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מיינע מיט זאל ראזשישטש. געבורטשטאט מיין וועגן עטוואס שרייבן צו חוב א פיל איד
פרייבט. און קרובים אזנדזערע פון אנדענק און נאמען דער רוערן פאראייביקט שורות
זענען וואס ראזשישטשער, לעבךגעבליבענע ביים די פון קינדסקינדער און קינדער
געראטעוועט, נסים מיט זיך האבן וואס די פון אדער קריג, דער פאר וועלט דער אין אוועק
אלע אין ווי אזוי אז וויםן, זיי זאלן ! שטעטל עלטערנס זייער וועגן לייענען וועלן
היטלערחורבן אין ערד דער פון געווארן אפגעווישט זענען וואס שטעט, יידישע אנדערע
שולן, : שאפן און לעבן יידיש א. געשפרודלט שטאט אונדזער אין אויך האט אזוי 

געווען אונדז ביי זאגאר סיזענען ! קלייטן ווארשטאטן, פאריינען, קלונן, טעאטערס,
ערדבאזיצער. יידישע

"תרבות" העברעישע די : פאלקםשולן יידישע צוויי געווען זענען ראזשישטש אין
אהוץ שולע. שולארגאניזאציע) יידישע (צענטראלע ציש"א יידישע די און שולע
מלוכה~שול 7קלאסיקע פוילישע א געווען אויר שטאט אין איז חדרים רעליגיעזע
זיי. צווישן איך און  קינדער יידישע אייניקע געלערנט ס'האבן ווי (פאלושעכנע)'

פוילישער. דער אין נאכדעם ציש''אשילע, דער אין געלערנט איך האב פריער

פאטער מיץ
רידקע, דערפער די אין גויים די צווישן פריינט אסאך געהאט האט פאטער מיין
דערפער אנדערע אסאך אין און ברישטש אמעלנע, טריסציאנקע' סעקילע, טאפילנע,
וואס גאס, גואישער דער אין נעמען זייערע נישט כיגעדענק וואס אומגעגנט, דער אין

אסאך אוקראינער. געווען איינלווינער אלע זענען דארף' זשאליבאווער גערופן האבן מיר
רעדן און שטוב אין אונדז צו קומען פלעגן זיי יידיש. גערעדט אפילו האבן זיי פון
פארשטאנען נישט דאן כיהאב "באלאקאטי". רופן דאס פלעגן זיי לאנג. שעהן טאטן מייטן
מיט און לעקציעס מיינע אין פארטאן געווען כ'בין אז>יפיל. דאס רעדן זיי וואס וועגן

הויז. אין אונדז צו קומען פלעגן וואס חברטעס מיינע
אזויפיל אפ גיט ער וואס טאטן, אויפן בייזערן זיך מאמע די פלעגט מאל אייניקע
די מיט ראזשישטש אביסל געדענקען וואס שורות די פון ליינער די גויים. די צייט
פארקויפט און געקויפט האט וואלעק, יעקב יצחק טאטע, מיין אז ווייסן תושבים, אלטע

שטיקלעך". מיט האנדלט ,,ער : זאגן פלעגט מען בהמות.

ואזשישטש פארלאזן מיר
שוועםטער, צוויי אזן עלטערן מיינע מיט צוזאמען ראזשישטש פארלאזט האב איך
זענען וואלף, און מאטל ברידעה צוויי מיינע .1933 נאוועמבער אין מאליע, אין שרה
איז מענדל, ברודער, דריטער דער .19301929 יארן די אין נאף בראזיל קיין אוועק
פון בריינדל, פרוי זיין אראפגענומען שפעטער האט ער .1935 אין בראזיל קיין אוועק
פאטער (איר משפחה גרויסער איר פון איינציקע די געבליבן איז זי גרינבערג. דערהיים

ערדבאזיצער). אן טריסציאנקע, פון גרינבערג מאטל געווען איז
עקאנאמישער דער מיט פארבונדן געווען איז היים אלטע די פארלאזן אונדזער
איז דאס גינסטיק. נישט געווען אונדז פאר איז וואס פוילן, אין לאגע פאליטישער און
דעם פון געווארן געראטעוועט מיר זענען דעם אדאנק אלן גליק אונדזער געווען

