
פארבאנד אתדזער פון אנטוויקלונג די
כיויארק געלערשט"ן, בערל

יאר דרייסיק און וויי צ אריבער שוין אמעריקע. אין איך בין יאר פערציק ווי מער שוין
אמעריקע. אין געלעבט איך האב לעבן מיין פון צוויידריטל ווי מער שחיטה. דער נאד
מיינע אליעזר. אץ יצחק זין, געראטענע שיינע, צוויי געבוירן מיר האט דארע ליבע מיין
 אליעזר און זינעלען פיר שוין האט יצחק געהאט. חתונה דערפאלגרייד האבן זין

האלבס... א מיט איין
געווען איז גאט אבער ווארעמס, און קאלטס דורכגעמאכט אמעריקע אין האב איך
אפענע אן זיין, שטענדיק וועט און געווען, שטענדיק איז הויז מיין אין מיר... צו גוט
פריינט, מיין ער איז זיין, נישט ס'זאל ווער ! ראזשישטשער יעדן פאר ספעציעל טיר'

משפחה. מיין
בעסטע און שענםטע די פון אייגע אז איבערצייגט, לעבן גאנץ מיין בין איר
איז דאם אנדערע. מיט זיר' "טיילן איז פארוויקלעכן דארף מענטש א וואס אידעאלן
וואס צעמענט דער איז דאס צוזאמען. ראזשישטשער אונדז האלט וואם געפיל, דאס
מקנא. אונדז זענען ראזשישטשער, קיין נישט מענטשן' פרעמדע אוגדז. אייניקט

שטעט. אנדערע פאר מוםטער אלס דינען מיר
אמעריקע, קיין געקומען זענען לאגערן די פון פליטים ווען מלחמה, דער נאד באלד

געקענט. האב איד וויפל געהאלפן און אויפגענומען, זיי איר האב
אויף פארבעטן ניויארק אין ראזשישטשער אלע איר האב שפעטער יארן מיט
שאפן צו געווארן באשלאסן איינשטימיק איז פארזאמלונג דער אויף שבתאוונט. א
הפליטה "שארית : פארגעלעגט האב איד וואס גאמען אונטערן ארגאניזאציע די
פאר ישראל קיין שיקן צו געלש געשאפן מיר האבן אוונט זעלבן דעם דרוז'ישציה".
פון שבתצונאכט לעצטן יעדן טרעפן זיר פלעגן מיר קאסע. חסדים גמילת דער

חודש. יעדן
גרעסער. און שטארקער געווארן איז ניויארק אין משפחה ראזשישטשער די
זיין פון וועג זיין אויף ע"ה, אדוואק הערשל געקומען איז אוונטן די פון איינעם צו
ווי באציאונגען אונדזערע פון אנטציקט געווען איז ער ישראל. אין באזור ערשטן
זיי קענען פארוואס געווען. מקנא זייער אונדז האט ער און שוועסטער און ברידער

קאנאדע? אין זאד אזא האבן נישט
דערציילט האט ער צוקערמאן. םעניע צו טאראנטא קיין געפארן ער איז אונדז פון
האבן זיי זאד. זעלבע די טאן צו באשלאסן האבן זיי און אינדז ביי געזען האט ער וואס
שחיה "מעשה בראש. מלמד שלמה מיט קאנאדע אין ראזשישטשער אלע צונויפגערופן

אנגעהויבן. עס זיר האט אזוי  היה" כר 

ווירקלעכקייט ווערט חלום דער
איז מונק יאסל ווי דעם נאך ספעציעל פייניקן, שטענדיק מיר פלעגט געוויסן מיין
דערציילט, מיר האט ער מאנאטן. פיר מיר ביי געארבעט און ניויארק קיין געקומען
וועמען ביי גוי, א ביי בוידעםלעכל א דורך אויגן, אייגענע זיינע מיט געזען האט ער אז
טייערסטע. און ליבסטע מיינע פון קבר דעם און שחיטה די אויםבאהאלטן, זיר האט ער
קיינער אז עדות, לעבעדיקער א חבר. פערזענלעכער א יאסלס ברודער מיין געווען איז ער

לעצטער. דער בין איר אז את מער, נישט לעבט פאמיליע מיין פון

פון צווייטער (שטייט געלערשטייו בערל
אפפאר פארן חברים מיט זין געזעגנט לינקס)

