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רבין משה

לעצטער מיין געיוען איז דאם און מלחמה, דער נאד באלד ראזשישטש באזוכט האב איד
האב אין פוילן, קיין ארויספארן געקליבן שוין זיר האב איד ווייל שטעטל' אין באזיך

פארמאליטעטן. פארשידענע דערליידיקן צו געהאט נאד
שטעטל יידיש אלס נישט שוין עקזיסטירט ראזשישטש אז איינדרוק ערשטן דעם
איז מען ומגן קריג, דעם פאר וואקזאל. לעמבערגער אויפן באלד באקומען איך האב
קיין בילעט א געבעטן און וואקזאל לעמבערגער אויפן קאסע דער צו צוגעקומען
צווישן פארקער לעבהאפטער א געווען ס'איז ווייל באקימען' גלייך מען האט ראזשישטש'
באקאנט גוט געווען איז שטעטל אונדזער פון נאמען דער און לעמבערג און ראזשישטש

באךבאאמטע. לעמבערגער אלע
פארבונדן געווען זיינען וואס שטעטל אונדזער פין יידן די געווען דאס זענען ווער
די אין האט מען וואס תבואהסוחרים, געווען קודםכל, זענען, דאס  ? לעמבערג מיט
לעמבערג. קיין שבתצונאכט יעדן געפארן זענען זיי קאמפאניע". "די גערופן צייטן אלטע
שבת ארויסגיין פלעגט צוג דער אפרעכנען. אינדערפרי באלד זונטיק יד קענען צו כדי
יידן ראזשישטשער לעמבערג. קיין אנקומען פרי זונטיק און ראזשישטש פון צונאכט
און דאקטוירים אירע מיט בארימט געווען איז וואס לעמבערג' קיין פארן אויר פלעגן

קורירן. און היילן זיד כדי פראפעסארן'
און באךקאסע דער צו לעמבערג' סאוויעטישן אין שוין צוגעקומען' בין איד ווען
גרויס מיט אנגעקוקט מיד קאסירערין די האט ראזשישטש' קיין בילעט א געבעטן
האט זי ראזשישטש. מיט באןפארבינדונג קיין נישט ס'עקזיםטירט ווייל באווונדערונג,

נאמען. דעם געפונען ענדלעך און מאפע דער אין געזוכט



קיווערעץ, צווישן ראזשישטש, הייסט וואט סטאציע אזא דא "ס'איז זי, זאגט "יא",
קאוועל"... און ראוונע

מען פלעגט ראזשישטש, קיץ לעמבערג פון מלחמה, דער פאר געפארן' איז מען אז
אן ראוונער, א קיווערצער, א : יידן היימישע טרעפן וואקזאל לעמבערגער אויפן שוין
יידישע די פון אטעט דער געפילט באלד זיר ס'האט קלעוואנער. א אדער אליקער,

באךליניע. לעמבערגער דער אויף געפונען יד האבן וואס שטעטלעך,

קאוועל. ביז פארט און ראוונע, דורר גייט וואם צוג פון וואגאן אין אריין בין איך
וואגאן. אין ייד איינציקער דער געווען בין איר

שוין זיינען מיר אז געפילט איר האב פארטאג נאכט. גאנצע א געפארן זענען מיר
ביז לעמבערג פון סטאציעס, אלע אויף קיווערעץ. אליק, קלעוואן, ראוונע' דורכגעפארן
געווען זענען פאםאזשירן אלע פנים. יידיש איין קיין געזעען נישט איר האב ראזשישטש,
.■. 1 . . . . גויים

פראוויטיעלעסו די און בעליעגלות די זיינען ווו

ראזשישטש. קיין אריינגעפארן און סטער איבערן בריק אייזערנע די דורכגעפארן בין איד
עפעם און קליין זייער אייםגעוויזן זיר מיר ער האט וואקזאל, אויפן ארויס בין איד ווען
אין באן דער מיט קומענדיק אז געוווינט, געווען זענען מיר שטאט. דער פת העטווייט
דער זעליג אנטקעגנגעקומען אונדז איז וואקזאל אין אריין זענען מיר נאר ווי איז שטעטל,
ער האט איר פון באן, דער מיט פארבונדן דירעקט געווען איז וועלכער בעלעגלה,
די וואקזאל אויפן אינדערפרי באלד באגעגענען מען פלעגט אויר פרנסה. זיין געצויגן
פערלמוטער. אברהם אין פאטאשניק בנימין ווערבע, זלמן ראזנבוים, ראובן עקספעדיטארן
כדי סוחרים, אויף געווארט האבן זיי ,. עניינים זיינע מיט קומען פלעגט איינער יעדער
יידן, מיט פול געווען איז באךסטאציע די באשטעלן. צו וואגאנעס וועלכע וויסן צו

