
1

בס"ד

פרייטאג פ' תרומה תשע"ה

טעראר  בייזוויליגע  א 

קודש  שבת  דעם  איז  אטאקע 

די  אין  געווארן  דורכגעפירט 

שטאט קאָּפענהאַגען דענמארק, 

וואו א 22 יעריגער איסלאמישער 

האט  טעראריסט  דזשיהאדיסט 

קאפע  א  אטאקירט  צוערשט 

מוצ"ש  שפעטער  און  הויז 

אין  פייערונג  א  איבערגעפאלן 

צענטער  קאמיוניטי  אידישע  א 

פון  שוהל  גרויסע  די  נעבן 

האט  ער  וואו  קאּפענהאגען, 

וואס  3ּפאליסלייט  געשאסן  

צענטער  דעם  באוואכט  האבן 

פארוואונדעט  זענען  און 

געווארן, און אויך דעם אידישער 

איז  וואס  אוזן,  דן  וועכטער, 

געשאסן  פאטאל  ליידער 

געווארן, ה' ינקום דמו.

עס איז שוין ליידער א רוטין 

די  איבער  אידן  אימער  ווען  אז 

אדאנק  געווענליך  ליידן,  וועלט 

איזראעל,  קעגן  אויפברויז  די 

זעלבס  די  ארויס  שפרינגען 

ווארטזאגער  דערקלערטע 

פאר כלל ישראל, און גיסן אויל 

הסתה  דברי  מיט  פייער  אויפן 

אויפן חשבון פון אידן. באזונדער 

ראש  דער  אויס  זיך  צייכנט 

מיט  וואס  נתני'  ביבי  הכופרים 

האס  טיפע  פערזענליכע  זיין 

ער  מאכט  איד  גלות  יעדן  צו 

מיאוס'ע  זיינע  איבערצולאזן  זיכער 

פינגער אפדריקן נאך יעדע ביטערע 

טראגעדיע, מיט א דירעקטן ציל צו 

ארויפברענגען בייז בלוט קעגן אידן 

ביי זייערע גוי'אישע רעגירונגען און 

לאנד'ס לייט.

ּפרעמיער  ציוניסטישער  דער 

ביבי נתני' האט טאקע אויך דאס מאל 

געלעגענהייט  די  פארּפאסט  נישט 

פון די טראגעדיע אין קאּפענהאגען 

ּפאליטישן  שלאגן  ּפרובירן  צו 

באלד  איז  ער  דערפון.  קאּפיטאל 

ארויס אין א קאמפיין און פארלאנגט 

אלע  פון  אימיגראציע"  "מאסיווע  א 

אידן אין אייראּפע צו איזראעל.

די  נאך  שעות  עטליכע 

פון  בלוט  דאס  ווען  טראגעדיע 

געקאכט  נאך  האט  הי"ד  הרוג  דעם 

דערקלערט  נתני'   רשע  דער  האט 

קאבינעט  די  פון  אנהויב  ביים  

"די  אז  אינדערפרי,  זונטאג  זיצונג 

כוואליע פון אטאקעס איז ערווארט 

אידישע  פאר  זאגן  מיר  פארצוזעצן. 

איזראעל  שוועסטער,  און  ברידער 

איז אייער היים." 

אייגנטליך  איז  ווערטער  די 

געווען א גענוג דורכזיכטיגע רמז פאר 

אלע טעראריסטן און רוצחים איבער 

די וועלט אז הכונו למערכה, פרטים 

נאך  ערווארטעט  איז  עס  יבואו, 

גלייכצייטיג  און  ירחם.  ה'  אטאקעס 

רעגירונגען  די  פאר  דערמאנונג  א 

ביבי נתני' שטרעבט אויסצופירן 
א פולשטענדיגע גזירת גירוש 

אויפ'ן יהדות הגולה 
הרצחת וגם ירשת: 

שּפילט ווידער ביליגע ּפאליטיק 
מיט אומ'אחריות'דיגע לאזונגען 

נאך אידישע טראגעדיע אין 
דענמארק

קנאה את מעוררת עלינו בין העמים: 
בייזע סענטימענטן אין 

וואשינגטאן ארום נתני'ס 
געפלאנטע רעדע ווערן 

פארשארפערט מיט יעדן 
פארבייגענדן טאג

ואנה אנו באים: 
לינקע ציוניסטישע אקטיוויסטן 

און גרופעס אגיטירן מיט 
קלארשטעלונג אז נתני' רעדט 
נישט אין נאמען פון אידנטום

עלינו נפל חובת היום: 
קריטישע חובת השעה אויף 
ערליכע אידן צו לאזן הערן 
אונזער שטימע בשם התורה 

קעגן די אומדערהערטע התגרות



ַריכטן נייעס און בא
ָרן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווא

PAGE

2

איבער 

אידן  אז  וועלט  דער 

אין  זיי  ביי  געוויקס  פרעמד  א  זענען 

לאנד און זיין ציל איז א ענדגילטיגע גזירת גירוש 

פון גאנץ אייראפע.

ציוניסטישער קאבינעט 
באשטעטיגט 46 מיליאן 

דאללער פאר אידישע 
אימיגראציע פון אייראּפע:

אויפ'ן ארט האט דער ציוניסטישער קאבינעט 

פאר  דאלאר  מיליאן    46 פון  ביל  א  באשטעטיגט 

פון  אימיגראציע  אידישע  ערמוטיגן  צו  ּפלאן  א 

פינאנצן  די  אוקריינע.  און  בעלגיע  פראנקרייך, 

איזראעל  פון  אגענטן  ספעציעלע  באצאלן  וועלן 

אימיגראציע  עלי',  פאר  באשטימט  זענען  וועלכע 

אין  העצן  און  אפפארן  וועלן  וועלכע  באאמטע 

צו  אידן  פאר  געפאר  דעם  איבער  לענדער  יענע 

בלייבן אין אייראּפע, - און גאנץ מעגליך אנרייצען 

א היפש ביסל צרות פאר אידן אין אייראפע - דאס 

פאר  ּפראגראמען  פארשידענע  צו  אויך  שטעלט 

קענען  בעסער  זיך  זאלן  זיי  וויאזוי  עולים  פרישע 

איינארדענען אין מדינת ישראל.

