
 דָאס געטָא ברענט
געשריבן געװָארן אין די טעג ֿפון געטָא אױֿפשטַאנד 

 .1943ַאּפריל , אין װַארשע
יד הָאט דער -דעם ּכתֿב. איז דער מחבר איז אומבַאקַאנט' װער ס

װען ער איז ַאריבער אױף , הסּתם מיטגענומען מיט זיך-מחבר מן
-ױלישע משּפחה הָאט איבערגעגעבן דעם ּכתֿבַא ּפ. דער ַארישער זַײט

 .װָאס הָאט אים געברַאכט אין יׂשראל, יד ַא יִידן

, װי מיר זענען ַארַײן אין בַאהעלטענישן,  עס איז שױן ַא װָאך צַײט
ֿפַארשװּונדן מער , ַארַײן צװישן די מױערן, ַארָאּפ אין די קעלערן
. בן ַא קלײנעם דערֿפָאלגדי בלָאקַאדעס הָא. נישט צו געֿפינען אונדז

 מַאן 30הָאט מען , ֿפון דעם בלָאק ֿפון הערמַאן ברַאוער, בַײ אונדז
כָאטש יעדן טָאג , מער איז געװען שװער צו געֿפינען. ַארױסגעֿפירט

 װי --, די װױנונגען אױֿפגעברָאכן, הָאט מען די קעלערן דורכגעזוכט
 און ַא הַאלב טױזנט די ֿפיר. די ערד װָאלט אונדז אַײנגעשלונגען

זענען װי מיט ַא , װָאס הָאבן בַאװױנט דעם טערען, מענטשן
ָאבער ָאּפעטעמען לָאזט .  און נישטָא--צױבערשטעקעלע ֿפַארשװּונדן 

נישט װי בַײ די ֿפרִיערדיקע ַאקציעס װּו די נעכט ; מען אונדז נישט
ײטער און צװישן אײן בלָאקַאדע און ַא צװ, זענען געװען אונדזערע

איצט הָאבן זײ . הָאט מען געקָאנט ֿפָארזיכטיק אױֿפן טערען בַאװעגן
װָאס זוכן ַארום בַײ טָאג ) 1(דָא אַײנגעשטעלט ַא גרוּפע שַאוליסטן

זײ זענען , און בַײ נַאכט און אױף יעדן שָארך עֿפענען זײ ַא שיסערַײ
עג װַײל צענדליקער ֿפון זײ זענען אין די ערשטע ט, איבערגעשרָאקן

 .געֿפַאלן אין קַאמף מיט אונדזערע בַאװָאֿפנטע גרוּפעס

און דָאך הָאט זיך ֿפַאר טָאג צוגעקרָאגן צו אונדז ַא שכן ֿפון ַא 
, זיך ֿפָארזיכטיק דורכגעשלײכט דורך די קעלערן, צװײטן קעלער

װָאס בַײ אונדז , אױֿפגעדעקט שטיל די קלַאּפע און זיך ָאנגעֿפרעגט
אין די ערשטע טעג ֿפון .  זיך מיט ַא ביסל נַײסגעטײלט, הערט זיך

. 300 זענען געֿפַאלן זײערע ַארום -- הָאט ער דערצײלט --קַאמף 
זײ הָאבן . ּפונקטן-אונדזערע הָאבן געהַאט גוטע ֿפַארטײדיקונגס

אײנעם איז אונדז געלונגען צו . ַארַײנגעֿפירט צװײ טַאנקען
די , ַאנגען ַא ּפױלישע ֿפָאןאונדזערע הָאבן ַארױסגעה. ֿפַארניכטען



. עס איז זײ נישט געלונגען. דַײטשן הָאבן געװָאלט די ֿפָאן ַארָאּפשיסן
װַײל די , זײ געֿפינען ּכמעט נישט קײן מענטשן, איצט איז שטילער

װי לַאנג דָאס װעט דױערן קָאן . מערהײט הָאט זיך גוט בַאהַאלטן
ָאענסטע טעג קײנעם נָאר אױב זײ װעלן אין די נ, מען נישט װיסן
ָאדער זײ , װעלן זײ דָאך מוזן איבעררַײסן די ַאקציע, נישט געֿפינען

דעמָאלט װעט מען דָאך זיך , די שָאּפן) 2(װעלן מוזן בַאלד ַאריזירן
דערמיט ענדיקט זיך אונדזער . צוּפַאסן צו די נַײע בַאדינגונגען

