
באהריסן אויסלאנד פון חברים

אין קאמיסיע בוי פון פרעוידענט בעףגער, לואי און סאניע
קאנאדע

ישראל. אין ועד צום
אויף גענומען האט לואי אז וויסן, אייך איך לאז פארגעניגן און פרייד גרויס מיט
ביתראזשישטש. פאר פאגד דעם שאפן און בויקאמיסיע פון פרעזידענט דער זיין צו זיך

מעגלעד. זיין ס'וועט וואט מיט העלפן צוגעזאגט אים האב איך
און לאנד דאס ליב האט ער ווייל ארבעט, שווערע די אונטערגענומען זיר האט ער
קיין קומען צו פארגעניגן גרויס האבן וועלן מיר לאנדסלייט. ראזשישטשער אונדזערע

ראזשישטש. בית פון עפנונג דער צו ישראל ארץ
ברמצוה א מאכן גייען מיר ידיעה. גוטע א אייר פאר האב איר ועד, געשעצטער
און קאנאדע פון ראזשישטשער אלע איינלאדן וועלן מיר און לעאנארד זון אונדזער פאר

שטאטן. פאראייניקטע
אלם קריגן וועט זון אונדזער וואס געלט גאנצע דאס אז באשלאסן, האבן מיר
אלפי ביתראזשישטש פארן ישרא.ל אין קאמיטעט ראזשישטשער צום גיין וועט מתנות'

באבע. און זיידע זיין פאר מצבה א
אליסקעמפן געקענט האט איר אויב אז זאגט, לואי זארגן. נישט איר זאלט געלט וועגן
וועלן מיר אז האפן, מיר ווינקל. אייגן אן דארט שאפן קענען מיר וועלן לאנה אייגן אן

דערגרייכן. אלץ

(גראבאר סאניע פון זון בערגער, לעאנארד
קא סארניע, פון בערגער, לואי און סקי)
וואט מתנות אלע געשפענדעט האט נאדע,
פארן ברמצווה, זיין צו באקומען האט ער
געלט סומע גרויסע די ביתראזשישטשש.
זאל. גרויסן דעם קויפן דערמעגלעכט האט

בערגער לואי און סאניע לכבוד אויפנאמע
לואי און סאניע : בילד אויפן .1959 מערץ
חיים פרוי, און גראבארסקי ל. בערגער,
שמחה און צפורה פרוי, און גראבארסקי

שלמה ז"ל, זוברמאן שמחה ראזען, (ז"ל)
אריה בארושעק, חיים ז"ל, גראבארסקי
אברהם און גראבארסקי משה מארמור,

ז"ל. ציטרין

בערגער. סאניע



ברגר. ולואי סוניה לכבוד קבלתפנים

בקבלתהפנים. למברכים מודה ברגר סוניה

הורה. רוחדים והקהל ברגר ולואי סוניה



ראזשישטשער פון פארזיצער ערשטער  געלערשטיין בערל

בויקאמיטעט פון און ניויארק אין קאמיטעט

נאמען אויפן ישראל, אין מאנומענט א אויפבויען געשטרעבט איך האב צייט גאנצע .די ..
קדושים. טייערע אונדזערע פון

אסאך געקומען ברמצוה זונם גארבוזעס מאטל אויף זענען 1960 יאנואר 9טן דעט
געזעלשאפטלעכער, גרויסער א געווען ס'איז און קאנאדע און אמעריקע פון לאנדסלייט

דערפאלג. פינאנסיעלער און מאראלישער

און געלט סומעס גרעסערע צו פארפליכטעט גערן זיר האבן לאנדםלייט אונדזערע
אלס מאנומענט, פראכטפולן א אייפבויען קענען וועלן מיר אז זיכער, יעצט זענען מיר

טייערע. ניטפארגעסענע, אבער פארלוירענע, אונדזערע פון זכר

ישראל אין אייו פאר צענטער קולטורעלער א זיין מאנומענט דער וועט גלייכצייטיק
אויסלאנד. פון אייר צו קומען וועלן וואס געסט, פאר און

חנוכתהבית צום באגריסונג

קאנצענטרירט איז "ואס וועלט, דער אין ראזשישטשער פון גרופע גרעסטע די אלע, מיר
פארלוירענע אונדזערע פאראייביקן צו צוזאמענגענומען זיר האבן דאו' איין אונטער