דענמארקער אידנטום בעטן 
זיך צו נתני' "מוחל טובות":

פארשטענדליך אז דענמארק איז איבערהויפט 

נישט צופרידן פון דעם לשון מדברת גדולות פון די 

ציוניסטישע "מצילים". דענמארק'ס אמבאסאדאר 

זאפארט  האט  וואהר,  דזשעספער  אביב,  תל  אין 

די  אז  זאגנדיג  נתני'  אּפגעענטפערט  זונטאג 

צו  נישט  איז  דענמארק  אין  אידן  די  פאר  עצה 

אטאקעס  טעראר  די  צוליב  לאנד  דאס  פארלאזן 

האט  ער  פארגעקומען.  נארוואס  זענען  וואס 

מיניסטער  ּפרעמיער  דענמארק'ס  אז  באטאנט 

האט דערקלערט אז אן אטאקע אויף די אידישע 

פון  בירגער  אלע  אויף  אטאקע  אן  איז  געמיינדע 

אויך  זאגט  אמבאסאדאר  דער  ער,  און  דענמארק, 

אזוי: "מיר וועלן טאן אלעס אין אונזער מאכט אז 

די אידישע געמיינדע אין דענמארק זאל זיך שּפירן 

פארזיכערט" האט ער דערקלערט.

וואהר האט געזאגט, אז די אידישע געמיינדע 

זארג  אויסגעדריקט  שוין  האט  דענמארק  אין 

איסלאמישע  די  נאך  באלד  זיכערהייט  איר  פאר 

אטאקע אין ּפאריז, און די רעגירונג האט ווירקליך 

אידישע  איר  פאר  זיכערהייט  די  געשטעלט 

מ'האט  ּפריאריטעט.  הויּפט  א  אלס  געמיינדע 

און  ריכטונג,  די  אין  שריט  געוויסע  גענומען  שוין 

דאס זעלבסט אז ּפאליסלייט זענען פארוואונדעט 

געווארן בשעת די אטאקע ביי א אידישן צענטער  

ווייזט דאך אז עס איז געווען מער ּפאליציי ביי די 

אידישע שוהל און ביים קאמיוניטי צענטער.

אויך די אידישע געמיינדע האט באלד זונטאג 

אפגעווארפן דעם איזראעלי פרעמיער'ס פארלאנג.  

דער הויּפט רב פון דענמארק  יאיר מאלכאויר האט 

שטארק קריטיקירט נתני''ס העצערייען, זאגענדיג 

איזראעלי  דער  אז  אנטוישט  זייער  איז  ער  אז 

ּפרעמיער נתני' האט איצט ּפראּפאגאנדיגט פאר 

דענמארק.  פון  אידן  די  ביי  עלי' 

דער רב האט געזאגט 

אידן  אויב  אז 

דענמארק  פון 

פארן  ווילן 

איזראעל,  קיין 

נישט  דאס  זאל 

וועגן  זיין 

 . ם ז י ר א ר ע ט

וועג  דער  אויב 

מיר  אזוי  ווי 

באהאנדלען 

טעראר איז צו 

אנטלויפן ערגעץ אנדערש, זאלן מיר אלע לויפן צו 

א ליידיגן פארלאזענעם אינזל.

פון  פארזיצער  דער  ראזענבערג,  דניאל 

דענמארק'ס אידישע קאנצעליי האט דערקלערט, 

אז "מיר זענען דענישע בירגער, דאס איז אונזער 

געלייגט  האבן  וואס  אידן  די  פון  איינער  היים". 

בלומען ביי די שוהל האט געזאגט פאר די פרעסע, 

איך שפיר זיך פונקט אזוי פארזיכערט אויף די גאסן 

היינט ווי אייער-נעכטן. מיר קענען גארנישט טוען 

איבער דעם, עס איז א ריזיקע וואס עקזיסטירט."

רעגירונג פון דענמארק דריקט 

אויס געטריישאפט פאר 
אידישע בירגער:

עלי  מיניסטער  ּפרעמיער  דענמארק'ס 

טארנינג-שמידט האט זונטאג נאכמיטאג געלייגט 

א קראנץ בלומען ביי די צוים פון די קאּפענהאגען 

אז  געזאגט,  זי  די שוהל האט  ביי  שול שטייענדיג 

טעראר,  פון  געווארן  געטראפן  איז  דענמארק 

ווייסן  מיר  אבער  פארוואס,  נישט  ווייסן  מיר 

אונז  ווילן  וואס  קרעפטן  פאראן  זענען  עס  אז 

שעדיגן. די אידישע געמיינדע איז א גרויסער און 

די דענישער  פון  איינגעגעסענער טייל  וויכטיגער 

אייך  מיט  אינאיינעם  שטייען  מיר  געזעלשאפט. 

מיר אין אייער טרויער.  וועלן  אינאיינעם 

די  פון  וואס זיך שיצן  אטאקע  סארט 

האבן  געזען נעכטן נאכט.מיר 

אין  שפעטער 

האט  וואך  דער 

ווידערהוילט  זי 

שטארקע  איר 

זאגנדיג:  מעסעזש 

אין  באלאנגען  אידן 

זענען  זיי  דענמארק, 

פון  טייל  שטארקע  א 

קאמיונעטי,  אונזער 

אלעס  טון  וועלן  מיר 

קענען  מיר  וואס 

אידישע  די  היטן  צו 

אונזער  אין  געמיינדע 

לאנד.

ס  א אבער ד האלט  אלעס 

צוריק  כלל נישט  פון  רודף  דעם 

 , ל א ר ש צו י נתני',  ביבי 

ן  כ י ל ט נ פ ע ר א און פ סטעיטמענטס 

די  פארטרייבן  צו  פאנדן  ספעציעלע  באשטימען 

זייער היימלאנד,  דארטיגע אידישע געמיינדע פון 

ווייל ביי אים אין לאנד זענען אידן פארזיכערט...

וואס ביבי  און דאס קומט אין די זעלבע צייט 

וועלט  די  איבער  טימלען  צו  פארנומען  איז  נתני' 

אז איראן איז א נוקלאערע געפאר פאר איזראעל, 

אמעריקאנעם  דעם  קעגן  אגיטירן  דארף  ער  און 

סכנה  א  אין  איז  איזראעל  וויבאלד  פרעזידענט 
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אפגעווישט צו ווערן פון איראן ח"ו, אבער איזראעל 
די פארזיכערסטע ארט פאר  ווייטער  פארבלייבט 
עולה  צו  געמיינדעס  אידישע  העצט  ער  און  אידן 

זיין.

און  קאלאמענסיטן  בארימטע  דורך  נאכמער, 
גרעסטע  די  אז  געווארן  אנגעוויזן  איז  שרייבער 
פאר  געבן  יעצט  קען  איזראעל  וואס  געשאנק 
אז  דאס,  אט  איז  טעראריסטן  איסלאמישע  די 
און  געגנטער  זייערע  פון  זיין  עוקר  וועלן  אידן 
די גרעסטע  איז  ישראל, דאס  קיין ארץ  זיין  עולה 
אנדערע  און  אייסיס  פאר  נקמה  רילעשין  פובליק 
פון  אנטלויפן  אידן  אז  באנדעס  טעראריסטישע 
זייערע היימלענדער און ציטערן פאר זייער לעבן 

אדאנק די טעראר.

