמיט געשטילט מיין דורשט .אַ צוייט מאָל האָבן
יונגעלייט מיר געבן עטלעכע האַלב-רויע בערנעטשקעס ,כדי צו שטילן מיין
דורשט,
אויף אַ פרייען פעלד האָבן מיר געטראָפן אַ גרופע װאַרשעװער יידן .דאָס
פערד איז געווען אױסגעשפּאַנט פון דער פור ,די יידן זיינען געלעגן אויסגעלייגט
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אויפן גראָז און גערוט .מיר האָבן זיך אויך צוגעלייגט און אָפּגעשמועסט ,אַז
ווייטער גייען מיר צוזאַמען ...דערווייל איז אױסגעבראָכן אַ נייער לופט-אָנגריף,
אַלע זיינען זיך צעלאָפן ,איך האָב זיך איינגעגראָבן אין אַ קופּע מיסט ,און בין
אייגעשלאָפן ...כ'האָב זיך אויפגעכאַפּט ,אויפגעזוכט דעם רב מיט קאַגאַנען ,די
װואַרשעװער יידן זיינען שוין ניט געווען .מיר זיינען אַװעק צום יידישן מילנער.

אַ באַגעגעניש מיט דייטשישע טאַנקען
פּלוצים דערהערן מיר אַ שטאַרק גערויש און אַן אומאויפהערנדיקע שיסעריי..
גלייך אַראָפּ פון וועג און זיך אויסגעצויגן אין גראָז .מיר האָבן דערזען פאַר זיך
צוויי פאָרנדיקע דייטשישע טאַנקען ,װאָס האָבן בלינד געשאָסן אויף אַלע זייטן..
שטעלט זיך פאָר די ערגערניש און ביטערקייט אויפן האַרצן ..צוויי װאָכן
וי מיר פינצטערן אויף די וועגן ,דורכגעמאַכט הונדערטער קילאָמעטערס צופוס. ,
כדי זיך ניט טרעפן מיטן דייטש ,און דאָ האָבן זיי אונדז אָפּגעשניטן .ווייזט זיך
אַרױס ,אַז דאָרט ,װוּהין מיר קלייבן זיך ,זיינען זיי שוין דאָ!
ליגנדיק אויף דער ערד ,האָב איך אַרױסגענומען פון די קעשענעס אַלע
פּאַפּירן ,לעגיטימאַציעס ,בריוו און פאַרשיידענע אַנדערע צעטלען ,און אַלץ
צעריסן .ווען די טאַנקען זיינען אָפּגעפאָרן זיינען מיר אַריבערגעלאָפן צוריק צום
מילנער .מיר דערציילן אים װאָס מיט אונדז האָט פּאַסירט ,און אין דעם מאָמענט
קומט צו .אים צו אַן אוקראַינישער שייגעץ ,און דערציילט אין אוקראַיניש ,אַז
אין דאָרף זיינען פאַראַן דייטשן און זיי טיילן די פּויערים פּאַפּיראָסן און
טאַבאַק ...זיי האָבן אויך שנאַפּס ...זיי זיינען זייער גוט און פריינטלעך..
װאָס טוט מען? װי ראַטעװעט מען זיך אַרױס? דאָ ,אין אַ פאַרװאָרפן
אוקראַינישן דאָרף ,אַרײנפאַלן אין די הענט פון די דייטשן! ..מען װעט דאָך
|
אפילו ניט וויסן ,װוּ אונדזער געביין איז אַהינגעקומען.
דער רב פּרוּװוט רעדן מיטן שייגעץ ,אַז ער זאָל אונדז ווייזן דעם וועג קיין
קאָװעל ,אָבער דער שייגעץ ויל גאָרניט הערן דערפון 8 :קילאָמעטער גין
|
ביינאַכט אין אַזאַ צייט!
דער רב נעמט אַרױס פון קעשענע אַ זילבערנע מטבע פון צען זלאָטעס
און ווייזט דעם שייגעץ, .נאַ" ,זאָגט ער, ,דאָס באַקומסטו פאַרן וייזן אונדז
דעם וועג" .דער שייגעץ איז איינגעגאַנגען אונדז צו דערפירן ביז זיין פעטערס
כאַלופּע ,צוויי מיט אַ האַלבן קילאָמעטער פון מילנער .מילא ,זאָל זיין װי ער
וויל ,אַ ברירה האָבן מיר..
דאָס געלט פאַרן שייגעץ האָבן מיר איבערגעלאָזט ביים מילנער ,ווען ער
וועט פון אונדז ברענגען אַ צעטל .עס איז געװאָרן גוט פינצטער .מיר זיינען אַרױס
אַ מאַן צען  --יידן און ניט-יידן .לאַנג זיינען מיר געגאַנגען דורך בלאָטיקע
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אאז

וועלדער .אַרום און אַרום זעט מען ניט קיין לעבעדיק שטיקל שיין פאַר די אויגן.
אַלע וויילע פאַלט אַן אַנדערער פון די פיס .מיר באַמיען זיך צו האַלטן צוזאַמען,
כדי זיך ניט צו פאַרלירן אין די זומפּן .צום אומגליק האָט דער שייגעץ פאַרי
בלאָנדזשעט און ניט געקענט געפינען דעם ריכטיקן וועג ...דריי שעה האָבן מיר
זיך אַרומגעדרײיט איבער די זומפּן ,מיר זיינען געבליבן אָן כוחות ..דאָך ,קוים
לעבעדיקע ,דערקראָכן צום נויטיקן אָרט .די ניטייידישע גייער זיינען זיך גלייך
צעגאַנגען אין די סטערטעס שטרוי .מיר ,זאַלבעדריט זיינען אַריין צום פּױער
אין שטוב .אוי איז דאָס געווען אַ שטוב! אַ גרוב ממש .הגם מיר זיינען געווען
טױט-פאַרמאַטערט ,האָבן מיר דאָך גלייך גענומען רעדן וועגן גיין ווייטער.
אָבער אַ נעכטיקער טאָג :דער פּיער װיל גאָרניט הערן אַפּילו ועגן גיין
ביינאַכט ...פאַר מיליאָנען ניט ...מיר זיינען געבליבן אין שטוב .אויסגעמאַטערטע,
זיינען מיר װי געהרגעטע ,געפאַלן ,װער אױף דער ערד ,וװוער אױיף דער
איינציקער באַנקײ /
פאַרטאָג זיינען מיר אין דער באַגלײטונג פון פויער אַרױס אין ווייטערדיקן
וועג .ער האָט אונדז בלויז אַרוסגעפירט אויפן שליאַך ,געוויזן אונדו דעם
וועג ,אָבער ווייטער גיין מיט אונדז האָט ער זיך אָפּגעזאָגט .ס'האָבן ניט
געהאָלפן קיין רייד  --ער האָט מורא.
פאַרן אַרויספירן אונדז אויפן שליאַך ,האָט ער געבעטן געלט און דאָס
דווקא ניט װייניק .באַצאָלן אים מיט געלט זיינען מיר ניט געווען אימשטאַנד.
ניט האָבנדיק קיין אויסוועג ,האָב איך אַ זאָג געטאָן צום פּיער בזה
הלשון :
,מיר לויפן פון לאָדזש צופוס ,אַלץ האָבן מיר איבערגעלאָזט אויף הפקר,
מיר ווייסן ניט װאָס עס קומט פאָר מיט אונדזערע פאַמיליעס .מיר האָבן גאָרניט,
אַ חוץ דעם ,װאָס דו זעסט אויף אונדז .װאָס זאָלן מיר דיר געבן און װאָס פאַר
אַ װערט האָט דאָס פאַר דיר? דו זעסט דאָך ,אַרום ברענט אהַעליש פייער.
דו בעט ביי אונדזער רב ,אַז ער זאָל דיך צו אונדזער איצטיקן נייייאָר בענטשן,
אַז דוד מיט דיין פאַמיליע און דיין גאַנץ גוטס װאָס דו פאַרמאָגסט ,זאָלסט
בלייבן גאַנץ ,ניט גערירט ,פון דער שריפה .דער רב װעט דיך בענטשן ,דאָס
וועט זיין פאַר דיר די בעסטע באַלױנונג?..
דערביי האָב איך אים דערלאַנגט די האַנט און אַ פּאַפּיראָס...

דער פּויער איז געבליבן שטיין וי אַ געפּלעפּטער .ער האָט קיין װאָרט ניט

געקענט אַרוסברענגען פון מויל .גענומען זיך צלמען און צלמען  --דער רב
האָט אים אויך דערלאַנגט די האַנט און מיר האָבן זיך האַרציק צעזעגנט..
אָפּגײענדיק אַ שטיק וועג ,האָבן מיר נאָך געזען ,װי דער פּױער שטײט און
מאַכט צו אונדז מיט די הענט..
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 -נו ,באַלבערישסקי  --זאָגט צו מיר דער רב  --איײינפאַלן האָט איר אוןאויך אַ ניט שלעכטן מענה-לשון ...צוגעפּאַסט צו די איצטיקע ימים-נוראים..
מיר זיינען אַװעק מיטן שליאַך ,און בײיטאָג אָנגעקומען אין אַ גרויט דאָרף,
דער יידישער ישובניק דאָרט ,האָט אונדז װאַרעם אויפגענומען .געגעבן אָפּצועסן
אוֹן דערביי דערציילט אונדז דער ישובניק אַזאַ מעשה :נעכטן אָװנט זיינען
אין דאָרף אָנגעקומען צוויי צום טױט-דערשראָקענע יידן ,די פּױערים האָבן
זי אַריינגעפירט צו אים אין שטוב .באַרואיקנדיק זיך ,האָבן זיי דערציילט ,אַז
זיי זיינען געווען אַ גרופע פון  01װאַרשעװער יידן אויף א פור .אויפן וועג האָבן
דייטשישע טאַנקען געעפנט אויף זיי אַן אומרחמנותדיקע שיסעריי ,אייניקע זיינען
געפאַלן ,װאָס מיט די איבעריקע האָט פּאַסירט ,ווייסן זיי נישט .זיי האָבן זיך
באַהאַלטן אין אַ גרוב און דאַן קוים דערשלעפּט זיך צום דאָרף. ,
אויסהערנדיק די קורצע מעשה ,גיט צו מיר דער רב אַ זאָג, :נו ,װאָס
זאָגט איר איצטער ,באַלבערישסקי ,איר זעט ,אַז דער רבונו של עולם האָט אונדז
נעכטן געפירט אויף אַ זיכערן וועג ,און איר האָט זיך אַזױ געקאַכט קעגן די
װאַרשעװער מאַרעוויכערס, ...הלמאי זיי האָבן אונדז ניט מיטגענומען..
מיר האָבן גענעכטיקט ביים ישובניק אויפן בוידעם אין פרישן היי.
די פערטע צעטיילונג פֿון פּוילן

צומאָרגנס פרי זיינען מיר אַװעק מיטן ברייטן שליאַך ,װאָס פירט צו קאָװעל.
פון די פּאָליאַקן ,מיט וועלכע ס'איז פול געווען יעדער וועג און שטעג ,האָבן
מיר כסדר געהערט ,אַז ראַטנפאַרבאַנד איז אַריין אין מלחמה צו העלפן פּוילן
לכתחילה האָבן מיר אין דעם בכלל ניט געגלויבט,

איין זאַך אָבער האָבן מיר גלייך יאָ דערשפּירט .די לעצטע פּאָר טעג
האָבן אונדז ניט באַגעגנט קיין לופט-אָנגריפן,
דינסטיק ,דעם 91טן סעפּטעמכער בײטאָג ,זיינען מיר אַרֹיין אין אַ דאָרף,
 0קילאָמעטער פאַר קאָװעל .פון אַ שטוב איז אַרױסגעלאָפן אַ יונגערמאַן און
אַ רוף געטאָן:
מאַגיסטער באַלבערישסקי ,איר זייט פון לאָדוש ,יאָ? קומט זשע אַריין מיט
טיר אין דער-אָ דערבייאיקער שטוב,
אין שטוב זיינען מיר אַריין דורך אַ קליין ,יידיש ,קליינשטעטלדיק ,כל-בו"-
געוועלבל ,אַ מין דאָרפיש  אוניװערסאַל געשעטט" .דער גאַנצער צימער איז
געווען פול מיט יידן  --פּליטים .די באַלעבאָסטע ,א יונגע ,שיינע יידישע דאָרפס-
פרוי ,האָט אונדז דערלאַנגט עסן ,געמאַכט געלעגערס אױף דער ערד מיט
אַ סך בעטגעװאַנט,
פון די פאַרזאַמלטע יידן האָבן מיר זיך דערװוסט װאָס עס טוט זיך אױיף
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דער וועלט .זיי האָבן אַלײין געהערט דורכן ראַדיאָ ,װי מאָסקװע האָט אָנגעגעבן
אַז די רויטע אַרמײ איז אַריכער די פּוילישע גרענעץ און האָט פאַרנומען אַ ריי
1
שטעט און דער מאַרש גייט אָן ווייטער ,אַלע זיינען געווען מלא שמחה.
אַביסל שפּעטער האָב איך אַליין געהערט דורכן ראַדיאָ ,וועגן באַזעצן דורך
דער רויטער אַרמײ ראָוונע און קאָװעל,
אַן אומגעוויינלעכע פרייד האָט אַלעמען באַקערשט .איצט איז אונדז קלאָר
געװאָרן ,װאָס דאָ קומט פאָר :ראַטנפאַרבאַנד איז טאַקע אַרֹיין אין מלחמה,
אָבער ניט כדי צו העלפן פּױלן ,נאָר כדי פּוילן צו צעטילן צווישן זיך
|
און דײיטשלאַנד,
צומאָרגנס פרי זיינען מיר אַװעק קיין קאַָװעל .דער שאָסײי איז געװען
פאַרװאָרפן מיט פיל מיליטערישע זאַכן ,ס'האָט זיך בכלל געפילט דעזאָרגאַנײ
זאַציע און הפקרות אין דער אומגעגנט.
פּלוצים האָב איך זיך געכאַפּט ,אַז דעם גאַנצן שוידערלעכן וועג האָב איך
דורכגעמאַכט טראָגנדיק אויף זיך א גאַזימאַסקע .ערשט איצט האָב איך דאָס
פון זיך אַראָפּגעװאָרפֿן...
מיטװואָך ,דעם 02טן סעפּטעמבער,
זיינען מיר אַריין אין קאַָװעל,
יום"כיפֿוו אין קאַװעל

מענדל באַלבערישסקי אויף זיין װאַנדער -
וועג ,אין קאָװעל ,סעפּטעמבער 9291
6

אין פרידנס-צייט איז אין קאָװעל
געווען אַ באַפעלקערונג פון א 000.52
נפשות ,פון זיי יידן בערך  ,000,21איצט .
איז אין קאָװעל געווען אוודאי אַ 051
טויזנט מאַן ,אַלע הייזער זיינען געווען
איבערפולט ,קאָפּ אויף קאָפּ ,מיט פּליטים
פון גאַנץ פּוילן .אַלע גאַסן זיינען געווען
איבערפולט מיט רױטאַרמײיער ,וועלכע
האָבן פריינטלעך געשמועסט מיט דער
ציווילער באַפעלקערונג.
פון יאָר  1291האָב איך בכלל קיין
רוסן ניט געזען .איך בין ממש דער"
שטוינט געװאָרן דערזענדיק אַ נייעם טיפּ
מענטש פון רוסלאַנד .שעהען פלעגן זיי
שטיין און רואיק ענטפערן אױף אַלע
שאלות ,װאָס זיינען זיי געשטעלט געװאָרן

אָן אויפהער .די תשובות  --זיכערע ,רוטינירטע ,דאָס הייסט ,געענטפערט לוט
אָנווייזונגען ,אָבער דאָס מאַכט ניט אויס .אַ פאַקט ,אַז זיי פלעגן לאָגיש און
איבערצייגנדיק דערקלערן אַלץ ,װאָס יעדערן האָט אינטערעסירט און דערבי
אַרױסגעװיזן געניטקייט אין אַלע פּראָבלעמען פון פּאָליטישן און געזלשאַפטלעכן
לעבן .פאַר דער גאַנצער צייט ,װאָס איך בין מִיט זיי געווען אין קאַװעל ,האָב
איך קיין איינמאָל ניט געהערט קיין זידל-װאָרט ,איך האָב געשטוינט ,מיינע
אייגענע אויגן ניט געגלױבט  --דאָס אין טאַקע פאָניע! אָט דאָס איו
אַ רוסישער סאָלדאַט!..
אויפן גאַס איז אַװעק אַ מסחר מיט זייגערלעך ,די רױיטאַרמײער פלעגן צאָלן
יעדן פּרײיז פאַר אַ האַנט-זײיגערל ,אַ ,טשאַסי?
אין אַ געוויסן מאָמענט איז אויף מיר אַרױפגעפאַלן אַ סאָלדאַט ,אין אַ פּוױלישן
מונדיר ,און מיך געהאַלדזט און געקושט .דאָס איז געװוען פרוי ראַפּאַפּאָרטס
ברודער פון לאָדזש; :ער האָט געדינט אין פּױלישן מיליטער ,פאַרװוּנדעט
געװאָרן ,אָקאָרשט אַרױס פון שפּיטאָל .ער האָט טאַקע גלייך מיר באַזאָרגט
אַ דירה ביי אַ יידישן שניידער .אין דער ידישער קהילה ,וועלכע האָט
אַנטװיקלט אַן ענערגישע הילפס-אַרבעט ,האָט ער פאַר מיר באַקומען אַ גוטן
פּאַיאָק ,ער האָט מיר זײיער פיל מיטגעהאָלפן ..די דירה פון שניידער איז
באַשטאַנען פון  3גרויסע צימערן .אין שטוב איז אָבער געווען אַ ים מיט מענטשן,
ווען אויפדערנאַכט פלעגט מען זיך אויסלייגן אויף דער ערד צום שלאָפן
איז ממש קיין פּיצל אָרט איף דער פּאָדלאָגע ניט געבליבן
פרייטיק ,ערב יום-כיפּור ,האָב איך פאַרפאַסט מיט אַ שטיקל ברויט און
א פיינקוכן ,װאָס די באַלעבאָסטע האָט מיר געמאַכט פון אייער ,וועלכע איך
האָב דעם טאָג צופעליק באַקומען אָן אַ ריי ,פון אַ יידישן אָרדענונגס-מאַן ,ביי
אַ קאָאָפּעראַטיוו ,װוּ מען האָט געטיילט אייער .אַלס לאָדזשער האָט ער מיך
דערקענט .דאָס באַקומען עטלעכע אייער ,אין יענער צייט ,איז געווען א גרויסע
דערגרייכונג,.
צו כל נדרי ,בין איך אַװעק מיטן באַלעבאָס ,אין דער גרויסער שול ,וועלכע
איז געווען געפּאַקט מיט אַ ריזיקן עולם .אַ חוץ די קאָװולער יידן ,האָט מען געזען
אַ סך פּליטים און אַ היפּשע צאָל מיליטער-לייט .באַזונדערס האָט זיך געװאָרפן
אין די אויגן די גרויסע צאָל יידישע רױטאַרמײער און אָפיצירן .צן מיר איז
צוגעקומען אַ יונגערמאַן ,און אַרױפגעפאַלן אויף מיר מיט אַ געוויין .יאָ! דאָס
איז דאָך אַבראַמאָװיטש ,אַ נאָענטער חבר מײינער ,דער פאָרזיצער ביי די
קליינהענדלער .אין אַ וויילע אַרום איז ער צו מיר צוגעקומען מיטן שמש.
יענער האָט מיר אָפּגעגעבן שלום ,דערלאַנגט אַ טלית און מיך אַװעקגעזעצט ביי
דער מזרח-װאַנט .האַרט פאַר כל נדרי ,איז פּלוצלינג געװאָרן פינצטער אין
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שול .ס'האָט מיר אַ ריס געטאָן ביים האַרצן .איז דאָס ניט אַמאָל וועמענס
אַ שפּיצל? קיין עלעקטרע איז אין שול דעם אָװנט שוין ניט געווען אָבער
סך ליכט ,װאָס האָבן דערמעגלעכט דאָס דאַװענען .מיט
ס'האָבן געברענט אַ
א שווער און געדריקט געמיט איז מען געגאַנגען ,אַהיים?
פאַר די אויגן האָבן זיך באַװויזן בילדער פון אַמאָליקן יום-כיפּור אין די
ווילנער קלויזן ,װוּ צענדליקער טויזנטער יידן אין טליתים און ווייסע קיטלען
האָבן חייס געדאַװנט .און דער יום-כיפור אין דער אַלטער ווילנער שטאָטישול..
די קדושה ,די אימה ,װאָס פלעגט אויף אַלעמען ליגן ,אַ פיש אין װאַסער האָט
דאָך דאַן געציטערט..
וי ביטער און פינצטער אויפן האַרצן איז געווען איצטער ,ווען מען איז
פון כל נדרי צוריקגעקומען אין אַ פרעמד הויז ,עלנט וי אַ שטיין ,פאַרװאָרפן,
פאַראיינזאַמט ...אַז דאָס האַרץ האָט ניט געפּלאַצט ,איזן מען שטאַרקער פון
אייזן..
דער יום-כיפּורדיקער טאָג איז געווען אַ כמורנער ,ס'האָט געקאַפּעט אדַראָבנע
רעגנדל .כמעט דעם גאַנצן טאָג געווען אין שול .דער טאָג איז אַדורך פולשטענדיק
רואיק.
אויף אָפּצופאַסטן האָב איך געהאַט ברויט מיט הערינג .די באַלעבאָסטע
האָט אָבער מיר געגעבן אַ טעלער גוטע יויך און טיי.
נאָך יום-כיפור האָבן מיר זיך האַרציק צעזעגנט מיטן רב ,וועלכער האָט
זיך געקליבן אַהיים קיין ראָװנע .דער רב האָט פיל מאָל איבערגעחזרט ,אַז
פון ראָוונע װועט ער מיט אַלע מעגלעכקייטן זיך באַמיען אָפּצופאָרן מיט זיין
פאַמיליע קיין ארץ ישראל .דאָ זעט ער ניט קיין מעגלעכקייט צו לעבן .צי איז
אים דאָס געלונגען  --וייס איך ניט .אַלנפאַלס ,זאָלן די שורות זיין מיין
אויסדרוק פון האַרציקסטן דאַנק פאַר דעם דאָזיקן ייד,
נעמט מיין האַרציקסטן דאַנק ,רבי ,װוּ נאָר איר געפינט זיך .אויב איר
האָט ניט זוכה געווען איבערצולעבן די שטורעםיאָרן ,זאָלן די שורות זיין
אַ מצבה נאָך אייער ליכטיקער געשטאַלט!
זייער שנעל האָבן די רױטאַרמײער געבראַכט אין אָרדענונג די באַן"
ליניעס ,און מיטװואָך ,דעם 727טן סעפּטעמבער ,איז געמאָלדן געװאָרן ,אַז מען
קען פאָרן קיין ווילנע.
לוניגיעץ ,באַראַנאַָװויטש,

לידע ,ווילנע

פאַרן אַרױספּאָרן האָט מיך אַבראַמאָװיטש באַזאָרגט מיט אַ פּאָר נייע ,שיינע
שיך און קאַלאָשן .אָפּנעזעגענענדיק זיך מיט מיינע האַרציקע באַלעבאַטים ,בין
איך דעם טאָג אַרױסגעפאָרן קיין ווילנע,
8

דער מאַרשרוט איז געווען :קאָװועל ,לוניניעץ ,באַראַנאָװויטש ,לידע ,ווילנע.
דער וועג האָט געדויערט צוויי מיט אַ האַלבן טאָג .אין אַזאַ צייט איז דאָס
פאַרהעלטנישמעסיק ניט געווען קיין סך .פאַרן אַרױספאָרן פון קאָװעל האָב איך
זיך באַזאָרגט מיט אַ פּראָפּוסק פון סאָװויעטישן קאָמענדאַנט .אין װעג איז
דאָס זייער גוט צונוץ געקומען .אין װאַגאָן האָט מען זיך אָנגעהערט פאַרשיידענע
מעשיות וועגן די דורכגעלעבטע פיר װאָכן .איך בין געפאָרן רואיק ,כּאַר פּשיטיק-
העלדן האָב איך קיין מורא ניט געהאַט .די מיטפאָרנדיקע זיינען געווען שטילער
פון װאַסער און נידעריקער פון גראָז ...יאָ ,צייטן בייטן זיך,
פרייטיק בינאַכט זיינען מִיר אָנגעקומען אין ווילנע .אַזױװי ס'איז געװען
נאָך דער פּאַליצייישעה ,האָט מען די גאַנצע נאַכט געמט זיצן אין װאַרטע-
זאָל פון ערשטן קלאַס .דער גאַנצער װאָקזאַל אי געווען פאַרליײיגט מיט
מענטשן .דאָס באַקומען אַן אָרט צום זיצן איז ניט געווען פון די לייכטע זאַכן
ערשט פֿאַרטאָג האָט מען אונדז אַרױסגעלאָזט פון װאָקזאַל .שבת ,דעם
90טן סעפּטעמבער  ,9291בין איך אָנגעקומען אַהים ,צן מיין מאַמען און
שוועסטער ,אויף ברייטע גאַס נומער ( 05אַמאָל דער נעוסקי פּראָספּעקט,
אַנטקעגן דעם רוסישן טעאַטער).
די איבעראַשונג אין שטוב ,דאָס יאַ-
מערלעכע געוויין ,פּונקט וי מװאָלט
דערזען אַ מענטש פון יענער וועלט..
דאָ ערשט האָכ איך זיך דערװוסט
װאָס מ'האָט אַלץ אָנדערצײילט ועגן
מיר  --אַז איך בין מיט אַדו .יוסף
ווייצמאַן אַװועק אין אױסלאַנד .אַ צווייטע
ווערסיע  --אַז איך בין מיטן קאָנסול
מאַקס קאָן ,דער זון פון פּרעזעס אָסקאַר
קאָן  --אייגנטימער פון דער ,ווידזעווער
מאַנופאַקטור?  ---אַװעק אין ענגלאַנד,
אַנדערע ווידער האָבן מיך געזען ביי דער
רומענישער גרענעץ,
נאָך אַן איבערייס פון  41יאָר ,װאָס
איך האָב אָפּגעלעבט אין לאָדזש ,בין
אדוו .יוסף װײיצמאַן ,פאָרזיצער פון פאָל-
איך צוריק געקומען קיין וילגע ,אין
מיין אַלטער הײַם ,װוּ איך האָב דעם
גרעסטן טייל פון מיין לעבן פֿאַרבראַכס
מיין

קינדהייט,

מיינע

7ונגע

יאָרן,

קיסטישער פּאַרטײ אין לאָדזש און פון
אין
האַנטװערקער-פאַרבאַנד
צענטראַלן
פּױלן געשטאָרבן דעם 3טן יוני 1491
זין װאַרשעװער

געטאָ.
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דאָ חתונה

דאָ געלערנט און געשטודירט,
געזעלשאַפטלעכע אַרבעט,
ס'האָט געריסן ביים האַרץ ,צוזעענדיק דעם חורבן ,דאָס אומגליק ,אין
וועלכן מיר זיינען אַרײנגעװאָרפן געװאָרן ,אין משך פון איין איינציקן חודש..
מיין אָנקומען קיין וילנע איז געװען דער צװײטער נס ,װאָס האָט
געטראָפן מיך און מיין משפּחה אין דער שוידערלעכער תקופה.

ווילנע,

געהאַט,

און דאָ אָנגעהויבן

מיין

9391

ווילנע איז אין דעם מאָמענט געווען אַ ריזיקער יידישער פּליטים-צענטער.
פון גאַנץ פּױלן זיינען אַהער אָנגעקומען פּליטים :רייכע יידישע פאַבריקאַנטן
סוחרים ,דעפּוטאַטן ,סענאַטאָרן ,ליטעראַטן ,זשורנאַליסטן ,אַקטיאָרן ,און סתם
יידישע אינטעליגענץ און אַרבעטסימענטשן .אַלץ און אַלע האָבן דאָ געזוכט
אַ מקום-מנוחה .אין ערשטן מלחמה-פּעריאָד האָט ווילנע כמעט װי ניט געליטן *
די רויטע אַרמײ האָט דעם 91טן סעפּטעמבער פאַרנומען ווילנע ,און איז
זייער האַרציק באַגעגנט געװאָרן דורך דער באַפעלקערונג ,אַלס אױסלײזער
פון מלחמח-קאָשמאַר .,ס'איז גלייך איינגעשטעלט געװאָרן א פּראָװיזאָרישע
מאַכט.
די אַמאָליקע העלדן און מושלים פון ,אָזאָן" ,די שרייערס פון, :װאָדזו
פּראָװאַדזש נאַס נאַ קאָװנאָ?' (פירער ,פיר אונדז אויף קאָװונע) זיינען זיך
צעלאָפן ,די רױיטאַרמײיער האָבן זיך אין ווילנע אויפגעפירט אַזױ וי אין קאַָװעל:
מוסטערהאַפט ,דעליקאַט ,געפירט שמועסן מיט אַלע בירגער ,געענטפערט גערן

אויף אַלערלײ פראַגן.
די געשעפטן זיינען געווען פול מיט סחורות ,אָבער מערסטנטייל פאַרמאַכט.
דאָך האָט מען אַ סך געלײיזט און ס'זענען איינגעקויפט געװאָרן אַ סך זאַכן
דער פּוילישער זלאָטע איז געװאָרן כמעט װערטלאָז .רױטאַרמײער פלעגן
צאָלן מיט רוסיש געלט ,װאָס יעדער פון זיי האָט געהאַט גענוג .קויפן פלעגן
זיי אַלץ װאָס זייערע אויגן האָבן געזען,

אויף דער שאלה ,פאַרװאָס קויפן זיי אַזױ פיל איין און צי איז בי
זי אַ דוחק אין די דאָזיקע אַרטיקלען ,פלעגן זיי ענטפערן
אין ווילנע איז אַרומגעגאַנגען אװַערטל:
ווילנער גאון און ,להבדיל ,דיי הײיליקע
די שטאָט פון אַלע מלחמה-געפאַרן.

*
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אַלע מיט איין

,די הייליקע טראָיקע" :דער גר צדק ,דער
מוטער פון אָסטראָבראם  --האָט פאַרהיטן

תירוץ, :מיר קויפן מתנות (פּאָדאַרקי) .ביי אונדז איז אַלץ פאַראַן .מיר נויטיקן
זיך ניט אין גאָרניט .מיר וילן נאָר פאַר אונדזערע משפּחהימיטגלידער
שיקן פּרעזענטן פון אַ בורזשואַזן לאַנד?..
ספּעציעל האָבן זיי זיך געװאָרפן אויף מאַנופאַקטור ,גראַנאַט און שװאַרץ
זענען געווען זייערע באַליבטע קאָלירן .זיי פלעגן קויפן דאַמען-װועש ,זייד"
און װאָלישטאָפן אויף קליידער ,קינדער-זאַכן .,שוכװאַרג און אַממערסטן טשאַסי!
זייגערלעך און זייגערלעך ,אַמװײניקסטן האָט זיי אינטערעסירט עסנװאַרג.

=

פאַר אַלץ האָבן זיי געצאָלט וויפל מען פלעגט בעטן ,אָן דינגענישן,
נאַטירלעך ,האָבן אַ סך אויסגענוצט די קאָניונקטור און אױספאַרקױיפט
זיײיערע סחורות און פאַרשאַפט זיך די רוסישע טשערװאָנצעס .שפּעטערצו ,ווען
דאס לעבן איז געװאָרן נאָרמאַליזירט און מ'האָט געװאָלט מיט די טשערװאָנצעס
איינקויפן נייע סחורה ,האָט זיך אַרױסגעשטעלט ,אַז די רױטאַרמײער זיינען
גאָרניט געווען אַזעלכע נאַיווע ,װי מען האָט לכתחילה געמיינט .דאָס מכלומרשטע
,גליקיגעשעפט? פון דריי-פיר פאַכיקע פּרײיזן אין רובלס ,האָט זיך שפּעטער
אַרױסגעװיזן גאַנץ אַנדערש ...און ניט איין סוחר איז געװאָרן רואינירט..
איך בין איין מאָל געווען אַן עדות אין אַ מאַנופאַקטור-געשעפט פון אַזא
סצענע :אַ סאָויצטישער אָפיציר קויפט איין שטאָפן אױף עטלעכע אָנצוגן,
צאָלנדיק צוֹ  05רובל פאַר אַ מעטער ,װאָס האָט פריער געקאָסט  21זלאָטעס,
איינער פון די אָנגעשטעלטע ,אַ גוט באַקאַנטער כאָיכע ,משהלע שטשיבוק,

ווענדט זיך צו אים בזה הלשון:

|

 -טאָװאַרישטש ,פאַרװאָס שטאָפּט איר אָן די בורזשוען מיט אַזױפֿיל געלט?איר קענט דאָך רעקווירירן די סחורה ,אַזױ װי עס טוען אַלע אַרמײען אין אַן
|
אָקופּירט לאַנד...
 -דאַ ,ניטשעוואָ ניטשעוואָ  --ענטפערט דער אָפיציר רואיק און געלאַסן --פּוסקאַי איגראַיוּטסאַ בוּמאַזשקאַמי( ...ס'מאַכט ניט אױס ,זאָלן זיי זיך שפּילן
מיט די פּאַפּירלעך).
ווען ער איז אַרױס ,זאָגט איינער פון די באַלעבאַטים-טאַנדעטניקעס:
 -זעט נאָר דעם ,פּאָטשקע ניקאָלאַי" .פאַר די בוּמאַזשקעס? וװועל איךטאַקע באַלד קויפן עטלעכע צענערלעך (גאָלדירובל פון ניקאָלאַיס צייטן)
און פאַר זיי װעל איך שטענדיק באַקומען ,ניט נאָר ברויט ,נאָר אויך אַ פעט
גענדזל .צונעמען װעלן זיי דאָס ביי מיר  --אַ מכה .ניט ביי מאָטיען..
 -יאָ ,ענטפערט דער צווייטער טאנדעטניק  --די צענערלעך װעלן זיביי .אונדז טאַקע ניט צונעמען ,אָבער איך האָב מורא ,אַז אונדז װעלן זי
אַװועקנעמען פון די צענערלעך -- ...װי דאָס האַרץ װאָלט זיי פאָרגעזאָנט --
|
.
אין איין יאָר אַרום איז טאַקע אַזױ געשען..
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עס האָט זיך געפילט אַ ניט זיכערקייט ,ניט קלאָרקייט .מען האָט גענומען
שמועסן  --צוערשט שטיל דערנאָך העכער ,אַז וילנע װעט פאַראײניקט
ווערן מיט ליטע ,און ווערן צוריק איר הויפּט-ישטאָט.
עס זיינען אַרעסטירט געװאָרן זייער פיל פּאָליטישע טוער פון אַלע נאַציאָ-
נאַליטעטן .פון יידן זיינען אַרעסטירט געװאָרן די באַקאַנטע פּערזענלעכקייטן:
זלמן רייזען ,דער לאַנגיאָריקער רעדאַקטאָר פון דער פּראָגרעסיווער צייטונג
טאָג" ,מחבר פון ,לעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטור און יידישע שרייבער".
אדוו .יוסף טשערניכאָוו ,איינער פון די הויפטיפירער פון טעריטאָריאַליסטישן
געדאַנק ,פריילאַנד? אין פּוילן .די בונדיסטן :יעקב זשעלעזניקאָוו ,אדוו .טייטל,
דער לאַנגיאָריקער טוער פון די פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען ,חיים װאָלט .דער
רעדאַקטאָר פון דער ציוניסטישער צייטונג ,די צייט" ,מאַג .צינצינאַטוס און
אַ סך אנדערע .די אַרעסטירטע זיינען גלייך פאַרשװוּנדן און דאָס האָט אַרױס-
גערופן אין שטאָט אַ געדריקטע שטימונג .מען האָט פאַרשטאַנען ,אַז ראַטנמאַכט
פאַרגעסט גאָרניט און שענקט גאָרניט .ביי דער ערשטער געלעגנהייט רעכנט
מען זיך אָפּ מיט קעגנער ,אפילן ווען זיי זיינען פרעמדע בירגער,
אין דעם מאָמענט האָב איך זיך אָבער מיט פּאָליטיק ניט אינטערעסירט.
קיין ווילנע זיינען אָנגעקומען אַלץ נייע פּליטים פון אַלע עקן פּױלן ,זי

האָבן דערציילט שוידערלעכע פאַקטן וועגן דער באַציאונג פון די היטלעריסטן
צו דער יידישער באַפעלקערונג  --אַז אַ ציטער פלעגט אַריבערגײן איבערן
לייב .מיין איינציקער ציל אין איצט געװען ,אַרױסצורײסן מיין משפּחה פון
די רוצחישע הענט .אָבער װיאַזױ? דערווייל האָט מיר מיין אַלטער פריינט און
קאָלעגע ,מיראָן צוקערזיס ,פאָרגעשלאָגן צו גיין אַרבעטן אַלס פאַרװאַלטער
אין פּאַקס אַפּטײק ,װאָס האָט זיך געפונען אין אַנטאָקאָליע (אַ פאָרשטאָט
פון ווילנע) .די שכירות איז געווען ניט קיין הויכע ,אָבער איך האָב פּאַרשטאַנען
די לאַגע און די שטעלע אָנגענומען.
אין אַפּטייק אויף אַנטאָקאָליע פלעג איך אַרױספאָרן אויף אַ גאַנצן מעת-
לעת ,דערנאָך האָבן אַ מעת-לעת פריי .פּאַקס אַפּטײק איז געווען גוט באַקאַנט
אין ווילנע ,הויפּטזעכלעך צוליב אירע פּלאַסטערן צו הינער-אויגן

די ראָל פֿון די ווילנער יידן
ווילנער יידן האָבן אַלע מאָל פאָרגעשטעלט מיט זיך אַ גרויסן און וויכטיקן
פּאָליטישן כוח .ווילנער יידן האָבן פאַרמאָגט אַ גרויסע און שטאַרקע אינטעליגענץ
און געשפּילט אין פּאָליטישן לעבן אקַאָלאָסאַלע ראָל .מיט ווילנער יידן האָבן
זיך אַלע מאַכטהאָבער גערעכנט .אגב האָט וילנע אַדורכגעמאַכט אַ גרױיסע
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פּאָליטישע שול ,אָנהױבנדיק פון דער ערשטער
יאָרן ,8191--5191

דייטשישער

אַקפּאַציע אין די

ווען אין די יאָרן  2291--8191איז אין ווילנע פאָרגעקומען אַ ריי מלוכה-
איבערקערענישן און די שטאָט איז איבערגעגאַנגען פון איין מלוכה צו דער
צווייטער  --האָבן ווילנער יידן ,בעתן קריג צוישן פּאָליאַקן און ליטווינער,
דעקלאַרירט זייער נײטראַליטעט .אמת ,די ציניסטן און אגודה האָבן יאַ
אַנטײלגענומען אין ערשטן מיניסטאָרן-קאַבינעט ,װאָס די ליטוויגער האָבן געשאַפן
אין ווילנע אין ( 8191טאריבא) .ד"ר יעקב וױגאָדסקי אין אֲפילן געװאָרן 
וויצע-בילדונגס-מיניסטער .ביי די ליטוינער זיינען שפּעטער געבליבן אַלס
מיניסטאָרן די יידן :ד"ר סאָלאָװײטשיק ,אַדוו .שמשון ראָזענבױים ,ד"ר ראַכמי
|
לעוויטש ,אָבער דאָס איז שוין געווען אין קאָװונער ליטע,
דאַקעגן האָבן ווילנער יידן ניט אָנטיילגענומען אין ,ווילנער סיים" ,װאָס
איז גערופן געװואָרן דורך גענעראַל זשעליגאָווסקי און אַלעקסאַנדער מיישטאָװיטש,
ווייל דער סיים האָט זיך געדאַרפט אַרױסזאָגן װעגן דער צוגעהערקיייט פון
ווילנע .די װאַלן צו דעם סיים זיינען ,אגב ,באָיקאָטירט געװאָרן דורך אַלע
נאַציאָנאַלע מינדערהייטן אין ווילנע,

= אין ווייטערדיקן פאַרלויף פון די געשעענישן ,ווען ווילנע איז ענדגילטיק
פּאַרבליבן ביי פּוילן ,האָבן ווילנער יידן געהאַט זייערע סיים-דעפּוטאַטן
סענאַטאָרן  :ד"ר יעקב װיגאָדסקי ,ד"ר צמח שאַבאַד ,הרב יצחק רובינשטיין.

און

ווילנע איז געווען א קװאַל פון נייעם יידישן רענעסאַנס  --פון נייעם
יידישן נאַציאָנאַלן געדאַנק ,פון יידישן דעמאַקראַטישן גייסט און פון דער
יידישער רעװאָלוציאָנערער באַוועגונג .אין ווילנע איז געשאַפן און געבױט
געװאָרן ,די נייע יידישע וועלטלעכע שול .וילנע אין באַקאַנט געווען :מיט
אירע ריזיקע קולטור אוצרות ,אָנגעזאַמלטע אין משך פון יאָרהונדערטער ,מיט

די ביבליאָטעקן ,פילאַנטראָפּישע ,װירטשאַפטלעכע,

מעדיצינישע

און אַלערלײ

אַנדערע אינסטיטוציעס ; מיט די שולן ,בתיימדרשים ,קלויזן ,ווילנער שול-הויף,
ווילנער רבנים און גדולי הדור .אין ווילנע האָט אין דעם מאָמענט געלעבט
און געווירקט דער גאון הרב ר' חיים עוזר גראָדזענסקי ז"ל.
אָט דאָס אַלטע איינגעפונדעוועטע

וילנע

איז איצט

באַרײכערט

געװאָרן

מיט נייע גרויסע אינטעלעקטועלע כוחות ,אָנגעקומענע פון אַלע קאַנטן פון פּוילן,

ווילנע צוריק צו קאַװונער ליטע
סוף אָקטאָבער זיינען אין שטאָט אָנגעקומען אַ סך ליטווינער :מיליטערלייט,
פּאָליצײי און ציווילע באַאַמטע .ס'איז שוין באַװוסט געווען ,אַז ליטע נעמט
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אַן אַדמיניסטראַטיון

איבער ווילנע ,אַז זיי האָבן שוין אין קאָװנע מאָנטירט
אַפּאַראַט אויף אָנצופירן מיט דער שטאָט.
די רויטע אַרמײ האָט איבערגעגעבן די מאַכט צו דער קאָוונער רעגירונג.
אַזױ אַרום איז ווילנע צוריק אָנגעשלאָסן געװאָרן צו ליטע.
דינסטיק ,דעם 12טן אָקטאָבער ,איז אױסגעבראָכן אין ווילנע א פּאָגראָם.
וי די ליטווינער האָבן זיך שפּעטער פאַרענטפערט ,איז דאָס געשען דערפאַר,
װאָס אַ יידישער יונגערמאַן זאָל האָבן אַראָפּגעריסן פון מאַגיסטראַט-בנין די
ליטווישע פאָן .אין דער אמתן זיינען אָבער די אומרוען אַרױסגערופן געװאָרן
דורך אַ פּראָװאָקאַציע פון די ליטווינער גופא .פונװאַנען האָבן זיך גלייך גענומען
אַזױ .פיל פּאָגראָמשטשיקעס; װוּ האָבן זיי אַזױ שנעל זיך אויסגעלערגט די
תורה פון שלאָגן ,ראַבעװען און פאַרניכטן האָב און גוטס  --איז ניט געווען צו
פאַרשטיין ,פון שעה צו שעה האָט מען איבערגעגעבן שוידערלעכע ידיעות:
אַז אויף באָסיאַקעס האָט א הוזוועכטער אַרױסגעװאָרפן דעם באַלעבאָס פון
הויז דורכן באַלקאָן ,מען האָט אַרױסגעלאָזן די פעדערן פון די קישנס ,די הייזער
צעראַכירט און אַלץ חרוב און מוחרב געמאַכט,
מיר האָבן געוווינט אין צענטער פון שטאָט און אַלע שטוביקע זיינען געווען
פאַרזאַמלט אין איין צימער און דורכן פענצטער געזען ,וי אַזױ ליטווישע
סאָלדאַטן יאָגן זיך נאָך יידן און שלאָגן זי מכות רצח מיט די קאָלבעס פון
זייערע ביקסן .אַזױ האָבן די כוליגאַנעס געבושעװעט ביז נאָכמיטאָג .ערשט
ווען ד"ר װיגאָדסקי האָט דערקלערט דעם ליטװוישן שטאָטיקאָמענדאַנט ,אַז ער
וװועט זיך ווענדן נאָך הילף צום קאָמענדאַנט פון דער רויטער אַרמײ ,וועלכער
געפינט זיך אין פּאַרובאַנעק 4 ,קילאָמעטער פון ווילנע ,האָט דער ליטווישער
קאָמענדאַנט אַרױסגעשיקט מיליטער-פּאַטרולן און טאַקע גלייך באַהערשט די
לאַגע.
שטייענדיק אַזױ ביים פענצטער און אָבסערװירנדיק די געשעענישן ,האָב איך
דערזען וי אַ גרופע שקצים יאָגן זיך נאָך אַ ייד און שלאָגן אים מכות רצח.
איך האָב מיט דער האַנט גענומען זיי דראָען דורכן פענצטער .די שטוביקע
האָבן אויף מיר גענומען שרייען ,אַז איך על ברענגען אַן אומגליק אויף דער
שטוב .באַלד האָבן טאַקע גענומען פליען שטיינער דורך די פענצטער .אַלע שויבן
און דער גרויסער לאָמפּ איבערן טיש זענען צעבראָכן געװאָרן און דאָס גאַנצע
עסן איז פאַרשאָטן געװאָרן מיט גלאָז,
;,אָט האָסטו דיר פאַר דיין העלדישקייט" ,האָבן מיר די שטוביקע געזאָגט.
אין מיר האָט געקאָכט דאָס בלוט .אַזאַ געמיין נידערטרעכטיק פאָלק.
באַהערשט אַ שטאָט מיט דער הילף פון אַנדערע ,און באַלד אין ערשטן טאָג,
אַזאַ האַלטונג לגבי יידן ,אויף וועלכע זיי װעלן באַלד זיך דאַרפן שטיצן,
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װאָס װעלן די ליטווינער טאָן אין ווילנע אָן יידן  1פּאָליאַקן זיינען קעגן זיי,
ליטווינער זיינען דאָ ,נאָר אויף די פינגער איבערצוציילן ,זייער איינציקע שטיצע
קען היינט זיין  --די יידישע באַפעלקערונג .אָבער די ליטווינער האָבן דערביי
געהאַט אַן אַנדערע כוונה .זיי האָבן זייער לאַגע גוט פאַרשטאַנען און געװאָלט
טעראָריזירן ניט די יידן ,נאָר דווקא די פּאָליאַקן און ווייזן זיי ,אַז זיי קענען
אויך אַרבעטן מיטן קולאַק,
געמיינט די פּאָליאַקן און געשלאָגן יידן ...די אַלטע אױסגעפּרװוטע מעטאָדע..
אָט אין דעם פּעריאָד האָבן יידישע יונגעלייט גענומען מאַסנװײז פאַרלאָזן
די שטאָט און אַװעק קיין ראַטנפאַרבאַנד,
 -װאָס  --האָבן זיי געזאָגט  --פון אַזעלכע שטשורעס וי דירליטוויבער,וועלן מיר ליידן ? װײיניק האָבן מיר זיך אָנגעליטן פון די פּאָליאַקן ,זאָלן מיר
איצט אָנהוֹיבן פונדאָסניי?
די מאַכט האָט געגע
ב
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ש
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,
צעגער זיינען געווען גענוג און
ל
מ'האָט לעגאַל און ניט עגאַל פאַרלאָוץ די שטאָט.
װי עס זאָל ניט זיין ,איז דער אָנהױב פון דער ליטווישער ממשלה געווען
אַ ביטערער פאַר יידן ,און דער סוף אירער  --דער פינצטערסטער ,װאָס די
שוידערלעכסטע פאַנטאַזיע האָט זיך געקאָנט פאָרשטעלן,
יי

ווילנע אונטער דער ממשלה
די

ליטווינער

האָבן

גענומען

פון די ליטווינער

באַלעבאַטעװען.

די

שטאָט

איז

דעמאָלט

געווען אויסגעהונגערט ,האָבן זיי גלייך אָרגאַניזירט אַ סטאַבילן צופלוס פון

שפּייזיפּראָדוקטן פון ליטע .פלייש ,פּוטער ,וייס מעל ,מילך,
האָבן זיך באַװיזן אין שטאָט ,הגם די ערשטע צײט ,פלעגט
אַרױסגעבן אין אבַאַגרענעצטער צאָל .די אָרדענונג אין שטאָט
ליטווישע פּאָליצײי-לייט ,הויכע דרענגער ,יידן האָבן זיי גלייך
נאָמען , --אַ מעטער אַכציק?..
הוֹיכע ,יונגע דאָרפישע כלאָפּעס ,אין גראַנאַט-קאָסטיומען און לאַנגע מאַנטלען
מיט היטלען מיט האַרטע דאַשקעס .זיי פלעגן שטיין אין די גאַסן װי אויסגע-
צויגענע דרענגער .אַ חוץ ליטוויש האָכן זיי פאַרשטאַנען עטװאָס פּויליש,
אין דעם פּעריאָד איז אין שטאָט געווען נאָך אַ ברענענדיק פּראָבלעם --
געלט .אַלע זיינען געבליבן ביי פּולישע זלאָטעס .די ליטווינער האָבן דאַקעגן
געהאַט אַן אייגענע װאַלוטע  --ליטן .די ליטן זיינען געװען מער װערט
וי די פאַרמלחמהדיקע פּוילישע זלאָטעס 5 :ליט מיט עפּעס  --אַ דאָלאַר.

אייער אדיגל
מען פּראָדוקטן
האָבן געהאַלטן
געקרוינט מיטן
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די פּוילישע װאַלוטע איז געװאָרן װערטלאָז .פאַר אלַיט ,װאָס האָט פריער געהאַט
דעם ווערט פון בערך  2זלאָטעס ,האָט מען איצט געצאָלט  52--02זלאָטעס ,די

גאַנצע באַפעלקערונג איז געבליבן אָן געלט און אָן מיטלען צום לעבן ,בפרט
די אַרבעטימענטשן,
די ליטווינער האָבן פאַראַרדנט אַן אויסטויש פון די פילישע זלאָטעס
אין ליטווישן מלוכה-באַנק .דער קורס איז געווען זייער אַ הויכער  --פאַר צוויי
זלאָטעס איין ליט (ביי גרעסערע סומען האָט מען געגעבן  04צענט פאַר אַ זלאָטע),
דאָס איז געווען זייער אקַלוגער און געלונגענער עקאָנאָמישער אַקט .די
באַפעלקערונג האָט אויף אַואַ אופן באַקומען אַ ביסל ליטן אויף צו פאַנאַנדערי
עךסטגעשטעלט געװאָרן אַ פעסטער קורס פאַרן
נעמען זיך די הענט ,ס'איז אפוי
רוסישן רובל .אַזױ אָרום איז געלייזט געװאָרן ,אין משך פון אַ קורצער צייט,
די װאַלוטע-פראַגע און אַפּדאָוויזאַציע-פּראָבלעם,
איצט איז מען צוגעטראָטן צו ליטויניזירן די שטאָט .ס'איז אַרױס
אַ פאַראָרדענונג ,אַז אַלע ,װאָס פאַרנעמען עפנטלעכע מלוכהישטעלעס מוזן אין
פאַרלויף פון אַ יאָריצװײי זיך אויסלערנען ליטוויש .עס זיינען געעפנט געװאָרן
אַ גאַנצע ריי קורסן פאַר דער ליטיווישער שפּראַך ,גאַנץ ווילנע האָט געלערנט
ליטוויש .יעדע בראַנזשע ,יעדעס פאַך ,יעדע פרייע פּראָפעסיע ,האָט אָרגאַניזירט
קורסן פאַר אירע מיטגלידער .אַלץ האָט געלערנט ליטוויש,
דערביי האָבן די ליטווינער שי ביים סאַמע אָנהױב ,גענומען מאַכן
שװועריקייטן ,די יעניקע ,װאָס האָבן ניט געקענט קיין ליטוויש ,ביים באשטימען
אויף אַ וועלכן ס'איז אַמט,
פּאָליאַקן האָבן צוערשט זיך באַצױגן מיט ביטול צו די אַלע פאַראַרדענונגען,
אָבער מיט דער צייט ,ווען זיי האָבן דערזען ,אַז דער ליטווישער כאַם  --וי זיי
פלעגן רופן די ליטווינער  --מאַכט ניט קיין שפּאַס ,און פירט איין ענערגיש
די פאַראָרדענונגען ,האָט מען זיך גענומען געשמאַק לערנען ליטוויש און זיך
טאַקע אויסגעלערנט .אַ כאַראַקטעריסטיש ווערטל איז אַרומגעגאַנגען אין ווילנע
אין יענע צייט אַ ליטוװישער פּאַליציאַנט פאַרהאַלט אַ פּאַליאַק פאַר שלעכט
אַריבערגײן די גאַס .דער ליטווינער שרייט :העי ,פאָנאַס ,העי ,פאָנאַס( ..מיין
הער. )...דער פּאַָליאַק פאַרשטײט ניט ליטוויש און ענטפערט אים אויף פּויליש:
,טאַק ,טאַק ,היינט איז פּאָ נאַס (היינט איז נאָך אונדז) און מאָרגן װעט זיין
כּאָ װאָס (נאָך אייך.)..
ביסלעכווייז האָבן געוויסע ליטווישע אַמטן גענומען זיך אַריבעטראָגן פון
קאָוונע קיין ווילנע ,אָבער ניט די הױפּט-אַמטן און ניט די מיניסטעריומס ,די
ליטווינער אַלײן האָבן אויך ניט שטאַרק חשק געהאַט זיך צו באַזעצן אין ווילנע,
ווייזט אויס ,אַז זיי האָבן אַביסל מורא געהאַט פאַר ווילנע .פאָרט אַ שטאָט װווּ
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עס זיינען דאָ ביי הונדערט צװאָנציק טױיונט פּאָליאַקן ,אַכציק טױזנט יידן און
אינגאַנצן א פּאָר טויזנט ליטווינער .זיי האָבן זיך אין ווילנע געפילט ניט גאַנץ
היימיש .אַגב האָבן די ליטווינער קיין צו גרויסן צוטרוי צו די באָלשעװיקעס
אויך ניט געהאַט .אַ ווערטל איז דאַן אַרומגעגאַנגען :וילנאָ נאַם דאַלי --
ליטווע זאַבראַלי (אונדז געגעבן ווילנע און צוגענומען ליטע) .קיין ווילנע
איז געקומען פּראָפעסאָר מיכל בירזשישקא און אָרגאַניזירט די דערעפענונג
|
פון ווילנער אוניווערסיטעט,
צו דער צייט (סוף אָקטאָבער--אַנהױב נאָוועמבער) האָב איך זיך אין
וויילנע געטראָפן מיטן דירעקטאָר פון ,דזשאָינט? אין פּױלן פר .גיטערמאַף
היות וי אין ווילנע בין איך געווען װי ביי זיך אינדערחיים ,האָב איך אים פיל
געהאָלפן ביים אָרגאַניזירן הילף פאַר די פּליטים ,ביים באַזאָרגן זי מיט
ווינטערדיקע פּאַלטנס ,וייל אַלע זיינען מיר דאָך געקומען צעלויפן אין
זומערדיקע מאַנטלען .אין דער צייט זיינען קיין וילנע אָנגעקומען מיינע
פריינט  --נח פּרילוצקי ,לאַזאַר קאַהאן ,שושנה א .א .פיל פון מיינע אַלטע
פריינט האָבן באַקומען הילף ביי מיר אין שטוב.
אין יענעם יאָר האָט זיך געשטעלט אַ פריער און שװערער וינטער ,די
פרעסט זיינען געווען מוראדיקע .מיר האָבן אָסך פּליטים באַזאָרגט מיט װאַרעמע
בגדים און וועש.
דער שרייבער ז .סעגאַלאָװיטש איז אַמאָל געקומען אַ פאַרצווייפלטער  --ער
האָט זיין לאַנגע ליולקע אַרײינגעלײיט אין קעשענע פון ברייטן מאַנטל און ניט
באַמערקט ,אַז דאָרט איז געבליבן פייער און ס'איז אױסגעברענט געװאָרן
אַ גרויסער לאָך .ער איז ממש געווען פאַרצווייפלט ,ווייל דאָס איז געווען זיין
איינציקער בגד .ביי מיר אין שטוב האָט מען דאָס מײיסטערהאַפט פאַרריכט.
פיל אנדערע פּליטים האָבן באַקומען פון ,דזשאָינט" שטאָף ,האָט מען זיי,
פאַר ביליקע פּרייזן ,ביי אונדז אויפגענייט אַ מלבוש .נח פרילוצקי אין אַ ביסל
קראַנק געווען אויף די נירן ,לאַזאַר קאַהאַן אויך  --פלעגן זיי ,כמעט טאָג"
טעגלעך ,קומען אויף טיי מיט װאַרעניעס (קאָנפיטורן) .דאָס רוב יידישע שרייבער
און פּאָליטישע טוערס האָבן געוווינט אין דער ,אָבשטשעזשיציע? אויף סאַדאָװע ;4
צנדערע האָבן געדונגען זיך צימערן ,אָדער זיינען סתם איינגעלאַדן געװאָרן
אין פּריװואַטע הייזער .נ .פּרילוצקי האָט געװוינט ביים באַקאַנטן קולטורייטוער
ד .קאַפּלאַן-קאַפּלאַנסקי .זייער פיל פון די פּליטים האָבן גלייך גענומען האַנדלען,
כדי צוֹ פאַרדינען דעם ביסן ברויט אוֹן ניט דאַרפן אָנקמען צו קיינעמס טיש,
מיר איז אָבער גאָרניט איינגעגאַנגען .מיין הוֹיפּט דאגה איז געװען :אַרויס-
צורייסן מיין פאַמיליע פון לאָדזש.
אינמיטן נאָוועמבער האָבן די ליטווינער גענומען אַרױסגעבן רייזע-דערלויי
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בענישן קיין קאַװנע ,כדי אָנצובינדן אַ קאָנטאַקט מיט די ליטווישע האַנדלס-
קהייזן .אַלס פאַרװואַלטער פון אַן אַפּטײיק האָב איך אַזאַ דערלױבעניש גלייך
באַקומען און איך בין אַװעק אין קאָוונע ,די הױיפּטישטאָט פון ליטע,

קאָוונע
די שטאָט קאָװונע האָב איך צום לעצטן מאָל געזען אין די יאָרן ,2291--1291
פאַר די אַכצן יאָר האָט זי זיך אַזױ געענדערט ,אַז איך האָב זי לגמרי ניט
דערקענט ,ערשטקלאַסיקע ,מאָדערנע ריזיקע הייזער .שיינע ,רייכע געשעפטן
מיט כל-טוב,
מיר זיינען שוין געווען דריטהאַלבן חדשים אין קריג ,דורכגעלעבט שוידערלעכע
טראַגעדיעס ,שוין געווען כמעט צעבראָכענע מענטשן .אָבער דאָ אין קאָװונע ,האָב
איך דערזען אַזאַ לעבן ,װאָס כ'האָב שוין לאַנג ניט געזען .האָסט געזען פאַר
זיך מענטשן ,וועלכע האָבן קיין אַנונג ניט געהאַט װעגן מלחמה .פאַרקערט,
זיי זיינען פון טאָג צו טאָג געװאָרן רייכער! דאָס לעבן האָט דאָ געבריזט
און דערביי איז אין שטאָט געווען אַ שפע פון אַלדאָס-יגוטס .הערלעכע צוקערניעס,
גרויסאַרטיקע רעסטאָראַנען מיט ערשטקלאַסיקע מאכלים ,וויינען ,שנאַפּסן
טאָרטן ,ווייס געבעקס,
קיין קאָוונע זיינען אָנגעקומען געוועזענע פּוילישע מיליטערלייט און מען
האָט זיי דאָ אינטערנירט .עס זיינען אויך געקומען סוחרים פון ווילנע.
היינט די בגדים פון די בירגער .דאָס רוב אין אַנצוגן פון ענגלישע שטאָפן,
די דאַמען זיינען געווען עלעגאַנט געקליידט .העכסט מאָדערן.
אָבער פאַר אונדז ,געקומענע פון פּוילן ,איז געווען איין אומגליק  --די
װאַלוטע .פאַר איין ליט פלעגט מען דאַרפן אָפּגעבן  52--02זלאָטעס,
איך בין געקומען קיין קאָוונע צו געפינען אַ וועג ,ויאַזױ אַרױסצורײסן
מיין פאַמיליע פון די היטלעריסטישע הענט .אַרײנגעפאָרן בין איך צו מיין
שװאָגער ,וועלכער איז אַזױ אומגעריכט אַרײינגעפאַלן אין לאָדזש אין די ערשטע
מלחמח-טעג .אין ווילנע האָב איך שוין געהאַט אַ ידיעה ,אַז ער איז פון לאָדזש
אַנטלאָפן און דורך װאַרשע--ביאליסטאָק ,געקומען קיין ווילנע און תיכף אַװעק
ווייטער ,קיין קאָװונע .ער האָט מיר דערציילט:

ווען איך בין פון לאָדזש אַנטלאָפן אינמיטן דער נאַכט ,איז ער געבליבן.
אָבער אין די ווייטערדיקע צוויי שעה ,זיינען פון שטאָט אַװעק אַלע מענער,
אַזױ ,אַז ער האָט אויך שוין ניט געקענט בלייבן לענגער ,און איז אַװעק מיטן
שטראָם .אָבער די וועגן זיינען שוין געווען אָפּגעשניטן דורך די דייטשן .מיט
סכנת נפשות איז אים געלונגען ,ערשט אין  3טעג אַרום ,צו קומען קיין װאַרשע,
דאָ איז ער אַרײינגעפאַלן אין דער צייט פון די געװאַלטיקע באָמבאַרדירונגען
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און איז שוין דאָרט געבליבן ביזן פאַרנעמען די שטאָט דורך די דייטשן ,ערשט דאַן
איז אים געלונגען אַרױסצורײסן זיך פון שטאָט און אַװעקגײן אויף ביאַליסטאָק,
צענדליקער מאָל איז ער געווען ביי די דייטשן אין די הענט און סוף סוף איז
ער אַ פאַרפּייניקטער ,אויסגעהונגערטער און אָפּגעריסענער קוים מיטן לעבן
אָנגעקומען קיין ביאַליסטאָק,
דאָרט איז געווען די רויטע אַרמײ און ס'האָט אים װוידער געקאָסט פיל
געזונט ,ביז ער האָט זיך דערקליבן ביז ווילנע ,פונװאַנען ער איז גלייך אַװעק
אויף קאָוונע .אָט די צוויי שעה װאָס ער האָט זיך פאַרהאַלטן אין לאָדזש,
האָבן אים געקאָסט אַ חודש פון געפערלעכע איבערלעבונגען!
אִין קאָוונע האָב איך געהאַט אַ גוט באַקאַנט הויז ביי פּראָפעסאָר מיכאל
בירזשישקא .פּראָפ .בירזשישקא האָט פריער געלעבט אין וילנע און איז
געווען איינער פון די אָנגעזעענסטע פּראָגרעסיווע ליטווישע טוער .מיט זיין
פאַמיליע ,װוי מיט אַ סך אַנדערע ,שפּעטער זייער אָנגעזעענע ליטווישע מלוכה-
טוער ,האָב איך זיך באַקענט אין ווילנע אין די יאָרן  ,2291--9191ווען געג.
זשעליגאָווסקיס מיטל-ליטווישע רעגירונג ,האָט אין  1291אַנהױיב  2291אַרעסטירט
 2ליטווישע און וייסרוסישע טוער אין וילנע און זיי אַריבערגעפירט
איבער דער ליטווישער דעמאַרקאַציע-ליניע ,אין אין ווילנע געבליבן פּראָפ,
מ .בירזשישקאס פרוי אַליין מיט צוויי קליינע קינדערלעך .אַלס טוער פון דער
יידישער דעמאָקראַטישער פּאַרטײ ,פלעג איך אָפט ,אין שליחות פון אונדזער
פאָרזיצער ד"ר צ .שאבאד ,זיין ביי די איבערגעבליבענע ליטװינער און
ברענגען זיי הילף אין פאַרשײדענע פאָרמען ,ספּעציעל האָב איך זיך פאַרנומען
מיט דער פרוי פון אַרױסגעשיקטן פּראָפּ .בירזשישקא .ביי איר אין שטוב פלעג
איך אָפּט טרעפן דעם באַקאַנטן וילנער אַדװאָקאַט ,טאַדעאוש ורובלעווסקי
(אדוו .װרוּבלעווסקי איז אַלס ציוויל-מאָנער אַרױסגעטראָטן אין דעם טרויעריק-
באַרימטן עלילת-דם פּראָצעס קעגן פעלדשער בלאָנדעס אין ווילנע ,וועלכן אדוו.
אָסקאַר גרוזנבערג האָט שפּעטער ,אין רוסישן סענאַט פולשטענדיק רעהאַביליטירט),
די פרוי בירזשישקא האָט געװאָלט מ'זאָל זי אַריבערטראַנספּאָרטירן קיין קאָװונע
צוזאַמען מיט די קינדער און מיט זייער רייכער און גרויסער ביבליאָטעק ,דאָס
איז .ניט געווען ,ביי יענע פּאָליטישע באַדינגונגען ,קיין לייכט שטיקל אַרבעט.
אגב .,בין איך געווען דער הױפּט-אינפאָרמאַטאָר וועגן ליטװוישן לעבן אין
ווילנער  ,טאָג? .אין אַלע מיינע נאָטיצן פלעג איך שטענדיק נעמען אין שוץ
די ליטווינער ,צוליב וועלכן ,סיי איך ,סיי די רעדאַקציע האָבן שטענדיק געהאַט
צו טאָן מיטן פּראָקוראָר און געריכטן .יידן האָבן דאַן פאַרטײידיקט די ליטווינער,
ווען זי זיינען ,צוליב פּאָליטישע טעמים ,פאַרפאָלגט געװאָרן דורך דער רעגירונג
פון,..מיטל-ליטע" .ביי דער געלעגנהייט דערמאָן איך זיך אַזאַ פאַל :שלום
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אש איז אין יענעם פּעריאָד געווען אין ווילנע אַ קורצע צייט .איך בין געוען
זיין באַגלײטער און וועג-פירער .איינמאָל קום איך צו אים אינדערפרי מיטן
,טאָג" אין האַנט .ער קוקט דורך די צייטונג און ווייזט מיר אָן אויף אַ נאָטיץ
וועגן די ליטווינער ,װאָס איז געװען קעגן דער פוילישער מאַכט .ער איז
געװאָרן אין כעס און אַ זאָג געטאָן, :דאָס איז ניט טאַקטיש אוֹן ניט קלוג.
פארטיידיקן די ליטווינער? יידן דאַרפן שטיצן פּולן?" .איך בין געבליבן וי
געפּלעפט ,קיין סך דרייסטקייט האָב איך ניט געהאַט צו פּאָלעמיזירן מיט שלום
אשן ,אָבער דאָך האָב איך אים געזאָגט, :יאָ ,אָבער די איצטיקע צייטװײיליקע
רעגירונג פון ווילנע טעראָריזירט און פאַרפאָלגט די ליטווינער .מיר יידן דאַרפן
זיי ,אין אַזאַ מאָמענט ,שטיצן און העלפן" .שלום אש איז בפירוש געווען ניט
צופרידן .באַרואיקט האָט ער זיך ערשט דאַן ,װען איך האָב אים געזאָגט ,אַז
דער באַװוּסטער פּולישער שרייבער ,טשעסלאַװ יאַנקאָווסקי ,האָט מיר צוּוויסן
געטאָן ,אַז ער פאַרבעט שלום אַשן צו זיך אויף אַ שמועס.
די צוגרייטונג-אַרבעט אויף אַריבערצופירן די פרוי בירזשישקא ,האָט געדויערט
זייער לאַנג און אין אַ שיינער נאַכט איז די פרוי מיט די צוויי קינדער,
מיט דער ביבליאָטעק אַריבערטראַנספּאָרטירט געװאָרן דורך דער דעמאַרקאַציע"
ליניע .פון יענער צייט איז אַװעק אַכצן יאָר .איך האָב די פּאַמיליע בירזשישקא
ניט געזען און ניט געהערט וועגן איר.
קומענדיק קיין קאָװונע האָב איך באַשלאָסן זיך צו ווענדן צו דער פּאַמיליע
נאָך הילף.

די פרוי בירזשישקא האָט מיך גלייך דערקענט ,זייער װאַרעם אויפגענומען,
וי דעם ,אַלטן ,אױסגעפּרוּװוטן ,גוטן פריינט פון די ליטווינער".
איך האָב איר איבערגעגעבן וועגן מיין לאַגע און געבעטן הילף , :איך געפין
זיך איצט אין דער זעלבער לאַגע ,װי איר אַמאָל" .זי האָט מיר גלייך געגעבן
זייער א װאַרעמען בריוו צום אינערןימיניסטער און דערביי געטרייסט ,אַז
.ס'איז ניט ריכטיק װאָס מען דערציילט וועגן די פאַרפאָלגונגען פון יידן אין
די אָקופּירטע געביטן .פרויען מיט קינדער װעט קיין שלעכטס ניט געשען"-..
אין אינערן-מיניסטעריום האָט מיך אויפגענומען דער ויצע-מיניסטער
געדרויצאס .נאָכן איבערלייענען דעם בריוו האָט ער געהאַלטן פאַר מיר אַ לאַנגע
רעדע ,פון וועלכער איך האָב קיין װאָרט ניט פאַרשטאַנען .זעענדיק ,אַז איך
רעאגיר ניט אויף זיינע רייד האָט ער זיך געכאַפּט ,אַז איך פאַרשטײ ניט קיין
ליטוויש און האָט די רעדע איבערגעחזרט אין רוסיש .ער האָט מיר דערקלערט,
אַז פּױלן איז איצט אַן אָקופירט לאַנד ,לאָדזש  --אַן אָקוֹפּירטע שטאָט ,מיט
וועלכער זיי האָבן קיין שום פאַרבינדונגען ניט .ער זעט ניט קיין שום מעג"
לעכקייט אויף אָנצובינדן אַפילו אַ וועלכן ס'איז קאָנטאַקט מיט לאָדוש.
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זי קענען זיך בשום אופן ניט מישן אין אַזעלכע ענינים ,ווייל דאָרט אי
וי געזאָגט ,אַן אָקופּירט לאַנד מיט אַ מיליטערישער אָקופּאַציע-מאַכט .מען מוז
זיין געדולדיק און האָפן ,אַז אַלץ װעט זיך ענדיקן .און וידער די זעלבע
מעשה  --ניט גלויבן די קלאַנגען ,וועלכע מען פאַרשפּרײט ועגן די יידן-
פאַרפאָלגונגען אין די אָקופּירטע געביטן.
זעענדיק ,אַז מיין איינציקע האָפענונג איז פאַרלױירן און אַלץ איז פאַרשטּילט,
פּרוּוו איך ראַטעװען די לאַגע מיט פאַרשײדענע פאָרשלאַגן אָנצובינדן אַ קאַנטאַקט
י
מיט לאָדזש ,דורכן ליטווישן אַמבאַסאַדאָר אין בערלין,
;אַך ,װאָס זאָגט איר ,װװוּ װעט זיך איצט ,אין אַזאַ צייט ,אַן אַמבאַסאַדאַר
פאַרנעמען

מיט אַזאַ זאַך ,דאָס איז זייער שווער".

איך רייס אים איבער און זאָג:
 -ווען מען האָט געדאַרפט ראַטעװען אייערע פרויען און קינדער ,איז מירדען געווען לייכט? האָב איך דען ניט ריזיקירט מיט מיין יונג לעבן ,ראַטעװענדיק
און העלפנדיק אייך ליטווינער? װאָס מיינט איר ,הער מיניסטער ,אַז די פרוי
בירזשישקאַ האָט מיר דעם בריוו געגעבן סתם אַזױ זיך?
ער איז געבליבן וי אַ געפּלעפטער,
 -יאָ ,איך פאַרשטיי אייך ,אייערע פאַרדינסטן פאַר אונדז ליטווינער וועלןמיר וי געהעריק אָפּשאַצן ,מיר װעלן אייך געבן אַ גרויסע מלוכה-אויסצייכענונג,
אָבער אין דעם פאַל קענען מיר גאָרניט טאָן..
 -איך דאַנק אייך זייער פאַר אייערע װאַרעמע ווערטער  --ענטפער איךאים  ---איך בין ניט קיין געדונגענער אַדװאָקאַט ,װאָס קומט בעטן אַ באַלױנונג
פאַר העלפן זיין קליענט .איך בין אַ מאַן פון אַ פרוי און אַ פאָטער פון צַוויי
קליינע קינדער און מיין חוב און פליכט איז זיי צוֹ ראַטעװען ,איר פאַרשטײט,
הער מיניסטער ?..
דערביי האָב איך אים איבערגעגעבן אַ ריי שוידערלעכע פאַקטן ,וי אַזי
די דייטשן באַגײען זיך מיט יידן אין די אָקופּירטע געביטן .מיינע רייד האָבן
געווירקט אויף אַזױ פיל ,אַז ער האָט דערקלערט:
 -גוט ,קומט איבערמאָרגן ,איך װעל זיך דורכריידן מיטן אינערן-מיניסטער,|
אויף זיך אַליין קען איך ניט שטעלן,
איך בין גלייך אַװעקגעפאָרן קיין ווילנע .אַרײין צו ד"ר יעקב ויגאָדסקי,
מיין אַלטן גוטן פריינט ,דעם אונטערפירער אויף מיין התונה .איך האָב אים
איבערגעגעבן דעם שמועס מיטן וויצע-מיניסטער,
 -ווייסט װאָס  --זאָגט ד"ר ו -- .איך על דיר אויך געבן אַ בריוואָבער ניט צום וויצע-מיניסטער ,נאָר צום מיניסטער דירעקט .איך קען זיך
מיט אים גוט ,ער האָט מיך די טעג זייער פייערלעך אויפגענומען אין קאָוונע.
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מיט עטלעכע טעג צוריק טאַקע איז ד"ר װ .געווען אין קאָװונע און .זייער
פייערלעך אויפגענומען געװאָרן דורכן מלוכה-פּרעזידענט סמעטאָנאַ און דורך
מיניסטאָרן .ד"ר וו .האָט מיר גלייך אָנגעשריבן אַ װאַרעמען בריוו צום מיניסטער,
אין דער באַשטימטער שעה בין איך געווען ביים וויצעימיניסטער .איצט
האָט ער מיך שוין גאָר אַנדערש אויפגענומען .איך דערלאַנג אים גלייך דעם
בריוו פון ד"ר װ ,.ער לייענט איבער און זאָגט -- :יאָ ,יאָ ,דאָס איז זייער
אַ וויכטיקער בריוו! מיר דאַכט זיך ,מיין הער ,אַז אייער זאַך איז אין ניינציק
פּראָצענט דערליידיקט,
 -די זאַך דאַרף דערליידיקט ווערן אין די גאַנצע הונדערט פּראָצענט --זאָג איך צו אים מיט אַ געלעכטער,
דער וויצע-מיניסטער שטעלט זיך אויף פון אָרט און זאָגט:
 -נו ,גוט ,קומט אין צוויי טעג אַרום ,װעלן מיר זען.איך האָב אים האַרציק באַדאַנקט און אַרױס פול מיט האָפענונג .ווען איך
בין געקומען אין מיניסטעריום אין צויי  טעג שפּעטער ,האָט מען מיר
דערלאַנגט אַ פּאַפּיר און דער וויצע-ימיניסטער האָט מיר גראַטולירט:
 -איר האָט דורכגעפירט א זאַך ,װאָס איז פאַר אונדז אַלײן אַ נײעס,מיר אַלײן זיינען טשעקאַװע נאָכצופאָרשן ,װאָס דערפון וועט אַרויסקומען.
אין דאָקומענט ,וועלכן איך האָב באַקומען ,איז געזאָגט געווען אַז עס
ווערט דערלויבט מיין פרוי מיט די קינדער צו קומען קיין ליטע אױיף צויי
חדשים ,דערביי האָט מען מיר אין קאַנצעלאַריע געגעבן צו פאַרשטיין ,אַז איצט
דאַרף איך אַרבעטן אין אויסערן-מיניסטעריום,
מיר האָבן גענומען קלערן און טראַכטן ,װאָס ווייטער צו טאָן .װאָס דאַרף
מען בעטן אין אויסערן-מיניסטעריום ? איין זאַך האָב איך שוין באַמערקט ,אַז
אין די אַמטן מוז מען קומען מיט א פאַרטיקער זאַך ,מיט קאָנקרעטע פאָרשלאַגן,
די באַאַמטע דאַרף מען גענוי זאָגן ,װאָס צו טאָן
איך האָב באַשלאָסן צו גיין אין אויסערן-מיניסטעריום און בעטן איבער"
צושיקן אַ דערלויבעניש אין בערלין צום ליטװישן אַמבאַסאַדאָר ,מיט אַן
אָנװײיזונג ,ער זאָל דאָס אַרײנשיקן קיין לאָדזש ,און װאָס ווייטער ,האָבן מיר
אַלײין אויך ניט געװוסט .אין אויסערן-מיניסטעריום האָט מען צוגעזאָגט גלייך
דאָס אַרױסצושיקן מיט דער דיפּלאָמאַטישער פּאָסט.
מיט דעם האָב איך זיך אָבער ניט בארואיקט און געזוכט פאַרשיידענע
פּריוואַטע באַקאַנטשאַפטן מיט די באַאַמטע פון מיניסטעריום ,כדי ביי זיי צו
דערגיין װאָס ווייטער צו טאָן.
ווען די ליטווישע אַמבאַסאַדע אין בערלין האָט באַקומען די פּאַפּירן און
מיין ביטע וועגן דעם ענין ,האָט זי אַרױסגעשיקט אַ מיטטיילונג צו מיין פרױי
==
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אין לאָדזש ,אַז זי זאָל קומען קיין בערלין אין אַמבאַסאַדע ,װוּ ס'איז פאַר איר
דאַ אַ רייזע-ידערלויבעניש קיין ליטע .אין נאָרמאַלע באַדינגונגען איז דאָס טאַקע
גענוג געווען ; אָבער ביי היטלערן לגבי יידן ,איז דאָס געווען גלייך װווי גאָרגיט,
אַזױ האָבן דעם ענין דערלײידיקט ביוראַקראַטישע קעפּ ,הגם דיפּלאָמאַטן ,ווען
מיין פרוי האָט באַקומען די מעלדונג אין לאָדזש ,איז זי צוזאַמען מיט אַ שכנטע,
אַ יידישע דייטשקע ,אַװעק צום לאָדזשער שטאָט-פּרעזידענט .ווען ער האָט
דערזען ,אַז .די פרויען טראָגן געלע לאַטעס ,האָט ער איר אַ שמיץ געטאָן
די פּאַפּירן אין פּנים אַריין און זיי דורכגעטריבן,
איך האָב אין קאָװונע געפונען באַקאַנטשאַפט צום דער פאַמיליע פון
ליטווישן אַמבאַסאַדאָר אין בערלין ,שקירפא ,און זיינע אַ שװװעסטער האָט זיך

זייער איבערגענומען מיט מיין אומגליק און צוגעזאָגט הילף ,וועלכע זי האָט
מיר טאַקע געגעבן  --זי האָט געשריבן קיין בערלין און מיך צוויי מאָל פאַרבונדן

טעלעפאָניש

מיט בערלין ,מיט

דער

ליטווישער

אַמבאַסאַדע.

איך האָב זײ

אויפגעקלערט ,אַז מען טאָר אין די דאָקומענטן ניט אָנװייזן ,אַז מיין פרוי איז
אַ יידישקע און מ'דאַרף צוגעבן ,אַז איך שיק איר אַרױס פון קאָוונע באַצאָלטע
בילעטן ,פון לאָדזש ביז קאָוונע ,ווייל זי האָט דאָרט ניט קיין מיטלען פון
די טעלעפאָן-שמועסן האָבן איך זיך טאַקע דערװוּסט ,אַז די פרוי האָט זי
געענטפערט ,אַז זי קען קיין בערלין ניט קומען .ערשט דאַן האָבן זיי אין
אָמבאַסאַדע צעקייעט דעם ענין און אים גלענצנדיק דערלײדיקט .זיי האָבן פון
דער פרוי אַרױסגעפאָדערט פאָטאָגראַפּיעס און אַרױסגעשיקט איר אַ נאַנסע-
פּאַס  --אָן נאַציאָנאַליטעט און אָן מלוכה-צוגעהעריקייט .די גאַנצע צייט בין
איך געווען אין טויטשרעק ,אַז די פרוי זאָל ,חלילה ,ניט בייטן דעם אַדרעס
אָדער מען זאָל זי ניט אַרײנװאַרפן אין געטאָ אַרײן ,וועגן װאָס ס'זיינען שוין
ביי אונדז ארומגעגאַנגען קלאַנגען .צום גליק איז די פרוי געבליבן אין איר
דירה ,כאָטש פיל נעכט האָט זי טאַקע מיט די קינדער ניט גענעכטיקט אין
שטוב ,צוליב מורא פאַר אַרויסשיקונגען .ס'איז כדאי צו באַמערקן אַז דאָס
זיינען געווען די ערשטע חדשים פון היטלערס הערשאַפט אין פּױלן .ס'האָט
נאָך געהערשט אַ ביסעלע ,פרייהייט" .װי די פרוי האָט אונדז שפּעטער איבער-
געגעבן ,האָבן יידן שוין אין קיין שום אַמט ניט געטאָרט אַרײנקומען ,אויף
פּיעטריקאָװער גאַס ניט באַווייזן זיך ,אָבער דאָך פלעגט מען זיך אַן עצה
געבן ,באַנוצנדיק זיך אָפּטמאָל מיט דער הילף פון ניט יידישע שכנים.
ערב ווײינאַכטן האָט .דער בריווטרעגער געבראַכט צו מיין פרוי אין לאָדזש
אַ גרויסן פּאַקעט פון בערלין .צום אומגליק איז די פרוי ניט געווען אין שטוב
און איבערלאָזן דעם פּאַקעט האָט ער ניט געװאָלט .ווען די פרוי האָט זיך דערפון
דערװוּסט ,איז זי געװאָרן אויסער-זיך פון קלעמעניש .אָבער װאָס טוט מעןז
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אי
:

װוי באַקומט מען אַרױס די פּאַפּירן פון פּאָסט? אַ ייך טאָר אין פּאָסט ניט
אַרײינגײין .דער זייגער איז נאָך  ,2אויפן גאַס קענען יידן גיין נאָר ביז  ,5אָבער
פאַרפאַלן ,מען מוז ריזיקירן ,ווייל די פרוי האָט פאַרשטאַנען ,אַז דאָס זיינען
פאַר איר פּאַפּירן צום לעבן זי איז אַװעק צום פּאָסט .לאַנג האָט זי זיך
אַרומגעדרײט אויפן גאָס און אַז דער זייגער האָט זיך דערנענטערט צוֹ  ,5האָט
זי אַלץ געשטעלט אויף איין קאָרט און איז צוגעגאַנגען צום סאָלדאַט ,דעם
װאַכמאַן ,און אים דערציילט די לאַגע און געבעטן ביי אים הילף .און אָט
האָט דער יעקע זיך אין דעם מאָמענט אַרױסגעשטעלט וי אַ מלאך פון אונדזער
משפּחה .ער האָט דער פרוי דערקלערט ,אַז אַרײנלאָזן זי אויף דער פּאָסט טאָר ער
ניט .ער װעט אָבער אַרויסרופן זיין קאַמעראַד ,װאָס װעט אים פאַרבייטן ביי דער
טיר און ער וועט מיט איר אַריינגיין אויף דער פּאָסט .אַזױ האָט ער טאַקע
געטאָן .ער איז מיט דער פרוי אַרײין אויף דער פּאָסט דורך אַ צווייטן אַרײנגאַנג
און זי צוגעפירט צום פענצטערל .דאָ האָט דער פרוי אָפּגעגליקט ,ווייל זי האָט
ביים פענצטערל געטראָפן דעם בריוטרעגער ,וועלכער האָט געהאַט דעם
פּאַקעט ביי זיך און איר אים טאַקע גלייך אָפּגעגעבן.
דער

גורויסער

נט

ס'איז שוין געווען נאך  ,5ווען די פרוי איז מיטן פּאַקעט אַרױס פון פּאָסט
און ממש מיט לעבנסגעפאַר זיך אַרײנגעכאַפּט אין אַ הויז אויף קילינסקייגאַס,
צו אַן אומבאַקאַנטן פּולישן אַדװאָקאַט .זיי האָבן זי װאַרעם אויפגענומען .מיט
האַרצקלאַפעניש האָבן זיי געעפנט דאָס פּעקל און אַרױסגענומען פון דאָרט
אַ נאַנסען-פּאַס פאַר איר מיט די קינדער מיט נאָך אַ דערלויבעניש אַרײנצופאָרן
ליין ליטע ,דערצו אויך אַ ווענדונג צום שטאָט-פּרעזידענט פון לאָדזש אַהױס-
צולאָזן די פרוי מיט די קינדער ,און באַצאָלטע באַרבילעטן פון לאָדזש ביו
קאָוונע,
קען זיך דען א מענטש פאָרשטעלן דאָס גליק פון דער פרוי אין דעם
מאָמענט? /
האָבנדיק די פּאַפּירן אין האַנט ,האָט די פרוי גלייך -- ,לױט דער עצה
פון פּוילישן אַדװאָקאַט  --אַראָפּגעריסן פון זיך די געלע לאַטעס און איז פראַנק
און פריי אַװעק איבערן שטאָט .די פרייד פון די קינדער און אַרומיקע נאָענטע
|
שכנים איז זיך לייכט פאָרצושטעלן
די פרוי האָט זיך תיכף גענומען גרייטן צום אַרױספאָרן .אויסנוצנדיק דאָס,
וואָס זי איז געגאַנגען פראַנק און פריי אין שטאָט ,האָט זי איינגעקויפט פיל
זאַכן ,הױפּטזעכלעך ואַרעמע וועש ,פאַר אַלע פריינט און באַקאַנטע ,וועלכע
האָבן זיך ניט געקענט ווייזן אויף דער פּיעטריקאָװער גאַס .גלייך נאָך די .חגאות
28

איז זי אַװעק צום זעלבן שטאָטיפּרעזידענט נאָך אַן אַרױספאָר-דערלױבעניש.
דערלאַנגענדיק אים די פּאַפּירן ,האָט זי זיך געמאַכט ,אַז זי פאַרשטײט ניט קיין
דייטש און האָט דורך אַ דאָלמעטשער גערעדט רוסיש .דער שטאַט-פּרעזידענט
האָט זי זייער העפלעך אויפגענומען .אויף דער פראַגע ,װי קומט זי אין לאָדוש,
האָט זי דערציילט אמַעשה ,אַז זי איז אַ גוטבאַזיצערין פון ליטע ,געקומען קיין
פּוילן אויף אאַַלוסטרייזע און איז דאָ געבליבןשטעקן צוליב דער מלחמה ,איצט
האָט זי די געלעגנהייט צו פאָרן צוריק אַהײם,
 -נו ,און װוי געפעלט אייך אונדזער באַלעבאַטעװען אין שטאָט ? -אַך ,זייער גוֹט .איך האָב זיך אַבסאָלוט ניט אויף װאָס צו באַקלאָגן --האָט די פרוי געענטפערט -- ,פאַרקערט ,איך בין די גאַנצע צייט זייער גוט
און העפלעך באַהאַנדלט געװאָרן,
 -צי ווילט איר באַזוכן בערלין ,ביי דער געלעגנהייט ?  --פרעגט דערשטאָט-פּרעזידענט,
|
 -נאַטירלעך -- ,ענטפערט די פרוי,ער האָט איר גלייך אויסגעשטעלט אַ דערלױבעניש אויף אַרױסצופאָרן פון
לאָדזש .צו באַזוכן צוויי טעג אין בערלין און צו פאָרן קיין ליטע.
 -נו ,האָט איר באַגאַזש?  --פרעגט דער שטאָט-פרזידענט. -יאָ -- ,ענטפערט די פרוי. -איז גוט  --זאָגט ער  --װעל איך דאַן בעטן אַז די ג,עשטאַפּאַי זאָלדי קאָנטראָל מאַכן ביי אייך אין ווינונג ..װעט איר שוין זיין דעם גאַנצן
וועג רואיק..
אַ צעטומלטע .עס פעלט נאָך ,אַז ,געשטאַפּאי זאָל

די פרוי איז געבליבן
קומען צו איר אין שטוב.
 -אָ ,אַ דאַנק --ה
א
ָ
ט
ז
י
ש
נ
ע
ל
ג
ע
ע
נ
ט
פ
ע
ר
ט  --מיר איז באַקװעמער צו
מאַכן די קאָנטראָל אויפן באַן.
 -נו ,איז גוט,אָט אויף אַזאַ אופן האָט די פרוי אַרױסבאַקומען אַלע נויטיקע פּאַפּירן פון
ויעקישן שטאָט-פּרעזידענט,
געזעגנט זיך מיט אַלע גוטע פריינט ,הויפּטזעכלעך מיט דער פרוי מאַגיסטער
מאַגאַזאָנעק ,וועלכע האָבן זי געשטיצט די גאַנצע  4חדשים .אוֹן באַקומענדיק
פון רוּטקאָווסקין  --אַ דאַנק יונה שפּער ,און דעם קהילה-סעקרעטאַר פּנחס
נאַדעל  --אַ געלטישטיצע אויפן װעג ,האָט זי דעם 02טן דעצעמבער 9291
פאַרלאָזט לאָדזש ,מיטנעמענדיק מיט זיך אַ טייל זאַכן ,ווען זי איז שוין געווען
אין װאַגאָן האָבן ,עס-עס"ילייט עטלעכע מאָל קאַנטראָלירט דעם צוג ,פרעגנדיק
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כסדר צי זיינען דאַ ניטאָ קיין יידן ...די פרוי מיט די קינדער זיינען ,נאַטירלעך,
ניט געווען קיין יידן!
מיין זון האָט נעבן זיך געהאַלטן אגרויסן אײל-פּאַָרטרעט ,װאָס מיינע
חברים האָבן מיר דערלאַנגט אמַתנה ,צו מיינער אַ פאַמיליען-שמחה .אַ דייטשי-
שער אָפיציר האָט איינמאָל אַ נעם געטאָן דעם פּאָרטרעט אין האַנט און אַ פרעג
געטאָן ,װער דאָס איז .דאָס קינד האָט געענטפערט, :מיין פאָטער ,צוֹ ועלכן
מיר פאָרן איצט", .יאָ ,יאָ? ,האָט דער יעקע געענטפערט, ,איר פאָרט צו אייער
פאָטער און איך פאָר פון מיין פאַמיליע?..
אַ נס מן השמים ,װאָס דער יעקע האָט ניט באַמערקט דעם יידישן אונטער-
שריפט פון יידישן קינסטלער ,וועלכער האָט דאָס בילד געמאָלן
 01אַזײיגער ביינאַכט ,זיינען מיינע
|

דעם איין-און-דרייסיקסטן דעצעמבער,
פּאַסאַזשירן אָנגעקומען קיין קאָוונע,

איך מוז דאָ באַמערקן ,אַז ווען איך האָב אין ווילנע צום ערשטן מאָל
געזאָגט ,אַז איך פאָר קיין קאָװונע ,װעגן ברענגען די פאַמיליע פון לאָדזש,
האָט מען געמיינט ,אַז איך בין ניט ביי די קלאָרע געדאַנקען .אַזױ ווילך
און משונהדיק איז אויסגעקומען דער עצסיגעדאַנק .ווען איך האָב ,במשך
אַנדערטהאַלבן חדשים ,געוויילט וועגן דעם אין קאָװונע ,האָבן מיט מיר מיטגעפילט
אַ סך מענטשן ,וועלכע האָבן זיך געפונען אין דער זעלבער לאַגע ,װאָס איך,
א

ברענענדיקע

איז דאָך אונדזער שטוב גלייך פול געװאָרן מיט מענטשן,

|

הגם

ס'איז

שפּעט

געווען

בײנאַכט

דערצו

און

פראָסט,

פאַר די פיר חדשים ,װאָס איך האָב ניט געזען די פרוי מיט די קינדער
האָבן זיי זיך זייער געענדערט .זיי זיינען געקומען פאַרחושכטע ,געל וי
װאַקס ,פּשוט ניט צו דערקענען,
די װאָס האָבן געקענט מיין פרוי און קינדער אין לאָדזש און האָבן זי
איצט דערזען ,האָבן שוין גאָרניט געדאַרפט פרעגן וועגן לעבן ביי היטלערן ,און
דאָס איז דאָך געווען ערשט נאָך די ערשטע  4חדשים מלחמה,

זאס
אין ליטע
געווען

אַ צייט,

אייגענעם
דער
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זיינען

ליטווישע
געווען

יידן

פולשטענדיק

וען

יידן

האָבן

מיניסטעריום

פאַר

יידישע

ערשטער

מיניסטער

פאַר

יידנטום

געהאַט

יידישע

ענינים,
ענינים

גלײכבאַרעכטיקט.

אַ ברייטע
מיט
איז

אױײטאָנאָמיע

א יידישן
געװען

ס'איז

ד"ר

מיניסטער

אַפילו

מיט

אַן

בראש.

סאָלאָװײטשיק;

יידן מיניסטאָרן זיינען נאָך געווען  :אַדוו .שמשון ראָזענבוים ,ד"ר ראַכמילעװויטש.
די ערשטע צוויי זיינען געווען ציוניסטן ,דער לעצטער  --אַן אָרטאָדאָקס .מיטן
פאַרשפּרײטן זיך פון היטלעריזם אין דייטשלאַנד ,איז ליטע ,װי דער נאָענטסטער
שכן ,ביסלעכווייז אויך פאַשיזירט געװאָרן .די ליטוינער ,וי אַ פאָלק פון
פּשוטע פויערים ,מיט אַ גאַנץ קליינער יונגער אינטעליגענץ ,האָבן אין די
לעצטע יאָרן ניט גערן צוגעלאָזן קיין יידן אין דער מלוכה אַדטיניסטראציע
און אַפילן ביסלעכווייז אַרױסגעשטופּט די יעניקע ,וועלכע זיינען געווען אין
|
איר פון די ערשטע איאָרן,
די ליבעראַלע באַציאונג צו יידן איז בכלל די גאַנצע צייט געוען אַן
אויבערפלעכלעכע .איך האָב זיך איבערצייגט ,אַז אין ליטע איז דער אַנטיסע-
מיטיזם געווען אַ פיל שטאַרקערער און פיל געפערלעכער וי אין פּױלן
אין פּױלן האָבן אין די לעצטע פאַרימלחמהיאָרן געבושטוועט א גאנצע
,אַלאַנגאַ? א .ד .ג,
ריי כוליגאַנישע ,היטלעריסטישע אָרגאַניזאַציעס ,וי ,אַזאָן" ,פ
װאָס האָבן אָרגאַניזירט פּאָגראָמען ,קלענערע און גרעסערע ,װי אין פּשיטיק,
בריסק,

טשענסטאָכאָ.

דאָ האָט

געהערשט

אַן אנטיסעמיטיזם

א

כאַמישער,

אַ ברוטאַל-פיזישער און דערפאַר טאַקע אפשר וייניקער געפערלעכער וי דער
שטילער ,פאַרמאַסקירטער אַנטיסעמיטיזם ,וועלכן איך האָב געטראָפן אין ליטע,
די ליטווינער האָבן געפירט אַן אַנדערע פּאָליטיק לגבי יידן ,ניט ברוטאַל ,ניט
דורך פּאָגראָמען .זיי האָבן געפירט אַ פּלאַנמעסיקע ,סיסטעמאַטישע װירטשאַפט-
לעכע אױסראַטונגס-פּאָליטיק דורכן אַרױסשטױסן יידן פון האַנדל ,אָבער ניט
דורך אָנפאַלן אויף יידן ,אוֹיף יידישע הענדלער ,נאָר דורך שאַפן אַ ריזיקע
נעץ פון קאָאָפּעראַטיוון אין די בראַנזשעס פון ערשטן געברויך ,װוי פלייש
און מילך ,אין דער ערשטער ריי .זיי האָבן געשאַפן אַ ריזיקע קאָאָפּעראַטיווע
נעץ פוֹן פלייש-אויסאַרבעטונגען (,מאיסטאס") .די דאָזיקע אינסטיטוציע פלעגט
קויפן די בהמות ביים פּױיער ,אַלײין שעכטן ,אַליין פאַרקויפן דאָס פלייש און
אַלײין מאַכן אַלע מעגלעכע װוּרשט-אויסאַרבעטונגען .דאָס זעלבע איז אויך געווען
מיט אַלע מילך-אויסאַרבעטונגען .אייגענע גרויסע מילך-פערמעס ,אַלײז צוגענומען
פון די פּויערישע װירטשאַפטן די גאנצע מילך ,אַליין אױסגעאַרבעט אַלערלײ
מילך-פּראָדוקטן .זייערע אױיסאַרבעטונגען זיינען געווען פריש ,היגיעניש ,געשמאַק
און פאַרקויפט געװאָרן לוט די ביליקסטע מאַרק-פּרײזן .דערביי פלעגן זיי
פאַרקויפן די פּראָדוקציע אין העכסט עלעגאַנטע ,מאָדערנע געשעפטן ,וועלכע
זיי האָבן געהאַט ניט נאָר אין די גרויסע שטעט ,נאָר אין יעדן שטעטל און
אַפּילן אין גרעסטן דאָרף .די יידישע באַפעלקערונג אַלײן פלעגט מאַסנוייז
קויפן אין די דאָזיקע געוועלבער .די לעצטע יאָרן זיינען די ליטווינער צוגעטראָטן
אַרגאַניזירן די קאָאָפּעראַטיוע באַװעגונג אויך אין דער מאַנופאַקטור -און
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צוגענומען

די פרנסה-

טעקסטיל-בראַנזשע .אַזױ אַרום האָבן זיי ביסלעכווייזן
מעגלעכקייטן ביים יידישן הענדלער ,קרעמער און סוחר.
ווען די לאַגע װאָלט געדויערט נאָך עטלעכע יאָר ,װאָלטן דאָס רוב יידן
אין ליטע געבליבן אָן פּרנסה .זיי װאָלטן עקאָנאָמיש אומגעבראַכט געװאָרן,
אָן פּאָגראָמען ,אָן אָנפאַלן .דאָס פאַרהאַלטן זיך פון די דייטשן לגבי יידן האָט
דערנאָך פולשטענדיק באַשטעטיקט די אינגעװאָרצלטקײט פון יידן-האַס ביי
די ליטווינער,
אויב אין די גרעסערע שטעט פון ליטע ,װי :קאָװונע ,שאַװל פאניעוויעזש,
מעמעל ,האָבן נאָך יידן געהאַט פּרנסה-קװאַלן אין האַנדל און אינדוסטריע,
וועלכע זיי האָבן אַליין אַנטװיקלט  --איז אָבער די לאַגע אױיף דער פּראָװינץ
װאָס ווייטער ,אַלץ מער געװאָרן האָפענונגסלאָזער,
אַלנפאַלס איז דאָס עקאָנאָמישע לעבן פון דער ליטווישער באַפעלקערונג,
סיי פון יידישער ,סיי ניט יידישער ,געשטאַנען אויף אַ פיל העכערן ניװאָ וי
אין פּוילן,
קומענדיק קיין ווילנע ,האָב איך זיך גלייך גענומען צוריק צו געזעלשאַפט-
לעכער אַרבעט .כ'האָב קודם כל אָנגעשריבן אַן אַרבעט וועגן מיין װאַנדער-י
וועג פון לאָדזש קיין ווילנע .די אַרבעט האָב איך געגעבן נח פּרילוצקין ,וועלכער
האָט מיט ,ד,זשאָינט"-מיטלען שוין באַװיזן צו אָרגאַניזירן אַ היסטאָרישע קאָמיסיע
צו זאַמלען אַלע מעגלעכע מאַטעריאַלן פון דער דאָזיקער צייט .סעקרעטאַר
פון דאָזיקן ביוראָ איז געווען הערש גוטגעשטאַלט (אַ בונדיסט פון װאַרשע).
דאָס ביוראָ האָט אויפגעזאַמלט אַ געװאַלטיקע צאָל מאַטעריאָל וועגן דייטשישע
רציחות אין אַ ריי שטעט און שטעטלעך פון פּוילן ,פאַר די ערשטע חדשים פון
זייער הערשאַפט .ידיעות פון יענער זייט פלעגן אָנקומען כסדר דורך פּליטים.
עס האָבן זיך אין דער געהיימער קאָמיסיע אָנגעזאַמלט גביות עדותן ,דאָקומענטן,
געלע לאַטעס ,מיט מג דוד'ס אין פאַרשידענע פּאָרמען ,דייטשע אונטער-
דריקונגען ,פאַראָרדענונגען א .א .װ.
אין אַ שיינעם פרימאָרגן איז צו מיר געקומען אַ יונגע פרוי ,כמעט אַ קינד,
אין אַנדערע אומשטענדן (אין 6טן חודש) .דאָס איז געווען די שנור פון רעדאַקטאָר
ישראל קאַהאַן פון לאָדזש .אויף נאַרטן ,ביי אַ :04גראַדיקן פראָסט ,האָט זי
אין אַזאַ צושטאַנד ,געשװאַרצט די דייטשיש-רוסישע גרענעץ .אין אַ פּאָר חדשים
אָרום האָבן מיר געפייערט דעם ברית פון איר זון .די יונגע פרוי מיטן קינד
זיינען שפּעטער אומגעקומען אין ווילנער געטאָ.
טראַגישע לאַגע פֿון זי פליטים
דאָס לעבן אין ווילנע האָט זיך סטאַביליזירט.
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די אָנגעקומענע

פּליטים

האָבן טיילווייז גענומען אַרבעטן ,טיילווייז געהאַנדלט און פאַרדינט אויף חיונה.
אַ גרויסער טייל איז אָבער אָנגעװיזן געווען אויף סובסידיעס פון פאַרשיידענע
אָרגאַניזאַציעס ,און אַלע האָבן געזוכט וועגן וי אַזױ ווייטער צו פאָרן.
,דא איז אַ װוּלקאַן"  --פלעגן אַלע אין איין קול טענהן , --מען מוז
לויפן ווייטער" .אין דער צייט זיינען קיין ווילנע אָנגעקומען די פירער פון
פּױלישן יידנטום  --סײםידעפּוטאַט לייבל מינצבערג ,סענאַטאָר טראָקענהיים,
הרב ד"ר יצחק לעווין ,ראַטמאַן פון לאָדזשער שטאָטראַט (ריישער רבס זון),
ראַטמאַ! פון לאָדזשער שטאָטראַט אַדװאָקאַט רײיכמאַן ,זייער פיל רבנים און
ישיבה-לייט פון פאַרשײידענע ישיבות .אַ סך בונדיסטן מיטן פירער פון לאָדזשער
בונד שמואל מילמאן בראש ,זייער פיל ציוניסטישע פירער און סתם יידן ,װאָס
האָבן באַװויזן צו אַנטלױפן פון דעם היטלעריסטישן גיחנום .דאָס איבערשװאַרצן
די גרענעצן איז שוין דאַן געווען פאַרבונדן מיט גרויס סכנת-נפשות .אַזױ איז
געקומען מיט אָפּגעפרױרענע פיס דער אַדו .רייכמאַן ,מיר האָבן אים אַרײינגעגעבן
אין שפּיטאָל פון ,משמרת-חולים" ,װוּ ער איז געלעגן אַ לאַנגע צייט .אויף מיין
אַדרעס פלעגן כסדר אָנקומען זייער פיל בריוו ,ספּעציעל פאַר לאָדזשער און
וואַרשעװער פּליטים .איך האָב זיך פאַרבונדן מיט די לאָדזשער לאַנדסלייט
אין אַמעריקע ,זיי האָבן מיר צוויי מאָל געשיקט קליינע געלטיסומען ,וועלכע
איך האָב צוזאַמען מיט ד"ר וױגאָדסקי און ל .מינצבערג פאַרטײלט צוישן
|
|
די פּליטים,
די לאָדזשער לאַנדסלײט אין ני-יאָרק האָבן כמעט ניט געשטיצט די פּליטים
אויף די ערטער .זיי װאָבן געהאַלטן ,אַז מען דאַרף פון די אָקופּירטע געגענטן
אַרױספאָרן * .דאָס איז געווען זייער אַ גוטער װונטש .אָבער צום באַדױערן
אַ ניטדורכפירבאַרער .אין יענעם פּעריאָד האָט מען שוין פון לאָדזש כמעט
װי ניט געקענט אַרױס .אַפילו דאָס פאָרן פון לאָדזש קיין וואַרשע איז שױן
דאַן געווען פאַרבונדן מיט אַזעלכע ריזיקע חוצאות ,אַז נאָר געצײילטע האָבן
דאָס געקענט באַװוייזן .װער רעדט נאָך דאָס פאָרן פון װאַרשע קיין ווילנע ,איז
שוין דאַן בכלל געווען אוממעגלעך .נאָר געציילטע יחידים איז דאָס געלונגען.
צווישן אַנדערע איז נאָך געלונגען דעם בונדיסט מילמאַן צו ברענגען זיין פאַמיליע.
זייער פיל פּליטים זיינען געווען אָפּגעריסן פון זייערע משפּחות ,ווייל געלאָפן
זיינען אין דער ערשטער ריי נאָר מענער און דערװאַקסענע יוגנט .פרויען און
קינדער זיינען געבליבן אויף די ערטער .און אָט די איינצעלנע מענער זיינען
געזעסן אין ווילנע ביזן לעצטן מאָמענט ,כדי צו שטיצן די געבליבענע פאַמיליעס
מיט פּעקלעך .אַ סך מענער פון זיי זיינען דערנאָך אַרײנגעפאַלן צו די דייטשן.
*

זייער הילף איז געװוען אַ נישטיקע:

צוויי מאָל צו הונדערט

דאָלאַר!
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 אַנדערע ווידער האָבן דורכגעמאַכט שווערע טראַגעדיעס צוליבן אַרעסטירןזייער פאַמיליען-מיטגלידער אין וועג דורך די רוסן ,ביים אַריבערגײן די גרענעץ,
אַזאַ שוידערלעכע טראַגעדיע האָט דורכגעמאַכט די פאַמיליע חיים און פעליאַ
,אָדזשער נייעם פאָלקסבלאַט?  --זייער איין-
בזשוסטאָווסקי ,דער רעדאַקטאָר פון ל
איינציקער זון ,אַ יונג יינגל ,איז אַרעסטירט געװאָרן ביים אַריבערגײן די גרענעץ
דורך די רוסן און ,װוי געויינלעך ,וי אין װאַסער אַרײן .אַלע באַמיאונגען
פון די אומגליקלעכע עלטערן צו דערגיין ,װוּ זייער קינד געפינט זיך ,זענען
געווען אָן רעזולטאַטן ,זיי האָבן אַזױ לאַנג געזוכט דאָס קינד ,ביז זיי זיינען
אַרײינגעפאַלן צו די דייטשן ,הגם זיי האָבן געהאַט אַלע נויטיקע פּאַפּירן צו פאָרן
אין אױיסלאַנד .רעדאַקטאָר חיים בזשוסטאָװוסקי איז אומגעקומען ביי די דייטשן
אין ווילנע ,גלייך אין ערשטן פּעריאָד ,און די פרוי פעליאַ איז אומגעקומען
אין  2יאָר אַרום אין דעם טױיט-לאַגער קלאָאַגאַ אין עסטלאַנד,
אין דער זעלבער צייט האָט אויך די פאַמיליע פון לאַזאַר קאַהאַן פאַרלױרן
אירע צוויי זין ,יונגע אינזשיניערן ,װאָס זיינען אַרעסטירט געװאָרן דורך
דער ליטווישער פּאָליצײי ,אויך אין צוזאַמענהאַנג מיטן אַריבערגײן די גרענעץ.
פון ווילנע האָט מען געקענט שיקן פּעקלעך פּראָדוקטן אין די אַקופּירטע
געביטן .אַלע פּליטים האָבן זיך אויף דעם א װאָרף געטאָן ,וי אױף דער
איינציקער מעגלעכקייט אויפצוהאַלטן זייערע פאַמיליעס ביים לעבן .יעדער
האָט פון זיך דאָס לעצטע פאַרקויפט ,אַבי װאָס אָפטער צו שיקן אַ פּעקל.
פון יענער זייט ,פון לאָדזש און װאַרשע ,פלעגן צו מיר אָנקומען האַרצרײסנדיקע
בריוו וועגן הונגער און נויט .און לויט מיינע באַשײדענע מעגלעכקייטן האָב
איך זייער פיל געשיקט צו פריינט און חברים .דאָס לעצטע פּעקל האָב איך
באַװיזן אַרױסצושיקן צו מיין חבר און פריינט אַדװאָקאַט יוסף וייצמאַן אין
װאַרשע .כדי צו שיקן אַ פּעקל ,האָט מען געמוזט האָבן אַ פּאַס פון אַ ליטװוישן
בירגער .אַזױ האָבן מיר ,אַלס ווילנער ,פאַרלײיכטערט דעם ביטערן גורל פון

די פּליטים.
אַ רײי פאַקטן װעגן דעם לעבן פון די יידן אין לאָדזש פאַר די ערשטע
 4חדשים פון דער היטלער-אָקופּאַציע ,װאָס די פרוי מיינע האָט מיר איבערגעגעבן,
האָב איך אַװעקגעשיקט צו די לאָדזשער לאַנדסלײט אין נייאָרק .שפּעטערצו
האָב איך פון זיי באַקומען אַן אויסצוג פון אַן אַמעריקאַנער יידישער צייטונג,
װוּ דאָס איז געווען אָפּגעדרוקט,
אייניקע זענען אַװעק מיט מיין וועג  --צו ברענגען די פאַמיליעס מיט
נאַנסען-פּעסער ,און נאָך לאַנגע מאַטערנישן איז זיי דאָס געלונגען ,למשל דעם
ד"ר געלמאַן (זיין טאָכטער איז די פרוי פון ד"ר וויינריב ,לעבט אין סידביי),
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סטאַביליזאַציע פון לעבן
נאָכדעם וי די פּאָליטישע לאַגע איז מער קלאָר געװאָרן ,איז מען אין די
יידישע קרייזן צוגעטראָטן צו אַ גרויסער פאַרצווייגטער אַרבעט אויפן קולטורעלן
געביט 2 .יידישע צייטונגען פלעגן טעגלעך אַרױסגיין אין ווילנע ( 2אין קאָװונע),
עס האָט זיך זייער אַנטװיקלט דאָס יידישע און העברעאישע שולוועזן .עס
זיינען דערשינען נייע ביכער ,הױפּטזעכלעך לערנביכער .די ליטווינער האָבן דאַן
אַרױסגעװיזן א סך פאַרשטענדעניש פאַר יידישע קולטור-ענינים .זיי האָבן געװאָלט
געווינען די יידן אויף זייער זייט און זיך רינװאַשן פון פּאָגראָסיפלעק .לױטן
אױיפטראַג פון מיינע פריינט ,האָב איךְ אָנגעבונדן אַ קאָנטאַקט מיט א ריי
ליטווישע פּראָגרעסיווע געלערנטע און פּאָליטישע טוער ,די ערשטע באַגעגעניש
צווישן דער ליטווישער און יידישער פּראָגרעסיווער אינטעליגענץ איז פאָרגעקומען
ביי ח .דוד קאַפּלאַןדקאַפּלאַנסקי אין שטוב ,אין הויז פון דער יידישער אַריסטאָ-
קראַטישער משפּחה כאָלעם .די דירה פון די כאָלעמס האָט מיט זיך פאָרגעשטעלט
אַן אמתן יידיש-ליטווישן און ספּעציעל ווילנער מוזעאום .די אָנװעזנדיקע ליטווישע
פּראָפעסאָרן האָבן מיט גרויס שטוינונג באַטראַכט א ריי היסטאָרישע בילדער,
אַנטיקן ,וועלכע דער וילנער אוניווערסיטעט און מוזעאומס האָבן ניט געהאַט.
אין דעם צוזאַמענטרעף האָבן מצד די ליטווינער אָנטײילגענומען :די פּראָפּעסאָרן,
ברידער מיכאל און װיקטאָר בירזשישקא ,דער שטאַטיפּרעזידענט ד"ר סטאַשיס און
נאָך אייניקע פּראָפּעסאָרן פון ווילנער אוניווערסיטעט .מצד די יידן זיינען געווען:
ד"ר ג .קאַװאַרסקי ,דער דירעקטאָר פון דער יידישער רעאַליגימנאַזיע ,טורבאָוויטש,
ברוך ליובאָצקי ,ד .קאַפּלאַןיקאַפּלאַנסקי ,נח פּרילוצקי און איך .מען האָט אַ סך
געשמועסט וועגן אַלע לויפנדיקע פּאָליטישע און קולטורעלע ענינים .קאַנקרעט
האָט מען אויף דעם אָװנט דערליידיקט די פראַגע וועגן דער לעגאַליזאַציע פון דעם
יידישן שולוועזן אין ווילנע .דאָס איז פאַר דער יידישער געזעלשאַפט געווען
אַ קאָלאָסאַל וויכטיק פּראָבלעם,
צו דער זעלבער צייט האָב איך גענומען רעדן מיט רעקטאָר פון ווילנער
אוניווערסיטעט פּראָפּ .מ .בירזשישקאָ וועגן שאַפן א קאַטעדרע פאַר יידיש
אויף דער ווילנער אוניווערסיטעט און וועגן באַשטימען נח פּרילוצקין אַלס דאַצענט,
וועגן דעם האָבן זיך דערװוסט די בונדיסטן אין ווילנע און קאָװנע ,און זיי
האָבן געמאַכט באַמיאונגען וועגן באַשטימען אַלס דאָצענט דעם ד"ר מ .וויינרייך,
וועלכער איז דאַן געווען אין אויסלאַנד .איך האָב זיך דערװוּסט וועגן אַ בריוו
פון ד"ר מ .ויינרייך ,אין וועלכן ער דריקט אויס זיין גרייטקייט צן קומען
קיין ווילנע ,איבערצונעמען די קאַטעדרע .עס האָבן זיך אויך אַריינגעמישט
די ציונים אוֹן פאַרלאַנגט ,אַז די קאַטעדרע זאָל זיין אַ העברעאישע און אַלס
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זאָל באַשטימט

פּראָפעסאָר
שאַפּיראָ.
אין דער אַקציע האָבן מיר אַרײנגעצױגן אַ סך אָנגעזעענע פּראָגרעסיווע טוער
פון קאָװונע און ווילנע .אין קאָוונע איז אונדזער זאַמלפּונקט געווען ביי ד"ר
מאטעס .עס פלעגן זיך דאָ טרעפן לאה רודניצקי ,גראדע ,סוצקעװער,
קאַטשערגינסקי ,װאָגלער ,חיים סעמיאַטיצקי ,נח פּרילוצקי ,װוי אויך מיטאַרבעטער
פון דער פּראָגרעסיווער צייטונג ,נייעס".
די אונטערהאַנדלונגען האָבן זיך פאַרצויגן עטלעכע חדשים .עס זיינען
געווען פאָרמעלע שוועריקייטן און אויך אַנדערע (כודזשעט א .א .וו.).
וועלנדיק אַדורכפירן עפּעס:װאָס קאַנקרעטס און קולטורעליומטובדיקס
פאָרן ווילנער יידנטום ,האָב איך אָרגאַניזירט נח פּרילוצקיס ארַעפעראַט ועגן
י .ל .פּרצן ,צו זיין 52טן יאָרצײיט (פסח-טעג .)0491
דעם רעפעראַט האָב איך איינגעאָרדנט אין גרויסן ,היסטאָרישן סניאַדעצקי-
זאַל פון ווילנער אוניווערסיטעט ,אָפיציעל איז דאָס דערמעגלעכט געװאָרן דורך
דעם פאַרבאַנד פון די יידישע אַקאַדעמיקער ,ווייל לויטן אוניווערסיטעט-רעגולאַמין
האָט אַ ניט-אָנגעהעריקער צום אוניווערסיטעט ניט געהאַט דאָס רעכט אַרױסי
צוטרעטן אין אוניווערסיטעטיבנין .דער יידישער סטודענטן-פאַראײין האָט דאָס
גערן אונטערשטיצט און געגעבן זיין פירמע .וועגן דער אימפּרעזע האָבן זיך
ווידער דערװוסט די ציונים און זיי האָבן גענומען אָפּשלאָגן די טירן פון רעקטאָר
און פּראָירעקטאָר ,אַז דעם רעפּעראַט זאָל לייענען פּראָפ .שאַפּיראָ .ווידער
אַ קאַמף ,אָכער דער רעקטאָר און פּראַירעקטאָר זיינען געווען אויף מיין זייט.
חוליהמועד פסח  0491איז דער גרויסער ,פּרעכטיקער סניאַדעצקייזאַל
אָנגעפילט געװאָרן מיט אַ יידישן עולם ,װאָס מ'האָט זעלטן ווען דאָס געזען
ס'זענען געקומען די עלטסטע בער און קעמפער פון דער יידישער און
העברעאישער שול .די פירער פון ;ייװאָ? /די גאַנצע יידישע לערערשאַפט,
יידישע אַרבעטנדיקע אינטעליגענץ ,סטודענטן ,יידישע שרייבער ,קינסטלער --
ווילנער יידן און פּליטים .לויטן פּראָגראַם האָט דעם פרימאָרגן געזאָלט עפענען
דער פאָרזיצער פון סטודענטן-פאַראײן .ער האָט געזאָלט האַלטן זיין רעדע אין
ליטוויש און העברעאיש .איך האָב זיך דערװוּסט וועגן דעם צופעליק ,אין לעצטן
מאָמענט .נאָך אים האָט געזאָלט רעדן דער פּראָירעקטאָר .ווען ס'איז געקומען
די צייט פון עפענען ,האָט זיך דער שלימזל געכאַפּט ,אַז ער האָט זיין רעדע
פאַרגעסן ...אין שטוב .ער איז אַװעקגעלאָפן זי ברענגען .דערווייל האָב איך
געבעטן אַ יידישע סטודענטין ,זי זאָל עפענען די פאַרזאַמלונג מיט עטלעכע
ווערטער אין ליטוויש און יידיש .אַזױ איז טאַקע געשען ,און איידער װאָס וען
האָט שוין גערעדט דער פּראָדרעקטאָר אין ליטוויש .די גאַצע רעדע זיינע איז
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ווערן דער

דאָצענט

פון קאָוונער

אוניווערסיטעט,

געווען איין לויב-געזאַנג פאַר פּרילוצקיס פאַרדינסטן אויפן געביט פוו דער
יידישער פילאָלאָגיע און שפּראַך-פאָרשונג .דריקנדיק די האַנט פּרילוצקין ,האָט
ער אים צוגעפירט צו דער קאַטעדרע .אַ טיף גערירטער האָט פּרילוצקי אָנגעהויבן
זיין רעפּעראַט ,געהאַלטן אין אַ פּרעכטיקן יידיש ,װאָס האָט געטראָגן אַ ריין
אַקאַדעמישן כאַראַקטער און אינגאַנצן געדויערט  54מינוט .אָבער װאָס פאַראַ
נחת-רוח איז דאָס געווען! ,אַזא אויסטייטשונג פון פּרצן האָב איך נאָך אין
מיין לעבן ניט געהערט?  --האָט דערנאָך געזאָגט דער נעסטאָר פון די יידישע
קולטור-טוער אין ווילנע  --גרשון פּלודערמאַכער,
נאָכן רעפּעראַט איז פאָרגעקומען אַ באַנקעט אין רעסטאָראַן ,סאַװואַי; די
נאָמינאַציע פון פּרילוצקין אַלס דאָצענט פון ווילנער אוניווערסיטעט איז פאָרגע-

קומען שפּעטער ,אָבער ביי געענדערטע פּאַליטישע באַדינגונגען אין לאַנד .דאָס
איז געווען די צווייטע גרויסע זאַך ,װאָס איך האָב דורכגעפירט
אַנטלויפן פון לאָדזש ,נאָכן באַפרײיען מיין פאַמיליע,

זייט מין

די געענדערטע פֿאַליטישע לאַגע
הגם ראַטנפאַרבאַנד האָט געהאָט אַ ניט-אגרעסיע-אָפּמאַך מיט דײטשלאַנד,
האָט זי דאָך ,װי עס שיינט ,זיךְ ניט געפילט אינגאַנצן זיכער לגבי אַן אָנפאַל
מצד דיײיטשלאַנד .,דעריבער האָט די רויטע אַרמײ פון ערשטן מאָמענט אָן ,װאָס
זי האָט באַזעצט די געוועזענע פּוילישע טעריטאָריע ,גענומען שטאַרק באַפעסטיקן
די צעצויגענע און ניט-באַפעסטיקטע גרענעצן מיט דײיטשלאַנד,
אין איין און דער זעלבער צייט האָט מאָסקװע אויך געהאַט װײיניק צוטרוי
צו דער ליטווישער רעגירונג ,וועלכע איז געווען גוט אָנגעשטעקט מיט שנאה
צו ראַטנפאַרבאַנד ,ניט קוקנדיק אויף דעם ,װאָס ראַטנפאַרבאַנד האָט איר
|
אָפּגעגעבן ווילנע.
האָט דעריבער ראַטנפאַרבאַנד באַשלאָסן צו אָקופּירן ליטע און אַנדערע
באַלטישע לענדער ,האַלטנדיק דעם מאָמענט פאַרן פּאַסיקסטן ,בעת דײיטשלאַנד
איז געווען פאַרנומען אין מערב-אײיראָפּע,
,יינגעלאַדן? געװאָרן דער ליטווישער פּרעמיער-מיניסטער
קיין מאָסקװע איז א
מערקיס אויף ,אונטערהאַנדלונגען" און ער האָט מסכים געווען ,אַז ראַטנפאַרבאַנד
זאָל באַקומען מיליטערישע באַזעס אין ליטע,
אין רעזולטאָט דערפון איז אַ טייל פון דער קאָװונער רעגירונג ,בראש מיטן
פּרעזידענט פון דער מלוכה  --סמעטאַנאַ  --אַנטלאָפן פון ליטע.
אַ נייע פאָלקס-רעגירונג ,בראש מיטן ליטװוישן קאָמוניסט  --פאלעצקיס,
האָט איבערגענומען די מאַכט אין לאַנד,
דאָס גאַנצע לעבן האָט באַקומען אַ גאָר ניי פּנים ,אַלע ביזאיצטיקע באַגריפן,
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אַלע ביזאיצטיקע געווינהייטן און אָנגענומענע

כללים האָבן זיך ראַדיקאַל

געענדערט- ,
ווילנע ,אַלס שטאָט פון מיטלשטאַנד ,האָט געהאַט אַ גרויסע צאָל קליינע
קרעמלעך און װאַרשטאַטלעך ,װאָס זיינען ניט נאַציאָנאַליזירט געװאָרן ,זי
זיינען ממילא זייער שנעל אונטערגעגאַנגען פון זיך אַלײן .די קרעמער האָבן
זייער סחורה שנעל אױספאַרקויפט און קיין ניע ניט געקענט באַקומען .די
בעליימלאכות האָבן בכלל װאָס גיכער ליקוידירט זייערע װאַרשטאַטן און
זיך מיטן געצייג און אַפילו מיט די מאַשינען אַריכערגעטראָגן אין די נייי
געשאַפּענע אַרטעלן .אין די אַרטעלן זיינען אויך אַרײנגעטראָטן אַ סך געוועזענע
באַלעבאַטים ,אַמאָליקע אַרבעטער .פּערזאָנען ,וועלכע האָבן אין די פריערדיקע
יאָרן געהאַט קאָנפליקטן מיט זייערע אַרבעטער ,האָט מען אין אַרטעלן ניט
אַריינגענומען.
די גרעסערע געשעפטן און פאַבריקן זיינען נאַציאָנאַליזירט געװאָרן .אין
יעדער בראַנזשע האָט מען קודם כל געשאַפן איין גרויסע צענטראַלע לאַגער-באַזע,
װוּהין מ'פלעגט צונויפפירן אַלע סחורות פון די נאַציאָנאַליזירטע געשעפטן .און
פון דאַנען האָט מען שפּעטער אַרױסגעגעבן סחורה צו די דעטאַליגעשעפטן.
מיטן איינפירן אֶט די אָרדענונגען ,איזן פולשטענדיק אָפּגעשטאָרבן די
פריערדיקע לעבעדיקייט און באַװעגלעכקייט ,װאָס איז אַזױ כאַראַקטעריסטיש
פאַרן פרייען האַנדל און אינדיווידועלער איניציאַטיוו .יעדער האָט דערשפּירט,
אַז ער אַליין איז געװאָרן אַ שרייפעלע אין אַ ריזיקער מאַשין ,װאָס הייסט --
סאָוויעטישע עקאָנאָמיע.
די אָנפירער פון די באַזונדערע בראַנזשעס האָבן באַקומען אינסטרוקציעס
פון דער בראַנזשעס-צענטראַלע .אַלע געשעפטן האָבן דורכגעפירט פּינקטלעכע
רעמאנענטן ,איינגעפירט בוכפירונג לויט אַן איינהייטלעכן מוסטער .דאָס געלט,
װאָס יעדעס געשעפט פלעגט לייזן ,האָט מען יעדן אָװונט אַרײנגעטראָגן אין קאַסע
פון מלוכה-באַנק .שכירות פאַרן פּערסאָנאַל פלעגט אױסצאָלן די הױפּטיקאַנטאַר
צוויי מאָל אין חודש,

דער פּלאַן
דער הויפט-רעגולאַטאָר פון סאָוויעטישן לעבן אין דער פּלאַן .היות װי
אַלץ איז דאָס אייגנטום פון דער מלוכה ,אַרבעט אויס דער הױפּט-פּלאַנירונגס-
אַמט אַן אַלגעמײנעם מלוכהיפּלאַן פאַר אַלע געביטן פון לעבן ,סיי ווירט"
שאַפטלעכע ,סיי גייסטיקע .דער פּלאַן װערט אַ געזעץ מיטן מאָמענט פון זיין
בֿאַשטעטיקונג,
ליטע האָט נאַטירלעך ניט געהאַט קיין צוגעגרייטן פּלאַן ,ער איז געשאַפן
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געװאָרן אין גאַנג פון דער אַרבעט .אָבער װאָס ווייטער ,האָט מען אַלץ מער
געפילט דעם דרוק פון די העכערע אינסטאַנצן פאַרן פולשטענדיקן צופּאַסן זִיך
צו דער סאָוויעטישער אָרדענונג .יעדע אונטערנעמונג איז געווען אַ זעלבשטענ-
דיקע איינהייט מיט אַן אייגענעם בודזשעט ,װאָס דעקט זיך אַלײן .קיין דעפיציטן
האָבן ניט געטאָרט זיין אין די אונטערנעמונגען און אויך ניט קיין צו גרויסע
פאַרדינסטן .ווען מיר האָבן ,אין געוויסע חדשים ,ניט געהאַט אין די אַפּטײיקן
קיין גענוגנדיקע הכנסות פאַר מעדיקאַמענטן ,האָבן מיר אַריינגענומען אַנדערע
סחורות צום פאַרקויפן ,אבי נאָר צו דערגרייכן די געפאָדערטע סומע אין קאַסע
פון אייגענע פאַרדינסטן,
די שטרענגע פאָדערונג אויסצופירן דעם פּלאַן ,צווינגט די פאַרװאַלטערס
פון די אונטערנעמונגען ,די פאַראַנטװאָרטלעכע פאַרן אויספירן דעם פּלאַן ,צו
פאַרשיידענע קאָמבינאַציעס ,צו פאַרשיידענע זשאָנגלערײיען ,אַבי אויפן פּאַפּיר
זאָל דער פּלאַן זיין אויסגעפירט .איך האָב געלייענט אָפט אין די צייטונגען,
אַז די כעמיש-פאַרמאַצעװוטישע פאַבריק האָט אויסגעפירט איר פּלאַן נאָך מיט
אַן עודף פּראָצענטער װי עס האָט זיך געפאָדערט ,וען איך האָב גאַנץ גענױי
געװוּסט ,אַז פאַקטיש האָט מען ניט געמאַכט אַפילו דעם מינימאַלסטן פּראָצענט
פּראָדוקציע .אַלץ איז געווען אַ פיקציע ,אָבער גוט געמאַכט אויפן פּאַפּיר ,דערפאַר

ווייל דער פאַרװאַלטער איז געקומען פון רוסלאַנד ,װוּ ער האָט זיך גוט
אויסגעלערנט צוזאַמענצושטעלן ,פּלאַןדסטאַטיסטיק? ,און דאָס איז דער עיקר,
די שטענדיקע שרעק פאַרן ניט אויספירן דעם פּלאַן ,צווינגט די אָנפירער און
די אַרבעטער צו פאַרערגערן די קװאַליטעט פון דער פּראָדוקציע .דעריבער
זיינען אָפּט די סחורות ,װאָס זיינען באַשטימט געװאָרן פאַרן אינערלעכן געברויך,
געווען פון אַ שלעכטער קװאַליטעט ,אויסערלעכע פאָרמען ,װוי שיינע עסטעטישע
פּאַקונג  --האָט איבערהויפּט ניט עקזיסטירט.
נאָך עטלעכע חדשים האָבן זיך די זאַפּאַסן פון דער אַפּטײיק-באַזע אויס-
געשעפּט .עס האָבן פאַרפעלט די נױטיקסטע און װיכטיקסטע כעמיקאַלישע
פּרעפּאַראַטן .מיר האָבן דאַן ביסלעכװויין אָנגעהױבן באַקומען מעדיקאַמענטן
פון די רוסישע באַזעס ,צוזאַמען מיט דעם אויך פאַך-יליטעראַטור פון מאָסקװע,
אָבער אין זייער אַ באַגרענעצטער צאָל און מיט גרויסע שװעריקייטן .דאָס האָט
זיך דערקלערט טאַקע מיט דעם ,װאָס פאַר ליטע אין ניט פּלאַנירט געװען קיין
ליטעראַטור .די מעדיקאַמענטן ,וועלכע מיר האָבן באַקומען פון מאָסקװער און
אַנדערע רוסישע פּאַבריקן ,זיינען געווען פאַרמאַקאָפּעאַלע .דאָס זיינען די הויפט-
פּרעפּאַראַטן ,וועלכע מען מוז האָבן אין דער מעדיצינישער פּראַקטיק .קיין שום
פּאַטענטירטע שמאָנצעסן זיינען דאָרט ניט פאַראַן .דער קאַטאַלאָג פון מעדיקאַמענטן
פון די רוסישע אַפּטייקן איז אַ מינימאַלער אָבער אַ געזונטער .די פּרײזן די
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ביליקסטע אין דער וועלט .די פּאַקונג  --די איינפאַכסטע ,װאָס איז נאָר מעגלעך.
היות ווי די פאַרדינסטן זיינען געוען קליינע ,דערצו נאָך אין אַ גיט
נאָרמאַלע און ניט סטאַביליזירטע צייט ,האָט זיך אָנגעהױיבן אַ גרויסע ספעקולאַציע
מיט אַ ריי אַרטיקלען ,ווען אַ געשעפט פלעגט באַקומען אַביסל סחורה ,פלעגט
מען דאָס פאַרקויפן אָן אַ זייט לויט ספּעקולאַציע-פּרײיזן .דאָס האָט געטאָן דער
פאַרװואַלטער ,דאָס פלעגן אויך טאָן די איבעריקע אָנגעשטעלטע ,וייל קיינער
האָט ניט פאַרדינט גענוג צום לעבן .די שכירות האָט ניט געגעבן די מעגלעכקייט

צו אויסהאַלטן זיך ,ניט נאָר אויף דעם ניוואָ װי מען האָט פריער געלעבט ,נאָר
ס'האָט פּשוט נישט געקלעקט אפילו אויף אַ עלעמענטאַר ,באַשײדן לעבל.
4

פּראָפּאַגאַנדע פאַרנעמט דעם ויכטיקסטן אָרט אין לעבן פון ראַטנפאַרבאַנד,
דער אַרבעטער און אָנגעשטעלטער האָבן ניט קיין מינוט רו .ווען ער איז נאָר
פריי פון זיין אַרבעט ,געפינט מען שוין פאַר אים טויזנטער זאַכן ,וי אַזױ אים
צו באַשעפטיקן .כסדר קומען פאָר פאַרזאַמלונגען ,מיטינגען ,אויפקלערונגי
צוזאַמענטרעפן ,דיסקוסיעס וועגן דעם ,װאָס די פירער האָבן געזאָגט אין מאָסקװע.
פאָרשטעלונגען מיט רעדעס ,משפּטים ,באַגריסונגס-אָװונטן ,אָדער פרימאָרגנס
א .א .וו .אָט די פּראָפּאַגאַנדע-אַרבעט פאַרמיאוסט פּשוט דאָס טאָגיטעגלעכע לעבן
פון פאַרהאָרעװעטן מענטש .גיין צו די דאָזיקע אונטערנעמונגען מוז מען ,ווייל
יעדער וערט קאָנטראָלירט .צוהערן זיך מוז מען ,וייל ס'איז אַ פליכט אין
געהעריקן מאָמענט
פאַרמשפטע ,

צו

פּאַטשן

בראַװאָ.

מען

זיצט

אויף

די

אימפּרעזעס

וי

צ

די לאַגע ביי דער דיפּלאָמירטער אינטעליגענץ האָט אויסגעזען אַזױ :די
|
פּריוואַטע פּראַקטיק ביי דאָקטוירים ,צאָן-דאָקטורים ,שװועסטער א .א .האָט זיך
כמעט אָפּגעשטעלט .אַלע זיינען אַריבער אַרבעטן אין די אַמבולאַטאָריעס ,פּאָלײ
קליניקעס ,שפּיטעלער .יעדער בירגער איז צוגעטיילט געװאָרן צו אַן אַמבולאַטאָריע,
זווּ מען פלעגט באַקומען אומזיסטע מעדיצינישע הילף .פאַר די רעצעפטן פלעגט
מען צאָלן אין די אַפּטײיקן.
אַדװאָקאַטן ,אינזשיניערן ,האָבן באַקומען הויכע מלוכה-פּאָסטנס אין די
אַמטן און פאַבריקן .די געוועזענע אַפּטייקיאײגנטימער ,האָבן באַקומען פּאָסטנס
אין אַנדערע אַפּטײיקן .אַמבעסטן האָבן געהאַט בוכהאַלטאָרן .אַ הױיפּט-בוכהאַלטער
האָט אין אַן אונטערנעמונג געהאַט אַ גרעסערע דעה וי דער דירעקטאָר,
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|
|
י
צּ
דאָס עפנטלעכע לעבן איז געווען אַ רוישיקס .די אַמטן האָבן זיך צעװאַקסן,
די צאָל באַאַמטע איז געווען א ריזיקע .נייע אַמטן ,נייע מעטאָדן ,נייע מענטשן.
אָפּטמאָל האָבן פאַראַנטװאָרטלעכע ,אָנפירנדיקע פּאָסטנס ,פאַרנומען מענטשן
אָן געהעריקע קװאַליפיקאַציעס .זעלבסטפאַרשטענדלעך ,אַז די הויפט-אַמטן האָבן
פאַרנומען מיטגלידער פון דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ ,אָדער מענטשן ,וועלכע
זיינען געווען נאָענט צו זיי און ,נאַטירלעך ,די נאָכלױיפער ,וועלכע קענען
|
זיך צופּאַסן צוֹ יעדן רעזשים,
דאָס פּערזענלעכע פּריװאַטע לעבן איז איינגעשרומפּן געװאָרן אַ חוץ בי
דינסטלעכע אָנגעלעגנהייטן ,פלעגט מען זיך טרעפן נאָר מיט גאָר-גאָר נאָענטע
מענטשן ,צו וועלכע מען האָט געהאַט דעם פולסטן צוטרוי .די היזער זיינען
פאַרפולט געװאָרן מיט נייע סובלאָקאַטאָרן .דאָס הויז איז געװאָרן אויס פעסטונג
פאַרן פּריװואַטן לעבן .דאָסגלײכן האָט אוֹיך אויפגעהערט דאָס קאַפע-לעבן ,װאָס
איז אַזױ פאַרשפּרײט געווען ,סיי אין פּױלן ,סיי אין ליטע .שטאַרק אויפגעבליט
האָט טעאַטער ,קאָנצערטן .קינאָס פלעגן געבן אויסשליסלעך פּראָפּאַגאַנדע-בילדער,
פֿליטים לױיפֿן

אַ גאַנצע ריי פּליטים האָבן קיין זאַך ניט געטאָן און נאָר געזוכט וועגן,
וי אַזוי צו פאָרן ווייטער ,פּעסער האָבן אַלע באַקומען ,דאָס פּראָבלעם פון וויזעס
האָט מען אויף שנעל געליײזט :אױיף עטלעכע וילנער גאַסן האָבן זיך איינגעי
אָרדנט נייע ,קאָנסולן" ,וועלכע פלעגן געבן וויזעס פאַר אַלע לענדער אין דער
וועלט ,פאַר אַ גאַנץ קליינעם אָפּצאָל .אגב ,כמעט אַלע אַמבאַסאַדעס אין קאָװונע
האָבן גערן געגעבן וויזעס צום אַרױספאָרן ..אַ סך פּליטים זיינען טאַקע ,אין
דעם פּעריאָד ,אַרױסגעפאָרן פון ווילנע דורך װלאַדיװאָסטאָק קיין יאַפּאַן  :דורך
אָדעס קיין פּאַלעסטינע א .א .וו .די פּליטים פלעגן פאַרקויפן פון זיך דאָס לעצטע,
אַבי צו שאַפן די נויטיקע געלטיסומע אין עפעקטיווע דאָלאַרן ,אויף איינצן-
צאָלן פאַר די רייזע-הוצאות .געהאָלפן האָט אַ סך דער ,דזשאַינט" ,און פאַרשיידענע
|
יידישע פּאָליטישע אָרגאַניזאַציעס,
קאָמישע סצענעס האָבן זיך דאַן אָפּנעשפּילט אין דער סאָוויעטישער אַמבאַ-

סאַדע .זיי פלעגן פאַרלאַנגען פאַר די טראַנזיטיוויזעס און רייזע-בילעטן ביז
װולאַדיװואָסטאָק ,נאָר אין עפעקטיווע דאָלאַרן .אויפן ענטפער ,אַז ס'איז פאַרבאָטן
צו האַנדלען מיט װאַלוטע און ,אַז די מלוכה-באַנק פאַרקויפט ניט קיין וואַלוטע,

האָבן זיי געראַטן צו גיין קויפן אויף דער שװאַרצער בערזע ,אָדער אין דער
קאַפע ,מאָניקאַ?,
גיט געשען.

און פאַרזיכערט
יי

דערביי,
|

אַז ס'וועט

קיינעם

קיין שום

שלעכטס

יי
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אַזױ איז טאַקע געווען,
אין יענער צייט זיינען אויך געווען מאַסן פאַלשע ויזעס .די סאָוויעטישע
אַמבאַסאַדע האָט דאָס גוט געװוּסט .איינמאָל אין אַן אינדערפרי ,ווען מען האָט
געעפנט די אַמבאַסאַדע ,און דֹער װאַרטעזאַל איז גלייך פאַרפולט געװאָרן מיט
יידן ,איז אַרױס אַן אָפיציר און אַ זאָג געטאָן, :בירגער ,היינט גיט מען וויזעס
נאָר די יעניקע ,וועלכע האָבן ריכטיקע ענדציל-וויזעס .די אַנדערע זאָלן קומען
מאָרגן" ...אין איין מאָמענט איז דער גאַנצער זאַל אויסגעליײידיקט געװאָרן פון
באַזוכער,
אַ סך האָבן ניט געקענט אַרױספאָרן ,צווישן זיי דער געוועזענער סיים-
דעפּוטאַט לייבל מינצבערג ,דער אָרטאָדאָקסישער סענאַטאָר טראָקענהיים ,דער
בונדיסט הערמאַן קרוק א .א .וו .זייענדיק אין עסטלאַנד אין קאָנצענטראַציע-
לאַגער ,האָט מיר קרוק געוויזן ,אַז ער טראָגט אויף זיך אַ זעקעלע מיט אויסי
לענדישע דאָקומענטן ,מיט וועלכע ער איז לסוף פאַרברענט געװאָרן,
די שפּעטע

חרטה

פון אַ טייל פֿאַליאַקן

יידן האָבן אויסגעדריקט זייער צופרידנהייט ,װואָס זיי זיינען פּטור געװאָרן
פון אַנטיסעמיטישן פּולישן רעזשים ,וועלכער האָט לעצטנס ווילד געבושעװועט
און צוגלייך אויך גליקלעך געווען ,װאָס זיי זיינען ניט אַרײנגעפאַלן אין די
מערדערישע היטלעריסטישע הענט .די גאַנצע יידישע באַפעלקערונג האָט זיך
גלייך לאָיאַל צוגעפּאַסט צו די נייע פאָרמען פון לעבן .סזיינען אויך געווען
אַזעלכע ,װאָס האָבן זייער שווער אַריבערגעטראָגן דעם פאַקט פון פאַרלירן,
דורך איין נאַכט ,זייער גאַנץ פאַרמעגן.
די פּוילישע באַפעלקערונג האָט אויך פריי אָפּגעאָטעמט ,װאָס זיי זיינען
פּטור געװאָרן פון די ליטווינער ..און דערביי געווען זייער נידערגעשלאָגן
עפּעס אַ קלייניקייט ,אַזױ בליץישנעל אַראָפּ פון אַזאַ גדולה..
פון פּױלן זיינען אָנגעקומען ידיעות וועגן דייטשישע פאַרפאָלגונגען קעגן
פּאָליאַקן .,דער סאַבאָטאַזש ,װאָס זיי האָבן געפירט פון ערשטן מאָמענט אָן
לגבי די ליטווינער ,האָט זיי װײיניק-װאָס געהאָלפן .זייער פיל פּאָליאַקן ,הויפט-
זעכלעך גלױביקע ,פון מיטלשטאַנד ,פון די אינטעליגענטע ספערן ,פלעגן ,מיט
באַדױערן ,דערמאָנען די ניטילאַנג פאַרגאַנגענע צייטן פון די יידן-פאַרפאָלגונגען
און דערביי אָפּט געזאָגט :ייאָ ,ווען די פּריסטאָראָװע האָט אַרײנגעטראָגן
איר אַנטיישחיטה-פּראָיעקט ,האָבן יידן אין פּוילן דערקלערט אַ פערצטאָגיקן
תענית ,דערפאַר טאַקע איז פּוילן אונטערגעגאַנגען אין פּאַרלױף פון פערצן
|
טעג"...
אַ סך האָבן באמת באַדױערט די יידן-פאַרפאָלגונגען ,די כוליגאַנישע העצע
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אויף די אוניווערסיטעטן ,פּשיטיק ,בריסק ,טשענסטאָכאָװ א .א .וו .ווען ס'איז
אָבער שוין געווען צו שפּעט ,איז מען געװאָרן חוזר בתשובהניקעס, .מאָנדרי
פּאַליאַק פּאָ שקאָדזשיע" .דער פּולישער רעזשים איז זיך צעפאַלן ,קיין שריד
ופּליט איז פון אים ניט געבליבן ,דאָס זעלבע אין איצט אויך געשען מיטן
|
אַלטן ליטווישן רעזשים..
דער גאַנצער ליטווישער שאָוויניזם איז מיט איינמאָל פאַרשװוּנדן .די מאַסן
פּאָליאַקן און יידן האָבן זיך גלייך דערפילט פריי .עס האָט זיך גלייך אַנטװיקלט
אַ ברייט פאַרצווייגטע אַרבעט אין די פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען  --אין דער
פּוױלישער ,יידישער און רוסישער שפּראַך .ס'איז אַראָפּ די כמאַרע פון ,קאלבעטי
ליעטוווישקיי?  --רעדן נאָר ליטוויש .ליטווינער האָבן אַ ביסל אַראָפּגעלאָזן
פון טאָן ,הגם די העכסטע אַמטן זיינען צוריק באַזעצט געװאָרן דורך ליטווינער,
אָבער שוין ניט פון קיין נאַציאָנאַליסטן-שאָװיניסטן ,נאָר קאָמוניסטן ,די
שפּראַך איז אָפיציעל ווייטער געווען די ליטווישע ,מען האָט אָבער זיך פריי
באַנוצט מיט אַלע אַנדערע אָרטיקע שפּראַכן
אטלצלפ

דער טויט פון גאון ר' חיים עוזר גראַדזענסקי זצייל
| דאָס יידישע רעליגיעזע ווילנע איז ,גלייך ביים שאַפן די נייע סאָוויעטישע
אָרדענונג ,זייער שווער געטראָפן געװאָרן דורכן טויט פון גאון ר' חיים עוזר
גראָדזענסקי ,װאָס איז געווען ,אָן ספק ,די גרעסטע רעליגיעזע אױײטאָריטעט
אין זיין דור .זיין נאָמען אין ווילנע איז געוװען געערט און געאַכט ,הגם
אָפיציעל איז הרב ר' יצחק רובינשטיין ,געווען דער וילנער שטאָטירב ,אויך
אין די צייטן פון צאַראַט איז ער געווען קאַזיאָנער רב.
ס'איז פאָרגעקומען אַ מאַסן-לוויה .אָנטײלגענומען האָבן טױזנטער יידן
און דער גאַנצער וילנער ראַבינאַט ,אַלע רבנים פּליטים  --די חשובסטע
פּערזענלעכקייטן ,װאָס ווילנע האָט דאַן פאַרמאָגט,
דעם טויט פון גאון ,אין דעם שוערן מאָמענט ,האָבן יידן אויסגעטייטשט,
וי אַן ,אצבע אלוהים" און געזאָגט, :ר' חיים עוזרן איז בײגעשטאַנען דער
זכות פון ווילנער גאון ,ער זאָל ניט דאַרפן צוזען מיט זיינע אייגענע אויגן,
װאָס עס װעט װערן פון זיין ווילנע ,ירושלים דליטא .זיינע היליקע אוגן
װעלן ניט דאַרפן זען דעם מוראדיקן חורבן ,װאָס עס שטייט איר פאָר"

אינטריגעס
די אַפּטײיק ,װוּ איך האָב געאַרבעט איז נאַציאָנאַליזירט געװאָרן ,גענוי
וי אַלע אַנדערע .איך בין געבליבן אויף מיין פּאָסטן אַלס פאַרװאַלטער און
בין נאָך דערצו באַשטימט געװאָרן אַלס קאָמיסאַר פון דער אונטערנעמונג.
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אָבער אין אַ פּאָר װאָכן אַרום האָט מען מיך אָפּגערופן פון דעם אמט און
באַשטימט אַלס קאָמיסאַר מיין געהילף ,דעם חבר גוּרוויטש .דער דאָזיקער
פאַקט האָט אַרויסגערופן גרויס באַאומרואיקונג ביי מיר און ביי מיינע נאָענטסטע
חברים .מיר האָבן געװוּסט ,אַז דער אמט פון אקַאָמיסאַר אין אַן אונטערנעמונג
איז אפאַַרטרויאונגס-זאַך ,און דאָס אָפּרופן אמַענטשן פון אַזאַ אַמט באַטײט
אומצוטרוי  --אַ זאַך װאָס קען ברענגען מיט זיך טרױעריקע קאָנסעקװענצן
פאָרן אָפּגערופענעם,
האַלטנדיק מיין לאַגע פאַר גאָר אַן ערנסטע ,און ניט האָבנדיק װאָס
צו פאַרלירן ,האָב איך באַשלאָסן אַלײין צן גיין צום הויפּט פון געזונטחייטס.
אַמט און ניט װאַרטן ביז מ'װוועט מיך רופן .איך האָב זיך געװענדט צום

לייטער פון דעם דאָזיקן אַמט ,ד"ר שטאַכעלסקי (איצט מיניסטער אין פּױלן).
ער האָט מיר דערקלערט אָט װאָס, :מיר ביען אַ נײיע אָרדענונג ,מוזן מיר
האָבן מענטשן ממש אײגענע ,זיכערע ,דאָס הייסט  --פּאַרטײיימענטשן ,אָדער
פולשטענדיקע גאָרנישטן , --טאַבוּלאַ ראַזאַ" .וועגן אייך האָבן מיר באַקומען
ידיעות ,אַז איר זייט אַן ענערגישער ,אַקטיווער טוער ,אָבער איר געהערט
ניט צו אונדז,
געפערלעך זייט איר פאַר אונדז ניט ,וייל אַזעלכע האַלטן מיר ניט אין
די אַפּטײַקן ,איר קענט זיך רואיק וייטער פירן אייער פאַדְיאַרבעט אַלס
פאַרװאַלטער ,און ווען מיר ועלן זיך איבערצייגן אין אייער לאָיאַליטעט
לגבי אונדז ,װעלן מיר אייך באַשטימט אויסנוצן פאַר דעם פּאַסיקן אַמט?.
מיר און מיינע פריינט איז אַראָפּ אַ שטיין פון האַרצן ,אָבער פון אַקטיווער
פאַראיין-אַרבעט האָב איך זיך אַרױסגעצױגן .שפעטער האָט זיך אַרױסגעװיזן,
אַז מיין פאַךיקאָלעגע פון אַװגוסטאָװסקיס אַפּטײיק ,האָט קעגן מיר געפירט
אַ קאַמפּאַניע .אַלס סטודענט ,פועלי-ציוניסט ,האָט ער געקליבן געלט
צום קאַמף קעגן די קאָמוניסטן ,איצט האָט ער אָנגעטאָן אַ פאָר הויכע שטיוול
און א פּאָלושובעק (אַ קורץ פעלצל) און איז געװאָרן אַ רױטער .אין וילנע
האָבן אים אַלע געקענט ,און איצט געלאַכט פון דער מעטאַמאָרפאָזע פון
דעם אינטעליגענטן מענטשן .ער האָט װאַרשײנלעך ניט געװאָלט דערלאָזן,
אַז איך זאָל באַשטימט ווערן אויף אַ הויכן פּאַך-פּאָסטן .אַזעלכע קלאַנגען זיינען
געווען אין די פאַרמאַצעווטישע קרייזן .דעריבער האָט ער באַשלאָסן מיך גלייך
אומשעדלעך צו מאַכן ,שווער איז אים דאָס ניט אָנגעקומען ,וייל ער איו
געװאָרן דער הויפּט-בעל-יועץ אין פאַרמאַצעװטישע ענינים פון דעם מעדיצינישן
פּערסאָנאַל ביי דער סעקרעטאַרין פון פּראָרפאַראײן  --די באַקאַנטע קאָמו-
ניסטקע  --כיענאַ באָראָווסקאַ .ער איז אויך געווען פאָרזיצער פון דער פאַרמאַ-
צעווטישער סעקציע .אַ באַשטעטיקונג ,אַז ער האָט געפירט קעגן מיר אַ העץ.
=
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קאַמפּאַניע ,האָבן מיר באַקומען אויף דער יערלעכער אַלגעמײנער פאַרזאַמלונג
פון גאַנצן פּערסאָנאַל ,װאָס איז פאָרגעקומען אין חודש מאַי ,1491
! די פֿאַרזאַמלונג האָט געעפנט כמיעל ,אין ליטוויש ,פּױליש ,רוסיש און
יידיש .צום פירן די זיצונג האָט ער איינגעלאַדן אַ .פאָרשטײיער פון דער
קאָמוניסטישער פּאַרטײ  --אַ ניט-פאַרמאַצעװט .נאָכן אויסהערן דעם אַריינפירי
װאָרט פון פאָרזיצער וועגן דער אַלגעמײנער פּאָליטישער לאַגע ,וועגן .דער
באַפרייאונג פון ליטע פון פאַשיסטישן סמעטאַנאַירעזשים ,און נאָכן אויסהערן
דעם באַריכט פון דער פאַרװאַלטונג ,האָט דער פאָרזיצער זיך געװענדט צו
די פאַרזאַמלטע מיט פאָלגנדיקע ווערטער:
=,חברים ,איר האָט אויסגעהערט אַ גענויעם באַריכט פון אייער פאַרוואַלטונג.
איצט מוזן פון אייער זייט קומען דרייסטע ,קלאָרע און אָפנהאַרציקע ווערטער
פון קריטיק אהוֹוןיפטזעכלעך זעלבסט-קריטיק ,וועלכע איז דער ויכטיקסטער
פּאַקטאָר אין אונדזער לעבן .רעדט פריי און גענוי וועגן אַלע אייערע אָנגע-
לעגנהייטן .יעדער רעדנער באַקומט  2מינוט צייט".
דער גאַנצער זאָל איז געבליבן זיצן שטיל .קיינער האָט זיך מיט קין
װאָרט ניט אָפּגערופן .וװוען דער פאָרזיצער האָט אַ צוייטן און דריטן מאָל
אויפגעפאָדערט צו זיין דרייסט ,האָב איך אַ פרעג געטאָן וועגן די שוועריקייטן,
װאָס מיר האָבן ביים באַקומען פאַדיליטעראַטור .דער פאָרויצער האָט מיך
אָבער ניט געלאָזט אַװעקזעצן זיך און געבעטן גענוי אויפקלערן וועגן װאָס
מיר גייט .איך האָב ,ניט האָבנדיק קיין ברירה ,אויפגעקלערט ,אַז די אַפּטײקן
האָבן ניט קיין רוסישע פאַרמאַקאָפֿײיע ,ניטאָ קיין פאַךיזשורנאַלן ,ניטאָ קיין
רוסישע געזעצגעבונג א.א .וו אָן ועלכע ס'איז זייער שװער צו אַרבעטן
אין אַן אַפּטײק .נאָך דעם האָט דער פאָרזיצער אויפגעפאָדערט כמיעלן צו
געבן דערקלערונגען וועגן דעם ענין .דער לעצטער האָט באַשטעטיקט מיינע
אויספירן און דערקלערט ,אַז ליטעראַטור האָט מען אויסגעשריבן ,נאָר עס
קומט זייער וויניק אָן ,װייל פאַר ליטע האָט מען ניט פּלאַנירט אין
|
ראַטנפאַרבאַנד,..
נאָכדעם האָט דער פאָרזיצער דורכגעלייענט דרישימה פון די קאַנדידאַטן
צו דער נייער פאַרװאַלטונג .יעדער קאַנדידאַט האָט געדאַרפט זיך וייזן און
געבן ידיעות ועגן זיך ,זיין ביזאיצטיקן לעבן און טעטיקײט .צום סוף האָט
דער פאָרזיצער געמאָלדן ,אַן ער האָט באַקומען נאָך אַ נאָמען אַלס קאַנדידאַט
און אָנגעגעבן מיין נאָמען .אָבער תיכף ומיד האָט זיך אויפגעהויבן כמיעל
און געבעטן דערלויבן אים שטעלן אייניקע פּראַגן דעם נייעם קאַנדידאַט .דער
פאָרזיצער האָט גרויסמוטיק דאָס דערלויבט ,און כמיעל האָט מיך פאַרשאָטן
מיט פראַגן וועגן מיין פּאָליטישער טעטיקייט ביי די פאָלקיסטן ,וועגן מיין
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פּוילישן פּאַטריאָטיזם ,וועגן מיינע אַרוסטרעטונגען דורכן פּוילישן ראַדיאָ א.א:ו,
איבער אַ שעה-צייט בין איך אָפּגעשטאַנען אויף דער טריבונע און געמוזט
געבן תשובות אױיף אַלע פּראָװאָקאַטאָרישע פראַגן פון כמיעלן און זיינע
מיטלויפער .צום סוף האָב איך דערקלערט:
,אַלס קינד פון אַ יידישן בעלימלאכה ,אַלס יידישער אינטעליגענט ,האָב
איך מיין גאַנץ לעבן געאַרבעט לטובת די יידישע ברייטע פאָלקס-מאַסן ,העלפנדיק
זי אין זייער שווערן קאַמף פאַר זייער עקזיסטענץ .אַלס פּוילישער בירגער בין
|
איך פאַרשטענדלעך אַ פּוילישער פּאַטריאָט?.
די פּאָליאַקן ,וועלכע האָבן זיך געפונען אין אַ גרויסער צאָל אין זאַל,
האָבן פאַרװאַנדלט די דיסקוסיע אין אַ גרויסער דעמאָנסטראַציע :יעדן אַרױס-
טריט פון כמיעלן און זיינע יוצר משרתים ,פלעגן זיי אויפנעמען מיט אַ שטיל-
שווייגן ; דאַקעגן מיינע תשובות האָבן זיי דעמאַנסטראַטיוו אויפגענומען מיט
רוישיקע אַפּלאָדיסמענטן,
מיין קאַנדידאַטור ביי די װאַלן איז דורכגעפאַלן ,װאָס איז געװוען גאַנץ
פאַרשטענדלעך ,אָבער די סענסאַציע פון אָװנט איז געװען דער דורכפאַל
פון כמיעלן ,וועלכער איז געווען ביזיאיצטיקער פאָרזיצער פון פאַראיין און
אַן אַפיציעלער קאַנדידאַט פון דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ.
אין טויטישרעק בין איך אַװעק פון דער פאַרזאַמלונג .איך האָב גוט
פאַרשטאַנען ,אַז כמיעל װעט וייטער גראָבן אונטער מיר און אַז דאָס װעט
זיך נישט ענדיקן פאַר מיר אָן קאַנסעקװענצן .מיין ,גליק" איז געוען ,װאָס
אין אַ חודש אַרום איז אױסגעבראָכן די דייטשיש-סאָװיעטישע מלחמה...
סאָוויעטיש-יידישע קולטור
אין קאָוונע ,װוּ ס'איז געווען דער צענטער פון דער נייער רעגירונג ,איז
געשאַפן געװאָרן אַ ספּעציעלער קאָמיסאַריאַט פאַר יידישע קולטור-ענינים.
בראש פון קאָמיסאַריאַט איז געשטאַנען דער אומפּאַרטײאישער לינקער קולטורי
טוער  --קורליאנדטשיק,
אין ווילנע ,װוּ עס האָט שטענדיק געברויזט אַ פאַרצווייגט יידיש קולטור-
לעבן ,האָבן זיך גענומען מערקן מאָדנע דערשיינונגען .געמיינט האָט מען אַוז
דאָס יידישע קולטורילעבן וװעט אויפבליען און איבערשטייגן אַלץ װאָס איז
געווען ביז איצטער .אַרױסגעװיזן האָט זיך גאָר עפּעס אַנדערש .אַלע יידישע
טאָג-צייטונגען זיינען געשלאָסן געװאָרן און א לאַנגע צייט איז ווילנע בכלל
געווען אָן אַ יידישער צייטונג .,די יידישע באַפעלקערונג האָט דאָס בשום אופן
ניט געקענט באַגרייפן .אַפילו אין די שװערסטע טעג פון פּױלישן פּאֲשיום,
|
האָט ווילנע געהאַט  2יידישע טאָגיצייטונגען
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ערשט אין אַ צייט אַרום איז דערשינען אין ווילנע אַ טאָגיצייטונג ,דער
עמעס" אונטער דער רעדאַקציע פון דוד אוּמרוּ .אָבער אָט די איינציקע קאָמױי
ניסטישע צייטונג האָט אויך ניט געהאַט קיין אריכות ימים .אין אַ געויסן
מאָמענט איז אין גאַנץ ליטע געבליבן נאָר איין-יאיינציקע צייטונג אין יידיש --
|
אין קאָוונע,
ווילנע ,דער ריזיקער יידישער צענטער מיט זיינע קרוב  08טויזנט יידן,
איז אין דעם מאָמענט געבליבן שטום און פאַרשעמט .דאָס איז ניט געווען
קיין צופאַל .פאָלגנדיקער עפּיזאָד װעט כאַראַקטעריזירן דעם קולטור-גייסט פון
אונדזערע דעמאָלסטיקע טוער:
פּסח  1491זיינען אַ טייל קינדער ניט געקומען צו די לעקציעס אין דער
י .ל .פּרץיגימנאַזיע .די דירעקציע האָט גערופן אַן אַלגעמײנע עלטערן-
פאַרזאַמלונג ,װוּ דער שוליאינספּעקטאָר ד"ר העלער און אויך אַ לערערין,
האָבן אויסגעמוסרט די עלטערן פאַר זײיער רעאַקציאָניזם .דער דירעקטאָר,
טעפּער( ,פריער באַקאַנטער פּעדאַגאָג אין פּוילישע אַסימילירטע גימנאַזיעס),
האָט אַ פרעג געטאָן אַ מוטער ,פאַרװאָס איר טאָכטער איז ניט געווען אין שול
אין די יום-טוביטעג .די מוטער האָט זיך גענומען פאַרענטפערן ,אַז איר קינד
איז קראַנק געווען ...די סצענע האָט געמאַכט אַ פּיינלעכן איינדרוק...

דאַן האָב איך דערקלערט:

,מיינע קינדער האָבן ביז איצט געלערנט אין

פּוליש-יידישע שולן אין לאָדזש און פלעגן קיינמאָל ניט גיין אין די
יידישע ימים-טובים אין שולע .היינט ,ווען די קינדער לערנען זיך אין אַ ריין
יידישער שולע ,יל מען ,אַז זיי זאָלן דווקא יאָ קומען?  --על כל פנים
האָט מען געדאַרפט וועגן דעם פריער מעלדן ,מעגלעך ,אַז די עלטערן װאָלטן
זיך געווען צו דעם צוגעפאַסט?..
דירעקטאָר טעפּער האָט ענערגיש רעאַגירט, :דאָס זיינען טראָצקיסטישע
רייד! אין דער סאָוויעטישער שולע טאָר אַזאַ גייסט ניט הערש ..אין ראַטג-
פאַרבאַנד זיינען פאַראַן ימים-טובים ,אָבער דאָס איז ניט דער יידישער פּסח.
אויף להבא מוזן די קינדער באַזוכן ,אין אַלע ימים-טובים ,די שולע נאָרמאַל,
|
דערצו װעט מען זיך מוזן צופּאַסן".,
מיט אַ שווער געמיט האָבן מיר ,עלטערן ,פאַרלאָזט דעם זאַל...

קאַטעדרע פֿאַר יידיש
אין ווילנע האָט זיך רעאָרגאַניזירט די אוניווערסיטעט .אַלס רעקטאָר איז
באַשטימט געװאָרן ,װי ביז איצט ,פּראָפּ .מיכאל בירזשישקאָ .אין די איצטיקע
געענדערטע

פּאָליטישע באַדינגונגען,

איז שוין קיין שום

מניעה

ניט געוען

צוֹ שאַפן ,פון נייעם שול-יאָר ,די יידיש-קאַטעדרע .די קאָנטראַ:אַקציעס ,סֵיי
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מצד די ציוניסטן ,סיי מצד דעם ,בונד",
זיינען אָפּגעשטעלט געאָרן ,זייערע קאַני
דידאַטן זיינען אָפּגעפאַלן און נח פּרײ

לוצקי איז טאַקע ,אָן שטערונג ,נאָמײ
נירט געװאָרן אַלס דאָצענט אױף דער
ערשטער קאַטעדרע פאַר יידיש ,ביים
ווילנער אוניווערסיטעט.
| כדי צו קאָנצענטרירן די אָנפֿײ
רערשאַפּט איבכער דער גאַנצער יידישער
קולטור-אַרבעט ,איז נח אויך באַשטימט

געװאָרן ,קעגן זיין װוילן ,אַלס דירעקטאָר
פון י,יווא" .נח איז שטענדיק געווען באַ-
וװווּסט אַלס אומגעוויינלעך אַרבעטסזאַמער
מענטש .איצטער פלעגט ער אַרבעטן
מיט קורצע איבעררייסן ,גאַנצע מעת-

לעתן .די ײדישיקאַטעדרע

איז געוען

עפּעס נייעס ,מען האָט געמוזט פאַר איר
שאַפן אפַּראָגראַס ,סקריפּטן פאַר די

שילער ,לערן-ביכער ,הכלל ,בויען אַלץ
ׂ

נח פרילוצקי,

מנהיג פון פאָלקיסטישער פּאַרטײ אין פּוילן

פון דאָס ניי .דערצו נאָך האָט זיך נח
פאַרנומען מיט אַ ריזיקער אַקאַדעמישער
אַרבעט , ---פּאָנעטיק פון יידיש" .אַ סך צייט האָט אים צוגענומען דער ,ייװאָ?.
פאַראַן געווען דאָרט צאָלרײיכע יידישע קולטור-אוצרות .ער האָט געהאַט גוטע,
טרייע מיטאַרבעטער ,אָבער מיט אַ סך אנעוייניקסטע רייסענישן .ס'איז

נאַטירלעך איצט ניט שװער

געװען

צו ברענגען

דאָס אַלץ אין אָרדענונג,

ס'האָט אָבער געפאָדערט אסַך אָנשטרענגונג און געזונט .אָבער געוען זיינען
דעמאָלט צייטן ,ווען אַ באַשלוס איז געווען באאַַפעל ,איז טאַקע אין אַקורצער צייט
די אַרבעט געבראַכט געװאָרן צום ענדגילטיקן שלוס .נח האָט זיך דערװאָרבּן
אַ סך טרייע פריינט און מיטאַרבעטער ,ס'האָבן אים אָבער אויך ניט געפעלט
קיין שונאים .איינער פון די נאָענסטע מיטאַרבעטער פון נחן איז געווען משה
לערער .ער ,װאָגלער (פון וועלכן פּרילוצקי האָט אגב זײיער געהאַלטן),
א ..סוצקעווער ,חיים גראַדע ,לאה רודניצקי ,קאַטשערגינסקי ,חיים סעמיאַטיצקי,
די באַקאַנטע לערערין רחלה ברוידע ,גוטגעשטאַלט מיט דער פרוי און אַנדערע --
פלעגן פּשוט פון נחס שטוב ניט אַרױסגײן.
| חיים סעמיאַטיצקי איז געווען אונדזער הױפּט-יאינפאָרמאַטאָר פון אַלע
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נייעסטע ידיעות .גאַנצע שעהען פלעגט ער זיצן ביים ראַדיאָ  --מיין שװאָגערס
מתנה פאַר פּרילוצקין  --פאַרשרײיבנדיק אַלע וויכטיקע קאָמוניקאַטן,
|
צו אָװונט-ברױט פלעגן מיר זיך אַלע צונויפקומען און פירן הייסע פּאַליטישע
דיסקוסיעס .נח איז געווען אַן אומפאַרבעסערלעכער אָפּטימיסט .זיין אָפּטימיזם
האָט אים געבראַכט צום אומגליק .אין דער צײט וען דאָס רוב פּליטים,
יידישע שרייבער ,האָבן מיט אַלע כוחות זיך באַמיט װעגן פּעסער און ויזעס
צו פאָרן ווייטער ,האָט נח ניט געװאָלט דערפון הערן .ער איז ממש באַצױבערט
געווען פון ראַטנפאַרבאַנדס כוח און פון די נייע אויפגייענדיקע מעגלעכקייטן
;אין קיין שום לאַנד אויף דער וועלט װעל איך ניט האָבן אַזעלכע מעגלעכקייטן
פאַר מיין וויסנשאַפטלעכער אַרבעט ,וי אין ראַטנפאַרבאַנד"  --פלעגט ער
טענהן .ער האָט זיך איינגעאָרדנט אין אַ שיינער דירה ,מיט די נױטיקע
מעבל און דער עיקר מיט ביכער ,ביכער אָן אַ שיעור פון דער וױלנער
אוניוזערסיטעט-ביבליאָטעק און פון ראַטנפאַרבאַנד.
אין די טעג פלעג איך אָפט רעדן מיט נחן
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ער ,װוי עס
טוען אַ סך פּליטים .נאַטירלעך ,האָבן מיר אויך מורא געהאַט פאַר מעגלעכע
רעפּרעסיעס צוליב אונדזער פריערדיקער טעטיקייט אין פּױילן .אויף דעם האָט
נח שטענדיק מיר געענטפערט, :קעגן די בונדיסטן ווענדן אָן די באָלשעװיקעס
רעפּרעסיעס דערפאַר ,וייל שוין לענין און סטאַלין פלעגן באַקעמפן דעם
.בונד" אַלס קאָנטררעװאָלוציאָנערע ,מענשעוויסטישע באַװעגונג .צענדליקער
יאָרן איז פאַר זיי דער ,,בונד" געווען געפערלעך ,ווייל זיי אַרבעטן און ווירקן
צווישן אַרבעטער אוֹן רעדן אין נאָמען פון סאַציאַליזם .דער ציוניזם ווידער
וזערט דורך זיי באַקעמפט אַלס רעאַקציאָנערע ,פּראָענגלישע באַװעגונג .דאַקעגן

מיר ,די פאָלקיסטן ,זיינען געווען אַ בירגערלעכע

פּאַרטײ ,װאָס האָט מיט

אַרבעטער און סאָציאַליזם געהאַט אַ קנאַפּן שייכות .פאַרקערט ,לעצטנס ,זיינען
מִיר געווען די איינציקע יידישע בירגערלעכע פּאַרטײ ,װאָס איז געגאַנגען
אין פאָלקספראַנט צוזאַמען מיט די קאָמוניסטן * .קיין שום רעפּרעסיעס קעגן
אונדז קענען ניט זיין און װעלן ניט זיין .דאָס אין איינס.
איצט ,װוּהין זאָל איך פאָרן? קיין אַמעריקע? און זיין פאַראורטיילט
,נאַ כליעב לאַסקאַװי" (אויף חסד-ברויט) פון אב .קאהאן און אַנדערע .איך בין
געווען אין אַמעריקע און וייס ,וי ס'זעט דאָרט אויס דאָס יידישע לעבן
ס'איז ניט קיין אָרט פאַר מיך".
ווען איך האָב אים אױיפמ
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די רעפרעסיעס קעגן
* דער מחבר איז געוען דעמאָלט דער איינציקער יידישער קאַנדידאַט ביי די װאַלן צום
שטאָט-ראַט אין לאָדזש מצד דעם ,פאַלקספראָנט",
:
:
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אָדוו .יוסף טשערניכאָוו ,זלמן רייזען און אַנדערע ,האָט ער געזאָגט :י .טשער-
ניכאָוון האָט מען צוגענומען ,װאַרשײנלעך ,פאַר זיינע דערינערונגען אַלס
אַדװאָקאַט פון ט,שעקאַ? ,ז  .רייזענען ,ווייל ער איז אָפן אַרױסגעטראָטן קעגן
ראַטנפאַרבאַנד אין ,טאָג" .פרוי פּאַולאַ פּרילוצקאַ איז ניט געווען אַזױ נאַיוו
וי נח ,זי האָט געהאַט אַ קעגנזעצלעכע מיינונג..
אַרויסשיקונגען

פון ווילנע

העלפט יוני  1491אין די שטאָט אויפגעטרייסלט געװאָרן פון אַ מאָדנער
דערשיינונג .אַלע נאַכט זיינען לאַסט-יאױטאָס צוגעפאָרן צו באַשטימטע הייזער
און נאָכן דורכפירן גרינטלעכע הוזיזוכונגען פלעגט מען צונעמען מיט זיך
די גאַנצע פאַמיליע ,פון פּיצל קינד ביזן עלטסטן און קראַנקסטן מענטשן וען
די אַקציע האָט געדויערט עטלעכע טעג ,האָט מען שוין געװוּסט צו דערציילן,
אַז דאָס פירט מען אַרױס פון שטאָט ,ניט זיכערע עלעמענטן" .דאָס זיינען
געווען :געוועזענע באַאַמטע פון פּוילישע און ליטווישע רעגירונג-אַמטן ,הויז-
אייגנטימער ,סוחרים און בכלל פאַרמעגלעכע מענטשן
די ערשטע פּאָר טעג זיינען אַרויסגעפירט געװאָרן פּאָליאַקן און ליטווינער,
דעם 41טן יוני האָט מען גענומען אַרױיספירן יידן .אין שטאָט איז געװאָרן
אַ בהלה .יעדן טאָג פלעגט מען זען לױיפן הונדערטער אױטאָס מיט מענטשן
און געפּעק .די גאַסן זיינען פול געווען מיט מענטשן וי שאָטנס ,מיט געשװאָלענע
אויגן פון געוויין .עפּעס אַ קלייניקייט :אַזױ פיל טויזנטער משפּחות צוגענומען
און װוּהין װעט מען זיי פאַרשלעפּן און פאַרפירן? װאָס װעט פון זיי װערן?
מיר האָבן זיך דערװוּסט ,אַז מען האָט צוגענומען אַ סך אונדזערע באַקאַנטע,
,ונאים" ,אָדער , --ניט זיכערע
וועלכע זיינען זייער ווייט געווען פון צו זיין ש
|
עלעמענטן".
שבת-צונאכטס,

דעם4 .טן יוני 01 ,אַזייגער אָװונט ,ווען די טויערן זיינען

שוין געווען געשלאָסן און די גאַסן אויסגעליידיקט פון מענטשן ,זיינען מיר אַלע

געווען ביי זיך אין שטוב.
אַ שוער פאָרגעפיל האָט אונדז באַאומרואיקט .אין אַ געוויסן מאָמענט
האָבן מיר דערזען דורך די גרויסע פראָנטיפענצטער ,וי צו אונדזער טױער
זיינען צוגעפאָרן צוויי גרויסע לאַסט-אױטאָס .פאַר אונדז איז גלייך קלאָר
געװאָרן ,אַז מען איז געקומען צונעמען די פאַמיליע פון מיין שװעסטער און
מיך מיט מיין פּאַמיליע .מיט איינגעהאַלטענע אָטעמס ,מיט אױגן פול מיט
אימה ,האָבן מיר געװאַרט .אויף די נאָענטסטע גורלדיקע מינוטן .עס האָט
לאַנג ניט געדויערט און אין טיר האָט זיך דערהערט אַ שאַרפער קלינג.
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איינער אַ זעלנער מיט אַ ביקס

אין שטוב זיינען אַרײין צוויי רױטאַרמײער:
אין האַנט ,דער צווייטער  --אַן אָפיציר,
אונדזער דירה איז באַשטאַנען פון  4צימערן .אין איין צימער האָבן געװוינט
מיינע צוויי שוועסטער און אין די צוויי פראָנט-יצימערן האָב איך געװווינט מיט מיין
פאַמיליע .איך ,אַלס פּראָלעטאַריער ,בין דאָך געווען אַ מיוחס .די רױטאַרמײער
און די פאַמיליע פון איין שװעסטער ,זיינען אַריין אין זייער צימער ,דאָרט
האָט זיך אָנגעהויבן אַ רעוויזיע ,װאָס האָט געדויערט די גאַנצע נאַכט .יעדער
בגד ,יעדעס שטיקל וועש איז אַרומגעטאַפּט געװאָרן ,אַלע ווענט זיינען אויסגע-
קלאַפּט געװאָרן .די רעוויזיע האָט זיך געענדיקט ,ווען אויפן גאָס איז געװען
שוין גרויסער טאָג .דער אָפיציר האָט זיי געהייסן נעמען מיט זיך זאַכן ,וויפל
און װאָס זיי ווילן ,און איין שװעסטער מיטן מאַן און די קליינע טאָכטער,
זיינען אַרױסגעפירט געװאָרן צום אױטאָ .אונדזער מאַמע האָט מיט הייסע
טרערן געבעטן דעם אָפיצִיר צו לאָזן ביי איר דאָס קליינע מיידל .אָבער,
רעד היינט  --רעד מאָרגן ,דער אָפיציר האָט איין תשובה :איך דאַרף ברענגען
|
 3נפשות...
די גאַנצע נאַכט ,װאָס די רעויזיע האָט געדויערט ,זיינען מיר געזעסן
אין אונדזערע צימערן און געװאַרט אויף די רעװיזאָרן .װאָס מיר האָבן דאַן
איבערגעלעבט ,איז שווער צו באַשרײיבן,
נאָך דער רעוויזיע האָט דער אָפיציר מיך אַריינגערופן און געהייסן אונטער-
שרייבן א פּראָטאָקאָל ,אַז ער לאָזט איבער אויף מיין פאַראַנטװאַרטלעכקײט
אַלע איבערגעבליבענע זאַכן .אַלע מיינע ריך ,ער זאָל אין מיין רשות
איבערלאָזן דאָס מיידעלע ,האָבן ניט געהאָלפן.
מיט גרויס געוויין האָבן מיר זיך געזעגנט און געהאָלפן זיי אַרױפשטײגן
אויף דעם גרויסן לאַסט-יאױטאָ.
אין עטלעכע שעה אַרום האָבן מיר זיך דערװוסט ,אַז זיי געפינען זיך אין
ניידווילייקע ,אַ סטאַציע נאָך ווילנע .מיר זיינען גלייך אַהין אַװעקגעפאָרן און
זי געטראָפן אויף א זייטיקער באַןיליניע .עס זיינען דאָרט געשטאַנען צויי
גרויסע עשאַלאָנען מיט אָנגעלאָדענע מענטשן ,באַװאַכטע דורך רױטאַרמײער.
מיט גרויסע שװעריקייטן האָבן מיר זיי דערלאַנגט אַביסל געלט און עסנװאַרג.
דורך די פענצטערלעך פון פראַכט-װאַגאָנען האָט מען זיך דורכגעװאָרפן מיט
געציילטע ווערטער ,מיט אַ סך פריינט און באַקאַנטע.
דער צער פון די מענטשן אין די פאַרשפּאַרטע װאַגאָנען ,אַרומגערינגלטע
דורך די נ .ק .וו .ד-.לייט ,איז אומבאַשרײבלעך ...מיט פאַרוויינטע אױיגן ,װי
פון אַ בית-עולם ,זיינען מיר צוריק אַװעק אין שטאָט.
 .שווער געווען צו באַגרייפן ,פאַרװאָס מען האָט די טױיזנטער און טויזנטער
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יידן און ניט-יידן צוגענומען פון זייערע היימען .מילא ,אַז מען האָט צוגענומען
פּאָליטיש אַנגאַזשירטע מענטשן ,פון פיינטלעכע פּאַרטײען און אָרגאַניזאַציעס,
איז נאָך בצאוַגרײיפן .אָבער װאָס פאַר אַ ,שונאים" זיינען ,מ'שטיינסגעזאָגט,
געווען דער -08יאָריקער ייד סאָבאָל ,געוועזענער סוחר ,איצט אַלט און קראַנק
(ער איז טאַקע .אין וועג אױסגעגאַנגען) און אָט די אַלע סוחרים פון דער
דייטשישער און דער רודניצקער גאַס? גבירים זיינען זיי געווען! דאָס רוב
פון אָט די ,גבירים" פלעגן שווער אַרבעטן טאָג און נאַכט  --ניט דערעסן
גיט דערטרינקען און אין משך פון לאַנגע יאָרן ,פון קישקע-געלט ,דערגאַנגען
2
צו אַ געשפעט.
אין זייערע בעסטע יאָרן פלעגט זיי טריקענען דער קאָפּ ,װוי אַזױ איינצוקויפן
אַביסל סחורה ,אויף אויסצוקויפן אַ וועקסל ,פאַר אָפּצאָלן אַביסל פון די
אָנצאָליקע ראַטעס אין די פאַרשיידענע געזעלשאַפטלעכע בענק און גמילות-
|
חסדים-קאַסעס...
ס'איז כדאי צו באַמערקן ,אַז תיכף װוי די געשעפטן זיינען נאַציאָנאַליזירט
געװאָרן ,האָבן אַ סך פון די דאָזיקע באַלעבאַטים,,-בורזשויען? גלייך זיך גענומען
צו .זיײיערע אַמאָליקע פאַכן און געװאָרן גוטע און לאָיאַלע אַרבעטער אין די
אַרטעלן און װאַרשטאַטן .זיי האָבן זיך באמת צוגעפּאַסט צוֹ די נייע מלוכהי
ראַמען .בפרט נאָך ,אַז יעדער ייד האָט גוֹט געװוּסט ,װאָס אים האָט דערװאַרט,
ווען ער װאָלט אַרײנגעפאַלן אין היטלערס הענט! סזיינען ,נאַטירלעך ,געווען
אויך געציילטע פאַרביסענע קעגנער ,אָבער דאָס רוב ,אָט די גאַנצע מאַסע איצט
צוגענומענע יידן ,זיינען געווען פּשוטע עמך-מענטשן .אונדזער צער און ווייטיק
האָבן מיר גוט דערפילט ערשט אין אַ װאָך אַרום ,ווען מיר האָבן געזען ,װי יונגע
ליטווינער ,וועלכע זיינען פאַװאָריזירט געװאָרן ,און דורך אָט דער ,אַלצװײיסנ-י
,עטרייע ,איבערגעגעבענע פריינט"
דיקער" מאַכט באַטראַכט געװאָרן ,אַלס ג
פוֹן ראַטנפאַרבאַנד  --האָבן גלייך נאָכן אויסברוך פון דער דײטשיש-סאָװיע-
טישער מלחמה ,געהרגעט ,געשאָסן ,געראַבירט און געפּײיניקט ,זייערע פריינט"
און ב,אַפרײער?"  --די רױטאַרמײער...
אָט זיי ,דייאָ באַנדיטן ,האָט מען געלאָזן ,און די יידישע קרעמער פון
יאַטקאָװער און ברייטער גאַס ,האָט מען פאַרשיקט קיין סיביר אַלס ,שונאים".
אמת ,אין די שפּעטערדיקע צייטן האָבן מיר ניט איינמאָל מקנא געווען די
אַרוֹיסגעשיקטע ,אָבער דאָס ענדערט לחלוטין ניט דעם עצם טרױעריקן אוץ
טראַגישן פאַקט ,אַז אַרױסגעשיקט האָט מען אין סיביר  --ניט צום לעבן און
|
ניט צו ראַטעװען זיך..
מיר ווייסן איצט ,וויפל יידן זיינען צוריקגעקומען אַלס רעפּאַטריאַנטן פון
ראַטנפאַרבאַנד ,מיר ווייסן אָבער ניט און װעלן קיינמאָל שוין ניט וויסן ,וויפל
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אויף

יידן  .זיינען געבליבן
טייגעס .און סטעפּעס,
ס'איז איצטער קלאָר ,אַז געראַטעװעט דעם רעשט פון די פוילישע יידן
האָט ניט קיין אַנדערער ,וי דער פּוילישער פּרעמיערימיניסטער ,גענעראַל
שיקאָרסקי .אַדאַנק זיין אָפּמאַך מיט דער מאָסקווער רעגירונג איז אַ געוויסע
צאָל יידן ,פוילישע בירגער ,באַפּרײט געװאָרן ,אָנשטאָט דעם זיכערן אומקום,
האָבן אַ טייל איבערגעלעבט .יידן ,בירגער פון אַנדערע לענדער ,פאַרשיקטע
אין סיביר ,זיינען געבליבן דאָרטן..
| = ביזן היינטיקן טאָג קען איך ניט באגרייפן די אומזיניקע און אוממענטשלעכע
אַרױסשיקענישן פון די יידן .איך טייטש עס אויס וי אַ פּשוטע פּראָװאָקאַציע
מצד די פאַשיסטישע ליטווינער .בלויז אין זייערע אינטערעסן זיינען געלעגן
אָט די אוממענטשלעכע גירושים.
וי עס זאָל ניט זיין ,האָבן די אַרויסשיקונגען אָנגעװאָרפֿן א פּחד אין שטאָט
און די גאַנצע באַפעלקערונג איז אַרומגעגאַנגען פאַרחושכט .קיינער האָט ניט
געװוּסט ,װאָס מיט אים װעט פּאַסירן אין די נאָענטסטע שעהען אַלע אָן
אויסנאַם האָבן געװואַרט אויף די לאַסט-אױטאָס ,קיינער איז ניט געװען זיכער
י
מיט זיך ,ניט מיטן גורל פון זיינע נאָענטסטע,
אָט אַזאַ שטימונג איז געווען אין שטאָט פון 01טן ביון 12טן יוני .דערביי
דאַרף מען אונטערשטרייכן ,אַז די אַרויסשיקונגען האָבן געטראָגן אַ סיסטע-
מאַטישן כאַראַקטער .זיי זיינען גלייכצייטיק פאָרגעקומען אין אַ סך שטעט
פון די ניי-פאַרנומענע געביטן,
ערג

אײביק

אין

די װיסטע

פאַרװאָרפענע

סיבירער

שטורעט

װאָס אַ טאָג ווייטער אין דער פּאַָליטישער האָריזאַנט אַלץ מער פאַרצױגן
געװאָרן מיט שװואַרצע כמאַרעס .מען האָט גענומען מורמלען ,ריידן ,אַז ס'איז
ניט אױסגעשלאָסן אַן אָנטאַל פון די דייטשן אויף ראַטנפאַרבאַנד .קיין קאָנקרעטס
האָט ,נאַטירלעך ,קיינער ניט געװווסט,
דעם ערשטן מאַי  1491איז אין שטאָט פאָרגעקומען אַ דיזיקע מאַניפּעסטאַציע.
די רעדנערס האָבן אויפמערקזאַם געמאַכט אויף דער סכנה װאָס דראָט ראַטני
פאַרבאַנד מצד דײיטשלאַנד .דעם 02טן יוני אָװנט איז אין גרויסן שטאָט-זאַל
פאָרגעקומען אלַעקציע פון ארַוסישן פּראָפּעסאָר אַ ,װאָסטאָטשניק" ,דאָס הייסט
אַ געקומענער פון ראַטנפאַרבאַנד ,וועגן דער פּאָליטישער סיטואַציע אין דער
וועלט .זיין רעפּעראַט האָט ער אָנגעהויבן מיט די װערטער. :חברים! שװוערע,
שװאַרצע כמאַרעס רוקן זיך אָן אויף אונדזער פאָטערלאַנד ,די דייטשן פּלאַנירן
אַן אָנפאַל אויף אונדז .אַלץ באַװײיזט ,אַז מיר שטייען פאַר אַ גרויסן שטורעם.
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דער שונא וועט זיך באַשטימט ניט צוריקהאַלטן און וועט פּרוּוון אונדז אַרײנציען
אין דעם בלוטיקן קאַמף ,וועלכער דויערט שוין באַלד צוויי יאָר .אָבער מיר,
דאָס גרויסע ,מעכטיקע ראַטנפאַרבאַנד ,זיינען גרייט אויפצונעמען יעטװעדן
קאַמף און װעלן קיין קרבנות ניט זשאַלעװען אויף צו פאַרטיידיקן די פרייהייט
פון אונדזערע פעלקער".,
שבת-צונאכטס ,דעם  ,6.12איז אין ווילנער יידישן מלוכהיטעאַטער ,אויף
קאָנסקע גאַס ,פאָרגעקומען אַ הערלעכער ,גרויסער קולטור-יום"טוב .די יידישע
טרופּע  --דאָס שענסטע און בעסטע פון די יידישע אַקטיאָרן ,װאָס יידיש-ווילנע
האָט צום מאָמענט פאַרמאָגט  --האָט געגעבן די פּרעמיערע ,דאָס גרויסע
געווינס" פון שלום עליכם .דאָס טעאַטער איז געווען איבערפולט .אַלע ווילנער
יידישע ליטעראַטן און פּליטים ,שרייבער ,די גרויסע יידישע אַרבעטנדיקע אינטע-
ליגענץ ,געזעלשאַפטלעכע טוער  --אַלץ איז דאָ פאַרזאַמלט געווען .ברוך
ליוּבאָצקי ,קאַפּלאַןדקאַפּלאַנסקי ,נח פּרילוצקי און איך ,זיינען געזעסן צװאַמען
און געמיטלעך גערעדט דעם גאַנצן אָװנט .קיינעם איז אויפן געדאַנק אַפילן
ניט געקומען ,אַז דאָס איז דער לעצטער אָװונט ,אויף וועלכן ווילנער יידן זיינען
זיך צונויפגעקומען ,פאַרן אָנהױב פון זייער פינצטערן סוף.
די אַקטיאָרן לייב שריפטזעצער ,מאָריס לאַמפּע און אַ סך אַנדערע ,האָבן
דעם אָװנט אָפּגעשפּילט זייער בענעפיס..
פאַרטאָג איז אױסגעבראָכן דער װוּלקאַן...

אַנפאַל פון דײיטשלאַנז

אויף ראַטנפֿאַרבאַנד

זונטיק פאַרטאָג ,דעם 22טן יוני  ,1491האָבן די דייטשישע עראָפּלאַנען
פאַרשאָטן די נאָענטסטע סאָוויעטישע שטעט מיט אַ האָגל פון באָמבעס .קיינער
פאָרגעשטעלט ,אַז היטלער זאָל אַזױ אומגעריכט ,אַ קיין שום
האָט זיך ניט
סיבה ,זיך װאַרפן אויפן ראַטנפאַרבאַנד,
מיר זיינען דאָך אָפּטמאָל דערשטוינט געווען צו זען ,וי אָנצאָליקע ,גרויסע
טראַנספּאָרטן מיט תבואה ,נאַפט און אַנדערע סחורות גייען קיין דייטשלאַנד פון
ראַטנפאַרבאַנד .די מיינונג איז געווען ,אַז ראַטנפאַרבאַנד ,מיט איר נײיטראַלער
באַציאונג צו דײיטשלאַנד ,װעט אויסמיידן אַ בלוטיקן קאַמף און מלחמה-חורבן.
שפּעטערצו ,אין געטאָ ,האָבן מיר זיך אױסגעאַרבעט אַזאַ .מין טעאָריע,
װי אַ תשובה אויף דער שאלה ,פאַרװאָס היטלער האָט אָנגעהױבן דעם קאַמף
קעגן ראַטנפאַרבאַנד:
ערשטנס ,האָט ער גערעכנט ,אַז ענגלאַנד װעט גלייך צושטיין צום קאַמף
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קעגן ראַטנפאַרבאַנד ,און צוליב דעם טאַקע איז פאַרן אויסברוך פון דער נייער
מלחמה אָפּגעפלױגן היטלערס פאַרטרעטער ,העס ,קיין ענגלאַנד,
צווייטנס ,איז היטלער געווען איבערצייגט ,אַז די מלחמה װעט אַרױסרופן
אין ראַטנפאַרבאַנד אַן איבערקערעניש  --און ביי זיין אַרײנמאַרש קיין מאָסקװע,
אין װאָס ער האָט ניט געצווייפלט ,װעט ער שאַפן אַ נייע אַנטיבאָלשעװיסטישע
רעגירונג .און ,דערליידיקן" דעם ראַטנפאַרבאַנד,
דריטנס ,דאָס װיכטיקסטע ,װי ער אַלײן האָט אין אַ שפּעטערדיקער רעדע
דערקלערט ,האָט דײיטשלאַנד ניט געװוּסט ,אַז ראַטנפאַרבאַנד פאַרמאָגט אַזאַ
אומאויסשעפּלעכן קװאַל פון מענטשן ,װאָס קען געװאָרפן ווערן אין די שלאַכטן,
ס'האָט זיך שפּעטער טאַקע אַרױסגעװיזן ,אַז היטלער האָט געהאַט אַ טעות אין
זיינע אויסרעכענונגען .דערווייל אָבער איז די לאַגע געווען אַ פאַרצווייפלטע,
זונטיק אינדערפרי בין איך ,וי געוויינלעך ,געקומען אין אַפּטײק .וי יעדן
זונטיק איז אין אַפּטײיק געווען זייער װײיניק אַרבעט ,און ניט וויסנדיק פון
קיין שום פותריחלום ,האָבן מיר געמיטלעך געשמועסט ,אַזײגער  01אינדערפרי
האָבן מיר דערהערט אַן אַלאַרם .עראָפּלאַנען האָבן זיך באַװויזן אויפן הימל.
אין אַ וויילע אַרום האָבן מיר דערהערט אויפרייסן .אויף דעם האָבן מיר איבער"
הױפּט קיין אַכט ניט געלייגט ,זייענדיק זיכער ,אַז דאָס איז אַ פּראָבע-אַלאַרם,
פונדעסטוועגן בין איך אַרױס אויפן גאַס .דאָ לויפט צן צו מיר אַ יונגערמאַן
און פרעגט מיך, :מאַגיסטער ,איר האָט אין אַפּטײיק גענוג באַנדאַזשישטאָף ל"
;נאַטירלעך" ,ענטפער איך אים, ,װאָס איז דען געעשן?"
,װאָס הייסט ,װאָס איז געשען" ,פרעגט ער, ,איר וייסט גאָרנישט? איר
ווייסט ניט ,אַז ס'איז שוין מלחמה-צושטאַנד צװישן דײטשלאַנד און ראַטג"
פאַרבאַנד ?* איך בין געבליבן אַ געפּלעפטער, .װאָס הייסט מלחמה ,װאָס הייסט
לופּט-אָנגריף ,דאָס איז דאָך אַ פּראָבע-אַלאַרם" ,זאָג איך...
,רעדט ניט קיין נארישקייטן" ,שרייט דער יונגערמאַן, ,דאָס איז מלחמה,
אמתע מלחמה ,באַלד װועט רעדן מאָלאָטאָו .גייט צום ראַדיאָ ,הערט מאָסקװע?...
ווידער אַ שטיין אויפן האַרצן ,אַ צעטרייסלטע נשמה .אין אַ קורצער וויילע
אַרום האָבן מיר געהערט מאָלאָטאָװוס רעדע און ס'איז קלאָר געװאָרן ,אַז מיר
זיינען אין אַ נייער מלחמה  --אַ ניי אומגליק פאר די אויגן .װאָס טוט מען!?
אין אַפּטײיק בין איך געבליבן אַלײן .מען איז טאַקע באַלד געקומען נאָך
פאַרשיידענע באַנדאַזש-מאַטעריאַלן ,ס'זענען שוין געווען פאַרװונדעטע און
געהרגעטע פון די באָמבעס...
קוים דערלעבט צוויי אַזײיגער ,ווען פון שטאָט זיינען געקומען די קאָלעגן
פון דער צווייטער שיכט; :חבר מיראָן צוקערזיס האָט מיר איבערגעגעבן גרויליקע
פרטים ,ס'איז ממש פינצטער געװאָרן אין די אויגן ..דערווייל האָבן זיך דורך
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אַנטאָקאָליע גענומען ציען שנורן מענטשן ,אַנטלאָפּענע פון שטאָט .אױטאָס ,פור,1
די גאַנצע גאַס איז געווען שװאַרץ פון גייערס .אַ גוט באַקאַנט בילד ..סאַראַ
מוראדיקע ענלעכקייט צו דער לויפעריי פון לאָדזש אין סעפּטעמבער ..9291
הויפטזעכלעך זענען געלאָפן יידישע יונגעלייט .איך פרעג איינעם ,אַ צוייטן
װווּהין לויפט מען ,קיינער ווייסט גאָרניט ,מען לויפט אויף ניעמענטשין..
אין שטוב האָב איך ערשט געטראָפן דעם אמתן חורבן .אַלע גייען אַרום
וי צעמישטע  --לויפן ,ניט לויפן? ..װי לויפט מען מיט צוויי קינדער ,מיט
דער פרוי ,מיט אַן אַלטער מאַמען? און וי װאַרפט מען אַװעק אַזאַ שטוב
מיט אַזאַ פון דורות איינגעפונדעוועטער באַלעבאַטישקײט? אָקאָרשט איז מען
געלאָפן פון לאָדזש ,קוים געקומען צו זיך ,איז ווייטער לויף .מיר האָבן זיך
געטרייסט מיט איין זאַך :אין דער ערשטער וועלטימלחמה זיינען די דייטשן
געווען ביי דער זעלבער גרענעץ מיט רוסלאַנד  --ביי איידקונען .דאַן האָט
געדויערט  51חדשים ,איידער זיי זיינען אַרײין אין ווילנע .האָבן מיר אויסגערעכנט,
אַז אויך איצט ,אַפילו ביים מאָדערניזירטן מלחמה-טעמפאָ װועט נאָך געדויערן
אַ געוויסע צייט,.
איך בין אַװעקגעלאָפן צו פּרילוצקין ,וועלכער האָט געוווינט אויף טראקער
גאָס נומער  ,5אַנטקעגן דער דירה ,װוּ ס'האָט אַמאָל געװווינט דער באַװוּסטער
קינדער-דאַקטאָר זאַק .איך פרעג :ינח ,װאָס טוט מען?" אין שטוב איז
אַ צערודערניש ,אַן אומאָרדענונג ,פּאַולינע זאָגט צו מיר, :מענדעלע ,מיר
מוזן שוין לויפן ,נח טאָר אַ סעקונדע ניט בלייבן ,זיי וועלן אים צערייסן
אויף שטיקעך".
נח ענטפערט, :הערט ,באַלבערישסקי ,מיט דער ערשטער באָמבע ,װאָס
היטלער האָט אַראָפּגעלאָזן אויפן ראַטנפאַרבאַנד ,האָט ער אױסגעגראָבן פאַר
זיך אַ קבר ,זיין סוף וװעט זיין אַ שנעלער און אַ פינצטערער?.
יאָ ,אָבער װאָס טוט מען איצט?
;איך װאַרט דאָ אויף אַ גרופע שרייבער ,מיר וועלן צוזאַמען לויפן..
איך בין אַװעק .פאַרנאַכט איז ווידער געווען אַ לופטאָנגריף ,אַ באָמבע
האָט געטראָפן אין אַ הז אַנטקעגן אונדו (רייזענבערגס הויז) .דער טומל,
 די געשרייען זיינען דערגאַנגען צו אונדז ,װאָס האָבן גורם געווען אַ פּאַניק,אַלע זיינען מיר אַרױסגעלאָפן פון שטוב ,די קינדער האָט מען אַראָפּגעפירט
צום הויזוועכטער ,וועלכער האָט געװוינט אין אַ טיפן קעלער איפן הױף.
אָט דעם וועכטערס דירה  --דער קעלער  --האָט איצט געזאַלט דינען אַלס
אַ סכראָן (שוץיקעלער) .דערווייל איז מען געלאָפן פון שטאָט ,אין אַלע אַמטן
איז אױסגעבראָכן אַ שרעקלעכע מהומה .אַלע צעגער זיינען אָפּגעגאַנגען איבער-
געפּאַקטע ; אױטאָס איז געווען װייניק ,נאָר אויסדערװויילטע האָבן געקענט צו
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זיי צוקומען .די לאַגע איז געווען אַ פאַרצװײַפלטע ,איר זעט דאָס אומגליק
פאַר די אויגן ,און קיין רעטונג איזן נִיטְאָ .די נאָענטסטע שעהען האָבן
געבראַכט נייע אומגליקן :די לאַגע האָט מיט איר טראַגישקײט וייטווייט
אַריבערגעשטיגן אַלע שוידערלעכסטע פאַנטאַזיעס .לופט-אָנגריפן ,וואָס ווייטער
אַלץ שטאַרקערע; רעפּלעקטאָרן באַלײכטן די שטאָט ,זײיערע שטראַלן ,װאָס
ווייזן זיך אָן אויפהער אויפן הימל ,שניידן וי מיט מעסערס ניט בלױזן די
לופטישטחים ,נאָר אויך אונדזערע הערצער .נאָך יעדן רעפּלעקטאָר האָט מען
|
דערװאַרט נייע באָמבן-אויפרייסן און נייע קרבנות ,נייע מהומות..
דער גאַנצער הויף מיט שכנים האָט זיך געהאַלטן צוזאַמען :יידן ,ניט-
יידן ,ס'האָט אונדז געמאַכט נאָענט און פאַראײיניקט דאָס אומגליק ,װאָס איז
געשטאַנען פאַר אַלעמענס אויגן .אין דעם מאָמענט האָט מען ניט געקלערט
װאָס עס וװעט זיין מאָרגן ,איין מחשבה האָט געעקבערט  --וי אַזױ לעבט
מען איבער אָט די שוידערלעכע מינוטן
אויף נאַכט ,האָט מען אַלע קינדער אַװעקגעלײגט שלאָפּן ביים סטרוזש
אין קעלער .מיר ,דערװאַקסענע ,זיינען געבליבן אויפן הויף און געמאַכט אַלע
מעגלעכע השערות וועגן דעם ,װאָס עס שטייט אונדז נאָך פאָר ,די יידישע

שכנים

פון הז

זיינען ניט געװען

קיין בעלנים איף לופן.

איך בין

זיין  --װעט

געווען זייער פאַרמאַטערט און אַ זאָג געטאָן :ע ,װאָס סוועט
זיין ,איך גיי אין שטוב און לייג זיך שלאָפֿן..
פאַרטאָג האָט זיך אָנגעהױבן א נייע באָמבאַרדירונג .צו דער זעלבער
צייט האָבן גענומען אָנקומען ידיעות ,אַז דער פראָנט איז דורכגעריסן געװאָרן
און די דייטשן גייען שנעל פאָרויס .אין די ידיעות האָט מען אַפילן ניט געװאָלט
גלויבן ,נאָר ווען מען האָט געזען די פּאַניק ,די איילעניש ,מיט וועלכער מען
עװואַקואירט די שטאָט ,איז געװאָרן זייער ביטער אויפן האַרצן .האָבנדיק די
דערפאַרונג פון  ,9291האָב איך שוין געװוּסט ,אַז דאָס לויפן צופוס גיט ניט
גאָרניט ,אָן קיין מעכאַנישן טראַנספּאָרט ,טאָר מען זיך ניט רירן פון אָרט.
ניט קוקנדיק אויף די באָמבאַרדירונגען ,בין איך אינדערפרי דאָך אַװעק אין
אַפּטייק אויף אַנטאָקאָליע . דער גאַנצער װעג איז געוען באַלאַגערט פון
פאָרער און פוסגייער  --אומענדלעך מיט װאַנדערער .די לאַגע פון די גייער
און פאָרער האָט זיך אָבער אין משך פון טאָג ראַדיקאַל געענדערט .אױב
אין ערשטן טאָג זיינען די לויפער געגאַנגען און געפאָרן רואיק ,אָן וועלכע
ס'איז שטערונגען ,איז מאָנטיק ,דעם צווייטן טאָג פון די געשעענישן ,פאָרגע-
קומען אַן ענדערונג ,װאָס האָט אָנגעװאָרפן שוידער און אימה אויף אַלעמען
און אין דער ערשטער ריי אויף אונדז יידן .ליטווינער זיינען אַרוױס אויף די
גאַסן און גענומען פאַרהאַלטן רױטאַרמײער ,עס זיינען געווען אַ סך פאַלן ,ווען
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רױטאַרמײער .אָבער
זייערע פאַרבליבענע

ליטווינער האָבן פשוט געשאָסן אין די אָפּטרעטנדיקע
אַמערגסטן האָבן זיי זיך (גענומען איזדיעקעווען איבער
|
פאַמיליעס,
די חוצפּה פון די ליטווינער ,זייערע אָנפאַלן אויף דעם אָפּטרעטנדיקן
מיליטער ,זייער ראַבירן די וווינונגען פון סאָוויעטישע מענטשן ,איז געווען
אַ באַװײז ,אַז מיטן פראָנט האַלט זייער שמאָל,
מיט יעדער שעה איז די לאַגע געװאָרן ערנסטער ,די ליטוינער האָבן
גענומען אַרױסװײזן זייערע חיהשע נעגל .זיי האָבן פאַרהאַלטן פורלעך מיט
סאָוויעטישע פאַמיליעס ,געהרגעט ,געשלאָגן מכות רצח אומבאַהאָלפענע פרויען
און קינדער .די ליטווינער ,וועלכע האָבן פאַר דער צייט פון דער באָלשעװיס-
טישער ממשלה געזונגען לויביגעזאַנגען פאַר די ,באַפרײיער" און ג,וטע פריינט",
וי זיי פלעגן רופן דביאָלשעװיקעס ,האָבן איצט נקמה גענומען פאַר ,זייער
פאָטערלאַנד?.
בײיטאָג האָבן זיך די ליטווינער אַזױ צעבושעװועט ,אַז ס'איז געוען אַן
ערנסטע מורא ,עס זאָל ,חלילה ,ניט אויסברעכן קיין אַלגעמײנער פּאָגראָם.
נאָכמיטאָג זיינען די גאַסן געװאָרן אױיסגעליידיקט און אַ טויטע שטילקייט איז
באַפּאַלן די שטאָט.
וי געזאָגט ,מען איז געלאָפֿן ,װוּ און מיט װאָס מ'האָט נאָר געקענט .די

סצענעס ,וועלכע האָבן זיך אָפּגעשפּילט אויפן באַנהױף און ביי די לאַסט-
אױיטאָס ,װאָס זיינען געווען אין רשות פון רעגירונגס-אינסטיטוציעס  --איז
ניט צו באַשרײבן ...יעדער האָט זיך געװאָלט ראַטעװען פון דעם אָנקומענדיקן
העלישן פייער .בפרט האָט די יידישע יוגנט געזוכט וועגן צו לויפן ,ווייל זי האָט
זייער גוט געװװוסט ,װאָס פאַר אגַורל עס דערװאַרט זי ביי די דייטשן .ניט
האָבנדיק קיין לאָקאָמאָציע-מיטלען איז מען געלאָפן צופוס אין די טױזנטער.
אַלץ איז געגאַנגען אויף מינסק...
פאַרנאַכטלעך האָט זיך די באָמבאַרדירונג איבער דער שטאָט אָפּגעשטעלט.
מיר האָבן ניט געװוּסט דעם באַדײיט דערפון .אין שטוב האָבן מיר זיך כסדר
געהיטן .דורך די פענצטער אין גאַס אַריין ,האָבן מיר געזען אַ סך ,זיי האָבן
אַרומגענומען עטלעכע צענטראַלע גאַסן.
א|ין אַ געוויסן מאָמענט האָבן מיר דערהערט אטַומל ,אויסגעשרייען .מיר
האָבן זיך זייער פאָרזיכטיק צוגערוקט צו די פענצטעריװווינקעלעך און גענומען
נאָכפאָרשן ,װאָס עס קומט פאָר.
| וי ווייט מ'האָט געקענט אַרומנעמען מיט די אױגן ,האָבן מיר קין
לעבעדיקן נפש ניט געזען .פּוסט ,שטיל ,וי אויף אַ בית-עולם ..פון ראַטהױז
זיינען אָבער ביסלעכווייז אַרױס איינציקע ליטווינער מיט די פּאַסקעס און ווייסע
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טיכלעך אין די הענט .זיי זיינען געװוען בערך אַ מאַן  02--51אויסגעשטעלט
אין אַ ריי .אין אַ געוויסן מאָמענט האָבן זיי אָנגעהױבן צו פּאָכען מיט די
טיכלעך און שרייען :וואליא! וואליא! (זאָל לעבן! זאָל לעבן!) .מיר זיינען
געבליבן וי צוגעגליווערטע צו אונדזערע ערטער.,
אין אַ וויילע אַרום האָבן מיר דערהערט אַ גערויש פון אָנקומענדיקע
מאָטאָציקלען .וי די טײיװולאָנים זיינען זיי שנעל פאַרבײיגעפאָרן ,זאַלבעצװײיט
אויף אַ מאָטאָציקל  --איינער ביים מאָטאָר און דער צווייטער מיט אַן אויסי
געשטרעקטער ביקס  --גרייט צום שיסן ..דאַן האָבן זיך באַוויזן טאַנקען
באַהאָנגענע מיט ריזיקע רויטע פּלאַכטעס ,מיט גרויסע שװאַרצע האַקנקרײיצן
אינדערמיט .דערנאָך איז אָנגעקומען אַרטילעריע און צום סוף  --לאַסט-אױטאָס
מיט מיליטער .די סאָלדאַטן ,און נאָך מער די אָפיצירן האָבן אויסגעזען וי
אויסגעפרעסענע ,גוט אױסגעפּאַשעטע חזירים ,עס האָט פּשוט געעקלט פון זייער
זאַטקײט ,רואיקייט און חוצפּהדיקייט .זיי אַלע זיינען באַגעגנט געװאָרן מיט
יובל-אויסגעשרייען מצד אָטידי צוויי צענדליק יונגע ליטווישע פּאַרטיזאַנער..
לאַנג ,לאַנג זיינען מיר אַזוֹי געשטאַנען ביי די פענצטער און צוגעזען,
וי די מיליטער-האָרדעס ציען זיך אָן אַ סוף .פאַרמאַטערטע און צעשראָקענע
זיינען מיר אַװעק פון דעם ,שוױפּלאַץ" ,יעדער פאַרוקט אין אַן אַנדער ווינקל,
אַז מיר זיינען געקומען אַ ביסל צו זיך ,האָבן מיר טרויעריק רעאַסומירט;
ערשט נעכטן איז אױסגעבראָכן די מלחמה און שוין היינט זיינען די דייטשן
אַריינגעדרונגען אין שטאָט ,אויף אַזאַ אומגליק ,אויף אַזאַ שנעלן סוף האָט

זיך קיינער נישט געקענט ריכטן.

װאָס איז אָבער די פעולה ,װעלן דען העלפן רייד  1מיר שטייען פאַר בולטע,
ניטיצוויידייטיקע געשעענישן .מיר געפינען זיך ביי דער חיה ,צי װועלן מיר
אַנטרונען װוערן פון איר? איין טרייסט האָבן מיר  --מיר זיינען צװאַמען

ניט צעריסן ,װי אין לאָדזש .אַ צווייטע טרייסט :אַ צווייטע שװעסטער

מיטן

שװאָגער און קינד זיינען פון יענער זייט,
משונהדיקע ווילדע צײטן :װאָס איזן מיט אַכט טעג צוריק געווען דאָס
גרעסטע אומגליק ,האָט זיך גאָר איצט אַרױסגעשטעלט אַלס גליק .מיר זיינען
שוין מקנא געווען די יעניקע ,וועלכע מ'האָט אַרויסגעפירט קיין טיף-רוסלאַנד..
מיר האָבן זיך שפּעטער מכלומרשט געוויצלט ,אַז גבירים האָבן מזל .זיי האָט
דער ראטנפאַרבאַנד פאַרהיטן פון אַלע אומגליקן ,אַרוסגעפירט זיי אין אױטאָס,
מיט חפצים ,קליידער ,וועש ,צוזאַמען מיט דער גאַנצער פאַמיליע .וויפל װאָלט
יעדער פון אונדז אָפּגעגעבן ,אַז ער זאָל זיך קענען אַרױסרײסן פון אָט-ידעם
לעבעדיקן גיהנום קיין ראַטנפֿאַרבאַנד ...וי מטושטש ס'זענען געװאָרן די גרענעצן
פון גליק און אומגליק..
115

שווערע ,אומבאַװוּסטע גורל-משאות האָבן זיך אויף אונדז אַרויפגעלייגט
אין משך פון די געציילטע שעהען .צער און פּיין האָבן אונדז באַגלײט איבער
די ניט באַלוכטענע צימערן ,װוּ מיר האָבן פון צייט צו צייט געכאַפּט אַ קוק
אַרױס אויפן ערב-רב ,אויף דעם אומאויפהערלעכן לאַװינע-מאַרש פון דייטשישן
מיליטער אין אױטאָס ,מאָטאָציקלען ,טאַנקען ,האַרמאַטן  --אַלץ מעכאַניזירט,
קיין איין פוסגייער ניט געזען.
דאָס האַרץ האָט געקלאַפּט פאַרן אומבאַװוּסטן גורל פון מיין ברודער
מיט זיין פאַמיליע אין איוויע ,פאַרן גורל פון דער פרויס פאַמיליע אין ליטע.
דער עיקר האָט אויסגעוויינט אירע אַלטע אויגן  --די מאַמע ..זי האָט אַלעמען
באַװײינט ..מה ילד יום? װאָס װעט אונדז ברענגען דער מאָרגנדיקער טאָג?
לאָדזש ,פּױילן ,ליטע ,ראַטנפאַרבאַנד  --אַלץ געענדיקט!? ס'דערנענטערט זיך
אַ ניי קאַפּיטל אין אונדזער לעבן..
עס האָט זיך אָנגעהויבן אַן אַכזריות-יתקופה ,װאָס די וועלט-געשיכטע
האָט דאָס נאָך ניט געזען .אַלע ביזאיצטיקע באַגריפן ועגן שלעכטס ,לײדן,
אַכזריות ,מענטשןהאַס ,פּיין און רשעות ,אַלע באַגריפן װעגן ערגסטן און
שוידערלעכסטן  --האָבן זיך אַרױסגעװיזן פאַר בלאַס און נישטיק ,אַנטקעגן
דעם ,װאָס אונדז איז פאָרגעשטאַנען דורכצומאַכן ,דאָס װאָס מיר האָבן פאַקטיש

דורכגעמאַכט,
| = היינט ,ווען איך שרייב די דאָזיקע שורות ,שוין העכער דריי יאָר אױיף
דער פריי ,בין איך אימשטאַנד צוֹ דערקלערן אַ סך זאַכן ,וועלכע מיר האָבן

פריער ניט געװוּסט ,אָבער איין זאַך איז פאַרבליבן פאַר מיר אַ רעטעניש:
װוּ האָבן מיר גענומען כוחות אױף אױסצוהאַלטן אַזעלכע גרױלײאָרן? און
װוּ האָבן זיך גענומען ביי לעבעדיקע מענטשן ,אַזעלכע ווילדע אור-אינסטינקטן
צוֹ פּײניקן אַנדערע לעבעדיקע מענטשן ,וי סהאָבן געטאָן די קאַניבאַלע
דייטשן ביי דער געטרייער מיטהילף פון זייערע ,אידייאישע" מיטהעלפער
פון אַ גאַנצער ריי נאַציאָנאַליטעטן
די היטלעריתקופה אין ווילנע האָט אַרומגענומען ביי אַ  07טויזנט יידן,
אין דעם אַ גרויסע צאָל פּליטים.
די תקופה האָט געדויערט פון 42סטן יוני  1491ביז דעם 21טן יולי 4491
יאָר .איבערגעלעבט די דאָזיקע צייט האָבן ,ביי היטלערן ,העכסטנס אַ טױזנט
מאַן ,בערך אַ צוויי פּראָצענט .די איבעריקע געראַטעװעטע ווילנער יידן ,זיינען
געקומען אַלס רעפּאַטריאַנטן פון ראַטנפאַרבאַנד ,וועלכע דערגרייכן מן הסתם
ביז  .0002--0052זיי האָבן מיט היטלערן בכלל ניט געהאַט צו טאָן ,צו פאַר-
דאַנקען האָבן זיי זייער לעבן דעם פאַקט ,װאָס אַ װאָך פאַרן אויסברוך פון דער
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דייטש-רוסישער מלחמה האָט מען זיי אַרוסגעפירט פון ווילנע .וויפל מען האָט
דאַן אַרוסגעפירט איז ,נאַטירלעך ,שווער צו זאָגן,
די בלוטיקע רוצחים פון ליטווישן פאָלק ,אויפגעהעצטע און אָנגערייצטע דורך
די דייטשע הויפּט-אכזרים און זייערע ווילדע הינט ,האָבן אין משך פון  2יאָר
אויסגעמאַרדעט ניט נאָר די ווילנער יידן ,נאָר דאָס גאַנצע ליטווישע יידנטום.
מיט דער גרעסטער אַכזריות און בלוטדורשטיקייט ,האָבן זיי ,אין דער
ערשטער ריי ,ליקווידירט יידן ,מיט וועלכע זיי האָבן ,העכער טױזנט יאָר,
געלעבט צוזאַמען .מיט חיהשער קאַלטקײט האָבן זיי ,אונטער דער דייטשישער
אָנפירוֹנג ,אויסגעפירט די גרעסטע וועלטירציחות ,ניט נאָר קעגן יידן ,נאָר
אויך קעגן רוסן ,פּאָליאַקן און אַנדערע,
לכתחילה ,איז גאָרניט געווען אַזױ פאַרשטענדלעך זײיער האַרציקײיט און
צופרידנקייט מיט וועלכע זיי האָבן באַגעגנט די דייטשן .אמת ,זיי זיינען געווען
פיינטלעך געשטימט לגבי דעם ראטנפאַרבאַנד ,אָבער זיי האָבן סוף כל סוף,
גאָרניט שלעכט זיך אויסגעלעבט בעת דער הערשאַפט פון ראַטנפאַרבאַנד ,אַז זיי
זאָלן אַרױסװײזן אַזופיל שמחה ביים מקבל-פּנים זיין די דייטשן ,ביי וועלכע
זי האָבן לגמרי גאָרניט דערגרייכט  --ניט קיין פרייהייט ,ניט קיין זעלבי
שטענדיקייט .װי עס זאָל ניט זיין ,זיינען די ליטוינער געווען די איינציקע
אין שטאָט ,װאָס האָבן מיט יוּבּליאויסגעשרייען באַגעגנט די דייטשישע האָרדעס,
פּלאַטערנדיק מיט די ווייסע טיכלעך..
מיט צעבראָכענע געמיטער ,זענען מיר שוייגנדיקע זיך צעגאַנגען איבער
דער ניט-באַלױכטענער ,פאַרחושכטער דירה ,יעדער איינער אין זיין ווינקל ,אַזױי
זיינען מיר געבליבן ליגן ,ניט-אויסגעטוענע ,אין די בעטן ,ביז ס'איז אָנגעקומען
דער ערשטער פרימאָרגן אונטער דער דייטשישער ממשלה,

די ערשטע
דינסטיק,

דעם

420טן

איבערגאַנגס-טעו

יוני,

האָט

וילנע

אויסגעזען

וי

אַ טױטע

שטאָט,

פוסטע גאַסן .ווען-ניט-ווען פלעגט זיך וי אַ שאָטן ,אַ מענטש דורכשליכן
שאַרנדיק זיך ביי דער מויער .אין שטאָט אין קיין שום מאַכט ניט געווען
פאַרהאַקט טיר און טויער .אַלץ איז געזעסן אין די הייזער װאַרטנדיק ,װאָס
װועט ברענגען די נאָענטסטע צוקונפט,

דעם גאַנצן זונטיקדיקן טאָג און די ערשטע

העלפט פון מאָנטיק ,זיינען

זייער פיל יידן אַנטלאָפן פון שטאָט .הויפּטזעכלעך יונגעלייט ,באַאַמטע אין דער
מלוכה-אַדמיניסטראַציע.

מיט

כוח

האָט מען

זיך אַרײינגעריסן

אין די איבערי
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פולטע צעגער ,וועלכע זיינען געגאַנגען אויף מינסק; אַנדערע וידער ,װאָס
האָבן געהאַט צוטריט צו דער העכערער אַדמיניסטראַציע ,האָבן זיך אַריינגעריסן
/אין לאַסט-אױטאָס ,אָדער אויף פּשוטע פורלעך אַװעק פון וילנע .אַזעלכע
גליקלעכע זיינען אָבער געווען זייער וייניק .דער גרעסטער טייל איז אַװעק
צופוס ,אָט אַזױ וי מען איז געשטאַנען ,העכסטנס מיט אַ פּעקל אָדער אַ רוקי
זאַק אויף די פּלייצעס .יידן האָבן מיט האַרצקלאַפּעניש דערמאָנט די אַנטלאָפענע.
| מען האָט בכלל ניט געקענט באַגרייפן דעם געװאַלטיקן חורבן ,װאָס אין
געשען אין משך פון קנאַפּע צוויי טעג .בײטאָג זיינען דערגאַנגען צו אונדו
ידיעות ,גאָט ווייסט פּונװאַנען און וי אַזױ ,אַז אין קאָוונע און אין ליטע .בכלל,
קומען פאָר גרויסע שלאַכטן ,און אַז קאָוונע איז נאָך ניט אין די דייטשישע הענט,
אינדערפרי בין איך ,װוי געוויינלעך ,אַװעק אין אַפּטײיק צו דער אַרבעט.
דער גאַנצער לאַנגער וועג ביז אַנטאָקאָליע אין פּאַרפלייצט געוװוען מיט
דייטשיש מיליטער,
אין אַפּטײיק האָב איך געטראָפן מיראן צוקערזיס און אייניקע אַנדערע
קאָלעגן ניט-יידן ,װוי :מאַָג .,טאטיאנא עלערט ,מאַג .באלקאווסקי און די אַרבע-
טער .דער קאַסירער ,דער ליטווין שליזים ,אין שוין צו דער אַרבעט ניט
געקומען .אויף מאָרגן איז ער יאָ געקומען און מיר געמאָלדן ,אַז ער רעזיג-
נירט פון זיין שטעלע אין אַפּטײיק און פאַרשרײיבט זיך אין דער שוין אָרגאַ-
ניזירטער ליטווישער מיליץ .אויף מיין פראַגע  --פאַרװאַס ער טוט דאָס,
ער ,אַ רואיקער שטילער מענטש ,און דערצו אין אַזאַ צייט אין פּאָליצײי גאָר --
האָט ער געענטפערט ,אַז פון אַפּטײיק קען ער ניט לעבן און אין דער מיליץ
גיט מען אים אויסערגעוויינלעך גוטע באַדינגונגען..
די אַרבעט אין אַפּטײיק איז אָפּגעשטעלט געװאָרן .מען פלעגט קומען אַהין
נאָר אין ווירקלעך-דרינגענדיקע פאַלן .לאַנגע שעהען האָבן מיר דאָרט גערעדט
צווישן זיך וועגן דער געשאַפענער לאַגע .איך בין אויך געווען אין קאָנטאַקט
מיט דער פאַמיליע קאַנטאָראָװיטש ,די באַזײטיקטע ,געוועזענע אינהאַבער פון
דער נאַציאָנאַליזירטער אַפּטײיק .זיי האָבן ווייטער געװוינט אין א טייל פון זייער
דירה .די משפּחה איז באַשטאַנען פון דער אַלטער מוטער ,דעם איידעם מאַקס
קאַנטאָראָװויטש ,זיין פרוי און צוויי קינדער,
קומענדיק בײיטאָג אין שטאָט בין איך אַװעק צו פּרילוצקין .ער און פּאַולינא
האָבן געהאַלטן ביים ענדיקן דאָס פאַרברענען מענגעס מיט פּאַפּירן אין אווון.
דאָס איז געװען אַ קאָפּיע פון ריזיקן מאַטעריאַל ,װאָס נח האָט אָנגעזאַמלט
אין דער היסטאָרישער קאָמיסיע .ווען ער איז געקומען קיין ווילנע ,האָט ער
אין פאַרשטענדיקונג מיט די ,דזשאָינט?-דירעקטאָרן ,גיטערמאַן און בירקענהיים,
געשאַפן אין  -- 04/9291אַ היסטאָרישע קאָמיסיע ,צו וועלכער ער האָט צוגע-
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צויגן אַ סך וילנער און װאַרשעװער שרייבער און ליטעראַטן אַלע האָבן
באַשריבן די ערשטע מלחמה-פאַזע און די צעפאַלונג פון פּױלן ,צוישן אַנדערע
איז אויך געווען מיינס אַן אַרבעט :מיין וועג פון לאָדזש קיין וילנע אין
 ,9פאַר וועלכער איך האָב דאַן באַקומען הונדערט דאָלאַר האָנאָראַר *.
סעקרעטאַר פון דער קאָמיסיע איז געווען דער בונדיסט הערש גוטגעשטאַלט
פון װאַרשע.
אַחוץ דעם קאָלאָסאַלן מאַטעריאַל וועגן חורבן-פּולן און די ערשטע טראַ-
גישע איבערלעבונגען פון דער יידישער באַפעלקערונג אין אַ ריי שטעט און
שטעטלעך ,איז אויך צוזאַמענגעקליבן געװאָרן אַ ריזיקע צאָל חפצים פון
פאָלקלאָריסטיש-מוזעאַלן ווערט .אַ סך געדרוקטע פאַראָרדענונגען ,מודעות ,געלע
לאַטעס ,געראַטעװעטע יידישע רעליגיעזע אַנטיקן ,דייטשישע פּובליקאַציעס א.אַ.װו,
אַחוץ דעם האָט שוין נח געהאַט אַ גרויסע ביבליאָטעק פון סאָוויעטישע
ביכער ,וועלכע מהאָט אויך געמוזט אויסרוימען .אױסבאַהאַלטן דעם דאָזיקן
אַרכיוו איז ,אין יענעם מאָמענט ,אוממעגלעך געוען ,צוליב אַ סך סיבות --
און קיינער האָט זיך אויך ניט גענאַרט און געװוסט ,אַז נח פּרילוצקי איז
אַ באַװוּסטע יידישע פּערזענלעכקייט ..דערווייל האָט מיר נח איבערגעגעבן,
אַז מאָנטיק זיינען צו אים געקומען איניקע יידישע ,יונגע שרייבער און
גערופן אים גיין מיט זיי .קיין שום לאָקאָמאָציע-מיטל האָבן זיי ניט געהאַט.
,נו ,װי לאַנג און וי ווייט װאָלט איך מיט פּאַלינען אַװעק צופוס? וי עס
שיינט איז שוֹין אַזױ באַשערט געווען פון אָנהייב אֶָן "..אַז דאָס לויפן צופוס
האָט טאַקע קיין שום צועק ניט געהאַט ,האָבן געוויזן די ווייטערדיקע געשע-
ענישן .אַגב ,אַ טייל פון די לויפער איז טאַקע אומגעקומען אין וועג,

די נביאות פון ד""ר יעקב ווינאָדסקי
פון נחן בין איך אַװעק צו ד"ר װיגאָדסקי .דער אַלטער האָט מיר דער-
ציילט שוידערלעכע פּרטים פון די איבערלעבונגען ,וועלכע ער און זיין פרױי
האָבן אַדורכגעמאַכט אין די פּאָר טעג .געהאַנדלט האָט זיך וועגן זייער טאָכטער,
די באַקאַנטע סאָוויעטישע שרייבערין ,פרוי ברושטיין און איר דערװאַקסענער
טאָכטער (דעם ד"ר װיגאָדסקיס אייניקל) ** ,די צוויי פרויען זיינען מיט אַ חודש
* די דאָזיקע אַרבעט ,מיט וועלכער עס הױיבט זיך אָן דאָס דאָזיקע בוך ,האָב איך אין
יאָר  ,7491אין יאַנואַר חודש ,אָנגעשריבן נאָכאַמאָל ,ווען איך בין געווען אויף די
ווינטער-פעריען אין דושניקי (דאָס אַמאָליקע באַד-ריינהערץ) אין נידערשלעזיען,
** ביידע לעבן אין ראַטנפאַרבאַנד (מאָסקװע) פרוי בורשטיין האָט ניט לאַנג געפייערט
איר 08טן געבוירנטג ,וועגן װאָס עס האָט פיל געשריבן די סאָוויעטישע פּרעסע ,און איר
טאָכטער איז די קינסטלערישע לייטערין פון באַרימטן סאָוו .טאַנץ-אַנסאַמבל ,,בעריאָזקאַ".
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פריער געקומען קיין ווילנע ,צוגאַסט פון מאָסקװע .דאָ האָבן זיי אַנטװיקלט
א גרויסע קולטור-אַרבעט .גלייכצייטיק האָבן זיי זיך באַמיט צו באַקומען די
נויטיקע דאָקומענטן אויף אַריבערצונעמען די עלטערן קיין מאָסקװע .ד"ר
װױגאָדזקי האָט טאַקע באַשלאָסן צו פאָרן קיין מאָסקװע ,וועגן וועלכן ער האָט
מיט מיר אַ סך געשמועסט .אָבער שטאַרק איילן זיך האָט ער ניט געװאָלט --
;װאָס ברענט דאָ?" פלעגט ער זאָגן, ,ס'איז מיר גאָרניט אַזױ לייכט זיך צו
שיידן מיט ווילנע ,אין וועלכער איך האָב אָפּגעלעבט אַ היפּש ביסל יאָרן-.
אַ פּאָר מאָל האָט מיר דער דאָקטאָר געזאָגט ,אַז זיין אָנװעזנהײט אין
מאָסקװע װעט ער אויסנוצן ,כדי צו ווירקן אויף די מאָסגעבנדיקע ספערן ,זי
זאָלן ענדערן זייער באַציאונג צום ציוניזם,, ,איך קלער איצט וועגן אַ מעמאָריאַל
אין דער זאַך ,װאָס איך וועל זיך באַמיען צו דערלאַנגען סטאַלינען .זיי מוזן
אָנערקענען דעם ציוניזם און אים העלפן .דער ציניזם איז אַבסאָלוט ניט
קעגן די אינטערעסן פון ראַטנפאַרבאַנד ...פאַרקערט ,ראַטנפאַרבאַנד דאַרף זיין
נאַטירלעך  --האָט דער
פאַראינטערעסירט צו העלפן אונדז צוניסטן.
דאָקטאָר צוגעגעבן  --דאַרף מען די זאַך דורכפירן דיפּלאָמאַטיש ,אָן דער
הילף פון די מאָסקװער יידישע יועצים" .אינטערעסאַנט ,אַז די שמועסן האָבן
מיר געפירט אין יאָר  ,1491און שטענדיק ,ביי יעדן שמועס ,איז ד"ר װיגאָדזקי
ביי זיך געווען פעסט און זיכער .ענטפערנדיק מיר אויף מיינע קאָנטר-מיינונגען,
פלעג איך האָבן דעם איינדרוק  --אָט אַרבעט ער אויס ,זיין מעמאָריאַל? .ווען
אין  7491האָבן די סאָוויעטישע דיפּלאָמאַטן אויפן אינטערנאַציאָנאַלן דיפּלאָי
מאַטישן װעלט-פאָרום אָנגעהױבן צו האַלטן פּראָיציוניסטישע רעדעס און
זיינען מיט דער צייט געװאָרן כמעט די איינציקע דיפּלאָמאַטן ,וועלכע האָבן
געשטיצט די ציוניסטישע פּאָסטולאַטן ,פלעגן מיר שטענדיק קומען אויפן גע-
דאַנק די רייד פון ד"ר וױגאָדזקי .אַ גרויסער שאָד ,װאָס אָט דער האַרציקער,
קלוגער ייד ,האָט ניט זוכה געווען צו זען מיט זיינע אַלטע ,קלוגע אויגן דאָס,
צו װאָס ער האָט געשטרעבט מיט אַלע פיבערן פון זיין טייערער נשמה .אַלנפאַלס
פון דעם מאָמענט אָן גלויב איך אין נביאות..
וי געזאָגט ,האָט דער דאָקטאָר זיך געגרייט צו פאָרן קיין מאָסקװע ,ער
איז צוליב דעם געווען טאַקע אין קאָװונע ,אין סאָוועטישן קאָנסולאַט און אין
די געהעריקע ליטווישע אַמטן ,די זאַך האָט זיך געצויגן בי דעם טראַגישן
מאָמענט פון מלחמה-אויסברוך ...דאָ ערשט האָט מען זיך אין שטוב געכאַפּט,
אַז מען איז זיך אַביסל פאַרזעסן ,אָבער ס'איז שוין געווען צו שפּעט.
דעם גאַנצן זונטיקדיקן טאָג האָבן די פרויען װעלטן איינגעלייגט ,כדי
זיך אַרױסצורײסן פון ווילנע ,אָבער זיי איז דאָס ניט געלונגען .ערשט מאָנטיק
האָט מען זיי אַרויפגענומען אױיף אַ רעדאַקציע-לאַסט-אױטאָ און זיי זיינען
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אַרױסגעפאָרן פון ווילנע ,אָן שום באַגאַזש ,אָט אַזױ וי זיי זיינען געשטאַנען
דער דאָקטאָר און זיין פרוי  --יעלענא סעמאאָנאָװנאַ  --האָבן וי קליינע
קינדער געוויינט פאַר שמחה ,ווען זיי האָבן מיר דאָס דערציילט, .איך האָב
פאַר די ליטווינער קיין מורא ניט ,מיר וועלן זיי גאָרניט טאָן ,עפּעס בין איך
דאָך געווען מיניסטער אין ליטע ,נו ,און צו די דייטשישע טורמעס און לאַגערן
בין איך דאָך געװוינט פון דער ערשטער וועלטימלחמה"( ..אין דער צייט פון
דייטשישער אָקופּאַציע פון ווילנע אין  ,8191--5191האָבן די דייטשן אים
אַרױסגעשיקט פון ווילנע אין קאָנצענטראַציע-לאַגער טשערסקי ,פאַר זיין אַנט-
קעגנשטעלן זיך זייערע פאַראָרדענונגען לגבי דער שטאָטישער באַפעלקערונג).
,מיר אַלטע האָבן ניט װאָס מורא צו האָבן ,אונדז איז געגאַנגען אין ראַטעװען
די קינדער .עפּעס א קלייניקייט  --אַ באַקאַנטע סאָוויעטישע שריפטשטעלערין,
אַ יידישקע ,ביי די היטלעריסטן אין די הענט..
מיר האָבן זיך געטרייסט ,אַז מיט אַן אויטאָ װועט זיי באַשטימט געלינגען
זיך דורכצורייסן דורך דער גרענעץ-ליניע ,בפרט נאָך ,אַז די פרויען זיינען
געווען סאָוויעטישע בירגערינס און האָבן געהאַט סאָוויעטישע דאָקומענטן פון
מאָסקװע גופא ...דער דאָזיקער מאָמענט איז געווען קאַלאָסאַל װויכטיק און
האָט דעצידירט וועגן לעבן און טויט,
ווען איך פלעג אין די ווייטערדיקע טעג זיין ביים דאָקטאָר ,האָבן מיר זיך
געטרייסט װאָס זיין טאָכטער און אייניקל זיינען ניטאָ צוריק ,דאָס גופא איז
שוֹין אַ גוטער סימן ,אַז זי אין געלונגען בשלום אָנצוקומען קיין מאָסקוע.
דאָס האָט זיך שפּעטער באַשטעטיקט.
אַנטלאָפֿענע קומען צוריק ,אָבער ניט אַלע..
ווען ס'האָבן מיט עטלעכע טעג שפּעטער אָנגעהויבן צוריק אָנקומען אַ סך
פון די אַנטלאָפּענע פון שטאָט ,האָבן זיי איבערגעגעבן שוידערלעכע סצענעס,
וװואָס האָבן זיך אָפּגעשפּילט ביי דער גרענעץ ,ווען מען האָט די גאַנצע לויפער-
מאַסע ניט אַרײנגעלאָזט אין לאַנד .בלית ברירה ,האָבן זיי זיך געמוזט אומקערן.
אָבער דער ועג אױף צוריק איז שוין געוען אָפּגעשניטן דורכן דייטשישן
מיליטער .אַ צאָל מענטשן זיינען גלייך אַרײנגעפאַלן אין די הענט פון די
דייטשישע הענקערס און זענען צעשאָסן געװאָרן אויפן פּלאַץ ,נאָר אַ טייל איז
געלונגען ,נאָכן דורכגיין אַלע שבעה מדורי גיהנום ,אָנצוקומען צוריק אין
שטאָט .אַ באַשטימטער טייל לויפערס איז אָבער דאָך געלונגען זיך אַרײנצו-
באַקומען אין ראַטנפאַרבאַנד און אַזױ אֲרום זיך ראַטעװען .ביים אַריבערגיין
די גרענעץ זיינען די סאָוועטישע פּעסער און לעגיטימאַציעס פון דער קאָמױ
ניסטישער פּאַרטײ ,פון ווילנע ,אַבסאָלוט ניט גענומען געװאָרן אין באַטראַכט.
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די דאָזיקע שטרענגקייט האָט זיך דערקלערט מיט דער מורא אַרײנצוװלאָזן
מענטשן פון אַ לאַנד ,װאָס איז שוין געװען מיט זיי אין מלחמה-צושטאַנד,
צווישן וועלכע ס'קענען אויך זיין ניט זיכערע עלעמענטן.
ווען איך בין אײינמאָל געווען ביי וױגאָדזקין האָט ער מיר דערציילט,
אַז ס'איז דורכגעפירט געװאָרן אַ רעוויזיע ביי זיינע אַנטקעקגנדיקע שכנים,
די פאַמיליע פון אינזשיניער פרנס ,און זיי האָבן מיט זיך מיטגענומען דעם
אינזשיניער, .האָבנדיק אַ רעוויזיע נעבן זיך  --זאָגט מיר דער דאָקטאָר --
האָב איך פאַרניכטעט מיין בוך ,װאָס איך האָב אָנגעשריבן וועגן דער פערטער
צעטיילונג פון פּולן ,סװואָלט פּונקט געפּאַסט צו מיין שװאַכקײט ,אַז די
,ויסצודרייען?",
יעקעס זאָלן געפינען ביי מיר אַזאַ בוך ,ווּ איך מאַך פון זיי א
וי זיי האָבן דאָס פאַרדינט"( .פון מאַידאַנעק ,פּאָנאַר ,אָשװיענטשים האָט מען
נאָך דאַן ניט געװוּסט),
ליטווינער הויבן אָן צו באַלעבאַטעווען לויטן דייטשישן מוסטער

דערווייל האָט זיך די לאַגע אין שטאָט פאָרגעשטעלט אַזױ :די דייטשן
האָבן נאָך די מאַכט אין שטאָט ניט איבערגענומען .מיט דער אָרדענונג אין
שטאָט האָט אָנגעפירט א ליטווישער קאָמיטעט ,וועלכער האָט גלייך אָרגאַי
ניזירט אַן אייגענע מיליץ פון ליטווישע פּאַרטיזאַנער .די געשעפטן אין שטאָט
זיינען געווען געשלאָסן .געעפנט האָט מען נאָר שפּייזיקראָמען און בעקערייען.
ביי די געוועלבער האָבן זיך גלייך געשאַפן גרויסע רייען .דאָ האָבן זיך גלייך
גענומען אָפּשפּילן סצענעס ,וועלכע האָבן ניט פאָרױיסגעזאָגט קיין שום גוטס,
די צעיושעטע ליטווינער האָבן גענומען באַזייטיקן פון די רייען די יידישע
שטייער ,קיין זאַפּאַסן פון פּראָדוקטן האָט מען אין די הייזער ניט געהאַט,
איז מען געווען געצווונגען צו שטיין יעדן טאָג אין די רייען ,כדי צו באַקומען
ברויט ,לסוף איז מען אַהײימגעקומען פאַרוויינטע ,הונגעריקע און פאַרשעמטע,
אין אַ סך פאַלן פלעגן די ליטווינער אַרױסװאַרפן ניט בלויז יידן ,נאָר אױך

פּאָליאַקן.

גלייכצייטיק האָבן זיך אין שטאָט גענומען פאַרשפּרײטן קלאַנגען ,אַז מען
נעמט אַראָפּ יידישע מענער פון די גאַסן און מען פירט זיי ערגעצווּ אַװעק.
װאָס אַ טאָג ווייטער ,זיינען אָט די קלאַנגען אַלץ שטאַרקער געװאָרן ,דערקלערט
האָט מען ,אַז זיי ווערן גענומען אויף אַרבעט .װוּהין ,צו װאָס פאַר אַן אַרבעט,
אויף ווי לאַנג ,האָט נאַטירלעך קיינער ניט געװוּסט .אין שטאָט האָט גענומען
אויספעלן ברויט פאַר יידן ,און מען האָט געמוזט זוכן תחבולות און וועגן ,כדי
עס צו דערגרייכן .מיר איז נאָך געווען ניט אַזױ שלעכט ,וייל די ניטייידישע
קאָלעגן פלעגן מיך יעדן טאָג ,ווען כ'בין געקומען אין אַפּטײיק ,באַזאָרגן מיט
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פּראָדוֹקטן .ווען אין די שפּעטערדיקע טעג איז פאַר מיר געװאָרן געפערלעך
צו טראָגן פּראָדוקטן דורכן גאַס ,האָבן די זעלבע קאָלעגן געברענגט די
|
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ז
א
ָ
ב
ע
ר
װ
א
ָ
ס
א
ַ
ט
א
ָ
ג
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ן
א
ַ
ל
ץ
א
ָ
נ
ג
עשטרענגטער,
די ידיעות וועגן כאַפּן מענ
ט
ש
ן
פ
ו
ן
ד
י
ג
א
ַ
ס
ן
,
האָבן אָנגעװאָרפן אַ פּאַניק,
רעפּרעסיעס קעגן דער יידישער אינטעליגענא

דערווייל האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז אַלע יידישע דאָקטױירים זיינען
באַזײיטיקט געװאָרן פון די שפּיטעלער ,אַמבלאַטאָריעס ,און אַלע אַנדערע
מעדיצינישע אינסטיטוציעס ...צן אונדז אַפּטײיקערס ,זיינען אויך דערגאַנגען
עפּעס ניט קיין גאַנץ קלאָרע קלאַנגען וועגן אונדזער גורל .אין אַ געויסן
טאָג איז אַרײן צו מיר אין אַפּטײיק דער ד"ר טענענבוים פון לאָדזש מיט
אַ רוקזאַק אויף דער פּלײיצע ,אין באַגלײטונג פון זיין זון ,אויך א דאָקטאָר,
און געזאָגט, :פון שפּיטאָל ,װוּ מיר האָבן געאַרבעט ,האָט מען אונדז באַזײטיקט.
אין שטאָט בלייבן האָבן מיר מורא ,גייען מיר צו באַקאַנטע אין אַ מאַיאָנטעק
אויסער דער שטאָט ,װוּ מיר רעכענען ,אַז עס װעט זיין רואיקער" .מיר האָבן
זיך געזעגנט ...אויף אייביק,
די קלאַנגען וועגן באַז
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א
ַפּטײיקערס ,האָבן זיך טאַקע גלייך
באַשטעטיקט .אויפן אָרט פון אַנטלאָפּענעם לייטער פון אַפּטײיקיקאַנטאָר ,חבר
אַדלער (פון אונטער מינסק ,צוריקגעקומען און שפּעטער אומגעקומען בעת
דער אַקציע פון די געלע שיינען אין וילנער געטאָ) ,איז באַשטימט געװאָרן

דער ליטווישער

אַפּטײיקער נארבוט.

ס'איז טאַקע באַלד אין אַפּטײיק אָנגעקומען

אַ מעלדונג ,אַז איך זאָל איבערגעבן די אַפּטייק דעם מאַגיסטער באַלקאָװסקי,
וועלכער איז באַשטימט געװאָרן אויף מיין אָרֹט אַלס לײטער .אַן אַנדערע
מעלדונג האָט מודיע געווען ,אַז אַלע יידישע אַפּטײיקערס װערן פון ערשטן
יולי באַזײטיקט פון זײיערע פּאָסטנס .חבר באַלקאָסקי האָט זיך פאַר מיר
פאַרענטפערט ,אַז דאָס איז געמאַכט געװאָרן הינטער זיינע פּלײצעס און אָן
זיין ויסן .מיר האָבן דאָס ,נאַטירלעך ,געהעריק פאַרשטאַנען .מיראָן צוקערזיס,
װי אויך ריינדזייוּן זיינען שוין דעם ערשטן יולי ניט געקומען צו דער אַרבעט.
אַזױ זיינען באַזײיטיקט געװאָרן פון די אַפּטײיקן אין שטאָט אַלע יידישע אַפּי
טייקערס ,יידישע אַרבעטער און אָנגעשטעלטע אויך פון די גרויסע אַפּטייק-
הורט-געשעפטן .איך אַליין בין נאָך געבליבן דריי טעג ,כדי איבערצוגעבן
די סחורה ,אינװענטאַר א .אַ .װו.
|
אַלע יידישע מעדיציניש-פאַרמאַצעװטישע קרעפטן זיינען געבליבן אַרי
בעטלאָז,,,
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דעם אמת געזאָגט .האָט מען זיך די גאַנצע מעשה ניט גענומען אַזױ
שטאַרק צום האַרצן .װאָס הייסט ,האָט מען זיך געטראַכט ,װי לאַנג װעט יעקע
קענען אויסקומען אין ווילנע אָן דער מיטאַרבעט פון עטלעכע הונדערט יידישע
דאָקטוירים ,אַפּטײיקערס ,קראַנקןישװעסטער ,און בכלל וי װעט וילנע אויסזען
אָן דעם יידישן אַרבעטיעלעמענט? עס ועט אַװעקגײן אַ קורצע צייט און יעקע
װועט זיך איבערבעטן ..נישקשה ,מען װעט נאָך שיקן אונדז רופן ,האָט זיך
ניט איינער געטראַכט..
די לאַגע אין שטאָט איז אָבער געװאָרן אַלץ מער ניט זיכערער; הױפּט-
זעכלעך האָט גענומען שטאַרק באַומרואיקן דער פאַקט פון כאַפּן מענטשן
פון די גאַסן און דאָס ניט וויסן װוּ זיי קומען אַהין :ווייטער האָבן אונדז
באַאומרואיקט די אומאויפהערלעכע ידיעות וועגן די גרויסע דייטשישע נצחונות
אויפן רוסישן פראַנט .דער לעצטער טױטיקלאַפּ ממש פאַר אונדז ,אין די טעג,
זיינען געווען די שוידערלעכע ידיעות ,װאָס ס'האָט מיט זיך געבראַכט אַ טײל
פון די אַנטלאָפענע ,וועגן דער שרעקלעכער הפקרות מצד די ליטווינער ,װאָס
איז געשטיגן מיט יעדן טאָג .מיט אומגעדולד האָט מען געװאַרט אויפן מאָמענט,
ווען עס װועט זיך אָרגאַניזירן די דייטשישע מאַכט .װאָס פאַראַ זי זאָל ניט זיין,
אַבי אַ סוף צו דער הפקרות פון די ליטווינער..
איינזיצן אין שטוב האָב איך ניט געקענט ,עס האָט געהויבן ..איך האָב
זיך פאַרשטענדיקט מיט ד"ר יגאָדסקין און פּרילוצקין און לוט זייער אָנ-י
ווייזונג ,האָב איך אָנגעהויבן זוכן וועגן ,אויף אָנצובינדן אַ קאַנטאַקט מיט די
ליטווינער .די הויפּטישװעריקייט איז באַשטאַנען אין גיין אויפן גאַס .מיין
באַזוך האָט געדאַרפט זיין ביים רעקטאָר פון ווילנער אוניווערסיטעט ,פּראָפ.
מיכאל בירזשישקא ,אַן אַלטער ליבעראַלער טוער ביי די ליטווינער און ,אַגב,
מיינער אַ פּערזענלעכער גוטער פריינט .פּראָפ .בירזשישקא האָט געװוינט אין
אַ ניי הויזן אויף אַ נייער גאַס ,צװישן די בופאַלער בערג .די נייע גאַס האָט
דורכגעשניטן אַ וועג פון קליין פּאָגוליאַנקע צו פאָרטאָװע .פון מיין הויז איז
דאָס געווען א שטיק ועג .אין יענעם מאָמענט  --אַ זייער ריזיקאַלישער.
זונטיק פאַרמיטאָג (מיט דער אויסרעכענונג ,אַז דעמאָלט װעלן די כאַפּונעס
ניט זיין אויפן גאַס) ,בין איך אַװעק צום פּראָפּעסאָר .צום באַדױערן האָב איך
אים אין שטוב ניט געטראָפן ,צום טיר איז אַרױס זיין פרוי בראָניסלאַװאַ .דער
זעענדיק מיך ,איז זי געבליבן וי אַ פאַרגליווערטע .די האַנט האָט זי מיר ניט
דערלאַנגט ,ניט אַרײינגעבעטן ווייטער און ניט געבעטן זיצן ,נאָר אַזױ שטייענדיק
ביי דער טיר ,האָט זי מיך אַ פרעג געטאָן ,װאָס איך וויל און נאָך װאָס בין
איך געקומען .פוֹן דעם קבלת-פּנים בין איך געבליבן אַ צעטומלטער ,זי ,די
זעלבע פרוי ,װאָס האָט מיט אַנדערטהאַלבן יאָר צוריק ממש געראַטעװעט מיין
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פרוי און צוויי קינדער פון היטלערס הענט ,און זי אַלײן האָט אויך מִירְ
פּערזענלעך פיל צו פאַרדאַנקען  --נעמט מיך איצט אַזױ אױף! זי האָט ,וי
עס שיינט ,באַמערקט מיין צעשטרייטקייט און עטװאָס רואיקער נאָכאַמאָל

מיך אַ פרעג געטאָן ,נאָך װאָס איך בין ,אין אַזאַ מאָמענט ,געקומען.

