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ח"ו.  קַאטעסטרָאפע  ָאדער  דיזעסטער 
די עמוירדזשענסי שטַאב פון הצלה מוז 
צו  ַאזוי  ווי  געלערנט  און  זיין מושטירט 
די  סיטוַאציעס.  ַאזעלכע  אין  הַאנדלען 
נייע געביידע וועט אויך ענטהַאלטן ַא פול 
ווָאס  צענטער,  קָאמַאנד  אויסגעשטַאטע 
צושטעלן  צו  גענערַאטָארן  הָאבן  וועט 
שלוס.  קורץ  ַא  פון  פַאל  אין  עלעקטער 
מ'הָאפט ַאז מ'וועט קיינמָאל נישט דַארפן 
נוצן דעם צענטער, ָאבער עס איז גוט עס 
צו הָאבן און נישט דַארפן נוצן, ווי חלילה 

עס דַארפן און נישט הָאבן.
ַאהער,  ביז  וועג  גַאנצן  דעם  במשך 
ערשטע  די  דורכגיין  און  ּפלַאנען  אין 
פַארן  שטח  דעם  בַאקומען  פון  פַאזעס 
ּפרָאיעקט, איז דער פינַאנציעלער בָאורד 
זיי  דערצו.  צוגעשטַאנען  שטַארק  זייער 
זענען די נגידים און נדיבים, קרואי שם: 
אבא  מו"ה  בערקָאוויטש,  אברהם  מו"ה 
בידערמַאן, מו"ה דוד ביסטריצער, מו"ה 
ענגל,  גרשון  מו"ה  איינהָארן,  אברהם 
מו"ה יצחק פריינד, מו"ה יוסף גָאלדבורד, 
מו"ה מָאטל כ"ץ, מו"ה יחיאל דוד לָאנדָא, 
מו"ה לייבל רובין, מו"ה חיים הערש שָאן, 
ּפרָאפעסָאר אהרן טווערסקי, מו"ה ישראל 
כל    זַאפיר  מו"ה משה  און  וויינגַארטן, 

אחד בשמו הטוב יבורך.

עולמות מלאים

שוין  זענען  קָאנטע  הצלה'ס  די  אויף 
צוגעשריבן געווָארן פילע גערַאטעוועטע 
זענען  ווָאס  דורות  גַאנצע  און  לעבנס, 
ַארויסגעקומען פון די גערַאטעוועטע. די 
הצלה מיטגלידער זוכן נישט קיין קרעדיט 
ַא  רַאטעווען  נָאכן  און  עול,  דעם  אויף 
בַאקומט  ער  ַאז  פַארזיכערן  און  מענטש 
וועלן  בַאדינונגען,  שּפיטָאל  נויטיגע  די 
זיין  געשיכטע,  זיין  נָאכקוקען  נישט  זיי 
ווייטערדיגע לעבן, צו זען די פירות פון 
זייער ַארבעט. ָאבער דער קָאָארדינעיטָאר 
אינטרעסַאנטע  ַאן  דערציילט  משה 
געשיכטע ווָאס ער הָאט לעצטנס געהַאט, 
אין וועלכע ער הָאט צוריקגעהערט פון ַא 

דערפָאלגרייכע רעטונג.
חתונה  ַא  ערהַאלטן  הָאט  ער 
איינלַאדענונג פון ַא משפחה ווָאס איז אים 
געווען אומבַאקַאנט. נָאכן זיך נָאכפרעגן 
ביי זיין ווייב און קינדער, וועלכע הָאבן 
אויך נישט געקענט יענע משפחה, הָאט 
ער געקלערט ַאז מסתמא איז עס בטעות 

ַאדרעסירט געווָארן צו אים. 
ַא  משה  בַאקומט  ווָאך  פָאריגע 
טעלעפָאן רוף פון ר' ש., און יענער זָאגט 
אים: "איך הָאב געהָאפט דיר צו זען ביי 