די  וואס  גענוג  נישט  ירשת,  וגם  הרצחת 
ציוניסטישע מופקרים זענען  היינט די צענטראלע 
שנאת  אויפצופלאמען  גענוצט  ווערט  וואס  סיבה 
ישראל איבער די גאנצע וועלט, אפילו אין אזעלכע 
קיינמאל  איז  אנטיסעמיטיזם  וואו  לענדער 
ווי  ווי צב"ש אין א א לאנד  נישט געווען שטארק, 
הונדערטער  געלעבט  האבן  אידן  וואו  דענמארק 
איז  ליידער  און  מנוחה,  רעלאטיווער  מיט  יארן 
דארט אויך אנטשטאנען באנייטע ווינטן פון שנאת 
ישראל. איז אצינד דער ראש הכופרים ממשיך מיט 
שנאה  ווייטערדיגע  פארשפרייט  און  רשעות  זיין 

און האס קעגן אידן.

צענטערן  און  מדרשים  בתי  אידישע  אויב 
זענען אנגעוויזן אויף  וועלט  איבער דער גארער 
א שטענדיגע וואַך קעגן שונאי ישראל, אויב איז 
ציל- א  אלס  געווארן  פארוואנדלט  איד  דער 

ברעט פאר רוצחי'שע הענט פון טעראריסטישע 
אין  אידן  פרידליכע  ווערן  אויב  און  באנדעס, 
און  דייטשלאנד  אין  פראנקרייך  אין  דענמארק 
אין ענגלאנד אטאקירט, איז דאס אלעס אן קיין 
ציונות  ראדיקאלע  פארדאנקן  צו  בלויז  צווייפל 
און  וועלט  גאנצע  די  מיט  מתגרה  זיך  איז  וואס 
ערוועקט א צארן ביי איסלאמישע רוצחים. אבער 
זיי  גענוג,  נאכנישט  דאס  איז  מופקרים  די  פאר 
גענצליכע  א  מיט  נאר  צופרידן  זיין  נישט  וועלן 
גזירת גירוש פון אידן איבער די גאנצע וועלט קיין 
איזראעל, ווי דער לשון פון הגאון רבי חיים מיכאל 
דוב ווייסמאנדל זצ"ל: וכל זה אינו שוה להם, הם 
ביד  חרב  ח"ו,  שיתנו  עד  ישקוטו  ולא  ינוחו  לא 

שונאי ישראל בכל העולם כולו.

די אידישע געמיינדע אין 
דענמארק:

כפיות  געוואלדיגע  די  עטוואס  באגרייפן  צו 

טובה וואס ביבי נתני' צייגט ארויס צו דעם דענישן 

עלי'  פאר  רופן  אומ'אחריות'דיגע  זיין  מיט  פאלק 

היסטארישע  באקאנטע  דערמאנען  צו  גענוג  איז 

פאקטן איבער אידן אין דענמארק, און די פרידליכע 

צוזאמלעבן מיט זייערע רואיגע שכינים.

פאר  דענמארק  אין  שוין  זיך  געפונען  אידן 

ווען  ה'שפב  יאר  פון  אנגעהויבן  יארן  הונדערטער 

עס האט דארט געוועלטיגט דער קייזער קריסטיון 

יארן  מערסטנס  במשך  האבן  און  פערטער,  דער 

גענאסן פון א רעלאטיווע רואיגקייט און שטילקייט 

אין פארגלייך צו אנדערע אייראפאישע לענדער.

געשיכטע  די  אין  איז  מערסטע  דאס  אבער 

מיט  פארצייכנט  גלותם  בשנות  ישראל  כלל  פון 

דעם  פון  ראלע  העלדישע  די  אותיות  גאלדענע 

טויזנטער  אירע  ראטעווען  צו  פאלק  דענישן 

זיי  דורך   , לחיים  ממות  איינוואוינער  אידישע 

די  בשעת  נעגל,  דייטשע  די  פון  ארויסשווערצן 

צווייטע וועלט מלחמה.

דייטשע  די  האבן  למספרם   0491 אפריל  אין 

קרעפטן אינוואדירט דאס לאנד דענמארק, און ווי 

זייער שטייגער האבן זיי באלד זיך געוואלט נעמען 

ו  צ

פארשאלטענע  זייער 

אלע  זיין  עוקר  און  לעזונג'  'אידן 

קייזער  דענישער  דער  אבער  אידן.  דארטיגע 

דענישע  גאנצע  די  און  צענטער  דער  קריסטיון 

קעגנגעשטעלט.  איינפאך  זיך  האט  פארלאמענט 

עס איז נישט איינגעפירט געווארן קיין שום געזעצן 

אדער רעגולאציעס קעגן אידן טראץ דעם וואס די 

דייטשן ימ"ש האבן עס דירעקט פארלאנגט.

ווען  אז  נאכמער,  דערציילט  לעגענדע  די 

היטלער ימ"ש האט באפוילן די אידן פון דענמארק 

,האט דער דענישער  די געלע לאטע  זיך אנצוטון 

זיך אויך אנגעטון  קעניג, קריסטיון דער צענטער, 

אזא לאטע כדי צו סימפאטירן מיט זיינע אידישע 

א  ביז  איז  גזירה  די  אז   פארשטענדליך  בירגער, 

קורצע צייט בטל געווארן.

מיט דריי יאר דערויף האט דאס געדולט פון די 

דייטשן ימ"ש געפלאצט און זיי האבן באשלאסן צו 

פארשיקן אלע דענישע אידן אין געטאס און דארט 

זיי פארניכטן, גענוי ווי זיי האבן געטון איבעראל ווי 

זיי האבן דערגרייכט. ווען דאס דענישע פאלק איז 

דערפון געוואויר געווארן האבן זיי זיך פולשטענדיג 

מאבעליזירט צו ראטעווען זייערע אידן.

