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בראזיל איו פארבאנד דוגר
רחמיאלי אבנר

בראזיל, ריאדעזשאניירא, אין ברידער מייגע ביי 1956 יאר אין באזור מיין בעת
מיט זיך באגעגענען צו כדי ק"מ, 400 פון מרחק א םאךפאולא, קיין געפארן איך בין

דארט. וווינען וועלכע ראזשישטשער די
הויפט דער און סאךפאולא אין לעבן בראזיל אין ראזשישטשער די פח רוב דער
משפחות, צענדליק אייניקע לעבן דא םאנטאאנדרע. שטאט שכנותדיקער דער אין

שטעטל. אונדזער פון אפשטאמיקע
גרעסערע א פארזאמלט זין האט ווייסבערג מאטל חבר טייערן מיין פון הויז אין
דער ארגאניזירט זיר האט געלעגינהייט דער ביי באגעגעניש. פריינטלעכער א צו גרופע
(וואלעק)' שעווץ גאלדע שטייען עס וועלכן פון שפיץ אין קאמיטעט, בראזילישער
צייטצוצייט פון געשיקט אונדז האט קאמיטעט דער וואלעק. מענדל און ווייסבערג מאטל
ביתראזשישטש. דע<ט שאפן פון פלאן דעם רעאליזירן צו כדי געלט' סומעס געוויםע
ווערטפולע געשיקט און ארטיקל אן געשריבן האט גאלדע ישראל. אפט באזוכן זיי

ראזשישטש. ספר פארן פאטאגראפיעס
ז"ל רויז בעזיע און ביתכנסת אייגענעם אן ראזשישטשער די האבן סאנטאאנדרע אין
מיטן באפריינדעט זיך האט קאמיטעט דער טאג. לעצטן זיין ביז חזן דארט געווען איז
און פערזענלעכקייט אינטרעסאגטע זייער א  ד'אליווערא סאנטאאנדרע פון בישאף
יוםכיפור אין ביתהכנסת דעם אין קומען צו נוהג זיך איז ער יידן. פון ליבהאבער א
וואס ווייסבערג, אידל מתפללים. אלע פון הענט די דריקן און העצמאות יום אין און
האט ער ישראל. אין באזוך א אויף געבראכט אים האט באפריינדעט גוט אים מיט איז
באנקעט. פייערלעכן א איינגעארדנט אים האבן מיר ווו ביתראזשישטש, דעם באזוכט אויך
געזען האט ער וואס אלץ פון באווונדערונג זיין אויסגעדריקט האט בישאף דער
געלעגנהייט דער ביי האט ער מדעה. דער פון באגייםטערט געווען איז און ישראל אין

תנ"ך. צום און פאלק יידישן צום ליבע טיפע זיין אויסגעדריקט

ארגענטינע אין פארבאנד ?ר ד
פארבינדונג אין שטייט פעפער חיים ראזשישטשער. ווייניק זיר געפינען ארגענטינע אין
אין הילף פינאנסיעלע געשיקט אונדז ער האט צוריק יאר אייניקע מיט אונדז. מיט
און בילדער באקומען אים פון מיר האבן צייט לעצטע די פארבאנד. לוצקער פון נאמען
אייניקע לאנד דאס באזוכט שרן האבן פרוי זיין און ער יזכורבוך. דעם פאר ארטיקלען
אונדזערע מיט צוזאמענהאנג אין באראטן אונת מיט זיך ער האט מאל יעדעם און מאל

באדארפנישן.



אויף בראזיל איו לאנדסלייט ראזשישטשער

אין ווייסבערג מאסל ביי צוזאמענטרעף א
ברא איו באזון שקורניקס פייוול בעת שטיב
בנימין : בילד אויפן . 1957 יאר אין זיל
שקורניק, מאניע אוו משה ז"ל, פאטאשטיק
רא איציק ווייסבערג, מאיר פרידליו, גלדיה
וואליק, בריינדל און מענדל ז"ל, זנפעלד

און מאטל רחמיאלי<, (אבנר שקורניק פייוול
(וואליק) גאלדע איו יאנקל ווייסבערג, מאליע

אנדערע. און יואליק מאליע שעווץ,

: דעזשאניירא ריא אין ראזשישטשער גריפע א

קינ און פריי ז"ל, שלמה  שקורניקס די
נוימע מאטל. קינדער; און פרוי משה, ; דער
גיטל ; גלוז טייוול מאן און (שקורניק)
און לאכטער אברהם מאן און (שקורניק)
9אר איז צוזאמענטרעף דער קינדער. זייערע
זין משה'ס פון ברמצוה דער אויף געקומען
ישראל פון גאסט טיטן ,1960 איו , ראבערטא
אי איין: יווינעו ריא אין שקורניק. פייוול
און אברהם ברידער די גרויפן, טאלץ, ציק
פאמיליעס די אמעלנע, פון בליאק יעקב
יווינעו סאןפאולי אין סילצעס. פון קאגוט
לייטער, פאמיליע די וואליק, וולף : אויך
סאנטו אין גינדעל. פאמיליע כץ, פאמיליע
יידל זיו און רויז ראציה וווינען אנדרע

ווייסבערג.

א באקומט סאןפאולו פון פרידלין גדליה
אנדענק אן  ביתראזשישטש פון מתנה

בעכער.