טייערסטע. און ליבסטע פארגעסענע נישט קיינמאל אבער

אים באשטימען און קדושים די פאר מאנומענט אלס ביתראזשישטש דעם ווידמען ■מיר
טעטיקייט. סאציאלע און קולטורעלע פאר ארט אן אלם

ביתראזשישטש וועגן געדאנק דער אומבאגרענעצט. איז אלץ, דאם זעענדיק פרייה מיין
פייוול מיט געשפרער א אין ניויארק, אין שטוב' אין מיר ביי געווארן געבוירן איז

און קאנאדע ניריארק, אין ראזשישטשער אלע מיר האבן אן, מאמענט דעם פון שקורניק.
אייערס, עס איז יעצט טאג. היינטיקן דעם דערלעבן צו אונערמידלער געארבעט ישראל

צוועקן. אייגענע אייערע פאר געזונטערהייט דאס נוצט און שעה, מזלדיקער א אין

לעבן. מיין אין טאג גליקלעכםטער צווייטער דער מיר ביי איז דאס אז מיר, גלויבט
אונדזער אין אויפשיינען זון די געזען האב איד ווען געווען איז טאג ערשטער דער

און הענט מיינע אויםשטרעקן איר וויל דא, אלע אייר זע איד אז איצט, און  לאנד
הארצן. מיין צו אלעמען איין דרוקן

אייר. מיט טרעפונגען אפטע פון אנה>יב דער זיין אוונט היינטיקער זאל

שלום

גלרשטייו ולדירה לבאב קבלתפנים מסיבת
.1963 באפריל מניויורק

במחיצת. מניויורק גלרשטייו ודורה באב
בביתרוז'ישץ'. חברים



שאמעס מירעלע

ארגענטינע  פעפער חיים

וועלן מיר וועלכע געפאלענע' אונדזערע פאר קאפ דעם יראתהכבוד מיט בויגן ...מיר
וואס קלענסטע דאס הערן. נישט ווארט קיין זיי פון און זעען נישט מער קיינמאל שוין

ביתרוז'ישץ/ א דענקמאל' א אויפשטעלן איז טאן, קענען מיר

קאמיטעט קאנאדער פון מיטגליד  שאמעס מירעלע

אן אויף געווארן אומגעבראכט זענען יידן טויזנט זעקס געווארן. חרוב איז שטעטעלע א
שוועסטער, און ברידער מאמעס, און טאטעס אונדזערע זיי צווישן אופן' אונמענטשלעכן

י פארגעסן זיי מיר קענען ווי חברים. און פריינט אינדזערע

האבן רוצחים היטלעריסטישע די וואס געדענקט  עמלק" לך שעשה מה "זכור

פארגעסן... נישט קיינמאל זאלט איר און אייר צו געטאן

ראזשישטשער פונעם פרעזידענט  מלמד) >שלמה מילער סאל

קאנאדע אין קאמיטעט

פאר און קאנאדע אין לאנדסלייט ראזשישטשער פון צוזאמענפאר אלגעמיינעם אויפן

: 1959 יוני 5טן שטאטן, אייניקטע
! פארגעסן נישט זיי' אויף ליגט וואס חוב דעט פילן ראזשישטשער .אונדזערע ..

קאמיטעט פון גרינדער דער ז"ל, אדוואק הערשל אז געוואלט' נישט האט שיקזאל דער
אונדז. מיט זיין זאל קאנאדע' אין

ער און קדושים אונדזערע נאך דענקמאל א אויפבייען מ'זאל געוואלט האט הערשל
שפענדונג ערשטע די געגעבן זיי ישראל' אין קאמיטעט מיטן פארשטענדיקט זיך האט

ביתראזשישטש. א אויפצושטעלן צוועק פארן
אין ראזשישטשער אלע מיה אויך און קינדער זייערע און צירל' פרוי' הערשלס

זוערן. פארוויקלעכט זאל טרוים דער אז אנשטרענגונגען, אלע מאכן וועלן קאנאדע'

בקא הועד יו"ר מילר, סול לכבוד מסיבה

. (מלמד) מילר ופנינה בינם ולכבוד נאדה,
למברכים. מודה מילר סול



קאמיטעט קאנאדער פונים סעקרעטאר  שאמעס מענדל

: 1959 יולי 5טן דעם צוזאמענפאר אלגעמיינעם אויפן
אמאל פון צייטן די געדאנק דורכן לויפן פריינד' טייערע אייך, פאר ."שטייענדיק ..

