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Translated by Andrew Cassel

געטא און אין ַארומיקע שטעטלעך
ָ
שאװלער
ַ אומקום ֿפון ייִ דן אין
 ירושלמי.א
קאסעל
ַ .איבערזעצונג ֿפון א
Originally published in the anthology Lita [Lithuania], vol. I, pp. 1767-1832. Edited by Mendel
Sudarsky, Uriah Katzenelenbogen, Yankel Kisin. New York: Kultur-gezelshaft fun litvishn yidn
[Culture Socieity of Lithuanian Jews]. 1951.

Introduction
Eliezer Yerushalmi was born in Gorodishche (Horodyszcze),
Belorussia, in 1900.
After studies at Kaunas University, he became a teacher in Šiauliai,
as well as an active member of Zionist organizations. He began
keeping a diary when the Germans invaded Lithuania in June 1941
and continued when Jews were transferred to the ghetto in September
of that year. In November 1941 he was invited by the Jewish council
in charge of the ghetto to record its activities. For 2½ years he did so,
while also keeping his diary and collecting testimonies of those
caught up in the Holocaust.
He fled the ghetto just before it was liquidated in July 1944, and his
papers were later handed over to the returning Red Army by
members of the communist underground in Šiauliai. The Soviet Jewish Antifascist Committee
published excerpts, but since Yerushalmi’s views did not fully align with those of the communists,
the bulk of the archive was kept from researchers and from public view after the war.
Yerushalmi eventually made his way to Italy, and while he was there awaiting emigration to Israel,
he wrote from memory a summary of his diary. That summary, written in Yiddish, is the basis for
this article, which was included in the 1951 anthology “Lita.” Later, Yerushalmi was able to obtain
a copy of his original diary, and a Hebrew translation of that, titled “Pinkas Shavli” was published
in Israel in 1958.
Arriving in Israel in 1949, Yerushalmi settled in Haifa, where he established a high school and a
teachers seminary. He died in January, 1963, leaving his papers to the Holocaust memorial center at
Yad Vashem.
(Source: EHRI Portal, https://portal.ehri-project.eu/units/il-002798-p_4)
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The first massacres

די ערשטע שחיטות

In the days before the war broke out, we
noticed suspicious activity among the
Lithuanians. Those with fascist backgrounds
all disappeared. The Lithuanian mob in the
factories and in other enterprises would mutter
among themselves. From time to time, a
careless Lithuanian would let slip a remark:
“Our day is coming soon, and then we’ll show
you!”

האבן מיר
ָ
שױן ַא געװיסע צַײט ֿפ ַאר דער מלחמה
: באמערקט חשודיקע דערשײנונגען צװישן די ליטװינער
ַ
רגאנגענהײט
ַ ַאלע ליטװינער מיט א ֿפ ַאשיסטישער ֿפ ַא
 דער ליטװישער המון אין די.זַײנען ֿפ ַארשװּונדן
ֿפ ַאבריקן און ַאנדערע אונטערנעמנונגען ֿפלעגט זיך
אומפ ָארזיכטיקער
ֿ
שושקען ; ֿפון צַײט צו צַײט ֿפלעגט ַאן
באלד װעט קומען
ַ : באמערקונג
ַ לאזן ֿפ ַאלן ַא
ָ ליטװינער
! טאג און מיר װעלן אַײך װַײזן
ָ אונדזער

We Jews regarded all of this with fear and
concern: We would ask the commanders of the
Russian army, what is going to happen? And
the Russians would tell us not to worry.

האבן אױף דעם ַאלץ געקוקט מיט מורא און
ָ , ייִ דן,מיר
מאנדירן ֿפון דער
ַ קא
ָ
 מיר ֿפלעגן ֿפרעגן די: זארג
ָ
װאס װעט זַײן ? און די רוסן ֿפלעגן
ָ : רױטער ַארמײ
.בארויִ קן
ַ אונדז ּכסדר

On Sunday, June 22, 1941, all the Soviet state
institutions were still open and functioning. On
Monday morning, the nationalist Lithuanian
radio announced that in Kaunas a Lithuanian
national government had been established. All
Soviet state and party institutions began
evacuating. Rail and auto transport filled up;
only party members and key officials were
able to find seats.

נאך ַאלע
ָ
 זַײנען,1941 טן יוני22  דעם,זונטיק
 װען,מאנטיק ֿפרי
ָ
.נשטאלטן געװען טעטיק
ַ
מלוכה־א
ַ
האט
ָ
דיא
ָ רא
ַ
נאליסטישער ליטװישער
ַ ציא
ָ נא
ַ
דער
געװארן ַא
ָ
קאװנע איז געגרינדעט
ָ  ַאז אין,געמאלדן
ָ
האבן זיך ַאלע מלוכהשע
ָ ,נאלע ליטװישע רעגירונג
ַ נאציא
ָ
 די.עװאקויִ רען
ַ
נשטאלטן גענומען
ַ
ּפארטײיִ שע ַא
ַ
און
נאר ַא
ָ ,אױטאס זַײנען געװען ֿפ ַארנומען
ָ
באנען און
ַ
בא ַאמטער
ַ
נטװארטלעכער
ָ
רא
ַ ּפארטײיִ שער ָאדער ֿפ ַא
ַ
.דארט ַאן ָארט
ָ האט געקענט קריגן
ָ

Most
of
the
civilian
population —
predominantly Jews — fled toward the border
on foot.

בא ֿפעלקערונג — אין
ַ די גרעסטע טײל ֿפון דער ציװילער
געלא ֿפן צום
ָ
איבערװעגנדיקער מערהײט ייִ דן — זַײנען
.צופוס
ֿ גרענעץ

By Tuesday, June 24, 1941, all state
institutions had been evacuated. In Šiauliai
only the city headquarters remained.

 זַײנען שױן ַאלע,1941 טן יוני24  דעם,דינסטיק
שאװל איז
ַ
 אין.עװאקױִרט
ַ
נשטאלטן געװען
ַ
מלוכה־א
ַ
.מענדאנטור
ַ
ט־קא
ָ
שטא
ָ
גבליבן בלױז ַא

On Thursday the 26th, Lithuanian partisans
appeared in Šiauliai city. That afternoon,
advance platoons of the German army arrived.
In the city there were murders on the street.

האבן זיך שױן די ליטװישע
ָ ,טן26  דעם,דאנערשטיק
ָ
דאנערשטיק
ָ .שאװל
ַ
שטאט
ָ
באװיזן אין
ַ רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
רּפאסטנס ֿפון
ָ מיטאג זַײנען ַארַײן די ערשטע ֿפ ָא
ָ
נאך
ָ
שטאט זַײנען ֿפ ָארגעקומען
ָ
 אין.דער דַײטשישער ַארמײ
.סן־שלאכטן
ַ
גא
ַ

Along with the German army, the city grew
full of Lithuanian partisans, fitted out with
white armbands and weapons.

שטאט
ָ
צוזאמען מיט דער דַײטשישער ַארמײ איז אין
ַ
— רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
געװארן מיט ליטװישע
ָ
שאװל ֿפול
ַ
.אױסגעּפוצטע מיט װַײסע בענדער און געװער

Then the Lithuanians began their bloody work.
All day Friday they grabbed Jews and forced
them to bury dead people and horses lying in
and near the city, and to clean buildings for the

האבן די ליטװינער ָאנגעהױבן זײער בלוטיקע
ָ
דאן
ַ
געכאּפט די ייִ דן און זײ
ַ
האבן זײ
ָ  גלַײך ֿפרַײטיק.ַארבעט
,גראבן די טױטע מענטשן און ֿפערד
ָ בא
ַ געצװּונגען צו
 און,שטאט און אומגעגנט
ָ
װאס זַײנען געלעגן אין
ָ
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German military.

.ָאּפרײניקן די געבַײדעס ֿפ ַארן דַײטשישן מיליטער

Avraham Katz, 20 years old, from Memel, told
me that he, together with old rabbi
Nokhumovsky, cleaned a toilet with their
hands, and that the Lithuanians had poured
water on their heads, particularly on the rabbi
when he half-fainted.

האט מיר
ָ
, ֿפון מעמל,יאר ַאלט
ָ 20 ,קאץ
ַ
אברהם
ֿ
נחומאװסקי
ָ
רב
ֿ צוזאמען מיטן ַאלטן
ַ
 ַאז ער,דערצײלט
קלאזעט מיט די הענט און די
ָ
געראמט ַא
ַ
האבן
ָ
װאס
ָ ,רב
ֿ אױפן
ֿ
באזונדערס
ַ ,האבן אױף זײ
ָ ליטװינער
.קאּפ
ָ אױפן
ֿ
װאסער
ַ געגאסן
ָ
,איז געװען האלב־געחלשט

On Saturday night, June 28, the arrests began.
Armed Lithuanians went door to door, robbing
the houses and taking away the men,
ostensibly for work, but actually throwing
them into the city prison. Among the first
arrested were 75-year old Šiauliai Rabbi Aryeh
Baksht,
rabbis
Nokhumovsky
and
Rabinovitch, the teacher Mordechai Rudnik,
the former director of the Hebrew gymnasium
Josef Rudnik, Leybl Kheytin, M. Shub, the
lawyers Azrael Abramovich and Hirsh
Rakhmiel, Dr. Getz and many others. The
lawyers were “looked after” by the Lithuanian
lawyer Šerkšnis, who turned in his Jewish
colleagues and later took part in all kinds of
persecutions. Those arrested were all thrown
into the large prison, where they were packed
in like herrings in a barrel. They were fed once
a day — a biscuit and a soup made with rotten
cabbage. The Lithuanians worked with
German Gestapo men. The head of the prison,
Kraulich (and later Krauze, who later became
commandant of the Salaspils camp near Riga,
and after a time was promoted to assistant to
the Auschwitz commandant) spent his days
dreaming up new tortures for the Jews. One of
their little games involved bringing the rabbis
out to the prison courtyard and forcing them to
pull out each other’s beards. The lawyers
Abramovich and Rakhmiel were beaten
frightfully in the first days. They gave the
imprisoned Jews no rest, with no end of work,
beatings and mortal fear.

האבן זיך ָאנגעהױבן די
ָ ,טן יוני28  דעם,בַײנאכט
ַ
שבת
געגאנגען ֿפון
ַ
װא ֿפנטע ליטװינער זַײנען
ָ בא
ַ : ַארעסטן
האבן אױסגערױבט די הײזער און
ָ
,שטוב צו שטוב
,ַאװעקגעשלעּפט די מענער ּכלומרשט צו דער ַארבעט
 צװישן די.ּתפיסה ַארַײן
ֿ שטאטישער
ָ
ֿפ ַאקטיש אין דער
יאריקער
ָ 75 ערשטע ַארעסטירטע זַײנען געװען דער
נחומאװסקי און
ָ
הרב
ֿ
,באקשט
ַ רב ר‛ אריה
ֿ שאװלער
ַ
, די לערער מרדכי רודניק,בינאװיטש
ָ רא
ַ
הרב
ֿ
,גימנאזיע
ַ
דירעקטאר ֿפון דער העברעיִ שער
ָ
געװעזענער
קאטן
ַ דװא
ָ  די ַא, שוב. מ, לײבל חַײטין,יוסף רודניק
נאך
ָ  געץ און. דר,ראכמיל
ַ  הירש,מאװיטש
ָ ברא
ַ עזריאל ַא
„געזארגט“ דער
ָ
האט
ָ קאטן
ַ דװא
ָ  װעגן די ַא.ֿפיל ַאנדערע
האט זַײנע
ָ  װעלכער,קאט שערקשניס
ַ דװא
ָ ליטװישער ַא
האט שּפעטער בכלל
ָ קאלעגן ַארױסגעגעבן און
ָ ייִ דישע
 די ַאלע ַארעסטירטע.נגעטאן ייִ דן ּכלערלײ נגישות
ָ
ָא
געװארן אין דער גרױסער
ָ
מענגעשּפארט
ַ
צוזא
ַ
זַײנען
צוזאמענגעקװעטשט װי
ַ
 װּו מען איז געלעגן,ּתפיסה
ֿ
אײנמאל ַא
ָ
האט מען געגעבן
ָ  עסן.הערינג אין ַא ֿפ ַאס
.רפױלטן קרױט
ֿ סוכאר מיט א זוּפ ֿפון ֿפ ַא
ַ
טאג — אײן
ָ
געמײנזאם מיט די דַײטשישע
ַ
די ליטװינער ֿפלעגן
קראוליך
ַ
ּתפיסה
ֿ
 מיטן ראש ֿפון,ּפא־לַײט
ָ געשטא
ַ
געװארן
ָ
דערנאך
ָ
װאס איז
ָ
,קראוזע
ַ
— (שּפעטער
 און, לעבן ריגע,לאגער
ַ לאסּפילסער
ַ סא
ַ מענדאנט ֿפון
ַ
קא
ָ
געװארן ֿפ ַאר א
ָ
אין ַא שטיקל צַײט ַארום דערהױבן
טאג
ָ צוטראכטן ַאלע
ַ
)מענדאנט
ַ
אױשװיץ־קא
ָ
געהילף ֿפון
 ַא שּפילכל איז בַײ זײ געװען.נַײע עינוײם ֿפ ַאר די ייִ דן
ּתפיסה און
ֿ רױסצופירן די רּבנים אין הױף ֿפון דער
ֿ
ַא
.בארד
ָ צװינגען זײ אױסצוצוּפן אײנער בַײם ַאנדערן די
האבן זײ
ָ ראכמיל
ַ מאװיטש און
ָ ברא
ַ קאטן ַא
ַ דװא
ָ די ַא
 די ַאלע.צעשלאגן
ָ
אין די ערשטע טעג מוראדיק
— האט מען ניט געגעבן קײן רו
ָ רשּפארטע ייִ דן
ַ
ֿפ ַא
.אױסגעפעלט
ֿ
האבן ניט
ָ  קלעּפ און טױט־שרעק,ַארבעט

Eventually the Lithuanians began to take the
prisoners out in groups, ostensibly for work,
but actually to be shot. The executions were
carried out in the Kužiai forest, 17 kilometers

רױספירן די
ֿ
האבן די ליטװינער גענומען ַא
ָ סוף ּכל סוף
 ּכלומרשט אױף,ַארעסטירטע אין גרעסערע ּפארטיעס
 די עקזעקוציעס. אין דער אמתן צום שיסן,ַארבעט
17 ,געװארן אין קוזשיער װעלדל
ָ
דורכגעפירט
ֿ
זַײנען
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װערטזאכן
ַ
שאװל .זײערע קלײדער און
קילאמעטער ֿפון ַ
ָ
האבן די מערדער צוגענומען ֿפ ַאר זיך און די איבעריקע
ָ
רנלאנג
ַ
יא
ָ
נאך
ָ
האבן זיך
ָ
דאקומענטן
ָ
זאכן און
ַ
געװאלגערט ַארום די גריבער .די ּפױערים ַארום די
ַ
גרױלטאטן ֿפון די
ַ
האבן דערצײלט ֿפ ַארשײדענע
גריבער ָ
עקעקוציעס.

from Šiauliai. The murderers took clothes and
valuables for themselves, leaving documents
and other things scattered among the pits for
over a year. Peasants from nearby recounted
various horror stories about the executions.

אופן זַײנען אומגעקומען צװײ דריטל ֿפון
ֿ
זא מין
אױף ַא ַ
בא ֿפעלקערונג
דערװאקסענער מענלעכער ַ
ַ
דער ייִ דישער
נאך די
װאכן ָ
מאן .צװײ ָ
אומגעפער טױזנט ַ
ֿ
שאװל,
ֿפון ַ
ּפאר
האבן זיך ַא ָ
ערשטע ַארעסטן ,דעם 11טן יוליָ ,
רטיזאנער צו 3־4
ַ
ּפא
צענדליק גרוּפעס ֿפון די ליטוױשע ַ
געטאן איבער די ייִ דישע הײזער,
ָ
לאז
אין ַא גרוּפע ַא ָ
װערטפולע
ֿ
געמאכט „רעוױזיעס“ און צוגענומען די
ַ
גאלד ,זילבער ,נַײע קלײדער ,שיך און סּתם ֿפַײנע
זאכן ָ :
ַ
חפצים און מיטגענומען די מענער מיט זיךּ ,כלומרשט
ֿ
שטאב .בסך־הּכל
ַ
רטיזאנער
ַ
ּפא
נטראל אין ַ
ָ
קא
אױף ַא ָ
צוזאמענגענומען ַאן ערך  120מענער.
ַ
האבן זײ
ָ

In this way, approximately 1,000 Šiauliai men,
or two-thirds of the adult Jewish male
population, were massacred. Two weeks after
the first arrests, on July 11, scores of
Lithuanian partisans, in groups of 3 or 4, went
”through Jewish houses, making “inspections
and seizing valuables: gold, silver, new
clothes, shoes and other valuables. They also
took away men, supposedly for a routine
check, to an office in the partisan headquarters.
In all about 120 were taken.

צוױשן זײ בין איך אױך געװען .בַײ מיר זַײנען זײ
צװײ
צוזאמענגענומען
ַ
שעה,
ֿפיר
ָאּפגעזעסן
זאכן און געהײסן מיר עס שלעּפן.
דאנען מיט ַ
טשעמא ַ
ָ
אביגדור שעסקינען,
ֿ
געטרא ֿפן
ָ
האבן מיר
ָ
אױפן װעג
ֿ
רטיזאנער
ַ
ּפא
עלעקטראטעכניקער ֿפון ֿפ ַאבריק .די ַ
ָ
דעם
באוױזען זַײן
האט געּפרּוװט ַ
רהאלטן .ער ָ
האבן אים ֿפ ַא ַ
ָ
רטיזאנער
ַ
ּפא
מענדאנט ,די ַ
ַ
קא
שוץ־שַײן ֿפון דַײטשישן ָ
,טא
ָ
געװאלט הערן — דו ביזט ַא ייִ ד
ָ
האבן ניט
ָאבער ָ
האבן אים
געזאגט און ָ
ָ
האבן זײ
קום מיט אונדז ! — ָ
מיטגעשלעּפט.

I was among them. They held me in my house
for four hours, filled two suitcases with items
and ordered me to carry them. On the way we
met Avigdor Sheskin, the factory electrical
technician. The partisans arrested him. He
tried to show them a protection certificate from
the German commandant, but the partisans
didn’t want to hear it, “You’re a Jew, so you
come with us!” they said, and took him along.

דאריוס
ּפאליצײ־געבַײדע אױף ַ
מיר זַײנען ַאװעק צו דער ָ
גאס ,װּו עס איז געװען די נעסט ֿפון די
גירענא ַ
ָ
און
ּפלאץ ַארום איז שױן
ַ
רטיזאנער .דער
ַ
ּפא
ֿפ ַאשיסטישע ַ
רדאן ֿפון דַײטשישער
קא ָ
רומגעצאמט מיט ַא ָ
ַ
געװען ַא
האט זיך געװענדט צו ַא
נדארמעריע .מַײן ֿפרױ ָ
זשא ַ
ַ
האט ער ,דער
האט געבעטן ֿפ ַאר מירָ .
נדארם און ָ
זשא ַ
ַ
האב קײן מורא ניט,
ָ
געענטפערט —
ֿ
נדארם,
זשא ַ
ַ
באלד צוריק — .און
ַ
מאן
ַ
סַײ־וױ־סַײ קומט דַײן
ּפאליצײ־געבַײדע,
ּכך־הװה  :װען מיר זַײנען ַארַײן אין ָ
אומדערװארטער
ַ
זַײנען מיר געװען עדות ֿפון ַאן
מענדאנט ֿפון דער
ַ
קא
ָ
סצענע  :דער דַײטשישער
מענדאנט ֿפון די
ַ
קא
צוגעגאנגען צום ָ
ַ
נדארמעריע איז
זשא ַ
ַ
צעּפאטשט ,צוגענומען
ַ
האט אים
רטיזאנערָ ,
ַ
ּפא
ליטװישע ַ
נדארמען אים
זשא ַ
ַ
ֿפון אים זַײן געװער און געהײסן די
באגלײטער און
דאן איז ער צו צו מַײנע ַ
ַארעסטירןַ .
מאן ? — ָאנװַײזנדיק אױף
געפרעגט זײ  :װער איז דער ַ
ֿ
האבן געּפרּוװט „אױסמעקען“ עּפעס
מיר .די ליטוױנער ָ
האט ער מיך
ָ
אומפ ַארשטענדלעכן דַײטש,
ֿ
אױף ַאן
װאס זײ רײדןַ .אז איך
געהײסן ֿפ ַארטַײטשן ֿפ ַאר אים ָ
דאס געװער ֿפון די
האט ער צוגענומען ָ
געטאןָ ,
ָ
האב עס
ָ
ראסקעט און געהײסן גײן צוריקַ .אזױ
צעפ ַ
ֿ
ליטװינער ,זײ

We were taken to the police station on Darius
and Gireno Street, where the fascist partisans
had their nest. The square had already been
fenced around with a cordon of German
police. My wife approached a policeman and
pleaded for me. The gendarme answered,
“Don’t fear, in any case your husband will
come back soon.” And so it happened: When
we entered the police station, we witnessed an
unexpected scene. The German police
commandant went to the leader of the
Lithuanian partisans, slapped him, took his
weapon and ordered the guards to arrest him.
Then he turned to the ones accompanying me
and asked them, gesturing to me: “Who is this
man?” When the Lithuanians tried to stammer
out something in an unintelligible German, he
ordered me to translate what they were saying
for him. As I was doing this, he took the
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געװארן די ַאלע ַ 120ארעסטירטע.
ָ
בא ֿפרַײט
זַײנען ַ

weapons from the Lithuanians, slapped them
and told them to get out. The other 120
arrestees were freed as well.

דאס געשען ? די דַײטשן זַײנען געװען
רװאס איז ָ
ֿפ ַא ָ
געבראכט ֿפון די ליטוױשע רױבערַײען.
ַ
אױפ
ֿ
געװאלדיק
ַ
האב און גוטס ֿפ ַאר
דאס ייִ דישע ָ
טראכט ָ
בא ַ
האבן ַ
זײ ָ
רפט די ליטװינער,
באשטא ֿ
ַ
האבן
זײער אײגנטום ,און זײ ָ
דאס אױסגערױבטע ייִ דישע אײגנטום
ָ
װעלכע ֿפלעגן
האט ַא
מענדאנט ָ
ַ
קא
צונעמען ֿפ ַאר זיך .דער דַײטשישער ָ
געװארנטַ ,אז ֿפ ַארן ּפלינדערן װעט מען
ָ
מאל
ָ
סך
האט ָאבער
דאס ָ
טױט־שטראףָ .
ָ
רפט װערן מיט
שטא ֿ
בא ָ
ַ
לפן ,װַײל דער ֿפ ַאשיסטישער ליטװישער
געהא ֿ
ָ
ניט
טריאטיזם“ איז אין גרעסטער טײל געװען צוליב
ָ
„ּפא
ַ
רױב־לוסט.

Why did this happen? The Germans grew
alarmed at the Lithuanian thievery. They
considered the Jews’ property their own, and
punished Lithuanians who took Jewish goods
for themselves. The German commandant
warned many times that plunder would be
punished with death sentences. This was no
help, however, because the fascist Lithuanian
“patriotism” was mostly driven by a lust for
robbery.

די ערשטע ַארעסטן זַײנען ֿפ ָארגעקומען מיט דער
מיטהילףָ ,אדער ,װײניקסטנס ,מיטן וױסן ֿפון די
דַײטשן .די לעצטע ַארעסטן זַײנען געװען שױן אױף דער
איניציאטיװ ֿפון די ליטוױנער.
ַ
אײגענער

The first arrests were carried out with the
assistance, or at least the knowledge, of the
Germans. Later arrests were done on the
Lithuanians’ own initiative.

The leather factory

לעדער־פ ַאבריקן
ֿ
די
האבן געשּפילט ַאן ַאנטשײדנדיקע
לעדער־פ ַאבריקן ָ
ֿ
די
האלטונג און עקזיסטענץ ֿפון די
לעבן־אױפ ַ
ֿ
ראל אין דער
ָ
קוּפאציע.
ַ
גאנצן משך ֿפון דער ָא
שאװל אין ַ
ייִ דן אין ַ

The leather factory played a crucial role in
Jews’ survival in Šiauliai throughout the
occupation.

ֿפרענקלס ֿפ ַאבריקן — אײנע ֿפון לעדער (דער עיקר
האבן
שוך־פ ַאבריק — ָ
ֿ
ּפאדעשװע) און די צװײטע ַא
ָ
גאנצן
ּפראדוצירט ניט בלױז ֿפ ַאר ליטע ,נַײערט ֿפ ַארן ַ
ָ
גאנצע
ַ
װעט־רוסלאנד .די
ַ
סא
ָ
באלטיקום און ֿפ ַאר
ַ
פאבריק און זײערע ָאּפטײלונגען און
נפירונג ֿפון דער ַ
ָא ֿ
רבעטעשא ֿפט זַײנען
ַ
העלפט ֿפון דער ַא
ֿ
ַאן ערך ַא
האט אין
טנמאכט ָ
ַ
רא
אפילו די ַ
שטאנען ֿפון ייִ דןֿ .
בא ַ
ַ
נאר
געמאכט קײן גרױסע ענדערונגעןָ .
ַ
דער לײטונג ניט
באשטימט ֿפון
ַ
האט זי
ָ
הױּפט־דירעקטארן
ָ
די
רטײ־פ ַארטרױטעַ .אלע ָאּפטײלן זַײנען געבליבן
ֿ
ּפא
ַ
נגעפירט ֿפון קרובים ָאדער ֿפ ַארטרױטע מענטשן ֿפון
ָא ֿ
ֿפרענקעלן ,דעם ֿפריערדיקן אײגנטימער.

Frenkel’s factories — one for leather (mainly
soles for shoes) and the second, a shoe
factory — supplied not just Lithuania, but the
entire Baltic region and Soviet Russia. The
factory’s top managers, department heads and
approximately half the workforce were Jews.
Even the Soviet power did not make major
personnel changes, only reserving top
positions for the party faithful. All the
departments continued to be run by relatives or
close associates of Frenkel, the prior owner.

געװאלט
ָ
האבן די ליטוױנער
מיטן ָאנקום ֿפון די דַײטשן ָ
רװאלטונג אין די ֿפ ַאבריקן
גאנצע ֿפ ַא ַ
איבערנעמען די ַ
און ַאלע ייִ דישע ַארבעטער ֿפ ַארבַײטן מיט ליטוױשע.

But when the Germans arrived, the
Lithuanians wanted to replace the entire
management of the factories and all the Jewish
workers with Lithuanians.

מאנטיק ,דעם 30טן יוני ,װען די ייִ דישע ַארבעטער און
ָ
האבן זײ
ָאנגעשטעלטע זַײנען געקומען צו דער ַארבעטָ ,
די ליטוױשע ַארבעטער ַאװעקגעשטעלט רײניקן די
האבן זיך
ָ
קלאזעטן און די שמוץ־גריבער און
ָ
נאכדעם
אופניםָ .
ֿ
איזדיעקעװעט איבער זײ אױף ַאלערלײ
האבן זײ ַאלע ייִ דישע ַארבעטער און ָאנגעשטעלטע
ָ

On Monday, June 30, when the Jewish workers
and employees came to work, the Lithuanians
forced them to clean the toilets and cesspools,
jeering and ridiculing them. Afterward they
drove all the Jewish employees out of the
5
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באזונדערס ַאקטיװן
ַ
ַארױסגעטריבן ֿפון ֿפ ַאבריקַ .א
האבן גענומען דער
רדיפות אױף די ייִ דן ָ
ֿ
ָאנטײל אין די
דירעקטאר אין דער צַײט ֿפון די דַײטשן,
ָ
ליטוױשער
אױפזעער איבער די ַארבעטער ֿפון
ֿ
וסקאס ,דער
ַ
לקא
שא ַ
ַ
געװארן ַא
ָ
באנטשקוס (ער איז שּפעטער
ַ
הױף
נאך ֿפיל ַאנדערעַ .אלס זײער
־אגענט) און ָ
ּפא ַ
געשטא ָ
ַ
האט זיך
ּפא ָ
געשטא ָ
ַ
מיטהעלפערין ֿפון דער
ֿ
ַאקטיװע
ַארױסגעוױזן די ליטוױשע דַײטשקע לומּפ ,װעלכע איז
סאװעטן געװען זײער ַאקטיװ אין דער
ָ
בַײ די
ראט און אין דער ַארבעט
מּפאניע צום העכסטן ַ
לקא ַ
װא ָ
ַ
מאּפר.2
ֿפון ָ

factory. Playing major roles in the anti-Jewish
persecution during the German period were the
Lithuanian director, Šalkauskas, the overseer
of the courtyard workers, Bančkus (he later
became a Gestapo agent) and many others.
Another active helper of the Gestapo was the
Lithuanian German, Lump, who had been very
active with the election board for the highest
Soviet council, and in the work of the MOPR1.

האט די
ָ
שּפעטערַ ,ארבעטנדיק ֿפ ַאר די דַײטשן,
נגעטאן די ייִ דישע ָאנגעשטעלטע ֿפון
ָ
זעלביקע לומּפ ָא
האט צװישן ַאנדערע
דער ֿפ ַאבריק ּכלערלײ רשיעות .זי ָ
ּפא די ייִ דישע
געשטא ָ
ַ
ַארױסגעגעבן צו דער
ָאנגעשטעלטע ַאסער און יענע איז אומגעקומען .די
האבן ָאבער גלַײך אַײנגעזעןַ ,אז זײ קענען מיט
דַײטשן ָ
די ליטוױנער ַאלײן ניט ַארבעטן אין די ֿפ ַאבריקן און זײ
צוריקצורופן די ייִ דישע
ֿ
זַײנען געװען געצװּונגען
האבן זײ צוריק
ָ
דערפ ַארענע ָאנגעשטעלטע .צוערשט
ֿ
דירעקטאר ֿפון דער
ָ
ָאנגעשטעלט דעם געװעזענעם
געװעזענעם
דעם
מארדעל,
ָ
אליהו
ֿפ ַאבריק
מאקס ליּפשיץ ,דעם הױּפטמַײסטער
ַ
ֿפ ַאבריקלײטער
קראן,
ָ
ּפאטרוך ,דעם הױּפטכעמיקער אינזש.
אינזשיניר ַ
אביגדור שעסקין ,דעם
ֿ
עלעקטראטעכניקער
ָ
דעם
באזונדערס
קאץ א .א .די ַאלעַ ,
לאגער־לײטער מוליע ַ
ַ
נאך זיך ַאנדערע
ָ
האבן געצױגן
ָ
קאץ,
ַ
מוליע
ָאנגעשטעלטע ֿפון ֿפ ַאבריק און ַארױסגענומען בַײ
האבן זיך
עטלעכע ָ
ֿ
תפיסה.
הונדערט צען מענטשן ֿפון ֿ
האבן געגעבן דעם
ָ
װאס זײ
ָ
גאלד
בא ֿפרַײט דורך ָ
ַ
וסקאס.
ַ
לקא
שא ַ
בריק־דירעקטאר ַ
ָ
ליטוױשן ֿפ ַא

Later, working for the Germans, this same
Lump engaged in all sorts of cruelty against
the Jewish employees. Among those she turned
over to the Gestapo was the Jewish employee
Aser, who was killed. The Germans however
soon realized that they could not run the
factory with only Lithuanians, and they forced
them to recall the experienced Jewish
employees. First they re-installed the former
director of the factory, Eliyahu Mordel, the
former factory manager Max Lipshitz, the
chief engineer Patruch, the chief chemical
engineer Kron, the electrician Avigdor
Sheskin, the facility manager Mulie Katz, and
others. All of them, especially Mulie Katz,
brought back other factory employees with
them, releasing 110 people from prison. Some
were freed in exchange for gold that they gave
the Lithuanian factory director Šalkauskas.

גארבערײ ,בראש ֿפון װעלכער
די װערקשטוב ֿפון דער ַ
גאנצע
וױדאװ ,איז געבליבן די ַ
ָ
דא
געשטאנען ַ
ַ
עס איז
קוּפאציע ייִ דיש — ָאנהױבנדיק ֿפון דער
ַ
צַײט ֿפון דער ָא
דירעקציע און ענדיקנדיק מיטן לעצטן ַארבעטער .די
האט שּפעטער געשּפילט ַא
בריק־אּפטײלונג ָ
ָ
דאזיקע ֿפ ַא
ָ
רבינדונג־ארט מיט
ָ
ראל ַאלס ֿפ ַא
באזונדערס וױכטיקע ָ
ַ
דער אױסנװעלט.

The tannery workshop that was headed by
Davidov remained entirely Jewish during the
entire occupation, from the top directors to the
lowest worker. This factory department later
played an especially important role as a link to
the outside world.

האבן די
ָ
„דעראבערונגען“ אין ֿפ ַאבריק
ָ
די ייִ דישע
רדראס ,און וױרקלעך
ָ
געמאכט וױלד ֿפון ֿפ ַא
ַ
ליטוױנער
גאנץ ליטע
װאס צו ערגערן זיך  :אין ַ
איז געװען איבער ָ
אומבאגרענעצטע
ַ
זַײנען זײ ,די ליטוױנער ,געװען די
בעלי־בתים איבער די ייִ דן  :אומעטום זַײנען די מענער
געװען שױן ליקוױדירט ,די ֿפרױען און קינדער זַײנען
האב און
לאגערן און זײער ָ
רשּפארט אין די ַ
ַ
געװען ֿפ ַא

The Jewish “conquest” of the factory made the
Lithuanians wild with resentment, and making
it even worse was the fact that throughout
Lithuania, they, the Lithuanians, had become
the unchecked masters over the Jews: The men
had been liquidated, the women and children

Also called “Red Aid,” the international aid organization for revolutionary fighters and those imprisoned for being
communists.
קאמוניסטן.
נגעפירט ֿפון ָ
קעמפערָ ,א ֿ
ֿ
לוציאנערע
ָ
רעװא
ָ
ניזאציע ֿפ ַאר
רגא ַ
הילף־א ַ
ָ
נאלע
ציא ַ
אינטערנא ָ
ַ
2
6
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were packed into camps, and their possessions
had been stolen by the Lithuanian “patriots.”
Even in Kaunas, the majority of the Jewish
population had been exterminated, while here
in Šiauliai they had to look on as the Jews
returned to the factory and took important
positions.

גוטס איז שױן געװען אױסגערױבט ֿפון די ליטוױשע
קאװנע איז די גרעסטע טײל
ָ  ַא ֿפילו אין,“טריאטן
ָ
„ּפא
ַ
,בא ֿפעלקערונג געװען אױסגעקױלעט
ַ ֿפון דער ייִ דישער
האבן זײ געמוזט צוזען וױ די ייִ דן
ָ שאװל
ַ דא אין
ָ און
קערן זיך צוריק אין ֿפ ַאבריק און ֿפ ַארנעמען וױכטיקע
.ּפאזיציעס
ָ

The Lithuanian pogrom tabloid “Tėvynė,”3
which was edited by the former teacher of
Lithuanian in the trade schools, Pauža, began a
wild provocation against the Jews. All the
libels, including blood libels,4 from all the
pogrom newspapers were repeated in turn.
After July 10, the paper began demanding that
Jews be “cleaned out” of Šiauliai.

װאס איז
ָ
,“גראם־בלעטל „טעוױנע
ָ ּפא
ָ דאס ליטוױשע
ָ
געװארן ֿפון דעם געװעזענעם ליטוױש־לערער
ָ
רעדאגירט
ַ
געעפנט ַא וױלדע העצע
ֿ
האט
ָ ,וזשא
ַ ּפא
ַ ֿפון די ֿפ ַאכשולן
 בלוט־בילבול,ַאלע בילבולים
.קעגן די ייִ דן
גראם־צַײטונגען זַײנען אין
ָ ּפא
ָ  ֿפון ַאלע,ַארײנגערעכנט
טן10  ֿפון דעם.געװארן
ָ
בלעטל ּכסדר איבערגעחזרט
ֿפ ָאדערן
ָאנגעהױבן
דאס בלעטל
ָ
האט
ָ
יולי
.שאװל ֿפון די ייִ דן
ַ “„אּפצורײניקן
ָ

Until July 10, the mayor’s office was run by
Naujalis,5 the former director of the dairy
association. On July 10, the former mayor, the
lawyer Linkevičius,6 was appointed. A few
years earlier, Linkevičius had been chosen by
the left, with the help of the Jewish Soviets, as
mayor of Šiauliai. Jews had viewed him as an
upstanding person. But as soon as the Germans
began their occupation, he got involved with
Kubiliūnas’7 band in Kaunas and took part in
the first pogroms against the Jews there.

בירגער־מַײסטער־אמט
ַ
האט דעם
ָ טן יולי10 ביז דעם
דירעקטאר ֿפון
ָ
. דער געװ,יאליס
ַ נוא
ַ
ֿפ ַארנומען
באשטימט
ַ
טן יולי איז10  דעם.“צענטראס
ַ
„ּפיענא
ָ
קאט
ַ דװא
ָ געװארן דער ֿפריערדיקער בירגער־מַײסטער ַא
ָ
ּפאר
ָ  לינקעוױטשיוס איז מיט ַא. אדװ.לינקעוױטשיוס
געװארן ֿפון די לינקע און מיט
ָ
יאר צוריק אױסגעקליבן
ָ
ֿפ ַארן
ראטמענער
ַ
ֿפון די ייִ דישע
דער הילף
געהאלטן
ַ
האבן אים
ָ  ייִ דן.שאװל
ַ בירגער־מַײסטער ֿפון
 ָאבער גלַײך מיט דער.ֿפ ַאר ַאן ָאנשטענדיקן מענטשן
נגעשלאסן אין
ָ
האט ער זיך ָא
ָ
קוּפאציע
ַ
דַײטשער ָא
האט ָאנטײל
ָ
באנדע און
ַ
קוביליונאסעס
ַ
קאװנע ָאן
ָ
גראמען אױף ייִ דן אין
ָ ּפא
ָ
גענומען אין די ערשטע
.קאװנע
ָ

He was the first to introduce the yellow
badges, and designated separate grocery stores
for Jews. On the same day, Lithuanians began
pushing Jews off the sidewalks, making them
walk in the middle of the street. Later this
became official policy, issued by the mayor.
He appointed Captain Stankus8 as deputy for
Jewish affairs and ordered that all Jews living
in Šiauliai had to register. In the registration
lists, certain symbols appeared next to each
name; it was only later that we discovered
their fatal meaning.

לאטעס
ַ אַײנגעפירט די געלע
ֿ
האט דער ערשטער
ָ ער
באזונדערע
ַ
באשטימט ֿפ ַאר ייִ דן
ַ
ֿפ ַאר ייִ דן און
האבן ליטװינער
ָ טאג
ָ  אין דעם זעלביקן.שּפַײז־קראמען
ָ
אױפן
ֿ
טוארן צו גײן
ַ טרא
ָ
ָאנגעהױבן שטוּפן ייִ דן ֿפון די
דאזיקע גזירה ָא ֿפיציעל
ָ  שּפעטער איז אױך די.גאס
ַ מיטן
 ער.דערשינען אין די מודעות ֿפון בירגער־מַײסטער
סטאנקוסן ֿפ ַארן
ַ
ּפיטאן
ַ
קא
ַ
באשטימט דעם
ַ
האט
ָ
 ַאז,רארדנט
ָ בא ֿפולמעכטיקן ֿפ ַאר ייִ דישע ענינים און ֿפ ַא
ַ
. מוזן זיך רעגיסטרירן,שאװל
ַ װאס װױנען אין
ָ ַאלע ייִ דן
נאמען
ָ רעגיסטראציע־ליסטעס זַײנען בַײ יעדן
ַ
אין די
טאלן
ַ װאס װעגן זײער ֿפ ַא
ָ
,געװארן געוױסע סימנים
ָ
.געװארן
ָ
באטַײט זַײנען מיר ערשט שּפעטער געװױר
ַ

3
4
5
6
7
8

First called “Tėvynė,” and later “Tėviškė” (both of which mean “Homeland”) published in Šiauliai during the years
of German occupation.
Slanderous stories about Jews using the blood of Christian children for religious rituals, dating to the Middle Ages.
Juozas Naujalis. (Bubnys, p. 20)
Petras Linkevičius. (Bubnys, p. 20)
Petras Kubiliūnas, Lithuanian military leader, collaborated actively with the Nazis during German occupation.
Later tried and executed by the Soviets.
Antanas Stankus, Šiauliai deputy for Jewish affairs until February 1942.
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Right after the registration, in the streets and in
the tabloid “Tėvynė,” announcements appeared
from the mayor, that all Jews, beginning on
July 15, would be relocated to Zagarė, a town
70 kilometers from Šiauliai.

גאסן
ַ האבן זיך אין די
ָ רעגיסטראציע
ַ
נאך דער
ָ גלַײך
באוױזן מודעות ֿפון
ַ
“און אין בלעטל „טעוױנע
טן יולי15  ַאז ַאלע ייִ דן מוזן זיך ֿפון,בירגער־מַײסטער
קילאמעטער
ָ
70  ַא שטעטל,זאגער
ַ ָאן איבערזידלען קײן
.שאװל
ַ ֿפון

At the same time, Stankus summoned some of
the former Jewish community leaders, among
them Berel Kartun, Mendel Leibovich, Feive
Rubenshtein, the lawyer Getz and others, and
proposed that they go with him to inspect
Zagarė.

רופן אײניקע
ֿ
סטאנקוס געשיקט
ַ
האט
ָ
גלַײכצַײטיק
 צוױשן זײ,געזעלשא ֿפטלעכע טוער
ַ
געװעזענע ייִ דישע
 ֿפַײװע רובינשטײן,לײבאװיטש
ָ
 מענדל,קארטון
ַ בערל
האט זײ ֿפ ָארגעלײגט צו
ָ  און, געץ און ַאנדערע.ַאדװ
.זאגער
ַ ֿפ ָארן מיט אים ָאנקוקן

B. Kartun and M. Leibovich immediately
informed him that they were resolutely against
relocation. Kartun said: “If you want to shoot
us, take us out to the market square and shoot
us. But we will not leave Šiauliai.” Stankus
tried to persuade the Jewish representatives
that in Zagarė the Jews would live better, that
it would be easier to obtain food and they
would be farther from the Germans. But that
last argument frightened the Jews, because we
had already heard the tragic news from all the
towns in Lithuania where the Lithuanians had
become sole masters over the Jews.

געמאלדן
ָ
באלד
ַ האבן
ָ לײבאוױטש
ָ
.קארטון און מ
ַ .ב
 ַאז זײ ּפערזענלעך זַײנען ַאנטשײדן קעגן,אים
 אױב איר װילט: געזאגט
ָ
האט
ָ קארטון
ַ .איבערזידלונג
מארק און
ַ
 ֿפירט אונדז ַארױס אין,אונדז דערשיסן
 מיר װעלן ָאבער מיט גוטן ניט גײן.שיסט אונדז אױס
האט געּפרּוװט אַײנרײדן די
ָ
סטאנקוס
ַ
.שאװל
ַ
ֿפון
זאגער װעלן די ייִ דן לעבן
ַ  ַאז אין,ייִ דישע ֿפ ָארשטײער
דארטן װעלן זײ לַײכטער קריגן שּפַײז און זַײן
ָ ,בעסער
גראדע דער לעצטער
ַ
 ָאבער.װַײטער ֿפון די דַײטשן
 װַײל עס זַײנען שױן,געשראקן די ייִ דן
ָ
האט
ָ ַארגומענט
דערגאנגען די ַאלע טרױעריקע ידיעות ֿפון ַאלע
ַ
צו אונדז
געװארן די
ָ
שטעטלעך אין ליטע װּו די ליטוױנער זַײנען
.אײנציקע הערשער איבער ייִ דן

After long bargaining and heated debate,
Stankus agreed that the Jews should hold an
assembly to consider his proposal.

האט
ָ
לאנגע דינגענישן און היציקע ַאמּפערנישן
ַ נאך
ָ
מאכן ַא
ַ זאלן
ָ  ַאז די ייִ דן,סטאנקוס מסּכים געװען
ַ
אױך
.רשלאג
ָ
האנדלען זַײן ֿפ ָא
ַ בא
ַ רזאמלונג און
ַ ֿפ ַא

At the meeting of the surviving community
leaders, it was decided that every effort would
be made to fight against the plan to move the
Šiauliai Jews to Zagarė. Certain Jewish
representatives approached some of their
liberal Lithuanian acquaintances and begged
them to do what they could for the Jews.
[Peliksas] Bugailiškis, the chairman of the
Vilnius district court, called together a onetime meeting of Lithuanian community leaders
and tried to do something for the Jews, but that
was the extent of his activities. More energetic
was the priest, Lapis. He took the Zagarė issue
to Kaunas, but there he was ordered not to get
involved in Jewish matters.

ראטונג ֿפון לעבנגעבליבענע עסקנים איז
ַ בא
ַ אױף דער
ריבערפירן די
ֿ
קעמפן קעגן ַא
ֿ
געװארן צו
ָ
שלאסן
ָ בא
ַ
 אײניקע.זאגער מיט ַאלע ּכוחות
ַ שאװלער ייִ דן קײן
ַ
ּפאר
ָ האבן זיך געװענדט צו די
ָ
ייִ דישע ֿפ ָארשטײער
טאן
ָ ליבעראלן און געבעטן זײ צו
ַ
קאנטע ליטוױשע
ַ בא
ַ
 דער ֿפ ָארזיצער ֿפון וױלנער, בוגַײלישקיס.װאס ֿפ ַאר ייִ דן
ָ
אײנמאל ַא
ָ
מענגערופן
ֿ
צוזא
ַ
האט
ָ
,קרַײז־געריכט
געזעלשא ֿפטלעכע טוער און
ַ
רזאמלונג ֿפון ליטוױשע
ַ פא
ַ
 ָאבער מיט דעם,טאן ֿפ ַאר די ייִ דן
ָ האט געּפרּוװט עּפעס
ָ
האט זיך זַײן טעטיקײט לטובת די ייִ דן
ָ
ּפרּוװן
 ער.לאּפיס
ַ  ענערגישער איז געװען דער גלח.געענדיקט
 ָאבער,קאװנע
ָ ראגע זַ אגער קײן
ַ געפ ָארן װעגן דער ֿפ
ֿ איז
האט מען אים געהײסן ניט מישן זיך אין ייִ דישע
ָ דארט
ָ
.ענינים
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האבן ייִ דן זיך געװענדט צו דער
ָ
בלית ברירה
דעלעגאציעס ֿפון ייִ דישע מענער און
ַ
מאכט,
דַײטשישער ַ
מענדאנט
ַ
קא
ָ
דַײטשישן
דעם
האבן
ָ
ֿפרױען
שאװלער ייִ דן זַײנען ַאן עלעמענט ֿפון
אױפגעקלערטַ ,אז ַ
ֿ
גאנצער
ֿפ ַאכמענער ,װעלכע זַײנען נױטיק ֿפ ַאר דער ַ
דארף מען זײ
שטאטישער אינדוסטריע ,און דעריבער ַ
ָ
ניט איבערזידלען.

As a last resort, the Jews turned to the German
authorities. Delegations of Jewish men and
women made the case that Šiauliai Jews
consisted of skilled professionals, who were
needed in all city industries and therefore must
not be relocated.

געפ ָאדערט דורכױס
ֿ
האבן ָאבער
ָ
די ליטװינער
דורכצופירן די אױסזידלונג ֿפון די ייִ דןֿ .פ ַאר דעם איז
ֿ
גאנצער קליקע
ַ
געװען לינקעװיטשיוס מיט דער
געפ ָארן דעלעגאציעס קײן
ֿ
ֿפ ַאשיסטןֿ .פון זײ זַײנען
ריאט מיט דער ֿפ ָאדערונג
מיסא ַ
ַ
ל־קא
ָ
גענערא
ַ
קאװנע צום
ָ
שאװל ֿפון ייִ דן.
„אּפצורײניקן“ ַ
ָ

The Lithuanians, however, demanded that the
Jews be completely removed. Linkevičius and
the entire fascist clique were with them. They
sent delegations to the general-commisariat in
Kaunas with a demand to “clean out” Šiauliai
of Jews.

מאכט,
די ייִ דן איז געלונגען צו איבערצַײגן די דַײטשישע ַ
שאװל .דער דַײטשישער
נאך נױטיק ֿפ ַאר ַ
ַאז ייִ דן זַײנען ָ
געזאגטַ ,אז ייִ דן װעלן ֿפון
ָ
קלאר
ָ
האט
מענדאנט ָ
ַ
קא
ָ
טאקע
שאװל ניט אױסגעזידלט װערן — און ַאזױ איז ַ
ַ
געװען.

The Jews succeeded in persuading the German
authorities that Jews were needed in Šiauliai.
The German commandant said clearly that
Jews would not be relocated, and that settled
the matter.

האט
ָ
געטאן  :ער
ָ
סטאנקוס
ַ
האט
ָ
זאך
נאר אײן ַ
ָ
מושב זקנים און זײ
ֿ
העלפט ֿפון
ֿ
געכאּפט ַא
ַ
צוגעזאגט,
ָ
האט ער
זאגער .שּפעטער ָ
רױסגעפירט קײן ַ
ֿ
ַא
זאגערָ ,אבער
ַאז ער װעט די זקנים צוריקברענגען ֿפון ַ
רױסגעפירט ַאהין אױך דעם
ֿ
האט ער ַא
נשטאט דעם ָ
ָ
ַא
מושב זקנים.
ֿ
רעשט ֿפון

But Stankus did one thing: He grabbed half the
residents of the old-folks’ home and sent them
to Zagarė. Later he promised to bring the
elderly residents back from Zagarė, but instead
he sent the rest of the old-folks’ home there.
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Detail from a 1928 map of Šiauliai showing the two ghettos in yellow – Kaukazas to the South, and
Traku to the North

Jews are sent into the ghetto

געטא
ָ
ארַײנגעפירט אין
ֿ
ייִ דן װערן

Since the Zagarė plan had failed, a place had
to be found for a Jewish ghetto in Šiauliai
itself. To this end, Linkevičius and Stankus
decided on the Kaukazas neighborhood, where
some 400 poor Lithuanians lived, and later
added the Zilviciu, Ginkunu, Padirsiu and
Ezero streets, in the muddy area near the lake,
which contained about 110 small 1- or 2-room
houses. More than 5,000 Jews were to be
settled there.

האט מען
ָ ,ּפגעפ ַאלן
ֿ
זאגער איז ָא
ַ ּפלאן
ַ
ַאזױ װי דער
שאװל
ַ געטא אין
ָ
געמוזט געבן ֿפ ַאר ייִ דן ַאן ָארט אין ַא
סטאנקוס
ַ
האבן לינקעװיטשיוס און
ָ  צו דעם צװעק.גופא
ֿ
 װּו עס,װקאז
ַ קא
ַ רטאל
ַ קװא
ַ
באשטימט צוערשט דעם
ַ
 מענטשן ֿפון דער ליטװישער400 האבן געװױנט ַא
ָ
גאסן
ַ האבן זײ צוגעגעבן די
ָ ָארעמקײט און שּפעטער
װאס זַײנען
ָ ,עזשערא
ָ
ּפאדירסיו און
ַ , גינקונו,זשילװיטשיו
האבן
ָ װאס
ָ בלאטעס בַײ דער ָאזערע און
ָ
געלעגן אין די
 צימערדיקע2־1  קלײנע110 צוזאמען געצײלט ַאן ערך
ַ
באזעצן איבער
ַ רפט
ֿ געדא
ַ
דארט ָהאבן זיך עס
ָ .הײזלעך
. ייִ דן5000
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On July 20, Jews began to fence off the
assigned neighborhoods.

צאמען די
ַ
האבן ייִ דן ָאנגעהױבן
ָ
טן יולי20 דעם
.רטאלן
ַ קװא
ַ
ָאנגעצײכנטע

When the fences were ready around both
ghettos — Kaukazas and Traku (as they called
the streets by the lake), Stankus and
Linkevičius set the relocation date for August
15. Later the deadline was extended to August
20.

צאמען ֿפ ַאר די
ַ געװארן די
ָ
װען עס זַײנען ֿפ ַארטיק
האבן
ָ (אזױ
ַ טראקער
ָ
װקאזער און
ַ קא
ַ — געטאס
ָ
בײדע
סטאנקוס און
ַ
האבן
ָ ,)גאסן בַײ דער ָאזערע
ַ געהײסן די
טן15 אױפן
ֿ
באשטימט די איבערזידלונג
ַ לינקעװיטשיוס
געװארן
ָ
 שּפעטער איז דער טערמין ָאּפגעלײגט.אױגוסט
.טן אױגוסט20 אױפן
ֿ

During these days the Kaukazas ghetto became
full. In place of the 400 displaced inhabitants,
2,800 Jews were settled.

געטא
ָ
װקאזער
ַ קא
ַ דאס
ָ אין משך ֿפון עטלעכע טעג איז
נפשות
ֿ 400 רױסגעפ ָארענע
ֿ
נשטאט די ַא
ָ
 ַא.געװארן
ָ
ֿפול
. ייִ דן2800 האבן זיך באזעצט איבער
ָ

Since there was no more space, Stankus and
Linkevičius designated an additional four
streets in the Traku area. In a couple of days,
the 110 houses, with a couple hundred rooms,
were full with almost 2,800 residents. On
September 1 this ghetto was closed. Police
would bar any Jew without a permit from
leaving the ghetto. The Traku ghetto presented
an even sadder picture than the Kaukazas
neighborhood.

האבן
ָ
,ַאז ס‛ איז שױן מער ניט געװען קײן ָארט
גאסן
ַ 4 נאך
ָ באװיליקט
ַ סטאנקוס און לינקעװיטשיוס
ַ
110 ּפאר טעג זַײנען די
ָ  אין ַא.יאן
ָ רא
ַ טראקער
ָ
אין
קאמערלעך אױך ֿפול
ַ ּפאר הונדערט
ָ הײזלעך מיט די
טן1  דעם. אַײנװױנער2800 געװארן מיט ּכמעט
ָ
,געװארן
ָ
ּפגעשלאסן
ָ
געטא ָא
ָ
דאס
ָ
סעּפטעמבער איז
.געטא
ָ
רױסלאזן ֿפון
ָ
ּפאליצײ ֿפלעגט שױן קײן ייִ דן ניט ַא
ָ
ַא
נאך
ָ
ֿפ ָארגעשטעלט
האט
ָ
געטא
ָ
טראקער
ָ
.רטאל
ַ קװא
ַ
װקאזער
ַ קא
ַ  װי דער,טרױעריקערן בילד

Stankus, the deputy in charge of the ghetto,
had half-ordered, half-suggested as early as
mid-August that the Jews themselves should
administer the ghetto’s internal affairs. Thus in
Šiauliai, as in all the other ghettos, a Jüdenrat
[Jewish council] (called in some other ghettos
an aëlstenrat [council of elders]) was created.
Its membership was determined by the Jews
themselves, and later approved by Stankus.

האט
ָ
,געטא
ָ
באפולמעכטיקער ֿפ ַארן
ֿ
 דער,סטאנקוס
ַ
,לב־בא ֿפױלן
ַ
הא
ַ
אױגוסט
מיטן
אין
נאך
ָ
נפירן מיט
ֿ זאלן ָא
ָ  ַאז די ייִ דן ַאלײן,לב־פ ָארגעלײגט
ֿ
הא
ַ
געשא ֿפן
ַ
 ַאזױ ַארום איז.געטא
ָ
די אינערלעכע ענינים ֿפון
 ַא,געטאס
ָ
 װי אין ַאלע ַאנדערע,שאװל
ַ געװארן אין
ָ
 די.)עלטעסטן־ראט
ַ
: געטאס
ָ
דן־ראט“ (אין ַאנדערע
ַ
ִ„יי
געװארן
ָ
אױסגעארבעט
ַ
רשימה ֿפון די מיטגלידער איז
באשטעטיקט
ַ גופא און זי איז שּפעטער
ֿ דורך די ייִ דן
.געװארן דורך סטאנקוסן
ָ

The members of the Jüdenrat were: Mendel
Leibovich (chairman), Aaron Katz (secretary),
the lawyer Ber-Menashe Abramovich, the
director Aharon Heller and F. Rubenshtein.

 מענדל: דן־ראט זַײנען געװען
ַ
ִדי מיטגלידער ֿפון יי
,)(סעקרעטאר
ַ
 אהרון ּכץ,)(פ ָארזיצער
ֿ
לײבאװיטש
ָ
דירעקטאר
ָ
,מאװיטש
ָ ברא
ַ קאט בער־מנשה ַא
ַ דװא
ָ ַא
. רובינשטײן.אהרון העלער און ֿפ

Chosen as administrators of the Traku ghetto
were Shmuel Burgin (supply, pharmacy,
clinic); A. Abramson (housing and footwear);
and A. Kolpenitsky (cooperative). In the
Kaukazas ghetto: B. Abramovitch (cooperative
and social welfare), Berelovitch and Vitz
(housing and other matters).

געטא זַײנען
ָ
טראקער
ָ
טארן אין
ָ דמיניסטרא
ַ
ֿפ ַאר ַא
,רזארגונג
ָ (פא
ַ
 שמואל בורגין: געװארן
ָ
באשטימט
ַ
מסאן (דירות און
ָ ברא
ַ  ַא. א,)קראנקהױז
ַ
,ָאּפטײק
 אין.)ּפעראטיװ
ַ
(קא ָא
ָ
קאלּפעניצקי
ָ
.שוסטערַײ) און א
— מאװיטש
ָ אברא
ַ
.ב
: געטא
ָ
װקאזער
ַ קא
ַ
בערעלאװיטש און װיץ
ָ
,) הילף.סאצ
ָ ּפעראטיװ און
ַ
(קא ָא
ָ
.)(דירות און ַאנדערע ָאנגעלעגנהײטן

The labor office was led by
Chernovsky and Abraham Slezin.

געװארן דורך חײם
ָ
נגעפירט
ֿ רבעט־אמט איז ָא
ַ
דער ַא
.אברהם סלעזין
ֿ טשערנאװסקי און
ָ

Chaim
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On August 30, Stankus informed the Jewish
representatives that he was adding a street in
the neighborhood of Kalniukas, for which the
Jews had lobbied earlier. He even sent Jewish
workers to fence off the new area. On Aug. 31
he gave assurances once again, but ordered the
Jews to be quiet about it.

געמאלדן די ייִ דישע
ָ
סטאנקוס
ַ
האט
ָ טן אױגוסט30 דעם
,“לניוקאס
ַ
„קא
ַ
גאסן ֿפון
ַ  ַאז ער גיט די,ֿפ ָארשטײער
האבן ֿפריער משּתדל געװען בַײ
ָ װעגן װעלכע די ייִ דן
האט געשיקט ַא ֿפילו ייִ דישע ַארבעטער
ָ
 ער.אים
האט
ָ טן אױגוסט31  דעם.געטא
ָ
דאס נַײע
ָ אױסצוצאמן
ַ
נאר
ָ האט
ָ  ער,מאל
ָ נאך ַא
ָ באשטעטיקט
ַ הבטחה
ֿ ער זַײן
.געהײסן די ייִ דן שװַײגן װעגן דעם

But the next day the inspection committees
received new information from him: They
would have to decide whether the Jews in
question would go into a ghetto or into
Kalniukas, which in fact meant into the
synagogue; that is, into the former old-folks
home.

רעװיזיע־קאמיסיעס
ָ
האבן די
ָ
מארגן
ָ
ָאבער אױף
האבן
ָ
 זײ: באקומען ֿפון אים נַײע אינסטרוקציעס
ַ
טרעפנדיקער ייִ ד גײט
ֿ
בא
ַ  צי דער,באשטימען
ַ געהאט צו
ַ
האט ֿפ ַאקטיש
ָ װאס
ָ ,“לניוקאס
ַ
„קא
ַ
געטא ָאדער אין
ָ
אין
.מושב־זקנים
ֿ
 אין גװעזענעם. ה. ד,געהײסן אין שול

When the old-folks home became full,
Linkevičius and Stankus designated the
landkremer kloyz on Vilnaius Street for the
relocations. In two days, that became full as
well.

האבן
ָ
,געװארן
ָ
מושב־זקנים איז ֿפול
ֿ
װען דער
באשטמיט די קלױז ֿפון די
ַ סטאנקוס
ַ
לינקעװיטשיוס און
.גאס ֿפ ַאר די אױסגעזידלטע
ַ לאנדקרעמער אױף װילנער
ַ
.געװארן
ָ
 טעג ֿפול2 דארט איז אין
ָ אױך

They said that those sent into the synagogues
would have to remain there until the Kalniukas
ghetto became free. But witnesses to the
synagogue affair said the managers of the new
relocation had other intentions.

 ַאז די ַאריבערגעשיקטע אין שול,האט עס
ָ
געהײסן
איבערװארטן ביז עס װעט ֿפרַײ װערן דער
ַ
רפן
ֿ דא
ַ
 ָאבער דער.לניוקאס
ַ
קא
ַ רטאל ֿפון
ַ ־קװא
ַ
געטא
ָ
דריטער
 ַאז די,געזאגט
ָ
האט עדות
ָ גאנצער רעזשים ֿפון שול
ַ
האבן ַאנדערע
ָ נפירער ֿפון דער נַײער זידלונג אין שול
ֿ ָא
.ּכװנות

Aharon Katz and Mendel Leibovich — both of
whom later perished — described the
synagogues and old-folks home in the Šiauliai
Pinkas.9 (The Pinkas is located in Moscow. A
copy was introduced at the Nuremberg Trials.)
“We entered the synagogue and were shaken:
Seated or lying down before us were old
people, women and children, crowded together
in a bunch, with faces afflicted from hunger
and thirst, eyes wild with pain and terror.
When they recognized us, hundreds of hands
reached toward us and from hundreds of
throats came a desperate cry: ‘Save us from
this hell! Give us water, bread!’”

