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בא פריי טער אידי שער גע פאנ גע נער  
פון קו בא  וועט בא קו מען 3.2 מיל יאן

און עס איז גע קו מען צו  א שי סעריי.
עס איז גע לונ גען פאר  טשע סימארט 
צו  אנט לויפן פון די ניו דזשוירזי טור מע, 
אין  רעכט  אזיל  בא קו מען  האט  זי  און 
היינטיגן  ביז'ן  וואוינט  זי  וואו  קו בא, 
טאג . לויט ווי מ'האט גע הערט פון קו בא־
זיין  נישט  קען  דער ווייל  בא אמ טע,  נער  

ארויס גע בן  זאל  קו בא   אז  רע דע   קיין 
ווען  דער   אמערי קע,  פאר   טשע סימארט 
קו בא   אז  בא טאנט  האט  בא אמ טער 
אלס  רעכטן  אי רע   אן  וויי טער  האלט 

זעלבסטשטע נדי גע  מדינה.
אפי ציע לער  קיין  נישטא  איז  עס 
אמערי קע   אּפמאך צווישן  אויס לי פערונג 

און קו בא .

(פארזעצונג פון זייט 48)

אין  פייערונג  חנוכה  די  ביי  פירעדלאנדער  עזרא  הרב  באגריסט  אבאמא  ּפרעזידענט 
ווייסן הויז, פאריגע וואך מיטוואך. 

אין זיין יערליכע אויפנאמע פאר אידישע עסקנים האט אבאמא פארבינדן די טעמע פון 
איד  דעם  פאר  אראנזשירט  האט  ער  וואס  באפרייאונג  שבוים״  ״ּפדיון  דעם  צו  חנוכה 
עלען גראס וועלכער איז באפרייט געווארן פון קובא אין אן ארעסטאנטן אויסטויש. 
אבאמא האט ארויסגעהויבן דעם קוראזש פון גראס, אפילו ווען ער האט געשמאכטעט 

אין די שווערע קובאנער טורמע האט ער זיך קיינמאל נישט מייאש געווען. 

מען דאווענט מעריב אין ווייסן הויז. (נאך א מזל אז ״יענע עלעמענטן״ האבן זיך נישט באקלאגט אז דאס איז א פארלעצונג פון די 
קאנסטיטוציאנאלע פארארדענונג אּפצוזונדערן רעליגיע פון רעגירונג...)

חנוכה פייערונג אין ווייסן הויז, פאריגע וואך מיטוואך

 דער  בחור לוי יצחק ראז נבלאט נ״י וועל כע  איז עטלי כע  וואכן צו ריק גע שטאכן גע ווארן 
אין די ליו בא וויט שער שוהל אין קראון הייטס. ער איז מאנ טאג  נאכט ארי בער גע גאנ גען 
עמּפייער  אויף  הייטס  קראון  פון  סטאנ ציע  ּפאליציי  די  אין  ליכט  חנוכה  צינדן  צו  
בולווארד, ביי א צע רע מאניע אין וואס עס האבן זיך בא טייליגט פאליציי פון 71׳סטן 
און 77׳סטן פריסינקטס, די 2 וועל כע  פאר טרעטן די חרדי׳שע  ישוב אין קראון הייטס. 
מ׳האט בא דאנקט די ּפאליציי פאר  רא טע ווען די אידן אין די שוהל 2 וואכן צו ריק דינס־

טאג, ביי יע נעם אנ פאל פון דעם צו רו דערטן ּפארשוין וועל כער  איז גע שאסן גע ווארן 
דורך א ּפאליסמאן ווען ער האט גע האט דאס מע סער אין די האנט. 

מ׳זעט  ווי  בא ווא רענ ונ גען,  זי כער הייט   שט רענ גע רע   די  אויך  מען  זעט  בילד  דעם  אויף 
אויף דעם גרויסן סקרין וואס עס טוט זיך אּפ אויף די גאס אינ דרויסן פון די ּפאליציי 

סטאנ ציע. 

הבחור לוי יצחק (בן רייזל) ראז נבלאט נ״י 
צינדט חנוכה ליכט אין פאליציי סטאנציע

עס איז גע לונ גען פאר  טשע סימארט 
צו  אנט לויפן פון די ניו דזשוירזי טור מע, 
אין  רעכט  אזיל  בא קו מען  האט  זי  און 
היינטיגן  ביז'ן  וואוינט  זי  וואו  קו בא, 
טאג . לויט ווי מ'האט גע הערט פון קו בא־

זיין  נישט  קען  דער ווייל  בא אמ טע,  נער  

א קו אז א א הא ר אאמ
אלס  רעכטן  אי רע   אן  וויי טער  האלט 

זעלבסטשטע נדי גע  מדינה.
אפי ציע לער  קיין  נישטא  איז  עס 
אמערי קע   אּפמאך צווישן אויס לי פערונג 

און קו בא .

הבחור לוי יצחק (בן רייזל) ראז נבלאט נ״י 
צינדט חנוכה ליכט אין פאליציי סטאנציע

וואכן צו ר 2 מ׳האט בא דאנקט די ּפאליציי פאר  רא טע ווען די אידן אין די שוהל
טאג, ביי יע נעם אנ פאל פון דעם צו רו דערטן ּפארשוין וועל כער  איז גע שאס

דורך א ּפאליסמאן ווען ער האט גע האט דאס מע סער אין די האנט. 
בא ווא רענ ונ גען,  זי כער הייט   שט רענ גע רע   די  אויך  מען  זעט  בילד  דעם  אויף 
אויף דעם גרויסן סקרין וואס עס טוט זיך אּפ אויף די גאס אינ דרויסן פון ד

סטאנ ציע.

דאווענט מעריב אין ווייסן הויז. (נאך א מזל אז ״יענע עלעמענטן״ האבן זיך נישט באקלאגט אז דאס איז א פארלעצונג פון די
סטיטוציאנאלע פארארדענונג אּפצוזונדערן רעליגיע פון רעגירונג...)

מען ד
קאנס

ריק דינס־
ן גע ווארן 

מ׳זעט  ווי 
י ּפאליציי 

דא איז טא קע  ווינ טער, אבער אין אוסטראליע הויבט זיך איצט אן  דער  זו מער

דאס איז א סּפע ציע לע  מקוה וואס איז אראנזשירט גע ווארן דורך הרב אלע זר גאלד־
בערג שליט״א, וועל כער  ארגאניזירט דעם ״ירחי כלה״.

מ׳פארט אין קאנטרי אין מע לבורן, אוסטראליע




