
PERIODICALS POSTAGE PAID AT NEW YORK, N.Y.    Post Office Box 250746, Brooklyn, N.Y. 11225 • Tel. (718) 771-0400 • Fax: (718) 771-0308 • E-mail address: algemeiner@aol.com  © COPYRIGHT ALGEMEINER JOURNAL      PUBLISHED WEEKLY

PRICE ONE DOLLAR18 PAGES 

המחיר חמש ש"ח
Vol. XXXVIII No. 1963 F R I D A Y ,  M A Y  2 8 ,  2 0 1 0 ב"ה, יום ו', ט״ו סיון תש"ע מַאי 28, 2010   

פָארזעצונג אויף זייט צוויי

$1.00

יום ו', ח׳ סיון, תש״ע
(ניו יאָרק זמנים)

פתגם פון דער וואך:
ווער עס הָאט ַא סך 

געטער און איין וועלט, 
הָאט מורא פאר ַא 
רעווָאלווער, ָאבער 

ווער עס הָאט איין ג-ט 
און צוויי וועלטן – 
הָאט נישט קיין מורא

שבת בהעלותך

לוח פַאר דער ווָאך:

שיעורים (פרייטיק):

תהלים יומי: פרק מד - מח 
חומש יומי: שישי נשא עם פרוש רש״י

תניא יומי: [שער היחוד והאמונה] ואף שלא הוזכר שם... 
-עז- כולא חד 

רמב"ם יומי:
ג' פרקים: הלכות תפילין ומזוזה פרקים ב-ד.

פרק א': הלכות מתנות עניים . . בפרקים אלו. פרק א.
ספר המצוות: מ״ע י״ג 

דף היומי:
דף היומי ירושלמי: דמאי כד.
דף היומי בבלי: סנהדרין צח.

ּפרעזידענט ָאבַאמַא זָאגט צו אידישע סענַאטָארן און קָאנגרעסלייט:

״כ׳הָאב געמַאכט פעלערן אין 
די בַאציאונגען מיט ישראל״

א
ין ַאן אינטערעסַאנטן קָאלום אין דער ישראל צייטונג 
”מעריב“ שילדערט שמואל רָאזנער ַא שמועס ווָאס ער 
הָאט ַאנומלט געהַאט מיט ּפיטער ביינַארט, ַא יונגער, 
אינטעליגענטער איד, ווָאס ווערט בַאטרַאכט ַאלס איינער פון 

די צוקונפטיקע ”שטערנס“ צווישן אידישע קָאלומניסטן.

הָאט  ער  ווען  טומל  ַא  ַארויסגערופן  הָאט  ביינַארט 

פַארווָאס 
דערווייטערן 

זיך יונגע 
ַאמעריקַאנער 

אידן פון 
ישראל?

מיין מיינונג

פון יוסף יצחק יעקבסאָן

ליכט בענטשן: 

7:597:59
שקיעת החמה: 

8:17

סוף זמן שמע:
9:10

מוצאי שבת: 

9:079:07

פון שלמה שמיר

און ד אידן,  ַאמעריקַאנער  י 
בַאזונדערס די ָארטָאדָאקסיע, הָאבן 
פַאררַאטן ירושלים. מ׳איז געווָארן 
ָאּפגעפרעמדט פון ירושלים, און דער ״דעת 
הקהל“, די עפנטלעכע אידישע מיינונג אין 
דערווייטערט  לגמרי  זיך  הָאט  ַאמעריקע, 
פַארנַאכלעסיקט  ַאפילו  הָאט  און 
עמָאציָאנעל, די הויּפטשטָאט פון אידישן 

פָאלק.
ערשט נישט לַאנג צוריק, אין דער סדר-

אויסגערופן:  אידן  הָאבן  ּפסח,  פון  נַאכט 
מ׳הָאט  ָאבער  בירושלים“,  הבאה  ״לשנה 
קעגן  ווָארנט  ווָאס  ּפסוק  דעם  פַארגעסן 
פַארגעסן ירושלים (תהלים קל“ז, ה׳) ״אם 

אשכחך ירושלים תשכח ימיני“ ...