.

 --איך וויל ריידן מיטן רעקטאָר וועגן דער איצטיקער געשאַפענער לאַגע.איך קום מיטן וויסן פון דאָקטאָר װויגאָדזקי און פּראָפ .פרילוצקי.
,דער רעקטאָר איז ניטאָ ,ער איז אין קאָמיטעט" ,ענטפערט זי מיר, ,און
וועגן אייער לאַגע ,װאָס איז צו רעדן .ס'איז זייער שלעכט און עס ועט זײַן
נאָך ערגער .דאָס װאָס איצט קומט פאָר אין א קינדער-שפּיל לגבי דעם,
|
|
װאָס עס װעט זיין"..
,מיר ווייסן? זאָג איך צן איר, ,אַז מיר האָבן פון די דייטשן גאָרניט
װאָס צו דערװאַרטן ,אָבער דערווייל קומען אַלע נגישות ניט פון די דייטשן ,נאָר
פון אייערע ליטווינער .זיי װאַרפן יידישע פרויען פון די רייען ביי די שפּיזי
קראָמען ,נעמען צו יידן פון די גאַסן און מען וייסט ניט װוּ די מענטשן
קומען אַהין .זיי באַראַבעװען יידישע הייזער אונטערן אויסרייד פון רעוויזיעס
און זוכן באָלשעװיקעס א .א .וו .אייער ליטווישער קאָמיטעט פירט אָן מיט די
אַלע גזירות און רדיפות"..
זי האָט מיר איבערגעריסן און אַ זאָג געטאָן:
,אונדזער ליטווישער קאָמיטעט איז ניט שולדיק אין אָט די אַלע געשעע-
נישן ,דאָס זיינען פאַראָרדענונגען פון די דייטשן און מיר מוזן זיי אויספירן
דער פאָרזיצער פון ליטווישן קאָמיטעט איז פּראָפ .זשאַקאָװויטשיוס ,מיין איידעם,

ער איז אַן אַנשטענדיקער מענטש און אַ ליבעראַל"..

|

פאַר מיר איז דאָס געװען אַ נייעס ,אַז פּראָפ .זשאַקאָװיטשיוּס איז איר
איידעם ,איך זאָג צו איר, :אוב אַזױ ,פרוי רעקטאָר ,קענט איר דאָך ווירקן,
אַז די גזירות זאָלן אַנדערש אויסגעפירט ווערן און בכלל זיי לינדערן?
,אָ ,ניין" ,זאָגט זי, ,מיר קענען אין דעם פאַל גאָרניט טאָן :אַלץ איז אַ
באַפעל פון די דייטשן .אגב ,האָט איר יידן אויף דעם פולשטענדיק פאַרדינט.
די ליטווישע ווייסע בולקעלעך מיט פּוטער האָבן אייך ניט געשמעקט ,איר האָט
אין ליטע אַװדאי שלעכט געלעבט ,אַז איר האָט זיך מיט אָפענע אָרעמס
געװאָרפן אַנטקעגן די רױטאַרמײער ,מיר געדענקען אייערע מאַניפעסטאַציעס
אין קאָװונע און ווילנע ,מיר געדענקען איער פּראָװאָקאַציע אין ווילנע מיטן
אַראָפּרײיסן דעם ליטװישן הערבּ פון וילנער מאַגיסטראַט ..נין ,מיר קענען
ניט אינטערווענירן ,ס'איז שלעכט און עס װעט זײן נאָך ערגער ..ניין ,פאַר
אַלע יידן װעלן מיר ניט אינטערוענירן .אָט זעט איר ,וען עס זאָל חלילה
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עפּעס שלעכטס פּאַסירן מיטן ד"ר װױגאָדסקי ,פאַר אים זעט איר ,װעלן מיר
|
י
וועלטן איינלייגן?
מיר האָבן אַלײן ניט באַמערקט ,װי מיר האָבן זיך אַװעקגעזעצט אין
האָל ביי אַ טישל און גענומען שמועסן ווייטער ,איך האָב איר געזאָגט ,אַז מען

האָט אונדז אַלעמען באַזײטיקט פון דער אַרבעט און איך בין שוין ניט אין
אַפּטײיק ,װוּ איך בין געווען קאָמיסאַר און פאַרװאַלטער.
;אָט זעט איר ,איר זייט אויך געווען אַ קאָמיסאַר ביי זיי"..
,אַרװאָס דען ניט און צי אין איער מאַן דען ניט
;נו- ,יאָ? ,זאָג איך ,פ
|
געווען קאָמיסאַר איבערן אוניווערסיטעט ?..7
געענדיקט אונדזער שמועס האָבן מיר אין עטװאָס אַ פרייען טאָן ,און
די פרוי האָט געבעטן פאַר איר קראַנקער טאָכטער געוויסע מעדיקאַמענטן
װאָס זי האָט שוין ניט געקענט באַקומען ,און איך האָב איר צוגעזאָגט דאָס
צו באַזאָרגן דורך די פּולישע קאָלעגן .מיין צוזאָג האָב איך אין אַ פּאָר טעג

שפּעטער דערפילט .

.

מיט אַ שווער געמיט און צעבראָכן האַרץ בין איך פון איר אַװעק .מיט
דער גרעסטער פאָרזיכטיקייט האָב איך זיך קוים דערקליבן צו דעם נאָענסטן
הויז ,צו ד"ר וױגאָדסקין .איך האָב אים גענוי איבערגעגעבן דעם אינהאַלט
פון שמועס ,ד"ר וו .האָט געזאָגט, :אויב זי ,בראָניסלאַװאַ ,רעדט אַזױ ,אוב
מענטשן ,צו וועלכע יידן האָבן אַזױ פיל גוטס און האַרציקײט אַרױסגעװיזן
בעת זיי זיינען געווען אין עתיצרה ,אויב זיי רעדן אַזױ ,איז זייער שלעכט".
מיט דער זעלבער פאָרזיכטיקייט האָב איך זיך דערקליבן צו פּרילוצקין,
אויף טראָקער גאַס .אויף פּרילוצקין האָט מיין באַריכט געמאַכט אַ דער-
שיטערנדיקן איינדרוק, .ביטער ,ביטער" האָט ער געזאָגט, ,מען מוז דעם שמועס
פאַרשרייבן גענוי און אים באַהאַלטן"..
די אַנאַרכיע אין שטאָט איז געװאַקסן ,עס האָבן געראַבעװעט ליטווינער,
דורכגייענדיקע דייטשן ,סתם באַנדיטן ,װאָס האָבן אויסגענוצט די ,ציטוױיי
לקיאקָעניונקטור" .אָט אין אַזאַ לאַגע האָט זיך געפונען די שטאָט ,ביז פרייטיק
דעם 4טן יולי ,1491
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ערשטע

זדייטשישע

גויוות

ערובניקעס ,געלע לאַטעס
אין דעם טאָג האָבן די הויזיוועכטער אויסגעקלעבט אויף די מויערן גרויסע
מודעות ,אין  4שפּראַכן :דייטש ,ליטוויש ,פּוױליש און רוסיש .אין דער מודעה
אֹיז געזאָגט געװאָרן ,אַז די דייטשישע אַרמײ האָט פאַרטריבן פון שטאָט די
באָלשעװיקעס און פון איצט אָן איז די מאַכט אַריבער אין די הענט פון דער
דייטשישער פאַרװאַלטונג .כדי צו זיכערן רו און אָרדענונג אין שטאָט ,זיינען
גענומען געװאָרן  08יידן און  02פּאָלאַקן אַלס ערובניקעס .אַלע קאָמוניסטן,
די יוגנט ,וועלכע האָט געהערט צו קאָמוניסטישע אָרגאַניזאַציעס ,געוװעזענע
רוסישע ,פּולישע מיליטער-לייט ,דאַרפן זיך גלייך מעלדן אין דער שטאָטישער
קאָמענדאַנטור .יידן איז דערלויבט צו גיין אין גאַס ביז  5בײטאָג ,ניט-יידן --
ביז  8אָװונט .אויף די מערק קענען יידן איינקויפן פּראָדוקטן ,נאָר פון  01ביז
 2אַזייגער .זיי איז פאַרווערט אָנצוהאַלטן וועלכן-ס'איז קאָנטאַקט מיט ניט-יידן,
כאַראַקטעריסטיש איז דער פאַקט ,װאָס די אַכציק יידישע ערוּבניקעס זיינען
גענומען געװאָרן אויף זייער אַ דעמאָקראַטישן אופן  --ניט פון איין שיכט
פון דער באַפעלקערונג ,נאָר פון אַלע קלאַסן .צװישן די אינמיטן נאַכט צוגע-
נומענע ערובניקעס ,זיינען געווען אַ סך פּשוטע יידן  --אַרבעטער און אָנגע-
שטעלטע ,װאָס האָבן ניט פאַרנומען קיין שוֹם ספּעציעלע שטעלונג אין געזעל"

שאַפטלעכן לעבן,
אין  2טעג אַרום איז אַרױס אַ צווייטע פאַראָרדענונג פון דייטשישן שטאָט-
קאָמענדאַנט צענפעניק; פון 8טן יולי מוזן אַלע יידן פון  01יאָר אָן טראָגן
אויפן ברוסט און אוֹיף דער פּלײצע אַ וייסע צער-צענטימעטערדיקע לאַטע,
מיט אַ געל ראָד אינמיטן ,אין וועלכן עס דאַרף זיין אַ געלער  --יאָט --
(יודע) .אַ מוסטער פון אַזאַ לאַטע קאָן מען זען אין די קאָמיסאַריאַטן
אין שטוב איז גלייך ,איינגעשטעלט? געװאָרן אַ פאַבריקאַציע פון געלע
לאַטעס פאַר אַלע שכנים פון היף .די ,בגדיימלכות" האָבן מיר פאַבריצירט
פון דעם געלן פענצטער-פאָרהאַנג .אויפגענייט ביידע צאַצקעס איפן העלן
וומערדיקן אַנצוג ,בין איך אַרױס אויפן גאַס און אַרֹײן אין אָפּטײיק אױיף

דייטשישער גאַס (פרומקינס אַפּטײק ,אַמאָל  --שפּאַרס) צו די קאָלעגן.
די פּוילישע קאָלעגן האָבן מיך געטרייסט ,אַז טראָגן אַזאַ לאַטע איז ניט
,אָלן זיך שעמען די ,וועלכע האָבן אַזאַ זאַך אוױיסגעטראַכט ,אָבער
קיין שאַנדע .ז
ניט די ,וועלכע זיינען געצװוּנגען דאָס צו טראָגן",
צו דער פאַראָרדענונג האָבן יידן זיך צוגעפּאַסט ,אָבער גלייכצייטיק זיינען
שׁוֹין אַ סך מענטשן אַרעסטירט געװאָרן מיטן אויסרייד ,אַז די לאַטע אין ניט
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וי געהעריק אָנגענייט ,האָט ניט די געהעריקע מאָס ,איז ניט ריין און נאָך
אַזעלכע צוטשעפּענישן ,וועלכע האָבן אָבער געקאָסט דאָס לעבן פון ניט איין ייד,
די דאָזיקע פאַראָרדענונג איז געװאָרן אַן אומאויפהערלעכער קװאַל פון
צרות און שפיכותידמים פאַר יידן אין משך פון עטלעכע יאָר .די דאָזיקע
פּאַראָרדענונג איז אַ סך מאָל מאָדיפיצירט געװאָרן ,און אין פאַרשידענע צייטן
און ערטער האָט זי פאַרשידן אויסגעזען ,אָבער דער ציל און רעזולטאַט איז
אַלעמאָל געווען דער זעלבער  --פּייניקן יידן ,צאַפן זיי דאָס בלוט .די דאָזיקע
פאַראָרדענונג האָט אָנגעהאַלטן אינגאַנצן עטלעכע טעג .דער נייער דייטשישער
שטאָט-קאָמענדאַנט ,נומאַן ,האָט פאַראָרדנט אַראָפּצונעמען די לאַטעס פון ברוסט
און פּלייצע און אָנטאָן אויף דער לינקער האַנט אַ וייסן באַנד מיט אַ געלן
מגן-דוד .די דאָזיקע פאַראָרדענונג האָבן יידן אויסגעטייטשט אַלס אַ פאַרלייכ-
טערונג ,װאָס עס שמעקט מיט אַ מער ליבעראַלערן קורס ...דער יידישער בטחון,
דער יידישער אָפּטימיזם און גלויבן זיינען געווען שטאַרקער פון אַלע גזירות..
די אַנטוישונג איז אָבער זייער שנעל געקומען .אין אַ פּאָר טעג אַרום איז אַרױס
אַ דריטע פאַראָרדענונג :די אָרעמבענדער אַראָפּ  --צוריק די לאַטעס .אָבער
לאַטעס פון אַ שפּאָגל נייעם מאָדעל ,װאָס איז באַשטאַנען פון אַ צען צענטימעטער-
דיקן געלן מגן-דוד ,אָנגענייט אויפן ברוסט און פּלייצע .מיט דעם לעצטן מאָדעל
זיינען מיר שוין געבליבן ביזן סוף  ,2491דאָס הייסט ,ביז דער ליקװידאַציע
פון געטאָ.
װי עס שיינט ,זיינען אָט די אַלע פאַרשיידענע לאַטע-פאַראָרדענונגען
אַרױסגעגעבן געװאָרן מיטן איין און איינציקן ציל  --צו צעטומלען די מוחות.
ביי אַזאַ בלבול המוחות איז זייער לייכט געווען צו געפינען יעדן טאָג אַלץ נייע
און נייע קרבנות .דאָס איז דאָך ביי זיי געווען דער עיקר,

כ,אַפּונעס"

נעמען אויף אַ,רבעט"

לאַטעס אַהער  --לאַטעס אַהין ,דערווייל איז די לאַגע אין שטאָט געװאָרן
נאָך ערגער .מען האָט זיך דערװוּסט וועגן אַ װיסטן פּאָגראָם אויף נאָװעגאָראָד,
קליין שניפּעשאָק ,װוּ מען האָט פאַרברענט דעם ביתיהמדרש מיט די ספרי'תורה
און דערביי זיך איזדיעקעוועט איבער די דאָרטיקע יידן.
אויך דאָס כאַפּן מענטשן פון די גאַסן האָט אָנגענומען אַ װיסטן און שרעק-
לעכן כאַראַקטער ,מענער פלעגן אַרױסגײן אין גאַס און צוריק ניט אַהײימקומען
וי אין װאַסער אַריין ..פון ליטווישע קרייזן האָט מען אינפאָרמירט ,אַז די
מענטשן ווערן געשיקט אויף אַרבעט אין די ניי-פאַרנומענע רוסישע טעריטאָריעס...
דערצו נאָך די שנעלע נצחונות פון די דייטשן  --דאָס אַלץ האָט ממש געקענט
דערפירן ביז משוגעת,
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אין שטאָט האָט זיך באַװיזן אַ צייטונג אין דער ליטווישער שפּראַך ,װאָס
האָט געשאָטן פּעך און שוועבל אױיף יידן (אַילאַ ,שטירמער') .אַלע יידן-

העצערישע אַרטיקלען ,וועלכע מיר האָבן אין אונדזער לעבן ווען עס איז געזען,

זיינען לגבי די איצטיקע געווען אַ קינדער-שפּיל,
אין איינעם אַזאַ נומער איז געווען באַשריבן וי אַזױ יידן האָבן אין פּאַניע-
וויעזש אויסגעשאָכטן דעם גאַנצן מעדיצינישן פּערסאָנאַל מיט אַלע קראַנקע פון
שפּיטאָל ,און יידישע קאָמוניסטן האָבן דערביי פאַרפּײניקט און פאַרגװאַלטיקט
אַלע ליטווישע קראַנקן-שװעסטער .די דאָזיקע באַשרײבונג ,אויף צוויי גרויסע
זייטן פון דער צייטונג ,איז געווען אילוסטרירט מיט אַ סך ,אויטענטישע" פאָטאָ-
גראַפּיעס .אין אַ קורצער צייט אַרום איז אין דער זעלבער צייטונג דערשינען
אַ ידיעה וועגן אַ פאַראָרדענונג פון דער קאָװונער מאַכט ,אַז אַלע יידן זאָלף
אין משך פון אַ חודש פאַרלאָזן די שטאָט און אַריבערציען זיך אויף סלאָבאָדקע --
אין געטאָ אַרײן,
די שטימונג איז געװאָרן אַלץ געדריקטער און שווערער,
ניט קוקנדיק אויף דעם ,װאָס דאָס אַרױסגײן אין גאַס איז געווען פאַרבונדן
מיט לעבנס"געפאַר ,פלעג איך דאָך כמעט יעדן טאָג זיין ביי נחן און ד"ר
װויגאָדסקי.
מיטאַמאָל זיינען מיר אויפגעציטערט געװאָרן דורך אויסערסט טראַגישע
פאַלך;
אין דײאָ טעג האָט זיך ביי אונדז אין שטוב איינגעשטעלט אַזאַ מין
אָרדענונג :פּאַרטאָג פלעגט די מאַמע אַרױסגײן אין גאַס געװאָר װערן װאָס
ס'האָט פּאַסירט אין משך פון דער נאַכט .דער מאַמעס גיין אין גאַס איז געווען
אַמװװייניקסטן געפערלעך ,דעריבער פלעגט זי פירן די ר
,אָזװיעדקע" ...קומענדיק
ָ
ל
איינמאָל צוריק פון גאַס ,האָט זי אונדז איבערגעגעבן פא גנדיקע האַרצרײסנדיקע
פּאַסירונג :אויף סאוויטשער גאַס האָט מען אינמיטן דער נאַכט אָפּגעשלאָסן
עטלעכע הייף ,אַרױסגעטריבן אַלע יידישע שכנים כמעט האַלב נאַקעטע פון
די הייזער ,די מענער אָפּגעטײלט און אַװעקגעשטעלט אָן אַ זייט .די דירות
פאַרשלאָסן און אָנגעזאָגט מען זאָל ניט װאָגן אין זיי אַרײנצוגין .געשלאָגן
פרויען און קינדער ,באַװאָרפּנדיק זיי מיט די שמוציקסטע זידלערייען ,דאַן
האָבן זי אַרויסגעפירט אַלע מענער ,איבערלאָזנדיק טויט-צעשראָקענע די פרויען
מיט די קינדער אויפן הויף אויף הפקר .די דאָזיקע נייע גזירה האָט זיך איבער-
געחזרט אין משך פון עטלעכע װאָכן און האָט אָנגעװאָרפן אימה און פּחד אויף
אונדז אַלעמען .די לאַגע פון די פאַמיליעס ,וועמען דאָס אומגליק האָט געטראָפן,
איז געווען אומבאַשרײבלעך .מען איז געבליבן בוכשטעבלעך אין איין העמד,
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אָן אַ דאַך איבערן קאָפּ ,אָן די מענער ,און מ'האָט נאָך אַלץ נישט געװוּסט
װווּ זייער געביין איז אַהינגעקומען,
אינמיטן דער נאַכט האָבן זיך אויף די הייף אָפּגעשפּילט האַרצרײסנדיקע
סצענעס .די קולות ,די יללות ביים געזעגענען זיך מיט די מענער ,מיט די מאַמעס,
פלעגן הימלען שפּאַלטן ...פּרטים וועגן די אַלע שוידערלעכע איבערלעבונגען
האָט מען זיך דערװוּסט ערשט פאַרטאָג ,ווען די ערשטע געװאַגטע זענען אַרױס
אין גאַס אַריין .די אַרױסגעװאָרפענע פון די דירות האָבן זיך טעג און נעכט
געװואַלגערט אויף די הייף ,ביז זיי פלעגן זיך ערגעצוווּ אײינאָרדענען ביי פריינט
צי באַקאַנטע .נאָר געציילטע האָבן געהאַט די דרייסטקייט צו עפענען זײיערע
דירות ,כדי אַרויסצונעמען פון דאָרט אַ ביסל זאַכן .איבעריקע דירות זיינען
אַזױ געבליבן אויף הפקר ,ביז די ליטווינער האָבן אַלץ פון די הייזער צוגענומען,
נאַטירלעך פאַר זיך..
די דאָזיקע נייעסן פלעגן מיר זיך דערוויסן פון דער מאַמען און פון אונדזערע
קריסטלעכע שכנים ,װאָס האָבן פאַרנומען מיין שוועסטערס צימערן.
אין איינעם פון די טעג האָבן מיר פּלוצלינג באַקומען אַ פּאָסטקאַרטל פון
יאַראָסלאַוו ,געשריבן דורך דער פּלימעניצע ,װאָס פרעגט ,אגב ,װוּ ס'איז דער
פּאַפּאַ .פון דעם האָבן מיר פאַרשטאַנען ,אַז אין װועג האָט מען די פאַמיליע
צעשיידט .אונדזער טרייסט איז אָבער געוען ,װאָס זיי זיינען ווייט פון די
מלחמה-געפאַרן.
אינצווישנצייט האָב איך זיך ווידער געזען מיט נחן און ד"ר וױגאָדסקין
און ווייטער געזוכט וועגן ,וי אַזױ זיך צו פאַרשטענדיקן מיט די ליטווינער,
מיר האָבן געװאָלט פאַר יעדן פּרייז אָנבינדן אַ קאָנטאַקט מיט די ליטווישע
טוער ,נאָך עטלעכע טעג פון ישוב-הדעת איז געבליבן ,אַז ד"ר וו .זאָל אָנשרײיבן
אַ בריוו צום ליטווישן קאָמיטעט ,בעטנדיק זיי זאָלן אָננעמען מיטלען ,אַז דאָס
ליטווישע יידנטום זאָל מיט די קלענסטע קרבנות אַריבערטראָגן אָט דעם שווערן
פּעריאָד .פאַררופנדיק זיך אויף זיין געמיינזאַמער צוזאַמענאַרבעט מיט די ליט-
ווינער ,האָט ד"ר וו .פאַרגעלײיגט צו רופן אַ געמיינזאַמע קאָנפערענץ אויף אויס-
צואַרבעטן די יסודות פאַר געמיינזאַמער צוזאַמענאַרבעט פון ביידע פעלקער,.
דעם בריוו האָט איך געזאָלט איבערגעבן דעם ליטװישן קאָמיטעט אין
אַ באַשטימטן טאָג; אָבער ,צוליב די כאַפּענישן אויפן גאַס ,האָב איך צו דער
באַשטימטער שעה ניט געקאָנט זיין ביי ד"ר װו .און דעם בריוו אין ליטווישן
קאָמיטעט האָט איבערגעגעבן פלאַקס אליהו (דער לייטער פון בית-עולם).
ווען עס זיינען אַװעק עטלעכע טעג און קיין שום ענטפער איז ניט אָנגעקומען,
האָב איך גענומען רעדן מיטן ד"ר װ .אַז מען זאָל שאַפן אַן אייגענעם יידישן
אָרגאַן ,װאָס זאָל פּרוּוון עפּעס טאָן אין דעם שווערן מאָמענט.
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| די אַלטע יידישע קהילה איז פאַר דער צייט פון דער ראַטנמאַכט ניט געווען
טעטיק ,פאַרשטענדיקן זיך מיט באַזונדערע פּערזאָנען איז געווען זייער שווער
און לעבנסגעפערלעך ,דאָך איז מיט פאַרשײידענע וועגן געלונגען צונויפצושטעלן
אַ צעטל פון אַ גרופּע מענטשן ,אַלטע ווילנער געזעלשאַפטלעכע טוער ,װאָס
זאָלן שאַפן אַ געזעלשאַפּטלעכן אָרגאַן אָנצופירן מיט דעם יידישן לעבן אין
שטאָט .כדי ניט צו רייצן די ליטווינער ,איז באַשלאָסן געװאָרן ,אַז אין קאָמיטעט
זאָלן אַרײן נאָר אַלטע ווילנער טוער ,ניט קיין פּליטים.
ביז דעם אַנטשטײן פון געטאָ זיינען ,צוליב די אַרעסטן פון די קאָמיטעט-
מיטגלידער ,פּאָרגעקומען אַ סך ענדערונגען אין די קאָמיטעטן .צום קאָמיטעט
האָבן אין משך פון דער צייט געהערט פאָלגנדיקע פּערזאָנען :אינזשיניער שאול
טראָצקי ,געוו .פירער פון די ווילנער יידישע סוחרים און ראַטמאַן פון ווילנער
שטאַטיראַט ,אינזשיניער אַנאַטאָל פריד .װיצע-דירעקטאָר פון דער װוילנער
שטאָטישער קרעדיט-קאַסע ,אליעזר קרוק .פאָרזיצער פון די ווילנער האַנטװערקער,
ישראל ווערבלינסקי .געוו .לייטער פון דער ווילנער קהילה ,שעפּסל מילקאַנאָי
וויצקי .געוו .װיצע-פאָרזיצער פון דער וילנער קהילה ,אינזש .יוסף שאבאד.
אַדו ,קאַצענעלסאָן ,אינזש .ב .פרנס .א .װענגראָווסקי ,באַקאַנטער געזעלשאַפט-
לעכער קולטור-טוער .מיטגרינדער פון ,טאָג" ,פרײילאַנדיסט ,ד"ר שאבאדי
גאװוראָנסקאַ .פרוי ד"ר ליובאַ .כאלעם .הרב שוב .פישמאַן  --האַנטװערקער.
אברהם זיידשנור .אַדװו .פּנחס קאָן .אַדו .סייפער ,אברהם זאַלקינד .אַדוו .גריגאָרי

יאַשונסקי .אַדוו .זילבערשטיין .שפּעטער זיינען צוגעקומען :א .לאַנגבאַרד ,שאול

פּעטוכאָװוסקי  ---וויצעיבירגערמייסטער פון שאַװל ,און אייניקע אַנדערע .פאָר"
זיצער איז די גאַנצע צייט געווען אינזש .שאול טראָצקי .ד"ר װיגאָדסקי האָט
ניט געהערט קיינמאָל צום קאָמיטעט .ער האָט מיר ,ביי דער גרינדונג געזאָגט:
,אין קאָמיטעט דאַרפן אַרײינגײן מענטשן ענערגישע ,יינגערע ,וועלכע זאָלן אין
אַזאַ צייט קענען עפּעס אױפּטאָן .נאַטירלעך ,אַז איך װעל זיי העלפן מיט אַלץ,
װאָס איך װעל נאָר קאָנען? .אַזױ איז טאַקע געװען
דער יידישער קאָמיטעט האָט זיך באַזעצט אויף קאָמניצקער גאַס נומער ,0
אין אַ הויז ,װאָס האָט געהערט אַמאָל צו דער חברה ,צדקה גדולה" ,און לעצטנס
צו דער קהילה .דאָס הויז איז פון לאַנגע יאָרן געװען יידן גוט באַקאַנט --
דאָרט האָט זיך אַמאָל געפונען די פּוֹרים-יאַטקע .דאָס הויז איז געװאָרן דער

נענטער פון אַלע יידישע ענינים ,צרות און פּיין ..דאָרט אַהין פלעגט מען קומען

צו לויפן פון אַלע עקן שטאָט זוכן שוץ ,הילף ,אַן עצה  --אַ זאַך װאָס איז
געווען פאַרבונדן מיט גרויס לעבנסגעפאַר .זייער פיל אומגליקלעכע ,װאָס זיינען
געלאָפן זוכן הילף און רעטונג פאַר אַ משפּחה-מיטגליד ,זיינען צום קאָמיטעט-י
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הויז ניט דערגאַנגען .מען האָט זיי פּשוט פון וועג פאַרכאַפּט  --אַ גלייכער
טראַקט אויפן עולם האמת...
די טוער פון יידישן קאָמיטעט ,אַלע גוט באַקאַנטע לאַנגיאָריקע כלל-טוער,
האָבן זייער פיל אַרבעט אַװעקגעלײיגט אויף צו לינדערן די ליידן פון דער
יידישער באַפעלקערונג .זיי האָבן געאַרבעט מיט מסירות-נפש .אָבער װאָס האָבן
זיי געקאָנט אױפטאָן ,ווען די איינשטעלונג פון דער מאַכט איז געווען להרוג
ולאבד אַלעמען ,אָן שום אױסנאַם און אונטערשייד,
דאַן האָט מען דאָס אָבער נאָך ניט געװוּסט און ס'איז איינגעלייגט געװאָרן
וועלטן כדי צו פאַרלייכטערן מיט עפּעס דעם ביטערן גורל .יידן האָבן אויסגענוצט
אַלע אומוועגן ,כדי צו ראַטעװען װאָס עס לאָזט זיך .די וועגן האָבן געפירט
צו די דייטשן און אַוודאי צו די ליטווינער,
איין

פֿרוי

ראַטעװעט

אַלע יידישע

דאַקטױרים

דעם גרעסטן אויפטו האָט באַװויזן פרוי ד"ר כאלעם .זי האָט באַקומען
אַ קאָנטאַקט מיטן דייטשישן שטאַב-אַרצט .אַ סברה ,אַז זי האָט צוזאַמען מיט
אים שטודיר ; זי איז געװאָרן די פאַרבינדלערין צווישן יידן און דעם ד"ר צעלעך.
זי האָט אַרױסבאַקומען פון אים אייזערנע שיינען פאַר אַלע יידישע דאָקטוירים,
אַז מען זאָל זיי ניט כאַפּן פון גאַס אויף אַרבעט (די ,אַרבעט" ,װי עס האָט זיך
שפּעטער אַרױסגעװיזן ,האָט געמיינט טױט אין פּאָנאַר) .אין די שיינען איז
געזאָגט געװאָרן ,אַז מען טאָר אויך ניט רירן די ווינונג און מעבל פונעם
דאָקטאָר ,אין יענעם מאָמענט האָט דאָס געראַטעװעט פון אַ זיכערן טוט כמעט
אַלע יידישע דאָקטוירים ,און זיי זיינען טאַקע שפּעטער אַלע אַרײן אין געטאָ.
דאָס איז דאַן געווען אַ נס מן השמים ,צו װאָס לאו כל אדם זוכה!
| =דערוויסנדיק זיך וועגן דעם ,בין איך אַװעק צוֹ איר און געבעטן ,אַז זי זאָל
אַזעלכע שיינען זען צו באַקומען אויך פאַר די יידישע אַפּטײיקערס .זי האָט
מיר צוגעזאָגט און צוגעגעבן ,אַז זי װעט זיך אויך באַמיען אַזעלכע שיינען צו
באַקומען פאַרן גאַנצן יידישן מעדיצינישן פּערסאַנאַל ,איך האָב איר צוגעשטעלט
אַ רשימה פון אַלע יידישע אַפּטײיקערס ,אָבער ליידער אין עס געוען אַן
אומזיסטע טרחה .דער ס"ה איז געווען א טראַגישער .פון די יידישע אַפּטײיקערס
האָט קוים איין פערטל דערלעבט אַרײנצוקומען אין געטאָ :דריי פערטל זיינען
אין משך פון די ערשטע צויי אָקופּאַציע:חדשים צוגענומען געװאָרן פון די
|
,כאַפּונעס? און זיינען אומגעקומען אויף פּאָנאַר,
ווען פון מיינע באַמיאונגען צו ראַטעװען די יידישע אַפּטייקערס איז גאָרניט
אַרױס ,האָב איך די זאַך געװאָלט דורכפירן דורכן פאָרזיצער פון אַפּטייקער-
פאַראיין ,מאַגיסטער ראָמאַן גאָנטשאַרענקאָ,
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דעם לעצטן האָב איך גוט געקענט און געװוּסט ,אַז ער איז אַ העכסט
אָרנטלעכער מענטש און װעט אַװדאי װעלן אונדז העלפן אין אַזאַ מאָמענט.
דורך מיינע קריסטלעכע באַקאַנטע האָב איך אים צווויסן געגעבן ,אַז איך וויל
זיך מיט אים זען .וויסנדיק ,אַז מיין גיין אויפן גאַס איז פאַרבונדן מיט סכנת
נפשות ,איז ער פאַרנאַכט געקומען צו מיר אין שטוב ,הגם דאָס איז פאַר אים
אויך געווען גענוג געפערלעך .פון אים האָב איך זיך דערװוּסט וועגן גרויסן
חורבן צװוישן די רייען פון די יידישע אַפּטײקערס .אויף װעמען איך האָב
געפרעגט ,איז געווען איין ענטפער  --צוגענומען פון די כאַפּונעס,
מיר האָבן באַשלאָסן צוזאַמען אַװעקצוגײין צום לייטער פון אַפּטייק-קאַנטאָר,
נאַרבוט ,און ביי אים בעטן צו העלפן ראַטעװען ,װאָס מען קען נאָך ראַטעװען
אין קאַנטאָר גיין האָט מען געדאַרפט אינדערפרי ,דאָס הייסט אין דער סאַמע
געפערלעכסטער צייט ,ווען אויף די גאַסן בושעווען די כאַפּונעס .גיין צוזאַמען
האָבן מיר ,נאַטירלעך ,אויך ניט געקענט .מיט האַרצקלאַפּעניש האָב איך זיך
דערקליבן אין אַפּטײיק-קאַנטאָר ,אויף ברייטער גאַס ,אין זאַלקינדס הויז .דאָס
גליק מיינס איז געווען ,װאָס די קאַנטאָר איז געווען נאָענט פון מיין דירה.
אויפגענומען האָט אונדז נאַרבוט זייער קאַלט .מיט פאַרװוונדערטע אויגן האָט ער
אויף מיר געקוקט .הגם ער האָט מיר גאָרניט געזאָגט ,האָט מען דאָך געזעף
אַז ער קען עפּעס ניט באַגרייפן װוי אַזױ איך האָב זיך גענומען ביי אים אין

י

קאַנטאָר.

גאַנטשאַרענקאָ און איך האָבן אים קורץ אָנגעגעבן אונדזער ביטע .ער האָט
געענטפערט קאַלט ,אַז נעמען יידן אויף אַרבעט קען ער ניט און שיינען אַרױס-
געבן קען ער אויך ניט .בכלל ווענדט זיך די גאַנצע אָנגעלעגנהייט ניט אין אים,
ער קען גאָרניט טאָן .די איינציקע זאַך ,װאָס ער האָט אונדז צוגעזאָגט איז
געווען ,אַז ער װעט רעדן מיטן הױפּט-ידאָקטאָר פון דער געזונטהייט-אָפּטײלונג
וועגן דעם ענין ,מיר האָבן באַשלאָסן צו װאַרטן אַ פֹּאָר טעג און גיין צו אים
אַ צווייט מאָל ,װאָס מיר האַבן טאַקע געטאָן ,דער צווייטער שמועס איז געווען
נאָך אַ קורצערער און מיר זיינען אַװעק מיט גאָרניט .קאָנסעקוװענצן פון די
וויזיטן האָט געהאַט פריינט גאָנטשאַרענקאָ .נאַרבוס האָט ביי אים גלייך צוגענומען
די רעכט פון פאַרװאַלטן מיט דער אַפּטײיק און אים איבערגעטראָגן אױיף
אַ פּשוטע שטעלע אין אַן אַנדערער אַפּטײיק .דערביי האָט ער געמאָלדן גאָני
טשאַרענקאַן ,אַז אוב ער װעט נאָכאַמאָל װואָגן צו אינטערווענירן פאַר יידן
װועט ער גאָר מיאוס אָפּשנײדן
;;באַפונעס""...

,,כאַפֿונעס =+

די לאַגע אין שטאָט איז אָבער מיט יעדן טאָג געװאָרן אַלץ טראַגישער,
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מיראָן צוקערזיס איז צוגענומען געװאָרן פון זיין שטוב .ער האָט געװווינט אויף
קליין-פּאָגולאַנקע נומער  ,11אין ויניסקעס הויז (הירש מאַץ איז געװען
וויניסקעס איידעם) .דעם  11יולי ,אין אַ שיינער זומערינאַכט ,האָט מען צוגע-
נומען אַלע יידישע שכנים פון זיין הויז ,אין דער צאָל פון  06מאַן .מיראָן איז
געווען פאַרמאַצעװט העכער  02יאָר אין ווילנע .זיינע אַלע יאָרן אָפּגעאַרבעט
אין שירווינטס אַפּטײיק אויף דייטשישער גאַס .דערנאָך איז די אַפּטײיק אַריבער
צו טורגעלן ,לאַנגע יאָרן האָבן מיר צוזאַמען געאַרבעט אין דער פּראָפּעסיאָנעלער
באַוועגונג און געווען גוטע חברים .מיראָן איז געווען באַליבט און געאַכטעט
ביים יידישן עולם ,װאָס פלעגט מאַסנװײז קומען אין אַפּטײיק זיך מיישב זיין
מיט אים וועגן אַלערלײ חולאתן .זייער געערט האָבן אים אויך די יידישע און
ניטייידישע פאַרמאַצעװטן .ניט קוקנדיק אויף די שטענדיקע קאָנפּליקטן ,װאָס
מיר האָבן געהאַט מיט די פּוילישע קאָלעגן אין פּאָליטישע און פּראָפּעסיאָנעלע
פראָגן ,פלעגן זיי זיך דאָך רעכענען מיט צוקערזיסנס מיינונגען ,װאָס האָבן
זיך אויסגעצייכנט מיט רואיקייט און זאַכלעכקײט .ווען איך האָב איבערגענומען
די לייטונג פון אַפּטײיק אויף אַנטאָקאָליע ,איז מיראָן אַריבער אַרבעטן צו מיר.
פון זיין זייט איז דאָס געווען אַ קרבן ,ווייל ער איז אַװעק פון אַן אָרט ,װוּ
ער האָט אָפּגעאַרבעט העכער  03יאָר,
דאָס צונעמען מיראָנען האָט מיך ממש דערשיטערט.
די גאַנצע שטאָט איז געווען הפקר .אָבער װאָס טוט מען דאָך :דער לעבע-
דיקער מענטש מוז דאָך לעבן און האָבן פון װאָס צו לעבן ניט אַלע האָבן
געהאַט אַלץ גרייט אין די הייזער ,מען האָט דאָך געמוזט באַקומען פון ערגעץ
אַ ביסל שפּייז,
אָט אין אַזאַ אַטמאָספער האָט מען אַדורכגעמאַכט דעם ערשטן אָקופּאַציע-
פּעריאָד ,װאָס האָט אָפּגעקאָסט די ווילנער יידן אַ סך בלוט,
4

קלאָר איז געווען ,אַז די דייטשן האָבן דערמיט אָנגעפירט ,אָבער אויסגעפירט
די אַלע רציחות האָבן זיי אויסשליסלעך מיט די ליטווישע הענט .אַלץ האָט
געטאַן דער ליטווישער קאָמיטעט ,און מען מוז לדער מודה זין אַז די
ליטווינער האָבן געטריי און מיט פלייס אויסגעפירט אַלע פאַראָרדענונגען פון
זיײיערע נייע באַלעבאַטים .איין זאַך איז נאָר ניט צו באַגרייפן ,ווּ האָבן זיך
גענומען ,איבער נאַכט ,ביי לעבעדיקע מענטשן ,וועלכע האָבן אַלײן פרויען
און קינדער ,אַזעלכע חיהשע אינסטינקטן; וי אַזױ זענען זייערע הערצער,
בין לילה ,אַזױ פאַרשטיינערט געװאָרן ,צו מאָרדן טאָג איין טאָג אויס אומי
שולדיקע מענטשן ,פרויען ,קינדער ,אַלטע ליט .וי האָבן זיך טױזנטער,
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צענדליקער טױזנטער מענטשן ,אין משך פון עטלעכע שעה צוגעפּאַסט
צו דער פּראָפּעסיע פון הענקער ,פרייויליקע הענקער .ס'איז בשום
אופן ניט צו באַגרייפן אָט די מעטאַמאָרפאָזע .איך רעד שוין ניט וועגן אַזאַ
,קלייניקייט? ,װי דאָס צוכאַפּן גלייך די פאַרלאָזענע הייזער מיט זייער האָב און
גוטס ,דאָס צונעמען פרעמדע פאַרמעגנס ,פאַרלאָזענע אין אַזעלכע טראַגישע
באַדינגונגען...
געבגיטסיקאַמיסאַר

הינגסט

אָט אין דער הפקרדיקער לאַגע איז דעם צוייטן אױגוסט  1491אַריינגע-
טראָטן אַ ראַדיקאַלע ענדערונג .אין דעם טאָג האָט זיך אין שטאָט באַװויזן דער
געביטס-קאָמיסאַר פאַר ווילנע ,הינגסט ,און זיין רעפערענט פאַר יידישע ענינים,
מוּרער,
מיט זייער אָנקומען זיינען אַלע ביזאיצטיקע גזירות פאַרשאַרפט געװאָרן
די שטאָט האָט באַקומען אַ ציווילע פאַרװאַלטונג און די מאַכט פון די מיליטערישע
קאָמענדאַנטן האָט זיך געענדיקט .די יידישע באַפעלקערונג איז אַריבער אין
רשות פון צוויי ראַפינירטע מענטשן-פרעסער ,וועלכע זיינען געקומען מיטן ציל
אױיסצוראָטן ,אין דער ערשטער ריי ,די יידישע באַפעלקערונג פון ווילנע,
גלייך וי זיי זיינען אָנגעקומען אין שטאָט ,האָבן זיי דורך דעם ליטווישן
פאַרבינדונגס-מאַן ,בוראקאס ,גערופן צו זיך דעם גאַנצן יידישן קאָמיטעט .צו
דער קאָנפּערענץ איז אויך געגאַנגען ,אױיף דער פאָדערונג פון אַלע יידישע
קאָמיטעט-מיטגלידער ,ד"ר יגאָדסקי ,הגם ,ער האָט ,וי געזאָגט ,פאָרמעל צום
קאָמיטעט ניט געהערט .הינגסט און מוּרער האָבן די קאָמיטעט-מיטגלידער אויפ-
גענומען אויפן גאַס ,נעבן זייער אַמט ,שטייענדיקערהייט .די גאַנצע צייט האָבן
זי פאַר די אויגן פון די פאַרזאַמלטע געפאָכעט מיט שפּיצרוטן .הינגסט האָט
געמאָלדן ,אַז די ייד וועלכע האָבן אַרױסגערופן די מלחמה ,מוון דערפאַר
טייער באַצאָלן און זיי מוזן תיכף ומיד אײינצאָלן אַ קאָנטריבוציע אין דער חויך
פון  5מיליאָן רובל .בכלל דאַרפן יידן ,לוט הינגסטן ,אָפּגעבן אַלע ווערטפולע
זאַכן ,װי  :גאָלד ,זייגערס ,טייערע שטיינער א .א .וו .ווען ד"ר װיגאָדסקי האָט
זיך אָפּגערופן, :איך ,אַלס עלטסטער פון די יידן אין ווילנע" האָט אים מורער
איבערגעריסן מיט אַ געשריי, :שווייג ,דו אַלטער ,שמוציקער יודע",.
פרוי ד"ר כאלעם האָט דאַן א זאָג געטאָן אַ פּאָר װערטער װעגן קורצן
טערמין ,אָבער הינגסט האָט איר איבערגעריסן מיט אַן אויסגעשריי, :שווייג,
דו הוּר איינע? ...דער סוף איז געווען ,אַז זיי האָבן פאַרהאַלטן אברהם זיידנשנורן
און הרב שוב אַלס ערובניקעס ,ביז מען װועט ברענגען די געפאָדערטע סומע
געלט, .ווען ניט" ,האָבן זיי צום סוף דערקלערט, ,װועט איר אַלע וי די הינט
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צעשאָסן ווערן" .ווען איך בין אפַּאָר שעה נאָך דעם וויזיט געווען ביי וויגאָדסקין,
האָט ער ממש געציטערט ,איבערגעבנדיק דעם פאַרלויף פון דער ,ערשטער
קאָנפערענץ".
,איך בין דאָך ניט קיין שרעקעוודיקער ,און די יעקעס קען איך דאָך ניט
פון היינט" ,האָט ער געזאָגט, ,אָבער דאָס װאָס מיינע אויגן האָבן היינט געזען,
האָב איך זיך ניט געקענט פאָרשטעלן .צו אַ פרוי ,אַ דאָקטאָר ,זאָל אַן אָפּיציר,
אַ פאָרשטייער פון דער מאַכט ,אַזױ זיך אויסדריקן ,צו מיר אַזױ זיך ווענדן,
דאָס פאָכען מיטן בייטשל פאַר די אויגן ,ניין ,פון די מערדער איז שוין ניטאָ
װאָס צו דערװאַרטן ,מען מוז שאַפן דאָס געלט ,אפשר וועלן זיך די חיות מיט
דעם באַרואיקן...
דאָס איז געווען דאָס איינציקע מאָל ווען ד"ר וו .איז געווען ביי די דייטשן,
אַלס יידישער פאָרשטייער,
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וי געזאָגט ,איז דער נייער יידישער צענטער געווען אויף קאָמניצקער גאַס
נומער  ,6נעבן דער ביבליאָטעק ,מפיצי השכלה" .אַהער האָט מען זיך געצויגן
מיט אַלע אומגליקן פון אַלע זייטן שטאָט ,און אומגליקן האָבן זיך געשאָטן אויף
די יידישע קעפּ אָן אַ סוף,
דערווייל האָט מען צווויסן געגעבן אין שטאָט וועגן דער אַרויפגעלײגטער
קאָנטריבוציע .יידן האָבן גענומען ברענגען געלט ,צירונג ,גאָלדענע קייטן און
זייגערס ,פינגערלעך מיט טייערע שטיינער ,אַלץ װאָס איז געווען אין יידישע
הייזער פון דור-דורות ,װאָס אונדזערע מאַמעס און באָבעס האָבן אויף זיך
געטראָגן שבת און יום-יטוב און בעת פאַמיליעישמחות ; צירונג ,װאָס איז בחרד
הקודש איבערגעגאַנגען פון דור צו דור  --דאָס אַלץ האָט מען איצט געװאָרפן
אין גרויסע קעסטלעך ,װאָס זיינען געשטאַנען אין קאָמיטעט אויף די טישן
אַזױ װי מען האָט אָבער מורא געהאַט צו גיין אין די גאַסן ,האָט מען דורך
דעם ליטווישן פאַרבינדונגס-מאַן אױסגעפּועלט אַ געוויסע צאָל שיינען אוף
צו גיין אין שטאָט צונופזאַמלען די קאַנטריבוציע,
יידן האָבן געגעבן ,א ברירה האָבן זיי געהאַט! אַכציק יידן זיצן שוױן
לאַנגע װאָכן אַלס ערובניקעס ,צוויי מאַן האָט מען װוידער פאַרהאַלטן ,די איבע-
ריקע דראָט מען מיט דערשיסן  --היינט װי קען מען ניט געבן ..זאָל דאָס
געלט זיין אַ כפּרה פאַר יידישע קעפ..
אגב ,איז דאָ געווען נאָך אַ מאָמענט ,װאָס האָט באַװוֹיגן יידן אַ סך צו געבן
און שנעל צו געבן ,דאָס איז געווען די מעשה ,כאַפּונעס? .מען האָט זיך אַלײן
געשאַפן אַ טעאָריע ,אַז מיטן איינצאָלן די קאָנטריבוציע ,װעט מען דערגיין
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געוען

פאַר-

אַ שפּור פון די געכאַפּטע ..טויזנטער הייזער זיינען אין דעם
|
אינטערעסירט.,
די זאַמלונג האָט געדויערט ניט איין טאָג ,נאָר עטלעכע טעג און לסוף
האָט מען אַװעקגעטראָגן צו די באַנדיטן אַ קאַסטן מיט צירונג און גאָלד ,װי אויך
|
|
אַ גרויסע סומע געלט,
נאַטירלעך איז דאָס געווען ווייט פון דעם ,װאָס זיי האָבן געפאָדערט ,אָבער
זי האָבן דאָס געלט צוגענומען ,מיט דעם באַדינג ,אַז מען װעט נאָך צוברענגען,
דאָס געבראַכטע געלט האָט מען געמוזט סאָרטירן און פאַרפּאַקן ,גענוי װי
אין א באַנק,
עס דאַרף פאַרצייכנט ווערן דער פאַקט ,אַז אייניקע קריסטן ,אמתע חסידי
אומות העולם ,זיינען געקומען אין קאָמיטעט און געבראַכט געוויסע גאָלדיחפצים
אוֹן געלט פאַר דער קאָנטריבוציע ,אַלס אויסדרוק פון ביילייך און מיטגעפיל,
שווער צון זאָגן ,וויפל אַזעלכע פאַלן זיינען געווען ,אָבער זיי זיינען געווען/ ,
מען דאַרף דאָ פאַרצייכענען נאָך אַ מאָמענט ,אַז ביי דער קאָנטריבוציע
האָט קיינער ניט געליטן פון די קאָמיטעט-פאָרשטײער .א .זיידנשנור און
הרב שוב זיינען ,נאָכן אָפּזיצן אין קעלער ביי הינגסטן עטלעכע טעג ,באַפּרײט
געװאָרן ,נאָכדעם װוי מען האָט אינגעצאָלט די ערשטע טייל פון דער קאָנטרי
בוציע ,אין וועלכער איך האָב בייגעשטייערט מיט גאָלד און צירונג,
בעת דער קאָנטריבוציע-אַקציע האָב איך אויך באַקומען אַן אויפפאָדערונג
צוצושטעלן זיך אין קאָמיטעט ,ליידער האָב איך אין דעם מאָמענט ניט געקענט
עפּעס װאָס טאָן אין קאָמיטעט ,ווייל ביי מיר אין שטוב האָט פּאַסירט פאָלגנדיק
אומגליק,
אין די זעלבע טעג האָט דער געביטסקאָמיסאַר הינגסט צוגעשיקט אַ מעלדונג
אין קאָמיטעט ,אַז יידן ווערט פאַרווערט צו גיין איבער אַ ריי צענטראַלע גאַסן,
אַז יידן טאָרן בכלל ניט גיין אויף די טראָטואַרן ,נאָר אויפן גאַס מיטן רינשטאָק,
די מעלדונג איז אָנגעקומען אין קאָמיטעט בײיטאָג .אין שטאָט האָט מען נאָך
וועגן דעם כמעט ניט געװוּסט .דער קאָמיטעט האָט קוים באַװיזן אַ קליינער
צאָל מענטשן צוּוויסן געבן וועגן דעם .די דאָזיקע גזירה האָט אַמשװערסטן
געטראָפן די יידישע פרויען .מענער פלעגן זיין זייער וייניק אין גאַס ,צוליב
די כאַפּונעס זיינען אַלע שטוביקע ענינים דערליידיקט געװאָרן דורך פרויען.
פאַרווערט צו גיין איז געװאָרן אויף די צענטראַלע גאַסן ,וי אָסטראָבראַם,
ברייטע ,געאָרגיעווסקע פּראָספּעקט (מיצקיעוויטשאַ) א .א,
טרעפט אַן אומגליק און מיין פרוֹי גייט אַװעק אױף אָסטראָבראַם צו
אַ באַקאַנטער קריסטין .אויף צוריקוועג האָט זי שוין געװוּסט וועגן דער נייער
גזירה ,און זי איז געגאַנגען מיטן גאַס ,אויף די ברוק-ישטיינער .דורכגייענדיק
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די אייזערנע בריק ,האָבן אַ ריי מיליטערישע לאַסט-אױטאָס איר פאַרצוימט דעם
וועג .זי איז געבליבן שטיין אינמיטן גאַס און כאָטש גיי אונטערן אױטאָ .די
לאַגע איז געװאָרן קריטיש .כדי זיך צו ראַטעװען פון אַ זיכערן טױט איז
די פרוי אַרױפגעשפּרונגען אויפן טראָטואַר .אין דעם מאָמענט איז ,וי פון
אונטער דער ערד ,אױסגעװאַקסן אַ ליטווישער פּאָליציאַנט און זי אַרעסטירט.
עס האָבן ניט געהאָלפן אירע טענות ,אַז די לאַסט:אױטאָס װאָלטן זי דערדריקט
און אַז זי האָט זיך געמוזט אויף אַ מאָמענט אַרױפכאַפּן אויפן טראָטואַר ,און
טאַקע נאָר אויף איין מאָמענט ,ווייל די גאַנצע צייט איז זי געגאַנגען מיט דער
גאַס .װאָס איז אָבער די פּעולה  --קענסט רעדן צו אים וי צו דער מױער,
ער האָט זי אַוװעקגעפיט אויף אָסטראָבראַם אין קאָמיסאַריאַט .דאָרט האָט די
פרוי שוין געטראָפן נאָך אַזעלכע קרבנות ,וי זי .נאָך אַ פּאָר שעה האָט מען
אַלע פרויען אָפּגעפירט אין לוקישקער טורמע .די טורמע איז אָבער געוען
אַזױ געפּאַקט מיט יידן אַז ס'איז ניט געווען קיין אָרט פאַר די פרויען ,האָט
מען זיי אָפּגעפירט אין דער פרויען-טורמע אויף סטעפױגאַס ,נעבן פערד-מאַרק.
אין אַ פּאָר שעה נאָכן פּאַסירן האָט מען אונדז צוּוויסן געגעבן וועגן דעם אומגליק,
װאָס טוט מען? װי דערקלייבט מען זיך צום קאָמיסאַריאַט אויף אָסטראָבראַם,
אַז מען טאָר ניט דורכגיין ניט די ברייטע-גאַס און אויך ניט די אָסטראָבראַם
גופא .קיין אַנדערער דורכגאַנג פון אונדזער הויף איז ניט געװען ,מיר זיינען
דאָך אין רעכטן צענטער .דאָס האַרצרײסנדיקע געוויין פון די קינדער איז געווען
אין לשער .לויפן אין קאָמיסאַריאַט אַרײין ,הייסט לויפן צום טױט ,דאַן בלייבן
די קינדער אָן דער מאַמען און אָן דעם טאַטן; ניט גיין  --איז עס אַ זיכערער
אומקום פאַר דער פרוי .און דאָ רוקט זיך דער זייגער נענטער צו דער פּאָליצײ-
שעה,
איך האָב זיך געזעגנט מיט די קינדער ,מיט מיין מאַמען און בין אַװעק
אויף גאָטס באַראָט ...מיט װאָס פאַראַ געמיט איך בין געגאַנגען ..ס'האָט מיר
אָפּגעגליקט אָנצוקומען אין קאָמיסאַריאַט .דאָ האָב איך געטראָפן אַלס דיזשורנעם
אַ באַקאַנטן ליטווישן פּאָליציאַנט .דערוויסנדיק זיך וועגן דעם פאַל ,האָט ער
זיך פאַרן קאָפּ געכאַפּט, :ס'טייטש ,וי אַזױ האָט זי ניט געזאָגט ,אַז זי איז דיין
פרוי ,איך װאָלט דאָך זי געווען גלייך באַפּרײט .אָבער איצט איז שוין שפּעט
און פאַרפאַלן .איך האָב אַזױ פיל פרויען ניט געקענט האַלטן אין קאָמיסאַריאַט
און זיי אָפּגעשיקט אין טורמע" ,איך לייג אים פאָר צן באַצאָלן אַ געוויסע געלט-
שטראָף ,כדי ער זאָל מיר געבן אַ צעטל אין טורמע אויף צו באַפרײיען, .ניין,
זאָגט ער ,די שטראָף מוז באַשטימען דער ליטווישער שטאָט-קאָמענדאַנט ,און
די שטראָף באַטרעפט פון  0002ביז  00051רובל" ..איך בין געבליבן שטיין
אַ דערשיטערטער .אַזאַ שטראָף! איין רובל האָט דאַן געקאָסט אַ קילא ברויט
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אויפן שװאַרצן מאַרק .דאָס איז דאָך ממש אַ קאָנטריבוציע ..דער פּאָליציאַנט
האָט מיר דאַן געוויזן אַ געהיימע פאַראָרדענונג ,װאָס זיי האָבן באַקומען ,נאָך
איידער מען האָט די גזירה צוּוויסן געגעבן אין יידישן קאָמיטעט...
דער זייגער איז געװאָרן פאַר  ,5איך האָב געמווט אַהײמלױפן ,וייל די
קינדער גייען דאָך דאָרטן אויס ציטערנדיק פאַר אונדז ביידן.
אין שטוב זיינען מיך סיי די קינדער סיי די שכנים באַפאַלן ,װי אַ מענטש
פון יענער וועלט .זיי זיינען געווען זיכער ,אַז אויך איך בין שוין צוגענומען
געװאָרן,
דאָס האַרץ האָט זיך געריסן צוזעענדיק די קינדערס וויינען און שרייען:
מאַמע ,מאַמע...
פון דער הילפסלאָזיקייט ,פון צער פאַרן גורל פון טיײיערסטן מענטשן ,פון
צער פון דער מאַמען און קינדער  --האָט דאָס האַרץ געדאַרפט צעריסן ווערן..
אָבער דאָס האַרץ האָט אויסגעהאַלטן און די נאַכט איז אַריבער,
אינדערפרי בין איך גלייך צוגעטראָטן צו דער אַרבעט  --אַרױסצורײסן
די פרוי פון די גזלנישע הענט .קודם כל בין איך אַװעק צום פּראָפּי בירזשישקא,
בעטנדיק ביי אים אַ בריוו צום ליטװישן קאָמענדאַנט ,װייל די גאַנצע זאַך
איז איצט געווען אין זיין רשות .איך מוז מודה זיין ,אַז דאָס מאָל האָט מען
מיך אויפגענומען זייער היימיש און גלייך מיר געגעבן א װאַרעמען בריוו צום
קאָמענדאַנט .פול מיט האָפענונג בין איך געקומען צום שטאָט-קאָמענדאַגט,
וועלכער האָט פאַרנומען די דירה פון געוועזענעם וילנער באַנקיד און כלל-
טוער ישראל בונימאָוויטש ע"ה ,אויף גרויס פּאָגוליאַנקע ,אין זיין גרויס הױז,
מען האָט געמאַכט דאָרטן אַ גרינטלעכן רעמאַנט און איך האָב זיך געטראַכט:
לויטן רעמאָנט נאָך קומט אויס ,אַז זיי פאַרנעמען זיך אויף אַ לאַנג לעבן,
ווען איך האָב איבערגעגעבן דעם קאָמענדאַנט דעם בריו ,האָט ער מיר
דערקלערט ,אַז ס'איז שוין צוֹ שפּעט ..ער האָט שין אונטערגעשריבן דעם

אורטייל  0002 --רובל שטראָף ,אגב ,זאָגט ער ,איך האָב אַלײן באַשטימט
די קלענסטע שטראָף" ...איך האָב געזען ,אַז ער זאָגט אמת און אַרױספילנדיק,
אַז קיין שום זאַך װעל איך פון אים מער ניט באַקומען ,בין איך אַװעק אַהיים.
הגם ,וי געזאָגט 0003 ,רובל איז אין יענעם מאָמענט געווען אַ היפּשע סומע,
וועלכע מיר האָבן אין שטוב ניט געהאַט אין מזומן ,איז דאָך די שמחה פון
דער מאַמען און קינדער און שכנים געװען ניט צו באַשרײבן .עס האָט זיך
אַװועקגעשטעלט די שאלה ,װיאַזױ שאַפּט מען דאָס געלט? מוז מען דאָך פאַר-
קויפן פון שטוב-זאַכן ,זיינען זאַכן דאַן געווען בחצי חינם  --פּשוט אומזיסט.
ווו און װוי אַזױ פאַרקויפט מען אַזױ שנעל?! צוויי טעג האָט געדויערט ביז מיר
האָבן געשאַפן דאָס געלט .דאַן איז אַנטשטאַנען אַ ניי פּראָבלעם  --וי צאָלט
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מען איין דאָס געלט אין באַנק .מיטן באַנקיקוויט האָט מען וידער געדאַרפט
גיין אין קאָמענדאַנטור ,פון זיי באַקומען אַ צעטל אין טורמע אויף צו באַפרייען.
ס'האָט געדויערט נאָך אַ טאָג און אַלע פאָרמאַליטעטן זיינען דערליידיקט געװאָרן.
ס'רעדט זיך אַזױ לייכט  --דערליידיקט געװאָרן ..וויפל טויטישרעק ,ויפל
לעבנסגעפאַרן בין איך און אַנדערע ,װאָס האָבן מיר געהאָלפן ,דורכגעגאַנגען,
ביז מיר האָבן זוכה געווען צו באַקומען דאָס צעטל .מיטן צעטל בין איך אַװעק
צום ליטווישן פּאַליציאַנט אין קאָמיסאַריאַט ,אַז ער זאָל מיט מיר גיין אין טורמע,
ווייל אַלײין אַרײינגײן אין טורמע האָב איך מורא געהאַט ,מען האָט מיר אויך
ניט געהייסן .דער פּאַליציאַנט איז געפאָרן אויף א ראַװער און איך בין געגאַנגען,
וי אַן אַרעסטירטער ,אין טורמע איז אַריין נאָר דער ליטווין .אָבער דעם טאָג
האָט מען די פרוי ניט באַפרײט ,נאָר אָפּגעלײגט עס אויף מאָרגן ..קוים איבער-
געקומען די נאַכט .יעדע מינוט ,יעדע סעקונדע האָבן מיר געצײילט ,ביז מיר
האָבן זוכה געווען דורכן פענצטער צו דערזען די פרוי..
די שטוב איז געווען פול מיט שכנים .צווישן זיי אַ פאַמיליע פון אַן אָרעמען
שניידער ,וועמענס פרוי מען האָט אויך אין די טעג צוגענומען ,פאַר וועלכער
מען האָט געפאָדערט  00051רובל אויסלייזיגעלט .דער דאָזיקער שניידער האָט
אַלץ אױיספאַרקויפט פון שטוב און די פרוי אַרױסגעראַטעװעט פון טורמע .די
שמחה אין שטוב ,די פרייד פון די קינדער,.
דאָ ערשט האָט אונדז די פרוי איבערגעגעבן וועגן לעבן אין טורמע .עסן
גיט מען  21דעקאָ ברויט אַ מעת-לעת מיט אַ ביסל שװאַרצע ליוּרע ,װאָס זי
רופן קאַװע .פון שטאָט לאָזט מען קיין זאַך ניט צו .די ענגשאַפט און שמוץ
איז אַ שוידערלעכע ,יעדע נאַכט נעמט מען צו פּאַרטיעס מענטשן :װאָס מיט
זיײי קומט פאָר ,ווייסט קיינער ניט .מ'זיצט דאָרט לאַנגע װאָכן .װי וועמענס
גורל פאַלט אויס .און דאָס זיינען נאָך געווען די האָניק-טעג ...פון טורמע זיינען
אַרױס ,װי מיין פרוי ,נאָר געציילטע פרויען .די איבעריקע זיינען אַװעק גלייך
אויף פּאָנאַר ,דאָס ,נאַטירלעך ,האָט מען זיך דערװוסט שפּעטער.
אָפּנעפּטרט די קאָנטריבוציע ,האָט דער קאָמיטעט געמוזט גלייך זען צו
רעגולירן די אַרבעטס-פראַגע .די כאַפּעניש אויף די גאַסן איז געװאָרן אַלץ
שטאַרקער ,ס'איז שוין פּשוט אוממעגלעך געווען אַרױסצוגיין אין גאַס .הונדערטער
און טויזנטער יידן זיינען וי אין װאַסער אַרײן .די ליטווינער ,די ,גוטע" ,האָבן
געזאָגט ,אַז מען פירט אַרױס אויף אַרבעט קיין רוסלאַנד :מינסק ,וויטעבסק,
האָמעל ,סמאָלענסק א .א .וו .ביים צונעמען מענטשן פון די הייזער פלעגט מען
הייסן נעמען מיט זיך אַ האַנטוך מיט זייף ,מער גאָרניט ,ווייל ,דאָרטן װעט
מען אַלץ באַקומען" ,װי עס האָט זיך שפּעטער אַרױסגעװיזן ,איז דאָס געווען
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ריכטיק ,ווייל אויף פּאָנאַר ,װוּהין מען האָט די קרבנות אַװעקגעפירט ,האָט מען
שוין קיין זאַך ניט געדאַרפט..
דער יידישער קאָמיטעט האָט געמוזט רעגולירן די אַרבעטס-פראַגע ,ערשטנס
צוליב זיכערהייטס-טעמים ,צווייטנס  --איז געװאָרן ברענענדיק די פראַגע פון
עקזיסטענץ .מען מוז לעבן און האָבן דעם מינימום צום לעבן .קיין פּראָדוקטױ
קאַרטן האָבן יידן ניט געהאַט ,קיין ברויט ניט ,װי לאַנג קען מען לעבן פון
גרייטן ? ביים עולם האָבן זיך אױיסגעלאָזט די מיטלען און מען האָט מיט גרויס
לעבנסגעפאַר געזוכט ערטער ווּ צו אַרבעטן ,אַבי צו ברענגען ברויט און עפּעס
צום ברויט ,טייל יידן האָבן אַלײן פאַר זיך געשאַפן אַרבעטס-פּלעצער ביי
די דייטשן ,ביי ליטווינער .אַ סך יידן האָבן באַקומען אַרבעט דורך דעם יידישן
קאָמיטעט ,וועלכער האָט ,דורך דעם ליטװישן פאַרבינדונגסימאַן ,בוראקאס,
באַקומען די ,קאַנצעסיע? אויף צוצושטעלן יידישע אַרבעטער ,אױף יעדער
פאָדערונג פון די דייטשן און ליטווינער .פאַרטאָג פלעגן זיך טױזנטער יידן
שטעלן אין קאָמיטעט און פון דאָרטן פּאַרטיעסװײז גיין צו זייערע אַרבעטס-
פּלעצער .דאָס איז געווען א כמו-פאַרזיכערונג ,אַז מען ווצט ניט צוכאַפּן פון גאַס,
אָבער אויך דאָס האָט זיך אַרױסגעװיזן פאַר אַ קנאַפע סגולה ,ווייל עס האָבן
פּאַסירט אַ סך פאַלן פון צונעמען די גאַנצע פּאַרטיע פון גאַס ...מיט דער דאָזיקער
אָפּטײלונג האָט די לעצטע צייט אָנגעפירט א .לאַנגבאָרד ,כאָטש ער איז ניט
געווען קיין מיטגליד אין קאָמיטעט .אױף דעם פּאָסטן אין ער טאַקע אומי
געקומען,
ביז דער מלחמה איז לאַנגבאָרד געווען אַן אייזן-סוחר ,אין די שפּעטערדיקע
יאָרן איז ער געווען דירעקטאָר פון אַן אַלטער ,גרויסער יידישער באַנק.
לאַנגבאָרד איז געווען אַן אַקטיווער טוער אין דער יידישער דעמאַקראַטישער
פּאַרטײ,

מען זוכט אַרבעטער פאַר דער פּראָװוינ
אַ גרויסע צאָל יידן האָבן זיך דאַן פאַרשריבן אויף אַרבעט אין דער פּראָווינץ,
רעכענענדיק אַז דאָרט װעט זיין רואיק .מען איז אַרױסגעפאָרן אויף אַרבעט
אין קענע ,זאטראָטשע ,טשארנייגור ,ביאַלע-וואקע א .א .וו .דאָרט האָבן יידן
געאַרבעט ביים גראָבן טאָרף ,אַ געוויסע צייט איז זיי דאָרט געווען ניט שלעכט,
הגט די אַרבעט איז געווען אַ קאַטאָרזשנע .יידישע שטאָטישע יונגעלייט ,װאָס
האָבן אויף זייער לעבן קיין טאָרף ניט געזען ,זענען געוװען געצװונגען צו
אַרבעטן האַלב נאַקעטע אין די זומפּן פון פאַרטאָג ביז אין דער נאַכט אַרײן
ביי דער אַרבעט זיינען אויך באַשעפטיקט געווען פיל פרויען ,און עס איז ממש
צו באַװוּנדערן די אַרבעטס-קראַפּט ,דעם אויסדויער פון אונדזערע יידישע
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מיידלעך .במשך פון א קורצער צייט האָבן זיך אונדזערע בחורים און מיידלעך
גלענצנדיק ספּעציאַליזירט אין דער אַרבעט .מיט גרויס מוט און גליבן אין
אַ בעסערן מאָרגן ,האָבן זיי זיך לייכט צוגעפּאַסט צו דער נייער ,שוידערלעכער
ווירקלעכקייט .די אַרבעט אויף דער פּראָװוינץ האָט געהאַט נאָך אַ יסודותדיקע
מעלה  --דאָרט האָט מען געקאַנט לייכט באַקומען פּראָדוקטן ביי די אַרומיקע
פּויערים .נאַטירלעך ,איז דער דאָזיקער קאָנטאַקט מיט די פּוערים געווען אַ ניט
לעגאַלער ,און ניט איין יידישער יונגערמאַן אָדער פרוי האָבן דערפאַר באַצאָלט
מיט זייערע יונגע לעבנס .דאָך האָט מען געמאַכט געשעפטן מיט די אַרומיקע
פויערים און באַקומען ביי זיי צו עסן ניט נאָר פאַר זיך ,נאָר אויך פאַר די
נאָענטסטע ,די געבליבענע אין שטאָט .די ,װעלכע האָבן געאַרבעט ביי די
דייטשן אָדער ביי ליטווינער אין שטאָט ,האָבן באַקומען באַשטעטיקונגס-שיינען,
אַז זי אַרבעטן אין דער אָדער אַנדערער אינסטיטוציע .די דאָזיקע שייגען
האָבן געדאַרפט זיין אַ סגולה קעגן די כאַפּונעס .צוערשט פלעגן די שיינען
אַרױסגעבן די אינסטיטוציעס אַליין מיט זייערע שטעמפּלען .דערנאָך ,אַז די
כאַפּונעס האָבן זיך אויפגעהערט רעכענען מיט די דאָזיקע שיינען ,האָט מען
זיי געשטעמפּלט מיט ליטווישע אָדער דייטשישע אָפיציעלע שטעמפּלען אַז
דאָס איז אויך געװאָרן װייניק ,האָט מען די שיינען באַזאָרגט מיטן ליטווישן
מלוכה-שטעמפּל ,װאָס זיין עמבלעם איז אַ פערדל .ווען די כאַפּונעס האָבן אויך
אויף דעם שטעמפּל קיין אַכט ניט געלייגט ,האָט מען געזוכט צו דערגרייכן
אַ שטעמפּל מיטן האַקנקרייץ .עטלעכע װאָכן איז מען אין שטאָט געװען פאַר-
טומלט מיט די שטעמפּלען ,װאָס איז אָבער די פּעולה ,דער אָדער יענער שטעמפּל,
די ליטווישע כאַפּונעס ווילדעווען אין שטאָט אָן אויפהער ,מען כאַפּט פון די גאַסן
אַראָפּ כסדר ,מיט שיינען  --מיט פערדלעך ,מיט האַקנקרייצן ,מען קוקט איף
גאָרניט .מענטשן ווערן פאַרשווונדן ,וי אין װאַסער אַרֹין..
איך בין צו קיין שום אַרבעט ניט געגאַנגען אַרבעטן ביי די דייטשן האָב
איך ניט געװאָלט ,עטלעכע מאָל האָב איך געהאָלפן דעם קאָמיטעט ביי פאַרי
שיידענע אַקציעס .דאַקעגן בלייבן אין קאָמיטעט ,אויף שטענדיק ,איז געווען
אוממעגלעך ,ווייל קיין שיין האָט מִיר דער קאָמיטעט ניט געקענט געבן ,ווידער
אָן אַ שיין צו זיין אין קאָמיטעט; האָט מיך א .לאַנגבאָרד פּשוט ניט געלאַזט,
האַלטנדיק ,אַז דאָס איז זייער געפערלעך .אַזױ איז טאַקע געווען.
עטלעכע טעג בין איך געבליבן אין שטוב .אָבער דאָס זיצן אין שטוב איז
געווען ניט װייניקער געפערלעך .די לאַגע איז געװאָרן ממש ניט צום אויסהאַלטן.
די קאָמיטעט-מיטגלידער האָבן אָנגעװאָנדן אַלע זייערע כוחות ,כדי צו העלפן
צו לינדערן די נױיט פון דער יידישער באַפעלקערונג .װאָס האָבן זי אָבער,
|
נעבעך ,געקענט טאָן?
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אין אַ געוויסן טאָג אין קאָמיטעט ,ביי אַ שמועס מיט מיין אַלטן אוניווערסיי
טעט-חבר אַדוו .פּנחס קאָן וועגן דער טראַגישער לאַגע ,דערהערן מיר פּלוצלינג
אַ טומל פון גאַס .ווייזט זיך אַרױס ,אַז פון קאָמיטעט-טױער האָט א ליטוין
אַ כאַפּ געטאָן דעם אָנקומענדיקן הרב שוב .מיר זיינען אַרױסגעלאָפן צום ליטווין,
געבעטן ביי אים אָפּצולאָזן דעם רב ,אָנגעבאָטן אים וויפל ער ויל נאָר אַלײן
אָבער ,רעד צו דער װאַנט .דער ליטווין האָט דעם רב אַװעקגעפירט .אַזױ איז
דער הרב שוב ,װאָס איז אין די טעג געווען זייער אַקטיו ,אומגעקומען אויף
פּאַנאַר .אין די זעלבע טעג איז די שטאָט אויפגעטרייסלט געװאָרן פון אַ צווייטער
ענלעכער ידיעה :פון זיין שטוב האָט מען צוגענומען דעם אַלטן ,באַליבטן און
געשעצטן הרב פריד .דער אַלטער רב איז געווען קראַנק ,שװאַך און האָט ניט
געקענט אַלײן גיין ,עטלעכע יידן ,שכנים ,האָבן דעם רב געטראָגן אויף זיך,
און אַזױ זיינען זיי אַלע אומגעקומען .קיין שום אינטערווענצן פאַר די ביידע
צוגענומענע רבנים האָבן ניט געהאָלפן,
הרב פריד איז אין ווילנע געװוען אויך מיליטערישער רֹב .ער פלעגט
איינשווערן די יידישע זעלנער ביים רעקרוטירן זיי אין מיליטער,
אין די ערשטע צייטן האָבן נאָך יידן געהאַט אַ דירעקטן קאָנטאַקט ,סײי
מיט די דייטשן סיי מיט די ליטוינער .ביי מיין זיין אַמאָל אין ליטװוישן
קאָמיטעט וועגן מיין פרויס אַרעסט ,האָב איך דאָרט געטראָפן אליעזר קרוק
(פאָרזיצער פון די האַנטװערקער) און אַדו .פּנחס קאָן .זיי זיינען געקומען אין
ענינים פון דער קאָנטריבוציע .אויף מיין פראַגע וועגן דער לאַגע ,האָבן זי
געענטפערט, :ביטער ,זייער ביטער" ...איך האָב זיי דערציילט וועגן מיין אומ-
גליק ,האָבן זיי מיך אינפאָרמירט ,אַז דער דירעקטער קאָנטאַקט מיט דער מאַכט
איז אָפּגעשטעלט געװאָרן .די דייטשן האָבן באַשטימט אַ ליטווין ,בוראקאס ,אַלס
פאַרבינדונגס-מאַן .פון דעם מאָמענט אָן האָט מען זיך וועגן יעדער זאַך געמוזט
ווענדן צו בוראקאסן און דורך אים אַלץ דערליידיקן .דאָס איז געווען אַ שטאַרקער
קלאַפּ ,ווייל יידן האָבן געהאַט באַקאַנטשאַפּטן מיט ליטווינער און געקאָנט דורך
זי עפּעס װאָס דערליידיקן ,לכל הפּחות ,עטװאָס פאַרלייכטערן אין איינצלנע
פאַלן,
אומקום פון נח און פֿאַולאַ פֿרילוצקי
מ'האָט זיך גענומען אינטערעסירן מיט נח פּרילוצקי,
אין אַ געוויסן פרימאָרגן איז מען געקומען אין זיין וװווינונג און געפאָדערט,
אַז ער זאָל אָפּגעבן זיין ראַדיאָיאַפּאַראַט (דעם אַפּאַראַט האָט נח באַקומען פון
מיין שװאָגער) .פּאַולינאַ האָט געענטפערט ,אַז זי װעט באַלד אָפּשיקן דעם
אַפּאַראַט דורכן וועכטער, .ניין" ,האָבן די ליטווינער געענטפערט; :אָט שוין
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ניט אָפּלײיגן", .נו ,גוט" ,זאָגט פּאַולאַ, ,קומט ,איך װעל אים אַװעקטראָגן ,ווייל
דער פּראָפּעסאָר איז קראַנק און קען ניט גיין" .די ליטווינער מיט זייער
קאַטעגאָרישן ,ניין נאָר דער פּראָפּעסאָר אַלײן מוז גיין מיט אונדז און טראָגן
דעם אַפּאַראַט? .עס האָט גאָרניט געהאָלפן .נח פּרילוצקי האָט קראַנקערהייט
געמוזט טראָגן דעם אַפּאַראַט .אויפן וועג האָבן זיך די ליטווינער לוסטיק געמאַכט
איבער אים .מ'האָט אים קוים דערלעבט צו זען צוריק אַ לעבעדיקן.
אין דער צייט איז קיין ווילנע אָנגעקומען ד"ר פאל ,פון ראָזענבערג-שטאַב,
ד"ר פאל האָט גוט געקענט יידיש און העברעיש  --אַמאָליקער צוהערער פון
העברעישן אוניווערסיטעט אין ירושלים ,ער איז דאָס איצט געװאָרן דער ממונה
איבער די קולטור-אוצרות ,װאָס ווילנע  --ירושלים דליטא  --האָט אָנגעזאַמלט
זייט דורות .די אוצרות זיינען איצטער אַריבער אין די הענט פון א ווילדער
חיה ,װאָס האָט אָנגעהויבן א סיסטעמאַטישע אַרבעט פון פאַרװויסטן און פאַר-
|
ניכטן,
ק-ודם כל האָט זיך ד"ר פאל גענומען צום ,ייװאָ" .נח פּרילוצקין האָט מען
אַװועקגעפירט אין ,ייװואָ? ,װוּ ד"ר פאל האָט געפאָדערט פון אים אַ גענױיע
רשימה פון אַלע מערקוירדיקייטן און אוּניקאַטן ,װאָס געפינען זיך דאָ .די
דאָזיקע אַרבעט האָט געדויערט אַ פּאָר װאָכן ,און פרילוצקי פלעגט יעדן טאָג
גיין ,אין דער באַגלייטונג פון אַ ליטװישן פּאָליציאַנט ,צו דער אַרבעט אין
,ייוואָ" און צוריק אַהיים .פאַר דער צייט האָב איך זיך אַ פּאָר מאָל געזען
מיט פּאַולאַן ,זי איז געווען גוט איבערגעשראָקן צוליב דער צוינאָענטער מחותנימ-
שאַפּט מיט ד"ר פאל ,זי האָט פאָרויסגעפילט ,אַז מיט קיין גוטס װעט זיך דאָס
ניט ענדיקן ,אין איינעם אַן אָװנט איז פּרילוצקי אַהיים שוין ניט געקומעןן
פון ,ײיװאָ" האָט מען אים אַװעקגעפירט אין געשטאַפּאָ ,פון געשטאַפּאָ איז ער
אָבער ווייטער יעדן טאָג געבראַכט געװאָרן אין ,ײװאָ? .אין שטוב איז ער
שוין מער ניט געקומען ,פּאַולאַ פלעגט זיך מיט אים זען אין ,ייװאָ ,װוּהין
זי האָט אים געברענגט וועש און פּראָדוקטן .די דאָזיקע לאַגע האָט אָנגעהאַלטן
עטלעכע טעג .אין אַ באַשטימטן פרימאָרגן איז פּרילוצקי בכלל שוין ניט גע-
בראַכט געװאָרן אין ,ייװאָ?,
עס זיינען אַרומגעגאַנגען פאַרשיידענע ווערסיעס וועגן אים ,צווישן אַנדערע,
אַז מ'האָט אים אַרױסגעשיקט קיין דייטשלאַנד אין ראָזענבערגס הױפּטשטאַב,
אויף װיסנשאַפטלעכע אַרבעט ,אָבער דער אמת איז געווען א צווייטע ווערסיע:
מען האָט אים געזען אין לוקישקער טורמע אַ צעבלוטיקטן ,אַ צעמזיקטן ,דער
פאַרבלוטיקטער קאָפּ פאַרבונדן מיט אַ שטיק העמד .אין אַזא צושטאַנד איז ער
געלעגן אויף דער ערד אין טורמע .אין דעצעמבער
אויסלענדישער
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צייטונג

געלייענט

אַ נאָטיץ,

 7491האָב איך אין אַ יידישער

אַז ,אין

פאמעראניע

האָט
4

דאָס

פוילישע געריכט פאַראורטיילט צום טוט דעם פּאָליאַק קאָנסטאַנטין גאַיזעװסקי,
אַ מיטאַרבעטער ביי דער ,געשטאַפּאָ" אין ווילנע ,וועלכער איז געפונען געװאָרן
שולדיק אין דערמאָרדן די מיטגלידער פון דעם יידישן װיסנשאַפטלעכן אינסטיטוט
ייוואָ" אין ווילנע .איינער פון זיינע קרבנות איז געווען דער באַרימטער יידישער
שריפטשטעלער נח פּרילוצקי"..
דאָנערשטיק ,דעם 81טן מערץ  ,5691זיינען אין דער װאַרשעװער ,פאָלקס-
שטימע? נומער  34פאַרעפנטלעכט געװאָרן ידיעות און דאָקומענטן ,געפונענע אין
ווילנע ,וועגן נח פּרילוצקי;
,אין דער פּאַפּקע פון זיין פּערזענלעכן ענין געפינט זיך דער אויסצוג פונעם
,אַקט  17--2פון 1טן יולי  ,1491לוט װעלכן עס ווערן באַזייטיקט פון אוני-
ווערסיטעט אַלע מיטאַרבעטער-יידן .די באַזייטיקונג ווערט גערעכנט פון 22טן יוני,
ס'הייסט רעטראָאַקטיו ...אונטערגעשריבן האָט דעם באַפּעל דער רעקטאָר מיקאָלאַם
בירזשישקאָ ,װאָס האָט וי אַ ליטווישער בורזשואַזער נאַציאָנאַליסט ,גענומען
אַקטיוו דינען דעם מערדערישן פאַרכאַפּער .,.א .א .וו
אין דער פּאַפּקע געפינט זיך אויך פּרילוצקיס דאָצענטיצײיגעניש פון ווילנער
אוניווערסיטעט .די צייגעניש איז אַדורכגעקרייצט מיט צוויי רויטע שטריכן ,זי
אומגילטיק געמאַכט .פאַראַן דאָרט אויך א קליין קאַרטל פון שטייפן ,דורך דער
צייט פאַרגעלט געװאָרענעם פּאַפּיר ,דאָס איז דאָס רעיעסטער-קאַרטל װעגן נח
פּרילוצקין ביי דער געשטאַפּאָ .צו זיי איז ער אַרײנגעפאַלן דעם 82טן יולי ,1491
אין דער שורה ,אַרױסגעלאָזן" איז צוגעשריבן ציניש מיט טינט , :ליקווידירט דעם
2טן אױגוסט  ,14917דער אונטערשטורמפירער פּאלענזיווען ,דער ,זאַכבאַאַרבע-
טער? פון ,פּרילוצקיס ענין" האָט אייגנהענטיק געשיקט דעם באַװוּסטן וויסנ-
שאַפּטסמאַן צום טויט,
אָט אַװױ האָט פאַרענדיקט זיין לעבן איינער פון די אָנגעזעענע ,אַקטיוע,
מוטיקע און הויךיגעבילדעטע יידישע פּערזענלעכקייטן פון פּוילישן יידנטום --
אַ מענטש ואָס האָט געשמט מיט זיין שאַרפױיניקן מח און אומדערמידלעכער
אַרבעטזאַמקײט ,װאָס האָט אומשאַצבאַרע פאַרדינסטן פאַר ערנסטע פאָרש-אַרבעטן
אויף אַ סך יידישע געביטן ,צווישן אַנדערע  :פון דער יידישער שפּראַך ,מאָדערנער
יידישער קולטור א ,א .וו",
אַ חוץ פּרילוצקין האָט דאַן אין ,ייװאָ" געאַרבעט ,אונטער דער אָנפירונג
פון ד"ר פאל ,אַ גרעסערע גרופּע יידישע װויסנשאַפטלער ,שרייבער און געוועזענע
מיטאַרבֿעטער פון ,יײיװאָ? מיט קאַלמאַנאָװיטשן בראש .לוט דייטשישע בא"
שטעלונגען פלעגן זיי צוגרייטן פאַרשײידענע װיסנשאַפטלעכע אַרבעט ,פאַרפּאַקן
די ביכער-אוצרות אין קאַסטנס .ביי דער געלעגנהייט האָבן זיי פאַרשטעקט און
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אַריינגעברענגט אַ סך אַנטיקן פאַר דעם געטאָ-אַרכיװוו און מוזעאום ,װאָס זיינען
שפּעטער געשאַפן געװאָרן.
אַזי האָט אויך טראַגיש געענדיקט פּרילוצקיס פרוי פּאַולאַ .זי איז! דעם
6טן סעפּטעמבער אַריינגעטריבן געװאָרן אין דער גרויסער געטאָ ,אויף רודניצקער
גאַס .זי האָט גענומען מיט זיך אַ נישטיקע צאָל זאַכן ,ווייל וויפל ,משטיינסגעזאָגט,
האָט זי געקענט שלעפּן ,אַלע אַנדערע זאַכן האָט פּאַולינאַ ,פאַרן אַריבערגײן
אין געטאָ ,אַריבערגעשיקט צו באַקאַנטע ליטווישע פּראָפּעסאָרן אויף צו באַהאַלטן,
אין געטאָ איז זי געקומען מיט ליידיקע הענט און האָט באַלד געליטן דחקות און
נויט .איך האָב געלעבט אין דער צווייטער ,קליינער געטאָ .אין פאַרלױף פון
דער -6װאַכיקער עקזיסטענץ פון דער קליינער געטאָ ,האָב איך צויי מאָל
אָפּגעזוכט פּאַולינען ,זי האָט זיך פאַר מיר ביטער באַקאָלגט אויף איר עלנטקייט,
פאַרלאָזנקײט און אוממענטשלעכער באַהאַנדלונג מצד אירע שכנים .ספּעציעל
פּאַרביטערט איז זי געווען אויף די יונגע שרייבער .זי האָט ניט געהאַט ,פּשוט,
מיט װאָס דעם טאָג דורכצולעבן ,איך האָב אֹיר איבערגעלאָזט אַ ביסל געלט,
אָבער מער האָב איך ניט געהאַט די מעגלעכקייט מיט איר זיך צו קאָמוניקירן,
ווען איך האָב זיך געראַטעװעט מיט מיין פאַמיליע בעת דער ליקװידאַציע
פון דער קליינער געטאָ ,און מיר זיינען אַרֹײין אין דער גרויסער געטאָ ,בין
איך דאָרט דערגאַנגען דעם ביטערן סוף פון פּאַולינען
אַ פּאָר טעג נאָך דער ליקװידאַציע פון דער קליינער געטאָ ,האָט דער
יודנראַט פון דער גרויסער געטאָ צוויסן געגעבן דער באַפעלקערונג :וער
עס וויל ,קען אַריבערגײן אין דער ליקווידירטער געטאָ ,באַקומען דאָרט אַ גוטע
גרויסע דירה ,קען אַפילו נעמען געבליבענע זאַכן פון די אַרוסגעפירטע מענטשן,
אַ סך זיינען טאַקע אַװעק אַהין .ס'איז אויך ניט קיין װוּנדער ,ווייל מען איז
געווען ,פּשוט ,צעטומלט און רעזיגנירט .אַזױ זיינען פרייוויליק אַװעק צוריק אין
דער ליקווידירטער געטאָ :חיים רעמיגאַלסקי ,אַדו .סמילג (דער אַלטער) ,יוטאן
און נאָך אַ סך אַנדערע .צו דערזעלבער צייט האָט אָבער די יידישע פּאָליצײ
גענומען מיט געװואַלט אַרױסטרײבן מענטשן פון דער גרויסער געטאָ .אין דער
ערשטער ריי אַלע אַלטע לייט פון פּראָװיזאָרישן מושב-זקנים .מ'האָט געטריבן
סתם אַלטע ,עלנטע מענטשן ,וועלכע האָבן ניט געהאַט קיינעם ,װאָס זאָל זיך
פאַר זיי איינשטעלן .צװווישן אָט די אַרױסגעיאָגטע דורך דער יידישער פּאָליצײ
האָט זיך אויך געפונען פּאַולינע .פאַרשטייט זיך ,אַז וי נאָר עס האָט זיך דאָרט
אָנגעקליבן אַ גרעסערע צאָל מענטשן ,זיינען גלייך אָנגעקומען די מערדער און
אַלעמען אַװעקגעשיקט אויף פּאָנאַר,
די אומגליקלעכע האָבן זיך געכאַפּט ,אַז מען האָט זי אָפּגענאַרט .זייערע
רוף-צעטעלעך מען זאָל זיי ראַטעװען האָבן קיין פּעולה ניט געהאַט .צום אומגליק
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איז שוין קיין צוריקוועג ניט געווען .פון פּאַולינען זיינען אויך אָנגעקומען,
וי מ'האָט מיר איבערגעגעבן ,האַרצרײסנדיקע בריוולעך ,ס'איז אָבער ניט געווען
ער עס זאָל זיך מיט איר גורל פאַראינטערעסירן.

אָט אַזױ איז אומגעקומען די רומפולע פּאַמיליע פּרילוצקי.
אומקום

פון ד"ר יעקב וויגאָדסקי

צו דערזעלבער צייט האָב איך פאַרלאָרן מיין צווייט הויז ,װוּ איך האָב זיך,
אין משך פון העכער צוואנציק יאָר ,געפילט וי אַן אייגן קינד .דאָס איז געווען
דאָס הויז פון ליבן און האַרציקן ד"ר יעקב וױגאָדסקי .ווען מיר האָבן זיך
באַקענט ,איז ד"ר וױגאָדסקי געווען אַ ציוניסט ,אַ פּראָמינענטער יידישער
כלל-טוער ,און איך  --אַ יונגער סטודענט ,דערצו נאָך אַ פאָלקיסט-דעמאָקראַט

פון ד"ר צמח שאַבאַדס חדר ,בכלל איז אין ווילנע ניט געווען אַזאַ פאַרביסענער
אַנטאַגאָניזם

לאָדזש.

צװוישן די פּאַרטײען

װוי אין װאַרשע

און פּאַרטײי-טוער,

אָדער
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פֿאַר דער לעצטער מלחמה האָב איך  41יאָר געלעבט אין לאָדזש .פאַר דער
צייט איז מיר ניט אויסגעקומען צו זיין אויף קיין איין איינציקער אונטערנעמונג,
װווּ עס זאָלן זיצן ביי איין טיש פאָרשטייער פון אַלע יידישע ריכטונגען .אין
כעסטן פאַל פלעגן זיך צונויפקומען די יידישע בירגערלעכע עלעמענטן באַזונדער
און די יידישע סאָציאַליסטישע  --באַזונדער,
גאַנץ אַנדערש איז געווען אין ווילנע ,לכל הפּחות אין די ברויזנדיקע יאָרן
,5291--9
דאָ זיינען פאָרגעקומען הערלעכע באַנקעטן לכבוד שלום אַש ,אָפּאַטאָשׁוּ
קלאַראַ יאָנג ,דער ווילנער טרופּע, ,דזשאַינט?-פאָרשטײער ,קינסטלער מינקאָווסקי
און נאָך און נאָך .ביי די טישן פלעגן זיצן די אָנפירער פון בונד ,ציוניסטן
דעמאָקראַטן  --לינקע און רעכטע ,יונגע פּאַרטייטוער און אַלטע פּראָמינענטע
פּערזענלעכקייטן .אויף עטלעכע שעה פלעגט זיין אַן אמתע אידיליע .ביי אַזאַ
אַטמאָספער איז מעגלעך געװען אַז טראָץ מיין אידעישער נאָענטקײט צו
ד"ר צ .שאַבאַד ,בין איך צו דערזעלבער צייט געוען אַן אַרײנגײער אין די
הייזער פון ד"ר גערשוני און ד"ר װױיגאָדסקי  --אױסגעשפּראָכענע ציוניסטן,
אויף מיין חתונה איז ד"ר װיגאָדסקי געווען דער אונטערפירער,
אין  ,8191ווען ד"ר וו איז צוריקגעקומען פון דייטשישן קאָנצענטראַציע-
לאַגער ,האָט ער זיך געפונען אין זייער אַ קריטישער מאַטעריעלער לאַגע.
זיין גרויסע מעדיצינישע פּראַקטיק האָט ער פאַרלוירן ,די גאַנצע צייט האָט ער
געווידמעט ,אויסשליסלעך ,געזעלשאַפטלעכער אַרבעט .געלעבט האָט ער פון אויס-
פאַרקויפן זיינע שטוב-יחפצים,
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אין אַ געוויסן טאָג ,האָב איך באַמערקט ביי אים ,אַז אַ שטיק אין סאַלאָן-
צימער איז ליידיק ,דער אַלטער ויצלינג האָט באַמערקט מיין פאַרװוּנדערונג
און אַ זאָג געטאָן, :אָ ,צו װאָס דאַרף איך האָבן אַ סטראַשידלע  --אַ ראַיאַל,
איך האָב זי פאַרקויפט און אַראָפּ פון מאַרק" .פאַרקויפט אויף ברויט .ער האָט
זיך אָבער ביסלעכווייז צוריק איינגעשאַפט אַ קליינע פּראַקטיק און אָנגעהויבן
אַרבעטן אין פרויען-קליניק פון זווערינעץ ,וועלכע האָט געהערט צו דער יידישער
|
קהילה.
ווען ד"ר װו ,איז אין  1291אַריין ,דורכן מינדערהייטס-בלאָק ,אַלס דעפּוטאַט
אין סיים ,איז אים מאַטעריעל ניט אַ סך לייכטער געװאָרן ,ווייל ער האָט געמוזט
לעבן און אויסהאַלטן צוויי דירות .ער פלעגט דאַן זיך אָפּט פאַרקלאָגן פאַר מיר
אויף דער יידישער פּרעסע ,וועלכע דרוקט כסדר זיינע אַרטיקלען ,אָבער געפיגט
ניט פאַר נויטיק צו צאָלן דערפאַר ..שפּעטער איז צו אים געקומען זיין ברודער,
אַ באַקאַנטער גוטיסיטואירטער אַדװאָקאַט ,דעמאָלט איז אים אַ ביסל לייכטער
געװאָרן ,אין די שפּעטערדיקע יאָרן ,ווען דער גורל האָט מיך פאַרװאָרפן קיין
לאָדזש ,האָב איך זיך מיט ד"ר וגאָדסקין געטראָפן אין װאַרשע אין סיים,
קומענדיק קיין ווילנע סוף סעפּטעמבער  ,9291בין איך ווידער געװאָרן אַ בן-בית
ביי אים,
אָנהױב זומער  1491איז אָנגעקומען קיין ווילנע ד"ר װױגאָדסקיס טאָכטער,
די באַקאַנטע סאָוויעטישע שריפטשטעלערין פרוי ברושטיין ,מיט איר דערװאַק-
סענער טאָכטער פון מאָסקװע .דעם דאָקטאָרס שטוב האָט אויפגעלעבט ,צו זי
פלעגן קומען פיל געסט און באַזוכער .די גאַנצע צייט ,װאָס די טאָכטער מיטן
אייניקל זיינען געווען ,איז די שטוב געווען פול מיט לעבן .סיי דער דאָקטאָר
סיי זיין פרוי זיינען געווען איבערגליקלעך .עפּעס אַ קליניקייט  --אַזעלכע
געסט פון מאָסקוע .מיין פרוי און איך פלעגן אַהין קומען כמעט יעדן טאָג ,זי
געהאָלפן באַזאָרגן אַ סך זאַכן ,נויטיקע קלייניקייטן ,איך האָב מיט זיי צוזאַמען
דורכגעמאַכט זייער פאַמיליען-פרייד,
גאַנצע שעהען פלעגן מיר אָפּזיצן און הערן וועגן לעבן אין ראַטנפאַרבאַנד,
וועגן די מלחמה-פּערספּעקטיוון ,ווען ס'איז אױסגעבראָכן די דייטשיש-סאָוויעטישע
מלחמה און זיי זיינען אַנטלאָפן פון ווילנע אין די לעצטע מינוטן ממש ,זייגען
מיר אַ צייט געווען אין פּחד און איבערגעקלערט ,צי ס'איז זיי געלונגען אַריבער-
צוגיין די גרענעץ ,איך פלעג טאָגיאיין טאָג-אױס זיין ביים דאָקטאָר ,ביז
דאָס גיין אויפן גאַס איז געװאָרן פאַרבונדן ממש מיט לעבנסגעפאַר,
אײינמאָל ,אין אַ נאָכמיטאָג ,ביים אַרײנקומען צום דאָקטאָר אין שטוב ,האָט
מיך באַגעגנט זיין פרוי ,העלענא סעמיאָנאָװנאַ ,מיט צעשראָקענע פאַרוויינטע
אויגן ,אַזױ אויך זייער אַלטע דינסט ,פרוי וו .האָט מיר דערציילט פאָלגנדיקס:
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פאַרמיטאָג זיינען אַריין אין שטוב עטלעכע ליטווינער ,איבערגעקערט קאַפּױער
די גאַנצע שטוב ,געזוכט און גענישטערט אומעטום .ד"ר װ .האָט געפּרװוט
אַ פּאָר מאָל פּראָטעסטירן, :איר וייסט װער איך בין? /האָט זי ד"ר וה
געפרעגט, ,איך בין געווען ליטווישער מיניסטער .ביי מיר טאָר מען זיך ניט
אַזױ באגיין" ..זיי האָבן אים ברוטאַל אָפּנעשטופּט און אױסגעלאַכט, :מיר
ווייסן װאָס פאַראַ מיניסטער דו ביסט געווען ,דו פּאַרשיווער באָלשעװיק?
,קום מיט אונדז" ,האָבן זיי געשריען, .איך װעל אין ערגעץ ניט גייף,
האָט ד"ר װו ,געענטפערט .זיי האָבן אים גענומען שלעפּן מיט כוח .ד"ר װ.
האָט זיך אַװעקגעלײגט אויף דער פּאָדלאָגע .ער איז דורך די ליטווינער מיט
כוח אַרױסגעשלעפּט געװאָרן פון שטוב .אַ שרעק איז אַלעמען באַפאַלן .אוב
מען קען אַזױ זיך באַגײן מיט ד"ר וו ,איז דאָך עק װעלט!
עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ סדרה אינטערווענצן :פון יידישן קאָמיטעט איז
מען אַװעק צו בוּראַקאָסן ,אין דער ליטווישער קאָמענדאַנטור ,אין דער ליטווישער
,געשטאַפּאָ? (איפאַטינגע) ,וועלכע האָט זיך געפונען אױיף וילנער גאַס 21
צומאָרגנס בין איך אַװעק צום פּראָפ .מ .בירזשישקא .ער און זיין פרוי האָבן
מיר דערקלערט ,אַז אַדװ ,פּנחס קאַן האָט זיי איבערגעגעבן וועגן דעם אומגליק,
לויט זיי איז דאָס ניט געמאַכט געװאָרן דורך די ליטווינער (אַ בפירושער ליגנט,
צוגענומען האָבן אים נאָר די ליטווישע ,איפאטינגאָווצעס") ,אַז זיי האָבן אָקאָרשט,
צוזאַמען מיט בוראַקאַסן אינטערווענירט ביי די דייטשן און מען מוֹז װאַרטן
אויף אַ רעזולטאַט .פרוי בירזשישקא האָט צוגעגעבן, :זיי האָבן צוגעזאָגט צו
באַפרײען דעם דאָקטאָר ,אָבער איך גלויב זיי ניט?
די אינטערװענצן האָבן ניט געהאָלפן ,ד"ר װ .האָט מען ניט באַפרײט,
דאָס איינציקע װאָס מען האָט ביי די ליטווינער געפּועלט ,איז געווען דאָס,
װאָס מען האָט אין טורמע צוגעלאָזט צו אים דעם ד"ר כאלעם ,ער זאָל אים
אָפּציען די אורין מיט אַ קאַטעטר ,ווייל ד"ר ו .האָט געליטן אויף דער בלאָז.
בלויז צוויי מאָל איז ד"ר כאלעם צוגעלאָזט געװאָרן צו אים אין לוקישקער
טורמע .ד"ר װ .האָט זיך אין טורמע געהאַלטן העלדיש .קיין שום עקסטרע
הילף מצד די יידישע מיטאַרעסטאַנטן האָט ער ניט אָנגענומען ,אַפּילו ניט געלאָזט
זיך צודעקן מיט אַן איבעריקן מאַנטל .ער האָט אַלעמען צוגעגעבן מוט און
ענערגיע .דאָס איז געווען דער שוידערלעכסטער פּעריאָד פון די ,כאַפּונעס,
ווען די טורמע איז געווען איבערפולט מיט יידן יעדן טאָג געכאַפּט מאַסנװײיז
און יעדן פאַרטאָג פּאַרטיעסװײז אַרױסגעשיקט אויף פּאַנאַר .שווער צו זאָגן,
וי לאַנג דער עטלעכע-און-אַכציק-יאָריקער זקן האָט אױיסגעהאַלטן אין טורמע,
ווען ער האָט דאָרט אויסגעהויכט זיין ליכטיקע ,כשרע נשמה,
אָט אַזױ האָט פאַרענדיקט זיין לעבן ,איינער פון די אָנגעזעענסטע יידישע
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פאָרשטייער פון ליטווישן יידנטום ,וועלכער האָט אַ לאַנג לעבן דורכגעמאַכט
אין אַקטיוון קאַמף פאַר לעבנסרעכט פון די יידן.
פרוי ד"ר וױגאָדסקי איז אַריין אין דעם גרויסן געטאָ און איז אָנגענומען
געװאָרן אין יידישן שפּיטאָל .הויפּט-דאָקטאָר איז דאַן געווען ד"ר מ .בראָדסקי---
אַן אַלטער נאָענטער פריינט פון ד"ר װ ,אַ זייער אָרנטלעכער און האַרציקער
מענטש .פרוי וו .האָט באַקומען דאָרט אַ בעטל און עסן .די ערשטע צייט האָט זי

פיל געליטן ,געווען שרעקלעך דערשלאָגן פון טוט פון איר מאַן.

שפּעטערצו ,ווען זי איז אַ ביסל געקומען צו זיך ,האָבן זיך אױף איר
גענומען שיטן אַנדערע צרות .אין שפּיטאָל אין זי מער-וייניקער געוען
באַזאָרגט מיטן נוטיקסטן ,אָבער דער יודנראַט האָט פאַרגעסן זי צו באַזאָרגן
מיט אַן איין איינציקער קלייניקייט  --מיטן צושרייבן זי צו אַ געלן שיין,
אין דער נאַכט פון  12אויפן 22טן דעצעמבער  ,1491ווען דער ידנראַט
האָט אַרױסגעגעבן אַ גרויסע צאָל אייגענע ראָזע פאַמיליע-שוץישינען און
איך אַליין האָב דיזעלבע נאַכט געװאַרט אויף אַזאַ שיין פאַר זיך ,האָב איך
געהערט ,װי מען האָט עטלעכע מאָל אויסגערופן דעם נאָמען פון דער פרױ
װויגאָדסקאַ .ערשט איצט האָט זיך דער יודנראַט דערמאָנט אָן איר און איר אַרױס-
געגעבן אַזאַ שיין צום לעבן .אָבער דאָס איז געשען ערשט נאָכדעם ,וי מ'האָט
צוגענומען אין משך פון צוויי חדשים ,ניט מער און ניט װייניקער ,וי אַ דריטל
פון דער יידישער באַפּעלקערונג פון ביידע געטאָס  --פאַר ניט האָבן קיין געלן
שיין .אמת ,אַז אין דעם מאָמענט איז דאָס באַקומען אַ ראָזן שוץישיין געוען
דאָס גרעסטע גליק ,ווייל דאָס איז געווען אַ שיין צום לעבן ,אָבער דאָך אַ ביסל
אַ פאַרשפּעטיקט גליק,
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זי איז קוים אַ לעבעדיקע דאָרט אַרין .שפּעטערצו האָט העלענע סעמיאָנאָװנא
באַקומען צוביסלעך אירע זאַכן פון שטאָט ,ועלכע זי האָט פאַרקויפט דורך
באַקאַנטע ,אייניקע מאָל אויך דורך מיר,
אַזױ האָט זי זיך ,צוגעשטוקעוועט"
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שלעכט געהאַלטן
די גאַנצע צוויי יאָר פון געטאָ .אומגעקומען איז זי ,וװאַרשײינלעך ,ביי דער
ליקװידאַציע פון געטאָ אין די טעג פון 22742טן סעפּטעמבער  ,32491װוי מען גיט
איבער  --אין מיידאַנעק,
די העצע קעגן יידן
זונטיק

דעם

אַמאָליקן רוסישן
געקומען
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42טן

איגוסט

טעאַטער,

אַ גרויסער

,1491

אויף

מאַסן-מיטינג,

אַזייגער

ברייטער

21

בײיטאָג,

גאַס ,דאָס

אין

איצטיקע

אויף וועלכן ליטווישע

רעדנער

נעבן

בנין

ראָטהױיז,

פון
פאָר-

זיינען אַרױס-

געטרעטן מיט גיפטיקע אַנטייידישע העץירעדעס ,שיטנדיק פּעך און שוועבל
אויף יידן .מיר זיינען געשטאַנען אין טויטישרעק פאַרוקט אין די ווינקעלעך,
פאַרשטײיענדיק ,אַז אַזאַ מיטינג װוערט ניט געמאַכט סתם אַזױ זיך .אונדזער
פּוילישע סובלאָקאַטאָרין פלעגט אַלע וויילע אַרײינקומען מיט שרעקנדיקע נייעסן
פון גאַס.
מיט פּחד און האַרצקלאַפּעניש האָבן מיר קוים דערלעבט דעם סוף פון די
רעדעס און געװאַרט אויף די רעזולטאַטן פון זיי .די מורא איז געווען פאַר
אַ פּאָגראָם ,ווייל אונדזער יידישע מאַרטירער-געשיכטע וױיסט צו דערציילן
אַ סך פון אַזעלכע העץימיטינגען .אָבער טראָץ אונדזערע דערװאַרטונגען ,איז
דער המון זיך רואיק צעגאַנגען ,אָן שום עקסצעסן .מיר האָבן פריי אָפּגעעטעמט,
עס האָט אונדז נאָר געפּײניקט דער אײביקער געדאַנק  --פאַרװאָס קומט אונדז
אַזא ביטערער פינצטערער גורל?! ,.ס'איז געווען אַ שיינער זונטיק-טאָג --
די גאַסן זענען פול מיט שפּאַצירנדיקע .עס גייען מענער מיט פרויען און קינדער,
וי פרייע מענטשן ,און מיר זיצן פאַרשפּאַרט אין די הייזער ,מען האָט מורא
די נאָז צו ווייזן אויפן גאַס .איצט ערשט האָט מען גענומען פאַרשטײן ,אַז קאָנען
גיין אויפן גאַס ,גאָר פּשוט טאַקע :גײן אױפן גאַס ,איז איך אַ זאַך ,צוֹ װאָס
לאו כל אדם זוכה.

פאַרקלעמטע ,פאַרשעמטע זיינען מיר געזעסן אין די הייזער ,אין אַנגסט
און פאַרשטיקטן פּיין .קאָן דען זיין עפּעס שוידערלעכס ,וי זיין פאַרשפּאַרט
וי אַ חיה אין שטייג ,ניט פילנדיק הינטער זיך קיין שום שולד? צי זיינען די,
װאָס באַװעגן זיך פראַנק און פריי אויף גאָטס װעלט  --בעסערע מענטשן פאַר
אונדז ?! פאַרװאָס זיינען דווקא מיר אַזױ שווער געשטראָפט געװאָרן ? פאַרװאָס
קומט אונדז אַזאַ דערנידערונג ,אַזאַ אומרחמנותדיקע פאַרטיליקונג! פאַרװאָס ?
פאַרװאָס ? !
אָט אַזעלכע מחשבות האָבן געעקבערט אין מוח .מחשבות ,װאָס האָבן אומי
אויפהערלעך געמאַטערט און קיין תשובה נישט באַקומען אָט אַוױ זעט אס
די טרויעריקע ווירקלעכקייט .דער כאם בושעװעט :דער כאַם איז דער באַלעבאָס
איבער דיר ,און דו מוזט מיט קריצנדיקע ציין אַלץ אויפנעמען .שווער איז געווען
צוצוזען דעם צער פון די קליינע קינדער ,וועלכע האָבן געװוּסט ,אַז ס'איז זומער
און גוט געדענקט ,וי אַזױ זיי פלעגן אויף די זומער-ווינונגען פאַרברענגען
זייערע שול-פעריען .ס'איז זיי נאָך אין זכרון די זומערדיקע פאַרגעניגנס און
פרייהייט  --היינט זיינען זיי פאַרשטעקט און קענען פון שטוב ניט אַרױסגײן
אָבער ,אינטערעסאַנט ,זיי באַקלאָגן זיך ניט ,האָבן ניט קיין טענות ,זיי פאַרי
לאַנגען קיין זאַך ניט .פאַרקערט ,זיי היטן אונדז גאָר ,די עלטערע .זיי לאָזן
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אונדז ניט מאַכן קיין איבעריקן שריט ,נאָר ניט ריזיקירן .אַ סך מאָל פלעג איך
װועלן אַרױסגײן אין גאַס ,צו באַקאַנטע .ריזיקירט האָב איך אַ סך מאָל .אָבער
אין פיל פאַלן האָב איך אונטערן דרוק פון מיינע קינדער געמוזט רעזיגנירן
פון מיינע פאַרלאַנגען ,זיי האָבן מיך ממש מיט געװאַלד געהאַלטן און פון שטוב
ניט אַרױסגעלאָזט, :גיין ,פּאַפּאַ ,גיי ניט ,מען כאַפּט אין די גאַסן ,גיי ניט ,זיץ
אין שטוב!* ווען איך האָב זיך אַמאָל אײינגעשפּאַרט און דווקא געװאָלט גיין,
פלעגן זיי אויפהויבן אַזאַ געוויין ,אַז הימל עפן זיך..
איך בין געזעסן אין שטוב ,אין ערגעץ ניט געאַרבעט .כמעט די גאַנצע
שטאָט יידן האָבן שוין געאַרבעט ביי דייטשן אָדער ביי ליטווינער ,מען פלעגט
באַקומען פּראָדוקטן ,מען האָט געהאַט אַרבעט-שײנען און דאָס איז געוען
דער עיקר ,דאָס גאַנצע לעבן האָט זיך איצט קאָנצענטרירט אַרום איין צויבער-
װאָרט  --שיין ,װאָס האָט באַדײט אַ צעטל צום לעבן ניט אַלע מאָל אָבער
האָט אַ שיין געראַטעװעט .ס'זיינען געווען מאַסן פאַלן ,ווען די ליטווישע כאַפּונעס
האָבן זיך אױיסגעלאַכט פון די שיינען ,פלעגן צונעמען די מענטשן און די שיינען
צערייסן,
אַ רעוויויע

אין אונדוער

שטוב

אין אָט די טעג איז פאָרגעקומען אין שטאָט אַ גרויסע אָבלאַװע .געהייסן
האָט דאָס ,אַז מען זוכט געווער און באָלשעװיקעס .אין אַ געוויסן פרימאָרגן,
ווען מיר זיינען נאָך געלעגן אין די בעטן ,האָבן מיר דערהערט א טומל אויפן
הויף .אין אַ וויילע אַרום איז אין שטוב אַרײינגעלאָפן די מאַמע ,ניט טוט --
ניט לעבעדיק ,אוֹן געזאָגט ,אַז די גאַסן זיינען אָפּגעצױמט און מען מאַכט
רעוויזיעס .פּלוצים האָבן מיר דערהערט ,וי מען רייסט זיך צו אונדזער טיר,
איבערגעשראָקענע האָבן מיר זיך גענומען שנעל אָנטאָן .די מאַמע איז צוגעגאַנגען
עפענען די טיר .װוי אויף צו להכעיס האָט זיך ביי אֹיר דער שליסל פאַרהאַקט
און ביז זי האָט געעפנט ,זיינען אַריבער געציילטע מינוטן .ביי די רוצחים האָבן
אָבער די מינוטן אויסגעזען װי שעהען .אין שטוב האָבן זיך אַריינגעריסן וי
רוצחים ,אַ דייטש און צוויי ליטווינער מיט ביקסן אין די הענט .מיט וילדער
פוריע האָט זיך דער דייטש צעשריען אויף דער מאַמען ,הלמאי זי האָט אַזױ
גיך ניט געעפנט .זי האָט זיך קוים אויסגעטענהט ,אַז דער שליסל האָט זיך
פאַרהאַקט .זיי זיינען מיט דער מאַמען אַרײן צו אונדזערע פּוילישע סובלאָקאַטאָרן,
די יונגע פּאָלקע האָט דערקלערט ,אַז זי איז אַ ליטווישע ,זיינען זיי אַרײן
צו אונדז אין צימער .איך און די פרוי זיינען שוין געווען כמעט וי אָנגעטאָן
די קינדער זיינען געלעגן אין בעט .אין צימער איז אַרײין אַ דייטש ,אַן עלטערער
מיט גרויע האָר אין דער באַגלײיטונג פון אַ ליטווין,
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,ווער זינד זיי ,פרעגט
איך, .ז,ינד

זי באָלשעװיק ? ,7פרעגט

אַפּאָטײיקער?,
אויף

,האַבן זי געווער??

אַ מאָמענט

קראַנקען-הויז"
אויף

די

בין איך

קינדערשע

זיך צו דער

וייטער.

ער

זאָג איך, ,איך

;ניין",

--

;ניין" ,ענטפער

איך, .װאָ אַרבײטען

זי?"

געבליבן

װאָס

--

,אין

זאָג איך, .און

קאָלדרע, .דאַס
קוים

מיך דער דייטש.

ע-נטפער
,איך בין אַפּאָטייקער" -

ווער

קעפּלעך,

זינד אונדזערע

צעטומלט.
זינד דאַס?",

װאָס

האָבן

קינדער".

זיך

ענטפערט

פרעגט

ער

אַרױסגעזען

װאָס

אָפּגעעטעמט

מיר

מען?

וייטער,
פון

וייזנדיק

אונטער

דער

,נו גוט" ,זאָגט ער און פאַרקערעװועט

טיר.
אַביסל,

בין

|
זוכה

האָבן
זיינען

נאָר איין מאָל און מער

מיר

ריזיקירן

געווען

זיי צו האָבן

געקומען

צום

אויספיר,

צו זיצן אין שטוב

מען מוז פאַר יעדן פּרייז אַװעקגײן

ערגעץיווּ

פון יענער
אָן אַרבעט

אַרבעטן,

זייס

אַז אַזֹאַ גליק

טיר

און

פּאַסירט

טאָר מען ניט,

נאָר ניס זיין א גאַנצן

טאָג אין שטוב,
אין גיי צום

טויט,

קום

אָבער צוריק

מיר האָבן איבערגעלעבט אַ צווייטן פאַל ,פול מיט שרעק 5 .אַזייגער פאַרטאָג
האָט דער וועכטער אָנגעקלאַפּט אין טיר און איז אַרײין מיט אַ ליטווין אַ פּאָ-
ליציאַנט .דער פּאַָליציאַנט האָט צוגענומען מיין פּאַס און געהייסן מיך קומען
באַלד אין קאָמיסאַריאַט אַרײן .געזעגענענדיק זיך אין שטוב מיט דער פאַמיליע,
בין איך אַװעק אין קאָמיסאַריאַט ,אין קאַמענעצקיס הויף אויף זאַװאַלנע גאַס,
פאַר די האַלעס .,מיט האַרצקלעמעניש און טױט-אַנגסט בין איך דאָרֹט אַרֹײן
אַ חוץ דעם דיזשורירנדיקן פּאָליציאַנט האָב איך דאָרט קיינעם ניט געטראָפן
איך פרעג אים ,צי ס'איז פאַראַן דער פּאַליציאַנט שליזיס (דער ליטווין ,װאָס
האָט געאַרבעט ביי מיר אין אַפּטײיק אַלס קאַסירער), .ער איז ניטאָ? ,ענטפערט
מיר דער פּאַליציאַנט, ,צו װאָס דאַרפסטו אים ? 7פרעגט ער מיך, .מען האָט
ביי מיר פריער צוגענומען מיין פּאַס און געהייסן מיר קומען צוֹ אַרבעט" ,ענטפער
איך, .שליזיס קען מיך ,ער האָט געאַרבעט ביי מיר אין אַפּטײיק? .דער פּאָליציאַנט
האָט אויפגעזוכט מיין פּאַס פון צװישן אַ גאַנצן פּאַק צוגענומענע פּעסער און
דערלאַנגענדיק מיר אים אַ זאָג געטאָן, :נעמט זיך אייער פּאַס און גייט אַהיים,
מען װועט זיך באַגיין אָן אייך אויף דער אַרבעט? ,איך האָב אים זייער האַרציק
באַדאַנקט .די אַרבעט ,װי ס'האָט זיך שפּעטער אַרױסגעװיזן ,איז געווען אױיף
פּאַנאַר ..,מיט דער גרעסטער פאָרזיכטיקייט ,װי אַ פאַרפאָלגטער גנב ,בין איך
קוים אַ לעבעדיקער געקומען אַהיים ,װוּ מען האָט מיך שוין געהאַט באַװײינט
און באַקלאָגט,
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איך גיי אַרבעטן
נאָך אָט-די צוויי פאַלן האָבן מיר באַשלאָסן  --פאַר יעדן פּרייז אַװעקגײן פון
שטוב אויף אַרבעט ,װוּ און ביי װאָס פאַר אַן אַרבעט עס זאָל ניט זיין .מיר
האָבן שוין געװוּסט ,אַז א סך יידן אַרבעטן ביי ,גוטע" דייטשן אין גוטע
,איינהייטן" .מען טראַקטירט זיי מענטשלעך ,זיי באַקומען עסן ,מאַכן אַפילן
געשעפטן ,פאַרדינען און דער עיקר  --זיי האָבן ,גוטע" שיינען .שיינען מיט
האַקנקרײיצן ,שיינען מיט ליטווישע פערדלעך ,און לעצטנס אַפילו שפּאָגלינײיע
שיינען  --מיט אַ שטעמפּל ,פאַכמאַן" ,די לעצטע טעג האָבן די ,כאַפּונעס"
אויפגעהערט צו האָנאָרירן אַלע שיינען אַ חוץ  --שיינען מיט אַ גרויסן שטעמפּל
פאַכמאַן" .אַלע ,וועלכע האָבן געאַרבעט ביי דייטשן ,אָדער ליטווינער ,האָבן
וועלטן איינגעלייגט ,כדי צו באַקומען אַזאַ שיין ,מיט אַ ,פאַכמאַן"ישטעמפּל,
אין אַזאַ געמיט בין איך מאָנטיק ,דעם 52טן אויגוסט ,אַװעק אין יידישן
קאָמיטעט ,כדי דאָרט צו באַקומען אַן איינהייט ,װוּ צו גיין אַרבעטן,
מיטן שיקן יידן אויף אַרבעט האָט זיך אין קאָמיטעט פאַרנומען א .לאַנגבאַרד,
אין יידישן קאָמיטעט פלעגן יעדן טאָג קומען מאַסן יידן און פון דאָרט זענען
זי פּאַרטיעסװײז געגאַנגען צו זייערע אַרבעטישטעלן .מיט חבר לאַנגבאָרד זיינען
מיר געווען זייער נאָענט  --אַלטע פּאַרטײייחברים .ער האָט מיר געזאָגט ,אַז
צו קיין אַלטער פּאַרטיע קאָן ער מיך ניט צוטשעפּען ,ווייל די יידן װעלן ניט
צולאָזן אַ מענטשן ,וועלכער געהערט ניט צו זייער גרופּע ,דערביי איז דאָס
זייער געפערלעך צוליב די דייטשן .ער האָט מיר געראָטן אַלײין פריער זיך
אויסגעפינען אַן איינהייט און דערנאָך גיין אויף א פאַרטיקער זאַך .פאַר מיר
איז דאָס אָבער געווען אוממעגלעך .איך האָב געמוזט פאַר יעדן פּרײז גיין
ערגעץ אַרבעטן און קומען אַהיים מיט אַ שיין .די איינציקע רעטונג איז געווען
צוּװואַרטן אויפן הויף פון קאָמיטעט ,ביז עס װעט קומען אַ דייטש אָדער אַ ליטווין
מיט אַ פאָדערונג אויף אַרבעטער,
ס'איז אָבער אין דעם אויך געווען אַ געװאַלטיקע סכנה .אָפּט פלעגן קומען
דייטשן נעמען יידן כלומרשט אויף אַרבעט .ביי זיך האָבן זיי אָבער קיין שום
אַרבעט ניט געהאַט ,אַחוץ איין זאַך :דאָס איזדיעקעווען זיך איבער די אומי
גליקלעכע ,שוצלאָזע יידן .זייער אָפט זענען יידן ,נאָך אַזאַ טאָג אַרבעט אַהײמ-
געקומען האַלבע אָדער גאַנצע קאַליקעס .מען פלעגט זיי מערדערלעך שלאָגן,
פּשוט שניידן פון זיי שטיקער .וויפל דייטשן ס'האָבן זיך געפונען אין דער
איינהייט ,אַזױ פיל פּייניקער זיינען געווען ,די אומגליקלעכע האָבן געליטן
שבעה מדורי גיהנום .נאָך אַזאַ אַרבעטסיטאָג זיינען אַ סך געבליבן טוט אויפן
אָרט .אַ טייל פון די דייטשן זיינען שוין געװען באַקאַנט און וען זי פלעגן
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קומען נעמען אויף ,אַרבעט? ,האָט קיינער צו זיי ניט געװאָלט גיין ,פלעגן זי
|
דאַן אַלײין נעמען ,וועמען זיי האָבן נאָר אויפן הויף צופעליק געטראָפן,
ווען ס'איז אין קאָמיטעט געקומען דער ערשטער דייטש בעטן עטלעכע
אַרבעטער ,האָט מען אים זייער פאָרזיכטיק און דיפּלאָמאַטיש אויסגעפרעגט,
פון װאָס פאַר אַן איינהייט ער איז ,צו װאָס פאַראַ אַרבעט ער נעמט ,צי װעט
ער געבן אַ שיין א.א.וו .דער דייטשל האָט געמאַכט אַ גוטן איינדרוק .ניט
האָבנדיק סיי װוי װאָס צו פאַרלירן ,האָב איך ,מיט נאָך אַ פּאָר אַזעלכע פאַר-
צווייפלטע ווי איך ,באַשלאָסן צו גיין מיטן יעקע .אַ ברירה האָבן מיר געהאַט!
נאָר ניט אַהײימקומען אָן אַ שיין .אגב ,האָט דער יעקע צוגעזאָגט טאַקע צו געבן
שיינען .דער דייטש האָט אונדז אַועקגעפירט אויף זאַװאַלנע גאַס נומער ,21
אַנטקעגן ראָג פון קליין-פּאָגוליאַנקע; אין נייעם הז פון די ברידער האָלצ-י
הענדלער  --סאָלאָמיאַנסקיס( .בשכנות איז געווען אַמאָל ד"ר סטעמבאַס הויף,
שפּעטער ד"ר קאנס) .אַ ניי מאָדערן ,פּרעכטיק הויז ,נאָך ניט אינגאַנצן פאַר-
ענדיקט .איינע פון די גרעסטע ,מאָדערנסטע ,נייע הייזער אין ווילנע .אויפן הויף
האָבן מיר דאָרט געטראָפן צוויי גרופּעס יידישע אַרבעטער ,אין איינער האָט
געאַרבעט סאָלאָמיאַנסקי  --דער באַלעבאָס פון הויז מיט זיין פרוי און צוויי זין,
אַדװאָקאַט טייטעלבוים און אַנדערע ,אין דער צווייטער האָבן געאַרבעט קאָריסקי
פון אייזן-קראָם ,אַבואַשע קראַניק פון דער בעקעריי און אַנדערע .דער הויפּט-
מאַכער ביי די דייטשן איז דאָ געווען קראַניק .מיט אים זיינען מיר געווען אַלטע
חברים נאָך פון די חדר-יאָרן .אָבער איצט זיינען געווען אַנדערע צייטן ,די װאָס
האָבן דאָ געאַרבעט ,זיינען געווען גוט אױיפגעטראָגן מיט די אָרטיקע דייטשן,
האָבן זיי געגעבן אַ סך מתנות ,און געהאַט פון זיי גוטע שיינען און אַפילן
פּרנסה אויך .אגב ,איז דער פּונקט געווען אַ גלענצנדיקער :אין רעכטן צענטער-
שטאָט :מען האָט זיך דאָ געקאָנט באַגעגענען מיט ניט-יידן ,מיט באַקאַנטע
קריסטן ,מיט איין װאָרט  --א רואיקער און גוטער אַרבעט-אָרט ,װאָס בעסער
קען ניט זיין .דעריבער איז טאַקע ניט קיין װוּנדער ,װאָס די אַלטע יידן
האָבן אונדז נייע גאָרניט אַזױ גערן אויפגענומען .זיי זיינען געווען פאַרנומען
ביי פאַרשיידענע אַרבעטן .ביים גרייטן די צימערן צום ווינען ,אַרײנשטעלן
שויבן ,פאַרענדיקן די דילן ,טיר און פענצטער .געווען אויך יידישע פרויען
צווישן די אַרבעטער ,װאָס האָבן געװואַשן װעש פאַר די דייטשן ,גערוימט די
צימערן ,פאַריכט די װועש ,געצירעוועט סקאַרפּעטן א .א .וו .ווען איך האָב זיך
געווענדט צו קראניקן ,אַז ער ,װי דער ,עלטעסטער? (ער האָט פון זיין אָפיציר
געהאַט אַ שיין ,אַלס ,נוצלעכער יודע") ,זאָל רעדן מיטן אָפיציר ,אַז מען זאָל
אונדז געבן שיינען ,אָן וועלכע מיר קענען ניט גיין אַהיים ,האָט ער זיך גענומען
אַרױסדרײען מיט פאַרשיידענע תירוצים, :ס'איז דאָ ניטאָ קיין אַרבעט פאַר
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אַזױ פיל מענטשן", ,מען װעט זיך װאַרפן אין די אױגן", ,מען װעט אַלעמען
אַרױסטרײבן? א .א .וו .איך האָב אים און די אַרבעטנדיקע יידן פון דאָרט גוט
פֿאַרשטאַנען .אין אַ געוויסער מאָס זיינען זיי געווען גערעכט ,אָבער װאָס האָבן
מיר געזאָלט טאָן ,אַז אין אונדזערע הייזער איז מען געזעסן און געװאַרט אויף
די שיינען ,װי אויף משיחן? מיר האָבן דאָך אויך געװאָלט זיך ראַטעװען
בפרט נאָך ,אַז די שרעק פאַר צופיל מענטשן איז געווען אַן איבעריקע .יעקע
גנב האָט אַ דאגה געהאַט ,וויפל יידן עס פּלאַנטערן זיך אויפן ריזיקן הויף,
זעענדיק ,אַז מיט די יידן װעלן מיר גאָרניט דערגרייכן ,און אין פאַרצווייפלונג
ממש פון עצם געדאַנק ,אַז מען װעט גיין אַהיים אָן אַ שיין ,האָבן מיר ,די
עטלעכע ניידגעקומענע יידן ,זיך געװאָנדן דירעקט צום דייטשישן אָפיציר מיט
דער ביטע אונדז איבערצולאָזן דאָ אויף אַרבעט און אַרױסגעבן שיינען .דער
אָפיציר האָט קיין װאָרט ניט געזאָגט ,געהייסן רופן קראניקן און פאַראָרדנט
גלייך צו מאַכן אַ ליסטע פון די ניי-געקומענע און אַװעקשיקן אין קאַנצעלאַריע
נאָך שיינען ,און דערביי געגעבן די געהעריקע אָנווייזונג זיין סאָלדאַט דאָס
|
צו דערליידיקן,
אין אַ פּאָר שעה אַרום האָבן מיר שוין געהאַט אמתע ,כשרע דייטשישע
אַרבעטס-שײינען מיטן האַקנקרייץ .אונדזער פרייד ,אונדזער גליק איז זיך גאָרניט
פאָרצושטעלן!
אין שטוב ,אַז איך האָב ,צוריקקומענדיק ,געוויזן מיין שיין ,איז מען מיך
באַפאַלן מיט קושן און האַלדזן ,עפּעס אַ קלייניקייט  --לעגאַליזירט די גאַנצע
משפּחה! פון דעם מאָמענט אָן בין איך טאָגיאיין טאָגיאױס געגאַנגען אױיף
אַרבעט און מיר האָבן זיך מיט די אַנדערע יידן זייער גוט איינגעלעבט .וועגן
דעם ,אַז עס זאָל ,חלילה ,ניט זיין ביי אונדז צופיל מענטשן ,האָט געזאָרגט
,עשטאַפּאָי און די כאַפּונעס; אַלע ויילע פלעגט מען צוכאַפּן עמעצן
די ג
צי בעת די נאַכט-אָנפאַלן ,ווען קיין שיינען האָבן ניט געהאָלפן ,צי אַפילו פּשוט
אינמיטן העלן טאָג .אונדזער אַרבעט איז באַשטאַנען פון ברענגען אין אָרדענונג
דאָס ריזיקע הויז ,כדי אײנצואָרדענען דאָרט אַ בורסע פאַר דייטשישע טעלע-
גראַפיסטקעס ,וועלכע דאַופן אָנקומען און דאָ האָבן זייערע ווינונגען ,קלוב,
עס -אוֹן לייען-זאַל,
כדי איײינצואָרדענען פערציק צימערן פאַר די מ,עדכענס" ,האָט מען געדאַרפט
פון שטאָט ברענגען פולע קאָמפּלעטן מעבל ,און טאַקע גוטע ,שיינע ,מאָדערנע
מעבל .ס'איז דען אַ ווונדער  --דאָ דאַרפן דאָך װווינען  04דייטשישע ,ריין-אַרישע
בלאַנדע מיידלעך ,געבראַכטע פון אַלע דײיטשלאַנדס קאַנטן ,וועלכע זיינען
ספּעציעל אויסגעבילדעט געװאָרן אַלס טעלעפאָניסטקעס און טעלעגראַפיסטקעס,
עטלעכע װאָכן פלעגן מיר טאָגיאיין טאָגיאוס פאָרן מיטן אָפיציר אין שטאָט,
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איבער יידישע רייכע הייזער ,װוּ קיין מענטשן זיינען שוין נישט געווען ,און
מיר האָבן פון די וווינונגען אַרױסגעפירט דאָס מעבל ,שפּעטער ,ווען מיר זיינען
אַרײינגעטריבן געװאָרן אין געטאָ ,איז דאָס געװאָרן עטװאָס גרינגער ,דאָרט
פלעגן מיר טרעפן יידישע הייזער מיט האָב-אוןיגוטס ,איבערגעלאָזענע אױף
הפקר ,נאַטירלעך ,זיינען שוין אין די הייזער קיין לייכטע זאַכן ניט געװוען
וי וועש ,קליידער ,פּעלצן ,געשיר ,סערוויזן ,בעטגעװאַנט ,גאַרדינען  --דאָס איז
גלייך צעראַבירט געװאָרן,
אויף אַזאַ אופן האָבן מיר אַהינגעפירט א ריזיקע צאָל מעבל און אַנדערע
שטוביקע חפצים .ווען מיר זיינען אין שטאָט ניט געפאָרן ,פלעגן מיר אַרבעטן
אויפן אָרֹט .מיר האָבן געבראַכט אין אָרדענונג די ניט-פאַרענדיקטע פּאָדלאָגעס,
פאַריכט טיר און פענצטער .דערצו האָט מען ,אין געוויסע מאָמענטן ,געדאַרפט
האָכבן פאַכמענער .אַ פּאַר אמתע באַלמעלאָכעס האָבן מיר געהאַט צװוישן זיך,
דער גרעסטער טייל אָבער זיינען געווען מענטשן פון דער אינטעליגענץ אָדער
פון סוחרישן קלאַס .מיר האָבן זיך צו אַזאַ אַרבעט געקלעבט ,וי קראָפּיווע צום
װאַנט,
נויט ברעכט אָבער אייזן .מען האָט געמוזט זיך צופּאַסן צו די נייע באַדינ"
גונגען .דער יידישער טישלער ,אַ פאַכמאַן ,פלעגט ווייזן און מיר האָבן אויסגעפירט
די שװאַרצע אַרבעט,
אויף אַזאַ אופן זיינען מיר מיט דער צייט געװאָרן סטאָליאַרעס ,מאַליאַרעס,
עלעקטריקער ,מעכאַניקער א ,א .וו .איך בין געװאָרן אַ סטאָליאַר ,דאָס הייסט
דערלאַנגט דעם אמתן סטאָליאַר אַ ברעט צום האַנט ,אַרײנגעקלאַפּט נעגל,
אַן אָפּגעזעגט ברעט איז שטענדיק ביי מיר אַרױסגעקומען קרום און לאָם .נאָר
אַבי אָפּנעשטופּט אַ טאָג ,מער האָט מען ניט געװאָלט .אין דער פרייער צייט,
ווען קיין יעקעס זיינען ניט געווען נעבן אונדז ,פלעגן מיר דיסקוטירן וועגן
אונדזער לאַגע .די הױפּטזאָרג איז געווען  --װאָס קומט פאָר מיט די צוגענומענע
מענטשן ,װוּ קומען זיי אַהין ,װאָס טוט מען מיט זיי ,.דאָס האָט אונדז אַראָפּי
גענומען דעם קאָפּ .א גרויס פּראָבלעם איז אויך געווען דאָס טאָגיטעגלעכע
לעבן  --וי פאַרקויפט מען זאַכן אױף דער הוצאה ,אויף צו קויפן אַ ביסל
פּראָדוקטן .וועגן פאַרדינען האָט דאָך קיין רייד ניט געקאָנט זיין ,יעדע זאַך,
װאָס מען האָט פון שטוב געמוזט פאַרקויפן ,איז געווען ממש אַ ריס אין האַרצן,
שווער געווען זיך צו שיידן מיט יעדער שטוביקער זאַך .ביסלעכווייז האָט מען
זיך אָבער אוֹיך צוֹ דעם צוגעװוינט .אין שטאָט איז אַװעק אַ האַנדל מיט יידישע
זאַכן .די בעסטע וועש און קליידערישטיק האָט מען אַוועקגעגעבן פאַר אַ פּאַר
קילאָ ברויט .מיר האָבן זיך שנעל צוגעפּאַסט צו די נייע באַדינגונגען :מיר
יידן האָבן אױיספאַרקויפט און אונדזערע שכנים האָבן איינגעקויפט,
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קלאַנגען ,קלאַנגען
מיט יעדן טאָג איז די לאַגע אין שטאָט געװאָרן מער געשפּאַנטער .עס האָבן
זיך גענומען פאַרשפּרײטן קלאַנגען ,אַז מען גרייט אַ געטאָ פאַר יידן .װוּ װעט
די געטאָ זיין ,ווען װעט דאָס אַנטשטײן ,װוי אַזױ װעט פאָרקומען דאָס אַריבער-
קלייבן זיך אין געטאָ  --דאָס האָט קיינער ניט געװוּסט .מיטן צונויפקומען זיך
יעדן טאָג צוֹ דער אַרבעט ,פלעגן מיר זיך קעגנזייטיק איבערגעבן די נייעס
פון דער פאַרגאַנגענער נאַכט .ס'איז געווען װאָס צו דערציילן ,ווייל זעלטן ווען
איז דורך אַ נאַכט אַ רואיקע .דער לייט-מאָטיוו איז געווען  --צוגענומען און
צוגענומען,..
צוגענומען פון גאַס ,צוגענומען פון שטוב ,צוגענומען פון דער אַרבעט --
און וי אין װאַסער אַרֹיין .ניטאָ קיין סליאַד פון די מענטשן ..מיטן מאָמענט
ווען איך האָב אָנגעהױבן צו אַרבעטן ,האָב איך פאַרלוירן דעם קאָנטאַקט מיטן
קאָמיטעט ,מיט באַקאַנטע .פון דער אַרבעט פלעגן מיר קומען פּונקט פאַר דער
פּאָליצײי-שעה .אַזױ אַרום איז געווען אוממעגלעך אַרױסצוגײן אין שטאָט ,ניט
רעדנדיק שוין וועגן דער געװואַלטיקער ריזיקע פון געכאַפּט ווערן פון גאַס,
געקומען פון דער אַרבעט ,האָבן מיר פון אונדזערע הויף-שכנים ,צי פון
אַרבעטנדיקע געהערט נייעס פון אַנדערע קאַנטן פון שטאָט .אגב ,האָבן יידן
אין יעדן אָרט ,ווּ זיי האָבן נאָר געאַרבעט ,זיך געשאַפן אַן אייגענעם ,גוטן"
דייטש ,וועלכער פלעגט ברענגען נייעס ,און זייער אָפט ,גוטע ידיעות"...
פאַרנאַכט האָבן מיר זיך צונויפגעקליבן ביי אַ שכן און אויסגעהערט די נייעס,
קודם-כל ראַדיאָינײיעס .דאַן די באַריכטן פון די פראָנט ,וועלכע האָבן אונדז
פאַרשאַפט שוידערלעכע יסורים .אזא פאָרויסגיין פון דער דייטשישער אַרֹמיי!
די ראַדיאָיגײעסן פלעגט זאַמלען און פאַרשרייבן מיין פרוי און זיי אונדז אין
אָװונט איבערגעבן .פון צייט צון צייט פלעגט באַהאַלטענערהײט זיך אַרײנכאַפּן
צו מיר אַ פּולישער קאָלעגע מיט אַ בינטל נייעס און ידיעות פון שטאָט.
די נצחונות אָבער פון די דייטשן זיינען געווען גרויסע און זייערע באַרימערײען
נאָך גרעסערע .מיט פאַרקלעמטע הערצער האָט מען געלייענט די דייטשישע,
ליטווישע און פּױלישע צייטונגען .אַלע זיינען זיי געווען פול מיט גיפטיקע
העץ-אַרטיקלען קעגן אונדז יידן,
אַמאָל איז געזעסן ביי אונדז די קאָלעגין מאַג .טאַטיאַנאַ  עלערט .איך ווייז
איר די פּוילישע צייטונג און זאָג צו איר, :זעט װאָס אייער צייטונג שרייבט
אַלץ וועגן אונדז .וי שעמען זיך ניט די פּאָליאַקן אַזױ צוֹ העצן און צו
|
באַשמוצן ?"
,אָס איז ניט קיין פּוילישע
,װאָס רעדט איר ,קאָלעגע" ,זאָגט זי צו מיר ,ד
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צייטונג! דאָס איז אַ שמוציק דייטשיש בלעטל ,װאָס דרוקט זיך אין פּויליש.
היינט העצט מען קעגן אייך און מאָרגן װעט מען העצן קעגן אונדז .מיר פאַר"
שטייען גוט זייער טײיװולישפּיל .נישקשה ,נאָר זיך האַלטן פעסט .מען מוז איבער-
לעבן ,מיר האָבן נאָך אונדזער לעצט װאָרט ניט געזאָגט"..

די שוידערלעכע פּראַװאַקאַציע
| זונטיק ,דעם 12טן אױגוסט ,זיינען מיר געזעסן אין די הייזער .געדענקנדיק
דעם פאָריקן זונטיק ,דעם מיטינג נעבן ראָטהױז ,האָבן מיר מיט מורא געװאַרט
אויף די רעזולטאַטן פון היינטיקן זונטיק .איז טאַקע דעם טאָג געשען דאָס
שוידערלעכסטע ,װאָס מען האָט זיך נאָר געקאָנט פאָרשטעלן
אין די פרימאָרגן'שעהען ,זיינען עטלעכע דייטשישע סאָלדאַטן אַרײן אויף
גלעזער-גאַס ,נעבן דער ברייטער גאַס .איינער פון זיי האָט פּלוצלינג אויסגעשאָסן,
די איבעריקע האָבן גלייך געמאַכט אַ געװאַלד ,אַז יידן האָבן דורך די פענצטער
צו זיי געשאָסן .אַ חוץ דעם טומל ,װאָס זיי האָבן אויפגעהויבן ,האָבן די סאָלדאַטן
געעפנט אַ שיסעריי אויף די פענצטער .די יידן פון דעם וינקל האָבן זיך ,אין
טויטישרעק ,פאַרשטעקט װוּ זיי האָבן נאָר געקענט .אויף דער גאַס איז אויס-
געבראָכן אַ שרעקלעכע מחומה .עס איז אָנגעקומען מיליטער ,פּאָליצײ .מען
האָט גענומען זוכן און אַקערן ,נישטערן יעדעס וױנקל .עס האָבן זיך גלייך
געפונען עדות ,וועלכע האָבן ,אַליין געזען ,וי יידן האָבן געשאָסן דורך די
פענצטער" .אַ ריזיקער המון האָט זיך צונויפגעזאַמלט ,װאָס האָט זיך אַריבער-
געװאָרפן פון גלעזער-גאַס אויפן פּלאַץ נעבן ראָטהױז .דאָ איז פּונקט וי פאַרי
אַכטאָגן זונטיק ,גלייך אָרגאַניזירט געװאָרן אַ מיטינג .רעדנער זיינען אויס-
געװאַקסן ,װוי פון אונטער דער ערד .מיר האָבן דורך די פענצטער ניט געהערט
זייערע רייד ,נאָר פון דעם פאַרהאַלטן זיך פון המון ,וועלכער אין פון מינוט
צו מינוט געװאַקסן ,האָבן מיר געקאָנט לייכט פאַרשטיין ,װאָס פאַר אַ בלוט"
דורשטיקע העצע עס ווערט קעגן אונדז געפירט .דער המון איז געווען אומרואיק,
האָט געברויזט ,וי א שטורעמדיקער ים ,די שפּאַנונג איז געשטיגן .מיר זיינען
געשטאַנען אין די ווינקעלעך און צוזאַמענגעבראָכענע געװאַרט אויף די ווייטער"
דיקע געשעענישן .אַז דער היינטיקער מיטינג וועט זיך אַזױ גוט ניט ענדיקן
ווי דער פֿאַראַכטאָגיקער ,האָבן מיר שוין גוֹט פאַרשטאַנען .דעם ערשטן גרוס
האָבן מיר באַקומען פון אונדזער האַרציקער שכנטע .די יונגע קריסטין איז
אַרײנגעלאָפן אין שטוב ,וי אַ באָמבע ,און גענומען ברעכן מיט די הענט און
שרייען, :אוי ,וויי ,אַזאַ אומגליק .אַלײין האָב איך געזען ,א יעזוס ,אָ ,יעזוס,
װאָס אייערע יידן קענען .אַליין האָב איך געזען"..
;װאָס האָסטו געזען" ,פרעגן מיר זי אין גרויס פּחד..
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אַ דייטש .אַזאַ

אַלײן האָב אֹיך געזען ,װי אייערע יידן האָבן דערשאָסן
אומגליק! אָ ,יעזוס ,גאָט ווייסט װאָס איצט װועט זייף?
מיר פּרוּוון ביי איר דערגיין גענויער ,װאָס עס האָט פּאַסירט .זי האַלט נאָר
אין איין שרייען, :אַלײן האָב איך געזען" ..זי רעדט האַלבע ווערטער ,מען
קען פון איר גאָרניט דערגיין,.
זי איז ווידער פון שטוב אַרױסגעלאָפן און מיר זיינען געבליבן פאַרגליווערטע.
פון אירע האַלבע ווערטער איז פאַר אונדז קלאָר געװאָרן ,אַז עס שמעקט מיט
אַ שוידערלעכער פּראָװאָקאַציע,
אין אַ וויילע אַרום איז אין שטוב אַרײינגעקומען די אַלטע קריסטין ,איר
מאַמע ,ווידער דערזעלבער פּזמון, :יידן האָבן דערשאָסן אַ דייטש" ..זי האָט
שוין ניט געזאָגט ,אַז ,זי האָט אַלײין געזען" .אונדז איז דערביי איינגעפאַלן
דאָס בלוט אין די אָדערן ..אַ שוידערלעכע פּראָװאָקאַציע ,איין גאָט וייסט
װאָס ס'וועט באַלד פאָרקומען,
דער מיטינג האָט זיך דערווייל געענדיקט און דער המון איז זיך ביסלעכוויין
צעגאַנגען ,אסַך פון זיי זיינען אָבער אַװעק אין דער ריכטונג פון גלעזער-גאַס.
אין אקַורצער וויילע אַרום האָבן מיר דערזען אגַעלויף .מיט איינגעהאַלטענע
אָטעמס האָבן מיר געװאַרט..
עטװאָס שפּעטער האָבן מיר אויפן הויף גענוי געווויר געװאָרן ,װאָס ס'אין
פאָרגעקומען אויף גלעזעריגאַס .א סך יידן זיינען אַרעסטירט געװאָרן אין
צוזאַמענהאַנג מיט דער פּראָװאָקאַציע .דערנאָך זיינען צו אונדז דערגאַנגען
ידיעות ,אַז אין דעם ראַיאָן טוט זיך חושך...
דעם גאַנצן טאָג זיינען מיר אַרומגעגאַנגען װי װויסטע שאָטנס ,אַפילן צווישן
זיך אַ װאָרט ניט אַרױסגערעדט ,די װערטער זיינען וי פאַרגליווערט געװאָרן
אין האַלדז .די קינדער האָבן װי פאָרויסגעפילט אַן אָנקומענדיק אומגליק און
זיך געהאַלטן פונדערווייטנס ,ניט געװאָרפן זיך אין די אויגן .ווען ניט וען
פלעגט מיין זון צוגיין צו מיר אָדער צו דער פרוי און שטילערהײיט זיך

צוטוליען וי אַ קעצעלע ...שטיל ,אָן ווערטער...

|

דעם גאַנצן אָװנט זיינען מיר אַרומגעגאַנגען אויפן הויף מיט גרויס זאָרג
וועגן די פרימאָרגן-געשעענישן ,די הערשנדיקע שטילקייט צװישן אונדז האָט
נאָך מער געדריקט און געפּײניקט .סוף כל סוף האָבן מיר דאָך פאַרשטאַנען
אַז מיטן אַרעסטירן עטלעכע יידן װעט זיך די פּראָװאָקאַציע ניט ענדיקן ...אָבער,
וי אומגעריכט ,איז דער אָװונט אַדורך רואיק .מיט צעוייטיקטע הערצער האָט
מען זיך געלייגט שלאָפן,
מאָנטיק פרי בין איך ,װוי געוויינלעך ,אַרױס פון שטוב צו דער אַרבעט.
דורכגייענדיק דאָס סעדל ,איבער דער ברייטער גאַס ,בין איך דורך דעם ערשטן
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הויף אַריין אויף יאַטקעװער גאַס .מיין בליק האָט זיך פאַרהאַלטן אויף אַ גרוסן,
רויטן פּלאַקאַט ,געדרוקט אין פּױליש ,ליטוויש און דייטש ,באַצירט מיט אַ האַקנ-
קרייץ און אונטערגעשריבן דורך דעם געביטס-קאָמיסאַר  --הינגסט .די דאַטע --
|
|
 1סעפּטעמבער  .1491אין דער מעלדונג איז געזאָגט געװאָרן:
,נעכטן ,זונטיק ,האָט מען פון אַ באַהעלטעניש געשאָסן צו דייטשישע זעלנער,
צוויי פון די פּחדנותדיקע באַנדיטן האָט מען דערקענט ,זיי זיינען יידן .פאַר
זייער אַקט האָבן זיי באַצאָלט מיטן לעבן ,מען האָט זיי אויפן אָרט דערשאָסן
כדי צו פאַרהיטן אויף להכא פון אַזעלכע פאַלן זיינען אָנגענומען געװאָרן
שאַרפע מיטלען :די פאַראַנטװאָרטלעכקײט פאַלט אויף דער גאַנצער יידישער
באַפעלקערונג .קודם כל טאָר קיין שום ייד זיך ניט וייזן אויפן גאַס פון
 2בײטאָג ביז  01פרי * ,אַן אױסנאַם זיינען די יידן ,וועלכע האָבן אַן אַרבעט-
שיין .די אָנגענומענע שריט דאַרפן פאַרזיכערן רו און זיכערקייט דער באַפעל-
קערונג .דער חוב פון יעדן געזונטידענקענדיקן מענטשן איז דערצו צוצוהעלפן",
מיט װאָס פאַראַ געמיט איך בין געקומען צום אַרבעטס-פּלאַץ איז קלאָר.
ערשט דאָ האָב איך זיך דערװוּסט וועגן דעם שוידערלעכן אומגליק ,װאָס האָט
אונדז יידן נעכטן געטראָפן ,עס וייזט זיך אַרױס ,אַז װען ס'איז פינצטער
געװאָרן ,האָט מען אַרומגערינגלט דעם גאַנצן יידישן ראַיאָן פון גלעזער-גאַס,
יידישער ,יאַטקעװער ,אַראָפּשלאָס-גאַס ,דייטשישע און מען האָט צוגענומען די
גאַנצע יידישע באַפעלקערונג ,אַ סך טויזנטער מענטשן
מען האָט צוגענומען גאַנצע פאַמיליעס ,קליין און גרויס ,יונג און אַלט,
אַפילו קראַנקע ,געלאָזט נעמען מיט זיך פּעקלעך .אַ סך פון אונדזערע אַרבעטער
זיינען שוין צו דער אַרבעט ניט געקומען אַלע זיינען אַרומגעגאַנגען מרה-
שחורחדיק .יעדערן האָט שוין געפעלט אַ מיטגליד פון דער משפּחה .ניט געווען
קיין איינער פון אונדז ,וועמען די דאָזיקע אַקציע זאָל ניט אָנרירן.
מען האָט גלייך גענומען לויפן צו די דייטשן ,צוגעזאָגט זיי גאָלד מיט
בריליאַנטן .געבעטן זיי אַרויסצונעמען פון טורמע ,כל זמן ס'איז נאָך ניט שפּעט.
ביי אונדזערע דייטשן איז דאָס ניט געלונגען צו פּועלן.
ווען מיר זיינען געקומען אַהים ,האָבן מיר זיך נאָכמער דערװוּסט וועגן
חורבן .די מאַמע איז אַרומגעגאַנגען און געבראָכן די הענט, :משה-אהרון
בערשטעל (דער שלאָסער פון דורכהויף) מיט זיין גאַנצער פּאַמיליע צוגענומען
אונדזערע קרובים ,אַלע ברידער און שוועסטער פון שװאָגער ראַכמילעװיטש מיט
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זייערע פאַמיליעס  ---צוגענומען .היינט אַזױ פיל באַקאַנטע -- ,יידישע גאַס ,װוּ
מיר האָבן אָפּגעלעבט דורות?.
אויף מאָרגן ,ווען מיר זיינען געקומען צו דער אַרבעט ,האָבן מיר זיך
דערװװווסט וועגן נייע אומגליקן :די נאַכט האָט מען אױסגערייניקט די צווייטע
זייט פון דייטשישער גאַס ,מיט אַלע אַרומיקע געסלעך ,װוי :גיטקעיטױיבעסי
זאַװוּלעק ,קאָמניצקער-גאַס ,אָשמיאַנסקי ,יאַטקעװער ,טיילווייז רודניצקער ,הקדש-
גאַס .מיט איין װאָרט  --אין די צוויי נעכט האָט מען אוסגערייניקט דאָס סאַמע
האַרץ פון ווילנער יידן .מיר זיינען אַרומגעגאַנגען ,װי ניט ביים זינען אַזאַ
בראָך! פּונקט וי נעכטן ,אַזױ אויך היינט ,האָט מען אָנגעהױיבן צו לויפן צו
די ,גוטע? דייטשן ,זיי פאָרגעלייגט אַלץ װאָס זיי ווילן ,אַבי אַרױסראַטעװען פון
לוקישקער טורמע ,כל זמן זיי זיינען נאָך דאָרט דאָ .אין אַנדערע ערטער איז
דאָס אין געוויסע פאַלן געלונגען ,פיפיקע יידן איז געלונגען די קונץ אָנצורעדן

דייטשן ,זי זאָלן אָנטאָן אויף זיך זייערע אַלע כלי-זיין און מיט דרייסטן טופּעט
אַװעקגײן אין טורמע און אַרױסנעמען ,זייערע? יידן ,נאַטירלעך האָבן די דייטשן
דערפאַר גענומען גוט באַצאָלט .פון די טױזנטער צוגענומענע זיינען צוריק-
געקומען געציילטע .פון זיי האָט מען זיך דערװוּסט ,װאָס עס טוט זיך אין טורמע,
װוּהין מ'האָט אין די טעג אָנגעבראַכט טויזנטער יידן .ניט נאָר די קאַמערן זיינען
געווען איבערפולט ,אַז ס'איז ניט געווען װוּ צו שטיין ,אויך דער גאַנצער הויף
איז געווען אָנגעפּיקעװעט מיט יידן .די נגישות װאָס מען איז דאָרט איסי
געשטאַנען איז ניט צו שילדערן.
קודם כל האָבן די ליטווינער צוגענומען אַלץ װאָס מען האָט געהאַט מיט
זיך .דאָס שלאָגן מכות רצח ,דאָס איזדיעקעווען זיך איבער די אומגליקלעכע --
ממש הענקערישער װאַנדאַליזם .ניט קיין שטיקל ברויט ,אַפילו קיין זיפּ װאַסער
האָט מען גאַנצע טעג ניט צוגעלאָזט .די פּיזיאָלאָגישע באַדערפענישן האָט מען
געמוזט דערליידיקן אויפן אָרט,
אין די קומענדיקע טעג זיינען צו אונדז דערגאַנגען גרוסן דורך ניטייידן,
אַז יעדן פאַרטאָג פירט מען אַרױס גרויסע פּאַרטיעס יידן אויף דעם וועג װאָס
פירט צו לאַנדװאָראָווע .ס'האָט זיך אַלץ אָפּטער געהערט דאָס שרעקלעכע
|
װאָרט  --פּאָנאַר,
ערשט אין עטלעכע טעג אַרום איז קלאָר געװאָרן די גרויזאַמקײט פון דער
דייטשישער פּראָװאָקאַציע און זייער טײיװלאָנישער פּלאַן .די אַקציע איז דורכ-
געפירט געװאָרן כדי אָפּצורײניקן דעם גאַנצן יידישן קװאַרטאַל און אַזױ אַרום
צוגרייטן אָרט פאַר דער צוקונפטיקער געטאָ ,וועלכע איז שוין געװען ביי זי
אויפן טאָגיאָרדענונג,
ביז איצט האָט מען צוגענומען טויזנטער יידן און מען האָט ניט געװוּסט
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װאָס מיט זיי איז געשען ,אין אונדזער נאַיווקייט האָבן מיר אויסגערעכנט ,אַז
די ,כאַפּונעס? זיינען סתם אַזױ זיך אַ צופעליקע זאַך ,בלויז פּלאַנלאָזע װילדענישן.
איצט האָט זיך אָנגעהויבן אַ גוט פּלאַנירטער אױסראָטונגס-פּראָצעס .דאָס איז
געווען די צווייטע ריזיקע פאַרניכטונגס-אַקציע לגבי דער ווילנער יידנטום,
,אונדזערע? דייטשן האָבן גאָרניט געענטפערט אויף אונדזערע פראַגן .נאָר
איינער אַ יעקע ,אַן עסטרייכער ,האָט אונדז אַ זאָג געטאָן, :יאַ ,יאַ ,דאַס מאַכן
זיי ,די געשטאַפּאַילױטע?..
אין שטאָט איז געווען חושך .אַלע הייזער פון די צוגענומענע יידן זיינען
געבליבן אָפן צום רויבן .די ערשטע װאָס האָבן נהנה געװוען פון הפקר ,זיינען
געווען די הויז-וועכטער .אַלץ װאָס האָט נאָר געהאַט אַ גרעסערן ווערט (זיי
האָבן זיך געקענט דערלױיבן דעם לוקסוס פון אויסקלייבן) האָבן זיי גלייך
צוגענומען פאַר זיך :די בעסטע קליידער ,פוטערװאַרג ,װעש ,די בעסטע און
טייערסטע סערוויזן ,קרישטאָלן א .א .װו ,דאָס האָבן גענומען די אַרומיקע שכנים,
אגב ,האָבן די יידן אַלײן ,אין יענע טעג אָפּגעגעבן זייער פיל טײיערע זאַכן
צו זייערע קריסטלעכע שכנים ,צווישן וועלכע א סך האָבן זיך באַצױגן מיט האַרץ
צו די אומגליקן אויף אונדזערע קעפּ .אין די טעג איז חרוב געװאָרן יידיש
האָב-און-גוטס ,װאָס איז אָנגעזאַמלט געװאָרן ,דורך שווערער מי און פּראַצע,
אין משך פון לאַנגע דורות,
ביי דער אַקציע זיינען צוגענומען געװאָרן אַ ריי מיטגלידער פון יידישן
קאָמיטעט ,.דאָס גאַנצע יידישע לעבן איז פּאַראַליזירט געװאָרן ,אין די ערשטע
פּאָר טעג נאָך דער פּראָװאָקאַציע האָט דער קאָמיטעט כמעט ניט פונקציאַנירט.
ערשט אין די לעצטע טעג פון דער ואָך האָבן זיך וידער צונויפגעקליבן
אייניקע געקלינענע מיטגלידער ,און אויף קאָמניצקער גאַס נומער  6האָבן זיך

ווידער באַװויזן געציילטע מענטשן .די איבערגעבליבענע זיינען ווייטער געגאַנגען
נאָרמאַל" צו זייער אַרבעט .אַנגסט און פּיין האָבן געדריקט אויפן האַרצן:
,מה ילד יום" ,װאָס פאַראַ אומגליקן גרייטן זיך ווידער אויף אונדזערע קעפּ,
מיר האָבן ווייטער גערעדט מיט די דייטשן און ליטווינער ,מיט וועלכע ס'איז
אויסגעקומען זיך צו טרעפן ביי דער אַרבעט ,אָבער דער מוח איז געװוען פאַר-
נומען מיט זאָרג פאַר דער טאָגיטעגלעכער עקזיסטענץ,
אָט אין די טעג האָט זיך פאַרשפּרײט אַ נייער קלאַנג ,אַז די איינציקע
רעטונג איז צו האָבן אַן אַרבעטס-שײין מיט אַ גרויסן שטעמפּל פון דייטשישן
אַרבעטס-אַמט ,פאַכמאַן? .עס האָט זיך ווידער אָנגעהויבן א סעריע לױיפענישן
צו די דייטשן וועגן איבערבייטן די שיינען ,אָדער אָפּשטעמפּלען די אַלטע מיט
אַ שטעמפּל ,פאַכמאַן".
אייניקע פון אונדזערע אַרבעטער האָבן אַזעלכע שטעמפּלען באַקומען ,איך
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און אַנדערע האָבן ניט באַקומען .ווידער איז מען געווען צעקלעמט פון פּחד.
וי פריער זיינען מיר זיך צוזאַמענגעקומען נאָך דער אַרבעט און אַדורכגעשמועסט
די ראַדיאָדקאָמוניקאַטן ,די פראָנט-נייעסן ,וועלכע זיינען אגב געווען טרויעריקע.
די דייטשן האָבן דאַן געזאָגט ,אַז זיי װועלן גיין ,נאָר" ביז מאָסקװע ,און די
,אַפּוט? .דעמאָלט איז אַ סוף צו דער מלחמה .פון אַזעלכע
באָלשעװיקעס זיינען ק
רייד פלעגט אונדז ווערן גאַנץ קאַלאַמוטנע אויפן האַרצן
ּ,אָליטיק?-פראַגן אַװעק אויפן צווייטן אָרט,
אָבער אין אָטידי טעג זיינען די פ
מיט יעדן טאָג האָבן זיך אַלץ שטאַרקער פאַרשפּרייט קלאַנגען װעגן שאפן
אַ געטאַ אין ווילנע .װעגן געטאָ האָבן מיר געהאַט ידיעות פון קאָװונע ,װוּ
מען האָט געגעבן אַ חודש צייט אויף אַריבערקלײבן זיך .גערעדט האָבן מיר
צווישן זיך ,אַז אַ חודש צייט איז אַ געװאַלטיקער טערמין אין אונדזערע גרויליקע
צייטן .אין אַ חודש צייט קאָן מען גוט געהאָלפן ווערן און אונדזערע נייע
בלוטיקע מושלים קענען נאָך אייננעמען די כפּרֹה .נישט קלאָר איז געווען ,װווּ
די געטאָ װועט איינגעאַרדנט וערן ,אין וועלכן ראַיאָן .קלאַנגען זיינען געווען
אַז די געטאָ װועט זיין אויף נאַָװעגאָרעד ,ווייל יענער ראַיאָן איז אױיסערן
שטאָטיצענטער ,אַן אָרעמע געגנט .זיי װעלן דאָך ניט מאַכן קיין געטאָ אין צענטער
פון שטאָט און איבערלאָזן יידן אין גאָרניט קיין שלעכטע היזער .איף די
אַרבעט-ערטער האָט מען קיין זאַך ניט געקענט דערגיין .די ,גוטע" דייטשן האָבן
קיין זאַך ניט געװוּסט,.
די ליקװווידאַציע פֿון יידישן קאַמיטעט
איך האָב דאָך געװאָלט עפעס דערגיין וועגן די אַלץ אָפטערע קלאַנגען
וועגן געטאָ ,בין איך סוף ואָך אַװעק אין קאָמיטעט .דערביי געהאַט די כונה
צו באַקומען ביי חברים אינפאָרמאַציעס וועגן אונדזער לאַגע און די אויסזיכטן
אויף דער נאָענטסטער צוקונפט .מיט דער גרעסטער פאָרזיכטיקייט האָב איך
זיך אַרײנבאַקומען אין יידישן קאָמיטעט ,װוּ כ'האָב געטראָפן אַ פולשטענדיקן
חורבן ,אין גאַנצן בנין איז געווען פּוסט און װויסט .אַלע צימערן אָפן און ליידיק --
אַ מוראדיקע אומאָרדענונג .פון די קוים אויפגעזוכטע פּאָר מענטשן בין איך
דערגאַנגען פאָלגנדיקס :מיט אַ פּאָר שעה פריער איז אין קאָמיטעט געקומען
דער געשטאַפּאַוויעץ שוויינענבערג און געמאַכט אַ װיסטן סקאַנדאַל דעם קאָמײ
טעט ,פאַרװאָס זיי האָבן ניט צוגעשטעלט קיין צען פורן .דער פאָרזיצער ,אינזש,
ש .טראָצקי ,האָט אים געענטפערט ,אַז ער ,שויינענבערג ,ווייסט דאָך גוֹט,
אַז ביי יידן האָט מען שוין לאַנג צוגענומען אַלע פערד .פונדעסטוועגן האָט
אינזש .טראָצקי צוגעגעבן ,האָבן מיר באַשטעלט צען קריסטלעכע פורן און זיי
וועלן באַשטימט קומען צו דעם אָנגעװיזענעם פּלאַץ .שוויינענבערג האָט זיך
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געװואָרפן וי אַ ווילדע חיה און האָט צוגענומען אַלעמען ,װוער ס'איז נאָר אין
דעם מאָמענט געווען אין בנין .צוישן די צוגענומענע זיינען אויך געווען איניקע,
וועלכע האָבן לגמרי ניט געהערט צום קאָמיטעט ,װי דער לייטער פון ,מפיצי-
השכלה"-ביבליאָטעק ,קראַסנײ ,און אַנדערע צופעליקע קרבנות .פון די קאָמיטעט-
מיטגלידער זיינען געבליבן אויפן אָרט ,איבערגעלאָזענע מיט שוויינענבערגס חסד:
אינזש .אַנאַטאָל פריד ,אברהם זיידנשנור ,פישמאַן! ג .יאשונסקי און אַדו.
מילקאַנאָװיצקי האָבן זיך אַרױסגעדרײט און זיך אױיסבאַהאַלטן,
אין דעם טאָג זיינען אױסגעראָטן געװאָרן א פּאָר צענדליק אַלטע אויסגע-
פרוווטע יידישע געזעלשאַפטלעכע טוער ,וועלכע זיינען צענדליקער יאָרן גע-
שטאַנען אין דינסט פון דער יידישער געזעלשאַפט .דאָס יידישע וילנע איז
אָפּגעגאַנגען מיט בלוט!
דאָ האָט מען אויך גערעדט וועגן געטאָ ,אָבער קיין שום קאָנקרעטס האָב
איך זיך ניט דערװוּסט ,נאָר ס'וועט זיין אַ געטאָ .אָבער װוּ ,ווען ,ווייסט קיינער
ניט ,איינס איז געווען קלאָר :אונדזער בעכער מיט צרות איז נאָך ניט פול,
עס גרייטן זיך נייע גזירות און איין גאָט וייסט ,וויפל נייע קרבנות עס ועלן
נאָך איינגעשלונגען ווערן.

אָט ביי אַזעלכע פינצטערע און ביטערע געמיטער האָט מען פאַרבראַכט
די לעצטע װאָך אויף דער ,פריי" .אַדְ-און"וויי איז געווען צו אַזאַ פרייהייט,
אָבער דאָך אין דער אייגענער דירה און צווישן קריסטלעכע שכנים ,פון וועלכע
מען האָט פון צייט צו צייט געהאַט אַ געוויסע הילף .מען האָט געהאַט מיט
וועמען אַ װאָרט צו רעדן ,װוּ זיך אויף אַ וויילע אַרײנצוכאַפּן ,אגב ,זיינען אין
שטוב געווען מאַסן זאַכן ,געוויסע זאַפּאַסן פון פּראָדוקטן ,וועלכע האָבן טיילווייז
פאַרלייכטערט דאָס פינצטערע און ביטערע לעבן.
פרייטיק פאַרנאַכט זיינען מיר געקומען פון דער אַרבעט ,וי געוויינלעך.
אין אָװונט האָבן מיר פּאָליטיקירט ,געטיילט זיך מיט די נייעס פאַרן לעצטן טאָג,
אונדזער הויז ,ברייטע גאַס  ,05איז געווען אַן אוױסערגעויינלעך מזלדיקע,
איך ווייס ניט אין וועמענס זכות אונדזער הויז האָט אויסגעמיטן אַלע אומגליקן,
די שכנותדיקע הייף פון ביידע זייטן ברייטע גאַס  84און  ,25װוּ עס האָבן
געוװוינט אַ סך יידן ,זענען געװאָרן אויסגערוימט פון די יידישע שכנים ,ביי
אונדז ,גאָט זיי דאַנק ,זיינען אַלע אַקציעס אַדורך רואיק ,אָן איינאיינציקן קרבן,
אויף אונדזער הויף האָבן געװוינט די פּאַמיליעס :טשאַרנוּסקי מיט זיין פרױי
און  2קינדער ,אַ זייגערמאַכער; פּראַגער  --אַ יווועליר; בענדל  --אַ ייך
אַן אָרעמאַן מיט זיין פאַמיליע ; די פרוי מייזעל מיט איר זון ,זיי האָבן געהאַט
ביים טויער אַ געשעפט פון שפּילצייט .די זיינען געװען אונדזערע  5יידישע
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פאַמיליעס .פון ניט-יידן איז כדאי צו דערמאָנען די אַלטע פרוי זאָסיע קאָזלאָװסקאַ
מיט איר פּלימעניצע.
די אַלטע זאָסיע איז געווען די אייגנטימערין פון אַ סאָדע-װאַסער-קרעמל
נעבן הויף ,אין וועלכן זי איז אָפּגעשטאַנען העכער  05יאָר .יידן פון יידישן
ראַיאָן האָבן זי גוט געקענט .צו איר פלעגט מען (פאַר דער ערשטער ועלט-
מלחמה) גיין פרייטיק-צוינאַכט און שבת טרינקען סאָדע-װאַסער .טראמפּשטשינ-
סקיס סאָדע-װואַסער ביי זאָסיען איז געװוען אַ שם'ידבר אין וילנע .זי איז
געווען אַ זעלטן-גוטע ,באמת אַָרנטלעכע פרוי .מיר האָבן געװווינט טיר ביי טיר,
ווען מיין פאַמיליע איז געקומען פון לאָדזש ,פלעגן מיר ביי איר זיין זייער אָפט.
גאָר נאָענט איז זי געווען מיט מיינע שוועסטער .דאָס אַרויספירן איינע קיין רוס-
לאַנד האָט פרוי זאָסיע בשעתו זייער באַװײינט .איבערגליקלעך איז זי ערשט געווען
ביי די דייטשן ,אַלע יידישע שכנים האָבן אָנגעטראָגן צו איר ,אין איר קליינעם
צימערל ,דאָס בעסטע און טייערסטע ,װאָס מען האָט געהאַט .אין די שפּעטערדיקע
יאָרן ,ווען מיר זיינען געווען אין געטאָ ,פלעגט זי אונדז איבערשיקן אונדזערע
זאַכן ,פון װאָס מיר האָבן געלעבט .צענדליקער מאָל האָט זי מיט איר אַלטן
קאָפּ ריזיקירט ,כדי צו העלפן דעם אָדער יענעם ייד .אין די צוויי זונטיקדיקע
טעג ,וען עס זיינען פאָרגעקומען די העץ-מיטינגען און מיר זיינען געװען
זיכער ,אַז אַ ליאַדע מינוט וװועט אויסברעכן אַ פּאָגראָם ,איז ביי איר די טיר
געווען אָפן ,גרייט אַרײנצוכאַפּן צו זיך די קינדער ,אויף צו באַהאַלטן זיי .דאָס
איז געווען אַ מלאך,
דער מאָרגנדיקער טאָג ,שבת דעם 6טן סעפּטעמבער  ,1491האָט אונדז
געבראַכט נייעס .טרויעריקע ,פינצטערע גייעס .דער שװאַרצסטער שבת פון אַלע
טרויעריקע שבתים ,װאָס ווילנער יידן האָבן וועןדעס-איז דורכגעמאַכט אין זייער
פיל הונדערטיאָריקער געשיכטע ,דער שװאַרצער שבת פון ירושלים דליטא!
אין דעם טאָג איז דורכגעפירט געװאָרן דער גירוש פון וילנער יידן אין
צוויי געטאָס ,וועלכע זיינען לאַנג פּלאַנירט געװאָרן ,דורך די דייטשישע מערדער,
אָבער טעכניש צוגעגרייט געװאָרן במשך פון איין נאַכט,

דעו

מאַורש

אין

געטאַ

דער שװאַרצער שבת פאַרן ווילנער יידנטום (6טער סעפּטעמבער :)1491
שבת פאַרטאָג האָבן מיר זיך אויפגעכאַפּט פריער וי געויינלעך .עפּעס אַן
אומרואיק פאָרגעפיל האָט אונדז ניט געלאָזט ליגן .קודם כל זיינען מיר צוגעלאָפן
צו די פענצטער און ניט באַמערקנדיק קיין שום ענדערונג ,האָבן מיר זיד
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באַרואיקט .די מאַמע איז וי שטענדיק אַרױס פון שטוב ,איף ראַזװיעדקע"
אין אַ קורצער וויילע אַרום איז זי צוריקגעקומען דערקלערנדיק ,אַז מען לאָזט
ניט אַרױס דורכן טויער און די גאַסן זיינען אַרומגערינגלט דורך מיליטער ,הגם מיר
זיינען געווען גרייט אויף דאָס ערגסטע ,האָט אונדז דאָך די נייעס אַ ריס
געטאָן ביים האַרצן .מיר זיינען וידער צו צו אונדזערע פענצטער ,וועלכע
האָבן אַרומגענומען עטלכע גאַסן :ברייטע גאַס בין איבער גלעזערגאַס,
אַ גרויסן טייל פון דייטשישער גאַס ,דעם גאַנצן פּלאַץ אַרום סאָבאָר ,דעם אָנהױב
פוֹן רודניצקער ,קאָנסקע .ערשט ווען מיר האָבן זיך גוט איינגעקוקט אין דעם,
װאָס עס געשעט אױף דער גאַס ,האָבן מיר באַמערקט ,אַז נעבן יעדן טויער,
אַנטקעגן דעם סעדל ,שטייט טאַקע אַ באַװאָפנטער סאָלדאַט .צו דערזעלבער
צייט האָט מען אין קאַלעכס הויף אַרײנגעפירט אַ גרויסע פור מיט וייסע
ברעטער .איצט האָבן מיר פאַרשטאַנען ,אַז דער גירוש אין געטאָ אַרײן הויפּט
זיך אָן .אַז אַ געטאָ פאַר אונדז װועט געשאַפן װוערן ,האָבן מיר דאָך שוין לאַנג
געװוסט ,אָבער וויפל צייט װעט מען געבן אױיף איבערצוקלייבן זיך? אין
קאָוונע האָט מען דערויף געגעבן אַ חודש צייט ,מילא ,אין ערגסטן פאַל װעט
מען אונדז געבן צוויי װואָכן,
אַזוי האָבן מיר ביי זיך געטראַכט .אָבער די אַלע פּלענער האָבן מיר געמאַכט
אָן דעם באַלעבאָס...
דורך אונדזערע פענצטער אין גאַס אַריין האָבן אויך אונדזערע שכנים
אַרױסגעקוקט ,געפאָרשט ...אָבער װאָס אייגנטלעך עס קומט פאָר אין שטאָט --
האָבן מיר ניט געװוּסט,
אין די שפּעטערדיקע שעהען האָבן מיר שוין באַמערקט ,וי עס גייען קליינע
גרופּעס יידן מיט פּעקלעך אויף די פּלײיצעס .עס גײייען פריען קינדער פון
פאַרשיידענעם עלטער ,עס גייען מענער ,הכלל  --פרשת ,לך-לך" אין איר גאַנצער
טראַגיק .דער הויזוועכטער האָט אונדז איבערגעגעבן נאָך פּרטים .ס'איז פאַר
אונדז קלאָר געװאָרן ,אַז מען גייט אין געטאָ אַרײן ,ס'איז אױיסגעבראָכן אַ פּאַניק
צווישן די שכנים .מען האָט אויף שנעל גענומען פּאַקן זאַכן ,אַזױ ,אַז מען זאָל
קענען טראָגן אויף זיך װאָס מערער,
אַ סך זאַכן האָט מען גלייך גענומען אַװעקטראָגן צו די אַרומיקע קריסטלעכע
שכנים ,און געפּאַקט האָבן מיר אַזױ ,אַז יעדערער זאָל זיין זעלבשטענדיק,
דאָס הייסט ,יעדערער ,פון קליין ביז גרויס ,זאָל האָבן אויף זיך ,אין דער
ערשטער ריי דאָס ,װאָס ער פּערזענלעך דאַרף האָבן .די קינדער האָבן באַקומען
זייערע וועש ,קליידער ,אַ ביסל פּראָדוקטן ,אַ קישן מיט אַ דעקע .מיר ,די
עלטערע ,האָבן פאַר זיך אויך געמאַכט אַזאַ אַסאָרטימענט .דערביי האָבן מיר אוֹיף
זיך אַליין אַרױפגעצױגן װאָס מער זאַכן אַז די פעק זיינען שוין געוען
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צוגעגרייט ,האָבן מיר ערשט דערזען ,אַז די גאַנצע שטוב בלייבט כמעט וי
ניט גערירט ,ווייל װאָס פאַר אַ װוערט ,מ'שטיינסגעזאָגט ,האָט געהאַט דאָס װאָס
מיר האָבן פאַרפּאַקט ,לגבי דעם ,װאָס אין שטוב האָט זיך געפונען איז דען
אַ װוּנדער  --אַ שטוב ,אַן איינגעפונדעוועטע פון דור-דורות .דערצו נאָך איו
פאַר דער לעצטער צייט ,איינגעזאַמלט געװאָרן באַלעבאַטישקײט פון עטלעכע
הייזער :פון די שוועסטערס ,דער מאַמעס ,מיינע געבראַכטע זאַכן פון לאָדוש
און די צוגעקויפטע אין פאַרלויף פון צוויי יאָר צייט .הכלל ,אַ שטוב מיט כל
טוב ,פון וועלכער
לאַנגע יאָרן,
אונדזער

מען

האָט פון פאַרקויפן

הויז-אַדמיניסטראַטאָר

די אייגענע

,אַרציקער"
 --דער ה

זאַכן ,געקענט

לעבן

ליטווין

אין אַ צושטאַנד פון ניט וויסן גענוי ,װאָס עס קומט פאָר אין שטאָט ,זיינען
מיר אָפּגעווען עטלעכע שעה ,ביז אױפן הויף אין געקומען דער הױד
פאַרװאַלטער  --אַ ליטווין .איך האָב אים אַרױפגענומען צו זיך אין שטוב ,געגעבן
אים אַ פּאַר נייע פּרעכטיקע הויזן .ער האָט אונדז דערציילט, :מען האָט
געשאַפן אַ געטאָ ,אַלע יידן מוזן תיכף ומיד אַריבערגײין אַהין .מען קען מיטנעמען
אַזויפיל זאַכן ,וויפל מען קען טראָגן אויף זיך .אייערע הויזיאיינוווינער ,האָט
ער געזאָגט ,האָט מען שוין לאַנג געװאָלט אַרויספירן ,איך האָב אָבער דערצו
ניט דערלאָזט .אין געטאָ װעט אייך זיין גוט .קודם כל װעט איר שוין האָבן
פולשטענדיקע רו ,קיינער װעט אייך דאָרט ניט רירן און מיט אייך קיין געשעפטן
ניט האָבן ...איר זאָלט וויסן זיין ,אַז אייער הויז איז געראַטעװעט געװאָרן אַדאַנק
מיר ,איך האָב דאָס געטאָן צוליב אייך ,ווייל איך ווייס ער איר זייט .איך
האָב אייך ביז היינט אויסגעהיטן און װעל אייך אויך היינט העלפן,
מיר זיינער געווען גערירט פון זיין גוטסקייט .איך קען אים ניט ,דעם ליטווין,
איך זע אים דאָס ערשטע מאָל אין מיין לעב קיין צייט אַ סך צו קלערן איז
אָבער ניט געווען .איך דאַנק אים זייער האַרציק און פרעג אים קאָנקרעט ,װאָס
האָב איך צו טאָן אין דעם מאָמענט .ער זאָגט, :טוט קיין זאַך ניט .פאַרנאַכט
װעל איך קומען צו אייך מיט אַ פור און איך װעל אייך מיט אייערע זאַכן
אַריבערפירן אין געטאָ .דאָרט װעל איך אייך באַזאָרגן מיט אַן אָרֹדער אויף
אַ דירה און עס װועט גוט זיין".
דערהערנדיק אַזעלכע רייד ,זיינען מיר און אויך אונדזערע שכנים זײיער
דערפרייט געװאָרן .מִיר האָבן דורך די פענצטער געזען ,װי אַזױ גרופּעס יידן
גייען אין דער באַגלייטונג פון באַװאָפּנטע ליטווינער ,מיט פּעק און וװאַליזעס
אין די הענט .,מען גייט קוים קוים .מען זעט ,אַז די מענטשן גײיען מיט די
לעצטע כוחות .די שעהען זיינען געלאָפן ,אין שטוב האָבן מיר ווייטער געפּאַקט,
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כדאי צו באַמערקן ,אַז אַ סך גאָר גוטע ,טייערע זאַכן ,װי אַ טייל פון פוטערװאַרג
האָט די מאַמע פריער אַװעקגעטראָגן אין אָרעמען יידישן ראַיאָן ,צו קרובים און
באַקאַנטע .מען האָט גערעכנט ,אַז די רוצחים וועלן זיך קודם כל װאַרפן אויף
די רייכערע הייזער .אױיסגעלאָזן האָט זיך פאַרקערט ,אַז די ערשטע מאַסןי
טשיסטקעס האָבן זיי דווקא געמאַכט אין די אָרעמע יידישע גאַסן .אַזױ אַרום איז
בשעת דער כאַפּיפּראָװאָקאַציע ממילא פאַרלוירן געגאַנגען אַ סך גוטע ,טייערע,
פּעלצן ,קליידער-ישטיק א .א .וו
אָבער אין שטוב איז נאָך אַלץ געבליבן א האָב-און גוטס .מיר האָכן געזען,
אַז די פּראַצע פון אונדזער גוט איינגעפונדעוועטער שטוב ,די בלוטיקע האָרע-
װאַניע פון טאַטע-מאַמע ,פון דער גאַנצער משפּחה ,גייט צום טייוול ,אַלץ פאַלט
אַרײין אין די הענט פון בלוטיקע שונאים .דורות האָט מען געפינצטערט ,געפּראַ
צעוועט ,געשפּאָרט ,געזאַמלט רובל צו רובל ,גראָשן צו גראָשן .פאַאַרמעגן מיט
שווערע אָרנטלעכע מאַטערנישן איינגעזאַמלט ,איצט גייט דאָס אַלץ לעזאזל,
אין געציילטע שעהען ,אין מינוטן װערט חרוב און מוחרב דאָס יידישע לעבן
אין דעם מאָמענט האָט מען נאָר געזען דעם מאַטעריעלן חורבן .מיר האָבן ניט
געװוסט וועגן דעם שוידערלעכן פיזישן חורבן ,װאָס איז אין די שעהען אויסגעפירט
געװאָרן איבער טויזנטער און טויזנטער אומשולדיקע יידן.
אָט אין אַזאַ צושטאַנד האָבן מיר זיך אַרומגעדרײט איבער די צימערן
צו אונדזער שכנטע ,פרוי זאָסיאַ קאָזלאָװסקא ,האָבן די שכנים אָנגעטראָגן
אַזױ פיל זאַכן ,אַז די שטוב איז פאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ ריזיקן לאַגער.
אַ סך זאַכן האָבן מיר אַרײנגעטראָגן צום הויז-וועכטער .יידן האָבן באַגראָבן אין
די קעלערן ,אויף די בוידעמער און אין אַנדערע באַהעלטענישן .די מאַמע איז
אַרומגעגאַנגען אין שטוב ברעכנדיק די הענט אויף דעם לעבעדיקן חורבן .מיט
טרערן אין די אויגן האָט זי געקוקט אויף די שבתדיקע לייכטער ,איבער וועלכע
זי האָט צענדליקער יאָרן ליכט געבענטשט .די ליכטער  --פּשוטע ,מעשענע
טאָמבאַקעס ,אָבער וויפל חן ,וויפל פאַמיליען-פרייד ,פאַמיליען-שמחות האָבן
אָטידי לייכטער באַצירט אין משך פון לאַנגע יאָרן .יעדן שבת און יום-טוב,
ביי יעדער שמחה ,האָבן אָט די אַלטפרענקישע ירושה-לייכטער געשיינט פאַר
אונדזערע אויגן .דאָס זיינען געווען אמתע שטוב-פריינט ,ניט בלויז אין פריידן,
נאָר אויך אין ליידן .די זעלבע לייכטער פלעגן שטיין צוקאָפּנס פון אַ פֿאַרשטאָר-
בענעם פאַמיליען-מיטגליד און אים מיט זייער ליכט באַגלײטן צו זיין אייביקער
רו 05 .יאָר זיינען די לייכטער אָפּגעװען אין דעם אַלטן טראַדיציאָנעליײידישן
הויז פון אַ פּשוטן ווילנער באַלעבאָס און טריי געדינט ,היינט בלייבן זיי אין
שטוב אַליין ,פאַרשעמט ,פאַרלאָזן אויף הפקר! איצט וװעלן זיך מיט זיי מטפּל
זיין שמוציקע ,גזלנישע הענט ...פונדערווייטנס האָב איך געזען ,וי די מאַמע
169

גלעט יעדע קופּערנע פאַן ,דעם סאַמאָװאַר ,אַלע אַלטע שטוביקע חפצים ,װאָס
האָבן זיך אויף די פּאָליצעס געפונען זייט צענדליקער יאָרן דאָס האַרץ האָט
ניט וויי געטאָן אויף די טייערע זיידענע קליידער ,שיינע אנצוגן ,פוטערס,
פּאַלטאָס ,זיידענע וועש און אַנדערע מאָדערנע זאַכן ,װאָס זיינען אין שטוב
געווען ,נאָר אויף די אַלטפרענקישע אַנטיקן ,פּשוטע יידישע חפצים ,װאָס פלעגן
באַשײינען אונדזערע יידישע הייזער במשך דור-דורות .די אַלטע פּסחדיקע
אַרבע כוסות ,פּסחדיק געשיר ,די גרויסע מעשענע פּסחדיקע טאַץ ,אויף וועלכעף
מען פלעגט ביים סדר אַװעקשטעלן די אַרבע כוסות .משה מאָנטעפיאָרעס בילד..
מיינס א פּאָרטרעט ,װאָס ס'האָט געצייכנט דער באַרימטער יידישער קינסטלער,
דער טויב-ישטומער מאַאוריצי מינקאָווסקי .א צווייט גרויס אייליבילד מיינס,
װאָס די קינדער האָבן מיט זיך געבראַכט פון לאָדזש ,געמאָלן פון מאָלער האַנעמאַן
פֿאַר דער געזעלשאַפט ,נותןילחם" אין לאָדזש .נאָך און נאָך צענדליקער אַזעלכע
אומשאַצבאַרע קלייניקייטן ,װאָס מען קען מיט קיין גאָלד ניט אָנװעגן
אין מינוטן ווערט חרוב דאָס גאַנצע יידישע פאָלקסטימלעכע לעבן .מיר שטייען
פאַרן אונטערגאַנג פון דורות ,פאַרן אומקום פון אַלטן טויזנטער-יעריקן יידישן
לעבנסשטייגער,
צּ

ניט קענענדיק צוזען דעם ביטערן צער פון דער מאַמען ,פון דער פרוי און
קינדער ,בין איך אַרױס אויפן הױף צו די שכנים .אַלע האָבן זיך גרייט
געמאַכט צום וועג .מיט אומרו און אומגעדולד האָבן מיר געװאַרט אויפן מאָמענט,
ווען די באַנדיטן װועלן זיך אַרײינרײיסן צו אונדז אין הויז .ביי מיר האָט נאָך
געטליעט אַ פונק פון האָפענונג :דער הױזיפאַרװאַלטער ,אפשר וועט ער אונדז
קומען העלפן .איך האָב אַ רוף געטאָן די שכנים צו מיר אין שטוב ,אויף אַ טיי,
קאַװוע און פאַרבייסן ,מ'האָט אויפגעקאָכט אַ טשייניק טיי און צוגעגעסן ברויט
מיט האָניק ,אונדזער ,וקבצנו-יחד"יסעודה האָט אויסגעזען ,װי אַ לעצטע סעודה
פון פאַראורטײלטע צום טויט ,אַ וויילע פאַרן אויספירן דעם טױיט-אורטייל,
מען טוייבט

אין געטאַ

קוים װאָס מיר האָבן באַוװיזן צו ענדיקן אונדזער סעודה ,װוי מיר האָבן
דערהערט פון הויף אַ טומל און ווילדע געשרייען פון אַ גרעסערער צאָל סאָלדאַטן.
די טיר האָט זיך אויפגעריסן און אין שטוב זיינען אַרײין ליטווינער  --מיליטער און
ציווילע .מיט ווילדע קולות ,האָבן זיי זיך געװואָרפן אויף אונדז, :גרייטשאאו,
גרייטשאאו" (שנעלער ,שנעלער) .די רוצחים האָבן קיין צייט ניט! אין שטוב
איז אױיסגעבראָכן אַ געוויין .די מאַמע קושט זיך מיט דער אַלטער קאָזלאָװסקין,
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ביידע אַלטע פרויען שלוכצן מיט זודיקע טרערן .די ליטווישע צעיושעטע כאַמעס
האָבן זיי פונאַנדערגעריסן .מען האָט אָנגעהױבן צו נעמען די פּעק .דער הויזי
אַדמיניסטראַטאָר איז ,פאַרשטײט זיך ,ניט געקומען ,זיינע אַלע מעשיות ,װאָס ער
האָט אינדערפרי אָנדערצײילט ,זיינען געווען בבחינת ניט געשטויגן-ניט געפלויגן.
פשוט ,אַ מצווה אַרוסצוציען עפּעס אַ גוט מתנהלע ביי אַ יידן אין אַן עת-צרה.
איך פרעג דעם ציווילן ליטווין  --װי עס שיינט ,אַן עלטערער צוישן דער
באַנדע  --װאָס װעט זיין מיט די זאַכן ,וועלכע בלייבן דאָ איבער? ,איך װעל
פאַרחתמענען דאָס צימער און קיינער װעט ביז אַ פאַראָרדענונג ניט רירן
די שליסלען וועלן זיין אין קאָמיסאַריאַט ,שפּעטער װעט מען זען װאָס צו טאָן.
איך העלף אַלע שטוביקע נעמען די פּעק אויף די פּלײצעס און אין די הענט,
אַלץ װי ס'איז געווען צוגעגרייט פון פריער .דאַן נעם איך מיינע פּעק און
אַ נייעם עלעקטרישן טשייניק אין האַנט .אַזאַ זאַך מוז מען מיט זיך האָבן ,האָט
איך געטראַכט .אַ ביסל הייס װאַסער װעט אוודאי צונוץ קומען אין וועג .אין אַ געוויסן
מאָמענט שטעל איך אַװעק דעם טשייניק און העלף עמעצן נעמען אַ פּאַק אויף
זיך .דאָס האָט געדויערט סעקונדן .איך קער זיך אום צו מיינע פּעק ,דער
טשייניק איז פאַרשװוּנדן ,וי אין דרערד אַרֹיין .ניטאָ קיין פרעמדע ,נאָר די
יונגע קריסטלעכע שכנטע .איך פרעג זי, :ווּ איז דער טשייניק" ,זי ווייסט ניט,
ענפערט זי ,זי האָט ניט געזען .איך בין געװאָרן אויסער זיך .אין אַזאַ מאָמענט
זאָל מען מיר פון אונטער דער האַנט ,ביי מיר אין שטוב ,צונעמען אַזאַ
לעבנסנויטיקע זאַך! די סטשערווע קען שוין ניט אױסןהאָבן ביון מאָמענט,
ווען די מערדער װעלן אונדז אַרויספירן פון שטוב! זי ראַבירט שוין! איך
פרעג איר מאַמען ,די אַלטע קריסטין ,זי ענטפערט מיר אויך ,אַז זי ווייסט ניט.
די ליטווינער שרייען :שנעלער ,שנעלער! אָבער איך האָב אין מאָמענט
באַשלאָסן :עס מעג מיך גאַנץ טייער קאָסטן און איך מוז אויפן אָרט דערגיין,
ווער עס האָט מיר דעם טשייניק פון האַנט צוגענומען .איך לאָז אַראָפּ די פּעק
און לויף אַריין צו דער קריסטין אין ערשטן צימער ,דער טשײיניק שטייט אויפן
ברעג טיש .זי האָט אַפילן ניט באַװיזן אים צו פאַרשטעקן איך האָב אַ נעם
געטאָן דעם טשייניק ,אַרויפגעלײגט אויף זיך די פעק זאַכן און געזאָגט צו
די צוויי איבערבלייבנדיקע קריסטינס, :מיר לאָזן אייך דאָ גענוג איבער צום
ראַבעװען ,אָבער ,אַז איר פּוילישע זענט אַזעלכע פּאָדלע סטשערוועס ,האָב איך
זיך ניט פאָרגעשטעלט .אין אַזאַ מאָמענט ,אַנשטאָט אונדז צו העלפן ,ליגט אייך
אין זינען אונדז צו דערשלאָגן" ...איך בין אַרױס מיט מיינע אָנגעלאָדענע פּעק
אַראָפּגײענדיק לאַנגזאַם פון די טרעפּ ,די אַלטע איז אַרױסגעלאָפן מיט אַ געוויין :
,איך שווער ביי יעזוסן ,אַז איך האָב ניט גענומען ,דאָס האָט זי ,די יונגע ,געטאָן,
יעזוס זאָל איר דערפאַר באַצאָלן ,זייט מוחל ,זייט מוחל" ..אין טויער ,האָבן
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שוין מיט אומגעדולד געװואַרט די מאַמע ,די פרוי ,די קינדער .שכנים האָבן זיך
גענומען געזעגענען .אין טויער איז אױסגעבראָכן א יאָמערלעך געוויין צווישן
די עלטערע פרויען .אַ מענטש איז אוודאי אויך פון שטיין און אייזן ,אַז ער
קען אַזעלכע מינוטן אויסהאַלטן .אפילו די ליטווישע רוצחים זיינען אויף אַ וויילע
שטיין געבליבן און קיינעם ניט גערירט .זיי האָבן געלאָזט אַלעמען זיך געזעגענען,
צעקושן זיך מיט די אייניקע פּוילישע שכנים ,און היידא אין וועג אַריײן..
צום לעצטן מאָל האָבן מיר ,מיט פאַרקלעמטע הערצער ,אַ קוק געטאָן אוֹיף
אונדזער הויז ,מיט די דריי פענצטער אין גאַס אַריין ,אויף די אַרומיקע ,און מיט
פאַרביטערטע געמיטער גענומען שפּאַנען אונדזער אוראַלטן דערנער-וועג..
צִ

וי

פון פאַרטאָג אָן איז אין דער גאַנצער שטאָט פאָרגעקומען דאָס אַרױסטרײבן
יידן פון זייערע הייזער אין געטאָ אַריין .אָבער ניט אומעטום איז דאָס פאָרגע-
קומען פאַרהעלטנישמעסיק אַזױ לייכט וי ביי אונדז .אין אַ סך גאסן האָט מען
די אומגליקלעכע ניט געלאָזט נעמען מיט זיך קיין שום זאַך .מען האָט געטריבן
אָט אַזױ וי מען שטייט און גייט ,אין פיל פאַלן אוױך געשלאָגן מכות רצח.
יידן פון ווייטע ראַיאָנען ,האָבן זייערע פּעק יאָ מיטגענומען מיט זיך און געװאָרפן
אין מיטן וועג .ניט געווען קיין כוח צו טראָגן אויף זיך אַפילן דאָס קלענסטע
פּעקל ,די ליטווינער האָבן אויך ניט געלאָזט גיין לאַנגזאַם ,נאָר געטריבן ,געיאָגט,

פאַרמאַטערט ,כדי מען זאָל אַװעקװאַרפן דאָס לעצטע פּעקל ,װאָס מען האָט
אויף

זיך.

:

|

|

אַלע זיינען געטריבן געװאָרן אין צוויי ריכטונגען .איין ריכטונג איז געווען
אויף רודניצקער גאַס ,דאָרטן איז געווען איין געטאָ .די צווייטע ריכטונג איז
געווען צו אַראָפּשלאָס-גאַס ,דורכן שװאַרצאָוון זאַװוּלעק ,אָדער דורך דער זייט
דאָמיניקאַנער-גאַס .שפּעטער האָט זיך אַרױסגעויזן ,אַז ס'איז געווען נאָך א דריטע
ריכטונג ,וועלכע האָט געפירט גלייך צו דער שחיטה  --צו פּאַנאָר .דאָס זיינען
געווען די יעניקע ,וועלכע האָבן זיך געפונען אין ראַיאָן פון לוקישקעס ,שניפּישעק,
טיילווייז פון געאָרגיעווסקע פּראַספּעקט (מיצקעוויטשאַ גאָס) ,זיי האָט מען גלייך
געטריבן אין לוקישקער טורמע ,און אין עטלעכע טעג אַרום ,נאָכן דורכגיין
דאָרטן אַלע שוידערלעכסטע נגישות ,װאָס קאַניבאַלן קענען אויסקלערן ,האָט
מען די אומגליקלעכע ,פּאַרטיעסװײיז געפירט צו דער שחיטה  --אויף פּאָנאַר,
פון דער גאַנצער שטאָט האָבן זיך געצויגן גרופעס יידן ,מיט פעק און
אָן פּעק ,אין דער באַגלייטונג פון ליטווינער צו די צוויי הויפּטיערטער,
ווען מיר האָבן אין שטוב געפּאַקט די פּעק ,גענומען זיי אויף זיך און
געפּרוװוט מעסטן לױט יעדנס כוחות ,האָט זיך געדוכט ,אַז די פּעק זיינען
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דערטרעגלעך און מען װעט מיט זיי דערגיין .ווען מיר זיינען אַרױס אָנגעלאָדענע
אין גאַס ,האָט זיך אַרוסגעשטעלט ,אַז מען האָט ניט קיין כוחות צו גיין מיט
אַזאַ משא .אָבער ,אינטערעסאַנט ,קיינער ,ניט די דערואַקסענע ,ניט די קינדער,
האָבן ניט געװאָלט אַװעקװאַרפן קיין שום זאַך .מען איז געגאַנגען ,געוויינט פון
יסורים אָבער ניט געװאָרפן די פּעקלעך .יעדער האָט אינסטינקטיוו פאַרשטאַנען,
אַז יעדע זאַך האָט אין זיך דעם ווערט פון ברויט .די פרויען און קינדער זיינען
געגאַנגען פּאָראויס און יעדע מינוט האָט זיך אַן אַנדערער אָפּגעשטעלט .איך בין
גלייך צוגעקומען און געהאָלפן צוריק אַרױפלײגן די אַראָפּגענומענע פּעקלעך.
אָבער מיינע כוחות האָבן איך ניט לאַנג געסטאַיעט .װען מיר זיינען קוים 
פאַרביי דער סאָװיטשער-גאַס ,בין איך אַליין געבליבן שטיין .איך האָב אַראָפּגע-
ואָרפן פון זיך די צוויי גרויסע פּעק און א וויילע אָפּנעכאַפט דעם אָטעם .אין
אָטידי געציילטע סעקונדן זיינען מיר דורכן געדאַנק דורכגעלאָפן מיינע קינדעף-
יאָרן .דאָ ,אויף סאָװיטשעריגאַס ,בין איך אין מיין ערשטן חדר געגאַנגען ,אויף
סאַװיטשער"גאַס איז געווען מיין ערשטע פאָלקסשול (לאַזאַרעװוס נאַטשאַלנאַע
אוטשילישטשע) ,די גליקלעכסטע ,בעסטע קינדעריאָרן דאָ ,אויף דער גאַס
פאַרבראַכט .היינט שטיי איך צוזאַמען מיט די רעשטלעך פון דער גרויסער,

פאַרצווייגטער משפּחה אויף דערזעלבער גאַס ,און אויף די פּלײיצעס דאָס גאַנצע
פאַרמעגן ...אַ באַנדיט ,אַ ליטווין ,טרייבט און יאָגט מיך וי אַ הונט .און אין
אזא תהומישער לאַגע געפינט זיך איצט דאָס גאַנצע ווילנער יידנטום ,אָך און וויי.
דער ליטווין האָט מיך געלאָזט אַ פּאָר מינוט אָפּרוען ,אָבער ווען איך האָב
געװאָלט צוריק אַרויפציען די צוויי גרויסע פּעק אויף מיינע פּלײיצעס ,האָב
איך דאָס בשום-אופן ניט געקענט .איך בין געבליבן אַ פאַרצווייפלטער ,װאָס טוט

מען ? דער ליטווין טרייבט ,די פּעק לאָזן װיל איך ניט און נעמען זיי קען איך
ניט  --ממש אַ האָפנונגסלאָזע סיטואַציע ,און אָט ,אין דער סעקונדע איז פון
דער לאַווע אַראָפּגעשפּרונגען אַ קריסט ,האָט אַ כאַפּ געטאָן ביידע גרויסע
פעק און מיר זיי אַרױפגעװאָרפן אויף די פּלייצעס .װאָס פאַראַ איבעראַשונג!
די סצענע האָט געדויערט געציילטע סעקונדן ,אָבער מיך האָט דאָס געראַטעװעט.
עפּעס בין איך געװאָרן פרישער ,אויפגעלעבטער .איך האָב גענומען גיין ווייטער,
אָנגעיאָגט מייניקע און געטראַכט וועגן העלדנטאַט פון דעם אומבאַקאַנטן ,וועלכער
האָט ריזיקירט מיט זיין לעבן פאַר העלפן אַ יידן .וי מיר האָבן זיך שפּעטער
דערװװוּסט ,איז געווען אַ ספּעציעלער באַפעל צו אַלע ליטווינער און אַנדערע,
וועלכן האָבן אָנטײלגענומען אין דער אַקציע ,אַז קיין שום הילף טאָרן זיי ניט
געבן די יידן אין וועג .איז טאַקע דער ליטווין געשטאַנען און מיט קיין פינגער
מיר ניט געהאָלפן ביים אַרױפלײגן די פּעק אויף די פּלײצעס,
ווען מיר זיינען געגאַנגען פאַרביי גלעזערגאַס ,האָבן מיר דערזען אַ הויכע
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װאַנט פון ווייסע ברעטער ,זי האָט פאַרצוימט גלעזער"גאַס און אָפּגעטײלט זי
פון ברייטער-גאַס .קוים לעבעדיקע האָבן מיר זיך אַזױ דערשלעפּט ביז שװאַרצאָװער
זאַװוּלעק .ביים אַרײנגאַנג אין געסל איז געשטאַנען אַ געדיכטער קאָרדאָן פון
מיליטער און פּאָליצײי .דער וייטערדיקער וועג צו ברייטער'גאַס איז געװען
פאַרשטעלט .דאָ האָבן מיר זיך אָפּגעשטעלט ,געװואַרט ,ביז אַנדערע װעלן אַריין
אין געסל ,דערווייל האָט מען אָפּנעכאַפּט דעם אָטעם .ווען מיר האָבן געזאָלט
גיין ווייטער ,האָב איך געהאָלפן אַלע שטוביקע נעמען זייערע פעק אױיף די
פּלייצעס און אַלײן בין איך ווידער געבליבן דער לעצטער .וידער האָט זיך
אָפּגעשפּילט די זעלבע סצענע  --איך בין געבליבן שטיין ניט קענענדיק זיך
אַן עצה געבן .לויפט צו מיר ווידער צו א יונגער קריסט ,ואַרפט מיר אַרױף
די פּעק און נעמט איינעם פון מיינע צוויי טשעמאָדאַנעס ,וועלכע איך האָב
געהאַלטן אין די הענט .אין ערשטן אויגנבליק האָב איך זיך זייער דערפרייט
מיט דער הילף .באַלד האָב איך אָבער באַמערקט ,אַז דער יונגערמאַן גייט ניט
מיט מיר צום זאַװוּלעק ,נאָר גייט גלייך צו ברייטערגאַס ,צום קאָרדאָן פון
מיליטער .איך האָב זיך גלייך געכאַפּט ,אַז דער ,העלפער" מיינער ,וויל פּשוט
צונעמען מיין װאַליזע ,גראָד מיט די ווערטפולע זאַכן.איך האָב זיך אָפּנעשטעלט
און גענומען שרייען, :פאַרהאַלט אים ,פאַרהאַלט אים ,ער האָט צוגעכאַפּט
מיין װאַליזע מיט זאַכן? .אויף די לאַװעס זיינען געווען פיל מענטשן ,ניט-יידן.
ס'איז געװאָרן אַ טומל .אייניקע פון די מיליטערלייט אין קאָרדאָן ,האָבן זיך
אַ קער געטאָן צום יונגנמאַן ,אים פאַרהאַלטן ,צוגענומען פון אים די װאַליזע,
מיר דערלאַנגט און אים אָפּגעלאָזן .אין אָט-די געציילטע סעקונדן ,האָט עס
מיך געװאָרפן װי אין אַ קדחת .אַ מאָמענט האָב איך שוין חרטה געהאַט ,הלמאי
איך האָב אויפגעהויבן דעם טומל .דערמיט האָב איך געקענט ציען אויפמערק-
זאַמקײט אויף דעם בינטל גרויסע פּעק און זיי האָבן עס געקענט צונעמען .מיט
דער גרעסטער אָנשטרענגונג ,ממש מיט די לעצטע כוחות ,בין איך אַרין אין
זאַװוּלעק ,װאָס טיפער ,דאָס הייסט ,װאָס וייטער פון ברייטעריגאַס .דאַ
האָב איך געטראָפן מיין פאַמיליע ,װאָס האָט פון זיך אַראָפּגעװאָרפן די פעק
און אין גרויסער דענערווירונג געװאַרט אויף מיר .די מינוט-צוויי ,װאָס איך
האָב זיך פאַרהאַלטן ,האָט זיי געקאָסט אַ סך געזונט .אין זאַװוּלעק זיינען
אַ סך יידן געשטאַנען מיט פּעק; מיר האָבן זיך דאָ פאַרהאַלטן אַ לענגערע
/
וויילע און זיך אויסגערוט.
דער דאָזיקער צווייטער פאַל פון װעלן מיך באַראַבעװען האָט מיך פּשוט
דערשיטערט .איך האָב געטראַכט :ניט קיין הילף ,ניט קיין ברעקל מענטשלעך
מיטגעפיל ,אַפילן ניט דער קלענסטער אויסדרוק פון סימפּאַטיע ,נאָר פאַרקערט --
חיהשקייט ,נידערטרעכטיקייט ,רויבעריי .פּשוט ראַבירן ,כאַפּן ,רייסן פון די
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הענט .נאָר די ליטוינער ,װאָס האָבן די אַקציע דורכגעפירט מיט וילדער
אוממענטשלעכקייט ,מיט דער גאַנצער אכזריות ,האָבן אָפּטמאָל ניט פאַרטראָגן
קיין עוולות פון אַנדערע לגבי אונדז און זיי פלעגן צייטנווייז ווערן אונדזערע
פאַרטיידיקער,..
,איר זייט אַ געװאַלטיקער ריזיקאַנט? ,זאָגט צו מיר אַ ייד, .ברענען זאָלן
זי מיט די װאַליזעס ,זאָלן זיי זיין אַ כפּרה פאַר אונדזערע קעפּ ,נאָר לאָמיר
שוין זוכה זיין ,צו זיין אין געטאָ?,
;אָבער ,זעט נאָר" ,זאָגט אַ צווייטער, ,מיט װאָס פאַראַ מענטשן מען לעבט

צוזאַמען ,אין אַזאַ פינצטערן מאָמענט ,זאָל מען רייסן פון די הענט?,

|

;װואָס איז דען דער װוּנדער ,זיי איילן זיך ...זיי קענען שוין ניט דערװאַרטן
דעם מאָמענט ,ווען מען װעט קענען אָנהויבן אַרויספירן אונדזערע זאַכן?.
אַזױ האָט מען אין די שוידערלעכע מינוטן זיך דורכגעװאָרפן מיט אָפּגעהאַקטע,
טרײיסטלאָזע ווערטער ,ניט ויסנדיק ווּהין מיר גייען און אויף װאָס מיר
װאַרטן ..,אַרױסגעװיזן האָט זיך ,אַז מיר שטייען שוין כמעט פאַרן געטאָיטױער,
נאָר מיר מוזן אַ וויילע װאַרטן ,ווייל ביים אַרײנגאַנג אין געטאָ איז דערשטיקט
צו ווערן .אונדזערע ליטווינער זיינען אַװעק מאַכן אַן אָרט פאַר אונדז .ווען מען
האָט זיך שוין געדאַרפט רירן פון אָרֹט ,האָט זיך געשאַפן די זעלבע לאַגע װאָס
פריער ; נישטאָ קיין כוח צו נעמען די פּעק .פונװואַנען װעט קומען די ישועה!?..
אין דעם מאָמענט זיינען צוֹ אונדז צוגעגאַנגען אייניקע יידישע יונגעלייט
און אַ זאָג געטאָן , :גיט אייערע זאַכן ,מיר װועלן אייך אַרײינפירן אין געטאָ?..
דעם

אמת

געזאָגט,

האָט קיינער

ניט געהאַט

קיין חשק

אָנצוטרויען

קאַנטע דעם לעצטן ביסן ברויט ...זיי זיינען טאַקע יידן ,אָבער ער
דורכגעשלעפּט דאָס גאַנצע ביסל מטלטלים ,מ'שטיינסגעזאָגט ,מיט
שפיכות-דמים ,און איצט פאַרלירן דאָס ,האָט זיך ניט געװאָלט,
עס זיינען צו מיר צוגעגאַנגען צוויי יונגעלייט און געזאָגט:

אומבאַ.-

קען זיי?
אַזױ פיל
פּאַניע

באַלבערישסקי ,מיר קענען אייך ,גיט אונדז איבער אייערע זאַכן ,האָט ניט
קיין מוֹרא ,מיר װעלן אייך אַלץ צושטעלן
פולער פאַראַנטװאָרטלעכקײט?
-איך דאַנק אייך ,קינדער ,פון גאַנצן האַרץ ,נעמט ,אָט ליגן אונדזערעזאַכן,
מיט

פרישע

כוחות

(וועלכע

רעזערװוּאַרן

אין בעסטער

אָרדענונג

און מיט

אונדז

די כוחות

באַניײיט 64

האָבן

האָבן מיר אַלע צװזאַמען גענומען אונדזערע פּעק און אין געציילטע מינוטן
זיינען מיר שוין געשטאַנען ביים נייעם ,פון ווייסע סאָסנע-ברעטער אויפגעשטעלטן
טויער .ביים טויער איז געווען אַן ענגשאַפט ,דאָס גאַנצע שמאָלע געסל איז געווען
פאַרשטאָפּט מיט מענטשן און פּעק .אונדזערע יונגעלייט האָבן פאַר אונדז ממש
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מיט כוח געמאַכט אַ וועג און אין אַ קורצער ויילע זיינען מיר שוין געווען
אויף יענער זייט  --אין געטאָ,
עס װעט אפשר זיין אומבאַגרייפלעך ,אָבער ס'איז אַ פאַקט ,אַז מיטן איבער-
טרעטן דעם געטאָ-טוער ,איז אַלעמען אַראָפּ אַ שטיין פון האַרצן ..גאָט צו
דאַנקען .אבי מיר זיינען שוין מיט זיך אַלײן! זאָל זיין אין געטאָ ,אַבי פּטור
געװאָרן פון אַ שטאָט מיט מערדער און רויבער ,װאָס האָבן נאָר געװאַרט אויף
אונדזער

אומקום,

אויף

די ירושות..

אין

קליינעם

געטאָ

די ערשטע שעהען
מיט איבערמענטשלעכער אָנשטרענגונג האָבן מיר זיך קוים דערשלאָגן
צום טויער פון הויף ,עק אַראַפּשלאָס-גאַס און גלעזער"גאַס ,דאָרטן צונויפגענומען
אַלע אונדזערע פּעק און זיך אַיינגעאָרדנט אין ווינקל פון טױיער ,צוזאַמען מיט
נאָך אייניקע שכנים פון אונדזער הויז אויף ברייטער גאַס .אָפּגעכאַפּט דעם אָטעם,
געקומען אַביסל צו זיך ,און גענומען זיך אַרומקוקן ,װוּ מיר געפינען זיך און
װאָס עס טוט זיך אַרום אונדז,
דער הויף איז אונדז געווען גוט באַקאַנט .דאָ האָט צענדליקער אאָרן
גורוויטש געהאַט זיין פאַרב-קראָם ,דאַ האָט אַ סך יאָרן געװוינט שמעון נאָז
דער קאַמאַשן-שטעפּער .ש .נאָז און מיין טאַטע ע"ה זיינען לאַנגע יאָרן געווען
גבאים פון איין קלויז .די קינדער האָבן זיך צוזאַמען געהאָדעװעט און צוזאַמען
געלערנט אין די גימנאַזיעס .היינט שטייען מיר וי בעטלער ביי דעם טויער...
די פרוי מיט די קינדער זיינען געבליבן ביי די זאַכן און איך מיט דער מאַמען
זיינער אַרױס זען ,הערן ,אויפנעמען ידיעות.
אַרױס פון הויף ,האָבן מיר פאַר זיך דערזען אַ ים מיט מענטשן ,היימישע
מענטשן .זינט דער אָקופּאַציע איז דאָס געווען דער ערשטער ,פרייער" צוזאַמענ-
טרעף פון אַזױ פיל יידן .אויף אַלע פראַגן :װוּ איז דער ,װוּ איז יענער ,האָט
מען געהערט נאָר די תשובה, :צוגענומען", ,כאַפּונעס" א .ד .גל .אַלע וויילע
האָבן זיך געהערט אויסגעשרייען  --אָ ,איר זייט דאָ ,גאָט צו דאַנקען ,אַבי מען
זעט זיך..
עס האָט געקאָכט ,װי אין אַ קעסל .איך האָב גענומען גיין איבער די ,מיר
אַזױ גוט באַקאַנטע ,אַלטע ווילנער געסלעך .איך בין אַרײן אין יידישער גאַס.
דערגאַנגען ביז נחום שמשס הויף ,סטאָפּ ,עס שטייט אַ ווייסע ,הילצערנע װאַנט.
דאָ ,הייסט עס ,איז די גרענעץ .אַנטקעגן  --אַ פענצטער פון וועלווקעס רעסטאָראַן.
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איך האָב גענומען זיך אַרומקוקן ,װוּ מען קען אַרײנגײן אױיף אַ נאַכט ,עס
האָט גענומען ווערן פינצטער .אָבער װוּ אַלע זיינען װי צעחושט ,האַלב ביים
זינען ,ניטאָ צו וועמען זיך צו ווענדן .אַדורכשטופּנדיק זיך דורך דער מענטשן-
מאַסע ,וועלכע איז אגב אַלץ מער זיך צעװאָקסן ,בין איך צוריק אָנגעקומען צו
,אונדזער אכסניה?  --צוריק צום טויער.
מיין מאַמע האָט באַװיזן אויפצוטאָן מער פון מיר :זי האָט געטראָפן אַן
אַלטע באַקאַנטע קומע און יענע האָט זי באַלד אַריינגענומען צו זיך אין שטוב,
װוּ זי האָט שטענדיק געוװוינט .די גאַנצע פאַמיליע האָט מען צוגענומען בשעת
דער כאַפּונעס-פּראָװאָקאַציע ,זי האָט זיך אױסבאַהאַלטן און געבליבן אין דער
דירה .זי האָט שוין היינט אַריינגענומען א פּאָר פאַמיליעס צו זיך ,איצט האָט
זי אונדז אײינקװאַרטירט אויף א נאַכט ביי זיך,
די ערשטע

נאַכט

אין געטאַ

מיר זיינען אַרױף אויפן צווייטן שטאָק צו איר אין דער ווינונג .קוים
געפונען אַ שטיקל פּלאַץ פאַר אונדזערע פּעק ,אויף וועלכע די קינדער האָבן
אַװועקגעלײיגט זייערע מידע ביינער .די מאַמע און די פרוי האָבן זיך אויך
,איינגעאָרדנט? אין ווינקעלעך ביי די פּעק און איך מיט נאָך איינעם האָבן
זיך ,א,ויסגעבעט אַ געלעגער" אויפן טיש .פון גאַס איז דערגאַנגען צו אונדו
אַ שרעקלעכער רעש און טומל ,ווען ס'איז געװאָרן גוט פינצטער (געווען א שיינער
שבת-צונאַכטס !) ,האָט מען אַלע מינוט געהערט אויסגעשרייען ,פּאַרלעשן דאָס
פייער ,פאַרלעשן דאָס פייער !* די פענצטער זיינען געווען אָפן ,ניט פאַרטונקלט,
מענטשן האָבן זיך דאָך געמוזט  אײינאָרדענען" ,פלעגט מען איף א ויילע
אָנצינדן פייער ,האָט זיך געהערט פון גאַס געשרייען :פאַרלעשן! די ליטווינער
האָבן געדראָט מיט עפענען אַ שיסעריי ,אויב מ'וועט אָנצינדן פייער און דערמיט
געבן סיגנאַלן די באָלשעװיקעס..
דער שטראָם פון די אָנקומענדיקע איז געגאַנגען ביז שפּעט אין דער נאַכט,
אָן אויפהער .אויפן גאַס האָט געזשומעט וי אין א בינשטאָק .די פריער אָנגע-
קומענע האָבן פאַרנומען בעסערע דירות .װאָס ווייטער איז די ענגשאַפט געװאָרן
אַלץ גרעסער .געווען פאַלן פון נישט װעלן אַרײנלאָזן אין אַ סך דירות .דער
מענטשלעכער עגאָיזם ,שפּילט? אַפילן אויפן ראַנד פון לעבן .דער שטראָם פון
צוגעקומענע איז אָבער געגאַנגען אָן אויפהער ,און מען פלעגט זיך מיט געװאָלך
אַרײנרײסן אין דירות,
פאַרמאַטערטע ,נידערגעשלאָגענע פון די איבערלעבענישן ,איז מען ביסלעכווייז

געפּאַלן אויף די ,געלעגערס? און יאָ געשלאָפן"ניט געשלאָפן ,יעדער האָט פאַר
זיך געטראַכט וועגן די ,געשעענישן"

פונעם טאָג  --אין איין איינציקן טאָג
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איז מען אַרױסגעריסן געװאָרן פון איינגעפונדעוועטע הייזער ,װוּ מען האָט לעבנס
אָפּגעלעבט ,אויף די געלעגערס ,האָט מען זיך דערציילט וועגן טאָגיפאַרלויפענישן.
אין שטוב זיינען כמעט אַלע געווען באַקאַנטע ,אַלטע ווילנער באַלעבאַטים .דער
סך-הכל פון די שמועסן איז געווען ,אַז ס'איז ניטאָ קיין איין איינציק הויז
װווּ עס פעלן ניט קיין נפשות ,אַז מ'האָט אַ סך יידן ,גאַנצע גאַסן ,ניט געפירט
אין געטאָ אַריין ,נאָר ערגעצווו ...אַ טייל פון די צעריסענע פּאַמיליעס האָבן
זיך געטרייסט מיט דער האָפענונג ,אַז מ'האָט אפשר זייערע משפּחה-מיטגלידער
אַוועקגעפירט אין יענעם געטאָ  --מיר װעלן זיך נאָך טרעפן ..די נאַטור איז
אָבער שטאַרקער פון אַלץ .ביסלעכווייז האָט מען איינגעדרימלט .פאַרטאָג האָט
מען זיך אויפגעכאַפּט און נאָכן אַרומװאַשן זיך אויפן הויף אונטערן פּלומפּ ,איז
מען אַרױס אין גאַס ,זען װי עס פאָרמירט זיך דאָס ,נייע לעבן" .ניט אַלע זיינען
געווען אַזעלכע ,גליקלעכע? וי מיר ,װאָס האָבן די ערשטע נאַכט געהאַט װוּ
דעם קאָפּ אַװעקצולייגן .מאַסן זיינען ,אין דער ערשטער נאַכט ,װי אין פיל
ווייטערדיקע נעכט ,געבליבן פּשוט אויפן גאַס ,זיך געװאָלגערט אויף די הייף
און טרעפּ וכדומה,

חורבן פון שול-הויף
נאָך איידער מ'איז אַרײן אין די געטאָס ,האָבן די דייטשן זיך פאַראינטע-

רעסירט מיט די ווילנער קלויזן ,ספעציעל מיטן שול-הויף און מיט דער גרויסער,
אַלטער שטאָטישול,

|

באַקומענדיק פון שטאָטישמש ,גאָרדאָן ,די שליסלען ,זיינען זיי אַרײן אין
דער פּרעכטיקער שול .זיי זיינען פאַרכאַפּט געװאָרן פון איר שיינקייט און..
רייכקייט,

|

זיי האָבן פון דאָרט אַרוסגעפירט אַ גרויסע צאָל ספרי-תורות ,אלטע אַנטיקן
אין ארון קודש ,וועלכע האָבן זיך אָנגעקליבן אין פאַרלויף פון  002יאָר שולי
|
עקזיסטענץ,
זיי האָבן אַרױסגעפירט אַן אָנגעזעענע צאָל זילבערנע אַנטיקן  --כלייקודש,
װוי :קרוינען צו ספרייתורות ,אורים ותומים ,ידים ,אַלע קופּערנע און מעשענע
|
|
הענגלייכטער.
פון די ספרי-תורות פלעגן שפּעטער די קריסטלעכע שוסטערס מאַכן אונטער-

לאָגן צו שטיוול ...אָריגינעלע שטעקשיך פאַר דער ,רומפולער" נאָרדישער ראַסע...
וי עס שיינט ,האָט דער שטאָטישמש ,גאָרדאָן ,פיל אַנטיקן באַהאַלטן אין
אַ באַהעלטעניש ,אין שול גופא .מיט אַ צייט שפּעטער ,ווען מיר זיינען געווען
אין שול ,האָבן מיר געפונען אַן אָפּענע באַהעלטעניש אין אַ װאַנט ,װאָס איז
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געווען באַזאָרגט מיט אַ שווערער ,אייזערנער טיר ,דאָס באַהעלטעניש איז אָבער
יי
געווען אויפגעריסן און פון אינעװייניק אַלץ אַרוױסגענומען
אַזאַ  ענלעך באַהעלטעניש האָבן מיר שפּעטער אויך געפונען אין דער
קברנישער קלויז .וי מ'האָט אונדז איבערגעגעבן ,האָבן די דייטשן צוגענומען
פון דאָרט אַ סך טייערע אַנטיק-זאַכ .:שווער צו זאָגן ,וי אַזױֹי די דייטשן זיינען
דערגאנגען צו די מעלינעס.
אוֹיך אין דער אַלטער שטאָטישול האָבן די דייטשן געגראָבן ,געזוכט אַן

אונטערערדישן טונעל .אין ווילנע איז שטענדיק אַרומגעגאַנגען אַ לעגענדע,
אַז פון דער שטאָט-שול פירט אַ טונעל קיין טראָק,
אונטער דער בימה האָבן זי טאַקע געפונען אַ גרויסע

האָט ארומגענומען

בלויז דעם בימהישטח.

/

היל ,אָבער

|

זי

|

אין דער שפּעטערדיקער אָקופּאַציע-צײיט איז די שול פאַרװאַנדלט געװאָרן
אין אַן עלעװואַטאָר פון תבואה .פאַרן אָפּטרעטן פוֹן וילנע האָבן די דייטשן

פאַרברענט אַ גרויסן טייל פון דייטשישער גאַס ,ספּעציעל דעם שול-הויף .די
שטאָטישוֹל איז אָבער געבליבן גאַנץ ,הגם אַלץ אַרום איר אין געלעגן אין
חורבות .ערשט אין  ,5491ווען מיר זיינען צוריקגעקומען פון די לאַגערן ,האָבן
מיר געזען וי ליטווינער נעמען פונאַנדער די מאַסיװוע שול .אױף אונדזערע
אויגן האָבן זיי אַרױסגעריסן די אייזערנע פענצטער-קראַטעס און פאַרענדיקט דאָס
צעשטערונגס-ווערק .װאָס די נאציס האָבן ניט אומגעבראַכט ,האָבן איצט די
נייע װאַנדאַלן ,די ,קולטור-טרעגער" משלים געווען ,ניט רעכענענדיק זיך דערמיט,
אַז דאָס זיינען היסטאָרישע אַלטערטימלעכקײטן
אויפן שול-הויף האָבן זיך געפונען  11שולן און קלױיזן ,די וועלט באַרימטע
סטראַשון-ביביליאָטעק און די גרויסע יידישע באָד,
ווילנער יידן האָבן שוין אין יאָר  7841געהאַט אַ בית-עולם און אין יאָר
 3באַשלאָסן צוֹ בויען די גרויסע שטאָטישול .די שוֹל איז אויסגעבויט געװאָרן
אין יאָר  2951פון שטיין און אין דער ערד .די טירן זיינען איינגעבויט געװאָרן
אין די יאָרן  04/9261און  .24/1461נאַפּאָלעאָן האָט ,בעת זיין זיין אין ווילנע,
באַזוכט די שוֹל און באַװוּנדערט איר פּראַכט און שיינקייט,
אַחוֹץ דער גרויסער שול זיינען אויפן שול-הויף געווען :דעם גאונס קלוז,
גמילות חסד-של-אמת .קברנישע שול, .יסוד" די נייע קלױז .גמילות חסדים
קאַסע ,שבעה קראים .חסידיםליובאַוויטשער ,קײדאַנער און לאַכאָװיטשער.
מאַלאַרסקע קלויז א .איוו

ס'איז אָפּגעװישט געװאָרן יעדער סליאַד און סימן פון יידיש ווילנע.
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ערשטער טאָג אין געטאַ
דעם ערשטן האָב איך געטראָפן חיים רעמיגאַלסקין .פאַר דער ערשטער
וועלט-מלחמה האָט ער געאַרבעט אין דער גרויסער אַפּטייקיפירמע פון י .ב.
סעגאַל אין ווילנע .איך האָב מיט אים מיטגעאַרבעט אין דעם פּראָפּעסיאָנעלן
פאַראיין פון די פאַרמאַצעװװטן-אָנגעשטעלטע .אין  8191איז ער ,אַלס אומאָפּהע-:
גיקער ,אויסגעוויילט געװאָרן אין דער ערשטער קהילה .געווען אין ארץ-ישראל,
צוריקגעקומען קיין פּױלן ,קיין גדאַנסק .צום סוף האָט ער געװאָרפן אַלע געשעפטן
און איז געקומען צוריק קיין ווילנע און געאַרבעט אין ,יװאָ?
אַמאָל פלעגן מיר זיך טרעפן ביי אים ,אין זיין דירה (אין דער ציײט פון
דער ערשטער ועלטימלחמה האָט ער פאַרנומען די וױינונג פון באַקאַנטן
ציוניסטישן מנהיג ,באָריס גאָלדבערג) .שפּעטער ,זיך א פּאָר מאָל באַגעגנט
אין לאָדזש און דאָ  --אין געטאָ .מיר האָבן זיך האַרציק צעקושט און פון
אים האָב איך זיך דערװוסט אַ סך נייעס .ער איז אַרײן אין געטאָ מיט זיין
פרוי און זון  --אַ דאָקטאָר .צוזאַמען זיינען מיר אַװעק צום פאָרזיצער פון
,יודנראַט? - ,לײיבאָװיטש .לײבאָוויטש איז געווען דער איידעם פון באַקאַנטן
סוחר גאָרדאָן .זיי ביידע ,מיט נאָך שותפים ,זיינען געוועו די אינהאַבער פון
ווילנער לאָמבאַרד ,צוזאַמען מיט מיין פאָטער האָבן מיר געדאַװנט אַ לאַנגע
ריי יאָרן אין ,גמילות-חסד"יקלויז  --אויפן שול-הויף .אַזױ ארום האָבן מיר
זיך זייער גוט געקענט .לײבאָוויטש האָט אונדז איבערגעגעבן פאָלגענדיקס:
ער האָט געוווינט אויף ברייטעריגאַס .אַ צווייטער דורכגאַנג איז געװוען פון
הויף אויף יאַטקעװעריגאַס .פון דער אַקציע ,בשעת דער כאַפּיפּראָװאָקאַציע,
איז זיי געלונגען זיך צו ראַטעװען ,שבת פאַרטאָג ,זעענדיק ,אַז מען שטעלט
אַ געטאָ-טױער ביי זיי אין הויף ,זיינען זיי גלייך אַרײן אין אַן אַנדערע דירה,
וועלכע האָט ,לויטן פּלאַן ,געדאַרפט זיין אויף יענער זייט געטאָ .אַזױ אַרום
זיינען זיי געווען די ערשטע בירגער אין געטאָ.
דער געשטאַפּאָװיעץ שוויינענבערג ,װאָס האָט די געטאָ-אַקציע דורכגעפירט,
צוזאַמען מיט הינגסטן און מורערן ,איז גלייך אינדערפרי געקומען אין געטאַ
און טרעפנדיק לײבאָוויטשן ,צו אים באַפעלעריש אַ זאָג געטאָן, :דו װעסט
זיין יודןדעלטערסטע ,פאַרשטאנען  *1גייענדיק אַזוֹ ,האָט ער אָפּנעשטעלט ווייטער-
דיקע עטלעכע יידן און זיי ,נאָמינירט" ,אַלס מיטגלידער פון יודנראַט .פאַרזיצער
איז געווען אייזיק לײיבאָוויטש ,מיטגלידער :נחום לעוויט ,לעווין  --אינהאַבער
פון אַ וויין-געשעפט אויפן ראָג גלעזער-גאַס ,פעלדמאַן  --אַ פליט פון או{יסלאַנד
און שנײידעראָװויטש  --רעסטאָראַןדאײגנטימער .סעקרעטאַר איז געװען יעקב
זשיראַװוסקי פון װילקאָמיר,
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;װאָס אייגנטלעך קענען מיר טאָן" ,האָט געזאָגט לײבאָוויטש, .קיין
אינסטרוקציעס האָבן מיר ניט ,קיין געלט האָבן מיר ניט ,די לאַגע איז אַ שוידער-
לעכע ,די ענגשאַפט  --אַ מוראדיקע ,דער עלנט  --אַ ביטערער .מענטשן ליגן
פּשוט אויף די גאַסן ,אין די הייף ,אויף די טרעפּ .װאָס מען הויבט אָן צו
שום

טאָן

--

דייטש,

ווייס
װאָס

איך

באמת

האָט אונדז

ניט.

אין

באַשטימט,

שטאָט

אַרױסגײן

אַלס ,יודנראַט?

טאָרן

מיר

ניט.

דער

לאָזט צו זיך קיין װאָרט

ניט זאָגן .מען מוז אָפּװאַרטן און זען ,מה ילד יום"..

נייע בלאָפֿן
דער גאַנצער זונטיקדיקער טאָג איז אַװעק מיטן זוכן אַן אָרט װוּ זיך
איינצואָרדענען .גליקלעכע זיינען געוען די ,װאָס זיינען די ערשטע אַרײן
אין געטאָ .זיי האָבן באַלד פאַרנומען ווינונגען  --נאָך דער כאַפּונעס
פּראָװאָקאַציע זיינען אין דעם ראַיאָן אַלע דירות געווען ליידיק( .די קריסטן פון
דעם ראַיאָן האָט מען אין משך פון דער ואָך אַרױסגעשיקט פון דאַנען ,אַפילו
די הויזיוועכטער ,אַלע קריסטן האָט מען באַזײטיקט) .אין אַ סך ווינונגען האָט
מען געפונען אַ היפש ביסל זאַכן פונעם באַלעבאַטישקײט ,װאָס די ,שכנים"
האָבן פאַר די עטלעכע טעג ניט באַװויזן אַרוסצופירן .אין הייזער זיינען געווען
סקלאַדיקעס מיט האָלץ ,קוילן ,קאַרטאָפּל און אַנדערע זאַכן ,װאָס די פֿאַרכאַפּטע
יידן האָבן צוגעגרייט אויף ווינטער און ניט זוכה געווען דאָס צו נוצן ..מעבל,
הויז-װירטשפאַט ,אַפילו װעש ,קליידער ,האָט מען געפונען אין אַ טייל דירות,
אויף אַזאַ אופן זיינען אין געטאָ פּלוצים אַנטשטאַנען פריש-געבאַקענע גבירים,
אַריסטאָקראַטן ,פּריווילעגירטע א ,א .װו.
| באַלך פון ערשטן טאָג האָט מען שוין געזען ,אַז אין דעם גרויסן אומגליק ,װאָס
האָט אַלעמען גלייך געטראָפן ,מוז מען האָבן אַ ביסעלע מזל .אַ טייל האָבן זיך
פוֹן ערשטן מאָמענט אָן גלענצנדיק איינגעאָרדנט ,אַנדערע ווידער ,האָבן װוי עס איז
עקזיסטירט .ס'זענען אָבער געווען אַזעלכע ,װאָס האָבן נישט געהאַט װוּ דעם קאָפּ
אַװעקצולייגן און זיך געװאַלגערט בוכשטעבלעך אויפן גאַס...
אַ געװאַלטיקער אונטערשייד איז געווען אין דעם אופן פון אַרײינקומען אין
געטאָ .מיר ,למשל ,האָבן אַרײנגעטראָגן מיט זיך אַ היפּש ביסל זאַכן ,פון אַלץ צו
ביסלעך .געווען זיינען אָבער אַזעלכע ,װאָס האָבן מיט זיך גאָרנישט געקענט
נעמען ,אָדער די זאַכן געמוזט אַװעקװאָרפן אויפן וועג צום געטאָ.
ברענענדיק איז געווען די פראַגע פון עסן .אַ טייל האָט מיט זיך אַרײנגע-
בראַכט צוביסלעך עסנװאַרג .דער גרעסטער טייל אָבער ,האָט שוין ניט געהאַט
דעם ערשטן ביסן,
מאַסן מענטשן
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ישט-דאָיקע ,קיין שום זאַך האָט.
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זיי ניט געקימערט ,אַ חוץ :װוּ זיינען זייערע משפּחה-מיטגלידער .ביים טרייבן
אין געטאָ זיינען מאַסן מענטשן געװאָרן פאַרשלעפּט ,און משפּחות געװאָרן
צעריסן  --אַ טייל זיינען פאַרטריבן געװאָרן אין געטאָ אויף רודניצקער גאַס,
אַ טייל זיינען אַװעק גלייך אין לוקישקער טורמע .מען איז אַרומגעגאַנגען
וי צעמישטע און צעטומלטע .ס'איז גאָר אין קאָפּ ניט געלעגן צו גיין זוכן
דירות ,מעבל ,בעטגעװאנט און עסנװאַרג.
| נאַטירלעך האָבן געוויסע פויסט-עלעמענטן אויסגענוצט די סיטואַציע און
אָנגעװענדט פיזישן כוח ביים ,פאַרכאַפּן" רייכע ,מיט האָביאון"גוטס געבליבענע
דירות ,דאָס זיינען געווען די אונטערװועלט-לײיט; :דאָס רוב פון באַלעבאַטישן
עלעמענט איז געווען רעזיגנירט און הילפסלאָז .בעיקר האָבן זיך אין די ערשטע
טעג אַרױסגעװיזן פאַר שלימזלניקעס אונדזער דיפּלאָמירטע אינטעליגענץ ,זיי,
װאָס זיינען געװווינט געווען צו רייכע לוקסוס-וווינונגען מיט אַלע באַקוועמלעכ-
קייטן ,זיינען איצט אַרײנגעפאַלן אין אַ שוידערלעכן גיהנום :מענטשן פון
פאַרשיידענע שטאַנדן ,קלאַסן ,קולטורן ,בילדונג ,דערציאונג .צענדליקער מענטשן,
ניט נאָר אין איין דירה ,נאָר אָפּטמאָל אין איין צימער  ---מענער ,פרויען ,קינדער,
אַלטע און יונגע ,באַקאַנטע און פרעמדע ,אַלץ אין איין אַלגעמײנעם קעסל-גרוב..
אָבער נויט ברעכט אייזן .מען האָט זיך ביסלעכווייז גענומען ,אײינאָרדענען?,
אין משך פון זונטיקדיקן טאָג ,זיינען אַרײין אין געטאָ נאָך מענטשן וועלכע
האָבן זיך אין שבתדיקן טאָג אַרױסגעדרײט פון צו גיין אונטערן בייטש פון
די ליטווינער און דייטשן,
אין דעם קליינעם געטאָ זיינען אַרײינגעטריבן געװאָרן ביי צען טױיזנט
יידן ( ,)0069צען טויזנט מענטשן ,אין עטלעכע אָרעמע ,ענגע ,שמוציקע געסלעך!
אַז איך האָב זיך גענוי באַקענט מיט די גרענעצן פון מיין נייער מלוכה ,האָב
איך גוט פאַרשטאַנען אונדזער לאַגע .די נייע יידישע מלוכה פון דעם ערשטן
געטאָ האָט פאַרנומען פאָלגנדיקע גרענעצן :דער הופּט-אַרײנגאַנג אין געטאָ איז
געווען פון אַראָפּשלאָס-גאַס ,דורך דער דאָמיניקאַנעריגאַס ,אָדער דורכן שװאַר-
צאָוון זאַװולעק (לעצטנס האָט אַראָפּשלאָס-גאַס געהייסן  אוליצאַ גאַאָנאַ  --
דעם גאונס גאַס) .דער טויער איז געווען ביים הויף נומער  ,5אַנטקעגן נומער ,41
אין נומער  41איז געווען די שטעפּערישע קלויז ,אַמאָל די פישערס .אין דעם
טויער ,װאָס איז געמאַכט געװאָרן פון ווייסע סאָסנע-ברעטער ,אומגעפער אַ דריי
מעטער הויך ,איז פון איין זייט געווען אַ קליינע פורטקע אויף אַרינגיין און
אַרױסגײן .,אין מיטן פון דער ואַנט איז געווען אַ גרויסער טויער ,װאָס פלעגט
זיך עפענען מיט צוויי גרויסע טירן .דאָס איז געווען אַן אַרײנפאָר פאַר פורן
אױיטאָס און הויפטזעכלעך ,װי עס האָט זיך שפּעטער אַרױסגעװיזן ,אַויף אַרוס-
צופירן טויזנטער מענטשן אויף פּאָנאַר,
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אריינגאַנג-טױער

דאָס איז געווען דער איינציקער
װאַנט,

|

די ווייסע װאַנט איז געווען
,2

דאָס איז געווען

טעמקעס
טויער

שטע
עןרדי
אין געטאָ או

הויף).

אין דאָמיניקאַנער-געסל

אַ דורכגאַנגס-הויף

אַנטקעגן

ניטאָ ,נאָר קראָמען

טויער,

דעם

פון גאס

|
(זאַװוּלעק) ,נעבן

אויף יידישעריגאַס
פון

יענער

און פענצטער

זייט

נומער

לאַװע,

איז

פון אַנטקעגנדיקן

01

|
הויף

(גרשון
שום

קיין
הויף.

די װאַנט איז געווען א בלינדע.

די דריטע ,אויך אַ בלינדע װאַנט איז געווען אין יידישער-גאַס ,נעבן נחום
שמש-הויף (נוֹמער  .)2אַנטקעגן ,איז די װאַנט געווען ביים פענצטער פון
וועלווקעס רעסטאָראַן .די טיר ,דער אַרײנגאַנג אין וועלווקעס רעסטאָראַן ,איז
געבליבן אויסער דער געטאָ (װועלווקע מיט זיין גאַנצער פאַמיליע זיינען
|
|
אומגעקומען פון די כאַפּונעס בעת דער פּראָװאָקאַציע).
אין יידישער"גאַס איז אויסער דער געטאָ געבליבן דער גאַנצער ערשטער
הוף נומער  ,1מאַרגענשטערנס הויף ,װווּ עס האָט זיך פון דער גאַס אַרוסגעפונען
די ספרים-קראָם פון מרדכי קאַצענעלנבאָגען ,און נעבן אים די קראָמען פון
מיין מאַמען  --אַ טייל פון אונדזער הויף ,וי אויך אַלע איבעריקע קראָמען אויף
יידישעריגאַס ביז נחום שמש-הויף,
פון דייטשישער-
רעסטאָראַן ,מיטן

אַנטקעגן ,איז געבליבן אויסער דעם געטאָ דער הױף
גאָס  ,41ראָג יידישער .אין דעם הויף איז געווען ועלווקעס
אַרײנגאַנג פון דייטשישער-גאַס,

די פערטע בלינדע װאַנט איז געווען אין יאַטקעװער-גאַס ,נעבן הויף נומער ,5
פאַר דער קיילערשער יאַטקע .די װאַנט אַנטקעגן איז געווען ביים טויער נומער .4
דער הויף נומער  4האָט זיך געגרענעצט מיט דער ואנט פון בונימאָוויטשעס
הויף ,פוֹן דייטשישערגאַס נומער  .22פון דייטשישעריגאַס האָט זיך אין דעם
הויף ,לאַנגע יאָרן ,געפונען דאָס גרויסע וויין-געשעפט פון אַקסעלראָד-שװאַרץ
(שװואַרץ איז געווען מיין פעטער ,מיין מאַמעס ברודער).
די 5טע
און אַנטקעגן

בלינדע
נומער

װאַנט

איז געווען

אויף גלעזעריגאַס,

נעבן

|

,5

א חוץ די  5ווענט ,וועלכע האָבן דאָס געטאָ אָפּגעצױמט
וועלכע

וועלט,

פון

װאַנט,

די הױפּט-אַרײנגאַנג-װאַנט,

זיינען

נאָך געווען

זיינען

פאַרצוימט

ברייטער"גאָס

טױער

4

נומער

4

זיינען

געווען

אינעװייניקסטע
געװאָרן

איז

געווען

װענט

אַלע הייף,

אויף יאַטקעװער.

פולשטענדיק
מיט

אין

װאָס

פאַרמאַכטע

און

נאָר

אַ פורטקע

און

טויעף

--

רײי

הייף.