צוג. לעמבערגער מיטן אנגעקומען זענען וואס

פאסאזשירן, גייישע מיר ארום און ייד, איינציקער דער צוג פון אראפ בין איד
אין שטעלן זיר כדי פארטאג, שטעטל אין געקומען זענען וואס פויערטעס, און פויערן
זיינען זיי ווייל "פאראשוטיםטן", רוסלאנד אין מען רופט טיפן אזעלכע ברויט. א.ויף ריי דער
ברענגען זיי פאראשוט... א ווי אזר זעק זיר אויף טראגן און אנגעטאן ארים זייער
דאס ברויט. וועג אויפן איין זיר קויפן און פארקויפן צו עפעס ראזשישטש קיין זיר מיט
מיר. מיט צוזאמען ראזשישטש קיין געקומען זענען וועלכע פאסאזשירן, די געווען זענען

האבן וואקזאל אויפן אראפ זענען מיר נאר ווי אז געוווינט' געווען זענען מיר
און געווען, נישט זיי פון קיינער איז איצט בעליעגלות. צוויידריי א באגעגנט מיר
דעמ געווען איז דאס שטעטל. פון ריכטונג אין צופים שפרייזן אנגעהויבן האב איך
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כמעט שטייען שטוב היינס ביז וואקזאל. פון פירט וואס גאם דער מיט גיי איד
איך /ע אט און הויז. גארנשטיינס  דערנעבן און הויז גאלדפעדערס איז אט הייזער. אלע
דורכ קיין געזעען נישט מיהאט און פוסט געווען זענען גאסן די פערעל. פון אכסניה די
זעקס געווען שוין ס'איז לעבעדיקער, אביסל געווארן שטעטל דאס איז שפעטער גייער.
קעפ גייישע ארויס קוקו פענצטער אלע פון אז באמערקט האב איר אינדערפרי. אזייגער
גויעס די ארויס גייען הייזער יידישע אמאליקע די פון טיכלער. פויערישע מיט פארדעקט
איר האב שטעטל גאנצן אין חזירים. די פאר עסן טראגן און הענט די אין עמערס מיט
יידן ראזשישטשער אלע מיהאט אז געוווסט האב איד כאטש פנים. יידיש קיין געזען נישט
מיר זיר האט ייד, א טרעפן צו אויף אילוזיעס קיין געהאט נישט כ'האב און אומגעבראכט,
מעגלעד... בכלל דאס איז ווי יידן, אן ראזשישטש : אימנאטירלער אויסגעזעען זאר די
דער אין טיף אז אוים, ווייזט געדריקטע. שרעקלעד א געווארן מיר ביי איז שטימונג די
פנים... באקאנט איין ייד, איין כאטש טרעפן צו האפנונג די געטליעט דאר האט נשמה
פנים יידיש איין קיין און פנימער, גויישע לויטער אויף אנגעטראפן איד האב ליידער,

רפואה. א אויף



! מניין ערשטן פון יידן די זיינען ווו

ראזשישטש קיין אנקומען צייטן אמאליקע די אין פלעגט מען ווען אז געדענק, איך

תפילין און טלית מיט יידן' צענדליקער גאםן די אין טרעפן שוין מען פלעגט פארטאג,
אין השכמה, :יין' מ ערשטן ביים דאוונען פון געגאנגען יידן זענען דאס ! ארעם אינטערן

א באמערקט זיר האט עס דאוונען. צום געגאנגען זענען אנדערע ! שול זשאליבאווער

אנגע איד האב היינט ריכטונגען. אלע אין געגאנגען זענען וואם יידן, פון באוועגונג
און פענצטערס די פין און עמן, צעבערס געטראגן האבן גויים ; גויים בלויז טראפן

פנימער. גויישע נייגעריקע ארויסגעקוקט האבן טירן אפענע

א איצט איז געביידע' אייךשטאקיקע אן געווען איז וואס הייז, באלערם משה
דאס  אופאלנארקאמזאג דער זיר גע*ינט הויז אין דיאמאנדשטיין ביי צוויישטאקיקע.