— לײבאװיטש
ָ
קאץ און מענדל
ַ ָאט ַאזױ שילדערן אהרן
מושב זקנים אין
ֿ
בײדע אומגעקומען — די שול ֿפון
 „מיר זַײנען ארַײן אין שול און זַײנען: שאװל
ַ  ֿפון10ּפנקס
 ֿפ ַאר אונדזן זַײנען געלעגן און: געװארן
ָ
ֿפ ַארציטערט
 ֿפרױען און,מענגעשּפארט ַאלטע לַײט
ַ
צוזא
ַ
געזעסן
 מיט ּפנימער ֿפ ַארצערטע ֿפון,קינדער אין אײן קנױל
 מיט אױגן וױלדע ֿפון ּפַײן און,דארשט
ָ הונגער און
האבן זיך
ָ
,האבן אונדז דערזען
ָ
 װען זײ.שרעק
הונדערטער הענט אױסגעשטרעקט צו אונדז און ֿפון
האט זיך ַארױסגעריסן ַא
ָ
הונדערטער העלדזער
„ראטעװעט אונדז ֿפון דעם
ַ
: רצװײפלונג־געשרײ
ֿ
ֿפ ַא
“!  ברױט,װאסער
ַ גיהנום ! גיט אונדז

9

Yerushalmi’s original journal and diary, including official documents and testimonies he collected as secretary to
the Jewish council. Most of these documents were seized by the Soviets after the war. While Yerushalmi later
obtained partial copies (from which this account and his 1958 Hebrew journal were recreated) his original archive
was never released or published in full by the Soviets.
.ּפראצעס
ָ
אױפן נירנבערגער
ֿ
געװארן
ָ
קאּפיע איז צוגעשטעלט
ָ  זַײנס ַא.מאסקװע
ָ געפינט זיך אין
ֿ “ דער „ּפנקס10
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מאנטיק,
רצװײפלטע ייִ דישע ֿפ ָארשטײער זַײנען ָ
ֿ
די ֿפ ַא
געלא ֿפן צום בירגער־מַײסטער
ָ
דעם 2טן סעּפטעמבער,
אױפגענומען.
ֿ
האט זײ ָאבער ניט
לינקעוױטשיוס .ער ָ
האט זײ ניט
סטאנקוסן .אױך ער ָ
ַ
געלא ֿפן צו
ָ
זַײנען זײ
האבן זײ
אױפנעמען .אין דער זעלביקער צַײט ָ
ֿ
געװאלט
ָ
נצעלאריע עּפעס ַא חשודיקע
ַ
קא
ַ
באמערקט אין זַײן
ַ
האט
ָ
רעגיסטראציע — מיט אײניקע טעג ֿפריער
ַ
געפ ָאדערט ֿפון זײ ַא רשימה ֿפון  300ניט
ֿ
סטאנקוס
ַ
ּפגעזאגט
ָ
האבן זיך ָא
רבעטפעיִ קע ייִ דן .די ֿפ ָארשטײער ָ
ֿ
ַא
דא
געפילטַ ,אז ָ
ֿ
האבן
מאכן ,װַײל זײ ָ
זא ליסטע צו ַ
ַא ַ
לײבאוױטש און
ָ
שרעקלעכס .מענדל
ֿ
געטאן עּפעס
ָ
װערט
מיטװאך ,דעם 4טן סעּפטעמבער,
ָ
האבן זיך
קאץ ָ
אהרון ַ
קאבינעט.
סטאנקוסן אין ַ
ַ
געװאלד צו
ַ
ַארײנגעריסן מיט
געקלאּפט איבערן טיש און
ַ
האט מיט דער ֿפױסט
מענדל ָ
װאס טוסטו מיט די שול־ייִ דן ? —
זאג ! ָ
אױסגעשריען ָ :
ּפגעלאזטן
ָ
רא
סטאנקוס איז געזעסן שיּכור ,מיט ַאן ַא ָ
ַ
האט
האר און ָ
קאּפ ,די הענט ַארַײנגעשטעקט אין די ָ
ָ
געברומט צו זיך  :איך בין ניט שולדיק !...

On Monday September 2, the desperate Jewish
representatives hurried to Mayor Linkevičius.
He would not receive them. They ran to
Stankus. He also would not see them. At that
time they noticed in his office a suspicious
registration list. Some days earlier Stankus had
demanded from them a list of 300 nonworking Jews. The representatives refused to
compile such a list, because they felt that it
would lead to something horrible. On
Wednesday September 4, an alarmed Mendel
Leibovich and Aharon Katz forced their way
into Stankus’ office. Mendel pounded the table
with his fist and cried, “Talk! What are you
”?doing with the Jews in the synagogue
Stankus sat, drunk, his head bowed, his hands
running through his hair, and muttered to
”!them, “It’s not my fault

מיטװאך זַײנען די מענטשן ֿפון
ָ
דעם זעלביקן
סטאױטאס
ָ
לא
געװארן אױף ַ
ָ
רױסגעפירט
ֿ
מושב־זקנים ַא
ֿ
שאװל.
קילאמעטער ֿפון ַ
ָ
אין דער ריכטונג ֿפון בוביע1 ,

That same Wednesday, the people in the oldfolks’ home were taken in trucks in the
direction of Bubiai, 1 kilometer from Šiauliai.

האבן ּפױערים ֿפון דער געגנט דערצײלט
ָ
שּפעטער
געגאנגען ביז
ַ
מאשינעס זַײנען
ֿפ ָאלגנדיקע ּפרטים  :די ַ
דארט זַײנען די אומגליקלעכע קרבנות
ָ
בוביעֿ .פון
געװארן
ָ
שאסײ און געטריבן
געװארן בַײם ָ
ָ
ראּפגעזעצט
ַא ָ
צופוס מיט ַא שטעגעלע צו די לײם־גריבער ,װּו עס
ֿ
זַײנען שױן געװען ֿפ ַארטיקע גריבער ֿפ ַאר זײ.

Later, peasants from the area recounted the
following details: The trucks went to Bubiai.
From there the unfortunate victims were left
on a highway and were driven on foot down a
small path to the lime quarries, where pits
were prepared for them.

אױסטאן און זַײנען
ָ
האבן זיך געמוזט ֿפריער
די קרבנות ָ
געװארן צו די גריבער,
ָ
ּפארטיעסװַײז געטריבן
נאכדעם ַ
ָ
געװארן.
ָ
אױסגעשאסן
ָ
מאטן
אױטא ַ
ָ
און מיט

The victims were forced to undress and then,
in groups, driven to the pits and shot with
automatic weapons.

נאקעטערהײט ֿפון גרוב צו
נטלא ֿפן ַ
ָ
ַא ייִ דיש מײדל איז ַא
האבן זי
זובאװָ ,
ָ
גרא ֿפן
ַ
דעם דערבַײליגנדיקן גוט ֿפון די
דערשאסן.
ָ
געכאּפט און
ַ
כגעיאגט,
ָ
נא
די ליטוױנער ַ

A Jewish girl escaped, naked, from the pit to
the nearby estate of Count Zubov. The
Lithuanians chased, caught and shot her.

נאך ַא
באשטימט ָ
קאמיסיעס ַ
ָ
האבן די
דאנערשטיק ָ
ָ
דאנערשטיק דעם
געטאסֿ .פון ָ
ָ
טײל ֿפון די ייִ דן אין די
האבן זײ שױן ּכמעט ַאלעמען געשיקט אין שול ,און
 5טן ָ
ּפגעפירט
ֿ
סטאױטאס ָא
ָ
לא
דארט ֿפלעגן זײ גלַײך מיט ַ
ֿפון ָ
װערן צו די בוביער גריבער.

On Thursday, the commission selected another
group of Jews in the ghettos. From Thursday
the 5th they sent almost everyone into the
synagogue. From there they were soon taken
in trucks to the Bubiai pits.

געװארן
ָ
ביז שבת דעם 7טן סעּפטעמבער איז שױן
בא ֿפעלקערונג,
גאנצע ייִ דישע ַ
אױסגעלײדיקט ּכמעט די ַ
נאר
האט ָ
װאס ָ
שטאט .דער ָ
ָ
װאס איז ֿפ ַארבליבן אין
ָ
געראטעװעט אין
ַ
האט זיך
ָ
געהאט די מיגלעכקײט
ַ
געטא.
ָ

By Saturday Sept. 7, they had removed nearly
the entire Jewish population from the city
proper. Anyone who had the chance saved
himself by entering the ghetto.

װקאזער און
קא ַ
ַ
געטא —
ָ
רטאלן ֿפון
קװא ַ
ַ
די בײדע

— Both ghetto areas — Kaukazas and Traku
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looked as if they had suffered a fire. The alleys
were full of people’s packed-up belongings,
and on them sat dark-faced women and
children looking hopelessly at the surrounding
filth and chaos.

 די.ׂשריפה
ֿ
נאך ַא
ָ האבן אױסגעזען וױ
ָ
— טראקער
ָ
געטא זַײנען ֿפול געװען מיט ּפעק און אױף
ָ
געסלעך ֿפון
זײ זַײנען געזעסן ֿפ ַארחושכטע ֿפרױען און קינדער און
 שמוציקן,אױפן טומלדיקן
ֿ
ענונגסלאז
ָ
הא ֿפ
ָ
געקוקט
.ַארום

There were 47 children in the orphanage. On
Saturday August 7, when the children and their
caretakers were sitting and eating, an auto
drove up with Lithuanian partisans, who
grabbed all the children, their teacher Katz and
the custodian; packed them, standing, into the
vehicle and took them away to be shot.

אין בית־היתומים זַײנען געװען זיבן און ֿפערציק
 װען די קינדער מיט,אינאװנט
ָ
 ַאזײגער7  שבת.קינדער
נגעפ ָארן
ֿ  איז ָא,די דערציער זַײנען געזעסן און געגעסן
געכ ַאּפט ַאלע
ֿ
,רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ אױטא מיט ליטוױשע
ָ
ַאן
,נאמקע
ָ עקא
ָ
קאץ און דער
ַ קינדער מיט זײער לערער
רײנגעּפאקט אין
ַ
געשטאנען — זײ ַא
ַ
און װי זײ זַײנען
.רױסגעפירט צום שיסן
ֿ
מאשין און ַא
ַ

Among those orphans taken away were the
children of Mrs. Kaplan, from Tytuvenai
[Yiddish Tsiteviyan], 40 kilometers from
Šiauliai. She had been rescued from the
massacre in Tytuvėnai and come to Šiauliai
with her four children. Her older daughter, a
15-year-old blond beauty, had been standing
by the pit in Tytuvėnai, but the murderer had
taken pity on her and told her to run. In
Šiauliai, Mrs. Kaplan had no place for her
children, so a day before the above-mentioned
events, three of them, among them the oldest
daughter, were taken into the orphanage. Later,
the unfortunate, depressed, half-crazed mother
would go around with her one surviving child,
showing her to anyone who would listen, and
recounting her bitter misfortune, over and
over.

רױסגעפירטע יתומים זַײנען געװען די
ֿ
צוױשן די ַא
40 ,װיאן
ַ ציטא
ַ
ּפלאן ֿפון
ַ קא
ַ
קינדער ֿפון דער ֿפרױ
געהאט
ַ
האט זיך
ָ
 זי.שאװל
ַ
קילאמעטער ֿפון
ָ
 קינדער ֿפון דער4 שאװל מיט אירע
ַ געראטעװעט אין
ַ
15  ַא,דאס עלטערע מײדל אירע
ָ .װיאן
ַ ציטא
ַ
שחיטה אין
געשטאנען אין
ַ
 איז שױן,בלאנדע שײנהײט
ָ
יאריקע
ָ
האבן זי
ָ נאר די מערדער
ָ װיאן בַײ דער גרוב
ַ ציטא
ַ
האט ֿפרױ
ָ
שאװל
ַ
 אין.לױפן
ֿ
געשױנט און געהײסן
 — ַא,האּבנדיק ֿפ ַאר די קינדער קײן ָארט
ָ  ניט,ּפלאן
ַ קא
ַ
, ֿפון זײ3 — ,באשריבענער געשעעניש
ַ טאג ֿפ ַאר דער
ָ
 ַארַײנגעגעבן אין בית,טאכטער
ָ צוױשן זײ די עלטערע
אומגליקלעכע
די
ֿפלעגט
שּפעטער
.היתומים
מאמע זיך שטענדיק
ַ האלבגעשטערטע
ַ ,מרה־שחורהדיקע
,רומפירן מיט איר אײנציקן לעבנגעבליבענעם קינד
ֿ
ַא
געװאלט
ָ
האט זי
ָ
װאס
ָ
,װַײזן עס יעדן אײנציקן
מאל איר ביטער
ָ וױפלטן
ֿ
אױסהערן און דערצײלן צום
.אומגליק

The aktions11

די ַאקציעס

On Sunday September 8, the chairman of the
first commission, Liuberski, entered the
ghetto, and carried out a registration of all
ghetto residents. The registration sheet had
various categories, some of them added by
Jews.

געטא
ָ
 איז געקומען אין,טן סעּפטעמבער8  דעם,זונטיק
קאמיסיע ליובערסקי
ָ דער ֿפ ָארזיצער ֿפון דער ערשטער
רעגיסטראציע ֿפון ַאלע
ַ
דורכגעפירט ַא
ֿ
האט
ָ
און
רעגיסטראציע־בױגן איז געװען
ַ
 דער.געטא־אַײנװױנער
ָ
האט
ָ  ֿפון װעלכע אײניקע,מיט ֿפ ַארשײדענע רובריקעס
.ער ֿפ ַארשריבן בַײ זיך

On Wednesday, Sept. 11, in mid-day the ghetto
was suddenly disturbed by the arrival of trucks
with territorial police, headed by Lieutenant
Pačalski, and Lithuanian partisans with their
leader, Ivanauskas. They first surrounded the
house on Traku Street where the Volov,
Feinstein and Smilg families lived, and took
them away in an unknown direction. Then they

האבן זיך אין
ָ ,בַײטאג
ָ
טן סעּפטעמבער11  דעם,מיטװאך
ָ
סטאױטאס מיט
ָ
לא
ַ
געטא ּפלוצלונג ַארַײנגעריסן
ָ
טשאלסקי בראש און
ַ ּפא
ַ לײטענאנט
ָ
נד־ּפאליצײ מיטן
ָ
לא
ַ
ֿפירער
זײער
מיט
רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
ליטוױשע
דאס
ָ האבן צוערשט ַארומגערינגלט
ָ  זײ.וסקאס
ַ
נא
ַ איװא
ַ
האבן געװױנט די
ָ
 װּו עס,גאס
ַ טראקער
ָ
הױז אױף
האבן
ָ  און, ֿפַײנשטײן און סמילג,לאװ
ָ װא
ָ ֿפ ַאמיליעס ֿפון
קאנטער
ַ אומבא
ַ
ּפגעפירט אין ַאן
ֿ
זײ ַארױסגשלעּפט און ָא
װאס
ָ
— נאך ַא ליסטע
ָ האבן זײ
ָ
נאכדעם
ָ .ריכטונג

11 A German term used to describe the mass arrests, roundups, deportations or murders of Jews during the Holocaust.
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זונטיק —
צוזאמענגעשטעלט
ַ
האט
ָ
ליובערסקי
רױסגעפירט הונדערט און דרַײסיק ַאלטע לַײט .צוױשן
ֿ
ַא
נגיאריקער איבערגעגעבענער
לא ָ
ַ
זײ איז געװען דער
געטא
ָ
נאך אין
האט ָ
גאלדשטײן .ער ָ
גאג אליעזר ָ
ּפעדא ָ
ַ
געטא־שול און
ָ
קינפטיקער
ֿ
געזארגט ֿפ ַאר דער
ָ
העפטן און ֿפעדערס ֿפ ַאר די קינדער.
ֿ
ּפאּפיר,
צוגעגרײט ַ
ער און זַײן ֿפרױ זַײנען געװען ֿפון די ערשטע קרבנות .די
קורשאנער װעג,
ַ
געװארן אױף
ָ
רױסגעפירט
ֿ
ַאלע זַײנען ַא
אין דער ריכטונג ֿפון ריגע.

went down a list, which Liuberski had put
together on Sunday, and took away 130 elderly
people. Among them was the long-serving,
devoted teacher Eliezer Goldstein. Even in the
ghetto, he had concerned himself with the
future school and had prepared paper,
notebooks and pens for the children. He and
his wife were among the first victims. They
were all taken away on the Kuršėnai road, in
the direction of Riga.

דאנערשטיק דעם 12טן סעּפטעמבער אין
מארגןָ ,
אױף ָ
מאשינעס
האבן זיך װַײטער ַארַײנגעריסן די ַ
דער ֿפרי ָ
וסקאסן בראש .ער
ַ
נא
איװא ַ
ַ
רטיזאנער מיט
ַ
ּפא
מיט די ַ
מאן ,אין װעלכער עס
געהאט ַא רשימה ֿפון ַ 300
ַ
האט
ָ
ּפלאן
קא ַ
זַײנען ֿפ ַארצײכנט אױך די לערער שוב משהַ ,
אפרים ,טײבעלע שנַײדער און איך מיט אונדזערע
ֿ
ֿפ ַאמיליעס.

The next day, Thursday September 12, in the
morning the trucks returned with the partisans
headed by Ivanauskas. On his list were the
names of 300 men and their families, including
the teacher Moshe Shub, Ephraim Kaplan,
Taybele Shneider, and me.

לעװינזאן
ָ
האט מַײן געװעזענער שילער זלמן
ָ
מיר
אױטא איז
ָ
נגעזאגט אין דער לעצטער מינוט ,װען דער
ָ
ָא
געשטאנען ֿפ ַאר מַײן הױף .איך מיט מַײן ֿפרױ און
ַ
שױן
רױסגעכאּפט ֿפון שטוב
ַ
האבן זיך ַא
אונדזערע  2קינדער ָ
וסקאסן אין די אױגן — די
ַ
נא
איװא ַ
ַ
און ּכמעט ֿפ ַאר
װאס זַײנען
טארןָ ,
דמיניסטרא ָ
ַ
ייִ דישע ֿפ ָארשטײער און ַא
לױפן,
ֿ
באמערקענדיק אונדז
האבן ַ
געשטאנען מיט איםָ ,
ַ
ראנט — און מיר
אים מיט ּכיװן ֿפ ַארשטעלט דעם ֿפ ָ
דארט זיך
האבן דורכגעשלײכט אין ַא צװײטן הױף און ָ
ָ
האלטן אױף ַא בױדעם.
בא ַ
ַ

My former pupil, Zalman Levinzon, alerted us
at the last minute, when the truck was standing
in front of my yard. I, my wife and our two
children quickly left the house, We almost ran
into Ivanauskas — the Jewish representatives
and administrators, who were standing with
him, noticed us running and deliberately
blocked his view — and we sneaked into a
second house, hiding ourselves in an attic.

קאץ ,און
־ראט ,אהרון ַ
געטא ַ
ָ
גענ.־סעקרעטאר ֿפון
ַ
דער
האבן
ָ
בורגין
שמואל
טאר
דמיניסטרא ָ
ַ
ַא
דער
וסקאסן אין ַא שטוב ,אים געגעבן
ַ
נא
איװא ַ
ַ
ארַײנגענומען
גאלדענע צענערלעך און זײגערלעך
שנאּפס מיט ָ
ַ
ַא גוטן
און ַארַײנגעשטעלט אין דער ליסטע בַײ די נעמען
האט געהײסןַ ,אז די מענטשן זַײנען
װאס ָ
צײלעמלעךָ ,
געװארןַ .אזױ איז געלונגען
ָ
רױסגעפירט
ֿ
שױן ַא
ּפצוראטעװען צַײטװַײליק  270ייִ דן ֿפון ַא זיכערן טױט,
ַ
ָא
געװארן אין שול
ָ
רױסגעפירט
ֿ
דאך ַא
מאן זַײנען ָ
װַײל ַ 30
געװארן.
ָ
דערשאסן
ָ
טאג שּפעטער
און ַא ָ

The general secretary of the ghetto council,
Aharon Katz, and the administrator Shmuel
Burgin accompanied Ivanauskas into a house,
gave him some good schnapps, gold coins and
watches, and put some checks by names on his
list, indicating that these people had already
been taken away. In this way, 270 Jews were,
at least for that moment, saved from certain
death. Meanwhile, 30 men were taken into the
synagogue, and were shot a day later.

זונטיק ֿפרי ,דעם 15טן סעּפטעמבער ,זַײנען געקומען 2
יאנען —
רא ָ
װקאזער ַ
קא ַ
טראקער און ַ
ָ
קאמיסיעס — אין
ָ
קאמיסיע
ַארױסצוגעבן ייִ דן געלע ּפעסערֿ .פ ָארזיצער ֿפון ָ
דער
געװען
איז
יאן
רא ָ
ַ
טראקער
ָ
אין
טרױעריק־בארימטער ליובערסקי .זַײן געהילף איז געװען
ַ
בא ַאמטן אין
ַ
ּפימּפעַ ,א ברודער ֿפון ַא הױכן
קאמיסיעס זַײנען געקומען
נאס צַײטן .מיט די ָ
סמעטא ַ
ָ
ּפאליצײ־לַײט.
ליטװישע ָ

On Sunday morning, September 15, two
committees came to the Traku and Kavkazas
areas to issue yellow permits. The chairman of
the committee in Traku was the infamous
Liuberski. His assistant was Pimpe, the brother
of a high official in Smetona’s time.
Lithuanian policemen accompanied the
committee.
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זא  :אינעם ערשטן צימער
די ָארדענונג איז געװען ַא ַ
גאנצער
ַ
זַײנען געזעסן דער ֿפ ָארזיצער מיט דער
האבן
ּפאליצײ ,אינעם צװײטן צימער ָ
קאמיסיע און די ָ
ָ
רשטײערשא ֿפט
ַ
בא ַאמטע ֿפון דער ייִ דישער ֿפ ָא
ַ
די
בלאנקן ֿפון די געלע ּפעסער .װער עס
ַ
אױסגעפילט די
ֿ
געװארן דעם ֿפ ָארזיצער ,איז ָאּפגעשיקט
ָ
געפעלן
ֿ
איז
ּפאס,
באקומען זַײן ַ
געװארן אין ַא צװײט צימער צו ַ
ָ
װאס איז גלַײכצַײטיק געװען ַא מין שוץ־צעטל .װער עס
ָ
געװארן דעם ֿפ ָארזיצער ָאדער אײנעם
ָ
געפעלן
ֿ
איז ניט
דאס געװען ַאלטע
רוב זַײנען ָ
ֿ
(דאס
ָ
קאמיסיע
ֿפון דער ָ
קאנטע אינטעליגענטן) ,איז געשלעּפט
בא ַ
לַײט ָאדער ַ
געטא־טױער ,װּו עס
ָ
ּפאליצײ צום
געװארן ֿפון דער ָ
ָ
רױסגעפירט אים און
ֿ
אױטאס און ַא
ָ
זַײנען ָאנגעקומען
זַײן ֿפ ַאמיליע אין שול און צום שיסן.

This was the procedure: Seated in the first
room were the chairman and the full
committee, with the police. In the second room
were officials from the Jewish council, filling
in the blanks in the yellow permits. Those who
pleased the chairman were sent into the second
room to receive their permit, which served as a
type of protection note. Those who did not
please the chairman or anyone from the
committee (mostly old people and known
members of the intelligentsia), were led away
by the police to the ghetto gate, where trucks
were waiting to take them and their families to
the synagogues and then to be shot.

רױסגעפירט 12
ֿ
האט מען ַא
ָ
יאן
רא ָ
ַ
װקאזער
קא ַ
ַ
אין
האט ליובערסקי געשיקט
יאן ָ
רא ָ
טראקער ַ
ָ
מענטשן .אין
מאשיןֿ .פון די ערשטע קרבנות
„פ ָארדעכטיקן“ אין ַ
יעדן ֿ
קראװעץ מיט זַײן ֿפרױ .אין ַא
ַ
ּפרא ֿפ.
ָ
איז געװען
געװארן .אין
ָ
רױסגעפירט
ֿ
מאן ַא
קורצער צַײט זַײנען ַ 90
ּפאר טעג צוריק
ּפאניק ,װי מיט ַא ָ
געװארן ַא ַ
ָ
געטא איז
ָ
האבן זיך מער
שװאכע ָ
ַ
בשעת די ַאקציעסַ .אלטע און
ריקמאכער
ַ
ּפא
געלא ֿפן צום ַ
ָ
ניט געװיזןַ .אנדערע זַײנען
ריקמאכערסקעס
ַ
ּפא
האסטיק זיך ֿפריזירט .אין די ַ
און ַ
סארט קליענטן — ַאלטע,
ָ
האט מען געזען ַא נַײעם
ָ
איבערגעשראקענע מענטשן,
ָ
קראנקע און אױף טױט
ַ
געמאכט דױערװעלן,
ַ
האר,
געפ ַארבט די ָ
ֿ
האבן
װעלכע ָ
געפ ַארבט די ליּפן
ֿ
אױסגעגלַײכט די קנײטשן ֿפון ּפנים,
קאמעדיעָ ,אבער ַא
ָ
אַ .אז .װ .עס איז געװען ַא
טראגישע און שערעקלעכע
ַ

In the Kaukazas area they took away 12
people. In the Traku area, Liubarski sent each
“suspicious” person to the trucks. Among the
first victims were Prof. Kravetz and his wife.
In a short time 90 men were taken away. There
was panic in the ghetto, as there had been
during the aktion a couple of days earlier.
Elderly and sick people no longer showed
themselves in public. Others ran to
hairdressers and hastily had themselves made
up to look younger. The hairdressers acquired
a new sort of clientele — old, sickly and
deathly frightened people having their hair
dyed, their facial wrinkles smoothed, their lips
painted and so on. It was comical, but also
tragic and frightening.

האט
ָ
לײבאװיטש
ָ
דער ייִ דישער ֿפ ָארשטײער מענדל
בא ֿפולמעכטיקן ֿפ ַאר ייִ דישע ענינים
ַארַײנגענומען דעם ַ
סטאנקוסן ,װעלכער איז אינצװישן ָאנגעקומען אין
ַ
געטא ,אין ַא הױז ,געזעצט זיך מיט אים בַײ ַא
ָ
באגנעדיקונג
גוט-געדעקטן טיש און געּפועלט בַײ אים ַ
ֿפ ַאר מערערע ֿפ ַארמישּפטע.

Meanwhile, the Jewish representative Mendel
Leibovich received the commissioner for
Jewish affairs, Stankus. Leibovich seated him
in a house at a well-provisioned table, and
begged him to give more pardons.

געטא
ָ
ּפאסירט ֿפ ָאלגנדיקער ֿפ ַאל ֿ :פון
האט דערבַײ ַ
עס ָ
געװארן דער ַארבעטער חײם
ָ
רױסגעפירט
ֿ
זַײנען שױן ַא
האט זיך זַײן 12
זאקס מיט זַײן ֿפרױ און ֿפיר קינדערָ .
ַ
טאכטערל ַארױסגעריסן ֿפון די הענט
יאריקע עלטסטע ָ
ָ
סטאנקוסן און
ַ
װעקגעלא ֿפן צו
ָ
ּפאליצײ ,איז ַא
ֿפון דער ָ
מאמען און ברידערלעך
טאטןַ ,
האט געבעטן ֿפ ַאר איר ַ
ָ
ונאנדערגעװײנט,
האבן זיך ֿפ ַ
יאמערלעךַ ,אז ַאלע ָ
ַאזױ ָ
זא
האט זיך צעװײנטַ .א ַ
סטאנקוס ָ
ַ
ַא ֿפילו דער שיּכורער
געהאטַ ,אז שיּכורערהײט איז ער שױן
ַ
האט ער
טבע ָ
ֿ
װאס װילסטו ?
געװען מער מענטש ,װי ניכטערהײטָ — .

What happened was the following: The
worker Chaim Zaks, his wife and four children
had already been taken from the ghetto. His
oldest, a 12-year-old daughter, broke away
from the police and ran to Stankus, begging
him for her father, mother and little brothers
with such heart-rending cries that everyone
began to weep. Even the drunken Stankus
sobbed. Such was his character that he was a
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טאטן,
געפרעגט — ,איך װיל מַײן ַ
נאכגיביק ֿ
האט ער ָ
— ָ
דאס
ָ
האט אים
מאמען ,ברידערלעך צוריק ! — ָ
ַ
האט זיך
געענטפערט — .גוט ! — ָ
ֿ
דרײסטע מײדעלע
װאס קענסטו מיר געבן
ָ
ּפגערופןָ ,אבער
ֿ
סטאנקוס ָא
ַ
נאיװע
דאס ַ
ָ
דאס ! — ָהאט
ָ
האב
ָ
שוחד ? — איך
ּפאּפירענעם  10רובלדיקן,
מײדעלעַ ,ארױסנעמענדיק ַא ַ
געזאגט
ָ
סטאנקוס
ַ
האט
געזאגט — .גיב ַאהער ! — ָ
ָ
אױפן 10־רובלדיקן זַײן
ֿ
האט געשריבן
ָ
— און
רױסלאזן די ֿפ ַאמיליע ֿפון חײם
ָ
רַײונג־רעזאלוציע ַ :א
ָ
בא ֿפ
ַ
אונטערשריפט .מיט
ֿ
דאטע און
אױטא ,די ַ
ָ
זאקס ֿפון
ַ
געראטעװעט אירע
ַ
דאס מײדעלע
ָ
האט
ָ
דעם
נאענטסטע…
ָ

better human being when he was drunk than
when he was sober — imagine that — and he
began to question her softly. “I want my
daddy, mama, brothers back!” the girl boldly
answered. “Good!” Stankus reversed the order.
“But what can we give as a bribe?” “I have
this!” the naïve girl offered him a 10-ruble
note. “Give it here!” Stankus said. On the 10ruble note he wrote his freedom order:
“Release the family of Chaim Zaks from the
truck,” the date and his signature. With this the
…girl rescued her loved ones

האבן מיט דער צַײט
לײבאװיטש ָ
ָ
ש מואל בורגין און מ.
ּפעסער־בלאנקען ,װעלכע
ַ
ארױסגעגנבעט ַאן ערך 500
ֿ
ל־ארַײנגעקומענע ייִ דן
ניט־לעגא ַ
ַ
האט צעטײלט די
מען ָ
געטא ,בתוכם די ֿ 130פרױען און קינדער ,װעלכע
ָ
אין
געראטעװעט ֿפון דער שחיטה אין
ַ
האבן זיך
ָ
דװילישאק.
ָ
רא
ַ

Shmuel Burgin and M. Leibovich managed to
steal some 500 blank passes, which were
distributed among the illegally-arrived Jews in
the ghetto, including 130 women and children
who were saved from the massacre in
Radviliškis.

װיפל ייִ דן זַײנען אומגעקומען בעת די ַאלע שחיטות ?
ֿ
אומגעפער ,קען
ֿ
האב איך ניטָ ,אבער,
צאל ָ
קלארע ָ
ָ
קײן
אופן :
אױפן ֿפ ָאלגנדיקן ֿ
ֿ
מאכן
מען די רעכענונג ַ

How many Jews were killed during all the
slaughters? I have no clear number, however,
one can make an approximation in the
following way:

שאװל זַײנען בַײם אױסברוך ֿפון קריג געװען איבער
אין ַ
האבן זיך ַא טױזנט
צען טױזנט ( ) 10.000ייִ דןֿ .פון זײ ָ
האט די
ָ
רבאנד (שּפעטער
טנפ ַא ַ
רא ֿ
ַ
געראטעװעט אין
ַ
גרעסטע מערהײט ֿפון די מענער געדינט אין דער
זױ־גערופענער ליטװישער דיװיזיע ֿפון דער רױטער
ֿ
ַא
ּפראצענט ֿפון ייִ דן ,און
ָ
שטאנען 80
בא ַ
װאס איז ַ
ַארמײָ ,
ַארַײנגעשריבן אײנס ֿפון די שענסטע בלעטער אין דער
העראיִ שער געשיכטע ֿפון דער רױטער ַארמײ .זײ ַאלע
ָ
ראנט).
ריאלער ֿפ ָ
אױפן ָא ָ
ֿ
יאר 1943
געפ ַאלן אין ָ
ֿ
זַײנען
ֿפון די  9.000געבליבענע אין ליטע איז ַא טײל
אומגעקומען אױף די װעגן ֿפון די ליטוױשע
רױסגעפירט
ֿ
רטיזאנערַ ,אן ערך  1.000זַײנען ַא
ַ
ּפא
ַ
ּתפיסה ,און די איבעריקע זַײנען
ֿ
געװארן ֿפון
ָ
געטא זַײנען
ָ
געװארן אין די ַאקציעס .אין
ָ
אומגעבראכט
ַ
ָא ֿפיציעל ַארײן ֿפיר טױזנט זיבן הונדערט דרַײ און
נאך
זאל צוגעבן ָ
ּפערזאן ( .)4.753אױב מ‛ ָ
ָ
ופציק
ֿפ ֿ
געטא
ָ
לעגאלע אַײנװױנער ֿפון
ַ
אײניקע הונדערט ניט
צאל ֿפון איבער ֿפינף טױזנט
ָ
װעט אױסקומען ַא
ופצן הונדערט געװען ֿפון
אַײנװױנערֿ .פון זײ זַײנען ַא ֿפ ֿ
שאװלער זַײנען
די ַארומיקע שטעטלעך .הײסט עסַ ,אז ַ
זאל
געבליבן ַא דרַײ טױזנט ֿפיר הונדערט .אױב מ‛ ָ
רבאנד װעלן
טן-פ ַא ַ
ֿ
רא
געלא ֿפענע אין ַ
ָ
צוגעבן די טױזנט
בלַײבן ֿפיר טױזנט ֿפינף הונדערט ,ד .הַ ,.אז בס“ה זַײנען
געטא
ָ
שױן אין ָאנהױב ֿפון דער עקזיסטענץ ֿפונעם
אופנים ֿפינף טױזנט ֿפינף
ֿ
אומגעקומען אױף ֿפ ַארשײדענע

When the war broke out, there were 10,000
Jews In Šiauliai. Of those, 1,000 escaped into
the USSR. (Later most of the men served in
the Red Army’s so-called Lithuanian Division,
80 percent of which consisted of Jews, and
whose record is inscribed among the most
brilliant pages of the Red Army’s heroic story.
They all fell in 1943 at the front in Oryol.) Of
the 9,000 remaining in Lithuania, a portion
were killed on the roads by the Lithuanian
partisans, about 1,000 were taken out of
prison, and the rest were exterminated in the
aktions. In the ghetto there were officially
4,753 persons. If we add a few hundred illegal
inhabitants of the ghetto, we get more than
5,000 inhabitants. Of them, some 1,500 were
from surrounding towns. That is to say, there
remained about 3,500 Šiauliai Jews. If we add
the thousand who fled to the USSR, we get
4,500. That is, by the beginning of the ghetto’s
existence, around 5,500 Jews had been killed.
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.הונדערט ייִ דן

As best I can remember from the statistics that
Mendel Rubenshtein and Dovid Getz
compiled, of those between 18 and 45 years,
two thirds were women, because the men had
been selected out in the first groups.

װאס
ָ ,סטאטיסטיק
ַ
וױפיל איך געדענק ֿפון דער
ֿ
אױף
 איז,דורכגעפירט
ֿ
האבן
ָ מענדל רובינשטײן און דוד געץ
שטאנען
ַ בא
ַ יאר
ָ 45־18 בא ֿפעלקערונג אין עלטער ֿפון
ַ די
 װַײל די מענער זַײנען,צװײ דריטל ֿפון ֿפרױען
.געװארן אין דער ערשטער רײ
ָ
אױסגעקױלעט

The aerodrome

דראם
ָ ערא
ָ ַא

Right after both ghettos were closed at the
beginning of September, the Jewish council
was ordered to provide 500 men and women to
work on the Šiauliai aerodrome. At first the
Jews worked only at night, while Russian
prisoners worked during the day. The work
consisted of digging dirt and putting it into
wheelbarrows that other Jews would take to a
different place. The German overseers were
often drunk. They would beat the men and
brutally attack the women. Appalling scenes
would often play out.

ָאנהױב
,געטאס
ָ
ָאּפשליסן בײדע
נאכן
ָ
גלַײך
געפ ָאדערט
ֿ אױפ
ֿ
דן־ראט
ַ
ִ איז דער יי,סעּפטעמבער
 מענער און ֿפרױען ֿפ ַאר ַארבעט500 געװארן צוצושטעלן
ָ
האבן די ייִ דן
ָ
 ּתחילת.דראם
ָ ערא
ָ שאװלער ַא
ַ
אױפן
ֿ
— געפ ַאנגענע
ֿ
 און די רוסישע,נאכטשיכט
ַ געארבעט
ַ
גראבן ערד
ָ
שטאנען אין
ַ בא
ַ  די ַארבעט איז.טאגשיכט
ָ
װאס ַאנדערע ייִ דן
ָ ,גאנעטקעס
ָ װא
ַ און שיטן עס אין
 די דַײטשישע.ּפלאץ
ַ
ּפפירן צו ַאן ַאנדער
ֿ ֿפלעגן ָא
שלאגן די
ָ
 זײ ֿפלעגן.אױפזעער ֿפלעגן ָא ֿפט זַײן שיּכור
ֿ
 עס ֿפלעגן זיך.טאקירן די ֿפרױען
ַ ברוטאל ַא
ַ
מענער און
.ָאּפשּפילן שױדערלעכע סצענעס

After about six months, the chief of the airfield
asked for 500 workers to be barracked there
during the work period. His request was
welcomed, because living conditions in the
ghetto were unbearable, as well as because he
had agreed to let the workers take their
families with them.

ליּפלאץ
ַ
האט דער שעף ֿפון ֿפ
ָ אין ַא זעקס חדשים ַארום
 װעלכע, ַארבעטער500 זאל אים געבן
ָ  ַאז מען,געבעטן
.קאזערנירן אױף שטענדיקער ַארבעט
ַ ער װעט בַײ זיך
װאס
ָ געװארן צוליב דעם
ָ
זַײן בקשה איז גיך ָאנגענומען
געטא זַײנען געװען
ָ
װױן־באדינונגען אין
ַ
די
האט
ָ װאס ער
ָ , וױ אױך צוליב דעם,אומדערטרעגלעכע
.גאנצע ֿפ ַאמיליע
ַ דערלױבט מיטצונעמען די

The hospital

קראנקנהױז
ַ
דאס
ָ

At the end of November 1941, the regional
health director, Dr. [Domas] Jasaitis
summoned the ghetto representatives M.
Leibovich and B. Kartun, and informed them
that they had to immediately remove all Jewish
patients from the city hospital, by order of the
district commissioner. “So where should we
bring our sick, since we now are allowed 1.5
square meters per person?” the representatives
asked. Jasaitis shrugged his shoulders. “Should
we take our sick and shoot them in the market
square?” said Kartun. Jasaitis was silent.

האט דער
ָ
1941 נאװעמבער
ָ אין סוף ֿפונעם חודש
ררופן צו זיך די
ֿ
יאסַײטיס ֿפ ַא
ַ
קטאר
ָ קרַײז־דא
ָ
קארטון
ַ .לײבאוױטש און ב
ָ
.געטא מ
ָ
ֿפ ָארשטײער ֿפונעם
 ַאז זײ מוזן ַארױסנעמען גלַײך,געמאלדן
ָ
האט זײ
ָ און
,קראנקנהײזער
ַ
שטאטישע
ָ
קראנקע ֿפון די
ַ
ַאלע ייִ דישע
טא
ָ — .מיסאר
ַ
געביטסקא
ָ
בא ֿפױלן דער
ַ האט
ָ װַײל ַאזױ
 ַאז מיר,הינטאן
ָ
קראנקע ַא
ַ
זאלן מיר אונדזערע
ָ װּו
האּבן די
ָ — ?  מעטער ַא מענטש. קװ1,5 װױנען אױף
געטאן
ָ
האט ַא צוק
ָ יאסַײטיס
ַ — .געפרעגט
ֿ
ֿפ ָארשטײער
קראנקע
ַ
 — נעמט ַארױס אונדזערע.מיט די ַאקסלען
האט
ָ — ! מארק
ַ
אױפן מיטן
ֿ
און שיסט זײ אױס
.האט געשוױגן
ָ יאסַײטיס
ַ ! קארטון
ַ צוגעגעבן

After considerable argument and begging,

סטאנקוס מסּכים
ַ
האט
ָ נאך די שּתדלנות און בעטענישן
ָ
.געטא דעם ייִ דישן בית־עולם
ָ
געװען צוצוגעבן צום
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Stankus agreed to let the ghetto use the Jewish
cemetery. The cemetery actually belonged to
the ghetto; even though it stood outside the
boundary, those who died in the ghetto were
buried there. In the cemetery was an empty
cleansing room12 and a vacant custodians’
house. These were designated for the Jewish
hospital. The building required renovations,
which were carried out by the construction
department, headed by engineer Leibovich.
They had no materials and no way to obtain
any, because building materials could only be
obtained with a permit from the regional
commissioner. The construction department
had to procure their own materials
surreptitiously, or from destroyed buildings in
the ghetto. The cleansing room was
transformed into a comfortable space, finely
renovated
and
beautifully
furnished.
Notwithstanding the difficulties, the ghetto
construction department had prepared the
cleansing room by the end of December,
collecting laundry and bedding along with
vessels and medical appliances.

,געטא
ָ
האט דער בית־עולם געהערט צום
ָ
ֿפ ַאקטיש
 װַײל מען,געשטאנען אױסערן צױם
ַ
כאטש ער איז
ָ
אױפן
ֿ
.געטא
ָ
דארט מקבר זַײן די מתים ֿפון
ָ נאך
ָ ֿפלעגט
דאס טהרה־שטיבל
ָ געשטאנען לײדיק
ַ
בית עולם זַײנען
געװארן
ָ
דאס איז ַאװעקגעגעבן
ָ .דאס שמשים־הױז
ָ און
רפט
ֿ געדא
ַ
האט
ָ דאס הױז
ָ .קראנקנהױז
ַ
ֿפ ַאר ַא ייִ דיש
געװארן דער
ָ
װאס איז איבערגעגעבן
ָ ,רעמאנטירט װערן
ָ
 די.לײבאװיטש בראש
ָ
בױסעקציע מיטן אינזשעניר
געהאט און ניט
ַ
טעריאלן ניט
ַ
מא
ַ האט קײנע
ָ בױסעקציע
האט מען געקענט קריגן
ָ טעריאלן
ַ
בױ־מא
ַ
 װַײל,געקראגן
ָ
 די.מיסאר
ַ
געביטסקא
ָ
נאר מיט ַא דערלױבעניש ֿפון
ָ
טעריאלן אױף
ַ
מא
ַ שא ֿפן די
ַ האט געמוזט
ָ בױ־קאמיסיע
ָ
דאס
ָ .געטא
ָ
חרובע בנינים ֿפון
ֿ
ַא לינקן װעג ָאדער ֿפון
געװארן אין גערױמע
ָ
רװאנדלט
ַ טהרה־שטיבל איז ֿפ ַא
 ניט.רעמאנטירט און שײן מעבלירט
ָ
 ֿפַײן,צימערן
די
האט
ָ
שװעריקײטן
די
אױף
קוקנדיק
דאס
ָ
געמאכט
ַ
ֿפ ַארטיק
־בוי־קאמיסיע
ָ
געטא
ָ
 דורך ַאן ַאקציע.טהרה־שטיבל ביז סוף דעצעמבער
 געשיר,בעטגעװאנט
ַ
געװארן װעש און
ָ
געזאמלט
ַ
זַײנען
.און מעדיצינישע מכשירים

A hospital requires personnel, first of all a
director, but none of the doctors wanted to take
the job after news was received that the
Kaunas hospital had been set on fire and
burned with its patients and staff inside. 13
Finally Dr. [Wulf] Peisachowitz accepted the
post. It was a good choice, because Dr.
Peisachowitz was not only an experienced and
well-trained physician, but also a trusted and
diligent one, and during the entire time that the
hospital existed he devoted himself to working
for the sick.

האבן ַא
ָ
רפט
ֿ געדא
ַ
האט מען
ָ
קראנקנהױז
ַ
צום
 ָאבער קײנער ֿפון די, קודם ּכל ַא לײטער,נאל
ַ ּפערסא
ָ
,ּפאסטן
ָ געװאלט ָאננעמען דעם
ָ
האט ניט
ָ דאקטױרים
ָ
דאס
ָ  ַאז,קאװנע איז ָאנגעקומען די ידיעה
ָ װַײל ֿפון
קראנקע און דעם
ַ
צוזאמען מיט די
ַ
קראקנהױז
ָ
האט
ָ
 ענדלעך.געװארן
ָ
נאל זַײנען ֿפ ַארברענט
ַ ּפערסא
ָ
.כאװיטש
ָ ּפײסא
ַ
קטאר
ָ דא
ָ ּפאסטן ָאנגענומען דער
ָ דעם
 װַײל דער,אױסװאל איז געװען ַא געלונגענער
ַ
און דער
ַא
נאר
ָ
כאוױטש איז געװען ניט
ָ ּפײסא
ַ
.דר
 נַײערט,נג־דערפ ַארענער און גוטגעשולטער ַארצט
ֿ
לא
ַ
 און ער,רבעטזאמער
ַ
אױך ַאן איבערגעבענער און ַא
גאנצער צַײט ֿפון דער עקזיסטענץ
ַ האט במשך ֿפון דער
ָ
געארבעט ֿפ ַאר די
ַ
מסירות־נפשדיק
ֿ
קראנקנהױז
ַ
ֿפונעם
.קראנקע
ַ

What Dr. Peisachowitz was in the medical
area, [Shmuel] Burgin was in administration.
He had the noble ambition to make the
hospital the best institution in the ghetto. In the
bitterest of times in the ghetto, when for a

אױפן מעדיצינישן
ֿ
כאוױטש איז געװען
ָ ּפײסא
ַ
.װאס דר
ָ
דמיניסטראטיװן
ַ
אױפן ַא
ֿ
 איז בורגין געװען,געביט
דאס
ָ נאבעלע ַאמביציע
ָ געהאט די
ַ
האט אױך
ָ  ער.געביט
נשטאלט אין
ַ
מאכן ֿפ ַארן בעסטן ַא
ַ
קראנקנהױז צו
ַ
 װען ֿפ ַאר ַא,געטא
ָ
 אין די ביטערסטע צַײטן ֿפון.געטא
ָ

12 A chamber traditionally used to prepare bodies for burial according to Jewish ritual.
13 On October 4, 1941, Germans locked and boarded up the Kaunas infectious-disease hospital with scores of patients
and medical staff inside, then set it afire.
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געשלאגן און ַארַײנגעשטוּפט
ָ
רטא ֿפל ֿפלעגן ייִ דן
קא ָ
ּפאר ַ
ָ
אַײנשא ֿפן ֿפ ַארן
ַ
תפיסהֿ ,פלעגט ש .בורגין
װערן אין ֿ
רטא ֿפל און ַאנדערע גרינסןֿ ,פולע
קא ָ
ַ
קראנקנהױז
ַ
שּפַײז־ארטיקלען.
ַ
שּפַײכלערס ֿפון מעל און ַאנדערע

couple of potatoes Jews were being beaten and
thrown into jail, Burgin was managing to
obtain potatoes and other vegetables, full
stores of flour and other food items.

קראנקנהױז זַײנען געװען ֿפ ָאלגנדיקע ָאּפטײלונגען :
ַ
אין
לאגישע און ניט ָא ֿפיציעל
גינעקא ָ
ָ
אינערלעכע ,כירורגישע,
קראנקײטן.
ַ
ַאן ָאּפטײלונג ֿפ ַאר ָאנשטענדיקע

The hospital set up departments of Internal
medicine,
surgery,
gynecology,
and
unofficially, a department for infectious
diseases.

יאנען
רא ָ
געװארן אין בײדע ַ
ָ
געעפנט
ֿ
גלַײכצַײטיק זַײנען
נארצטלעכע
צא ַ
טאריעס און ָ 2
מבולא ָ
ַ
געטא ַ 2א
ָ
ֿפונעם
האט מען זײ
קאבינעטן .דורך ֿפ ַארשײדענע אומװעגן ָ
געשא ֿפן ֿפון די אינסטרומענטן,
ַ
צונױפגעשלעּפט און
ֿ
געװאלגערט בַײ ייִ דן און
ַ
האבן זיך
ָ
װאס
ָ
אינװענטאר ֿפ ַארן
ַ
צונױפגעשטעלט ֿפון זײ דעם
ֿ
טאריעס.
מבולא ָ
ַ
קראנקנהױז און די ַא
ַ

At the same time, two ambulatory clinics and
two dental clinics opened, one each in each
ghetto area. Through various roundabout
means, instruments were collected or
fabricated by the Jews for the hospital and the
ambulatories.

קראנקע.
ַ
ּפלאץ ֿפ ַאר 40
ַ
געהאט
ַ
האט
קראנקנהױז ָ
ַ
דאס
ָ
געװארן.
ָ
אין משך ֿפון ַא קורצער צַײט איז עס ֿפול

With room for 40 patients, the hospital quickly
filled up.

דערלאנגט
ַ
האט
קראנקנהױז ָ
ַ
דאס
װאס ָ
באריכטָ ,
אינעם ַ
רשטײערשא ֿפט אין יולי  ,1943זַײנען ָאנגעגעבן
ַ
דער ֿפ ָא
דיפטעריט און איבער ֿ 20פ ַאלן ֿפון
ֿ
ֿ 204פ ַאלן ֿפון
דיפטעריט
געשטארבן בלױז ֿ 5פון ֿ
ָ
טיפוסֿ .פון זײ זַײנען
ֿ
טיפוס.
און אײנער ֿפון ֿ

A report that the hospital gave to the Jewish
council in July 1943 noted that there had been
204 cases of diphtheria and more than 20 cases
of typhus. Of those, there were only five
deaths from diphtheria and one from typhus.

האבן ַאנטװיקלט ַא ברײטע
טאריעס ָ
מבולא ָ
ַ
אױך די ַא
געטא ,און שּפעטער —
ָ
טעטיקײט .הונדערטער ייִ דן ֿפון
לאגערֿ ,פלעגן צוליב שלעכטער דערנערונג און
ֿפון ַ
װױנבאדינגונגען קריגן ֿפורונקלען ,עקזעמעס,
ַ
שװערע
קאּפ ביז די ֿפיס מיט
ָ
מענטשן ֿפלעגן ַארומגײן ֿפון
געװארן אין די
ָ
װּונדן .די ַאלע מענטשן זַײנען קורירט
טראקער
ָ
דער
ֿפון
בראש
טאריעס.
מבולא ָ
ַ
ַא
קאמבער ,און בראש
געשטאנען דרַ .
ַ
טאריע איז
אמבולא ָ
ַ
דר.
טאריע —
מבולא ָ
ַ
ַא
װקאזער
קא ַ
ַ
ֿפון
האט אװעקגעלײגט אױף דעם
ראװיטשֿ .פיל מי ָ
דירעקטא ָ
ָ
װאלּפערט שמעון.
קטאר ָ
הױּפט־דא ָ
ָ
דער

The ambulatories also developed and became
broadly active. Hundreds of Jews from the
ghetto — and later from the concentration
camp— would later, because of malnutrition
and hard living conditions, develop boils and
eczema. People would go around covered from
head to foot with wounds. All would be treated
in the ambulatories. Dr. Kamber ran the Traku
ambulatory, and Dr. Direktorovitch the
Kavkazas ambulatory. Great efforts were also
made by the chief doctor, Shimon Wolpert.

ּפגעטאן
ָ
קראנקנהױז זַײנען ָאבער גלַײכצַײטיק ָא
ַ
אין
געװארן די שװערסטע ֿפ ַארברעכענס און דװקא זַײנען
ָ
געװארן דורך די בעסטע און
ָ
אױסגעפירט
ֿ
זײ
איבערגעגעבנסטע מענטשן.

At the same time, the hospital was the scene of
some of the most heinous atrocities, committed
by the best and most devoted people.

טשארני ,שעף ֿפון
ַ
האט דר.
ָ
אין מיטן אּפריל 1942
גערופן די ייִ דישע ֿפ ָארשטײער און
ֿ
זיכערהײט־דינסט,
טאןַ ,אז מער
טעגארישן ָ
ָ
קא
געמאלדן מיט א ַ
ָ
האט זײ
ָ
האט
געטא ניט ֿפ ָארקומען .ער ָ
ָ
זאלן אין
קײן געבורטן ָ
עפנטלעכער מעלדונג.
דאס געהײסן שרַײבן אין ַאן ֿ
זײ ָ
בא ֿפעל װעט
האט דערבַײ צוגעגעבןַ ,אז אױב דער ַ
ער ָ

In mid-April, 1942, Dr. Charney, chief of the
security service, summoned the Jewish
representatives and informed them, in a
categorical tone, that no more births were to
occur in the ghetto. He ordered them to write
this in a published notice. He added that if the
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order were not followed, “violators” i.e., the
mothers, together with their entire families,
would be killed.

. ה.„פ ַארברעכערין“ ד
ֿ  װעט די,אױסגעפירט װערן
ֿ
ניט
גאנצער ֿפ ַאמיליע
ַ
צוזאמען מיט איר
ַ
די מוטער
.אומגעבראכט װערן
ַ

Dr. Charney also informed them that, if this
was not sufficient to stop “activities,” then the
security police would be “forced” to consider
sterilizing the entire population.

 ַאז אױב עס װעלן ניט,נאך צוגעגעבן
ָ האט
ָ טשארני
ַ
.דר
 װעט מען אין דעם,“סנאמען
ַ „מא
ַ
העלפן אױך די
ֿ
טראכטן װעגן
ַ
זיכערהײטס־דינסט זַײן „געצװּונגען“ צו
.־בא ֿפעלקערונג
ַ געטא
ָ
גאנצע
ַ סטעריליזירן די

The Jewish representatives tried to at least
spare women who were already in their last
months of pregnancy, and in this they
succeeded. The birth ban went into effect on
August 15, 1942, and until then they would not
be seen as violating the new rule.

ראטעװען
ַ
האבן געּפרּוװט
ָ
די ייִ דישע ֿפ ָארשטײער
װאס זַײנען שױן געװען אין די
ָ ,װײניקסטנס די ֿפרױען
 די גזירה.דאס איז זײ געלונגען
ָ  און,נאטן
ַ מא
ָ לעצטע
,טן אױגוסט15 האט זיך ָאנגעהױבן דעם
ָ בארטן
ָ ֿפון ַא
בא ֿפעל איז מען ָאבער ניט געװען ַאזױ
ַ  ביזן נַײעם. 1942
.עובר זַײן אױף אים
ֿ ָאּפגעהיט אין

Yet before then, the number of pregnancies
still fell by half, because abortions were being
done for those in the first months of
pregnancy. Later there also occurred premature
births. This happened when a pregnant mother
chose to try and carry her pregnancy to term,
hoping that the ghetto would be freed before
she was due. In her final months or weeks, the
doctors would induce labor and the living
infant would be put to death at their hands.

דאס ֿפ ַארברעכן
ָ
נאך
ָ  איז1942 טן אױגוסט15 ביזן
געמאכט װערן
ַ
בארטן ֿפלעגן
ָ  װַײל די ַא,האלב
ַ געװען
 שּפעטער.נגערשא ֿפט
ַ
שװא
ַ
נאטן ֿפון
ַ מא
ָ אין די ערשטע
. ה. ד,געװארן אױך ֿפריגעבורטן
ָ
דורכגעפירט
ֿ
זַײנען שױן
האט ניט
ָ
 װען די מוטער,עס זַײנען געװען ֿפ ַאלן
,נגערשא ֿפט
ַ
שװא
ַ
באצַײטנס ָאּפטרַײבן די
ַ
געװאלט
ָ
געטא װעט זיך ענדיקן
ָ
דאס
ָ הא ֿפענונג ַאז
ָ האבנדיק
ָ
האט זיך ַארומגעזען ערשט אין די לעצטע
ָ ֿפריער און
האבן
ָ
דאקטױרים
ָ
 װען די,װאכן
ָ
נאטן ָאדער
ַ מא
ָ
דאס
ָ
רױסגערופן די געבורט־װײען און
ֿ
קינסטלעך ַא
.לעבעדיק־געבױרענע קינד אײגנהענטיק געטױט

By the time of the ghetto’s evacuation, there
remained in the hospital only a few old and
sick non-contagious people, unable to walk on
their own. The Gestapo had promised to
transport them later to the train. Instead, they
were taken out and shot.

קראנקנהױז געבליבן
ַ
קואציע זַײנען אין
ַ עװא
ַ
בַײ דער
 װעלכע,קראנקע ניט ָאנשטענדיקע
ַ
אײניקע ַאלטע און
האבן
ָ ּפאניקעס
ָ געשטא
ַ
 די.האבן ַאלײן ניט געקענט גײן
ָ
צוגעזאגט זײ צו ברענגען שּפעטער מיט ֿפורן צו דער
ָ
רױסגעפירט
ֿ
האבן ָאבער זײ שּפעטער ַא
ָ  די דַײטשן.באן
ַ
.אױסגעשאסן
ָ
און

The folkshul

די ֿפ ָאלקשול

After the ghetto had calmed down following
the initial aktions, we began to work on
establishing a school for the children. At first,
the largest house in the ghetto was chosen for
the school, part of the factory belonging to the
manufacturer Stankus, not to be confused with
Stankus, the deputy for Jewish affairs. But
even before the ghetto was formally
established, this house had been filled up with
195 residents.

האט זיך אױף ַא
ָ געטא
ָ
דאס
ָ  װען,נאך די ַאלע ַאקציעס
ָ
ראגע װעגן ַא
ַ אױפגעשװּומען די ֿפ
ֿ
 איז,בארויִ קט
ַ װַײלע
 לכּתחילה איז ֿפ ַאר דער שול געװען.שול ֿפ ַאר קינדער
דאס ֿפ ַאבריק
ָ ,געטא
ָ
דאס גרעסטע הױז אין
ָ באשטימט
ַ
להבדיל ֿפון
ֿ
— סטאנקוס
ַ
בריקאנט
ַ
הױז ֿפון ֿפ ַא
דאס
ָ
סטאנקוס — ָאבער אײדער
ַ
בא ֿפולמעכטיקן
ַ
דאס הױז
ָ האט זיך
ָ האט זיך ָאנגעהױבן
ָ געטא־לעבן
ָ
. אַײנװױנער195 נגעפילט מיט
ֿ ָא

Next, 48 “dwellings” were requisitioned,

װאס
ָ
,“ „װױנונגען48 געװארן
ָ
עס זַײנען רעקװיזירט
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whose occupants would be working during the
day. More than 600 school-age children, those
from six to 12 years old, were, divided into
groups of 10 to 12. Teachers would go from
one house to another to give lessons to the
children. The manager of the school was the
writer of these lines, who oversaw 10 teachers.
The careful teachers had concealed their
previous employment and officially disavowed
any connection with their profession, which
was not allocated any bread, and which was
considered dangerous.14 They lacked textbooks
and writing materials. And yet, never did
children and teachers work as smoothly as we
did in those bitter days. Hungry, naked and
barefoot, children ran about in the school and
in their crowed little apartments, with bits of
paper making their lessons. The few hours
spent in school gave the children the courage
to survive their melancholy days. Few wellordered schools have had as much success as
did our makeshift school.

 און צװישן די,בַײטאג ַארבעטן
ָ
זײערע בעלי בתים ֿפלעגן
 קינדער אין600 ַאלע װױנונגען זַײנען די איבער
 ֿפ ַארטײלט,יאר
ָ 12־6  ֿפון. ה. ד,ֿפ ָאלקשול־עלטער
 די לערער. קינדער12־10 געװארן אין גרוּפעס אין
ָ
ֿפלעגן גײן ֿפון אײן הױז אין צװײטן און לערנען די
רװאלטער ֿפון דער שול איז געװען דער
ַ  דער ֿפ ַא.קינדער
ארװאלטער זַײנען געװען
ַ
 צום ֿפ,שרַײבער ֿפון די שורות
האבן
ָ
ֿפ ָארזיכטיקערע לערער
 די. לערער10
שעפטיקונגען און
ֿ בא
ַ האלטן זײערע ֿפריערדיקע
ַ רבא
ַ ֿפ ַא
 ֿפון,ּפרא ֿפעסיע
ָ
געװאלט זיך ֿפ ַארנעמען מיט דער
ָ
ניט
 ָאבער,האבן קײן ברױט
ָ האט ניט געקענט
ָ װעלכער מען
האבן
ָ  עס.געפ ַאר
ֿ
האט געקענט קומען
ָ ֿפון װעלכער עס
האבן
ָ דאך
ָ  און.געפעלט לערנביכער און שרַײבגעצַײג
ֿ
געארבעט ַאזױ ֿפלײסיק
ַ קײנמאל ניט
ָ
קינדער און לערער
לױפן
ֿ
 קינדערלעך ֿפלעגן.װי אין יענע ביטערע טעג
בארװעסע אין דער שול און
ָ נאקעטע און
ַ ,הונגעריקע
מאכן
ַ ,ּפאּפיר
ַ  אױף שטיקלעך,אין זײערע ענגע דירהלעך
האבן געלעבט מיט
ָ  די קינדערלעך.גאבעס
ַ אױפ
ֿ
זײערע
,װאס זײ ֿפלעגן ֿפ ַארברענגען אין שול
ָ ,ּפאר שעה
ָ די
װען
זעלטן
.טאג
ָ
טרױעריקן
גאנצן
ַ
זײער
,דערפאלג
ָ
זא
ַ געהאט ַא
ַ
האבן
ָ גוט־אַײנגעארדנטע שולן
ָ
.װי אונדזער נױטשול

The ghetto children had essentially become
grown-ups. Even four- or five-year-olds would
do all sorts of housework. Six- or seven-year
olds would work like adults, and 10- or 12year olds would carry the burden of supporting
their households, going with their parents to
forced labor, and like adults would sell their
things for food that they would smuggle back
into the ghetto.

 געװען, אײגנטלעך,געטא זַײנען
ָ
די קינדער אין
ינף־יאריקע ֿפלעגן
ָ
יר־פ
ֿ  ַא ֿפילו ֿפ.דערװאקסענע מענטשן
ַ
זעקס־זיבן־יאריקע
ָ
.שטובארבעטן
ַ
ּפטאן ּכלערלײ
ָ שױן ָא
און
,דערװאקסענע
ַ
װי
ַארבעטן
ֿפלעגן
יאך ֿפון
ָ צען־צװעלף־יאריקע ֿפלעגן מיטשלעּפן דעם
ָ
 גײן מיט זײערע עלטערן אױף די,געטא־ּפרנסה
ָ
שװערער
דערװאקסענע בַײטן
ַ
קאטארזשנע ַארבעטן און וױ
ָ
װאס זײ ֿפלעגן וױ
ָ
,זאכן אױף שּפַײז
ַ
זײערע
.געטא
ָ
באנדע ַארַײנשמוגלען אין
ַ נטרא
ַ
קא
ָ

Soon new prospects emerged to expand the
school. A 20-square meter barn in the Traku
area and the cleansing-room in the Kavkazas
area could be converted into school buildings,
enabling us to conduct almost a normal school
life. But suddenly it all disappeared, because
of the relocation edict.