קודם

כל

אַ גאַנצער

האָבן

אַזעלכע געמישטע

פון דער אַרומיקער

געהאַט

דורכגענג

הייף זיינען געווען

פון

איין

דע

עטלעכע.
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פון איין זייט האָבן געקענט ווינען קריסטן ,פון דער צווייטער  --יידן אָט
די ווענט זיינען דאָס געווען די מחיצות צווישן צוויי אָפּגעזונדערטע וועלטן.
ווייטער זיינען געווען נאָך ווענט אויפן שול-הויף ,װאָס זיינען אויך

איינגעטיילט אין אַ יידישן און אַרישן טייל .איין בלינדע װאַנט איז געוען
נעבן דער קברנישער שול ,אָבער איינגעטיילט אַזױ ,אַז די מאַנסבילשע קלױיז
איז געווען אין געטאָ און די ווייבערישע  --אויסער דעם געטאָ .די גרעסטע
געטאָ-װאַנט איז געווען אויפן שול-הויף און זי האָט זיך געצויגן פון דער
קלויז ,װאָס האָט געגרענעצט מיט דער אַלטינײער קליז" ביז ..די קהלישע
קלאָזעטן .דערביי איז ביי דער זייט געווען נאָך א קליין ,בלינד ווענטל ,װאָס
האָט זיך געפונען אונטער דעם ליבאַוויטשער שטיבל .בכלל איז דער גאַנצער
שול-הויף צעשניטן געװאָרן ,װי ס'איז צעשניטן געװאָרן דאָס גאַנצע יידישע
זוילנע.
אַ גאַנצע ריי קלויזן זיינען אויפן שוליהויף געבליבן מחוץ דעם געטא,
װוי למשל די קלויז ,גמילותיחסד" ,חברי-פועלים ,ליובאַוויטשער שטיבל ,דער

ווייבערישער טייל פון דער קברנישער שול,
דאָס זיינען די גענויע גרענעצן פון דעם ווילנער קליינעם געטאָ.
טואַגעדיע אין לידסקער געסל

אין געטאָ האָבן מיר זיך דערװוּסט װעגן אַ נייער גרױזאַמער טראַגעדיע,
זייער פיל יידישע פאַמיליעס זיינען אַרײנגעטריבן געװאָרן אין לידסקער געסל,
דאָס געסל האָט געפירט פון ניטקע טויבעס זאַװוּלעק צו זאַװאַלנער גאַס .אין
דעם זאַװוּלעק האָט זיך געפונען די װעלט-באַרימטע יידישע דרוקעריי פון
ראָזענקראַנצן,
אין דעם געטאָ פון רודניצקער גאַס האָט מען אַריינגעטריבן אַזױ פיל
מענטשן ,אַז ס'איז ניט געווען פּשוט װוּ אַ פוס אַרײינצושטעלן .דעריבער האָבן
די דייטשן אַרײנגעװאָרפן אַ טייל פון זייערע קרבנות אין לידסקער געסל,
װווּ די אומגליקלעכע זיינען אָפּנעלעגן עטלעכע טעג אונטערן פרייען הימל,
דערנאָך האָט מען זיי צוגענומען אין לוקישקער טורמע און פון דאָרטן --
אויף פּאָנאַר,
אין טורמע גופא פלעגן זיך די ליטװוינער אויף אַ שוידערלעכן אופן
איזדיעקעווען ,אָפּנעשפּעט און חוזק געמאַכט פון די אומגליקלעכע .טויזנטער
צום טױטידערשראָקענע יידן ,באַרױבטע פון זייער לעצט ביסל האָב און גוטס,
אָפּגעריסענע פון זייערע משפּחה-מיטגלידער ,אויסגעהונגערטע ,פאַרשמאַכטע און
צעמזיקטע ,האָבן געװאַרט אין טורמע ,אין די לעצטע שעהען פון זייער מאַרטירער-
לעבן ,אויף זייער ריי געפירט צו װוערן אַהין ...אויף פּאָנאַר,
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אין די ערשטע טעג האָבן אייניקע יידן באַװוֹיזן ,דוֹרך ,באַקאַנטע? דייטשן,
אַרױסצוכאַפן פון טורמע זייערע נאָענטסטע ,נאַטירלעך פאַר זייער גרויסע
געלטער ,עטלעכע מאָל האָבן זיך אָפּגעשפּילט טראַגישע סצענעס :מען פלעגט
אויסרופן אין די אָנגעפּאַקטע קאַמערן דעם ,אָדער יענעם נאָמען ,האָבן דערביי
פּאַסירט פאַלן ,ווען די באַטרעפנדיקע פּערזאָנען פלעגן זיך ניט אָפּרופן ,ווייל זיי
האָבן געמיינט ,אַז מען רופט זיי צום טויט ...דאַקעגן האָבן זיך אין דעם מאָמענט
געפונען אַנדערע יידן ,וועלכע האָבן ,מחמת יאוש ,געװאָלט איבערקומען דעם
טויט װאָס שנעלער ...און זיי זיינען אַרױס ,פריי" אָנשטאָט יענע .אויף אַזאַ
אופן האָבן זיך געציילטע יידן געראַטעװעט .אין דעם ,פאַך" פון אַרויסנעמען
יידן פון טורמע זיינען באַרימט געװאָרן  --דער אָנפירער פוֹן דער יידישער
,שניידערישטובע? (שנײדער-װואַרשטאַטן) דער שניידער װײיסקאָפּף ,זיין קאָלעגע
אַזיעריאַנסקי ,דער בריגאַדיר פון די יידישע אַרבעטער אין ,סאַניטעטסדעפּאָ"
װאָראָנאָװו און נאָך אייניקע .די דאָזיקע יידן זיינען רייך געװאָרן ,איבערהויפּט
שפּעטער ,ווען ס'איז געװאָרן אַקטועל די סדרה  --געלע שיינען אָבער מען
מוז צוגעבן ,אַז זיי האָבן אַרױסגעראַטעװעט יידן פון טויט .טאַקע פאַר געלט,
אָבער געראַטעװעט...
דער ערשטער זונטיקדיקער טאָג אין געטאָ איז אַװעק אױיף גאַײנאָרדענען
זיך" .די מאַמע איז געגאַנגען אין די געטאָיגעסלעך זוכן קרובים ,פריינט,
באַקאַנטע ,אין דורכהויף האָט זיין גאַנץ לעבן געװוינט אונדזערס אַ קרוב ,משה
אַהרון בערשטל ,אַ שלאָסער .ביי אים האָט די מאַמע ,אין די אומרואיקע איבער-
גאַנגסיטעג ,אַװעקגעלײגט טייערע פוטערװאַרג ,קליידער ,וועש .וען די מאַמע
איז געקומען אין דער דירה ,איז זי שוין געווען פאַרנומען דורך אַנדערע .איז זי
דאַן אַװעק אין ראַמײילעס הויף ,װוּ ס'האָט געװווינט דעם שװאָגערס אַ שוועסטער.
די טיר איז געווען פאַרשלאָסן אויף א הענגשלאָס .ווען מען האָט די פאַמיליע מיט
אַ קליין קינד צוגענומען אין דער כאַפּ-פּראָװאָקאַציע ,האָבן זיי פאַרשלאָסן די
שטוב ,האָפנדיק ,אַז זיי װעלן נאָך צוריקקומען ..די מאַמע האָט ניט לאַנג
געקלערט ,אַראָפּגעריסן אַלע שלעסער און אַריין אין שטוב,
די ,דירה" האָט זיך געפונען אויפן דריטן שטאָק איבער דבורה-אסתרס קלויז
און איז געווען די אמתע ,פּאַלאַץ"-דירה .די צוויי פענצטער זיינען אַרױס אויפן דאַך.
איין צימער ,פיר אויף צוויי אַ האַלבן מעטער ,אַ נידעריקער סופיט ,מיט אַ גרויסן
רוסישן אויוון ביים אַרײנגאַנג .אַ בופעט געטיילט אויף צוויי טיילן :די ערשטע
העלפט דאָס עסצימער ,די צווייטע טייל  --דאָס שלאָפצימער .דאָס צימער איז
געווען פוֹל מיט ,מעבל" ,װאָס איז באַשטאַנען פון אַ גרויס בעט ,פּלושענער
טאַפּטשאן ,בופעט ,טיש ,עטלעכע שטולן און געויינלעכע בעקנלעך .אױף
אַ פּאַליצע נעבן אויוון זיינען געשטאַנען פאַרשיידענע טעפּלעך  --געשיר פון אַן
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אָרעמער באַלעבאַטישקײט .אין ווינקל פון צימער איז אויך געווען אַ שין
קינדעריש ניקל בעטעלע .די שטוב מיט דער גאַנצער באַלעבאַטישקײט איז
געבליבן ניט גערירט .אין בופעט זיינען נאָך געווען פאַרשיידענע שפּײון,
טעפּלעך און סלויען מיט קאָנפיטורן און מאכלים ,אָנגעגרײטע אויף ווינטער,
מיר האָבן די דירה פאַרנומען ,הגם איך בין געווען קעגן דעם אַראָפּרײסן
אַליין די שלעסער .די מאַמע האָט אָבער געזאָגט, :דו זעסט ניט ,װאָס דאָ טוט
זיך ,אויב מיר וועלן גלייך ניט פאַרנעמען די דירה ,װעלן אַנדערע זי פאַרכאַפּן
און מיר וועלן זיך װאַלגערן אין גאַס?.
דאָ האָבן מיר געפונען אַ ניט גערירטע דירה.אמת ,זייער אַן אָרעמע ,ווייל
װאָס פאַר אַ ,גביר" האָט עס געוווינט אין ראמיילעס הויף ,איבער דבורה-יאסתרס
קלויז  ...דאָך איז אין שטוב געווען אַלץ ,װאָס מען דאַרף אין אַ באַלעבאַטישקײט,
אגב ,איז מיר די ,סטראַטעגישע לאַגע* פון דער דירה זייער געפעלן געװאָרן:
אויף אַ בוידעם,

מיס

פענצטער

אויף א דאַך --

אין די צייטן

איז דאָס געווען

מיט גאָלד און בריליאַנטן צוגלייך .מען קען דאָ מאַכן אַ גוטע מעלינע אויף
צו פאַרשטעקן זיך אין אַן עת צרה( ...אַזױ איז טאַקע שפּעטער געווען).
אין שטוב אויפן אויוון האָבן מיר געפונען זייער פיל שלאָסערישע און
עלעקטראָטעכנישע מאַטעריאַלן ,זאַפּאַסן סחורה ,װאָס דער באַלעבאָס פון דער
דירה האָט זיך אָנגעגרײיט אין די מלחמה-צייטן .אַ היפּשע קאַמער מיט האָלץ
צום הייצן האָבן מיר אויך ,אַנטדעקט? .די דירה-איינוווינער האָבן זיך באַזאָרגט
מיט נויטיקע זאַפּאַסן אויף דעם אָנקומענדיקן ווינטער .זיי האָבן אָבער ניט זוכה
געווען דאָס אויסצונוצן.
אַ שווערן און פּיינלעכן איינדרוק האָט געמאַכט דאָס שיינע ,נייע קינדערישע
בעטעלע ,װאָס איז געשטאַנען פּוסט .אַלץ איז אין שטוב געבליבן ,אויף קיין זאַך
האָבן די מערדער ,אין דער אָרעמקײט ,ניט געלויערט ,נאָר אויף די מענטשן,
נאָר אויפן פּיצל קינד..
מיר זיינען אַרײין אין דער דירה ,און די אַלט-אײינגעזעסענע מענטשן זיינען
אַװעק אין די טיפע אָפּגרונטן פון פּאָנאַר...
די דאָזיקע דירה האָט געהאַט נאָך אַ ,מעלה" .דער אַרױפגאַנג איז געווען
אַ פינצטערער ,דורך הילצערנע אַלטפרענקישע און געדרייטע טרעפּ איז מען
קוים דערגאַנגען צו דער דירה,
קיין שום באַקװעמלעכקייטן זיינען ניט געוען .ריין װאַסער פלעגט מען
דאַרפן ברענגען פון גאַס .די שמוציקע עמערס האָט מען אַראָפּגעטראָגן ,אָבער
װאָס האָבן אויסגעמאַכט די אַלע שװעריקייטן ,לגבי דעם ,װאָס די דירה קאָן
פאַרװאַנדלט ווערן אין אַ מעלינע ,און װאָס מיר זיינען אַלײן ,אָן שכנים .עפּעס
אַ קלייניקייט ,זיין אין אַ צימער אַלײן ,אָן סאָראָק-סאָראָקאָוו שכנים...
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מיר האָבן ,פ,ריי" אָפּגעאָטעמט .אַ ביסל אָפּנעאָטעמט האָבן כמעט אַלע מיטן
אַרײנגײן אין געטאָ .געטראַכט האָט מען אַזױ :אַ האַלבע יידישע באַפעלקערונג
האָבן די רוצחים שוין צוגענומען .די איבעריקע האָבן זיי אַרײינגעטויבן אין
אַ פינצטערער חושכדיקער געטאָ .װאָס אייגנטלעך קענען זיי נאָך װעלן און
װאָס קענען זיי נאָך טאָן  1איצט וװעט מען אונדז צורן לאָזן ..וועמען מען האָט
צוגענומען איז אַזאַ געווען זיין גוֹרל ,װער ס'איז אָבער געבליבן  --דער װעט
שוין בלייבן! זיי וועלן דאָך ניט אַרויספירן אַלע יידן! זיי מוון דאָך פאָרט
האָבן אַ ביסל יידן צו פאַרשײדענע אַרבעטן אין שטאָט ...אגב ,האָבן די דייטשן,
אויף די אַרבעט-פּלעצער ,אויך אַזױ גערעדט, :יעצט ,ווערדען זי רוהע האָבן".
,גוטע?" ליטווינער און פּאָליאַקן האָבן מיט רחמנות אונדז צוגעװאָרפן, :מילא,
װאָס געווען איז געווען ,איצט הויבט זיך אָן אַ נייע תקופה !"
די געבליבענע העלפט ווילנער יידן האָט זיך איינגעאָרדנט אין צוויי געטאָס,
פאַרװאָס עפּעס צוויי געטאָס און ניט איינס? אױף דעם האָט מען פון אָנהױב,
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זיך גאָרניט פאַרטראַכט און קיין אַכט ניט געלייגט.

אָבער די גאָר נאָענטסטע צוקונפט האָט די דאָזיקע פראַגע פאַרענטפערט.
עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ ניי לעבן יעדן פאַרטאָג זיינען מענער און פרויען
אַרױסגעגאַנגען פאַרטיעסווייז צו זייערע אַרבעטס-פּלעצער אויף א גאַנצן טאָג
און אהיימקערן זיך אַזײיגער  5--4בײטאָג .די ערשטע צייט פלעגט אונדז
אַ דייטש פירן צו דער אַרבעט און צוריק .שפּעטער איז געשאַפן געװאָרן
דער אַמט פון ,בריגאַדיך?
אין געטאָ זיינען געבליבן פרויען ,קינדער ,אַלטע לייט ,קראַנקע און מיט
דער צייט  --די באַאַמטע פון יודנראַט און די אַרבעטער פון יודגראַט-װאַרשטאַטן,
די ערשטע צייט פלעגן די פרויען מיט די קינדער װאַרטן מיט אומגעדולד אויפן
צוריקקומען פון די מענער און טאַטעס פון שטאָט .טױזנטער מענטשן האָבן
אָפּגעװאַרט ביים טויער .ביים באַגעגענען זיך האָט מען זיך געקושט און
געהאַלדזט ,פּונקט ,װי מען װאָלט געקומען פון יענער װעלט .די געבליבענע
אין געטאָ זיינען געווען אין טויטישרעק פאַר די אַװעקגעגאַנגענע אין שטאָט
צו דער אַרבעט ,מיר דאַקעגן ,די אַרבעטער אין שטאָט ,האָבן געהאַט פּחד און
טויט-שרעק פאַרן גורל פון די איבערגעבליבענע אין געטאָ,
פאַרן אַרײנגײן אין געטאָ זיינען געשאַפן געװאָרן גרויסע װאַרשטאַטן פאַר
פוטערװאַרג ,אין וועלכע עס האָבן געאַרבעט עטלעכע הונדערט יידישע פוטעך-
קירזשנערס ,הענטשקע-מאַכערס וכדומה .בעתן גיין אין געטאָ זיינען די אַרבעטער,
וועלכע די ליטווינער האָבן גערופן ,קייליס" ,אַװעק אין די װאַרשטאַטן .דאָרטן
האָבן זיי באַקומען צוויי גרויסע הייזער ,װוּ זיי האָבן זיך באַזעצט,
אַזױ אַרום איז פאַקטיש געווען נאָך אַ געטאָ ,אַ געשלאָסענער פאַר די
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װואַרשטאַטן-אַרבעטער ,דאָס געטאָ האָט זיך געהאַט זיין באַזונדערן גורל ,וועגן
דעם אין המשך פון בוך,
וי אַלע ,פלעג איך אויך גיין יעדן טאָג צו דער אַרבעט אין שטאָט אויף
זאַװאַלנע נומער  .21דאָרטן ,װי איך האָב שוין געזאָגט ,האָבן מיר געדאַרפט
איינאָרדענען אַ קאַסינאָ פאַר די דייטשישע טעלעפאָניסטקעס .ערשט ווען מען
האָט אונדז אַריבערגעפירט אין געטאָ ,האָט זיך אָנגעהױבן דאָס אמתע ראַבירן
איבער די איבערגעלאָזענע יידישע הייזער .אויף לאַסט-יאױטאָס פלעגן מיר ברענגען
מאַסן מעבל ,פון דאָס שענסטע און בעסטע ,פאַר די יעקעכעס .אַן אָפּיציר פלעגט
לוט באַשטימטע אַדרעסן ,פאָרן מיט אונדז און פון ריכע יידישע היזער
אַרויספירן דאָס בעסטע ,װאָס איז דאָרטן געבליבן .וויפל געזוגט ,וויפל שפיכת-
דמים האָט אונדז דאָס אָפּגעקאָסט! אַרבעטן פלעגן מיר אַזױ לאַנגזאַם ,אויף
וויפל עס האָט זיך נאָר געלאָזט ,פונדעסטוועגן בין איך אין די ערשטע טעג
פון דער אַרבעט געקומען אינגאַנצן א צעבראָכענער  --כסדר אַראָפּ און אַרויף
פון גאָרנסיטרעפּ מיט שווערע משאות װי :אַלמערס ,בעטן ,מאַטראַצן ,שטולן,
טישן א .א .וו .קומענדיק אַהיים פלעג איך פאַלן װי אַ געהרגעטער ,אַלע מוסקולן,
אַלע גלידער האָבן מיר וויי געטאָן .אָבער דאָס האָט געדויערט נאָר די ערשטע
עטלעכע טעג .מען האָט זיך צוגעוווינט און די אַרבעט איז געגאַנגען אָן ספּעציעלע
שװועריקייטן,
במשך פון אַ פּאָר װאָכן האָכן מיר אויף אַזאַ אופן צוזאַמענגעשלעפּט אויפן
גרויסן הויף פון זאַװאַלנע  21אַ ריזיקן סקלאַד מיט מעבל,

אין די סקלאַזעס פון יידיש האָב און גוטס
כדי צו מאַגאַניזירן אונדזערע אָנגעזאַמלטע זאַכן ,זיינען די דייטשן עטלעכע
מאָל מיט אונדז אַװעקגעפאָרן אויף װענגראָווסקי זאַװוּלעק און אויף נאַװעגאָרער,
אין די ראמיילעס ישיבה .דאָרטן זיינען געווען צװויי ריזיקע סקלאַדעס מיט
אָנגעזאַלמטן יידישן האָב און גוטס .פון די הייזער פון טױזנטער פאַרטריבענע
יידן ,פלעגן די דייטשן אַרױספירן אַלץ ,װאָס מען האָט נאָר געקאָנט .זײ
האָבן אָנגעזאַמלט אין די סקלאַדעס דאָס ,װאָס די ליטווינער און אַנדערע שכנים
האָבן ניט באַװויזן פריער צוצורויבן,
ווען מיר זיינען צום ערשטן מאָל אַרײנגעפאָרן מיט אונדזער אױיטאָ אויף
װענגראָווסקי זאַװוּלעק ,האָט מען אונדז אַריינגעפירט אין אַ ריזיקן סקלאַד ,װאָס
האָט פאַרנומען אַ פּאַרטער און אַן ערשטן גאָרן .אויפן פּאַרטער זיינען געווען
גרויסע מענגען מעבל .אויפן ערשטן שטאָק  --אַלע אַנדערע שטוביקע זאַכן ,װי:
באַשטעק ,לאָמפּן ,סאַמאָװאַרן ,סערוויזן ,װועש ,קליידער ,בילדער א .אַ .וו
אַלץ אין אומצײילבאַרע צאָלן,
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ס'האָבן זיך אויך אַרומגעװאַלגערט אויף דער ערד ,מאָדערן און אַלטפרענקיש
געשיר ,זילבערנע שבתדיקע לייכטער ,טליתים ,תפילין ,צילינדערס ,היטן ,שיך --
אויף דעם אַלעם האָט מען געטראָטן מיט די פיס,
אין אַ געוויסן מאָמענט בין איך צו צו אַ ווינקל ,װוּ עס זיינען געשטאַנען
גרויסע בילדער ,איך נעם אַ בילד און לייען איבער אַן אייגנהענטיקן האַרציקן
אויפשריפט פון אַ באַרימטן רוסישן זינגער ,אין אױיסדרוק פון דאַנק צום
ד"ר לעװאַנדע ,פאַרן אויסהיילן אים פון אַ שווערער האַלדזיקראַנקהײט .ווייזט
זיך אַרױס ,אַז דאָ ,אין דעם ווינקל שטייט צונויפגעװאָרפן דאָס גאַנצע ביסל
באַלעבאַטישקײט פון באַקאַנטן אין ווילנע ד"ר לעװאַנדע .אים גופא האָט מען
צוגענומען,
וי פינצטער און ביטער איז אונדז געװאָרן אויפן האַרצן צוקוקנדיק זיך
צום יידישן חורבן .איך בין געשטאַנען צוזאַמען מיטן אַדװאָקאַט טייטעלבוים
און געקוקט אויף אונדזער בראָך .די אַנדערע יידן ,וועלכע זיינען מיט אונדז
געקומען אַלס אַרבעטער ,האָבן שנעל גענומען לייגן אין די קעשענס ,װאָס
עס האָט זיך נאָר געלאָזט .איינער ,אַ פיפיקער יונג ,אַ געוועזענער בירזשעוויק,
איז צוגעגאַנגען צו אונדז און געזאָגט וי ער װאָלט זיך װעלן פאַרענטפערן:
,דאָ מעגן מיר נעמען װאָס נאָר מען קאָן ,ס'איז אונדזער האָב און גוֹטס .בעסער
זאָלן מיר עס צונעמען ,איידער עס זאָל אַרײנפאַלן אין זייערע הענט ,אונדז װועט
דאָס צונוץ קומען אין געטאָ ,מיר וועלן האָבן אויף ברויט ..ניטאָ זיך װאָס
צוֹ שעמען און שפּילן זיך אין סענטימענטן" ...מיר האָבן אים גאָרנישט געענטפערט,
מעגלעך ,אַז ער איז גערעכט געווען .אָבער ניט אַדו .טייטעלבוים און ניט איך,
האָבן עפּעס װאָס גענומען פאַר דער גאַנצער צייט ,װאָס מיר האָבן דאָ געאַרבעט.
איינמאָל ביים אַרױסגאַנג פון סקלאַד ,איז אונדז אַנטקגנגעקומען אַ גרויסע
פוֹר מיט פריש געבראַכטע זאַכן .ביים אַריינגאַנג אין סקלאַד האָט א פּוילישער
אַרבעטער זיך פאַרטשעפּעט אַ פוס און אַראָפּגעלאָזט אַ שופלאָד מיט פאַרשיידענע
קלייניקייטן ,אַלץ האָט זיך אױסגעשאָטן .איך האָב אויפגעהויבן אַ פּאָר פאָטאָ-
גראַפיעס ,אַ קוק געטון אויף זיי און געבליבן אַ צעטומלטער .עס האָט מיר
גענומען שווינדלען פאַר די אױגן .אין האַנט האָב איך געהאַלטן פאַמיליען-
בילדער פון מיין קוזין ,אַרקאַדי יאדלאָווקער .אַרקאַדי (קאַדיש) איז געווען אַ גוט
באַקאַנטער און באַגאַבטער פידלער .אַ תלמיד פון פידלעריקינסטלער ,מאַלקין,
אין די יאָר  ,0291--9191האָט מאַלקין מיט זיין פרוי ,קומענדיק פון רוסלאַנד,
געוווינט ביי יאַדלאָווקערן ,אַ געוויסע צייט האָב איך אויך דאָרט געװוינט,
שפּעטער איז מאַלקין אַרױסגעפאָרן קיין אַמעריקע ,װוּהין עס האָט אים אַראָפּגע-
נומען זיין שילער ,יאַשאַ חייפעץ,
יאַדלאָוװוקער איז געװען
ס
א
ָ
ל
י
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י
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נ
ע
ר
ס
ימפאָנישן אָרקעסטער,
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לעצטנס האָט ער געשפּילט אין די פּולישע טעאַטערס .זיין פרוי איז געװען
פונדערהיים  ---זאַבלוּדאָווסקי ,אַ שװועסטער פון צוקערקעס-פאַבריקאַנט אין
ווילנע  --זאַבלוּדאָווסקי .װי עס שיינט ,האָט מען אַרקאַדין צוגענומען פון שטוב
און דערנאָך איז די פאַמיליע אומגעקומען אין געטאָ .אין דער צייט פון דער
באָלשעװיסטישער הערשאַפט אין ווילנע האָט אַרקאַדי געקויפט אַ קליין פידעלע
פאַר מיין זון און אים געלערנט שפּילן ,זאָגנדיק ,אַז דאָס יינגל האָט אַ גוטן
|
געהער,
איצט שטיי איך דאָ ביי זייערע חרובע שטוביקע חפצים  --אַ תל פון דער
|
גאַנצער משפּחה.
אַ צווייטן טראַגישן מאָמענט האָב איך איבערגעלעבט ,ווען איך בין צום
ערשטן מאָל אַרײין אין צווייטן לאַגער  --אין ראַמײלעס קלויז .די ראַמײילעס
ישיבה אין ווילנע איז געווען אויף דער יידישער גאַס ,אין ראַמײילעס הויף .קורץ
פאַר דער ערשטער װעלט-מלחמה זיינען די מיערן פון דער ישיבה פּשוט
אײינגעפאַלן .נאָך דער מלחמה האָבן די ווילנער אָרטאָדאָקסן אויפגעבויט די
ישיבה אויף נאָװעגאָרעד ,אויף אַ הערלעכן פּלאַץ ,אינמיטן שטאָט .מען האָט
אויסגעבויט אַ גרויסע פּרעכטיקע קלויז ,און אין די איבעריקע טיילן פון בנין
האָט זיך געפונען די ישיבה אין גרויסע ,ליכטיקע זאַלן .מיט איין װאָרט,
אַ פּרעכטיקע שול  --רייך ,שיין און זויבער ,ניט וי די אַמאָליקע שולן אויף
דער יידישער גאַס ,װוּ ס'איז נישט פיל געזאָרגט געװאָרן פאַר ריינקייט און
פולשטענדיקער רואיקייט,
צום ערשטן מאָל האָב איך ערשט איצט דערזען די שול און די ישיבה.
אַלץ איז דאָרטן חרוב ומוחרב געווען .די בימה ,דער אָרון קודש ,דאָס פּרוכת
אַראָפּגעריסן ,די בענק פאַרשמוציקט .די גאַנצע קלויז ,אַלע צימערן פון דער
ישיבה זיינען פול געווען מיט יידיש האָב און גוטס .אַזױ וי אין ערשטן לאַגער,
אַזױ אויך דאָ ,זיינען געווען פיל דייטשן ,וועלכע האָבן אַרױסגעשלעפּט פאַר
זיך און פאַר זייערע איינהייטן גאַנצע בערג מיט פאַרשיידענע זאַכן .זיי האָבן
דאָרטן גענומען געשיר ,באַשטעק ,טישטעכער און נאָך אַזעלכע בעסערע זאַכן,
פאַר זייערע ,פריילינס?.
מיר האָבן געטראָטן איבער אָנגעװאָרפענע בערג פון יידישער פּראַצע .הפקר,
הפקר ,יידיש בלוט ,יידיש האָב און גוֹטס .נעמט ,שלעפּט ,רויבער ,היינט איז
אייער צייט!
וויפל געזונט ,וויפל לעבן האָבן אונדז אָט די ,וויזיטן" געקאָסט !
קלויבנדיק אונדזערע זאַכן האָב איך אָנגעטראָפן אויף אַ גרויסן קאַסטן מיט
זילבערנע קידוש-בעכערס ,אַלטע יידישע בעכער .איך האָב זיך ניט איינגעהאַלטן,
גענומען אַזאַ זילבערנעם ,גרויסן בעכער אין האַנט ,אָט אַזאַ װוי ס'איז געװען
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ביי אונדז אין שטוב דאָס גאַנצע לעבן ,און איך האָב געבעטן דעם אָפיציר,
ער זאָל מיר דערלויבן דאָס צו נעמען ,אַלס אָנדענק נאָך מיין פאַטער .,ער האָט
מיר דערלויבט ,אָנזאָגנדיק דערביי ,אַז איך זאָל זיין פאָרזיכטיק מיטן טראָגן,
ווייל אַ ייד טאָר קיין זילבערנע חפצים ניט האָבן .דעם בעכער האָב איך
גענומען ,און ביי דער אַרבעט געגעבן אַ דייטשקע צום באַהאַלטן .איך האָב
אָבער דעם בעכער סיי וי ניט באַװין אַרײנצוטראָגן אין געטאָ .אונדזער
אַרבעט ,דאַס צונויפברענגען די נויטיקע מעבל און מכשירים פאַר די דייטשישע
טעלעפאַניסטקעס ,האָט אונדז געקאָסט לעבן אוֹן געזונט; דאָס האַרץ האָט זיך
געשניטן שטיקערווייז,
האָבן מיר אַזױ אָפּגעאַרבעט אויף דעם פּלאַץ דעם גאַנצן סעפּטעמבער
און האַלב אָקטאָבער .אָבער נישט אַזױ לייכט איז אונדז אָנגעקומען דאָס אַרבעטן
און נישט אַזױ פּשוט האָט אויסגעזען אונדזער לעבן
אין געטאָ האָבן זיך גענומען אַנטװיקלען געשעענישן ,וועלכע האָבן פולי
שטענדיק געענדערט אונדזער לאַגע ,אונדזער לעבנסשטייגער,

דאָס לעבן אין צווייטן ,קליינעם געטאָ
ווען מען איז אַרײן אין געטאָ ,האָט אין די ערשטע עטלעכע טעג געהערשט
אַ פולשטענדיקער כאַאָס .איינער האָט ניט געװוּסט פון צווייטן און אַלע צוזאַמען
האָבן בכלל ניט געװוּסט װאָס פאַראַ אַרט לעבן עס שטייט אונדו דאָ פאָר.
קודם כל האָבן אַלע געזוכט די אָפּגעריסענע פאַמיליען-מיטגלידער,
מ'האָט געזוכט וועגן ,וי אַזױ צו דערגיין ,ווער ס'איז דאָ .אין דער צווייטער
געטאָ .גאַנצע פאַמיליעס האָבן גענומען װאַנדערן פון אײַן געטאָ אין דער
צווייטער ,די יעניקע וועלכע האָבן גליק געהאַט און אין געטאָ באַלד פאַרכאַפּט
אַ גוטע דירה ,דאָס הייסט  --מיט מעבל ,װירטשאַפּט ,פּראָדוקטן א .א .װו .די
האָבן זיך באַזעצט ,פעסט" און אַריינגענומען צו זיך די משפּחה-מיטגלידער,
קרובים און פריינט פון דער ערשטער געטאָ .אַנדערע ווידער ,האָבן זיך אַריבער-
|
געקליבן פון דער קליינער אין דער גרויסער געטאָ.
אין אַלגעמײן איז יעדע דירה געװאָרן אַ וועלט פאַר זיך .אין איין דירה
זיינען געווען צענדליקער מענטשן פון פאַרשיידענעם שטאַנד און כאַראַקטער,
פאַרשײדענע קולטורן ,לעבנסשטייגער און אינטעליגענץ.
עס זיינען אַנטשטאַנען משונהדיקע סיטואַציעס  --מענער זיינען געבליבן
אָן פרויען ,פרויען אָן מענער ,קינדער אָן עלטערן ,עלטערן אָן קינדער .אין
איין שטוב פון אַ מאַן  ,02--02האָבן זיך אָפּטמאָל געפונען אַזױ פיל פאַמיליעס
וויפל איינציקע מענטשן .אַלע זיינען געווען דענערוירט ,פאַרביטערט און
פאַרפינצטערט .ס'פלעגט גענוג זיין דאָס קלענסטע פונקעלע ,אַז די שטוב זאָל
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פאַרװאַנדלט ווערן אין אַ קאָכעדיקן קעסל .צוליב אַ װאָרט ,אָדער אַ קרומער
מינע ,װאָס עמעצער פלעגט מאַכן ,האָבן געקענט אויסברעכן די שרעקלעכסטע
קריגערייען און בהלות..

עס זיינען אָבער אויך געווען אַ סך הייזער ,װוּ עס האָט זיך איינגעשטעלט
אַ שיין ,געמיינזאַס ,פרידלעך ,ממש

זי

האַרציק

סטעטיקייט

צוזאַמענלעבן,

פֿון

יודנראַט

דער יודנראַט האָט געעפנט אַ ביוראָ אויף יאַטקעװער גאַס .דאָרט אַהין איז
מען געקומען מיט פאַרשיידענע שאלות .אויפן צוייטן צי דריטן טאָג פון
זיין אין געטאָ ,האָט מען פון מאַגיסטראַט אַרײינגעשיקט אַ פור ברויט .דאָס ברויט
איז פאַרקויפט געװאָרן צו  5רובל פאַר אַ צװייקילאָדיק לעבל .נאַטירלעך איז דאָס
ברויט גלייך צעכאַפּט געװאָרן דורך דער הונגעריקער באַפעלקערונג ,וייל
סוף כל סוף זיינען טויזנטער יידן אַריין אין געטאָ אָן שום זאַפּאַסן .די וועלכע
והאָבן געאַרבעט אין שטאָט ,פלעגן יעדן טאָג אַרײינברענגען מיט זיך אַ ביסל
פּראָדוקטן סיי פאַר זיך ,סיי צום פאַרקויפן ,אָט אַזױ האָט מען אָפּגעלעבט אין
געטאַָ ביז פרייטיק ,דעם 21טן סעפּטעמבער.
אין דעם טאָג ,אַזײגער  21פאַרמיטאָג ,איז אין געטאָ אַרײינגעקומען אַ יונגער
ליטווישער אָפּיציר און איז גלייך אַװעק אין יודנראַט .דאָרטן האָט ער געטראָפן
לעוויטן און לעווינען .פאָכנדיק מיט אַ בייטשל האָט דער יונגער שניעק אַ זאָג
געטאָן, :אויף מאָנטיק פרי זאָלט איר מיר צוגרייטן  005מענטשן" .ווען חייט
און לעווין האָבן אים געפרעגט ,צו װאָס מען דאַרף די מענטשן ,האָט ער אַ שמיץ
געטאָן מיט דעם בייטשל און אויסגעשריען, :ניט אייער זאַך" .פרעגן זי
ווייטער. :װאָס פאַראַ מענטשן דאַרפט איר  --אַרבעטער ,יונגע ,אַלטע ,מענער,
פרויען .מיר דאַרפן דאָך וויסן וועמען צוצוגרייטן" ..דער שניעק ענטפערט
מיט כעס 005, :מענטשן  --וועמען איר ווילט" ...דערביי האָט ער דעם גרויסן
דיקן לעוויטן אַ בריקע געטאָן מיטן פוס ,אַז יענער איז אַנידערגעפאַלן ..דער
אָפיציר איז אַװעק,
אין אַ קורצער צייט אֲרום איז דער זעלבער אָפיציר ווידער געקומען
אָבער שוין ניט אַליין ,נאָר אין דער באַגלײטונג פון אַ דייטשישן יונגן מיליטער-
מאַן .װי עס האָט זיך שפּעטער אַרױסגעװיזן ,איז דער מיליטערמאַן געווען דער

צוקונפטיקער תליין פון ווילנער געטאָ  --שויינענבערג.

אַרײנקומענדיק

אין

יודנראַט האָט ער קודם כל אַראָפּגעלאָזט אַ פּאַטש דעם יודנראַטימיטגליד לעווין
(אַ ווייןיקרעמער פון ראָג ברייטער און גלעזער גאַס) .דערנאָך האָט דער דייטש
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אַ רעווע געטאָן , :אויף מאָנטיק פרי זאָלט איר צוגרייטן  0051מאַן ,איר הערט --
טויזנט פינף הונדערט מאַן" ,און איז גלייך אַװעק .די יודנראַטימיטגלידער זיינען
געבליבן צעטומלטע .װאָס באַדײיט דאָס! צו װאָס דאַרפן זיי  0051מענטשן?
ווען מען האָט זיך וועגן דעם דערװוסט אין געטאָ ,איז אױסגעבראָכן אַ מהומה.
מען האָט די זאַך פאַרשיידן קאָמענטירט ,יעדערער אויף זיין שטייגער..
די מיטגלידער פון יודנראַט האָבן זיך דערווייל גענומען ענערגיש צו דער
אַרבעט .קודם כל זיינען זיי אַװעק אין דייטשישן אַרבעטיאַמט ,װוּ זי האָבן
פאַר אַ טייערן לעדערנעם מאַנטל אַרױסבאַקומען אַ בריוו ,אין פאָרעם פון
אַ פאַראָרדענונג צו דער געטאָ ,אַז פון געטאָ טאָר מען ניט נעמען קיין אַרבעטער,
אָן אַ פאַראָרדענונג פון אַרבעט-אַמט .נאָכמער ,זיי האָבן אויך געפּועלט אין
געביטס-קאָמיסאַריאַט ,אַז זיי זאָלן דאָס באַשטעטיקן.
איבערגליקלעכע זיינען זיי געקומען פון שטאָט מיט דער פריילעכער בשורה,
אַז ,זיי האָבן אין דרערד דעם יונגן שניעק ,מיט זיינע פאָדערונגען" .אַזאַ איז
געווען די נאַיוקײט פון די יודנראַטלער .אָבער דאַן האָט זיך אויסגעדוכט ,אַז
דאָס איז מויער-אייזן .דער אַרבעטיאַמט איז דער באַלעבאָס איבער די געטאָי
אַרבעטער און דער געביטס-קאָמיסאַר באַשטעטיקט דאָס,
מאָנטיק פרי איז טאַקע שויינענבערג געקומען אין געטאָ און אַ פרעג
געטאָן אין יודנראַט וועגן די  0051מענטשן .לײבאָוויטש האָט אים דאַן געויזן
|
דעם בריוו פון אַרבעט-אַמט,
;װאָס!* האָט אַ געשריי געטאָן שוויינענבערג, ,איר שמוציקע ,פאַרשייסטע
יודן ,װעט מיר זאָגן ,װאָס איך האָב צוֹ טאָן! שייסע דער אַרבעט-אַמט ,שייסע
דער געביטס-קאָמיסאַר ,איך בין דער באַלעבאָס ,איך באַפעל .איר פאַרשטײט,
געשטאַפּאָ באַפעלט!* געבנדיק אַ זעץ מיטן טיר איז ער אַװעק,
מיר אין געטאָ האָבן געװוּסט ,אַז עפּעס טומלט זיך אין יודנראַט ,אָבער
גענוי װאָס ,האָבן מיר ,פּשוטע יידן ,ניט געװוּסט,
אויף מאָרגן פרי ,דינסטיק דעם 61טן סעפּטעמבער ,ווען מיר זיינען געקומען
אויף אונדזערע אַרבעטיפּלעצער אין שטאָט ,האָבן מיר זיך פון די אַנדערע חברים
דערוווסט וועגן גרוֹיסן אומגליק ,װאָס האָט די פאָריקע נאַכט פּאַסירט אין דער
ערשטער ,גרויסער געטאָ .ווייזט זיך אַרױס ,אַז מאָנטיק ביינאַכט איז שוויינענ-
בערג געקומען מיט ליטווינער אין געטאָ אַרײן און געפאָדערט פון יודנראַט
 0מענטשן .דער יודנראַט האָט גלייך באַפױלן דער פּאַליצײי צו שאַפן דעם

געפאָדערטן קאָנטינגענט מענטשן .

|

אַזױ אַרום איז מאָנטיק ,דעם 51טן סעפּטעמבער  1491פאָרגעקומען די ערשטע
גרויסע ,טשיסטקע? אין דער ערשטער געטאָ .אין דער נאַכט האָט מען
אַרױסגענומען צו דער שחיטה צוויי טויזנט יידן  --מענער ,פרויען ,קינדער,
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אַלטע ,יונגע .דעם גרעסטן ,פאַרדינסט? ביי דער אַרבעט האָבן געהאַט :דער
יודנראַט און זיינע טרייע פּאָליציאַנטן,
ס'איז אונדז געװאָרן פינצטער און ביטער אויפן האַרצן .הייסט דאָס ,אַו
אונדזער טרייסט ,דאָס אין געטאָ ועלן מיר האָבן אַ ביסל רו ,איז אַ וויסטע
אילוזיע! מען נעמט וידער מענטשן!
צווישן זיך האָבן מיר גערעדט :אוב אױיף אַרבעט ,טאָ צו װאָס פרױיען
מיט קינדער ,צו װאָס אַלטע לייט און שװאַכע? זיי װעט מען דאָך ניט שיקן
קיין מינסק ,סמאָלענסק א .א .וו .אוב צום טויט  --טאָ צו װאָס יונגע ,געזונטע
מענער ,גלענצנדיקע פאַכמענער און טייערע אַרבעטער! הייסט דאָס ,אַז ס'איז
אַ נייע צרה ,א נייער אומגליק אויף אונדזערע קעפּ .די דייטשן ,מיט וועלכע
מיר פלעגן זיך טרעפן ,האָבן אויף אונדזערע שאלות קיין שום תשובה ניט
געגעבן .קומענדיק מיט צעבראַכענע געמיטער אַהיים האָבן מיר געזען דעם
נייעם חורבן .ווידער ברעכט מען די הענט ,וידער פאַרצווייפלט פון די נייע
איובס צרות .די טרויעריקע ידיעות פון יענער ביטערער נאַכט,
דער יורנראָט

שאַפֿט

אַ בייראט

מיך

געזוכט

אינדערהיים האָט מען מיר איבערגעגעבן ,אַז מען האָט
פון יודנראַט ,און איך דאַרף זיך מעלדן צום ד"ר פּאָטשטער,
דעם אָװונט האָב איך פּאָטשטערן ניט געטראָפן און איך האָב זיך מיט אים
געזען ערשט אויף מאָרגן פאַרטאָג ,פאַר מיין אַרױסגײן אין שטאָט צו דער אַרבעט.

ד"ר פּאָטשטער האָב איך געטראָפן אױף יידישער גאַס נומער  ,01אין
אַ פוליגעפאַקטער דירה ,װוּ אַלע זיינען נאָך געלעגן אויף דער ערד  --די נאַכט-
געלעגערס ,ליגנדיק אויף דער ערד האָט מיר ד"ר פּאָטשטער איבערגעגעבן ,אַז
נעכטן איז פאָרגעקומען אַ זיצונג פוֹן יודנראַט ,מיט עטלעכע איינגעלאַדענע,

באַקאַנטע געעזלשאַפטלעכע טוער ,וועלכע געפינען זיך אין געטאָ ,כדי צוזאַמען
צוצוטרעטן צו אַן אָרגאַניזירטער אַרבעט .דער נאָמינירטער יודנראָט פילט זיך
ניט ביכולת אָנצופירן מיט דער גאַנצער אַרבעט ,װאָס דער מאָמענט פאָדערט.
זי ווילן :אַז די אינעווייניקסטע געטאָ-אַרבעט זאָלן מיר איבערנעמען ,און זי
וועלן בלויז רעפּרעזענטירן אָפיציעל פאַר די דייטשן .דערביי האָט מיר ד"ר
פּאָטשטער איבערגעגעבן ,אַז פאַר מיר האָט מען רעזערווירט די דירות-אָפּטײלונג,

אַלס איינע פון די ברענענדיקסטע פּראָבלעמען אין דעם מאָמענט .היינט אָװנט
וועט זיין דער ערשטער צװזאַמענטרעף פון אַלע לייטערס פון די באזונדערע
רעסאָרטן ,און איך דאַרף גלייך צוטרעטן צו אָרגאַניזירן מיין אָפּטײלונג.
אין דעם מאָמענט האָב איך גאָרניט געקענט מאַכן ,ווייל צו דער אַרבעט האָב
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איך געמוזט גיין .איך האָב אָבער גלייך דערקלערט ,אַז דעם אַמט נעם איך
אָן און נאָכמיטאָג װעל איך צוטרעטן צו דער אַרבעט,
דעם טאָג בין איך געקומען אין געטאָ פריער וי געוויינלעך און האָב גלייך
גענומען אָרגאַניזירן מיין רעסאָרט .אַלס געהילפן האָב איך גענומען די צויי
ברידער בענדער פון קאָװונע .איינער איז געווען אַ זשורנאַליסט ,דער צווייטער
האָט בעת דער ליטווינער-צייט ,געהאַט אַ שרייב-ביוראָ .אויף דייטשישער גאַס
אין בונימאָוויטשעס הויף .מיר האָבן אין די נאָענטסטע טעג צוגעצויגן צו זיך
נאָך עטלעכע אינטעליגענטע מענטשן אַלס הוז-פאַרװאַלטערס ,און אַ ריי מענטשן
אָלס הויזיוועכטער,
די ערשטע אַרבעט פון דעם אַמט איז געװען פעסטצושטעלן גענוי דאָס
אומבאַוועגלעכע פאַרמעגן פון געטאָ .עטעס אַ קלייניקייט ,מיר זיינען דאָך געװאָרן
באַלעבאַטים פון אַן אייגענער מלוכה! אייגענע גאַסן ,אייגענע הייף ,הייזער,
בנינים א ,א .װו,
רעגיסטרירנדיק דאָס גאַנצע געטאַיפאַרמעגן זיינען מיר גלייכצייטיק צוגע-
טראָטן צו מאַכן א גענויע רשימה פון די געטאָ-אײנװווינער .דאָס איז געווען אַן
אומגעהויערע אַרבעט .די געטאָ-באַפּעלקערונג פלעגט װאַנדערן פון איין אָרט אין
צווייטן ,אָן אויפהער .אַזױ אַרום האָט מען קיינמאָל ניט געקאָנט מאַכן קיין
גענויע און ריכטיקע רשימה,
חוץ דעם איז אוֹיך געווען אַ ריזיקע אַרבעט ביי די כסדרדיקע ענדערונגען
פון די דירות אין געטאָ גופא .אָן אויפהער פלעגט מען ענדערן און בייטן זיך
מיט דירות פרייוויליק ,באַקאַנטע צווישן זיך ,עס זיינען פאָרגעקומען אָן אַ שיעור
סכסוכים צווישן די איינוווינער ,וועלכע האָבן בשום אופן זיך ניט געקענט
געהעריק צעטיילן מיט די ערטער אין די פאַרנומענע דירות ,מיט די געפונענע
באַלעבאַטישקײטן ,צו דער זעלבער צייט האָט מען געמוזט זאָרגן וועגן סאַניטאַרן
צושטאַנד פון געטאָ .דאָ מוֹז געזאָגט ווערן לשבח פון אונדזערע יידן ,אַז צו די
פאַראָרדענונגען פלעגט מען זיך צופּאַסן גענוי און פּינקטלעך .איך קען די
יידישע גאַס פון ווילנע זייט  05יאָר .אַזאַ זויבערקייט ,אַזאַ ציכטיקייט ,אַזאַ
ריינקייט וי אין די טעג פון דער געטאָ ,איז דאָרטן קיינמאָל אין לעבן ניט
געווען .עס האָט ממש געשמעקט פון יעדן ווינקל,
פאַרטאָג פלעגן שוין די יידישע הויזוועכטער רוימען ,װאַשן ,שווענקען די
לאַװעס ,די גאַסן ,די רינשטאָקן ,די קלאָזעטן ,אַז אסור ,אויב אַמאָליקע סטרוזשעס,
װאָס האָבן דאָס פאַך איבערגענומען בירושה פון זייערע עלטערן און זיידעס,
האָבן אַזױ גוט אױפגעפּאַסט .עס פלעגט ממש אַרױסשײנען פון יעדן ווינקעלע.
און דאָס האָבן געטון יידן ,וועלכע האָבן אױף זייער לעבן קיין בעזעם אין
האַנט ניט געהאַלטן און קיין קלאָזעט אוודאי און אוודאי ניט געװאַשן.
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די איצטיקע הויזוועכטער זיינען געווען אַמאָליקע הענדלער ,באַלמעלאָכעס,

איצט האָבן זיי ניט געקאָנט ,אָדער נישט געװאָלט אַרבעטן ביי די דייטשן,
זיינען זיי אַװעק אַרבעטן אין יודנראַט אַלס הויזוועכטער .נאַטירלעך האָט דער
יודנראַט אַרוױסגעגעבן אייגענע שיינען ,וועלכע האָבן אָבער ,אין טראַגישע
|
מאָמענטן פון טשיסטקעס ,קיין שום ווערט ניט געהאַט.
דער אַמט פלעגט דאַרפן כסדר געבן נייע ווינונגען די יעניקע ,וועלכע
זיינען געקומען אין דער געטאָ פון דער ערשטער גרויסער געטאָ .מען פלעגט
אין פול געפּאַקטע דירות מוזן אַריינזעצן נאָך און נאָך יידן ,ניט קוקנדיק אויף די
שאַרפע פּראָטעסטן פון די ,אַלטע? בירגער .אין זייער פיל פאַלן פלעגן מיר
מוזן אָנקומען נאָך הילף פון דער פּאָליצײי ,כדי צו באַגרענעצן די ניט באַגרינדעטע
,אַפּעטיטן? פון ,די איינגעזעסענע בירגער".
זייער פיל נערוון און געזונט פלעגט קאָסטן דאָס מאַכן אָרדענונג אין די
דירות גופא ,צווישן די שכנים ,וועלכע פלעגן זיך נאָכאַנאַנד אַרומרײסן ,אַזעלכע
פלעגט מען באַרואיקן מיט דראָען אַרױסצװואַרפן זיי פון דער דירה און ניט
געבן קיין אַנדערע .מען דאַרף ניט פאַרגעסן ,אַז אָפּטמאָל האָבן דירות אויסגעזען
וי אַן אמתער יאַריד  --אַ רעש ,אַ גערודער ,א מישמאַש פון פאַרשיידענע
מענטשן,
ווייטער איז געווען אַ פּראָבלעם דאָס באַזאָרגן אַלטע ,קראַנקע ,עלנטע אָן
פאַמיליעס ,.פאַר זיי איז געשאַפן געװאָרן אַן אָרט אין אַ פּאָר קלויזן,
איינע פון די הופּטאַרבעטן פון דער אָפּטײלונג איז געווען דאָס באַזאָרגן
מיט די געהעריקע בנינים די געזעלשאַפטלעכע אינסטיטוציעס ,װוי :קינדערהיים,
שול ,אמבולאַטאָריע א .א .וו
די ערשטע קינדערישול האָבן מיר געשאַפן אין דער גרויסער קברנישער
שול .באַזיײיטיקנדיק פון דאָרטן אַלע זייטיקע מענטשן ,איז אין אַ קורצער וויילע
די שול געבראַכט געװאָרן אין אָרדענונג אַדאַנק דער מסירות נפש פון עטלעכע
יידישע לערער ,בראש מיטן אָנפירער פון דער אָפּטײלונג  --דעם לערער
געזונטהייט,
דאָס צווייטע אָרֹט ,װאָס מיר האָבן געגעבן פאַר אַן אַמבלאַטאָריע ,אין
געווען די סטראַשוּן-ביבליאָטעק .ווען מיר זיינען אין איר אַריין ,האָט דאָרטן
געהערשט א שוידערלעכער חורבן .די אייזערנע שענק ,אין וועלכע עס זיינען
געלעגן די טייערע כתביידן ,יקריהמציאותן  --זיינען געווען אויפגעריסן ,די
אַנטיקן צעװאָרפן און צעשאָטן אוֹיף דער ערד .מאַסן ספרים  --צעריסן און
צעשליידערט איבערן גאַנצן בנין .מיר האָבן גלייך באַשלאָסן צן מאַכן די
אַמבולאַטאָריע אין גרויסן לייען-זאַל ,צוליב צוויי טעמים .ערשטנס ,איזן דאָס
געווען דער איינציקער ,גרויסער ,ליכטיקער זאַל ,אין גאַנצן געטאָ .צווייטנס,
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האָבן מיר דורכדעם געװאָלט פאַרהיטן די ווערטפולע אוצרות פון אונטערגאַנג,
מיט דער צייט האָט די דירות-אָפּטײילונג אָרגאַניזירט אַ ריי באַלמעלאָכעס
אויף דורכצופירן קליינע רעמאָנטן אין פאַרלאָזענע ,ניט באַװױנטע דירות.

די הױז-פאַרװאַלטערס האָבן אויך געדינט מיט אַלע נויטיקע אינפאָרמאַציעס
ביים אָפּזוכן מענטשן ,אַדרעסן וכדומה,

דער אַפּאַראַט פון די הױז-פאַרװאַלטערס און וועכטערס פלעגט אויך דינען
ביים פאַרטיילן פּראָדוקטן .מיט איין װאָרט  --די דירות-אָפּטײילונג איז געווען
אַ לעבעדיקער נערוו אין דער געטאָ ,,-מלוכה"
אָפּראַוויזאציע-אַפּטײילונג
בראש פון דער אַפּראָװיזאַציע-אָפּטײילונג איז געשטאַנען חיים רעמיגאָלסקי,
זי האָט זיך געפונען אין דער געוועזענער בעקעריי פון אברהם דעם בעקער,
אין נחוֹם שמש-הויף אויף יידישער גאַס ,פּונקט אַנטקעגן וועלווקעס רעסטאָראַן,
נעבן סאַמע געטאָ-װאַנט .דאָרטן איז געווען דער פאַרטײלונגס-פּונקט פאַר אַלע
טרוקענע פּראָדוקטן .היות וי טויזנטער מענטשן פלעגן יעדן פאַרטאָג אַרױסגײן
צו דער אַרבעט אין שטאָט ,האָט מען קודם כל געשאַפן אַ טשייניע ,װווּ מ'יפלעגט
פאַרטאָג באַקומען הייסע ,געקאָכטע װאַסער ,פאַר אַ מינימאַלן אָפּצאָל .דאָס איז,
אין די טרויעריקע באַדינגונגען ,געווען אַ וויכטיקע פאַרלייכטערונג און זייער
אַ נוצלעכער אויפטו .די אַפּראָוויזאַציע-אָפּטײלונג איז אויך צוגעטראָטן אָרגאַניזירן
אַ גרויסע קיך .עס זיינען געווען גרויסע שװעריקייטן ביים באַקומען אַ קעסל,
אָבער דער פאַרלויף פון די ווייטערדיקע געשעענישן האָט צונישט געמאַכט דעם
דאָזיקן פּראָיעקט און אויך פיל אַנדערע.
אין לויף פון דער צייט האָט מען באַקומען געוויסע ברױיט-טראַנספּאָרטן און
אַנדערע פּראָדוקטן פון מאַגיסטראַט ,דאָס איז אָבער געווען אַ טראָפּן אין ים,
די נויטיקסטע פּראָדוקטן פלעגן די מענטשן ברענגען מיט זיך ,קומענדיק פון דער
אַרבעט אין שטאָט ,אין ערשטן פּעריאָד פון געטאָ איז דאָס אַרײנטראָגן פּראָדוקטן
נאָך ניט געווען אַזױ באַשװערט ,און אַ פּאָר קילאָ שפּייז פלעגט מען קענען
דורכשמוגלען .,נאַטירלעך איז דאָס אָפּהענגיק געווען פון דעם ליטווינער ,װאָס
פלעגט שטיין ביים טוער ,בעסערע עסנװאַרג ,װי :פיש ,פלייש ,פּוטער ,אייער,
עפּל א .א .ו .האָבן זיי כמעט שטענדיק צוגענומען ,אָבער ברױיט ,קאַרטאָפל,
קאָרנמעל ,מערלעך ,קרוטשקע ,אַ מאָנאַשקע זופּ פון אַ דייטשישער ,אָדער
ליטווישע קיך ,פלעגן זיי אין קליינע מאָסן דורכלאָזן.
געזונטהייטס-אַפּטײלונג
בראש

פון דער געזונטהײיטס-אָפּטײילונג איז געשטאַנען ד"ר װ .פּאָטשטער.
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דער זאַל איז מיט לייכטע ווענטלעך צעטיילט געװאָרן אויף באַזונדערע קאַבינעטן
אין וועלכע אייניקע דאָקטוירים האָבן גענומען גלייך אַרבעטן ,יעדער לױט
זיין ספּעציאַליטעט .ווען עס פלעגן נויטיק זיין פאַר די קראַנקע  --דאָקטױרים
ספּעציאַליסטן ,וועלכע זיינען אין געטאָ ניט געווען ,פלעגט מען צונויפנעמען
אַ פּאַרטיע קראַנקע און מיט זיי אַװעקגײן ,אין באַגלײיטונג פון אַ פּאַליציאַנט,
אין דער ערשטער ,גרויסער געטאָ ,װוּ עס זיינען געווען אַלע ספּעציאַליסטן,
אַ דענטגעןאַפּאַראַט ,אַ שפּיטאָל א .א .װו.
אינסטרומענטן האָבן די דאָקטוירים געבראַכט אַ ביסל מיט זיך ,ניטיקע
רפואות האָט מען צונויפגענומען ,איז אַזױ אַרום אַנטשטאַנען אַן אָרט ,װוּ מען
האָט געקענט באַקומען די ערשטע הילף,
די צווייטע גרויסע וויכטיקע אַרבעט פון דער אָפּטײלונג איז געווען דאָס
אָרגאַניזידן אַ סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישן אַפּאַראַט  די געטאָ-געסלעך זיינען
כל ימין געווען די שמוציקסטע און פינצטערסטע אין שטאָט .איצט ,ביי אַזאַ
ענגשאַפט ,האָבן אַלע ממש געציטערט ,עס זאָל ,חלילה ,ניט אויסברעכן קיין
עפּידעמיע ,דעריבער איז גרויס אַכט געלייגט געװאָרן אויף דער ריינקייט פון
געטאָ .די דאָקטוירים עלטערמאַן און פרל .ד"ר לעװינסאָן פלעגן גיין פון הויז
צו הויז און ממש זיך כבעטן רחמים ,מען זאָל האַלטן ריין די הייף ,דירות,
צימערן ,פּאָדלאָגעס .זיי האָבן מיט זייער פּראָפּאַגאַנדע ממש ווּנדער באַויזן.
דאָס געטאָ איז ווירקלעך געווען ריין וי גאָלד .צו דער ריינקייט אין געטאָ און
פון דער באַפעלקערונג האָט אַ סך צוגעהאָלפן די גרויסע ,אַלטע יידישע באָד,
װואָס האָט זיך געפונען אויפן שולהויף,
דער פאַרמאַצעװט שענקער (פריער געאַרבעט אין פרומקינס אַפּטייק) ,האָט
איינגעאָרדנט אַ קליינע פּראָװיזאָרישע אַפּטײיק אין אַמבולאַטאָריע,
אַרבעטס-אַמט
בראש פון אַרבעט-אַמט איז געשטאַנען יאַקאָבסאָן (דער אייגנטימער פון הויז
אויף רודניצקער גאַס נומער  ,)61ער פלעגט יעדן טאָג שיקן אין שטאָט פּאַרטיעס
אַרבעטער צו אַרבעט אין פאַרשײידענע דייטשישע ,אָדער ליטווישע אינסטיטוציעס,
ביי זיין אַרבעט האָט ער שטענדיק געהאַט צו טאָן מיט יעקעס ,האָט אַ סך
מאָל פּאַסירט ,אַז מען האָט אים צעהרגעט און צעמזיקט,
ער האָט זיך פיל אינטערעסירט צו באַקומען שיינען פאַר די אַרבעטנדיקע,
װואָס האָבן דאַן געהאַט אַן ערשטקלאַסיקע באַדײיטונג,
דער אַרבעט-אַמט האָט רעגיסטרירט פאַכמענער און אויך פאַר דער געטאָ
גופא
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געגעבן

די נויטיקע

קװאַליפיצירטע

אַרבעטער,

אינסטרוקציעס

פון צורר

מוּרער,

אין נאָמען

וועגן צװאַנגס-אַרבעט

פון ווילנער
לגבי

יידן.

געביטס-קאָמיסאַר,
(המשק)
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די שול און קינדער-אָפּטײלונג
בראש פון דער שול ,קולטור און קינדעראָפּטײלונג איז געשטאַנען שאַיע
געזונטהייט ,אים האָב איך כמעט ניט געקענט .איך האָב באַמערקט מיט װאָס פאַר
אַ טרייקייט און באַגײיסטערונג ער האָט זיך אַרײנגעװאָרפן אין דער אַרבעט.

באַקומענדיק דעם בנין פון דער קברנישער
ער דאָרט גלייך צונויפגענומען אַ
מיט דער הילף פון אייניקע לערער
געשאַפן געװאָרן .פאַר א סך קינדער
ווייל זיי זיינען שוין געווען האַלבע

שול פאַר אַ קינדער-שול ,האָט

גרויסע צאָל קינדערלעך פון שוליעלטער.
און לערערינס איז דער קינדעריצענטער
האָט מען גלייך געמוזט זאָרגן פאַר אַלץ,
אָדער גאַנצע יתומים,

קינדער ,עלנטע וי אַ שטין .ניט קיין מאַמע ,ניט קיין טאַטע ,ניט קיין
קרוב ,ניט קיין גואל ,מען האָט פאַר זיי געמוזט גלייך שאַפן נאַכטלעגערס ,עסן,
עפּעס וועש ,קליידער .אין די ווייטערדיקע טעג איז דאָס באַזאָרגן מיט וועש און
קליידער ניט געווען קיין פּראָכלעם ,ווייל נאָכן צונעמען טױיזנטער יידן צו
דער שחיטה ,פלעגט אין סקלאַד פון יודנראַט אויך אַרײנפאַלן אַ ביסל זאַכן
צום אומגליק אָבער איז געזונטהייט ,אין איינער פון די טשיסטקעס ,צוגענומען
געװאָרן און איז אַװעק אויף פּאָנאַר ,לײיבאָװיטש און איך האָבן גלייך אינטער-
,עשטאַפּאָ" אויף ווילנער גאַס
ווענירט ביי די ליטווישע כאַפּונעס ,אין זייער ג
נומער  ,21אָבער אָן שום רעזולטאַט .מער וי טויטישרעק האָבן מיר ביי דער
אינטערווענץ ניט דערגרייכט,

עווידענצ -און אַדרעסן-ביוראַ
בראש פון דער עוידענץ -און אַדרעסױביוראָ איז געשטאַנען זאַקהיים,
פון יידישן פאָלקס-באַנק .צוזאַמען מיט אים האָט געאַרבעט די פרל .גורוויטש
פון יידישן באַנק .די ערשטע צייט האָט אויך מיטגעאַרבעט  --עמעס .דאָס
אַדרעסן-ביוראָ איז אין יענעם מאָמענט זייער וויכטיק געווען .עס זיינען געווען
טויזנטער צעריסענע פּאַמיליעס ,וועלכע האָבן ניט געװוּסט איינער פון אַנדערן
פון ערשטן געטאָ פלעגן יעדן טאָג אָנקומען אַ סך בריוו מיט אָנפראַגעס װעגן
קרובים ,פריינט ,משפּחה-מיטגלידער א .א .ו .דאָס ביוראָ פלעגט די זאַכן
דערליידיקן ,און אויך שיקן בריוו פונדאַנען אַהין.
מ'האָט

אויך

צוליב כסדרדיקע
צונעמען
ממשות

געפּרוּװט

מאַכן

װאַנדערונגען

טויזנטער

מענטשן

אַ רשימה

פון

די

געטאַָ-אײנװױנער,

אָבער

פון געטאָ צוֹ געטאָ ,און צוליב די אַקציעס
פון

די

געטאָס

--

האָט

די

אַרבעט

קיין

פון
שום

ניט געהאַט,
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באַפעלקערונגיטאַבעלע,

אוג  00 08563 4הְצָאנפו).
אין ווילנער

געטאָ,

לוט

געשלעכט

און עלטער

פֿאַליציל
בראש פון דער פּאַליצײי האָט זיך געשטעלט אַדװאָקאַט פאַווירסקי ,דער
שװאָגער פון לײבאָװויטשן .זיינע נאָענטסטע מיטאַרבעטער זיינען געװען :דער
באַקאַנטער ציוניסטישער טוער ,סאפיר ,דער בוכהענדלער ,סאַקער ,און נאָך
אַ פּאַר צענדליק זייער אָנשטענדיקע יונגעלייט .די פּאָליצײ האָט געהאַט זייער
אַ שווערע אַרבעט .קודם כל  --דאָס האַלטן אָרדענונג ,ניט דערלאָזן צו
סקאַנדאַלן און אַװאַנטורעס ,באַרואיקן די קריגערייען אין באַזונדערע דירות,
װאָס איז געווען פון גאָר וויכטיקער באַדייטונג .די פּאָליצײי האָט אויך געמוזט
שטענדיק זיין ביים טױער,און צוזאַמען מיט ליטווינער העלפן אַריינברענגען
פּראָדוקטן און האָלץ אין געטאָ ,און אויפנעמען די אָנקומענדיקע דייטשן,
ליטווינער און אַנדערע,
די פּאָליצײ האָט געפירט פּאַרטיעס מענטשן אין יענעם געטאָ ,סיי קראַנקע,
סיי געזונטע .זי פלעגט העלפן ביים אויפהאַלטן די ריינקייט,
מען מוז דאָ גלייך אונטערשטרייכן ,צום שבח פון דער דאָזיקער פאָליציי,
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אַז זי האָט ניט פאַרבלוטיקט אירע הענט מיט העלפן אַרױסגעבן מענטשן צום
טויט ,פאַרקערט ,ווען עס זיינען אין די שפּעטערדיקע טעג פאָרגעקומען די
שוידערלעכע אַקציעס ,איז אין קעגנזאַץ צו דער פּאָליצײ פון יענעם געטאָ,
פלעגט זי טאָן אַלץ װאָס מעגלעך ,כדי צו ראַטעװען װעמען מען האָט נאָר

געקענט .מיין גאַנצע פאַמיליע האָבן יידישע פּאָליציאַנטן צוויי מאָל אָפּגעראַטעװעט
פון זיכערן טויט .ווען זיי זיינען מיטגעגאַנגען מיט די ליטווינער ביי אַן אַקציע,
פלעגן זיי אויסנוצן זייער מיטאָנטײיל צו ראַטעװען יידן ,אָבער בשום אופן ניט
אָנגעװויזן װוּ יידן זיינען באַהאַלטן ,אָדער אָפּגענאַרט יידן דורך פּראָװאָקאַציעס,
וי דאָס פלעגן טאָן די פּאָליציאַנטן פון דעם ערשטן געטאָ.
מיט דער גאַנצער זיכערקייט שטעל איך פעסט ,אַז דיא איינשטעלונג מצך
ַזולטאַט פון דער אַלגעמײנער איינ-
דער פּאָליציל צו די אַקציעס איז געווען ארע
שטעלונג פון די יודנראַט-מיטגלידער און זייערע נאָענטסטע מיטאַרבעטער .קיין
איין פאַל איז ניט געווען ,אַז דער יודנראַט פון דעם קליינעם געטאָ זאָל אַליין
אויסגעבן אַ ייד אויף פּאָנאַר .די דייטשן און ליטווינער פלעגן אַליין נעמען
וויפל זֵיי האָבן געװאָלט און וועמען זיי האָבן געװאָלט ,דערצו איז קיין שום

עצה ניט געווען ,אָבער אַלײין אורטיילן  ---מי יחיה ומי ימוֹת  --דאָס ניט/ .
דווקא אָט דער יודנראַט ,װאָס איז באַשטאַנען פון פּשוטע עמך-מענטשן ,ניט

קיין דיפּלאָמירטע אינטעליגענץ און ניט קיין פּאַטענטירטע פּאַרטײיטוער --
דווקא זיי האָבן געהאַט דעם אמתן יידישן און מענטשלעכן צוגאַנג צו אונדזער
טראַגעדיע,
אָט דאָס זיינען געווען אין דער ערשטער צייט די אָפּטײלונגען ,וועלכע
האָבן

אָנגעפירט

מיט

דער

אַרֹבעט

אין געטאָ,

פאַר די עטלעכע

װאָכן

פון זיין

|
עקזיסטענץ,
דאָס ,אַזױ צו זאָגן ,צענטראַלע ביוראָ  איז געװען דער סעקרעטאַריאַט פון
יודנראַט .דאָרט פלעגן אַמטירן זיינע מיטגלידער ,וועלכע האָבן געהאַט אַרבעט
איבערן קאָפּ,
קודם כל ,די מ'שטיינסגעזאָגט ,רעפּרעזענטאַנץ" .אויף זייער גורל איז,
נעבעך ,אױיסגעפאַלן צן האָבן צו טאָן דירעקט מיט די חיות ,מיט די דייטשן
און ליטווינער ,הגם פאָרמעל האָבן יידן אַלץ געדאַרפט דערליידיקן ,נאָר דורך
דעם ליטווישן פאַרבינדונגס-מאַן ,בוראַקאַס ,פונדעסטוועגן פלעגן זיי ,די יידישע
ראַטימיטגלידער ,שטענדיק האָבן צו טאָן דירעקט מיט די דייטשן .אָן אויפהער
פלעגן זיי קומען אין געטאָ און .,װילנדיק ניט וילנדיק ,פלעגט מען מוזן מיט
זי רעדן פּנים אל פּנים .אַזעלכע שמועסן פלעגן זיך זייער אָפט ענדיקן מיט
פּעטש און פוס-בריקענישן .אָפט איז עס אױסגעגאַנגען צו שוחד ,װאָס איז געווען
פאַרבונדן מיט גרויס ריזיקע.
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דער יודנראַט איז געשטאַנען אין קאָנטאַקט מיטן מאַגיסטראַט װעגן אַ סך
ענינים ,וי אַפּראָװיזאַציע ,אַסעניזאַציע ,דירהיגעלט.
במשך פון עטלעכע טעג איז די אַדמיניסטראַציע איינגעשטעלט געװאָרן
און אין אַ געוויסן אָװנט זיינען מיר זיך אַלע צונויפגעקומען אין אַ קלויז אויף
ראָג דאָמיניקאַנער געסל און אַראָפּשלאָסיגאַס( .דעם גאונס גאַס נומער ( .)1אין
די ערשטע טעג איז דער יודנראַט געוען אויף יאַטקעװער גאַס ,דערנאָך איז
ער אַריבערגעטראָגן געװאָרן אין דער קלוין).

אויף דער זיצונג האָבן אַלע לײטערס

פון די באַזונדערע

אָפּטײלונגען

אָפּגעגעבן קורצע אַרבעט-באַריכטן פון זייערע רעסאָרטן ,און עס איז באַשלאָסן
געװאָרן צו שאַפן אַן אַלגעמײינעם סעקרעטאַריאַט מיט א יורידישער אָפּטײילונג,
מיטן אַלטן אַדװאָקאַט סמילג בראש .איך ווייס ניט פונװאַנען עס האָבן זיך
גענומען די קלאַנגען ,אַז סמילג איז כלומרשט געשמדט ,אָבער די זיצונג האָט
באַשלאָסן אים איינצולאַדענען צו דער אַרבעט .סמילג האָט טאַקע געאַרבעט ביזן
לעצטן מאָמענט פון דער עקזיסטענץ פון געטאָ .צו דער זעלבער צייט איז
אויך באַשלאָסן געװאָרן איינצולאַדענען קאַשוֹקן ,דעם געוו .דירעקטאָר פון בוני-
מאָװיטשעס באַנק ,אַלס לייטער פון דער פינאַנס-אָפּטײילונג.
אָבער װאָס איז געווען די פּעולה פון די אַלע אַמטן ,אַז איבער אַלעמענס קעפּ
האָט געהאָנגען די דאַמאָקלעס שווערד.
צווישן אַנדערן איז מען אַרױס מיט א דיסקוסיע וועגן דעם ,װאָס געשעט

מיט די מענטשן ,וועלכע מען נעמט צו .אַלע האָבן אין איין קול געפאָדערט צו
דערגיין ביי די דייטשן ,װוּ זיינען די צוגענומענע טויזנטער יידן .דער וויכוח
אַרום דער פראַגע האָט געדויערט דריי אָװונטן ,מען האָט אַרױסגערוקט די
פאַרשײדנסטע השערות.
זייער אינטערעסאַנט איז געווען די שטעלונג פון לײבאָוויטשן ,וועלכער
האָט אַזױ געזאָגט, :ביי מיר פון הויף האָט מען ,אין די ערשטע טעג ,צוגענומען
צוויי ברידער .דאָס זיינען מענטשן גיבורים ,אַטלעטן .פאַר קיין שום זאַך אין
דער וועלט האַבן זיי זיך קיינמאָל ניט אָפּגעשטעלט .אַװעקלײגן אַ מענטשן אויף
קאַלט ,שפּילט ביי זיי קיין שום ראָל ניט .ווען זיי װאָלטן געלעבט ,װאָלטן זיי
פון אונטער דער ערד ,צוּוויסן געגעבן וועגן זיך .אויב פון זיי אין ניטאָ קיין
ידיעה  --הייסט דאָס ,אַז זיי לעבן ניט .דאָס ,װאָס די דייטשן נעמען אַלעמען,
אָן קיין שום אונטערשייד ,הייסט ,אַז ביי היטלערן איז אַ ייד מיט אַ פּאַרך
און א ייד אָן אַ פּאַרך  --אַלץ איינס .איך האַלט אַז אַלעמען פּטרט מען",
דאָס זיינען געווען לײבאָוויטשעס ווערטער ,וועלכע האָבן זיך ,צום אומגליק,
אַרױסגעװיזן פאַר פולשטענדיק ריכטיק,
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אין יענעם מאָמענט ,אָבער ,האָבן ניט אַלע געװאָלט גלויבן אין דעם ,אַז
מען שעכט טאַקע ,אָן אונטערשייד ,אַלעמען אויס,
דער פאַקט אָבער ,װאָס אונדזער יודנראַט האָט ניט געגעבן קיין מענטשן,
דאַן ווען די דייטשן האָבן געפאָדערט ,האָט אונדז אַלעמען צוגעגעבן מוט און
דרייסטקייט,
נאָך לאַנגע דיסקוסיעס איז לסוף אָנגענומען געװאָרן מיין פאָרשלאַג וועגן
אָנבינדן אַ קאָנטאַקט מיטן יודנראַט פון דער ערשטער געטאָ ,כדי צזאַמען
באַטראַכטן די געשאַפענע לאַגע,
מיין שטעלונג איז געווען ,אַז פאַר אונדז איז קיין אונטערשייד ניט ,צי אַ ייך
געפינט זיך אין דער געטאָ ,צי אין יענער געטאָ.
ביי אונדז זיינען אַלע יידן גלייך .דעריבער מוז מען צװאַמען האַנדלען,
צוזאַמען זיך באַראַטן און געמיינזאַם זיך ראַטעװען און זיך שיצן .די געטאָ-
ווענט ,האָב איך געזאָגט ,וועלכע טיילן אונדז פונאַנדער ,האָבן אפשר אַ באַדײטונג
פאַר די דייטשן ,אָבער אונדז ,יידן ,טאָרן זיי ניט פונאַנדערטײילן .ביי אונדז איז
ניטאָ קיין אונטערשייד צווישן יידן פון איין גאַס און יידן פון אַ צווייטער גאַס,
לײיבאָװויטש און ד"ר פּאָטשטער זיינען באַפולמעכטיקט געװאָרן אָנצובינדן
אַ קאָנטאַקט מיט דער ערשטער געטאָ און איךְ בין באַפולמעכטיקט געװאָרן צו
דערגיין ביי קריסטן אין שטאָט ,װוּהין מען פירט אַרױס די טויזנטער יידן ,ווייל
אין שטאָט און אין געטאָ האָבן גענומען קורסירן פאַרשיידענע משונהדיקע
קלאַנגען,
מען גלויבט ,אַז פּאָנאַר איז דאָס דריטע געטאָ

פון דער ניטיליטווישער זייט האָט מען איבערגעגעבן ,אַז איף פּאָנאַר
איז דאָס דריטע געטאָ .זיי האַבן אָפילן געװוּסט צו זאָגן ,אַז דער מאַגיסטראַט
שיקט אַהין יעדן טאָג ברויט .אַנדערע ווידער האָבן דערציילט ,אַז די צוגענומענע
ווערן אַרױסגעשיקט אין די נייע רוסישע געביטן אויף אַרבעט .אָבער װאָס טוט
מען מיט די קינדער און אַלטע לייט ,וועלכע טויגן ניט צו קיין אַרבעט? געווען
אַזעלכע װאָס האָבן גערעדט אָפן ,אָן שום קונצן ,אַז אַלע ווערן פּשוט אויסגע-
מאָרדעט ,און קיין איינער פון די צוגענומענע לעבט שוין ניט .און מערקווירדיק,
דווקא אין אָט דעם קלאַנג האָט מען אַמװײניקסטן געגלױבט .דאָס האָט
זיך פּשוט קיינעם ניט געלייגט אויפן שכל .וי קען דאָס מעגלעך זיין? אין
מלחמה-צייטן זאָל מען נעמען יונגע ,געזונטע ,אַרבעטיפעאיקע פאַכמענער און
זי פּשׁוֹט אױסמאָרדן .װי שטאַרק דײיטשלאַנד זאָל ניט זיין ,מוז זי האָבן גוטע
פאַכלײיט צו דער אַרבעט,
מ'האָט זיך געבראָכן די מוחות ,אָבער אַ פאַקט איז ,אַז די צוגענומענע זיינען
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וי אין װאַסער אַריין ,ניט נאָר קיין איין איינציקער איז ניט צוריקגעקומען ,נאָר
ס'איז אַפילו ניט געווען קיין איין איינציקער פאַל פון באַקומען אַ גרוס ,אַ בריוול,

דעם קלענסטן סימן ,אַז מען לעבט.
מיר האָבן דעריבער באַשלאָסן ,אויסצושפּירן

דורך

אָרנטלעכע

קריסטן,

וװווהין מען פירט די פּאַרטיעס מענטשן פון טורמע .איך האָב אָנגעבונדן אַ קאָנטאַקט
מיט אייניקע קריסטן ,געשטעלט צו זייער דיספּאָזיציע יעדע געלט-סומע ,וויפל

זיי װעלן נאָר דאַרפן אויף איבערצוקויפן ליטווינער ,דייטשן ,כדי צו דערגיין
אַ סליאַד פון די צוגענומענע מענטשן
דאָס איינציקע ,װאָס מען איז דערגאַנגען ,איז געוען ,אַז אַלע פּאַרטיעס
גייען אויפן וועג צו לאַנדװאָראָװע ,די פּאַרטיעס ווערן אָפּגעשטעלט אויף דעם
פּאָלוסטאַנעק ,װאָס הייסט פּאָנאַר ,דאָרטן קען מען ניט צוקומען ,וייל דער
גאַנצער וועג װערט שטרענג באַװאַכט .די אַרומיקע קריסטלעכע אינווינער
האָבן דערביי איבערגעגעבן ,אַז נאָכן אַהינברענגען אַ פּאַרטיע מענטשן ,הערט
מען גלייך אַן אומאויפהערלעכע געדיכטע שיסעריי ,וװוי פון מאַשינען-געװער.
מען האָט אויך געװוּסט צו דערציילן ,אַז זייער אָפט זעט מען שיכורע
ליטווישע פּאָליציאַנטן אויף אױטאָס ,װאָס פאָרן צו פּאָנאַר און צוריק ,און
|
זינגען דערביי פריילעכע לידער,
אינטערעסאַנט איז אויך צו פאַרצייכענען דעם פּסיכישן צושטאַנד פון אונדז
לעבעדיקע ,עס זיינען געווען פאַלן ,ווען געציילטע פאַרװוּנדעטע מענטשן האָבן על
פי נס זיך געראַטעװעט פון פּאָנאַר .זיי זיינען דורך טויזנטער געפאַרן געקומען
קיין ווילנע און אַרֹיין אין געטאָ .זעלטן ווער אָבער האָט געגליבט אין דער
ריכטיקייט פון זייערע דערציילונגען .איך האָב ,אין די שפּעטערדיקע צייטן ,אַליין
בייגעוווינט אַ פאַל ,ווען אין געטאָישפּיטאָל איז געקומען אַ פאַרווונדעטע פרױי
פון פּאָנאַר און מיט אַלע איינצלהייטן דערציילט ,וי אַזױ מען האָט אויסגעשאָסן
אַ גרויסע פּאַרטיע יידן ,אויף אירע אויגן .זי אַליין האָט אויך באַקומען אַ קויל,
איז אָבער בלויז לייכט פאַרווונדעט געװאָרן .ביינאַכט האָט זי זיך אַרױסבאַקומען
פון פאַרשאָטענעם גרוב און געקומען קיין ווילנע .אייניקע דאָקטױרים ,וועלכע
זיינען געשטאַנען אַרום איר בעט ,האָבן מיט דער האַנט אָנגעויזן אויפן קאָפּ,
דאָס הײיסט :זי איז פּשוט ניט ביים זינען .אין אָט דעם טראַגיסשטן און

שוידערלעכסטן ,האָט מען דווקא ניט געװאָלט גלויבן .מען פלעגט זיך ,ממש,
וי קליינע קינדער ,אָנכאַפּן אָן יעדער גוטער ידיעה ,װאָס האָט נאָר געשמעקט
מיט אַ שטיקל האָפענונג,
היסטאַוישע

באַגעגעניש

פון ביידע

אין אַזאַ געמיט און שטימונג
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יודנראַטן

זיינען מיר זיך צונויפגעקומען,

ביידע יודנראַטן,

זונטיק דעם 12טן סעפּטעמבער  ,1491אַזײיגער  8--7אָװונט .דעם וועג פון אונדזער
געטאָ אין ערשטן אַריין ,האָבן מיר דורכגעשװאַרצט וי אַ גרופּע אַרבעטער,
וועלכע גייען אַהיים פון דער אַרבעט,
דורכן טויער פון רודניצקער גאַס בין איך צום ערשטן מאָל אַרײין אין גרויסן
געטאָ .פאַרן אַרײנגאַנג ,נעבן טויער ,איז געשטאַנען אַ ליטווישער פּאָליציאַנט.
אויפן טויער-װואַנט איז געהאָנגען אַ גרויסע בלעכענע שילד מיט דעם זעלבן
אויפשריפט ,װאָס ביי אונדז, .אַכטונג ,זויכעגעפאַר ,יידןדפערטל ,אַרײנגאַנג פאַר
מיליטערלייט און ניט-יידן שטרענג פאַרבאָטן" .נאָכן אַרײינגײין דוֹרך דעם
שמאָלן טירל ,האָבן יידישע פּאָליציאַנטן אונדז איבערגענומען פון דער טויער-
װאַך .מיר זיינען אַרײנגעפאַלן אין אַן אמתן קעסל-גרוב .הימל און מענטשן.
קיין פּיצל ערד ניט צו זען ,אַזױ אָנגעפּראָפּט! דערצו איז נאָך געװען זונטיק
פאַרנאַכט ,ווען אַלע זיינען געווען אויפן גאַס אין געטאָ .מיר זיינען גלייך
אַװועק אין יודנראַט ,וועלכער האָט זיך געפונען אויף רודגיצקער גאַס נומער ,6
אין גרויסן הויף ,װוּ פאַרן קריג איז דאָרט געווען די יידישע רעאַליגימנאַזיע.
אין הוױף  --אַ ים מיט מענטשן .עס האָט געראֵיעט ,וי אין אַ בינשטאָק.
די גרויסע טרעפּ ,די ברייטע קאָרידאָרן פון יודנראַט זיינען באַלײגט געווען מיט
מענטשן .קאָפּ אויף קאָפּ! דאָ האָט יעדער פון אונדז געטראָפן אַ סך באַקאַנטע,
אָבער מיר האָבן זיך ביי קיינעם ניט פאַרהאַלטן ,כדי קודם כל צו דערליידיקן
|
דעם ענין ,צוליכ וועלכן מיר זיינען געקומען,
אַ פּאַליציאַנט ,װאָס איז געשטאַנען ביים פאָרזיצערס טיר ,האָט געמאָלדן
פרידן וועגן אונדזער אָנקום ,מען האָט אונדז טאַקע גלייך אַריינגעבעטן צו פרידן.
אונדזער ערשטע און לעצטע באַראַטונג איז טאַקע פאָרגעקומען אין קאַבינעט
פון פאָרזיצער פון ערשטן יודנראַט  --אינזש .פריד.
פון אונדזער זייט זיינען געווען אָנװעזנדיק :אונדזער פאָרזיצער ,לייבאָוויטש,
דער מיטגליד פון יודנראַט ,לעווין ,און די לייטערס פון די באַזונדערע אָפּטײי
לונגען :ד"ר פּאָטשטער ,חיים רעמיגאַלסקי און איך .מצד דעם ערשטן יודנראַט
זיינען געווען :אינזש .אַנאַטאָל פריד ,אַדװאָקאַט מילקאַנאָװיצקי ,יואל פישמאן.
דעם פּראַטאָקאָל האָט געפירט דער גענעראַליסעקרעטאַר פון דער געטאָ-פאַר-
וואַלטונג ,אברהם זיידשנור .די אַנדערע צוויי יודנראַטימיטגלידער ,אינזש .גוכמאַן
און ג .יאשונסקי ,זיינען בשעת דער באַראַטונג אַרֹיין און אַרױס עטלעכע מאָל,
אָבער קיין אָנטײיל אין די וויכוחים האָבן זיי ניט גענומען.
| פריד האָט קודם כל א פרעג געטאָן ,ווער מיר זיינען ,לײבאָוויטש האָט
אונדז אַלעמען פאָרגעשטעלט און דערביי האָט ער איבערגעגעבן די סיבות,
צוליב וועלכע מיר זיינען געקומען,
אויף דעם האָט אינזש .פריד געענטפערט, :קיין שום קאָנטאַקט מיט די
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דייטשן האָבן מיר ניט .אַלץ גייט דורך בוראקאָסן .ווען די דייטשן קומען און
פּאָדערן  0002מענטשן ,מוזן מיר געבן ,ווייל דערמיט ראַטעװען מיר די איבעריקע
יידן .אויב מיר װועלן זיי ניט געבן ,װעלן זיי נעמען וועמען זיי ווילן ,וויפל זיי
ווילן און עס וועט זיין ערגער פאַר די איבערגעבליבענע טויזנטער יידן ,אינטער-
ווענירן ביי די דייטשן אָדער איבערקויפן זיי  ---האָט ניט קיין זין .בקרוב וועלן זיי
האָכבן מער יידן פון אונדז .און מיטן אינטערווענירן װועלן מיר זיי נאָר ווייזן
אונדזערע שװאַכע און אָנגעװײיטיקטע זייטן .מיר האָבן -- ,האָט געזאָגט פריד-- ,
איינמאָל געפּרוווט אינטערווענירן ביי מורערן און שויינענבערגן ,וועגן דער
ענגשאַפט אין געטאָ ,די תשובה איז געווען, :ענגשאַפט איסט קיין פּראָבלעם?
זיי האָבן אַרױסגענומען צוויי טױזנט מענטשן און ס'איז אס ענגשאַפט .פון
דעם זעט מען ,אַז מיט אינטערווענצן װעט מען ווייט ניט דערגיין .װאָס שייך
אַ קאָנטאַקט צוישן ביידע געטאָס ,האָב איך גאָרניט קעגן דעם ,אָבער קין
געמיינזאַמע אַרבעט קענען מיר ניט פירן ,וייל דאָס קען אונדז נאָר שאָדן
ברענגען .אונדזער געטאָ איז אַ געטאָ פאַרן שאַפּנדיקן ,אַרבעטנדיקן עלעמענט
און אייער געטאָ איז נאָר פאַר אַלטע ,שװאַכע און אומפעאיקע מענטשן צו
אַרבעט" .דערביי האָט ער געהאַלטן אַ גאַנצע עקספּאָזע ,װוי אַזױ ער רעכנט
אַװועקצושטעלן די אינעװייניקסטע אָרגאַניזאַציע פון געטאָילעבן .ער האָט
גערעכנט צו שאַפן אגַעהעריקן פאָנד פון דירה-געלט ,פון אָפּצאָל פאַרן באַנוצן
עלעקטרע ,פון נאַציאָנאַליזירן אַלץ אין געטאָ א .א .וו
אונדז איז געװאָרן פינצטער אין די אויגן .פון אונדז האָבן נאָך גערעדט
חיים רעמיגאַלסקי ,ד"ר פּאָטשטער ,אָבער עס איזן אונדז ניט געלונגען צו
ענדערן זייער שטעלונג .צום סוף האָב איך א זאָג געטאָן, :אָבער ,ה' פּרעזעס,
מען קען דאָך ניט און מען דאַרף ניט לאָזן זיך אויסשעכטן וי די בהמות,
אָט זעט  --זיי האָבן געפאָדערט פון אונדזער געטאָ  0051מאַן און אונדזער
יודנראַט האָט ניט געגעבן :האָבן זיי טאַקע ביי אונדז ניט גענומען ,נאָר פון
אייער געטאָ ,ווייל איר האָט אַליין געגעבן .היינט װאָס איז דער יחוס פון
אייער אַרבעטסזאַמען געטאָ? צוייטנס ,װאָס פאַראַ אונטערשייד אין פאַר
אונדז יידן ,צי מִיר זיינען אויף דער יידישער גאַס ,צי אויף רודניצקער גאַס?
מיר זיינען אַלע גלייכע יידן און דאַרפן אַזױ האַנדלען ,אַז אין דער צוקונפט
זאָלן מיר קענען זאָגן :ידינו לא שפכו את הדם הזה!
פריד איז געווען געװאַלטיק אויפגערעגט און מילקאָנאָװיצקי האָט געבעטן
לײיבאָוויטשן ,ער זאָל גענוי אינפאָרמירן וועגן דער ערשטער אַקציע .לײבאָוויטש
האָט איבערגעגעבן דעם פאַרלויף פון די פרייטיקדיקע און מאָנטיקדיקע געשעענישן.
ווען פריד איז אויף אַ מאָמענט אַרױס ,האָט א .זיידשנור געזאָגט צו מיר:
,אייערע ווערטער ,באַלבערישסקי ,האָב איך גענוי פאַרפּראָטאָקאָלירט?.
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די באַראַטונג האָט געדויערט זייער לאַנג .פון זייער זייט האָט כמעט די
גאַנצע צייט גערעדט בלויז פרידך .עס האָט געמאַכט דעם אינדרוק ,אַז די
איבעריקע האָבן פּשוט מורא צו רעדן .ניט דער האַנטװערקעריבונדיסט יואל
פישמאַן ,ניט דער ציוניסט אַדו .מילקאַנאָװיצקי און ניט דער צווייטער בונדיסט
אָדוו .גר .יאַשונסקי ,האָבן אַרױסגעזאָגט זייערס אַ װאָרט ,אַ שטעלונג ,אַ מיינונג,
דאָס האָט אויף אונדז געמאַכט אַ זייער פּיינלעכן איינדרוק .אמת ,איצט קען
מען שוין קלאָר זאָגן ,אַז װאָס מיר װאָלטן נאָר געװען געטאָן ,װאָלט דער

רעזולטאַט געווען דער זעלבער .מיר אַלע װאָלטן אָבער מיט אַ רואיק געוויסן

געקענט זאָגן , :ידינו לא שפכו את הדם הזה" .צי קענען דאָס זאָגן די מיטגלידער
פון יודנראַט?
צעבראָכענע מענטשן זיינען מיר אַרױס פון דער דאָזיקער באַראַטונג,
מיר האָבן געפילט ,אַז די מיטגלידער פון גרויסן יודנראַט ווייסן עפּעס
אַ טראַגישן סוד ,וועלכן מיר ווייסן ניט .דער סוד ליגט אין די פּאָר ווערטער,
וועלכע פריד האָט צו אונדז געזאָגט ,אַז, :מיר זיינען אַן אַרבעטיגעטאָ און
אייער געטאָ איז פאַר אַרבעטיאומפעאיקע" .די דאָזיקע ווערטער זיינען אונדז
אַרײן אין קאָפּ ,פונדעסטוועגן ,האָבן מיר גערעדט צווישן זיך ,איז דאָך אַ פאַקט,
אַז די ערשטע צוויי טויזנט יידן האָט מען צוגענומען טאַקע פון זייער ,זיכערן"
געטאָ און ניט פון אונדז.
אַלנפאַלס ,די שטעלונג און האַלטונג לגבי אונדז מצד יענעם ידנראַט,
װאָס איז באַשטאַנען פון אינטעליגענץ און פּאַרטײי-פאָרשטײער ,האָט אונדז
אַלעמען ממש דערשיטערט,
אַנטוישטע זיינען מיר ,אין באַגלײטונג פון אלַיטוישן פּאָליציאַנט ,אַװעק
צו אונדז אין געטאָ,
ווען מיר האָבן זיך אויף מאָרגן געטראָפן ,איז ביי אַלעמען געווען איין זאַך
קלאָר :דער יודנראַט פוֹן דער ערשטער גרויסער געטאָ האָט געשלאָגן כפרות
מיט די  01טויזנט יידן פון דעם קליינעם געטאָ ,כדי פּשוט זיך צוֹ ראַטעװען
אונדז האָבן זיי באַטראַכט וי פאַראורטײילטע .פון אונדז האָט מען שוין רעזיגנירט
און דערפאַר האָט מען ניט געטאָרט זיך פאַרבינדן מיט אונדז .ווייל פון דעם
װאָלטן זיי ,די בלוייבלוטיקע יידן ,די פולבאַרעכטיקטע ,כשרע יידן ,חלילה
געליטן,
זיי האָבן זיך געלאָזט כאַפּן אויף דער דייטשער ווענדקע ,וועמענס אויפגאַבע
איז די גאַנצע צייט געווען צו צעטיילן יידן אויף פּריװילעגירטע און פאַראור-
טיילטע  ---אַזױ האָבן די דייטשן שטענדיק געהאַנדלט.
דער יודנראַט פון רודניצקער גאַס האָט שוין ,װאַרשײינלעך ,געהאַט געוויסע
ידיעות ,אַז בלייבן װעט נאָר זייער געטאָ און אַז אונדזער געטאָ װעט בכלל
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ליקווידירט וװערן ,האָבן זיי דעריבער שוין באַצײיטנס ניט געװאָלט האָבן מיט
אונדז צו טאָן .די געשעענישן פון דער גאָר נאָענטסטער צוקונפט האָבן דאָס
פולשטענדיק באַשטעטיקט,
אָט די טראַגישע מאָמענטן ,האָבן איך נישט געקענט פאַרגעסן די גאַנצע
צייט ,ניט אין געטאָילעבן ,ניט אין קאָנצענטראַציע-לאַגער און אויך ניט שפּעטער,
זייענדיק שוין אויף דער פריי,

די גלייכגילטיקייט צום גורל פון אַ דריטל פון דער יידישער באַפעלקערונג
מצד פאַראַנטװאָרטלעכע יידישע כלל-טוער ,האַלט איך פאַר זייער גרעסטן
פאַרברעכן .װאָס ווייטער זיינען זיי טאַקע געזונקען טיפער און טיפער .עבירה
גוררת עבירה!
דער איינציקער רעזולטאַט פון דעם ויזיט ביי זיי איז געווען דאָס ,װאָס
אונדז איז קלאָר געװאָרן ,אַז מיר דאַרפן זיך שטיצן בלויז אויף אונדזערע
אייגענע כוחות.

די נייע גוירה פון ,פֿ,אַכמאַן"-שיינען
אין שטאָט איז אַרױס אַ נייער קלאַנג :אַלע ביזאיצטיקע שיינען טױגן
ניט  --מען מוז האָבן שיינען מיט אַ שטעמפּל , --פּאַכמאַן" .דערביי האָט מען
גענומען רעדן געדיכט ,אַז אַלע פאַכמענער דאַרפן װוינען אין דער ערשטער
געטאָ ,די דאָזיקע קלאַנגען האָבן פולשטענדיק באַגרינדעט אונדזער פאַרדאַכט,
אַז די צוויי געטאָס זיינען געשאַפן געװאָרן ניט צופעליק,
מיר,

וועלכע

האָבן געאַרבעט

ביי די דייטשן,

האָבן געבעטן

אונדזערע

ברויטגעבער ,זיי זאָלן אונדז באַזאָרגן מיט שטעמפּלען אויף אונדזערע שיינען,
אייניקע פון אונדזער גרופע האָבן טאַקע דאָס באַקומען .דער גרעסטער טייל אָבער

ניט .ווידער האָט זיך געשאַפן אַ פאַרצווייפלטע לאַגע .ווידער טויט-ישרעק ,ווידער
האַרצקלאַפּעניש,
דאָס לעבן אין אונדזער געטאָ האָט זיך ניט ,כאַפּעסטיקט" .הגם עס זיינען
געווען אַלע אַמטן און אַ סך מענטשן האָבן געטריי און איבערגעגעבן געאַרבעט,
כדי צו העלפן לינדערן די נױיט ,דאָך האָט מען בי אונדז געלעבט וי אויף
אַ װוּלקאַן .אַמביטערסטן איז געווען אין מיין דירות-אָפּטײילונג .יעדן טאָג פלעגן
הונדערטער מענטשן װאַנדערן פון איין געטאָ אין צווייטן אַריין.
אַ שווערן איינדרוק האָט געמאַכט אויף אונדז ,װאָס יעדע עטלעכע טעג

פלעגט דער טרויעריק באַרימט-געװאָרענער פּאָליציאַנט בערנשטיין  --וועלכער
איז ,אין די ערשטע טעג נאָך דער באַפרייאונג ,געכאַפּט געװאָרן דורך די
פּאַרטיזאַנער און דערשאָסן געװאָרן  --ברענגען צו אונדז אין געטאַ פּאַרטיעס
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און אַלטע לײט

קראַנקע ,שװאַכע

א .א .װ .ער פלעגט

די דאָזיקע עלנטע

מענטשן ברענגען מיט אַ רשימה ,און איך פלעג אים געבן אַ קבלה ביים
איבערנעמען די מענטשן,
דערווייל איז אַריבער ראש השנה און ס'איז אָנגעקומען יוֹם כיפור,

דער

שוואַרצעו

יוםיכיפוור

ש"ב
ת

אין דעם קליינעם געטאָ זיינען געװען זייער פיל שולן ,בתי מדרשים,
קלויזן .,אויפן ריזיקן שולהויף זיינען געווען אָפן נאָר דעם גאונס קלױז און
דער פרויען-טייל פון דער גרויסער שטאָטישער שול .צוֹ מנחה בין איך אַרױף
אין עזרת נשים פון דער גרויסער שול ,װוּ עס האָבן געדאַװנט עטלעכע
מנינים מענטשן,
איך האָב אַראָפּגעקוקט דורך די גרויסע פענצטער ,די פאַרקראַטעװעטע
מיט ריזיקע ,אייזערנע קראַטעס .די פּוסטקייט אונטן האָט געמאַכט אַ געװאַלטיקן
איינדרוק ,װי וויסט עס האָט אויסגעזען פון אויבן די אונטערשטע רייקע,
גרויסע ,אַלטע ,פּרעכטיקע שטאָטישול! רבונו של עולם! פאַרװאָס קומט אַזױ
צוֹ פאַרשעמען די פרעכטיקע שול?!
אַ קלייניקייט ,יום כיפור אין דער וילנער אַלטער שטאָטישול! דער
פּרעכטיקער ארון קודש ,דער עמוד ביי וועלכן עס זיינען געשטאַנען פאַר מיינע
יאָרן אַזעלכע וועלט-באַרימטע חזנים ,װוי :גרשון סיראָטע ,שטיינבערג ,רױטמאַן,
הערשמאַן ,קוסעוויצקי .דער הערלעכער ,פּרעכטיקער כאָר .די  4ריזיקע זיילן
אַרום דער בימה ,אויף וועלכער עס האָבן געקיניגט די באַרימטע בעליקוראס
און שטאָטישמשים :דער מאָגיליאָװער ,און לעצטנס  --גאָרדאָן .דאַן די מזרח-
װאַנט מיט די באַרימטע כלל-טוער ,שטאָטיגבאים ,גבירים ,רבנים און אינטעליגענץ,
די טויזנטער פּשוטע באַלעבאַטים ,וועלכע פלעגן מיטן גרעסטן נחתירוח הערן
די ווונדערלעכע תפילות פון די עמודיקינסטלער און די פייערדיקע רייד

פון די גדולי הדור,

|
פון אירע

און היינט ,ערב יום כיפור ,שטייט די שוֹל אַ צעראַבירטע
געװאַלטיקע אוצרות ,אַ געשענדעטע ,אַ פאַרשעמטע  --געשלאָסן.
ניט בלויז די שול ,נאָר דער גאַנצער שולהויף שטייט אַ פאַרשעמטער,
אַ פאַריתומטער .אָ ,גאָט אין הימל! די פיש אין װאַסער פלעגן דאָך אין די
טעג ציטערן!
ערב יום כיפור אויפן ווילנער שולהויף! אַלע שולן און קלויזן פול געפּאַקט,
צענדליקער טעלערס און פּושקעס זיינען אויסגעשטעלט אויף צוֹ זאַמלען נדבות
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פאַר כלי קודש ,פאַר פאַרשיידענע אינסטיטוציעס ,חברות א .א .װו .די יידישע
גאַס איז פאַרפלייצט מיט גרויסע יאָרצייטיליכט ,װאָס אַלע ,אָרעם און רייך,
קויפן און שטעלן װאָס נענטער צום עמוד..
אָט אַזא ,האָב איך ,זייט צענדליקער יאָרן ,געקענט דאָס יידישע וילנע,
די שטאָטישול ,די קלויזן ,די גאַסן ,די מענטשן,
היינט שטיי איך ,ערב יום כיפּור ,אין דער ווייבערישער שול ,אין אַ ווינקעלע,
און זע דעם חורבן,
דעם אמת זאָגנדיק ,האָב איך זייער שטאַרק מורא געהאַט פאַרן יום כיפּורדיקן
טאָג .דאָס האַרץ האָט פאָראויסגעזאָגט ,אַז עס װעט אין אַזאַ טאָג ניט דורכגיין
אָן אַ פּראָװאָקאַציע.
פון ראמיילעס הויף בין איך אַריין אַנטקעגן אויפן שולהויף ,אין גאונס
קלויז .אַרֹײינגײין אין קלויז צו כל נדרי איז ניט מעגלעך געװען .זי איז פול
געפּאַקט .זעענדיק ,אַז דאָ על איך ניט קענען זיין ,בין איך אַװעק אין דער
שטעפּערישער קלויז (אַ מאָל פישערישע) אויף דעם גאונס גאַס .דאָרט האָט
מען שוין געזאָגט כל נדרי .נאָך כל נדרי איז צו מיר צוגעגאַנגען אַן עלטערער
ייד און אַ זאָג געטאָן, :קום ,באַלבערישסקי ,אויף דיין טאַטנס אָרט" .איך
בין געבליבן דערשטוינט .ווייזט זיך אַרױס ,אַז דאָס איז דער קאַמאַשן-מאַכער,
אברהם האָפּשטײן ,דער גבאי פון קלויז .אין דער קלויז האָט מיין פאָטער ע"ה
געדאַװונט לאַנגע יאָרן :פאַר דער ערשטער וועלט-מלחמה איז ער געװען דאָ
גבאי ראשון,
פון דער קלויז איז דער פאָטער אַריבער דאַװענען אין דער גרויסער שטאָט-
שול ,און אומגעפער אין  2191--2191האָט ער אָנגעהויבן דאַװענען אין דער
קלויז ,גמילות חסד" אויפן שולהויף .אין דער שטעפּערישער קלין בין איך
שוין ניט געװען אַ יאָר  .02דער אַלטער האָפּשטײן האָט מיך אָבער גלייך
דערקענט .איך האָב טאַקע מיט גרויס יראת כבוד פאַרנומען מיין טאַטנס אַמאָליקן
פּלאַץ אין מזרח .די קלויז איז אָבער ניט געווען די זעלבע ,װאָס איך האָב זי
געקענט .די אַלטע קלויז האָט אָפּנעברענט אוֹן די יונגע האָבן אויסגעבויט
כמעט אַ נייע קלויז ,אַ סך גרעסערע פון דער אַלטער ,שיין געמאָלט ,רייך
מעבלירט  --אַ שיינע ,מאָדערנע ,פיינע קלויז .אין דער קלױז האָב איךְ זיך
אויסגעהאָדעװעט :אַלע שבתים און יום-טובים פלעגן מיר דאַ זיין,
דער כל נדרי איז אַדורֹך פולשטענדיק רואיק .מען אין זיך צעגאַנגען
אין די הייזער,
אויף מאָרגן בין איך צוֹ דער אַרבעט ניט געגאַנגען .מיר האָבן ,פאַר
א שטיקל זייף ,דערליידיקט מיט אונדזער יעקע ,און ער האָט אונדז באַפרײיט.
איך בין ווידער אַװעק אין קלויז .געווען דאָרט ביז איבער דעם לײיענען
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ביי קריאת התורה האָב איך געמאַכט אַ מי שברך ;את כל היהודים בגעטאָ"
און אַװעקלײגנדיק מיין טלית אויפן שטענדער ,בין איך ביז הזכרת נשמות
אַרױס אויפן גאַס,
אויפן גאַס האָב איך באַגעגנט לײבאָוויטשן .ער האָט מיר פאָרגעלייגט צו
גיין מיט אים אין יענעם געטאָ .,דעם אמת זאָגנדיק ,האָב איך אין משך פון די דריי
געטאָ-װאָכן ,נאָך ניט געהאַט גוט געזען דאָס ערשטע געטאָ .לײיבאָוויטש ,אַלס
,ייזערנעם" שיין ,און ער האָט געקענט
יודנראַטיעלטסטער ,האָט געהאַט אַן א
מיט זיך נעמען אַן אַרבעטער ,אָדער אַ סעקרעטאַר ,איך האָב טאַקע אויסגענוצט

די געלעגנהייט און מיר זיינען אַװעק אין דער ערשטער גרויסער געטאָ.
אָנקומענדיק אַהין ,האָבן מיר באַשטימט דאָס אָרֹט ,װוּ זיך צו טרעפן פאַרן
צוריקגיין,
קודם כל בין איך אַװעק צו פּאולאַ פּרילוצקאַ .זי האָט געווינט אויף
רודניצקער גאַס .מיט א האַרצרייסנדיק געוויין האַט זי מיך אויפגענומען .מיר
האָבן זיך קעגנזייטיק איבערגעגעבן וועגן די אַלע אומגליקן ,װאָס האָבן זיך
אױסגעגאָסן אויף אונדזערע קעפּ במשך דער קורצער צייט .פּאולינען האָב
איך געטראָפן אין אַ שרעקלעכער לאַגע ,זי האָט ממש געהונגערט ,ניט
געהאַט מיט װאָס דעם טאָג דורכצוקומען .איבערלאָזנדיק איר אַ געוויסע סומע
געלט ,בין איך אַרױס באַטראַכטן דאָס געטאָ און אױיפווכן נאָך פריינט און
באַקאַנטע,
אוֹיף דער גאַס שטעלט מיך אָפּ דער מיטגליד פון יודנראַט יואל פישמאַן
און זאָגט צו מיר, :איר זייט דאָ ,ביי אייך אין געטאָ אין ניט רואיק?
איך פרעג אים ,װאָס ,װען  --ער ענטפערט מיר גאָרניט און גייט אַװעק.
אַ צעטומלטער האָב איך אויפגעזוכט לײבאָוויטשן און אים איבערגעגעבן די
פּאַר װוערטער .ער האָט אַ זאָג געטאָן, :מיר מוזן שוין אַהײמגײן ,גאָט ווייסט,
װאָס פאַר א יום-כיפּור זיי גרייטן פאַר אונדן?,
ניט טויט ניט לעבעדיק ,זיינען מיר גלייך אַװעק צום טױער ,דאָ פאַרהאַלט
אונדז אַ פּאָליציאַנט און פרעגט װווּהין מיר גייען,, .אין צווייטן געטאָ? ,ענטפערט
לייבאָוויטש, .מען קען אַהין ניט גיין" ,זאָגט דער פּאַליציאַנט ,ד,אָרט איז ניט
רואיק", ,טאַקע דערפאַר גייען מיר אַהין" ,ענטפערט לײבאָוויטש און מיר זיינען
האַסטיק אַװעק אין אונדזער געטאָ,
קוים לעבעדיקע זיינען מיר אַרײנגעלאָפן אין אונדזער געטאָ ,דורכגעגאַנגען
דעם טויער און דערזען אויסגעשטעלט אויפן גאונס גאַס א ריזיקע מענטשן-
מאַסע ,מענער ,פרויען און קינדער .מיטן דערזען אונדז ,האָבן זיי גענומען
שרייען , --ראַטעװעט ,ראַטעװעט!? דאָס איז געװען די ,ערשטע טשיסטקע"
אין אונדזער

געטאָ.

215

איבער דער גאַנצער לענג פון גאונס גאַס איז געשטאַנען אויסגעשטעלט
אַ מאַן  ,005אין רייען ,באַװאַכטע פון ליטווינער מיט אָנגעשטעלטע ביקסן
לײיבאָוויטש איז גלייך צו צום דייטש ,װאָס האָט אָנגעפירט מיט דער אַקציע,
איך האָב קיין שום פּאַפּירל ניט געהאַט ,װאָס זאָל האָבן אוַועלכן ס'איז ווערט,
שלאָג געטאָן אין קאָפּ דער געדאַנק :װאָס טוט
דערביי האָט מיר גלייך א
זיך ביי מיר אין שטוב? פיר נפשות זיינען אויף גאָטס באַראָט!
מיט גרויסע נסים בין איך דורך דאָס שטיקל ועג ,ביז צו מיין װוינונג,
בין אַרײנגעפאַלן צו זיך אין שטוב און אַלע האָבן זיך אַרױפגעװאָרפן אױיף
מיר מיט אַ געוויין  --סטייטש ,װוּ ביזטו ,ס'איז דאָך אַן אַקציע .דאָ אין שטוב
איז מען אויך געווען ,האָט דער יידישער פּאָליציאַנט געזאָגט ,אַז איך בין
ביי די דייטשן אויף אַרבעט און איך בין טעטיק אויך אין יודנראַט .אָנוועזנדיק
איז אויך געווען דער מיטגליד פון יודנראַט  --פעלדמאַן ,ועלכער האָט דאָס
באַשטעטיקט .די ליטווינער זיינען אַװעק און מיין פאַמיליע האָט זיך געראַטעװעט
פון זיכערן אומקום,
דאָס כאַפּן האָט געדויערט אַ צוויי שעה .אַז די קרבנות-פּאַרטיע איז פאַרטיק
געװאָרן ,האָט מען זי אַרױסגעפירט דורכן טױער ,אונטער אַ גאָר שטרענגער
|
שמירה,
מיר האָבן געמיינט ,אַז די אַקציע איז געענדיקט .אין אַ שעה צוויי אַרום,
זיינען די משחיתים וידער געקומען און די גחתונה" האָט זיך אָנגעהויבן
פונדאָסניי .איצט איז די אַקציע געגאַנגען שווערער .די ערשטע גרופּע האָבן
די ליטווינער געכאַפּט שנעל און לײיכט ,וייל דער רוב יידן איז צוגענומען
געװאָרן פון די קלויזן ,אין די טליתים .איצט האָבן זיך אַלע באַהאַלטן .אָבער
אָך-און-וויי איז געווען צו די באַהעלטענישן .ווּ ,מ'שטיינסגעזאָגט ,האָט מען
זיך אין אַזאַ ענגשאַפּט געקענט באַהאַלטן! זיי האָבן געשלעפּט פון די הייזער,
פון די ווינקלען און ווידער צונויפגענומען נייע  005מאַן.
אין טיפן אַנגסט און האַרצװײטיק האָבן מיר זיך צוגעהערט דיַרך די פענצטער
צו דעם געיאָמער ,צוֹ די הימלשרייענדיקע געװאַלדן ,װאָס האָבן זיך דערטראָגן
|
פון גאַס,
פּלוצים דערהערן מיר שווערע טריט אױף אונזערע טרעפּ .מיר זיינען
צוגעגליווערט געװאָרן צו די ערטער .עס רייסט זיך אויף די טיר און עס קומען
אַרײין צוויי באַװאָפּנטע ליטווינער און אַ יידישער פּאָליציאַנט .דער פּאַליציאַנט,
װאָס האָט מיך גוט געקענט ,טוט אַ זאָג; :נו ,אַפּטײיקער ,האָט איר א ביסל
גוטן אַפּטייק-ספּירט , 17אוודאי האָב איך" ,ענטפער איך ,און נאָך װאָס פאַר
אַ ספּירט  --אמתע פּייסאַכוװקע?..
איך גיי צו צום בופעט און נעם אַרױס אפַלעשל מיט אמתן כשרן ניינציקער-
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,מהדרין מן המהדרין" ,װאָס די פריערדיקע באַלעבאַ-
ספּירט מיטן יידישן צעטל ל
טים האָבן איבערגעלאָזט ,איך האָב פאַר די צוויי ליטווינער אָנגעגאָסן צו דריטל
גלעזער ספּירט ,זיי האָבן אויסגעטרונקען ,די מאַמע האָט געגעבן אַ שטיקל חלה
,ויך איך קען נעמען אַ ביסל ?* פרעגט דער פּאָליציאַנט, .נעמט
צו פאַרבייסן ,א
און טרינקט געזונטערהייט" .דער פּאָליציאַנט האָט אויסגעטרונקען און אזַאָג
געטאָן צו די ליטװוינער; :נו ,מירן גיין ,דאָס אין אַן אייגענער מענטש ,/זײ
זיינען אַרױס פון שטוב,
ווער איז ביכולת צו באַשרײבן און איבערצוגעבן אונדזערע איבערלעבונגען
אין אָט די דאָזיקע מינוטן! צי קען אַ מענטש ,װאָס האָט אַלײן דאָס אַלץ
ניט דורכגעמאַכט ,פאַרשטײין און באַגרייפן! פונװאַנען האָבן זיך ביי אונדז
גענומען כוחות אויף אויסצוהאַלטן אַזעלכע דערשיטערנדיקע מאָמענטן?
אין אַ וויילע אַרום ,נאָך דעם וי זיי זיינען פון אונדז אַרױס ,האָבן מיר
דערהערט האַרצרייסנדיקע קולות פון אונדזערע שכנים .דאָרט האָט געווינט
די שניידערקע קאַפּױיצעכע ,מיט איר גרויסער פאַמיליע .די מאַמע מיינע הויבט
אָן ברעכן די הענט ,זי וויינט און קלאָגט, :ויי איז מיר ,מען נעמט זיי צִוֹוי
די מאַמע און מיר אַלע האָבן שוין פאַרגעסן ,אַז מיט אַ פּאָר מינוט פריער זיינען
מיר אַלע געווען אין דערזעלבער טויט-געפאַר .הערנדיק די געשרייען ,הינטער
אונדזער װאַנט ,האָב איך ניט אױיסגעהאַלטן און בין אַריינגעלאָפן צו זיי אין
שטוב .איך זע ,װוֹי די ליטווינער טרייבן פון שטוב אַ סך מענטשן איך גיב
אַ  געשריי צום יידישן פּאָליציאַנט, :מיין שװעסטער ,מיין שװעסטער ,לאָזט
מיר אֶפּ!* ,וועלכע איז דיין שוועסטער" ,פרעגט מיך איינער פון די ליטווינער?
פאַר מיינע אויגן זיינען געשטאַנען עטלעכע פרויען ,וועלכע איך האָב כמעט
וי ניט געקענט .אַלע האָבן זיך אַהערגעריסן צו מיר .דער ליטװין האָט זי
ברוטאַל אָפּגעשטױסן און נאָכאַמאָל אַ פרעג געטאָן , :וועלכע איז דיין שוועסטעך פָּ"
;אָט די" ,האָב איך אַ זאָג געטאָן ,אָנװוייזנדיק אויף דער יינגסטער פר .עגיי,
מאַרש פון דאַנען" ,האָט דער ליטווין אַ געשריי געטאָן .איך האָב אַ כאַפּ געטאָן
די פרוי פאַרן האַנט און אַרױס מיט איר פון צימער .מיר זיינען אַרין צו
אונדז אין שטוב.
די פרוי איז געשטאַנען עטלעכע סעקונדעס ביי אונדז אין צימער ,און
אַ צעטומלטע ברעכט זי אויס אין אַ וילדן ,היסטערישן געשרי:
,לאָזט מיך אַרױס צו מיין מאַמען ,שװעסטער ,איך ויל אַלײן ניט בלייבן
לעבן! ..װוּ זייט איר ,לאָזט מיר" ..ס'האָט מיר אָפּגעריסן מיין האַרץ.
אַזאַ אומגליק גענומען זיך מיט די אייגענע הענט..
,שווייגט" ,זאָג איך צו איר, ,די גזלנים זיינען נאָך דאָ .אין איין מאָמענט
קען מען אונדז אַלע צונעמען ..האָט רחמנות אויף די קינדער ,אױיף אונדז
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אַלעמען" .די קינדער ,די פרוי און מיין מאַמע זיינען צוגעלאָפן צו איר מיט
א געוויין ,גענומען זי קושן און האַלדזן ,געבעטן זי ,זי זאָל שווייגן ..זי האָט
זיך ניט געװאָלט באַרואיקן .איך רעד צו איר : אין דעם מאָמענט האָב איך
אייך געראַטעװעט פון אַ זיכערן טױט און איר וילט אונדז דערפאַר אַלעמען
אומגליקלעך מאַכן ...זייט אַ וויילע שטיל ,זאָלן זיי אַװעקגײן..
קוֹים זי באַרואיקט .דער טומל פון דער שכנותדיקער דירה איז פאַרביי.
אויף די טרעפּ איז געװאָרן פולשטענדיק שטיל .די מערדער האָבן שון
זייערע קרבנות אַוועקגעפירט.
די צווייטע טשיסטקע האָט וידער געדויערט אַ פּאָר שעה און די רוצחים
האָבן צונויפגעשלעפּט מענטשן מער ויפל זיי האָבן געדאַרפט .שויינענבערג
האָט איבערגעציילט די רייען .נעמענדיק  005מאַן ,האָט ער די איבעריקע
אַװועקגעטריבן פון גאַס ,מיט אויסגעשרייען :אװעק מיט דער שייסע ,לאָז
מיט די פאַרפלוכטע?..
די וועלכע זיינען געווען אין די לעצטע רייען ,נעבן גלעזער גאַס ,זיינען
זיך גלייך צעלאָפן ,ראַטעװענדיק זיך אַזױ פון זיכערן טױט .צװישן די
געראַטעװעטע איז אויך געווען מיין קוזינע סאָניאַ קולביס (פון דער היים --
שװואַרץ) מיט איר מאַן  --װאָלאָדיאַ און זייער טאָכטער  --שושנה .צוויי מאָל
זיינען זיי דעם טאָג געװען אין די פּאַרטיעס .דעם ערשטן מאָל האָט זיי
לײיבאָוויטש אַרױסגענומען פון די רייען ,טאַקע דאַן ווען מיר זיינען אָנגע-
קומען פון יענער זייט געטאָ ,און איצט האָט זיי שוויינענבערג אַרױסגעטריבן
פון די רייען ,אַלס איבעריקע ...די געכאַפּטע יידן האָט מען ווידער אַרויסגעפירט,
אין געטאָ איז געװאָרן פּוסט און שטיל,.
געמיינט האָבן מיר ,אַז מיר זיינען שוין פריי אויפן היינטיקן טאָג .צוויי
פּאַרטיעס שוֹין צוגענומען  --געהאַט אַ גוטן יום כיפור ,אַ גוטע חתימה
טובה זיך אויסגעבעטן ..אָבער ניין ,דער טאָג אין נאָך ניט געענדיקט.
אין אַ קורצער וויילע אַרום האָבן מיר ,דורך די פענצטער ,דערהערט נייע
געשרייען ,נייע געװאַלדן .עס האָט זיך וידער אָנגעהויבן..
מיר זיינען געבליבן מיט אָנגעעפּיצטע אויערן און זיך צוגעהערט צו
יעדן טומל אויף אונדזערע טרעפּ,
ס'איז שוין געווען פינצטער ,די שעה פון נעילה! שערי שמים פתח!.
מיט איינגעהאַלטענע אָטעמס זיינען מיר געשטאַנען אין שטוב ,זייענדיק
גרייט צו אַלץ .אין קאָפּ האָט געקלאַפּט װי מיט האַמערס  --נעילה! בעת
נעילת שער..
,אל מלך יושב על כסא רחמים?, ..זכרנו לחיים ...וחתמנו בספר החיים"..
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כלה דבר וחרב ..וכל מיני פורעניות-.זכֿל

,אבינו מלכנו ,זכור רחמיך..
גזירות רעות....
,אבינו מלכנו ,עשה למען הרוגים ,למען טבוחים ,למען באי באש..
על קידוש השם"..
,אבינו מלכנו ,נקום לעינינו נקמת דם עבדיך..
,שמע ישראל"..
אַ רעש ,אַ טומל אויף די טרעפ ..איך כאַפּ זיך אויף װווי פון אַ האַרט-י
שווערן שלאָף ..,די גוט באַקאַנטע שווערע כאַמישע טריט פון די באַװאָפנטע
יוונים,..
מאַמע ,ליזע ,קינדער ...מען גייט וידער ..די טריט דערנענטערן זיך.
איך לויף צו צו דער טיר ...די טיר עפנט זיך עטװאָס .איך האַלט צו און
לאָז ניט אַריין ..אין דער זעלבער סעקונדע כאַפּ איך אַראָפּ מיין האַנטזײגער
און שטופּ אים אַרֹײן אין ליטווינס האַנט .איך פיל ,אַז מען נעמט דאָס
טריט אױף צוריק ..פילנדיק ,אַז מען איז
צו און מען פֿאַרקירעװעט די
שוין אַראָפּ פון די טרעפּ ,בין איך א פאַל געטאָן אױף דער פרוי ,מאַמע,
קינדער און הייסע זודיקע טרערן האָבן זיך גענומען גיסן..
װאָס דאָ איז אין די פּאָר סעקונדעס פאָרגעקומען ,האָבן זיי לחלוטין
ניט געװווסט ,און ניט באַמערקט .זיי האָבן נאָר געזען ,וי די טיר האָט זיך
גענומען עפענען און אליהו הנביא האָט זי פאַרהאַלטן ..
אין דעם מאָמענט איז דער ,צימא"-זייגער געװען  --אליהו הנביא.
קומענדיק עטװאָס צו זיך ,האָבן מיר גענומען קלערן  --צי איז דאָס טאַקע
שוין דער סוף?..
די דריטע טשיסטקע האָט ווידער לאַנג געדויערט ,ביז מיר האָבן דערהערט,
אַז ס'איז ,רואיק? געװאָרן,
פאַרשטאַנען האבן מיר ,אַז אויף היינט האָבן זיי געענדיקט .געװוסט פון
דער פּראַקטיק ,אַז די דייטשן אַרבעטן לוט אַ שטרענגן פּלאַן .זיי דאַרפן
נעמען א באשטימטע צאָל מענטשן און װועלן ניט נעמען קיין איינעם קיין
איבעריקן .די אַקציע הויבט זיך אָן אין אַ באַשטימטער שעה און ענדיקט זיך
אין אַ באַשטימטער שעה .אַלץ גייט צו מערדעריש-פּינקטלעך ,אַלץ מיט רוצ"
חישער אָרדענונג ,מיט אַן אַקאַדעמיש-קאַניבאַלישן סיסטעם,.,
זיך דער"

ווען די נערװן-שפּאַנונג האָט אַ ביסל אָפּגעלאָזט ,האָבן מיר
מאַנט ,אַז פון נעכטן בייטאָג איז קיין ביסן עסן אין מויל ניט געקומען,
מ'האָט אויפגעקאָכט דעם עלעקטרישן טשייניק טיי ,עפּעסיװאָס צוגעביסן,
און זייער נידערגעשלאָגענע געפאַלן ,אין די קליידער ,אויף די געלעגערס..
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אַזױ האָט אויסגעזען אונדזער הייליקער יומיכיפּור פון נייעם יאָר תש"ב,
מיטװאָך ,דעם ערשטן אָקטאָבער ,1491
די נאַכט איז אַדורך רואיק ,אַז מיר זיינען פאַרטאָג אַרױס פון שטוב ,האָבן
מיר דערזען דעם וויסטן חורבן ,װאָס איז במשך דעם נעכטיקן טאָג אָפּגעטאָן
געװאָרן ,פון געטאָ האָט מען אַרוסגעפירט ביי  0051מאַן ,אין דריי פּאַרטיעס,
אַ סך החייזער זיינען געבליבן פּוסט ,חרובדיק ,די באַלעבאַטישקײט אויף הפקר,
וויסט  --אַ פולשטענדיקער חורבן.
אָבער שוין האָבן שכנים פאַרגעסן וועגן פאָרגעקומענעם געכטיקן אומגליק
און זיך תיכף ומיד צוגעטאַסט צו די נייע באַדינגונגען :זיי האָבן זיך גע-
מאַכט גרוימער און פאַרנומען גלייכצייטיק אַ סך פון די איבערגעבליבענע זאַכן
אַ קליינער טייל פון די איבערגעבליבענע הייזער האָט דער יודנראַט פאַרשלאָסן
און די איבערגעלאָזענע זאַכן אַריינגענומען צו זיך אין די סקלאַדעס,
אויף די שמאָלע חושכדיקע געסלעך פון געטאָ זײנען אַרומגעגאַנגען
איבערגעבליבענע איינצלנע מענטשן פון גאַנצע משפּחוֹת  --פאַריאָמערטע
און צעטומלטע ,ניט וויסנדיק ,װוּ זיך צו ווענד ,כדי צו ראַטעװען זייערע
נאָענטסטע ,ביי וועלכע ס'איז נאָר געבליבן געציילטע שעהען צום לעבן.
גאָלד ,בריליאַנטן ,צירונג האָט מען געװאָלט געבן ,אַבי צו ראַטעװען
אָבער וי אַזױ ,אַז אַלע שערי רחמים זיינען פאַרהאַקט,
דאָס איינציקע ,װאָס האָט דאָ געהערשט איז געװוען  --דער טױט .טױט
אויף יעדן שריט און טריט .אַרום און אַרום פאַרזייט מיט טױט,
אָט מיט אַזאַ געמיט בין איך אַװעק אין שטאָט צו דער אַרבעט,
אויף מיין אַרבעט-פּלאַץ האָב איך זיך דערװוּסט ועגן אַ ניי אומגליק
װאָס האָט אונדז געטראָפן.

די יום-כיפור-אַקציע אין ערשטן געטאָ
די אַרבעטער פון אונדזער גרופּע ,װאָס האָבן געװוינט אין ערשטן
געטאָ ,האָבן אונדז דערציילט וועגן יום-כיפּוריטאָג ביי זיי .פון ביײיטאָג אָן
איז

דאָרט

געווען

אַן אומרואיקע

שטימונג

צוליב

קלאַנגע,

אַז אין דער

קליינער געטאָ אין ניט רואיק .אַ סך פאַמיליעס זיינען געװען צעריסן און
האָבן געלעבט אין ביידע געטאָס :די טרויעריקע ידיעות ,אַז מען נעמט דאָרט,
האָבן ביי אַ סך יידן אַרױסגערופן אַ פּאַניק .מען נעמט דאָרט ..אָבער דער
,דאָרט? איז דאָך דאָס אייגענע בלוט און פלייש,

עס זיינען אָבער אויך געװוען ניט װײניק אַזעלכע ,װאָס האָבן זיך גע-
טרייסט ,אַז ,פון אונדז װעט מען ניט נעמען .מיר זײנען פאכמענער ,מיר
האָבן שיינען.
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ערשט ,פאַרנאַכט ,שוין נאָך נעילה ,איז אין געטאָ אַרײנגעקומען שוויינענ-
בערג מיט אַ מחנח ליטוינער .זיי האָבן גענומען מענטשן פון די גאַסן :מען

איז זיך צעלאָפן ,זיך באַהאַלטן ,װוייל דאָ אין מען שוין געװען אָנגעלערנט
פון דער

ערשטער

אַקציע..

די אַקציע איז דעריבער צוגעגאַנגען זייער שווער ,איז דאַן דער געשטאַ-
פּאָװויעץ אַװעק אין יודנראַט און אַ פאָדער-געטאָן צוויי טויזנט מענטשן
דער יודנראַט ,ניט לאַנג טראַכטנדיק ,האָט אַרױסגערופן די פּאָליצײי און
פאַראָרדנט אָנצוהייבן די אַקציע און צושטעלן די געפאָדערטע צאָל מענטשן
די יידישע פּאָליצײי האָט אָבער אויך קיין סך ניט געקאָנט באַװײזן  --מען
האָט זיך באַהאַלטן און באַגראָבן ,װוּ נאָר מען האָט געקאַנט .האָט דאַן די
פּאַליצײ אָנגעװאָנדן א פּראָװאָקאַציע  :זיי האָבן גענומען גיין פון הויז צו הוין
און שרייען, :יידן ,װער עס האָט אַ פאַכמאַןישײן ,דער זאָל אַװעק אין קאָ-
מיסאַריאַט ,ביים געטאָ-טױער ,רעגיסטרירן דעם שיין און ער איז פריי" .אַלע
אמתע ,גוטע ,ריכטיקע בעלי-מלאכות זיינען אַרױס אויף דער גאַס מיט זייערע
שיינען -- .,האָט מען זיי גלייך צוגעכאַפּט און איבערגעגעבן אין די הענט
|
פון ,געשטאַפּאָ" און ליטווינער,

די יידן זיינען געגאַנגען מיט די שיינען אין די הענט מיט דער פולסטעה
זיכערקייט ,אַז זיי װעט גאָרנישט געשען .און אויף אַזאַ אופן זיינען אומגע-
בראַכט געװאָרן די בעסטע יידישע באַלמעלאָכעס,
דער מוצאי-יום-כיפּור
ווערקער אין ווילנע,

איז געווען די קבורהינאַכט

פון די יידישע

די יידן ,האָבן מיט שוים אויף די ליפן אונדז דערצילט

האַנט-

די געשיכטע

און בשום אופן ניט געקענט זיך באַרואיקן  --ס'איז דאָך פּשוט קריעה צו
רייסן  :יידן ,יידישע פאָרשטייער ,זאָלן פעאיק זיין אויף אַזאַ שוידערלעכער

פּראָװאָקאַציע .קללות האָבן זיך געשאָטן אױף די קעפּ פון יודנראַט און די
פּאַליציי,
א סך פון אונדזערע חברים זיינען אַרומגעגאַנגען צעדולטע און צעטומלטע,
במשך דעם נעכטיקן טאָג זיינען ביי זיי צוגענומען געװאָרן אייגענע ,נאָענטע
מענטשן ,האָבן זיי גלייך גענומען אַרבעטן מיט ,אונדזערע" דייטשן ועגן
אַרוסנעמען פון טורמע זייערע נאָענסטע .נאַטירלעך ,האָט מען פאַרגעלייגט
פאַר דער ,טובה" ריזיקע סומעס געלט .ביי אונדז ,אויף אונדזער אַרבעט-אָרט,
איז דאָס ניט געלונגען ,אין אַנדערע ערטער ,וי מיר האָבן זיך שפּעטער דער-
װוּסט ,האָבן יידישע מאַכערס ,פאַר גרויסע סומעס געלט אַרױסגעראַטעװעט
געציילטע יידן פון לוקישקעס  --פון פּאָנאַר.
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אין לוקישקער

טורמע

פון אַ ,על-פּייצופאַל ,באַפרײטער פרוי האָב איך זיך דערװוּסט פאָלגנדיקע
פּרטים; זי האָט זיך געפונען אין לוקישקער טורמע צוזאַמען מיט נאָך טויזנטער
אומגליקלעכע .די קאַמערן זיינען געווען איבערפולט; די לאַגע  --אַן אומדער-
טרעגלעכע ,אַז מען האָט אויף זיך געבעטן דעם טויט,

פּלוצלינג עפנט זיך די קאַמער און מען רופט אויס אַ נאָמען פון אַ פרו.
זי אויסנוצנדיק דעם מאָמענט ,װאָס קיינער האָט זיך גלייך ניט אָפּגערופן,
איז צוגעשפרונגען צו דער טיר און אַ זאָג געגעבן :איך בין דאָס! מען האָט זי
מיט נאָך עטלעכע מענטשן אַרוסגעפירט פון טורמע און געבראַכט אין געטאָ.
עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז די פרוי ,וועלכע מען האָט גערופן ,איז
געווען אין קאַמער ,אָבער זי האָט זיך ניט אָפּגערופן .צו װאָס זאָל זי גיין
אַז מען רופט איז דאָך זיכער צום טױט? צו װאָס דען רופן זיי אױב ניט
צום טוט?
די אַנדערע פרוי דאַקעגן ,האָט זיך ניט געקאָנט דערװאַרטן אויפן טויט..
איז זי דעריבער אַלײן צוגעשפּרונגען -- :איך האָב סיי-ווי ניט געהאַט װאָס
צו לעבן .אַזעלכע פאַלן זיינען פאָרגעקומען עטלעכע,
מ'האָט מיר דערציילט אַן אַנדערן פאַל:
אַ דייטש איז געקומען אין טורמע מיט א ליסטע פון ;זיינע לױטע?
ער איז אַװעק איבער די קאַמערן און צונויפגעזאַמלט זיין פּאַרטיע מענטשף
נאַטירלעך ,פלעגן זיך ביי אַזעלכע פאַלן אָפּשפּילן האַרצרײסנדיקע סצענעס.
האָבנדיק זיינע מענטשן איז ער מיט זיי אַװעק צום טורמע-טויער .פאַרן אַרױס-
גיין האָט דער דייטש איבערגעציילט און באַמערקט ,אַז ער האָט מיט איין מאַן
מער ,װי די ליסטע האָט געוויזן .ער האָט איינעם געהייסן צוריקגיין .פאַרשטײט
זיך ,אַז קיינער האָט ניט געװאָלט .האָט דאַן ,דער גוטער דייטש" אַרוסגענומען
זיין רעװואָלװער און ,אָט אַזױ שטייענדיק ביים טויער ,דערשאָסן איינעם פון
די יידן,
איך מוז האַבן נור מיינע לויטע און זאָפיל וויפיל מיין פאַרצײיכניש
ענטהאַלט :קיין שוינדל גיבט ניכט ,לאָס!" ..לאָזנדיק ליגן דעם טױטן

איז ער מיט ,זיינע לויטע? אַװעק אין געטאָ.
קומענדיק פון דער אַרֹבעט ,האָבן אונדזערע שטוביקע שוין געװוּסט װעגן
דער נעכטיקער אַקציע אין יענעם געטאָ .גערעדט האָט מען פריער ,אַז יענע
,עשיצטע" און אויב מען נעמט דאָרט צו דער שחיטה מענטשן
געטאָ איז אַ ג
מיט אַ שיין צי אָן אַ שיין ,טאָ אין װאָס באַשטײט איר יחוס? צו װאָס ווידער
זיך ברעכן און אַריבערקלײיבן דאָרט אַהין ,װוּ מען ליגט אין די גאַסן! דאָ
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איז מען דאָך מער-װייניק אויף אַן אָרט ,דאָ האָט מען דאָך דעם קאָפּ װוּ
אַװועקצולייגן ,אָט אַזױ איז מען אַרומגעגאַנגען פאַרפינצטערטע ,פאַרחושכטע,
ניט וויסנדיק ,װאָס מיט זיך צו טאָן
ערשטע געטאָ ,צווייטע געטאָ  --היינט גי ווייס װוּ דער טױט לױערט
אויף דיר!
בשעת דער יום-כיפור-אַקציע האָט מען פון אונדזער געטאָ צוגענומען
אַ סך מיטאַרבעטער פון יודנראַט ,צווישן זיי אויך דעם געטרייען ,איבערגעגע-
בענעם לייטער פון דער קינדערי און קולטורד און בילדונגס-אָפּטײלונג ה.
געזונטהייט .דער יודנראַט האָט באַשלאָסן צו אינטערווענירן ביי די ליטווינער
וועגן זייער גורל .מיט לײבאָוויטשן בין איך אַװעק אין דער ליטווישער גע-
שטאַפּאָ אויף ווילנער גאַס נומער ,21
אונדז האָט אויפגענומען דער שעף פון איפאטינגא ,אַ ליטווין ,אין עלטער
פון אַ יאָר דרייסיק .אַ שװאַרצער ,מיטלװוקסיקער ,מיט בלוט פאַרגאַסענע
אויגן :אַז מיר זיינען אַרײין צו אים אין קאַבינעט ,האָט ער פון זיך אַראָפּגע-

די טויער-פורטקע פון ווילנער געטאָיטורמע ,דורך וועלכער מ'האָט אַרויסגעפירט
אין לוקישקער טורמע אַריין ,אָדער גלייך קיין פּאָנאַר,
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אַלץ
װאָס
האָט
זיינען

נומען איין רעװאָלװער ,אַ צווייטן האָט ער אַרויסגענומען פון קעשענע.
אַװעקגעלײגט אויפן טיש נעבן זיך .ער האָט אין ליטוויש אַ פרעג געטאָן
מיר ווילן ,לײיבאָװויטש האָט אים געענטפערט אין רוסיש .דער ליטווין
צוגעזאָגט צו באַפרייען געזונטהייטן ,אוב ס'איז ניט צו שפּעט .מיר
פון דאָרט ניט אַרױסגעגאַנגען ,נאָר פּשוט ,װוי אויף פליגל אַרױסגעפלױגן
 -מיר דאַרפן גומל בענטשן  --האָט געזאָגט לײבאָוויטש שוין אויפןגאַס  --װאָס מיר זיינען פון אַזאַ מערדער אַרױס לעבעדיקע.
אונדזער גיין אַהער איז געווען אַ משוגעת ,אַן אומזין .אַלײין רוקן דעם
קאָפּ דער חיה צווישן די ציין..
פאַרשטײיט זיך ,אַז ס'איז פון דער אינטערווענץ גאָרניט אַרוױסגעקומען.
נאָך אַלע די איבערלעבונגען איז קלאָר געװאָרן ,אַז אויך אין געטאָ װעט
מען אונדז צורו ניט לאָזן .ביזן געטאָ ,האָט מען געכאַפּט יידן איינציקוויין
פון די גאַסן .כדי צונויפצונעמען אַ גרעסערע צאָל יידן ,האָט מען געמוזט אָנ"
ווענדן פאַרשיידענע מיטלען .היינט ,אַז מען איז אין געטאָ ,קאָן מען צונעמען
טויזנטער יידן מיטאַמאָל און שא ,שטיל ,אַ האָן טוט ניט א קריי .דורכן קאָנ-
צענטרירן די גאַנצע יידישע באַפעלקערונג אױיף איין אָרט ,האָבן זיך די
דייטשן פאַרלײיכטערט די אַרבעט פון אױסראָטן די יידן.
דעם 3טן און 4טן אָקטאָבער איז אין קליינעם געטאָ וידער געװוען ניט
רואיק ,עס זיינען געקומען ליטווינער און ווידער צוגעכאַפּט יידן פון די גאַסן
קיין גאַנצער חודש איז נאָך ניט אַריבער וי מען איז אַרֹיין אין געטאָ ,און
שוין האָט מען באַװיזן צו פאַרטיליקן פון  4ביז  5טויזנט יידן .אוב עס זאָל
|
גיין ווייטער מיט דעם זעלבן טעמפּאָ  --זעען מיר גוט אויס!
ס'זיינען אַריבער אַ פּאָר טעג ,און דאָס לעבן איז ווידער געגאַנגען מיט
זיין וועג .טאָג-איין טאָגיאוס ,פלעגט מען גיין צוֹ דער אַרבעט אין שטאָט.
ביסלעכווייז האָט מען דורכן טױער אַרײנגעטראָגן פּראָדוקטן ,װאָס זיינען
אין שטאָט געווען לרוב און האָבן געקאָסט זייער ביליק ,אין געטאָ אָבער
|
זיינען זיי געווען זייער טייער,
אין יודנראַט פלעגן מיר זיך טרעפן יעדן טאָג און מחוץ די לויפנדיקע
נאָרמאַלע אַרבעטן איז דער שטענדיקער שמועס געװוען וװעגן איין און דער
זעלבער זאַך :װאָס װעט זיין דער סוף? וי לאַנג נאָך װעלן מיר אַזױ ציען!
דער מיטגליד פוֹן יודנראַט ,לעווין ,אַ פּשוטער ייד ,אַ קליינהענדלער ,האָט
אַמאָל אַ זאָג געטאָן :אוב זיי װעלן איצט קומען נעמען מענטשן דאַרפן.
מיר אַרויפגיין אויפן באַלקאָן פון ,רויטן פּלאַץ" (,רויטער פּלאַץ"  --דער
פירדעק צווישן די גאַסן :יידישע ,יאטקעווער ,גלעזער -און אַראָפּשלאָס גאַס)
און אַ רוף טאָן בזה הלשון:
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שחיטה.

יידן ,מ'פירט אייך צו דער
זאָל דאָס געשען דאָ אויפן אָרט!
ניט גיין .דאָס איז געווען דער געדאַנקעױגאַנג פון פשוטע עמךיידן,
פון יידן פון אַ גאַנץ יאָר .די פּאַרטײייטוער ,די אינטעליגענץ האָט אָבער
|
געהאַלטן ,ווייזט אויס ,אַנדערש,
די דאָזיקע רייד פון פּשוטע יידן האָבן טאַקע דערפירט צום ערשטן גרויסן
װוידערשטאַנד מצד אַן אַרוסגעפירטער פּאַרטיע יידן ,וועלכע האָבן אין שטאָט,
ווען מען האָט זיי געפירט ,גענומען שרייען און אויסלייגן זיך אויפן גאַס,
ניט געװאָלט גיין ווייטער .ס'איז קלאָר ,אַז דערשטיקן דעם איפברויז ,איז
די דייטשן אָנגעקומען ניט זייער שװער :זיי האָבן געעפנט אַ שיסעריי און
די קרבנות אַװעקגעפירט אויף פּאָנאַר,
דער חוש פון פּשוטן עמרימענטש איז געווען אַ געזונטער און אַ ריכטיקער,
ער האָט פון ערשטן מאָמענט אָן דעמאַנסטרירט זיין װידערשטאַנד אויף פאַרשיי-
|
דענע אופנים- ,
עס זיינען אַדורך עטלעכע טעג .אין אונדזער געטאָ איז געװאָרן גרוימער
און פרייער .יעדן טאָג זיינען פון אונדזער געטאָ אַרױסגעגאַנגען אַ סך מענטשן
און איינגעאָרדנט זיך אין יענעם געטאָ .אַ סך פלעגן זיך עצהנען מיט מיר,
װאָס צו טאָן .איך האָב זיי געזאָגט, :טוט וי איר פאַרשטייט ,ווער קען דאָ
אַן עצה געבן .איך אַליין בלייב .מירן זען װאָס ווייטער װעט זייף,
ס'איז ניט אויסגעקומען לאַנג צו װאַרטן אויף דעם ,װאָס ווייטער וועט זיין".
די ווייטערדיקע

טויט,

גייט ניט .אויב דאָס מיינט

טשיסטקעס

אויף איינער פון די זיצונגען פון יודנראַט מיט די לייטערס פון די אִפַּי
טיילונגען ,איז באַטראַכט געװאָרן די פראַגע פון זיכערן דעם אינעװײניקסטן
געטאָראַדמיניסטראַציע-פּערסאָנאַל מיט געהעריקע שיינען ,וועלכע זאָלן זיין
אין אַ געוויסער מאָס געשיצט פון די טשיסטקעס .ביי די אַלע טשיסטקעס
זיינען ביי אונדז צוגענומען געװאָרן אַ סך מיטאַרבעטער ,צװישן זיי פיל
זייער וויכטיקע מענטשן .אַחוץ װאָס עטלעכע נאָענטע מיטאַרבעטער זיינען
סתם אַװעק אין יענער געטאָ .איינער פון די ערשטע איז אַװעק דער בנ-
דאָוויעץ גוטגעשטאַלט ,וועלכער האָט די ערשטע טעג געאַרבעט ביי מיר
אין דער דירות-אָפּטײלונג ,אוֹן זיין פרוי ,אַלס לערערין,
זונטיק ,דעם 21טן אָקטאָבער ,הושענא רבא ,האָבן מיר זיך עטלעכע מענטשן
געטראָפן ביי שלמה גאָרדאָן אין שטוב .ער האָט געװוינט אױיף יאַטקעװער
גאָס אין קאלעכס הויף ,און דורכן הויזוועכטער האָט ער געהאַט אַ שטענדיקן
קאָנטאַקט

מיט

דער

שטאָט.

שלמה

גאָרדאָן

--

לײבאָוויטשעס

שווער

--

איז
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געווען אַ ייד אַ גביר און אויך איצט איז ביי אים אין שטוב געווען פון כל
טוב .הגם ס'איז געווען גענוג ענג אין שטוב ,פונדעסטוועגן אין דער טיש
געווען אַ יום-טובדיקער ,וי אין אַמאָליקע יאָרן .מען האָט זיך צוגעװוּנטשן
אַ רואיק יאָר .אָבער אין געטאָ האָט מען ניט געקאָנט האָבן קיין רואיקן טאָג
און אַװדאי ניט אַ רואיק יאָר..
שמחת-תורה און איסרויחג סוכות ( 51--61אָקטאָבער  )1491זיינען אין
אונדזער געטאָ וידער פאָרגעקומען טשיסטקעס און מען האָט פונדאָסניי
אַרויסגעפירט אַ סך יידן .דער חורבן איז געווען אַ שוידערלעכער .די געטאָ
איז שוין געווען מער װי אַ העלפט אויסגעליידיקט .װוער עס האָט נאָר געקענט,
דער איז פון אונדז אַנטלאָפן אין יענער געטאָ ,װוּ מען האָט שוין פון יום"
כיפּור אָן קיינעם ניט גערירט .די שטימונג ביי אונדז אין געטאָ איז די טעג
געװאָרן נאָך שווערער ,דערמיט ,װאָס יעדן טאָג פלעגט מען צו אונדז אין
געטאָ אַריינפירן פּאַרטיעס יידן :אַלטע ,קראַנקע און קאַליקעס .מ'האָט זי
געברענגט מיט רשימות ,און אונדזער דירות-אָפּטײלונג פלעגט קויטירן און
זיי צונעמען .מען האָט שוין גענומען איינזען ,אַז ס'האַלט שמאָל מיט אונדזער
געטאָ ,זי איז אױיסגעגאַנגען װי אַ ליכט אוױיף אונדזערע אױגן .פונדעסטוועגן
האָבן מיר זיך ניט פאָרגעשטעלט ,אַז דאָס געטאָ זאָל אַזױ שנעל פולשטענדיק

ליקווידירט וערן.

געוויסע יונגעלייט האָבן גענומען בכלל פאַרלאָזץ דאָס געטאָ און זיינען
אַװעק אויף יענער זייט ,אין שטאָט אַריין .איינער פון די ערשטע איז געווען
דער יונגער ד"ר רעמיגאָלסקי .זיין פאָטער האָט מיר פאַרטרויט דעם סוד
זאָגנדיק דערביי, :ער איז יונג ,קען גוט ליטוויש ,אויסערן געטאָ האָט ער
אַ סך מער שאַנסן צו בלייבן לעבן ,וי אין געטאָ .װי ס'איז פאָרויסצוזען ,װעט
מען אונדז אַלעמען ליקווידירן .ער איז טאַקע דאַן אַרױס פון געטאָ .װאָס מיט
אים האָט ווייטער פּאַסירט ,ווייס איך ניט.

אין די זעלבע טעג זיינען אַ סך יידן אַרױסגעפאָרן מיט דער הילף פון
דייטשן ,קיין װייסרוסלאַנד ,דערהופּט

פאַרהעלטנישמעסיק

אין לידער געגנט .דאָרט איז געווען

רואיקער .אַ סך יידן זיינען טאַקע אַהין אַװעקגעפאָרן

כדי נאָך אַ געוויסער צייט דאָרט אומגעבראַכט

צו ווערן

נאָר פון אַלע איבערלעבונגען איז דאָס פּיינלעכסטע געווען דאָס אָנקוקן
די לעבעדיקע סחורה-טראַנספּאָרטן ,װאָס יענער ,דער אַריסטאָקראַטישער יודנ-
ראַט ,פלעגט צוֹ אונדז יעדן טאָג אַרײנשיקן .ס'איז שוין כמעט קלאָר געוען,

אַז דער גורל פון אונדזער געטאָ איז אַ געחתמעטער .היטלער ,פלעגט מען
זאָגן ביי אונדז אין געטאָ ,װעט ניט האַלטן די-אָ ,ס,חורה" און זיי געבן עסן..
אין אָט די טעג ,ניט וויסנדיק פונװאַנען און פון וועמען (װי עס פלעגט
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נטוויינלעך געשען מיט אַלע אָנקומענדיקע גזירות)
קלאַנגען ,אַז מען גרייט נייע געלע אַרבעטישײנען
די סדרה

האָבן

זיך פאַרשפּרײט

געלע שיינען

אין די אַרבעט-אײינהייטן האָט מען גענומען רעד אַז אַלע ביזאיצטיקע
שיינען ווערן אַנולירט ,אויף זייער אָרט װעלן קומען נייע ,ברוינע אַרבעט-שײנען,
יידן האָבן די שיינען גלייך געקרוינט מיטן נאָמען, :געלע שיינען,
/אין אַלע אַרבעט-אײנהייטן האָט זיך אָנגעהױבן אַ געיעג נאָך די נייע
געלע שיינען .די יידישע בריגאַדירן האָבן צונויפגעשטעלט ליסטעס פון זייערע

אַרבעטער

און דערלאַנגט זיי צו זייערע ברויטגעבער,

אין לויף פון די עטלעכע חדשים איז מען שוין געווען געװוינט צו פאַר-
שיידענע שיינען .מיר האָבן שוין געהאַט שיינען מיט פאָטאָגראַפיעס ,שיינען

מיטן ליטווישן שטעמפּל ,שיינען מיט אַ האַקנקרייץ ,שיינען מיט אַ שטעמפּל
,פאַךיאַרבעטער? און נאָך אַנדערע .צו דער קאָלעקציע איזן איצט צוגעקומען
נאָך אַ שיין  --אַ קאָלירטער .אַ סך האָבן געזאָגט, :הוילט זיי דער שװאַרצער
יאָר מיט זייערע געלע שיינען זיי זאָלן האָבן דעם װערט ,װאָס עס האָבן
זייערע שיינען".
מ'האָט אַרױסגעפירט יידן צום טויט ,אַפילו מיט די שיינען אין די הענט!
פונדעסטוועגן האָט מען גענומען זיך באַמיען צו באַקומען אָט די נייע פּאַפּירלעך,
מען האָט געפילט ,אַז מיט דייאָ שיינען איז אַנדערש וי מיט אַלע אַנדערע,
װאָס ביז איצט,
ביז איצט האָט יעדע אַרבעט-אײנהייט אַרױסגעגעבן שיינען פאַר אירע
אַרבעטער אַלײן .דער דייטשישער אַרבעט-אַמט פלעגט זיך ניט מישן אין דער
זאַך .איצט האָט זיך פעסט אָרגאַניזירט דער דייטשישער אַרבעט-אַמט ,װוּ ס'איז
געשאַפן געװאָרן אַ ספּעציעלע אָפּטײלונג פאַר יידישע ענינים,
דער דאָזיקער אַרבעט-אַמט האָט געהאַט ביי זיך אויך ספּעציעלע אָפּטײ
לונגען פאַר ווערבירן צו דער אַרבעט פּאָליאַקן ,ליטווינער ,ווייסרוסן .ער האָט
זיך געפונען אויף ווילנער גאַס.
וי אין אַלע אַנדערע אַמטן ,האָט אַ ייד אויך אַהין ניט געטאָרט אַרײינגיײן,
אַלע ענינים וועגן יידישע אַרבעטער פלעגן דערליידיקן די דייטשן ,ביי וועלכע
עס האָבן געאַרבעט יידן .זיי האָבן איצט גענומען פון די יידישע בריגאַדירן"
אַרבעטער ,ליסטעס און געדאַרפט פאַר זיי אַרױסבאַקומען געלע שיינען
,י אייגענע ,גוטע? דייטשן
די ערשטע גרוסן ,װאָס מען האָט באַקומען פון ד
איז געווען ,אַז די צאָל אַרבעטער ווערט אין אַלע איינהייטן שטאַרק באַ-
גרענעצט ,ממילא וװועט די צאָל שיינען זיין אַ קליינע.
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מ'האָט זיך דערװוסט ,אַז דער אַרבעט-אַמט אַלײין באַשטימט די צאָל
אַרבעטער פאַר יעדער איינהייט באַזונדער .דערביי האָט מען שוין געװוּסט,
אַז אַ סך מיליטעריש-ניט-וויכטיקע איינהייטן װעלן בכלל גאָרניט באַקומען
נאָך אַ נייעס :דער אויסזען פון די ביזאיצטיקע געלע שיינען איז געװען
אַ פאַרשיידענער ,סיי לויטן נוסח ,סיי לט דער פאָרעם .איצט ,דערציילט
מען ,אַז די שיינען װעלן זיין געדרוק לויט איין נוסח ,איין פאָרמאַט ,נומעי
רירטע און דורכן אַרבעטיאַמט געחתמעטע .כקיצור ,די שיינען זיינען נאָך
אויף דער טאָגיליכט ניט געווען ,אָבער אַרום זיי האָבן זיך שוין געשאַפן
לעגענדעס .וועמען ס'וועט געלינגען צו באַקומען אַזאַ שיין  --האָט מען
געגלויבט  --דער באַקומט אַ צעטל צום לעבן פאַר זיך און זיין פאַמיליע.

אין מיין איינהייט האָט זיך די אַרבעט געענדיקט .פאַר די דייטשישע טעלע-
פאָניסטקעס האָבן מיר אויסגעפוצט צענדליקער צימערן מיט די שענסטע און
טייערסטע יידישע מעבל ,דיװאַנעס ,בעטגעװאַנט ,װעש א .אַ .װ .דערצו נאָך
האָבן מיר אויסגעפאַרטיקט אַ הערלעכן עסצימער מיט די טײערסטע סערוויזן
און זילבערנעם באַשטעק .ווייטער איז געווען אַ ספּעציעלער לייען-זאַל ,אַ צימער
צום רויכערן ,אַ ביוראַָ פאַר דער עלטסטער

פריילין ,אָבער ויפל מיר האָבן

ניט געצויגן די אַרבעט ,וי לאַנגזאַם מיר האָבן ניט געאַרבעט ,האָט זיך די
,שעפערישע טעטיקייט" אונדזערע ,דאָך געענדיקט .גאַנצע טעג פלעגן מיר זיך
אַרומדרײיען איבערן גרויסן הויף ,ניט וויסנדיק װאָס צו טאָן מיט זיך,
ווען ס'איז געװאָרן אַקטועל דער ענין מיט די געלע שיינען האָבן מיר
זיך ,נאַטירלעך ,געװוענדט צו אונדזער אָפּיציר ,ער זאָל אונדז באַזאָרגן מיט
די נייע געלע שיינען .לכתחילה ,האָט ער גענומען אַ ליסטע פון אַלע אונדזערע
אַרבעטער ,צוזאָגנדיק זיך צו פארנעמען מיט דעם ענין.
אין אַ פּאַר טעג אַרום האָט ער אונדז געמאָלדן ,אַז דער דייטשישער
אַרבעט-אַמט האָט אים אָפּגעזאָגט אַזא ליסטע צו באַשטעטיקן .ווען מיר זיינען
צו אים צוגעשטאַנען ,איז ער איינגעגאַנגען אױף דעם ,אַז ער װעט פּרובירן
באַקומען שיינען פּאַר אַ טייל פון אונדז .האָט זיך דאַן אָנגעהױבן אַ געיעג,
יעדער אויף אַ פּריואַטן אופן ,מען האָט אים פאָרגעליײגט גאָלד ,ברילי
יאַנטן א .אַ .װו.
סוף-כל-סוף
אויך

איך

טהעקער

געווען,
איסט

האַבע איינע
איבעריקע

228

האָט ער געמאַכט
ווייל

מיין

קאָלעגע,

דראָגעריי?.

יידן האָבן

ער

האָט

מיך

אויף
שוין

אַ ליסטע פון א מאַן  ,8צוישן
צן

איך

אונדזער
בין

אַזאַ גליק
מקנא

גרופּע

געזאָגט:

אוּך דיפּלאָמירטער
האָב

געװען..

איך

גאָרניט

זיי בין

,דיזער

אַפּאַ-

אַפּאָטהעקער

און

אויסגערעכנט;

די

עס זיינען ווידער אַװעק טעג און פון אַלע צװאָגן האָט מען קיין ברעקל
שיין פאַר די אויגן ניט געזען.
איך האָב זיך געװוענדט צו דער עלטסטער דייטשקע ,פאָרגעלייגט איר
מיין פרויס גאָלדענעם זייגער ,זי זאָל זען צו באַקומען פאַר מיר אַ שיין.
זי האָט מיר זייער העפלעך צוגעזאָגט צו גיין אין אַרבעטיאַמט און בעטן.
אין אַ פּאָר טעג אַרום האָט זי מיך אַרײנגערופן צו זיך און מיט גרויס
,ונדזער איינהייט דאַרף קיינע יודען
באַדױערן דערקלערט ,אַז עס גייט ניט .א
בעשעפטיגען",

נקמה אָן רויבער
אין געטאָ האָבן מיר זיך אַרומגעזען ,אַז מיר האָבן ניט קיין װאַרעמע
וועש פאַר די קינדער .היות וי אין אונדזער פאַרלאָזענער שטוב איז געבליבן
אַ ים װעש און קלײידער ,האָב איך אַװעקגעשיקט אַ צעטעלע צוֹ די קריסט-
לעכע שכנים ,אַז זיי זאָלן מיר ברענגען א ביסל זאַכן פאַרן קינד ,וי אויך
אַ ביסל פון די בעסערע פּראָדוקטן ,װאָס זיינען אין שטוב געבליבן אין די פּודן.
אין צוויי טעג אַרום איז די יונגע שכנטע זשוקאָװסקאַ טאַקע געקומען אין
באַגלייטונג פון איר מאַן ,אַ פּשוטער מאָלער-אַרבעטער ,אָבער אַן אָרנטלעכער
מענטש ,און געבראַכט מיר אַ גרויסן קויש מיט פאַרשיידענע זאַכן .איך האָב
זיך שטאַרק דערפרייט .פון קויש האָב איך אַרױסגענומען אַ האַלבן לאַבן ברויט,
אַ שטיק שעפּעסענע פלייש ,פון װעלכן עס האָט געשטונקען אַ מייל פונדער-י
ווייטנס .דערצו נאָך עטלעכע שטיקלעך קינדערשע װועש צעריסענע אויף פּיצלעך,
פּשוטע שמאַטעס .די װעש װאָס האָט מיך אַמשטאַרקסטן אינטערעסירט ,איז
ניט געווען אונדזערע ,סתם שמאַטעס ,אין האַנט ניט צו נעמען .אױף מין
פראַגע ,װוּ זיינען אונדזערע פּראָדוֹקטן ,אונדזערע װעש און קליידער ,האָט
זי מיר געענטפערט; :אַלץ האָבן זיי ,די ליטווישע באַנדיטן ,צוגענומען .די
שטוב איז אַ ליידיקע ,אַ פּוסטע .דאָס האָב איך אייך געבראַכט פון אייגענע
זאַכן און אייגן ברויט" .איך בין שטאַרק גערירט געװאָרן פון איר פּלוצימדיקער
גוטסקייט ,האַרציק איר באַדאַנקט און גענומען פאַר זיך נאָר דאָס ברויט און
קאַרטאָפּל .אַלע אַנדערע זאַכן האָב איך איר אָפּגעגעבן ,דאָס זיינען געוען
ממש װערטלאָזע טראַנטעס .איר ,גוטסקייט? האָב איך אויסגעטייטשט דערמיט,
װאָס מיט עטלעכע טעג פריער איז זי געווען ביי מיר מיטן סטרוזש פון הױף
און איך האָב איר ,פאַרקויפט" אַ דריי טאָן קוילן פון אונדזער קוילן"קעמערל,
פֿאַר אפַּאַר לעבלעך ברויט,
ווען כ'האָב אינדערחיים איבערגעגעבן די גאַנצע מעשה ,האָבן אַלע אויס-
געלאַכט מיין נאַלװוקײט .די מאַמע האָט געזאָגט, :דו האָסט שוין פאַרגעסן
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געכאַפּט ,וװען מיר זיינען נאָך געװען

וי זי האָט ביי אונדז פון די הענט
אין שטוב...
מיר האָט די זאַך שרעקלעך פאַרדראָסן און איך האָב באַשלאָסן ,ביי דער
ערשטער געלעגנהייט זי אָנצולערנען ,אויב זי האָט מיך טאַקע אָפּגענאַרט.
פּונקט אין די טעג רופט זיך אֶפּ אונדזער אָפיציר ,אַז ער דאַרף האָבן
אַ שיינעם שרייבטיש .אין בנין זיינען געווען אָנגעבראַכט צענדליקער שרייב-
טישן ,איינער שענער פון צווייטן ,האָט זיך דעם יעקע פאַרגלוסט נאָך איינער,
,איך האָב א פּראַכטפולן שרייבטיש" ,זאָג איך צו אים.
,טאָ ברענג אים" ,זאָגט דער דייטש .איך ענטפער אים ,אַז איך אַלײן קען
ניט גיין אין שטאָט צו זיך אין דירה .אויב ער וויל ,מוז ער נעמען אַ גרעסערע
גרופּע אַרבעטער און מיר וװעלן גיין צוזאַמען
ער האָט דאַן באַשטעלט זעקס מאַן ,וועלכע זיינען אַװעק צו מיר אין
וווינונג .אויפן וועג האָב איך די חברים איבערגעגעבן ועגן װאָס מיר גייט,
און געבעטן זיי זאָלן לייגן אין די קעשענעס װאָס מער .ווען נאָך ,װעל איך
האָבן אַזא געלעגנהייט צו זיין ביי זיך אין שטוב?
מיר זיינען אַרײין אין שטוב .ווען די קריסטין האָט מיך דערזען מיט
נאָך יידן ,אין באַגלײטונג פון אַ דייטשישן אָפיציר ,איז זי געװאָרן ווייס וי
קאַלך .זי האָט צו מיר זיך גלייך געװוענדט ,איך זאָל מיט איר אַלײן ,דער-
ליידיקן? .איך האָב איר אָנגעוויזן אויפן אָפיציר און געזאָגט ,אַז זי זאָל צו
אים רעדן .ער פרעגט ,ווּ ס'איז מיין שרייבטיש ,ווייל מיין צימער ,װוּ מיר
זיינען אַרײן ,איז געווען פּוסט .זי ענטפערט ניט .דאַן פיר איך אַלעמען אַריין
אין ,א,ירע צוויי צימערן" .איך בין געבליבן אָן לשון .ביידע צימערן אָנגע-
שטעלט מיט אונדזער האָב און גוטס..
אָט איז מיין שרייבטיש  ---ווייז איך דעם אָפיציר, ,יאַ ,יאַ .היפּש ,היפּש".
עס געפעלט אים ,דעם יעקע..
,וי קומט דער טיש צו דיר  -- "1פרעגט דער אֶפיציר, .,אָט דער זשידעק
האָט עס מיר געגעבן צום באַהאַלטן" ,ענטפערט זי ,די סטשערווע...
אויב אַזױ ,טאָ ואַרט זשע ,איך וועל באַלד אָפּשטילן אַ חתונה ,אַז דו
וועסט מיך געדענקען,
,איר זעט ,הער אָפיציר" ,זאָג איך צו אים, ,אָט טראָגט זי מיין טאָכטערס
קלייד ,אויף איר זיינען מיין פרויס שיך ,דאָס זיינען אונדזערע װעש און
קליידער" .איך האָב דערביי געגעבן אַ רייס אויף דעם אַלמער ,וועלכער איז
טאַקע געווען פול מיט אונדזער וועש און קלײדער, ,נעמט דאָס אַלץ צו"
האָט אַ געשריי געטאָן דער אָפיציר .מער וי אויף דעם האָבן מיר ניט
געװאַרט .אין מאָמענט זיינען געמאַכט געװאָרן פּעק און מען האָט גענומען
|
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זיך צום שרייבטיש .וען מען האָט געעפנט אַ שופלאָד ,א צװוייטן ,אַ דריטן
האָט מען דאָרטן געפונען אַ פאַרמעגן .די טייערסטע נייע מענער -און דאַמען-
וועש ,װאָס מיין שוועסטער האָט אָנגעקויפט אויף דער מלחמה-צייט ,די שענסטע
טישטעכער ,די בעסטע ריינע װאָל צום שטריקן -- ,אָנגעלאָדענע שופּלאָדן
מיט האָב און גוֹטס .אין געציילטע מינוטן האָבן זעקס פּאָר הענט דאָס אַ נעם
געטאָן ,און מיט גרויס נקמח-געפיל אַלץ אַרױסגעטראָגן פון שטוב.
מ'האָט גענומען דאָס װאָס דער אָפיציר האָט געזען ,אַחוץ דעם האָבן
אַלע געלײיגט אין די קעשענעס ,װאָס עס האָט זיך נאָר געלאָזט .מיר זיינען
אַרױס אָנגעלאָדענע מיט מער זאַכן ,וויפל מיר האָבן מיט זיך מיטגענומען
|
גייענדיק אין געטאָ אַרײן.
ווען מיר זיינען געקומען אויף אונדזער אַרבעט-פּלאַץ ,האָט דער אָפיציר
צוגענומען א פאַרמעגן פאַר זיך .און די פאַר אים ניט נייטיקע זאַכן מיר אֶפּי
געגעבן .פונדעסטוועגן האָט דאָס ,װאָס ער האָט מיר אָפּגעגעבן ,געקלעקט
אויף צו מאַכן דערפון אַ היפשע סומע געלט .דער גרעסטער טייל זאַכן ,װאָס
איך האָכ צוריקבאַקומען ,זיינען דערנאָך בעת דער ליקװידאַציע ,געבליבן אין
געטאָ ,אַזױ אַז פיל האָב איך פון מיין פאַרמעגן ניט נהנה געווען .דערפאַר
האָבן מיר אָבער געהאַט אַ סאַטיספאַקציע .אַגב ,דער דאָזיקער פאַל ,װאָס אין
באַלד באַקאַנט געװאָרן אין דער געגנט ,איז געווען אַ גוטע לערע פאַר אַ סך
אַזעלכע ,טייערע ,הייליקע ,קריסטלעכע נשמות..
אין אַ פּאָר טעג אַרום איז צו מיר געקומען אונדזער הױזוועכטער און
מיט גרויס שמחה מיר דערציילט ,אַז אַלע אַרומיקע שכנים רייבן זיך די הענט
פאַר פרייד ,צוליב דעם ,װאָס איך האָב זי אָנגעלערנט..
דאָס זיינען אָבער אַלץ קליינע עפּיזאָדן .דער עיקר איז ,אַז מען געפינט
זיך אויף אַן עולם התוהו און מען ווייסט ניט װאָס דער מאָרגן װועט ברענגען.
צ

די לאַגע אין אונדזער געטאָ איזן דערווייל געװאָרן ערנסטער מיט יעדן
טאָג ,אַחוץ װאָס פיל פון פאָלק זיינען אַװעק ,האָט אויך גענומען אַװעקגײן
די אינטעליגענץ .דער ערשטער איז אַװעק ד"ר פאטשטער .אין צוזאַמענהאַנג
דערמיט איז אין יודנראַט אױסגעבראָכן אַ סקאַנדאַל ,דאָס געטאָ איז כמעט
געבליבן אָן מעדיצינישער הילף .האָט דאַן דאָס ערשטע געטאָ באַשטימט ,אַז
אייניקע דאָקטוירים זאָלן קומען יעדן טאָג אין דעם קליינעם געטאָ און ביינאַכט
דאָס צוריק פאַרלאָזן,
מאַנטיק ,דעם 02טן אָקטאָבער ,אַזײגער  8-9אָװנט ,איז אין יודנראַט
געקומען בוראקאס און אָפּגעהאַלטן א באַראַטונג . עס האָט זיך געהאַנדלט
231

וועגן אַ צאָל געלע שיינען ,װאָס דער ידנראַט דאַרף באַקומען פאַר זיין
אַדמיניסטראַציע ,אויפן סמך פון אַ צוגעשטעלטער רשימה פון צוויי הונדערט
מאַן .בוראקאס האָט דערקלערט ,אַז אַזױ פיל װעט דער יודנראַט ניט באַקומען.
באַקומען װעט דער ערשטער יודנראַט  052און מיר ( ,/5דער אמת איז ,אַז
דער ערשטער יודנראַט האָט באַקומען  004שיינען).
ער

איז

נאָך

געזעסן

אַ היפשע

ויילע

און

איך

האָב

מיט

אים

גערעדט

וועגן דעם אופן פון איינצאָלן דאָס דירה-געלט .דער מאַגיסטראַט האָט אונדז
אַרײנגעשיקט אַן אָפיציעלן בריוו וועגן צאָלן דירהיגעלט פאַרן גאַנצן שטח,
װאָס דאָס געטאָ פאַרנעמט .דער אַריגינעלער בריוו לויטעט אַזױ:
,צום

פאָרזיצער

פון יידישן

קאָמיטעט

אין געטאָ נומער

,1

פאַרן באַנוצן דורך יידן ווינונגען אין געטאָ ,באַװוינטע און
ניט באַװוינטע ,וי אויך פאַרשײידענע אַנדערע בנינים ,װעט דער
מאַגיסטראַט פוֹן שטאָט וילנע ,אין הסכם מיטן הער בירגערי
מייסטער ,צושטעלן אַ חשבון דעם ידישן קאָמיטעט פון געטאָ,
וועלכער דאַרף די דאָזיקע סומע איינקאַסירן פון די געטאָ-אײנװוי
נער .די אַלגעמײנע סומע ,לויט דער רעכענונג ,דאַרף מען אַרײנ-י
טראָגן אין קאַסע פון קאָמונאַלן באַנק ,אָדער אין דער קאַסע
פון פערטן װוינונג-ראַיאָן פון דער שטאָט ווילנע ,סאַדאָוע גאָס ,4
צוליב דעם דאַרף דער יידישער קאָמיטעט:
א .עפענען אַ הכנסה-קאַסע אויף אינצוקאַסירן דאָס דירה-
געלט פון די געטאָ-אײנװױנער און באַשטימען א פאַראַנטװאָרטלעכן
קאַסירער,
ב .באַקומען פון 4טן װױינונגיראַיאָן פון דער שטאָט וילנע,
ביכער אויף אויסצושרייבן רעכענונגען פאַר דירה-געלט ,וועלכע
וועלן אַרוסגעגעבן וערן די הוזיפאַרװאַלטערס ,לױט אַ גע-
:
העריקער רשימה און נומעראַציע.
ג .פירן אַ הכנסה-בוך און אַ טאָגבוך דורכן קאַסירער,
דער קאַסירער נעמט געלט לויט די השבונות ,שטעמפּלטאָפּ
דעם חשבון ,אַז ער האָט דאָס געלט באַקומען און שרייבט זיך
אונטער אין  2קאָפּיעס ,פון וועלכע איינע באַקומט דער צאָלער,
די צווייטע בלייבט אין קאַסע.
נאָכן באַקומען דאָס געלט שרייבט דער קאַסירער איין ,לוט
די חשבונות,אין הכנסה-בוך און אין טאָגבוך .דער טאָגבוך באַלאַנ-
סירט זיך טעגלעך און װערט אונטערגעשריבן דורכן קאַסירער און
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פאָרזיצער פון יידישן קאָמיטעט ,אָדער דורך זיין באַפולמעכטיקטן
באַאַמטן .דאָס הכנסה-בוך באַלאַנסירט מען איינמאָל אַ חודש.
דער קאַסירער האָט ניט קיין רעכט אָנצונעמען אין הכנסה-
קאַסע קיין שום אַנדערע געלטער ,ניט פאַרן יידישן קאָמיטעט
פון געטאָ און ניט פאַר אַנדערע פּריװואַטע פּערזאָנען.
פאַר דער טעטיקייט פון קאַסירער איז פאַראַנטװאָרטלעך
דער פאָרזיצער פון יידישן קאָמיטעט אין געטאָ.
נארושיש

)-3

ש.

(נ=)-

קרושטשונאס

--

--

פון קריז

פאַרװאַלטער

בוכהאַלטער

1

פאַרן אַװעקגיין האָט בוראקאס איבערגעגעבן לײבאָוויטשן  01געלע שיינען:
 5פאַר די פוּטער-קירזשנערקעס ,וועלכע דאַרפן גלייך אַריבערפאָרן אין דער
פוטער-פאַבריק ,קייליס" ,און  5שיינען האָט ער געגעבן לײבאָוויטשן אין
בלאַנקאָ אויף אויסצופילן און אָפּצושיקן צו די פאַראינטערעסירטע .אַזײיגער
האַלב צען ביינאַכט האָבן מיר זיך אַלע געזעגנט ,ווינטשנדיק זיך אַ רואיקע
נאַכט,
זייט מען איז אַריבער אין געטאָ ,פלעגט מען ניט זאָגן ,אַ גוטע נאַכט"
נאָר ,אַ רואיקע נאַכט?
פאַרן אַװעקגיין האָט לײבאָוויטש פונאַנדערגעשיקט ,דורך פּאָליציאַנטן,
די באַקומענע שיינען צו די באַטרעפנדיקע פּערזאָנען
קומענדיק אַהיים ,האָב איך אַלעמען באַרואיקט ,אַז מיט אונדזער געטאַ
איז ניט אַזױ געפערלעך ,ווייל בוראקאס האָט צוגעזאָגט  57געלע שיינען ,הייסט
דאָס ,אַז דאָס געטאָ װעט עקזיסטירן,
מיר האָבן זיך געלייגט שלאָפן ,האַלב-אָנגעטאָענע ,װי דער שטייגער איז
געווען ביי אונדז,
דאָס איז געווען אונדזער לעצטע נאַכט אין דעם געטאָ.

ליקווידאַציע פֿון דעם צווייטן (קליינעם)
מיר
גאַנגען

האָבן
צו אונדז

זיך אויפגעכאַפּט,

אַ שרעקלעכער
=

פון גאַס ,איך בין צוגעלאָפן

רעש

געטאַ

און טומל

צו אַ פענצטער.

איז

לכתחילה,

דער-
האָב

איך גאָרניט געזען ,ס'איז געווען אַ פינצטערע האַרבסט-נאַכט .איך קוק אַראָפּ
פון דאַך און דערזע פינקלדיקע פייערלעך פון עלעקטרישע טאַשן -לעמפּעלעך,
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ליגנדיק אַזױ אויסגעצויגן אויפן דאַך ,זיינען דערגאַנגען צו מיר ווילדע אויס-
געשרייען פון ליטװוינער, :גרייטשאאו! גרייטשאאו!" (שנעלער ,שנעלער).
פּלוצים האָבן שוין מיינע אויערן אויפגענומען פאַרצווייפלטע אויסגע-
שרייען אין יידיש .ס'איז פאַר מיר קלאָר געװאָרן ,אַז אַ נייע טשיסטקע איז אין
פולן גאַנג .מאָמענטאַל זיינען אַלע שטוביקע געווען אויף די פיס ,אוֹיף דער
שנעל געמאַכט קליינע האַנטיפּעקלעך און מען האָט געװאַרט ..גערעדט צוישן
זיך ,געזוכט באַשײד ,דער זייגער איז אַרום איינס .אינגאַנצן מיט עטלעכע
שעה צוריק איז אַרױס פון געטאָ בוראַקאַס ,פאַרזיכערנדיק ,אַז דאָס געטאָ
בלייבט און האָט צוגעזאָגט געלע שיינען .אמת ,ניט אַזױ פיל ,וויפל דער
יודנראַט האָט געבעטן אָבער דאָך האָט ער פאַרשפּראָכן אַ געויסע צאָל,
װאָס באַדײט די איצטיקע נייע ,חתונה"? װאָס טוט מען איצט ,וי ראַטעװעט
מען זיך אַרױס?
ניט לאַנג טראַכטנדיק ,טרייב איך אַרױס די פרוי מיט די צוויי קינדער
אויפן דאַך .איך נעם צונויף אין שטוב טונקעלע זאַכן און פאַרדעק זיי ,איך
מיט דער מאַמען זיינען מיר געבליבן זיצן אין שטוב,
,באַזאָרגנדיק?" די פרוי מיט די קינדער אויפן דאַך ,האָב איך פאַרהאָנגען
די פענצטער מיט טונקעלע קאָצן ,וועלכע האָבן טאַקע געדינט אַלס מיטל
צו פאַרטונקלען די שטוביקע ליכט ,און האָב פרייער אָפּגעאָטעמט .אויפן גאָס
איז פינצטער-חושך ,װועט מען זיי פון דאָרט ניט דערזען (ס'איז דאָך דער
פערטער שטאָק) און פון שטוב ,קוקנדיק דורכן פענצטער ,װעט מען זיי אױיך
ניט באַמערקן ,אַלזאָ ,אַ גוטע ,זיכערע מעלינע..
אָט אַזױ זיינען מיר .אָפּנעזעסן אַ שעה  ---צוויי ,געװאַרט מיט אומגעדולד
אויפן מאָמענט וען די אַקציע וועט זיך ענדיקן .די טאַקטיק פון די יעקעס
האָבן מיר שוין געקענט :זיי אַרבעטן מיט אפַּלאַן ,סיסטעמאַטיש ,מיטן זייגער
אין האַנט.
די אַקציע דויערט שוין אָבער דריי שעה און עס נעמט ניט קיין עק,
פאַרקערט ,מיר פילן ,לויט די קולות און געװאַלדן ,אַז די אַקציע דערנענטערט
זיך צו אונדזער ווינקל .מיר הערן געדיכטער די געשרייען און זעען די פייער-
לעך פון די טאַשן-לעמפּעלעך אַלץ נענטער .אונדזער לאַגע װערט קריטישער
פון מינוט צו מינוט,
פלוצלינג האָט מיר אַ שלאָג געטאָן אַ געדאַנק אין קאָפּ :אונטן ,האָב
איך אַלס לעצטער געקומענער ,פאַרשפּאַרט די אַרײנגאַנגיטיר .ווען די רוצחים
וועלן צוגיין צו דעם אַרײנגאַנג און זען ,אַז די טיר איז פון אינעוייניק
פאַרמאַכט ,װעט דאָס פאַר זיי זיין אַ בולטער סימן ,אַז דאָ זיינען פאַראַן מענטשן
און זיי װעלן אויפרייסן די טיר .בין איך דעריבער שנעל אַראָפּגעלאָפן און שטיל
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אויפגעקייטלט די טיר און זי פאָרזיכטיק געעפנט .אויפן ערשטן שטאָק ,אין
דבורה אסתרס קליז ,אין געװוען אַזאַ פּראָװיזאָרישער מושב-זקנים .דאָרט
האָבן זיך געפונען עטלעכע אַלטע ,האַלב-פּאַראַליזירטע לייט ,געבראַכטע פון
דעם ערשטן ,גרויסן געטאָ.
אין שטוב האָבֿן מיר געהערט ,וי די ליטוינער רייסן מיט איזערנע
לאָמען טירן ,פענצטער פון געשלאָסענע קעלערן ,פון פאַרמאַכטע קראָמען,
עס נעמט שוין שאַריען אויפן גאַס ,דער טאָג הייבט זיך אָן .דאָ אַנטשטײט
שוין א צווייט פּראָבלעם .לאַנג בלייבן אויפן דאַך װעט די פרוי מיט די
קינדער ניט קענען ,וייל דאָס טאָגיליכט װעט זײי אַנטדעקן.
אין אַנגסט און צער בין איך וי א װאַנזיניקער אַרומגעגאַנגען איבערן
צימער און געקלערט װאָס קאָן מען דאָ טאָן ,כדי צו ראַטעװען די פאַמיליע,
פון צייט צו צייט בין איך צו צום פענצטער ,דורכגעװאָרפן זיך מיט געציילטע
ווערטער מיט דער פרוי און קינדער און זיי געטרייסט ,אַז באַלד װעט זיך
די טשיסטקע ענדיקן.
צוֹ דער טשיסטקע נעמט אָבער ניט קיין ענדע .פאַרקערט ,זי װערט
שטאַרקער ,פון גאַס דערטראָגן זיך יאָמערלעכע געשרייען .די פאַרצווייפלטע
קולות פון פרויען און קינדער קענען פּשוט משוגע מאַכן
מענטשן ,געיאָגטע ווֹי חיות ,האָבן געזוכט באַהעלטענישן װוּ זיך צו
ראַטעװען .די ליטווינער האָבן נאָכגעיאָגט און געשלאָגן מכות רצח.
אַ שטאַרק פאַרצווייפלטער בין איך אַרומגעגאַנגען אין צימער ניט וויסנדיק,
װאָס אָנצוהייבן צו טאָן .פּלוצלינג גיב איך אַ זאָג צו דער מאַמען, :ניטאָ װאָס
צו פאַרלירן ,די אַקציע דויערט ,מען װעט באַשטימט באַלד אויך צוֹ אונדז
דערגרייכן .מאַך מיר גלייך אַ ווייסע לענטע אױף אַן אָרעמבאַנד ,איך װעל
דאָס אָנטאָן אַזױ װי עס טראָגן די יידישע פּאַליציאַנטן ,און אַראָפּגײן אונטן
צו די ליטווינער" .איך האָב אָנגעטאָן דעם פוטער ,ס'איז שוין געווען גוט
קאַלט אינדרויסן ,אַרױפגעצױגן אויפן אַרבל דעם וייסן אָרעמבאַנד ,אויפן
טיר האָב איך אויפגעהאָנגען א שלאָס און בין אַראָפּ אונטן ,ביזן ערשטן שטאָק,
דאָ האָב איך זיך אַװעקגעשטעלט נעבן דער טיר פון דבורה אסתרס קלױז
און געװאַרט,.
אָפּשטײענדיק אַ היפּשע צייט ,דערהער איך די גוטיבאַקאַנטע יוונישע
טריט .איך בין געבליבן צוגעגליווערט צו מיין אָרֹט .עס האָבן זיך באַװיזן
צוויי יונגע ליטווישע סאָלדאַטן ,יונגע שניעקעס .איינער פרעגט מיך ,װאָס
איך טו דאָ ,ענטפער איך אים, :מ'האָט מיך דאָ אַװעקגעשטעלט היטן די אַלטע
לייט ,באַלד װועט קומען אַ פור ,וועלכע ועט זיי צונעמען?
ניט ענטפערנדיק מיר אַ װאָרט ,דערלאַנגט מיר איינער אַ שטױס ,אַז
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איך בין אַראָפּגעפאַלן פון אַלע טרעפּ .אַן איך האָב ניט צעבראָכן די הענט
און פיס ,איז געשען פּשוט אַ נס מן השמים..
קוים אַ לעבעדיקער האָב איך זיך אויפגעהויבן פון דער ערד און גענומען
לויפן מיט אימפּעט .פאַרהאַלטן האָב איך זיך ערשט אין דורכהויף ,ווּ כ'האָב
זיך פאַרוקט אין אַ וינקעלע און אָפּגעכאַפּט א ביסל דעם אָטעם .קומענדיק
עטװאָס צו זיך ,כאַפּ איך זיך  :װאָס שטיי איך דאָ ? די באַנדיטן װעלן דאָך אַרױיפ-
גיין אין שטוב און גאָט ווייט וואָס זיי וועלן אָפּטאָן .איך נעם צװאַמען מיין
ביסל כוח און לויף צוריק .איך לויף אַרױף אױף די טרעפּ  --קיינער איז
ניטאָ .איך לויף העכער  --קיינער איז ניטאָ .לויף איך צו זיך אין שטוב און
דערזע  --דער שלאָס פון שטוב אָפּגעריסן ,די טיר האַלב אָפן .עס װערט
מיר פינצטער פאַר די אגן :דער יונגער ליטוין שטייט ביים בעט וו די
מאַמע ליגט מיטן קאָפּ אַראָפּגעלאָזט צו דער פּאָדלאָגע ,און ער שטיקט זי --
שרייענדיק, :זאלאטא דאַװאַי ,פיניגו( "...גאָלד גיב ,געלט),
נעבן בעט זיינען צעשאָטן עטלעכע צענדליק סאָוועטישע רובלס און דער

ליטווין שטיקט די מאַמע ,און זי כאָרכלט און ווערגט זיך- ..
דערזעענדיק די סצענע לויף איך צו צוֹם בעט ,כאַפּ אַרױס פון קעשענע
אַ פּעקל געלט און גיב דעם ליטוין, .נאַ ,זאָג איך  --אָט האָסטו געלט ,לאָז
זי אָפּ ,זי האָט ניט קיין געלט" ..דער באַנדיט האָט צוגענומען דאָס געלט
( 002סאָוויעטישע רובל) און אָן צו זאָגן אַ װאָרט איז ער מיט זיין קאָלעגע .
אַװעק...
איך בין צו צום פענצטער ,געכאַפּט עטלעכע װערטער מיט מיין פרוי
און קינדער .ווייזט זיך אַרױס ,אַז זיי האָבן גוט געהערט די גאַנצע סצענע.
אויפן גאַס איז שוין געווען גוט ליכטיק .מער ליגן אויפן דאַך האָט מען
שוין ניט געקענט .די פרוי מיט די קינדער זיינען אַרֹײן אין שטוב .איך בין,
װי פריער ,צוריק אַראָפּ ,אויף מיין פּאָסטן?
לאַנג בין איך אָן אַרבעט ניט געשטאַנען אױף מין פּאָסטן

צום קלויז איז אַרױף אַ ליטווין אין אַ לעדערנער קורטקע ,מיט אַ טעקע
אין האַנט .ער זעט אויס צו זיין דער אָנפירער פון דער ליטווישער געשטאַפּאַָ.
אויף זיין פראַגע ,װאָס אֹיך טו דאָ ,ענטפער איך אים מיין פריערדיקן פּזמון.
איך בין אַ יידישער פּאַליציאַנט ,װאַרט דאָ ביז מען װעט צונעמען די אַלטע
לייט, ,אויבן איז ווער דאָ ? ,פרעגט ער מיך, ,ניין" ,ענטפער איך, ,אַלעמען
צוגענומען", .דו זאָגסט אמת ? 7פרעגט ער וייטער , ביטע ,איר קענט זיך
איבערצייגן" .ער איז אַרױף אויפן צווייטן שטאָק ,דאָרט האָט ער דערזען
פאַר זיך אָפענע טירן און פּוסטע דירות .ער איז אַרײנגעלאָפן אין איין דירה,
אין אַ צווייטער ,און זידלענדיק אין דער מאַמען אַרײן ,איז ער אַראָפּ .די
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גאַנצע צייט בין איך אים נאָכגעגאַנגען מיט האַרצקלאַפּעניש ,ער איז פאַר"
שווונדן ,פּטור געװאָרן פון אַ שלאַק ..אָבער אויף װי לאַנג! וויפל שלעק
וועלן דאָ נאָך אַרױפגײין? ווען װעט זיך די טראַגעדיע ענדיקן?
פון דעם מאָמענט אָן האָבן זיי ,די באַנדיטן ,אָנגעהױבן קומען איינציקווייז,
אָדער אין גרופּעס .איך דערצייל זיי שטענדיק דעם זעלבן פּזמון .עטלעכע האָבן
מיר געגלייבט און זיינען אַװעק; אַנדערע זיינען אַרױף ביון ערשטן שטאָק,
אַ טייל ביזן צווייטן שטאָק און זעענדיק אומעטום נאָר אָפּענע טירן און אַ גרויסן
חורבן ,האָבן זיי זיך אומגעקערט צוריק .איך האָב אַבער אויך אָנגעטראָפן
אויף אַזעלכע יוכעס ,וועלכע האָבן מיר ניט געגלױבט און זיינען אַרױף
ביז גאָר אינדערהויך און דערגאַנגען ביז מיין טיר אויף װעלכער עס איז
געהאָנגען א שלאָס .זעענדיק ,אַז ס'איז שלעכט האָב איך בלית בוירה זי
געזאָגט דעם אמת ,אַז הינטערן שלאָס זיצט מיין פאַמיליע און דערביי זיי
אַרײינגערוקט אין דער לאַפּע אַרײן ..צוויי מאָל איז מיר אויף דעם אופן
געלונגען צוצונעמען די מערדער פון מיין טיר .אין צוויי פאַלן אָבער איז מיר
די זאַך ניט געלונגען ,איך האָב געמוזט עפענען די טיר ,זיי אַרײנפירן אין שטוב
און ווייזן מיין פאַמיליע,

אָבער אוֹיך אין די פאַלן בין איך אָפּגעקומען מיט שרעק .אױסגעגאַנגען
איז דאָס צו
זיבעצן ()71
אַז מיט די
געלט-סומעס,
נאָר צוֹ ,002

גרעסערע סומעס געלט .פאַר דער ציט האָב איך אָנגעצײלט
פּאַרטיעס ,װאָס זיינען געקומען נאָך אונדזערע נשמות ..זעענדיק
גייער נעמט ניט קיין סוף ,האָב איך גענומען פאַרקלענערן די
די ערשטע רוצחים האָב איך געגעבן  002רובל ,די ווייטערדיקע --
 001און אַפילו  05רובל,

דער זייגער איז שוין  2 ,2 ,21 ,01און עס נעמט קיין ענדע ניט צו דער
טשיסטקע .איך האָב זיך געבראָכן דעם קאָפּ ,װאָס קען דאָס באַדײיטן? ביי
די זוכנדיקע ליטווינער האָב איך דאָך ניט געקענט פרעגן און אַזױ ביון האַלבן
טאָג האָב איך ניט געװוּסט אוֹיף װאָס פאַר אַ װועלט מיר געפינען זיך,
דער זייגער איז שוין געווען באַלד  4בײטאָג .איך שטיי שוין אויף מיין
פּאָסטן" אַ שעה  ,01ביז איצט איז מיר געלונגען אָפּצושלאָגן אַלע אַטאַקעס
פון די שונאים ,און װאָס ווייטער?
פּלוצלינג דערזע איך ,וי עס לויפט אַדװאָקאַט פּאַװוירסקי ,דער קאָמענדאַנט
פון דער יידישער פּאָליצײי .ניט קלערנדיק קיין סך ,לויף איך אַראָפּ און פרעג
אים ,װאָס דאָ קומט פאָר .ער ענטפערט מיר אַ צעטומלטער, :מען ליקווידירט
פולשטענדיק דאָס געטאָ .איך לויף אין יענעם געטאָ ,ראַטעװעט זיך וי איר
קענט נאָר" ...און ער איז גלייך געלאָפן דורך ראַמײלעסעס הויף צו יאטקעווער
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גאַס ,כדי ,װי עס שיינט ,פון דאָרט ,דורך דער װאַנט ,אָדער דורך אַ טױער
װאָס גייט אַרױס אויף ברייטער גאַס ,אַרוסצוקריגן זיך פון דאַנען
עס איז פאַר מיר קלאָר געװאָרן ,פאַרװאָס די טשיסטקע דויערט אַזױ לאַנג,
איך בין געשטאַנען און זיך געגריזשעט ,הלמאי איך האָב דאָ געװאַרט
ביזן לעצטן ,שוידערלעכן מאָמענט .על כל פּנים ,אָט די איבערלעבונגען פון
היינטיקן מעתילעת האָב איך געקענט פאַרשפּאָרן .איך אַלײן בין דער שולי
דיקער אין אונדזער איצטיקער ,אָן אױסגאַנג ,טראַגישער לאַגע..
װאָס װעט אָבער העלפן דאָס גריזשען זיך  --יאָ שולדיק ,ניט שולדיק,
מען מוז זען ווייטער זיך צו ראַטעװען
װאָס הייבט מען אָבער אָן צו טאָן?
דער זייגער איז שוין  .5צום גליק ,האָב איך די לעצטע צויי שעה קיין
,געסט? ניט געהאַט .איך בין אַ ביסל פעסטער געװאָרן ,פּלוצים דערהער איך

אַ טומל אויפן הויף- ,
איך רוק פאָרזיכטיק אַרױס דעם קאָפּ דורכן פענצטער און דערזע אַ גרופּע
יידן רינגלען אַרום אַ דייטש .אַלע רעדן ,אַלע שרייען .איך לויף אַראָפּ אונטן
און פרעג ביי די יידן ,װאָס דאָ קומט פאָר .איינער ענטפערט מיר ,אַז דער
יעקע וויל זיי פירן אין דער ערשטער געטאָ ,ער וויל אָבער אַ ,גייער" (אַ זיי-
גער, ).גוט ,איך װעל אים געבן" ,זאָג איך .טאָ גיב אַהער" ,מאָנט דער ייד,

,װאַרט נאָר ,איך על מיט אים אַלײן אַ רעד טאָף.
איך גיי צו צום דייטש און זאָג אים, :איך האָב דאָ מיין פאַמיליע ,מיר
ווילן אַריבערגײן אין דער ערשטער געטאָ און אֹיך גיב אים דערפאַר אַ שיינעם
זייגער", .גוט" ,ענטפערט ער, ,קום ווייז מיר ווּ איז דיין פאַמיליע?
בעת מעשה האָט מיר געפרירט מיין בלוט אין די אָדערן ,צי האָב איך
ניט צופיל ריזיקירט ,צופיל אָנגעטרױט?
אָבער ס'איז שוין קיין צוריק ניט געװען .דער דייטש נעמט אַרױס
זיין רעװאָלװער פון שיידל ,שטרעקט אויס צו מיר און זאָגט, :קום ,וייז
מיר װוּ איז דיין פאַמיליע" ,ניט האָבנדיק קיין ברירה ,האָב איך אים גענומען
פירן צו די טרעפּ .הינטער זיך האָב איך דערהערט ,וי די יידן רעדן צװוישן
זיך, :לאָמיר שטעלן פיס ,דער יעקע אין פון ג."..
,פאַרפאַלן" ,האָט מיר אַ זעץ געטאָן אין קאָפּ, ,מיאוס אַרײנגעפאַלן,
גייענדיק אַזױ אויף די שמאָלע ,אַלטפרענקישע ,געדרייטע טרעפּ ,זאָג איך
צום יעקע, :איר דאַרפט ניט דאָ קיין געווער ,האַבן זי קיין אַנגסט?..
,יאָ ,איך האַבע קיינע אַנגסט ,אַבער עס שאַדעט ניכט?.
איך האָב אויפגעשלאָסן די טיר און מיר זיינען אַרֹײין אין שטוב .דער

יעקע מיטן אויסגעשטעלטן
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רעװאָלװער,

איך הינטער

אים .אין שטוב,

ווען

די מאַמע ,פרוי און קינדער האָבן דערזען אַ דייטש מיט אַן אויסגעשטעלטן
רעװאָלװער אין האַנט ,זיינען זיי אַלע אױסגעבראָכן אין אַ יאָמערלעך געוויין..
איך האָב מאָמענטאַל אַ זאָג געטאָן, :האָט ניט קיין אַנגסט ,דאָס איז
אַ גוטער דייטש ,וועלכער איז געקומען אונדז אַריבערנעמען אין יענעם געטאָ,
דאָ איז שוין אַלץ ליקווידירט",,
,יאָ ,יאָ? ,זאָגט דער דייטש , האַבן זי קיין אַנגסט? און האָט דעם רע-
װאָלװער אַװעקגעלײיגט אויפן טיש; .נו  --זאָג איך  --נעמט שנעל די
פּעקלעך ,נעמט װאָס װייניקער ,און קומט"..
דאַן האָב איך אַ נעם געטאָן פון טיש אַ גרויסן וועקיזייגער און דער"
לאַנגט דעם דייטש, ,ביטע ,דאַ האַבן זי איינע אור, "..פערפלוכט ,דאָנערי
 וועטער" ,דערלאַנגט ער אַ געשריי מיט כעס, ,ניכט זאָלכן בראַוּך איך ,אייןהאַנדיאור ,אָדער טאַשן-אור?..
איך האָב אויפן האַנט געהאַט אַ גוטן זייגער ,אָבער איך וייס אַליײן ניט,
װואָס האָט מיט מיר אין דעם מאָמענט פּאַסירט ,װאָס איך האָב געמאַכט אַזא
ספּעקולאַציע ...פאַרפאַלן ,צוריקציען זיך קען איך ניט; נעם איך אַרױס פון
קעשענע צוויי צענער טשערװאָנצעס ( 002רובל) ,דערלאַנג דעם יעקע און
זאָג אים :קיין אַנדערן זייגער האָב איך ניט ,אָט האָסטו געלט; איך ועל
דיר אין יענעם געטאָ קיפן באַלד אַ זייגער ,וועלכן דו וילסט" .ער האָט
צוגענומען דאָס געלט ,אַרײנגעלײגט אין קעשענע און אַ זאָג געטאָן, :האַנדשו
האָסט דו!? ,יאַװאָל? ,ענטפער איך אים , איך האָב פּראַכטפולע האַנדשה,
לעדער מיט פּעלץ?..
,צייג מאַל?,,,
די פרוי האָט גענומען זוכן די הענטשקעס ,פון דענערוירונג האָט זי
לאַנג ניט געקענט געפינען .צום סוף האָט זי אַרױסגענומען פון אַ פאַק אַ פּאָר

פּראַכטפולע ,שיינע לעדערנע הענטשקעס אויף פוטער,
דער יעקע ,דערזעענדיק די הענטשקעס ,איז ממש אַנטציקט געװאָרן
,זייער שיין ,זייער שיין! דאַ האָסטו" .דאָ דערלאַנגט ער מיר זיינע אַלטע
הענטשקעס .אַז מען זאָגט אַ גוטער דייטש ,איז דאָך ניט שייך..
די הענטשקעס האָבן אונדז געראַטעװעט..
|
די הענטשקעס האָבן אויך זייער געשיכטע:
ווינטער  0491איז קיין ווילנע אָנגעקומען אַדװאָקאַט רייכמאַן פון לאָדוש.
עס זיינען דאַן געווען אויסערגעוויינלעכע פרעסט .װאַלגערנדיק זיך אין װעג,
האָט אַדוו .רייכמאַן זיך אָפּגעפרוירן די פיס און איז קוים אַ לעבעדיקער אָנגע-
קומען קיין ווילנע .אֹיך האָב אים דאַן אַרײנגעבראַכט אין ווילגער יידישן
משמרת חולים" .מיין טאָכטער פלעגט אים באַזאָרגן מיט דעם ניי-
שפּיטאָל ,
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טיקסטן ,ווען ער איז געזונט געװאָרן ,האָט ער אַ געוויסע צייט געװוינט בי
אונדז אין דירה .ניט וילנדיק אָנקומען צו געזעלשאַפטלעכער הילף ,האָט
ער וי אַ סך אַנדערע פּליטים גענומען האַנדלען ,כדי צו פאַרדינען אױיף צו
לעבן .איינמאָל איז ער געקומען אין שטוב און געוויזן עטלעכע פּאָר הענטשקעס,
װאָס ער האָט געקויפט צוליב פּרנסה, .איר וייסט? ,זאָג איך צו אים, ,גיט
מיר אַ פּאָר הענטשקעס ,איך װעל אייך מאַכן אַ גוטן פּאָטשאַטיק?
איך האָב אים פאַר די הענטשקעס באַצאָלט  51ליט (ביי  2דאָלאַר) און
אַװעקגעלײגט זיי אין שטוב .אָט אַזױ זיינען די הענטשקעס אָפּגעלעגן ביי אונדז
אין שטוב כמעט צויי יאָר , ערשט איצט האָבן זי אָפּגעשפּילט זײער
|
רעטונגס-ראָל,
װועלנדיק דעם דייטש האָבן אין די גאַנצע הונדערט פּראָצענט אויף מיין
זייט ,האָב איך אים אַ זאָג געטאָן ,אַז מיט די הענטשקעס ועט ער זיין איינער
|
אין ווילנע און אין פאַטערלאַנד..
הכלל ,מיר האָבן זיך גענומען גרייטן אין וועג אַרֹײן.

זייענדיק אָנגעלערנט פון ערשטן

מאָל גיין אין געטאָ ,האָב איך די
זאַכן ,כדי דער װעג

זאָל ניט

שטוביקע אָנגעזאָגט צו נעמען װאָס וייניקער
זיין אַזױ שווער,
מיר האָבן גענומען פּעקלעך און װאַליזקעס אין די הענט .צום לעצטן מאָל
אַ קוק געטאָן אויף אונדזער לעצטער היים ,װוּ מיר האָבן פאַרבראַכט אַזעלכע
טראַגישע טעג און פאַרשליסנדיק די טיר זיינען מיר ,אין באַגלײיטונג פון
יעקע ,אַרױס אויפן גאַס .מיט האַרץיציטערניש זיינען מיר געגאַנגען .זאָל
גאָט געבן ,אַז אַלץ זאָל דורכגיין כשורה..
מיר זיינען געגאַנגען דורך ראמיילעסעס היף ,אַריין אױיף יאַטקעװער
גס .מיר גייען פאָראויס ,דער יעקע ביי דער זייט ,מיטן איסגעשטרעקטן
רעװאָלװער אין האַנט .די יאטקעװוער גאַס איז געװוען פּוסט ,מיר זיינען זי
שנעל דורכגעגאַנגען .אַרױסגײענדיק צום עק גלעזעריגאַס און אַראָפּשלאָסיגאַס,
האָבן מיר דערזען פאַר זיך מאַסן אויסגעשטעלטע יידן אויפן גאַס ,אַרומגע-
רינגלטע דורך ליטווינער .אייניקע פון זיי האָבן געפּרוװוט אונדז פאַרהאַלטן,
אָבער דער יעקע האָט אויסגעשטעלט זיין רעװאָלװער און געמאַכט אַזאַ געשריי,

אַז זיי האָבן זיך גלייך אָפּגעטראָגן.
,לאָס ,לאָס ,מיינע לויטע ,מיינע לויטע" ,האָט ער געשריען.
פון עק גלעזער-גאַס ביזן געטאָיטױער איז אַ מינוט גאַנג .די מינוט האָט
ביי אונדז געדויערט יאָרן ..וויפל טויטישרעק ,וויפל שפיכת-דמים! וי אַזױ
האָבן אונדזערע הערצער געקלאַפּט ,צוזעענדיק וי אַרום אונדז שטייען מחנות
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יידן ,וועלכע װאַרטן מען זאָל זיי פירן צו דער שחיטה ..װי זי האָבן אונדו
מקנא געווען ,זעענדיק װי מען פירט אונדז צוֹם געטאָיטױער ,צום לעבן
וי דערלעבט
קוים װאָס מיר
האָט דעצידירט

מען שוין צו זיין פון יענער זייט טױער!
האָבן דערלעבט

וועגן לעבן און טױט

צו זיין נעבן

געטאָרטױער,

יעדע

סעקונדע

פון  5נפשות.

ביים טויער פאַרהאַלט אונדז דער ליטווין ,ער וויל ניט אַרױסלאָזן,

דער יעקע דערלאַנגט זיך אַ װאָרף אויף אים מיט אַ געװאַלד, :לאָס ,דו
פאַרפלוכטער הונד ,שייסע ,לאָס ,מיינע לויטע" ,און מיט כוח א ריס געטאָן
די טיר ,דראָענדיק דעם ליטווין מיטן רעװאָלװער,..
מיר

זיינען פון יענער

זייט

טױער!

גאָט זיי דאַנק ,גאָט זיי דאַנק !
מיט שנעלע טריט זיינען מיר אַרײן טיף אין שװאַרצאוון זאװולעק .ערשט
דאָ האָבן מיר זיך אױיף א ויילע אָפּנעשטעלט אָפּכאַפּן דעם אָטעם .ווייזט
זיך אַרױס ,אַז ניט נעמענדיק קיין סך ,האָבן מיר דאָך אָנגענומען גאָר נישקשה-
דיקע פּעק מיט זאַכן ,אַז מען איז געבליבן כמעט אָן כוחות ..ביז דעם
מאָמענט האָט אונדז געטראָגן דעם אימפּעט .איצט ,ווען מיר האָבן אינסטינקטיוו
דערפילט ,אַז מען איזן שוין כמעט וי געראַטעװעט ,האָט מען דערפילט
אַ פאַרמאַטערטקײט,
מיר האָבן ניט געװאָלט צו פיל ריזיקירן און אַועק וייטער .מיר זיינען
געגאַנגען צוריק מיטן זעלבן וועג ,װאָס האָט אונדז געפירט אין געטאַ אַרײן,
נאָר אין אַ פאַרקערטער ריכטונג .צוריק דורך ברייטעריגאַס ,פאַרביי אונדזערע
פענצטער ,פאַרביי אונדזער הויז און דירה .אָבער װאָס פאַר אַ קאָלאָסאַלער
אונטערשייד פון דעמאָלט ביז היינט! דאַן ,גייענדיק דאָס ערשטע מאָל אין
געטאָ אַרײין ,האָבן מיר נאָך געהאַט אַ פונק פון האָפענונג ,אַז ,דאָרטן" וועט
מען אונדז לאָזן צורו .היינט גייען מיר וידער אין געטאָ ,אָבער מיט אַן
אילוזיע װייניקער .מיר ווייסן שוין ,אַז געטאָ באַדײט  --קאָנצענטראַציע פון
יידן ,כדי זיי לייכטער צו קענען ליקווידירן ..געטאָ באַדײט אַן ענגער טרערן-
אינדזל ,.,געטאָ באַדײט  --לעבן אין דערװאַרטונג אויפן טיט יעדע שעה,
יעדע מינוט ,יעדע סעקונדע ..געטאָ באַדײיט  --אונטערגאַנג..
געטאָ באַדײיט הילפלאָזיקייט ,מאַכטלאָזיקײט ..די קורצע  6ואָכן פון
זיין אין געטאָ האָבן בולט באַויזן ,אַז אין געטאָ קאָן מען אַפילן ניט שטאַרבן
מיט אַן אינדיווידועלן העלדן-טױט ,וייל יעטװעדער נקמה'אַקט קעגן אַן
איינצעלן דייטש װועט ברענגען מאָמענטאַלן טוט פאַר הונדערטער און טויזנטער
הילפלאָזע יידן ...אין געטאָ האָט מען זיך געשטעלט די שאלה ,צי מעג מען
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זיין ,אַ העלד" ,וען פאַר העלדישקייט און אָפּפערװיליקײט
אַנדערע ,אין די הונדערטער ,אין די טויזנטער..

װעלן באַצאָלן

אין גרויסן געטאַ
מיר גייען צוריק דורכן שטאָט ,אין ערשטן גרויסן געטאָ אַרײן .די גאַסן
זיינען טויט ,מען זעט ניט קיין לעבעדיקן נפש .װאָס האָבן זיי ,די רשעים,

געמאַכט בלויז אין  4חדשים פון אָט דער לעבעדיקיצאַפּלדיקער שטאָט!ן
מיט פּחדימדיקער האַרצקלאַפּעניש זיינען מיר אַדורך די גרויסע ברייטע
גאַס .מיר האָבן שוין קוים דערלעבט אַרײנצוגיין אין שמאָלן זאװולעק ,פאַרביי
זאלקינדס הויף .דאָ האָבן מיר צום צווייטן מאָל עטװאָס פרייער אָפּגעאָטעמט.
אין זאווולעק האָבן מיר זיך אָנגעטראָפן אויף אַ פּויערש פורל .פרעג איך דעם
דייטש ,צי דערלויבט ער אַװעקצולייגן די זאַכן אויפן פורל ביזן געטאָיטױער.
,יאַ" ,זאָגט ער, ,אוב דער ,באַוער*" װועט ערלויבן און איך װעל אים באַצאָלן"..
אַז מען

זאָגט,

אַ גוטער

דייטש,

איז

דאָך

ניט

שייך..

דער פּױער האָט דערלויבט און מיר זיינען נאָכגעגאַנגען נאָכן פורל ,וי
נאָך אַ לעבעדיקער לוויה,.
נעבן קאַשציאָל פון ,אַלע בלינדע" (אַלע הייליקע) ,האָבן מיר די זאַכן
אַראָפּגענומען ,באַצאָלט דעם פּױער עטלעכע רובל פאַר די פּאָר טריט און מיר
זיינען צו צום געטאָרטױער..
ניט דער ליטווין ,ניט די יידישע פּאָליציאַנטן פון אינעװייניק האָבן אונדז
פֿאַרהאַלטן ,מיר זיינען אַרײין אין ערשטן ,גרויסן געטאָ.
די יידישע פּאָליציאַנטן האָבן אונדז נאָר געפרעגט צי מיר זיינען פון
ערשטן געטאָ .אונדזער דייטש האָט אונדז ווייטער געפירט איבער רודניצקער
גאַס .פאַרן הויז נומער  6איז אויפן מיטן גאַס געשטאַנען דער פּאָליצייישעף
גענס ,מיט זיין געהילף  --דעסלער .,דערזעענדיק מיך ,מיטן דייטש און בניי
בית ,האָט ער אַ פרעג געטאָן, :באַלבערישסקי ,פונװאַנען קומט איר?? איך
ענטפער אים, :פון צווייטן געטאָ?
,שנעל גייט אין קאָמיסאַריאַט אַריין" ,האָט ער אַ זאָג געטאָן
גענסן האָב איך געקענט פון צוויי שמועסן מיט אים במשך דער צייט.
עס האָט זיך געהאַנדלט וועגן דער ,עװאַקואַציע" פון די אַלטע ,שװאַכע און
קראַנקע ,וועלכע ער פלעגט לעצטנס צו אונדז שיקן פון דער גרויסער געטאָ.
דאַקעגן ,זיין געהילף דעסלערן ,האָב איך אינגאַנצן ניט געקענט ,אַפילו ניט
געוווסט ,אַז ער הייסט  --דעסלער .זיין פאָטער ,דעם אַלטן דעסלערן ,האָב איך
גראָד געקענט .אין די יאָרן  5291 --- 9191איז ער געווען פאָרזיצער פון דער
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געזעלשאַפּט ,משמרת-חולים",

װוּ איך בין אויך

גוט-באַקאַנטער מעדיצינישער
געווען פאַרװאַלטונגסימיטגליד,
הערנדיק פון גענסן דעם געשריי , --אין קאָמיסאַריאַט אַרײן" ,האָב איך
גלייך זייער באַדאַנקט דעם דייטש און בין שנעל אַרֹיין מיט מיינע בני"בית,

אין קאָמיסאַריאַט .דער קאָמיסאַריאַט האָט זיך געפונען אין אַ געוועלב.
דאָ האָט אונדז איבערגענומען דער פּאָליציאַנט  --חיים מאָלטשאַדסקײ
ער איז געוען אַן אַלטער אַפּטײיקער און האָט לאַנגע יאָרן געאַרבעט אין
אָפּטייק פון ,משמרת-חולים" .מיר זיינען געװען צװאַמען פאַרװאַלטונגס-
מיטגלידער אין פאַרמאַצעװטן-אָנגעשטעלטן-פאַראײן ,און זייער באַפריינדעט.
דערזעענדיק מיך אין אַזאַ  מצב ,האָט ער זיך געװאָרפן אויף מיר קושן
טרייסטנדיק אונדז ,אַז דאָ װועלן מיר שוין ניט פאַרפאַלן ווערן אבי זיך
אַרױסגעראַטעװעט פון יענעם גיהנום ..עס האָט זיך מיט אונדז גלייך אויך

פאַרנומען דער ,סערזשאַנט"

פון דער פּאָליצײ ,פלעשער.

מאָלטשאַדסקי

--

אַ באַגאַבטער אַקטיאָר (חיים מאלסקי) ,װאָס האָט זייער אָפט געשפּילט יידיש
טעאַטער  --און פלעשער ,האָבן אונדז גלייך געמאַכט אַן אָרט אין הינטערשטן
צימער פון קאָמיסאַריאַט .דאָרט זיינען געשטאַנען עטלעכע לידיקע אייזערנע

בעטלעך ,אויף צוויי פון זיי האָבן מיר זיך ,איינגעאָרדנט?
דאָס איז געווען אונדזער ערשטע חיים אין דער ערשטער ,גרויסער וילי
נער געטאָ .געווען איז דאָס פאַרנאַכט ,דינסטיק דעם 12טן אָקטאָבער .1491
אין אַ וויילע אַרום האָט פריינט פלעשער אונדז געבראַכט עטלעכע צעטעלעך
אוֹיף אַװונטברויט ,אין דער פּאַליצײיאישער קיך,
דערביי האָבן פלעשער און מאָלטשאַדסקי מיר געזאָגט ,אַז זיי האָבן פון
גענסן אַ דערלויבעניש אונדז צו האַלטן אין קאָמיסאַריאַט די גאַנצע נאַכט,
אַ דאַנק דערפאַר!
איך בין מיט די קינדער אַרױף אין דער פּאָליצײי-קיך .זי האָט זיך
געפונען אין זעלבן הוֹיף פון רודניצקער  .6די קיך אין געווען אַ גרויסע.
פינצטעריחושך .עס האָבן נאָר געפינקלט אַ פּאָר ליכטלעך .דער אַװנטברױט
איז באַשטאַנען פון אַ טעלער זופּ און מערלעך מיט װאַסער .אָבער אַ טעפּל
הייס װאַסער איז אין דעם מאָמענט געװען בעסער ,וי אַמאָל געשמאַקע
|
פּאַָטראַװעס,
אױסזיפּנדיק די זופּ ,זיינען מיר אַראָפּ צו זיך ,אין שטוב" און װי געהרגעטע
געפאַלן אויף די אייזערנע בעטלעך .די מאַמע האָבן מיר אַװעקגעלײגט אױיף
אַ מאַטראַץ.

מיר האָבן אין פאַרלויף פון טאָג דורכגעמאַכט אַן ,אינטערעסאַנט?" שטיקל
אַרבעט .פונװאַנען מיר האָבן געשעפּט כוחות ,קלאָרן פאַרשטאַנד און אָריען-
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טאַציע ,כדי צו לאַוורירן אין דעם בינטל אומגליקן  --אין פּשוט ניט צו
|
|
באַגרײפֿן...
אַלנפאַלס,

דער

ערשטער

קבלת-פּנים,

וועלכן מיר

האָבן באַקומען אין

אונדזער נייעם װוין-אָרט ,האָט אונדז צוגעגעבן א סך מוט ,גלויבן און האָפע-
נונג אויף להבא,
אָט אַזױ האָט זיך פאַרענדיקט פאַר אונדז דאָס ביטערע קאַפּיטל  --די
צווייטע ,קליינע געטאָ ,און מיר זיינען אריין אין אַ נייעם קעסל-גרוב ,װאָס
האָט געהייסן  --ערשטע ,גרויסע ווילנער געטאָ.

מיר האָבן זיך שפּעטער דערװוסט

שוידערלעכע

פּרטים פון דער ליקוויי

דאַציע פון דער קליינער געטאָ .די גאַנצע נאַכט און דעם גאַנצן טאָג האָבן
די ליטווישע באַנדיטן געבראָכן און געריסן יעדע טיר און אַרײנגאַנג .זיי האָבן
אויפגעבראָכן ניט נאָר טירן פון גאַס ,נאָר אויך אַלע אַרײנגענג ,װאָס האָבן
געפירט אין קעלערן ,בוידעמער ,קראָמען וכדומה .צו דער הייליקער אַרבעט
|
האָבן זיי געבראַכט מיט זיך ספּעציעלע אייזערנע לאָמען און שטאַנגען
די יידישע פּאָליצײי ,װוי ביי אַלע טשיסטקעס ,האָט געפּרװוט ראַטעװען
װאָס עס האָט זיך נאָר געלאָזט .זעענדיק ,אַז עס קומט פאָר אַ פולשטענדיקע
ליקװוידאַציע פון דעם געטאָ ,האָבן זיי גענומען ראַטעװען זיך אַלײן און זייערע
פאַמיליעס .אַ סך צו ראַטעװען איז זיי אָבער ניט געלונגען .זיי זיינען צוזאַמען
מיט אַנדערע יידן אַװעק אויף פּאָנאַר .א טייל איז געלונגען צן אַנטלױפן
און ראַטעװען זיך אין דעם ערשטן געטאָ .אַ געוויסע צאָל האָט זיך געראַטעװעט
דורכן אױסבאַהאַלטן זיך אין פאַרשיידענע מעלינעס .איין גרויסע מעלינע איז
געווען אויף גלעזער גאַס ,אין א הויז װאָס איין װאַנט איז אַרױס אויף ברייטער
גאַס ,װוּ ס'איז געווען אטאוויטשעס אַפּטײק .דורך א גרויסער מויער-װאַנט
פלעגט מען אַריבערגײן מיט דער הילף פון א גרויסן לייטער און מהאָט
זיך געפונען אין אַ הויז מחוץ דעם געטאָ .די מעלינע איז אָבער שנעל דורכ-

געפאַלן .אַ סך מעלינעס זיינען געווען אין צווייאיקע קעלערן ,דאָפּלטע בוידע-
מער ,און אין צימערן מיט דאָפּלטע װענט .בכלל זיינען די מעלינעס אי
צווייטן געטאָ געווען גאַנץ פּרימיטיווע ,ווייל ס'אין פּשוט ניט
צייט זיי צו מאַכן ,אַ גוטע מעלינע איז געווען אויף יאַטקעװער
װאָס האָט געגרענעצט מיט בונימאָוויטשעס הויז ,פון דייטשישער
 2אָ איז געווען אַ גרויסע פאַרלאָזענע דירה .די גאַנצע
באַלעבאַטישקײט איז געווען ניט גערירט .אין דער שטוב האָט
אַ לאָך אין װאַנט און מ'איז אַרײן אין אַ ניט גערירטער דירה

געװען קיין
 ,4אין הױז
גאַס נומער
שטוב מיטן
מען געמאַכט
אין בונימאָד

וויטשעס הויף .דאָס לאָך איז קינסטלעך פאַרשטעלט געװאָרן מיט אַן אַלמער.
אין דער מעלינע זיינען בערך אַ  02מאַן אָפּגעזעסן אַ חודש צייט .דורכגעפאַלן
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איז די מעלינע ביי פאָלגנדיקעאומשטענדן :איַונגע פרוי האָט באַקומען
ערשטן געטאָ אַ געלן שיין ,צו וועלכן זי האָט צוגעשריבן איר פאָטער.
פֿאָטער איז אָבער געזעסן אין דער מעלינע .די טאָכטער ,וועלנדיק
אַרויסנעמען פון דאָרט ,האָט געבעטן איר ,גוטן ליטווין" ,וועלכער האָט

אין
דער
אים
דעם

שיין באַזאָרגט ,ער זאָל זי באַגלײטן און העלפן אַרײינפירן איר פאָטער אין
געטאָ .זיי זיינען אַװעק צוֹ דער מעלינע און אַרױסגענומען דעם פאָטער אין
געטאָ אַריין,
|
אויפן אַנדערן טאָג איז דער ליטווין געקומען מיט געשטאַפּאָ און צוגע-
|
נומען אַלעמען,
אייניקע
ה
א
ָ
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ן
א
י
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ט
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איז אַװעק מיטן ייד ,זיינען זיי גלייך אַרױס פון דער מעלינע .צווישן זיי איז
אויך געווען די פרוי ראָזאַ בונימאָװויטש ,וועלכע האָט בי אונדז געאַרבעט
אַלס פאַרוואַלטערין פון הויז .אַלע אַנדערע זיינען אַװעק אויף פּאָנאַר ,דערונטער
אויך איינער פון די ברידער בענדער ,מיין געהילף אין דער דירות-אָפּטײלונג,
כדאי צו פאַרצייכענען ,אַז דעם גאַנצן חודש ,װאָס די יידן זיינען געזעסן אין
דער מעלינע ,האָט זי דער סטרוזש פון הױז באַזאָרגט מיט פּראָדוקטן און
אַלעם נויטיקסטן,
|
וועגן אַ צווייטן אויסערגעוויינלעכן פאַל מיט אַ מעלינע ,האָט מיר דער"
ציילט מיין קוזינע ,פרוי סאָניע קולביס (אַ טאָכטער פון געװעזענעם איגני
טימער פון ויין-גרויס-האַנדלונג ,אַקסעלראָדישװאַרץ) .ביי דער ליקװידאַציע
פון דער קליינער געטאָ זיינען זיי געווען אין הויף נומער  ,01אויף יידישער
גאַס (גרשון טעמקעס הויף) .ווען זייער מעלינע האָט געהאַלטן ביים דורכפאַלן,
האָבן זיי זיך געראַטעװעט אין אַ צווייטער שטוב .דאָרט איז געווען נאָר אַ פּראָ-
װויזאָרישע מעלינע  --אַ פּשוטער קעלער .זיי זיינען דאָרט אַרײנגעלאָפן אין
קעלער זיינען געווען ביי  02פּערזאָן .צװוישן זיי אַ יונגע פרוי מיט אַ קליין
זויגקינד אויפן האַנט .דאָס קינד האָט געװאַלדיק געשריען און די מאַמע האָט
בשום אופן ניט געקענט עס איינשטילן ,די לאַגע אין געווען אַ טראַגישע
און העכסט געפערלעכע .די באַנדיטן װעלן דערהערן אַ געוויין פון אַ קינד --
זיינען אַלע פאַרלוירן .װאָס טוט מען? וען דאָס קינד האָט געװיינט אָן
אויפהער ,האָבן די איבעריקע גענומען שרייען צו דער מאַמען  --זי זאָל
דאָס קינד דערשטיקן ...די מאַמע האָט ניט געװאָלט .האָבן דאַן אַנדערע געװאָלט
מיט געװאַלד צונעמען דאָס קינד און אַלײן עס דערשטיקן .די מאַמע האָט
געיאָמערט און דאָס קינד ניט געגעבן..
זעענדיק ,אַז ס'איז אוממעגלעך ד
א
ָ
ס
קינד צו באַרואיקן ,האָט די מוטער
פון קינד אַ זאָג געטאָן , :א,יך קען מיין קינד ניט דערשטיקן ,אייך געבְן עס
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אלל

צום טויטן ,װעל איך אויך ניט .איך גיי אַרױס פון דער מעלינע .,זאָל געשען
דאָס ,װאָס ס'איז מיר באַשערט ,אייך זאָל גאָט אָפּהיטן ,איך וויל ניט ,אַז צוליב
מיר זאָלן אומקומען אַזױ פיל יידן",
די פרוי מיטן קינד איז אַרױס פון קעלער ,האָט פאַרשטעלט און גוט
פאַרמאַסקירט דעם אַרײנגאַנג .זי איז געבליבן זיצן אין דער ליידיקער דירה..
עס האָט לאַנג ניט געדויערט און די באַהאַלטענע מענטשן האָבן דערהערט
ווילדע קולות פון די רוצחישע ליטווינער ,װאָס זיינען אַרֹײין אין שטוב .דערזען
די יונגע פרוי מיטן קינד ,האָבן זיי זיך אויף איר אַ װואָרף געטאָן ,וי די
חיות רעות ,צוגענומען זי מיטן קינד און אַװעקגעפירט אויף פּאָנאַר .אַלע יידן,
וועלכע זיינען געווען אין מעלינע ,האָבן זיך געראַטעװעט ,און אייניקע פון
זיי האָבן אַפילן איבערגעלעבט די היטלעריתקופה .צווישן זיי אויך מיין קוזינע
מיט איר מאַן  --וואלאדיא קולביס,
שפּעטערצו האָבן מיר זיך דערװוּסט וועגן פאַרשידענע פּאַלן פון מוט
און גבורה :מענער האָבן זיך געקענט ראַטעװען פון די טױט פּאַרטיעס; ליט-
ווינער האָבן געװאָלט באַפרייען יונגע ,שיינע פרויען פון אומקום; קינדער
האָכבן געהאַט די מעגלעכקייט צן אַנטלױפן; עלטערן האָבן זיך געקענט ראַטע-
ווען  --אָבער פרויען האָבן זייערע מענער ניט פאַרלאָזץ ,מענער האָבן ניט
איבערגעלאָזן אויף הפקר זייערע פרױען :קינדער זיינען ניט געלאָפן פון
טאַטע-מאַמע ,און עלטערן האָבן ניט אַװעקגעװאָרפן זייערע קינדער .אַלע
האָבן זיך געהאַלטן צזאַמען ,ניט איבערלאָזנדיק קיינעם אױף הפקר .אַלע
זיינען אין איין ריי ,געאָרעמט געגאַנגען צום טױיט .אָפּטמאָל פלעגט דאָס
די דייטשן פּשוט אַרויספירן פון געדולד ,זיי האָבן ניט געקענט באַגרייפן
די העראָישע צוגעבונדנקייט ,די ענדלאָזע טרייקייט,
שפּעטער ,אין קאָנצענטראַציע-לאַגער ,פלעגן מיר אָפט פירן ויכוחים
וועגן דעם פּראָבלעם ,צי די האַנדלונג איז געװען אַ ריכטיקע .מיר זיינען
צו קיין באַשלוס קיינמאָל ניט געקומען ..װוּנדערלעכע נשמה-אויפטרייסלונגען
ביים ראַנד פון אונטערגאַנג..
נאַטירלעך זיינען אויך געווען איינצלנע פאַרקערטע פאַלן ,אָבער דער
צוזאַמענבונד פון דער יידישער משפּחה ,די טריישאַפט פון מאַן ,פרױ און קינ
דער,

בעת

די

דאָזיקע

גרױליקע

איבערלעבענישן,

זײנען

געװען

דערשיינונג.
פון זיכערע ליטווישע קרייזן האָט מען מיר איבערגעגעבן
אויף פּאָנאַר ,ביים אַריינפירן די קרבנות ,צו  5מאַן ,אין די
דערשיסן ,האָט אַ דייטשישער געשטאַפּאָװיעץ אַ געשריי געטאָן
יידישער דאַמע אין אַ שיינעם פוטער ,אַז זי זאָל זיך אױסטאָן --
26

אַ

מאַס-

אַ פאַל ,אַז
גריבער צום
צו אַ יונגער
אָנשטאָט אַן

אין

ענטפער האָט די יונגע דאַמע ,אַ שפּײ געטאָן דעם געשטאַפּאָויעץ
הי
פּרצוף אַריין...
די יונגע ,שיינע דאַמע ,איז שוין צום גרוב ניט דערגאַנגען :זי איז געפאַלן
אויפן אָרט .עס האָט זיך אויף איר אַ שאָט געטאָן אַ האָגל מיט קוילן.
4

אַ גרויסע היסטאָרישע עוולה וװוערט באַגאַנגען ,וװען מען פעלשט איצט
באַװוּסטזיניק די גרויסע יידישע מאַרטיראָלאָגיע פון דער חורבן-תקופה ,מאַכנדיק
פאַר העלדן נאָר די ,וועלכע האָבן געקעמפט מיט געווער קעגן בלוטיקן שונא.

-פּאַסיװוע ,מאָראַלישע העלדן ,מאָראַלישע קעמפער

האָבן מיר געהאַט אָן

אַ צאָל ,מיליאָנען ,הרוגי מלכות" .ניט ריכטיק איז ,אַז יידן זיינען געגאַנגען
װי שאָף צו דער שחיטה .סזיינען געװוען טויזנטער פאַלן פון פּערזענלעכן
העלדנמוט און יידישן אויפברויז  --פאַרן אומקום .די יידישע רעזיגנאַציע ,אין
יענע מאָמענטן ,איז אויך געװען א ביײשפּיללאָזע העלדישקייט! אין יענער
תקופה און באַדינגונגען ,זיינען זיי געפאַלן וי העלדן ,אָן געווער אין האַנט,

פּרצוף אַרײן ,װעט

זיך דאָס דייטשישע

פון אָט דעם שפּײ אין דייטשס
פאָלק קיינמאָל ניט אָפּװאַשן!
אַן אײביקן דענקמאָל דאַרפן מיר זײי שטעלן און עולה'רגל זיין צן אָט
דעם דענקמאָל  --די מענער ,וועלכע האָב ,אין יענע בלוטיקע מאָמענטן ניט
געשיידט זיך פון זײערע פרויען די פרויען וועלכע זיינען געבליבן אין אומ'
צערייסבאַרן בונד מיט זײערע מענער און צװאַמען מיט זײי געטיילט דעם
טרויעריקן גורל .די קינדער און די עלטער ,װאָס האָבן זיך געהאַלטן געקניפּט
און געבונדן ביזן זייער לעצטן הײליק ,געלייטערטן אָטעם!

דער גורל פון די מיטגלידער פֿון יודנראַט
א פּאָר טעג פאַרן ליקווידירן דאָס געטאָ האָט דער ידנראַט-מיטגליד,
לעוויט ,באַקומען אַ געלן שיין ,אַלס אַרבעטער אין ,קייליס" ,ערב דער ליק-
װידאַציע איז ער טאַקע דאָרטן אַװעק,( .קייליס? איז געווען אַ גרויסע פוטער-
פאַבריק אויף סלאָװואַצקי גאַס ,געווען פולשטענדיק אָפּגעשלאָסן און האָט מיט
זיך פאָרגעשטעלט אַ קליין געטאָ) .די אַנדערע צוויי מיטגלידער פון יודנ-
ראַט ,לעווין און שנײידערמאַן ,האָבן זיך אױסבאַהאַלטן אין אַ מעלינע און
זייַנען אין עטלעכע טעג אֲרום געקומען אין גרויסן געטאָ אַרֹיין .פונדאַנען
געװאָרן ביי אַ טשיסטקע ,און לעווין מיט זיין
איז דער צווייטער צוגענומען
פאַמיליע איז אויף א פּראָװאָקאַטאָרישן אופן אַרײנגעפירט געװאָרן אין גע"
שטאַפּאָ ,אין מאָמענט ווען ער האָט געזאָלט ,מיט אַ דייטש פאָרן אין וייס-
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רוסלאַנד ,לייבאָוויטש איז אויך קוים מיטן לעבן אַריינגעקומען אין ערשטן
געטאָ און נאָך לאַנגע לויפענישן און תחנונים ביי פרידן ,האָט ער אַרױס-

באַקומען פּאַר זיך אַ געלן שיין .ער איז אָבער בכלל לאַנג ניט געבליבן אין
געטאָ ,מיט זיין פּאַמיליע איז ער אַװעק אין װײסרוסלאַנד און דאָרט זיינען
זיי אַלע אומגעקומען .אין אַ געוויסער צייט אַרום איז פון געטאָ אויך אַרױסגע-
פאָרן זיין שװאָגער ,דער אַדװאָקאַט פאַווירסקי .דער פינפטער מיטגליד פון
יודנראַט ,פעלדמאַן ,איז געקומען אין ערשטן געטאָ ,דאָ האָט ער פאַר געלט
באַקומען אַ געלן שיין און געווען דאָ די גאַנצע צייט,
פוֹן די  5יודנראַטימיטגלידער לעבן צוויי :פעלדמאַן און לעוויט .פון די
איבעריקע טוער פון געטאָ איז אויך געװאָרן ניט קיין בעסערער סוף .ד"ר
פּאָטשטער איז דעם 91טן סעפּטעמבער  2491אומגעקומען אין לאַגער קלאָאַגא
(אין עסטאָניע) .חיים רעמיגאַלסקי ,אַדװאָקאַט סמילג ,זיינען געקומען אין
דעם ערשטן געטאָ ,אָפּגעװען דאָ עטלעכע טעג און געלאָזט זיך כאַפּן אוֹיף
דער ווענדקע פון דער יידישער פּאַליצײ ,אַז עס ,װעט צוריק זיין אַ צוייט
געטאָ? ,זיינען אַװעק אַהין און דאָרט אומגעקומען..
זאַקהײים איז ,װי עס שיינט ,גלייך אומגעקומען אין דעם געטאָ ,ביי דער
ליקװוידאַציע .קאַשוק איז געקומען אין דעם גרויסן געטאָ און דאָ געבליבן
אַרבעטן אין פינאַנץ-אַמט,
יוֹטאן ,דער געוועזענער אינהאַבער פון אַנאַנסן-ביוראָ ,איז פרייוויליק אַװעק
אין דעם ליקווידירטן געטאָ.
די ענדגילטיקע ליקװידאַציע פון דעם קליינעם געטאָ האָט נאָך אָנגעהאַלטן
כמעט אַ חודש צייט .דייטשן און ליטווינער פלעגן דאָרט אַלע ויילע זוכן
און נישטערן .עס האָבן ניט געפעלט קיין יידישע מוסרים ,וועלכע האָבן אָנגעװיזן
אויף מעלינעס ,פונװאַנען מ'האָט אַרױסגענומען יידן צוֹ דער שחיטה..
די מויערן פון דעם געטאָ זיינען ניט פונאַנדערגענומען געװאָרן .זיי האָבן
נאָך געדאַרפט אָפּשפּילן אַ טרויעריקע ראָל,
אין  01טעג אַרום ,איז דאָס געטאָ וידער פאַרפולט געװאָרן מיט יידן
דאָס מאָל ,די ,װאָס זיינען געקומען אויף אַרבעט ,אויסרוימען דאָס געוועזענע
געטאָ .די ,גליקלעכע? מיט די געלע שיינען ,ווען זיי זיינען צוריקגעגאַנגען
אַהיים (אין דער ערשטער ,גרויסער געטאָ) האָבן זיך מיט זיי פאַראייניקט

אַ סך יידן ,וועלכע האָבן זיך אױיסבאַהאַלטן דאָ ,אין פאַרשיידענע

מעלינעס,

און זיינען מיט זיי געקומען צוריק אין דער געבליבענער ,גרויסער געטאָ.
אָט אַזױ האָט זיך פאַרענדיקט דאָס טראַגישע קאַפּיטל :צווייטע ,קליינע געטאָ
אין ווילנע .עקזיסטירט האָט דאָס דאַזיקע געטאָ פון 6טן סעפּטעמבער 1491
ביזן 12סטן אָקטאָבער  ,1491דאָס הייסט  64טעג.
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צווייטער

דאסש

טייל

גרויסע

געעטא

ער
ד

נהויב
אַ

די טויערן פון דעם ערשטן גרויסן געטאָ ,אַזױ גוט וי די טויערן פון
דעם צווייטן ,קליינעם געטאָ ,האָבן זיך ברייט געעפנט שבת ,דעם 6טן סעפּי
טעמבער  .1491פאַרטאָג ,װי עס האָבן זיך נאָר באַװיזץ די ערשטע ליכטי
שטראַלן פון הערלעכן ,ליכטיקן פרי-האַרבסט-טאָג ,זיינען ,לוט אַ פריער
פרעציזיצוגעגרייטן פּלאַן ,אַלע גאַסן פון שטאָט אַרומגעשטעלט געװאָרן מיט
דייטשן און ליטווינער ,אַלע גאַסןװינקלען זיינען אַרומגענומען געװאָרן װי
אין אַ געשלאָסענעם רינג און אַ ייד האָט ניט געקאָנט שטעלן אַ טריט אױף
אַ גאַס ,אויב אים איז אַפילן געלונגען אַרױסצוגיין פון זיין הויף .װוי ווילדע
בעסטיעס האָבן זיך די ליטווינער אַרײנגעריסן אין די יידישע הייזער און
גענומען יאָגן ,מען זאָל גלייך אַרױס פון שטוב .האָט װער מזל געהאַט און
אָנגעטראָפן אויף רואיקערע באַנדיטן ,האָט מען געקאָנט נעמען מיט זיך
אַ ביסל זאַכן ,קליידער ,ועש ,אַזױ פיל וויפל מען האָט געקאַנט אױיף זיך
אַרױפלײגן און טראָגן .אַמערגסטן האָבן אָפּנעשניטן אין יעדן הויף די יעניקע
צו וועלכע די מערדער האָבן זיך אַרײינגעריסן צוערשט .די יידן האָבן גאָרניט
באַװיזן מיט זיך צו נעמען .די אַנדערע שכנים האָבן שוין געהאַט אַ ביסל
צייט זיך צוצוגרייטן .מען דאַרף באַמערקן ,אַז ,הגם ,װעגן שאַפן אַ געטאָ
האָט מען שוין פונלאַנג גערעדט ,דאָך איז די גזירה אָנגעקומען פּלוצלינג
און גאָר אַנדערש ,װי מען האָט זיך דאָס פאָרגעשטעלט .גערעכנט האָט מען
אַז אויף אַריבערצוקלײבן זיך אין אַ געטאָ ,װעט מען געבן אַ געוויסע צייט,
אויסגעלאָזן האָט זיך אינגאַנצן אַנדערש.
די אַרױסגעטריבענע יידן האָט מען געיאָגט אין פאַרשיידענע ריכטונגען
איין טייל האָט מען געטריבן צו רודניצקער גאַס ,אַ צווייטע אין דער ריכטונג
צן אַראָפּשלאָס-גאַס ,אַנדערע וידער אין לוקישקער טורמע .בײטאָג און
פאַרנאַכט האָט מען אַ גרויסע צאָל יידן ,הופּטזעכלעך פון נאַװעגאָראָדער
ראַיאָן ,אַרײינגעטריבן אין לידער געסל .פונדאַנען זיינען זיי ,אין אַ פּאָר טעג
אַרום ,אַוועקגעפירט געװאָרן אין לוקישקער טורמע .איבער אַלע גאַסן האָבן
זיך געצויגן פּאַרטיעס יידן מיט װאַליזעס ,זעק ,פּעק אין די הענט און אויף
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די פּלײיצעס ,װוער מיט מער ,וער מיט וייניקער און װער  --גאָר מיט
ליידיקע הענט .װאָס אַ שעה וייטער ,זיינען די גאַסן פולער געװאָרן מיט
געטריבענע יידן :מענער ,פרויען ,קינדער ,אַלט און יונג .געגאַנגען איז אויך
יעדער מיט זיין מזל :האָט װער אָנגעטראָפן אױױף אַ שטילערן באַנדיט,

האָט יענער געלאָזט זיך אֶפּשטעלן אַ מאָמענט און אָפּכאַפּן דעם אָטעם.
אַ מאָמענט אָפּרו איז געווען אַ גרויס גליק .אַנדערע באַנדיטן וידער האָבן
געיאָגט אַזױ ,אַז די נשמה איז אַרױס ,און די ערשטע זאַך ,װאָס די אומגליק-
לעכע געטריבענע

האָבן געטאָן ,איז געווען  --װאַרפן פון זיך די פּעקלעך,

און וי אַמשנעלסטן אַ לעבעדיקער אַריין אין געטאָ .ניט איינער פון די
געיאָגטע האָט זיך געטראַכט :זאָל זיין געטאָ ,אַבי מען זאָל זיין מיט זיך
אַלײן ,זאָל מען נאָר פּטור װערן פון די מערדער ,װאָס שטייען איבער די
קעפּ .און ווען מען איז אין געטאָ אַרײן ,איז ביי אַ סך פון אונדז אַראָפּ
אַ שווערער שטיין פון האַרצן .פיל טויזנטער יידן האָבן צו דעם ,גליק" אויך
ניט זוכה געווען,
מען אָרדנט זיך איין אין געטאַ
אַדורכגײענדיק

דעם

געטאָיטױער,

וען

מען

האָט געטריבן

און געיאָגט

אויף די גאַסן ,האָט מען אַפילו ניט באַמערקט ,אַז פאַמיליעימיטגלידער האָבן
זיך פאַרלוירן .,ערשט
אויפן צווייטן .לאַנג
עס זיינען אָנגעקומען
געמוזט זוכן אַ שטוב,

דאָ ,אין געטאָ ,האָט מען גענומען
אָבער שטיין און טראַכטן האָט מען
אַלץ נייע און נייע כװאַליעס מיט
אַן אָרט װוּ אַרײנצוגײן .די יעניקע,

באַקאַנטע ,האָבן זיך גלייך צו זיי צוגעטוליעט.

נאָכפרעגן איינער
אויך ניט געקענט,
מענטשן .מען האָט
װאָס האָבן געהאַט

אַנדערע ,מער

רירעודיקע,

האָבן לאַנג ניט געטראַכט און פאַרנומען גלייך די ערשטע בעסטע ווינונג,
װאָס זיי האָבן אָנגעטראָפן ,פאַרנומען און באַזעצט זיך ,גלייך װוי מען װאָלט
דאָרט געבוירן געװאָרן .ביים פאַרנעמען דירות האָט וידער געשפּילט די
הױפּטיראָל  --מזל ,אייניקע האָבן אָנגעטראָפן איף דירות מיט כל-טוב,
מיט גוט בעטגעװאַנט ,מעבל ,אַלמערס מיט קלײדער און װעש ,אָפּט מיט
פאַרשיידענער שטוביקער באַלעבאַטישקײט ,גרויסע זאַפּאַסן עסנװאַרג ,וועלכע
די צוגענומענע בעלייבתים פון די ווינונגען האָבן אָנגעגרײט פאַר זיך אויפן
ווינטער און ניט זוכה געווען דאָס אויסצונוצן .אַנדערע האָבן געטראָפן זייער
װײיניק זאַכן ,אָבער גוטע דירות .אַנדערע ווידער האָבן אָנגעטראָפן אויף אַלטע
חורבות .װאָס אַ שעה וייטער האָט מען גענומען זיך איינפּרעסן אַלץ מער
און מער אין די פאַרנומענע דירות .דער שטראָם פון מענטשן איז געגאַנגען
אָן אויפהער ווייטער און וייטער,
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דאָס גאַנצע גרויסע געטאָ האָט זיך געפונען אין עטלעכע ענגע ,און
פאַרלאָזענע געסלעך .פאַרנאַכט האָבן די לעצטיגעקומענע ניט געהאַט װוּ אַרײנ-
צושטעלן אַ פוס .מען האָט שוין פאַרנומען אַלע קלױזן ,בתיימדרשים ,גע"
שעפטן און קליינע קרעמלעך און די שפּעטער-געקומענע זיינען געבליבן אויפן

גאַס ,אין די הייף ,אויף די טרעפּ און אין קאָרידאָרן .דאָס געשריי ,דער געפּילדער,
די פאַרצווייפלונג ,די קולות און געװאַלדן האָבן אַ געזונטן מענטשן

געקענט

'
אַראָפּפירן פון זינען.
ביז שפּעט אין דער נאַכט און אויך אין די וייטערדיקע טעג האָט מען
געזוכט פאַמיליען-מיטגלידער ,פריינט ,קרובים ,באַקאַנטע .אַזױ לאַנג װי מען
איז געווען צעװאָרפן איבער דער גאַנצער שטאָט ,האָט מען ניט געװוּסט גענוי
וועגן דער אמתער לאַגע ,וועגן דער צאָל מענטשן ,װאָס איז פאַרשװוּנדן ,ווייל
צוליב די כאַפּענישן אױף די גאַסן האָט מען זיך זייער וייניק געטראָפן
ערשט איצט האָט מען גענומען דערגיין דעם אמת וועגן דער צאָל פאַרשװונדענע.
דער מאַרש אין געטאָ אַרײן האָט געדויערט דעם גאַנצן שבתדיקן טאָג.
די אַנטשטײיאונג פון יודנראַָט
שפּעטער אין קאַנצענטראַציעילאַגער קלאאגא ,אין עסטלאַנד ,האָט מיר
אינזשיניער פריד ,דער געו .עלטסטער פון יודנראַט ,דערציילט װעגן דעם
|
|
אַנטשטײן פון יודנראַט אין דעם גרויסן געטאָ,
ווען די דייטשן האָבן עטלעכע טעג פאַרן גיין אין געטאָ ליקוידירט
דעם יידישן קאָמיטעט און צוגענומען כמעט אַלע זיינע מיטגלידער ,זיינען
געבליבן בלויז ער  --פריד ,אברהם זיידשנור ,גריגאָרי יאַשונסקי ,פּישמאַן און
מילקאַנאָװיצקי ,פריד און מילקאַנאַװיצקי האָנן זיך אױסבאַהאַלטן אין יידישן
שפּיטאָל ,אַלס קראַנקע .אויף דעם זעלבן אופן האָבן זיך אין שפּיטאָל ,גע-
ראַטעװעט? זייער פיל יידן ,דער שפּיטאָל האָט זיך געפונען אויף דער טעריי
טאָריע פון שפּעטערדיקן גרויסן געטאָ ,און ווען מען האָט אַהער אַריינגע-
טריבן די יידן פון רעשט שטאָט ,זיינען זיי אַרױס פון זייער באַהעלטעניש.
צופעליק האָט מורער ,דער צורר פון ווילנער געטאָ ,געטראָפן אויפן גאַס
פרידן ,וועלכן ער האָט געקענט פון פריערדיקן קאָמיטעט .מורער האָט אים
גלייך נאָמינירט אַלס ;אָבמאַן" (יידן האָבן אים שפּעטער גערופן ,אָבמאַף,
װאָס אין רוסיש הייסט עס פאַלשקײט ,אָפּנאַרערײ) .דערביי האָט ער אים
באַפױלן צו נעמען צו זיך נאָך  4פּערזאָן און בילדן אַ יודנראַט .פריד האָט
צו זיך צוגענומען אַדװאָקאַט מילקאנאוויצקי (ציוניסט) און דעם האַנטװערקער

פישמאַן  --אַ שוסטער (אַ בונדיסט) ,זיי ביידן האָט ער געקענט פון פריער-
דיקן קאָמיטעט .ער האָט אויך געצװוונגען

אָנצונעמען דעם פערטן אַמט דעם
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אומפּאַרטײאישן אינזשיניער גוכמאַן ,וועלכער האָט דאָס בפירוש ניט געװאָלט.
פריד האָט אים אָבער פאַרזיכערט ,אַז ער ועט זיך פאַרנעמען בלױז מיט
טעכנישע ענינים ,ווייל דאָס געטאָ מון האָבן אַ ספּעציאַליסט אַן אינזשיניער.
אין אַ פּאָר טעג אַרום איז אין געטאָ אַרײין דער יונגער אַדװאָקאַט גריגאָרי
יאשונסקי (בונדיסט) און ער איז געװאָרן דער 5טער מיטגליד פון יודנראַט.
ווייטער האָט מיר פריד איבערגעגעבן :זייענדיק אין שפּיטאָל עטלעכע טעג,
האָט ער זיך דאָרט באַקענט מיט דעם צייטװייליקן אינטענדענט פון שפּיטאָל
|
יעקב גענס,
דער שטענדיקער אינטענדענט ,ה .קאַגאַן ,איז האַרט פאַרן אויסברוך פון
דער דייטשיש-סאָוועטישער מלחמה אַרױסגעפאָרן אויף קוראַציע אין קיסלא-
וואדסק ,און וי זיין פאַרטרעטער איז דורך דער שטאָט-פאַרװאַלטונג באַשטימט
געװאָרן גענס,
ווער איז

יעקב

גענס !