צוערשט האבן זיך די אידן אויסבאהאלטן אין די 

שטובער פון גוי'אישע שכינים, און דאן איז געלאזט 

העלדישע  און  שטוינענדע  א  גאנג  אין  געווארן 

רעטונג מיסיע אין לויף פון דריי וואכן, ווען די דענישע 
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אוהבי 
האבן  ישראל 
אידן  טויזנטער  ארויסגעשמוגלט 
שוועדן,  לאנד  דערנעבענדיגע  די  צו  ים  דורכ'ן 
די  אונטער  נישט  און  נוטראל  געווען  איז  וועלכע 
דייטשע אקופאציע. די אידן זענען ארויפגעזעצט 
געווארן באישון ליל אויף קליינע פישער שיפלעך 
ביים בארטן פונעם ים, און זענען צוגעפירט געווארן 

דורך די דענישע וואלענטירן על חוף מבטחים.

די  מיט  געווארן  אויסגעפירט  איז  אקציע  די 
דענישן  דעם  פון  שטיצע  און  גוטהייסונג  פולע 
די  אפילו  און  מיליטער  און  פאליציי  די  קעניג, 
נאציאנאלע אינווערזיטעטן וועלכע זענען געווען 
זאלן  סטודענטן  די  כדי  וואך  א  אויף  פארשלאסן 
האבן צייט זיך אנצושליסן אין די רעטונגס מיסיע. 
שטוינענדן  א  מיט  געווארן  געקרוינט  איז  און 
געראטעוועט  זענען  אידן   7,200 ווען  סוקסעס 
גאנצע 90  געווען  איז  געווארן ממות לחיים, דאס 
פראצענט פון די אידישע געמיינדע אין דענמארק, 
צוריקגעקערט  מלחמה  די  נאך  זיך  האבן  וועלכע 

פון שוועדן און באנייט דאס אידישע לעבן.

ווי  ווערן  באצייכנט  קען  פאלק  דענישע  דאס 
א  אין  האבן  וואס  העולם  אומות  חסידי  ריכטיגע 
שנאת  מיט  געברענט  האט  וועלט  די  ווען  צייט 
און  געפילן  מענטשליכע  ארויסגעצייגט  ישראל 

מציל געווען זייערע אידישע בירגער.

היינט צוטאגס וואוינען אין דענמארק צווישן  6 

ביז 7 טויזנט אידן, וואס לעבן אין א רואיגקייט און 
הערט  מען  אז  אנגעוויזן  ווערט  עס  צופרידנהייט, 
איבערפעלער  אנטיסעמיטישע  פון  נישט  כמעט 
די  דענמארק.  אין  אינצידענטן  האסן  אדער 
אויס  צייט  יעדע  צו  דריקט  רעגירונג  דארטיגע 
איר  און  געמיינדע  אידישע  די  צו  נאנטקייט  איר 
מיט  אידן  אירע  פארזיכערן  העלפן  צו  גרייטקייט 

אלעם מעגליך.

ווי טראגי-איראניש איז צו ציען א פאראלעל 
די  צו  דענמארק  פון  גוים  ארנטליכע  די  צווישן 
האבן  וואס  ישראל  מזרע  בוגדים  ציוניסטישע 
פארשטאפט זייערע הערצער און אויערן צו דעם 
מלחמה  די  בשעת  אידן  מיליאנען  פון  געשריי 
יארן. די זעלבע ציוניסטישע פירער וועלכע האבן 
קדושים  מיליאנען  די  געווען  מפקיר  גלייכגילטיג 
פון רק בדם תהי'  בייזוויליגן אויסרייד  הי"ד מיט'ן 
לנו הארץ שרייען אצינד אז זיי זארגן זיך גאר פאר 
חוצפה  די  האט  נתני'  ביבי  אינטערעסן.  אידישע 
דענמארק,  איבערלאזן  זאלן  אידן  פארשלאגן  צו 
מיט  פרובירט  וואס  חסד  של  מלכות  ריכטיגע  א 
אויף  היטען  צו  מעגליכקייטען  און  כוחות  אלע 
וואוינען  און ארויפקומען  בירגער,   אידישע  אירע 
זיך  האבן  וועלכע  די  פון  הערשאפט  די  אונטער 
אידיש  פארגאסן  דאס  אויף  געקימערט  ווייניג 

בלוט.

געווארן  געזאגט  זענען  ביבי  פון  ווערטער  די 
דענמארק,  פארשעמען  צו  תחלה  כונה  א  מיט 

במשך  אידן  פאר  געבער  גאסט  פריינטליכער  א 
לאנגע דורות און א היים פאר טויזנטער אידן וואס 
געניסן פון איר טובת הנאה. די יעצטיגע רופן פאר א 
מאסן אויסוואנדערונג איז אלזא אן אומגלויבליכע 
העזה און כפיות טובה פאר די דארטיגע רעגירונג, 
עקסטרעם  די  יעצט  ווילן  דאס  גענוי  אבער 
ישראל  שנאת  א  ערוועקן  צו  עלעמענטן,  רעכטע 
אומעטום, און פירן צו א מאסן אימיגראציע וואס 

זאל אויסליידיגן אייראפע פון אידן.

ביבי דערקלערט "איך וועל 
רעדן אין נאמען פון אידישן 

פאלק אין וואשינגטאן":
מקיים  גלייכצייטיג  איז  הכופרים  ראש  דער 
דעם גם מזה וגם מזה אל תנח ידיך, אין אייראפע 
זייעט ער אן העצע קעגן אידן און רופט פאר מאסן 
זיך צו קומען  גרייט ער  עליות, און אין אמעריקע 
מיט  ישראל,  כל  בשם  קאנגרעס  דעם  אדרעסירן 
און חציפות קעגן  עזות  פון  דירעקטן מעסעזש  א 
סטעיט  זיין  און  פרעזידענט  אמעריקאנעם  דעם 

דעפארטמענט.

דריק  שווערע  אונטער  קומען  נאכן  אויך 
אייגענע  פון  און  אמעריקע  פון  זייטן,  אלע  פון 
פאר'עקשנ'ט  ביבי  איז  פאליטיקאנטן,  איזראעלי 
יא צו קומען אויפטרעטן אינעם קאנגרעס, טראץ 
אז  צייגן  לאנד  אין  אים  ביי  אנקעטעס  וואס  דעם 
פון די באפעלקערונג איז קעגן דעם  די מערהייט 

אויפטריט זעצט ער פאר זיין פארביסענעם פלאן.