מיט פול גוטסקייט, מיט פול לעבן, מיט פול שטעטל א שטעטעלע. ליב אונדזער אין
יוגנט.

פארבראכט דארט מיר האבן  יארן יוגנט די  לעבן אונדזער פון צייט בעסטע די

קאפאטשיוו זשאליבאוו, טאפילנע, קיין וועגן די אויף סטער. ביים לאנקעס גרינע די אויף

בריק... אונטערן און קע
מיט שטאלץ געווען זענען מיר און קולטיר פרייד, ליבע, : אלץ געווען דארט סיאיז

שטאטמשוגעים אונדזערע געהאט ליב אפילו און כללטוער ארגאניזאציעס, אונדזערע
דעכער... די איבער קריכן פלעגן וואס קאזעס, די און

זענען וועלכע קרובים, און משפחות אונדזערע געווען אונדז זענען טייער ווי און

אונדז. פון געווארן אוועקגעריסן אכזריותריק אזיי

דעם איינער העלפן און טראדיציע אונדזער פארטזעצן דארםן ראזשישטשער, מיה

געטאן. האבן עלטערן אונדזערע ויי פונקט צווייטן,
בין איך און זענען מיר ברידערלעך ווי אונדז ווייזט צוזאמענפאר היינטיקער דער

לאנדסלייט. טייערע אייך, מיט שטאלץ
! רו קיין געפינען נישט קענען און בלאנדזשען קדושים אונדזערע פון נשמות די

מצפות...'* שטעלן זיי זאלט איר בעטן עלזיי פרחים זר הנחת השואה. לחללי כבוד
מנדל עלידי בביתרוז'ישץ' לוחהזכרון יד

שאמעס.

פארבאנד ראזשישטשער פון פארזיצער  ניויארק ראזען, ברון
שטאטן פאראייניקטע די אין

יו"ר, רחמיאלי' אבנר פריינט טייערער

ישראל. אין ברידער און שוועסטער ראזשישטשער אונדזערע אלע און
! רב שלום

ראך לעבן מיר אייך. צו ווערטער פאר א אנשרייבן געוואלט מאל פיל שוין כיהאב
נאר צרות' פלן איבערפלוס אן אפילו אלעס, מ'האט וחי לאנד' "גאלדענעם" דעם אין אבער

! ! ! נישט מען האט צייט

און עניינים אנדערע פון צייט אוועקגנבענען באשלאסן אבער איך האב מאל דאס
: שורות פאר די אייך צו אנשרייבן

אונדזער פון ווונטש דעם לויט דאלאר. 1500 פאר טשעק א בריוו דעט צו ביי כילייג

איז וועלכע ניויארק, אין ראזשישטש יוצאי ארגון דעם פון פארזאמלונג אלגעמיינער

אויפן ווערן באנוצט דאלאר 1500 די זאלן ,1974 מאי 19טן דעם זונטאג, פארגעקומען
: אופן פאלגענדן

ראזשישטשער. נייטבאדארפטיקע פאר גמילותדוסדים אלס נוצן זאלן דאלאר 1000 .1
ספרראזשישטש. פארן אויסגאבן די מיט העלפן אייך זאלן דאלאר 500 .2

געלט. ביסל א שיקן ווידער אייך קענען מיר וועלן צוקינפט דער אין אז האף' איך
? אייך ביי זיר הערט וואט

אייך מיט דורך לעבן מיר אלעט. כמעט מיר ווייסן לאגע אלגעמיינער דער איבער
אייערע איבער שטאלצירן און אייערע, ווי גענוי אונדזערע זענען וואט פארלוםטן, אייערע

8ליין. אייערע זענען וואס  נצחונות



גביש ילאה רעייתי פרלמיטר, אייב
ריז'ישץ'. בבית

מאראלישע און פיזישע ענדלאזע אייך ווינטשן איז טאן דאי קענען מיר וואס אלץ
דער וועלכע לאגע, שווערע אומגעהייער די מיטמאכן און דורכלעבן ביים כוחות