יעקב גענס האָט געשטאַמט פון שאַװעל .ער האָט געענדיקט די ליטווישע

יונקערישול און איז געווען עלטערער לײטענאַנט אין דער ליטווישער אַרֹמײ,
אין וועלכער ער האָט געדינט עטלעכע יאָר .ווען ער איז דעמאָביליזירט געװאָרן,
האָט ער באַקומען דעם ראַנג  --קאַפּיטאַן .ער איזן געװאָרן סעקרעטאַר אין
דער שאַװלער טורמע ,פון װאַנען ער איז שפּעטער באַזייטיקט געװאָרן אַלס
ייד .ער װערט בוכהאַלטער אין גרויסן ליטווישן קאָאָפּעראַטיוו ,ליעטוקיס",
ער האָט חתונה געהאַט מיט אַ ליטווינערין ,אַ טאָכטער פון אַ ליטװוישן אָפיציר,
גענס איזן געווען א ציניסט-רעװיזיאָניסט .אין געטאָ איז אַרומגעגאַנגען
אַ ווערטל:

גענס טראָגט אַ לענטע ,אַ וייס-בלויע,
אין שטוב האָט ער אַ פרוי  --אַ גױיע,
גענס האָט געהאַט אַ דערװאַקסענע טאָכטער פון אַ יאָר  ,51וועלכע האָט
געלעכט מיט דער מוטער מחוץ דעם געטאָ .ווען ראַטנפאַרבאַנד האָט אָפּגעגעבן
ווילנע צו ליטע און ווילנע איז געװאָרן די הױפטישטאָט פון דער ליטווישער
רעפּובליק ,האָבן זיך די מלוכה-אַמטן ביסלעכווייז גענומען אַריבערציען פון
קאָוונע קיין ווילנע .גענס איז דאַן געקומען קיין ווילנע און באַקומען דעם
אַמט פון בוכהאַלטער אין דער שטאָטישער געזונטהײטס-אָפּטײלונג .אױף דעם
אַמט איז ער געבליבן ביזן מאָמענט ,ווען די שטאָט אין אַריבער צו דער
סאָוועטישער מאַכט .אין דער צייט אין ער באַשטימט געװאָרן װוי דער פאַר-י
טרעטער פון אינטענדענט אין יידישן שפּיטאָל .אויפן דאָזיקן אַמט האָט אים
פאַרכאַפּט די דייטשישע אָקופּאַציע .גענס איז פרידן געפעלן געװאָרן ,אַלס
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יונגער ,ענערגישער מענטש און דערצו נאָך אַלס געװעזענער מיליטער-מאַן.
ער האָט אים גלייך פאָרגעלייגט דעם אַמט פון פּאָליציייקאָמענדאַנט אין געטאָ,
װאָס גענס האָט אַקצעפּטירט,
אויף אַזאַ אופן זיינען אָט די  6פּערזאָן געװאָרן די פאַקטישע מושלים
פון געטאָ .זיי האָבן באַקומען פון די דייטשן דאָס רעכט און די מעגלעכקייט
צוֹ דעצידירן ,מי יחיה  --מי ימוֹת" .ס'איז אַװעק אין געטאָ אַ האַנדל מיט
מענטשלעכע לעבנס .װוער עס האָט געהאַט א צוטריט צו די פירנדיקע פּערזאָנען,
דער האָט אויף א געוויסער צייט זיין לעבן געראַטעװעט .דער פּשוטער ייך
איז געווען הפקר און געמוזט זוכן אַנדערע ועגן ,וי אַזױ זיך צו ראַטעװען
אין דער ערשטער צייט ביי געוויסע דייטשן ,אין געוויסע איינצלנע פאַלן ,האָט
געהאָלפן געלט .די טראַנזאַקציעס פלעגן דורכפירן ספּריטנע מאַכערס דורך
,זייערע גוטע דייטשן" פאַר גאָלד ,בריליאַנטן ,און אַזױ אַרום געראַטעװעט
דעם אָדער יענעם .אָבער פון דער הילף האָבן געקענט געניסן בלויז זייער
רייכע יחידים,

דאָס געטאַ-לעבן אין די ערשטע טעג
זונטיק ,דער ערשטער טאָג אין געטאָ ,איז אַװעק אויף אײנאָרדענען זיך.
מאַנטיק פרי זיינען די יידישע ,קנעכט?" אַװעק צו זייער אַרבעט אַזױ װוי גאָרניט

װאָלט פּאַסירט .היות וי ביי זייער פיל משפחות האָט מען שבת צוגענומען
משפּחה-מיטגלידער און אַװעקגעפירט אין לוקישקער טורמע ,װאָס עס האָט
באַדײט טױט ,האַט מען אָנגעהױבן אונטערהאַנדלען אין שטאָט מיט די
גוטע דייטשן ,ביי וועלכע מען האָט געאַרבעט ,אַז זיי זאָלן זען צו ראַטעװען די
מענטשן ,אין געוויסע פאַלן האָט דאָס געהאָלפן .פאַר גאָלד און אַנדערע טייערע
חפצים האָט מען איינצעלנע אַרױסגענומען .פון די יידישע מאַכערס האָבן זיך
אויסגעצייכנט די בריגאַדירן  :וואראן ,װײיסקאָפּ ,אַזעליאַנסקי .זיי האָבן מיט זייערע
גוטע" דייטשן געפירט דעם מסחר,
אין געטאָ זיינען אַלע ווינקעלעך אין די הייזער ,אין די קאָרידאָרן ,אויף
אַלע טרעפּ און אין אַלע געװעלבער געװען אָנגעפּראָפּט קאָפּ אויף קאָפּ .די
יעניקע ,וועלכע האָבן פאַרכאַפּט גוטע דירות ,האָבן בשום אופן ניט געװאָלט
אַרײינלאָזן נייע שכנים .דער דראַנג פון די מענטשן ,וועלכע זיינען געלעגן
פּשוט אויף די גאַסן ,אין אָבער געװאָרן אַזױ שטאַרק און צודרינגלעך ,אַז
פיל האָבן געמוזט נאָכגעבן .עס האָט זיך דאָ אָפּגעשפּילט דאָס זעלבע ,װאָס
אין דעם קליינעם געטאָ ,נאָר אין אַ גרעסערן מאַסשטאַב .ביי א װאָך צייט
איז אַװעק ,ביז אַלע האָבן באַקומען אַ דאַך איבערן קאָפּ.
לויט דעם ,װאָס עמעצן איז געלונגען מיט זיך צו ברענגען אין געטאָ,
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לויט דעם ,װאָס פאַר אַ דירה ער האָט פאַרנומען און דער עיקר ,לױט דעם
אָרט ,װווּמען האָט געאַרבעט  --האָבן זיך אין געטאָ אויסגעבילדעט נייע קלאַסן
אויסערגעוויינלעך טראַגיש איז געווען דער גורל פון די יידן ,וועלכע
מען האָט שבת אַריינגעטריבן אין לידער געסל ,װאָס האָט זיך געפונען אויף
יענער זייט פון געטאָ .נאָכן אָפּהאַלטן זיי  2טעג און  2נעכט אונטערן פרייען
הימל ,האָט מען זיי אַועקגעפירט צו דער שחיטה.
איך האָב שוין אָנגעוויזן ,אַז גײיענדיק אין געטאָ ,האָט מען גערעכנט,
אַז דאָס איז דער לעצטער ביטערער טראָפּן אין כוס פון ליידן און אַז דערמיט
װעלן זיך ענדיקן די פּלאָגן און פון איצטער אָן װעט מען צורו לאָזן .װאָס
אייגנטלעך קען שוין זיין נאָך ביטערער? א העלפט פון דער ידישער באַ-
פעלקערונג איז שוין פאַרשוװוונדן אָן אַ שפּור .די איבעריקע האָט מען פון
זיײיערע הייזער ,געשעפטן ,װאַרשטאַטן און אַנדערע פּרנסה-קוועלן באַזײיטיקט,
איצט געפינט מען זיך אין אַן ענגשאַפט און שמוץ ,באָרװעס און נאַקעט,
ממש אָן אַ העמד אויפן לייב .װאָס קען נאָך ערגער זיין? װאָס פאַר אַ רשעות
קענען זיי נאָך טאָן! און פיל האָבן טאַקע אָפּגעפּסקנט, :איצט װעלן זי
אונדז צורן לאָזן" .אַגב ,זיינען אַזֹ אויך ,געטרייסט? געװאָרן די יידישע
,וטע? ליטווינער און ,גוטע" פּאָליאַקן.
אַרבעטער דורך די ,גוטע? דייטשן און ג
זיי פלעגן זאָגן, :פאַרפאַלן ,װאָס געווען ביזן איצטער איז אַװעק ,װער עס

האָט אױסגעהאַלטן ביז איצט און לעבן געבליבן ,דער װעט שוין איבערלעבן"..
אָט ביי אַזעלכע שטימונגען

האָט מען זיך גענומען

אײנאָרדנען

און צופאַסן

זיך צום נייעם געטאָילעבן .יעדן טאָג פלעגן דייטשן און ליטװינער קומען
אין געטאָ ,נעמען ,זייערע לויטע? צו דער אַרבעט
|
אַריינפירן אין געטאָ,

זיי צוריק

און פאַרנאַכט
|

אָבער אַ ביטערן טעות האָבן געהאַט די אַלע חכמים ,װאָס האָבן געמיינט,

אַז אין געטאָ װעט מען צורו לאָזן,

|

מאָנטיק ,דעם 51טן סעפּטעמבער ,שפּעט אין אָװנט ,איז אין געטאָ געקומען
דער געשטאַפּאָװויעץ  --שוויינענבערג ,און געפאָדערט פון יודגראַט  0002פּערזאָן,
דאָ האָט דער יודנראַט געהאַנדלט אַנדערש ,וי אין דעם קליינעם געטאָ .ער
האָט אַרױסגעשיקט די פּאָליצײי און זי האָט אין משך פון אַ פּאָר שעה געשאַפן
די נויטיקע צאָל,
די קרבנות
און אין אַ פּאָר
אויפגעטרייסלט;
,טשיסטקע? איז
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זיינען גלייך אַרוסגעפירט געװאָרן אין לוקישקער טורמע
טעג אַרום אויף פּאָנאַר .די דאָזיקע געשעעניש האָט אַלעמען
הייסט דאָס ,אַז אין דעם געטאָ איז אויך ניט זיכער! נאָך דער
אין געטאָ געװאָרן אַ ביסל גערוימער .די שכנים פון די

אַוועקגענומענע האָבן זיי גלייך אָפּגעירשנט ,און דאָס לעבן אין געטאָ איז זיך
ווייטער אַװעק ,נאָרמאַל?,
די ,ט,שיסטקעיי אין יום-כיפֿור
(מיטװאָך ,דעם 1טן אָקטאָבער )1491

אין דעם גרויסן געטאָ האָט זיך די ,טשיסטקע" אָנגעהויבן נאָך נעילה,
אַזײגער  8אָװנט ,נאָכדעם וי די מחבלים האָבן פון דעם קלינעם געטאָ
אַרוסגעפירט די לעצטע פּאַרטיעס .זיי האָבן גענומען מענטשן פון גאַס,
וועמען זיי האָבן נאָר געטראָפן .אָבער די אַקציע איז צוגעגאַנגען זייער שווער,
ווייל מען האָט געװוּסט וועגן דער אַקציע אין דעם קליינעם געטאָ און מען האָט
זיך שנעל אױסבאַהאַלטן ,דער יודנראַט און גענס זיינען זייער ניט צופרידן
געווען פון דעם ,װאָס די דייטשן ,נעמען אַלין" ,װייל די אַקציע ציט זיך
צו לאַנג און דערביי קענען אַרײנפאַלן אייגענע מענטשן .דעריבער האָבן זיי
פאָרגעלײיגט שוויינענבערגן ,אַז ער זאָל אָפּשטעלן די כאַפּעניש און זיי וועלן
אים צושטעלן די נויטיקע צאָל .באַקומענדיק זיין הסכמה ,האָבן זיי גלייך אַרױס-
געשיקט די פּאָליצײי און געהייסן אויסרופן איף די הייף ,אַז אַלע ,וועלכע
אַרבעטן אויף דייטשישע פּלעצער און האָבן אַרבעט-ישײנען זאָלן תיכף זיך
מעלדן ביים טויער ,װוּ מען װעט די שיינען שטעמפּלען און רעגיסטרירן .היות
וי אין די לעצטע טעג האָט זיך טאַקע געטומלט ,אַז אויף די שײַנען װעט
מען דאַרפן האָבן אַ ספּעציעלן שטעמפּל ,פאַכמאַן" ,האָבן אַלע אָנגענומען,
אַז דאָס װעט זיין א רעטונג פאַר די פאַכלײיט און מען אין גלייך אַװעק
צום טויער .אויף אַזאַ אופן האָט מען באַקומען די נויטיקע צאָל קרבנות .שוייי
נענבערג איז געווען מלא שמחה און די בעסטע יידישע פאַכמענער-האַנטװער-
קער זיינען דעם אָװנט אַוװעק צו דער שחיטה .נאָך די אַקציעס ,וועלכע האָבן
איינגעשלונגען ביי  0004נפשות ,איז אין ביידע געטאָס געװאָרן גערוים --
א מחיה ...אָךְ אוֹן וויי,
מער קיין אַקציעס זיינען דערווייל אין דעם גרויסן געטאָ ניט געװוען

אונדוער לעבן אין גוויסן געטאַ
נאָכן

איבערנעכטיקן

די ערשטע

געטאָ ,בין איך אויף מאָרגן
קאָמיסאַריאַט
קאָמאַנדאָ

האָט

זיך

און אַנדערע

פרי

געפונען.

נאַכט

אַרױס
דאָ

אין

אויפן
איז

געטאָ-אינסטיטוציעס.

קאָמיסאַריאַט

פון

הויף פון רודניצקער

געווען

דער

אין דעם

ידנראַט,

דעם

גריסן

 ,0װוּ דער
די

פּאָליצײ-

הויף האָבן אויך געוװוינט
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אַלע ,גדולים" פון געטאָ .דער דאָזיקער הויף איז אייגנטלעך באַשטאַנען פון
פריערדיקע  2באַזונדערע הייף .דאָ האָט ממש געשויבלט און געגריבלט מיט
מענטשן ,אָנגעלאָפּענע פון דעם ליקווידירטן קליינעם געטאָ .זיי האָבן אויסגעזען
וי ניט ביים זינען .אייניקע געװעזענע מיטאַרבעטער פון דאָרטיקן יודנראַט
האָבן זיך פאַרזאַמלט אַרום מיר און געבעטן ,מען זאָל זען צו שאַפן אַ ביסל
ברויט ,ווייל מען איז שוין  2טעג אָן עסן .איך האָב געמאַכט אַ ליסטע פון
אַלע פאַרזאַמלטע און בין אַװעק צום לייטער פון אַפּראָװיזאַציע-אַמט אַדװאָקאַט
גריגאָרי יאַשונסקי ,וועלכער האָט מיין ליסטע אונטערגעשריבן און איך האָב
באַקומען צו אַ לעבל ברויט אויף אַ פּערזאָן .דאָס ברויט האָב איך גלייך אויפן
הויף פאַרטיילט .דאָ האָט מיך אָפּנעשטעלט דער גוט באַקאַנטער אין ווילנע
קולטור-טוער ,דיריגענט יעקב גערשטיין ,ער האָט פאַר מיר אױסגעגאָסן זיין
ביטער האַרץ, :איר זעט ,איך בין אַלט ,קראַנק ,הונגעריק און אָן אַ שיין
איך האָב ניט װווּ זיך צוצוטוליען ,יונגע שניעקעס ,ספּריטנע ,זיי זיינען די פירער,
פאַר געלט באַקומט מען שיינען .איך ,אָבער ,דריי זיך אַרום אויף גאָטס וועלט
און קיינער וויל מיך ניט קענען?" .זיינע רייד האָבן מיך געשניטן װי מיט אַ מעסער,
אָבער װאָס האָב איך געקענט טאָן! אָט שטיי איך אַלײן מיט  4נפשות וי
אַ הונט אויפן הויף ,אָקאָרשט אַרױס פון אַזאַ פייער .ברויט האָב איך געהאַט,
האָב איך אים געגעבן אַ האַלב לעבל און אין אַ פּאָר טעג אַרום נאָכאַמאָל .ער
האָט מיר מיט טרערן אין די אויגן געדאַנקט און טרערן האָבן זיך אויך ביי מיר
געגאָסן פון די אויגן .אין ניט קיין בעסערן צושטאַנד האָב איך אויך געטראָפן
מיינע גוטע פריינט ברוך ליובאָצקי ,חיים סעמיאַטיצקי ,חיים לעוין ,דעם
געוועזענעם רעדאַקטאָר פון דער ציוניסטישער צייטונג אין ווילנע .אַלע זיינען
זיי געווען אָן שיינען .איך האָב דאַ אויך געטראָפן חיים רעמיגאָלסקין ,קאַשוקן,
דעם געוו .דירעקטאָר פון בונימאָוויטשעס באַנק ,די לערערין טראָקמאַן ,דעם
אַרטיסט ישראל סעגאַל פון ליטע און נאָך אַ ריי פּערזאָנען ,וועלכע האָבן זיך
געראַטעװעט פון דעם קליינעם געטאָ.
איך מיט מיין משפּחה זיינען אַרֹײן אין בנין פון יודנראַט ,אויפן פּאַרטער
האָבן מיר געפונען אַ לײידיק צימער ,אָן קיין שום מעבל ,האָבן מיר זיך אַלע
אויסגעלייגט אויף דער ערד מיט אונדזערע עטלעכע בידנע פּעקלעך .אוודאי
האָבן מיר פאַרשטאַנען ,אַז לאַנג זיין דאָ ,וועלן מיר ניט קענען ,אָבער אַ חייישעה
איז אויך גוט,.
איך בין אַרײין צום הױזיפאַרװאַלטער בורשטיין ,אַ געוו .אינהאַבער פון
אַ ראָוערןיגעשעפט.
באַלבערישסקי,
זייט
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איר

דער,

דער

הערנדיק

מיין

מיטאַרבעטער

וועלכער

האָט

פאַמיליע-נאָמען,
פון ,טאָג"!

אָרגאַניזירט

די

--

פרעגט
ייאָ" --

זעלבסטשוץ,

ער:

יאיר

זייט

ענטפער איך-- .
ווען

פּראָפעסאָר

יאקסא כאמיעץ האָט געװאָלט אין ווילנע מאַכן אַ פּאָגראָם , *1יאָ?  --זאָג איך --
,דאָס איז שוין אַן אַלטע מעשה .היינט איז אַן אַנדערע לאַגע", .ניין?  --זאָגט
בורשטיין  ---איר האָט פאַרדינט ,אַז ווילנע זאָל אייך העלפן" .ער האָט מיר
צוגעזאָגט צו טאָן ,װאָס נאָר מעגלעך .אַ גליקלעכער בין איך געקומען אין
,מיין שטוב" .די שמחה פון די שטוביקע איז געווען ניט צו באַשרײבן .ווען
איך בין צוֹ אים אויף מאָרגן געקומען ,האָט ער מיך אַריינגעפירט אין א ליידיק,
שמוציק ,פינצטער געוועלבל ,און דאָס האָט געזאָלט זיין די דירה .אין דעם
מאָמענט איז דאָס פאַר מיר געווען ניט קיין דירה ,נאָר גראַף פּאָטאָצקיס פּאַלאַץ,
מיר האָבן זיך גלייך אַריינגעקליבן אין אונדזער נייער דירה .עפענענדיק
אַ ביסל דעם לאָדן פון גאַס ,האָבן מיר ערשט דערזען אונדזער ;פּאַלאַץ" --
אַ קליין געוועלבל פול מיט שמוץ ,אָן אַן אויוון ; אַ חוץ אַ טישל און אַ צעבראָכן
בענקל ,איז אין דער דירה גאָרניט געווען .ווען מיר זיינען אַרױס אויפן הױף
נאָכן ברענגען אונדזער דירה אין אָרדענונג ,האָבן מיר דערהערט נייע טרויעריקע
קלאַנגען ,אַז אויף מאָרגן גרייט זיך שוין אַ נייע טשיסטקע .דאָס בלוט אין
די אָדערן האָט געפרירט .נאָך ניט באויזן אָפּצוכאַפּן דעם אָטעם און שוין
ווידער א נייע שחיטה .קלאָר ,אַז אין אונדזער דירה קען מען קיין סעקונדע
ניט בלייבן :אַן אָפּענע קראָם ,אַן אַרײנגאַנג פון הויף און פון גאַס .דאָס
איז דאָך קיין שום באַהעלטעניש .װאָס טוט מען? מיט אַן אָװנט פריער בין
איך געווען ביי פרידן .געבעטן אים ,ער זאָל מיך זען צו ראַטעװען .ער האָט
מיר געענטפערט אין רוסיש, :איך האָב ניט קיין שיינען ,טוט װאָס איר ווילט?
צומאָרגנס האָבן זיך אויף רודניצקער  6צוזאַמענגעקליבן טויזנטער מענטשן:
אַלע מיט די אַלטע ווייסע שיינען ,אַלע די ,װאָס האָבן ניט געהאַט קיינע אויסזיכטן
צו באַקומען אַ געלן שיין .דער עולם האָט זיך אַרײנגערוקט אין בנין פון
יודנראַט .עס זיינען אָנגעפולט געװאָרן אַלע גרויסע ,ברייטע קאָרידאָרן ,די
טרעפּ .מען איז געשטאַנען קאָפּ אויף קאָפּ .דער עולם האָט געשריען ,געשטורעמט,
אַז דער יודנראַט האָט צוגענומען אַלע געלע שיינען ,אַז ער אינטערעסירט זיך ניט
מיט ראַטעװען יידן ,קלערט נאָר צו ראַטעװען זיך און זיינע נאָענטע .זעענדיק,
אַז פון דעם רעש װעט קיין שום קאָנקרעטס ניט אַרויסקומען ,בין איך מיט דער
הילף פון עטלעכע באַקאַנטע אַרױפגעקראָכן אױף די אויבערשטע טרעפּ און
זיך געווענדט צום עולם מיט פאָלגנדיקע װערטער, :יידן ,ברידער און שוועסטער!
פון אונדזערע געשרייען דאָ וועט קיין זאַך ניט אַרױסקומען .די לאַגע איז
העכסט געפערלעך .אונדזערע שעהען צו לעבן זיינען ממש געציילטע .אוב
מיר וועלן ניט געפינען קיין ריכטיקן וועג און מיטל ,וי זיך צום ראַטעװען,
גייען מיר אַלע אונטער" .ס'איז אױסגעבראָכן אַ געויין ,אַז איך אַלײן האָב
קוים ווייטער געקענט זיך באַהערשן, .די איינציקע רעטונג  --האָב איך ווייטער
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גערעדט  --איז שאַפן אַ גרויסע סומע געלט און געבן דעם יודנראַט ,ער זאָל זען
ראַטעװען ,װאָס עס לאָזט זיך .צי זייט איר מסכים?" ,יאָ ,יאָ?  --האָט מען
גענומען שרייען פון אַלע זייטן , --מיר גיבן אַלץ אַװעק ,אַבי דאָס לעבן צו
ראַטעוען!* עס איז אויסגעקליבן געװאָרן אַ דעלעגאַציע פון  5מאַן און מיר
זיינען אַװעק צו פרידן און גענסן,
איך האָב איבערגעגעבן פרידן ,װאָס דער עולם וויל און געבעטן אים ,ער זאָל
רופן גענסן .אין אַ ויילע אַרום איז שוין גענס געווען אין קאַבינעט און
דערקלערט קלאָר און אָפן ,אַז מאָרגן װעט פאָרקומען אַ טשיסטקע .מען װעט
צונעמען אַלעמען ,וועלכע האָבן ניט קיין געלע שיינען .קיין שום רעטונג איז
ניטאָ .ווען מיר האָבן אים געזאָגט וועגן געלט ,האָט ער דערקלערט ,אַז ער גלויבט
נישט ,אַז מען װעט קענען שאַפן אַ סך געלט .מיר האָבן אים דערקלערט ,אַז מיר
גאַראַנטירן פאַר אַ גרויסער סומע ,זאָל ער נאָר זען צו פועלן ביי די געסטאַ-
פּאָווצעס, .גוט?  --האָט גענס געענטפערט , --איך גיי צו זיי אין שטאָט און
װעל טאָן ,װאָס נאָר מען װעט קענען..
פריד האָט צוגעגעבן ,אַז די דייטשן האָבן געגעבן  0052געלע שיינען; אויף
זיי קען מען צושרייבן פרויען און קינדער ,צוזאַמען  00041מענטשן .מער קין
|מענטשן טאָרן אין געטאָ ניט זיין .אַלע איבעריקע װעט מען צונעמען ,אַלס
ניט-לעגאַלע,
פון דעם גאַנצן שמועס איז אונדז געװאָרן פינצטער און ביטער .מיר האָבן
,עסטאַפּאָ? און אַז
איבערגעגעבן דעם עולם ,אַז גענס גייט אין שטאָט צו דער ג
די האָפענונגען זיינען זייער שװאַכע .מיט צעבראָכענע געמיטער זיינען מיר
זיך אַלע צעגאַנגען,
גענסן האָב איך אָפּגעװאַרט ביים טויער .ווען ער איז צוריקגעקומען האָט ער
מיר גלייך געזאָגט ,אַז ער האָט קיין זאַך ניט געפועלט,
,װאָס זאָל איך ,ה' קאָמענדאַנט ,טאָן ,איך האָב  5נפשות?
,אויב איר האָט װוהין ,גייט אַרױס פון געטאָ?  --האָט ער מיר געענטפערט.
איך בין אַװעק צו מיין פאַמיליע אַ צעבראָכענער .װאָס טוט מען ,וו גײט
מען!?
דעם גאַנצן צווייטן האַלבן טאָג זיינען מיר אָנגעטאָענע אין די מאַנטלען
אַרומגעגאַנגען אין הויף ,פאַרחושכטע ,זעענדיק דעם טױט פאַר די אױגן!
איך האָב זיך דערוווסט ,װוּ עס װוינט מאַקס קאַנטאָראָוויטש ,דער איידעם
פון דעם אַפּטײיקער פאק .איך האָב געװוּסט ,אַז ער ,אַלס אַרבעטער פון ה .ק .פ,
האָט אַ געלן שיין .מיט ביידע קינדער בין איך צו אים אַװעק .ער האָט געוווינט
אויף לידסקער געסל .דער אריינגאַנג איז געווען דורך סטראַשנאַ גאַס .די
דורכגענג צום הויף האָבן געפירט דורך אױסגעהאַקטע לעכער אין די מױערן
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זייער דירה איז באַשטאַנען פון 2צימערן מיט אַ פיטשינקער קיכעלע .די פאַמיליע
קאַנטאָראָויטש האָט געוװווינט אין ערשטן צימער .דאָס צימער איז געווען די גרויס
אַ  41קװאַדראַטימעטער און אין אים האָבן געװווינט  2פאַמיליעס ,צוזאַמען 21
נפשות .אין צווייטן צימער האָבן געװוינט אומגעפער ,אויך אַזױ פיל מענטשן
אין ערשטן צימער האָט געברענט אַ קליין ליכטל ,די גאַנצע פאַמיליע קאַנטאָ-
ראָװיטש איז באַשטאַנען פון  4פּערזאָן :ער ,די פרוי און צוויי קינדער .מיט זי
איז נאָך געווען די אַלטע פרוי פאק ,די צווייטע טאָכטער  --ריינדזיון מיט אַ קליין
קינד( .,דעם מאַן האָבן די דייטשן צוגענומען גלייך וי זיי זיינען אַריין אין
שטאָט) .די גאַנצע פאַמיליע איז געזעסן אויף אַ ט,אַפּטשאַן" ,װאָס איז באַשטאַנען
פון אַ פּאָר ברעטער אויף ציגל און אויף דעם אַ ביסל בעטגעװאַנט .אוֹיף דעם
,טאַפּטשאַן* זיינען געשלאָפן אַלע  4פאַמיליע-מיטגלידער,

איך זאָג צו קאַנטאָראָװויטשן, :מילא ,װאָס מיט אונדז װעט זיין  --װעט
זיין ,די קינדער וויל איך ראַטעװען .נעמט זיי צו זיך אויפן מאָרגנדיקן טאָג,
ביז איבער דער טשיסטקע .דערנאָך װעלן מיר וייטער זען" ,קאַנטאָראָװויטש
איז גלייך אויף דעם איינגעגאַנגען .אָבער דאָ האָבן זיך אַריינגעמישט די שכנים,
וועלכע האָבן געהערט דעם שמועס .זיי האָבן אַ זאָג געטאָן; :ניין ,דאָס קען
ניט זיין .מיר װעלן אין שטוב ניט אַרײנלאָזן מיט קיין ווייסע שיינען .מיר
װאָלטן אייך װעלן ראַטעװען ,אָבער  --מיר קענען ניט ...איר טאָרט דאָס גאָרניט
פאַרלאַנגען ,אַז צוליב אייערע קינדער ,זאָלן מיר אַװעקגײן" ..סיי די קאַנטאָי
ראָװויטשעס ,סיי איך זיינען געבליבן שטיל און גאָרניט געענטפערט .מיר האָבן
זיך געזעגנט אָן װערטער און מיין געבראָכן געמיט קען נאָר פאַרשטיין דער,
װאָס האָט עס אַליין איבערגעלעבט...
פאַרפינצטערטע ,פאַרצווייפלטע זיינען מיר אַריין אין אונדזער
אַרױסצורעדן אַ װאָרט זיינען מיר אַלע געפאַלן אויף דער פּאָדלאָגע.

דירה.

אֶן

דער דייטשישער טייוול האָט אַזױ גלענצנדיק פאַרשטאַנען די מענטשלעכע
פּסיכאָלאָגיע ,אַז ער האָט באַװיֹן צוֹ מאַכן פון די נאָענטסטע מענטשן --
בלוטיקע שונאים, :מיר האָט גאָט געהאָלפן ,איך האָב געװוּנען דאָס גרויסע
לעבנס-געווינס  --איך מיט מיין פאַמיליע האָבן געלע שיינען .מיר מוזן דעריבער

לעבן און אונדז

איז

װאַרשײנלעך

באַשערט

שיינעניקעס ,מוזט אומקומען .פאַרפאַלן  --אַזאַ
מחשבות האָבן געעקבערט די מוחות .און אַ סך
אַנדערע הייזער איז דערגאַנגען אַזױ וייט ,אַז
געװאָלט די ווייסע-שיינעניקעס פּשוֹט אַרױסװאָרפן
נאַטירלעך

זיינען געווען אַ סך הייזער

איבערצולעבן.

איר,

װייסע-

איז דער שיקזאַל" ,.אַזעלכע
האָבן דאָס אָפן געזאָגט .אין
די געלעישינעניקעס האָבן
פון די געמיינזאַמע דירות,

און אַ סך מענטשן,

וועלכע זיינען
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אַנדערש צוגעגאַנגען
האָבן נאָר געקענט,

צו דער

זאַך און האָבן געהאָלפן

ראַטעװען,

ויפַל זי
|

די גרויסע טשיסטקע

עי

פאַרטאָג ,ווען מיר זיינען אַרױס אויפן הויף ,האָבן מיר זיך דערװוּסט ,וועגן
גענסנס פאַראָדענונג ,אַז אַלע מיטאַרבעטער פון ייודנראַט ,וועלכע האָבן
געלע שיינען ,זאָלן זיך פאַרזאַמלען אין טעאַטעריבנין .איך האָב גענומען מיין
פאַמיליע און געלאָזט זיך צום טעאַטער ,אָבער ,האַלט! עס שטייען פּאָליציאַנטן
|
ביים אַרײנגאַנג און לאָזן ניט אַריין אָן אַ געלן שיין,
װאָס טוט מען איצט? וי כאַפּט מען זיך פאָרט אַריין אין בנין? דרייענדיק
זיך אַרום דעם גרויסן בנין ,האָב איך דערטאַפּט אַ הינטערשטן אַרײנגאַנג צו
דער סצענע .מיט דער גרעסטער פאָרזיכטיקייט האָבן מיר זיך אַרײנגעכאַפּט
אין דער ,זיכערקייט"-פעסטונג .דער טעאַטער-זאַל מיטן פאָיע זיינען געוען
פול געפּאַקט מיט די מיטאַרבעטער פון יודנראַט און זייערע פאַמיליעס .דער
זייגער רוקט זיך וייטער און די דענערוירונג פון די פאַרזאַמלטע וערט
אַלץ שטאַרקער, ,ווער ווייסט?  --האָט מען גערעדט צווישן זיך ,א,יז עס ניט
קיין ניי טײיװלאָניש שפּיצל מצד די דייטשן?! ווער טרױט דען זיי? חזרט
זיך דאָ אַמאָל ניט איבער די יום-יכיפורדיקע פּראָװאָקאַציע מיט די ,פּאַכמענעך""-
שיינען ?"
די איינציקע טרייסט איז געווען ,װאָס צווישן די פאַרזאַמלטע געפינען זיך
א סך פאַמיליעס פון די פּני ,פון די מנהיגים,
מיר ,אַ ביסל וייסישיינעניקעס ,װאָס האָבן זיך דאָ אַרײנגעכאַפּט ,זיינען
געווען אַמרואיקסטן ...סייווי האָבן מיר ניט געהאַט װאָס צו פאַרלירן,
עס האָט זיך דערנענטערט דער אֶנהוֹיב פון דער אַקציע .די שטימונג איו
מיט יעדער מינוט געװאָרן מער גערייצט,
פּלוצלינג ברעכט אויס אַ טומל ,אַ געפּילדער .ס'האָט אונדז ממש אָפּגעריסן
די הערצער :גענס האָט פאַראָרדנט ,אַז אַלע זאָלן פאַרלאָזן דעם טעאַטער-בנין,
די קאָנטראָל פון די געלע שיינען װעט פאָרקומען אויפן הויף .נו ,װאָס טוט
מען איצט!? אַרױסגיין אויפן הויף  --הייסט דאָך אומקום! איין מענטש,
צוויי  --קענען זיך נאָך װי ניט איז אַדורכדרײען .אָבער  5נפשות  --דאָס
איז דאָך אַ זיכערער טױט! דער מוח אַרבעט פיבערדיק, .ניין ,זאָג איך צו
דער פרוי ,מיר האָבן ניט נאָך װאָס אַרױסצוגײן ,מיר מוזן דאָ בלייבן" .אָבער
װוּ פאַרשטעקט מען זיך ,װוּ! דער זאַל װערט דאָך אַלץ ליידיקער.
די גאַנצע צייט זיינען מיר געשטאַנען אויף דער סצענע .איך קוק זיך אַרום.
אין אַ געוויסן מאָמענט באַמערק איך אין אַ ווינקל פון דער סצענע  --אַ לאָך.
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איך האָב זיך אַראָפּגעלאָזט אין א גרוב און דערזען ,אַז איך געפין זיך אונטער
דער פּאָדלאָגע פון דער סצענע .ביים ברעג איז געווען די בודקע פון סופליאָר.
ניט קלערנדיק לאַנג האָב איך גלייך אַראָפּגעצױגן צו זיך מיינע בני-בית און
מיר האָבן זיך ,אַזױ האַלב זיצנדיק און האַלב ליגנדיק ,איינגעאָרדנט אונטער
דער פּאָדלאָגע .נאָכן אָפּכאַפּן אַביסל דעם אָטעם ,האָבן מיר אין דער פינצטער
אָנגעטאַפּט נאָך אַ סך אַזעלכע קלוגע וי מיר ,אינצװישן זיינען די לעצטע
מענטשן אַרױיס פון זאַל .אַרום אונדז איז געווען אַ טויטע שטילקייט ,וי אויף
|
אַ ביתיעולם  --לעבעדיקערהייט געלעגן אין אַ קבר..
לאַנג האָט די שטילקייט ניט געדויערט .צו אונדז האָבן גענומען דערגיין
קולות פון דייטשן ,ליטווינער ...מיר האָבן פאַרשטאַנען ,אַז די אַקציע האָט זיך
אָנגעהױבן .אַזױ זיינען מיר געלעגן אַ שעה ,צוויי ,דריי ...מיטאַמאָל דערהערן
מיר אַ טומל אין זאַל ..עס לויפן אַרֹיין ליטווינער ,זיי שרייען ,זידלען ..און
ניט באַמערקנדיק קיינעם  --גייען זיי צוריק אַרֹױס ,אַזױ האָט פּאַסירט אַ פּאָר
מאָל .מיר זיינען געלעגן מיט פאַרהאַלטענע אָטעמס .פּלוצלינג דערהערן מיר
אַ געלויף אין פוסטן זאָל און אין אַ וויילע אַרום אַ געשריי, :מאַמע ,מאַמע,
װוּ ביסטו ? *...מיר באַווייזן קוים זיך צו אָריענטירן ,װאָס דאָ קומט פאָר,
דערלאַנגט אַ פרוי ,װאָס איז געלעגן נעבן אונדז ,אַ געשריי, :חיה'לע ,אָט דאָ

בין איך" און אין זעלבן מאָמענט הערן מיר טריט ,װאָס לויפן צו דער סצענע.
דאָס מיידל איז אַרײנגעלאָפן צוֹ אונדז און גלייך הינטער איר אַ ליטווין ..דער
ליטווין האָט מיט אַן עלעקטריש לעמפּל אַרײנגעלײכט אין לאָך און א זאָג

געטאָן :אָ ,טשאיא דאאוג גולי" (אָ ,דאָ ליגן אַ סך) .מיר זיינען געבליבן ליגן
וי טויטע .אָט זיינען מיר אַלע אומגליקלעך געװאָרן צוליב איין מענטש ...דער
ליטווין איז אַװעק .מיר האָבן יעדע סעקונדע געװאַרט אויף זיין צוריקקומען,
יעדער האָט זיך געזעגנט מיטן לעבן..
ס'איז אַװעק אַ מינוט ,צוויי ,דריי און מער  --דער ליטוין ווייזט זיך
ניט .מסתמא איז ער אַװעק נעמען מיט זיך נאָך סאָלדאַטן ..מיר ליגן אין
געהאַקטע צרות ...די צייט ציט זיך פחדימדיק ,יעדע סעקונדע אַ יאָר ..אָבער
דאָך לויפט די צייט ..קיינער קומט ניט ,קיינער ווייזט זיך ניט ..אויפן הויף
איז געװאָרן שטיל .מן הסתם אין שוין די קאָנטראָל געענדיקט .מיר ליגן
:
|
אָבער ווייטער,
אַזױ זיינען מיר אָפּגעלעגן ביז א זייגער  5בײטאָג .אין טעאַטער-זאַל האָבן
מיר דערהערט טריט און צוֹ דער סצענע איז צו דער הױיז-פאַרװאַלטער .בורשטיין.
זיין קול האָבן מיר גלייך דערקענט .ער האָט אַ זאָג געטאָן, :שוויגער ,קומט
אַרױס ,די טשיסטקע איז געענדיקט .זיי זיינען שוין אַװעק פון געטאַ" .די אַלטע
איז אַרױס פון מעלינע .צוזאַמען מיט איר ,זיינען אַרױס נאָך מענטשן ,ערשט איצט
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האָבן מיר דערזען ,אַז צוזאַמען מיט אונדז זיינען געווען אַ מאַן דרייסיק ...מיר
האָבן זיך אונטער דער סצענע פון יידישן טעאַטער געראַטעװעט ..אַ דאַנק דיר,
יידיש טעאַטער!
מיר האָבן פונדעסטוועגן באַשלאָסן צו בלייבן דאָ ליגן איבער נאַכט .װאָס
איז אונדז אייגנטלעך דער אונטערשייד  --די פּאָדלאָגע אָדער יענע פּאָדלאָגע..
דאָס איז פאָרגעקומען  --פרייטיק ,דעם 42סטן אָקטאָבער ,1491

דער פֿאַרלױף פון דער אַקציע אין געטאָ
די אַקציע איז אַדורכגעפירט געװאָרן דורך אַ פּאָר הונדערט ליטוינער,
װואָס האָבן זיך געװאָרפן אויף די טויט-צעשראָקענע יידן .זיי צו הילף איז געקומען
די יידישע פּאַליצײי ,אונטער דער אָנפירונג פון גענסן .נאַטירלעך ,האָבן די

יידישע פּאַליציאַנטן אין אַ סך פאַלן געהאָלפן זיך ראַטעװען ,דעם אָדער יענעם.
אין דער ערשטער ריי האָבן זיי געהאָלפן אייגענע ,באַקאַנטע ,נו און פאַר גאָלד,

צו דעם מאָמענט איז אין געטאָ געװוען ביי אַ העלפט ,ניט לעגאַלע? יידן
די איינציקע רעטונג איז געווען  --מעלינעס ,באַהאַלטן זיך,
עס זיינען געווען פאַלן ,ווען מענטשן האָבן זיך באַהאַלטן מיט זייערע געלע
שיינען .גיי פאַרלאָז זיך אויפן דייטשס יושר .מיר האָבן שוין געזען דעם ווערט
פון זייערע שיינען .אַ חוץ דאָקטוירים ,וועלכע האָבן זיך כמעט אַלע (אַ חוץ
איינעם  --ד"ר קאָלאָדנײ) איינגעאָרדנט מיט געלע שינען -- ,איז דער

גרעסטער טייל פון דער יידישער אינטעליגענץ געבליבן אָן שיינען .אין דעם
טאָג זיינען אַװעק אויף פּאָנאַר אַ סך גוט באַקאַנטע פאָלקסיטוער און פאַרי
דינסטפולע מענטשן .מען האָט מיר איבערגעגעבן פאָלגנדיקע פּרטים װעגן
אומקום פון אַרטיסט לייב שריפטזעצער ,איינעם פון די טאַלאַנטפולסטע ,באַליבטסטע
יידישע אַקטיאָרן ,װאָס האָט אָפּגנעשפּילט אויף די ברעטער פון יידישן טעאַטער,
הויפטזעכלעך טאַקע אין ווילנע ,עטלעכע צענדליק יאָר .ווען די טשיסטקע האָט
זיך אָנגעהויבן ,זיינען אַלע שטוביקע אַװעק אין אַ מעלינע .ער האָט זיך ניט
געװאָלט רירן פון אָרט, .איך על אין ערגעץ ניט לויפן און ניט גיין .איך
האָב שוין מער ניט קיין כוח .זאָל זיין ,װאָס עס וויל" .ער איז געבליבן אין
שטוב און ,פאַרשטײט זיך ,ווען די מערדער זיינער אַריין האָבן זיי אים גלייך
צוגענומען .אין דעם טאָג איז צוגענומען געװאָרן חיים לעווין ,דער רעדאַקטאָר
פון דער ציוניסטישער פּרעסע אין וילנע (אַ ברודער פון ליפּמאַן לעווין).
לעווין איז אין געטאָ געווען אַ הוזיפאַרװאַלטער ,אָבער קיין שיין האָט ער
ניט באַקומען.
ניט נאָר װאָס מען האָט די קרבנות צוגענומען ,נאָר דאָס מאָל האָבן די
ליטווינער נאָך געמאַכט אַ בלוטיקן ספּעקטאַקל .די אומגליקלעכע קרבנות האָט
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מען אויסגעשטעלט אויף רודניצקער גאַס אין רייען ,עטלעכע שטאַרק צעשלאָגענע

און צעבלוטיקטע יידן האָט מען געגעבן פאַרשיידענע

מיקיאינסטרומענטן

דאָס האָט מיר איבערגעגעבן

און געהייסן זיי שפּילן און זינגען ,קאַטיושאַ".
אַ פּאָליציאַנט ,וועלכער איז דערביי געווען,
די דאָזיקע אַקציע האָט געדויערט ביז בײטאָג ,אָבער מ'האָט צוגענומען
מער מענטשן וי ביי אַלע ביזיאיצטיקע טשיסטקעס .אַ סברה ,אַז אין דעם
האַלבן טאָג האָט מען אַרויסגעפירט עטלעכע טױזנט יידן צום טױיט .נאָך דער
אַקציע האָט דאָס געטאָ אויסגעזען וי נאָך אַ חורבן אַלע דירות אויפגעריסן
אַלע שרענק צעראַבירט .װאָס די ליטווישע מערדער האָבן נאָר געקענט ,האָבן
זי געלייגט אין די קעשענעס,
נאָכן אָפּליגן די נאַכט אונטער דער סצענע ,זענען מיר אַרױס אויפן הויף
און צוגעקומען צו אונדזער דירה ,דאָרט האָבן מיר געפונען דעם אמתן חורבן.
די טירן פון הויף און פון גאַס זיינען געווען אויפגעריסן .אונדזערע פּאָר
נידנע װאַליזקעס ,דאָס לעצטע װאָס מיר האָבן מיט אַזױ פיל מי אַרױסגע-
ראַטעװעט פון דעם ערשטן געטאָ ,איז פאַרשװוּנדן .מיר זיינען נאָר געבליבן
אין דעם ,װאָס מיר האָבן געטראָגן אויף זיך .אָבער װער האָט דען געקלערט
וועגן ,זאַכן" .זאָל דאָס זיין אַ כפּרה פאַר אונדז און אַן אויסלייזונג פאַר
אונדזערע קעפּ!
אָ ,איר זייט דאָ ,גאָט צו דאַנקען ,אַבי מען זעט זיך" ,אָט אַזױ האָבן מיר
זיך באַגעגנט מיט פריינט און באַקאַנטע,
אויפן הויף קומט צו אונדז צו די פרייל' טראָקמאַן און דער אַרטיסט סעגאַל,
פרייל' טראָקמאַן איז געווען פון ליטע ,אַ לערערין פון שפּראַכן ,סעגאַל האָט
אוֹיך געשטאַמט פון ליטע .ער איז געווען גענסנס א קרוב .ביז איצט איז ער

געווען אין ערשטן געטאָ ,װוּ איך האָב אים אַריינגענומען אַלס הױז-פאַרװאַלטער,
מיר זיינען געווען באַפרײינדעט .די פרל' טראָקמאַן האָט שפּעטער געלערנט
אין געטאָ מיינע קינדער ענגליש .זיי האָבן אונדז דערציילט פאָלגענדיקס:
בשעת דער טשיסטקע ,זיינען זיי אויך געווען אין אַ מעלינע ,פון וועלכער
זי זיינען נעכטן אַרױס .צוגייענדיק צו אונדזער דירה האָבן זי זי געטראָפן
אויפגעריסן און באַמערקט ,אַז עס שטייען אַ פּאָר װאַליזקעס מיט זאַכן .האָבן
זי די זאַכן אַרײנגעטראָגן אין אַ דערביײיאיקער ווינונג .מיר האָבן טאַקע
געפונען כמעט אַלע אונדזערע זאַכן .די זאָרג פון די צויי מענטשן פאַר
אונדזער גורל און די האַרציקע טובה  --האָט אונדז זייער גערירט,
מיר האָבן זיך אַרײינגעקליבן צוריק אין אונדזער דירה .אַ דאַנק בורשטיינען
האָט מען אונדז פאַריכט די עלעקטרישע באַלייכטונג .אַ ביסל פּראָדוקטן האָבן
מיר געהאַט

אין די װאַליזקעס.

די דירה

אַביסל צוגערוימט.

געמאַכט

אויף דער
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ערד געלעגערס און ס'איז געווען ,ווויל װוי די וועלט" .די מאַמע פלעגט קאָכן
אַ פּאָר טשײיניקעס עסן ,ווייל ס'פלעגן עסן מיט אונדז יעדן טאָג די פרייל'
טראָקמאַן ,סעגאַל ,חיים סעמיאַטיצקי און נאָך אַ פּאָר עלנטע ,װאָס האָבן ניט
געהאַט װוּ זיך צוצוטוליען .אין דער דירה האָבן מיר געפונען אַ קליין בלעכן
אייוועלע .הייצן פלעגט מען מיט פּאָלעװינעס ,דאָס איז געווען אַ ספּעציעלע
געטאָידערפינדונג .אָבער ואָס אין די פּעולה ,אַז די אַטמאָספר איז וידער
געװאָרן אַן אומרואיקע .די לעצטע טשיסטקע האָט געהאַט איין רעזולטאַט:
די חשיבות פון געלן שיין איז קאָלאָסאַל אױסגעװאָקסן .אויב ביו דער צייט
פלעגט קיין שיין ניט האָנאָרירט װערן ,האָט מען צום ערשטן מאָל זיך
איבערצייגט ,אַז דאָס מאָל איז דער שיין האָנאָרירט געװאָרן אין גאַנצע הונדערט
פּראַצענט .דעריבער איז דער פּריין פון שיין געשטיגן פון מינוט צו מינוט,

אויב פּאַר דער טשיסטקע האָט מען פאַר אַ שיין באַצאָלט  05רובל גאָלד,
איז איצט דערגאַנגען צו אַ פיל פאַכיקן פּרייז.
געשטיגן דער פּרייז פון צושרייבן זיך צו א שייףן
אַלע האָבן זיך אַ װאָרף געטאָן נאָך געלע שיינען
די דייטשן האָבן אָפּגעדרוקט  005,2ברוינע שיינען .זיי זיינען געווען נומערירט
און אויסגעפילט מיטן נאָמען פון אייגנטימער .קודם כל האָבן זיי ,לוט צוגעי
שטעלטע ליסטעס פון די דייטשע איינהייטן ,אַרוסגעגעבן שיינען פאַר זייערע
אַרבעטער ,דערביי איז די צאָל אַרבעטער אין די איינהייטן געװאַלטיק רעדוצירט
געװואָרן .אין די דאָזיקע איינהייטן פלעגן די יידישע בריגאַדירן קאָמבינירן
צוזאַמען מיט ,זייערע" דייטשן .איז אַ בריגאַדיר געװען אַן אָנשטענדיקער
מענטש ,האָט ער קיין געשעפטן דערביי ניט געמאַכט און געזאָרגט ,אַז פון זיין
גרופע זאָלן װאָס װייניקער מענטשן בלייבן אָן שיינען .געווען אָבער אַנדערע
בריגאַדירן ,װאָס האָבן אויסגענוצט אונדזער נידערלאַגע און געמאַכט גאָלד .אין
די קאָמבינאַציעס האָט ניט װייניק מיטגעהאָלפן דער יידישער אַרבעט-אַמט פון
געטאָ .ניט איין צענדליק יידן איז פריצייטיק אַװעק פון דער וועלט צוליבן
אַרײינמישן זיך פון יידן...
די גרעסטע צאָל שיינען האָט באַקומען די פוטער-פאַבריק ,קייליס" .די דייטשן
האָבן געהאַט אַ שװאַכקײט צו די אַרבעטער .מן הסתם צוליבן אָנקומענדיקן
ווינטער ,זיי זיינען דאָך געווען גרויסע ;אָפּנעמער" פון אַ סך פוטערװאַרג,
פּעלצן ,װאַרעמע הענטשקעס,
דער יודנראַט האָט באַקומען פאַר דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע אַרום 004
שיינען ,און דאָ טאַקע האָט זיך אָפּגעשפּילט די שרעקלעכסטע װאַקכאַנאַליע.
מאַסן אָנגעשטעלטע פון ידנראַט האָבן קיין שיינען ניט באַקומען .זייערע
שיינען זיינען אָפּגעגעבן געװאָרן צו פריינט ,קרובים און סתם פּראָטעזשירטע
דאָס זעלבע
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פון די געטאָרגדולים .א סך שיינען זיינען צעטיילט געװאָרן צו פּאַרטײי-חברים,
הגם זייער איינציקער פאַרדינסט פאַר דער יידישער געזעלשאַפט איז געווען
זייער אָנגעהעריקײיט צו דער ,אָדער יענער פּאַרטײ .דעריבער זיינען מענטשן,
װאָס האָבן זייער גאַנץ לעבן געדינט דער יידישער געזעלשאַפט ,געבליבן אויף
הפקר,
אָפן און קלאָר ,קען מען זאָגן ,אַז אַזױ װי די יידישע באַפעלקערונג אין
געטאָ האָט פיינט געקראָגן די יידישע פּאַליצײי ,גלייך נאָך זייער ערשטער
פּראָװאָקאַציע ,פּונקט אַזױ האָט מען גלייך פאַרלוירן דעם צוטרוי צו אַלע
פּאַרטײען און זייערע רעדלפירער .היינט קומט אָפט אויס צו לייענען אַו די
יידישע געטאָיבאַפעלקערונג אין ווילנע האָט זיך אָפּנעקערט פון אַלע פּאַרטייירופן
צו װידערשטאַנד .דאָס איז געשען דערפאַר ,וייל די פּאַרטײען און זייערע,
מ'שטיינס געזאָגט ,פירער פון רעכטס ביז לינקס האָבן די גאַנצע צייט ,קודם כל
געראַטעװעט אויסשליסלעך זיך אַליין .אויפן פּשוטן המון האָט מען קיין ברעקל
אַכט ניט געלייגט .אַזױ איז געווען ביי די געלע שיינען ,אַזױ איז שפּעטער געווען
ביי די פּאַיקי ,אַזױ איז צום סוף געווען ביי די אַרויסשיקונגען אין עסטלאַנד,
דער עולם איז גאָרניט קיין גולם .ער האָט זייער גוט געפילט ,אַז אין געטאַ
זיינען נישט געווען קיין געזעלשאַפטלעכע טועֶר ,װאָס זיינען גרייט צו גיין
צוזאַמען מיט דער מאַסע צו דער שחיטה.
אַלע געלע שיינען האָט מען געדאַרפט רעגיסטרירטן אין יידישן אַרבעטי
אַמט .דאָ האָט מען אױיך געמאַכט אַלע צושרייבונגען צו די שיינען פון
פאַמיליע-מיטגלידער,

אויף די אויגן פון די דייטשן האָט זיך אין געטאָ אָפּנעשפּילט אַן אמתער
מאַסקנבאַל .ווען אַן איינצלנער מענטש האָט באַקומען אַ שיין ,האָט ער גלייך
זיך גענומען א פרוי .דערנאָך האָבן זיי גענומען צוויי קינדער ,קודם כל פון
די משפּחה-מיטגלידער ,ווייל ס'האָבן ניט געפעלט אין יעדן הויז ,קיין איינזאַמע
פרויען ,מענער און קינדער .האָט אַן אינזאַמע פרוי באַקומען אַ שין ,האָט
זי זיך גענומען אַ מאַן און קינדער .אין אַ סך פאַלן זיינען מוטערס און
טעכטער געװאָרן ,פרויען"; פאָטערס זיינען געװאָרן מ,ענער"; אַלטע פרויען
האָבן זיך קורץ אָפּגעשױרן די האָר ,אָנגעטאָן קורצע קליידלעך ,געפאַרבט די
האָר ,די ליפּן ,אַלץ כדי אויסצוזען יונג און קענען אָנגײן וי אַ יונגע פרוי
אָדער א טאָכטער .עס זיינען געווען אויך פאַרקערטע פאַלן ,ווען יונגע מיידלעך
פלעגן ווערן פרויען פון עלטערע מענער און אַזױ אָן אַ סוף .וי שווער און
ביטער ס'איז געווען אויפן האַרצן ,פלעגט מען אָפט אויסברעכן מיט אַ האַרציק
געלעכטער ,צוקוקנדיק זיך צו דער טראַגישער מאַסקאַראַדע.
פריינט און באַקאַנטע האָבן זיך קעגנזייטיק אַרױסגעהאָלפן מיט די צושריי-
267

בענישן .,מ'פלעגט אָבער אַזעלכע זאַכן מאַכן פאַר געלט .אַלץ האָט געהאַט
זיין פּרייז ,פאַר צושרייבן א מאַן  --כך וכך ,פאַר צושרייבן קינדער  --אַן
אַנדערער פּרייז ,און אַזױ כסדר .דער מוֹח האָט געאַרבעט ,ואַזױ אָנצופייפן
דעם יעקע .אָבער ביז מען האָט זיך אָריענטירט ,וי אַזױ מען גייט אַרױס
אַ גאַנצער פון די אַלע קאָמבינאַציעס ,זיינען דערוייל אַװעק ניט װײיניק
קרבנות ,װי למשל ,ביי דער פאַמיליע קאַנטאָראָװיטש :קאַנטאָראָװויטש אַלין
און זיין יונגער זון האָבן פון די דייטשן באַקומען געלע שיינען .איף זיין
שיין האָט קאַנטאָראָװיטש צוגעשריבן זיין פרוי און טעכטערל ,דאַקעגן דער
זון האָט צו זיין שיין קיינעם ניט צוגעשריבן ,ווייל וי װועט ער ,אַ  51יאָריקער
בחורל ,נעמען אַ פרוי מיט קינדער? און אָט אין דער טשיסטקע פון פרייטיק,
האָט מען ביי זיי פון שטוב צוגענומען זיין באָבע און די מומע  --די מוטערס
שוועסטער  --ריינדזיון מיט איר קינד .אָט די דריי אייגענע נפשות האָבן
דאַן געקענט זיך רואיק ראַטעװען .די באָבע האָט מען געקענט פאַרשרייבן
פאַר זיין מאַמען ,די מומע מיט איר קינד האָבן רואיק געקענט וערן זיין פרוי
און קינד ,אָבער וי געזאָגט ,האָט מען זיך ,אין די ערשטע טעג ,פאַרלױירן,
ניט אָריענטירט ,און דערנאָך זיך געריסן די האָר פון קאָפּ,
אוֹיף די  0052שיינען ,װאָס די דייטשן האָבן אַרױסגעגעבן ,האָבן זיך
לעגאַליזירט  000,21מענטשן .דאָס באַשטעטיקט פולשטענדיק די שפּעטערדיקע
סטאַטיסטיק פון אַרױסגעגעבענע ברױט-קאַרטן אין געטאָ .אין דער ציט,
ווען אין אָקטאָבער האָט די געטאָ-אַדמיניסטראַציע אַרױסגעגעבן העכער 000,52
ברויט-יקאַרטן  --איז שוין אויף נאָוועמבער אַרױסגעגעבן געװאָרן נאָר 000,21
און אין דעצעמבער  ,000,21די טויזנט צוגעקומענע דערקלערט זיך טאַקע מיט
די צושרייבענישן,
אָט אין די טראַגישע טעג ,ווען יעדער מענטש האָט געזוכט א רעטונג,
זיינען פאָרגעקומען האַרציקע ,חברישע אַקטן פון ליבשאַפט און מענטשלעכער
גוטסקייט און פון דער אַנדערער זייט אויך פאַלן פון שמוציקער האַנדלונג
מיט מענטשלעכע לעבנס,
אָט דעם שמוציקן האַנדל האָבן אין דער ערשטער ריי געפירט די יעניקע,
וועלכע האָבן אויף אַזאַ ,אָדער אַנדערן אופן געהאַט אַ צוטריט צו די שינען
דאָס זיינען געווען די קאַרפּן-קעפּ פון געטאָ און פּאָליצײי ,אַרבעט-אַמט ,יידישע
בריגאַדירן .זיי האָבן אויף זייער געוויסן אַ ניט קליינע צאָל פריצייטיקע
קרבנות .שפּעטער ,ווען איך בין געווען אין עסטלאַנד ,אין אַ קאָנצענטראַציע-
לאַגער ,האָט מיר א יידישער באַלמעלאָכע איבערגעגעבן פאָלגנדיקן האַרצי

רייסנדיקן פאַל:

|

ער האָט געאַרבעט אין אַ קליינער דייטשישער איינהייט .דאָרט האָט מען
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אַרױסגעגעבן

זייער

וייניק געלע

שיינען.

היות

ער

אין

געװען

אַ גוטער

באַלמעלאָכע און די דייטשן האָבן אים געדאַרפט ,האָט ער ביי זיי אויסגעוויינט,
אַז מען זאָל פאַר אים אַרױסבאַקומען אַ שיין ,דער דייטשישער אָפיציר האָט
דעם שיין באַקומען פון דייטשן אַרבעט-אַמט און אַריבערגעשיקט צו אים אין
געטאָ .דאָס איז געװוען אַ פּאָר טעג פאַר דער פרײטיקדיקער טשיסטקע .דער
ייך איז געלאָפן װי אַ פאַרסמטער פון יודנראַט אין אַרבעט-אַמט און צוריק,
אומעטום איין תשובה :ניטאָ נאָך אייער שיין .דערווייל איזן פאָרגעקומען די
טראַגישע אַקציע און מען האָט פון אַ באַהעלטעניש צוגענומען זיין פרוי מיט
צוויי דערװאָקסענע טעכטער ,ער איז געבליבן על פי נס .נאָך דער טשיסטקע
איז ער אַ פאַרצווייפלטער אַװעק אין אַרבעט-אַמט און געמאַכט אַזא סקאַנדאַל,
װי ביטער עס איז אים געווען אויפן האַרצן, .װאָס האָב איך דען געהאַט צום
פאַרלירן" ,זאָגט מיר דער ייד, .איך האָב גענומען סטראַשען ,אַז איך על
גיין צום דייטש און אַזױ ווייטער .עס האָט וידער געדויערט טעג ביז דער
יידישער אַרבעט-אַמט האָט מיר געגעבן מיין שיין .אָבער שוין מיט צוגעשריבענע
 2פרעמדע קינדער און אַ פרוי .מיין ווייב מיט צוויי בליענדיקע יונגע קינדער
ליגן אויף פּאָנאַר צוליב אָט די יידישע אויסווורפן ,וועלכע האָבן ספּעציעל
פאַרהאַלטן מיין שיין ,כדי צו ראַטעװען אַנדערע .נאַטירלעך; האָבן זיי דאָס
ניט געטאָן צוליב עולם הבא *...דער ייד האָט מיר די זאַך דערציילט דריטהאַלבן
יאָר נאָך דעם .ער האָט אָבער זיך פאַרגאָסן מיט טרערן זאָגנדיק, :װער
וייסט ,צי מיין פרוי און קינדער װאָלטן איבערגעלעבט ,ווער וייסט ,צי מיר
אַלײין װעלן סוף כל סוף איבערלעבן ,אָבער צו מיין שיין צושרייבן אנדערע
און מיינע קינדער ,אַזעלכע בריליאַנטן ,שיקן אויף פּאַנאַר ,פֿאַר דער צייט".,
ווי אַזוי ראַטעוװועט

מען  5נפשות;

אין די דאָזיקע טראַגישע טעג האָב איך אָפּנעשלאָגן די טירן פון אַלע
געטאָרגדולים ,וועלכע איך האָב געקענט און ניט געקענט .איינער האָט מיך
אָפּגעשיקט צום צווייטן .נאָר דער דירעקטאָר פון יידישן געטאָ-שפּיטאָל  --ד"ר
מ .בראָדסקי ,האָט מיך גוט אויפגענומען .מיט ד"ר בראָדסקין האָבן מיר זיך
געקענט לאַנגע יאָרן .נאָך דער ערשטער ועלטימלחמה האָבן מיר צװאַמען
געאַרבעט אין דער מעדיצינישיסאַניטאַרער צענטראַלע פֿאַר אויפבויען די
מלהמה-חורבות ,אין ווילנע און אומגעגנט .ער האָט מיר דערקלערט ,אַז איך
בין צוֹם באַדױערן געקומען צוֹ שפּעט .אַלע שיינען ,ואָס ער האָט געהאַט
פאָרן שפּיטאַליפּערסאָנאַל ,האָט ער שוין פאַרטײלט .אַלע מעגלעכקייטן פון
צושרייבן זיינען שוין אויסגענוצט געװאָרן .ביים בעסטן ווילן קען ער גאָרניט
טאָן .דאָס איז טאַקע געווען ריכטיק,
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ד"ר בראָדסקי האָט קיינעם ניט געגעבן קיין שין ,אוב ער איןז ניט
געווען אויסגענוצט אין דער גאַנצער מאָס .פון גאַנצן שפּיטאָליפּערסאָנאַל פלעגט
מען צוזאַמענשטעלן גרופּן אויף אויסצופילן די נויטיקע צאָל פּערזאָנען .נאַטירלעך
האָבן אין דער ערשטער ריי באַקומען שיינען די דאָקטױרים און זייערע
פאַמיליעס ,דערנאָך די שוועסטער און אַדמיניסטראַציע .די אָפּטייק האָט באַקומען
איין איינציקן שיין .אַלע אַפּטייקערס זיינען געבליבן אויף הפקר .דאָס זעלבע
איז אויך געווען מיט דעם גרעסטן טייל פון די סאַניטאַרינס .אָבער שפּעטער,
ווען איך האָב געאַרבעט אין שפּיטאָל ,איז מיר קיינמאָל ניט אויסגעקומען צו
הערן ,אַז עמעצער פון די באַעװלטע זאָל זיין אין כעס אויף ד"ר בראָדסקין.
פאַרקערט ,אַלע האָבן באַשטעטיקט ,אַז ער האָט פאַרטײלט די שיינען מיט
דער גרעסטער אחריות און אָרנטלעכקײט .שיינען זיינען געווען צו װייניק
און דאָקטוירים ..,צו פיל .טאַקע אין דער לעצטער טשיסטקע זיינען פון שפּיטאָל
צוגענומען געװאָרן זייער פיל מענטשן .צוישן זיי איך דער געוועזענער
לייטער פון אַפּטײיקיביראָ אין ווילנע ,דער האַרציקער ,טייערער חבר אַדלער
מיט זיין פאַמיליע,
און װוידער די זעלבע שאלה :װאָס טוט מען ,װי ראַטעװעט מען  5נפשות!?
גאַנצע טעג פלעגן מיר אָפּשטײן אויפן הויף פון רודניצקער  ,6ווּ מיר האָבן
זיך באַגעגנט מיט אַלעמען  --אָבער קיין רעטונג איז ניטאָ.
ווילנע ,מיין ווילנע ,יעדן שטיין קען איך און יעדער ברוקשטיין קען מיך --
שטייען מיר איצט אַזױ אויף אָט די גוטיבאַקאַנטע ברוקשטיינער  --אַן
אויסזיכטלאָז שטיין און וװואַרטן,.
דערווייל האָבן זיך גענומען פאַרשפּרײטן נייע קלאַנגען ,אַז ס'איז נאָך
ניט געענדיקט .מען רעדט שין וידער ועגן אַ נײער אַקציע .אויפן היף
האָב איך געטראָפן די פרוי מיראַ ניעמענטשינסקאַ .מיט מאַקסן ,איר מאַן
זיינען מיר געווען חברים פון די חדר-יאָרן .פרוי מיראַ .האָט אונדז דערציילט,
אַז מאַקס איז אַרױסגעפאָרן קיין װײיסרוסלאַנד ,זוכן אַ רואיק אָרֹט .זי װאַרט
אויף א בריוו און אַ געלעגנהייט צו פאָרן צוֹ אים .חיות ,װוי די טעג זיינען
געווען זייער ניט קיין רואיקע ,און מען האָט זיך געגרייט צו אַ נייער טשיסטקע,
האָבן מיר גענומען זוכן אַ מעלינע ,פרוי מיראַ האָט אונדז אַועקגעפירט אויפן
דריטן הויף פון רודניצקער  ,6װאָס איז אַרױס אױיף קאָנסקע-גאַס און דאָרט
אונדז אַרויפגעפירט אויף אַ ריזיקן בוידעם ,וועלכער האָט זיך געצױגן ,װוי
אַ לאַבירינט ,אַזש איבער זאַלקינדס געשעפט פון ברייטעריגאַס .דער בױידעם
איז געווען א גלענצנדיקע מעלינע און אויף אים האָבן זיך ביי די פאָריקע
=

טשיסטקעס

געראַטעװעט

אַ פּאָר הונדערט

גענעכטיקט עטלעכע נעכט.
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מאַן.

אויף

דעם

בידעם

האָבן

מיר

איינמאָל האָבן די שכנים אונדז ניט געגעבן די שליסלען פון בוידעם,
ווייל ס'איז ,רואיק אין געטאָ? .די נאַכט זיינען מיר אַלע אָפּגעלעגן אױף
די טרעפּ .די קלאַנגען ועגן אַ נײיער אַקציע זיינען געװאָרן אַלץ געדיכטער
און אָפטער,
מען לויפט פֿון איין פייער אין צווייטן
מען האָט אָנגעהױבן צו לויפן פון געטאָ קיין װייסרוסלאַנד .ספּעציעל
אין לידער געגנט .דאָרט ,האָט מען דערציילט ,אין א גױיעדן .שטיל ,רואיק,
ניטאָ קיין אַקציעס ,יידן זיינען אויף זייערע ערטער און לעבן װי עס אי
פון געטאָ זיינען אַרױסגעפאָרן ניט נאָר מענטשן אָן שיינען ,נאָר אַפילו אַזעלכע
וועלכע האָבן געהאַט געלע שיינען .די דאָזיקע געלע שיינען פלעגט צונעמען
דער יודנראַט און מיט זיי ווייטער קאָמבינירן..
פאָרן קיין ווייסרוסלאַנד פלעגט מען מיט פאַרשידענע וועגן .די פאַר"
שפּרייטסטע זיינען געווען מיט אַ דייטשישן אױטאָ .עס האָבן זיך שוין געפונען
יידישע און ליטווישע פאַרמיטלער ,וועלכע האָבן פאַר גרויסע געלטער געפירט
גרופּעס יידן אין װאָראַנאָװוע ,לידע ,ביאַליסטאָק און אַנדערע דערבייאיקע שטעט,
עס האָבן דערביי ניט געפעלט ,ברוך השם ,קיין נייע פּראָװאָקאַציעס ,אַזױ
איז אַן אויטאָ מיט יידן ,װאָס האָט געזאָלט פאָרן קיין לידע ,גלייך אַרײינגעפאָרן
אין ...געשטאַפּאָ .צווישן אָט די אומגליקלעכע איז אויך געווען דער געוועזענער
מיטגליד פון יודנגראַט אין דעם קליינעם געטאָ  --לעווין ,מיט זיין פאַמיליע,
אַרױסגעפאָרן זיינען אויך :דעפּ ,לייבל מינצבערג ,סענאַטאָר טראָקענהיים,
דער געוועזענער פאָרזיצער פון קליינעם געטאָ  --לײבאָוויטש מיט זיין פאַמיליע,
הגם זיי אַלע האָבן געהאַט געלע שיינען,
דער סוף פון די אַרױסגעפאָרענע אין יענע ,רואיקע" ערטער איז געווען
זייער אַ ביטערער :זיי זיינען ,נעבעך ,אומגעקומן נאָך פריער וי די איינוווינער
פון ווילנער געטאַ.
זעענדיק ,אַז אַלע לויפן ,איז מיין פאַמיליע צוגעשטאַנען צו מיר ,אַז מיר
זאָלן אויך אַרױספאָרן פון געטאָ .איך האָב געטענהט, :גוט ,מירן ריזיקירן
מיטן לעבן ,מיר וועלן שװאַרצן די גרענעץ פון װייסרוסלאַנד ,מיר װעלן פאַר
דעם אַװעקגעבן אַלץ ,װאָס מיר האָבן נאָך ,און אַז אונדז װועט אַלץ גוט געלינגען,
װאָס װועלן מיר געווינען  1מיר פאַלן דאָך ווידער אַרײן צו די זעלבע מערדער
אין די הענט! נישט שוינזשע איז דאָרט אַן אַנדערע טאַקטיק לגבי יידן? איך
האַלט ,אַז אומעטום איז די זעלבע זאַך .איז דאָך שוין בעסער צו זיין אין
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ווילנע ,װו מיר האָבן כאָטשבי מיט וועמען א װאָרט אויסצוריידן" .אָבער ,רייד
אַהער רייד אַהין  --די לאַגע איז געװאָרן ערגער און ביטערער,
| אין אַ שיינעם פאַרנאַכט האָבן מיר באַשלאָסן ,אַז מיר גייען אַרױס פון
געטאָ .די פרוי מיט

דער

מאַמען ,האָבן מיר

אָפּגערעדט,

וװעלן אַװעקגײן

אין

אונדזער געוועזענער דירה .איך און די קינדער  --צו מיינע קאָלעגן ,און דאַן
וועלן מיר זען װאָס ווייטער צו טאָן .אַזאַ ווילדן ,אומגעלומפּערטן באַשלוס האָט
מען ווירקלעך געקענט אָננעמען נאָר אין אַ צושטאַנד פון פולשטענדיקער
פאַרצווייפלונג און רעזיגנאַציע .מיר זיינען אַװעק צום טויער ,אָבער די יידישע
פּאָליציאַנטן האָבן אונדז ברוטאַל אַװעקגעטריבן .אָפּװאַרטנדיק אַ וויילע ,זיינען
מיר ווידער צו צום טױיער ,אָבער וידער די זעלבע מעשה  --מען טריײיבט
אונדז צוריק ,דאָ האָב איך געטראָפן דעם זשורנאַליסט װייניק ,וועלכער דערציילט
מיר ,אַז ער האָט אָפּגעמאַכט מיט אַ פּאַליציאַנט ,ער זאָל אים אַרױסלאָזן פון
געטאָ פאַר הונדערט רובל ( 01מארק) .איך בין גלייך צון צום פּאָליציאַנט,
געגעבן אים  001רובל .אין אַ וויילע אַרום האָט ער געגעבן אַ ווונק און ה' װייניק
איז אַרױס .אין אַ פּאָר מינוט אַרום איז צוֹם טער צוגעקומען די פרוי מיט
דער טאָכטער ,ווען דער פּאָליציאַנט האָט זי געעפנט די פורטקע ,איןז פון
שטאָט גראָד אַרײין אַ ליטווין ,אַ ציווילער אַגענט פון דער ליטווישער ,ג,עשטאַפּאָי,
ער האָט אַ כאַפּ געטאָן די פרוי מיט דער טאָכטער און אויסגעשריגן, :א ,יוס
נאריס אישבעגטי? (אַ ,איר װילט אַנטלױפן) ,און זיי גלייך אַריינגעפירט אין
לאָקאַל פון דער ידישער טויערוואך .דאָ האָט ער אָנגעזאָגט די יידישע
פּאָליציאַנטן ,מען זאָל זיי היטן ביז ער וועט צוריקקומען .דערווייל האָט מען
זיי באַזוכט .קיין זאַך ניט געפונען ,נאָר אַ קליין װאַליזקעלע מיט אַ פּאַר
שטיקלעך וועש .אַז ער אין אַװעק אין געטאָ בין איך צוגעפאַלן צו די
פּאָליציאַנטן ,אַז זי זאָלן זען צו ראַטעװען די צוויי נפשות .גראָד האָב איך
אָנגעטראָפן אויף אַ פּאָר אָנשטענדיקע פּאָליציאַנטן ,און זיי האָבן דעם ליטווין
פאַררעדט ,אַז די פרוי מיט דעם מיידל האָבן געװאַרט אויפן מאַן ,וועלכער דאַרף
קומען פון דער אַרבעט .דער אַגענט האָט זי אָפּגעלאָזן .וויפל געזונט מיר האָבן
פאַרלױרן ביי דעם פאַל .ווען די פרוי מיט דער טאָכטער זיינען אַרױס פון
טויער-װאַך ,האָבן מיר זיי באַגעגנט פּונקט וי צוריקגעקומענע פון פּאָנאַר.
ער קען באַגרייפן אונדזער פרייד ,אונדזער גליק!.
גליקלעכע זיינען מיר צוריק אװעק אין אונדזער ,דירה" .אַ גליק ,װאָס
,ייזערלעכע"
מיר האָבן ניט אָפּגעגעבן דעם שליסל .מיר האָבן גלייך געמאַכט אַ ק
וועטשערע און איך האָב געזאָגט 2, :מאָל האָבן מיר געפּרווט אַרױסגײן דורכן
טויער און ס'איז אונדז ניט געלונגען ,איז אַ סימן ,אַז מיר מוזן דאָ בלייבן
און עס .װעט גוט זיין"
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אויף מאָרגן האָב איך וידער גענומען אַרבעטן וװעגן באַקומען דעם
גליקלעכן געלן שיין ,אָבער אַלע שערי רחמים זיינען פאַרהאַקט .דערווייל איז
די שטימונג אין געטאָ געװאָרן אַלץ שווערער .מ'איז אַרומגעגאַנגען פאַרצווייפלט
און פאַרפינצטערט .מ'האָט זיך געשראָקן פאַר דער נאַכט און געציטערט פאַרן
טאָג  --מ'האָט מורא געהאַט פאַר דער ליכטיקער שיין ,איינער האָט דעם צווייטן
אין די אויגן ניט געקענט קוקן .האָט איר געטראָפן אַ פריינט אָדער אַ באַקאַנטן,

װאָס האָט געהאַט אַ שיין  --האָט ער זיך געפילט װוי שולדיק לגבי אייך,
און פאַרקערט ,באַקאַנטע וועלכע האָבן דעם לעבנסיצעטל ניט געהאַט ,האָט
פון זייערע אויגן אַרױסגעקוקט דער טױיט,
מיר אַלע שטייען אויפן הויף ,װוי די הינט ,עך ,טױזנט מאָל ערגער וי
הינט ,וי װערטלאָזע ,שמוציקע ברואים .ניט צו גאָט  --ניט צו לייט,
צּ

דאָס הויז פון יודנראַט  --רודניצקע  ,6איז באַשטאַנען פון  3הײזער.
דאָרט אין קאָנצענטרירט געווען דאָס גאַנצע געטאָילעבן .צענדליקער מאָל
אַ טאָג פלעג איך זיין ביים הױזיפאַרװאַלטער בורשטיין .ער האָט געהאַט אַרבעט
איבערן קאָפּ .אַ קלייניקייט אָנצופירן מיט אַזאַ הוז ,האָבן צו טאָן מיט אַזױ
,עפּ" ,ס'פלעגן דאָ אויפן הויף קומען אַלע דייטשישע שלעק ,אַלע ליטווישע
פיל ק
פּענטאַקעס .מען האָט געמוזט זיין אויף דער װאַך און ,האַלטן קאָפּ" .בורשטיין
איז געווען אַ פעאיקער און ספּריטנער מענטש .ביז איצט האָט ער פאַר מיר

זייער פיל געטאָן.
דאָס געוועלב אַלס אַ דירה ,אַפילן אָן אייוועלע ,אָן עלעקטריש לעמפּל  --דאָס
זיינען געווען זאַכן ,ניט צום אָפּשאַצן און אָפּצאָלן,
אַלע זיינע פּרוּוון צו באַקומען פאַר מיר א שיין האָבן זיך אױסגעלאָזט
מיט גאָרניט ,איך האָב אים גענומען בעטן ,ער זאָל מיר וייזן אַ מעלינע ,ווּ
|
מיר זאָלן זיך קענען באַהאַלטן אין פאַל פון אנַייער אַקציע.
אויסערלעך איז דאָס לעבן אין געטאָ געגאַנגען מיט זיין נאָרמאַלן וועג.
יעדן טאָג פלעגן טויזנטער מענטשן אַרױסגײן צוֹ דער אַרבעט .אין געטאָ האָבן
געאַרבעט די װאַרשטאַטטן ,אַ סך מענטשן פלעגן ריזיקירן און ארויסגיין אין
שטאָט אָן שיינען :זיי פלעגן גיין אויף זייערע געוועזענע אַרבעטסיפּלעצער
צו ,זייערע* דייטשן בעטן אַ שיין .דערווייל פלעגט מען עפּעס װאָס אַרײינטראָגן.

סוף כל סוף האָט מען דאָך געמוזט ,לעבן" אויך,
שבת ,דעם ערשטן נאָוועמבער ,האָט אין געטאָ געקאָכט וי אין א ריזיקן
קעסל .מען האָט שוין קלאָר און דייטלעך גערעדט ,אַז מאָנטיק װועט וידער
פאָרקומען אַ גרויסע טשיסטקע .דאָס זאָל זיין די ענדגילטיקע ליקװוידאַציע פון
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אַלע ,װאָס האָבן ניט קיין געלע שיינען .װער עס האָט נאָר געהאַט אַ מעגלעכקייט,
דער האָט זיך וי ניט איז צוגעטשעפּעט צו אַ שיין .װאָס קען איך אָבער טאָן,
אַז איך דאַרף  5ערטער! איך האָב געטראָפן מאַקס קאַנטאָראָװיטשן און אים
איבערגעגעבן מיין לאַגע .ער האָט מיר דאַן דערציילט וועגן זײיער פאַטאַלן
פאַרזען און מיר געזאָגט ,אַז אויף זיין שיין האָט ער נאָר זיין טעכטערל .אויב
איך וויל ,קען ער צושרייבן מיין זון .אַ שאלה גאָר צי איך װויל? מיר זיינען

גלייך אַרײין אין אַרבעטיאַמט און דאָרט דערלײידיקט די נויטיקע פאָרמאַליטעטן
אַ גליקלעכער בין איך געקומען צו לויפן ,אַהיים" מיט דער גוטער בשורה ,אַז
איינער פון אונדז איז שוין געראַטעװעט .גאָט צו דאַנקען דערפאַר .דער יינגל
האָט אָבער געדאַרפט זיין ביי קאַנטאָראָװיטשן ..מיר האָבן באַשלאָסן ,אַז זונטיק
פרי װעט ער אַװעקגײין אוֹן װעט שוין דאָרט בלייבן,
און װאָס ווייטער ?
שבת-צונאַכט בין איך ווידער געווען ביי בורשטיינען און אים געבעטן ,ער
זאָל מיר לכל הפּחות אָנוייזן אַן אָרט ,װוּ זיך צו באַהאַלטן,
,איר ווייסט ,באַלבערישסקי ,איך קען שוין דעם צער אייערן ניט צוזען
און אוודאי ניט די געמיינהייט פון די אַלטע ווילנער ,וועלכע ווילן אייך ניט
העלפן .איך געדענק ,װי מען האָט אייך פון דער דייטשער גאַס אַװעקגעטראָגן,
אַ צעהרגעטן און צעמזיקטן ,ווען איר האָט מיט די כוליגאַנעס געקעמפט .איר
האָט דאַן אַ שטאָט מיט יידן געראַטעװעט .קומט ,איך װעל אייך געבן אַ דירה".
איך בין גערירט געװאָרן פון זיינע רייד און געזאָגט צו אים, :איך דאַנק אייך
זייער פאַר אייער האַרציקייט .אָבער װאָס טיג מיר איצט א דירה ,איצטער
מוז מען האָבן אַ מעלינע ,ווּ זיך אױיסצובאַהאַלטן פון העלישן פייער", .קומט

מיט מיר און פאַרלאָזט זיך אויף מיר" ,זאָגט בורשטיין,
ס'איז שוין געווען נאַכט .איך האָב גלייך אַ רוף געטאָן מיינע בני-בית,
גענומען אונדזערע פּאָר בידנע פּעקלעך און מיר זיינען אַועק .אַריין אין דריטן
הויף פון רודניצקער  .6נאָרמאַל איזן דאָס געווען דער הוױף פון קאָנסקאַיגאַס
נומער ( 2ארקליו  .)2איצט איז דאָ אױסגעהאַקט געװאָרן אַ וואַנט און עס
האָט זיך געשאַפן נאָך אַ הויף .אַלע טירן און פענצטער פון הױז אין דער
גאַס אריין ,זיינען געווען פאַרהאַקט מיט ברעטער .מיר זיינען אַדורֹך דעם לאַנגן
הויף און אַרֹײין אין טויער ,װוּ ס'איז געווען אַן אַרײנגאַנג אין אַ דירה .אַרײן
אין אַ קיך מיט אַ גרויסן פאַרצייטיקן אויוון ,דאָ איז אויך געשטאַנען אַ גאָר
גרויסער טיש ,אַז דער דורכגאַנג איז געווען זייער אַ שמאָלער .פון קיך זיינען
מיר אַריין אין אַ צימער פול מיט אָרעמע און אַלטפרענקישע מעבל .אינמיטן
שטוב איז געשטאַנען אַ גרויסער אַלמער ,וועלכער האָט געטיילט דאָס צימער אויף
צוויי טיילן ,מיר זיינען אַרײן הינטערן אַלמער און געבליבן שטיין .בורשטיין
274

איז צו צו דער װאַנט ,געעפנט אַ טיר פון א װאַנט-אַלמער ,איינגעבויגן זיך
און אויסגערופן , :פרוי קרעמער ,איר זייט דאָ  "7אין אַ וויילע אַרום הערן מיר
אַ קוֹל, ,אַ ,דאָס זייט איר ,פּאַניע בורשטיין ,גוטװאָך אייך!" ,גוטװאָך ,גוט
יאָר" ,ענטפערט בורשטיין, .איך האָב אייך דאָ געבראַכט נייע שכנים ,נעמט
זיי אַרײן צו זיך, .אָ ,ביטע ,ביטע זייער" ,ענטפערט די פרויען-שטימע .מיר
זיינען געבליבן געפּלעפטע .נאָר איידער מיר האָבן פאַרשטאַנען ,װאָס דאָ קומט
פאָר ,איז צוגעגאַנגען אַן עלטערער ייד און אַ זאָג געטאָן צו מיר :
,נו ,יונגערמאַן ,שטייט ניט דאָ ,רירט זיך ,גייט אַריין אינעוייניק" .איך
דריי מיטן קאָפּ אַהער ,איך דריי אַהין  --װוּ זאָל איך אַרײנגײן ,אַז איך זע
ניט קיין טיר ,איך זע ניט קיין אַרײנגאַנג.
בורשטיין איז אַװעק .דער עלטערער ייד איז צוֹ צום אַלמער ,געעפנט די
טירן און געזאָגט; :נו ,בויגט זיך איין און גייט" .ערשט איצט האָב איך זיך
אָריענטירט ,אַז מער דאַרף אַרײנגײן אויפן בויך .קודם כל האָבן מיר אַרײנגעלאָזן
דעם זון .א יונגער יינגל ,איז ער גלייך דורכגעקראָכן דורכן לאָך ,דאַן האָבן
מיר גענומען ,גיין" ,אין װאַנט איז געווען אַ פעסט-איינגעמויערטער אַלמער
מיט צוויי טירן .אין אַלמער זיינען געווען צוויי פּאָליצעס .די אונטערשטע פּאָליצע
איז אָפּגעשטאַנען אַ דריי פערטל מעטער פון דער פּאָדלאָגע .די טיף פון אַלמער
איז געווען ביי אַ האַלבן מעטער .אין דער אינעװייניקסטער װאַנט איז געווען
אויסגעהאַקט אַ לאָך פון אומגעפער  06צענטימעטער די ברייט און אַ  03די
הויך .מ'האָט געדאַרפט אַװעקלײגן זיך אויף דער פּאָליצע אויפן בויך מיטן
קאָפּ און מיט די אויסגעצויגענע הענט פאָראויס און אַזױ זיך רוקן .פון יענער
זייט לאָך האָט מען געדאַרפט זיך אָנכאַפּן אָן אַ פוס פון אַ בעט ,װאָס איז
דאָרט געשטאַנען און אַזױ זיך אַראָפּשאַרן אויף דער פּאָדלאָגע ,אָט אַזױ בין איך
;אַריין" אין צימער ,דערנאָך איז ,אַריין" די פרוי ,די מאַמע און די טאָכטער.
הינטער אונדז האָט מען פאַרמאַכט די טירן פון אַלמער און די לאָך פאַרשטעלט
מיט אַ ברעטל .אויף די פּאָליצעס זיינען געלעגן אָנגעװאָרפן פאַרשידענע
שמאַטעס און פּאַפּיר צום מאַכן גילזן.
ווען מיר האָבן זיך אויפגעהויבן פון דער ערד ,האָט אונדז אַ בליץ געטאָן
אין די אויגן אַ שטאַרק עלעקטריש ליכט .מיר האָבן דערזען פאַר זיך אַ גרויס
צימער ,פול אָנגעשטעלט מיט מעבל ,הויפטזעכלעך  --בעטן,
עס האָט אונדז איבערגענומען די פרוי קרעמער, :אָ ,ליבע ,דאָס זייט
איר ,וי קומט איר אַהער? איר זייט דאָך געווען אין דעם ערשטן געטאָ?
ווייזט זיך אַרױס ,אַז די פרויען קענען זיך שוין צענדליקער יאָרן .זיי זיינען
היימישע מענטשן .די פרוי קרעמער האָט אונדז אָנגעוויזן אַ פריי ווינקל ,װוּ
זיך אײינצואָרדענען .דער צימער האָט געהאַט אַ  62קװאַדראַט מעטער ,צויי
=
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גרויסע פענצטער מיט פאַרמאַכטע לאָדנס פון אינעװייניק און מיט פאַרהאַקטע
ברעטער פון דרויסן .אַ חוץ דעם זיינען די אינעװײניקסטע לאָדנס געװען
פאַרהאָנגען מיט עטלעכע שווערע ,גרויסע קאָצן ,עס זאָל חלילה קיין שטראַל
ניט אַרױס אויפן גאַס.

:

גלייך ביים אַרײנגאַנג דורכן לאָך איז געשטאַנען אַ גרויס ניקעלן בעט,
ביים בעט אַ קליין טישעלע ,אויף אָט דעם בעט און טישעלע האָט ,געווינט"
פרוי קרעמער מיט איר טאָכטער נאַדיאַ און קליין יינגעלע .נאַדיעס מאַן האָבן
צוגענומען די ,כאַפּונעס? .דער אַלטער קרעמער איז געשלאָפן אויף אַ טאַפּטשאַן
אין אַ צווייט ווינקל פון צימער .נעבן דער קרעמערס בעט איז געשטאַנען אַן
אַלמער אין דער ברייט .נעבן אַלמער אַ בעט ,אַן אײזערנס אָן א מאַטראַץ,
אויף דעם בעט האָבן זיך איינגעאָרדנט מיין פרוי און טאָכטער,
ביים װאַנט פון לאָך ,נעבן דער פרוי קרעמערס טישעלע ,איז געשטאַנען
ווידער אַן אַלמער .נאָך אַנדערטהאַלבן מעטער פרייע װאַנט  --א גרויסער
אַלטמאָדישער בופעט ,װאָס איז דערגאַנגען האַרט ביזן פענצטער ,צװוישן ביידע
פענצטער האָט זיך געפונען אַן אייזערן בעט אָן אַ מאַטראַץ .אױף דעם בעט
האָב איך זיך איינגעאָרדנט מיטן זון .אין דער דריטער װאַנט איז געווען אַ טיר
אין אַ צווייט צימער אַרײן ,ביי דער טיר פון דער צווייטער זייט איז געשטאַנען
אַ קליין טישל ,אויף וועלכן ,עס האָבן געוווינט?" צאלעל שקאָלניק מיט זיין
אַלטער מאַמען .אַ ביסעלע ווייטער זיינען געשטאַנען צוויי ניקעלנע בעטן מיט
מאַטראַצן ,איינס ביי דער װאַנט און דאָס צוייטע אַנטקעגן .צװישן די צװיי
בעטן  --אַ פּיטשעמאַָנטשיק נאַכטיטישעלע .דאָ ,אין דעם ווינקל האָבן געלעבט
דער יונגער סאַשע קרעמער מיט זיין פרוי פּאָליע און קליין מיידעלע .ביים
בופעט ווידער איז געשטאַנען אַ בעט אויף וועלכן עס האָבן ,געלעבט" דער
אַלטער באַקאַטורסקי מיט זיין פרוי .אויף בײנאַכט פלעגט מען שטעלן נאָך צוויי
בעטלעך ,אויף איינעם פלעגט שלאָפן מיין מאַמע ,אויף דעם צוייטן  --משה
קאַגאַן מיט זיין פרוי .אַזױ אַרום איז דער גאַנצער צימער אָנגעשטעלט געווען
מיט מעבל ,עס זיינען נאָך געווען דריי שמאָלע פּאַסן פּאָדלאָגע אויף דורכצוגיין.
יאָ ,נעבן מיין בעט איז געשטאַנען אַ גרויסער אָװאַלער טיש און אֲרום אים
עטלעכע שטולן .ביים טיש פלעגן מיר אַלע זיצן ,עסן ,ריידן ,לייענען א .א .וו.
די מענטשן זיינען געווען פון אַ פיינעם באַלעבאַטישן שטאַנד,
די קרעמערס ,אַ פאַמיליע פון  7פּערזאָן ,זיינען געווען אַלטע פּאַפּיר-
סוחרים און איינבינדער .דער אַלטער קרעמער איז געווען א באַװוּסטזיניקער
מענטש ,זיין זון סאַשע  --אַן אַרטיסט פון יידישן טעאַטער .קאַגאַן איז געווען
אַ ברודער פון דער פרוי קרעמער .זייער אַן אינטעליגענטער מענטש ,װאָס האָט
געהאַט אַ שיין אַפּטייקיגעשעפט אויף זאַרעטשע .באַקאַטורסקי ,אַ ייד אַ תלמיד-
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חכם ,פלעגט ימים נוראים דאַװענען פאַרן עמוד .זיין פרוי ,אַן אינטעליגענטע,
אָבער אַ גײיסטיק קראַנקע .צאַלעל שקאָלניק  --אַ לערנער און אַ סוחר פון
פעדערן .זיין אַלטע מאַמע אין געווען אַ פרומע ,קלוגע יידענע ,אַ גרויסע

סוחרטע  --אַמאָליקע אשת-חייל .דער גוט באַקאַנטער רב סאָראָצקי איז געווען
איר איידעם .צום אומגליק איז די טאָכטער זייער יונג געשטאָרבן.
האָבן מיר דאָרט געפונען  5 --פאַמיליעס מיט  11פּערזאָן ,מיט אונדז איז
געװאָרן  61פּערזאָן .צווישן זיי  2 ---קליינע קינדער און איין גייסטיק קראַנקע.
מיר זיינער געווען איבערגליקלעך ,עפּעס אַ פּשוטע זאַך  --שוין  21מעתילעת,
וי מיר װאַלגערן זיך װי די הינט אויפן גאַס ,אויף די בוידעמער ,אין שמוץ.
אפילו דעם מאַנטל פון זיך ניט אַראָפּגענומען .איצט ,אין אַ שטוב מיט מענטשן,
מיט לייטן גלייך .מיר זיינען אַריין אין אַ צווייטן צימער ,אָנגעשטעלט מיט
שלאָסעריי-געצייג ,װוּ ס'איז פריער געווען אַ שלאָסער-יװאַרשטאַט ,אַראָפּגעװאָרפן
פון זיך די אויבערשטע קליידער און זיך אַרומגעװאַשן. .
דער צימער האָט געהאַט צוויי פענצטער מיט אַ טיר פון גאַס ,אַלע פאַרהאַקט
און פאַרהאַנגען .אין אַ ווינקל פון צימער האָט זיך געפונען אַ קליין קיכעלע,
אַ װאַסער-אָפּגוס מיט אַ קראַן צום וװאַשן זיך און א קליין קלאָזעטל אין
ווינקל .,הינטער דעם קיכעלע איז געװען אַ פינצטער שטיבל ,וו סאיז
געווען אַ קוזשניע ,אָנגעװאָרפן מיט שטיקער אייזנס .די דירה און די קראָם
האָבן געהערט צו אַ יידישן בעטן-מייסטער פראָם .אים האָט מען ביים אַריבערגיין
אין געטאָ ,אַרױסגעטריבן פון דאַנען און אַרײנגעװאָרפן אין זעלבן געטאָ אויף
אַן אַנדער אָרט .די דירה איז פאַרהאַקט געװאָרן אַלס אַזעלכע װאָס געהערט
ניט צום געטאָ .די געשיכטע פון דער דירה איז אַן אומגעוויינלעכע,
די קיך מיטן צימער דורך וועלכע מיר זיינען אַרײין אין אונדזער דירה"

מעלינע ,האָט געהערט צו חיים באקאטורסקי  --אַן עלטערער ייד ,אַ גילן-
מאַכער .אין זיין אָרעמער דירהלע האָט ער געהאַט אַ פּאָר האַנטמאַשינען אויף
אוסצואַרבעטן גילזן .אין דער דירה האָט ער געלעבט פאַרן געטאָ און דאָ
איז ער געבליבן ביים אַרײנטרײבן אין געטאָ .אַזעלכע ,גליקלעכע? ,װאָס זיינען
אין געטאָ געבליבן אויף זייערע ערטער ,זיינען געווען זייער װוייניק .אָט טאַקע
צו אים ,אין זיין אָרעמער דירהלע ,האָבן זיך ביים אַריינטרייבן אין געטאָ,
אַרײינגעקליבן אָט די אַלע פריער אױסגערעכנטע  11מאַן און דערצו נאָך
פאָלגנדיקע מענטשן ,וועלכע זיינען געבליבן מיט אים אין זיין דירה .ער,
באַקאַטורסקי ,מיט זיין אַלטער ,קראַנקער פרוי און קאַגאַנס איידעם קריימסקי --
אַ יידישער קאָמפּיזיטאָר ,מיט זיין פרוי און קליין מיידעלע.
ווען ס'איז אָנגעקומען דער שװאַרצער פרייטיק פון 42טן האָט אין דער
גאַנצער שטוב געהאַט נאָר איין קריימסקי אַ געלן שיין .אַלע אַנדערע זיינען
==
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געווען מיט ווייסע שיינען און די אַלטע לייט אינגאַנצן אָן שיינען זיי האָבן
זיך געבראָכן דעם מוח אויף צו געפינען אַ מעלינע זיך צו ראַטעװען .קרעמעראָווע
און שקאָלניק האָבן געװוּסט ,אַז פראָמס דירה גרענעצט ערגעץ וו מיט
באַקאַטורסקיס דירה ,נאָר װוּ גענוי האָבן זיי ניט געװוּסט .זיי האָבן אויסגעקלאַפּט
אַלע ווענט ,געזוכט אַ פאַרבינדונג מיט פראָמס דירה .פרייטיק פאַרטאָג ,ווען
דער חלף איז שוין געלעגן אויפן האַלדז ,האָט שקאָלניק אויסגעפונען א פאַרבינדונג
מיט פראָמס דירה ,דורך א דין שטיקל װאַנט ,טאַקע דורך דעם איינגעמויערטן
װאַנט-אַלמער .ניט קלערנדיק לאַנג האָבן זיי גלייך אױסגעבראַכן די װאַנט
אויף אַזױ פיל ,אַז אַ מענטש זאָל זיך קענען דורך דעם לאָך דורכשאַרן .זי זיינען
אַריין דאָרט און זיך אַזױ אֲרֹום געראַטעװעט פון דער טשיסטקע .כדי צו
פאַרדעקן די אױסגעהאַקטע לאָך ,האָט מען געמאַכט אַ ברעטל ,אָפּגעקאַלכט
אויף ווייס ,לויטן קאָליר פון װאַנט און מיט איר פאַרשטעלט די לאָך .אױיף
די פּאָליצעס האָט מען אָנגעװאָרפן אַלט גילזױיפּאַפּיר און אַנדערע שמאַטעס ,און
קריימסקי ,וועלכער איז געבליבן פון יענער זייט ,האָט פאַרמאַכט דעם אַלמער,
די ליטווינער זיינען בשעת דער טשיסטקע געווען אין שטוב ,געעפנט דעם אַלמער,
ניט באַמערקט קיין שום פאַדרעכטיקס .נאָכן דורכקאַנטראָלירן ביי קריימסקין
און זיין פאַמיליע דעם געלן שיין ,זיינען זיי אַװעק .נאָך דער טשיסטקע איז
|
,טענדיק".
שוין אַ .טייל געבליבן אין דעם נייעם צימער לעבן אויף ש
וי די לאַגע איז ניט געווען שרעקלעך און ביטער ,ווֹי דאָס האַרץ האָט
ניט געקלאַפּט פאַר שרעק פאַר דער טשיסטקע ,איז דאָך אונדז אַראָפּ אַ שטיין
פון האַרצן,
צּ

זייט דער ליקװידאַציע פון דעם קליינעם געטאָ ( )0112און די ריזיקע
אַקציע אין דעם ערשטן ,גרויסן געטאָ ( ,)0142האָט אין געטאַ געקאַכט,
וי אין אַ ברויזנדיקן קעסל .מילא ,די יעניקע ,וועלכע האָבן קיין שיינען בכלל
ניט געהאַט ,האָבן געװוּסט ,אַז זיי קען ראַטעװען נאָר אַ נס .נאָר אַפילן
די יעניקע ,וועלכע האָבן געהאַט געלע שיינען ,זיינען אויך געווען אין טױט
שרעק .גיי פאַרלאָז זיך אויפן מערדערס יושר! צוייטנס ,ווער זיינען דען
געווען סוף כל סוף די אָױשײינעניקעס? דאָס איז דאָך געווען דער אייגענער
טאַטע אָדֹער מאַמע ,דער אייגענער ברודער אָדער שװעסטער ,די אייגענע
כלה  --אָדער חתן .אַלץ אייגן בלוט און פלייש..

אַ נייע פּראָװאָקאַציע
דערצו נאָך איז צוגעקומען אַ נײע פּראָװאָקאַציע .דער יודנראַט און די
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פּאָליצײי האָבן געמאָלדן ,אַז דאָס קליינע געטאָ בלייבט און ווער עס ויל
האָבן א פרייע דירה ,מיט זאַכן  --קען זיך אומקערן אין יענעם געטאָ .זייער
פיל מענטשן ,פאַרצווייפלטע און אָן שיינען ,זיינען אַהין אַװעק .די פּאָליצײ
האָט ברייט געעפנט די הילצערנע געטאָיװאַנט אין געסל פון די יאַטקעס,
װאָס איז אַרױס אויף דייטשישער גאַס ,און די גײיער האָבן געהאַט דריי טריט
אַריבערצוגיין פון איין געטאָ אין דעם צוייטן ,טאָמער אין דאָס די אייגענע
רוצחים ווייניק געוען ,האָבן זיי גענומען מיט געװאַלט טרייבן מענטשן
אין יענעם געטאָ ,הויפטזעכלעך אַלטע ,קראַנקע ,עלנטע ,הילפלאָזע .אין יענע
שוידערלעכע טעג האָט די ידישע פּאָליצײי אַרױסגעטריבן פון איר װוינונג
די פרוי פּאַולאַ פּרילוצקא ,וועלכע איז געווען דאָ עלנט און פאַרלאָזן .זי איז
צוזאַמען מיט נאָך אומגליקלעכע פאַרטריבן געװאָרן אין יענעם געטאָ ,הו אין
אַ פּאָר טעג אַרום זיינען דאָרט געקומען ליטווינער און אַלעמען צונענומען
אויף פּאָנאַר ,אַזױ זיינען דאָרט אומגעקומען די גוטיבאַקאַנטע אין וילנע:

אַדוו .סמילג (דער אַלטער) ,חיים רעמיגאלסקי מיט זיין פרוי ,זאַקהים פון
,יעקאפא"-באַנק ,יוטאַן פון אַנאָנסן-ביוראָ א .א .זיי זיינען פריער געװען
אין קליינעם געטאָ ,האָבן זיך פון דאָרט אַרױסגעראַטעװעט און זיינען דערנאָך
צוריק אין פייער אַריין,
דאָס קליינע געטאָ איז צוריק אָפּגערײניקט
יידן .אָבער דאָס געטאָ איז נאָך געבליבן .אין די
האָט זיך נאָך געדאַרפט אָפּשפּילן א ווייטערדיקער
פאָרגעקומען אין די טעג פון  2ביון  5נאָװעמבער

געװאָרן פון אומגליקלעכע
דאָזיקע אַלטע יידישע מויערן
טרויעריקער אַקט ,װאָס איז
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אין דער נייער דירה איז מען די ערשטע נאַכט געשלאָפן אויף די אייזערנע
בעטלעך ,אָן מאַטראַצן און אָן בעטגעװאַנט ,אָבער ס'איז פאָרט געווען אַ ,מחיה".
חיות װוי קיין טיר און פענצטער זיינען ניט געווען ,האָט טאָג און נאַכט געברענט
ליכט אין צימער .קאָכן פלעגט מען אין עלעקטרישע טשייניקעס און עלעקטרישע
טעפּלעך,
די אַלטע שכנים האָבן אונדז גלייך געזאָגט ,מזאָל זיך װאָס וייניקער
דרייען אין גאַס ,כדי ניט צו פאַרשיטן די מעלינע .האָבן מיר גלייך אָפּגערעדט,
אַז נאָר די מאַמע װעט אַרױס אין גאַס עפּעס קויפן צום עסן אַלע אַנדערע
זיצן אין שטוב .מען האָט שוין קלאָר געװוּסט ,אַז מאָרגן הויבט זיך אָן אַן
אַקציע צו זוכן מענטשן מיט ווייסע שיינען ,אָדער אינגאַנצן אָן שיינען
דער

זונטיקדיקער

טאָג

אין

אַדורך

אין

האַרצקלאַפּעניש

און

פּיין.

עפּעס
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האָט זיך בשום אופן ניט געװאָלט איינלעבן מיטן געדאַנק ,אַז דאָס איז די
לעצטע נאַכט ,װאָס מען לעבט צוזאַמען און מ'איז נאָך מיט אייגענע,
פֿאַרטאָג האָבן מיר זיך אויפגעריסן פון אַ שטאַרקן טומל ביי אונדזער
טיר ,דאָס הייסט ביים לאָך .דאָס לאָך האָט אויפגעעפנט חיים באַקאַטורסקי
ער האָט אינעווייניק אַרײנגעװאָרפן עטלעכע פּעקלעך און קוים מיט צרות
דורכגעשטופּט זיין קראַנקע ,אַלטע פרוי .ער אַליין איז געווען אַ קאַליקע אױף
איין פוס ,מיט שוועריקייטן איז ער דערנאָך אַרײנגעקראָכן ,דאַן האָבן ביסלעכווייז
אָנגעהויבן אָנצוקומען פרישע מענטשן ,ניט פון דער דירה .ס'איז קלאָר געװאָרן,
אַז עס הויבט זיך אָן די אַקציע.

די דריי-טאָגיקע טשיסטקע
פון מאָנטיק פאַרטאָג זיינען כסדר געקומען מענטשן צו אונדז אין מעלינע.
פונװואַנען האָבן די דאָזיקע מענטשן געװוּסט ,אַן דאָ איז אַ מעלינע  --וייסט
איין גאָט אין הימל .אמת ,אַ היפש ביסל מענטשן האָט אַריײינגעפירט בורשטיין.
אונדזער ערשטער צימער איז געװאָרן פוֹל געפּאַקט ,אַז ס'איז ניט געווען
װווּ צו שטיין ,דאָס ליכט האָבן מיר שטאַרק פאַרטונקלט און צייטנווייז אַפילו
אינגאַנצן פאַרלאָשן ,אַזױ ,אַז אַרום אונדז איז געווען שטאָק פינצטער .מיר האָבן
אַפּילו ניט געזען װער עס איז אַלץ צו אונדז געקומען .קריימסקי איז געוען
דער איינציקער ביי אונדז ,װאָס האָט געהאַט אַ געלן שין ,פלעגט ער
אַרײנלאָזן יעדן ,װער נאָר ס'איז געקומען .מיר האָבן פריער וועגן דעם גערעדט,
אַז מען זאָל ,חלילה ,ניט דערלאָזן דערצו ,אַז עמעצער ,וועמען מען װועט ניט

אַרײנלאָזן ,זאָל פאַר כעס אָפּמסרן די גאַנצע מעלינע ,וי עס האָט פּאַסירט
שוין ביי דער פריערדיקער טשיסטקע .דערווייל זיינען צו אונדז געקומען נאָך
און נאָך מענטשן .זיי זיינען שוין אַריין אין צווייטן צימער ,דאָס הייסט אין
קראָם און אין װאַרשטאַט .געזען האָבן מיר קיינעם ניט ,נאָר אַ סך האָבן
מיר דערקענט לוט דער שטימע .אין אַ געוויסן מאָמענט האָב איך דערקענט
כץן -אברהם כץ ,דער שאַצער פון וילנער לאָמבאַרד און דער גבאי אין
דער קלויז ,גמילות חסד" אויפן שול-הויף ,װוּ מיר האָבן געדאַװנט אַ פּאַר
צענדליק יאָר ,אַלע אָנגעקומענע האָבן זיך וייניט-איז ,איינגעאָרדנט? .װער
עס האָט זיך געזעצט אויף אַן אייזןדמכשיר ,ווער ס'איז געבליבן שטיין .יעדער
האָט זיך איינגעבויגן אין דרייען און געזעסן ,אָדער געשטאַנען שטיל ,מ'האָט
אַפּילו די פּאַרע ניט געפילט .מיטאַמאָל האָבן מיר פון גאַס דערהערט די
גוט באַקאַנטע ,כאַמסקע ,יוונישע טריט .יאָ ,זיי לויערן שוין ,זיי גייען שוין
נאָך אונדזערע לעבנס..
די ,חתונה" װעט זיך באַלד אָנהויבן.
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באַלד האָט זיך געעפנט אונדזער לאָך און בורשטיין האָט אַרײנגעלאָן
צו אונדז זיין שוויגער ,מיט וועלכער מיר זיינען שוין געווען פריער אין
טעאַטער-ימעלינע .דערביי האָט אונדז בורשטיין געזאָגט ,אַז די ליטװינער
זיינען שוין אין געטאָ .די געלע שיינעניקעס װעט מען אַװעקפירן אין קליינעם
געטאָ .דאַן װעט מען דאָ זוכן און צונעמען די אַלע װאָס האָבן אינגאַנצן ניט
קיין שיינען ,װי לאַנג די ,חתונה" װועט דויערן ווייסט מען ניט.
די איצטיקע אַקציע דאַרף דורכגעפירט ווערן גרינטלעך .די יידישע אליער
האָט טאַקע גלייך געמאָלדן אין אַלע הייף ,אַז אַלע באַזיצער פון געלע שיינען
פון דאַנען
זאָלן מיט זײיערע פאַמיליע-אָנגעהעריקע אַראָפּגײין אין הױף.
דאַרפן אַלע גיין צום געטאָיטױער ,װוּ עס װעט פאָרקומען די קאָנטראָל פון
די געלע שיינען.
וי נאָר די פּאַָליצײ האָט דאָס געמאָלדן ,האָט קריימסקי גלייך פּאַרשטעלט
דאָס לאָך מיטן ברעטל ,װאָס מיר האָבן פון אינעװוייניק צוגעבונדן מיט אַ שטריק.
דאָס ברעטל מיט די אַנדערע פּאָליצעס האָט ער פאַרװאָרפן מיט צוגעגרייטע
שמאַטעס און געלאָזן דעם אַלמער האַלב אָפן און איז אַװעק .מיר זיינען
געבליבן מיט זיך אַלײן ,פאַרשפּאַרט ,אָפּגעריסן פון דער גאַנצער אַרומיקער
וועלט .אַ שטילקייט ,מ'הערט נישט אַ װאָרט פון קיינעם .מיר האָבן דערהערט
אַ טומל אויפן גאַס ,װאָס האָט זיך צו אונדז דערנענטערט ,ס'זיינען דערגאַנגען
צו אונדז אָפּקלאַנגען פון רעדן יידיש .מיר האָבן פאַרשטאַנען ,אַז דאָס גייען
פּאַרטיעס געלע שינעניקעס אין דעם קליינעם געטאָ אַרײן .דער דאָזיקער
מאַרש האָט געדויערט לאַנגע שעהען .מיר זיינען געזעסן צזאַמענגעדרײטע
אין אונדזערע ווינקעלעך ,ווען-ניט-ווען האָט װער שטיל אַרױסגערעדט אַ װאָרט,
ערגער איז געווען ,ווען עטלעכע האָבן גלייכצייטיק זיך אָנגערופן .האָט מען
דאַן גענומען רופן, :שטילער ,שטילער ,רעדט ניט ,שוייגט" .האָט דאָס
געמאַכט דעם אמתן רעש און טומל .ס'האָט געקאָסט אַ סך נערון און מי,
ביז מען האָט באַרואיקט דעם דענערװירט-צעװוײיטיקטן עולם .דער מענטשן-
שטראָם איז אויפן גאַס געגאַנגען אָן אויפהער .פאַרנאַכט איז געװאָרן שטיל.
מיר האָבן אַפילו געהערט ,וען עס האָבן אָפּמאַרשירט די ליטווינער .אַזױ
זיינען מיר װוי געליימטע אָפּגעזעסן דעם גאַנצן טאָג און די גאַנצע נאַכט ,ניט
וויסנדיק ווען ס'איז טאָג און ווען ס'איז נאַכט  --אין אונדזער לעבעדיקן קבר,
איז געווען שטענדיק פינצטער .פאַרטאָג האָט די יונגע קרעמעראָווע אָנגעצונדן
נעבן זיך דאָס עלעקטרישע לעמפּל און צוגעשטעלט דעם עלעקטרישן טשיגיק
אויפצוקאָכן טיי ,איז ווידער אױסגעבראָכן אַ טומל, ,זי מאַכט אומגליקלעך
קַעסל,
אַלעמען? .אַ װאָרט פאַר אװַאָרט ,אין שטוב האָט גענומען קאָכן װי אין א
די לאַגע איז געװאָרן געפערלעך  --מען זאָל פון גאַס ניט דערהערן עפּעס
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פאַרדעכטיקס ,אַנדערש זיינען מיר אַלע פאַרלוירן .ניט קוקנדיק אױיף די
ג!עשרייען ,האָט זי דאָך אויפגעקאָכט אַ טשיניק הייס װאַסער און געטענהט:
,װאָס ווילט איר ,אַז מיין קינד זאָל אויסגיין אֹין בעט? טאָ זאָלן מיר אַלע
אונטערגיין .אַזױ דער טויט  --אַזױ דער טויט? .איך בין געזעסן נעבן טיש,
האָב איך אין לאָמפּיקאַנטאַקט אויך אויפגעקאַכט אַ טשייניק הייס װאַסער;
געגעבן מיין פאַמיליע און אַנדערע צו ביסלעך ,האָב אֹיך אָנגעשמירט שטיקלעך
ברויט מיט האָניק און פּוטער און ממש געצוונגען מיין פאַמיליע צו עסן דעם
ערשטן טאָג איז מען געוען אַזױ צעשרויפט און דענערווירט ,אַז מען האָט
פאַרגעסן וועגן עסן און טרינקען .אין אַ געויסן מאָמענט האָט די אַלטע
קרעמעראָווע שטיל אַ זאָג געטאָן, :שטיל ,מ'איז אַריין אין יענער שטוב".
מיר זיינען געבליבן טויט ,פאַרגליווערט אויף אַ היפּשער צייט .איך האָב שוין
פריער דערמאָנט ,אַז די פרוֹי באקאטורסקי איז געװוען גייסטיק קראַנק ,די
גאַנצע צייט ,װאָס זי איז געווען אין געטאָ ,האָט זי זיך גוט געהאַלטן .אונטערן
איינדרוק פון די געװאַלטיקע אויפטרייסלונגען אין איר פּסיכישער צושטאַנד
געבראָכן געװאָרן ,און דאָס איז ,צום אומגליק ,פאָרגעקומען דווקא איצט,
אָט אין דעם טראַגישן מאָמענט .זי האָט אָנגעהױיבן צו רעדן אָן אַן אָפּשטעל,
איצט ,ווען די נערוון ביי אַלעמען זיינען געווען אָנגעשפּאַנט ביז דער העכסטער
מדרגה און ניט אַלע האָבן געװוּסט ,אַז זי איז גייסטיק קראַנק .מ'האָט גענומען
שרייען פון אַלע זייטן ,זי זאָל שטיל ווערן .דער מאַן האָט געפּרוווט מיט אַלע
כוחות זי איינצושטילן ,אָבער ,װי צו להכעיס ,האָט קיין זאַך ניט געהאָלפן
פאַרקערט ,װאָס מער מען האָט גערעדט צו איר ,מיט גוטן און מיט ביזן,
איז זי געװאָרן אַלץ ווילדער און ווילדער .זי האָט זיך אַװעקגעשטעלט אויפן
בעט ,אַראָפּגעריסן פון זיך די קליידער און אַ נאַקעטע גענומען זינגען יידישע
און רוסישע לידער .די לאַגע איז געװאָרן טראַגיש .ס'האָבן זיך דערהערט
געשרייען פון עטלעכע וינקלען ,מיאָל זי דערשטיקן .אירע נאָענטע זיינען
צוֹ צו איר ,געקושט און געהאַלדזט ,ביז זי איז סוף כל סוף געפאַלן אַן
אויסגעמאַטערטע אין אַ ווינקל פון בעט .זי איז געווען פאַרחלשט .אַלע האָבן
פריי אָפּגעעטעמט...
אין משך פון טאָג איז מען אין דער ערשטער שטוב אַרײין עטלעכע מאָל,
די טיר איז ספּעציעל געלאָזן געװאָרן אָפן .מיר האָבן ניט געהערט ,נאָר די
פרוי קרעמער ,וועלכע איז געזעסן נעבן לאָך ,האָט יאָ געהערט ,וי פּאַרטיעס
ליטווינער האָבן עטלעכע מאָל זיך אַרומגעדרײט אין יענער שטוב.
דער גרעסטער טייל פון אונדז איז געװאָרן אַפּאַטיש ,פאַרוקט זיך אין
ווינקעלע ,וי פאַרגליווערט זיינען אַלע געװאָרן,
אַנדערע דאַקעגן זיינען געווען אויפגערעגט .זיי האָבן געפּרוװוט פאַרבינדן
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אַן אַלגעמײנעם שמועס און געווען אין כעס ,ווען מען האָט זיי נישט געענטפערט.
דעם צווייטן האַלבן פון אונדזער טאָג איז אונדז באַשערט געווען איבער-
צולעבן א נייע דערשיטערונג,
דעם הוז-פאַרװאַלטערס בורשטיינס שוויגער ,אַן אַלטע פרוי ,איז געוען
פולשטענדיק רואיק .מיטאַמאָל האָט זי אָנגעהױבן צו רעדן ,אֶט אַזױ וי איבי
דערפרי ,די פרוי באַקאַטורסקי .זי איז פּשוט געװאָרן וילד .װוּ די פרוי האָט
גענומען די כוחות אַזױ פיל צו רעדן און ליאַרמען ,ווייס איך ניט .ס'האָט
זיך ווידער איבערגעחזרט די זעלבע לאַגע :זי ריײסט פון זיך די קלײדער,
זי שפּרינגט פון בעטל ,רעשט און טומלט ,קיין שום רעדן און בעטן העלפן
ניט .מענטשן האָבן גענומען שרייען, :דערשטיקט די מכשפה ,ווען ניט גייען
מיר אַלע אויף פּאָנאַר" .ממש ניסים האָבן מיר געהאַט ,װאָס אָט די קולות
זיינען ניט דערהערט געװאָרן אין גאַס .מאָמענטנװײז האָט זיך געדוכט ,אַז
אָט קומט דער סוף פון אונדזער לעבן ,פאַרנאַכט זיינען מיר אַלע געווען פּשוט
פאַרחלשט .אַזױ פיל מענטשן אין אַזאַ .דעמפיקער ענגשאַפט ,אָן אַ ברעקל
שיין ,אָן אַ טראָפּן פרישער לופט .בינאַכט ,װען מיר האָבן געפילט ,אַז די
מערדער זיינען ניטאָ אַרום אונדז ,האָבן מיר וידער אויפגעקאָכט עטלעכע
טשייניקעס וװאַסער און א ביסל אָפּגענעצט די פאַרשמאַכטע ליפּן ,אונדזערע
קראַנקע ,זיינען ,װי עס שיינט ,געבליבן ליגן פאַרשמאַכטע .דער אַװנט און
די נאַכט זיינען אַדורך רואיק,
עס האָט זיך אָנגעהויבן דער דריטער טאָג פון דער אַקציע,
הגם עס האָט זיך געקענט אויסדוכטן ,אַז דער גרעסטער טייל מענטשן איז
געװאָרן פולשטענדיק אַפּאַטיש ,דאָך האָט זיך אַרױסגעװין אַז דער לעבנס-

ווילן איז ביי אַלעמען געװאַלטיק שטאַרק .די יעניקע ,וועלכע זיינען געווען

אין צווייטן צימער ,פלעגן אַלע וויילע אונדז איבערגעבן וועגן יעדן ריר,
וועגן יעדן שאָרך ,װאָס זיי האָבן געהערט פון גאַס .אינטערעסאַנט ,אַז אַמבעסטן

האָבן זיך געהאַלטן די קינדער און אַלטע לייט .די עלטערע פלעגן ציטערן
פאַר יעדן הויכן װאָרט .פון גאַס דערגייען פּלוצלינג צו אונדז קולות ,װאָס
ווערן אַלץ שאַרפער און דייטלעכער .מיר דערהערן טריט און רעדן יידיש.
פּלוצלינג  --אַ טומל פון דער צוייטער דירה .אין אַ ויילע אַרום  --מען
רייסט דאָס ברעטל פון לאָך .מיר זיינען געבליבן בוכשטעבלעך אָן אָטעם.
אוי ,וויי , מען האָט אַנטדעקט אונדזער מעלינע :מיר זיינען פאֲרלוֹירן
אינסטינקטיוו טוליען מיר זיך נענטער איינער צום צוייטן .איך האַלט אויף
זיך דעם קאָפּ פון מיין זונעלע .ער ליגט כמעט אָן באַװעגונג אויף מיר .טייער
קינד! פאַרװאָס קומען דיר אַזעלכע איבערלעבונגען און אַזא פריער טויט..
פאַרװאָס !?
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און ...אומדערװואַרט דערפילן מיר אַ שטראָם פרישע לופט און אַן אויסגעשריי:
,גייט אַרױס ,איר זייט געראַטעװעט ,די אַקציע איז געענדיקט .מען גייט שוין
צוריק פון יענעם געטאָ?.
דאָס לאָך האָט אויפגעעפנט גרישע לעוין ,וועלכער האָט געהאַט זיין
פאָטער אין דער מעלינע,
אין דעם מאָמענט איז מיין יינגל געפאַלן אויף מיר אַ פאַרחלשטער..
מ'האָט גלייך אָנגעצונדן ליכט און זיך אַרומגעקוקט ,װוּ מ'איז אין דער
וועלט .אונדזערע אויגן האָבן דערזען אַ ים מיט מענטשן ,נייע פּנימער .באַקאַנטע
און ניט באַקאַנטע .ביסלעכווייז האָט מען גענומען פאַרלאָזץ די מעלינע .ביים
אַרױסגײן האָבן מיר איבערגעציילט עטלעכע צענדליק פּערזאָן ,אַ חוץ אונדזערע
אייגענע .אַזױ פיל זיינען דאָ געווען פאַרמיערט במשך פון  2שידערלעכע
טעג אוֹן אַלע האָבן זיך געראַטעװעט אַדאַנק אַן איינפאַל פון פרוי קרעמער
און צאַלעל שקאָלניק ,ביי דער מיטהילף פון א דינינקע ברעטעלע.
די דאָזיקע אַקציע האָט וידער געקאָסט דאָס לעבן פון אַנדערטהאַלבן
טויזנט קדושים .דאָס מאָל איז די אַקציע געגאַנגען שווער .מהאָט זיך גוט
באַהאַלטן ,אָבער דאָך זיינען העכער אַנדערטהאַלבן טױזנט יידן גענומען
געװאָרן צו דער שחיטה,
פֿאַרלױף פון דער אַקציע
מאָנטיק אינדערפרי זיינען אין געטאָ אַרײן דייטשן  --געסטאַפּאָװצעס
און ליטווינער .זיי האָבן פאַראָרדנט ,אַז אַלע באַזיצער פון געלע שיינען זאָלן
אַרױסגײן פון די הייזער ,מיטנעמענדיק מיט זיך קלינע האַנטיפּעקלעך מיט
עסן .צוזאַמען מיט זיי זאָלן אויך אַרױסגײן אַלע פאַמיליען-מיטגלידער ,צוגע-
שריבענע צו די שיינען .פון די היף האָבן אַלע געדאַרפט מאַרשירן צום
געטאָיטױער .,ביים טויער איז פאָרגעקומען די קאָנטראָל פון די געלע שיינען
דער גליקלעכער באַזיצער פון שיין איז געגאַנגען צוזאַמען מיט זיין משפחה,
וועלכע האָט געהאַט פון יידישן אַרבעט-אַמט בלויע צעטלעך מיט נומערלעך.
אַז אַלץ איז געווען אין אָרדענונג ,האָט מען זיי געלאָזט גיין ווייטער אין דער
ריכטונג צו דעם געוועזענעם קליינעם געטאָ .דאָרט װוּ ס'איז ניט געווען אין
אָרדענונג ,האָבן ניט געפעלט קיין קלעפּ ,און די יעניקע וועלכע האָבן זיך
געװאָלט דורכשמוגלען ,האָט מען אַװעקגעשטעלט אָן אַ זיײט .דערביי האָבן
זיך אָפּגעשפּילט האַרצרייסנדיקע סצענעס .פאַמיליעס פלעגן צעריסן ווערן:
צום לעבן  --צום טוֹיט .די דאָזיקע סעגרעגאַציע האָט געדויערט כמעט דעם
גאַנצן טאָג .גענס און די יידישע פּאָליצײ האָבן מיטגעאַרבעט די גאַנצע צייט
און אַלץ געטאָן ,כדי צו ראַטעװען װאָס עס האָט זיך געלאָזט,
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דאָס געטאָ איז פולשטענדיק אָפּגערײניקט געװאָרן פון מענטשן אַלע
הייזער אָפן און ליידיק .די ליטווינער האָבן זיך אַ לאָז געטאָן איבערן געטאָ
זוכן קרבנות .יידן האָבן זיך דאָס מאָל גוט פאַרזאָרגט מיט באַהעלטענישףן
מען האָט זיך באַגראָבן ,װוּ נאָר מען האָט געקענט .די מחבלים האָבן געמוזט
זוכן הויף נאָך הויף ,דירה נאָך דירה ,שטוב נאָך שטוב .זי זיינען אַרומגעקראָכן
אויף אַלע בוידעמער ,אין אַלע קעלערן .װוּ נאָר אַ ווינקל ,האָבן זיי גענישטערט
און געזוכט,
די קאָנטראָל פון די געלע שיינען פון די מיטאַרבעטער פון ידנראַט
איז פאָרגעקומען אין קליינעם גערטנדל ,װאָס אין געווען אויפן הױף פון
יודנראַט .דערנאָך זיינען אַלע אַװעק אין יענעם געטאָ.
אין אונדזער ווינקל ,װוּ מיר זיינען געווען באַהאַלטן ,זיינען געווען דריי
מעלינעס און אַלע דריי האָבן זיך געראַטעװעט .דאָס װינקל האָט געשיצט
די יידישע פּאָליציײי גופא .אין דער גרויסער מויער ,װוּ אונדזער פּאַרטער-דירה
האָט זיך געפונען ,װאָס איז אַרױס אויף אַרקלין  ,2האָט געװוינט אַ גרויסע
צאָל יידישע פּאַליציאַנטן און הױיכע געטאָיבאַאַמטע .סוף כל סוף זיינען
זי אויך געווען יידן ,און ביי אַלע קאָמבינאַציעס איזן אין זײיערע הייזער אויך
געבליבן אַ גרויסע צאָל מענטשן ,הויפטזעכלעך אַלטע טאַטעס און מאַמעס אָן
שיינען .די יידישע פּאָליציאַנטן האָבן פאַרמעלינעוועט זייערע אייגענע אין
די שכנותדיקע מעלינעס ,און זיי האָבן זיי טאַקע גוט געהיטן .ווען זיי פלעגן
זעען ,אַז די ליטווינער רוקן זיך צו צו אַ געפערלעך אָרט ,פלעגן זי גלייך זיי
פאַרעדן און אָפּשלעפּן .פונדעסטוועגן זיינען ליטווינער עטלעכע מאָל געווען
ביי אונדז אין דער דירה ,א פּאָר מאָל געעפנט דעם אַלמער; צום גליק האָבן
זיי אָבער קיין זאַך ניט באַמערקט .ועגן אַזאַ ויזיט האָט אונד! שפּעטער

דערציילט בורשטיין .װאָס ער האָט איבערגעלעבט

אין די געציילטע מינוטן

קען מען זיך קוֹים פאָרשטעלן
אָבער דאָס וויכטיקסטע אין געווען אַ סעקונדע

סעקונדע

פון גליק האָבן ,צום באַדױערן,

פון גליק.

ניט אַלע מעלינעס

און אָט די

געהאַט .אױף

הקדש-גאַס איז אין אַ קעלער געווען אַ מעלינע מיט אַ סך צענדליקער מענטשן.
אויפן דריטן טאָג פון דער אַקציע ,שוין כמעט פאַרן סוף ,האָבן די מענטשן
אינעװוייניק גענומען זיך שטיקן .זיי האָבן אױף אַ מאָמענט געעפנט דעם
צודעק און ...אין אָט דער סעקונדע איז ,צום אומגליק ,אָנגעקומען אַ ליטווישער
מערדער און צוגענומען אַלע מענטשן

דער אויסזען פון געטאַ נאָך דער אַקציע
אַזאַ רוצחישער פּאָגראָם ,אַזאַ חורבן ,װי נאָך דער אַקציע ,האָט מען נאָך
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ניט געזען .די ליטווינער האָבן צוגענומען די מענטשן און ביי דער געלעגנהייט
געראַבירט .געוויסע יידישע פּאָליציאַנטן זיינען אויך ניט אָפּגעשטאַנען פון
דער שיינער ליטווישער געזעלשאַפט..
דאָס לעבן איז אָבער געגאַנגען ווייטער .איצט איז שוין גאָר געווען גרוים,
אַ ,מחיה" .מען האָט פאַרנומען די דירות פון די צוגענומענע מיט די געבליבענע
 5אַכן,
ניט בעסער האָבן אויסגעזען אַלע קאַנצעלאַריעס פון יודנראַט .אַלע פּאַפּירן
זיינען צעשאָטן געװאָרן ,פון אַלץ האָבן זיי אַ תל געמאַכט .מען האָט געדאַרפט
איצט מאָנטירן דעם אַפּאַראַט פונדאָסנײ .אַ ויסטער חורבן איז אַנטשטאַנען
אין דער גרויסער ביבליאָטעק,
אויף מאָרגן נאָך דער טשיסטקע ,דאָנערשטיק פרי ,בין איך אַוועק צו
בורשטיינען אים דאַנקען פאַר דער רעטונג .אויף די טרעפּ האָב איך געטראָפן
אין שטוביקן כאַלאַט דעם אַלטן געטאַָ-פאָרשטײער אינזש .פריד .איך זאָג
צו אים :
,נו ,טשטאָ ,בעסטיאַ טעפּער אוספּאָקאָאיטסיאַ ( 77נו װאָס ,די בעסטיע װעט
זיך איצטער באַרואיקן  .)1ער ענטפערט מיר:
,דאַ קאַקיזשע אָני מאָגוט אוספּאָקאָאיטסיא ,סקאָראָ ווו געטאָ יעשטשאָ
אָסטאַלאָס ניעסקאָלקאָ טיסיאַטש ניעלעגאַלניך יעורעיעוו? (וי קענען זײ
זיך באַרואיקן ,ווען אין געטאָ זיינען נאָך געבליבן עטלעכע טויזנט ניט לעגאַלע
יידן) .איך בין געבליבן שטיין אָן לשון .הייסט דאָס ,אַז מען דאַרף דערװאַרטן
נייע אקציעס ,איך האָב צום ערשטן מאָל דערהערט דעם אָפיציעלן אויסדרוק:
ניט לעגאַלער ייד ,צו אָט די ניט לעגאַלע געהער אויך איך מיט מיין
פאַמיליע ,דערביי האָט אויף מיר געמאַכט אַ פּײנלעכן איינדרוק דער טאָן
מיט וועלכן דער אַלטער אויסווורף האָט אַרױסגעזאָגט די דערמאָנטע ווערטער,
עס האָט געמאַכט דעם איינדרוק ,אַז ער איז מלא רציחה ,װאָס אָט די פאַר-י
שאָלטענע ,ניט לעגאַלע יידן" לעבן נאָך ,ווייל זיי שטערן אים זיין רו .ווען ניט זֵיי,
װאָלט שוין אין געטאָ געווען רואיק און שטיל,
חיים

סעמיאַטיצקי

אַ פּאָר טעג נאָך דער טשיסטקע האָב איך געטראָפן חיים סעמיאַטיצקין.
ער האָט מיר דערציילט זיינע איבערלעבונגען פאַר די דריי טעג פון דער
אַקציע ,דאָס האָט געקלונגען נאָך פאַנטאַסטישער וי אַ מעשה פון טויזנט
און איין נאַכט:
ניט האָבנדיק קיין שיין און ניט קיין גוטע מעלינע ,האָט ער ניט געזען
פאַר זיך קיין אַנדערע רעטונג וי אַרױסגײן פון געטאָ .װוּ גייט מען?! קין
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באַקאַנטע קריסטן האָט ער ניט געהאַט .ער האָט זיך פאַרשטענדיקט מיט נאָך
אַ פּאַר באַקאַנטע ישיבה-בחורים און מאָנטיק גאַנץ פרי ,װען ס'אין נאָך
געווען גוט פינצטער ,זיינען זיי אַריבערגעקראָכן די הילצערנע געטאָיװאַנט,
װאָס האָט זיך געגרענעצט מיט דעם אָשמאַנער געסל .דאָרט האָבן זיי זיך
אַרײנגעכאַפּט אין ערשטן הויף ,האַרט ביי דער געטאַָיגרענעץ .דער גאַנצער
הויף איז געווען ליידיק .אַלע דירות זיינען געווען אָפן .אין די דירות האָט
מען שוין ,װי ס'האָט אויסגעזען ,אױסגעראַבירט ,אָבער ניט גרינטלעך ,די
קריסטן ,וועלכע האָבן זיך ,דערבאַרעמט? איבער טױזנטער יידישע היזער,
נאָכן צונעמען זייערע אייגנטימער אױיף פּאָנאַר ,אָדער אין געטאָ ,האָבן
װאַרשײנלעך מורא געהאַט אַהערצוגײן צוליב דער נאָענטקײט פון געטאָ.
די ישיבה-בחורים האָבן זיך דאָ געפילט זיכער ,אויסגעקליבן זיך די בעסטע
דירה און גענומען באַלעבאַטעװען .זיי האָבן געפונען אין די דירות אַ מאַסע
פּראָדוקטן ,אָנגעגרײיטע אויף וינטער :טעפ מיט קאָנפיטורן ,שמאַלץ ,טיי,
ווייס מעל א .א .װו .בײיטאָג האָבן זיי מורא געהאַט צו קאָכן און באַקן ,מ'זאָל
ניט דערזען קיין רויך .ביײנאַכט האָבן זיי אױסגעבאַקן קיכלעך .דערצו זיינען
זי נאָך אַרײינגעפאַלן אין אַ שטוב פון אַ יידישן זשורנאַליסט ,האָבן זיי דאָרט
געפונען אַ סך ביכער ,געשלאָפן זיינען זיי אין בעטן מיט מאַטראַצן ,מיט
פּערענעס ,וי גאָט אין אדעס, .איך זאָג אייך"  --האָט מיר געזאָגט חיים-- ,
;אַז אַזעלכע דריי טעג האָב איך אין פרידנסצייט ניט געהאַט .מיר האָבן
זיך געבאָדן אין עסיק און האָניק .ווען די אַקציע האָט זיך געענדיקט ,האָבן
מיר פּשוט ניט געװאָלט אַװעקגײן פון אַזאַ שמאַלץ-גרוב .אָבער אַװעקגײן האָבן
מיר געמוזט ,ווייל אַ פּאָר מאָל האָבן מיר געהערט ,וי גנבים ,באַאַרבעטן"
די שכנותדיקע דירות .ווען די אַקציע האָט זיך געענדיקט ,האָבן מיר אָנגענומען
פּראָדוקטן און בעסערע זאַכן ,וויפל מיר האָבן געקענט ,און זיינען אינמיטן
נאַכט צוריק אַריין אין געטאָ?
חיים סעמיאַטיצקי האָט אין די טעג ,חתונה" געהאַט .זיין ,פרוי" האָט
אים פאַר אַ געויסע סומע געלט צוגעשריבן צו איר שין ,אַלס ,מאַף"
ער איז אָבער אין שטאָט אויף אַרבעט ניט געגאַנגען .,ער האָט זיך גענומען
דרייען אין געטאָ און האנדלען מיט גאָלד ,בריליאַנטן און זייער גוֹט פאַרדינט.
ער פלעגט זיך שוין פאַרגינען צו עסן אַ שטיקל פּוֹטער ,פלייש ,ער פלעגט
שוֹין ניט נעמען פון די קיכן קיין עסן
די לאַגע אין געטאָ האָט זיך גענומען באַרואיקן .טויזנטער מענטשן פלעגן
יעדן טאָג גיין אין שטאָט צוֹ דער אַרבעט און אין אָװנט אַרײנטראָגן מיט
זיך פאַרשיידענע פּראָדוקטן .דער געלער שיין האָט אין אַ געוויסער מאָס

געגעבן די מעגלעכקייט צו עקזיסטירן .די יעניקע ,וועלכע האָבן קיין שיין
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ניט געהאַט ,פלעגן ניט בלױז ניט קענען אַרױסגײן

פון געטאָ ,נאָר האָבן

מורא געהאַט צו ווייזן זיך אין געטאָ גופא ,זיי זאָלן ,חלילה ,זיך ניט אָנטרעפן
אויף מורערן ,אָדער אויף אַן אַנדערן שלאַק,
די לאַגע ביי מיר איז געװאָרן זייער אַ שװערע .ביי אַזאַ געװאַלטיקן
יקרות האָבן  5מענטשן געדאַרפט לעבןן .אַפילן אויף טרוקן ברויט און זופּ,
האָט מען געדאַרפט האָבן מאַיאָנטקעס .איך האָב געמוזט אָנבינדן אַ קאָנטאַקט
מיט דער שטאָט .דאָ האָט מיך געראַטעװעט סעמיאַטיצקי .וי נאָר ער האָט
באַקומען דעם געלן שיין ,האָט ער מיר אים גלייך אויסגעליען אױף אַ פּאַר
שעה .דאָס איז געווען אַ געװאַלטיקע טובה .אַ קלייניקייט  --אַרױסצוגעבן
פון האַנט דעם לעבנס-צעטל?! איך בין אַװעק אין שטאָט .דורך אַ קריסטלעכע
קרעמערקע האָב איך צווויסן געגעבן עטלעכע באַקאַנטע ,אַז איך לעב .אויף
צוריקוועג האָב איך מיט זיך מיטגענומען אין געטאָ זייער פיל ברויט און גרינסן,
דער שפּאַציר איז מיר געלונגען,
אונדוער

משפחה

אין שטוֹב

וועוט

פֿאַרגועסערט

ווען די טשיסטקע האָט זיך געענדיקט ,האָט אפַאַמיליע ,װאָס איז באַשטאַנען
פון  5דערװאָקסענע מענטשן ,געבעטן ,מ'אָל זי לאָזן איבערנעכּטיקן .דאָס
איז געווען די פאַמיליע כץ .זיי זיינען פריער געװען די גאַנצע צייט אין
געטאָ ,אָבער זיי האָבן ניט באַוויזן אײינצואָרדענען זיך אין א דירה .אין דער

מעלינע האָט זיי אַריינגעפירט זייער קרוב בורשטיין .נאַטירלעך ,אַז קיינער
איז ניט געווען קעגן דעם .זיי זיינען געבליבן נעכטיקן .כץ איז געווען זייער
אַ הויכער מאַן .די פרוי און די קינדער ,פון דער זעלבער מאָס .מילא ,אַו
מען איז געזעסן בשעת דער טשיסטקע  --איז דאָך ניט שייך .איצט איז
מען דאָך געווען ,פרייע מענטשן" און אַזױ צעבראָכן פון די לעצטע נעכט.
האָט זיך כץ געלייגט אויף דריי שטולן אין איין ווינקל (מער האָט זיך ניט
געשטעלט) ,די פרוי כץ מיט אַ טאָכטער האָבן געמאַכט אַ געלעגער אוױפן
טיש .דאָס יינגל אין אַ צווייט ווינקל און אַ צווייטע טאָכטער ווידער ערגעצװו.
מען האָט זיך איינגעאָרדנט און איבערגעשלאָפן די נאַכט,
אויפן אַנדערן טאָג האָבן די כץ'ס געזאָגט ,אַז אַזױ וי זיי האָבן ניט
וו צו גיין און דאָ איז זייער אַ גוטער סטראַטעגישער פּונקט ,בלייבן זי דאָ.
קיינער האָט קיין האַרץ נישט געהאַט און סוף כל סוף ,אויך קיין רעכט ניט צו
זאָגן  :ניין! אָבער די כץ'ס אַליין האָבן געזען ,אַז מען װוערט פּשׁוֹט דערשטיקט
(פאָרט אַ צימער אָן לופט) ,פלעגן זיי דעם גאַנצן טאָג זיין אין דער ערשטער
שטוב און דערנאָך אַפּילו שוין דאָרט גענעכטיקט,
אַזױ אַרום האָבן שוין מיט מזל אין אונדזער צויייצימערדיקער דירה
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געלעבט

פון  22נפשות.

 8פאַמיליעס

באַקאַטורסקיס

די פאַמיליע פון חיים

אין אַ צייט שפּעטער
זון

(מיט

דער

איז נאָך צוגעקומען

שנור).

בײטאָג

אין

נאָך

געווען אַ האַלבע צרה  --מען פלעגט דאָך גיין אין געטאָ .איז אָבער אָנגעקומען
די נאַכט און מ'האָט זיך געדאַרפט לייגן שלאָפן ,האָט דאָס אויסגעזען וו
אין אברהם רייזענס דערציילונגען  --מער ניט ,װאָס דאָ איז ניט געוען
די מאַמע ,וועלכע האָט אויף זיך געבעטן דעם טויט ,נאָר יעדער האָט דאַ פאַר
זיך ,גרויס צי קליין ,געדאַרפט בעטן אויף זיך דעם טויט ..אָבער ניין ,קיינער
האָט דעם טויט ניט גערופן און ניט געבעטן ,נאָר פאַרקערט ,יעדער האָט זיך
געקלאַמערט אַן לעבן און געװאַלט דווקא לעבן און איבערלעבן אַלע שונאים..
טעג זענען געלאָפן .דאָס לעבן אין געטאָ האָט זיך אָנגעהױבן צו נאָרמאַי
ליזירן .צו דער אַרבעט אין שטאָט פלעגן גיין נאָר די ,וועלכע האָבן געהאַט
געלע שיינען .אין די אַמטן פון יודנראַט האָבן אויך געאַרבעט אויסשליסלעך
באַזיצער פון געלע שיינען .ברױטקאַרטן האָט מען אַרױסגעגעבן נאָר פאַר
פאַמיליעס מיט געלע שיינען .אַלע איבעריקע זײנען טאַקע געבליבן ניט
רעגיסטרירט און האָבן קיין שום זאַך ניט באַקומען .מיר זיינען געװען ניט
לעגאַלע ,מיר האָבן טאַקע ניט עקזיסטירט .גאַנצע טעג פלעג איך ארומגיין
פון איינעם צום צווייטן און זוכן אַ מעגלעכקייט צו באַקומען דעם גליקלעכן
צעטל  --דעם געלן שיין .איך בין געװוען אין דער געזונטהײטס-אָפּטײלונג,
ביי מילקאָנאָװויצקין ,ביים הויפּט-דאָקטאָר פון געטאָ ד"ר שאַדאָסקי ,אָבער
אָן דערפאָלג .אין דער געזונטהיײיטס-אָפּטײלונג האָט געאַרבעט ד"ר גאָלדבורס,
זייער אַן אָרנטלעכער און אָנשטענדיקער מענטש .אינמאָל זאָגט ער צו מיר:
,װאָס פּטרט איר דאָ צייט און געזונט ,װאָס זוכט איר דאָ .איר זעט דאָך,
אַז דאָ איז אַ קליקע ,נאָר פאַר אייגענע און וייטער גאָרניט .מען מוז
אַנטלױפן פונדאַנען" .הגם ער האָט געהאַט דעם געלן שיין ,איז ער דאָך אַװעק
אין װײיסרוסלאַנד און דאָרט אומגעקומען,
איך האָב זיך פאַרשטענדיקט מיט נאָך עטלעכע געבליבענע אַפּטייקערס
און מיר האָבן צוזאַמען גענומען קריכן איבער די אַמטן און צוֹ ,גוטע? יידן
קלאק  --אייגנטימער פון דער פאַרמאַצעװטישער פאַבריק ,עסקא?" ,גורוויטש --

לאַנגיאָריקער אָנגעשטעלטער אין פאַקס אָפּטײיק אויף אַנטאָקאָליע ,מאַזור --
אייגנטימער פון אַ קליין פּראָװינץ-אַפּטײיקל (געקומען צו לויפן קיין ווילנע
זיך ראַטעװען) און איך  --זיינען מיר אַװעק צוֹ גענסנס פאַרטרעטער ,יוסף
גלאַזמאַן ,דעם מענטש האַלט איך פאַר דעם ערשטן העלד פון ווילנער
עָט,
אַ
ג
װאַרעם

וועגן

אים

אויפגענומען.

עס

מיר

נאָך אויסקומען

מיר האָבן אים

צו רעדן.

קלאָר געזאָגט,

ער

האָט

אַז די גאַנצע

אונדז

זייער

אונטערוועלט

איז באַזאָרגט מיט שיינען ,און אים אָנגעוויזן אויף דער געװאַלטיקער

קאָרופּציע,
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אלפ

װאָס הערשט אין די העכסטע שפּיצן ,טאָמער װעט גאָט געבן און אַ ביסל יידן
װעט זיך ראַטעװען פון געטאָ ,װעט צװוישן זיי ניט זיין קיין איין יידישער
אַפּטײיקער 09 ,פּראָצענט פון די יידישע אַפּטײיקערס זיינען שוין אויף פּאָנאַר.
ער האָט אונדז געזאָגט ,אַז וועגן דער דעמאָראַליזאַציע ווייסט ער זייער גוט,
אָבער העלפן דערצו קען ער גיט .װאָס שייך שינען ,באַמיט זיך גענס צו
באַקומען אַ געוויסע צאָל פאַר מענטשן ,וועלכע זיינען נויטיק פאַר דעם געטאָ.
אויב מען װעט באַקומען ,װעלן מיר זיין אויף דער ליסטע.
אין אַ געוויסן טאָג זיינען מיר זאַלבעדריט געװען ביי מילקאַנאָיצקין
וועגן שאַפן פאַר אונדז שיינען פון די יעניקע ,װאָס פאָרן אַרױס פון געטאָ.
ער האָט אונדז איבערגעגעבן ,אַז ער האָט געשריבן צו הינגסטן (געביטס-
קאָמיסאַר פאַר דער שטאָט וילנע) ,אַז ער זאָל געבן עטלעכע צוגאָבישיינען
פאַר די יידישע אַפּטײיקערס .מיר זיינען געבליבן שטין וי אָפּגעשמיסענע.

לא די ,װאָס ער יל ניט העלפן ,מאַכט ער נאָך חווק פון אונדז! איך האָב
זיך אָנגעצונדן און בין גלייך מיט די קאָלעגן אַרײין צו פרידן .אין קאַבינעט
האָב איך געטראָפן דעם געוו .,סיים-דעפוטאַט מינצבערג .ער האָט געאַרבעט
אין שפּיטאָל אַלס סאַניטאַר און געהאַט אַ געלן שין .אַן אויפגערעגטער גיב
איך איבער פרידן מילקאָנאָוויצקיס װערטער .פריך האָט גלייך געשיקט נאָך
מילקאָנאָװיצקין און אים אַ פרעג געטאָן װאָס באַדײיטן זיינע ווערטער ועגן
הינגסטן .,מילקאָנאָװיצקי איז געװאָרן ווייס וי קאַלך און האָט זיך גענומען
פאַרענטפערן .דאַן האָב איך צוֹ אים געזאָגט, :איר האָט איער גאַנצע

פאַמיליע איינגעאָרדנט אין דער געזונטהייט-אָפּטײילונג ,און פון מיר ,אַ יידישן
מעדיצינער ,װאָס אַרבעט קאַרגע  02יאָר אַלס אַפּטײקער און װאָס איז אין
יידישן געזעלשאַפטלעכן לעבן אַ סך לענגער אַקטיו פון אייך (אָט האָט איר
דאָ אַן עדות ,דעם דעפּוטאַט מינצבערג ,מיט וועלכן מיר האָבן  51יאָר אין
לאָדזש געאַרבעט)  --מאַכט איר חוזק! איר זאָלט ויסן זיין ,אַז אוב איך
װעל גיין אויף פּאָנאַר ,װעט איר מיט אַ מינוט פריער דאָרט זיין .איר װעט
מיר פאַר מיין לעבן מיט אייער לעבן באַצאָלן" .מיר זיינער אַרױס פון קאַבינעט.
מינצבערג זאָגט צו מיר, :איך האָב באַװוּנדערט איער געװאַגטקײט ,איצט

אַזױ צו רעדן מיט אַזעלכע

גדולים?

דער רעװולטאַט פון דעם שמועס

מיך געשיקט

רופן מילקאַנאַװיצקי

איז געװען ,אַז אין אַ װאָך אַרום האָט

און איבערגעגעבן

אַ גליקלעכע

בשורה:

גענסן איז געלונגען צו באַקומען אַ געוויסע צאָל צוגאָב-שיינען .איך בין אין
צעטל .דאָס איז אַ גרויסער סוד .דעם זעלבן טאָג האָבן מיר זיך וועגן דער
געהיימעניש דערוװוסט פון גלאזמאנען .װי עס זאָל ניט זין ,האָט אונדז
די ידיעה געװאַלטיק דערפרייט,
290

סטאַביליואַציע אין געטאַָ

דאָס געטאָ האָט זיך גענומען סטאַביליזירן .דער אַדמיניסטראַטיווער אַפּאַראַט
איז פונדאָסנײ איינגעשטעלט געװאָרן .עס האָבן גענומען אַרבעטן אַלע ביוראָען
אוֹן װאַרשטאַטן .מען איז צוגעטראָטן צו בויען אַ באָד ,טאַקע אַנטקעגן אונדזער
שטוב .דאָס גאַנצע געטאָ איז געוען שרעקלעך פאַרלייזיקט .ס'איז דען
אַ װוונדער  --אין אַזאַ ענגשאַפט ,אין אַזאַ שמוץ ,דריי חדשים אָן אַ באָד,
דערביי איז מען צענדליקער טעג געגאַנגען און געשלאָפן אין די מלבושים,

אַרומגעװאַלגערט זיך אויף בוידעמער ,אין די קעלערס .בינאַכט פאַרן שלאָפן
גיין ,פלעגט יעדער זיך ,ריניקן" אויף זיײן שטיקעלע אָרֹט .מען פלעגט
אַראָפנעמען דאָס העמד ,מענער און פרויען ,און אָנהױבן שיטן ..אױף דער
פּאָדלאָגע .זיינען אױסגעבראָכן סקאַנדאַלן .האָט מען באַשטימט ,אַז אויף דער
פּאָדלאָגע טאָר מען ניט װאַרפן ,נאָר אומשעדלעך מאַכן .אַזאַ  ענטלױיזונג
שעה" ,פלעגט זיך איבערחזרן יעדן אָװנט .אָבער װאָס האָט דען דאָס געהאָלפן,
אַז מען פלעגט זיך לייגן צוריק אין שמוץ .קיין בעטגעװאַנט האָבן מיר לחלוטין
ניט געהאַט .מיר זיינען געשלאָפן אויף די אייזערנע בעטלעך ,אונטערליגנדיק
צוקאָפּנס די מאַנטלען .אין דער צייט האָט די יידישע פּאָליצײי דורכגעפירט
די ענדגילטיקע ליקװידאַציע פון קליינעם געטאָ .ניט פון מענטשן אַזעלכע
זיינען שוין דאָרט ניט געווען .וען די באַזיצער פון די געלע שיינען זיינען
געקומען אַהין אויף די דריי טעג ,זיינען די פאַרמעלינעטע מענטשן אַװעק
אין גרויסן געטאָ .איצט האָט די יידישע פּאָליצײי אַרױסגעפירט פון קליינעם
געטאָ אַלע געבליבענע יידישע זאַכן .איך האָב אויסגענוצט דעם מאָמענט,
בין אַװועק מיט אַ וועגעלע אין קליינעם געטאָ און אַרֹײן צו זיך אין שטוב,
ניט בלויז װאָס אַלץ איז געווען צעבראָכן און צעשניטן ,נאָר אַפילו די קישנס
זיינען געווען אויפגעטרענט און די פעדערן איסגעשאָט .איך האָב קוים
צונויפגענומען אַ ביסל בעטגעװאַנט ,עטלעכע טעפּלעך און אַנדערע שטוביקע
זאַכן און דאָס געבראַכט א,חהיים" .ווען מיר זיינען אַרױס פון קליינעם געטאָ
האָבן מיר דאָרט איבערגעלאָזט אַ ים מיט זאַכן .איצט האָב איך קיין איין
איינציקע ווערטפולע זאַך דאָ ניט געפונען .איך בין געװען גליקלעך ,װאָס
איך האָב כאָטש געבראַכט עטלעכע קישנס און קאָלדרעס.
פון נאָך דער לעצטער ,טשיסטקע" ,אין די ערשטע טעג פון נאָוועמבער,
איז אַװעק אַ חודש אַ רואיקער .צווישן די גליקלעכע באַזיצער פון די געלע
שיינען איז געווען איין איינהייט ,װאָס איז געווען געבענטשט אַלס די ,מויער-
|
אייזן-אייגהייט",
דאָס איז געווען די איינהייט פון די אַרבעטער ,װאָס האָבן געאַרבעט אין
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,געשטאַפּאָ? .זי איז באַשטאַנען פון אַ גרויסער צאָל יידישע אַרבעטער פון אַלע
פאַכן .זיי ,די דאָזיקע ,גליקלעכע? ,זיינען געווען זייער ,באַליבט? ביי די
דייטשן ,וועלכע האַבן זיי פאַרזיכערט לעבן און ברויט ,פאַר זיי האָבן די
דייטשן פאַראָרדנט צו שאַפן אין געטאָ צויי באַזונדערע היזעריבלאַקן ,װוּ
זי האָבן געװווינט מיט זייערע פאַמיליעס .אױיף זיי קוקנדיק איז אין געטאַ
אַװעק אַ סדרה ,בלאָקן" .יעדער בריגאַדיר פלעגט ברענגען ,זיין" דייטש ,און
יענער האָט ממש מיט טעראָר געצװוּנגען דעם יודנראַט אָפּצוגעבן אַ הויז פאַר
,זיינע לויטע? .דער מיין פון די יידישע בריגאַדירן איז געווען פּטור צו ווערן
אַזױ אַרום פון די ווייסע-שיינעניקעס .מיט דער צייט אין טאַקע אַ גרויסע צאָל
הייף אין געטאָ פאַרנומען געװאָרן דורך גאַנצע איינהייטן .אַז האָבן ,אויס-
דערוויילטע? יידן געשאַפן אַ געטאָ אין געטאָ .אין געטאָ איז פאָרגעקומען
אַן אמתע מענטשן-װאַנדערונג .פון איין הויז אין צווייטן ,פון איין דירה אין
,עשטאַפּאָװוצעס?
דער צווייטער ,אַלץ כדי זיך אָפּצוזונדערן פון די ,טמאים" .די ג
האָבן פאַרנומען צוויי הייזער אויף קאָמניצקער גאַס; די אַרבעטער פון ,בויטע-
לאַגער"  --רודניצקער  ;7די אַרבעטער פון סאַניטעט-דעפּאָ ,רודניצקער ;9
פון ה .ק .פ ,אויף לידסקער געסל א .א .װ .אָט די טאַקטיק פון די יידישע
בריגאַדירן האָט אָפּגעקאָסט ניט ווייניק געזונט און בלוט .ניט קיין ווּנדער,
װאָס די פאַרביטערונג קעגן אָט די מיוחסים איז געווען אַ גרױסע .יידן
אַלײן האָבן געשאַפן ביי זיך אַ מין פּסיכאָז לגבי די ניט-לעגאַלע .אויף די
פאָרװוּרפן קעגן די בריגאַדירן ,האָבן זיי זייער נבלה-אַרבעט פאַרענטפערט
דערמיט ,װאָס זיי מוזן אַלע זײיערע אַרבעטער האָבן שטענדיק אונטער דער
האַנט .מען קען די גרופּע ניט גיין זוכן איבערן גאַנצן געטאָ .דאָס ,נאַטירלעך,
איז געווען ניט מער וי אַ פוילער תירוץ.
טשיסטקע

פון געשטאַפּאָ-אַרנעטער

און אונטערוועלט

צוישן די יחוס-לייט האָבן די ערשטע פידל געשפּילט די ,געשטאַפּאַ-
אַרבעטער ,קומען זיי אין די ערשטע טעג פון דעצעמבער אַהײם מיט אַ נייעס
(זיי ווייסן דאָך אַלץ גענוי) ,אַז עס גרייט זיך א נייע טשיסטקע .כדי צו
ראַטעװען זייערע משפּחות ,האָבן די דייטשן זיי געהייסן (בדרך סוד!) צונויפ-
נעמען אַלע משפּחה-מיטגלידער אין איין בלאָק און אַזױ אַרום װעלן זיי זייערע
נאָענטסטע אויסהיטן פון דער אַקציע .אַז מען האָט זיך וועגן דעם דערװוסט,
איז אױסגעבראָכן אַ מהומה .ביי אונדז איז שוין די דירה פול געװאָרן מיט
אורחים .דאָס איז געווען דעם 4טן דעצעמבער .די נאַכט איז שוין קיינער ניט
געשלאָפן .קוים זוכה געווען ,עס זאָל שוין ווערן טאָג .פאַרטאָג האָט מען זיך
דערװוסט פאָלגנדיקס :אינמיטן דער נאַכט זיינען טאַקע געקומען דייטשן
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מיט ליטווינער .זיי האָבן אַרומגענומען

די ,געשטאַפּאָי-אַרבעטער

דאָס הױז װוּ עס האָבן זיך געפונען

מיט זייערע צונויפגעזאַמלטע פאַמיליעס ,צוזאַמען

ביי  005מאַן  --מענער ,פרויען ,קינדער ,אַלטע לייט און ..זיי אַװעקגעפירט
אויף פּאָנאַר.
דער דאָזיקער פאַל האָט געמאַכט אַ געװאַלטיקן איינדרוק אויף דער גאַנצער
געטאָ-באַפעלקערונג .די יעניקע ,װאָס זיײנען געווען מיט די דייטשן אַזױ
קגעפּל שבקנעפּל ...זיי ,די אויבערשטע פון שטייסל ,זאָלן האָבן אַזא פינצטערן
סוף ,און אויף אזא אופן? ,מן הסתם האָבן זיי געװוּסט צו פיל סודות" ,האָט
מען אין געטאָ געשמועסט .נאָך דעם געשעעניש האָבן אַלע געטאָיגדולים ,אַלע
| בריגאַדירן און די געלע-שיינעניקעס ,אַראָפּגעלאָזט די נעזער .אוב מען קען
,ייגענע? אַזױ אָפּטאָן ,איז װאָס איז דער יחוס פון אייך גדולים!
אַזעלכע א
וואָס איז דער מער מיט די געלע שיינען? מיט אַ פּאָר טעג פאַר דעם פאַל
האָב איך אין געטאָ געטראָפן מאָריץ גראָסמאַנען ,דעם גוט באַקאַנטן פאָטאָגראַף
און געזעלשאַפטלעכן טוער .לכתחילה האָב איך אים גאָרניט דערקענט ,וייל
ער האָט שטענדיק געטראָגן אַ גרויסע באָרד און איצט איז ער געווען געגאָלט,
מיר האָבן זיך זייער דערפרייט און ער האָט מיר דערציילט ,אַז ער איז
אַ פאַטאָגראַף ביי ,געשטאַפּאָ* און איז ביי זיי זייער אָנגענומען ,ער האָט זי
שוין געמאַכט טויזנטער אױפנאַמען און זיי שעצן אים זייער ,איצט איז ער
פאַרװאַלטער פון ,ג,עשטאַפּאָ?-הױז און פירט אָן מיט דער גרופּע .אין אַ פּאָר
טעג אַרום איז ער אַװעק אויף פּאָנאַר צוזאַמען מיט זיינע חברים .די פּאַסירונג
האָט באַדײט אַ בראָך פֿאַר אַלעמען .אב מען קען אַזעלכעס אָפּטאָן מיט די
בעסטע ,איז װאָס זשע לוינט זיך איינצולייגן װעלטן אויף צו באַקומען אַ געלן
|
שיין?
מ'איז נאָך אין געטאָ צו זיך ניט געקומען פון דעם בראָך מיט די ,געשי
טאַפּאָילײט ,וי אין אַ שיינעם פאַרטאָג האָט מען זיך דערװוסט ,אַז ביינאַכט
האָט מען צוגענומען אַ הונדערט מאַן ,פון דער אַזֹ גערופענער ,אונטער-
וועלט".
אין געטאָ האָט זיך געפונען אַ געוויסע צאָל מענטשן מיט אַ טונקעלער
פאַרגאַנגענהײט :גנבים ,אַלפאָנסן ,מאַרעויכערס אדגל .עס זיינען אָבער אין
געטאָ אויך געווען פּשוטע יידישע האָרעפּאַשניקעס ,שװאַרצע אַרבעטער ,װאַשאָװ-
ניקעס ,טרעגערס וכדומה  --פּראָסטע אָבער אָרנטלעכע מענטשן און אָט
האָט מען אין אַ שיינער נאַכט ,לױט אַ רשימה ,זיי צוגענומען פון די הייזער.
פאַרװאָס? פאַרוװוען! דאָס האָט קיינער ניט געװוסט און ניט פאַרשטאַנען
שפּעטער האָט מען זיך דערװוּסט ,אַז דאָס איז געשען אויף אַ בפירושן באַפעל
פון יודנראַט .זיי, ,די אָרנטלעכע ,יושרדיקע לייט" ,האָבן מורא געהאַט צו
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האַלטן אין געטאָ ;אַזאַ' עלעמענט .פונדעסטוועגן האָט גאָר ניט געשאַדט
גענסן זיך צו באַנוצן מיט אָט דעם עלעמענט ,וועלכער האָט באַקומען דעם
נאָמען ,די שטאַרקע?
מיר לעבן אַלס ניט-לעגאַלע
קיין שיין האָב איך אַלץ ניט געהאַט .איך האָב נאָר געװאַרט אויפן צוגע-
זאָגטן שוץ-שיין .ווען ער װעט זיין ,האָט מען ניט געװוּסט .אויפשטיין פלעגט
מען זייער פרי .אָבער מיר ,אָן די שיינען ,האָבן זיך אין געטאָ שטאַרק ניט
אַרומגעדרײט .מ'האָט פּשוט מורא געהאַט פאַר א באַגעגעניש מיט אַ דייטש
אָדער ליטווין ,וועלכע פלעגן זיין אָפּטע געסט אין געטאָ .היות וי אין שטוב
זיינען געווען אַ סך מענטשן אָן שיינען ,פלעגט מען אַרומרעדן און דיסקוטירן
וועגן די פראָנטן ,עפּעס לייענען און אַזױ פלעגט אַװעקגײין דער ערשטער
האַלבער טאָג .אַרױסגײן פריי פלעגט מען ערשט נאָך מיטאָג ,ווען די אַרבעטער
פון שטאָט האָבן אָנגעהױבן צוריקקומען אין געטאָ .זי פלעגן ברענגען די
לעצטע נייעס פון די פראָנטן ,פון די שטאָט-געשעעניש .אױיף די שמאָלע,

חושכדיקע ,אַלטע ווילנער געסלעך פלעגט דאַן רישן וי אין אַ בינשטאָק,
ניט קוקנדיק אויף אַלע טשיסטקעס
געווען העכער  02טױזנט מענטשן.

אַלע געשטאַנען

און אומגליקן ,איז אין געטאָ אַלץ נאָך
אין די פּאָר אָװונטישעהען זיינען כמעט

אויף די גאַסן .דאָ פלעגט פאָרקוֹמען דער גאַנצער האַנדל

מיט די אַרײנגעבראַכטע זאַכן .נאַטירלעך זיינען די פּרײזן אָפֿהענגיק געוען
פון ,טויער" ,דאָס הייסט ,צי ביים אַרײנגאַנג אין געטאָ האָט מען שטאַרק
קאָנטראָלירט און צוגענומען ,אָדער ס'איז גוט אַדורך.
אָט אין דער צייט האָב איך באַקומען אַן איינלאַדונג פון קרוקן צו קומען
אין ביבליאָטעק .דאָרט האָב איך געטראָפן נאָך עטלעכע מענטשן ,װ :קאַל-
מאַנאָװיטשן ,פּלאַקסן ,האָראָװיטשן און אַנדערע .קרוק האָט דערקלערט ,אַז

מען דאַרף זען צו שאַפן אַ הילפס-פאָנד אויף צו העלפן חברים ,הױפּטזעכלעך --
אינטעלעקטואַליסטן ,וועלכע געפינען זיך אין זייער אַ קריטישער לאַגע .עטלעכע
מאַן זיינען זיך צונויפגעקומען ,אױיסגעאַרבעט א פּלאַן פון אַ זאַמלונג ,געמאַכט
אַ זאַמלבױגן .ווען מיר האָבן געזאָלט אָנהייבן די קאָנקרעטע אַרבעט ,האָט
אונדז קרוק געמאָלדן ,אַז דער יודנראַט לאָזט ניט פירן אַזאַ אַקציע .זי אַלײן
שאַפן אַ קאָמיטעט ,אַחוץ זיי טאָר קיינער ניט פירן קיין הילפס-אַרבעט .אין
ביבליאָטעק האָט מיר קרוק געויון אַ סך כלי-קודש ,אַנטיק זאַכן ,וועלכע
יידישע אַרבעטער האָבן געבראַכט פון ליקװוידירטן קליינעם געטאָ.
אָט אין אַזאַ צושטאַנד האָט מען דערצויגן ביז מיטן דעצעמבער .וידער
אַמאָל אַ נאָװינע ,מען האָט גענומען רעדן װעגן אַ נייער טשיסטקע .דער
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יודנראַט האָט אָנגעהויבן אַרױסצוגעבן נייע ,אייגענע שיינען ,וועלכע זיינען
געווען פון ראָזע קאָליר און גערופן זײי :ראָזע פאַמיליען-שוץישיינען .די
דאָזיקע שיינען זיינען ,להיפוך צו די געלע שיינען ,געװען גילטיק נאָר אין
געטאָ גופא .אַרױסגײן אויסערן געטאָ מיט אַזאַ שיין האָט מען ניט געטאָרט.
אין צוזאַמענהאַנג מיט דער אַקציע פון אַרױסגעבן די ראָזע שיינען האָט דער
יודנראַט אַרױסגעגעבן פאָלגנדיקן צירקולאַר:
,נומער  .561ווילנער יודנראַט .אַלגעמײנע אָפּטײלונג.
נומער

 ,552ווילנע,

71טן דעצעמבער

דעם

צו אַלע פאַרװאַלטערס

,1491

פון די אָפּטײלונגען

ראַט.

צירקולאר
עס
פון דער

ווערט

געבעטן

אַלגעמײנער

צוצושטעלן
אָפּטײלונג

און אַנשטאַלטן
:

פון יודנ-

נומער 9

אין משך
אַ גענויע

פון  32טעג

אין קאַנצעלאָריע

פון

מיטאַרבעטער

רשימה

די

אין אייער אָפּטײלונג ,וועלכע באַזיצן ראָזע פאַמיליען-מיטגלידישיינען.
די יעניקע מיטאַרבעטער ,וועלכע װעלן ביים צוזאַמענשטעלן די רשימה
נאָך ניט האָבן באַקומען די ראָזע שיינען ,דאַרפן זיך מעלדן אין דער
אַלג .אָפּט .אויף מאָרגן נאָכן באַקומען די דאָזיקע שיינען ,כדי צו דערגאַנצן
די רשימה .די רשימה דאַרף צוזאַמענגעשטעלט וערן לוט דעם בייגעלייגטן
מוסטער,
:
פאָרזיצער פון יודנראַט  --פריך
לייטער פון דער אַלגעמײנער אָפּטײלונג  --א .זיידש!ור"

פון דעם צירקולאַר איז צו זען ,אַז ניט קוקנדיק אױיף דעם ,װאָס אָן
שיינען האָט מען ניט געטאָרט אַרֹבעטן ,זיינען דאָך שוין געווען געויסע
גרופן מענטשן ,וועלכע האָבן שוין יאָ געאַרבעט אין דער געטאָ-פאַרװאַלטונג.
אַזעלכע זיינען געװוען צוייערליי :איין גרופּע איז באַשטאַנען פון גוטע
פאַכמענער ,וועלכע מ'האָט געמוזט האָבן אין די אינעװײיגיקסטע געטאָ-װאַר"
שטאַטן און אַ צווייטע גרופע איז געווען ..פּראָטעזשירטע פון די באַזונדערע
לייטערס פון די אָפּטײלונגען ,דאָס הייסט :פּאַרטײ:-חברים ,באַקאַנטע א.אן.
איך האָב מיין שיין באַקומען אין דער נאַכט פון  12אויפן 22סטן דעצעמבער,
דער פּערסאָנאַל פון דער אַלגעמײנער אָפּטײלונג האָט געאַרבעט די גאַנצע
נאַכט .אויף מאָרגן האָט מען זיך געריכט אויף א נײיער טשיסטקע.
איך האָב באַקומען אַ שיין פאַר זיך ,פאַר דער פרוי ,פאַר דער טאָכטער
און זון .פאַר דער מאַמען האָט מען מיר קיין שיין ניט געגעבן .זי איז געווען
צו אַלט פאַר זיי .דער יודנראַט איז געווען באַלאַגערט מיט מאַסן מענטשן ,עפעס
אַ קלייניקייט באַקומען ענדלעך אַ שיין און ווערן אַ  לעגאַלער מענטש?
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וי עס זאָל ניט זיין האָבן ביי  0003יידן באַקומען די ראָזע שיינען ,און
טאַקע אַדאַנק גענסן .אַ גליקלעכער בין איך אינמיטן דער נאַכט געקומען
,אַהיים? .אין שטוב איז געװאָרן אַ גערודער  --דער ערשטער פון אונדזערע
אַלע שכנים האָט באַקומען אַ שיין ..ס'איז איבעריק צוצוגעבן ,אַז איך האָב
קיינעם ניט געקענט קוקן אין די אױיגן ,ספּעציעל דער מאַמען ..איך האָב זי
געטרייסט ,אַז מען װעט אַלעמען איצט אַרױסגעבן די שיינען.

לעצטע אַקציע איבער די ניט-לעגאַלע
אויף מאָרגן פרי זיינען אין געטאָ ווידער געקומען דייטשן און ליטווינער
און עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ ניי געיעג נאָך מענטשן ,װאָס האָבן ניט קיין
שיינען .אַלע װאָס האָבן געהאַט געלע שיינען און געאַרבעט אין שטאָט ,זיינען
נאָרמאַל אַװעק צו דער אַרבעט .די יעניקע ,װאָס האָבן געאַרבעט אין געטאָ,
זיינען געקומען נאָרמאַל צו דער אַרבעט .אין די הייזער האָבן די פרויען און
קינדער געהאַט זייערע בלויע צעטלעך אָדער ראָזע שיינען .צוגענומען האָט
מען די ,וועלכע האָבן גאָרניט געהאַט .ביי אונדז איז די שטוב פול געװאָרן

מיט מענטשן .קודם כל מיר אַלײן .הגם איך האָב געהאַט אַ שיין ,דאָך ,ניט

וויסנדיק דעם וערט פון דאָזיקן שיין ,בין איך געבליבן דעם ערשטן טאָג אין
מעלינע צוזאַמען מיט אַלע אָזשײנעניקעס .מיט אונדז איז אויך געווען דער
אַרטיסט סאַשע קרעמער .ער האָט אַלס שװאַרצער אַרבעטער געאַרבעט ביים
בויען דאָס באָד .די אַרבעטער האָבן קיין ראָזע שיינען ביז דער טשיסטקע ניט
באַקומען .זיינען זיי טאַקע ניט געגאַנגען דעם טאָג צו דער אַרבעט .גענס איז
געקומען אין באָד און האָט געהייסן צוּוויסן טאָן אַלע אַרבעטער ,אַז זיי זיינען
בראָנירט (געשיצט) ,זיי זאָלן קומען צו דער אַרבעט .זיינען זיי טאַקע אַװעק
און אין אַ פּאָר טעג אַרום האָט מען זיי געגעבן די ראָזע שיינען .אויף מאָרגן
האָט די אַקציע וייטער געדויערט .דעם טאָג בין איך מיט מיין פאַמיליע
אַרױס פון דער מעלינע און מיר האָבן אױפגעפּאַסט אויף די איבעריקע .אַזױ וי
ס'איז געווען ערב חגא ,האָבן מיר גערעכנט ,אַז די אַקציע וװעט לאַנג ניט
דויערן .אָבער אויף צו מאָרדן יידן איז חגא אויך ניט געווען קיין שום שטער.
די אַקציע האָט זיך פאַרצויגן אויפן דריטן טאָג .ערשט האַרט פאַר ויגיליע,
זיינען די רוצחים אַרױס פון געטאָ מיטנעמענדיק מיט זיך אַ געויסע צאָל
קרבנות,
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מערדערייען

אין

געטאָ

זומער  2491איז אין געטאָ געפונען געװאָרן אַ בעסטיאַליש דערהרגעטער
יהערצל לידעם .זיין קערפּער איז געפונען גצװאָרן אין אַ קעלער אויף סטראַשונאַי
גאַס נומער  .9די באַמיאונגען פון דער געטאָרפּאָליצײ צו געפינען דעם מערדער,
אָדער מערדערס ,זיינען געבליבן אָן רעזולטאַט,
דעם 2טן יוני  2491אין די געטאָפּאָליצײ אַלאַרמירט געװאָרן װעגן
אַ פאַרשװונדן געװאָרענעם ישיבה-בחור .לוט די אָנווייזונגען פון פאַרשװוּני
דענעמס אַ פריינט ,האָט די פּאָליצײ געזוכט אין דער נאַכט און געפונען דעם
ישיבה-בחור אַ דערמאַרדעטן אין אַ קעלער אויף שאַװעלסקײגאַס נומער 1
ס'איז פעסטגעשטעלט געװאָרן ,אַז דער פרומער ישיבה-בחור איז פאַרנאַרט
געװאָרן דורך אַ באַנדע רויבער-ימערדערס מיטן אויסרייד ,אַז זיי וועלן אים

צושטעלן צו ביליקע פּרייזן פּראָדוקטן פאַר די הונגעריקע ישיבה-בחורים,
צו דער באַשטימטער צייט איז דער ישיבהיבחור יוסף גערשטיין געקומען אין
קעלער ,װווּ  5רוצחים האָבן פון אים צוגעראַבירט אַ גרויסע סומע געלט ,װאָס
ער האָט מיט זיך געבראַכט צו באַצאָלן פאַר די פּראָדוקטן און דערנאָך אים
דערמאַרדעט און באַגראָבן ,גלייך אויף מאָרגן ,דעם 4טן יוני ,איז ,לוט דער
באַשטימונג פון יודנראַט ,פאָרגעקומען אַ געריכט אין צװאַמענשטעל פון 5
אַנגעזעענע מיטאַרבעטער פון יודנראַט :סראָלאָװיטש ,כװאָיניק ,נאָטעס ,דעאול
און מאַרקוס .דער אורטייל איז געווען :טױטישטראָף דורך הענגען .דער דאָזיקער
אורטייל איז גלייך באַשטעטיקט געװאָרן מיט די אונטערשריפטן פון אַלע

 5יודנראַטימיטגלידער ,די  5מערדער זיינען געווען :לייבל גראָדזענסקי ,הירש
װױיטוכאָווסקי ,די ברידער יצחק און אליהו גִייוואוּש און יאַנקל פּאָליקאַנסקי
בעת דער אױספאָרשונג איז צום געריכט צוגעשטעלט געװאָרן אַ 6יטער מערדער-
מסור ,אַ געוויסער יאַנקל אַװידאָן
אין נאָװעמבער  1491האָט דער זעלבער אַװידאָן געשטאָכן אין געטאָ
דעם פּאַליציאַנט יעקב גרינפעלד ,דער פּאָליציאַנט איז בלויז פאַרװוּנדעט געװאָרן.
דער מערדער איז אַנטלאָפן קיין לידע ,װוּ ער האָט ווידער אָנטיילגענומען אין
אַ רויב-מאָרד איבער אַ גלח .ער האָט אויך געמסרט דעם ידנראַט אין לידע,
אַז זיי באַהאַלטן אויס אַנטלאָפּענע יידן פון ווילנער געטאָ .דער רעזולטאַט איז
געווען אַ שוידערלעכער .אייניקע מיטגלידער פון לידער יודנראַט זיינען דורך
די דייטשן דערשאָסן געװאָרן ,און מיט זיי אַ גרויסע צאָל ווילנער יידן  --ממש
אַ שחיטה איז דאָרט פאָרגעקומען צוליב דעם מאָנסטער-אױסװוּרף ,שפּעטער
איז ער צוריקגעקומען קיין ווילנע ,װוּ די פּאָליצײי האָט אים אין חודש מערץ
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אַרעסטירט .איצט האָט די פּאָליצײי דערקלערט ,איז דער מאָמענט דעם מערדער
און מסור צו פאַרניכטן ,מען האָט אים טאַקע פאַרמשפּט צום טויט דורך הענגען,
צוזאַמען מיט די  5רוצחים פון ישיבה-בחור,
 3בײיטאָג איז אויפן הויף פון די ווילנער יאַטקעס פאָרגעקומען די עקזעקוציע
פון די  6יידן אונטער דער אָנפירונג פון יעקב גענס .זי איז דורכגעפירט געװאָרן
דורך דער פּאָליצײי ,אויף מאָרגן ,דעם 5טן יוני ,האָט דער יודנראַט אַרױסגעגעבן
אַ מודעה ,אין וועלכער ס'איז גענוי באַשריבן געװאָרן די פאַרברעכנס פון די
געהאָנגענע,
נאָך דער עקזעקוציע האָב איך זיך געטראָפן מיט מיין אַלטן פריינט חיים
מאָלטשאַדסקי ,אַפּטײיקער פון ,משמרת חולים" (באַקאַנט אין דער יידישער
אַרטיסטישער װועלט אַלס אַקטיאָר  --חיים מאָלסקי) ,וועלכער איז אין געטאָ
געווען אַ פּאַליציאַנט ,טרייסלענדיק זיך פון אויפרעגונג האָט ער מיר מיט טרערן
אין די אויגן איבערגעגעבן פאָלגענדיקס :צו דער עקזעקוציע האָט גענס גענומען
אַ גרעסערע צאָל פּאָליציאַנטן ,אים אויך צווישן זיי .מ'האָט צוגעגרייט  6תליות,
די  6מערדער זענען געהאַלטן געװאָרן אונטער אַ שטרענגער װאַך .פאַר דער
עקזעקוציע האָט גענס זיך געווענדט צו די פּאָליציאַנטן און געזאָגט, :דער קליי-

נער רעשט געבליבענע יידן אין געטאָ אַרבעט שווער און טוט אַלץ כדי דורכ-י
צולעבן די טראַגישע צייט .מערדער און מוסרים ברענגען אום יידישע לעבנס.
דאָס טאָר און װעט מער ניט דערלאָזט װערן .מערדער װעלן באַקומען זייער
פאַרדינטע שטראָף! אויספירן דעם געריכט-אורטייל איז אַ חוב און אַ נויטװענ-
דיקייט פאַרן געטאָ? ,כדי מען זאָל ניט וויסן װער װעמען עס האָט געהאָנגען,
האָט ער פאַראָרדנט ,אַז אַלע פּאַליציאַנטן זאָלן ציען די שטריק צוזאַמען אָט
אויף אַזאַ אופן האָט מען אויפגעהאָנגען אַלע  6מערדער,

 -יאָ ,מענדל  --האָט מיין פריינט מאָלטשאַדסקי גערעדט מיט ביטערעטרערן -- .תליין ,אַ תליין בין איך געװאָרן אויף מיינע אַלטע יאָרן! אַ תליין..
אָט צו װאָס מען האָט אונדז דערפירט ...און װאָס ווייטער ,און װאָס ווייטער..
די דאָזיקע אומגעוויינלעך-טראַגישע געשעעניש האָט געהאַלטן אַ פּאָר טעג
דאָס געטאָ אין שפּאַנונג .פון איין זייט איז מען געווען אויפגעבראַכט ,װאָס
צוישן יידן האָבן זיך געפונען מערדער-רויבער ,ועלכע האָבן צוליב געלט
דערמאָרדעט צוויי אומשולדיקע מענטשן .פון דער צווייטער זייט איז מען געווען
דערשיטערט און צעבראָכן אויף דעם טרויעריקן ,טראַגישן פאַקט פון הענגען
 6יידן מיט יידישע הענט..
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| דער סך-הכל פון ערשטן האַלבן אַקופּאַציע-יאָר
פון מאָמענט פון אויסברוך פון דער דייטשיש-סאָװיעטישער מלחמה (פון 22
יוני  1491ביזן סוף  )1491זיינען אין ווילנע אויסגעשאָכטן געװאָרן מער וי
 42פון ווילנער יודנטום .קיין איינציקן רואיקן טאָג אָדער נאַכט האָבן מיר
פאַר דעם האַלבן יאָר ניט געהאַט .כסדר אונטער טעראָר און טויטישרעק.
ווילנע האָט בלי ספק געהאַט דעם זכות צו זיין די ערשטע גרויסע יידישע
שטאָט ,װוּ מען האָט אין אַזאַ ראַשיקן טעמפּאָ טאָטאַל פאַרניכטעט די יידישע
באַפעלקערונג,
ערשט מיטן אָנהױיב פון נייעם יאָר איז דאָס ווילנער געטאָ אַרײנגעטראָטן
,ואיק" דאָס
,ואיקן ,סטאַביליזירטן פּעריאָד" ,אויב מען קען אָנרופן ר
אין אַ ר
לעבן אויף א אונטערמינירטן באָדן ,װאָס קען יעדן מאָמענט אויפגעריסן
ווערן ,אַז עס זאָל ניט בלייבן קיין סימןפון לעבן
געוויסע הויכע באַאַמטע פון יודנראַט און פאָליצייילייט ,האָבן ביי גענסן
פייערלעך באַגעגנט דאָס נייע יאָר..

אָרגאַניזאַציע פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע
ווען פריד איז דורך מורערן באַשטימט געװאָרן אַלס ;אָבערייודע" און
ער האָט געשאַפן דעם יודנראַט ,זיינען זיי גלייך צוגעטראָטן צו אָרגאַניזירן
דאָס געטאָ-לעבן .פריד ,װוי ער האָט מיר שפּעטער דערציילט ,האָט פון מורערן
באַקומען פאָלגנדיקע אינסטרוקציעס, :שאפט אייך אַן אייגענעם אַפּאַראַט.
איר האָט אַלע פרייהייטן און מעגלעכקייטן צו פירן אייער לעבן אַזױ וי
איר פּאַרשטייט .איר האָט פולשטענדיקע אינעװייניקסטע אױטאָנאָמיע .איר
װועט גיין צו דער אַרבעט ,פאַר וועלכער מען וװעט אייך צאָלן .איר װעט
באַקומען פּראָדוקטן ,וועלכע איר װעט פאַרטיילן אייערע בירגער .אין געטאָ
מוז זיין רואיק און שטיל ,קיינער װעט אייך דאָ ניט רירן .װאָס ס'איז געווען
ביז איצט ,איז שוין אַװעק .פון איצט אָן זייט איר זיכער".
דער יודנראַט האָט גלייך פאַרנומען דעם בנין פון דער געוועזענער יידישער
רעאַל-גימנאַזיע אויף רודניצקער  .6אויפן צווייטן הויף איז געװען דאָס יידישע
טעאַטער ,פון דער רעכטער און לינקער זייט טעאַטער האָבן די יודנראַטימיט-
גלידער פאַרנוֹמען דירות ,פון דער לינקער זייט  --גענס ,בראַודע ,גענסנס
ברודער ,מילקאַנאָװיצקי און אַנדערע גדולים,
די געטאָ-רעסאָרטן זיינען פאַרטיילט געװאָרן דורך פרידן אויף פאָלגנדיקן
אופן  :אַלגעמיינע אָפּטײלונג  --אינזש .פריד ,גענעראַל סעקרעטאַר  --א.
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זיידשנור ,אַפּראָװויזאַציע-אָפּטײלונג  --ג .יאַשונסקי ,געזונטהײיט-אָפּטײלונג
ש .מילקאַנאָװיצקי ,דירות-אָפּטײלונג  --אינזש .ג .גוכמאַן,
דער פינפטער מיטגליד פון יודנראַט  --פישמאַן ,איז געװאָרן דער פאַר-
בינדונגס-מאַן צװוישן די ביידע געטאָס.
אייניקע אָפּטײלונגען האָבן געפונען פאַרטיקע באַזעס פאַר זייער טעטיקייט,
אַנדערע ווידער האָבן זיך געדאַרפט אָרגאַניזירן פונדאָסגיי,
די הױפּטיבאַזע פון דער געזונטהײט-אָפּטײלונג איז געווען דאָס יידישע
שפּיטאָל ,װאָס איז אַרֹײן אין געטאָיגבול .דאָס שפּיטאָל איז געווען גרויס
און גוט איינגעפונדעוועט ,הגם די ליטווינער האָבן לעצטנס פון אים אַרױס-
געפירט זייער פיל טײערע אינסטרומענטן ,װעש ,מעדיקאַמענטן א .א .װ.
דירעקטאָר פון שפּיטאָל איז געווען ד"ר מ .בראָדסקי נאָך פון פאַר דעם געטאָ.
ביים שפּיטאָל איז אויך געווען אַן אַפּטײק,
די ,ר,ייכסטע? איז געווען די דירות-אָפּטײילונג .זי האָט באַקומען צו איר
דיספּאָזיציע דאָס גאַנצע אומבאַוועגלעכע פאַרמעגן פון געטאָישטח .אָט אַָ די 4
אָפּטײילונגען האָבן זיך גלייך אָרגאַניזירט און אָנגעהױבן צו שאַפן באַזונדערע
אַגענדן ,לויט דער נויטווענדיקייט,
די לייטערס פון די אָפּטײלונגען האָבן גלייך אַריינגענומען צוֹ זיך זייער
נאָענטע משפּחה ,באַקאַנטע און פּאַרטײ:-חברים ,אַלס באַאַמטע .אַזױ אֲַרום
האָבן זיך אייניקע אָפּטײלונגען גלייך פאַרװאַנדלט אין פּאַרטײ-קאָנצענטראַציעס.
אין דער אַלגעמיינער אָפּטײלונג זיינען געווען פון די הויפּט:מיטאַרבעטער
נאָטעס און די פרוי אירענאַ גאָפענהיים (די טאָכטער פון אינזש .שפּיראָ),
מיט די אָפּטײלונגען האָבן זיך גלייכצייטיק געשאַפן  --דער אַרבעט-אַמט
מיט בראָודען בראש ,אַ רײי קלענערע און גרעסערע קולטור-אינסטיטוציעס
אין בנין פון דער ,מפיצי השכלה-ביבליאָטעק  --מיט קרוקן בראש,
ניט קוקנדיק אויף די שרעקלעכע איבערלעבענישן פון די ערשטע טעג אָן,
איז זיך דאָך דער געטאָראַפּאַראַט פונאַנדערגעװאָקסן .עס זיינען כסדר געשאַפן
געװאָרן אַלץ נייע און נייע אינסטיטוציעס,
בעת יעדער ,טשיסטקע* פלעגן די ביוראָען און אַמטן כמעט וי פאַרניכטעט

ווערן ,ווייל וועמען איז אין יענע טראַגישע מאָמענטן געלעגן אין זינען צו
היטן די ביוראָען און זייערע איינריכטונגען .יעדער אָנגעשטעלטער האָט קודם
כל געזוכט צו ראַטעװען זיין לעבן און דאָס לעבן פון זיינע נאַענסטע .אין די
ביוראָען פלעגט מען זוכן באַהאַלטענע מענטשן ,נישטערן און מאַכן אַ תל
פון אַלץ,
,שיסטקע"
אָבער דאָס לעבן איז שטאַרקער פאַר אַלע אומגליקן .וי נאָר אַ ט
פלעגט זיך ענדיקן ,זיינען די לעבן-געבליבענע גלייך געקומען צוריק אין זייערע
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ביוראָען
וי

די

אויף

זייערע

מוראַשקעס,

סטיטוציעס.

אַמטן און מען
צו

אָרגאַניזירן

פלעגט
און

אָנהויבן

וייטער

די

צוריקצושטעלן

פונדאָסניי,
צעשטערטע

אַזױ
איני

|

די אַלגעמײנע אַפּטײלונג
די אַלגעמײינע אָפּטײילונג ,מיטן פאָרזיצער פון יודנראַט אינזשיניער אַנאַטאָל
פריד בראש ,איז געווען אַזױ צו זאָגן די צענטראַלע אָרגאַניזאַציע ,װאָס האָט
קאָאָרדינירט די טעטיקייט פון אַלע אָפּטײלונגען און האָט אױפגעפּאַסט אױף
אַלץ ,װאָס עס קומט פאָר אין און אַרום דעם געטאָ .דאָ פלעגן פאָרקומען די
זיצונגען פון יודנראַט ,אַהער זיינען געקומען די דייטשישע משגיחים ,ליטווישע
אויפזעער .דאָ איז געווען דער צענטער פון דער גאַנצער געטאָיטעטיקײט און
זיין לעבן ,ס'איז כדאי צו באַמערקן ,אַז אַלע צירקולאַרן ,בריוו ,פאַראָרדענונגען
פלעגן דורך דעם יודנראַט אַרױסגעגעבן ווערן אויסשליסלעך אין דער יידישער
שפּראַך .אין יידיש זיינען אויך געשריבן געװאָרן אַלע באַריכטן פון די באַזונדערע
אינסטיטוציעס ,אױסנאַמען זיינען אייניקע דאָקומענטן געשריבענע אין רוסיש,
דייטש ,ליטוויש .דער יידיש איז אַ זאַפטיקער ,ריינער אַזױ וי ווילנע פלעגט
ריידן ,דערביי האָט דאָס געטאָילעבן געשאַפן אַ גאַנצע ריי נייע ווערטער און
אויסדרוקן ,צוגעפּאַסטע צוֹ די נייע באַדינגונגען פון לעבן און צום געמיט פון
די געטאָ-אײנװווינער.
דער ערשטער
9טן סעפּטעמבער
און לויטעט אַזֹ:

דאָקומענט פון דער אָפּטײלונג ,װאָס מיר באַזיצן ,איז פון
( 1491אין געטאָ איז מען אַרײין דעם 60טן סעפּטעמבער)

,ווילנער יודנראָט .אַלגעמײײנע אָפּטײלונג .נומער .4
ווילנע ,דעם 91טן סעפטעמבער  ,1491צום אַדרעסױביוראָ

דאָ  --הי
מיר שיקן אייך צו בייליגנד  5באַשײניקונגען פאַר פרויען פון באַ-
שעפטיקטע אין גוט וואקע און בעטן אייך צושטעלן זיי קעגן קוויטונגען.
די קוויטונגען ביטע אונדז איבערשיקן.
לייטער

פון דער

אַלגעמײנער

אָפּטײלונג.

א .זיידשנור
סעקרעטאַר ....

(ניטאָ קיין אונטערשריפט)

 5בײלאַגען.
וי ס'איז צו זען דערפון ,איז דער דאָקומענט
די ערשטע  31טעג װאָס מען איז אַרֹיין אין געטאָ.
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געווען דער

פערטער

פֿאַר

די כסדרדיקע אַקציעס האָבן דאָס גאַנצע לעבן אין געטאָ דעזאָרגאַניזירט
אַזױ ביי פּריװאַטע פּערזאָנען ,װי ביי די אַנשטאַלטן ,ביי יעדער אַזאַ אַקציע
פלעגט מען צעראַבירן ניט נאָר פּריװואַט האָב און גוטס ,נאָר אויך געזעלי
שאַפטלעכס .אַזױ ,אַז אין די ערשטע פּאָר חדשים האָט גאָר קיין ריד ניט
געקענט זיין וועגן אַ נאָרמאַלער און סיסטעמאַטישער אַרבעט .דעם  5נאָוועמבער,
דאָס הייסט אין טאָג ,ווען די באַזיצער פון די געלע שיינען זיינען צוריקגעקומען
פון קליינעם געטאָ ,באַשליסט דער יודנראַט צו ראַציאָנאַליזירן די טעטיקייט
פון די געטאָאַנשטאַלטן( .צי ניט צו זען אין דעם אַ באַװײז ,אַז דער יודנראַט
איז געווען גוט אינפאָרמירט ,וועגן דער ליקװידאַציע פון די אַקציעס ,ווייל
נאָכדעם זיינען געווען נאָר קליינע עפּיזאָדישע ,טשיסטקעס").
אָט דער צירקולאַר נומער  ,1וועלכן מיר דרוקן איז טאַקע דער ערשטער
פַּרווו אַװועקצושטעלן דאָס געטאָ-לעבן ,,אויף געזונטע ,נאָרמאַלע ,סטאַביליזירטע
יסודות" .אָט איז דער אינהאַלט פון צירקולאַר:
,ווילנער
ווילנע,

יודנראַט.
דעם

7טן

אַלגעמײנע
נאָװועמבער

צו אַלע אָפּטײלונגען

אָפּטײלונג.
1491

פון יודגראַט,

צירקולאר נומער 1
 )1לױטן באַשלוס פון יודנראַט פון 5טן נאָװעמבער ה .י .דאַרפן אַלע
לייטערס פון די אָפּטײילונגען צושטעלן דעם ראַט אַ געניעם פּראָיעקט
וועגן ראַציאָנאַליזירן די אַרבעט אין די אָפּטײלונגען .אין פּראָיעקט דאַרף
אָנגעװויזן װוערן דער אופן פון אַרבעט-פאַרטײלונג אַזױ ,אַז עס זאָל װערן
באַשעפטיקט נאָר דער נױטיקסטער פּערסאָנאַל .דער פּראָיעקט דאַרף
צוגעשטעלט װערן דעם פאָרזיצער פון יודנראַט ניט שפּעטער װי דעם
7טן ד .ח 6 -- .אָװנט,
 )2די אַרבעטיצייט אין די אָפּטײילונגען פון (/ ......צעריסן) וערט
איינגעטיילט אויף  8שעה אין טאָג פון  8ביז  1און  3ביז  6אָװגט.
) אַלס רױטאָג װערט באַשטימט זונטיק חוץ ( )...אָפּטײלונג,
ביבליאָטעק און קינדער-פאַרזאָרגונג פּאַרן רויטאָג בלייבט שבת .פאַרן
אויספירן די דאָזיקע באַשטימונגען װערן פאַראַנטװאָרטלעך די לײטערס
פון די אָפּטײלונגען.
וילנער יודנראַט".
נאָכן רעגולירן אין די געטאָ-אַנשטאַלטן דעם אַרבעט-אופן ,וי אויך די
אַרבעטישעהען ווערט דורכן יודנראַט רעגולירט די שכירות-פראַגע פאַר די
געטאָראָנגעשטעלטע .דאָס טוט דער צירקולאַר נומער  8פון 21טן דעצעמבער
; 1
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,ווילנער יודנראַט .אַלגעמײינע
דעם 21טן דעצעמבער .1491
צו אַלע אָפּטײלונגען

אָפּטײלונג.

נומער

און אַנשטאַלטן

842

פון יודנראַט,

צירקולאר נומער 8
ס'ווערט מיטגעטיילט ,אַז לויטן באַשלוס פון יודנראַט פון 21טן דעצעמ-
ה.י.

בער

איז

געהאַלט

דער

אָנהױבנדיק פון 1טן דעצעמבער

פון

מיטאַרבעטער

אַלע

ה .י .פאַרגרעסערט

פון

ייודנראַט,

געװאָרן אויף  5מארק

מאָנאַטלעך,
אין משך
קאַנצעלאָריע
דער

פון היינטיקן
פון דעך

ערשטער

מענגעשטעלט

העלפט
וערן

טאָג דאַרפן

אַלגעמײנער
דעצעמבער

אין מארקן

אַלע אָפּטײלונגען

אָפּטײלונג

צושטעלן

די געהאַלטיליסטעס

ה.י .די געהאַלטיליסטעס
לױטן בייגעלייגטן

אין
פאַר

דאַרפן צװאַ-

מוסטער,

א .נאטעס  --לייטער פון דער אַלג .אָפּטײלונג
אינזש.

א .פריך

(פרידס

--

פֿאָרזיצער

אונטערשריפט

פון יודנראַט".
אין

איז

פּוױליש)

די שכירות פאַר די באַאַמטע פון יידן-ראַט זיינען דאַן איינגעשטעלט גע-
װאָרן אין פאָלגנדיקע  6קאַטעגאָריעס:

פון ערשטן
פון

יאַנואַר.

ערשטן

טאָגיאַרבעטער

פעברואר.

קאַטעגאָריע

1

2

3

4

5

6

רייכס מאַרקן

96

75

44

83

443

82

2

08

0

65

05

44

83

מענער

021

2

האָבן באַקומען:

ר-.מארק

פרויען

00:1

ר .מאַרק.

איין דייטשישער מאַרק איז געווען  01סאָוויעטישע רובלס .אַ קילאָ ברויט
אין געטאָ האָט דאַן געקאָסט  --פּריואַט  02702רובל,
אין דעם פּעריאָד האָט דער יודנראַט באַשעפטיקט טױיזנט אַרבעטער און
אָנגעשטעלטע .דער יודנראַט-פּערסאָנאַל איז געווען איינגעטיילט אין עטאַטאָע,
דאָס הייסט אַזעלכע ,וועלכע האָבן געהאַט געלע ,עווענטועל ראָזע שיינען ,און
טאָגיאַרבעטער ,דאָס הייסט די יעניקע ,וועלכע מען האָט גענומען צו דער אַרבעט
אָן שיינען .אַזעלכע האָט בלויז די טעכנישע אָפּטײלונג געהאַט  .471עטאטאווע
זיינען געווען  457מאַן .אין דער אַדמיניסטראַציע האָט מען אָן אַ שין ניט
גענומען .אַן אױסנאַם זיינען נאָר געװען די בעליימלאכות ,וועלכע מהאָט
דרינגענדיק געמוזט האָבן.
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טאַבעלע אילוסטרירט

| =פאָלגנדיקע

דעם

צװאַמענשטעל

געטאָ-

פון .דער

אַדמיניסטראַציע :
פון 591
אפּטיילונג
:

עטאַטאָווע
סומע
צאָל

יאנואר

2491

טאָג-אַרבעטער
סומע
צאָל

צוזאַמען
סומע
צאָל

יודנראָט
אַלגעמײנע בוכהאַל-
טעריע ,קאַסע ,פּאָסט,
סקלאַדעס פון
סאָצ .פאַרזאָרגונג
אַפּראָװויזאַציע
קינדער-פאַרז,
ביבליאָטעק
אַרבעטיאַמט +
געזונטהייט
שפּיטאָל
דירות

6

0502

--

--

5
3
2
41
61
24
7
5

|
04164
05182:1
00614
004482
005032
112814.2
22489322
96206,1

=
--==
==
51
-2

-----=
00
=
052

52
3
22
41
61
751
174
79

טעכנישע

7

08800,1

4

51255,1

132

59165,2

האָלץ
װאַרשטאַטן
ביתיעולם
פּאַליצײ

6
6
8
7

0:1
0021
00:01
05893.2

-=--65

----0

6
6
8
491

0:21
021
0:1
01209,2

457

29111.31

742

5

1001

71983.51

צוזאַמען

אין
פּראָצענט

6

07

531

04
0
05
0082
007
12616.2
2289322
+=+92

0032
2328
002
161
8891
00,71
8551
7501
4661

960
3:0
8
5881
00019

פון דער טאַבעלע איז צו זען:
 )1דער ידנראַט ציילט  6מיטגלידער אויף צוֹ נעמען פּענסיע .ניט שווער

צו פאַרשטיין ,אַז דער זעקסטער איז געווען גענס,

 )2די גרעסטע צאָל אָנגעשטעלטע ,און דאָס עטאַטירטע ,האָט געהאַט דאָס
שפּיטאָל ,מיט דער געזונטהײט-אָפּטײלונג .צוזאַמען אַ דריטל פון אַלע אָנגע-
שטעלטע.
) די צוייטע ,לוט דער גרויס ,איז געװען די דירות-אָפּטײילונג ,פון
וועלכער עס איז אויסגעטיילט געװאָרן א טעכנישע אָפּט .און אַ װאַרשטאַט-אָפּט.
די טעכנישע אָפּט .האָט באַשעפטיקט מענטשן אָן שיינען (דערנאָך האָבן זי
באַקומען ראָזע פאַמיליען-שיינען).
 4האָלץ אָפּט .דאָס הייסט  --באַהײצונג-אָפּטײלונג ,ווייל די געטאָ-אַדמי-

ניסטראַציע פלעגט דורך דער אָפּטײלונג באַזאָרגן אַלעמען מיט האָלץ.
 5פּאָליצײ האָט איך געהאַט אַ חוץ די שטענדיקע  721מאַן נאָך ,65
שפּעטער צוגענומענע אָן שיינען.
2305

אין יאַנואַר  ,2491ווען דאָס געטאָ איז שוין געווען פולשטענדיק סטאַביליזירט,
האָט זיך אַרױסגעװיזן,
געטאָראַמטן

אַז די אַרבעטער,

וועלכע קומען פון שטאָט

גאָרניט דערליידיקן ,ווייל זי קומען

אַמטן .דעריבער

קענען אין דִי

נאָך די אַרבעטישעהען

פאַראָרדנט פריד צו ענדערן די אַרבעטסישעהען.

פֿאַראָרדענונג ;

פון דִי

אָט איז די

|

ווילנער יודנראַט .אַלגעמײינע אָפּטײלונג .נומער 092
דעם 02סטן יאַנואַר 2491
צו די פאַרװאַלטערס

פון אַלע אָפּטײלונגען פון יודנראַט.

צירקולאר נומער 81
עס ווערט געמאָלדן,
אָנהױבנדיק
יודנראַט

אַז לויטן באַשלוס

פון 02סטן

פאָלגנדיקע:

פון יודנראַט

ד .ח .די אַרבעטישעהען
פון  8ביז 31

אַזײיגער

פון 91טן ד .ח .זייגען,

פאַר

די אָפּטײלונגען

און פון  61ביז
פּאָרזיצער

אין אָװונט,

פון

 91אַזײיגער

פון יודנראַט".

אין אַ קורצער צייט אַרום רעגולירט פריד די אינעװוייניקסטע דיסציפּלין און
גיט אַרױס פאָלגנדיקן צירקולאַר;
,ווילנער

יודנראַט.

אַלגעמיינע

צו די פאַרװאַלטערס

אָפּטײלונג,

פון אַלע אָפּטײלונגען און אַנשטאַלטן פון יודנראַט.

צירקולאר נומער 81
דעם 02סטן יאַנואַר 2491
פאָר שלאָגן וועגן אָננעמען נייע אָנגעשטעלטע ,אַריבערפירן פון איין
אָפּטײלונג אין אַ צווייטער ,ענדערן די קאַטעגאָריעס פון די אָנגעשטעלטע
 -דאַרפן געמאַכט ווערן שריפטלעך דורך דער אַלגעמײנער אָפּטײילונג צוםפאָרזיצער פון יוֹדנראַט .ביילייגן אַן אַנקעטע .אָן אַ שריפטלעכן הסכם פון
פאָרזיצער טאָר מען ניט ענדערן .וועגן אַלע ענדערונגען  --מעלדן",
אַ כיסל שפּעטער פירט פריד ווייטער איין דיסציפּלין און אָרדענונג אין די
געטאָראַמטן צווישן די אָנגעשטעלטע .וועגן דעם רעדט פאָלגנדיקער צירקולאַר:
,ווילנער

דעם

יודנראַט.

82סטן

אַלגעמײנע

פעברואַר

אָפּטײלונג,

נומער

203

2491
פון יודנראַט,

צו אַלע אָפּטײלונגען

צירקולאר נומער 82
אַלע אָנגעשטעלטע מוזן  8אַזײיגער אינדערפרי זיך אונטערשרייבן אויף
ספּעציעלע ליסטעס .די ליסטעס דאַרפן גלייך אָפּגעגעבן ווערן דעם פאָר-
זיצער

פון יודנראַט.

פאַר

 3מאָל

פאַרשפּעטיקונג

--

ענטזאגונג

אָן אַנט-

שעדיקונג,
פּאָרזיצער --

206

פריך*,

=

זומער  2491איז אין געטאָ פּלוצלינג באַװוּסט געװאָרן ,אַז דער יודנראַט
איז ליקווידירט געװאָרן און אויף זיין אָרט איז גענס באַשטימט געװאָרן אַלס
געטאָר-פאָרשטײער און פּאָליציי-שעף .גערעדט האָט מען ,אַז דאָס איז געמאַכט
געװאָרן לויט גענסנס און דעסלערס איניציאַטיוו ,ווייל זיי זיינען שוין געווען
גענוג שטאַרק ביי געשטאַפּאָ און האָבן ניט געװאָלט זיין אָפּהענגיק פון יודנראַט.
פּריד איז געװאָרן לייטער פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע,
װי עס שיינט ,האָבן אסַך גענומען איגנאָרירן פרידן ,מיינענדיק ,אַז ער
איז שוין אויס קאַפּעלישימאַכער .אָבער ניין .פרי רד מעלדעט דורך אַ צירקולאַר,
אַז אַלץ מוז גיין דורך אים.
אַלגעמײינע אָפּטײלונג .נומער 261

ג,עטאָראַדמיניסטראַציע.
דעם 72סטן יולי 2491
צו אַלע אָפּטײלונגען

און אַנשטאַלטן

ביי דער

געטאָיאַדמיניסטראַציע.

צירקולאר נומער 84
איך האָב באַמערקט ,אַז מאַנכע אָנגעשטעלטע וענדן זיך ועגן פאַר-
שיידענע געטאָ-אַדמיניסטראַציעיענינים דירעקט צום געטאַרפאָרשטײער און
פּאַליציירשעף ,אָן אַ פריערדיקער פאַרשטענדיקונג מיט מיר .באַטראַכטנדיק
אַזאַ האַנדלונג פּאַר אומדערלאָזבאַר פון שטאַנדפּונקט פון דינסטלעכן דיס"
ציפּלין ,פאַראָרדן איך פאָלגנדיקס :
אַלע ווענדונגען און פאָרשלאָגן ,וועלכע זיינען נוגע אַלגעמײנע אַדמײ
ניסטראַציע-ענינים פון געטאָ ,מוזן אָנגעגעבן ווערן דעם שעף פון דער
געטאָ-אַדמיניסטראַציע .דאָס ניט צופּאַסן זיך צו דער דאָזיקער פאַראָרדענונג
װעל איך באַטראַכטן אַלס דיסציפּלין-ברוך און די שולדיקע על איך צוציען
צו פּאַראַנטװאָרטלעכקײט ביז באַפרײיען פון אַמט איינשליסלעך,
א .פריד  --שעף פון דער

געסאָ-אַדמיניסטראַציע?,

ווייזט זיך אויס ,אַז אָט דער צירקולאַר האָט געהאָלפן נאָר אויף אַ קורצער
צייט .ווייל אין דעצעמבער פון זעלבן יאָר געפינען מיר וידער אַ צירקולאַר
וזעגן זעלבן ענין ,װאָס באַװײיזט ,אַז מען פלעגט שטענדיק װועלן אויסמיידן פרידן.
,עטאָראַדמיניסטראַציע.
ג
2טן דעצעמבער
| צו אַלע

אָפּטײלונג

אַלגעמײנע

2491
און אַנשטאַלטן

אָפּטײלונגען

ביי

דער

געטאָיאַדמיניסטראַציע.

צירקולאר נומער 37
פאַררופנדיק
ה .י .און
צום

זיךף

מיין

אויף

אין פּאַרשטענדיקונג

צווייטן

מאָל ,אַז אַלע

צירקולאַר

מיטן

נומער

84

ה' געטאַרפאָרשטײער

אַדמיניסטראַטיוע,

פון 72סטן

יולי

פאַראָרדן

איך

װירטשאַפטלעכע

און

פערי

207

א

ענינים

סאָנאַלע
רעפערירן

דאַרפן

דירעקט

לייטערס

די

מיט

איך
אָפּהיסן

בעט

צו וענדן

אַלע לייטערס

די דאָזיקע

פון די

מיר.

נאָר אין ריין פּרינציפּיעלע
מיין הסכמה,

אָפּטײלונגען

און

אַנשטאַלטן

און זייער

וויכטיקע

פראָגן איז דערלאָזבאָר,

זיך צום געטאָיפאָרשטײער.
פון די אָפּטײלונגען

שטרענג

און אַנשטאַלטן

פאַראָרדענונג.
פריד --

שעף

פון דער

געטאָיאַדמיניסטראַציע?.

זומער  ,2491ווען גענס איז געווען געטאָישעף און אין געטאָ איז געווען
פולשטענדיק רואיק ,פלעגן קומען אַ סך דייטשן באַשטעלן אין די װאַרשטאַטן
פאַרשיידענע זאַכן .נאַטירלעך ,אַז זיי האָבן גאָרניט באַצאָלט אָדער מיט גראָשנס,
וי עס וייזט אויס ,אין דאָס געװאָרן אַן אָנגעזעענע הוצאה פאַר דער געטאַי
אַדמיניסטראַציע ,וועלכע האָט די װאַרשטאַטן אױסגעהאַלטן .,דעריבער האָט פריד
אַרױסגעגעבן פאָלגנדיקע פאַראַרדענונג:
אַלגעמײנע

,געטאָדאַדמיניסטראַציע,
5טער אױיגוסט 2491

,248

אָפּטײלונג .נומער

צו אַלע אָפּטײלונגען און אַנשטאַלטן ביי דער געטאָיאַדמיניסטראַציע.

צירקולאר נומער 94
אויף

אַלע באַשטעלונגען

רעפּרעזענטאַטיווע

צוועקן,

וועלכע

וערן

גע-

מאַכט אין די געטאָרװאַרשטאַטן אויפן חשבון פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע,
דאַרפן
געפירטע

פריער

אַקצעפּטירט

אָן מיין וויסן

רעכענונגען

און הסכמה,

פאַר זיי װעלן

ווערן .פאַרן אויספירן
די לייטערס

װוערן דורך

דורך

דער

מיר.
װעלן

אַזעלכע
ניט

האָנאָרירט

און די

ניט

געדעקט

ווערן

געטאָ-אַדמיניסטראַציע

די דאָזיקע פאַראָרדענונג

פון די אַנטשפּרעכנדיקע

באַשטעלונגען,

אויס-

מאַך איך פאַראַנטװאָרטלעך

אָפּטײלונגען.

(אונטערשריפט אין פּוליש)"

אין דער זעלבער צייט האָט פריד אַלץ ווייטער אויסגעבעסערט דעם אַדמי
ניסטראַציע-אַפּאַראַט .שטענדיק פלעגט ער זוכן און אויסקלערן נייעסן .דער
ווייטערדיקער צירקולאַר זוכט איבעריקע מענטשן אין די אַנשטאַלטן .די אַרבעט
אין די געטאָרװאַרשטאַטן זיינען געװאַלטיק אױיסגעװאַקסן ,די שטאָט האָט גענומען
פאָדערן אַרבעטער .הױפּטזעכלעך זיינען געווען ניטיק אַרבעטער צו ואַלך-
אַרבעט.
208

ג,עטאָדאַדמיניסטראַציע .אַלגעמינע
דעם 820סטן אױגוסט 2491
צו אַלע לייטערס

אָפּטײלונג

פון די אָפּטײלונגען

ביי דער

געטאָ-אַדמיניסטראַציע,

צירקולאר נומער 48
14אַלגעמײנע אָפּטײלונג )2 ,קאָנטראָליסעקציע )2 ,באַהײיצונגיסעקציע,
 4טעכנישע אָפּטײלונג )5 ,װוינונגיאָפּטײלונג )6 ,באַשפּײז-אָפּטײלונג,
 )7קולטור-אָפּטײלונג )8 ,געזונטהייט-אָפּטײלונג )9 ,װאַרשטאַטןאָפּטײלונג,
 )0אַרבעט-אָפּטײלונג )11 ,װירטשאַפּטלעכע װאַרשטאַטן )21 ,בוכהאַלטעריע
און קאַסע )21 ,סעקציע פאַר אינערלעכע שטיערן )41 ,סעקציע פאַר
אויסערלעכע שטייערן )51 ,פּאָליצײי-קיך )61 ,קרוק )71 ,סאַציאַלע פאַר-
זאָרגונג  --אַלע דאַרפן צושטעלן אַ סקיץ מיט אָנווייזונגען וועגן דער
קאָמפּעטענץ פון דער אָפּטײלונג ,וי אויך ידיעות ,ווער און וועלכע פליכטן
עס דערפילט,
שעף פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע  --פריך".

די יעניקע ,וועלכע האָבן געאַרבעט אין שטאָט ,פלעגן ,ניט קוקנדיק אויף
אַלע קאָנטראָלן ,אַרײינברענגען מיט זיך אין געטאָ פּראָדוקטן .זיי פלעגן אין
שטאָט האַנדלען ,מאַכן געשעפטן ,פאַרדינען ,קאָמבינירן א .א .װו.
די אָנגעשטעלטע פון יודנראַט האָבן אָט דעם שאַנס ניט געהאַט .דעריבער
האָבן די געטאָ-אָנגעשטעלטע פון צייט צו צייט באַקומען גראַטיפיקאַציעס ,בַיי
דעם זיינען פאַװאָריזירט געװאָרן די באַאַמטע ,וועלכע זיינען געבליבן פון די
ערשטע קאָמיטעטן ,וי דאָס באַװוײיזט דער ווייטערדיקער צירקולאַר :
,געטאָדאַדמיניסטראַציע.
8טן סעפּטעמבער 2491
צו אַלע אָפּטײלונגען

אַלגעמיינע

אָפּטײלונג.
|

און אַנשטאַלטן

ביי דער

געטאָראַדמיניסטראַציע.
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לויטן באַשלוס פון געטאָיפאָרשטײער פון 61טן סעפּטעמבער ה .י .איז
באַשלאָסן געװאָרן צוֹ געבן אַ גראַטיפיקאַציע )1 :די עטאַטירטע מיט-
אַרבעטער ,וועלכע האָבן אָנגעהױבן אַרבעטן אין ערשטן יודן-ראַט (יידישער
קאָמיטעט) אוֹיף סטראַשונאַ  6און אַרבעטן אָן איבערייס ביז היינטיקן
טאָג ,װי אויך די געוועזענע מיטגלידער פון דערמאָנטן יודנראַט ,וועלכע
זיינען ביזן איצטיקן מאָמענט באַשעפטיקט אין דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע
 -באַקומען אַ פולן חודשלעכן געהאַלט;  )2די עטאַטאָװע מיטאַרבעטער,וועלכע אַרבעטן פון פאַרן 1טן אָקטאָבער ( ,14 )9,03און אַרבעטן ביז היינט
אָן איבערייס  )2 0005 --די ועלכע זיינען אָנגענומען געװאָרן פון
1טן אָקטאָבער ביזן 13סטן אױגוסט  )4 ;0052 -- 2491די טאָג-אַרבעטער
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פון פאַרן 51טן אױגוסט  0052 -- 2491פון זייער חודשלעכן גרונט-פאַרדינסט

(אָן אַקאָרד-אַרבעט).

באַמערקונג :א) פּונקט  1איז ניט נוגע די שפּיטאָל-אַרבעטער ,אומי
אָפּהענגיק פון זייער אַרבעטיסטאַזש .ב) די מיטאַרבעטער ,וועלכע זיינען
צום מאָמענט אין װאַלד ,באַקומען װאָס זיי קומט .ג) די ,וועלכע באַקומען
אין צוויי ערטער געהאַלט ,באַקומען דאָרט ווּ זיי באַקומען דעם גרונט-
געהאַלט .ד) די אַרבעטער אין די װאַרשטאַטן ,װאָס אַרבעטן אױף פּראָ-
צענט  --באַקומען ניט די גראַטיפיקאַציע.
די פּאָליצײ באַקומט דורך דער פּאַליצײי-קאָמאַנדע.
פריד".

פריד איז געווען אַ גוטער אַדמיניסטראַטאָר און האָט געזוכט שפּאָרזאַמקײט
אין אַלע אינסטיטוציעס .פאָלגנדיקער צירקולאַר כאַראַקטעריזירט דאָס:
,געטאָראַדמיניסטראַציע,

דעם 71טן נאָוועמבער

אָפּטײלונג.

אַלגעמײנע

2491
און אַנשטאַלטן

צו אַלע אָפּטײלונגען

געטאָיאַדמיניסטראַציע,

ביי דער
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אין שייכות מיט דער שטייגערונג

פון די הוצאות

שפּאָרזאַמקײט

אוף שריײיבימאַטעריאַל,

פאַראָרדן איך וייטגייענדיקסטע
דאָזיקע מאַטעריאַלן ,צו דעם צװעק דאַרף אין יעדער
אָפּטײלונג און
אַנשטאַלט איינגעפירט ווערן אַן עווידענץ-העפט ,אין וועלכער עס דאַרף
פֿאַרשריבן ווערן די צאָל פון די באַקומענע
איבערהױיפּט
יעדער
פעדער

דאַרף

ווערן

אָנגעשטעלטער
באַקומען,

מוז

קאָנטראָלירט
קויטירן

פאַרברויך

ביים

אוֹן אַרױסגעגעבענע

דער

די דאַטע,

פאַרברויך
װען

פון

ער

פון

די

מאַטעריאַלן.
בלייפעדערס.

האָט

דעם

בליי-

די לייטערס פון די אָפּטײלונגען און אַנשטאַלטן דאַרפן אַכטונג געבן,
אַז די אַרױסגעגעבענע שרײבימאַטעריאַלן און מכשירים זאָלן אויסגענוצט
ווערן וי אַמראַציאָנעלסטן,
שעף

פון דער

געטאָ-אַדמיניסטראַציע

--

פריך".

הלוואי װאָלט אָט דער אַלטער תרח אַזױ געזאָרגט וועגן לעבעדיקע מענטשן,
וי ער האָט געזאָרגט וועגן אָרדענונג ,שפּאָרזאַמקײט א .א .וו
וי ווייט פּוסטער ביוראָקראַט ער איז געווען און בעל גאַװהניק דערצו ווייזט
אויך פאָלגנדיקער קאַלענדאַר פון זיין אַרבעטס-טאָג,
,צו אַלע לייטערס פון די אָפּטײלונגען
אַדמיניסטראַציע,
20

און אַנשטאַלטן

ביי דער געטאָ-
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אָנהױיבנדיק

פון 51טן דעצעמבער

( )2491ד .י .שטעל

איך

איין פאָלגג-

דיקע אױפנאַםישעהען :
פון
פון
פון
פון
פון
פון
פון
פון
פון
פון
פון

51,9
02.9
54.9
00.01
51.01
02.01
54,01
00.11
51.11
02.11
54,11

ביז
ביז
ביז
ביז
ביז
ביז
ביז
ביז
ביז
ביז
ביז

02.9
54,9
00,01
51,01
03.01
54.01
00:11
51,11
02.11
54,11
51.21

-----------------

אַסטער
יאַשונסקי
מילקאנאוויצקי
גוכמאַן
באַראַן
בראָנזאַפּט
קאַשוק
זיידשנור
סראָלאָװויטש
גינזבורג
אינטערעסאַנטן.

פון  03.71ביז  -- 54.71פישמאַן און
גוטגעשטאַלט
פון  54,71ביז  -- 00:81גאטעס -
פון  00.81ביז  -- 51.81טראפידא
פון  51.81ביז  -- 03.81גרינשטיין
פון  02,81ביז 00,91
די פאַרװואלטערס
אַנדערע

אינטערעסאַנטן.
פון סעקציעס

מיטאַרבעטער

אויפגענומען

װעלן

און
וערן

מיט די לייטערס.

איך בעט שטרענג

זיך צופּאַסן.

פריך"
געווען

אין די שפּעטערדיקע צייטן (אין  )2491איז אין די ,געטאָיידיעות?
אָפּגעדרוקט פּאַָלגנדיקע נאָטיץ וועגן די פאָדערונגען ,װאָס מען האָט צו אַ געטאָ
באַאַמטן ,וועגן זיין ראָל און אויפגאַבן אין דעם געטאָ-אַפּאַראַט.

,אין דער האַלטונג פון אונדזערע באַאַמטע מוז זיך פילן אַ זיכערי
קייט ,פּלאַנמעסיקײט ,אַלײנבאַהערשקײט ,דאָס װעט אָן שום ספק וירקן
אויפן עולם ,זאָלן אונדזערע באַאַמטע טאָן אַלץ ,װאָס איז אָפּהענגיק פון
זיי ,כדי װאָס ווייניקער צו פאַרפּלאָנטערן און צו באַאומרואיקן אונדזער
שווער לעבן ,און מער עס פאַרלייכטערן און נאָרמאַליזירן?
פאַרענדיקנדיק מיט דער אַלגעמײינער אָפּטײלונג דרוקן מיר א טאַבעלע פון
די געטאָ-אָנגעשטעלטע

אין צווייטן העלפט

פון  .2491דדיאָזיקע

טאַבעלע

איז

צונויפגעשטעלט געװאָרן דורך דעם סטאַטיסטישן אַמט אין געטאָ.
די טאַבעלע איז אַרוסגענומען
טיקייט

פון אַן אַלגעמײנעם

באַריכט

וועגן דער

טע-

פון די געטאָ-אינסטיטוציעס:
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סטאַטיסטישער

אין

אמט

טאַבעלע

ווילנער

געטאָ.

נומער  ,41זייט  ,13אַלגעמײנע

אָפּטײלונג

באַשעפטיקטע אין געטאָ ,לוט אָפּטײילונגען ,אין צווייטן העלפט פון 2491
חודש

יולי
אויגוסט
סעפּטעמבער
אָקטאָבער
נאָוועמבער
דעצעמבער "

טעכנישע און
װאַרשטאַטן

געזונט.

באַשפּשײדרז.

122
2
24
02
602
112

513
4
42
404
504
102

08
338
97
6
68
78

װו וירנונג.

441
401
901
311
211
824

קולט.

:פּאָליצריטיור

971
881
441
591
202
802

112
122
922
932
842
442

אַנדערע

1

301
01
921
451
451
891

סה"2כ

31
841
5521
7201
3071
"79

מעטריקאַציע-אַמט
ביי דער אַלגעמיינער אָפּטײלונג איז אין ערשטן מאָמענט פגועןטאָילעבן
געשאַפן געװאָרן אַ יידישער געטאָימעטריקאַציע-אַמט .לוט אַ באַשלוס פון יודני
ראַט פון 21טן אָקטאָבער  ,1491איז דער אמט געשאַפן געװאָרן דעם 51טן --
דעם זעלבן חודש .אָט האָבן מיר דעם בריוו פון לייטער פון דעם אָמט אַדה.
דימיטראָווסקי (אַ קאָוונער) צום פּרעזעס פון יודנראַט אין וועלכן ער מעלדעט
דעם צוזאַמענשטעל פון ביוראָ .דער בריוו איז געשריבן אין ליטוויש,
,ווילנער יידישער

מעטריקאַציע-אַמט,

צום פאָרזיצער פון דער יידישער פאַרװאַלטונג,
שטיצנדיק
ווילנער

.1
2
3
.4
5
6 -

זיך אויפן באַשלוס
יידישן

פון 21טן ד .ח .בעט

מעטריקאַציע-אַמט

דימיטראָווסקי אברהם
פראָימטשיק אַבעל
דויטשער מנחם
וויינער-זאַװאַדזקאַ שרה
קאַגאַן דאָראַ
גארלין ליבע
גורוויטש ביילע

פאָלגנדיקע

-------

אונטערגעשריבן

איך באַשטעטיקן

פאַרן

מיטאַרבעטער:

פֿאַרװאַלטער
סעקרעטאַר
שרייבער
אָנגעשטעלטע
= אָנגעשטעלטע
אַרֹכיוו און סטאַטיסטיק
 --דימיטראָווסקי

 --פאַרװאַלטעךף?,

 .1אין דער רובריק גײען אַרין אָנגעשטעלטע פון דער פאַרװאַלטונג ,אַלגעמײנע
אָפּטײלונג ,קאָנטראָל-אָפּט ,.פינאַנס-אָפּט ,.לאָמבאַרד ,באַהײצונגס-אָפּט ,.בית-עלמין-סעקציע,
אַרבעט-אַמט ,סאָציאַלע פאַרזאָרגונג און אינדוסטריע-אָפּטײלונג.
 2אין דעם חודש איז פּאָרגעקומען אַ רעאָרגאַניזאַציע פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע.
צו דער װוינונג אָפּטײלונג זיינען איבערגעגאַנגען עטלעכע סעקציעס פון דער טעכנישער
אָפּטײלונג (רעמאָנט-סעקציע).
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דער דאָזיקער צוזאַמענשטעל פון ביוראָ איז דורך פרידן באַשטעטיקט געװאָרן
דעם 61טן דעם זעלבן חודש.
אַפּראַװויזאַציע-אָפֿטײילונג
ניט קיין לייכט פּראָבלעם פאַר דעם געטאָ איז געווען די אַפּראָװיזאַציע-
פראַגע .אָפיציעל איז דאָס געטאָ געווען אָפּגעשניטן פון דער אַרומיקער וועלט
און האָט קיין שום מגע-ומשא ניט געטאָרט האָבן מיט יענער זייט .לעבן האָט
מען געמוזט נאָר פון דעם ,װאָס די דייטשן האָבן געגעבן .די גאָב פון די דייטשן
איז אָבער געווען אָך-און-וויי .יעדער ביסן איז געווען צוגעמאָסטן און צוגעווויגן.
דערביי איז די געטאָ-אַדמיניסטראַציע קיינמאָל ניט זיכער געווען ,צי זי װעט
אַפּילו באַקומען דאָס װאָס איר קומט לויט די דייטשישע נאָרמען
די פּראָדוקטן פאַר דער געטאָ-באַפעלקערונג פלעגט די געטאַ-פאַרװאַלטונג
באַקומען דורך דער ליטווישער שטאָטישער זעלבסטפאַרװאַלטונג ,לוט דער צאָל
רעגיסטרירטע שיינען.
דאָס איז געווען די אָפיציעלע פאַרזאָרגונג מיט פּראָדוקטן,
דער צווייטער וועג איז געווען דער יידישער שמוגל .דעם שמוגל פלעגן

אֹין דער ערשטער ריי פירן די טויזנטער יידישע אַרבעטער ,וועלכע פלעגן טאָג-
טעגלעך גיין אין שטאָט אויף אַרבעט .ביים צוריקקומען אין געטאָ ,פלעגן זיי
מיט זיך אַריינברענגען פאַרשיידענע פּראָדוקטן אין קליינע צאָלן .מ'האָט אויך
געשמוגלט פּראָדוקטן דורך מעלינעס און דורך אַנדערע פאַרשײידענע װעגן
די דייטשישע טאַקטיק בנוגע דער אַפּראָװיזאַציע פון געטאָ איז געװען א
פאַרשיידנאַרטיקע .געווען צייטן ,ווען זיי פלעגן שטיין ביים טױער און זייער
שטרענג קאָנטראָלירן די צוריקקערנדיקע אַרבעטער פון די שטאָטישע אַרבעטן,
פאַר געפונענע פּראָדוקטן פלעגן זיי שלאָגן מכות רצח און אַפילו אַוועקפירן אויף
פּאָנאַר .אַזױ זיינען אומגעקומען די באַקאַנטע זינגערין ליובאַ לעוויצקאַ און
מאַגיסטער סטופל .ווען זיי זיינען אָנגעקומען פון שטאָט ,האָט זיי ביים אַרײנגאנג
אין געטאָ פאַרהאַלטן מורער און צום אומגליק געפונען ביי זיי אַ קליין שטיקל
פּוטער און אַ פּאָר קילאָ אַרבעס .מורער האָט זיי אַרעסטירט און אַװעקגעשיקט
אין לוקישקער טורמע .קיין אינטערווענצן מצד דעם ידנראַט האָבן ניט גע-
האָלפן .זיי זיינען ביידע שנעל אומגעבראַכט געװאָרן אױיף פּאָנאַר .עס זיינען
ווידער געווען צייטן ,ווען די דייטשן פלעגן אַליין אַרײינשיקן אין געטאָ גרויסע
פּאַרטיעס קאַרטאָפל און פלעגן ,האַרציק? זאָרגן פאַר די ,שװעראַרבעטנדיקע?,
אָט די קאַטעגאָריע פיזישע אַרבעטער פלעגן זיי צייטנווייז אַלײן באַזאָרגן מיט
צוגאָביראַציעס ,געבנדיק זיי דאָס אין די אַרבעט-אײנהײיטן ,אָדער זיי באַזאָרגן
מיט עקסטרע פּראָדוקטן דורך דער געטאַ-פאַרװאַלטונג,
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וי עס זאָל ניט זיין ,האָט מען זיך אויפן דייטשישן יושר ניט פאַרלאָזט .אין
געטאָ האָבן זיך אויסגעבילדעט שמוגלער-גרופּן ,וועלכע פלעגן זיין אין קאָנטאַקט
מיט דער יידישער געטאָ-פּאַליצײ און מיט דער פּאַליצײ פון טויער-װואַך .אַזעלכע

שמוגלער פלעגן אַרײנשלעפּן אין געטאָ גאַנצע פורן מיט פּראָדוקטן .דערביי
זיינען אויסגענוצט געװאָרן אַלע טראַנספּאָרט-מיטלען ,װאָס קומען אין באַרירונג
מיטן געטאָ :פוּרן ,וועלכע פלעגן צונעמען דאָס מיסט פון געטאָ ,פורלעך ,מיט
וועלכע מען פלעגט אַריינפירן האָלץ ,אַסעניזאַציע-וועגענער ,די מתים'עגלה
א .א .װו .אומעטום זיינען געווען מעלינעס ,אין וועלכע מען פלעגט אַריינפירן
די פּראָדוֹקטן- ,
אַ ספעציעלע שמוגלער-פּאַרטיע האָט זיך אויסגעבילדעט פון אַ גרופּע קוימענ-
קערער .זיי פלעגן גיין אין שטאָט אױף אַרבעט און עטלעכע מאָל אין טאָג
אַרײינקומען אין געטאָ מיט זייערע עמערלעך ,אין וועלכע עס זיינען געווען
דאָפּלטע דעקן .דאָרט פלעגן זיין גאָר טייערע פּראָדוקטן,
די קוימענקערער האָבן אויך אַ סך פּראָדוקטן אַריינגעשמוגלט דורך די
בוידעמער און דעכער .מיט איין װאָרט ,אַלע מיטלען זיינען אויסגענוצט געװאָרן,
כדי אַרײנצושלעפּן פּראָדוקטן אין געטאָ,
ווען ביים טויער איז געווען רואיק ,זיינען די פּרייזן געווען נאָרמאַלע
(נאַטירלעך לויטן געטאָ-באַגריף) .טאָמער פלעגט מען ביים טויער צונעמען --
פלעגן דאַן די פּרײיזן תיכף ומיד שטייגן .בכלל זיינען די פּרייזן אין געטאָ
געווען מיט הונדערט פּראָצענט טייערער וי אין שטאָט,
ביים אַרײינטראָגן פּראָדוקטן אין געטאָ זיינען אייניקע געפאַלן ממש אויף
געניאַלע איינפאַלן ,פרויען פלעגן אַריינברענגען פּראָדוקטן אין ספּעציעל גע-
מאַכטע קאָרסעטן ,װוּ מ'האָט אַרײינגעשיט קילאָגראַמען צוקער ,מעל ,גרױפּן
א .אַ .פּראָדוקטן פלעגט מען אַריינברענגען אויך אין די האָר פון קאָפּ ,אױיף

די פּלייצעס ,אונטער די הויזן ,אונטער די קליידער א .א .וו .ביים טױער פלעגן
זיך אָפּטמאָל אָפּשפּילן טראַגי-קאָמישע סצענעס,
אָבער דער הויפּטשמוגלער איז געווען די יידישע געטאָ-פאַרװאַלטונג אַלײן
ביים אַריינפירן די אָפיציעלע פּראָדוקטן פלעגט מען אויך אַריינפירן אַ מאַסע
אייגענע איינגעקויפטע פּראָדוקטן ביי די ליטווינער,
ביי דער אַפּראָוויזאַציע פון דער געטאָ-באַפעלקערונג האָט די יידישע געטאָ-
פאַרװאַלטונג געהאַט איין גרויסע שװעריקייט וועגן וועלכער מען האָט אַפילן
ניט געטאָרט רעדן .דאָס איז געווען די צאָל אומלעגאַלע יידן ,וועלכע זייגען
שטענדיק געווען אין געטאָ .זיי האָבן פאַר די דייטשן גיט עקזיסטירט .די דייטשן
פלעגן געבן פּראָדוקטן נאָר לוט דער צאָל אָפיציעל אַרױסגעגעבענע שיינען
די איבעריקע טױזנטער ,די ,ניט לעגאַלע? ,האָבן אָבער אויך געדאַרפט עסן
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פון געטאָ ,װעלן מיר ברענגען אַ טאַבעלע ,וועלכע כאַראַקטעריזירט אַמבולטסטן
די באַפעלקערונג-באַװעגונג אין געטאָ לוט דער צאָל אַרױסגעגעבענע ברויטי
קאַרטן,
טאַבעלע

ארויסגעגעבן
אין

חודש:

אָקטאָבער

צאָל;

+0שט6,82

1

ברויט-קארטן

1491

נאָוועמבער

אין

דעצעמבער

001

01

יאַנואַר

פעברואַר

0839

664141

2491

מערץ

אַפּריל

005851

00581

די דאָזיקע ציפערן רעדן פאַר זיך.
ביז אָקטאָבער  1491איז אין געטאָ געווען כמעט די גאַנצע יידישע באַפעל-
קערונג ,װאָס איז אַרײן אַהער דעם 6טן סעפּטעמבער ,אָנשטאָט די יידן וועלכע
זיינען צוגענומען געװאָרן אין די ערשטע טשיסטקעס ,זיינען אַריין די יידן
וועלכע האָבן זיך געראַטעװעט פון דעם קליינעם געטאָ .אין אָקטאָבער און
אין די ערשטע טעג פון נאָוועמבער זיינען דורכגעפירט געװאָרן גרויסע
טשיסטקעס ,אין צוזאַמענהאַנג מיט די געלע שיינען; אין געטאָ זיינען געבליבן

נאָר די אָפיציעלע ,לעגאַלע יידן ,וועלכע האָבן געהאַט געלע שיינען .אַזעלכע
זיינען אין ערשטן מאָמענט געווען  .000,21אין די ווייטערדיקע חדשים האָט מען
זיך צוגעשריבן צו די געלע שיינען און מען האָט אויך באַקומען די ראָזע
שוץ-שיינען און די באַפעלקערונג איז געװאַקסן .אָבער אַפילן נאָך דעם זיינען
נאָך אין געטאָ געבליבן א פַּאָר טויזנט ,ניט לעגאַלע* יידן ,הויפּטזעכלעך עלטערע
מענטשן ,וועלכע זיינען צו קיין אַרבעט ניט פעאיק געווען.
4

כדי צו אילוסטרירן דעם אַפּראָװיזאַציע-צושטאַנד פון געטאָ ,װעלן מיר
ציטירן אַ באַריכט פון סטאַטיסטישן אַמט פון דער געטאָ-פאַרװאַלטונג ,װאָס איז
געווען דער ערשטער ,װאָס דער אַמט האָט צוזאַמענגעשטעלט פאַר דער צייט
פון ערשטן יאַנואַר ביזן 02סטן יוני ,2491
אין באַריכט

ווערן געזאָגט:

|

|

מיט אַפּראָװויזאַציע פאַרנעמען זיך אין געטאָ ,חוץ דער באַשפּײיזונג-אָפּטײלונג
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פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע ,אויך דער פּאָליצײי-קאָאָפּעראַטיוו און טײילװייז
די אָפּטײלונג פאַר געזונט-שוץ,
אָבער די אַלע עפנטלעכע אינסטיטוציעס צוזאַמענגענומען ,האָבן נישט באַ-
פרידיקט די באַשפּייזונג פון דער געטאָ-באַפעלקערונג .מיר װעלן ברענגען איין
בײישפּיל  --דעם פאַרברויך פון ברויט .רעכענענדיק ,אַז איין מענטש אין געטאָ
עסט אויף טעגלעך  02דעקאָ ( 002גראַם) ברויט .ווען מען נעמט אין אַכט דעם
מאַנגל פון אַנדערע שפּייזיאַרטיקלען ,באַדײיט דאָס אַ מינימום ,באַקומט זיך ,אַז
אין מאָנאַט יוני האָט דאָס געטאָ פאַרברויכט  4.761טאָן ברויט ( 006.81פּערזאָן).
דוררך דער באַשפּייזונג-אָפּטײילונג און דורך דעם קאָאָפּעראַטיוו איז אָבער
דעם מאָנאַט פאַרטיילט געװאָרן נישט מער וי  408טאָן ברויט .דאָס הייסט
קנאַפּע  0005פון גאַנצן פאַרברויך .דערפאַר האָבן מיר געמאַכט אַ פּרוּו צו
באַריקזיכטיקן די נישט עפנטלעכע און פּריואַטע פאַרטיילונג פון פּראָדוקטן
מיר האָבן גענומען פון דער פינאַנץ-אָפּטײלונג פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע
ידיעות וועגן דעם פאַרקויף פון ברויט אין פּריוואַטע בעקערייען (בנוגע אַנדערע
פּראָדוקטן איז לגמרי אוממעגלעך צו באַקומען וועלכע ס'איז ידיעות וועגן דעם
פּריװואַטן געברויך און פאַרקויף) .פון אונדזער טאַבעלע נומער  2קען מען.
ָ,פּיציעלע? באַשפּײיזונג פון געטאָ אין ערשטן האַלבן יאָר 2491
דרינגען ,אַז די א
האָט זיך באַדײטנדיק פאַרבעסערט .באַזונדערס באַציט זיך דאָס צו אַזעלכע
פּראָדוקטן וי צוקער (אין יאַנואַר  05 -- 2491קילאָגראַם און אין יוני -- 2491

 5טאָן) ,פעטס ויאַנואַר  71 --טאָן ,יוני  3.5 --טאָן) ,איער
אַפּריל  --גאָרניט ,יוני 0012 --
יוני  170,01 --ליטער),

(יאַנואַר ביז

שטיק) און מילך (יאַנואַר  8852 --ליטער,

אָבער אויך די פאַרגרעסערטע קװאַנטומס זיינען זייער קליין .די געטאָ
באַפעלקערונג האָט באַקומען אין יוני דורכשניטלעך  02גראַם מעל 6 ,גראַם
גרויפן 21 ,גראַם צוקער 81 ,גראַם פלייש 01 ,גראַם פעטס א .א .וו .די געבראַכטע
צאָלן באַװײיזן דייטלעך ,אַז די אָפּיציעלע באַשפּייזונג גענוגט ניט אַפּילו אויף
אַ הונגער-לעבן,
פון דער טאַבעלע  2איז צו זען דעם גרויסן אָנטייל פון פּאָליצײ-קאָאָפּעראַטיו
אין דער באַשפּײזונג פון געטאָ .דאָס באַציט זיך צו אַזעלכע פּראָדוקטן װי:
ברויט ,גרינס און מילך .דער קאַָאָפּעראַטיוו האָט אין מאָנאַט יוני פאַרקויפט 
 4טאָן ברויט ( 52פּראָצענט פון ,אָפיציעלן ברויט") 6.52 ,טאָן גרינס ,כמעט
צװויימאָל מער װוי די באַשפּייזונג-אָפּטײילונג ,אוֹן  553,4ליטער מילך (ניט קיין
|
סך וייניקער וי די מילך-קיך).
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טאַבעלע

2

ו

סטאַטיסטישער

אַמט אין ווילנער

געטאָ 2491

יאָר

פּראָדוקטן-פארטיילונג אין ערשטן האלבן יאָר ( 2491אין טאָנען)
ל 1

פּראָדוקטן

ברױט,
דערין ;

סךיהכל:

א .באַשפּײזונגיאָפּט.
ב .די פּאָליצײייקיך 
2

.3

4
5
6

8

9
.0

יאַנואַר

פּעברואַר

מערץ

אַפּריל

מאַי

יונ

086

1006

109

818
|

591

8111

4456
62

205
92

025
4

085
611

085
548

046
41

85

0
01

221
9

12
72
441

44
6
34

ג .פּריװואַטע פּערזאָנען --
22
ס"ה
גרופּן
דערין ;
2
א .באַשפּײיזונג-אָפּט.
5
ב .פּאַליציידקיך
3
ס"ה
מעל
דערין :
5.1
א .באַשפּייזונגיאָפּט .
81
ב .פּאָליצײי-קיך
5
ס"ה
צוער
81
ס"ה
ואלץ
06
ס"ה
פלײש
71
ס"ה
פעטס
=
א .פּוטער
1:
ב .חזירישמאַלץ
--ג .בוימל
9
ס"ה
גרינסן
דערין :
3.61
א .באַשפּײזונגיאָפּט .
6
ב .פּאַליצידקיך
-שטיק
אײער;
מילך אין ליטער ,ס"ה 8852
דערין :
04
א .מילך-קיך
8
ב .פּאַליצײידקיך

32
6
87

01
220

42
23

20
0200
125

82
40
411
|
01
40
56
445
3:01
35
52
=
81
445

|
5
91
11
41
401
11
==
41
=
003

0
32
12
91
4
91
141
60
20
946

5
30
34
51
0
80
-=
80
3494

05
10
42
82
849
90
90
--=
704

5
531
-.0095

842
1
-8583

862
5522
=
105/

76
043
0
6665

81
623
00512
7001

811
24

4
4

8
9982

8493
8111

6115
5584

אויפקלערונג צו דער טאַבעלע:

די מאַטעריאַלן זיינען גענומען פון דער באַשפּייזונג-אָפּטײלונג ,פּאָליצײי-
קיך און געזונטישוץ,
צושטאַנד פון דער באַפעלקערונג אויפן חודש יוני ,006.81 -- 2491
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פאַרטײלט פאַרן חודש יוני :2491
ברויט
פלייש

 529111ק"ג
003201

צוקער 4156
==

,

,

:

דורכשניטלעך אויף אַ פּערזאָן פאַרן גאַנצן חודש:
ברויט  106 --ק"ג;

פלייש  550 --ק"ג:

צוקער  530 --ק"ג.

די אַפּראָװויזאַציע פון דער געטאָיבאַפעלקערונג אין דער צווייטער העלפט
פון  2491יאָר האָט זיך פאָרגעשטעלט אַזױ:
חודש ילי
ברויט-קאַרטן זיינען אַרױסגעגעבן געװאָרן  965,91און אונטער דער קאַטע-
גאָריע ,ספּעציעלע? (פאַרן לאַגער אין וואקע) זיינען אַרױסגעגעבן געװאָרן
 3ברויט-קאַרטן,
חודש אויגוסט
פאָלגנדיקע פּראָדוקטן זיינען אַרײין אין געטאָ:
ברויט
מעל
גרופּן
צוקער
זאַלץ

7
9
6
5
4

טאָן
,
,/
,
,

פלייש
הייוון
צװאָראָך
פּוטער
אייער

 1טאָן
 0ק"ג
, 3321
 5טאָן
שטיק
0

אַ חוץ דעם האָט מען באַקומען איבער  2טאָן צוקערקעס ,װאָס איזן ניט
געווען פאָרויסגעזען אין פּלאַן .פאַר קינדער האָט מען ספּעציעל באַקומען:
מאַקאַראָנען  422 --קילאָגראַם ,האָניק  29 --קילאָגראַם ,מילך  0821 --ליטער
אַ װאָך:

פּראָדוקטן האָט מען באַקומען פאַר  3241געטאָ-איינװוינער 027,5 ,שווער-
אַרבעטנדיקע און  615,1גלאַט-אַרבעטנדיקע ,פאַר וועלכע ס'איז באַשטימט געווען
נאָר ברויט אַלין .די פּראָדוקטן זיינען פאַרטיילט געװאָרן :ברויט  --אױף
ברויט-קאַרטן ,אַנדערע פּראָדוקטן אויף  00542ברױטיקאַרטן .מיט פּראָי
0
דוקטן און ברויט ווערן אויך באַזאָרגט די װאַלדיאַרבעטער פון דער געטאָי
פאַרװאַלטונג און די אַרבעטער פון גלאטקישקי און בארנאוּווקע (פאַר  792מאַן)
דורכן געביטס-קאָמיסאַר ווילנע  --לאַנד.
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פאַר אינסטיטוציעס איז אַװעק:
ברויט  014,2 --ק"ג,

פלייש  415 --ק"ג.

גריגס  4503 --ק"ג,

גרינס ,װוי קאַרטאָפּל און אַנדערע ,פלעגט די באַפעלקערונג אָפּנעמען אין
אַ גרינס-באַזע .דערביי האָבן פּאָליציאַנטן און מיטאַרבעטער פון דער געטאָ-
פאַרװאַלטונג באַקומען זייערע פּאָרציעס אויסער דער ריי ,װאָס פלעגט אַרױסרופן
גרויסע סקאַנדאַלן
דעריבער האָט די באַשפּײיזונג-אָפּטײילונג געגרינדעט אַ צווייטע באַזע פאַר
גרינס און מעלדעט וועגן דעם מיט פאָלגנדיקן צירקולאַר:
,באַשפּייזונגס-אָפּטײלונג,

אויגוסט

0

,2491

היות דאָס איינקויפן גרינס דורך די מיטאַרבעטער פון דער געטאָי
פאַרװואַלטונג און פּאָליצײי אין דער גרינס-באַזע אויסער דער רײי האָט
אַרױסגערופן אַ גערעכטע פאַרביטערונג ביי דער באַפעלקערונג ,ווערט
דאָס אויף ווייטער פאַרבאָטן ,מיר עפענען אַ ספּעציעלע גרינס-באַזע פאַר
זי  --סטראַשון גאַס  ,31פון  7ביז  01פרל"
באַריכט

פון דער

באַשפּײזונג-אָפּטײלונג

,2491

פאַר סעפּטעמבער

עס זענען געווען פאָרויסגעזען פּראָדוקטן:
7
8
5
87

ברויט
צוקער
זאַלץ
גרױפּן
אַ חוץ דעם

פּוטער
מעל
פלייש

ק"ג
=
4,
*+

האָט מען באַקומען

אייער  392,22 --שטיק,
הייוון  043 --ק"ג.
פאַר קינדער

7
9
3

--

זייף --

באַקומען:

ק"ג
א
4

0021

שטיק,

מאַנע

5

ק"ג,

האָניק

7

,,

עסיק

--

004

מאַקאַראַנען
צוקערקעס

ליטער,

 023ק"ג
831

=

 0טאָן גרינס האָט מען באַקומען פון ,סאַדיבאַ" (ליטווישער גרינס-
פּונקט) .ברױט-קאַרטן  905,71 --פאַר די אַרבעטנדיקע אין שטאָט 8955 --
צוגאָב-קאַרטן ,פאַר די אָנגעשטעלטע אין דער געטאָ-פאַרװאַלטונג 2831 --
צוגאָב-קאַרטן,
אין אָקטאָבער
מען

באַקומען

אַרבעטער
רעקט

פאַר

האָבן

2491
087.41

געדאַרפט

אויף זייערע

איז

פאָרגעקומען

מאַן ,און דאָס
זייערע

אַרבעטס-שטעלן,

אַן ענדערונג.
אַ האַלבע

פאַרשטאַרקטע

פּראָדוקטן

אַרישע

פּאָרציעס

האָט

פּאָרציע.