ביי א קאנפרענץ פאר ליכוד אקטעוויסטן האט 
ביבי אויסגעזאגט דעם סוד פאר וואס עס ברענט 
אים אזוי שטארק די רעדע און פארוואס ער ברעכט 
זיך נישט צו די פארשטענדליכע פארלאנגען מבית 
בין געגאנגען קיין פאריז,  "איך  ובחוץ, ביבי זאגט: 
פון  מיניסטאר  פרעימער  דער  ווי  בלויז  נישט 
איזראעל, נאר ווי דער פארטרעטער פון דעם גאנצן 
קיין  געגאנגען  בין  איך  ווי  פונקט  פאלק.  אידישן 
פאריז דאס זעלבע וועל איך גיין צו יעדע ארט וואו 
איזראעלי  די  פארשטעלן  צו  געלאדנט  ווער  איך 
אומברענגען,  אונז  ווילן  וואס  די  קעגן  פאזיציע 
וואס עס דארף  וועל נישט קווענקלן צו זאגן  איך 
געווארנט ווערן קעגן די געפאר און עס פארמיידן".
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דייטליך  זאגט  ישראל  כלל  אויף  רודף  דער 
ארויס זיין צילן, ער וויל אנקומען קיין וואשינגטאן 
אידישן  גאנצן  דעם  פון  פארטרעטער  דער  אלס 
פאלק, פונקט ווי ער האט פארשווארצט דאס פנים 
פראנקרייך  אין  אידנטום  פראנצויזישן  דעם  פון 
שטרעבט ער דאס איבערצושפילן אין וואשינגטאן, 
דערפאר  און  טרוים,  זיין  און  מטרה  זיין  איז  דאס 
זיין  פון  אותו  יזוזו  לא  שבעולם  רוחות  כל  איז 

בייזוויליגע מיסיע.

אגיטאציעס דורך לינקע 
ציוניסטישע גרופעס איז אונז 

בלויז מער מחייב:
התגרות  אומגלויבליכע  און  שטייפע  די 
ארויסנעמען  צו  באוויזן  האט  באזוך  דעם  פון 
ציוניסטישע  מעסיגע   די  אויך  כלים  די  פון 
אין  האבן  וואס  אמעריקע  אין  דא  אקטעוויסטן 
רעזולטאט אונטערגענומען א ברייט פארצווייגטן 
נישט  רעדט  "נתני'  לאזונג  אונטערן  אגיטאציע 
סטריט"  "דשעי  בארימטע  די  נאמען".  מיין  אין 
מיט  גרופע  לינקע  ציוני'סטישע  א  ארגאניזאציע, 
פרייע  די  אין  נאכפאלגער  טויזנטער  צענדליגער 
א  פראקלאמירט  עפענטליך  האט  גאס  אידישע 
ביבי  אז  וועלט  די  פאר  דערקלערן  צו  קאמפיין 
נתני' איז נישט זייער פארטרעטער, זיי האבן פאר 
אנגעהויבן  מיטלן,  אלע  איינגעשפאנט  ציל  דעם 
אריינגלייגן  און  מעסעזשעס,  פעטיציעס,  ביי 
רעקלאמעס אין די מידיא, וואס שטעלן אלע קלאר 
פארטרעטן  נישט  ווערן  אידן  אמעריקאנער  אז 

דורך ביבי נתני'.

זענען  מאמינים  בני  מאמינים  אידן  מיר 
א  נעמען  צו  אויסן  נישט  פארשטענליך 
פאליטישע  אינערליכע  די  אין  שטעלונג 
ציוניסטישע  די  אינערהאלב  אידעלאגיעס 
די  קנאפ  אונז  פאראינטערסירט  עס  קרייזן. 
און  מעסיגע  די  צווישן  פארשידענהייטן  מיינונג 
עקסטרעמע פליגל וואס עס לוינט בעסער פאר די 
קיום פון די מדינה הטמאה. מיר וויסן און גלייבן און 
א מדינה פאר ביאת המשיח איז א כפירה נוראה אין 
דעם מלך ישראל וגואלו, אפגעזען אויף וואס פארא 
אופן עס ווערט געפירט און אפגעזען צי די רעכטע 

אדער די לינקע ציונים שטייען אין איר שפיץ.

ס'איז פאר אונז אבער יא א געוואלדיגע תביעה 
לינקע  די  אויך  וויאזוי  זעהנדיג  התחייבות,  א  און 
די  אדאפטירט  און  אויפגעכאפט  האבן  ציונים 
גענוי – זעלבע שפראך וואס נטרונא האמערט שוין 
יארן לאנג אין די מידיא נעצן אז די ראשי הכופרים 
ישראל  כלל  פונעם  פארטרעטער  די  נישט  זענען 
ישראל  אמוני  שלומי  אונז  מחייב  דאך  דאס  איז 
אז  מטבע,  די  פון  צד  אונזער  אויך  הערן  לאזן  צו 
דאס גאנצע ציונות איז א הכחשה אין די ריכטיגע 
אמונת אומן המקובלת לנו און דער ראש הכופרים 
מיט זיינע התגרות באומות קען אין קיין פאל נישט 
אויטענטישע  דאס  פאר  ווארטזאגער  קיין  זיין 

ארטדאקסישע אידנטום.

שרעקליכער  דער  איז  ווייטאג  גרויסן  צום 
חילול השם נאך ארגער, ווען דייקא די רעליגיעזע 
זיך  שטעלן  פירשפרעכער  פרומע  און  פארטייען 
צו די זייט פון ביבי נתני'. דער גוי באקומט ליידער 
דאס פאלש בילד אז די לינקע ציונים, די פרייע אידן 
נישט צופיל מיט  זיך  וואס קימערן  אין אמעריקע 
ארויס  זיך  שטעלן   - זיי  נאר   - אידישקייט  זייער 
קעגן די ראדיקאלע שטעלונגען פון ביבי, אבער די 
פרומע אידן אין אמעריקא זענען שטיל און פאסיוו, 
מיט  מסכים  זענען  מיר  כאילו  כהודאה,  ושתיקה 
ישראל,  כלל  אויפ'ן  ורדיפה  התגרות  מעשי  זיינע 
ס'איז דאך א מורא'דיגע בושה תכסה פנינו אויב וועט 
נישט געטון ווערן גדולות ונצורות אין די יעצטיגע 

תקופה.

ריזיגער  דער 
און  סטריט"  "דשזעי  די  פון  קאמפיין 

אונטער  אויך  שטרייכט  פארבינדעטע  אירע 
אזעלכע  וויאזוי  מציאות  מערקווירדיגע  א 
אידישע  פרעסטוזשפולע  און  פראמינענטע 
נישט  איבערהויפט  זיך  פארכטן  גרופעס 
די  מיט  עפענטליכקייט  דער  אין  ארויסצוקומען 
ווערן נישט  דעקלאראציע אז אמעריקאנער אידן 

רעפערעזענטירט דורך פרעמדע פירער. 

