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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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בס"ד

פרייטאג פ' נח תשע"ה

עד אנה בכיה בציון:

בלוטיגע טעראר אטאקע אין ירושלים 
עיה"ק ברענגט אים 3 מאנטיג קינד הי"ד

הערצער  פארקלעמטע  מיט 

וועלט געהערט  די  האט אידן איבער 

ירושלים  פון  מבהילה  שמועה  די 

מיטוואך  וואך   די  ס'איז  וואו  עיה"ק, 

פון  קינה  די  געווארן  מקוים  ליידער 

ְנֶא  יִשׁ זָהָב  יּועַם  ירמיהו הנביא  אֵיכָה 

קֹדֶשׁ  אַבְנֵי  ְּתַּפֵכְנָה  ּתִשׁ הַּטוֹב  הַּכֶתֶם 

ּבְרֹאשׁ ּכָל חּוצוֹת, ווען אן אראבישער 

רוצח שפל האט דורך א קאר טעראר 

אטאקע ערמארדעט א  'בת קטן לאמו 

והיתה מודדהו בטפחים בכל שנה', אן 

קינד  חדשים'דיג  דריי  אויסגעבעטן 

א קליין  עמו,  ונקמת  דמו  יקום  ה' 

איינפאך  איז  שעפעלע  אומשולדיג 

איבערלאזנדיג  געווארן  דער'הרג'ט 

און  מאמע  טאטע  דערשיטערטע  א 

נישטא  ישראל.  כלל  צובראכענעם  א 

צו  געפילן,  די  נישטא  ווערטער,  די 

באגרייפן די טראגעדיע און משיג זיין 

ֶר טִּפַחְּתִי  דעם מורא'דיגן ווייטאג, ֲאשׁ

וְרִּבִיתִי אֹיְבִי כִּלָם.

ּומְרּודֶיהָ.  עָנְיָּה  יְמֵי  ָלִַם  יְרּושׁ זָכְרָה 

הק'  ארצינו  אין  מצב  ביטערער  דער 

האט זיך ליידער דערקייקלט צו אזא 

מוז  מען  ווען  צושטאנד  שרעקליכע 

בשורות  אזעלכע  מיטהאלטן  נעבעך 

מֵעַי  לִי  צַר  ּכִי  ה'  ראה  מחרידות. 

מָרוֹ  ּכִי  ּבְקִרְּבִי  לִּבִי  נֶהְּפַךְ  חֳמַרְמָרּו 

ּכַּמָוֶת,  ּבַּבַיִת  ִּכְלָה חֶרֶב  מָרִיתִי מִחּוץ שׁ

די אכזריות'דיגע מארד פון א ליכטיג 

קליין קינד, א נפש יקרה שלא טעמה 

טעם חטא, איז אבער עפעס וואס איז 

א פרישע שטאפל אין די שרעקליכע 

פרעניות וואס איז אויסגעגאסן אויפן 

ישוב אין ארצינו הק', ווי די תוכחה פון 

ווערט  ּבִרְחֹבֹתֵינּו  מִּלֶכֶת  צְעָדֵינּו  צָדּו 

פשוט'ן  איר  מיט  פארווירקליכט 

באדייט.

עוֹלָלַיִךְ  נֶפֶשׁ  עַל  ּכַּפַיִךְ  אֵלָיו  שְׂאִי 

אידישע  חוצות,  כל  בראש  העטופים 

קינדער בעטן אין אזא צייט, יהי רצון 

שתשים  בכיות,  קול  שומע  מלפניך 

למען  עשה  להיות,  בנאדך  דמעותינו 

למען  עשה  חטאו,  שלא  שדים  יונקי 

גמולי חלב שלא פשעו. עס זאל שוין 

נעמען אן עק צו דעם ביטערן שפיכת 

די  זיין  שוין  דאס  זאל  ישראל,  דם 

אריכות  גרויסן  אינעם  קרבן  לעצטע 

די  טרייסטן  זאל  השי"ת  און  הגלות, 

שאר  בתוך  משפחה,  און  עלטערן 

אבלי ציון וירושלים.