אמעריקע. קיין ראזשישטש פון



געלערשטיין דארא און באג פאר נאנקעט
ביתראזשישטש. אין

קיין נישט אבער מצבה' א אויפצושטעלן פליכט הייליקן מיין געפילט האב איך
ווו אינסטיטוציע, קולטורעלע לעבעדיקע א נאר  שטיינערנע אדער תאלצערנע
מיינונגען מיט טיילן זיר לערנען' שמועסן, צוזאמענקומען, קענען זיר זאלן מענטשן

אידעאלן. יידישע שיינע די פלעגן און
געווען איז שקורניק פיייול ווען ישראל. אין זיין דארף דאם אז באשלאסן, האב איר
ע"ד, מאמע זיין באזוכט האט יער ווי נאכדעמ ,1956 אין ניויארק אין באזור א אויף
מיין איד האב בראזיל, אין ברידער זיינע צו וועג אויפן און דענווערקאלאראדא אין

זייער. רעספעקטיר איד וועמען פייוולען, פארגעלייגט פלאן
אין מאל איין נאר ראזשישטשער זעט ער אז געזאגט, דעמאלט מיר האט פייוול
די ווי עניינים אין טעטיק נישט איז ער אז און אזכרה יערלעכער דער אויף יאה

געפאלן. אים איז געדאנק מיין אבער אנדערע, און קאסע גמילותחסדים
אדורכ שטויס ריכטיקן דעם געקריגן האב איד און מוט צוגעגעבן מיר האט דאס
אקטיוו ווער און צוריק פאר "דו : געזאגט פייוולען דאן האב איר חלוט. מיין צופירן
משר אין השם", ירצה "אם אז צוגעזאגט, האב איר געלט". שיקן דיר ורעל איד און
דעם געהאט נישט דאן האב איר פארווירקלעכן. פלאן דעם מיר וועלן יאר דריי פון

קאסטן. וועט עס וויפל און נעמען געלט דאס ויעל איר ווו באגריף מינדסטן

רא אונדזערע אלע אין און שקורניק פייוול אין בטחון אסאך געהאט האב איך
פארווירקלעכן. געדאנק דעם קענען מיר אז זיכער געווען בין און לאנדסלייט, זשישטשער
וועלכער צו הויז, אין מיר ביי מיטינג א גערופן איד האב צייט ריכטיקער דער אין
פאר צו פלאן מיין פארגעלייגט האב איר געקומען. זענען ראזשישטשער אלע כמעט
על "חבל : זאגן מיר מעגן זיי אויף וואס טייערע, אונדזערע געהעריק, ווי אייביקן,
באשלאסן האבן מיר דערפאלג. גרויסער א געווען איז אוונט דער משתכחין'/ ולא דאבדין
זענען לועלכע ראזשישטשער, אמאליקע גווארדיע'/ "אלטער דער מיט פארביינדן זיר
זיי האבן ליידער אבער וועלטמלחמה, ערשטער דער פאר פון יארן, לאנגע דא שוין

אונדז. מיט מיטארבעטן געוואלט נישט

דורד וויסן געלאזט ראזשישטשער, פון צוזאמענקום א גערופן שפעטער האב איר
פון און קאנאדע פון געסט געהאט האבן מיר טעלעפאן. דורכן און פרעסע יידישער דער
עי'ה, סאניען מיט מלמד שלמה צוקערמאן' סעניע געקומען ס'זענען ערטער. אנדערע
צום געקומען זענען אלע שאמעס. מירעלע און מענדל און (גראבארסקי) בערגער סאניע
פון איינער אלס פארגעסן, נישט אוונט דעם קיינמאל ורעל איד אוונט. יוםטובדיקן

לעבן. מיין אין דערפאלגרייכסטע מיינע
חלךם דער אז געזען' האב איר דאלאר. 4000 ארט א.ויפן געשאפן האבן מיר
געמייגט. פריער האב איר ווי יאה דריי די ווי פריער אסאר ווירקלעכקייט ווערט
ע"ה, סאניע און מלמד שלמה פרזי, זיין און צוקערמאן םעניע מיט צוזאמען האב, איד
אפיציעלער דער ביי זיין צו געווען זוכה  ע"ה ערליר יאשקע און בערגער סאניע
אן ,1961 מארס 11טן דעמ מוצאישבת ביתראזשישטש, אעדזער פון חנוכתהבית

פארגעסן... נישט קיינמאל ורעל איר וואס אוונט
אסאד מיטגעהאלפן. האב איר וואס דעם מיט און אויפטו דעם מיט שטאלץ בין איך
געשעענעם א פאר געמאכט אלץ דאס האט ארבעט אסאך זייער און געלט אסאך מענטשן,
א האבן מיר מיטגעהאלפן. האט וואם איינציקן, יעדן יישרכוח גרויסן א פאקט.