די

באַקומען

דיי

ברויט װועט מען העכערן ביז  06דעקאָ

( 006גראַם) וועכנטלעך.
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באריכט פון אָקטאָבער 2491
אין אָקטאָבער חודש זיינען אַריינגעפירט געװאָרן פאָלגנדיקע
דוקטן :ברױט  26 --טאָן ,צוקער  33 --טאָן ,זאַלץ 34 --
גרױפּן  54 --טאָן ,פּוטער  45 --טאָן ,וויצױ"מעל 52 --
 3טויזנט איער און  01טאָן פלייש 07 ,טאָן קאַרטאָפל .מיר
אָרדערן אויף  006.1טאָן קאַרטאָפּל .ברױטיקאַרטן ,004.71 --
באריכט

אין

דעם

ברויט

6

צוקער
זאַלץ
מעל
פּוטער
פלייש
קאַװע
קעו

4
4
56
4
21
09
503

,
,
,
,
,
ק"ג
,

איז

די

חודש

פאר

נאָוועמבער 2491

טאָן .אַזופיל געדאַרפט באַקומען ,אָבער אַרײן אין

:
,
,
,
,
=
,

פּראָי
טאָן
טאָן
האָבן

,
,
,
,
,
,
,

,
,
:
:
,
,
,

אַפּראָװויזאַציע-אָפּטײלונג

,
.א
4,
,

,
?.
,
א
א
=

א
א
א

געווען

,
,
,
,
8
א
4,

2283

883
482
2201
7935
611
=-
==

פאַרנומען

מיטן

אַריינפירן אין געטאָ קאַרטאָפל .מען האָט אָנגעשאָטן אַ סך קעלערן מיט קאַרטאָפל
און מאַסנװײיז געטיילט .דער חודש איז געווען אַ זאַטער,
די געטאָ-פאַרװאַלטונג

האָט אין דעם

חודש

געדאַרפט

באַקומען

008,1

טאָן

קאַרטאָפל און אין צוזאַמענהאַנג דערמיט האָט די באַשפּייזונג-אָפּטײלונג פונאַנ"
דערגעשיקט פאָלגנדיקן צירקולאַר :
,געטאָראַדמיניסטראַציע,
געטאָ ,דעם

אַלגעמײינע

81טן נאָוועמבער

צו אַלע אָפּטײלונגען

אָפּטײלונג,

,24

און אַנשטאַלטן

ביי דער

געטאָ-אַדמיניסטראַציע,

צירקולאר נומער 96
די באַשפּײיזונג-אָפּטײלונג טרעט צו אַרױסצוגעבן די איינװווינער פון
געטאָ אַ גרעסערן סכום קאַרטאָפּל אויף די שפּיזיקאַרטן -- ,נעמלעך
אויף די קופּאָנעס  3 ,2 ,1צו  01קילאָ אויף יעדן קופּאָן .חוץ דעם װעלן
די מיטאַרבעטער פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע באַקומען נאָך  02קילאָ
קאַרטאָפל אַלס אַ פּאַיאָק.
כדי צו דערמעגלעכן די מיטאַרבעטער פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע
אויסצוקויפן די קאַרטאָפּל ,איז באַשלאָסן געװאָרן צו געבן זיי אויף דעם
צוועק אַ ספּעציעלע הלוואה אין דער הויך פון דער סומע ,װעלכע עס
באַטרעפן די קאַרטאָפּל ,ניט גרעסער אָבער וי  03מאַרק (דרייסיק) ,די
הלוואה װעט וערן אַרױסגעגעבן אין פאָרעם פון ספּעציעלע צעטעלעך,
אונטערגעשריבן דורך די לייטערס פון די אָפּטײלונגען און פאַרזען מיט
אונדזער שטעמפּל און אונטערשריפט פון דער הױפּטיבוכהאַלטעריע בי
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דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע .די דאָזיקע צעטלען װעלן װערן אַרױסגעגעבן
דורך דער הױפּטיבוכהאַלטעריע צו די באַזונדערע אָפּטײלונגען ,לױט די
דורך זיי צוגעשטעלטע רשימות פון זייערע מיטאַרבעטער.
די צעטלען װועלן אָנגענומען ווערן אין די פאַרטײלונג-פּונקטן פון דער
באַשפּײיזונג-אָפּטײילונג אָנשטאָט געלט .אין פּאַל ,װען די צאָל קאַרטאָפל
װעט באַטרעפן מערער װי  02מאַרק ,דאַרף דער אָפּנעמער אָפּצאָלן דעם
אונטערשייד מיט מזומנים,
די הלוואה װעט װערן אָפּגערעכנט פון די שכירות  2מאָל אין חודש
צו  5מאַרק אַ ראַטע,
ביים צוזאַמענשטעלן די רשימות פון די מיטאַרבעטער ,וועלכע וילן
געניסן פון דער הלוואה ,דאַרף גענוי אָנגעגעבן װערן די צאָל שפּײז-
קאַרטן און קופּאָנען ,לויט וועלכע די באַטרעפנדע פּערזאָן איז באַרעכטיקט
צו באַקומען קאַרטאָפּל,
װאָס שייך די טאָג-אַרבעטער ,קאָנען זיי געניסן פון דער הלוואה לויטן
איינזען פון לייטער פון דער אָפּטײלונג ,אָפּהענגיק פון דער שטאַנדהאַפטי
קייט פון זייער באַשעפטיקונג אין דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע,
אין באַזונדערע פאַלן דאַרף מען זיך פאַרשטענדיקן מיט דער באַי
שפּײיזונג-אָפּט ,עװוענטועל מיט דעם הויפּט-בוכהאַלטער,
פאַר דער פּינקטלעכקייט פון די אָנגעגעבענע ידיעות אין די רשימות
זיינען פאַראַנטװאָרטלעך די לייטער פון די אָפּטײלונגען
(אונטערשריפט

אין פּױליש)

וי געזאָגט ,האָט מען געזאָלט באַקומען  0081טאָן ,אָבער פאַקטיש האָט
מען באַקומען נאָר  009טאָן .דער פּריין פון די קאַרטאָפּל איז געווען  5 --רובל
אַ קילאָ 52 ,און  1רובל,
א חוץ דעם האָט מען אין דעם חודש באַקומען פאַר קינדער מאַקאַראָנען
צוקערקעס און אייער,
דער דאָזיקער חודש איז געװען אַ זאַטער ניט נאָר מיט קאַרטאָפל ,נאָר
אויך מיט פערד-פלייש .אין געטאָ איז אַריין אַ סך פערד-פלייש ,אַזױ ,אַזן די
געטאָ-פאַרװאַלטונג איז געווען געצווונגען צו פאַרקויפן דאָס פלייש פריי --
אָן קאַרטן ,אָבער צום זעלבן פּרייז װוי אויף די ברויט-קאַרטן,
אין דעם חודש זיינען געווען אין געטאָ  856.71ברויט-קאַרטן,
אַ חוץ די אַלע פּראָדוקטן ,װאָס די באַשפּייזונג-אָפּטײלונג האָט באַקומען
דירעקט ,האָבן נאָך אַ ריי בריגאַדירן באַקומען דאָס רעכט אַריינצופירן אין געטאָ
פּראָדוקטן פאַר זייערע אַרבעטער אַלס צוגאָב .נאַטירלעך האָט מען די דאָזיקע
רעכט אויסגענוצט אין דער פולער מאָס .אויף איין צעטל פלעגט מען עטלעכע
מאָל אַרֹײנפֿירן פּראָדוקטן,
221

דאָ האָבן מיר אַ באַריכט
ביזן 9סן נאָוועמבער
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נאָמען און אַדרעס
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האַרט ,רימנער 1/6
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טישע

אַרבעטס-פּלעצער.

כדי דאָס צו באַקומען,

מיט פאָלגנדיקן פאָרמוליאַר:
באַשײניקונגיטעקסט),

אַזאַ אַרבעטס-יגרופע
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(דאָ

קומט

(בענזין.

סאָראָק טאַטאַר  --אַ געגנט,
סאַניטעטס דעפאָ --

אַן אַרבעטס-פלאַץ,
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0
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,
4,

0057

"

, 2

 1פור

 7מעטער פון  04טאטאר"
8,
53
 006.03ק"ג

דאָס זיינען געווען פּראָדוקטן פאַר פיזישישווער-אַרבעטנדיקע
דער

7ץ

, 1
 2פורן

האָלץ

ואראן ,רודניצקער , 31
קאַרטאָפּל

1

:

מאָצקין
ציבולסקי
לעווין

שטעלע

אויטאָ

 1פור

,
:
גרינס,
קאַרטאָפל

2
3

טראַנספּאָרט.
מיטל

32/61

לידסקי 32/9

קליידער-פאַרװאַלטונג

פּראָדוקטן

וועלכע
פּראָדוקטן

רודניצקער

פון 7טן נאָוועמבער

האָט מען זיך יעדע
דײיטשישער

04 ,

אַרבעטער

,

אין די שטאָ-

װאָך געדאַרפט

טעקסט

און

אַ

ווענדן

צוייטער

באריכט פאר דעצעמבער 2491
אַרײינגעפירט

אין געטאָ

פּראָדוקטן:

פאָלגנדיקע

ברויט  25 --טאָן ,קאָרן-מעל אָנשטאָט ברויט  53 --טאָן ,צוקער  6 --טאָן,
זאַלץ  53 --טאָן ,גרויפּן  32 --טאָן ,וייצןימעל  4 --טאָן ,פּוטער --
 2טאָן,
0

ברויט-קאַרטן

פלייש

--

81

טאָן ,צוקערקעס

טאָן,

--

אייער
ק"ג,

531

01

--

מאַנע --

טױזנט
036

שטיק,

קאַרטאָפּל

--

ק"ג,

זיינען אין געטאָ געווען ,548.71
צ

אָנהײיב ווינטער פון  ,24:2491ווען דאָס געטאָ האָט געפירט א ,רואיק,
נאָרמאַל" לעבן ,איז גענסן און פרידן געגאַנגען אין לעבן צוצוציען צו זיך
די אינטעליגענץ ,וי אויך דעם גאַנצן פּערסאַנאַל פון דער יפידאןַרװאַלטונג,
אמת ,די געטאָיפאַרװאַלטונג פלעגט דאַן אַרײנבאַקומען פאַרהעלטנישמעסיק אַ סך

פּראָדוקטן ,און האָבנדיק אַלץ אין איר האַנט ,האָט זי געקענט מאַניפּולירן ,וי
איר האָט זיך געװאָלט,
אין דער צייט ,ווען די צאָל מיטאָגן אין די קיכן פלעגט שטייגן  --דערביי

האָט די גרעסטע צאָל מענטשן באַקומען דאָס אומזיסט

(ביי  08פּראָצענט),

װאָס באַװײיזט ,אַז די אָרעמקײט איז געווען גרויס  --פלעגט די געטאָ-פאַרװאַל-
טונג גרויסמוטיק טיילן אַלץ מער פּאַיאָקס ,פּרעמיעס ,צוגאָב-קאַרטן פאַר דער
אינטעליגענץ און געטאָ-באַאַמטע ,וועלכע גענס מיט פרידן האָבן געװאָלט האָבן
אויף זייער זייט .דאָס איז געווען אַ ספּעציעלער מאַנעװװר ,כדי אָפּצוציען דעם
עולם פון גלאַזמאַנס בונט און פון אַנדערע ניט צופרידענע,
אָט האָבן מיר פאַר זיך אַ צירקולאַר וועגן אַרױסגעבן צוגאָב-קאַרטן די
מיטאַרבעטער פון דער געטאָראַדמיניסטראַציע.
ווילנער געטאָ .באַשפּייז-אָפּטײילונג נומער  ,291דעם 3טן פּעברואַר ,3491
צום לייטער פון
די מיטאַרבעטער פון אייער אָפּטײלונג באַקומען צוגאָב-קאַרטעס אויפן
לויפנדיקן חודש .פון די קאַרטעס געניסן עטאַטירטע מיטאַרבעטער ,חוץ
טאָגילױנער װאָס אַרבעטן נאָכן  .3491 ,1/1איר דאַרפט צושטעלן ביזן
4טן ד.ח .אַ בריוו ,אין וועלכן עס זאָל זיין אָנגעגעבן נאָר די צאָל
מיטאַרבעטער .דער בריוו דאַרף געשריבן ווערן לויטן פאָלגנדיקן מוסטער :
דעם

3

צו דער באַשפּײזיאָפּטײלונג.

רעכט

צוגאָביקאַרטעס

(אָפּטײלונג)
ביי אונדז
אויפן חודש

צוזאַמען

אין אָפּטײלונג

פֿעברואַר

3491

האָבן

2

לייטער

צוֹ באַקומען

עטאַטירטע

=...

טאָג-לוינער.

פון אָפּטײלונג

323

מיטאַרבעטער ,וועלכע געניסן פון וועלכע
צוגאָביקאַרטעס ניט באַקומען.
פאַר דער ריכטיקייט פון
ד
ע
ר
א
ָ
נ
ג
ע
ג
ע
ב
ע
נ
ע
ר
צ
אָל מיטאַרבעטער
די אחריות דער לייטער פון אָפּטײלונג,

ס'איז פּאַיאָקס ,קענען קיין

לייטער פון אָפּטײלונג ח .סלוצקי

טראָגט

פטוזץאפ סמתנת06021א
מאַיטינימאָ סקיריוס"

4

אין פעברואַר  3491האָט זיך די באַשפּײזונג-אָפּטײילונג רעאָרגאַניזירט און
ס'איז געשאַפן געװאָרן אַ פאַרזאָרגונג -און פאַרטײלונג-אָפּטײילונג ,וועלכע נעמט
אַרום פאָלגנדיקע סעקציעס:

פּראָדוקטן-פאַרזאָרגונג,
קיכן,

װירטשאַפטלעכע

אינדוסטריע,

טעכנישער מאַגאַזין,

דעם באַריכט פאַר יאַנואַר  2491האָט שוין צוזאַמענגעשטעלט די נייע אָפּטײ-
לונג .אָט איז אַ דאָקומענט:
,ווילנער געטאָ .פאַרטיילונג -און פאַרזאָרגונג-אָפּטײילונג,
5טן פעברואַר ,3491

צום הערן געטאַיפאָרשטײער.
באריכט פאר יאנואר 3491
אין יאַנואַר האָט געדאַרפט

אָריינגעפירט ווערן
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 .2האָניק --
5

האָבן

071

ק"ג,

מאַקאַראָנען --

503

באַקומען:

מיר

 .3מאַנע --
ק"ג,

.1

 023ק"ג,

 ,6מאַרמעלאַד

--

--

צוקערקעס
 .4ביסקוויט
001

531

--

ק"ג,

 834ק"ג,

ק"ג,

 .7אייער

קינדער  000,9 --שטיק (צוזאַמען מיט דערװאַקסענע),
געװאָרן
חוץ דעם איז אין יאַנואַר איבערגענומען

פּראָדוקטן

פּאַליצײרקאָאָפּעראַטיוו אויף אַ סומע פון  000.611מאַרק.
די באַקומענע פּראָדוקטן אין יאַנואַר באַפּרידיקן .אין דעם
געווען  108.71ברויט-קאַרטן,
מיר האָבן באַקומען און אַרױסגעגעבן
פאַר שווער-אַרבעטנדיקע,
3

צוקער,

פון
זיינען

אין שטאָט:

לויטן זאַץ  804 -- 1פּערזאָן ,לויטן זאַץ -- 2
:

פּערזאָן.
די אָנגעשטעלטע
מעל,

פאַר

אַרבעטנדיקע

חודש

פאַר

פון געטאָ האָבן באַקומען צוגאָביקאַרטן

גרויפּן,

זאַלץ

באריכט

און  2מאָל געגעבן

פארן חודש

אויף:

ברויט,

פַּאַיקֵי.

5491

פעברואר

אין דעם חודש האָט זיך די אַפּראָװיזאַציעילאַגע געענדערט צום
שלעכטן ,צוליב טראַנספּאָרט-שװעריקײטן און צוליב די לעצטע פאַרי
אָרדענונגען פון דער מאַכט .אָרדערן גיט מען אונדז איצט נאָר ,װען די
פאָדערונג ווערט באַשטעטיקט דורך דעם געביטסיקאָמיסאַר .די אָרדערן
זיינען אויף אַ גאַנצן חודש ,דאַקעגן פּראָדוקטן אין אַ גרעסערער צאָל
איז שווער צו באַקומען .קינדער  --זעען זיך ניט פאָרויס בכלל .מיר
דאַרפן לוט אָרדערן באַקומען:
ברויט  85 --טאָן ,װייצרמעל  48 --טאָן ,גרױפּן  51 --טאָן!
טאָן ,פליש  01 --טאָן.
פאַר שווער-אַרבעטנדיקע :צוקער --
אין אַ ווייטערדיקן באַריכט האָבן מיר אַ פול בילד פון פעברואַר חודש :
באַקומענע אָרדערן אויף פּראָדוקטן
לנ.

פּראָדוקטן

ברױט
= .גרויפּן
 3װײצױךמעל
 4קאָרזימעל

פאַר דער

פאַר שווערי

באַפעלקערונג

אַרבעטנדיקע
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רקי

אַנדערע פּראָדוקטן האָט מען דעם חודש באַקומען מער װי עס קומט,
|
ווייל מ'האָט אָפּגענומען חובות.
פֿאַר קינדער האָט מען באַקומען נאָר האָניק און אייער,
די אָנגעשטעלטע פון געטאָ האָבן באַקומען צוגאָביפּראָדוקטן.
ברויט-קאַרטן זיינען געווען  9622 .721.81קאַרטן לױטן זאַץ 4432 .2
קאַרטן לױטן זאַץ .1
אין די לעצטע נאָטיצן ,וועלכע מיר באַזיצן ,איז אָנגעגעבן ,אַז אין
מערץ װעלן מיר באַקומען פּראָדוקטן פאַר  800,51פּערזאָן.
ברויט  --צירקאָ  05טאָן ,גרויפּן  5 --טאָן ,װייצרמעל  8 --טאָן
צוקער  5 --טאָ ,זאַלץ  4 --טאָן ,פלייש  01 --טאָן ,פעטס  4 --טאָן
ס"ה פאַר  1424אַרבעטנדיקע (צוזאַמען מיט די אָנגעשטעלטע פון דער
געטאָדפאַרװאַלטונג) .פאַר אַלע אַרבעטנדיקע לוט איין נאָרמע :ברויט --
 3ק"ג ,פלייש  1 --ק"ג ,פעטס  ,23.0 --גרויפּן  ,4.0 --זאַלץ  2.0 --ק"ג.

פֿאַלקסיקיכן

כדי צו העלפן נויטבאַדערפטיקע ,איינזאַמע און סתם מענטשן ,וועלכע האָבן
ניט געקענט קאָכן קיין טעלער הייס עסן פאַר זיך ,האָט די געטאָ-פאַרװאַלטונג
געשאַפן פאָלקסקיכן .דאָרט פלעגט מען אַרױסגעבן זופּ אויף באָנעס פאַר געלט
אָדער אומזיסט .אונדזער טאַבעלע נומער  2באַציט זיך צו דער טעטיקייט פון
די קיכן אין געטאָ .די גרעסטע צאָל אַרױסגעגעבענע מיטאָגן איז געווען אין
מאָנאַט פעברואַר  1422 -- 2491טעגלעך .דערנאָך פאַרקלענערט זיך די צאָל
ביז  2542טעגלעך ,אין מאָנאַט אַפּריל .דאָס דערקלערט זיך מיט דעם שטרענגן
אויפמאָנען די ברויטיקאַרטן אין די קיכן (ווער עס פלעגט נעמען זופּ אין קיך
פלעגט מון אָפּגעבן א טייל פון זיינע קופּאָנעס פון דער בריט קאַרטע),
אין די לעצטע צוויי מאָנאַטן שטייגט ווידער די צאָל ביז  5112מיטאָגן טעגלעך,
אין יוני .סימפּטאָמאַטיש איז דער כסדרדיקער װוּקס פון פּראָצענט אומזיסטע
מיטאָגן .פון  7.84אין יאַנואַר ביז  08אין יוני ,אַ באַװײיז פון אַ סיסטעמאַטישער
פאַראָרעמונג פון דער געטאָיבאַפעלקערונג .דאָס זעלביקע באַווייזט דער װוּקס
פון דער צאָל אָװנטברױטן פאַרן האַלבן יאָר ,פון  282טעגלעך אין יאַנואַר
ביז  827אין יוני .אָװנטברױטן װערן בדרך כלל אומזיסט ניט אַרױסגעגעבן
פונדעסטוועגן איז דער פּראָצענט פון אומזיסטע אָװנטברױיטן פאַרן האַלבן יאָר
געװאַקסן פון  6.5אויף  8.01פּראָצענט,

226

טאבעלע נומער צוויי
אמט

סטאַטיסטישער

אין ווילנער

טאַבעלע

באַשפּײזונג אַרױסגעגעבן

יאַנואַר

דורכשניטלעכע צאָל
מיטאָגן טעגלעף
אָלג ,צאָל אַװנסברױטן
דשרפון אומזיסטע
 8אומזיסטע

נומער

2491

2

די קיכן אין ערשטן האַלבן יאָר 2491

אין

אַלגעמײנע צאָל מיטאָגן 722.68
92
דערפון אומזיסטע
72
 2אומזיסטע

געטאָ.

יאָר ,

פעבר.

מערץ

אַפריל

מאי

7

339,49

085,31

8968

944,39

2
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811,85

864.56

661,41
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2432
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3115
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9088

14154

21,831
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1,179
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2,304
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142

108

333

303

303

26
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19

דורכשניטלעכע צאָל
אַווטנטברױטן טעגלעך 282

יע

ייךְבָי

די פּאָלגנדיקע מאַטעריאַלן זיינען גענומען פון דער באַשפּײזונג-אָפּטײלונג,
געזונט-ישוץ און פּאַליצײי-קיך,
אין משך

אין די קיכן:

פון די חדשים

מאַי און יוני 2491

אין מאַי

גרויפּן

799

ק"ג

ארבעס

8

א

איז

פאַרברויכט

געװאָרן

אין יוני

5

קיג
א

5
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*
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די קאַסע נומער איינס האָט אַרױסגעגעבן  008,9מיטאָגן ,פון דעם קרוב
0

הנחה-מיטאָגן,

װואַרשטאַטן,

פאַר

און 000,023

פּאַליצײ-אָנגעשטעלטע

גלעזער

און

אַרבעטער

פון

די

קאַווע.

די פּאַליציידקיך האָט אַרױסגעגעבן אָװנטברױטן:
צאָל אַרױיסגעגעבענע
אַָװונטברױטן

דערפון
אומזיסטע

יאַנואַר
פעברואַר

102
82

562
02

מערץ

062

397

9962

846,1

חדשים

סךיהכל

327

772
און

אאָיװןונדטיברויוטוןייטדעעררדגיאקַענגעןחדשבייםז הפווןנדע1ר9ט 24טואייזזנט,די דעצראבָליי אַאירזױסגדיעגעצאבָעלנעאוממזיטיאסָטגען

געשטיגן ביז  08פּראָצענט,

צ
האָבן מיר פאָלגנדיקן באַריכט,

פאַר יאַנואַר 3491

צוגעשטעלט

דורך דער

לייטונג פון די קיכן:
אַלע קיכן האָבן אַרױסגעגעבן  021טויזנט מיטאָגן און אָװנטברױטן ,מיט
 0טויזנט מערער וי אין דעצעמבער  .2491אַ גרויסער טייל דערפון פאַלט
אויס אויף די לאַגערן ,וועלכע האָבן זיך אָרגאַניזירט אין געטאָ גופא ,פון
די אָנגעקומענע אַרבעטער פון דער פּראָװינץ .אומזיסטע  ,0007 --אין
פאָריקן חודש  ---אויך אַזופיל .פון 91טן יאַנואַר איז דער אָפּצאָל פאַר אַ
מיטאָג געהעכערט געװאָרן פון  54רובל אויף  5רובל .די סאָציאַלע פאַרזאָר-
גונג צאָלט  5.4ר ,,דער זעלבסטקאָסט באַטרעפט  714ר( .רויע פּראָדוקטן ,54,3
אַדמיניסטראַציע  .)27.0אין דעם חודש האָט מען  51מאָל געקאָכט גרויפּן-זופּ,
 6מאָל גרינס-זופּ .מיט ברויט זיינען געווען  7מיטאָגן ,מיט פלייש --
 3מיטאָגן,
אין זעלבן חודש יאַנואַר  2491זיינען פאַרברױכט געװאָרן פאָלגנדיקע
פּראָדוקטן ;
ברויט  8941 --ק"ג ,גרויפן  --דפך ק"ג ,אַרבעס  662 --ק"ג ,וייצן-
מעל  162 --ק"ג ,קאַרדמעל  006 --קי"ג ,קאַרטאָפּל  006.71 --ק"ג,
גרינס  008,7 --ק"ג.
אין שייכות מיטן פאַרבאָט צו געברויכן עלעקטרישן שטראָם אויף צו
קאָכן ,גיבן מיר אַרױס פון  5פאַרטאָג ביז  8פרי  --קאַװע אויף אַהים.
 1ליטער קאַװע קאָסט  2.1מאַרק .אין חודש יאַנואַר האָבן מיר אַרױס-
געגעבן  000.5ליטער קאַװע,
קאַפעען .דעם 21טן יאַנואַר  3491געעפנט די צוייטע קאַפּע אויף
שאַװעלער  006 ,1גלעזער קאַװע אינדערפרי ,ביידע קאַפעען  53 --טויזנט
גלעזער קאַװע 52 ,טויזנט גלעזער טיי און  4טויזנט קאַנאַפּקעס .די ערשטע
קאַפּע אויפן ראָג רודניצקער  :21מיטאָגן  059 ;0581-צו  5.2מאַרק,
 0צו  9.1מ .ריינער ריווח פון ביידע קאַפעען  11 --טױזנט מאַרק
(אַ מאַרק =  01סאָוויעטישע רובל),

באריכט פאר פעברואר 4491
2

טיזנט

מיטאָגן

און אָװנטברױטן,

מיט

 8טיזנט

װײניקער,

ווייל

אַ סך לאַגערן האָבן זיך אַרױסגעקליבן ,און דער חודש איז מיט  3טעג
קירצער .אומזיסטע  ,006.07גרויפּן-זופּ  02 --מאָל ,גרינסיזופּ  8 --מאָל,

228

--

 6מאָל ,פלייש

מיט

ברויט

7
0

רובל .ברויט 0541 --
קי"ג ,ווייצן"מעל --

--

 4מאָל .זעלבסטקאָסט

פון פּראָדוקטן

--

ק"ג פאַרברויכט ,גרױפּן  029 --ק"ג ,אַרבעס --
 022ק"ג ,קאָרןימעל  065 --ק'ג ,זאַלץ --

 0קי"ג ,פלייש  ,049 --פעטס  ,011 --קאַרטאָפּל  ,00541 --גרינס --
קאַווע  501 --ק"ג .טעגלעך גיבן די קיכן אַרױס איבער 000,1
,0
ליטער קאַװוע .ריווח  005,1 --מאַרֹק .אין די קאַפעען פאַרקויפט מען:
קאַװע ,טיי ,בוטערבראָטן ,טייגעכץ ,סינאַלקע ,צוקערקעס.

כשרע קיך
לויט דער איניציאַטיוו פון געװעזענעם סיים-דעפּוטאַט און פאָרזיצער פון
דער לאָדזשער קהילה לייבל מינצבערג און סענאַטאָר טראָקנהיים פון װאַרשע,
וועלכע זיינען געבליבן שטעקן אין ווילנע ,מחמת דעם װאָס די סאָוויעטישע
מאַכט האָט זיי ניט געגעבן קיין אַרױספאָר-װיזע ,איז אין געטאָ געשאַפן געװאָרן
אַ גרויסע כשרע קיך ,וועלכע איז אָנגעפירט געװאָרן דורך האָראָװיטשן (אַ שװאָ-
גער פון הערמאַן קרוק) .די דאָזיקע כשרע קיך אױיף שאַװעלסקי גאַס ,האָט
געהאַט אַ גרויסע פרעקווענץ ,די צוויי מאָל פּסח װאָס מיר האָבן פאַרבראַכט
אין געטאָ האָט מען דאָרט געבאַקן מצות,
פֿאַליצי-:קיךף
אין הויף
גלייך,

אין

די

פון רודניצקער
ערשטע

 ,6װוּ עס

געטאָיטעג,

איז

געעפנט

געווען

דער

אַ ספּעציעלע

ידנראַט,
גרויסע

האָט
קיך

זיך
פאַר

פּאָליציסטן ,אין געוויסע אױיסנאַם-פאַלן האָט די דאָזיקע קיך אַרױסגעגעבן זוֹפּ
אויך צו ניט פּאַָליציײ-לײט,
פּאַליצי-קאָאָפּעראַטיו
כדי צו באַזאָרגן מיט ביליקע פּראָדוקטן די מיטאַרבעטער פון ידנראַט,
איז געשאַפן געװאָרן אַ פּאַליצײ-קאָאָפּעראַטיוו .צו איר האָבן געהערט אַלע מיט-
אַרבעטער פון די געטאָיאינסטיטוציעס ,אָבער ניט מער וי איין פּערזאָן פון
אַ פֿאַמיליע .פאַקטיש זיינען אָבער געווען אַ סך װאָס האָבן גענאָסן מער וי
צו איין פּערזאָן פון אַ פּאַמיליע ,ווייל די פאַמיליעינעמען אין איין משפּחה
זיינען אָפּטמאָל געווען פאַרשיידענע ,צוליב די שיינע-קאָמבינאַציעס .דער
פּאַליצײידקאַָאָפּעראַטיוו פלעגט אַרױסגעבן פּראָדוקטן יעדע װאָך ,אָדער איין מאָל
אין צוויי װאָכן ,צו ביליקע פּרייזן ,דאָס איז געווען אַ קאָלאָסאַלע שטיצע פאַר
די באַאַמטע פון יודנראַט,
דאָ האָבן מיר אַ מעלדונג צוגעשיקט צו דער ביבליאָטעק וועגן פאַרשרייבן
זיך אויף אַ פּעקל פּראָדוקטן .אַזױנע מעלדונגען פלעגן באַקומען אַלע געטאָ-
אינסטיטוציעס גלייכצייטיק,
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,קאָאָפּעראַטיװ-פֿאַרװאַלטונג,

דעם

61טן

פעברואָר

2491

מעלדונג
דערמיט מעלדעט די קאָאָפּעראַטיװ-פאַרװאַלטונג ,אַז פון דינסטיק ,דעם
7טן ד .ח ,.ביז מיטװאָך ,דעם 81טן ד .ח 5 ,.אַזײגער נאָכמיטאָג ,דאַרף
אין קאַפע פון פּאָליצײי-קאַָאָפּעראַטיוו (רודניצקער  )6אַרײנגעטראָגן װערן
דורך אייער אָפּטײלונג אַ רשימה פון די מיטגלידער און  08רובל פאַר
יעדן מיטגליד פאַר פאָלגנדיקע פּראָדוקטן 2 )1 :קילאָ ברויט צוֹ  62רובל;
 )2אַ האַלבער קילאָ ווייצן-מעל  82ר .צזאַמען  08רובל .די פּראָדוקטן
קען מען באַקומען שבת דעם  212פון  9פרי ביז  61אַזײגער נאָכמיטאָג
אויף שאַוועלסקע.
באַמערקונג :מיטגלידער ,ועלכע האָבן קינדער ביז  7יאָר ,קענען
באַקומען אײנמאָליק אַ  43ליטער מילך פאַר  53רובל .די מילך װעט
אַרוסגעגעבן וערן דינסטיק און מיטװאָך אויף רודניצקער  6פון  9פרי
ביז  21אַזײגער נאָכמיטאָג.
סעקרעטאַר  --ש .רוטשטײין.
פֿאַיקי
די געטאָ-פאַרװאַלטונג האָט לוט דער איניציאַטיוו פון גענסן איינגעפירט
אָנהױב זומער  2491ספעציעלע פּאַיקי  --עקסטרע פּעקלעך פּראָדוקטן פאַר די
הױפּט-אָנפירער פון די געטאָ-אינסטיטוציעס .אויף אַ צווייטן אָרט דערצייל איך
גענוי ,װאָס פאַר אַ רעאַקציע דאָס האָט אַרױסגערופן ביי די איבעריקע באַאַמטע,
אונטערן דרוק פון פּראָטעסט פון דער פּראָפּעסיאַנעלער רעפּרעזענטאַנץ ,וי אויך
אין אָנבכליק פון דער בעסערער אַפּראָװויזאַציע-לאַגע ,װי אויך פון דעם געװאַלטיק
פונאַנדערגעװאַקסענעם אינעווייניקסטן באַאַמטן-אַפּאַראַט ,זיינען די פּאַיקי פאַר-
ברייטערט געװאָרן .נאַטירלעך ,האָבן די יעניקע ,וועלכע האָבן פאַרנומען אָנפירג-
דיקע אַמטן און זיינען געווען נאָענט צו די קאַרפּן-קעפּ ,באַקומען העכערע
נאָרמעס .איך ברענג דאָ אַ רשימה פון אַלע אָנגעשטעלטע ,וועלכע פלעגן
באַקומען פּאַיקי .די ציפער באַדײט װאָס פאַר אַ נומער פּאַיאָק מען באַקומט.
דעם נומער איינס האָבן באַקומען די  5יידן ,ראַטימיטגלידער .גענס און דעסלער
פלעגן באַקומען אַנדערטהאַלבן אַזעלכע פּאַיקי
ווייטער איז געװוען אַ נומער  .5 ,4 ,2 ,2די פּאַיקי פלעגט מען באַקומען
יעדע וװאָך .אויף נומער  5פלעגט מען באַקומען (מיט קליינע ענדערונגען)
 3ק"ג ברויט 41 ,ק"ג פּוֹטער 1 ,ק"ג פלייש 41 ,ק"ג צוקער און אַ ביסל מעל
אָדער אַנדערע קלייניקייטן .די העכערע נומערן פלעגן באַקומען דאָפּלט און
דרייפאַכיק און נאָך אַ סך מער .דער ערשטער און צווייטער נומער זיינען געווען
גרויסע פּעק פּראָדוקטן,
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די צאָל פון די נעמער פלעגט װאַקסן יעדן חודש .אין סעפּטעמבער 2491
האָבן דעם פּאַיאָק נומער  2באַקומען  65פּערזאָן ,דעם נומער  181 -- 32פּערזאָן.
אין אָקטאָבער :נומער  ,95 -- 2נומער 402 -- 3
אין נאָװועמבער 42 :פּאַיקי (פון נומער  41 -- )5פּערזאָן 25 ,פּאַיקי ,46 --
 212 -- 4פּערזאָן! .אין דעצעמבער 61 -- 43 :פּערזאָן232 -- 41 ,46 -- 29 ,
פּערזאַן ,דאָס זיינען געווען ספּעציעל קליינע פּעקלעך צו פאַרשמירן די אויגן.

רשימה פון אַנגעשטעלטע אין דער געמאָדפארוואלטונג
װאָס האָבן באקומען פּאיקי (פארשטארקטע דערנערונג)
מיטאַרבעטער

פון דער אַױבעט-אָפּטײלונג :

באַסמאַן חאַצקל
העלער אבא ,2 --
דוד  ,2 --נוסבוים
סטופל מאַרק ,2 --

 ,3 -גענס סאַלאָמאָן  ,2 --גילגיטש מאיל ,3 --יוטאן ישראל  ,2 --ליפשיץ אָלגאַ  ,3 --לעװיט
מאַריאַן אָלטאַשעװסקי*  ,2 --נידערמאַן יוסף ,3 --
גאָלדמאַן מרדכי  ,3 --סוירסקאַ' .מינאַ ,.אזגוד

פעניע *,
פון דער געזונטהייטס אָפּטײלונג
ד"ר בראָדסקי מיכאל  ,2 --ברײטגאַרד מאַרֹקוס  ,3 --בארקוט
װיעראַ  ,2 --באַלאַװטשינע שפרה  ,2 --גאָרדאָן נאעמי  ,3 --גאַרפינג-
קעל סאַלאָמאָן  ,2 --גירשאָװיטש משה  ,3 --װאָלפיאן לאה ,3 --
וויינריב אברהם  ,2 --זיידלער סעװוערין  ,3 --כאלעם ליובאַ  ,3 --טשעסלי
שמערל  ,2 --טראפינסקאַ סאָניאַ  ,3 --טראָצקי פאלק  ,3 --טײנאָװיטש
פּנחס  ,2 --יעראשאנסקא ליזאַ  ,2 --כוואלעס ביילע  ,32 --לעװי
יהודית  ,2 --לעװינסאָן בער  ,2 --ליטװאַק שיינע  ,32 --מאַרגאָליס
שמואל  ,2 --מײזעל ביילע  ,2 --נאָדעלמאַן ראובן  ,2 --סעדליס
אליהו  ,2 --סווירסקי יצחק  ,32 --סטוטשינסקי מיראָן  ,3 --סעגאַל
אשר  ,3 --שאַליט עמיליא  ,2 ---עפּשטיין לייזער  ,2 --עפּשטײן חנה ,3 --
פינקעלשטיין לייזער  ,3 --פריד חיים  ,2 --פּאָמעראַנץ ליב ,3 --
קאַפּלאַן רחל  ,2 --קאַץ ראָזע  ,2 --קאַץ סעמע  ,3 --קליומל האָדע ,3 --
קאַפּלאַן אַלעקסאַנדער  ,2 --רודניק יצחק  ,3 --ראָבינזאָן משה ,2 --
שאבאד שפרה  ,2 --שאבאד לעװאַנדע ראָזע  ,2 --שאַפּיראָ קלמן ,2 --
שומעלישסקי װאָלף  ,3 --שער דוד  ,3 --פלאַקס אליהו  ,2 --גראָדזענסקי
דוד  ,2 --לידסקי פּעסיע ,2--

.1

 -- 41 ,22 44דאָס זיינען טיילן פון אַ קליינעם

רעדאַקטאָר

פון דער

פּאַיאָק נומער

פּוילישער צייטונג

* געועזענער
לאָדזש.
 -- 3 ,2ניט אָנגעגעבן קיין נומער פון קאַטעגאָריע.

.5

,רעפובליקאַ"

אין

221

סאַניטאַרקעס,

5טע

קאַטעגאָריע

בלאָפאַרב עלקע ,בארישניק
קראַוויעץ

װילקישקאַ .רחל,
קראַװיעץ לאה.

יאכע ,בוזשאַנסקי
מאַניאַ,

ריװועס

טעמע ,גאָלדשטײן אסתר,
ראַבינאָװיטש

שרה,

נחמה,

װיטאַמין לאַבאָראַטאָריע  --זאַרכי כיענע,
קראַנקנשװועסטער
אורמאַכער
שוסטער חיה.
פון דער

יוכבד,

טעכנישער

גאַבריעלאָװאַ

שיינע,

אָפּט .און אונטערנעמונגען,

קאַץ

טייטל

שפרה,

דריטע

קאַטעגאָריע

ראָזע,

אגוז חצקל ,אַנטאָװיל יעקב ,ברודנא משה ,באדאנעס נחום ,גורסקי
אַלפרעד ,גורוויטש שלום ,גורוויטש ראובן ,גרינבלאַט הענאָך ,גורוויטש
יוֹסף ,דװאָרטשאַק יצחק ,דװאָרטשאַק דוד ,דװאָרטשאַק טוביה ,װאַסערמאַן
דוד ,וואולץ שמואל ,יאיעס משה ,יעװעראָװיטש ראובן ,חיעט שלמה,
לעווין מתתיהו ,מוליאַרסקי יוסף ,מאַרגאַליצקי לייזער ,נעלקין װאָלף ,סעגאַל
הירש ,סווידלער משה ,סטערץ שמעון ,עפּשטײן יודל ,פירהויט פּיאָטר,
פום אברהם ,פּופּקא גרשון ,פּענעאוסאָװו אברהם ,צווילינג מאָטל ,צוויי יעקב,
קליינבערג הירש ,קאַץ יוסף ,קאַשעל נפתלי ,קוביצקי יעקב ,קאָמיסאַראָװ
נח ,קרעטין אבא ,קאָגאַן ראובן ,קרעמערמאַן פישל ,רומבאַק מרדכי,
רייבמאַן דוד ,שטראמאן יוסף ,שרייבער מתתיהו ,שקלאַװסקי לייב ,שאַפּיראָ
חיים ,תפּוח מאיר,
צווייטע קאַטעגאָריע
מאַרקוס שמעון ,מעבעל אבעל ,ספּאָקאָיני רפאל ,פּאָליאַק מרדכי ,קרינ-
סקי יאָנאַטאַן ,קונינקי ישראל ,ראָם פּלאָראַ.
אָפּטיילונג פאַר סאָציאַלער פאַרזאָרגונג
סראָלאָװיטש בנימין  ,2 --בלעכמאַן ישראל  ,2 --קאַרפּינקעס בער --
 ,3װילקאָמיר פייגע ,ד"ר קזשעמיאַנסקי ,אבעל שוב ,אָרליאַנסקי מרים.
פאַרזאָרגונגס:

און

מיטאַרבעטער,

פאַרטיילונג אָפּטײלונג.
װאָס געניסן

,7/51

פון פאַרשטאַרקטע

3491
פּראָדוקטן-ראַציעס.

5טע קאַטעגאָריע
בערקמאַן ראָזע ,גאָלאָמב טייבע ,האָראָװיטש הירש ,טאָפּאָל אברהם,
טויבמאַן אוריאַש ,מאַנקעװיטש משה ,גאניר אנא ,זעגער חנה ,ליפּשיץ משה,
|
שאַפּירא יענטע.
װואַרשטאַטןאָפּטײלונג
גוטגעשטאַלט הערש  ,2 --יעזיערסקי שלמה  ,3 --געזוגטהייט ישעיה --
 ,3סאליט מאיר  ,3 --רודניצקי לאה  ,3 --בארישניק יעקב .3 --
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וװוויֹירןטשאַפט-אָפּטײלונג
זלאטין נח ,ווילדשטיין מאיר ,מישעלעוויטש אהרן ,ספּאָקאָיני יעפים,
לאזאווסקי בנימין ,באַרמאַץ מיירים ,ריווקינד יאָסל ,שומעלישקי אשר,
גאָרדאָן זעליק ,פריינקעל אברהם,
לוין-און אויפטראַג-שטעלע
רובינשטיין אסתר ,קויפמאַן עלזאַ.
געטאָידיעות

בינדער שלמה.
װירטשאַפּטלעכע װאַרשטאַטן
איצקאָוויטש בערל .3 --
קאַנאַליזאַציע-אַרבעטער
ווינקער שמעון ,שעפרייכעל ישראל,
אַלגעמיינע
נאָטעס
שפּירא) --

אָפּטײילונג
אברהם
,2

--

מעלער

 ,2גאפענהיים
אַלעקסאַנדער

אירענאַ
--

,2

(טאָכטער

צעסלינסקי

פון
ליב

אינזשיניער
--

,2

קאָנטראָל-אָפּטײלונג  --גינזבורד גריגאָרי ,2 --
לערער

און קולטור-טוער

גערשטיין נינאַ ,טורבאָוויטש לייב ,סטאָליצקי חיים ,בריקנער לאה,
צוקערמאַןגאָרדאָן ליזע ,ראָזענבערג באָריס ,וואלטער אסתר  --קולטור-
אָפּטײלונג ,ביי אַדלער ,באָנעס אברהם  --מויק ,אמאמטינא נינאַ --
געטאָיטעאַטער ,ראָטבלום ישראל  --אַרטיסט ,שער יעקב ,וואולץ שמואל --
קינסטלער ,אַבראַמאָװויטש משה  --ביבליאָטעק,

פינאַנץ-אָפּטײלונג
לאָנדאָן רבקה  ,2 --מוראוויטש יוסף  ,3 --פּינטשוק אברהם ,2 --
קאַשוק שמעון  ,2 --קאַצענעלסאָן פּלטיאל  ,2 --רובינאַ באדאנע / ,3 --

שאַפּראַן מרדכי ,3 --
הוידוועכטער

גאָלדבערשטאַט דוד ,ליפּקאָװיטשן פּנחס ,סאָלאָמיאַנסקי נתן ,פּופקא
מאָטל ,שרירֹא יהושע ,זאדווין לייב ,לעווין יאָסל ,גורוויטש אליהו ,בעקער
קלמן ,קאַץ בערל ,אמיעל ראובן ,רעכעס חיה ,דינעס מלכה ,לעווין יחזקאל,
שאפער משה ,בערענשטיין שאול ,שניידער גיטע.
געטאָ-אינדוסטריע
{ == אייזענבערג שמואל ,בראז מאיר ,אַנטאָװיל יעקב ,איידלמאַן מאָטל,
גורוויטש יוסף ,גערבאַטשעװוסקי ,דװאָרטשאַק יצחק ,דװאָרטשאַק דוד,
דאַמאָווסקי לייב ,ויינמאַן
נאָװאָשאַנסקי
לייב ,פראָם

לאַזאַר,
אברהם,

מוליאַרסקי אשר,
מוליאַרסקי יוסף,
צוילינג
מאָטל ,קרעמער
אַװאַריע,
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קרעסין
משה,

רומבאַק

אבא,
רייבמאַן

פערענאל
דבורה,

מרדכי,

עווגעניע,
זומעל

חנה,

שקלאַװוסקי

קירשענבוים
רחל,

לייב,

יעקב,

גליקשטיין

שוסטער

בארישניק

אָסיע,

װאָלפיאן

משה,
עטל,

גרינבלאַט

זאק

שרה,

ליזע,
מעגלין

מינקין דאָרע ,בליאָך מינא.

פּאָליצֵײ

יוטאן
מינא,

ישראל,

וויינער

קאַרנאָװוסקי

שטײינקאָלק

יעקב,

יצחק,

שרה,

מינקאָוויטש

שטיין

ראַדאָשיצקי

פּסח,

באָרֹיס,

שמולאָװיטש

פיין לילי,

מאיר,

סטראקון

שאַפּראַן

מרדכי,

אריה.

װווינונגס-אָפּטײלונג

אניקשט
באַטיצקי
הירש

פייווע  ,3 --באַראַנאָווסקי טעװעל

אברהם

--

--

 ,2גלעזער

ג ,2זלאטין
הירש

מענדעלסאָן

נח --

מאָטל --

 ,2כואיניק
שמואל

 ,3 --קונשט

 2אָקטאָבער

,2491

 ,3 --באָראָװאַ פרומע ,3 --

ג ,3זאַלקינד
אברהם

חיים --

 ,2פרידמאַן

 ,2זאַגאָרין
שלמה

--

,2

.3 -נומער

2351

|
קאָאָפּעראַטיוו (פּאָליצייי קיך)
אַראָנאָװיטש גרשון  ,3 --אייזין ליפּע  ,32 --בראָנזאַפּט יעקב ,2 --
דאנין לאַזאַר  ,2 --גורוויטש אברהם  ,2 --מאזין יצחק  ,3 --זעלדאָװיטש
אַדאָלף  ,2 --צירינסקאַ פרידאַ ,3 --
באַשפּייזונגס-אָפּטײלונג
אימיאַניטאָוװ נחום  ,3 --רודאַק דבורה  ,3 --האָראָװיטש
וויינער מרדכי  ,2 --וויינער ישראל  ,3 --טראָצקי זעליק ,2 --
יעקב  ,2 --סלוצקי תנחום  ,2 --עליזעראָװיטש לײזער --
מרדכי  ,2 --קאַץ חנה  ,3 --קאַפּלינסקי ברוך  ,2 --רעזניק
רעזניק ניסן ,3 --
אינטענדאַנטור
קוריצקי
ניעווסקאַ

--

קאָמענדאַנטקעס

יצחק,

זאַמסקי

סאָניע,

היגיעניסטקעס

גאָלדפאַרב

טאָגיהײם  --שומעלישקי

העלענאַ,

דבורה.

קאָנטראָל-אָפּטײלונג  --וואפנער
געטאָיגעריכט  --דימענט

דאָראַ.

אַפּטײק  --רודניצקאַ רחל.
קינדעריהיים
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גורקאַ

רעגינע,

קאַץ

יאַנינאַ.
--

--

הירש ,3 --
טראָפּיאַנסקי
 ,2קושלין
מאיר ,3 --

לעוו יהודית.

מרדפי.

סאָקאָלאָװויטש

ראָזע.

איטע,

קאַטשע-

געטאַ-מאכלים
נויט ברעכט אייזן .די מורא פאַר הונגער ,דער צוגעטיילטער און אויס-
געמאָסטענער ביסן ,װאָס איז געווען אין געטאָ אַ נאָרמאַלע דערשיינונג ,דער
דוחק אין גוטע נאַרהאַפּטיקע פּראָדוקטן ,האָט געצווונגען די יידישע באַלעבאָסטעס
צו זוכן און אויסגעפינען נייע פּאָטראַװעס ,װאָס זאָלן האָבן אַ טעם און דערמאָנען
די אַמאָליקע גוטע צייטן ,פון אױסגעווייקטן שװאַרצן ברויט פלעגן די באַלע-
באָסטעס מאַכן געהאַקטן הערינג .די ערשטע צייט ,אַז מיר האָבן ניט געװוּסט
זענען מיר געווען זיכער ,אַז מיר האָבן פאַר זיך אמתע געהאַקטע הערינג .פון דער
פּאָטראַווע פלעגן מיר לעקן די פינגער .פון צעמאָלענע געװייקטע אַרבעס האָבן זי
געמאַכט געהאַקטע לעבער .טשאָלנט פלעגט מען שטעלן טעפּ מיט קאַרטאָפל
און פערד-פלייש .די ערשטע צייט איז געווען זייער שווער צוצוגעוווינען זיך
צו דעם .אין שטוב האָט מען געמאַכט קאָטלעטן פון פערד"פלייש  --ס'איז
געװאָרן איַומטובדיקער מאכל,
טייגעכצער פון פאַרפרוירענע קאַרטאָפּל איז געווען אַ שטענדיקער מאכל,
אַרבעס-זופּ מיט קליוסקעס פון שװאַרצן מעל איז געװוען אַ געשמאַק עסן און
אַרבעס זעטיקט .מיר פלעגן אויך אַ סך נוצן קרוטשקע ,מייערלעך ,מאַרמעלאַד.
דאָס הױיפּטיעסן איז געווען זופּ און ברויט,
אין די קראָמען פון קאַרטױפּראָדוקטן פלעגן ניט פעלן קיין שויינערייען
עס זיינען געווען פאַלן ,ווען מען האָט געכאַפּט ביי אַ פאַלשער מאָס און וואָג,
ביי אַזאַ קראָם זענען אָפט געווען גרויסע רייען .ווען מורער אָדער אַן אַנדע-
רער שלאַק פלעגן זיך באַװייזן אין געטאָ ,זענען זיך אַלע רייען צעלאָפן .הױיפּט-
זעכלעך אַלטע לייט און די ,ניט לעגאַלע?

א רב ע ט * א מ ט
אין דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע
װוּ ס'איז פון ערשטן מאָמענט אָן
בראַודע .װי מען האָט אין געטאָ
אַן אויסלענדישער רעגירונג אין

איינער פון די וויכטיקסטע לעבנס-נערוון
איז בלי ספק געווען דער יידישער אַרבעט-אַמט,
געשטאַנען בראש אַ יונגערמאַן פון קאָוונע ,א.
גערעדט ,איז ער געווען א װױצע-קאָנסול פון
קאָוונע ,אַ רייכער מענטש פון דער היים.
אין געטאָ האָט ער אָנגעהערט צו דער אויבערשטער אַריסטאָקראַטיע .ער
איז געווען דער פאַרבינדונגס-מאַן צווישן יידישן אַרבעטיאַמט אין געטאָ און
דעם דייטשישן אַרבעט-אַמט אין שטאָט,
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ווען איך בין געווען לייטער פון דער דירות-אָפּטײלונג אין דעם קליינעם
געטאָ ,האָב איך זיך אַ פּאָר מאָל נאָענט געטראָפן מיט דעם אינטעליגענטן מאַן.
ער האָט דאַן געװאָלט ,אַז דאָס קליינע געטאָ זאָל אים אויך באַפולמעכטיקן צו
זיין איר פאָרשטײיער ביים דייטשישן אַרבעט-אַמט ,מיט דער מיינונג ,אַז ס'איז
בעסער ,אויב עס וװעט זיין איין פאָרשטײיער .היות וי דער יודנראַט פון גרויסן
געטאָ האָט אָפּגעװאָרפן אונדזער ווענדונג וועגן אַן אַלגעמײנער צװזאַמענאַרבעט,
בין איך זייער שאַרף אַרױסגעטראָטן קעגן זייער אַפּוטרופּסות אין אַזאַ ברענעג-
דיקער פראַגע ,ווען מיר האָבן דאַן געהאַט אַ דירעקטע פאַרבינדוגג מיט דעם
דייטשישן אַרבעט-אַמט .דער יודנראַט פון קליינעם געטאָ האָט מיט מיר מסכים
געווען און די פּראָפּאָזיציע ניט אָנגענומען .וען איך בין שפּעטער געקומען
אין גרויסן געטאָ און אַ פאַרצווייפלטער געזוכט אַ שיין ,האָב איך נאַטירלעך
זיך געווענדעט צו בראַוּדען ,ער האָט מיר גאָרניט געהאָלפן ,אָבער נישט פאַר-
געסן מיר צו דערמאָנען ,אַז :א,יר זייט דאָך געווען קעגן מיר ,קעגן פולמאַכטן
פאַר מיר פון אייער געטאָ"..
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פאַראָרדענונג פון יודנראַט וועגן דער אַרבעטס-צייט אין די געטאָדאינסטיטוציעס
26

ש

ביי דער געלעגנהייט וויל איך פאָרמולירן דעם געדאַנקען-גאַנג פון די הױיפּט-
טוער פון געטאָ .אויף אַ גרויסער פאָלקס-פאַרזאַמלונג אין געטאָיטעאַטער ,װאָס
איז פאָרגעקומען אין צוזאַמענהאַנג מיטן אַרײינציען פרויען אין דער אַרבעט --
ווען עס האָבן זיך אין געטאָ אָנגעהױבן די אַנטלױפענישן אין װאַלד אַרײן
צו די פּאַרטיזאַנער  --האָבן טאַקע בראַודע און גענס דערקלערט אָט װאָס:
,לאָמיר זאָגן קלאָר און זיך אַליין ניט נאַרן ,אַז פון פּאָליטישן שטאַנדפּונקט
זיינען מיר דאָך אַלע פאַר די דייטשן  --זעראָ .מיר עקזיסטירן ניט און דאַרפן
ניט עקזיסטירן ,אַזױ איז דאָס געזעץ פון נאַציזם לגבי אונדז יידן .אוב מיר
יידן לעבן נאָך טיילווייז ,איז דאָס אויסשליסלעך דערפאַר ,ווייל געוויסע ווירט-
שאַפּטלעכע מאָמענטן זיינען אויף אונדזער זייט .מיר גיבן א טייערע זאַך --
אַרבעט ,װאָס מער אַרבעטער ,װאָס מער פּראָדוקציע ,אַלץ וויכטיקער איז פאַר
זיי די עקזיסטענץ פון געטאָ .דאָס האַלט אונדז אויף .פאַלט אָפּ אָט דער מאָמענט,
דער װירטשאַפטלעכער נוצן ,װאָס מיר ברענגען  --דאַן װערן מיר תיכף אומ-
נויטיק .דעריבער ,װוער עס ויל לעבן ,ער עס ול איבערלעבן ,דער מון
אַרבעטן ,דער מוז זיין װירטשאַפּטלעך נוצלעך פאַר די דייטשן?.
,עטאָ ידיעות" אין נומער 92
עטװאָס שפּעטער דעם 61טן מאַי  2491האָבן די ג
(ייא אייר תש"ג) געשריבן אין אַרטיקל ,צום מאָמענט? , --אַרבעט אין זומער? --
אָט װאָס:
,מיר מוזן הויבן דעם פּראָצענט פון די אַקטיװוישאַפנדיקע לגבי דער אַלגע-
מיינער צאָל פון אונדזער אױסגעװאַקסענער געטאָ-באַפּעלקערונג .מיר מוזן װערן
אַן אמתע אַרבעט-געמיינשאַפט ,װאָס שאַפּט און איז פּראָדוקטיוו און פאַרדינט
דורך איר װירטשאַפּטלעכער נוצלעכקייט רעכט אויף עקזיסטענץ און ברויט ...מיר
האָבן אַפילן צוליב דעם אַראָפּגעדריקט דעם קינדס שול-עלטער ביז  31יאָר .מיר
רייסן זיי אָפּ פון לערנען ,פון לערער ,פון זייערע קינדערשע יאָרן און װאַרפן זיי
אַריין אין ברויזנדיקן און שטרענגן לעבן ,כדי צו פאַרגרעסערן די רייען פון
אַרבעטס-אײינזאַץ .און אַפּילו פאַר יונגע מיידלעך ,וילן מיר זאָרגן ,אַז זיי זאָלן

זיך אויסלערנען אאַַ האַנטװערק,

אונדזערע װאַרשטאַטן װאַקסן  --מיר האָבן שוין אַ געטאָראינדוסטריע ,אַ
שווערע און לייכטע ,מעבל-װאַרשטאַטן ,בלעכעריי ,גיסעריי ,טאָקערײי און שלאָי
סעריי .די פיין-מעכאַניקער ליפערן די שענסטע זאַכ ,די סיראָפּיפאַבריק איז
אוסגעוואַקסן איבערנאַכט ,די טעפּערײי ,שניידערייען  --גרויסע מיליטערישע
און פּריואַטע באַשטעלונגען ,די טעכנישע שול .דער עיקר אָבער איז דער גרויסער
אַרבעט-אײנזאַץ אויסערן געטאָ ביי װערמאַכט-אײינהײיטן.
| דער זומער פאַרלייכטערט די לאַגע ,מען איז אויף פרייער לופט ,קליידונג
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לייכטע ,מיט שפּייז איז לינדער .פרויען קענען אין די גערטנער אַרבעטן און דאָס
אַלײין שאַפט אַ בעסערע שטימונג ,שטאַרקט דאָס געפיל פון לעבן
דורכן שאַפן דעם בריגאַדירן-ראַט און בײיראַטן ביי די איינהייטן ,האָט מען
אַ סוף געמאַכט צום ווילקיר פון די בריגאַדירן",
פון אַ צווייטן אָרט אין די ,געטאָ ידיעות":
,מען מוז שטרעבן צו  0008אַרבעט-איינזאַץ .יעדער אַרבעט:דעזערטער
|
דריקט אַראָפּ דעם פּראָצענט",
מען מוז מודה זיין ,אַז די דאָזיקע רייד האָבן דאַן אין יענע טעג טיילוייז
איבערצייגט ,הגם פון דער צוייטער זייט האָט מען בשום אופן ניט געקענט
פאַרשטיין ,פאַרװאָס די דייטשן האָבן אומגעבראַכט אַזױ פיל יונגע ,שעפערישע
כוחות ,אויב אַרבעט איז פאַר זיי אַזױ וויכטיק .נאָר וי די זאַך זאָל ניט זיין,
האָט מען געזען ,אַז לעבן  --לעבן טאַקע די ,וועלכע אַרבעטן און האָבֿן שיינען,
דער אַרבעט-אַמט האָט געהאַט אַן אומגעהויערע אַרבעט פון ערשטן מאָמענט
אָן .מ'האָט אָן אויפהער רעגיסטרירט פאַכלייט .אַלע וויילע פלעגן די דייטשן
בייטן די שיינען .שפּעטער איז אונטערגעקומען דער סעזאָן פון די געלע שיינען,
מען מוז מודה זיין ,אַז דער אַרבעטיאַמט האָט געאַרבעט טאָג און נאַכט .אמת,
דאָ האָבן אויך ניט געפעלט קיין שויינערייען ,וי האַנדל מיט מענטשלעכע
לעבנס .געלט ,גאָלד און װאַלוטע האָט דאָ לרוב דעצידירט .פונדעסטוועגן האָט
דער אַרבעט-אַמט לאַװורירט וי ער האָט געקענט ,געהאָלפן ,געטאָן זייער פיל,
ווען עס האָט זיך געענדיקט די סדרה מיט די געלע שיינען ,האָט זיך גלייך
אָנגעפאַנגען אַ ניי ,געשעפט" מיט די ראָזע שוּץישיינען .דאָס האָט אויך לאַנג
ניט אָנגעהאַלטן ,נאָכדעם זיינען דערשינען בלויע שיינען און אױף זייער אָרט
האָבן זיך געיאַװעט אַרבעטיביכלעך און בלעכענע נומערן ,וועלכע מ'האָט גע-
דאַרפט טראָגן אויפן האַלדז (װי אַ נומער פאַר אהַונט).
די הויפּטיטעטיקייט פון אַרבעט-אַמט איז באַשטאַנען אין באַזאָרגן די דיי

טשישע און ליטווישע אַרבעטיפּלעצער מיט דער נויטיקער צאָל אַרבעטער און
מיט די געהעריקע פאַכמענער .אַלע דייטשישע איינהייטן ,וועלכע זיינען געווען
אין שטאָט ,האָבן זיך גענויטיקט אין שװאַרצע אַרבעטער און אין גוטע בעלי-
מלאכות ,וועלכע ס'האָט געליפערט דאָס געטאָ .פון די שטייער-אַמט-באַריכטן
האָבן מיר געזען ,אַז פון אומגעפער  02טױיזנט יידן ,וועלכע זיינען געווען אין
געטאָ ,האָבן ביי  7טויזנט מענער און פרויען געאַרבעט אין שטאָט ביי די
דייטשן און ליטווינער,
צושטעלן אַזאַ אַרמײ אַרבעטער טאָג-טעגלעך ,אױפפּאַסן אַז מען זאָל זיך בלי
דער אַרבעט אויפפירן וי געהעריק ,כדי ניט אַרוסצורופן וועלכע ס'איז פּראָװאָ-
קאַציעס ,אָפּהיטן ,אַז מען זאָל טאַקע גיין אַרבעטן  --דאָס אַלץ איז נישט
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געווען קיין לייכטע אויפגאַבע .מען מוז נאָך נעמען אין אַכט ,אַז ניט אַלע
אַרבעט-פּלעצער זיינען געווען גלייך אין זייער באַציאונג צו די יידישן אַרבעטער.
עס זיינען געווען אַרבעטיפּלעצער ,װוּ די יידן האָבן געהאַט פאַרהעלטנישמעסיק
ניט קיין שווערע אַרבעט און דערביי געקענט אַ ביסל אונטערגנבענען ,טרעפן
זיך מיט ניט-יידן ,מאַכן פאַרשיידענע טראַנזאַקציעס מיט ליטווינער און דייטשן
און דערפון ציען חיונה .מיט איין װאָרט  --גוטע אַרבעטיפּלעצער. ,
עס זיינען .אָבער אויך געווען אַזױנע אַרבעט-פּלעצער ,װוּ מ'פלעגט זיך
איזדיעקעווען איבער די יידישע אומגליקלעכע אַרבעטער ,שלאָגן זיי מכות רצח,
דערביי איז די אַרבעט גופא געווען אַ שווערע און שמוציקע ; וועגן פאַרדינסטן
האָט קיין רייד ניט געקענט זיין .און אויך אין אַזעלכע ערטער האָט מען געמוזט
שיקן פּאַרטיעס אַרבעטער,
כדי דאָס אַלץ צו קאָנטראָלירן האָט דער אַרבעט-אַמט געהאַט אַן אייגענע
פּאָליציי ,וועלכע האָט אַכטונג געגעבן אַז אַלץ זאָל זיין אין אָרדענונג ,לױט
די פאָדערונגען פון דייטשישן אַרבעטיאַמט .די פּאָליצײ איזן געווען אַזױ גוט
וי די גאַנצע געטאַיפאָליצײ ,צייטנווייז פלעגן זיי זיך באַגײן שרעקלעך ברוטאַל
מיט די אַרבעטער .אין די געטאָ-אַקטן האָבן מיר אָפּשריפטן פון פּראָטאָקאָלן
וועגן אַזעלכע ברוטאַלע אַקטן .אָט איז איינער פון זײ;
פּראָטאָקאָל פון דער זיצונג פון דער אַרבעט-לײטונג אָפּטײלונג
ביים יודנראַט ,װאָס איז פאָרגעקומען דעם 21טן מאַי 2491
;נאָכן באַטראַכטן דעם ענין פון אָנגעשטעלטן פון דער זעלבער אָפּטײ-
לונג י .י .איז באַשלאָסן געװאָרן :
{) פאַר דער אומדערלאָזבאַרער האַנדלונג פון דערמאָנטן אָנגעי
שטעלטן ,וועלכער האָט זיך דערליבט צו שלאָגן אין אמט אַ פרי --
באַשטראַפן אים מיט  02מאַרק ,געבנדיק אים דערביי די לעצטע התראה,
אַז אוב אַזױנס װעט זיך איבערחזרן נאָך איין מאָל ,װעט ער תיכף
באַזײטיקט װערן פון זיין אַמט".
און נאָך אַ דאָקומענט

פון דעם

זעלבן אָמט אין דעם

זעלבן ענין:

,ווילנע12 ,סטן מאַי .2491
צום יודנראַט אין געטאָ.
די אַרבעטס-אָפּטײלונג בעט נאָכאַמאָל באַטראַכטן דעם ענין י .י .אויף
וועלכן ער האָט אַרױפגעלײגט צויי :שטראָפן  --דעגראַדירן פון דער
4טער אין 5טער קאַטעגאָריע.

צום סוף װעלן מיר ברענגען  2טאַבעלן פון אַרבעטיאַמט וועגן דער צאָל
4

די ערשטע

איז געווען

אַ געלטישטראָף,

די צווייטע

--

דעגראַדאַציע.
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באַשעפטיקטע לוט ,איינהייטן" אין צווייטן האַלבן יאָר פון  ,2491צוזאַמענ-
געשטעלט דורכן סטאַטיסטישן אַמט אין דער ווילנער געטאָ.
חודש
יוְלִי
אויגוסט
סעפּטעמבער
אָקטאָבער
נאָוועמבער
דעצעמבער

מיליטע-
רישע
אײנהײטן

ציווילע
אינסטי.
טצציעס

פּריװאַטע
אַרבעטס.-
געבער

געטאָ
פאַרװאַל:
טונג

סך'הכל

552
0182
344
402
1402
701,4

52
9302
86
0402
900,2
52

12
02
62
773
44
18

361
861
"5
721
301
71

44
62
260,9
090
2,
02

פון דער טאַבעלע פאַרן ערשטן האַלבן יאָר : 2491
חודש

;

יוְלָי

צאָל אַרבעטסיערטער:

צאָל באַשעפּטיקטע:

מענער ;
פרויען ;

אױגוסט

סעפט.

אָקטאָבער

נאָוו,

דעצעמב,

432

552

562

1.6

8552

8517

302

7057

643

3647

41441

3732

05
1

9384
9132

0684
0462

2514
1102

6914
8162

8694
5042

די אַרבעטער פלעגן גיין צו דער אַרבעט קאָלאָנענװײז ,אונטער דער אָנפירונג
פון אַ בריגאַדיר און קאָלאָנען-פירער .אויף קליינע אַרבעטישטעלן ,װווּ ס'איז
ניטאָ קיין בריגאַדיר און קאָלאָנעדפירער ,דאַרף די גרופּע אויסטיילן פון זיך
אַ פּערזאָן ,וועלכע דאַרפט זיך מעלדן אין אַרבעט-אַמט .אַלע אַרבעט-שטעלן
האָבן געמוזט זיין רעגיסטרירט אין אַרבעט-אַמט,
בריגאַדירן-ואַט

ווען אין געטאָ האָבן זיך די פאַרהעלטענישן מער-ווייניקער סטאַביליזירט,
אֹיז געשאַפן געװאָרן אַן אינסטיטוציע פון אַלע בריגאַדירן אונטערן נאָמען --
בריגאַדירן-ראַט,
ווען יידן האָבן אָנגעהױיבן צו אַרבעטן ביי די דייטשן ,האָט זיך אין יעדער

גרופּע שטענדיק אויסגעטיילט איינער אַ פלינקער ,אַ ספּריטנער ,וועלכער איז
גלייך געװאָרן אַ ,שמעלקע? מיט די דייטשן .מיט פאַרשיידענע וועגן האָט אַוא
איינער זיך איינגעקויפט אין יחוס ביי זיי און גענומען רעדן פאַר די יידישע
אַרבעטער .אין די ערשטע צייטן איז געווען זייער פיל װאָס צו טאָן :אַזאַ שיין --
צאַווייטער שיין ,אַ שיין מיט אָדער אָן אַ שטעמפּל .הכלל ,מען האָט שטענדיק
נעמט
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אַרום די רובריקן

,עפנטלעכע

אינסטיטוציעס"

און ,שטאָט-פאַרװאַלטונג"

געמוזט זיין אין קאָנטאַקט מיט די דייטשן ,אָדער מיט ליטווינער ,וועלכע פלעגן
אָנפירן מיט דער אַרבעט .אין דער צייט האָבן זיך טאַקע אין אַלע אַרבעט-ערטער
אַרױסגערוקט די פיפיקסטע מענטשן ,וועלכע האָבן געפּאַסט צו אַזעלכע גע-
שעפטן ,אָפּטמאָל זייער ריזיקאַלישע,
זי פלעגן אין אַ סך ערטער אונטערקויפן די דייטשן מיט פאַרשיידענע
מתנות ,און דערביי דורכפירן א סך פאַרלייכטערונגען פאַר זייערע גרופעס
אַרבעטער,
אַדאַנק דעם האָבן אָט די בריגאַדירן ,אין געוויסע פאַלן ,אַרױסגעראַטעװעט
אַ געוויסע צאָל יידן פון טויט ממש.
מיט דער צייט זיינען די מענטשן געװאָרן די עלטסטע אין זייערע פּאַרטיעס
און זיי האָבן שוין אויך דערליידיקט אַלע ענינים ,ואָס זיינען נוגע געװען
זיײיערע אַרבעטער אין געטאָ גופא .זיי זיינען געװאָרן די יעניקע ,וועלכע האָבן
אָנגעהאַלטן דעם קאָנטאַקט מיטן יידישן אַרבעטיאַמט אויך.
בריגאַדירן זיינען געווען פאַרשיידענע.
עס זיינען געווען אַזעלכע ,וועלכע האָבן זייער פּאָזיציע גלייך אויסגענוצט
פאַר זיך ביזן העכסטן גראַד ,מאַכנדיק אין אַ קורצער צייט ריזיקע פאַרמעגנס.
הויפּטזעכלעך אין די צייטן פון די טשיסטקעס ,ווען זיי האָבן מיט דער הילף
פון ,זייערע" דייטשן אַרױסגענומען יידן פון לוקישקער טורמע ,וי אויך ביי דער
װואַקכאַנאַליע מיט די געלע שיינען
אמת איז ,אַז אַ געוויסע צאָל יידן האָבן זיי טאַקע אָפּגעראַטעװעט פון
טויט ,אָבער נאָר די יעניקע ,וועלכע האָבן פאַר דער טובה געקענט זייער גוט
באַצאָלן .גלייכצייטיק אָבער האָבן געוויסע בריגאַדירן דורכגעפירט פאַרשיידענע
טונקעלע מאַכינאַציעס ,צוזאַמען מיטן יידישן אַרבעט-אַמט ,ביי די געלע שיינען.
זעלבסטפאַרשטענדלעך ,אַז אַלע קאָמבינאַציעס און מאַכינאַציעס זיינען שטענדיק
דורכגעפירט געװאָרן אויפן חשבון פון אָרעמאַן ,שװאַכן און דערשלאָגענעם,
די בריגאַדירן האָבן דאָס רוב אַליין ניט געאַרבעט ,נאָר האָבן אױפגעפּאַסט,
אַז זייערע אַרבעטער זאָלן דאָס טון ,אַ סך אַרבעטער פלעגן טאַקע גוט ציטערן
פאַר זייערע בריגאַדירן ,אין געטאָ האָט מען טאַקע אייניקע בריגאַדירן געקרוינט
מיטן נאָמען  --קעניג( .ווייסקאָפּ פון שניידערישטוב .װאָראָן פון סאַניטעט-
דעפּאָ א .א.).
עס זיינען אָבער אויך געווען בריגאַדירן ,וועלכע האָבן אָרנטלעך און מיט
מסירות נפש אויסגעפירט זייערע פליכטן און געהאָלפן זייערע מיטאַרבעטער
אָן שום אייגן-נוצן,
די בריגאַדירן האָבן אויך געזאָרגט פאַר זייערע אַרבעטער אין געטאָ גופא.
זיי פלעגן זיך באַמיען צו באַקומען בעסערע וווינונגען ,צעטלען אין באָד אַרײן.
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עס זיינען געווען בריגאַדעס און בריגאַדירן ,מיט וועלכע דער ידנראַט אַלײן
פלעגט זיך שטאַרק רעכענען ,װי למשל  --די גרופּע געשטאַפּאָ:אַרבעטער,
וועלכע האָבן געברענגט נייעס אין געטאָ; װאָראָנס גרופּע ,װאָס האָט געאַרבעט
אין סאַניטעט-דעפּאָ און פלעגט אַרײנשלעפּן אין געטאָ מעדיקאַמענטן; װײיסקאָפּ
און אַנדערע ,וועלכע פלעגן געבן גרויסע נדבות א ,א .וו,
! די בריגאַדירן האָבן אייניקע מאָל אויסגעפּועלט ביי זייערע דייטשן דעה-
לויבענישן אויף אַריינצופירן עקסטרע פּראָדוקטן פאַר זייערע אַרבעטער א .א .וו
זי זיינען אין געטאָ געווען די אַזױ גערופענע ציווילע אַריסטאָקראַטיע,
דער בריגאַדירןיראַט איז טאַקע מיט דער צייט געװאָרן די איינציקע עפנטי
לעכע טריבונע פון געטאָ-לעבן .אַלע וויכטיקע נייעסן פאַרן געטאָ ,אַלע לעבנס-
וויכטיקע דערקלערונגען פאַר דער געטאָיבאַפעלקערונג פלעגט גענס ,בראַודע,
מאַכן אויף די גרויסע פאַרזאַמלונגען פון די בריגאַדירן.
גענס און פריד האָבן מיט די בריגאַדירן אָנגעהאַלטן די בעסטע באַציאונגען.
פאָרזיצער פון בריגאַדירן"ראַט איז געווען דוד קאַפּלאַן-קאַפּלאַנסקי ,דער גוט
באַקאַנטער קולטור-טוער אין ווילנע .זיין שיינע באָרד האָט ער ,וי אַלע יידן
אָפּראַזירט און יעדן טאָג פלעגט ער גיין בראש פון זיין קאָלאָנע צו דער אַרבעט
אין בורבישעק .זיין גרופּע איז געווען אַ גרויסע און באַשטאַנען פון אַ סך יונגע
געזונטע אַרבעטער און גוטע פאַרדינער ,זיי האָבן טאַקע אין געטאָ באַקומען
פאַר זיך דירות אין שענסטן הױיף ,אױף רודניצקער  ,/דאָס הױז פון דער
געוועזענער יידישער באַנק,
מען דאַרף אויך אונטערשטרייכן ,אַז דער בריגאדירר-אַמט איז אין דער

לעצטער תקופה פון געטאָילעבן געװאָרן זייער אַ געפערלעכער אַמט. ,
ווֹען עס האָבן זיך אָנגעהױיבן די לויפענישן אין װאַלד צו די פּאַרטיזאַנער,
האָבן די דייטשן דערקלערט קאָלעקטיווע פאַראַנטװאָרטלעכקײט און אַ סך
בריגאַדירן זיינען מיט זייערע פאַמיליעס אויסגעשאָסן געװאָרן דערפאַר ,ווייל
פון זייערע קאָלאָנעס זיינען אַרבעטער אַװעק אין װאַלד,
דער בריגאַדיריראַט האָט ,װי געזאָגט ,געזאָרגט פאַר די אַרבעטער אין
געטאָ גופא .מיר זעען דאָס פון אַ מעלדונג פון בריגאַדירן-ראַט ,אין וועלכער
עס ווערט געזאָגט אָט װאָס:
|

,עס

אויסערן

איז

זייער

געטאָ,

געװוונטשן,

זאָלן

פאָרשלאַג

פון

נאָל אויף

צו ראַזירן

זיין

אַז די אַרבעטער,

פריש

בריגאַדירן-ראַט,

די

ראַזירט.

צו

פריזערייען

װאָס

דעם
אָפּן

גייען

צוװעק
טעגלעך

אַרבעטן

אַרױס

זיינען,
פון

03.5

לױטן
פרי

זיך?.

און פון אַ בריוו פון בריגאַדירן-ראַט צו דער געטאָ-פאַרװאַלטונג:
,דער
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בריגאַדירן-ראַט

בעט

פּלאַנירן

בעדער

פאַר

אַרבעטער,

װאָס

אַרבעטן
װאָס

אין שטאָט,

קומען

שפּעט

 12טעג

מיט
ביינאַכט

פאָראויס.

פון דער

זונטיק נאָר

פאַר

אַרבעטער,

אַרבעט"?,

מיר באַזיצן אויך אַ פּראָטאָקאָל פון בריגאַדירן-ראַט-פאַרזאַמלונג;.
פּראָטאָקאָל
קאָלאָנען-פירער,
6טן דעצעמבער

פון דער אַלגעמײנער פאַרזאַמלונג פון בריגאַדירן און
װאָס איז פאָרגעקומען אין לאָקאַל  --רודניצקער  ,7דעם
,2491

 81אַזײיגער,

סאָג-אָרדענונג.

) װעגן די באַשטימונגען

פון ה' געביטסקאָמיסאַר

איינצוטיילן

די

יידישע אַרבעטער אין קאַטעגאָריעס,
 )2לויפנדיקע ענינים,

דער פאָרזיצער פון בריגאַדירןיראַט ה' ד .קאַפּלאַדקאַפּלאַנסקי עפנט
די פאַרזאַמלונג און גיט דאָס װאָרט דעם פאַרבינדונגסימאַן ה' בראַודע,
וועלכער גיט דערקלערונגען וועגן די פאָרמולאָרן און אָנװייזונגען פון
געביטס-קאָמיסאַר ,וועלכע אַרבעטער עס דאַרפן איינגעטײילט וערן אין
וועלכע קאַטעגאָריעס .עס ווערן געשטעלט פראַגעס װעגן די קאַטעגאָריעס
און ה' בראַודע גיט אויסשעפּנדיקע ענטפערס .ה' בראַודע וייזט אָן אַז
דער געביטס-קאָמיסאַר האָט פאַרטרױיען צו די בריגאַדירן און דעריבער
דאַרפן זיי געװיסנהאַפּטיקער זיך באַציען צו זייער אַרבעט .זיי דאַרפן
אָנפירן מיט דער פאַרטיילונג פון דער אַרבעט אױיף די דינסטישטעלעס,
לוט די נייע באַשטימונגען װעלן יידן איצט דאַרפן אַרבעטן  01שעה
ו
אַ טאָג,
ה' קאַפּלאַדקאַפּלאַנסקי גיט אויפקלערונגען װעגן דער אַרֹבעט פון
קאַנטראָל-קאָמיסיע פון פיזישן געזונט פון אַלע אַרבעטער אין געטאָ און
ווייזט אָן ,אַז דאָס איז נייטיק ,כדי ריכטיק פעסטצושטעלן ,צי אױף די
דינסטישטעלעס אַרבעטן יידן לוט זייער געזונטיצושטאַנד .ער בעט די
בריגאַדירן איבערגעבן די זאַך אין די בריגאַדעס ,מען זאָל זיך שטעלן
צו דער קאָמיסיע אין דער באַשטימטער פאַר זיי צייט ,כדי ניט צו שטערן
די אַרבעט פון דער קאָמיסיע.
פאָרזיצער

פון בריגאַדירן-ראַט  --ד .קאַפּלאַן קאַפּלאַנטקי

סעקרעטאַר
6טער

דעצעמבער

,2491

די פאַרזאַמלונג

:
געשלאָסן

 02א זייגעף",

אַרבעטער-אױידיטאָריע
לוֹיט דער איניציאַטיוו פון די אַרבעטער פון דער דינסטשטעלע ב( .בור-
נישעק) פלעגן יעדן זונטיק אָװנט פאָרקומען מאַסױפאַרזאַמלונגען אין גרויסן
זאַל פון דער געוועזענער יידישער באַנק ,אויף רודניצקער  ,7אױף די אַװגטן
זענען יעדע װאָך אַרױסגעטרעטן פאַרשײידענע פּרעלעגענטן מיט רעפעראַטן
נאָכדעם פלעגן פאָרקומען קאָנצערטן,
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אָט איז אַן איינלאַדונג צו אַזאַ אָװונט.
,ווילנע,
צום

דעם

01טן יולי 2491

אַרבעטס-אַמט

אין געטאָ.

נומער

.481

איינלאדונג

דערמיט האָבן מיר דעם כבוד אייך אײנצולאַדן אויף אונדזער 5טן
צונויפקום ,וועלכער קומט פאָר זונטיק דעם 21טן יולי 5 ,אָװונט ,אין אונדזער
זאַל רודניצקער ,/
אויף אונדזער 5טן צונויפקום פאַרבעטן מיר ,צום ערשטן מאָל ,חברים
פון אַ גאַנצער אינהייט .דאָס מאָל די אַרבעטער פון דער ,שנניידער-
שטובע" ,אויף אַ חברישן אופן דערציילן וועגן יעדער אַרבעטשטעלע און
געמײינזאַם פאַרברענגען אַ פּאָר שעה.
עס װעט אונדז באמת פרייען צו זען אייך צווישן אונדזערע חשובסטע
געסט,
מיט דרך-ארץ ,אין נאָמען פון די אַרבעטער פון דער פר .דינסטשטעלע
ב .קאַפּלאַן קאַפּלאַנסקי ,בריגאַדיף? !

מיר באַזיצן אויך אַ פּראָטאָקאָל פון אַן אַלגעמײינער פאַרזאַמלונג פון דער
זעלבער גרופּע .דער פּראָטאָקאָל איז געשריבן אין יידיש .אָבער מיט לאַטײינישע
אותיות,
,פּראָטאָקאָל פון דער אַלגעמײנער פאַרזאַמלונג פון די אין ,פר .דינסט-
שטעלע ב *.באַשעפטיקטע אַרבעטער ,װאָס איז פאָרגעקומען דאָנערשטיק
דעם 61טן יולי  ,2491בייגעוועזן  451--721אַרבעטער,
 )4דער בריגאַדיר קאַפּלאַךקאַפּלאַנסקי רעפערירט ועגן דער פראַנע
פון אַרבעט-דיסציפּלין ,דערמאָנט פאַלן ווען געוויסע אַרבעטער לאָזן איבער
זייער אָנטײל אין דער אַרבעט אויף זייערע חברים ,וועלנדיק אויסמיידן
די אַרבעט ,און שאַפן דערמיט אַנטייחברישע באַציאונגען .ער שטעלט זיך
אויך אָפּ אויף דעם ענין פון פאַדידערגאַנצונג און ווייזט אָן ,װאָס עס קען
אין אַ קורצער צייט געמאַכט ווערן אין דער פראַגע ביי דער אַרבעט אין
לאַגער( ....צעריסן).
 )2דער אינזשיניער חבר ראַטנער דערגאַנצט די אינפאָרמאַציעס און
(צעריסן) .,שאַפּיראָ יעפים רעדט איבער קורסן פון מאַלערײי ,לאַסקאָוו..
(צעריסן) .קערשטיין הירש רעדט ועגן מױעריייאויסבילדונג ,ליים( ..צע-
ריסן) .אַנדערע ווייזן אויך קאָנקרעט אָן ,װאָס עס קען אין ענין דערי
גאַנצונג דורכגעפירט וװערן.
 )3דער אַרבעטער בלומענטאַל נחמן ,פאַרופנדיק זיך אוֹיף דער פראַ-
גע פון אַרבעט-דיסציפּלין ,דערציילט וועגן דעם פּאַל בלומענטאַל הירש"
שאַבסעס און מעלדעט ,אַז דאָס חברים-געריכט האָט דעם אינצידענט ניט

 1אַזױ איז נאָטירט.

24

צו

אָנגענומען
און מילעצקי
מוז

נחמן

44

באַטראַכטן,
באַשליסט

--

באַטראַכט
דער

ביי

ווערן

אויסהערן

נאָכן

די פאַרזאַמלונג,
דורכן

געלעגנהייט

די

חברים

ריכטער:

אַז די אָנקלאַגע

מעלאַמעך

פון בלומענטאַל

חבריםיגעריכט,

וװוערט

דעם

דערמאַנט

פּערעלמאַן

חבר

זיין

חוב אויסצופירן דעם באַשלוס פון חבריםיגעריכט אין ענין פּערעלמאַן --
פּאָרטנאָי.,

לייגט

צוליב

געװאָרן

דער

אויף

שפּעטער

דער

שעה

צוייטער

זיינען

די

ווייטערדיקע

וועלכע

פֿאַרזאַמלונג,

פראַגן

דאַרף

אָפּגע-

פאָרקומען

דעם 12סטן יולי.
אין

נאָמען

פון די

פר .דינסטשטעלע,

אַרבעטער

פון דער

ב .אוסענבעצירק,

קאַפּלאַן קאַפּלאַנסקי,

ווילנע

בריגאדיך",

נאָך איין איינלאַדונג:
צו

דער
חי

אַרבעט-אָפּטײלונג

אין

געטאָ

ה'
האָבן

מיר

דעם

כבוד

אייך

פריינדלעך

פאַרבעטן

צו

אויף

אונדזעף

6טן צונויפקום ,װאָס װעט פאָרקומען זונטיק דעם 91טן ד .ח 51.5 .אַזײיגער
אין

אַָוונט

ביי

אונדז

אין

לאָקאַל

(רודניצקער

,)7

פראָגראַם ;
)4

טעטיקײטסיבאַריכט

פון דער

געזונטהיײיטס-אָפּטײלונג

אין

געטאָ

--

אַדוו .מילקאָנאָװיצקי,
 )2רעציטאַציעס און געזאַנג.
עס וװעט אונדז

פרייען אייך צו זען צװישן

די חשובסטע

געסט.

פאַר די אַרבעטער פון דער פר .דינסטשטעלע
ב .קאַפּלאַן קאַפּלאַנסקי  --בריגאַדיר.

אַורביטראַזשיקאַמיס:ע
רעדנדיק וועגן אַרבעט-אַמט און בריגאדירן-ראַט דאַרף מען איך פאַר-
צייכענען נאָך אַן אינסטיטוציע ,װאָס האָט געהאַט צו טאָן מיט אַרבעטס-
פּראָבלעמען ,דאָס איז געווען די אַרביטראַזש-קאָמיסיע,
היות װוי צווישן די אַרבעטער גופא פלעגן פאָרקומען פאַרשיידענע סכסוכים
און קאָנפֿליקטן צווישן די אַרבעטער און זייערע בריגאַדירן ,האָט נאָך יוסף
גלאזמאן ,וען ער איז געווען גענסנס שטעלפאַרטרעטער ,געװוענדט זיך צום
פאָרזיצער פון יודנראַט אינזש .פריד מיט אַ בקשה צוֹ שאַפן אַן אַרביטראַזש-
קאָמיסיע ,װאָס זאָל זיך פאַרנעמען מיטן אויסגלייכן סכסוכים,
פריד ,וי עס שיינט ,האָט זיך ניט געאיילט מיט דעם ענין .דאַן װענדט
זיך י .גלאַזמאַן דעם 31טן מערץ  2491אַ צווייט מאָל (דעם ערשטן מאָל האָט
ער געשריבן דעם 11טן פעברואַר) און ערשט דאַן באַקומט ער אַן ענטפער,
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אַז דער יודנראַט האָט באַטראַכט דעם ענין און באַשלאָסן צו שאַפן אַ קאָמיסיע,
װאָס זאָל די זאַך אױיספאָרשן
איז דער

ענין דערליידיקט

און מאַכן

געװאָרן

ערשט

אַ געהעריקן

פאָרשלאַג.

ענדגילטיק

אין מאַי

וועגן דעם ענין האָבן מיר פאָלגנדיקע אָריגינעלע בריוו:
,ווילנער יודנראַט .אַלגעמײנע אָפּטײילונג.
דעם 91טן מערץ ,2491

אָפּשריפט.

צום ווילנער אַרבעט-אַמט,
דער יודנראַט האָט אויף זיין זיצונג פון 81טן מערץ ה .י .באַשלאָסן
צו אָרגאַניזירן אַן אַרביטראַזשיקאָמיסיע צו אַנטשײדן קאָנפליקטן צװישן
די אַרבעטנדיקע אויסערן געטאָ און אויך צװישן די אַרבעטנדיקע און
זייערע בריגאַדירן.
אין צוזאַמענשטעל פון דער אַרביטראַזש-קאָמיסיע גייען אַרין צו איין
פאָרשטייער מצד די אַרבעטער און מצד די בריגאַדירן ,אונטערן פאָרזיץ
פון אַן אָנפאַרטרױטע ,דורכן יודנראַט ,פּערזאָן.
די קאָמיסיע ווערט צוזאַמענגעשטעלט דורכן יודנראַט און טראָגט
אַ שטענדיקן כאַראַקטער,
אין צוזאַמענהאַנג דערמיט בעט איך אייך צושטעלן דעם יודגראַט,
אין משך פון  2טעג צו  3קאַנדידאַטן פון די אַרבעטער און פון די
בריגאַדירן ,וועמען דער יודנראַט װעט לוט זייערע פּערזענלעכע קװאַליפי-
קאַציעס ,אָנפאַרטרױען די פונקציעס פון בוררים.
פאָרזיצער

דעם 12סטן מאַי ענטפערט

דער אַרבעטיאַמט

פון יודנראָט

--

מיט אַ בריו געשריבן

פריך,

אין

דייטש אויף אַ פירמע-בלאַנקעט --
;.שעף דעס פּאָליצײי-אַמטס אין געטאָ דער שטאַט וילנאַ?.
און אין ליטוויש :
,ווילניאוס געטאָ פּאַליציאַס וואדאס נומער ,10967
אין דאָזיקן בריוו מעלדעט דער אַרבעט-אַמט ,אַז ער לייגט פאָר פאָלגנדיקע
|
קאַנדידאַטן אין געריכט,
אַלס פאַרטרעטער מצד די אַרבעטער  --יערזאָלימסקי הירש ,רודניצקער
 ,6באַראַן מרדכי  --לידער געסל  ,61/11וויינער מרדכי  --רודניצקער ,11/9
עטינגין אברהם  --קאַרמעליטסקע  ,3/5בולדקין ליפּמאַן  --רודניצקער ,2/31
בעניאַקאנסקי ברוך  --רודניצקער  11/9און קאַפּלאַן ישראל  --סטראַשונאַ .7/11
 )2אַלס פאַרטרעטער פון די בריגאַדירן  --אָזעליאַנסקי מרדכי  --רוד"
ניצקער  ,51/11װילקאָמיר ישראל  --לידער  ,6/2קאַמערמאַכער נתן --
סטראַשונאַ  ,24/1איזראַעליט מאַשאַ  --לידער  ,12/21ליפּקאָװיטש ראובן --
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שפּיטאָל גאַס  ,5/11אורבאַך יאָהאַן  --רודניצקער  ,4/52באַראַנאָװוסקי שלמה --
רודניצקער ,9/7
אַלס פאַרטרעטער פון יודנראַט  --מ .גענס ,א .בראַודע ,פ .באגריאַנסקי
|
און י .טאוובין.
דאָס געריכט דאַרף באַשטײן פון  2פאַרטרעטער פון די אַרבעטער 2 ,פאַרי
טרעטער פון די בריגאַדירן און איין פאָרשטײער פון יודנראַט אַלס פאָרזיצער,
דער בריוו איז אונטערגעשריבן דורך גלאַזמאַנען אַלס פּאַליצייישעף,
פריער ,װוי געזאָגט ,האָט דעם פּראָיעקט באַטראַכט אַ קאָמיסיע פון יודנראַט
אין באַשטאַנד פון  2פּערזאָן  --מילקאַנאָװויצקי ,גלאַזמאַן ,באַגריאַנסקי און שלמה
גענס (דעם פּאָליצייישעפס ברודער) .די קאָמיסיע הפאאָָטרגעשלאָגן צו באַי
שטעטיקן פאָלגנדיקן ענדגילטיקן צוזאַמענשטעל פון געריכט,
מצד די אַרבעטער  --באַראָן און עטינגער; :מצד די בריגאַדירן --
אָזעליאַנסקי און קאַמערמאַכער ,און מצד דעם יודנראַט  --באַגריאַנסקי
וי פון דעם איז צו זען ,האָט גלאַזמאַן דאָך אויסגעפירט דאָס זייניקע.
אַרבעט-לאַגערן אַרום

ווילנע

גלייך וי די דייטשן זיינען אַרײן אין שטאָט און עס האָבן זיך אָנגעהויבן
די כאַפּערײען פון מענטשן ,זיינען אַ סך יידישע יונגעלייט אַליין אַרױסגעפאָרן
אין פּראָװוינץ אויף פאַרשיידענע אַרבעטן .,הויפּטזעכלעך איז דאָס געווען אַרבעט
ביי טאָרף .די אַרבעט איז דאָ געווען זייער אַ שווערע ,ווייל מען פלעגט מוזן
אַרבעטן ביז העלפט אין װאַסער און שמוץ ,אָבער דאָך איז אין יענער צייט
דאָרט געווען רואיק און זיכער ,אגב ,איז אויף דער פּראָװינץ די אַפּראָװיזאַציע
געווען אַ בעסערע .אַזעלכע לאַגערן זיינען געווען אין אַ סך ערטער:
אין סאָראָק טאטאר (אַ געגנט אונטער וילנע) ,ביאַלע-וואקע ,זאטראטשע,
פּאָרודאָמינע ,װיעלקי-פּאָליע ,זשעזמאר ,מיישעגאלע ,װעויע.
טשערנאַבור,

גלאדקישקי ,קאַרגע-ווילע ,יאדי ,פּאָדבראדזש ,ניי-ווילייקע ,ניייסווענציאַן ,איגנאַ-
לינע ,אָשמעגע ,סאַלי ,מיכאַלישעק ,רעזשע ,בעזדאן ,און נאָך אַ סך אַנדערע.
וועגן אייניקע פון זיי האָב איך פריער גענוי געשריבן.
פראָפֿעסיאָנעלע רעפּרעזענטאַנצ
אין צענטער פון די יודנראַטיאינסטיטוציעס ,אויף רודניצקער  ,6האָבן
אָנגעשטעלטע געשאַפן אַ ראַט פון פאָרשטייער פון די אָנגעשטעלטע אין די יודנ-
ראַט-אינסטיטוציעס ,אונטערן נאָמען  :פּ,ראָפּעסיאָנעלע רעפּרעזענטאַנץ" ,דאָס איז
געשען פרילינג  2491ווען דאָס געטאָ האָט זיך זייט אייניקע חדשים געפונען
אין אַ ,רואיקן און נאָרמאַלן" צושטאַנד .ד"ר אַנטאַקאַליעץ ,אַ בונדיסט ,האָט
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די ידיעה געבראַכט צו אונדז אין שפּיטאָל און געמאָלדן ,אַז די רעפּרעזענטאַנץ
ןג

יי

וויל האָבן  2פאָרשטײיער פון שפּיטאָליפּערסאָנאַל,
מען דאַרף נעמען אין אַכט ,אַז דאָס שפּיטאָל אין געווען די גרעסטע אינ-
סטיטוציע אין געטאָ און האָט באַשעפטיקט  081אָנגעשטעלטע .אין אַלע אָפּטײ
לונגען האָט מען זיך גענומען פאַרשטענדיקן וועגן אויסוויילן די  2פאָרשטייער,

דער ,בונד" האָט צווישן די שפּיטאָל-אָנגעשטעלטע געהאַט אַ היפּשע צאָל חברים
און סימפּאַטיקער ,וועלכע זיינען ,װי געוויינלעך ,געווען גוט אָרגאַניזירט .אין
אַ געוויסן טאָג איז אין איינעם פון די גרעסטע כירורגישע שפּיטאָל-זאַלן
פאָרגעקומען די אַלגעמײנע פאַרזאַמלונג פון פּערסאָנאַל ,אין וועלכער עס האָבן
אָנטײל גענומען העכער  001פּערזאָן  :דאָקטוירים ,קראַנקןדשװעסטערס ,באַאַמטע,
סאַניטאַרינס ,פעלדשערס ,אַפּטייקערס א .א .װו .פריער האָט מען אָפּגעשמועסט,
אַז רעדן זאָל מען נאָר וועגן דעם אױסװאַל פון די צוויי פאָרשטייער ,וועלכע
דאַרפן האָבן ,מוט און כוח" צן זיין אומאָפּהענגיק און זעלבשטענדיק און
וי געהעריק רעפּרעזענטירן די אינטערעסן פון גרויסן פּערסאָנאַל אין אַזאַ
שווערער צייט ,מען האָט אויך אָפּגעמאַכט ,אַז קיין פּאָליטישע מאָמענטן זאָלן
אויף דער פאַרזאַמלונג ניט באַרירט װערן.
| = געעפנט די פאַרזאַמלונג האָט דער דירעקטאָר פון שפּיטאָל ד"ר סעדלעס,
אין דער דעבאַטע האָבן זיך אַרױסגעזאָגט עטלעכע רעדנערס (ד"ר אַנטאָקאָליעץ,

ד"ר װאָלקאָװיסקי ,ד"ר טראָצקי ,איך און נאָך אַ צוויי פּערזאָן) .איך האָב אויך
באַרירט דעם מאָמענט פון צוזאַמענאַרבעט מיט דער שפּיטאָל-דירעקציע,
נאָך דער דעבאַטע זיינען פאָרגעקומען געהיימע װאַלן און אַלס רעפּרע-
זענטאַנטן זיינען אויסגעקליבן געװאָרן :ד"ר װאָלפסאָן דוד (אַ קאָמוניסט)
כמעט איינשטימיק און מיט אַ מערהייט שטימען  --דער שריײבער פון די
|
שורות.
ווען עס זיינען אַװעק אַ פּאָר װאָכן און מ'האָט אונדז ניט איינגעלאַדן צו
די זיצונגען פון דער אַלגעמײנער רעפּרעזענטאַנץ ,האָבן מיר ,נאָך אַן אויס-

פאָרשונג ,פעסטגעשטעלט ,אַז דאָ קומט פאָר אַ שטילער סאַבאָטאַזש מצך די
בונדיסטן

דערפאַר,

(ד"ר אנטאקאליעץ).

װאָס

זייער

קאַנדידאַט

נאָך אַ באַראַטונג

איז

דורכגעפאלן

ביי

די

וװאַלן

מיט

אַ ריי אַקטיװױסטן

פון שפּיטאָל-

פּערסאַנאַל ,האָבן מיר באַשלאָסן אָנצוהױבן

טעטיקייט

דערווייל אין

אונדזער

שפּיטאָל גופא,
קודם כל האָבן מיר זיך פאַרשטענדיקט מיט דער דירעקציע פון שפּיטאָל
וועגן רעגולירן דעם ענין פון גיין אין שטאָט מיטן שפּיטאָלישײן  --דאָס

שפּיטאָל האָט געהאַט אַ ספּעציעלן שיין מיט וועלכן מען האָט געקענט גיין
אין שטאָט
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דערלײידיקן

ענינים

פאַרן שפּיטאָל .דערמיט

פלעגט

זיך באנוצן

אַ קליינע צאָל שפּיטאָליבאַאַמטע .מיר האָבן געפּועלט ביי דער דירעקציע ,אַז
פון שיין זאָלן געניסן אַלע שפּיטאָל-אָנגעשטעלטע ,אין באַשטימטע שעהען ,לוט
דער ריי ,דאָס האָט ,אין יענעם מאָמענט ,געהאַט אַ קאָלאָסאַלע באַדייטונג פאַר

אַלעמען .יעדער האָט געװאָלט האָבן אַ קאָנטאַקט מיט דער אַרישער זייט ,ווייל
מ'האָט געהאַט ביי קריסטן זאַכן ,געלט וכד' .וייטער האָבן מיר מיט דער
דירעקציע דערליידיקט שנעל און גוט דעם ענין פון איינקויפן פּראָדוקטן פון

די פּויערים ,וועלכע פלעגן אָפיציעל אַריינפירן אין שפּיטאָל האָלץ ,אַלע אויפ-
געקויפטע פּראָדוקטן זיינען אַרײין שאפיּןיטאָל-קאָאָפּעראַטיוו ,וי די אָפּטײלונג
פון אַלגעמײנעם גרויסן געטאָרקאָאָפּעראַטיוו .די איינגעקויפטע פּראָדוקטן זיינען

גלייכמעסיק פאַרטײילט געװאָרן צװישן אַלע אָנגעשטעלטע .דער קאָאָפּעראַטיו
איז זייער אָנשטענדיק אָנגעפירט געװאָרן פון ד"ר בראָדסקיס א ברודער,
אונדזערע פּאָר דערפאָלגרײיכע ,פּראַקטישע אונטערנעמונגען פּאַרן שפּיטאָל-
פּערסאָנאַל האָבן געהויבן אונדזער פּרעסטיזש און מיר זיינען טאַקע באַלד איינ-
געלאַדן געװאָרן צו אזַיצונג פון דער אַלגעמײנער רעפּרעזענטאַנץ,
פאָרזיצער פון דער רעפּרעזענטאַנץ איז געווען גוטגעשטאַלט (אַ בונדיסט
פון װאַרשע) .אין דער רעפּרעזענטאַנץ זיינען געווען פאַרטראָטן פאָלגנדיקע
אָפּטײלונגען :פון אַרבעט-אַמט  --גילגיטש מאיר ,פון ביבליאָטעק  --הערמאַן
קרוק (בונדיסט) ,געזעלשאַפּטלעכער הילפס-קאָמיטעט  --פרוי שערשעניעווסקאַ

(קאָמוניסטקע),

בית-עולם-אָפּטײלונג  --אליהו פלאַקס,

פון באָד  --איציק

וויטענבערג (קאָמוניסט) ,געטאָ-אינדוסטריע  --בראָנזאַפט ,לערערין  --רחלע
ברוידאַ (קאָמוניסטקע) ,מאַדײסקער ,אֲדוו .כװאַיניק (בונדיסט) ,ד"ר װאָלפסאָן
און איך פון שפּיטאָל,
מיר זיינען בייגעווען צוויי זיצונגען .אױף דער ערשטער זיצונג איז
באַטראַכט געװאָרן די פראַגע פון געזעלשאַפטלעכן הילפס-קאָמיטעט ,וועלכער
איז פון אַ געזעלשאַפּטלעכער אינסטיטוציע פאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ געטאַ-
אינסטיטוציע מיט אַ צוגאַנג פון פּראָטעקציע וכדומה .נאָך אַ קורצער דיסקוסיע
האָבן די דריי בונדיסטן (קרוק ,גוטגעשטאַלט און כװאָיניק) דערקלערט ,אַז
זי טרעטן אַרױס פון קאָמיטעט,

|

די צווייטע זיצונג פון דער רעפּרעזענטאַנץ האָט זיך פאַרנומען מיט
פֿאָלגנדיקן ענין :דער יונגער גילגיטש מאיר האָט געמאָלדן :דער ידנראַט
האָט איינגעפירט אַ נייעם מאָדוס פון באַלױנונג פאַר געוויסע געטאָדבאַאַמטע --

אַ חוץ פּענסיע אין געלט האָט מען באַשטימט פּאַיקי פאַר אַ פּאָר צענדליק
מענטשן ,דאָס הייסט יעדע װאָך װעלן די מענטשן באַקומען אַ פּעקל פּראָדוקטן

פאַר די מינימאַלסטע פעסטע פּרײזן,

|

די דאָזיקע מעלדונג האָט אַלעמען אויפגעטרייסלט .ס'איז אױסגעבראָכן אַ טומל,
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ס'טייטש ,האָבן אַלע געטענהט ,אין אַזאַ צייט זאָל מען פּריוילעגירן אַ פּאָר
צענדליק מענטשן און דאָס אויפן חשבון פון גאַנצן כלל  --די פּראָדוקטן װאָס
מען װעט זיי געבן ,װעט דאָך די געטאָיפאַרװאַלטונג אַראָפּנעמען פון דער
אַלגעמײנער צאָל פּראָדוקטן ,װאָס זי באַקומט פאַר אַלע יידן אין געטאָ .יידן
זאָלן אַלײין איינטיילן יידן אויף קאַטעגאָריעס ,פריער מיט די לעבנס-שיינען,
איצט מיטן געבן פּאַיקי ,װאָס איז אַזױ וויכטיק וי דער שיין
אויף דער אַרױסגעזאָגטער סברה ,אַז די געטאָ-פאַרװאַלטונג קויפט אין
צו דעם ציל ספּעציעלע פּראָדוקטן ,איז געזאָגט געװאָרן :אוב אַזױ ,זאָלן
די פּראָדוקטן פאַרטײילט ווערן לוט דער ריי צװישן אַלע אָנגעשטעלטע .ווען
עמעץ האָט איבערגעגעבן ,אַז אייניקע מיטגלידער פון ראַט האָבן שוין אַזעלכע
פּאַיקי באַקומען ,האָט דאָס אַרױסגערופן אַ קאָנסטערנאַציע .נאָך אַ לענגערער
דיסקוסיע איז באַשלאָסן געװאָרן צו ווענדן זיך מיט אַ מעמאָריאַל צום יודנראַט,
אַז אוב עס זיינען פאַראַן איבעריקע פּראָדוקטן ,זאָלן זיי פאַרטיילט װערן
לוט דער ריי צווישן אַלע באַאַמטע,
אַזאַ מעמאָריאַל איז דערלאַנגט געװאָרן און אין אַ פּאָר טעג אַרום זיינען
אַלע מיטגלידער פון דער רעפּרעזענטאַנץ אַרוסגערופן געװאָרן דרינגענדיק
אין פּאָליצײי-קאָמענדע .דאָרט האָט מען אונדז אויסגעשטעלט אין אַ האַלבן
קרייז ,אין אַ וויילע אֲרום איז אין צימער אַרֹײין גענס ,און פאָכנדיק מיט
אַ בייטשל האָט ער אַ זאָג געטאָן:
,די פאַראָרדענונג אַרױסצוגעבן פּאַיקי איז מיינע .איך מוז מיינע נאָענטסטע,
פאַראַנטװאַרטלעכע מיטאַרבעטער ,וועלכע פירן אָן מיט רעסאָרטן ,באַזאָרגן מיט
לעבנסמיטל ,קיינער האָט נישט קיין רעכט אַרײינצומישן זיך אין דער זאַך .איר
הערט ?/
,הער פּאַליציידשעף? האָט זיך אָפּגערופן קרוק..

גענס האָט גלייך איבערגעריסן:
אין וואַלד אויף

,קיינע רייד ניטאָ ,איר װעט אַלע ביי מיר אַװעקגיין
אַרבעט ,איר הערט! ..מאַרש פון דאַנען! אַרױיס!".
וי אָפּגעשמיסענע זיינען מיר אַלע אַרױס ,און דערמיט האָט זיך פאַרענדיקט
די טעטיקייט פון דער פּראָפּעסיאָנעלער רעפּרעזענטאַנץ,
דאָס קבלת-פּנים ,װאָס מיר האָבן געהאַט ביי גענס ,האָט ביי אונדזערע
נאָענטסטע אַרױסגערופן גרויס צער און זאָרג .דאָס ,האַרציקע" קבלת"-פּנים
איז באַלד באַװוּסט געװאָרן אין געטאָ .דאָס איז געווען אין מאַי אָדער אָנהױב
יוני ,ווען א סך יידן האָבן זיך טאַקע געמוטשעט אין די װעלדער ביים אַראָפּי
לאָזן ביימער און האַקן האָלץ סיי פאַר די דייטשן סיי פאַרן געטאָ.
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אָבער די אינטערווענץ וועגן די פּאַיקי האָט דאָך געהאַט אַ געוויסע פּעולה.
װאָס ווייטער ,האָט אַלץ אַ גרעסערע צאָל מענטשן באַקומען פּאַיקי .אמת ,אין
קליינע צאָלן ,אָבער דאָך באַקומען.

אַרגאַניזאַציע פון געזונטהייט-וועון
מיט אַלע געזונטהייט און סאַניטאַרע פּראָבלעמען אין געטאָ האָט אָנגע-
פירט די געזונטהײט-אָפּטײלונג ,מיט דעם מיטגליד פון יודנראַט אַדװאָקאַט
ש .מילקאַנאָװיצקי בראש .דער שעףדאָקטאָר איז געווען ,אין ערשטן פּעריאָד,
ד"ר שאַדאָווסקי ,וועלכער האָט געשאַפן אַ מעדיצינישע קאָלעגיע פון  5דאָקטױי
רֹים  :ד"ר ראָזאַליאַ שאבּאַדיגאַװראַנסקאַ ,קאַנטאָראָװיטש ,לאַזאַר עפּשטײן ,פיג"
קעלשטיין און ראָן ,די לעצטע  4דאָקטוירים זיינען געווען קאַוונער .צי דאָס
איז געווען בלויז אַ צופאַל איז מיר נישט באַקאַנט ,אַ פאַקט אין אָבער ,אַז
אין געטאָ-פאַרװאַלטונג האָבן אַ סך ניט ווילנער פאַרנומען די העכסטע אַמטן,
אָרגאַניזירן די מעדיצינישע אַרבעט אין געטאָ איז זייער פאַרלייכטערט
געװאָרן דורך דעם ,װאָס ערשטנס איז אין געטאָיראַיאָן געווען דאָס איינגע-
פונדעווצטע ,אַלטע יידישע שפּיטאָל ,צווייטנס  --אין געטאָ זיינען אַרײן כמעט
אַלע יידישע דאָקטוירים ,װאָס ווילנע האָט פאַרמאָגט ,און זיי האָבן באַקומען
,עלע?" לעבנס-שיינען,
די ג
די געזונטהייט-אָפּטײלונג האָט אָרגאַניזירט --
) דאָס שפּיטאָל )2 ,אַמבולאַטאָריע און  )3די סאַניטאַר-יעפּידעמיאָלאָגישע
אָפּטײלונג .די גרעסטע מעדיצינישע אינסטיטוציע איז געווען דאָס שפּיטאָל,
מיטן הױיפּט-דאָקטאָר מיכאל בראָדסקי בראש ,וועלכער האָט דעם אַמט פאַרנומען
אויך אין פרידנסצייט,
די אַמבולאַטאָריע האָט געשאַפן ,פון אָנהייב ביזן סוף ,און מיט איר אָנגע-
פירט ד"ר קלמן שאַפּיראָ.
בראש פון דער סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישער אָפּטײלונג איז געשטאַנען
ד"ר ל ,עפּשטײן פון קאָווגע,
מיין שפֿיטאַליקאָריערע

באַקומענדיק מיין ראָזן שיין ,האָב
דאָקטאָר פון געטאָ ,ד"ר מ .בראָדסקי.
ד"ר בראָדסקי ,אַלס הויפּט-דאָקטאָר פון
זייער פיל פּערזאָנען אויסבאַהאַלטן אין

איך זיך גלייך געמאָלדן צוֹם הױפּט-
איך האָב זיך דאָרט דערװוּסט ,אַז
שפּיטאָל ,האָט אין פאַרן-געטאָ-פּעריאָד
שפּיטאָל און זיי געראַטעװעט פון די
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,כאַפּונעס? .צווישן די אױיסבאַהאַלטענע זיינען געווען דער איצטיקער פאָרזיצער
פון יודנראַט אינזש .א .פריד ,דער אַדו .מילקאנאָוויצקי און אַנדערע .זייענדיק
שוין אין געטאָ ,האָט ד"ר בראָדסקי ווידער געמאַכט פון שפּיטאָל אַ מעלינע
אױסצובאַהאַלטן ,ניט לעגאַלע? יידן .דאָס איז אָבער ניט געווען לוט דער ליניע
פון די נייע מושלים .דעריבער האָט מען אים צוגענומען פון שפּיטאָל און
געגעבן דעם אַמט פון הױפּט-דאָקטאָר .,אויף זיין אָרט איז באַשטימט געװאָרן
דער לייטער פון פרויען-שפּיטאָל אין זוװעריניעץ ,ד"ר א .סעדליס .אַלע פֿאַרי
טרעטער  --ד"ר א .וויינריב (לעבט איצט אין סידניי  --אױסטראַליע),
ד"ר בראָדסקי האָט אױיך געהאַט אַ צוייטן ,חטא" .ביים פאַרטיילן די
,געלע? שיינען ,האָט ער זייער שטרענג געהיטן אַז צו יעדן שיין זאָל מען
צושרייבן פאַמיליע-מיטגלידער ,אַזױ פיל וויפל נאָר מעגלעך .ער האָט אין דער
ערשטער ריי די שיינען געגעבן צו דאָקטױרים און אויסגענוצט יעדן פּלאַץ
פאַר די אַרומיקע .ביי אים איז ניט אָנגעגאַנגען קיין שום פּראָטעקציע ,פּאַר-
טייאישקייט ,און אַװודאי ניט קיין געלט .קיין מיסברויכן זיינען דאָ ניט געווען
װאָס מען האָט ניט געקענט זאָגן וועגן אַנדערע געטאָ-אָפּטײילונגען  --אויך
דאָס האָט ניט געשמעקט דעם ידנראַט,
עס זיינען באַװוּסט געווען פאַלן ,ווען מענטשן האָבן באַקומען געלע שיינען
און קיינעם ניט צוגעשריבן ,הגם אַ מעגלעכקייט איז געווען צו ראַטעװען
נאָך נפשות.
ד"ר בראָדסקי האָט מיך אַריבערגעשיקט אין שפּיטאָל .דאָ האָב איך באַקומען
אַ פּאָסטן ,אַלס נאַכטיװעכטער ,ביים טױער .דעם 72סטן דעצעמבער ביינאַכט,
אין אַ ברענענדיקן פראָסט ,האָב איך זיך אָנגעטאָן װאַרעם ,וי נאָר מיר איז
מעגלעך געווען ,און איבערגענומען די שליסלען פון שפּיטאָל-טױער .אין טויער
איז געווען אַ דיזשורקע מיט אַן אייזערנעם אויוון .האָלץ איז געווען גענוג,
מ'האָט געקענט הייצן די גאַנצע נאַכט .טאָמער איז מען אַנטשלאָפן געװאָרן

|

האָט די קעלט אויפגעוועקט.
דאָס שכנותדיקע צימער איז געווען דאָס ..מתים-שטיבל..
אָבער איך בין געווען צופרידן .זאָל זין אַ נאַכטוועכטער,

זאָל זיין

אַ מתיםישטיבל ,אַבי ניט גיין אַרבעטן צו די יעקעס .די איראָניע פון גורל
האָט געװאָלט ,אַז מיין ערשטער קליענט ביים טויער איז געווען דער פאָרזיצער
פון יודנראַט ,אינזש .פריד .דערזעענדיק מיך ,האָט ער אַ זאָג געטאָן, :אַך,
עטאָ װוי ,דאָברי וויעטשור "...ביים טויער בין איך געווען בלויז עטלעכע טעג.
אייניקע עלטערע וילנער דאָקטוירים האָבן אויפמערקזאַם געמאַכט דעם ד"ר

סעדליס (אָן מייַן וויסן) און מען האָט מיך באַשטימט אויף צוצונעמען ביים
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טויער פּריוואַטיעסן פאַר די קראַנקע .דערביי האָבן געאַרבעט אויך אייניקע
יונגע דאָקטױירים און סטודענטן ,װי :ד"ר װאָלפסאָן ,קאַלמאַנאָװיטש א .א .וו
אויך ביי דער דאָזיקער אַרבעט בין איך לאַנג ניט געווען .מ'האָט מיך
אַריבערגעפירט אין דער ,אָבסערװאַציע"-אָפּטײילונג .די דאָזיקע אָפּטײלונג איז
אין שפּיטאָל געווען נאָר טיילויין לעגאַל  --אין היף פון שפּיטאָל ,אין
פּאַרטער ,האַבן זיך געפונען אָט די אַבסערװאַציע-פּאַלאַטעס ,אין אַ טייל זיינען
געווען קראַנקע אויף :דיפטעריט ,שקאַרלאַטין .אין אַנדערע  --קראנקע איף
פאַראַ טיפוס? און בויך-טיפוס .די אַלע קראַנקהייטן זיינען געווען לעגאַלע.
אויף אָט די קראַנקהייטן האָט מען אין געטאָ געמעגט קרענקען אָבער צוישן
די פּאַציענטן זיינען געווען זייער פיל קראַנקע אויף פלעק-טיפוס .דאָס האָבן
די דייטשן ניט געװאָלט טאָלערירן ,פאַר פלעק-טיפוס האָבן זיי געציטערט ערגער
וי פאַרן טויט,
און דווקא אין דעם פּעריאָד איז אין ווילנער געטאָ געװען א מאַסע קראַנקע
אויף פלעק-טיפוס ,אייגנטלעך זיינען די קראַנקע ניט געווען פון ווילנער געטאָ.
אין גרעסטן טייל זיינען דאָס געווען קראַנקע געבראַכטע פון די פּראָװינציעלע
אַרבעט-לאַגערן ,דאָרט זיינען די יידישע אַרבעטער געווען אַזױ פאַרלייזיקט,
אַז ס'איז בכלל קיין װוּנדער ניט ,װאָס זיי האָבן זיך אָפט אָנגעשטעקט און
געקרענקט אויף פלעקיטיפוס .אָט די קראַנקע פלעגט מען ברענגען אין ווילנער
שפּיטאָל און זיי אַרײיננעמען אין דער ;אָבסערװאַציע?-אָפּטײילונג ,װוּ מ'האָט
זיי פאַרשריבן אַלס ,סטאַטוס פעבריליס" .ווען דער קריזיס איז אַרֹיבער ,פלעגט
מען די קראַנקע איינשרייבן אַלס ,פארא טיפוס" ,אָדער ,טיפוס אבדאמינאליס",
ד .ה .בויך-טיפוס .דאָס אױסהאַלטן אין שפּיטאָל אַוֹאַ אָפּטײלונג איז געווען
אַ שפּיל מיט פייער ,מיר האָבן זייער גוט געװוּסט ,אַז ווען די דייטשן האָבן
אין קאָװונער יידישן שפּיטאָל אַנטדעקט קראַנקע אויף פלעק-טיפוס ,האָבן זי
פאַרברענט דאָס גאַנצע שפּיטאָל מיט די קראַנקע ,צװאַמען מיטן גאַנצן
געזונטן פּערסאָנאַל .אָבער צום לויב פון יידישן שפּיטאָל אין ווילנע מוז מען
זאָגן ,אַז קיין איין מאָמענט פון פּחד איז דאָרט ניט געװען ,און הגם מען
האָט אין געטאָ טראָץ אַלע קאָנספּיראַציעס ,געװוּסט װעגן דעם ,פונדעסטוועגן
זיינען דורך דער אָבסערװאַציע-אָפּטײלונג אַדורכגעגאַנגען א מאַסע קראַנקע
|
אויף פלעק-טיפוס,
איידער איך טרעט צו צוֹ געבן אַ גענניעם באַריכט וװעגן דער טעטיקייט
פון שפּיטאָל ,מוז געזאָגט װערן אָט װאָס :אַלע געטאָיאינסטיטוציעס זיינען
געשאַפן געװאָרן כדי צו ראַטעװען יידן ,אָדער צו פאַרלייכטערן זייער גורל.
יעדע אָפּטײלונג איז געווען אַ קאַמף-פּאָזיציע .אָבער דאָס שפּיטאָל איז אַן אויס-
נאַס :דאָס איז געווען אַ װידערשטאַנד-פּאַזיציע ,אַן אמתע מיליטערישע ווידער-
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שטאַנד-באַװעגונג ,װאָס האָט געקעמפט ניט מיט געוער ,ניט מיט ביקסן און
גראַנאַטן ,נאָר מיט וויסן און מסירות-נפש ,כדי אַרױסצורײסן פון דייטשע הענט
װאָס מער יידישע לעבנס .זיי האָבן געװאָלט דעם טױט פון יידן ,זיי האָבן
געװאָלט עפּידעמיעס ,זיי האָבן געזוכט אַ צייכן פון אַ פלעקיטיפוס-פאַל ,כדי
צו פאַרברענען די קראַנקע מיטן מעדיצינישן פּערסאַנאַל צוזאַמען ,וי זיי האָבן
דאָס געטאָן אין קאָװונע .דאָס שפּיטאָל מיט זיינע  081מיטאַרבעטער האָט
באַװוּסטזיניק גענומען אויף זיך די גאַנצע געפאַר און מיט טרייקייט אויס-
געהאַלטן עטלעכע געהיימע קראַנקעאָפּטײלונגען ,װי :פלעק-טיפוס ,פרויען
פאַר געבורטן ,אַבאָרטן .נאָכדעם וי ד"ר מ .בראָדסקי איז אַריבערגעפירט
געװאָרן אַלס הויפּט-דאָקטאָר אין דער געזונטהייטס-אַפּטײלונג ,איז אויף זיין
אָמט באַשטימט געװאָרן ד"ר סעדליס  --אגב ,אַ גוט פּראַקטיצירטער דאָקטאָר
און גלענצנדיקער אַדמיניסטראַטאָר ,זיין געהילף ,ד"ר אברהם ויינריב ,יונג,
אינטעליגענט און אַרבעטפעיק .געווען אַ מאָמענט אין די ערשטע צייטן ,וען
די געשטאַפּאָ האָט געמאָלדן ,אַז זיי ווייסן וועגן טיפוס-קראַנקע אין געטאָ,
און אוב מען וועט זיי אין  42שעה ניט געבן די געהעריקע פאַרזיכערונג ,וועלן
זי דערשיסן ד"ר סעדליסן ,ד"ר בראָדסקין ,ד"ר שומעלישסקי און ד"ר שאליט,
דעמאָלט האָט ד"ר ויינריב איבערגענומען דאָס צושטעלן ראַפּאָרטן ,ראַפּאָרטן
פלעגן געמאַכט ווערן דאָפּלטע .עכטע פלעגט מען יעדן טאָג צושטעלן צו גענסן
און פאַלשע צו דעסלערן ,די עכטע ראַפּאָרטן פלעגט גענס יעדן טאָג אָפּשיקן
צוריק .און אַזױ איז די אַרבעט אָנגעגאַנגען אַ לאַנגע צייט .אָט די דאָזיקע
מסירות-ינפשדיקע טעטיקייט פון יידישן מעדיצינישן פּערסאַָנאַל איז אויפן
העכסטן אופן אָפּגעשאַצט געװאָרן דורך די געטאָ-ײידן ,אַלע האָבן געװוּסט,
אַז ביי אַלע קאָנספּיראַציעס איז דאָס ניט געווען קיין סוד ,אַז אין געטאָ זיינען
פאַראַן טיפוס-קראַנקע .אין געטאָ זיינען געווען פאַלן פון מסירות און פאַראַט
מצד געוויסע יידישע אױיסװוּרפן ,אָבער דאָס שפּיטאָל האָט קיינער פון זיי ניט
גערירט .מיט אַ ריין געוויסן קען מען זאָגן ,אַז סיי די דירעקציע סיי די
מיטאַרבעטער פון די געהיימע פרויען -און טיפוס-אָפּטײלונגען ,זיינען געווען
קעמפער ,װאָס זייער לעבן איז שטענדיק געווען אין אַ פילפאַכיקער געפאַר,
דעם שווערן עקזאַמען ,אָט די געװאַלטיקע מסירותינפשדיקע אַרבעט האָט דער
יידישער ,מעדיצינישער פּערסאָנאַל אױיסגעהאַלטן אין דער פולער מאָס.
ווען איך בין אַריין אין דער אָפּטײלונג ,איז דעמאָלט געווען אָרדינאַטאָר
ד"ר שומעלישסקי .פון צייט צו צייט פלעגט אַרײינקומען פרוי ד"ר עמיליע
שאַליט ,אַלס קאָנסולטאַנטין ,ווען מ'האָט קראַנקע אויסגעשריבן .דער הופּט-
נערוו פון דער אָפּטײלונג איז געווען דער אַלטער פעלדשער ,בער לעװינסאָן.
אַן אַלטער ,גוטיאױסגעפּראַקטיצירטער פעלדשער ,איז ער געווען מיט לייב און
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לעבן איבערגעגעבן די קראַנקע .ער פלעגט אין פּאַלאַטע אַרבעטן דעם גאַנצן
טאָג .בײינאַכט האָבן דיזשורירט קראַנקן-שװעסטערס ,.פון די שוועסטערס האָבן
אין דער אָפּטײלונג ,אין פאַרשײידענע צייטן ,געאַרבעט :מאַשע אנאליק מיטן
מאַן ,װאָלפסאָןהעקעלמאַן ,ליבערמאַן עוואַ ,סאראסיי חנה .סאַניטאַרינס זיינען
געווען :טורגעל סאָניע ,בוך מינע ,וואשגיל געניע ,מעלץ ליזע ,סאָראָקע חנה
און שרה קאַפּלאַן .,אייניקע פון די אויסגערעכנטע האָבן גלייך ביים אָנהייב
פון דער אַרבעט זיך אָנגעשטעקט און אַליין דורכגעקרענקט דעם פלעק-טיפֿוס,
ווען איך בין אַרײין אין דער אָפּטײילונג ,האָט מיר די פרוי ד"ר שאליט דערלאַנגט
אַ צעטעלע מיט מיינע פליכטן:
בריינגען האָלץ אויף צן הייצן  8--6אויוונס יעדן טאָג .צונעמען די שמוציקע
זאַכן פון די קראַנקע ,פאַרשרייבן און פאַרפּאַקן דאָס אין לייוונטענע זעקלעך,
דעזינפעקצירן און אָפּגעבן די פּעקלעך אין אַ צעכהויז אױף דער צייט פון
דער קראַנקהייט און צוֹם סוף  --אַרױסגעבן דעם קראַנקן זיינע זאַכן ,ביים
אויסשרייבן אים פון שפּיטאָל,
די שווערסטע זאַך איז פאַר מיר געווען צו ברענגען יעדן טאָג אַזױ פיל
האָלץ צום הייצן די אױיוונס .דערצו נאָך פלעגט טרעפן אַז קיין געזעגט און
געהאַקט האָלץ איז ניט געווען ,האָט מען אָפט געמוזט אַלײן זעגן און האַקן
מיט דער צייט האָט מען זיך צו דעם צוּגעװוינט און אַ סך דאָקטוירים און
שפּיטאָלימיטאַרבעטער פלעגן ,אַלס ספּאָרט זעגן און האַקן האָלץ .צו דער אַרבעט
האָב איך זיך גוט צוגעפּאַסט און בין דאָ געווען ביז דער ליקװידאַציע פון
דער אָפּטײלונג,
אין געטאָ איז ניט געווען װוּ זיך אַהינצוטאָן .,אין טעאַטער ,אויף קאַנצערטן
פלעגן מיר ניט גיין ,פלעג איך זיצן שעהען אין דער אָפּטײלונג און שמועסן
מיט לעװינסאָנען ,וועלכער איז געווען אַ גייענדיקע ענציקלאָפּעדיע פון דער
ווילנער יידישער מעדיצינישער ועלט ,פאַר די לעצטע  05יאָר .ער האָט מיר
אָנדערציילט מעשיות וועגן די באַרימטע ,אַלטע יידישע דאָקטוירים פון ווילנע,
װוי :טראַכטענבערג ,סטעמבא ,ראָזענקראַנץ א .א .וו ער פלעגט דערציילן ,וי
אַזױ מ'האָט אַמאָל געהיילט ,װי מ'פלעגט אַ קראַנקן ,פּרעסן" מיט אַ פּרעס-
אייזן דעם בויך (קיין עלעקטרישע גאָרעלקעס זיינען ניט געווען ,אַפילו קיין
גומענע זעקלעך אויך ניט) ,לעװינסאָן האָט צענדליקער יאָרן געאַרבעט אין
ווילנער יידישן שפּיטאָל .דערציילט ער אונדז אַ מאָל אַזאַ מעשה :אַ געויסע
צייט האָט זיך די משוגעים-אָפּטײלונג פון שפּיטאָל געפונען אויפן צוייטן
שטאָק .פאַרגלוסט זיך אַמאָל אַ קראַנקן איינצווויקלען זיך אין אַ ווייסן ליילעך
אוֹן ...הײידאַ .דורכן פענצטער ..אין דעם מאָמענט אין אָנגעפאָרן אַ פּױעריש
פורל ,און דער פּוױער ,דערזעענדיק אַז פון הימל פליט אױיף אים עפּעס אין
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ווייסן ,אין געשטאַלט פון אַ מענטש ,צי אַ מלאך  --איז ער געפאַלן אַ טויטער
אויפן אָרט אין װאָגן ,אונטערן דרוק פון שפּרינגער ,װאָס איז אויף אים אַרױיפ-
געפאַלן .דעם משוגענעם האָט מען אַ גאַנצן ,אַריינגעפירט אין שפּיטאָל..
לעװוינסאָן האָט מיר אויך איבערגעגעבן גענויע פּרטים וועגן די לעצטע טעג
פון ד"ר גריגאָרי גרשון .ד"ר גרשון איז געווען אין ווילנע איינער פון די
אָנגעזעענסטע ,געבילדעטסטע און אַקטיװויטעטיקסטע יידישע דאָקטוירים .לאַנגע
יאָרן געווען אָרדינאַטאָר טאַקע אין זעלבן שפּיטאָל .פאָרזיצער פון יידישן
דאַקטױירים-פאַראײן ; פאָרזיצער פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע; ראַטמאַן
אין דער יידישער קהילה .לעצטנס איז ער געווען דער הויפּטיטוער אין ,מושב
זקנים" ,װאָס איז אויסגעבויט געװאָרן דורכן באַקאַנטן ווילנער באַנקיר ישראל
בונימאָוויטש .ד"ר גרשון איז נאָך דער ערשטער וועלטימלחמה געווען פאָרזיצער
פון דער מעדיציניש-סאַניטאַרער צענטראַלע ביי דער וילנער קהילה ,וועלכע
האָט מיט די געלט-מיטלען פון ניייגעשאַפּענעם ,דזשאָינט" דורכגעפירט די
אויפבוי-אַרבעט אויפן מעדיציניש-סאַניטאַרן געביט פון די חרוב-געװאָרענע
שטעטלעך ,ערן-סעקרעטאַר איז געווען ד"ר מ .בראָדסקי און איך דער פאַרװאַל-
טער .די זעלכע צענטראַלע האָט געשאַפן און אַרױסגעגעבן צווישן אַנדערן דעם
זשורנאַל ,,פאָלקס-געזונט?  --אגב ד"ר גרשון איז געווען אויף מיין חתונה און
געמאַכט

איינע פון די שבע

ברכות.

אַרײנקומענדיק אין געטאָ איז ד"ר ג .אַלט געווען איבער די אַכציק.
ער איז אַריין אין שפּיטאָל .אין אַ פּאָר טעג אֲרום איז זיין פרוי באַגאַנגען
זעלבסטמאָרד ,ער האָט געאַרבעט צװאַמען מיטן באַרימטן כירורג פון װאַרשע
ד"ר סאָלאַװײיטשיק ,אין אַ געוויסן אָװנט ,ווען זיי האָבן זיך געלייגט שלאָפן
אין דער פּאַלאַטע אויף זייערע בעטלעך ,זיינען אַרײן אין צימער א פּאָר יונגע
יידישע שניעקעס ,כמעט-דאָקטױירים ,און האָבן זיי אַראָפּגעטריבן פון די בעט-
לעך ,זאָגנדיק, :איר אַלטע קענט שלאָפן אַ גאַנצן טאָג און מיר מוון מאָרגן
גיין גאַנץ פרי צו דער אַרבעט .איר קענט שלאָפן אויף דער פּאָדלאָגע? ,די
צוויי אַלטע דאָקטוירים האָבן מיט גרויס עגמתינפש געמוזט אויספירן דעם
באַפעל ,מער זיינען זיי שוין דאָ ניט אַרֹײן .ד"ר גרשון איז אַריבערגעפירט
געװאָרן אין שפּיטאָל-קלױז ,װאָס האָט זיך געפונען אין טויער פון שפּיטאָל-
הויף .ד"ר סאָלאָװײטשיק איז בכלל אַװעק פון געטאָ .אין קלויז איז ד"ר גרשון
געווען עטלעכע טעג, .איר זעט ,האָט ער געזאָגט צו לעװינסאָנען ,אױף דער
עלטער בין איך געװאָרן אַ קלויזניק"? ..גלייך נאָך דעם האָט ער זיך גענומען
|
דאָס לעבן,
דער זעלבסטמאָרד האָט געמאַכט אַ דערשיטערנדיקן איינדרוק .ערשטנס --
דער עצם פאַקט  --זעלבסטמאָרד! אין געטאָ און ביזן געטאָ זיינען אין ווילנע
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פּאָרגעקומען געציילטע פאַלן פון זעלבסטמאָרד .פּשוט ,אויף די פינגער איבער-צוציילן .די דייטשן האָבן אָפט באַװוּנדערט ,הלמאי יידן באַגײען ניט קיין
,יר לעבט אין אַזעלכע שוידערלעכע
זעלבסטמאָרד .זיי פלעגן אָפט זאָגן :א
באַדינגונגען און קענט אַפּילן קיין זעלבסטמאָרד ניט באַגײן" .אָבער װאָס מער
די באַדינגונגען זיינען געווען שוידערלעכער ,אַלץ שטאַרקער איז געווען דער
ווילן צום לעבן און איבערלעבן .אין די באַדינגונגען מאַכן אַ סוף צום לעבן
איז געווען איינע פון די לייכסטע זאַכן .דער עצםיכוח ,די אמתע העלדישקייט
איז טאַקע באַשטאַנען אין איינהאַלטן דאָס לעבן ,קעמפן פאַרן לעבן ,איבער-
קאָמבינירן די דייטשן מיט אַלץ װאָס מען קען ,נאָר דערלעבן זייער פינצטערן
סוף .װער האָט דען געקענט זיין אַ נביא און וויסן ,אַז מיר זיינען שוין אַלע,
אָבער טאַקע אַלע ,אָן אויסנאַם ,פאַראורטיילט צום טויט ,און פּאָנאַר איז דערצו
װיײיניק ,מען גרייט שוין פאַר אונדז אויך מײדאַנעק ,קייזערװאַלד ,שטוטהאָף,
עסטלאַנד א .א .וו ,מיט איין װאָרט ,דער זעלבסטמאָרד פון אַזאַ האַרציקן ,טייערן
ייד האָט אַלעמען אויפגעטרייסלט ,די טראַגישע ידיעה האָבן מיר זיך דערװוּסט
אין דעם קליינעם געטאָ און אויף אַ פאַרזאַמלונג פון יודנראַט מיט די לייטערס
פון די אינסטיטוציעס האָבן מיר באַערט דעם אָנדענק פון טייערן נפטר,
איך האָב געאַרבעט ,וי געזאָגט ,אין שפּיטאָל און געלעבט פון פאַרקויפן
שטוב-זאַכן .איך האָב בשום אופן ניט געװאָלט גיין אין שטאָט אויף אַרבעט,
כדי ניט צו פאַרגרעסערן די געפאַרן ,וועלכע האָבן אויף אונדז סיי וי געלויערט
פון אַלע זייטן,
אין געטאָ איז קיין שום עפּידעמיע ניט געווען .פאַלן פון אָנשטעקנדיקע
קראַנקהייטן האָבן זיך געטראָפן ,אָבער קיין עפּידעמישן ,מאַסןדכאַראַקטער האָט
דאָס ניט געטראָגן .דאָס איז געווען אַן אויסערגעויינלעכער נס מן השמים
און אַ רעזולטאַט פון אַ גלענצנדיק אָרגאַניזירטן סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישן
אַפּאַראַט .דער אָרגאַניזירטער קאַמף פאַר ריינקייט ,אָט אין די קאַטאַסטראָפּאַלע
באַדינגונגען ,די צוויי אויסגעבויטע ,גלענצנדיק פונקציאַנירנדיקע בעדער ,די
שטענדיקע פּראָפּאַגאַנדע פאַר ריינקייט  --האָט געגעבן גוטע רעזולטאַטן און
דאָס געטאָ איז טאַקע אויסגעחיטן געװאָרן פון עפּידעמיעס,
גאַנץ אַנדערש האָט אויסגעזען די לאַגע פון די יידישע אַרבעטער אין
די פּראַװינציאָנעלע לאַגערן .דאָרט פלעגן זיי אומקומען פון לייז און שמוץ,
איך דערמאָן זיך פאָלגנדיקן פאַל :פון רעשער אַרבעט-לאַגער האָט מען געבראַכט
אין שפּיטאָל אַרײין אַ קראַנקן מיט גרויסע היץ .דער קראַנקער איז געווען
שװאַרץ װי די ערד .זיין אויסזען האָט מיר דערמאָנט אַ קראַנקן אויף כאָלערע,
װאָס איך האָב געזען אין  ,5191בשעת דער ערשטער וועלטימלחמה .,דעם
קראַנקן האָט מען גענומען װאַשן אין אַ װאַנע .די ערשטע עטלעכע װאַנעס
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װאַסער זיינען געװאָרן שװואַרץ װי די ערד .ערשט ביי דער פינפטער װאַנע
איז מען קוים דערגאַנגען צום נאָרמאַלן אויסזען פון אַ מענטש .די קליידער
פונעם קראַנקן זיינען געווען אַזױ פאַרלייזיקט ,אַז עס איז קיין רייך נישט
געווען וועגן דעזינפעקציע .איך האָב געבראַכט אַ גאַנצע קאָמיסיע פון עטלעכע
פּערזאָן און ס'איז באַשלאָסן געװאָרן אַלע זיינע זאַכן צו פאַרברענען ,מיר
האָבן באַװונדערט ,וי אַזױ האָט דער דאָזיקער מענטש געקענט אַרומגײן מיט
אַזױ פיל לייז! דער דאָזיקער קראַנקער איז דורך דער סאַניטאַרין שרה קאַפּלאַן
געקרוינט געװאָרן מיטן נאָמען ג,ראַף?.
נאַטירלעך האָבן ניט געפעלט קיין טױיט-פאַלן צוישן די טיפוס-קראַנקע,
צווישן זיי איז אויך געווען דער יונגער אַרטיסט ליפּאָװסקי שמחה ,וועלכן
איך האָב איבערגענומען ביים אָנקומען אין שפּיטאָל .דערנאָך אים ,אַ טויטן
אַרױסגעטראָגן פון פּאַלאַטע .די גרעסטע צאָל קראַנקע איז געווען אין די
ווינטעריחדשים  ,24/1491צו פרילינג זיינען כמעט אַלע אַרױס פון דער אָפּטײ-
לונג .די לעצטע  2קראַנקע פון דער אָפּטײילונג זיינען געװען  --מיינע צװיי
קינדער,
מיט זייער אַרױסגײן פון שפּיטאָל איז די גאַנצע טיפוס-אָפּטײילונג געשלאָסן
געװאָרן .זייענדיק אַ גאַנצן טאָג צװישן טיפוס-יקראַנקע פלעג איך זיך זייער
היטן .פאַר זיך אַלײין האָב איך ניט מורא געהאַט .איך בין אויף פלעקיטיפוס
קראַנק געווען בשעת דער ערשטער ועלטימלחמה אין  .,91/8191געהיטן האָב
איך די גאַנצע שטוב  --אָבער ,ס'זעט אױיס ,אַז אַזױ איז באַשערט געווען --
ממש אין לעצטן מאָמענט דורכצומאַכן אָט די פּלאָג מיט די קראַנקהײטן .און
װאָס אין דען אייגנטלעך דער װוּנדער? פאַרקערט ,ס'װואָלט געווען אַ ווונדער,
ווען ביי אַזאַ ענגשאַפט ,ביי אַזעלכע שוידערלעכע לעבנס-באַדינגונגען ,װאָלט
איך ניט אָנגעשטעקט מיינע נאָענטסטע שטובימענטשן .מיט איין װאָרט ,גלייך
נאָך פּסח האָט גענומען זיך ברעכן די טאָכטער ,זי האָט באַקומען גרויסע היץ
און מיין פריינט ד"ר קאָלאָדנײ האָט גלייך פאַראָרדנט זי אַוװעקצופירן אין
שפּיטאָל,
מיט גרויס שװועריקייטן האָבן מיר זי קוים אַרױסגעצױגן דורכן לאָך ,און
ניט װילנדיק מאַכן קיין גערודער ,האָב איך זי אונטערן אָרעם אַװעקגעפירט
אין שפּיטאָל .אין עטלעכע טעג אַרום האָבן די דאָקטױירים פעסטגעשטעלט ,אַז
דאָס מיידל איז קראַנק אויף אַלע  2טיפוסן :פארא ,-בויךי און פלעקיטיפוס,
אַזאַ פאַל איז בכלל געווען אַ מעדיצינישע זעלטנהייט ,אין די זעלבע טעג האָט
גענומען זיך איינברעכן אויך דער זון .אַװעקגעפירט אים אין שפּיטאָל אַריין
און דאָרט האָט מען פעסטגעשטעלט ביי אים נאָר  2טיפּוסן  --פארא און
|
בויך-טיפוס,
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דאָס איז געווען אין אַפּריל חודש  .2491די צאָל קראַנקע אין דער אָפּטײילונג
איז מיט יעדן טאָג געװאָרן װייניקער ,אין די פּאַלאַטעס זיינען געווען קראַנקע
שוין נאָכן קריזיס .איצט ,ביי אַזאַ לאַגע ,בין איך שוין טאָג און נאַכט געווען
אין שפּיטאָל .די קראַנקהייט ביי דער טאָכטער איז געגאַנגען זייער שוער.
זי פלעגט אָן אויפהער רעדן פון היץ ,שפּרינגען פון בעט א .א .וו .מען האָט זי
געמוזט היטן אָן אויפהער .ביז מיר האָבן זוכה געװען איבערצולעבן דעם
קריזיס ,האָט אונדז ניט װײיניק לעבן און געזונט געקאָסט,
נאַטירלעך האָט מיר דער מעדיצינישער פּערסאָנאַל פון דער אָפּטײלונג
געהאָלפן אין דעם אומגליק .מיט דער גרעסטער דאַנקבאַרקײט דערמאָן איך
איצט די אַלע חברים ,װאָס האָבן מיר דאַן אַזױ פיל ליבשאַפט און האַרציקײט
|
|
אַרױסגעװיזן,
צו דער צייט האָט די סאַניטעט-פּאָליצײי אַרױסגעטריבן אַלעמען פון אונדזער
דירה ,אַוועקגעפירט אַלע אין באָד אַרײן ,דורכגעפירט אַ גרינטלעכע דעזינ-
פעקציע אין שטוב ,אַלע ווייכע זאַכן צוגענומען צו דעזינפעקצירן .די שטוביקע
זיינען געווען געװואַלדיק ניט צופרידן מיט דעם גאַנצן ,טאַראַראַם" ,אָבער קיין
זאַך האָט ניט געהאָלפן ,אַלע פאַרהיטונגס-מיטלען זיינען דורכגעפירט געװאָרן
ביז צום סוף .ס'פאַרשטײיט זיך ,אַז נאָר אַדאַנק אָט די פאַרהיטונגס-מיטלען
װאָס פלעגן שטענדיק אָנגעװוענדט וערן ביי יעדן פאַל פון אַן אָנשטעקנדיקער
קראַנקהייט אין געטאָ ,איז טאַקע געלונגען אויסצוהיטן דאָס געטאָ פון עפּידע-
מישע קראַנקהייטן,
אין די טעג ,ווען ביידע מיינע קינדער זיינען געלעגן אין שפּיטאָל ,אין
אַ באַװוּסטלאָזן צושטאַנד און געברענט פון היץ וי פייער ,גיט מען אונדו
צוּוויסן ,אַז אין שפּיטאָל איז געקומען אַ דייטשישע מעדיצינישע קאָמיסיע אויף
אַן אינספּעקציע .האָט עס מיר אָפּגענומען הענט און פיס .איין קלייניקייט! עס
פעלט נישט מער ,אַז זיי זאָלן חלילה דאָ אַרײנפאַלן און געפינען די עטלעכע
קראַנקע און צווישן זיי  ---פלעקיטיפוס !
דאָס גאַנצע שפּיטאָל ,נאַטירלעך אונדזער אָפּטײלונג אין דער ערשטער ריי,
זיינען אַרומגעגאַנגען וי צעטומלטע .וי אַזױ פאַרהיט מען פון אַן אומגליק?
וי אַזױ פאַררעדט מען זיי ,אַז זיי זאָלן צו דעם שפּיטאָל-װינקל ניט דערגיין.
די היץ-קאַרטעס זיינען געווען צוגעגרייט וי געהעריק .ביי אַלעמען איז געווען
אַנגעצײכנט ; --אַבדאָמינאליס? אָדער ,סטאַטוס פעבריליס" .די דייטשישע
דאָקטוירים-קאָמיסיע האָט אין שפּיטאָל פאַרבראַכט אַ לאַנגע צייט .אַ חוץ
אונדזער געהיימער אָפּטײלונג איזן אין שפּיטאָל געװען נאָך אַ געהײמע
קימפּעטאָרךאָפּטײלונג ,ווייל לוט דער פאַראָרדענונג פון די דייטשן האָט מען
אין געטאָ ניט געטאָרט קינדלען,
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יעדע וויילע פלעגן מיר באַקומען קאָמוניקאַטן ווּ זיי געפינען זיך ,װוּ
זיי גייען ,װוּ זיי שטייען ,מיינע פּערזענלעכע איבערלעבונגען בעת זייער באַזוך
בין איך ניט אימשטאַנד איבערצוגעבן .די גאַנצע אָפּטײלונג איז כמעט אָפּגערײניקט
פון קראַנקע ,מיט מיין פּראָסטער פּשוטער אַרבעט האָב איך געהאָלפן אַזױ פיל
קראַנקע און פאַרלייכטערט זייער שווערן גורל און איצט ,צום סאַמע סוף ,בין איך
געבליבן שטיין ,אין אַזאַ העליש פייער  --מיט ביידע קינדער צוזאַמען .מילא
איך  --פאַרפאַלן ,וי אַלע אַנדערע מיטאַרבעטער פון דער טראַגישער אָפּטײלונג,
אָבער די קינדער מיינע! גאָט ווייסט ,װאָס דאָ װועט פאָרקומען ,אויב די קאָמיסיע
זאָל דאָ ,חלילה ,אַרײינפאַלן! מיר האָבן אַפילו געקלערט אָנהויבן צו באַהאַלטן
די עטלעכע קראַנקע ,אָבער דאָס איז געווען צו ריזיקאַליש און צו שפּעט.
די גאַנצע צייט פון דער אינספּעקציע בין איך אַרומגעגאַנגען אין דער אָפּטײלונג
וי ניט ביים זינען ,קלערנדיק און זוכנדיק וועגן און מיטלען וי אַזױֹ צו
ראַטעװען ,אַלע מיטאַרבעטער פון דער אָפּטײילונג און פון גאַנצן שפּיטאָל זיינען
אַרומגעגאַנגען אין טויטישרעק( .פאַל קאָװנע איז געשטאַנען פאַר די אױגן).
פון אַלע ביז איצטיקע אומגליקן האָב איך זיי אַרױסגעצױגן ,פון אַלע טשיסטקעס
זיי אויסגעהיטן ,כדי איצטער ,חלילה ,אומצוקומען..
אָבער דער מענטש איז שטאַרקער פון אײזן .מיר האָבן זוכה געוען צו
באַקומען אַ שטאַפעט ,אַז די קאָמיסיע איז אַרױס פון שפּיטאָל .די שפּיטאָל-
דירעקציע האָט זיי אַרומגעפירט איבעראַל ,אויסמיידנדיק גליקלעך די אָנגע-
ווייטיקטע און באַהאַלטענע ערטער,
אין אונדזער אָפּטײילונג איז געװאָרן ששון ושמחה .מיר האָבן זיך געדריקט
די הענט פאַר פרייך .מיט הייסע טרערן בין איך צוגעפאַלן צו די בעטן פון
די קינדער און זיי געקושט .זיי זיינען געלעגן אָן באַװוּסטזײן און ניט געװוּסט
אַפילו וועגן זייער גרויס גליק..
פאַר דער צייט פון דער שידערלעכער היטלעריתקופה האָב איך דורכ-
געמאַכט פיל טראַגישע מאָמענטן ,אָבער אָט די איבערלעבונג אין ביי מיר
געבליבן אין זכרון װי די טראַגישסטע.
אין אַ פּאָר װאָכן אַרום איז פאָרגעקומען די ענדגילטיקע ליקװידאַציע
פון דער אָבסערװאַציע-אָפּטײלונג .אין צוזאַמענהאַנג דערמיט איז אין שפּיטאָל
פאָרגעקומען אַ  פייערלעכער באַנקעט? ,צו וועלכן עס זיינען איינגעלאַדן
געװאָרן דִי פּני פון דער געטאַָ-פאַרװאַלטונג,
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שפּיטאָליטעטיקײט אין ציפערן
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רענטגען-קאַבינעט
צום אָנהויב פון יאָר-באַריכט ( )2491איז טעטיק געווען נאָר איין איינציקער
רענטגען-דיאַגנאָסטישער אַפּאַראַט .פון צווייטער העלפט אױגוסט זיינען אויך
איינגעפירט געװאָרן רענטגעןדטעאוראפּעטישע באַהאַנדלונגען .דער רענטגען-
קאַבינעט דערליידיקט אַלע רענטגעך-אויפגאַבן -- ,אין דער דיאַגנאָסטישער
אָפּטײלונג  --דורכלויכטונגען און אויפּנאַמען ,אין דער טעאוראַפּעטישער אָפּטײ-
לונג  ---הויט ,מיטעלע און טיפע היילונגען.
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רענטגען-דיאַגנאָסטיק
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פון דער טאַבעלע איז צו זען ,אַז די גרעסטע צאָל אַרבעט אין רענטגען-
קאַבינעט איז געווען לונגעןד און האַרץידורכלױכטונגען ,אומגעפער  42פון דער
אַלגעמײנער צאָל ,גאָר אַ גאַנץ קליינער פּראָצענט פאַלט אויס אויף כירורגישע

דורכלויכטונגען .אויף  5דורכלויכטונגען פאַלט אויס איין אויפנאַמע.
די ווייטערדיקע צוויי טאַבעלן אילוסטרירן דעם
אָפּטײלונגען אין דער אַרבעט פון רענטגען-קאַבינעט,

אָנטייל פון באַזונדערע
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פון דער

איז צו זען אַז  06פּראָצענט

טעטיקייט

פון

רענטגען-קאַבינעט איז געווען פאַר דער אַמבלאַטאָריע.
פוֹן דער איבעריקער טעטיקייט איז מער וי צוויי דריטל
אַרבעט געווען פאַר דער אינערלעכער אָפּטײלונג,

( 27פּראָצענט)

די ווייטערדיקע טאַבעלע גיט אַן איבערבליק איבער דער
טעטיקייט פון דער דיאַגנאָסטישער אָפּטײלונג פון רענטגע-קאַבינעט,
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מאָגן

יערלעכער

פון דעם איז צו זען דאָס די אינערן -און קינדער-אָפּטײלונגען האָבן אין
דער ערשטער ריי אויסגענוצט די דורכלויכטונגען (ביי  59פּראָצענט פון אַלע
דורכלויכטונגען פון שפּיטאָל).
אין אַ קלענערן פאַרנעם באַנוצן די אָפּטײילונגען די אויפנאַמעס .די כירור"
גישע אָפּטײלונג דאַקעגן באַנוצט זיך אַממײסטן מיט אױפנאַמעס (כמעט 0065
פון אַלע אױפּנאַמעס) .דאָס אַמבולאַטאָריע מאַכט זייער פיל אױיפּנאַמען ,איבער
|
פון אַלע אויפנאַמען אין יאָר,
2
2

ורענטגען-טעראַפֿיע

 4דער רענטגען-טעראַפּיע-קאַבינעט איז טעטיק זייט דער צווייטער העלפט
אױיגוסט  .2491במשך פון די  5חדשים זיינען דורכגעפירט געװאָרן  994סעאַנסן.
די ווייטערדיקע טאַבעלע גיט אַ גענוי בילד וועגן דער טעטיקייט פון דער
|
רענטגען-טעראַפּיע,
טאַבעלע

אינערלעכע אָפּטײלונג
קינדער
כירורגיע
פּראָצענט
אַמבולאַטאָריע
פּראָצענט
פּראָצענט

נומער

72

באַשטראַלונגען

הויט
=
1
--1

מיטעלע
2
1
32
54

70
38
442
48
861

32
452
6:12
992
002

טיפע
06
--82
89

צוזאַמען
18
2
6
41

0
81
05
61
22

001
552
001
904
001

פוֹן דעם איז צו זען ,אַז דאָס שפּיטאָל האָט אויסגענוצט נאָר אַ דריטל און
די אַמבולאַטאָריע צוויי-דריטל פון די טעאוראָפּישע רענטגעױרסעאַנסן .ווייטער
איז צו זען ,אַז די קראַנקע פון שפּיטאָל האָבן גענומען צוויי-דריטל טיפע און
איין דריטל מיטעלע און כמעט גאָרניט קיין הבואיטַ-שטראַלונגען .די הױיט-
באַשטראַלונגען זיינען אינגאַנצן אויסגענוצט געװאָרן דורך אַמבולאַטאָריעיקראַנקע
( 8.89פּראָצענט) .די באַשטראַלונגען זיינען אויך אין  58פּראָצענט אויסגענוצט
געװאָרן דורך דער אַמבולאַטאָריע .די טיפע באַשטראַלונגען זיינען אין 004,48
אויסגענוצט געװאָרן דורך ,אין שפּיטאָל ליגנדיקע ,קראַנקע,
 )2די ווייטערדיקע טאַבעלע באַווייזט די צאָל אויסגענוצטע סעאַנסן צו די
באַשטראַלונגען,
265

טאַבעלע

מין פון די
באַשטראַלונגען

נומער

די צאָל
פּערזאָנען
|

הויט

82

די צאָל סעאַנסן
אױף אַ פּערזאָן

די צאָל
סעאַנסן

21

36

5

מיטעלע

11

781

3-2

טיפע

21

77

6

די דאָזיקע ציפערן זיינען פאַר די לעצטע  3חדשים,
פון דער דאָזיקער טאַבעלע איז צו זען ,אַז דאָס רוב באַשטראַלונגען זיינען
געווען מיטעלע ,און די צאָל סעאַנסן אַמװײניקסטן

דער סך-הכל
אין פאַרלױף פון יאָר האָבן ביידע רענטגען-אָפּטײילונגען דורכגעפירט 019.3
רענטגען-פּראָצעדורן( ,דורכלויכטונגען ,אויפנאַמען און באַשטראַלונגען).
די ווייטערדיקע טאַבעלע גיט אַ חודשדיקן איבערבליק.
טאַבכבעלע
חודש

נומער

92

דיאַלנאָסטיק

טעגלעך

טעראַפיע

טעגלעך

צװאַמען

טעגלעך

92
761
61
832
12
023
52
342
92
142
142
983
1182

17
0
36
91
18
701
41
111
09
01
2
01
--

-------54
041
921
11
41
94

-------51
4
14
42
83
---

92
761
61
82
12
0223
5
883
5
0
813
305
010

41
0
3
91
18
701
41
6
41
151
601
861
/--

6

24

81

623

701

1
2
3
4
5
6
1
8
9
01
11
21
סךיהכל
חודשדיקער
דורכשניט 482
לאַבאָראַטאָריע

 1אין אָנהױב פון  2491האָט זיך די לאַבאָראַטאָריע געפונען אין אַ נעבן-
צימער ביי דער אַפּטײיק .אין סעפּטעמבער איז זי אַריבערגעטראָגן געװאָרן אין

אַ גרעסערן לאָקאַל,
266

די
1
1
1
1

לאַבאָראַטאָריע באַזיצט פאָלגנדיקע אינסטרומענטן:
מיקראָסקאָפּ,
הייסילופט סטערעליזאַטאָר,
דאַמף-אַפּאַראַט לוט ר ,קאבא,
טערמאָמעטער,

פאַרשיידענע סטאַטיוון און אַנדערע אַפּאַראַטן פאַר קליניש-באַקטעריאַלאָגישע
אונטערזוכונגען ,און קאָן דורכפירן אַלע כעמיש-באַקטעריאָלאָגישע אַנאַליזן אַזוי
גוט וי אַלע נויטיקע אונטערזוכונגען פאַרן שפּיטאָל,
 2אין פאַרלויף פון  2491יאָר זיינען געמאַכט געװאָרן  4827אַנאַליזן
ד .ה .טעגלעך  02אַנאַליזן .די ווייטערדיקע טאַבעלע גיט אַן איבערבליק איבער
דער חודשדיקער טעטיקייט פון לאַבאָראַטאָריע,
טאַבעלע
די צאָל

" -

אַנאַלזץ

1

185

2
2

4

דורכשניט

טעגלעך
91

165
50
700

32

6

328

8

925

71

01

315

05

71

11

12

61

9

21
סריהכל
חודשדיקער
דורכשניט

9021

26

5

7

דער אַמבלאַטאָריע

02
32

927
5

די צאָל אַנאַליזן פאַר

831
111

32
/

נומער

03
 ?2פון דער

אַלגעמײנער צאָל
422

642
751
09

51

301

12

97

6

69

45

01,

55

701

82

06

1

81

4

401
61

35
4821

91
--

92
97

86
91

516

02

31

-

פון דער טאַבעלע זעען מיר:

די צאָל אַנאַליזן פאַרן אַמבולאַטאָריע פאַלן פון חודש צו חודש אַזױ ,אַז צום
סוף יאָר באַטרעפן זיי קוים אַ דריטל .פאַרן גאַנצן יאָר באַטרעפט די צאָל נאָר
פון דער אַלגעמײנער צאָל,
2
 3די ווייטערדיקע
אַ קראַנקן פון שפּיטאָל,

טאַבעלע וייזט ,װי אָפּט מען פלעגט מאַכן אַנאַליזן

267

טאַבעלע
צאָל געמאַכטע אַנאַליזן

פאַרן שפּיטאָל
2
32
45
5
4
441
965
54
8
425

חודש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11

נומער

צאָל 7571
942
42
302
902
902
752
62
82
32
12

344

21

אױף אײן קראַנקן
81
71
92
82
12
92
52
71
61
91

442

425
50
245

דורכשניטלעך

13
צאָל אַנאַליזן

81

81
-22

402
1002
052

פון דער טאַבעלע זעען מיר ,אַז יעדער קראַנקער האָט אין פאַרלױף פון יאָר,
דורכשניטלעך ,געהאַט  2אַנאַליזן .ווייטער זעען מיר ,אַז דער גרעסטער קאָעפי-
ציענט איז אין די חדשים מערץ--יולי ( )8,2אין דער צייט ווען אין די אַנדערע
חדשים באַטרעפט ,81
 4דער אַנאַליזןדקאָעפּיציענט ,װאָס מאַכט פאַר שפּיטאָל קראַנקע אויס 22
איז פאַרשײידן אין די באַזונדערע אָפּטײלונגען ,װאָס מיר זעען פון דער פאָלגנ-

דיקער טאַבעלע :
טאַבעלע

נומער

23

צאָל פון די אַנאַליזן אויף יעדן קראַנקן פון
אינערן

כירורגיע

גינעקאָלאָגיע

5

11

40

קינדער

אָבסערװאַציע 

שפּיטאָל:

90

22

12

 5די וייטערדיקע טאַבעלע אילוסטרירט דעם אָנטײל פון די באַזונדערע
אָפּטײלונגען אין דער טעטיקייט פון דער לאַבאָראַטאָריע :
טאַבעלע

יאָר

ערטל

268

אי

אינערן

רורי,.

כירורגיע

גילנעאקָאגַ.יע

נומער

ק הי
ינדער

33

אוָובאסַצעירעי

ט.ב.

צוזאַמען

1

28

421

98

341

901

212

9041

2

2041

871

34

871

78

441

3302

3

108

951

32

461

121

441

201

4

7427

981

332

681

661

081

101

סדיהכל

3183

06

881

116

32

086

500

פּראָצענט 6,85

01,

82

301

52

501

001

דורכשניט813 ,

65

61

65

04

65

245

 6די ווייטערדיקע טאַבעלע אילוסטרירט די פאַרשיידענע מינים אַנאַליזן
װאָס זיינען געמאַכט געװאָרן אין פאַרלויף פון יאָר :
טאַבעלע

|

ר

חודש

ציטאַלאָג,

ביכעמיט,

43

נומער
-

-

לאָניי" לאניט אַנדערע

בלוט

1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
|
פּראָצענט
דורכשניט.

102
32
802
42
912
52
052
002
582
52
022
9
5902
145
323

01
41
531
181
61
41
41
131
31
6
8
111
601
6,02
42

:

סך -הכל

:

715
5
9
94
74
52
32
42
92
11
44
6
774
5
04

45
35
601
54
12
8
95
32
4
72
21
4
30
28
05

185
15
50
706
9271
328
5
925
215
165
114
375
443
01
5

141
811
74
81
97
11
75
14
82
84
72
82
38
601
56

שטערבלעכקייט אין געטאָ-שפיטאָל
2

 462פּערזאָן ,דאָס הייסט

אין  2491זיינען אין געטאַישפּיטאָל געשטאָרבן
פון דער אַלגעמײנער צאָל קראַנקע,
די טאַבעלע נומער  02גיט אונדז די איינצלהייטן :
|

ע ל ט ע ר
02--92
91-51

4

41-5

04--95

06

טױיט-פאַלן אין שפּיטאָל אין 2491
פּראָצענט פון  462געשטאָרבענע

54
71

11
4

01
4

22
21

101
8

56
52

אין לויף פון יאָר זיינען אָנגעקומען

182

162

052

4401

1

402

פּראָצענט פון פאַרשטאַרבענע
פון די אָנגעקומענע

61

3

4

3

21

22

מענער  ,251פרויען  ,211צוזאַמען 462---
מענער
'
85
פּראָצענט פון  462געשטאָרבענע
אין לויף פון יאָר זיינען אָנגעקומען קראַנקע 2831
פּראָצענט פון פאַרשטאָרבענע פון דער
11
|
צאָל אָנגעקומענע

|
פרויען
24
9161
7

צוזאַמען.
001
1002
2
96ט2

פון דער טאַבעלע זעט מען קלאָר:
 71דער פּראָצענט פון פאַרשטאָרבענע פון  5ביז  92יאָר איז דורכשניטלעך
 2װאָס איז זייער אַ קליינער אין פאַרגלייך מיטן אַלגעמײנעם פּראָצענט (.)28
דאַקעגן איז ער אין עלטער פון  0--4יאָר דאָפּלט און אַמהעכסטן דערגייט ער אין
די יאָרן פון  06און העכער ,ווען כמעט יעדער דריטער קראַנקער איז געשטאָרבן
 ;2די שטערבלעכקייט ביי מענער איז פיל העכער וי ביי פרויען0011 ,
קעגן  ,0097אינטערעסאַנט איז דער פאַרגליי צווישן דער שטערבלעכקייט אין
נאָרמאַלע צייטן און איצט;
טאַבעלע

נומער

צאָל פון
|
פאַרשטאָרבענע

דורכשניטלעכע צאָל אין ווילנע
אין די יאָרן 2391--2/
241
אין געטאָ

12

פון דער
באַפעלקערונג

געשטאָרבן
אין שפּיטאָל

 2פו קראַנקע
אין שפּיטאָל

921
92

181
462

14
28

1602
225

פאָלגנדע טאַבעלע אילוסטרירט די צאָל פון דער שטערבלעכקייט

און די

סיבות פון טויט,
טאַבעלע

דעגענעראַציע
פון האַרץ-
חודש
מוסקולן 
|

9

יאַנואַר

פּעברואַר
מערץ

5

9

1

1

=
1
1

4
-2

1
2
2

01
6
7

81
9
2

1

2
2

6

לולי

1

2

=-

אױגוסט
סעפּטעמבער

2
5

-4

--

1
2

1

נאָוועמבער

7

1

-

אָקטאָבער 

דעצעמבער
סך-הכל
פּראָצענט

2

3
25
791

אַנדעדע

91

01
5

אַפריל
מאַי
יוֹני

נומער

:
ונירך
אָנצינדונג ,אי ארונג אשענדיצי; ט ב.צ.
:
2
אװעמאַ.
5
4

2
2
2

22

6
2

-32
1

ס'איז כאַראַקטעריסטיש

2
92
01

4
5

1
-

די גרעסערע

441
01

4

41

2

7

--

1
2

2

=

1

7

-21
64
שטערבלעכקייט

4

04
62

3
2

4
94
4

צװאַמען
|

6
02
71
9
דו

9
99
642

61

81
442
001

אין די ווינטעריחדשים

ווי אין די זומערדיקע.
פּראָצענט פון די פאַרשטאָרבענע אין די חדשים ( 21 ,11 ,4 ,3 ,2 ,1ווינטער-חדשים)
07
פּראָצענט

20

02

6

08

52

פון די פאַרשטאָרבענע
42

02

571

05

87

אין די איבעריקע
05

22

01
חדשים
02
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דאָקטאָר
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0
1191
8
1091
שאליט עמאַליאַ
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קראַנקןדשוועסטער
אַקושערין
פעלדשעו
הענטשקע-
מאַכערין
קראַנקןיוועכטערין
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99502
לעװינסאָן בער
3802
װאָלפסאָןיהעקעלמאַן
/
עאוגעניע
2202
סורגעל סאָניע
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פילימא 64
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ד"ר וויינריב ,דעם 62סטן אָקטאָבער ,2491

יאַמבולאַטאָריע
די צווייטע גרויסע און וויכטיקע מעדיצינישע אינסטיטוציע אין געטאָ איז
געווען די אַמבולאַטאָריע .דאָס איז געווען א ריזיקע מאַסן-אינסטיטוציע ,וועלכע
איז געשאַפן געװאָרן און געאַרבעט אין געטאָ .דער לאָקאַל פון אַמבולאַטאָריע
האָט זיך געפונען אויף רודניצקער גאַס אין געוו .ד"ר גלאָבוסעס הױף אויפן
ערשטן און צווייטן שטאָק .די גאַנצע אינסטיטוציע איז איינגעאָרדנט געװאָרן פון
צונויפגעשטעלטע זאַכן ,פון אַלע קאַנטן פון געטאָ .די צימערן זיינען פונאַנדער-
געצוימט מיט דיקטן אויף באַזונדערע קאַבינעטן ,װאַרטע-צימערן און קאָרידאָרן.
דאָ זיינען שטענדיק געווען מאַסן מענטשן ,געפּאַקט ,ענג .ביי אַזאַ ענגשאַפט
פלעגט קאָסטן ניט ווייניק פּראַצע איינצוהאַלטן די נויטיקע ריינקייט און
אָרדענונג,
אויפן ערשטן שטאָק זיינען געווען די קאַבינעטן פון די צאָן-דאָקטױרים ,צאָן"
מעכאַניקער ,לאַבאָראַטאָריע פאַר אַנאַליזן ,עלעקטרישע טעראַפּיע (דיאַטערמיע),
אַ צימער פאַר איינשפּריצונגען ,צום שטעלן באַנקעס א .א .וו
אויפן צווייטן שטאָק זיינען געווען די באַזונדערע קאַבינעטן פון די דאָק-
טוירים .דאָ האָט זיך אויך געפונען אַ דיזשורנער צימער פאַר דער גיכער הילף,
וועלכע איז געווען טעטיק טאָג און נאַכט.
וי געזאָגט ,איז די דאָזיקע אינסטיטוציע געשאַפן געװאָרן ,אַד האָק? אָבער
אַ דאַנק דער אָפּפּערװיליקײט פון די מיטאַרבעטער איז די אַמבולאַטאָריע דער"
|
פירט געװאָרן צו אַ מעגלעכן צושטאַנד,
26

אין אַמבולאַטאָריע האָבן געאַרבעט זייער פיל דאָקטױירים ,צאָן-דאָקטױרים,
טעכניקער ,שוועסטער און באַדינער ,מ'האָט געאַרבעט אַ גאַנצן טאָג .די גרעסטע
פרעקווענץ פלעגט זיין אין די אָװונטישעהען ,ווען אַלע אַרבעטער זיינען צוריק-
געקומען פון שטאָט פון זייערע אַרבעטס פּלעצער,
=אין אַמבולאַטאָריע האָבן געאַרבעט אַ סך ווילנער ,קאָוונער און װאַרשעװער

דאָקטוירים  --ערשטקלאַסיקע

ספּעציאַליסטן .די אַמבולאַטאָריע פלעגט אויך

שיקן דאָקטוירים צו קראַנקע אין דער היים .פאַר אַלע אַרטן הילף ,פלעגט מען
נעמען אַ קליינעם אָפּצאָל ,װאָס איז אַרײנגעפלאָסן אין דער קאַסע פון יודנראַט,
אָן געלט פלעגט די אַמבולאַטאָריע אָננעמען קראַנקע אויף צעטלעך פון דער
אָפּטײלונג פאַר סאָציאַלער פאַרזאָרגונג .דער גאַנצער אַדמיניסטראַטיווער און
מיטל-מעדיצינישער פּערסאָנאַל ,וי אויך די דאָקטוירים פלעגן באַקומען שכירות --

לויט די צאָל אַרבעטישעהען.

|

/

בראש פון אַמבולאַטאָריע איז געשטאַנען ד"ר קלמן שאַפּיראָ .דער אַדמײ
ניסטראַטיווער אָנפירער איז געווען דער זון פון ווילנער רב פריד  --אַ יונגער
דאָקטאָר,
דאָ ברענגען מיר אַ טאַבעלע וועגן דער טעטיקייט פון אַמבולאַטאָריע ,װאָס
איז צונויפגעשטעלט געװאָרן דורך דעם סטאַטיסטישן אַמט פון ווילנער געטאָ.
די טאַבעלע טראָגט אין אַלגעמײנעם באַריכט פון דער אינסטיטוציע דעם נומער 2
,עזונט-שוץ",
און געפינט זיך אויף דער זייט  02אונטערן נאָמען ג
די טאַבעלע נעמט

אַלגעמײנע

אַרום די צייט פון ערשטן

צאָל קראַנקע

צאָל וויזיטן
און קאָנסולטאַציעס
צאָל וויזיטן אין שטוב

יולי ביזן  12דעצעמבער

,2491

יּוְלָי

אױגוסט

סעפט.

אָקטאָבער

נאָװעמ.

דעב.
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די דאָקטוירים פון אַמבולאַטאָריע האָבן אויך געהאַט דאָס רעכט אַרױסצוגעבן
קראַנקן-שיינען װאָס באַפרײיען פון אַרבעט ,אָבער די דאָזיקע שיינען האָט גע-
דאַרפט באַשטעטיקן אַ דאָקטױרים-קאָמיסיע פון  3פּערזאָן ( 2דאָקטוירים און דער
לייטער פֿון אַמבולאַטאָריע) .די באַפרייאונג-שיינען זיינען געווען זייער אַקטועל
בשעת די אַרויסשיקונגען קיין עסטלאַנד .אין די ערשטע טעג פון די אַרױסשי
קונגען האָט זיך גענס גערעכנט מיט די דאָזיקע שיינען,
בכלל גענומען איז די אַמבולאַטאָריע געווען א וויכטיקע ,נוצלעכע יידישע
פאָלקס-אינסטיטוציע ,װאָס האָט געהאַט אין געטאָ א ריינעם און גוטן נאָמען
377

זומער  2491בין איך פון שפּיטאָל אַריבערגעפירט געװאָרן אויף אַרבעט אין
דער סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישער סעקציע .דאָ האָב איך געאַרבעט ביז דער ליק"
װידאַציע פון דער קאַראַנטין (נאָך דעם אומקום פון די יידן פון ווילנער פּראָ-
ווינץ  --אַפּריל ,)3491
דאַן בין איך אַריבערגעפירט געװאָרן אין אַמבולאַטאָריע אַלס קאַסירער און
פאַרבליבן ביי דער אַרבעט ביז דעם ענדגילטיקן ליקווידירן דאָס געטאָ (סעפּ-י
טעמבער ,)3491
סאַניטאַר-עפֿידעמיאַלאָגישע

סעקציע

גלייך ווי מען איז אַריין אין געטאָ ,האָט זיך אין דער גאַנצער שאַרפקייט
אַװועקגעשטעלט דאָס פּראָבלעם פון פאַרהיטן דאָס געטאָ פון עפּידעמיעס .ביי אַזאַ
געװאַלטיקער ענגשאַפט און שמוץ ,ביי אַזאַ אָרעמקײט און עלנטקייט ,ביים פעלן
פוֹן די נויטיקסטע ,פּרימיטיווסטע היגיענישע באַדינגונגען ,איז דאָס דערװאַרטן
פון אַן עפּידעמיע-אויסברוך געווען אַ גאַנץ נאַטירלעכע זאַך .מעגלעך ,אַן די
דייטשן האָבן דאָס טאַקע געװאָלט ,דאָס װאָלט זיי געגעבן אַ כשרן תירוץ צו פּטרן
דעם רעשט יידן ,זיי פלעגן טאַקע אין זייערע באַריכטן אָפט אָנווייזן ,אַז דער
גרעסטער טייל יידן איז אומגעקומען פון עפּידעמיעס .יידן האָבן דאָס זייער גוט
פאַרשטאַנען און טאַקע צוליב דעם אָרגאַניזירט דעם קאַמף פאַר ריינקייט ,היגיע-
נע ,קעגן קלעפּיקע קראַנקהייטן ,אָנגעהױיבן האָט מען מיט פּאָליצייאישע מיטלען:
פּראָטאָקאָלן ,אַרעסטן ,שטראָפן ,געשרייען א .א .װו .דער הױפּטיקעמפער איז
געווען אַ קאָװונער ייד ,אָסטער ,אַ מקורב צו גענסן .ער איז געווען לייטער פון
דער סאַניטאַרער פּאָליצײ ,ווען מען האָט געזען ,אַז די מיטלען העלפן ניט ,דע-

מאָלט ערשט זענען צוגעלאָזן געװאָרן צום װאָרט די פאַכלײט און די פּאַסיקע
מענטשן .בראש פון דער סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישער אָפּטײלונג האָט זיך גע-
שטעלט ד"ר לאַזאַר עפּשטײן פון קאָוונע .אַלס מיטגליד פון דער ליטווישער
סאַציאַלידעמאָקראַטישער פּאַרטײ איז ער געווען דעפּוטאַט פון ליטווישן סיים אין
קאָוונע .אַ געזעלשאַפטלעכער טוער און קענער פון סאַניטאַרן וועזן,

ער האָט צוגעצויגן צו זיך נאָך אייניקע דאָקטױרים ,קראַנקן-שװעסטערס,
דעזינפעקטאָרן ,און אַװעקגעשטעלט די סאַניטאַרע אַרבעט אויף געזונטע יסודות.
הגם דאָס פּערסאָנאַל פון דער ס .ע .פ .האָט געהאַט פּאָליצייאישע רעכט (זיי האָבן
אויך געטראָגן פּאָליצייאישע אָרעם-בענדער) צו מאַכן פּראָטאָקאָלן ,דאָך פלעגט
מען די אַרבעט פירן מיט פּראָפּאַגאַנדעימיטלען און דורך געהעריקע אינסטי-
טוציעס .אינטערעסאַנט איז געווען דער אופן פון אַרבעט פון ד"ר ל .עפּשטײן.
יעדן טאָג  8פרי פלעגט זיך צונויפזאַמלען דאָס גאַנצע פּערסאָנאַל פון דער
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סעקציע ,און אַלע אָנפירער פון די באַזונדערע ראַיאָנען האָבן אָפּגעגעבן באַריכטן
וועגן דער דורכגעפירטער אַרבעט פאַרן נעכטיקן טאָג ,און אָנגעגעבן אַ גענויעם
פּלאַן פון אַרבעט אויפן לויפנדיקן טאָג .אַזױ אַרום פלעגן אַלע מיטאַרבעטער זיין
גענוי אינפאָרמירט וועגן אַלגעמײנעם צושטאַנד אין געטאָ,
פון סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישן שטאַנדפונקט איז דאָס געטאָ איינגעטײילט
געװאָרן אין עטלעכע ראַיאָנען ,יעדער ראַיאָן האָט געהאַט זיין סאַניטאַרן דאָקטאָר
און שוועסטער ,היות וי אין יעדן צימער האָבן געלעבט אַ סך מענטשן און אין
יעדער דירה זייער פיל פאַמיליעס ,זיינען באַשטימט געװאָרן באַזונדערע פרויען-
קאָמענדאַנטינס פאַר יעדן צימער און פאַר יעדער דירה .דערצו נאָך זיינען געווען
הויף-קאָמענדאַנטינס און הויז-פאַרװאַלטערס .אָט זיי אַלע צוזאַמען האָבן אויפ-
געפּאַסט אַז די הייף ,דירות ,צימערן ,טרעפּ זאָלן זיין ריין און אין אָרדענונג ,די
גאַסן פלעגן רוימען די הויזיוועכטער ,אָט דער גרויסער פרייוויליקער אַפּאַראַט
פלעגט כסדר אינסטרוקטירט און קאָנטראָלירט ווערן דורך די דאָקטױרים און
שוועסטער פון דער סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישער אָפּטײלונג .דאָס איז געווען ניט
קיין לייכטע אַרבעט .די ערשטע צייטן ,ווען מען איז געווען געװאַלטיק דער"
שלאָגן און פאַרביטערט ,פלעגט מען זיך גריזשען צװוישן זיך; מען האָט ניט
געקאָנט צעטיילן די אַרבעט ,מען האָט זיך בכלל ניט געקאָנט איינלעבן .אָבער
סוף כל סוף האָט די ביטערע נוט ,די מורא פאַר די דאָקטוירים און שוועסטער,
פאַר פּאָליצײי ,פאַר עפּידעמיעס ,די שנאה צו די דייטשן און דער שטאַרקער ווילן
צו לעבן און איבערלעבן די פינצטערע צייט  --גובר געווען .דער גאַנצער אַפּאַראַט
איז איינגעשטעלט געװאָרן .לוט אַ באַשטימטן פּלאַן פלעגט מען װאַשן ,רוימען
די פּאָדלאָגעס ,די טירן ,די פענצטער ,אַרױסטראָגן שמוציקע עמערס ,ואַשן וועש.
מיט איין װאָרט  --ס'איז געװאָרן אַ קאָלעקטיוו לעבן,
מיט דער צייט איז די ריינקייט אין געטאָ דערפירט געװאָרן צו אַ מוסטער-
האַפּטיקײיט .ספּעציעל פלעגן די דאָקטוירים און שוועסטער לייגן אַכט אױף די
בעקערייען ,קיכן ,געוועלבער און אַלע עפנטלעכע ערטער .מיט גוטן און מיט
בייזן ,מיט גוטער פאַךיפּראָפּאַגאַנדע הױפּטזעכלעך ,האָט מען װוּנדער באַװויזן,

פֿאָלגנדיקע סטאַטיסטישע טאַבעלע ,צונויפגעשטעלט דורך דעם סטאַטיסטישן
אַמט פון געטאָ ,גיט אַ קלאָר בילד וועגן פאַרנעם פון דער אַרבעט אױף דעם
געביט.
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סטאַטיסטישער אַמט אין ווילנער געטאָ( .אין באַריכט זייט )12
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אויפקלערונג-אַרבעט
די סאַניטאַר-עפּיד ,אָפּט .האָט אויך געפירט אַ גרויסע מאַסןדאויפקלערונג"
אַרבעט דורך איינאָרדענען גרויסע פאָרלעזונגען אויף אַ פּאָפּולערן אופן,
איין אָװונט איז פאָרגעקומען אין טעאַטעריזאַל אונטערן נאָמען :אַ משפּט
איבער דער לויז.
אַ צווייטער אָװנט אין פאָרעם פון אַן אינטערוויוּ פון אַ זשורנאַליסט מיט
דאָקטוירים א .ד .ט, .וי אַזױ זיך פאַרהיטן פון אָנשטעקנדיקע קראַנקהייטן".

אויף דער בינע זיינען געזעסן עטלעכע דאָקטוירים און איך ,אַלס זשורנאַליסט,
האָב געשטעלט פּראָגן ,אויף וועלכע די דאָקטוירים האָבן געענטפערט ,לויט פריער
צוגעגרייטע מאַטעריאַלן,
ביידע אָװונטן האָבן געהאַט אַ קאָלאָסאַלן דערפאָלג.

אַנדערע פֿאַרהיטונג-מיטלען
אויס מורא פאַר עפּידעמיעס ,איז ווינטער
ליאָטעק אויף אַ געוויסער צייט ,כדי דורך די
צימערן פון ביבליאָטעק זאָלן ניט פאַרשפּרײט
וועגן דעם ענין אַ קאָרעספּאָנדענץ צוישן דער

 2491געשלאָסן געװאָרן די ביב-
ביכער און פאַרזאַמלונגען אין די
ווערן קיין קראַנקהײטן .מיר האָבן
סאַנ .עפּיד .אָפּט .און ביבליאָטעק

פון  2פעברואַר  2491און  32יוני .2491
,צו דער

לייטונג פון דער

נומער ,81
דערמיט
דערלויבט
אָרדענונגען.
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זיינען
צו

מיר

עפענען
מיר

ביבליאָטעק
אייך

די

באַטאָנען

גאַס נומער

אויף סטראַשון

מודיע,

אַז

פון

ביבליאָטעק

ביז

אונדזערע

דערביי,

אַז עס

2טן

זיינען

פעברואַר

,6
ד.י.

וװייטערדיקע

קאַטעגאָריש

איז
פאַרי

פאַרבאָטן

גרעסערע צונויפזאַמלונגען פון לעזער .דעריבער איז ווינשנסווערט ,אַז
ניט זייער אָפט  --אין אָפּשטאַנד פון  2--3טעג לכל הפּחות  --צוֹ געבן
|
אַ מעגלעכקייט די ביכער צו בייטן,
ל .עפּשטין  --לייטער פון סאַניטאַר-יעפּידעמ .אָפּט'"
אָט אַ צווייטער

בריוו,
נומער ,962

,יודנראַט ,סאַניטאַר-עפּיד ,אָפּט,
צום לייטער פון ביבליאָטעק
אין צוזאַמענהאַנג מיט דער עפּידעמיע פון דיפטעריט ,ווערט פאַראָרדנט.
ניט אַרֹײנצלאָזן אין דער ביבליאָטעק קיין קינדער ביז  81יאָר און ניט
אַרוֹיסגעבן בכלל קיין ביכער פאַר קינדער ביזן אָפּרופן פון דער פאַר-

אָרדענונג,

אייגנהענטיקער

|
ד"ר ל .עפּשטײן ,לייטער פון דער ס .ע ,אָפּט.
|
3סטן יוני 24912
בריוו פון ד"ר ע.

אָט די אַלע און אַ סך אַנדערע מאָסמיטלען זיינען געווען טיילן פון דער גרוי" +

סער אַרבעט .די פונדאַמענטאַלסטע אָבער איז געווען  --די ענטלויזונג ,די וויפ"
טיקסטע ראָל דערביי האָבן געשפּילט די  2אויסגעבויטע בעדער,

בעדער
(אין דער אָפּטיילונג האָט מען זי גערופן ,סאַניטאַרע דורכלאָזיפּונקטן").
אין דעם ערשטן גרויסן געטאָ איז ניט געווען קיין איין באָד .אַזױ לאַנג װי עס
האָט עקזיסטירט דאָס צווייטע קליינע געטאָ ,פלעגט די פּאָליציי פּאַרטיעסװײז
פירן מענטשן פון דעם גרויסן אין דעם קליינעם געטאָ צום באָדן ,ווען דאָס
קליינע געטאָ איז ליקווידירט געװאָרן ,איז ווידער דאָס גרויסע געטאָ געבליבן אָן
אַ באָד .במשך אַ קורצער צייט זיינען אַלע שרעקלעך פאַרלייזיקט געװאָרן .שאַפן
אַ באָד איז געװאָרן אַ ברענענדיק פּראָבלעם פאַרן געטאָ .אָבער די געטאָיפאַר-
װאַלטונג האָט ניט געקענט צוטרעטן צו בויען אַ באָד ,ווייל עס זיינען ,פּשוט ניט
געווען קיין אַרבעטער .די יעניקע ,וועלכע האָבן געהאַט געלע שיינען ,זיינען גע-
ווען באַשעפטיקט ביי זייער שטענדיקער אַרבעט און די יעניקע ,וועלכע האָבן ניט
געהאַט קיין געלע שיינען זיינען געווען באַהאַלטן .דאַן האָט גענס געמאָלדן ,אַז
וער עס װועט גיין אַרבעטן ביים בויען דאָס באָד ,װעט מען אים ניט כאַפּן און
ער װעט באַקומען אַ ראָזן שיין  --אַזױ איז טאַקע געווען .צו דער אַרבעט האָבן
זיך געמאָלדן עטלעכע צענדליק מענטשן ,און אין אָנהײב  2491איז פאַרטיק
געװאָרן דער ערשטער סאַניטאַרער דורכלאָזיפּונקט .לויט די געטאָ-באַדינגונגען איז
דאָס .געווען אַ מוסטער-אַנשטאַלט .דאָרט זיינען געווען  02שפּריצן מיט הייס און
קאַלט װאַסער .צו דעם אַ גלענצנדיקער דעזינפעקטאָר ,אַװוּ מען פלעגט בעתן
וואַשן זיך ,אויסדעזינפעקצירן די קליידער .אין יענער צייט איז געווען אַ גרויס
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גליק צו באַקומען אַ נומערל אויף צו גיין אין באָד .נאַטירלעך ,האָט איין באָד
און מען איז גלייך

ניט געקענט באַפּרידיקן  02טויזנט פאַרלייזיקטע מענטשן

צוגעטראָטן צו בויען אַ צווייט באָד אין אַ צווייטן עק פון געטאָ .דאָס ערשטע
י-צקער  .)6אַנטקעגן
דטנ -
וראַ
רדנ
באָד איז געווען אויף ארקליו ( 2אין הויף פון יו
אונדזער דירה .דאָס צווייטע באָד  --אויף סטראשונאַ גאַס (קאָמניצקער ,)6
ערשט ,ווען ס'איז אויסגעבויט געװאָרן דאָס צווייטע גרעסערע באָד ,האָט
מען שוין ניט נאָר געקענט אַלעמען באָדן ,נאָר מ'האָט איינגעפירט אַ צװאַנג
פאַר אַלע געטאָ-אײינװווינער ,אַז זיי זאָלן זיך איין מאָל אין חודש באָדן ,ווען ניט
|
באַקומען זיי ניט קיין ברויט-קאַרטן,
אויף אַזאַ אופן איז באַקעמפט געװאָרן די לויז-עפּידעמיע ,װאָס איז געווען
אַ געװאַלטיקע פּלאָג אין געטאָ אין די ערשטע חדשים,
אַ בילד וועגן פאַרנעם פון דער טעטיקייט פון די  2בעדער גיבן אונדז די
פּרעלימינאַר-בודזשעטן פון די ביידע בעדער פאַר אַ חודש.
סאניטארער

דורכלאָזיפּונקט

נומער 1

הכנסה:
פאַר בילעטן
 7טעג צו  81גרופעס ,יעדע צו  81פּערזאָן
אַראָפּגערעכנט צוליב ספּעציעלע גרופּעס '

842
84

פּערזאָן צו  1מאַרק

0
הוצ אה:
 .1געהאַלט פון אָנגעשטעלטע
 2האָלץ 72 :טעג צו  62מעטער 07 ,מ' צו  09מאַרק
|
 .3װאַסער און באַלײכטונג
4

הילפס-מאַטעריאַלן

5
6

לויפנדיקע רעמאָנטן
ניט-פאָרויסגעזעענע הוצאות

2000
0

מארק

 0מאַרק
* 003.6
052
01

|

סךיהכל
הכנסה-עודף

002
01
002
0

רייכס-
מאַרק

ספעציעלע גרופּעס זיינען באַשטאַנען פון מענטשן ,וועלכע די ס .ע .ס .פלעגט צווינגען
זיך צו גיין באָדן .דאָס זיינען געווען אָפּגעלאָזענע און שרעקלעך שמוציקע מענטשן פון
היימען ,װוּ עס זיינען געווען אָנשטעקנדיקע קראַנקע .אַזעלכע פלעגט מען באָדן אָן געלט.
282

סאניטארער

|
הכנסה:
6

אַרבעטיטעג

דורכלאָזדפּונקט

צו  81שעה

נומער 2
467:01

צו  32פּערזאָן אַ שעה

305

אָפּ אויף פרעקװענץ-פאַרלוסט

1601
1

1

פּערזאָן צו  1רייכס-מאַרק

ר' .מ.

הוצאה:
0

פּערסאָנאַל
2
5

באַהײיצונג  62מאָל צו 57,3
מעטער צו  09ר .מ.

3

װאַסער און באַלײיכטונג --
קילאָװואַט עלעקטרישע
0
0

4
5

מעטער

מעטער

ענערגיע

09

צו  050ר .מ.

צו  810ר .מ.

עלעקטריע

ניט-פאָרויסגעזעענע

ר .מ.

11

הילפס-מאַטעריאַלן (כלאָר ,מעדיקאַמענטן ,זייף)
לויפנדיקע רעמאָנטן  --ביים דעזינפּעקטאָר,
קעסל,

6

װאַסער

-52

51
002

|

001

הוצאות

18:01

פרעקווענא אין די בעדער
טאַבעלע לויטן סטאַטיסטישן אַמט פון געטאָ

באַזוכער

צאָל

יּוְלָי

אױגוסט

סעפט.

אָקטאָבער

נאָוועמ.

דעצ.

4,2

366

9531

34451

200.61

1826

2491

ווען ס'איז געלייזט געװאָרן דאָס פּראָבלעם פון די בעדער ,האָט די סאַניטאַר-
עפּידעמיאָלאָגישע סעקציע אַרױסגעגעבן פאָלגנדיקע ,ספּעציעלע סאַניטאַרע איג-
סטרוקציעס פאַר נאַרונגסימיטליאונטערנעמונגען".
)

יעדע

אונטערנעמונג

פאָרן סאַניטאַר,
)2

מוז

האָבן

ביי

דאָקטאָר

אָדער

שװועסטער.

יעדער אַרבעטער און אָנגעשטעלטער

זיך
מוז:

אַ ספּעציעלן

סאַניטאַריהעפט

א) זיין געאימפט

קעגן בויך-

ב) באַזוכן דאָס באָד און
טיפוס ,פארא-טיפוס און האָבן אַ שיין:
דעזינפעקציע ,לכל הפּחות איין מאָל אין מאָנאַט! ג) איין מאָל אין
מאָנאַט אונטערזוכט ווערן דורך דעם קאָנטראָליסאַניטאַרן-פּונקט און
האָבן אַ ביכל ,ער
)3

מוז האָבן:

שירץ ,כאַלאַט ,טיכל אויפן קאָפּ ,די הענט ריין ,די נעגל קורץ געשוירן.
מען טאָר ניט טראָגן אין די קליידער קיין שפּילקעס,

נאָדלען א .א.וו.
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)5
)
)8
)9
0
1
)2
4
)5
6
)7
8

דעם רוים ווענטעלירן .שפּייען אין מיסט-קעסטלעך.
די פּאָדלאָגע פאַרהיטן פון לעכער.
ניט קעמפן קעגן מייז מיט כעמישע אָדער באַקטעריאָלאָגישע מיטלען.
אַלע כלים האַלטן ריין ,קעסלען ווייסן.
אין די פּראָדוקציע -פאַרקויף -און פאַרטײיל-שטעלן טאָר מען ניט שלאָפֿן
ניט אַרײנלאָזן צופיל מענטשן .ניט ענג.
מען טאָר זיך ניט באַנוצן מיט די כלים װאָס די קונים ברענגען.
ניט אָנרירן די הענט פון קאָנסומענט.
נאַרונג-מיטלען אויף פּאָליצעס ,אַלמערס ,טישן  --היטן פון שטויב,
ניט מישן צום ברויט קיין שעדלעכע אָדער ניט-ווערטפולע נאַרונג-זאַכן.
ברויט גוט באַקן.
פאַרדעכטיקטע פּראָדוקטן ניט פאַרקויפן ,נאָר אונטערזוכן דורך דער
סאַנ .עפּ ,אָפּט.
די אינסטרוקציעס מוזן הענגען אויף אַן אָנזעעװדיק אָרט.
פאַרן ניט פאָלגן  --שטראָף און שליסן די אונטערנעמונג",

אין געטאָ איז דורך דער סאַניטאַריעפּידעמיאָלאָגישער אָפּטײלונג אָרגאַניזירט
געװאָרן אַ דעזינפעקציע-קאַמער .אַלס דעזינפעקציע-קאַמער האָט געדינט אַ מילי-
טערישער באַוועגלעכער אויוון ,װאָס די שטאָטישע ליטווישע מאַכט האָט געגעבן

דעם געטאָ .אין דער קאַמער פלעגן אַרײין  01פּעקלעך קליידער ,אָדער עטלעכע
מאַטראַצן .דאָרט האָבן שטענדיק געאַרבעט צוויי דעזינפּעקטאָרן .איינער איז
געווען טײנאָוויטש פון קאָוונע ,דער צווייטער דער זון פון אלַאָדזשער ד"ר רענט-
גענאָלאָג  --קײילסאָן ,וועלכער איז געווען אין ווילנער געטאָ צוזאַמען מיט זיין
מוטער --אַ קראַנקןישװעסטער ,אַ געוויסע צייט האָב איך געאַרבעט אין דער
שטוב אַלס דעזינפּעקטאָר .די אַרבעט איז געווען זייער אַ שווערע ,שמוציקע און
לעבנס-געפערלעכע .שטענדיק האָט מען געהאַט צו טאָן מיט שמוציקע וועש,
קליידער און אַנדערע זאַכן ,זייער אָפט פון אָנשטעקנדיקע קראַנקע .אין די
ווינטער-חדשים איז דאָ געווען זייער פיל אַרבעט .אַרבעטנדיק אין שפּיטאָל פלעג

איך כסדר פירן אויף שליטלעך פּעקלעך קליידער און וועש פון די אָנשטעקנדיקע
קראַנקע און דעזינפעקצירן זיי .מיר  2זיינען דאָס געווען דדעיזינפעקטאָרן פון

געטאָ .אַגב ,איך האָב אין דער ערשטער וועלטימלחמה געענדיקט אַ דעזינפעק-
טאָרן-דקורס ביי די דייטשן ,אין קרעטינגען  --ליטע ,און דערנאָך אַרױסגעשיקט
געװאָרן דורך זיי קיין אוטיאן  ---ליטע ,צו קעמפן קעגן דעם שטאַרק פאַרשפּרײטן

פלעק-טיפוס,
אַחוּץ די דעזינפעקציעס פון זאַכן פלעגן מיר דורכפירן אויך דעזינפעקציעס
אין הייזער פון וועלכע מ'האָט צוגענומען אָנשטעקנדיקע קראַנקע .זייער אָפט

פלעגן מיר דעזינפעקצירן גאַנצע לאָקאַלן אין געטאָ ,װי :די אינעװייניקסטע
לאַגערן ,קינדער-היימען ,שולן ,קיכן ,בעדער א .אַ .וו .זומער  ,2491האָט מען ביי

2848

דער דעזינפעקציע-שטוב אויסגעבויט אַ קליין בעדל מיט עטלעכע שפּריצן פאַר
די גדולים פון געטאָ, .זיי?" האָט דאַן אין די רואיקע צייטן ניט געפּאַסט זיך
צו באָדן מיט אַלע צוזאַמען אין די צוויי אַלגעמײינע בעדער .אָבער לאַנג האָט
|
עס ניט עקזיסטירט.
די טעטיקייט פון דער דעזינפעקציע-קאַמער האָט זיך לױיטן סטאַטיסטישן
אַמט פון געטאָ פאָרגעשטעלט אַזױ;
יאָר
סכום

2491

אױגוסט

יולי

סעפט.

אָקטאָב.

זעצ.

נאָװעמ.

דעזינפעקצירטע

וועש

(אין קילאָגראַמען)

0502

0015

002

02

0011

0002

קאַמן-בריגאַדע קעגן אינפעקטן און פּאַראַזיטן
זומער  2491האָט זיך ביי דער סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישער אָפּט .געגרינדעט
אַ בריגאַדע צו באַקעמפן אינפעקטן און פּאַראַזיטן .הויפּטזעכלעך די װאַנצןדמגפה,
װאָס איז געװאָרן א פּלאָג אין געטאָ .צו דער בריגאַדע האָבן געהערט ד"ר גיטעל-
זאָן און איך .מיר פלעגן מיט שוועפל מאַכן דעזינפעקציעס אין די אינעװייניקסטע
לאַגערן ,קיכן ,קינדער-אַנשטאַלטן ,בעדער און אויך אין פּריװואַטע וווינונגען .דאָ
האָבן מיר אַ פּרעלימינאַר-ביודזשעט פאַר אַ חודש פון דער בריגאַדע פאַר קאַמף
קעגן פּאַראַזיטן,

אַסעניזאַציע

ה כגס ה:
 5דעזינפעקציעס מיט שוועפל צו  2מאַרק
פאַר דעזינפעקציע מיט טערפּענטין
צוזאַמען
הוצ אה:
 0ר' .מ.
שוועפליליכט  2צו  5.1ר .מ.
2
0
טערפּענטין  4קילאָגראַם צו 2,1
,
0
אַנדערע כעמיקאַלן

01

5

ריווח

0

רייכסמאַרק

און

מיסט-אוװויספירונגען

|
 0רײיכסמאַרק
,
02
,
02

צו דער זעלבער צייט זיינען דערליידיקט געװאָרן די פּראָבלעמען פון אַסע-
ניזאַציע און מיסט-אַרויספירונגען .אין געטאָ פלעגן אַרײנפאָרן פּויערישע פורלעך,
װאָס האָבן אַרוסגעפירט דאָס מיסט( ,נאַטירלעך פלעגן די פורלעך אויסגענוצט
ווערן אויף אַריינצושמוגלען אין געטאָ פאַרשײידענע פּראָדוקטן),
א ס עניזאציע
די

צאָל

אַרויסגעפירטע
רןלֵר

אױגוסט

פורן

(בעטשקעס)

סעפּטעמבער

552
8224
715
(קיין קאַנאַליזאַציע איז דאָ ניט געוען)

האָבן

באַטראָפן

אין

יאָר

;:2491

אָקטאָבער

נאָװעמבער

דעצעמבער

642

32

721
582

קאַראַנטין
ווען אין האַרבסט  2491האָבן אין געטאָ אָנגעהױבן אָנצוקומען יידן פון די
אַרבעט-לאַגערן אַרום ווילנע ,איז אַנטשטאַנען די סכנה ,אַז זיי װעלן מיטברענגען
אין געטאָ פאַרשיידענע אָנשטעקנדיקע קראַנקייטן .דעם גרעסטן טייל פלעק-טיפוס
און אַנדערע אָנשטעקנדיקע קראַנקהײטן ,וועלכע זיינען געווען אין געטאָ-שפּיטאָל,
האָבן אַרײנגעבראַכט אַרבעטער פון די פּראָװינץילאַגערן .דעריבער איז באַשלאָסן
געװאָרן ,אַז יעדער אַרבעטער ,אָן אויסנאַם ,װאָס קומט אַריין פון דרויסן אין געטאָ,
מוז זיין אַ געוויסע צייט אין אַ ספּעציעלער קאַראַנטין ,אין הויז נומער  22אויף
רודניצקער גאַס ,דירה נומער ( 7דער צופאַל האָט געװאָלט ,אַז דאָס זאָל זיין
אַ דירה אין וועלכער מיר האָבן געװוינט פאַר דער ערשטער וועלטימלחמה).
די קאַראַנטין האָט אָנגעהױיבן צו אַרבעטן אין נאָװעמבער  2491און די פאַרי
װאַלטערין איז געווען פרוי ד"ר אימיאַניטאָװאַ (אַ שוועסטער פון פאַטי קרעמער)
און איך בין געווען איר פאַרטרעטער .דאָ ,אין קאַראַנטין ,זיינען מיר אָפּגעוען
דעם גאַנצן ווינטער  ,2491--2491קראַנקע אָדער פאַרדעכטיקטע ,װאָס מען פלעגט
אַריינפירן אין געטאָ ,זיינען גלייך אַריינגעפירט געװאָרן אין שפּיטאָל ,די איבע-
ריקע האָבן מיר געהאַלטן אַ געוויסע צייט .דאָס האָט זייער פיל מיטגעהאָלפן
צו איזאָלירן קראַנקע און צו פאַרהיטן געזונטע .די אַרױסגעלאָזטע דורך אונדז
פון קאַראַנטין פלעגן אָנגעבן זייערע אַדרעסן צו וועמען זיי ציען זיך אַריין
און אַ קאַראַנטיןשװעסטער האָט זיי אַ לענגערע צייט סיסטעמאַטיש באַזוכט אין
זיײיערע ווינונגען און דערביי קאָנטראָלירט אויך די אַנדערע איינוווינער פון
דער דירה,
אַ חודשדיקער בודזשעט פון דער קאַראַנטין האָט זיך לויטן געטאָ-סטאַטיס-
טישן אַמט פאָרגעשטעלט אַזױ:
|

שכירות  061 --רייכסמאַרק ; פאַרן באָדן 005 ,פּערזאָן צו  1מאַרק --
 0רײיכסמאַרק,
זייף  002 --מ ,.װירטשאַפטלעכע אױסגאַבן  3 --מעטער האָלץ צו
 0ר .מ 0721 -- .באַלײיכטונג  51 --מ ,.ריינקייט  02 --מ ,.דעזינפעקציע-
מיטלען  01 --מ ,.קליינע רעמאָנטן  02 --מ }.צוזאַמען  502.1 --רייכס-
מאַרק,
אין נאָוועמבער זיינען געווען  22פּערזאָן אין קאַראַנטין ,אָבער אין
דעצעמבער איז די צאָל שוין געווען גרעסער,

סקאביעס"פּונקט
כדי צו באַקעמפן קרעץ-קראַנקהײטן ,וועלכע האָבן זיך גענומען פאַרשפּרײטן
צווישן אַרבעטער ,הויפּטזעכלעך אויף די אַרבעט-פּלעצער ,װוּ די אַרבעט איז
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געווען זייער שמוציק ,האָט מען אײנגעאָרדנט אַ ספּעציעלן סקאביעס (קרעץ)
פּונקט,
דער בודזשעט

פון סקאביעס-פּונקט

הוצ אה:
מעדיקאַמענטן
ר' .מ.
0

--

האָט זיך אַזױ פאָרגעשטעלט

 52קילאָגראַס;

 2ליטער סובלימאַט צוֹ -- 02.2
ק"ג זייף  0671 --און  1מעטער

2
0

דער

רר .מ.

סקאביעס-פּונקט

װילקינסאָזאַלב

:
--

צו  02ר.מ.

 22ק"ג פּראָשעק 0021 --
0441
האָלץ  00.09 --ר .מ ;.צוזאַמען --
האָט

אָנגעהויבן

צו

פונקציאָנירן

אין

יולי ,2491
פאָלגנדיקע

צאָל

טאַבעלע

געהיילטע

די אָנפירערין
האָט

מיטגעאַרבעט
די פּאַציענטן

גיט אַ בילד וועגן דער

טעטיקייט

פון פּונקט:

יוְלי

אויגוסט

סעפט.

אָקטאָבער

נאָו.

דעצ.

844

2323

911

421

00

951

פון פּונקט איז געווען פרוי ד"ר

ליובא כאָלעם און מיט

איר

אַ קראַנקן-שװעסטער,
פון סקאביעס-פּונקט

פלעגן

גיין אין באָד

ריי און זיך באָדן אין ספּעציעל פאַר זיי באַשטימטע

אַרֹײין מחוץ

דער

טערמינען.

וועשעריי

דאָס װאַשן וועש אין געטאָ איז געווען אַ זייער שווער פּראָבלעם .ערשטנס
איז געווען זייער װײיניק וועש .צווייטנס איז אין די הייזער געווען אַזאַ ענגשאַפט,
אַז ס'איז ניט געווען װוּ צו װאַשן .דאַן איז געווען אַ פּראָבלעם דאָס קאָכן די
וועש .הכלל ,אָן אַ שיעור פּראָבלעמען .דעריבער האָט מען אָרגאַניזירט אַן אַלגע-
מיינע וועשעריי ,װוּ מען פלעגט אָננעמען פּעקלעך וועש געווויגענע .דאָס איז
געווען אַ גרויסע פאַרלייכטערונג און האָט זייער פיל מיטגעהאָלפן אויפצוהאַלטן
די היגיענע פון געטאָ.
פאָלגנדיקער פּרעלימינאַר-בודזשעט פון דער וועשעריי גיט אַ פאָרשטעלונג
וועגן פאַרנעם פון דער אַרבעט:
וועשעריי הכנסה 061 :ק"ג וועש אַ טאָג אין משך פון  52טעג  0004 --ק"ג.
צוֹ  00.000:01 -- 05.2ר .מ,
הוצאה:
שכירות  00.0941 --ר .מ ,.באַהײיצונג  02 --מעטער האָלץ צו  09מ-- .
ר .מ .באַלייכטונג  ,00:02 --װאַסער  ,00.52 --לויפנדע רע-
0
מאָנטן  ,00.001--זייף און פּראָשעק צו  001קילאָגראַם ,זייף צו -- 0583
פּראָשעק צוֹ  3מ 00003 .ר .מ -- .אַנדערע כעמיקאַליען --
0
267

0
ריווח

ניט
--

פאָרויסגעזעענע

00.018

הוצאות

001

--

מ.

צואַמען

,00,0919
:

ר .מ.

דאָ איז אַ טעות אין  005מאַרק .עס דאַרף זיין ריווח מיט  005מאַרק מער,
|
אָדער די שכירות האָבן באַטראָפן מיט  005מ .מער,
און דאָ האָבן מיר אויך אַ טאַבעלע פון סטאַטיסטישן אַמט אין געטאָ וועגן
דער טעטיקייט פון דער וועשעריי.
סכום געװאַשענע װעש אין ק"ג

פריזיר -און שער-אַנשטאַלטן

ןלי

אױגוסט

סעפט.

7152

2432

6092

אָקטאָב.

1

נאָװועמ.

דעצ.

4583

9834

פֿאַר קינדער

היות וי די דייטשן האָבן פאַרלאַנגט ,אַז די אַרבעטער זאָלן זיין ריין ראַזירט
און די שרעק אויסצוזען אַלט איז ,אַגב ,געווען זייער גרויס ,זיינען איינגעאָרדנט
געװאָרן פריזירייען פאַר דערװאַקסענע ,און מ'האָט זיך געקאָנט שערן און ראַזירן.
די אַנשטאַלטן פלעגן זיין אָפן פון  5פאַרטאָג כדי מען זאָל זיך קענען ראַזירן
פארן גיין צו דער אַרבעט .די פריזירער האָבן געאַרבעט אומזיסט אָדער פאַר
אַ קליינעם אָפּצאָל .קיין בערד זיינען אין געטאָ ניט געווען .אַ געוויסע צייט האָט
דער פּאַליצײי-אינספּעקטאָר מושקאַט פאַרלאָזט זיך אַ בערדל ,איך ווייס ניט ,צי
ער האָט געהאַט אויף דעם אַ דערלויבעניש ,צי ער האָט עס געטאָן אויף אייגענער
אַחריות .אין געטאָ איז דאַן אַרומגעגאַנגען אַ לידל :
מושקאַט דער אינספּעקטאָר טראָגט אַ בערדל
און אין געטאָ שפּרינגט ער וי אַ יונג פערדל,

אַחוץ די ראַזיר-אַנשטאַלטן פאַר דערװאַקסענע זיינען אויך געשאַפן געװאָרן
שער-שטובן פאַר קינדער ,אויך אומזיסט ,אָדער פאַר אַ קליינעם אָפּצאָל,
טאַבעלע וועגן דער טעטיקייט פון די קינדער'-שער-אַנשטאַלטן 2491
צאָל געשערטע

יולי 

אױגוסט

סעפּט.

אָקטאָבער

--

0101

61

011

נאָו.

דעצ.

78

9011

טיי-האַלעס
די געטאָ-באַפעלקערונג פלעגט זייער פרי אויפשטיין צו דער אַרבעט ,די
טויזנטער אַרבעטער ,דאָס רוב מענטשן אָן משפּחה ,אָן קינדער ,אָן פרויען ,האָבן
ניט געהאַט די מעגלעכקייט צו מאַכן זיך אַ גלאָז טיי .אין געוויסע הייזער האָט
מען געמאַכט טיי אין עלעקטרישע טשייניקעס ,אָבער דאָס זיינען געווען בלויו
,גליקלעכע? הייזער ,דער רוב איז געווען הילפלאָז .דעריבער האָט מען איינגע-
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אָרדנט עפנטלעכע טיי-האַלעס ,פאַרטאָג האָט מען באַקומען פאַר אַ קליינעם אָפּצאָל

געקאָכט הייס װאַסער ,מ'האָט פאַרבריט טיי און טױיזנטער מענטשן האָבן זיך
דערקוויקט .מען פלעגט אויך אַהיים נעמען הייס געקאָכט װאַסער אין טשייניקעס,
וי אין די אַמאָליקע גוטע יאָרן אין ווילנע .פאָלגנדיקע טאַבעלע ווייזט ,װוי גרויס
עס איז געווען די פרעקווענץ אין די ט,שייניעס".
אַרוסגעגעבן

יוְלָי

אױגוסט

סעפּט.

549101

4493101

6811

אָקטאָבער

נאָרך,

דעבֿ.

װואַסער

אין ליטערס

2901

01

001

פּאָלקס-געזונט
צום סוף דאַרף דערמאָנט װערן ,אַז אין געטאָ זיינען אַלע צוויי װאָכן איינגע-
אָרדנט געװאָרן מעדיציניש-פּאָפּולערע שמועסן פאַרן ברייטן עולם פון אַ לעבעדיקן
זשורנאַל אונטערן נאָמען ,פאָלקס-געזונט" .די דאָזיקע קאָלעקטיווע פאָרלעזונגען
פלעגן צוציען מאַסן מענטשן .דאָס איז געווען אַ פאָרזעצונג פון זשורנאַל ,פּאָלקס-
געזונט" ,װאָס איז גלייך נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה געגרינדעט געװאָרן אין
ווילנע ,טאַקע דורך דער מעדיציניש-סאַניטאַרער צענטראַלע ביי דער וילנער
קהילה ,פון וועלכער איך בין געווען דער געשעפטפירער ,די ערשטע רעדאַקטאָרן
זיינען געווען ד"ר צמח שאַבאַד און אברהם קאָטיק ,ער איז אין יענער צייט
געקומען קיין ווילנע מיט דעם פּראָיעקט פאַר אַזאַ זשורנאַל,
אַחוץ דער פאַרצווייגטער אַרבעט ,װאָס די סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישע אָפַּי
טיילונג האָט געפירט אין געטאָ ,האָט זי זייער פיל געזאָרגט וועגן די אַרבעטער,
וועלכע האָבן געפינצטערט אין די לאַגערן אױף דער פּראָװוינץ .די דאָזיקע
אַרבעטער פלעגן אַמשרעקלעכסטן ליידן פון שמוץ און ממילא פון פיל אָנשטע-
קנדיקע קראַנקהייטן,

מיינע באַזוכן אויף דער פֿראַװינצ

זומער  2491בין איך ,אַלס דעזינפּעקטאָר ,אַרױסגעשיקט געװאָרן אין אַרבעט-
לאַגער קיין ביאַלע-וואקע .דאָרט האָבן ביי צוויי הונדערט אַרבעטער געאַרבעט
|
ביי טאָרף,
צוזאַמען מיט מיר איז געפּאָרן ד"ר ל .עפּשטײן .די אַרבעטער האָבן געװווינט
אין אַ ניט שלעכטן באַראַק ,אָבער זומער זיינען זיי פּאַרפלייצט געװאָרן פון װאַנצן.
דאָס איז אַ שוידערלעכע פּלאָג (שפּעטער האָב איך אַליין דערפילט דעם טעם,

ווען איך בין געווען אין לאַגער קלאָאַגאַ אין עסטלאַנד) .די אַרבעטער ,נאָך
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אַ שווערן ,ביטערן אַרבעט-טאָג ,האָבן ביינאַכט ניט געקענט צומאַכן קיין אויג,
די גרעסטע טייל פון זיי פלעגן זיך װאַלגערן די נעכט אויף דער גאַס ,אַבי
ניט צו זיין אין באַראַק .איך בין דאָרט געבליבן עטלעכע טעג און דורכגעפירט
אַ גרינטלעכע שוועפל-דעזינפעקציע .די דאַנקבאַרקײט פון די לאַגער-מענטשן איז
געווען אַ געװאַלטיקע ,די ס .ע-.סעקציע פלעגט אויך אַרױסגעבן פאַר די לאַגערן
פאַרשיידענע כעמיקאַליען ,װי :װאַפּנע ,קאַרבאָל און הױפּטזעכלעך זייף .אָבער
די װאַנצןדמגפה איז געווען אומעטום,
דעם 72סטן יולי  2491האָב איך און ד"ר קאָסטשעניעווסקי באַקומען אַ פאַר-
אָרדענונג אַרױסצופאָרן אויף דער פּראָװינץ אין אַ ריי לאַגערן און דאָרט דורכ-
פירן אַ מעדיצינישע אונטערזוכונג פון אַלע אַרבעטער און דעזינפעקצירן די לאַגערן,
דעם פרימאָרגן איז אין געטאָ געווען זייער טומלדיק  ---אין דער נאַכט האָט מען
פון געטאָ אַרױסגעפירט ביי הונדערט זקנים .היות װי די געמיטער זיינען ביי
אַלעמען געווען זייער דערשלאָגענע צוליב די בײנאַכטיקע געשעענישן ,האָבן
מיר ניט אַזױ שטאַרק חשק געהאַט אַרױסצוגײן פון געטאָ .אַגב ,האָט מען אונדו
געגעבן שיינען פון דער געטאָ-פאַרװאַלטונג אויף צו פאָרן מיט דער באַן ,װאָס
מיר האָבן אויך אויפגענומען מיט חשד,
מיט אַ שווער געמיט בין איך אַרױס פון ביוראָ און אױיף שליממזל זיך
אָנגעטראָפן פּנים אל פּנים מיט גענסן .איך שטעל זיך אָפּ און זאָג צו אים , :הער
געטאַדפאָרשטײער ,איך האָב באַקומען אַ באַפעל צו פאָרן איצט אויף דער פּראָ-
ווינץ אין די לאַגערן ,צי װעל איך געפינען מיין מאַמען ,ווען איך װעל זיך
צוריקקערן ? ...ווייל אין געטאָ איז יט רואיק "..גענס קוקט מיר אַרײן אין די

אויגן און דערלאַנגט אַ געשריי אויפן קול :
,אידיאָט ,גיי שוין צו דער אַרבעט ,מאַרש"..
ער האָט אַ דריי געטאָן מיט זיין שפּיצרוט ,און איז אַועק ...איך בין מאָמענ-
טאַל אַרײן צוריק אין קאָרידאָר און דער דערבייישטייענדיקער ד"ר עפּשטײן
,יר האָט נאָך אַ סך גליק ,איר האָט
און אַנדערע האָבן צו מיר אַ זאָג געטאָן :א
גוט אָפּגעשניטן ,מיר האָבן געמיינט ,אַז ער װעט אייך צערייסן ...װאָס רעדט איר
צו אים וועגן אַזעלכע זאַכן".,
מיט אַ שווער געמיט זיינען מיר אַװעק צום װאָקזאַל מיטנעמענדיק מיט זיך
אַ סך שוועפל און ברען-ספּירט.
זייט די דייטשן האָבן פאַרנומען די שטאָט ,עפּעס מער וי אַ יאָר צוריק,
בין איך צום ערשטן מאָל געווען אויפן באַנהױף .דאָ איז געווען טוט װי אויף
אַ ביתיעולם .אין די װאַגאָנעס זיינען ווּיניט-וווּ געווען געציילטע ציוילע
מענטשן .דעם גאַנצן וועג זיינען מיר געזעסן שטיל אין אַ ווינקל ניט וועלנדיק
זיך װאַרפן אין די אויגן .מיר האָבן זיך דערלויבט אַראָפּצונעמען פון זיך די געלע
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לאַטעס ,אין משך פון אַ טאָג  01זיינען מיר געווען אין פּאָדבראָדזש ,ניי-סװוענציאַן
און איגנאלינע,

פּאָדבראָדזש
דאָס שטעטל פּאָדבראָדזש איז אין ווילנער געגנט געווען באַרימט מיט זיין
סאָסנאָוון װאַלד .,זומער-צייט פלעגן דאָרט זיין הונדערטער געסט אויף זומער-
וווינונג .אין די אַלטע רוסישע צייטן איז מען אַפילן פון פּעטערבורג געקומען
אויף דאַטשע? קיין פּאָדבראָדזש .ווען איך האָב אין  4291חתונה געהאַט ,האָבן
מיר אונדזער האַָניקיחודש פאַרבראַכט אין באַרימטן שילאָנסיפּענסיאָן.
אין דעם שטעטל ,װאָס איז פריער געווען אַ פיין ,האַרציק יידיש שטעטל ,מיט
אַ ברויזנדיק יידיש לעבן ,איז איצט געווען אַ טויטע שטילקייט .די גרעסטע טייל
יידישע קראָמען זיינען געווען פאַרהאַקט מיט ברעטער .קיין זכר ניט פון אַ יידיש
הויז ,פון אַ לעבעדיקן ייד .דער לאַגער פון די יידישע אַרבעטער האָט זיך געפונען
אַנטקעגן דער באַרדסטאַציע ,אויף אַ בערגל ,אין אַ פּרעכטיקן סאָסנאָװון װאַלד,
װוּ אין די גוטע יאָרן פלעגן איינשטיין הונדערטער דאַטשניקעס .אין דעם בנין
איז פריער געווען אַ פּוילישע קינדער-שולע .אין לאַגער זיינען געווען ביי אַ 07
פּערזאָן מענער און פרויען ,וועלכע האָבן געאַרבעט אויף דער באַן און ביי פאַר-
שיידענע אַנדערע אַרבעטן ביי די דייטשן .די אַרבעטער האָבן דאָ פאַרהעלטניש-
מעסיק געהאַט ניט שלעכט .די אַרבעט  --ניט אַ צו שווערע און פּראָדוקטן איז
געווען לייכט צו באַקומען ביי די אַרומיקע פּוֹיערים פאַר פאַרשײידענע זאַכן
אַרבעטנדיק ביי דער דעזינפעקציע ,האָב איך זיך ניט געקענט אינהאַלטן און
בין אַװעק אין שטעטל ,װאָס איך האָב זייער גוֹט געקענט .אין אָנהויב פון די
צװאַנציקער יאָרן האָב איך דאָ געגרינדעט די ערשטע געזעלשאַפטלעכע אַפּטייק
אין פּוילן ,אויף קאָאָפּעראַטיווע יסודות .צוזאַמען מיט ד"ר י .ראפעס האָבן מיר
דאָ געשאַפן אַ פאַרבאַנד פון די שטעטלשע יידן און אַרומיקע קריסטן ,און איין
יאָר האָב איך אָנגעפירט מיט דער אַפּטײק .איך בין געװען זײיער אַקטיוו אין
יידישן געזעלשאַפּטלעכן לעבן און דאָ בין איך צום ערשטן מאָל ,ביי די ערשטע
דעמאָקראַטישע װאַלן צו דער קהילה ,אויסגעוװויילט געװאָרן אַלס ראַטמאַן פון דער
דעמאָקראַטישער יוגנט-גרופּע.
איך בין אַרײין אין דער אַפּטײיק ,װאָס האָט געהערט צום אַפּטײיקער כאַווקין.
אַ שיינע אַפּטײיק און אַ פיין רייך הויז ,אָבער פון די כאַווקינס קיין סליאַד .מיט
דער אַפּטײיק פירט אָן אַ ניטייידישער אַפּטײיקער ,ער האָט מיך פיין אויפגענומען
און זייער באַדױערט דעם אומקום פון די כאַװוקינס ..פון אים האָב איך זיך
דערװוּסט ,אַז אַלע יידן פון שטעטל זיינען אומגעבראַכט געװאָרן אין  1491אויפן
פּאָליגאַן ,נעבן ניי-סווענציאַן ,אַזױ גוט וי אַלע יידן פון די אַרומיקע שטעטלעך.
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ניידסוויענציאן
פון פּאָדבראָדזש זיינען מיר אַרײנגעפאָרן קיין ניי-סװיענציאַן .אין פאַרי
גלייך מיט פּאָדבראָדזש ,וועלכע איז ניט גערירט געװאָרן בשעת דער מלחמה,
איז ניידסוויענציאן געווען גוט צעשטערט .דאָ איז געווען אַ וויכטיקער קנופּ-אָרט
פאַר די באַנען .דאָ האָבן מיר אויך קיין איינציקן ייד ניט געטראָפן .אַזױ גוט וי
די פּאָדבראָדזשער יידן ,זיינען זיי אויך שוין געווען אויפן פּאָליגאָן .דער לאַגער
פון די יידישע אַרבעטער האָט זיך אויך געפונען הינטערן שטעטל .עס זיינען
געווען ביי  001מענער און פרויען .די אַרבעט-באַדינגונגען  --ניט קיין שלעכטע
און די יידן פלעגן האַנדלען מיט די אַרומיקע פּויערים,
איגנאליני

דאָס שטעטל איז מיר אויך געווען זייער גוט באַקאַנט .אַחוֹץ דעם ,װאָס
איך בין דאָ צענדליקער מאָל געווען ,בין איך מיט אַלע שטעטלעך געווען אין
אַ נאָענטן קאָנטאַקט נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה ,ווען איך בין געווען
געשעפטס-פירער פון דער ,סאַניטאַר-מעדיצינישער צענטראַלע" ,ביי דער ווילנער
קהילה ,וועלכע האָט ,מיט די געלט-מיטלען פון ,דזשאָינט? ,זיך פאַרנומען מיטן
אויפבויען די חרוב-געװאָרענע שטעטלעך פון וילנער ראַיאָן אויפן סאַניטאַרן
געביט ,וי  :בויען בעדער ,היילן קדריאַנקע אויף ,פאַװוּס" ,שאַפן אַמבולאַטאָריעס
און דרים-פּונקטן וכדומה .דאָס האַרץ האָט געװייטיקט צוזעענדיק ,װאָס מען האָט
פון אַזעלכע בליענדיקע יישובים געמאַכט אין איין איינציק יאָר .געקענט האָב
איך דאָ פיל חברים פון דער יידישער דעמאָקראַטישער פּאַרטײ און אַנדערע
געזעלשאַפּטלעכע טוער ,איצט איז דאָס שטעטל געווען טויט ,אָפּגעברענט און
חרוב .טאָמער איז ווו געווען אַ גאַנץ הויז  --איז עס געווען פאַרקלאַפּט מיט
ברעטער ,קיין לעבעדיקן נפש האָבן מיר ניט געזען .טויט און וויסט,
דאָ האָט זיך דער לאַגער געפונען אין שטעטל ,אין גאַנץיגעבליבענעם בית-
המדרש .די אַרבעטער האָבן געמאַכט דריי גאָרנדיקע נאַרעס ,אויף וועלכע עס
האָבן געלעבט ביי אַ  001מענער און פרויען .אַזױ גוט וי אין די אַנדערע שטעט-
לעך האָבן זיי געאַרבעט פאַר די דייטשן ביי דער באַן ,און פון האַנדל מיט
פּויערים ,האָבן זיי געצויגן זייער פינצטערע חיונה,
קוים דערלעבט צו ענדיקן אונדזער אַרבעט ,זיינען מיר אַרױסגעפאָרן צוריק
קיין ווילנע .נאַטירלעך האָבן מיר מיט זיך גענומען אַ ביסל פּראָדוקטן ,איינגעי
האַנדלט פאַר געוויסע זאַכן ,וועלכע מיר האָבן מיט זיך גענומען, .טשיסטקעס",
טויטישרעק ,אומרואיקייטן אין געטאָילעבן  --דאָס לעבן אַלײן איז אָבער
שטאַרקער פאַר אַלץ .פאָרנדיק אַהין און זייענדיק דאָרט ,האָט מען געקלערט
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אויך וועגן איינשאַפן זיך געוויסע פּראָדוקטן צום טאָגיטעגלעכן לעבן ,הגם מיר
האָבן זייער גוט געװוסט ,אַז פון װאַגאָן קען יעדער דייטש ,אָדער סתם כוליגאַן
אונדז אַרױסװאַרפן און צונעמען ניט נאָר אַלץ װאָס מיר האָבן ,נאָר פון אונדז
אַליין אַ תל-מאַכן ,אַז מען זאָל אַפילו ניט וויסן ווו אונדזער געביין איז אַהינ"
געקומען .אונדזער רייזע-שיין פון דער געטאָ-פאַרװאַלטונג האָט אַ גאַנץ קנאַפּן
ממשות געהאַט ...ערשט ווען מיר זיינען אָנגעקומען צום געטאָיטױער ,זיינען די
פּראָדוקטן ביי אונדז צוגענומען געװאָרן דורך ...די יידישע טױער-פּאָליציאַנטן }
דאָס איז געווען ממש אַ ריס אין האַרצן  --דורכמאַכן אַזאַ ריזיקאַלישן וועג ,ביי
אַזעלכע לעבנס-געפערלעכע באַדינגונגען ,זאָלן אייגענע ,קאָלעגן? (זיי זיינען דאָך

אויך געווען אָנגעשטעלטע פון דער געטאָ-פאַרװאַלטונג) צונעמען דאָס װאָס איז
מיט אַזױ פיל אַנגסט-ריזיקע געבראַכט געװאָרן ,דאָס איז שוין געווען אַ ביסל
צו פיל .נאָך לאַנגע און ביטערע שמועסן און אינטערוװוענצן האָט מען אונדז
די פּראָדוקטן אָפּגעגעבן .די פרייד אין שטוב ,אַז מען האָט אונדז דערזען צוריק
לעבעדיקע ,געזונטע און דערצו נאָך מיט פּראָדוקטן  --אַן אומבאַשרײיבלעכע...
צ

אָט די אַלע אינסטיטוציעס ,װאָס זיינען ,דורך דער סאַניטאַר-עפּידעמיאָלאָגישער
אָפּטײלונג געשאַפן געװאָרן ,האָבן געהאַט אַלס ציל איינצוהאַלטן דאָס געטאָ אין
ריינקייט .די רעזולטאַטן זיינען באמת געווען װווּנדערלעכע ,ממש צו שטוינען .אַלס
מענטש ,וועלכער איז אויפגעהאָדעװעט געװאָרן אין ווילנע האָב איך געקענט
ניט נאָר יעדעס געסל ,נאָר יעדן שטיין .אַזאַ ריינקייט און ציכטיקייט וי ס'איז
געווען אין געטאָ ,איז ניט געווען דאָ אין פרידנס-צייטן,
!אַוודאי זיינען אין געטאָ געווען פיל קראַנקע און שװאַכע ,אָבער דאָס אין
רעזולטאַט פון די שוידערלעכע לעבנס-באַדינגונגען .דאָס געטאָ האָט גע-
שאַפן נייע קראַנקהייטן ביי מענער ,פרויען און קינדער .מיט די נייע צרות
האָט דער מעדיצינישער פּערסאָנאַל געפירט אַ ביטערן קאַמף מיט אַלע מיטלען,
װאָס מ'האָט אין יענע באַדינגונגען געהאַט צו דיספּאָזיציע,
מ'דאַרף אויך נעמען אין אַכט ,אַז טויזנטער מענטשן זיינען געצווונגען געווען
צו טאָן אַזעלכע אַרבעטן צו וועלכע זיי זיינען ניט פעאיק געווען ,גיט פיזיש און
ניט מאָראַליש ,דאָס האָט געווירקט פּאַטאַל אויף זייער פיל מענטשן,
דער אונטערשטער סךיהכל איז ,אַז דער יידישער דאָקטאָר ,אַפּטײיקער,
קראַנקןדשװעסטער און דער נידעריקער אַרבעט-פּערסאָנאַל ,האָבן דערפילט זייער
חוֹב לגבי זייערע ברידער און ניט דערלאָזט ,אַז די מערדער זאָלן האָבן פּרע-
טעקסטן אומצוברענגען דאָס געטאָ צוליב עפּידעמיעס ,צן װאָס זיי האָבן
געשטרעבט,
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בית:-עולם-אָפּטיילונג
וועגן בית-עולם-אָפּטײלונג האָב איך געפונען פאָלגנדיקע נאָטיצן :
|

מיטאַרבעטער

פון

דער

ביתיעולם-אָפּטײלונג

אגוז זלמן  --פורמן 7981 --
ברוידעס משה  --בוכהאַלטער 5781 --
פרעגער ראובן  --זארגיטישלער 6881 --
פלאַקס אליהו  --שניידער 5881 --
פלאַקס יצחק  --עלעקטראָטעכניק 5091 --
קוויק פייטל  --האָלץיסאָרטירער

0981 --

ריקלעס אידע  --הענטשקע-מאַכערין 7881 --

אין אַ געוויינלעכן העפט,
געפונען פאָלגנדיקע נאָטיצן :

װאָס איז געווען טיילווייז צעריסן,

האָב איך

נומער  ,8געטאָ-אַרכיוו ,ביתיעלמין-אָפּטײלונג)1( .
,2

442

א מודעה

26

אַ מעלדונג וועגן אַ הספּד פון די טראַגישיאומגעקומענע.
אַ דיפּלאָם פון פרוי ד"ר בענגען פּעאָדאָ ...וועלכע איז געקומען
צו קבורה דעם  ,1491.11,9אַלס קדוש אויפן זאַרעטשער בית-
עולם,
אַ בײילאַגע צום דיפּלאָם פון קהילה-פאַרװאַלטונג אין ווילנע.
דאָקומענטן פון ד"ר ספּאָקאָינע מיט זיין פרוי (געפונען אין
געטאָ).
ליסטע פון ברויט-קאַרטן פון די אומגעקומענע זקנים אין
:
,פּאספּעשקי" - .)3( 24.7.12
אַ מודעה וועגן טוט פון לערער יעקב גערשטיין.)4 9.2 ,
אַן אָרעם-באַנד פון לערער יעקב גערשטיין.

21

21
417
2.7
29
289
19

211
ענלעכע

אַ מודעה

ועגן טױט

וועגן טוט

פון ה .שמחה

ליפּאָװסקי

פון אַדװאָקאַט ישראל

()2

קאַפּלאַן (קלעפּ-

סידרע) (.)5
אַ מודעה וועגן טויט פון אָבערפּאָליציסט נתן שלאָסבערג)6( .
אַ מודעה וועגן טויט פון ד"ר משה העללער פון יוגנטיקלוב)7( .

קלעפּסידרעס

פון אַנדערע.

באַריכט פאַרן חודש אָקטאָבער 2491
5652
21,2

,3

52
53
24
15
14
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מודעה וועגן טויט פון לייב ברושטיין
באַריכט פאַרֹן חודש דעצעמבער ,2491
באַריכט (סטאַטיסטיק) פאַרן חודש יאַנואַר.
באַריכט פון די נפטרים אין פעברואַר ,2491
באַריכט פון די נפטרים אין מערץ.
מעלדונג וועגן טויט פון מאיר אבעליאָוויטש.
מעלדונג וועגן טויט פון ישראל בוראַקיסקי.

אַ קוויט וועגן דעמבוווקער באָדן)8( .
4
א מעלדונג ועגן טוט פון מרים אַדעלמאַן.
4
אַבאַקאַנטמאַכונג פון געטאָיפאָרשטײער נומער .211
5
ועגן טױט פון די אַרבעטער שולקין אהרון און זיין פרױ
5
:
רבקה,
סטאַטיסטישע ידיעות וועגן די באַערדיקטע אין חודש אַפּריל.
5
אַן איבערבליק איבער דער טעטיקייט פון דער בית'עולם-
5
אָפּטײלונג.
דעם 62סטן אַפּריל  2491איז אויסגעטרונקען געװאָרן ,אין שייכות מיטן
איבערווייזן דורך ה' גאַװערסקין דעם באָדן אויף דעמבווקע ,אונטער
אַ גאָרטן ,איין ליטער בראָנפן אין װערט פון  27רײכסמאַרק (צוויי און
זיבעציק),
אונטערגעשריבן א .פלאַקס און נאָך אַן אונטערשריפט

( )1דער ווילנער בית-עולם האָט זיך געפונען אויף זאַרעטשע .ער איז אָבער
שוין פאַר דער מלחמה געווען פאַרפולט און די יידישע קהילה האָט געקויפט
אַ נייעם פּלאַץ אויף דעמבוווקע .יעדן מת פון געטאָ פלעגט מען אַרויספירן אין
דער נאָרמאַלער שװאַרצער עגלה מיט אַ פערד .די בית-עולם אָפּטײלונג פלעגט
פאַר דער קבורה נעמען געלט ,אוב ס'איז געווען ביי וועמען צו נעמען
געלט פלעגט מען נעמען פאַרן מאַכן די קבורה נאָר אויף זאַרעטשע און ניט
אויף דעמבוווקע .דעם מת האָבן משפּחה און פריינט געקענט באַגלײטן ביזן
געטאָ-טױער .ווייטער פלעגט שוין פאָרן דער בעל-עגלה אין דער באַגלײיטונג פון
בית-עולם-פאַרװאַלטער אליהו פלאַקס .ביי די געלעגנהייטן אין די עגלה אויס-
גענוצט געװאָרן אויף אַרײינצופירן געשמוגלטע פּראָדוקטן .פון די נאָטיצן זעט
מען ,אַז פלאַקס פלעגט אויך אין פרידנסצייט פירן גענויע נאָטיצן וועגן אַלץ װאָס
האָט אַ שייכות צום בית-עולם,
( )2שמחה ליפּאָווסקי איז געווען דער זון פון גוט באַװוּסטן טעאַטער-
דירעקטאָר נחום ליפּאָווסקי ,וועלכער האָט זיך אויך אויסגעציכנט מיט זיין
פענאָמענאַלן זיכרון ,װאָס ער האָט פיל מאָל אויסגענוצט לטובת דעם ידישן
טעאַטער ,אין געטאָ איז געווען די אַלטע אַקטריסע אסתר ליפּאָווסקי ,און מ'האָט
טאַקע אין געטאָ געפייערט איר  04יאָריקן יובל אויף דער יידישער בינע.

דער זון שמחה ,אויך אַן אַרטיסט ,איז קראַנק געװאָרן אויף פלעק-טיפוס.
מ'האָט אים געבראַכט אין געטאָ-שפּיטאָל ,אין דער אָפּטײלונג װוּ איך האָב
געאַרבעט ,געלעגן איז ער ביי אונדז בלויז עטלעכע טעג און געשטאָרבן .ביי
דער מיטהילף פון אַ װועכטערין האָב איך אים אַרײנגעטראָגן אין מתים-שטיבל.
( )3וועגן די  001זקנים אַרויסגעפירטע פון געטאָ און אומגעבראַכטע ,האָב
איך גענוי פריער געשריבן.
( )4וועגן זיין טראַגישער לאַגע פריער געשריבן.
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( )5באַװוּסטער אַדװאָקאַט אין ווילנע,
( )6דער אָבערפּאָליציסט נתן שלאָסבערג איז געװען אויפזעער איבער
אַרבעטער אין אַ פּראָװוינץ-לאַגער .ער פלעגט זיך אָבער שרעקלעך איזדיעקעווען
איבער זיי .זיי האָבן אים דאָרט דערשאָסן אין זיין צימער.
( )7ד"ר משה העללער  --באַקאַנטער געלערנטער,
( )8דעמבוווקע איז דער נייער בית-עולם,
שטערבלעכקייט

אין געטאַ

וועגן דער שטערבלעכקייט אין געטאָ האָבן מיר ידיעות סיי פון יידישן
שפּיטאָל ,סיי פון דער בית-עולם-אָפּטײלונג ,װאָס איז געווען ביי דער געטאָ-
פאַרװאַלטונג,
טאַבעלע
געשלעכט
חודש

יאַנואַר
פּעברואַר
מערץ
סךיהכל

מענער

52
4/
72
0321

פרױען

46
2
44
221

נומער
ע

04

5-41

51-91

24
1
61
75

4
2
7

1
1
2

ל
92--02

1
--2
3

23
ט

ע
93--05

1
3
5
9

ר
94--04

4
01
7
1

95--05

 06און מער

18
8
9
82

49
12
82
811

די געטאָ-אַפֿטײיק און דער גורל
פון די יידישע פֿאַרמאַצעווטן
אין יידישן שפּיטאָל ,וועלכער האָט זיך געפונען אין ראַיאָן פון גרויסן געטאָ,
איז געווען ניט קיין גרויסע אַפּטייק פאַר די נויטן פון שפּיטאָל .מיטן אַרײנקומען
אין געטאָ פון עטלעכע און צוואנציק טויזנט נפשות איז די אַפּטייק פאַרװאַנדלט

געװאָרן אין אַ געטאָ-אַפּטײק ,צו וועלכער ס'האָבן זיך צוגעטוליעט עטלעכע
פאַרמאַצעװטן .ווען ס'איז געקומען דער מאָמענט פון באַקומען געלע שיינען ,האָבן
די לעבנס-שיינען באַקומען אַלע דאָקטוירים (אַחוץ איינעם  --ד"ר קאלאדניי),
דאַקעגן פון די אַפּטײיקערס האָט באַקומען בלויז איין איינציקער מענטש  --דער
לייטער פון אַפּטײיק ש .טשעסלי .אַלע אַנדערע זיינען ווידער געבליבן אויף הפקר
און ביי דער ערשטער ,טשיסטקע? זיינען טאַקע אייניקע אַװעק אויף פּאָנאַר,

צווישן זיי אויך דער געוו .לייטער פון אַפּטײיק-קאַנטאָר ,אַדלער מיט זיין משפּחה.
מיט דער צייט האָבן אייניקע באַקומען געלע שיינען אויף פּריװואַטע וועגן .פרומ-
קין ,גורעוויטש ,נאָדעלמאַן .אַ ביסל שפּעטער האָבן באַקומען ראָזע פּאַמיליע-
2096

שיינען  :טורגעל ,קלאָק ,מאַזור און באַלבערישסקי .די פאַרמאַצעװטןמלטשאַדסקי
(באַקאַנט אַלס אַרטיסט מאלסקי) און פרל .רעשאנסקא האָבן געאַרבעט אין דער
געטאַרפאָליצײי,
דאָס באַקומען מעדיקאַמענטן פאַר דער אַפּטײיק איז געווען א זייער וויכטיק
און שווער פּראָבלעם ,די דייטשן האָבן באַשטימט פאַר די געטאַָ-נױטן אַ זייער
באַגרענעצטע צאָל אַפילן פון די פּשוטסטע מעדיקאַמענטן; װאָס מ'האָט באַקומען
פון דער שטאָטישער אַפּטײיק .זיינען מיר דעריבער געווען געצװוּנגען איינצוקויפן
מעדיקאַמנטן ,דעזינפעקציע-מיטלען ,פאַרבאַנדישטאָפן ,איינשפּריצונגען ,סוראַ-
וויצעס וכד' ,פּריװואַט אויפן שװאַרצן מאַרק ,נאַטירלעך ,פאַר זייער אויפגע"
שרויפטע פּרייזן ,די פּריװואַטע פּוילישע אַפּטײיקער האָבן זייער גערן געהאַנדלט
מיטן געטאָ און געהאָלפן באַקומען אַלץ ,װאָס דאָס געטאָ האָט פאַרלאַנגט .איך
אַליין ,אַזױ וי פיל אַנדערע דאָקטוירים און פאַרמאַצעװטן ,פלעג באַקומען די
נויטיקע מעדיקאַמענטן ביי מיינע באַקאַנטע אַפּטײיקערס ,פאַרהעלטנישמעסיק צו
אָנשטענדיקע פּרייזן ,אָפּטמאָל האָב איך אַפילן באַקומען געוויסע אַרטיקלען אַלס
מתנות ,אָן געלט .אַרײינברענגען די געשמוגלטע סחורות פלעגט מען אונטערן
מאַנטל פון די לעגאַלע .אַוודאי איז מען טאַקע שטענדיק געווען איינגעשטעלט
מיטן לעבן ביים קויפן און אַרײנטראָגן אין געטאָ .אָבער אין דעם פאַל פלעגט
די יידישע פּאָליצײי מיטהעלפן ביים געטאָ-טױער,
מיט דעם וועג װאָלט דאָס געטאָ ווייט ניט פאַרפאָרן ,זייער פיל מעדיקאַמענטן
פלעגן די יידישע אַרבעטער אַריינברענגען אין געטאָ פון זייערע אַרבעטיפּלעצער
אין די סאַניטעטס-דעפּאָען .זיי פלעגן פּשוט גנבענען און שלעפּן ,װאָס איז נאָר
מעגלעך געווען .די ריזיקע איז געווען אַ געװאַלטיקע ,אָבער די ביטערע ניט
פלעגט צווינגען צו אַלץ ,ספּעציעל האָט זיך אויף דעם געביט אויסגעצייכנט דער
בריגאַדיר פון סאַניטעט-דעפּאָ װאָראָנאָו ,וועלכער פלעגט אַרײנשלעפּן מאַסן
גוטע ,נויטיקע מעדיקאַמענטן ,לוט די אָנווייזונגען פון די יידישע פאַרמאַצעװטן,
אַזױ לאַנג וי אין געטאָ איז געווען ,רואיק? און ,נאָרמאַל" ,איז ניט געווען
קיין דוחק אין די זאַכן .עס האָבן די פּוילישע אַפּטייקערס זיך אָפּט געוויצלט,
זאָגנדיק ,אַז דאָס געטאָ האָט מער מעדיקאַמענטן וי די שטאָט ,און אין אַ נויט-
לאַגע מוזן זיי קויפן אין געטאָ..
מעדיקאַמענטן האָבן אויך אַריינגעברענגט די יידישע אַרבעטער פון גרויסן
מיליטערישן שפּיטאַל ,אויף אַנטאַקאָליע ,וי אויך פון אַנדערע מעדיצינישע
פּלאַצוווקעס,
אַ ראַדיקאַלער איבערברוך צו ערגער איז געקומען דעם 6טן פעברואַר ,2491
ווען ס'איז אַרױס אַ פאַראָרדענונג ,אַז פאַרן געטאָ איז דער שטאָט פאַרבאָטן צו
פאַרקויפן וועלכע ס'איז מעדיקאַמענטן,
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| אויך דאַן האָט מען זיך אַן עצה געגעבן .געגנבעט מער ,געקויפט ניט-לעגאַל
מער ,און די נייטיקסטע זאַכן האָט מען דאָך געהאַט,
פון אָנהױב איז ביי דער אַפּטייק אויך געווען די באַקטעריאָלאָגישע לאַבאָ-
ראַטאָריע .מיטן װאַקסן פון דער אַרבעט סיי אין אַפּטײיק ,סיי אין דער לאַבאָראַ-
טאָריע ,איז די לעצטע אַריבער אין אַן אַנדער אָרֹט און די אַפּטייק אין פאַר-
גרעסערט געװאָרן .אין  2491יאָר האָט די געטאָ-אַפּטײק אַרױסגעגעבן 47829
רעצעפטן.
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פון די אַפּטײיקערס,

וועלכע זיינען געווען אין געטאַָ

פרוי אסתר צוקערזיס ,לאַנגע יאָרן געאַרבעט אין ,אָזע*-אַפּטײק,
יצחק פרומקין און מוטער (אינהאַבער פון אַן אַפּטײיק)
שמערל טשעסלי ,אינהאַבער פון גרויסן אַפּטײק ,הורטיגעשעפט,
ווירשובסקי ,אינהאַבער פון גרויסן אַפּטײק ,הורטיגעשעפט  --שותף.
גורוויטש ,לאַנגע יאָרן געאַרבעט אין פאקס אַפּטײיק,
טורגעל מיט דער פרוי ,אינהאַבער פון געוו .שירווינטס אַפּטײיק.
טורגעל פרל ,מאַגיסטער ,טאָכטער.
טורגעל ,צווייטע שװעסטער ,אַ באַקטעריאָלאָגין.
אַדאָלף נאַדעלמאַן פון שטאָטישן אַפּטײק .זיין ברודער ראָבערט --
צאָן-דאָקטאָר ,געווען פּרעזידיום-מיטגליד פון ,אָזע? ,זייער שוװועסטער,
|
אַ באַרימטע פּיאַניסטין,
פרוי גענס ,די שוועגערין פון געטאָיפאָרשטײער ,געאַרבעט אין אַפּטייק-
|
קאַנטאָר.
ביעליצקאַ ,פסואןַפּאָזשניקאָווס אַפּטײק,
מינקער ,פון אָסטראָבראָמער אַפּטײיק.
מאַזור ,פון פּראָווינץ,
קלאָק ,אינהאַבער פון אַ פאַרמאַצעװטישער פאַבריק ,עסיקא".
כץ און פרוי ,אינהאַבער פון אַן אַפּטײק,
לילי רעשאַנסקא.
חיים מאָלטשאַדסקי ,געאַרבעט אין אַפּטײק פון ,משמרת חולים" .גוט
באַקאַנט געווען אַלס אַרטיסט מאלסקי.
זאַרכײ,
אַדלער ,געאַרבעט אין סאַפּאַזשניקאָווס אַפּטײק ,שפּעטער  --לייטער
פון אַפּטײיקיקאַנטאָר,
ראָבינסאָן ,געאַרבעט אין פּרומקינס אַפּטײיק.
ריינדזיון ,אינהאַבער פון אַן אַפּטײיק הורטיסקלאַד,
מ .באַלבערישסקי.
שענקער ,געאַרבעט אין פרומקינס אַפּטײיק.