אַ שדים-טאַנץ מיט סוואַסטיקאַס אין דער היינטיקער ליטע
ַא געריכט אין ליטע גיט איר אורטייל, ַאז סווַאסטיקַאס זיינען 

״די היסטָארישע ירושה פון ליטע און ניט קיין סימבָאלן פון נַאצישן דייטשלַאנד״
• פון הירשע=דוד כ״ץ, ווילנע

(ַאמָאליקע צייטן: א ין דער שטָאט קלייּפעדע 
אין  ים,  בַאלטישן  פון  ברעג  ביים  מעמל) 
געריכט  ַא  הָאט  ליטע,  מערבדיקער  דער 
אורטייל  זיין  ַארויסגעלָאזן  מַאי  ניינצנטן  דעם 
אין  דעמָאנסטרירט  הָאבן  וועלכע  די  ריינווַאשנדיק 
אינעם  סווַאסטיקַא=ּפלַאקַאטן  ריזיקע  מיט  גַאס 
דעם  אומָאּפהענגיקייט,  ליטווישער  דער  פון  טָאג 

פַארגַאנגענעם זעצכנטן פעברוַאר.
געווען״  ״סומך  זיך  הָאט  געריכט  דער 
מילווידַאס  ״עקסּפערט״,  אויפן  געזָאגט  מ׳שטיינס 
יושקַאוסקַאס, וועמען מען הָאט געברַאכט צו טרָאגן 
דער  ליטע.  מזרחדיקער  דער  אין  ווילנע,  פון  ַאזש 

״עקסּפערט״ הָאט עדות געזָאגט, ַאז:
״דָאס זיינען ניט קיין נַאצישע סימנים, נָאר זייער 
די  קולטור.  בַאלטישער  דער  פון  סימבָאלן  טייערע 
סימבָאלן פון אונדזערע אבות, ווָאס זיינען צוגענומען 

און  געווָארן  פַארפעלשט  געווָארן, 
ַאנדערע  דורך  געווָארן  צעקריּפלט 
ניט  פָאר  זיך  מיט  זיי שטעלן  פעלקער. 
פונעם  ַארכיטעקטור  די  נָאר  פַאשיזם, 

קָאסמָאס״.
נָאך  געגַאנגען  אינעם אורטייל איז דער געריכט 
די  ַאז  ּפסק,  עצם  מיטן  עדות,  זיין  איידער  ווייטער 
סווַאסטיקַאס זיינען ״די היסטָארישע ירושה פון ליטע 

און ניט קיין סימבָאלן פון נַאצישן דייטשלַאנד״.
לחלוטין  הָאט  געריכט  אין  אויטָאריטעטן  די 
דער  פון  ווערדע  פַאקטישע  די  אינטערעסירט  ניט 
פון  געשיכטע  מָאדערנער  דער  אין  סווַאסטיקַא 
אומגעקומענע  אידישע  ּפרָאצענט  דער  וואו  ליטע, 
אין  איירָאּפע,  גַאנץ  אין  העכסטער  דער  געווען  איז 
די מיטן ניינציקער. זיי הָאט ניט אינטערעסירט ווָאס 
די  פַאשיסטן  און  נעָא=נַאציס  גרַאדע  זיינען  עס 
לעצטע יָארן ווָאס מַארשירן ביי היינטיקן טָאג מיט 
פָארשער  און  היסטָאריקער  קיין  ניט  סווַאסטיקַאס, 

פון דער ַאלט=בַאלטישער קולטור.

געריכט  חשובן  דעם  ַאז  זיך,  פַארשטייט  און 
הָאט ניט אינטערעסירט צו ברענגען ַא צווייטן עדות, 
ָאנכַאּפן פון דער אידישער שארית הּפליטה,  לָאמיר 

ָאדער ַא שליח פון דער אידישער קהילה.

דעם ל געהערט  ווָאס  מדינה  ַא  היינט  איז  יטע 
און  ״נַאטָא״  און  פַאראיין  איירָאּפעאישן 
ניט  ַאמעריקע,  פון  שטיצע  גרויסע  בַאקומט 
ּפָאליטיק  ַאנטיסעמיטישער  דער  אויף  קוקנדיק 
און  פַארדעקט  ָאפט  ווערט  ווָאס  מלוכה,  דער  פון 
אויפן  ּפרָאיעקטן  פַארשיידענע  דורך  פַארמישט 
געביט פון ״יודַאאיקַא״ און ״דזשואיש קָאלטשער״ 

ַאן איגרתל פון ווילנע

ּפלַאקַאטן מיט ריזיקע סווַאסטיקַאס, מיט וועלכע עס הָאבן זיך ַארומגעטרָאגן נעָא=פַאשיסטן אין דער ליטווישער שטָאט קלייּפעדע (ַאמָאליקער מעמל) לעצטן פעברוַאר. ָאדָא ניט 
לַאנג, דעם 19טן מַאי, הָאט ַא געריכט בַאשלָאסן ַאז די פַאשיסטן הָאבן קיין זַאך ניט געטָאן ווָאס איז אומלעגַאל, ווייל סווַאסטיקַאס זיינען ”די היסטָארישע ירושה פון ליטע, ניט 

סימבָאלן פון נַאצישן דייטשלַאנד״.

