Voice of Tosher Orthodox Flap
  

$ 1.00





 
 
 
–






 
 
טאהש ,קוויבעק - .די וואך
איז פארגעקומען א הכתרה ,ווי
מען האט ממנה געווען שפאגל
נייע דיספויזעבל פרעזידענטן ,און
ווי אויך נייע דיספויזעבל ז' טובי
הקהל.
די הכתרה איז פארגעקומען
מוצאי שבת ,ביים רבי'ן
אינדערהיים ,ווי מען האט אין
גרויס געהיים און אין גרויס
איילעניש צוזאמען גערופן די -
דורכן ראש הממשלה -
אויסדערוועלטע טובים ,און מען
האט זיי אריינגערופן ביים רבי'ן
אינדערהיים ,ווי דארט האט זיי
שוין אפגעווארט דער רב ,און
האט זיי אלע געזאגט אין גרויס
איילעניש ,איר אלע זענט די ז'
טובי העיר ,און איר זענט אלע
מסכים אויפצונעמען א.ק .אלס
פרעזידענט פון די קהילה ,און
באותו רגע האט ער א קלאפ
געטאן אויפן טיש און דער טיר

האט זיך געעפנט און דער ראש
הממשלה  -וואס איז גלייכצייטיג
אויך גבאי ביים רבי'ן  -האט
אריינשפאצירט מיטן רבי'ן.
די אויפנאמע איז געטון
געווארן אויפן באפעל פונעם ראש
הממשלה ,נאכדעם וואס ער האט
גערעדט מיטן אויפזעער פון די
לאנדאנע גאלד מינע )ווי

ער דאס געטון ווי שנעלער ,כדי
מען זאל קענען ווי שנעלער
באקומען דאס געלט,
באלד א טאג דערויף ,האבן
צוויי פון די ניי-ערוויילטע
זייער
געמאלדן
טובים
רעזיגנאציע ,אבער מען האט
דאס קאטאגאריש צוריקגעוויזן,
זאגנדיג אז דער רבי האט זיי
אויפגענומען ,און במילא האבן
זיי נישט קיין רעכט דאס
צוריקציווייזן.
גלייך ווען די ידיעה איז
באקאנט געווארן דורך די נייעס
אגענטורן צווישן דעם ברייטן
ציבור ,איז דאס אויפגענומען
געווארן מיט גרויס אויפרעגונג
]פארזעצונג אויף זייט [5


 
עס הערשט א גרויסער
אויפברויז ווען עס איז ערשינען
א העצערישער צייטונג ,צום
גרויס אויפרעגונג פון די
ראטמאן פארטיי.
עס האט נאך צוגעגעבן ווען
די וואך האבן וואנדאלן

 


אין די טעג גייט דער ראש
הממשלה פארן קיין קרית יואל,
ווען זיין שווער מאכט דארט
חתונה א קינד ,און ווען עס איז
באקאנט געווארן צווישן עולם
די דאזיגע אינפארמאציע ,האט
זיך אנגעהויבן וועבן א פלאן
צווישן אייניגע מענטשן ,אז אין

באריכטעט פריערדיגע וואך( און
ער האט איהם געזאגט ,אז פון
היינט און ווייטער וועט ער מער
נישט שיקן קיין געלט נאר אויב
עס איז דא א ווי געהעריגע
באורד וואס זיי זאלן זיכער מאכן
אז דאס געלט פליסט נישט אריין
הממשלה'ס
ראש
אינעם
פערזענדליכע קאסע ,ע"כ האט
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די צייט וואס דער ראטמאן וועט
נישט דא זיין ,וועט מען מאכן א
רעוואלט ,אריינגיין ביים רבי'ן
אין שטוב ,און אויפטוישן די
שטוב מענטשן ,אויף אזעלכע
וואס דער רבי וועט פון זיי הנאה
האבן ,און נישט ווערן סעקירט
און געפייניגט א יעדע רגע.

אריינגעלייגט אינעם ראש
הממשלה'ס טלית-בייטל אפאר
פון די טריפה'נע צייטונגען ,און
ווען דער ראש הממשלה האט
דאס באמערקט ,איז ער געווארן
מלא חמה ,און האט אנגעהויבן
ווארפן די צייטונגען אן
קאנטראל ,עס האט געדויערט
אפאר מינוט ווילאנג ער איז
צוריקגעקומען צו זיך.
און דאן האט דאס פאסירט,
ער האט באמערקט אז
אינעווייניג איז דא נאך אפאר
צייטונגען ,דאן  -ווי עס גיבן
אונזערע
איבער
אונז
ווי אויך וועט דאס זיין א
גרויסער אויפטוה פאר די
שטעטעלישע אידן ,אז ראטמאן
וועט ווערן אימפיטשט ,ווייל
אזוי וועט אביסל פארגרינגערט

קארעספענדאנטן  -האט מען
געזען אין בוכשטעבליכן זין פון
ווארט ,ווי צייטונגען ווערן
ציוואָרפן איבערן גאנצן ברייט
פונעם ביהמ"ד ,און עס האט
אויסגעקוקט ווי דער ראש
הממשלה גייט כאפן אן
אפלעפסיע אטאקע ,און ווי מען
גיבט אונז ווייטער איבער איז ,אז
מען האט מורא געהאט צו רופן
די הצלה אגענטור  -וואס זיי
גיבן זיך געווענדליך אפ מיט
אזעלכע פעלער  -ווייל דעמאלס
וואלט דער ראש הממשלה
]פארזעצונג אויף זייט [6

ווערן דער יאך וואס ליגט אויפן
היימישן ציבור ,מיט זיין
אנוועזנהייט ,און די סארט
פרנסות
מיט
אורטיילן,
]פארזעצונג אויף זייט [10
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די וואך איז געמאלדן געווארן
מיט גרויס פרייד פארן חשוב'ן
ציבור ,אז נאך פילע קאמפן האבן
זיך פאראייניגט די צוויי קמחא
דפסחא פארטייען.
פאריגע וואך האט זיך געעפנט
א נייע קמחא דפסחא אגענטור,
וואס שטייט אין שפיץ פון
עטליכע אידן וואס פארשטייען די
וויכטיגקייט פון דעם אז אידן
וואס ווילן איינקויפן פאר פסח,
און האבן נישט גענוג געלט דאס
צו דעקן.
וואס בעצם אין אלע אידישע
קהילות זענען פארהאנען אזעלכע
ארגעניזאציעס ,וואס העלפן
ארויס זייערע קהילה מיטגלידער,
איינצוקויפן פסח פראדוקטן.
און אינאמת'ן אריין האט אויך
עקזיסטירט אזא ארגעניזאציע,
דאהי אין קרית טאהש ,פאר אסאך
יארן ,וואס האט צוגעשטעלט די
פסח פראדוקטן פארן ציבור ,ממש
פאר קאָסט פרייז ,און האט נישט
פארדינט דערפון גארנישט ,אבער
עס האט זיך אויפגעלעזט ,ווען די
גראסערי פארוואלטונג פון
שטעטל האבן זיי געבעטן ,אז זיי

ווילן דאס איבערנעמען ,און זיי
נעמען זיך אונטער ,עס
צוצישטעלן פארן ציבור ,אויך
בלויז פאר קאסט פרייז.
אבער במשך פון די יארן,
האבן די פרייזן אנגעהויבן
ארויפמארשירן ,און עס האט
ווידער אנגעהויבן ווערן א
גרויסער וויכטיגקייט פון אזא
אגענטור.
אשר על כן האט זיך ווידער
געגרינדעט א פרישער קמחא
דפסחא אגענטור ,מיטן זעלבן
סיסטעם ,ארויסצוהעלפן  -ווי

אויבנדערמאנט  -תושבי קריתינו
איינצוקויפן פסח פראדוקטן.
תיכף ווען די ארגעניזאציע
איז ערשינען ,האט די רעגירונג
איינגעזען דערין א גרויסער
רעוואלט אין די פארטיי ,וואס
ביז היינט ווייסט קיינער נישט די
סיבה דערצו ,קיינער ווייסט
נישט וואס איז אזוי שלעכט מיט
א צדקה ארגעניזאציע וואס
שטייט בראש פון פארמעגליכע
אידן וואס האבן די מעגליכקייט
ארויסצוהעלפן די תושבי
קריתינו ,מאנכע שפעקולירן ,אז
דאס איז צוליב דעם וואס די
רעגירונג וויל אז די געלט זאל
בלייבן דא אין שטעטל ,אבער
דאס איז אפגעווארפן געווארן
]פארזעצונג אויף זייט [5