געעפנט „ּפערסּפעקטיװן“ ֿפ ַאר
ֿ
געהאט
ַ
האבן זיך
ָ באלד
ַ
20 ַא
— ֿפון דער שול
ער אױסברײטערונג
יאן און
ָ רא
ַ טראקער
ָ
שטאל אין
ַ
דראט־מעטערדיקע
ַ קװא
ַ
האבן
ָ
יאן
ָ רא
ַ
װקאזער
ַ קא
ַ
דאס טהרה־שטיבל אין
ָ
 װּו מיר,רװאנדלט װערן אין שול־בנינים
ַ געזאלט ֿפ ַא
ָ
.רמאל שול־לעבן
ַ נא
ָ װאלטן געקענט שױן ֿפירן ּכמעט ַא
ָ
געװארן צוליב דער
ָ
ָאבער ּפלוצלונג איז ַאלץ צערונען
.גזירה ֿפון איבערזידלונג

As mentioned, the Šiauliai ghetto had been
divided into two areas, Traku and Kavkazas. It
suddenly
occurred
to
the
district
15
commissioner to relocate the population of

2 געטא געװען ֿפ ַארטײלט אין
ָ
שאװלער
ַ  איז,געזאגט
ָ
װי
 איז ּפלוצלונג.װקאזער
ַ קא
ַ
טראקער און
ָ
— יאנען
ָ רא
ַ
מיסאר איבערצוזידלען די
ַ
געביט־קא
ָ
אַײנגעפ ַאלן דעם
ֿ
 ַאז ַאלע,אופן
ֿ
זא
ַ געטא אױף ַא
ָ
בא ֿפעלקערונג ֿפון
ַ

14

Because the Nazis had forbidden schools in the ghetto, they did not recognize teaching as a valid form of work;
teachers therefore had to identify themselves as laborers or artisans to avoid being listed for extermination.
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the ghetto so that that all skilled workers
would live in the Traku area, and the unskilled
in the Kavkazas area. The plan, which seemed
straightforward on the surface, concealed a
demonic intention.

טראקער
ָ
זאלן װױנען אין
ָ ליפיצירטע ַארבעטער
ֿ קװא
ַ
װקאזער
ַ קא
ַ
ליפיצירטע אין
ֿ ניטקװא
ַ
 און די,יאן
ָ רא
ַ
האט ּכלומרשט אױסגעזען
ָ  װעלכער,ּפלאן
ַ
 דער.יאן
ָ רא
ַ
.רבארגענע טַײװלשע ּכװנות
ָ געהאט ֿפ ַא
ַ
האט
ָ ,אַײנפ ַאך
ֿ

It also revived the mortal fears that the ghetto
had experienced during the time of the aktions.

װאס
ָ ,געטאן מיט טױטשרעק
ָ
בלאז
ָ
האט וױדער ַא
ָ עס
האט איבערגעלעבט אין דער צַײט ֿפון די
ָ געטא
ָ
דאס
ָ
.ַאקציעס

The district commissioner proposed the
relocation to the head of the labor office,
Strenge. Strenge was a German from Memel16
— tall, thin, with a red face and a still redder
nose. He was constantly drunk. He had spent
his entire life dealing with Jewish horse traders
and smugglers. He was familiar with Yiddish
and Yiddish sayings, and used his knowledge
to extract the Jews’ last coins. He immediately
sensed that the business of relocation could
bring him some nice profit, and was happy to
carry it out. He asked for “enough horses and
policemen” and promised to execute the
relocation “at lightning speed.”

האט ֿפ ָארגעלײגט דעם לײטער
ָ מיסאר
ַ
געביט־קא
ָ
דער
דורכצופירן די
ֿ
רבעטסאמט שטרינגען
ַ
ַא
ֿפונעם
—  שטרינגע איז געװען ַא מעמלער דַײטש.איבערזידלונג
נאך
ָ דארער מיט ַא רױט ּפנים און מיט ַא
ַ  ַא,ַא הױכער
גאנץ
ַ  זַײן. ער איז געװען ּתמיד שיּכור.האז
ָ מער רױטער
ייִ דישע
מיט
ּפגעהאנדלט
ַ
ָא
ער
האט
ָ
לעבן
האט גוט
ָ  ער.באנדיסטן
ַ נטרא
ַ
קא
ָ ֿפערד־הענדלער און
האט
ָ
 און,געקענט ייִ דיש און ייִ דישע גלַײכװערטלעך
דיש־קענטשא ֿפט אױף ַארױסצוציען
ַ
ִאױסגענוצט זַײן יי
האט גלַײך
ָ
 ער.ֿפון ייִ דן זײער לעצטע ּפרוטה
 ַאז דער ענין איבערזידלונג קען אים,דערשמעקט
האט גערן זיך
ָ
ַארַײנברענגען גוטן ריװח און ער
געפ ָאדערט
ֿ
נאר
ָ האט
ָ
 ער.דורכצופירן זי
ֿ
ָאנגענומען
האט ֿפ ַאר דעם
ָ ּפאליציסטן“ און ער
ָ „גענוג ֿפערד און
.“דורכצופירן די איבערזידלונג „בליץ־שנעל
ֿ
צוגעזאגט
ָ

The decree, issued on Saturday, December 15,
1942, demanded that the relocation be carried
out on the 17th and 18th. The panic was
immense. People who received notices that
they had to relocate concluded they had been
selected to be shot. Besides this fear, the
moving itself was frightening. That day it
rained ceaselessly. Cartwheels sank in mud,
and the horses could not pull them out with the
baggage of those being relocated. People
moving from one area to the other had no
homes to go to, and remained outdoors in the
rain with their goods and families. Security
police stood next to them, beating them to
drive the Jews along. One of the security
policemen grabbed a broom, dipped it in the
mud and smeared the faces of the deportees.

, איז ַארױס די גזירה1942 טן דעצעמבער15 שבת דעם
דורכגעפירט װערן די
ֿ
דארף
ַ טן18 טן און17 ַאז דעם
.ּפאניק איז געװען אומגעהױער
ַ
 די.איבערזידלונג
דאס צעטל ַאז זײ
ָ באקומען
ַ האבן
ָ  װעלכע,מענטשן
 ַאז זײ זַײנען,האבן געמײנט
ָ ,רפן זיך איבערזידלען
ֿ דא
ַ
דאס עצם
ָ  חוץ דער מורא איז.באשטימט צום אױסשיסן
ַ
האט
ָ
טאג
ָ
 דעם.איבערקלַײבן זיך געװען שרעקלעך
גאסן זַײנען געװען
ַ  די.אױפהער
ֿ
גרא־גערעגנט ָאן
ָ
 די רעדער ֿפון די ֿפורן זַײנען.װאסער
ַ ֿפ ַארטרונקען ֿפון
בלאטעס און די ֿפערד
ָ
געװארן אין די
ָ
אַײנגעזונקען
האבן ניט געקענט ַארױסציען די ֿפורן מיט די בעבעכעס
ָ
װאס זַײנען
ָ
, און די מענטשן.ֿפון די איבערזידלטע
האבן ניט
ָ ,יאן ֿפון צװײטן
ָ רא
ַ רײגגעפ ָארן אין אײן
ֿ
ַא
 און זַײנען געבליבן מיט,הינצוטאן
ָ
געהאט זיך װּו ַא
ַ
.זאכן און ֿפ ַאמיליעס אין דרױסן אונטערן רעגן
ַ זײערע
געשטאנען און
ַ
שוץ־ּפאליציסטן
ָ
נאך זַײנען די
ָ צו דעם
דורכפ ָארנדיקע
ֿ
געשלאגן און געטריבן די
ָ
נאגײקעס
ַ מיט
,געכאּפט ַא בעזעס
ַ
האט
ָ שוץ־ּפאליציסט
ָ
 אײנער ַא.ייִ דן
בלאטע און געשמירט מיט אים די
ָ
געטונקט אים אין
.ּפנימער ֿפון די איבערזידלטע

The district commissioner himself prepared the

דאס
ָ
האט
ָ
אריבערגעפירטע
ֿ
די ליסטעס ֿפון די

15 Gebietskommissar in German.
16 Called Klaipeda in Lithuanian, this ethnically mixed port city had been part of Lithuania until Hitler seized and
annexed it in 1939.
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list of those to be moved. By the way, teachers
were given a special “honor:” In a separate
document, the commissioner ordered that
teachers be included in the category of
“unskilled” workers. Because of the fear of
relocation, the teachers gave Strenge all their
valuables, and the latter “relented” and shut his
eyes so that they could remain in the Traku
area.

,אגב
ֿ
.צונױפגעשטעלט ַאלײן
ֿ
ריאט
ַ מיסא
ַ
געביטס־קא
ָ
.“באזונדערן „ּכבוד
ַ האבן די לערער זוכה געװען צו ַא
ָ
שריפט
ֿ
באזונדער
ַ האט אין ַא
ָ מיסאר
ַ
געביטס־קא
ָ
דער
זאלן ַארַײנגענומען װערן אין
ָ  ַאז די לערער,געפ ָאדערט
ֿ
 צוליב.טעגאריע „ניט־געלערנטע“ ַארבעטער
ָ
קא
ַ
דער
האבן די לערער
ָ
מורא ֿפ ַאר דער איבערזידלונג
— האב־און־גוטס
ָ גאנץ
ַ װעקגעטראגן שטרינגען זײער
ָ
ַא
 זײ,רמא ֿכן ַאן אױג
ַ „באװיליקט“ צו ֿפ ַא
ַ
האט
ָ און יענער
.יאן
ָ רא
ַ טראקער
ָ
זאלן קענען ֿפ ַארבלַײבן אין
ָ

After the relocation, the teachers shunned their
jobs like the plague. One became a janitor,
another a brush maker, a third a washer, and I
became a shoemaker.

געלא ֿפן ֿפון
ָ
נאך דער איבערזידלונג זַײנען ַאלע לערער
ָ
געװארן ַא
ָ
 אײנער איז. וױ ֿפון ַא ּפעסט,זײער ֿפ ַאך
 דער דריטער ַא, דער צװײטער ַא בערשטער,ניטאר
ַ סא
ַ
.געװארן ַא שוסטער
ָ
װעשער און איך בין

The school was dissolved, and our children
were left to wander among the filthy alleyways
of the ghetto with no supervision and no
means of study.

 און אונדזערע קינדערלעך,האט זיך ליקוױדירט
ָ די שול
רומבלאנקען אין די שמוציקע געסלעך ֿפונעם
ָ
ֿפלעגן ַא
.געטא ָאן השגחה און ָאן עּפעס צו לערנען
ָ

The workshops

“די „װערקשטובן

As the ghetto was being established, everyone
looked for a way to protect themselves and
their families. This meant a job. It was known
that anyone not working would be in danger,
and it was believed that those who worked
would be saved. Thereafter, anyone who could,
tried to get out of the ghetto. Outside the
ghetto people hoped to overcome the difficult
times. Within the ghetto only children and
women remained.

האט יעדער
ָ ,האט זיך געגרינדעט
ָ געטא
ָ
דאס
ָ גלַײך וױ
 די.אײנער געזוכט ֿפ ַאר זיך און זַײן ֿפ ַאמיליע ַא שוץ
 ַאז ַאלע ניט,האט געװּוסט
ָ ‛ מ.שוץ איז געװען ַארבעט
,האט געמײנט
ָ ‛ מ.געפ ַאר
ֿ
געפינען זיך אין
ֿ
ַארּבעטנדיקע
 דעריבער איז.ראטעװען
ַ  װעלן זיך,װאס ַארבעטן
ָ ,ַאז די
.געטא
ָ
געלא ֿפן ֿפון
ָ
,האט געקענט
ָ
 װער עס,יעדער
געהא ֿפט ַאריבערצוקומען די
ָ
האט מען
ָ געטא
ָ
אױסערן
געטא זַײנען געבליבן בלױז קינדער
ָ
 אין.שװערע צַײט
.און ֿפרױען

Work was “provided” by the labor office.
Jews from the ghetto worked at the aerodrome,
at the German bases, in the offices of the city
enterprises and in Frenkel’s factory. The better
skilled — shoemakers, tailors, watchmakers
and others, arranged places for themselves in
“workshops” on Varpo Street in the city.

 ײִדן.רבעטסאמט
ַ
רזארגט“ דער ַא
ָ „פ ַא
ֿ האט
ָ מיט ַארבעט
 בַײ די,דראם
ָ אערא
ָ
אױפן
ֿ
געארבעט
ַ
האבן
ָ געטא
ָ
ֿפון
 אין די אונטערנעמונגען ֿפון דער,דַײטשישע אַײנהַײטן
 די.רװאלטונג און אין ֿפרענקלס ֿפ ַאבריק
ַ ט־פ ַא
ֿ שטא
ָ
זײגערמאכער
ַ
, שנַײדער,בעסערע ֿפ ַאכלַײט — שוסטער
אַײנגעארדנט אין די
ָ
האבן זיך
ָ
און ַאנדערע
שטאט אױף
ָ
װאס זַײנען געװען אין
ָ
,“„װערקשטובן
.גאס
ַ רּפא
ָ װא
ַ

Jews considered master craftsmen, along with
managers and skilled workers at the [Frenkel]
factory and the higher-ranked employees of
the Jewish council, had pink permits. During
the early period, these pink permits gave them
the right to travel freely in the city at any time

האבן זיך גערעכנט ֿפ ַאר מַײסטערס ֿפון
ָ  װעלכע,די ײִדן
האבן צוגלַײך מיט די
ָ
,זײערע װערקשטובן
רטלעכע ָאנגעשטעלטע און מַײסטערס ֿפון
ֿ
נט־װא
ָ
רא
ַ ֿפ ַא
ֿפ ַאבריק און די העכערע ָאנגעשטעלטע ֿפון דער
ראזע
ָ
 די.ראזע צעטלען
ָ
געהאט
ַ
רשטײערשא ֿפט
ַ
ֿפ ָא
דאס רעכט די ערשטע צַײט
ָ האבן די געגעבן
ָ צעטלען
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of day.

.טאג
ָ שטאט אין יעדער צַײט ֿפון
ָ
ַארומצוגײן ֿפרַײ אין

For those whom the labor office could not
send to work, because they were sickly, old or
women with small children, things went badly.
It was dangerous for them and uncomfortable
for the ghetto. The Jewish council tried to
locate appropriate jobs for them. Help came
from a Lithuanian lady, Miss Venclauskaitė,
the daughter of a well-known lawyer, a former
minister and labor leader.17

רבעטסאמט
ַ
 װעלכע דער ַא,שלעכט איז געװען מיט די
 זײ זַײנען געװען,האט ניט געקענט שיקן אױף ַארבעט
ָ
 עס. ַאלטע ָאדער ֿפרױען מיט קלײנע קינדער,שװאכע
ַ
געטא
ָ
געפ ַאר ֿפ ַאר זײ און ֿפ ַארן
ֿ
איז געװען ַא
האט געזוכט
ָ רשטײערשא ֿפט
ַ
 די ײִדישע ֿפ ָא.אומבאקװעם
ַ
 צוהילף איז געקומען.ּפאסנדיקע ַארבעט־שטעלן
ַ ֿפ ַאר זײ
 איר ֿפ ָאטער איז.װענצלאוסקַײטע
ַ
דאס ליטװישע ֿפרײלן
ָ
 ַא געװעזענער,קאט
ַ דװא
ָ בארימטער ַא
ַ
געװען ַא
.רבעטער־פירער
ֿ
מיניסטער און ַא

In a time of trouble, the Venclauskas family
was among the few Lithuanian families that
truly tried to save Jews.

וסקאס
ַ
װענצלא
ַ
אין דער עת צרה איז די ֿפ ַאמיליע
האט
ָ װאס
ָ ,געװען ֿפון די װײניקע ליטװישע ֿפ ַאמיליעס
.ראטעװען ײִדן
ַ באמת געזוכט צו

Miss Venclauskaitė approached city officials
and obtained permission to open workshops
for tailoring, jewelry making, lingerie and
corset making. She hired Jewish women for
these workshops. To authorize the large
number of Jewish women workers, the shops
had to show that they were actually performing
work. She had to prepare fictional balance
sheets and at the same time pay out large
amounts. Miss Venclauskaitė did this, and thus
paid out quite a sum of money from her own
pocket.

אין
ַאװעק
איז
װענצלאוסקַײטע
ַ
ֿפרײלן
געקראגן ַא דערלױבעניש
ָ
האט
ָ רװאלטונג און
ַ ט־פ ַא
ֿ שטא
ָ
,שנַײדערַײ
ֿפון
װערקשטאטען
ַ
צועפענען
ֿ
אױפ
ֿ
 אין.רסעטן־מאכערַײ
ַ
קא
ָ  ֿפרױענװעש און,ּפוצנמאכערַײ
ַ
.האט זי ַארַײנגענומען ײִדישע ֿפרױען
ָ “די „װערקשטובן
צאל ײִדישע
ָ
בארעכטיקן די גרױסע
ַ
ּכדי צו
רפט
ֿ געדא
ַ
“האבן די “װערקשטובן
ָ
,ַארבעטערינס
רפט
ֿ געדא
ַ
האט
ָ
 זי. ַאז זײ לײסטן ַארבעט,באװַײזן
ַ
צאלן
ָ
לאנסן און גלַײכצַײטיק
ַ בא
ַ
צושטעלן ֿפיקטיװע
װענצלאוסקַײטע
ַ
דאס ֿפלעגט ֿפרײלן
ָ .גרױסע שטַײערן
.טאן און דערלײגן ֿפון איר קעשענע ַא טײל שטַײערן
ָ

Similarly, for a number of women in the
ghetto, who could not actually leave the ghetto
— elderly ones and women with small
children — Miss Venclauskaitė proposed to
the German military authorities that they be
put to work making ear-protectors for the
army, and the authorities accepted this. Then
Miss Venclauskaitė told city officials that her
workshops lacked sufficient room for all her
women workers, so she needed to give them
jobs in the ghetto. And she received
permission for this.

האבן
ָ װאס
ָ ,געטא איז געװען ַא טײל ֿפרױען
ָ
ַאזױ װי אין
רלאזן — ַאלטע און
ָ געטא ניט געקענט ֿפ ַא
ָ
דאס
ָ ַא ֿפילו
װענצלאוסקַײטע
ַ
האט
ָ
— ֿפרױען ֿפון קלײנע קינדער
מיליטערמאכט צוצושטעלן
ַ
ֿפ ָארגעלײגט דער דַײטשישער
האט עס
ָ מאכט
ַ  און די,ֿפ ַאר דער ַארמײ אױערן־שיצער
געמאלדן דער
ָ
װענצלאוסקַײטע
ַ
האט
ָ דאן
ַ .ָאנגענומען
 ַאז אין אירע „װערקשטובן“ איז,רװאלטונג
ַ ט־פ ַא
ֿ שטא
ָ
ּפלאץ ֿפ ַאר ַאלע אירע ַארבעטערינס און זי
ַ
ניטא קײן
ָ
האט
ָ  און זי.געטא
ָ
מוז דעריבער געבן זײ ַארבעט אין
.באקומען די דערלױבעניש דערצו
ַ

Besides all the jobs mentioned, there soon
developed a new occupation: domestic servant.
Many Jewish women signed up to be maids in

געװארן
ָ
נגערופענע ַארבעטשטעלן איז
ֿ
אױסער די ַאלע ָא
 ַא סך. הױזדינסט: נאך ַא ֿפ ַאך
ָ נגבאר
ַ גא
ַ געטא
ָ
אין
האבן זיך ֿפ ַארשריבן ַאלס דינסטן בַײ
ָ ײִדישע ֿפרױען
האט זײ געגעבן
ָ דאס
ָ .ּפראמינענטע ליטװינער
ָ
געװיסע

17 Danutė Venclauskaitė, her sister Gražbylė and mother Stansilava Venclauskienė, were later recognized as Righteous
Gentiles by Yad Vashem. Their father, Kazimieras Venclauskas, served as mayor of Šiauliai after Lithuania became
independent in 1919, and later was active in social-democratic causes.
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דאס רעכט צו ֿפ ַאררעכנט װערן װי ַארבעטערינס און
ָ
באקומען די מיגלעכקײט ַארױסצוגײן ֿפון
גלַײכצַײטיק ַ
נואר
יא ַ
עטװאס שּפַײזֿ .פון 1טן ַ
ָ
רשא ֿפן זיך
געטא און ֿפ ַא ַ
ָ
געװארן די ײִדישע ֿפרױען צו זַײן
ָ
רבאטן
 1942איז ֿפ ַא ָ
ּפערזאנען דינסטן.
ָ
ּפריװאטע
ַ
בַײ

the homes of certain prominent Lithuanians.
This gave them official status as workers and
also the opportunity to leave the ghetto and
obtain a little food. From January 1, 1942,
Jewish women were forbidden to be servants
in private homes.

ַאזױ װי די ַארבעט ֿפון אױערן־שיצער איז געװען בלױז
אַײנגעפונען
ֿ
האבן זיך װַײטער
ָ
ן־ארבעט,
סעזא ַ
ָ
ַא
רשטײערשא ֿפט
ַ
־פ ָא
געטא ֿ
ָ
רבעטסלאזעֿ ,פ ַאר װעלכע די
ָ
ַא
האט געמוזט זוכן ַארבעט .צו דעם צװעק זַײנען
ָ
„געטא־װערקשטובן“.
ָ
געװארן די
ָ
געגרינדעט

Since the ear-protector jobs were only
seasonal, the Jewish council again had to find
work for those left unemployed. To that end,
the “ghetto workshops” were established.

רשטײערשא ֿפט
ַ
האט די ײִדישע ֿפ ָא
ָ
אין מערץ 1942
געקראגן ַא מעלדונג ֿפון דעם ֿפ ָארשטײער ֿפ ַאר ײִדיש
ָ
ראּפ און
סטאנקוס איז געװען ַא ָ
ַ
מאצקַײטיס —
ענינים ָ
האט געגעבן
רבעטס־אמט ָ
ַ
שױן ַארעסטירט — ַאז דער ַא
רשטאטן ֿפ ַאר
ַ
װא
געטא ַ
ָ
עפענען אין
די דערלױבעניש צו ֿ
טאריעַ ,א
רא ָ
בא ַ
לא ָ
שוסטערַײ ,שנַײדערַײַ ,א כעמישע ַ
זש־פ ַאבריקל.
ֿ
נא
קארטא ַ
ָ
װעשערַײ ,און שּפעטער אױך ַא
געטאֿ .פ ַאקטיש ָאבער
ָ
באדינען דעם
רפט ַ
געדא ֿ
ַ
האבן
זײ ָ
באדינט אױך ניט־ײִדן.
האבן זַײ ַאלע ַ
ָ

In March, 1942, the council received a notice
—from the deputy for Jewish affairs Mockaitis
Stankus had been fired and arrested — that the
labor office had given it permission to open
shops in the ghetto for shoemaking, tailoring, a
chemical laboratory, a laundry, and later also a
cardboard factory. They were supposed to
only serve the ghetto, but in fact they also
served non-Jews.

שּפעטער איז צו די ַאלע „װערקשטובן“ צוגעקומען ַא
בערשטערַײ.

Later a brush-maker was added to the ghetto
workshops.

האבן די ַאלע „װערקשטובן“ געגעבן ריװח
אין סך הּכל ָ
האבן
מארק ַא חודש .די סומעס ָ
ֿפון  50ביז  60טױזנט ַ
שא ֿפן
רשטײערשא ֿפט די מיגלעכקײט צו ַ
ַ
געגעבן דער ֿפ ָא
אױסהאלטן
ַ
רץ־ארבעטער און
ַ
שװא
ַ
ברױט ֿפ ַאר די
רף־לאגערן.
ַ
טא
ָ
שּפעטער אין זומער די שרעקלעכע
באדינט די ַאלע
האבן די „װערקשטובן“ ַ
גלַײכצַײטיק ָ
אױסצוקױפן
ֿ
האבן דערמיגלעכט
געטא און ָ
ָ
אדונים ֿפון
האבן
ֿפון זײ געװיסע „חסדים“ .אין דער שוסטערַײ ָ
האבן
געארבעט די בעסטע ײִדישע מַײסטערס און זײ ָ
ַ
בא ַאמטע
רזארגט די ַאלע דַײטשישע און ליטװישע ַ
ֿפ ַא ָ
האלבשטיװל און ַאלערלײ שיך ֿפ ַאר זײ און
מיט שטיװלַ ,
האט ֿפון קלײנע
זײערע ֿפ ַאמיליעס .די ײִדישע שטעּפערַײ ָ
אױסגעארבעט ַא
ַ
ּפפ ַאללעדער
ֿפ ַארביקע ברעקלעך ָא ֿ
זאיִ ק ֿפון ֿפ ַארשײדענע לעדערקישנס און קערב,
מא ַ
ָ
באװּונדערן שײןַ .אנדערע
ַ
װעלכע זַײנען געװען צום
קונסטפולע טעּפיכער .די קישנס
ֿ
האבן אױסגעזען װי
ָ
נאמען צװישן ַאלע אונדזערע רוצחים
באקומען ַא ָ
האבן ַ
ָ
באלטיקום און „רַײך“ .די קישלעך זַײנען געשיקט
ֿפון ַ
„חשובע הערן“ ,צװישן זַײ
ֿ
געװארן ַאלס מּתנות צו ַאלע
ָ
ראזענבערג און ַאנדערע .די קישעלעך זַײנען
געבעלסָ ,
געװארן ַא צױבער־מיטל ,מיט װעלכן
ָ
מיט דער צַײט
ּתפיסה ָאדער
ֿ
האט אױסגעּפועלט ֿפרַײהײט ֿפון
מ‛ ָ
געטא.
ָ
ַאנדערע הנחות ֿפ ַאר ײִדן אין

All together, the workshops generated profits
between 50,000 and 60,000 marks per month.
These earnings gave the Jewish council the
opportunity to provide bread for the illegal
workers and, later in the summer, to endure the
terrible peat-mining camps. The workshops
also made it possible for the ghetto bosses to
purchase certain “favors.” The most skilled
shoemakers worked in the shoe shop, and kept
all the German and Lithuanian officials and
their families in boots, half-boots and other
kinds of shoes. From small scraps of colored
leather, the Jewish cobblers fashioned mosaics
of different leather cushions and baskets,
which were amazingly beautiful. Others
seemed like artistic carpets. The cushions
gained a name among the murderers
throughout the Baltics and the Reich. The
pillows were given as gifts to all the “honored
lords,” among them Goebbels, Rosenberg and
others. In time the cushions became magic
tokens, with which one could gain freedom
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from prison or other concessions for Jews in
the ghetto.
Most of all, the workshops enabled the Jewish
council to develop a broad range of social
activities.

האבן דערמיגלעכט דער
ָ
די ַאלע װערקשטובן
ציאלע
ַ סא
ָ רשטײערשא ֿפט צו ַאנטװיקלען ַא ברײטע
ַ
ֿפ ָא
.טעטיקײט

First among these was the above-mentioned
hospital, where at first 40 and later even more
people — sick, malnourished, exhausted, with
wounds all over their bodies and contagious
diseases — received medication and care. All
this required quite large sums of money, which
were never lacking. Then there was the
provisions management. The official ration
was 100 to 200 grams daily. Without
additional supplements of food, people would
grow malnourished. A number of Jews risked
their lives to bring in contraband items. But
many more, who did not leave the ghetto or
could not carry things in, received help from
the ghetto cooperative, receiving extra portions
of bread or cereal or other products at normal
prices. The poor received bread and other
foodstuffs completely free.

דאס
ָ
באקומען
ַ
האט
ָ
רײ
ערשטער
אין
 און40 קראנקהױז — ֿפריער
ַ
אױבן־באשריבענע
ַ
 ֿפ ַארהונגערטע,קראנקע
ַ
,נאך מער מענטשן
ָ שּפעטער
גאנצן קערּפער און
ַ אױפן
ֿ
 מיט װּונדן,אױסגעמוטשעטע
מעדיקאמענטן און
ַ
קראנקײטן — ַאלע
ַ
מיט קלעּפיקע
האט
ָ דאס ַאלץ
ָ .רפלעגונג
ֿ ַאן אױסערגעװײנטלעכע ֿפ ַא
קײנמאל
ָ
האבן
ָ  און די,געקאסט זײער גרױסע סומעס
ָ
 די.רװאלטונג
ַ ברױטפ ַא
ֿ
דאן איז געװען די
ַ .געפעלט
ֿ
ניט
.גראם טעגלעך
ַ
100־200 נארמע איז געװען
ָ ָא ֿפילציעלע
װאלטן
ָ  װען זײ,געװארן
ָ
װאלטן ֿפ ַארהונגערט
ָ מענטשן
 ַא טײל ײִדן.צוגאב־שּפַײז
ָ
באקומען מן הצד קײן
ַ ניט
רַײנגעטראגן
ָ
ַא
, ריזיקירנדיק מיטן לעבן,האבן
ָ
װאס איז ניט
ָ , ַא גרױסע טײל ָאבער.באנדע
ַ נטרא
ַ
קא
ָ
,רַײנטראגן
ָ
האט ניט געקענט ַא
ָ  ָאדער,געטא
ָ
ַארױס ֿפון
ּפעראטיװ דורך
ַ
־קא ָא
ָ געטא
ָ
געקראגן הילף ֿפון
ָ
האט
ָ
ב־ּפארציעס ֿפון ברױט ָאדער דורך גרױּפן און
ָ
צוגא
ָ
 די ָארעמע.רמאלע ּפרַײזן
ַ נא
ָ ּפראדוקטן ֿפ ַאר
ָ
ַאנדערע
אינגאנצן
ַ
באקומען
ַ
ּפראדוקטן און ברױט
ָ
האבן די
ָ
.אומזיסט

The Šiauliai ghetto thus did not suffer as much
from hunger as did other ghettos. However, a
particularly bad time was the end of winter and
spring 1942, when mass arrests halted the flow
of goods into the ghetto. Later the situation
improved.

אופן ניט
ֿ
זא
ַ האט אױף ַא
ָ
געטא
ָ
שאװלער
ַ
דאס
ָ
האבן געהונגערט
ָ
װיפיל עס
ֿ
,געהונגערט ַאזױ ֿפיל
 ַא שװערע צַײט איז געװען בלױז סוף.געטאס
ָ
ַאנדערע
סן־ארעסטן
ַ
מא
ַ  װען די,1942 װינטער און ֿפרילינג ֿפון
געטא ֿפון
ָ
דאס ַארַײנברענגען אין
ָ האבן ָאּפגעשטעלט
ָ
.געװארן בעסער
ָ
לאגע
ַ  שּפעטער איז די.ּפראדוקטן
ָ

Speaking of social help, I must give a
favorable mention to those who gave their all
to the work. Foremost among these must be
mentioned Shleymovitch. Even before the war
he was a rare type of philanthropist. In the
ghetto he was completely devoted to social
help.

דערמאנען צום
ָ
ציאלער הילף מוז איך
ַ סא
ָ רײדנדיק װעגן
האבן זיך איבערגעבן דער ַארבעט מיט
ָ  װעלכע,גוטן די
דערמאנט װערן
ָ
 אין ערשטער רײ מוז.לײב און לעבן
נאך ֿפ ַארן קריג געװען ַא
ָ  ער איז.שלײמאװיטש
ָ
געטא
ָ
 אין.זעלטענער טיּפ ֿפון ַא מתן־בסתר־געבער
ציאלער
ַ סא
ָ אינגאנצן איבערגעגעבן דער
ַ
האט ער זיך
ָ
.הילף

Equal to him was Mendel Rubinshtein. At first
he worked in the factory, where he had earlier
been the director. Later he worked in the
chemical laboratory and in the court. He also
constantly sought out people who were in
need, particularly the intellectuals and the
modest ones who would not ask for

האט
ָ  ער.יבדל ממנו לחײם איז מענדל רובינשטײן
ֿ און
 װּו ער איז,געארבעט אין דער ֿפ ַאבריק
ַ
צוערשט
געארבעט
ַ
האט ער
ָ  שּפעטער.געשטאנען ֿפריער בראש
ַ
.טאריע און אין געריכט
ָ רא
ַ בא
ָ לא
ַ אין דער כעמישער
,לעמאל די מענטשן
ָ
אױך ער ֿפלעגט שױן אױסזוכן ַא
באזונדערס די
ַ
,געפונען אין נױט
ֿ
האבן זיך
ָ
װאס
ָ
 װעלכע ֿפלעגן ַאלײן ניט,באשײדענע
ַ אינטעליגענטע און
אונטערטראגן זײ אין דער
ָ
—  ניט ֿפרעגנדיק.בעטן
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themselves. Without asking, he provided for
them quietly, at times without them even
knowing the source. His help was mostly
given in his own modest fashion. Many people
of the ghetto have him to thank for receiving
help in their times of greatest need.

. ַאז זײ ֿפלעגן ניט װיסן ֿפון װעמען,מאל ַאזױ
ָ  ַא,שטיל
רוב געװען ֿפון זַײנע אײגענע
ֿ
דאס
ָ
זַײן הילף איז
האבן אים
ָ געטא
ָ
 ֿפיל מענטשן ֿפון.באשײדענע מיטלען
ַ
לפן אין
ֿ רױסגעהא
ָ
האט זײ ַא
ָ װאס ער
ָ ,רדאנקען
ַ צו ֿפ ַא
.דער צַײט ֿפון דער גרעסטער נױט

In that difficult and bitter time, there were few
who held out against moral temptation. But
those who held on to their humanity were like
stars in a dark night, spreading light in our
dark lives.

האבן װײניקע
ָ אין יענער שװערער און ביטערער צַײט
 ָאבער.ראליש
ַ מא
ָ אױסגעהאלטן דעם נסיון ניט צו ֿפ ַאלן
ַ
זײער
דערהאלטן
ַ
האבן
ָ
װאס
ָ
,אײניקע
די
האבן װי שטערן אין ַא ֿפינצטערער
ָ ,מענטשלעכקײט
.נאכט געשּפרײט ליכט אין אונדזער ֿפינצטערן לעבן
ַ

Shrinking the ghetto

געטא
ָ
קירצונג ֿפון

On a wet and cold April day, the Jewish
council received an order redrawing the ghetto
boundaries to remove the large Stankus house,
surrounding houses on Traku Street, and parts
of Ezero and Zilvicius streets. In all, nearly
1,000 Jews had to leave their residences. The
point of this was twofold: First, to cut the
ghetto off from the town and confine it to the
lowlands by the lake, so it should be bordered
on one side by the lake, on another by the
prison, on the third by the factory and on the
fourth by the guardhouse. The second intention
was to crowd the ghetto and fully embitter the
lives of its inhabitants.

האט די
ָ
טאג
ָ
קאלטן ַאּפריל
ַ
נאסן און
ַ אין אײן
ּפצוראמען
ַ
בא ֿפעל ָא
ַ באקומען דעם
ַ רשטײערשא ֿפט
ַ
ֿפ ָא
 די ַאלע,סטאנקוס־הױז
ַ
דאס גרױסע
ָ
געטא
ָ
ֿפון
גאס מיט ַא שטיק ֿפון
ַ טראקער
ָ
איבעריקע הײזער ֿפון
רפט
ֿ געדא
ַ
האבן
ָ  בס“ה.גאסן
ַ עזשערא און זשילװיטשער
ָ
 דער ציל איז. ייִ דן1.000 רלאזן זײערע הײזער ביז ַא
ָ ֿפ ַא
געטא
ָ
דאס
ָ  ָאּפשנַײדן, ערשטנס: טאּפלטער
ָ געװען ַא
טאל ֿפון
ָ גאנצן אין
ַ שטאט און ַארַײנשטוּפן עס אין
ָ
ֿפון
זאל זַײן ַארומגערינגלט ֿפון
ָ  ַאז עס, ַאזױ,דער ָאזערע
 ֿפון דער ַאנדער, ֿפון אײן זַײט די ָאזערע: ַאלע זַײטן
 ֿפון דריטער זַײט די ֿפ ַאבריק און ֿפון,ּתפיסה
ֿ זַײט די
דא געװען
ָ  צװײטנס איז.װאך
ַ דער ֿפערטער זַײט — די
געטא און
ָ
דאס
ָ
נאכמער צו ֿפ ַארענגען
ָ — ַא ּכװנה
.דאס לעבן ֿפון זַײנע אַײנװױנער
ָ אינגאנצן ֿפ ַארביטערן
ַ

The housing committee had to work for weeks
to resettle people in the reduced area.

רפט
ֿ געדא
ַ
רטיר־קאמיסיע
ָ
קװא
ַ
האט די
ָ
כנלאנג
ַ
װא
ָ
רַײנגעשּפארט אין
ַ
האט די מענטשן ַא
ָ  ביז זי,ַארבעטן
.ֿפ ַארענגטן שטח

The Passover holiday was one of the most
difficult times in the ghetto. Supplies of bread,
potatoes and other foodstuffs were inadequate.
I remember that council chairman Mendel
Leibovich and general secretary Aharon Katz
had to search to obtain a bit of bread for their
seder.

דער יום טוב ּפסח איז געװען אײנער ֿפון די שװערסטע
,אױסגעפעלט ברױט
ֿ
האט
ָ
 עס.געטא
ָ
צַײטן אין
 ַאז צו, איך געדענק.שּפַײז־זאכן
ַ
רטא ֿפל און ַאנדערע
ָ קא
ַ
רשטײערשא ֿפט
ַ
סדר איז דער ֿפ ָארזיצער ֿפון דער ֿפ ָא
סעקרעטאר אהרן ּכץ
ַ
.לײבאװיטש מיטן גענ
ָ
מענדל
.געגאנגען זוכן ַא שטיקל ברױט
ַ

Yet in spite of the hunger, devout Jews
conducted proper seders, eating matza, baked
on griddles out of crudely ground wheat flour,
followed by potatoes “baked in the skin,” and
savoring the words of the Haggadah: “This
year we are slaves, next year we will be free

האבן ֿפרומע ייִ דן
ָ
,אױפן הונגער
ֿ
ניט קוקנדיק
געבאקטע
ַ
, געגעסן מצה,געּפראװעט דעם סדר ּכהלכתו
ַ
 ֿפ ַארביסן,ב־געמאלענע װַײצמעל
ָ
גרא
ָ
אױפן ּפליטע ֿפון
ֿ
געשמאק
ַ
„געבאקן אין ּפעלצל“ און
ַ
מיט ַא בולבע
, „השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין: געזאגט די הגדה
ָ
.“השתא הכא לשנה הבאה בירושלים
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people. This year we are here, next year in
Jerusalem.”

The peat-mine decree

טארף
ָ גזירת־

On May 1 the council received an order to
provide 480 married men for the Radviliskis
peat-mining camp.

באקומען
ַ רשטײערשא ֿפט
ַ
האט די ֿפ ָא
ָ מאי
ַ דעם ערשטן
רף־לאגער
ַ
טא
ָ ראדװילישקער
ַ בא ֿפעל צוצושטעלן ֿפ ַאר
ַ ַא
.רהײראטע מענער
ַ
 ֿפ ַא480

On May 2, guards entered, to the ghetto’s great
distress: They were the same Lithuanian
partisans who had massacred Jews in
Radviliskis. The Jewish police rounded up the
designated workers, and the en tire group left
on foot for the peat-mining camp,
accompanied by the administrator Burgin.

װאכלַײט און אין
ַ מאי זַײנען געקומען די
ַ  טן2 דעם
דאס זַײנען געװען די
ָ : געװארן טרױעריק
ָ
געטא איז
ָ
האבן אין
ָ
 װעלכע,רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
ַאלע ליטװישע
 די.אױסראטונג ֿפון ייִ דן
ָ
דורכגעפירט די
ֿ
ראדװילישקי
ַ
,צוזאמענגעטריבן די ֿפ ַארמישּפטע
ַ
האט
ָ ּפאליצײ
ָ ייִ דישע
צופוס צו די
ֿ
ּפארטיע איז ַארױס
ַ
גאנצע
ַ און די
טאר
ָ דמיניסטרא
ַ
באגלײטונג ֿפון ַא
ַ
רף־לאגערן אין
ַ
טא
ָ
.בורגין

When Burgin returned with the news that the
men were alive, there was joy in the ghetto.
But soon their long misery began. In the [peatmine] barracks, which had previously housed
Russian prisoners of war, the walls and beds
were full of fleas and lice. People were
devoured by insects. To save themselves,
people slept outdoors or on the barrack roofs.
The work was organized in three shifts, day
and night.
People would stand by the
machines for eight hours, hip deep in mud,
eaten by gnats that completely covered them.
It took two hours to walk from the barracks to
the machines, and when they returned there
was no real chance to rest, because a few hours
later the workers from the next shift would
return, making a tumult and driving their
comrades from their beds.

 ַאז,ַאז בורגין איז געקומען און איבערגעגעבן ַא גערוס
.געטא
ָ
געװארן ַא ׂשימחה אין
ָ
 איז,די מענער לעבן
.נגזאמע צרות
ַ לא
ַ האבן זיך ָאבער ָאנגעהױבן די
ָ באלד
ַ
האבן ֿפריער געלעבט רוסישע
ָ ‛ װּו ס,ראקעס
ַ בא
ַ
די
 די װענט און די בעטן זַײנען געװען ֿפול מיט.געפ ַאנגענע
ֿ
געװארן ֿפון
ָ
צעפרעסן
ֿ
 די מענטשן זַײנען.ֿפלײ און לַײז
 ֿפלעגן די,ראטעװען ֿפון זײ
ַ  ּכדי זיך צו.די אינזעקטן
שלא ֿפן אינדרױסן און אױף די דעכער ֿפון די
ָ
מענטשן
 שיכטן דורך3 געגאנגען אין
ַ
 די ַארבעט איז.ראקעס
ַ בא
ַ
 שעה ֿפלעגן די מענטשן שטײן8 .נאכט
ַ טאג און דורך
ָ
געפרעסן ֿפון
ֿ ,בלאטע
ָ
מאשין ביז די לענדן אין
ַ בַײ דער
 שעה ֿפלעגט2 .באדעקט
ַ האבן זײ ממש
ָ װאס
ָ ,מוקן
 און,מאשין
ַ
ראק ביז דער
ַ בא
ַ גאנג ֿפון
ַ דױערן דער
קומענדיק ַאהײם ֿפלעגן זײ ניט קענען ַא ֿפילו אױסרוען
 װַײל אײניקע שעה שּפעטער ֿפלעגן קומען די,זיך
האט געענדיקט
ָ
װאס
ָ
,ַארבעטער ֿפון דער שיכט
מאכן ַא טומל און טרַײבן זײערע
ַ
 ֿפלעגן,ַארבעטן
.חברים ֿפון די בעטן

The night shifts were especially hard. Broken
and tired, the workers had to trudge a couple
of hours to the peat-mining machines, and then
begin the forced labor: Bare to the knee, they
would follow the machines that cut the edges
in the peat. Whoever could not follow the
machines would be beaten. The work made
them hungry: the official ration consisted of
200 grams of bread and a bit of cereal per day,
240 grams of horsemeat and 50 grams of fat
per week. In the morning and evening, some

.נאכטשיכט
ַ
באזונדער שװער איז געװען די
ַ
צעבראכן און מיד ֿפלעגן זיך די
ָ
געשטאנען
ַ
אױפ
ֿ
בלאטעס בין די
ָ
רפן שלעּפן אין די
ֿ דא
ַ
ַארבעטער
דאן ֿפלעגט זיך
ַ  און,ּפאר שעה
ָ רף־מאשינעס ַא
ַ
טא
ָ
בארװעסע ביז
ָ : רטאזשנע ַארבעט
ָ קא
ַ ערשט ָאנהױבן די
װאס
ָ ,מאשינעס
ַ כהאלטן די
ַ נא
ָ רפן
ֿ דא
ַ  ֿפלעגן זײ,די קני
האט
ָ  װער עס.טארף
ָ ֿפלעגט ַארַײנעמען ַא ּתהום מיט
האט װַײטער
ָ ,מאשין
ַ כהאלטן מיט דער
ַ נא
ָ ניט געקענט
האבן די מענטשן
ָ זא ַארבעט
ַ  בַײ ַא.געקראגן קלעּפ
ָ
שטאנען
ַ בא
ַ רפלעגונג איז
ֿ  די ָא ֿפיציעלע ֿפ ַא: געהונגערט
,טאג
ָ עטװאס גרױּפן ַאלע
ָ
,גראם ברױט טעגלעך
ַ
200 ֿפון
גראם ֿפעטס
ַ
50 װאך און
ָ גראם ֿפערדיש ֿפלײש ַא
ַ
240
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bitter coffee. Most days the food was delayed,
and people would receive nothing at all to eat.

.קאװע
ַ  אין דער ֿפרי און אין ָאװנט ביטערע.װאך
ָ יעדע
 און,ּפראדוקטן
ָ
רהאלטן די
ַ מערערע טעג ֿפלעגן זיך ֿפ ַא
.באקומען צום עסן
ַ גארניט
ָ די מענטשן ֿפלעגן

The Jewish council arranged some assistance,
but it was inadequate. Bread could be
smuggled in, but other products, such as white
flour, meat and fats were almost impossible to
obtain. The guards would not permit it.

 ָאבער עס,ראנזשירט הילף
ַ האט ַא
ָ רשטײערשא ֿפט
ַ
די ֿפ ָא
האט מען געקענט
ָ
 ברױט.האט ניט געקלעקט
ָ
, װַײסע מעל: ּפראדוקטן
ָ
 ָאבער ַאנדערע,ַארַײנשמוגלען
ֿפלײש און ֿפעטס איז געװען ּכמעט אוממיגלעך
.געלאזט
ָ
האט ניט
ָ װאך
ַ  די.ַארַײנצוקריגן

From the first days there were about 60 sick
people who absolutely could not work, but the
murderous director, Reshko, a former whitearmbander who had previously organized the
massacre of the Jews in Radviliskis, would not
release the sick ones, demanding an additional
60 workers from the ghetto in their place.

60 צונױפגעקליבן ַא
ֿ
האבן זיך
ָ שױן אין די ערשטע טעג
האבן שױן לחלוטין ניט געקענט
ָ
װאס
ָ
,קראנקע
ַ
,רעשקא
ָ
דירעקטאר
ָ
 ָאבער דער מערדערישער,ַארבעטן
װַײסגװארדַײער און ֿפריערדיקער
ַ
ַא געװעזענער
,דװילישאק
ָ
רא
ַ טאר ֿפון דער ייִ דן־שחיטה אין
ָ רגאניזא
ַ
ָא
 ֿפ ָאדערנדיק ֿפון,קראנקע
ַ
ּפלאזן די
ָ געװאלט ָא
ָ
האט ניט
ָ
. ַארבעטער אױף זײער ָארט60 געטא נַײע
ָ

Radviliskis was just the beginning of the peatmine saga. On July 15 a new group of 250
Jews left for peat-mining work in Bačiunai.
The living conditions there were similar to
those in Radviliskis, but the work regime there
was lighter. The director of the peat-mining
group there was Siratuvicius, whose character
was not so bad, and with whom one could
negotiate. The Šiauliai chief of police,
Grėbliūnas, used to select the guards, and he
would send the better policemen.18 Every
Saturday afternoon, most of the workers would
return to the ghetto. They did not have to work
at night. People worked hard there — it was
still forced labor, but they were not driven as
hard as were those in Radviliskis.

ָאנגעהױבן די
האט זיך
ָ
דװילישאק
ָ
רא
ַ
מיט
טן יולי איז ַארױס ַא נַײע גרוּפע15  דעם,רף־עּפאּפײע
ָ
טא
ָ
 די.באטשיונַײ
ַ
רף־ארבעט אין
ַ
טא
ָ
 ייִ דן צו250 ֿפון
דארטן געװען װי אין
ָ
װױן־באדינגונגען זַײנען
ַ
דארט געװען
ָ
נאר דער רעזשים איז
ָ ,דװילישאק
ָ
רא
ַ
רפגרובן איז
ֿ טא
ָ
דירעקטאר ֿפון די
ָ
 דער.לַײכטערער
נאטור
ַ  ַא מענטש אין,טאװיטשיוס
ָ סירא
ַ
דארט געװען
ָ
 און מיט אים איז מען,ניט קײן שלעכטער
װאך ֿפלעגט שיקן דער שעף ֿפון דער
ַ  די.דורכגעקומען
האט געשיקט
ָ  און ער,גרעבליונאס
ַ
שאװל
ַ ּפאליצײ אין
ָ
כמיטאק ֿפלעגט
ָ
נא
ָ װאך שבת
ָ  ַאלע.ּפאליציסטן
ָ בעסער
 חוץ דעם איז.געטא
ָ
די מערהײט קומען ַאהײם אין
האבן
ָ  די מענטשן.כטארבעט
ַ נא
ַ דארט ניט געװען קײן
ָ
 װַײל די ַארבעט ַאלײן איז,געארבעט שװער
ַ
דארט
ָ
דארט ניט ַאזױ
ָ  ָאבער זײ זַײנען,טראזשנע
ָ קא
ַ געװען ַא
.דװילישאק
ָ
רא
ַ  װי אין,געװארן
ָ
געדריקט

Besides Bačiunai, other small camps were set
up: At Radviliskis, under the administration of
the “Pianotsentras” dairy cooperative, there
were 21 men with one guard. They all lived in
one narrow, dirty barn, but they received more
to eat and the work was not so hard.

געװארן קלענערע
ָ
געשא ֿפן
ַ
באטשיונַײ זַײנען
ַ
אױסער
װירטשא ֿפט ֿפון
ַ
 אין דער,דװילישאק
ָ
רא
ַ  בַײ: לאגערן
ַ
.“צענטראס
ַ
„ּפיענא
ָ
ּפעראטיװ
ַ
מילך־ּפוטער־קא ָא
ָ
דעם
 זײ.כמאן
ַ װא
ַ מאן מיט אײן
ַ
21 דארט זַײנען געװען
ָ
,שטאל ענג און שמוציק
ַ
האבן ַאלע געלעבט אין ַא
ָ
באקומען מער צו עסן און די ַארבעט
ַ האבן
ָ ָאבער זײ
.איז ניט געװען ַאזױ שװער

Another place was Pavenčiai, near the sugar
factory of the same name. Here the Jewish
workers, 31 men, lived in a barrack near the

 בַײ דער,ּפאװענטשיאַײ
ַ
נאך ַאן ָארט איז געװען
ָ
דא
ָ
 אױך.נאמען
ָ צוקערפ ַאבריק מיט דעם זעלביקן
ֿ
 געלעבט אין,מאן
ַ
31 ,ָהאבן די ייִ דישע ַארבעטער
דא
ָ  ָאבער אױך.רף־פעלדער
ֿ
טא
ָ
ראקעס לעבן די
ַ בא
ַ

18 According to an article in the Yiddish daily Forward from June 30, 1957, Dr. Peisachowitz had successfully treated
Grėbliūnas for a blood infection, after which the Lithuanian police chief became more favorably disposed toward
the Jews.
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peat grounds. But here as well they did not
suffer from hunger.

.האבן זײ ניט געהונגערט
ָ

The work in the peat-mining camps lasted until
October.

האט זיך געצױגן ביז
ָ רף־לאגערן
ַ
טא
ָ די ַארבעט אין די
.קטאבער
ָ ָא

How was life during the peat-mining period?

? רף־ּפעריאד
ָ
טא
ָ געטא געלעבט אין דעם
ָ
דאס
ָ האט
ָ װי

From the ghetto, 860 people went out, about a
fifth of the entire ghetto population, but almost
half of all those able to work. Left in the ghetto
were mostly women and children, who
occupied themselves with housework and
gardening. The Traku area covered about one
hectare of land,19 and the Kaukazas area
around four hectares. The area was divided
into small plots, and each one worked his own
plot, receiving seed from the Jewish council.
Children helped work the gardens, and it was a
joy to see how the small children cultivated
their small garden plots with perseverance and
diligence. Amazing vegetables used to grow
there. Even the murderous visitors from the
Gebietskomisariat and the security police
would offer compliments to the gardeners. The
men and women still able to work went to their
jobs at the aerodrome, the factory, the military
provisions store, the dairy cooperative, the
railroad, the Todt Organization,20 or others. A
few hundred worked in private homes in the
city.

דאס איז געװען
ָ , מענטשן860 געטא זַײנען ַארױס
ָ
ֿפון
גאנצער
ַ
דער
ֿפון
ינפטל
ֿ ֿפ
ַא
ערך
ַאן
הלעפט ֿפון ַאלע
ֿ
 ָאבער ּכמעט ַא,־בא ֿפעלקערונג
ַ געטא
ָ
רוב
ֿ
דאס
ָ
געטא זַײנען געבליבן
ָ
 אין.רבעטפעיִ קע
ֿ
ַא
האבן זיך
ָ  די קינדער און ֿפרױען.ֿפרױען און קינדער
װירטשא ֿפט אין שטוב ָאדער
ַ
ֿפ ַארנומען מיט דער
יאן איז געװען ַארום ַא
ָ רא
ַ
טראקער
ָ
 אין.גארטן
ָ
4 יאן ַא
ָ רא
ַ
װקאזער
ַ קא
ַ
לאנד און אין
ַ
העקטאר
ַ
געװארן ֿפ ַארטײלט אין קלײנע
ָ
 דער שטח איז.העקטאר
ַ
,בא ַארבעט
ַ
האט זַײן חלק
ָ
 און יעדער,חלקים
 מיט.רשטײערשא ֿפט
ַ
באקומענדיק זריעה ֿפון דער ֿפ ָא
ַ
האבן זיך ֿפ ַארנומען די קינדער
ָ ארטן־װירטשא ֿפט
ַ
ָדער ג
 װי די קלײנע,און עס איז געװען ַא נחת צו זען
בא ַארבעט
ַ האבן מיט עקשנות און ֿפלײס
ָ קינדערלעך
געגאנגען גרינסן
ַ אױפ
ֿ
 עס זַײנען.גארטן
ָ זײער שטיקעלע
באזוכער ֿפון
ַ
 ַא ֿפילו די רוצחישע.באװּונדערן
ַ
צו
זיכערקײט־ּפאליצײ
ָ
ריאט און ֿפון
ַ מיסא
ַ
געביטס־קא
ָ
קאמּפלימענטן די ַארבעטער ֿפון די
ָ
ֿפלעגן ָאּפגעבן
רבעטפעיִ קע מענער און ֿפרױען
ֿ
 די איבעריקע ַא.גערטנער
: געארבעט אױף זײערע ַארבעטשטעלעס
ַ
האבן װַײטער
ָ
,באן
ַ ,זענטראס
ַ
ּפיענא
ַ
,21. מ. פ. ה, ֿפ ַאבריק,דראם
ָ ערא
ָ ַא
געארבעט
ַ
האבן
ָ ּפאר הונדערט
ָ  ַא. און ַאנדערע22. ט.א
.ּפריװאטע בעלי־בתים
ַ
שטאט בַײ
ָ
אין

They would all leave every morning from the
ghetto gate, marching in columns to their
workplaces, accompanied by a Lithuanian or a
German. Despite fearing for their lives as they
walked home from work, the Jews would carry
concealed bread, grain, butter, eggs, etc. There
were often police raids, but these generally did
not have serious consequences.

רימארגן ַארױסגײן ֿפון
ָ
די ַאלע ֿפלעגן יעדן ֿפ
 און אין ַא,לאנעס
ָ קא
ָ  אױסשטעלן זיך אין,געטא־טױער
ָ
באגלײטונג ֿפון ליטװינער ָאדער דַײטש ַאװעק צו דער
ַ
 גײענדיק ֿפון דער ַארבעט ֿפלעגן די ייִ דן.ַארבעטשטעלע
טראגן אױף זיך
ָ
האלטענערהײט
ַ בא
ַ
אין טױט־שרעק
 װַײל עס ֿפלעגן. װ. א. אײער א, ּפוטער, גרױּפן,ברױט
האבן ָאבער
ָ װאס
ָ ,בלאװעס
ַ ָא ֿפט ֿפ ָארקומען אױף זײ ָא
.רעזולטאטן
ַ
געהאט קײן ערנסטע
ַ
ניט

August 30, 1942

1942 ,דרַײסיקסטער אױגוסט

Once, however, there was a raid that was
19
20
21
22

בװאלע געװן ַאנדערש װי
ַ אײנמאל איז ָאבער די ָא
ָ

Approximately 2.5 acres.
The German military engineering firm named for its founder, Fritz Todt, a senior Nazi.
Heeresverpflegungsmagazin.
Organisation “Todt.”
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different from all the others. That was on
August 30, 1942, a Friday. 23 A column of some
20 people was going by. Some carried food
with them, some were concealing it in their
pockets. Opposite the prison, not far from the
gate, the column was suddenly surrounded
Gebietskomissar Gewecke, the economic
manager Shriver, chief of staff Dervart, Dr.
Charney, Shvant and other brownshirts from
the
Gebietskommissariat.
The
Gebietskomissar got down from his vehicle,
approached and frisked each one. He found the
people themselves holding very little, but
around them were thrown packages of flour,
half-kilos of butter, bread, grain and apples.

דאס איז געװען דעם דרַײסיקסטן אױגוסט
ָ .לעמאל
ָ
ַא
20 לאנע ֿפון ַא
ָ קא
ָ געגאנגען ַא
ַ
 עס איז. ֿפרַײטיק, 1942
,געטראגן די שּפַײז אױף זיך
ָ
האבן
ָ  ַאנדערע.מעטנשן
 ַאנטקעגן.געהאלטן אין זעקלעך
ַ
האבן עס
ָ
ַאנדערע
לאנע ּפלוצלונג
ָ קא
ָ  איז די, ניט װַײט ֿפון טױער,ּתפיסה
ֿ
מיסאר
ַ
געביטס־קא
ָ
געװארן ֿפון דעם
ָ
ַארומגערינגלט
,שריװער
אינזשעניר
־לײטער.װירטש
,געװעקע
שװאנט און
ַ
,טשארני
ַ
. דר,דערװארט
ַ
שטאבסלײטער
ַ
דעם
ֿפון
לַײט
ברױנע
ַאנדערע
נאך
ָ
מיסאר איז
ַ
געביטס־קא
ָ
 דער.ריאט
ַ מיסא
ַ
געביטס־קא
ָ
צוגעגאנגען
ַ
װאגן און איז בכבודו ובעצמו
ָ ראּפ ֿפון זַײן
ָ ַא
 בַײ די מענטשן ַאלײן.טאּפט
ַ בא
ַ האט אים
ָ צו יעדן און
 ָאבער ַארום זײ,זאכן
ַ געפונען קײן גרױסע
ֿ האט ער ניט
ָ
האלבע
ַ
2 , זעקלעך מעל: רפן
ֿ נגעװא
ָ
זַײנען געװען ָא
. גרױּפן און עּפל, ברױט,קילאס ּפוטער
ָ

The next day the Jewish council was
summoned to the district commissioner’s
office. The Gebietskommissar informed them
that since, despite his warnings, the ghetto
continued to engage in prohibited blackmarket activity, he was demanding that the
council produce a list of 50 black-marketers,
who on Monday would be taken out by the
prison and shot. The effect this had on the
ghetto can be imagined. People had not known
exactly why the council had been summoned
to the district commissioner’s office, but it had
the smell of something bloody.

געפ ָאדערט
ֿ אױפ
ֿ
רשטײערשא ֿפט
ַ
מארגן איז די ֿפ ָא
ָ אױף
 דער.ריאט
ַ מיסא
ַ
געביטס־קא
ָ
געװארן צו קומען אין
ָ
 ַאז היות ניט געקוקט,געמאלדן
ָ
האט
ָ מיסאר
ַ
געביטס־קא
ָ
געטא ממשיך דעם
ָ
דאס
ָ  איז,װארענונגען
ָ אױף זַײנע
 דעריבער ֿפ ָאדערט ער,רצהאנדל
ַ
שװא
ַ
ֿפ ַארברעכערישן
50
ַארױסצוגעבן
רשטײערשא ֿפט
ַ
ֿפ ָא
די
אױף
מאנטיק
ָ
רױספירן
ֿ
װאס מען װעט ַא
ָ
שװארצהענדלער
ַ
װאס
ָ , עס איז זיך ֿפ ָארצושטעלן.ּתפיסה און שיסן
ֿ לעבן
האט מען
ָ געטא
ָ
 אין.געטא
ָ
געטאן אין
ָ
האט זיך
ָ עס
קלאר ניט געװּוסט װעגן די ֿפ ָאדערונגען ֿפון
ָ
אמת
,האט זיך ָאנגעשטױסן
ָ ‛ ָאבער מ,ריאט
ַ מיסא
ַ
געביטס־קא
ָ
.ַאז עס שמעקט מיט בלוט

In the Jewish council office, discussions went
on ceaselessly through the night of Aug. 31 to
Sept. 1. Besides the representatives,
administrators, police chiefs from both ghetto
regions, several others were specifically
invited to the meeting. The question: To give
up 50 people, or not. None dared propose
names, but at the same time no one would
suggest that the council refuse to comply with
the Gebietskommissar’s order. A suggestion
was made to give up all those who had been
caught in the column. It was a horrible night.
Just before dawn, the meeting decided that the
next day — Sept. 2, 1942 — at noon, the

האבן ניט
ָ
רשטײערשא ֿפט
ַ
אין שטוב ֿפון דער ֿפ ָא
טן31 נאכט ֿפון
ַ  די.ראטונגען
ַ בא
ַ
אױפגעהערט די
ֿ
טן סעּפטעמבער איז געװען אין1 אױפן
ֿ
אױגוסט
 אױסער די.רשטײערשא ֿפט־שטוב ַא ליל שמורים
ַ
ֿפ ָא
ליצײ־שעפן ֿפון
ֿ
ּפא
ָ
,טארן
ָ דמיניסטרא
ַ
 ַא,ֿפ ָארשטײער
אױך
געקומען
זַײנען
,יאנען
ָ ־רא
ַ געטא
ָ
בײדע
 עס איז.ראטונג
ַ בא
ַ אַײנגעלאדענע סּפעציעל צו דער
ָ
 מענטשן ָאדער50  ַארױסגעבן די: ראגע
ַ געשטאנען די ֿפ
ַ
 ָאבער,געװאגט ֿפ ָארצולײגן נעמען
ַ
האט ניט
ָ  קײנער.ניט
האט קײנער ניט געקענט ֿפ ָארלײגן דער
ָ גלַײכצַײטיק
דערפילן דעם
ֿ
ּפצוזאגן זיך ֿפון צו
ָ
רשטײערשא ֿפט ָא
ַ
ֿפ ָא
 עס איז געװען ַא.בא ֿפעל
ַ
מיסארס
ַ
געביטס־קא
ָ
.לאנע
ָ קא
ָ געכאּפטע ֿפון
ַ
רשלאג ַארױסצוגעבן די ַאלע
ָ
ֿפ ָא
האט
ָ רטאג
ָ  ערשט ֿפ ַא.נאכט
ַ ס‛ איז געװען ַא שרעקלעכע
טן2  דעם,מאנטיק
ָ ,מארגן
ָ  ַאז,שלאסן
ָ בא
ַ ראטונג
ַ בא
ַ די
גאנצע
ַ  װעט די,בַײטאג
ָ
 ַאזײגער12 ,1942 סעּפטעמבער

23 In fact, Aug. 30, 1942 fell on a Sunday. Other sources (specifically, Dr. Aharon Pick’s diary) indicate that this event
took place on Saturday, Aug. 29.
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דמיניסטראציע מיט די
ַ
רשטײערשא ֿפט מיט דער ַא
ַ
ֿפ ָא
ּתפיסה גרײט
ֿ
ליצײ־שעפן זיך ַאװעקשטעלן נעבן
ֿ
ּפא
ָ
דערשאסן .און די
ָ
ָאנצונעמען דעם אורטײל און צו װערן
מיסאר ַאלײן נעמען.
ַ
געביטס־קא
ָ
זאל דער
איבעריקע ָ

entire council, the administrators and the
police chiefs would present themselves at the
prison, to accept the sentence and be shot. The
Gebietskommissar himself would have to
choose any additional victims.