פוילן. אין יידן פארבליבענע אלע פון גורל שרעקלעכן
פון פאמיליע די בראזיל קיין ארויסגעפארן אוץ זענען צייט דערזעלבער אין



און בעזי זין, זעקס מיט כץ שיינדל אלמנה די טעכטער, 6 מיט לייטער אברהםיצחק
פאמיליע די קאץ, פאמיליע די ישראליק. און מינדל קינדער' צוויי מיט רויז ואציע
ארץישראל. קיין געפארן זענען אידעאליםטן יוגנטלעכע אנדערע. און לינדבערג ווייםבערג,
איך און זכרון אין איינגעקריצט מיר זיך האט שטעטל קליינעם פון לעבן דאס
מיר שטייט הייז יעדעס געסל, יעדעס רעספעקט. און ליבע מיט אלעמאל דאס דערמאן
קען יעדער צי נישט כ'ווייס ווערן. אפגעווישט נישט קיינמאל קען עס און אויגן די פאר
פארלאזט מען ווען עלטעה געוויסע אי מיט פארבינדן דאס איז פילייכט אדער פילן, דאס

היים. אלטע די

שולעס מיינע
ביידע פון זכרונות די יאר. 17 געווען אלט איך בין בראזיל קיין אוועק כ'בין ווען
יארן די לעבן. גאנצע דאס מיר ביי בלייבן וועלן געלערנט, כ'האב וועלכע אין שולעס,
די מיט הארציקע, זייער געווען זענען פאלקסשולע דער אין געלערנט האב איך וואם
; ימיטטובים די און שוליאר פון ענדע ביים : געלעגנהייט יעדער ביי פארשטעלונגען
לערער, די מיט ציזאמען שפילערייען די אויםפלוגן' די געדענקען אימער איד וועל אויך
רעספעקט גרוים געהאט האבן קינדער די ,. צוזאמען געזונגען האבן מיר וואס לידער די

קינדער. די ביי אויטאריטעט אן געווען איז זיי פון יעדער לערער. די פאר
זייער געווען זיך צווישן קינדער יידישע די זענען שולע פוילישער דער אין
געלועזענע איין מלחמה. דער נאד לעבן געבליבן זענען זיי פון געציילטע געבונדן.

פוילן. אין לעבט דאלגאפאלוק, אסתר קלאס, ימיין פון שילערין
טראגישער א זייער געווען איז שולע די פארענדיקן פארן זומער לעצטן דעם
דער (אויף בריק זייט יענער אויף טארניוואליע קיין א>יספלוג אן בשעת : פארפאל
זיבעטער דער פון שילער חברים, אונדזערע צוויי זענען סטיר) טייר פון זייט צווייטער
און קאפלמאן מ. געור1ן זענען דאס שיפל. א אויף פארנדיק געווארן דערטרונקען קלאם,
געטרויערט האט שטעטל גאנצע דאס ישראל). אין לעבט ברודער (קאפלמאנס קאגאן ז.

קרבנות. יינגע צוויי די באוויינט און

געסל אונדזער
מיר איז ראזשישטש אין יארן לעצטע די געלעבט האבן מיר ווו געסל דאס
נאמען פוילישער אפיציעלער דער סטאוואק". "אונטערן אלס זיכרון אין טיף געבליבן
איבערן בריקעלע קליינע דאס אריבערגייענדיק ,קאשטשעלנע". , געווען איז גאס דער פון
שער! און פיווין ציטרין, בראקער, רעכטס: הייזער, יידישע אויף אנגעטראפן מען האט טייכל
פרפ, פעפער, שקורניק, ; געווען זענען שכנים אונדזערע מארמאר. און ראזנפעלד : לינקם
פאמיליעם דידאזיקע פון אייניקע האכמאן. און קאמין באקסער, וויינער, פינקלשטיין,

