
ביתראזשישגוש איו טעטיקייס די
איין מיר ארדנען ביתראזשישטש אין

געסט לכבוד באגעגענישן פייערלעכע

ארדע דא אויסלאנד. פון קומען וועלכע
די נאך הזכרות יערלעכע די איין מיר נען

אל די ראזשישטש, קהילת פון קדושים
פון וואלן די און :ג ;אמלו פאר געמיינע

ועד.

ועד פרן זיצונגען די פאר קומען דא
אין קאסע. גמילותהסדים דער פץ און
געפירט אויך מיר האבן ביתראושישטש

גע און רעדאקציע די פון זיצונגען די

וועלכע מענטשן פארשידענע מיט שפרעכן

זענען דא ספרראזשישטש. פארן ארבעטן

חברי^ מיט באגעגנישן פארגעקומען אויך
זכרו זייערע פארשרייבן צו צוועק מיטן

אנדער און דאקרמענטן זאמלען און נות,

ברך. פארן מאטעריאל

"קדם" קהילה די
פארדינ מיר ווי צייט געוויסע א שוין

יידישער דער צו טיילווייז זאל דעם גען
אדווץ וואם, "קדם'/ קהילה פראגרעסיווער
און שבתים אין שול אין דאיונען דעט
קרייזן פאר דארט קומען ימיםטובים,
בר פאר קרייזן תלמוד, און תנ"ך פאר

באגעגענישן אנדערע און קינדער מצוד.
כא קולטורעלן און געזעלשאפטלעכן פון

ראקטער.

ידידים. וקבוצת פישמאן :י ב : הר11שוגים גימיי ב'תרוז'ישץ'
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צוקונפט די אויף פלענער
אפגע וועט ספריזכור דער ווי דעם נאך
פייערלעכן א אויף וועט און ווערן דרוקט

חב אונדזערע ווערן איבערגעגעבן אופן
מיר האבן אויסלאנד, און ישראל אין רים
אין טעטיקייט אונדזער פירן צו בדעה

: פלאן פאלגענדן דעם לויט צוקונפט דער
ס'וועלן ווו ביבליאטעק' א אויפשטעלן א.

א פון ביכער ווערן קאנצענטרירט
סטו" פאר כאראקטער, פארשידנארטיקן

עולם. ברייטן פארן און דענטן

סטיפענדיעס פאר פאנד א פראקלאמירן ב.
תלמידים. אויסגעצייכנטע פאר

ביתראזשישטש דעם פארגרעסערן ג.

הויף פון שטח דעם פארבויען דורכן

שטאט תלאביבער די ווי נאכדעם
די געבן אונדז וועט פארוואלטונג

דערלויבעניש. געהעריקע

דור'דייוגנט צווייטן דעם ארגאניזירן .3
קאנ לעבעדיקן א אנבינדן און לעכע,
ביתראזשישטש. און זיי צווישן טאקט

בנוכ ה20 העצמאות יום מסיבת : למעלה

מחו"ל. אורחים חות

ה20 העצמאות יום לכבוד מסיבה : למעלה

מחו"ל. אורחים בנוכחות

תשי"ח. חנוכה בחגיגת באולם הקהל : למטה



אורחים עם ,לחיים" ' שותה באולם הקהל
מחו''ל.

ערוכים. שולחנות ליד חוגגים קהל

גץ, בנימין : הראשונים בין באולם. מראה

ז"ל, פולישוק פריידה , וארקוביצקי איטה

עיר. בני ועוד בקרצוקרמאן שרה רויטר, צבי



האורחים את מברך ז"ל רוזנבוים משה
.1959 במארס ברגר ולואי סוניה

שקורניק ומוטל מרוז'ישץ' בייטש האורחים
בביתרוז'ישץ'. מבראזיל

בין בביתרוז'ישץ'. ואשתו ואלד יוסקה
שטרנברג סנדר בירמאן, אלי : נראים הקהל

ומהארץ. מחו"ל חברים ועשרות



בשנת ז''ל שעווץ ויענקל גולדה לכבוד מסיבה
0רל יואל הסופר משמאל ראשון .1967

שיריעם. שרה אשתו, מינדלשרה, (מלוצק).

שיזגרון מקבלים וייסברג ומריאסיה מאיר
.1963 באפריל מביתרוז'ישץ'

ורעייתו, ואלד יוסקה : מחו"ל אורחים עם
ויעקב חזן אורצי וייסברג, ומאליה מאטל

של ביוםהעצמאות (מאיטליה) בארטניק
.1964 שנת



הנאה קבלתהפנים על מידה חזן אורצי
(מאי גארטניק : השולחן ליד לו. שנערכה
גביש לאה וייסברג, ומאליה מאטל , טליה)

ועוד. ואשתו, ואלד יאסקה (גלאזר),

האור לכבוד מסיבה בביתרוז'ישץ'. אורחים
0רל פיליפ מניויורק, גלרשטיין באב חים
וגדליה וואליק ובריינדל מנדל מדנוור, מוטר

מסאןפאולו. פרידלין

מניו גלרשטיין ודורה באב לכבוד מסיבה

וגדליה וייסברג) ומריאסיה מאיר יורק,
מבראזיל. פרידלין



לביקור שבאה בייטש לכבוד קבלתפנים
די מריו שקורניק מוטל ולגבוד מרוז'ישץ/
שרה סמוליאר, יענקל של בתו ז'אניירו.

שיריעם.

מחו"ל. האורחים את מברן ארלין זאב

אורחים פני מקבל רוז'ישץ' יוצאי צבור
רוז'ישץ'. בבית מחו"ל



האורחים את מגרד ז''ל גראבארסקי שלמה
(ב שלמה מקאנאדה. שאמעס ומנדל מירל
ברוז'ישץ' ידוע ספורטאי היה למטה) תמונה
בארגון פעיל חבר היה ובישראל השואה לפני
נהרג גראבארסקי שלמה רוז'ישץ'. יוצאי

דרכים. בתאונת בארץ

ז"ל. גארבוז מאטל לכבוד קבלתפנים

בבית הזכרון לוח בחזית ברגר ולואי סוגיה

רוז'ישץ'.



זוגות 6 לכבוד 1970 בשנת מסיבתחנוכה

>יובל ולכבוד , ההיא בשנה שהתחתנו צעירים

וזאב ז"ל קאצאן ציפה הח"ח של השמונים

ובעלי הזוגות ארוכים. לחיים ייבדל , ארליך

העל בתמונה . הארגון מן שי קיבלו היובל

. הארגון מטעם שי צעיר זוג מקבל יונה

. חנוכה בחגיגת החוגגים קהל

. 1964 בשנת העצמאות יום מסיבת