דורות. פאר מאנומענט לעבעדיקן

ספרראזשישטש דער
אונטערנעמונג, גרויסע אנדערע אן פאר געלט און כוח און צייט מיר ווידמען איצט
שטעטל. גאנצן פונעט פאראייביקונג שענסטע די זיין דארף וואס ספרראזשישטש, דעם
זיין סיוועט אז האף, און טאט און ראט מיט דערווייטנס פון מיטהעלפן מיר באמי איד

שטאלץ. זיין וועלן מיר וועלכן מיט דערפאלג' גרויסער א
און צייט פיל אזוי ווידמען און שפיץ דער אין שטייען וועלכע חברים' די פאר

ווינטשן. הארציקע נאר איך האב  אונטערנעמונג גראנדיעזער דער פאר כוח



דעם באקומען פערלמוטער פילי9 און ביילצע
די פון פארבאנד ראזשישטשער פון בעכער
און שווארצבלאטקארדאש אסתר פון הענט

מארמור. אריה

פערלמוטער ברידער די פערלמוטערס. די

אנהויב אין אמעריקע קיין עמיגרירט האבן
פלייס גרויס מיט יארהינדערט. 20סטן פון
שווערע ערשטע די דורכגעמאכט זיי האבן
צייט דער מיט האבן אין דערפאלג מיט יארן
זייערע אין דערגרייכונגען גרויסע געהאט
זענען זיי . אונטערנעמונגען ווירטשאפטלעכע

און לעבן יידישן געזעלשאפטלעכן אין אקטייו
ישראל. פאר אקציעס אלע אין אנטייל נעמען
בית פאר אינטערעס זייער אוין איז גרויס
מאריס מיר זעען בילד אויפן ראזשישטש.
פאול , (דענווער) דארי און אייב מינע, און

און בען , שערלי און דייוו ביילצע, אוו ז"ל
פרימאק. סעם און ש"ץ סעם בין,

פישל פאר און דענווערקאלאראדו, פון פרו* און פערלמוטער אייב לכבוד באנקעט
. פרוי און קאצאן

פערלמוטערס די
מש פארצווייגטע א זענען פערלמוטערס די
גרויס מיט פארשפרייט איז וואס פחה,

און שטאטן פאראייניקטע די אין אנזעען
און קאלאראדא דענווער, אין באזתדערס

וואשינגטאן.
גע עקאנאמישן אויפן אקטיוו זענען זיי
א דערגרייכן. גרויסע צו דערגאנגען און ביט
עמיגראנטן, די זענען פלייס, זייער דאנק
ערשטע. דער פאר געקומען זענען וואס
געווארן הענט, ליידיקע מיט וועלטמלחמה
ביזנעט און בויאונטערנעמער פארמעגלעכע

פארנעם. גרויסן אין לייט
געהאט שטענדיק האבן פערלמוטערס די
געזעלשאפטלע^ן פארן געפיל באזונדער א

האבן אומעטום לעבן. יידישן קולטורעלן און
 קהילה יידישע די בויען געהאלפן זיי
אינס אנדערע און ביבליאטעקן שולעס, שולן,
אמעריקאנער דאס וועלכע מיט טיטוציעס,

שטאלץ. אזוי איז יידנטום
אויפן סיי פיאנערן ריכטיקע די זענען זיי
סיי און געמיט עקאנאמישן אלגעמיינעם
געשאפן, דאס האבן זיי געביט. יידישן אויפן
איו אמעריקע אין ישוב יידישער דער אז

קראפט. שטארקע א געווארן און געוואקסן



קיין אוועקגעפארן איז ערשטער דער
אין .1907 יאר אין (מאריס) משה אמעריקע
מיין שפעטער און אייב אנגעקומען איז 1912
וואס פאמיליע, גאנצע ראובןוואלפס פעטער
טעכ" צוויי און זין פינף פון באשטאנען איז
און פנחס אוועק זענען לעצטע די טער.