גרויסן  צום  אז  הכביד  והאחרון 

אלע  ציען  שאנדע  און  ווייטאג 

אטאקע  טעראר  די  פון  פעדימער 

פראוועצירנדע  לעצטיגע  די  צו 

מיט  גרופעס  מתנחלי'שע  פון  שריט 

די  פון  גוטהייסונג  דירעקטע  די 

פון  שפיץ  אין  ממשלה  ציוניסטישע 

א  מיט  זאגן  קענען  וואס  נתני',  ביבי 

הדם  את  שפכו  ידינו  געוויסן  ריינעם 

הזה.

איז  ארויס  זיך  שטעלט  עס  ווי 

איינוואוינער  אן  געווען  רוצח  דער 

געדעכט  א  געגנט,  סילוואן  די   פון 

פון  געגנט  אין  קווארטל  אראבישע 

שוין  גייט  עס  וואו  ירושלים,  מזרח  

קריגערייען  אן  חדשים  עטליכע 

מתנחלים  מיליטאנטישע  דורך 

על  דארט,  באזעצן  צו  זיך  זוכן  וואס 

 50 העכער  די  פון  חמתם  ועל  אפם 

נישט  ווילן  וועלכע  אראבער  טויזנט 

מתנחלי'שע פראוואקאציעס אינערהאלב דער סילוואן געגנט אין מזרח 
ירושלים ווערן געזען אלס דירעקטע גורם צו דער טראגעדיע
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פארוואנדלן 
באזע  א  אלס  געגענט  זייער 

פאר מתנחלים.

סעפטעמבער  ענדע  צוריק,  וואכן  דריי  מיט 
למספרם, האבן א גרופע פון באוואפנטע מתנחלים 
פון  צענטער  אין  געגענט  א  אין  אריינגעריסן  זיך 
און  נאכט,  די  אינמיטן  אזייגער  צוויי  סילוואן, 
מיט  געביידעס,  ליידיגע  צוויי  איבערגענומען 
האבן  פאלאסטינער  די  דערינען.  דירות  ניין 
אויפגעהויבן א געשריי אז דאס איז פראסט גניבה 

און זיי ווילן נישט האבן די אידן לעבן זיך.

מתנחלים  די  פון  אקטיוועטען  וואנזיניגע  די 
אונטערנאציאנאלן  אן  געשאפן  דאן  האט 
גערידער, אויך פון ווייסן הויז איז דאן ערשינען א 
נישט  איזראעל  געבעטן  האט  וואס  סטעיטמענט 
אויפהעצן  טוט  וואס  שריט  אזעלכע  דערלאזן  צו 
גוטס,  קיין  נישט  ברענגען  און  געמיטער  די 
אמעריקע האט דאן באצייכנט די אבלאוועס אלס 

'פראוואקעטיוו'. 

דער ראש הכופרים  וואס וואלט געקענט צוריק 
האלטן דעם טירוף, איז גראדע דעמאלסט געווען 
געטראפן  זיך  און  שטאטן  פאראייניגטע  די  אין 
האט  שטייגער  זיין  ווי  אבער  פרעזידענט,  מיטן 
ער אלס רעאקציע נישט געטון דאס וואס יעדער 
נישט  פארשטאנען,  וואלט  פירער  גוי'אישער 
טויזנטער  אזויפיל  מיט  פארטשעפענען  צו  זיך 
רוצחים, נאר ענדערש אויסגעקליבן צו מוטיגן די 
די  ארונטעררייסן  שארף  אנשטאט  און  מתנחלים 

אמעריקאנער רעגירונג.

געשטורעמט  ביבי  האט  דאהי  זייענדיג  נאך 
פאר די פרעסע אז ער דארף לאזן מענטשן וואוינען 
וואו זיי ווילן און וועט עס נישט צוריקהאלטן צוליב 
אמעריקאנער דריק. זאגנדיג: 'איך פארשטיי נישט 
די קריטיק און איך נעם עס נישט אן.. דאס איז די 
איך  הייזער,  קויפן  צו  אידן  פון  רעכטן  פריוואטע 
וועל נישט אננעמען אז מען זאל דאס פארמיידן, 
נישט מארגן און נישט איבער מארגן. איך שטיי ביי 

מיין מיינונג.'