,  מיט ערדֿפַארשיט, דער חֿבר דעקט צוריק צו די קלַאּפע. שמועס
 .ֿפַארשטעלט מיט ַאלטװַארג און טרָאגט זיך ָאּפ אומבַאמערקט

װי שװַאך איז געװען אונדזער ֿפָארשטעלונג װעגן דעם אױף װָאס די 
אונדזער ֿפַאנטַאזיע הָאט זיך נישט געקָאנט ! דַײטשן זענען ֿפעִיק

די גַאנצע הַײזער מיט , ַאז דָאס גַאנצע ֿפַארמעגן, ֿפָארשטעלן
ֿפַאר , צענדליקער מַאשינען ֿפַאר, ֿפַאבריקן, װָארשטַאטן, ותסחור

,  דָאס ַאלץ װעט אונטערגעצונדן װערן--, הונדערטער מיליָאנען
װָאס הָאבן זיך בַאגרָאבן אונטער דער , צוליב די ַאלע, צוליב אונדז

, בַאהַאלטן זיך צװישן די מױערן און ֿפַארמָאגן שױן נישט מער, ערד
ַא שטַארקע װילן עס נישט , ס בלױזע לעבן און ַא װילןװי דָא

 .מיר הָאבן זיך עס נישט ֿפָארגעשטעלט, נײן. ָאּפצוגעבן

װי אין , אין אונדזער בַאהעלטעניש איז דָאס לעבן װַײטער געגַאנגען
מיר הָאבן װַאסער אין , מיר הָאבן נָאך עלעקטרע. די ערשטע טעג

מיר ליגן , רישע קיכעלעך מיטָאגמיר קָאכן אױף די עלעקט, קלָאזעט
 .אױף די נַארעס און לײענען ביכלעך

דרַײ קלײנע צימערלעך . די בַאהעלטעניש איז נישט קײן גרױסע
צװײ , )8נַאלעװקעס (אונטער דעם ֿפרָאנט ֿפון הױז בַײם טױער 

. אין ערשטן צימער די קיך, )3(צימערלעך ֿפַארנומען מיט ּפריטשעס
. ֿפיר מענער, ֿפינף ֿפרױען, דרַײ קינדער, שןמיר זענען צװעלף מענט
װַײל עס איז צוגעגרײט ָארט ֿפַאר מער , מיר ֿפילן זיך בַאקװעם

אין דער , נָאר זײ הָאבן געהַאלטן ַאז צוליב דעם ֿפרָאנט. מענטשן
איז דָא נישט זיכער און זײ הָאבן זיך בַאהַאלטן , נָאנטקײט ֿפון גַאס

ָאבער דערֿפַאר , מער מענטשן, ט בַאקװעםדָארט איז ניש. ַאנדערש װּו
 .זיכערער



. די װענטילַאציע איז ַא שװַאכע, בַײ אונדז ֿפעלט שױן איצט לוֿפט
מיר רײדן נישט צװישן זיך צוליב דער . מיר בַאװעגן זיך װינציק

מיר הַאלטן אַײן יעדן הוסט און יעדן העכערן . נָאנטקײט ֿפון טױער
 .טָאן

מיר הָאבן , יז נָאך מיטָאג װי ַאלע לעצטע טעגדער טָאג איז ַאדורך ב
ַא צװײ מָאל געהערט דָאס ַארַײנמַארשירן און ַארױסמַארשירן ֿפון 

װַײל , װָארשַײנלעך הָאבן זײ װַײטער קײנעם נישט געֿפונען, מיליטער
מיר הָאבן צוריקװעגס געהערט בלױז זעלנערישע טריט און װַײטער 

 הָאבן מיר דערהערט און דערֿפילט ַא ַארום ֿפינף ֿפַאר נַאכט. שטיל
ֿפַארדעכטיקטע בַאװעגונג און ָאֿפטן ַארַײנֿפָאר און ַארױסֿפָאר ֿפון 

ָאבער , עּפעס קומט ֿפָאר. עּפעס לָאדט מען אױף די װָאגנס. װָאגנס
, דָאס איז מעגלעך. צי װערט נישט די ֿפירמע ַארױסגעֿפירט? װָאס

דָאס דַארף דָאך , טן און מַאשינעןװַארשטַא, ָאבער ַאזױ ֿפיל סחורות
די ָאֿפטע , און װָאס דָאס אַײלן זיך, דױערן װָאכן און אֿפשר חדשים