.1922 אין קינדער זייערע און ביילצע
בא זיך אינטעועסירן פערלמוטערס די
און פארבאנד, ראזשישטשער מיטן זונדערס
באזוכט האבן ז"ל פנחס און אייב מאריס,
בנין דעם קויפן געהאלפן ביתראזשישטש,

טעטיקייטן. זיינע געשטיצט און
ישראל, אין געווען אין ז"ל פנחס ווען
אינטע זיך ביילצען מיט צוזאמען ער האט
דעם מיט פאלקסמענטש, דעם מיט רעסירט
וואס אלעם מיט און שולן די מיט ארבעטער,

לאנד. אין געשאפן ווערט
אינ רבנים, פון שטאמם וואס ביילצע,
יוגנט די פון ישראל מיט זיך טערעסירט

יארו.
מוסטערהאפטע א זענען פערלמוטערס די
הלוואי : זאגן מ'קען וועלכע אויף משפחה,

בישראל. כמותם וירבו

וועט דור יונגער דער אז האפן, מיר
וועט און מידות איידעלע שיינע, די ירשנען
דער פון קייט גאלדענע די שמידן ווייטער

משפחה.

פערלמוטערס די מיט פארבינדונג אונדזער

מיין וואס דערמיט, אנגעהויבן זיך האט
האט ז"ל, גראבארסקי יעקבעוזר ר' זיידע,
זעלדע טאכטער איינציקע זיין אויסגעגעבן
דער טאקע, ער פערלמוטער. ראובןוואלף צו
די געשטויסן ס'דערציילט, ווי עס האט זיידע,

לים... מעבר פארן קינדער

גראבארסקי משה

שיקע און פרוי און פערלמוטער אייב : אויבן
ביתראזשישטש. אין ווידרע

פון פערלמוטער פיליפ און ביילצע : אינמיטן
ביתראזשישטש. אין , קאל. דענווער,

ביילצע און פיליפ געסט די מיט : אונטן
שעווץ. יענקל און גאלדע און פערלמוטער,
משה מארמור, אריה פישביין, משה : זיצן
, (קארדאש) שווארצבלאט אסתר ראזנבוים,
מארמור, מעליא שניאור, זינא רייועץ, אהרן

געלער. פאניה און משה



(טויעניו.*.) רופא טוביה
אין געגאנגען, אים מיט צוזאמען ביו איך
איז ער ישיבה. אין קינדעריארן, פריע די
פון קלעפ געכאפט חבר, גוטער א געווען
זיינע צוליב אלעמאל נישט און יונה ר' רבין
טובים" ,מעשים , די צוליב נאר שטיפערייען,
דעמ דערגיין פלעגן וואס חברה, אנדערע פון
אויס נישט האט ער אבער ; יארן די רבין

געגעבן...
ליב קינד, געזונט שיין, א געווען איז ער
גאס. אין ארומלויפן און שפילן זיך געהאט
גע נישט אים איז חדר פונעם תורה די

אריין. קאפ אין גאנגען
וואס איינפאלן, שיינע געהאט האט ער
דעס נישט נאר תלמידים, אלע געפעלן זענען
גערופן אים ער האט דערפאר יונת, ר' רבין
,דאס , און "טויעניו" אז און . ,טויעניו".. ,
מלמד) בונים מען מיינט (דאס באנדיטל"
דאס האט שטיקלעך, זייערע געמאכט האבן
פריילעכן גאר א באקומען חדר אין לעבן

אויסזען...
לכ ביתראזשישטש אין באנקעט אויפן
טוביה האט ישראל, אין וויזיט זיין בוד
ארויפ זיך ער האט איינמאל אז דערציילט,
אים אויף געריטן און חזיר א אויף געזעצט
דער געוווינט. האבן זיי ווו גאס, דער אין
האבן קינדער די און געריטשעט האט חזיר
פערד, א אויף רייטן מיקען אז : געלאכט

י.. חזיר א אויף נישט מען קען פארוואס
געלונגען פאמיליע זיין איז 1930 אין
האט ער ווו אמעריקע, קיין אוועקפארן
לייביש ברודער זיין לעבן. ניי א אנגעהויבן
אמעריקע, קיין אריינגעלאזט נישט מען האט
נעבעך, איז, ער קראנקייט. לונגען זיין צוליב