די וואך ביי א רעדע פון די
ענגליש פרינצעפל פון סקול ,האט
די פריצעפל געזאגט א זאץ וואס
האט זייער אויפגעבראכט א יעדע
רעכטדענקיגער מענטש,
די פרינצעפל האט געזאגט:
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וועט
מען
"מיידלעך,
ארויפארבייטן די ענגליש אין
אונזער סקול ,ביז עס וועט זיין
אין אונזער סקול די בעסטע
ענגליש דעפארטמענט פון גאנץ
קוויבעק".
די זאץ האט זייער
אויפגעברויזט יעדעם איינעם
וואס האט דאס געהערט ,ווייל
ביז היינט איז אונזער בית חינוך
געווען אראפגעשטעלט אז די
אידישע לימודים איז געווען דער
עיקר ,און די לימודי חול איז
געווען א טפל ,און אסאך גדרים
זענען געווען איינגעשטעלט ,כדי
ווערן
נישט
זאל
עס
איבערגעדרייעט די יוצרות ,און
מען האט געלייגט א שטארקן
דגוש דערויף.
און יעצט מיטן אויפשטייג
פון די נייע סקול-פירער ,ווערט
אלעס צוביסלעך איבערגעדרייט,
עס הערן זיך אפילו צווישן עולם
מאנכע וואס טענה'ען אז עס
וועט נאך ווערן א בית יעקב
סקול.
בעת גייענדיג צום דריק ,איז
צו אונז ארייגעקומען א
מעלדונג ,וועגן א פרישער
האט
וואס
אויפברויז
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דער גאנצער באפעלקערונג
איז אין גרויס שאק ,אז נאכן
מיינען אלע יארן אז דער ראש
הממשלה משה ראטמאן איז
נישט געטריי צום רבי'ן ,ווערט
מען יעצט געוואויר פון אן
אויפדעקונג ,אז עס איז נישט
געשטויגן און געפלויגן ,ער איז
זייער געטריי צום רבי'ן.
די אויפדעקונג איז ארויס
געקומען ,נאכדעם וואס עס האט
זיך פארשפרייט די ידיעה אז
דער ראש הממשלה'ס שווער
מאכט חתונה א קינד ,און דער
המון איז געווארן זייער פרייליך,
אלס די שיטה פון שישו ושמחו
בשמחת רבינו ,און אויב דער
שווער פונעם ראש הממשלה -
וואס דער ראש הממשלה איז
אונזער רבי  -מאכט חתונה,
זעלבסט
זיך
דארף
פארשטענדליך יעדער איינער
פרייען.
און באלד נאך די ידיעה ,איז
מען געוואויר געווארן ,אז היות
ער ווייסט און יעדער איינער
ווייסט אויך ,ווי שטארק דער
רבי דארף איהם האבן ,און אז
דער רבי קען זיך נישט רירן אן
איהם ,ע"כ האט ער מחליט
געווען אז ער וועט מיטברענגען
דעם רבי'ן קיין קרית יואל ,כדי
די רבי זאל נישט דארפן בלייבן
אליין אן איהם ,און דאס האט
זייער דערפריידט דעם גאנצן
ציבור ,ווי ווייט דער ראש
הממשלה גיבט אכטונג אויפן
רבי'ן אז ער זאל ח"ו נישט
בלייבן אליין,
ארומגענומען דעם גאנצן ברייטן
ציבור.
עס איז געמאלדן געווארן ,אז
א ענגליש טיטשער האט
פארציילט פאר די תלמידות:
פאלגנד איז א איבערזעצונג פון
דער רעדע :אז אין א"י איז א
באס געפארן צום כותל ,און דער
דרייווער וואס איז געווען א
פרייער ,האט געשאלטן מיט
האַס די פרומע אידן ,וואס גייען
]פארזעצונג אויף זייט [8
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תאוות השררה ,ווילן זיי ארויסווארפן פון שטעטל
אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר רבינו
שליט"א ,און פארן שטעטל אין די שווערסטע
צייטן) ,ווען די געלט איז נישט געקומען פון די
גאלד מינעס( און זיי זענען גרייט צו פארשעמען
כ"ק אדמו"ר שליט"א ,און די חסידות ,אין די גאנצע
וועלט ,און לויטן היינטיגן מצב ,איז א בושה צו
זאגן אז מען איז א טאהש'ער חסיד ,דער היינטיגער
באדייט פון א טאהש'ער חסיד איז ,איינער וואס
מאכט זיך משוגע מיט עטליכע טפילים כידוע ,און
טעראריזירט ווער עס גייט נישט אין שפאן.
און אונזער ציל איז ,זיי צו מאכן צו שאנד און
צו שפאט ,דורכן באשרייבן זייערע מעשים אויף א
ליצנות'דיגער אופן ,אזוי אז זיי זאלן זיך נישט
טרעפן דאס פלאץ דא אין אונזער געוועזענער און
צוקונפטיגער הייליגער שטעטל.

 
אחר רוב שבח והודאה לה' ,פרעזענטירן מיר דא
פאר אייך חשוב'ע ליינער ,די צווייטע נומער פון
אונזער חשוב'ע אויסגאבע.
אילו פינו מלא שירה כים וכו' ,אין אנחנו מספיקים
להודות לה' אויף די גרויסע סוקסעס פון אונזער
אויסגאבע ,וואס האט בלי ספק איבערגעשטיגן אלע
ערווארטונגען ,די אויסגאבעס זענען ממש צוכאפט
געווארן ,און דער נאכפראגע דערנאך איז געווען
געוואלדיג גרויס ,די ווערטער זענען געשלינגען
געווארן מיט דארשט דורך די הונדערטער ליינער,
און די רעדאקציע איז פארפלייצט געווארן מיט
צענדליגע הערות און בריוון ,וואס רוב רובם זענען
געווען פון ערנסטע אידן וואס האבן אויסגעדריקט
זייער גרויס באגייסטערונג און שעצונג פאר אונזער
אויסגאבע ,פארן ארויסברענגען זייערע מחשבות אין
די עפנטליכקייט ,אן קיין מורא.
ווי מיר האבן שוין ארויסגעברענגט אין די
פריערדיגע אויסגאבע ,אז די גאנצע מטרה און
תכלית איז ,ביליג צו מאכן ביים ערנסטען עולם ,דעם
פראסטן עלעמענט וואס האט זיך צושפרייט די הענט
דא אין שטעטל ,און פאר זייער פרעזענדליכער

מיר האפן און זענען מתפלל צום אויבערשטן,
אז די אלע תפילות און כוחות וואס רבינו שליט"א
האט אריינגעלייגט ,אויפצושטעלן א הייליג
שטעטל ,וואו מען זאל דינען דעם אויבערשטן
אומגעשטערט) ,און נישט צו דינען דעם פארטיי,
וד"ל( זאלן נישט גיין לאיבוד ,און עס זאל הערשן
ביי אונז אן "אמת'ער" שלום ,און עס זאל מקוים
ווערן דער אמת'ער רצון פון רבינו שליט"א פון
אלע יארן.
גלייכצייטיג ווילן מיר אויך מודיע זיין ,אז טראץ
די באמיאונגען פון פארשידענע פינסטערע
עלעמענטן ,אונז צו שטערן פון אונזער עבודת
הקודש ,און זיי האבן פרובירט אוועקצוכאפן און צו
צורייסן אין אבריכים אונזער חשוב'ער אויסגאבע,
און ווען עס איז זיי נישט געלונגען ,האבן זיי
פרובירט צו מאכן א רושם ,כאילו די רעדע איז דא
נאר פון אפאר לצים… וכו' ,אבער האמת עד
לעצמו ,און די שטעלונגען וואס ווערן
ארויסגעברענגט אין אונזער אויסגאבע ,דאס איז
דער דעת פון כל הקהל הקודש ,דאס גאנצע מנין
ובנין פון שטעטל ,פוק חזי מה עמא דבר ,אלע
חשוב'ע ערנסטע און ערליכע אידן ,אלע
"אמת'דיגע" תלמידי וחסידי רבינו שליט"א האלטן
און זאגן שטילערהייט אזוי ,נאר ביזדערווייל האבן
זיי נאך אביסל מורא עס צו זאגן הויך.
אדרבה! גלייבט אונז נישט ,און גייט ארויס אין

]פארזעצונג אויף זייט [8

 
אין די פארזעצונג וועלן
מיר באשרייבן אביסל די
עפעקט וואס דער "בלוטיגער
ראטמאן רעזשים" האט
אויפן רבי'ן זאל זיין געזונט.