מעגלעך ,אַז עס זיינען געווען נאָך אייניקע געציילטע קאָלעגן.
פון די אויבן אויסגערעכנטע און אַנדערע (האָב איך נאָך דער מלחמה געהערט)
זיינען געבליבן לעבן :פר"ל מאַגיסטער טורגעל ,וועלכע האָט זיך געראַטעװעט
מיט מיר אין טױיטן-לאַגער קלאָאַגאַ ,דער אַפּטײיקער כאַווקין פון פּאָדבראָדזש
און מאַג .װו .טאראסייסקי פון סוויענציאַן  --געקומענע פון ראַטן-פאַרבאַנד,
ווען איך בין נאָך דער באַפרייאונג געקומען צוריק פון לאַגער קיין ווילנע,
סוף נאָוועמבער  ,4491בין איך באַשטימט געװאָרן אַלס אַפּטײק-אינספּעקטאָר
אין דער ווילנער קאַנטאר .פאַר דער צייט ביז מיין רעפּאַטריאַציע צוריק קיין
פּוילן (חודש מאַי )5491 ,האָב איך אין ווילנע קיין איין יידישן אַפּטײיקער ניט
געטראָפן אַ חוץ מאַגיסטער טורגעל,
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גלייך װוי מען איז אַריין אין געטאָ ,האָט פריד אַרײינגעצױגן אין יודנראַט
אַלס מיטגליד דעם אינזש .ג .גוכמאַן .פריד האָט מיר איבערגעגעבן ,וי אַזױ דאָס
איז געשען .ער האָט געזוכט פּאַסיקע מענטשן ,ספּעציעל אַן אינזשיניער ,װאָס
האָט געמוזט זיין אין געטאָ .ער האָט אָנגעטראָפן דעם אינזש .גוכמאַן און אים
פאָרגעלייגט דעם אַמט .גוכמאַן האָט מיט אַלע תירוצים געפּרוּװוט זיך אַרױסדרײען,
,איך בין ניט קיין פּאַרטײימאַן  --האָט ער געזאָגט  --איך בין ניט דערפאַרן"
א אַ .װו, ,אָבער איר זייט אַן אָרנטלעכער מאן"  --האָט צו אים געזאָגט פריד --
און פּשוט אים געצווונגען אָנצונעמען דעם אַמט .גוכמאַן האָט איבערגענומען די
דירות-אָפּטײלונג .זיין געהילף איז געווען  --אינזש .פרידמאַן.
דאָס דירות-פּראָבלעם אין געטאָ איז געווען איינע פון די אָנגעװײיטיקסטע
פּראָבלעמען .מיט דער צייט זיינען אין דער אָפּטײלונג אַריין נאָך אינזשיניערן פון
פאַרשיידענע ספּעציאַליטעטן ,און די אַפּטײלונג איז זיך זייער פונאַנדערגעװאַקסן
און זיך צעטיילט אויף אַ ריי אַנדערע זעלבשטענדיקע אָפּטײילונגען.
אין די ערשטע צייטן איז די דירות-אָפּטײלונג געווען טעטיק פאַר אַלע
ענינים ,װאָס האָבן געהאַט אַ שייכות מיט דירות ,מיט טעכניק ,מיט רעגיסטרירן
פאַרשײידענע אַרבעטער ,לויט די פאַכן א .א ,וו
דאָס װױינונגס-פּראָבלעם האָט געמוזט געלייזט ווערן .מ'האָט געמוזט שאַפן
 4דאַך איבערן קאָפּ פאַר טויזנטער מענטשן .מ'האָט געדאַרפט געבן אָרדערן,
רעגולירן די באַציאונגען צווישן די שכנים ,און פאַרשאַפן פּאַסיקע לאָקאַלן פאַר
אינסטיטוציעס  --און אַזױ אָן אַ סוף,
דערצו נאָך האָט מען געמוזט ליזן דאָס באַהײצונגי און באַלײכטונג-
פּראָבלעם .קיין האָלץ-זאַפּאַס איז ניט געווען .האָט איידישער אינזש .מאַרקוס,
אויפגעשטעלט אפַיטשימאנטשיק אויוועלע ,וועלכעס מ'האָט געקאָנט הייצן מיט
פּאָלעװינעס ,און גלייכצייטיק קאָכן דערויף,
מיט דער צייט האָבן זיך אַנטװיקלט די װאַרשטאַטן ,איז געװאָרן אַקטועל
|
דאָס באַקומען רוישטאָפן און געצייג פאַר די בעלי-מלאכות.
אָט די קאָלאָסאַלע אַרבעט איז אין משך פון אקַורצער צייט אָרגאַניזירט
געװאָרן .דאָס געטאָ איז ניט בלויז געװאָרן זעלבשטענדיק און האָט געקענט פאַר
זיך אַלײין אַלץ באַזאָרגן ,נאָר איז געװאָרן אַן אומאויסשעפּלעכער קװאַל פאַר די
דייטשן  --אַ קװאַל פון מענטשלעכער אַרבעט ,איניציאַטיוו און ענערגיע,
אין לויף פון דער צייט זיינען אין געטאָ געשאַפן געװאָרן פון גאָרניט ערשט-
קלאַסיקע װאַרשטאַטן :בלעכעריי ,שלאָסערײי ,מעבל ,טישלעריי ,איינבינדעריי,
200

שניידעריי ,קירזשנעריי ,היטלמאַכערײ ,בערשטן-מאַכער ,מױיערער ,קוימענקערער,
אויווןדשטעלערס; אַלץ איז געווען אין געטאָ .די בעלי-מלאכות פלעגן מאַכן

קונסט-אַרבעט צו ווייזן זיי אויף אַן אויסשטעלונג .און ביי װאָס פאַר אַ באַ-
הי
דינגונגען!  --אין שטענדיקער טויט-שרעק!
ווען ס'איז געווען אַקטועל די פראַגע פון ווייסע פאַכמענערישיינען ,האָט די
דירות-אָפּטײלונג דורכגעפירט עטלעכע מאָל רעגיסטראַציעס פון האַנטװערקער.
ביים רעגיסטרירן זיך האָט מען ,לוט דער פאָדערונג פון דייטשישן אַרבעט-אַמט,
געמוזט ווייזן אַ האַנטװערקער-דיפּלאָם .זיינען שוין אין קאָרידאָר פון אַמט גע-
שטאַנען יידן און פאַרקויפט אמתע דיפּלאָמען-בלאַנקעטן פון דער האַנטווערקער-
קאַמער ,מ'פלעגט זיי אויפן אָרט אויספילן װי עס באַדאַרף צו זיין ,און שטעלן די
געהעויקע שטעמפּלען ,דער פאַרגעניגן האָט געקאָסט אינגאַנצן אַ הונדערטער ,איך
האָב זיך אויך געמאַכט אַ גלעזער-דיפּלאָם ,אַ לייכטער פאַך.

אַ חוץ דעם האָב איך זיך רעגיסטרירט אדַעלזסינפּעקטאָר ,אַלס אַפּטייקער.
הכלל יעדער האָט זיך ,אין יענע טעג ,אַסעקורירט ,וי נאָר ער האָט געקענט,
מען מוז דאָ אונטערשטרייכן ,אַז אין יענע טעג האָבן די מיטאַרבעטער פון
דער אָפּטײלונג געאַרבעט זייער איבערגעגעבן .טעג און נעכט .שטענדיק איז
דאָרט געווען קעפּ אויף קעפּ,
אָבער מיט דער צייט איז געװאָרן אוממעגלעך צו קאָנצענטרירן אַלצדינג אין
דער אָפּטײלונג ,און אין רעכטן ברען פון די אַקציעס האָט דער יודנראַט געמוזט
שאַפן אַ נייע אָפּטײלונג ,וועלכע זאָל זיך פאַרנעמען מיטן אָרגאַניזירן װאַרשטאַטן
פאַר בעלי-מלאכות ,דאָס איז געווען אַן אָפּטײילונג פאַר ,אינעװוייניקסטע ווירט-
שאַפט".

אָט איז דער

צירקולאַר וועגן

דעם ענין;:

אָפּטײלונג פאַר אינעװייניקסטע װירטשאַפּט ביים יודנראַט אין ווילנע
| געטאָ  .1צימער  .7ווילנע ,דעם 7טן אָקטאָבער 1491
ביים יודנראַט אין ווילנע ,געטאָ 1
צו דער

צירקולאר-בריוו נומער 1
מיר טיילן אייך מיט ,אַז ביים יודנראַט איז געשאַפן געװאָרן אַן
אָפּטײלונג פאַר אינעװייניקסטע װירטשאַפט ,װאָס האָט דִי אוױפגאַבע צו
אָרגאַניזירן אַרבעט-װוערקשטעלן און פּלעצער אין געטאָ גוֹפא .די אָפּטײ-
לונג װעט פאַרװאַלטן הן טעכניש ,הן פינאַנסיעל מיט אַלע װערקשטעלן
װאָס זיינען טעטיק אין געטאָ .די שוין פונקציאָנירנדיקע אונטערנעמונגען
ביים יודנראַט ,מיטן אױיסנאַם פון די ,װאָס פירן אויס פונקציעס פון סאָציאַ-
לער הילף ,פאַלן אַרונטער אין פראַנעס פון אַרבעטס-קרעפטן .,טעכנישער
אױיסשטאַטונג ,פינאַנסן און רױישטאָף-באַזאָרגונג  --דער קאָמפּעטענץ פון
דער אָפּטײלונג פאַר אינעװייניקסטער

ווירטשאַפט.

כדי אויסצומיידן די דואַלירונג פון דער אַרבעט פון די אָרגאַנען פון
יודנראַט ,בעטן מיר אייך :

201

) אנדז צושטעלן אַ שריפטלעכע רשימה פון די װערקשטעלן און
דביעליימלאכות װאָס אַרבעטן פאַרן יודנראַט.
 2באַאױפטראָגן די פירער פון די ווערקשטעלן און איינצלנע בעלי-
מלאכות תיכף צו שטעלן זיך אין דירעקטער פאַרבינדונג מיט אונדז.
) פאַראָרדענען ,אַז אַלע אַרײנבאַקומענע סומעס פון די ווערקשטעלן,
טעטיקע ביים יודנראַט ,זאָלן אַרײנגעטראָגן װערן אין קאַסע פון אונדזער
|
אָפּטײלונג,
 4אַז הוצאות פון די װערקשטעלן זאָלן ניט געמאַכט װערן אָן
אַ פאַרשטענדיקונג מיט אונדז,
 )5צושטעלן אונדז אַ שריפטלעכע רשימה פון די פאַראַנענע מאַשינען,
געצייג און רױישטאָפן ,אין די װוערקשטעלן אָדער אין רשות פון די אָפּי
טיילונגען,
 6ביזן איבערנעמען דורך אַנדערע די לאַגערן ,איינשטעלן אין הסכם
מיט אונדז אַ סדר ביים אַרױסגעבן רױשטאָפן.
וועגן די פראַגן ,װאָס זיינען פאַרבונדן מיט אונדזער טעטיקייט און
װאָס רופן אַרױס ספיקות ,בעטן מיר מיט אונדז זיך צו פאַרשטענדיקן אין
די שעהען פון  8ביז  01אַזײגער אינדערפרי.
אָפּטײלונג

פאַר

אינעװײניקסטער

וירטשאַפט

פּאַרוואַלטער
געטאָ נומער

1

דירות-פֿראָבלעם
די דירות-אָפּטײילונג האָט ביז דער גרויסער אַקציע אויף יעדן הויף געהאַט
אַן אייגענעם הױז-פאַרװאַלטער .נאָכן אויסרייניקן די ,ניטילעגאַלע יידן" איז די

צאָל הױיזיפאַרװאַלטערס געפאַלן ביז  21מיט  21געהילפן ,וועלכע זיינען שפּעטער
אויך סקאַסירט געװאָרן .דאַן האָט שוין איין הױיז-פאַרװאַלטער געהאַט צו אַדמיי
ניסטרירן מיט עטלעכע הייף .עס זיינען געשאַפן געװאָרן בלאָקיקאָמענדאַנטינס,
װאָס האָבן אױפגעפּאַסט אויף דער ריינקייט ,אָרדענונג און אַרױסגעגעבן ברויט-
קאַרטן ,אַזעלכע זיינען געווען ,93
ווען דאָס געטאָ איז אין זומער  2491פאַרגרעסערט געװאָרן מיט נאָך עטלעכע
הייף פון די דערבייאיקע פּאָר געסלעך ,איז אַנטשטאַנען אַ פּראָיעקט פון שאַפן
אַ דירות-פאַנד .די לאַגע איז דאַן געווען אַזאַ ,אַז אין אַלטן ראַיאָן האָט די באַפעל-
קערונג געהאַט דורכשניטלעך איין קוואַדראַטימעטער אויף אַ פּערזאָן ,דאַקעגן די
;אויסדערוויילטע" ,וועלכע האָבן זיך דורך פּראָטעקציע שוין געהאַט אַרײני
געכאַפּט אין נייעם ראַיאָן ,האָבן געהאַט פון  2ביז  01קוו .מעטער אויף אַ פּערזאָן.
דעריבער איז מען צוגעטראָטן צו רעמאָנטירן אַ סך לייכטיצעשטערטע דירות פון
נייעם ראַיאָן ,כדי אויסצוגלייכן ,אַז אַלע זאָלן האָבן אומגעפער צו צוויי קװאַדראַט-
מעטער,
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פאָלגנדיקער בריוו װעט אונדז באַקענען מיט די דירות-פּראָבלעמען:
געטאָראַדמיניסטראַציע,
|
|
װוינונג-אָפּטײלונג נומער 025
ווילנע דעם ,7,9,2491
צום געטאָרפאָרשטײער און שעף פון דער פּאָליצײ ה' גענס.
דורך דעם שעף פון דער געטאָיאַדמיניסטראַציע ה' פריד.
איך לייג ביי דעם באַריכט װעגן דער טעטיקייט פון דער װוינונגי
אָפּטײלונג פאַרן מאָנאַט אױגוסט .דער באַריכט האָט פאָלגנדיקע טיילן:
 )4צאָל אַרױסגעגעבענע אָרדערן אויף ווינונגען.
 )2וויפל אינסטיטוציעס זיינען אינגעאָרדנט געװאָרן
 )2ויפל איבערזידלונגען זיינען געמאַכט געװאָרן.
 )4וי אַזױ דער װוינונגס-אַמט איז אָרגאַניזירט געװאָרן אין זיין אַרי
בעטסיסיסטעם,
 )5שרייאיקע פאַלן פון ווינונגסירחבות און זייער ליקווידירונג,
כאַראַקטעריסטישע

6

פאַלן

און זייער

פון ווינונגידחקות

דערליידיי

קונג.
פאַרן חודש

אויגוסט.

)7

רעמאָנטן

)8
)9

אַרבעט-פאַרטײלונג פון װוינונגס-אָפּטײלונג,
 11בײלאַגעס אַלס אילוסטראַציע פאַר דעם

איצט-איינגעשטעלטן

אַרבעטיסיסטעם.
גוכמאַן --

מיט אַכטונג --

צום באַדױערן האָבן מיר ניט דעם עצם
אַלס כאַראַקטעריסטיק

פון דער

לייטער

פון װװויננג-אָפּטײלונג.

אין

דינען

ראַפּאָרט,.

דירות-באַוועגונג

געטאָ

קענען

פֿאָלגנדיקע ציפערן ,פאַר דער צייט פון יאַנואַר ,3491
יאַנואַר

,אין

2491

זיינען

געגעבן

געװאָרן

דירות:

 41געקומענע פון אויסערן געטאָ  841 --פּערזאָן.
 6פון איבערגעלאָדענע לאָקאַלן  08 --פּערזאָן.
 63פון אומבאַװױנבאַרע לאָקאַלן ,91 --
 4צוליב סתירות אין צוזאַמענלעבן ,41 --
 5פאַרשיידענע  ;02 --סך-הכל  104 --פּערזאָן.
 6איבערזידלונגען לויט פאָדערונגען פון דער מאַכט ,63 --
 0צוליב באַפּרײען לאָקאַלן פאַר אינסטיטוציעס .89 --
 8צוליב באַפּרײען לאָקאַלן צום באַקומען װוידרשטח .13 --
 0צוליב באַפרײיען לאָקאַלן פאַר אַרבעטער-הײמען ,751 --
 0צוליב באַזעצן אויפן אַרבעטסיפּלאַץ .91 --
סךיהכל ,342 --
ביידע סדיהכלען  447 --פּערזאָן.
אָפּגעבן פאַר אַרבעטעריהײימען  )1רודניצקער  05 -- 8/72קו .מע"
טער ;

 )2רודניצקער

-- 91/12

 07קוו .מעטער;

 )3רודניצקער

 )4אשמענער  09 -- 61/6קו .מעטער;
 0קוו .מעטער;
 07 - 1קוו .מעטער .צוזאַמען  023 --קװאַדראַטימעטער.

-- 02/12

 )5אשמענער
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פון די ציפערן זעען מיר ,אַז אין געטאָ זיינען אַרײן  841פּערזאָן ,דאָס זיינען
געווען מענטשן ,וועלכע האָבן שוין גענומען לויפן פון דער אַרומיקער פּראָװינץ. ,
וו מען האָט שוין דערשפּירט דעם אָנהויב פון פולשטענדיקער ליקװידאַציע .דער
צווייטער כאַראַקטעריסטישער ציפער איז ,סתירות אין צוזאַמענלעבן" ,דאָס הייסט
הייזער ,װוּ די שכנים פלעגן זיך קריגן און אַרומרײסן צװישן זיך .דאָס באַװייזט,
שַרעקלעך לעבן ס'איז געווען אין א טייל הייזער .די דריטע פּאַזיציע
װאָס פאַר א
איז א-י+ב,ערזידלונגען לוט פאַראָרדענונגען פון דער מאַכט? .דאָס הייסט --
געקומען אין געטאָ ,מיט ,אַן אייגענעם גוטן דייטש" ,וועלכער האָט געהייסן געבן
,זיין יודע" אַ בעסערע ווינונג .ווייטער איז דאָ זייער כאַראַקטעריסטיש די דער-
שיינונג פון שאַפן ,אַרבעטער-הײימען" .דאָס זיינען געווען דירות-לאַגערן ,װוּ
עס פלעגן לעבן איינזאַמע מענטשן ספּעציעל די געקומענע פון פּראָווינץ,
עלעקטרע

די פראַגע פון עלעקטרע איז אין געטאָ געווען אַן אָנגעװײיטיקטע .ווען ס'װואָלט
זיך געהאַנדלט נאָר וועגן באַלײיכטונג ,װאָלט דאָס קיין שום ראָל ניט געשפּילט,
מ'שטיינס געזאָגט ,וויפל עלעקטרישע ליכט האָט מען אין די חושכדיקע געטאַָ-
צימערן געדאַרפט האָבן .דְאָ איז אָבער געווען אַן אַנדער אומגליק .די געטאָ-
באַפּעלקערונג פלעגט אַלץ קאָכן אין עלעקטרישע טעפּלעך און טשייניקעס .קיין
האָלץ איז ניט געווען און די קיכן  --מערסטנטייל רואינירטע און אַלטפרענקישע.
צו דער אַרבעט פלעגט מען אויפשטיין  5אַזײגער פאַרטאָג,
אין אַ סך הייזער ,אַז מ'האָט שוין יאָ געפּרװװוט איינהייצן ,האָט מען זיך
געשטיקט פון רויך און טשאַד .דאָס פינצטערסטע לעבן אין געטאָ האָבן געהאַט
די פרויען .זייער צער און פּיין איז געווען אין לשער! אין די הייזער ,װוּ דער
מאַן האָט געאַרבעט ,פלעגט מען אים דאַרפן באַזאָרגן פאַרטאָג מיט אַ גלעזל
הייסע טיי ,קאַװע :אַז ער איז געקומען פאַרנאַכט אַהיים איז געווען נויטיק
צוגרייטן עפּעס-װאָס צו עסן .היינט ווּ איז אױסװאַשן װעש ,אויפהאַלטן אין
שטוב דרייינקייט און אָרדענונג ,און דער צער פון די קינדער! און פאַריכטן
וװאָס ,פאַרנייען ,פאַרצירעווען .װיאַזױ מאַכט מען דאָס ,װען ,מיט װאָס!} --
פונדעסטוועגן האָבן די יידישע פרויען אַרױסגעװיזן אויסדויער ,ממש טאָגיטעג-
לעכע גבורה .היינט ,אַז די פרוי אַליין פלעגט נאָך אויך גיין אויף די קאַטאָרזשנע
אַרבעטן  1וי פלעגט זי זיך דאַן אַן עצה געבן!? גועיזאָגט ,האָט די יידישע פרוי

פולשטענדיק אױסגעהאַלטן אָט דעם טראַגישן עקזאַמען!
/אין .די .געטאָ-באַדינגונגען האָט אַלץ אין די הייזער געבלישטשעט ,די ריינ-
קײַט איז געווען צו באַװוּנדערן .און אין דעם האָט קאַלאָסאַל פיל מיטגעהאָלפן --
די עלעקטרע .די יידישע פרויען האָבן מיליאָנען מאָל געבענטשט עדיסאָנען אַ
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קלייניקייט  --פאַרטאָג שטעלט מען אַרײן דעם קאָנטאַקט און אין אַ וויילע האָט

י,ק,
טין
כ רי
יר.
צַסע
מען שוין הייס װא

אָן האַקן האָלץ ,אָן צו דאַרפן זוכן דאָס

,יטאָג? און ,אָװונט-ברויט",
האָלץ ,אָן שמוץ ,אָן רויך א .א .װו .דאָס זעלבע מיטן מ
אָבער װאָס איז צו רעדן ,ווען די מערדער האָבן אין שטאָט באַמערקט ,אַז דאָס
געטאָ נוצט צופיל עלעקטרע ,האָט מען אױף דעם אױך אַרױפגעלייגט די
אכזריותדיקע לאַפּע .דערצו מוז מען נאָך נעמען אין אַכט ,אַז פיל עלעקטרע פלעגט

פֿאַרברויכן דער יודנראַט אין די װאַרשטאַטן ,ווייל וי נאָר ס'איז געווען מעגלעך,

האָט מען זיך באַנוצט מיט מאָטאָרן .דעם ערשטן ווינטער  ,2491--1491האָט מען
ניט געטשעפּעט צוליב דער עלעקטרע ,אָבער דעם צווייטן ווינטער  34--24זענען
שוין איינגעפירט געװאָרן פעסטע באַגרענעצונגען אין די קילאָװאַטן .אין יאַנואַר
 2האָט מען פעסטגעשטעלט ,אַז אפַאַמיליע קען פאַרברויכן ניט מער װי 6
קילאָװאַט אַ חודש .פאַרן אַריבערשרײטן די נאָרמע  --אויסשליסן אינגאַנצן די
עלעקטרע.
ביי אונדז אין אונדזער דירה האָט די זאַך אויסגעזען אַזױ  :מיר זיינען געווען
אין אַ דירה אוױסערן-געטאָ .אונדזער זייגער האָט ניט געהערט צום געטאָ .מיר
האָבן טאַקע זייער מורא געהאַט ,אַז אין אַ שיינעם פרימאָרגן װעט די שטאָטישע
קאַנטראָל פון דער עלעקטראָװוניע דערגיין אונדזער שווינדל  )1 --זיינען מיר
אויסערן געטאָ )2 ,מיר ברענען אַזױ פיל (טאָג און נאַכט) )3 ,מיר צאָלן איבער-
הויפט ניט פאַר דער עלעקטרע .לויט דער צאָל משפּחות האָבן מיר געקענט פאַרי
נוצן  06קילאָװאַט אַ חודש .אין שטוב זיינען געווען אָן אַ שיעור טשייניקעס און
טעפלעך .אַלץ פלעגט ברענען פון  5פאַרטאָג אָן ביז שפּעט אין דער נאַכט .בכלל

איז פאַר אונדזער דירה דאָס עלעקטרע-פּראָבלעם געווען אַן אמתע לעבנספראַגע,
אמת ,מיר האָבן אין שטוב געהאַט אַ קיך ,אָבער מיט איר פלעגט זיך קענען
באַנוצן נאָר איין פרוי מיט איין טאָפּ ,איז װאָס זאָלן טאָן די איבעריקע פרויען?

אַנדערטהאַלבן יאָר האָבן מיר אָט אַזױ געלעבט .ביז אין אַ שיינעם טאָג ווען
דער קאַנטראָלער פון דער עלעקטראָווניע ,האָט אין געטאָ נאָכגעזען דעם צושטאַנד
פון די זייגערס ,איז אויפגעדעקט געװאָרן די אַפּערע ,לוט ארַעכענונג װאָלטן
מיר געדאַרפט באַצאָלן מאַיאָנטקעס ,אָבער מיר זענען מיט אים ,דורכגעקומען"
פאַר אַ געוויסער סומע ,און פאַרטיק .פון דער צייט אָן זיינען מיר דעקאָנספּירירט
געװאָרן און ,װילנדיקיניט-ווילנדיק ,געמוזט רעזיגנירן פון דער עלעקטרישער
באַקװעמלעכקײט.
דאָס באַגרענעצן די עלעקטרע-ענערגיע איז טאַקע געווען אַ גרויסע און
שווערע גזירה .אָבער איז דען פאַראַן געווען אַ גזירה ,אַן אומגליק ,צו וועלכן
מען זאָל זיך ניט צופּאַסן ?
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צ

מיט דער צייט איז אין געטאָ געװאָרן אַ פּראָבלעם  --עלעקטרישע לעמפּלעך,
אַלטע לאָמפּן זיינען אויסגענוצט געװאָרן און קיין נייע איז ניט געווען צו באַ-
קומען .מיט אָט דעם פּראָבלעם האָט זיך פאַרנומען די ספּעציעל געשאַפענע
עלעקטראָטעכנישע סעקציע ,אונטער דער לייטונג פון אינזש .קוניסקי .דאַרט
פלעגט מען אַלטע אויסגעברענטע לעמפּלעך צוריקשטעלן אין זייער אַקטיװויטעט,
אין  3491איז די טעכנישע אָפּטײילונג ווידער רעאָרגאַניזירט געװאָרן און
ס'איז אויסגעטיילט געװאָרן אַ בוי-ווירטשאַפט-אָפּטײלונג מיט אסטערן בראש.
צו דער אָפּטײלונג איז אַריבערגעגאַנגען די װוינונגס-אָפּטײילונג ,סאַניטאַרע פּאַ-
ליציי און רעמאַנטן (בוייסעקציע און סאַנטעכנישע סעקציע),

אינדוסטריע-סעקציע
ביי דער פאַרזאָרגונג -און פאַרטײלונג-אָפּטײלונג איז געווען אַ װירטשאַפט-
לעכע אינדוסטריע-סעקציע .אין פעברואַר  2491האָט די סעקציע געשאַפן:
{) קאַרטאָפּל-שאָלעכץ-פאַבריק .די דאָזיקע פּאַבריק האָט אויסגעטריקנט
 6קיג שאָלעכץ פון קאַרטאָפּל און פון דעם האָט מען באַקומען 5,6521
ק"ג געטרוקנטע שאָלעכץ.
 )2אױסגעאַרבעט פון  54092ק"ג קאַרטאָפּלישאָלעכץ  218 --ליטער
קראָכמאַל,
) פּאטעקעײפּראָדוקציע .איבערגעאַרבעט  454ק"ג קראָכמאַל אױף
ק"ג פּאטעקע.
5
 )4אַ מיל האָט איבערגעמאָלן  9011ק"ג קאַרטאָפּל-שאָלעכץ און אַרױס-
באַקומען  24401ק"ג מעל,
איבערגעמאָלט  0551,ק"ג קאָרן ,פון װאָס סאין אַרױס  61151ק"ג
מעל און  14ק"ג גרויפּן,
 )5קראָליקעס-צוכט .געקויפט  31שטיק קראָליקעס.
 )6סאַכאַרין-אָפּטײילונג .,אױסגעאַרבעט  0071ק"ג זיסשטאָף ,פון װאָס
ס'איז אַרױס  0801שאַכטעלעך סאַכאַרין,
 )7צוקערקעס .אוסגעאַרבעט  42,21ק"ג.
אַן אַלזײטיקע פאָרשטעלונג וועגן דער טעטיקייט פון דער טעכנישער אָפּטײ-
לונג גיט פאָלגנדיקער באַריכט :
באַריכט

טעטיקײיט

פון דער
פאַרן

די הױפּטזאָרג
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טעכנישע

מאָנאַט

פון דער

זיך

מיט

מיט

עטװאָס

אַ בעסערן

סוף

אַזעלכע

אַרבעטן,

טעכנישער

מאַטעריאַלן

האָט

רעזולטאַט.
וי

פון דער

דאָס

טעכנישער

סעפטעמבער

2491

אָפּטײלונג,
אין

דהיינו:

באַריכט-חודש

דאָס האָט דערלויבט

איזאָלירן

אָפּטײלונג

דאָס

געטאָ,

דאָס
זיך

באַזאָרגן

איינגעגעבן

צו דערפירן
און

צו

ביזן

פאַרזיכערן

זיך מיט אַ געוויסן קװאַנטום מאַטעריאַלן ,װאָס זיינען נויטיק געווען פאַרן
בוי פון דער פּראָיעקטירטער וועשעריי.
דאָס איזאָלירן דאָס געטאָ האָט פאַרשלונגען הױפּטזעכלעך זייער פיל
װאַפנע (ביז איצט אַרום  02טאָן) ,ליים און זאַמד .דעם װערט פון די
אויסגעפירטע אַרבעטן און פאַרנוצטן מאַטעריאַל ביים איזאָלירן דאָס געטאָ
דאַרף מען רעכענען אויף  02טויזנט רײיכסמאַרק .דאָס פאַרענדיקן די אַרבעט
װעט דערלויבן צוצוטרעטן צום אויספירן אַנדערע לויפנדיקע אַרבעטן אויף
אַ מער רעגולערן אופן .פונדעסטוועגן האָבן די באַזונדערע סעקציעס אויס-
געפירט אין פאַרגאַנגענעם חודש פיל מער אַרבעט ,וי פריער ( 2491אין
חודש סעפטעמבער אַנטקעגן  2911אין חודש אױגוסט),
מען דאַרף נאָך אונטערשטרייכן די זייער גוטע אַנטװיקלונג פון די
אַרבעטן װאָס די סאַנטעכנישע סעקציע פירט אויס אין שטאָט ,צו דער
פולער באַפרידיקונג פון דער ,גרונטשטיק-געזעלשאַפט?
חוץ דעם האָט די סאַנ .אָפּט .אויסגעפירט די פולשטענדיקע איינריכ-
טונג פון דער מיל פאַר דער אָפּטײלונג פון די װירטשאַפטלעכע װאַר-
שטאַטן ,ב" ,צו װאָס עס איז דעלעגירט געװאָרן אַ ספּעציעלער אינזשיניער,
אין דער מיל האָט זיך איצט אײנגעאָרדנט 1 :טעלערמילכל צוֹ גרו..
(צעריסן דער המשך) מיט אַן אַרױסגיביקײט פון אַרום  008ק"ג מעל אין
איין שיכט 1 ,טעלערמילכל צו גרױפּן  --אויף אַ פּראָדוקציע פון אַרום
 0קי"ג קאַשע אין איין שיכט 1 .ש( ...צעריסן) מאַשין  --אויף אַ פּראָ-
דוקציע פון אַרום  005ק"ג קאַשע אויף אין שיכט .איצט איז מען
צוגעטראָטן אויסצובויען אַן איינריכטונג צום אױיסאַרבעטן קאַרטאָפּלימעל,

הויפּט-לאנער און פארזאָרגונג-סעקציע
צאָל באַשעפטיקטע אַרבעטער ,31--
 2פאַרקויפט פאַר מזומנים אויף אַ סומע פון  096,6ר .מ,
 3פאַרקויפט אוֹיף קרעדיט  ,06.258,85צוזאַמען  06.245,56 --ר .מ.
 4איינגעקויפט פאַר מזומנים  110.54 --ר .מ.
 5רשימה פון די ליפערונגען פון די הױפּט-אַרטיקלען
ברעטער  5102 --מעטער; דיקט  0551 --מעטער; שױבןגלאָז --
מעטער ; נעגל  1322 --ק"ג; שרויפן  0534 --שטיק .דראָט --
0
 5ק"ג; פאַרֹב  28 --ק"ג :סטאָלעריקלײ  42 --ק"ג; בענזין 52 --
ליטער;

נאַפט --

 51ליטערן

פּאָקאָסט

--

 41ק"ג!

מאשי-אייל

--

 5קי"ג ; טערפּענטין  5573 --ק"ג; קרייד  8501 --ק"גג קאַלך --
ק'ג  ;:ליים  201 --פורן ,זאַמד  511 --פורן; צעמענט  08 --ק"ג,
0
טירישלעסער  12 --שטיק; לײטונגידראָט  0111 --מעטער; עלעקטרישע
איינשליסער  09 --שטיק ; עלעקטרישע פּאַטראָנעס  59 ---שטיק ; לאָמפּן --
 -; 5װאַסערלײטונגיקראַנען  14 --שטיק; בלעך  5324 --ק"ג! האָלץי
שיך  722 --פּאָר ,נאַרעס  04שטיק; פּאַפּיריזעקלעך  0613 --שטיקו
פאַרטונקל-פּאַפּיר  078 --מעטער ; פיילן  09 --שטיק :בויערער 04 --
שטיק ; מעטאַליזעגן  54 --שטיק .סך-הכל ליפערונגס-פּאָזיציעס ,0304 --
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ליפערונגען .אין פאַרשיידענע
רייכסמאַרק,

6
0
|

)1

װאַרשטאַטן:

)2

בלעכעריי.

אומאַץ

ק
ַערסש?ט"אי שלאָסער
װא

061

2080)0.40

רר

141

סטאָלערײ

32

 4אַרט
קאָמיסאַר
5

אַרבעטן

פאַרן פראם

רר

10

אויסערן

פון 09.886.1

פרעקיבא

--

ע ט.

9311
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פֿאַרן

,221 --

סעפּטעמבער

קלומפ הן

אַ סומע

טאָקערי

335

רר

צזאַמען

32518.51

8

באַשטעלונגען --
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אוֹיף אַ סומע

אַרבעטער

פאַרן חודש

די צאָל פון די אַרײנגעגאַנגענע
9

װאַלדילאַגערן

צאָל באַשעפטיקטע

אויף

פון

4
געסאָ

73

ר .מ;.

4 05.7033 --

22

אויסגעפירט:
פאַרן

צזאַמען

663

פאֲרֹן

געביטס-

באַקלײידונגסיאַמט

--

04.171.2

--

ר .מ.

אַױרבעטער ( 621 --דערפון 532
דעם נייעם טייל פון געטאָ);

 ,1צאָל באַשעפסטיקטע
בױסעקציע:
צײיטװײיליק באַשעפטיקט ביים איאָלירן
 .2צאָל אַרײינגעגאַנגענע באַשטעלונגען ,252 --
אויסגעפירטע

אַרבעטן :

גרעסערע בוי-רעמאָנטן ,12 --
קלענערע מויער -און סטאַלערײירעמאָנטן .9 --
מאַלערײיאַרבעטן ,02 --
אַרבעט ביים פאַריכטן טרעפּן און פּאָדלאָגעס ,61 --
אַרבעט ביים פאַריכטן דעכער ,11 --
גאַנצאַרסקע אַרבעטן .3/ --
רעמאָנטן פון וװוויןדצימערן 8 --
סטאָלערײי-אַרבעטן אין די אייגענע װאַרשטאַטן --
איזאַלירט דורך מויערן דאָס געטאָ פון דרויסן
דאָס אַװעקשטעלן הילצערנע פאַרצוימונגען אין נייעם

פון

טייל

געטאָ.
דאָס פאַרבייטן די הילצערנע
מויערן די עפענונגען,
געטאָ.
קלענערע
טער

פאַרצוימונגען

מיט געמויערטע.

װאָס גייען אַרױס פון די וווינונגען אויסערן

אַרבעטן ,װי פאַרטונקלען די פענצטער,

פאַרריכטן פענצ-

און טירן.

צייכענונג-אַרבעטן,

װי:

פון בנינים

פּלענער

מוסטערן פון די ברױיטיקאַרטן און אַזױ ווייטער,
מאַטעריאַל-פאַרזאָרגונג-אַרבעטן  :אַרבעטן ביים
בנינים
שטעלט:
בעלקעס
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פאַרי

(דערפון

 3נאָר

ציגל 69685 --
4481 --

טיילווייז),
שטיק,

ק"ג אין ווערט

פון ועלכע

און מעבל,

פונאַנדערנעמען
מען

האָט

האָלץ  74,1 --מעטער,
פון 08.367.31

שילדן

ר .מ,

5

צוגע-

אייזערנע

אויסגעשטעלט

רעכענונגען

איצט ווערן געפירט

2
3
4
5
6

2

אויף

אַ סומע

73228.81

--

די ווייטער-אויסגערעכנטע

רײכסמאַרק.

אַרבעסן:

רעמאָנטן פון לאָקאַל פאַר די אינדוסטריע-װאַרשטאַטן,
=פאַרן רעסטאָראַן ,שאַװלער ,1
אין אַמבולאַטאָריע -
פאַרבעריי,
סקאביעס-פּונקט.
שפּיטאָל,
ועשעריי,

 ,1צאָל באַשעפטיקטע אַרבעטער
סאַנטעכנישע סעקציע.
צאָל און ווערט פון די אויסגעפירטע באַשטעלונגען:
א

אין געטאָ

ב)

אויסערן

ג)

יי

 292אויף

געטאָ

א סומע

(4טער
,

ײ

.

פון .

װױנונגיבאַצירק)
"7

יי

.

.

.

.

49
04,838,8

.

.

.

901

.

י

.

2,961

צוזאַמען

::0

באַמערקונג  :פון די װיכטיקסטע אַרבעטן ,װאָס די סעקציע האָט אויסגעפירט
אין געטאָ ,איז כדאי צו פאַרצייכענען דאָס אײינאָרדענען דושן פאַר דער געזונטהייט-
אָפּטײלונג אויף שפּיטאַלנע גאַס נומער  ,21װאַסער-לײיטונג און קאַנאַליזאַציע אין
טאָג-היים אויף סטראַשונאַ  ,8װאַסערלײטונג און קאַנאַליזאַציע אין דער פאָלקס-
שוֹל ס-ט-ראַשונאַ גאַס  ,21און אין די װאַרשטאַטן פון דער אינדוסטריע-סעקציע --
רודניצקער  ,61חוץ דעם האָט די סעקציע אָנגעהויבן :איבערבויען די װאַסערלײ-
טונג און די קאַנאַליזאַציע אין הויף פון שאַװלער  ,5צוגאָב-קאַנאַליזאַציע פאַר
דער וועשעריי ,פאַריכטן די װאַסערלײטונג און קאַנאַליזאַציע ,אין גרעסטן טייל
הייף פון די ניי צוגעטיילטע צום געטאָ .ס'איז געװוּנטשן ,אַז די אַרבעטער זאָלן
באַזאָרגט ווערן מיט אַרבעט-קאָסטימען און שיך,
עלעקטראָטעכנישע

סעקציע:
--

.8

4

צאָל אַרבעטעך

2

צאָל אַרײנגעפלאָסענע

באַשטעלונגען

 --ביז ,01

 3אויסגעשטעלטע רעכענונגען אויף אַ סומע פון  20.675.1ר .מ ,,קאַסע-
הכנסה פאַר קלענערע אָפּעראַציעס  52 --ר מ.
באַמערקונג  :מיטן אָנקומען פון ווינטער און העכערונג פון דער קויציע
איז געשטיגן די אינפאָרמאַציע-טעטיקייט פון דער סעקציע ,וי אויך די
צאָל פון די נייע אַבאָנענטן ,דער מאַנגל אין פאַרשיײידענע אינסטאַלאַציע-
מאַטעריאַלן ,װוי :דראָט ,פאַרזיכערונגען ,קאַנטאַקטן ,פאַרשאַפט גרױיסע
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שװעריקייטן ,װי אויך דאָס פעלן פון באַטעריעס צו טאַשן-לעמפּלעך שטערט
דאָס נאָרמאַלע פונקציאָנירן פון דער טעלעפאָןינעץ.
פאַר דער באַדינונג פון דער ליכט -און טעלעפאַױנעץ אין בנין פון
דער געטאָ-פאַרװאַלטונג ,װעט מען װאַרשײנלעך מוזן אַנגאַזשירן אַ ספּע-
ציעלן מאָנטער ,װעלכער זאָל האָבן די השגחה איבער דעם ,און בעת
אַ שטערונג פון זייער פונקציאָנירונג ,זאָל ער קענען גלייך אויפן אָרט
ברענגען אין אָרדענונג,
אינדוסטריע סעקציע:
 1צאָל באַשעפטיקטע ,27 --
 2צאָל אויסגעפירטע באַשטעלונגען ,701 --
 3אומזאַץ :
אוגי

בערשט':

אפווןיסגבעפאיַרשטטעע00:

פאַר:

פאַרשיידענע אָפּט.
פון געטאָ-פאַרװאַלטונג
אויסערן

געטאָ.

קאַסע
סךיהכל

פענדזל

און

װאַרשטאַטן

שטריקערײ

און פלעכט-

קאַרטאָנאַזש-

און אײנבינדערײ סך'הכל
וואַרשטאַטן

װאַרשטאַטן

00,441

--

2600

29,2

8082)+056

7:9ס0)0ט

5,56

21

--

05,8)22

0902

0:,802

05+602

7,:1

144,21

42

לײטער

פון דער

געטאָ,

דעם

טעכנישער

אָפּטײלונג

3טן אָקט?,2491 .

מיט דער צייט זיינען די געטאָיװאַרשטאַטן און געטאָראינדוסטריע אויסגע-
װאַקסן אין אַן אימפּאָנירנדיקן כוח .װאָס ווייטער זיינען אין דער אַרבעט אַרײנ-
געצויגן געװאָרן אַלץ מער טויזנטער מענטשן .עס זיינען געשאַפן געװאָרן ריזיקע
װאַרשטאַטן ספּעציעל פאַר פרויען ,װי :שטריקעריי ,פלעכטעריי ,וועשעריי ,שביי-
דעריי א .א .וו
אויף וי ווייט די אינװועסטיציע-אַרבעטן האָבן זיך אַנטװיקלט אין געטאָ
ווייזט פאָלגנדיקע פאַרגלײיכונג :די טעכנישע אַרבעטן אין געטאָ האָבן באַטראָפן
ביי  81פאַרמלחמחדיקע גילדן אויף אַ פּערזאָן ( 9ר ,מ .אויף אַ פּערזאָן) .די ווילנער
שטאָטי פאַרװאַלטונג פלעגט נאָרמאַל אויסגעבן פיר גילדן .דאָס אָרעמע ,פינצטערע,
דערשלאָגענע געטאָ  24 --מאָל אַזױ פיל .צום סוף װעלן מיר ברענגען נאָך איין
טאַבעלע ,װאָס איז צונויפגעשטעלט געװאָרן דורך דעם סטאַטיסטישן אַמט
אין געטאָ.
,סטאַטיסטישער

אַמט אין ווילנער געטאָ.

װאַרשטאַטן-אָפּטײלונג,.

210

-טאַבעלע

נומער

7

טעטיקייט פון פריזירעריי ,שוסטער -און שניידער-ווארשטאטן
פאר דער ערשטער העלפט פון 2401
חודש

 2פריזירערייען

צאָל
קליענטן

הכנסה
ברוטאָ

שוסטעריװאַרשטאַט

 0אַרבעטער
הכנסה
צאָל
ברוטאָ
קליענטן

שניידער-װואַרשט,.

 1אַרבעטער
הכנסה
צאָל
ברוטאָ
קליענטן

יאַנואַר

9802

608

422

107

401

808

פעברואַר

44

6001

512

88

001

5101

מערץ

8435

9512

324

4841

701

5211

אָפּריל

0775

6082

92

5021

721

131

מאַי
יוֹני

4705
505

22
4991

052
12

8711
141

551
51

441
161

אין יאַנואַר איז געווען
פון פעברואַר

--

 1פריזירעריי

 2פריזירערייען

מיט

מיט  5אַרבעטער.
 11אַרבעטער,.

אין יוני  01 --אַרבעטער,

באַהייצונג

אַ גאַנץ באַזונדער טראַגיש קאַפּיטל איז געווען דאָס באַהײצונגס-פּראָבלעם
אין געטאָ .האַרבסט ,ווינטער  --ביטערע קעלטן און פרעסט .אָנגעטאָן איז מען
געווען לייכט ,קיין װאַרעמע וועש און אַנדערע װאַרעמע זאַכן זיינען ניט געווען,
די פוטערס האָבן צוגענומען די דייטשן ,אָדער מ'האָט זיי פאַרקויפט אויף ברויט.
אין די הייזער  --אַ ביטערע קעלט .ווער-ניט-ווער האָט געפונען אין דער דירה
אַ ביסל האָלץ ,אָבער דאָס איז ווייט ניט געווען גענוגנדיק ,האָבן טאַקע פיל ,זייער
פיל מענטשן געשלעפּט האָלץ פון שטאָט אויף זייערע אויסגעמוטשעטע פּלײצעס,
דאָס האָט אָבער ניט געקאָנט זיין קיין לייזונג פאַר  02טױיזנט מענטשן דער
יודנראַט האָט באַקומען אַ דערלױיבעניש איינצוקויפן ביי פּויערים פורלעך האָלץ,
אָבער דאָס האָט אויך ניט פאַרענטפערט דאָס פּראַבלעם .האָט דעריבער דער
יודנראַט ,זומערצייט אַרױסגעשיקט הונדערטער יידן אין די וועלדער ,כדי אָנצו"
גרייטן די נויטיקע צאָל האָלץ ,די געטאָ-אַדמיניסטראַציע האָט אַלײין געמוזט האָבן
מענגעס האָלץ פאַר אירע אינסטיטוציעס  --פאַרן שפּיטאָל ,פאַר די קינדער"
היימען ,א .א .װי עס זאָל ניט זיין ,האָט מען פאַר געלט און מיט כלערליי קאָמבל-
נאַציעס אַריינגעפירט אין געטאָ גאַנץ באַדײטנדיקע קװאַנטומס האָלץ .מ'האָט
אינסטאַלירט אַ מעכאַנישע זעג און מ'פלעגט אַרױסגעבן האָלץ אויף אָרדערן אין
אַ באַגרענעצטער מאָס אויך פאַר דער באַפעלקערונג .דאַן איז אַנטשטאַנען אַ ניי
פּראָבלעם  ---אויוונס ? מ'דאַרף הייצן ,מ'דאַרף קאָכן  --װוּ נעמט מען אַזױ פיל
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אויוונס .טיילווייז האָט געהאָלפן ,וי שוין דערמאָנט ,דעם אינזשינער מאַרקוסעס
בלעכענע אויוועלע ,אין וועלכן מ'האָט געהייצט מיט פּאָלעװינעס .מיט דער צייט

איז זיך די וווינונג? און טעכנישע אָפּטײלונג אַזױ צעװאַקס ,אַז מען האָט
געמוזט שאַפן צוויי באַזונדערע זעלבסטשטענדיקע אָפּטיילונגען .די טעכנישע
אָפּטײילונג איז געבליבן אונטער דער אָנפירונג פון אינזש .גוכמאַן און בראש
פון דער ווינונג-אָפּטײילונג האָט זיך געשטעלט י .גלאַזמאַן ,וועלכער איז אַװעק
פֿון דער פּאָליצײי,
די טעכנישע

אָפּטײלונג

האָט אויסגעבויט

אַ ברייטע
בי

נעץ

פון װאַרשטאַטן,

אין וועלכע עס האָט געאַרבעט אַ גרויסע צאָל מענער און פרויען.
יי

יי

פֿינאַנס-אַָפּטיילונג
דער יודנראַט האָט געהאַט ריזיקע הוצאות .מען האָט געדאַרפט אױסהאַלטן
אַ גרויסן באַאַמטןאַפּאַראַט .די פּאָליצײי ,װואַרשטאַטן ,שפּיטאָל ,קינדער-אינסטי-
טוציעס און אַנדערע געזעלשאַפטלעכע אַנשטאַלטן פון פאַרשיידענעם כאַראַקטער.

עס זיינען אויך נויטיק געווען גרויסע סומען אױיף סאָציאַלער הילף און
סאַניטאַרער טעטיקייט .אַ חוץ אָט די גרויסע געלטימיטלען ,װאָס די געטאָי
פאַרװאַלטונג האָט געדאַרפט האָבן אויף אױסצוהאַלטן די געטאָ-אינסטיטוציעס,
זיינען אויך נויטיק געווען גרויסע סומען אויף כלערליי הוצאותן פאַר די דייטשן,
ליטווינער און אַנדערע אומגליקן,
ס'איז דעריבער זעלבסטפאַרשטענדלעך ,אַז די געטאָ-אַדמיניסטראַציע האָט
געמוזט זוכן וועגן ,וי אַזױ זאייךינצושאַפן די דאָזיקע ריזיקע מיטלען .דאָס
איז ניט געווען קיין לייכטע אַרבעט ,נעמענדיק אין אַכט ,אַז די געטאָי

באַפּעלקערונג האָט מיט זיך פאָרגעשטעלט אַ קליינעם ,רואינירטן ,מאַטעריעל-
צעבראָכענעם עולם,
אמת ,אין געטאָ זיינען געווען מענטשן ,װאָס האָבן מיט זיך אַריינגעבראַכט
געוויסע געראַטעװעטע פאַרמעגנס ,אָבער וועגן דעם האָט מען ניט געקענט וויסן,
אגב ,האָבן אָט די מענטשן געדאַרפט לעבן פון גרייטן ,ווייל סוף כל סוף זיינען
די אַמאָליקע ,נאָרמאַלע פּרנסה-קװואַלן פאַרשטאָפּט געװאָרן
די הױיפּטײיניקה פון די הכנסות האָט די געטאָ-אַדמיניסטראַציע געמוזט ציען
פון די נייע פאַרדינער-שיכטן ,װאָס האָבן זיך אויסגעבילדעט אין געטאָ גופא.
די דאָזיקע נייע שיכטן פאַרדינער זיינען ,אין דער ערשטער רי ,געוען

די אַרבעטער ,װאָס פלעגן גיין אַרבעטן אויסער דעם געטאָ ,און די הענדלער
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אינעם געטאָ .צו דער נייער ,בורזשואַזיע" האָבן אויך געהערט די פאַרשיידענע
מאַכערס ,וועלכע האָבן לייכט פאַרדינט גרעסערע סומען אין גאָלד און װאַלוטע* .
דער פינאַנס-אַמט האָט זיך געגרינדעט גלייך נאָך די גרויסע טשיסטקעס,
אין האַרבסט  .1491בראש פון אַמט האָט זיך געשטעלט ה .קאַשוק ,געוועזענער
דירעקטאָר פון בונימאָוויטשעס באַנק .קאשוק איז געווען אין דעם קליינעם געטאָ
און האָט זיך פון דאָרטן געראַטעװעט אין לעצטן מאָמענט .ביים קומען אין
גרויסן געטאָ אַריין האָט אים פריד איינגעלאַדן אַלס לייטער פון פינאַנס-אַמט,
דער
יסודות :
1

פּינאַנס-אַמט

האָט

באַזירט

זיינע

הכנסה-קװאַלן

אוױיף

פאָלגנדיקע

אַרבעטישטײער,

 ;2שטייער פון האַנדל ,אינדוסטריע ,פּאַטענטן ,מלאכה וכד'
3

קאָפּישטײער.

דער אַרבעטישטײער איז גענומען געװאָרן פון אַרבעטער ,וועלכע פלעגן
גיין אין שטאָט אַרבעטן ביי די דייטשן אָדער ליטווינער .זיי האָבן באַקומען

אַ באַשטימטן געהאַלט .פון אָט דער ,שכירות"  --פון וועלכער דער יידישער
אַרבעטער האָט כמעט גאָרניט געהאַט ,ווייל דאָס גאַנצע געלט איז אַװעקגעגאַנגען
,ישט פאָראויסגעזעענע" הוצאות פאַר די ברויט-
מערסטנטייל אויף פאַרשיידענע נ
געבער  --פלעגט דער בריגאַדיר פון די יידישע אַרבעטער מון אַרײנטראָגן
אַ געוויסן פּראָצענט אין גדערטאָ-קאַסע .דערצו איז געשאַפן געװאָרן אַ ספּע-
ציעלע אָפּטײלונג אונטער דער לייטונג פון אברהם זיידשנור ,וועלכער האָט
געפירט די חשבונות מיט די יידישע בריגאַדירן און אײינקאַסירט ביי זיי דעם
|
שטייער,
דער דאָזיקער שטייער איז געווען דער פונדאַמענט פון די געטאָ-פינאַנסן
שפּעטער האָט די פינאַנס-אָפּטײלונג איינגעפירט שטייערן פון האַנדל ,מלאכה,
אינדוסטריע אין געטאָ גופא,
ווען די פאַרהעלטענישן אין געטאָ האָבן זיך מער-װוייניק ,סטאַביליזירט",
האָבן אַ סך יידן ,זוכנדיק פאַר זיך פּרנסה-קװאַלן ,גענומען זיך צוֹ מלאכה,
האַנדל און צו פּראָדוקציע פון לייכטע זאַכן .אַ סך האָבן אויך געעפנט קרעמלעך,
סטראַגאַנעס ,רעסטאָראַנען ,קאָמיסיאָן-קראָמען ,װאָס האָבן פאַרקויפט פאַרשיידענע
זאַכן פון דער געטאָיבאַפעלקערונג א .א .אָט די אַלע אונטערנעמונגען האָבן
געמוזט אויסקויפן פּאַטענטן ,כדי צן האָבן רעכט צו פירן זייערע מסחרים,
לכתחילה איז דער אָפּצאָל פון די פּאַטענטן געווען אַ קליינער  01 --און 02
מאַרק ,מיט דער צייט איז ער אָבער געשטיגן ביז  002מאַרק.
213

די אַלע אונטערנעמונגען פלעגן אויך מוזן צאָלן הכנסהישטייער .זעלבסט-
פֿאַרשטענדלעך ,אַז דער דאָזיקער האַנדל איז געװען לעגאַל נאָר לגבי דער
געטאָ-פאַרװאַלטונג ,אָבער ער איז געווען טריף און פּסול לגבי די דייטשן .האָט
זיך אַמאָל אַ דייטש אָדער אַ ליטווין אַרײנגעכאַפּט אין געטאָ ,פלעגן דאָס רוב
געטאָיגעשעפטן זיך גלייך צומאַכן אויף טויזנט שלעסער,
דער דריטער שטייער ,װאָס איז אַרױפגעלײגט געװאָרן אויף דער געטאָ-

באַפעלקערונג איז געווען דער קאָפּישטײער .דעם שטייער האָבן געצאָלט אַלע
געטאָ-ײידן ,אָן אויסנאַם .דער שטייער איז זייער שטרענג איינגעמאָנט געװאָרן
און האָט געגעבן דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע אַ גרויסע הכנסה,
אַ חוץ די שטייערן האָט די געטאַָ-פאַרװאַלטונג געהאַט אַנדערע הכנסה-
באַלײיכטונג ,פאַר פּראָדוקטן ,פון די קיכן

קװואַלן ,װוי :דירה-געלט ,עלעקטרישע

און קאַפע-הייזער און אַנדערע,
דאָס זיינען אַלץ געווען אָפיציעלע ,לעגאַלע הכנסה-קװאַלן .זיי האָבן אין
בעסטן פאַל געקענט דעקן נאָר די לעגאַלע און אָפיציעלע הוצאותן פון דער
געטאָ-פאַרװאַלטונג,
די געטאָ-אַנפירערשאַפּט האָט אָבער געהאַט אַ גאַנצע ריי אױסגאַבן און
טאַקע גרויסע ,אויף צו דעקן די ניט-לעגאַלע פאָדערונגען פון די דייטשן ,ליט-
ווינער א ,א .וו .האָט זי זיך דעריבער איינגעשאַפט אַן אייזערנע ,געהיימע קאַסע,
װאָס איז באַשטאַנען פון גאָלד ,צירונג און װאַלוטע .די פאַרמעגנס האָט די געטאָ-
פאַרװאַלטונג גענומען פון פאַרשיידענע קאָנפיסקאַציעס און געהיימע באַשטײע-
רונגען ,װאָס זי פלעגט אַרופלײגן אויף די גרויסע פאַרדינער ,שמוגלערס און
פאַרשיידענע מאַכערס,
אין אַ באַריכט פון דער פּינאַנס-אָפּטײלונג (סעקציע פאַר אויסערלעכע
שטייערן) פון 4טן נאָוועמבער  ,2491געפינען מיר אַ גענויעם בילאַנס פאַרן
חודש אָקטאָבער  .2491אין באַריכט ווערט געזאָגט:
;,אין משך
ווידועלע
1

פון חודש

שטייער-צאָלער

פאַרלעגענע
שטייערן,

יולי און אױיגוסט

3

פון די נאָרמאַלע שטייערן פאַרן חודש

4

פּאַר אָקטאָבער

14

מאַכט

אויס

0004

0

ר .מ.

0

*-

04.662.23

*

082

:

ד .ה .פון די

צוזאַמען האָבן אינדיוויד .שטייער-צאָלער
װאַס

שטייערן

ביזן  03יוֹני )2491

פון די פּראָלאָנגירטע
חדשים

זיינען

--

פן די אַזױ גערופענע
(שטייער-חובות

2

אָקטאָבער

אַרײינגעפּלאָסן

פון די

אינדי"

פון די אַלגעמײנע

סעפּטעמבער

אַרײינגעטראָגן  00.197.631ר .מ.
שטטייערן

דער כסדרדיקער
שטעלט זיך פאָר אַזױ:

אין
,
,
,
,
,
,
,
,
,

פון

װוּקס

די

פון

הכנסות

דעם

אַרבעטישטײער

04200232 2. .
 1491נאָװעמבערל 2... .
 ,דעצעמבעלר 00122864 . 2 . . . . . .
00606401 .
2...
 2491יאַנואַל 2...
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פון דער טאַבעלע זעען מיר ,אַז אין אָקטאָבער 2491
מער וי אין ערשטן טעטיקייט-חודש (נאָוועמבער ,)1491

איז אַרײין עלף מאָל

אין די ווייטערדיקע חדשים איז דער אַרבעטישטײער נאָכמער געשטיגף
אַזוֹי למשל איז אין חודש אַפּריל  3491פון  766אַרבעטער אַרײנגעפלאָסן
רייכס-מאַרק ,ד .ה 02,208.672 .רובל,
2

אין משך פון חודש אָקטאָבער ,װערט

וייטער

געזאָגט אין באַריכט ,איז

נאָך לאַנגע אונטערהאַנדלונגען ליקווידירט געװאָרן אַן אַלטער חוב פון דער פאַר-

פלעגונגסידיעטעס-שטעלע

אויף אַ סכום פון  005.7רובל.

די קאַרטאָטעקע ציילט אויפן ערשטן אָקטאָבער ה.י 619.6 .קאַרטן .דער
באַריכט איז אונטערגעשריבן דורך דעם לייטער פון דער סעקציע פאַר אויסער-
לעכע שטייערן  --א .זיידשנור,

אַ גענוי בילד וועגן דער פּריװואַטער איניציאַטיוו אין געטאָ ,וועגן האַנדל,

מלאכה ,פרייע פּראָפּעסיעס ,אינדוסטריע ,אונטערנעמונגען  --גיט אונדז פאָלגנ-
דיקע טאַבעלע :
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די סומע שטימט ניט מיט דער טאַבעלע  ,1וייל דאָ זייענן אָנגעגעבן די
איינגעפלאָסענע שטייערן פאַר דעם געגעבענעם מאָנאַט אומאָפּהענגיק פון דעם,
ווען זי זיינען איינגעצאָלט געװאָרן.
אַן אַלגעמײן בילד װעגן דער טעטיקייט פון פינאַנסיאַמט געפינען מיר
אין באַריכט פון דעם אַמט ,געשריבן אין רוסיש דעם 7טן יאַנואַר  .3491דער
באַריכט איז פאַר דעצעמבער ,2491

אינערלעכע

שטייערן

א .הכנסה-שטייער

אין חודש דעצעמבער האָט מען באַשטײערט פאַר נאָװעמבער אױף
רייכס-מאַרקן (פאַר אָקטאָבער  04.114.71ר .מ ,).פון דעם האָט מען
1
באָניפיקירט  ---פאַר נאָװעמבער  ,04445פאַר אָקטאָבער .80.704 --
ביזן 1טן דעצעמבער האָט מען ניט איינגעצאָלט (פאַרלעגענע חובות)
ר' .מ ,.פאַר נאָװועמבער דאַרף מען אײנצאָלן  ,16.884,71 --צואַ-
8
מען  ,95,095.32 --אין דעצעמבער האָט מען איינגעקאַסירט  01.320.11ר .מ.
געבליבן חובות אויפן 1טן יאַנואַר  04.165.6 -- 3491ר .מ.
ב.

פּאַטענט-שטײער

פאַרן 2491

אין דעצעמבער  2491האָט מען אויסגעקויפט  7נייע פּאַטענטן און מען
האָט אײינקאַסירט פאַרלעגענע חובות .די סאַלדאָ פון חובות אויפן 1טן
יאַנואַר  3491איז  05.796.4 --ר .מ,
בודזשעט

אױפן

2491סטן

יאָר

לויטן פּראָיעקט פון דער פּינאַנס-אָפּטײלונג ,װאָס איז באַשטעטיקט
געװאָרן דורכן געטאָישעף ,פּלאַנירט מען צו נעמען פאַר פּאַטענטן אױיפן
32סטן יאָר  002ר .מ .די העכסטע ,און  02ר .מ .די נידעריקסטע קאַטע-
גאָריע ,אָנשטאָט װי מען האָט אין 2491סטן יאָר גענומען  01און  02ר .מ.
אין  2491זיינען געװוען  562אונטערנעמונגען 03 ,פּראַקטיצירנדיקע
|
דאַקטוירים ,באַשטײערט מיט  008ר .מ,
אויף  3491באַשטײערט  881פּערזאָן מיט  005.11ר .מ,
ג; קאָפּישטײער
אין דעצעמבער  2491האָט מען באַשטײערט  673פּערזאָן מיט  191,3ר.
מ .ביזן 1טן דעצעמבער זיינען באַשטײערט  0548פּערזאָן מיט  01,869,69ר .מ.
רי.מ.
54193
אײנקאַסירט ביי  64פּערזאָן די פולע סומעס
יי

,

635

פּערזאָן

ראַטעסװײז
צוזאַמען

0
5

אר' מ,

17

ביזן 1טן דעצעמבער איז אײנקאַסירט געװאָרן

די פולע סומעס

ראַטעסװײיז
צוזאַמען
מיט

פריערדיקע

5513552
6815
1:0::2
51
66

אין אַלגעמײן האָבן אין  2491געצאָלט קאָפּישטײער  6178פּערזאָן אַ סומע
פון וועלכע מען האָט באָניפיקירט  5,041,2ר .מ,
,5
אויף יאַנואַר  2491האָט די פינאַנס-אָפּטײילונג פאָרויסגעזען די ליקװוידאַציע
פון דעם ,אָפּענעם האַנדל? .לויט דעם פאָרשלאַג ,װאָס איז באַשטעטיקט געװאָרן
דורֹך דעם געטאָרפאָרשטײער ,האָבן געדאַרפט ליקווידירט ווערן  42מאַגאַזינען
וועלכע האָבן געצאָלט  0041ר .מ .אַ חודש שטײער;  6פאַבריקן פון צוקער-
קעס  075 --ר .מ 5 ,,קאָמיסיאָן-געשעפטן  007 --ר .מ 24 ,.סטראַגאַנעןדהענדלער --
 0ר .מ .צוזאַמען האָט די ליקװוידאַציע פון פרייען האַנדל רעדוצירט די הכנסות
פון דער פינאַנס-אָפּטײלונג אויף  000:071,4ר .מ .אחַודש,
די פּינאַנס-אָפּטײלונג האָט געהאַט אירע אַגענטן ,וועלכע פלעגן אַכטונג
געבן אין געטאָ אויף די הענדלער ,צי זיי האָבן פּאַטענטן ,צי זיי צאָלן שטייערן,
אין געטאָ-אַרכיוו האָב איך געפונען אַ געדרוקטע מעלדונג פון אַזאַ אינהאַלט:
,ווילנער געטאָ .פינאַנס-אָפּטײילונג.
עס איז פעסטגעשטעלט געװאָרן ,אַז איר פאַרנעמט זיך שוין אַ לענגערע
אָן אַן ערלויבעניש .דערמיט ווערט
צייט מיט
איר אויפגעפאָדערט צו מעלדן זיך תיכף ומיד אין צימער  71און אינצאָלן
 0ר .מ .עװידענץ-אָפּצאָל .אויב איר װעט זיך ניט צופּאַסן ,װעט איר
באַשטראָפּט ווערן",
די שטייער-אָפּטײלונג פלעגט אויך אָננעמען רעקורסן פון באַעװלטע ,וועלכע
זיינען צו שטאַרק באַשטײיערט געװאָרן .אַלס באַװייז דינט דער געדרוקטער
פאָרמולאַר אויף תשובות פון פינאַנס-אַמט אויף אַזעלכע רעקורסן:
,ווילנער געטאָ .פינאַנס-אָפּטײלונג,
אָקטאָבער ,2491
צום שטייער-צאָלער נומער
מיר טיילן אייך מיט ,אַז די געטאַיפאַרװאַלטונג האָט באַטראַכט אייער
און באַשלאָסן ; די באַשטײערונג פון אייער
רעקורס פון
אונטערנעמונג פּאַרן חודש סעפּטעמבער  2491אין דער הויך פון
איבערלאָזן אין קראַפט ,פאַרקלענערן ביז
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מיר
מיט

לייגן

פאָר

איינצאָלן,

ווען

ניט,

מיר

ועלן

מאָנען מיט

צװאַנג,

עקזעקוציע-קאָסטן",

עס פלעגט טרעפן ,אַז די בריגאַדירן פלעגן זיך ניט איילן איינצוצאָלן דעם
אַרבעטישטײער אין פינאַנס-אַמט ,דאַן פלעגט דער אַמט צושיקן אַזאַ ליבעס-
בריוועלע צום בריגאַדיר ,נאָך וועלכן עס פלעגט שוין דערליײידיקט ווערן דער
שטייער :
געטאָיפאַרװאַלטונג.

,ווילנער

(די פירמע
נומער

געדרוקט
דעם

.359

אַרבעט-אָפּטײלונג.

אין דייטש

01טן

און אין ליטװיש)
2491

אָקטאָבער

צום בריגאַדיר ,פון פאַרפּפלעגונגס-אַמט" ה' פרידע מאָזעס,
רודניצקער ,8
די
די

שטייער-אָפּטײלונג

פֿאַרלעגענע

בעטן

אייך

ראַטעס

זיך צו פאַרשטענדיקן

ענין און מיטצוטיילן
אויף וועלכן אופן דער
קאָפּיע

באַקלאָגט

פאַר דער

זיך,

פון אַרבעטישטײער

אונדז

מיט

אין משך

דער

אַז איר

פאַר אייערע

דער

קאָפּישטײער

אַרבעטער.

שטײעראָפּטײלונג

פון  2טעג

ענין איז דערליידיקט

פון באַקומען

אין דאָזיקן
דעם

בריו

געװאָרן

שטייעראָפּטײלונג.
לײטער

פלעגט

צאָלט

ניט

פּינקטלעך
מיר

איינגעמאָנט

ווערן זייער

פון דער

אָפּטײלונג".

שטרענג.

דעם 02סטן יוני  2491איז אַרױס די פאַראָרדענונג וועגן דעם שטייער און
שוין דעם 81טן יולי װערט פאַראָרדנט צו די קאָמענדאַנטן פון די בלאָקן ניט
אַרױסצוגעבן די לעבנסמיטל-קאַרטן אויף אױגוסט בשייכות מיט נישט אינצאָלן
דעם קאָפּישטײער,
ניט-אָפֿיציעלע פינאַנסן
אַ חוץ די אָפיציעלע אָפּצאָלונגען ,דירעקטע און אומדירעקטע שטייערן ,האָט
דער יודנראַט געמווט האָבן פאַר זיך נאָך אַ קוועלע פון הכנסות פאַר זיינע
גרויסע און נויטיקע הוצאות ,װי :געלט אויף לאַפּװוקעס ,איינצוקויפן פּראָדוקטן
אויפן שװאַרצן מאַרק וכד' .די דאָזיקע ריזיקע סומען פלעגט דער יודנראַט זיך
איינשאַפן פון קאָנפיסקירן פאַרמעגנס ביי יידן ביי יעדער געלעגנהייט ,פון
קאָנפיסקירן זאַכן פון פאַרלאָזענע הייזער .ווייטער פלעגט דער יודנראַט נעמען

פון צייט צו צייט גרויסע סומען ביי שמוגלערס ,ביי קאָמבינאַטאָרן ,וועלכע פלעגן
אין געטאָ פאַרדינען ריזיקע סומען .דער יודנראַט האָט אויך געהאַט אַן אייזערנעם
פאָנד ,על כל צרה שלא תבוא ,אין גאָלד ,בריליאַנטן און װאַלוטע.
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יידישע

פֿאַ ליציי

גלייך וי אינזשיניער פריד האָט געשאַפן דעם יודנראַט ,האָט ער איינגעלאַדן
דעם אינטענדענט פון יידישן שפּיטאָל יעקב גענס אַלס קאָמענדאַנט צו אָרגאַניזירן
:
אַ יידישע פּאָליצײי,

אַ צייט שפּעטער ,זייענדיק אין קאָנצענטראַציע-לאַגער קלאאגא ,האָט מיר

הערמאַן קרוק איבערגעגעבן ,אַז גענס האָט געװאָלט שאַפן אַ געזעלשאַפּטלעכצ 
פּאָליצײי
געגעבן
זיך דאָס
צו דער

פון פאָרשטייער פון דער אינטעליגענץ .מען האָט אָבער גענסן גלייך
צו פאַרשטיין ,אַז אַ געזעלשאַפטלעכע אָרגאַניזאַציע קען נעמען אױיף
שאַפן אמַיליץ ,אָבער מען מוז אויך פריער פעסטשטעלן איר באַציאונג
דייטשישער מאַכט ,איר קאָמפּעטענץ און אויפגאַבן,

אויף דעם איז ניט איינגעגאַנגען ניט גענס און ניט פריד .זיי האָבן גלייך

דערקלערט ,אַז אין אונדזער לאַגע מוז הערשן אַן אייזערנע דיסציפלין  װאַרטן
קען מען ניט קיין מינוט .פאַרנעמען זיך מיט דיסקוסיעס  --אַוודאי און אַוודאי
/
ניט .אויף אַזאַ אופן איז גענס געװאָרן דער הױפּט-פּאָליצײי-קאָמענדאַנט.
אַלס נאָענסטע מיטאַרבעטער האָט ער גלייך צוגענומען צו זיך אַ ריי רעוויזיאָ-
ניסטן ,װי מושקאַט פון װאַרשע ,גלאַזמאַן פון קאָװונע ,דעסלערן א.א .צווישן
די העכסטע פּאָליציײילײט איז אויך געווען אַ יונגער דייטשישער ייד ,אָבערהאַרט,
אין ערשטן פּעריאָד געווען גענסנס פאַרטרעטער ,סאלא דעסלער און מאַיאָר מאיר
פרוכט זיינען געווען פּאַליצײי-קאָמיסאַרן ,אין פּעריאָד נאָוועמבער--דעצעמבער,
ווען איך פלעג אָפּשלאָגן די טירן פון די גדולים וועגן אַ געלן שיין ,האָב איך
שוין געטראָפן גלאַזמאַנען אַלס דעם אָפיציעלן שטעלפאַרטרעטער פון גענסן און
סאלע דעסלערן אַלס דעם פאַרבינדונגסימאַן מיט דער געשטאַפּאָ,
סאלא דעסלער איז געווען הויך ,דיק ,מיט אַן אויסגעפרעסענער מאָרדע און

טעמפּן בליק ,אין אינטעלעקטועלן זין  --האַלב ניט דערבאַקן .ער איז געוען
אַ זון פון שטאָט-גבאי ,פעליקס דעסלער ,וועלכער איז געווען אַ רייכער סוחר
אין ווילנע און לאַנגע יאָרן פאָרזיצער פון דער גוטבאַקאַנטער אין ווילנע
מעדיצינישער אינסטיטוציע ,מ,שמרת חולים".
אין די ערשטע 02ער אאָרן פלעג איך ,אַלס פאַרװאַלטונגט"מיטגליך פון
,משמרת חולים" ,אָפט זיין אויף זיצונגען ביי די דעסלערס אין שטוב ,און
האָב זיך דאַן ניט פאָרגעשטעלט ,אַז אָט דער יונגער גימנאַזיסטל װעט אָפּשפּילן
אַזא טרויעריקע ראָל,
דער אַלטער דעסלער האָט אין געטאָ געמאַכט דעם איינדרוק פון אַ מענטש,
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װואָס ווייסט לחלוטין ניט ,װאָס אַרום אים קומט פאָר .הגם ער האָט זיך אַ סך
|
פֿאַרנומען מיט פילאַנטראָפּישע אַרבעט,
די פרוי פון סאלא דעסלער איז געווען אַ לאָדזשערין און קלאַנגען זיינען

אַרומגעגאַנגען ,אַז זי איז געווען די הױפּטשולדיקע אין דעם ,װאָס דעסלער איז
אַװעק אויף אַזאַ גליטשיקן וועג,
גאָר אַן אַנדער טיפּ איז געווען דער צווייטער פאַרטרעטער פון גענסן --

יוסף גלאַזמאַן .דאָס איז געווען אַן אינטעליגענטער יונגערמאַן מיט אַ פיין,
גוט יידיש האַרץ .ער איז געווען הויך ,שלאַנק און שיין .פון די פּאָר שמועסן
װאָס איך האָב מיט אים געהאַט ,אין יענע קריטישע מאָמענטן מיינע ,ווען איך
בין געווען װי אויף אַן עולם התוהו ,זוכנדיק אַ געלן שיין ,האָב איך אין אים
געטראָפן אַ גוטן מענטש און האַרציקן ייד.
ער האָט גוט פאַרשטאַנען און ריכטיק אָפּגעשאַצט די לאַגע ,געװאָלט העלפן,
אָבער ליידער זיינען שוין גענס און דעסלער געווען פעסט אַרױפגעכאַפּט אויף דער
געשטאַפּאָדװוענדקע ,זיי האָבן אויך אים געװאָלט אַרײנשלעפן אין זייערע וועגן- ,
אָבער ער האָט זיך ניט געלאָזט פּראָװאָצירן.
דאָס געטאָ האָט אין אים דערשפּירט אַ טרייען פריינט און ער האָט געהאַט
די סימפּאַטיע פון אַלעמען ,דאָס האָט גענסן און דעסלערן זייער געקרענקט.
קלאָר ,אַז שטייענדיק אויף אַזעלכע צוויי פאַרשיידענע ועגן ,האָט גלאַזמאַן
לאַנג ניט געקענט אויסהאַלטן מיט זיי און איז אַװעק פון דער פּאָליצײי ,ער האָט
איבערגענומען די לייטונג פון װוינונגיאַמט ,װוּ ער האָט זיך אויך לאַנג ניט

ג.עהאַלטן,
מיט דער צייט האָט זיך דער פּאַליצײ-אַפּאַראַט שטאַרק פונאַנדערגעװאָקסן.
עס זיינען געווען  --אַ פּאַליצײייקאָמענדאַנטור ,אינטענדאַנטור ,קאָאָפּעראַטיו,
קיך ,געריכט ,אַרעסט-הױז ,קרימינאַל-פּאָליצײ ,פּאָליצײי ביים טױיער,
בראש פון אַרעסט-הױז איז געשטאַנען  --קאַפּיטאַן בייגעל ,בראש פון דער
קרימינאַל-פּאַליצײי  --זאַגײסקי.
אַ גאַנץ באַזונדער טרויעריק קאַפּיטל אין דער פּאָליצײי האָט געשפּילט די
טויער-װואַך ,בראש פון וועלכער ס'איז געשטאַנען אַ יונגערמאַן פון קאָוונע ,אַן
אמתער סאַדיסט  --לעװאַס,
אין געריכט-אַפּאַראַט האָבן געאַרבעט אַלס פּראָקוראָרן  --טשעסלאַװו נוס-
בוים-אָלטאַשעװסקי  ---געוועזענער רעדאַקטאָר פון דער גרויסער פּולישער ציי-
|
טונג אין לאָדזש , --ר,עפּובליקאַ* ,אַדו .פּאַװוירסקי א .א.
דער פּאָליצײאישער אַפּאַראַט האָט אַרומגענומען אַלץ און גענומען שפּילן
אַ דאָמינירנדיקע ראָל אין געטאָילעבן.
ס'איז דערגאַנגען אַזױ ווייט ,אַז זומער  2491איז דער יודנראַט פולשטענדיק
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פונאַנדערגעלאָזט געװאָרן ,און די גאַנצע אָנפירונג מיטן געטאָ איז איבערגעגעבן
געװאָרן גענסן ,וועלכער איז געװאָרן פּאָליצייישעף און געטאַיפאַרשטײער,
איבער 002

אַלע אַגענטורן פון דער פּאַָליצײי האָבן צוזאַמען באַשעפטיקט
פּערזאָן ,פון די פאַרשיידנסטצ טיפּן,
איין טייל איז אַװעק אין פּאָליצײי ,ווייל דאָ איז מען געווען קודם כל זיכער
מיטן לעבן ,אַלנפאַלס אַ סך זיכערער װי ערגעץ אַנדערשװוּ .אַלס פּאָליציאַנט ,האָט
מען געהאַט גרויסע פאַרלייכטערונגען ביי אַפּראָװיזאַציע און אויך אבַעסערע
סַך זיינען אַהין אַװעק כדי
דירה .די אַלע פּריווילעגיעס האָבן משפּיע געווען ,אַז א
ייל פון זיי האָבן קיין ספּעציעל
לייכטער דורכצולעבן דעם ביטערן פּעריאָד .טאַ
שלעכטס ,פון אייגענער איניציאַטיוו ,דער געטאָיבאַפעלקערונג ניט געטאָן ,זי
האָבן נאָר דערפילט די אַרױפגעלײגטע אויף זיי פליכט .אַז עס זיינען צווישן
אַנדערע געווען אויך פליכטן ,װאָס האָבן אַנדערע געשיקט צום טויט  --נו ,זיינען
זי דאָך אין דעם ניט שולדיק ,לויט זייער אויפפאַסונג .זיי האָבן נאָר אויסגעפירט
די באַפעלן פון זייער יידישער מאַכט ,די מאָראַלישע און רעכטלעכע פאַראַנט-
װאָרטלעכקײט פאַר זייערע מעשים טראָגט דער יודנראַט אָדער שפּעטער גענס,
אָט אַזױ האָבן דערקלערט אין פּריוואַטע שמועסן אסַך פּאָליציאַנטן ,וועלכע איך
האָב פריער געקענט אַלס אָרנטלעכע און אָנשטענדיקע מענטשן.
חיים מאָלטשאַדסקי ,לאַנגײיאָריקער פאַרמאַצעװט פון ,משמרת חולים?-אַפּטײיק,
באַקאַנט אויך אַלס אַרטיסט מאָלסקי ,האָט מיר אייניקע מאָל געזאָגט, :נו ,יאָ,
מענדל ,װאָס האָב איך געקענט טאָן? גיין אַרבעטן צוֹ די דייטשן קען איך ניט.
בכלל שווער אַרבעטן קען איך ניט (ער איז געווען אַריבער  06יאָר) .קיין קאַפּי
טאַלן האָב איך ניט .לעבן וילט זיך ,עסן מוז מען און דערצו האָב איך נאָך
אַ פאַמיליע .בין איך אַװעק אין פּאָליצײי ,קיין לאַפּװווקעס נעם איך ניט .קיין
ספּעקולאַנט ,קיין מסור בין איך ניט .איך שטיי מיר מיט מיין שטעקעלע אויפן
גאַס און רעגוליר די באַװועגונג ,אָדער איך האַלט אָרדענונג ביי די רייען בעתן

טיילן פּראָדוקטן?
אָט אַזעלכע מענטשן  --אָרנטלעכע ,אָנשטענדיקע ,רואיקע זיינען געווען ניט
װײיניק אין דער פּאָליצײי,
זי האָבן געװאָלט נאָר איבערלעבן די שווערע ביטערע צייט.
אָבער דער זעלבער חיים מאָלטשאַדסקי האָט מיר איבערגעגעבן פאָלגנדיקן
עפּיזאָד  :ווען דאָס געטאָרגעריכט האָט אַרױסגעגעבן אַ טויט-אורטייל אויף 5
באַנדיטן און איין מסור ,און מען האָט זיי געדאַרפט אויפהענגען אין געטאָ גופא,
האָט גענס  --ניט וועלנדיק ריזיקירן מיטן באַשטימען איין תליין  --פאַראָרדנט
אַז אַסך פּאָליציאַנטן זאָלן ציען די שטריק און ער ,מאָלטשאַדסקי ,איז אויך געווען
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צווישן זיי, ,יאָ ,יאָ ,מענדל  --האָט מאָלטשאַדסקי פאַרענדיקט  --גיט קיין לייבט
ברויט צו זיין אַ פּאָליציאַנט .שיין האָב איך דערלעבט אויף מיינע אַלטע יאָרן.
 -נו און אַװעקגײין ?  --האָב איך אים געפרעגט.| --אַװעקגײין ? װוּהין 1פון װאָס װעל איך לעבן מִיט אשַטוב מענטשן?
עס זיינען אָבער אויך געווען פּאָליציאַנטן גאָר פון אַן אַנדער מין,
מיטן אָנטאָן דעם שיינעם פּאָליציי-מונדיר ,דאָס היטל מיט די שיינע גלאַנ-
צנדיקע שטיוול האָט זיך זיי פאַרדרייט אין קאָפּ .זייער ,מאַכט? האָט זיי אַ שלאָג
געטאָן אין זייערע שװאַכע און אָפּטמאָל פאַרדאָרבענע מוחות,
זיי האָבן גענומען אויסנוצן זייער מאַכט מיט אַ ברייטן פאַרנעם .געהוליעט,
געזויפן ,געפרעסן ,גענומען פון לעבן מיט דער פולער האַנט ,אַנדערע זיינען אַװעק
נאָך ווייטער  --זיי האָבן גענומען מאַכן פאַרמעגנס וייל  --זיי וועלן דאָך
באַשטימט איבערלעבן..
אַנדערע ווידער זיינען געװאָרן מוסרים ,אַגענטן ,אונטערהערער ,ס'איז באַ-
װוּסט ,אַז דעסלער האָט געהאַט אינפאָרמאַטאָרן ,װאָס האָבן אים געבראַכט ידיעות
פון דעם ,װאָס עס טוט זיך אין געטאָ .שפּעטער זיינען אָט די דאָזיקע אויסװוּרפן
געװואָרן אָפענע מוסרים .זיי פלעגן זוכן און אויפדעקן מעליגעס און אַזױ אַרום
דירעקט געהאָלפן אומברענגען יידן,
אַ סך ,אַ סך פאַרגאָסן יידיש בלוט איז אויפן געוויסן פון יידישע אויסווורפן.
די באַציאונג פֿון דער באַפֿעלקערונג צו דער פֿאַליצל
אין די ערשטע װאָכן פון דער געטאָיעקזיסטענץ האָט זיך די געטאָ-באַפעל-
קערונג באַצױגן גאַנץ פריינטלעך צו דער פּאַליצײי .סוף כל סוף האָט דאָך יעדער
פאַרשטאַנען ,אַז מאַכט און אָרדענונג מוזן זיין ,און עמעצער מוז דאָך אויף די זאַכן
אױיפפּאַסן  --ס'לעבן דאָך צענדליקער טויזנטער מענטשן אין אַזעלכע טראַגישע
באַדינגונגען .ווען ניט אַ פעסטע מאַכט ,װאָלט מען זיך לעבעדיקערהייט אויפ-
געפרעסן,
אין די ערשטע װאָכן האָט טאַקע די יידישע פּאָליצײ אויסגעפירט גאַנץ פריד-

לעכע פונקציעס ,זיי האָבן געהאַלטן אָרדענונג ביי די רייען פון די לעבנסמיטל-
געוועלבער ,ביי די בעקערייען ,קיכן ,אויף די גאַסן .זיי פלעגן שלום מאַכן צוישן
שכנים ביי אַלע קאָנפליקטן אין די הייזער  ---װאָס האָט דאַן ניט געפעלט,
אַן איבערברוך אין די באַציאונגען איז געקומען מוצאי יום-כיפור  ,1491ווען
די פּאָליציאַנטן האָבן אויפן באַפּעל פון יודנראַט און גענסן אַרױסגענומען פון די
הייזער די בעסטע יידישע בעלידמלאכות מיטן אויסרייד ,אַז זיי דאַרפן רעגיסטרירן
זיײיערע אַרבעט-שײינען און זיי גלייך צוגענומען צום טױט .בעת דער טשיסטקע
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האָט מען דערפילט ,אַז די יידישע פּאָליצײי איז געשאַפן געװאָרן ,כדי צו העלפן
די דייטשן אין זייערע פּלענער ביים אומברענגען יידן,
די צום טוט אַוועקגעפירטע יידן האָבן אין די יידישע פּאָליציאַנטן געזען

זייער מלאך המות און געשיקט זייער לעצטע קללה אויף זייערע קעפּ .דאָס זעלבע
אויך די פאַמיליעס פון די אומגעבראַכטע.

|

דער צווייטער ריס מיט דער פּאָליצײי איז פאָרגעקומען ביים פּראָװאָצירן יידן
מיטן אַרױסגײין פון גרויסן געטאָ אין דעם קליינעם אין די טעג ,ווען דאָס קליינע
געטאָ איז געשטאַנען אין ליקווידאַציע .אַ סך ,אַ סך יידן זיינען דאַן פריצייטיק
פון דער וועלט אַװעק אַדאַנק דער געטאַפּאָליצײי,
פון דעם מאָמענט אָן האָט מען געקוקט אויף דער געטאָפּאָליצײי װווי אויף
אַן אינסטרומענט אין די דייטשישע הענט,
װאָס ווייטער איז די שנאה אַלץ מער געשטיגן.
די באַציאונגען צווישן יודנראָט און דער פֿאַליציל

| אַזױ לאַנג וי אין געטאָ איז געווען אומרואיק ,האָט עקזיסטירט אַ צוזאַמענ-
אַרבעט צווישן יודנראַט און דער פּאַליצײ ,אָבער ווען דאָס לעבן אין געטאָ האָט
זיך ,סטאַביליזירט? ,האָבן גענס מיט דעסלערן גענומען אַרױסװײזן טענדענצן פון
רעגירן מיטן געטאָ .דאָס איז ניט געפעלן געװאָרן פרידן .אָט האָבן מיר אַ בריוו,
געשריבן אין דייטש פון פרידן צו גענסן ,וועלכער באַװײיזט ,אויף די אָנגעצויגענע
באַציונגען צווישן די ביידע אינסטאַנצן,
קאָפּיע

,ווילנער יודנראַט.
ווילנע ,דעם 6טן אַפּריל 2491
צום פּאַליצײיישעף ה' גענס,
בתשובה אויף אייער בריוו פון 4טן ד .ח .נומער  ,2/0661אַ קאָפּיע
פון וועלכן איך לייג אייך ביי ,האַלט איך פאַר נױיטיק צו ציען אייעף
אויפמערקזאַמקײט אויף פאָלגנדיקס :
ניט אַרײינגײענדיק אין דער פּרינציפּיעלער זייט פון דער זאַך ,מוז
איך אויסדריקן מיין פאַרװונדערונג איבער דער פאַראָרדענונג װאָס קען
צושטערן די גאַנצע אָרדענונג װאָס איז מיט אַזױ פיל מי איינגעשטעלט
געװאָרן אין געטאָ ,און ספּעציעל בנוגע דער באַהײיצונגיפראַגע .די דאָזיקע
פאַראָרדענונג קען צושטערן די גאַנצע איינגעשטעלטע דיסציפּלין. ,
כדי אַזעלכעס אויסצומיידן אויף להבא ,בעט איך אייך צו געבן די
געהעריקע אָנווייזונגען צו די אייך אונטערליגנדע פּאָליצײ-אָרגאַנען ,אַז אין
אַלע אָנגעלעגנהייטן ,װאָס זיינען נוגע דער געטאָ-װירטשאַפט ,זיך ווענדן
צום יודנראַט אויסשליסלעך דורך דער פאַרמיטלונג פון דער קאָמענדאַנטור,
און ניט ווענדן זיך דירעקט,
גלייכצייטיק בין איך אייך מודיע ,אַז שבת ,דעם 4טן אַפּריל ,האָט
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אַ פּאַליצײיפונקציאָנאַר ,אָן דער פאַרשטענדיקונג מיט מיר ,זיך דערלויבט
צו שליסן אַלע ביוראָען אויפן צווייטן שטאָק (נעבן קאָנצערטיזאַל) ,אויך
די קאַסע  6 --אַזײגער ,דאָס הייסט ,מיט אַ שעה פאַר דער פעסטי
געשטעלטער צייט.
אַז דאָס איז אַן אומדערלאָזבאַרע האַנדלונג מצך דעם פּאָליצײ-
פונקציאָנאַר  ---אונטערליגט ניט קיין שום ספק .איך גליב ,אַז אייך
װעט ניט שער זיין פעסטצושטעלן דעם נאָמען פון פּאָליציאַנט ,וועלכער
האָט זיך דערלויבט צו ענדערן דעם באַשטימטן דורכן יודנראָט סדר.
אָבמאַן דעס

--

יודעױראַטעס

פריך",

אָט די רייבונגען האָבן סוף כל סוף דערפירט דערצו ,אַז זומער  2491איז דער
יודנראַט פולשטענדיק פונאַנדערגעלאָזן געװאָרן און גענס איז דורכן געביטס-
קאָמיסאַר באַשטימט געװאָרן אַלס , --געטאָ פאָרשטייער און פּאָליציי-שעף?
דעסלער  --אַלס פּאָליצײי קאָמענדאַנט,
אין קאַמף מיטן יודנראַט האָבן מנצח געווען גענס און דעסלער ,וייל זי
זיינען געווען אין אַ שטענדיקן קאָנטאַקט מיט די דייטשן ,גענס איז געװאָרן דער
אַלײנהערשער איבערן געטאָ .דער יודנראַט מיט פרידן זיינען אַראָפּ פון זייער
גדולה,
גענס האָט אָבער ניט באַזײיטיקט פרידן ,אויך ניט די איבעריקע יודנראַט-
מיטגלידער .אַלע האָבן ווייטער אָנגעפירט מיט זייערע רעסאָרטן ,און פריד איז
געװאָרן דער לייטער פון דער געטאָיפאַרװאַלטונג,
מען מוז צוגעבן ,אַז ווען ניט די אייזערנע דיסציפּלין פון דער פּאָליצײי װאָלטן
מענטשן זיך אויפגעפרעסן לעבעדיקערהייט .די מורא פאַר דער פּאָליצײי ,די שרעק
אַרײנצופאַלן אין פּאָליציי-אַרעסט ,פון װאַנען מען קען לייכט אַװעקגײן אויף
פּאָנאַר (װוי עס האָט אָפּט געטראָפן) ,האָט טאַקע געצוימט די מענטשן.
די פּאַליצײ האָט געזאָלט ווייטער בלייבן אַ יידישער ברידערלעכער הילפס-
אַפּאַראַט ,װאָס זאָל פאַרלייכטערן די יידן אין דער ביטערער צייט ,אָבער דאָס
האָבן ניט געװאָלט די דייטשן,
אַ חוץ אויפגעצווונגענע טאַטן מצד דער יידישער פּאָליצײי ,זיינען אָבער אויך
געווען שרעקלעכע טאַטן פון באַזונדערע פּאָליציאַנטן ,צייטנווייז אַזעלכע
ברוטאַלע ,אַז דער יודנראַט מיט די פּאָליצײייקאָמענדע האָבן געמוזט רעאַגירן,
מיר האָבן אייניקע נאָטיצן וועגן געריכטן איבער פּאָליציסטן ,גענומענע פון
,עטאָ-ידיעות",
די ג
געטאָיגעריכט.
פּאָליציסט

פון דעם
אַרעסט,

הלל

פ .האָט

מאַרךיקאַסטן

האַרבע

אַ זעץ

געטאָן

איז אויסגעבויגן

דעקן די געריכט-קאָסטן

שטראָף

פאַר

שלאָגן.

דער

אַ פרוי

אַזױ

שטאַרק,

אַז דער

געװאָרן .,דער

און אַ גרויסע

אורטייל

געלטיתביעה

--

אַרבעט-י
ביין

 3װאָכן

צוֹגעמשפּט.
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2

נכשל

האָט געהיטן

געוואָרן.

אַ טראַנספּאָרט

אַ ראַזיר"-מעסער
געװאָרן.
3

זאַכן און צוגעגנבעט
--

און אַ שאַרפשטײײן

די זאַכן זיינען

ביי

אים

שטאָף,
געפונען

 3װאָכן אַרעסט.
װי עס שיינט ,האָט זיך די פּאָליצײי-קאָמענדע

געבן מיט דעם
דעריבער

נעמען

שוחד

אין געהיים

באַשלאָסן צו טוישן דעם

אַ צווייטן .די פאַראָרדענונג
די דאַטע ,2491,9.32 --
4

דער

געװועזענער

פּאָליציסט
איין שטיק

װװלאַדימיר
נייע

ר,

אַ משפּט

געוועזענער

װעגן

אַרבעטער,

מצד

ניט געקענט

די פּאָליציאַנטן,

גאַנצן פּערסאָנאַל

איז אונטערגעשריבן

אַן עצה

און זי האָט

פון איין באַצירק

פון דעסלערן

מיט

און טראָגט

שוחד.
פּאָליציסט פּ .ס .האָט באַקומען  6װאָכן אַרעסט

און  03מאַרק שטראָף פאַר נעמען שוחד ביים באַפרײיען פון װאַלדיאַרבעט,

ביבליאַטעק פֿאַר גענסן
ווען גענס איז געווען שעף און אין געטאָ איז געווען רואיק ,האָט ער געבעטן

דעם ביבליאָטעקאַר איינצושאַפן פאַר אים אַ ביבליאָטעק .וועגן דעם ענין האָבן
מיר פאָלגנדיקן דאָקומענט :
קאר .נומער .484

,ביבליאָטעק און לײיען-זאַל אין ווילנער געטאָ.
צום געטאָ פאָרשטייער ה' גענס.
חשובער פריינד,
אין שייכות מיט אונדזער געשפּרעך שיק איך אייך איבער פון דובליי
קאַטןדלאַגער  98בענדער אין יידיש ,העברעיש ,רוסיש און דייטש .די
ביכער שיק איך אייך וי אַ טייל פון דער ביבליאָטעק ,וועלכע מיר וילן
אייך קאָמפּלעטירן ,דערביי שיק איך אייך איבער אייניקע זאַצן ,װאָס
בילדן ניט קיין פולע קאָמפּלעטן ,די דערהאַלטענע ביכער בעט איך אייך
קוויטירן,
מיט אַכטונג  --ה .קרוק.
 1בײלאַגע.

געטאָ

ווילנע 91 ,נאָוועמבער

,2491

רשימה פון ביכער
)
)
6
5
6
)
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ענציקלאָפּעדיע  --בראָקהאַוז און עפראן (רוסיש)  85 --בענדער.
יעװרעיסקאַיאַ ענציקלאָפּעדיאַ  8 --ביכער.
הערצל טעאָדאָר  --טאָגיבוך (דייטש.
אַט שלום  2 --בענדער.
יהואש  3 --בענדער,
ואש איבערזעצונג פון חומש  2 --בענדער.
בעל מחשבות  2 --בענדער.

)8
)9
0
1
2
3
)4

תני"ך מיט אַ יידישער איבערזעצונג
גזרות ת"ח  1 -באַנד.
פלאבער ג ,.העברעיש  1 --באַנד.
וװאַרשאַװסקי ע 1 -- .באַנד,
ראָזענפעלד י 1 -- .באַנד,
עגנון ש .י 1 -- .באַנד,
אנדזערע

ימים

טובים

--

 1--2באַנד.

י .אונטערמאַן

--

 1באַנד.

 )5פרעמדווערטערבוך  --רוסיש  1 --באַנד.
 6ביעלינסקי ח 1 -- .באַנד.
 )1יידישע פּאָעטן ,אַנטאָלאָגיע פון י .ענטין  2 --בענדער.
 9נאָוועמבער 2491
צוזאַמען  98בענדער,
די ביכער
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דערהאַלטן,

איך

דאַנק

--

גענם

אַועסט-הויז

אויפן לידער געסל איז געשאַפן געװאָרן די געטאָדטורמע .אַ סך פון די
אַרעסטירטע זיינען פון אַרעסט-הױז ,דורך דער פורטקע מחוץ דעם געטאָ ,אַװעק-
געשיקט געװאָרן קיין לוקישקעס און פון דאָרט אויף פּאָנאַר,
איינמאָל איז מיר אויסגעקומען צו זיין אין טורמע אַ פּאָר טעג ,ווען איך האָב
דאָרט געמאַכט דעזינפעקציעס .די ווענט זיינען געוען באַשריבן מיט האַרצי
רייסנדיקע אויפשריפטן פון מענטשן ,וועלכע געזעגענען זיך ,וויסנדיק אַז פון
דאַנען גייען זיי צום טויט,
קאָמענדאַנט פון אַרעסט-הױז איז געווען קאַפּיטאַן בייגעל ,וועלכער איז דער-
שאָסן געװאָרן צופעליק ביי זיך אין דירה .די פענצטער פון זיין דירה זיינען
אַרױס אויף זאַװאַלנע גאַס .דאָרט איז אין אַ געוויסן פרימאָרגן פאָרגעקומען אַ
שיסעריי און אַ פאַרבלאַנדזשענדיקע קויל האָט אים געטראָפן ,ווען ער איז צו צום
פענצטער אַ קוק טאָן ,װאָס אויפן גאַס קומט פאָר
דאָס איז געשען אין די לעצטע װאָכן פון דער געטאָדעקזיסטענץ .מיט עטלעכע
טעג פריער פאַרן דערשיסן גענסן .ביים שפּיטאָל האָט גענס אים האַרציק מספּיד
געווען ,ניט װיסנדיק ,אַז אין אַ פּאָר טעג שפּעטער װועט ער אַלײן שין אױך
ניט לעבן,
מיר ברענגען דאָ די רשימה פון די אָנגעשטעלטע אין אַרעסט-הױז ,לוט
אַ שכירות-ליסטע פון די אָנגעשטעלטע פאַר דער צווייטער העלפט מאַי ,2491
 1קאַפּיטאַן בייגעל איז געשטאָרבן דעם  .324,94מיט אייניקע טעג פריער האָט ער גע"
װאַרנט מיין פרוי ניט צו גיין צו קיין באַןיאַרבעטן,
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פערדינאַנד
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האָבן מיר אַן אויסצוג

פון די ,געסאָיידיעות",

דעם

סוף פון אַ באַריכט:
,ין משך פון האַלב יאָר ( )2491איז דורכגעגאַנגען דורך דער תפיסה
א
קוים  09פּערזאָן ,ד .ה 5,2 .פּראָצענט פאַרמשפּטע דורך דעם געריכט .דעף-
מיט בינדט זיך אויך דער פאַקט ,װאָס נאָר  4,31פּראָצענט פון אַלע אַרעס-
טאַנטן האָבן געהאַט שטראָפן לענגערע וי  2מעתילעת ,דאַקעגן 614
אַרעפטירטע זיינען געווען באַשטראָפּט ביזן  42שעה און  0.54פּראָצענט --
צוויי מעתילעת .די צאָל אַרעסטירטע איז באַזונדער שטאַרק געװאַקסן אין
חודש יוני (ביז  ,)7241 --אָבער דער גאַנצער צוּװוּקס גייט אויפן חשבון
פון פאַרהאַלטענע דורך דער טויער-װאַך (,)789
אונדזער באַמערקונג ,אַז די טעטיקײיט פון אַדמיניסטראַטיוע אָרגאַנען
לאָזט זיך ניט אַלע מאָל אויסדריקן סטאַטיסטיש ,באַציט זיך באַזונדערס
צום פּאָליצײ-אַמט,
אונדזער טאַבעלע נומער  6שפּיגלט אָפּ אין זייער אַ קליינער מאָס
די פאַרשײידנאַרטיקע טעטיקייט פון די פּאַָליצײי-רעווירן .אגב ,איז זי זייער
ניט קאָמפּלעט .די גענויערע סטאַטיסטיק פון ערשטן פּאָליצײיירעװװיר אַנט-
האַלט פונדעסטוועגן אינטערעסאַנטע פאַקטן,
די צאָל פּאַליצײיאישיבאַשטראָפטע פרויען איז באַדײטנדיק גרעסער
וי די צאָל באַשטראָפטע מענער .געוויסע פאַרברעכנס האָבן אַרױסגעװיזן
אַ באַזונדערע אינטענסיווקייט אין געוויסע חדשים .אין יאַנואַר און פעברואַר
איז געווען באַזונדערס גרויס די צאָל באַשטראָפטע פאַר גיין אָן לאַטעס.
אין מערץ רוקן זיך אַרױס אויפן ערשטן אָרט די באַשטראָפטע פאַר
שלעכטע פאַרטונקלונג אָדער פאַר נוצן עלעקטרישן שטראָם איבער דער
נאָרמע ,פון אַפּריל אָן איז געווען די גרעסטע צאָל באַשטראָפטע פאַר שטערן
די עפנטלעכע רו און פאַר נישט האַלטן די כללים פון פאַרקער-- -- -- .
ווילנע געטאָ ,יאַנואַר ?,3491

228

טויער-וואַך
אַ גאַנץ באַזונדער קאַפּיטל אין דער געטאָיפּאָליצײ פאַרנעמט די פּאָליצײ,
,ויער-װאַך" .דאָס געטאָ-טױער איז
װאָס האָט געהיטן דאָס געטאָ-טױער ,גערופן ט
שטענדיק באַװאַכט געווען פון דרויסן דורך אַ ליטווישן פאָליציאַנט און פון אינע-
װײיניק דורך יידישער פּאַליצײי ,ביים טויער ,נעבן דער אַרײנגאַנגיפורטקע ,איז
געווען דער לאָקאַל פון דער טויער-װאַך .דאָרט האָט אַמטירט דער קאָמענדאַנט
פון דער טויער-װאַך ,לעװאַס (לעוו) ,אַ יונגערמאַנטשיק פון קאָװונע ,וועלכער
האָט זיך מיט דער צייט אױסגעצייכנט מיט זיין אוממענטשלעכער סאַדיסטיי
שער באציאונג,
די אַרבעט פון דער יידישער פּאַליצײ ביים טויער איז געווען אַ שווערע און
בלי ספק אַ זייער פאַראַנטװאָרטלעכע .פון ערשטן מאָמענט פון געטאָיעקזיסטענץ,
האָבן די דייטשן אַרױסגעגעבן א פאַראָרדענונג ,אַז אין געטאָ טאָר מען קיין זאַך
ניט אַרײינפירן אָדער אַרײנטראָגן אָן זייער דערלויבניש .פון לעבנסמיטל האָט
מען געמעגט אַריינפירן אין געטאָ נאָר דאָס ,װאָס מען האָט אָפיציעל געגעבן
פאַרן געטאָ .די פּראָדוקטן פלעגט אָפּנעמען אַ פאָרשטייער פון דער געטאָ-פאַר"
װאַלטונג און אַריינפירן דאָס אין די געטאָ-סקלאַדעס .דער געטאָ-אַפּראָװיזאַציע-
אַמט האָט די דאָזיקע פּראָדוקטן צוגעטיילט צו די קיכן ,צו דער באַפעלקע-
|
רונג א .א ,וו,
אָבער דעם דייטשס גאָב  --איז אָדְ-און-וויי .אגב ,פלעגט דאָך אָט די אָרעמע
דייטשישע גאָב אויך ניט אָנגעקומען צוֹ דעם פּשוטן המון ,ווייל די געטאָ-פאַר-
װאַלטונג האָט דאָך אַראָפּגענומען צו איר דיספּאָזיציע גרויסע טיילן פּראָדוקטן,
דעריבער איז קלאָר ,אַז אַלע אַרבעטער ,וועלכע האָבן געאַרבעט אין שטאָט,
פלעגן ביים אַרײנגײן אין געטאָ פּרוּוון אַריינשמוגלען מיט זיך געוויסע פּראָדוקטן,
צו דער אַרבעט אין שטאָט זיינען טאָגיטעגלעך אַרױסגעגאַנגען אַ סך
טויזנטער מענער און פרויען ,ווען יעדער האָט מיט זיך אַרײינגעברענגט אַ ביסעלע
פּראָדוקטן ,וי  :ברויט ,קאַרטאָפּל ,קאָרן -און ווייצן-מעל ,פלייש ,פּוטער ,אייער,
גרינסן ,פיש ,מילך א .א .וו .,פלעגט שוין דאָס געטאָ זיין זאַט .אַ סך פון די
געבראַכטע פּראָדוקטן זיינען גלייך פאַרקויפט געװאָרן אָדער אויסגעביטן געװאָרן,
אַזױ אַרום האָט זיך אַנטװיקלט דער געטאָ-האַנדל ,איבער דעם אַלעם האָט אין
דער ערשטער ריי די קאָנטראָל געהאַט די טויער-װואַך .אמת ,זייער אָפטע געסט
ביים טויער פלעגן זיין דער צורר מורער ,געשטאַפּאָװצעס און אַנדערע ליט-
ווישע כוליגאַנעס ,וועלכע האָבן זייער שטרענג קאָנטראָלירט די אָנקומענדיקע
אַרבעטער-פּאַרטיעס .ביי אַזעלכע קאָנטראָלן האָט ניט איין ייד באַצאָלט מיטן
לעבן.
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די טויער-װאַך האָט זעלבסטפאַרשטענדלעך געדאַרפט און געמוזט גוט אויפ-
פֿאַסן ביים טויער און היטן ,ווייל סוף כל סוף האָט מען דאָך קיינמאָל ניט געװוּסט,
ווען דער אָדער אַן אַנדערער רוצח װעט זיך באַווייזן.
אָבער זי ,די טויער-װאַך ,פלעגט צונעמען פון יידן פּראָדוקטן אַפילו דאַן,
ווען ס'איז ביים טויער ניט געווען קיינער .צוגענומען האָבן זיי דווקא די נויט-
פּעקלעך ביי די אָרעמעלײט .דאַקעגן זיינען זיי געווען אין קאָנטאַקט מיט די
גרויסע שמוגלער ,וועלכע פלעגן אַרײנשלעפּן גאַנצע זעק מיט פּראָדוקטן דורך
פאַרשיידענע מעלינעס אָדער אויף פורלעך .פון די דאָזיקע שמוגלער האָט די
געטאָ-פּאַליצײ אָפּגעלעקט א גוט ביינדל .נאַטירלעך איז די געטאָ פאַראינטערע-
סירט געווען ,אַז מען זאָל אַרײנטראָגן און אַריינפירן װאָס מער פּראָדוקטן
אָבער צונעמען ביי די אָרעמסטע דעם לעצטן ביסן פון מויל ממש ,איז געווען
אכזריותדיק .מילא ,אַז זיי האָבן דאָס געטאָן אין אָנװועזנהייט פון געשטאַפּאָווצעס,
איז קיין עצה ניט געווען .זיי פלעגן אָבער שוין אַזױ פלייסיק אַרבעטן אַז
אַפילן אָן די דייטשן האָבן זיי אויך פאַרשאַפט אַ סך שפיכת-דמים .און געשלאָגן
האָבן זיי דערביי  --מכות רצח .דער דאַרער ,יונגער לעוואס האָט זיך מיט דער
צייט דערװאָרבן אַ רעפּוטאַציע פון אַ רוצח .ער פלעגט ממיתן און שלאָגן אַפילן
פרויען .די הפקרות פון דער טויער-װאַך איז דערגאַנגען אַזױ ווייט ,אַז אַפילו
דער יודנראַט האָט שוין געמוזט אינטערווענירן ביי גענסן װועגן האַמעװע
זייערע געמיטער .וועגן דעם האָבן מיר אַ בריוו פון פרידן צו גענסן:
,ווילנער
דעם

אַלגעמײײנע

יודנראַט.

נומער

אָפּטײלונג.

,784

 12אַפּריל 2491

|

אָפּשריפט.

פון דער

צום שעף

פּאָליצײי אין געטאָ.

ביים אַרֹײנגאַנג אין געטאָ דורכן טויער קומען פאָר אינצידענטן צװישן
די

אַריינגייער

אַרױסגערופן
האַנדלונגען
װאַך.

מיר

און בעטן

און
ניט

דער

דורך

טױיער-װאַך.
אָביעקטיווע

און אומנויטיקער
ווענדן
אייך

אונדזער

אָננעמען

אָפּט

זייער
סיבות,

גערייצטקייט

נאָר
פון

אויפמערקזאַמקײט

מיטלען,

כדי

וערן
צוליב

לייטער
אױף

דעם

די

אינצידענטן

גיט

פאָרזיכטיקע

פון

טױער-

דער

אױבנדערמאָנטן

צו סאַנירן

די לאַגע.

פאָרזיצער

פון יודנראַט

--

פריך".

וי דער קאָמענדאַנט פון טויער-װואַך ,אַזױ זיינען געווען זיינע מיטאַרבע-
טער  --לאַפּאָווניקעס ,באַנדיטן .זיי פלעגן שלאָגן און הרגענען יעדן װאָס איז
אַרײינגעפאַלן איז זייערע הענט .די צוגענומענע בעסערע פּראָדוקטן האָבן זי
צעטיילט צװוישן זיך ,אַלע אַנדערע זיינען איבערגעשיקט געװאָרן אין געזעל-
430

שאַפטלעכן

אין פּאָליצײיאישן

הילפס-קאָמיטעט,

קאָאָפּעראַטיוו

אין די

אָדער

קינדער-אַנשטאַלטן,

מ'האָט דאָך גענוג פיינט געהאַט די אַלגעמײנע פּאָליצײי ,אָבער די טויער-
וואַך האָט מען געהאַסט .בלויז איינער איז פון דער טויער-װואַך געווען צופרידן --
דער צורר מוּרער,

געטאָ-געריכט
מיר באַזיצצן אַ טאַבעלע ,װאָס כאַראַקטעריזירט די טעטיקײיט פון געטאָי
געריכט,
סטאַטיסטישער

אָמט אין ווילנער

געטאָ.

געטאָיגעריכט,
טאַבעלע

טעץטיקייט
קרימינעלע

פון נעריכט

אין

אין ערשטן

האלבן

קרימינעלע

יאָר 2491

איינצליריכטער

511
271

אַרעסטן

געלטישטראָף
װאָרענונגען

טשיסטקע

נומער

ענינים:

צאָל ענינים
צאָל פּערזאָנען
אורטיילן

4

פּאָליציי'ריכטער
צאָל ענינים = צאָל פּערזאָנען

ענינים:
41

און אַרעסט

51
8

טויטישטראָף

6

פרייגעלאָזן
אַנולירט
הויך פון געלטישטראָף
צאָל פון ציווילע ענינים
הויך פון תביעות

4
31
01
97
2,61

0
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אין דער פֿאַליצל

אין יוני  2491איז אין דער געטאָ-פּאָליצײ פאָרגעקומען אַ רעװאָלוציע אין
צוזאַמענהאַנג מיט דער דערשטאַנדיטעטיקײט ,װאָס עס האָט אַנטװיקלט
גלאַזמאַן ,דער װיצע-קאָמענדאַנט פון דער פאַראײניקטער פּאַרטיזאַנער-אָרגאַי
ניזאַציע,
גענס האָט ניט געװאָלט האָבן גלאַזמאַנען אין געטאָ .כדי פון אים פּטור
צו װערן ,האָט ער אים באַזײיטיקט אַלס לייטער פון דער דירות-אָפּטײלונג און
231

אים אַרױסגעשיקט אויף אַרבעט אין װאַלד ,פונװאַנען גלאַזמאַן איז אַליין צוריק-
געקומען,
די צייטן זיינען שוין געווען זייער אומרואיקע .אין געטאָ האָט מען געפילט
אַן אָנקומענדיקן שטורעם .אַלץ אַרום ווילנע איז שוין געווען ליקװוידירט .עס
האָבן זיך דערנענטערט די לעצטע שעהען פון געטאָ.
היות ,וי אַ געוויסע צאָל פּאָליציאַנטן האָט אַרױסגעװיזן אַן אָפענע סימ-
פּאַטיע צו גלאַזמאַנען ,איז דעם 72סטן יוני  3491דורכגעפירט געװאָרן אין דער
פּאָליצײ אַ טשיסטקע ,אַ צאָל פּאָליציסטן אין באַזייטיקט געװאָרן ,אַ טייל
איז דעגראַדירט געװאָרן און פיל זיינען אַריבערגעטראָגן געװאָרן אויף אַנדערע
דינסט-ערטער,
אָט איז דער פולער באַפעל:
7סטן

יוני ,32491

נומער

0205

פאראָרדענונג פון פּאַליצײיי-שעף נומער 9
:אָלגנדיקע
באַפרײאונגען פ

פּאָליציאַנטן װוערן פון 72סטן יוני  3491אַנטזאַגט

פון פּאָליצײי-דינסט :

)4
)2
34
)4
)5
)6
)
)6
)9

דער דינסטלייטער פון דער טיער-װאַך  --זאַלצװאַסער לודוויק.
דער פּאַליציאַנט שטורמאַן גמליאל (טויער-װואַך).
דער פּאָליציאַנט לוסקי חיים,
דער דינסטלייטער אַװערבוך אייזיק (פון דער ,קײיליס"-פּאָליצי),
די סעקרעטאַרין פון דער קרימינאַל-פּאָליצײי  --שאַפּירא מיראַ.
די אָנגעשטעלטע אין פּאָליצײייאַמט  --גאַניאַנסקאַ מירא.
אַנאָליק ישראל,
דער אָבערפּאָליציאַנט פון  1פּאַליצײ-רעוויר
דער פּאַליציסט פון ערשטן פּאָליצײי-רעװיר  --שטיינקאלק יצחק.
דער אָבערפּאָליציסט פון דער אַרבעטער-פּאָליצײי  --װאַרשאַװטשיק

הירש.

 0דער פּאַָליציסט פון צווייטן פּאָליצײירעװויר  --פעסקאר איליא.
רובין.
ער
נ --
זיצײ
עּאָל
רַליפ
דמינא
 1דער אָבערפּאָליציסט פון דער קרי
די אויבנאויסגערעכנטע דאַרפן תיכף אָפּגעבן צום װירטשאַפּטסלײטער
ד .וואקער זייערע פּאַליצײיאישע היטלען ,פּאַליצײי-בענדער ,פּאַליצײי-אוני-
פאָר'מען און אַלע אַנדערע זאַכן ,װאָס זיי האָבן באַקומען פון דער פּאַליצײ,

2

נייע נאָמינאַציעס :
--

דער סערזשאַנט פון טױיער-יװאַך
)
|
פון 72סטן יוני נאָמינירט אַלס דינסטלייטער.
 )2דער סערזשאַנט פון דער פּאָליציייװאַך אין ,קייליס"  --קראַוו-
טשינסקי לייזער ,ווערט נאַמינירט אַלס דינסטלייטער.
דער אָבערפּאַליציסט פון דער פּאָליצײי:װאַך אין ,קייליס" --
6
סלאָטקאָװיטש לייב ,ווערט נאָמינירט אַלס סערזשאַנט.

32

יסקאָװסקי

משה,

װערט

4
ווערט

דער סערזשאַנט
נאָמינירט

דער
5
סערזשאַנט,
3

פון דער אַרבעטספֿאָליצײ

 --ראָזענטאַל מאַקסים,

אַלס דינסט-לייטער,
אָבערפּאָליציסט

רוסעװויטש

וערט

מאַקס,

נאָמינירט

אַלס

באַזעצונגען :

4

דער סערזשאַנט פון דער אַרבעט-פּאָליצײ  --שמולעוויטש מאיר,

ווערט פון 82סטן יוני באַשטימט אין דער טויער-װאַך.

 )2דער סערזשאַנט פון אַרעסט-הױז  --פלעשל חיים ,װערט פון
8סטן יוני באַשטימט אין טויער-װואַך.
 )3דער פּאַליציסט פון דער קרימינאַל-פּאָליצײ   --סאקער זלמן
ווערט פון 82סטן יוני איבערגעטראָגן אין ערשטן רעוויר,
 4דער אַרבעטער-פּאָליציסט פון דער אַרבעטערפּאָליצײ  --מינק
דוד ,װוערט פון 82סטן יוני איבערגעטראָגן אין צווייטן פּאָליצײי-באַצירק.
 )5דער סערזשאַנט פון דער אױיפטראַגסישטעלע  --רוסעוויטש מאַקס,
ווערט פון 82סטן יוני איבערגעטראָגן אין דער אַרבעטער-פּאַליצײ,
אונטערגעשריבן ; :פּאַליציי-שעף דעסלער,

קולטווי-לעבן

אין

געטא

וי נאָר מ'איז אַריין אין געטאָ און מ'האָט אָנגעהויבן צו אָרגאַניזירן דאָס
אינערלעכע לעבן ,האָבן די קולטור-פּראָבלעמען פאַרנומען אַ זייער אָנגעזעען
אָרט,
לכתחילה האָבן זיך אַלע קולטור-אינסטיטוציעס פון געטאָ קאָנצענטרירט
אין איין אָרט  --אויף סטראַשונאַ  ,6אין בנין פון דער געוועזענער ביבליאָטעק

,מפיצי השכלה" .דאָרט איז געווען די ביבליאָטעק ,אַ גרויסער לייען-זאַל ,דער
אַרכיוו ,דער מוזעוּם .מיט דער צייט זיינען אָרגאַניזירט געװאָרן שולן ,טעאַטערן :
דראַמע און רעוויע ,קאָנצערטן און אַ סימפאָנישער אָרקעסטער ,כאָרן  --יידישער
און העברעישער ,פאַרשיידענע אויסשטעלונגען א .א .וו ,עס זיינען אויך אָרגאַ-
ניזירט געװאָרן קאָנקורסן אויף אַלע געביטן פון קינסטלערישן לעבן די אַלע
אינסטיטוציעס האָבן זיך געפונען אין ,מפיצי השכלה" און האָבן אין דער
ַ,לע אַמטן װאָס געפינען זיך אויף סטראַשונאַ .'6
ערשטער צייט געהייסן :א
ביבליאָטעק
די וויכטיקסטע

מאַסן דאינסטיטוציע

פאַר דער

יידישער

קולטור"אַרבעט

אין

געטאָ איז געווען די ביבליאָטעק .דאָס הויז אויף סטראשונאַ ( 6קאָמניצקער גאַס),
וו ס'איז

געווען

אַמאָל די פּורים-יאַטקע ,האָט

געהערט

פריער

צו דער

צדקה
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געט "טעאמער
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פיט שטשטוקלפרץר ניקי קפעפעט אפגסקא  -עפטטי |
קאָגמעראנפיע; לעאָן הערבמם
פּראָגראַם

פון שפּיל -און װאָרט-קאָנצערט

אין געטאָ

גדולה" און שפּעטער צו דער יידישער קהילה .דער ערשטער יידישער קאָמיטעט,
װאָס

איז

אָרגאַניזירט

געװאָרן

ביי

די

דייטשן,

האָט

זיך

דאָרט

באַזעצט

אַ דירה ,אִין שכנות איז געווען די ריזיקע ביבליאָטעק
מ
יט אַ  54טויזנט ביכער ,פון וועלכע די דייטשן האָבן שוין אין ערשטן
פוֹן דער ,מפיצי
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אין

השכלה",
פּעריאָך

צוגענומען דעם גרעסטן טייל .אין געטאָ איז די ביבליאָטעק געװאָרן דער צענטער
פון יידישן וועלטלעכן קולטור-לעבן.

דער ביבליאָטעקאַר פון ,,מפיצי השכלה"  --פייוווּש קראסני ,איז דורך די
דייטשן צוגענומען געװאָרן פון ביבליאָטעקיבנין צוזאַמען מיט די מיטגלידער
פון יידישן קאָמיטעט נאָך פאַרן אַרײנגײן אין געטאָ.
זיין אָרט האָט פאַרנומען מאַגיסטער כאלאש .ווען מען האָט אים צוגענומען,
האָט דעם פּאָסטן פאַרנומען י .בלאָך,
אַזױ איז געווען ביזן מאָמענט פון אַרײינגײן אין געטאָ,
אין געטאָ איז דער אָנפירער פון דער ביבליאָטעק געװאָרן ה .קרוק פון
װואַרשע,
מיר באַזיצן דעם סוף פון ערשטן באַריכט ,װאָס קרוק האָט געשריבן פאַרן
יודנראַט ,פאַר סעפּטעמבער חודש  ,1491דאָס הייסט פאַר די ערשטע צוויי װאָכן
טעטיקייט .דאָרט וערט געזאָגט:
;אַלע געלטער ,װאָס זיינען איינגעפלאָסן פאַר דער צייט ,זיינען איבער-
געשיקט געװאָרן אין קאַסע פון יודנראַט .בכלל האָט דער סעקרעטאַריאַט
באַדינט אַלע אַמטן ,װאָס געטינען זיך אויף סטראַשונאַ  .6ביים אָנהױב
פון חודש אָקטאָבער ווערן טעטיק  :דער לייען-זאַל ,די סטאַטיסטישע ביוראָ,
דער ביכער-האַנדל און די איינבינדעריי .ווייטערדיקע באַריכטן װעלן קומען
|
חודשלעך,
פאָרן סעקרעטאַריאַט :ה .קרוק
|
ווילנע ,דעם 01טן אָקטאָבער ?,1491
דעם

פולן באַריכט

באַזיצן מיר פון קרוקן פאַר אָקטאָבער

חודש

 ,1491װאָס

גיט אונדז אַן אַלזײטיק און גאַנץ בילד וועגן דער קולטוריטעטיקייט אין געטאָ
אין די ערשטע און שווערסטע װאָכן פון איר עקזיסטענץ,

באריכט פארן חודש אָקטאָבער  1491פון אלע אמטן

װאָס געפינען

זיך אין לאָקאל פון סטראשונא

6

 )4ביבליאָטעק
די ביבליאָטעק איז געווען טעטיק במשך פון חודש  42 --טעג .די באַװעגונג
פון די לייענער איז געווען אַזאַ:
א .אַבאָנענטן .אױפן 1טן אָקטאָבער  1491געװוען  2941אַבאָנענטן .אוױפן
1סטן אָקטאָבער  .9271אין לוֹיף פון חודש האָבן זיך פאַרשריבן  852אַבאָנענטן
דורכשניטלעך  51 --לײיענער טעגלעך .סך'הכל איז אין חודש צוגעקומען 742
אַבאָנענטן.
45

ב.
ביכער.

אַרױסגעגעבענע
דורכשניטלעך

פיליש

ביכער.
522

פאַרן גאַנצן חודש

טעגלעך.

ידיש

העברעאיש

פון דעם

ליטװיש.

איז אַרוסגעגעבן

אין

רוסיש

01

1306

6

67

87

2

1672

0,8

056

1.2

געװאָרן 6087

שפּראַכן:
ענגליש.

פראַנצויזיש

5

סך הכל

2
0:

706
1004

 699פון די אַרױסגעגעבענע ביכער איז בעלעטריסטיק .פון דעם קינדעף-
ליטעראַטור (אין אַלע שפּראַכן צוזאַמען) ,092.62 --
אינערלעכע

א .פאַרן

אַרבעט.

חודש

איז

אינװענטאַריזירט

געװאָרן

פאַר דער

ביבליאָטעק  4121ביכער .פון דעם אין יידיש  ,918 --רוסיש  ,52 --ליטוויש ,03 --
פראַנצויזיש  ,521 --ענגליש  ,841 --דייטש  ,421 --פּױליש .33 --

ב .פאַרן לייען-זאַל זיינען אינװענטאַריזירט געװאָרן  2531ביכער .סך הכל איז
אינװענטאַריזירט געװאָרן  666.2ביכער.
ג .די איינבינדעריי ,וועלכע אַרבעט זייט דעם 52סטן אָקטאָבער ,האָט געבונדן
:
און איבערגעבונדן  12ביכער,
ד .צוליב די געשעענישן אין געטאָ איז דער לאָקאַל  2מאָל אויפגעריסן גע-
װאָרן און ביידע מאָל זיינען מִיר געווען געצװוּנגען אַדורכפירן אַ גרויסע אַרבעט
פון צוריקברענגען אין אָרדענונג די פּאָליצעס ,ביכער ,אַבאָנענטרקאַרטן א .א .װו.
פינאַנסן

א .אין קאַסע פון ביבליאָטעק איז איינגעפלאָסן :פון אָפּצאָל ,אין סעפּטעמ-
בער  3112 --רובל ,אָקטאָבער  7131 --רובל; צװאַמען  0342 --רובל .פון
קויציע; :אין סעפּטעמבער  7046 --רובל ,אין אָקטאָבער  ;56841 --צואַמען --
 ,2אַלגעמיינער סך-הכל  207,11 --רובל,
ב) די ביבליאָטעק האָט אויסגעגעבן אויף צוריקצאָלן קויציעס פאַר סעפּטעמ-
בער און אָקטאָבער  565 ---רובל ,פאַרשיידענע הוצאות  324.8811 --ס"ה ,34,35-1-
אין קאַסע פון יודנראַט איז איינגעפלאָסן  75,899.01 --ר .אין יודנראַט זיינען
פאַראַן קויציעס  :איינגעפלאָסענע פאַר סעפּטעמבער און אָקטאָבער  272.8ר .צוריק-
געצאָלטע  ,565אין קאַסע פון יודנראַט ,70.1 --
לייען זאַל .דער ליעןזאַל איז שוין פולשטענדיק פאַרטיק אויף אַרױסצוגעבן
ביכער .די דערעפענונג איז אָפּגעהאַלטן געװאָרן צוליבן פאַרנאַכלעסיקן פון אָפּרלי-
ניקן די צווייטע העלפט פון לאָקאַל ,אין לייעןזאַל איז שוין אינסטאַלירט  67מעטער
פּאָליצעס ,אין וועלכע עס איז שוין אַרײנגעשטעלט ביי  0002ביכער ,אױסעף
אַ ריי ענציקלאָפּעדיעס

2

און לעקסיקאָנען.

אַדרעסויביוראָ
די ביוראָ

טעמבער

האָט

איז

געווען

טעטיק

די ביוראָ געהאָט

ָקטאָבער איז די קאַרטאָטעקעא
אַדרעסן.
7

236

42

טעג

אָן מיטאָגיאיבערייס.

אַ קאַרטאָטעקע

פון 270,01

דערגאַנגען צום ציפער

740,81

ביזן 032סטן

סעפּי

דעם

13טן

אַדרעסן.

און  ,0004סךיהכל --

איצט,

צוליב

איכערגעאַרבעט,

די געשעענישן
די ביוראָ

האָט אויך געפירט
בריוו

געשיקט

אָנפּראַגן

ביזן 41טן אָקטאָבער
אַדרעסױביוראָ
מעלדונגען

ווערט

ביוראָ

קאָרעספּאָנדענץ
און געגעבן

 .2עס

פּערזאָנען,

זייער

אָפט

װערן

וועלכע

ווערן

אויסגענוצט

מצד

6

צו אָנפרעגערס.

ענטפערס

געשטאַנען

אין קאָנטאַקט

אַרױסגעהאָנגען
נאָענטע

געזוכט

דורך

די

דייטשישע

און

מיט עדר

ליסטעס

און

און פריינט.

די

ליטווישע

מלוכה-

|

סעקרעטאַװיאַט
פאַרֹן חודש

האָט דער

אין שייכות

מיט די געשעענישן

צעשטערט
געלטער

געװאָרן .עס
במשך

דעם

21טן נאָוועמבער

סעקרעטאַריאַט

דערהאַלטן

 22בויוו

אין געטאָ איז דער

איז געווען אַ דיי גרעסערע

חודש

דער סטאַטיסטישער
דעם

846

אינטערעסאַנטן,

מיט זוכער פון אַדרעסן ,פונאַנדער-

סיסטעמאַטיש

אינסטיטוציעס.
3

פאָרן חודש

איז די אַדרעסױביוראָ

פון געטאָ

מיט

װערט

האָט דערלידיקט

שריפטלעכע

מיט

אין געטאָ

די קאַרטאָטעקע

פולשטענדיק
זי

זיינען איבערגעגעבן

אַמט האָט שוין אָנגעהױבן

סעקרעטאַריאַט

שאָדנס.

געװאָרן

און אַרױסגעשיקט
צוויי מאָל

אַלע אַרײנגעפּלאָסענע

אין רשות

פון יודנראַט.

זאַמלען מאַטעריאַלן

אין ווילנע,

?,1491

אינפאָרמאציע-באריכט פון אלע אמטן ,װאָס געפינען זיך
אין לאָקאל פון סטראשונא 6
ביבליאָטעק
ביים אויסברוך פון קריג אין יאָר  9291האָט די ביבליאָטעק ,מפיצי השכלה"
געציילט ביי  000,54ביכער אין יידיש ,פּױליש ,העברעיש ,רוסיש ,דייטש ,פּראַג-
צויזיש ,ענגליש און ליטוויש.
דער דעמאָלטיקער ביכער-אוצר האָט זיך געטײלט איף פאָלגנדיקן אויפן:
יידיש  ,000.01 --העברעיש  ,00585 --פּױליש  ,000:01 --רוסישש ,000,81 --
ליטוויש  ,005 --ענגליש  ,005 --פראַנצויזיש  ,005 --סךיהכל  000,54 --ביכער.
חוץ דעם איז ביי דער ביבליאָטעק פאַראַן אַן אַרכיוו פון דאָפּליעקז .און סתם
ביכער ,װאָס ציילן  000,02 --עקזעמפּלאַרן.
די ביבליאָטעק האָט אויך געהאַט אַ סכום צוגעקליבענע ביכער פאַר אַ לײיען-
זאַל ,וועלכער באַטרעפט טויזנט בענד .צוישן זיי זייער פיל ווערטפולע װערק און
אַ גרויסע צאָל ליטואַניקאַ.
פאַר דער צייט פון 32טן יני ( )1491ביזן שאַפן פון דעם געטאָ ,האָט די
גרונט-ביבליאָטעק פאַרלאָרן ביז  0902ביכער ,דערין :א .ס'איז צוגענומען געװאָרן
ביז  0051בענדער (די ענגלישע ,פראַנצויזישע און דייטשישע אָפּטײלונג); ב .בי
די לייענער איז פאַרבליבן אַן ערך  ;0004ג .פאַר דער צײט פון 7טן יוני (,)1
ווען די ביבליאָטעק-טירן זיינען געװאָרן אױפּגעבראָכן ,איז נעלם געװאָרן אַן ערך
 0ביכער .ד .פאַר די ערשטע צויי טעג פון געטאָ איז צעשלעפּט געװאָרן
 ,0סךיהכל  0009 --ביכער,
ביים איבערנעמען די ביבליאָטעק דעם 8טן סעפּטעמבער ה .י .איז איר צושטאַנד
געװוען  --פולשטענדיקער כאַאָס ,די קאַטאַלאָגן זיינען געװאָרן ניט אַקטועל ,ס'איז
אויך פאַרשװוּנדן געװאָרן די לאַטײינישע שרייב-מאַשין.
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די ערשטע אַרבעטן זיינען געװוען:
ברענגען די ביכער אין אָרדענונג :א .איינשטעלן זיי אויף די פּאָליצעס;
ב .אַדורכזען די ביכער ,װאָס זיינען צעשעדיקט געװאָרן ! ג .אַדורכפירן אַ סעלעק-
ציע ביים צוקלייב פון ביכער.
ביז היינט זיינען צונויפגעשטעלט געװאָרן צוויי פּראָװיזאָרישע קאַטאַלאָגן פון
'בעלעטריסטיק ; אין יידיש ,רוסיש ,ליטוויש.
א .כדי אויסצופילן דעם בלויז פון ביבליאָטעק-פאַרמעג איז צוגעטײלט געװאָרן
צום אינװענטאַריזירן און קאַטאַלאָגירן עטלעכע טויזנט ביכער פון אַרכיװ-מאַטעריאַל,
פאַר די ערשטע צוויי ואָכן פון אונדזער באַנײטער טעטיקייט ,ד .ה .פון 51טן
ביזן 02טן סעפּטעמבער ,האָבן זיך אין ביבליאָטעק פאַרשריבן  5841לייענער ,אייג-
צאָלנדיק צו  5רובל קױיציע און  05.1רובל חודשאָפּצאָל .טעגלעך װוערט איצט
פאַרטײלט אין דורכשניט  004ביכער ,דאָס רוב לייענער זיינען קינדער .געלייענט
ווערט הױפּטזעכלעך  --פּױליש (אַן ערֹך .)0057
ב .פאַרן חודש אָקטאָבער ווערט שוין איינגעשטעלט אַ גענױיע סטאַטיסטיק
פון בוך און לייענער .אין דער ביבליאָטעקיטעכניק זיינען איינגעפירט געװאָרן
צוויי אינאָװאַציעס; :פאַרשנעלערטער סיסטעם פון אַרױסגעבן ביכער ,און צעג-
טראַליזירטער סיסטעם פון אינװענטאַריזירן ביכער ,אומאָפּהענגיק פון עפּראַך,
אָפּטײל און פאָרמאַט. ..
ג .פאַר דער באַריכט-צײיט האָט די ביבליאָטעק זיך פאַרנומען מיט צונויפי
זאַמלען ביכער ,בילדער ,סקולפּטור-שאַפונגען א .א ,װו .די ביכער האָבן מיר געזאַמלט
און זאַמלען אויך ווייטער אין די פאַרלאָזענע הייזער אָדער אין די ווינונגען
װאָס זיינען באַזעצט געװאָרן דורך די איינװוינער פון געטאָ .ביזן 02טן סעפּטעמבער
איז אויסגעפונען געװאָרן אַ גרויסע צאָל ביכער און רעליגיעזע ספרים .די ספרים
שטאַמען פון פאַרשיידענע קלויזן .עס זיינען געפונען געװאָרן צוויי גרויסע ביכערי
לאַגערס פון די אױסגאַבן :ראַזענקראַנץ און שריפטזעצער אױף לידסקע  7פון
דעם געפינען זיך שוין אין אונדזער רשות אַ ריי קונסט-ווערק ,װאָס װוערן געהעריק
אויפגעהיטן,

 2אַדרעסןיביוראָ
ביזן 02טן סעפּטעמבער געפינט זיך די ביוראָ אין סטאַדיום פון אָרֹגאַניזירן
זיך .זי האָט אין איר באַזיץ ביזן 02טן סעפּטעמבער :א .פון אייגענער רעגיס-
טראַציע  003,3 --אַדרעסן ; ב .פון פּאַליצייאישער רעגיסטראַציע  277,6 --אַדרעסן;
סך-הכל  270,01 --אַדרעסן .פאַר דער באַריכטיצײיט פון 61טן ביזן 02טן סעפּטעמ-
בער האָט די ביוראָ אויפגענומען  235אינטערעסאַנטן און ס'איז געענטפערט געװאָרן
אין אַן ערך  002פאַלן אויף פאַרשײידענע אָנפּראָגן.
די ביוראָ איז אויך געשטאַנען אין אַ שריפטלעכער פאַרבינדונג מיט דער
אַדרעסן-ביוראָ פון געטאָ נומער  .2אין אַדרעסןביוראָ איז אַרױסגעהאָנגען אַ רײי
ליסטעס מיט נעמען ,וועלכע מען זוכט ,און אַ פּאָר צענדליק גרוסן פון מענער
צו זייערע פרויען".
פון דער זעלבער צייט פאַרמאָגן מיר אַ צווייטע נאָטיץ ,װאַרשײנלעך אױך
געשריבן

דורך קרוקן:
,דעם
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1טן אָקטאָבער  -- 1491יוםיכיפור ,צוגענומען ביי  0002יידן .און אויף

טוישט

| מאָרגן

ביכער.

מען שוין 093

דעם

מאָסןימענטשן

3טן און 4טן אָקטאָבער

צוגענומען פון געטאָ  ,2די געשפּאַנטקײט אין געטאָ  -- 1ניט צו באַשרייבן,
אָבער דעם 5טן אָקטאָבער טוישט מען  124ביכער .דעם 4סטן אָקטאָבער די אַקציע
פון די

געלע

נומער

שיינען

 2און שוין

דעם

קריגס-ליטעראַטור,
השם",

,קדוש

שפּעטער,
טשיסטקעס,

און

דעם

ספּעציעל

אינזש.

טוישט

טאָלסטאָיס ,מלחמה

זאַנגװילס ,טרוימער

ווען אין געטאָ
האָט

62סטן

92סטן

אָקטאָבער *

אָקטאָבער

איז

פריד

קומט
מען

מען צוריק
ביכער.

1832

פון
מען

געטאָ
לייענט

און שלום" ,געשיכטע פון יידן --

פון געטאָ?

א ביסל

געװאָרן

אַרױסגעגעבן

רואיקער,

פאָלגנדיקע

נאָך די גרויסע

פאַראָרדענונג:

,פאראַָרדענונג וועגן אָפּהיטן די קולטור-אוצרות אין געטאָ
דערמיט פאָדערן מיר אויף די גאַנצע באַפעלקערונג פון געטאָ מיטצוהעלפן
אָפּהיטן די פאַרבליבענע קולטור-אוצרות פון אונדזער געטאָ .אין געטאָ געפינען
זיך מאַסן
די

ביכער,

וווינונגען,

בילדער,

ספרים

א .א .וו .װאָס

געטאָ

פאַראַן

אין

סקולפּטורן,

זיינען

שריפטן,

ריטועלע

אַלעם ,דאַרף תיכף איבערגעבן

װאַלגערן
פיל

זיך אַרום

מוזעאַלע

חפצים

פון  8ביז  21און  6--3נאָכמיטאָג.

אין

ווערטן,

א .א .וו .װער

אין סעקרעטאַריאַט

די
װי

עס

חורבות

קונסטיוערק,

ווייסט

פון ביבליאָטעק

פון

וועגן דעם

 --סטראַשונאַ ,6

פאַרן יודנראַט  --אינזש .א .פריד
7סטן

*,1491

נאָוועמבער

מיטן סוף פון  1491האָבן זיך פאַרענדיקט אַלע טשיסטקעס .דאָס גיט די
מעגלעכקייט צן אָרגאַניזירן די אַרבעט און צו אַקטיויזירן די טעטיקייט פון
די קולטור-אינסטיטוציעס .מיר האָבן אַ בריוו פון יודנראַט ,וועלכער באַפרידיקט
אייניקע ביטעס פון קרוקן ,אָבער װאַרפט אָפּ דעם געדאנק וועגן עפענען אַ מוזיי,
,ווילנער

יודנראַט.

אַלגעמײנע

אָפּטײלונג.

.705

נומער

0סטן אַפּריל ,2491
צום

פאַרװאַלטער

דערמיט
איז באַשלאָסן

פון

בין איך אייך

דער

ביבליאָטעק

מודיע ,אַז אויף

געװאָרן  )1 :אָנצונעמען

ה'
דער

אייער

קרוק.

ה.

זיצונג פון יודנראָט
וועגן

פאָרשלאג

פון 82סטן ד .ח.

אָפּצאָל

פאַרן באַנוצן

דעם לייען-זאַל ביי דער ביבליאָטעק( .ג 20.0ר .מ .פאַר אַן איײינמאָליקן באַזוך און
0

ר' .מ .פֿאַר אַן אַבאָנאַמענט

צייטונגען, :גאָניצץ
רייך?

,דאָס

ג)

און ,צייטונג

די פראַגע

ניט אַקטועל,

צאָדזיענני",
פאָר

אויף

01

טעג).

װילנאוער

ב .אַבאָנירן

צייטונג",

די היגע

פאַרן

ליעךזאַל

ליטווישע

די

צייטונגען

אָסטלאַנד",

פון דערעפענען

א מוזיי

ביי דער

ביבליאָטעק

פריד --

פֿאָרזיצער

באַטראַכטן

פֿאַר

פון יודנראַט",

 1דאָ דאַרף פאַרריכט וערן אַ טעות  --ניט דעם 62סטן אָקטאָבער איז מען צוריקגעקומען
פון געטאָ  ,2נאָר דעם 5טן נאָװועמבער .פון שבת דעם 52סטן אָקטאָבער ביז זונטיק,
דעם 2טן נאָװועמבער ,איז אין געטאָ געווען ,רואיק" .דעם 42סטן אָקטאָבער איז טאַקע
געווען די ערשטע אַקציע פון געלע שיינען
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אין דער זעלבער צייט ווענדט זיך די ביבליאָטעק .צו דער געטאָ-באַפעלקע-
רונג מיט פאָלגנדיקע לאָזונגען :
,דיין איינציקע טרייסט איןג
ע
ט
א
ָ
א
י
ז
דאָס בוך".
,דאָס בוך מאַכט דיך פאַרגעסן אין דער טרויעריקער ווירקלעכקייט".
,דאָס בוך פאַרטראָגט דיך אין ועלטן ווייטע פון געטאָ?
;,דאָס בוך קען זיין אַ מיטל צו זעטיקן דיך אין צייט פון הונגער".
;דאָס בוך איז דיר פאַרבליבן געטריי ,זיי אויך געטריי דעם בוך".
די געטאָ-באַפעלקערונג האָט טאַקע אין אַ גרויסער מאָס זיך באַנוצט מיט
דער ביבליאָטעק,
צום 1טן יולי ציילט די ביבליאָטעק  8אַבאָנענטן אַקטיווע .דעם לייען-זאַל
באַזוכן פ:רויען  ,282מענער  ,5362קינדער  1 2291צוזאַמען  ,9294ס'איז געלייענט
געװאָרן בעלעטריסטיק  ,13222 --ויסנשאַפט  ,9202 --פּעריאָדיק ,6815 --
סךיהכל  654,9 --ביכער,
דער ביכער-באַשטאַנד פון דער געטאָ-ביבליאָטעק האָט זיך צום 1טן סעפּי
טעמבער  2491פאָרגעשטעלט  --לוט אַ פאַרגלייך-טאַבעלע פון ביכער-באַשטאַנד
אויפן 1טן יוני  --- 1491לויט שפּראַכן ,אַזױ:
צײיט

יי
סעפּטעמבער 2491
יוני 1491
סעפּטעמבער 2491
ביכער-צענזור

יידיש

העברעיש

פּוויליש

רוסיש

אַנד .שפראַכן

סך הכל

0
000:01

0055
000:5

0001
0007

000,81
0000:61

0002
00:1

02
002

32
32

אין געטאַָ

דעם 5טן אױיגוסט  2491פאַראָרדנט דער געטאָיפאָרשטײער י .גענס ,אַז ביזן
0טן אױגוסט זאָל מען אָפּגעבן אַלע פּוילישע צענזורירטע און ניט-צענזורירטע
ביכער ,אַ ביסל שפּעטער וענדן זיך אַ סך מענטשן מיט בקשות ,מען זאָל זי
איבערלאָזן זייער פאַךיליטעראַטור ,וועגן דעם ענין האָבן מיר פאָלגנדיקן בריוו
פון קרוקן צו גענסן :
 ,ביבליאָטעק

און לייען-זאַל

קאָרעספּאָנדענץ

ביי

צום
אין

שייכות

זיי

מיט

די

װויסנשאַפטלעכע
אַלע

בקשות

די

ווענדונגען
און

בקשות ;:

בקשות

ווערן

איבערגעשיקט

און געשטעמפּלט,

240

856

פּאָליצײזקאַָמענדאַנט.

דערליידיקן
די

נומער

אין

ווילנער

געטאָ.

פון

פּריװואַטע

פּאַך-ליטעראַטור,

לייג

פּערזאָנען
איך

פאָר

וועגן

פאָלגנדיקן

איבערלאָזן
סדר

פון

|
געװוענדט
אין

צו

אייך.

ביבליאָטעק;

דאָ

וען

איר

ווערן

באַשטעטיקט
די

ביכער

זיי,

ווערן

איבערגעקוקט

יה
 2איך לייג פאָר צו דעם צוועק פאָלגנדיקן שטעמפּל:
,געטאָ פאַרװאַלטונג  --ביבליאָטעק .איבערגעקוקט .דערלויבט פאַר דער
ביבליאָטעק?,
ה .קרוק
8סטן

צו דער יערלעכער עקזיסטענץ פון דער געטאַיביבליאָטעק,
אָפּשאַצונג פון ה .קרוק ,אין וועלכער עס וערט געזאָגט:
,צום
אונדזער

יאָר פון דער
זאַמלונג,

עקזיסטענץ

וועלכע

אַ גרויסער און שווערער
די זאַמלונג שטעלט

פון דער
אויס

װאַקסט

מערץ

האָבן מיר אַן

געטאַיביבליאָטעק

וו אַ

3491,7

קומען

היסטאָרישער

מיר

מיט

דאָקומענט

פון

צייט .אונדזער זאַמלונג איז ניט נאָר אַ יאָריבאַריכט,

מיט זיך נאָך א ציל  --װאַרפן אַ ביבליאַיפּסיכאָלאָגישן שיין

אויפן געטאָ-לײענער :
אויפן פּאָן פון גאַנצן אַרום ,פון די געשעענישן און איבערלעבענישן ואַקסט
דאַ אויס אַ לייענער
קולטור-אַרבעט

פון אַ ספּעציעלן מין .דאָס אינטערעסירט

פאַרלאַנגט

אונדזער

רו,

פון רן.

איז

באַריכט-צייט

אַממערסטן

אונדז

ליידער

געװוען

--

וייט

|
װאַרטן

פונדעסטוועגן

מיר

אויף

ניט

פּערספּעקטיו

היסטאָרישער

פּרוּוון,

און

אויף דער הייסער מינוט ,אַנאַליזירן ,סקיצירן געוויסע באַמערקונגען ,אייניקע אייגנ"
| אַױרטיקײטן

און מאַכן

אויספירונגען.

געוויסע

אונדזער אויפגאַבע איז אויסגעפירט
אַזעלכע ,וועלכע
אין אַ געוויסער
און

מיר האָבן צו אונדזער
מאָס

אומדערמידלעכער

דערגרייכט
הילף

פון

מיט פּרימיטיווע מיטלען ,לײידער נאָר
דיספּאַזיציע.

אויב אונדזער

ציל איז כאָטש

עס

אַ דאַנק

שװערער

געװאָרן,
אַלע

איז

נאָר

ביבליאָטעקימיטאַרבעטער,

ווילנע-געטאָ,

פון די

ווייטערדיקע

דאָקומענטן

דער

האָבן

מיר

אַ קורצן

טעטיקייט פון דער ביבליאָטעק פאַר פעברואַר ,3491

אָקטאָבער ?,2491

באַריכט

וועגן

דער

/

סטאמיסטיק פון ארויסגעגעבענע ביכער:
פּויליש  --בעלעטריסטיק
.
פּויליש  --קינדער
פּוליש  --װיסנשאַפט
יידיש  --בעלעטריסטיק
יידיש  --קינדער
יידיש  --װיסנשאַפט
העברעיש
העברעיש  --װיסנשאַפט

רוסיש
אַנדערע
|

|
סךיהכל

56,235

1

286 8+,2

2
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71
44
74
8
01
=
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51
2
=
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45
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21
824

{

2063 ,2

62
=
91
96
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811
8
5
2

001
21
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געװאָרן פאַר קינדער,

אַ חוץ דעם זיינען נאָך  802ביכער אַרסגעגעבן
בא ר יכ טמ
פאַר דער

צייט

לייען-זאַל

פון אָקטאָבער

--

3

צאָל

:0010:14

סך-יהכל:

פייערונג

,00329.7

ס"ה:

אַרוױסגעגעבענע

װיסנשאַפטלעכע

אױגוסט

פרעקווענץ :

פרויען -- 3043 --
--

2491

ביז

3491

(איינשליסלעך)

--

784,61

מענער

62924
ביכער,
--

--

,0060.54 -- 043,91 -,00001

בעלעטריסטיק

0085.221

קינדעף

--

--

פּעריאָדיק

123.22
--

23443

003031

---

.002.174

.642.31

פון אַרוױיסגעבן

דעם

הונדערטיטויונטסטן

בוך

ודעם 21טן דעצעמבער  2491האָט די ביבליאָטעק געפייערט אַן אָריגינעלן
יומיטוב :עס איז אַרױסגעגעבן געװאָרן צום לייענען דער הונדערט-י
טויזנטסטער בוך .הנדערט טױזנט ביכער האָט די געטאָ-באַפעלקערונג
דורכגעלייענט פאַר דער צייט פון 6טן סעפטעמבער  1491ביזן 21טן דעצעמבער
 ,2עס איז פאָרגעקומען אַ פייערלעכער פרימאָרגן אין גרויסן זאַל פון געטאַ-

טעאַטער,
מיט דער צייט זיינען אין געטאָ געגרינדעט געװאָרן נאָך אייניקע קלענערע
ביבליאָטעקן ,אַ חוץ דער צענטראַלער פון ,מפיצי השכלה? ,אין אינטערנאַט
און װאַרשטאַטן פון קינדער-היים ,ילדים" סטראַשונאַ  721( 4ביכער) .טעכנישע
קורסן פון דער טעכנישער אָפּטײלונג (א .שרייבער)  262 --ביכער .קינדער-
און יוגנטיקלוב אין אַרבעטיצימער אויפן נאָמען פון י .גערשטיין  1221 --ביכער.
שול נומער  ,2דייטשישע גאַס  ,12ביי דער קולטור-אָפּטײלונג  651 --ביכער,
אין ,קייליס?  1און  1711 -- 2ביכער,
און יוגנטיקלוב;

א .זשעליעזניקאָוו  --פאָרזיצער פון קינדער-
ליצקי  --סעקרעטאַר,
ביכער האָבן זיך אויך געפונען אין געטאָ-טעאַטער,
אין די פּראָװינציאָנעלע לאַגערן,

י .סטאַ-

אין טורמע ,וי אױיך

מיינע אַבאַנענטן
זייענדיק אין קליינעם געטאָ האָב איך זיך פאַרשריבן אַלס אַבאָנענט אין
דער ביבליאָטעק פון גרויסן געטאָ :דעם 01טן אָקטאָבער  1491אויף מיין נאָמען,
נומער  ,4941און אויף מיין זונס נאָמען ,נומער  ,2941שפּעטער ,ווען מיר זיינען
געווען אין גרויסן געטאָ ,האָט זיך די פרוי אויך פאַרשריבן (נומער  .)4912אַזױ
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געהאַט

אַרום האָבן מיר שטענדיק

אין אונדזער

רשות

צום

אַ פּאָר ביכער

לייענען,

,מיטארבעטער פון דער ביבליאָטעק א .א.
ביבליאָטעק
צו דער

ליעױזאַל

און

אַלגעמײנער

רשימה

אין

אָפּט .פון דער

פון

לייע"זאַל,

די

געטאָ,

וילנער

געטאָ-פאַרװאַלטונג.

מיטאַרבעטער

סטאַטיסטישן

סטראַשון

פון:

קאר.

גאַס

6

נומער

,113

ביבליאָטעק,

אַמט ,אַרכיוו ,ביכער-קראָם

ס"ה  81און אַ האַלב עטאַטן

קרוק הערמאַן  --לייטער פון אַלע אָפּטײילונגען אויף סטראשוךגאַס .6
אַלגעמײנער סעקרעטאַריאַט  --קאַלמאַנאָװיטש זעליג ,מיטאַרבעטער --
קרייזבערג רחל ,שריפטפירערין און מיטאַרבעטערין פון סטאַטיסטישן אַמט.
װירטשאַפּט

--

לעשאַנסקי

רוימער

--

בירקענחיים,

שמעון,

קאַסירער

טוביה,
מאַריע

--

און ווירט.

רוימערקע

(האַלבע

--

קרעמער

עטאַטן),

ביבליאָטעק  :אַבראַמאָװיטש משה  --הױפּט-ביבליאָטעקאַר ,שרייבער
דינה  --ביבליאָטעקאַרין ,שאַפּירֹא ליב  --ביבליאָטעקאַר ,בראַנצאָוסקי
רחל  --ביבליאָטעקאַרין ,גלעזער קלאַרע  --געהילפס-ביבליאַטעקאַרין
(האַלבער עטאַט),
איינבינדעריי  --גענקינד יצחק,
רװ-אַ-לטערין ,ליפּשיץ העלענע --
ַנע
פעאלע
לייען-זאַל :טאַראַקינסקאַ ה
ביבליאָטעקאַרין ,לונסקי חייקל  --ביבליאָטעקאַר ,גראָסמאַן ישראל --
געהילפס-ביבליאָטעקאַר (האַלבער עטאַט),
דער

לײיעױזאַל אַרבעט

סטאַטיסטישער אַמט:
מיטאַרבעטערין.

 11שעה

טעגלעך

און  7טעג

אין װאָך.

העלער משה  --רעפערענט ,קרונליק חנה --

אַרכיו  :אַלפּערן רבקה  --אַרכיװױיסטין,
ביכער"קראָם  :מאזיע נחמן  --פאַרקויפער
 1בײילאַגע פאַר  --לייטער קרוק ה,
ווילנע-געטאָ,

שיינען

13סטן

פֿאַר די מיטאַרבעטער

איגוסט

(אַרבעט  9שעה

טעגלעך)),

,2491

פון דער

ביבליאַָטעק

ווען ס'איז געװאָרן אַקטועל דאָס פּראָבלעם פון ראָזע שוץישיינען ,האָט די
אַלגעמײנע אָפּטײילונג אַרױסגעפאָדערט אַ רשימה פון די מיטאַרבעטער ,וועלכע
האָבן דאַן ניט געהאַט קיין שיינען,

43

| אָט איז דער בריוו וועגן דעם:
,נומער ,561
ווילגע71 ,טן

ווילנער יודנראַט.
דעצעמבער .1491

אַלגעמײנע

אָפּטײלונג

552

נומער

צירקולאר נומער 9
צו אַלע פאַרװאַלטערס פון די אָפּטײלונגען פון יודגראַט.
עס ווערט געבעטן אין משך פון  3טעג צוצושטעלן אין קאַנצעלאָריע
פון דער אַלגעמײנער אָפּטײלונג אַ גענויע רשימה פון די מיטאַרבעטער
פון אייער אָפּטײלונג ,וועלכע באַזיצן ראָזע פאַמיליען-מיטגלידישיינען .די
יעניקע מיטאַרבעטער ,וועלכע װעלן ביים צוזאַמענשטעלן די רשימה נאָך
ניט האָבן באַקומען די ראָזע שיינען ,דאַרפן זיך מעלדן אין דער אַלגעמײנער
אָפּטײלונג אויף מאָרגן נאָכן באַקומען די דאָזיקע שיינען ,כדי צו דערגאַנצן
די רשימה .די רשימות דאַרפן צוזאַמענגעשטעלט וערן לױיטן בייגעלייגטן
מוסטער.
פאָרזיצער פון יודנראַט  --פריך
לייטער פון דער אַלג .אָפּטײלונג  --א .זיידשנור".
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/41210} 6661,ס06142
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4.
5.

376

3012

 )1081683,ז0106141

6.

792

6005
3648

תז 2161463ג8100510041 1680284
 864מ101162 2112, /1:01120500

7.
8.

אטתא
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1

|
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.ת 5

קרוק הערמאַן און קאַלמאַנאָװיטש זעליג האָבן שיינען פון זאָנדער-קאָמאַנדאָ
איינזאַץישטאַב ר .ר( .רייכסלייטער ראָזענבערג)* ,
 14דאָס

איז

געװוען

אַ ספּעציעלע

דייטשישע

,דינסטשטעלע",

מיט צונויפזאַמלען די קולטורעלע װערטן (בילדער,
אָקופּירטער אײראָפּע און איבערפירן זיי אין רייך.
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זעלטענע

װאָס
ביכער

האָט

זיך

פאַרנומען

א .א .וו ).אין דער

,רשימה

פון די מיטאַרבעטער.

שכירות-ליסטע
אַרכיוו,

קאָרעספּאָנדענץ

פון די מיטאַרבעטער
מוזיי ,ביכעריקראָם

פון ביבליאָטעק,

און סטאַטיסטישער

נומער

.295

לייעךזאַל,
אַמט

פאַר דער צייט פון 61טן ביזן 13טן יאַנואַר 2491
גאָריע

עבות

נאָמען

,7

און פאַמיליע

3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

56
06
06
06
06
55
55
55
55
55

1

לונסקי חייקל

5

55

.
3
4
.5
.6
.7
.8
.9
0
1

5
אַלפּערן רבקה
5
גענקינד יצחק
5
העלער גבריאל
5
לערער משה
5
קרייזבערג רחל
5
מאַרגאָליס רחל (האַלב)
5
גלעזער קלאַרע (האַלב)
זעליגמאַן ישראל (האַלב) 5
6
קרעמער שמעון
בירקענהיים מאַריע (האַלב) 6

55
55
55
55
55
55
55
55
5
54

 1קרוק הערמאַן
 2טאַראַקינסקי העלענע
 3אַבראַמאָװיטש משה
 4קאַלמאַנאָװיטש זעליג
 5מאזיע נחמן
 6לפּשיץ העלענע
 .שרייבער דינה
 8בראָנזאַפט רחל
 + 9אַראַנאַװיטש משה
 .0קרונליק חנה

עלטער

געצאַלט

522
002
002
002
002
572
5.2
5:2
52
52

5
9
1
1
94
64
2
4

יאָר
,
,
,
,
,
,
,

3

,

5.2

, 15

5:2
5.2
5.2
5:72
5.2
+
5
51
51
52
511
ס"ה

0

יט

, 6
, 2
, 84
1

,

,* 24
1

,

רימ

(פינף הונדערט דרייסיק רײיכטמאַרק)
שעף פון געטאָ-אַדמיניסטראַציע  --אינזש .א .פריך
ג יאַשונסקי  --לײטער פון דער קולטור-אָפּטײלונג
ה .קרוק  --פאַרװאַלטער
ווילנע,

געטאָ92 ,טער

יאַנואַר",

ביכער-לאַגער
אין געטאָ איז אָרגאַניזירט געװאָרן אַ גאַנץ היפּשער פאַרקויפס-ביכער-לאַגער.
אויפן לאַגער זיינען געווען ביכער אין יידיש ,העברעיש און אַנדערע

שפּראַכן,

45

װי אויך ספרים .מיר האָבן אַ באַריכט וועגן דער טעטיקייט פוֹן ביכער-לאַגער
|
פאַרן חודש סעפּטעמבער ,2491
דער באַריכט איז געשריבן מיטן האַנט פון נ .מאזיע מיט טינט,
,באריכט פון ביכער-קראָם פון ווילנער נעטמאָ
|

פֿאַרקויף

פאַר דער

יידישע

צייט פון 1טן ביזן 032סטן

העברעישע

33
 1קראם
12
 .2מאזיע
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ווילנער געטאָ03 ,סטן סעפּטעמבער *,2491

צימער פֿאַר װיסנשאַפֿטלעכער אַרבעט
ביי דער ביבליאָטעק איז געווען אַ צימער פאַר װיסנשאַפטלעכער
מיט דער אָפּטײלונג האָט אָנגעפירט ז .קאַלמאַנאָויטש,
מיר האָבן אין דייטש זיינע באַריכטן:

אַרבעט.

באריכט ועגן דער טעטיקייט פון איבערזעצונג-צימער
(צימער

נ 41 .און נ)7 .

פאָלגנדיקע יידן זיינען באַשעפטיקט  --פון 82טן ביזן 130טן דעצעמבער :2491
קאַלמאַנאָװויטש  --איבערזעצונגען פון דער היגער ליטווישער פּרעסע
יאָנאַטאַן  --איבערזעצונגען פון יידיש
גאָרדאָן  ---איבערזעצונגען פון יידישע צייטונגען
גאָרדאָן ב -- .מאַשין-שרייבן  04 --זייטן
יפה  --צוליב קראַנקהייט אויף אורלויב
באַריכטסיאָפּגעבער
ווילנע,

46

13סטן

ז .קאַלמאַנאָוויטש
דעצעמבער

.2491

8

, 2באַריכט .װעגן דער אַרִבעט פון ו2סטן ביון 42סטן דעצעמבער .2491
|
צימער נומער 8
.
אַנסקײאַרכיוו  52 --מאַפּעס
יוגנטיפאָרשונגס-אַרכיו  6 --מאַפּעס
ייװאָראַרכיו  44 --מ.
מאַנוסקריפּטן-אַרכיוו  4 --מ.
נאָטןיביבליאָטעק  02 --מ.
במשך פון דער װאָך זיינען אױססאָרטירט געװאָרן פון די קעלערס פאַרשײידענע.
|
מאַטעריאַלן",
אַ ווייטערדיקער

אַרבעט

באַריכט וועגן דער

ביז 13סטן דעצעמ"

פון 8סטן

בער .2
,צימער

 8אַנסקי-אַרכיוו

הערמאַן-אַרכיװ
|

אַרכיו --
במשך

,7

--

--

מאַפּעס,

52

,81

היײװאָ"-אַרכיון

פּעדאַגאָגישער

געװאָרן אין די קעלערן פאַרשיידעגע :

וועגן דער

|

אַרבעט

פון 4טן ביזן

צימער
אַרטיסטן-פאַראײן

--

65

מאַפּעס,

--

אַ טייל

אַנסקי-אַרכיוו

פאַר דער צײט

 ,43אַרטיסטן-פאַראײן

אַרכיוו  ,62 ---מאַנוסקריפּטן-אַרכיו

--

יאַנואַר

גיטא"-אַרכיול
אֲרֹכיו'

--

--

,93

,01
נאָטןי

געװאָרן אין די קעלערן פאַרשיידענע

זיינען אַריבערגעטראָגן

עגבאַריכט וועגן דער טעטיקייט
--

--

,61

 ,5פּעדאַגאָגישער

פון דער וװאָך זיינען אױיססאָרטירט
מאַטעריאַלן

פטן

5491

ג8 .

יוגנטיפאָרשונג

,ייװואָ?-אַרכיון  ,6 --מאַנוסקריפּטן
ביבליאָטעק  58 --קאַרטן-נומערן,
במשך

--

95

,

,באַריכט

מאַטעריאַלן.

ביבליאָטעק

 33מאַפּעס.
פון דער װאָך זיינען אױיססאָרטירט

!| מאַטעריאַלן,

אַרטיסטן-פאַראײן-אַרכיוו
,02

--

מ,.

--

געװאָרן

אין צימער

,9

פון  41בין  91דעצעמבער

 ,38יוגנטיפאָרשונג

 ,51נאָטױביבליאָטעק

--

--

 ,5גייוואָ"-

04,?7

דער גורל פֿון הערמאַן קרוק
נאָך דער ליקװידאַציע פון ווילנער געטאָ בין איך  11חדשים געווען מיט
קרוקן צוזאַמען אין לאַגער קלאָאַגאַ און איין חודש אין לאַגער לאגעדי אין
עסטלאַנד,
קרוק האָט געהאַט אַ לייכטע אַרבעט אין די לאַגערן .אַ געוויסע צייט האָט
ער געאַרבעט אין די װאַרשטאַטן .אויך דאָ האָט ער ווייטער געפירט זיינע טאָג-
ביכער .אין אױיגוסט  4491האָט מען אונדז ,אַ גרופּע מענער און פרויען ,אַרױס-
געשיקט פון לאַגער קלאָאַגאַ אין אַ צווייטן לאַגער לאגעדי .דאָרט האָט ער

5207

זעק מיט היסטאָרישע מאַטעריאַלן פון ,ײיװאָ" ,צונויפגעקליבענע צווישן די חורבות אין ווילנע

געאַרבעט אויפן לאַגער-הויף .דעם ערשטן טאָג ראשיהשנה פון  4491האָט מען
אין לאַגער לאגעדי צעשאָסן און פאַרברענט ביי  524פּערזאָן ,צװישן זיי איך

קרוקן.

|

|

אַ פּאָר טעג פאַרן אומקום האָט ער מיט אַ פּאָר פּערזאָנען באַגראָבן זיינע
טאָג-ביכער .נאָך דער באַפרייאונג זיינען צוויי פּערזאָן פון לאַגער קלאַאַגאַ
געפאָרן קיין לאגעדי און פון דאָרט אַרױסגענומען די טאָגיביכער .אין
קלאאגא האָבן זיי מיר דאָס געוויזן .װוּ זיי זענען איצט  --וייס איך ניט.
קרוקס טאָגבוך ,װאָס איז אַרױסגעגעבן געװאָרן אין נייאָרק דורך ,ייװאָ",
אַנטהאַלט בלויז דעם טייל ,װאָס איז פאַרנאָטירט געװאָרן אין ווילנער געטאָ.
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דאָס לעבן אין געטאָ אין ערשטן האַלבן יאָר 2491
אין דער צייט איז אין געטאָ געווען פאַרהעלטנישמעסיק רואיק ' .טויזנטער
יידן פלעגן ,װי די קנעכט ,גיין יעדן טאָג צו דער אַרבעט אין שטאָט ביי די
דייטשן ,ליטווינער אין פאַרשיידענע אינסטיטוציעס .די איבעריקע האָבן געהאַט
באַשעפטיקונג אין געטאָ גופא ,אין דער געטאָ-פאַרװאַלטונג ,און אונטער פאַרי
שיידענע אויסריידן געהאַנדלט און געאַרבעט פּריװואַט .עס האָבן זיך אַנטװיקלט
די געטאָ-אינסטיטוציעס ,און יעדער איינער האָט געהאט זיין באַשעפטיקונג.
דעם גרויסן מאָראַלישן כוח האָט דאָס געטאָ געשעפט פון שטאַרקן און אומי
דערשיטערטן ווילן צו לעבן און איבערצולעבן דעם שונא .אַ גרויסע מאָראַלישע
שטיצע זיינען געווען די נייעסן ,וועלכע די אַרבעטער פלעגן ברענגען פון שטאָט,
אין געטאָ איז אויך געווען אַ קראָם ,װוּ מ'פלעגט קויפן צייטונגען אין עטלעכע
שפּראַכן :דייטש ,פּויליש ,ליטוויש ,נאַטירלעך זיינען די צייטונגען געווען פול
מיט יידן-האַס .קיין גוטע פּאָליטישע נייעס האָט מען אין זיי ניט געפונען .אָבער
מען האָט זיך אויסגעלערנט צו לייענען צוישן די שורות .די צייטונגען פלעגט
פאַרקויפן דער פּאָליצײי-סערזשאַנט פלעשל מיט זיין פרוי.
אין דער צייט איז ביי יעדן צייטיק געװאָרן דאָס פּראָבלעם פון װאָס צו
לעבן ,די צוגעטיילטע  21דעקאָ ברויט אַ טאָג און די גראַמען אַנדערע פּראָדוקטן,
האָבן ניט געקאָנט געניגן .מ'האָט געמוזט האָבן אַ קאָנטאַקט מיט דער אויסער-
לעכער וועלט .מען האָט געמוזט פארקויפן זאַכן ,אוב מ'האָט זיי געהאט,
אָפּנעמען זאַכן ביי די ניטייידישע פריינט ,ביי וועמען מ'האָט זיי איבערגעלאָזט.
די יעניקע ,וועלכע האָבן גאָרניט געהאַט צו פאַרקויפן ,האָבן געמוזט זיך אייגי
שאַפן נייע הכנסה-קװאַלן .די הויפּטיקוועלע איז געװאָרן ביי זייער פיל דאָס
גנבענען װאָס מ'האָט נאָר געקענט פון די דייטשן ,ווּ מען האָט געאַרבעט.
נאַטירלעך איז דאָס געווען פאַרבונדן מיט לעבנס-געפאַר ,אָבער נױט ברעכט
אייזן און די דייטשן האָבן דאָס ניט געקענט איינהיטן,
מיט נייע סכנות און לעבנסגעפאַר איז געווען פאַרבונדן דאָס אַריינטראָגן
די געגנבעטע זאַכן אין געטאָ .דאָרט פלעגן אַלע קויפן ,אָבער דער הױפט-
אָפּנעמער איז געווען דער יודנראַט אַלײן ,װאָס פלעגט אַלץ קויפן און צאָלן
מאַרק-פּרייזן,
 14צום ערשטן מאָל ,נאָכן פאַרנעמען די שטאָט דורך די דייטשן ,איז באָמבאַרדירט
געװאָרן דער געטאָ-ראַיאָן דעם 22סטן מערץ  .2491קיין קרבנות זיינען ניט געװען
:
דאָס האָט אַרױסגערופן פרייד און נייע האָפענונגען.
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די יידן ,וועלכע האָבן געאַרבעט אין געטאָ ,זיינען דעריבער געוען
אין אַן ערגערער עקאָנאָמישער לאַגע .אין געטאָ האָט מען ניט געקענט גנבענען.
מ'האָט געקענט בלויז קאָמבינירן .אָבער די מעגלעכקייטן דערצו האָט געהאַט
נאָר די געטאָ-אַריסטאָקראַטיע .דערפאַר טאַקע האָט גענס איינגעפירט ספּעציעלע
פּאַיקי" פאַר די געטאָ-אַרבעטער .ווען מ'װואָלט געגעבן אַלעמען צו ביסלעך,
װאָלט עס געווען אין אָרדענונג ,אָבער געגעבן האָט מען בלויז אויסדערוויילטע,
און דערפאַר טאַקע איז אױסגעבראָכן דער סקאַנדאַל וועגן װאָס איך האָב פריער
געשריבן .אַמבעסטן איז געווען ,אין אַ געוויסן זין ,די גוטע בעליימלאכות .זיי

ה!אָבן געקענט צופאַרדינען אָרנטלעך ,ווייל װי ביטער ס'איז ניט געווען ,האָט
מען דאָך געמוזט אָנקומען צו אַ שניידער ,שוסטער א .א .וו
מיט איין װאָרט ,די געטאָ-באַפעלקערונג האָט זיך צוגעפּאַסט צו די נייפ 
באַדינגונגען און מ'האָט זיך מער-װוייניקער אַן עצה געגעבן.
אגב ,זיינען אין געטאָ דאָך געווען אַ ביסל פאַרמעגלעכע יידן ,װאָס האָבן
באַװויזן אַ טייל פון זייער פאַרמעגן צו באַהאַלטן און איצט האָבן זיי פון דעם
|
געלעבט,
די לעבנס-באַדינגונגען האָבן זיך סטאַביליזירט ,די מענטשן האָבן זיך צוזאַ-
מענגעלעבט וי גוטע משפּחות ,און אין די אָװונטן איז יעדע דירה פאַרוואַנדלט
געװאָרן אין א קלוב ,װוּ מ'פלעגט דיסקוטירן וועגן אַלץ און אַלעמען .אין פיל
ערטער פלעגן זיך פירן הייסע פּאָליטישע דיסקוסיעס,
דאָס לעבן האָט זיך טאַקע סטאַביליזירט ביי ,עמך ,,אָבער ניט אין די
הויכע פענצטער פון דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע .דאָרט איז אָנגעגאַנגען אַ שטי-
לער ,אָבער פאַרביסענער קאַמף פאַר דער מאַכט  --מ'האָט זיך מיט איר ניט
געקענט איינטיילן,
צ

וו אַ באָמבע האָט אין זומער  2491אויפגעריסן אין געטאָ די ידיעה ,אַז
דער יודנראַט מיט פרידן זיינען באַזייטיקט געװאָרן און אויף זייער אָרט איז
באַשטימט געװאָרן גענס אַלס ,געטאָ-פאַרשטײער און שעף פון דער פּאַליצַלי,
אָט די נייע באַשטימונג פון געביטסיקאָמיסאַר און געשטאַפּאָ איז פאַרשײדנ-
אַרטיק קאָמענטירט געװאָרן דורך דער געטאָ-באַפעלקערונג .דעם אמת געזאָגט,
האָט מען זיי אַלעמען געהאַסט און פאַר זיי מורא געהאַט ,און די ענדערונגען
װאָלטן זייער װײיניק אָנגעגאַנגען ,ווען מען װאָלט אַלײן ניט געווען אין פּעקל..
פריד  --גענס ,אַלץ איין שװאַרץ יאָר ...ביידע טוען ,װאָס די דייטשן פאַרלאַנגען
(און פון דער צווייטער זייט װאָס פאַר אַ ברירה איז געווען) ,היינט איז װאָס פאַר
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אונדז דער אונטערשייד .די הויפּטישאלה איז אָבער געװען :צי װעט דאָס זיין
פּאַרן געטאָ בעסער ,צי חלילה ערגער?
טשיסטקע

פֿון אַלטע לייט

פּלוצלינג איז דאָס געטאָ אין איין שיינעם פרימאָרגן אויפגעציטערט געװאָרן
פון אַ פּאַסירונג ,װאָס איז זיך אין אַ פיינער ,הערלעכער זומער-נאַכט פאַרלאָפן
אין געטאָ.
אין דער נאַכט פון 72טן יולי  2491האָט די געטאָיפּאָליצײ איבערגעגעבן
דער ג,עשטאַפּאָ" קרוב צו  001זקנים .וי מ'האָט געזאָגט ,זיינען זיי אַרוסגעפירט
געװאָרן אין דער געביידע פון ,טאָז" (אָזע) ,װאָס האָט זיך געפונען אין
פּאָספּעשקי ,אַ פּרעכטיק דאַטשע-אָרט .דאָרט איז געווען די זומער-קאָלאָניע פאַר
קינדער פון ,טאָז" אויפן נאָמען פון ד"ר צמח שאבאד .במשך פון עטלעכע טעג
האָט די יידישע פּאָליצײ יעדן טאָג געפירט אַהין ברויט און אַנדערע פּראָדוקטן
און געזאָגט ,אַז די אַלטע לייט זיינען אויף דאַטשע .אין אייניקע טעג שפּעטער,
ווען זיי האָבן אַהין אַװעקגעפירט פּראָדוקטן ,האָבן זיי געפונען אַ ליידיקן בנין.
די אַלטע לייט זיינען דורך ליטווינער אַרוסגעפירט געװאָרן אין אַן אַנדערער
דאַטשע?  --אויף פּאָנאַר,..
טרויער און צער האָבן פונדאָסניי איינגעהילט דאָס ווילנער פאַרפינצטערטע
געטאָ ,אַלע זיינען פאַרציטערט געװאָרן .אַ האַלב יאָר איז דורך רואיק ,אָן
טשיסטקעס און דאָ אַזאַ ניי אומגליק .צי איז דאָס אַן אָנזאָג ,אַז נייע טשיסטקעס
הויבן זיך אָן? און װאָס פאַראַ שייכות האָט דאָס מיט דער איבערקערעניש
אין דער געטאָ-אַדמיניסטראַציע? באַצאָלט דערמיט גענס פאַר זיין נאָמינאַציע?
אָדער דאָס איז בלויז אַ צופאַל!
אַ געוויסע צייט שפּעטער האָב איך זיך צופעליק געטראָפן אויף אַ ברית
מיט גענסן .גענס איז געקומען שפּעט ,נאָכן ברית .אָבער ביים טיש זיינען נאָך
געזעסן אייניקע פּערזאָן .דער בעל-שמחה האָט גענסן מכבד געווען מיט שנאַפּס
און צובייס .איך האָב ביי זיך גלייך באַשלאָסן אויסצונוצן די געלעגנהייט אויף
צו פאַריכטן מיין מערכה און בכלל  --אַרױסצובאַקומען עטװאָס נייעס .וו
און ווען װעל איך האָבן נאָך אַזאַ געלעגנהייט צו זיצן מיט אים ביי אַזאַ געמיט-
לעכער שטימונג? איך האָב זייער פאָרזיכטיק אַרויפגעצױגן דעם שמועס אױיף
דער לאַגע אין געטאָ און דאָ האָט גענס אַ זאָג געטאָן, :די טשיסטקע פון
די אַלטע לייט האָט מיט מיר גאָרניט צו טאָן ,דאָס האָבן די דייטשן אָפּגענומען
אָן אַלטן חוב ,װאָס זיי איז געקומען פון יודנראַט ...זיי האָבן געװאָלט עטלעכע
הונדערט מענטשן און מיט גרויס מאַטערניש האָב איך אָפּגעדונגען אויף הונדערט
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און דאָס אַלטע ליט ,נאָכן אויסטרינקען מיט זיי אַ סך בראָנפן פון װאָס איך
װעל סוף-כל-סוף קראַנק װערן" .און דאַן װיײיטער, :די טשיסטקע ,װאָס איז
געקומען אין אָנהוֹיב פון מיין קאַדענץ ,איז בלויז אַ צופאַל .דאָס אַלץ דאַרף
פאַרשריבן ווערן אויפן חשבון פון יודנראַט? .עטװאָס שפּעטער האָט גענס אַ זאָג
געטאָן, :מיין ציל ,מיין .אויפגאַבע איז צו ראַטעװען דאָס געטאָ!" האָב איך
זיך אָנגערופן , :יאָ ,דאָס געטאָ װעט איר אפשר ראַטעװען ,אָבער אָן יידן".
אַרױסזאָגנדיק די ווערטער האָב איך גלייך פאַרביסן די ליפּן און זיך שטאַרק
דערשראָקן פאַר מיינע ווערטער  :גאָט ווייסט װאָס איך װעל באַלד באַקומען ,אָבער
גענס האָט גאָרניט געענטפערט און נאָך אַ וויילע איז ער אַװעק.

יאָ ,גענס האָט בלי ספק געװאָלט ראַטעװען דאָס געטאָ ,איך בין טיף איבער-
צייגט ,אַז אָנהױבנדיק זיין געטאָיקאַריערע האָט ער געהאַט די בעסטע כונות
צו העלפן ראַטעװען ,װאָס עס לאָזט זיך .אַפּילו װען ער האָט געהאָלפן נעמען
יידן צום טויט האָט ער אויך געהאַלטן ,אַז ער ראַטעװעט די איבעריקע.
ער איז געווען טיף איבערצייגט -- ,אַזױ האַלט איך -- ,אַז ער וועט זיין
דער משה ,װאָס װעט די יידן אַרוספירן פוֹן געטאָ .זאָלן זיין קרבנות ,אַבי
דאָס געטאָ זאָל געראַטעװעט ווערן ..און ראַטעװען דאָס געטאָ האָט מען לױט
זיין טעאָריע געקענט דורך אַרבעטן פאַר די דייטשן ,דורך אָפּשלעפּן און געווינען
צייט .איך קען רואיק זאָגן ,אַז אַזאַ איז געווען דער געדאַנקעךגאַנג פון זייער
פיל יידן אין געטאָ .נאָכגעבן די דייטשן אַלץ ,װאָס זיי ווילן; טאָן ,װאָס זי
פאַרלאַנגען ; געבן קרבנות ,נאָר ניט אַלעמען ,אַבי ראַטעװען װאָס עס לאָזט
זיך ...און קודם כל זען צו ראַטעװען זיך..
דערמיט דערקלערט זיך דאָס ,װאָס אין די ערשטע עטלעכע חדשים איז
געווען אַן אידעאַלע צוזאַמענאַרבעט פון יודנראַט מיט ,געשטאַפּאָ" .אין דעם
פּעריאָד האָט גענס געמיינט ,אַז די שמוציקסטע אַרבעט איז שױין אָפּגעטאָן
געװאָרן דורכן יודנראַט ,איצט וועט זיין רואיק ,און די יידן װאָס זיינען געבליבן,
וועלן שוין איבערלעבן  --קען ער שוין װערן דער ,באָס* און רעטער פון יידן.
דעריבער האָט ער ביי ,,זיינע? דייטשן אױסגעפּועלט צו ווערן דער אַליינהערשער
|
איבערן געטאָ,
נאָך דער טשיסטקע פון די אַלטע לייט איז אין געטאָ געוען רואיק און

שטיל .דאָס לעבן איז זיך געגאַנגען מיט זיין ,,נאָרמאַלן? וועג..
אין געטאָ האָט זיך אַקטיוױזירט דאָס אינערלעכע לעבן :געזעלשאַפטלעכע
אינסטיטוציעס ,שולן פאַר קינדער ,קאָנצערטן ,רעוויעס ,טעאַטער ,פאַרויילונגס-
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פאַליטישע

שפּאַנונג אין געטאָ

אין די טעג פון ווינטער  24-2491האָבן מיר געלעבט אין גרעסטער שפּאַנונג.
די נייעסן פון פראָנט ,די קאַמפן אין רוסלאַנד ,ספּעציעל די קאַמפן אַרום
סטאַלינגראַד האָבן אונדז צוגעגעבן כוחות און מוט .אַלע נייעסן פלעגן געבראַכט
ווערן אין געטאָ דורך די אַרבעטער פון שטאָט .עס זיינען אָבער געווען מענטשן
װאָס פלעגן זיך ספּעציעל אָפּגעבן מיטן זוכן און אויסגעפינען נייעסן און
פּלאָטקעס ,די דאָזיקע ,ספּעצן" פלעגן זיך יעדן פאַרנאַכט טרעפן אױף דער
,נייעס-בירזשע" .די בירזשע האָט זיך געפונען נעבן דאָבראָװאָלסקיס הויף אוֹיף
דער הקדש"גאַס .דער הויפּט ,-ספּעץ" אויף נייעס איז געװוען ד"ר יאשפאן .ער,
דער אַלטער יידישער דאָקטאָר ,איז געווען פּאַליצײי-דאָקטאָר און האָט געװוּסט
אַ סך נייעס .ער פלעגט אָפּט אַרױסגײן אין שטאָט און פון דאָרטן ברענגען
ראַדיאָדנײעס .ד"ר יאשפאן ,אַ הויכער מאַן ,פלעגט זיך אויסטיילן אין זיין רעדל.
יעדער פלעגט שלינגען זיינע װערטער ,וי אַמאָל חסידים ביים רבין .יעדע ידיעה
האָט ער איבערדערציילט צענדליקער מאָל ,און אַװדאי ווען עס זיינען געווען
גוטע ידיעות .פון דער בירזשע פלעגן די ידיעות פונאַנדערגעטראָגן װערן איבער
די הייזער און עס פלעגן זיך אָנהייבן דיסקוסיעס און אַמפּערנישן  --מאָסקװע
וועט מען נעמען  ---ניט נעמען ,סטאַלינגראַד װעט אויסהאַלטן  --ניט אויסהאַלטן,
לענינגראַד װעט פאַלן  --ניט פאַלן .אָט אַזױ זיינען אָנגעגאַנגען דיסקוסיעס
|
|
בּיזן שלאָפן-גיין,
אין אונדזער דירה האָבן מיר געהאַט אַ שכן ,אברהם כץ ,ער האָט געאַרבעט
אויף דער באַן און יעדן טאָג איז ער געקומען מיט אַ מתנה פוֹן עטלעכע פאַרי
פרוירענע עפּל ...דאָס האָט געהייסן ,אַז ..היינט זיינען דורך ווילנע דורכגעפאָרן
אַזויפיל און אַזויפיל װאַגאָנעס מיט פאַרפרוירענע און צעהרגעטע דייטשן פון
רוסישן פּראָנט .ער האָט געזאָגט ,אַז נעבן די װאַגאָנעס האָט ער ניט געקענט
איינשטיין ,אַזױ שוידערלעך האָבן זיי געשטינקען .ממש לעבעדיקע צעפוילטע
גופים ...אָבער אונדז האָבן אָט די ידיעות געשמעקט בעסער וי די בעסטע
פראַנצויזישע פּערפומען, .די שוועסטער און באַדינער  --פלעגט ער דערציילן --
טרייבן אונדז אַװעק .זיי לאָזן ניט אַ קוק טאָן אויף די לעבעדיקע פּגרים .נאָר
מיר דאַרפן ניט זען ,מיר שפּירן זיי .הלוואי אויף הינגסטן געזאָגט געװאָרן"..
,אָנגעגאָסענע פלעשער וויין" ...פלעגן די פרויען זאָגן און מ'האָט זיך געריבן
די הענט פאַר פרייד( .אַמאָליקע יאָרן ,װען אָרעמע ווייבער האָבן אויף די גאַסן
פאַרקויפט פאַרפוילטע עפּל ,פלעגן זיי שרייען ,אָנגעגאָסענע פלעשער וויין".)..
ווען ס'איז אָנגעקומען די ידיעה ,אַז די דייטשישע אַרמײ האָט הינטער
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סטאַלינגראַד קאַפּיטולירט ,איז אונדזער פרייך געוען אֵין לשער .די דרי
טרויער-טעג ,װאָס די דייטשן האָבן דערקלערט ,זיינען ביי אונדז געווען טעג
פון האַרציקער פרייד ,ממש ששון ושמחה .מ'האָט זיך אָפּגעגעבן ,מזל טוב? און
געװונטשן ,װאָס מער אַזעלכע נייעס צו הערן פיל אָפּטימיסטן האָבן געזאָגט,
אַז פאָרן געטאָ איז דאָס אַ גליק .פאַרװאָס? פּשוט ,אַז זיי האָבן געברענטע
צרות און מיט זיך צו טאָן ,װועלן זיי פאַרגעסן אין אונדז .אַנדערע שטערנזעער
זיינען געגאַנגען נאָך ווייטער אין זייער אָפּטימיזם ,זאָגנדיק ,אַז די דייטשן וועלן
איצט איינזען דעם גרויסן פעלער ,װאָס זיי זיינען באַגאַנגען דורכן אויסהרגענען
אַזופיל יונגע מענטשן ,וועלכע װאָלטן זיי איצטער גוט צונוץ געקומען.
אַזױ איז אָנגעגאַנגען דאָס לעבן אין געטאָ ביז מערץ  ,3491אין דעם חודש
האָבן זיך גענומען ווייזן אומרואיקע סימנים .די אומרואיקייט אי געקומען פון
דער פּראָװינץ .עס האָבן אָנגעהױבן אָנקומען טרױעריקע ידיעות וועגן ליק"
װידאַציעס פון די לעצטע פּראָװינץ-יידן,

די גרויסע שחיטה,

דעם 5טן אַפֿריל 3401

אין חודש מערץ האָבן אין געטאָ אָנגעהױבן אָנקומען גרופּן און איינצלנע
יידן פון דער פּראָווינץ .דאָס זיינען געווען עכטע פּראָװוינציעלער יידן  --פעסטע,
געזונטע ,פון זון פאַרברענטע ,מיט האַרטע אַרבעטיהענט .הויפּטזעכלעך יוגנט,
וועלכע האָבן געברויזט מיט לעבן ,מוט און כוח .סוף מערץ האָט זיך פאַרשפּרײט
אַ קלאַנג ,אַז קאָװנער יידן אין ווילנער געטאָ ,קענען פאָרן צוריק קיין קאָװנע.
אין די טעג איז פאָרגעקומען אַ בריגאַדירן"-פאַרזאַמלונג אין בנין פון געטאָ-
טעאַטער ,אויף וועלכער גענס האָט דערקלערט ,אַז דער געביטסיקאָמיסאַר פון
אַרום ווילנע האָט פאַראָרדנט ,אַז אין די נאָענטסטע טעג דאַרף די וילנער
פּראַװינץ ווערן יידן-ריין .פון דאַנען נעמט זיך ,װאָס לעצטנס קומען אָן פּראָ-
ווינציעלע יידן קיין ווילנע .זיי דאַרפן זיך באַזעצן טיילווייז אין ווילנער געטאַ
און טיילווייז אין קאָװונער געטאָ .גענס האָט דערביי געמאָלדן ,אַז די קאָװנער
געטאַ-פאַרװאַלטונג גרייט צו װווינונגען פאַר די יידן .כדי צו באַרואיקן די יידן
און די אַקציע זאָל דורכגיין ,נאָרמאַל" ,איז גענס באַפּולמעכטיקט געװאָרן די
אַקציע דורכצופירן אַלײן מיט זיין פּאָליצײי .דעריבער פאָרט ער אַרױס מיט
איין בריגאַדע פּאָליציאַנטן אין איין אָרט און זיין פאַרטרעטער סאליע דעסלער
מיט אַ צווייטער בריגאַדע אין אַ צווייטן פּלאַץ .זיי װעלן צונויפנעמען אַלע יידן
מיט זייערע זאַכן און זיי אָפּפירן אין ספּעציעלע צוויי צעגער אין קאָװונער
געטאָ .גענס האָט דערקלערט ,אַז קאָװונער יידן ,וועלכע געפינען זיך אין ווילנער
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געטאָ קענען זיך באַנוצן מיט דער געלעגנהייט און פאָרן אַהיים .צוויי צעגער
וועלן דורכפאָרן ווילנע דעם 5טן אַפּריל .אויף אַלע אַרױסגעזאָגטע ספיקות איז
געקומען אַ קאַטעגאָרישער ענטפער , :איך ,דעסלער מיט אונדזער ווילנער פּאָליצַײ
וועלן די גאַנצע אַקציע דורכפירן".
פיל קאָװונער יידן פון ווילנער געטאָ ,װוי אויך די ניי-אָנגעקומענע ,האָבן
זיך מאַסנװײז פאַרשריבן צו פאָרן מיטן צוג דעם 5טן אַפּריל .די ניי-אָנגעקומענע
האָבן זיך רעגיסטרירט ביי אונדז אין קאַראַנטין,
גענס מיט דעסלערן זיינען אַרױסגעפאָרן מיט צוויי בריגאַדעס פּאָליציאַנטן
אין די אַרומיקע שטעטלעך ,װי :שוויענציאַן ,סוויר ,מיכאַלישעק ,אשמענע און
אַנדערע ,צונויפגעזאַמלט דאָרט ביי  0055יידן ,זיי אַרײינגעזעצט אין צוויי צעגער
און אַװעק מיט זיי קיין ווילנע ,פון דאַנען האָבן זיי געזאָלט פאָרן קיין קאָוונע,
דער ערשטער איז קיין ווילנע געקומען גענס אין דער נאַכט פון 4טן
אויפן 5טן אַפּריל ,אויפן באַנהױף האָט אים איבערגענומען דער געשטאַפּאָװיעץ
ווייס און אים מיט זיינע פּאָליציאַנטן אַװעקגעפירט אין שטאָטישן ,געשטאַפּאַ-
בנין .דאָרט איז געווען געגרייט אַ טיש מיט שנאַפּס און עסנװאַרג פון כל טוב,
ווען גענס האָט גענומען פרעגן ,פאַרװאָס מ'האָט אים צוגענומען פון באַן ,האָט
אים ווייס קורץ און קלאָר געענטפערט ,אַז זיין ראָל איז געענדיקט ,און זיי אַלײין
וועלן די טראַנספּאָרטן ווייטער פירן ...קיין פּאָנאַר,
די גאַנצע נאַכט איז גענס מיט זיינע פּאָליציאַנטן געװען אין ,געשטאַפּאַ?
און ערשט פאַרטאָג האָט מען אים אַוװועקגעפירט אויפן באַנהױף ,ער זאָל מיט
דעסלערן און זיינע פּאָליציאַנטן אָפּװאַרטן דעם צווייטן טראַנספּאָרט .גענס האָט
גלייך צוגענומען דעסלערן מיט די פּאָליציאַנטן ,די קראַנקן שװעסטערס און
עטלעכע פון זיינע מקורבים ,וועלכע ער האָט דערזען אין צוג ,װאָס האָבן
פרייוויליק געזאָלט פאָרן קיין קאָװונע .ער האָט זיי ממש מיט כוח אַװעקגעטריבן.
גענס האָט אויך אין לעצטן מאָמענט אָפּגעטשעפּעט פון עשאַלאָן צוויי װאַגאָנען
און די מענטשן שנעל פאַרטריבן פון פּלאַטפאָרם .דייטשן מיט ליטווינער האָבן
גלייך אַרומגערינגלט די װאַגאָנען ,און זיי זענען אַװעק אױף קאָווֹנע ..גענס,
דעסלער ,די פּאַליציאַנטן זיינען ווידער אַועקגעפירט געװאָרן אין ג,עשטאַפּאָ
דאָרט האָט מען זיי אָפּגעהאַלטן ביז בייטאָג .נאָכדעם זיינען זיי געקומען אין
געטאָ .פון זייערע פּנימער האָט מען גלייך דערקענט ,אַז ס'איז געשען אַ גרויס
אומגליק .אַ פינצטערע כמאַרע האָט ווידער פאַרטונקלט אונדזער לעבן .שומו
שמיים!  --פינף מיט אַ האַלב טויזנט יונגע ,קרעפטיקע יידן ,וי די סאָסנע-
ביימער ,זיינען אַרין אין אַזאַ אומגליק ,דורך אַזאַ פּאַסטקע,
אויפן אַנדערן טאָג איז דער געשטאַפּאָװיעץ ווייס געקומען אין געטאַ און
גענומען

 02פּאָליציאַנטן

אויף

זיינעם

אַ טראַק.

דאָס געטאָ

איז

פאַרשטיינערט
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געװאָרן ניט וויסנדיק ,װאָס דאָס דאַרף באַדייטן .ערשט װען די יידישע פֹּאַ-
ליציאַנטן זיינען צוריקגעקומען ,האָט מען זיך דערװוּסט וועגן שוידערלעכן חורבן,
ביידע צעגער אָנשטאָט צו פאָרן אױיף קאָװונע ,זיינען פאַרהאַלטן געװאָרן אין
פּאָנאַר .איינציקווייז האָט מען געעפנט די װאַגאָנען און גרופּנװײיז זיינען די יידן
געפירט געװאָרן צו די צוגעגרייטע גריבער ,זיי אַלעמען אױיסגעשאָסן און אַרײנ-י
געװאָרפן אין די גריבער .די עקזעקוציע האָט געדיערט דעם גאַנצן טאָג,
דערזעענדיק ,װאָס עס טוט זיך ,האָבן די יידן אין די פאַרשפּאַרטע װאַגאָנעס
גענומען רייסן און ברעכן די פאַרקראַטעװעטע פענצטערלעך ,פּאָדלאָגעס ,סופיטן,
טירן ,און געציילטע האָבן זיך אַרױסגעריסן און גענומען לויפן .אָבער ווייט איז מען
ניט פאַרלאָפן .אַלץ איז געווען אַרומגערינגלט מיט ליטווינער ,װאָס האָבן מיט
זיײיערע אױטאָמאַטן אַװעקגעלײגט אַלע לויפנדיקע און די װאָס האָבן בלויז דעם
קאָפּ אַרױסגעשטעלט פון ואַגאָן .דאָך האָבן יידן געשטעלט אַ שטאַרקן ווידער"
שטאַנד ,הויפּטזעכלעך ווען מען האָט געעפנט די װאַגאָנען און געפירט צו די
גריבער .אַ באַװייז דערפון איז דער פאַקט ,װאָס אויף אַ שטרעקע פון אַ האַלבן
קילאָמעטער אַרום דעם שחיטה-פּלאַץ זיינען געלעגן צענדליקער צעשאָסענע
,עשטאַפּאָ" איצט גענומען די יידישע
קערפּערס ,טאַקע צו דעם צוועק האָט די ג
פּאָליציאַנטן ,כדי צונויפצונעמען די דאָזיקע קערפּערס און אַרײנװאַרפן זיי אין
גריבער .געענדיקט די אַרבעט ,האָבן די יידישע פּאַָליציאַנטן פאַרגאָסן די גריבער
מיט קאַלך און ...געזאָגט קדיש ...קומענדיק אין געטאָ האָבן זיי דאָס בסוד סודות
איבערגעגעבן זייערע נאָענטסטע ,אָבער דער סוד האָט לאַנג ניט אָנגעהאַלטן
אין געטאָ איז געװאָרן פינצטערער וי אין תשעה באב .צום ערשטן מאָל במשך
די אַלע יאָרן האָט פּאַסירט ,אַז ג,עשטאַפּאָ? זאָל מיטן גאַנצן ציניזם ווייזן יידן
װואָס מען טוט מיט זיי און װאָס אַזױנס איז פּאָנאַר .ביז דעם מאָמענט זיינען
שוין אין ווילנע אומגעבראַכט געװאָרן ביי  05טויזנט יידן ,אָבער קיינמאָל האָט
אַ דייטש ניט געזאָגט דעם אמת ,װאָס עס פּאַסירט .פאַרקערט ,זיי פלעגן שטענדיק
באַרואיקן ,אַז ,מען אַרבעט" .איצט צום ערשטן מאָל האָבן זיי אַראָפּגענומען
פון זיך די מאַסקע .זיי האָבן געהאַלטן ,אַז ס'איז ניטאָ זיך װאָס צו קרעמפּירן,
ניטאָ װאָס אױסצובאַהאַלטן ,ווייל אויך די געבליבענע װעלן שוין לאַנג ניט
|
װואַרטן אויף זייער סוף,
אַן אַנדער ענין איז די ראָל װאָס גענס ,דעסלער און די יידישע פּאָליצַײ
האָבן דאָ געשפּילט .צי האָט גענס געװוּסט ,אַז די טראַנספּאָרטן װעלן גיין אויף
פּאָנאַר ,אָדער מען האָט אים אָפּגענאַרט? דאָס געטאָ האָט אויף דער שאלה
געבראָכן זיך דעם מוח.
אין אייניקע טעג אַרום איז אין טעאַטעריבנין פּאָרגעקומען אַ בריגאַדירן-
פאַרזאַמלונג ,אויף וועלכער גענס האָט געזאָגט אָט װאָס:
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,מ'האָט מיר געזאָגט ,אַז ,היות ווי די ווילנער פּראָװוינץ מוז װערן יידן-
ריין ,זאָל איך די יידן ,וועלכע געפינען זיך נאָך אויף דער פּראָװינץ ,אַריבער-
פירן אין ווילנער און קאַװנער געטאָס .אין אונדזער געטאָ האָב איך אַרײני
גענומען  2טויזנט יידן ,מער האָט הינגסט ,דער געביטס-קאָמיסאַר ,ניט דער-
לויבט ,די איבעריקע  5טױזנט יידן האָבן געדאַרפט אַריינגענומען װערן אין
קאָװונער געטאָ .דער קאָװונער יודנראַט האָט וועגן דעם געװוּסט און צוגעגרייט
דירות .מ'האָט מיר אויך געזאָגט ,אַז איך זאָל דורכפירן ,אַ קליינע" סעלעקציע
פון אַלטע ,שװאַכע און קראַנקע .איך און דעסלער האָבן געהאַלטן ,אַז ניט
קוקנדיק אויף אַלע קרבנות ,װעט דאָך זיין בעסער ,אַז מיר װעלן די  005.5יידן
דורכטירן ,װי לאָזן עס פאַר די דייטשן ,און אַז מיר װעלן די  005.5יידן
אַלײן אַריינפירן אין קאָװנער געטאָ .דאָ איז אָבער געשען אַן אומגליק .אין
,געשטאַפּאָ* האָט מען מיר געזאָגט ,אַז קאָװנע האָט זיך ,אין לעצטן מאָמענט,
אַנטזאַגט אַרײנצונעמען אַזױ פיל יידן .דער געביטס-קאָמיסאַר פון ווילנע האָט
אויך ניט געװאָלט מער אַרײנלאָזן .זיינען די צוויי צעגער מיט די מענטשן
געבליבן אין דער לופטן .ניט ווילנע ,ניט קאָװנע  --האָט ,געשטאַפּאָ" געפונען
אַן אויסוועג  ---פּאָנאַר?,
צי .די דערקלערונג פון דער ,געשטאַפּאָ" איז אמת  1ווער וייסט? איז דאָ
טאַקע געשען אַ טראַגישער צופאַל צוליב קאָוונע ,אָדער די גאַנצע ,פּאַסירונג"
איז פון פריער אינסצעניזירט געװאָרן דורך די מערדער? װער קען זאָגן?
אַזױ האָט דעם ענין אויפגעקלערט גענס און דער עולם  --אַ צעבראָכענער,
אַ פאַרפינצטערטער איז אַװעק צו זיך אין די הייזער,
צּ

אין אַ פּאָר טעג אַרום זיינען אין געטאָ אַרײנגעפאָרן פּויערשע פורלעך
מיט פאַרבלוטיקטע זאַכן ,װאָס די ליטווינער האָבן צונויפגענומען פון די גע-
הרגעטע ,דאָס זיינען געווען די ערגסטע זאַכן ,ווייל די גוטע האָבן געירשנט
,עשטאַפּאָ? אַרײין-
די ליטווינער און די אַרומיקע פּוערים .די קליידער האָט די ג
געשיקט אַלס ,מתנה" פאַר די נויטבאַדערפטיקע ,נאַקעטע יידן אין געטאָ .צוליב
דעם איז אין געטאַ-פאַרװאַלטונג אױסגעבראָכן אַ קאָנפליקט :אַ טייל האָט
געהאַלטן ,אַז מען טאָר די זאַכן ניט נעמען ,אַנדערע זיינען געווען ביי דער
מיינונג ,אַז מען מוז נעמען ,כדי צו ווייזן די דייטשן ,װי טראַגיש עס לעבן
די געטאָרײדן .גענס האָט דערנאָך דערקלערט ,אַז די זאַכן האָט מען געמווט
נעמען ,ווייל מען טאָר ניט ווייזן די דייטשן ,אַז יידן אין געטאָ לעבן אַזוֹי גוט,
אַז זיי קענען רעזיגנירן פון וועש און קליידער ,ווען די פורלעך זיינען געפאָרן
איבער רודניצקער גאַס אין געטאָ ,זיינען יידן געשטאַנען אויף די לאַװועס און
ביטער געוויינט אויפן חורבן .עס זיינען אָבער אויך געווען פאַלן ,וען יידן
זיינען צוגעלאָפן צו די פורלעך און געכאַפּט לעבלעך ברויט ,טעפּלעך פּוטער,
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שמאַלץ און אַנדערע פּראָדוקטן ,פיל האָבן דאָס געטאָן ניט בלויז צוליב דִי
פּראָדוקטן ,נאָר כדי אַ זוך צו טאָן ,צי זיינען אין די טעפּלעך ניט פאַראַן קיין
גאָלדענע מטבעות אָדער ווערטפולע זאַכן
לאַנגע טעג איז מען אַרומגעגאַנגען פאַרטרױערט און פאַרפינצטערט .אָבער
קלאַנגען זיינען אַרומגעגאַנגען ,אַז געוויסע פּאָליציאַנטן זיינען פון דער אַקציע
געקומען אָנגעשטאָפּט מיט גאָלד ,בריליאַנטן און אַנדערע טייערע חפצים,
צוגענומענע אָדער באַקומענע פון די קרבנות ביים דורכפירן די אַקציע.

די

טואַגעדיע

וויטענבערג

פרייטיק ,דעם 61טן יולי  ,2491האָבן מיר ,די עטלעכע צענדליק מענטשן
װאָס האָבן געלעבט אין אונדזער דירה ,זיך אויפגעכאַפּט פריער וי געוויינלעך,
װער ס'האָט אונדז אויפגעוועקט ווייס איך ניט; איך ווייס נאָר ,אַז פון אונדזער
אָפּענעם לעגאַלן טייל פון דער דירה האָבן מיר דערהערט ,אַז ,אין געטאָ איו
ניט רואיק" .אין געציילטע מינוטן זיינען מיר אַלע געווען אָנגעטאָן ,אַלע טישן,
שטולן און דורכגענג זיינען מאָמענטאַל פריי געװאָרן פון די נאַכט-געלעגערס,
דאָס בעטגעװאַנט פאַרפּאַקט און מען האָט זיך ביסלעכווייז גענומען אַרױסשאַרן
אויף די בייכער ,אין ערשטן צימער אַריין,
אַרױסשאַרנדיק זיך אַהין ,פרעג איך דעם באַלעבאָס פון דער דירה ,ר' חיים
באַקאַטורסקי ,דעם הינקענדיקן גילזן-מאַכער :
 -װאָס איז געשען ,ר' חיים ? -איך ווייס װאָס?  --ענטפערט ער מיט אַ העכער קול ,וי געוויינלעך-- ,די פּאָליצײי לויפט אַרום וי פאַרסמט ,מען זוכט ,מען נישטערט,.
 -װאָס זוכט מען ,וועמען זוכט מען?  --פרעג איך ווייטער,אָנשטאָט ר' חיים ענטפערט מיר די פרוי כץ:
 -מען זוכט אַ קאָמוניסט. -יאָ  --זאָגט איר מאַן אברהם כץ (אַנטיקװאַר און געוועזענער שאַצערפון שטאָטישן לאָמבאַרד)  --װײיניק קלאָגן און צרות האָבן מיר פון די דייטשן,
דאַרפן מיר נאָך די קאָמוניסטן אויף אונדזערע קעפּ ..זיי זאָלן גאָר צואיילן
אונדזער סוף,.
איך זע ,אַז קיין טאָלק װעל איך דאָ ניט דערגיין ,בין איך ,דורך אונדזער
לאַנגן הויף ,דער דריטער פון רודניצקער ( 6ארקלייקאַנסקע  )3אַרײן אויפן
צווייטן הויף פון רודניצקער  ,6װוּ עס האָבן געװוינט די פּני פון געטאָ ,װי:
גענס ,פריד ,מילקאנאָוויצקי ,בראודע ,דעסלער א א( .דאָ איז אויך געווען דאָס
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טעאַטער) .אויפן דאָזיקן גרויסן הויף איז געווען שטיל ,רואיק וי אױיף אַ בית"י
עולם .קיין לעבעדיקער מענטש ניטאָ,
איך גיי ווייטער צום ערשטן הויף (אַלע דריי הייף זיינען דאַן פאַראײיניקט
געווען) .דאָ טרעף איך אַ פּאָר מענטשן און באַגעגן עטלעכע פּאָליציאַנטן ,װאָס
לויפן צוֹ דער קאָמענדע,
אויפן ערשטן הויף איז שטענדיק געווען אַ גרויסע באַװעגונג; דאָ זיינען
געווען אַ גאַנצע ריי געטאָרװאַרשטאַטן ,דער טאַרטאַק ,דאָ האָבן אויך געװוינט
אַ סך פּאַליציאַנטן א .א .וו .דער זייגער איז געווען זייער פרי ,אַלץ איז נאָך
פאַרמאַכט און געשלאָסן .איך גיי אַרױס אוֹיף ראָג רודניצקער גאַס ,צוֹ דער
קאַװיאַרניע .דאָ טרעף איך שוין אַ סך מענטשן און אַ שטאַרקע באַוועגונג.
די שטימונג איז אָבער היינט אַן אַנדערע וי שטענדיק ,ווען די קאָלאָנעס
אַרבעטער פלעגן זיך קלייבן אַרױסצוגײין אין שטאָט צו דער אַרבעט .איך דערפיל
|
אַ צעטומלעניש ,אַ צעמישעניש,
עס לויפט הין און הער פּאָליצײי ,עס לויפן אויך אַ סך אַנדערע,
פּלוצלינג דערזע איך א נידעריקן יונגנמאַן ,פעסט געבויט ,אין אַ פּאָר
עלעגאַנטע אָפיצירן-שטיוול ,אין שיינע גאַליפע-הױיזן און פיינער װאַטרווקע,
ער לויפט מיט אַ רעװאָלװער אין האַנט .איך בין געבליבן שטיין אַ צעטומלטער --
אויף די געסלעך פון געטאָ מיט אַ רעװאָלװער אין האַנט! װער איז ער ,װאָס
באַדײיט דאָס ?
איך פרעג די נעבן מיר שטייענדיקע מענטשן און מען זאָגט מיר:
 -דאָס איז הענעכקע ,הענעכקע שאַפּירא ,דער געוועזענער אַגענט פון דערפּוילישער דעפענזיווע ,שפּעטער אַגענט פון נ.ק.וו.ד .און איצט  --מיטאַרבעטער
פון דער געטאָ-פּאָליצײ און ג,עשטאַפּאָ?...
דעם אמת געזאָגט ,האָט קיינער פון די מענטשן אויפן גאַס ,װאָס זיינען
געװאָרן אַלץ מער און מער ,גאָרנישט געװוּסט װאָס דאָ קומט אייגנטלעך פאָר,
מ'האָט נאָר געפילט בחוש  --ביים געטאָיבירגער איז דער געפילס-חוש געווען
אַ פאַרשאַרפטער ,בפרט נאָך אויף שלעכטס  --אַז עס קאָכט זיך און עס גרייט
זיך עפּעס אומגעוויינלעכס,
אַ ביסל באַרואיקט איז מען נאָר געווען פון דעם פאַקט ,װאָס דאָס געטאָ
איז ניט געווען באַלאַגערט .דאָס הייסט ,אַז עס קומט פאָר אַן אינעװייניקסטער
קאַנפליקט ,מילא ,מיט אַן אינעװייניקסטער מהומה װעט זיך גענס מיט זיין
פּאַליצײי אַן עצה געבן ..מיט דעם איז מען זיכער ,אויף דעם זיינען זיי דאָך
יידן,..

פון עטלעכע אָפּגעחאַקטע וװערטער פון באַקאַנטע ,האָב איך זיך אָריענטירט,
אַז מען זוכט אַ קאָמוניסט ,וועלכן די דייטשן פאָדערן אַרױס,
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איך בין אַװעק אין שטוב ,װוּ ס'האָבן געװאַרט אין גרוילישרעק און ציטערניש
צענדליקער מענטשן אויף אַ קלאָרער ידיעה .איך האָב זיי אין קורצן איבערגעגעבן,
װאָס איך ווייס און קודם כל זיי באַרואיקט ,אַז די געטאָ איז ניט אַרומגערינגלט,
דאָס איז אַן אינעװייניקסטער ענין פון געטאָ און ,אַזױ צי אַנדערש  --די זאַך
וועט דערליידיקט ווערן,
די מענטשן אין שטוב האָבן פרייער אָפּגעאָטעמט ,אָבער אַלע זיינען געבליבן
,גרייט און פאַרטיק" .איך בין צוריק אַװעק אין גאַס .ערשט איצט בין איך
גענוי דערגאַנגען װאָס דאָ קומט פאָר,
די גאַס האָט דערציילט (איךְ זאָג די גאַס ,דאָס מיין איך פּשוטע עמך-
מענטשן ,װאָס האָבן מיט אָרגאַניזאַציעס ,פּאַרטײען און ,גרויסע לייט" קיין
מגע-ומשא ניט געהאַט) ,אַז די דייטשן פאָדערן מ'זאָל זיי אַרױסגעבן א יידישן
קאָמוניסט ,וועלכן עס האָט אויסגעגעבן זיינער אַ פּאַרטיי:חבר ,א פּראָװאָקאַטאָר,
אַ ליטווינער ,נאָכן אַרעסטירן אים אין שטאָט דורך דער ,געשטאַפּאָ" .דער
דאָזיקער קאָזלאָװוסקי ,צי קאָזלאָווסקיס ,האָט אין ,געשטאַפּאָי דערקלערט ,אַז
ער שטייט אין קאָנטאַקט מיט א יידישן קאָמוניסט פון געטאָ ,מיטן נאָמען --
וויטענבערג .די דייטשן האָבן געפאָדערט וויטענבערגן אַ לעבעדיקן ,כדי פון
אים צו דערגיין וועגן דער קאָמוניסטישער טעטיקייט,
ס'איז קיין שוֹם רייד ניט געווען וועגן אַרױסגעבן וויטענבערגן ,אַלס פירער
פון וועלכער ס'איז געהיימער יידישער אָרגאַניזאַציע אין געטאָ.
צי האָבן די דייטשן געװוּסט ,אַז אין געטאָ עקזיסטירט אַ געהיימע יידישע
באַװאָפנטע אָרגאַניזאַציע? זיכער ניט!
ווייל ווען זיי װאָלטן דאָס געװוּסט ,װאָלטן זיי ,בלי ספק נאָכן אַרױסבאַקומען
וויטענבערגן ,אויך געפאָדערט פון גענסן אַלע איבעריקע הױפּט-אָנפירער פון
דער אָרגאַניזאַציע ,און מען קען זיין מער וי זיכער ,אַז גענס און זיין קליקע
װאָלטן די פאָדערונג פון די דייטשן באַשטימט דערפילט ,און דאָס אַלץ ,כדי
,צו ראַטעװען דאָס געטאָ? ,בפרט נאָך ,אַז גענס האָט שוין גוט געקענט אַלע
אָנפירער,
מיין טיפסטע איבערצייגונג איז ,אַז דייטשן האָבן גאָרניט געװוּסט וועגן
דער עקזיסטענץ פון אַ געהיימער יידישער אָרגאַניזאַציע אין געטאָ ,זיי האָבן
זיך נאָר דערװוּסט וועגן אַ יידישן קאָמוניסט ,וועלכער האָט אַ קאָנטאַקט מיט
דער שטאָט .אים האָבן זיי געפאָדערט און מיטן מאָמענט ,ווען זיי האָבן אים
באַקומען ,איז די זאַך געװאָרן פולשטענדיקט דערליידיקט,
קיין שום קאָנסעקװענצן פאַר די מיטגלידער פון שטאַב ,צי פאַר אַנדערע,
זיינען טאַקע נאָכדעם ניט געווען
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איצט שטעלט זיך אַ צווייטע שאלה :צי האָבן יידן געװוּסט ,אַז אין געטאָ
עקזיסטירט אַ געהיימע באַװאָפנטע אָרגאַניזאַציע?
|
ניין ,בשום אופן ניט,
אויב איך זאָג  --ניין ,מיין איך די ברייטע יידישע געטאַדבאַפעלקערונג,
נאַטירלעך ,אַז אַ גאַנץ באַגרענעצטע צאָל פון די אַנטײלנעמער האָט געװוּסט,
אָבער די ברייטע יידישע מאַסע  --ניט,
צי האָבן די יידישע מאַסן אין געטאָ געפילט. ,אַז אַזאַ אָרגאַניזאַציע איז
פאַראַן ,ווייל ס'איז דאָך קלאָר ,אַז צוליב קאָנספּיראַטיווע טעמים קען מען זיך
דערמיט ניט רעקלאַמירן ,צי האָבן זיי אָבער איר עקזיסטענץ אַרויסגעפילט,
איר ווירקונג ,איר טעטיקייט?
גיין!
די עקזיסטענץ פון אַ ,פאַראײיניקטער פּאַרטיזאַנער-אָרגאַניזאַציע? איז ערשט
באַװוּסט געװאָרן טאַקע אָט בעת די געשעענישן,
דער איינציקער מענטש ,װאָס האָט אַרױסגערופן די בעסטע און שענסטע

אינסטינקטן ביי דער גאַנצער געטאָ-באַפעלקערונג ,און ביי דעם דאָזיקן פאַל
אָפן געװאָרפן די לאָזונג פון קאַמף און װידערשטאַנד ,איז געווען  --יוסף
גלאַזמאַן ,דער פאַרטרעטער פון פּאָליציי-שעף גענס .ער איז געווען דער ,װאָס
האָט געהאַט דעם מוט אויפצוהייבן אַ בונט קעגן גענסן און זיין פּאָליטיק,
רופנדיק צו װידערשטאַנד .דערפאַר האָט ער אַליין צוזאַמען מיט זיינע חברים
רעוויזיאָניסטן טייער באַצאָלט .גענס איז אַפילו געצווונגען געווען דורכצופירן
אַ ,טשיסטקע? אין זיין פּאָליצײי און באַזײטיקן אַ סך פּאָליציאַנטן ,וועלכע האָבן
סימפּאַטיזירט און געהאָלפן גלאָזמאַנען,
מיט אַ ריין געוויסן און אין פולן באַװוּסטזײין רוף איך אָן יוסף גלאָזמאַנען:
|
העלד פון ווילנער געטאָ,
איצט איז אַ מהומה אין געטאָ .די דייטשן פאָדערן אַרױסצוגעבן זיי
אַ קאָמוניסט .האָבן יידן געזאָגט :ס'איז טאַקע א רחמנות אויף אַ ייך,
אים אַרוסצוגעבן אין דייטשישע הענט .װעלן זיי דאָך אים ניט סתם דערשיסן,
זי װעלן דאָך אים אָנטאָן צרות און פּיין ,אָבער ער איז זיך אַלײן שולדיק.
וי קומט ער ,אין אַזאַ צייט ,אַרײנצולאָזן זיך אין פאַרטרױלעכע ענינים מיט
אַ ליטווינער ? ווײיניק בלוט אונדזערס האָבן זיי פאַרגאָסן? צו אלַיטווינער
זיך פאַרטרויען ! מיט אַזאַ טאַקטיק קען ער דאָך אומברענגען דאָס גאַנצע געטאָ.
פאַרװואָס זאָלן מיר אַליין צואיילן אונדזער פינצטערן סוף! ביסטו אַ קאָמוניסט,
ווילסט טאָן קאָמוניסטישע אַרבעט ,גי זיך דיר געזונטערהייט פון געטאָ; טו --
אָבער פון יענער זייט.
און אָט דעם

פּסיכאָלאָגישן מאָמענט

האָט גלענצנדיק

אויסגענוצט

גענס

מיט
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זיין חברה ,ווייל אָט אַזױ און ניט אַנדערש האָט געטראַכט די געטאָיבאַפעל-
קערונג.
שטעלן אין געפאַר ,ריזיקירן מיט דער גאַנצער געטאָ ,װי די דייטשן האָבן
געדראָט ,צוליב אַ פּאַרטיי-מענטש ,דאָס איז שווער געווען דורכצוזעצן ,בפרט,
אַז אין דער אמתן האָבן יידן קיין צו גרויסע סימפּאַטיע צו די פּאַרטײען און
פּאַרטײײיטוער ניט געהאַט .ווייל די פּאַרטײייטוער ,שטייענדיק בראש פון די פאַר-
שיידענע אָפּטײלונגען פון געטאָילעבן ,האָבן אין די שווערע ,טראַגישע טעג
קודם כל פאַרזאָרגט זיך און זייערע נאָענטע פּאַרטײייחברים מיט געלע לעבנס-
שיינען ,מיט גוטע שטעלעס ,אויף וועלכע מען פלעגט באַקומען גוטע ,טייערע
,פאַיקי" ,מיט בעסערע דירות און מיט אַ סך אַנדערע פּריװוילעגיעס,
אַ ייד ,װאָס האָט ניט געהאַט גענוג גאָלד ,פּערזענלעכע אָדער פּאַרטײ-
פּראָטעקציע ,איז געווען הפקר,
יידן האָבן דאָס צוגעזען און גוט געװוּסט ,היינט פאַרװאָס און פאַרווען זאָלן
זיי געבן זייערע קעפּ פאַר דער צייט?
חיידשעה איז זייער גוט ,בפרט נאָך ווען מ'האָט זיך געטרייסט ,אַז צוליב
די דייטשישע מפּלות אויפן פראָנט איז די גאולה שוֹין גאָר נאָענט,
לאַנגע שעהען האָט געדויערט דאָס געיעג נאָך וויטענבערגן .דאָס גאַנצע
געטאָ איז געשטעלט געװאָרן אויף די פיס ,אָבער ביי דעם גאַנצן רעש און טומל
װאָס האָט אין געטאָ געהערשט אין די שעהען ,האָבן איינגעלייגט װעלטן נאָר
גענסנס מענטשן ,װי :די פּאָליצײי ,פּראָװאָקאַטאָרן ,אונטערװעלטניקעס און די
קוימענקערערס ,וועלכע האָבן געהערט צו די אַריסטאָקראַטן פון געטאָ.
דער ברייטער יידישער געטאָיעולם האָט ניט אַרױסגעװיזן קיין חשק צו
ברענגען זיך אַלס קרבן צוליב וויטענבערגן ,און האָט אויך ניט צוגעלייגט קיין
האַנט צו פאַרלײיכטערן גענסן אין דעם געיעג.
ווען די פאַראייניקטע פּאַרטיזאַנער-אָרגאַניזאַציע מיט וויטענבערגן אַלס קאָ-
מענדאַנט װאָלט געווען פאָרזיכטיקער במשך פון איר אַנדערטהאַלבן יאָר עקזיס"
טענץ ,און װאָלט עפּעס װאָס געװען געטאָן פאַר עמך  --פאַר דער געטאָ-
באַפעלקערונג ,װאָלט גענס מיט זיין קליקע זיך איצט ניט אָנגעטראָפן אויף קיין

גלייכגילטיקייט מצד דער געטאָרבאַפעלקערונג בעתן אַרױסגעבן וויטענבערגן אין
די דייטשע הענט .דערביי האָט זיך געהאַנדלט וועגן אַ קאָמוניסט .האָבן יידן
שלום געמאַכט ,אין דער אכזריותדיקער צייט ,מיטן געדאַנק ,אַז וויטענבערג מוז,
נעבעך ,מיט זיין לעבן באַצאָלן פאַר זיין קאָמוניסטישער טעטיקייט,
איצט װייטער :וען דאָס אומגליק איז שוין געשען ,מ'האָט געפאָדערט
וויטענבערגן ,װאָס האָט דאַן דער שטאַב פון דער קאַמפס-אָרגאַניזאַציע געקענט
טאָן און מיט װאָס האָט ער פאַקטיש געזינדיקט?
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) גלייך ,אין די ערשטע נאַכטישעהען ,ווען זיינע חברים האָבן דעם
אַרעסטירטן וויטענבערגן אָפּגעשלאָגן פון די ליטווינער ,האָט ער מיט זיינע
נאָענטסטע חברים ,פון שטאב און פון דער פּאַרטײ ,געקענט אַנטלויפן
 )2דער גאַנצער שטאַב ,צוזאַמען מיט וויטענבערגן ,האָבן געקענט באַגיין
זעלבסטמאָרד ,כדי צו באַװײזן ,אַז זיי זענען ניט קיין פּחדנים (אַזאַ פאָרשלאַג
איז טאַקע געווען אין שטאַב בשעת די דראַמאַטישע באַראַטונגען).
 34אויסרופן אין געטאָ אַ באַװאָפנטן אופשטאַנד און אָנהױבן אַ קאַמפס-
אַקציע  --צוערשט קעגן די יידישע געשטאַפּאָיאַגענטן און במילא אויך קעגן
די דייטשן .די שווערע לאַגע פון געטאָ ,אין דעם פּעריאָד ,איז געווען אַזאַ,
אַז עס האָט קיין שום צווייפל ניט געקענט זיין ,דאָס מיר דערנענטערן זיך
צום ,נאַטירלעכן? סוף ,אמת ,דאָס איז געווען קלאָר פאַר פּאָליטיש-באַװוּסטזיניקע
מענטשן ,די ,מ,אַסע* האָט ניט געװאָלט זען ווייטער וי פאַר דער נאָז .זי האָט
געלעבט ,וי געזאָגט ,מיט חייישעה .אָבער גענס און זיינע אָנהענגער האָבן
געהאַלטן ,אַז דאָס געטאָ װעט בלייבן אַרבעטן ווייטער רואיק ,טראָץ דעם װאָס
די גאַנצע ווילנער פּראָװוינץ איז שוין געווען יידן-ריין,
אָבער אין שטאַב ,פאַר די קעמפער ,פאַר די קאָמוניסטן איז דאָך קיין שום
ספק ניט געווען ,אַז ס'איז שוין די גסיסה פון געטאָ  --פאַרװאָסזשע האָבן זי
ניט אויסגעקליבן איינע פון די דריי אָנגעגעבענע אויסוועגן? אױיף דעם האָבן
זיי געענטפערט -- :דאָס געטאָ װאָלט פון דעם געליטן
עס שטעלט זיך אַ פראַגע :פון ווען אָן איז דאָס אַן אַרגומענט פאַר רעװאָ-
לוציאָנערן ,פאַר קעמפער? אַמאָליקע יאָרן ,ווען יידן האָבן אָנטײלגענומען אין
אַקטיווער רעװאָלוציאָנערער טעטיקייט ,האָט מען אויסגעטייטשט ,אַז די פאָר-
געקומענע ייד-פּאָגראָמען זיינען אַ רעזולטאַט פון יידישן אָנטײיל אין דער
רעװאָלוציאָנערער באַוועגונג .פונדעסטוועגן האָבן יידישע רעװאָלוציאָנערן קיין
שום אַכט ניט געלייגט אויף די סטראַשונקעס און אויף די פּאָגראָמען גופא און
ווייטער געפירט זייער רעװאָלוציאָנערע אַרבעט,
צי איז דען די פאַראייניקטע פּאַרטיזאַנער-אָרגאַניזאַציע ניט געשאַפן געװאָרן,
כדי אויפצוהויבן אַ בונט אין מאָמענט ,ווען דאָס געטאָ װעט קומען צו ליקוויי
|
דאַציע?
סיי וויטענבערג ,סיי דער שטאַב האָבן דאָך אַלײן אָנערקענט ,אַז ס'קומט אָן
דער סוף פון געטאָ .,מען קען מיט זיכערקייט זאָגן ,אַז פּונקט אַזױ גוט װי עמך
איז געווען גלייכגילטיק צום גורל פון וויטענבערגן ,פּונקט אַזױ װאָלטן אַ סך
פון דעם זעלבן עמך  --פון דער יידישער ,אַרבעטערשאַפט? ,גלייך צוגעטראָטן
צו די קעמפער ,ווען זי פּראָקלאַמירן אַ װידערשטאַנד,
דער שטאַב האָט דאָס ניט געטאָן .דער שטאַב פון פ .פּ .אָ .האָט בכלל קיין
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באַשלוס ניט אָנגענומען .דעם ענדגילטיקן באַשלוס וועגן אַרױסגעבן וויטענבערגן
די דייטשן האָט אָנגענומען דער קאָמיטעט פון דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ אין
געטאָ ,און דער שטאַב ,װאָס איז באַשטאַנען פון מער רעכטערע עלעמענטן ,האָט
דעם באַשלוס אַקצעפּטירט,
זיי אַלע צוזאַמען זיינען אין לעצטן דעצידירנדיקן מאָמענט געװאָרן אויס
קעמפער ,אויס רעװאָלוציאָנערן ,געװאָרן פּשוטע עמך-מענטשן ,יידן קליינבירגער,
זיי האָבן באַשלאָסן אויסצופירן די פאָדערונג פון די דייטשן  ---אַרױסגעגעבן זייער
חבר און פירער,
זיי האָבן געהאַלטן פאַר ניט צוועקמעסיק דאָס אָנהייבן אַ קאַמף מיט די
דייטשן,
דערמיט האָבן זיי באַשטעטיקט דעם כלל  --װאָס מענטשן ,וועלכע האָבן
ניט דורכגעמאַכט די תקופה ,קענען ניט באַגרייפן  --אַז אין יענע צייטן זיינען
יידן געשטעלט געװאָרן אין אַ לאַגע ,אַז זיי האָבן געמוזט טאָן דאָס ,װאָס די
דייטשן האָבן פאַרלאַנגט .אַזױ און נישט אַנדערש איז געווען די סיטואַציע ,אין
וועלכער מיר האָבן זיך געפונען במשך דער גאַנצער צייט פון דער היטלעך-
אָקופּאַציע,
דאָס איז באמת איינע פון די שוֹידערלעכסטע מאָמענטן פון אונדזער
טראַגעדיע,
ניט קיין װונדער ,װאָס וויטענבערג ,אַלס פולבלוטיקער רעװאָלוציאָנער ,האָט
דעם באַשלוס ניט געקענט באַגרייפן און געפרעגט:
| ,/צי איז דאָס מעגלעך ,צי אין דאָס אמת ? 7ניט קיין װוּנדער ,װאָס ער
האָט אזַאָג געטאָן, :ס'איז ניט באַװוּסט קיין פאַל ,ווען אַ באַװעגונג זאָל
ווען עס איז האָבן אַרױסגעגעבן איר פירער ,סיידן די באַוועגונג האָט באַנקראָ-
טירט".
אָפּאָנירט האָט וויטענבערג ניט אס מורא פאַרן טױט ,נאָר פון עטישן,
פּאַליטיש-געזעלשאַפטלעכן און רעװאָלוציאָנערן שטאַנדפּונקט,
אַלס דיסציפּלינירטער חבר האָט ער דעם באַשלוס אויסגעפירט .ער איז
אַװועק  --אין דעם באַשטײט וויטענבערגס גרויסקייט און זיין טראַגעדיע,
וויטענבערג איז דער רעװאַלוציאָנערער העלד פון ווילנער געטאָ.
איבערלעבנדיק אין דעם טאָג די טראַגעדיע וויטענבערג ,האָב איך זיך
דערמאָנט ,אַז אָנהױב וינטער  3491האָב איך ,צזאַמען מיט ד"ר גיטעלמאַן
(מיר ביידע זיינען געווען אין דער קאַמף-בריגאַדע קעגן אינזעקטן) ,געמאַכט
אַ דעזינפעקציע אין דעם צוייטן באָד אויף סטראַשון -גאַס נומער ( 6אַמאָל
קאָמניצקער) .כדי פעסטצושטעלן ווען מען קען די דעזינפעקציע דורכפירן ,בין
איך אַרײין אין אַ קליין צימערל צום פאַרװאַלטער .אויף מיר האָט ער דאַן
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געמאַכט דעם איינדרוק ,אַז אים גייט ווייניק װאָס אָן דאָס באָד ,װאָס האָט מיך
אַ ביסל געװוּנדערט .דערוויסנדיק זיך שפּעטער ,אַז דאָס איז געווען וויטענבערג,
האָב איך פאַרשטאַנען ,אַז ער האָט געהאַט גרעסערע דאגות ,וי די זאָרג צו
פאַרניכטן די װאַנצן אין באָד..
דאָס איז געווען מיין ערשטע באַגעגעניש מיט אים,
צום צווייטן מאָל האָב איך אים געזען אַלס דעם קאָמענדאַנט וויטענבערג,
וועלכן מען פירט צו דער שחיטה ,טאַקע אין דעם פינצטערן ,היסטאָרישן טאָג
פון 61טן יולי ,ביי פאָלגנדיקע אומשטענדן:
אין דעם צײט-פּעריאָד האָב איך שוין געאַרבעט אין געטאָ-אַמבולאַטאָריע
אַלס קאַסירער .,מיט מיר האָט צװאַמען געאַרבעט די באַקאַנטע קאָמוניסטין
כיענע באָראָװסקאַ .ביענען האָב איך נאָך געקענט פון פריער ,וי פּראָפאַראײןי
פירערין פון מעדיצינישן פּערסאָנאַל אין ווילנע ,װוּהין איך בין געקומען אַלס
אַפּטײיקער .איך פלעג זי טרעפן אין פאַראיין און אויף אונדזערע מעדיצינישע
פאַרזאַמלונגען .זי האָט פאַרנומען אַ גאָר וויכטיק אָרט אין דער אַדמיניסטראַציע-
היעראַרכיע .אַרבעטנדיק צוזאַמען אין אַמבולאַטאָריע זיינען מיר געווען אין
פריינטלעכע ,חברישע באַציאונגען ,זי איז געווען אַ שטילער ,רואיקער ,טאַקט-
|
פולער מענטש,
דעם טאָג איז זי צו דער אַרבעט ניט געקומען .זי איז געווען אַנגאַזשירט
אין דער אונטערערדישער אַרבעט און אַקטיוו באַטײליקט אין דער טראַגעדיע
וויטענבערג .דער טומל אין געטאָ פלעגט זיך גלייך אָפּרופן אויף דער פרעקווענץ
אין די געטאָ-אינסטיטוציעס .אין אַמבולאַטאָריע איז דעריבער אין ערשטן האַלבן
טאָג געווען ליידיק ,זייער װייניק פּאַציענטן,
מיטאָג-צייט בין איך אַװעק אַהים .אַרײינקומענדיק אין די ערשטע צװיי
צימערן פון אונדזער דירה ,האָב איך געטראָפּן מיינע קינדער ,וועלכע זיינען
אויך אָקאָרשט געקומען פון זייערע ואַרשטאַטן אויף מיטאָג .מיר האָבן זיך
געקליבן ,װוי געוויינלעך ,אַרײינצושאַרן זיך אויף די בייכער אין אונדזער דירה-
מעלינע .פּלוצלינג האָבן מיר דורכן פענצטער דערזען לויפן צוויי פּאָליציאַנטן
דורך דעם לאַנגן הויף .היות מ'איז געווען דעם טאָג צעשרויפט און צערודערט,
האָבן מיר זיך אינסטינקטיוו פאַרהאַלטן ביי די פענצטער .אין דעם זעלבן
מאָמענט האָבן מיר דערזען אַרײנגײין אין הויף דעם פּראַװאָקאַטאָר הענעכקע
שאַפּירא און דעם פּאָליציאַנט דרייזין .זיי זיינען געגאַנגען פאָראויס אָפּגערוקט
פון זיך אויף אַ מעטער .הינטער זיי איז אַריין אַ מיטלװוּקסיקער מאַן ,אין
אַ טונקעלן אַנצוג מיט אַ קליין פּעקעלע אונטערן אָרעם ,אין וועלכן מיר האָבן
גלייך דערקענט איציק וויטענבערג .נאָך אים איז געגאַנגען גענס מיט אַ רעװאָל-
ווער אין דער האַלב-אויסגעשטרעקטער האַנט ,גרייט צום שיסן .הינטער אים --
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סאלע דעסלער .מיט אבערהארטן .אין גאַנג זיינען זיי אַלע אויסגעשטעלט געווען
וו אַ פינפטל פון קאָרטן,
מיר זיינען אַלע פאַרכאַפּט געבליבן שטיין ביי די זייטן פון די פענצטער,
מען זאָל אונדז ניט דערזען פון הויף .זיי זיינען פאַרביי אונדזערע אויגן ,אַרין
אין לאַנגן טויער פון הויף .רעכטס איז געווען דער אַרײנגאַנג אין אונדזער דירה,
אַנטקעגן אונדזער טיר ,לינקס ,איז געווען דער אַרײנגאַנג אין דעם ערשטן באָד,
מיִר האָבן געהערט װי מ'שליסט אויף דאָס טויער .אין אַ קורצער ויילע
אַרום זיינען אַלע צוריקגעגאַנגען מיטן זעלבן וועג .אַלע  --אַ חוץ וויטענבערג.
פון אונדזער דריטן מעלינע-צימער האָט מען אונדז געגעבן צו וויסן אַז
אין דעם מאָמענט איז פון נעבן טויער אָפּגעפאָרן אַן אױטאָ,
די לעצטע מאָמענטן פון וויטענבערגן אין געטאָ שטעלן זיך פאָר אויף
יי
אַזאַ אופן :
ווען ס'איז געפאַלן דער טראַגישער באַשלוס ,אַז וויטענבערג גיט זיך איבער
צו די דייטשן ,איז ער ,אין דער באַגלייטונג פון די גאָר נאָענטסטע פריינט,
אַװעק צו גענסן אין קאָמענדע .דאָרטן איז באַשלאָסן געװאָרן אים אַרוסצופירן
פון געטאָ ניט דורך דעם הױפּט-יטױער ,נאָר דורך דעם שטילן הױף פון
ארקליו ,3
דאָס איז געווען אַ גלענצנדיק צוגעפּאַסט אָרט ,ווייל גענס האָט זיך געפונען
אין דערבייאיקן הויף ,אויף אַזאַ אופן האָט מען פולשטענדיק אויסגעמיטן די
ריזיקע פון פירן אים דורך דעם געטאָ ,װוּ עס האָבן געקענט ווידער פאָרקומען
ניט-געווונטשענע פּאַסירונגען .דאָס טויער פון ארקליו  2איז שטענדיק געווען
געשלאָסן .דער שליסל איז געווען אין פּאָליצײי-קאָמענדע ,ווייל זיי פלעגן פון
צייט צו צייט עפענען דאָס טויער אין געהיים ,כדי אַרײנצולאָזן פורן מיט האָלץ,
אָדער אַרויספירן מיסט,
אַזױי אַרום זיינען מיר צופעליק געווען די איינציקע עטלעכע מענטשן
וועלכע האָבן געזען די לעצטע טריט פון איציק וויטענבערגן און דעם פּינאַל
פון דער דאָזיקער טראַגעדיע. .

דעו
ערשטע

אַוויסשיקונגען

אָנהויב

פון

סוף

קיין עסטלאַנד

פרייטיק ,דעם 6טן אױגוסט  ,3491אַזײיגער  01אינדערפרי ,איז דאָס ווילנער
געטאָ אויפגעטרייסלט געװאָרן פון אַ פּלוצלינגדיקער ידיעה ,אַז ס'איז אַרומי
גערינגלט געװאָרן דער אַעראָדראָם אין פּאָרובאַנעק ( 4קל"מ פאַר וילנע)
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און פון דאָרט צוגענומען אַלע יידישע אַרבעטער ,אין צאָל פון קרוב טויזנט מאַן.
אין אַ וויילע אַרום איז אָנגעקומען אַן ענלעכע ידיעה פון ,בויטע-זאַמל-שטעלע?
אַ צווייט אָרט ,װוּ עס האָבן געאַרבעט עטלעכע הונדערט יונגע און געזונטע יידן
אָט אַזױ זיינען אין משך פון אַ פּאָר שעה אָנגעקומען אין געטאָ שוידערלעכע
ידיעות ,אַז ,מען נעמט" פון אומעטום ,די שמאָלע ,ענגע געטאָיגעסלעך זיינען
געװאָרן שװואַרץ פון מענטשן .מענער ,פרויען ,קינדער ,האָבן זיך געבראָכן די
הענט ,געוויינט ,געשריגן אויפן קול : שוין ,געקומען איז אונדזער סוף .מען
נעמט שוין דאָס לעצטע ביסל בלוט" .מען דאַרף באַמערקן ,אַז אין די לעצטע
אַנדערטהאַלבן יאָר איז אין געטאָ פאַרהעלטנישמעסיק געווען ר,ואיק" .די לעצטע
גרויסע ,טשיסטקע? איז פאָרגעקומען אין די טעג פון  22--42דעצעמבער ,1491
ווען מ'האָט פון געטאָ אַרויסגעפירט אַלע ניט לעגאַלע יידן .פון דעמאָלט זיינען
פון געטאָ אַרויסגעפירט געװאָרן בלויז אייניקע ספּעציעלע גרופּן ,װווי, :די
שטאַרקע* (קרימינעלע) ,אַלטע לײט און די איבער  000.5יידן פון ווילנער
פּראַווינץ .,לעצטנס האָט מען אַפילו שטאַרק גערעדט אין געטאָ ,אַז ס'איז פאַראַן
אַ ספּעציעלע פאַראָרדענונג פון דער דייטשישער מאַכט אָפּצושטעלן אַלע הריגות.
יידן האָבן אין דעם געגלויבט און פרייער אָפּגעעטעמט .אין דער צייט זיינען
אין געטאָ געווען ביי  02טויזנט יידן,
וי שוין דערמאַנט זיינען דעם 6טן אױגוסט אָנגעקומען אַלע וויילע ידיעות,
פון וועלכע מ'האָט פּשוט געקענט משוגע ווערן .פרויען ,וועמענס מענער זיינען
געווען אין שטאָט ביי דער אַרבעט; מענער ,וועמענס פרױען האָבן געאַרבעט
אין שטאָט; קינדער  --אַלע האָבן געװאָרפן זיײיער נאָרמאַלע אַרבעט אין די
געטאָרװאַרשטאַטן ,זיינען געלאָפן װוי צעמישטע ,פרעגנדיק איינער דעם צוייטן,
װאָס הערט זיך?  --כאָטש מען האָט געװוּסט ,אַז קיינער קאָן אויף דעם קיין
תשובה ניט געבן ..מען איז מאַסנװײיז געלאָפן צוֹם געטאַיפאָרשטײער ,אפשר
ווייסט ער װאָס ,טאָמער קאָן ער עפּעס אויפקלערן ,אָבער אָן רעזולטאַט,
אַזױ איז מען עטלעכע שעה אַרומגעגאַנגען צעמישטע און צעטומלטע,
ביז מען האָט דערלעבט צו דערהערן דעם ערשטן קלאַנג ,אַז עס האַנדלט זיך
נישט וועגן פּאָנאַר ,נאָר מען פירט די מענטשן קיין עסטלאַנד אויף אַרבעט,
פונװואַנען דער קלאַנג האָט זיך גענומען האָט קיינער ניט געװוּסט .אַ קלאַנג
וי טויזנטער אַנדערע ,וועלכער האָט זיך אָבער שפּעטער אַרױסגעװיזן פאַר ריכטיק,
מ'האָט זיך אַ ביסל באַרואיקט ,אָבער ,אָדִ-אוןוויי צו אַזאַ רואיקייט ..ווער
גלויבט דאָס קלאַנגען ,װאָס זיינען נוגע יידן ,װאָס שטאַמען פון דייטשן..
ביים נעמען די מענטשן פון די אַרבעטישטעלן זיינען זיך אַ סך צעלאָפּן
מ'איז אויך געלאָפן פון באַן ,פונװואַנען מ'האָט זיי אַװועקגעפירט .ביים לויפן האָבן
די דייטשן אַ סך יידן געשאָסן ,צופעליק האָבן זיי דאָס מאָל געזאָגט דעם אמת --
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מען האָט די יידן געפירט אויף אַרבעט .זיי האָבן אָבער בשום אופן ניט געקענט
פאַרשטיין ,פאַרװאָס די יידן גלױיבן זיי ניט ..גיי דערצייל זיי ,די יעקעס,
אַ מעשה ,וי אַזױ ג,עשטאַפּאָ" האָט געפירט אויף ,אַרבעט? און פאַרפירט גלייך
אויף פּאָנאַר .איז טאַקע קיין שום צוטרוי ניט געווען צו די רייד פון די יעקעס.
יעדער ,װער עס האָט נאָר געקענט ,האָט זיך געראַטעװעט און איז אַנטלאָפן,
אָבער דער טראַנספּאָרט מיט אַ סך מענטשן איז אָפּגעפאָרן .די מענטשן זיינען
אַװעק וי זיי שטייען און גייען  --אָן אויבער"בגדים ,אָן װועש ,אָן עסן ,פאַר-
פינצטערטע ,זייענדיק זיכער ,אַז מען פירט זיי צום טױט ..ווען מ'האָט זיך
דערװוּסט ,אַז דער טראַנספּאָרט איז אַװעקגעפאָרן קיין עסטלאַנד ,האָט מען זיך
געבראָכן דעם קאָפּ צו פאַרשטײין װאָס קומט דאָ פאָר :אויב די דייטשן דאַרפן
ווירקלעך מענטשן אויף אַרבעט ,צן װאָס האָבן זיי באַדאַרפט דאָס מאַכן אַזױ
ברוטאַל .זיי האָבן דאָך פּשוט געקענט בעטן ביים געטאַָ-פאָרשטײער אַזויפיל
און אַזויפיל מענטשן צו דער אַרבעט .ער װאָלט דאָס זיי זיכער געגעבן .וייל
ניט נאָר אויף אַרבעט פלעגט ער געבן מענטשן ,נאָר אַפילו דירעקט אויף פּאָנאַר..