פון שלמה שמיר

ּפרעזידענט בַארַאק ָאבַאמַא הָאט פַארגַאנגענע 
ווָאך אויפגענומען אין ווייסן הויז ַא גרוּפע אידישע 
דעם  בעת  און  קָאנגרעסלייט,  און  סענַאטָארן 
געשּפרעך הָאט דער ּפרעזידענט מודה געווען, ַאז 
ער איז בַאגַאנגען געוויסע גרייזן ביים אויספָארמירן 

די בַאציאונגען מיט דער אידישער מדינה.
געדויערט  הָאט  ווָאס  בַאגעגעניש,  דער  אין 
בַאטייליקט  אויך  זיך  הָאבן  שעה,  ָאנדערהַאלבן 
ָאבַאמַא- דער  פון  מיטגלידער  עטלעכע 

סטעיט  ָאוו  סעקרעטערי  ווי  ַאדמיניסטרַאציע, 
הילַארי קלינטָאן און ַאנדערע.

׳מינע-פעלד׳  אינעם  ַאריינשּפַאצירט  ״כ׳הָאב 
עטלעכע  אויף  געטרָאטן  און  מיטל-מזרח,  פונעם 

מינעס“, הָאט דער ּפרעזידענט געזָאגט.
אין דער בַאגעגעניש ווָאס ער הָאט ָאּפגעהַאלטן 
סענַאטָארן  אידישע  זיבן-און-דרייסיק  מיט 
דעמָאקרַאטישער  דער  פון  קָאנגרעסלייט  און 
די  בַאטָאנט  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  הָאט  ּפַארטיי, 
ישראל“,  מיט  בַאציאונגען  ״שטַאנדהַאפטיקע 
און געזָאגט, ַאז ״די בַאריכטן וועגן ַא ריס צווישן 
ַאמעריקע און ישראל זיינען געווען איבערטריבן“.
איינער פון די בַאטייליקטע קָאנגרעסלייט הָאט 
ָאבער געזָאגט נָאך דער בַאגעגעניש, ַאז ווען דער 
ּפרעזידענט הָאט גערעדט וועגן די ״פעלערן“ ווָאס 
ער איז בַאגַאנגען, הָאט ער אין זינען געהַאט נָאר 
בַאטרַאכט  ער  ָאבער  צוגַאנג,  דעם  און  טָאן  דעם 

עצם  זיין  ״פעלער“  ָאדער  ״גרייז“  ַא  ַאלס  נישט 
ישראל  צווישן  פַארהַאנדלונגען  די  אין  שטעלונג 
און די פירער פון דער ּפַאלעסטינער אויטָאריטעט.

זיין בַאשלוס  דער ּפרעזידענט הָאט דערמָאנט 
הילפס-ּפעקל  סּפעציעלן  ַא  ישראל  שענקען  צו 
דער  צו  צוגָאב  אין   – דָאלַאר  מיליָאן   205 פון 
רעגלמעסיקער יערלעכער הילף פון ַאמעריקע פַאר 
ישראל אויף דער סומע פון עטלעכע ביליָאן דָאלַאר 
צו  שוץ-סיסטעמען  פַארשידענע  פינַאנצירן  צו   –

פַארטיידיקן די בַאפעלקערונג קעגן רַאקעטן. 
סענַאטָארן  אידישע  די  מיט  בַאגעגעניש  די 
פונעם  טייל  ַא  געווען  איז  קָאנגרעסלייט  און 
אידישע  בַארואיקן  צו  בַאמיאונגען  ּפרעזידענט׳ס 
בַאציאונג  זיין  איבער  ַאמעריקע  אין  פירער 
דער  פון  צוגַאנג  דעם  איבער  און  ישראל,  צו 
די  מיט  שלום-ּפרָאצעס  צום  ַאדמיניסטרַאציע 
ּפַאלעסטינער. אויך בַאמיט זיך דער ּפרעזידענט צו 
בַארואיקן אידישע פירער, ַאז ַאמעריקע טוט ַאלץ 
אין איר מעגלעכקייט צו שטערן אירַאן צו ווערן ַא 