נאך א גרויסער ראט-
פארזאמלונג וואס ער האט
געהאט פאררופן האט ער
אנגעהויבן צו לייגן גרויס דרוק
אויפן רבי'ן אז דער רבי זאל
ווערן א מענטש  -לויט זיינע
השגות  -וואס כידוע פלעגט זיך
דער רבי אייביג דערווייטערן פון
עולס הזה'דיגע זאכן און אייביג
ארומרעדן פון עבדות ה' און
דאס גלייכן ,און פאר די פארטיי
האט דאס נישט אזא גוטע
עפעקט ,האט ער נאכן
ראט-
אויבנדערמאנטן
פארזאמלונג וואס ער האט
צוזאמען גערופן ,מחליט געווען
אז פון היינט און ווייטער וועט
דעם רבי'ןס רצון זיין ,נאר אז
מען זאל גיין מיט טאהש'ע
גארטלעך ,און טאהש'ע עטרות,
און דאווענען אין טאהש'ע
סידורים ,וכו' וכו' און ווי אויך
האט דער רבי אנגעהויבן צו
פארלאנגען פאמפע פון חסידות
א.א.וו .און האט גלייכצייטיג
אויך פארלאנגט די נייע
פארענטשעס.
דאן האט זיך אויך
אנגעהויבן די "די רבי זאל...
דאס
וואס
עפאכע",
אדורכצופירן פעלט אויס צו
דרייען דעם רבי'ןס קאפ אויף
אלע זייטן ,און איהם
אונטערזאגן יעדע זאך וואס ער
דארף יא טוהן ,און וואס ער
דארף נישט טוהן ,מיט א
שנעלקייט פון צען מאהל א
מינוט ,וואס דאס וועט אויפטוהן
אז דער רבי וועט הערן א יעדע
רגע אן ארדער פון פופצן
באפעלן ,וועט ער אליין נישט
וויסן וואס ער האט צו טוהן ,און
אזוי וועט מען האבן דעם רבי'ן
גענצליך אונטער די האנט ,און
אויטאמאטיש
וועט
עס
אוועקפאלן א שטארקער שטער
פאר די פארטיי ,וואס דער רבי
קען גורם זיין טאמער איז ער
וואַך צו אלעם וואס קומט דא
פאר אין שטעטל ,און די עפאכע
האלט נאך אן ביזן היינטיגן טאג,
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נאר מיט יעדן טאג וואס גייט
פארביי ,ווערט עס מער און מער
דראסטישער.
די "דער רבי זאל ...עפאכע"
איז דער באדייט פון דעם וואס
דער ראש הממשלה  -וואס איז
גלייכצייטיג אויך דער גבאי -
בייגט זיך אראפ מיט מסירות
נפש יעדע פאר מינוט - ,ווען ער
האלט אז עס פעלט אויס  -און
זאגט אריין אינעם רבי'ןס אויער
אזעלכע סלאגאנען ווי :דער רבי
זאל טאנצען ,דער רבי זאל
זינגען ,דער רבי זאל עסן ,דער
רבי זאל איבערדרייען דעם
בעכער ,דער רבי זאל שלאפן,
דער רבי זאל אויפשטיין ,דער
רבי זאל טאנצן אהין און צוריק,
דער רבי זאל האלטן די הענט
אין די הייך ,דער רבי זאל זיך
זעצן ,דער רבי זאל זיך הייבן,
דער רבי זאל יענעם אנשרייען,
דער רבי זאל נישט רעדן צו דעם
און צו יענעם ,דער רבי זאל טוהן
אזוי ,דער רבי זאל טוהן אזי.
און בשעת אזא פראיעקט
ווערט אדורכגעפירט ,ווערט
ארויפגעלייגט גאר שטארקע

זיכערהייטס-מיטלען ,ווייל די
גאנצע "די רבי זאל ...עפאכע"
איז אונטער א שטרענגען
געהיימניס ,וואס טאר נישט
באוואוסט ווערן פאר קיינעם,
און פארשטייט זיך אז טאמער
עס געפינט זיך אזא איינער וואס
הערט זיך אונטער ,ווערט ער
גלייך פאראורטיילט ,מיטן
מתנגד-מחוצף טיטל.
אויך האט ער געגרינדעט א
ספעציעלער פאליציי אפטיילונג
וואס זאל זיין באאויפטראַגט
אכטונג געבן אויפן רבי'ן ,אז ער
זאל אפהיטן דאס געזעץ ,און
נישט טוהן קיין אומלעגאלע
זאכן וואס זענען אנטקעגן די
ראטמאן-געזעצן.
און ווען די אר .סי .עם .פי.
א
איז
)וואס
אגענטן
פארקורצערונג פון :ר'אטמאן'ס
ס'פעשל מ'אפיא פ'אָרסעס(
זענען געקומען איבערגעבן
איז
רעפארטן,
זייערע
ארויסגערינען צום הויפט פון די
אר .סי .עם .פי .אז עס קומען
פאָר מערערע גניבות ,און נאך
לאנגע אויספארשונגען ,איז דער

שולד ארויפגעפאלן אויפן רבי'ן,
ווייל ווי באקאנט פאר אונזערע
ליינער ,פלעגט דער רבי אלע
יארן נעמען געלט פון עשירים,
און דאס פארטיילן פאר די
ארימעלייט.
איז
דערויף
באלד
צוזאמענגעזעצט געווארן אן
באראטונג פון די אר .סי .עם .פי.
ראטמאן
די
מיט
איינגעשטעלטע ,וואס זענען
געשטעלט אויף די אפטיילונג,
ווי עס איז דורכגערעדט געווארן
וואספארא שריט עס דארף
געטוהן ווערן ,ווייל עס קען
נישט צוגעלאזט ווערן אזא
ווערטשאפט ,אז דער רבי זאל
פארטיילן געלט פאר פרעמדע
עלעמענטן צי איז ער א רבי'לע
אדער גאר א רבי ,אדער סתם א
ארימער איד ,וואס האט נישט
קיין ברויט אין שטוב ,און עס
איז ענדגילטיג באשלאסן
געווארן ,אנצופאנגען מיט
שארפערע און מער דראסטישע
שריט ,מען וועט אוועקשטעלן
גאַרדס ,וואס וועלן טאג און
]פארזעצונג אויף זייט [10
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מיט גרויס פרייד איז געמאלדן
געווארן אז ב"ה אלע טיטשערס
פון די אלטע בית חינוך הישן
קומען ווייטער ארבייטן אין די
נייע בית יעקב סקול ,און פון
היינט און ווייטער וועט מען שוין
קענען קומען אין סקול,
אויסגעלאסן ערליך און פרום ,מען
וועט שוין נישט באלמיטשען אזוי
ווי אמאל ,מען קען שוין קומען
מיט לאנגע שייטלעך און
צולאזטע האר אויף א צניעות'דיגן
פארנעם ,והכל על מקומו יבא
בשלום.
כידוע גייט דעם רבי'ן אין
לעבן אז מען זאל חלילה נישט
טשעפען קיין שום איד נישט ,און
אלע יארן האט דער רבי
געבלוטיגט למען השלום ,און
דאס איז דאך אלס געווען דעם
רבי'ןס דרך ,מען זאל גיין מיט
שייטלען און געפאסטע קליידער,
ווי עס פאסט פאר א אידישע

טאכטער אין קרית טאהש ,און
זיך האלטן באחדות.
ווי אויך האט מען געמאלדן,
אז מען וועט ח"ו נישט משנה
זיין קיין כי הוא זה פונעם רבי'נס
דרך ,מען וועט ווייטער קענען
קומען אין סקול מיט צעפ ,און
די פרישע סטעף האט געמאלדן
אז מען וועט אנזאגן אלע
מיידלעך אז מען זאל ח"ו נישט
טשעפען מיט מיידלעך וואס
גייען מיט צעפ.
דער עיקר איז זיך צו
פאראייניגן באחדות ,און זיך ליב
האבן איינער דעם צווייטן ,נישט
קיין חילוק וויאזוי יענער גייט
אנגעטוהן )פארשטייט זיך אז
וויאזוי יענער הייסט איז יא א
חילוק ,און א גרויסער חילוק
וד"ל( און אזוי וועלן מיר טוהן
דעם רבי'ןס רצון ,וואס אויף
דעם האט ער געבלוטיגט אלע
יארן.