די  אין  אויך  אפט  היבש  מען  הערט  ליידער 
היימישע גאס, ביי יעדע געלעגנהייט פון התגרות 
ציונים, פארשידענע   די  והפקרת דם ישראל דורך 
נישט  דארף  מען  פארוואס  ביאורים,  און  הסברים 
זייער  און  המדינה  ראשי  די  פון  אפשאקלען  זיך 
גוי  דער  והשרים,  העמים  לעיני  אידעלאגיע 
פארשטייט סייווי נישט, דער פאליטיקאנט דארף 
זיין א ציוניסט, וכהנה דברי הבל ורעות רוח וואס 
די  צו  אהבה  ברענענדיגע  די  פון  ונובע  יונק  איז 
צו  נישט  ערלויבט  וואס  מדינה,  זייער  און  ציונים 
טראכטן גראד. ווי עס איז לשונו הזהב פון רביה"ק 
ער  וואו  תשכ"א,  נשא  הכללי  כינוס  דעם  ביי  זי"ע 
רעדט בקול חוצב להבות אש איבער די התחייבות 
נישט  פארטרעטן  ציונים  די  אז  זיין  מפרסם  פון 
נאר  כלל ישראל, פירט אויס די רבי מיט ווייטאג,  
בעוה"ר מ'האט דאך מורא פאר'ן דור, טאמער זאגט 
דאס איינער זענען דאך די ערליכע מנהיגים לוחם 
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דערקעגן 
מיט תירוצים שונים."

דער  אז  ארויס  אבער  זיך  שטעלט 
אלגעמיינער ליבעראלער איד ווייסט זייער גוט אז 
זיך פשוט אפצוטרייסלן  דער בעסטער מהלך איז 
בל  לאו  אז  וויסן  לאזן  און  המדינה,  מנהיגי  די  פון 
מילתא  איגלאי  ווערט  אצינד  את.  דידי  דברים 
שוין  עס  פארשטייט  גאס  גוי'אישע  די  אז  למפרע 
ארויס  זיך  שטעלן  אידן  ווען  גוט  זייער  איינמאל 
נעמט  מידיא  די  און  פירער,  ציוניסטישע  די  קעגן 

היסוד  נפל  ובזה  פארשטענדעניש,  מיט  אויף  עס 
נפל הבנין פון די אלע לעכערליכע תירוצים וועלכע 
איבערהויפט  ס'איז  געווארן.  פאבריצירט  זענען 
נישט דער גרויסער בער, די פרייע ארגאניזאציעס 
קבלות  די  געווען  מקבל  נישט  אויס  ווייזט  האבן 
מוז  ישראל  אוהב  א  איז  וואס  פאליטישן  א  אז 
זיין א ציוני און אז מען טאר נישט רעדן אין  אויך 
גוי  דער  ווייל  מדינה  די  קעגן  עפענטליכקייט  די 

פארשטייט עס נישט.

דער גרויסער חילול השם און 
די זעלטענע געלעגנהייט: 

ביי דעם כינוס הכללי נשא שנת תשכ"א האט 
דבריו:  בתוך  געזאגט  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק 
"ס'שטייט לא תעמוד על דם רעך! און מ'שווייגט! 
אויך  אמעריקע  אין  זיי  הארווען  קוקן  גוט  מ'זאל 
אהנצוארבעטן "אנטיסעמיטיזעם" אזוי ווי זיי האבן 
געהארוועט אין יוראפ מ'דארף גרויס רחמים אז זיי 
זאלן עס נישט חלילה דערגרייכן, ווארן מיט עזות 

קאסטבארע ראדיא רעקלאמעס 
ווערן געליפטערט:

ווי געמאלדן האט מוסד הק' נטרונא זיך אריינגעווארפן אין די הייליגע 
ווערן  שריט  ערשטע  אלס  ווען  ישראל,  הצלת  און  ה'  קידוש  פון  מערכה 
געליפטערט גאר קאסטבארע ראדיא רעקלאמעס קבל תבל ומלואה וואס 
שטעלן דעם ריכטיגן טאן פארן יהדות החרדית קבל תבל ומלואה. עס איז 
פראקלאמירט געווארן א קריטישער "ראדיא בליץ – קאמפיין" געווידמעט 
זיך צו אפטרייסלען פון די ציוני'סטישע שריט דורך מאכטפולע רעקלאמעס 
הויפשטאט  דער  אין  בפרט  און  אמעריקע  איבער  נעצן  מידיא  די  אויף 

זענען  אידן  אז תורה טרייע  וועלט  די  צו ערקלערן  וואשינגטאן, 
מקיים דעם 'דרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה'. און 
ווערן נישט פארטרעטן דורך דעם דל גאה וואס קומט צופארן 

מארץ מרחקים זיך צו מתחצף זיין פארן פרעזידענט.

ברוך המקדש שמו ברבים. דעם היינטיגן מאנטאג אווענט   
דער  גאנג  אין  געווארן  געלאזט  ב"ה  שוין  איז  תרומה  לסדר 

עפעקטיווער קאמפיין וואס וועט לויפן פאר די קומענדיגע 
 – ראוש  אווענט  די  אין  בעז"ה.  אפהאלט  אן  וואכן  צוויי 
האוער שטונדען ווען מיליאנען גוים זיצן צוגעשמידט צו די 
ראדיא איז עטליכע באזונדערע מאל געליפטערט געווארן 
די נטרונא מעסעזשעס וואס איז אהערגעשטעלט געווארן 

קורץ און שארף רייך און קלאסיש, צו געבן דעם ריכטיגן 
בליק אויף תורה טרייע אידן און אונזער שטעלונג איבער 
די ברענענדיגע נושא פון ביבי'ס אויפטריט אין קאנגרעס.

נטרונא  דער  פון  איבערזעצונג  פרייע  א  איז  פאלגענד 
מיליאנען  דורך  געהערט  ווערט  וואס  קאמערשל  ראדיא 

איבער'ן גאנצן לאנד:

אינטערעסע  מיט  האט  נתני'  מיניסטאר  פרעמיער  איזראעלי  דער 
אקצעפטירט אן איינלאדענונג צו אדרעסירן דעם אמעריקאנער קאנגרעס. 
פארוואס זאל אן אויסלענדישער פאליטיקאנט קומען צו די פאראייניגטע 
דעם  רואינירן  און  קאנטערווערסיע  פאליטישע  פראוואקירן  צו  שטאטן 

אימעזש פון דאס אמעריקאנער אידנטום ?

