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די בַאקַאנטע געלערנטע, ווָאס איז 
איצט 86 יָאר, קען ניט קומען אין איר 
היימשטָאט ווילנע ווייל די ליטווינער 

ּפרָאקורָארן סטרַאשען קעגן איר 
”אויספָארשונגען" פַארן 

זיין ַא ּפַארטיזַאנער 
• פון הירשע=דוד כ"ץ

הייסט ש דָאס  יָאר,  צווַאנציק  פון  קיימא=לן  ַא  וין 
דער  צוזַאמענפַאלן  גענומען  זיך  ס‘הָאט  זינט  פון 
זומערצייט  ס‘קומען  ווָאס  סָאוועטנפַארבַאנד, 
מערסטנטייל  וועלן,  עקן  ַאלע  פון  אידן  ווילנע  אין  פָארן  צו 
זיינען  משּפחות  זייערע  פון  טייל  כָאטש  ווָאס  ַאזעלכע 

ָאּפשטַאמיקע פון דיָא מקומות.
דָא  איז  ווָאס  ּפערזענלעכקייטן  צענטרַאלע  די  צווישן 
ַאלעמָאל געווען זיי ַאלעמען צו דערציילן וועגן חורבן ליטא 
איז ד"ר רחל מרגלית, ווָאס איז געבָארן געווָארן אין ווילנע 
איז  געטָא,  ווילנער  אין  געווען  איז   ,(1921 ָאקטָאבער  (אין 
ַאנטלָאפן אין ּפַארטיזַאנקע בכדי העלדיש צו קעמפן קעגן די 

נַאציס.
רחל מרגלית רעדט ַא שיינעם ַאמָאליקן ווילנער אידיש, 
פון  טענער  די  מיט  ַארויסגעברַאכט  ָאבער  ווערט  ווָאס 
פָארזיכטיק,  איבער  גיט  ווָאס  ּפרָאפעסָאר  לַאנגיָאריקן  ַא 
קיין  ניט  אפשר  איז  דָאס  דורכגעטרַאכטערהייט.  ריכטיק, 
חידוש, העכער פערציק יָאר הָאט זי געלערנט אויפן ווילנער 

אוניווערסיטעט נָאך דער מלחמה. 
 1994 אין  ישראל  ארץ  אין  געווען  עולה  הָאט  רחל  ַאז 
יָאר  ַאלע  זיך  זי  הָאט  טָאכטער,  איר  פון  ווייט  ניט  לעבן  צו 
"גרינעם  אינעם  מיטצוַארבעטן  ווילנע  קיין  אומגעקערט 
יָארן  ַאכציקער  סוף  הָאט  זי  ווָאס  חורבן=מוזיי  אין  הויז", 
געהָאלפן בויען. הייסט דָאס, ַאז צום סעזָאן פון די זומערדיקע 
קורסן און די ַאלע בַאזוכער און געסט איז זי געווען אין ווילנע 
ַאלע  פלעגט  מיר  ַאז  ניט.  חילוק  שום  קיין  פריער,  ווי  ּפונקט 
בַאזוכער  אידישע  גרוּפע  ַא  פירט  זי  ווי  רחלען,  דערזען  יָאר 

ווילנע,  פון  געסלעך  אידישע  ַאמָאליקע  די  ַארום 
ַאז  סימן  ַא  דָא,  איז  רחל  "שַאט,  זָאגן:  מען  פלעגט 

ס'איז געקומען דער זומער!"
אין דער זעלביקער צייט איז געווָארן ַא שם=דבר 

רחל מרגליתעס שטרענגקייט: פרַאגן פונעם עולם דַארפן זיין 
צו דער זַאך, זיי דַארפן ווערן קורץ און קלָאר אויסגעדריקט, 
גלַאט  אויף  צייט  קיין  ניט  הָאט  ווָאס  לעקטָאר  ַא  איז  דָאס 
ּפלוידערייען. צי זי הָאט געהַאלטן ַא לעקציע איבער ביָאלָאגיע 
געטָא  ווילנער  וועגן  דערציילט  הָאט  זי  צי  סטודענטן,  פַאר 
חורבן,  בעתן  משּפחה  און  פָאלק  איר  פון  אומקום  דעם  און 
ניין,  ולית=דיין,  לית=דין  קיין  ניט  יריד,  קיין  ניט  עס  איז 
ס'מוז אויפגעהיט ווערן די פולע מָאס ּפרָאפעסיָאנַאליזם און 
דרך=ארץ צו דער זַאך. ווען איינער פרעגט ַא פרַאגע, דַארפן 
אומות  די  ביי  ווי  צוהערן  זיך  און  צושווייגן  ַאנדערע  ַאלע 