נוקלעַארע מַאכט.
פון  ליבערמַאן  דזשָאו  סענַאטָארן  אידישע  די 
קָאנעטיקוט און טשַארלס (״טשָאק“) שומער פון 
דער  אין  בַאטייליקט  זיך  הָאבן  וועלכע  ניו-יָארק, 
די  קריטיקירט  הָאבן  הויז,  ווייסן  אין  בַאגעגעניש 
ָאבַאמַא-ּפָאליטיק כלּפי דער אידישער מדינה. אויך 
די קָאנגרעספרוי שעלי בערקלי פון נעווַאדַא, הָאט 
ַאדמיניסטרַאציע איבער איר  די  ָאנגעגריפן  שַארף 

דער פַאררַאט פון 
ירושלים דורך די אידן 

אין ַאמעריקע

פָארזעצונג אויף זייט דריי

ָאנפירער פון בָאיקָאט קעגן בד“ץ:

׳כ׳וויל נישט ַאז מיין געלט 
זָאל גיין צו פַארברענען 

די ישראל-פָאן׳
• פון יעקב בריל

ַא בָאיקָאט ווָאס איז ָארגַאניזירט געווָארן אויפן אינטערנעט קעגן 
שטַארק  איז  ווָאס  החרדית,  עדה  דער  פון  בד“ץ  פונעם  הכשר  דעם 
די  רופט  ישראל,  אין  געשעפטן  סעקולערע  אין  אויך  פַארשּפרייט 
ישראל-בַאפעלקערונג איבערצוקוקן די ּפרָאדוקטן ווָאס מ׳קויפט, און 

נישט קויפן קיין ַארטיקלען ווָאס הָאבן דעם הכשר פון בד“ץ.
״ווען איך הָאב געזען ווי די חרדים פַארברענען די ישראל-פָאן, 
איז מיר אויפגעקומען אויפן געדַאנק צו ָארגַאניזירן ַא בָאיקָאט קעגן 
ווָאך  פָאריקע  פון דער עדה החרדית,“ הָאט דערקלערט  דעם בד“ץ 
אינטערוויו  ַאן  אין  בָאיקָאט,  פונעם  איניציַאטָאר  דער  לַאּפיד,  מיקי 
פון  געלט  דָאס  ַאז  נישט  וויל  ״איך  ישראל-טעלעוויזיע.  דער  אויף 
ָארגַאניזירן  און  פָאנען  פַארברענען  צו  אויף  גיין  זָאל  קעשענע  מיין 

דעמָאנסטרַאציעס אין אשקלון.“
גייט  וואו  הכשרים.  ַאנדערע  ווי  מער  קָאסט  בד“ץ-הכשר  ״דער 
דָאס איבעריקע געלט? לויט ווי איך הָאב געלייענט, גייט עס אויף צו 
פַארברענען פָאנען און צו ּפרָאטעסטירן אין אשקלון,“ הָאט לַאּפיד 
געזָאגט. ״איך וויל נישט ַאז דָאס געלט ווָאס איך בַאצָאל פַארן הכשר 

זָאל גיין אויף ַאזעלכע זַאכן.“ 

הרב שמואל אליהו: 
ס׳איז ַא מצוה 

אויסצורוימען מתים 
צו בַאשיצן לעבעדיקע

• פון יעקב בריל

פונעם  נָאכפָאלגער  די  סּפעציעל  אידן,  חרדישע  הונדערטער 
קנאישן שטרָאם פון דער ״עדה החרדית“, הָאבן זיך בַאטייליקט אין 
שטורמישע דעמָאנסטרַאציעס אין ישראל, ּפרָאטעסטירנדיק קעגן די 
ַארויסגרָאבונגען פון איבערבלייבענישן פון מתים פון זייערע קברים 
נעבן דעם ״ברזילי“-שּפיטָאל אין אשקלון, כדי אויפצושטעלן דָארט 
ַא בַאשיצטן נויטפַאל-צענטער, ווָאס זָאל דינען אין פַאל פון רַאקעטן-

ַאטַאקעס אויפן שּפיטָאל.
לויט אינערלעכע קווַאלן פון דער ״עדה“, הָאט דער גאב“ד, הרב 
ּפרָאטעסטן  די  אין  נעמען  צו  ָאנטייל  מַאסן  די  גערופן  ווייס,  טובי׳ 

פָארזעצונג אויף זייט פיר

פָארזעצונג אויף זייט דריי

פָארזעצונג אויף זייט פיר
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ַאן איגרתל פון ווילנע