בראזיל. אין אייניקע און ישראל, אין איצט זיך געפונען
לויטערע די געווען איז בריקל אונטערן טייכל אין געלאפן איז וואס וואסער דאס
אריין שטוב אין עמערס מיט געטראגן האבן ימיר וואס קרעניצע, דער פון קוואלוואסער

יאר. גאנץ א געטרונקען און
געבליבן אבער איז וואסער דאס אדום. פארפתידן געווען קרעניצע די איז ווינטער
דער צו נאנט הענט. די מיט אנשעפן אוו זיר איינבייגן בלויז  פליסיק און לויטער
האבן איילמאכער די ווידרע. פאמיליעס די פון אלייניצעס די געווען זענען קרעניצע

גאס. די פארשמעקט האט אייל פרישער דער און פערד מיט ראד דאס געצויגן
בייט העכער, אביסעלע געלעגן איז בארג" "דער גערופן מ'האט וואס געגנט די
כיגעדענק באק". "דער גערופן אים האבן יידן די וואס יאן'/ "הייליקן פון מאנומענט

געווארן. אויפגעשטעלט איז "באק" דער ווען נישט
"זאפאלסקיס אויף גליטשן זיר מיר פלעגן נעכט, ליכטיקע די אין ווינטער,
פריץ דער ה. ד. שטעטל' פח גוטבאזיצער דער געווען איז זאפאלםקי סאזשיווקע'/
שפעטער גארטן. גרויסן זיין אין שפאצירן שבת פלעגט מען ווען צייטן, געווען ס'זענען
די אויף הינט די אנגערייצט אפילו און אריינגאנג פרייען דעם פארמאכט ער האט

קינדער. יידישע

זכרונות בינטל א
בעיקר זענען ראזשישטש פון זכרונות מיינע
און וועלטמלחמה ערשטער דער פאר פון

: מלמדים מיינע מיט פארבינדן זענען
סטא אונטערן פון לוזערס משה יאסל
; תנ"ך פון מסביר גוטער זייער א  וואק
דוכט רבי. מאדערנערער א  שטאף אייזיק
לער ביים התפעלות זיין ראדזיוויל. פון זיך
היינט ביז מיר ליגט ירמיהו און ישעיהו נען
יחידבמינו. א  פארשטיי משה ; זכרון אין
לעצטנס רבי. ווי לערער מער געווען איז ער
באנקהויז אין בוכהאלטער געווען ער איז

לוצק. אין קראנשטיין
: דערמאנען איך דארף לערער מיינע פון
טשער און איידעם) (מאלסקייס סלוצקער
ספעציעלע געווען זענען דאס קאווסקי.
געלערנט איך האב דארט רוסיש. פאר קורסן
קיין אוועקפארן מיין פאר יאר האלב א

אדעס.

שילעכל טריסקער דאס
מיט מנורוה'ס אייזיק פון התורה קריאת
צו אקצענט, און טראפ אויסגעצייכנטן דעם
גע נישט לעבן מיין אין האב איך וועלכן
ויגן ,יעזור , : אנהויב זיין גלייכן. קיין פונען
די אין היינט ביז מיר קלינגט ויושיע"...

אויערן.
דער מיט נוראים ימים די אין שחרית זיין
ישתבח ,ובכן , : תפילה דער ביי התפעלות
נאך ראשהשנה ערב מלכנו"... לעד שמך
צו צוגיין זיין נוהג זיך ער פלעגט מעריב
קלינגענ זיין מיט ווינטשן און מתפלל יעדן
טובה לשנה יוםטוב, ,גוט , : שטימע דער
א מיט לחיים" לאלתר ותחתמו תכתבו

,לחיים". , דעם אויף קוועטש
: סליחות פון תפילות זיינע מיט חזן בערל
גוט זייער ". וחנון.. רחום אל השם, ,השם, ,
עתיר לפניך "ותערב : נוסח זיין געווען איז
פון דוכנען פארן  וכקרבן" כעולה תנו
: כפור יום אין "עבודה" די און כהנים. די
זיינע מיט בעזרה" העומדים "והכהנים