תבואות. מיט זיר פארנעמט וואס אמט דער איז

זיר דרייט עפעס וואס נייגער. מיט מיר אויף קוקן גויים די אז באמערקט, כ'האב
זענען שטעטל אין דערשיינונג. נייע גאנץ א זיי פאר איז דאס  ייד א שטעטל אין ארום
פריש דער איז ווער אבער געקענט. גוט זיי האבן אלע און יידן, אייניקע געבליבן

..? ייד אומבאקאנטער אנגעקומענער

: געטאן פרעג א און גויע א ציגעקומען מיר צו ס'איז
"? ראזשישטשער א ביסט "דו
געענטפערט. איר האב ,יא'/ ,

"? פארקויפן צו שטוב א האסטו "אפשר

זיר זי האט  הייזער מיט נישט האנדל איר אז געענטפערט, איר האב איד ווען
אפגעטראגן. גלייר

גרישקא און מיטשיק

ראזשישטשער אמאליקער אן בין איר אז דאקומענט, א אין גענויטיקט זיר האב איך
ער באשטעטיקונג. אזא געבן מיר קען מיטשיק פאוול אז געזאגט, מיר מען האט תושב.
אלע פאר פארגעשטעלט מיד האט ער אויפגענומען. פיין גאנץ ווירקלעך מיד .אט ד

ראזשישטשער. געוועזענער א אלס מענטשן, ארומיקע

א דערקענט האב איך גויים. ראזשישטשער אסאך מיט גערעדט שפעטער האב איר
ער פאר. זעלבן ביים געארבעט ווייטער האט וואס גרישקא, קינאמעכאניק, געוועזענעם

: דערקלערט און הייזער אייניקע אויף אנגעוויזן מיר האט

וועלוול אמעריקאנער, דער משה סאס, לייביש פיעטרושקא, ישעיהו געוווינט האט ,דא ,
דערקענען, דיך וועלן וואם שכנים, קריסטלעכע פיל באגעגענען דיר וועלן איצט שפיגל.

האט ער אז איבערצייגן, וועלן דיך וועט זיי פון יעדער דערקענן. זיי וועםט דו אדער
געווען ס'איז ! גלייין נישט זיי זאלמט יידן. אויסבאהאלטן לפחות אדער יידן, געראטעוועט

היגער דער פון רוצחים פראצענט 90 אנטיילגענומען האבן איר אין וואס שחיטה, א
געלט צוליב אנדערע און שנאתישראל, פון געטאן עס האבן אייניקע באפעלקערונג.

ייד א געהאלפן האט וואס איינציקער קיין נישטא זיי צווישן ס'איז רויבצוועקן. אין

"! טויט פון ראטעווען זיד

אויף פלאץ א געזוכט כ'האב טאג. גאנצן א ארומגעדרייט זיר איך האב נאכדעם
ביי געוווינט' אמאל כ'האב ווו קאפאטשיווקע, קיין צוגעפארן בין איך איבערצונאכטיקן.

גלייר מיד האט ער קריסט. באקאנטן א צו אריין בין איך ראזשישטש. פון קילאמעטער 5

ווארעם. און קאלט געווארן אים ס'איז דערקענט.

ריינוואשן, זיר ווילנדיק און דערציילט, מיר ער האט אויסגעהרגעט"' אלע "מ'האט
פלעגט ער ! יידן אייסבאחאלטן זיך האבן קעלער אין אים ביי אז צוגעגעבן, ער האט
באלד האב איד ווייטער. אזוי און יידן, אויסבאהאלטענע צו וואלד אין עסן טראגן

שקרים. הוילע זענען דאם אז דערקענט,

ראזשיש א בין איך אז באשטעטיקונג, א ארויסגעגעבן מיר האט מיטשיק בקיצור,
פוילן. קיין ארויםפארן געקענט איך האב דאקומענט' דעם פון גרונט אויפן און טשער,