,עשטאַפּאָ?-גענג לגבי יידן!
היינט גיי פאַרשטײי ג
מען האָט זיך געבראָכן דעם קאָפּ לאַנגע שעהען ,ביז עס איז געקומען
פון שטאָט דער געטאָ-פאָרשטײער גענס און געמאָלדן ,אַז מען זאָל זיין רואיק,
ווייל די מענטשן זיינען אַװעקגעפאָרן אויף ממשותדיקער אַרבעט ,ד.ה .צום
לעבן  --און ניט צום טויט  --אַזױ פאַרזיכערן די דייטשן .מיטן טראַנספּאָרט
זיינען מיטגעפאָרן אויך אייניקע יידישע בריגאַדירן ,וי  :היימאַן ,פרוי קאַץ א .א.
די דייטשן האָבן פאַרזיכערט ,אַז די בריגאַדירן װעלן אין עטלעכע טעג אַרום
צוריקקומען און ברענגען מיט זיך אייגנהענטיקע בריוו פון די אַרױסגעשיקטע,
מ'האָט זיך אַביסל באַרואיקט ,אָבער אין געטאָ האָט זיך געטומלט וי אין
אַ בינשטאָק,
לויט דער ביטע פון געטאָ-פאָרשטײער ,זיינען אין אָװונט געקומען אין געטאָ
אַרײין עטלעכע דייטשן און אויף אַ ספּעציעל צונויפגערופענער פאַרזאַמלונג פון
די אַרבעטער-בריגאַדירן האָבן זיי דערקלערט ,אַז מען זאָל זיין פולשטענדיק
רואיק ,ווייל די אַרבעטער זיינען אַװעקגעפאָרן קיין עסטלאַנד אויף אַרבעט .קיין
שלעכטס ועט זיי נישט געשען אין אַ פּאָר טעג אַרום וועלן די בריגאַדירן
צוריקקומען און ברענגען מיט זיך בריוו .מען וועט אויך קענען דורך זיי איבער-
שיקן פּעקלעך װועש ,בגדים ,עסנװאַרג א .א .וו .הכלל ,מען זאָל זיך ניט דענער-
ווירן און גלויבן זייער ערן-װאָרט ,אַז אַלץ איז אין דער בעסטער אָרדענונג,.
גוט ,שלעכט  --אַ ברירה האָט מען געהאַט! מ'האָט מיט דער צרה איבער-
גענעכטיקט ,זיך אַ ביסל באַרואיקט און מיט גרויס אומגעדולד געװאַרט אויפן
צוריקקומען פון די בריגאַדירן,
268

צי װעלן זיי טאַקע צוריקקומען? צי װעלן זיי מיט זיך ברענגען בריוו?
צי לעבן די אַרױסגעשיקטע?  --די פראַגן האָבן אַלעמען געפּײיניקט .אין געטאָ
איז מען אַרומגעגאַנגען װי שאָטנס ,נישט גערעדט צװישן זיך ,נאָר מיטן אויס-
דרוק פון די אויגן און פּנים האָט מען זיך פֿאַרשטענדיקט .דער צער פון די
פרויען ,קינדער און עלטערן ,וועמענס נאָענטסטע זיינען אַוועקגעפירט געװאָרן,
איז ניט צו באַשרײבן .מ'האָט געדאַרפט זיין שטאַרקער פון אייזן ,האָבן איבער-
מענטשלעכע כוחות ,אָדער ,פּשוט ,זיין אַזױ אָפּגעטעמפּט און גלייכגילטיק ,וי
מיר זיינען דאַן געווען ,כדי אַדורכצוהאַלטן די עטלעכע טעג .אָבער געטאָדײידן
האָבן געהאַט כוח! זיי האָבן אַלץ געקענט איבערלעבן!
ס'זיינען אַדורך עטלעכע טעג .מיטװאָך דעם 11טן אױגוסט  3491איז אין
געטאַ שנעל זיך צעגאַנגען אַ קלאַנג ,אַז די בריגאַדירן זיינען דאָ צוריק און
זיי געפינען זיך ביים געטאַ-פאָרשטײיער אין קאַבינעט .דער הויף פון רודניצקאַ 6
איז שװואַרץ געװאָרן פון מענטשן .מען האָט קוים דערלעבט דעם מאָמענט ,ווען
זי זיינען אַרױס פון קאַבינעט און געמאָלדן ,אַז אַלע לעבן ,אַלע זיינען אַװעק-
געפירט געװאָרן אין ווייװואַרי  --עסטלאַנד ,און דאָרט זיינען זיי געבליבן
אין אַרבעט-לאַגערן אויף אַרבעט ,זיי האָבן געבראַכט מיט זיך בריוו ,דער עולם
האָט זיך אַ וואָרף געטאָן נאָך די בריוו ,געשטופּט זיך און געשלאָגן  --מ'האָט
געשטורעמט די פּאַליצײ .יעדער האָט געװאָלט וי אַמשנעלסטן זען מיט זיינע
אויגן דאָס בריוועלע פון זיין משפּחה-מיטגליד .אין די בריוו איז געווען איין
נוסח :מיר לעבן און מיינען ,אַז מיר וועלן ווייטער לעבן ..אַלע בעטן בגדים,
וויעש ,איבערהויפּט  --װאַרעמע וועש ,ווייל דאָרט איז אַ ים-קלימאָט מיט קאַלטע
ווינטן ,מ'בעט אויך עסנװאַרג .דער פּאַיאָק איז זייער אַ קליינער .איין בריוו
האָט געמאַכט אַ רושם אין געטאָ .ער האָט זיך אָנגעפאַנגען מיט די ווערטער:
,,האָפּליאַ .,מיר לעבן!" א ביסל האָט מען זיך באַרואיקט .זאָל זיין װייװואַרי
יידן האָבן טאַקע באַלד געזאָגט ,אַז דאָס אָרט איז טאַקע אױיך מיטן נאָמען
צוגעפּאַסט צו אונדזער געמיט :וויי ,וויי .זאָל זיין עסטלאַנד ,אבי מען
לעבט ,אַבי נישט פּאָנאַר .מ'האָט גענומען גרייטן ניט פּעקלעך ,נאָר גרויסע פּעק.
בעטגעװאַנט ,קליידער ,וועש ,עסנװאַרג  --אַלץ װאָס אַ לעבעדיקער מענטש
דאַרף,
דער געטאַיפאַרשטײער האָט געמאָלדן ,אַז ער עס וויל ,קען פאָרן צו די
אַרױסגעשיקטע און נעמען מיט זיך אַלע זאַכן ,עס האָבן זיך טאַקע געפונען אַ סך
בעלנים ,וועלכע זיינען פרייװויליק אַװעקגעפאָרן מיטן טראַנספּאָרט זאַכן .סוף
אױיגוסט האָט דער געטאַ-פאָרשטײער געמאָלדן ,אַז די דייטשן פאָדערן פון אים
נייע עטלעכע טויזנט מאַן אויף אַרבעט קיין עסטלאַנד .ער לייגט פאָר ,מען זאָל
זיך פאַרשרייבן פרייוויליק .אָבער קיין פרייוויליקע זיינען ניט געווען ,ווייל מ'האָט
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שוין באַקומען פון עסטלאַנד פיל זייער ניט קיין פריילעכע גרוסן .מ'האָט שוין
געװוּסט ,אַז דאָרט איז די אַרבעט זייער אַ שווערע ,מען הונגערט ,דער קלימאַט
פאַר ווילנער איז דאָרט ווייט נישט קיין לייכטער .האָט דעריבער קיינער זיך
ניט גערירט פון אָרט צו פאַרשרייבן זיך פרייוויליק .דאַן האָט דער געטאָ-
פאָרשטייער פונאַנדערגעשיקט אויפפאָדערונגען צו די אַלע פאַמיליעס ,וועלכע
האָבן שוין געהאַט זייערע מיטגלידער אין עסטלאַנד ,אַז זיי זאָלן אַהין פאָרן.
אין געטאַ האָט זיך געשטורעמט .א ביסל יוגנט האָט דאַן באַשלאָסן צו פאָרן,
ווייל אין די בריוו פון עסטלאַנד איז געווען אָנגעמערקט ,אַז דער פעטער יוסף
(יאָסיף סטאַלין) געפינט זיך אין דער נאָענט און מען קאָן זיך מיט אים באַגעגענען,
פון דעם האָט מען געדרונגען ,אַז דער פראָנט איז נאָענט,
אייניקע יונגעלייט האָבן זיך טאַקע פאַרשריבן צום פאָרן ,אָבער צו טויזנטער,
וי די דייטשן האָבן געפאָדערט ,איז נאָך זייער וייט געווען .מיט גרויס
אומרואיקייט האָט מען געװאַרט צו זען ,װאַזױ די דייטשן וועלן אויף דעם
רעאַגירן.
לאַנג װאַרטן האָט מען ניט געדאַרפט .מיטװאָך פאַרטאָג ,דעם 1טן סעפּ-
טעמבער  ,32491האָט מען זיך אױפגעכאַפּט ניט-טויט ניטילעבעדיק ,מיט דער
ידיעה ,אַז קייטעל (דער דייטשער פאָרשטייער פון  געשטאַפּאַי איבער דעם
געטאָ) איז אין געטאָ און כאַפּט מענטשן קיין עסטלאַנד און דאָס געטאָ איז

אַרומגערינגלט דורך מיליטער .אַ פּאָר שעה האָבן קייטעל מיט זיינע סאָלדאַטן
געאַרבעט אויף רודניצקער גאַס און צוזאַמען געכאַפּט  001מענער .זיי האָבן
צוגענומען יעדן ,װער ס'איז זיי נאָר געווען אין וועג ,ניט רעכענענדיק זיך מיט

קיין שום יחוס .אין געטאָ איז אַנטשטאַנען אַן אומבאַשרײיבלעכער טומל .אַלע
האָבן זיך פאַרשטעקט אין מעלינעס ,אַפילו פּאָליצײיאישע משפּחות אוֹיך .דאָס
האָט נאַטירלעך ניט געשמעקט דעם געטאָ-פאָרשטײער מיט זיין פּאָליצײי ,ווייל

ביז דעם מאָמענט האָבן זיי קיין עסטלאַנד געשיקט אויסשליסלעך דעם אָרעמען
און ניט-פּריװױלעגירטן קלאַס .דער געטאָ-פאָרשטײער האָט גענומען פירן אונטער-
האַנדלונגען מיט קייטעלן ,ער זאָל אים דערלױבן אין משך פון  4-טעג
צושטעלן די נויטיקע צאָל מענטשן .קייטעל איז אױף דעם אײנגעגאַנגען און
איז אַװעק פון געטאָ מיט זיינע סאָלדאַטן .איצט איז גענס מיט זיין פּאָליצַײ
צוגעטרעטן צו דער אַרבעט זייער ענערגיש .די נאָרמאַלע יידישע פּאַליצײ איז
פאַר אים װייניק געווען .ער האָט פאַר דער אַקציע געשאַפן אַ ספעציעלע
געהילפס-פּאָליצײי ,די דאָזיקע נייע באַנדע איז באַשטאַנען פון אונטערוועלטניקעס,
װאָס האָבן זיך אונטערגענומען צו אַנטדעקן מעלינעס און דערפאַר אַלײן באַפרײט
ווערן פון פאָרן קיין עסטלאַנד .פון דער באַנדע אױסװװוּרפן איז פּשוט אוממעגלעך
געווען אױיסצובאַהאַלטן זיך,
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די גאַנצע יידישע באַפעלקערונג האָט געװוּסט ,אַז אויף די פראָנטן ליידן
די דייטשן איין מפּלה נאָך דער אַנדערער ,און אַז דער סוף זייערער איז שוין
גאָר נאָענט ,האָט מען דעריבער גענומען גרייטן באַהעלטענישן אויף דער
קריטישער איבערגאַנגס-צייט .באַהעלטענישן זיינען געמאַכט געװאָרן קונציקע,
מיט יידישן שכל .די דייטשן װאָלטן זיי קיינמאָל ניט אַנטפּלעקט .מ'האָט געמאַכט
אונטערערדישע דירות ,פאַראייניקט צו דעם צוועק קעלערן מיט אַרוסגענג מחוץ
דעם געטאָ .אין די באַהעלטענישן איז אַריינגעפירט געװאָרן װאַסער-לײטונג,
עלעקטרישע באַלויכטונג ,דירעקט פון אונטערערדישע קאַבלען; צוגעגרייט
זאַפּאַסן פון װאַסער ,עסנװאַרג ,ליכט ,ראַדיאָס  --הכלל ,אַלץ װאָס מען קאָן
באַדאַרפן אין משך פון װאָכן צי אַפילו חדשים ,און דאָס פאַר אַ סך מענטשף
די באַהעלטענישן זיינען זייער גוט מאַסקירט געווען .מ'פלעגט אין זיי אַרײנגײן
דורך אַ קינסטלעכן קלאָזעט ,דורך אַ פּלאַטע ,דורך אַן אויוון אָדער דורך אַנדערע
מאַסקירטע ערטער ,אָבער די נייע געהילפס-באַנדע האָט גענומען בושעוען
וי ווילדע חיות .פאַר זיי האָט נישט עקזיסטירט קיין שוֹם באַהעלטעניש .אַלץ
האָבן זיי געװוּסט .פאַרן פּרייז פון ראַטעװען זיך און זייערע משפּחות האָבן זיי
גענומען אויפדעקן מעלינעס,

אונדזער דירה אַליין איז געווען א גוֹט באַהעלטעניש ,ווייל זי איז אַרױס-
געגאַנגען אויף יענער זייט געטאָ.
צוגעטראַכט אַ נייע מעלינע :מיר
צו אַ דערבייאיקן קעלער .דאָרטן
װאַסער ,דאָס איז געווען א זייער
אַנדערע ,אָבער אַ זיכערס,

דערצו נאָך האָבן מיר אין דער דירה גופא
האָבן געעפנט די פּאָדלאָגע און דערגראָבן זיך
האָבן מיר אױסגעבויט בלויז אַ קעסל אױיף
פּרימיטיוו באַהעלטעניש ,אין פאַרגלייך מיט

גענס האָט צונויפגערופן אַ גרויסע פאָלקס-פאַרזאַמלונג אויפן הױף פון
רודניצקא  .6ער מיט זיינע יוצרימשרתים האָבן פון באַלקאָן גערעדט צום
פאַרזאַמלטן עולם ,אַז אַלע מוזן פאָרן אויף אַרבעט קיין עסטלאַנד ,אָן שום
אויסנאַם ,אַז קיין שום פּראָטעקציעס װעלן ניט העלפן .ער האָט אונטערגעשטראָכן,
אַז דאָס באַהאַלטן זיך װעט ניט העלפן ,ווייל ער מיט זיין פּאָליצֵיי װעט אַלע
מעלינעס געפינען און דאַן װועט זיין ערגער ,ווייל מ'וועט אַרױסשיקן װי מען
שטייט און גייט .פרייװיליק קען מען מיט זיך נעמען קליידער ,װעש ,פּראָ-
דוקטן א .א ,וו
דער עולם ,הערנדיק די דרשות האָט זיך געבראָכן דעם מוח ,װאָס טוט מען
איצט? קלאָר אין געווען ,אַז די רעדנער װעלן חס וחלילה אַליין נישט פאָרן
מען הייסט נאָר אַנדערע דאָס טאָן .דעריבער האָט מען נאָכן אויסהערן די דרשות
באַשלאָסן ...זיך גוט צו פארשטעקן ,אַזױ האָב אויך איך געטאָן.
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מיר זיינען אַראָפּ צו זיך אין דעם אונטערערדישן

קעלער .צזאַמען מיט

אונדז האָבן זיך פאַרשטעקט נאָך אַ פּאָר צענדליק מענטשן .די גאַנצע שטוב
מיט אַלעמענס האָב און גוטס איז געבליבן אױף הפקר .נאָך עטלעכע שעה
זיצן אין לעבעדיקן קבר האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז אין געטאָ טוט זיך חושך;
די פּאַליצײ כאַפּט נאָר מענער ,פרויען לאָזט מען צורו ,אונדזערע פרויען זיינען
אַרױס פון ,קבר" אין דער דירה אַרײן .שפּעטער איז צו אונדז דערגאַנגען
אַז אויף סטראַשונאַ  51האָט פּאַסירט אַזאַ פאַל :דאָרט זיינען פאַרבײיגעגאַנגען
קייטעל ,גענס מיט יידישע פּאָליציאַנטן ,און עמעצער זאָל האָבן אויף קייטעלן
געשאָסן .גענס האָט פאַראָרדנט צו ברענגען גלייך אַ פּיראָטעכניקער ,אַ ליטווין,
מיט דינאַמיט און האָט אין אַ פּאָר שעה אַרום אויפגעריסן דעם גאַנצן פראָנט
פוֹן דעם הויז .דערביי זיינען אַ סך מענטשן אומגעקומען און פיל פאַרשאָטן
געװאָרן .,דאָס איז געווען דער ערשטער אַקט .אויף מאָרגן האָט מען וידער
אויפגעריסן עטלעכע הייזער אויך אויף סטראַשונאַ גאַס (אַמאָל קאָמניצקער גאַס),
דיסנער זאַולעק א .א .אַזעלכע גרוסן האָבן מיר באַקומען אין אונדזער אונטער-
ערדישן באַהעלטעניש,
ביי יעדן אויפרייס פון אַ הוֹיז זיינען געווען פאַרװונדעטע און נאָך מער
פאַרשאָטענע .אַזױ האָט מען אָפּגעבושעװעט מיטװאָך ,דאָנערשטיק און פרייטיק,
פרייטיק בייטאָג האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז עס איז נאָך אַלץ װײניק מענטשן
איז דאַן גענס אַװעק אין יידישן שפּיטאָל און אַרױסגעטריבן קראַנקע ,דאַקטוירים,
אַפּטײיקערס ,אָנגעשטעלטע און פון זיי געלאָזן נאָר אייניקע אין שפּיטאָל ,אַזױ וי
זיי זיינען געשטאַנען אין די כאַלאַטן ,אָן קליידער ,אָן וועש ,אָט אַזױ האָט זי
גענס מיטן רעװאָלװער אין האַנט אַרױסגעטריבן פון שפּיטאָליהױף צום געטאָ-
טוער .זעענדיק אַזאַ חורבן ,האָבן שוין אַ סך פון דער יידישער באַפעלקערונג
אַליײין גענומען גיין צום טויער ,און איך מיט מיין זון ,צוזאַמען מיט נאָך אַ פּאָר
צענדליק מענטשן ,זיינען מיר דערווייל געווען באַהאַלטן אין אונדזער אונטער-
ערדישן קעלער .אָבער ס'האָט אונדז אויסגעגעבן אַ פרוי ,וועלכע איז פריער
געווען פאַרשטעקט ביי אונדז און נאָך דעם וי זי איז פון אונדז אַװעק ,האָט
מען צוגענומען אירן אַ באַקאַנטן .זי האָט אונדז פאַראַטן מיט דער כוונה צו
באַפרייען איר באַקאַנטן .פּאָליצײי איז געקומען מיט אַ פּלאַן פון דער מעלינע
און צוֹ אונדז אַריינגעשריגן ,אַז מען װעט װאַרפן האַנטיגראַנאַטן אין קעלער,
הערנדיק די געװאַלטיקע געשרייען פון אונדזערע פרויען ,זיינען מיר אַרױס,
מען האָט אונדז אַוװעקגעפירט אויפן זאַמלפּונקט ,אָבער אין לעצטן מאָמענט איז
מיין טאָכטער געלונגען מיך צו באַפרײיען פון זאַמלפּונקט אונטערן באַדינג ,אַז
איך װעל זיך מאָרגן אַליין צושטעלן .צוזאַמען מיט מיר איז אויך באַפרײט
געװאָרן דער אַרטיסט סאַשע קרעמער .אָבער פון אונדזער מעלינע האָט מען
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גלייך צוגענומען דעם אַלטן גילזן-מאַכער חיים באקאטורסקי,
אברהם כץ ,שקאָלניק בצלאל א .א,

דעם אַנטיקװאַר

אויף מאָרגן שבת האָט מען צורו געלאָזט די מענער און גענומען זיך צו
פרויען .האָבן מיר זיך געביטן מיט די ראָלן .מיין פרוי און טאָכטער האָבן מיר
פאַרשטעקט ,צוזאַמען מיט נאָך פרויען פון אונדזער דירה ,און מיר מענער האָבן
זי געהיטן .אַזױ האָט די יידישע פּאָליצײ אַרומגעשטורעמט  4טעג .אין לעצטן
מאָמענט האָט גענס צונויפגערופן די הילפס-פּאָליצײי ,זיי געדאַנקט פאַר דער
,געטרייער" אַרבעט און זיי אַװעקגעשיקט קיין ...עסטלאַנד .אָט דאָס איז געווען
די באַלױנונג פאַר דער באַנדע .שבת-פאַונאַכט האָט מען געמאָלדן ,אַז די אַקציע
איז געענדיקט,..
מ'האָט אָפּגעאָטעמט פרייער און אַרױס זען ,װי עס זעט אויס דאָס געטאָ.
דאָס בילד איז געווען אַ שוידערלעכס .די גאַסן ,הייזער ,װווינונגען האָבן אויסגעזען
װי נאָך אַ שרעקלעכן פּאָגראָם  --אַװעקגעװאָרפענע זאַכן ,אין די װוינונגען
אַלץ צעבראָכן ,צעפּלינדערט ,איבערגעקערט מיטן קאָפּ אַראָפּ .די געבליבענע
מענטשן צעשראָקן ,בלייך ,אָן אַ טראָפּן בלוט אין פּנים .ניט געשלאָפן ,ניט
געגעסן 4 ,מעת"לעת געלעבט אין טױט-פּיין ,אָבער דאָס לעבן איז שטאַרקער
פון אַלץ .גלייך האָבן זיך אויסגעפונען פרישע אױסװוּרפן ,וועלכע האָבן זיך
װי בעסטיעס געװאָרפן אויף די פּוסטע הייזער און צעראַבעװעט די איבער"
געכליבענע זאַכן ,פאַרכאַפּט מעבל און דירות .קלאָר ,אַז די ערשטע איז
געווען די יידישע פּאָליצײי ...זיי האָבן אָפּגעלעקט אַ גוט ביינדל אין די טעג!
געווען פאַלן פון אויסקויפן זיך מיט גרויסע סומעס געלט ,גאָלד .זי האָבן
אָנגעראַבירט יידיש האָב און גוטס ,אַדורכגעװײקט מיט יידיש בלוט און
טרערן!
די עטלעכע טעג איז קייטעל געווען אין געטאָ .ער פלעגט אַרומגײין איבער
אַלע געסלעך און צוקוקן זיך ,װוי די אַקציע גייט .איין ווערסיע איז געװען
אַז דאָס הויז אויף סטראַשונאַ  21האָט מען אויפגעריסן צוליב דעם ,װאָס מ'האָט
פון דאָרטן געשאָסן צו קייטעלן .אַ צווייטע ווערסיע האָט דערציילט :אין געטאָ
איז געווען אַן אָרגאַניזירטע ,באַװאָפנטע יוגנט-גרופע ,אַמאָל מיטן קאָמוניסט
איציק וויטענבערג און דעם געוועזענעם פאַרטרעטער פון פּאָליצייישעף יוסף
גלאָזמאַן אין דער שפּיץ .די דאָזיקע גרופּע האָט זיך באַפּעסטיקט אויפן ספּאָרט-
פּלאַץ אויף סטראַשונאַ  .6גענס מיט זיין פּאָליצײי האָבן מורא געהאַט דאָרטן
צוצוגיין ,האָבן זיי דעריבער די גאַנצע גרופּע געלאָזט וואיק פאַרבלייבן אויפן
אָרט און אַפילו זיי באַזאָרגט אין יענע טעג מיט עס גענס האָט שפּעטער
מורא באַקומען ,אַז אויך אַהין װעט זיך קייטעל דערקלייבן און אַנטדעקן
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אויפגעריסן דאָס הױז ,כדי קייטעל

די באַװאָפנטע גרופּע ,האָט ער דעריבער
זאָל אַהין ניט קריכן..
די -4טאָגיקע אַקציע פון צונעמען  5טויזנט מאַן קיין עסטלאַנד האָט זיך
פאַרענדיקט .די באַפעלקערונג האָט גענומען ביסלעכוייז ,קומען צו זיך"
זונטיק ,דעם 5טן סעפּטעמבער ,האָט מען שפּאַצירט פריי אין געטאָ .יאָ,
ס'איז געװאָרן זייער פריי און זייער בריווח! -- ..טױיזנטער מענטשן האָבן
פאַרלאָזט זייערע ערטער ,דירות זיינען געבליבן ליידיק.
עס זיינען אַװעק עטלעכע טעג .אױף אַרבעט אין שטאָט איז מען שון
כמעט וי נישט געגאַנגען .דאָס יקרות אין געטאָ אין געװאַקסן פון מינוט
צו מינוט .מיט ברויט איז שוין געווען שווער ,.די גאַנצע צייט פלעגט אין געטאַ
ברויט קאָסטן אומגעפער  04--05רובל אַ קילא ( 5--4מאַרק) ,איצט איז דער
פּריין פון ברויט דערגאַנגען ביז הונדערט און נאָך מער .די גאַנצע געטאָ-
באַפעלקערונג ,וועלכע האָט פריער געאַרבעט אין שטאָט ביי די דייטשן ,איז
אַרומגעגאַנגען אָן אַרבעט( .אַ חוץ די ,וועלכע האָבן געאַרבעט אין די געטאָ-
װואַרשטאַטן) .מ'האָט געקלערט און גערעדט צוישן זיך, :וי לאַנג קען דאָס
אַזױי דויערן? יעקע װעט אונדז האַלטן אויף פּענסיאָן! ניט אַרבעטן און
געבן עסן -- 17מ'האָט זיך געריכט אױף נייעס ,אָבער װאָס װעט געשען
|
דאָס האָט מען נישט געװוּסט,
דער

טויט

פון געטאַיפֿאַרשטײײער

גענס

לאַנג װאַרטן האָט מען ניט געדאַרפט .מאָנטיק אָװנט ,דעם 21טן סעפּטעמבער
 ,3איז דאָס געטאָ אויפגעציטערט געװאָרן פון אַ נייער באָמבע :מ'האָט
,עשטאַפּאָ? .דאָרט אַהין פלעגט שטענדיק גיין גענסנס
גענסן אַוועקגעפירט אין ג
פאַרטרעטער ,דעסלער ,אָבער אויך גענס האָט געהאַט מיט זיי צו טאָן .דאָס מאָל
האָט מען גלייך איבערגעגעבן ,אַז גענס האָט פאַרֹן אַרױסגײן פון שטוב
געזאָגט דער מאַמען ,אַז אויב ער װעט אױף נאַכט ניט קומען אַהײם ,זאָל
מען שוין אויף אים מער ניט װאַרטן ..דאָס געטאָ איז געווען שרעקלעך אױפי
גערודערט  --גענסן צוגענומען ,גענסן אַװעקגעפירט! צי דערנענטערט זיך
אונדזער אַלעמענס סוף ,אָדער איז עס עפּעס א צייטווייליקע ,טיילווייזע גזירה ?...
מען האָט ניט געקאָנט דערװאַרטן זיך .די נאַכט איז אַריבער אין פּין און
קלעמעניש ,אָנשטאָט צו רעדן ,װי געוויינלעך ,וועגן פּאָליטיק ,האָט מען איצט
גערעדט נאָר וועגן איין זאַך :גענס..
אויף מאָרגן האָט מען זיך פון דעסלערן דערװוּסט ,אַז ..ער ווייסט גאָרניט
וועגן גענסן ...אָבער אין געטאָ האָט מען שוין גערעדט ,אַז מיט אַ טאָניצַווײ
פריער האָט דער געשטאַפּאָװיעץ ווייס מתרה געווען גענסן ,אַז מען װעט אים
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די טעג אַרעסטירן ,ער האָט אים געעצהט

צו אַנטלױפן ..גענס האָט זיך אָבער

|
יי
אָפּגעזאָגט פון אַנטלױפֿן..
דינסטיק ,דעם 41טן סעפּטעמבער ,ד ה .אויף מאָרגן נאָכן אַרעסט ,איז
אין געטאָ געקומען קייטעל מיט אַן אָפיצֹיר און געהייסן גלייך צונויפרופן
אַן אַפּעל פון דער יידישער פּאָליצײ אין לאָקאַל פון דער קאָנדיטאָרײ ,ראָג
רודניצקער און דיסניענסקי .דאָרט האָט קייטעל דערקלערט ,אַז אַזױ װוי גענס
האָט ניט דערפילט די פאָדערונגען פון דער העכערער דייטשער מאַכט ,איז ער
דערשאָסן געװאָרן .זיין פאַרטרעטער דערווייל װעט זיין דעסלער ,ביזן מאָמענט,
ווען עס װעט באַשטימט ווערן אַן אַנדערער געטאָ-פאָרשטײער( .ווען מיר זיינען
מיט צוויי װאָכן שפּעטער געפאָרן קיין עסטלאַנד ,האָט אונדז אין װאַגאָן דער-
ציילט אַ געוויסער װאָראָן  --זיין ראָל אין געטאָ :מאַכן געשעפטן מיט דייטשן
ביים אַרױסנעמען מענטשן פון טורמע  --אַז ער ,צזאַמען מיט נאָך עטלעכע
יידן ,דעמאָלט אַרעסטירטע אין געשטאַפּאָ אויף ראסע ,האָבן דעם אָװנט באַגראָבן
עפּעס אַן אָנגעזעענעם מענטש ,און וי זיי זענען משער ,איז דאָס געווען גענס,
וועמען מען האָט דערשאָסן אין געשטאַפּאָ),
די יידישע פּאָליציאַנטן זיינען אַרױס גאַנץ צעטומלטע פון דעם אַפּעל ,אַזאַ
בראָך!  --זייער גאָט ,זייער האַר ,זייער בריטגעבער גענס  --האָט מען
דערשאָסן! די ידיעה איז בליץ-שנעל זיך פונאַנדערגעגאַנגען איבערן געטאָ.
מיר האָבן זיך געבראָכן דעם קאָפּ  --װאָס באַדײט דער שאָס :צי איז דאָס
אַ שאָס אויף דעם מענטש ,וועלכער האָט מיט זיי געהאַט צו טאָן ,און וייסט 
אפשר אַ סך סודות ,אָדער אפשר איןז דאָס א שאָס אין דער גאַנצקײט פון
געטאָ .אַמשױדערלעכסטן האָט אָבער די ידיעה געטראָפן ,וי געזאָגט ,דער
יידישער פּאָליציי .ווען מען זאָגט זײ ,אַז דאָס גאַנצע וילנער געטאָ דאַרף
אויסגעשאָכטן ווערן ,נאָר איין גענס מיט זיי זאָלן בלייבן ,װאָלטן זיי דאָס
אַלײין געטאָן מיט די אייגענע הענט .זײי פלעגן שיקן טויזנטער מענטשן אויף
פּאָנאַר ,אין עסטלאַנד ,אומעטום ,אַבי זיך צו ראַטעװען און דאָ ,נאַדיר ,אַזאַ
בראָך ,גענסן אַליין געפּטרט ,היינט װער זיינען זיי? װאָס פאַראַ .ווערט,
מ'שטיינסגעזאָגט ,האָבן זיי! פאַרנאַכט האָט די פּאַליצײי גלייך אײינגעאָרדנט
אַן אזכרה אין דער קצבישער קלױז ,װוּ דער רב האָט געמאַכט אַ הספד
אָנהױבנדיק מיט די ווערטער, :אין לנו אב" דערנאָך האָט גענסנס ברודער,
סאַלאָמאָן ,געדאַװונט מנחה ,געזאָגט קדיש .עס האָט נאָך גערעדט דער פּאָליצײי-
אינספּעקטאָר מושקאַט ,די גאַנצע צייט פון הספּד איז סאלע דעסלער געשטאַנען
ביי דער בימה מיטן קאָפּ אָנגעשפּאַרט אין די מעשענע וענטלעך און ניט
אויפגעהויבן די אויגן .ס'האָט געמאַכט דעם אינדרוק ,אַז זיין געוויסן איז
עפּעס ניט אינגאַנצן ריין  --אָדער ער ציטערט פאַר זיין אייגענער הויט ,ווייל
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איצט איז דאָך זיין ריי ...די שטימונג אין געטאָ איז געווען אַ פּיינלעך-
געדריקטע .יעדער האָט געפילט ,אַז שװאַרצע װאָלקנס רוקן זיך אָן אױף
אונדזערע קעפּ .יעדערן האָט דאָס האַרץ געפּרעסט ,וי פּודן משאות װאָלטן
געלעגן אויף דער ברוסט .מ'האָט צװוישן זיך ניט גערעדט ,זיך װייניק געקימערט
צוליב דעם שוידערלעכן יקרות ,װאָס איז געשטיגן פון טאָג צו טאָג .איין
מחשבה האָט געעקבערט אין מח, :מה ילד יום"  --װאָס װעט דער נאָענטסטער
טאָג ברענגען .טויט-אַנגסט האָט מען געזען אין יעדנס אויגן ,וי פאַרסמטע
חיות זיינען מיר אַרומגעגאַנגען איבער די פּוסטע געסלעך פון געטאָ און געפילט,
אַז מיר זיינען אַלע פאַראורטיילט צום טױיט .אָבער וי ראַטעװעט מען זיך אַרױס
פון דער שרעקלעכער לאַגע? װוּ פאַרשטעקט מען זיך מיט אַן אַלטער מאַמען
מיט אַ פרוי ,מיט קינדער? דאָס איז דאָס טראַגישסטע  --מ'זעט די געפאַר,
מ'פילט דעם טויט מיט אַלע חושים ,און ס'איז ניטאָ קיין אויסװועג ..אַ פאַרי

פינצטערטער פלעג איך מיט מיין פרוי און טאָכטער זיך ברעכן דעם קאָפּ
װאָס טוט מען?
דאָס איינציקע שטיקעלע טרייסט אין די טעג זיינען געווען די קאָמוניקאַטן
פון פראָנט .ס'איז איבעריק צוצוגעבן ,אַז די דייטשע קאָמוניקאַטן האָבן
ווייט-ווייט ניט אָפּגעשפּיגלט די אמתע לאַגע אויפן פראָנט ,אַ סך ניט דערזאָגט,
אַ סך געלייקנט און פאַרלייקנט .אָבער דאָך פלעגן מיר צװישן די שורות
קלאָר און דייטלעך זען ,אַז זייער מפּלה האָט זיך שוין אָנגעהויבן .ס'איז
פאַרשווונדן ביי זיי דער קוראַזש .מ'רעדט שין ניט וועגן נעמען מאָסקװע,
לענינגראַד .פון סטאַלינגראַד איז מען אָפּגעטרעטן און מ'האַלט שוין ביים
אָפּטרעטן פון סמאָלענסק .מיט ידיעות איז לעצטנס געװאָרן שווער ,ווייל זייער
װיײיניק מענטשן זיינען געווען אין שטאָט ביי דער אַרֹבעט .אָבער דאָך האָט
דערווייל גענוגט דאָס ,װאָס מיר האָבן געװוּסט .מען דאַרף נאָר ספּעק
לירן און געווינען װאָס מער צייט  --דאָס איז געװוען אונדזער באַגער,
אונדזער האָפענונג .אפשר װעט געשען אַ נס ,אַז זייער בראָך וועט קומען
פּלוצלינג און מיר װעלן געראַטעװעט װערן! נאָר מיט די געדאַנקען האָבן מיר
געלעבט,

די ה.ק.פֿ-.מהומה
דערווייל

איז

אָבער

אין די

פּאָר

טעג

אין געטאָ

אַ נײיער

אױסגעבראָכן

ק ...דאָס איז געווען אַ דייטשישער
טומל :מען נעמט מענטשן אויף ה .פ

װאַרשטאַט,

די

װאַרשטאַטן

װוּ

מ'פלעגט

פאַרריכטן

האָבן זיך געפונען
אַרױסצוגײן
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אין

מאַשינען,

אױטאָס,

געװער

א.א.וו.

אין אַ סך טיילן פון שטאָט,

אָבער זייט מען האָט פאַרווערט

זענען

הקק.פ-

שטאָט

איף

אַרבעט,

די

עטלעכע

הונדערט

אַרבעטער געבליבן אין געטאָ .איצט האָט מען געזאָגט ,אַז ה.ק.פ .אָרדנט איין
אַ גרויסן װאַרשטאַט אויף רוזעלע (סובאטשגאַס ,אין ,די נייע זדאניעס".
דאָס זענען געווען גרויסע דירות-בלאָקן ,אױסגעבויט אין  4091דורך דער
יידיש-פראַנצויזישער פּילאַנטראָפּישער געזעלשאַפט ,יקא") מיט דירות פאַר
אירע יידישע אַרבעטער ,אַזױ אַרום װעלן די עטלעכע הונדערט מאַן מיט
זייערע פאַמיליעס אַרױס פון געטאָ ,װי די אַרבעטער פון דער פאַבריק ,קייליס".
מ'האָט זיך פאַרשריבן אויף צן פאָרן אין בלאָק פון ה ק .פ .פאַרשטענדלעך,
אַז געפאָרן זיינען אַלע ,װאָס האָבן געקענט דער יידישער פּאָליצײ באַצאָלן
מיט גאָלד .אַרױסגעפאָרן זיינען אַלע אַחוֹץ ...אַרבעטער,
אַזױ האָט זיך אָפּגעטומלט אין געטאָ עטלעכע טעג ,ביז שבת אינדערפרי.
דעם 81טן סעפּטעמבער איז אין געטאָ געקומען קייטעל מיט עטלעכע לאַסט-
אױיטאָס און דערקלערט ,אַז ער דאַרף תיכף האָבן עטלעכע הונדערט יידישע
פאַךיאַרבעטער אין די ה.ק.פ-,װאַרשטאַטן ,לכתחילה האָבן זיך עטלעכע הונדערט
באַלמעלאָכעס אַ לאָז געטאָן צום פאָרן אַהין .אָבער ווען קייטעל האָט זיך ניט
געאיילט צו נעמען די פאַררעגיסטרירטע ,איז מען עפּעס אָפּגעקילט געװאָרן און
גענומען קוקן מיט פאַרדאַכט אויף דער גאַנצער אונטערנעמונג,
שפּעטער ,ווען די פּאָליצײי האָט גערופן די פאַרשריבענע ,האָט זיך קיינער
ניט צוגעשטעלט,.

קייטעל האָט באַפױלן דעם נייעם געטאַיפאָרשטײער,

ביעניא-

קאָנסקין ,נעמען די מענטשן מיט געװאַלט,
די פּאָליצײ האָט װוידער זיך אַרױסגעלאָזט אויף כאַפּענישן און זוכענישן.
איז אַנטשטאַנען אַ נייע מהומה .אָבער לאַנג האָט דאָס ניט געדויערט .קייטעל
האָט אַלע געכאַפּטע אָפּגעלאָזט און איז אַװעקגעפאָרן ,װאָס קייטעל איז אויסן-
געווען ,האָט קיינער ניט געװוּסט און ניט פאַרשטאַנען .משמעות ,אַז עס האָט
זיך אים פאַרװאָלט צעמישן די מוחות פון די איבערגעבליבענע און זיי
מאָראַליש צעברעכן פאַרן לעצטן טױט-קלאַפּ ,װאָס ער האָט געגרייט פאַרן
געטאָ .קיין אַנדערע אויסטייטשונג פאַר אָט די געשעענישן איז ניטאָ .דעם
גאַנצן טאָג איז קייטעל געווען אין געטאָ .קיין פאָרשטײיער װער עס זאָל מיט
אים רעדן ,איז ניט געווען .ער איז געשטאַנען און געשמועסט מיט יידישע
ווייבער .זיי האָבן זיך צו אים געװאָנדן ;,:הערעלע ,קייטעל ,נעמען זי מיך צו דער
,יינט נאָר מענער .עס װעט
אַרבעט אין ה.ק.פ, *.ה,יינט ניט" ,ענטפערט ער ,ה
קומען אייער צייט אויך" .יאָ ,יאָ ,עס וװועט קומען זייער צײיט אויך ..דער
,הערעלע? האָט זיך אַזױ לוסטיק געמאַכט און געפּלױדערט מיט אַלעמען
די פאָרשטײיער פון דער געטאָ-פאַרװאַלטונג זענען זיך צעלאָפן ,װוי די מייז.
צוויי יאָר האָבן זיי ,אָט די ,פאָרשטייער" געלעבט ,גוט געלעבט אויפן חשבון
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פון דער געטאָרבאַפעלקערונג ,און ווען ס'איז געקומען אַ װאָגיקער און דרינ-י
גענדיקער מאָמענט ,כדי אַ ביסל קלאָר צו מאַכן די לאַגע ,איז ניט געוען
ווער עס זאָל דאָס טאָן,

ליקווידיר-אַקציע

פון

גע טאַ

די יוגנט לויפט אין ואַלד אַרין

ס'איז אַזײגער צוויי בײיטאָג .דאָס געטאָ איז אויפגעטרייסלט פון אַ נײיער
סענסאַציע  :סאלע דעסלער ,דער הױפּט-פאַרבינדלער פון געטאָ מיט געשטאַפּאָ
איז מיט זיין פרוי אַנטלאָפן פון געטאָ .מען האָט גענוי איבערגעגעבן ,וי פרוי
דעסלער אַ יונגע פרוי פון לאָדזש) איז אַרױס מיט אַ קליינעם טשעמאָ-
דאַנטשיקל פון געטאָ אוֹן דערנאָך איר מאַן סאלע .מ'האָט איבערגעגעבן אַז
דעסלער האָט מיטגענומען מיט זיך דעם גאַנצן גאָלד-אוצר פון דער געטאָ-
פאַרװואַלטונג  --געשאַצט אין עטלעכע טױיזנט רובל אין גאָלד און בריליאַנטן
עס האָבן זיך אויך באַשטעטיקט די קלאַנגען ,אַז מיט אַ פּאָר שעה פריער
איז פון געטאָ אַרױס דער אַלטער פעליקס דעסלער (דער פאָטער פון סאלע)
מיט זיין פרוי .הייסט דאָס ,אַז מיטן געטאָ האַלט שמאָל,
אין געטאָ איז מען אויפגעבראַכט געווען ניט אַזױ פון דעם אַנטלױפן פון
סאלע דעסלערן ,װי פון דעם פאַקט ,װאָס ער האָט זיך דערלױבט צוצונעמען
דאָס ביסל קהלישע גאָלד ,אין אַזאַ מאָמענט איבערלאָזן אַן עדה יידן אָן שום
מיטלען...
װאָס ווייטער איז מען אַלץ מער דערגאַנגען ,אַז ניט נאָר דעסלער איז
אַנטלאָפן ,נאָר עס זיינען אויך אַנטלאָפן עטלעכע העכערע לײט ,וי דער
קאָמענדאַנט פון טויער-װואַך  --דער טרויעריק באַרימטער לעוואס מיט זיין
פרוי און שווער קושניר ,עס איז אויך אַנטלאָפן דער פּראָקוראָר טשעסלאָ
נוסבוים-אָלטאַשעװסקי (געוועזענער רעדאַקטאָר פון דער גרויסער פּוילישער
צייטונג אין לאָדזש ,ר,עפּובליקאַ?) .דאָס געטאָ איז געבליבן אױיף הפקר ,די
שטימונג איז געװאָרן אַ שוידערלעך געדריקטע.
יעדע נאַכט פלעגן גרופּעס יונגעלייט אַװעקגײן פון געטאָ אין װאַלד אַרײן
צו די פּאַרטיזאַנער .אַ סך מענטשן זיינען אַרױס פון געטאָ און אַװעק צו
באַקאַנטע קריסטן .אַ טייל האָט זיך דאָך איינגעגעבן אַריינצוקריגן אין ,קייליט"
און ה.ק.פ-.בלאָקן ,אָבער פאַר דעם איבערגעבליבענעם עולם ,אין דער צאָל
פון בערך  21טויזנט מאַן ,איז קיין רעטונג ניט געווען .ניטאָ װוּ זיך צו
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באַהאַלטן ,ניטאָ װוּ צו לויפן ,מען מוז דעם בעכער
סוף ,מיר בלייבן אויפן אָרט!

צרות אויסטרינקען

ביזן

דערווייל איז דאָס לעבן אין געטאָ געװאָרן פון מינוט צון מינוט בראַנדי
טייער ,ברויט איז שוין דערגאַנגען ביז  052רובל פאַר אַ לעבל פון  2ק"ג.
פּוֹטער און פלייש זיינען דערגאַנגען צו אַסטראָנאָמישע ציפערן .ברויט אַרײני
פירן פלעגט מען פון די ליטווישע ,רוטע-קראָמען? ,לוט דער נאָרמע021 :
גראַםס איף אַ מענטש אַ טאָג .אָבער די פורמאַנעס האָבן ביים אַריינפירן
דאָס לעגאַלע ברויט אַריינגעשמוגלט אויך אַ סך ניט לעגאַל ברויט,
אין אָט די גרויליקע טעג זיינען עטלעכע טױזנט מאַן אַרומגעגאַנגען אָן
אַרבעט .מ'האָט ניט אַרױסגעלאָזט אֹין דער שטאָט אַרֹין .אַזױ ,אַז אַלע האָבן
מיר זיך געשטיקט אין זיך און מיט זיך ,די טעג האָבן זיך געצויגן אין פּיין

די לופט איז געװען ממש אָנגעלאָדנט מיט פאַרנעפּלטן אויפרייס-מאַטעריאַל --
װאָס פאַר אַ נייעם סיורפּריז גרייט ,יעקע" פאַר אונדז יידן!

דאָס געזעלשאַפּטלעכע לעבן אין געטאָ איז קאָנצענטרירט געווען הױפּטי
זעכלעך אין די װאַרשטאַטן .דאָרט ,ביי דער אַרבעט זיינען נאָך געוען
ביסלעכווייז באַלמעלאָכעס ,אַרבעטער ,די אַנדערע געטאָיאינסטיטוציעס זיינען
שוין געגאַנגען וי אַ שיף אָן אַ רודער ,דאָס שפּיטאָל ,די אַמבלאַטאָריע האָבן
קוים-קוים געזשיפּעט .די דאָקטוירים ,די אַפּטײקער ,די שװעסטערס זיינען
אַרױסגעפאָרן אין עסטלאַנד ,דאָ זיינען געבליבן נאָר איינצלנע מענטשן .אָבער
ווער האָט שוין געדאַרפט אינסטיטוציעס ,צוֹ װאָס!  --אַלע האָבן געװאַרט
אויף דעם נייעם ענדגילטיקן קלאַפּ ,װאָס מוז קומען .אָט אַזױ זיינען אַריבער נאָך
אַ דריי טעג .דינסטיק בינאכט איז פאָרגעקומען אַ זיצונג פון דער געטאַ-
פאַרװאַלטונג :דער נייער געטאָיפאָרשטײער ביעניאקאנסקי ,אַדװ .מילקאנאַ-
וויצקי ,אינזש .פריד ,דער שוסטער פישמאַן ,אינזש גוטמאַן ,סאַלאָמאָן גענס א .א.
זיי האָבן ,ווייזט אוס ,עפּעס זיך דערװוסט ,איז מען זיך צװאַמענגעקומען
אַרומצורעדן די לאַגע .געענדיקט האָט זיך די אסיפה  --װי ס'האָט דערציילט
דער אַרטיסט שבתאי בליאכער  --מיט אַ באַשלוס צו נעמען פאַר זיך פון
די געטאָיװאַרשטאַטן צו פּאַר נייע שטיוול ,װאַרעמע וועש און נאָך קליידער..
דעם 32טן סעפּטעמבער  ,3491דאָנערשטיק אַזײיגער  5פאַרטאָג ,זיינען מיר
אויפגעוועקט געװאָרן פון אַ געשריי ,אַז דאָס געטאָ איז אַרומגערינגלט ,מיר
זיינען אַרױסגעשפּרונגען פון די בעטן און אַרױס אויפן הויף פון רודניצקער
גאַס  ,6דאָ האָבן מיר דערזען אַ גאָר גרויסע באַװעגונג .פּאָליצײי לויפט אַרום
וי פאַרסמט ,דאָס געטאָ איז טאַקע אַרומגערינגלט דורך אוקראַינער .דורך
אַ שפּאַלט אין אונדזער טויער ,װאָס איז אַרױס אויף קאנסקי פון יענער זייט
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געטאָ ,האָבן מיר געזען ,װי עס שפּאַצירט אַרום אַהין און צוריק אַ מיליטערישער
פּאַטראָל ,װאָס רעדט צװוישן זיך אוקראַיניש.
אויפן הויף האָט זיך גענומען קלייבן אַן עולם .פּאַליצײי אין געגאַנגען
פון גאַס צו גאַס ,פון הויז צו הויז און גערופן אַלעמען צו קומען גלייך אויף
רודניצקי  ,6װוּ מען דאַרף מודיע זיין עפּעס וויכטיקס .דערווייל זיינען אויפן
הויף אָנגעקומען קייטעל מיט אַ פאָרשטייער פון ווילנער געביטס-קאָמיסאַריאַט,
לאקנער ,זיי זיינען געגאַנגען מיט ביעניאקאַנסקין און געהייסן צונויפרופן אַלע-
מען אויפן הויף .מען האָט מורא געהאַט צו קומען .ס'איז אָבער קלאָר געוען
פאַר אַלעמען ,אַז ס'איז ניטאָ װאָס צו פאַרלירן .װאָס עס דאַרף געשען זאָל
װאָס גיכער געשען .ניטאָ שוין קיין נערוון ,קיין געדולד ,ניטאָ שוין קיין כוח.
האַלביטױטע איז מען זיך צונויפגעקומען אַרום באַלקאָן פון דעסלערס וווינונג,
אויפן באַלקאָן זיינען אַרױס קייטעל ,לאקנער און ביעניאקאָנסקי מיט אַ גרויסע
בלעכערנע טרובע .דער פאָרשטייער פון ווילנער געביטסיקאָמיסאַר לאָקנער
האָט איבערגעלייענט פון אַ פּאַפּיר פאָלגנדיקן באַפעל :
,אין נאָמען פון דעם רייכס-קאָמיסאַר פון די אָסט-געביטן באַפעל איך,
אַז דאָס ווילנער געטאָ ,װאָס עקזיסטירט העכער צויי יאָר ,זאָל ליקווידירט
ווערן .אַלע איינװווינער דאַרפן אין משך פון היינטיקן טאָג אַרוסגעפירט ווערן
טיילווייז קיין עסטלאַנד און טיילווייז קיין ליטע .אין די אינטערעסן פון דער
באַפעלקערונג ליגט  --רואיק צופּאַסן זיך צו דער פאַראָרדענונג ,פאַרפּאַקן
זיך ביז  21אַזײיגער און אין אָרדענונג פאַרלאָזן די טויערן פון געטאָ?
דעם דאָזיקן באַפּעל האָט ביעניאקאָנסקי איבערגעגעבן צוויי מאָל דורך דער
טרובע אין יידיש ,און דערנאָך האָט קייטעל צוגעגעבן עטלעכע װערטער:
,אַלע מוזן לויטן באַפּעל פאַרלאָזן דאָס געטאָ ,אוב מען װעט ווּ גיט
איז בלייבן ,װעט מען די הייזער אויפרייסן מיט דינאַמיט?
וי געפּלעפטע איז מען געבליבן שטיין אויפן אָרט .ס'איז אין ערשטן
אויגנבליק שווער געווען זיך צו אָריענטירן ,װאָס דאָ קומט פאָר .פאַרלאָזן דאָס
געטאָ? װוּהין? קיין עסטלאַנד ,ליטע! און אפשר איז דאָס אַ שפּאַציר אויף
פּאָנאַר! מיין ליבער גאָט ,מען קען דאָך פון זינען אַראָפּ! צי װעט קיינמאָל
קיין סוף ניט נעמען צו אונדזערע ליידן און צרות! ..אַװעקגײן פון געטאָ?
צי וועלן אַלע אַװעקגײן ,אָדער אַ טייל פּריווילעגירטע װועט בלייבן? ...מ'דאַרף
דאָך דאָס וויסן ,כדי זיך צן אָריענטירן גענוי אין דער סיטואַציע .אָט דאָס
איז דאָך די װיכטיקסטע שאלה.
ניט לאַנג קלערנדיק שפּאַר אֹיךְ זיך צו צו די גייענדיקע ,קייטעל און
לאקנער ,און פרעג זיי, :פון געטאָ גייען אַלע אָן אױסנאַם אַװעק ,אָדער

אַ טייל פּריווילעגירטע וועט איר דאָ איבערלאָזן ,װי עס פלעגט זיך בין
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היינט פירן ביי פאַרשיידענע אַקציעס" .זיי האָבן זיך אױיף אַ מאָמענט אָפּגעי
שטעלט אויפן הויף און לאקנער האָט געענטפערט, :קיינע פּריװילעגירטע זיינען
איצט נישטאָ .דאָס געטאָ װוערט פולשטענדיק ליקווידירט ...אַלע מוזן אַװעקגײן..
נאָר רואיק .,.יאָ ,נאָר רואיק..י דער עיקר פלעגן די באַנדיטן ! וועלף אַז אַלע
גירוש-אַקציעס זאָלן נאָר אַדורך רואיק..
נאָך אַ קורצן ישוב-הדעת מיט מיין פרוי און טאָכטער האָבן מיר באַשלאָסן,
אַו די פרוי מיט דער טאָכּטער גייען פּאַקן די זאַכן און איך על זוכן א וועג,
וי דאָך צו בלייבן אין ווילנע ...דערווייל ,אַז דער עולם איז אַרױס פון הויף,
האָט מען זיך געלאָזט וי ווילדע חיות ראַבירן אַלע געטאָ-סקלאַדעס .אַלע זיינען
לעצטנס געווען זייער אויסגעהונגערט ,און אין די געטאַ-פאַרװאַלטונגיסקלאַדעס
זיינען געווען מאַסן פּראָדוקטן ,מ'האָט טאַקע גלייך אויפגעריסן אַלע סקלאַדעס
און אָנגעהױבן שלעפּן פּעק און זעק מיט מעל ,ברויט און אַנדערע פּראָדוקטן.
דערנאָך איז מען זיך פונאַנדערגעגאַנגען אין די הייזער און גענומען פּאַקן
די זאַכן ,און אויך געכאַפּט א געדאַנק ועגן באַהאַלטן זיך אין ..מעלינעס,
דערווייל האָב איך זיך דערװוסט ,אַז אַ טייל פּריווילעגירטע טוער פון געטאָ-
פאַרװאַלטונג האָט באַקומען אַ דערלױבעניש אַרײנצופאָרן אין ה.ק.פ-,בלאָק,
הייסט דאָך דאָס ,אַז ניט אַלע פאָרן קיין עסטלאַנד ,אָדער ליטע ..אַז מ'האָט
ווידער צו טאָן מיט פּריװילעגירטע .אויב אַזױי מון איך אויך זיך אַרומקוקן
צו בלייבן אין שטאָט .און די געדאַנקען פּײיניקן :ווּהין פאָרט מען ,צי װעט
מען איבערהויפּט דערפאָרן? װוי לאַנג קענען אַזעלכע מענטשן ,וי איך מיט
מיין פרוי און קינדער ,אױסהאַלטן אין אַ קאָנצענטראַציע-לאַגער? אפשר איז
פאָרט פאַראַן אַ מעגלעכקייט צו בלייבן אין ווילנע .װי ביטער ס'איז דאָ ,דאָך
איז מען צווישן אייגענע ,פריינט ,באַקאַנטע ,חברים א .א .וו
פּלוצלינג האָב איך זיך אָנגעטראָפן אויף אַן אָפיציר ,װאָס איז געקומען
פוֹן ח.ק.פ ,אין געטאָ אַרײן .נאָך אַ קורצן שמועס האָט ער מיר געגעבן
אַ צעטעלע אַריבערצופאָרן אין ה.ק.פ-,בלאָק אַלס דעזינפעקטאָר .איבערגליקלעך
האָבן איך געכאַפּט מיין פרוי ,מאַמען און קינדער און מיר האָבן זיך מיט
אונדזערע זאַכן אַרײינגעזעצט אין אַ לאַסט-אױטאָ גרייט צו פאָרֹן .אָבער דאָ
זיינען אַרױס די אַרבעטער פון די מעכאַנישע װאַרשטאַטן מיט זייער פירער
רייבמאַן כראש און געמאַכט אַ געװאַלד ,אַז מיר האָבן פאַרנומען זייערע
ערטער .זיי האָבן זיך אויף אונדז געװאָרפן װוי ווילדע חיות ,גענומען שלעפּן,
רייסן ,װאַרפן די פּעקלעך ,ס'איז געװאָרן אַ טומל ,אַ רעש .דער שאָפֶּער איז
צו צום אױטאָ ,פונאַנדערגעטריבן אַלעמען און איז אַװעקגעפאָרן אַ ליידיקער..
אונדזער פאַרצווייפלונג איז געווען ניט צו באַשרײבן .דאָ איז צו צו מיר
דער דיכטער חיים סעמיאַטיצקי ,וועלכער האָט די גאַנצע צייט געלעבט אין
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ווילנער געטאָ ,און מיך אַ פרעג געטאָן, :מענדל ,װאָס טוט איר!" ,איך
ווייס ניט גענוי װאָס איך טו"  --ענטפער איך, .און װאָס טוט איר ,חיים ?"
,איך בלייב דאָ אין אַ מעלינע" .מער האָבן מיר זיך שוין ניט געזען חיים
סעמיאַטיצקי איז געבליבן אין ווילנער ה .ק .פ .אין אַ צייט אַרום האָט געשטאַפּאָ
געכאַפּט אויף דער גאַס אַ יידישע משפּחה ,אַ חוץ דער פאַמיליע האָט מען
אויך פון ה.ק.פ-.הויז צוגענומען  05יידן און זיי אַלע דערשאָסן .דער אַכט-און-
פערציקסטער איז געווען חיים סעמיאַטיצקי..
אין אַ וויילע אַרום האָב איך זיך געטראָפן מיט אברהם זידשנור --
,װאָס טוט איר ,אברהם??"  --פרעג איך אים, .איך בלייב אין אַ מעלינע".
זיידשנור האָט טאַקע אָפּגעפינצטערט ביי  2חדשים אין אַ מעלינע אין געטאָ
און צום סוף האָט אים אַ יידישער פּראָװאָקאַטאָר אויסגעגעבן.
פאַרצווייפלטע און הילפלאָזע זיינען מיר מיט אונדזערע פּעקלעך געבליבן
אויפן הויף ,פּלוצלינג  --אוי ויי .מיין מאַמע איז ניטאָ .וויי און ווינד איז
מיר .מאַמע ,מאַמע ,טייערע מאַמע ,װוּ ביסטו!?
מיין פרוי און קינדער ברעכן אויס מיט אַ געוויין,
ניטאָ די מאַמע ,ניטאָ די שוויגער ,ניטאָ די באָבע ,די טרייע איבערגעגעבענע
באָבע...
די טראַגישקייט פון דער לאַגע אין אָבער געװען אַזאַ .אַז װעגן דעם
גרויסן אומגליק ,האָט מען לאַנג ניט געקענט קלערן .מ'דאַרף זיך ראַטעװען
מיר זיינען דאָך נאָך  4פּערזאָן ,װאָס ווילן נאָך לעבן ,צוויי יונגע קינדערלעך,
װאָס האָבן נאָך קיין גוטן טאָג אויף דער װעלט ניט געהאַט,
דער עולם איז געגאַנגען דורכן טױער ,דאָס געטאָ איז געװאָרן שיטער
און שיטערער .ס'איז אָנגעקומען דער אָװנט ,מיר האָבן באַשלאָסן צו פאַרשטעקן
זיך ערגעץ-װוּ איבער דער נאַכט .געזען האָב איך ,אַז פון געטאָ גייען אַרױס
אַלע אַ חוץ די קאַרפןדקעפּ .זיי זיינען רואיק און ואַרטן אויף עפּעס .על כן
בלייבן מיר אויך נעבן זיי .מען דאַרף זען ,װאָס דאָ קומט פאָר ,צי שטעקט
דאָ ניט ווידער עפּעס אַ שטיקל אַרבעט..
אַזױ האָבן מיר זיך אַרײנגעכאַפּט אין דער הױפּט-פּאַָליצײייקאָמאַנדע ,װוּ
מיר האָבן געטראָפן אַ מאַסע מענטשן ,אַלע פּאַליצײיאישע משפחות  --זײער
מעלינע איז די פּאַליצײייקאָמאַנדע .אויב אַזױ ,בלייבן מיר דאָ איבערנאַכט פאַר
יעדן פּרייז ,טראָץ די פּרוּוון אונדז משלח צוֹ זיין פון דאַנען .די גאַנצע
קאָמאַנדע איז געווען פול געפּאַקט מיט מענטשן און געפעק .אַלע ויילע
האָט דער פּאַליצײי-אינטענדאַנט אַרײנגעטראָגן װאַסער ,פלעשער ווין און
פּושקעס קאָנסערוון אין אַנטקעגנדיקן קאַבינעט ,וווּ עס זיינען געזעסן קייטעל
און אַנדערע דייטשן .מ'האָט דאָרט געשיכורט ,געפרעסן און געזויפן אַ גאַנצע
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נאַכט .ביינאַכט איז אָפּגעשלאָסן געװאָרן אַ געשעפט  --פאַר אַ גרעסערע סומע
גאָלד האָט מען מיט אַן אױטאָ אַרוױסגעפירט אַ פֹּאָר צענדליק מענטשן אין
ה .ק .פ .אַז כ'האָב זיך דערװוּסט ,אַז עס דאַרף זיין נאָך אַ מאַשין האָב איך

גענומען מיין פרוי און קינדער מיט אַ ביסל זאַכן (די .איבעריקע פּעק געלאָזט
אויף הפקר) און מיר זיינען אַװעק צום געטאָיטױער .דאָס איז געווען אַזײגער 4
פאַרטאָג ,ביים טויער האָבן נאָך געבושעוועט עטלעכע יידישע הפקרייונגען --
פּאַליציאַנטן ,און אונדז געטריבן פון אָרֹט ,ניט לאָזנדיק װאַרטן אויף דעם
אויטאָ  --אַלץ פאַר זיי ...זעענדיק ,אַז דערפון װעט גאָרניט אַרויסקומען ,איז
אונדזער באַשלוס געווען צוריקצוגיין אין דער הױפּטיקאָמאַנדע און דאָרט
װואַרטן ביז טאָג .אין דֹעם מאָמענט איז אָנגעקומען סאַלאָמאָן גענס ,דער
ברודער פון דערשאָסענעם פּאָליצײ-קאָמענדאַנט ,און זיך געװאָרפן אויף אונדז,
וי א ווילדע חיה, :װאָס ,איר גייט צוריק פון טױער! איר וילט אומגליקלעך
מאַכן דאָס געטאָ! דאָ בלייבט איר ,באַלבערישסקי ,מיט אייערע ,נישט רירן
זיך פון אָרט ,שטיין בלייבן", .װאָס רעדט איר ,גענס ,מען קען נאָך אומגליקלעך
מאַכן דאָס געטאָ ,איר קענט נאָך אַלץ ניט פאַרגעסן אייערע אַלטע שטיק? --
,שווייגט ,ווייל איך על אייך צעמזיקן" ,און ער האָט זיך אַ װאָרף געטאָן
אויף מיר מיט אַ נאַהײיקע און געגעבן א קלאַפּ .די קינדער האָבן גענומען
וויינען און שרייען ,ער איז אַװעק ,באַפעלנדיק אַ פּאָליציאַנט ,מזאָל אונדז
היטן .אָבער אין אַ פּאָר מינוט אַרום זיינען מיר ,אומבאַמערקט ,דאָך אַװעק
פון טויער און צוריק געקומען אין דער קאָמאַנדע .דאָ האָט אונדז אָבער
געטראָפן אַ ניי אומגליק .ביים אַרײינגאַנג איז געשטאַנען אַ יידישער פּאָליציאַנט
און ניט אַרײנגעלאָזט .װיאַזױ מיר האָבן אים אַלץ נישט געבעטן ,ער זאָל רחמנות
האָבן אויף אונדז און אַרײנלאָזן אינעװייניק ,װוּ מיר זיינען געווען די גאַנצע
נאַכט און װוּ עס זיינען געבליבן אונדזערע זאַכן ,האָט עס ניט געהאָלפן.
ס'איז אַרױס דער קאָמיסאַר אסטער און אונדז גענומען אַרינטרייבן אין
טעאַטער-בנין ,װאָס איז געווען אויפן זעלבן הויף .אַהער האָט מען צונויפגעטריבן
אַ סך מענטשן ,װאָס האָבן ניט באַװיזן אַרױסצוגײן פון געטאָ ביז אָװנט,
און זיי געהאַלטן איבער נאַכט .פאַר דעם בנין האָבן מיר זייער מורא געהאַט.
װי מען האָט מיר שטפּעטער איבערגעגעבן ,האָבן דאָרט ווידער געבושעװעט
,עמאַכט? פאַרשידענע ליסטעס,
פּאָליציאַנטן .די דאָזיקע חברה-לייט האָבן דאָרט ג
ווער עס זאָל פאָרן קיין עסטלאַנד ,ווער קיין ליטע ,ווער עס זאָל נאָך בלייבן
אין ה .ק ,פ ,מען האָט נאָך איצט ,אַ מינוט פאַר  ,21נאָך אַלץ געזוכט צו

פאַרדינען ,,צענערלעך",

'

|

געזען ,אַז דורכן טויער װעל איך אין דער קאָמאַנדע ניט אַרֹײן און ניט
וועלנדיק גיין אין טעאַטעריבנין ,האָב איך גענומען מיין פרוי און קינדער ,און
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מיר זיינען אַרײן אין דער קאָמאַנדע ...דורך אַ פענצטער פון אַ צוייטן הויף.

אַריין אינעװייניק ,האָבן מיר לײכטער אָפּגעאָטעמט,

פּונקט װי דאָס װאָלט

געווען אונדזער רעטונג .אין דעם מאָמענט איז דאָס אויך גוֹט געװען .ס'אין
מיר דער עיקר געגאַנגען צו זיין נאָענט צו די יידישע פּריװילעגירטע לייט,
איך האָב אויסגערעכנט ,אַז זיי האָבן דאָך עפּעס צוגעגרייט א רעטונג פאַר
זיך .מיר זיינען אַזױ אָפּנעזעסן אויף דער ערד אין קאָמאַנדע בין פאַרטאָג,
ווען מיר האָבן דערהערט שווערע טריט און קולות פון די דייטשן ,מ'אָל
אַרױסגײן .דורכן פענצטער האָבן מיר געזען ,וי מאַסן מענטשן גייען אַרױס
פון טעאַטער ,אונדז ,אין קאָמאַנדע ,האָט מען אָבער ניט גערירט .פּלוצלינג
זעען מיר ,װי עס גייט אַרױס פון דער צוייטער זייט פון טעאַטעריבנין
אַ גרויסע פּאַרטיע פּאָליציאַנטן מיט זייערע פאַמיליעס מיט פעק און זעק.
אין אַ וויילע אַרום  --װאָס זעען מיר!? מען פירט אַרױס א פּאַרטיע
מענטשן  --אָבער ועמען ..צי איז דאָס מעגלעך! 1פריד ,מילקאַנאָװיצק,
אינזש ,גוכמאַן און אַנדערע ,גדולים" .אוי-וויי ,אַזױ איז גאָר די לאַגע ,איר,
פּאַנאָװיע ,איר בלוטיקע חיות ,וועלכע האָבן צוויי יאָר נאָכאַנאַנד כסדר געשיקט
אַנדערע אויף פּאָנאַר  --איר ,פּאַניע פריד ,װאָס פלעגט אין געטאָ צוויי ,דְריי
מאָל אטַאָג בייטן די אַנצעגער ,איר גייט מיט אַ פּעקל אויף דער פּלײיצע ,צוגלייך
מיט עמך .אויב אַזױ איז דאָך לאקנער גערעכט ,אַז היינטיקס מאָל וועלן קקיין
שום פּריווילעגירטע ניט זיין.,
אָבער לאַנג זיצן אין די צימערן פון דער הױפּט-פּאָליצײײיקאָמאַנדע האָט מען
אויך ניט געלאָזט .באַלד האָבן מיר דערהערט אַ געשריי ,אַז אַלע זאָלן אַרױסגײַן,
קיין איינער זאָל ניט בלייבן .מען האָט טאַקע ביסלעכווייז גענומען

אַרױסגײן,

אָבער איך האָב זיך אַלץ ניט געאיילט,
אין די צימערן איז געװאָרן אַלץ וייניקער מענטשן .מיר האָבן גענומען
אַריבערגיין פון איין צימער אין צווייטן ,ביז מיר זענען אַרייין אין אַ קלין
זייטיק צימערל ,װוּ מיר האָבן געטראָפן ,אַ באַהאַלטענעם ,דעם פּאַליצײאישן
קאָמיסאַר ,אסטער מיט זיין פאַמיליע ,און נאָך אַ פּאָר הויכע פּאָליצײי-לײט פוֹן
געריכט-וועזן .זיי האָבן זיך א װאָרף געטאָן אויף מיר ,אַז איך זאָל גלייך אַרױס
פון דאַנען .ניין ,מיינע טייערע  --האָב איך זיי געזאָגט  --היינט ניט .דאָס
מאָל װעט דער נומער ניט דורכגיין ,דאָס מאָל װועט איר פריער אַרױסגײן און איך
דער לעצטער! זי זיינען טאַקע אַנטשויגן געװאָרן .מיר זיינען אין צימערל
געווען אַ היפשע וויילע ,פּלוצלינג דערהערן מיר דורכן פענצטער אזא שמועס
צווישן קייטעלן און סאַלאָמאָן גענסן  :קייטעל פרעגט, ,זייט איר זיכער ,אַז .אין
די בנינים איז שוין קיינער ניטאָ? געדענק ,ווען איך געפין וועמען ,רייס איך
אַלץ אויף מיט דינאַמיט?,
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;איך גאַראַנטיר ,אַז פון די הייזער זיינען שוין אַלע אַרױס ,קיין איין
לעבעדיקער מענטש איז שוין ניטאָ? --ענטפערט סאַלאַמאָן גענס .דעהערנדיק
דעם שׂמועס האָבן קאָמיסאַר אָסטער ,אַדו .רובינאָוו און די איבעריקע פּאָליציאַנטן
גלייך פאַרלאָזן דעם לאָקאַל .איך בין געבליבן ,אָבער די פרוי מיט דער טאָכטער
האָבן זיך היסטעריש צעשריען ,אַז זיי וילן דאָ ניט בלייבן ,ווייל מ'ועט
אונדז דאָ אַלעמען פטרן אויפן אָרט .אויב די גאַנצע פּאָליצײי איז אַװעק ,דאַרפן
מיר דאָ אַליין ניט בלייבן ,האָט געזאָגט די פרוי .אונטער זייער דרוק בין איך
אַרױס .װי נאָר מיר האָבן אַרױסגעשטעלט די נאָז ,האָבן אונדז גלייך אַרומגע-
רינגלט אוקראַינצעס און גלייך צוגעפירט צו די איבעריקע גרופעס מענטשן,
וועלכע זיינען שוין געשטאַנען אויפן הויף .דאָ זיינען געװען פאַרזאַמלט אַלע
:
גרוֹיסע לייט ,װאָס מיר האָבן געזען פריער אַרויספירן.
דאָס איז געווען פרייטיק ,דעם 42סטן סעפּטעמבער  ,32491אַזײיגער  8--7פרי.
דער ערשטער הויף פון רודניצקער  6איז געווען דער לעצטער זאַמלפּונקט ,פון
װואַנען מען האָט אַרױסגעשיקט פּאַרטיעס מענטשן צום טױער .אַז זי זיינען
אַוועק ,,זיינען מיר ערשט ,אונטער אַ װאַך פון סאָלדאַטן ,אַלע אַרױס אױיף
רודניצקער גאַס און גענומען גיין צום טויער .אויפן וועג זיינען צוגעשטאַנען
נאָך איינציקע מענטשן ,ס'האָט זיך געשאַפן אַ גאַנץ היפשע גרופע פון עטלעכע
הונדערט מאַן .מיר גייען צום לעצטן מאָל דורך רודניצקעריגאַס ,יעדער פאַרזונקען
אין זיינע געדאַנקען .מיט צוויי יאָר צוריק האָט מען אונדז אַהער אַריינגעטריבן.
די צוויי יאָר האָבן מיר אָפּגעפינצטערט אין געטאָ און זיך געװוּנטשן אַרױסצוגײין
באַפּרײטע ,וי מענטשן .מיר גייען טאַקע אַרױס פון געטאָ ,אָבער וווהין. +
מיר געזעגענען

זיך מיט

ווילנע

לך לך אין װאַנדער אַלע צוזאַמען  --מיין פרוי ,מיינע  2קינדער ,אַלע טראָגן
מיר אויף זיך פּעקלעך ,דעם גרעסטן טייל פּעק ,װי פריער דערמאָנט ,האָבן מיר
שוֹין געהאַט אַװעקגעװאָרפן .ניטאָ קיין כוח צו שלעפּן אויף זיך  --אַזוֹי גייען
מיר צום טויער .נעבן מיר גייט סאַלאָמאָן גענס מיט זיין יונגער פרוי און פּיצל
קינד אויפן האַנט ,די פאַרמאַצעװטין לילי רעשאַנסקאַיאַ ,וועלכע איז אין געטאָ
געווען אַ גאַנצע מאַכערין .אין אונדזער גרופּע געפינען זיך כמעט אַלע פירער
פֿון דער געטאַיפאַרװאַלטונג .פּערזענלעך האָב איך אַ ,סאַטיספאַקציע? :אַלע
גלייך! מ'דאַרף מודה זיין אַז ביים אומברענגען ייד האָט דער דייטש ניט
געמאַכט קיין אונטערשייד  :אָרעם  --רייך ,געבילדעט  --אַנאַלפאַבעט ,יונג --
אַלט ,געזונט  ---קראַנק ,מאַן ,פרוי און קינדער  --אַלע פון איין יחוס  --אַלע
אויף פּאָנאַר ...אבי נאָר ייד!
אָבער ס'איז דאָך געווען אַן  אונטערשייך" צווישן ייד .און יידך ,האָבן
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דאָס די דײַטשן געמאַכט לוט אַ גענוי אױסגעאַרבעטן פּלאַן :צעטומלען די
מוחות ,צעטיילן די יידן אויף ,נויטיקע? און ,אומנויטיקע", ,נוצלעכע? און
,אומנוצלעכע" ,פאַכמענער? און ,ניטיפאַכמענער? א .א .װו .אַדאַנק אָטידעם
אַרײנגעבראַכטן בלבול המוחות ,האָבן זיי לייכט געכאַפּט אין זייערע נעצן יידן,
וועלכע האָבן געמיינט ,אַז זיי טוען גוטס פאַר יידן ,ווען זיי העלפן די דייטשן
אָפּרױמען די ,אומנויטיקע" און ,אומנוצלעכע? וכדומה ,און דערמיט ראַטעװען
זיי די געבליבענע .בלויז אַדאַנק דער דייטשישער בעסטיאַלישער פּלאַנמעסיקײט
זיינען יידן געגאַנגען אין דער פינצטער ,ניט ויסנדיק ,װאָס הינטער זיי טוט זיך.
אומברענגען יידן באַװוּסטזיניק ,האָבן געהאָלפן בלויז געציילטע יחידים,
מענטשן אָן געוויסן ,פאַרברעכער ,אָן סקרופולן ,אָדער שװאַכע נשמות .זי
האָבן געװאָלט קודם-כל ראַטעװען זיך אַליין און זייערע משפּחות .נאָר .געציילטע
האָבן דאָס געטאָן ,כדי צו האָבן אין די ביטערע צייטן ,אַ לייכט לעבן.
אָט די יידן טאַקע ,וועלכע גייען איצט נעבן מיר ,האָבן זיך גענומען דאָס
רעכט ,מיטן כוח פון דייטש ,צו קװאַליפיצירן ,וועלכן ייד מ'זאָל שיקן אויף פּאָנאַר
און ווער עס זאָל בלייבן לעבן .אָפּטמאָל האָט דאָ ,כידוע ,דעצידירט  --גאָלד און
פּראָטעקציע .אין געוויסע מאָמענטן האָט מען זיך געקענט אויסקויפן פון טױט
מיט גאָלד פון יידישע הענט .אָנשטאָט ד'עם ייד פלעגט מען אָבּער
אַװועקשיקן אויף פּאָנאַר אַ צווייטן ,װעלכער האָט קיין גאָלד ניט געקענט
געבן.
מיר דערנענטערן זיך צום געטאָיטױער ,איך גיב דאָס לעצטע מאָל אַ בליק
אויפן טויער ,אויף דער גאַס .צי װעל איך נאָך אמַאָל זוכה זיין ווידער צו זיין
דאָ ,צי װעל איך מיט מיין פאַמיליע איבערלעבן דאָס גיהנום איבער אַלע גיהנומס,
אָדער דאָס איז אונדזער לעצטער בליק אויף רודניצקער-גאַס?

דעם לעצטן בליק געװאָרפן אויפן געטאָיטױער ,עפּעס שטענדיק ,ווען איך
פלעג אין די געטאָ-צײיטן שטיין ביים טויער ,פלעגט ביי מיר זיין אַ געפיל ,אַז
איך װעל נאָך אַ מאָל זוכה זיין אַרויפצוקריכן אויפן הילצערנעם טויער ,װאָס האָט
אָפּגעצױמט דאָס געטאָ פון דער גרויסער ,פרייער ,ליכטיקער װעלט און װעל
פון אויבן האַלטן אַ באַפרײיאונגסירעדע .היינט גיי איך אַרױס פון געטאָ אָן
אַ רעדע ,כאַפּ אאַַ לעצטן בריק אויף דער גרויסער שילד ,װאָס איז אָנגעקלאפּט
אויפן טויער, :אכטונג ,זױיכע-געפאַרן !*, ,יידן-פירטל ,אריינטריט פאַר דייטשע
מיליטערלייט און ניט יידן {שטרענג פאַרבאָטן !*

מיט די געדאַנקען זיינען מיר אַרױס פון טױיער און גלייך אַרומגערינגלט
געװאָרן דורך אַנדערע אוקראַינצעס ,וועלכע האָבן געהאַלטן די ביקסן אויסגע-
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שטעלט

גלייך צו אונדו .אַ שוידער

אינסטינקטיוו

צוגעדריקט

איינער

איז אַריבער

איבערן

לייב .מיר האָבן זיך

צום צווייטן און מיט פעסטע

טריט

אַוועק,

זיינען מיר
|

מיר זיינען שוין פאַרביי דעם קלויסטער פון ,אַלע הייליקע" ,אַרײן אויף
קאָנסקע (נעבן אַמאָליקע אַלטע באָסאַקעס) דורך העטמאַנסקעגאַס און .מיר
שניידן דורך די ברייטע צו סובאַטשערגאַס .ס'איז אָנהױיב טאָג .אויף די גאַסן
אַרום זעט מען װײיניק מענטשן .װי עס ווייזט אויס ,זיינען די גאַסן אָפּגעשלאָסן,
אָבער אויף ברייטע-גאַס זעען זיך יאָ עטלעכע קריסטן פונדערווייטנס ,וועלכע
פאַרהאַלטן זיך און קוקן זיך צו צו אונדזער טראַגעדיע .װאָס טראַכטן זיי!? מיר
גייען ווייטער ,זיינען שוין אין דער שמאָלער סובאַטשער גאַס ,די רייען וערן
שמעלער אָבער לענגער ,פּלוצלינג  --אַ טומל ,עס לויפט אַ דייטשער אָפיציר
און שרייט .עס ווייזט זיך אַרױס ,אַז אַ מיידל האָט זיך אַרױסגעשאַרט פון די רייען
און געװאָלט זיך אריײנכאַפּן אין א טויער ,צום אומגליק האָט דאָס באַמערקט
אַ דייטש און זי געכאַפּט ,אָפּגעפירט זי אין אַ זייט און מיר דערהערן אַ שאָס,
|
דאָס מיידל איז געפאַלן אויפן אָרט...
אין שרעקלעכער אַנגסט און פּיין זיינען מיר דערגאַנגען צום מאָנאַסטיר
אויף סובאַטש-גאַס .אַנטקעגן איז א שמאָל געסעלע ,באַרג-אַרױף ,װאָס פירט
צו ראסע .ווען מיר זיינען דערגאַנגען אַהין ,איז אױסגעבראָכן אַ שרעקלעכער
טומל ,װאָס קומט דאָ פאָר! סאַלדאַטן האָבן זיך אַריינגעריסן אין אונדזערע
רייען ,גענומען טרייבן אַהער און אַהין; ווער ,ווען ,װאָס ,האָבן מיר זיך ניט
אָריענטירט .מען האָט נאָר דערפילט ,אַז ס'קומט פאָר עפּעס שרעקלעכס .איך
קוק זיך אַרום ,װאָס זע איך ? מען טרייבט מיין פרוי ,מ'שטויסט און מ'שטופּט
זי ,מיין טאָכטער פאַלט צו צו מיר מיט אַ געשריי, :טאַטאַ" און קושט מיך .אין
דער סעקונדע האָבן טייוולאָנישע הענט זי אָפּגעריסן און אַװעקגעשלעפּט פון
מיר .איך אָריענטיר זיך קוים װאָס עס קומט פאָר ,רינגלען מיך סאָלדאַטן אַרום
און שרייען, :שנעלער גיין! גיב דאָס געלט! זייגערס ,ראַזירימעסערס ,גיב
אַהער ,גיב ,גיב .יי
אין די געציילטע סעקונדעס איז פאָרגעקומען עפּעס שוידערלעכס ,אינסטינקטיוו
כאַפּ איך מיין יינגל פאַרן האַנט און האַלט אים פעסט ..אַ סאָלדאַט באַטאַפּט
מיך און נגיעטפונענדיק אויפן ערשטן מאָמענט קיין זאַך ,לאָזט ער מיך אָפּ.
איך פּרוּוו אַ קוק טאָן ,װאָס דאָ קומט פאָר און דערזע ,װוי די פרויען ,וועלכע
מ'האָט

פון

אונדז

אָפּגעריסן

מיט

כוח,

טרייבט

מען

אַריין

אין

הויף

פון

מאָנאַסטיר ...דעם לעצטן בליק געװאָרפן אויף אונדזערע פרויען און קינדער;
צי איז דאָס אויף אייביק ? ...נעכטן צוגענומען די אַלטע מאַמע ,העכער צויי
יאָר האָב איך זיי אַלעמען אויסגעהיטן ,היינט איז דער בראָך געשען היינט,
287

פּונקט אין געבוירן-טאָג פון מיין פרוי ,האָט מען זי פון מיר צוגענומען ..דאָס
האַרץ איז פאַרקלעמט ,טרערן נעמען שטיקן ...דער אָטעם ווערט שווער ..לאַנג
טראַכטן אָבער וועגן מיין גרויסן אומגליק האָב איך דאָך ניט געקענט,
| מ'האָט אונדז אַלע פאַרהאַלטן ביים מאָנאַסטיר .סאָלדאַטן פון אַלערלײ
מינים האָבן געראַבעװעט ,צוגענומען ביי יעדן װאָס ס'איז נאָר זיי אַריין אין
האַנט .פּלוצלינג דערהערן מיר שאָסן .מיר קוקן אין דער ריכטונג פון די שאָסן
און דערזעען פאַר זיך אַ שוידערלעך בילד :אין מיטן גאַס איז געהאָנגען דער
אַדװאָקאַט כװאיניק ,אַ בונדיסט ,אַקטיווער טוער אין געטאָ ,געהאַט אַ קאַליקע-
האַנט; אַביסל ווייטער איז געהאָנגען דער זייגערמאַכער לעווין גרישאַ .גלייך
איז איבערגעגעבן געװאָרן ,אַז מ'האָט זיי געהאָנגען ,ווייל זי האָבן געשטעלט
אַ װוידערשטאַנד,
אַזױ זיינער מיר ,אין דעם ,שיינעם און הערלעכן .פרימאָרגן ,אָפּגעשטאַנען
ביי אַ שעה-אַנדערטהאַלבן .סאָלדאַטן האָבן ראַבירט .די דייטשן זיינען אַרומגע-
לאָפן װי צעמישטע אַהין און צוריק .דער ה
,ויפּט-מחותן? איז דאָ געווען קייטעל.

שטילערהייט האָבן מיר צווישן זיך געשמועסט ,ניט געקענט זיך מוחל זיין
אונדזער
אין זאַק,
אין לעצטן מאָמענט ממש ,בין איך אַזױ נאַריש אַרײנגעפאַלן ,אַזױ אָן קאָפּ;
געלאָזן צונעמען פון זיך די מאַמע ,די פרוי ,די טאָכטער ,אַ גאַנץ באַדיײטנדיק
אידיאָטישקײיט,

װאָס מיר האָבן זיך אַזױ לייכט געלאָזט אַרײנכאַפּן

פאַרמעגן אין גאָלד ,געלט און צירונג ,װאָס איך האָב אין די לעצטע טעג פאַרן
ליקווידירן דאָס געטאָ ,מיט לעבנסגעפאַר ,אַריינגעברענגט פון שטאָט  --פון
דער פרוי קאָזלאָווסקאַ ,אונדזער קריסטלעכער שכנטע; און עס צעטײילט צווישן
דער מאַמען ,פרוי און זיך ,על כל צרה שלא תבוֹא..
פון מידקייט ,פון צערודערונג ,זעצן מיך זיך ביסלעכווייז אױף דער ערד,
אויף דער גאַס :אָבער אַ טעות געהאַט ,אויב מיר האָבן געמיינט ,אַז מוועט
אונדז לאָזן אָפּכאַפּן דעם אָטעם .באַלד דערהערן מיר אַ מיט קולות-באַגלײיטע
קאָמענדע, :אויסשטעלן זיך צו  01אין אַ ריי ,שנעלער ,שנעלער!" זי האָבן
קיין צייט ניט ...מ'הויבט זיך פון די ערטער ,מ'קוקט זיך אַרום } פּלוצלינג דערגייט
צו אונדזערע אױיערן אַ שטאַרק גערויש פון לאַסט-אױטאָס .פון סובאַטשער-גאַס
פאָרט אַ גאַנצע ריי לאַסט-אױטאָס גלייך צו אונדז .מ'איז געװאָרן בלאַסער וי
פריער :די אַנגסט מאַכט פאַרגעסן דאָס גרויסע אומגליק ,װאָס אונדז האָט מיט
אַ וויילע פריער געטראָפן ..אױטאָס ,לאַסט-אױטאָס! הייסט עס ,אַז מען פירט
אונדז ניט קיין עסטלאַנד ,ניט קיין ליטע ,ניט מיט דער באַן ,נאָר מיט אױטאָס,
וווּהין ,,- 1אויף פּאָנאַר" --דערהערט זיך אשַטיל װאָרט.,
| ...-מיין ק-ינד טוליעט זיך צו מיר און פרעגט, :טאַטוּשוּ מען פירט אונדז
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אוֹיף פּאָנאַר ,צי איז שוין טאַקע אַלץ געענדיקט?!" װאָס ענטפערט מען דעם
קינד? בגניבה טו איך אַ װאָרף צו אים מיטן אויג ,ער איז בלייך וי קאַלך.
,איך ווייס ניט ,טאָסיקל ,צי אויף פּאַנאַר צי ניט ,מיר װועלן זען ,װאָס ווייטער

וועט געשען"  --ענטפער איך,

|

מ'לאָזט אונדז לאַנג ניט קלערן ,מען שרייט, :שנעלער ,שנעלער ,צו 01
מאַן אין אַ ריי !* מ'שטעלט זיך אויס ,אָבער יעדער רוקט זיך אַרױס פון די ערשטע
רייען .קיינער וויל ניט זיין דער ערשטער .דייטשן ,אוקראַינצעס ,יאָגן אין די רייען
און מיר ציען זיך אויף צוריק ,ביז עס איז אַלעמען דערעסן די קאַץ און מױיזי
שפּיל ,די סאָלדאַטן הויבן אָן צו אַרבעטן מיט די קאָלבעס איבער די פּלײיצעס..
װאָס װעט זיין  --זאָל זיין ,מיר באַשליסן שטעלן זיך אין אַ ריי .די מאָטאָרן
רוישן ,סאָלדאַטן רינגלען אונדז אַרום ,מיר טוליען זיך איינער צום צוייטן

הינטער מיר הער איך, :אשמנו ,בגדנו ,רבונו של עולם ,פאַרװאָס קומט דאָס
אונדז? פאַרװאָס דאַרפן מיר אומקומען וי די הינט ,איצט אין גאָטס שיינעם
|
הערלעכן טאָג ?"
עס דערהערט זיך אַ קאָמענדע ,מיר גייען מיטן געפיל ,אַז דאָס זיינען אוג-
דזערע לעצטע טריט .פון איצט װעט מען אונדז שוין פירן צום קבר אין אױטאָס,
צי זיינען שוין אויף פּאָנאַר אָנגעגרײט פאַר אונדז קברים ,אָדער מיר וועלן נאָך
דאַרפן גראָבן קברים פאַר זיך אַליין? ...גיין שנעלער ,שנעלער! מיר גײיען
אָבער ...װאָס באַדײיט דאָס! מיר גייען ,די ערשטע ריי גייט אַרײן לינקס אין
געסל ,װאָס פירט אויף ראסע ...מען פירט אונדז ניט צו די אױטאָס ,נאָר אויף
רט ,װואַרט נאָר צן ,צי אין דאָס ניט אַ חלום ,צי זיינען מִיר ביים
א-ַ.
װסע
רא
קלאָרן זינען ...יאָ מיר גייען טאַקע אַריין אין געסל ,מיר זעען ניט די אױטאָס...
מיר הערן שוין ניט אַפילו דאָס רוישן פון די מאָטאָרן .איך מיט מיין קינד האַלטן
,אַטושו?  --ט,אָסיקל? ,שרייען מיר אויס צוזאַמען--
זיך פעסט פאַר די הענט :ט
ביי ביידן זיינען די אויגן פייכט ...מיר לעבן ,מיר לעבן ווייטער ,מ'פירט אונדז
ניט אויף פּאָנאַר ...מיר בלייבן שטיין אין מיטן גאַס ,פאַר דער אייזנבאַן"ליניע..
ווידער אַ קאָמענדע; קייטעל צײילט -- 07 ,06 ,05 ,04 ,03 ,02 ,01 :רעכטס;
און דאַן װידער  :צען ...זיבעציק  ---לינקס .מיר באַרואיקן זיך שנעל ,ווייל מיט
די אויגן דערזעען מיר פון ביידע זייטן גאַס אויסגעשטעלטע װאַגאָנען .איין
פּאַרטיע פון  07מאַן שיקט ער אויף איין זייט באַןיליניע ,דאַן אַ צווייטע פּאַרטיע
אין דער צווייטער זייט ,דאָס הייסט ,זאָגן מיר .צווישן זיך ,איין באַן װועט אַװעק
אויף עסטלאַנד ,די צווייטע אויף ליטע .דעם אמת געזאָגט האָב איך געװאָלט
אַרײנפאַלן אין באַן ,װאָס גייט אויף ליטע ,פאָרט אין אַן אייגן נאָענט לאַנד,
אָבער גיי ווייס ,וועלכער צוג ס'איז אױף ליטע ,וועלכער אויף עסטלאַנד ,זאָל
זיין ,װוּהין דער גורל װעט פירן ,דאָרט װעלן מיר זיין .מיט זיכערע טריט,
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האַלטנדיק פעסט מיין קינד ביי דער האַנט ,גייען מיר צום װאַגאָן ,פֿאַרביי
קייטעלן ,װי סאָלדאַטן ביי אַ צערעמאָניאַלן מאַרש .שנעלער! ער טריבט
אונדז; אַלע אין װאַגאָן אַרײן .איך בין איינער פון די ערשטע און פאַרנעם
גלייך אַן אָרט אין אַ ווינקל אונטער אַ פענצטערל .דער װאַגאָן אַ גרויסער,
אַ 05יטאָניקער ,אָן בענק ,אָן אוביקאַציע ,שמוציק ,די פענצטער פאַרקראַטעװעט
מיט שטעכיקן דראָט .איצט װעט מען זיך קענען אַװעקזעצן אויף די פּעקלעך און
אַביסל זיך אָפּרוען ,פריי אָפּאָטעמען ...נאָך די אַלע שוידערלעכע איבערלעבונגען..
דער וװאַגאָן ווערט פול ...אַרײנגעפּאַקט  17מאַן ,איין-און-זיבעציק מענטשן מיט
פעק אין איין װאַגאָן .און אַזױ װעט מען דאַרפן פאָרן ,װוער ווייסט וי לאַנג...
אָבער ,מענטשן ,איידער פּאָנאַר ,בעסער  17 ,07לעבעדיקע מענטשן אין איין
װאַגאָן! אויב מיר װעלן לעבן ,װעלן מיר דאָס אויך איבערלעבן .דערוייל
זעען מיר ,וי מען לאָדנט אָן די װאַגאָנען מיט מענטשן ,די סאָלדאַטן פאַרהאַקן
די טיר פון װאַגאָן .מיר האָבן אָבער צו אונדזער דיספּאָזיציע די פענצטערלעך,
אמת ,קליינינקע ,פאַרקראַטעװעטע מיט שטעכיקע דראָט ,אָבער דאָך זעען מיר
אַלץ װאָס עס קומט פאָר אַרום אונדז ..ביסלעכווייז באַרואיקט מען זיך ,מען
מאַכט זיך באַקװעמער .אין װאַגאָן געפינען מיר אַ פּאָר ברעטער ,מאַכן מיר
גלייך בענק ,מען גרופּירט זיך אין קרייזלעך.
איך קוק זיך אַרום ,וער זיינען די פּאַסאַזשירן אין װאַגאָן ,נאָר אייניקע
קען איך .נעבן מיר זיצט דער אַרטיסט שבתאי בליאַכער ,פון דער צווייטער זייט
דער אַלטער אָלײיסקי מיט זיין זון ,דער סערזשאַנט פון דער געטאָ-פּאָליצײי און
פּלימעניק ,דער בריגאַדיר פון דער גרופע פון סאַניטעטס-פּאַרק-אַרבעטער,
וואראן ,וועלכער איז צוזאַמען מיט נאָך עטלעכע אונטערוועלט-לייט געבראַכט
געװאָרן פון געשטאַפּאָ אין געטאָ אַריין ,אין טאָג פון דער ליקװידאַציע ,דער
בוכהאַלטער גורוויטש א .א .אין װאַגאָן זיינען אויך אַרײין אַ סך פּאָליציאַנטן,
מיט מאַסן געפּעק  --דאָס אַלץ ,װי מ'זעט ,פריער צוגעגרייט .איך קוק זיך צו
צו מיינע בידנע צוויי פּעקלעך און עס פאַרקלעמט מיר ביים האַרץ ,פון װאָס
וװועל איך לעבן? זייער וייניק געלט ,געציילטע זאַכן פון צירונג ,אַלע פעק
געבליבן אויף דער גאַס .עס טרייסט מיך אָבער אַביסל ,װאָס אין לעצטן מאָמענט
האָב איך באַװויזן אַװעקצוגעבן דער פרוי אַ פּרעכטיקן גאָלדענעם זייגער מיט
אַ קייט און עטלעכע טויזנט רובל .זאָלן זיי ,די צוויי פרויען האָבן אין אַן עת
צרה .מיטאַמאָל עפנט מען די טיר פון װאַגאָן און מען רופט אַ  5--6געזונטע
יונגע מענטשן ,זיי זאָלן גיין ברענגען פּראָװיאַנט .אין װאַגאַן איז געװאָרן ששון
ושמחה...
גלייך זיינען אַרױס יונגע חברה ,פאַרשטײט זיך ,געוועזענע פּאָליציאַנטן
און מ'האָט אָנגעהויבן אַריינברענגען קאַסטנס מינעראַליװאַסער .צו צען פּלאַש
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אויף אַ מענטש ,אָבער אָנשטאָט  017פלאַשן ,הֵאָבן זיי אין װאַגאָן אַרײנגעשלעפּט
פלאַשן .מיר האָבן מיט אונדזערע אַפּראָװיזאַטאָרן נישט שלעכט געטראָפן.
0
אין אַ וויילע אַרום שלעפּן זיי שוין ברויט ,צו צוויי לעבלעך אויף אַ פּאַרשױן,

מיר װעלן שוין ניט פאַרהונגערן ..ברויט האָבן זיי אויך אַרײנגעשלעפּט מיט
 0לעבלעך מער ,װי ס'איז אונדז געקומען ,אין אַ צייט אַרום האָבן זיי געבראַכט
װוּרשט און פעטס ...מיט איין װאָרט ,מיר האָבן זיך דערפילט וי אין אַ גן"עדן..
מיט אַ פּאָר שעה פריער איז געווען אַ רייד וועגן פּאָנאַר ,איצט גיט מען אונדז
װוּרשט ,שמאַלץ ,ברויט ,מינעראַליװאַסער .היינט גיי פאַרשטײי דעם דייטש!
דאָס אַפּראָװויזירן דעם װאַגאָן האָט געדויערט אַ פּאָר שעה ,דער זייגער איז
שוין געװאָרן אַרום  ,21די שטימונג אין װאַגאָן איז געװאָרן אַ הייטערע,

לויטן פאָרשלאַג פון װאָראָנען איז אַלס קאָמענדאַנט פון װאַגאָן אויסגעקליבן
געװאָרן אַלײיסקי .װאָראָן האָט נאָך אַלץ ניט געקענט זיך שיידן מיטן פּחד פאַר
דער געוועזענער פּאָליצײי און האָט יעדן מאָמענט אַרױסגערוקט פּאָליציאַנטן
מ'איז געווען מיד און צעבראָכן ,איז וועמען גייט עס אָן ,װער עס ועט זיין
קאָמענדאַנט? אָלײיסקי  ---װאָראָן ,די פאָרזעצונג פון געטאָ .הגם עס האָט זיך
זייער געװאָלט פאַרגעסן אין געטאָ ,האָט דאָך קיינער קיין װאָרט ניט געזאָגט,
װאָס איז מיר די נפקא-מינה ,אבי ניט פּאָנאַר ...מ'האָט באַשלאָסן צו צעטיילן די
פּראָדוקטן ,ווען דער צוג װעט רירן פון אָרֹט .אָבער דערווייל ביז װאָסיווען,

ווילט זיך עסן .גאַװענדאַ גערץ האָט מיר געגעבן אַ שטיקל ברױט ,ער איז
געװאָרן מיין װאַגאָןדשכן .מיט גאַװענדאַן און זיין משפּחה האָב איך זיך געקענט
שוין אַ פּאַר צענדליק יאָר .איך בין געווען אויף זיין חתונה אין זאַל ,פּאַסאַזש"
אין ווילנע .און דאָ האָט מיך דער גורל צוזאַמענגעבראַכט וידער מיט אים.
דערוויסנדיק זיך ,אַז איך האָב ניט קיין ברויט ,האָט ער מיר דערלאַנגט
אַ לעבל און געהייסן נעמען פאַר זיך מיטן קינד ,וויפל איך ול .מיר האָבן
טאַקע גענומען און זיך דערכאַפּט דאָס האַרץ .אגב ,איז אונדזער צוג עטװאָס
אָפּגעפירט געװאָרן אין א זייט און איך האָב דורכן פענצטערל געקויפט עטלעכע
עפּל ביי שקצים פון דער שקאַפּלערנער גאַס .דעם דאָזיקן מסחר האָבן אָבער
באַמערקט די סאָלדאַטן ,װאָס האָבן אונדז געהיט ,און די שקצים צעטריבן.
|
די עפּל זיינען געבליבן ביי מיר.
די שטימונג

אין װאַגאָן איז געווען אַ גוטע ,אַלע זיינען געווען

מונטער,

דעם ווייטיק פון די איבערלעבענישן ,דעם צער פון די צוגענומענע ווייבער און
קינדער האָט מען שוין אַזױ גוט וי פאַרגעסן ..מ'האָט גענומען לעבן מיטן
מאָמענט...

291

די שוידערלעכע טראַגעדיע אױפֿן הויף פון מאָנאַסטיר

 -אין דער זעלבער צייט האָט זיך אויפן מאָנאַסטיר-הױף אָפּגעשפּילט די
שוידערלעכסטע טראַגעדיע  --לוט די ווערטער פון מיין פרוי און טאָכטער,
| ווען די ליטווישע סאָלדאַטן האָבן אונדז פונאַנדערגעריסן ,האָבן זיי די
פרויען אַריינגעטריבן אין מאָנאַסטיר-הױף .דאָרט זיינען שוין געווען טויזנטער
מענטשן פון נעכטן ,די גאַנצע נאַכט האָבן זיי פאַרבראַכט אונטער דעם פרייען
הימל .אַרײנקומענדיק אויפן פּלאַץ ,האָט מיין פרוי און טאָכטער געטראָפן דאָרט
מיין מאַמען .זיי זיינען אַזױ אָפּגעשטאַנען עטלעכע שעה ,ביז װאַנען מיר מענער
זיינען אַרױסגעשיקט געװאָרן .דאַן האָט זיך אָנגעהױבן אַ סעגרעגאַציע פון צװישן
די פרויען .אַ דייטשישער אָפיציר ,מיט אייניקע ליטווישע סאָלדאַט ,האָבן

גענומען טיילן דפאיַרבײיגייענדיקע

פרויען אויף רעכטס און לינקס .ווען די

פרויען האָבן דערזען ,אַז אין איין זייט שיקט מען אַלטע און קראַנקע ,האָבן זי
פאַרשטאַנען ,אַז דאָס באַדײט טויט .זיי האָבן גענומען קנײפּן די באַקן צו באַקומען
פאַרב אין פּנים .די וועלכע האָבן געהאַט שמינקע האָבן זיך געפוצט .פאַר

אַ שמיר מיט שמינקע װאָלטן דעמאָלט די פרויען אָפּגעגעבן בריליאַנטן און
גאָלד .דאָס אויסזען יונג אָדער אַלט האָט באַדײיט טוט אָדער לעבן .ווען מאַמעס
מיט קליינע קינדער האָבן דערזען ,אַז זיי ווערן צוגעטיילט צום טױט ,האָבן
עטלעכע פון זיי .אַראָפּגעלאָזט פון זיך די קינדערלעך און אַװעק צו דער
סעגרעגאַציע אַלײן ,אייניקע דייטשן האָבן גענומען די קינדערלעך אויף זייערע
הענט און געזוכט די ,פאַרברעכערישע? יידישע מאַמעס ,וועלכע פאַרלאָזן זייערע
שיינינקע קינדערלעך ...די מאַמעס האָבן זיך באַהאַלטן הינטער די אנדערע
פרויען ,כדי די קינדערלעך זאָלן זיי ניט דערזען ...דאַס איז געווען די שוידערי
לעכסטע איבערלעבונג פון דעם טאָג.
|
|
|
/צו דער סעגרעגאַציע איז מיין פרוי געגאַנגען פעסט געאָרעמט מיט מיין
טאָכטער .ווען זיי האָבן זיך דערנענטערט צום דייטשישן אָפיצֹיר ,האָט ער מיט
זיין שפּיצרוט אַ מאַך געטאָן ,אַז זיי זאָלן גיין צו דער גרופּע פון לעבן .דער
ליטווישער סאָלדאַט האָט אָבער אַ ריס געטאָן צוריק די פרוי ,שלעפּנדיק זי
צו דער צווייטער זייט .די טאָכטער האָט זיך ניט פאַרלוירן און אַ געשרײי
געטאָן צום דייטשישן אָפיציר אָנװייזנדיק אויפן ליטווין ,אַז ער לאָזט זי ניט

גיין .דער דייטש איז געװאָרן מלא רציחה און האָט אַ שמיץ געטאָן דעם ליטווין

אויסשרייענדיק צו אים ,דו פאַרפלוכטער הונט"  --און די פרוי איז געראַטעװעט
געװאָרן .פון די טויזנטער אָנגעזאַמלטע מענטשן אויפן מאָנאַסטיר-הױף זיינען
אָפּגעקליבן געװאָרן  0041יונגע ,געזונטע פרויען ,וועלכע זיינען אַרױסגעשיקט
געװאָרן קיין לעטלאַנד ,אין קייזערװאַלד ,הינטער
אין די ריגער פאַבריקן,
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ריגע ,און געאַרבעט

דערנאָך

אַלע איבעריקע אַלטע מענער ,פרויען און קינדער זיינען אַרױסגעפירט
געװאָרן קיין מאַידאַנעק ,צװוישן זיי אויך מיין מאַמע ע"ה,

|

אונטערוועגס זיינען פון די װאַגאָנען אַרױסגעשפּרונגען צוויי פרויען; וועלכע
האָבן זיך געראַטעװעט .איינע פון זיי איז געװוען אַ שװעסטער פון געטאָ-
שפּיטאָל קלאַראַ קאָװאַרסקאַ און די צווייטע  --ליוסיאַ געלמאַן ,איצט די פרוי
פון ד"ר וויינריב (אין סידניי) .אַרױסגעשפּרונגען זיינען זי נעבן ביעלסק.
ווידער

טויטישרועק,

ס'איז אונדז
אַנטשטאַנען פאַר
קען דאָס גאָרניט
די דייטשן זיינען,

ווידער

פֿאַנאַר

אָבער נישט באַשערט געװען צו זיין רואיק .ווידער זײינען
אונדז שעהען פון אַנגסט און יסורים ,װאָס קיין ילוּדיאשה
באַגרייפן ..מען דאַרף זיין אַזױ סאַדיסטיש ,אַזױ חיהש ,וי
כדי צוצוטראַכטן נייע שטיקלעך פון אױסצוצאַפּן ביי אונדז

דאָס בלוט .ווען אַלע פּראָדוקטן זיינען שוין געווען אין װאַגאָן ,דער עולם איז
געװאָרן מונטערער ,מ'האָט שוין עפּעס צוגעביסן ,צוגעטרונקען אַ פּאָר זיפּ
װאַסער ,האָט מען דורך די פענצטערלעך גענומען פרעגן די דורכגייענדיקע
באַדאַרבעטער ,צי זעען זיי ניט אַמאָל אונדזערע פרויען און קינדער ...צי פירט
מען זיי מיט אונדזער עשאַלאָן ,צי זיינען זיי אַנדערשװו ...די תשובה איז געווען,
אַז זי ווייסן גאָרנישט און קיין פרויען זעען זיי ניט .מיר פרעגן ביי אַ קאָנדוקטאָר,
װווּהין מיר פאָרן ,דער ענטפער זיינער האָט אונדז אָפּגעריסן די הערצער ,מיר
זיינען געבליבן וי טויטע  --אויף לאַנדואראָװע פאָרן מיר ...דאָס הייסט דורך
פּאָנאַר ...יאָ ,אויף פּאָנאַר .דער אָטעם איז ביי אונדז פאַרגליווערט געװאָרן..
אויף פּאָנאַר ...אויף פּאָנאַר ...װאָס קומט דאָ פאָר ,מען פירט דאָך אונדז אין
עסטלאַנד ,היינט וי קומט דאָ פּאַנאַר ,דאָס איז דאָך גאָר אין אַ פאַרקערטער
ריכטונג ...מען האָט שוין פּאַרגעסן אין אָפּרן ,אין עסן און טרינקען ,אין מוח
האָט געקלאַפּט נאָר איין װאָרט ,פּאָנאַר ...דערהערנדיק דאָס שוידערלעכע װאָרט
פּ,אָנאַר" ,האָבן מיר שוין אָפּנעשטעלט יעטװעדן באַזדאַרבעטער און געפרעגט
די זעלבע שאלה ,ווהין גייט דער צוג ...די תשובות זיינען געווען, :איך ווייס

ּ,אָנאַר".
ניט? ,אָדער  ---פ

|

|

די באַאומרואיקונג וואַקסט ,אַלע
דער צוג גייט צו פּאָנאַר .איין ארבעט
ע
ר
אונדו ,אַז ער וייסט ניט צִי
דער צוג װעט בלייבן שטיין אין פּאָנאַר אָדער מיר פאָרן בלויז דורך .ביי איינעם
א פּוילישן אַרבעטער האָבן מיר אַ פרעג געטאָן, :אייך איז שוין ווען אויסגע-
קומען צו פירן אַ צוג אויף פּאָנאַר", .יאָי ,ענטפערט עה, .וועגן אָפּהאַלטן דאָרט
דעם צוג פלעגט איר פריער ויסן ,אָדער גיט', ,.ניין" ,ענטפערט ער, ,די
באַןדאַרבעטער

זאָגן

אין

איין

קול,

אַז

ענטפערט
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פֿאַראַרדענונג אויף אָפּצושטעלן דעם צוג פלעגן מיר באַקומען אין לעצטן מאָמענט,
אָבער ניט ביים אַרױספאָרן"..
| זעט אויס ,אַז מיר פאָרן דורך פּאָנאַר און מ'וועט אונדז דאָרטן אָפּשטעלן..
איז צו װאָס די קאָמעדיע מיטן געבן פּראָװיאַנט אויף  5טעג ? אויב פּאָנאַר ,צו װאָס
אַזױ פיל װאַסער ,שמאַלץ ,װוּרשט ,ברויט .זאָל דאָס זיין צום פאַרבלענדן אונדז
די אויגן ? ..,צו וועלכן צוועק ,מיר זיינען דאָך שוין סייווי אין דער פּאַסטקע --
דער װאַגאָן געשלאָסן ,די פענצטערלעך פאַרקראַטעװעט ,װוּהין לויפן? וי
קען מען זיך ראַטעװען ...די לאַגע איז נאָך שרעקלעכער וי אינדערפרי.
איך ברעך זיך דעם מוח ,דאָס יינגל טוליעט זיך ווידער צו מיר ,איך הער
װי עס קלאַפּט ביי אים אַ צאָן אין אַ צאָן ,ער פרעגט מיך וידער די זעלבע
שאלה, :טאַטושיו ,שוין ,אונדזער ענדע איז געקומען ,זיי וועלן אונדז טאַקע
פירן אויף פּאָנאַר" ...אין װאַגאָן הערט מען ניט אויף צו רעדן און דיסקוטירן --
איר ווייסט  --זאָגט איינער  --מיר וועלן האָבן אַ סימן ,אוב מיר פאָרן נאָך
היינט אין אָװנט אַרױס ,דאַן איז גוט ,נאָר טאָמער בלייבן מיר דאָ שטיין איבער
נאַכט ,איז אַ באַװײז ,אַז פאַרטאָג זיינען מיר אורחים אין פּאָנאַר אויף אייביק..
לאָגיש  --זייער ריכטיק  --ווייל ביינאַכט װעלן זיי נישט שיסן ..מיר װאַרטן
און די נערוון זיינען אָנגעצױגן ביז דער העכסטער שטופע .מיר האָבן שוין
איבערגעפרעגט אַלע באַן-אַרבעטער .די תשובה איז אַלץ די זעלבע .אין אַ געוויסן
מאָמענט גייט פאַרן פענצטערל פאַרביי אַ דייטשישער ס.ס-אָפיציר .איך פרעג
אים( :װאָס האָב איך דען צו פאַרלירן) ,צי אין אמת ,אַז מען פירט אונדז
אויף פּאָנאַר...
ניט אויף פּאָנאַר" ,זאָגט ער, ,נאָר דורך פּאָנאַר ,זייט רואיק ,קיין שלעכטס
װעט אייך ניט געשען" ..קענען מיר דען זיין רואיק ,קענען מיר טרויען די
ווערטער פון אַ דייטשן ס.ס-.אָפיציר? אָבער וי עס וייזט אויס ,האָט ער
דערפילט אונדזער אומרואיקייט און ביים צווייטן פענצטערל נאָך שטאַרקער
פאַרזיכערט ,אַז מיר זאָלן זיין רואיק ,מיר פאָרן בלויז דורך פּאָנאַר ..אוי ,וי
עס ווילט זיך ,אַז דאָס זאָל אמת זיין !
אָבער װי דערלעבט מען שוין די מינוט דער צוג זאָל רירן ,זאָל שוין
זיין װאָס עס וויל ,אַבי רירן פון אָרט ,ניטאָ שוין קיין כוח ,קיין געדולד ..װוי
לאַנג איז דער שיעור צו פּייניקן זיך? דערביי עקבערן מחשבות :און װאָס
פּאַסירט איצט מיט אונדזערע פרויען און קינדער? דער צוג שטייט אָבער
לאַנגע שעהען ,די נערוועזיטעט אין װאַגאָן דערגייט צו דער העכסטער שטופע.
עס ווערט שוין פינצטערלעך ,מיר דערהערן װי עס הייבט אָן רוישן דער
לאָקאָמאָטיוו .איז דאָך משמע ,אַז מיר פאָרן באַלד ,אַז מיר בליבן דאָ גיט
איבער נאַכט .אויב אַזױ ,װעלן מיר ניט בלייבן אויף פּאָנאַר נאָר דורכפאָרן..
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איז די היפּאָטעזע אַ ריכטיקע ,זיינען מיר דאָך געראַטעװעט ..עס דױערן נאָך
קורצע מינוטן און דער צוג רירט פון אָרט ...אויף דער גאַס איז בין השמשותדיק,
דער טאָג גייט צו ענדע .דער צוג לויפט ,ניט צו שנעל ,אָבער מיר פאָרן .יעדער
רעדער-קלאַפּ שניידט װי מיט מעסערס אין האַרצן ,יעדער רעדער-דריי דערנעג-
טערט אונדזער סוף .מיט איינגעפרעסענע אויגן שטייען מיר ביי די פענצטערלעך
און קוקן אויף גאָטס-װעלט .מיר ציילן ניט נאָר די מינוטן ,נאָר די סעקונדן
אפשר געזעגענען מיר זיך שוין אויף אייביק מיט וילנע ,מִיט שקאַפלערנע,
מיט דער גרויסער בריק ,וועלכע מיר פאָרן דורך ,זי הענגט רחבותדיק איבער
אונדזערע קעפּ .ווילנע ,ווילנע ,ניט שוינזשע װעלן מיר דיך קיינמאָל ניט זען
מער'? וילנע ,טײיערע האַרציקע וילנע! מין געבורטישטאָט ,די געבורט-
שטאָט פון מיינע עלטערן ,פון מיין באָבע-זיידע .אַלעמענס קברים זיינען אויף

דעם ווילנער בית-עולם ,אַפילו זיך מיט זיי ניט געזעגנט.
אין מיין לעבן האָב איך זיך ניט פאָרגעשטעלט אַזאַ סוף ,אַזױ זיך צו
שיידן מיט ווילנע ,אין אַ פאַרהאַקטן ,חזירישן שמוציקן װאַגאָן ,מיט סאָלדאַטן
רוצחים ,מערדערס ,אַלס באַגלײיטער ,װאָס ווייטער דער צוג גייט ,אַלץ שטילער
ווערט אין װאַגאָן .די שטילקייט שטיקט ,די שטילקייט דריקט ,װוי די שווערסטע
לאַסט אויפן האַרץ ,ניטאָ קיין אָטעם .יעדער איז פאַרטאָן מיט זיינע מחשבות,
קיינער רעדט ניט ,אַלע זיינען פאַרשפּאַרט אין זיך אַליין ,אַפילן מיין יינגעלע
רעדט גאָרניט .ער טוליעט זיך צו מיר וי אַ פּיטשינקעלע קעצעלע ,איך הער
נאָר װי עס קלאַפּן ביי אים די ציינדלעך .װאָס לעבט איבער אַזאַ קינד אין
אַזעלכע מאָמענטן? צי האָבן זיך די רוצחים ,די בלוטזויגער ,אויף אַ סעקונדע
ווען פאַרטראַכט וועגן די יסורים און פּיין ,װאָס מענטשן לעבן איבער אין אַזעלכע
מינוטן און איבערהויפּט יונגע קינדער ? אַ פּאָר מענטשן שטייען איינגעביסן אין די
פענצטערלעך מיט די אויגן .מיר קוקן שוין מסתמא די לעצטע מינוטן אויף
גאָטס וועלט .אין װאַגאָן װוערט שוין פינצטערלעך .פּונקט אַנטקעגן מיר שטייט
אַ פּאָליציאַנט ,אונדזערע קעפּ רוקן זיך צונויף ביים פענצטערל ,זייער נאָענט,
איך הער זיין שווער אָטעמען .ער איז בלאַס וי קאַלך .עס קלאַפּט בי אים,
פונקט וי ביי מיין זון ,אַ צאָן אין אַ צאָן .ער איז קענטיק אינגאַנצן צעבראָכן.

העכר צוויי יאָר האָט אַ טייל פון די פּאָליציאַנטן צוגעשטעלט מענטש-
מאַטעריאַל אויף פּאָנאַר .מיט אַלערלײ גניבהשע שטיק האָבן זיי אַרױסגענאַרט
די קרבנות ,אַלץ איז געטאָן געװאָרן ,כדי זיך און די אייגענע נאָענטסטע צו
ראַטעװען ,יאָ ,דאָס גאַנצע געטאָ מעג אומקומען ,אַבי נאָר זיך צוֹ ראַטעווען
זי ,די יידישע געטאָ-פּאַליצײ ,האָט  6יידן מיט די אייגענע הענט אױיפגעהאָנגען
אין געטאָ .פאַר זיי זיינען די איבערלעבענישן פון די לעצטע צוויי מעתילעת
אַ פולשטענדיק אומדערװאַרטע .אַפילן די לעצטע נאַכט האָבן אייניקע פון זיי
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אין געטאָרטעאַטער פאַרלאַנגט ,צענערלעך" פאַרן פאָרן קיין ליטע ...איצט אַזאַ
בראָך ,אַזאַ אומגליק! װער האָט זיך דאָס געריכט ,אַז די גאַנצע פּאָליצל
זאָל זיך צוזאַמען מיט אנדערע פּשוטע יידן געפינען אין פאַרשפּאַרטע װאַגאָנען
און פאָרן אויף פּאָנאַר,
איך מוז זיך מודה זיין ,אַז איך פערזענלעך ;בין געווען אינגאַנצן רואיק,

מילא ,אויב דער גורל מיינער איז פּאָנאַר  --אין פּאָנאַר .מיין האַרץ האָט

יי

יט

אָבער געבלוטיקט איבערן גורל פון מיין יינגעלע ,אים האָב איך געװאָלט
ראַטעװען  --אַזאַ אומשולדיק באַשעפעניש .כ'האָב זיך ספּעציעל געשטאַרקט
כדי ניט צו ווייזן מיין שרעק פאַרן קינד .מיר שטייען ביי די װאַגאָןדפענצטערלעך
און די רעדער דרייען זיך -- -- -- -- ,נענטער צו פּאָנאַר..
מיר פאָרן ווייטער ,מיר דערנענטערן זיך שוין צום טונעל .איך דערמאַן
זיך ,וי אַמאָל ,יינגלווייז ,בין איך צום ערשטן מאָל געפאָרן אין טראק ,איך בין
געפאָרן דורך לאַנדװאַראָװוע ,װי שרעקלעך ס'איז דאַן געווען דאָס פאָרן די פּאָר
מינוט אין טונעל אין דער פינצטער .עס האָבן זיך מיר דאַן אין מיין יינגלערישער
פאַנטאַזיע צעשפּילט די שוידערלעכע בילדער פון שילערס ,מערדער" אָבער
װאָס פאַר אַ פאַרגלייך פון דעמאָלט ביז היינט! איצט ,ווען מיר זיינען אין טונעל,
ווילט זיך באמת ,אַז עס זאָל פאָרקומען אַ באַןױרקאַטאַסטראָפע .מיר זאָלן אַלע
בלייבן דערהרגעטע און ניט דערלעבן צו קומען אויף פּאָנאַר ..עס האָט זיך
געװאָלט באַקומען דעם טוט ניט דורך די דייטשן ,נאָר זיי אױיף להכעיס --
שטאַרבן און ניט געבן זיי דאָס פאַרגעניגן אונדז צו טױיטן ,אָט אין די ביטערע
מחשבותן זיינען די טונעל-מינוטן אַריבער און ווען דער צוג איז צוריק אַרױס
אויף דער ליכטיקער שיין ,דערהערן מיר פּלוצלינג אַ געשריי פון איינעם
אַ יונגערמאַן. :חברים ,לאָזט מיך צו צום פענצטערל ,איך האָב דאָ ניט לאַנג
געאַרבעט ביי די דייטשן ,איך קען דאָ יעדעס ווינקל ,איך װעל אייך גלייך זאָגן
גענוי ,צי מיר פאָרן אויף פּאָנאַר צי אויף לאַנדװאָראָװאַ .דאָ גייען זיך פונאַנדער
די באַן'וועגן אויף רעכטס און לינקס",
וי פון זיך אַלײן זיינען מיר אױטאָמאַטיש אַװעק פון פענצטערל ,אַראָפּנע-
שפּרונגען פון באַנק און צוגעלאָזט דעם יונגנמאַן .ער װעט דאָס זיין אונדזער
לעצטער וועגווייזער ,ער שטייט ביים פענצטערל און רעדט ,וי צו זיך אַליין --
,אָט דאָ באַלד איז דער פּאַלוסטאַנעק פּאַנערײ ,לינקס פירן די וועגן צוֹ די
שטעכיקע דראָטן ,דאָרט פון װאַנען קיינער קומט שוין ניט צוריק .רעכטס גייט
די ליניע אויף לאַנדװאַראָווא ...און איצט מוז מען היטן יעדן דריי פון די באַן"
רעדער װווּ עס פאַרקערעװועט דער לאָקאָמאָטיו ...אָ ,װאָס באַדײט דאָס?..
דער צוג פאַרקלענערט דאָס לויפן ,לאַנגזאַמער ,לאַנגזאמער און ..מיר
בלייבן שטיין ...די הערצער קלאַפּן שוין ניט ביי אונדז ...שטיל וי אויף אַ בית-
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עולם ,יעדע סעקונדע  --אַ יאָר ,אגַאַנץ
שווייגט ,ביי אנדערע
די שטאַרקע,
גרייט

יאָרן..
אַ גאַנצע
=

האָבן זיך אַװעקגעשטעלט צו  2מענטשן

זיי האַלטן די אייזערנע

צו צעשמעטערן

זיך וי
אפשר

פענצטערלעך

וי

מיט

לאַנג

מינוט,

קראַטעס

אין די הענט,

די הענט

די אייזנס..

זיינען

געשטאַנען?

מיר
נאָר

לעבן ...דער יונגערמאַן ביים פענצטערל

אונדן

האָט

סעקונדעס
אפשר

זיך געדאַכט,

װי שמשון

פון

הגבור

גייען ,ניין ,ציען
פערטל

דריי

שטייען

אַז מיר

מינוט,
שין

לאַנגע יאָרן .פּלוצלינג ווידער אַ גערויש פון לאָקאָמאָטיון ,דער צוג רירט
פון אָרֹט ...אַלע קוקן צום יונגנמאַן ,הגם ביי די אַנדערע פענצטער היט מען
.ער צוג גייט זייער לאַנגזאַם .צוגעטוליעט איינער צום צווייטן,
אויך די ליניעס ד
דריק איך צו דאָס קעפּל פון מיין קינד צו מיין ברוסט ,איך גלעט אים דאָס.
פּנימל ,קינד מיינס ,קינד מיינס..
און װאָס איז מיט מיין פרוי און טאָכטער! אַ קינד אַ בריליאַנט ,שיין
װי דער הימל ,ליכטיק װי די זון :און מיין מאַמע ,מיין אַלטע טרייע,

איבערגעגעבענע מאַמע ,אַלע ,אַלע װעלן מיר באַלד װוערן אויס ,אומגעבראַכט
ווערן ,און דאָס אין מיין פרויס געבורטס-טאָג ,דווקא היינט ,אַ שיקזאַל אַזאַ,
אַן איראַניע פון גוֹרל .דער גאַנצער װאַגאָן איז געווען װי פאַרגליווערט.
פּלוצלינגדערהערן מיר אגעשריי פון יונגנמאַן, :דער צוג איז אַװעק רעכטס,
יי
מיר זיינען געראַטעװעט?..
רעכטס ,רעכטס! הייסע טרערן גיסן זיך פון מיינע אויגן .מיין קינד פאַלט
אַרױף אויף מיין פּנים און וויינט ,וויינט מיט אומשולדיקע קינדערישע טרערן,
ביידע דריקן מיר זיך אַזױ ...אין װאַגאָן האָט מען נאָך געװאַרט מיט איינגע-
האַלטענע אָטעמס ,ביז די אַנדערע ,ביי די פענצטערלעך ,האָבן באַשטעטיקט :
יאָ ,דער צוג איז אַװעק אױף לאַנדװאָראָװע .מיר זיינען געראַטעװעט..
מיר לעבן ,מ.יר פאָרן טאַקע אין עסטלאַנד ...װי אונטערגעהאַקטע ביימער זיינען
מיר טויטימידע געפאַלן אויף די פּעקלעך .יעדער טראַכט ביי זיך :צי װעלן
מיר דאָס סוף כל סוף איבערלעבן און זוכה זיין צו נעמען גקמה פאַר אונדזער

בלוט ,פאַר אונדזער שאַנד ,פאַר אונדזער צער און פּין

|

דערווייל האָבן מיר אין היינטיקן טאָג צוויי מאָל .איבערגעלעבט פּאָנאַר
און ...מיר לעבן ,מיר פאָרן ,מיר האָפן ,אַז ווייטער װעט אויך גוט זיין ..מיר
פאָרן ...צו װאָס ,װוּהין ,װאָס דערװאַרט אונדז איצט דאָרטף .אָבער ניט
וויכטיק .דערווייל לעבן מיר ...מיר פאַלן אַװעק װוי געהרגעטע און שלאָפן איין...
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ס'איז נאָך געווען גוט פינצטער ,ווען מיר זיינען אויפגעריסן געװאָרן פון
אונדזער שלאָף .די שווערע װאַגאָןדטירן האָבן זיך מיט רעש אויפגעעפנט און
צו אונדז האָבן זיך אַרײנגעריסן  3אוקראַינישע באַװאָפּנטע סאָלדאַטן מיט
לאַמטערנעס אין די הענט .באַלד האָבן זי אַ קאָמאַנדעװע געטאָן :יאָפּגעבן
|
|
אַלע געלטער ,זייגערס ,ווערטפולע זאַכן ,ראַזירימעסערס".
צוליב דער ענגשאַפּט האָבן זיי גענומען טרעטן מיט זײערע כאַמסקע,
סאָלדאַטסקע שטיוול איבער קערפּערס פון די ליגנדיקע מענטשן און דערביי
איבערגעקערט ביי דער טיר אַלע פּושקעס מיט צואה פון די מענטשן .אין
װואַגאָן איז געװאָרן אַן עיפּוש ,אַ דערשטיקעניש .זעענדיק ,אַז זי האָבן זיך
ניט װױּ צו רירן ,איז װידער געפאַלן אַ קאָמאַנדע; :אַלע זאָלן זיך שטעלן
אין איין העלפט װאַגאָן און אין דער צווייטער העלפט זאָל מען אָנלײיגן די זאַכן.
ס'איז געװאָרן אַ בהלה ,אַ געפּילדער .שטיל איז געװאָרן דאַן ,וען זיי האָבן
מיט די ביקסן"פּריקלאַדן גענומען געבן קלעפּ אויף רעכטס און לינקס .,לכתחילה
האָט יעדער געװאָלט עפּעס ראַטעװען פון זיינע זאַכן .מ'האָט ניט געװאָלט
אָפּגעבן דאָס לעצטע  --מען פאָרט דאָך צום לעבן .יעדער בגד ,שטיקל װעש,
יעדע שטוביקע זאַך ,װעט דאָך גוט צונוץ קומען .נאָר אַז מ'שלאָגט  --האָט
מען אַ װאָרף געטאָן די פּעקלעך .כאַפּט זיי דער טייוול ,איז מען דאָך שין
בג"עהוווינט צו װאַרפן דאָס האָב און גוטס,
= געהאַט שוין די מענטשן פון איין זייט װאַגאָן און די זאַכן פון דער
צווייטער ,האָבן זיי גענומען רעווידירן יעטװעדן באַזונדער .געזוכט האָבן זי
גוט .זיינען זיי דאָך געווען ספּעציאַליסטן ,פאַכלײט .זיי האָבן אַ סך געפונען,
הויפטזעכלעך ביי די יידישע פּאָליציאַנטן .ווייזט זיך אַרױס ,אַז אין מאָמענט

פון ליקווידאציע פון געטאָ האָט די נייע פאַרװאַלטונג צעטיילט איר גאַנצע

קאַסע צװוישן די אָנגעשטעלטע פון געטאָ ,אויף אַזאַ אופן :פּאָליציאַנטן האָבן
באַקומען צו  000.5רובל .װאָס העכער די ראנגע ,אַלץ מער האָט ער באַקומען.
וויפל עס האָבן ,ביי דער חלוקה ,גענומען די ,מנהיגים?  --ווייסן נאָר זיי
אַלײין .אונדז ,למשל ,די אָנגעשטעלטע פון דער געזונטהייטס-אָפּטײלונג ,האָט
מען באַשטימט צו  053רובל ,אָבער ביי וועמען אונדזער געלט איז געבליבן --
איז ביז היינט געבליבן אַ סוד ,איצט ,בעת דער רעוויזיע ,האָט מען ביי יעדן
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פּאָליציאַנט צוגענומען גאַנצע פּעקלעך ניטיגערירט ,קנאַקענדיק רוסיש געלט,
אויסער דעם האָבן זיי געהאַט אַ סך אייגן געלט ,זייגערס און אַנדערע טייערע
חפצים .אין דער טונקלקייט איז ניט מעגלעך געווען צו זען דעם צער פון
אייניקע פּאָליציאַנטן ,וועלכע האָבן זיך ניט געקענט באַרואיקן, :סטייטש,
אַזא סומע ,אַזאַ קאַפּיטאַל באַקומען און אַפילן אַ פּאַפּיראָס ניט געקויפט
דערפאַר .מיט איין גראָשן זיך אַפילו ניט באַנוצט" .אַלץ איז אין איין מאַמענט
אַװעק לעזאזל .יאָ ,לייכט אָנגעקומען  --לײכט אַוװעקגעקומען ווען די רײ
האָט זיך גענומען דערנענטערן צוֹ אונדז ,האָבן מיר שנעל גענומען פאַרשטעקן
דאָס ביסל געלט .איך האָב מיינע  082מאַרק ( 0082רובל) אַריינגעלײיגט אין
אַ  פלעשל פון מינעראַל:װאַסער ,לוט דער עצה פון הערץ גאַװענדאַ ,און
דאָס פלעשל אַראָפּגעלאָזט אונטער דער באַנק .אָפּגעבן דאָס געלט האָב איך
גערן ניט געװאָלט ,ווייל װי בלייבט מען דאָס מיט אַ קינד אָן אַ גראַשן ביי דער
נשמה; אָבער האַלטן ביי זיך ,ריזיקירן ,צעמזיקט ווערן פון זיי צוליבן געלט,
האָב איך אויך ניט געװאָלט .זיי האָבן ביי מיר און ביי מיין יינגל גאָרניט
געפונען .פאַרענדיקנדיק מיט דער פּערזענלעכער רעוויזיע ,האָבן זיי גרינטלעך
איבערגענישטערט דעם גאַנצן האַלבן װאַגאָן ,װוּ מיר זיינען געשטאַנען און
פונדאָסנײי געפונען אַ סך באַהאַלטן געלט ,צוזאַמענגענומען אַ שיין ביסל פלעשלעך
מיט געלט און אַנדערע זאַכן .ווייזט זיך אַרױס ,אַז אַזעלכע חכמים ,װוי איך,
זיינען געווען אַ סך .אַריבערטרײבנדיק אונדז צוריק אין ערשטן העלפט װאַגאַן,
זיינען זיי צוגעטראָטן צו זוכן אין די זאַכן .יעדעס שטיקל װעש ,יעדן בגד
האָבן זי גרינטלעך אויסגעטאַפּט .גוטע מענער-זאַכן און ספּעציעל שיינע דאַמען-
זאַכן האָבן זיי גלייך צוגענומען.
זי האָבן אָנגעפּאַקט עטלעכע װאַליזעס מיט טייערע זאַכן ,זייגערס און מאַסן
געלט א.א.וו .דאָס איבעריקע האָבן זיי צעװאָרפן און געמאַכט דערפון
אַ באַרג אֵשׁ .די ראַביר-רעװיזיע האָט געדויערט לאַנגע שעהען ,זיי האָבן זיך ניט
געאיילט .מיר דאַקעגן האָבן זיך געשטיקט און געמוטשעט .ניט עסן ,ניט טרינקען,
ניט דערליידיקן זיך  --צונויפגעפּרעסט  17מאַן אין אַ האַלבן װאַגאָן און דריי
כאַמעס איזדיעקעווען זיך איבער זײי .ערשט וען דער צוג האָט גענומען
פאַרקלענערן זיין גאַנג און זיך דערנענטערט צו אַ גרויסער סטאַציע ,האָבן זיך
די באַנדיטן אויפגעהויבן און זיינען מיט זייערע שװער-אָנגעלאָדענע פּעק אַרױס
פון װאַגאָן ,פאַרהאַקנדיק די טיר,
|
די רויבער האָבן אונדז פאַרלאָזט .האָבן מיר לייכטער אָפּגעאָטעמט .דורך
די פענצטערלעך האָבן מיר זיך אָריענטירט ,אַז מיר זיינען אין ליטע .אַרום אונדז
איז געווען טויטישטיל .מיר זיינען געשטאַנען אויף אַ זייטיקער ליניע .דער עולם
האָט גענומען עפּעס אין מוֹיל אַרײן .דאַן האָט מען אױסגעהאַקט אַ לאָך אין
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פּאָדלאָגע אויף צו דערליידיקן די נאַטירלעכע באַדערפענישן .אָפּכאַפּנדיק אַביסל
דאָס האַרץ ,האָט מען זיך פונאַנדערגערעדט וועגן גורל פון אונדזערע פרויען
און קינדער ,געבליבענע אויף ראָסע ,און ממש אויפגעשוידערט ביים איבערקלערן
וי אַזױ עס זעען אויס אַזעלכע רעוויזיעס ביי די פרויען..
נאָכן עסן איז מען צוגעטראָטן צו סאָרטירן און פונאַנדערטײלן די זאַכן
װאָראָן ,דער געוועזענער בריגאַדיר פון סאַניטעט-פּאַרק ,אַ גבואטַקאַנטער
ענערגישער מאַכער ביי די דייטשן ,הױפּטזעכלעך ביים אַרױסנעמען יידן פון
,שיסטקעס" ,נאַטירלעך ,פאַר גוט געלט :דער אַרטיסט בליאַכער
טורמע נאָך די ט
און אָלײיסקי  ---זיינען געװאָרן די אָרֹדנער .דאָס פונאַנדערטײלן די זאַכן האָט
געדויערט דעם גאַנצן טאָג .װער און וי אַזױ האָט געקענט דערקענען צוישן
אַזאַ באַרג אש וועמענס זאַכן דאָס זיינען?
אינעם באַרג זאַכן האָבן זיך אויך אָפּגעפונען עטלעכע פלעשלעך מיט געלט,
צווישן זיי ,האָב איך דערקענט מיין פלאַש .נאָכן אָנגעבן גענויע סימנים ,האָב

איך מיין געלט באַקומען צוריק,
די צווייטע נאַכט זיינען מיר שוין רואיק געלעגן אויף אונדזערע געלעגערס
און קיינער איז צו אונדז ניט געקומען מיט קיין וויזיטן
דעם נעכטסן טאָג האָבן מיר אין װאַגאָן געהאַט צו טאָן מיט אַן אייגענעם
טומל :מ'האָט זיך געכאַפּט ,אַז מיט אונדזער ברויט-זאַפּאַס איז ניט אין אָרדענונג.
אויסנוצנדיק דעם נעכטיקן רויב-טומל און רעש ,האָבן הברה צעשלעפט אַ סך

ברויט .הערץ גאווענדא האָט מיט מיר אַדורכגעפירט אַ גענויע קאָנטראָל ביי
יעדן .אַ סך לעבלעך זיינען אומבאַמערקט צוריקגעװאָרפן געװאָרן און ביי אַ טײַל
האָט מען צוגענומען דאָס איבעריקע .היזק איז געװוען נאָר דאָס ,ואָס חברה
האָט באַװויזן אַרײנצופּאַקן אין זיך..
אַ לאַנגע צייט איז אונדזער צוג געשטאַנען אין שאַװעל .אָט װאָס ס'האָט
פּאַסירט :אין אַ געוויסן מאָמענט ,ווען איך בין געשטאַנען אויפן פּעראָן ,נעבן
וָואַגאָן ,מיט נאָך עטלעכע יידן פון אונדזער װאַגאָן .צו מיר גייט צו אַ געשטאַ-
פּאָװויעץ און דערלאַנגט מיר אַ קליין שטיקל פּאַפּיר ,ער הייסט מיך עס איבער-י
לייענען .דורכלויפנדיק מיט די אוגן איבער די יידישע װערטער ,האָב איך
איבערגעלייענט, :צו די יידן אין שאַװעל! איך ,ישראל סעגאַל פון שאַװעל,
פאָר איצט פון ווילנע קיין עסטלאַנד אויף אַרבעט ,מיט אַן עשאַלאָן .אין ווילנע
האָט מען דאָס געטאָ ליקווידירט".
דאָס צעטעלע האָט געשריבן דער רעזשיסער פון ווילנער געטאָרטעאַטער,
ישראל סעגאַל ,וועלכער האָט געשטאַמט פון שאַװעל און עס אַרױסגעװאָרפן
אויפן פּעראָן ,כדי די יידן ,װאָס אַרבעטן ביי דער באַן ,זאָלן וויסן ,װאָס עס
טוט זיך .וי אַזױ דאָס צעטעלע איז אַרײנגעפאַלן אין די הענט פון געשטאַפּאָװיעץ,
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קען מען זיך נאָר דערטראַכטן .ער האָט מיך אַ פרעג געטאָן , --האָסט גוט
און ריכטיק איבערגעלעזן?"  --ייאָ -- ,ענטפער איך אים , --איך קען גוט
לעזן יידיש" , --נו ,איז גוט"  --ענטפערט ער און איז אַװעק פון אונדז.
אין עסטלאַנז
מיר זיינען ווייטער געפאָרן ,ריכטיקער געזאָגט ,מער געשטאַנען אויף
זייטיקע וועגן ,װי געפאָרן .געווען שוין אויף דער לאַטװישער טעריטאָריע --
אַ לאַנגע צייט געשטאַנען אין ריגע .מאָנטיק זיינען מיר שוין געווען אין עסטלאַנד
און אינמיטן נאַכט זיך פאַרהאַלטן אויף אַ סטאַציע ,וועלכע האָט זיך פאַרטאָג
|
אַרױסגעװיזן װי די טרױעריקיבאַרימטע סטאַציע  --וייווארי.
פאַרטאָג איז אַרום אונדזער צוג געװאָרן אַ ,רוכאַװקע" .עס זיינען אָנגעקומען
אַ סך ס .ס-לייט און װערמאַכטימיליטער ,דורך די וװאַגאָןדפענצטערלעך האָבן
מיר דערזען יידישע אַרבעטער ,צווישן וועלכע מיר האָבן דערקענט אַ סך
ווילנער .אויפן האַרצן איז געװאָרן לייכטער  --זיי לעבן און אַרבעטן טאַקע
אין עסטלאַנד .פון איינציקע אָפּגעריסענע ווערטער ,װאָס זיינען צו אונדז
דערגאַנגען ,האָבן מיר שוין געװווּסט ,אַז מיר געפינען זיך אין דער צענטראַלע
פון אַלע אַרבעטילאַגערן אין עסטלאַנד .מ'האָט געעפנט די װאַגאָנען .נעבן
אונדזער װאַגאָן האָבן זיך שטאַרק צעווערטלט צוויי דייטשן  --אַן ס .ס-מאַן
מיט איינעם פון װערמאַכט .דער װערמאַכט-מאַן האָט אַ זאָג געטאָן צום
געשטאַפּאָװויעץ, :איצט זיינען מיר די באַלעבאַטים ,מיר דעצידירן ,װאָס מיט
די לייט צו טאָן ,איר האָט דאָ גאָרניט װאָס צו זאָגן" .דער געשטאַפּאָװיעץ,
אַ שטאַרק דענערווירטער ,האָט שאַרף געענטפערט, :אַזױ לאַנג ,װי איך האָב ניט
אָפּגעגעבן דעם טראַנספּאָרט ,זיינער מיר די דעהיזאָגער איבער די לײט --
איך בין דער שעף" .מיר האָבן שטאַרק הנאה געהאַט פון אומזיסטן ספּעקטאַקל,
מ'רייסט זיך וועגן אונדז .דאָס הייסט ,אַז מיר האָבן נאָך אַ שטיקל ווערט..
אָבער איינצייטיק האָבן מיר געציטערט ,זיי זאָלן ניט אױיסלאָזן דעם כעס אויף
אונדזערע קעפּ ...דער געשטאַפּאָויעץ האָט איבערגעציילט ,זיינע לויטע?
פונדערווייטנס האָב איך באַמערקט ,וי מ'סעגרעגירט מענטשן און מען
שטעלט אַװעק קינדער אין א זייט .מיר איזן דאָס בלוט פאַרגליווערט געװאָרן,
װאָס טוט מען מיטן זונדל מיינעם? איך האָב דעם יינגל שנעל אַ שטױיס געטאָן
הינטער זיך .דער צערייצטער געשטאַפּאָװיעץ האָט מיטן שפּיצרוט איבערגעציילט
,זיינע לויטע" און באַקומענדיק די צאָל  ,17האָט ער אַ זאָג געטאָן, :יאַ ,עס
|
שטימט"-.
ביי די װאַגאָנען זיינען מיר נאָך געשטאַנען א שטיק צייט ,אַרײינציענדיק
אין זיך װאָס מער פרישע לופט .מיט אויפגעשפּיצטע אויגן און אױערן ,האָבן
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מיר אויפגעכאַפּט יעדן שאָרך ,יעדע באַװועגונג אַרום אונדז .געפילט האָט מען,
אַז דאָ דעצידירט זיך אונדזער גורל .ווען מיר האָבן דערהערט אַ קאָמאַנדש
אַרײנצוגיין אין די ואַגאָנען ,בין איך מיטן קינד שנעל אַרײן ,וייל כ'האָב
אינסטינקטיוו געפילט ,אַז איך בין דאָ ניצול געװאָרן פון אַ נייער טראַגעדיע,
פון די װאַגאָןדפענצטערלעך האָבן מיר געזען אַ סך וילנער יידן ,אַרומי
דרייענדיק זיך כלומרשט ביי אַרבעט .אָבער זייער אַרבעט איז אונדז לחלוטין
ניט געפעלן געווען ,ס'איז ניט געװען קענטיק ,אַז די אַרבעט זאָל זיין
אַ ממשותדיקע .דאָך האָבן מיר זיך באַרואיקט ,ווייל געזען האָבן מיר זיי געזונטע
און לעבעדיקע .צווישן די אַרבעטער האָט מען דאָ געטראָפן אַ פּאָר פון אונדזער
דירה  --דעם זון פון אברהם כץ ,דעם זון פון חיים באַקאַטורסקי פון אַ ריי
װואַגאָנען האָבן מיר באַמערקט ,אַז פּאַרטיעס מענטשן ווערן אַוועקגעפירט ערגעצווו.
אין אַ צייט אַרום האָט אונדזער צוג גערירט פון אָרֹט .אָפּפאָרנדיק אַ געוויסע צייט,
האָבן חברה באַמערקט ,אַז מען פאָרט אויף צוריק .ביי אַלעמען זיינען ווידער
אויפגעריסן געװאָרן די אויגן .מ'האָט גענומען רעדן און קלערן ,װאָס עס באַדײיט
אונדזער וועג אויף צוריק .הגם מיר זיינען איצט ניט געווען אַזױ אומרואיק ,וי
ביים דורכפאָרן פּאָנאַר ,דאָך איז די הייטערע שטימונג אין װאַגאָן אַביסל קאַליע
געװאָרן ,געטרייסט האָבן מיר זיך דערמיט ,װאָס אין עסטלאַנד זיינען דאָ אַ סך
לאַגערן און מסתמא פירט מען אונדז אין איינעם פון זיי .אַזױ זײַנען מיר געפאָרן

אַ גאַנצן טאָג און אַ טייל פון דער נאַכט .מיט אומגעדולד האָבן מיר געװאַרט
אויף דער טאָגיליכטיקײט ,כדי צו זען װוּ מיר געפינען זיך .ביי די ערשטע זון-
שטראַלן האָבן זיך פונדערווייטנס באַװויזן קאָנטורן פון גרויסע ווייסע בנינים.
אַביסל שפּעטער האָבן מיר שוין געזען שיינע ,ווייסע בנינים אוֹיף אַ גרויסן פּלאַץ,
וואָס איז פאַרלייגט מיט א סך נייע ברעטער און האָלץ ,אַרום וועלכע עס דרייען 
זיך עטלעכע מענטשן מיט ווייסע פּאַסקעס אויף די הענט ,מסתמא פּאַליציאַנטן
דערנאָך האָבן מיר שוין געװוּסט ,אַז מיר זיינען אין אַ לאַגער ,װאָס הייסט
קלאָאַגאַ .אין װאַגאָן האָט מען זיך געוויצלט :צוערשט זיינען מיר געווען אין
,לאָגן"...
וויי-וויי? ,איצט זיינען מיר אין ק
אַ זייגער  8פרי האָבן זיך די װאַגאָןדטירן געעפנט און מיר זיינען אַרױף
אויף דער טעריטאָריע פון לאַגער קלאָאַגאַ.

אין קלאָאַנאַ
פון װאַגאָן האָבן מיר זיך דערנענטערט
געפונען

צו אַ גרויסן באַראַק ,װאָס האָט זיך

אויף אַ ריזיק פּוסט וועלד .פּאַר אונדז

פון די ערשטע
אויסגעשטעלט

צוויי

װאַגאָנען.

מיר

האָבן

זיינען געגאַנגען

זיך מיט

אונדזערע

צוויי פּאַרטיעס
בידנע

נעבן באַראַק .דאָרט האָבן מיר שוין געפונען דעם דייטשן

פּעקלעך
לאַגער-
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פירער און דעם יידישן לאַגער-עלטסטן ,מעלצער ,מיט אַ פּאָר פּאָליציאַנטן ,דעף 
לאַגער-פירער ווענדט זיך צו אונדז מיט פאָלגנדיקע װוערטער:
,אַלץ ,װאָס איר האָט ביי זיך ,דאַרפט איר גלייך אָפּגעבן .,געלט ,זייגערס,
שטיינער און אַנדערע ווערטפולע זאַכן .אַלע פּעקלעך ,וועש ,קליידער און אַנדערע
זאַכן דאַרפט איר אַװעקלײגן דאָ?  ---אָנװײזנדיק אויף אַן אָרט .װאָראָן ,װאָס איז
געשטאַנען אין דער ערשטער ריי ,איז געװאָרן דער איבערזעצער און דער
יפאַרשטאַנען??  --יאַװאָלי ,האָבן אַלע
געשטאַפּאָװיעץ האָט געפרעגט:
|
געענטפערט,
דאַן איז דער געשטאַפּאָװיעץ מוסיף , :פאַרן ניט אָפּגעבן אַלץ ,װאָס מען האָט
ביי זיך ,װעט מיט אייך פּאַסירן דאָס זעלבע װאָס מיט אָט דעם" ,און האָט
מיטן שטיוול אָנגעװויזן אויף אַ טױיטן קערפּער ,װאָס איז געלעגן הינטער אים,
וועלכן מיר האָבן לכתחילה גאָרניט באַמערקט .דאַן האָט דער ייד מעלצער אַזי
געזאָגט :
,אָט דעם יונגנמאַן האָט דער לאַגער-פירער אַקאָרשט דערשאָסן אויף טױט
דערפאַר ,ווייל נאָכן באַפעל אָפּצוגעבן אַלץ ,האָט ער געפונען ביי אים נאָך געלט".
/
אַ שיינער קבלת--פּנים ,װאָס  --1שווער און ביטער אויף דער נשמת.
לוֹיט דער ריי איז מען געגאַנגען צום טישל ,װוּ ס'איז געשטאַנען דער דייטש.
מ'האָט אַלץ אָפּגעגעבן ,װאָס איז געבליבן נאָך די רויב-רעוויזיעס פון די פריערדיקע
באַנדיטן אין װאַגאָן .שטייענדיק אַזױ מיטן זונדל ,האָב איך געטראַכט, :װאָס טוט
מען איצט ,וי גייט מען אַרױס פונעם נייעם פייער ? 7אויפן האַנט האָב איך געהאַט
אַ גוטן ,צ,ימאַי-זײגער ,װאָס מיינע חברים און פריינט האָבן מיר אין לאָדזש
געשאָנקען צו מיין חתונה-יובל .כ'האָב נאָך געהאַט  0082רובל ,אָפּגעראַטעװעטע
פון יענע רויבער .פאָרזיכטיק האָב איך אַראָפּגעצױגן פון האַנט דעם זייגער און
צעטראָטן אים מיט די פיס .מיר ניט  --אָבער אייך אויך ניט .דאָס געלט אָפּגעבו
האָט זיך מיר בשום אופן ניט געװאָלט .אָבער ריזיקירן מיטן לעבן צוליב געלט,
וי ריזיקירט מען
מען זאָל מיך דערשיסן פאַרן קינד אין די אגן?
דאָס מיט אַ קינדס לעבן? איך מאַך שנעל אַ יידישע פּשרה 008 :רובל קליין
געלט באַשליס איך אָפּצוגעבן און  4פופציק-מאַרקעדיקע פאַררוק איך אין אַרבל,
און װי גאָט װעט געבן ...די דעפילאַדע פאַרן לאַגער-פירער גייט פאָראויס ,דער
באַרג זאַכן װאַקסט פון מינוט צו מינוט .מיט האַרצקלאַפּעניש גייען מיר דורך,
פריער איך ,דערנאָך דער יינגל .אין לעצטן מאָמענט האָב איך די זעלבע
קאָמבינאַציע געמאַכט אויך מיט די זאַכן :אַ טייל אַװעקגעלײגט ,אַ טײל
פאַרהאַלטן  --און ס'איז גוט אַדורך .אַ דאַנק דערפאַר ,װעט זיין עפּעס װאָס
אויפן לייב אָנצוטאָן .דערווייל האָבן מיר זיך שוין דערװוּסט ,װער ס'איז געפאַלן
דער ערשטער קרבן .דאָס איז געווען דער געטאַ-פּאַליציאַנט נאָסיקאָו.
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אויפן צווייטן טאָג איז דער לאַגעריפירער געקומען אין שרייב:-שטוב און
געהייסן אָנשרייבן אַ פּראָטאָקאָל ,אַז נאָסיקאָוו איז געשטאָרבן מיט אַ נאַטירלעכן
טויט .דער יידישער לאַגעריעלטסטער ,מעלצער ,און דער שרייבער נידערמאַן,
האָבן דעם פּראָטאָקאָל ,לויטן באַפעל פון לאַגער-פירער ,אונטערגעשריבן ,מ'האָט
דעם פאַקט אויסגעטייטשט ,אַלס אַ דערפרייענדיקע דערשיינונג :יידיש לעבן
איז שוין ניט הפקר .אַפילו דער לאַגעריפירער מוז זיך פאַרענטפערן פאַר דער
|
מאַכט צוליבן טויט פון אַ ייך,
דאָס האַרצקלאַפּעניש ,װאָס איך האָב דורכגעמאַכט ,האָבן אין אַ פיל
גרעסערער מאָס דורכגעמאַכט די יעניקע ,וועלכע האָבן געהאַט ביי זיך גאָלך
און אַנדערע טייערע חפצים .אַ סך האָבן דאָס מיט די פיס באַגראָבן אין זאַמד,
כדי עס ניט אַװעקצוגעבן .זיי האָבן שפּעטער גאָרנישט געפונען ,ווייל פיפיקע
חברה-לייט האָבן דאָס אויסגעכאַפּט,
טאַקע אויף דעם באָדן איז אין לאַגער אױסגעבראָכן אַ גרויסער אוֹן וויסטער
סקאַנדאַל מיט אַ יידישן פּאָליציאַנט ,גורװיטש ,וװעלכער האָט צוגענומען
אַ גרויס פאַרמעגן אין גאָלד ,װאָס דער אַלטער קליאַטשקאַ מיטן זון האָבן
אין יענעם מאָמענט באַגראָבן .גורוויטש האָט באַמערקט זייער באַהעלטעניש און
קענענדיק ,אַלס פּאָליציאַנט ,זיך פריי באַװעגן  --האָט ער דאָס פאַרמעגן
צוגענומען און ניט געװאָלט אפילו אַ קליינעם טייל צוריקגעבן די קליאַטשקאס.
אין אַ צייט שפּעטער ,וען די קליאַטשקאס האָבן שטאַרק געהונגערט ,האָבן
זיי דורך די ,,שטאַרקע? אים אויפגעצװונגען צוֹ אַ ,דין-תורה" און ער האָט
זי עפּעס צוריקגעגעבן.
אָט אַזױ זיינען מיר אַריין אין לאַגער קלאָאָגאַ ,.מיטװאָך ,דעם 92טן
|
סעפּעטעמבער ,3491 ,ערב ראשיהשנה תש"ד,
נאָך דער רעוויזיע האָט מען אונדז אַלעמען אַװעקגעפירט אויף א גרויסן
ליידיקן פּלאַץ און אויסגעשטעלט אַנטקעגן אַ גרױיסער ,וייסער ,פון בעטאָן-
געבויטער געביידע .דער בנין האָט געהאַט גרויסע פענצטער ,פיינע צולי
אַריינגענג און געמאַכט זייער אַ גוטן איינדרוק .נעבן דער געביידע איז געוען
אַ פּראָװויזאָרישע קיך מיט גרויסע קעסלען .מיר זיינען אַזױ געשטאַנען ,ביז עס
האָט זיך געענדיקט די רעוויזיע פון אַלע װאַגאָנען .דערווייל האָבן מיר זיך
שוין דערװוּסט עפּעס וועגן אונדזער נייעם לאַגער .דאָ געפינען זיך ,צום מאָמענט,
 5מענער און  006פרויען ,אַלע געבראַכטע פון ווילנע און אומגעגנט,
די מענער לעבן טאַקע אָט אין דעם בלאָק און די פרויען אין אַן אַנדערן
1

קלאָאַגאַ געפינט ויך  44קילאָמעטער דרוםימערבדיק פון טאלין
אַן אָרט פון זומער-וווינונגען און הייסט  קלאָאַגאַיעדלין?

(רעװעל)

דאָס

איז
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מעלצער איז דלעארַגער:עלטסטער ביי די מענער .צו הילף האָט ער צַווי
פּאַליציאַנטן  --גורוויטש און סטראַשון .אַלע מענער אוֹן פרױיען זײיינען
באַשעפטיקט ביי פאַרשידענע אַרבעטן .צו דער קיך זיינען געקומען אַ סך פרויען,
צווישן זיי פיל באַקאַנטע .די שטימונג איז געווען אַ גוטע ,אָבער דאָך האָט יעדערן
געטיאַכקעט אין האַרצן די שאלה, :װאָס װעט דאָ זיין מיט אונדז?"
אין אַ היפּשער צייט שפּעטער איז אָנגעקומען מעלצער און געהייסן זיך
אויסשטעלן צו  5אין אַ ריי און צו  02רייען אין אקַאָלומנע .ער האָט אויך
אָנגעזאָגט ,אַז ווען די דייטשן װעלן קומען אויפן פּלאַץ ,זאָל מען אַראָפּנעמען
די היטלען,
| באַלד איז טאַקע אָנגעקומען אַ גאַנצע כאָפּטע דייטשן .דער לאַגער-פירער,
דער הויפּט-בויילייטער ,אַ גראָבער אָנגעפרעסענער דייטש מיט אַ גרויסן װאָלףי
הונט ,ס ,ס-לייט און ,טאָדניקעס" .דער לאַגער-פירער האָט זיך געװענדט
צו אונדז מיט פאָלגנדיקער רעדע:
,איער ביזאיצטיק
דאָ זייט איר

איצט

לאַטעס און

אַנדערע

ניט וי יידן ,איר

אַרבעטעריהעפטלינגע,
דאָ

אַרבעטן

אייער

און

געהעריקע

פאַרשפּאַרט לעבן אין געטאָ האָט זיך געענדיקט.
זייט העפטלינגע.

אָפּצײכענונגען

איר

קענט

אַזױ גוט וי פון אַנדערע

פירן

אַ נאָרמאַל

דערנערונג,

אַראָפּנעמען.

נאַציאָנאַליטעטן,

אַרבעטערילעבן.

אַז איר

װעט

אַלע אײיערע

קענען

איר

װעט

געלע

איר

זייט

איר

װעט

באַקומען

גוט אַרבעטן"

שטייענדיק אויסגעשטעלט וי סאָלדאַטן און צוהערנדיק זיך צו יעדן װאָרט,
האָבן מיר זיך געטראַכט :זאָל דאָס אמת זיין! אס געלע לאַטע ,אויס יידן,
אַרבעטעריהעפטלינגע גאָר..
איך ווייס ניט ,וי אַזױ דאָס איז געשען ,נאָר דער לאַגעריפירער האָט זיך
געווענדט צו הענעכקע שאַפּיראָ ,ער זאָל איבערזעצן זיין רעדע .שאַפּיראָ,
אגוַט-באַקאַנטער טונקעלער טיפּ פון געטאָ ,איז וויליונגעריש אַרױס פון דער
ריי און זיך געווענדט צו אונדז מיט אַזאַ איבערזעצונג:
,חברים,

דער

אדון

זאָגט,

די

אַז מיר

געלע

זיינען

לאַטעס,

פרייע

מיר

מענטשן.

זיינען

אויס

געטאָ,

אַרבעטער.

אונדן

אויס צרות ,אַראָפּנעמען
וועט גוט זיין .מיר וועלן רואיק לעבן און אַרבעטן .צו פרעסן וװועט זיין
אָט אַזױ  פיל "*...דאָ האָט ער ווויליונגעריש אַ פיר געטאָן מיט דער האַנט
איבערן האַלדז און אויסגעשריגן, :פאַרשטאַנען , 1יאַװאָל ,יאַװאָל" ,האָבן

אַלע הויך געענטפערט...

.

דער לאַגער-פירער איז געווען זייער אויפגעלייגט און צופרידף.
דאַן האָט ער פאַראָרדנט ,אַז אַלע זאָלן זיך אויסשטעלן לוט זייערע פאַכן.
ס'איז געװאָרן אַ טומל און מען האָט גענומען זוכן פּאַכן ,װוּ זיך ערגעץ
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צוצוטוליען ,ביי די אמתע בעלי-מלאכות איז דאָס געווען זייער לייכט,צַן זיי
|
האָבן זיך צוגעקליבן פיל ניטיפאַכמענער..
מיר,

אַ גרופע

יידישע

אינטעליגענץ,

האָבן

זיך

אַװועקגעשטעלט

}אין איין

גרופּע באַזונדער .דאָ זיינען געווען ביי אַ פופצן דאָקטוירים ,עטלעכע אַדװאָקאַטן,
אינזשיניערן ,אַפּטײיקערס א .א ;.דער הױפּטיבויימייסטער האָט גענומען פאַרי
צייכענען די פאַכן און די צאָל מענטשן .ביי די בעלי-מלאכות איז דאָס ווידער
געגאַנגען שנעל און רואיק .ווען דער בוי-מייסטער איז צן צן אונדזער גרופע,
האָט ער אַ פרעג געטאָן דעם אַדװאָקאַט טייטעלבוים , --ווער ביסטו?" --
,רעכטסאנוואלט"  --האָט ער געענטפערט .יענער צעלאַכט זיך , --אָ ,רעכטסי
פאַרדרייער ,כאַ ,כאַ ,כא", ...וװוער ביסטו?"  --פרעגט ער מיך .איך ענטפער
,אַפּאָטעקער? , ---פּילן-דרייער"  --לאַכט ער וידער פון זיין חכמה..

דער בוי-מייסטער האָט אזַאָג געטאָן צום לאַגער-פירער, :צו װאָס דאַרפן
מיר אַזױ פיל דאַקטוירים? זיי גייען אַרבעטן" ; --נאַטירלעך"  --ענטפערט
דער לאַגער-פירער .ער האָט גלייך גענומען פרעגן די דאָקטוירים וועגן זייערע
ספּעציאַליטעטן און צװישן די דאָקטוירים גופא איז פאָרגעקומען אַ שטילער
פאַרביסענער קאַמף .אַלע זיינען מיטאַמאָל געװאָרן אינטערניסטן און כירורגן.
דער לאַגעריפירער האָט פאַרצייכנט נאָר צוויי נעמען פון אינטערניסטן איין
כירורג און איין פרויע-דאָקטאָר (ד"ר פּאָמעראַנץ ,ד"ר סמושקאָוויטש ,ד"ר
זאלקינדסאָן און ד"ר געצאָוו) .ער האָט אויך פאַרצייכנט דעם נאָמען פון
אַפּטייקער איזאַק פרומקין ,ווייל יענער איז געשטאַנען אין אַ וייסן כאַלאַט
מיט אַ רויטן קרייץ און מיט אקַעסטעלע מעדיקאַמענטן ,געבראַכטע פון געטאָ.
| ס'איז שוין געווען נאָך האַלבן טאָג ,ווען אָט די ערשטע צערעמאָניעס
האָבן זיך פאַרענדיקט .ווען די דייטשן זיינען אַװעק ,האָט יעדער פון אונדז
באַקומען אַ פּאַרציע ברויט מיט מאַרגאַרין און הייסע קאַװע .מען האָט געגעסן
און געטרונקען מיט ווילדן אַפּעטיט .א קלייניקייט  --נאָך אַ װואָך פון ביטערע
איבערלעבענישן און דערשיטערונגען ,איז מען א ויילע פריי אויפן פּלאַץ,
מען רעדט מיט די אַלטע לאַגערניקעס ,ליגנדיק אויפן גרינעם גראָז..
ד"ר לאַזאַר עפּשטײין האָט גלייך געשאַפן אַ גרופּע דאַקטױרים ,װאָס זאָלן
זיך אײינאָרדענען באַזונדער אין אַ באַזונדער צימער און ניט דאַרפן זיין אין
גרויסן זאַל .מעלצער האָט צוגעזאָגט צו געבן אַ פּאָר באַזונדערע צימערן פאַר
|
י-
דער אינטעליגענץ.
ווען מ'האָט געעפנט פאַר אונדז דעם בנין ,זיינען מיר טאַקע ,אַ גרופע פון
אַ פּאָר צענדליק מענטשן ,אַרײין אין איין צימער .דאָס איז געווען אַ גערוים,
ליכטיק און ריין צימער ,נאָר אַ חוץ אַ טישל ,איז אין אים קיין זאַך ניט געווען.
מיר האָבן גלייך פאַרנומען ערטער אויף די פּאָדלאָגעס און א,יינגעאָרדנט? זיך
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אין דער נייער דירה .ווען ס'איז צוגעפאַלן די נאַכט ,האָט מען די עלעקטרישע
לאָמפּן ניט געקענט אָנצינדן ,מחמת עס איז ניט געווען מיט װאָס צו פאַרטונקלען
די פענצטער ,.דער לענינגראַדער פראָנט איז געווען ניט ווייט פונדאַנען.

די ערשטע טעג אין לאַגער קלאָאַגאַ
מיטן אָנקומען פון אונדזער פּאַרטיע 057 ,מענער ,איז אין לאַגער פאָרגעקומען
אַ גאַנצע איבערקערעניש .אַלס לאַגעריעלטסטער איז באַשטימט געװאָרן דער
פאַליציידאינספּעקטאָר פון ווילנער געטאָ  --אַדו .מושקאַט .עס זיינען אויך
נאָמינירט געװאָרן נייע פּאָליציאַנטן :דער אַרטיסט שבתאי בליאַכער ,אינזש.
א .פריד ,ש .צאָדיקאָווֹ  --אַ קרעמער ,הענעכקע שאַפּיראָ ,ד"ר מישאַ ראָם איז
אין משך פון איין טאָג אויך געװוען פּאָליציאַנט ,ער איז אָבער גלייך אַװעק
אַרבעטן אַלס שװאַרצער אַרבעטער ,אַלס לאַגער-שריײיבער זענען באַשטימט
געװאָרן  --גידערמאַן ,סאַלאַמאָן גענס (דער ברודער פון ווילנער געטאָיפאָר-
שטייער) ,אַלס קאַלאַנעױיפירער  --דעאול לייבע פון אַפּראָװיזאַציע .אויפן אַנדערן
טאָג זיינען געקומען דייטשן און גענומען מענטשן צו אַרבעט .די ערשטע אַרבעט
איז געווען אָפּרײניקן אַלע פּלעצער .די אַרבעט האָט געדויערט פון  7ביז ,21
דאַן איז געווען אַ סיגנאַל צו מיטאָג .איינס אַזײיגער אין מען װידער געגאַנגען
אַרבעטן ביז ,6
נאָך זעקס האָט זיך אָנגעהױבן דער אַפּעל .ביים אָנקומען פון לאַגער-פירער,
פלעגט מושקאַט אַ קאָמאַנדע טאָן, :מיטצען אַפֹּ"  --און דער לאַגער-פירער
פלעגט דורכציילן צי עס שטימט די צאָל .דאַן פלעגט קומען אַ קאָמענדע --
,אין בלאָק".
דער בלאָק איז באַשטאַנען פון אַ פּאַרטער און ערשטן שטאָק .אונטן און
אויבן זיינען געווען צוויי ריזיקע זאַלן .ביי די זייטן צו פיר גאַנץ גרויסע צימערן.
שוין דעם ערשטן טאָג האָבן אַ סך אָנגעבונדן אַ קאָנטאַקט מיט די פרויען און
האָבן ביסלעכווייז גענומען זיך באַזאָרגן מיט פאַרשיידענע באַלעבאַטישקײטן
הויפטזעכלעך פאַרן געלעגער,
פרייטיק פאַרטאָג זיינען מיר אויפגעוועקט געװאָרן פון אַ סענסאַציע :ס'איז
אָנגעקומען אַ טראַנספּאָרט פרויען .אַרױסגײן פון לאַגער האָבן מיר אָבער ניט
געקענט .פּאַליציאַנטן האָבן שוין געװוּסט צו דערציילן ,אַז דאָס איז אַ טראַנספּאָרט
פון  055פרויען פון קאָוונער געטאָ .אַלע האָפענונגען צו טרעפן אונדזערע פרויען
זיינען זיך גלייך צערונען .צו די פריש-אָנגעקומענע פרויען האָבן זיך צוגעשאַרט
עטלעכע יידן און האָבן פון די צוםיטויט איבערגעשראָקענע פרויען אַרױסבאַקומען
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געלט ,גאָלדענע חפצים ,װאַלוטע וכדומה .אַ טייל האָבן שפּעטער אַלץ אָפּגעגעבן,
אַנדערע נאָר טיילווייז ,געווען אויך אַזעלכע װאָס האָבן אַלץ צוגעראַבירט פאַר
זיך ,און די אומגליקלעכע פרויען שפּעטער קיין פרוטה ניט געגעבן .דעם פרויען-
טראַנספּאָרט האָט מען אינלאָקירט אין פרויען-בלאָק .דעם ערשטן אָקטאָבער
 3האָט שוין אונדזער לאַגער געציילט  0021פרויען און  008מענער.
מיר זיינען צוגעטרעטן מאַכן אָרדענונג אין די צימערן .קודם-כל האָט מען
גענומען מאַכן פּראָװיזאָרישע געלעגערס ,מען זאָל ניט ליגן אויף דער הוילער

פּאָדלאָגע,

אַ גרויסער טייל איינוווינער פון אונדזער צימער איז אַװעק אַרבעטן צו
אַ רוס ,א געוויסן ד"ר לעבעדיעוו .דאָס איז געווען א זייער אינטעליגענטער
און געבילדעטער מאַן ,פאַרשלעפּט געװאָרן דורך די דייטשן פון לענינגראַדער
רֹאַיאָן .ער האָט געדאַרפט שאַפן אַ בריגאַדע אַרבעטער אויף צו פאַרצוימען דעם

גאַנצן לאַגער מיטן שטעכיקן דראָט 21 .מאַן האָבן מיר געאַרבעט ,רואיק ,אָן
יאָגעניש ,אָן קללות און אָן קלעפּ ,וי געוויינלעך .פון צייט צו
ד"ר לעבעדיעוו אונדז געבן פּאַפּיראָסן און אַנדערע קלייניקייטן .זיין
געווען אַ העכסט קאָרעקטע .די טעג זיינען געווען שיינע און
אָנגענעם צו אַרבעטן אויפן גאַס ,נאָר איין חסרון  --ס'פלעגט
וועלן עסן..

צייט פלעגט
באַציאונג איז
ס'איז געוען
זיך שטענדיק

אונדזער דערנערונג ,װאָס האָט אונדז ,לוט די ווערטער פון לאַגער-פירער,
געדאַרפט געבן די מעגלעכקייטן גוט צו אַרבעטן ,איז באַשטאַנען פון6 :
אינדערפרי  --אַ ליטער הייסע ,שװאַרצע קאַװע;  21בײטאָג  --מיטאָג ,ד .ה.
אַ ליטער זופּ .די זופּ איז געווען ס'רוב  --אלַיטער װאַסער מיט אפַֹּאָר גרױפן,
נאָכן אַפּעל האָט מען באַקומען די פּאָרציע ברויט  --אלַעבל פון איין קילאָ
מיט פערציק דעקאָ אויף פיר פּערזאָן .געווען אויך פאַלן ,זייער זעלטענע ,ווען
דאָס לעבל ברויט איז צוגעטיילט געװאָרן פאַר  2פּערזאָן ,פּונקט וי פאַרקערטע
פּאַלן ,ווען דאָס זעלבע לעבל ברויט האָט מען געגעבן פאַר  5פּערזאָן .צום ברויט
איז שטענדיק צוגעגעבן געװאָרן אַ דעקאָיצװײי מאַרגאַרין אָדער מאַרמעלאַד,
זונטיק פלעגט מען געבן אַ צוויי דעקאָ צוקער ,אַ מאָל צװאָרעך ,קען א .א.
נאַטירלעך איז מען פון אַזאַ ,פּאַיאָק" שטענדיק געווען הונגעריק .אמת ,מען
האָט געקענט קויפן ברויט אין לאַגער .ברויט האָט געקאָסט אַ קילאָ  004.1רובל
( 041מאַרק פאַר אַ לעבעלע ברויט!) .אין ווילנער געטאָ האָט אַ קילאָ ניטילעגאַל
ברויט געקאָסט  05רובל  5 --מאַרק! ביי אַזאַ לאַגע האָט קיין רייד ניט געקענט
זיין וועגן צוקויפן ברויט פּריװואַט .ביסלעכווייז האָט מען זיך צוגעפּאַסט אן
איינגעלעבט זיך,
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די ערשטע שוידערלעכע איבערלעבונג
ווען דער לאַגעריפירער האָט פאַר אונדז געהאַלטן זיין שיינע רעדע ,אַז
מיר זיינען פרייע מענטשן ,העפטלינג-אַרבעטער,
ניט אַזוי איבעריק געגלויבט אין זיינע ווערטער.
וועגן זייערע בלוטיקע מעשים ,אַז מיר זאָלן
געלט .אָבער דאָך האָט אַ טליע געטאָן אַ פונק
,אולי ירחם" ....דער פראָנט איז אויף צרות ,מען

אויס יידן אא ..וו ,.האָבן מיר
צופיל האָבן מיר שוין געװוּסט
היינט אַלץ אָננעמען פאַר גוט
פון האָפענונג :אפשר ,טאָמער,
גיט קלעפּ ,אַזױ פיל אומשולדיק

בלוט פאַרגאָסן ,וער ווייסט ,אפשר װועט מען שוין דאָס קליינע הייפעלע שאַנעװוען
און ניט מאָרדעװען .אפילו דעם טראַגישן פאַל מיטן דערשיסן דעם יידישן
יונגנמאַן גלייך ביי אונדזער אָנקומען ,האָבן מיר אויך געפּרװוט אויסטייטשן,
אַז דער ס .ס-.מאַן מוז זיך שוין פאַרענטפערן פאַר זיין מאַכט ,פּאַרן דערהרגענען
אַ ייד .אָבער אַלע אונדזערע אילוזיעס זיינען זיך זייער שנעל צערונען
שבת ,דעם צווייטן אָקטאָבער  ,2491ווען מיר זיינען צוריקגעקומען פון דער

אַרבעט ,איז צום אַפּעל געקומען דער לאַגער-פירער אין דער באַגלײיטונג פון
הויפּט-בוי-מײיסטער ,קורט שטאכע  --אַן אַדװאָקאַט פון ווילהעלמסהאפן .זי
זיינען גלייך צוגעגאַנגען צו אונדזער אינטעליגענטן-גרופּע און דער בוי-מייסטער
האָט אַ זאָג געטאָן צום נעבן מיר שטייענדיקן ד"ר לאַזאַר עפּשטײן, :אַך ,דו
פאַרפלוכטער ,דו דרעקיגער יודע! צום הער לאַגעריפירער װעסטו זיך ווענדן
וועגן אַרצטיבאַשעפטיקונגז איך האָב צו זאָגן וועגן אַרבעט" ...און גענומען אים
שלאָגן מיטן שטעקן ,װאָס ער האָט געהאַלטן אין האַנט .בלוט האָט זיך געגאָסן
פון דאָקטאָרס פּנים .ווען ד"ר עפּשטײן האָט געפרעגט, :װאָרוֹם שלאָגן זי
מיך ? *..איז יענער נאָך מער אַריין אין רציחה און נאָך מער געשלאָגן ,אַז זיין
שטעקן האָט זיך צעבראָכן אויפן דאָקטאָר .האָט ער דאַן גענומען פון לאַגעף"
פירער זיין שפּיצרוט און וייטער געשלאָגן מיט שוידערלעכער רציחה ,ביז
דער דאָקטאָר האָט שוין ניט געקאָנט אַפילן קרעכצן ...זיין בלוט האָט זיך פון
אים געגאָסן ...מיר זיינען געשטאַנען זייער נאָענט איינער נעבן צוייטן און
ביי יעדן זעץ פון רוצח האָבן מיר אָפּגעקערט די קעפּ ..װאָס האָט מען געקענט
טאָן אין אַזאַ מאָמענט ? איין ריר ,איין פּיפּס ,װאָלטן צוזאַמען מיטן דאָקטאָר אויך
מיר געפאַלן טוט פון די צעיושעטע חיות .װאָס װאָלט דען דאָס געגעבן? מ'האָט
ווירקלעך געדאַרפט זיין שטאַרקער פון אייזן ,כדי אינצוהאַלטן זיך און
ליידן ,ניט אָפּצוטאָן קיין געװאַגטן טאַט ,װאָס װאָלט געבראַכט קרבנות און
קיין שום נוצן .מיר האָבן קוים דערלעבט ,אַז דער אַפּעל זאָל זיך ענדיקן .דעם
צעמזיקטן דאָקטאָר האָט מען אַריינגענומען אין אַמבולאַטאָריע און אים באַרואיקט,
אינטערעסאַנט ,אַז אייניקע קאָלעגן ,דאָקטױירים ,האָבן אַ זאָג געטאָן, :גוֹט ,ער
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האָט דאָס כשר פאַרדינט ,זאָל ער ניט גיין זוכן פּראָטעקציע ביים לאַגער-פירער
אויף צו באַקומען אַ דאָקטאָר-פּאָסטן אין אַמבולאַטאָריע .דאָ איז ניט דאָס געטאָ"
(דאָקטוירים האָבן נאָך פון געטאָ געטראָגן אַ האַס אויפן ד"ר עפּשטײן ,הלמאי
ער האָט צו די געלע שיינען פון זיין פאַמיליע ,ניט געלאָזט קיינעם צושרייבן).
דעם גאַנצן זונטיקדיקן טאָג איז דער דאָקטאָר געלעגן ,און מאָנטיק פרי האָט
ער געמוזט גיין צו ספּעציעלישווערער אַרבעט ,אויפן בפירושן באַפעל פון בויי
מייסטער,

וי עס זאָל ניט זיין ,האָבן מיר אויף דער נייער פולער װאָך דערזען קלאָר,
װאָס פאַר אַ פרייע אַרבעטער מיר זיינען..

איך ,אָרדן זיך איין
זייענדיק אין פרויעןיבלאָק ,האָב איך זיך געטראָפן מיט דער פרוי פון
רעדאַקטאָר פון לאָדזשער ,נייעס פאָלקסבלאַט" ,פרוי פּעלאַ בזשוסטאָװסקאַ .זי
איז דאָ אַהערגעבראַכט געװאָרן מיט די ערשטע פּאַרטיעס און שוין געוען
דאָ ,איינגעאָרדנט? .דערוויסנדיק זיך ,אַז איך בין דאָ מיטן זונדל און מיר
זיינען געבליבן ביי גאָרניט ,איז זי מיט מיר אַװעק צו דער לאַגער-עלטסטע פון
פרויען-בלאָק ,פרוי פרידאַ .דאָס אין געװען א מאַניקוזשיסטין פון וילנע,
אַ יאָר עטלעכע און דרייסיק ,ניט מיאוס און זייער אַן ענערגישע  --אַ ,באָ
באבע" ,וי מען זאָגט .ניט קיין נאַרישע און ניט קיין שלעכטע .פרוי
בזשוסטאָװסקאַ האָט מיך פאָרגעשטעלט און געבעטן מיר צו העלפן זי האָט
מיר טאַקע פון איר קאַסטן באַלד אַרוסגעגעבן אַ האַנטוך און אַ פּאָר שטיקלעך
לייוונט; ווייטער האָט זפאיַראָרדנט ,אַז די פרויען וועלכע אַרבעטן אין מאַגאַזין
פון די ביי אונדז צוגענומענע זאַכן ,זאָלן דאָס יינגל װאַרעם אָנטאָן .דאָס איז
געווען ממש אַ גליק .זיי האָבן אים אָנגעטאָן אין א שיין ניי זאַקאָפּיאַנסקע
פוטערל ,באַזאָרגט מיט װאַרעמע וועש .אין זיין זכות האָב איך שוין אויך באַקומען
אַ ביסל בעטגעװאַנט און מיט דער צייט האָבן מיר געהאַט אַ טייער געלעגער:
אמתע קישנס ,אַ גוטע קאָלדרע ,ליילעכער ,ציכלעך ,האַנטוכער א .א .וו
עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז די װאַגאָנען מיט זאַכן ,װאָס מ'האָט אַרױסגע-
שיקט פון ווילנע פאַר די אַרבעטנדיקע אין עסטלאַנד ,זיינען צוגענומען געװאָרן
דורך די דייטשן .די שמאַטעס דאַקעגן האָבן זיי אָפּגעגעבן די יידן דאָס
זעלבע איז געשען מיט די זאַכן װאָס זיי האָבן ביי אונדז צוגענומען  --די
גוטע פאַר זיך און די שמאַטעס פאַר אונדז .כדי צו באַקומען עפּעס האָט
מען באַדאַרפט האָבן גרויסע פּראָטעקציע .די ניי-געװאָרענע פּאָליציאַנטן האָבן
זיך טאַקע גלייך אָנגעטאָן אין טייערע שטיוול ,קורטקעס א .א .וו .אָבער דערצו
איז לאו כל אדם זוכה .מ'דאַרף צוגעבן ,אַז אַלע זיבעציק קינדער אין אונדזער
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לאַגער ,זיינען געװאָרן
האָט

לעפל

מיר

אוֹיך

-איינער

געגעבן

זייער

גוט און װאַרעם

אַ גרויסע

עס-װאַזע

אפילו אַ זילבערנער,

אָנגעטאָן.
אויף

צוויי

פרוי

בזשוסטאָװסקאַ

ליטער,

מיט

צוויי

מיר זאָלן האָבן פון װאָס צו עסן

אין משך פון אַ קורצער צייט האָב איך זיך איינגעשאַפט אַ שיין ביסל
באַלעבאַטישקײט .אַלץ האָב איך געהאַט אַ חוץ וואָס צו עסן
מיר שאַפֿן אַ לאַבאָראַטאָריע ,איך ווער אַ כעמיקער
אין לאַגער האָב איך זיך געטראָפן מיטן קאָלעגע מינקער .אַ געוויסע
צייט האָט ער אין וילנע געהאַט די אָסטראָבראַמער אַפּטײק אין אַרענדע.
לעצטנס האָט ער געהאַט אַ קליינע כעמישע לאַבאַראַטאָריע אין ניי-ווילייקע,
ער האָט זיך געװענדט צום בויימייסטער ,פאָרשטעלנדיק זיך אַלס כעמיקער
און פאָרגעלייגט צו מאַכן אין לאַגער אַ לאַבאָראַטאָריע .קודםיכל ,האָט ער
געזאָגט ,װעט ער מאַכן קיט .עס גייט צו וינטער אוֹן דער לאַגער דאַרף
האָבן אַ סך קיט צו קיטעווען די שויבן אין די ניי-געבויטע באַראַקן .דער
בויימייסטער איז איינגעגאַנגען .ה' מינקער האָט גענומען צו הילף מיך
און נאָך אַ דראָגיסט .זאַלבעדריט האָבן מיר געשאַפן די כעמיקעריבריגאַדע.
מינקער האָט באַקומען צו זיין דיספּאָזיציע אַ שיין ,גרויס צימער אין בלאָק
און מיר זיינען צוגעטראָטן אָרגאַניזירן אַ לאַבאָראַטאָריע .אויף מיין פראַגע,
װויאַזױ װעלן מיר מאַכן קיט ,אַז מיר האָבן ניט קיין ליין-בוימל  --האָט ער
מיר געענטפערט, :דאָס איז מיין זאַך ,אויף דערויף בין איך אַ כעמיקער".
מיר האָבן אָנגעפירט טאַטשקעס מיט לים ,וועלכע ה' מינקער האָט
אויסגעפונען הינטערן לאַגער; :פון טאַרטאַק האָבן מיר געבראַכט אַ סך
פּאָלאָװוינעס און פון בויימייסטער האָט ער באַקומען  01קילאָ סטאָליאַרסקע
קליי ,פון אָט די דריי פּראָדוקטן האָבן מיר געזאָלט מאַכן קיט .דאָס אָרגאַניזירן
די לאַבאָראַטאָריע ,דאָס מאַכן די פּראָבעס ,האָט פאַרנומען העכער אַ חודש צייט,
דער חודש איז געװען פאַר אונדז א גלענצנדיקער .געאַרבעט אָט
אַזױ ,לפנים וועגן ,אין אַ ריין ליכטיק צימער .קינער האָט אונדז נישט
געיאָגט ,ניט געטשעפּעט .אַלס שעף איז ה' מינקער געוען אַ ווילער מענטש.
קודם כל האָט ער געמאָלדן די דייטשקעס פון לאַגער ,אַז ער מאַכט גוטע
קרעמען .זיי האָבן אים גלייך געבראַכט פּוטער ,מאַרגאַרין ,פּאַרפיומען און ער
האָט דריי פערטל גענומען פאַר זיך און פון רעשט געמאַכט קרעמען פאַר זיי.
האָבן מיר דאַן אויך גענומען מאַכן קרעמען פאַר אונדזערע פרויען און
אויך אונדז פלעגט בלייבן א שטיקל פעטס .אונדזער כעמיקעריבריגאַדע אין
געווען אַן אָביעקט פון געלעכטער און ויצן אין לאַגער .ווען מעלצער פלעגט
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אינדערפרי אויסרופן אַלע בריגאַדעס צו דער אַרבעט ,פלעגט שטענדיק אויסברעכן
אַ געלעכטער ,ווען מען פלעגט אונדז דערמאָנען .אָבער מיר ,די בריגאַדע אַלײן,
האָבן גאָרניט געלאַכט ,ווייל אונדז איז לגמרי ניט געפעלן געװאָרן אונדזער
כעמישע פּראָדוקציע .מיר האָבן עטלעכע מאָל געװאָרנט דעם ה' מינקער ,אַז
דער בוי-מייסטער קוקט אויף אונדז מיט אַ ניט-װואַרעם אויג ,ביי זיינע באַזוכן

אין לאַבאָראַטאָריע .מיר האָבן געקנאָטן אונדזערע ליים-פּאָלעװינעס ,באַגאָסן מיט
קליי און ס'האָט זיך אַרױסבאַקומען אַ טײגימאַסע ,װאָס מיר האָבן אַרױסגעגעבן
די יידישע לאַגעריגלעזער צו דער אַרבעט .אַלע זיינען מיר געווען זייער צופרידן.
אונדזער שמחה האָט אָבער לאַנג ניט אָנגעהאַלטן :אין עטלעכע טעג אַרום
זיינען געקומען די גלעזער מיט אַ בשורח ,אַז אַלע שויבן זיינען אַרױסגעפאַלן.
די מעשה

איז אויך ,צום

אומגליק,

דערגאַנגען

צום

בויימייסטער,

איינמאָל ,ווען מינקער איז דורכגעגאַנגען דעם פּלאַץ ,האָט אים פאַרהאַלטן
דער בויימייסטער און אַ זאָג געטאָן צו אים:
,אַך ,דו פאַרפלוכטער שייס-יודע! דו וילסט מיך באַטריגן! כעמיקער
ביסטו  1שייסע ביסטו!?  --און גענומען אים שלאָגן מיט זיין נאַגײקע ,מיט

וועלכער ער האָט זיך קיינמאָל ניט געשיידט .ער האָט אים צעקיילט און צעביילט
און דערצו נאָך אַרױסגעלאָזט אויף אים זיין ריזיקן הונט .יענער האָט גענומען
רייסן און פליקן מינקערן ,אַז זיינע קולות זענען געגאַנגען עד לב השמים.
מינקער איז געווען א קליינטשיקער ,אַ שװאַכינקער ,אַריבער די  .05ער איז
געבליבן ליגן ,קוים געזשיפּעט ,אַ דריי פערטל טויטער דערקראָכן אין לאַגער.
אינצווישן איז צו אונדז אין לאַבאָראַטאָריע אַרײינגעפאַלן מעלצער און געזאָגט
שטרענג :חברים ,שוין זאָלט איר זיך אָפּטראָגן ,אויס לאַבאָראַטאָריע ,אויס
|
בלאָף ,יאַזדאַ פונדאַנען..
מיר זיינען קוים לעבעדיקע אַרױס ,דאַנקענדיק גאָט און מעלצערן ,װאָס האָבן
אונדז פאַרהיטן פון א באַגעגעניש מיטן בויימייסטער,
פריינט מינקער האָט ,נעבעך ,זייער טייער באַצאָלט פאַר דער לאַבאָראַטאָריע.
מיר האָבן אים מיטגעפילט,
אונדזער

צימער

ווייל ער איז געווען אַ גוֹטער חבר.

נומער 9

וי געזאָגט ,זיינען מיר אין אונדזער צימער אַריין אַ גאַנצע ,געשלאָסענע
גרופע .דאָס צימער איז געווען ,אומגעפער 7 ,מעטער אױף  ;4הויך ,ליכטיק,
מיט  2גרויסע פענצטער ,ריין און ציכטיק .מיט דער צייט האָבן מיר זיך
איינגעשאַפט נייע ,ריינע ,שייןיגעהיבלטע בעטלעך  --צװײישטאָקיקע .מיר האָבן
אויך באַקומען צוויי טישן ,עטלעכע בענק ,אַ פּאָר נאַכטיטישלעך,
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די גרופּע איז באַשטאַנען פון  22מאַן :
)
)2
34
)5
6
)
)8
)
)0
1
)2
3
)4

באַלבערישסקי מענדל  --אַפּטײיקער
באַלבערישסקי טעאָדאָר  --זיין זון
ד"ר הירש בערגער
צדוק בערגער  --זיין ברודער
די"ר האוזמאן
ד"ר סעוערין זיידלער
אַדװאָקאַט טייטעלבוים
טכמאַן(געאַרבעט אין געטאָישפּיטאָל)
ד"ר עמנואל כאלעס
ד"ר לאַזאַר עפּשטײין
די"ר פּאָטשטער װװולאַדימיר
קאָװאַלסקי (פון האָלץ-בראַנזשע)
קאראבטשינסקי (געוו ,געשעפטס-
פירער און בוכהאַלטער פון ,מש-
מרת חולים" אין ווילנע)
ד"ר קאַרנאָווסקי

)5
)6
)7
)8
)9
0

1
)2

קליאַטשקאַ כתריאל
קליאַטשקאַ יצחק  --זיין זון
קריינסקי זאב  --אָנגעזעענער גע-
זעלשאַפטלעכער טוער אין ווילנע,
שטאָט-גבאי א .א.
קריינסקי יאשע  --אינזשיניער,
זיין זון
רודניצקי  --שװאָגער פון קאַװאַל-
סקין ,אויך פון דער האָלץ-בראַנזשע
רעמיגאַלסקי אהרן  --זון פון באַי
קאַנטן טוער ביי די ווילנער סוח"
רים און גרויסער בורר ,אַפּליקאַנט-
אַדװאָקאַט
די"ר ראם מישאַ  --באַקטעריאָלאָג
און
ד"ר קלמן שאַפּיראָ

נאָכדעם ,וי דער בוי-לייטער האָט צעשלאָגן דעם ד"ר לאַזאַר עפּשטײן --
האָט ער פאַרלאָזץ אונדזער צימער און איז געװוען צװזאַמען מיט זיין יונגן
משפּחה-מיטגליד  --דעם זון פון ד"ר קיילסאן .עס זיינען פאָרגעקומען נאָך אַ ריי
ענדערונגען  :ד"ר האוזמאַן ,ד"ר בערגער מיטן ברודער און קריינסקי מיטן זון .
זיינען אַװעק און ס'זיינען צוגעקומען  :דער ברודער פון רעמיגאָלסקי  --אברהם,

פאַרבליבן נאָר אַ קורצע צײט;

אנאליק משה מיט צװײי זין :גאָלד מיט

אַ קליינעם זון :ברודנע ,ויינער אַ שנידער ,און דער עלעקטראַטעכניקער
צענדזיאָווסקי מיט זיין קליין זונדל .אָט די גרופּע מענטשן האָט אָפּגעלעבט
צוזאַמען  11חדשים .דער גרעסטער

טייל פון זיי איז געווען ביזן לעצטן מאָמענט,

ווען מיר זיינען אָנגעקומען אין לאַגער ,איז נחמיה מעלצער געווען דער
לאַגעריעלטסטער אין מענעריבלאָק .אַ פּשוטער ,אָרנטלעכער ,פּראַװינציעלער
יונגערמאַן פון אַ יאָר  ,04פון דער האָלץיבראַנזשע ,אין ווילנער פּראַװינץ,
ער האָט זיך ניט אויסגעקענט אויף קיין חכמות און פּאָליטיק .ווען אין לאַגער
זיינען אָנגעקומען די ווילנער ,געטאָ-פּני ,האָבן זיי גלייך באַװיֹן די קונץ אים
צו באַזײטיקן און אויף זיין אָרֹט אַװעקגעשטעלט מושקאַטן אָבער לאַנג האָט
דאָס ניט אָנגעהאַלטן :מעלצער ,מיט דער הילף פון פרידע  --די לאַגער-

עלטסטע פון פרויען-בלאָק ,האָט מושקאַטן מיט זיין חברה שנעל באַזייטיקט
און ער איז געװאָרן צוריק דער לאַגער-עלטסטער .דעם בלאָק האָט ער געפירט
אָרנטלעך ,שטענדיק פאַרהיטן פון אומזיסטיקע צרות ,ביז דער ליקיװוידאַציע,
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ביי וועלכער ער איז אַלײן אויך אומגעקומען .געראַטעװעט האָט זיך זיינע
אשַוועסטער

מיט איר מאַן  --לייבמאַן,

די ערשטע טשיסטקע אין לאַגער
דעם -5טן נאָוועמבער  2491האָט מען אונדז פאַרהאַלטן אויפן אַפּעל און
מען האָט ,לויט אַ רשימה ,אַרויסגערופן  051מענער .ס'איז געווען קלאָר פאַר
אַלעמען, :די ערשטע טשיסטקע ?..אין דער אָפּגעקליבענער פּאַרטיע זיינען
אַרײין די געוועזענע געטאָ-מנהיגים ,צווישן זיי אינזש .פריד ,מושקאַט ,ד"ר
|
עפּשטײן א .א.
מ'האָט גלייך פאַרשטאַנען ,אַז די רשימה האָבן צונויפגעשטעלט מעלצער
און פרוי פרידע ,כדי פּטור צו ווערן פון די ,אַריסטאָקראַטן" .די  031מענער
זיינען אַרױסגעשיקט געװאָרן אין אַן אַנדער לאַגער  --אולינורמע ,וועלכער
האָט זיך געפונען צווישן דאָרפּאַט און פּסקאָוו .אין דעם לאַגער זיינען געווען
ביי  004ווילנער יידן ,צווישן זיי פיל אונטערװעלטניקעס .זיי האָבן זיך דאָרט
איזדיעקעוועט איבער דעם יודנראַטיעלטסטן אינזש .פריד .דאָרט איז געשטאָרבן
דער אָנגעזעענער ווילנער יידישער געזעלשאַפטלעכער טוער  --זאב קריינסקי,
טעטיק געווען במשך א האַלבן יאָרהונדערט לטובת הכלל .יעקב ,זיין זון ,האָט
אים דאָרט מקבר געוען .אין דֹעם זעלבן לאַגער איז אויך געשטאָרבן דער
מיטאַרבעטער פון די ג,עטאָיידיעות?  --דער זשורנאַליסט בענדער פון קאַוונע,
אין אַ צייט אַרום ,זיינען אַ טייל פון די לאַגערניקעס געבראַכט געװאָרן
קיין קייזערװואַלד ,נעבן ריגע .דורך זיי האָבן אַ סך פון אונדזערע פרויען ,װאָס
האָבן זיך דאָרט געפונען  --באַקומען וועגן אונדז דעם ערשטן גרוס,

נייע פּאַרטיעס לאַגערניקעס אין קלאַאַגאַ
(א,ַ,ראַבער"

און ,ע,נגלענדער')

אין אַפּריל  4491זיינען צו אונדז געבראַכט געװאָרן נייע פּאַרטיעס
לאַגערניקעס פון אַנדערע ערטער אין עסטלאַנד .פון ערעדא און גאלדפילץ
זיינען געקומען  052מאַן ,פאַרמאַטערטע און פאַרחושכטע ,טיילוייזן אין
אַרעסטאַנטן-פּאַסןיקלײדער ,װאָס ביי אונדז אין לאַגער האָבן געטראָגן די עסטישע
קאַטאָרזשנע פאַרברעכער ,צוליב זייער אויסזען ,האָט מען זיי גלייך געקרוינט
מיטן נאָמען ,אַראַבער?
דעם 41טן מאַי האָט מען צו אונדז ווידער געבראַכט אַ פּאַרטיע פון 501
מענער און  54פרויען פון די לאַגערן ,קיוויאלי  "1און ,קיוויאלי  .27די
דאָזיקע פּאַרטיע מענטשן איזן געװוען אין גאָר אַ שוידערלעכן צושטאַנד:
זיי האָט מען געקרינט מיטן
שמוציקע ,פאַרגרעבטע ,פאַרווילדעוועטע.
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נאָמען ,ענגלענדער" .צװוישן די ניײיאָנגעקומענע איז אויך געװוען מיין שכן
פון דער געטאָ-דירה  --צלאל שקאָלניק .אַ מאָל אַ ייד אַ בן תורה און פיזיש
געזונט  --אַ גכר .איצט ,אַ צעבראָכענער ,אין אַ שוידערלעכן מעמד,

די

אובעט

אין

לאגער

די  000,2מענער און פרויען אין לאַגער ,זיינען אויסגענוצט געװאָרן דורך
י-
די דייטשישע ,טאָדניקעס? אויפן מאַקסימאַלסטן אופן,
קודם כל זיינען די דייטשן צוגעטראָטן אויפצושטעלן אַ ריי נייע באַראַקן.
סטאַנדאַריזירטע באַראַקן ,װאָס פלעגן זיך צונויפשטעלן פון פאַרטיקע טיילן
מיט דער באַראַקן,-בו-אָפּטײלונג? האָט אָנגעפירט אַ דייטש מיטן נאָמען קאַראָל
דוגאַרדען  --פון אַאַכען .,ער איז געווען אַ ריז  --הויך ,ברייט און געזונט
וי א מויער .דער דאָזיקער יעקע איז אָפּט אַרײינגעפאַלן אין אַ ווילדן ,משוגענעם
כעס ,און פלעגט שלאָגן מכות-רצח מיט װאָס עס איז אים נאָר אַרײנגעפאַלן
אין האַנט .אָט צו דעם רשע-מרושע בין איך אַרײנגעפאַלן אַרבעטן ,נאָכדעם װי
מ'האָט ליקווידירט אונדזער לאַבאָראַטאָריע .דער יידישער גרופּע-בריגאַדיר
איז געווען דער געװעזענער סערזשאַנט פון דער געטאַָיפּאָליצײ אַפּליקאַנט
אַלײסקי .אין אַ צווייטער גרופּע איז געווען בריגאַדיר  --גערמאַנישסקי .אין
אונדזער גאַנץ גרויסער גרופּע אַרבעטער האָבן אויך געאַרבעט אַ פּאָר ריכטיקע
בעלידמלאכות ; די איבעריקע האָבן קיין אַנונג ניט געהאַט פון טישלעריי-אַרבעט,
אין משך פון אַ פּאָר חדשים איז אויפגעשטעלט געװאָרן א גאַנצע ריי באַראַקן,
אין וועלכע מ'האָט גלייך אינסטאַלירט פאַרשיידענע װאַרשטאַטן און פאַבריקן.
אויף אַזאַ אופן האָבן מיר אויפגעשטעלט אַ גרויסע פאַבריק פאַר כאָלעװקעס מיט
קלומפּעס ,פאַר שניידעריי און שוֹסטעריי ,באַראַקן צום האַלטן מאַטעריאַלן
װוױינונגסיבאַראַקן פאַר דייטשן ,עסטן א .א .ו .ווען די באַראַקן-אַרבעט האָט
זיך פאַרקלענערט ,בין איך ווייטער געבליבן ביים זעלבן קאַראָלן אַלס געהילף
פון אַן אויווןימאַכער ,מיר ,אַ גרופּע אַרבעטער ,האָבן דערלאַנגט צו דער האַנט
ציגל ,זאַמד ,צעמענט .די אויווןימאַכערס זיינען געווען רוסישע ,פּערעקולשטשי-
קעס" ,זיי האָבן מיט אַ סך אַרבעטער געמאַכט געשעפטן ,גוט פאַרדינט או
|
נאָכאַנאַנד געשיכורט,
איך האָב קיין מזל ניט געהאַט ביי דער אַרבעט .קאַראָל האָט מיך פיינט
געהאַט ,וי אַ שפּין .ביי דער קלענסטער ניטיפּינקטלעכקײט האָט ער מיך געשלאָגן
מכות-רצח .ער פלעגט שטענדיק צו מיר שרייען, :דו פאַרפלוכטער אַפּאָטעקער,
דו פאַרעטער! *...איך האָב עפּעס קיין מזל ניט געהאַט אוֹן בין בכלל געוען
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אַ גרויסער טויגעניכטס צו די דאָזיקע אַרבעטן .וי גוט איך האָב זיך באַמיט
צו מאַכן ,פלעגט ביי מיר שטענדיק אַרוסקומען קרום און הויקערדיק .געברענטע
צרות האָב איך געהאַט פון דעם יעקע .איינמאָל נעמט ער מיך מיט נאָך אַ ייד,
אַ שניידער פון שניפּישאָק (אַ פאָרשטאָטיטײל אין וילנע)  --הייסט אונדז
ביידן באַזײיטיקן אַ ריויקן שטיין פון אַ גרוב ,װוּ מען האָט געדאַרפט ליגן
אַ פונדאַמענט צו אַ נייעם טאַרטאַק .מיר ,ביידע שלים-מזלניקעס ,האָבן גענומען
מיט קירקעס האַקן דעם שטיין .מיר זיינען געבליבן אָן כוחות ,אָבער דעם שטיין
האָבן מיר אַפילו קיין ראַץ ניט געגעבן .אין אַ שעה אַרום קומט קאַראָל צו
לויפן און ,זעענדיק אַז מיר האָבן גאָרניט געמאַכט ,האָט ער אונדז גוט אָנגעזידלט
און איז אַװעק .מיר האָבן פאַרשטאַנען ,אַז מיר װעלן באַלד שלעכט אָפּשנײדן.
האָבן מיר זיך געװוענדט צו מעבלען ,דעם טעכניקער-אינזשיניער ,ער זאָל אונדו
,רייט מיר גיט קיין קאָפּ "..איז
זאָגן ,וי אַזױ צוצונעמען דעם ריזיקן שטיין .ד
געווען זיין ענטפער ,און איז אַװעק .באַלד איז ווידער געקומען קאַראָל ,געזען,

אַז דער שטיין ליגט אַ נישטיגערירטער האָט ער אונדז גענומען שלאָגן צום
טויט .דעם שניידער האָט ער די האַנט צעבראָכן; מיר האָט ער געגעבן אַואַ
זעץ מיטן שטעקן איבערן קאָפּ ,אַז ווען איך שטעל ניט אונטער די האַנט ,װאָלט
איך געבליבן אויפן אָרט .ביז היינט האָב איך נאָך דעם צייכן אויפן האַנט .ער
װאָלט אונדז דערהרגעט ,ווען אין גרוב לויפט ניט אַראָפּ דער יונגער קליאַטשקא,
אַ פעאיקער ,רירערוודיקער און גוטער יונגערמאַן  --דערלאַנגט אַ כאַפּ אַ רידעל
,יר דומע קערלס ,אָט אַזוֹי דאַרף מען באַזײטיקן אַ שטיין --
און רופט אויס :א
מ'גראָבט אויס אַ גרוב און מען װאַרפט דעם שטיין אַרײין" .קאַראָל האָט אונדו
אָפּגעלאָזט און איז אַװעק .נאָך אַ פּאַר יידן זיינע צוגעלאָפן און האָבן שנעל
גענומען גראָבן .אין אַ קורצע וויילע אין דער שטיין באַזײטיקט געװאָרן .מיר
זיינע קוים לעבעדיקע אַװעק אין לאַגער אויף מיטאָג,

אַ פרייען ,רואיקן חודש האָב איך פון קאַראָלן געהאַט דעמאָלט ,ווען ער
איז אַװעקגעפאָרן אויף אורלויב.
פאַרטיקע באַראַקן און געבאַקן
צעשניטענע אוױף שטיקלעך און
אייוועלעך .גוטע קאַרטאָפּל פלעגן

גאַנצע טעג פלעגן מיר זיצן אין די האַלב-
געפרוירענע ,האַלב-פאַרפױלטע קאַרטאָפל,
זיי גוט אויסגעטרוקנט אױף די אייזערנע
מיר צעשניידן אויף דינינקע פּעניצלעך און

ווען מיר זיינען אָנגעקומען
טאַרטאַקל ,איצט האָבן די דייטשן
ד"ר ראם און טוכמאַן פון אונדזער
פלעגט שעהען שטיין ביים בוי
געשטאַנען אין װאַסער .ער איז

אין קלאָאָגאַ .,איז דאָרט געװען אַ קלין
גענומען בויען אַ גרויסן עלעקטרישן אַגאַטאָר.
צימער האָבן דערציילט ,אַז דער בוי-מייסטער
פון אַגאַטאָר .ביז איבער די קני זיינען זיי
געווען אַזױ אַנטציקט פון זייער אַרבעט ,אַז

באַקן.
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ער האָט צוגעטיילט דער בריגאַדע טאָפּלטע ברױיט-פּאָרציעס ,ער האָט זיי געבראַכט
גומענע שטיוול א .א .װו .מיט דער צייט איז איינגעשטעלט געװאָרן אַ גרויסע
זעג-מיל .אַלע נויטיקע מאַשינען זיינען שוין פון פריער געווען צוגעגרייט .עס
פלעגן אָנקומען גאַנצע צעגער מיט ריזיקע קלעצער צום זעגן .בריגאַדירן פון

דער גרופּע אַרבעטער זיינען געווען קויפמאַן און הלל זיידעל.
פון די צעזעגטע ברעטער פלעגט מען אין דער וייטערדיקער אָפּטײלונג
מאַכן װענט צו די סטאַנדאַריזירטע באַראַקן .דאָ האָבן געאַרבעט אַ סך יידן
די אַרבעט איז פאַרהעלטנישמעסיק געווען ניט קיין שווערע און אַ ריינע ,ס'האָט
פאַרפליכטעט אַ נאָרמע .בריגאַדירן זיינען דאָ געווען וואראן און אַבקע באַלי
טופסקי .פון צייט צו צייט פלעגט מען אָנלאַדעװען גאַנצע צעגער מיט אָט די
פאַרטיקע טיילן פון די באַראַקף אַ סך מאָל האָט פּאַסירט ,אַז די לאָדונג
איז פאָרגעקומען אין אונדזערע אָפּרויטעג  --זונטיק .מ'האָט אַרױסגעטריבן
דעם גאַנצן לאַגער און מען פלעגט די װאַגאָנען דאַרפן אָנלאָדעװען וי
אַמשנעלסטן  --קלאָר ,אַז ס'האָט ניט געפעלט קיין מכות און צרות ביי דער
לאָדונג ,דערביי פלעגט מען אַזױ צעדרייען די טיילן ,אַז מען זאָל קיין טאָלק
ניט קענען דערגיין,
איינע פון די שווערסטע און שמוציקסטע אָפּטײילונגען איז געווען די בעטאָן"
אָפּטײלונג ,װוּ מ'האָט אױסגעאַרבעט בעטאָןיציגל צו בלינדאַזשן ,פונדאַמענטן
א .א .װו .דאָס זיינען געווען ציגל ,געפלאָכטן מיט אַרמאַטורן און פאַרגאָסן מיט
צעמענט .איין טייל אַרבעטער פלעגט שלעפּן דעם צעמענט ,אַנדערע  --זאַמד,
אַ צווייטע פּאַרטיע איז געשטאַנען ביי דער מאַשין און געמישט דעם צעמענט
און געמוזט נאָכהאַלטן דעם טעמפּאָ פון דער מאַשין .די פרויען האָבן געשלעפּט
טראַגעס מיט פליסיקן צעמענט צו די טישן ביי גרויסע טישן פלעגן די
אַרבעטער איינשטעלן די פאָרמעס ,אַרײנפּאַסן אין זיי די אייזערנע אַרמאַטורן
און פאַרגיסן מיט צעמענט .אַ געוויסע צייט האָבן חברה געמאַכט די ציגל אָן
אַרמאַטורן ,גאַנצע צעגער מיט ציגל זיינען אין וועג צעבראָכן געװאָרן אויף שטיק-
לעך ,ס'איז אױסגעבראָכן אַ גרויסער סקאַנדאַל ,מ'האָט געדראָט מיט קאָנסעקװענצן,
פאַרענדיקט האָט זיך דאָס מיט אַ באַפעל ,אַז יעדע פאַרטיקע ציגל מוז געצייכנט
ווערן מיטן נאָמען פון אױסאַרבעטער .באין ברירה ,האָט מען דעם סאַבאַטאַזש
געמוזט אָפּשטעלן ,די ציגל זיינען געווען גרויסע און שווערע ( 06צ"מ לאַנג,
 5צ"מ דיק) .כסדר זיינען אָנגעקומען גאַנצע צעגער מיט צעמענט .מהאָט
זייער אָפט אַרױסגעטריבן דעם גאַנצן לאַגער צום אױסלאָדענען די װואַגאָנען
פאַר אונדזערע מענטשן איז דאָס געווען קאַטאָרגע ממש .אָפּגעשװאַכטע און
אויסגעהונגערטע ,מיט געשװאָלענע פיס ,האָבן געדאַרפט שלעפּן אויף זיך

'0קילאָדיקע זעק צעמענט .פילמאָל פלעג איך פאַלן אונטער דער משא ,דער
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זאַק האָט זיך צעריסן און די יעקעס האָבן געשלאָגן מכות-רצח .פון אַזאַ אַרבעט
פלעג איך קוים צוריקקומען אַ לעבעדיקער .נאַטירלעך זיינען געווען אַזעלכע,
װאָס ביי זיי איז דאָס געװען אַ קינדער-שפּיל .די שטאַרקע פלעגן נעמען צו
 2זעקלעך צעמענט אויף אַ מאָל ,פרויען האָבן געטראָגן אַ זאַק צעמענט אין
צווייען  --אויף טראַגעס .ווען די דייטשן האָבן ניט געזען ,פלעגן מיר צערייסן
צענדליקער זעק און מאַכן אַ תל פון דעם צעמענט .בריגאַדירן אין דער
אָפּטײילונג זיינען געווען פאַרשײידענע אין דער צייט :לײבמאַן ,עלטערמאַן
וויינטרויב ,טורבאָוויטש ,מאַקס זאל און שלמה גאלאמפיאל,

טראַנספּאַָרט-אַרבעטער
אין לאַגער פלעגן טאָג-איין טאָגיאױס אָנקומען גרויסע טראַנספּאָרטן מיט
פאַרשיידענע מאַטעריאַלן פאַר די באַזונדערע אָפּטײלונגען און עס זענען
נאָכאַנאַנד אַרױסגעשיקט געװאָרן טראַנספּאַרטן מיט אויסגעפערטיקטע זאַכן .צום
אויפלאָדענען און אָפּלאָדענען די װאַגאָנען איזן געשאַפן געװאָרן א בריגאַדע
פון די געזונטסטע מענטשן אין לאַגער ,צװוישן וועלכע עס זיינען געװען ממש
גיבורים .די דייטשן פלעגן אָפט שטיין און באַװוּנדערן די לייכטקייט און רוטין
פון די מענטשן ביים הויבן די שווערסטע משאות .ס'רוב זיינען דאָס געוען
מענטשן ,װאָס האָבן זיך אין פרידנסצייט אויך פאַרנומען מיט טראַנספּאָרטי
אַרבעטן .אין לאַגער האָבן זיי געבילדעט די אַזוי-גערופענע גרופּע ,שטאַרקע?
צו זיי האָבן געהערט:

 {14בערקע גבאי (פאַמיליע יאטאווט)
 )2זיין ברודער אורקע
 3שעפּסקע פרוזשאן
 4בערקע פּעטרושקע (פאַמיליע :
קאַסריעליס)
 )5מאָטעלע דער טרויער (זילבערשטיין)
לייבקע דער משוגענער (גראָדזענ-
סקי)
) אַברעמקע ציגיינער (מילייקאָווסקי,
בערקע גבאיס שװאָגער)
 )8עעליק סקיר  --דער קאַקער
(דער צווייטער שװאָגער)
) אַברעמקע פּאַרך (ברוידעס)
 )0אָסקע די קאָבעלע (פאַמיליע:
יאַאיש ,אַ קצב)
1

סאַמורע (אלתר גורוויטש)

2

סאמורע הענעך  --זיין זון

 3בערל דער בעקער פּלאָטניק)
 )4אברהמקע שװאַרץ  --מאַקײקע
(דערנאָך געאַרבעט אין כאָלעװוקעס-
פאַבריק)
 )5כאַצקל שװאַרץ  --זיין זון
(שפּעטער געאַרבעט אין שוסטער-
פאַבריק)
 6עלטערמאַן דוד (צוערשט געאַר-י
בעט אין בעטאָן)
 7מאנקע דער שנאָרער (זלאָטין)
 )8מולקע שאַפּיראָ (געווען פּאָליציאַנט
אין ווילנער געטאָ ,אויפגעריסן
אונדזער מעלינע ביי די אַרױסי
שיקונגען אין עסטלאַנד ,געשלאָגן
|
מיין מאַמען ,ווען זי האָט גענומען
וויינען ביים צונעמען מיך)
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טראַנספּאָרטיבריגאַדע.

אַ טאָפּלטער באַראַק איז אויפגעשטעלט געװאָרן פאַר אַ פאַבריק צו מאַכן

הילצערנע קלומפּעס ,אין איין טייל פאַבריק פלעגט מען מאַכן די כאַליעװוקעס
פון טוטן  ,לעדער ,אָדער ברעזענט ,און אין צווייטן טייל פאַבריק האָט מען
דאָס צוגעקלעפּט צו די הילצערנע ספּאָדן .די פאַבריק איז געווען פאַרזען מיט
אַ סך גוטע מאַשינען צו אַלערלײ אַרבעטן .דאָ האָבן געאַרבעט עטלעכע צענדליק
יידן אין גאַנץ גוטע באַדינגונגען  --ליכטיק ,ריין ,װאַרעם און דערביי פלעגן
אייניקע מאַכן אַ סך געלט פון די מאַװוריעס .אַרום דער לעדער .דאָ זיינען
געווען גרויסע סקלאַדעס מיט די טייערסטע ווייכע און האַרטע לעדער ,פון זי
זיינען אױיסגעאַרנעט געװאָרן אַ סך ערשטקלאַסיקע שטיוול פאַר די דייטשן
בריגאַדיר איז געווען מענדעלעוויטש,
אין אַ גרויס געמויערט הויז איז איינגעאָרדנט געווען אַן ערשטקלאַסיקע
טישלעריי ,מיט אַ סך גוטע מאַשינען צו דער אַרבעט .די טישלעריי האָט
אויסגעאַרבעט פאַרשיידענע זאַכן ,װי בעטלעך פאַר העפטלינגען און דייטשן;
שטולן ,בענק ,אַלמערס פאַר דייטשישע באַראַקן :דאָרט זיינען אויך געמאַכט
געװאָרן די הילצערנע טיילן צו די קלומפּעס ,גוטע ,שיינע מעבלישטיק פאַר די
דייטשן פּריװואַט ,טירן-פענצטער צו אַלע באַראַקן .דערביי האָבן געאַרבעט
עטלעכע ערשטקלאַסיקע בעליימלאכות .מיט איין װאָרט אַ פּראָדוקציע אין
גרעסערן שטייגער .בריגאַדירן ביי די טישלער זיינען געװען  --נאָטעס און
פישקעס,
אין זעלבן בנין ,װוּ ס'איז געווען די טישלעריי ,איז אין אַ גרויסן צימער
געווען א מאַלעריי-װאַרשטאַט .דאָ האָבן געאַרבעט אין גוטע באַדינגונגען ,דער
באַקאַנטער אין ווילנע שילדן-מאָלער און טעאַטערידעקאָראַטאָר  --עפראן און
דער מאָלעריקינסטלער  --יודל מוט .יודל מוט פלעגט מאָלן אַ סך בילדער פאַר
די דייטשן און אַזױ אַרום האָבן ער און עפראן שטענדיק געהאַט גוט צו עסן

און אַ סך .ביידע  --שטילע ,אינטעליגענטע מענטשן .דעם גאַנצן װוינטער ,ווען
מיר האָבן אָפּגעפינצטערט ביי דער אַרבעט אויף דער גאַס ,אין שנייען און
זאַװויערוכעס ,פלעגן אַ סך יידישע אויסגעפרוירענע אַרבעטער זיך אַרײנכאַפּן צו
די ,קיסרים" אין די װאַרשטאַטן ,אָנװאַרעמען זיך און אָפּכאַפּן דעם אָטעם.
אַזאַ סאָרט לעדער ,אָדער צעראַטע,
, 2קאָמבינירן" ,אָדער פּשוט גנבענען,
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עפראַן און מוט האָבן מיך שטענדיק צוגעטוליעט צו זיך און געלאָזט זיין אין
װאַרשטאַט אַזױ לאַנג ,וויפל מ'האָט נאָר געקענט .דאָס האָט ממש דערהאַלטן ביים
לעבן .אגב ,פלעגט מען אָפּבאַקן ביי זיי אַ פּאָר קאַרטאָפל ,אויב מען האָט זי
נאָר געהאַט .עפראן האָט געווינט אין ווילנע אויף איין הויף מיט אונדז;
מיר פלעגן שטענדיק שמועסן וועגן אונדזערע טעכטער ,וועלכע זיינען געווען
אין איין עלטער און ביידע זיינען פון אונדז אַװעקגעריסן געװאָרן .נאָך דער
באַפרייאונג האָב איך געטראָפן עפראָנס טאָכטער אין לאָדזש ,אַלס אַרטיסטין
'
פון יידישן טעאַטער,
אין זעלבן בנינים-קאָמפּלעט איז אויך געווען א גרויסע וועשעריי ,װוּ
עס האָבן שווער געאַרבעט אַ סך יידישע פרויען .קודם-כל האָבן זיי געדאַרפט
וואַשן די װועש פון דייטשן ,עסטן ,רוסן .מיט דער צייט האָבן זיי אויך אָנגעהובן
צו װאַשן די וועש פאַר יידן .דאָס װעש-װואַשן איז פאַר אונדז מענער ,געווען
זייער א שווער פּראָבלעם .פרויען פלעגן זיך לייכט אַן עצה געבן מיט זייערע
וועש .ס'רוב האָבן מיר אַליין געװואַשן ,געקאָכט אין בלעכענע פּושקעס א .א .וו
אונדזער ועש-װואַשן האָט געהאַט אַזאַ פנים װוי אונדזער גאַנץ לעבן .באַקאַנטע
פרויען האָבן טיילמאָל אויס פריינטשאַפט געהאָלפן מענער מיט אױיסװאַשן אַ ביסל
וועש .אַנדערע פלעגן װאַשן פאַר אַ שטיקל ברויט .אַ פּאָר מאָל האָט מיר װעש
געװאַשן די פרוי בזשוסטאָװסקאַ ,װאָס האָט געאַרבעט אין פרויען-באָד און
שטענדיק געהאַט הייס װאַסער און װוּ צו קאָכן נאָכן אָרגאַניזירן די גרויסע
וועשעריי האָבן מיר איין מאָל אין חודש געגעבן צום װאַשן דאָרט עטלעכע
שטיקלעך און דאָס איז געווען אַ גרויסע פאַרלייכטערונג .די פירערין פון דער
וועשעריי איז געווען די פרוי ראָזאַ שאַכנאָװיטש,
אין זעלבן בנין איז אויך געווען אַ גרויסע שלאָסערײי ,װוּ ס'האָבן געאַרבעט
אַ סך ערשטקלאַסיקע יידישע בעלי-מלאכות .זי פלעגן דֹאָ פאַריכטן אַלע מאַשין-י
טיילן און בכלל געמאַכט פאַרשיידענע קאָמפּליצירטע אַרבעטן .מיט דער שלאָסעריי
האָט אָנגעפירט רייבמאַן ,ער האָט אויך געאַרבעט אין די געטאַָ-װאַרשטאַטן
מיט דער אַרמאַטור-אָפּטײלונג האָט אָנגעפירט גוטגעשטאַלט און מיט דער
שמידעריי  --אייזען.
דאָרט האָט זיך געפונען ,אין א זייט ,א װאַרשטאַט פאַר עלקטראָטעכניקער
און ראדיסטן ,די אָפּטײלונג האָט געהאַט אַ  51מאַן .צוישן זיי אייניקע גוטע
פאַכמענער .ראַדיאָ-אַפּאַראַטן זיינען ,פאַרשטענדלעך ,געווען נאָר ביי דייטשן
די קאַליע געװאָרענע פלעגן יידישע מייסטערס פאַריכטן .ביי אָט דער אַרבעט
פלעגן זיי הערן אַלע נייעסן און זיי איבערגעגעבן אין לאַגער ,אין צוזאַמענהאַנג
דערמיט איז פאָרגעקומען פאָלגנדיקער אינצידענט :די ראַדיאָיטעכניקער האָבן
פאַרלאַנגט ,מען זאָל זיי געבן עקסטרע ברויט ,ווייל זיי ריזיקירן מיטן לעבן ,ביים
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הערן די קאָמוניקאַטן ,ביי אונדז אין צימער האָט געוווינט דער אַלטער טעכניקער
בענדזיאַווסקי מיט זיין קליינעם זונדל .אָט דאָס יינגל האָט געהאַט גאָר אַ גוטן
זכרון און ער פלעגט זייער גענוי איבערגעבן אַלע קאָמוניקאַטן .בענדזיאַווסקי
האָט טאַקע ביי אונדז אין צימער פאַרפירט אַ שמועס וועגן אַן עקסטרע באַלױינונג
פאַר די ראַדיאָ-אָפּנעמער .מיר האָבן אים אָנגעװיזן ,אַז מ'קען ניט אַראָפּנעמען
פון יעדנס בידנער פּאָרציע ברויט און זיי אַװעקגעבן .מיטן לעבן זיינען אין
לאַגער אַלע איינגעשטעלט .אַ סך לאַגערניקעס אינטערעסירן זיך בכלל ניט מיט
נייעס און ס'איז איבערהויפט געפערלעך פאַר זיי אַליין צון מאַכן אַרום דעם
ענין אַ צו גרויסן טומל .דער סוף איז געווען ,אַז מעלצער האָט זיי באַשטימט
צו געבן אַ צוגאָב -פּאַיקע פון ברויט יעדע װאָך .פונדעסטוועגן איז דער גאַנצער
לאַגער ,שפּעטערצו ,אומגעקומען אין איין טאָג טאַקע צוליב דעם ,װאָס מ'האָט
ניט געװוּסט ,אַז עס האָט זיך אָנגעהויבן די גרויסע רוסישע אָפּענסיווע אױף
אונדזער נארווער פראָנט,
אַ באַזונדער קאַפּיטל זיינען געווען די עלעקטראָטעכניקער .זיי פלעגן דאַרפן
אױפּפּאַסן אויף די עלעקטרישע ענערגיע ,װאָס דער לאַגער פלעגט איינשלינגען
זיײיער פיל ,האָט טאַקע אַמאָל פּאַסירט ,אַז עס זיינען פאָרגעקומען צויי
קורצשלוסן  --איינער נאָכן אַנדערן .דער לאַגעריפירער האָט אויפן אַפּעל
דערקלערט ,אַז דאָס איז די שולד פון די טעכניקער און גלייך צוגעבונדן צום
,באָק" דעם טעכניקער דימענטשטיין (אָדער דימענטמאַן) ,געהייסן אים געבן 
 5שמיץ און דערביי דערקלערט ,אַז ער װעט אים דערשיסן ,אויב עס וועט זיך
איבערחזרן נאָכאַמאָל אַזאַ ,סאַבאָטאַזש?,
בדרך כלל איז אין לאַגער געוען זייער ליכטיק און אָט די שטאַרקע
איבערלאָדונג איז טאַקע געווען די סיבה פון די קורצשלוסן.
בריגאַדיר פון דער גרופּע איז געווען  --ראמער.
אין אַ ספּעציעל-אויפגעבויטן באַראַק האָט זיך געפונען אַ שניידער-װאַרשטאַט,
װוּ עס האָבן געאַרבעט ערשטקלאַסיקע יידישע באַלמעלאָכעס ,ספּעציעל פאַר
דייטשן .מ'פלעגט דאָ פאַר זיי נייען אָן אַ שיעור ניע ,טייערע קליידער ,סיי
מיליטערישע ,סיי ציווילע .אַלץ איז אַװעקגעשיקט געװאָרן צו זיך אין די הייזער
אין דײיטשלאַנד .,געאַרבעט האָבן די שניידער :מאגאט ,לעוין ,טװערדין אא.
בריגאַדיר איז געווען לעווי.
צוזאַמען מיט די שניידערס האָבן געאַרבעט ביי אַ  01יידישע שוסטערס,
אייניקע פון זיי זייער גוטע באַלמעלאָכעס .זיי פלעגן אויך אַרױסגעבן די שענסטע
אַרבעט און נאָר פאַר דייטשן .בריגאַדיר ביי די שוסטערס איז געווען  --נאַפּאָלעאָן.
ס'האָבן געאַרבעט :דער שוסטער יעזערסקי ,פישמאַן (געוו .יודנראַטימיטגליד פון
ווילנער געטאָ) א .א.
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סיי די שניידערס ,סיי די שוסטערס האָבן געהאַט אַ רואיק לעבן .זיי האָבן
געאַרבעט אין ליכטיקע און װאַרעמע װאַרשטאַטן און האָבן באַקומען פון די
דייטשן אַ סך מתנות .זיי זיינען געווען שטענדיק ריין אָנגעטאָן ,אויסגעזען וי
מענטשן  ---זאַט און צופרידן .מלאכה האָט זיך דאָ טאַקע אַרױסגעװיזן אַלס
ברכה .אין די דאָזיקע װאַרשטאַטן בין איך געווען אַן אָפּטער גאַסט .די עלטערע
בעליימלאכות האָבן מיך גוט געקענט פון דער האַנטװערקער-באַװעגונג און זיי
פלעגן מיר העלפן .אינמאָל האָט מיך דער סאַניטעטער געכאַפּט אין שניידערי
װואַרשטאַט ,מיך צעהרגעט און צעשלאָגן ,אָבער איך האָב ניט אויפגעהערט
דאָרט אַריינצוגיין צו מיינע קליענטן
אין לאַגער איז נאָך געווען אַ דעקע-באַלקן  --בוײאָפּטײילונג .בריגאַדיר
איז געווען אנאליק ניסן; א דראָט-פאַרצומונגס-אָפּטײלונג  --בריגאַדיר ד"ר
קאַרנאָווסקי ,אַ גרויסע פּאַרטיע אַרבעטער פלעגט גיין אַרבעטן אױף דער
שטרעקע ,אויפן שאָסײי .,בריגאַדירן זיינען דאָ געווען  --משה וויין ,יודל גינזבורג,
אַבראַשע קליאט און זעליק יערוזאַלימסקי (זיי זיינען געווען צויי ברידער,
הענטשקע-מאַכער פון וילנע) .אין לאַגער זֵיינען אויך געווען ריזן"סקלאַדעס
מיט פאַרשידענע טייערע מאַטעריאַלן ,דאָרט פלעגן אַרבעטן נאָר עסטן .פון
יידן איז דאָרט געווען נאָר איינער  --סאַלאָמאָן גענס ,וועלכער האָט ביי דער
געלעגנהייט געמאַכט גרויסע געשעפטן מיט די עסטן

סייגנאלקע-קיסטע
אין פרילינג  4491איז אין לאַגער אָרגאַניזירט געװאָרן אַ נייע אָפּטײלונג.
גערופן האָט מען דאָס :סיגנאַליקיסטע .מיר האָבן דאָס גערופן  --סיגנאַלקע,
דאָס איז געווען אַ גרויסע פּראָדוקציע פון אונטערװאַסערימינעס .אַ ריזיקן
פּלאַץ האָט מען פאַרלייגט מיט פּאָדלאָגעס ,אויף וועלכע מען פלעגט אויסשטעלן
גרויסע ,אייזערנע פאָרמעס .אין די פאָרֹמעס האָט מען אַרײינגעשטעלט שוװוערע
אייזערנע אַרֹמאַטורן ,אויף העכער צוויי מעטער .די פאָרמעס זיינען פאַרגאָסן
געװאָרן מיט פליסיקן צעמענט און דאַן פלעגט אפַּיראָטעכניקער ,אַ דייטש --
אאָן,
אַרײינשטעלן די אויפרייס-מעכאַניזמען .אַזאַ קאַסטן-באָמבע פלעגט וועגן ט

ביי דער אַרבעט ,וועלכע איז געפירט געװאָרן טאָג און נאַכט ,זיינען באַשעפטיקט
געווען עטלעכע הונדערט מענער און פרויען .די אַרבעט איז געווען אַן אויסער-
געוויינלעך שווערע ,שמוציקע און הויפטזעכלעך ביי אַ געװאַלטיק שנעלן טעמפּאָ.

מיט דער אַרבעט האָט אָנגעפירט אַ דייטש ,אַ װוילדער ,אַ משוגענער ,א חיה-רעה,
פאַר יעדער קלייניקייט פלעגט ער שלאָגן ,סיי מענער ,סיי פרויע ,מיט אַן
אייזערנעם שטעקן ,ביזן בלייבן ליגן האַלביטױט .זיינע ווילדע קולות האָבן
זיך געהערט איבערן גאַנצן פּלאַץ אָן אויפהער, .קרוציפיקס" האָבן מיר אים
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גערופן ,צוליב זיין שטענדיקן זידלען מיטן דאָזיקן נאָמען ,אַלע אַרבעטן זיינען
געווען קאַטאָרזשנע .ביי דער מיש-מאַשין פון דעם צעמענט ,האָט מען געמוזט
נאָכהאַלטן דעם שנעלן אַרבעטס-טעמפּאָ פון דער מאַשין :ביים צונויפשטעלן
די שווערע אייזערנע קאַסטנס ,זיינען די אַרבעטער פּשוט אויסגעריסן געװאָרן.
די פרויען פלעגן טראָגן טראַגעס מיטן פליסיקן צעמענט .פון װאַנען אונדזערע
פרויען האָבן גענומען אַזויפיל כוחות  --ווייסט איין גאָט אין הימל .אַ פּאָר מאָל
איז אונדז אויסגעקומען צו טראָגן טראַגעס צעמענט צוזאַמען מיט פרויען .מיר
האָבן בשום אופן ניט געקענט אָנהאַלטן זייער טעמפּאָ .ביי דער אַרבעט זיינען
געווען באַשעפטיקט יונגע מיידלעך ,אַזױ גוט וי עלטערע פרויען .זומער האָט
מען געאַרבעט פון  2ביינאַכט ביז  21בײטאָג .די צווייטע שיכט האָט געאַרבעט
פון  21ביז  .01אין דער דאָזיקער קאַטאָרזשנער אַרבעט בין איך אַריינגעפאַלן
נאָכדעם וי איך בין אַװעק פון קאַראָלן .די אַרבעט האָט שוין ענדגילטיק
געקירצט מיינע יאָרן .די פיס זיינען ביי מיר געשװאָלן געװאָרן װי קלעצער .איך
בין צייטנווייז געווען אַ שטער פאַר די פיל יינגערע און געזונטערע ,צוליב
מיין שװואַכקײט ביי דער אַרבעט .פאַר די עטלעכע חדשים האָבן מיר אָנגעפּראָדו-
צירט עטלעכע טויזנט אַזעלכע באָמבעס .װי עס שיינט ,איז דאָס געווען אַ זייער
וויכטיקע אָפּטײילונג פאַר די דייטשן .דאָס פלעגן מיר זען פון די אינספּעקציעס,
װאָס פלעגן פון צייט צו צייט פאָרקומען אין לאַגער ,אין דער אָפּטײילונג האָבן
זיך די דייטשן פאַרהאַלטן װי אַמלענגסט .מיר האָבן אָבער ניט באַמערקט,
אַז מען זאָל ווען עס איז האָבן אַרױסגעשיקט װאַגאַנען מיט די באָמבעס .נאָך
דער באַפרײיאונג האָבן מיר אַלע באָמבעס געפונען שטיין אויף דעם זעלבן אָרט,
ווו מיר האָבן זיי אָנגעשטעלט .וי עס שיינט ,איז די גאַנצע באָמבעס-פּראָדוקציע
,אָדטניקעס? און אַנדערע פאַראינטערעסירטע
געווען איין גרויסער בלאָף מצד די ט
דייטשן ,כדי איינצוהאַלטן זייערע פּאָזיציעס אין לאַגער און ניט גיין אויפן
פראָנט,
קינדער-בריגאַדע

ביי

דער

סיגנאלקע

ביי דער סיגנאַלקע איז באַשעפטיקט געווען אַ גרויסע גרופע קינדער אין
עלטער פון  8ביז  41יאָר .זייערע בריגאַדירן זיינען געווען  --הערץ גאווענדא און
זאַגאַרין .די דאָזקע קליינע קינדערלעך פלעגן אָפּפינצטערן אונטערן פרייען

הימל ביי דער קאַטאָרזשנער אַרבעט צוגלייך מיט אונדז גרויסע .זיי זיינען געווען
באַשעפטיקט ביי די אַרמאַטורן .פון שלאָסערײ האָבן זיי געברענגט די אייזערנע
שטאַנגען און פאַרענדיקט דאָס אויסבינדן .אויף זייערע קינדערשע פּלײצעלעך
געמוזט טראָגן די שווערע אַרמאַטורן צו די קאַסטנס ,אַלע האָבן געהאַט אַ נאָרמע
ביי דער אַרבעט .די קינדערלעך פלעגט מען אָפט אָפּלאָזן פריער ,ווען זיי פלעגן
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ענדיקן זייער נאָרמע.

זייער אָפט האָב איך זיך געזען

מיט

מיין זונדל ביי דער

אַרבעט און דאָס איז פאַר אונדז געווען אַ שטיק טרייסט,

עס טױעפט

מיך אַן אומגליק-פֿאַל

שלעפּנדיק די שווערע אייזערנע קאַסטנס ,האָב איך איינמאָל אַראָפּגעלאָזן
אַ קאַסטן ,װאָס האָט אַ זעץ געטאָן מיין פוס .דער אַזױ אויך געשװאָלענער פוס
איז נאָך מער פאַרלאָפּן געװאָרן און ס'איז מיר אַפילו אַראָפּ דער נאָגל פון גראָבן
פינגער .דער דייטש האָט מיך אָפּגעשיקט אין לאַגער-אַמבולאַטאָריע .די יידישע
דאַקטוירים האָבן מיך אָבער ניט געװאָלט באַפרײיען פון אַרבעט אַפילו ניט אויף
איין איינציקן טאָג ,זאָגנדיק ,אַז לויטן רעגולאַמין ,קענען זי ניט?,
ווען איך האָב אויף מאָרגן געדאַרפט גיין צו דער אַרבעט ,האָב איך געפילט,
אַז עס דערנענטערט זיך מיין סוף :די דאָקטוירים באַפרײיען מיך ניט און איך
קען דעם פוס ניט אַראָפּשטעלן  --ביטער וי דער טויט .ניט האָבנדיק װאָס צו
פאַרלירן ,האָב איך אויסגענוצט דעם מאָמענט ,ווען אין אַמבולאַטאָריע איז אַרײן
דער סאַניטעטער אַנטאָש  --דער פאַקטישער באַלעבאָס איבער אונדזערע
לעבנס  --א רוצח ,אַ מערדער ,איך וויקל שנעל אָפּ דעם פוס ,ווייז אים די אָפענע
וווּנד און זאָג אים ,אַז מיט מיר האָט אַן אומגליק פּאַסירט ביי דער אַרבעט אין
דער ,סיגנאַליקיסטע? און אַז איך קען ניט גיין צו דער אַרבעט,
;נו יאַ? -- ,זאָגט ער צו ד"ר פּאָמעראַנצן ,דעם לייטער פון דער אַמבולאַ-
טאָריע, ,באַפּרײען זי דעם קערל אויף צוויי טאַגע? ...ד"ר פּאָמעראַנץ האָט מיך
גלייך צוגעפירט צום כירורג ,ד"ר זאלקינדסאָן ,וועלכער האָט מיר ,וי געוויינלעך,
געמאַכט זייער אַ גוטן באַנדאַזש .ווען דער סאַניטעטער אין אַרױס ,האָבן די
יינגערע צוויי אַמבולאַטאָריע-דאָקטוירים מיך געמוסרט ,הלמאי איך האָב ריזיקירט
און געווענדט זיך דירעקט צום סאַניטעטער, :איר האָט געקענט זייער מיאוס
אָפּשניידן" .א,יר זעט" ,זאָג איך זיי, ,אַז דער סאַניטעטער האָט אין דעם פאַל
אַרױסגעװיזן מער מענטשלעכקייט ,װוי איר .איר וועט מיר ניט איינרעדן אַז
ביי אַזאַ לאַגע האָט איר ווירקלעך ניט געקענט מיך באַפרײיען אויף איין איינציקן
טאָג? .אין דער אמתן פלעגן זי אָפּט באַפרײיען מענטשן פון דער אַרבעט ,אָבער
דעמאָלט ווען דאָס האָט זיי געלוינט..
אין דער ,סיגנאַליקיסטע? האָב איך אָפּגעפינצטערט ,ביז מען האָט מיך
ארויסגעשיקט אין אַן אַנדערן לאַגער .דאָרט האָבן צוויי טויזנט יידן אָפּגעפינצ-
טערט אַ יאָר צייט,
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די לעבנס-באדינגונגען אין לאגער
די צוויי טויזנט מענער און פרויען פון דעם לאַגער ,האָבן געלעבט אין צוויי
גרויסע בלאָקן פון אייזן-בעטאָן ,װאָס זיינען אויפגעבויט געװאָרן דורך דער
רויטער אַרֹמײ ,ווען זיי האָבן אין  1491--0491באַזעצט עסטלאַנד .די געביידעס
זיינען באַשטאַנען פון אַ פּאַרטער און ערשטן שטאָק .אין צוויי ריזיקע זאַלן האָבן
זיך געפונען צו דריי הונדערט מאַן (ביי די פרויען נאָך מער) .די איבעריקע
זיינען געווען אין שכנותדיקע צימערן .ס'איז נאַטירלעך געווען ענג ,דאָך האָט
יעדער געהאַט פאַר זיך אַן אָרט און אַ געלעגער  --בעטלעך פאַר צוויי מענטשן :
איינער אונטן ,אַ צווייטער אויבן .די בלאָקן זיינען געווען ריינע ,ליכטיקע און
װואַרעמע .די גרויסע רוסישע אויוונס פלעגן מיר אָנהייצן ביז פייער-רויט .ווען
מען איז אין די שווערע ווינטער-טעג און נעכט געקומען אין לאַגער אַרײן
נאָכן אָפּװאַלגערן זיך לאַנגע שעהען אויף די שניידיקע וינטן ,האָט מען פּשוט
דערפילט דעם טעם גױעדן .געהייצט האָבן מיר מיט די טייערסטע בוי-
מאַטעריאַלן  --מ'פלעגט צעזעגן די בעסטע ,געהובלטע ברעטער און ניט איינער
פון אונדז האָט דערפאַר געכאַפּט קלעפּ ,ספּעציעלע פרויען-בריגאַדעס האָבן יעדן
טאָג געוואַשן און גערוימט די בלאָקן .אסַך האָבן זיך געמאַכט נאַכטיטישלעך
צווישן די בעטלעך ,אַנדערע ווידער האָבן געהאַט קעסטלעך פאַר פאַרשײידענע
מעלינעס,
אויפן הויף פוֹן די בלאָקן זיינען געמאַכט געװאָרן גרויסע פּראָװיזאָרישע
געביידעס און אין זיי איינגעמויערט קעסלען צום קאָכן .אין קיך האָבן געאַרבעט
אַ סך פרויען .דאָס עסן פלעגט אַרױסגעגעבן וערן אין נייע ,ריינע עמערס פון
צינק-בלעך .אַן עמער עסן פאַר צען פּערזאָן .עס זיינען שוין געווען שטענדיקע
צענטלעך ,און יעדן טאָג האָט אַן אַנדערער דיזשורנע געבראַכט די עמערס .די
ערשטע צייט פלעגן פאָרקומען קריגערייען ביים פאַרטיילן דאָס עסן אָבער
שפּעטער האָט מען זיך איינגעלעבט און ס'איז געווען סאָליד,
צום עסן האָט יעדער געהאַט אשַיסל מיט אלַעפל .צו קאַװע  --אַ טעפּל,
גלעזער ,מענאַשקעס א .א .וו מ'האָט בדרך כלל זיך געפירט מענטשלעך ,הגם עס
האָבן ניט געפעלט קיין איינצעלנע אָפּגעלאָזענע ברואים,
דער הױפּט-יבאַלעבאָס איבער די קיכן איז געווען דער סאַניטעטער ,וועלכער
פלעגט קאָמבינירן און גנבענען פון אונדז דעם ביסן פון מויל,
ווען מיר זיינען אָנגעקומען אין לאַגער ,האָבן די רוסישע בעדער אין די
בנינים ניט פונקציאָנירט .געשלאָפן זיינען מיר אין די בגדים אויף די פּאָדלאָגעס
און שטאַרק פאַרלייזיקט געװאָרן ,אַזױ וי אין די ערשטע געטאָיצײיטן .מיין
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פּראָיעקט וועגן איבערמאַכן די רוסישע בעדער אויף דושן און אַ דעזינפּעקטאָר
איז אָנגענומען געװאָרן ,אָבער דורכגעפירט האָבן דאָס אַנדערע ,וועלכע האָבן
געהאַט פּראָטעקציע .אין אונדזער באָד האָבן געאַרבעט ד"ר קלמן שאַפּיראַ
(לייטער) ,אַדוו .טייטעלבוים ,קאָװאַלסקי און רודניצקי ,שפּעטער אויך גאָלד .אין
פרויען-דעזינפּעקטאָר האָבן געאַרבעט ד"ר װ .פּאָטשטער און ד"ר זיידלער .מיטן
אויפבויען די בעדער און דעזינפעקטאָרן זיינען מיר געווען געראַטעװעטע .דאָס
גיין אין באָד ,לכל הפחות איינמאָל אין חודש ,איז געווען אָבליגאַטאָריש .בכלל
פלעגט מען זייער גערן גיין אין באָד ,הגם אַ סך זיינען געװאָרן אָפּגעלאָזט און
אויסגעמיטן דאָס באָד ,אַזעלכע פלעגט מען צווינגען צו ריינקייט .אין די ערשטע
װאָכן האָט מען אונדז אַ פּאָר מאָל געפירט אין עסטישן באָד ,װוּ מיר זיינען
געגאַנגען אין טויטישרעק, :גאָט װייסט ,װאָס פאַר אַ מין באָד דאָס איז! צי
וועט מען אַרױס אַ לעבעדיקעף !7
אָבער מיר זיינער אַרױס לעבעדיקע און אַפילו אויפן אָרט געמאַכט געשעפטן
מיט די עסטאָנער  --פאַר אונדזערע גוטע אױיבערהעמדער ,אָדער אַנדערע
גוטע זאַכן ,האָבן זיי אונדז געגעבן ברויט,
אין בלאָק האָט מען אוױסגעבויט גאַנץ אָנשטענדיקע ,ריינע קלאָזעטן .אויף
דער ריינקייט האָט אױפגעפּאַסט אַ יידישער קלאָזעט-מאַן.
מיט דער צייט האָט מען אין לאַגער אויפגעבויט גרויסע װאַשירױמען מיט
אַ סך קראַנען .אַזױ אַרום איז אויך געלייזט געװאָרן דאָס װאַש-פּראָבלעם ,װאָס
האָט אונדז אין די ערשטע װאָכן פאַרשאַפט ניט װייניק צרות,
די דייטשן האָבן פאַרלאַנגט ,אַז ביי דער אַרבעט זאָל מען זיין ראַזירט.
צו דעם צוועק האָט מען געעפנט אין בלאָק אַ פריזירעריי ,װוּ עס האָבן געאַרבעט
עטלעכע יידישע פריזירערס .ביים ראַזירן זיך פלעגט מען אַכטונג געבן
איבערהופּט עלטערע מענטשן ,מען זאָל ניט באַמערקן זייערע גרויע בערד.
דאָס ראַזירן פלעגט זיין אומזיסט ,אָבער ווען מ'פלעגט זיך וװועלן ראַזירן מער
וי צוויי מאָל אַ װואָך ,האָט שוין געקאָסט אַ באַקשיש :אַ פּאַפּיראָס ,אָדער
עטלעכע רובל,
הגם ביים אָנקומען אין לאַגער האָט מען ביי אונדז אַלץ צוגענומען דאָך
האָבן מיר נאָך געהאַט אויף זיך אַ היפּש ביסל זאַכן ,שפּעטער האָט מען זיך
ביסלעכווייז איינגעשאַפט אנדערע .ביי דער אַרבעט פלעגן מיר גיין אין
אונדזערע אייגענע זאַכן .דאָס האָט געהאַט אַ מעלה און אַ חסרון .די מעלה איז
געווען ,װאָס אין די אייגענע זאַכן האָט מען זיך געפילט פרייער ,מענטשלעכער
און לייטישער .דער חסרון  --ביי דער שמוציקער אַרבעט פלעגן זיך די בגדים
רייסן און מיר האָבן גיך דערפילט די נויטװוענדיקייט זיי צו פאַריכטן .צו דעם
צוועק זיינען אין לאַגער גופא געשאַפן געװאָרן  2װאַרשטאַטן ,פון שניידערס און
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שוסטערס .דאָ האָבן שוין ניט געאַרבעט קיין גוטע בעלי-מלאכות ,װי פאַר די
דייטשן .מ'פלעגט שטוכלען און לאַטען .ווען מיין יינגל איז געבליבן אָן הויזן
(צעריסן זיי אין די װאַרשטאַטן)  --האָב איך די גאַל אױיסגעשפּיגן ,איידער איך
האָב אַרױסבאַקומען פאַר אים אַ פּאָר הייזלעך ,געמאַכט פון אַ זאַלץ-זאַק.
כאָטש דער לאַגער-פירער האָט ביי אונדזער אָנקומען געזאָגט ,אַז מיר זיינען
דאָ מער ניט קיין יידן ,אויס געלע לאַטעס ,אויס אָפּצײיכענונגען א .א .װו ,.דאָך
האָט מען אין אַ פּאָר װאָכן אַרום אַרײינגעשיקט נומערן פאַר יעדן העפטלינג,
דאָס זיינען געווען היפשע ליװנטפּאַסקעס מיט שװאַרצע נומערן .יעדער
העפטלינג האָט געמוזט אָננייען אַזאַ נומער אויף דער לינקער זייט פון
ברוסטקאַסטן און אויף דער רעכטער קני .ווען מען האָט אין צימער אַרינגע-
בראַכט דאָס פּעקל נומערן ,האָט יעדער גענומען פאַר זיך זיין מזלדיקן נומער.
איין דאָקטאָר האָט גענומען דעם נומער ,( 81חי"  --צום לעבן) ,אַ צווייטער
האָט גענומען ( 62צוויי מאָל ,חי") .איך האָב גענומען דעם נומער  ,2/די
דאַטע פון מיין טאָכטערס געבורטס-טאָג און דער זון ,דעם נומער  ,82אין אַלץ
האָט מען געזוכט אַ ווילן און צייכן צום לעבן..
די צווייטע אָפּצײיכענונג ,שוין גאָר אַ העכסט-ווילדע ,האָבן מיר באַקומען
אין יולי  ,4491נאָך אַ באַזוך פון דעם הױיפּט-קאָפּ פון אַלע עסטאָנישע לאַגערן --
ד"ר באטמאן .מען האָט אָפּגעשױרן אַלע פרויען די האָר פון קאָפּ מיט דער
מאַשינקע .ביי די פרויען איזן דאַן געװען אַ יום-כיפור .עס האָבן זיך
האַרצרייסנדיקע סצענעס .קוים װאָס מיר האָבן זיי באַרואיקט,
אָפּגעשפּילט
אַז די האָר װעלן צוריקװאַקסן ,דער עיקר איז  --דער קאָפּ זאָל בלייבן...
אונדז ,מענער ,האָט מען אינמיטן קאָפּ אויסגעשוירן אַ ברייטן פּאַס מיט
דער נול-מאַשינקע ,מיר האָבן אויסגעזען ,װוי מענטשן פון אַ דול-הויז .דאָס זיינען
געווען זייערע לעצטע חדשים ,טאַקע צום סוף .װאַרשײנלעך האָבן זיי דאָס
געמאַכט ,כדי מ'זאָל ניט קענען לױיפן..

