
ט"/1רסג1/1 מיינע פח אנדענק איו

כיויארק , געלערשטיין באב

נית אין באגריסט יוערט געלערשטיין באג
איו גאזון פערטן זיין געת ראזשישטש

דזשעק  אים נעגן . 1970 מאי אין ישראל

. ניויארק פון גארנוז

מיינע ארויסברענגען פרווון וויל איך און 1975 יאנואר 8טער דער איז טאג דער

פאפיר. אויפן געדאנקען און זכרונות

אליין איינער איבער מיבלייבט ווען , פארגאנגנהייט א מען באשרייבט אזוי ווי

איך וואלט , פען פון מייסטער א געווען איך וואלט ? משפחה פארשפרייטער א פץ

פערזענלעכן מיין צולעגן , מאמעלשון מיין אין , באמיען מיו ורעל איך . געשריבן ביכער

. "םפרראזשישטש" הייסט וואס געביידע דער צו ציגל

ארגאני די , געלערנט , פארבראכט קינדעריארן מייבע האב איך ווו , שטעטל דאס

ישיבה ראוונער אין ביו איך וואנען פון , גרינדן געהאלפן און געגרינחנט זאציעס

. געפארן אמעריקע קיין און דאמבראוויץ אין קיברךהכשרה אין שפעטער און געפארן

. . . יאר פערציק אריבער שוין

אנגעזוייטיקטע זייער טיפקייט דער פון ארויסשעפן זאך לייכטע קיין נישט סיאיז

זייער נוץ איך , באדויערן צום וואס , שפראך א אין אויםדריקן זיי און זכרונות

רעדאגירן מיטן אפ זיר גיבן וועלכע חברים מיינע אז , זיכער בין איך אבער . ווייניק

. טאלק א מאכן שוין שרייבן מיין פון וועלן "ם*רראזשישטש'/ דעם

און לעבנםוועג געווענלעך איין ווי מער , זיף דאכט , דורכגעלעבט האב איך

. עלטער מיין אין מענטשן אסאך ווי מער דורכגעמאכט

ליבסטע , טייערסטע מייגע פאראייביקן איז , באזונדערס דא וויל איך וואם

, פאמיליעס זייערע מיט ברידער , פאמיליעס זייערע מיט שוועסטער , טאטעמאמע

געדאנקן מיינע אין זענען זיי . קענען צו אפילה , געווען זוכה נישט האב איך וועלכע

. לעבן טאגטעגלעכן מיין אין שטענדיק

ייחוס אונדזער

יחוסבריוו זיין . בריסק פון צביבייניש בר' דוד געווען איז ע"ה טאטע מיין

הרב יוםטוב'/ "תוספות צום צוריק יאר הונדערט עטלעכע אויף געצויגן זיר האט

און דליטא בריםק אין רב צייט געוויםע א געווען איז זואס , ליפמאןהעלער יומטוב

. לודמיר  וולאדימירוואלינסק אין רב געווען ער איז 16431634 יארן די אין

גרויםער א געווען . משנה דער צו יוםטוב" "תוספות פירוש דעם געשריבן האט ער

. געלער)  רוסיש (אין העלער פון שטאמען זאל געלערשטיין נאמען דער . חכם תלמיד

מיר האבן , טאטע מיין ארך און כץ פאליק ר' ווי שיל' טריםקער פון למדנים יידן

. פארגעסן געלאזט נישט דאס

פארניכטעט איז וועלכער , פארמעט אויף יחוסבריוו א זיידן מיין ביי געווען סיאיז

מיד פלעגט ער ווען , ע"ה פעפער אליהו די . וועלט~מלחמה ערשטער דער אין געווארן

שטארק זיך מוז איך אז , ווארנען מיר פלעגט , באטאג שבת שיעור מיין פארהערן

. . . יחוס מיין פון כבוד דעם אויפרואלטן דארף איך ווייל , באמיען

. טשארטאריסק פץ וואול משה ר' בת רבקה געווען איז מאמע מיין

איז עם . מיידל קלוג א געווען איז , ע"ה דוואםקע , שוועסטער עלטסטע מיין

אפילו , סוד א פארטרויען אדער עצה אן איר מיט זיר האלטן צו פארגעניגן א געווען

. קיווערץ פון ע"ה ריוועץ מאטל מיט חתונה איר נאך

: פאמיליעס זייערע מיט ברידער מיינע

און אים דאנק א וואס , בחור א געווען איז ע"ה נחום ברודער עלטסטער מיין



האט  גרופערמאן שלוימקע און צוקערמאן וואלאדיע שיפריס, קאס חברים זיינע
אין געורען לעבן זייער איז מאל אסאך ייד. א טשע3ען געטארט נישט גוי קיין
אסאך איך האב רעספעקטירט. זייער האב איך וועלכן נחומען, מיין פון געפאר...
הכשרה אויף געלוען בין איך ווען געקומען, צונוץ פפעציעל מיר איז דאם געלערנט.
פארטיידיקן אץ קעמקן געדארפט מיר האבן טאג יעדן כמעט ווו דאמבראוויץ, אין

חלוצים. און יידן אלס עקזיסטענץ אונדזער

פארטייען פינף  ברידער פינף
דריי  יידן צוויי ווו "דארט : שפורכווארט א זיין ראזשישטש אין פלעגט עס
געווען איז גתום מיין געווען. ווירקלעך דאס איז הויז אין אונדז ביי פארטייען".
ברודער מיין ; פועליציון שכעטער  חלוץ א געווען בין איך ! בריתחיילניק א
אויסערגעווענלעכע אן און ביתרקיבוץ א פץ מנהל א  ביתרי א געווען איז ע"ה יאסל

פערזענלעכקייט.
צו שפעטער און החלרךהצעיר צו געהערט האט ע"ה הערשל ברודער דריטער מיין

געמיינזאמס. אסאך האבן ער פלעגט מיר מיט "החלוץ'/
איז און השומרהצעיר צו געהערט האט ע"ה, לייבעלע ברודער, יונגסטער מיין
שלעכטס קיין קיינמאל ער האט אונדז ביי אלעמען. אונדז ביי קאפ אין אויג דאס געווען

גוט... געווען איז געטאן האט ער וואס אלץ באגאנגען, נישט
ביישפיל, זייער דורך געלערנט, אונדז עלטערן אונדזערע האבן אן קינדווייז פון
צו געהערט האבן מיר כאטש צווייטן. צם איינער געטריי און איבערגעגעבן זיין צו
אן ריר אז געוווסט, ראזשישטש אין מענטש יעחגר האט פארטייען, פארשידענע

געלערשטיינס... אלע אן רירסטו געלערשטיין, איין
געלאכט האט וואס פאמיליע, ענגצוזאמענגעבונדענע אן געווען זענען מיר

געבלוטיקט... צוזאמען אויר ווי צוזאמען
און ברידער און שוועסטער עלטערן, אומפארגעסלעכע מיינע פאר זיי, פאר
ווייטיק... אומענדלעכן און טרערן מיט פ:ל שורות די אט איך ווידמע פאמיליעס, זייערע

מאן. און שקורניק שרה

איו געלעושטייו יאסל מיט חברים גרו3ע א
גאראלניק. משה