 

זיינע זאכן,
]פארזעצונג פון זייט [1

ביי די מאסן ,בעיקר איז דער
ארויסגעברענגט
אויפרעגונג
געווארן ,אויפן אקט פונעם ראש
הממשלה ,וואס ער האט געדריקט
אויפן רב מיטצוהאלטן זיינע
שענדליכע פלענער ,און האט
אויפגעהאלטן דעם רבי'ן אונטערן
טיר ,ווילאנג מען האט דערהערט
דעם קלאפ  -וואס ער האט
געהאט פאראויס געווארנט דעם
רב אז ער זאל גיבן  -וואס איז
געגעבן געווארן אויפן טיש,
גלייכצייטיג הערן מיר צוריק פון
דער
אויף
זייטן,
אלע
געוואלדיגער מאס עזות וואס דער
יעניגער האט בכלל אנטקעגן דעם
רבי'ן ,און אויף דעם וואס ער
דרייט אריין דעם רב אין אלע

די נארוואס געוועזענע
הכתרה איז ווי אויך א
מורא'דיגער אויפטוה אין די
טעכנאלאגישער וועלט ,פון דעם
געדאנק פון דיספויזעבל ראשי
הקהילה) ,אויף העברעאיש
ווערט דאס אנגערופן :חד-
פעמי( דאס מיינט אז מען וועט
עס ניצן איין מאל ווען עס פעלט
גאר שטארק אויס ,און ווען מען
דארף עס שוין נישט וועט מען
עס אוועקווארפן.
באמת איז דאס שוין א גאר
אלטע שיטה אין די היזיגע
רעגירונגס ביורא'ען ,אבער מען
האט דאס נאכנישט ווי געהעריג
פראקטיצירט ,אבער יעצט האט
]פארזעצונג אויף זייט [8
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]פארזעצונג פון זייט [2

דורך אנדערע ,ווייל די אידן וואס
שטייען אין שפיץ פון די אגענטור
זענען דאך אויך פון דאהי.
אנדערע האבן גאר געוואלט
זאגן אז דאס איז צוליב דעם וואס
עס קען שטערן די גראסערי
פארוואלטונג ,אז מען נעמט זיי צו
די איינקונפט וואס זיי פלעגן
מאכן פאר פסח ,און טייל האבן
געהאט א באווייז דערצו ,ווייל די
געהאט
האט
גראסערי
ארומגעשיקט א מודעה וועגן
זייערע האלסעיל פרייזן ,האבן זיי
דערין געהאט שטארק פארדאמט
די קמחא דפסחא אגענטור ,און
מאנכע האבן זיך געוואונדערט,
מה ענין שמיטה אצל הר סיני,
וואס האט די גראסערי מיט א
צדקה ארגעניזאציע ,וואס איז
געמאכט געווארן ארויסצוהעלפן
אידן פון שטעטל ,וועגן דעם איז
ערשינען אזא טעאריע צווישן
דעם ציבור.
אבער דאס איז אויך שטארק
אפגעווארפן
קאטאגאריש
געווארן ,ווייל עס איז זעלבסט
פארשטענדליך אז עס איז דא אידן
וואס קענען זיך נישט ערלויבן -
אפילו מיט די האלסעיל פרייזן פון
די גראסערי  -איינצוקויפן אלע
פסח פראדוקטן.
און צווייטנס ווייל פאר אפאר
חדשים צוריק ,ווען דער מצב אין
די מוסדות איז געווען אין אביסל
א שווערן צושטאנד ,האט מען
אויפגעהערט צו קויפן פיש ביי א
היימישער איד דא אין שטעטל
וואס האט א פיש-געשעפט ,און
מען איז געגאנגען איינקויפן פיש

ביי א "גוי" ,וואס איז געווען
מיט צען פראצענט ביליגער ,און
די גאנצע זאך איז געשטיצט
געווארן דורך די רעגירונג,
אפילו דאס האט זיכער
צוגענומען פרנסה פון א היימישן
איד ,וואס האט געהאט א גרויסן
איינקונפט פון דעם אז די קהילה
פלעגט נעמען ביי איהם די פיש,
)און אגב דאס האלט נאך אן ביז
היינט( איז אויב אזוי וואס קען
שלעכט זיין מיט א צדקה
ארגענעזאציע וואס שטעלט צו
"נאר אויף פסח" פאר היימישע
אידן פון שטעטל ,און נאכדערצו
אז אין אלע קהילות איז דא אזא
זאך ,און נאכמער אז דא אין
שטעטל פלעגט אויך זיין אזא
זאך ווי אויבנדערמאנט.
וועגן דעם איז אפגעווארפן
געווארן אויך די טעאריע ,און
קיינער ווייסט טאקע נישט
פארוואס די קהילה האט דאס
שטארק נישט געשטיצט.
אלענפאלס נאך שטארקע
קאמפן ,האט מען געמאלדן די
פאראייניגונג ,ווען די קהילה
האט געמאלדן ,אז זיי זעען שוין
איין די וויכטיגקייט פון די
אגענטור ,און זיי וועלן אויך
צושטעלן א צען פראצענט
ביליגער ווי די קמחא דפסחא
ליסט פאר די מלמדים ,א שטיקל
פארגעקומען
איז
כאַאָס
אינערהאלב די קהילה ווען א
גרויסער טייל מלמדים האבן זיך
געהאט אפגעזאגט פון צו נעמען
פון זייערע הנחות ,זאגענדיג אז
זיי ווילן ענדערש נעמען ביי די
]פארזעצונג אויף זייט [6


עס ווערט געזוכט איינער מיטן נאמען "לוי" וואס האט
איבערגעלאזט קינדער דא אין שטעטל  -קליינע קינדער -
וואס טוען אן אסאך שאדן פאר די שטעטעלישע
איינוואוינער.
ווער עס ווייסט זאל ביטע רופן אין "בני לוי" אפיס ,גאר
דרינגענד ,און ווי שנעלער.
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א שוידערליכער מארד איז
פארגעקומען אינמיטן העלן טאג,
אויף א יונגע פרוי ,וואס האט
אויפגעשוידערט די גאנצע
באפעלקערונג,
דער מארד איז פארגעקומען
אינעם סקול פון שטעטל ,ווי עס
איז פארגעקומען א היציגער
ראַלי ,פון די סקול-שטיצער ,און
אינמיטן א רעדע וואס איז
געהאלטן געווארן דורך איינע פון
די נייע סקול-סטעף ,איז
פארגעקומען די שרעקליכער
מארד וואס האט אויפגעשוידערט
אלע אנוועזדע ,און איז תיכף
געמאלדן געווארן פאר די מאסן
וואס האבן זיך געהאט דארט
פארזאמלט ,און א גרויס פאניק
איינעם
יעדעם
האט
ארומגעכאפט ,א טייל האבן
געמורמלט מיט שרעק "חס
ושלום" און א טייל האבן געשריגן



]פארזעצונג פון זייט [5

קמחא דפסחא אגענטור ,וואס
שטיצט בני תורה דא אין שטעטל,
און נישט פון די וואס ווילן קלאפן
יענע זייט ,אבער פון די פירער פון
די קמחא דפסחא אגענטור ,איז
געקומען א מעלדונג ,אז היות
זייער ציל איז נאר צו שטיצן און
געבן פאר ביליג פאר די וואס
קענען זיך נישט ערלויבן ,זאלן די
מלמדים אויסדריקלעך נאר נעמען
פון די רעגירונג שטיצע.
ווי אויך איז גלייכצייטיג
געמאלדן געווארן דורך ליפלעטן
וואס מען האט ארומגעטיילט ,אז
מען וועט שיקן פאר יעדעם
איינעם וואס איז א ידיד לבית
טאהש ,פיר הונדערט ווערט
וואוטשערס ,איינצוקויפן דערמיט