באשלוס מיטגעטײלט דעם
האבן זײ דעם ַ
מארגן ָ
אױף ָ
דר .גינטהער .צו ַאלעמענס ֿפרײד איז דער קרבן ניט
האט דער
געװארן .אין דער לעצטער מינוט ָ
ָ
געפ ָאדערט
ֿ
מיסאר ֿפ ַארביטן דעם אורטײל אױף 20.000
ַ
געביטס־קא
ָ
האבן ָאנגענומען מיט
װאס ַאלע ָ
קאנטריבוציעָ ,
מארק ָ
ַ
ׂשימחה.

The next day they shared this decision with Dr.
Günter. To everyone’s joy, the sacrifice was no
longer demanded. At the last minute, the
Gebietskommissar changed the sentence to a
contribution of 20,000 marks, something that
everyone accepted with joy.

רשטײערשא ֿפט איז דעם נסיון
ַ
ֿפ ָא
די ייִ דישע
האט אירע הענט ניט אַײנגעטונקט
בַײגעשטאנען און ָ
ַ
האט מקדש השם געװען.
מיט בלוט .זי ָ

The Jewish council had resisted the temptation
to bloody its own hands. Instead, it had offered
to martyr itself.

באהערשט ַא
געטא ַ
ָ
דאס
האט ָ
ָ
נאך דער געשיכטע
ָ
געװארן
ָ
ּפאליצײ איז
ָ
טעראר־שטימונג .די ייִ דישע
ָ
ּפאליצײ .די אײגענע
שטרענגער ֿפון דער ליטװישער ָ
געלאזט די
ָ
האבן ניט
ַארבעטער אױף די ַארבעטשטעלן ָ
באנדע .עס
נטרא ַ
ַ
קא
אומפ ָארזיכטיקערע נעמען מיט זיך ָ
ֿ
נטראל אױף די
ָ
קא
ָ
רשטארקט די
ַ
האט זיך ֿפ ַא
ָ
האט
ָ
רשטײערשא ֿפט
ַ
געטא .די ֿפ ָא
ָ
סּפעקולאנטן אין
ַ
האט אױך מורא
געקראגן ֿפ ַאר שװערע ֿפ ָאלגן ,זי ָ
ָ
מורא
מיסאר
ַ
געביטס־קא
ָ
געהאט ֿפ ַאר זיך ַאלײן ,װַײל דער
ַ
נטװארטלעך ֿפ ַאר יעדן ֿפ ַאל ֿפון
ָ
רא
געמאכט ֿפ ַא ַ
ַ
האט זײ
ָ
סּפעקולאציע.
ַ

This episode began a terrible period for the
ghetto. The Jewish police became stricter than
the Lithuanians. Workers with jobs outside the
ghetto no longer permitted the careless among
them to smuggle in contraband. Controls were
tightened on speculators. The council feared
serious consequences, including for itself,
because the Gebietskommissar had made them
personally responsible for any further cases of
speculation.

The list of the 27

די רשימה ֿפון די 27

The representative of the German labor office
in the ghetto was Izelis, from Tavrig [Tauragė].
He had little influence, however, because he
could not make himself understood in German
and needed a Jewish representative to
translate. He could have done some nasty
things, of course, but he did not. In some cases
he warned the council about dangerous
situtaions. In October 1942, however, he
demanded lists of those unable to work who
had not previously been registered. When
asked what this demand meant, he said he had
received a secret order from the leader of the
labor office, the government councilor Dr.
Günter, to get him the list of those unable to
work without letting the Jewish council know
of it. Dr. Günter told him that he did not want

רּבעטסאמט אין
ַ
דער ֿפ ַארטרעטער ֿפונעם דַײטשישן ַא
האט ָאבער
טאװריק .ער ָ
געטא איז געװען איזעליס ֿפון ַ
ָ
האט זיך ניט
ָ
קנאּפע װירקונג ,װַײל ער
ַ
געהאט ַא
ַ
האט זיך ַאלײן
צונױפרײדן אױף דַײטש און ָ
ֿ
געקענט גוט
דאלמעטשן ֿפון די ייִ דישע
ָ
גענױטיקט אין דעם
געקאנט
ָ
האט ער
ָ
נאטירלעך,
ֿפ ָארשטײער .רישעותַ ,
געטאן .אין געװיסע
ָ
האט עס ניט
נטאןָ ,אבער ער ָ
ָא ָ
װארענען דער
ַ
ֿפלעגט ער
געפ ַאר
ֿ
ֿפון
ֿפ ַאלן
האט ער ָאבער
קטאבער ָ 1942
רשטײערשא ֿפט .אין ָא ָ
ַ
ֿפ ָא
רבעטפעיִ קע,
ֿ
גענומען ֿפ ָאדערן ליסטעס ֿפון די ניט ַא
קלאר
ָ
האט אים
װאס עס איז ֿפריער ניט געװען .װען מ‛ ָ
ָ
האט ער
פאדערונגָ ,
ואס ער מײנט מיט זַײן ָ
געפרעגטָ ,
ֿ
בא ֿפעל
באקומען ַא געהײמען ַ
האט ַ
אױסגעזאגטַ ,אז ער ָ
ָ
רבעטסאמטֿ ,פון דעם
ַ
ֿפון דעם לײטער ֿפון ַא
רעגירונגס־ראט דר .גינטהער צוצושטעלן אים ָאן דעם
ַ
רשטײערשא ֿפט די ליסטעס
ַ
װיסן ֿפון דער ייִ דישער ֿפ ָא
האט אים
ָ
רבעטפעיִ קע .דר .גינטהער
ֿ
ניט־א
ַ
ֿפון די
געזאגטַ ,אז ער װיל ניט דירעקט ָאנקומען צו דער
ָ
זא
האט אים ַא ַ
ָ
רשטײערשא ֿפט .איזעליס
ַ
ייִ דישער ֿפ ָא
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האט זיך
נאװעמבער ָ
ליסטע ניט צוגעשטעלט .אין חודש ָ
דר .גינטהער װעגן דעם געװענדט דירעקט צו דער
געטאן
ָ
האט װַײטער ַא װײ
רשטײערשא ֿפט .עס ָ
ַ
־פ ָא
געטא ֿ
ָ
נאװעמבער
מיט ַאקציע און ֿפ ַארניכטונג .דעם 17טן ָ
גערופן ַא ברײטערע
ֿ
צונױפ
ֿ
רשטײערשא ֿפט
ַ
האט די ֿפ ָא
ָ
געטא און מען
ָ
בא ַאמטע ֿפונעם
רזאמלונג ֿפון ַאלע ַ
ֿפ ַא ַ
זאל מען
טאן ? צי ָ
זאל מען ָ
װאס ָ
טראכט — ָ
בא ַ
האט ַ
ָ
רבעטפעיִ קע ָאדער
ֿ
ניט־א
ַ
ּפזאגן צוצושטעלן ידיעות ֿפון
ָא ָ
בא ֿפעל ֿפ ָאלגן ? אינעם ערשטן ֿפ ַאל
זאל מען דעם ַ
ָ
דערװארטן ַא גרעסערע ַאקציע
ַ
רפט
געדא ֿ
ַ
װאלט מען
ָ
האבן די
ָ
ֿפון ֿפ ַארניכטונג ,אינעם צװײטן ֿפ ַאל
מיטארבעטער אין דער
ַ
רפט װערן
געדא ֿ
ַ
באשליסער
ַ
בלוטיקער ַארבעט ֿפון ֿפ ַארניכטן ייִ דן.

to directly approach the Jewish council. Izelis
did not get him the list. During November, Dr.
Günter contacted the council directly. This
implied that more raids and killing were
coming. On November 17 the council called a
broader meeting of all ghetto officers to
consider what should be done. Should they
refuse to furnish names of those unable to
work, or follow the orders given them? The
former would likely result in a larger
extermination aktion, while the latter would
implicate the council in the bloody business of
murdering Jews.

אױפן צװײטן װעג
ֿ
האבן זיך געשטעלט
רזאמלטע ָ
די ֿפ ַא ַ
ּפערזאן.
ָ
צונױפגעשטעלט ַא רשימה ֿפון 27
ֿ
האט
און זי ָ
קאליקעס,
ַ
די  27זַײנען געװען מײסטנס װיסטע
געהאלטן בַײם
ַ
האבן
װאס ָ
עובר־בטל ַאלטעַ ,אזעלכע ָ
ֿ
האט עס ַא רעכט
שטארבן און ענלעכעָ ,אבער װער ָ
ַ
אומצוברענגען מענטשלעכע לעבנסּ ,כלומרשט „צוליב
דער טובה“ ֿפונעם ּכלל ? עס איז געװען דער גליטשיקער
האט
שאװל ָ
דן־ראטן .בַײ אונדז אין ַ
ַ
װעג ֿפון די ַאלע ייִ
בארטן און געענדיקט זיך
דער װעג זיך ָאנגעהױבן מיט ַא ָ
נפשות.
מיט דער ליסטע ֿפון ֿ 27

The meeting decided on the second course,
and collected a list of 27 persons. The 27 were
mostly sad cases, cripples, elderly and senile
people, those who were thought to be near
death. But who has the right to take another’s
?life, ostensibly “for the greater good” of all
This was the slippery road for all Jewish
councils. For us in Šiauliai, the road began
with abortions and ended with the list of the 27
souls.

רשטײערשא ֿפט
ָ
האט די ֿפ ָא
ָ
ָאּפגעבנדיק די ליסטע,
האט
ָ
נאצישע ֿפירער און
געבעטן תחנונים בַײ ַאלע ַ
זאלן די
צװישן זײ ֿפ ַארטײלט גרױסע מּתנותַ ,אז זײ ָ
צוגעזאגט
ָ
האט
ָ
ַאקציע אױסמײדן .דר .גינטהער
מיטצוהעלפן װי װַײט זַײנע מיגלעכקײטן װעלן
ֿ
דערגרײכן .און עס אין צו קײן ַאקציע אין דער צַײט
ניט געקומען.

Even as they gave over the list, the council
pleaded with the Nazi leaders and offered them
large gifts, to avert the roundups and killing.
Dr. Günter promised to help out as much as he
could. And indeed, at that time no aktions took
place.

The winter camps

װינטער־לאגערן
ַ
די
זומערלאגערן,
ַ
נאך געענדיקט די
האבן זיך ָ
אײדער עס ָ
דאס זַײנען
ָ
װינטער־לאגערן.
ַ
האבן זיך ָאעגעהױבן
ָ
אין
ּפעװענטשיאײ.
ַ
און
לינקײטשיאײ
ַ
געװען
האבן
געװער־פ ַאבריקן .זײ ָ
ֿ
לינקײטשיאײ זַײנען געװען
ַ
דראם .סוף
ערא ָ
רװאלטונג ֿפון ַא ָ
געהערט צו דער ֿפ ַא ַ
ראדװילישקער
סעּפטעמבער זַײנען געקומען ַא טײל ֿפון ַ
געװארן קײן
ָ
מענער און ֿ 95פון זײ זַײנען ָאּפגעשיקט
נאך 15
געװארן ָ
ָ
לינקײטשיאײ .צו זײ זַײנען געשיקט
ַ
שטױבװירטשא ֿפט.
ַ
מײדלעך ֿפ ַאר דער קיך און

Even before the summer encampments had
ended, winter camps began at Linkaičiai and
Pavenčiai. At Linkaičiai, weapons were
manufactured
for
the
aerodrome
administration. At the end of September, some
of the men returned from Radviliskis, and 95
of them were sent down to Linkaičiai. Fifteen
girls were also sent there for the kitchen and
housekeeping work.

שאװל ,איז
ַ
קילאמעטער ֿפון
ָ
װענטשיאײ30 ,
ַ
ּפא
ָ
אין
דארט
האט זיך ָ
צוקערפ ַאבריק .די ַארבעט ָ
ֿ
געװען ַא
נאװעמבער  ,1942גלַײך װי די
ָאנגעהױבן אין מיטן ָ

Pavenčiai, 30 kilometers from Šiauliai, had a
sugar factory. Work there began in midNovember 1942, just as people arrived from
34
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Radviliskis. One hundred twenty men and a
few women worked there.

האבן
ָ דארט
ָ .ראדװילישק
ַ מענטשן זַײנען געקומען ֿפון
. מענער מיט אײניקע ֿפרױען120 געארבעט
ַ

Food there was somewhat better, because in
the factory were sufficient vegetables, but if
they had to rely on the generosity of the
director, Sadauski, they would have gone
hungry. Fortunately, peasants would come to
the yard and from them people could obtain
food — either for money or not.

 װַײל אין ֿפ ַאבריק,עטװאס בעסער
ָ
דאס עסן איז געװען
ָ
װאלטן
ָ
 ָאבער װען זײ,זַײנען געװען גענוג גרינסן
,דאװסקי
ָ סא
ַ דירעקטאר
ָ
ָאנגעקומען בלױז צום חסד ֿפון
 צום גליק ֿפלעגן קומען אין הױף.װאלטן זײ געהונגערט
ָ
— װאס
ָ ּפױערים און בַײ זײ ֿפלעגט מען קענען קריגן
.ֿפ ַאר געלט ָאדער ָאן געלט — צו עסן

But it was still forced labor. The work was not
measured by the hour but by the piece. Every
day hundreds of wagons of sugar beets would
arrive and the Jews had to quickly unload
them. Often wagons would arrive at night, so
the Jews would have to work overnight.
Despite that, Pavenčiai was thought to be one
of the better work camps. On January 15,
1943, the season ended and the people came
back.

.טראזשנע
ָ קא
ַ דערפ ַאר ָאבער איז די ַארבעט געװען ַא
ֿ
נאר לױט
ָ ,די ַארבעט איז געװען ניט לױט שעהען
טאג ֿפלעגן ָאנקומען הונדערטער
ָ
 ַאלע.קארד
ָ ַא
רפט
ֿ געדא
ַ
האבן עס
ָ  און די ייִ דן,גאנעס צוקער־ריבן
ָ װא
ַ
,בַײנאכט
ַ
גאנעס
ָ װא
ַ  ָא ֿפט ֿפלעגן קומען.אױסלאדן
ָ
שנעל
 ניט.נאכט
ַ רפט ַארבעטן דורך
ֿ געדא
ַ
האבן די ייִ דן
ָ
װענטשיאײ גערעכנט
ַ
ּפא
ָ האט זיך
ָ געקוקט אױף דעם
טן15  דעם.לאגערן
ַ ֿפ ַאר אײנעם ֿפום די בעסערע
סעזאן געענדיקט און די
ָ
האט זיך דער
ָ 1943 יאונואר
ַ
.מענטשן זַײנען געקומען צוריק

Work sites outside the ghetto

געטא
ָ
ַארבעטּפלעצער אױסערן

In November, 1943, the Jewish representative
council received an order to liquidate all the
workshops that were not for the ghetto. The
only ones remaining were the shoemaker’s, the
tailor shop, a chemical laboratory that
produced tea, dental powder and similar items
for the ghetto, and the laundry. The cardboardbox and brush factories had to be liquidated.
The former had already been effectively
closed, because it had not produced essential
material for the military. That left 35 older
women and mothers with small children
unemployed.

רשטײערשא ֿפט
ַ
האט די ייִ דישע ֿפ ָא
ָ 1943 נאװעמבער
ָ אין
,בא ֿפעל צו ליקװידירן ַאלע װערקשטובען
ַ באקומען ַא
ַ
נאר
ָ  עס זַײנען געבליבן.געטא
ָ
װאס ַארבעטן ניט ֿפ ַארן
ָ
טאריע צו
ָ רא
ַ בא
ָ לא
ַ  כעמישע, שנַײדערַײ,די שוסטערַײ
צאנּפולװער און ענלעכע ַארטיקלן ֿפ ַארן
ָ ,ּפראדוצירן טײ
ָ
זש־פ ַאבריקל און
ֿ
נא
ַ רטא
ָ קא
ַ דאס
ָ .געטא און די װעשערַײ
ָ
 די ערשטע.געזאלט ליקװידירט װערן
ָ
האבט
ָ בערטשערַײ
האט
ָ
 װַײל זי,געװארן
ָ
איז װירקלעך ליקװידירט
 עס.ּפראדוצירט ֿפ ַארן מיליטער ניט װיכטיקע ַארטיקלען
ָ
 ַאלטע ֿפרױען און35 רבעטלאז בַײ
ָ
זַײנען געבליבן ַא
.מאמעס ֿפון קלײנע קינדער

The brush factory was moved from the ghetto
to the city, where it produced the same
materials: brushes for floors, shoes, and
clothing as well as toothbrushes for the
military. The ghetto lost the income, however
it still kept 65 people employed. Most of them
were not capable of difficult outdoor work,
and only fit for such jobs. The people lived
better than those under other commands,

 װּו זי,שטאט
ָ
געטא אין
ָ
די בערטשערַײ איז ַאריבער ֿפון
טעריאל — בערשט
ַ
מא
ַ דאס זעלביקע
ָ ּפראדוצירט
ָ
האט
ָ
 װי אױך בערשטלעך, קלײדער, שיך,דלאגעס
ָ ּפא
ָ ֿפ ַאר
האט
ָ
געטא
ָ
דאס
ָ
.ֿפ ַאר די צײן — ֿפ ַארן מיליטער
דערפ ַאר איז ָאבער געבליבן דער
ֿ
,רלארן די הכנסה
ָ ֿפ ַא
האבן
ָ רוב ֿפון זײ
ֿ
דאס
ָ . מענטשן65 רבעטּפלאץ ֿפ ַאר
ַ
ַא
ניט געקענט ַארבעטן שװער אין דרױסן און זַײנען
 די מענטשן.זא ַארבעט
ַ נאר צו ַא
ָ צוגעּפאסט
ַ
געװען
,מאנדעס
ַ קא
ָ
 װי אין ַאנדערע,האבן געלעבט בעסער
ָ
ראובן
ֿ
— נפירונג
ֿ גאנצע אינערלעכע ָא
ַ
װַײל די
35
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לײבאװיטש און זַײן געהילף דער געװ .לערער ֿפונק —
ָ
איז געבליבן די זעלביקע .די ַארבעט־דיסציּפלין איז
קױפן
ֿ
בגנבה ֿפלעגן זײ קענען
ֿ
געװען ניט ַאזױ שטרענג,
ּפראדוקטן ֿפלעגט מען
ָ
געקױפטע
ֿ
שּפַײז־ּפראדוקטן .די
ָ
זיך בשלום צעטײלן און אַײנטײלן ַא ֿפילו די ,װעלכע
צאלן.
װאס צו ָ
געהאט מיט ָ
ַ
האבן ניט
ָ

— because the whole internal leadership
Reuben Leibovich and his assistant, the former
teacher Funk — remained the same. The work
discipline was not so strict, and they were able
to discreetly purchase food items. These were
divided and shared even with those who had
nothing to pay with.

געהאט די מענטשן ,װעלכע
ַ
האבן
ניט שלעכט בערך ָ
למינאס אין ֿפ ַאבריקל.
ַ
סא
געארבעט בַײם לעט ַ
ַ
האבן
ָ
האבן
ָ
רוב מענטשן ,װעלכע
דאס זַײנען געװען ס‛ ֿ
ָ
זאכן בַײ דעם
האלטן“ זײערע ַ
„בא ַ
ַ
„אװעקגעלײגט“ און
ַ
האט ער זײ „דערלױבט“
זעלביקן און ֿפ ַאר דעם „חסד“ ָ
רשטאטן צו
ַ
װא
ַ
שא ֿפן אין זַײנע רױמען גרױסע
ַ
צו
װאל ,שּפינערַײ און װעבערַײ .די
(קאמען) ָ
ַ
„קארסטן“
ָ
נאך עּפעס ֿפ ַארדינען ֿפון
ערשטע צַײט ֿפלעגן די מענטשן ָ
ּפראצע .שּפעטער ֿפלעגט דער אײגענער
ַ
זײער
למינאס ,װעלנדיק ּפטור װערן ֿפון זַײנע ייִ דישע
ַ
סא
ַ
װאס
זאכןָ ,
מאנען בַײ אים די ַ
ַארבעטער ,װעלכע ֿפלעגן ָ
האט ֿפון זײ ַאװעקגענומען ,שיקן מסירות אין
ָ
ער
האנדלען ,און ער
זיכערקײט־ּפאליצײ אױף זײַ ,אז זײ ַ
ָ
זאל ָאננעמען מיטלען קעגן
ּפאליצײ ָ
ֿפלעגט בעטןַ ,אז די ָ
זײ.

It wasn’t so bad for those people who worked
for the little Latvian Salminas in the factory.
These were mostly people who had arranged to
“hide” their belongings with him, and for that
they were “permitted” to work in his large
workshop rooms, combing wool, spinning and
weaving. At first, the people earned something
for their work. Later this same Salminas
decided to get rid of his Jewish workers, lest
they demand that he return the goods they had
stored with him. He sent information to the
security police about them, saying they were
dealing goods, and asked the police to take
measures against them.

ֿפ ַארשײדענע
די
געװען
זַײנען
הכנסהדיק
אין
באן —
ַ
דער
אױף
ַארבעטס־שטעלעס
צענטראס“ ,אין
ַ
„ּפיענא
ַ
ּפעראטיװ
ַ
קא ָא
אײער־און־ּפוטער ָ
לאדערס
דעּפא און ֿפון די ֿפערציק ַ
ָ
רװאלטונג,
ן־פ ַא ַ
בא ֿ
ַ
נלאדן
באן .די ַארבעטן זַײנען געװען שװערעָ ,א ָ
בַײ דער ַ
אױסלאדן ,שלעּפן שװערע מׂשאות ,די ייִ דישע ֿפרױען
ָ
און
גאנעס און די
װא ָ
רפט ּפוצן און רײניקן די ַ
דא ֿ
בא ַ
האבן ַ
ָ
געפ ָאדערט
ֿ
האט
ָ
מאטיװןַ .אזױ װי די ַארבעט
קא ָ
לא ָ
ָ
עטװאס
ָ
באװעגונג ,זַײנען די מענטשן געװען
שטענדיקע ַ
האבן
ֿפרַײער ,װי די ַארבעטער ֿפון די װערקשטובן .זײ ָ
לעמאל געקענט נעמען ַא געצײג ָאדער ַא מׂשא און
ָ
ַא
טראגן עס ּכלומרשט צו דער ַארבעטָ ,אבער גלַײכצַײטיק
ָ
רקױפן.
ֿ
קױפן ָאדער ֿפ ַא
ֿ
אװעקגײן עּפעס

More beneficial were the various jobs on the
railroad — in the dairy cooperative, at the
railway administration, the depot and for 40
loaders at the railroad. The work was hard,
loading and unloading and carrying heavy
freight; and the Jewish women had to clean
and fit out the wagons and locomotives. Since
this work demanded constant movement, these
people were somewhat freer than the workers
in the workshops. They were always taking
tools or packages, ostensibly for the job, but at
the same time could get away to buy or sell
something.

האבן
אין סעּפטעמבער ( 1942מיר דוכט זיך דעם 16טן) ָ
געארבעט בַײם רײניקן ַא
ַ
ייִ דישע ַארבעטערינס
רונטערגעקראכן
ָ
מאטיװ .אײניקע ֿפון זײ זַײנען ַא
קא ָ
לא ָ
ָ
מאטיװס רעדערּ ,כדי אים צו ּפוצן ֿפון
קא ָ
לא ָ
אונטערן ָ
מאשיניסט,
האד דער ליטװישער ַ
אונטן ,אין דער מינוט ָ
לאז געגעבן דעם
װארענענדיק ַא ֿפילו מיט ַא ֿפַײףַ ,א ָ
ניט ַ
מאטיװ און צעקװעטשט אײן ֿפרױ אױף טױטַ ,א
קא ָ
לא ָ
ָ
האט ער
ליפשיץָ ,
ֿ
־יאריקער אסּתר
צװײטער ,דער ָ 16
האנט און ֿפוס (זי איז שּפעטער
ָאּפגעשניטן די רעכטע ַ
געװארן אין דער ַאקציע ֿפון די
ָ
רױסגעפירט
ֿ
ַא
האט ער לַײכט
ָ
רבעטפעיִ קע) און אײניקע
ֿ
ניטא
ַ

)In September 1942 (I believe it was the 16th
some women workers were cleaning a
locomotive. Some of them had crawled
underneath in order to polish the locomotive
wheels. In that minute, the engineer, without
even a whistle in warning, began to move the
locomotive, crushing one woman to death and
severing the right hand and leg of a second,
16-year-old Esther Lipshitz. (She was later
taken away in the roundup of those unable to
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work.) Several others were lightly wounded.
These unfortunates lay for a long time,
bleeding, and the Lithuanian railroad officials
would not even permit a doctor to be brought
to give them first aid.

לאנגע צַײט
ַ  די ֿפ ַאראומגליקטע זַײנען ַא.ֿפ ַארװּונדעט
ּפגעגאנגען מיט בלוט און די ליטװישע
ַ
געלעגן און ָא
געלאזן ַא ֿפילו בערנגען ַא
ָ
האבן ניט
ָ באן
ַ בא ַאמטע ֿפון
ַ
.קטאר און געבן זײ די ערשטע הילף
ָ דא
ָ

A Jewish worker ran to the ghetto and brought
the Jewish police with stretchers. They took
away the dead and brought the severely
wounded ones to the city hospital, and the
lightly wounded to the ghetto hospital.

געטא און
ָ
װעקגעלא ֿפן אין
ָ
ַא ייִ דישער ַארבעטער איז ַא
טראגברעטלעך און
ָ
ּפאליצײ מיט
ָ
געבראכט ייִ דישע
ַ
שװער־פ ַארװּונדעטע אין
ֿ
ּפגעפירט די טױטע און די
ֿ
ָא
געטא
ָ
קראנקהױז און די לײכטערע — אין
ַ
שטאטישן
ָ
.קראנקהױז
ַ

In April 1943, some rubber strips were cut off
of the wagons. The gendarmes made an
inspection of the ghetto shoemakers, and found
one of these strips cut into shoe soles, and a
pair of shoes with these soles. The shoes
belonged to B. Kharanozhitsky; his 17-yearold son had stolen them. B. Kharanozhitsky
was taken to the security police. The
Lithuanians blamed the Jews. This had the
smell of theft with a whiff of sabotage (cutting
off a piece of the wagons) and it could have
ended very sadly. Fortunately the matter was
successfully
negotiated,
and
B.
Kharanozhitsky was freed.

גאנעס ָאּפגעשניטן
ָ װא
ַ  זַײנען ֿפון די1943 אין ַאּפריל
האט
ָ נדארמעריע
ַ זשא
ַ
 די.געװארן די גומענע גײקעס
ָ
האט
ָ
געטא־שוסטערַײ און
ָ
געמאכט ַא רעװיזיע אין
ַ
ּפאר
ָ זא גײקע צעשניטן אױף זױלן און אײן
ַ געפונען ַא
ֿ
האבן
ָ
 די שיך.באזױלט
ַ
שיך איז געװען מיט דעם
־17 האט עס זַײן
ָ געגנבט
ֿ
,נאזשיצקין
ָ רא
ַ כא
ַ .געהערט ב
געװארן
ָ
נאזשיצקי איז גענומען
ָ רא
ַ כא
ַ . ב.יאריקער זון
ָ
רפן די
ֿ געװא
ָ
האבן
ָ  די ליטװינער.זיכערהײט־ּפאליצײ
ָ
אין
גניבה
ֿ
געהאט ַא ריח ֿפון
ַ
האט
ָ  עס.שולד אױף די ייִ דן
(אּפגעשניטן ַא
ָ טאזש
ַ בא
ָ סא
ַ
בַײ־געשמאק ֿפון
ַ
מיט א
האט זיך געקענט ענדיקן
ָ גאנעס) און עס
ָ װא
ַ טײל ֿפון
 צום גליק איז עס געלונגען דעם ענין צו.זײער טרױעריק
.נאזשיצקי איז ַארױס ֿפרַײ
ָ רא
ַ כא
ַ .ֿפ ַארטושן און ב

Notwithstanding this incident, thefts continued
to take place.

גניבות װַײטער
ֿ
ניט קוקנדיק אױף דעם ֿפ ַאל זַײנען די
.נגעגאנגען
ַ
ָא

Theft and smuggling also plagued Frenkel’s
factory. The thefts mainly involved carrying
out completed shoes. This the Lithuanians did
without the Jews.

װעקגעלאזן אױך
ָ
האט זיך ַא
ָ
גנבה און שמוגל
ֿ
אױף
שטאנען ֿפון
ַ בא
ַ
גנבה איז
ֿ
 די.ֿפרענקלס ֿפ ַאבריק
האבן זיך די ליטװינער
ָ דא
ָ .ַארױסשלעּפן ֿפ ַארטיקע שיך
.גאנגען ָאן די ײדן
ַ בא
ַ

In other departments of the factory they
needed the Jews’ help, for example in leather
cutting.
They referred to this theft as
“economy.” A master craftsman would receive
a certain quantity of leather uppers, from
which he would have to cut out a certain
number of “blanks.” There would always be
leftover leather, which the craftsman would
retain.

האבן זײ ָאבער
ָ אין ַאנדערע ָאּפטײלונגען ֿפון ֿפ ַאבריק
. אין דער שטעּפערַײ, למשל, װי,געמוזט ָאנקומען צו ײדן
 ַא מַײסטער.“נאמיע
ָ „עקא
ָ
דא געהײסן
ָ האט
ָ גנבה
ֿ
די
קװאנטום אױבער־לעדער
ַ
באקומען ַא געװיסן
ַ ֿפלעגט
רפט ֿפון דעם אױסשנַײדן ַא געװיסע
ֿ געדא
ַ
האט
ָ און ער
 ֿפון דעם.“טאװקעס
ָ גא
ָ „זא
ַ
,"„שעפטן
ֿ
ּפאר
ָ
צאל
ָ
קװאנטום לעדער ֿפלעגט דעם
ַ
ַארױסגעגעבענעם
.מַײסטער שטענדיק בלַײבן איבעריקע לעדער

Some of the Jewish masters at first didn’t want
to take part in the theft. The Lithuanians forced
them not to return the “economy,” so that

האט לכּתחילה ניט
ָ ַא טײל ֿפון די ייִ דישע מַײסטערס
האבן זײ די ליטװינער
ָ .גנבה
ֿ
מיטמא ֿכן די
ַ
געװאלט
ָ
 ּכדי די,נאמיע“ ניט ַאװעקצוגעבן
ָ „עקא
ָ
געצװּונגען די
קװאנטום לעדער
ַ
זאל שּפעטער דעם
ָ ֿפ ַאבריק־לײטונג
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factory overseers would not later reduce the
quantity of leather. They or their accomplices
would buy their “economy” back from the
Jewish masters on the spot, paying them a
pittance. If the Jews failed to comply they
would be threatened with death. But after each
incident the Jewish factory directors, Max
Lipshitz and especially Mulie Katz, covered up
the business, and for the entire time until the
liquidation of the ghetto there was not one
unfortunate incident in the factory. Only one
woman, Sarah Malinker, was caught with a
“commission,” that is with 10 pairs of uppers,
and she was sent to the large prison. She
would undoubtedly have been killed, but
fortunately, on the ghetto’s last day, July 19,
1944, she escaped with all the prisoners.

מיט־גנבים ֿפלעגן
ֿ
 זײ ָאדער זײערע.ניט ֿפ ַארקלענערן
ּפקױפן ֿפון די ייִ דישע מַײסטערס זײער
ֿ
אױפן ָארט ָא
ֿ
 ָא ֿפט ֿפלעגן.צאלנדיק זײ ַא קלײניקײט
ָ בא
ַ “נאמיע
ָ „עקא
ָ
געדראט
ָ
האט
ָ
דורכפ ַאלן און זײ
ֿ
ייִ דן בַײ דעם
מאל ֿפלעגן די ייִ דישע
ָ
נאר איטלעך
ָ .טױטשטראף
ָ
באזונדערס מוליע
ַ ליפשיץ און
ֿ מאקס
ַ ,ֿפ ַאבריק־לײטער
גאנצער צַײט
ַ  און ֿפ ַאר דער, דעם ענין ֿפ ַארװישן,קאץ
ַ
געטא איז ניט געװען ניט אײן
ָ
דאס
ָ ביזן ליקװידירן
 שרה,נאר
ָ
 אײן ֿפרױ.אומגליקפ ַאל אין ֿפ ַאבריק
ֿ
. ה. ד,“„קאמיסיע
ָ
רַײנגעפ ַאלן מיט ַא
ֿ
 איז ַא,מאלינקער
ָ
געװארן
ָ
 און זי איז ַארַײנגעזעצט,שעפטן
ֿ
ּפאר
ָ 10 מיט
ספק
ֿ
װאלט בלי שום
ָ
 זי.ּתפיסה
ֿ
אין דער גרױסער
טאג ֿפון דעם
ָ  אין דעם לעצטן, צום גליק.אומגעקומען
נטלא ֿפן מיט ַאלע
ָ
 איז זי ַא,1944 טן יולי19  דעם,געטא
ָ
.ַארעסטירטע

The repeal of the money system

ּפשא ֿפונג ֿפון געלט־סיסטעם
ַ ָא

Until January 1943, ghetto workers received
“salaries” for their work, of 15 rubles or 1.5
marks per day. Their employers would pay the
labor office three marks per day. From that the
Gebietskommissar would take half, and the
other half would go through the labor office to
the worker. This “salary” was practically
worthless, because a kilo of bread on the black
market cost 4 to 5 marks. Yet for a poor man
that money was just a part of his livelihood.
The system officially permitted Jews to have
money. Then at the beginning of December
1942, Dr. Günter announced that the ghetto
money system would be abolished. The news
created a tumult on the Jewish council. The
elimination of the money-system meant the
elimination of the council’s income. Also, for
the mass of people in the ghetto, being without
money created a danger. From the day it was
forbidden in the ghetto, money would become
an object of contraband, of new controls and
arrests for Jews. After long interventions, it
was successfully worked out that Jewish
workers would receive three marks per month.
Meanwhile, the council prepared its books and
waited patiently for an inspection by the

באקומען
ַ ־ארבעטער
ַ געטא
ָ
האבן די
ָ 1943 נואר
ַ יא
ַ ביז
 רובל15  דער „לױן“ איז געװען.„לױן“ ֿפ ַאר זײער ַארבעט
 דער ַארבעטגעבער ֿפלעגט אין.טאג
ָ מארק ַא
ַ 1.5 ָאדער
 ֿפון דעם ֿפלעגט.טאג
ָ מארק ַא
ַ 3 צאלן
ָ רבעטסאמט
ַ
ַא
העלפט און די
ֿ
מיסאר צונעמען די
ַ
געביטס־קא
ָ
דער
רבעטסאמט די
ַ
אױסצאלן דורכן ַא
ָ
העלפט
ֿ
ַאנדערע
, דער „לױן“ איז געװען ַא נישטיקער.־ארבעטער
ַ געטא
ָ
מארק
ַ
שװארצן
ַ
אױפן
ֿ
האט
ָ
קילא ברױט
ָ
װַײל ַא
דאס געלט געװען
ָ דאך איז
ָ  ָאבער.מארק
ַ 5־4 געקאסט
ָ
 די.ֿפ ַארן ָארעמען מענטשן ַא טײל ֿפון זַײן אױסקומעניש
האבן
ָ זאלן
ָ  ַאז ייִ דן,דערלאזט
ָ
האט ָא ֿפיציעל
ָ סיסטעם
.האט דר
ָ
1942  ָאנהױב דעצעמבער.בַײ זיך געלט
געמאלדן ַאז די געלט־סיסטעם װעט
ָ
גינטהער
האט
ָ
 די ידיעה.געטא
ָ
ּפגעשא ֿפט װערן אין
ַ
ָא
.רשטײערשא ֿפט
ַ
רױסגערופן ַא צעטומלונג אין דער ֿפ ָא
ֿ
ַא
ּפשא ֿפן ֿפון דער געלט־סיסטעם זַײנען
ַ מיט דעם ָא
געװארן ָא ֿפיציעל ַאלע הכנסות ֿפון דער
ָ
ּפגשא ֿפט
ַ
ָא
מאסן־מענטש אין
ַ  אױך ֿפ ַאר דעם.רשטײערשא ֿפט
ַ
ֿפ ָא
 ֿפון.געפ ַאר
ֿ
געלטלאזיקײט געװען ַא
ָ
װאלט די
ָ געטא
ָ
געװארן אין
ָ
רבאטן
ָ װאלט ֿפ ַא
ָ דאס געלט
ָ  װען,טאג
ָ דעם
געװארן ַאן ָאביעקט ֿפון
ָ
װאלט געלט
ָ
,געטא
ָ
נטראלן און ַארעסטן אױף
ָ
קא
ָ  ֿפון נַײע,באנדע
ַ נטרא
ַ
קא
ָ
 ַאז,לאנגע השּתדלותן איז געלונגען צו ּפועלן
ַ נאך
ָ .ייִ דן
.מארק
ַ 3 באקומט חודשלעך
ַ דער ייִ דישער ַארבעטער
געמאכט ֿפ ַארטיק
ַ
רשטײערשא ֿפט
ַ
האט די ֿפ ָא
ָ אינצװישן
קאמיסיע
ָ געװארט אױף דער
ַ
האט רויִ ק
ָ ַאלע ביכער און
רפט
ֿ געדא
ַ
האט
ָ
װאס
ָ
,ריאט
ַ מיסא
ַ
געביטס־קא
ָ
ֿפונעם
.קאסע
ַ קומען איבערנעמען די חשבונות מיט דער
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Gebietskommissar’s office, which had taken
over the cash accounting.
נואר  1943זַײנען די הערן געקומען .עס
יא ַ
דעם 7טן ַ
שטאבסלײטער בוב ,דער לײטער ֿפון
ַ
זַײנען געװען  :דער
רבעט־אמט שולץ און ַאנדערע .דער ראש המדברים
ַ
ַא
עקלהא ֿפטסטע טיּפן
ַ
איז געװען בוב ,אײנער ֿפון די
נאציס .די ײדישע ֿפ ָארשטײער מענדל
ַ
צװישן די
געשטאנען
ַ
נאטירלעך,
לײבאװיטש און אהרן ּכץ זַײנעןַ ,
ָ
װאס
האבן ָאּפגעגעבן דערקלערונגען אין די ביכערָ ,
און ָ
זַײנען געלעגן ֿפ ַאר זײ ָא ֿפן.

On January 7, 1943, the gentlemen arrived for
the inspection: Chief of staff Bub, the leader of
the labor office Schultz, and others. The chief
spokesman was Bub, one of the most
disgusting types among the Nazis. The Jewish
chairmen, Mendel Leibovich and Aharon Katz,
naturally stood and offered to explain what
was in the books, which lay open in front of
them.

בוכהאלטעריע ביכער זַײנען זײ ַאריבער צו דער
ַ
ֿפון די
רטאטעק ֿפון די אַײנװױנערּ .פלוצעם שטעלט בוב
קא ָ
ַ
האט איר ? — — ,12
דאקטױרים ָ
װיפל ָ
ֿ
ראגע :
זא ֿפ ַ
ַא ַ
לײבאװיטש (אין דער אמתן זַײנען געװען ,18
ָ
ענטפערט
ֿ
נאר .)12
ָאבער ֿפון זײ זַײנען געװען רעגיסטרירט ָ
צופיל ! — זַײט דער בוב דורך דורך די צײן.
— ֿ
דא בַײ
ָ
קטױרים־סּפעציאליסטן זַײנען
ַ
דא
ָ
— װעלכע
דערמאנט
ָ
רופט ָאן די נעמען און
לײבאװיטש ֿ
ָ
אַײך ? —
געטא ֿפ ָאר
ָ
לאגן — .קומען אין
גינעקא ָ
ָ
צװישן די 2
געבורטן ? — גיט דער בוב ּפלוצלונג ַא זעץ — .נײן
בא ֿפעל װעגן
ַ
ענטפערט אים ּכץ — .זַײט דעם
ֿ
װאס
רבאט קומען ניט ֿפ ָאר קײן געבורטןָ — .
געבורטפ ַא ָ
ֿ
דאקטױרים דערצו ? — און ער שטעלט ָאן
מאכן די ָ
ַ
רקאסטישן ציניזם זַײנע אױגן אױף די
סא ַ
ַ
מיט ַא
ענטפערט ּכץ
ֿ
בארטן— ,
מאכן ַא ָ
ַ
ֿפ ָארשטײער — .זײ
נידערגעשלאגן.
ָ

From the accounting books they went to the
files of inhabitants. Suddenly Bub posed this
”?question: “How many doctors do you have
Twelve, answered Leibovich. (In reality there
were 18, but only 12 were registered.) “What
specialists are here with you?” Leibovich
recited the names, and mentioned that among
them were two gynecologists. Bub suddenly
gave a thump. “Coming into the ghetto for
births?” “No,” Katz answered him. “With the
order banning births, there have been no
births.” “Then what do those doctors do?” And
he gave the representatives a cynical look.
“They do abortions,” Katz answered,
dispiritedly.

מאכן
ַ
צו
דאקטױרים
ָ
אַײערע
— ֿפ ַארשטײען
ּפעראציעס ? — ַא טױטע שטילקײט
ַ
ציע־א
ָ
סטעריליזא
ַ
דאס צימערַ ,א ֿפילו די
ָ
באהערשט ּפלוצלונג
ַ
האט
ָ
אומבאקװעם.
ַ
געפילט
ֿ
האבן זיך
קאלעגן ֿפון דעם בוב ָ
ָ
אפשר װעלן
האט װַײטער געצױגן ֿ — :
ָאבער דער בוב ָ
רפן נוצן זײערע קענטענישן…
דא ֿ
נאך ַ
מיר ָ

“Do your doctors understand how to do
sterilization operations?” A deathly silence
came suddenly over the room. Even Bub’s
colleagues felt uncomfortable. “We may have
”…need of their skills

האבן מיך אומעטום ָאנגעקוקט
ָ
אין ַא װַײלע ַארום
ֿפ ַאריאושטע אױגן .איז עס אמתַ ,אז בוב װיל
האט זיך אײנער דעם
ָ
געטא ?
ָ
דאס
ָ
סטעריליזירן
געפרעגט…
ַאנדערן ֿ

For a while there were only despairing eyes
everywhere. Was it true that Bub wanted to
sterilize the ghetto? Each one asked the
…other

גיפט ֿפ ַאר מיר
באשטעלט ֿ
האב איך ַ
דעם זעלביקן ָאװנט ָ
געטאן אױך
ָ
האבן
ָ
דאסזעלביקע
און מַײן ֿפ ַאמיליעָ .
געבראכט די
ַ
דאקטױרים
האבן ָ
שטאט ָ
ָ
ַאנדערעֿ .פון
נפרעג ֿפונעם
ידיעהַ ,אז עס איז געװען ַאן ָא ֿ
דאקטױרים ,צי זײ װעלן
ריאט בַײ די ליטװישע ָ
מיסא ַ
ַ
קא
ָ
ּפעראציע איבער דער
ַ
ציע־א
ָ
סטעריליזא
ַ
דורכפירן די
ֿ
דאס
ָ
האט
ָ
לאנגע צַײט
בא ֿפעלקערונג ? ַא ַ
ַ
ייִ דישער
שמאר ֿפון
קא ַ
בא ֿפרַײען זיך ֿפון דעם ָ
געטא ניט געקענט ַ
ָ

That same evening I ordered poison for myself
and my family. Others did the same thing.
From the city, doctors brought the news that
there had been an inquiry from the
commissariat to the Lithuanian doctors,
whether they would carry out sterilization
operations on the Jewish population? For a
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long time the ghetto could not free itself from
the nightmare of Bub’s words.

בובס װערטער.

Fortunately, nothing came of them.

צום גליק איז צו דעם ניט געקומען.

Camps in 1943

יאר 1943
לאגערן אין ָ
ַ
ראגע ֿפון
אױפגעקומען די ֿפ ַ
ֿ
אין מערץ  1943איז
געטא.
ָ
שאװלער
(ארבעטּפלעצער) ֿפ ַאר ַ
לאגערן ַ
נַײע ַ

In March 1943, the question arose regarding
new work camps for the Šiauliai ghetto.

געװאלט קריגן
ָ
האט
רעשקא ָ
ָ
קאנטער רוצח
בא ַ
דער ַ
ראדװילישקער
ַ
ֿפ ַאר
געטא
ָ
ֿפון
ייִ דן
1.000
האט מען די גזירה אּפגעשריעןַ .א
טארף־גריבער — ָ
ָ
קמיאנער
ַ
ּפלאן ֿפון שיקן מענטשן אין ָא
ַ
נַײער
געװארן .די
ָ
לך־פ ַאבריק איז אױך ָאּפגעשריען
ֿ
קא
ַ
האט זיך ָאבער ניט געקענט
ָ
רשטײערשא ֿפט
ַ
ֿפ ָא
דערפילן די ֿפ ָאדערונג ֿפון שולץ ,דעם
ֿ
ַארױסדרײען ֿפון
רבעט־בא ַאמטן ,צו געבן ֿ 60פרױען ֿפ ַאר ַא
ַ
דַײטשישן ַא
רבעטּפלאץ לעבן װידוקלע.
ַ
נַײעם ַא

The well-known murderer Reshko wanted
1,000 Jews from the ghetto for the Radviliskis
peat-mines; but we managed to get that order
repealed. A new plan to send people to the
Akmenė clay-works was also rejected. But the
Jewish council was unable to avoid a demand
from Schultz, the German labor-officer, to
send 60 women to a new work place near
Viduklė.

לאגער װעט זַײן
האט הײליק ֿפ ַארזיכערטַ ,אז דער ַ
שולץ ָ
רטא ֿפל
קא ָ
ַ
בלױז אױף אײן ַארבעט — אױסצוקלַײבן
װאכן .אױף
אױף זריעה ,און עס װעט דױערן בלױז ֿפיר ָ
לאגער
מאי ַא ַ
געװארן דעם 1טן ַ
ָ
געשא ֿפן
ַ
אופן איז
ֿ
זא
ַא ַ
לאגער אױסגעזען ניט
האט דער ַ
אין װידוקלע .לכּתחילה ָ
ַאזױ שלעכט .די ַארבעט איז געװען ניט זײער קײן
װאכונג איז געװען ניט זײער קײן
בא ַ
ַ
שװערע .די
רשא ֿפן
האבן געקענט זיך ֿפ ַא ַ
שטרענגע ,און די מײדלעך ָ
שּפַײז.

Schultz gave solemn assurances that the new
camp would be solely for work — picking
seed potatoes — and that it would last only
four weeks. Thus on May 1 a camp was
established in Viduklė. At first the camp
seemed not so bad. The work was not very
hard. The guards were not very strict, and the
girls could obtain food.

מיסאר מיט שולצן
ַ
געביטס־קא
ָ
האט דער
מאי ָ
אין מיטן ַ
רבעטס־אמט) ּפלוצלונג
ַ
(פון דַײטשישן ַא
און גינטהערן ֿ
געפונען
האבן ֿ
לאגער און ָ
בלאװע איבערן ַ
געמאכט ַאן ַא ָ
ַ
באנדע ּ :פוטער ,אײער ,ברױט און
נטרא ַ
ַ
קא
ָ
ַא סך
האבן די
דעמאלט ָאן ָ
ָ
זאכןֿ .פון
רבאטענע ַ
פא ָ
ַאנדערע ַ
טאג איבער דער
גאנצן ָ
ייִ דישע ֿפרױען געמוזט שטײן ַא ַ
נאך צוגעקומען הונגער .עס זַײנען
ַארבעט .דערצו איז ָ
אױסגעבראכן עּפידעמיעס.
ָ

But in mid-May the Gebietskommissar, with
Schultz and Günter (from the German labor
office) suddenly raided the camp and found a
lot of contraband: butter, eggs, bread and other
forbidden things. From then on the Jewish
women had to stand at work all day. Then they
began to suffer from hunger, and epidemics
broke out.

רשטײערשא ֿפט
ַ
נאך ַא חודש שּתדלונתן איז דער ֿפ ָא
ָ
געלונגען ַארױסצוקריגן די ֿ 60פרױען ֿפון װידוקלער
רבעטלאגער.
ַ
ַא

After a month of pleading, the council
succeeded in releasing the 60 women from the
Viduklė work camp.

געװארן דער
ָ
נאך װידוקלע איז אַײנגעשטעלט
גלַײך ָ
האט ער געצײלט
באטשיונַײָ .א ֿפיציעל ָ
רף־לאגער ֿפון ַ
ַ
טא
ָ
 240מענער און ֿפרױעןֿ .פ ַאקטיש זַײנען אין אים
נאך
מאל ָ
קײנמאל ניט געװען מער װי  200און ַא ָ
ָ
לאגער איז אין
צוזאמענשטעל ֿפונעם ַ
ַ
װײניקער .דער
לאגער געװען ֿפון יונגע
יאריקן ַ
רא ָ
קעגנזאץ צום ֿפ ַא ַ
ַ
געשטאנען ָא ֿפיציעל
ַ
לאגער איז
מענטשן .בראש ֿפון דעם ַ

Right after Viduklė, the peat-mining camp in
Bačiunai was set up. Officially, 240 men and
women were there. In fact there were never
more than 200, and at times fewer. The camp,
in contrast to those of a year earlier, was made
up of young people. The official head of the
40

געטא
ָ
שאװלער
ַ ירושלמי — אומקום ֿפון יִידן אין

Yerushalmi – Destruction of the Jews in the Šiauliai Ghetto

camp was the policeman Joachim Rozen;
however the actual management was in the
hands of an elected committee, headed by the
teachers Ite Kasin and Mashe Klein. The
former managed the food for the camp, the
latter the kitchen. Both worked heart and soul
and were beloved and supported by the entire
camp. The work in the peat mines was,
naturally, not easy. However it was arranged so
that each one worked according to their
abilities. The entire supervision was in the
hands of the Jewish workers.

 ָאבער די ֿפ ַאקטישע,ראזען
ָ יא ַאכים
ָ ּפאליציסט
ָ דער
געפונען אין די הענט ֿפון ַאן
ֿ
האט זיך
ָ רװאלטונג
ַ ֿפ ַא
ֿפון
ָאנטײל
רװאלטונג מיטן
ַ ֿפ ַא
אױסגעװַײלטער
 די.מאשע קלײן בראש
ַ קאסין און
ַ לערערינס איטע
 די,לאגער ֿפון שּפַײז
ַ נגעפירט מיטן
ֿ האט ָא
ָ
ערשטע
בלב
ֿ
געארבעט
ַ
האבן
ָ  די בײדע.צװײטע מיט דער קיך
באליבט און הױך
ַ לאגער און זַײנען געװען
ַ ונפש ֿפ ַארן
 די ַארבעט אין די.לאגער
ַ
גאנצן
ַ געשעצט ֿפונעם
. ניט געװען קײן גרינגע,נאטירלעך
ַ ,רפגריבער איז
ֿ טא
ָ
ָאבער זי איז געװען ֿפון די ַארבעטער ַאזױ
געארבעט לױט זַײנע
ַ
האט
ָ
 ַאז יעדער,אַײנגעשטעלט
גאנצע השגחה איז געװען אין די הענט ֿפון
ַ  די.קרעפטן
ֿ
.די ייִ דישע ַארבעטער

Spiritually also, the camp was not bad. In the
camp, aside from the aforementioned teachers,
were the poets Garmize, Chana Chaitin and
Chana Glitzner. Every week on Friday evening
they would arrange an oneg Shabbat24
gathering, with a lively discussion, singing,
just like in a kibbutz. The local doctor would
listen to the neighboring peasants’ radio and
report all the latest news daily. So the camp
was constantly cheered by the good news
coming in from the front.

.געפירט ניט שלעכט
ֿ לאגער זיך
ַ האט דער
ָ אױך גַײסטיק
דערמאנטע לערערינס
ָ
לאגער זַײנען ַאחוץ די
ַ אין דעם
. חנה חַײטין און חנא גליצנער,גארמיזע
ַ ּפאעטן
ָ געװן די
אַײנארדערען
ָ
רַײטיק־צו־נאכט ֿפלעגט מען
ַ
װאך ֿפ
ָ ַאלע
,ַא מסיבה ֿפון עונג שבת מיט א לעבעדיקער צַײטונג
 דער ָארטיקער. ּפונקט װי אין ַא קיבוץ,געזאנג
ַ
קטאר ֿפלעגט בַײ די שכנותדיקע ּפױערים הערן
ָ דא
ָ
טאג די לעצטע
ָ דיא און ער ֿפלעגט איבערגעבן ַאלע
ָ רא
ַ
לאגער געװען שטענדיק אין דער
ַ  ַאזױ איז דער.נַײס
װאס ֿפלעגן ָאנקומען
ָ ,גוטער שטימונג ֿפון די גוטע נַײס
.ראנטן
ָ ֿפון די ֿפ

Every Saturday afternoon, almost the entire
Bačiunai camp would return to the ghetto until
Sunday. The ghetto then was full of youth, and
for awhile was cheered at the prospect of
liberation.

גאנצער
ַ
רנאכט ֿפלעגט ּכמעט דער
ַ ַאלע שבת ֿפ ַא
דאס
ָ .געטא
ָ
לאגער קומען אױף זונטיק אין
ַ באטשיונער
ַ
 און עס ֿפלעגט,דאן ֿפול װערן מיט יוגנט
ַ געטא ֿפלעגט
ָ
.װאלט געװען ֿפרַײ
ָ ‛ װי מ,װערן אױף ַא װַײלע ֿפרײלעך

In short, despite the forced labor, the Bačiunai
work camp was one of the best work places for
the whole time of the ghetto.

טארזשנער
ָ קא
ַ  ניט קוקנדיק אױף דער,װארט
ָ מיט אײן
רבעטלאגער געװען
ַ
באטשיונער ַא
ַ
ַארבעט איז דער
גאנצער
ַ אײנער ֿפון די בעסטע ַארבעטּפלעצער ֿפ ַאר דער
.געטא
ָ
צַײט ֿפון דער

The hanging

די ּתליה

The ghetto was uneasy in the summer of 1943.
By mid-May there were already nasty rumors
about liquidation. The Gebietskommissar also
took care to keep the ghetto on edge. Every
couple of days he and a squad of his demonangels would make a sweep over the streets on
which the Jewish columns would return,

.1943 געטא דעם זומער
ָ
דאס
ָ האט געלעבט
ָ ניט רויִ ק
טראגן בײזע
ָ
האבן זיך ָאנגעהױבן
ָ מאי
ַ שױן אין מיטן
 אױך דער.געטא
ָ
ליקװידאציע ֿפון
ַ
קלאנגען װעגן
ַ
זאל
ָ געטא
ָ
דאס
ָ  ַאז,“„געזארגט
ָ
האט
ָ מיסאר
ַ
געביט־קא
ָ
ּפאר טעג ֿפלעגט ער מיט ַא
ָ  ַאלע.זַײן דענערװירט
טאן זיך איבער
ָ לאז
ָ מלאכי־חבלה ַא
ֿ
סװיטע ֿפון זַײנע
לאנעס ֿפלעגן זיך
ָ קא
ָ גאסן דורך װעלכע די ייִ דישע
ַ די
צוריקקערן און ער ֿפלעגט ארומרינגלען די ייִ דן און
.טאּפן זײ
ַ בא
ַ

24 Pronounced “oyneg shabbes” in Yiddish, literally “joy of the Sabbath”: Traditionally a gathering on Friday evening
or Saturday afternoons for informal singing, conversation or socializing.
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surround the Jews and search them.
געכאּפט
ַ
באנדיטן
האבן די ברױנע ַ
ָ
מאי
ַ
דעם 31טן
ּפיראסן און ַא
ָ
ּפא
זאװיעצקי מיט ַ
מא ַ
ַ
אײנעם בצלאל
צעשלאגן
ָ
שטארק
ַ
האבן אים
קילא ֿפלײש .זײ ָ
ָ
האלבן
ַ
ּתפיסה.
ּפגעפירט אין דער ֿ
ֿ
און ָא

On May 31, the brown bandits grabbed one
Bezalel Mazovetzky with cigarettes and a halfkilo of meat. They beat him severely and took
him to the prison.

לײבאװיטש און
ָ
מארגן זַײנען די ֿפ ָארשטײער מ.
אױף ָ
באקומען
האבן ַ
שטאט און ָ
ָ
געגאנגען אין
ַ
אהרון ּכץ
אין
שטימונג
די
ידיעות :
טרױעריקע
מיסאריאט איז געװען ַא צערײצטע — דער
ַ
געביטס־קא
ָ
מיסאר איז געװען אין ּכעס ,שריװער איז
ַ
געביטס־קא
ָ
האט דװקא
טױט־שטראף דורך הענגען ,בוב ָ
ָ
געװען ֿפ ַאר
האט
עפנטלעכע עקזעקוציע ,דר .גינטהער ָ
געװאלט ַאן ֿ
ָ
געהאט ַא
ַ
האבן
װאס ָ
געהאלטן ֿפון װַײטןַ .אלע דיָ ,
ַ
זיך
ריאט,
מיסא ַ
ַ
געביטס־קא
ָ
אױפן
ֿ
װעלכע עס איז השּפעה
האט ָאבער ניט
זאך ָ
געװארן .קײן ַ
ָ
זַײנען ָאנגעבעטן
לפן.
געהא ֿ
ָ

The next day, the representatives M. Leibovich
and Aharon Katz went to the city and received
sad
news:
The
mood
in
the
Gebietskommissariat was stirred up: The
Gebietskommissar was angry. Schreiver
favored a death sentence by hanging. Bub
wanted a public execution. Dr. Günther
appeared distant. Anyone who might be able to
influence the Gebietskommissariat was begged
to do so. But nothing helped.

דאנערשטיק ,דעם 3טן יוני ,זַײנען די ֿפ ָארשטײער מ.
ָ
אין
געקומען
ּכץ
א.
און
לײבאװיטש
ָ
ריאט אױסהערן דעם אורטײל  :טױט
מיסא ַ
ַ
געביטס־קא
ָ
רפן די ייִ דן ַאלײן
דא ֿ
ַ
דורך הענגען ! דעם אורטײל
רצװײפלונג
ֿ
האבן אין ֿפ ַא
ָ
אױספירן… די ֿפ ָארשטײער
ֿ
געפרעגט מ.
ֿ
האט
װאס ? — ָ
גערעדט דרײסט ֿ :פ ַאר ָ
טױטשטראף ? ניט־ייִ דן
ַ
לײבאװיטש — קומט אים
ָ
גאנעס,
װא ָ
באגײען שװערע ֿפ ַארברעכנס — ברעכן אױף ַ
ַ
געגנבעטע מעל און
ֿ
גאזינען
מא ַ
ַ
גאנצע
האנדלען מיט ַ
ַ
דאך
האט ָ
ּתפיסה ,און דער מענטש ָ
שטראף איז ֿ
ָ
זײער
ּפיראסן און ֿפלײש ֿפ ַאר זיך ַאלײן.
ָ
ּפא
בלױז גענומען ַ
לפן .מיט
געהא ֿ
ָ
גארניט
האבן ָאבער ָ
— די ַאלע טענות ָ
ֿפ ַארשטיקטע טרערן זַײנען די ֿפ ָארשטײער ַארױס ֿפון
האבן זײ זיך
ָ
גנבים
ֿ
ריאט ,װי
מיסא ַ
ַ
געביט־קא
ָ
זאל אין זײערע ּפנימער ניט
געטא ,מ‛ ָ
ָ
ַארײנגעכעּפט אין
דערקענען דעם טױטאורטײל.

On Thursday, June 3, the representatives M.
Leibovich and A. Katz went to the
Gebietskommissariat to hear the sentence:
Death by hanging! The Jews themselves must
carry out the sentence. The representatives, in
despair, spoke boldly: “Why does he get the
death penalty?” Leibovich asked. “Non-Jews
commit worse crimes: breaking into wagons,
dealing with storehouses of stolen grain, and
their sentence is prison. The man only took
cigarettes and meat for his own use.” But his
arguments were of no use. Choking back
tears,
the
representatives
left
the
Gebietskommissariat, and stole back into the
ghetto like thieves, so that their faces would
not reveal the lethal verdict.

רזאמלונג,
מענגערופן ַא ברײטערע ֿפ ַא ַ
ֿ
צוזא
ַ
האבן
ָ
זײ
טאן .עס
װאס צו ָ
ראטןָ ,
בא ַ
האט זיך ַ
אױף װעלכער מען ָ
מאכן די שרעקלעכע הכנות
געװארן צו ַ
ָ
שלאסן
בא ָ
איז ַ
געװארן ַא
ָ
אױסגעהאנגען
ַ
צו דער עקזעקוציע .עס איז
מיסארַ ,אז
ַ
געביטס־קא
ָ
בא ֿפעל ֿפונעם
מודעה װעגן דעם ַ
געטא־אַײנװױנער מוזן בַײזַײן בַײ דער עקזעקוציע.
ָ
ַאלע
געװארן ּ 2תלינים  :דער
ָ
באשטימט
ַ
עס זַײנען
װידאװיטש און דער שוסטער
ָ
דא
גנב ַ
עסיאנעלער ֿ
ָ
ּפרא ֿפ
ָ
האבן ֿפיל ָאנגעגעבןַ ,אז ער איז
קערבל ,װַײל װעגן אים ָ
האט
געטא ָ
ָ
בױ־קאמיסיע ֿפון
ָ
אױך געװען ַא מסור .די
גאנצן
אױפצושטעלן ַא ּתליה .דעם ַ
ֿ
בא ֿפעל
באקומען ַא ַ
ַ
געפיבערט .װער עס
געטא ֿ
ָ
דאס
האט ָ
ֿפרַײטיק און שבת ָ
געטא ניט צו זען מיט די
ָ
געלא ֿפן ֿפון
ָ
האט געקענט ,איז
ָ
האט מען
ָ
דאס בילד .אין באטשיונַײ
אײגענע אױגן ָ

They called a broad meeting to discuss a
response. It was decided to make the dreadful
preparations for the execution.
An
announcement was posted with the
Gebietskommissar’s order that all ghetto
inhabitants must be present. Two hangmen
were chosen: The professional thief
Davidovich and the shoemaker Kerbel, whom
many had fingered as an informer. The ghetto
construction group had received an order to
erect a gallows. All that Friday and Saturday,
the ghetto was feverish. Whoever could, left
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זאל אױף זונטיק ניט קומען .די
נגעזאגטַ ,אז קײנער ָ
ָ
ָא
געװארן די
ָ
אױפגעשטעלט
ֿ
שבת־צו־נאכט איז
ַ
נאכט ֿפון
ַ
יאן.
רא ָ
װקאזער ַ
קא ַ
גארטן ֿפון ַ
ּתליה אין גרױסן ָ

the ghetto so as not to see the structure with
their own eyes. In Bačiunai it was announced
that no one should come in on Sunday. On
Saturday night the gallows was erected in a
large garden in the Kaukazas area.