העולם. טַאקע ווי ס'איז ביי ַא ליטווַאק דער דין...
אינגער ווערט מען ניט. פונדעסטוועגן הָאט מען נישקשה 
זומערדיקע  די  דערציילט  מרגלית  רחל  ווען  ַאז  בַאמערקט, 
קעגן  קַאמף  וועגן  און  געטָא,  וועגן  בַאזוכער  און  סטודענטן 
די דייטשן, הַאלט זי זיך גענוי ווי אין ַאלע פריערדיקע יָארן: 
גלייך  שטייענדיק  ַאקורַאט,  און  אויסגעמָאסטן  ווָארט  יעדן 
ווי ַא סטרונע, און מיט ַא הילכיקן קול ווָאס מ'קען הערן ביז 

ווייט=ווייט.

ַאיָאר איז זי ָאבער ניטָא. ניטָא ד"ר רחל מרגלית אין ה
פַארלוסט  ָאנגעווייטיקטער  ַאן  ס‘איז  און  ווילנע. 
געשיכטע  צולערנען די  נָאך  זיך  וויל  ווָאס  יעדן  פַאר 
פון ווילנער געטָא און די ּפַארטיזַאנער, פַאר יעדן ווָאס וויל 

געווָאר ווערן וועגן אומקום פון ליטווישן אידנטום.
ַאליין  זי  ווָאס  פַארדערפַאר  ניט  ניטָא?  זי  איז  פַארווָאס 
פַארדערפַאר  נָאר  געיכולט.  ניט  ָאדער  געווָאלט  ניט  הָאט 
ליטווינער  די  הָאבן   2008 אין  ידובר,  כי  יאומן  לא  ווָאס, 
זיך "צוהערנדיק"  (בלע"ז: "ּפרָאסעקיוטָארס"),  ּפרָאקורָארן 
גענומען  צייטונגען,  ַאנטיסעמיטישע  פון  פָאדערונגען  די  צו 
זיך  פוילן  זיי  (וועמען  נַאצי=קָאלַאבָארַאטָארן  ניט  "זוכן" 
גרַאדע אונטער נָאכצולויפן...) נָאר ווָאס דען: אידן פון דער 
שארית הּפליטה, ווָאס הָאבן זיך גערַאטעוועט פון די געטָאס 
און זיינען ַאוועק אין ווַאלד קעמפן מיט די ּפַארטיזַאנער קעגן 

די נַאציס.
דעם 29טן יַאנוַאר איז דערשינען דער ַאנטיסעמיטישער 

ַארטיקל וואו די מחברטע כַאּפט זיך ָאן ווי ַא וועווריק ַאן ַא 
נוס, אין איין זַאץ אין רחל מרגליתעס אייגענעם בוך מעמוַארן, 
דערשינען  איז  ווָאס  פינצטערניש",  דער  אין  ליכט  ביסל  "ַא 
זיך  דערציילט  זַאץ  אין   .2006 אין  ווילנע  אין  רוסיש  אויף 
וועגן ַא גרוּפע ּפַארטיזַאנער (אידן און ניט=אידן אינאיינעם) 
נַאצי=כוחות  בַאווָאפנטע  מיט  קעמפן  ַאוועק  זיינען  ווָאס 
ווָאס הָאבן זיך קָאנצענטרירט אין ַא דָארף. פַאר די ליטווינער 
ּפרָאקורָארן איז דָאס געווען גענוג. דעם 5טן מַאי זיינען צוויי 
פַאררעגיסטרירטן  איר  אויף  זוכן  איר  געקומען  ּפָאליציַאנטן 

ַאדרעס אין ווילנע. נָאר רחל איז געווען אין רחובות...
אפשר נָאך ערגער: מ'הָאט ַארויסגעשלעּפט פון איר בוך 
זכרונות  ַא נ ד ע ר ע   נעמען פון אידישע ּפַארטיזַאנער; ד.ה. 
קעגן  שטר=קטיגור  ַא  ווי  זכרונות  בוך  איר  נוצן  קומט  מען 
ַאנדערע אידישע ּפַארטיזַאנער ווָאס זיינען מיט נסים געבליבן 