יענקל. און מאטיס שמוליק, : משוררים
מ'קען וואס תוקע, בעל דער שוחט זכריה
געווען זענען תקיעות זיינע אז זאגן, זיכער

שטערונגען. שום אן שטענדיק
נאמען מיטן באוווסט געווען איז שמש דער
זיינע נאך געדענק איך "בעלשם". הערשל
סו און פסח יאר, אין מאל צוויי הכרזות
פאר בימה אין קלעפ שטארקע צוויי כות,
"מוריד : אויסרוף אן און עשרת שמונה מוסף

הגשם". ומוריד הרוח "משיב הטל",
קהל פון באקומען ער האט "דירה" א
מערב אין אליין. שילעכל אין טאקע און
ווו שטיבל א געווען איז שילעכל פון זייט
תורה. די לייענען מען פלעגט שמחתתורה
ספעציעלע געמאכט דארט מען האט אפט
פארשפעטיקט האבן וועלכע די, פאר מניינים
דאוונען דווקא, געוואלט, און שילעכל אין

בציבור.



געעפנט זיך האט שטיבל דעם אט פון

די. אויף ד' פון חדר א צו  טירל א

,פרי , די געווען איז חדר דעם אין דארט

,בעלשם". , הערשעל אונדזער פון דירה" וואט

פארחלשטע פלעגן צימערל זעלבן דעם אין

מונטערן זיך כפור יום קומען מתפללים

,צושפארן". , זיך און אמאניאק מיט

שוחט. בערל חזן דעם אויך געדענק איך

הנאה ריכטיק איך האב תפילות זיינע פון

און בעלתפילה א געווען איז ער געהאט.

האט ער ויען עליון. בחסד בעלקורא א

מיי געקענט מען האט מגילה, די געליינט

אסתר פון שליח דירעקטער א איז ער אז נען,

אליין. המלכה

טי9ן פארשידענע
ראזשישטש אין וועלט מוזיקאלישער דער פון

זיין און קלעזמער משה נאך איך געדענק
געשפילט גוט האט וועלכע בערל, איידעם

נאטן. קיין געקענט ניט האט ער כאטש

שטענדיקן טיטן (קאנטאר) בדחן מענדל

כלות באזעצן זיין ליפן. די אויף שמייכל

דער פון וויינען דאס . . גראמען. די מיט

זיין האט קרובים אירע און כלה באזעצטער

איז ער פארקערט, ; געשטערט נישט הומאר

האט קונסט זיין וואס צופרידן געוועו

זון זיין עפעקט. ריכטיקן דעם ארויסגערופן

אפטעטשני. סקלאד א געהאט האט פרויקע

דעם איך געדענק בעלימלאכה די פון

ערשטקלאסיקער אן לאקש, בערל שניידער

תעל שוסטער, יאנקעלע און מענערשניידער

רייכע. די צו געהערט שויו האט כער

גוט איך געדענק ערדארבעטער די פון

ר' ברודער זיין און טאנארידער משה

האט זיי פון יעדער טאנארידער. ישראל

פון קילאמעטער 6S נחלה א געהאט

באאר אליין זיי האבן לאנד דאס שטעטל.

פאמיליע. דער פון הילף דער מיט בעט

ריכ און מענטשן געזונטע געווען זענען זיי

פויערים. טיקע

רוזן >ברנארר< דוב

ווארעמע מיט דאנקט , (שעווץ) וואליק גאלדע

וואס אויפנאמע הארציקער דער 3אר ווערטער

אין 1967 אין געווארן איינגעארדנט איר איז

ביתראזשישטש.

מארק דער

. מארקפלאץ דעם ארום געווען איז שטעטל פון האגדלסצענטער גרעסטער דער

, אפטייקן , שניטקראמען שפייזקראמען, : געוועלבער יידישע אלע געווען זענען דא

דייטשישע צען געשטאנען זענען מארק אנטקעגן יאטקעס. געשעפטן' שיך , אייזןקראמען

פאברי אייגענער זייער פון ווורשט, און חזירפלייש פארקויפט האט מען ווו קיאסקן'

מארק דער געווען איז מאנטיק אלע "חזירניקעס". גערופן זיי האבן יידן די קאציע.