די  מטעם  שטיצע  אפענע  די  פון  געמוטיגט 
רעגירונג האבן זיך נאך מתנחלים באזעצט אין דעם 
אראבישן געגענט, אלעס אינאיינעם זענען זיי שוין 
ארומגענומען  זענען  וואס  פאמיליעס,   47 היינט 

מיט א  נומער פון ארום 55,000 אויפגעהעצעטע 
פראי אדם.

זינלאזע  בלויז דעם מאנטאג נאכט האט דער 
התגרות פארגעזעצט, ווען נאך א טוץ מתנחליש'ע 
פאמיליעס האבן זיך אריינגעצויגן אין דעם געגענט 
באישון ליל מיט מיליטערישע כוחות באוואפענט 
האבן  פארטרעטער  פאלאסטינער  ציין.  די  צו  ביז 
רעאגירט אויף די פלוצים'דיגע אינוואזיעס פון די 
מתנחלים אלס  'שאקינג' און פארשפראכן עס צו 

באקעמפן.

נאכנישט  האבן  רעזולטאטן  ביטערע  די 
און  אפן  נאך  איז  וואונד  דער  געשפעטיגט, 
דער  אבער  אומבאגרייפבאר,  איז  ווייטאג  די 
די  פון  פנים.  אין  שלאגט  מציאות  שרעקליכער 
האט  ישמעאלים,  אויפגערייצטע  טויזנט  פופציג 
איין רוצח באשלאסן צו טון למעשה, וואס האט אין 

די ענדע געקאסט א הייליג אידיש נפש ה' ירחם.

נתני'  ביבי  הבעירה,  את  המבעיר  ישלם  שלם 
האבן  מתנחלים,  וואנזיניגע  די  שלוחים  זיינע  און 
תעתועים  מעשה  זייערע  הענט,  די  אויף  בלוט 
שטעלן אין געפאר גאנץ כלל ישראל צו זיין חלילה 
זיך  האט  מיטוואך  דעם  און  היל"ת,  לחץ  כמטרה 
שריט  זייערע  פון  תוצאות  די  אנגעזעהן  ליידער 
וואס האט געפירט צום גרויסן אומגליק. דמים על 
ראשם, זייער סיסטאמאטישע מהלך פון אקופירען 
שטערן  אויטאמאטיש  און  פלאסטינער  פון  לאנד 
דויער-האפטיגען  א  פאר  פארלאנג  וועלטס  די 
שלום פלאן, ברענגט א חמה שפוכה פון די אומה 
איז  און  איז  בציון,  היושב  עם  אויפן  שם  היושבת 
ישראל  כלל  אויף  רדיפה  מעשה  שרעקליכע  א 

אומעטום רח"ל.   

אויך  רייד  אזעלכע  געהערט  האט  מען 
פונעם  הכנסת  חברי  דורך  המינים  כנסת  אינעם 
ביבי  די  געטאדלט  האבן  וועלכע  לאגער,  לינקען 
עקסטרעמע ליניע וואס מוטיגט די התנחליות און 
באישון  פארכאפן  פון  פראוועקאציעס  ערוועקט 
וואס  געגענטער,  מוסלעמענער  אין  דירות  ליל 
האט בלי ספק ערוועקט די רציחה'דיגע געפילן ביי 

די אראבער.

די טראגעדיע  נאך  נתני' האט  ביבי  רודף  דער 
ווען  פנים,  דאס  באווייזן  זיך  געשעמט  נישט  זיך 
קראפט  מיט  רעאגירן  צו  פארשפראכן  האט  ער 
פאלאסטינער  דעם  באשולדיגט  ליצנות  מיט  און 
די  איבער  אידן  רציחה.  די  אין  אבאס  פרעזידענט 
הכופרים  ראש  דעם  ווייטאג,  מיט  פרעגן  וועלט 
 ...? השביה  לשארית  עושה  אתה  הכלה  די  האין 
מעשי  דיינע  פון  ליידן  אידן  נאך  וועלן  ווילאנג 
חלילה  דארף  בלוט  נאך  וויפיל  והתגרות,  רציחה 
און  אגענדעס  ביליגע  דיינע  פאר  ווערן  פארגאסן 
וכבוד ? עד  שמאלע אינטערעסן פון קנאה תאוה 

אנה בכי' בציון ומספד בירושלים ?