. ֿפַאר זיבן איז ַאלץ צוריק שטיל געװָארן? געשרײען און געלױֿפן
ָאבער בַאלד נָאך זיבן .  נָאך שטילער װי געװען--דַאכט זיך , איצט

, איך װער ַא ביסל אומרוִיק. רהָאב איך געֿפילט ַא טשַאד אין צימע
איך הײב ָאן זוכן ֿפון װַאנען ער קומט און געֿפין ַאז ֿפון אײן װַאנט 

אֿפשר הָאט מען אין ַא זַײטיקן קעלער געמַאכט ֿפַײער , יָאגט ַא רױך
. זַאמד, מיר הָאבן בַײ זיך צעמענט. און דער רױך גײט ַארַײן צו אונדז
ַארקלעּפן שנעל די עֿפענונג ֿפון װַאנען מיר מישן עס מיט װַאסער און ֿפ
נָאך דער ַארבעט בַארוִיקן מיר זיך . עס יָאגט ַאזַא שטיקנדיקער רױך

װָאס מיר הָאבן געהַאט אונטער דער הַאנט דעם צעמענט , צוֿפרידענע
ַאז מיר זענען שױן , מיר שטעלן זיך נישט ֿפָאר. מיטן זַאמד

רשּפרײט זיך איצט שנעל דָאס אונטערגעצונדן און ַארום אונדז ֿפַא
 .ֿפַײער

ֿפון דער זַײט ֿפון גַאס הערט זיך ַא . דער זײגער איז ַאכט
דער רױך אין די צימערן װערט נישט , ֿפַארשטַארקטע בַאװעגונג

אין דער , מיר מוזן עֿפענען און ַארַײנלָאזן מער לוֿפט, שװַאכער
ר יעדן שטיק ֿפון אונטע, ֿפרָאנטװַאנט זענען דָא קלײנע ֿפענסטערלעך

נָאר איצט . ַא געװעלב ַאזַא עֿפענונג ֿפון צען ביז ֿפוֿפצן צענטימעטער
זענען זײ ֿפַארקלעּפט און ֿפַארמַאסקירט און בלױז ַא ּפָאר לעכער צו 

. איצט מוזן מיר זײ אױֿפדעקן, אײן צענטימער די גרױס זענען דָא
רל און דערזע אױף איך קלעּפ ָאּפ אין ערשטן צימער ַא קלײן ֿפענסטע



, ֿפון אונטן ביז ַארױף, ַא ֿפַײער, דער צװײטער זַײט גַאס ברענט ַא הױז
ּפלוצעם גיט זיך ַאן עֿפן . דָאס גַאנצע הױז איז אין ֿפלַאמען, ביזן דַאך

בַײ , און עס לױֿפט ַארױס ַא מַאן ַא בַאלקָאן אױֿפן ערשטן שטָאק
מיט , מיט ַא װילד ּפנים, ֿפַײערבַאלױכטן מיט , ֿפוֿפציק יָאר ַאלט

 װַײזט אױס גלַײך ֿפון ַא בַאהעלטעניש אין --אױסגעשטַארטע אױגן 
ער ֿפַארװַארֿפט די ֿפיס ! ברענט'ס! ברענט'ס:  און שרַײט--שטוב 

ַא ּפָאר שָאסן . איבערן בַאלקָאן און ֿפַארמעסט זיך צו שּפרינגען
װי ַא , רָאּפ אומבַאװעגלעךרַײסן איבער זַײן ּפרּוװ און ער ֿפַאלט ַא

ַא געלעכטער ֿפון דער נָאענט רַײסט זיך ַארַײן אין רױש ֿפון . קלָאץ
ַאז דָאס ֿפַײער זָאל זיך גוט , דָאס לַאכן די היטערס װָאס היטן, ֿפַײער

 .ֿפַארשּפרײטן און קײן לעבעדיקער זָאל זיך נישט ַארױסקריגן

צװישן זײ ַא ,  מענטשןֿפון ַא צװײטן הױז לױֿפט ַארױס ַא גרוּפע
זײ װײסן נישט . איך הער זײערע הילֿפסרוֿפן. גרעסערע צָאל ֿפרױען

זײערע , געװער צו קלַאּפן-הײבן ָאן מַאשינען, אין דעם. װּו צו לױֿפן
 .לעצטע הילֿפסרוֿפן װערן ֿפַארשטומט