ברענגעני פרן' זייערע אויף געקומען זענען דערפער ארומיקע די פין פויערן די . (יריד)

געווען זענען יידן די אייער. און הינער פרוכטן, תבואה, ווי פראדוקטן, זייערע אלע דיק

לעבן פיל אריינגעטראגן האט טאג דער אפגעקויפט אלץ זיי פון און אפנעמער זייערע

פאר געלייזט האבן זיי וואס געלט' דאס פלעגן פויערן די שטעטל. אין פרנסה און

געלאזט זיך זיי האבן קידכרכל געשעפטן. יידישע די אין אויסגעבן פראדוקטן' זייערע

געלט. זייער פון טייל גרויסע א פארשיכורנדיק רעםטאראנען, יידישע די אין וווילגיין

צעשלאגן. שטארק זיך פלעגן און מאס די אריבערגעכאפט האט זיי פון איינער נישט

יינגלעך. יידישע פראוואצירן אויך זיי פלעגן צייטנווייז

שפאצירן אונדזערע

זייער געווען איז וואס באךסטאציע. דער צו שפאצירן גיין מען ט לעג פ אפט גאנץ

קאוועל' ווארשע' קיין שנעלצוגן דורכגייענדיקע די אויף קוקן דאס באלויכטן. שיין

צייטפארטרייב אנגענעמער אן געווען איז שטעט וויכטיקע אנדערע און ביאליסטאק

און בריק אויפן שפאצירן מען פלעגט זומער שטעטל. קליין א פון יוגנט די פאר

יידן פון זייטב"זייט סיהאבן ווי בריק, דער פון זייט אנדערער דער אויף , וועלניאנקע

לופט, פרישע איר מיט אליסגעצייכבט זיך האט ארט דאס דייטשן. אםאך אויר געלעבט

א געווען איז דארט פון ווייט נישט געווען. דארט זענען וואס גערטנער פיל די צוליב
שיינער א געווען .ויך א איז דארט געגנט. גאנצע די פארשמעקט האט וואס םאסנעוואלד,

די אין "וויינאכטן" די צו גיין פלעגט יוגנט יידישע די ווו קלויסטער, דייטשישער

זיך צוהערן און פארשטעלונגען זייערע צו זיף צוקוקן און נעכט ליכטיקע ווינטערדיקע
געזאנג. זייער צו

סןהכל טרויעריקער א
דער ווו ביתהמדרש' דער : שולן פיר געשטאנען זענען מארק פון ווייט נישט

שולן די שול. אליקער די און שול טריסקער די שול, גרויסע די געדאוונט, האט טאטע

איז שטעטל גאנצע דאס כמעט ווייל וואך, גאנצע א טתפלליס מיט פול געווען זענען



זענען וואס יידן מיט פול געווען גאסן די זענען שבת יידן. רעליגיעזע פון באשטאנען
אריין. שול אין געגאנגען

געשאפן און געלעבט האבן וואס יידן 6000 די פון ; סךהכל טרויעריקער דער
וואס הייזער, און גאסן מענטשן, פון זכרונות בלייז געבליבן זענען ראזשישטש אין

מער. נישט עקזיסטירן
האט וועלכע שער, איטע חברטע טייערע מיין פון נאמען דעם דערמאנען דא כ'וויל
די ; צורילינג א יינגלעך, צוויי מיט זיך פון בילד א געשיקט קריג צוט נאנט מיר