און  וואקסט  ישראל  שנאת  וואס  צייט  א  אין 
ה'  וסכנות  פחדים  דורך  גייען  ישראל  בני  אחינו 
ישמרם, קען קיין שום איד זיך נישט אַרויסדרייען 
פון די אחריות עס צו באַקעמפן. קיינער איז נישט 
קיין בן חורין ליפטר פון אָּפשלאָגן דעם שרעקליכן 
ליידער  שאַפט  המינות  מלכות  די  וואָס  אף  חרון 
ליידער  ווערן  אַממערסטן  אומעטום,  אידן  אויף 
באטראכט די חרדי'שע אידןווי מיליטאנטען צוליב 
פנים  גילוי  זייער  נוצן  ציונים  רעליגיעזע  וואָס 

אונזער חיוב אין 
אזא צייט איז דער צַו 

התורה, לא תעמוד 
על דעם רעך, זיך צו 
אפטרייסלן פון די 

ציוניסטישע שריט און 
פארעפנטליכן פאר 

דער גאנצער וועלט אז 
תורה טרייע אידן זענען 

איבערהויפט נישט 
פאראנטווארטליך 

איבער די אקטיוועטען 
און קאמפן פון 
די ציוניסטישע 
און מתנחלי'שע 

אקטיוויסטן.

""

""
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הארץ  שלימת  ראַדיקאַלע  די  שטוּפן  צו  בתורה 
ּפאָליטיק.

אויסער דער חיוב פון נישט זיצן שטיל ווען עס 
קומט פאָר אַזאַ חילול שם שמים, איז דאָ דער חוב 
פיל שטערקער, ווייל פאַר די וואָס זיצן שטיל און 
וואָס  אַנדערע  דאָ  ליידער  זענען  גאָרנישט,  טוען 
די  שטיצן  זיי  אַז  התורה  בשם  יאָ  ּפראָקלאַמירן 
כפירה במלכות שמים און התגרות באומות. ס'איז 
צו  באַווייזט  מען  מער  וואָס  אז  ספק  קיין  נישט 
ערקלערן פאַר די אומות דעם אונטערשיד צווישן 

די מדינה הציונות און אידן, שאַפט עס אָּפ דעם צאָרן 
סכנות.  די  רעדוצירט  עס  און  אידן  ערליכע  אויף 
דעריבער איז פשוט אַ חיוב מדין הצלת ישראל זיך 
אָנצושליסן אין די פעולות, ווייל בגשמיות העלפט 
דאָס יעדן איד און עס פאַרמינערט די געפאַרן פון 

די אויפגערייצטע פעלקער.

אונזער חיוב אין אזא צייט איז דער צַו התורה, 
פון  אפטרייסלן  צו  זיך  רעך,  דעם  על  תעמוד  לא 
פאר  פארעפנטליכן  און  שריט  ציוניסטישע  די 
זענען  אידן  טרייע  תורה  אז  וועלט  גאנצער  דער 

איבערהויפט 
פאראנטווארטליך  נישט 

איבער די אקטיוועטען און קאמפן פון די 
ציוניסטישע און מתנחלי'שע אקטיוויסטן. 

מיר  טארן  געוויס  שאלו,  רחמים  עמך  ובעד 
בשעת  התפלה  חובת  דעם  פון  פארגעסן  נישט 
פון  הצלה  אמת׳דיגע  די  אויף  טעג  די  צרה,  אין 
מושבותיהם,  מקומות  ובכל  ארה׳׳ק,  יושבי  אחב׳׳י 
אז מיר זאלן ניצל ווערן מכל צרה וצוקה, נפלה נא 