איך דרײ מיך אױס ֿפון ֿפענסטערל און קוק זיך אום אױף מַײנע 
בַײ אונדז װעט דָאס נישט , ג און טרַאכטאיך שװַײ, נָאענטע

מיר געהערן דָאך צו ). 3(דָארט זענען דָאך װילדע הַײזער, ֿפָארקומען
ַא געװעזינער דַײטשישער , ַא רַײכסדױטשע ֿפירמע הערמַאן ברַאוער

דָא . מַאן און ַא געטרַײער היטלעריסט-ַא מיליטער, שּפִיָאן אין ּפױלן
 . עס איז דָאך זײער ֿפַארמעגן.װעט מען נישט אונטערצינדן

 :איז ֿפָארגעקומען אױֿפן טערען ֿפון הערמַאן ברַאוער'און ָאט װָאס ס

מיט דרַײ טעג צוריק הָאט ברַאוער גערוֿפן צו זיך עטלעכע 
װַײל ַאלע , די צו װעלכע ער הָאט געקָאנט דערגרײכן, ָאנֿפירערס

ן ֿפירמע בלַײבט און ַאז זַײ, און זײ געמָאלדן, זענען געװען בַאהַאלטן
די ; אין די נָאענסטע טעג װעט ֿפָארקומען ַאן איבעררעגיסטרַאציע

די ֿפיר . װעלן גלַײך צוטרעטן צו דער ַארבעט, װָאס װעלן זיך מעלדן
ָאנֿפירערס הָאבן בַאקומען סּפעציעלע נומערן אױף גרױסע װַײסע 

ַאװעגן שטיקער לײװנט און מיט דעם הָאבן זײ געקָאנט ֿפרַײ זיך ב
 .אױֿפן טערען ֿפון דער ֿפירמע

אין ֿפַארלױף ֿפון דרַײ טעג הָאבן שױן ֿפינף און צװַאנציק ָאנֿפירערס 
און הערמַאן ברַאוער הָאט ַארָאּפגעלָאזט , געטרָאגן װַײסע נומערן



, זַײן נָאכשלעּפער, אין קעשענע הונדערט טױזנט ֿפוֿפציק זלָאטעס
 .צן טױזנט זלָאטעס ֿפוֿפ--דער אינװַאליד קלַאוז 

ַאז זַײן ֿפירמע װערט , װי ברַאוער הָאט שױן געװּוסט, נָאך דעם
הָאט ער די , ֿפַארברענט מיטן טױטן און לעבעדיקן אינװענטַאר

נָאר ֿפַארשײדענע קלײניקײטן , ָאנֿפירערס נישט געזָאגט קײן װָארט
ג דעם לעצטן טָא. ֿפַארן אײגענעם געברױך גענומען גיך ַארױסֿפירן

צוזַאמענגערוֿפן , ַארױף אין ביורָא, עס-איז געקומען די עס. מ.ֿפינף נ
אומגעריכט . די ָאנֿפירערס און ַארױסגעֿפירט זײ אױֿפן ערשטן הױף

. נישט רירן זיך ֿפון ָארט, די הענט אין די הײך: ֿפַאלט דער בַאֿפעל
 זײ. און קעגן די ָאנֿפירערס שטײען זעלנער מיט ָאנגעשטעלטע ביקסן

, נישט נָאר דָאס געלט, ַאלץ װערט צוגענומען, װערן בַאזוכט
ַאלע , נָאר אױך די דָאקומענטן, זײגערלעך און ֿפינגערלעך

ַאֿפילו שטיקלעך ּפַאּפיר ֿפַארשריבענע און נָאך דעם , קלײניקײטן
עס מַאכן . איבונגען-קומט דָאס מַאטערן ַא שעה צַײט מיט שטרָאף

ט און אין די ֿפענסטער ֿפון ביורָא שטײען עס לַײ-זיך ֿפרײלעך די עס
װָאס עס טוען די , די דַײטשישע דירעקטָארן און קוקן זיך צו צו דעם

עס מיט װעלכע זײ הָאבן אין אײנעם געטרונקען ֿפַאר דעם -עס
װָאס זײ הָאבן דערהַאלטן ֿפון די זעלביקע , אױסקױף געלט