מיין טָאכטער'ס חתונה נעכטן נַאכט. וואו 
איז  קָאָאדינעיטָאר  דער  געווען?"  ביזטו 
געווען איבעררַאשט. ער הָאט געדענקט 
די איינלַאדענונג פון דעם איד ווָאס הָאט 
זיך אים פָארגעשטעלט מיט זיין נָאמען, 
ָאבער ער הָאט נישט געהַאט קיין ַאנונג 
דעם  געבעטן  הָאט  ער  איז.  דָאס  ווער 
פַאר  ווָאס  דערמַאנען  אים  זָאל  ער  איד 
ַא שייכות ער הָאט מיט אים און מיט די 

שמחה.
דערציילט  צוריק,  יָאר  זיבעצן  בערך 
דער איד, איז מיין טָאכטער ביילא ַאלט 
געווען פיר יָאר, ווען זי איז ַארָאּפגעפַאלן 
ַא שטָאק מיט טרעּפ. איר פנים הָאט זיך 
געליטן  הָאט  זי  און  צוקלַאּפט  שטַארק 
זיך  ס'הָאבן  וועלכע  פון  שניט  ערנסטע 
געגָאסן בלוט. די משפחה הָאט נַאטורליך 
איז  משה  און  הצלה,  די  ַאלַארַאמירט 
הָאסט  "דו  סצענע.  די  אויף  ָאנגעקומען 
אונטער  קעיס  טָאכטער'ס  מיין  גענומען 
איצט  איד  דער  הָאט  פליגלען,"  דיין 
ַא  צו  געפירט  איר  הָאט  ער  דערציילט. 
הויּפט דָאקטָאר אין מייקרָא-סורדזשערי, 
וועלכער הָאט איר פַארנייעט ַאז מ'הָאט 
כמעט נישט בַאמערקט קיין קרַאץ. משה 
גַאנצע  די  איר במשך  מיט  געבליבן  איז 
צייט, הָאט דער גליקליכער טַאטע איצט 
לַאנג  שוין  הָאט  משה  ווָאס  דערציילט 

פַארגעסן.
ַא צווייטע  פיל קריטישערע  עפיזָאד 
דעם  פון  ביינער  די  אין  ליגט  עס  ווָאס 
אין  מיטגליד  ַא  אליעזר,  קָאָאדינעיטָאר 
הצלה שוין 38 יָאר, איז די פון דעם 32 
)געטוישטער  יַאנקל  אינגערמַאן  יעריגן 
נָאמען(, ווָאס הָאט ּפַאסירט ַאן ערב פסח. 
ער הָאט זיך ָאנגעהויבן בַאקלָאגן ַאז עס 
דרוקט אים און ציעט אים ביי די טשעסט, 
ָאבער אין ַאזַא פַארנומענע טָאג הָאט מען 
עס ָאּפגעשטוּפט, ביז ער הָאט ָאנגעהויבן 
פַארלירן די בַאוואוסטזיין. די הצלה איז 
ַאלַארמירט געווָארן פון די פַארּפַאניקטע 

משפחה.
זיי  ָאנגעקומען,  זענען  הצלה  די   
הָאבן געטרָאפן יַאנקל אין ַא שרעקליכן 
ָאּפגעשַאצט  שנעל  הָאבן  און  צושטַאנד, 
זיי  ַארעסט.  קַארדיַאק  ַא  איז  דָאס  ַאז 
צו  געניט  און  שנעל  ַאנגעהויבן  הָאבן 
ַארבעטן אים צוריק אויפצולעבן. מ'הָאט 
זיבן  מעדיצין  געגעבן  און  אים שָאקירט 
מָאל. "יעדעס מָאל ווָאס מיר הָאבן אים 
ַארָאּפ,"  צוריק  ער  איז  ַארויפגעברענגט, 
דערציילט ַא צווייטער מעמבער, נפתלי, 

