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און לאנדסלייט ראזשישטשער די פין פארבאנד קאנאדער דעמ אין גייסט לעבעדיקער דער
 פארבאנדן ראזשישטשער אנדערע אלע אויך אקטיוויזירט וואס כוח, אקטיווער דער

שאמעס. מירעלע איז

די צו  עיקר דער און מענטשן צו ליבע איבערגעגעבנקייט, ענערגיע' איר

באווירקט האט משפחה, א פאקטיש איר פאר בילדן וועלכע שטאט, פת אפשטאמיקע
ממשותדיקער צו ישראל אין און בראזיל אין שטאטן, פאראייניקטע די אין חברים די אויך
קענען מיר וועלכע מיט דערגרייכונגען צו דערגאנגען מיר זענען איר דאנק א טעטיקייט.

שטאלץ. זיין

1956 ווינטער מענדל, מאן איר און איר מיט באגעגעניש מיין מיר זיך ס'דערמאנט י.■
געויען נישט דאן נאד זענען זיי סיטי. סאלטלייק אמעריקע, אין שטאט ווייטער דעי אין
צו "עפעס שטרעבן און באגייסטערונג די אבער איינגעארדנט, עקאנאמיש געהעריק ווי
וועלכע טייערע, די פון אנדענק הייליקן דעם פאראייביקן און לעבעדיקע די פאר טאן"
מיך אויך האט דאס געקאכט. זיי אין האט חורבךתקופה, דער אין אומגעקומען זענען

מעשים. צו דערוועקט א.ון אנגעשטעקט

העלפן אייך וועלן דא מיר "טוט, : געזאגט מיר האבן מענדל און מירעלע ווען
וועמען אויף דא איז עס אז געוווסט, איך האב , פאדערך זיך וועט עס נאר וויפל

פארלאזן. צל זיר

אין חברים גרופע א צו ווערטער דאזיקע די איבערגעגעבן פאקטיש האב איך און
אין ניויארק אין קראמירכ זיסקע און ווידרע שיקע ראזען, ברוך פון אנוועזנהייט דער
זיין זאל ,עפעס" , דער איז פארגעלייגט, בערל האט דא געלערשטיין. בערל פון הויז
צוגעזאגט דאן האט מען ביתראזשישטש. א ישראל אין ראזשישטשער די פאר הויז א
יזכורבוך א אחיסגעבן חסדים, גמילות פאר הילף הויז, א קויפן צו הילף מאטעריעלע
ישראל. אין ארגון ראזשישטשער דעם פון פלענער און אונטערנעמונגען אלע שטיצן און

מאטל פון הויז אין בראזיל, אין ברידער מיינע באזוכט האב איך ווען שפעטער,
אפשטאמיקע פון גרופע גרויסע א צונויפגעקלויבן זיך האט אנדרע, סאנטא אין ווייסבערג
צוגעזאגט האט וועלכער קאמיטעט, א ארגאניזירט זיר ס'האט און ראזשישטש פין

פלאן. דעמדאזיקן אונטערשטיצן

איבערגעגעבן איך האב רייזע, דער פון ישראל קיין צוריקגעקערט זיך האב איך ווען
אונטערן טעטיק געווען דאן איז וועלכער תלאביב, אין קאמיטעט דעם איינדרוקן מיינע
טעטיק געווען דאן זענען קאמיטעט אין גביש. לאה חברה טייערער אונדזער פון פארזיץ
אסתר באראשעק, חיים ויבל"ח זי'ל, ציטרין אברהם דיל, גראבארסקי שלמה : חברים די
דערמאנט קאמיטעט, אין חבר א געווען אויר איז וואס גראבארסקי, משה א. א. קארדאש
דארט טאקע איז ביתראזשישטש, א ווינקל, אייגן אן ומנגן געדאנק דעמ אז אונדז,
רעאליזירונג דער צו שטויס ווירקלעכן דעם אבער מאל, עטלעכע געווארן באהאנדלט
מיר האבן אויםלאנד פון חברים אונדזערע וואס צוזאג דער געגעבן האט געדאנק דעפ פון
נעמען צו געווארן באשלאסן דאן ס'איז אונטערנעמונג. דער אין העלפן צו אויף געגעבן'
פאר איז פלאן דער געדאנק. אונדזער פארווירקלעכן צו ארבעט דער צו אקטיוו זיך
דער פאר געזארגט דארט האט פעפער חייט ארגענטינע. אין אויר געווארן עפנטלעכט