טראקער און
ָ
זונטיק ֿפרי זַײנען ַאלע ייִ דן ֿפון
געװארן ֿפון די הײזער.
ָ
געטא ַארױסגעטריבן
ָ
װקאזער
קא ַ
ַ
בא ֿפעלקערונג
ַ
גאנצע ייִ דישע
ֿפון  9ביז  11איז די ַ
געשטאנען ֿפ ַאר דער שרעקלעכער ּתליהֿ .פ ַאר עלף זַײנען
ַ
נאך אײנעם ֿפונעם
ָאנגעקומען די געסט — בוב מיט ָ
געװארן
ָ
געבראכט
ַ
ריאט .גלַײך איז
מיסא ַ
ַ
געביטס־קא
ָ
האבן אים
געפירט ָ
ֿ
ּתפיסה.
זאװיעצקי ֿפון ֿ
מא ַ
בצלאל ַ
ּפאליציסט.
נאך ַא ָ
בעלקשטיס און ָ

On Sunday morning all the Jews from the
Traku and Kaukazas ghetto areas were driven
out of their houses. From 9 to 11 the entire
Jewish population stood before the frightful
— gallows. Just before 11 the “guests” arrived
Bub,
with
someone
from
the
Gebietskommissariat. At the same time,
Bezalel Mazovetsky was brought from the
prison by Belkštys and another policeman.

הארצן
נאך בַײ ַאלעמען אין ַ
האט ָ
מאמענט ָ
ביזן לעצטן ָ
הא ֿפענונגַ ,אז אין דער לעצטער רגע װעט
געטליעט ַא ָ
שװאכער
ַ
הא ֿפענונג איז
דאס לעבן .די ָ
מען אים שענקען ָ
מיסאר איז
ַ
געביטס־קא
ָ
נשטאט דעם
ָ
געװארן ,װען ָא
ָ
געװאלט
ָ
הא ֿפענונג ניט
האט מען די ָ
דאך ָ
געקומען בובָ .
מאמענט איז דער ברודער ֿפון
דערשטיקן .אין לעצטן ָ
האט ניט
צוגעפ ַאלן צו בובן בעטן רחמים… עס ָ
ֿ
בצלאלן
געװארן
ָ
צוגעפירט
ֿ
זאװיעצקי איז
מא ַ
לפן .בצלאל ַ
געהא ֿ
ָ
האט געבעטן דַײנע ּתלינים
צום טיש ֿפון דער ּתליה .ער ָ
דאס איז אים,
ָ
זאל אים ָאּפבינדן די הענט.
מען ָ
רלאנגט,
האט ֿפ ַא ַ
געװארן .ער ָ
ָ
נאטירלעך ,ניט דערלױבט
ַ
לאזן זיך שײדן ֿפון זַײן ֿפרױ און קלײן
זאל אים ָ
ַאז מ‛ ָ
קינד —די ֿפרױ איז ָאבער שױן ֿפריער דורך דער
זאל ניט זַײן
געװארן ,זי ָ
ָ
ּפאליצײ ַארעסטירט
ייִ דישער ָ
האט
ָ
מאן… בצלאל
ַ
בַײ דער עקזעקיציע ֿפון איר
ראּפנעמען
זאל מען ֿפון אים ַא ָ
נאכן טױט ָ
געבעטןַ ,אז ָ
מאנטל ,װַײל ער איז ניט זַײנער ,און די שטיװל
דעם ַ
ראּפציען ֿפ ַאר זַײן ברודער ,און ער איז מיט
זאל מען ַא ָ
ָ
האלדז
אױפן ַ
ֿ
אױפן טיש מיטן שטריק
ֿ
ַא שמײכל ַארױף
געזאגטַ ,אז ער
ָ
האט ער
נאך אין דער לעצטער רגע ָ
און ָ
איז מוחל זַײנע ּתלינים און געבעטן מחילה בַײ די ייִ דן.
ַא
ֿפ ַארצױגן…
זיך
האט
ָ
שטריק
דער
האט זיך
ָ
הארצרײסנדיקער קול
ַ
הימל־שּפאלטנדיקער
ַ
ַארױסגעריסן ֿפון טױזנטער העלדזער … דער קערּפער
קאנװּולסיעס און
טאנץ געגעבן אין ָ
האט ַא ַ
ֿפון קדוש ָ
איז געבליבן הענגען.

Up to the last minute, hope flickered in
everyone’s hearts that his life would be spared.
That hope grew weaker when, instead of the
Gebietskommissar, Bub appeared. Even then,
hope would not be completely suppressed. In
the last moment, Bezalel’s brother begged Bub
for mercy. It did not help. Bezalel Mazovetsky
was led to the gallows platform. He asked the
hangmen to unbind his hands. This of course
was not permitted. He demanded that they
allow him to bid farewell to his wife and child,
but his wife had been arrested earlier so that
she would not be at the execution of her
husband. Bezalel asked that after his death
they remove his jacket, because it was not his,
and give his boots to his brother. Smiling, he
mounted the platform, put his head in the
noose, and at the last moment apologized to
the hangmen and asked the Jews’ pardon. The
rope was drawn. A heaven-splitting,
heartrending voice tore out from a thousand
throats. The martyr’s body danced in
convulsion, and remained hanging.

האט ניט
ָ
איבערראשט .ער
ַ
דער בוב איז געבליבן
האלטן ַאזױ
זאל זיך בַײ זַײן ּתליה ַ
דערװארטַ ,אז ַא ייִ ד ָ
ַ
מוטיק.

Bub stood, shaken. He had not expected that a
Jew would show such courage at his own
hanging.

קטאר
דא ָ
ָ
האט דער
ָ
ַארום
אין  10מינוט
האלבע
ֿפעסטגעשטעלטַ ,אז דער קדוש איז טױטַ .א ַ
געװארן ֿפון דער
ָ
ראּפגענומען
שעה שּפעטער איז ער ַא ָ

In about 10 minutes, the doctor confirmed that
the martyr was dead. A half hour later he was
taken down from the gallows and brought to
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the Jewish cemetery.

.קבר יׂשראל
ֿ געװארן צו
ָ
געבראכט
ַ
ּתליה און איז

Renewal of the folkshul

באנַײונג ֿפון דער ֿפ ָאלקשול
ַ

At the beginning of spring 1943, the idea of
employing the children at jobs was brought up,
both to strengthen the employment
commitment and through that to also increase
their protection. Cautious parents sent their 11or 12-year-old children to work, so they would
not be inside the ghetto if the worst happened.
During planting season the children took over
garden work. In all there remained in the
ghetto more than 400 school-age children, who
wandered about with no supervision at all. It
was therefore decided to reestablish a school
for children. The matter was placed in the
hands of Advocate Aharon Heller and
Yerushalmi.25

ראגע
ַ געװארן די ֿפ
ָ
האנדלט
ַ בא
ַ  איז1943 ָאנהױב ֿפרילינג
 ּכדי צו,שעפטיקן די קינדער אין דער ַארבעט
ֿ בא
ַ װעגן
רבעט־אײנזאץ און דורכדעם אױך
ַ
רשטארקן דעם ַא
ַ
ֿפ ַא
האבן
ָ  ֿפ ָארזיכטיקערע עלטערן.ֿפ ַארגרעסערן זײער שוץ
 ּכדי,יאריקע קינדער אױף ַארבעט
ָ 12־11 געשיקט זײערע
 אין.געטא
ָ
זאלן זײ ניט זַײן אין
ָ ּתבוא
ֿ על ּכל צרה שלא
געמאכט די
ַ
האבן די קינדער
ָ דער צַײט ֿפון ֿפ ַארזײ
געטא
ָ
נאך דעם ַאלץ זַײנען אין
ָ .רטן־ארבעט
ַ
גא
ָ גאנצע
ַ
, קינדער אין שולעלטער400 דאך געבליבן איבער
ָ
 עס.רומגעבלאנקעט ָאן שום השגחה
ָ
האבן זיך ַא
ָ װעלכע
געװארן װידער צו גרינדן ַא
ָ
שלאסן
ָ בא
ַ איז דעריבער
געװארן
ָ
 דער ענין איז איבערגעגעבן.שול ֿפ ַאר קינדער
. אהרן העלער און ירושלמי.דעם ַאדװ

Invited to participate were the teachers
Hadassah Kozlovsky-Levy, Esther Weiss,
Furman and his wife, Mrs. Mariampolsky and
Zaks. In the Traku ghetto, a small synagogue
was designated for the classes, and in the
Kaukazas ghetto a stable was rebuilt for that
purpose. The children studied in groups from
morning until late in the evening. The school
was kept secret, and if a “guest” appeared the
children would disperse. In the Kaukazas
ghetto, the school building was near the fence,
and the teachers had to take care that, even
after school, the children did not play too
much where strange eyes could see them. The
school opened on June 1, 1943.

געװארן די לערער הדסה
ָ
אַײנגעלאדן
ַ
עס זַײנען
 ֿפרױ,ורמאן און ֿפרױ
ַ
 ֿפ, אסּתר װַײס,זלאװסקי־לעװי
ָ קא
ָ
געװארן
ָ
באשטימט
ַ  עס איז.זאקס
ַ מּפאלסקי און
ָ ריא
ַ מא
ַ
געטא — אין קלױז
ָ
טראקער
ָ
זאלן זײן אין
ָ קלאסן
ַ
ַאז די
װאס איז
ָ ,שטאל
ַ
געטא — אין ַא
ָ
װקאזער
ַ קא
ַ און אין
 די קינדער.געװארן ֿפ ַאר דעם צװעק
ָ
איבערגעבױט
האבן געלערנט גרוּפעסװַײז ֿפון דער ֿפרי ביז שּפעט
ָ
 און בַײם, די שול איז געװען געהײם.אינאװנט
ָ
„גאסט“ ֿפלעגן די קינדערלעך זיך
ַ
דערשַײנען ֿפון ַא
געטא איז די שולגעבײדע
ָ
װקאזער
ַ קא
ַ
 אין.צעלױפן
ֿ
 ַאז, און די לערער ֿפלעגן ַאכטונג געבן,געװען בַײם צױם
זאלן זיך די קינדערלעך ניט שּפילן
ָ נאכן לערנען
ָ ַא ֿפילו
געעפנט
ֿ
האט זיך
ָ  די שול.צו ֿפיל ֿפ ַאר ֿפרעמדע אױגן
.1943 טן יוני1 דעם

It was an unexpected success. The children
would run to school as eagerly as to play. In
their teachers, these neglected, beaten-down
pupils found alternate parents. Despite the
crowding there was exemplary discipline. The
success was much greater than we had
expected. Parents started taking an interest in
their children’s studies. Before then, the
children had been a burden and worry only to
their parents — who both worried about

 די.װארטער
ַ ערפ ָאלג איז געװען ַאן אומדער
ֿ דער ד
 די. װי צום שּפילן,לױפן אין שול
ֿ
קינדערלעך ֿפלעגן
האבן אין די
ָ
דערשלאגענע שילער
ָ
,רלאזטע
ָ רװא
ָ ֿפ ַא
 ניט קוקנדיק אױף.טע־מאמע
ַ
טא
ַ געפונען אױך ַא
ֿ לערער
.ענגשא ֿפט איז געװען ַא מוסטערהאַ ֿפטע דיסציּפלין
ַ
דער
,דערפ ָאלג אין לערנען איז אױך געװען ֿפיל בעסער
ֿ
ד ער
האבן גענומען זיך
ָ  עלטערן.דערװארט
ַ
האבן
ָ װי מיר
 ביז.אינטערעסירן מיט די לימודים ֿפון זײערע קינדער
געטא געװען די שטענדיקע
ָ
ַאהער זײַנען קינדער אין
זארג װי ַאזױ זײ צו
ָ זארג און צער ֿפון עלטערן — אי די
ָ
 איצט. אי די שטענדיקע מורא ֿפ ַאר זײער גורל,דערנערן

25 The author.
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keeping them fed, and constantly feared for
their futures. Now, parents themselves could
nurture the dream that their children would
grow and develop in normal circumstances.
From time to time, the poor children would get
a roll or a bit of bread with marmalade. The
dirty, neglected children would be bathed in
school every Friday. We were very happy with
the school’s success. Unfortunately, our joy
did not last long. The “barracking” of the
ghetto interrupted the educational work, and
soon the ghetto children themselves would be
annihilated.

 ַאז,שא ֿפן די אילוזיע
ַ געװאלט זיך
ָ
האבן עלטערן ַאלײן
ָ
װאקסן און ַאנטװיקלען זיך אין
ַ
זײערע קינדער
נאך די
ָ  ֿפון צַײט צו צַײט ֿפלעגן.באדינגונגען
ַ רמאלע
ַ נא
ָ
 ַא שטיקל ברױט מיט,ָארעמע קינדער קריגן ַא בולקע
רלאזטע קינדער
ָ רװא
ָ  די שמוציקע און ֿפ ַא.רמעלאד
ַ
מא
ַ
האבן
ָ  מיר.געבאדן װערן אין שול
ָ
ֿפלעגן ַאלע ֿפרַײטיק
 צום.דערפ ָאלג ֿפון שול
ֿ
זיך שױן געפרײט מיט דעם
 די.לאנג
ַ האט אונדזער ׂשימחה געדױערט ניט
ָ אומגליק
דערציונג־ארבעט
ַ
האט די
ָ געטא
ָ
„קאזערנירונג“ ֿפונעם
ַ
געטא־קינדער אלײן
ָ
 און אינגיכן זַײנען די,איבערגעריסן
.געװארן
ָ
אױך ֿפארטיליקט

The ‘barracking’

קאזערנירונג
ַ די

In summer 1943, rumors about the
transformation of the ghetto into a
concentration camp grew more persistent.

געװארן ַאלץ
ָ
1943 געטא זַײנען אין זומער
ָ
אין
.געטא
ָ
לאגערן ֿפ ַארן
ַ קלאנגען װעגן
ַ
הארטנעקיקער די
ַ

Through a special envoy from the Šiauliai
Jüdenrat to the Kaunas ghetto, we learned that
in Kaunas they were preparing already to be
put into barracks.

דן־ראט אין
ַ
ִשאװלער יי
ַ דורך ַא סּפעציעלן שליח ֿפון
קאװנע
ָ  ַאז אין,האבן מיר זיך דערװּוסט
ָ געטא
ָ
קאװנער
ָ
.קאזענירונג
ַ גרײט מען זיך שױן צו דער

To the Jüdenrat on September 17, 1943 came
an unfamiliar German, who introduced himself
as Hauptsturmbahnführer Förster, of the
Gestapo. He said he had been assigned by the
S.S. to take charge of the ghetto. He repeatedly
emphasized that there was no need to fear,
because his interest was solely in production.
He wanted to increase work output to the
maximum. And by the way, he planned to
increase the food allotments to the ghetto.

 איז געקומען אין1943 טן סעּפטעמבער17 דעם
האט זיך
ָ  װעלכער,קאנטער דַײטש
ַ אומבא
ַ
דן־ראט ַאן
ַ
ִיי
נפירער ֿפ ָארסטער
ֿ הױּפטשטורמבא
ַ
ֿפ ָארגעשטעלט ַאלס
האט דערקלערט ַאז ער איז ֿפון
ָ  ער.געשטאּפיסט
ַ
און
געװארן איבערצונעמען די ֿפירונג
ָ
באשטימט
ַ .־ס.דער ס
,טאנען
ָ בא
ַ אױפגעהערט צו
ֿ
האט ניט
ָ  ער.געטא
ָ
ֿפונעם
 װַײל זַײן ּכװנה איז בלױז,זאל זיך ניט שרעקן
ָ ‛ַאז מ
ארבעט־אײנזאץ ֿפ ַארגרעסערן
ַ
 ער װיל דעם.װירטשא ֿפט
ַ
צוגעזאגט צו
ָ
האט ער
ָ
,אגב
ֿ
.מאקסימום
ַ
ביז
.געטא
ָ
באשּפַײזונג ֿפון
ַ ֿפ ַארגרעסערן די

Following his order, the council released a
communiqué, which reassured the ghetto:
Nothing will happen. The goal is only to
increase the work output. People will be put
into barracks, but families will not be
separated. Life in the camps would be
tolerable. To further calm things, Förster
recommended that the factory directors hire
more Jews. At the same time he pulled all the
Jewish workers from the city management, the
railroad, the depot, and from private

רשטײערשא ֿפט
ַ
ֿפ ָא
האט די
ָ
בא ֿפעל
ַ
לױט זַײן
דאס
ָ בארויִ קט
ַ האט
ָ װאס
ָ ,מוניקאט
ַ
קא
ָ רױסגעלאזן ַא
ָ
ַא
נאר
ָ  דער מײן איז.זאך ניט געשען
ַ  עס װעט קײן: געטא
ָ
 עס װעט.רבעט־אײנזאץ
ַ
צו ֿפ ַארגרעסערן דעם ַא
 ָאבער משּפחות װעלן ניט,קאזענירונג
ַ
ֿפ ָארקומען ַא
לאגערן װעט
ַ דאס לעבן אין די
ָ .ונאנדערגעטײלט װערן
ַ ֿפ
האט
ָ
בארויִ קן
ַ
 ּכדי מערער צו.זַײן דערטרעגלעך
ֿפ ַאבריק־לײטונג
די
רעקאמענדירט
ָ
ֿפ ָארסטער
האט ער ָאּפגעצױגן
ָ  גלַײכצַײטיק.ָאנצונעמען מער ייִ דן
,רװאלטונג
ַ ט־פ ַא
ֿ שטא
ָ
ַאלע ייִ דישע ַארבעטער ֿפון דער
געלאזן
ָ
האט
ָ ּפריװאטע אונטערנעמונגען און
ַ
,דעּפא
ָ
,באן
ַ
דראם און
ָ ערא
ָ  ַא,. ט. א,בלױז די ַארבעטער ֿפון ֿפ ַאבריק
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enterprises, leaving in place only the workers
of the factory, the Todt Organization, the
aerodrome and the military provisions store.

. מ. פ.ה

Ghetto inhabitants were uneasy, and many
began to flee the ghetto. Up to 100 people ran
away. People were especially eager to get
children out. Förster detected this, and in a
conversation remarked that it did not worry
him, because these people “will be found
soon,” because the Lithuanians “will betray
them.” He merely recommended that people
not run away, because there was no need, and
if they did things would get worse for the
ghetto. The Jewish council understood the
message.
Fearing the consequences, it
undertook to stem the escapes. On the
council’s instruction, the Jewish police
allowed children to leave, but not with their
parents. Some of the escapees returned,
because they could find no shelter in the
Lithuanian villages. Peasants brought children
back because they did not want to keep them.
Some of the escapees were caught, and Förster
ordered the security police to bring them back
to the ghetto.

האט
ָ  עס.געװארן אומרויִ ק
ָ
געטא־אַײנװױנער זַײנען
ָ
די
 מענטשן100  ביז ַא.געטא
ָ
געלאף ֿפון
ַ
זיך ָאנגעהױבן ַא
רױסגעפירט
ֿ
האט מען ַא
ָ באזונדערס
ַ .נטלא ֿפן
ָ
זַײנען ַא
האט
ָ האט עס דערשּפירט און ער
ָ  ֿפ ָארסטער.קינדער
,נטלױפן
ֿ
 ַאז ער װײס װעגן ַא,באמערקט
ַ אין ַא שמועס
 װַײל די מענטשן „װערדען,דאס ַארט אים ניט
ָ ָאבער
 װַײל די ליטװינער,“ערפאססט װערדען
ֿ
־װי־זא
ָ
זא
ָ
זאל ניט
ָ ‛ ַאז מ,נאר
ָ ראט
ַ  ער.“ערראטען
ַ
„װערדען אױך ֿפ
 װעט,לױפן
ֿ
 און אױב מ‛װעט.דארף ניט
ַ לױפן װַײל מע
ֿ
האט
ָ רשטײערשא ֿפט
ַ
 די ֿפ ָא.געטא זַײן ערגער
ָ
ֿפ ַאר דעם
האט ֿפון מורא װעגן גענומען
ָ  זי.רשטאנען דעם רמז
ַ
ֿפ ַא
ּפאליצײ
ָ  קינדער ֿפלעגט די.נטלױפן
ֿ
דאס ַא
ָ קעמפן
ֿ
בא
ַ
,דורכלאזן
ָ
רשטײערשא ֿפט
ַ
בא ֿפעל ֿפון דער ֿפ ָא
ַ
לױטן
דורכגעלאזן
ָ
ָאבער קינדער מיט עלטערן זַײנען ניט
נטלא ֿפענע זַײנען
ָ
ַא
ֿפון די
ַא טײל
.געװארן
ָ
דארף קײן
ָ האבן אין ליטװישן
ָ  װַײל זײ,צוריקגעקומען
 די קינדער זַײנען דורך די ּפױערים.געפונען
ֿ
ָארט ניט
געװאלט
ָ
האבן זײ ניט
ָ  װַײל זײ,געװארן
ָ
צוריקגעבראכט
ַ
געװארן
ָ
געכאּפט
ַ
נטלאפענע זַײנען
ָ
 אײניקע ַא.האלטן
ַ
זיכערהײט־ּפאליצײ זײ
ָ
בא ֿפױלן די
ַ האט
ָ און ֿפ ָארסטער
.געטא
ָ
צוריק צו ברענגען אין

On Saturday, September 21, Förster announced
the barracks plan: 500 would be sent to the
aerodrome, 250 to the Linkaičiai ammunition
factory (adding 125 to the 125 already there),
250 to Daugliai, 250 to Pavenčiai, 250 to
Akmene. In all, around 1,500 men would be
sent to the barracks. He made it known that
children under 10 years old should remain in
the ghetto.

געמאלדן
ָ
האט ֿפ ָארסטער
ָ טן סעּפטעמבער21  דעם,שבת
אױפן
ֿ
500 : קאזערנירונג
ַ
ּפלאן ֿפון דער
ַ
דעם
מוניציע־פ ַאבריק (צו
ֿ
 אין לינקײטשער ַא250 ,דראם
ָ ערא
ָ ַא
250 ,דאוגעליאַײ
ַ  אין250 ,)125 נאך
ָ ראנענע
ַ  ֿפ ַא125 די
האבן
ָ
 בס“ה,קמיאן
ַ
 אין ַא250 ,ּפאװענטשיאַײ
ַ
אין
האט
ָ
 ער.מאן
ַ
1.500 קאזערנירט װערן
ַ
רפט
ֿ געדא
ַ
זאלן בלַײבן אין
ָ יאר
ָ 10  ַאז קינדער אונטער,צוגעגעבן
.געטא
ָ
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צוגעפ ָארן
ֿ
מאנטיק ֿפרי ,דעם 28טן סעּפטעמבער ,זַײנען
ָ
האבן
ָ
דראם ,װעלכע
ערא ָ
אױטאס ֿפון ַא ָ
ָ
גרױסע
500
די
ֿפון
געּפעק
דאס
ָ
רױפגענומען
ַא ֿ
מאשינעס און זײ
ַ
ם־קאזערנירטע אױף די
ַ
דרא
ערא ָ
ַא ָ
נּפארט איז
טרא ָ
ַ
לאגער .דער
ַ
ּפגעפירט צום
ֿ
ָא
האבן זיך
ָ
נסּפארט
ָ
טרא
ַ
צופוס .אין
ֿ
ּפגעגאנגען
ַ
ָא
יאר .מיטן
„ארַײנגעשמוגלט“ אײניקע קינדער אונטער ָ 10
ַ
ּפאליציסטן
ָ
מיטגעגאנגען ייִ דישע
ַ
נסּפארט זַײנען
ָ
טרא
ַ
ֿפון
ָאנגעשטעלטע
טארן און
דמיניסטרא ָ
ַ
ַא
מיט
העלפן די
ֿ
רפט
געדא ֿ
ַ
האבן
ָ
רבעטסאמט ,װעלכע
ַ
ַא
אַײנצוארדענען.
ָ
קאזערנירטע זיך
ַ

On Monday morning, September 28, large
trucks came in from the aerodrome, loaded up
the goods of the 500 people chosen for the
aerodrome barracks and rolled out toward the
camp. The relocated people were sent on foot,
including a number of “smuggled-in” children
under 10 years old. Jewish policemen,
administrators and employees of the labor
office accompanied the transport to help with
the orderly barracking process.

האבן
אין ָאװנט זַײנען די שליחים צוריקגעקומען און ָ
מענדאנט שמיט
ַ
קא
בארויִ קנדיקע גרוסן .דער ָ
געבראכט ַ
ַ
טאן,
האט די מענטשן ֿפ ַארזיכערטַ ,אז ער װעט ַאלץ ָ
ָ
האט באמת
ּכדי צו ֿפ ַארלַײכטערן זײער גורל .און ער ָ
הבטחה מקײם געװען.
זַײן ֿ

In the evening, emissaries returned with
reassuring news. Schmidt, the commandant,
had assured the people that he would do
everything to ease their lot. And he made good
on his promise.

דראם איז געװען גרױס און די מענטשן
ערא ָ
היות דער ַא ָ
געארבעט צעשּפרײט ,און היות ַארום איז
ַ
האבן ַאזױ
ָ
האבן די
ָ
דערפער,
ֿ
לאגער און
ַ
באטשיונער
ַ
געװען
װעגונג־פרַײהײט .די
ֿ
בא
ָ
מענטשן אױסגענוצט זײער
כאטש זי איז
ַארבעט איז אױך ניט געװען זײער שװערָ ,
האט
קראנקע ָ
ַ
שװאכערע און
ַ
געװען אױף דרױסן .די
מען געשטעלט אױף לַײכטערע ַארבעטן.

Since the aerodrome was large and the workers
were spread out, and since the Bačiunai camp
was nearby, people were able to enjoy some
freedom of movement. The work was also not
so hard, although it was outdoors. The weaker
and sick ones were given lighter tasks.

געװארן ֿפון די
ָ
לאגער זַײנען אױסגעװײלט
בראש ֿפון ַ
לאגער־עלטסטער
ַ
ַאלס
ַאלײן
לאגער־מענטשן
ַ
רבעט־פ ַארטײלער —
ֿ
קאט שטעמּפעל און ַאלס ַא
דװא ַ
ַא ָ
געװארן
ָ
באשטימט
קטאר איז ַ
דא ָ
כאװיטשַ .אלס ָ
ּפוליא ָ
ַ
האנדין.
דרַ .

The camp head, chosen by the people
themselves, was the lawyer Shtempel, and as
work-assigner, Puliakhovitch. Dr. Handin was
designated camp doctor.

לאגער־לעבן מיט ַאלע
ַ
דארט געװען ַא
ָ
עס איז
לאגערן ֿפון
שװעריקײטןָ ,אבער אין ֿפ ַארגלַײך מיט די ַ
גאנץ דערטרעגלעך.
דַײטשלאנד ַ
ַ
עסטלאנד און
ַ

It was life in a concentration camp, with all its
harshness, but in comparison with the camps
of Estonia and Germany, wholly tolerable.

קאזערנירטע 250 ,געזונטע
נסּפארט ָ
ָ
טרא
ַ
דער צװײטער
ּפגעפ ָארן דעם 25טן
ֿ
מענער און ֿפרױען ,זַײנען ָא
װױנונג־באדינגונגען
ַ
ּפאװענטשיאַײ .די
סעּפטעמבער קײן ַ
דירעקטאר
ָ
זַײנען געװען ּפונקט װי ֿפריער .צום „גוטן“
נאך ַא דַײטשישער
ָ
דאװסקי איז צוגעקומען
סא ָ
ַ
„בעטריבס־לײטער“ ,װעלכער ֿפלעגט די מענטשן
סאמע גרעסטער
דאס לעבן .דער ַ
אינגאנצן ֿפ ַארביטערן ָ
ַ
ֿפ ַארגעניגן זַײנער איז געװען ָאנצורײצן זַײן הונט אױף די
מענטשען און ער ֿפלעגט שטײן און קַײכן זיך ֿפון
געלעכטער ,װען דער הונט ֿפלעגט רַײסן ֿפון די מענטשן
דאס ֿפלײש.
די קלײדער און ָ

The second transport of those assigned to a
camp, some 250 healthy men and women, left
on September 25 for Pavenčiai. There the
living conditions were just as before. To the
“good” director Sadauski came a German
“enforcer” who made the people’s lives
entirely bitter. He took the greatest pleasure in
setting his dog on people and would stand by
and double over with laughter as the dog tore
into clothes and flesh.

נאענטן
גאר ַא שרעקלעכע ַארבעט איז געװען אין דעם ָ
ָ
האט די ַארבעט אין ס.־ס.
ָ
ס.־ס.־גוט .צום גליק
נאװעמבער.
נאר ביזן מיטן ָ
ולװארק זיך געצױגן ָ
ַ
ֿפ
הױכסעזאן אין
ָ
האט זיך ָאנגעהױבן דער
ָ
דערנאך
ָ

The really frightful work was in the nearby
S.S. facility. Fortunately the work at the S.S.
farm lasted only until mid-November. Then the
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אױפגעהערט צו
ֿ
האט
ֿפ ַאבריק ,און די ֿפאבריק־לײטונג ָ
שיקן מענטשן ַאהין.

busy season in the factory began, and the
factory directors stopped sending people there.

נאכדעם
נואר ָ .1944
יא ַ
לאגער איז געװען ביזן 25טן ַ
דער ַ
געטא,
ָ
געװארן אין
ָ
ריבערגעפירט
ֿ
זַײנען די מענטשן ַא
ַא
געװארן אין
ָ
רװאנדלט
װאס איז שױן ֿפ ַא ַ
ָ
נצ־לאגער.
ַ
קא
ָ

The camp lasted until January 25, 1944.
Afterward, people were taken back to the
ghetto, which had already been converted into
a concentration camp.

נסּפארט ֿפון
ָ
טרא
ַ
דעם  27טן סעּפטעמבער איז ַארױס ַא
קורשאן.
ַ
דאוגעליאַײ נעבן
 250מענער קײן ַ

On September 27, a transport with 250 men
went out to Daugėliai, near Kurshan.

דאוגעליאַײ זַײנען געװען זײער
ַ
באדינגונגען אין
ַ
די
שטאל ָאן
ַ
ראק איז געװען ַא
בא ַ
ַ
שװערע .דער
װאסער און ָאן קײנע ַאנדערע נױטיקע
עלעקטריעָ ,אן ַ
ענגשא ֿפט איז געװען שרעקלעךַ ,א ֿפילו
ַ
אַײנריכטונגען .די
גאנצן
געטאֿ .פ ַארן ַ
ָ
ֿפ ַאר די געּפרּוװטע מענטשן ֿפון
האט זיך געמוזט
לאגער אין ניט געװען קײן קיך .יעדער ָ
ַ
באאומרויִ קנדיקסטע
סאמע ַ
דאס ַ
קאכען אױף דרױסןָ .
ָ
נאר ֿפ ַאר ַא קלײנער טײל איז געװען
װאס ָ
איז געװעןָ ,
לאגער ָאן
האט מען געװּוסטַ ,אז ַא ַ
דאס ָ
ַארבעט ,און ָ
טױט־לאגער .חוץ דעם זַײנען אינעם
ַ
ַארבעט איז ַא
רבעטפעיִ קע און קינדער,
ֿ
לאגער געװען ֿפיל ניט קײן ַא
ַ
נאך מער.
באאומרויִ קט די מענטשן ָ
האט ַ
דאס ָ
און ָ

Conditions in Daugėliai were very harsh. The
barrack was a stable without electricity, water
or any other conveniences. The crowding was
terrible, even for those used to the ghetto. For
;the entire camp there was not a single kitchen
everyone had to cook outdoors. The most
unsettling thing was that there was work for
only a small number of them, and it was
known that a camp without work was a deathcamp. Besides that, many in the camp were
unfit for work, and this disturbed the people
even more.

האט געמוזט שיקן ַארבעטער אין ס.־
דאוגעליאַײ ָ
אױך ַ
האבן
דאוגעליער ַארבעטמענטשן ָ
ס.ישן גוט אין אױך ַ
שבעה מדורי גיהנום ֿפון די ס.־
געמוזט אױסשטײן ַאלע ֿ
ס.־רוצחים.

Also, Daugėliai had to send workers to the
S.S. facility, and so had to endure going
through hell for the S.S. murderers.

געהאט געװיסע גוטע זַײטן :
ַ
האט
דאוגעליאַײ ָ
ָאבער ַ
געװיסע
ַא
געהאט
ַ
דארטן
ָ
האבן
ָ
מענטשן
האבן זײ געקענט
װעגונג־פרַײהײטֿ .פון צַײט־צו־צַײט ָ
ֿ
בא
ָ
אַײנשא ֿפן זיך שּפַײז.
ַ
דראטן און
ָ
ַארױסגײן ֿפון די

Yet Daugėliai had its good sides: People there
had a certain freedom of movement. From
time to time they could leave the enclosure and
obtain food for themselves.

װאס
געהאט די מעלהָ ,
ַ
לאגער
האט דער ַ
סטראטעגיש ָ
ַ
װאלד ,און אינעװײניק
עס איז געװען דערבַײ ַא גרױסער ַ
באהעלטענישן.
געהאט ֿפיל ַ
ַ
האט ער
ציגל־פ ַאבריק ָ
ֿ
אין

Strategically, the camp had an advantage, in
that nearby was a large forest, within which
was a brick works that held many potential
hiding places.

מאן
נסּפארט ֿפון ַ 125
ָ
טרא
ַ
דואגעליאַײ איז ַארױס ַא
נאך ַ
ָ
האבן ַאלע
ָ
קײן לינקײטשיאַײ .אין לינקײטשיאַײ
לאגער
דארט איז דער ַ
װאס ָ
געשטרעבט צוליב דעםָ ,
װאך ֿפון דער
ַ
געבליבן אונטער דער דירעקטער
לאגער אין געװען ַא
ַ
װערמאכטָ .אבער אױך דער
ַ
רשטארקט .די ַארבעט
ַ
האט זיך ֿפ ַא
װאך ָ
שװערער .די ַ
האבן
לאגערמענטשן ָ
עבודת ּפרךַ .אלע ַ
געװארן ַאן ֿ
ָ
איז
באמבעס.
לאדן ּ 40פודיקע ָ
דארט ַארבעטן בַײם ָ
געמוזט ָ
געארבעט אין
ַ
דארט
האבן ָ
ַא ֿפילו די קלײנע קינדער ָ
טאגָ .אבער בשעת עס
ָ
גאנצן
גארטן ָאדער הױף ַא ַ
ָ
באזוך ֿפון ס.־ס.־געסטֿ ,פלעגט די
ַ
ֿפלעגט זַײן ַא

After Daugėliai, a transport took 125 men to
Linkaičiai. Everyone wanted to be in
Linkaičiai, because this camp remained under
the direct control of the Wehrmacht. Yet this
camp was also a hard one. The guard was
beefed up, and the job involved hard labor,
loading 40-pound bombs. Even small children
worked in the gardens or yards there the entire
day. But at times, during visits by the S.S., the
camp guards themselves would hide a couple
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of children. Officially, the construction
managers of Linkaičiai had declared that there
were no children, and therefore no
kinderaktion took place there. A committee
was set up in the camp to take charge of the
kitchen, which charged a fee to whoever could
pay it, and thereby improved nutrition for
everyone.

 ָא ֿפיציעל.ּפאר קינדער
ָ האלטן די
ַ בא
ַ גערװאך ַאלײן
ַ
לא
ַ
 ניט ָאנגעגעבן,האט די בױלײטונג ֿפון לינקײטשיאַײ
ָ
דארט ניט
ָ
 און דעריבער איז,קײנע קינדער
לאגער איז
ַ
 אין.קינדער־אקציע
ַ
ֿפ ָארגעקומען קײן
האט
ָ
װאס
ָ
,רװאלטונג
ַ ֿפ ַא
ַא
געװארן
ָ
געשא ֿפן
ַ
באשטײערט
ַ האט
ָ  זי,איבערגעגומען די ֿפירונג אין קיך
אַײנגעפירט ֿפ ַאר ַאלעמען ַא
ֿ
די ֿפ ַארמעגלעכערע און
.בעסערן קעסל

On September 30, according to Förster’s plan,
the last transport went to the Akmenė camp.
This camp was the worst in all aspects. It was
the farthest away; the work was in a cement
and clay plant; and the barracks were small,
low and without any comforts, even light.

ּפלאן ֿפון
ַ
 לױטן,טן סעּפטעמבער איז30 דעם
נסּפארט אין
ָ
טרא
ַ
 ַארױס דעם לעצטער,ֿפ ָארסטערן
לאגער איז געװען דער
ַ
 דער.לאגער
ַ
קמיאנער
ַ
ַא
 ער איז געװען דער.ערגסטער אין ַאלע ּפרטים
 די ַארבעט אין געװען אין ַא ֿפ ַאבריק בַײ,װַײטסטער
,ראקן זַײנען געװען קלײנע
ַ בא
ַ  די.קאלך
ַ צעמענט און
 ַא ֿפילו ָאן,באקװעמלעכקײטן
ַ נידעריקע און ָאן קײנע
.ליכט

The only ones remaining to be taken to this
camp were the most poor, and members of the
underground. Conditions in the camp grew far
worse at the beginning of 1944, when Oygul’s
place as camp leader was taken by the
German, Fleischauer. He was assisted in his
brutal dealings with people by his underlings
Willi, Meyer, the “provincial overseer”
nicknamed “Mickey Mouse,” and worst of all,
Jankowski, an ethnic German from Poland. An
exception was the chief guard Herr, who dealt
very humanely with the Jewish workers and
also with their children.

לאגער געבליבן בלױז די
ַ צו ַאלעם דעם זַײנען ֿפ ַאר דעם
באדינגונגען אינעם
ַ  די.ָארעמקײט און אונטערװעלט
,1944 שטארק ֿפ ַארערגערט ָאנהױב
ַ
האבן זיך
ָ לאגער
ַ
געװארן דער
ָ
באשטימט
ַ װען אױף אױגולס ָארט איז
 אין דער.גער־פירער
ֿ
לא
ַ
לײשהאוער ַאלס
ַ
דַײטש ֿפ
נאך
ָ האבן אים
ָ האנדלונג ֿפון די מענטשן
ַ ּבא
ַ ברוטאלער
ַ
 דער, מַײער,באאמטע װילי
ַ לפן די נידעריקערע
ֿ צוגעהא
ָ
 און,“צונאמען „מיקימױז
ָ
“־אױפזעער מיטן
ֿ
„גובערניא
ַ
ערגער ֿפון ַאלעמען דער ּפױלישער ֿפ ָאלקסדַײטש
,װאכמַײסטער הער
ֿ
אױסנאם איז געװען
ַ
 ַאן.נקאװסקי
ָ יא
ַ
באצױגן זײער מענטשלעך צו די
ַ
האט זיך
ָ
װעלכער
.ייִ דישע ַארבעטער און אױך צו די קינדער

In mid-January 1944, the Jews of Akmenė
were transferred to the A.B.A.26 camp. With
Akmene closed on September 30, the
barracking process ended: The ghetto was
converted into a concentration camp. The
Lithuanian guards were replaced by German
S.S., made up of ethnic Germans from
Rumania. These people had received their
training at Dachau.

קמיאן
ַ
 זַײנען די ייִ דן ֿפון ַא1944 נואר
ַ יא
ַ אין מיטן
 אױף. א. ב.לאגער ֿפון א
ַ געװארן אין
ָ
ריבערגעפירט
ֿ
ַא
קמיאן
ַ
טן סעּפטעמבער מיט ַא30 אופן איז דעם
ֿ
זא
ַ ַא
געטא איז
ָ
דאס
ָ .קאזערנירונג
ָ געװארן די
ָ
ּפגעשלאסן
ָ
ָא
 די ליטװישע.נצלאגער
ַ
קא
ָ געװארן אין ַא
ָ
רװאנדלט
ַ ֿפ ַא
 ֿפון.־ס.געװארן אױף דַײטשישע ס
ָ
װאך איז ֿפ ַארביטן
ַ
באקומען
ַ האבן
ָ  ָאט די לַײט.ֿפ ָאלקסדַײטשן ֿפון רומעניע
.כאו
ַ דא
ַ זײער אױסבילדונג אין

Kinderaktion

קינדער־אקציע
ַ

Förster kept his word about improving the
ghetto’s food situation. The bread ration
increased from 200 to 350 grams per day.

װאס שײך
ָ
װארט
ָ
געהאלטן
ַ
האט
ָ
ֿפ ָארסטער
נארמע ברױט
ָ  די.געטא
ָ
באשּפַײזונג ֿפון
ַ ֿפ ַארבעסערן די
גראם ַא
ַ
350  אױף200 געװארן ֿפון
ָ
איז ֿפ ַארגרעסערט

26 ArmeiBakleidungsAmt, the German military clothing supply office.
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טאג.
ָ
רגארין.
מא ַ
ס‛איז אױך געװען ּכמעט גענוג ֿפלײש און ַ
רטא ֿפל זַײנען אין דער צַײט געװען ַאזױ ֿפיל אין
קא ָ
ַ
גראבן גריבער זײ צו
ָ
האט געמוזט
ָ
געטא ַאז מען
ָ
ֿפ ַארשיטן.

In addition, there was almost enough meat and
margarine. Potatoes in that time were so
plentiful in the ghetto that pits had to be dug to
store them.

טַײװלאניש־כיטרער
ָ
נאר ַא
דאס ַאלץ איז געװען ָ
ָאבער ָ
האט דערמיט
ָ
מאנעװער מצד ֿפ ָארסטערן ,װעלכער
ַ
דאס
געטאָ .
ָ
כזאמקײט ֿפון
װא ַ
אַײנשלעפערן די ַ
ֿ
געװאלט
ָ
נאװעמבער
גאר גיך ַארױסגעװיזן .דעם 4טן ָ
האט זיך ָ
ָ
דאוגעליאַײ און
לאגער ֿפון ַ
איז ֿפ ָארסטער געקומען אין ַ
יאר
צוזאמענצונעמען ַאלע קינדער ביז ָ 12
ַ
געפ ָאדערט
ֿ
און עלטערע מענער און ֿפרױען .װען דער ייִ דישער
האט
טאןָ ,
דאס צו ָ
ּפגעזאגט ָ
ָ
האט זיך ָא
גער־פירער ָ
ֿ
לא
ַ
כאּפן די
לאגער ַ
װעקגעלאזן איבערן ַ
ָ
ער זיך ַאלײן ַא
קרבנות.

However, all this was only a fiendishly clever
maneuver on Förster’s part, to lull the ghetto
out of wariness. This became evident very
quickly. On November 4, Förster came to the
camp in Daugėliai and demanded that all
children under 12 years old be assembled,
along with elderly men and women. When the
Jewish camp leader refused to do this, Förster
himself went through the camp, grabbing the
victims.

די ערשטע איז אים אונטערגעקומען די ֿפרױ אסתר
האט זי
מסטערדאמסקי און  8קינדער .ער ָ
ַ
ליּפשיץ־א
ַ
אױטא .די איבעריקע עלטערע ֿפרױען
ָ
רַײנגעּפאקט אין
ַ
ַא
האלטן
בא ַ
באװיזן צו ַ
האבן זיך אין טומל ַ
און קינדער ָ
װאלד ָאדער אין די אונטערשטע לעכער ֿפון
ַ
אין
דאוגעליאַײ איז ֿפ ָארסטער מיט זַײנע
ציגל־פ ַאבריקֿ .פון ַ
ֿ
װאס איז ַא
ָ
ּפאװענטשיאַײ,
ַ
נאך
ָ
ּתלינים ַאװעק
געכאּפט 5
ַ
דארט
האט ָ
דאוגעליאַײ ,און ָ
קילאמעטער ֿפון ַ
ָ
קינדער.

The first to be taken were Mrs. Esther
Lipshitz-Amsterdamsky and 8 children. He
packed them into an auto. In the chaos, the
remaining elderly women and children
managed to hide in the woods or in the lowest
crevices of the brickworks. From Daugėliai
Förster and his hangmen headed for Pavenčiai,
which is one kilometer from Daugėliai, and
grabbed five children there.

מיט די  15קרבנות ,מיט דער ֿפרױ ליּפשיץ און 14
שאװל ,װּו ער
װעקגעפ ָארן קײן ַ
ֿ
קינדער ,איז ֿפ ָארסטער ַא
אַײנגעּפאקט אין די שױן ֿפון ֿפריער צוגעגרײטע
ַ
האט זײ
ָ
גאנעס.
װא ָ
ַ

With his 15 victims, Mrs. Lipshitz and 14
children, Förster went to Šiauliai, where he
loaded them into wagons that had been already
prepared.

נאװעמבער ַ 4אזײגער
אױפן 5טן ָ
ֿ
נאכט ֿפון 4טן
די ַ
װאך,
געטא ַ
ָ
טעלעפ ָאנירט אין
ֿ
האט ֿפ ָארסטער
באגינען ָ
ַ
רפירער
בערשא ֿ
ַ
לארם־גרײט .דער ָא
זאל זַײן ַא ַ
ַאז זי ָ
בא ֿפעל ַאלץ צוצוגרײטן צו
באקומען דעם ַ
האט ַ
שלעעף ָ
װא ֿפנט מיט
בא ָ
האבן זיך ַ
װאכלַײט ָ
דער ַאקציעַ .אלע ַ
האבן
מאטן און ָ
אױטא ַ
ָ
ּפוליעמיאטן און
ָ
װא ֿפן —
שװערע ָ
געטא.
ָ
דאס
װאכט ָ
בא ַ
אין ַאן ענגער קײט ַ

Overnight November 4-5, at 4 a.m., Förster
telephoned the ghetto watch, telling it to be on
alert. Oberscharführer Schlöf received the
order to prepare for the aktion. All the guards
— armed themselves with heavy weapons
machine guns and automatics — and formed a
tight circle around the ghetto.

געװארן ַא גרױסער
ָ
געבראכט
ַ
אין ַא שעה ַארום איז
געשטאנען
ַ
אוקראיִ נער ֿ 300 :פון זײ זַײנען
ַ
רעגימענט ֿפון
עװענטואליטעט ,און
ַ
גאס ,גרײט צו יעדער
אױף ריגער ַ
געטא6 .
ָ
געװארן דירעקט צום
ָ
צוגעפירט
ֿ
זױפיל זַײנען
ַא ֿ
געװאלט
ָ
האבן
ַאזײגער ֿפרי ,װען די ערשטע ַארבעטער ָ
געטא
ָ
געפונען דעם טױער ֿפון
ֿ
האבן זײ
ָ
ַארױסגײן,
ּפאניק .די ייִ דישע
געװארן ַא ַ
ָ
געטא איז
ָ
געשלאסן .אין
ָ
רזאמלט .אין דער מינוט
האבן זיך ַאלע ֿפ ַא ַ
ֿפ ָארשטײער ָ

After about an hour, a large regiment of
Ukrainians was brought in: 300 of them stood
on Riga Street, ready for anything, and many
others were brought directly to the ghetto. At 6
a.m., when the first workers prepared to go
out, they found the ghetto gate locked. There
was panic in the ghetto, and the Jewish council
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געמאלדןַ ,אז ער מוז
ָ
האט
איז ַארַײן ֿפ ָארסטער און ָ
רבעטפעיִ קע און
ֿ
ַארױסנעמען די קינדער און ניט ַא
לאגערּ .כדי די
ַ
ריבערפירן זײ אין ַאן ַאנדער
ֿ
ַא
זאל זיך איבערצײגןַ ,אז די קינדער
רשטײערשא ֿפט ָ
ַ
ֿפ ָא
קומען ָאן בשלום ,שיקט ער מיט זײ ֿ 2פ ָארשטײער :
װאס עּפעס די צװײ ?
קארטון און אהרן ּכץֿ .פ ַאר ָ
בערל ַ
קארטון איז געװען ַאלט און אהרן ּכץ איז אים
— בערל ַ
געפעלן ,װַײל ער ֿפלעגט אין זַײן ָאנװעזנהײט זַײן צו
ניט ֿ
ּפאליצײ מוז מיטגײן מיט די
ָ
דרײסט .די ייִ דישע
אוקראיִ נער.
ַ

members all gathered. After a minute Förster
arrived and announced he was transferring the
children and those unable to work to another
camp. To convince the council to let the
children come quietly, he sent two council
members with them: Berel Kartun and Aharon
Katz. Why those two? Berel Kartun was old,
and he disliked Aharon Katz for behaving too
boldly in his presence. The Jewish police had
to go with the Ukrainians.

ייִ דישע
די
בא ֿפױלן
ַ
נאך
ָ
האט
ָ
ֿפ ָארסטער
געטא־אַײנװױנערַ ,אז זײ
ָ
רשטײערשא ֿפט צו מעלדן די
ַ
ֿפ ָא
קאנט
בא ַ
געטא איז ַ
ָ
קענען גײן צו דער ַארבעט .װען אין
האבן מענטשן
געװארןַ ,אז מ‛מעג גײן צו דער ַארבעטָ ,
ָ
געטאן צו די  2טױערן ֿפון
ָ
לאז
מיט ׂשימחה זיך ַא ָ
געכאּפט,
ַ
װאס האבן זיך
ָ
געטא .די ֿפ ָארזיכטיקערע,
ָ
האבן מיט זיך מיטגענומען זײערע
דא קומט ֿפ ָארָ ,
װאס ָ
ָ
מאמע ָאדער זײערע קינדער.
טאטע און ַ
ַאלטע ַ

Förster told the council to announce to the
ghetto inhabitants that they could go to their
jobs. When it became known in the ghetto that
it was possible to go to work, people eagerly
rushed to the two ghetto gates. The more
cautious, who had grasped what was
happening, took along their elderly fathers and
mothers or their children.

אין משך ֿפון  15-20מינוט זַײנען ַאלע ַארבעטער ַארױס
האט זיך ָאנגעהױבן די
דעמאלט ָ
ָ
געטא־טױערן.
ָ
ֿפון די
געעפנט און אין
ֿ
האט זיך
ַאקציע  :דער הױּפטטױער ָ
װא ֿפנטע
בא ָ
ַ
האבן זיך ַארַײנגעריסן שיּכורע
ָ
געטא
ָ
אוקראיִ נער.
ַ

Within 15 or 20 minutes, all the workers had
gone through the ghetto gates. Then the aktion
began: The main ghetto gate opened and in
poured armed, drunken Ukrainians.

ראק
בא ַ
האט זיך ֿפ ָארסטער ַארַײנגעריסן אין ַ
קודם ּכל ָ
שטאל ֿפון דער
ַ
ראק איז געװען ַא
בא ַ
נעבן טױער .דער ַ
האט ַבאקומעןּ ,כדי
געטא ָ
ָ
דאס
װאס ָ
ֿפ ַאבריק „זעמלין“ָ ,
װקאזער
קא ַ
אַײנצוקװארטירן די ַאלע ֿפון ַ
ַ
צַײטװַײליק
געהאט זיך װּו
ַ
רלױפיק ניט
ֿ
האבן ֿפ ַא
ָ
װאס
ָ
געטא,
ָ
געװארן ַאלע
ָ
צוזאמענגענומען
ַ
דארט זַײנען
הינצוטאןָ .
ָ
ַא
דארט
געװעזענע הײזער־גײער און ַאנדערע ָארעמעלַײטָ .
קאליקעס און קינדער.
מאסע ֿפון ַאלטעַ ,
איז געװען ַא ַ
ראק זַײנען
בא ַ
די ַאלע אומגליקלעכע אַײנװױנער ֿפון ַ
ּפלאץ ,װּו עס זַײנען שױן
ַ
אױפן
ֿ
געװארן
ָ
רױסגעפירט
ֿ
ַא
דא
טארןָ .
דמיניסטרא ָ
ַ
געשטאנען די ֿפ ָארשטײער און ַא
ַ
רבעטפעיִ קע
ֿ
געװארן — די ַא
ָ
סארטירט
ָ
זַײנען זײ
באזונדער.
באזונדער ,עלטערע און קינדער ַ
ַ

First, Förster broke into the barrack nearest the
gate. This barrack had been an outbuilding of
the “Zemlin” factory, which the ghetto had
taken over to house those from the Kaukazas
ghetto who needed a temporary place. Inside
were all the former beggars and other poor
people, a mass of elderly, the disabled and
children. All the unfortunate inhabitants of this
barrack were taken out into the square, where
the council members and administrators stood.
Here they were sorted — those able to work on
one side, the elderly and children on the other.

אוקראיִ נער זיך
ַ
האבן די
מאנדע ָ
קא ַ
אונטער ֿפ ָארסטערס ָ
האבן
רטאלן ָ
קװא ַ
ַ
געלאזט איבער ַאלע הײזער .אײנצלנע
ָ
האבן זיך ָאנגעהױבן שױדערלעכע
זײ ַארומגערינגלט .עס ָ
האבן עס איבערגעלעבט,
נאר די ,װעלכע ָ
װאס ָ
סצענעסָ ,
האבן זײערע
ָ
מאמעס
ַ
קענען עס זיך ֿפ ָארשטעלן :
נמאכט מיט
האבן זיך געריסן ביז ָא ַ
קינדער ניט געגעבןָ ,
יאמערלעך געשריען .די
האבן ָ
ָ
די ּתלינים ,קינדער
מאמעס האבן זיך געריסן צו די קינדער ,די קינדער
ַ
ראטעװען.
האבן זיך געבעטן בַײ זײערע עלטערן זײ צו ַ
ָ
אוקראיִ נער
ַ
האבן ֿפ ָארסטער מיט זַײנע
ָ
אינצװישן

At Förster’s command, the Ukrainians combed
through the houses. A few they surrounded.
There were pitiful scenes, which only those
who had lived through it can imagine: Mothers
refusing to give up their children, screaming at
the murderers until they fainted; children with
heart-rending cries. Mothers screaming at the
children, the children begging their parents to
save them. In the midst of this, Förster and his
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רפן זײ אין
געװא ֿ
ָ
העלפערס געשלעּפט די קינדער און
ֿ
בא
ַ
אױטא ֿפלעגט ָאּפגײןֿ ,פלעגט זיך
ָ
אױטא .און װען דער
ָ
ארצװײפלטע געשרַײ ֿפון די
ֿ
דאס לעצטע ֿפ
ַארױסרַײסן ָ
אױטא ,און
ָ
ּפלאץ און ֿפון די קינדער אין
ַ
אױפן
ֿ
עלטערן
דאס בלוט אין די ָאדערן ֿפלעגט ֿפ ַארקילט װערן.
ָ

Ukrainian helpers took the children and threw
them into the trucks. And as a truck started up,
the last desperate cries of the parents on the
square and from the children in the trucks
chilled the blood in your veins.

האט געמוזט מיטגײן מיט די מערדער.
ּפאליצײ ָ
ייִ דישע ָ
האט געקענט,
האט ,װּו זי ָ
די גרעסערע טײל ֿפון זײ ָ
„אקטיװער“ איז געװען עריק
האלטן די קינדערַ .
רבא ַ
ֿפ ַא ַ
לאגער־עלטסטער ֿפון לינקײטשער
ַ
גידאנסקי ,דער
ַ
האט
געטא און ָ
ָ
צופעליק געװען אין
לאגער ,װעלכער איז ֿ
ַ
באטײליקט אין דער ַאקציע און „לײבקע
ַ
זיך
האט מען אין
רטיזאנער ָ
ַ
ּפא
נאמען ַ
רטיזאנער“ (מיטן ָ
ַ
ּפא
ַ
האבן די קינדער
גערופן די ליטװישע מערדער) .זײ ָ
ֿ
ליטע
אױטא.
ָ
ַארַײנגעזעצט אין

Jewish police had to accompany the
murderers. Most tried as best they could to
hide the children. “Active” were Erik
Gidansky, the camp elder from Linkaciai, who
happened to be in the ghetto and took part in
the aktion, and “Leibke Partizaner.” (The
Lithuanian murderers were also called
‘partisans’.) They placed the children in the
trucks.

געראטעװעט אײניקע
ַ
ּפלאץ
ַ
אױפן
ֿ
האבן
די ֿפ ָארשטײער ָ
יאר.
זאגנדיק עדותַ ,אז זײ זַײנען עלטער ֿפון ָ 12
קינדערָ ,
ֿפלעגן געשטעלט װערן מיט די
די קינדער
דערװאקסענע.
ַ

The representatives in the square saved a few
children, swearing that they were older than
12, so that they were put with the adults.

נגעהאלטן ַא
ַ
האט ָא
װאס ָ
דאזיקער אקציעָ ,
אין דער ָ
געװארן דער 70־
ָ
רױסגעפירט
ֿ
טאג ,איז אױך ַא
גאנצן ָ
ַ
זאװסקי איז
רא ָ
ָ
זאװסקי .דר.
רא ָ
ָ
קטאר
דא ָ
ָ
יאריקער
ָ
בארימטער משּפחה חזנים און מוזיקער.
געװען ֿפון דער ַ
ַאלײן איז ער אױך געװען ַא גרױסער מוזיקער און
קענער ֿפון דער ייִ דישער ,העברעיִ שער און רוסישער
האט געשריבן לידער אין דער
ליטעראטור .ער ַאלײן ָ
ַ
שּפראך (אײניקע זַײנען געװען געדרוקט) ,ער
ַ
רוסישער
קרילאװס
ָ
איבערגעשא ֿפן
ַ
האט הױך קינסטערליש
ָ
משלים אין ייִ דיש.

The aktion lasted the entire day. Among those
taken was the 70-year-old doctor Rozovsky.
Dr. Rozovsky was from a famous family of
cantors and musicians. He himself was a great
musician and scholar of Yiddish, Hebrew and
Russian literature. He wrote poems in Russian
(some were published), and he had skillfully
translated Krylov’s fables into Yiddish.

־יאריקער
געװארן דער ָ 70
ָ
רױסגעפירט
ֿ
עס איז אױך ַא
שמואל רובינשטײן .ער איז דער מחבר ֿפון אײניקע
נאמען
חיבורים איבער דרך המשנה והתלמוד (דעם ָ
װיסנשא ֿפטלעכע
ַ
טיפע
ֿ
האב איך ֿפ ַארגעסן) .עס איז ַא
ָ
דערקלערונג ֿפון דער ַאנטװיקלונג ֿפון דעם גרױסן
האבן ֿפ ַאר דעם געקוקט קרום
װערקֿ .פרומע רבנים ָ
האט שטרענג ָאּפגעהיט ַאלע ּתר“יג
כאטש ער ָ
אױף איםָ ,
מצװת .ער איז געװען אײנער ֿפון די ליכטיקסטע מוחות
געװארן
ָ
רױסגעפירט
ֿ
ֿפון די ליטװישע ייִ דן .ער איז ַא
צוזאמען מיט זַײנע צװײ אײניקלעך.
ַ

Also taken was the 70-year-old Shmuel
Rubinshtein. He was the author of several
works on the Mishna and Talmud (the names
of which I have forgotten), a type of scientific
commentary on the development of the major
work. Devout rabbis were critical of him,
although he was a strictly observant Jew. His
was among the most brilliant minds among
Lithuanian Jewry. He was taken away with his
two grandchildren.

האבן די ּתלינים :
אױטא ָ
ָ
נאכן ָאּפגײן ֿפונעם לעצטן
ָ
אוקראיִ נער
ַ
שװאנט מיט די
ַ
ֿפ ָארסטער ,שלעעף ,קעללער,
געשטעלט זיך שיּכורן ֿפ ַאר די אױגן ֿפון די ַאלע
דאן
מאמעס… ַ
טאטעס און ַ
ֿפ ַארבליבענע אומגליקלעכע ַ
האבן זײ ַאלעמען געשיקט ַאהײם.
ָ

After the departure of the last truck, the
executioners — Förster, Schlöf, Keller,
Schuant and the Ukrainians — got themselves
totally drunk, right before the eyes of the
remaining unfortunate fathers and mothers.
Then they sent everyone home.
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From there the murderers went to the
aerodrome. However the commandant Schmidt
managed to hide most of the “suspects” — the
elderly and children. Förster grabbed only
three, an old woman with two small children.
When the aktion finished and the unfortunate
fathers and mothers came back from the square
and the factory and found the empty houses, a
wailing began through all the houses of the
ghetto that tore the heart and rent the mind.
The sounds continued through horrible nights:
Day in, day out from the end of work through
each night, the wailing of a people that had
lost its most precious thing — its children.

געלאזט צום
ָ
האבן זיך די רוצחים
ָ
דארט
ָ
ֿפון
באװיזן
ַ האט
ָ מענדאנט שמיט
ַ
קא
ָ נאר דער
ָ .דראם
ָ ערא
ָ ַא
האלטן די גרעסטע טײל „חשודיקע“ — ַאלטע און
ַ בא
ַ צו
 — ַאן ַאלטע3 געכאּפט בלױז
ַ
האט
ָ  ֿפ ָארסטער.קינדער
האט זיך
ָ  װען די ַאקציע. קלײנע קינדער2 ֿפרױ מיט
מאמעס
ַ טאטעס און
ַ געענדיקט און די אומגליקלעכע
געפונען
ֿ
ּפלאץ און ֿפון ֿפ ַאבריק און
ַ
זַײנען געקומען ֿפון
זא
ַ האט זיך ָאנגעהױבן ַא
ָ ,די אױסגעלײדיקטע הײזער
האט געשניטן
ָ װאס
ָ ,געטא
ָ
יללה איבער ַאלע הײזער ֿפון
האט
ָ קלאגן
ָ
דאס
ָ .געשּפאלטן דעם מוח
ָ
הארץ און
ַ ‛ס
טאג־אױס
ָ טאג־אַײן
ָ .זיך געצױגן דורך גרױליקע נעכט
נאר
ָ  ַאזױ קען.נאכט
ַ גאנצע
ַ נאך דער ַארבעט ַא
ָ ֿפון
דאס
ָ
רלארן
ָ האט ֿפ ַא
ָ
װאס
ָ
,קלאגן ַא ֿפ ָאלק
ָ
.טַײערסטע — די קינדער

Children who were saved

געראטעװעטע קינדער
ַ

After the aktion there remained 221 rescued
children in the ghetto, along with the children
at the Bačiunai, Linkaičiai and Akmenė camps,
where there had been no kinderaktion, and the
Daugėliai camp, where most of the children
had been saved.