אן קאנטראל "אל תפתח פה
לשטן" ווידעראום אנדערע זענען
געבליבן זיצן מיט א קענטיגער
פחד ווארשיינדליך מיט מורא אז
זיי זענען די קומענדיגע אויף די
רייע.
די פאליציי האט גלייך
אנגעהויבן אויספארשן דער
מארד ,אבער מען האט נישט
געקענט ארויפקומען אויף די
שפירן פונעם מערדער ,זיי האבן
געמאלדן איבער א גרויסן סכום
וואס מען וועט געבן פארן כאפן
די מערדער ,און ביזדערווייל

ווארט מען מיט שפאנונג צו זען
וואס דא וועט זיך אויסקאכן.
פון אונטער די קוליסן
דרייט זיך ארום א מעלדונג אז
עס איז געווען גאר א טויט
אורטייל מצד די ראטמאן
פארטיי ,ווייל יענער איז נישט
געווען פון די נייע סקול-פלאן
שטיצער.
דאפלט
האט
וואס
אויפגעברויזט דעם גאנצן המון
איז ,אז א טאג דערויף איז
פארגעקומען א גניבה מיט א
מחוצפת אקט אויף איינמאל,


 
]פארזעצונג פון זייט [1

טאקע געכאפט אן אפלעפסיע
אטאקע.
די
האבן
אויך
ווי
אויבנדערמאנטע וואנדאליסטן
אריינגעלייגט עטליכע צייטונגען
אינעם טלית בייטל פונעם רועה
על חשבון ,וואס ער האט מיט
גרויס האַס דאס צוריסן ,און
אויסגעשריגן אז מען וועט זיי נאך
גוט צופיקסן ,און לויט ווי מיר
הערן טאקע צוריק ,הערשט א
אין גראסערי,
א ווארטזאגער פון די קמחא
דפסחא אגענטור ,האט געזאגט,
אז די פירמע האט גרויס פרייד אז
עס איז צושטאנד געקומען אזא
פאראייניגונג ,און אז זיי האבן
די
איינגעזען
ענדליך
אזא
פון
נויטווענדיגקייט
ארגעניזאציע,

 



גרויסער דעמאליזאציע ביי די
אנדערע פארטיי ,פון מורא אז
דער רועה חשבון זאל זיך נישט
נעמען אויף זייערע ביינער.
צוגלייך מיט די אלע האט
מען אויך געהערט פון איינעם
וואס איז אויך איינגעשטעלט ביי
די ראטמאן רעגירונג ,און עס איז
אונז נישט געווען קיין וואונדער,
ווייל זיין מנהג איז אז ווען ער
זעט אנדערע זאגן מוז ער אויך
ווייזן אז ער האט אויך עפעס צו

וואס עס איז ארויסגע'גנב'עט
געווארן פון סקול דורך איינע
פון די געוועזענע לערערינס
אומבאקאנט מיטן נאמען ,א
טאשקע מיט אירע זאכן ,וואס די
סקול האט שוין געהאט קונה
געווען ,און עס האט שוין לכל
הדיעות נישט באלאנגט פאר
איר ,און ווען איינע פון די
איינגעשטעלטע האט עס
צוריקנעמען
געוואלט
איידעלערהייט ,האט זי מיט א
גרויסער ווילדקייט עס נישט
געלאזט נעמען.
דער המון איז זייער
אויפגעברויזט אויף די מעשים
אשר לא יעשו וואס עס איז
פארגעקומען אין מען האפט אז
נאך א רייע פון זיכערהייט
מיטלען וואס מען האט
אינסטאלירט ,אז עס וועט מער
נישט פארקומען.
זאגן ,הגם ער וואוינט נישט דא
אין שטעטל ,אבער יש אומרים אז
מען קען עס נאך אנרופן דא אין
שטעטל ,ער האט אויסגערופן מיט
גרויס "האס" :דער דורכפאל וועט
מער נישט ארויסקומען ,און מיט
דעם האט ער יוצא געווען זיין
מנהג.



אין די טעג איז פריש באנייעט
געווארן מיט א שטארקער
פרישקייט די גארבעטש פייערן,
וואס אונזער שטעטל איז
געבענטשט געווארן דערמיט.
די גארבעטש פייערן איז באמת
אן אלטער פלאג ,וואס פלאגט
שוין לאנג אונזער שטעטל ,וואס
איז נולד געווארן ,ווען די

גארבעטש איז נישט אויפגענומען
געווארן פאר א לאנגע ציייט ,און
עס איז נישט געווען וואו
אויסצוגיסן דעם מיסט-קאסטן,
און עס דארף נישט געשילדערט
ווערן ,וויאזוי די שטעטל האט
אויסגעקוקט ,זייענדיג אנגעלייגט
מיט מיסט ווי מען גייט און ווי
]פארזעצונג אויף זייט [10
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קודם כל האב איך געוואלט
אויסדריקן פון טיפן הארצן מיין
הערצליכן דאנק פאר די שיינע
אויס-גבאי וואס איר טוט
ארויסגעבן ,עס ברענגט גאר גוט
ארויס דער גאנצער מצב פון דא
אין שטעטל ,וואס ווי באקאנט
הערשט א גרויסער פחד צו רעדן,
יעדער איינער האט מורא פון זיין
דזשאב) ,ואני בתוכם( און טאמער
איינער רעדט ווייסט יעדער
איינער וואס ארבייט פאר די
קהילה אז מען קען דעם נעקסטן
טאג צוקומען און מודיע זיין פאר
יענעם אין א שיינעם לשון ,אז
לצערינו וועט מן הסתם אייער
ארבעט מער נישט אויספעלן,
אדער גאר אפן אז ראטמאן )אדער
ווי איר רופט איהם "ראש
הממשלה"( האט געהייסן אייך
ארויסשיקן פון דא,
צווייטנס נאכן שרייבן די
גוטע העלפט וואלט איך געוואלט
ארויסברענגען עפעס
אויך
קריטיק,
ווי פאלגענד :אין אייער
פריערדיגע און ערשטע אויסגאבע
ווי איר האט גאר גוט באשריבן
אלעס איז לדעתי אריינגעפאלן
אפאר ארטיקלען וואס האבן נישט
אויסגעפעלט ,דאס איז די צוויי
ארטיקלען איינס פון די הכרזה
שבת זכור פארן ליינען ,און איינס
פון די דאך פון אבריכים ,וואס
לדעתי האט דאס שטארק נישט
אויסגעפעלט,
יעדער איינער ווייסט און עס
איז נישט קיין סוד ,אז דער רב
האלט מיט מיט ראטמאן'ען מיט

אלעם ,אבער פונקט ווי יעדער
ווייסט דאס ,ווייסט אויך יעדער
איינער אז דאס ווערט געטוהן
דורכן זעלבן וואס צווינגט דעם
רבי'ן זאל זיין געזונט מיטצושטיין
מיט איהם )ווי למשל די הכרזה
פארן ליינען וואס דאס האט דער
רבי געטוהן נאכן איהם
פארדרייען א קאפ א האלבע -
אויב נישט א גאנצע  -וואך( און
דאס איז אונזער אלעמען
באקאנטער  -און ווי אויך ביי
אלעמען פארהאסטער  -משה
)הערת
ימ"ש,
ראטמאן
הרעדאקציע :מיר האבן זיך
שטארק גע'ישוב'ט צו מיר זאלן
אריינשרייבן אזוינע שארפע
אויסדריקן ווי למשל דאס ווארט
"ימ"ש" ,אבער נאכן לאנג
אריינקלערן ,איז געבליבן אז מען
זאל אריינשטעלן דער בריוו אזוי
ווי עס שטייט און גייט מיט
גראמאטישע
מינדערוויכטיגע
אויסלייג שינוים  -כדי
ארויסצוברענגען דעם אמת'ן דעת
הקהל אויף ראטמאן( און דער
זעלבער דרייט אויך א קאפ דעם
רב שליט"א וואס יא צו טוהן און
וואס נישט צו טוהן ,און דער רב
וואס קען אויך נישט זאגן קיין
ווארט ,מוז מיטשטיין מיט איהם,
עכ"פ וואס איך מיין
ארויסצוברענגען ,איז אז פונקט
ווי מיר פארשטייען אליינס ,און
פאר קיינעם פאלט ניטאמאל ביי
אין וויסטן חלום צו לאכן פונעם
רבי'ן זאל זיין געזונט ח"ו ,אויף
דעם וואס ער מאכט אזוינע
הכרזות) ,און אגב דער רבי האט
קיינמאל נישט געמאכט אזא