וועלכער הָאט געַארבעט אויף אים. 
די פַאמיליע איז געווען דערשרָאקן און 
אין ַאנגסט, איינזעענדיג ַאז זייער טַאטע 

רַאנגעלט זיך מיטן לעבן, בעת די הצלה 
שּפיטָאל,  אין  ַאריינגעיָאגט  אים  הָאט 
וואו מ'הָאט אים שָאקירט נָאך צווָאנציג 
מָאל און ענדליך סטַאביליזירט זיין מצב. 
זיינע  ַאז  געוויזן  הָאבן  אונטערזוכונגען 
גענצליך  כמעט  זענען  ָאדערן  הַארץ 
ָאנגעהויבן  אים  מ'הָאט  און  פַארשטָאּפט 
עס  הָאט  וועלכע  ּפרָאצעדור  בַאלון  ַא 
צוריק געעפנט. היינט צו טָאגס איז יַאנקל 
נָארמַאל  ַא  פירט  און  ערהוילט,  געצליך 

געזונט לעבן.
אינגלעך,  הונדערטער  דָא  זענען  עס 
טַאטעס,  פרויען,  בחורים,  מיידלעך, 
זיידעס און בַאבעס, וועלכע קענען היינט 
ַאזעלכע  נישט  און  ערנסטע  דערציילן 
  הצלה  חברה  פון  געשיכטעס  ערנסטע 
אויסגעמַאכט  הילף  די  הָאט  איינעם  ביי 
ערנסטע  פון  פַארהיילונג  גענצליכע  די 
ַאנדערע  ביי  ָאבער  פנים,  אויפן  וואונדן 
הָאט עס בַאדייט ַאז זיי די קינדער זענען 
די  געווָארן.  פַאר'יתומ'ט  נישט  חלילה 
שטייט  הצלה  די  ַאז  שורה  אונטערשטע 
זייערע  אין  מענטשן  העלפט  און  גרייט 

שווערסטע צייטן. 
ָאבער רוב מענטשן פַארשטייען נישט 
ווָאס ס'איז פַארבינדן מיט קענען דורכפירן 
ווַאלָאונטירן  די הצלה  די ַאקטיוויטעטן. 
צוויי  ַארום  אין  סצענע  די  צו  ָאן  קומען 
געניטע  זייער  אונטער  ָאבער  מינוט, 
ַארבעט ליגט יָארן פון מושטירונגען, און 
ריזיגע געלטער און כוחות צו צושטעלן 

און אויפהַאלטן די בעסטע געצייגן.
דעם  בַאגרייפן  נישט  זָאלן  מיר  "ווען 
איר  און  ּפרָאבלעם  פונעם  פַארנעם 
ער  "ווָאלט  נפתלי.  זָאגט  ערנסטקייט," 
געווען... מיטן אייבערשטען'ס הילף הָאבן 
ער  לעבן."  זיין  רַאטעווען  געקענט  מיר 
לייגט צו: "איך געדענק ס'איז געווען ערב 
פסח. איך הָאב שיעור נישט פַארברענט 

מיין חמץ יענעם יָאר".
הָאבן  "מיר  דערציילט:  אליעזר 
מיטגלידער  זעקס  גרַאדואירט  נָארווָאס 
ַאלס "אדווענסד לייוו סוּפָארט" מעדיקס. 
איבער  אונז  קָאסטן  טרעינינגס  זייערע 
זיי  מען  דַארף  צוגָאב  אין   ".40,000$
און  מַאניטָארס  ּפעק  לייוו  צושטעלן 
ַאנדערע געצייגן פַאר 150,000$. ד.ה. ַאז 
זיי זָאלן זיין פולקָאם גרייט וועט קָאסטן ַא 
סך הכל פון 190,000$. ָאבער וויבַאלד די 
הצלה הָאט איינגעזען די וויכטיקייט עס 
- צוליב די איבערגעפולטקייט  צו הָאבן 
די  פון  איבערגעשטרענגקייט  און 
שּפיטעלער, ווָאס פַארלַאנגט ַאז די הצלה 
קריטישע  צושטעלן  קענען  ַאליין  זָאל 
זיך  מען  הָאט    הילף  וויכטיגע  לעבנס 
עס אונטערגענומען. היינט צו טָאגס הָאט 
די הצלה דרייסיג ַאזעלכע ּפַארַאמעדיקס 