געראטעװעטע
ַ
221 דאך געבליבן
ָ נאך דער ַאקציע זַײנען
ָ
,באטשיונער
ַ  חוץ די קינדער ֿפון,געטא
ָ
קינדער אין
האבן קײן
ָ  װעלכע,לאגערן
ַ קמיאנער
ַ
לינקײטשער און ָא
 װּו די,לאגער
ַ דאוגעלער
ַ געהאט און
ַ
קינדער ַאקציע ניט
.געראטעװעט
ַ
האט זיך
ָ מערהײט קינדער

Their parents now sought places outside the
ghetto where they could hide their surviving
children. Mendel Leibovich and some others
went among the better Lithuanian people and
begged them to take out the rescued children
of the ghetto. They approached the priest
Lapis, the wife of Dr. Jasaitis, and others.
Originally Lapis promised to find places for
Jewish children in Lithuanian orphanages. In
the Šiauliai region, both in the city and
surrounding areas, there were orphanages that
were entirely under the control of the
Lithuanian community, and the Germans never
stuck their noses in them. They used to issue
documents to their interned children. If the
orphanage staffs, who were devout Catholics,
had been willing, they could have
accommodated scores, if not all the Jewish
surviving children after the aktion. At least
they could have taken in the girls, who could
not be recognized as Jewish. But the staffs did
not want to. Everywhere there were obstacles,

האבן איצט
ָ די עלטערן ֿפון די ֿפ ַארבליבענע קינדער
האלטן זײערע
ַ בא
ַ  װּו צו,געטא ערטער
ָ
געזוכט אױסערן
נאך
ָ לײבאװיטש און
ָ
 מענדל.לעבן־געבליבענע קינדער
רומגעגאנגען בַײ די ליטװישע בעסערע
ַ
אײניקע זַײנען ַא
געראטעװעטע
ַ
מענטשן און געבעטן ַארױסנעמען די
 בַײ,לאּפיס
ַ  זײ זַײנען געװען בַײם גלח.געטא
ָ
קינדער ֿפון
 לכּתחילה.נאך
ָ יאסַײטיס און בַײ
ָ .דער ֿפרױ ֿפון דר
אַײנצוארדענען די ייִ דישע
ָ
צוגעזאגט
ָ
לאּפיס
ַ
האט
ָ
שאװלער
ַ  אין.קינדער אין די ליטװישע קינדערהײמען
געפונען
ֿ
האבן זיך
ָ ,שטאט און אומגעגנט
ָ
 אין,געביט
אינגאנצן אין
ַ
װאס זַײנען געװען
ָ ,מערערע קינדערהײמען
געזעלשא ֿפט און די דַײטשן
ַ
רשות ֿפון דער ליטװישער
 זײ ֿפלעגן ֿפ ַאר.אפילו ַאהין ניט ַארַײנגעשמעקט
ֿ האבן
ָ
 װען דער.דאקומענטן
ָ
זײערע קינדער ַארױסגעבן
האט געהערט צו
ָ װאס
ָ ,נאל ֿפון די קינדערהײזער
ַ ּפערסא
ָ
װאלטן
ָ
,געװאלט
ָ
װאלט
ָ
,טאליקן
ָ קא
ַ
די ֿפרומע
 אױב ניט ַאלע ייִ דישע לעבן־געבליבענע,צענדליקער
.געראטעװעט װערן
ַ
נאך דער ַאקציע געקענט
ָ קינדער
אױפנעמען די
ֿ
האבן זײ געקענט
ָ
אין ערגסטן ֿפ ַאל
 ַאז,װאלט ניט דערקענט
ָ  אױף װעלכע קײנער,מײדעלעך
נאל ניט
ַ ּפערסא
ָ
האט ָאבער דער
ָ
.זײ זַײנען ייִ דישע
 אומעטום איז געװען ַא מניעה און קײן אײן.געװאלט
ָ
געפונען קײן שוץ און רעטונג אין
ֿ
האט ניט
ָ ייִ דיש קינד
.די ליטװישע קינדערהײמען
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and not one Jewish child found support and
rescue in the Lithuanian orphanages.
More parents turned to their private
acquaintances among the Lithuanians and gave
over their children. The majority paid with
costly items, gold and diamonds. In most cases
the Lithuanians accepted the gold and returned
the child to the ghetto.

ּפריװאט זײער
ַ
האבן אױסגענוצט
ָ
מערערע עלטערן
האבן איבערגעגעבן
ָ נטשא ֿפט מיט ליטװינער און
ַ
קא
ַ בא
ַ
געצאלט
ָ
האבן די עלטערן
ָ רוב
ֿ דאס
ָ .זײ זײערע קינדער
 אין.בריליאנטן
ַ
גאלד און
ָ  מיט,זאכן
ַ סטבארע
ַ
קא
ָ מיט
דאס
ָ האבן די ליטװינער ָאּפגענומען
ָ
מערסטע ֿפ ַאלן
.געטא
ָ
דאס קינד אין
ָ צוריקגעבראכט
ַ
געלט און

Change in the ghetto
management

רװאלטונג
ַ ־פ ַא
ֿ געטא
ָ
ענדערונג אין

After the kinderaktion, the Siauliai Jüdenrat
was formally terminated. Since In reality
Šiauliai was already by then considered a
concentration camp, Förster appointed a camp
elder. Officially this was the former Jüdenrat
chairman Mendel Leibovich. Georg Pariser
was named head of the labor office, and in the
ghetto’s final period he played an important
and fatal role.

געװארן
ָ
קינדער־אקציע איז ֿפ ַאקטיש בטל
ַ
נאך דער
ָ
האט זיך שױן
ָ שאװל
ַ
 היות.דן־ראט
ַ
ִשאװלער יי
ַ
דער
האט ֿפ ָארסטער
ָ ,נצלאגער
ַ
קא
ָ דעמאלט גערעכנט ַאלס
ָ
דאס געװען
ָ  ֿפ ָארמעל איז.לאגער־עלטסטן
ַ באשטימט ַא
ַ
דן־ראט מענדל
ַ
ִֿפון יי
ֿפ ָארזיצער
ֿפריערדיקער
רבעטסאמט איז
ַ
 ַאלס לײטער ֿפון ַא.לײבאװיטש
ָ
ּפאריזער
ַ געארג
ָ
.ּפאריזער
ַ געארג
ָ
געװארן
ָ
באשטימט
ַ
געטא אין לעצטן
ָ
האט געשּפילט אינעם לעבן ֿפון
ָ
.ראל
ָ טאלע
ַ ּפעריאד ַא װיכטיקע און ֿפ ַא
ָ

Georg Pariser was himself from the Memel
region. His father was a nationalist-orthodox
Jew. The son however was completely
assimilated. He married a German woman and
their two children considered themselves
completely German.

 זַײן.ּפאריזער איז ַאלײן געװען ֿפון מעמל־געביט
ַ געארג
ָ
.דאקסישער ייִ ד
ָ רטא
ָ ל־א
ָ נא
ַ ציא
ָ נא
ַ טאטע איז געװען ַא
ַ
 ער.דער זון ָאבער איז געװען ֿפולשטענדיק ַאסימילירט
 קינדער זַײנע2 געהײראט ַא דַײטשקע און די
ַ
האט
ָ
.האבן זיך גערעכנט ֿפ ַאר ֿפולשטענדיקע דַײטשן
ָ

With the beginning of the occupation, Georg
Pariser had to go into the ghetto. In February
1942 his wife and children also were ordered
into the ghetto, and told to wear star of David
patches. His wife had the choice to separate
from her husband and declare her two children
Aryans. She preferred the ghetto. He met with
Förster and the two of them became close
friends. Förster promised to remove him and
his family from the ghetto. At the time of the
kinderaktion, Förster took Pariser’s little
daughter into the guardhouse, saving her.

ּפאריזער
ַ געארג
ָ
האט
ָ קוּפאציע
ַ
מיטן ָאנקום ֿפון דער ָא
האט אױך
ָ 1942 עברואר
ַ
 אין ֿפ.געטא
ָ
געמוזט גײן אין
בא ֿפעל
ַ
געקראגן דעם
ָ
זַײן ֿפרױ מיט די קינדער
 זַײן ֿפרױ.לאטעס
ַ נטאן
ָ געטא און ָא
ָ
ַארַײנצוגײן אין
מאן און
ַ ּפצוזאגן זיך ֿפון איר
ָ
געהאט ַא ברירה ָא
ַ
האט
ָ
האט
ָ  זי.דערקלערן אױך אירע קינדער ַאלס ַארישע
באקענט
ַ האט זיך
ָ  ער.געטא
ָ
דאס
ָ בעסער אױסגעקליבן
געװארן מיט אים ַא
ָ
מיט ֿפ ָארסטערן און יענער איז
צוגעזאגט
ָ
האט אים
ָ
 ֿפ ָארסטער.גאנצער ידיד
ַ
 אין.געטא
ָ
ַארױסצונעמען אים מיט זַײן ֿפ ַאמיליע ֿפון
האט ֿפ ָארסטער
ָ
קינדער־אקציע
ַ
דער צַײט ֿפון דער
האט
ָ װאכהױז און
ַ ַארַײנגענומען זַײן קלײן מײדעלע אין
.געראטעװעט ֿפון דער ַאקציע
ַ
עס

As head of the labor office, Pariser became the
de facto boss of the ghetto. In March 1944,
Mendel Leibovich was dismissed from his job
and Pariser became both the ghetto elder and

ּפאריזער
ַ
רבעטס־אײנזאץ איז
ַ
ַאלס לײטער ֿפון ַא
 אין.געטא
ָ
געװארן דער ֿפ ַאקטישער בעל־הבית ֿפון
ָ
לײבאװיטש
ָ
 איז מענדל,1944 ,נאט
ַ מא
ָ
מערץ
ּפאריזער איז
ַ געװארן ֿפון זַײן ַאמט און
ָ
ראּפגעזעצט
ָ ַא
לאגער־עלטסטער און לײטער ֿפון
ַ
געװארן צוגלַײך
ָ
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האט
רבעטסאמט ָ
ַ
רבעטסאמט .װערנדיק לײטער ֿפון ַא
ַ
ַא
האט ֿפ ַארנומען ַא
ּפאריזער גענומען זיך ֿפירן ברײט .ער ָ
ַ
צוזאמען מיט דער
ַ
מאכן
גרױסע װױנונג און ֿפלעגט ַ
דאס
טאג בעלערָ .
שלעעפן ַאלע ָ
ֿ
־װאך און
ּפא ַ
געשטא ָ
ַ
קאסע
באקומען ֿפון דער ַ
האט ער ַ
ּפראדוקטן ָ
ָ
געלט און
רשטײערשא ֿפט.
ַ
ֿפון דער ֿפריערדיקער ייִ דישער ֿפ ָא
געמאכט יד־אחת מיט די
ַ
האט ער
ָ
אױסער דעם
האט דורך זײ
געטא און ָ
ָ
סּפעקולאנטן ֿפון
ַ
גרעסערע
װערטזאכןֿ .פון ַאנדערע מענטשן
ַ
באקומען ֿפ ַארשײדענע
ַ
האט ער
האט ער אױסגעּפרעסט שוחד ,און די ֿפרױען ָ
ָ
דא װעגן דעם
ָ
נטאזשירט (אין „ּפנקס“ זַײנען
שא ַ
ַ
מערערע גבית־עדותן).

head of the labor office. In this role, Pariser
began to live lavishly. He took a large
dwelling, and use to have big parties every day
with Schlöf and the Gestapo guards. He
received money and goods from the stores of
the previous Jewish administration. Besides
that, he formed alliances with the ghetto’s
biggest speculators, and through them received
various valuables. From other people he
extorted bribes and blackmailed their wives (In
)the Pinkas there is eyewitness testimony.

האט
ָ
מ‛ מוז ָאבער צוגעבןַ ,אז דער ברײטער עולם
געאכט מער װי די ָאנגעשטעלטע ֿפון דעם
ַ
ּפאריזערן
ַ
טאקטיש אין
רבעטסאמט .ער איז געװען ַ
ַ
ֿפריערדיקן ַא
געטאן קלײנע טובות
ָ
האט ָא ֿפט
ָ
באנעמען .ער
זַײן ַ
מענטשן ,ער איז געװען דרײסט ַאנטקעגן דער
ּפאריזער װעט
האבן געמײנטַ ,אז ַ
־װאךַ .אנדערע ָ
געטא ַ
ָ
געטא.
ָ
דאס
ראטעװען ָ
אין ַאן עת־צרה ַ

It must be admitted, however, that Pariser paid
more attention to the general population than
did the employees of the previous labor office.
His behavior was tactical. He often did little
favors for people, and he was bold in opposing
the ghetto guard. Others believed that, in an
emergency, Pariser would save the ghetto.

בא ַאמטע ֿפון דער
ַ
ֿפון די ֿפריערדיקע העכערע
רשטײערשא ֿפט זַײנען געבליבן  :מענדל
ַ
־פ ָא
געטא ֿ
ָ
לאגער־עלטסטער און שּפעטער ַאלס
לײבאװיטש ַאלס ַ
ָ
לײטער ֿפון די „װערקשטובן“ ,אהרן העלער ַאלס לײטער
ֿפון די „װערקשטובן“ .אברהם סליעזין ,חײם
אפרים געץ און חײם זשײלינסקי זַײנען
טשערנאװסקיֿ ,
ָ
אױספירנדיקע
ֿ
ַאלס
רבעטסאמט
ַ
ַא
געבליבן אין
לײבאװיטש זַײנען
ָ
יאסל
בא ַאמטע ,שמואל בורגין און ָ
ַ
לײבאװיטש .אַײזיק
ָ
געהילפן ֿפון מ.
ֿ
געװען די
מיטן
נגעפירט
ָא ֿ
װַײטער
האט
ָ
קולּפעניצקי
ּפעראטיװ.
ַ
קא ָא
ָ

Among the previous top officers of the ghetto
administration, these remained: Mendel
Leibovich as camp elder and later as head of
the workshops; Aharon Heller as head of the
workshops.
Abraham
Slezin,
Chaim
Chernovsky, Efraim Getz and Chaim
Zhelinsky remained in the labor office as
influential officers. Shmuel Burgin and Yosl
Leibovich were assistants to M. Leibovich.
Isaac Kulpenitsky continued to manage the
cooperative.

געװארן אין 12
ָ
געטא ֿפ ַארטײלט
ָ
דאס
שּפעטער איז ָ
געװארן
ָ
בלאק איז ַאװעקגעשטעלט
ָ
בלאקן .איבער יעדן
ָ
האט
ָ
בלאק־עלטסטער
ָ
בלאק־עלטסטער .דער
ָ
ַא
באזוכן די
ַ
רימארגן און ָאװנט
ָ
רפט יעדן ֿפ
געדא ֿ
ַ
קראנקע און
ַ
בלאק ,רעגיסטרירן די
ָ
אַײנװױנער ֿפון זַײן
רבעטסאמט .די ַאמטן ֿפון
ַ
באריכטן װעגן זײ אין ַא
ַ
האבן ֿפ ַארנומען געװעזענע ָאנגעשטעלטע
בלאקעלטסטע ָ
ָ
רבעטספעיִ קע.
ֿ
ניט־א
ַ
געטא ָאדער ַאנדערע
ָ
ֿפון

Later the ghetto was divided into 12 blocks,
with a block elder over each one. Each elder
had to visit the inhabitants of his block each
morning and evening, register the sick and
report them to the labor office. The block
elders consisted of former ghetto employees or
others who weren’t fit for other jobs.

לאגער ַא .בַ .א.
דער ַ

The A.B.A. camp

קלײדונג־אמט)
ַ
רמײ־בא
ַ
( ַא

)(military clothing office
From Riga and Estonia, word came that the
camps of the A.B.A were the best. Many
people from the Šiauliai concentration camp

געהאט גרוסןַ ,אז די
ַ
האבן מיר
עסטלאנד ָ
ַ
ֿפון ריגע און
לאגערן ֿפון א .ב .א .זַײנען די בעסטעֿ .פיל מענטשן ֿפון
ַ
גאנץ ֿפרַײװיליק
נצלאגער זַײנען דעריבער ַ
ַ
קא
שאװלער ָ
ַ
נאכגעקומען די ֿפ ָאדערונג ֿפון רעגיסטרירן זיך אױף
ָ
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שאװל.
לאגער ֿפון א .ב .א .אין ַ
ַארבעט אין ַ

were thus very willing to register for work in
the A.B.A. camp in Šiauliai.

אױפגעשטעלט,
ֿ
נאך ניט געװען
לאגער איז ָ
ַאזױ װי דער ַ
געארבעט בַײם בױ און
ַ
לאנעס
קא ָ
ָ
האבן אײניקע
ָ
רצאמען די
ראקעס און בַײם ֿפ ַא ַ
בא ַ
אױפשטעלן ֿפון די ַ
ֿ
דראטן .אין ָאװנט ֿפלעגן די ַארבעטער גײן צוריק אין
ָ
אױפזעער צו די
ֿ
באציונג ֿפון די לײטער און
געטא .די ַ
ָ
ייִ דישע ַארבעטער איז אין ָאנהױב געװען ַא מענטשלעכע.
קראנקע
ַ
שװאכע און
ַ
זײ ֿפלעגן ניט טרַײבן ,ניט שרַײען,
האבן זײ געשױנט .די ַארבעט־צַײט איז געװען  8שעה —
ָ
מיטאג.
ָ
נאך
ֿפון ֿ 8פרי ביז  12און ֿפון  1ביז ָ 4אדער ָ 5
גארניט „װי ֿפ ַאר ייִ דן“ .זײ
ראקעס זַײנען געװען ָ
בא ַ
די ַ
באקװעמלעכקַײטן.
זַײנען געװען גערױמע און מיט ֿפיל ַ

Even before the camp was opened, some
columns went to construct and set up the
barracks and fence it in with wire. In the
evening they would return to the ghetto. At
first the relationship between the leaders and
overseers and the Jewish workers was humane.
They did not harry or yell at the workers, and
treated the tired and sick with consideration.
The workday was 8 hours, from 8 a.m. to noon
and from 1 to 4 or 5 in the afternoon. The
barracks were not just “fit for Jews.” They
were roomy and fitted with many comforts.

נאװעמבער זַײנען שױן ַאלע ֿפון דער רשימה געװען
סוף ָ
באשטימט
ַ
לאגער־עלטסטער איז
ַ
לאגערַ .אלס
ַ
אין
ֿפון
טאר
דמיניסטרא ָ
ַ
ַא
געװארן דער געװעזענער
ָ
ברױדאַ ,א געװעזענער לערער
ַ
געטא ברוך
ָ
װקאזער
קא ַ
ַ
לאגער איז
און ַאן ָארנטלעכער מענטש .בראש ֿפונם ַ
נאמען אױגול,
בער־צאלמַײסטער מיטן ָ
ָ
געשטאנען ַאן ָא
ַ
געהאט מיטלײד
ַ
האט באמת
ניט קײן דַײטש ,און ער ָ
בא ַאמטע,
נגעזאגט די נידעריקערע ַ
ָ
האט ָא
מיט ייִ דן .ער ָ
האלטן
אױסבא ַ
ַ
זאלן
זאלן ניט ּפײניקן די ייִ דן ,זײ ָ
ַאז זײ ָ
צאל ֿפון
ָ
האט ַארַײנגענומען אין
ָ
די קינדער .דער
יאר און
„ארבעטער“ ַאלע קינדער אין עלטער ֿפון ָ 10
ַ
רַײנגעטראגן
ָ
האט ער בכלל ניט ַא
יאר ָ
העכער .ביז ָ 10
אין די רשימות.

By the end of November the roster was full at
this camp. Chosen as camp leader was the
former administrator of the Kaukazas ghetto,
Borukh Broida, a former teacher and a decent
person. The head of the camp was a paymaster
by the name of Oygul. He was not German,
and he had real compassion for Jews. He
instructed the lower officials not to torment the
Jews, and to conceal the children. He counted
among the “workers” all children aged 10 or
older. Those under 10 were generally omitted
from the lists.

לאגער־רעזשים זיך
האט דער ַ
עברואר ָ 1944
ַ
אין מיטן ֿפ
נַײ־באשטימטן
ַ
דעם
דאנק
ַא ַ
רפט
רשא ֿ
ֿפ ַא ַ
באביטש .ער ֿפלעגט
ַ
עלדפעבל
ֿ
מענדאנט ֿפ
ַ
גער־קא
ָ
לא
ַ
קױפן
ֿ
ַאלײן לױערן אױף די מענטשן ,װעלכע ּפרּוװן
געשלאגן און
ָ
עּפעס שּפַײז און ניט אײנער איז
געװארן דורך אים.
ָ
ַארעסטירט

In mid-February 1944, the camp regime
became tougher thanks to the newlydesignated camp commandant, Sergeant
Babich. He himself would spy on people who
tried to buy a bit of food and more than one
was beaten and arrested because of him.

שיקאנערַײען איז דער א .ב .א.־
ַ
נאך די ַאלע
ָאבערָ ,
נאך ַאלעמען
דאך ניט געװען ֿפון די ערגסטע — ָ
לאגער ָ
ַ
געװארן.
ָ
געשאסן
ָ
איז אין אים קײן אײן ייִ ד ניט

However, despite such harassment, the A.B.A
camp was not among the worst. In the end not
one Jew there was shot.

The evacuation of the camps

לאגערן
קואציע ֿפון די ַ
עװא ַ
ַ

On the morning of July 9, work in the A.B.A.
camp was going as normal. In the afternoon,
when people came to work in the factory, they
found a beefed-up guard detail around it. The

דעם 8טן יולי ֿפ ַארמיטיק איז די ַארבעט אין א .ב .א.
נאכמיטיק ,װען די
רמאלָ .
נא ַ
נגעגאנגען ָ
ַ
נאך ָא
לאגער ָ
ַ
מענטשן זַײנען געקומען צו דער ַארבעט אין ֿפ ַאבריק,
װאך.
געפונען ַארום ֿפ ַאבריק ַא שטרענגע ַ
האבן זײ שױן ֿ
ָ
װא ֿפנט .די
בא ָ
ַ
די מַײסטערס זַײנען געקומען ַאלע
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האט זיך ָאּפגעשטעלט.
ַארבעט אין די װערקשטובן ָ

master craftsmen arrived bearing arms. Work
in the workshops ceased.

מאנטיק ֿפרי ,דעם 10טן יולי ,זַײנען ָאנגעקומען די
ָ
נאצי־מושלים .די ַארבעטער
גאנצע „ּפני“ ֿפון די ָארטיקע ַ
ַ
געװארן אין ַא רײ און עריק
ָ
זַײנען אױסגעשטעלט
האט
ָ
לאגער־עלטסטער,
ַ
גידאנסקי ,דער ייִ דישער
ַ
האט דערקלערט,
געהאלטן ַא רעדע ,אין װעלכער ער ָ
ַ
עװאקויִ רט קײן
ַ
לאגער װערט אינגיכן
ַ
ַאז דער
דארטן
זאל זיך ניט שרעקן ,װַײל ָ
נאר מען ָ
ָאסטּפרײסןָ ,
לאגער ֿפון
װעט מען װַײטער ַארבעטן אינעם זעלביקן ַ
א .ב .א .מיט די זעלביקע מַײסטערס.

On Monday morning, July 10, the entire
“elite” of the local Nazi regime arrived.
Workers were put in a line and Erik Gidansky,
the Jewish camp elder, gave a speech in which
he announced that the camp was to be quickly
evacuated to East Prussia, but that people
should not fear, because there they would be
put to work in another camp of the A.B.A.
with the same masters.

האבן שױן די ייִ דן
קואציע ָ
עװא ַ
ַ
ביז דער ענדגילטיקער
לאגער.
רלאזן דעם ַ
ניט געקענט ֿפ ַא ָ

Until the final evacuation, Jews were not
permitted to leave the camp.

געװארן ַאן
ָ
געמאכט
ַ
דאוקעליאַײ איז
ַ
לאגער
ַ
אין
נטלױפן .װען
ֿ
ראטעװען דורך ַא
ערנסטער ּפרּוװ זיך צו ַ
האבן זיך דערװּוסט װעגן דעםַ ,אז ס‛גרײט
די מענטשן ָ
רגאניזירט
לאגער ,זַײנען זײ ָא ַ
קואציע ֿפונעם ַ
עװא ַ
ַ
זיך די
געװארן
ָ
געשא ֿפען
ַ
נטלױפן .ס‛זַײנען
ֿ
געװארן צום ַא
ָ
דערפילן
ֿ
געהאט צו
ַ
האבן
ָ
אײנקיע גרוּפעס ,װעלכע
לאגער
װאלד ַארום ַ
גאבעס .דער ַ
אױפ ַ
ֿ
באזונדערע
זײערע ַ
נטלױפן .די
ֿ
האט ֿפארלײכטערט די מיגלעכקײט צו ַא
ָ
אפשר אױך געלונגעןָ ,אבער צום אומגליק
װאלט ֿ
זאך ָ
ַ
האבן
ָ
אַײנגעפונען ֿפ ַאררעטער ,װעלכע
ֿ
האבן זיך
ָ
מענדאנט װעגן די ּפלענער ֿפונעם
ַ
קא
דערצײלט דעם ָ
געבראכט
ַ
האבן זיך צוגעאַײלט און
לאגער .די דַײטשן ָ
ַ
געטא
ָ
שאװלער
ַ
לאגער אין
ַ
דאוגעלער
ַ
גלַײך דעם
נצלאגער).
ַ
(קא
ָ

At the Daugėliai camp there was a serious
effort to get away. When people realized that
preparations were being made to evacuate the
camp, they organized an escape. Several
groups were formed to carry out separate
tasks. The woods around the camp offered
improved opportunities for escape, and the
plan would have succeeded, but unfortunately
there were traitors who told the commandant
about the plan. The Germans accelerated their
efforts and brought the Daugėliai camp back to
the Šiauliai ghetto (now a concentration
camp).

אױך אין לינקײטשיאַײ זַײנען געװען היּפשע
זיך
האט
ָ
לאגער
ַ
ַארום
רעטונג־מיגלעכקײטן.
װאלד ,אין
ַ
אױסגעשּפרײט דער גרױסער לינקײטשער
רטיזאנער .אױך
ַ
ּפא
װעלכן עס זַײנען שױן געװען רוסישע ַ
ניזאציע.
רגא ַ
זעלבסטשוץ־א ַ
ָ
שװאכע
ַ
דארט איז געװען ַא
ָ
עװאקויִ רן זיך,
ַ
בא ֿפעל צו
װען עס איז ָאנגעקומען דער ַ
באצַײטנס און
לאגער זיך דערװּוסט ַ
האבן אײניקע ֿפון ַ
ָ
נאענטסטע (אײנע ַא
נזאגנדיק ַא ֿפילו זײערע ָ
ניט ָא ָ
טאטן ניט דערצײלט) זַײנען
האט ַא ֿפילו איר ַ
טאכטער ָ
ָ
האט זיך
ָ
נטלא ֿפן ֿפון דער ַארבעט .עס
ָ
זײ ַא
רַײספעלד מיט
ֿ
לאגער־עלטסטער
געראטעװעט  :דער ַ
ַ
מאלסקי
קטארֿ ,פרױ חיה ַא ָ
פא ָ
קטאר ַ
דא ָ
זַײן ֿפרױ ,דער ָ
טאכטער ,אסתר
מיט ַא ּפלימעניצעֿ ,פרױ קעסל מיט ַא ָ
ּפאר .די איבעריקע
נאך ַא ָ
בעלקין מיט ַא ברודער און ָ
האט זײ
געװארן און מ‛ ָ
ָ
צוזאמענגענומען
ַ
זַײנען
געטא.
ָ
שאװלער
געבראכט אין ַ
ַ

In Linkaičiai as well, there were considerable
possibilities for escape. Around the camp
spread the large Linkaičiai woods, in which
Russian partisans were already active. Also
there was a weak self-defense organization.
When the evacuation order came down,
several in the camp decided it was time, and
not telling even their closest ones (one
daughter did not even tell her father) they fled.
Among them were the camp elder Reisfeld and
his wife, the doctor Factor, Mrs. Chaya
Amolsky and her neice, Mrs. Kesl with her
daughter, Esther Belkin and her brother and a
couple of others. The rest were rounded up and
brought to the Šiauliai ghetto.

טרײסטמאן,
ַ
געלא ֿפענע זַײנען לאה
ָ
ֿפון די לינקײטשער
רַײנגעפ ַאלן אין די
ֿ
האװשע ַא
ַ
קטאר און לערערין
ֿפ ַא ָ

Of the Linkaičiai escapees, Leah Treistman,
Factor and the teacher Havshe fell into the
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רטיזאנער און זַײנען
ַ
ּפא
הענט ֿפון די שילענער ליטװישע ַ
געװארן.
ָ
דערשאסן
ָ

hands of Lithuanian partisans and were shot.

לַײכט
ֿ
האבן די מענטשן געקענט
דראם ָ
ערא ָ
אױך ֿפון ַא ָ
טאג ּכמעט
געהאט ביז דעם לעצטן ָ
ַ
האבן
לױפן ,װַײל זײ ָ
ֿ
סאמע געזונטע און ענערגישע
נאר די ַ
באװעגונגָ .
ֿפרַײע ַ
ּפאנעװעזש און די
געװארן קײן ָ
ָ
רױסגעפירט
ֿ
זַײנען ַא
רגאניזירטֿ .פונעם
איבעריקע  250זַײנען געװען ניט ָא ַ
געלא ֿפן אײנער ָאדער צװײַ .אלע
ָ
לאגער זַײנען
גאנצן ַ
ַ
שאװל.
געװארן קײן ַ
ָ
געבראכט
ַ
איבעריקע זַײנען

It would also have been easy to escape from
the aerodrome, because until the last day they
had almost complete freedom of movement.
But the healthiest and most energetic were
brought to Panevėžys [Ponevezh], and the
remaining 250 were not organized. Only one
or two from that entire camp escaped. All the
rest were brought to Šiauliai.

Evacuation of the Šiauliai ghetto

געטא
ָ
שאװלער
קואציע ֿפון ַ
עװא ַ
ַ
געפונען
ֿ
האבן זיך
געטא ,אין װעלכן עס ָ
ָ
שאװלער
אין ַ
קואציע בַײ צװײ טױזנט אַײנװױנער ,זַײנען
עװא ָ
ַ
ביז דער
לאגער־מענטשן ֿפון
ַ
געװארן די
ָ
מענגעפירט
ֿ
צוזא
ַ
דראם און א .ב .א— .
ערא ָ
דאוגעליאַײַ ,א ָ
לינקײטשיאַײַ ,
נפשות .צו זײ איז צוגעקומען דער
צוזאמען איבער ֿ 1.500
ַ
געטא אין
ָ
דאס
נפשותָ .
לאגער ֿפון ֿ 3.000
ּפאנעװעזשער ַ
ָ
שאװלער
האבן די ַ
דאך ָ
אפס מקום .און ָ
געװארן עד ֿ
ָ
ֿפול
אױפגענומען זײערע ברידער װי אײגענע .עס איז
ֿ
ייִ דן
גאס און קײנער איז ניט
געשלא ֿפן אױף דער ַ
ָ
קײנער ניט
ּפעראטיװ ֿפון
ַ
קא ָא
האט דער ָ
הונגעריק געװען .טײלװַײז ָ
געטא מיט
ָ
ּפאסןַ ,אביסל די אַײנװױנער ֿפון
זא ַ
זַײנע ַ
לפן ַאלע ָאנגעקומענע און
רױסגעהא ֿ
ָ
זײערע מיטלען ַא
האט זיך געטײלט מיט דעם לעצטן ביסן.
מ‛ ָ

Into the Šiauliai ghetto, which had until the
evacuation around 2,000 inhabitants, they
brought the people from the Linkaičiai,
— Daugėliai, aerodrome and A.B.A camps
together more than 1,500 souls. To that they
added 3,000 more from the Panevėžys camp.
The ghetto was filled to capacity. And the
Šiauliai Jews took in their brothers like family.
No one slept in the streets and no one went
hungry. Partially through the cooperative’s
reserves, and partially through the means
available to the ghetto inhabitants, newcomers
were helped out, and people shared up to their
last bite of food.

האבן
ָ
געטא
ָ
שאװלער
ַ
צונױפגענומענע אין
ֿ
די ַאלע
נסּפארטירט װערן דעם 12טן יולי,
ָ
ּפגעטרא
ַ
רפט ָא
געדא ֿ
ַ
שאסײ
רשטאּפט .דער ָ
ָ
נאר די װעגן זַײנען שױן געװען ֿפ ַא
ָ
אַײזנבאן־װעג ריגע־טילזיט איז שױן ניט געװען
ַ
און
רּפאסטנס ֿפון
דראט די ֿפ ָא ָ
בא ָ
האבן אים ַ
זיכער ; עס ָ
רטיזאנער.
ַ
ּפא
דער רױטער ַארמײ און די אונטערעדישע ַ

All those gathered in the Šiauliai ghetto were
supposed to be transported on July 12, but the
roads were blocked. The Riga-Tilsit highway
and railroad were already insecure, under
threat from the forward outposts of the Russian
army and underground partisans.

ּפגעגאנגען ערשט
ַ
נסּפארט איז ָא
ָ
טרא
ַ
דער לעצטער
דעם 15טן יולי .אין אים זַײנען ַארַײן די  3.000ײדן ֿפון
לאגער
לאגער .דעם 17טן איז ַאװעק דער ַ
ּפאנעװעזשער ַ
ָ
דאוגעליאַײ און לינקײטשיאַײ
דראםַ ,
ערא ָ
ֿפון א .ב .אַ ,.א ָ
נפשות.
געטא ,בס“ה ֿ 3.000
ָ
שאװלער
און ַא טײל ֿפון ַ
רפט ָאּפגײן דער לעצטער
געדא ֿ
ַ
האט
ָ
דעם 19טן
שאװל .עס זַײנען שױן ָאבער
געטא ֿפון ַ
ָ
דאס
רעשט — ָ
גאנעס.
װא ָ
ניט געװען מער קײן ַ

The final transport began to depart on July 15.
In it were the 3,000 Jews from the Ponevezh
camp. On the 17th, the A.B.A. camp,
aerodrome, Daugėliai and Linkaičiai and part
of the Šiauliai ghetto, 3,000 souls in all. The
rest of the Šiauliai ghetto were supposed to go
on the 19th, but there were no more wagons.

גראד ֿפ ָארגעקומען ַא
ָ
נאכט ֿפון 19טן יולי איז
אין דער ַ
האט
ָ
דאס
ָ
שאװל און
ַ
מבארדירונג ֿפון
בא ַ
ָ
גרױסע
געפינען
ֿ
נאכמער ֿפ ַארקלענערט די מיגלעכקײט צו
ָ
שאװלער
נסּפארט־מיטלען ֿפ ַאר די לעצטע ייִ דן ֿפון ַ
ָ
טרא
ַ

On the night of July 19 there was a big
bombardment of Šiauliai, which further
diminished opportunities to find transportation
for the last Jews of the Šiauliai ghetto. Some
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געטא שװער
ָ
באמבעס זַײנען אײניקע אין
געטאֿ .פון די ָ
ָ
געװארן .צװישן די קרבנות
ָ
ֿפ ַארװּונדעט און געהרגעט
איז געװען דער געװֿ .פ ָארזיצער ֿפון דער ייִ דישער
גאנץ
לײבאװיטש .ער איז זַײן ַ
ָ
רשטײערשא ֿפט מענדל
ַ
ֿפ ָא
באשײדענער מענטש .אין
לעבן געװען ַאן ָארנטלעכער ַ
ַא
צו
דערהױבן
זיך
ער
האט
ָ
געטא
ָ
געטאן ַאלץ,
ָ
האט שטענדיק
לקס־פ ַארטרעטער .ער ָ
ֿ
ֿפ ָא
דאס
ראטעװען ָ
װאס איז געװען אין זַײנע ּכוחותּ ,כדי צו ַ
ָ
געטא ,און אין זַײנע ַאלע מעׂשים ,צי זײ זַײנען געלונגען,
ָ
טובות
ֿ
נאר די
געהאט אין זינען ָ
ַ
האט ער
ָאדער ניטָ ,
הּכלל .זַײן ָאנדענקען װעט שטענדיק זַײן טַײער ֿפ ַאר די
נאך
װאס זַײנען געבליבן לעבןָ .
געטאָ ,
ָ
שאװלער
ַאלע ֿפון ַ
אים זַײנען אומגעקומען זַײן ֿפ ָאטער און מוטערֿ ,פרױ
און אײנציק קינד ,זַײן שװעסטער און די ֿפרױען ֿפון
זַײנע ברידער.

of the bombs hit the ghetto, causing several
deaths and severe injuries. Among the victims
was the former chairman of the Jewish
council, Mendel Leibovich. All his life he was
an upstanding, modest person. In the ghetto he
had served as his people’s representative. He
always did everything in his power to save the
ghetto, and in all his actions, whether
successful or not, he had only the general
welfare in mind. All who survived the Šiauliai
ghetto will always hold his memory dear. His
father and mother, wife and only child, his
sister and the wife of his brother perished after
him.

עװאקויִ רט
ַ
געטא סוף־ּכל־סוף
ָ
דאס
דעם 22טן יולי איז ָ
צופוס אונטער ַא שטרענגער שמירה ֿפון
ֿ
געװארן
ָ
נסּפארט איז
ָ
טרא
ַ
דַײטשישע און לעטישע ס .ס .דער
ּפאװענטשיאַײ.
ַאװעק אין דער ריכטונג ֿפון ַ

On July 22, the ghetto was finally evacuated
on foot, closely guarded by the German and
Lithuanian S.S. The transport headed in the
direction of Pavenčiai.

װא ֿפנטע ס .ס.
שװער־בא ָ
ַ
האבן די
באגלַײטנדיק די ייִ דן ָ
ַ
װידערשטאנד
ַ
געציטערעט ֿפ ַאר מורא .דעם קלענסטן
אױסגעהאלטן.
ַ
װאלטן זײ ניט
ָ

The heavily armed S.S. guards accompanying
the Jews were trembling with fear, and would
not stand for the slightest disturbance.

נטלױפן אין געגעבן
ֿ
ַא גלענצנדיקע געלעגנהײט צו ַא
האט מען
ָ
דארט
ָ
געװארן און ּפאװענטשיאַײ.
ָ
האבן מורא
ָ
נאכט .די דַײטשן
איבערגענעכטיקט די ַ
װאלד .די ליטװישע
ַ
באװַײזן אין
ַ
געהאט זיך צו
ַ
רלארן דעם מוט .די װעגן
האבן אױך ֿפ ַא ָ
העלפער ָ
ֿ
בא
ַ
האט קײנעם ניט
זַײנען געװען ֿפול מיט ּפליטים ,קײנער ָ
גאנצער
אפשר דער ַ
ֿ
נטראלירט .הונדערטער און
ָ
קא
ָ
האט
ראטעװען .אױב מ‛ ָ
האבן זיך געקענט ַ
רעשט ייִ דן ָ
ניזאציע
רגא ַ
געטאן ,איז עס צוליב ֿפעלן ֿפון ָא ַ
ָ
עס ניט
האבן
ָ
און מוט .די גיבורים ֿפון זעלבסטשוץ
ּפאר
רגראבן ַא ָ
ָ
ֿפ ַאראײביקט זײער טעטיקײט מיטן ֿפ ַא
נאטן אין דער ערד
גרא ַ
רזשאװערטע ַ
ַ
ּפיסטאלעטן און ֿפ ַא
ָ
און די לעצטע ֿפ ַארבליבענע ֿפון דער ֿפריערדיקער
רפירן ֿפונעם
געלאזט ֿפ ַא ֿ
ָ
האבן זיך
רשטײערשא ֿפט ָ
ַ
ֿפ ָא
געװארן זַײנע
ָ
ּפאריזער און זַײנען
טאר גַ .
קא ָ
װא ַ
ּפרא ָ
ָ
זאל די
צוגעזאגט צו ּפועלןַ ,אז מ‛ ָ
ָ
האט
מיטהעלפער .ער ָ
ֿ
האבן
לאגער .אים ָ
באזונדערן ַ
האלטן אין ַא ַ
שאװלער ַ
ַ
דמיניסטראציע
ַ
די געװעזענע מיטגלידער ֿפון דער ַא
ֿפון דער ײִדישער
לדפ ָאנד
גא ֿ
ָ
ֿפ ַארטרױט דעם
װערטזאכן .ער
ַ
ּפריװאטע
ַ
רשטײערשא ֿפט און ֿפיל
ַ
ֿפ ָא
װערטזאכן און
ַ
רפט אױסהיטן די ַאלע
געדא ֿ
ַ
האט עס
ָ
אױסנוצן זײ לטובת הּכלל.

Pavenčiai, where they spent the night, offered
a brief opportunity to escape. The Germans
were afraid to show themselves in the forest,
and their Lithuanian helpers were also losing
their nerve. The roads were full of refugees; no
one was in control. Hundreds, and perhaps all
the rest of the Jews could have saved
themselves. That they did not was due to a
lack of organization and courage. The selfdefense heroes achieved immortality by
burying a couple of pistols and rusty grenades
in the ground, and the last surviving members
of the former representative council let
themselves be misled by the provocateur G.
Pariser and became his assistants. He promised
to arrange for the Šiauliai people to be kept in
a separate camp. The former administrators
entrusted him with the Jewish council’s
treasury and many valuable objects. He was
supposed to safeguard the valuables and use
them for the general welfare.

שאװלער ייִ דן
האבן זיך די ַ
צוזאגן ָ
ָ
רפירט ֿפון די ַאלע
ֿפ ַא ֿ
שטוטהאף.
ָ
גאנעס און ֿפירן קײן
װא ָ
געלאזט זעצן אין די ַ
ָ

Seduced by all his promises, Šiauliai’s Jews let
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themselves be put in the wagons and taken to
Stutthof. G. Pariser and his family rode with
them. One station before Stutthof, G. Pariser
and ten men from the detachment switched to
a smaller side-rail, taking scores of valises
with the things he had stolen from the ghetto
— and then he disappeared.

 ַא.ּפאריזער מיט זַײן משּפחה
ַ .געפ ָארן ג
ֿ
מיט זײ איז
ּפאריזער גענומען ַא
ַ .האט ג
ָ שטוטהאף
ָ
סטאנציע ֿפ ַאר
ַ
באן אױף ַא
ַ איבערצוטראגן ֿפון
ָ
לאן
ָ עשא
ַ
מאן ֿפון
ַ צען
דאנעס
ַ טשעמא
ָ
שמאלער זַײט־ליניע זַײנע צענדליקער
ָ
— געטא
ָ
האט זיך ָאנגערױבט אין
ָ װאס ער
ָ ,זא ֿכן
ַ מיט
.געװארן
ָ
דערנאך איז ער ֿפ ַארשװּונדן
ָ
און

All the Šiauliai Jews went through the hell of
Stutthof, the closely watched baths, the
gynecological inspections for the women. The
elderly and weak ones were selected out and
burnt in the Stutthof gas chambers. The
women with children were sent to the gas
chambers of Auschwitz.

דורכגעגאנגען דעם גיהנום ֿפון
ַ
שאװלער זַײנען
ַ די ַאלע
נטראל מיט דער
ָ
קא
ָ
באד מיט דער
ָ
 די,שטוטהאף
ָ
האט
ָ דאן
ַ .לאגישער אונטערזוכונג ֿפון די ֿפרױען
ָ גענעקא
ָ
שװאכערע סעלעקטירט און
ַ
מען די עלטערע און
 די ֿפרױען מיט,זקאמער
ַ גא
ַ שטוטהא ֿפער
ָ
ֿפ ַארברענט אין
זקאמערן ֿפון
ַ גא
ַ די קינדער ַאװעקגעשיקט אין די
.אױשװיץ

The rest of the women were sent to the eastern
camps, where most of them perished from lice,
cold and hunger.

לאגערן
ַ האט מען צעשיקט אין די
ָ די איבעריקע ֿפרױען
ֿפון מיזרח װּו ַא גרױסע טײל ֿפון זײ איז אומגעקומען
. קעלט און הונגער,ֿפון לַײז

The men and another 200 women were sent to
the famous Dachau camps — some to Mildorf,
Camp 1, and some to Camp 10. Those from
Mildorf and Camp 1 put up with various
tortures in the Dachau hell. But those at Camp
10, Burgin’s camp, had it somewhat better.
Burgin “organized” bread and potatoes and
sufficient clothing and shoes. In that camp not
more than several dozen Jews perished.
Several older men remained in that camp.

 ֿפרױען זַײנען ַאװעקגעשיקט200 נאך
ָ די מענער מיט
לאגערן — ַא טײל
ַ כאוער
ַ דא
ַ בארימטע
ַ געװארן אין די
ָ
לאגער
ַ לאגער אײנס און ַא טײל אין
ַ  אין,מיללדארף
ָ
אין
לאגער אײנס זַײנען
ַ
מיללדארף און
ָ
 די ֿפון.10
.כאוער גיהנום
ַ דא
ַ אױסגעשטאנען ַאלערלײ עינױים ֿפון
ַ
געהאט
ַ
האבן
ָ ,לאגער
ַ  בורגינס,10 לאגער
ַ נאר די ֿפון
ָ
רגאניזירט“ ֿפ ַאר זײ ברױט
ַ „א
ָ האט
ָ  בורגין.בערך בעסער
 אין דעם.רטא ֿפל און גענוג קלײדער און שיך
ָ קא
ַ און
לאגער זַײנען אומגעקומען ניט מער װי אײניקע צענדליק
ַ
. אין אים זַײנען געבליבן אױך ַאלטע מענער.ייִ דן

After the departure of the major transport of
Jews, a group of workers from T.V.L.
remained in the ghetto with the sick in the
hospital. The Germans promised to bring the
sick to Stutthof. Instead, they were shot
overnight.

רנסּפארט ֿפון ייִ דן
ָ
טא
ַ נאכן ָאּפגײן ֿפון לעצטן גרױסן
ָ
נאך ֿפ ַארבליבן ַא גרוּפע ַארבעטער ֿפון
ָ געטא
ָ
איז אין
 די דַײטשן.קראנקהױז
ַ
קראנקע ֿפון
ַ
 מיט די. ל. װ.ט
.שטוטהאף
ָ
קראנקע צו ברענגען קײן
ַ
צוגעזאגט די
ָ
האבן
ָ
געװארן
ָ
אױסגעשאסן
ָ
נאכט
ַ זײ זַײנען ָאבער אין אײן
.דורך די דַײטשן

Starting with the outhouses, the Germans then
burned the entire ghetto. Only two houses
remained.

דאס
ָ
האבן די דַײטשן ֿפ ַארברענט
ָ
בַײם ָאּפטרעטן
.נאר צװײ הײזער
ָ  געבליבן זַײנען.געטא
ָ
גאנצע
ַ

The annihilation of the Lithuanian Jews caused
the most cultured of all the tribes of Diaspora
Jewry to vanish from our history.

ארשװּונדן
ַ אױסראט ֿפון די ליטװישע ייִ דן איז ֿפ
ָ
מיטן
ֿפון
ֿפון אונדזער געשיכטע אײנער
געװארן
ָ
.שבטים ֿפון אונזער גלות־ייִ דנטום
ֿ קולטורעלסטע

This is a brief description of the Šiauliai
ghetto. Whether I am correct in my appraisal
of the facts, the future will judge.

.געטא
ָ
שאװלער
ַ באשרַײבונג ֿפון
ַ דאס איז אין קורצן די
ָ
 צי איך בין גערעכט אין.] צו איבערגעבן דעם אמת...[
דאס װעט שױן
ָ , צי ניט,ּפשאצונג ֿפון די ֿפ ַאקטן
ַ מַײן ָא
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צוקונפט.
ֿ
אורטײלן די

ּפאנעװעזש און
רעמדן־לאגערן אין ָ
ַ
די ֿפ
נישאק
ָ
יא
ַ

The foreign camps in Panevėžys
and Janishok

שאװלער
האט די בױלײטונג ֿפון ַ
מאיָ ,1944 ,
אינמיטן ַ
אױפן
ֿ
בא ֿפעל צו שיקן  250ייִ דן
באקומען ַא ַ
דראם ַ
ערא ָ
ַא ָ
האט
ָ
דראם .די בױלײטונג
ערא ָ
ַא ָ
ּפאנעװעזשער
ַ
ָאּפגעקליבן ֿ 250פון די ייִ נגערע און געזינטערע ייִ דן ֿפון
דארטיקן
ָ
אױפן
ֿ
געארבעט
ַ
האבן
ָ
שאװל ,װעלכע
ַ
אױפן
ֿ
האט זײ ַאװעקגעשיקט ַאהין.
ָ
ליּפלאץ און
ַ
ֿפ
געארבעט איבער
ַ
האבן
ָ
דראם
ערא ָ
ּפאנעװעזשער ַא ָ
ָ
ַ 10.000ארבעטער קריסטן און ייִ דן.

In mid-May 1944, the construction managers
at the Šiauliai aerodrome received an order to
]send 250 Jews to the Panevėžys [Ponavezh
aerodrome. The managers sent 250 of the
younger and healthier Jews from Šiauliai, who
had worked on the runways there. More than
10,000 Christians and Jews worked at the
Panevėžys aerodrome.

געװארן
ָ
געבראכט
ַ
דראם־ייִ דן זַײנען
ערא ָ
חוץ די ַ 250א ָ
דאס
לאגערןָ .
ַאהין אױך ייִ דן ֿפון ריגער און עסטישע ַ
געטאס,
ָ
קאװנער און װילנער
זַײנען געװען די ייִ דן ֿפון ָ
קײן
„אױסגעזידלט“־געװארן
ָ
װאס זַײנען ֿפריער
ָ
עסטלאנד .זײער אױסזען איז
ַ
קײזערװאלד און קײן
ַ
געגאנגען ַאלע אין
ַ
געװען שרעקלעך  :זײ זַײנען
אױסגעדארט ֿפון
ַ
קאצעט־קלײדער און זַײנען געװען
ַ
געפונען
האבן זיך ֿ
דארטן ָ
הונגער און שװערער ַארבעטָ .
האבן
ָ
אונגארן ,װעלכע
ַ
אױך ייִ דישע ֿפרױען און
אױסגעזען ערגער ֿפון ַאלעמען — הױט און בײנער .די
לאנגן װעג ֿפון
דורכגעמאכט ַא ַ
ַ
האבן
אונגארישע ֿפרױען ָ
ַ
דארט זַײנען
אונגארן דורך אױשװיץ ביז ריגע און ֿפון ָ
ַ
ּפאנעװעזש.
געװארן קײן ָ
ָ
געבראכט
ַ
זײ

Besides the 250 Šiauliai Jews, Jews were
brought there from the Riga and Estonia
camps. These were Jews from Kaunas and
Vilnius ghettos, who earlier had been deported
to Kaiserwald and to Estonia. Their
appearance was frightful: They all wore
concentration-camp uniforms and were
emaciated from hunger and hard labor. There
were also Jewish women from Hungary, who
looked worse than everyone — they were
merely skin and bones. The Hungarian women
had traveled a long road from Hungary via
Auschwitz to Riga and from there they were
brought to Panevėžys.

דראם זַײנען
ערא ָ
אױפן ּפאנעװעזשער ַא ָ
ֿ
באדינגונגען
די ַ
דאס
לאגערןָ .
שאװלער ַ
געװען ֿפיל שװערער ,װי אין די ַ
עסן איז געװען ערגער ,די דיסציּפלין ֿפון דער ַארבעט
האבן דעם
ָ
שאװלער ייִ דן
ַ
נאר די
ֿפיל שטרענגערָ .
ריבערגעטראגן ,װַײל זײ זַײנען געװען
ָ
רעזשים לַײכטער ַא
באקומען
האבן ַ
שטארקער און בעסער דערנערט און זײ ָ
ַ
לאגער
ַ
ּפאנעװעזשער
ָ
שאװל.
ַ
שּפַײזּפראדוקטען ֿפון
ָ
שאװלער
ַ
ֿפון
שּפַײז
זַײן
נעמען
ֿפלעגט
ּפאנעװעזש
שּפַײזונג־לאגער ֿפון די ס .סֿ .פון ָ
ַ
הױּפט־בא
ַ
מאשינעס ָאּפצונעמען די
ַ
שאװל
ַ
ֿפלעגן קומען קײן
װעקפירן די ַאלע
ֿ
ּפראדוקטן און זײ ֿפלעגן גלַײכצַײטיק ַא
ָ
געטא.
ָ
שאװלער
מּתנות ֿפון ַ

Conditions at the Panevėžys aerodrome were
much harsher than in the Šiauliai camps. Food
was worse, and the work discipline much
stricter. But the Šiauliai Jews were able to
manage it, because they were stronger and
better nourished, and they received food
products from Šiauliai. The Panevėžys camp
would receive its food from the main S.S. food
dispensary at Šiauliai. The trucks carrying
provisions would arrive at Panevėžys from
Šiauliai, and they would at the same time carry
gifts from the Šiauliai ghetto.

שאװלער ייִ דן מוז מען צוגעבןַ ,אז ֿפיל ֿפון
צום שבח ֿפון ַ
האבן זיך געטײלט מיט זײער עסן מיט די הונגעריקע
זײ ָ
עסטלאנד און
ַ
ברידער און שװעסטער ֿפון ריגע,
אונגארן.
ַ

Credit must be given to the Šiauliai Jews, that
many of them shared their food with their
hungry brothers and sisters from Riga, Estonia
and Hungary.
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נישאק אין
יא ָ
מאשין ֿפון ַ
ָאנהױב  1944איז געקומען ַא ַ
שאװל און אין איר זַײנען געװען
לאגער ֿפון ה .פ .מ .אין ַ
ַ
לאגער בַײ דער א .ט .אין
ּפאר מײדלעך ֿפון ַא ייִ דישן ַ
ַא ָ
באװיזן איבערצוגעבןַ ,אז
האבן ַ
נישאק .די מײדלעך ָ
יא ָ
ַ
לאגער ֿפון ייִ דן מיט קינדער
דא ַא ַ
נישאק איז ָ
יא ָ
אין ַ
האבן זײ ניט
אין ַאז זײ זַײנען אין גרױס נױטֿ .פיל ָ
האבן זײ שטרענג
געקענט דערצײלן ,װַײל די דַײטשן ָ
נאר ָאנגעגעבןַ ,אז אינגיכן װעלן זײ
האבן ָ
װאכט .זײ ָ
בא ַ
ַ
דא װידער קומען .די ייִ דישע ַארבעטער ֿפון ה .פ .מ.
ָ
האט
דן־ראט .מען ָ
ַ
האבן איבערגעגעבן װעגן דעם אין ייִ
ָ
שאװלער
ַ
געמאכט ַאן ַאקציע צװישן די
ַ
דאן
ַ
צוזאמענגענומען ֿפיל קלײדער און
ַ
געטא־ּתושבים און
ָ
שוכװארג ֿפ ַאר קינדער.
ַ

At the beginning of 1944, a truck came from
Joniškis [Janishok] to the H.F.M. camp in
Šiauliai, and in it were a couple of girls from a
]Jewish camp near the O.T. [Organisation Todt
in Joniškis. The girls managed to disclose that
in Joniškis there was a camp of Jews with
children, and that they were in great need.
More they could not say, because the Germans
were guarding them closely. They only
managed to say that they would be coming
back to Šiauliai again soon. The Jewish
workers from H.F.M. brought word of them to
the Jewish council. A drive was mounted
among the ghetto dwellers and a lot of clothing
and footwear was collected for the children.

מענדאנט
ַ
קא
שאװלער ָ
האט דער ַ
אין מיטן ַאּפריל ָ 1944
בא ֿפעל ַארַײנצונעמען
קאװנע ַא ַ
באקומען ֿפון ָ
שלעעף ַ
שאװלער
ַ
לאגער אונטערן רשות ֿפון
יאנישקער ַ
דעם ַ
געפ ָארן קײן
ֿ
נצלאגער .צוליב דעם איז שלעעף
ַ
קא
ָ
מיטגעפ ָארן ש .בורגין ,װעלכער
ֿ
נישאק .מיט אים איז
יא ָ
ַ
איז בַײ יענער צַײט געװען דער ֿפ ָארטרעטער ֿפון
דארט
ָ
האבן
ָ
ּפאריזער .זײ
ַ
געארג
ָ
לאגער־עלטסטן
ַ
נאר  220זַײנען
מאן ,צװישן װעלכע ָ
געפונען בַײ ַ 483
ֿ
רבעטספעיִ ק .די איבעריקע זַײנען געװען ַאלטע
ֿ
געװען ַא
און קינדער .קײן אײנער ֿפון זײ איז ניט געװען קײן
געשטאמט ֿפון װילנער
ַ
האבן
יאנישקערַ .אלע מענטשן ָ
ַ
רגאן .זײ זַײנען שױן געװען
סמא ָ
ַ
געגנטֿ ,פון ַארום
ָאּפגעריסן ֿפון זײער הײם ּכמעט ֿפון ָאנהױב ֿפון דער
האבן זײ
ָ
גאנצע צַײט
ַ
קוּפאציע .די
ַ
דַײטשישער ָא
האבן געװױנט אין ַא
אומגעװאנדערט מיט א .ט .זײ ָ
ַ
גרױסער ציגל־געבײדע ָאן אינעװײניקסטע װענט און
האבן אױסגעזען
נארעס .זײ ָ
געשלא ֿפן אױף הױלע ַ
ָ
זַײנען
זײער שלעכט.

In mid-April 1944, the Šiauliai commandant
Schlöf received an order from Kaunas to take
the Joniškis camp under the Šiauliai
concentration camp’s management. Because of
this, Schlöf went to Joniškis. With him went
Sh[muel] Burgin, who at that time was deputy
to camp elder Georg Pariser. There they found
483 men, of whom only 229 were capable of
work. The rest were elderly or children. None
were from Joniškis; they all came from the
Vilna area, around Smorgon. They had been
taken from their homes right after the German
occupation, and all this time had been
traveling with the O.T. They were living in a
large brick building without any inner
partitions and sleeping on bare planks. They
seemed in a very bad way.

װאס
לאגערָ ,
מאן ֿפון זײ זַײנען געװען אין ַא צװײטן ַ
ַ 70
געפונען אױף דער לעטישער זַײט ,ניט װַײט ֿפון
האט זיך ֿ
ָ
געפ ָארן ָאּפנעמען
ֿ
גרענעץ .שלעעף מיט בורגינען זַײנען
לאגער אין ַא
געפונען יענעם ַ
ֿ
האבן
מאן .זײ ָ
ַ
די 70
געהאט
ַ
האבן שױן
ָ
מצב .די מענטשן
ֿ
שרעקלעכן
האבן
ָ
רלארן זײער מענטשלעכן ָאנבליק .זײ
ֿפ ַא ָ
האבן
לאגער און ָ
מאן ֿפון יענעם ַ
ַארױסגענומען די ַ 70
גערפירער
ֿ
לא
ניטשאק .דער ַ
ָ
יא
ריבערגעפירט קײן ַ
ֿ
זײ ַא
זאל ֿפון אים צונעמען
געפ ָאדערטַ ,אז מ‛ ָ
האט ֿ
ֿפון א .טָ .
רבעטפעיִ קע און צעטײלן זײ צװישן ַאלע
ֿ
ַאלע ניט ַא
האט געהײסןַ ,אז
דאס ָ
שאװלער געגנטָ ,
לאגערן ֿפון ַ
ַ
ונאנדערטײלן און צערַײסן די ֿפ ַאמיליעס .מען
זאל ֿפ ַ
מ‛ ָ
זאל בלַײבן בַײם ַאלטן.
האט געּפועלטַ ,אן דערװַײל ָ
ָ

Seventy more men were in a second camp on
the Latvian side, not far from the border.
Schlöf and Burgin went to fetch them and
found that camp in a frightful state. The people
had lost their human appearance. They took
the 70 men from that camp and brought them
to Joniškis. The camp leader from O.T.
demanded that they take all who were unfit for
work and distribute them among camps in the
Šiauliai region; that is, that they separate
families. He was persuaded to meanwhile
leave them in the old camp.
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קראנקע און
ַ
יאנישקער זַײנען געװען ֿפיל
צװישן די ַ
געבראכט אין
ַ
האט זײ
ָ
שװאנגערע ֿפרױען .בורגין
ַ
געװארן ַאזױ
ָ
קראנקנהױז איז
ַ
קראנקנהױז .אין
ַ
שאװלער
ַ
קראנקע.
ַ
ענגַ ,אז עס איז ניט געװען װּו צו לײגן די
שװאנגערע ֿפרױען .דער
ַ
שװער איז געװען מיט די
מאכן ַאלעמען
באװײזן צו ַ
האט ניט געקענט ַ
לאג ָ
גינעקא ָ
ָ
ּפעראציע בלױז די,
ַ
געמאכט די ָא
ַ
האט ער
בארטןָ ,
ַא ָ
נאטן.
מא ַ
װעלכע זַײנען געװען אין די הױכע ָ

Among the Joniškis people were many sick
and pregnant women. Burgin brought them to
the Šiauliai hospital, which became so
crowded that there was no place for the sick to
lie down. It was difficult with the pregnant
women. The gynecologist could not manage to
abort all of them, and only operated on those
who were in their later months.

שאװל געשטיצט
האט ַ
אױסער מיט מעדיצינישער הילף ָ
לאגער מיט קלײדער און שּפַײז.
ַ
יאנישקער
דעם ַ
געטא אױסגעניצט די
ָ
שאװלער
ַ
האט
ָ
גלַײכצַײטיק
לאגער־מענטשן ֿפ ַאר געװיסע ַארבעטן.
ַ
יאנישקער
ַ
לאגער־עלטסטער
ּפאריזער ,דער ייִ דישער ַ
למשל  :װען גַ .
בא ֿפעל ֿפון דַײטשישן
באקומען דעם ַ
האט ַ
שאװלָ ,
אין ַ
זיכערהײט־דינסט צוצושטעלן  50מענטשן אױף צו
קאװנער ֿפ ָארט די קערּפער ֿפון די
אױפן נַײנטן ָ
ֿ
ברענען
האט ער אױסגענוצט
ָ
אומגעבראכטע ייִ דן,
ַ
דארטן
ָ
האט ָאנגעקלונגען צום
ָ
לאגער .שלעעף
ַ
יאנישקער
ַ
זאל צוגרײטן צו ַאן
יאנישקער בױלײטערַ ,אז ער ָ
ַ
דאס
ָ
רהײראטע מענער.
ַ
„אױסנארבעט“  50ניט ֿפ ַא
ַ
ּפאריזער געקלונגען צום ייִ דישן
ַ
האט ג.
ָ
זעלביקע
דאן איז געקומען קײן
נישאקַ .
ָ
יא
לאגערעלטסטן אין ַ
ַ
בארימטער הענקער ֿפון װילנע קיטעל מיט
שאװל דער ַ
ַ
שאװל איז קיטעל
סטמאשינעסֿ .פון ַ
ַ
ּפא
רמאכטע ָ
צװײ ֿפ ַא ַ
געפ ָארן קײן
ֿ
ּפאריזערן
שלעעפן און גַ .
ֿ
צוזאמען מיט
ַ
צוזאמענגענומען די קרבנות אין די צװײ
ַ
נישאק און
יא ָ
ַ
אױטאס.
ָ
רמאכטע
ֿפ ַא ַ

Other than medical help, Šiauliai supported the
Joniškis camp with clothing and food. At the
same time, the Šiauliai ghetto used the Joniškis
camp people for certain tasks. For example:
When G. Pariser, the Jewish camp-elder in
Šiauliai, received an order from the German
security service to send 50 people to Kaunas’s
Ninth Fort to burn the bodies of the Jews
killed there, he used the Joniškis camp. Schlöf
telephoned the Joniškis building director,
telling him to prepare 50 unmarried men for an
“overtime” detail. G. Pariser also called the
Jewish camp-elder for Joniškis with the same
request. Then the infamous Vilna hangman,
[Bruno] Kittel, came to Šiauliai with two
closed vans. From Šiauliai, Kittel, Schlöf and
G. Pariser drove to Joniškis and collected the
victims in the two closed vans.