נתני' טוט אפט זיך אהערשטעלן צו רעדן אין נאמען פון דאס אידישע 
און  סטעיטמענטס  זיינע  אפלייקענען  ווילן  אידן  אמעריקאנער  פאלק. 
אידישע  גרויסע  פון  עקזיסטענץ  די  איבער  וועלט  די  דערמאנען 
נישט  איבערהויפט  טוען  מדינה  זיין  און  נתני'  וואס  געמיינדעס 

רעפרעזענטירן.

אונזער  נאמען.  אונזער  אין  נישט  רעדסט  דו  נתני',  מר. 
מעסעדזש איז קלאר: די סטעיט אוו איזראעל קען נישט און זאל 
אידן  אידנטום,  וועלט  צו רעפרעזענטירן דאס  נישט פארלאנגען 
האבן שוין באצאלט צו ביטער פאר די אידישע אידענטיטעט 

גניבות דורכגעפירט דורך איזראעלי פאליטיקאנטן.

די תורה באפעלט פאר אידן צו זיין אנשטענדיגע געזעץ 
אלס  פירער.  לאנד'ס  זייער  רעספעקטירן  וואס  היטער   -
אמעריקאנער אידן טוען מיר מתפלל זיין פאר די וואוילזיין 
און בליה פון אונזער היימלאנד, די פאראייניגטע שטאטן 
פון  וואוילזיין  און  סוקסעס  די  פאר  און  אמעריקע,  פון 

פרעזידענט אבאמא און זיין באשטימטע אדמיניסטראציע.

ציונות  און  אידישקייט  צווישן  דיפערענץ  דעם  זעהט 
אויף אונזער וועבזייטל.
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דורכזעצן,  אלעס  חלילה  מען  קען  מלשינות  און 
נישט  וויל  איך  זעהן,  מען  העט  קוקן  גוט  מ'זאל 

שמועסן קיין סאך פאליטיק."

היינט מיט אריבער פופציג יאר שפעטער פעלט 
זיך שוין ליידער נישט אויס אז מען זאל גוט קוקן.. 
ביבי  דורכזיכטיג,  און  אפן  זייער  איז  שפיל  דער 
פון  וועג  נתני' זעצט פאר דעם אויסגעטרעטענעם 
זיין  וועמען  פון  שר"י,  זשאבאטינסקי  און  הערצל 
טאטע איז געווען א תלמיד נאמן, צוזאמען מיט די 
שונאי ישראל ארבעט ער אויף קעסל און כלים צו 
וועלט,  דער  איבער  אנטיסעמיטיזם  פארשפרייטן 

דאס איז זיין אגענדע 
און דאס זיין פאליסי.

אויך  איז  דאס 
זיך  פון  חשבון  זיין 
אין  אריינמישן 
אינערליכע געפעכטן 
וואשינגטאן  אין 
צד  א  נעמען  דורך 
פון  ליניע  די  קעגן 
דעמאקראטישע  די 
עזות  זיין  פארטיי, 
אז  בולט  אזוי  איז 
ריזן  מידיא  מאנכע 
געגעבן  אים  האבן 
"דער  צונאמען  דעם 
ר  ע נ א ק י ל ב ו פ ע ר
פון  סענאטאר 
דאס  איזראעל"... 
איז אבער נישט קיין 
זיכער  און  ווערטל, 
זייער נישט גינסטיגע 
אידן  פאר  נייעס 
וואס  אמעריקע  אין 
צו  צוגעבינדן  ווערן 
התגרות  מעשי  זיינע 
און א צילברעט פאר 
אויפגעברויזטע גוים. 

ארטיקל  אן 
ס  נ ט צ ע ל
אין  פארעפענטליכט 
הארץ  לינקן  דעם 
ווייזט  צייטונג  טאג 

דער  ביבי  פאר  געלונגען  עס  איז  דערווייל  אז  אן 
שטיקל, ער רעדט בשם אידן צי מיר ווילן צי נישט, 
ווי דער כלל לויטעט: "ווילאנג דו רופסט זיך נישט 
אן רעדט ער אין דיין נאמען." דער הארץ ערקלערט 
אז די קאנטער קאמפיין פון גרופעס אין אמעריקע 

איז צו שפעט און צו ווייניג.

מיר אידן ווייסן אז שפעט איז קיינמאל און  מעט 
מן האור דוחה הרבה מן החושך, אונזערע פעולות 
אין דעם ריכטונג וועט בעז"ה טוישן דאס בילד און 
אסאך אויפטון אין דעם געביט צו מפרסם זיין פאר 
די גויי הארצות דעם אמת איבער אידישקייט מיט 

ציונות. 
נחריש  החרש  ואם 

תוצאות  די  וואס  יודע  מי  הזאת  בעת 
קענען זיין אינעם עתיד.

פון דער אנדערער זייט איז אצינד א זעלטענע 
געווען  נאכנישט  מסתם  איז  וואס  הכושר  שעת 
היסטאריע,  אמעריקאנער  די  אין  קיינמאל 
אידן  טרייע  תורה  ווען  געווענליך  ווי  אנדערש 
אז  פעולות  און  השתדלות  טון  געדארפט  האבן 
און  אויסצוהערן  אונז  גרייט  זיין  זאל  רעגירונג  די 
אפן.  געלעגנהייט  דער  אצינד  איז  אקצעפטירן, 
אדרבה די אמעריקאנער 
קוקט  גאווערמענט 
אירע  אויף  ארויס 
זאלן  בירגער  אידישע 
אין  ארויסשטעלן  זיך 
לאנד  פונעם  שטיצע 
די  אפווארפן  און 
רעטאריק פון ביבי נתני', 
רעגירונג  העכסטע  די 
וואס  וואשינגטאן  אין 
אן  אין  זיך  געפינט 
די  מיט  ריס  אפענעם 
זאלן  מיר  וויל  מדינה 
אונזער  פארעפנטליכן 
צופרידן  איז  און  מיינונג 
מיטצוהאלטן.  דאס 
די  פון  אויגן  די  אין 
יעדער  שטייט  רעגירונג 
אמעריקאנער איד אויפ'ן 
די פראגע  וואגשאל מיט 
לצרינו,  אם  אתה  הלנו 
הערן  צו  באגערן  זיי 
די  צו  התנגדות  אונזער 
אומדערהערטע התגרות 
הכנעה  אונזער  אין  און 
יעצטיגע  בגלות.די 
הפרסום  פעולות 
זיין  דעריבער  וועלן 
מער  פילפאכיג  בעז"ה 
אויפטון  און  עפעקטיוו 

דאס ריכטיגע בעז"ה.

טייערע ברידער אחים לדעה ולמעש - 
עלינו נפל חובת היום!