גרייט צו רַאטעווען לעבנס.
אין  לעבן  זייער  ַאוועק  גיט  הצלה  די 
צופרידנהייט  זייער  מענטשן.  פַאר  צייט 
פרייליכע  און  אויסגַאנגן  "גוטע  איז 
צו  לעבן  קען  מענטש  ַא  אויב  ענדעס. 
די  אונטער  קינדער  זייערע  אונטערפירן 
חופה, דָאס איז וואונדערבַאר. דָאס הַאלט 

אונז ָאן ווייטער צו גיין."
ריזיגע  די  אין  ַאנטייל  נעמען  צו 
דעם  פַאר  סּפַאנסָארן  צו  ָאדער  הוצאות, 
רופן  מען  קען  הויּפט-קווַארטיר,  נייעם 
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מיטווָאך,  קומענדיגן    ּפַארק  בָארָא 
אבן  ַאן  פָארקומען  וועט   ,11 מַארטש 
די  וואו  ָארט  אויפן  צערעמָאניע  הפנה 
חברה הצלה דבָארָא ּפַארק  וועלכע איז 
היינט די גרעסטע ווַאלָאונטיר ַאמבולַאנס 
פַאראייניגטע  די  אין  ָארגַאניזַאציע 
שטַאטן  וועט אי"ה אויפשטעלן ַא דריי 
וועט  ווָאס  הויּפט-קווַארטיר,  שטָאקיגע 
אויך ענטהַאלטן ַא רייע גַארַאדזשעס און 
וועלן  עס  וואו  פון  צענטער  קָאמַאנד  ַא 
געפירט ווערן די געטרייע הילף ַארבעט.

צום  צוטרעטן  דָאס  ָאּפצוצייכענען 
צייגן  צו  און  ּפרָאיעקט,  גרַאנדיעזן  דעם 
און  הצלה  חברה  די  פַאר  שעצונג  זייער 
עס  וועלכע  ציבור  ּפַארקער  בָארָא  פַארן 
מעיָאר  זיין  ָאנוועזנד  וועלן  בַאדינט, 
און  עפנטליכע  רייע  ַא  און  בלומבערג 
די  ַאריינגערעכנט  בַאַאמטע,  ערוויילטע 
פעלדער  שמחה  ר'  קָאונסיל-לייט  סיטי 
און ביל דעבלַאזיָא, וועלכע זענען געווען 
אינסטרומענטַאל און בייהילפיג צושטַאנד 

צו ברענגן דעם ּפרָאיעקט.
וועט  הויּפט-קווַארטיר  נייער  דער 
מער  מַאכן  און  פַארבעסערן  העלפן 
הצלת  וויכטיגע  די  פָארגעשריטן 
צוגעשטעלט  ווערט  ווָאס  הילף  נפשות 
הצלה.  חברה  ּפַארקער  בָארָא  די  דורך 
פָאראויס  טריט  שטַארקער  ַא  איז  עס 
די  ווָאס  פָארשריט  נָאכַאנַאנדע  די  אין 
ָארגַאניזַאציע מַאכט במשך די 35 יָאר פון 
ּפַארק  בָארָא  אין  הצלה  פון  גרינדונג  די 

אין תשל"ב. 
עס איז העכסט איינדרוקספול ַאז במשך 
איר קורצע צייט - הַאלטנדיג בלויז 32 יָאר 
נָאכן ָאנהייבן טרַאנסּפָארטירן ּפַאציענטן 
'מהָאט  )ווָאס  ווַאגָאנען  סטעישָאן  אין 