קינדער. אירע מיט איר פון געבליבן םיאיז וואס אלץ איז פאטאגראפיע
באפאלן איז וואס טראגעדיע, שרעקלעכע די איבערגעלעבט האבן מענטשן געציילטע
געראטעוועט זיך האבן טייל א וועלטקריג! צווייטער דער אין פאלק יידישע דאס
אנדערע פארטיזאנער; אלס געקעמפט האבן אייניקע רוםלאנד, קיין אנטלויפנדיק
געראטע זיר האבן אלע די וועלדער; די אין און גריבער אין אויסבאהאלטן זיך האבן
אמעריקע ישראל, קיין אוועק זיי זענען באפרייאונג דער נאך ניסים. גרויסע מיט וועט
ברוינ אלמנה די מלחמה דער נאד געקומען איז בראזיל אין אונדז צו קאנאדע. אדער
לינדענ ברודער, איר צו געקומען איז זי מיטער. ברוינשטיינם פיפע את פעסיע שטיין'
קינדער אירע אלע : אליין געקומען איז זי צייט. לאנגע א דא שוין איז וואס בערג,

אומגעקומען... זענען
גיטל גלח, טייוול און נוימע : בראזיל קיין געקומען מלחמה דער נאך זענען אויך

שקורניק. היימ דער פון גיטל' און נוימע לאכטער, אברהמ און
אברהם, ברידער די און שקורניק מאטל און משה ברידער די אויך לעבן ריא אין

אמעלנע. פון בליאק יאסל און יאנקל
וואס קוזינען, און מומעס פעטערס, מיינע פון נעמען די דערמאנען דא נאך כיוויל
קאס ; קינדער און טריינע, פתי זיין שיפרעס, יאסל : שואה דער אין אומגעקומען זענען
ישראליק אברהם! און הינדע קריג), פון ענדע דער פאר קורץ (אומגעקומען שיפרעס
דא דערמאן איך ,. לוצק) אין דערנאך און קאפא,טשיווקע אין פריער (געלעבט וואלעק
ברכה שער, זלאטע דיכטער, עטיע לעווינגער, דאבע : חברטעם נאנטע מיינע אויך

קאמין. העניו און חייט לייזער ישראל), אין (לעבט קיבריק ביילע סאראקע,
קדושים! אומגעקומענע די פון אגדענק דעם ערע

זענען! זיי נאר ווי לאנדסלייט, חברים, אונדזערע פריינטשאפט אייביקע

ראזשישטש פון .טלעכע יוג גרופע א

קהילת דעי פון מיטליד מוז, הערשלייב
, פארוואלטונג.

פארוואלטונג קהילה די
פון באשטאנען איז קתילהפארוואלטונג די
אלע פארקומען פלעגן וואלן די חברים. אכט
בלויז געהאט האבן שטיםרעכט יאר. פיר

מענער.
לעצטע די אין קהילה דער פון פרעזעס דער
ר' געווען איז עקזיסטענץ איר פון יארן
דער פון זיץפלאץ דער זילבערשטיין. אברהם
הויז אין געווען איז קהילהפארוואלטונג
אברהםמשת ר' צו געהערט האט וואס
דאס געהאט האט פארוואלטונג די טאלץ.
יידי דער אויף שטייערן ארויפצולייגן רעכט
דער לויט שטאט אין באפעלקערתג שער
שטייערןקאמיסיע. דער פון רעקאמענדאציע
חו צאלן פלעגט קהילהפארוואלטונג די

רבנים. די שכירות דשלעכע
משה ר' רב דער האט יארן לעצטע די
און הויפטרב אלס גערעכנט זיך ספעקטאר
פון רעגיסטראציעביכער די געפירט האט ער
רעכט דאס געהאט האט ער קהילה. דער
קהילהפארוואלטונג דער אין שטימען צו

חבר. ניינטער א אלס
צאלן אויך פלעגט קהילהפארוואלטונג די
דער פון הכנסה די שוחטים. די שכירות
פארוואלטונג. די באקומען פלעגט שחיטה

גע אויך האט קהילהפארוואלטונג די
בית דעם ארדנונג אין האלטן צו זארגט
ארעמע פינאנציעל געשטיצט אויך און עולם

יתומים. און קראנקע לייט,
צווי זענען, קהילהפארוואלטונג דער אין
לער דוד : חברים געווען אויך אנדערע, שן
מאיר מוז, הערשלייב קאסטן, הערשל נער,

קאס. אברהםאיציק און לעווינגער
געלער משה