===============
הכרזה ,און ווייסט ניטאמאל פון
לכבוד המערכת "דער
אזא הכרזה צו זאגן ,דער רבי האט
גארנישט געזאגט פאר קיינעם און דורכפאל" ,קודם כל האב איך
יעדער וואס איז געווען אין געוואלט אויס דריקן מיין גרויסן
ביהמ"ד האט געקענט זעהן ווי דאנק פאר אייער אויסגאבע ,און
דער משתמש בקודש איז געזעסן עס איז א פרייד צו זען אז עס איז
מיטן אויסרופער פארן דאווענען שוין ב"ה דא א מקום דא אין
און איהם אריינגעלייגט אין מויל שטעטל ,וואס מען קען
די ווערטער וואס דער רבי גייט ארויסברענגען די ווייטאג וואס
באלד האבן געזאגט( די זעלבע ליגט ביי יעדעם איינעם פון
זאך איז דער רב אויך געפאנגען שטעטל ,אן דארפן מורא האבן,
ביי דעם ראטמאן אין די האנט און פון דעם ראטמאן ,מיט יוצר
ער טוט מיט איהם וואס ער וויל ,משרתיו ואשר משרתיו.
און יעצט לענינינו ,אין די
און עס איז נישט אויסגעהאלטן צו
טעג איז פארגעקומען ,אז געוויסע
מאכן חוזק ארטיקלעך דערפון.
געגאנגען
זענען
ע"כ האף איך אז איר וועט מענטשן
איינזען דעם טעות וואס איר האט ארויסנעמען אן עיקול ,אנטקעגן
געמאכט ,וואס איך בין זיכער די קמחא דפסחא ,מיטן טענה ,אז
נישט דער איינציגסטער וואס זיי שטערן זייער פרנסה,
האב איך געוואלט פרעגן,
האלט אזוי ,און עס וועט מער
וואס איז געשען מיט אונזער
נישט פארקומען אזעלכע זאכן.
אויסער דעם האב איך נישט שטעטל ,אז יעדע זאך מוז ווערן א
וואס מוסיף צו זיין ,און איך וויל קריגעריי? אין ערגעץ וועט איר
מיין נישט זען מען זאל זיך קריגן ,ווער
אויסדריקן
נאכאמאל
הערצליכן דאנק פאר אייער עס זאל געבן צדקה ,און בנוסף
אויסגאבע ,וואס ברענגט אזוי גוט לזה ,פאר ווער עס איז באקאנט,
ארויס אלע ענינים פונעם שטעטל ,און ווער עס האט זיך
נאכגעפרעגט ,אז פאר די קמחא
תחזקנה ידיכם!
) – ( דפסחא האט בכלל ארויסגעגעבן
זייערע צעטלעך פארן ציבור,
  האבן זיי גערעדט מיט די גראסערי
 בעלי בתים ,און זיי צוגעזאגט צו
געבן פיר פראצענט) ,וואס דאס
 
    איז א זאך וואס זיי דארפן באמת
    נישט טוהן ,גיין באצאלן פיר
   פראצענט ,פאר גארנישט טוהן(
    דאס הייסט מען האט זיי שוין
      אויך געגעבן עפעס צו פארדינען
 אין די זייט פאר זיצן מיט

]פארזעצונג אויף זייט [9
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אין די טעג איז פארגעקומען
א גרויסער דורכפאל פאר די
קמחא דפסחא אגענטור ,ווען עס
איז צו זיי געמאלדן געווארן ,פון
די ראטמאן פארטיי ,אז מען וועט
זיי נישט ארויסגעבן קיין טישל
אין אבריכים ,ווי צו זיצן און
פארקויפן די קמחא דפסחא
ארדערס.
די קמחא דפסחא אגענטור
איז אן אגענטור וואס האט זיך
געגרינדעט ,כדי ארויסצוהעלפן
אידן וואס קענען זיך נישט
ערלויבן צו קויפן די פראדוקטן -
וואס פעלט זיך אויס פאר פסח -

אויף א הויכן פרייז ,און כדי זיי
מען
האט
ארויסצוהעלפן,
געגרינדעט די אגענטור ,וואס זאל
שטיין צו פארפיגן פארן עולם
אלע פראדוקטן מיט גאר א ביליגן
פרייז ,כדי יעדער איינער זאל
קענען קויפן אויף פסח ביד רחבה.
א ווארטזאגער פון די קמחא
דפסחא אגענטור האט געזאגט
מיט באדויער ,מיט דעם אקט
וואס מען האט געשיקט א באפעל
נישט ארויסצוגעבן א טישל ,האבן
זיי מיט א בייזוויליגע כוונה
אונטערגעגראבן די גאנצע קמחא
דפסחא אגענטור ,ווייל דער



פשוט'ער המון וואס וועט זען אז
עס איז נישט דא קיין טישל ,און
מען נעמט עס צוזאם מיט א
פשוט'ן טיש אין ביהמ"ד ,וועט
זיכער גארנישט נעמען פון זיי .און
מן הסתם וועלן אלע וואס האבן
זייערע
אריינגעגעבן
שוין
ליסטעס ,גלייכצייטיג צוריקנעמען
זייער געלט ,און וועלן בכלל נישט
וועלן נהנה זיין פון אזא נישט
סטאביליזירטע אגענטור וואס
האט נישט קיין טישל ,און לויט
ווי עס קוקט אויס ,וועלן זיי נישט
קענען אנציען  -ווי דער פלאן איז
געווען  -ביז פסח ,און זיי וועלן
מן הסתם נישט קענען פארטיילן
פאר די היזיגע באפעלקערונג די
קמחא דפסחא פראדוקטן ,ווייל
דורכן נישט ארויסגעבן א טישל,
האט עס געמאכט דעם המון זייער
קאלט צו די גאנצע זאך.





די גאס ,און איבערצייגט אייך אליין.
השי"ת זאל העלפן ,אז אונזערע באמיאונגען
זאלן עושה פירות זיין ,און עס זאל אויפטוהן וואס
עס דארף אויפטוהן ,און כ"ק מרן רבינו משולם
פייש בן צירל שליט"א ,און מיר אלע ,זאלן שוין
באפרייט ווערן א גאולה פרטית און א גאולה
כללית ,און עס זאל שוין הערשן נאר אמת'דיגע
שלום ביי אונז ,עדי נזכה כולנו לביאת משיח צדקנו
ומלכנו בראשינו ,אמן ואמן.
ווי אויך האבן מיר געוואלט מעלדן פאר
צוליב
אז
ליינערס,
חשוב'ע
אונזערע
אומפאראויסגעזעענע סיבות וועט בקרוב געטוישט
ווערן אונזער נומער ,און נאך א וואך וועט מען נאך
קענען אריינרופן די אלטע נומער.
אונזער אלטע נומער איז:

(514) 221-2381
די נייע נומער וואס וועט אי"ה בקרוב געטוישט
ווערן וועט זיין:

(713) 583-0830
מיט דאנק



]פארזעצונג פון זייט [2

נישט אין מיליטער ,און שטעלן
זיך נישט צי צו גארנישט פון
לאנד ,און נעמען נאך געלט פון
די מדינה ע"כ דבריו ,פארענדיג
ווייטער ,האט די באס זיך
אפגעשטעלט ביי א באס-סטאַפ
און עס איז ארויפגעקומען א
סאלדאט ,מיט א בארד אין פיאות
און א קאפל ,מיט די טלית
ותפילין אין די האנט ,קענטיג א
פרומער בחור ,וואס איז אריין
געגאנגען אין מיליטער ,און -
האט די טיטשער אויסגעפירט -
עס איז געווען א גרויסער קידוש
ה' ,ע"כ און קאמענטאַרן זענען
איבעריג.
שטארק
ווערט
יעצט
פארשטאנען די טעאריע ,אז עס
וועט ווערן פונעם בית צירל ,א
בית יעקב.
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]פארזעצונג פון זייט [5

מען אפגעמאכט ,אז היות עס
פעלט גאר שטארק אויס  -ווי שוין
אויבן דערמאנט  -וועט מען עס
יעצט ווי געהעריג ארויסשטעלן
אויף א געהעריגן פארנעם.
די יודעי דבר האבן אנפאנג
וואך באטאנט ,אז מן הסתם וועט
די ערשטע אויפטוה פונעם
פרעזידענט זיין ,איינצוצוימען
געוויסע עלעמענטן פון צו רעדן
ברבים  -אזוי ווי פאר א פאר יאר
צוריק ווען ער איז אויסגעקליבן
געווארן אויפן סענאט בענקל
)נאכן ה' אייר עפאכע( וואס
דעמאלס איז זיין ערשטע שריט
געווען ,אפיר צונעמען די דאזיגע
פארשוינען ,און זיי געבן צו שפירן
אז ער איז יעצט א מושל בכיפה -
און יעצט סוף וואך נאכדעם וואס
עס איז נאך גארנישט געטוהן
געווארן איז עס א גרויסער
וואונדער ביי די באפעלקערונג,
הלמאי ער פירט נישט אויס זיינע
ערווארטונגען.
יעצט בעת די שורות ווערן
געשריבן איז דא א מעגליכקייט,
אז אונזער פרעזידענט וועט פארן
זיך באטייליגן אין א קאנפערענץ,
וואס וועט פארקומען מיט אלע
פרעזידענטן פון די וועלט ,די
 UNהאט עס נאכנישט געוואלט
באשטעטיגן זאגנדיג אז א
פרעזידענט וואס איז נישט
איינגעשוואוירן געווארן מיט די
אמעריקאנע קאנסטיטוציע ,קען
נישט ווערן איינערקענט אלס
איינערקענטע פרעזידענט,
עס קורסירט ארום א שמועה
אז דער אמעריקאנער רעגירונג
מיטן אמעריקאנער פרעזידענט
בראש שטייען אונטער די אלע
שטיקלעך ,און דאס איז צוליב
דעם וואס אמעריקע האלט יעצט
אינמיטן "מלחמה קעגן טעראר"
און דא אין קרית טאהש איז ווי
באוואוסט דא א גרויסער טעראר-
צעל פון די ברייט באקאנטע
טעראריסטן ,און דערפאר ווילן זיי
דאס צושטערן.

 






וואס כידוע איז א ענין
צו עסן "טשייניז
מצוות" ביים סדר,
ווער עס קען ,אדער
האט א ידוע דערין,
זאל זיך ביטע מעלדן
ווי שנעלער 
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גייענדיג צום דריק איז
אריינגעפאלן א פלוצים'דיגער
מעלדונג ,וואס דאס ווארפט א
שטיקל ליכט ,אויף די הכתרה
וואס דער ראש הממשלה האט
אדורכגעפירט.
עס האבן אויפגעכאפט
אונזערע אונטערהער מאשינדליך,
א שמועס צווישן דעם ראש
הממשלה מיטן נייעם פרעזידענט
דקהילתינו ,ווי דער ראש
הממשלה באאויפטראַגט דעם
פרעזידענט ,צו גיין מודיע זיין
פארן געוועזענעם אויסערן








]פארזעצונג פון זייט [7

פארלייגטע הענט ,איז וואס איז
יעצט דער גאנצער עיקול אויפן
קאפ.
איך פארשטיי נישט ,די
מענטשן גיבן דיר צו לייזן א גאנץ
יאר ,און וועלן דיר ווייטער געבן
צו לייזן ,און וואס פארפירסטו
ווען פאר פסח וויל נאך א איד
מאכן פרנסה? )איך מיין דערמיט
די איינגעשטעלטע וואס ארבעטן
דערמיט ,נישט דער נדבן וואס
צאלט עס אויס ,וואס ער מאכט
נישט גארנישט דערויף ,פונקט
פארקערט ,ער דערלייגט נאך אויף
דעם( און בנוסף לזה אז ער וויל
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דא העלפן אידן וואס קענען זיך
נישט ערלויבן אזעלכע פרייזן,
וואס ווי עס איז באקאנט האט ער
זיך ארויסגעדריקט מיט ווייטאג,
פאר איינער פון זיינע נאנטע:
צדקה לאזט מען מיר שוין אויך
נישט געבן?
און נאכמער ,זעענדיג יעצט
ווי די קהילה שטעלט זיך אזוי
שיין צו צו די גראסערי צד ,איז
מיר בייגעפאלן זיי צו פרעגן) ,מען
קען דאך נישט פרעגן ,וועגן דעם
פרעג איך זיי דורך אייך( ווי זענט
איר געווען ווען פאר בערך פינף
צו זעקס חדשים צוריק ,האט מען
ארויסגעשטעלט א מודעה אז עס

 
       




      
 

מיניסטער ,די פאלגנדע רייד:
"אויב קענסטו איינזיצן
רוהיג דא אין שטעטל ,און
איבערגעבן אלע בנינים ווי א
מענטש ,איז גוט! און אויב נישט
דאן קענסטו זיך פאקן פעק ,און
איבערלאזן דאס פלאץ ,און גיין
וואו די אויגן פירן דיר!" )עס
דארף באטאנט ווערן ,אז דער
האט
הממשלה
ראש
אריינגעדרייעט גאר שארפע און
שטרענגע ווערטער ,כדי צו לאזן
הערן זיין שטארקן אויטאריטעט
פארן נייעם פרעזידענט(

און דער פרעזידענט האט צו
זיין גרויסער דורכפאל רעאגירט,
אז צו איינעם וואס האט צענדליגע
יארן געארבעט פארן רבי'ן ,קען
מען נישט רעדן אזעלכע דיבורים,
און אוודאי נישט טוהן אזעלכע
שריט.
עס הערשט א שטארקער
מעגליכקייט ,אז דער ראש
הממשלה וועט איהם תיכף ומיד
אפזאגן פון די פרעזידענטשאפט,
נאך אזא אפענער רעוואלט וואס
ער האט אגיטירט ,אנטקעגן די
ווערטשאפט.

וועט זיך עפענען א פרישער
מענטש וואס וועט אויך פיילן
פארן עולם די טעקס ריטורן'ס,
און פארוואס האט איר דעמאלס
געשוויגן ,ווען עס איז בזדון
צוגענומען געווארן א חלק פרנסה
הניכר פון א היימישער
אינגערמאן פון שטעטל וואס
פלעגט עוסק זיין ,און איז נאך
היינט עוסק דערין ,וויבאלד ער
אדער זיין טאטע-שוואגער-קאזין-
נעפיו אדער ברודער איז נישט
געווען פון די קהילה ,קומט איהם
נישט אז מען זאל זיך אננעמען
פאר זיין פרנסה? פארדעם איז
דער נייער קהילה געשטעלט
געווארן? זיך אנצונעמען אין די
משפחה טאמער איינער דאכט זיך
אביסל
ווערט
ער
אז
באקרידיוועט?
און נאך א נקודה ,פארוואס
עפעס איז דער נדבן וואס האט
געמאלדן אז ער עפענט א קמחא
דפסחא ,פארוואס איז ער א
שייגעץ ,און א מקפח פרנסה ,און
דער נדבן וואס איז א ידיד לבית
טאהש ,ער איז א בעל צדקה ,ער
גיבט דאך די זעלבע צדקה ווי
איהם ,אפשר ווילן זיי אז פון
היינט און ווייטער זאל יעדע
צדקה צוועק גיין דורך זיי? און
אויב נישט וועלן זיי ארויסגעבן
עיקולים מיט מכתב הסברות?
א גרויסן דאנק פארן
אריינלייגן דעם בריוו ,איך וואלט
הנאה געהאט אויב די רעדאקציע