לעבן.
דער  מיט  וועלט  די  אויפגערודערט  זיך  הָאט  אינצווישן 
אומגלייבלעכער מעשה, ווי ַאזוי די ליטווינער מלוכה=לייט, 
ָאנשטָאט זיך צו ַאנטשולדיקן פַארן מַאסיוון ָאנטייל אין דער 
אויסשעכטונג פון דער אידישער בַאפעלקערונג (מער ווי 95% 
ליטווישע אידן זיינען אומגעקומען), און ווָאס איז ַאזוי  נ י ט 
נַאצי=קָאלַאבָארַאטָארן,  משּפטן  אין  פַאראינטערעסירט   =
טשעּפענען  צו  ענערגיע"  ַאזַא  "צוגענומען  מיטַאמָאל  הָאט 
ניט  הָאבן  זיי  וועלכע  ַאקעגן  ּפַארטיזַאנער,  אידישע  צו  זיך 
ָאדער  טענה  סּפעציפישע  איינאיינציקע  קיין  ַארויסגעהויבן 
קלַאגע, ַאחוץ ווָאס זיי זיינען אידן, און ָאנשטָאט דערהרגעט 
צו ווערן, זיינען זיי ַאוועק אין די וועלדער קעמפן מיטן שונא 

און זיינען געבליבן לעבן.
אין ַא טוץ צייטונגען הָאט מען שוין געשריבן וועגן דער 
"ּפרשת הּפַארטיזַאנים". ָאדָא ניט לַאנג, דעם ערשטן אויגוסט 
הָאודס,  ּפָאול   – ווַאשינגטָאן  אין  קָאנגרעסלייט  דריי  הָאבן 
רָאבערט וועקסלער (פָארזיצער פון דער סוב=קָאמיטעט פַאר 
קָאמיטעט  פון  פָארזיצער  בערמַאן,  הַאוערד  און  איירָאּפע) 
בריוו  ּפרָאטעסט  ַא  געשריבן   – ענינים  אויסלענדישע  פַאר 
זיך:  שרייבט  דָארטן  ליטע.  פון  מיניסטער  ּפרעמיער  צום 
"עס איז קעגן יעדן שמץ פון געוויסן, ַאז מען זָאל אויסנוצן 
אירע אויטָאביָאגרַאפישע ווערק קעגן איר ַאליין און ַאנדערע 
ּפַארטיזַאנער". און זיי בַאמערקן צודערצו, ַאז: "פרוי מרגלית 

הָאט געהָאלפן גרינדן דעם חורבן=מוזיי אין ווילנע, וועמענס 
שליחות עס איז אויסצושולן דעם עולם וועגן דעם חורבן אין 
ליטע. אין 1994 הָאט זיך זיך ַאריבערגעצויגן אין ישראל נָאר זי 
איז ַאלע יָאר צוריקגעפָארן זומערצייט אין ליטע צו געבן טורן 
וועט  צום בַאדויערן  סעזָאן.  הויּפט  אינעם  הויז'  פון 'גרינעם 
פרוי מרגלית דעם זומער ניט קענען פָארן אין ליטע ווייל זי 
ווָאלט ווערן ַאן ָאביעקט פון הַארַאסירונג און אינטימידַאציע 
און פון דער ָאנגייענדיקער דעפַאמַאציע אין דער מעדיַא אין 

ליטע".
זָאל מען למען ה' ַארויסהייבן לטובה: ַא לענגערע צייט 
די  ווָאס  דעם  מיט  פַאראינטערעסירט  ניט  קיינער  זיך  הָאט 
ליטווינער מלוכה "טשעּפעט זיך" צו אידישע ּפַארטיזַאנער, 
ַארבעטס=טיש  צום  געקומען  ניט  איז  ענין  דער  ווַאנעט  ביז 
שוין  לעבט  ווָאס  ברוקלין,  יליד  ַא  זורָאף,  אפרים  ד"ר  פון 
פון  דירעקטָאר  איז  ער  וואו  ישראל  ארץ  אין  יָאר  לַאנגע 

וויזענטַאל  שמעון  פונעם  צווייג  ישראלדיקן  דעם 
און  רודף=הנַאצים  ַא  זורָאף,  ד"ר  צענטער. 