נָאך די ). צוקױֿפן צו מַאכן הוליַאנקעס און זײ איבער(ָאנֿפירערס 
װַײל אין די , געיָאגט צו העלֿפן לָאדן העלמען איבונגען הָאט מען זײ

עס זענען , לעצטע שעהען הָאט מען זיך גענומען עּפעס ַארױסֿפירן
און , געֿפַאנגענע צו דער ַארבעט-געקומען ַא ביסל װָאגנס מיט קריגס

. װָארן צו דער ַארבעטדי ָאנֿפירערס זענען אונטער קלעּפ געיָאגט גע
, מיט שקַארּפעטן, ָאבער די גרױסע לַאגערן מיט װָאלענע סװעטערס

, װַארשטַאטן-ּפַאּפיר, אױסַארבעטונגען-די מַאגַאזינען מיט לעדער
גרױסע זַאּפַאסן ֿפון ַארטיקלען און גרױסע לַאגערן מיט 

 ַאזױ  דָאס ַאלץ קָאן מען נישט--, און ַאנדערע זַאכן) 4(טָארניסטערס
דעריבער זענען נָאר עטלעכע ּפלַאטֿפָארמעס . גיך ַארױסֿפירן

ָאנגעלָאדן מיט שטָאלהעלמען ַארױסגעֿפָארן און אױף אײן 
 . די ָאנֿפירערס--ּפלַאטֿפָארמע 

די גענױע ידיעות און ּפינקטלעכע צַײט הָאב (ֿפוֿפצן מינוט ֿפַאר זיבן 
ט געהַאט ַאן װָאס הָא, איך שּפעטער דערהַאלטן ֿפון אײנעם

איז ) ָאבסערװַאציע ּפונקט ֿפון זַײן בַאהעלטעניש אױֿפן ערשטן הױף
צום לעצטן , געבליבן שטײן בַײם טױער, ַארָאּפ ֿפון ביורָא ברַאוער



ֿפַאררױכערט ַא ּפַאּפירָאס און ַארַײן אין , מָאל זיך אומגעקוקט
 .אױטָא

ַאוליסטן מיט דַײטשישע ֿפינף מינוט נָאך זַײן ָאּפֿפָארן זענען ַארַײן ש
אין די , װױנונגען-זעלנער און געװָארֿפן ברענבָאמבעס אין די ּפַארטער

אױף די בױדעמער און ַאװעק צו , אױף די שטיגן, קעלערן
 .װַײטערדיקע ַארבעט

און די רַײכסדױטשע ֿפירמע הערמַאן ברַאוער ברענט ֿפון רָאג 
 . נַאלעװקעס ביז מורַאנָאװ-ֿפרַאנצישקַאנער

װָאס הָאבן דָאס בַאמערקט ֿפון די בַאהעלטענישן אין די , די ערשטע
ָאבער די מערהײט הָאט נישט . שטובן זענען גיך ַארָאּפ אױֿפן הױף

װַײל מערסטנס זענען די הָאלצערנע שטיגן געװען דער , בַאװיזן
ערשטער מַאטעריַאל צום ברענען און װען אין די װױנונגען הָאט זיך 

איז , יט ֿפַײער און ַארױסגעיָאגט ֿפון די בַאהעלטענישןבַאװיזן רױך מ
 און די מענטשן --שױן דָאס גַאנצע הױז געשטַאנען אין ֿפלַאמען 

 .זענען אומגעקומען

הָאט געקלַאּפט אין , װָאס הָאט זיך יָא גערַאטיװעט, די קלײנע גרוּפע
 דָארטן ַאז, װּו איז געװען בַאקַאנט, די בַאהעלטענישן ֿפון די קעלערן

ַארום . און ַאזױ הָאט מען זיך דערמָאנט אין מיר. זענען דָא מענטשן
ַאז איך בין נישטָא און עס , נַײן ַאזײגער הָאבן ֿפרַײנד בַאמערקט

, ַארַײן) 5(אין סכרָאן... הָאבן זיך דערהערט אױסרוֿפן צו גײן צו מ
 און ַא גרוּפע מיט אַײזנס. עֿפענען און ַארױסרַאטעװען די מענטשן

ָאבער . צוגעקומען צום קעלער, לָאמען איז ַארַײן אין ערשטן הױף
װָאס ֿפירט , דער קָארידָאר. ַארָאּפגײן איס שױן געװען אוממעגלעך