ביד ה' וביד אדם אל אפולה. בב"א

א נ ו ר ט נ ן  ו פ ס  ע י י נ

נטרונא 'ביזנעס קארטלעך' ארויס פון דריק; 
ווערט פארטיילט אין אלע היימישע צענטערן

מיט  געמאלדן  ווי  עצם.  תדשן  טובה  בשורה 
נטרונא  הק'  מוסד  האט  צוריק  וואכן  אייניגע 
וויכטיגע  א  גאנג  אין  געלאזט  הרבים  לבקשת 
נטרונא  טויזנטער  דריקן  פון  אונטערנעמונג 
אויפשריפטן  פאסיגע  מיט  קארטלעך,  ביזנעס 
'טרו  פון  וועבזייטל  דעם  צו  דירעקטירט  וועלכע 
מיטגענומען  שטענדיג  קען  און  דשוס',  טאורע 
ווייזן פאר אומות  ווערן אין בוזעם צו אנצייגן און 

העולם און בארואיגן זייער חרון אף.

איבריג  ס'איז  יהודי.  הוא  אשר  להם  הגיד  כי 
סארט  אזא  פון  נחיצות  דאס  ארויסצוברענגען 
געדאנק, אין די יעצטיגע תקופה ווען די פלאמען 
הויכע  די  אויף  ליידער  שפילן  ישראל  שנאת  פון 
אינעם  מלחמה  פארלאפענע  די  אדאנק  טענער, 
די  פון  באומות  התגרות  די  און  מזרח,  מיטל 
גוי  די  דורך  ווערט  וואס  מופקרים  ציוניסטישע 

הארצות צוגעשריבן צו יעדן איד באשר הוא שם. 

ווערט  נטרונא  הק'  מוסד  פון  אפיס  דער 

ווערטער  דאנק  מיט  פארפלייצט  נאכאנאנאד 
אנדערע  און  ביזנעסלייט  אידן,  פון  בריוולעך  און 
און  האנדלן  צו  אויס  קומט  עס  וועמען  רייזנדע, 
זייערע  דערציילן  וואס  גוים,  מיט  באגעגענען  זיך 
קארטל  דער  וויאזוי  ערפארונגען,  פערזענליכע 
און  טירן  פארמאכטע  געעפנט  זיי  פאר  האט 
פון  האס,  און  שנאה  פון  חשדות  אראפגענומען 
אומצאליגע  פארהאן  זענען  זייט  אנדערער  דער 
אידן, וואס בעטן אויפצופיקן די ביזנעס קארטלעך 
פארשידענע  ביי  טיילען  קענען  עס  זאלן  זיי 
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געלעגנהייטען 

אויב מען באגעגענט זיך מיט 

א בייזן שעיר וחותנו.

נייעם  פונעם  אנהויב  ביים  שטייענדיג  אצינד 

טויזנטער  די  דריק  פון   ארויס  ב"ה  שוין  איז  יאר, 

פריש-איבערגעמאכטע נטרונא ביזנעס קארטלעך 

געדריקט  געלאזט  ספעציעל  זענען  וועלכע 

וועלן  און  העולם,  מצב  יעצטיגען  דער  צו  ווערן 

פארטיילט ווערן אין אלע היימישע צענטערן לכל 

דורש ומבקש. 

אינוועסטירט  וואס  נטרונא  חיל,  אל  מחיל 

אומערמידליכע  יאר  גאנצע  דאס  דורכאויס 

מפרסם  צו  געלט,  אוצרות  און  פלאג  קרעפטן, 

ריכטיגן  דעם  גאס  אלגעמיינער  דער  אין  זיין 

מיט  אצינד  שפאנט  מאמינים,  אידן  אויף  בליק 

די  פארשפרייטן  וועט  און  פאראויס  שטאפל  א 

ארומגעטראגן  וועט  וואס  קארטלעך,  וויכטיגע 

פון  שמירה  א  אלס  אידן  טויזנטער  דורך  ווערן 

אלעם בייזן ברוחניות וגשמיות. נטרונא זעט אין 

הכושר  שעת  געוואלדיגע  א  געלעגנהייט  דעם 

עטוואס  און  חלילה  ישראל  סכנת  זיין  מונע  צו 

האט  מען  אידן,  פון  אף  חרון  דעם  אראפנעמען 

זיך דערפאר געלאזט גרעסערע סומעס צו דריקן 

צוגענליכע  א  אין  קאלירד,  פיל-  קארטלעך,  די 

מיטגענומען  גרינג  קען  וואס  סייז,  געשמאקע 

ווערן וואו אימער און ווען אימער, אָן באזונדערע 

טירחה.