דער שװואַרצער מאַרק
איינע פון די וויכטיקסטע אינסטיטוציעס אין לאַגער איז געווען דער ניט"
לעגאַלער האַנדל  --דער שואַרצער מאַרק .ס'איז קלאָר ,אַז מיטן אָפיציעלן
פּאַיאָק האָט מען לאַנג ניט געקענט ציען .גלייך װוי מען איז אַריין אין לאַגער,
האָבן חברה אָנגעבונדן קאָנטאַקטן מיט די עסטישע װאַכלײט .זיי האָבן געברענגט
פּראָדוקטן ,קודם כל  --ברויט .די עסטן פלעגן באַקומען גאָלד ,גוטע וועש,
קליידערישטיק ,לעדער א .ד.ג .די ערשטע צייטן זיינען די פּרייזן געווען משונה-
דיקע .פאַר אַ גאָלדענע פינפרובלדיקע מטבע האָט מען באַקומען  4קילאָ ברויט,
אין לאַגער האָט אין יענע טעג אַ קילאָ ברויט געקאָסט  0001רובל ,דאָס איז
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געווען אַ פאַנטאַסטישע סומע ,אָבער עס זיינען געװען מענטשן ,װאָס פלעגן
די פּרייזן צאָלן ,מיט דער צייט האָט מען פאַרברייטערט דעם האַנדלס-קרײז:
מ'האָט געהאַנדלט מיט אַ גרעסערער צאָל עסטן און פאַרקויפט אַ גרעסערע
צאָל סחורה .די סחורות האָבן זיך גענומען פון די דייטשע לאַגערן .אַלץ איז
געווען אַן אַרטיקל פאַר די עסטן .די ערשטע צוויי חדשים האָט גאָר קיין רייד ניט
געקענט זיין ,אַז איך זאָל קויפן פּריװאַט אַ לעבל ברויט .ווען די פּרייזן זיינען
אַביסל געפאַלן און מיר זיינען פּשוט אָפּגעשװאַכט געװאָרן ,האָב איך באַשלאָסן
צו קויפן אַ לעבל ברויט .איך האָב אַראָפּגענומען מיינע גוטע קאַלאָשן פון די
פיס און ביינאַכט צו צו די דראָטן ,װוּ עס פלעגט פאָרקומען דער גאַנצער האַנדל.
אויף מיין שלימזל איז אױסגעבראָכן אַ מהומה ,דער עסטישער װאַכמאַן האָט
אויסגעשאָסן און מיר זיינען קוים לעבעדיקע אַרײנגעלאָפן צוריק אין לאַגער
אַרײין .לויפנדיק האָב איך פאַרלוירן א קאַלאָש  --אַזױ פאַטאַל האָט זיך
געענדיקט מיין האַנדלס-קאַריערע ,די עסטן האָבן אָפט געמאַכט אַזעלכע פוילע
שטיק :ווען זיי פלעגן האָבן דאָס געלט און די סחורה ,איז פּלוצלינג אַנטשטאַנען
אַ פאַלשע טרעװאָגע ,אַ מהומה  --דאַן פלעגט ביי זיי בלייבן סיי די סחורה,
סיי .דאָס געלט ...עס זיינען אָבער אויך געווען אָנשטענדיקע עסטן ,װאָס האָבן
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געהאַנדלט סאָליד.

מיט דער צייט האָבן זיך אין לאַגער געשאַפן אַקציען-געזעלשאַפטן ,קאַמפּאַי
ניעס צו האַנדלען בשותפות .די יעניקע ,וועלכע האָבן געהאַט אַ דירעקטן
קאָנטאַקט מיט דער אויסערלעכער וװעלט ,פלעגן קויפן פּראָדוקטן פאַר מער-
ווייניקער נאָרמאַלע פּרייזן און האָבן דערביי פאַרדינט אין לאַגער שטיקער גאָלד,
אָרום אָט די גרויסע אַקציאָנערן זיינען געווען קליינע דעטאַליסטן ,זיי פלעגן
באַקומען די סחורה פון די הורטאַװוניקעס .זייערע פאַרדינסטן זיינען שוין געווען

גאַנץ קליינע,

0

אין לאַגער פלעגט מען קענען באַקומען :ברויט ,פּוטער ,אייער ,קעז ,פלייש,
פעטס ,קאַרטאָפל ,מילך ,צוקער ,סאַכאַרין ,שנאַפּס ,מעל אַפילו הינער און
שאָקאָלאַד .גלייך נאָכן אַפּעל פלעגט זיך אָנהיבן דער האַנדל .אַלע פלעגן
אַרױסגײן מיט זייערע סחורות פאַרקויפן ,צי עפּעס קויפן .א סך האָבן ביי זייערע
בעטלעך אינגעאָרדנט אמתע קראָמען מיט װאָג און מאָס .אין די בעטלעך,

אָדער אַרום זיי ,זיינען געווען מעלינעס צום אױיסבאַהאַלטן די סחורות .מיט דער
צייט איז די צאָל הענדלער שטאַרק אױסגעװאַקסן ,יעדער האָט געפּרוּװט עפּעס
צו טאָן ,כדי צו פאַרדינען אַ פּאַיקע ברויט.
ביז די װײינאַכטיחגאות האָב איך זיך מיטן קינד אָפּגעמוטשעט אין הונגער
און נויט .פאַר דער גאַנצער צייט האָב איך צוגעקויפט נאָר איינמאָל אַ לעבל
ברויט פאַר  066רובל .דאָס איז געווען דער ביליקסטער פּרייז .אָבער װאָס פאַר
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אַ ווערט האָבן געהאַט צוויי צוגאָב פּאַיקעס ברויט פאַר  3חדשים צייט? נאָר
איין מאָל האָט מיין זונדל אַװעקגעלײגט זיין קעפּל אויפן טיש און געזאָגט:
,טאַטושיו ,איך בין הונגעריק" .איך האָב דאָס טראַגיש איבערגעלעבט.
װוּ נאָר מען האָט געקענט באַקומען עפּעס צום עסן ,פלעגן מיר גיין זוכן
און דערביי איינשטעלן דאָס לעבן .אין אַ געוויסן טאָג האָבן מיר זיך דערװוּסט,
אַז ניט ווייט פון אונדזער לאַגער האָט מען אַרױסגעשיקט עװאַקואירטע רוסן
פון אלַאַגער .נאָך זיי איז געבליבן אגַרויסער סקלאַד מיט קאַרטאָפל ,מיר זיינען
אַװעק אַהין נעמען קאַרטאָפּל .דאָס איז געווען אין דעצעמבער .שטאַרקע פרעסט,
זאַװײען ,די קאַרטאָפּל זענען געלעגן אין אָפּענע שטיבער און פאַרפרוירן געװאָרן.
מיר האָבן אָנגעלײגט אין די קעשענעס ,וויפל מ'האָט נאָר געקענט און ,אונטער
אַ האָגל קוילן פון די װאַך'לײיט ,זיינען מיר קוים לעבעדיקע צוריקגעקומען
אין לאַגער .אונדזער שמחה איז געווען אין לשער,
פֿאַרצװוײפֿלונגס-באַזוכן

אויסערן

לאַגער

קומענדיק אין לאַגער פון דער אַרבעט ערב װײינאַכט ,האָב איך צו מיין
גרויסער שרעק דערזען ,אַז מיר האָבן גאָרניט װאָס צו עסן .דאַן ,ניט זאָגנדיק
מיין זון קיין װאָרט ,בין איך אַרױס פון לאַגער און אַװעק צום בלאָק פון די
פערעקולשטשיקעס" ,מיט וועלכע איך האָב געאַרבעט .איך בין אַריין אין אַ קליין
האַלב-פינצטער צימערל און דערזען דעם אָנפירער פון דער עסטישער קאַטאָרזש-
נער טורמע( .אין לאַגער האָבן צוזאַמען מיט אונדז געאַרבעט אַ געוויסע צאָל
עסטן  --קרימינאַליסטן ,פאַרמשפּטע אויף שווערע ,לאַנגיאָריקע אַרבעט) .איך
בין געבליבן טױטידערשראָקן .װוּ בין איך אַרײינגעפאַלן? וי ראַטעװעט מען
זיך אַרױס? ניט טראַכטנדיק לאַנג ,דערלאַנג איך צן אים א זאָג, :איצט
איז װיינאַכט ,איר זייט פאַרטריבן פון אייער שטוב ,פון אייער פאַמיליע ,אַזֹי
גוט וי מיר .איך בין דאָ מיט אַ קליין קינד ,מיר גייען אויס פאַר הונגער,
העלפט מיר .איר האָט דאָך אויך מסתמא קינדער".,
ער איז געבליבן אַזױ װי פאַרגליװוערט און קוים װאָס ער האָט אַרױסגע-
שטאַמלט, :יאָ ,װי קומט איר אַהער? יאָ ,איך האָב אויך אַ זון ,ער איז אויפן
לענינגראַדער פראָנט ,איך אַלײין בין אויך דאָ ניט לאַנג ,קוים מיטן לעבן
געקומען פון פראָנט ,אָבער װאָס קען איך אייך געבן? איך בין פריער געווען
אויף דער פּאָסט ,אָבער איך האָב נאָך ניט באַקומען קיין יום-יטוב-פּעקל פון דער
היים .מער װי ברויט האָב איך ניט" .ער איז געשטאַנען ביי דער ברעךפּליטע
און אין אַ גרויסער סקאָװראָדע געפּרעגלט קאַרטאָפּל ,פון אַלמער האָט ער
אַרױסגענומען אַ גרויס און שיין ,צװיייקילאָדיק עסטיש לעבל ברויט און געזאָגט:
,מער וי ברויט האָב איך ניט .נעמט דאָס לעבל און זייט פאָרזיכטיק ביים
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צוריקגיין אין לאַגער" ...באַדאַנקענדיק אים זייער האַרציק ,האָב איך גענומען

דאָס ברויט ,טיף פאַרשטעקט אין די קליידער און אַרױס אַן איבערגליקלעכער.

אָבער אין לאַגער בין איך ניט אַװעק ,נאָר גענומען זוכן און געפונען דאָס
ּ,ערעקולשטשיק" ,פעדקאַ .ער איז פּונקט אַזױ ,װוי יענער ,ממש
צימערל פון מיין פ
צעטומלט געװאָרן דערזעענדיק מיך .ער האָט גלייך אַ נעם געטאָן אַ שטיק ברויט
מיט אַ ביסל צוקערקעס און מיר דערלאַנגט ,הייסנדיק וי אַמשנעלסטן אַרױסגײ;
ווייל אָט קומט זיין קאָלעגע אָן פון באָד .אַרױסגײענדיק פון אים ,בין איך אַװעק
צוּם לאַגער .פאַרבייגייענדיק די דייטשע קיך ,האָב איך באַשלאָסן אויך אַהער
אַרײינצוגיין און פּרוּוון מזל .מילא ,שוֹין אַזױ ריזיקירט ,אַרױס פון לאַגער --
טאָ זאָל שוין זיין ,נאַ צאַלעגאָי .איך בין אַרײן אין דער דייטשישער קיך .דאָרט
איז געווען דער אמתער יוםיטוב .די טישן שיין געדעקט מיט טישטעכער און
אַפילו מיט בלומען .יידישע פרויען האָבן געגרייט אין קיך די גוטע יום-טובדיקע
מאכלים .עס האָט געשמעקט פון יעדן ווינקעלע  --ביי זיי איז טאַקע יום"טוב,

אַז דערשטיקט זאָלן זיי װערן!
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דאָס ערשטע יידישע מיידל ,װאָס האָט מיך אין קיך דערזען ,האָט אויסגע-
שטעלט אויף מיר אַ פּאָר פאַרװוּנדערטע אױיגן און אַ זאָג געטון, :װאָס טוט
איר דאָ? ...אַנטלױפט ,דער דייטש איז דאָ?, ..יאָ איך יל טאַקע מיט אים
רעדן ,בעט אים אויף אַ מינוט" .אין אַ וויילע אַרום איז אַרױס דער דייטשישער
אָנפירער פון קיך ,אַ צעשמייכלטער און אױסגעפּוצטער .איך האָב צו אים גלייך
געזאָגט  --אַזױ וי ס'איז איצט דער יוםיטוב פון פרידן ,בעט איך אים ,ער
זאָל מיר געבן עפּעס צום עסן ,ווייל מיר זיינען הונגעריק ...ער האָט אויף מיר
גוטמוטיק אַ קוק געטאָן און ניט רעדנדיק קיין װאָרט ,איז ער אויף אַ וויילע
אַרײין אין קיך און אַרױסגעטראָגן מיר א האַלב לעבל ברויט ,זאָגנדיק; ,נעם
און גיי אין לאַגער אַרײין אָבער זע ,פאַל ניט אַריין".
אַן איבערגליקלעכער בין איך ,אַ באַלאָדענער מיט ברויט ,אַװעק אין לאַגער
אַרײן ,ס'איז שוין געווען גוט פינצטער און איך בין מיט מזל ,דורך די דראָטן,
צוריק אַריין אין לאַגער .מיין זונדל האָט מיך מיט טרערן באַגעגנט :הווּ ביסטו
געווען  1װווּ ביסטו פּאַרפאַלן געװאָרן ? *...איך האָב אים דערלאַנגט די צוקערקעס
און אים דערציילט וועגן מיין אונטערנעמונג .מיר האָבן געהאַט עטלעכע זאַטע טעג.
נאָך אָט דער ריזיקאַלישער אונטערנעמונג האָב איך באַשלאָסן אָנצוהױבן
האַנדלען און אַזוֹי אַרום פאַרדינען אויף אַ פּאַיקע ברויט פאַר זיך און פאַרן קינד,
אללשא ו יטט

איך ווער אַ הענדלערי.

אין לאַגער האָב איך זיך געטראָפן מיט מוליען זאַבלודאָווסקין ,וועלכער האָט
אין ווילנע געהאַט אַ פאַבריק פון צוקערקעס ,שאָקאָלאַד א .א .מיר זינען
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אַפילו געווען קרובים ,ווייל זיין שוועסטער נחמה ,האָט חתונה געהאַט מיט מיין
מוטערס אַ קרוב ,אַרקאַדי (קאַדעש) יאַדלאָװקער ,דעם באַקאַנטן פידלער פון
ווילנע .מוליע האָט זייער שווער געאַרבעט אין דער בעטאָן-אָפּטײלונג .מיר האָבן
זיך דעררערדט ,אַז אין לאַגער װאָלט מען געקענט ציען פרנסה פון פאַרקויפן
צוקערקעס .יידן טרינקען אַ סך קאַװע ,קיין צוקער איז ניטאָ .צוקערקעס האָט
ער ניט געקענט מאַכן ,אָבער איריסן  --יאָ .אמתע ,גוטע ,געשמאַקע איריסן .ער
פלעגט נעמען פאַר אַ שטיק  51רובל און איך האָב גענומען  02רובל ,דאָס
איז געווען אַ באַקװעמער מסחר .עס פאַרנעמט ניט קיין אָרט ,מ'דאַרף ניט וועגן,
ניט מעסטן ,ריין און רואיק ,כמעט אָן ריזיקע .דער מסחר איז אַװעק זייער גוט,
כ'האָב געהאַט אַ גרויסע קונדשאַפט ,הױפּטזעכלעך די האַנטװערקער ,וועלכע פלעגן
ביי מיר זייער גערן קויפן .אַ חוץ אין לאַגער האָב איך פאַרקויפט אַ סך איריסן
יעדן טאָג ביי דער אַרבעט אין די װאַרשטאַטן .איינער פון די הויפּט-פּונקטן פון
האַנדל זיינען געווען די גרויסע קלאָזעטן ,וועלכע האָבן זיך געפונען אינמיטן
פּלאַץ .דאָרט פלעגט מען איבערגעבן אַלע לאַגער-נייעסן ,אַלע פּאָליטישע און
פראָנט-נייעסן ,דאָרט פלעגט מען דיסקוטירן ,מאַכן אַלע טראַנזאַקציעס און
אויך קויפן איריסן ,פּאַפּיראָסן און אַנדערע זאַכן .קלאָר ,אַז ניט איינער איז
צעהרגעט און צעמזיקט געװאָרן דורך די דייטשן ביי די קלאָזעטן ,ניט איינער
איז צעביסן געװאָרן פון בויימייסטערס הונט ,אָבער דער האַנדל איז דאָרט
ווייטער אָנגעגאַנגען ,די קלאָזעטן זיינען געווען דער פּאַליטישער און עקאָנאָר
מישער

צענטער

פון לאַגער..

מיין האַנדל האָט מיר געגעבן גוט פּרנסה ,איך האָב געקענט יעדן טאָג
צוקויפן אַ פּאַיקע  --צוויי פּאַיקעס ברויט ,טיילמאָל אויך נאָך עפּעס צום ברויט,
דאָס איז געווען אַ גרויסע דערגרייכונג  --שטילן כאָטש טיילווייז דעם שרעקלעכן
הונגער,
מיין האַנדל האָט אָבער געהאַט אַ צוייטע ,טרויעריקע זייט :אַרבעטנדיק
ביי ביטערער און קאַטאָרזשנער אַרבעט ,אַ גאַנצן טאָג אין שנייען ,זאַװיערוכעס,
נעץ און קעלט  --האָב איך ,ביי מיינע יאָרן ,געדאַרפט זיך גוט אויסרוען נאָך
דער אַרבעט .איז אַנטשטאַנען אַ ביטער פּראָבלעם :האָב איך גערוט ,גאָרניט
געטאָן נאָך דער אַרבעט ,בין איך בהדרגה אָפּגעשװאַכט געװאָרן און פּשוט
אוסגעגאַנגען מיטן קינד פאַר הונגער .מיט דער הױילער צוגעטיילטער פּאַיקע
האָט מען דאָך לאַנג ניט געקענט ציען; האָב איך זיך גענומען צום האַנדל,
איז אַנשטאָט צו רוען נאָך דער אַרבעט ,בין איך אַרומגעלאָפן איבער אַלע זאַלן,
פון טרעפּ אויף טרעפּ ,גיין קויפן און פאַרקויפן .קיינער איז דאָך צו מיר ניט
געקומען .הענדלער זיינען געווען אסך .זיינען טאַקע מיינע פיס געשװאָלן
געװאָרן און כ'בין געפאַלן פון די כוחות,
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אין מיין ,/האַנדלס?-קאַריערע האָב איך געהאַט פאַרשיידענע צייטן .דער
ווערט פון מיין פּרנסה איז געווען אָפּהענגיק פון ברױיט-פּרײז .װאָס ביליקער
דאָס ברויט איז געווען ,אַלץ פרייער פלעגט אָטעמען דער גאַנצער לאַגער.
אינמיטן ווינטער האָב איך זיך צוגעקילט און בין אַזױ אָפּגעשװאַכט געװאָרן
אַז איך האָב נאָך דער אַרבעט ניט געקענט זיך רירן פון אָרט .אין משך פון
עטלעכע װאָכן האָב איך אויפגעגעסן מיין גאַנץ קאַפּיטאַל און בין געבליבן אאָן
אַ גראָשן ביי דער נשמה,
איך מוז מיטן גרעסטן וייטיק דערמאָנען ,אַז בעת מיין קראַנקהײט האָב
איך ניט געקענט אַרױסבאַקומען פון דער אַפּטײיק קיין איין פּראָשעק פּיראַמידאָן.
היות ווי מיין היץ איז ניט דערגאַנגען ביז  04גראַד ,האָבן די דאָקטױירים,

וי דער קאָלעגע אַפּטײיקער ,קיין פּראָשעק ניט געגעבן .פאַרשטענדלעך ,איז דאָס

געווען נאָר אַן אויסרייד ,ווייל פאַר ברויט אָדער סלאָנינע פלעגט מען באַקומען
פּיראַמידאָן אָן  04גראַד היץ..
אין דער צייט פון מיין קראַנקהײט ,האָט מיין זון געמאַכט אין שלאָסערײ.
א גוטע אייזערנע קייטלעך-װאָג און אַ ביסל האָרישפּילקעס פאַר פרויען .מיר
האָבן דאָס פאַרקויפט און געהאַט צו דערשטיקעווען מיט עפּעס אין יענע קראַנקהייט-
טעג .קויפן-פאַרקױפן ,האַנדל-װאַנדל  --האָט מיין זונדל ניט געקענט ,וי סיפלעגן
טאָן אַ סך קינדער ,אָבער מאַכן עפּעס װאָס אין װאַרשטאַט  --דאָס יאָ .אין
יענעם שווערן מאָמענט האָט עס אונדז געראַטעװעט,
נאָך מיין קראַנקהײט בין איך געבליבן אָן אַ גראָשן צום טוישן .האָב איך זיך
געװוענדט נאָך אַן הלאה צו מעלצערן ,צום הילפס-קאָמיטעט ,צו עטלעכע
באַקאַנטע ,װאָס האָבן געהאַט אַ סך געלט אין לאַגער ,אָבער אָן דערפאָלג --
ביי קיינעם ניט באַקומען .מיין לאַגע איז געװוען ממש אַ טראַגישע .צו הילף
איז מיר געקומען ד"ר מישאַ ראם .ער האָט פאַרמאָגט אין זיין פאַרמעגן 05
מאַרק ,האָט ער זיי אמיַרװעקגעגעבן און כ'האָב אָנגעהױבן צוריק צו האַנדלען
און מצליח געווען ,און געקומען צו אייגענע עטלעכע הונדערט מאַרק.
אין אַ געוויסן טאָג האָט דער לאַגעריפירער אַדרוכגעפירט רעוויזיעס אין
בלאָק ,און דאָס נאָר ביי די הענדלער .האָט ער געפונען אַ סך געלט ,פּראָדוקטן.
קיין שום קאָנסעקװענצן פאַרן לאַגער זיינען דערפון ניט געווען ,ווייל אַלץ האָט
ער צוגענומען פאַר זיך .צװישן די קרבנות בין איך אויך געווען מיט מיינע
 0מאַרק .דאָס איז געווען פאַר מיר אַ גרויסער היזק ,אָבער צום האַנדלען
זיינען מיר נאָך געבליבן חובות ביי מיינע קונדן .געהאַט שפּעטער נאָך אַ פּאָר
דורכפאַלן :אַמאָל האָט דער ,װאַלעט פּיק" (אַזױ פלעגן מיר רופן אַ דייטש)
צוגענומען ביים זונדל אַ ביסל איריסן ,אַ צווייט מאָל ביי מיר .אויף זיין פראַגע,
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פון װאַנען האָבן מיר איריסן ,האָב איך געענטפערט ,אַז ,א,יך בין אַן אַפּטײיקער
און מאַך סיראָפּ פון מיין צוקער ,װאָס איך באַקום אין לאַגער?
די  0002לאַגערניקעס האָבן געלעבט פאַרשיידן .ס'רוב ,זיינען געװען
דערשלאָגן ,אַפּאַטיש .מען פלעגט שטענדיק אַרומרעדן די גרויסע אומגליקן,
װאָס האָבן זיך אױיסגעגאָסן אויף אונדזערע קעפּ .מ'האָט אין לאַגער קיין זאַך ניט
געזוכט ,קיין זאַך ניט געװאָלט ,נאָר --אויסהאַלטן און דערלעבן די באַפרייאונג.
מיט אויסערגעוויינלעכן כוח און מוט האָט מען איבערגעטראָגן אַלע צרות,
אַריכערגעטראָגן אַלע נגישות ,מיטן געדאַנק און פעסטן ווילן צו לעבן ,איבער-
צולעבן און זוכה זיין צו טרעפן עמעצן פון די נאָענטסטע .מ'האָט זיך דעריבער
ניט געיאָגט נאָך קיין פאַרדינסטן ,נאָך אַ גוט לעב נאָר אַבי אַריבערשטופּן
דעם טאַג .עס זיינען אָבער אויך געווען מענטשן ,אמת ,ניט קיין סך ,וועלכע האָבן
פאַרגעסן אין אַלץ און אין אַלעמען ,זיי האָבן זיך אַרײנגעװאָרפן אין שמוגל און
גרויסן האַנדל ,געװאַלטיק ריזיקירט; עס זיינען טאַקע געווען פאַלן ,ווען אַזעלכע
הענדלער  --ריזיקאַנטן ,האָט מען אַרײנגעבראַכט טויטע אין לאַגער ,אויף יענער
זייט לאַגער זיינען זיי דערשאָסן געװאָרן .אַ לײיכט לעבן האָבן אויך געהאַט
אייניקע פון די פּאַָליציאַנטן ,בריגאַדירן וכד' .זיי פלעגן אָפט שיכורן ,מאַכן
הוליאַנקעס ,איינגעשאַפט זיך כלות ,ווייבער א .א .וו
אַ פּאַליציאַנט ,אַ באַקאַנטער קולטור-מענטש ,האָט איינמאָל זיך אַזױ אָנגע-
שיכורט ,אַז ער האָט צוריקגעגעבן אַלץ ..אויף די טרעפּ פון לאַגער ,װאָס האָט
אַרוסגערופן גרויס פאַרביטערונג .אַ צווייט מאָל איז אַ בריגאַדיר געקומען צום
אַפּעל טויט-ישיכור .מען האָט אים קוים באַװויזן אַרײנצוװואַרפן אין בלאָק ,פאַרן
אָנקומען פון לאַגעריפירער.
ווען דער לאַגער-פירער האָט דורכגעפירט רעוויזיעס און צוגענומען געלט
ביי די הענדלער ,איז הענעכקע שאַפּיראָ אַרױסגעטראָטן אין בלאָק-זאַל מיט
אַ רעדע און געמוסרט מ'זאָל זיך גוט אויפפירן ,ווייל עס קען זיך ענדיקן שלעכט
פאַרן לאַגער .ווען איך האָב זיך דאַן אָנגערופן, :הלמאי רעדט איר ניט וועגן
די ,אַריסטאָקראַטן ,װאָס שיכורן ,פרעסן און זויפן אין לאַגער ,ווען אַלע שטעלן
זיך איין דאָס לעבן כדי צו פאַרדינען אַ פּאַיקע ברויט?  --איז געװאָרן אַ טומל ביי
די ,שטאַרקע? ,פאַר מיין חוצפּהדיקן אַרױסטריט האָב איך ,אין אַ פּאָר טעג אַרום,
טייער באַצאָלט .געווען איז עס אַזױ :עטלעכע מענטשן האָבן מיר געפירט
אַ װואַגאָנעטקע מיט מאַטעריאַל .אויפן וועג איז געגאַנגען אַ פרוי ,און דערזעענדיק,
אַז עס גייט דער לאַגער-פירער ,האָט זי אַ װאָרף געטאָן אַ פּעקעלע און איז שנעל
אַנטלאָפן .דער לאַגער-פירער איז אַדורך ,ניט באַמערקנדיק גאָרניט .אין אַ וויילע
שפּעטער איז די פרוי צוריקגעקומען און מיט אַ געוויין גענומען בעטן ביי אונדז,
מיר זאָלן איר אָפּגעבן איר זעקעלע מיט צוויי קילאָ מעל  --איר גאַנץ פאַרמעגן.
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דאָס זעקל האָט זי אָבער אַ װאָרף געטאָן פון יענער זייט ליניע .איך זאָג צו איר :
.גייט ,פרוי ,פון יענער זייט ליניע ,אפשר האָבן יענע אַרבעטער געזען ,מיר
האָבן ניט גענומען" .דאָס האָט אויך באַשטעטיקט קליאַטשקאַ ,בלאָך (פון דער
פירמע בלאָך--פאסוויאנסקי) און נאָך עטלעכע ,װאָס זיינען געווען מיט אונדז
ביי דער װאַגאָנעטקע .אויף דער ליניע האָבן די ,שטאַרקע? געלאָדן װאַגאָנען.
איינער פון זיי ,שעפּסקע פרוּזשאַן ,איז אַראָפּגעשפּרונגען פון װאַגאַן און צוגעלאָפן
צו מיר מיט אַ ברעט און מיך אָנגעהױבן שלאָגן, :אייך געפעלט ניט אונדזער
שיכורן ,מיר האָבן צוגענומען דער פרויס פּעקל" ...זיינע חברים האָבן געשריגן
צו אים און אים אָפּגעריסן פון מיר .די אַרומיקע האָבן דאַן געזאָגט צו מיר:
דוי קומט איר איינצורייסן מיט זיי ,היינט איז זייער צייט ,זיי וועלן אייך
דערהרגענעך"..
מיין געזונט-צושטאַנד איז פון טאָג צו טאָג געװאָרן ערגער .די פיס זיינען
געשװאָלן װי קלעצער .די דאָקטױירים האָבן געהייסן עסן פעטס ,טרוקענע שפּײזן,
ווײיניק װאַסער ,אָן זאַלץ און ,הויפטזעכלעך ,אַ סך ווען אין וי האָב איך
געקענט קריגן אָט די גוטע זאַכן? ,װאָס װעט זיין דער סוף פון דעם געשװיי
לעכץ" ,האָב איך געפרעגט, .אַזױ װעט עס דערגיין ביז צום האַרץ "...איז געווען
|
דער ענטפער...
איך האָב געזוכט וועגן צו בייטן מיין אַרבעטישטעלע .די ,סיגנאַלקע? האָט
מיר פאַרקירצט די יאָרן .א פּאָר מאָל האָב איך זיך געװענדט צום אינזש .ר,
דעם הויפּט-אַרבעט-פאַרמיטלער ,ער זאָל מיך אַריבערפירן אויף אַן אַנדערער
אַרבעטישטעלע ,אָבער אָן רעזולטאַט .הערמאַן קרוק און גוטגעשטאַלט האָבן ביי
אים אינטערווענירט פאַר מיר ,ער האָט באַװיליקט צוצוזאָגן .ווען עס זיינען ווידער
אַװועק טעג און װאָכן אָן רעזולטאַט ,האָב איךְ זיך געװענדט צו איינעם פון
די ,שטאַרקע"  --אברהם שװאַרץ ,ער האָט מיך געקענט פון וילנע .דער
רעזולטאַט איז געווען אַן אויסערגעוויינלעכער .אינזש .ר .האָט מיך גלייך
געשיקט רופן און געמאָלדן ,אַז ער װעט מיך אין די נאָענטסטע טעג אַריבערפירן
אויף לייכטערע אַרבעט .זיין צוזאָג האָט זיך אויסגעדרוקט אין דעם ,װאָס ער
האָט מיך מיטגענומען אויף אַ רייזע קיין רעוועל ,כדי צו ברענגען פלייש פאַרן
לאַגער .דאָרט ,אין בוינע ,האָבן מיר די אַרבעטערינס פון א וועשעריי
אונטערגעװאָרפן אַ ביסל פּראָדוקטן ,װאַרעמע הענטשקעס און נאָך עטלעכע
זאַכן ,װאָס זיינען געווען אַ גרויסע הילף .די האַרציקע באַציאונג פון אָט די
שווער פאַרהאָרעװעטע פרויען ,האָט מיך זייער גערירט .אַלנפאַלס ,האָט די רייזע
מיר געגעבן עטלעכע זאַטע טעג ,הוױפּטזעכלעך אַ ביסל פעטס .פאַר די  11חדשים,
װואָס איך בין געווען אין קלאָאַגאַ האָט איך מיטן זון אויפגעגעסן  05דעקאָ פעטס,
אויסער מאַרגאַרין ,װאָס מיר פלעגן באַקומען.
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ביי דער אַרבעט האָט איינער פון די דייטשן דערשאָסן אַ הונט .ער אין
געווען אַזױ ליבנסװוירדיק און האָט דעם טויטן הונט אַװעקגעגעבן זיינע בריגאַדע-
יידן .אייניקע פון אונדזער צימער האָבן פאַרקויפט זייערע פּאָרציעס .איך האָב
פֿאַר  051רובל געקויפט צוויי פּאָרציעס .מיר האָבן געמאַכט אַ גרױסאַרטיקן
מיטאָג .טייערע יויך מיט קאַרטאָפּל ,מיט געשמאַק גוט פלייש ,זיס װוי אַ הון.
אַזאַ הערלעכן מיטאָג האָבן מיר שוין לאַנג ניט געגעסן ,פּשוט די פינגער געלעקט.
זומער  4491איז אונדזער לאַגער פאַרפלייצט געװאָרן פון װאַנצן .דאָס איז
געווען אַ שוידערלעכע פּלאָג .פןן װאַנען זיי האָבן זיך ביי אונדז גענומען ,ווייסט
נאָר דער טייוול אַלײן ,מיר האָבן דערפון געװאַלטיק געליטן .ביינאַכט זיינען
פאַרפלייצט געװאָרן די געלעגערס ,די װענט און די סופיטן ,זאָל גאָט שומר
ומציל זיין ,מיר האָבן געשייערט ,געװאַשן ,גערוימט ,צום סוף פאַרברענט די
גאַנצע בעטלעך און אַריינגעברענגט נייע,

קראַנקהײיטן אין לאַגער
בּכלל גענומען ,זיינען ביי אונדז קיין שום עפּידעמישע קראַנקהײיטן ניט
געווען .די הױפּטיקראַנקהײטן זיינען געװוען )1 :געשװאָלענע פיס )2 :אָפּגע-
שװואַכטע אורין-פּענכערס ;  )3הינער-בלינדקייט;  )4געשווירן .פון געשװאָלענע
פיס האָבן געליטן זייער פיל מענטשן .ביי אַ סך איז דאָס געשווילעכץ דערגאַנגען
ביז אויפן פּנים,
פון אָפּגעשװאַכטן אורין-פּענכער האָבן געליטן אַלע ,אָן אויסנאַם ,װאָס איז
געווען אַן אמתע טראַגעדיע פאַרן לאַגער .מיטן אָנקומען פון דער נאַכט ,פלעגט
מען נאָכאַנאַנד דאַרפן לויפן אָפּנעבן אורין ,און פיל מאָל ניט קענען דערלויפן...
װאָס האָט צוגעברענגט צו סקאַנדאַלן מיט דער פּאָליצײי,
אַ סך מענטשן האָבן פּלוצים ,אינמיטן העלן טאָג ,פאַרלױרן די ראיה .ס'איז
נאָר געווען אצַיײיטװייליקע דערשיינונג ,אָבער אַ סך האָבן פון דעם זײיער
|
געליטן.
אַ סך מענטשן ,דערהויפּט די פאַרשמוציקסטע ,וועלכע זיינען אָנגעקומען צו
אונדז פון אַנדערע לאַגערן ,האָבן געליטן פון געשווירן און קרעץ,
פאַר די ערשטע זעקס חדשים פון אונדזער זיין אין לאַגער ,זיינען נאָר 6--5
מאַן געשטאָרבן מיט אַ נאַטירלעכן טױט ,דאָס זיינען געווען עלטערע ,שװאַכע
און קראַנקע מענטשן .צװוישן די געשטאָרבענע  --דער אַלטער אָלייסקי .ראַבי-
נאָוויטש  --דער געשוווירענער איבערזעצער פון ווילנער געריכט ,איז געשטאָרבן
צוליב דער שווערער אַרבעט אין לאַגער גופא.
אין די ווייטערדיקע חדשים איז די שטערבלעכקייט געװאָרן אַ גרעסערע.
אַלע טויטע קערפּערס פלעגן פאַרברענט ווערן הינטערן לאַגער.
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דאָס איזדיעקעווען זיך איבער די יידן
אין פאַרגלייך מיט אַנדערע לאַגערן אין עסטלאַנד -- ,די ידיעות האָבן
געבראַכט מענטשן פון דאָרטן -- ,איז אונדזער לאַגער געווען אַ גורעדן .דאָך
זיינען מיר שטענדיק געווען אונטערן טעראָר פון די אָנפירנדיקע דייטשן ,אַלע
פלעגן זיי שלאָגן ביי דער אַרבעט מכות רצח .אויף די אַפּעלן האָט מען געשמיסן
פאַר יעדער קלייניקייט .הערץ גאווענדא איז געשמיסן געװאָרן דערפאַר ,װאָס ער
האָט ניט אָפּגעהיטן די קינדער זיי זאָלן ניט גיין האַנדלען הינטער די דראָטן;
פֿאַרן זעלבן ,חטא? האָט אַ יונג יינגל באַקומען  52שמיץ .איך בין איינמאָל
אָנגעקומען אין פרויען-בלאָק און געזען וי אַנטאָש ,דער דייטשישער סאַניטעטער,
שלאָגט  5פרויען מיט אַ שטעקן פאַר כאַפּן זיי מיט פּראָדוקטן ביים טױער.
דערנאָך האָט ער זיי אויף  2שעה אַװעקגעשטעלט אויף די קני מיט אויפגעהויבענע
הענט .די דייטשקעס  --אויפזעערינס אין לאַגער ,זיינען געווען נאָך חיהשער.
זיי האָבן עטלעכע מאָל צוגעבונדן פרויען צו אַ בוים און זיי געהאַלטן שעהען ,ביז
מ'פלעגט זיי אַראָפּנעמען פאַרחלשטע .ביי די אַפּעלן פלעגט מען מאַטערן מיט די
,מיטצען אַפּ  --מיטצען אַאוֹף!* ספּעציעל האָבן די אָפּעלן פאַרמאַטערט אין די
שווערע ווינטער-טעג .קוים דערלעבט דעם אָװונט ,געקומען פון גאַס פאַרפרוירענע,
האַלב-פאַרחלשטע ,און דאָ פלעגט מען אָפּהאַלטן אַ האַלבע שעה ,אַ שעה און
|
אַמאָל נאָך לענגער,
אײינמאָל זונטיק ,איז אַנטאַש געקומען אין לאַגער און אַרױסגעטריבן אַלעמען
אויפן הויף ,און אָנגעהױבן מיט אונדז צו מאַכן גימנאַסטיק  ---גיין ,לויפן ,לויפן
שטאַרק ,פאַלן ,אויפהויבן זיך ,און אַזױ אָן איבערייס .איז עמעצער געפאַלן
פלעגט ער גלייך צולויפן מיטן רעװאָלװער און דראָען מיט דערשיסן .מיט די
לעצטע כוחות איז מיר געלונגען ,אין דער לעצטער מינוט ,אַרײנצוכאַפּן זיך
אין װאַש-רױים און זיך באַהאַלטן מיט נאָך עטלעכע אַנדערע ייד מיין יינגל
איז געלאָפן די גאַנצע צייט און זיך ניט געקענט אַרױסדרײען .אַנדערהאַלבן שעה
האָט געדויערט דאָס איזדיעקעווען זיך .האַלב-טױטע איז מען קוים אַרױס פון
זיינע הענט ...אין די גרויסע פרעסט זיינען די אַפּעלן גאָר אונדז דערגאַנגען די
יאָר .איבערן קאָפּ  --אַ שיינענדיקער הימל ,די נאַטור האָט געשפּילט מיט פיל
פאַרביקע קאָלירן און אויפן האַרצן  --אַזױ ביטער און פינצטער..
אין לאַגער האָבן ,אין אונדזער מעמד ,ניט געקענט זיין קיין געבורטן ,עס
זיינען אָבער דאָך געבוירן געװאָרן  2קינדערלעך .דער סאַניטעטער בארדע
(אַנטאָש האָבן מיר אים גערופן)  --אונטערשאר-פירער ,האָט אַרײנגעװאָרפן
צוויי ניי-געבוירענע קינדערלעך לעבעדיקערהייט אין אויוון .דאָס דריטע נייי
געבוירענע קינד האָט ער דערשטיקט און דאַן פאַרברענט אין אויוון,
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אין יעדן אָרט ,װוּ דער ד"ר באטמאן פלעגט אַרײינשטעלן זיין פוס ,פלעגן זיין
גרויזאַמע קרבנות .ער איז געווען דער הויפּטיהענקער פון אַלע לאַגערן אין
עסטלאַנד ,ביי אונדז האָט ער באַזוכט עטלעכע מאָל .איינמאָל האָט ער געמאַכט
דריי פרויען איינשפּריצונגען ,נאָך וועלכע זיי זענען גלייך געשטאָרבן .דער
זעלבער מערדער האָט אַרױסגעגעבן די פאַראָרדענונג אָפּצושערן די פרויען
די האָר און ביי אונדז מענער ,צו מאַכן פּאַסן אויפן קאָפּ .זומער ,נאָך זיין באַזוך
אין אונדזער לאַגער ,האָבן די עסטישע צייטונגען געשריבן ,אַז ,אין די יידישע
לאַגערן האָט זיך פאַרשפּרײט פלעקיטיפוס" .דאָס איז שוין געווען אַ צוגרייטונג-
אַרבעט צו דער פולשטענדיקער ליקװידאַציע פון לאַגער,
מיו

באָדן זיך אין פינישן

ים-אויסגוס

סוף יולי ,אָנהױב אױגוסט  ,4491האָט דער דייטש ,װאַלעט פּיק ,געפירט
פּאַרטיעס צום ים-אויסגוס זיך באָדן .דעם אמת געזאָגט ,האָט מען אביסל מורא
געהאַט פאַר אַזאַ שפּאַציר  --מיטאַמאָל האָבן זי גענומען אַזױ זאָרגן וועגן אונדז..
ס'איז געווען אַביסל פאַרדעכטיק .אָבער דער ווילן צו געניסן אַ מינוט פרייהייט,
ווערן אויף אַ מינוט אַ שטיקל מענטש ,האָט גובר געווען יעדע שרעק און מיר
זיינען געגאַנגען.
דער שפּאַציר איז געװען אַ מחיהדיקער ,אַ פאַרגעניגן .אױף אַ ויילע
פאַרגעסן אין די צרות און זיך דערמאָנט די אַמאָליקע יאָרן אויף די פּליאַזשעס,
אויפן ימיברעג זיינען מיר געווען עטלעכע שעה .מיר האָבן אויסגעקוקט ...אפשר
וועט צושווימען אַ שיף פון די אַליאירטע און װעט אונדז אַ כאַפּ טאָן צו זיך..
אָבער קיין נסים זיינען ניט געשען און מיר זיינען ,צופרידענע" געקומען צוריק
אין לאַגער ,דאָס גופא איז געווען אַ גרויסער נס,
וי ביטער און פינצטער עס איז ניט געווען ,האָט דער לאַגער דאָך געהאַט
אגַעוויס מאָראַליש פּרצוף פון דויערנדיקער עקשנות .מ'האָט מיט אַלע כוחות
געפּרוּווט איינהאַלטן דאָס מענטשלעכע פּנים און דאָס פּינטעלע ייך .מען האָט
זייער גוט געװוּסט ,אַז טאָמער ,חלילה וחס ,לאָזט זיך עמעצער אָפּ ,איז
ער שוין אַ פאַרלױרענער .דעריבער מוז געזאָגט וערן צום שבח פון מעלצערן
און זיינע מיטאַרבעטער ,אַז זיי האָבן פיל געטאָן ביים איינהאַלטן דאָס מענטשלעכע
פּנים אין לאַגער אין אָט די טראַגישע באַדינגונגען .דאָס אויפהאַלטן די היגיענע
איז געווען אַ געװאַלטיק געווער פאַר אײינהאַלטן ריינקייט ,דיסציפּלין ,אָנשטענ-
דיקייט .די בעדער ,די דעזינפעקטאָרן ,דער װואַשירױם ,די מענטשלעכע קלאָזעטן,
די וועשעריי ,דאָס ריינקייט פון עסן אין קיך  --דאָס אַלץ האָט געצװוּנגען יעדערן
באַזונדער צו האַלטן זיך מער-װוײיניק לייטיש און ריין .ווען אייניקע האָבן גענומען
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ווערן שמוציק און אָפּגעלאָזן ,פלעגט מען פון זיי ווייכן און צווינגען זיך צו
האַלטן ריין און ציכטיק,
דאָס האָט אויך מיטגעווירקט ,אַז אין לאַגער איז געווען אַ געוויסע קולטורעלע
באַציאונג צװישן די לאַגערניקעס .מִיט גאַנץ קליינע אױסנאַמען ,איז דאָס
צוזאַמענלעבן געווען אָנשטענדיק און מענטשלעך.
פאַליטיק און פּאָליטישע דיסקוסיעס
די אינטעליגענץ און פּשוטע עמך-יידן פלעגן זיך זייער אינטערעסירן מיטן
גאַנג פון די געשעענישן אויף די פראָנטן ,יעדער קאָמוניקאַט ,יעדע ידיעה --
איז אויפגעכאַפּט געװאָרן און אויף אַלערלײ אופנים קאָמענטירט געװאָרן .פון
יעדן נצחון פון די רוסן ,פון די אַליאירטע ,פלעגט מען אַרײין אין עקסטאַז .װאָס
אין לאַגער האָט זיך אָפּגעטאָן ,ווען מ'האָט זיך דערװוּסט וועגן אַטענטאַט אויף
היטלערן! הגם מיר האָבן באַדױערט װאָס דער אַטענטאַט איז ניט געלונגען,
דאָך ,דער עצם-פאַקט פון אַטענטאַט איז געווען פאַר אונדז אַ באַלזאַם ,אַ פאַרגע-
ניגן .מען האָט זיך געקושט ,זיך אָפּגעגעבן מזליטוב און געװוּנטשן ,אַז דער
צווייטער זאָל געלינגען..
אין לאַגער זיינען געווען געשוווירענע פּאָליטיקער ,צו וועמען מען פלעגט
קומען נאָך ידיעות .הערמאַן קרוק ,גוטגעשטאַלט און אַ סך פון דער דיפּלאָמירטער
אינטעליגענץ פלעגן שטענדיק פירן שמועסן .דער עולם האָט זיך צוגעהערט
און אויך גענומען אָנטײל אין די שמועסן ,צווישן אייגענע ,אין די צימערן .אַז מען
פלעגט אַרױס צו דער אַרבעט איז דער ערשטער ברוךיהבא געווען  --די לעצטע
קאָמוניקאַטן .ביים קומען פון דער אַרבעט האָט מען וידער אױפגעכאַפּט
קודם-כל די נייעסן ,אין אַזעלכע שמועסן פלעגט די אינטעליגענץ פאַרברענגען
די צייט,
דאָס רעליגיעזע לעבן
יידן רעליגיעזע האָבן זיך גרופּירט אָרום דעם איינציקן רב ,װאָס איז געווען
אין לאַגער ,װאָס איז אויך געווען אָפּגעשױרן .די גאָר פרומע יידן פלעגן זיך ניט
ראַזירן ,איינער איַונגערמאַן האָט געהאַט אַ שער-מאַשינקע ,אַזייער דינינקע,
די מאַשינקע פלעגט שערן אַזױ דין ,װי ראַזירט .יידן האָבן דאָ געהאַט טליתים
און תפילין .װוי אַזױ מען האָט דאָס אין לאַגער אַרײנגעשמוגלט ,וייסט איין
גאָט אין הימל .עס זיינען געווען ספרים ,ביכער ,חומשים .אינדערפרי ,פאַרן גיין
צו דער אַרבעט ,פלעגן יידן דאַװענען אין טלית און תפילין,
יעדן שבת פאַרנאַכט ,נאָכן אַפּעל ,פלעגט דער רב לערנען ביים טיש די סדרה
פון דער װאָך .זייער אָפּט פלעגט מען דאַװענען בציבור .אָנגעקומען זיינען מיר
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אין לאַגער ערב ראש-יהשנה ,איז דער ראשיהשנה געווען אַ געדריקטער .אָבער
צו כלינדרי איז געווען אָרגאַניזירט דאָס דאַװענען בציבור .זייער פיל יידן האָבן
געפאַסט ,הגם מ'איז אַרױס צו דער אַרבעט וי געוויינלעך .שלמה שאַרף ,דער
לאַנגיאָריקער זינגער פון ווילנער כאָרישול ,טהרת הקודש" און לייטער פון
אַ העברעאישן כאָר אין ווילנער געטאָ ,האָט געזאָגט כלינדרי .נאָכדעם האָב איך
געהאַלטן אַ קורצע רעדע ,און אָנגעװויזן אויף די טראַגישע באַדינגונגען ,ביי
וועלכע מיר זאָגן כלינדרי .איך האָב דערמאָנט אונדזערע צעריסענע משפּחות,
די מאַסן אומגעבראַכטע לעבנס .אין מיין גאַנץ לעבן האָב איך ניט גערעדט
ביי אַזאַ טראַגישער לאַגע .ניט קיין װוּנדער ,װאָס אַפילן די ,װאָס זיינען צום
דאַװענען ניט צוגעגאַנגען ,זיינען געלעגן אין גרויסן זאַל אויף זייערע בעטלעך
און זיך באַגאָסן ,װי מיר אַלע ,מיט הייסע טרערן ...באַזונדערס האָבן זיך איבער-
גענומען אונדזערע פרויען ,ווען זיי האָבן זיך דערװוּסט ,אַז די מענער האָבן
געדאַוונט און געזאָגט כל-נדרי .זייער פיל האָבן ביי דער אַרבעט געזאָגט ,יזכור".
חנוכה האָט מען אין לאַגער איינגעאָרדנט אַן אָװנט .מ'האָט געזונגען יידישע
פאָלקס-לידער ,געבענטשט חנוכה-ליכט און דער רב האָט גערעדט וועגן נס-חנוכה,
פּורים האָט מען אַפילן איינגעאָרדנט אַן אַרטיסטישן אָװנט .אונדזערע יידישע
אַקטיאָרן האָבן אויסגעפירט אַ שיינעם פּראָגראַם מיט דעקלאַמאַציע און געזאַנג-
נומערן,
פסח האָבן אַ סך יידן ניט געגעסן קיין חמץ .אָנשטאָט ברויט האָט מען זי
געגעבן בוראַקעס ,קרוטשקע ,קאַרטאָפל א .א .װו .מ'האָט באַקומען אַביסל מעל,
זיינען עטלעכע יידישע יונגעלייט אָפּגעזעסן אין דעזינפעקטאָר אַ פּאָר נעכט
און געבאַקן מצה .צו דעם צוועק האָט מען אין װאַרשטאַט געמאַכט אַ מצה-רעדל,
אין לאַגער זיינען קליינע מאַצקעלעך פאַרקויפט געװאָרן צו  05רובל אשַטיק.
אַ סך יידן האָבן געקויפט,
דעם סדר האָט מען געפּראַװעט אין עטלעכע גרופּן .ביי אונדז אין צימער
זיינען מיר געווען זאַלבעצװײיט און נאָך  2געסט פון אַן אַנדער צימער (דער
אַלטער אַנאָליק און דער יונגער שמולעוויטש פון לאָדזש) .די איבעריקע אין
צימער האָבן חלילה ניט איראָניזירט .פאַרקערט ,אייניקע פון אונדזערע דאָקטוירים
האָבן געזאָגט,, :מיר זיינען מקנא די ,וועלכע פאַרמאָגן גלויבן"..
אָפּטמאָל ,צוקוקנדיק זיך צו די באמת פרומע יידן ,צו זייער גלויבנדיקן ,השם
יתברך װעט העלפן" ,פלעגט טאַקע שער זיין צו פאַרשטיין דעם רבונו של
עולם  --מחשבות האָבן געעקבערט :צי איז דען מעגלעך אומצוברענגען אַלע די
מענטשן ביזן לעצטן..
די דאָזיקע גלױביקע יידן און צווישן זיי אַ סך יונגעלייט ,זיינען געווען די
גליקלעכסטע אין לאַגער .זיי פלעגן אַלע פורעניותן איבערטראָגן אַמלײכסטן
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זײַ זיינען שטענדיק געווען מונטער און פול מיט האָפענונג, :נישקשה ,ער
וועט אייננעמען אַ מיתה משונה ,מיר װעלן אים אַריבערלעבן ,און יידן װעלן
בלייבן יידן*..
בדרך כלל ,מוז איך אונטערשטרייכן ,אַז ניט נאָר רעליגיעזע יידן האָבן
לייכטער איבערגעטראָגן אַלע צרות און פורעניותן ,נאָר אויך די יעניקע ,װאָס
האָבן געהאַט אַ וועלכן ס'איז גלויבן אָדער אידעאישן אָנשפּאַר .ניט וויכטיק איז,
וואָסערער זייער גלויבן ,אָדער אידעאַל איז געווען .וויכטיק איז צו קאָנסטאַטירן,
אַז אַזעלכע מענטשן האָבן איינגעהאַלטן זייער מענטשלעך פּנים  --אָן טאַטע-
מאַמע ,אָן אַ מאַן ,אָדער פרוי ,ניט האָבנדיק קיין פריינט ,קיין גואל ,האָט מען
זיך געטוליעט צו אידעאיש נאָענטע מענטשן .אַפילן אומפּאַרטייאישע מענטשן האָבן
געזוכט אַן אָנשפּאַר ביי זייערע פאַדינאָענטע אַרבעטער ,די אינטצליגענטע פּראָ-
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פעסיעס ביי זייערע פאַך-קאָלעגן,
אַמערגסטן האָבן זיך געהאַלטן און אַרױסגעװיזן דעם שװאַכסטן מאָראַלישן

װוידערשטאַנד  --די פּוֹסטע יונגעלייטלעך ,די אַזױ גערופענע זאַטע קינדערלעך
פון רייכע טאַטע-מאַמע .די-אָ פּוסטע לייט האָבן ניט געהאַט קיין שום מאָראַלישן
אָנשפּאַר ,קיין רוקנביין .,פאַרשטענדלעך ,אַז עס זיינען געווען אוסנאַמען פון אַלע
גרופּן ,סיי צום גוטן ,סיי צום שלעכטן ,אָבער בדרך כלל איז דער פּאַרטייימענטש,
מיט אַ געזעלשאַפטלעכן חוש ,געווען מער װידערשטאַנדיפעאיק .פּאַרטײיימענטשן
האָבן זיך קעגנזייטיק אונטערגעשטיצט  --בונדיסטן און קאָמוניסטן זיינען געווען
צווישן זיך געבונדן װי איין משפּחה,
אין לאַגער איז געווען אַ הילפס-קאָמיטעט .ווער ס'האָט אים אָרגאַניזירט ,פון
ועמען ער איז באַשטאַנען  --ווייס איך ניט .ווען איך האָב נאָך מיין קראַנקהײט,

געזוכט אַ הלוואה צום האַנדלען און זיך געווענדט צום ,קאָמיטעט" ,איז געווען
דער ענטפער ,אַז קיין הלוואות גיבן זיי ניט ,נאָר העלפן מיט אַ פּאַיקע ברויט,
איך האָב געדאַנקט פאַר דער אַרט הילף .אָבער ראָם האָט איינמאָל יאָ געגעבן
מיין יינגל אַ פּאַיקע ברויט ,זאָגנדיק ,אַז דאָס איז פון קאָמיטעט,
ראַבינאָװיטש ,דער געשוווירענער איבערזעצער פון וילנער געריכט ,האָט
איינגעאָרדנט אין לאַגער לעקציעס פון דער ענגלישער שפּראַך פאַר אַ גרופע
קינדער .מיין זון האָט אויך געלערנט .פאַר די קינדער איז דאָס געווען אגַרויסע
מאָראַלישע פרייד .די עלטערן פלעגן פון צייט צו צייט געבן צו האַלבעפּאַיקעס
ברויט ,כדי ראַבינאָװיטש זאָל ניט הונגערן.

קאַמף-אָרגאַניזאַציע
נאָך דער באַפרייאונג האָט מען
זיך אָרגאַניזירט אַ קאַמף-אָרגאַניזאַציע.

מיר

איבערגעגעבן

אַז אין

לאַגער האָט

אין לאַגער האָט מען פיל גערעדט

וועגן
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אַנטלויפן ,וועגן װידערשטאַנד א .א .וו .אָבער װוּהין ,מ'שטיינסגעזאָגט ,האָט מען
געקענט לויפן פון לאַגער? אַרום און אַרום  --פּוסטע פעלדער און וועלדער,
אַבסאָלוט אומבאַקאַנטע געגענטן ,די שפּראַך  --אַ פרעמדע ,אָן געווער ,פון וועמען
די אָנווייזונגען? ניט געווען קיין קאָנטאַקטן
די קאַמף-אָרגאַניזאַציע איז אָרגאַניזירט געװאָרן דורכן פּראָװאָקאַטאָר
הענעכקע שאַפּיראָ .אַז ער איז געווען דער איניציאַטאָר פון דער אָרגאַניזאַציע,
פאַרשטייט מען דאָך שוין ,װאָס פאַר אַ מאָראַלישן ווערט זי האָט געקענט האָבן,
צו דער אָרגאַניזאַציע זאָלן האָבן געהערט אין דער ערשטער ריי ,אַלע ,שטאַרקע"
און אַ ביסל בריגאַדירן .ס'איז לחלוטין ניט געפירט געװאָרן קיין שום פּראָפאָ-
גאַנדע ,אָדער וועלכע ס'איז צוגרייטונג-אַרבעט צװישן דעם עולם .ניט קיין
װוּנדער ,װאָס דאָס ביסל געלט ,מיט וועלכן מעלצער האָט סובסידירט די אָרגאַ-
ניזאַציע ,איז פאַרטאַכלעװעט געװאָרן .ביים רוסישן פּערעקולשטשיק ,פעדקא,
איז געבליבן  04גאָלדירובל ,פאַר וועלכע ער האָט געזאָלט איינקויפן געװער,
פאַרן איבעריקן געלט האָבן אייניקע ,באָיאָווצעס? איינגעקויפט פאַר זיך ...שטיוול,
צוויי רעװאָלװערן זיינען יאָ געווען אין גאַנצן לאַגער .איינער פון זיי  --ביי
הענעכקע שאַפּיראָ..

די

ליקווידאציע

זומער  4491האָבן זיך אין לאַגער גענומען פאַרשפּרײטן אומרואיקע קלאַנגען,
מ'האָט באַקומען ידיעות ,אַז אין טאַלין (רעוועל) זיינען אָנגעקומען גרויסע
טראַנספּאָרטן מיט יידן פון אַ גאַנצער ריי ליקווידירטע לאַגערן אין עסטלאַנד,
מ'איז געװאָרן אומרואיק .װאָס גרעסער עס זיינען געווען די נצחונות פון רוסישן
מיליטער ,אַלץ געפערלעכער איז געװאָרן די לאַגע פאַר אונדז .מיר האָבן זיך
גאָרניט גענאַרט און פּאַרשטאַנען ,אַז זיי װעלן אונדז אוודאי ליקווידירן אין
לעצטן מאָמענט .איז טאַקע מיט דער גרעסטער אומרואיקייט אויפגענומען געװאָרן
די ידיעה ,אַז פון פרויען-בלאָק האָט מען אַרױסגענומען  052פרויען  -ווהיך,
צו וועלכן צוועק ,האָט מען ניט געװוּסט,
דעם 22טן אױגוסט  ,4491ווען מיר האָבן געזאָלט גיין צו דער אַרבעט ,איז
דער לאַגער אָפּגעשלאָסן געװאָרן .דייטשן האָבן פון פאַרטיקע רשימות אַרױס-
גערופן מענטשן ,לוט זייערע נומערן ,צװאַמען  052מענער .ס'איז געװאָרן
אַ פּאַניק .צווישן די אַרוסגערופענע בין אויך איך געווען .קלאָר ,אַז די נומערן
האָבן אָנגעגעבן די בריגאַדירן .זיי ווילן פּטור װוערן פון די מענטשן ,וועלכע
;,טויגן ניט פאַר זיי" .און ,דעם אמת זאָגנדיק ,װאָס בין איך געװען פאַר אַן
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אין דער ,סיגנאַלקע? ,אַז קוים װאָס איך האָב זיך אויף די פיס

אַרבעטער
געהאַלטן...
מילא ,מיין בריגאַדיר באַפּרײט זיך פון מיר ,אָבער װאָס טו איך מיטן זון?
ווען מ'האָט געענדיקט דאָס אויסרופן ,איז מיין יינגל צו צו אַ דייטש און
געבעטן צולאָזן אים צום פאָטער .,ער האָט דערלויבט ,אָבער אַ צווייטער כוליגאַן
האָט אים צוריק פאַרטריבן .ביטער די לאַגע :פאָרן אַלײין  --מיט וועמען װעט
בלייבן דאָס קינד? נעמען אים מיט זיך  --ערשטנס ,וי אַזױ? צווייטנס ,אפשר
גי איך צום טױט? זאָל כאָטש דאָס קינד בלייבן ..ווער וייסט ..אָבער מיין
יינגל האָט ניט גערוט ,ער איז נאָכאַמאָל צוגעגאַנגען צום דייטש און אים
איז געלונגען אַרײנצוכאַפּן זיך אין אונדזער גרופּע .מילא ,וי גאָט װועט געבן ,אַזױ
וועט זיין .דערווייל זיינען מיר ווייטער צוזאַמען .אדַאַנק גאָט דערפאַר,
די  052מאַן זיינען אַרומגערינגלט געװאָרן דורך אװַאַך .קיינעם האָט מען
שוין צו אונדז ניט צוגעלאָזט .מיר האָבן זיך געריסן אַרײנצוגײין אין בלאָק צו
נעמען אונדזערע זאַכן ,קליידער ,װעש; געלט און ברױט האָב איך געהאַט
פאַרשטעקט ,אָבער מען לאָזט זיך ניט רירן פון אָרט! דער טאָג איז געווען
אַ הייסער און צו דער אַרבעט פלעגן מיר אַרױסגיין האַלבינאַקעטע .,מלאָזט
אָבער גאָרניט נעמען .מ'האָט אונדז אַרױסגעגעבן שיסלען מיט לעפלען  --דאָס
איינציקע װאָס מען האָט אונדז מיטגעגעבן.
לאַנג האָט מען אונדז ניט געהאַלטן אויפן הויף .מיט קלעפּ און יאָגעניש
אַרױסגעטריבן פון לאַגער צו עטלעכע אױטאָס .מיט קלעפּ און געשרייען האָט מען
אונדז אויפגעלאָדנט אויף די אױטאָס .דערווייל זיינען די איבעריקע אַרױס צו
זייער נאָרמאַלער אַרבעט .פונדערווייטנס האָבן זיי זיך מיט אונדז געזעגנט .דער
נאָכמיטאָג איז געווען אין לאַגער אַן אמתער יום-כיפּור .אחַוץ די צוויי הונדערט
פופציק מענער האָט מען אויך ,וי שוין דערמאָנט ,גענומען  0פרויען .זייגען
ווידער צעריסן געװאָרן משפּחות ..דער אופן פון שנעלן אַרױסכאַפּן די 005
מאַן פון לאַגער ,פון טרייבן און אויפלאָדענען אונדז אויף  4אױטאָס  --האָט קיין
גוטס ניט פאָראױיסגעזאָגט..
דערווייל  --אַדיע קלאָאַגאַ ...װי ביטער ס'איז דאָ געווען זיינען מיר דאָך
אָפּגעװען  11חדשים .זיך איינגעלעבט .געלעבט מער-וייניק װוי מענטשן און
צווישן מענטשן ,געהאָפט אַרױסצוגײן פונדאַנען אויף דער פריי .ניט קוקנדיק
אויף מיין גאַנצער אָפּגעשאַװכטקײט ,אויף מיין קאַטאָרזשנער אַרבעט ,איז מיר
דאָך אַ גרויסער שאָד געווען צו פאַרלאָזן קלאָאַגאַ ,בפרט נאָך ,אַז מען האָט
לחלוטין ניט געװוסט ,װוּהין מען פאָרט,
די דייטשן האָבן אַרײינגעקװעטשט די  005מאַן אין  4אױטאָס .אין  2האָבן
זײי .אַרײינגעצײלט צו  051מאַן און אין פערטן  --די רעשט מיט די עטלעכע
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דייטשן ,װאָס האָבן אונדז געפירט .וי קען אַן אױטאָ אויפנעמען  051מאַן?
דער אױטאָ איז געווען אַן אָפּענער ,מ'האָט זיך גענומען שטיקן ,עס גייט אָבער
פאָרט ניט ...אַ דייטש איז דאַן אַרויפגעשפּרונגען און מיט זיינע כאַמסקע ,יוונישע
שטיוול אַװעקגעשטעלט זיך ממש אױיף אונדזערע קעפּ און מיט אַ שטעקן
גענומען שלאָגן אַזױ לאַנג ..ביז ס'איז געװאָרן אָרט ..אַ טייל האָבן די פיס
געהאַט אויף דער פּאָדלאָגע און ביי טייל זיינען זיי געווען אַיינגעפּרעסט אין
דער לופטן ,אַז אָט ווערן מיר דערשטיקט און צעקוועטשט .ווען די אױטאָס
האָבן גערירט ,האָבן מיר פרייער אָפּגעאָטעמט ..ביי יעדן קער און ווענד פון
אויטאָ  --אַ מוראדיקער טרייסל מיט אונדזער נעבעכדיק ביסל ביינער ..ממש
דאָ איז אונדזער טױט .מילא ,אַז מיר יידן האָבן אױסגעהאַלטן ,איז נגיט
קיין װוּנדער ,אָבער וי אַזױ האָט דער אױיטאָ אוױיסגעהאַלטן ...דער וועג איז געווען
אַ פּחדימדיקער ,א פּיינלעכער .דער געדאַנק האָט אונטערגעזאָגט  ----אָט איז
:
אַ נייע דייטשישע טויט-המצאה...
געפאָרן זיינען מיר אוודאי אַ צוויי שעה און זיך פאַרהאַלטן ביי אַ קליינער
באַןדסטאַציע .מ'האָט אונדז אַרויפגעפירט אויף אַ גרױיסן פּלאַץ ,מיט אַ סך
הילצערנע בודקעס .אַז מיר זיינען אַרױס פון די אױיטאָס לעבעדיקע און גאַנצע
איז ברוך השם יום יום ...אַבי דער וועג האָט זיך געענדיקט,
אויפן פּלאַץ האָבן מיר געטראָפן עטלעכע באַקאַנטע יידן פון ווילנער געטאָ,
צווישן זיי אויך  --אַסטערן ,וועלכער האָט אין ווילנער געטאָ פאַרנומען אַ הויכן
אַמט .פון די דאָזיקע יידן האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז מיר געפינען זיך אין
לאַגער לאַגעדי,

אין

לאַגער

לאַגעדי

לאַגעדי איז איינע פון די נאָענטסטע באַיסטאַציעס פון טאַלין ,בי אַ 06
קילאָמעטער פון קלאָאָגאַ .פון די יידן דאָ האָבן מיר זיך דערװווסט ,אַז מיט אַ װאָך
פריער זיינען דאָ געווען בערך  0052יידן ,געבראַכטע פון פאַרשיידענע ליקוי
דירטע לאַגערן אין עסטלאַנד .מ'האָט זיי דאָ פאַרהאַלטן אַ קורצע צייט און
מיט אַ שיף אַרױסגעשיקט קיין דייטשלאַנד ,געבליבן זיינען נאָר אַ  01קראַנקע
מענטשן .פון די אַרױסגעשיקטע זיינען געבליבן מאַסן זאַכן ,װאָס די דייטשן
האָבן צוגענומען .געבליבן איז אַ ביסל שמאַטעס און אַ סך קאָצן .קיין לאַגער
איז דאָ כמעט ניטאָ .אויפן פרייען פּלאַץ שטייען בודקעס ,וי פאַר הינט,
צונויפגעקלאַפּטע פון דינע ברעטלעך און זיינען באַשטימט פאַר  02מענטשן
ווען עס רעגנט ,זיינען די בודקעס פול מיט װאַסער .קיין פּאָדלאָגעס זיינען
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ניטאָ .קיין בענקל ,ניט קיין פּריטשע ,ניט קיין בעטל .שלאָפן מוז מען אויף
דער הוילער ערד ,קיין װאַסער איז ניטאָ .מוזן מען ברענגען װאַסער אין
פעסער .ס'איז אַפילו קיין קיך ניטאָ .פון דעם אַלעם האָבן מיר געדרונגען,
אַז לאַנג וועלן מיר דאָ ניט זיין .מען האָט טאַקע געװוּסט צו דערציילן אַז
אין די נאָענטסטע טעג װעט מען אונדז אויך אַרוסשיקן ווייטער מיט אַ שיף.
קודם כל בין איך אַװעק זוכן אַביסל זאַכן ,װאָס אַרויפצוציען אויפן לייב,
מיר זיינען געווען בוכשטעבלעך נאַקעט .מען מוז געפינען אַ ביסל קליידער,
ועש; אינעם איבערגעבליבענעם באַרג שמאַטעס ,האָב איך געפונען עטלעכע
גוטע פרויען-שאַליקעס ,פאַטשיילעס און אַ פּאָר גוטע ,ממש נייע הױזן געמאַכט
פון אַ קאָץ ,אָבער פרויען-הויזן .דאָס איז געווען ממש אַ פאַרמעגן אין אונדזער
לאַגע .מיר האָבן באַקומען יעדער צו עטלעכע קאָצן .קיין עסן האָבן מיר
דעם טאָג ניט באַקומען .די ערשטע נאַכט האָבן מיר דורכגעמאַכט ,אַז אֶך
|
|
און וויי.
אויך דעם אַנדערן טאָג זיינען מיר ניט געװאָרן באַשעפטיקט .מען האָט
;אָרגאַניזירט דאָס לעבן" אין לאַגער .מיר האָבן באַקומען די בודקע נומער ,72
אין וועלכער עס זיינען אַריין פאָלגנדיקע  81פּערזאָן:
) בלאָך שלמה )2 ,פרידבערג דוד )2 ,קאָמיסאַראָוו נח )4 ,לוי יצחק,
 )5זיידל װאָלף )6 ,אַמטשנאָװסקי אהרון )1 ,כץ הירש )8 ,כץ בערל,
 )9באַלבערישסקי מענדל )01 ,באַלבערישסקי טעאָדאָר )11 ,ראַבינאָװיטש
ירוחם )21 ,בולקין נחום )21 ,סעניצקי שמעון )41 ,מאָסטאָװיטש )51 ,אינזש.
מעבל )61 ,אַבראַמאָװיטש )71 ,מילער אַלטער און  )81מילער ,זיין פּלימעניק.
אין איין זייט לאַגער האָבן זיך באַזעצט פרויען און פון דער אַנדערער

זייט מענער .דער מיטן פון הויף איז געווען אַן אַלגעמײנער.

אַלס לאַגעריעלטסטער איז באַשטימט געװאָרן אַ שניידער פון װאַרשע,
(זיין נאָמען איז דאַכט זיך געװען  --האָפּמאַן) .דער אַפּראָװיזאַטאָר איז
געווען אסטער .װער עס האָט געקענט ,האָט געבראַכט עטלעכע ברעטלעך
אויף אונטערצולייגן זיך אַלס געלעגער .דעם אַנדערן טאָג האָט מען וידער
גאָרניט געגעבן צו עסן קיין זאַך איז ניט געוװען צוגעגרייט אויפצונעמען
אַרבעטער ,ס'האָט בכלל ניט געמאַכט קיין איינדרוק פון אַן אַרבעט-לאַגער..
מיר

גייען אויף

אויבעט

די אַרבעט צו וועלכער מ'האָט אונדז אַרױסגעטריבן ,איז געװען אַ ריין
מיליטערישע .מיר האָבן געזאָלט בויען אָקאָפּעס ,בלינדאַזשן און פאַרשיידענע
אַנדערע מיליטערישע אָביעקטן .אָבער געטאָן האָט מען פאַקטיש גאָרניט.
מיט דער אַרבעט פלעגן אָנפירן ,טאָדניקעס" .זיי זיינען געווען רואיקע /
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און אויסערגעוויינלעך גוטע ,אָנשטענדיקע מענטשן ,דער רוב פון מזרח-
פּרײיסן .ביז היינט קען איך ניט פאַרשטײן די דאָזיקע יעקעס .מיר פלעגן
גאַנצע טעג גאָרניט טאָן ,געזעסן שעהען און גערעדט צווישן זיך .זיי האָבן נאָר
אָנגעהויבן שרייען און יאָגן; ווען פונדערווייטנס האָט זיך באַװיזן אַ העכערער
אָפיציר .,יענע האָבן זיך אָבער איך אָנשטענדיק באַצױגן צי אין דאָס
געווען אַזאַ פֿאַראָרדענונג ,צי אַזאַ  טאַקטיק פאַרן סוף ,ווער וייסט עס!
מיין ט
,אָדניק? ,ביי וועלכן איך האָב געאַרבעט ,האָט מיר עטלעכע מאָל
אָפּגעגעבן זיין פרישטיק ,מיר געגעבן וויין פון זיין מענאַזשקע ..הכלל ,ס'איז
געווען אַן אמתע אידיליע ...די װעטערן זיינען אויך געווען שיינע .מיר האָבן
אָנגעהױיבן צו קומען צו זיך,
אָבער דאָס איז ניט געו
ו
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סטע טובה װאָס די
יעקעס האָבן אונדז דאַן געטאָן ,איז געווען דאָס דערלויבן גיין נאָך װאַסער,
אונטערן תירוץ פון גיין ,נעמען װאַסער" ,פלעגן מיר אַרומלױפן איבער די
אַרומיקע עסטישע פּויערן-הייזקעס און קויפן אָדער באַקומען און .אַפילן
רייסן פון די גערטנער גרינסן אוֹן אױבסט ,װאָס איז דאַן געװען לרוב.
יעדער פון אונדז האָט זיך אַרײנבאַקומען אין אַ פּאָר עסטישע היזער און
געהאַט פון דאָרט ,חיונה"..
איך האָב באַקומען אַזאַ פּועריש הז ,אָבער וייט פון מיין אַרבעט-
פּלאַץ ,די שטוב ,װוּ איך בין פאַרקראָכן ,איז געווען אויסערן לאַגער ,אוף
יענער זייט שאָסײי .אין שטוב האָב איך געטראָפן אַ טאַלינער דאַמע .זי איז
דאָ געזעסן מיט אַ זײער קראַנקער טאָכטער אױף טובערקולאָז .דערוויסנדיק
זיך ,אַז איך בין אַ לאַנגיאָריקער אַפּטײיקער ,האָט זי מיר געוויזן אַלע רפואות
און רעצעפּטן ..זי האָט געבעטן הילף פאַר איר יונגער טאָכטער ..מיט װאָס
האָב איך איר געקענט העלפן ?..
דאָס הויז האָט געהערט צו אַ גאַנץ פאַרמעגלעכן עסטישן דאָרפישן ווירט.
די פּשוטע

פּויערים

האָבן

מיך זייער

האַרציק

אויפגענומען

און געגעבן גוט

אָפּצועסן .איך האָב איך באַקומען אַ סך עסן פאַרֹן קינד .איך בין ביי זיי
געווען עטלעכע מאָל .אָבער דאָס גיין צו זיי איז ניט אַלע מאָל מיר אַדורך
גלאַטיק .די אַרומיקע װאַך האָט אױף מיר געשאָסן פון עטלעכע זײטן.
איינמאָל האָט מיך די װאַך געכאַפּט ,מיר אױסגעגאָסן די טײיערע מילכיקע
זופּ ,װאָס איך האָבן געטראָגן פאַרן קינד ,צעשאָטן מיר די קאַרטאָפל ,די
עפּל און צוגענומען אַ פּאָר שטיקער ברױיט .דאָס װאָס איך האָב געהאַט
באַהאַלטן אין די הויזן ,איז מיר געבליבן .דערביי האָבן מיך די באַנדיטן
מיט די ביקסן -פּריקלאַדן גוט צעהרגעט און צעמזיקט .אַ צוייט מאָל האָט
מיך אַן עסטישער װאַכמאַן געכאַפּט ביים אַרײנגײן צו מיינע עסטן אױיפן
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הוֹיף .ער האָט מיך געיאָגט און געשלאָגן ,כ'בין קוים אַװעק מיטן לעבן פון אים.
װ!יי עס זאָל ניט זיין ,האָבן מיר דאָ אַביסל אויפגעלעבט  --די לײכטע
אַרבעט; די מעריוייניקער פרייקייט און דאָס זאַטע עסן ,האָבן אין משך
פון אפַּאָר װאָכן צוריקגעשטעלט אויף די פיס,
שלעכט איז נאָר געווען דער לאַגער גופא .די קעלטן און די אָפטע רעגנס
ביינאַכט ,האָבן אונדז גענומען גוט דערקוטשען ..סאיז דאָך שוין געוען
סעפטעמבער,
וי געזאָגט ,האָבן די דייטשן אין לאַגער ,בדרך כלל ,מענטשלעך זיך באַ--
צויגן צו אונדז .דאָך איז ביי דער אַרבעט געװוען איין דייטש ,אַן אַלטער
וואַכמײסטער ,וועלכער פלעגט שטענדיק אַרומגײין מיט אַ גרויסן שטעקן און
נאָכאַנאַנד שלאָגן און פּיײיניקן .ווּ ער פלעגט נאָר צוגיין ,האָט ער גלייך
געפונען אקַרבן..
אײינמאָל ,ווען מיר שטייען אַװױ ביי דער אַרבעט און טוען גאָרניט,
רופט זיך אָפּ צו מִיר אַ פרוי, :פאַרװאָס טוט איר גאָרניט ,אַלטער?"
,װאָס הייסט איך טו גאָרניט ,װער טוט דען יאָ?"  --פרעג איך זי --
,און װאָס זייט איר דאָ פאַר אַן אָנטרײבערין ?"
און װי פון אונטער דער ערד איז אױסגעװאָקסן דער אַלטער רוצח,
און אַ פרעג געטאָן ביי דער פרוי, :װער אַרבעט ניט!" , --אָט דיזעף" --
ענטפערט די פרוי ,אָנװוייזנדיק אויף מיר .ער איז צו צו מיר און מיך גענומען
שלאָגן מיט זיין גראָבן שטעקן .איך האָב אין וייטיק געשויגן ,וויסנדיק פון
דער פּראַקטיק ,אַז רעדן אָדער שרייען ,מאַכט נאָך ערגער .האָב איך נאָר
געטראַכט, :שלאָג וויפל דו וילסט ,נאָר דערהרגע מיך ניט און מאַך מיך
ניט פאַר קיין קאַליקע" .פאַר איין זאַך האָב איך אויך געציטערט :מיין זונדל,
װאָס אין נעבן מיר געשטאַנען ,זאָל ניט אָנהויבן צו ויינען און שרייען
ט,אַטע? .מיר װאָלטן דאַן ביידע געווען פאַרלוירן ..ער האָט מיך אַזױ לאַנג
געשלאָגן ,ביז איך האָב זיך מאַכטלאָז אַראָפּגעלאָזן אויף דער ערד ..ערשט
דאַן איז ער פון מיר אַװעק..
קרבנות

און וװוידערשטאַנד

אין די ערשטע טעג ,ווען מען האָט אונדז גענומען פירן אויף אַרבעט,
אויסגעהונגערט זיינען מיר געווען ,פלעגט מען פּרווון אויפן װעג ,פאַרבייי
גײענדיק גערטנער  --אַרױסרײסן אַ פּאָר קאַרטאָפּל ,מערן ,קרוטשקע א.א.
אַ טייל װאַכמענער פלעגט זיך מאַכן ניט זעענדיק ,אַנדערע וידער פלעגן
גלייך שיסן פון הינטן און אַװעקלײגן טוט אויפן אָרט .אויף דעם אופן זיינען,
פאַר דער קורצער צייט װאָס מיר זיינען געווען אין לאַגער ,געפאַלן עטלעכע
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קרבנות .דעם 6טן סעפּטעמבער

האָט אַ יונגערמאן  --יאפע ,פאַרהאַלטן זיף.

אויף אַ פעלד און גענומען רייסן גרינס .איז צו אים צוגעלאָפן אַן עסטישער
װאַכמאַן און גענומען שלאָגן .יאַפּע האָט זיך איף אים אַ װאָרף געטאָן און
געריסן פון אים די ביקס .דער סאָלדאַט איז אָבער געווען געזונטער ,וי דער
אויסגעהונגערטער ,פאַרצווייפלטער יונגערמאַן ,און ער האָט אים דערשאָסן
צומאָרגנס

איז

װוידער

דערשאָסן

געװאָרן
יי

אַ געוויסער

פינקלשטיין.

צִ

נאָכדעם ,ווי דער דייטש האָט מיך אַזױ צעשלאָגן ,האָב איך באַשלאָסן
אַװעקצוגיין פון אַרבעט-פּלאַץ .אָבער וי אַזױ? צו אינספּעקטירן די אַרבעט
פלעגט אָפּטמאָל צו אונדז קומען אַן אינזשיניער .אַ פּאַר מאָל האָבן מיר
ביי אים עפּעס געפרעגט ,און ער האָט זייער קאָרעקט געענטפערט .איך האָב
באַשלאָסן צו בעטן ביי אים הילף .איך האָב אים ספּעציעל אָפּגעהיטן און אין
אַ פּאַסיקן מאָמענט ,ווען קיינער איז דערביי ניט געװען ,האָב איך אים
געזאָגט ,אַז איך בין אַ דיפּלאָמירטער אַפּטײקער און אַז מיר איז זייער
שווער צו אַרבעטן מיט אַ קליין קינד אויפן גאַס ,איצט אין האַרבסט ..אפשר
קען ער מיך באַשעפטיקן אין אַ הויז ביי שטוביקער אַרבעט .צו מיין גרויסער

פרייד האָט ער זיך פאַרהאַלטן מיט מיר אַ לענגערע ויילע ,פונאַנדערגע-
פאַר דער

פרעגט ועגן אַ סך זאַכן ,איך האָב אָבער זיך באַלד דערשראַקן
,פּאַראינטערעסירונג"...
ער אַלײן האָט אויך גענומען קוקן אויף אַלע זייטן און גלייך פאַרענדיקט
דעם שמועס ,זאָגנדיק ,אַז ער װועט רעדן מיט זיינס אַ קאָלעגע ,אפשר װעט
מיך יענער נעמען צו זיך .דעם אמת געזאָגט ,האָב איך שוין כמעט וי חרטה
געהאַט אויף מיין גאַנצן פּלאַן ..אויף מאָרגן ,ווען מיר זיינען געקומען מיט
דער פּאַרטיע צו דער אַרבעט ,איז ער צו מיר צוגעקומען מיט אַ דייטש,
האָט אים עפּעס געזאָגט און צו מיר אַ געשרײי געטאָן, :לאָז מיטן קליינעם
יונגע"...
דער דייטש איז מיט אונדז אַװעק אַ שטיקל ועג און אַרײינגעפירט אין
אַ פיינעם הויף ,װוּ ס'איז געװען אַ גריס ,שיין הילצערן הוױז ,געװױינט
האָט דאָרט אַן עסטישער אינזשיניער מיט זיין פאַמיליע .דער דייטש אין
אַװעק און צו מיר איז אַרױס אַ יונגער עסט  --דער אינזשיניער .ער האָט
מיר אָנגעװיזן אויף אַ ביסל קלעצער ,װאָס זיינען געלעגן אויפן הויף ,געהייסן
זי צעזעגן ,צעהאַקן און אַרײנלײגן אין אַ דערבייאיקן סקלאַד .איך האָב
אים נאָךְ באַװיזן צו פרעגן ,צי איך דאַרף מאָרגן אויך קומען צו דער אַרבעט.
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ער האָט געענטפערט ,אַז איך קען דאָ בלייבן ביז איך װעל דאָס אַלץ מאַכן ,און
|
איז אַװעק,
דאָס ביסל האָלץ װאָס דאָ איז געלעגן ,האָט מען געקענט צעזעגן און
צעהאַקן אין עטלעכע שעה .פון זיין תשובה האָב איך אָבער פאַרשטאַנען אַז
איך קען דאָ זיצן װאָכן לאַנג .דאָ וועלן מיר האָבן רואיק .נו ,און װאָס איזן
מכוח אכילה? איך קען דאָך פון דאַנען ניט גיין צו מיינע עסטן .מיר האָבן,
לפנים-וועגן ,גענומען זעגן דאָס האָלץ .דערוייל האָבן מיר זיך באַקענט
מיט אַן עלטערער פרוי פון הויז ,װי עס שיינט  --דעם אינזשיניערס מוטער.
אָנגעהאַקט אַ ביסל האָלץ און איר אַרײנגעטראָגן אין קיך .זי האָט פיין
באַדאַנקט און געגעבן עפּעס צו עסן .אָבער צו דעליקאַט ,מיר האָבן באַדאָרפן
אַ סך מער .מיט דער צייט האָב איך זיך דאָרט באַקענט מיט נאָך עטלעכע
עסטישע פאַמיליעס ,װאָס האָבן אין דער נאָענט געװוינט .ביי זיי פלעג איך
אויך באַקומען עסן פאַר זעגן און האַקן האָלץ ,ברענגען װאַסער א .א .וי
מיר זיינען געווען איבערגליקלעך .רואיק ,שטיל ,אָן װאַכמײסטערס ,אָן ריזיקע
דערשאָסן צו ווערן ביים באַקומען דעם ביסן ברויט .איין זאַך האָט אונדז נאָר
געשראָקן :וי לאַנג װעלן מיר קענען בלאָפן..
דאָס לעבן אין לאַגער
איך האָב שוין געזאָגט ,אַז אַלע ציכנס האָבן געויזן ,אַז אין לאַגער
װעלן מיר לאַנג ניט בלייבן .ניט ס'אין דאָ געװען אַרבעט ,ניט דער לאַגער
איז געווען אַ לאַגער .דערווייל האָבן מיר געלעבט וי הינט ,אין די בודעס,
אין לאַגער האָט זיך אָרגאַניזירט אַן אינעװײיניקסטע אַרבעטער-בריגאַדע,
וועלכע האָט גענומען באַזאָרגן די בודעס .מ'האָט ביסלעכווייז צונויפגעשטעלט
ברעטלעך ,געמאַכט מכלומרשטע נאַרעס צום ליגן; אויך גוט ,אַבי ניט אויף
דער הוילער ערד .די מענטשן אין די בודעס זיינען געװוען צופעליקע .קיין
|
שום צוזאַמענלעבן איז ניט געװען
עס האָט אויך קיין רייד ניט געקענט זיין וועגן וועלכן ס'איז קולטורילעבן.
אין לאַגער איז אַפילן ניט געווען קיין איין איינציקער צימער .ווען סאיז
געווען טרוקן און װאַרעם ,זיינען מיר געווען אויפן הויף ,אויפן פרייען פעלדך,
ווען עס האָט גערעגנט ,פלעגן מיר ליגן אין די בודעס ,צוזאַמענגעדרײטע אין
די קאָצן .קלאָאָגא איז געװען א גרעדן אין הינזיכט פון די היגיענישע
באַדינגונגען ,איז ווידער דער הונגער און די קאַטאָרזשנע אַרבעט געווען דער
מלאך-המוות .דאָ ,אין לאַגעדי ,זיינען די אַרבעטס-באַדינגונגען און די דערנע-
רונגסימעגלעכקייטן געווען דערטרעגלעכע  --זינען וױידער די לעבנס-
באַדינגונגען געווען קאָשמאַרע .אָט דאָס הינטישע לעבן האָט גלייך געגעבן
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זיינע טרויעריקסטע רעזולטאַטן ,מ'האָט גענומען אַ סך קרענקען אויף אַנגינעס,
קרעץ און פאַרקילונגען .די ערשטע און איינציקע אינסטיטוציע ,װאָס מען האָט
גלייך אָרגאַניזירט אין לאַגער ,איז געווען די אַמבולאַטאָריע.
די אַמבולאַטאָריע האָבן אָרגאַניזירט די דאָקטוירים קאַרנאָוסקי און כאלעם
אין איינער פון די בודקעס .קיין װועש האָבן זיי ניט געהאַט ,קיין מעדיקאַמענטן
אויך ניט .עפּעס פון מעדיקאַמענטן האָט זיך געפונען ביי ד"ר קאַרנאָװסקי
אין משך פון אַ פּאָר װאָכן האָט שוין די אַמבולאַטאָריע פאַרנומען דריי
בודקעס  --די צאָל ליגנדיקע קראַנקע איז געווען אַ גרויסע .די צוויי דאָקטױרים
האָבן געאַרבעט ,ביי די שװערסטע באַדינגונגען ,װוי טרייע ברידער.
אין משך פון עטלעכע טעג האָט מען אָרגאַניזירט די קיך .פאַרטאָג פלעגט
מען באַקומען הייסע קאַװוע .בײינאַכט ,נאָכן קומען פון דער אַרבעט  --אַ זופּ,
די פּאָרציע ברויט (איין לעבל אויף  4פּערזאָן) ,מאַרגאַרי ,אַ שטיקל קעז
אַ ביסל צוקער א .א .עסן פלעגט מען זיצנדיק אויף דער ערד .שטיין אין דער
בודע האָט מען ניט געקענט .נאָך דער אַרבעט ,פלעגט דער עולם זיך נעמען
קאָכן מענאַשקעס מיט עסנװאַרג .אַלע האָבן געהאַט װאָס צו קאָכן.
גענוי װי אין קלאָאָגא ,האָט זיך אױך דאָ גלייך געשאַפן אַ שװאַרצער
מאַרק ,פּראָדוקטן צו באַקומען איז דאָ געווען פיל לייכטער ,וי אין קלאָאָגאַ,
זיינען דעריבער די פּרײזן געווען אַ סך ביליקער .מ'קען זאָגן ,אַז דאָ זיינען
אַלע ,מער-װוייניקער ,זאַט געווען .ביי דער אַרבעט פלעגן אַ סך כאַפּן צופעליקע
מיטאָגן פון דער דייטשער ,צי פון עסטישער קיך,
אויפן הויף האָב איך געטראָפן הערמאַן קרוק ,װאָס איז געװאָרן אַ ,שטוב-
עלטסטער"; :געטראָפן אוֹיך דעם קאָמפּאָזיטאָר דורמאַשקין ,מוליע זאַבלו"
דאָווסקי און נאָך אַ סך באַקאַנטע פון ווילנע און קלאָאָגאַ .מען פלעגט זיך
בלויז דורכװואַרפן מיט געציילטע װערטער ,וייל ס'איז פּשוט ניט געווען
װוּ און ווען צו רעדן.
ערב ואש-השנה

תשייה

מאַָנטיק ,דעם 71טן סעפּטעמבער  ,4491זיינען מיר ,װוי געוויינלעך ,געקומען
אין לאַגער פון דער אַרבעט .ס'איז געווען ערב ראש:השנה .מיר האָט זיך
פאַרװאָלט קויפן אַ גלאָז האָניק צו באַגעגענען דאָס נייע יאָר מיט א ,שנה
טובה ומתוקה" ...איך האָב אָבער ניט באַקומען ,װאָס האָט מיך זייער געערגערט.
ס'איז געװואָרן פינצטער און מיר האָבן זיך פאַרזאַמלט אין איינער פון די בודעס
און ביי אָנגעצונדענע ליכטלעך געדאַװונט מעריב .נאָכן דאַװענען האָבן מיר
זיך באַגריסט מיט אַ ברייטן ,גוט יום"טוב" ...און אַװעק אין אונדזערע פינצטערע
בודעס .ווער האָט זיך געקענט פאָרשטעלן ,אַז פאַר  58פּראָצענט פון לאַגער
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און פאַר

נאָך דרייצן

פּראָצענט

--

דער

איז דאָס דער לעצטער אֶװנט.
פאָרלעצטער אָװונט פון לעבן..
דינסטיק ,דעם 81טן סעפּטעמבער  ,4491דעם ערשטן טאָג ראשיהשנה,
זיינען מיר אַרױס פון לאַגער ,וי געוויינלעך ,צו דער אַרבעט .דער טאָג איז
געווען אַ ואַרעמער .צוליבן יום'טוב האָט זיך ניט געװאָלט אַרבעטן דאָ,
ביי מיין עסטישן אָפיציר ,האָב איך זיך געקענט דערלויבן דאָס דאָזיקע
פאַרגעניגן .,א גאַנצן טאָג האָבן מיר זיך אַרומגעדרײט אויפן הויף און זיך
דערמאָנט ראש-השנה פון אַמאָליקע יאָרן .פאַר די אױגן האָבן געשװעבט
בילדער פון אַמאָליקן ווילנע .ראשיהשנה אין וילנע! ..היינט זיצט מען דאָ
אין אַ לאַגער ,פאַרװאָרפן ,עלנט ,אָפּגעריסן פון דער נאָענטסטער משפּחה,
שוין אַ יאָר צייט ,וי מיר פינצטערן אין עסטלאַנד .ניטאָ קיין גרוסן פון דער
פרוי און טאָכטער  --גאָט וייסט ,ווּ זיי זיינען .עס נעמט קיין ענדע ניט
צו די צרות ,צו אונדזער פּיין .שוין פינף יאָר וי מען איז צעבראָכן געװאָרן.
געבליבן איז אַ קליין הייפעלע ,און דאָס הייפעלע זעט ניט פאַר זיך קין

סוף פון די ליידן ,קיין פונק פון האָפענונג.
פאַרנאַכט ,ווען מיר האָבן שוין געזאָלט גיין אין לאַגער ,פרעגט מיך דער
אָפיציך ,צי איך על מאָרגן קומען -- .ענטפער איך יאָ .ווען ער האָט מיך,
אין אַ וויילע אַרום אַ צווייט מאָל אַ פרעג געטאָן ,צי איך װעל מאָרגן קומען,
האָט מיך אַ קלעם געטאָן :מסתמא ויל ער שוין פון מיר פּטור ווערן .וער
ווייסט ,אפשר האָב איך מיט מיין גאָרניט טאָן איבערגעכאַפּט די מאָס ..ער
האָט מיך שוין גענוג..
 -נו ,פאַרפאַלן ,האָב איך געטראַכט  --מירן ווייטער זוכן וועגן ,וי אַזױזיך צו פאַרלײיכטערן..
פון אָפיצירס שטוב זיינען מיר ,וי געויינלעך ,אַװעק צו די פּאַרטיעס
אַרבעטער ,וועלכע האָבן זיך שוין אויסגעשטעלט אין רייען צו גיין קאַלאָנענװײן
אין לאַגער אַריין,
אין לאַגער האָט מען אונדז ניט אַריײנגעלאָזן .מיר האָבן שין אױיפן
שאָסײ געטראָפן אַ שטיקל בהלה .אין די דערביי-שטייענדיקע אױטאָס האָט
מען אַריינגעזעצט לאַגערניקעס ,ס'איז אױסגעבראַכן אַ טומל ,אַ צעמישעניש.
אייניקע האָבן פון זיך אַלץ אַראָפּגעװאָרפן ,אַנדערע וידער האָבן אויף זיך
אַלץ אַרױפגעצויגן און אַפילן גענומען זאַכן ,װאָס אַנדערע האָבן געװאָרפן
גערעדט האָט מען ,אַז מ'פירט צום פּאָרט ,פון װאַנען מ'וועט אונדז אַרוספירן
מיט אַ שיף ,װי די פריערדיקע יידן .הגם מיר האָבן אַזאַ טראַנספּאָרטירונג
דערװואַרט פון ערשטן מאָמענט אָן ,איז פונדעסטוועגן געװאָרן קאַלעמוטנע
אויפן האַרצן .ווער ווייסט ..,ווער גלויבט דען די מערדער ..ביי די אױטאָס
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זיינען געווען דייטשן .זיי האָבן אָנגעלאָדן אַן אױטאָ מיט  03--02מענטשף
נאָך אַ קורצער וויילע זיינען די אױטאָס געקומען צוריק און ווידער גענומען
אַ קליינע גרופע מענטשן .עטלעכע מאָל בין איך געשטאַנען ביי אַן אויטאָ ,גרייט
אַרײנצוגײן ,נאָר אין לעצטן מאָמענט זיך צוריקגעצויגן .די דייטשן האָבן
מיר שוין אַפּילן געגעבן אַ פּאָר קלעפּ פאַרן דרייען זיך נעבן די אױטאָס.
אין אַ געוויסן מאָמענט ,ווען איך האָב זיך ווידער צוריקגעצויגן פון אויטאָ ,האָט
מיין יינגל גענומען ויינען און שרייען, :װאָס דרייסטו זיך אֲרום ,פּאַפּאַ
װאָס װילסטו ,מען זאָל דיך וידער שלאָגן!! קום אַרֹין אין אױיטאָ "..איך
בין אָבער דאָך ניט אַרײן אין קיין שום אױיטאָ .איך האָב אַזױ לאַנג מאַנעװרירט,
ביז אויפן שאָסײי זיינען געבליבן נאָר  4מענטשן .דער דייטש האָט דאַן געהייסן
אונדז אַרײינגײין אין לאַגער,
ס'איז שוין געװאָרן פינצטער .אויפן לאַגעריהױף האָב איך געטראָפן אַ סך
יידן .זיי האָבן אונדז דערציילט ,אַז פון הויף האָט מען שוין אַרויסגעפירט אַלע,
װאָס האָבן זיך דאָ געפונען .דער לאַגעריפירער מיט נאָך צוויי דייטשן האָבן
געמיטלעך געשמועסט מיט אסטערן און אַנדערע יידן .מיר ,אָנגעקומענע פון
שאָסײי ,האָבן זיך דערווייל געלאָזט זוכן עפעס פון די קלײידער-שטיק און
עסנװאַרג ,װאָס זיינען געלעגן אויפן וועג .ווען ס'איז געװאָרן גוט פינצטער,
האָבן עטלעכע חברהילייט דערטאַפּט דעם אַפּראָװיזאַציעימאַגאַזין און גענומען
דאָרט אַ סך ברויט .ווען ס'איז אָנגעקומען אַן אױטאָ ,האָב איך זיך וידער
אָפּגערוקט .אין אױיטאָ זיינען אַרֹײין אַ מאַן  .02איך האָב זיך אין לעצטן מאָמענט
געזעגנט מיט ד"ר קאַרנאָװסקי און אים דערלאַנגט אַ לעבל ברױט ,ער האָט
מיר געגעבן אַ װאַרעמע קורטקע פון אַ קאָץ .מיט אים אין אױטאָ איז אױיך
אַרײין ד"ר כאלעם .אַ צווייטער אויטאָ האָט דערנאָך צוגענומען  04פרויען ,די
לעצטע  42מענער האָט צװאַמענגענומען אַ לאַסט-אױטאָ מיט אַ ברעזענט.
ס'איז שוין געווען שפּעט ביינאַכט .אָפּפאָרנדיק אַ קליינע ויילע ,האָט זיך
אונדזער אויטאָ פאַרהאַלטן .געזען האָבן מיר גאָרניט ,נאָר געהערט אַ שמועס
צווישן צוויי שאָפערן .ווייזט זיך אַרױס ,אַז דער אויטאָ װאָס איז פאַר אונדז אַרױס-
געפאָרן מיט די פרויען ,האָט זיך אין וועג צעשעדיקט און דער שאָפער
רעפּאַרירט אים .אונדזער שאָפּער האָט זיך גענומען העלפן זיין קאָלעגע.
לאַנג ,זייער לאַנג ,זיינען מיר געשטאַנען ,ביז ביידע מאַשינען האָבן גערירט פו
אָרט .אָפּגעפאָרן אַ שטיקל וועג ,האָבן זיך ביידע מאַשינען ווידער אָפּגעשטעלט
און מיר האָבן אויפגעכאַפּט פאָלגנדיקן שמועס צװישן דייטשן:
;יאַ ,זי זינד צו שפּעט געקאָמען ,הויטע איז אַלעס בעענדיקט ,קאַמען
זי מאָרגען" ,און זיי האָבן די שאָפערן געהייסן פאָרן אין א געוויסער ריכטונג.
מ'האָט אונדז געבראַכט אין רעוולער טורמע .דאָרט זיינען די מענער
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אַרײינגעטריבן געװאָרן אין איין גרויסער קאַמער און די פרויען אין אַ צווייטער,
מיר זיינען דאָ געבליבן ביז פאַרטאָג,

די פּֿאַרניכטונג פון די  524יידן פֿון לאַגער לאַגעדי
אוריאל שימאַנאָװיטש  --זיגערמאַכער פון ווילנע ,וועלכער איז געווען
מיט אונדז אין קלאָאַגאַ און דערנאָך אין לאַגעדי ,האָט אונדז נאָך דער
באַפרײיאונג דערציילט :צװאַמען מיט זיין קליינעם ג-21יאָריקן זון איז ער
אַרײן אין אַן אויטאָ אויפן שאָסײ .מ'האָט די פּאַרטיע געבראַכט אין אַ קליין
וועלדל .,דייטשן מיט אױטאָמאַטיביקסן האָבן זיי גלייך איבערגענומען און
צוגעפירט יעדן באַזונדער צו אַ געוויסן פּלאַץ אויף דער פּאָליאַנע .דאָרט האָט
מען זיי געשאָסן אין פּאָטילניצע .די שיסעריי האָט געדויערט עטלעכע שעה.
אַזױ האָט זיך אָנגעקליבן אַ גרויסע צאָל דערשאָסענע ,צוישן וועלכע ער איז
געלעגן מיט זיין יינגל .ליגנדיק ,האָט ער געפילט ,אַז ער איז נאָר פאַרװונדעט,
ווען עס איז געװאָרן גוט פינצטער ,האָט ער פאָרזיכטיק זיך אַרױסגעשאַרט פון
אונטער די טויטע קערפּערס .נאָך דער שיסעריי ,זיינען די דייטשן אַװעק
נאָך בענזין ,כדי אונטערצוצינדן דעם גאַנצן פּלאַץ ,עס זאָל ניט בלייבן קיין
שליאַד,
אויסניצנדיק דעם מאָמענט ,אי ער ,קריכנדיק אויפן ביך ,אַװעק

פון דאָרט און זיך אַרײנבאַקומען

וועלדל .מיט די לעצטע

אין דערבייאיקן

כוחות ,אָפּגײענדיק אין בלוט ,האָט ער זיך דערווייטערט פונעם אָרט ,װאָס איז
באַלד פאַרװאַנדלט געװאָרן אין א ים פייער .אַ גאַנצע נאַכט האָט געברענט,
פאַרטאָג זיינען די דייטשן ווידער צוגעקומען ,אָפּנערױמט די רעשטלעך ,באַגראָבן

און פאַרשאָטן מיט ריין זאַמד דעם גאַנצן פּלאַץ

/

שימאָנאָװיטש האָט זיך עטלעכע טעג אױסבאַהאַלטן ביי עסטן .וען אין
עטלעכע טעג אַרום זיינען געקומען די רױטאַרמײער ,האָט מען אים אַרײנ-
גענומען אין אַ קריגס-שפּיטאָל ,געמאַכט אַן אָפּעראַציע און נאָך צוויי ואָכן
איז ער אָנגעקומען צו אונדז באַפרײטע אין קלאָאַגאַ .װוּ ער האָט גענני
איבערגעגעבן וועגן פאַרלויף פון די געשעענישן .זיין דערציילונג איז גלייך
אָפּגעדרוקט געװאָרן אין אַ סאָוויעטישער רױטאַרמייאישער צייטונג , --זאַי
שטשיטניק ראָדיני"  ---אונטערן קעפּל, :אַ שוידערלעכע נאַכט".
ווייזט זיך אַרױס ,אַז דאָס קאַליע ווערן פון אויטאָ אין וועג ,האָט געראַטעװעט
דאָס לעבן פון  47מאַן .מיר האָבן פ,אַרשפּעטיקט?* צו דער עקזעקוציע און קיין
איבערשעהען האָבן די דייטשן ניט געװאָלט אַרבעט .האָבן זיי דען שפּעט
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ַרכט געדאַרפט אַרבעטן? זיינען זיי מיט אונדז נישט זיכער געווען ?..
נןאדע
אי
וי שימאַנאָװיטש האָט איבערגעגעבן ,האָבן זיך אַ לאַנגע צייט געטראָגן
פון פאַרניכטונגס-פּלאַץ האַרצרײסנדיקע קולות פון האַלבילעבעדיקע מענטשן,
פון לעבעדיק-ברענענדיקע פאַקלען .אין דעם אָװנט זיינען אומגעקומען :דער
קאָמפּאָזיטאָר דורמאַשקין ,הערמאַן קרוק ,מוליע זאַבלודאָווסקי ,דער שרייבער
ראָזענטאַל ,ד"ר כאלעם ,ד"ר קאַרנאָווסקי ,קאָמיסאַראָוו נאַאום ,ליפשיץ מיטן זון
|
|
און פיל אַנדערע.
די זעלבע רוצחים-באַנדע ,װאָס האָט ליקווידירט דעם לאַגער אין לאַגעדי,
איז אויף מאָרגן פרי אַװעקגעפאָרן קיין קלאָאַגאַ ,כדי דאָרט אָפּצורױמען יענעם
לאַגער ,אונדז האָבן זיי איינגעלאַדן צוריק אין קלאָאַגאַ.
אין רעוועלער טורמע
מיר ,די  42מענער ,זיינען אַריינגעפירט געװאָרן אין אַ גרויסער קאַמער,
דאָרט האָבן מיר זיך אויסגעלייגט אויף דער ערד און כמעט אָן אַרױסצורעדן
אַ װאָרט ,זיינען מיר אַלע אַיינגעשלאָפן .קיינער האָט קיין אַנונג ניט געהאַט,
פון װאָס פאַר אַ סכנה מיר האָבן זיך אַרױסגעראַטעװעט .פאַרטאָג האָט מען
אונדז אויפגעוועקט מיט קולות ,מיט געװאַלטן, :שנעלער ,שנעלער!* עטלעכע
דייטשן האָבן אונדז מיט קלעפּ און זידלערייען גענומען יאָגן צו צוויי אױטאָס.
די  42מענער זיינען אַרײין אין איין אויטאָ און די  04פרויען  --אין אַ צווייטן.
מיר זיינען לאַנג געפאָרן און זיך אָריענטירט ,אַז מען פירט אונדז ניט צום
רעוועלער פּאָרט .אַן אומרואיקייט האָט אונדזן באַהערשט .מ'האָט דורך דִי
ברעזענט-ישפּאַלטן געזוכט אַ שליאַד פון וועג  --װוּהין פאָרט מען .נאָכן
אָפּפאָרן אַ היפשע צייט ,האָבן זיך חברה אָריענטירט ,אַז מיר פאָרן צוריק
קיין קלאָאַגאַ .אַזױ איז עס טאַקע געווען נאָך שעהען פון אַרומפּאָרן זיינען
מיר געבליבן שטיין פאַרן לאַגער-טױער קלאָאָגאַ .לאַנג זיינען מיר ביים
טויער אַזױ געשטאַנען .די געסטאַפּאָווצעס ,זעט אויס ,האָבן געהאַט א יישוב-
הדעת ,צי זאָל מען אונדז גלייך אַװעקפירן צום נייעם עקזעקוציע-פּלאַץ ,אָדער
אונדז אַריינפירן אין לאַגער צו די איבעריקע און דערמיט זיי באַרואיקן.
מיר זיינען ענדלעך אַריינגעפירט געװאָרן צוריק אין הויף פון פרויען-בלאָק.
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צוריק

אין

קלאָאַגא

נאָך אַן אָפּװעזנהײט פון אַ קאַרגן חודש זיינען מיר צוריק געבראַכט
געװאָרן אין קלאָאָגא .ביים אַרײנגאַנג אין טויער פון פרויען-בלאָק ,האָב איך
געכאַפּט קלעפּ  --עס האָט זיך ביי מיר צעשאָטן דער קאָץ מיט עטלעכע לעבלעך
ברויט ,װאָס איך האָב געפירט פון לאַגעדי .אויפן הויף האָבן מיר .דערזען
דאָס פאָלגנדיקע בילד :גלייך ביים אַרײנגאַנג זיינען געזעסן צוויי קאָלומנעס
מענטשן אויף דער ערד .קיינער פון זיי האָט זיך ניט געטאָרט אויפשטעלן;
ביים קלענסטן פּרוּוו זיך אונטערצוהויבן ,האָט מען באַקומען קלעפּ פון אַ דייטש.
אַ ביסל ווייטער זיינען געשטאַנען צו הונדערט מאַן ,אין קאָלומנעס ,מענער
און פרויען .מ'האָט אונדז פאַרשאָטן מיט פאַרשײדענע פראַגן .אַלע האָבן
זיך דערפרייט מיט אונדז ,און זיך באַרואיקט ,טראַכטנדיק ,אַז די פון לאַגעדי
לעבן ,איז מסתמא קיין געפאַר נישטאָ .מיר ,די ניי-אָנגעקומענע ,זיינען אַװעק
טיפער אין הויף ,צו די לעצטע קאָלאָנעס ,גאָכךקומען צו זיך אַביסל ,האָבן
מיר זיך דערװװוסט אָט װאָס:
פאַרטאָג ,ווען דער גאַנצער לאַגער איז אַרױס ,וי געוויינלעך ,צום אַפּעל
זיינען געקומען דייטשן און אַרױסגענומען  002מאַן  --די יינגטסע און געזונטסטע
און געזאָגט ,אַז מ'פירט זיי אין דערבייאיקן װאַלד צו דער אַרבעט ,ביז מיטאָג.
אין לאַגער זיינען געבליבן דריי דייטשן אויפן הויף .אַרום לאַגער זיינען געווען
אויסגעשטעלט עסטישע ואכלייט ,זייער געדיכט ,מיט אױטאָמאַטיש געווער אין
די הענט .אין אוַויילע אַרוֹם האָבן מיר אַלע געזען ,וי די אַרבעטער טראָגן
אויף זיך גרויסע קלעצער פון װאַלד צו אַ געויס אָרֹט,
מיר זיינען די גאַנצע צייט געשטאַנען אויפן הויף און צוגעקוקט זיך צו
זייער אַרבעט .די קיך האָט געקאָכט מיטאָג און טאַקע אַ גוטע ,געדיכטע זופּ.
אין אַ געוויסן מאָמענט ,האָט דער לאַגער-פירער געהייסן ,אַז אין דער קיך
זאָל מען אָנגיסן עמערס עסן פאַר יענע אַרבעטער ,וועגן אַלץ אין דער וועלט
האָבן מיר גערעדט צווישן זיך ,נאָר ניט וועגן טויט .פון מיינע עטלעכע לעבלעך
ברויט ,האָב איך צעטיילט אַביסל צווישן מיינע פריינט פון קאָװונע ,די פרויען:
פּראָװױיזאָר סעגאַל און פרוי פון אינזש .אקס .איך האָב אױיך געגעבן ברויט
דעם יינגל פון שניידער קאַטשערגינסקי .דער טאַטע איז אַװעק מיט די 003
מיר האָבן געגעסן אַ סך און צו דער זעט .עטלעכע מאָל האָט דער לאַגער-
פירער געזאָגט, :באַלד קומען יענע פון דער אַרבעט" .סאיז אַװעק מיטאָגי
צייט ,דער זייגער איז שוין איינס  --די אַרבעטער קומען ניט צוריק .מיר
זיינען געװאָרן אומרואיק .װאָס קען דאָס באַדײיטן! אונדזער אומרואיקייט
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איז געשטיגן פון מינוט צו מינוט ..אַ שווער געמיט האָט אונדז אַלעמען
אַרומגענומען .דאָך האָט מען זיך ניט פאָרגעשטעלט דאָס װאָס האָט שוין פּאַסירט.
פּלוצלינג ,אַזײיגער האַלב צוויי ,האָבן מיר דערהערט אַ געדיכטע שיסעריי
פון אױיטאָמאַטן ,מיר זיינען געבליבן פאַרשטומט און פאַרגליװוערט .דאָס האַרץ
האָט זיך אָפּגעריסן .אין טויטישרעק האָבן מיר זיך איבערגעקוקט .מהאָט
געציטערט צו טראַכטן ,אָנצורופן די זאַך ביים נאָמען..
די שיסעריי האָט אָנגעהאַלטן אַ היפּשע ויילע ,מיט קליינע הפסקות .איך
האָב צוגעדריקט מיין זון צו זיך ,גענומען טוליען צו זיך ,װי ביים דורכפאָרן
פּאָנאַר,.
דערנאָך זיינען צום לאַגער צוגעקומען אַ פּאָר דייטשן און אַרויסגעפירט
אַ מאַן  52פון די ,װאָס זיינען געזעסן אויף דער ערד און באַלד נאָכדעם האָבן

מיר ווידער דערהערט אַ געדיכטע שיסעריי פון אױטאָמאַטן.
ס'איז קלאָר געװאָרן װאָס דאָ קומט פאָר .קיין שום ספק איז ניט געווען --
מ'שיסט אויס די מענטשן פון לאַגער .װאָס טוט מען? לױיפן? דער לאַגער
איז דאָך אַרומגעצױמט מיט שטעכיקע דראָטן און אַרום שטייען געדיכטע
פּאַטראָלן מיט פּולעמיאָטן .װיאַזױ ראַטעװעט מען זיך! ..דער קאָפּ אַרבעט
שנעל ,מען זוכט אַ רעטונג .דווקא איצט ,ווען אַלץ גייט צו ענדע ,זאָלן מיר
אומקומען !?
אין לאַגער זיינען אַריין צוויי דייטשן מיט אַ מאָטאָציקל און באַלד דערנאָך
אַװועק מיט  5געזונטע יונגעלייט .נאָך אַ האַלבער שעה זיינען זיי צוריקגעקומען.
מיט פאָרזיכטיקייט זענען מיר דערגאַנגען ,אַז זיי האָבן צום וועלדל אַװעקגעפירט
צוויי פעסער בענזין ...ס'איז שוין קיין שום ספק ניט געווען וועגן דעם ,װאָס
דאָ קומט פאָר.
די דייטשן זיינען ווידער געקומען און פון פּלאַץ צוגענומען נייע פּאַרטיעס
מענטשן ,אין אַ געוויסן מאָמענט האָבן מיר געפּרוּוט אַרײנרײסן זיך אין בלאָק.
די דייטשן האָבן אָבער גענומען שלאָגן מיט נאַגייקעס און אַלעמען פון בלאָק
פאַרטריבן ,מיר זיינען װוידער געבליבן אויפן פרייען פּלאַץ.
לאַנגע שעהען האָט געדויערט די קאַניבאלישע פּראָצעדור  --די דייטשן
זיינען יעדע  51מינוט געקומען נעמען  05--52מענטשן און באַלד האָבן מיר
דערהערט אַ געדיכטע שיסעריי און איינצלנע שאָסן אָן אַ סוף.
ס'איז שוין געװאָרן פאַרנאַכט .דער פּלאַץ איז געװאָרן װאָס ווייטער אַלץ
ליידיקער .אין אַ געויסן מאָמענט האָבן מיר ,אַ סך מענטשן ,זיך וידער
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אַרײינגעריסן אין דערבייאיקן בלאָק .אַ טייל זיינען אַרײינגעלאָפן אין פּאַרטער
און דאָרט

זיך פאַרשטעקט

אויבן און זיך פאַרשטעקט
8

אונטער

די בעטלעך.

אין אויבערשטן

אַנדערע

זיינען אַרױפגעלאָפן

זאַל און אויפן בוידעם .ווען איך

בין מיטן קינד געלאָפן אויף די טרעפּ ,האָט מיך פאַרהאַלטן דער אַלטער ד"ר
זאַלקינדסאָן ,זאָגנדיק אין רוסיש, :װוּהין לויפט איר ,באַלבערישסקי? צי דען
װועט העלפן דאָס באַהאַלטן זיך ?"?,4
איך בין מיטן קינד אַרײנגעלאָפן אין גרויסן זאַל ,װאָס איז געווען אָנגע-י
שטעלט מיט בעטלעך .מיר האָבן זיך פאַרוקט אונטער אַ בעטל נעבן אַ פענצטער,
און אין אַ דערנעבנדיקער פּראַמוגע זיך אַרײנגערוקט מיטן קינד ,דערנאָך
צוגערוקט דאָס בעטל װאָס נענטער צו זיך .מיר האָבן זיך אַרײנגעפּרעסט,
אַרײינגעדרײט וי ווערעם ,מ'זאָל אונדז ניט זען און ניט הערן ..הלוואי װאָלטן
מיר געקענט ,פּונקט ווי װוערעם ,אַרונטערקריכן אונטער עפּעס אַ שטיין ,אַ בוים,
אין אַ שפּאַלט זיך אַרײנשפּאַרן ..אַזױ זיינען מיר געלעגן צזאַמענגעפּרעסט,
טויטישטיל ,צוהערנדיק זיך צו יעדן שאָרך..
אַלע וויילע האָבן מיר געהערט קולות פון די דייטשן .מ'האָט שוין ,ווייזט
אויס ,אַרויסגעפירט די לעצטע פּאַרטיעס ,ווייל דער לאַגעריפירער האָט אַרוס-
גערופן אַלע קראַנקע ,די דאָקטוירים ,די שוועסטערס פון שפּיטאָל .די קראַנקע
האָט מען אַרײנגעזעצט אין אַן אױטאָ .דער מעדיצינישער פּערסאָנאַל האָט זיך
אויסגעשטעלט ,אַ טייל אין ווייסע כאַלאַטן..
דאָ האָבן מיר דערהערט געשרייען פון אַ דייטש; :וו זיינען נאָך מענער,
וואָ זינד זי "...גרויליקע ,טויט-אַנגסטיקע מינוטן ...דאָס באַדײיט ,אַז זיי װעלן
גלייך גיין זוכן ...מיר זיינען ,אוב אַזױ ,פאַרלוירן..
מיר ליגן אַזױ אַרײנגעדריקט אין זיך ,הערן און װאַרטן .װועלן די רוצחים
אַרײנגײן דאָ אין זאַל!?...
פּלוצלינג איז דער שטאַרק-פינצטערער זאַל ,װוּ מיר זיינען געלעגן פאַר-
שטעקט  --באַלױכטן געװאָרן מיט אַ ים ליכט .אַ ריזיקער פייער-סלופּ האָט
פאַרגאָסן די גאַנצע געגנט .עס האָט געקנאַקט ,פונקען און שטיקער פייער זיינען
געפלויגן אַרום און אַרום .מיר זיינער דערשיטערט געװאָרן ..די שפּיל איז
געענדיקט  --נאָכן אויסשיסן אַלע ,פאַרברענט מען זאָס גאַנצע שטיק װאַלד..
מיר האָבן געװאַרט ..יעדעס טיילעכל פון אַ סעקונדע האָט זיך געצויגן,
אומענדלעך געצויגן ...פון הויף דערגייען צו אונדז קולות, :שנעלער ,שנעלער"..
וי די קולות װאָלטן געווען געווענדט גלייך צו אונדז .אָט ,אַ ליאַדע סעקונדע
און זיי װעלן צו אונדז אַרײנפאַלן ...זי מוזן דאָך קומען !..
מינוטן ,סעקונדעס פון פאַרשטיקטן אָטעם  --װאָס באַדײיט דאָס! 1פּלוצים
אַזױ שטיל ,אַזױ רואיק ...ליכט ,נאָר ליכט .פונקען זיינען געפלויגן איבער א ריזיקן
שטח .די דאָזיקע ליכטיקייט איז גרױזאַמער ,וי די פינצטערניש .ניט קיין סתם
פייער איז דאָס ,דאָס ברענען יונגע אומשולדיקע קינדער ,עס ברענען פרויען,
מענער  --לעבעדיקע אומשולדיקע מענטשן .דאָס זיינען די פונקען פון זייערע
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פלאַקערדיקע גופים .אַזאַ  .ליכטיקייט אויפן האָריזאָנט ..די גרעסטע און
שװואַרצסטע פינצטערניש אין דער וועלט ...מיר פאַרשעלטן די ליכטיקייט ,װאָס
קאָן אויך אונדז ברענגען צו דער אונטערגאַנגס-בראַנד!..
אין די אַנגסט-מאָמענטן לויפן פאַרביי געדאַנקען :שטוב ,פרוי ,טאָכטער,
מאַמע ,שוועסטער ,ברידער  --װוּ זייט איר אַלע? ראַטעװעט!
ווען דער אַרום איז באַהערשט געװאָרן דורך אַ טויטישטילקייט ,האָבן מיר
זיך אַזױ פאָרגעשטעלט דעם פארלויף פון די געשעענישן :די דייטשן ,די
רוצחים מיט אַ סיסטעם ,אַרבעטן מיטן זייגער אין האַנט .היינט האָבן זי
פאַרענדיקט .מאָרגן װעלן זיי אויסענדיקן דאָס ,װאָס זיי האָבן נישט באַויזן
היינט צו טאָן .װעלן מיר אפשר האָבן אַ רואיקע נאַכט .מוז מען אסנוצן
די צייט און געפינען אַ גוטע מעלינע ,ווייל אונדזערע  --איז קיין באַהעלטעניש
ניט .מיט די געדאַנקען זיינען מיר אַנטשלאָפן געװאָרן..
אויפגעכאַפּט האָב איך זיך ,ווען ס'איז נאָך געווען גוט פינצטער .כ'האָב
גלייך גענומען זוכן אַ מעלינע ,װוּ זיך צו פאַרשטעקן .פון דער נעכטיקער
שחיטה האָבן מיר זיך געראַטעװעט ,אָבער װאָס װײיטער!? װוּ קען מען
זיך פֿאַר זיי אױסבאַהאַלטן!?..
פּלוצלינג דערהער איך פון הינטער דער װאַנט  --שטימען .איך הער
זיך גוט צו :יאָ ,מען רעדט יידיש .מיר דערקענען אייניקע שטימען ,צווישן
זיי ,די שטימע פון הענעכקע שאַפיראָ.
קלאָר ,אַז דאָ איז פאַראַן אַ מעלינע .אָבער וי גייט מען אַהין אַרֹײן?
וועלן זיי אונדז אַרײנלאָזן! איך באַשליס שנעל .איך הויב אָן רייסן אַ ברעט
פון דער װאַנט .ס'איז געװאָרן שטיל .מ'האָט זיך דערשראָקן און אָפּגעשטעלט
די רייד .איך קלאַפּ אָן אין װאַנט און זאָג, :חברים ,איך בין דאַ מיטן זון.
עס טיג ניט ,אַז מיר זאָלן דעמאַסקירן די װאַנט .נעמט אונדז אַרײן אינע-
װייניק" -- .הענעכקע שאַפּיראָ האָט מיר גלייך געענטפערט, :קומט אַרײן
צו אונדז און טשעפּעט ניט די װאַנט?, -- .יאָ" ,זאָג איך, ,ס'איז דאָך אָבער
נאַכט ,פינצטער ,מיר ווייסן ניט װוּ צו גיין .זאָל עמעצער אַרױסגײן און אונדז
אַרייננעמען? , --גוט?  --האָט מען געענטפערט .אין אַ ווילע אַרום אין
אַרױסגעקראָכן אַ יונגערמאַן ,װאָס האָט אונדז אַרײינגענומען אין אַ מעלינע --
דער בוידעם .אויף דביייכער האָבן מיר זיך אַרײינגעשאַרט און פרייער אָפּגע-
אָטעמט .גאָט צו דאַנקען ,אַבי מיר זיינען מיט נאָך יידן און טאַקע אין אַ מעלינע.
אפשר וװעט געלינגען אויך היינט זיך צו ראַטעװען.
די מעלינע איז געווען אונטערן דאַך ,לענגאויס דער אויסערלעכער װאַנט
פון דער בלאָק-געביידע .יידן האָבן דאָ ,זעט אויס ,געמאַכט אַן אָפּצוימונג אויפן
בוידעם ,כדי אין אַ געהעריקן מאָמענט זיך קענען באַהאַלטן .שטיין האָט מען
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ניט געקענט ,נאָר זיצן ,אָדער ליגן .אין דער פינצטערניש האָבן מיר קיינעם
ניט געזען ,נאָר דערקענט אייניקע לויט די שטימען .געפילט האָבן מיר ,אַז דאָ
זיינען פאַראַן אַ סך מענטשן .אוב הענעכקע שאַפּיראָ איז דאָ ,קען מען זיין
רואיק ,די מעלינע וועט אוודאי אױיסהאַלטן.
װאָס נענטער סאיז געגאַנגען צו טאָג ,אַלץ אומרואיקער זײנען מיר
געװאָרן .יעדער איז געלעגן פאַרזונקען אין זיינע געדאַנקען ,און מיט האַרצ-
קלאַפּעניש דערװואַרט דעם אָנקומענדיקן טאָג .אוי ,זאָל ער גאָרניט קומען ,דער
טאָג ...קיין גוטס האָט מען פון אים ניט געהאַט צו דערװאַרטן ..דער טאָג
איז אָבער געקומען .ס'איז אַװעק אשַעה ,צוויי און מער ...ס'איזן שטיל װוי אויף
אַ ביתיעולם ...די שוידערלעכסטע זאַך איז די שטילקייט...
ווען ס'איז געװאָרן טאָג און מיר האָבן קיין דייטשן ניט געזען זיינען
ווידער באַפאַלן מחשבות  --װאָס באַדייט דאָס ? ...אַ פּאָר יונגע חברה האָבן זיך
פאָרזיכטיק צוגעשאַרט צום קליינינקן בוידעם-פענצטערל און אַרױסגעקוקט אויפן
בלאָק-הויף .זיי האָבן דערלאַנגט די ערשטע ידיעה :קיין דייטשן זעט מען ניט,
|
נאָר עסטן מיט ביקסן,
די דאָזיקע ידיעה האָט אונדז דעזאָריענטירט .ווּ זיינען די דייטשן +זיינען
זיי שוין אינגאַנצן ניטאָ!? קיינער האָט אַזאַ זאַך אַפילן פאַרן מויל ניט געװאָלט
ברענגען! װאָסזשע טוען דאָ די עסטישע װאַכמענער?
צ

בעת מיר זיינען נעכטן געשטאַנען אין טויט-שרעק אויפן פּלאַץ ,האָב איך
באַמערקט ,ווי טרינאָפּאָלסקי מיט אַ חבר עסן ברויט מיט עכטן האָניק פון
אַ פולער מענאַשקע אַרױס .איך האָב ביי זיי געבעטן אַ ביסעלע פאַר מיין יינגל,
זיי האָבן מיר אָפּגעזאָגט .ס'האָט מיר באמת ויי געטאָן .אין אַזאַ מאָמענט..
ווען ס'איז שוין כמעט גאר נישטאָ װאָס צו פאַרלירן..
ביים ערשטן פּרוּוו אַרײנצורײסן זיך אין בלאָק צוזאַמען מיט אונדז  --װאָס
איז אונדז ,אגב ,נישט געלונגען  --האָט טרינאָפּאָלסקי אַװעקגעשלײדערט די
מענאַשקע מיטן האָניק .צוריקגייענדיק צום פּלאַץ האָב איך זי אויפגעהויבן
ביים אַריינקלייבן זיך מיט שוועריקייט אין דער מעלינע אַרײן ,האָב איך
געמוזט פון זיך אַראָפּוואַרפן אַ פּלעצאַק מיט צוויי לעבלעך ברויט ,כדי אָפּצו-
ראַטעוען דעם האָניק מיט איין לעבל ברויט .ווען ביזן האַלבן טאָג האָבן זיך
מער ניט געוויזן קיין דייטשן ,האָבן מיר דערפילט הונגער און זיך פּשוט מחיה
געווען מיט דעם קראַפט-ברענגענדיקן האָניק ,אונטער וועלכן מ'האָט אויך אַנט-
דעקט א שיכט מיט גוטער פּוטער .נאָר טרינאָפאָלסקי ,דער רייכסטער הענדל;ער
|
אין לאַגער ,האָט זיך געקענט דערלויבן אַזאַ לוקסוס.

51

צִ

מיט געמישטע געפילן פון פרייד און האָפענונג פון איין זייט און שרעק
פאַר אַנטױשונג פון דער אַנדערער זייט  --זיינען מיר אַזױ אָפּגעלעגן אויפן
בוידעם דעם ערשטן טאָג.
ביינאַכט זיינען עטלעכע יונגעלייט אַראָפּ פון בױידעם אױפן פּלאַץ און
האָבן פאָרזיכטיק אָנגעקליבן היפשע רוקזעקלעך מיט איבערגעלאָזענע ברױיט
|
און אַנדערע פּראָדוקטן און אַרויפגענומען אין מעלינע.
דער צווייטער טאָג האָט זיך אָנגעהױבן זייער אומרואיק .פון הויף איז
דערגאַנגען אַ שטאַרקער טומל .מיר זיינען וידער געבליבן פאַרגליווערט.
אונדזערע אָבסערװאַטאָרן פון די בוידעם-פענצטערלעך האָבן אונדז צוויסן
געגעבן ,אַז די רוסן פון די דערבייאיקע לאַגערן פאַר אינטערנירטע (אַרױסגע-
שיקטע פון לענינגראַדער ראַיאָן) ראַבירן די דייטשישע סקלאַדעס .זי זיינען
אָנגעקומען אויפן הויף מיט פורלעך און גענומען אַרויספירן די פּראָדוקטן
געענדיקט מיט די סקלאַדעס ,האָבן זיי זיך געװאָרפן אויף אונדזער לאַגערי
פאַרמעגן .,זיי האָבן צוגענומען קישנס ,קאָלדרעס ,וועש ,קלידער ,קיךי
באַלעבאַטישקײט א .א.
די ידיעה האָט אונדז דערפרייט .דאָס הייסט דאָך ,אַז די דייטשן זיינען
שוין ניטאָ! גאָט צו דאַנקען .זיינען מיר דאָך ,אויף אַן אמת ,געראַטעװעט!
פונדעסטוועגן זיינען מיר וייטער געבליבן ליגן איף אונדזערע ערטער,
באַשליסנדיק ניט צו רירן זיך אַזױ לאַנג ,װי עס װעט ניט זיין קיין פעסטע,
זיכערע אויפקלערונג פון דער סיטואַציע,
די דריטע נאַכט איז שוין אַרױס אַ גאַנצע בריגאַדע מענטשן זיי האָבן
זיך אַרײנגעקראָגן אין דער דייטשישער קיך און פון דאָרטן געבראַכט אַ מאַסע
ערשטקלאַסיקע פּראָדוקטן.
אין דריטן טאָג האָט מען אַלעמען צוגעטיילט צו ביסלעך פּראָדוקטן ,אַלע זיינען
געווען זאַט און באַזאָרגט מיט עסנװאַרג .די טיילער אַלײן האָבן געהאַט אַ גוטן
שנאַפּס און פאַרהאַלטן פאַר זיך גאַנצע קאַסטנס מיט שפּײז..
די פערטע נאַכט האָט מען אָנגעשלעפּט נאָך מער פּראָדוקטן און קאַסטנס
מיט מינעראַליװאַסער .אויפן פערטן טאָג איז מען שוין געװוען באַזאָרגט מיט
עסנס איבערגענוג.
אין דעם טאָג האָבן מיר דערזען אריבערפליען איבערן לאַגער אַ סאָװיעטישן
עראָפּלאַן .לכתחילה האָבן חברה געװאָלט אים געבן צייכנס ,מ'האָט זיך אָבער
אָפּגעהאַלטן ,אין עטלעכע טעג אַרום ,ווען מיר זיינען שוין געווען אויף דער
פריי ,האָט אונדז באַזוכט אַ סאָוויעטישער פליער און דערציילט ,אַז ער איז
==

געפלויגן איבערן לאַגער און געזען ,אַז עס זיינען דאָרט פאַראַן מענטשן .ער האָט
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שוֹין געהאַט גרייט אַראָפּצולאָזן אַ באָמבע אויף אונדז ,אָבער אין לעצטן מאָמענט
האָט ער זיך אָפּגעהאַלטן ,אַ טראַכט טוענדיק ,אפשר זיינען דאָס לאַגערניקעס.
דער באַזוך פון סאָװיעטישן פליער איבערן לאַגער האָט אונדז געװאַלטיק
דערמוטיקט ,און מיר האָבן אַלײן ניט געװוּסט ,אין װאָס פאַר אַ נייער סכנה
מיר זיינען געווען .צו דער זעלבער צייט האָבן מיר שוין געהאַט ריכטיקע
ידיעות ,אַז אין פּאַרטער ליגן אַ סך געשאָסענע מענטשן .אַלע די ,װאָס זיינען
פון פּלאַץ אַרײינגעלאָפן אין בנין און זיך באַהאַלטן אין אונטערשטן זאַל ,זיינען
דורך די דייטשן אויסגעשאָסן געװאָרן.
פון דעם זאָל האָט זיך געראַטעװעט איין ד"ר סעווערין זיידלער ,וועלכן די

קוילן פון מאַשין-געװער האָבן ניט געטראָפן און איז בײינאַכט אַנטלאָפן דורכן
און דערציילט

פענצטער .אין עטלעכע טעג אַרום איז ער צו אונדז געקומען
גענוי ,װאָס דאָ איז פאָרגעקומען :
אַרױפגײן צו אונדז ,אויפן ערשטן שטאָק ,האָבן זיי שוין ניט באַוויזן .דער
אויטאָ איז געשטאַנען און גערופן, :שנעלער ,שנעלער"  --דאָס זיינען געווען
די קולות , --שנעלער" ,וועלכע מיר האָבן אויפגענומען ,ליגנדיק שוין אין די
ערשטע מינוטן באַהאַלטן 5 .אָדער  01מינוט האָבן דעצידירט וועגן לעבן פון
העכער  08מאַן!
א

ערשט ,דעם 52סטן סעפּטעמבער ,אַ זייגער  01אינדערפרי ,זיינען אין לאַגער
אַרײנגעקומען די ערשטע  5רוסישע אָפיצירן .מיט דער גרעסטער פאָרזיכטיקייט,
האָבן מיר גענומען אַרױסקריכן פון אונדזערע נאַרעס ,כדי זיך צו איבערצייגן אין
אונדזער גליק  --אַז מיר זיינען טאַקע געראַטעװעט ,אַז מיר האָבן דערלעבט
די באַפרײיאונג ,אַז די דייטשע הענקערס זיינען שוין מער ניטאָ! אַז מיט אונדז
זיינען אמתע רױטאַרמײער,

ח ור בן

ק לאַאַ גאַ

ווען די ערשטע  5רױטאַרמײער זיינען אַרײין אין לאַגער און מיר האָבן
זיך איבערצייגט ,אַז מיר זיינען ווירקלעך פריי ,זיינען מיר אַלע אַװעק צום
|
עקזעקוציע-פּלאַץ,
עטלעכע מינוט גאַנג פון לאַגער צו דעם אָרֹט ,װוּ ס'איז געווען אַ גרויסער
הילצערנער באַראַק  --דאָס װוין-אָרט פון עסטן אָדער דייטשן .רעשטלעך פון
פונדאַמענט און דער קוימען זיינען געבליבן פון באַראַק .איבער דער גאַנצער
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לענג איז פול געווען מיט שטיקער פאַרסמאַלעטע מענטשלעכע

קערפערס.

שטיקער קערפּער-טײילן האָבן נאָך געטליעט .וועגן דער שחיטה אין דעם באַראַק
האָבן מיר באַלד ,אויפן פּלאַץ ,אויסגעהערט דריי לעבנגעבליבענע עדות:
דער ערשטער ,איציק אָװסייעװיטש 52 ,יאָר אַלט ,אַ שנידער פון
אָשמענע . ער האָט געאַרבעט אין די װאַרשטאַטן אין נייווילייקע און
פון דאָרט צוגענומען געװאָרן .ער דערציילט :ווען מ'האָט אים ,צװאַמען
מיט אַנדערע ,צוגעפירט פון לאַגער צום באַראַק ,זיינען זיי אַריינגעפירט
געװאָרן איינציקווייז און געצװוּנגען געװאָרן זיך צו לייגן אויף טויטע קערפּערס,
אין אַ צימערל אויף דער ערד .אַ דייטש האָט אויף אים געשאָסן און איז אַװעק.
ער האָט געפילט ,אַז ער איז אַפילן ניט פאַרװוּנדעט .ער איז אָבער געבליבן ליגן
ביז מ'איז שוין אין דעם צימערל מער ניט אַרײן .ער האָט זיך פאָרזיכטיק
גענומען אַרױסשאַרן פון אונטער די טױיטע און האַלביטױטע קערפּערס .ווען
אַ ביסל שפּעטער האָבן די דייטשן גענומען אַרײינגיסן בענזין ,איזן ער שנעל
אַרױסגעשפּרונגען דורכן אָפּענעם פענצטער און אָנגעהויבן לויפן צום דערבייאיקן

װאַלד .ער איז אַרױפגעקראָכן אױיף אַ בוים ,און איז אויף אים אָפּגעזעסן די
גאַנצע נאַכט .ער האָט געזען דאָס שוידערלעכע פייער ,ער האָט געהערט די
האַרצרײיסנדיקע געשרייען פון די ברענענדיקע ,האַלבילעבעדיקע מענטשן .דריי
טעג און נעכט האָט ער זיך אַרומגעװאַלגערט אין די וועלדער .אַ דערשעפּטער
פון די כוחות איז ער אַריין צו אַן עסטאָנער אין שטוב .דאָרט האָט ער זיך
דערװוסט וועגן דער באַפרייאונג און איז געקומען צו אונדז אין לאַגער,

דער צווייטער אַרױסגעראַטעװעטער

פונעם באַראַקאברהם

ואפניק ,זיין

פאָטער איז געװוען בריגאַדיר אין קלאָאָגאַ און אין אויך אומגעקומען .ער
דערציילט דאָס זעלבע ,װאָס דער ערשטער ,נאָר ער האָט באַקומען צוויי וווגרן.
איין קויל שטעקט נאָך ביי אים איצט אין האַלדז.
דער דריטער פאַל פון אַנטלופן פונעם באַראַק איז גאָר אַן אויסטערלישער:
געראַטעװעט האָט זיך די פרוי געניאַ אָלקעניצקאַ .ווען זי איז געפירט געװאָרן
דורך אַ דייטש צום באַראַק ,האָט זי איבערגענומען אַ צווייטער דייטש  --אַן
עלטערער ,האָט זי אַריינגעפירט אין אַ צימער ,געהייסן זיך לייגן צװישן די
דערשאָסענע און אָנגעזאָגט צו ליגן רואיק ,ביז ער װעט איר זאָגן װאָס ווייטער
צו טאָן ,שפּעטער ,ווען מ'האָט געעפנט די פענצטער אויף אַרײנצוגיסן בענזין,
איז ער אַרײין אין צימער און זי אַ שטויס געטאָן צום פענצטער ,זאָגנדיק דערביי:
,לויף שנעלער ,ראַטעװע זיך ,דו ביסט נאָך אַזוֹי יונג" ..זי איז געשפּרונגען
דורכן פענצטער ,אַרײנגעלאָפן אין װאַלד ,עטלעכע טעג זיך דאָרט אױסבאַהאַלטן,
און געקומען צוריק צו אונדז אין לאַגער.
אַרױס פון דעם טױטן-באַראַק ,זיינען מיר צוגעגאַנגען צו א פּאָלאַנע ,װוּ מיר
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האָבן דערזען אַן אומבאַשרײיבלעך בילד .אויף אַ שטיק אויסגעהאַקטן װאַלד זיינען
געווען אויפגעשטעלט דריי גרויסע שייטערהויפנס .יעדער איז באַשטאַנען פון
אַ ריי אויסגעלייגטע גרויסע ,זיבן-מעטערדיקע קלעצער ,זי זיינען געלעגן אָפַּי
גערוקט אַ מעטער איינער פונעם אַנדערן .דער שייטערהויפן האָט געהאַט די גרויס
פון  24קװאַדראַטימעטער ( .)6/7אינמיטן איז געמאַכט געװאָרן אַ הויכער קוימען

פון האָלץ ,כדי ביים ברענען זאָל זיין אַ גוטער לופט-דורכגאַנג .די דריי הונדערט
אַרבעטער ,וועלכע די דייטשן האָבן אַרויסגעפירט פאַרטאָג צו ,דער אַרבעט? --

האָבן אָנגעטראָגן די גרויסע קלעצער און זיי אויסגעלייגט אויף דער פּאָלאַנע,
ווען די דריי פונדאַמענטן זיינען פאַרטיק געװאָרן ,האָבן זיי אַ געוויסע צאָל
מענטשן אומגעברענגט אין ערשטן טױטן-באַראַק ,און דערנאָך געברענגט צו 52
לעבעדיקע פּערזאָן צו די שייטערהויפנס .זיי האָבן די מענטשן געצװוּנגען זיך
אויסצולייגן אויף די קלעצער מיט די פּנימער צו די ברעגעס ,און האָבן יעדערן
אַרײינגעשאָסן אַ קויל אין פּאָטילניצע .ווען די קלעצער זיינען געווען פאַרלייגט
מיט טויטע און האַלביטױטע קערפּערס ,זיינען אויף זיי אַרופגעלײגט געװאָרן
נייע קלעצער און אויף זיי ,נייע מענטשן .פיר אַזעלכע רייען זיינען געמאַכט
געװאָרן .צוויי שייטערהויפנס זיינען אױסגעװואַקסן אין הויכע געביידעס ,אויסגע-
פילטע מיט הונדערטער מענטשלעכע קערפּערס .דער דריטער שייטערהויפן איז
געבליבן ניטיגערירט .ער איז געווען גרייט פאַר אונדז ,פאַר די אַנטלאָפּענע,
ווען אַלץ איז געווען פאַרענדיקט ,האָבן זיי באַגאָסן די צוויי געביידעס מיט
די מענטשלעכע קערפּערס מיט בענזין און אונטערגעצונדן .וייזט אויס ,אַז זי
האָבן געהאַט װײיניק בענזין ,ווייל איצט ,אין זעקסטן טאָג נאָך דער טראַגעדיע,
האָבן נאָך די קלעצער מיט די קערפּערס אין אַ סך ערטער געטליעט .די
שייטערהויפנס זיינען געווען אויסגעברענט בלויז אינמיטן ,ביז דער ערד ,אָבער
זיי זיינען געבליבן גאַנץ ,כמעט ניט גערירט ,ביי אַלע פיר ברעגעס .דאָס

מאַקאַברישע בילד האָט געמאַכט אַ דערשיטערלעכן

איינדרוק .מ'האָט פּשוט

געקענט משוגע ווערן .אַרום זיינען געלעגן טױטע קערפּערס  --איין העלפט
פֿאַרברענט ,די צווייטע העלפט  --ניט גערירט .די טיילן זיינען געלעגן צונויפ-
געפּרעסט צווישן די גרויסע ,דיקע קלעצער .מיר האָבן דערקענט זייער פיל
פון אונדזערע מענטשן .אויפן פּלאַץ זיינען געלעגן אָנגעװאָרפן די זאַכן פון
די אומגעקומענע .מ'האָט זיי געצװוּנגען אױסצוטאָן די אױבערשטע בגדים.
עס האָבן זיך אַרומגעװאַלגערט שפּורן פון מענטשלעכע לעבנס  --דאָקומענטן,
פּאַטאָגראַפיעס א .א .אַרומגײענדיק אַרום פּלאַץ האָבן מיר געטראָפן אַ סך טויטע
קערפּערס ווייט פון דעם שחיטה-אָרט .זעט אויס ,אַז אַ סך האָבן געפּרוּווט זיך
ראַטעװען דורך לויפן ,דורך שטעלן אַ װידערשטאַנד ,אָבער אַלע זיינען געפאַלן,
קיין איין-איינציקער מענטש האָט זיך פון דעם אָרט ניט געראַטעװעט.
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:

די בילדער
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די שיײיטערהויפּנס

זיינען געמאַכט
גלייך

מיט די הרונים

געװאָרן דורך די אױספאָרשער
נאָך דער

באַפרייאונג

פון דער

פון לאַגער

רױיטער

אַרמײ

פון די האַלב-יפאַרברענטע האָבן מיר דערקענט פאָלגנדיקע פּערזאָנען:
באסטאמסקי ,קאַטשערגינסקי ,פרוזשאַן חנא און זיין ברודער שעפטל ,אינזש.
קרעמער (געקומען קיין קלאַאַגאַ פון לאַגער סאקי); די צויי ברידער
זאַגאַרין ,מײישעלאָװוסקי ,שטאטוויינער ,פרוי ציפוק (די פרוי פון אַ ווילנער
שניידער) ,פרוי באק ,קראַנקןזשװעסטער סומאַליצקאַ ,בזשאָזאָווסקאַ .באסטאמסקי

(אָרגאַניזאַטאָר פון יידישן ליאַלקעיטעאַטער) ,גאנעס לעוו (צװײי ברידער),

מעכאַניקער ברודנאַ ,װאַסערלײטונג-מײסטער געלפאַרב ,סודארסקי ,קאָגאַן ,ראָזענ-
זאַל ,וואוּערעס באַסיע ,קאווארסקי פייוויש ,קרעמער ,גורוויטש לייב ,אַ שלאָסער,
ווען מ'נעמט אין אַכט ,אַז דאָ האָבן זיך געפונען מענטשן ,ממש גבורים,
העלדן ,אַפּילו פון דער אונטערװעלט; מענטשן שטאַרקע ,װאָס קענען זיך שלאָגן,
און אויב זיי זיינען ,אַלע ביז איינעם ,אומגעקומען ,קען מען פאַרשטיין ווי פאַר-
פירעריש -פאַרברעכעריש ,װי צינישימערדעריש און קאַלטבלוטיק די דייטשן --

די חיות ,האָבן צוגעגרייט די-אָ עקזעקוציע.
פאַרשטײינערט

|

און פאַרגליווערט זיינען מיר אַזױ שטיין געבליבן ביי אָט

ביי די פאַרברענטע רעשטלעך פון די בראַנדיקרבנות אין קלאָאַגאַ.
פון רעכטס  :דעם מחברס זון טעאָ ,דער מחבר מ .באַלבערישסקי און נאָך צוויי געראַטעװעטע
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די טויטן-געביידעס .אַפילו די פינף רױטאַרמײער האָבן געזאָגט ,אַז זיי האָבן
שוין אַ סך װאַנזיניקע רציחות געזען בעת די קריגס-אָפּעראַציעס ,נאָר דאָס,
װאָס זיי זעען איצט  --שטייגט איבער אַלץ,
קומענדיק צוריק אין לאַגער האָבן מיר אין אונטערשטן זאַל אָנגעציילט
 3מתים .זיי זיינען דאָ דערשאָסן געװאָרן אין די לעצטע מינוטן ממש..

דריי געראַטעװעטע אויפן דריטן,
פון רעכטס  :געניאַ .אָלקעניצקאַ ,פּעסיע

ניט-אויסגענוצטן,
זאַרכי.

שטייט --

שייטערהויפן.
טעאָ באַלבערישסקי.

דער ערשטער פּראָטאָקאָל מיט חתימות פון רױטאַרמײער
שטייענדיק אויפן הויף האָבן מיר ,לויטן פאַרלאַנג פון די רױיטאַרמײער ,אָנגע-
שריבן פאָלגנדיקן אַקט .איך האָב אים געשריבן מיט אַ בלייפעדער אין רוסיש,
און די רױטאַרמײער מיט עטלעכע מענטשן פון אונדזער זייט האָבן אים אונטער-
געשריבן .אַ קאָפּיע פון אַקט ,ווידער אונטערגעשריבן דורך אַלע איז איבערגע-
געבן געװאָרן די רױטאַרמײער .דער ערשטער אַקט איז געבליבן ביי מיר

ביז היינט,
5680

-
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אַקט וועגן דער פאַרניכטונג פון לאַגער קלאָאַגאַ אין עסטלאַנד,
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דער אינהאַלט פון:

א ק טמ
דורך

צונויפגעשטעלט

אַ קאָמיסיע

אין

צוזאַמענשטעל

פון :

עלטערער לײטענאַנט אָכרעפּאָוו  ---פאָרזיצער פון דער קאָמיסיע  :מאַיאָר
לײיבאָװויטש; עלטערער לײטענאַנט פּאַװלענקאָװ; װי מיטגלידער פון דער
קאָמיסיע  :דער דאָקטאָר פון געפאַנגען-לאַגער ד"ר בוזשאַנסקי ,פּראָװיזאָר
מענדל באַלבערישסקי ,אינזש .ראַטנער און דאנדעס ,עלעקטראָמאָנטער,
אין ראַיאָן מזרחדיק פאַלדישקי אין שטעטל קלאָאַגאַ ,ביים אָפּטרעטן פון
דייטשישן מיליטער ,איז דורך זיי באַגאַנגען געװאָרן פאָלגנדיק פאַרברעכן :
דעם 91טן סעפּטעמבער  5 ,4491אַזײגער פאַרטאָג ,האָבן זי דורכגעפירט
אַ סעלעקציע פון די מענטשן ,וועלכע האָבן זיך געפונען אין לאַגער,
צווישן זי  :ביי  007פרויען ,ביי  057מענער און ביי  06קינדער ביו 41
יאָר .אַ חוץ דעם האָבן זי צו דעם צוגענעבן  0051מאַן געבראַכטע פון
אַנדערע לאַגערן .זײי אַלעמען האָט מען ,אין משך פון גאַנצן טאָג,
פּאַרטיעסװײז אַרוסגעפירט אין דערבייאיקן װאַלד און דערשאָסן .אין אָװונט,
אַזײגער  ,7האָבן זי אונטערגעצונדן דאָס אָרט װוּ די צעשיסונגען זיינען
פאָרגעקומען ,און די קרבנות פאַרברענט.
ניט קוקנדיק אויף דער אונטערצינדונג און ווילן צו פאַרװישן די צייכנס
פון זייער חיהשן פאַרברעכן ,זיינען געבליבן צייכנס ,װאָס באַשטעטיקן
דאָס פאַרברעכן .פון דער גאַנצער צאָל מענטשן איז געלונגען צו ראַטעװען
זיך ביז  001מאַן.
שטעטל קלאַאַגאַ  --לאַגער 11 ,אַזײיגער מיט  04מינוט,
דעם 52סטן סעפּטעמבער
עס קומען

,4491

אייגנהענטיקע

אונטערשריפטן:

פאָרזיצער פון דער קאָמיסיע --
עלטערער לײטענאַנט אָכרעפּאָון
מיטגלידער ;
מאַיאָר לײיבאָוויטש
עלטערער לײטענאַנט פּאַוולענקאָוו
ד"ר בוזשאַנטסקי
פּראָװיזאָר באַלבערישסקי
אינזשיניער ראַטנער
עלעקטראָטעכניקער דאנדעם.
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פון די  47מאַן ,װאָס זיינען געקומען פון לאַגעדי ,זיינען געבליבן ביים לעבן
נאָר  11מאַן .די איבעריקע ,װאָס האָבן זיך אין ערשטן טאָג ראש-השנה גע-
ראַטעװעט אין לאַגעדי ,זיינען אומגעקומען דאָ אין קלאָאַגאַ; צווישן זי  ---דער

|

לאַגעריעלטסטער נחמיה מעלצער,

וועגן דער לאַגערדעלטסטע פון פרויען-בלאָק ,פרידאַ בייוואל 83 ,יאָר אַלט,
מאַניקוזשיסטין פון ווילנע ,האָט מען מיר דערנאָך איבערגעגעבן פאָלגנדיקע
איינצלהייטן וועגן אירע לעצטע מינוטן און איר העלדישער ,אומדערשראַקענער
האַלטונג :ביים אַרויספירן די לעצטע פרויען פון בלאָק צום דערשיסן ,האָט
דער לאַגער-פירער אַװעקגעשטעלט פרידען ,איר טאָכטער און נאָך  5פרען
אין דער זייט.
פרידע האָט אַ זאָג געטאָן צו די פרויען, :קינדער ,זייט ניט קיין נאַראָנים,
,יך װעל
גייט ,איך קום צו אייך און ניט איר צו מיר" .און צום לאַגער-פירער  :א
דאָ ניט בלייבן ,איך גיי מיט מיינע פרויען" .און זי איז אַװעק ,צוזאַמען מיט
אירע פרויען און איר קליין טעכטערל,
צּ

אָפּטרײסלענדיק פון זיך דעם ערשטן קאָשמאַר ,האָבן מיר ערשט דערזען דעם
שרעקלעכן חורבן אַרום .מיר זיינען פריי ,אַז אֶךְ און וויי צו אונדזער פרייהייט !
פון איין זייט  --די פאַרברענטע און האַלב-פאַרברענטע קערפּערס פון די
קדושים ,פון דער צווייטער זייט האָט אָנגעהויבן צו עקבערן דער געדאַנק ,װוּ

איז ,און װאָס געשעט מיט דער צעשיידטער פּאַמיליע .מיר זיינען שוין געראַ-
טעוועט ,וי אָבער ראַטעװעט מען זיי? וי אַזױ דערגייט מען צו זיי? װי
העלפט מען זיי? דער דאָזיקער געדאַנק האָט געמאַטערט אָן אויפהער ,אַזױ
לאַנג ,װי מען איז אַליין געווען אין קעסל-גרוב ,איז מען געווען אויף גלייכע
רעכט ...איצט ווען מיר זיינען פריי  --האָט עפּעס אַ שולד-געפיל לגבי זֵיי
אָנגעהויבן נאָגן ,בפרט נאָך ,אַז זיי ,די שװאַכע ,געפינען זיך אין גיהנום,
די יונגע חברה האָט זיך אװַאָרף געטאָן אוױף די סקלאַדעס און גענומען
שלעפּן ,װאָס ס'איז נאָר געבליבן פון די רוסן .מען דאַרף צוגעבן ,אַז אין די טעג,
װאָס מיר זיינען געלעגן באַהאַלטן  --האָבן די רוסן גרינטלעך צעראַבירט ניט נאָר
די דייטשישע מאַגאַזינען ,נאָר אויך אונדזער לאַגער .װאָס עס האָט נאָר געהאַט
אַ שטיקל ווערט ,האָבן זיי צוגענומען און אַרוסגעפירט פון לאַגער .מיר זיינען
געבליבן ביי צעשניטענע קישנס און װערטלאַָזע שמאַטעס,
צּ
דעם אמת

געזאָגט ,בין איך אין די ערשטע

טעג נאָך דער באַפרייונג

ארומ-
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געגאַנגען װי אַ תם .עפּעס איז שווער געווען זיך איינצולעבן מיטן געדאַנק ,אַז
|
מ'איז ווירקלעך פריי און מ'האָט טאַקע איבערגעלעבט היטלערן.
ערשט אין עטלעכע טעג אַרום האָב איך מיטן קינד גענומען קלערן וועגן
זיך .אין די סקלאַדעס האָבן מיר נאָך געפונען מער-װייניק גאַנצע ,ריינע קליידער
און נייע ,רוסישע װאַטאָװוע קורטקעס .אויך שיך האָבן מיר אױסגעקאָמבינירט
גאַנצע און שטאַרקע .איצט ,װוּ נעמט מען אַ גוט ,געזונט עסן .אין דעם פּרט
האָבן מיר דאָך געהאַט גאָר אַ גרויסן דעפיציט .מיר פלעגן באַקומען עסן פון
דער רויטער אַרמײ .ברויט איז געווען לרוב ,אָבער אַ גוטע ,געזונטע ,נאַרהאַפטע
צוגאָב צום ברויט ,האָבן מיר ניט געהאַט .דאָס האָט מען זיך געמוזט איינשאַפן
אַליין ,יונגע חברה זיינען געװאָרן ,קעמפער" .מען האָט ערגעץ-װוּ באַקומען
אַ פּאָר ביקסן און אַ פורל ,אָנטוענדיק זיך אין מיליטערישע שינעלן ,איז מען
אַרױסגעפאָרן אין די דערבייאיקע פאָלװאַרקס און אָנגעבראַכט פון האָב און גוטס.
מ'איז אַרײינגעפאָרן קיין טאָלין און אויך פון דאָרט געבראַכט פאַרשיידענע גוטע
זאַכן צום עסן און טרינקען .מיר זיינען גלייכצייטיק אַריבער פון בוידעם אין
אַ גרויסן דייטשן געמויערטן בלאָק .דאָרט האָבן מיר פאַרנומען באַזונדערע
צימערן און געפּרוּווט צוריקקומען צום לעבן וי מענטשן.
נאָכן ערשטן באַזוך פון די  5סאָוויעטישע אָפיצירן ,זיינען אין די נאָענטסטע
טעג געקומען אַ סך הויכע אָפיצירן און קאָמיסיעס פון פאַרשיידענע אױספאָרשונג-
אָרגאַנען .צװישן זיי  --דער הױפּט-פּראָקוראָר פון דער עסטישער רעפובליק.
אַלע האָבן אויסגעהערט אונדזערע גענויע שילדערונגען מיט גרויס פאַראינטערע-
סירונג,
דער הױפּט-פּראָקוראָר האָט מיך געבעטן ,איך זאָל אים אָנשרײיבן אין רוסיש
וועגן לעבן און אומקום אין לאַגער .איך האָב אים דאָס צוגעשטעלט און פאַר
מיין אַרױספאָרן פון עסטלאַנד האָט ער מיר אומגעקערט דעם מאַנוסקריפּט,
וועלכער דינט מיר איצט פאַר דער דאָזיקער אַרבעט,
אין די ערשטע טעג ,ווען כ'בין געזעסן אין מיין צימער ביי דער אַרבעט --
האָט מען מיך אַרױסגערופן,
אויף דער גאַס ,נעבן בלאָק ,איז געשטאַנען א שיינער אויטאָ און נעבן אים
אַ .סאָװיעטישער אָפיציר .איך קוק זיך אַרום  --ווער רופט מיך?! איך האָב
זיך ניט פאָרגעשטעלט ,אַז דער אָפיציר זאָל האָבן צו מיר אַן ענין .דער שוסטער
אברהם גאנטאָווניק זאָגט מיר, :ער וװאַרט אויף אייך ,גייט צו צו אים" .איך
גיי צו צום אָפיציר און פרעג אים ,צי ער האָט מיך טאַקע גערופן .דער אַפיציר
נעמט אַרױס אַ קליין ביכעלע פון קעשענע און לײיענט, :מענדעל סאַמואילאָװויטש
באַלבערישסקי  ---עטאָ וי ,,( *1צי דאָס זייט אֹיר *) ,יאַ"  --ענטפער איך,
זייט אַזױ גוט און קומט מיט מיר"  --זאָגט דער אָפיציר,
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מיר האָט אָפּגענומען די הענט און פיס ...איך האָב זיך אָנגעשטרענגט ,כדי
זיך צו באַהערשן ,און בין געגאַנגען נעבן אים .ער האָט מיך צוגעפירט צום
אויטאָ ,געעפנט די טיר און געהייסן אַרײנגײן.
איך בין אַרֹײן אין אויטאָ און זיך אַוועקגעזעצט אויפן ווייכן ,פיינעם געזעס.
ער האָט פאַרמאַכט די טיר און איינבויגנדיק זיך ,האָט ער פון אונטן אַרױס-
גענומען אַ גרויסן מאַוּזער ,אַװעקגעלײיגט אים אויף די קני און ווידער אַרױסי
גענומען זיין קליין ביכעלע פון קעשענע .ער פרעגט מיך וידער:
ווער זייט איר און פון װאַנען זייט איר ?"
איך ענטפער אים גענוי.
,פון װאַנען קענט איר רעדן רוסיש" פרעגט ער מיך ווייטער,
,איך האָב זיך געלערנט אין אַ רוסישער גימנאַזיע און רוסישן אוניווער-
זיטעט"  --ענטפער איך אים,
;אַהאַ ,נו ,גוט ...איר ווייסט ווער איך בין?*  --פרעגט ער מיך וייטער.,
;גיין" -- ,זאָג איך,
|,איך בין אַן עלטערער לײטענאַנט פון נ.ק.וו.ד .איר ווייסט װאָס דאָס אין?"
,יאָ*  --ענטפער איך,
,פאַרװאָס האָט איר זיך געראַטעװעט ?*  --פרעגט ער מיך ווייטער (פּאָטשעמוּ
וי ספּאַסליס?),
איך בין געבליבן זיצן ,װי אַ געפּלעפטער ,און שווייג.
ער פרעגט מיך נאָכאַמאָל , --איך פרעג דאָך אייך ,פאַרװאָס האָט איר זיך
געראַטעװעט ?"
איך זיץ און ענטפער קיין װאָרט ניט.
ער ווערט אַ ביסל דענערווירט און זאָגט ווייטער ,, :פאַרװאָס ענטפערט איר
ניט ,איר פאַרשטייט דאָך גוט רוסיש?.
,וסיש פאַרשטיי איך ,נאָר איך פאַרשטיי
ייאָ ,זאָג איך ,שטאַמלענדיק  --ר
ניט ,װאָס איר פרעגט מיך ...װאָס הייסט ,פאַרװאָס איך האָב זיך געראַטעװעט?
וואָס האָב איך געדאַרפט טאָן ? אַלײן גיין מיטן קינד אין פייער אַריין "3
זעענדיק מיין צעטומלטקייט ,זאָגט ער שוין אַ ביסל מילדער :
,ס'איז קריגס-צייט ,די דייטשן האָבן געקענט ספּעציעל איבערלאָזן זייערע
מענטשן זיי זאָלן דאָ אַרבעטן פאַר זיי ,איר פאַרשטייט ,דערפאַר פרעג איך
|
אייך  --פאַרװאָס האָט איר זיך געראַטעװעט ?7
,אַך"  --כאַפּ איך זיך , --איצט פאַרשטיי איך  :איר מיינט ,אַז די דייטשן
האָבן אונדז ספּעציעל איבערגעלאָזט ,כדי אייך צו שפּיאָנירן ?".,
נו ,יאַ*  --זאָגט ער , --דאָס קען דען ניט זייןלָ"
יא  --זאָג איך , --אויב אַזױ קענט איר שלעכט די דייטשן אין אזא
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לאַגע ,ביים אָפּטרעטן ,פאַרניכטן זיי אַלע זייערע נאָענטסטע מיטאַרבעטער
סאַמע ערשטע".
,װואָס האָט איר געטאָן אין לאַגער"  ---פרעגט ער מיך ווייטער,
איך דערצייל אים גענוי מיין גאַנצע אַרבעט-קאַריערע און דערביי ווייז איך
אים מיינע געשװאָלענע פיס און פּנים,
,איר זאָגט דעם אמת ? -- 7פרעגט ער מיך ווייטער.
;נו ,דאָס קענט איר גלייך פעסטשטעלן ביי די יעניקע ,וועלכע האָבן אייך
שוין געגעבן אַזעלכע גענויע ידיעות וועגן מיר ...איך זע ,אַז איר קענט אונדז
שי"
,יאָ ,יאָ?  --האָט ער גענומען שמייכלען, ..נו ,לאַדנאָ ,אידיטיע (נו ,פיין,
גייט אייך) ,מיר װועלן נאָך שמועסן".,
,אַ דאַנק ,אגַוטן*,,
צען-פּודיקע שטיינער האָבן זיך מיר אַראָפּגעקײקלט פון האַרצן ,ווען איך
בין אַרױס פון אױטאָ .פאַרמאַכנדיק הינטער זיך די טיר ,האָט ער אַ זאָג
געטאָן :
,וועגן אונדזער שמועס דאַרפט איר מיט קיינעם ניט רעדן ,פאַרשטאַנען ?".,
,טאַק טאָטשנאָ ,טאָװאַרישטש סטאַרשי לײיטענאַנט",.
אַ צעשמייכלטער בין איך אַריין צוריק אין לאַגער ,װוּ אַ גרופּע מענטשן
האָט שוין מיט אומגעדולד געװאַרט אויף מיין צוריקקער .אויף זייערע פראָגן
האָב איך געענטפערט, :עס װעט קומען די צייט ,װעט איר ויסן ..האָט
געדולד* ,,
צוישן די געראַטעװעטע זיינען שוין געווען אינפאָרמאַטאָרן וועגן יעדן
איינעם .איינער פון זיי איז טאַקע געווען אָט דער אַברעמקע גאָנטאָווניק ,דער
פרישגעבאַקענער קאָמוניסט,..
עטלעכע טעג נאָך דער באַפרייאונג בין איך פאַרטאָג אַרױס פון לאַגער
אַ ביסל שפּאַצירן און בין אָנגעקומען צו אַ שיינעם ,רייכן פאָלװאַרק .אַרײג-
קומענדיק אין הויז דערזע איך ,וי ביי אַ גרויסן טיש זיצן  --הענעכקע
שאַפּיראָ מיט זיין פרוי ,דער געוועזענער לאַגער-פּאָליציאַנט ,צאָדיקאָװו מיט זיין

פרוי און אַ געוויסער גאָלדבערג .דער טיש איז אָנגעשטעלט מיט עסנװאַרג
כיד המלך ,אַ גרויסער טעלער מיט פרישינקער פּוטער ,קעז ,סמעטענע ,גע-
פּרעגלטע סלאָנינע ,אייער ,מילך ,פאַרשיידענע פליישן  --הכלל ,אַ טיש מיט
כל טוב .נאָכן עסן האָבן זיי אַרױסגעטראָגן אַ מאַסע װאַליזעס און אָנגעלאָדנט זיי
אויף צוויי פורן ,.אין אַ וויילע אַרום האָבן זיי זיך מיט מיר געזעגנט און זיינען
אָפּגעפאָרן קיין טאַלין,
איך האָב זיך באַקענט מיט די עסטן .זייער אָנשטענדיקע און סימפּאַטישע
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מענטשן ,זיי האָבן מיר געזאָגט ,אַז פֿאַר דעם עסן און פאַר די געדונגענע
צוויי פורן האָבן זיי באַצאָלט מיט פיגפרובלדיקע גאָלדישטיקלעך :מילא ,זאָל זֵיי
גאָט העלפן..
די עסטן האָבן מיר געגעבן אַ ביסל פּראָדוקטן און אױיף מיין צוריקוועג
האָב איך דערציילט אייניקע לאַגערניקעס וועגן מיין באַגעגעניש מיט הענעכקען.
אין אַ פּאָר שעה שפּעטער רופט מען מיך אַרױס פון צימער און עס נעמט מיך
ווידער איבער אַן אָפיציר פון נ.קוו.ד ,.פונאַנדערפרעגנדיק גענוי וועגן הענעך
שאַפּיראָ .אַלץ ,װאָס איך האָב געזען און געװוּסט ,האָב איך גלייך גענוי איבער-
געגעבן .דער אָפּיציר זאָגט צו מיר, :מיר פאָרן זיי נאָכיאָגן".
,ביטע זייער?,
אין אַ וויילע אַרום זאָגט מיר אָבער דער אָפיציר ווידער, :ניין ,מיר וועלן
זיי ניט זוכן ,זיי װעלן פון אונדז ניט אַנטלויפן .מיר װעלן אים געפינען".
פון דעם בין איך שוין גראָד יאָ געווען צופרידן .,שאַפּיראָ  --מעג אַ כפּרה
גיין ,אָבער צאָדיקאָוו זאָל אַרײנפאַלן אין איין פּעקל מיט שאַפּיראָן  --איז מיר
געווען אַ שאָד .ער איז טאַקע געווען אַ פּאָליציאַנט אין לאַגער ,אָבער ניט
קיין שעדלעכער .פאַרקערט ,מען האָט אים האָלד געהאַט אין לאַגער פאַר זיינע
שיינע שפּיצלעך ,װאָס ער פלעגט אָפּטאָן מיט די דייטשן ,פון וועלכע .מ'האָט
האַרציק געלאַכט .פאָרט אַ טאַנדעטניק פון ווילנע .ווער קען זיך צו זיי גלייכן
אין כל-בו שטיקלעך ! מיך פלעגט ער שטענדיק אין לאַגער איבערנעמען ,זאָגנ"
דיק , :נו ,ווען האַלט איר ווידער אַ רעפעראַט ?"
= הענעכקע שאַפּיראָ האָט טאַקע גאָר אינגיכן די נ.ק.ו.ד .אַ כאַפּ געטאָן אין
רעוועל ,ווען ער איז געקומען בעטן אפַּראָפּוסק ווייטער צו פאָרן ;נאַ ראָדיבו",
ער איז אַװעק און וי אין װאַסער אַרֹין..
כן יאבדו.
צאָדיקאָוו מיט גאָלדבערגן זיינען צוריקגעקומען אין לאַגער ,צאָדיקאָוו האָט
זיך אפילו אַרײינגעקליבן אין מיין צימער ,צונעמענדיק דאָס בעט פון מיין זון
אָבער מיר האָבן זיך אנשטענדיק איינגעלעבט,

מען קומט באַקוקן דעם הורבן
אין די טעג האָבן צו אונדז אין לאַגער אָנגעהױבן אָנקומען אָן אַ שיעור
אױספאָרשונג-קאָמיסיעס און סתם מיליטער-לייט ,אויף צו באַקוקן די מאַקאַברישע
שייטערהויפנס .איינמאָל ,ווען ס'איז געקומען אגַרעסערע גרופּע הויכע מיליטער-
לייט ,מיט אַ גענעראַל בראש ,און אונדזערע עטלעכע מענטשן ,די רוסיש-קענערס,
האָבן געגעבן די נויטיקע דערקלערונג ,האָב איך זיך אָפּגערופן אין רוסיש:
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,פּאַרװאָס ווייזט מען ניט די ,באָיצי" די אַלע שוידערלעכקייטן ,זאָלן זיי זען
װאָס די דייטשן טוען מיט די מענטשף.
דער גענעראַל ,װאָס האָט דערהערט מיינע ווערטער ,האָט זיך אַ קער געטאָן
צו אונדז און געזאָגט:
;איר זייט גערעכט ,בירגער ,יאָ ,זאָלן זיי דאָס זען אונדזערע ,באָיצי" .איך
על טאַקע פאַראָרדענען ,אַז די אַרמײ זאָל פאַרבייגיין אָט די אַלע שוידערלעכע
עטאַפּן .זאָלן זיי טאַקע זען די אַרבעט פון די פאַשיסטישע מערדער ..יאָ ,איר
זייט גערעכט ...אַ דאַנק אייך".
און ווירקלעך ,פון אַנדערן טאָג אָן זיינען אין לאַגער געקומען טױזנטער
,באָיצי" מיט זייערע פּאָליטרוקעס .אויסהערנדיק פון אונדז וועגן די פּאַסירונגען,
האָבן זיי אויפן אָרט געהאַלטן פייערדיקע רעדעס ,רופנדיק צוֹ נקמה פאַר די
אומשולדיקע ,פאַרפּײיניקטע קרבנות.
אין לאַגער איז אויך געקומען אַ בריגאַדע קינאָ-אָפּעראַטאָרן און געמאַכט
אויפנאַמען ,דער עיקר פון די שייטערהויפנס.
די פּראָקוראַטור האָט דערביי די גאַנצע צייט געפירט אַ גרינטלעכע אױספאָרשונג,
אין אַ געוויסן טאָג זיינען אָנגעקומען פון מאָסקװע צוויי ריזיקע אױטאָבוסן
מיט עטלעכע צענדליק קאָרעספּאַנדענטן פון דער גאַנצער װועלט-פּרעסע .זיי האָבן
אַלץ באַקוקט און האָבן צו זיך ניט געקענט קומען פון דעם דערשיטערלעכן און
שוידערלעכן בילד,..
אַן ענגלישער קאָרעספּאָנדענט האָט זיך באַפרײנדעט מיט מיין זון ,אויסי
הערנדיק פון אים אין ענגליש די איבערלעבונגען .דער זון האָט באַקומען גוטע,
עכטע שאָקאָלאַד פון אַ ...כינעזישער קאָרעספּאָנדענטין ...דער זעלבער ענגלישער
קאָרעספּאָנדענט האָט ,אין אַ האַלב יאָר אַרום צוגעשיקט דורך דעם יונגן אַנאָליקן,
פאַר מיין זון ,אַן ענגליש בוך מיט אַ דעדיקאַציע , --צו מיין יונגן פריינטן
טעאָדאָר",
דער קאָרעספּאָנדענט פון ,איזוועסטיאַ* האָט מיר צוגעזאָגט צו פאַרעפנטלעכן
מיין נאָמען אין אַ רשימה פון געראַטעװעטע .ער האָט געהאַלטן װאָרט .מיין
נאָמען איז ,צווישן אַנדערע  ,5פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין דער צייטונג;
דערמיט האָט ער פּשוט געראַטעװעט מיין פרוי און טאָכטער פון אומזיסטע פּיין
און קלעמעניש נאָך זייער באַפרייאונג,
אין איינעם אַ טאָג ,ווען אין לאַגער זיינען געקומען אַ סך מיליטערילייט,
האָט מיך  --נאָך מיינע אויפקלערונגען  --אָפּגערופן אין אַ זייט אַן אָפיצִיר
פון דער נ.ק.וו.ד .און אַ פרעג געטאָן:
,זאָגט מיר ,איך בעט אייך זייער ,וועמען האָט מען דאָ פאַרניכטעט ,וועמען
האָט מען דאָ פאַרברענט !".
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|,יידןף"  --ענטפער איך.
ניין ,ניט יידף'  --ענטפערט ער.
װאָס הייסט ,ניט יידן"  --זאָג איך , --איך בין דאָך געווען דערביי*..
,אָי  --ענטפערט ער , --איר זייט טאַקע געווען דערביי ,נאָר פאַרברענט
האָט מען דאָ ניט קיין יידן ,נאָר  --סאָוויעטישע בירגער .איר פאַרשטײט ,מענדל
סאַמואילאָװיטש ...סאָוויעטישע בירגער האָט מען דאָ פאַרברענט .און ווען איר
וועט ווייטער אינפאָרמירן ,זאָלט איר טאַקע אָט אַזױ זאָגן :סאָװויעטישע ביר"
גער" .,
ער איז אַװעק ,איך בין געבליבן שטיין אַ צעטומלטער.
ימער צו אינפאָרמירן איז מיר בכלל ניט אויסגעקומען ,וייל גלייך נאָכן
שמועס מיטן אָפיציר איז צו מיר אַרײן אין צימער אַברעמקע גאָנטאָװיטש און
מיר געמאָלדן ,אַז דער ,קאָמיטעט פון די לאַגערניקעס" האָט באַשלאָסן אַלין
פון זיך צו דעלעגירן אינפאָרמאַטאָרן פּאַר די מיליטער-לייט.
,זייער גוט?  --האָט איך געענטפערט , --פון דעם בין איך זייער צופרידן".
און דערביי אַ טראַכט געטאָן, :סאיז דאָ אַ קאָמיטעט פון די לאַגערניקעס,
פאַרװאָס ווייס איך ניט דערפון .בין איך דאָך אויך אַ לאַגערניק*..
צום עקזעקוציע-פּלאַץ אינפאָרמירן בין איך שוין טאַקע מער ניט געגאַנגען,
אָבער מיט איינצעלנע רױטאַרמײער און אָפּיצירן האָב איך זייער פיל געשמועסט.
ערשט נאָך די שמועסן מיט זיי ,און איבערהופּט מיט יידן ,האָב איך פאַרשטאַנען,
אַז דער אָפיציר פון נ.ק.וו.ד .איז געװען פולשטענדיק גערעכט :ווען מ'האָט
געזאָגט די ,באָיצי? ,אַז דאָ זיינען פאַרברענט געװאָרן יידן  --איז זיי דאָס
אין איין אוער אַרײן און דורכן צווייטן אַרױס .פאַרקערט ,יידישע רױטאַרמײער
האָבן מיר אַ סך מאָל געזאָגט ,אַז פיל זיינען זייער צופרידן און אין האַרצן
קלייבן זיי נחת פון דעם .אַנדערש איז ,ווען מען זאָגט  --סאָוויעטישע בירגער --
אָן דעם נאָמען ייד ,קענען דאָס זיין זייערע אייגענע פּאַמיליע-מיטגלידער ,וועלכע
זיינען דורך די דייטשן אַהער פאַרשלעפּט געװאָרן.
די נ.ק.וו.ד .האָט זייער גוט געקענט די פּסיכאָלאָגיע פון אירע רעװאָלוציאָי
נערע סאָלדאַטן ,דעריבער איז זייער צוגאַנג צו די געשעענישן געװען אַ ריכ"
טיקער און פּראַקטישער .זיי איז געגאַנגען אין שלאָגן דעם דייטש ,רופן די
רױטאַרמײער צו נקמה ,אויפרייצן די קאַמף-אינסטינקטן ביים מיליטער ,בכדי
װאָס בעסער צו שלאָגן די חיה.
אויפן געדאַנק זיינען מיר געקומען אַזעלכע רעפלעקסיעס :װוּ זיינען די
רעזולטאַטן פון דער דרײסיקײאָריקער רעװאָלוציאָנערער אַרבעט און פּראָפּאַי
גאַנדע? און פאַר װאָס איז דאָס סאָוויעטישע מיליטער ניט פריי פון אַנטײ
סעמיטן ?
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דער חורבן פון די לאַגערן קלאָאַגאַ און לאַגעדי האָבן אָנגעמאַכט אַ געװאָל-
טיקן רעש אין לאַנד און אין אױסלאַנד .עס זיינען דאַן פאַרעפנטלעכט געװאָרן
זייער פיל אַרטיקלען און בילדער אין דער גאַנצער וועלט-פּרעסע און ספּעציעל
אין דער סאָוויעטישער פרעסע,

אונדזער לעבן נאָך דער באַפרייאונג
הגם מיר זיינען געווען פריי ,האָבן מיר דאָך וייטער זיך געפֿונען אין
לאַגער ,אונטער דער קאָנטראָל פון שטאָטישן רעװאַלוציאָנערן קאָמיטעט אין
טאָלין און דער נ.ק.וו.ד .אונדזער ,קאָמיטעט" פלעגט אונדז באַזאָרגן מיט פּראָ-
דיקטן ,אָבער דאָס איז געווען זייער וייניק ,נעמענדיק אין אַכט אונדזער
אָפּגעשװאַכטקײט .דעריבער האָט יעדער געמוזט זאָרגן פאַר זיך,
די יעניקע ,וועלכע האָבן אָנגענומען זאַכן אין ערשטן מאָמענט פון דער
באפרייאונג ,פלעגן פאָרן קיין טאַלין פאַרקויפן .טאַלין ,די אַלטע הױפּט-שטאָט
פון עסטלאַנד ,איז געווען שטאַרק רואינירט .דאָרט האָט זיך גענומען איינשטעלן
אַ ניי סאָוויעטיש לעבן .די גאַנצע עקאָנאָמישע װירטשאַפט האָט זיך קאַנצענ-
טרירט אויפן מאַרק .די שטאָטישע באַפעלקערונג פלעגט אַהער ברענגען פאַר-
שיידענע זאַכן צום פאַרקויפן און דאָרט זיך איינשאַפן ,װאָס זיי איז געוען
נויטיק .איך האָב באַשלאָסן אויך צו פאָרן קיין טאַלין ,אָבער מיט װאָס ? זוכנדיק
אין די דייטשישע סקלאַדעס ,האָב איך מיטן זון אָנגעקליבן אַ סך גוטע זוילן
צו שיך .דאָס האָט זיך אַרומגעװאַלגערט אַ מאַסע און קיינער האָט זיך איף
דעם אַרטיקל ניט אומגעקוקט .אין טאַלין האָב איך דאָס פאַרצוקערט און שױן
געהאַט די ערשטע פּאָר הונדערט רובל ,פאַר וועלכע איך האָב געקויפט פּראָדוקטן
צום ברויט,

צו דער זעלבער צייט האָב איך זיך באַקענט מיט אייניקע פאַרמאַצעװטן
פון די טאַלינער אַפּטײקן .זיי האָבן מיך זייער חבריש אויפגענומען און געגעבן
געוויסע מעדיקאַמענטן פאַר מיינע באַקאַנטע עסטן ,פאַר זיי און פאַר זייערע
בהמות .אַ דאַנק דעם פלעג איך ביי די עסטישע ווירטינס באַקומען זייער גוטע
פּראָדוקטן ,װאָס זיינען פאַר מיר געווען אַ לעבנספראַגע ,ווייל איצט ,נאָך דער
באַפרייאונג ,האָבן מיר אָנגעהויבן אַרױספאַלן די ציינער,
; אין די ערשטע
בוידעם,

װווּ מיר

האָבן אונדזערע
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טעג נאָך אונדזער

באַפרייאונג

זיינען געווען באַהאַלטן --

האָט מיין זון געפונען

אַ גרויסן

קאַסטן

מיט

אייער,

אויפן
דאָס

אַפּראָװויזאַטאָרן" פאַרגעסן ...צו צעטיילן צװישן די לאַגערניקעס,

קלאָר ,אַז מיר האָבן זיך מיט דער כשרער מציאה באַנוצט .אין דער .ערשטער
װואָך פלעגן מיר עסן אייער מיטן לעפל ...צו דער זעט.
ווען מיר זיינען אַ ביסל געקומען צו זיך ,האָבן מיר גענומען רעדן ועגן
פאָרן צוריק ,נאַ ראָדינוּ" .מ'האָט אונדז אָבער גלייך געזאָגט ,אַז כליזמן די
אױספאָרשונג איז ניט פאַרענדיקט ,װעט מען אונדז ניט אָפּלאָזן.
ערשט נאָך אַ  4װאָכן ,האָט די פּראָקוראַטור דערלויבט מקבר צו זיין די
מתים .צום גראָבן אַ קבר און אַריבערצוטראָגן די רעשטלעך פון די קדושים,
זיינען געשיקט געװאָרן דייטשע קריגס-געפאַנגענע .זיי האָבן אין זייערע הענט
אַריבערגעטראָגן ,פון אומעטום ,דִי רעשטלעך פון די גופים און אויסגעלייגט זי
אין צוויי גרויסע קברים,
די קברים האָבן מיר פאַרצוימט מיט אַן אייזערנעם צוים ,און געזאָגט קדיש.
אונדזער אויפהאַלט אין לאַגער האָט זיך געצויגן און עס איז געװאָרן זייער
ניט היימלעך ,עס זיינען אָנגעקומען די ניט היימלעכע האַרבסט-טעג .מען האָט
געװאָלט װאָס שנעלער שוין אַװעקגײן פון פאַרשאָלטענעם אָרט .דערצו זיינען
אין לאַגער גופא ,צװוישן די ,קאָמיטעטשיקעס" פאָרגעקומען וויסטע סקאַנדאַלן,

זי האָבן זיך קעגנזייטיק באַשולדיקט אין פאַרשיידענע ,קליינלעכע ,ניט פיינע
זאַכן .מען האָט אפילו גערופן וועגן דעם אַן אַלגעמײנע פאַרזאַמלונג פון די

לאַגערניקעס .ס'האָט זיך אַרױסגעשטעלט ,אַז דער הױיפּטי,רעװאָלוציאָנער? --
דער פּרעזעס פון קאָמיטעט ,אַברעמקע גאנטאָוויטש ,האָט אַ סך באַקומענע פּראָי
דוקטן פון טאַלין פאַר די אַמערסטן אָפּגעשװאַכטע ,צוגענומען פאַר זיך .דער
סוף איז געווען ,אַז מ'האָט די אַלטע ,טוער" באַזייטיקט און באַפולמעכטיקט
אייניקע צו באַמיען זיך ,מען זאָל אונדז וי אַמשנעלסטן צוריקשיקן קיין ווילנע.

איך באַזוך לאַגעזי
פון טאָלין בין איך אַרײנגעפאָרן אין לאַגעדי .אויפן פּלאַץ ,װוּ ס'איז געווען

אונדזער לאַגער ,איז קיין שליאַד ניט געווען .אַלע בודקעס זיינען שוין צענומען
געװאָרן .קיין סימן פון געוועזענעם לאַגער ,קיין סימן פון די קדושים .איך האָב.
באַזוכט די איידעלע עסטן ,וועלכע האָבן מיר אַזױ שיין געהאָלפן ,אין יענע טראַ-
גישע טעג .דערזעענדיק מיך ,האָבן זיי זיך עטלעכע מאָל איבערגעצלמט, :פוֹן
יענער וועלט *...זיי האָבן מיך גענוי פונאַנדערגעפרעגט וועגן די לעצטע טעג און
זיך באמת געפרייט מיט מיין ראַטעװען זיך .הערנדיק ,אַז מיר קלייבן זיך אַהיים,
האָבן זיי מיר געגעבן אַ סך פּראָװיאַנט ,אַ װאַרעמען שאַליק פאַרן זון און פאַר
מיר  --אַ פּאָר שיינע אַלײןדגעמאַכטע הענטשקעס .איך האָב זיך האַרציק געזעגנט
מיט זיי און איבערגעלאָזן זי אַ דאַנק-בריוו ,באַשטעטיקט פון דער אָרטיקער מאַכט,
מיין פּרוּוו צו באַזוכן אויך די וועשינס פון בוינע ,כדי זיי צו באַדאַנקען פאַר
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דער הילף ,װאָס זיי ,די אָרעמע אַרבעטערינס ,האָבן מיר געגעבן ווינטער-צייט,
בעתן נעמען פלייש פאַרן לאַגער  --האָט זיך פאַר מיר שלעכט געענדיקט .אויפן
וועג צום בוינע ,האָב איך פאַרבלאָנדזשעט און מען האָט מיך ,אַן אַרעסטירטן
אַוװועקגעפירט אין דער שטאָטישער קאָמענדע .נאָך אַן אױספאָרשונג האָט מען
מיך באַפּרײט .אָבער די האַרציקע קריסטינס האָב איך שוין ניט געזען און ממילא
אויך ניט געקענט אָפּדאַנקען נאָך מיין באַפרײיאונג,
אינמיטן נאָוועמבער

האָבן מיר באַקומען אַ ידיעה ,אַז די פּראָקוראַטור האָט

פאַרענדיקט די אױיספאָרשונג ,אַז מיר אַלע זיינען פריי ,אַחוץ הענעכקע
און מיר מעגן

פאָרן ,נאַ ראָדינוּ" .יעדער

פון אונדז

האָט באַקומען

שאַפּיראָ,

פאָלגנדיקע

צייגעניש :
עסטישע

רעפּובליקאַנישע

מערדערייען

קאָמיסיע

פון די דייטשע
און דעם

פאַר

פאַשיסטישע
געמאַכטן

פעסטשטעלן

און

אױספאָרשן

פאַרכאַפּער און זיײיערע מיטהעלפער
דורך

זיי שאָדן

 1אָקטאָבער  ,4491נומער  ,2-- 42שטאָט טאַלין טאאמפעאָ

גאַס ,צימער ,55

באַשטעטיקונג פאַרן מחברס זון ,טעאָדאָר ,אַרױסגעגעבן דורך דער מלוכהשעף
אױספאָרשונגס-קאָמיסיע אין עסטלאַנד ,אַז ער איז אַ געראַטעװעטער פון
חורבן-קלאָאַגאַ און פאָרט אַהיים,
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די

אינהאַלט פון :

באשטעטיקונג
די עסטישע רעפּובליקאַנישע קאָמיסיע באַשטעטיקט דערמיט ,אַז דער
אייגנטימער פון דעם דאָקומענט ,בירגער טעאָדאָר מענדעלעוויטש באַלבע-
רישסקי פון דער שטאָט וילנע ,האָט זיך געפונען אין קאָנצענטראַציע-
לאַגער ,איינגעאָרדנט דורך די דייטשישע פאַשיסטישע פאַרכאַפּער אין דער
עסטישער ס .ס .ר .אין קרייז בארקמאא ,דאָרף קיילא ,אין אָרט קלאָאַגאַ,
און האָט זיך צופעליק געראַטעװעט פון פאַרניכטונג און פאָרט צוריק
צו זיך אַהיים,
פאַראַנטװאָרטלעכער סעקרעטאַר פון דער
עסטישער

רעפּובליקאַנישער

קאָמיסיע :

א .איאער
אַ חוץ אָט די צייגענישן ,האָט יעדער באַקומען אַ נייעם ,װאָלענעם אַמע-

ריקאַנער קאָץ ,צוויי פּאָר גוטע ,װאָלענע סקאַרפּעטן און  05רובל געלט .דער
קאָמיטעט פון טאַלין האָט אונדז באזאָרגט מיט אַ ספּעציעלן צוג און מיטגעגעבן
אויפן וועג פּראָדוקטן אויף אַ װאָך צייט .יעדער האָט אויך געהאַט מיט זיך

זיינע אייגענע צוגעגרייטע פּראָדוקטן.

|

אַ סך טױזנטער זיינען געקומען קיין עסטלאַנד .אַ גרויסע טייל פון זי
האָט אױסגעהאַלטן און דערלעבט ביזן לעצטן מאָמענט .און טאַקע ,ממש אין
דער לעצטער שעה ,זיינען זיי צעשאָסן און פאַרברענט געװאָרן,
מיט פאַרבלוטיקטע הערצער זיינען מיר ,עטלעכע מאַן ,אַװעק צו די ברידער-
קברים ,װוּ עס זיינען געלעגן די רעשטלעך פון העכער אַנדערטהאַלבן טױזנט
|
ווילנער און קאָוונער יידן.
אַזױ פיל באַקאַנטע ,אַזױ פיל פריינט ,אַזױ פיל לעבנס אין די דאָזיקע צװויי
קבריט !
באַגיסנדיק זיך מיט טרערן ,האָב איך ביי די צוויי קברים געמאַכט אַן ,אל
מלא רחמים" און אין עטלעכע קורצע וװערטער זיך געזעגנט מיט די קדושים,
אין נאָמען פון זייערע נאָענטע  --טאַטעס און מאַמעס ,פרויען און מענער,
קינדער און משפּחה-מיטגלידער ,וועלכע װעלן קיינמאָל ניט קענען אַהערקומען
און קדיש זאָגן אויף די טייערע פאַר זיי קברים,
דאָס איז געווען דער לעצטער ,אל מלא רחמים" איבער דעם הייפעלע יידן
פון ווילנע  --ירושלים דליטא און קאָװונע פון ר' יצחק אלחנן.
..רבונו של עולם! אַזױ פיל בלוט ,אַזױ פיל קרבנות ,פאַרװאָס? פאַר וועלכע
זינד ? געקומען זיינען מיר אַהער אין די טויזנטער ,טויזנטער פולבלוטיקע לעבנס,
יונגע ,געזונטע מענער ,פרויען ,קינדער  ---אַזױ פיל האָפענונג ,אַזױ פיל בטחון.
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אין פאַרלוף פון דעם יאָר האָט מען דאָ איבערגעלעבט די שוידערלעכסטע צרות
און פּיין ,און איצט קערן מיר זיך אום אַ קליין הייפעלע .די קדושים בלייבן דאָ,
אין ווייטן ,פרעמדן ,פאַרװאָרפענעם אָרט אויף אײיביק.
שטייענדיק ביי די צוויי קברים האָבן מיר זיך געפילט וי שולדיק לגבי
די הייליקע  --פאַרװאָס לעבן מיר? פאַר וועלכע זכות-אבות זיינען מיר ניצול
געװאָרן ! איך האָב זיך געשעמט צו קוקן אויף די קברים ,װי מען שעמט זיך
צו קוקן אין די אויגן ,ווען מ'איז קעגן וועמען אַ גרויסע עוולה באַגאַנגען

אַ שאַרפער פייף פון לאָקאָמאָטיוו האָט מיך און די אַנדערע אַרױסגעריסן
פון אונדזערע געדאַנקען און דערמאָנט ,אַז מיר מוזן לויפן צו די װאַגאָנען
וועלכע װועלן אונדז צוריקברענגען קיין ווילנע.
פון אַזויפיל טויזנטער ,קערן זיך אום נעבעכדיקע הונדערט מאַן  --אַ נישטיק
רעשטל ,אַ צעבראָכן און צעשלאָגן הייפל.

ליסטע

פון

די

געראַטעוװועטע

אין די װאַגאָנעס האָבן זיך געפונען פּאָלגנדיקע מענער און פרויען:
)
)2

)5
6
)4
)8
)
)0
1
)2
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קלאטשקא יצחק כתריאל;
קליאַטשקאַ כתריאל יצחק;
צטרנאָווסקי שלום חיים ;
טוינאפּאָלסקי מאיר חיים }
וינטרויב בנימין יעקב;
אַלײיסקי לאַזאַר נחום;
אָנאָליק ניסן משה;
אַנאָליק בנימין משה;
פיקילישקאַ גרוניאַ זלמן;
פיקילישקאַ געניאַ ארון !
שאפּיראָ ליובא {
ראַבינאָוויטש יוסף ביינושן

3

ראַטנער יצחק מענדל ;

)4
)5
6
7
)8
)9
)0
1
)2

לײבמאַן חיים מרדכי}
לייבמאַן אידע (מעלצערס שוועסטער) ,טאָכטער פון יצחק;
גענדזל מאַטליע לװאָװנאַ (פרוי פון דאָקטאָר)!
גאָלדשטיין רחל (שאַפּיראָס פרוי) ;
צאָדיקאָון שמואל :
צאָדיקאָוו באַסיע (פרידעס שוועסטער):
ד"ר בוזשאַנסקי ;
באַלבערישסקי מענדל שמואל;
באַלבערישסקי טעאָדאָר ( 1מענדלס זון)

גאָרדאָןדכיליסבערג גיטל ,יצחק (קראַנקןישוועסטער);
דערטשון לאה ,שלמה}
פרידמאַן גיטע ,ראובן ;
גלאַס פריידע ,יצחק }

גרינהאָלץ אַדעלע ,יאָנאַס;
גרינהאָלץ טאָליע ,יאָנאַס  41 --יאָר!
ד"ר זיידלער סעווערין ,יעקב;
װאַפּניק אברהם משה;
אָװוסײיעװיטש איציק ;
אָלקעניצקאַ געניאַ ,לאַזאַר ;
מייטעס אַבעל שלמה (געראַטעװעט זיך ,אױסבאַהאַלטנדיק

זיך

אין א קאַסטן אויפן בוידעם).:
אס מרדכי ;
קאַטשערגינסקי ישראל שלום;
אַבעליעװיטש גרישאַ (די לעצטע ביידע זיך געראַטעװעט אויפן
בוידעם אין אַ לאָך);
ליפּשיץ לייב נאָטע{
מאליאט נאָטע יעקב ;

שלעזינגער װויגדאָר מאיר ;
טורגעל מיראַ;
טורגעל רחל  --מאַגיסטער ;

טורגעל אידאַ

/

|

אַראָנאָװויטש ביילע ,יצחק;
אַראָנאָוויטש נחמה ,יצחק} +
אַקסעלראָד רייע ,מאָזעס {
בעזפראָזוואניי דאָראַ ,ראובן ;
יאַכעלעװיטש אַריטאַ ,שמואל ו
כץ צביה ,אברהם ;
קאַפּילסקאַ ציליע ,ישראל{
ליכטער נחמה ,חיים ;
לאַפּידוס שיינע ,נחום ;
מאַבעט ריווע ,נח }
פּאַטראָן סלאַװע ,שמואל 1
שאַפּיראָ ליובאַ .,אברהם (פרידמאַן)!
טייץ יוליאַ ,יצחק;
טייץ נאַדיאַ ,משה ;
ראָנדעס פייוווש ;
גאָלדבערג ;
ליאַכאָװויצקי בנימין אברהם ;
ליאַכאָװיצקי זלמן (צוויי ברידערלעך 31 ,יאָר);
גאָנטאָװניק אברהם משה;

װייסקאָפּ האַניע ;
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)36
)46

)5
)66
)16

זעלקינד ראָזע ,ליפּע }
זאַרכי איזראַעליט רבקה,
זארכי פֿעסיע ;
זאַמאָשטשיק

)86
)96

אָבעדזינסקי

)0

בראָך דוד ;

)1

דארבאָוויטט

)2

חיה ,שמעון}

אַראָנסאָן אברהם,
אָפּפעלבוים

אברהם;

יצחק {

הענריק,
הענריק,
פאלק,

יוסף ;
עזרא ;
אברהם ;

דזשינאם

לייזער

)3

קאססעל

נפתלי

)46

מאָסטאָװיטש יוסף ;
מאַטושעװיטש ;
סלאצקי שאול שלמה ;
שוסטער אַראָן נאָטל ;
דוזאַנסקי קאָלקע ;
דראַפּקין שמואל ;
קאַפּעליאַנסקי הירש ,פון קאָװנע;
מעצעק הינדע ,פון קאָוונע ;
מאַטושעװיטש שאַיע;  41יאָר ,פון קאָװנע;
זיסקינד דינע ,פון אָלשאַן! דעם פּאָטער אַרױסגעשיקט קיין
ריגע ,די מוטער קיין ערעדא ,און מיטן שיף אַרויסגעפירט
|
פון לאַגעדי,
קאָזלאָווסקי העניע ,פון אָלשאַן;
גורוויטש אסתר ,פון אָלשאַן;
מילייקאָװוסקאַ אידאַ ,פון קאָװונע ;
גאַנז אליהו ,פון קאָװונער געטאָ.

)5

)6
דד)
)8

)9
)0

)18
)2

)3

)4
)5
)6
)7

אברהם ;
שאול;

די דאָזיקע ליסטע נעמט אַרום  78פּערזאָן .אין די װאַגאָנען זיינען געווען
נאָך אייניקע פּערזאָן ,וועלכע האָבן זיך געראַטעװעט פון אַנדערע ערטער און
די נ.ק.וו.ד .האָט זיי געבראַכט צו אונדז אין קלאַאַגאַ ,װוּ זי האָבן געמאַכט דעם
'
צענטראַלן זאַמלפּונקט פון אַלע געראַטעװעטע.

6

רשימה פון די לאַגערן אין עסטלאַנז
14

איליגורמע

)4

סאקי

)2
6
46
)5
)6
)
)8
)9
)0
)1
)2
)3

אוואדי
אאָרין:
גאָלדפילץ
ואַיװאַרי 1
ואַיװאַרי 2
װייקאָני 1
װיװיקאָני 2
ויזענבערג
יאַװי *
לאַגעדי"
נאַרווע *
סאָנדאַ

)5
)6

סאסקי
עדעדא 5
פּעטשאָראַ
פּאָרט קונדא
פּוטקע
קלאַאַגאַ"
קיװיאָלי ן'
קיװיאָלי 2
קערסטאָװאַ
קוראמיי *
פערוי

)8
)9
)02/
)1
)2
)3
)4
)5

|

באַמערקונגען:
4

לאַגער אזאַרין .ד"ר באטמאן האָט דאָ אָפּנעקליבן אַ גרופּע פון  24יידן ,אַלטע,
שװאַכע ,קראַנקע ,און די ,וועלכע זיינען געלעגן אין היץ .צו זיי צוגעגעבן דעם
באַקאַנטן אין ווילנע אָקוליסט  --ד"ר רוטשניק ,און מ'האָט זי אַװעקגעשיקט ;אין
אַן אַנדערן לאַגער".
דער

אויפן וועג האָט מען זיי אַלע אומגעבראַכט.

לאַגער

יאַװי.

פלעגט

מען אויף דער

האָט זיך געפונען  02קילאָמעטער

לאַגער

סטאַנציע

אין

קלאָאַגאַ

ברידער

---

אַנאַליק,

שימעונווויטש,
אין לאַגער
ראַט

;26

--

צוויי

לעבן

נאַרװע

אינזש.

זיינען

באַלבערישסקיס

ראַבינאָויטש,

און דער

יידן זיינען אויף מאָרגן

געבליבן

(פאָטער

בלאַושטײן,

זיינען צװישן

גוכמאַן,

פון וייווארי.

טאליא,

לאַגער לאַגעדי .פון די דאָרט  47געראַטעװעטע
בײים

אַרבעטן

געניאַ

פאָלגנדיקע

11

אומגעקומען

פּערזאָן:

און זון) ,טרינאָפּאָלסקי,
אַלקעניצקאַ

אַנדערע

געשטאָרבן

דער

געוו.

דירעקטאָר

פון

צוויי

וויינטרויב,

און מערין.
מיטגליד

פון יודג"י

בונימאָוויטשעס

--

געוו.

באַנק

קאשוק.
לאָגער

ערעדא .די אַרבעט

דאַ פלעגט
די שאַכטן

אויסגעפאַרטיקט
געאַרבעט

פלעגט

דאָ גיין אין די שאַכטן

פון דער

פירמע

דאָלמאַן.

מען פון סלאָניעץ  --אַזאַ מין שטיין  --אַרױסבאַקומען בענזין און נאַפט,
זיינען געווען  06מעטער אין דער טיף .פאַר דער עװאַקואַציע האָט מען
ביי

אַמביטערסטן

אַ צווייטן
0081

שאַכט,

מאַן .די

אָבער

מ'האָט

שװער-אַרבעטנדיקע

איז געווען די נעציקייט --

שטענדיק

אים
האָבן

גלייך

דערטרונקען.

דאָ האָבן

צום

נאָר

געהאַט

גוט

זיינען די אַרבעטער

עסן,

געוען

דורכי

געווייקט,

57

-

6

אין טאָג פון דער שחיטה זיינען קיין קלאָאַגאַ געבראַכט געװאָרן  04מענער און
 0פרויען ,וועלכע זיינען פריער' אַרױסגעשיקט געװאָרן פון דאַנען .צװישן זיײי --
ד"ר מישאַ ראם ,ד"ר שמושקאָװיטש ,ראנדעס ,רייע פייװוּשעוויטש א .א .פון זייער
גרופּע האָבן זיך געראַטעװעט  5מאַן.

?.

לאַגערן,

לאַגער
ד"ר

קיװיאָלי .דער

פון

באטמאן,

הױפּטידאָקטאָר

האָט דאָ אָפּגעקליבן

דעם

און

הויפט:הענקער

לאַגעריעלטסטן

--

פון

ישראל

אַלע

צעפּעליעװיטש,

מיט אים דעם ד"ר װאָלקאָװײיסקי און נאָך  04יידן און זיי אַװעקגעשיקט אָרגאַניזירן
אַ נייעם לאַגער ,לא מֿארט" .קיינער האָט זיך ,בשעתימעשה ,ניט געכאַפּט ועגן
דעם טייטש פון ;לאַ מאר"
|
אומגעבראַכט.

8

טױט).

(אין פראַנצויזיש:

אויפן ועג

האָט מען זײ

לאַגער קוראמיי .דער סאַניטעטער גענט האָט דאָ ,אייגנהענטיק,
אײינמאָל  12יידן מיט אַ קירקע.
די מערדער
ד"ר

--

באטמאן

דער

הױפּטיסעגרעגאַטאָר

און אומאויפהערלעכער

ערשטער

לאַגעריפירער

--

צווייטער

לאַגער-פירער

--

אָבערשטורמפירער

דריטער
פערטער

לאַגעריפירער
לאַגער-פירער

! סאַניטעטער

--

--

אָבערשאַרפירער
אָבערשאַרפירער

אונטערשאַרפירער

די לעצטע ענדגילטיקע

מיט

פון קלאַאַגאַ

אַרמין רוטענבערג ;

--

דערהרגעט

אַלע

מערדער;

גערדער ;

באק ;
--

ווערלע;

בארדע.

אַקציע

האָבן דורכגעפֿירט :

לאַגערפירער  --ווערלע ;
הױפּט-לאַגערפירער פון אַלע עסטישע לאַגערן  --אָבערשטורמפירער  --ברענאייזן ;
פירער פון אַרבעטס-אײנזאַץ איבער אַלע לאַגערן אין עסטלאַנד  --שװאַרצע}
|
| הױפּט-דאַקטאָר  --באטמאן ;
הױפּטשאַרפירער  ---מאַקס צאלמאן
סאַניטעטער  --אונטערשאַרפֿירער גענס
און נאָך אַ סך אַנדערע,
צו די שטענדיקע

פּייניקער

און שלעגער

האָבן געהערט,

רעכנטע  --קורט שטאכע ,אַן אַדװאָקאַט פון װילהעלמסהאַפן:
אַאַכען  די דייטשקע  --אינגע ווייצמאַן א .אַ.

58

אַ חוץ די אויבךאויסגע-

קאַראָל דוזשארדען
|

פון

לוויה פון געשענדעטע ספרי-תורות אין ווילנע
מיטראָגט די ארונות דורך די געטאָיגעסלעך

הספּד ביים אַרײנגאַנג אין גאונס

קלויז ,אויפן שולהויף

589

באַשײניקונג

פאַר מאַג .מ .באַלבערישסקי,

אַלס אַפּטײיקיאינספּעקטאָר

נאָך דער באַפרייאונג.

50

אין ווילנע,
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-סק.

אַרבעטער-רשימה אין לאָדזשער געטאָ
00

געלט אין לאָדזשער געטאָ  1 --מאַרק

601

;שרגעיבע-
(תלר,ערים.

אי

אש סאג

הוה אשרה =|

ובאת יתוה-
תשבף ר

-

א

היבקרבףפֿן /
4תנֹואה הוה
המור תשמרוץ -
ש

תִיוווזקיואשרצוף 

/כמע יןיטב כ"ר= ,
זשרגעיבץ יחוס
יע"

,/

יו

יי

לֶר צות יהות

כפּרלת

אַן אויסגעשניטענע

פּאַרמעטי

פּאָדעשװע פון אַ ספריתורה-
יריעה.

-

,

רומקאָווסקי ,דער ,ראש" פון לאָדזשער געטאָ ,ביי דער באַן ,ביים אַװעקשיקן
אַ טראַנספּאָרט יידן קיין אוישוויץ

603

באַשײניקןונג

6,608

פאַר מאַג .מ .ב .פון מלוכהשן

רעפּאַטריאַציע

אַמט ,פאַרן פאַרלאָזן

פּױלן

אָוונט ,געווידמעט

דעם

ווילנער געטאָ ,אין װאָרט און ליך

(דאַנערשטיק-82 ,טער מערא  7 ,6491אָװונט ,אין זאַל פון דער ליגע
אויף זאַכאָדניאַ )62

געז, .פריינט פון דער צענטראַלער

יידישער היסטאָרישער קאָמיסיע"
אין פּױלן  --לאָדזע

פ ר אַ ג ר אַ ס :
ערשטער טייל
4
6

,גלוסט זיך מיר וויינען" (ח .נ .ביאַליק)  --רעציטירט דאָרא רובין,
,ווילנע ,ווילנע" (ל .װאָלפסאָן)  ---זינגען ד .רובין ,משה סערענסאָן ,זיסע
הערשקאָוויטש.

63

מאג .מ .באלבערישסקי  --עפנט און דערקלערט ,אַז מיט די לידער פלעגט מען
אָפט אָנהויבן פאַרשיידענע אָװונטן ,אַקאַדעמיעס אין ווילנער געטאָ .רעדט וועגן ווילנע.

4

מענטשן פלענן ארומגיין װוי שאָטנס אין געטאָ ,וי ניט קיין לעבעדיקע;
די אַרטיסטין דאָרא רובין װעט זינגען ראָזענטאַלס ליד ,שאָטנס" ,װאָס זי האָט
אויך אויסגעפירט אין ווילנער געטאָיטעאַטער .ביים קלאַװיר  --צפּורה הפץ.

5

קינדער .נעכטן איז אויסגעפאַלן דער יאָרטאָג פון דער קינדער אַקציע אין
די לאַגערן פון ה.ק.פּ .און ,קיילים" .קיינער איז ניט געשױינט געװאָרן
אַ ליד װעגן די קינדער האָט אָנגעשריבן ,זייענדיק אויפן פּראָנט ,דער וילנער
דוד באַטװיניק ,װאָס האָט אויך פאַרפאַסט די מוזיק צום ליד.
װעט זינגען סערענסאָן :ביים קלאַװיר  --דער אױטאָר,

6

צי דארף עס אזוי זיין ?  --דעם שטילן פּראָטעסט פון די ווילנער יידן װעט
איבערגעבן אין ליד ח' סערענפאָן .ביים קלאַװיר  ---צ .חפץ.

0

טויזנטער זיינען פארלאָרן געגאננען ,מען האָט נאָך ניט געװווסט ווו.
מענער זיינען ארומגענאַנגען און געזוכט זייערע פרויען ,פרויען האָבן
געזוכט זייערע מענער ,געהאָפּט:

דאָס ליד א .נ, .פרילינג"

פון ש .קאַטשערגינסקי,

װעט

זינגען

די זינגערין

זיסעץ

הערשקאַװיטש.
05

רייך איז געוען דער יידישער פאָלקלאָר אין ווילנער געטאָ .חי נחמן בלומענטאל
| וועט איבערגעבן

(6

אַ קורצן

אַנאַליז

װעגן

אָט דעם

בלוטיקן

פאָלקלאָר,

געטאָ ,דיך פארגעסן װועלן מיר קיינמאָל נים !
ברוידעס אַ ליד ,װעט אויספירן דאָרא רובין.

צווייטער טייל
)0

)11

חי שעפטעל האָט דורכגעמאַכט דאָס ווילנער געטאָ און אַלע לאַגערן ,װעט ער אונדז
איבערגעבן זיינע איינדרוקן.
טרויער

איז

ביי אונדז

שטענדיק

געגאנגען

צוזאמען

מיט

האָפענונג.

ראָזענטאַלס ליד ; ,צו איינס ,צוויי ,דריי" װעט זינגען ח' סערענםאָן.
)12

)13

די דייטשן האָבן ניט געשוינט קיין פרויען און קיין קינדער.
איז געווען דער ווייטיק ,דער צער.
דעם צער װועט אייך אויסזינגען ח' רובינא ,אין דעם ליד ,פרויען.

גרוים

,רייטער קום געשווינד ,דיך רופט דיין קינד".
דאָס ליד פון פּיין און האָפענונג

,שטילער,

שטילער" פקואןַטשערגינסקין,

װעט

זינגען חי רובין.
 )14חי קאטשערגינסקי

װעט איבערגעבן פראַגמענטן פון פּאַרטיזאַנערילעבן אין געטאָ

און אין װאַלד. ,

 )5אַ ליד וועגן איציק ווימטנבערג װעט זינגען חי סערענסאָן.
)6
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פּארטיזאנער-לידער פון ווילנער געטאָ װעלן זינגען רובין ,הערשקאַ-
|
וויטש און סערענסאָן.

געזעלשאַפּטלעכע טעטיקייט
ליצמאַנשטאַט

פּראָ טאַָקאָל
די

--

געטאָ,

1491.6,12

1

אין דער פּריװואַט-וווינונג פון ה' משה מאָשקאָװיטש ,זאַוישע  ,62איז היינט פאָרגעקומען
טרויער-אַקאַדעמיע געװוידמעט דעם אָנדענק פון פאַרשטאָרבענעם דעמאָקראַט ,חבר

אָדװו .יוסף ווייצמאַן.

|

.

איז געפּאַקט מיט מענטשן  --חברים,

די װווינונג פון חבר מאַשקאָװיטש
פֿאַרשטאָרבענעם,
פּונקט  5ג .מ ,.ביי אַ פולער שטילקייט ,עפנט חבר גאָלדמאַן די טרויער-אַקאַדעמיע
|
מיט פאָלגנדיקע ווערטער ;
מיר האָבן דערהאַלטן אַ טרויעריקע נאַכריכט ,אַז דעם  63איז אין װאַרשע געשטאָרבן
דער פאָרזיצער פון צ .ק .פון האַנטװערקער-פאַרבאַנד אין פּױילן ,פּרעזעס פון דער לאָדזשער
פאַלקס-פּאַרטײ ,חבר אַדוו .יוסף ווייצמאַן .מיר װועלן באַערן דעם פאַרשטאָרבענעם מיט
אויפשטיין פון די ערטער און מיט אַ מינוט שטילשוייגן.
חבר

גאָלדמאַן לאַדנט איין אין פּרעזידיום

4
)2
34
4
)5
)6

פאָלגנדיקע

)
)8
)
0
1
)2

משה מאַשקאָװיטש
קשעפּיצקי
לעװקאָוויטש
גראָסמאַן
קפערמינץ
ראָן

פריינד פון

חברים :

ל נײמאַן
בלאַדי
שינפעלך
יאָסקאָװיטש
אינזש .הורוויטש
אינזש .לאפ

חבר גאָלדמאַן לייענט פאָר פאַר די פאַרזאַמלטע די ביאָגראַפיע פון פאַרשטאָרבענעם
און גיט איבער דעם גאַנג פון זיין געזעלשאַפטלעכער טעטיקייט ביז צום קריג-אויסברוך.
טרויער-רעדעס האָבן געהאַלטן די ח"ח מאָשקאָװיטש ,קשעפּיצקי ,יאָסקאָװיטש ,אינזש.
הורוויטש א .א .צום סוף איז געמאַכט געװאָרן אַ פאָטאָגראַפישע אויפנאַמע און די טרויער-
צערעמאָניע איז פאַרענדיקט געװאָרן.
דאַן איז אויפן פאָרשלאַג פון ח' גאָלדמאַן געוויילט געװאָרן אַ שטענדיקער קאָמיטעט
פון  7חברים ,װאָס זאָל װאַכן איבער אַלע פראַגן װאָס קומען פאָר אין געטאָ,
|
געוויילט זיינען געװאָרן די ח"ח :
{) גאָלדמאַן )2 ,מאָשקאָװיטש )3 ,קשעפּיצקי )4 ,קופּערמינץ )5 ,בלאַדי )6 ,לעװוקאָ-
וויטש )7 ,גראָסמאַן.
מיט דעם איז די פאַרזאַמלונג געשלאָסן געװאָרן.
צום

פּראָטאָקאָל

נומער

 1פון 12סטן

יוני

1491

די אַלע אויסגערעכנטע נעמען זיינען געוועזענע אַקטיווע מיטגלידער פון דער יידישער
דעמאָקראַטישער פאָלקס-פּאַרטײי אין לאָדזש .די נעמען זיינען :משה מאָשקאָװיטש --
וועבער ; קשעפּיצקי  --װועבער ; לעװקאָוויטש  --טישלער ; גראָסמאַן  --ראָדיפאַרקער;
שיינפעלד ; יאָסקאָװיטש ; אינזשיניער הורוויטש; קופּערמינץ  --בעקער; ראָזען; ליב
ניימאַן  ---פאַרװאַלטער פון דער קיך ;נותן לחם"; בלאַדי; אינזשיניער לאַפּ.
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אָנװעזנדיקע  :גאָלדמאַן,

קשעפּיצקי,

גראָסמאַן,

מאָשקאָװיטש,

טאָג-אָרדענונג :
)

קאָנסטיטואירונג

)2

באַריכט;

)3
)

דיסקוסיע :
פאַרשידענע

--

געטאָ,

14914,7,7

בלאַדי ,קופּערמינץ,

|

פון קאָמיטעט;

פּראָבלעמען,

חי מאָשקאָװיטש זאָגט זיך אַרױס ,אַז דער פאָרזיצער זאָל געװיילט װערן פון דער
אינטעליגענץ װאָס איז אין געטאָ ,װאָס װילן געזעלשאַפטלעך אַרבעטן .דער רעדנער
זאָגט ,אַז עס איז דאָ אין געטאָ גענוג יונגע אינטעליגענטן װאָס װוילן אַרבעטן און האָבן
נישט קיין אָרט,
חבר קשעפיצקי זאָגט ,אַז אַ פאָרזיצער זאָל מען וויילן אויף דער צוייטער זיצונג.
מען זאָל אַדורכפירן געשפּרעכן מיט דער אינטעליגענץ װאָס װיל אַרבעטן.
חבר גאָלדמאַן זאָגט זיך אַרױס ,אַז מיט דער אינטעליגענץ מוז מען זיין זײעף
פאָרזיכטיק ,ווייל אונדזער אַרבעט איז אַ קאָנספּיראַטיווע.
צום סוף איז באַשלאָסן געװאָרן אָפּצולײיגן דאָס וויילן פון פאָרזיצער אויף אַ װאָך
צייט ,ביז מיר װעלן געפינען אַ פּאַסענדיקע פּערזאָן.
אַלס

װיצע-פאָרזיצערס

זענען געוויילט געװאָרן:
{) מאָשקאָװיטש,

 )2בלאַדי

גאָלדמאַן
-סעקרעטאַר
קאַסירער  --קפפּערמינץ
קשעפּיצקי
-עקאָנאָםס
.2

באַריכט:
חבר

גאָלדמאַן

גיט

אָפּ אַ באַריכט:

די

טרױער-אַקאַדעמיע,

װאָס

איז

פאָרגעקומען

ביי מאָשקאָװיטש ,האָט געמאַכט אַ גרויסן רושם אין געטאָ .עס איז דאָ אַ סך חבריט
און סימפּאַטיקער פון פאַרשטאָרבענעם ,װאָס זיינען אויף אונדז בייז ,פאַרװאָס מען האָט
זי נישט איינגעלאַדן .מיר האָבן דאָס אָבער נישט געקענט מאַכן ,וייל דער לאָקאַל
איז צו ענג,
חברים קומען און לייגן פאָר :מען זאָל אָרגאַניזירן אַ צוייטע אַקאַדעמיע ,אָבער
עס ועט זיך דאָס נישט לאָזן מאַכן ,װוייל די פּאָליטישע לאַגע האָט זיך געענדערט,
דאָס אויסברעכן די קריג מיט רוסלאַנד לאָזט זיך גוט פילן אין די געטאָלגאַסן .עס ווערט
באַשלאָסן נישט צו מאַכן קיין אַקאַדעמיע.
 9ס .עס וװערט באַשלאָסן צו רופן יעדן שבת אַ זיצונג ,אָבער נישט איפן זעלבן
אָרט,
מיט דעם איז די זיצונג געשלאָסן.
)-
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מ .גאָלדמאַן  --סעקרעטאַר

ליצמאַנשטאַט

פ ר אַטאָקאָל
-

אָנוועזנדיקע :

גאָלדמאַ; מאָשקאָװיטש,

יי

קשעפּיצקי,

--

געטאָ,

1491,7,02

3
ראָזן קופערמינץ ,בלאַדי.

טאָג-אָרדענונג ;
) באַריכט;
 )2ועגן שאַפן אַ פאָלקס-קיך ;

 )2פאַרשידענע פּראָבלעמען
חבר קשעפּיצקי גיט איבער ,אַז ער האָט אַדורכגעפירט אַ געשפּרעך מיט פּראָפּ .,נוסבוים
וועגן .איבערנעמען דעם פאָרזיץ .פּראָפ ,נוסבוים איז אַן עלטערער מענטש מיט געזעל-
שאַפּטלעכער פּראַקטיק .ער איז דער ברודער פון רעד .נוסבוים-אָלטאָשעװסקי ,געה.
/דירעקטאָר אין דער האַנטװערקער-שול ,פּאָמאָרסקע  .64--8איצט טעטיק אַלס לייטער אין
בילדונגסירעפעראַט

ביים עלטעסטן פון יידן אין געטאָ.

חבר גאָלדמאַן האָט גערעדט מיט אַדוו .ב .װײיסקאָפּ ,איצט ריכטער אין געטאָדגעריכט,
געוו .פריינד .פון פאַרשטאָרבענעם ח' אֲדו .װײצמאַן -אַ יונגער מענטש ועלכער איז
מסכים צו ווערן פֿאַרזיצער,

-

| צום סוף איז באַשלאָסן געװאָרן צו מאַכן פּראָפּ ,נוסבוים

אַלס פּרעזעס

און אַדו.

ב .װײיסקאָפּ אַלס פאָרזיצער,
| =צוליב דער שפּעטער צייט איז די זיצונג געשלאָטן געװאָרן,
פ)-

מ .גאָלדמאַן

+
די  3פּראָטאָקאָלן זיינען אָריגינעלע ,געשריבן אין געטאָ דורך דעם אַקטיון
פּאַרטײי-טוער ח' מ .גאָלדמאַן (לעבט היינט אין לאָדזש) .נאָך דער באַפרייאונג
אאַַַהעלטעניש אין געטאָ און מיר
האָט ער אַרױסגענומען די דאָקומענטן פון ב
|
|
זי איבערגעגעבן.
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נעהע| לעך אים  אָפּנעבן אַ באַדיכט

| 7אַלץ,

פעל:

טאַר| :

:

שפּעט
:

יי

װעגן צי

אין אָװגט .האָבן ביידע |שנ

יי

:סטע |'

:

ו

און|.

איך

פּר

גיל

נבוד,
וופע:
טוטע.

|.ש:
קר
ױי

פאר

שנ

א

'

הא

הו

ילנע,

פן;

רישע
זידע:

או
|דט

אין

טי

די

שפּע

זיינע

יונגע.

לע

עװען | דאָס ,געסטאַטאָ קאַרטל אווֹף נת פרולוצקו

:יי

זיר געזעגנט ,און .וערזשבאָװיטש ,װע| :דע
ס'האָט דאַן געלעבט |מנ
מענס משפּחה
דאָס רעיעסטראַציעיקאַרטל

פון נח פרילוצקי ,ביי דער געסטאַפּאָ אין ווילנע

אַ גרופע יוגנטלעכע פאָלקיסטן אין לאָדזשער געטאָ .דריטער רעכטס ,אין מיטלסטער ריי--
דער אַקטיוער

פאָלקיסט ,מ .גאָלדמאַן.

-

(פאָטאָגראַפירט

דעם 6טן אויגוסט

)1491

טעערר
נישרט,
רלב,ר
עו-יחַ-ערין
זפארמצדא

,רַקטער-קאָנגרעס
עערא
טרװר
ָיע,ש
ר
אל6דטןנ
אַױן3יןיַ
1יַטנהיפוּא9
ש1א
װ
מ-י31פאז
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1942 -- 1945 --

זונטיק ,דעם 52טן אַפּריל  .5691אזכרה ביים אָנדענק-מאַנומענט אויפן קאַרלטאַנער בית-
עולם אין מעלבורן  --צוֹם 22טן יאָרטאָג פון אויפשטאַנד אין געטאָ װאַרשע ,אוֹן צום
0טן יאָרטאָג פון דער באַפרײאונג .ביים מיקראָפּאָן :מאַג .מ .באַלבערישטקי  --דער
גרינדער און ערױיפּרעזידענט פון קאַצעטלעריפאַרבאַנד ,

13

משפּחה-בילדער

אויף דאַטשע אין אַנטאָקאָלע ,ווילנע ,זומער ,3391
לינקס  --דער מחבר .אויפן וויג-שטול זיצט די מוטער ליבע ע"ה ,מיט די צוויי אייגיקלעך,
טעאָ און דבורה .רעכטס ,דער ברודער הלל ,פון איוויע.

14

פּויזנער,
--

לינקס  --סאָניע מאַרגאװיצקא,

די

רע כטס  --ברײיינע

אין
ענטער

אט

בייד

דעם מחברס

אומגעקומען
מיט

 3שװעסטערס:
חנה

זייערע
ראַכמילעוויטש,

לעבט

פאַמיליעס אין ראַטן פאַרבאַנד,

אין ישראל,

צִ

ע,

דריט

שּ

15

י

דער
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מחבר,

:

אַלס סטודענט פון ווילנער אוניווערסיטעט ,אין

יאָר 2291

כָוַואָ
נא

ר ט

פרעגן מיך פריינט  :במשך די העכער  02יאָר נאָך דער וועלט-
שחיטה און אומקום פון אַ דריטל פון אונדזער פֿאָלק ,זיינען פאַר-
עפנטלעכט געװואָרן גרויסע צאָלן פון ביכער ,אָפּהאַנדלונגען ,גביית-עדותן

אויף אומצאַליקע פּראָצעסן ,דערינערונגען ,מעמואַרן פון מיליטער-לייט,
דיפּלאַמאַטן,

פון לעבן-געבליבענע

קרבנות,

אַקטיוע

מערדער,

אַָנטײל-

נעמער אין די שחיטות און אַזױי ווייטער און וייטער  --טאָ ואָס
פֿאַר אַ נייעסן קען נאָך ברענגען אַ ניי בוך! צי לוינט די פּראַצע
און די קאָסטן! מיר וייסן שוין אַלץ ,מער קיין נייעסן קען מען
שוין אונדז ניט זאָגן .עס גענוגנט ! און אויב דאָס איז װוײיניק ,האָבן
מיר אין די יידישע היסטאָרישע אינסטיטוטן ,וי , :ייװואָ",, /ידיושם"י
אין ירושלים ,וואַרשע ,פּאַריז ,ניו-יאָרק א .א .ריזיקע אַרכיוון מיט
נאָך ניט באַאַרבעטע און ניט פּאַרעפנטלעכטע מאַטעריאַלן .גענוג !
ענטפער איך די פריינט
שטימט .מ'איז געווען אין
טויט-לאַגערן ,אין בונקערס,
דער ,ריכטיק .אָבער יעדער
בלויז איינצלנע

 :אַלצ װואָס איר זאָגט איז ריכטיק .עס
געטאָס ,אין קאַָנצענטראַציע-לאַגערן ,אין
אין פּאַרטיזאַנקע ,אין פעלדער און וועל-
לעבן-געבליבענער האָט דאָך בייגעוווינט

עפּיזאָדן .און אַפּילו איין און די זעלבע פּאַסירונג איז

דאַך אַדורכגעלעבט געװואָרן אויף אַ פאַרשידנאַרטיקן אופֿן .אָט זיינען
פֿאַר די העכער  02יאָר פריצייטיק אָפּגעשטאָרבן אַ סך קרבנות און
מיט זֵיי זיינען אַװעק אין די קברים זייערע איבערלעבונגען ,וואָס
װאָלטן בלי ספק געהאַט

פאַר דער געשיכטע

אַ גרויסע באַדײיטונג.

די אַלע מאַטעריאַלן ,װאָס ווערן איצט געזאַמלט און געדרוקט,
וועלן דאָך דינען אין די ווייטערדיקע דורות אַלס דאָקומענטן צו דער
געשיכטע פון אונדזער דריטן חורבן .דאָס זיינען מאַטעריאַלן פאַר זי
צוקונפטיקע היסטאָריקער ,פאַר די צוקונפטיקע גרעצ'ס ,דובנאָוו'ס
און אַנדערע יידישע און ניט-יידישע היסטאָריקער .זֵיי וועלן דאָס
געדרוקטע און ניט:געדרוקטע מאַטעריאַל  --װאָס געפינט זיך נאָך
17

אין די מלוכהשע אַרכיוון אין די צענדליקער טויזנטער  --סעגרעגירן,
פֿאַרגלײיכן ,קאָנטראָלירן און ערשט אין דורות אַרום צונויפשטעלן דאָס
אמתע בילד פון דער טראַגישער תקופה פון דער מענטשהייט בכלל
און פֿון אונדז יידן בפרט .דער חוב פון אונדזער דור ,און ספעציעל
פון די מענטשן ,וועלכע זיינען געווען דירעקט אין פֿייער ,אי אַלֹצ
צו פֿאַרשרייבן.
איצט  --אַ צווייטע
בכלל

פאַרשוויגן:

/ווי

זייער אָנגעווייטיקטע
אַ זוי

האָט

פּראַגע ,וועלכע ווערט

בכלל

געקענט

פּאַ-

נעס "!:וי אַזױ האָט
סירן אַזאַ אומגליק אין אַזאַ פראַ
געקענט פּאַסירן ,אַז אַ פֿאָלק פון  81מיליאָן נפשות ,פון זיי  --קרוֹב
 9מיליאָן אין אײיראָפּע; אַ פאָלק ,צווישן וועלכן עס האָט געלעבט
דער גרעסטער גאון פֿאַר די לעצטע יאָרהונדערטער  --אַלבערט איו-
שטיין { אַַ פאָלק ,װואָס האָט געהאַט אַ גרויסע צאָל אַנדערע וועלט-
אַ פֿאָלק ,ואָס האָט געהאַט אין זיין
באַרימטע וויסנשאַפטלער;
באַזיצ ריזיקע מאַטעריעלע אוצרות ,גרויסע וועלט-אינסטיטוציעס ,מעכֿ-
טיקע פּאַליטישע באַוועגונגען ,אין אַ צייט ווען עס פלעגט שוויבלען און
גריבלען פון וועלט-קאַנגרעסן ,צוזאַמענפאָרן ,קאַנפערענצן א.א.וו -- .וי
אַזױ האָט פּאַסירט ,אַז אַזאַ פאָלק מיט די גרעסטע וועלט-דערפאַרונגען
פון רדיפות און שחיטות ,זאָל זיין אַזױ בלינד ,אַזוי ניט אינפֿאַרמירט
וועגן אַזאַ  מבול װאָס גייט אויף אים! וי אַזױ האָט דאָס געקענט
פּאַסירן ,אַז עס זאָל ניט זיין צוגעגרייט די קלענסטע מאָס פון ועלבסט-
פאַרטיידיקונג ,רעטונג וכדומה ! אין יענע גרויזאַמע יאָרן זיינען דאַך
אַלע שערי רחמים געווען פֿאַר אונד) פאַרשלאָסן און פֿאַרמאַכט!
אַלע ,די גאַנצע אַזױי גערופענע ,,פרייע דעמאַקראַטישע וועלט" ,א
דאָך געווען בלינד און טויב צו אונדזערע ליידן .און אַפילן יידן אליין,
וועלכע זיינען געווען מחוץא דעם היטלעריגיהנום  --ואָס האַבן ול
געטאָן כדי צו ראַטעוען אונדז ,ווען מיר זיינען געווען אין פייער !
ווען מיר װאָלטן געהאַט די קלענסטע אינפֿאָרמאַציע ,די קלענסטע

אָבער,
רעטונגס-פּאָזיציע ,וואָלט מען דאָך ,עפעס" געראַטעװעט!
אָט דער ,עפּעסי ואָלט דאַך באַדײט אַ סך לעבנס פון יידן! אויף
אַלצ האָבן מיר

געהאַט

מיליאַנען,

נאָר קיינער

פון די וועלט-פירער

האָט ניט געהאַט דעס שכל אויף איינצושטעלן אַ שפּיאַנאַזש-נעץ ,מעג
זיין אין קלענסטן פֿאַרנעס ,כאָטש אַ קליינע רעטונגס-אַקציע ערגע) -וו
|
כדי אַרויסצונעמען יידן.
18

באַנקואָטירט
תקופה,

מיט

האָבן

זיי די גאַנצע

צעטומלט,

הילפלאָז

די

אַזווױי גערופענע

יידישע

און

יידישע

פירער

יענער

פון

כלל-אַרבעט.

מאַכטלאָזן

איז

געשטאַנען

דאָס

יידישע

פֿאָלק אין דער טראַגישסטער עפּאָכע פון זיין עקזיסטענצ .דאַקעגן
דער שונא האָט זיין אױיסראָטונגס-אַרבעט געפירט סיסטעמאַטיש מיט
אַ פּרעציז-אויסגעאַרבעטן פּלאַן

די ציוניסטישע וועלט  --וועלכע האָט מיט עטלעכע צענדליק יאָר
פריער ניט דערלאָזט קאָלאַניזירן אוגאַנדע ,פּונקט װוי די ניט-ציוניס-
טישע וועלט ,צו וועלכער אויך איך האָב געהערט ,האָבן ניט צוגעלייגט
קיין האַנט צו קאַלאַניזירן פּאַלעסטינע  --זיי אַלע זיינען באַגאַנגען
|
שווערע און טראַגישע געשיכטלעכע טעותן.
דער אויספיר איז אַ קלאָרער :די טראַגעדיע ,אין איר שידער-
לעכן פֿאַרנעם ,איז מעגלעך געווען בלויז אַדאַנק דעם ,װאָס מיר האָבן
ניט געהאַט קיין איין איינציקן זעלבשטענדיקן טעריטאָריאַלן צענטער.
די ציוניסטישע באַועגונג ,גענוי װוי די טעריטאָריאַליסטן ,האָבן ניט
באַוויזן אַזאַ זאַך צו שאַפן.
װואַלטן

מיר

דאַן געהאַט

אַן אייגענעם,

אַפֿילו קליינעם

מלוכה-

צענטער ,וװוי עס איז היינט מדינת ישראל ,װאַלט דער חורבן ,בלי ספֿק,
ניט געווען אין אַזאַ גרויסן ,שוידערלעכן פֿאַרנעם .אוודאי וואָלט
אַ יידישע מדינה ניט אָפּגעהאַלטן היטלערן פון זיינע גענג און ווילן
צו פֿאַרניכטן דאָס יידישע פאָלק ,אָבער ,עפּֿעס" ואָלט אַזאַ מדינה
,פּעס" ואָלט דאָך ווידער באַדײיט אומ-
(געראַטעװועט ,און אָט דער ע
צאַליקע יידישע לעבנס.
און די לעצטע

באַמערקונג --

וווּ איז

שאלה  :וי אַזױ האָבן ריזיקע מאַסן מענטשן

דער

ענטפער

אויף

פון פאַרשידענע

דער

פעלקער

איבערנאַכט זיך פֿאַרװאַנדלט אין חיות רעות ,אין מענטשן-קאַניבאַלןן !

די ריכטיקע ,אַביעקטיווע ,אַלזײיטיקע אָפּשאַצונג פון דער טראַגי-
שער תקופה וועלן געבן די צוקונפטיקע היסטאָריקער ,פאַר וועמען
איך שרייב מיין ווערק.
ב'.
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מינצבערג לייב ,דעפּוטאַט ,112 ,89 ,98 ,82
923 ,0
מינקאָווסקי מאַוריצי 071 ,741
מינקער ,אַפּטײיקער 515 ,415
מעבל ,אינזש745 .
מעלאַמעד 543
מעלץ ליזאַ 553
מעלצער נחמיה ,515 ,415 ,805 ,705 ,605
215 ,045 ,425 ,715 ,6
מענדעלעוויטש 225
מערין 685
מערקיס ,פּרעמ-,מינ39 .

נאַדעל פּנחס 58
נאָדעלמאַן 693
נאָז שמעון 871
נאָװויק פּ91 ,
נאַטעס 225 ,403 ,792
נאָסיקאװ ,פּאָליציאַנט 705 ,605
נאָפּאָלעאָן 425
נאַרבוט ,אָפּטײיקער 331 ,3
נאַרושיש ש332 .
נוימאַן .,שטאָטיקאָמענדאַנט 821
נוסבוים ,פּראָפ' 795
נוסבוים-אָלטאַשעװוסקי טשעסלאַװו ,124
795 ,8
ניגנער ש91 .
נידערמאַן 705
ניימאַן לייבוש 595 ,14
ניעמענטשינסקי מאַקס 012
ניעמענטשינסקי מיראַ 012

ס

סאָלאָװײטשיק ,ד"ר 653 ,68 ,31
סאָלאָמיאַנסקי 551
סאַמורע אַלטער (גורוויטש) 125
סאַמורע הענעך 125
סאַקער 402
סאַראַסײ חנה 553
סאָראָצקי ,רב 772
סאָראָקאַ חנה 553
סודאַרסקי 665
סומאַליצקאַ 665
סוצקעווער אברהם 401 ,29
סטאָליצקי י244 .
סטאַשיס ,ד"ר 19
סטופעל ,מאַג313 .
סטעמבא ,ד"ר 553 ,551
סטראַשון 805
סייפער ,אַדוו131 ,
סיראָטאַ גרשון 312
סלוצקי ח423 ,
סמוקאָװיטש ,ד"ר 905
סמילג ,אַדוו972 ,8 ,602 ,641 .
סמעטאָנאַ ,פּרעזידענט 39
סעגאַל י .ב755 ,562 ,852 ,281 .

סעגאַל ישראל ,רעזשיסער 305
סעגאַלאָװויטש ז77 .
סעדליס ,ד"ר 453 ,253 ,843
סעמיאַטיצקי חיים ,662 ,8 ,461 ,29
482 ,481 ,288 ,287 ,286 ,6
סעניצקי שמעון 145
ספּאַקאָיני ,ד"ר - 493
ספּיר 402
סקיר זעליק 125
סקיריוס מאיטינימא 423
סראָלאָװויטש 113 ,792

ע
עטינגין אברהם

643

עטינגער 743
עלטערמאַן דוד ,ד"ר 125 ,002
עלערט טאַטיאַנא 851 ,8
עפּראָן 325 ,225

25

עפשטיין לאַזאַר ,ד"ר ,183 ,971 ,8713 ,153
715 ,615 ,315 ,215 ,905 ,093 ,9

פ
פּאָװוירסקי ,אַדן124 ,842 ,732 ,402 .
פּאַװלענקאָוו לײטענאַנט 865
פּאָט יעקב 12
פּאָטשטער װלאַדימיר ,ד"ר ,702 ,991 ,691
925 ,615 ,842 ,132 ,012 ,9
פּאַל ,ד"ר 441
פּאָליקאַנסקי יאַנקל 792
פּאַלענזיווען ,אונטערשטורעמפירער 541
פּאַלעצקיס 39
פּאָמעראַנץ ,ד"ר 725 ,905
פאָן ראַט ערנסט 92
פּאַפּ דאָראַ 13
פּאַפּ ,ד"ר 12
פּאַק ,אַפּטײיקער 162 ,002 ,21
פּאַרטנאָי 543
פּויזנער בריינע 13
פויזנער ,הרב 94
פייווושעוויטש רייע 785
פיינשטיין 644
|
פּינסקער 223
פינקעלשטיין 055 ,153
פּיעטרושקאַ בערקע (קאַסריעליס) 125
פישמאַן יואל ,352 ,512 ,112 ,902 ,561 ,121
524 ,419 ,1
פישקעס 225
פּלאַקס אליהו 593 ,403 ,942 ,492
פּלודערמאַכער גרשון 39
פלוטניק בערל 125
פלעשער 342
פעדקאַ 445 ,335
פּעטוכאָװסקי שאול 121
פעלדמאַן 842 ,612 ,281
פּערלמאַן 543
פּערלשטיין 223
פערסטער 25
פּראָװיזאָר 755
פּראָימטשיק אַבעל 213
פּראָכאָװוניק אסתר 64

626

פראָם 872 ,712
פּרוזשאַן חנא 665
פּרוושאַן שעפּסקע 665 ,7325 ,125
פרוכט מאיר 024
איזאַק ,אַפּטײיקער 905 ,693 ,721
פרומק

פריד אַנאַטאָל ,אינזש,012 ,902 ,561 ,131 .
,452
,2012
,313
,004
,544

,952
,403
,123
,304
,854

,062
,603
,322
,024
,974

,682
,703
,243
,424
,484

,352 ,842 ,1
,0032 ,592 .0
,0132 ,903 ,8
,2532 ,641 ,5
,934 ,034 ,5
715 ,615 ,0
פריד ,הרב 341
פריד ,ד"ר 7173
פרידאַ ,מאַניקוזשיסטקע 315
פרידבערג דוד 745
פרידמאַן פיליפ 004 ,91
פרידע 6:3 ,313
פרילוצקי נח ,אַדװ,19 ,88 ,77 ,94 .13 .
,911 ,811 ,211 ,011 ,501 ,401 ,39 2
,441 ,341 ,0321 ,921 ,621 ,521 ,4
741 ,5
פּרילוצקי פּאַולאַ ,911 ,811 ,211 .601 ,94
512 ,41/ ,641 ,441 ,2
פּרנס .אינזש1121 ,221 .
פּרעגער ראובן 493
פרל י .ל29 .

צִ
צאָדיקאָוו ש675 ,515 ,015 .
צאָלמאַן מאַקס ,הױפּטשאַרפירער 785
צוקערזיס מיראן 4321 ,321 ,811 ,27
ציבולסקי 223
צייטלין הלל 92
צײנצינאַטוס ,מאַג111 ,27 .
צימוק 665
צעלעך ,ד"ר 231
צענדזיאָווסקי 615
צענפעניק ,קאָמענדאַנט 121

ק
קאַגאַן 665 ,612 ,452 ,95 ,85 ,35

קאַגאן דאָראַ 213

קאַגאַן ריווע 223
קאַהאַן אב 501
קאַהאַן ישראל 88
קאַהאַן לאַזאַר 09 ,77 ,05 ,94

קאַװאָלסקי 925 ,615
קאַָװאַרסקי קלאַראַ 394
קאָוואַרסקי ג .ד"ר 19
קאָװאַרסקי פייוווש 665
קאַזלאָװסקאַ זאָסיע 071 ,961 ,661
קאָזלאָװוסקי 064
קאָטיק אברהם 983
קאַטשערגינסקי ,שניידער 665 ,755
קאַטשערגינסקי ש401 ,29 ,01 ,32 .
קאַלאָדנײ ,ד"ר 693 ,653 ,462
קאַלמאַנאָװיטש זעליק ,444 ,353 ,492 ,541
844
קאָמיסאַראָול נח 655 ,45/
קאַמענעצקי ש12 .
קאַמערמאַכער נתן 743 ,643 ,223
קאָן אשף 96 ,92
קאָז ד"ר 551
קאָן מאַקס ,קאָנסול 96 ,64 ,92 ,12 ,12 ,02
קאָן פנהס 941 ,341 ,121
קאַנטאָראָװיטש

מאַקס ,802 ,102 ,002 ,811

153 ,4
קאָסטשעניעווסקי ד"ר 093
קאַפּױצעכע 712
קאָפּלאַן ישראל + 493 ,643
|
קאָפּלאַן שרה 553
קאַפּלאַןדקאַפּלאַנסקי ד,243 ,011 ,19 ,77 .
543 ,443 ,3
קאַץ יצחק 824
קאַצענעלענבאָגן מרדכי 581
קאַצענעלסאָן ,אַדו131 .
קאַראַבטשינסקי 615
קאַריסקי 551
קאַרגאָװוסקי ד"ר 655 ,455 ,255 ,525 ,615
קאַשוק ה685 ,314 ,113 ,852 ,842 ,602 .
קװאַפּינסקי ,פּרעזידענט 72 ,43
קוויק פייטל 493
קויפמאן 025

קולביס װאָלאָדיאַ 642
קולביס סאָניאַ 542 ,812
קולביס שושנה 812 ,11
קוניסקי ,אינזש604 .
קוסעוויצקי משה 312
קופערמינץ 795 ,695 ,595
קורליאַנדטשיק 201
קושניר 874
קייטעל7 ,514 ,4174 ,314 ,014 ,דא,0 ,
984 ,884 ,4
קיילסאו ,ד"ר 615 ,483
קלאָק 793
קליאָט אַבראַשע 525
קליאַטשקא יצחק 615
קליאַטשקאַ כתריאל 7325 ,615 ,705
קעמפטשינסקי ,ריכטער 24
קראָם 644
קראַניק אַבראַטע 651 ,551
קראַסנײ פייוווּש 534 ,561
קראַקאָווסקי 13
קרוק אליעזר 341
קרוק הערמאַן ,053 ,943 ,1032 ,492 ,89
,444 ,144 ,9324 ,834 ,534 ,024 ,0
655 ,255 ,735 ,844 ,,44/ ,844 ,5
קרושטשונאָס 332
קריימסקי ,קאָמפּאָזיטאָר 182 ,082 ,892 ,772
קריינסקי זאב 915 ,715 ,615
קריינסקי יאַשע 615
קרעמער סאַשאַ ,4 ,18 ,812 ,672 ,512
665 ,
קשעפּיצקי 795 ,695 ,595
ר

ראַבינאָװיטש ד82 ,
ראַבינאָװויטש ירוהם 685 ,145 ,345 ,8325
ראָזען 795 ,595
ראָזענבוים שמשון ,אדו78 ,31 .
ראָזענבערג 444
ראָזענבערג,

שטאַב

ראָזענהויז ד12 .
ראָזענזאַל 665 ,94
ראָזענטאַל ,שרייבער

441

655

627

/

ראָזענקראַנץ 553 ,681
ראַטנער ,אינזש865 ,443 .
ראַכמילעויטש ,ד"ר 78 ,31
|
ראַכמילעװיטש ירחמיאל 161 ,12
ראָם מישאַ ,ד"ר 785 ,345 ,535 ,915 ,615 ,015
ראָמער 425
ראָן 153
ראַנדעס785 ,
ראַפּאָפּאָרט מאַקס 24
ראַפעס 193
רובינאָוו ,אַדװו584 .
רובינשטיין יצחק ,הרב 99 ,37
רובינשטיין ראַיסאַ 824
רודניצקי לאה ,401 ,29
רודניצקי 925 ,615
רוטשטיין 033
רוטשניק ,ד"ר 685
רויטמאַן 312
רומקאָווסקי ח58 .
ריבענטראָפּ 12
רייבמאַן 325
רייזען זלמן 601 ,27 ,91
רייכמאַן ,אַדװ- 932 ,98 .
ריינד זשאַן 862 ,162 ,321
ריקלעס אידאַ 4932
רעמיגאָלסקי אברהם 615
רעמיגאָלסקי אהרן 615
רעמיגאָלסקי חיים ,902 ,991 ,281 ,641
/ 912 ,852 ,842 ,622 ,0
רעשאַנסקאַ ,פאַרמאַצעװט 584 ,792

שֹׂ
|
שאַבאַד יוסף 121
שאַבאַד צמח 154 ,982 ,741 ,37 ,91
שאַבאַדיגאַווראנסקאַ ראַזאַליאַ ,ד"ר ,121
|
12
שאַדאָװסקי ,ד"ר 153 ,982
שאַװעלסקי 223
שאַכנאָװיטש ראָזא 325
שאַליט עמיליאַ ,ד"ר 553 ,453

|

שאַפּיראָ הענעכקע ,635 ,015 ,805 ,954
185 ,675 ,515 ,165 ,0065 ,4

628

שאַפּיראָ יעפים ,פּראָפ 443 ,29
|

1
שאַפּיראָ מולקע 125
שאַפּיראָ קלמן ,ד"ר 925 ,615 ,773
שאָר ,פּראָפי 25 ,72
|
שאַרץ שלמה 245
שוב ,הרב 341 ,721 ,531 ,121
שװאַרץ אברהם 735
שװאַרץ כאַצקעל 125
שװאַרץ ליבע 03
שװאַרץ רבקה 13
שװאַרץ מאַקײיקע אברהם 125
שװואַרצע ,לאַגערילײטער 785
שוויינענבערג ,געשטאַפּאָ .281 ,501 ,461
752 ,122 ,812 ,012 ,591 ,4
שולקין אהרן . 593
שולקין רבקה 593
שומעלישסקי 453
שטאַטװײינער 665
|
שטאַכע קורט ,אַדוו785 .
שטאַכעלסק ,ד"ר ,מיניסטער - 001
שטיינבערג 312
|
שטשיבוק משהלע 11

שיינפעלך 595

|
685 ,655 ,555
901
431
693

:

שיאָמנאָװיטש אוריאל
שיקאָרסקי ,גענעראַל
שירווינט ,אַפּטײיקער
שלאָסבערג נתן ,493
שלוםיעליכם 011
שליזישן ,פּאַליציאַנט 351 ,811
שמולעוויטש 245
שמושקאָװויטש 785
שמידאָוו סאָניאַ 824
שניידער ראובן 824
שנײידעראָװויטש 281
שנײידערמאַן 742
שענקער ,פאַרמאַצעװט 002
שערשעניעווסקאַ 943
שפּאַר ,אַפּטײיקער 721
|
י
שפּער יונה 58 ,34
שקאָלניק צאַלעל 815 ,374 ,482 ,872 ,712
שקירפּאַ ,אַמבאַסאַדאָר 38
שריפטזעצער לייב 462 ,011
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