ראזשישטש. אין אליין, געבליבן
קינדער זיינע מיט טוביה וווינט יעצט
דערפאלג האט און פלארידא, מיאמי, אין
גוטהארציקער א איז ער ביזנעס. זיינע אין
יעדן העלפן צו גרייט קינדווייס, ווי מענטש

יעדערצייט. צו טובה א טאן און איינעם
ראזשישטשער מיט זיך אינטערעסירט ער
קאמיטעט צום שיקט און לאנדסלייט
ברייט זיין צייט, צו צייט פון ישראל, אין

שטיצע. הארציקע

קאנאדע מילעי/ סאל

יאסקע ווידרע, פיליס לכבוד באנקעט : אויבן
קלימבארד לאה רופא. טוביה און וואלד

פאלקטלידער. זינגט

אין רופא טוביה און ווידרע פיליס : אינמיטן
ביתראזשישטש.

אויפ דער פאר דאנקט רופא טוביה : אונטן
ע. מ נא



הברית בארצות רוז'ישץ' יוצאי ארגון
החברים דרוזיישצ'ה". הפליטה "שארית השם את הארגון נושא הברית בארצות

: הם והמסורים, הפעילים
נשיאכבוד משמש הוא עתה הראשון. והיושבראש המייסד  גלדשטיין, (ברל) באב
בארצות הארגון מבצעי בכל ומשתתף בארץ בארגון הנעשה לכל ער הוא. הארגון. של
חיטיך "מעות לנו ושולח בישראל הארגון עם הדוק קשרמכתבים מקיים הוא הברית'
שלנו. התכניות כל בביצוע ופעיל קרובות לעתים בישראל מבקר הוא הפסח. בהתקרב

הארגון. לחברי לייתעלמין אותה וקידש אדמה חלקת רכש הארגון
הברית. בארצות הארגון ראש יושב  רוזן ברוך

מזכירה.  טפר בלה
גזבר.  קרונזירס זוסיה

פעילים. חברים  ווידרה ושיקה פילים רופא, טוביה פרלנזוטר, פאול

פאריין אונטערשטיצונגס ראזשישטשער ערשטער

השם את נשא הארגון .1913 בשנת כבר יוצאירודישץ' של ארגון הוקם בניויורק
רוז'ישצ'אים של ראשונה (התאחדות פאריין" אונטערשטיצונגם ראזשישטשער "ערשטער
הראשונה העולם מלחמת לפני כי חברים, של רבות מאות הקיף הוא הדדית). לעזרה
ברוסיה. היהודים בריכוזי שהתפשטו הפוגרומים בגלל מעירנו לאמריקה המהגרים רבו
ש"ץ סם מר הזרה. בארץ הקשות המצוקה בשעות לחברים לעזור היתה הארגון מטרת
לקיומו. וה18 ה13 ליובל הארגון שהוציא חוברות ושתי התקנון חוברת את לנו הביא
במסירות לרעהו איש דואגים יוצאירוזיישץ' היו כמה עד למדים אני אלה מחוברות
זה צבור לארגן שידעו ומוכשרים, נאמנים עסקנים נמצאו תמיד וכי ובנאמנות

נעלות. למטרות
עמדה שבראשו בישראל, הוועד עם קשר גם קיימו השניה העולם מלחמת בתקופת
של בראשותו בניויורק הצעיר הארגון משקם אולם גביש. לאה היקרה חברתנו אז
השניה העולם מלחמת לפני הברית לארצות שבאו המהגרים את שהקיף גלרשטיין, באב
כל קיימו ולא התאחדו לא הם משותפת, שפה הארגונים שני מצאו לא ולאחריה,

ביניהם. קשר
זייגר, מר עם גלרשטיין, באב של ביזמתו נפגשתי, בניויורק ב1957 כשביקרתי
בית ובין הוותיק הארגון בין הקשר לחידוש להביא במטרה הוותיק, הארגון מפעילי
מסיבות הצלחתי, לא לצערי בניויורק. הארגונים לאיחוד ולפעול באדץישראל רוז'ישץ'
הצעיר הארגון ועם אתנו הקשר את לחדש עליו להשפיע היום, עד לי מובנות בלתי

: בניויורק
ובכתיבת ביתרוזיישץ' ברכישת השתתף לא זה חשוב שציבור מצטערים אנו

"ספררוזיישץ/"
רחמיאלי אבנר


