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דרוזיישציה הפליטה שארית
רחמיאלי אבנר

שארית של לביתהקברות בכניסה עמודזכיין

. בניויורק דרוז'ישצ'ה הפליטה

: נאמען דעמ פארבאנד ראזשישטשער דער טראגט שטאטן פאראייניקטע די אין

דרוז'ישצ'ה הפליטה שארית

: זענען פארבאנד פון טוער איבערגעגעבענע און אקטיווע די

געלערשטיין (בערל) באב
זייער איז ער פארבאנד. פון ערךפארזיצער איצט פארזיצער. ערשטער און גרינדער 
פארבאנד. אמעריקאנער דעם פון אונטערנעמונג יעדער אין אנטייל נעמט און טעטיק

שיקט , ישראל אין פארבאנד ראזשישטשער מיטן קאנטאקט ענגן אין שטייט ער

אין אקטיוו זיך באטייליקט און ישראל אפט באזוכט פסח, יעדן פאר "מעותחיטין"

פלענער. אונדזערע אלע פון רעאליזירונג דער אין און ספרראזשישטש

ראזען ברוך
. שטאטן פאראייניקטע די אין פארבאנד ראזשישטשער פון פארזיצער 

טעפער 3עלא
סעקרעטארין. 

קראמירס זיסע

פינאנסלייטער). (אדער קאסירער 

ווידרע שיקע און פיליס רופא, טוביה פערלמוטער, פאול

פארבאנד. פון טוער אקטיווע 

קדושימ, ראזשישטשער די נאך אזכרה אן יאר יעדעס ארגאניזירט פארבאנד דער

ביתקברות. אייגענעם אן באזיצט פארבאנד דער באזוכט. גוט זייער ווערט וועלכע

פערמאנענטער א אין שטייט און ישראל אין ארגון פארן געלט צייט צו צייט פון שיקט ער
מאל. אייניקע ישראל באזוכט שוין האבן מיטגלידער זיינע פון פיל אונדז. מיט פארביגדונג



ניו פון זין געזעגנט גראבארסקי משה

איו באזוד זיין געת קאמיטעט יארקער
זיסקה : רעכטס פון .1974 איו אמעריקע
געלער באג , גראגארסקי משה קראמערס,
ווידרע. שיקע און פערלמוטער פעפע שטיין,

פרייען ניויארק פון ווידרע שיקע און פיליס
ביתראזשישטש. אין בינדער אהרן מיט זיך

אין ראזשישטשער די פון ביתהקברות אויפן
אזכרה. אן בעת ניו'יארק



פאריין אונטערשטיצונגס ראזשישטשער ערשטער

די פון לאנדסלייטפארבאנד ר דע טעטיק געווען צייט זיינער איז ניויארק אין
.1913 מאי 13טן דעם ארגאניזירט זיר האט וועלכער ראזשישטש, פון אפשטאמיקע

פאריין'/ אונטערשטיצונגס ראזשישטשער "ערשטער : גערופן זיך האט פארבאנד דער
דער פאר היות  חבריפ, הונדערטער אפשר און צענדליקעה אריינגענומען האט ער

די פון רעזולטאט אין אמעריקע' קיין עמיגרירט פיל האבן וועלטמלחמה ערשטער
אוקראינע. אין פאגראמען

אונדז דואט שי'ץ סעם הילף. קעגנזייטיקע געווען איז פארבאנד דעם פת ציל דער
ארויסגעגעבן בראשות 2 און רעגלאמין דעם געבראכט ישראל אין באזוך זיין בעת
דאזיקע די פון פארבאנד. דעם פון יובל 18טז און 13טן דעם מיט צוזאמענהאנג אין

זיך האבן עס זארג אלן איבערגעגעבנקייט א פאר וואס מיט זען, צו איז בראשורן
זייערע פאר געזארגט צווייטן, צום איינער לאנדסלייט ראזשישטשער די באצויגן
איבערגעגעבענע געפונען זיר האבן שטענדיק נויטבאדארפטיקע. געהאלפן און נויטן

צוועקן. וווילטעטיקע פאר חברים די ארגאניזירן געקענט האבן וועלכע טועה פעאיקע און

געשטאנען פארבאנד דער איז מלחמה וועלט צווייטער דער פון צייט דער אין
דאן ס'האט ורעלכן מיט ישראל' אין קאמיטעט ראזשישטשער דעם מיט פארבינדונג אין
ס'האט ווען אבער גביש. לאה חברה איבערגעגעבענע און טרייע אונדזער אנגעפירט

באב פון אנפירונג דער אונטער ניויארק אין פארבאנד יינגערער דער געגרינדעט זיר
וועלכע עמיגראנטן, די רייען זיינע אין אריינגענומען האט וועלכער געלערשטיין'

האבן איה נאך און וועלטמלחמה צווייטער דער פאר אמעריקע קיין געקומען זענען
זיר האבן זיי זיר. צווישן שפראר געמיינזאמע קיין געפונען נישט פארבאנדן ביידע

זיר. צווישן קאנטאקט שים קיין געהאט נישט אויר האבן און פאראייניקט נישט
דער לויט באגעגנט, זיך איך האב 1956 יאר אין ניויארק באזוכט האב איך ווען
פון טוער די פון איינער זייגעה הער דעם מיט געלערשטיין, באב פון איגיציאטיוו
אומפאר צוליב געלונגען, נישט אונדז איז ליידער אבער ; פארבאנד עלטערן דעם
און אונדז מיט פארבינדונג די באנייען צו אים אויף ווירקן סיבות' שטענדלעכע

ניויארק. אין פארבאנד יינגערן דעם מיט

זיר האט ציבור חשובער אזא וואס באדויערונג' אונדזער אויסדרוקן מוזן מיר
באטייליקט געווען נישט זענען און ביתראזשישטש דעכו קויפן אין באטייליקט נישט

יזכורבוך. דאס ארויםגעבן אין

ראזשי "ערשטן פון יוגילעאום 18יערלערכער
ניו אין פאריין" אונטערשטיצונג שטשער
דעם געוואוץ געפייערט איז וואס יארק,
ערשטער דער אין .1929 דעצעמבער 15טן
שניידער נ. : לינקס צו רעכטס פון זיצן ףיי
שטערן, ח. שווארץ, וו. קלעזמער, דזשאו מאן'
דער אין פליישער. מ. און קאסיר יעקב'קע
זייגער, י. מילבאו, מ. : שטייען ריי צווייטער
און פליישער מ. סיגעל, דזשיי גרינבערג, ש

סיראקע. מ.


