
 של קטן מספר רק בכבוד. לפרנסה בה יזכו והמתישבים
 בין הבדל היה לא למעשה לדברים. האמינו תמימים יהודים

 של ידיהם בהישג שהיו היהודים כל כמעט שכן לאלה, אלה
 כל ברשותם שהיו רבים גם ובתוכם הוגלו, הז׳אנדרמים

 חקירות וללא לבית מבית עברו הז׳אנדרמים התעודות.
 משאיות על מטלטלים מעט עם היהודים את העלו ודרישות

 בקאמניץ־ נרצחו ורובם לגליציה הועברו מכאן ליאסין. והובלו
ובסטאניסלוב. פודולסק

 פסח של חג באיסרו לאושוויץ. גורשו איגלא יהודי שארית
 חיפושים. אצלם וערכו הכנסת לבית איגלא יהודי נאספו תש״ד

 של הרכבת לתחנת עד והובלו עגלות על הועלו למחרת
 לגיטו ברכבת הועברו ומשם ק״מ 24 של מרחק בישטינע,

 .1944 במאי 22 ועד באפריל 21 מ־ היו בגיטו מאטעסאלקא.
לאושוויץ. שגורשו עד

 מן להנצל בידם עלו בשלימותן כמעט משפחות שתי
כל עם מארקוביטש משה :וההשמדה לאושוויץ הגירוש

הי״ד פרל שרד, ורעיתו לנדאו שמואל ר׳

 בבור מונח שהיה הנפה, של בנו כגון חזרו, בודדים דק
 להונגריה, וחזר התחמק המומתים, של גופותיהם ועליו הירי

 בידה עלה אחת משפחה נשימה. עוצרות הרפתקאות לאחר
 למחנה והוכנסה לבודאפשט והועברה נעצרה להונגריה, לחזור
מעצר.

 בידו עלה כיצד מארקוביטש, דוד מר מוסר מיוחד מקרה
 עם נלקחה אך התעודות, כל היו ברשותה אחותו. את להציל

 השלים לא האח עבודה(. במחנה היה )בעלה ליאסין ילדיה שני
 כי עצמו את סיכן )ובכר ליאסין אחריה נסע הגזירה עם

 אלפי שם מצא הוא אותו(. גם להגלות היה אפשר בקלות
 כדי המחנה מפקד את שיחד רב בכסף -מיואשים. יהודים
 שבת. בערב זה היה מסמכים. לו הראה ואף אחותו את לאתר
 והורשתה האחות אותרה השבת כניסת לפני שעה כרבע
 בכח השבת. את לחלל רצתה לא האשד. אד המחנה. את לעזוב
 שהמתינה מכונית לתוך ילדיה ואת אחותו את האח הכניס

לחוסט. אותם והביא להם

 תמורת מזון להט סיפקו גוים בבונקר. ביער הסתתרו משפחתו
 משפחת של הצלתה פרשת ראויה מיוחד לציון רב. כסף סכום
 ומשפחתו משה יהודה בנה ,88 בת אשה כ״ץ שיינדל כ״ץ.

 בנו הם בנים. ושלושה בנות חמש נפשות, עשר שמנתה
 סניטריים וסידורים מזון במצרכי מצויד משוכלל בונקר לעצמם

 ידי על־ המקום לכיבוש עד השואה, חדשי כל את בילו ובו
 בת היתה )שיינדל ארצה עלתה המשפהה כל האדום. הצבא

 התחבא איגלא ביערות בעכו. והתישבה ארצה( בעלותה 90
 בנותיו. ושתי אשתו הוא, מבישטינע, דאווידוביטש ד״ר גם
השחרור. ליום זכו הם אף

 יצחק )בן שלמה כגון יפה. עלו שלא מקרים גם היו אד
 בבונקר משפחתו עם הסתתר הוא שאף מארקאוויטש, וולף(
 הז׳אנ־ לידי אותם והסגירו מחבואם את גילו הרותנים ביער.

 נלקחו מחוסלים היו כבר בסביבה הגיטאות שכל כיון דרמים.
 מנירדהאזה בדרך לאושוויץ. גורשו משם ניראדהאזה, לגיטו

הקרון מן מארקאוויטש שלמה קפץ סלובקיה בשטח לאושוויץ