די בַאהעלטעניש איז . איז געשטַאנען אין ֿפלַאמען, אין קעלער ַארַײן
 ַא. געװען זײער װַײט און מיט ַארָאּפגעלָאזטע קעּפ זענען ַאלע ַאװעק

? ָאבער צי איז דען זײער לעבן שױן זיכער, און זַײנע נָאנטע. שָאד מ
ּכדי צו רַאטעװען דָאס , נָאך ַא סך ַארבעט הָאבן זײ איצט צו טָאן

 .לעבן

ַארום נַײן . בַײ מיר אין סכרָאן הָאבן מיר נָאך גָארנישט געװּוסט
-װיֿפל טרַאגי. ָאװנט הָאבן מיר זיך געזעצט צום ָאװנטברױט

-ַא מין טשַאּפלין, װָאס ֿפַאר ַא סצענע, מישעס אין דער סיטוַאציעקָא
, די קעלערן ַארום ברענען, מען הָאט אונדז אונטערגעצונדן! ֿפילם



די מענטשן אין דרױסן , דָאס ֿפַײער גײט נענטער און נענטער צו אונדז
ַאזױ װי ,  און מיר--, זענען געקומען רַאטעװען און קָאנען נישט ַארַײן

 .מיר זעצן זיך צו עסן, ישט אונדז מײנט מעןנ

, ַארום צען ַאזײגער בין איך צוגעגַאנגען צום װַאסער די הענט װַאשן
ַא שױדער איז . איך עֿפן אױף דעם קרַאן און דערֿפיל הײסע װַאסער

מיט ַא מָאל איז מיר , עס װערט מיר הײס און קַאלט, מיר ַאדורך
 .ונדזעס ברענט ַארום א; קלָאר געװָארן

ַארָאּפגעלָאזט זיך , ָאן ַא װָארט בין איך צוגעגַאנגען צו דער עֿפענונג
. ַארױס צו דער קלַאּפע און זי אונטערגעהױבן, אונטער דער מױער

דער קלײנער קעלער בַײם ַארַײנגַאנג צו בַאהעלטעניש איז ֿפול מיט 
ון ַא ֿפון ֿפענסטערל יָאגט ַא ֿפַײער ֿפ. היץ און העל בַאלױכטן

נָאר צום גליק הָאב איך מיט ַא ּפָאר טעג צוריק ַאלע . צינדבָאמבע
און דָא הָאט , זַאכן אין קעלער ַאװעקגעלײגט בַײם ַארַײנגַאנג ֿפון טיר

, מיט ַא שּפרונג בין איך אין קָארידָאר. זיך נָאך גָארנישט ָאנגעצונדן
רידָאר מיט ַאלע דָא איז דער לַאנגער קָא. װָאס ֿפירט צום ַארױסגַאנג

איך לױף גיך צוריק . קעלערן ֿפון בײדע זַײטן אין גַאנצן אין ֿפלַאמען
אױף מַײן צוריקקער װַארטן שױן ַאלע בַײ דער , אין סכרָאן ַארַײן

זײ הָאבן בַאמערקט מַײן ַארױסלױֿפן און הָאבן . עֿפענונג
ט מיך װָאס הָא, מוז זַײן זײער ַאן ערנסטע זַאך'ַאז ס, ֿפַארשטַאנען

 .בַאװױגן אױסצודעקן די קלַאּפע

 הָאב איך זיך געװענדט צום דערשרָאקענעם עולם ַארום --הערט 
 אױב איר װעט זיך ֿפַארהַאלטן רוִיק װעלן מיר זיך ַאלע --מיר 

דער קָארידָאר ֿפון קעלער איז אין , ַאלץ ַארום ברענט. רַאטעװען
אונדזער ָאנטועכץ . לערמיר זענען שױן ַא װָאך צַײט אין קע. ֿפלַאמען

און װען מיר .] ּפ.ל--ֿפַײכטקײט [איז דורכגענומען מיט ֿפַײכקײט 
זָאל . װעט זיך עס נישט ַאזױ גיך ָאנצינדן, װעלן לױֿפן דורכן ֿפַײער

װַײל די הָאר קענען זיך , נָאר יעדער נעמען אױֿפן קָאּפ ַא ֿפַײכטע זַאך
נָאך דעם די , רִיער די קינדעראון זָאלן ַארױסגײן ֿפ. יָא גיך ָאנכַאּפן