וואלט עפעס געקענט ענטפערן,
און ארויסברענגען די זאך פארן
עולם.
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]פארזעצונג פון זייט [4

נאכט שטיין ארום דעם רבי'ן,
אכטונג צו געבן אז אזעלכע
פארברעכנס זאלן מער נישט
פארקומען.
אזוי איז עס אנגעגאנגען,
געציילטע וואכן ,ביז איינמאל
נאכן אריינגעבן די רעפארטס,
האט מען ווידער געזען אז עס
קומען נאכאַלס פאָר די גניבה
פארברעכנס ,און מען האט
אריינגערופן ,א ספעציעלן
איינהייט ,וואס זאל אינוועסטיגירן
די זאך ,און מען איז
ארויפגעקומען אז דער רבי זאגט
פאר מענטשן ,קוק נאך דא אדער
דארט ,אין די מסכת אדער אין
יענע מסכת ,און מענטשן טרעפן
דארט געלטער ,באלד דערויף איז
געזעצט געווארן א שטורמישע
אסיפה ,ווי מען האט מיט גרויס
אויפברויז אדורכגערעדט די
שרעקליכע זאך וואס דער רבי
האט געטוהן ,אן פרעגן ביי די
פארטיי ,עס איז איבעריג צו זאגן
אז אזא זאך גרעניצט זיך מיט
גרויס חוצפה אנטקעגן די פארטיי,
און עס קומט דעם רבי'ן א גרויסן
קנס דערפאר  -האט איינע פון די
פארטיי אנפירער געשריגן  -מען
וועט איהם לערנען דרך ארץ -
האט ער פארגעזעצט  -מען וועט
איהם איינשפארן אין א ענגן
קאמער אדער גאר אין קארצער,

ווי דארט וועט ער נישט קענען
טוהן אזוינע שריט ,אנטקעגן די
רעגירונג ,אין קורצן ,עס איז
געבליבן ביים קאנפרענץ ,אז מען
וועט האלטן דעם רבי'ן אונטער
הויז ארעסט.
באלד דערויף איז געבויעט
געווארן א תפיסה אפטיילונג ,מיט
גרויסע און פארמאכטע טירן ,אן
קיין שום פענסטערס) ,וואס דאס
איז אויך געווען אויפן באפעל פון
די אנפירער פונעם "דער רבי
זאל "...פלאן ,אז אזוי וועט מען
איבערנעמען דעם גענצליכן
קאנטראל איבערן רבי'ן( און מען
האט נישט צוגעלאזט צו איהם
קיין באזוכערס ,אזוי אז ער זאל
נישט קענען אנגיין מיט די
פארברעכערישע אקטיוויטעטן.
אזוי איז אלעס געפלאסן,
רוהיג און שטיל ביז נאך א
יערליכער קאנפרענץ צווישן די
פארטיי און די אר .סי .עם .פי.
האט מען מחליט געווען ,אז מען
וועט ערלויבן ציצובויען א קליין
פענסטערל ,אבער כדי צו
פארשטערקערן די זיכערהייט
מיטלען וואס איז טיילווייז
געבראכן געווארן ,האט מען
געבויעט שטארקע און אייזערנע
טירן ,אז קיינער זאל זיך נישט
קענען אריינ'גנב'ענען אהין.
פאלגט נאך פארזעצונג אין
קומענדיגן אויס-גבאי

 

]פארזעצונג פון זייט [1

אפגעזאגעכצער ,מיט וואס דער
ראש הממשלה איז ברייט
באקאנט ,וועט האפנטליך בטל
ווערן.
עס הערשט א פולווער לופט
אין די גאסן ,און מען רישט זיך
אויף גרויסע זאכן ,און דער
גאנצער המון איז זייער
אפטימיסטיש געשטימט ,בנוגע
דעם פלאן.
מאנכע שפעקולירן אז עס

וועט מעגליך פירן צו א קריג,
ביים רבי'ן אינדערהיים צווישן די
ראטמאן שטיצער ,מיט די
אויפשטאנד פירערס ,און מען
וועט דארפן נוצן געווער ,און עס
וועט מעגליך זיין פאטעליטן,
אבער די אנדערע זענען נישט אזוי
פעסימיסטיש ,און טענה'ען ,אז
אפילו די ראטמאן קעמפער ,גייען
נאר אן אלס מורא פונם ראש
הממשלה ,און אויך אלס מורא פון
א מיליטערישע געריכט וואס מען
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]פארזעצונג פון זייט [6

מען שטייט.
ע"כ האט זיך דעמאלס געהאט
געגרינדעט א וועד ,וואס האט
געוואלט אביסל פארגרינגערן
פאר די הנהלה פונעם שטעטל,
און אראפ נעמען פון זיי אביסל
דעם גרויסן יאך וואס איז געליגן
אויף זיי ,נישט קענענדיג
צושטעלן די מינימאלסטע וואס א
צושטעלן,
דארף
שטעטל
דעריבער האבן זיי אנגעהויבן
אוועקפירן די גארבעטשן דורכן
פייער ,וואס אזוי איז די קהילה
פטור געווארן פון א גאר שווערער
הוצאה וואס איז געליגן אויף
זייערע פלייצעס.
אבער צום גרויס אנטוישונג פון
די נארוואס געגרינדעטע וועד,
האט די קהילה נישט געקענט ווי
געהעריג כאפן דעם ריכטיגן
באדייט פון זייערע אויפטוען ,און
האט געזוכט אלע סארטן מיטלען
וויאזוי פטור צו ווערן פון די
אויבנדערמאנטן וועד ,און בשעתו
האט זיך ארויסגעשטעלט ,מיטן
פולן מאס שטארקקייט דערקעגן,
פון
אדמיניסטראטאר
דער
שטעטל ,אויסדריקנדיג זיך מער
ווי איין מאהל ,אז דאס מאכט
קאליע אסאך פראיעקטן וואס די
קהילה קען נישט אדורכפירן דורך
דעם וואס מען האלט זיי פאר
אינעם שטאט-ראט ,וועגן די
וועט מאכן נאכן פאלן פונעם
ראטמאן רעזשים ,און אין די
מינוט וואס זיי וועלן זען א
געהעריגן צד שכנגד ,און מען
וועט ארויסגעבן אן ארדער נישט
צו אורטיילן קיינער וואס האט זיך
אונטערגעגעבן ,וועלן זיי אלע
אויסדרייען דאס געווער אויף די
ראטמאן זייט.
די רעוואלט פירערס האבן
ארויסגעשיקט א מעסעדזש פאר
אלע איינוואוינער פון לאנד ,אז
מען זאל זיך צוזאם נעמען ,ווייל
נאר אזוי וועט מען קענען
אפשלאגן די ראטמאן רעזשים,
און אראפווארפן דעם ראש
הממשלה פון בענקל.

גארבעטש פייערן ,און האט זיך
אפילו אמאהל אויסגעדריקט ,אז
עס איז א גאר גרויסער "חילול
באבריאנד".
וואס באמת איז דאס טאקע
נישט די ריכטיגע שריט וואס עס
דארף געטוהן ווערן ,און דער וועג
איז נישט ,זיך ארויסצושטעלן און
פייערן א גארבעטש פייער.
אבער טייל אנאליזירן די זאך,
אז מען האט נישט געהאט צו
וועמען צו רעדן איבער די גאנצע
אנגעלעגנהייט ,נאר צום נקבים
חלילים ,וואס האט געהאקט  -און
האקט נאכאלס  -אין קאפ אריין
מיט אזעלכע דמיונות ווי :מען
בויט שוין נייע דירות ,וואס חוץ
אויפן פאפיר – וואס איז נישט
ווערט דאס געשריבענע וואס
שטייט דערויף – ווארט מען
נאכאלס מיט שפאנונג – ווי
געשטאנען באריכטעט – אריין
זיך צוציען אין די שפאגל נייע
דירות וואס איז דארט געווען
באריכטעט ,און עס איז אפילו
שוין געווען צו באקומען בלו-
פרינטס פון די נייע דירות.
מען האפט אז די קהילה וועט
בקרוב טרעפן אן ענגילטיגער
לייזונג דערצו ,
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