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 2012, 20נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 מאלצײטןטהענקסגיװינג  22,000ון רטײלן מער פפא לןװע LOWE'Sז א ) מעלדטCUOMO( קואמא גאװערנאר
 ) SANDYנדי (ן דורך האריקעין סעפאמיליעס געטראפ פאר

 
ון פארטײלן מער פ לןװע Lowe’sאז  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

פאמיליעס אין די  פארמארקעט ) Boston(פון באסטאן  טהענקסגיװינג מאלצײטןהײמישע נעלע, טראדיציא 22,000
 װאס מען דארף זײ פשוטדי דאזיגע דינערס   .)Sandyהאריקעין סענדי (ון שװערסט געטראפענע קאמיוניטיס פ

, 21 װעמבערקומט ערשט אום מיטװאך, נאעס װער ון פ אינעם סדררטײלט װערן אנװארעמען און סערװירן װעלן פא
 רי.  אזײגער אינדערפ 11אנפאנגנדיג 

 
 ענעט געטראפמערסענסטע צו די סטארס װאס געפינען זיך די נא Lowe’s 35ערן אין װרטײלט די דינערס װעלן פא

ר לאקאל רק.  יעדע סטארק און ניו דזשערסי.  דרײצן פון די דאזיגע סטארס זענען אין ניו יאיס אין ניו יאטימיונקא
 רטײלן.  מאלצײטן צו פא 500װעט האבן בערך 

 
מעשד דער העם, און רעכנט ארײן פרישע געבראטענע טױרקי ארום זעקס מענטשן יעדע מאלצײט איז פאר א

מער פון  מנדב געװען האבן .Table Talk Pies of Worcester, Massיט גרעיװי, סװיט קארן און ראלס.  קארטאפל מ
 װישפײזן מער לצײטן װעלן די דאזיגע מא בסך הכלס װעלכע װעלן אײנגעשלאסן װערן אין די מאלצײטן.  ַײפ 43,000

 מיוניטיס. קא ענעמענטשן אין די געטראפ 136,000
 

בן זײער געװענליכע טהענקסגיװינג דינער פאמיליעס אין ניו יארק נישט קענען הא "דאס יאר װעלן אסאך
) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט )," Sandyון האריקעין סענדי (כװײען פנאצעשטערנדע  דיאינדערהײם צוליב 

טראדיציאנעלע, הײמישע דינערס צו העלפן זיגע פארטײלן די דאהאבן רעאגירט דורך  Lowe’s.  "געזאגט
ר עם חגא אינאײנעם.  איך טו זיך באדאנקען פאפאמיליעס אין די שװערסט געטראפענע געגנטער אפצוצײכענען ד

Lowe’s און  ריקצושטעלןרבעטן צופאר זײער אנגײענדע פארפליכטונג צו העלפן ניו יארקערס בשעת מיר א
    "מיוניטיס.ע הײמען און קאצוריקצובױען אונזער

 
נע אײגענען אױגן די רום די געגנט און זען מיט מײא געלעגנהײט ארומצופארן א"איך האב לעצטנס געהאט 

רבעטער," אומגעהױערע פארלוסטן געליטן דורך אזױפיל פאמיליעס, ארײנגערעכנט אסאך פון אונזערע אײגענע א
, יסערטשיף עקזעקיוטיװ אפאון  , פרעזידענטרזיצערפא Robert A. Niblock,(Lowe’sק (האט ראבערט עי. ניבלא

.  "מיר טוען אלעס װאס מיר נאר קענען צו העלפן די דאזיגע קאמיוניטיס זיך שטעלן אױף די פיס, און געזאגט
װעלן לצײטן עסנװארג איז נאכאלץ א קריטיש װיכטיגע געברױך פאר אזױפיל מענטשן.  מיר האפן אז די דאזיגע מא

במשך  רדאס יאיל שװעריגקײטן אזױפן אױס ס שטײעיליעס װאמר פאאקענען ברענגען א מאמענט פון מנוחה פ
 . דעם חגא
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Lowe’s עטערס און שכנים זיך צו ערהױלן פון דעם רבהאבן זיך פארפליכטעט צו העלפן זײערע קאסטומערס, א
ון צו רעליף אנשטרענגונגען אין די קאמיוניטיס געטראפן פ ן$ מיליא1מנדב געװען בן שױן און הא סטערדיזא

 .)Sandyהאריקעין סענדי (
 

 ך׃ לן מאלצײטן אום מיטװארטײדי פאלגנדע סטארס װעלן פא
 

 )Medford, NYמעדפארד, נ''י (
2796 Route 112 

Medford, NY 11763 
  207-4541 (631) טעל׃

 
 )Garden City, NYגארדען סיטי, נ''י (
700 Dibblee Drive 

Garden City, NY 11530 
 794-6531 (516)טעל׃ 

 
 )Bay Shore, NYר, נ''י (ָאבעי ש

800 Sunrise Highway 
Bay Shore, NY 11706 

 954-9001 (631)טעל׃ 
 

 )Farmingdale, NYפארמינגדעיל, נ''י (
90 Price Parkway 

Farmingdale, NY 11735 
 927-3470 (631)טעל׃ 

 
 )Stony Brook, NYסטאוני ברוק, נ''י (

2150 Nesconset Highway 
Stony Brook, NY 11790 

 406-2015 (631) טעל׃
 

 )Hicksville, NYהיקסװיל, נ''י (
920 South Broadway 
Hicksville, NY 11801 

 733-7840 (516)טעל׃ 
 

 )Rosedale, NYדעיל, נ''י (זראו
253-01 Rockaway Boulevard 

Rosedale, NY 11422 
 837-4057 (516)טעל׃ 

 
 )Patchogue, NYטשאוג, נ''י (אּפ
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825 Montauk Highway 
East Patchogue, NY 11772 

 687-6220 (631)טעל׃ 
 

 )Riverhead - South, NYסאוט, נ''י ( –ריװערהעד 
1461 Old Country Road 

Riverhead, NY 11901 
 208-2190 (631)טעל׃ 

 
 )N.W. Staten Island, NYסטעטן אײלענד, נ''י ( נארט װעסט

2171 Forest Avenue 
Staten Island, NY 10303 

 682-9027 (718) טעל׃
 

 )S. Staten Island, NYסטעטן אײלענד, נ''י ( סאוט
2790 Arthur Kill Road 

Staten Island, NY 10309 
 477-7300 (718)טעל׃ 

 
 )Brooklyn, NYברוקלין, נ''י (

118 2nd Avenue 
Brooklyn, NY 11215 

 249-1151 (718)טעל׃ 
 

 )Brooklyn - Kings Plaza, NYקינגס פלאצא, נ''י ( –ברוקלין 
5602 Avenue U 

Brooklyn, NY 11234 
 758-2910 (718)טעל: 
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