איך שטעל אױס ַא שּפַאלער . ֿפרױען און צום לעצטן די מענער
מיר . נָאך מיר די קינדער, און ֿפיר דער ערשטער.] ּפ. ל--שּפַאליר [

נָאר נישט : איך טרַאכט. עס ֿפַארכַאּפט דער ָאטעם. לױֿפן אין ֿפַײער
דָאס . מען ַאלע אום אין ֿפַײערקו, ֿפַאל איך. נָאר נישט ֿפַאלן, ֿפַאלן

מיר זענען , איך צי די ֿפַײכטע שמַאטע איבער די אױגן, ּפנים ברענט



ַא ּפָאר שּפרינג און מיר , װָאס ֿפירן צום ַארױסגַאנג, שױן בַײ די שטיגן
קײנער , איך קוק מיך אום און צײל איבער צװעלף. זענען אין דרױסן

 .ֿפעלט נישט

װָאס ֿפליט , ַארום איז ַא היץ מיט ֿפַײער? רױסָאבער װּו זענען מיר ַא
ֿפון די קעלערן ביז אין דער הײך שיסט . ֿפון די הַײזער ביז צום הימל
 .דער ֿפלַאם אין הימל ַארַײן

עס : איך דערמָאן זיך ָאן דעם מענטש אױֿפן בַאלקָאן און זַײן געשרײ
יז קײן לעבעדיקער מענטש א. דָא איז ּפוסט! עס ברענט, ברענט
נָאר ֿפַײערדיקע בַאלקנס ֿפַאלן אין מיטן הױף ַארַײן ֿפון די , נישטָא
 .װָאס שיטן זיך שױן, מױערן

 שטײט מען אין -- װײס איך שױן --אױף דער גַאס ? װּוהין לױֿפט מען
געװער און מען װַארט אױף די װָאס לױֿפן ֿפון -די עקן מיט מַאשין

 װַײל עס ֿפַאלן ציגל און מיר מוזן גיך צודעקן דעם קָאּפ. ֿפַײער
מיר לױֿפן אין . עס שיטן זיך שױן גַאנצע מױערן, שטיקער ֿפַײער
מיר װײסן שױן ֿפון די ֿפרִיערדיקן בָאמבַארדירונגען . צװײטן טױער
ָאבער דער װינט יָאגט , ֿפון די טױערן זענען ֿפעסטער) 6(ַאז די ּפולַאּפן

 װערן דערשטיקט און די מיר, דָא ֿפון ַאלע זַײטן ֿפונקען מיט רױך
װּו לױֿפט מען זיך . מיר קָאנען דָא נישט אױשַאלטן. אױגן ברענען

 ?רַאטעװען

ַא שװַארצן , ּפלוצלינג דערזעען מיר אין לעצטן הױף לינקס אין װינקל
מיר לױֿפן . און מענטשן בַאװעגן זיך, דָארט ברענט נישט, אינדזל

מיר קושן , מיר כַאּפן זיך ַארום, ַאהין און ֿפַאלן ַארַײן צװישן ֿפרַײנד
ַאז זײ זענען געלָאֿפן אונדז רַאטעװען און נישט , זײ דערצײלן. זיך

 .געװען זיכער ַאז מיר זענען שױן אומגעקומען. געקָאנט ַארַײן

דָא איז . מען מוז רַאטעװען די געבַײדע. נישטָא קײן צַײט צום רײדן
די צװײ ). 7"(ָאמענטמ"ַאמָאל געװען די דרוקערַײ און רעדַאקציע 

. שטָאק זענען שױן אײן מָאל בַײם ָאנהײב קריג ָאּפגעברענט געװָארן
מוזן מיר דָאס  שּפעטער איז ַא העלֿפט ֿפַארריכט געװָארן און איצט

װַאסער איז דָא . ּכדי זיך ַאלײן צו רַאטעװען, ָאּפרַאטעװען ֿפון ֿפַײער
קעלער ביז צום דַאך אײן שּפַאלער מענטשן ֿפון . אין קעלער

ַא צװײטער . דערלַאנגען װַאסער אין בלעכלעך ֿפון קָאנסערװן
 .שּפַאלער ֿפון דַאך ביז צום קעלער גיבן צוריק לײדיקע בלעכלעך



ברילן און גײ ַארױס אױֿפן -איך נעם צו בַײ אײנעם ַא ּפָאר שָאֿפער
ַא , בעטגעהַאט ַא . ָאט דָא קעגן איבער איז געװען מַײן װױנונג. דַאך
װי דעם קָאּפ ַאװעקצולײגן און איצט רַײסן זיך ַארױס ֿפון , קישן