ָאנגעהויבן אין ל"ו(, און קנַאּפע דרייסיג 
ערשטןַאמבולַאנס  דעם  קויפן  נָאכן  יָאר 
— אין די הצלה אויסגעשטיגן צו זיין די 
גרעסטע ווַאלָאונטיר ַאמבולַאנס סערוויס 

דורכאויס דָאס לַאנד.
גרוּפעס  הצלה  ַאנדערע  ווי  ַאנדערש 
דָא  היינט  זענען  עס  וועלכע  פון   —
זייער  סערווירן  וועלכע   — צענדליגער 
בָארָא  די  שטייט  געגנט,  סּפעציפישע 
נָאך  פון  דינסט  צום  הצלה  ּפַארקער 
 — ּפַארק  בָארָא  ַארום  געגנטן  רייע  ַא 
סיגעיט,  בענסָאנהוירסט,  ַאריינגערעכנט 
דָאס  סלָאוּפ.  ּפַארק  און  רידזש  בעי 
אויסערגעווענליך  ַאן  ַאריין  שליסט 
ריזיגע טעריטָאריע און עס בַאדייט ַאז עס 
דַארף זיין גרייט זייער ַאסַאך ווַאלָאונטירן 
זייער  אין  צייט  יעדע  במשך  לויפן  צו 
ַא שנעלע  צו פַארזיכערן  געגנטן,  ַאסַאך 
דָא  זענען  טָאגס  צו  היינט  רעַאקציע. 
די  אין  מיטגלידער  הצלה   150 איבער 
בָארָא ּפַארקער דיוויזיע, וועלכע וואוינען 
די  דורכאויס  פַארשּפרייט  ַארבעטן  און 

פַארשידענע געגנטן. 
צו  רעַאגירט  הצלה  ּפַארק'ס  בָארָא 
צוועלף טויזנט רופן יערליך, ווָאס בַאדייט 
ַארום 33 הילף רופן טעגליך. דָאס שליסט 
ַאריין רופן טיף אינמיטן די נַאכט, אין די 
שליסן  רופן  די  און  וועטער,  שווערסטע 
איין די שווערסטע עמוירדזשענסיס, און 
ווַאלָאונטירן  אפילו  זיך  שטעלן  צומָאל 
און ריזיקע צו העלפן מענטשן. די הצלה'ס 
רעַאקציע צו די שרעקליכע 9/11 ַאטַאקע 
ה'  בחסדי  בלויז  ווָאס  לעגענדַאר,  איז 
גערַאטעוועט  ווַאלָאונטירן  ַאלע  זענען 

געווָארן אומבַאשעדיגט.
צו  קומט  עס  ווען  קריטיש  איז  צייט 

די  און  פעלער,  ערנסטע  צו  רעַאגירן 
הצלה הָאט ב"ה ַא גָאר פלינקע רעַאקציע 
פַאר  מינוט  דריי  אונטער  פון  רעקָארד 
רוב פון די רופן. דָאס ווערט דערגרייכט 
צו  צוגָאב  אין  מיטלען,  רייע  ַא  דורך 
פון  פלינקשַאפט  און  געטריישַאפט  די 
פון  קומען  וועלכע  ווַאלָאונטירן,  די 
פַארשידנַארטיגע געגנטן. עס שליסט אויך 
דיסּפעטש  קָאמּפיוטעריזירטע  ַא  ַאריין 
די דיסּפעטשערס  ווָאס העלפט  סיסטעם 
און דרייווערס טרעפן ַא ּפלַאץ שנעלער 