האבן די
געארבעט אין קעלםָ ,
ַ
האבן
די ייִ דן ,װעלכע ָ
דורכפ ָארנדיק .הינטער זײ אױף ַא
ֿ
מאשינעס געזען
ַ
כגעפ ָארן קיטעל.
ֿ
נא
טאציקל איז ָ
מא ָ
ָ

The Jews, who had worked in Kelmė, saw the
vans arriving, with Kittel on a motorcycle
behind them.

האט שלעעף דערצײלטַ ,אז אײנער ֿפון די 50
שּפעטער ָ
נטלא ֿפן.
ָ
איז ַא

Later, Schlöf said that one of the 50 had
escaped.

האט א .ט.
לאגערן ָ
געטא מיט די ַ
ָ
דאס
בַײם ליקװידירן ָ
שאװל
לאגער ֿפירן מיט זיך — ַ
יאנישקער ַ
געװאלט דעם ַ
ָ
לאגער ֿפירן
יאנישקער ַ
זאל דעם ַ
האט געּפועלטַ ,אז מ‛ ָ
ָ
דַײטשלאנד .די
ַ
לאגערן קײן
שאװלער ַ
צוגלַײך מיט ַאלע ַ
לאגער זַײנען ַאװעק מיטן ערשטן
דאזיקן ַ
ָ
ייִ דן ֿפון
שטוטהאף.
ָ
נסּפארט דעם 15טן יולי  1944קײן
ָ
טרא
ַ

During the liquidation of the ghetto and
camps, the O.T. wanted to take the Joniškis
people with them. Šiauliai persuaded them that
the Joniškis camp should go with all the other
Šiauliai camps, to Germany. The Jews from
that camp went with the first transport on July
15, 1944, to Stutthof.

דארט איז ֿפ ָארגעקומען די געװײנלעכע סעלעקציע  :די
ָ
רבעטפעיִ קע
ֿ
ֿפרױען מיט קינדער און ַאלע ַאנדערע ניט ַא
געװארן קײן אױשװיץ צו דער
ָ
זַײנען ַאװעקגעשיקט
ַאװעק אין די
זקאמער .די מענער זַײנען
גא ַ
ַ
רבעטלאגערן.
ַ
ַא

There the usual selection took place: The
women and children and all others not fit for
work were sent away to the Auschwitz gas
chambers. The men went to the work camps.
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ס‛ איז ָאבער ניט ֿפ ַארבליבן קײן לעבעדיקער שּפור ֿפון
לאגער
ַ געפונען אין
ֿ
האבן זיך
ָ  װעלכע,די ַאלע מענטשן
.נישאק
ָ יא
ַ ֿפון

Of the people who had been in the Joniškis
camp, not a single living trace remained.

The extermination of the Jews in
Tytuvėnai

ציטעװיאן
ַ
דן־אױסראט אין
ָ
ִדער יי

The little town of Tytuvėnai (Tsitevyan), with
its Lithuanian and Jewish inhabitants, drew all
its income from summer residents. For
generations the local Jews and Lithuanians had
lived peaceably. Antisemitic agitation had
never taken root there. But with the Germans’
arrival it all changed radically. The
Lithuanians of Tytuvėnai suddenly were
transformed into wild beasts, whose bloodthirst was not slaked until they had
exterminated all the local Jews.

 מיט זַײנע ליטװישע און,ציטעװיאן
ַ
דאס שטעטעלע
ָ
גאנצע חיונה ֿפון די
ַ האט געצױגן די
ָ ,ייִ דישע אַײנװױנער
האבן די ָארטיקע ייִ דן
ָ  אין משך ֿפון דורות.דאטשניקעס
ַ
 די ַאנטיסעמיטישע.און ליטװינער געלעבט בשלום
געשלאגן קײן
ָ
קײנמאל ניט
ָ
דא
ָ
האט
ָ
גיטאציע
ַ ַא
האט
ָ  ָאבער גלַײך מיטן ָאנקום ֿפון די דַײטשן.װארצלען
ָ
ציטעװיאן
ַ
 די ליטװינער ֿפון.דיקאל געביטן
ַ
רא
ַ דאס
ָ זיך
,געװארן אין װילדע חיות
ָ
רװאנדלט
ַ זַײנען ּפלוצעם ֿפ ַא
 ביז זײ,בלוט־דארשט
ָ
האבן ניט געשטילט זײער
ָ װאס
ָ
.אױסגעראט ַאלע ָארטיקע ייִ דן
ָ
האבן
ָ

In the first days of the German occupation, the
Tytuvėnai rabbi was arrested, and together
with another 11 arrested Jews in the town he
was taken to Rasseiniai (Raseyn), where they
were shot.

קוּפאציע
ַ
שױן אין די ערשטע טעג ֿפון דער דַײטשישער ָא
רב און
ֿ
ציטעװיאנער
ַ
געװארן דער
ָ
איז ַארעסטירט
 ַארעסטירטע ייִ דן אין שטעטל איז11 נאך
ָ צוזאמען מיט
ַ
 װּו זײ זַײנען,ראסײן
ַ
געװארן קײן
ָ
ּפגעפירט
ֿ
ער ָא
.געװארן
ָ
דערשאסן
ָ

The second and more massive slaughter
occurred in mid-July 1941. A night before the
massacre, all the Jews were locked into the
beit-midrash.27 The Tytuvėnai rebbetzin,28 who
had saved herself and her four children by
hiding with a peasant, saw from her hiding
place how they led all the victims into the
forest, to Shapiro’s hill, and shot them there. In
the “Pinkas Šiauliai” are all the details of
Tytuvėnai’s destruction, but the writer of these
lines recalls a few moments that should be
noted.

מאסן־שחיטה איז
ַ
סמאל שױן
ָ דא
ָ
,די צװײטע
נאכט ֿפ ַאר דער
ַ  ַא.1941 ֿפ ָארגעקומען אין מיטן יולי
געװארן אין
ָ
רשּפארט
ַ
שחיטה זַײנען ַאלע ייִ דן ֿפ ַא
האט זיך
ָ  װעלכע,ציטעװיאנער רביצין
ַ
 די.בית־מדרש
געראטעװעט מיט אירע ֿפיר קידנער דורך
ַ
דאן
ַ
האט ֿפון איר
ָ
,האלטן זיך בַײ ַא ּפױער
ַ אױסבא
ַ
האט ַאלע קרבנות
ָ
 װי מען,לט־ארט צוגעזען
ָ
הא
ַ בא
ַ
 און,בארג
ַ ּפיראס
ָ
שא
ַ  צו,װאלד ַארַײן
ַ װעקגעפירט אין
ֿ
ַא
שאװל“ זַײנען
ַ
 אין „ּפנקס.אױסגעשאסן
ָ
דארטן זײ
ָ
 ָאבער,ציטעװיאן
ַ
באשריבן ַאלע ּפרטים ֿפון אומקום
ַ
נאר אײניקע
ָ דאזיקע שורות געדענקט
ָ דער מחבר ֿפון די
.דא ֿפ ַארצײכנט װערן
ָ זאלן
ָ  װעלכע,מאמענטן
ָ

The leaders of the murderers were the chief
forest-officer Rusetskas and the
teacher
Mockus. The latter stripped Dr. Khveydan of
all his possessions, saying he would let him
and his family live — something the peasants
had demanded, because he was the only doctor
and his wife, Zaks-Khveydan, was the only

נפירער זַײנען געװען דער העכערער
ֿ רוצחים־א
ָ
די
.מאצקוס
ָ רוסעצקאס און דער לערער
ָ
לד־בא ַאמטער
ַ
װא
ַ
כװײדאן זַײן
ַ
.האט צוגענומען בַײ דער דר
ָ דער לעצטער
לאזן אים מיט זַײן
ָ צוזאגנדיק צו
ָ
,האב־און־גוטס
ָ גאנץ
ַ
רלאנגט די ּפױערים
ַ האבן עס ֿפ ַא
ָ ,אגב
ֿ
; משּפחה לעבן
 װַײל ער איז געװען דער אײנציקער,ֿפון שטעטל
קס־כװײדאן די אײנציקע
ַ
זא
ַ קטאר און זַײן ֿפרױ
ָ דא
ָ
נאך
ָ ּפאר טעג
ָ  ָאבער ַא.קטארין אין שטעטל
ָ ן־דא
ָ
צא
ָ

27 Literally, house of study, also used as a prayer space.
28 Rabbi’s wife.
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dentist in the town. However, a few days after
the general slaughter, he took the woman and
her child away. The unfortunate woman had no
idea that Mockus would shoot her, because
they had lived amicably for so long. Her
arguments and tears were of no help: He shot
her and her child with his own hand.

רױסגעפירט די ֿפרױ
ֿ
האט ער ַא
ָ דער ַאלגעמײנער שחיטה
אופן
ֿ
האט בשום
ָ  די אומגליקליכע ֿפרױ.מיט איר קינד
האט
ָ  װַײל ער,מאצקוס װעט זי שיסן
ַ  ַאז,ניט געגלױבט
מאן ַאזױ
ַ
גאנצע צַײט מיט איר און איר
ַ
די
לפן
ֿ געהא
ָ
האבן ניט
ָ  עס.גוטפרַײנטשאפטלעך געלעבט
ַ
האט זי מיטן קינד
ָ אירע טענות און געװײנען — ער
.דערשאסן
ָ
האנט
ַ אױף דער

At that time her husband was attending to a
critically sick person in a village. When he
returned, he said to the murderers: “Now you
can shoot me too.” And the killers “kindly” did
so.

געפערלעכן
ֿ
מאן איז אין דער צַײט געװען בַײ ַא
ַ איר
האט ער
ָ , װען ער איז צוריקגעקומען.דארף
ָ חולה אין ַא
 איצט קענט איר מיך אױך: געזאגט צו די מערדער
ָ
געטאן
ָ
“האבן אים דעם „חסד
ָ  און די רוצחים.דערשיסן
.דערשאסן
ָ
האבן אים
ָ און

That night, the same killers shot the owner of
the Kameniets works with his family. For
decades he had provided the peasants with jobs
and income. Even though he was an employer,
he was respected and loved by his workers,
because he looked out for them like a friend.
This is what they themselves said. After the
Soviets nationalized the plant, the same
workers chose him as director. None could be
found among them to save his life.

דערשאסן
ָ
נאכט
ַ האבן אין דער
ָ די זעלביקע רוצחים
קאמעניעץ מיט
ַ דעם אײגנטימער ֿפון דער זעגעװערק
האט ער די ּפױערים
ָ יארן
ָ  ַא צענדליק.זַײן ֿפ ַאמיליע
װאס ער
ָ  ניט קוקנדיק.רשא ֿפט ַארבעט און חיונה
ַ ֿפ ַא
האבן אים זַײנע
ָ
,איז געװען ַאן ַארבעט־געבער
 װַײל ער,געהאט
ַ
געאכט און ליב
ַ
ַארבעטער שטענדיק
דאס ֿפלעגן זײ
ָ . װי א ֿפרַײנט,געזארגט
ָ
האט ֿפ ַאר זײ
ָ
נאך דער
ָ האבן אים
ָ  די זעלביקע ַארבעטער.זאגן
ָ ַאלײן
טנמאכט אױסגעקליבן ֿפ ַארן
ַ
רא
ַ
אַײנפירונג ֿפון דער
ֿ
האט זיך קײנער
ָ  ֿפון זײ.דירעקטאר ֿפונעם זעגעװערק
ָ
.ראטעװען זַײן לעבן
ַ זאל ּפרּוװן
ָ  װעלכער,געפונען
ֿ ניט

On November 5, 1943, during the
kinderaktion in Šiauliai, the four children of
the Tytuvėnai rebbetzin perished.

קינדער־אקציע
ַ
 בעת דער,1943 נאװעמבער
ָ טן5 דעם
 קינדער ֿפון דער4  זַײנען אומגעקומען די,שאװל
ַ אין
.ציטעװיאנער רביצין
ַ

The destruction of Telšiai [Telz]
and surrounding towns

אומקום ֿפון טעלז און די ַארומיקע
שטעטלעך

(Alsiad, Averzhan, Vorne, Zharan, Tver,
Luknik, Noveran, Plungyan, Plotl, Riteve)

, לוקניק, טװער,ראן
ַ זשא
ַ
,װארנע
ָ ,װערזשאן
ַ
 ַא,לסיאד
ַ
(א
ַ
) ריטעװע,ּפלאטל
ָ
,ּפלונגיאן
ַ
,װעראן
ַ
נא
ַ

The Germans arrived in Telšiai [Telz] on June
25, 1941. Right away, the Lithuanian partisans
began to rampage. Among their first
“accomplishments” was the defilement of the
Torah scrolls that were being kept in Sonya
Rostovsky’s cellar.

.1941 טן יוני25 די דַײטשן זַײנען ַארַײן קײן טעלז דעם
ָאנגעהױבן בושעװען די ליטװישע
האבן
ָ
גלַײך
„אױפטוען“ איז געװען
ֿ
 ֿפון זײערע ערשטע.רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
װאס זַײנען געלעגן
ָ
,ספרי־תורהס
ֿ
צו שענדן די
.סטאװסקי
ָ רא
ָ סאניע
ָ האלטן אין קעלער ֿפון
ַ בא
ַ

Then a series of arrests began. Among the first
to be arrested were Dr. Hess, Gershon
Blechman, Zipporah Hirshovitch, and the
Leipzig merchant Merkin. The number of
arrests ran to 200.

 צװישן.האט זיך ָאנגעהױבן ַא סדרה ַארעסטן
ָ דערנאך
ָ
 גרשון, העס. דר: די ערשטע ַארעסטירטע זַײנען געװען
 דער לײּפציקער סוחר,הירשאװיטש
ָ
 צּפורה,בלעכמאן
ַ
.200 האט דערגרײכט צו
ָ צאל ַארעסטירטע
ָ  די.מערקין
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The fury of the Lithuanian partisans
overflowed all boundaries, however, when the
horribly mutilated bodies of dozens of political
arrestees, former fascists, were found in the
forests around Telšiai. The Lithuanians said
officers of the Soviet NKVD had shot them
when they hurriedly withdrew from Telšiai,
and the Lithuanian fascists eagerly pointed at
Jews as synonymous with the Bolsheviks.

רטיזאנער איז ָאבער
ַ
ּפא
ַ די װילדקײט ֿפון די ליטװישע
װאלד ַארום טעלז זַײנען
ַ  װען אין,ַאריבער ַאלע גרענעצן
צעהאקטע קערּפערס ֿפון
ַ
געװארן די שרעקלעך
ָ
געפונען
ֿ
 געװעזענע,ּפאליטישע ַארעסטירטע
ָ
אײניקע צענדליק
האבן
ָ דאס
ָ  ַאז,געזאגט
ָ
האבן
ָ  די ליטװינער.ֿפ ַאשיסטן
. ד. װ. ק.סאװעטישן נ
ָ
ֿפון
בא ַאמטע
ַ
זײ די
, ָאּפטרעטענדיק אין אַײלעניש ֿפון טעלז,אױסגעשאסן
ָ
האבן בּכװנה שטענדיק
ָ
און די ליטװישע ֿפ ַאשיסטן
סינאנים ֿפון
ָ
 װי ַא,ַארױסגעשטעלט די ייִ דן
.באלשעװיקעס
ָ

That same day, the Lithuanian partisans drove
all the Jewish men to the place where the
bodies of the shot victims lay, and forced them
to do ugly jobs — washing the dead bodies,
licking their putrid wounds, and many other
things that do not need to be described. The
unfortunate Jews were beaten almost to death
before they were allowed to go home.

רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ האבן די ליטװישע
ָ
טאג
ָ
דאס זעלביקן
ָ
 װּו עס,צוזאמענגעטריבן ַאלע ייִ דישע מענער צום ָארט
ַ
 און,אױסגעשאסענע
ָ
זַײנען געלעגן די קערּפערס ֿפון די
— ּפצוטאן ַאלע מיאוסע ַארבעטן
ָ
האבן געצװּונגען זײ ָא
ָ
רפױלטע
ֿ  לעקן זײערע ֿפ ַא,װאשן די טױטע קערּפערס
ַ
לאזן זיך ניט
ָ װאס
ָ ,זאכן
ַ נאך ֿפיל ַאנדערע
ָ װּונדן און
געשלאגן
ָ
 די אומגליקליכע ייִ דן זַײנען דערבַײ.באשרַײבן
ַ
ּפגעלאזן
ָ
דאך זַײנען זײ ָא
ָ
נאר
ָ .געװארן מּכות רצח
ָ
.געװארן ַאהײם
ָ

Thursday the men were assembled again, and a
German officer gave them a lecture. The
German threatened them and ordered them to
confess. The Jews were overcome with fear.
They remained under arrest. Later they were
taken away to the nearby estate of the opera
singer Kipras Petrauskas29 — Rainiai. The
Lithuanians chose a Jewish leadership: Dr.
Blat, Mrs. Blat, Abrasha Levit, Beyla KhaytinVareys, Yitzhak Bloch (Zelik’s son), Sarah
Gris and the female Dr. Kaplan.

צוזאמענגענומען
ַ
דאנערשטיק זַײנען די מענער װידער
ָ
האט
ָ
געװארן און אײנער ַא דַײטשישער ָא ֿפיציר
ָ
געדראט
ָ
האט
ָ  דער דַײטש.געהאלטן ֿפ ַאר זײ ַא דרשה
ַ
 די ייִ דן זַײנען.זאגן
ָ און געהײסן די ייִ דן װידױ
 זײ זַײנען ָאבער געבליבן.ָאּפגעקומען מיט שרעק
געװארן
ָ
ריבערגעפירט
ֿ
 שּפעטער זַײנען זײ ַא.ַארעסטירט
קיּפראס
ַ
אין דערבַײליגנדיקן גוט ֿפונעם ָאּפערע־זינגער
האבן
ָ
 די ליטװינער.וסקאס — רַײניאַײ
ַ
ּפעטרא
ַ
,בלאט
ַ
 ֿפרױ,בלאט
ַ
. דר: באשטימט ַא ייִ דישע לײטונג
ַ
בלאך
ָ
 יצחק,חַײטין־װארײעס
ַ
 בײלע,שא לעװיט
ַ ברא
ַ ַא
.ּפלאן
ַ קא
ַ . ׂשרה גריס און ֿפרױ דר,)(זעלקיס זון

At the same time in Vishevian, an estate three
kilometers from Rainiai, Jews were brought
from 14 small towns: Rietavas, Averzhan,
Tverai, Plungė, Plateliai, Alsėdžiai, Luokė,
Varne, Nevarėnai, Zarėnai, and others.

3  ַא גוט,װישעװיאן
ַ
אין דער זעלביקער זַײט זַײנען אין
געװארן די
ָ
צוזאמענגעטריבן
ַ
,קילאמעטער ֿפון רַײניאַײ
ָ
, טװער,װערזשאן
ַ
 ַא, ריטעװע:  שטעטלעך14 ייִ דן ֿפון
,װעראן
ַ
נא
ַ ,װארנע
ָ , לוקניק,לסיאד
ַ
 ַא,ּפלאטל
ָ
,ּפלוגיאן
ַ
. ַאנד.ראן א
ַ זשא
ַ

There they lived in crowded conditions, as in
Rainiai. Etel Friedman said the following
about Rietavas:

באדינגונגען װי
ַ האבן זײ געלעבט אין ענלעכע
ָ דארט
ָ
רידמאן דערצײלט װעגן ריטעװע
ַ
 עטל ֿפ.אין רַײניאַײ
: ֿפ ָאלגנדיקס

The chief tormenters there were: Baranauskas,
a Lithuanaian tailor, who lived for a time in
Memel and knew German, and Jaudaikis. They

: די הױּפט־ּפײניקער אין ריטעװע זַײנען געװען
האט
ָ
װאס
ָ
, ַא ליטװישער שנַײדער,וסקאס
ַ
נא
ַ רא
ַ בא
ַ
האט געקענט
ָ געלעבט ַא געװיסע צײט אין מעמל און
70 צוזאמענגענומען
ַ
האבן
ָ  זײ.יואדַײקיס
ָ  און,דַײטש

29 Kipras Petrauskas (1885-1968) was a Lithuanian operatic tenor and professor. In 1942, he agreed to hide a Jewish
baby girl, Dana Pomeranz. He and his wife took the child to a Lithuanian village, and later to Austria and
Germany. In 1947, they returned the girl to her parents. They were recognized by Yad Vashem as “Righteous
Gentiles.”
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rounded up 70 men, among them the old rabbi,
and tortured them.

.רב און געּפײניקט זײ
ֿ  צװישן זײ דעם ַאלטן,מענער

Separately, they baited the rabbi. He had to
burn the Torah scrolls and other sacred books.
He died from grief during the torture. Before
his death he managed to announce that, during
this time, children were permitted to eat pork,
as long as they made a blessing before eating
it.

 ער.רב
ֿ האבן זײ זיך איזדיעקעװעט איבערן
ָ באזונערס
ַ
ספר־תורהס און ַאנדערע
ֿ האט געמוזט ֿפ ַארברענען די
ָ
עגמת־נפש איז ער אין די
ֿ
 ֿפון.ספרים
ֿ
הײליקע
נאך
ָ האט ער
ָ
 ֿפ ַארן טױט.געשטארבן
ָ
ּפײניקונגען
זא צַײט עסן
ַ  ַאז קינדער מעגן אין ַא,נצוזאגן
ָ
באװיזן ָא
ַ
.אױפן עסן
ֿ
מאכן ַא ברכה
ַ זאלן
ָ נאר זײ
ָ ,ַא ֿפילו חזיר

Afterward the partisans robbed all the Jews
and brought them to Vishevian.

בארױבט און
ַ רטיזאנער ַאלע ייִ דן
ַ
ּפא
ַ האבן די
ָ נאכדעם
ָ
.װישעװיאן
ַ
געבראכט זײ קײן
ַ

On the 19th of Tammuz, before they were
killed, the Jews who had been taken to
Vishevian had to perform what was later called
the “devil-dance”: The men were driven
together into a square and made to perform
gymnastic exercises: lie down, get up, run
forward and back, bend over and so forth, for
hours until they were exhausted. During the
first devil-dance, three fell and did not get up.
They were Dr. Troyb from Tver, Itzikovich —
a devout and dignified gentleman from Telšiai,
and Hirshovich, the Rietavas shochet’s30 son.

צוזאמענגעטריבענע ייִ דן אין
ַ
האבן די
ָ
י“ט ּתמוז
װאס
ָ ,דאס
ָ געהאט אױסצושטײן ֿפ ַארן טױט
ַ
װישעװיאן
ַ
 די מענער: “„שדים־טאנץ
ַ
נגערופן
ֿ
האט שּפעטער ָא
ָ מען
ּפלאץ און
ַ
צוזאמענגעטריבן װערן אױף אײן
ַ
ֿפלעגן
גימנאסטישע
ַ
גאנצע שעהען מיט
ַ געמאטערט װערן
ַ
, צוריק, ֿפ ָאראױס,לױפן
ֿ
,אױפשטײן
ֿ
, ֿפ ַאלן: איבונגען
 אינעם ערשטן. אױף ַאלע ֿפיר וכדומה,אױפן בױך
ֿ
קריכן
.געשטאנען
ַ
אױפ
ֿ
געפ ַאלן און ניט
ֿ
3 שדים־טאנץ זַײנען
ַ
,ֿפון טװער
 טרױב.דאס זַײנען געװען דר
ָ
איציקאװיטש — ַא ֿפרומער און חשובער בעל־הבית ֿפון
ָ
. דעם ריטעװער שוחטס זון,הירשאװיטש
ָ
טעלז און

In the second devil-dance (on the 21st of
Tammuz) they particularly tortured Dr. Zaks
from Rietavas. When his wife saw him, she
broke into the group of men with her two-yearold
child,
cursing
the
murderers:
“Executioners! Robbers! Bandits! May you all
come to a dark end!” The killers surrounded
her. She managed only to strangle her own
child before they shot her. She was the only
woman among 4,000 men to be shot.

באזונדערס
ַ שדים־טאנץ (כ“א ּתמוז) איז
ַ
אינעם צװײטן
 װען זַײן.זאקס
ַ .געװארן דער ריטעװער דר
ָ
געּפײניקט
האט זי זיך ַארַײנגעריסן צװישן
ָ ,האט עס דערזען
ָ ֿפרױ
 גענומען זידלען די,־יאריקן קינד
ָ 2 די מענער מיט איר
! באנדיטן
ַ !  הענקער ! רױבער: רופן זײ
ֿ
מערדער און
האבן
ָ האבן ַא ֿפינצטערן סוף ! — די רוצחים
ָ איר װעט
באװיזן צו דערשטיקן
ַ נאך
ָ האט
ָ  זי,זי ַארומגערינגלט
.דערשאסן
ָ
האבן זי די ּתלינים
ָ דאן
ַ איר אײגן קינד און
4.000 זי איז געװען די אײנציקע ֿפרױ צװישן די
.דערשאסענע מענער
ָ

On that day and the next, some 6,000 men
were shot in Rainiai.

מארגן זַײנען אין
ָ
טאג און אױף
ָ
אין דעם זעלביקן
. מענער6.000 געװארן ַא
ָ
אױסגעשאסן
ָ
רַײניאַײ

Many could not stand the horrifying torment
and torture and fled into the Rainiai forest.
Among those who died there were: The
shochet I. Berkman, Moshe Polivnik (the
former director of the “children’s house of
education” in Telšiai), the teacher Pozerits,

אױסהאלטן די שרעקלעכע
ַ
האבן ניט געקענט
ָ
ֿפיל
װאלד
ַ עינױים און ּפײניקונגען און זַײנען אין רײנער
דארטן
ָ
 װעלכע זַײנען, צװישן די.אױסגעגאנגען
ַ
האבן זיך
ָ
,געשטארבן מיט זײער אײגענעם טױט
ָ
ּפאליװניק
ָ
 משה,בערקמאן
ַ
. דער שוחט י: געפונען
ֿ
,)(געװעזענער מנהל ֿפון „בית־החינוך לילדים“ אין טעלז
, מענדל שערל, זונדל רעזניק,ּפאזעריץ
ָ
דער לערער

30 A Jewish ritual slaughterer.
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Zundel Reznik, Mendel Sherl, Lazar
Rastovsky, Mrs. Talpyot, her daughter Tsila
Rabinovich,
her
grandchild
Miryam
Wasserman and several others.

טאכטער צילע
ָ  איר, ֿפרױ ּתלּפיות,סטאװסקי
ָ רא
ַ זאר
ַ לא
ַ
נאך
ָ סערמאן און
ַ
װא
ַ  איר אײניקל מרים,בינאװיטש
ָ רא
ַ
.אײניקע

On Monday, June 30, the women with their
children were driven to Rainiai, and their
belongings were taken by the Lithuanians. It is
worth pointing out that the leadership of the
Lithuanian partisans, as elsewhere, consisted
of the intelligentsia: The director of the state
gymnasium, Rubaževičius, the district doctor
Mikulskis, gymnasium teacher Sidabras, who
oversaw the seizing of Jewish property,
Mikutski (the oldest son of the cinema owner),
Rumbutis, Aleksandrovičius, Mitkevic and
others.

,טן יוני30  דעם,מאנטיק
ָ
קײן רַײניאַײ זַײנען
געװארן ֿפון טעלז אױך די ֿפרױען מיט די
ָ
ַארױסגעטריבן
האבן די ליטװינער
ָ האב און גוטס
ָ קינדער און זײער
 ַאז,באמערקן
ַ  עס איז ּכדאי צו.צוגענומען ֿפ ַאר זיך
,געשטאנען
ַ
רטיזאנער זַײנען
ַ
ּפא
ַ בראש ֿפון די ליטװישע
 דער:  די ליטװישע אינטעליגענטן,װי אומעטום
,רובאזשעװיטשיוס
ַ
,מלוכה־גימנאזיע
ַ
דירעקטאר ֿפון דער
ָ
,בראס
ַ סידא
ַ
גימנאזיע־לערער
ַ
, מיקולסקיס.דר-קרַײז
רװאלטער ֿפון ָאנגערױבטן
ַ װעלכער איז געװען דער ֿפ ַא
 (עלטסטער זון ֿפון, מיקוצקי,האב און גוטס
ָ ייִ דישן
,נדראװיטשיוס
ָ
לעקסא
ַ
 ַא, רומבוטיס,)קינא־אײגנטימער
ָ
.מיטקעװיץ אין ַאנדערע

The Jews were quartered in a barn on the
estate, where the crowding and dirt were
unbearable. The commandant of the camp was
Platakis. Particularly savage were the three
partisan Indzulevičius brothers and others.

שטאלן
ַ
געװארן אין די
ָ
אַײנגעקװארטירט
ַ
די ייִ דן זַײנען
ענגשא ֿפט און דער שמוץ זַײנען געװען
ַ
 װּו די,ֿפונעם גוט
לאגער איז געװען
ַ מענדאנט ֿפונעם
ַ
קא
ָ .אומדערטרעגלעך
האבן
ָ  אױסגעצײכנט זיך מיט זײער אכזריות.טאקיס
ַ ּפלא
ַ
 ברידער אינדזולעװיטשיוס און3 רטיזאנער די
ַ
ּפא
ַ זיך די
.נאך ַאנדערע
ָ

Also in Rainiai on the 19th of Tammuz,
exactly as in Vishevian, there was a “devil
dance.” The “dance” lasted three hours, until
all were exhausted and the elderly had fainted.
The Lithuanian partisans beat the fallen nearly
to death. Some could not stand it; others put
their children on their backs and did their
“gymnastic movements” with them. The
women from the camp stood around them,
making heart-rending cries.

 ּפונקט װי אין,י“ט ּתמוז איז אױך אין רַײניאַײ
“„טאנץ
ַ
 דער.“„שדים־טאנץ
ַ
 ֿפ ָארגעקומען ַא,װוישעװיאן
ַ
שװאכערע און ַאלטע
ַ
 די ַאלע, שעה3 האט געדױערט
ָ
 די ליטװישע.אױסגעפ ַאלן אין חלשות
ֿ
זַײנען
.געשלאגן מּכות־רצח
ָ
געפ ַאלענע
ֿ
האבן די
ָ רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
האבן
ָ  ַאנדערע,געשטאנען
ַ
אױפ
ֿ
אײניקע זַײנען שױן ניט
זײערע קינדער גענומען אױף די ּפלײצעס און
.באװעגונגען“ מיט זײ
ַ „גימנאסטיק
ַ
דורכגעמאכט ַאלע
ַ
לאגערן און
ַ געשטאנען די ֿפרױען ֿפון די
ַ
ַארום זַײנען
.יאמערלעך געװײנט
ָ

In this way the partisans tortured the men, until
the largest portion of them had fallen to the
ground and could no longer get up, their
strength gone. Then the devil-dance ended.

 ביז די,רטיזאנער געּפײניקט די מענער
ַ
ּפא
ַ האבן די
ָ ַאזױ
געפ ַאלן ָאן ּכוחות אױף דער ערד און
ֿ גרעסטע טײל איז
האט דער
ָ דאן
ַ .אױפהױבן
ֿ
האט זיך שױן ניט געקענט
ָ
.אױפגעהערט
ֿ
שדים־טאנץ
ַ

Deathly tired, beaten, dispirited, with no
strength left, the men went back to their barns.

 און ָאן מוט זַײנען, ֿפ ַארשעמטע,צעשלאגענע
ָ
,טױט־מידע
.שטאלן
ַ
די מענער ַאװעק צוריק אין זײערע

That night, 38 men were taken from another
barrack, most between 18 and 25 years old.
Among them was Mr. Abner Akliansky, a head
of the Telšiai yeshiva, and the son-in-law of
the brilliant Telšiai rabbi Yosef-Leib Bloch. All

ראק
ַ בא
ַ נאכט זַײנען ֿפון ַאן ַאנדער
ַ אין דער זעלביקער
רוב אין עלטער
ֿ דאס
ָ , מענער38 געװארן
ָ
ַארױסגענומען
אבנר
ֿ
‛ צװישן זײ איז געװען ר,יאר
ָ 25־18 ֿפון
 און, ַא ראש־ישיבה ֿפון טעלזער ישיבה,קליאנסקי
ַ
ַא
 די ַאלע.בלאך
ָ
אײדעם ֿפון טעלזער רב הרה“ג יוסף־לײב
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38 were tortured all night long.

געװארן.
ָ
נאכט געּפײניקט
גאנצע ַ
 38זײנען ַא ַ
נאכט געװען אין יענעם
די טעלזער ,װעלכע זַײנען יענע ַ
סאזשעלקע ,דערצײלןַ ,אז ַא
ַ
ראק ַאנטקעגן דער
בא ַ
ַ
נאכט ֿפלעגן די ּתלינים טונקען די געבונדנע
גאנצע ַ
ַ
סאזשעלקע און
װאסער ֿפון ַ
מענער מיט די קעּפ אין ַ
האלב ֿפ ַארחלשטעָ ,אּפמינטערן זײ און
ַארױסנעמען זײ ַ
האבן זײ
דאס זעלביקע און צולעצט ָ
װַײטער איבערחזרן ָ
גראבן
בא ָ
ּפריקלאדן צוגעהרגעט און ַ
ַ
די מערדער מיט די
דאס איז ֿפ ָארגעקומען אין
אין די ֿפ ַארטיקע גריבערָ .
רטאג
מאנטיק .דינסטיק ֿפ ַא ָ
נאכט ֿפון זונטיק אױף ָ
דער ַ
רטיזאנער ַארױסגעשלעּפט די מענער ֿפון די
ַ
ּפא
האבן די ַ
ָ
נאנטליגניק
ּפגעפירט צו ַא ָ
ֿ
ּפארטיעסװַײז ָא
ראקן און ַ
בא ַ
ַ
געהערט
זײ
האבן
ָ
דארט
ָ
ֿפון
װעלדל.
ראק,
בא ַ
ַ
טן־שאסן… די ֿפרױען ֿפון לעצטן
ָ
מא
אױטא ַ
ָ
האבן געזען
נאענט צום װעלדלָ ,
געשטאנען ָ
ַ
װאס זַײנען
ָ
רטיזאנער…
ַ
ּפא
אױסגעטאנענע מענער ,די שיסנדיקע ַ
ָ
די
ּפאטישָ ,אן
געגאנגען צום טױט ַא ַ
ַ
די מענער זַײנען
אױסגעמאטערטע ֿפון ַאלע ֿפריערדיקע
ַ
װידערשטאנד,
ַ
עינױים.

The Telšiai people, who were in the barrack
opposite the fish pond that night, said the
executioners pushed the bound mens’ heads
into the fish pond and took them out halfconscious, reviving them and then repeating
the same thing, and finally beating them to
death with the butts of their guns and burying
them in the prepared pits. This happened on
Sunday night into Monday. On Tuesday before
dawn, the partisans dragged the men out from
the barracks and took them in groups to a
nearby wood. Automatic gunfire was heard
from there. The women from the last barrack,
nearest the woods saw the naked men, the
shooting partisans … The men went to their
deaths apathetic, without resisting, exhausted
from the earlier tortures.

האבן די
בלאךָ ,
ָ
הרב יצחק
ֿ
רב,
דעם לעצטן טעלזער ֿ
נאר אײן יצחק
ּפריקלאדןָ .
ַ
מערדער דערהרגעט מיט די
רעװיזיאניסטישע
ָ
ֿפירנדיקע
די
(פון
ֿ
בלאך
ָ
נאך ֿפ ַארן טױט
האט ָ
ָ
ּפערזענלעכקײטן אין ליטע),
אױסצורופן  :הַײנט ,מערדערֿ ,פ ַארגיסט איר
ֿ
באװיזן
ַ
טאג ,װען אַײער
אונדזער בלוטָ ,אבער קומען װעט ַא ָ
האט
גאסן… — ער ָ
באשּפריצן די ַ
חזיריש בלוט װעט ַ
איבערגעהאקט זַײן
ַ
האט
ניט ֿפ ַארענדיקט ,װַײל ַא קױל ָ
רעדע…

They killed the last Telšiai rabbi, Yitzhak
Bloch, with gun butts. But another Yitzhak
Bloch (one of the leading Revisionist31
personalities in Lithuania), just before his
death, managed to call out: “Today you
murderers are spilling our blood, but the day
will come when your own pigs’ blood will
spurt in the streets … “ He did not finish,
…because a bullet interrupted his speech

האט זיך די שחיטה געצױגן ּכמעט  3טעג :
ָ
ַאזױ
דאנערשטיק.
טאג ֿפון ָ
האלבן ָ
מיטװאך און ַא ַ
ָ
דינסטיק,
געװארן ַאלע מענערַ .א ֿפילו
ָ
אױסגעשאסן
ָ
עס זַײנען
האבען
טאטעס ָ
קלײנע ייִ נגעלעךַ ,אחוץ די ,װעלכע די ַ
טיפע גריבער זַײנען
ֿ
איבערגעטאן ֿפ ַאר מײדלעך .די
ָ
גופים און
ֿ
געװארן מיט מענטשלעכע
ָ
נגעפילט
ָא ֿ
געװארן מיט ַא דינער שיכט ֿפון ערד.
ָ
רשאטן
ֿפ ַא ָ
האט זיך די ערד געהױבן — אין
נאכדעם ָ
אײניקע שעה ָ
האלב־לעבעדיקע מענטשן.
נאך ַ
די גריבער זַײנען געלעגן ָ
געװארן ֿפון די קױלן ,זַײנען
ָ
װאס זַײנען ניט געטױט
די ָ
געװארן אין גרוב.
ָ
נאכדעם דערשטיקט
ָ

Thus did the slaughter continue for nearly
three days: Tuesday, Wednesday and half of
Thursday. They shot all the men. Even young
boys, except those whose fathers had dressed
them as girls. The deep pits were filled with
human bodies and covered with a thin layer of
earth. Several hours afterward, the earth rose,
as half-alive people still lay in the pit. Those
whom the bullets had not killed suffocated in
the pit afterward.

נאך ֿפ ַארגרעסערט ֿפ ָאלגנדיקער
ָ
האט
ָ
דעם גרױל
האט ּפלוצעם גענומען
ָ
אױסטערלישער ֿפ ַאל  :עס
שטראמען ֿפון די גריבער בלוטַ ,א מעטער די הױך .די
ָ
געלא ֿפן ֿפון דעם ָארט אין
ָ
בלוטיקע מערדער זַײנען
האבן אין דעם געזען ַא
טאליקן ָ
קא ָ
טױט־אנגסטֿ ,פרומע ַ
ַ
טסצארן קעגן די רוצחיםָ .אבער
ָ
גא
מופתַ ,א מין ָ
ֿ

The horror was made still greater by the
following remarkable event: Blood began to
flow from the pit, a meter deep. The murderers
ran from the place in mortal fear, seeing in
this, as devout Catholics, a sign of God’s anger

31 Right-wing Zionists, followers of the militant activist Ze’ev Jabotinsky.
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at the killing. Curious, German airplanes flew
low over the area of the pits, and … filmed it.
For days after the slaughter, the camp was
frozen with anxiety. No one ate or drank, went
out, or responded to the orders of the
murderers. Even the children didn’t ask to eat.
For whole days, the women sat frozen in place
and were silent.

גאנץ
ַ געפלױגן
ֿ
ּפלאנען זַײנען נײגיריק
ַ ערא
ָ
דַײטשישע
 אײניקע טעג.געפילמט
ֿ
…נידעריק ַארום די גריבער און
געװארן
ָ
לאגער ֿפ ַארגליװערט
ַ נאך דער שחיטה איז דער
ָ
 ניט,האט ניט געגעסן
ָ
 קײנער.אין שטומען צער
געענטפערט די
ֿ
האט ניט
ָ , איז ניט ַארױס,געטרונקען
האבן
ָ  ַא ֿפילו די קינדער.בא ֿפעלן
ַ מערדער אױף זײערע
גאנצענע טעג זַײנען די ֿפרױען געזעסן
ַ .ניט געבעטן עסן
.ֿפ ַארגליװערט אױף זײערע ערטער און געשװיגן

The commandant was not pleased with this.
He sent for the women camp leaders and
ordered them to eat. Several days later the
camp was moved to a different site —
Geruliai.

 ער.געװארן
ָ
געפעלן
ֿ
מענדאנט ניט
ַ
קא
ָ דאס איז דעם
ָ
לאגער און
ַ נאך די ֿפ ָארשטײערינס ֿפונעם
ָ האט געשיקט
ָ
 אין אײניקע טעג ַארום איז.בא ֿפױלן צו עסן
ַ האט
ָ ער
געװארן אין ַא צװײט
ָ
ריבערגעפירט
ֿ
לאגער ַא
ַ
דער
.ָארט — גערוליאַײ

Jews from the surrounding towns were brought
here. They were mostly women and children,
because the men had already all been killed.
Yet from one town, Alsėdžiai (Alsiad), the
men also were brought32.

געװארן אױך די ייִ דן ֿפון די
ָ
געבראכט
ַ
ַאהין זַײנען
 מײסטנס זַײנען עס געװען ֿפרױען.ַארומיקע שטעטלעך
 װַײל די מענער זַײנען שױן ֿפריער,מיט קינדער
,נאר ֿפון אײן שטעטעלע
ָ
.געװארן
ָ
אױסגעהרגעט
33
.געװארן אױך די מענער
ָ
געבראכט
ַ
 זַײנען,לסיאד
ַ
ַא

The unfortunate women’s situation was
frightful: Naked, barefoot, hungry and horribly
filthy, they were in constant terror of the
savage Lithuanian partisans. Each day, and
especially at night, the partisans would
terrorize them, telling them of new slaughters
being prepared for them. For several days,
frightening rumors spread about new aktions.

לאגע ֿפון די אומגליקלעכע ֿפרױען איז געװען
ַ
די
 הונגעריק און אין,בארװעס
ָ
,נאקעט
ַ
: שרעקלעך
 זַײנען זײ געלעגן אונטערן שטענדיקן,שרעקלעך שמוץ
,טאג
ָ  יעדן.רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ טעראר ֿפון די װילדע ליטװישע
ָ
רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ  ֿפלעגן זײ די,באזונדערס אין די נעכט
ַ און
רגװאלטיקן און דערצײלן זײ ַאלע
ַ
 זוכן צו ֿפ ַא,שרעקן
 ַאלע טעג.װאס גרײטן זיך אױף זײ
ָ ,טאג נַײע שחיטות
ָ
קלאנגען װעגן נַײע
ַ
ֿפלעגן ֿפ ַארשּפרײטן שרעקלעכע
.ַאקציעס

A couple of times, Jewish delegations
approached the bishop of Telšiai, [Justinas]
Staugaitis. The bishop received them
graciously, even at one point appearing to shed
tears. But his solution was to hold a mass for
the Jewish souls that had perished. The district
chief Ramontauskas “consoled” them that their
last hour was not far off. The district doctor
Mikulskis demanded in an assembly that in the
name of humanity an end be made to the
pointless lives of the surviving women…

מאל זַײנען געװען ייִ דישע דעלעגאציעס בַײם
ָ ּפאר
ָ ַא
האט זיך
ָ  דער ביסקוּפ.סטאוגַײטיס
ַ
ביסקוּפ ֿפון טעלז
אפילו
ֿ
האט ער
ָ
אײנמאל
ָ
,אױפגענומען לַײטזעליק
ֿ
 ָאבער ָאּפגעקומען איז ער מיט ַא.רגאסן טרערן
ָ ֿפ ַא
 דער.„מעסע“ ֿפ ַאר די נשמות ֿפון די אומגעקומענע ייִ דן
האט זײ „געטרײסט“ ַאז
ָ
וסקאס
ַ
נא
ַ מא
ַ רא
ַ
קרַײזשעף
קטאר
ָ קרַײז־דא
ָ
 דער.זײער לעצטע שעה איז ניט װַײט
געפ ָאדערט אין
ֿ
רזאמלונג
ַ האט אױף ַא ֿפ ַא
ָ מיקולסקיס
מאכן ַא סוף צו דעם
ַ
הומאניטעט צו
ַ
נאמען ֿפון
ָ
…צװעקלאזן לעבן ֿפון די לעבנגעבליבענע ֿפרױען
ָ

On top of all of this, a diphtheria plague broke
out, and no serum was available. This killed
most of the children in the camp.

דיפטעריט
ֿ מגפה ֿפון
ֿ
נאך צוגעקומען ַא
ָ צו דעם ַאלץ איז
 עס זַײנען.און קײן סערום איז ניט געװען
.לאגער
ַ אױסגעשטארבן די גרעסטע טײל קינדער ֿפון
ָ

32 For details about Alsėdžiai, see the article by Yosef Dovid Factor: “The destruction of the Jews in Alsiad” in the
book “Lita”
.“לסיאד
ַ
 „דער אומקום ֿפון די ייִ דן אין ַא,קטאר
ָ  יוסף דוד ֿפ ַא: “לסיאד זע אין בוך „ליטע
ַ
 ּפרטים װעגן ַא33
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קלאנגעןַ ,אז עס
ַ
ָאנהױב אױגוסט (ז‛ אלול) זַײנען די
הארטנעקיקערַ .א
געװארן ַ
ָ
גרײט זיך ַא נַײע ַאקציע,
דערפער.
ֿ
נטלא ֿפן אין די
ָ
צאל יונגע ֿפרױען איז ַא
קלײנע ָ
געװארט אױף זײער
ַ
לאז
הילפ ָ
ֿ
האבן
ָ
די איבעריקע
לעצטער שעה.

At the beginning of August (7 Elul) rumors
that a new aktion was being prepared became
more persistent. A small number of young
women fled into the villages. The rest waited
helplessly for their last hour.

נאך אומרויִ קער ,װען ֿפון די
געװארן ָ
ָ
לאגע איז
די ַ
נַײע
ָאנגעקומען
זַײנען
שטעטלעך
ַארומיקע
רטיזאנער.
ַ
ּפא
ַ

The situation became more disturbed when
new partisans came from the surrounding
towns.

מענדאנט מיט זַײנע ַאלטע און די נַײע געסט
ַ
קא
דער ָ
האט
טאג ֿפ ַאר דער ַאקציע ָ
האבן גענומען שיּכורןַ .א ָ
ָ
געלאזט װיסןַ ,אז ער װיל
ָ
טאקיס
ּפלא ַ
ַ
מענדאנט
ַ
קא
דער ָ
רידמאן ַארױס אין
ַ
יאזגור און ֿפ
גאלד .זַײנען די ֿפרױען ַ
ָ
צונױפגעקליבן ַא
ֿ
ראקעס און
בא ַ
נא ֿכט איבער ַאלע ַ
מיטן ַ
גרױסע סומע צירונג און געלט און עס צװײ ַאזײגער
מענדאנט .דער
ַ
קא
ָ
רַײנגעטראגן צום
ָ
ַא
בַײנאכט
ַ
ל־דאס גוטסָ .אבער
ָ
צוגעזאגט ַא
ָ
האט זײ
מענדאנט ָ
ַ
קא
ָ
רטיזאנער זיך
ַ
ּפא
האבן די װילדע ַ
רטאג ָ
מארגן ֿפ ַא ָ
אױף ָ
ראקעס און געהײסן ַאלעמען
בא ַ
ַארַײנגעריסן אין די ַ
אױפן
ֿ
זאכן און ַארױס
מענּפאקן די בעסערע ַ
ַ
צוזא
ַ
שנעל
האבן די ֿפרױען אױסגעשטעלט אין 2
ָ
הױף .זײ
גרוּפעס — אין אײן גרעסערער גרוּפע ,אין װעלכער עס
געװארן ַאלע עלטערע ֿפרױען
ָ
מענגעשּפארט
ַ
צוזא
ַ
זַײנען
און ֿפרױען מיט קינדער ,און ַא צװײטעַ ,א קלענערע,
אין װעלכער עס זַײנען ַארַײן ַאלע ֿפרױען אין עלטער
יאר.
ֿפון 20־ָ 30

The commandant got drunk with his old and
new guests. A day before the action, the
commandant, Platakis, let it be known that he
wanted gold. In the middle of the night, the
women Yasgur and Friedman went through the
barracks and collected a large amount of
jewelry and gold, and at 2 a.m. took it to the
commandant. The commandant promised to
treat them well. But before dawn the next day,
the savage partisans broke into the barracks
and ordered everyone to quickly pack up their
better things and come out to the courtyard.
They divided the women into two groups —a
larger group that included all the older women
and those with children, and a second, smaller
of women aged 20 to 30.

באװּוסטזיניק
ַ
האבן
ָ
געװען ֿפ ַאלן ,װען ֿפרױען
אױסגעקליבן דעם טױט .עס איז געװען ַא שײן יונג
ראטעװען,
געװאלט ַ
ָ
האט זי
רטיזאן ָ
ַ
ּפא
װאס ַא ַ
מײדעלעָ ,
געראטן ַאריבערצוגײן צו דער צװײטער
ַ
האט זי
און ער ָ
מאמען אירער.
געװאלט גײן ָאן דער ַ
ָ
האט זי ניט
גרוּפעָ .
רטיזאן
ַ
ּפא
ַ
קאנטער
בא ַ
ַ
האט איר דער
ָ
מאל
ָ
3
ֿפ ָארגעלײגט צו גײן אױף דער ַאנדער זַײטָ ,אבער זי איז
מאמען.
צוזאמען מיט איר ַ
ַ
געגאנגען אין גרוב
ַ

At that point women began to sense that they
were being selected out for death. There was
one beautiful young girl that a partisan wanted
to save, and he advised her to move over to the
second group. She did not want to leave her
mother. Three times the partisan, an
acquaintance, suggested that she go to the
other side, but she went to the grave together
with her mother.

מענדאנט דערלױבט
ַ
קא
ָ
האט דער
ָ
יאזגור
דער ֿפרױ ַ
האלטן זי אין
אױסבא ַ
ַ
צוזאמען מיט אירע  2טעכטער
ַ
געהאט ָאנגענומען זַײן
ַ
האט לכּתחילה
זַײן צימער .זי ָ
־יאריקן
רשלאגָ ,אבער געבעטן אױך ֿפ ַאר איר ָ 13
ָ
ֿפ ָא
מענדאנט ניט
ַ
קא
ָ
האט דער
ָ
ייִ נגל .אױף דעם
דאס קינד ָאנגעקוקט מיט
ָ
האט
ָ
אַײנגעשטימט.
לאזט
מאמע ,דו ָ
געזאגט ַ :
ָ
רצװײפלונג זַײן מוטער און
ֿ
ֿפ ַא
הארץ ניט
דאס מוטערס ַ
האט ָ
שטארבן ? — ָ
ַ
מיך ַאלײן
צוזאמען אין
ַ
אױסגעהאלטן און זי איז ַאװעק מיט אים
ַ
דער ערשטער גרוּפע.

The commandant allowed Mrs. Yasgur and her
two daughters to hide in their room. At first
she agreed to his proposal, but asked also for
her 13-year-old boy. The commandant did not
agree to it. The boy looked at his mother
desperately and said, “Mama, you’re going to
let me die alone?” The mother’s heart could
not take it and she went with him in the first
group.
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האבן דורכן ֿפענצטער צוגעקוקט
אירע בײדע טעכטער ָ
האבן געזען
רטיזאנער .זײ ָ
ַ
ּפא
גרױלטאטן ֿפון די ַ
ַ
צו ַאלע
געפירט צו דער
ֿ
לב־נאקעטע ֿפרױען װערן
ַ
הא
װי די ַ
האבן געהערט די קולות ֿפון די
ָ
שחיטה ,זײ
אומגליקלעכע און די שיסערַײען .די קינדער זַײנען
רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
געװארן .די
ָ
אױסגעשאסען
ָ
באזונדער
ַ
רפן עּפל און
געװא ֿ
ָ
האבן ֿפ ַאר די אױסגעהרגעטע קינדער
ָ
רפן אױף דער ערד צו די
געװא ֿ
ָ
האבן זיך
װען די קינדער ָ
נאטן זײ צעריסן.
גרא ַ
רטיזאנער מיט ַ
ַ
ּפא
האבן די ַ
עּפלָ ,

Both her daughters looked through the window
at the horrors of the partisans. They saw how
the half-naked women were taken to the
slaughter; they heard the bullets and the
shooting of the victims. The children were shot
separately. The partisans threw apples to the
children and when the children threw
themselves on the ground to get the apples, the
partisans blew them up with grenades.

(ארום )600
די צװײטע גרוּפע ֿפון די ייִ נגערע ֿפרױען ַ
בא ֿפעל צו
באקומען דעם ַ
נאך אין ָאנהױב שחיטה ַ
האט ָ
ָ
געװארן ַא
ָ
שטאט איז זײ צוגעטײלט
ָ
גײן קײן טעלז .אין
דאס
געװארן ָ
ָ
דארט איז
געסל מיט אײניקע הײזער און ָ
געטא.
ָ

The second group, with around 600 younger
women, was ordered at the beginning of the
slaughter to walk toward Telšiai. In the town
they were assigned to an alley with some
houses, and this became the ghetto.

האבן זיך געצױגן די טעג ֿפון די 600
ָ
טרױעריק
איז
מאסע
ַ
גאנצע
ַ
די
ֿפרױען.
געבליבענע
געװארן אין אײניקע קלײנע הײזלעך,
ָ
מענגעשּפארט
ַ
צוזא
ַ
האבן זײ ניט
בעטגעװאנט .קײן ַארבעט ָ
ַ
ָאן מעבלָ ,אן
דערשראקענע שעּפסן זיצן ַא
ָ
געהאט ; ֿפלעגן זײ װי
ַ
צוזאמענגעדריקט און ציטערן אין ַאנגסט
ַ
טאג
גאנצן ָ
ַ
טאג
ָ
װאס ֿפלעגן זיך ַאלע
ָ
קלאנגען,
ַ
ֿפ ַאר די
נאר ַאלע
געקראגןָ .
ָ
האבן זײ ניט
ֿפ ַארשּפרײטן .קײן עסן ָ
שנארן אין
ָ
טאג אױף אײן שעה ֿפלעגן זײ ַארױסגײן
ָ
האבן צוגענומען
װאס ָ
שטאט בַײ זײערע „יורשים“ָ — ,
ָ
ֿפון זײ זײערע מעבל און קלײדער און געלט — ַא
שּפַײז־זאכן.
ַ
ּפאר בולבעס און ַאנדערע
שטיקל ברױטַ ,א ָ
בא ֿפעלקערונג
די גרעסטע טײל ֿפון דער ליטװישער ַ
„שנארערס“.
ָ
רשּפארן די טירן ֿפ ַאר די נַײע
ַ
ֿפלעגט ֿפ ַא
האבן די
רפן ֿ :פון דעם ָ
צּוװא ֿ
ַ
נאר ַאנדערע ֿפלעגן עּפעס
ָ
זאלן קענען
זאטַ ,אז זײ ָ
ֿפרױען זיך געשּפַײזט .ניט גענוג ַ
שטארבן.
ַ
זאלן ניט
לעבןָ ,אבער אױף ַאזױ ֿפילַ ,אז זײ ָ

The days dragged on sadly for the 600
remaining women. They were crowded en
masse into several small houses, with no
;furniture and no bedding. They had no work
like frightened sheep they sat all day, pressed
together, shaking with fear at the rumors that
spread every day. They were given nothing to
eat, but each day for one hour they would go
— ”out into the town to beg from their “heirs
those who had taken their furniture and
clothing and money — for a crust of bread, a
couple of potatoes and other bits of food. Most
of the Lithuanian population shut their doors
to the new “beggars.” But others would throw
them something: from this the women fed
themselves. Not enough to fill their stomachs,
but just enough to keep them from starving.

נַײ־יאר ,איז
ָ
קאלײד און
סוף דעצעמבער  ,1941צװישן ַ
רעפערענט ֿפ ַאר די ייִ דישע
ֿ
געטא געקומען דער
ָ
אין
מאנטיק
אומא ֿפיציעלַ ,אז ָ
ָ
געמאלדן
ָ
האט
ענינים און ָ
נאך
האט ָ
געטא ליקװידירט װערן .װער עס ָ
ָ
דאס
װעט ָ
בַײנאכט
ַ
לױפן ,איז
ֿ
געהאט מוט ָאדער ַאן ָארט װּוהין צו
ַ
האבן
ָ
איבעריקע
די
געטא.
ָ
ֿפון
נטלא ֿפן
ָ
ַא
געװארט אױף זײער סוף.
ַ
רעזיגנירטערהײט

At the end of December 1941, between
Christmas and New Year’s, a spokesman on
Jewish matters came and announced
unofficially that on Monday the ghetto would
be liquidated. That night, those who had the
strength or a place to run to fled the ghetto.
The rest waited resignedly for their end.

צופעליק ֿפון דער שחיטה
ֿ
ּפאר
װי עס גיבן איבער ַא ָ
נטלא ֿפענע ֿפרױען ,זַײנען די לעצטע צװײ נעכט געװען
ָ
ַא
שלום־מאכנדיק מיטן
ַ
הא ֿפענונג און
ָ
שרעקלעכעָ .אן
צוזאמענקלַײבן זיך אין
ַ
ֿפינצטערן סוף ֿפלעגן די ֿפרױען
נאכט .בַײ
גאנצע ַ
אײן הױז און שטום איבערזיצן די ַ
רשטארט קוקן אױף דער טיר,
ַ
שארך ֿפלעגן זײ ֿפ ַא
יעדן ָ

As related by a couple who by chance escaped
the slaughter, the last two nights were horrible.
Without hope, and resigned to their dark end,
the women clung to each other in one house
and waited all night. At every noise, they
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האט
דאס ָאנקומען ֿפון די ּתליניםַ .אזױ ָ
דערװארטנדיק ָ
ַ
אױפן טױט אױסגעזױגן בַײ זײ זײער
ֿ
דערװארטונג
ַ
די
טראּפן ענערגיע ,און װען עס זַײנען שױן געקומען
ָ
לעצטן
האבן די ֿפרױען ָאן קײן
ָ
מאנטיק די מערדער,
ָ
געלאזט זיך ֿפירן צו די
ָ
װידערשטאנד און ָאן געװײן
ַ
געװארן
ָ
אױסגעשאסן
ָ
ּפאר הונדערט זַײנען
גריבערַ .א ָ
ּפאר הונדערט
דעם 30טן ָאדער 31טן דעצעמבערַ .א ָ
געכאּפט
ַ
נטלא ֿפןֿ .פון זײ זַײנען די גרעסטע טײל
ָ
זַײנען ַא
ּפאליצײ ָאדער ֿפ ַאררעטעריש
ָ
געװארן ֿפון דער
ָ
געװארן ֿפון דער ָארטיקער ליטװישער
ָ
איבערגעגעבן
ּפאליצײ
ּפאליצײ .די ָ
בא ֿפעלקערונג צו דער ליטװישער ָ
ַ
ּתפיסה,
רשּפארט אין ֿ
ַ
אױסגעכאּפטע ֿפרױען ֿפ ַא
ַ
האט די
ָ
נאקעט 3 .טעג זַײנען די
אױסטוענדיק זײ ֿפריער ּכמעט ַ
האט זיך
ָ
ּתפיסה ,ביז עס
ֿ
ֿפרױען ָאּפגעזעסן אין
האט שױן „געלױנט“
צאל ,װעלכע עס ָ
צונױפגעקליבן ַא ָ
ֿ
צו ֿפירן שיסן.

looked, frozen, at the door, awaiting their
executioners’ arrival. This waiting sucked from
them their last drop of energy, and when the
murderers arrived on Monday the women,
without resistance and without tears, let
themselves be led to the pits. A couple hundred
were shot on December 30 and 31. A couple
hundred escaped. Of those, most were caught
by the police or were betrayed and handed
over by local Lithuanians to the police. The
police locked the recaptured women in prison,
almost completely undressing them. For three
days the women stayed in prison, until they
had collected enough of them to make it
“worth the trouble” to shoot them.

באקומען קײן
האבן די ֿפרױען ניט ַ
גאנצע צַײט ָ
די ַ
נאקעטע ֿפלעגן זײ
בארװעסע און ַ
שּפַײז .הונגעריקעָ ,
האט
מיט זײערע קולות צערַײסן די הימלען .קײנער ָ
נאקעטע
רארענעַ ,
רפ ָ
לבפ ַא ֿ
הא ֿ
דערבארעמטַ .
ַ
אױף זײ ניט
געװארן איבער דער
ָ
געפירט
ֿ
בארװעסע זַײנען זײ
און ָ
געװארן .אין דער
ָ
דערשאסן
ָ
דארט
ָ
ָאזערע און
דאס ליטװישע ֿפ ָאלק ֿפרום
ָ
האט
ָ
זעלביקער צַײט
ּפגעריכט
ֿ
האבן ָא
געדאװנט אין די קלױסטערס ,גלחים ָ
ַ
ּתפילות און „מעססעס“.
ֿ

During that time the women received nothing
to eat. Hungry, barefoot and naked, their cries
tore into the heavens. Nobody took pity on
them. Half frozen, naked and barefoot, they
were taken to the lake and shot there. At that
same time, devout Lithuanians were praying in
their churches, priests were celebrating mass.

האט מיר דערצײלט די ֿפרױ װעקסלערַ ,אז אײנע ַא
עס ָ
נטלא ֿפן קײן טעלז צו ַא
ָ
ֿפרױ מיט ַא קינד איז געװען ַא
געמאלדן ַאז
ָ
האט איר
גלח אױף ַא בױדעם .דער גלח ָ
רלאזט ניט זַײן בױדעם ּתיכף ומיד ,װעט ער
אױב זי ֿפ ַא ָ
ּפאליצײ .די ֿפרױ איז ַאװעק אין
זי איבערגעגעבן צו דער ָ
ראסט ֿפון דעם װינטער
ֿפעלד ,און אין ברענענדיקן ֿפ ָ
געװארן בַײ איר
ָ
רפרױרן
1941־ 1942איז איר קינד ֿפ ַא ֿ
אױף די הענט.

Mrs. Wexler told me that one woman with a
child hid in a priest’s attic in Telšiai. The priest
told her that if she didn’t leave right away he
would turn her over to the police. The woman
fled into the fields, and in the severe frost of
that winter, 1941-42, her child froze to death in
her arms.