, דָא דַארף מען ַאלע ֿפונקען. דָארט ֿפלַאמען און ֿפַארשלינגען ַאלץ
, בַאלד ֿפַארלעשן, געדעקטע דַאך) 8(װָאס ֿפַאלן אױף דעם מיט ּפַאּפע

ן רױך און צוליב דעם שטַארק. װַײל דָאס קָאן זיך לַײכט ָאנצינדן
 .מוזן די ּפָאר מענטשן אױֿפן דַאך זיך ָאֿפט טױטשן

די גרעסטע ֿפילם רעזשיסירן הָאבן נָאך , ַארום איז ַא ים ֿפון ֿפַײער
עס רױשט און עס , נישט בַאװיזן אױסצורעזשיסירן ַאזַא בילד

, מיר הערן גָארנישט, מיר װערן ֿפַארטױבט, קנַאקט און עס שיסט
, מיר ַארבעטן מיט די לעצטע ּכוחות.  צו אונדזװען ַאֿפילו מען שרַײט

 .און מיר זיגן. מיר קעמֿפן מיט ַאן איבערנַאטירלעכער מַאכט

נָאך ַא גַאנצער נַאכט ַארבעט הָאט זיך אַײנגעגעבן די געבַײדע צו 
ַאז דָאס ֿפַײער , אין דער ֿפרי איז שױן ַאריבער דער געֿפַאר. רַאטעװען

 .אונדזזָאל זיך איבערכַאּפן צו 

ַא ֿפינף הונדערט מענטשן ֿפון די נָאענסטע . מיר קוקן זיך ַארום
הַײזער הָאבן זיך דָא גערַאטעװעט און ַא גרױסע צָאל איז 

. דערשטיקט געװָארן אין די קעלערן ֿפון רױך, אומגעקומען ֿפון ֿפַײער
דערװַײל טרַאכט ? און די װָאס זענען געבליבן זענען שױן גערַאטעװעט

ַאלע הָאבן שװער געַארבעט בַײם . ך נישט װעגן דעםמען נָא
דָאס . בַאזַײטיקן דעם גַאנצן לַײכט ברענענדיקן מַאטעריַאל ֿפון הױז

דעם גַאנצן לַאגער ּפַאּפיר הָאבן מיר . ָאּפטײלונג-איז געװען די ּפַאּפיר
איצט זענען . געמוזט ַארױסװַארֿפן אין מיטן הױף און ֿפַארברענען

 .ן קרַאנק אױף די אױגןַאלע מיד או

און דָא גײט אױף ַאזַא זוניקער ליכטיקער טָאג און װַײזט אונדז די 
 .די אומגעקומענע שטָאט, ֿפַארברענטע הַײזער אין געטָא

 .און זָאל דָאס בלַײבן לזּכרון

אין ָאװנט איז אונטערגעצינדן געװָארן . 1943 ַאּפריל 25דעם , זונטיק
ַארשע און אין די ֿפלַאמען זענען דָאס יִידישע געטָא אין װ

די ; ֿפרױען און קינדער, אומגעקומען צענדליקער טױזנטער מענער
װָאס זענען ֿפון ֿפַײער ַארױסגעשּפרונגען זענען אױף די גַאסן 



, װָאס הָאבן ַאל ּפי נס זיך גערַאטעװעט, דערשָאסן געװָארן און די
װָארן ביז מען הָאט זײ חדשים געיָאגט און געּפַײניקט גע, זענען װָאכן

 .אומגעברַאכט

און װען איך הָאב שּפעטער בַאזוכט ַאזַא קעלער מיט ֿפַארשטיקטע 
װי שװַארצע , געזען קינדער מיט אױסגעריסענע מַײלער, מענטשן

מיט הָאר , ֿפרױען מיט ֿפַארמַאכטע ֿפױסטן, ֿפַארברענטע לעכער
 די ֿפױסטן געבַײלט הָאב איך געװײנט און, ַארױסגעריסענע ֿפון קָאּפ

און געטרַאכט װעגן די מיליָאנען געבַײלטע ֿפױסטען אױף דער גָארער 
 .װעלט קעגן היטלעריזם און קעגן ֿפַאשיזם

 .]ּפ.ֿפון ל[ הערות 
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