און מיט ַא שטערקערע ּפונקטליכקייט.
ַארבעט  זייער  נישט  ענדיגט  הצלה 
אין  ּפַאציענט  ַא  ַארָאּפשטעלן  ביים 
צו  זיכער  דָארט  בלייבן  נָאר  שּפיטָאל, 
מַאכן ַאז די שּפיטָאל ַארבעטער געבן די 
ריכטיגע הילף. די הצלה איז אויך געווען 
פון  עפענונג  די  אין  אינסטרומענטַאל 
די לָאקַאלע  אין  דריי סטרָאוק צענטערן 
און  לוטערן  מעטָאדיסט,  שּפיטעלער, 
מאימַאנידעס, צו פַארזיכערן ַאז אין פַאל 
פון ַא סטרָאוק — ווען יעדע מינוט קען 
 — יָארן  פַאר  חילוק  ריזן  ַא  אויסמַאכן 
הילף.  שנעלע  קריטישע  מען  ערהַאלט 
אויך ַארבעטן זיי שטענדיג צו פַארבעסערן 
אין  ּפַאציענטן  פַאר  בַאדינונגען  די 

שּפיטעלער.
ַאז  זָאגן  רואיגערהייט  קענען  "מיר 
געמיינדע  די  אין  משפחה  יעדע  ממש 
אונזערע  מיט  בַאריר  אין  געקומען  איז 
ַאן  ָאדער  וועג  איין  אין  בַאדינונגען, 

ַאנדערן," זָאגט ַא קָאָארדינעיטָאר.

דער נייער הויּפט-קוואַרטיר

במשך די לעצטע צווָאנציג יָאר איז די 

איצטיגע  די  פון  געווָארן  געפירט  הצלה 
הויּפט-קווַארטיר אויף די 16'טע עוועניו 
און 53'סטע גַאס. דער לָאקַאל איז טַאקע 
גוט געווען פַאר ַא שטיק צייט, דינענדיג 
דעם צוועק, ָאבער מיט די אויסברייטערונג 
צָאל  די  דעקט,  זי  ווָאס  געגנט  די  פון 
ווַאלָאונטירן און פָארשריט אין די הילף 
שוין  הצלה  די  איז  צו,  שטעלט  זי  ווָאס 
לַאנג אויסגעווַאקסן דעם ָארט און נויטיגט 

זיך וויכטיג אין ַא גרעסער ּפלַאץ.
הצלה  די  שטייט  טָאגס  צו  היינט 
די  ווי  מער  פירפַאכיג  שוין  מיטגלידער 
הָאט  עס  וועלכע  מיטגלידער  פערציג 
איינגעשלָאסן בעת מ'הָאט געבויט דעם 
איצטיגן צענטער. די ענגשַאפט איז נישט 
געטרייע  די  פַאר  אומבַאקוועם  בלויז 
ערלויבט  עס  נָאר  מיטגלידער,  הצלה 
נישט אויסצופירן די ַארבעט אויפן בעסטן 
פַארנעם, ווָאס בַאדייט ַאז עס קען חלילה 

שטערן צו צושטעלן פיקוח נפש הילף.
זוכנדיג ַא נייעם ָארט, הָאט די הצלה 
פון  ווינקל  אויפן  שטח  ַא  ַאז  בַאשלָאסן 
עוועניו  14'טע  די  און  גַאס  37'סטע  די 
ציל.  דינען דעם  צו  געאייגנט  זייער  איז 
דער ּפלַאץ איז "ַא שטָאטישע אייגענטום 
ּפלַאץ  ַא  )ד.ה.  וועי  ָאוו  רייט  רעילרָאוד 
פַאר  גענומען  הָאט  רעגירונג  די  ווָאס 
אונטער  געברויכן(."  טרָאנסּפָארטַאציע 
ַאזַא  פון  ָאּפקויף  דער  דַארף  געזעצן  די 
שטח בַאשטעטיגט ווערן פון פַארשידענע 
צו  ּפרָאצעדור  לעגַאלע  די  ַאגענטורן. 
די  הָאט  בַאשטעטיגונג,  די  בַאקומען 
זייער  איז  אויסגעפונען,  שנעל  הצלה 