אנגעווארפן. אייך אויף האט גורל היסטארישער
אין ווי אזוי און זון' די ארויס צוריק קומט שטורעם גרויסן יעדן נאך ווי אזוי
היהודית המדינה הקמת די זעען צו געווען זוכה מיר האבן דור אנגעווייטיקטן אונדזער
באלד וועט זין די אריבערגיין' גיר וועט שטורעם דער אז מיה האפן אזוי בישראל,
זען זיין זוכה ווידער וועלן מיר ווונדן. בלוטיקע די היילן און שיינען צו אנהייבן ווידער
ווי  פראספעריטי און שלום זיכערהייט, פון באדינגונגען אין לעבט וואס ישראל,
גליקלעכן א פון אוואנגארד דעם שאפן וועט יוגנט טייערע און ביישפיללאזע אונדזערע

פאלק. אומגעשטערטן אלן

! ! לעדי וחי חי ישראל עם

יעדן. פאר אינדיווידחגל און אלע אייר פאר גריסן און ווונטשן בעסטע אונדזערע מיט

ראזשישטשער אונדזערע אלע פון נאמען אין
ניויארק אין

רוזן ב. אייער
1974 מאי 22םטן

(1975 בניבמבר ב8 (נפטר ז"ל רוזן ברין
בניייירק. בתי בחתינת



ארה"ב בלטימור, טושמןספקטור, נחמה
! וברכה שלום אבנר, היקר וידידנו לחברנו

עצב בלימחה. רושם עלי השאירה רוז'ישץ' מיוצאי וידידי תלמידי עם הפגישה

היתה זא,ת נפלא. בסרט כמו לפני עברו רוזי'שץ' מחיי תמונות בערבוביה. שימשו ושמחה

היו זו בעיירה החיים וערכי נכסי לאומיים. לאידיאלים שאיפה של יצירה' של תקופה

הושפעתי בעיקר אולם הקהילה, בראש שעמדו המנהיגים, של חלקמ היה יפה לכול. קודש
הרגישה. הנשמה בעל הפשוט היהודי של מהדמות.

נשמתי. נימי בכל אליהם התקשרתי לשיחתם, והקשבתי במעשיהם כשהתבוננתי
הניצוץ את הערכתי לזולת. המסירות את שלהם, המשפחה חיי את לכבד למדתי
לכל רפואה כמו שהיה העממי, ההומור את זוכר אינו מי דעך. לא פעם שאף הלאומי
הפרובלמות בפתרון ספק והטילו התווכחו העולם בעיות על גם שהתחוללה. צרה

מפורסמים. מדינאים ידי על

בארץ. מסודריט אתכם לראות הקיץ הייתי מאושרת
גם נשארו. מעטים שרק חבל לגבולם". בנים "ושבו החלום א,ת מגשימים הנכפ

ארוכות. ולשוחח קרובות לעיתים להיפגש נוכל בארץ, נשתקע זמךמה שבעוד תקוה אנו

יחד. שבילינו הנעים הערב על לב מקרב לכם להודות רוצה אני בעלי ובשם בשמי

שלוחוו; ברכות שפע וחברי. תלמידי בשלום תדרוש בהזדמנות ! היקר אבנר
החדשה. השנה לקראת לכם

במעונכם. ושמחה מנוחה שנת הזאת השנה תהא
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גבית לוחהזכרון ליד טפר ואהרן גלה
רוז'ישץ'.

טעפער בעלא
חברים, לכם, רב שלום

האב בריוו דעם שרייבן צו ,ארדער" , דעם

פרע אתזזער פון באקומען לאנג שוין איך
זיין מודיע אייך בכדי ראזען, ברוך זידענט,
זיך קלייבן וואס חברים, אונדזערע וועגן

אייך. ביי וויזיט א מאכן
אויף תמיד אונדז איר נעמט ווייסן, מיר ווי
קיינמאל וועל איך ווארעס. און שיין זייער
אונדזער פון באגריסונג די פארגעסן ניט
און איך מיר, בשעת פייוול חבר חשובן
אונדזער בעת אייך ביי געווען זענען אהרון,

באזוך. ערשטן
זע מיר אז באמערקט, ריכטיק האט ער
פארייז צייטווייליק נאר געסט קיין ניט נען
איז שטרעבן און חלום אונדזער און טע

היים. א קומען פריער וואס
געדאנק מיטן צייט גאנצע די לעבן מיר

אייך. וועגן און ישראל וועגן

סעקרעטארין טע3ער, בעלא
1971 יוני ניויורק,

1בית מבקריט מניויורק טפר ואהרון בלה
רוז'ישץ'.