באקומען  צו  זיי  וועלן  קארטלעך  ביזנעס  די 

אלע  אין  לך  פרשת  דאנערשטיג  קומענדיגע 

און  ישראל,  קהלות  בכל  צענטערן  גרעסערע 

א  פאר  הציבור  לתועלת  צוגעשטעלט  ווערט 

מינימאלע אפצאל, צו דעקן א טייל פון די קאסטן. 

פאראיטערסירטע דאס צו פארקויפען זאלן ביטע 

קאנטאקען הוצאת נר למאור. 

יקר סהדותא - 
אידענטיפיקאציע קארטלעך:

הפצה  פעולות  גרויסע  די  פון  ראמען  די  אין 

פארלאנג,  שטייגנדע  א  פארהאן  אויך  אצינד  איז 

איי.  'נטרונא  ספעציעלע  די  קויפן  וואס  אידן,  פון 

אלע  פאר  פארטיילט  ווערט  וועלכע  קארטל',  די 

נאמען  מיט'ן  אריינגעפולט  מעמבער'ס,  נטרונא 

וואס טראגט דאס קארטל, און  און בילד פון דער 

שוין  צייגעניש  אזא  האט  עדות  זאגן  מענטשן  ווי 

געגעבן  און  מויערן  הארטע  אסאך  דורכגעבראכן 

צוטרוי ווען עס קומט צו האנדלן מיט גוים איבער 

די וועלט.

אידענטיפיקאציע  'נטרונא'  בארימטע  די 

האלטן  צו  געאייגנט  ספעציעל   איז  קארטלעך, 

גוים אז  צייגן פאר אויפגעברויזטע  און  אין באזיץ 

דער אייגנטומער פון דעם קארטל, וועמענס בילד 

ערשיינט דערויף, איז א תורה – טרייער איד וואס 

זוכט צו לעבן בשלום מיט די שכינים אין גלות און 

איז נישט פאראנטווארטליך פאר די אקטיוועטעטן 

פון איזראעל.

זענען  קארטלעך  אידענטיפיקאציע  די 

שפראכן,  צוויי  אין  געווארן  געדרוקט  באזונדער 

וועט  וואס  אראביש,  אויף  אויך  און  ענגליש  אויף 

דינען בעז"ה אלס געוואונטשענער שיץ כי יפגשך 

אן  באגעגענען  צו  אויס  קומט  עס  ווען  אחי,  עשו 

אויפגעהעצטער גוי חלילה, אדער ווען מען פארט 

ארום דער וועלט אין פארשידענע מדינות וואו עס 

איז שטארק פארשפרייט שנאת ישראל אדאנק די 

ציוניסטישע התגרות באומות.

קומען  קארטלעך  די  איי.  די 

ווערסיעס,  באזונדערע  צוויי  אין 

ענגלישע  די  אויף  קארטל  די 

אלע  פאר  געגעבן  ווערט  שפראך 

אן  זיך  שליסן  וועלכע  מעמבער 

פון  מעמבערשיפ  יערליכע  די  מיט 

געלעגנהייט  א  מיט  דאללער,    240

אריינצולייגען דעם אייגענעם בילד, 

א  געגעבן  ווערט  עקסטער  און 

שפראך  אראבישע  די  אויף  קארטל 

א  קויפן  וואס  בעם  נדיבים  די  פאר 

מעמבערשיפ פון 360 דאללער.

פערזענליכן  אזא  ערהאלטן  צו 

און  נאמען  אייגענעם  מיט'ן  באווייז 

אפיס  אין  אריין  רופט  ביטע  בילד, 

הקודם  וכל  קודם,  אחת  שעה  יפה 

פון  נומבער  דירעקטן  דעם  צו  זכה, 

דעם נטרונא סעקרעטאר אויף

347-435-0888