פלאן. דעם פון הצלחה

אויפגע ווערן שאמעס מענדל און מירעלע
ארגון פון גרינדעריו גביש, לאה דורן נומען
קיין געקומען זענעו זיי געת רוז'ישץ', יוצאי
אין קין דער פון עפענונג דער צו , ישראל
נאמען דעם טראגט וואס ביונראזשישטש,

ע"ה. מילער סאניע פון



ביי קאנאדע פון צוקערמאן פיי או סעניע
ביתראזשישטש. אין אויפנאמע אן

די פינקטלעכקייט גרויס מיט יאר יעדעס אונדז שיקט קאמיטעט קאנאדער דער
אין אפגעריכט יארן לעצטע די ווערט קאנאדע אין אזכרה די געלט. סומע צוגעזאגטע

הוצאות. איבעריקע פארשפארן צו כדי מירעלע, פון הויז
פון קיר דער צו אויסשטאטונג די געשענקט אונדז האט קאמיטעט קאנאדער דער
די אין ארומגעלאפן מירעלע איז לאני אין באזור ערשטן איר ביי ביתראזשישטש.
קיר. אונדזער פאר לעפעלער און גאפל טעלער, גלעזער, געקויפט און געשעפטן

כליבית... פון פוסט געווען צייט יענער צו איז וואס
פון לוחזכרון א איינצומויערן געדאנק דעם איניצירט האבן מענדל און מירעלע
באזונדערן מיטן נסיעה די אויר ווי הרציון' אויפן קהילה ראזשישטשער דער
שטארקע באזונדערע א זיר פאר און אן געווען איז (וואם ראזשישטשער די פון אויטאבוס
לעצטער דער געווען איז דאס לוחזכרון. דעם פון אנטהילונג דער צו איבערלעבונג)

אטאבוס". "ראזשישטשער
דעם צוגרייטן פון גאנג מיטן צייט גאנצע די זיר אינטערעסירן מענדל און מירעלע
עיקר די באשטימען ביים באראטונגען די אין באטייליקט זיר האבן זיי יזכורבוד.
און אינטערעסאנטע געשריבן אויר אליין האבן און רעדאקציעחברים אלס פרינציפן
אלע אין גרויס גאר אין חלק זייער אז זאגן, קען מען ארטיקלען. באלערנדיקע
אןמירעלעם אירגון אונדזער פארשטעלן צו זיר שווער ס'איז דערגרייכונגען. אונדזערע

חילף.
איר זייט איר נעבן שטייט ראזשישטש' פון אפשטאמיקע די פאר טעטיקייט איד אין

ארבעט. מצלעכע די טוען האנט, ביי האנט צוזאמען, ביידע זיי מענדל. מאן
געפינט ער נאר ווו בןעיר יעדן ליב האט ער ראזשישטשער, די ליב האט מענדל
פארגאנגענהייט איר מיט אטעמט ער ,. שטעטל פון פרט יעדן קען און געדענקט ער זיר.
איצט ביז געווארן געטאן איז וואס אלץ צו שותף געטרייער א בליספק איז ער און
ווייטער ומגלן ביידע אז איבערצייגט, און זיכער זענען מיר דערגרייכונגען. אלע צו און

צוקונפט. דער אין אקטיוו זיין
צו געווען זוכה זיי האבן ישראל, אין באזוכן צוויי זייערע פון צייט דער אין
געאכטעט זענען זיי ארגון. אונדזער פון חברים די פין קבלתפנים באגייסטערטן א
חברים הונדערטער פאר איוםטוב איז באזור זייער אויסנאם. אן אלע ביי באליבט און

ארגון. אונדזער פון
פאר יישרכוח א און אנערקענונג, פון אויסדרוק אן זיין ווערטער דידאזיקע זאלן

מענדל. און מירל פארל פארדינטן גוט דע0

פייערלען ווערן שאמעס מענדל און מירעלע
ביתראזשישטש. אין אויפגענומען


