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גרינלאנד אייז לאזט זיך 
אויף גאר שטארק

גרוי סן  א  פאר דעקט  וואס  אייז  די 
אן  גע האט  האט  גרינלאנד,  פון  טייל 
אנ־ אויפ לאזונג  גרוי סע  אויס טערלי שע 

מען  וואס  שטיי גער  א  אויף  יולי,  הויב 
ביז  גע האט  נישט  קיינמאל  נאך  האט 
האבן  וויסנשאפטלער  די  ווען  איצט. 
צו ם ערש טן מאל גע זען די דראמא טי שע 
אינ פאר מא ציע,  און  ביל דער  סאטע ליט 
דאס  אז  גע מיינט  ערשט  צו ם  זיי  האבן 
איז א טעכ נישער פעלער, אזוי אומ גלויב־

ליך איז גע ווען די אייז אויפ לאזונג.
דער אייז צו דעק פון גרינלאנד לאזט 
יע דן  מאס  גע ווי סע  א  מיט  אויף  זיך 
זומער, אבער עס האט זיך ּפלוצלינג גאר 
ּפרא צענט   40 בלויז  פון  צו לאזט  שנעל 
שּפע־ טעג  פיר  ּפרא צענט   97 צו   8 יולי 

פון  בא דייט  דעם  בא גריי פן  צו  טער. 
די  אין  אז  אנ צו וויי זן,  גענוג  איז  דעם, 
סאטעלי טן  זינט  יאר   30 פאר גאנ גע נע 
די  האבן  דעם,  אויף  אויג  אן  האל טן 
רע קאר־ נישט  קיינמאל  נאך  סאטעלי טן 

גע ווען  איז  וואס  אויפ לאזונג  אן  דירט 
מער פון 55 ּפרא צענט פון דעם שטח.

די איצטי גע ביל דער זע נען גע קו מען 
וואס  סאטע לי טן,  בא זונ דע רע  דריי  פון 
זע נען דער נאך אנ אליזירט גע ווא רן דורך 
אוניווערזיטעט  דורך  אויך  און  "נאסא" 
וויסנ־ נאסא  איין  וויסנ שאפט לער. 

ער  אז  גע ווען,  מודה  האט  שאפטלער 
דעם,  פון  גע ווען  אי בער ראשט  אזוי  איז 
אז  בא ריכ טן,  די  בא קוקט  האט  ער  ווען 

גע־ איז  אים  ביי  גע דאנק  ערש טער  דער 
א  דאס  איז  אדער  אמת  דאס  "איז  ווען, 
רע זולטאט פון א סטאטיסטיק פעלער?"

אין  אויפ לאזונג  אייז  גרוי סע  אזא 
גרינלאנד טרעפט זיך בלויז איינ מאל אין 
מען  וואס  עקזעמּפלא רן  יאר.   150 ארום 
האט איצט שטודירט פו נעם שּפיץ אייז- 

גע ווא רן  אויפ גע לאזט  איז  וואס  בא רג 
וואס  מאל  פריערדי גע  דאס  אז  ווייזט 

אויפ־ גרוי סן  אזא  גע האט  האט  מען 
לאזונג איז גע ווען אין 889', ממילא זעט 
אויס אז די איצטי גע אויפ לאזונג איז גע־
קו מען כמעט ווי ערווארט. אויב עס ווע־
לן אבער זיין נאך אזעל כע גרוי סע אויפ־

וועט  יא רן  קומענ די גע  די  אין  לא זונ גען 
מען שוין יא אנ הויבן בא זארגט צו ווע רן 
צי די גלא בא לע אנ ווא רע מונג טוישט די 
ג רע סע־ צו  אטמאס פע רע  וועלט  גאנ צע 

רע הי צן.
וויסנ שאפט לער  די  זאגן  דער ווייל 
אז די אויפ לאזונג איז גע קו מען צו ליב א 
צו נויפ־ אומ גע ווענ לי כע  אן  היץ-דעקל, 

האט  וואס  לופט  ווארי מע  פון  זאמ לונג 
צפון  הע כער'ן  אויס גע שטעלט  זיך 
אטלאנ טיק, ממילא האט גרינ לאנד גע לי־

טן דער פון דאס מער סטע, זייענ דיג אזוי 
וועלט  די  פון  שּפיץ  צפון  צו ם  נאענט 
די  שטודי רן  וועט  מען  ארקטיק.  אויפ'ן 
אויב  וואס  יאר,  א  אי בער  סטאטיס טיקס 
נאר מאל,  צו  אלעס  צו ריק גיין  וועט  דאן 
וועט מען זען אז היי יאר איז גע ווען אן 
זיין  נאכ נישט  דארף  מען  און  אויס נאם, 
אזוי שטארק בא זארגט אי בער גלא בא לע 

אנ ווא רע מונג.

עס איז שוין גע ווען אן אומ גע ווענלי־
כער זומער אי נעם ארק טיק, ווען א וואך 
איינ ע  פון  אּפ גע ברא כן  זיך  האט  פריער 
א  גרינלאנד  אין  שטיקער  אייז  די  פון 
מאל  צו ויי  איז  וואס  אייז בא רג  גרויסער 

אזוי גרויס ווי מאנהע טן.

אבלאווע אויף ביזנעסער 
אין אק ציע קעגן פאל שע 

דראגס
מיט  אינ איינ עם  אגענ טן  פע דער א לע 
וואך  פא רי גע  האבן  ּפאליציי  לאקא לע 
צענדלי־ אויף  אבלאוועס  דורכ גע פירט 

נייעס איבערזיכט פון דער וואך:
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יומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר 
הגה"ק רבינו בעל "אך פרי תבואה" 

 זצוקלל"ה זיעועכי"א
 

אב ד"י ואתחנן לסדר חמישי יום  

7:30 בשעה מנחה  

הילולא לסעודת ידים נוטלים כ"ואח  

 

 מילי בכל להיושווע בעדנו יגן הגדול זכותו
אמן רויחי ומזוני חיי בבני דמיטיב    

 הגבאים 

א''ר שליט''ק מרן אדמו''בנשיאות כ  

ד''בס  

די גרויסע אייז אויפלאזונג אין גרינלאנד

העלי' לתורה בשב"ק פ' ואתחנן בביהמ"ד אהל פיגא, 11 דרוביטש וועי, קידושא רבא אחר התפלה
שבע ברכות בשב"ק פ' עקב באולם קרן ויואל משה 55 פארעסט רד.