הָאט  אידן,  הּפליטה  השארית  אוהב 
דער  ווַאנעט  ביז  געַארבעט  עקשנותדיק 

דעם  הָאט  ּפָאסט"  "דזשערוסַאלעם 
ענין פַארעפנטלעכט און דערנָאכדעם 
ער  הָאט  דערצו  צייטונגען.  ַאנדערע 
ַא  טרָאגן  צו  געברַאכט  ּפערזענלעך 
ּפרָאטעסט=בריוו צום ַאמבַאסַאדָאר 
איר  עס  און  ישראל  אין  ליטע  פון 
זָאל  ַאריין.  הַאנט  אין  דערלַאנגט 

זורָאף,  אפרים  זיין  געזונט  און  לעבן 
וועמען מיר בַאגריסן צו זיין ָאקערשט 

ווערן ַא בן שיים, עמו"ש!
עס איז אויך מן השמים ווָאס צוויי 

מרגלית,  רחל  פון  שוועסטערקינדער 
מַארדזשָארי מרגלית אין ַאמעריקע און בָאד 

מרגלית אין לָאנדָאן, בויען ַאן אינטערנַאציָאנַאלע 
יָאריקער  זעקס=און=ַאכציק  דער  לטובת  בַאוועגונג 

רחל מרגלית און ַארבעטן פַארדערפַאר בלב ונפש ממש.

אין ר ווילנע  אין  געווָארן  געבָארן  איז  מרגלית  חל 
ָאקטָאבער 1921 אין ַאן אינטעליגענטער משּפחה. איר 
געווען  איז  מרגלית=גָארדָאן,  שמואל=ניסן  טַאטע, 
אויף  סּפעציַאליסט  ַא  שטָאט,  אין  דָאקטער  בַאקַאנטער  ַא 
רענטגען ("עקס=רעיס"). אין ווילנע הָאט מען אים געהַאלטן 

פַארן בעסטן סּפעציַאליסט אויף דעם געביט.
נָאר  "רַאיַא",  נָאמען  רוסישן  ַא  אויך  געהַאט  הָאט  רחל 
ַאלס גָאר קליינינקע מיידעלע, הָאט זיך עס ביי איר בַאקומען, 
און  ַארומיקע: "ליַאלַא",  די  פון  אויערן  די  אין  הּפחות  לכל 
דער נָאמען "ליַאלע" ָאדער "ליַאלקע" איז ביי איר עד היום 

פַארבליבן ביי די נָאענטע און אייגענע ַאלס ַא צונָאמען.
זי הָאט זיל מיידלווייז געלערנט אין ּפוילישע און אידישע 
שולן און זיך אויסגעצייכנט ווי ַא שילערין. פַאר דער מלחמה 
הָאט מען איר ָאנגענומען שטודירן מעדיצין אין פרַאנקרייך, 

אין מָאנּפעליע. עס איז ָאבער ניט געווען בַאשערט.
סעּפטעמבער  ָאנהייב  אידן  ַאלע  הָאבן  נַאציס  די  ווען 
ווָאס  געטָאס  צוויי  די  פון  איינער  אין  פַארשּפַארט   1941
ַא  ַאוועקגעגעבן  איר  מען  הָאט  ווילנע,  אין  געמַאכט  מ'הָאט 

קריסטלעכע משּפחה, מען זָאל איר רַאטעווען.
מרגליתעס  ליַאלקע  אין  געווען  ניט  ָאבער  איז  עס 
פרייוויליק  איז  זי  ווערן.  צו  "גערַאטעוועט"  כַארַאקטער 
ברודער  איר  מיט  אינאיינעם  זיין  געטָא,  ווילנער  אין  ַאוועק 
יוסף, מיטן טַאטן, שמואל=ניסן, און מיט דער מַאמע, אסתר 

(עמַא). זיין אינאיינעם מיט איר פָאלק.
ּפע  "עף  אינעם  ָאנגעשלָאסן  זיך  הָאט  מרגלית  רחל 
הָאט  און  ָארגַאניזַאציע)  ּפַארטיזַאנער  (פַאראייניקטע  ָא" 
קַאמף  בַאהַארצטן  אומגלייבלעך  אינעם  ָאנטיילגענומען 
דעמָאלטיקער  דער  קעגן  ּפַארטיזַאנער  אידישע  די  פון 
ווילנער  אין  דייטשן,  די  פון  אייבערמַאכט  איירָאּפעאישער 

געטָא גופא.
ניט לַאנג פַאר דעם ווי מ'הָאט די געטָא פַארניכטעט, איז 
ווָאס  ּפַארטיזַאנער,  די  ָאן  ָאנשליסן  זיך  ווַאלד  אין  ַאוועק  זי 
הָאבן העלדיש געקעמפט ביז ווַאנעט די סָאוועטישע ַארמיי 
הָאט פַארטריבן די דייטשן פון ווילנער געגנט אין יולי 1944.