יאריק
האלב ָ
האט ָאּפגעגעבן איר  2און ַא ַ
אײנע ַא ֿפרױ ָ
בריליאנטן
ַ
צאלט מיט
בא ָ
האט אים ַ
ייִ נגעלע צו ַא ּפױערָ ,
באשטימטער
האט ָאּפגערעדט מיט איםַ ,אז אין ַא ַ
און ָ
דאס
באשטימט ָארט ָ
זאל ער איר ברענגען אין ַא ַ
שעה ָ
ּפעשטאנען מיט איר עלטער
ַ
דארט ָא
ָ
קינד .זי איז
נאכט .איר עלטער טעכטערל איז
גאנצע ַ
טעכטערל ַא ַ
געװארן ,איז זי מיט איר ַאװעק
ָ
רפרױרן
ּכמעט ֿפ ַא ֿ
הפקר איר קינד .זי
לאזנדיק אױף ֿ
װַײטער ,מיט יאוש ָ
שאװלער
ַ
מיט איר טעכטערל זַײנען ָאנגעקומען אין
געבראכט אין
ַ
דאס ייִ נגעלע
האט ָ
געטא ,און דער ּפױער ָ
ָ
געטא צו דער שחיטה.
ָ
טעלזער

Another woman gave her 2 ½-year-old boy to
a peasant, paid him with diamonds, and agreed
that he would bring her the child at a
designated time and place. She waited at that
place with her older daughter an entire night.
Her older daughter almost froze to death, and
she left, in despair at abandoning her younger
child. She and her daughter arrived in the
Šiauliai ghetto, and the peasant brought the
boy to the Telšiai ghetto massacre.

נטלא ֿפענע זַײנען
ָ
אײניקע צענדליק ֿפרױען ֿפון די ַא
האבן זיך
געטא ,די איבעריקע ָ
ָ
שאװלער
ָאנגעקומען אין ַ
דערפער ,װּו זײ זַײנען
ֿ
האלטן אין די
אױסבא ַ
ַ

Several dozen women who escaped made it to
the Šiauliai ghetto. The rest hid themselves in
villages, where they experienced various
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אױסגעשטאנען ּכלערלײ עינױים .אין משך ֿפון איבער
ַ
דארף
געװאנדערט ֿפון ָ
ַ
יאר זַײנען זײ געװען נע ונד,
דרַײ ָ
האבנדיק קײן ָארט און זײענדיק שטענדיק
דארף ניט ָ
צו ָ
לעבנס־געפ ַאר .סוף ּכל סוף איז די מערהײט ֿפון זײ
ֿ
אין
אומגעבראכט.
ַ
געװארן און
ָ
אױסגעשּפירט

tortures. For more than three years they
wandered here and there, from village to
village, having no place to stay, their lives
always in peril. In the end, most were
discovered, and they perished.

בא ֿפרַײּונג ,װעלכע איז אין טעלז געקומען אין
נאך דער ַ
ָ
גאנץ טעלזער קרַײז
האבן זיך ֿפון ַ
סעּפטעמבער ָ ,1944
געראטעװעטע
ַ
צוזאמענגעקליבן מערערע צענדליק
ַ
האלטן
אױסבא ַ
ַ
האבן זיך
ֿפרױען און קינדער ,װעלכע ָ
דערפער.
ֿ
אין די

After the liberation, which in Telšiai came in
September 1944, dozens of women were
collected who had hidden in the villages
around the Telšiai district.

?Why was there no resistance

רװאס איז ניט געװען קײן
ֿפ ַא ָ
װידערשטאנד ?
ַ
רדיפות און גזירות,
ֿ
„אקציעס“,
לײענענדיק װעגן די ַאלע ַ
דאך יעדער ֿפרעגן :
שאװל און ַאנדערשװּו ,װעט ָ
אין ַ
געטאןּ ,כדי צו ֿפ ַארטײדיקן זיך און
ָ
האבן די ייִ דן
װאס ָ
ָ
װאס
רפ ָאלגונגען ? מיט ָ
נאענטע ֿפון די ַאלע ֿפ ַא ֿ
זײערע ָ
ּכבוד קעגן זײערע ׂשונאים און
באשיצט זײער ֿ
האבן זײ ַ
ָ
ראגע ,מוז
ענטפערן אױף דער ֿפ ַ
ֿ
קעגן זיך ַאלײן ? ּכדי צו
ָאביעקטיװע
ֿפ ָארשטעלן די
מען זיך צוערשט
האט
ָ
געטא
ָ
שאװלער
ַ
דאס
באדינגונגען ,אין װעלכע ָ
ַ
געלעבט.

Reading about all the aktions, persecutions and
evil decrees in Šiauliai and elsewhere prompts
the question: What did the Jews do to defend
themselves and their loved ones? How did they
protect their honor against their enemies? To
answer this question, one must first present the
objective conditions under which the Šiauliai
ghetto lived.

שאװל „אױף דרױסן“.
ַ
גרא ֿפיש שטײט
געא ַ
ָ
ערשטנס,
בלאטעסֿ ,פעלדער און
ָ
ַארום ציען זיך ּפלײניקע
אױסגעהאקטַ .א גרעסערער
ַ
לאנקעס .די װעלדער זַײנען
ָ
שאװל,
ַ
קילאמעטער ֿפון
ָ
געפינט זיך בלױז 25
ֿ
װאלד
ַ
שוקיאן ,און דער איז אױך מער ענלעך צו ַא
ַ
ַארום
װאלד .מיט דעם דערקלערט זיך
ּפארק ,װי צו ַא ַ
גרױסן ַ
ניט־ייִ דישע
די
ַא ֿפילו
װאס
ָ
טײלװַײז,
האט זיך ָאנגעהױבן ערשט אין
נד־באװעגונג ָ
ַ
װידערשטא
ַ
יאר .צװײטנס ,די ַארומיקע ניט־ייִ דישע
מיטן 43טן ָ
דורכגעזאּפט
ַ
גאנץ ליטע איז געװען
בא ֿפעלקערונג אין ַ
ַ
װאס איז דורך איר
טנמאכטָ ,
ַ
רא
מיט ׂשינאה צו דער ַ
האט
מאכטַ .א ייִ ד ָ
געװארן װי ַא „ייִ דישע“ ַ
ָ
טראכט
בא ַ
ַ
באװַײזן .די מײסטע
געטארט ַ
ָ
זיך אין דער געגנט ניט
באטײליקט אין
ֿפון דער ליטװישער יוגנט זַײנען געװען ַ
געהאט די
ַ
נאך ַא ייִ ד
האט ָ
געטא ָ
ָ
די ייִ דן שחיטות .אין
געטא איז
ָ
אילוזיעַ ,אז ער קען בלַײבן לעבן ,אױסערן
װאס זַײנען
ֿפ ַאר אים געװען ַא זיכערער טױט .די ָ ,72
געװארן אין דעצעמבער  ,1941זַײנען
ָ
אױסגעשאסן
ָ
אומגעקומען לױט די מסירות ֿפון די ליטװינער ,װעלעכע
האב און גוטס .אין די
געװאלט ָאּפירשענען זײער ָ
ָ
האבן
ָ
שטעטלעך זַײנען די לעבן־געבליבענע אײנצלנע ייִ דן
געװארן דער
ָ
שּפעטער דורך די ליטװינער איבערגעגעבן
מאכט ָאדער אומגעקומען דירעקט ֿפון
ַ
דַײטשישער
געראטעװעטע ֿפאמיליעס ֿפון דער
ַ
זײערע הענט .די
קוּפערמאן און ַא דריטער ייִ ד
ַ
נאל,
שאדעװער שחיטה ָ
ַ

”First, Šiauliai sits geographically “exposed.
Around it stretch wide marshes, fields and
meadows. The forests of old were cut down. A
large forest sits 25 kilometers from Šiauliai,
around Šaukėnai (Shukyan), and it resembles
more a large park than a forest. It also must be
mentioned that even the non-Jewish resistance
movement only began in 1943. Second, the
surrounding non-Jewish population, as
throughout Lithuania, was saturated with
hatred for the Soviets, who were popularly
thought of as a “Jewish” power. A Jew did not
dare to show himself in this area. Most of the
Lithuanian youth participated in the massacres
of Jews. Inside the ghetto, a Jew could live
under the illusion that he might survive, but
outside the ghetto he was sure to die. The 72
who were shot in December 1941 perished
because of Lithuanians who had informed on
them in order to inherit their property. In the
shtetls, Lithuanians either turned in surviving
Jews to the Germans later or killed them
themselves. The families who were rescued
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from the Šeduva massacre — Nol, Kuperman
and a third Jew — were shot in Panevėžys. In
the Radviliskis tannery there was a Jewish
craftsman from Czechoslovakia named Posner:
The Lithuanians killed him. Dr. Shreiber was
also shot in Pakruojis. The 13 Jews who
converted in Šaukėnai were tortured by
Kolokša. Two Šaukėnai Jews, a father and son,
both good dyers, hid in the Babiai and
Šaukėnai woods: They were caught on May 2,
1942 and shot.

 אין.געװארן
ָ
אױסגעשאסן
ָ
ּפאנעװעזש
ָ
זַײנען אין
רבארניע איז געװען ַא ייִ דישער
ַ גא
ָ
ראדװילישקער
ַ
 האָבן אים די ליטװינער,ּפאזנער
ָ ,כמאן ֿפון טשעכיע
ַ ֿפ ַא
.געװארן דער דר
ָ
דערשאסן
ָ
 ַאזױ איז.אומגעבראכט
ַ
האבן זיך
ָ
װאס
ָ
 ייִ דן13  די,קראי
ַ ּפא
ַ שרַײבער אין
געװארן ֿפון
ָ
ארּפײניקט
ַ שוקיאן זַײנען ֿפ
ַ
געשמדט אין
,טאטע מיט ַא זון
ַ
 ַא,שיקיאנער ייִ דן
ַ
2 .קשא
ַ קולוא
ַ
האלטן אין די
ַ אױסבא
ַ
האבן זיך
ָ ,גארבערס
ַ בײדע גוטע
געכאּפט
ַ
 זַײנען זײ,שוקיאנער װעלדער
ַ
בוביער און
.געװארן
ָ
ּפגעשאסן
ָ
 און ָא1942 מאי
ַ טן2 געװארן דעם
ָ

Consequently, there was no question of Jews
going out to lead a partisan resistence.
Nevertheless, at the end of the summer 1942, a
resistance group was established in the Šiauliai
ghetto. At its head was Joseph Leibovich, a
brother of the chairman of the representative
council; Mulie Katz, Levy the locksmith and
Dr. Factor. The group undertook to obtain
weapons for the ghetto, to be used in case it
was liquidated. It had the full support of the
Jewish council, with money and other help. To
that end it made a connection with a Jewish
prisoner, Lazar, who presented himself as a
non-Jew and entered the Vlasov army,34 or the
Ukrainians, as we called them, and attempted
to purchase weapons there. However, the
prisoner’s wife was captured and she turned
him in, and he was arrested. He sat in prison
for a long time, and what finally happened to
him is unknown to me. He probably perished,
but despite all the interrogation, he did not
reveal his Jewish contacts. The organizers of
the weapons-purchasing effort were in great
fear for a time, and with that, their operations
ceased.

װידערשטאנד
ַ
רטיזאנישן
ַ
ּפא
ַ װעגן ַארױסגײן און ֿפירן ַא
נאר ענדע זומער
ָ . קײן רײד ניט געקענט זַײן, בכן,האט
ָ
געשא ֿפן ַא
ַ
יא
ָ געטא
ָ
שאװלער
ַ
האט זיך אין
ָ
1942
געשטאנען
ַ
 בראש ֿפון איר איז.װידערשטאנד־גרוּפע
ַ
 ַא ברודער ֿפונעם ֿפ ָארזיצער ֿפון דער,לײבאװיטש
ָ
יוסף
שלאסער און
ָ
 לעװי דער,קאץ
ַ  מוליע,רשטײערשא ֿפט
ַ
ֿפ ָא
האט זיך אונטערגענומען צו
ָ  די גרוּפע.קטאר
ָ  ֿפ ַא.דר
זאל
ָ  װען עס,אױפן ֿפ ַאל
ֿ
געטא
ָ
שא ֿפן געװער ֿפ ַארן
ַ
האט
ָ
 זי.געטא
ָ
ליקװידאציע ֿפון דעם
ַ
קומען צו ַא
ֿפון דער
ֿפולע אונטערשטיצונג
באקומען די
ַ
 צו דעם.נאך הילף
ָ רשטײערשא ֿפט מיט געלט און
ַ
ֿפ ָא
געפ ַאנגענעם
ֿ האט זי זיך ֿפ ַארבונדן מיט ַא ייִ דישן
ָ צװעק
מאסקירט ַאלס ניט ייִ ד און איז
ַ האט זיך
ָ װאס
ָ ,זאר
ַ לא
ַ
 ָאדער,סאװצעס
ָ װלא
ַ
ַארַײן אין דער ַארמײ ֿפון די
האט
ָ  און דער,גערופן
ֿ
האבן זײ
ָ  װי מיר,אוקראינער
ַ
האט ָאבער גלַײך
ָ ‛ מ.ּפקױפן געװער
ֿ
געזאלט ֿפ ַאר זײ ָא
ָ
געפ ַאנגענעם און
ֿ געכאּפט די ֿפ ַארבינדעטע ֿפרױ ֿפון דעם
ַ
האט אים
ָ
האט אים ַארױסגעגעבן און מען
ָ
זי
.ּתפיסה
ֿ לאנגע זַײט געזעסן אין
ַ  ער איז ַא.ַארעסטירט
.קאנט
ַ בא
ַ געװארן איז מיר ניט
ָ
װאס איז מיט אים
ָ
 ָאבער ניט קוקנדיק,װארשײנלעך איז ער אומגעקומען
ַ
האט ער זַײנע ייִ דישע
ָ
,אױספ ָארשונגען
ֿ
אױף ַאלע
 די ָארגאניזירער ֿפון.ֿפ ַארבינדונגען ניט ַארױסגעגעבן
געהאט
ַ
האבן ַא געװיסע צַײט
ָ
דעם געװער־אַײנקױף
האט זיך געענדיקט
ָ  מיט דעם ָאבער.גרױסע שרעק
.זײער טעטיקײט און ריזיקירן

In summer 1943 there was a meeting of the
Jewish council with the above-mentioned
persons and other invited ghetto Jews. At the
meeting the question of self-defense was
discussed. The majority of those gathered
agreed that an open struggle against the
Germans could destroy the ghetto, and it was

 איז ֿפ ָארגעקומען ַא זיצונג ֿפון דער1943 זומער
ּפערזאנען
ָ
אױבן־דערמאנטע
ָ
רשטײערשא ֿפט מיט די
ַ
ֿפ ָא
 אױף דער זיצונג איז.געטא־ייִ דן
ָ
געלאדענע
ַ
און ַאנדערע
 די.ראגע ֿפון זעלבסטשוץ
ַ געװארן די ֿפ
ָ
האנדלט
ַ בא
ַ
 ַאז,האבן אַײנגעשטימט
ָ רזאמלטע
ַ מערהײט ֿפון די ֿפ ַא
קאמף מיט די דַײטשן קען אומברענגען
ַ ַאן ָא ֿפענער
זאך ניט
ַ געװארן קײן
ָ
שלאסן
ָ בא
ַ געטא און עס איז
ָ
דאס
ָ
רגאניזירן ַאן ַאקטיװן
ַ צו אונטערנעמען װעגן ָא

34 A military force made up of Russians who collaborated with the Germans, led by the defector Soviet general Andrei
Vlasov.
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באשלוס איז אױך ֿפ ַארשטענדלעך.
װידערשטאנד .דער ַ
ַ
האבן
רשטײערשא ֿפט ָ
ַ
די ַאלע מיטגלידער ֿפון דער ֿפ ָא
ּפערזענלעך ,צוליב זײער עלטער און געזונט ,ניט געקענט
װידערשטאנד און אױך
ַ
ָאנטײלנעמען אין ַאן ַאקטיװן
געשראקן שטעלן אין סּכנה ַאנדערע.
ָ
זיך

decided not to do anything about organizing an
active resistance. The decision was
understandable. Because of their own age and
health, members of the council could not
personally take part in active resistance, and
they also feared to put others in danger.

דאך װַײטער
ָ
ָהאט
זעלבסטשוץ־קאמיטעט
ָ
דער
ּפאּפיר.
אױפן ַ
ֿ
דאס איז געװען בלױז
עקזיסטירטָ ,אבער ָ

The self-defense committee continued to exist,
but only on paper.

האבן מיר זיך דערװּוסטַ ,אז ַארום
ָ
אינצװישן
װא ֿפנטע גרוּפע
בא ָ
שאװל־קעלם גײט ַארום ַא ייִ דישע ַ
ַ
האט
הילזאן ,זי ָ
ָ
נפירונג ֿפון די ברידער
אונטער דער ָא ֿ
באקומען ֿפונעם
האט ַ
געצײלט בײ  30מענטשן .די גרוּפע ָ
געטא שיך ,קלײדער און געלט .אין דער ערשטער צַײט
ָ
נאר
געפירטָ ,
ֿ
דיװערסיע־ארבעט ניט
ַ
האבן זײ קײן
ָ
רטיזאנער.
ַ
ּפא
נגעשלאסן ָאן די ַ
ָ
האבן זײ זיך ָא
שּפעטער ָ

During this time it was made known to me
that in the area between Šiauliai and Kelmė
there was an armed Jewish group, under the
leadership of the Hilzon brothers, with about
30 people. This group received shoes, clothing
and money from the ghetto. In the first period
they did little, but later they participated
without the help of the partisans.

ָאביעקטיװ גענומען זַײנען ביז דער ַאקציע ֿפון די
רבעטפעיִ קע“ ניט געװען קײנע
ֿ
„ניטא
ַ
קינדער און
װידערשטאנד.
ַ
באדינגונגען ֿפ ַאר ַאן ַאקטיװן
גינסטיקע ַ
דאן געלעבט אונטערן
געטא ַ
ָ
דאס
האט ָ
נאך ָ
דערצו ָ
דאס דַײטשישע מיליטער
װאס ָ
אַײנדרוק ֿפון די מּפלותָ ,
לינגראד ,די מּפלות אין ַא ֿפריקע
ַ
סטא
ַ
געקראגן :
ָ
האט
ָ
איטאליענישע
ַ
אינװאזיע אױף די
ַ
און שּפעטער טוניס ,די
באלד װעט
האט געגלױבטַ ,אז ַ
אינדזלען א .א .װ .מ‛ ָ
מיליטאריזם.
ַ
צוזאמענברוך ֿפון דַײטשישן
ַ
קומען דער
האבן גענערט בַײ אונדז די דַײטשן ַאלײן.
דעם גלױבן ָ
נאך ֿפיל קינדער
געטא ָ
ָ
און ועל ּכולם זַײנען געװען אין
און ַאלטע ,איבער ַא ַ — 1.200א דריטל ֿפון דער
געװאלט
ָ
האט ניט
־בא ֿפעלקערונג .קײנער ָ
געטא ַ
ָ
גאנצער
ַ
װאלטן זיכער
לאזע ,װעלכע ָ
הילפ ָ
ֿ
נעמען אחריות ֿפ ַאר די
װאפנטן
בא ָ
ַ
געװען די ערשטע קרבנות ֿפון ַא
װידערשטאנד.
ַ

Objectively, until the aktion against the
children and “non-workers,” conditions were
not favorable for active resistance. Until then,
the ghetto lived with hopes of a German
military defeat: Stalingrad, the defeats in
Africa and Tunis, the invasion of the Italian
islands and so on. It was believed that German
militarism would soon collapse; the Germans
themselves fooled us with these hopes. Above
all, in the ghetto there were more than 1,200
children and elderly people — a third of the
entire ghetto population. No one wanted to
take responsibility for the helpless ones, who
would surely be the first victims of an armed
uprising.

„סטאבילקײט“ ֿפון
ַ
נאך נעמען אין ַאכט די
דארף ָ
מ‛ ַ
דאך ניט
האבן ָ
געטא .די ַאלע גזירות און צרות ָ
ָ
דעם
מאסן־כאראקטערֿ .פון סעּפטעמבער 1941
ַ
געטראגן קײן
ָ
שאװל ניט ֿפ ָארגעקומען קײנע גרעסערע
ַ
זַײנען אין
האט זיך געדוכטַ ,אז מיר װעלן
ָ
ַאקציעס .עס
געטא
ָ
זא שטימונג מצד דעם
ַאריבערלעבן .אױב ָאבער ַא ַ
נאװעמבער ,1943
נאך צו ֿפ ַארשטײן ביז דעם 6טן ָ
איז ָ
ד .ה .ביז דער ַאקציע ֿפון די קינדער און
רבעטפעיִ קע ,איז זי ָאבער ניט ֿפ ַארשטענדלעך
ֿ
ניט־א
ַ
נאכן 6טן
נאך דער ַאקציעָ .
ֿפ ַאר דער צײט ֿפון ָ
װאס צו
געהאט ָ
ַ
געטא ניט
ָ
דאס
האט שױן ָ
נאװעמבער ָ
ָ
געטא
ָ
ֿפ ַארלירן  :קינדער און ַאלטע זַײנען שױן מער אין
ניס געבליבן .עס זַײנען געבליבן לױטער געזונטע און
רבעטפעיִ קע מענער און ֿפרױען ,װעלכע זַײנען געװען
ֿ
ַא

”One must also give attention to the “stability
of the ghetto. The persecutions and torments
still did not have a mass character. After
September 1941, no larger aktions took place
in Šiauliai. It seemed as if we would survive.
However, if such an atmosphere can be
understood before Nov. 5, 1943 — that is, until
the aktion against the children and the nonworking people — it is still not understandable
during the time after the aktion. After
November 6 the ghetto had nothing more to
lose: Children and the elderly were no longer
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there. Only the healthy and work-capable men
and women were left, and they were
embittered and dispirited. People fled to the
forests, threatening revenge. Yet there was
nobody there to organize them. As it happened,
those in charge of the self-defense committee,
Josef Leibovich, Mulie Katz, Levi and Dr.
Factor, had not lost their non-working family
members. Yet instead of turning over their
connections and plans to others, they
continued to act like they were doing
important work, and kept up the pretext that
when the time came they would act. One must
also add an objective argument: The
Lithuanian population, even those on the left,
had given the Jews no help in their struggle
with the Germans. None wanted to accept
Jews into the ranks of [resistance] fighters.
Even the Hilzon group broke away from the
fighting Lithuanian-Russian partisans. No one
wanted them. A non-Jewish partisan could be a
peasant by day and a partisan by night, but
[Jews] had no place to go during the day. Also,
any Lithuanian could betray you and turn you
in, thus putting the whole group in danger.
This was the stereotypical answer of the socalled Lithuanian leftist circles to the Jews’
offer to participate in their ranks. To go out in
the open fields alone among a hostile
population, with no help from anyone, with no
connection to the mass of partisans, who were
all over the east — one would have had to
have
desperate
courage,
and
this,
unfortunately, the exhausted Jews of the ghetto
lacked.

האבן זיך
ָ
 די מענטשן.ֿפ ַארביטערט און ֿפ ַאריאושט
 עס איז.נאך נקמה
ָ געדארשט
ָ
האבן
ָ ,װאלד
ַ געריסן אין
האט
ָ .רגאניזירן
ַ זאל זײ ָא
ָ  װער עס,ָאבער ניט געװען
װאס זַײנען
ָ , ַאז די ַאלע,געװאלט
ָ
גראד
ָ
צופ ַאל
ֿ
דער
 יוסף,זעלבסטשוץ־קאמיטעט
ָ
געשטאנען בראש ֿפון דעם
ַ
האבן
ָ קטאר
ָ  ֿפ ַא. לעװי און דר,קאץ
ַ  מוליע,לײבאװיטש
ָ
זײערע
רלארן
ָ ֿפ ַא
געהאט
ַ
ניט
דאן
ַ
נאך
ָ
נשטאט ָאבער
ָ
 ַא.רבעטפעיִ קע משּפחה־מיטגלידער
ֿ
ניט־א
ַ
נטשא ֿפטן
ַ
קא
ַ בא
ַ צו איבערגעבן זײערע ֿפ ַארבינדונגען און
געמאכט ַאן ָאנשטעל ֿפון
ַ
האבן זײ ַאלץ
ָ — צו ַאנדערע
האבן געשּפַײזט דעם עולם מיטן
ָ אױפטוער און
ֿ
װיכטיקע
װאס
ָ
מאמענט װעלן זײ
ָ
 ַאז אין נױטיקן,אױסרײד
 מען מוז ָאבער צוגעבן אױך ַאן ָאביעקטיװן.טאן
ָ אױפ
ֿ
די
,בא ֿפעלקערונג
ַ
ליטװישע
די
: ַארגומענט
האט ניט ַארױסגעװיזן קײן
ָ
,לינק־געשטימטע ַא ֿפילו
 קײנער.קאמף מיט די דַײטשן
ַ הילף די ייִ דן אין זײער
געװאלט ַארַײננעמען די ייִ דן אין די רײען ֿפון
ָ
האט ניט
ָ
הילזאן איז געװען
ָ
 ַא ֿפילו די גרוּפע.קעמפער
ֿ
די
קעמפנדיקע ליטװיש־רוסישע
ֿ
ֿפון די
ָאּפגעריסן
האבן בײ
ָ געװאלט
ָ
האט זײ ניט
ָ  קײנער.רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
רטיזאן קען זַײן ַא ּפױער
ַ
ּפא
ַ  — ַא ניט־ייִ דישער,זיך
האבן מיר ניט
ָ  אַײך,בַײנאכט
ַ
רטיזאן
ַ
ּפא
ַ בַײטאג און ַא
ָ
 אַײך װעט יעדער ליטװינער.בַײטאג
ָ
טאן
ָ װּו ַאהין צו
 און צוליב אַײך װעט לײדן די,רראטן און ַארױסגעבן
ַ ֿפ ַא
סטערעאטיּפער
ָ
גאנצע גרוּפע — ַאזױ איז געװען דער
ַ
גערופענע ליטװישע לינקע קרַײזן
ֿ
ענטפער ֿפון די ַאזױ
ֿ
נבאט ֿפון די ייִ דן זיך ָאנצושליסן אין זײערע
ָ אױפן ָא
ֿ
 ַארױסגײן אין ָא ֿפענעם ֿפעלד אײנער ַאלײן צװישן.רײען
, ָאן קײן הילף ֿפון קײנעם,בא ֿפעלקערונג
ַ ַא ֿפַײנטלעכער
װאס איז
ָ ,רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ ָאן ֿפ ַארבינדונג מיט דער מחנה
האט מען
ָ
גאנצן מיזרח — דערצו
ַ
אױפן
ֿ
געװעזן
,האט
ָ דאס
ָ  און,רצװײפלטן מוט
ֿ
האבן ֿפ ַא
ָ רפט
ֿ געדא
ַ
.געפעלט
ֿ געטא
ָ
אױסגעמאטערטע ייִ דן ֿפון
ַ
 די,לײדער

Later a second group was formed headed by
Mulie Shapiro and Leybke Kibart, which
supposedly was connected with a leftist group
in the city. When I asked the leaders for an
address to connect with the partisans, I was put
off from day to day for weeks. Finally it was
no use, because they themselves had no
contacts.

געװארן ַא צװײטע גרוּפע מיט
ָ
געשא ֿפן
ַ
שּפעטער איז
 װעלכע איז,קיבארט בראש
ַ
ּפירא און לײבקע
ָ
שא
ַ מוליע
געשטאנען אין ֿפ ַארבינדונג מיט ַא לינקער
ַ
ּכלומרשט
געפרעגט
ֿ
נפירער
ֿ האב די ָא
ָ  װען איך.שטאט
ָ
גרוּפע אין
האט
ָ ,רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ ַאן ַאדרעס צו ֿפ ַארבינדן זיך מיט
טאג און
ָ טאג אױף
ָ כנלאנג ָאּפגעלײגט ֿפון
ַ
װא
ָ מען מיך
האבן ַאלײן ניט
ָ  װַײל זײ,לפן
ֿ געהא
ָ
גארניט
ָ סוף־סוף מיט
.נטאקט מיט זײ
ַ קא
ָ געהאט קײן
ַ

Characteristically, both “leaders” remained in
the ghetto and were transported along with

„פירער“ זַײנען
ֿ  ַאז די בײדע,ראקטעריסטיש איז
ַ כא
ַ
רױסגעפירט
ֿ
געטא און זַײנען ַא
ָ
ַאלײן געבליבן אין
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everyone to Stutthof, even though they had the
opportunity to flee.

כאטש זײ
ָ ,שטוטהאף
ָ
צוזאמען מיט ַאלעמען אין
ַ
געװארן
ָ
.לױפן
ֿ
געהאט די מיגלעכקײט צו
ַ
האבן
ָ

Our destruction and the
Lithuanians

אונדזער אומקום און די ליטװינער

Who led and was most responsible for all the
slaughters in Šiauliai and in the surrounding
towns? It is clear that the principal leaders
were the Germans. They had their plan and
their system for the elimination of Lithuanian
Jewry, which had been worked out earlier.
However the Lithuanians in many cases took
the initiative from the Germans. Right in the
beginning of the occupation, with no
prompting on the part of the German civilian
power — which had not yet been set up in
Lithuania — and with no instructions on the
part of the Wehrmacht, which had managed to
conduct slaughters of Jews in only a few
places — Lithuanians everywhere arrested any
Jewish men they could find, and set up camps
everywhere for the remaining women and
children. On their own initiative, they
concentrated the Jews in Zagarė, Joniškis,
Viekšniai, Tauragė, Raseiniai, Panevėžys and
elsewhere.

נפירער און הױּפטשולדיקער אין
ֿ הױּפטא
ָ
װער איז דער
שאװל און אין די ַארומיקע
ַ
די ַאלע שחיטות אין
נפירער זַײנען
ֿ הױּפט־א
ָ
 ַאז די,קלאר
ָ
שטעטלעך ? עס איז
ּפלאן און
ַ
געהאט זײער
ַ
האבן שױן
ָ  זײ.געװען די דַײטשן
,אױסראטונג ֿפונעם ליטװישן ייִ דנטום
ָ
סיסטעם ֿפון דער
האבן אין
ָ  ָאבער די ליטװינער.אױסגעארבעט ֿפון ֿפריער
ַ
איניציאטיװ ֿפון די
ַ
ַא סך ֿפ ַאלן ַארױסגענומען די
האבן שױן גלַײך אין ָאנהױב ֿפון דער
ָ
 זײ.דַײטשן
 ָאן קײן ָאנװַײזונג מצד דער דַײטשישער,קוּפאציע
ַ
ָא
נאך אין ליטע ניט
ָ װאס איז
ָ
— מאכט
ַ
ציװילער
געװען — און ָאן קײן אינסטרוקציעס מצד דער
דורכצופירן ייִ דישע
ֿ
באװיזן
ַ
האט
ָ
װאס
ָ
,װערמאכט
ַ
— שחיטות בלױז אין געצײלטע ערטער אין ליטע
װאס זײ
ָ
,ַארעסטירט אומעטום ַאלע ייִ דישע מענער
לאגערן ֿפון די
ַ געשא ֿפן
ַ
געכא ֿפט און אומעטום
ַ
האבן
ָ
האבן ֿפון אײגענער
ָ  זײ.געבליבענע ֿפרױען און קינדער
,יאנישעק
ַ ,זאגער
ַ קאנצענטרירט די ייִ דן אין
ָ איניציאטיװ
ַ
.נאך
ָ ּפאנעװעזש און
ָ ,ראסײן
ַ ,טאװריק
ַ ,װעקשנע

Thus the Lithuanians led in the first period of
the occupation, before the German civilian
power arrived (September 1941), while they
were still sovereign over an independent
Lithuania under the protectorate of the Third
Reich.

געפירט אין דער ערשטער
ֿ
דאך די ליטװינער זיך
ָ האבן
ָ
 אײדער די דַײטשישע ציװילע,קוּפאציע
ַ
צַײט ֿפון דער ָא
) װי זײ1941 מאכט איז ָאנגעקומען (סעּפטעמבער
ַ
װאלטן געװען מושלים איבער ַא זעלבסשטענדיקער
ָ
.ראט ֿפון דריטן רַײך
ַ טעקטא
ָ
ּפרא
ָ
ליטע אונטערן

Through their partisans, self-defense battalions
and activist committees, headed by members
of the Lithuanian intelligentsia and respected
community
leaders,
the
Lithuanians
annihilated the Jews. Wherever the German
power had not yet arrived, the Lithuanians
hurried to wipe out the Jews, in order to be the
Jews’ inheritors.

,רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
האבן דורך זײערע
ָ
די ליטװינער
ֿפון
קאמיטעטן
ָ
און
ליאנען
ָ טא
ַ זעלבסטשוץ־בא
ַ
געשטאנען
ַ
 בראש ֿפון װעלכע עס זַײנען,ַאקטיװיסטן
געזעלשא ֿפטלעכע
ַ
ליטװישע אינטעליגענטן און חשובע
 אומעטום װּו די. ֿפ ַארניכט דעם רעשט ֿפון די ייִ דן,טוער
האבן זיך די
ָ ,נאך ניט געקומען
ָ מאכט איז
ַ דַײטשישע
 ּכדי צו,אױסצומארדן די ייִ דן
ָ
ליטװינער צוגעאײלט
.ֿפ ַארבלַײבן די ייִ דישע יורשים

Until mid-August, there remained in Lithuania
some small remnants of several Jewish
communities: Kaunas, Šiauliai, Telšiai, Zagarė,

ביזן מיטן אױגוסט זַײנען אין ליטע ֿפ ַארבליבן קלײנע
,שאװל
ַ ,קאװנע
ָ : רעשטן ֿפון אײניקע ייִ דישע קהילות
.ּפאנעװעזש
ָ ,זאגער
ַ ,טעלז
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and Panevėžys.
The 10,000 Jews of the Panevėžys ghetto were
all killed in Pajūris, several kilometers from
Panevėžys. The killers there were Lithuanian
police, partisans and members of the selfdefense battalion. In the Pinkas Shavli are the
records of the slaughters in more than 50
shtetls and towns. All, without exception, were
conducted by the Lithuanians. Of course this
was all done with the Germans’ approval and
participation. In several larger towns, German
leaders participated. In Šiauliai, films were
shown many times of the Lithuanian partisans
and members of the self-defense battalion
shooting and torturing Jews.

געטא זַײנען ַאלע
ָ
ּפאנעװעזשער
ָ  ייִ דן ֿפון10.000 די
עטלעכע
,ּפאיורע
ַ
אין
געװארן
ָ
אומגעבראכט
ַ
דא
ָ
 די רוצחים זַײנען.ּפאנעװעזש
ָ
קילאמעטער ֿפון
ָ
רטיזאנער און די
ַ
ּפא
ַ
,ּפאליצײ
ָ
 ליטװישע: געװען
אין
.ליאן
ָ טא
ַ זעלבסטשוץ־בא
ַ
ֿפונעם
מיטגלידער
דא שרַײבונגען ֿפון די שחיטות ֿפון
ָ ּפנקס־שאװל זַײנען
ַ
אױסנאם
ַ
 ַאלע ָאן. שטעטלעך און שטעט50 איבער
דאס
ָ  אװדאי איז.זַײנען ֿפ ָארגעקומען דורך די ליטװינער
 אין.געשען מיט דער דַײטשישער הסּכמה און ָאנטײל
באטײליקט
ַ
האבן זיך
ָ
אײניקע גרעסערע שטעט
מאל געװיזן
ָ שאװל זַײנען ַא סך
ַ  אין.דַײטשישע ֿפירער
רטיזאנער און
ַ
ּפא
ַ
 װי די ליטװישע,געװארן ֿפילמען
ָ
ליאן שיסן און ּפײניקן
ָ טא
ַ זעלבטשוץ־בא
ַ
מיטגלידער ֿפון
.ייִ דן

In the month of August, the entire civilian
management was put into the hands of the
Lithuanians. On his own initiative, Urbaitis the
district chief concentrated the Jews of his
district, from approximately 25 shtetls, in
Zagarė, with the clear purpose of eradicating
them.

רװאלטונג
ַ גאנצע ציװילע ֿפ ַא
ַ אין חודש אױגוסט איז די
 דער, אורבַײטיס.געװען אין די הענט ֿפון די ליטװינער
איניציאטיװ
ַ
אײגענער
לױט
האט
ָ
,קרַײזשעף
25 אומגעפער
ֿ
 ֿפון,קאנצענטרירט די ייִ דן ֿפון זַײן קרַײז
ָ
קלארן ציל זײ צו
ָ
זאגער מיט ַא
ַ  אין,שטעטלעך
.ֿפ ַארניכטן

It is important to emphasize that Urbaitis was a
former lawyer and, like Linkevičius, had
belonged to the “progressive” element of the
Lithuanian people.

 ַאז אורבַײטיס ַאז ַא געװעזענער,טאנען
ָ בא
ַ ּכדאי צו
 ֿפריער געהערט צו, װי לינקעװיטש,האט
ָ קאט און
ַ דװא
ָ ַא
.„ּפראגרעסיװע“ עלעמענטן ֿפונעם ליטװישן ֿפ ָאלק
ָ
די

In the “Pinkas” I placed a document — a
memorandum from the Lithuanian activists (all
nationalist elements of the Lithuanians) to the
German high command in Berlin, in which the
writer asks, among other things, that the
remaining Jews of Lithuania and Belorussia be
removed to the front lines, and that Lithuania
be freed from its Jews

דאקומענט — ַא
ָ
נאך ַא
ָ בַײ מיר אין ּפנקס ליגט
(אלע
ַ
ראנדום ֿפון די ליטװישע ַאקטיװיסן
ַ מעמא
ָ
נאליסטישע עלעמענטן ֿפון די ליטװינער) צו דער
ַ ציא
ָ נא
ַ
 אין װעלכן די,מאנדע אין בערלין
ַ הױּפטקא
ָ
דַײטשישער
: שרײבער בעטן צװישן די ַאנדערע ֿפ ָאדערונגען
רױספירן די געבליבענע ייִ דן ֿפון ליטע און
ֿ
ַא
בא ֿפרַײען ליטע
ַ ראנט־ליניע און
ָ װַײסרוסלאנד צו דער ֿפ
ַ
.ֿפון אירע ייִ דן

The memorandum dates from the first days of
January 1942. In that period, of the 270,000
Jews of greater Lithuania there remained not
more than 42,753: 22,000 in Vilna, 16,000 in
Kaunas and 4,753 in Šiauliai.

דאטירט ֿפון די ערשטע טעג ֿפון
ַ ראנדום איז
ַ מעמא
ָ
דער
270  אין יענער צַײט זַײנען שױן ֿפון די.1942 נואר
ַ יא
ַ
טױזנט ייִ דן ֿפון דער ֿפ ַארגרעסערטער ליטע געבליבן ניט
 טױזנט אין16 , טױזנט אין װילנע22 ,42.753 מער װי
! שאװל
ַ  אין4.753 קאװנע און
ָ

Guilt for the destruction of the Lithuanian
Jews belongs not only to the Lithuanian
fascists, but to all parts of the Lithuanian

אונטערגאנג ֿפון די ליטװישע ייִ דן זַײנען
ַ
שולדיק אינעם
 נַײערט אױך טײלן ֿפון,נאר די ליטװישע ֿפ ַאשיסטן
ָ ניט
און
שטרעמונגען
ּפאליטישע
ָ
ליטװישע
ַאלע
 אין דער ערסטער רײ די,געזעלשא ֿפטלעכע שיכטן
ַ
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political spectrum and social classes, with the
intelligentsia in the first rank.

.אינטעליגענץ

In Šiauliai, the second-largest cultural center in
Lithuania, the fortress of the country’s
progressive elements, where the left had
always been an absolute majority of selfgoverning organs, a major part of the
Lithuanian population took part in the
persecutions against Jews.

 דעם צװײט־גרעסטן קולטורעלן צענטער ֿפון,שאװל
ַ אין
ּפראגרעסיװע עלעמענטן ֿפון
ָ
 דער ֿפעסטונג ֿפון די,ליטע
בסאלוטע לינקע
ָ  װּו עס איז שטענדיק געװען ַאן ַא,לאנד
ַ
האט
ָ — רגאנען
ַ לטונג־א
ָ
רװא
ַ זעלבסטפ ַא
ֿ
מערהײט אין די
בא ֿפעלקערונג ָאנטײלגענומען
ַ ַא גרױסע טײל ליטװישע
.רדיפות קעגן ייִ דן
ֿ
אין די

The partisan groups included almost 90
percent of the students in the commerceinstitute, most of the pupils in the
gymnasiums,
commercial
school
and
professional school. Their leaders included the
teachers Jacis, Liutkus, Pauže and others. At
the head of the company that tried to have the
Jews sent to Zagarė, were, other than the
above-mentioned
Linkevičius,
Urbaitis,
Stankus, Pauže, also the lawyer Serksnis — he
also took part in the massacre of the Jews of
Kuršėnai — and the rector of the commerce
institute Sifovičius.

האבן ָאנטײל גענומען
ָ
רטיזאנער גרוּפעס
ַ
ּפא
ַ אין די
ֿפון
ֿפון די סטודענטן
ּפראצענט
ָ
90 ּכמעט
 די מערהײט ֿפון די שילער ֿפון די,קאמערץ־אינסטיטוט
ָ
 בראש זַײנען.ּפרא ֿפשול
ָ
,קאמערץ־שול
ָ
,גימנאזיעס
ַ
וזשא און
ַ ּפא
ַ , ליוטקוס,יאטשיס
ַ : געשטאנען די לערער
ַ
האט
ָ
װאס
ָ
,מּפאניע
ַ קא
ַ
 בראש ֿפון דער.ַאנדערע
שאװל ַארױסצושיקן קײן
ַ
באשטערבט די ייִ דן ֿפון
ַ
אױבן־דערמאנטע
ָ
 אױסער די,געשטאנען
ַ
 זַײנען,זאגער
ַ
 אױך די,וזשא
ַ ּפא
ַ ,סטאנקוס
ַ
, אורבַײטיס,לינקעװיטשיוס
האט
ָ
קאטן שערקשניס — דער לעצטער
ַ דװא
ָ ַא
ָאנטײלגענומען אין דער שחיטה ֿפון די ייִ דן אין
ֿפונעם
רעקטאר
ָ
דער
און
— קורשאן
ַ
.סיפ ָאװיטשיוס
ֿ קאמערץ־אינסטיטוט
ָ

The
relationship
of
the
Lithuanian
intelligentsia to the Jews also characterizes the
Palanga affair.

באציונג ֿפון די ליטװישע אינטעליגענטן צו ייִ דן
ַ
די
.“לאנגען
ַ ּפא
ָ „ ראקטעריזירט אױך דער ֿפ ַאקט
ַ כא
ַ

The day the war broke out, by the seaside in
Palanga, there were more than 1,000 Jewish
children, among them 50 from Šiauliai. When,
through the Red Cross, the Lithuanian children
were brought back to Šiauliai, they reported
that the Jewish children there had been locked
in a school, and that they were hungry and
were to be shot. The Jewish mothers then ran
to the Lithuanian members of the Red Cross
committee and begged them to have mercy and
bring their children from Palanga.

האבן בַײם ברעג ים אין
ָ טאג ֿפון קריג־אױסברוך
ָ אין
, ייִ דישע קינדער1.000 געפונען איבער
ֿ
לאנגען זיך
ַ ּפא
ָ
 װען די ליטװישע קינדער.שאװלער
ַ 50 צװישן זײ בַײ
געװארן קײן
ָ
געבראכט
ַ
זַײנען דורכן רױטן קרַײץ צוריק
 ַאז די ייִ דישע קינדער,האבן זײ איבערגעגעבן
ָ ,שאװל
ַ
 ַאז זײ הונגערן,רשּפארט אין שול
ַ
דארטן ֿפ ַא
ָ זַײנען
מאמעס
ַ  די ייִ דישע.האלט זײ בַײם שיסן
ַ ‛דארט און מ
ָ
געלא ֿפן צו די ליטװישע מיטגלידער ֿפון
ָ
דאן
ַ
זַײנען
קאמיטעט ֿפון רױטן קרַײץ און געבעטן רחמים צו
ָ
.לאנגען
ַ ּפא
ָ ברענגען זײערע קינדער ֿפון

Almost all the members, except for the priest
Lapis, refused to do anything to benefit the
Jewish children, motivated by the belief that
the Germans would not want the Lithuanians
to do anything to benefit the Jews. But the
chairman of the committee, Dr. Žilinskis, did
not even find such a motivation necessary to

האבן
ָ ,לאּפיס
ַ  אױסער דעם גלח,ּכמעט ַאלע מיטגלידער
לטובת די ייִ דישע
ֿ
טאן
ָ
װאס צו
ָ
ּפגעזאגט
ָ
זיך ָא
 ַאז די דַײטשן,מאטיװירנדיק מיט דעם
ָ
,קינדערלעך
לטובת די
ֿ
טאן
ָ זאלן עּפעס
ָ  ַאז די ליטװינער,װילן ניט
, זשילינסקי. דר,קאמיטעט
ָ
 דער ֿפ ָארזיצער ֿפון.ייִ דן
געפונען ֿפ ַאר נױטיק ַא ֿפילו צו
ֿ
האט ָאבער ניט
ָ
האט
ָ
 ער.העלפן די ייִ דן
ֿ
ּפזאג צו
ָ מאטיװירן זַײן ָא
ָ
 „װער עס: מאמעס
ַ
געענטפערט די ייִ דישע
ֿ
אַײנפ ַאך
ֿ
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refuse to help the Jews. He simply answered
the Jewish mothers, “Those who rejoiced
before now should mourn.”

“.זאל איצט טרױערן
ָ געפרײט
ֿ האט זיך ֿפריער
ָ

Some cautious Lithuanians refrained from
direct action against Jews, but they did not
refuse to profit from the results of their
elimination. Most of the goods that had been
taken from Jews ostensibly for safekeeping
were never returned.

ּפגעהאלטן
ַ
האבן זיך ָא
ָ טײלע ֿפ ָארזיכטיקערע ליטװינער
האבן זיך
ָ  ָאבער זײ,דירעקטאר ַאקציע קעגן ייִ דן
ָ
ֿפון
רעזולטאטן ֿפון
ַ
ּפגעזאגט צו געניסן ֿפון די
ָ
ניט ָא
װאס
ָ ,זאכן
ַ האט די
ָ  די גרעסטע טײל.דן־אױסראט
ָ
ִיי
,האלטן
ַ בא
ַ האט גענומען ֿפון ייִ דן ּכלומרשט צו
ָ מען
.צוריק ניט ָאּפגעגעבן

Those Lithuanian priests who behaved
humanely in the time of occupation began their
activities only later and apparently according
to instructions from Rome. At first they simply
stood aside.

האבן זיך
ָ
 װעלכע,די יעניקע ליטװישע גלחים
,קוּפאציע מענטשלעך
ַ
געפירט אין דער צַײט ֿפון ָא
ֿ אױפ
ֿ
האבן זײער טעטיקײט ָאנגעהױבן ערשט שּפעטער און
ָ
 לכּתחילה זַײנען זײ.קאנטיק לױט ַאן ָאנװַײז ֿפון רױם
ָ
.געשטאנען ֿפון װַײטן
ַ
אױך

In the first years of the occupation, the
Germans considered the Lithuanians their
appendages. They formally allowed them to
govern themselves. The entire village
administration was Lithuanian. The Germans
would enter the villages only when they
needed to obtain livestock; otherwise they
would not show up. Most of the Lithuanian
village population was dispersed on farms,
each peasant lived in isolation and it was easy
to hide and rescue Jews, had the Lithuanian
village community sincerely wanted to. It did
not want to, however. If a Jew appeared in a
village, Lithuanians all around would be
alerted and he would be handed over to the
Germans, or their helpers. Only a few
Lithuanians kept Jews in cellars or other
hideouts, not telling even their closest
relations.

האבן די דַײטשן
ָ קוּפאציע
ַ
יארן ֿפון דער ָא
ָ די ערשטע
 זײ.טראכט די ליטװינער װי זײערע ֿפ ַארבינדעטע
ַ בא
ַ
.רװאלטונג
ַ זעלבסטפ ַא
ֿ
האבן זײ לּפנים װעגן געגעבן ַא
ָ
 די.רװאלטונג איז געװען ליטװיש
ַ רף־פ ַא
ֿ
דא
ָ גאנצע
ַ די
 װען זײ,דאן
ַ דערפער בלױז
ֿ
דַײטשן ֿפלעגן קומען אין די
 װַײטער.נאטורשטַײערן
ַ רפט ָאּפנעמען די
ֿ געדא
ַ
האבן
ָ
 די גרעסטע טײל ֿפון דער.ֿפלגען זײ זיך ניט װַײזן
בא ֿפעלקערונג איז געװען
ַ
רפישער
ֿ דא
ָ
ליטװישער
האט געלעבט
ָ  יעדער ּפױער,אײנצל־הױפן
ֿ
צעשּפרײט אין
האלטן
ַ אױסצובא
ַ
ָאּפגעזונדערט און עס איז געװען לַײכט
רפישע
ֿ דא
ָ
, װען די ליטװישע,ראטעװען ייִ דן
ַ
און
האט
ָ  זי.געװאלט
ָ
אױפריכטיק
ֿ
װאלט עס
ָ געזעלשא ֿפט
ַ
באװַײזן ַא
ַ  װען עס ֿפלעגט זיך.געװאלט
ָ
עס ָאבער ניט
 ֿפלעגן אױף אים ליטװינער ָאנװַײזן ֿפון,דארף
ָ ייִ ד אין
אױסגעליפערט װערן די
ֿ
 און ער ֿפלעגט,ַאלע זײטן
נאר װײניקע ליטװינער
ָ .העלפער
ֿ
 ָאדער זײערע,דַײטשן
האלטן אין גריבער און
ַ בא
ַ געהאלטן בַײ זיך ייִ דן
ַ
האבן
ָ
האבן זיך געהיט ַא ֿפילו ֿפ ַאר
ָ  זײ.באהעלטענישן
ַ ַאנדערע
.נאענסטע
ָ זײערע

There were a small number of exceptions, and
they deserve to be recognized: Dr. Jasaitis kept
millions in Jewish possessions, and in all
cases, when requested, he returned them to
Jews. The same was done by Sandeckis, the
former socialist mayor of Šiauliai, Dr. Bakštys,
the poet Jankus, Bugeyliskis, the teacher
Petraitis and a several others.

דא
ָ זאלן זײ
ָ צאל און
ָ אױסנאמען זַײנען געװען ַא קלײנע
ַ
געהאט ייִ דישע
ַ
האט
ָ יאסַײטיס
ָ . דר: ֿפ ַארצײכנט װערן
 װען די,מיליאנען און צו יעדער צַײט
ָ
ֿפ ַארמעגנס אױף
דאס
ָ
. זײ צוריקגעגעבן,געפ ָאדערט
ֿ
האבן עס
ָ
ייִ דן
 דער געװעזענער,סאנדעצקיס
ַ
געטאן
ָ
האבן
ָ
זעלביקע
. דר,שאװל
ַ
ציאליסטישער בירגערמַײסטער ֿפון
ַ סא
ָ
 לערער, בוגײלישקיס,יאנקוס
ַ ּפאעט
ָ  דער,באקשטיס
ַ
.נאך אײניקע
ָ ּפעטרַײטיס און

Credit needs to be given also to the priest
Lapis and the Franciscan monk Povilas. The

לאּפיס
ַ דערמאנט װערן דער גלח
ָ
רפן אױך
ֿ דא
ַ צום גוטן
 דער.װילאס
ַ
ּפא
ָ
נאך
ַ מא
ָ
נציסקאנער
ַ
רא
ַ און דער ֿפ
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Shukyan priest helped those who converted.

האבן זיך
ָ
װאס
ָ
,לפן די
ֿ געהא
ָ
האט
ָ
שוקיאנער גלח
ַ
.געשמדט

Also to be recognized as righteous among the
nations are the following:

באצײכנט װערן
ַ ַאלס אמתע חסידי אומות העולם קענען
: די ֿפ ָאלגנדיקע

Kalendra, a brother of the Lithuanian district
chief under the Germans, himself a follower of
Tolstoy, a vegetarian and philanthropist. With
true dedication and love he hid two children of
the lawyer Jaffe. (He and his wife, a physician,
fled to Russia and the children remained with
their aunt, the teacher Kolodny);

 ַא ברודער ֿפונעם ליטװישן קרַײזשעף אין,לענדרא
ַ
קא
ַ
 ַאלײן ַאן ָאנהענגער ֿפון,דער צַײט ֿפון די דַײטשן
 ער.מענטשן־פרַײנט
ֿ
ריאנער און
ַ װעגעטא
ַ
לסטאי ַא
ָ
טא
ָ
נפש און אמתער ליבע
ֿ
האט מיט מסירות
ָ
יא ֿפע (ער
ַ קאט
ָ דװא
ָ  קינדער ֿפון ַא2 האלטן
ַ אױסגעבא
ַ
נטלא ֿפן קײן
ָ
 זַײנען ַא, ַאן ַארצטין,מיט זַײן ֿפרױ
רוסלאנד און די קינדער זַײנען געבליבן בַײ זײער
ַ
; )לאדני
ַ קא
ַ  לערערין,טאנטע
ַ

Miss Venclauskaitė; I wrote of her good deeds
earlier. To those must be added that she
supported Mendel Rubinshtein’s only child.
And when she detected danger she put him in
safe hands in Kelmė, where he remained until
the liberation in September 1944.

האב איך
ָ  אירע מעׂשים טובים.װענצלאוסקַײטע
ַ
.ֿפרל
 ַאן,נאך צוגעבן
ָ דארף מען
ַ  צו זײ.באשריבן
ַ שױן אױבן
.האט אױסגעהיט מענדל רובינשטײנס אײנציק קינד
ָ זי
האט זי עס
ָ
,געפ ַאר
ֿ
האט דערשּפירט
ָ
און װען זי
איבערגעגעבן אין זיכערע הענט אין קעלם און עס איז
,בא ֿפרַײּונג אין סעּפטעמבער
ַ דארט געװען ביז דער
ָ
; 1944

Mrs. Jasaitienė-Lukauskaitė. Her father
Lukauskis was a well-known lawyer and
socialist leader. She herself was for a long time
an underground worker for the MOPR. After
the disaster of November 5 she tried hard to set
up a larger organization to rescue Jewish
children, and when she was unsuccessful, she
herself helped to rescue my wife, two of my
children and another girl.

לוקאמסקי
ָ
 איר ֿפ ָאטער.סיענע־לוקאמסקַײטע
ָ
יא
ָ ֿפרױ
און
קאט
ַ דװא
ָ ַא
בארימטער
ַ
ַא
געװען
אין
לאנגע צַײט
ַ  זי ַאלײן איז ַא.ציאליסטישער ֿפירער
ַ סא
ָ
נאכן
ָ .מאּפר
ָ
געװען ַאן אונטעררעדישע טוערין ֿפון
האט זי ֿפיל זיך
ָ
נאװעמבער
ָ
טן5 אומגליק ֿפון
ניזאציע צו
ַ רגא
ַ שא ֿפן ַא גרעסערע ָא
ַ
געסטארעט צו
ַ
דאס איז איר ניט
ָ  און װען,ראטעװען ייִ דישע קינדער
ַ
רױסראטעװען מַײן
ַ
לפן ַא
ֿ געהא
ָ
האט זי ַאלײן
ָ ,געלונגען
.נאך ַא מײדעלע
ָ  קינדער און2 ֿפרױ מיט מַײנע

Several days before the liberation, Lithuania
partisans caught three Jewish women —
Palavin, Cohen and a third, whose family
name I forgot. Passing by Dr. Jasaitis’ house,
they begged their captors to free them in
exchange for money. They had no money. Mrs.
Palavin ran to Mrs. Jasaitienė, who
immediately gave her the required amount.

האבן ליטװישע
ָ
בא ֿפרַײּונג
ַ
אײניקע טעג ֿפ ַאר דער
 ּכהן,לאװין
ַ ּפא
ַ —  ייִ דישע ֿפרױען3 געכא ֿפט
ַ
רטיזאנער
ַ
ּפא
ַ
.האב ֿפ ַארגעסן
ָ  װעמענס ֿפ ַאמיליע איך,אין ַא דריטע
האבן זײ זיך
ָ
יאסַײטיסעס הױז
ָ .ֿפ ַארבַײגײענדיק דר
זאלן זײ
ָ  ַאז זײ,כאּפערס
ַ
ָאּפגעבעטן בַײ זײערע
 איז.געפעלט
ֿ
האט זײ
ָ דאס געלט
ָ .בא ֿפרַײען ֿפ ַאר געלט
ַ
 און,יאסיענע
ָ רַײנגעלא ֿפן צו דער ֿפרױ
ָ
לאװין ַא
ַ ּפא
ַ ֿפרױ
.האט איר גלַײך געגעבן די נױטיקע סומע
ָ די

It was known to me that the Alsiad priest
Prelat Dambrauskas and his friends hid some
40 Jews from Telšiai in a cave. Fourteen Jews
from Auzvent were hidden by a couple of
peasants in a nearby village. They survived
until the last period.

ּפרעלאט
ַ
לסיאדער גלח
ַ
 ַאז דער ַא,קאנט
ַ בא
ַ עס איז מיר
האלטן
ַ אױסבא
ַ
האבן
ָ וסקאס מיט זַײנע ֿפרַײנט
ַ
מברא
ַ
דא
ַ
 ייִ דן ֿפון אוזשװענט14 . ייִ דן ֿפון טעלז אין ַא הײל40 בַײ
ּפאר ּפױערים אין ַא
ָ געװארן ֿפון ַא
ָ
האלטן
ַ אױסבא
ַ
זַײנען
האבן געלעבט ביז דער לעצטער
ָ  זײ.דארף
ָ דערבַײיִ ק
.צַײט

The sister of General Plechovcius, herself a

 ַאלײן ַא,ּפלעכאװיטשיוס
ַ
די שװעסטער ֿפון גענעראל
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teacher, did a lot for the last Jewish women in
the Telšiai region. Later she provided a good
deal of help in rescuing them.

געטאן ֿפ ַאר די לעצטע ייִ דישע
ָ
האט זײער ֿפיל
ָ ,לערערין
האט זי ֿפיל
ָ
 שּפעטער.ֿפרױען אין טעלזער געגנט
.ראטעװען
ַ לפן זײ צו
ֿ מיטגעהא
ָ

The most popular was the old woman Marcela.
She was once a servant in a Jewish house in
Telšiai. And she did not leave her mistress
through the entire period of the camps and the
ghetto. Not satisfied with only helping her
mistress, she became a helper and savior for
many others. She would with great dedication
arrange food for the Telšiai ghetto. Her home
became a meeting place for all those who went
into the town. Later she hid more of the
escapees from the Telšiai ghetto and helped
them to hide in the surrounding villages.
Several times she was arrested and had to
withstand various persecutions from the
Lithuanian government.

.רצעלא
ַ
מא
ַ ּפאּפולערסטע איז געװען די ַאלטע
ָ סאמע
ַ די
מאל ַא דינסט אין ַא ייִ דיש הױז אין
ָ זי איז געװען ַא
רלאזט די
ָ האט איר בעל הביתטע ניט ֿפ ַא
ָ  און זי.טעלז
האט זיך
ָ  זי.געטא
ָ
לאגערן און ֿפון
ַ גאנצע צַײט ֿפון די
ַ
באנוגנט בלױז מיט איר בעל הביתטע און איז
ַ ניט
 זי.העלפערין און רעטערין ֿפ ַאר ֿפיל ַאנדערע
ֿ
געװארן ַא
ָ
רשא ֿפן שּפַײז ֿפ ַאר טעלזער
ַ נפש ֿפ ַא
ֿ ֿפלעגט מיט מסירת
געװארן ַא טרעּפּפונקט ֿפ ַאר ַאלע
ָ
 איר הױז אין.געטא
ָ
האט זי בַײ
ָ  שּפעטער.שטאט
ָ
װאס ֿפלעגן גײן אין
ָ ,די
געטא
ָ
נטלא ֿפענע ֿפון טעלזער
ָ
האלטן מערערע ַא
ַ בא
ַ זיך
האלטן בַײ זיך און אין די
ַ אױסבא
ַ
לפן
ֿ געהא
ָ
האט זײ
ָ און
מאל ַארעסטירט
ָ
עטלעכע
ֿ
 זי איז.דערפער
ֿ
ַארומיקע
אױסגעשטאנען ּכלערלײ נגישות ֿפון
ַ
געװארן און איז
ָ
.מאכט
ַ דער ליטװישער

It would happen that a Jewish woman, stealing
away from her workplace, would sneak into a
strange Lithuanian house and beg for a little
milk, an egg or a bit of butter for her sick child
— and would not go away empty handed. It
was not rare for escaping Jews, wandering
about in a village at night, to receive from the
better Lithuanian peasants something to
strengthen the heart. In a few cases they would
be allowed into a house for a couple of hours
to warm themselves up.

,זאל
ָ
ֿפרױ
ַא ייִ דישע
ַאז
,ּפאסירן
ַ
ס‛ ֿפלעגט
 זיך,רבעט־ּפלאץ
ַ
ַארױסגנבענענדיק זיך ֿפון איר ַא
װילד־פרעמדער ליטװישער שטוב און
ֿ
רַײנכאּפן אין ַא
ַ
ַא
 ַאן אײ ָאדער ַא שטיקל ּפוטער,בעטן ַא ביסל מילך
קראנק קינד — און ניט ַארױסגײן מיט
ַ
ֿפ ַאר איר
 װעלכע ֿפלעגן,נטלא ֿפענע ייִ דן
ָ
 ַא.לײדיקע הענט
 ֿפלעגן ניט,דערפער
ֿ
רומבלאנקען אין די נעכט איבער
ָ
ַא
זעלטן קריגן ֿפון דעם בעסערן ליטװישן ּפױער עּפעס
 אין זעלטענע ֿפ ַאלן.הארץ
ַ
דאס
ָ
שטארקן
ַ
װאס צו
ָ
ּפאר שעה צו
ָ רַײנלאזן אין שטוב אױף ַא
ָ
ֿפלעגט מען ַא
.דערװארעמען זיך
ַ

Besides those persons mentioned, there were
only a few Lithuanians who would help the
Jews. They all, plus a small number unknown
to me, were without question righteous among
the nations. Their merit is still greater for the
reason that they were so few, amid a hostile
environment, and therefore the danger to them
was greater. They however were so few and
so rare that their good deeds cannot atone for
the sins of the Lithuanians.

נאר
ָ ּפערזאנען זַײנען געװען
ָ
נגערופענע
ֿ
אױסער די ָא
 די.העלפן די ייִ דן
ֿ
 װעלכע ֿפלעגן,געצײלטע ליטװינער
קאנטע זַײנען
ַ אומבא
ַ
צאל מיר
ָ נאך ַא קלײנער
ָ ַאלע מיט
 זײער.ספק די חסידי אומות העולם
ֿ געװען בלי שום
װאס זײ זַײנען
ָ
,נאך גרעסער צוליב דעם
ָ זכות איז
 און,יבה
ֿ סב
ֿ
געװען אײנצלנע צװישן ַא ֿפַײנטלעכער
 זײ.געפ ַאר ֿפ ַאר זײ געװען גרעסער
ֿ
דעריבער איז די
 ַאז,זַײנען ָאבער געװען ַאזױ װײניק און ַאזױ זעלטן
טובים קענען ניט מכּפר זַײן די זינד ֿפון
ֿ
זײערע מעׂשים
.די ליטװינער

■
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