צו  השעה  חובת  קריטישע  א  ס'איז  וברוחניות,  בגשמיות  וויכטיג  אצינד  איז  הפרסום  פעולות  די 
אראפנעמען דעם גרויסן חילול ה' און ס'איז פונקט אזוי וויכטיג צו פארמיידן אן אויפשטייג פון שנאת 

ישראל חלילה. די צייט ברענט און עס מוז עפעס געטון ווערן מקדם צו זיין את פני הרעה.

נטרונא האט גענומען אויף איר קאנטע צו דעקן איין העלפט פון די ריזיגע קאסטן, אצינד איז די 
רייע אויף אחבנ"י מיט א אידיש הארץ און געפיל צו ארויסהעלפן דעקן די צווייטע העלפט און דערמיט 
נעמען א חלק כחלק אין דעם אויסטערלישן קידוש שם שמים והצלת ישראל. אבער אם אין אני לי מי 
לי ? מיר קענען בלויז רעכענען אויף אחים לדעה, תלמידי וחסידי רביה"ק מסאטמאר זי"ע ביי וועמען 

עס טלויעט נאך דער הייליגער פייער, און וועלכע פארשטייען דעם גרויסן נחיצות הענין.

תיקר נפשך בעיניך: ספאנסערט א מינוט פון די מאכטפולע "ראדיא רעקלאמעס" וועלכע לויפט אין 
די יעצטיגע טעג אויף די נאציאנאלע מידיא נעצן. זייט א טייל בעוד מועד אין דעם גרויסן קידוש שם 

שמים והצלת ישראל. פאר די סומע פון 500$

א  ס'איז  מינוט.  איבריגע  קיין  ווארטן  נישט  קענען  מיר  אויס;  לויפט  צייט  די  געדענקט: 
באשיינפערליכע שעת מלחמה און ווען עס איז א מלחמה דארף מען זייער וויכטיג באנייטע קרעפטן. 
מיר בעטן אייך, רופט יעצט אריין די צענטראלע אפיסעס פון נטרונא מיט אייער ברייטהארציגע נדבה. 
זענען  וועלכע  אידן  בקודש,  מעלה  א  מיט  מעמבערשיפ  אייער  באנייט  ביטע  מעמבערס  אקטיווע 
נאכנישט קיין מעמבער שליסט אייך אן מיט דעם גרויסן זכות נצחי, בחורי הישיבות ואברכי הכולל זייט 
מקבץ על הגבאות למען כבוד שמו יתברך אין די קומענדיגע ימי הפורים הבעל"ט. ביטע רופט אריין 
נטרונא מיט א סכום וויפיל איר זענט זיך מקבל צונויפצושטעלן ביז נאר פורים בעז"ה, כדאי מיר זאלן 

זיך קענען מיט דעם רעכענען און אויסלייגען אויף דעם חשבון.

נאר מיט די הילף און שטיצע פון הארציגע אידישע ברידער וועלן מיר בעז"ה מקדם זיין את פני 
הרעה און אפשלאגן דעם שעדליכן ציוני'סטישן בלבול פונעם אמעריקאנעם אידנטום, לאמור למשחית 

הרף. ובשם ה' נעשה ונצליח.

די ספעציעלע ליניע צו רופן איז:
718-873-0756



וואשינגטאן 
ברויזט און 

שנאת ישראל 
פלאקערט!

לֹא ַתֲעמֹד ַעל ַדם ֵרֶעָך!

ראדיא רעקלאמעס 
1$500 מינוט

אויף די גרעסטע 
נאציאנאלע 
מידיא נעצן.

איין מינוט פון די 
קאסטבארע "ראדיא 
רעקלאמעס"

 יש קונה עולמו בשעה אחת

 - ומאז ועד עתה דם ישראל כבר נשפך כמים בעו"ה. 
וכל זה אינו שוה להם, הם לא ינוחו ולא ישקוטו 
עד שיתנו ח"ו, חרב ביד שונאי ישראל בכל 
העולם כולו, "גם לרבות בארצות הברית". 

)הגה"צ רבי חיים מיכאל דוב ווייסמאנדל ז"ל - מאמר מי נתן למשיסה יעקב(

-  עס שטייט לא תעמוד על דם רעך! און מ'שווייגט! מ'זאל גוט קוקן 
הארווען זיי אין אמעריקע אויך אהנצוארבעטן "אנטיסעמיטיזעם" אזוי ווי 
זיי האבן געהארוועט אין יוראפ מ'דארף גרויס רחמים אז זיי זאלן עס נישט 
חלילה דערגרייכן, ווארן מיט עזות און מלשינות קען מען חלילה אלעס 

דורכזעצן."
די אומות ווערן פארפירט דורך זיי און באקומען דעם שנאת ישראל, איינס 
פון די גרעסטע מצות העט געווען, מיטן גרעסטן מסירת נפש "מ'זאל 
קאנען מודיע זיין פאר די אומות אז זיי זענען נישט די פארטרעטערס 
פון כלל ישראל", יודן שומרי תורה האבן מיט זיי קיין שייכות, מסירת נפש 
פאר דעם צו האבן העט מען געדארפט. )רביה"ק מסאטמאר זי"ע אצל כינוס הכללי 

אסרו חג שבועות תשכ"א לפ"ק(
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ראדיא רעקלאמעס 
1$500 מינוט

אויף די גרעסטע 
נאציאנאלע 
מידיא נעצן.

איין מינוט פון די 
קאסטבארע "ראדיא 
רעקלאמעס"

 יש קונה עולמו בשעה אחת

דער ציוניסטישער ראש הכופרים הָאט 
דערקלערט קריג אויפ'ן אמעריקַאנעם 

פרעזידענט אין אונזער נָאמען

די אלגעמיינע פאליטישע גאס ברויזט 
אויף די פרעצעדענטלָאזע עזות פון דעם 

ראש הכופרים וועלכער ּפלַאנירט צו 
אויפטרעטן אינעם קאנגרעס מיט'ן ציל צו 

אטאקירן דעם פרעזידענט עמו בבית.

ליידער ווערן אלע זיינע רייצערישע 
אקטיוועטעטן פארצייכנט אויף די קָאנטע 
פונעם אמעריקאנעם אידנטום ותוצאותיו 

מי ישורנה ה"י.

נעמט א חלק אין אפשלאגן דעם 
חילול ה' וסכנת ישראל רח"ל.

באצאלט איין מינוט פון די קאסטבארע 
"ראדיא רעקלאמעס" אויף די גרעסטע 

נאציאנאלע מידיא נעצן.

מידינו יבוקש זאת!

 אחים לדעה; 
התעוררו התעוררו!
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True Torah Jews
183 Wilson St. P.M.B. 162    

Brooklyn NY 11211