צוליב דעם ווָאס די דייטשן הָאבן זיך שטַארק גענייטיקט 
אין ערשטקלַאסיקע דָאקטוירים, הָאט מען געלָאזן ביים לעבן 
די  משּפחה:  די  און  מרגלית=גָארדָאן,  ד"ר  טַאטן,  רחלס 
מַאמע מיטן ברודער, אויך נָאכדעם ווי מען הָאט ליקווידירט 
די ווילנער געטָא דעם 23טן סעּפטעמבער 1943 (רחל ַאליין 

איז שוין געווען ַאנטלָאפן אין ווַאלד).
נָאר ווָאס, ַאז די דייטשן הָאבן געהַאלטן ביים ַאנטלָאפן 
ווערן פון דער דערנעענטערנדיקער סָאוועטישער ַארמיי, דעם 
5טן יולי 1944, הָאבן דיי רחלס טַאטן (ער איז געווען 52 יָאר 
ַאלט), די מַאמע (45 יָאר) און איר ברודער (ַא זעכצן יָאריקער 
בחורל), געשָאסן אויפן מַאסן=קבר ּפָאנַאר. רחל הָאט דָארטן 
סימבָאלישע  ַא  זיי  פַאר  אויפגעשטעלט  יָארן  שּפעטערע  אין 

מצבה.
ביָאלָאגיע  שטודירן  ַאוועק  רחל  איז  מלחמה  דער  נָאך 
אויסגעצייכנט  זיך  הָאט  זי  אוניווערסיטעט.  ווילנער  אויפן 
זי  און  לערער,  און  פָארשער  ַאלס  געהַאלטן  איר  מ'הָאט  און 
הָאט  זי  געביט.  אויפן  דָאקטָארַאט  איר  אויסגעענדיקט  הָאט 
אוניווערסיטעט.  אין  יָאר  פערציק  ווי  מער  ָאּפגעַארבעט 
ליטווישע  די  ּפערפעקט  אויסגעלערנט  זיך  זי  הָאט  צודערצו 
ניט  מלחמה  דער  פַאר  ווילנע  אין  מ'הָאט  ווָאס  שּפרַאך 
גערעדט (די צוויי הויּפט=שּפרַאכן אין דער שטָאט 
זיינען געווען ּפויליש און אידיש, און ַא סך הָאבן 
ַאנדערע  און  ווייסרוסיש  רוסיש,  געקענט 

שכנותדיקע שּפרַאכן).

ווען ס יָארן,  ַאכציקער  וף 
געהַאלטן  זיך  ס‘הָאט 
דער  צוזַאמענפַאלן  אין 
דער  און  סָאוועטנפַארבַאנד, 
איז  טערָאר  קָאמוניסטישער 
גענומען  מען  הָאט  נישט=געווָארן, 
בויען ַא נייעם אידישן מוזיי אין ווילנע. 
מיטן  טָאן  צו  הָאט  ווָאס  ָאּפטיילונג  די 
זיך  געפינט  הָאלָאקָאוסט)  (בלע"ז  חורבן 
ווָאס  שטוב  הילצערנער  בַאשיידענער  ַא  אין 
מען  רופט  גרין.  ָאּפגעפַארבט  דרויסן  פון  איז 
כמנהג  אידיש  ווילנער  (אין  הויז"  גרינע  "דָאס  עס: 

ליטא: "די גרינע הויז").
ַא  אויף  געפינען:  צו  שווער  זייער  איז  הויז  גרינע  דָאס 
בערגל צום סוף פון ַאן ַארויפפָאר פון גַאס; לעבן גַאס איז דָא 
ַא ּפיצינקע שילדל, ַאז דָא טרעפט מען ַא אידישן מוזיי. מען 
בַאדַארף הָאבן ַא זעלטענע יונגע ראיה דָאס צו זען, ַאּפנים ַאז 

