קאנאדע

ראזשישטשער
אבנר

פארבאנד

קאנאדע

אין

רחמיאלי

אין קאנאדע לעבן געציילטע משפחות פון ראזשישטש' אבער דעם אקטיוון קאמיטעט
אפשטאמיקע
קאנצענטרירן א געוויסע צאל דוברים' צווישן זיי פיל
איז געלונגען צו
פון אנדערע שטעט פון וואלין און פוילן ,ווי לוצק און אנדערע.
ראזשישטשער אין קאנאדע טראגט דעם נאמען פון הארי
דער פארבאנד פון די
אדוואק ז"ל ,וועלכער איז געווען פון די ערשטע
בראש פון פארבאנד שטייען די פאלגענדע

סאל

ארגאניזאטארן פון פארבאנד.
איבערגעגעבענע טוער :

מילער 

פארזיצער  ,ער באזוכט צוזאמען מיט זיין פרוי אילנה יעדעס יאר ישראל און געפינט זיך
דא צווישן אונדז אייניקע חדשים .ער באטייליקט זיר אין דער רעדאקציע פון יזכורבון
אונטערנעמונגען פון אונדזער ארגון אין ישראל.
און אין אלע אנדערע

מירעלע און

מענדל

שאמעס 

איבערגעגעבענע טועה וואס ווידמען זייער גאנצן כוח' ענערגיע און פרייע צייט דעם
קאנאדער ראזשישטשער פארבאנד און אונדזער ארגון אין ישראל.
אנדענקאזכרה נאך די קדושים פון
יעדעס יאר קומט פאר אין זייער הויז אן
איינגעארדנט דויכן קאנאדער פארבאנד .זיי שיקן אונדז סטאביל
ראזשישטש' וואס ווערט
יעדעס יאר א געוויסע סומע געלט .זיי פירן אן אפטע קארעספאגדענץ מיט אונדז און זענען
מיטבאטייליקט אין צוגרייטן דעם ספרראזשישטש און אין דער רעאליזירונג
אקטיוו און
פון אלע אונדזערע פלענער.

הרב ד"ר דוד

מאנסאן

דעם קאמיטעט אין קאנאדע' האט זיר
אינטערעסאנטע און ביז גאר רייכפולע

סאל

איינגעגעבן צוציען צו זיין טעטיקייט א העכסט
פערזענלעכקייט  ,דעם רב ד"ר דוד מאנסאן.

אן

מילער,
אזכרה

אין

און

מענדל

מירל

קאנאדע

פאר די

קדושים.

שאמעס

אויף

ראזשישטשער

פאראייניקטע שטאטן און אין קאנאדע אלס
ד"ר מאנסאן איז באוווסט איו די
איבערגעגעבענער ציוניסט און אלם א ייד מיט א ווארעם הארץ .ער זאדגט פאר
דער דערציאונג פון יונגן דור אין יידישע גייםט און טוט אויך פיל פארן קרךקיימת ,פאר
דער הסתדרות און פאר דער עליה .ער נעמט אויר אנטייל אין דער טעטיקייט פון
ברידערלעכקייט און פרייבט
דערנענטערונג,
נישט יידישע פארבאנדן ,זארגט פאר דער
שאפט צווישן יידן און אנדערע בירגער.

הרב דייר

דוד

פארדינסטן פון
אונדזערע חברים פון קאנאדער קאמיטעט שאצו זייער אפ די
פערזענלעכקייט ,זיי זענען
מוסטערהאפטע
באצייכנען אים אלס א
ד"ר מאנסאן און
פאראינטערעסירונג מיט אינדזער קליינעם פארבאנד און מיט דער
שטאלץ מיט זיין
לאנדסלייט .ער איז זיך נוהג צו קומען
ראזשישטשער
הילף וואס ער לייסטעט די
יעדעס יאר צו דער אזכרה וואס אונדזערע חברים אין קאנאדע ארדנען איין .זייענדיק
אויף א באזור איו ישראל האט ער אויר באזוכט דעם ביתראזשישטש און מיר האבן
געהאט דעם כבוד צו שמועסן מיט אים .מיר זעען אין אים א טייערן מענטש
הויכגעשעצטן ייד.
און

מאנסאן.

סאניע

און

לואי

בערגער



פון דער שטאט סארניע אין קאנאדע' זענען געווען פון די ערשטע ,וועלכע האבן
ביתראזשישטש.
באגייסטערונג געשטיצט דעם געדאנק פון גרינדן דעם
מיט גרויס
בויקאמיטעט און ווען זייער זון לעאגארד
זיי זענען געשטאנען אין דער שפיץ פונעם
געשפענדעט דאם גאנצע געלט וואס יער
)לאזער( איז געווארן ברמצוה ,האבן זיי
ביתראזשישטש !
האט באקומען אלס מתנות צו זיין ברמצוה צו קויפן דעם בנין פארן
דאס איז די גרעסטע מתנה וואס מיר האבן באקומען ביזן היינטיקן טאג.
אפשטאמיקע
מיט זייערע גוטע מעשים האבן זיי אויר געווירקט אויף אנדערע
אונטערנעמונג אין ישראל.
פון ראזשישטש ,זיי זאלן שטיצן די
ביתראזשישטש שאצט זייער אפ זייער גרויסע לייסטונג און אלם אויסדרוק
וווילטעטיקע טאטן האבן מיר זיי
אנערקענונג פאר זייערע
דאנקבארקייט און
פון
תלאביבער
)ערןטא*על(  ,וואס באצירט אונדזער
אריינגעשריבן אין דעם לוחהכבוד
ראזשישטשער היים.

לאנדסלייט אין
ףאזשישטשער
א גרופע
סאניע
נאדע אין  :1960סאל מילער און
מענדל
פישמאן,

און

מירל
בינעם

שאמעס,
מילער

יאשקע
סרוליק און
מיטן פון
פרוי .אין
סאניע

בערגער

מענדל
)מלמד(

קא
ז''ל,

און

גאלדע

און

פנינה,

סגינהור און
ערלין' נתן
ערשטער ריי זיצט
דער
)גראבארסקי( .

