די צייטונג

פרייטאג,
תשע"בב
מטות-מסעי ,תשע
טאגּ ,פ׳ מטות מסע ,
פר
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שמע קולנו

10th Annual Legislative Breakfast
Tuesday, July 24, 2012
8:15 AM

Renaissance Ballroom

לאקאלע נייעס:
)פארזעצונג פון זייט (12

טע געגענטער .מ'האלט שוין  8יאר שפּע־
טער ,און א סאך פון די פּראדזשעקטס
האבן נאך אלץ נישט די קאמעראס.
מאנטאג האט דער סיטי קאונסיל גע־
מאלדן פּלענער פאר אן עפענטליכן פאר־
הער וואו מ'וועט אויספרעגן די האוזינג
אטאריטי פארוואס עס דויערט אזוי
לאנג דאס צו ערלעדיגן.

לעגאלע קאסטן האלטן
שוין ביי $200,000
קאמפיין
ּ
פאר'ן ליו
דער שטאטישער קאנטראלער דזש־
אן ליו האט שוין אויסגעגעבן $341,000
אויף קאמפּיין אקטיוויטעטן אין די ערש־
טע  6מאנאטן פון  ,'12און רוב דערפון,
ארום  ,$200,000איז געגאנגען פאר
אדוואקאטן און פאר לעגאלע ראטגע־

בער .דאס האט ארויסגענומען א גרויסע
סומע פון די  2מיליאן דאלאר וואס
מ'האט אין אזא קאמפּיין קאסע .ליו
וויל לויפן פאר מעיאר איבער א יאר,
אבער ער איז געפאלן אונטער'ן שאטן
פון קרימינאלע אויספארשונגען איבער
קאמפּיין ביישטייערונגען ,אויף וואס
מ'האט שוין קרימינאל אנגעקלאגט איינ־
עם פון זיינע הויפּט קאמפּיין פינאנצי־
רער .מען זעט אויך אין די פינאנץ בא־
ריכטן וואס די קאנדידאטן האבן אריינ־
געגעבן ,אז דער פּאבליק אדוואקאט ביל
דיבלאזיא האט אריינבאקומען $78,000
פון טעקסי אינדוסטריע באאמטע ,ווי
אויך פון א לאביאיסט ,באלד נאכדעם
ווי ער האט געמאלדן זיין שטיצע פאר
לעגאלע אנקלאגעס וואס די אינדוס־
טריע האט אריינגעגעבן קעגן מעיאר
בלומבערג'ס טעקסי פּלענער פאר די בא־
ראס אויסער מאנהעטן.

5902 14th Avenue - Brooklyn, NY 11219
PROGRAM
Joshua Weinstein, Ph.D., M.B.A.
Founder & CEO of Shema Kolainu - Hear Our Voices

John Catsimatidis - Abe Eisner
Breakfast Chairmen

Menachem Lubinsky - Kalman Yeger
Masters of Ceremony

NYC Council Speaker Christine Quinn
City Legislative Leadership Award

Bronx Borough President Ruben Diaz Jr.
Shema Kolainu- Hear Our Voices Appreciation Award

Assemblyman Phil Goldfeder
State Leadership Award

שומרים כאפּט  2גנבים אין וויזניצער ביהמ״ד

ארום  3:30פארטאגס ,דינסטאג ,האט א איד באמערקט ווי  2פארדעכטיגטע
שקצים גייען אריין אין א זייטן-טירל אין די וויזניצער שוהל ביי ליע עוו .און
קליימער סט .ער האט זאפארט טעלעפאנירט שומרים ,און ביז א האלבע מינוט
זענען אנגעקומען די ערשטע שומרים וואלונטירן .זיי האבן באלד טעלעפאנירט
די פּאליציי ,און שומרים האט זיך אויסגעשטעלט אינדרויסן אויף אלע זייטן פון
ביהמ"ד ,צו פארמיידן די גנבים פון אנטלויפן.
ווען די פּאליציי איז אנגעקומען זענען זיי פארזיכטיג אריין אין די שוהל ,און
זיי האבן געטראפן אונטן אין איינע פון די שטובלעך  2גוים 17 ,און  22יאר אלט,
די פּנימ'ער פארדעקט מיט סקי-מאסקעס ,זיי האבן געהאט הענטשעך אויף די
הענט ,אין אנדערע ווערטער ,דאס איז געווען פּראפעסיאנאלע גנבים ,נישט סתם
שקצים וואס האבן איינגעבראכן צו פּרובירן זייער מזל .נאך מער ,זיי זענען גע־
שטאנען ביים סעיף ארון קודש ,וואס האט באלד געברענגט דעם נאטורליכן פאר־
דאכט ביי די דעטעק־
טיווען ,אז פילייכט
האבן זיי געוואוסט די
ווערד פון א ספר
תורה.
מ'האט ארעסטירט
די  2גוים .דער עלטע־
רער האט שוין א רע־
קארד פון קלענערע
פארברעכענס .מ'האט
באשטימט א גרופּע דע־
טעקטיווען בעסער
אויסצופארשן די גע־
דער ארון קודש אין די וויזניצער שוהל וואס די
פאר־
שיכטע ,צוליב'ן
גנבים האבן געוואלט אויפברעכן
דאכט צי דאס האט
נישט מעגליך א פארבינדונג מיט אנדערע גניבות אדער אנטיסעמיטישע
וואנדאליזם.
דאס כאפן די גנבים איז צו פארדאנקען וואס עמיצער האט באלד טעלעפא־
נירט "שומרים" וואס אזוי דארף מען צו טאן ווען עפעס איז פארדעכטיגט.

Councilman Mark Weprin - Councilman David Greenfield
Councilman Brad Lander
Autism Initiative Appreciation Tribute

Assemblyman Hakeem Jeffries
)Democratic Nominee for US House of Representatives (NY-8
Public Service Award
Message

Assemblyman Dov Hikind
Impressions of visiting Shema Kolainu-Hear Our Voices

State Senator Eric Adams - Councilmember Melissa Mark-Viverito
Recognizing 20 years of service to the community

Alan Dubrow
Former Chairman, Community Board #12
Welcoming

Yidel Perlstein
Chairman, Community Board #12
Program coordinated by

Celebrating the new leadership of the
Boro Park Jewish Community Council
Accepting on behalf the Board of Directors

Rabbi Yeruchim Silber
Executive Director

