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נייער  דער   – יָארק.  ניו 
שטַאב  הויז  ווייסע  ָארטָאדָאקסישער 
מָאנטָאג  הָאט   ליו,  דזשעקָאב  הויּפט, 
ָאּפגעשטַאט ַא בַאזוך אין ניו יָארק סיטי 
אידישע  מיט  געטרָאפן  זיך  הָאט  און 

פירער פון ניו יָארק סיטי.
ליו הָאט בַאזוכט ביי ַא זיצונג ווָאס 
ניו  די  דורך  געווָארן  ָארגַאניזירט  איז 
יָארק "דזשואיש קָאמיוניטי רילעישָאנס 
קָאָארדינירט  איז  בַאזוך  דער  קַאונסיל". 
געווָארן דורך דזשערָאד בערנסטין, דער 
אידישע  פַאר  דירעקטָאר  הויז  ווייסע 

ַאנגעלעגנהייטן.
אויסגעשמועסט  הָאט  מען 
הָאט  ליו  טעמעס.  פַארשידענע 
ווערן  בַאשטימט  ביים  ַאז  איבערגעבן 
ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  הָאט  ַאמט  צום 
פולשטענדיג  זיך  וועט  ער  ַאז  געזָאגט 
נישט  קען  ליו  ווָאס  דערמיט  רעכענען 

ַאריינקומען ַארבעטן אום שב"ק.

בַאטייליגט  זיך  הָאבן  בַאזוך  ביים 
זיי:  צווישן  עסקנים,  חרדישע  מערערע 

הי"ו,  ווערצבערגער  אלעזר  יצחק  הרב 
הרב חנינא שפערלין הי"ו און נָאך.

ווייסע הויז שטַאב-הויּפט דזשעקָאב 
ליו טרעפט זיך מיט אידישע 

פירער אין ניו יָארק

פון ל. צו ר.: הרב יצחק אלעזר ווערצבערגער הי״ו אידישער געהילף צו מעיָאר 
בלומבערג, הרב חנינא ספערלין הי״ו פון דזשעי. סי. סי. ָאוו קרוינהייטס, ווייסער 

הויז שטַאב-הויּפט מר. יעקב ליו, מר. דזשאראד בוירנסטין דירעקטָאר פון 
דזשואיש אוטריטש פון ווייסן הויז און הרב עזרא פריעדלענדער הי״ו

ישראל  מדינת   – הייטס.  קרָאון 
אידישע  די  ַאלס  ַאלץ  זיך  דערקלערט 
מדינה ָאבער עס שטעלט זיך ַארויס ַאז ַא 
מתנחל פון קרָאון הייטס איז דערקלערט 
אומגעוואונטשענער  ַאן  ַאלס  געווָארן 
פַארבָאטן  איז  און  ּפַארשוין 

ַאריינצוטרעטן אין מדינת ישראל צוליב 
און  אייסערונגען  עקסטרעמע  זיינע 
מדינת  די  אומצוברענגען  דרָאען  דָאס 
ישראל פירער פַאר'ן זיין נָאכגיביג צו די 

ּפַאלעסטינער.
פַארבָאטן   '05 אין  איז  איד  דער 
מדינת  אין  ַאריינטרעטן  פון  געווָארן 
אויספָארשונג  ַאן  ווָאס  נָאכדעם  ישראל 

אין  בַאזוכט  הָאט  ער  ַאז  געפונען  הָאט 
זעקס ַארַאבישע לענדער, ַאריינגערעכענט 
אירַאק, אויך הָאט מען געפונען ַא קָארַאן 
בוך אין זיין רענצל, און מען הָאט געזען 
דער  ַארַאביש.  פליסיגן  ַא  רעדט  ער  ַאז 
פון  מָארָאקָא  אין  יעצט  וואוינט  איד 
וואו די מדינת ישראל ּפרעסע הָאט צום 

ערשטן מָאל געהערט זיין געשיכטע.

מדינת ישראל ַאנטזָאגט איינטריט 
פַאר מתנחל מיט קָארַאן בוך

נפתלי וויינבערגער

ווַאשינגטָאן. – די פעדערַאלע רעגירונג הָאט געמָאלדן 
ַאז די עף. בי. איי. וועט קומענדיגן מערץ 8, בעצם יום הּפורים 
אינטערנעט  די  דינסט  פון  ַארויסנעמען  מוזן  הבעל"ט, 
אויף  צוגעשטעלט   11 יַארע  אין  הָאט  זי  ווָאס  סערווערס 

בָארג צו די גרעסטע אינטערנעט פירמעס אין לַאנד.
אין  אינטערנעט  ַאז  דָאס  מיינט  ּפַאסירט,  דָאס  אויב 
ַאמעריקע וועט טיילווייז ַארויסגיין פון בַאנוץ און מיליָאנען 

ַאמעריקַאנער וועלן פַארלירן צוטריט צום אינטערנעט.
פַארגַאנגענעם  ָאנגעהויבן  זיך  הָאט  געשיכטע  די 
זעקס  ַארעסטירט  הָאט  איי.  בי.  עף.  די  ווען  נָאוועמבער, 
מענטשן אין עסטָאניע פַאר'ן פַארשּפרייטן ַא גָאר שעדליכן 
ָאנצושטעקן  ָאנגעיָאגט  הָאט  וועלכע  וויירוס  קָאמּפיוטער 
ַא  ַאריינגערעכענט  לענדער,   100 איבער  אין  קָאמּפיוטערס 
הַאלבע מיליָאן קָאמּפיוטערס אין ַאמעריקע ַאליינס, איידער 

מען הָאט זיך געכַאּפט.

די שעדליכע וויירוס הָאט ָאנגעיָאגט זיך ַאריינצוכַאּפן 
פָארטשון  די  פון  הַאלב  פון  קָאמּפיוטערס  סערווער  די  ביי 
רעגירונגס  גרויסע   55 פון   27 ביי  און  פירמעס   500
זיך  זָאלן  ביזנעסער  די  כדי  ַאמעריקע.  אין  ַאגענטורן 
אירע  געבָארגט  זיי  איי.  בי.  עף.  די  הָאט  צוריקכַאּפן  קענען 
מַאכטפולע אינטערנעט סערווערס כדי זיי זָאלן הָאבן צייט 
פון  קָאמּפיוטערס  ָאנגעשטעקטע  זייערע  ַארויסצונעמען 

דינסט און זיי רייניגן פונעם וויירוס.
ַאצינדער, מערץ 8, לויפט אויס די צייט ווָאס די פירמעס 
מוזן צוריקגעבן די קָאמּפיוטערס צו די עף. בי. איי. און אויב 
אייגענע  זייערע  צוריקצושטעלן  ָאנגעיָאגט  נישט  הָאבן  זיי 
אינטערנעט  די  ַאז  דָאס  מיינט  דינסט  אין  קָאמּפיוטערס 
פון  טייל  גרויסן  ַא  פַאר  ווערן  פַארלָאשן  ּפורים  אום  וועט 

ַאמעריקע.
מחיית  פון  זמן  אינעם  ּפורים  סימן  גוטער  ַא  איז  דָאס 
עמלק, ַאז די שעדליכע אינטערנעט ווערט אויך אויסגעמעקט 

און אויסגערָאטן.

פרייליכע נייעס פַאר ערליכע אידן:

קומענדיגן ּפורים תשע״ב וועט זיין 
׳מחיית עמלק׳ און ווַארשיינליך 

אויך ׳מחיית אינטערנעט׳