נישט לייכט. 
די הצלה מיטגלידער און קָאָארדינירער 
כמעט  ביי  גענומען  ַאנטייל  הָאבן 

מיט  הירינגס  עפנטליכע  צווָאנציג  
מיט  און  ַאגענטורן,  סיטי  פַארשידענע 
געמיינדע מיטגלידער פון ַאלע שיכטן און 
סָארטן. די ָארגַאניזַאציע הָאט געַארבעט 
דעּפַארטמענט,  ּפָאליציי  די  מיט  נָאנט 
דעּפַארטמענט,  טרַאנסּפָארטַאציע 
בָארָא ּפרעזידענט און פַארשידענע סיטי 
ַאגענטורן און בַאַאמטע, זיך מוטשענדיג 
ביורָאקרַאטישע  קָאמּפליצירטע  ַא  מיט 
ּפרָאצעדור במשך צוויי און ַא הַאלב יָאר. 
און  קָאונסיל  סיטי  די  הָאט  ענדגילטיג, 
מַארקָאוויטש  מַארטי  ּפרעזידענט  בָארָא 
די  ַאז  בַאשטעטיגט  איינשטימיג  ב"ה 

הצלה זָאל קענען בַאקומען דעם שטח.
נייעם  דעם  פון  מעלות  די  צווישן 
אליעזר,  ּפלַאץ.  דָאס  זיין  וועט  צענטער 
קָאָארדינעיטָאר,  הצלה  הויכרַאנגיגער  ַא 
ערקלערט ַאז היינט צו טָאגס איז נישטָא 
קיין ּפלַאץ צו זיצן ביי די פילע מושטירונג 
סעסיעס ווָאס ווערט געגעבן פַאר די חברה 
הצלה  דָאס שליסט ַאריין די שטענדיגע 
פַארבעסערן  און  אויפצופרישן  סעסיעס 
און  קענטעניסן,  מעדיצינישע  זייערע 
צניעות,  הל'  הלכות שבת,  אין  שיעורים 
און נָאך הלכות ווָאס זענען נוגע, וועלכע 
ווערן געגעבן דורך די וועד הרבנים פון די 
הצלה דבארא ּפַארק, און פירנדע רבנים 

און ראשי כוללים. 
נָאך ַא ביישּפיל פַארווָאס ס'פעלט אויס 
נָאך ּפלַאץ, זָאגט אליעזר, איז "מיר הָאבן 
ָאבער  געצייגן,  פָארגעשריטענע  העכסט 
ער  הַאלטן."  צו  עס  ּפלַאץ  ווייניג  זייער 
זָאגט אויך ַאז דער פַאקט ַאז די פלָאטע 
ַאמבולַאנסן דַארפן ווערן געּפַארקט אויף 
פַארברענגן  "מיר  ַאז  בַאדייט  גַאס  דער 
טייערע מינוטן ָאנצואווַארימען די דיזעל 
ָאּפצוקילן  זיי  און  ווינטער  אין  מָאטָארן 
אין זומער יעדעס מָאל ווָאס מיר בַאקומען 

ַא רוף."
דינען  אויך  וועט  צענטער  נייער  דער 
און  לעקציעס  וויכטיגע  צושטעלן  צו 
איבער  ציבור  ברייטן  פַארן  טרעניניגס 

געזונטהייט און ערשטע הילף טעמעס. 
על  גרייט  זיין  העלפן  עס  וועט  אויך 
נַאטורליכע  ַא  אויף  תבא,  צרה שלא  כל 

הנחת אבן הפנה פאַר ריזיגער הויּפט-קוואַרטיר פון 
באָראָ ּפאַרקער חברה הצלה קומענדיגן מיטוואָך

מעיאָר בלומבערג און הויכראַנגיגע באַאַמטע וועלן זיך באַטייליגן
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