די מלוכה וויל ניט מ'זָאל עס זייער לייכט קענען געפינען.
דער  ָאבער  איז  הויז,  גרינע  בַאשיידענע  קליינע,  דָאס 
ווערט  עס  וואו  ליטע  גַאנץ  אין  ָארט  איינאונאיינציקער 
סך  ַא  זייער  ַאזוי  ווי  חורבן:  וועגן  אמת  דער  אויפגעוויזן 
זייערע  געשָאסן  און  געּפייניקט  פרייוויליק  הָאבן  ליטווינער 
"געטרייע  היטלערס  ַארום  ַאזוי  ווערנדיק  שכנים,  אידישע 
אויספירער" אין דער ליטע. ּפונקט פַארקערט, אינעם גרויסן 
ניט  ַאפילו  איר  וועט  שטָאט,  אינמיטן  צענטער"  "גענָאציד 
טרעפן ַאזַא ווָארט ווי "ּפָאנַאר", און עס ווערן קוים דערמָאנט 
ּפשוט  איז  הויּפט=ציל  וועמענס  מוזיי  ַא  איז  עס  אידן. 

ָאּפצולייקענען דעם חורבן. 
הָאט  מען  וויפל  מען  זעט  דָארטן,  טָאן  קוק  ַא  נָאכן 
מיט  הָאבן  עס  ווָאס  הויז,  גרינעם  דעם  פַארדַאנקען  צו 
אייגענע  זייערע  מיט  טַאלַאנט,  און  הָארעווַאניע  זייער 
עטלעכע  אויפגעבויט  לעבנס=דערפַארונגען,  און  זכרונות 
(ליַאלקע  רחל  אונדזער  פרויען.  אידישע  איבערגעגעבענע 
ביים  רָאלע  וויכטיקע  ַא  געשּפילט  נָאר  ניט  הָאט  מרגלית) 
אויפשעלט די עצם עקסּפָאנַאטן, זי הָאט אויך בשותפות מיט 
מ'זָאל  פָאדערן  גענומען  הּפליטה,  שארית  דער  פון  ַאנדערע 
אויפשטעלן שילדן אויף די גַאסן פון דער געוועזענער ווילנער 
געטָא, עס זָאל פַאר דער אייביקייט פַארצייכנט ווערן כָאטש 

טייל פון די געשעענישן.
דָאס גרינע הויז ווערט ָאנגעפירט ביז צום היינטיקן טָאג 
פון נָאך איינער פון די גרינדערינס: רחל קָאסטַאניַאן דַאנציג, 
דער  פון  האמת"  די "שומרת  טָאג  היינטיקן  ביי  איז  וועלכע 
אידישער ווילנע: ַא הויך=טַאלַאטירטע קעמפערין פַארן אמת 
געבליבן  טָאג  היינטיקן  ביי  איז  עס  ּפלייציעס  וועמענס  אויף 
ליגן דער גַאנצער עול האמת, זָאל זי נָאר געזונט און שטַארק 
מירצעשעם  נָאך  וועט  דַאנציג  קָאסטַאניַאן  רחל  וועגן  זיין. 

אויסקומען צושיקן אין "זשורנַאל" ַאן איגרתל.

גענומען א מרגלית  רחל  הָאט  יָארן,  ניינציקער  די  ין 
געפינען  צו  בכדי  ַארכיוון  שטָאטישע  די  אין  פָארשן 
אין  מוזיי  נייעם  דעם  פַאר  מַאטעריַאל  מער  ווָאס 

ווילנע, פַארן בַאשיידענעם גרינעם הויז.

ַאן איגרתל פון ווילנע

רחל מרגלית, 86, 
קען ניט קומען אין 
איר היימשטָאט 
ווילנע, ווייל זי 

הָאט געקעמפט 
קעגן די נַאציס...

רחל מרגלית בעת ַאן ַארויספָאר אין טרָאק, ניט ווייט פון ווילנע, פַארַאיָארן....

פָארזעצונג אויף זייט צען

רחל מרגלית אין 
ווילנע אין 1939

הַאיָאר: רחל מרגלית שטייט לעבן דער געדונגענער שטיבעלע וואו זי לעבט זיך איינע ַאליין אין רחובות. זי קען מער ניט פָארן קיין ווילנע ווי אין ַאלע פריערדיקע יָארן ווייל די ליטווינער ּפרָאקורָארן 
סטרַאשען קעגן איר "אויספָארשונגען" פַארדערפַאר ווָאס זי הָאט זיך גערַאטעוועט פון ווילנער געטָא און איז ַאוועק קעמפן אין די וועלדער מיט די ּפַארטיזַאנער קעגן די נַאציס.