אַ שדים-טאַנץ מיט סוואַסטיקאַס 
אין דער היינטיקער ליטע

(״אידישע קולטור״).
לעטלַאנד  מיט  אינאיינעם  ליטע,  נָאכמער, 
ַאנדערע  און  (עסטָאניע)  עסטלַאנד  און  (לַאטוויע) 
געגנט,  אין  כוחות  ּפָאליטישע  עקסטרעם=רעכטע 
גיט אויס ַא סך געלט אויפן קַאמּפיין איבערצוצייגן 
די  ָאנצונעמען  ּפַארלַאמענט  איירָאּפעאישן  דעם 
געווען  זיינען  עס  ַאז  הַאלט  ווָאס  געשיכטע״  ״נייע 
ַא  און  סָאוועטישער  (ַא  גענָאצידן  גלייכע  ״צוויי 
נַאצישער)״ און הָאט ַאפילו געהַאט די העזה אין די 
אידן  הּפליטה  שארית  בַאשולדיקן  צו  יָארן  לעצטע 
אין ״קריגס=פַארברעכנס״. דָאס ַאלץ בשעת ווען אין 
אומָאּפהענגיקייט  ליטווישער  פון  יָאר  צווַאנציק  די 
הָאט מען ניט בַאשטרָאפט קיין איינאיינציקן נַאצישן 
הָאט  מען  וואו  לַאנד  ַא  אין  קריגס=פַארברעכער, 

אויסגעשָאכטן העכער צוויי הונדערט טויזנט אידן.
מ׳ווָאלט זיך פָארט געמעגט ריכטן, ַאז ַאמעריקע 
ַא  קַאּפויער  ווָאס,  נָאר  ּפרָאטעסטירן.  שַארף  זָאל 
ָאקערשט  הָאט  רעגירונג  ַאמעריקַאנער  די  וועלט, 
ַאכציק  בערך  פון  סובסידיע  ַא  געבן  בַאשלָאסן 
טויזנט דָאלער פַאר ״הָאלָאקָאוסט דערציאונג״ אין 
רודפט  ווָאס  מלוכה  זעלביקער  דער  פון  הענט  די 
גַאנץ  איבערצייגן  וויל  ווָאס  אידן,  הּפליטה  שארית 
(דער  הָאלָאקָאוסט  בַאזונדערער  קיין  ַאז  איירָאּפע 

חורבן) איז ניט געווען, און ווָאס טָאלערירט 
ַאנטיסעמיטישע  עפנטלעכע  מיאוסטע  די 
און  ּפַארַאדן,  און  מַאניפעסטַאציעס 
קַאריקַאטורן  און  ַארטיקלען  עקלהַאפטע 

און דער מַאסן=ּפרעסע.
מוסיף  נָאך  מען  בַאדַארף  איצט  און 
וועלט  דער  אין  לַאנד  איינציקן  אין  זיין: 
הּפליטה  שארית  רודפן  ּפרָאקורָארן  וואו 
דורכן  לעבן  געבליבן  זיינען  ווָאס  אידן 
וועלדער  די  אין  היטלערן  קעגן  קעמפן 
געריכט  ַא  הָאט  ּפַארטיזַאנער,  ַאלס 
זיינען  סווַאסקטיקַאס  ַאז  ״בַאשלָאסן״ 
ַא רואיקער סימבָאל פון  וישר, עּפעס  כשר 
וועט  צי  קולטור.  ַאלט=בַאלטישער  דער 

ַאמעריקע ווייטער שווייגן? 
צי וועט ַאמעריקע ווייטער ווַארפן געלט 
אין די הענט פון די זעלביקע מלוכה=לייט 
ווי  רָאלע,  די  שּפילן  זיי  ווען  דעמָאלט 
געניטע ַאקטיָארן ממש, פון ״הָאלָאקָאוסט 
דערציער״, דעמָאלט ַאז עס קומען צו פליען 
נַאאיווע געסט און דעלעגַאציעס פון מערב 

און פון ישראל.

ליטווישן ד פון  אורטייל  נייער  ער 
ַא  איז  קלייּפעדע  אין  געריכט 
עלינו)  (לא  חידוש״  ״יורידישער 
אויף  זיך  בַאציט  עס  ווָאס  דעם  מיט 
קלַאסישע סווַאסטיקַאס ממש. דָאס איז ַאן 

״ָאפיצי ווַאקסנדיקן  אין  פָארשריט  ָאנוועזנטלעכער 
לַאנד.  אין  דָא  ַאנטיסעמיטיזם  על=סַאנקציָאנירטן״ 
פריער, הָאט מען ווי ניט איז געּפרואווט זיך פָארט 
ַארויסדרייען מיט ַא קלָאצישער טענה, ַאז אויב מען 
פירט ַאריין אין ַא סווַאסטיקַא ַאוועלכן ניט איז שינוי, 
ניט  סימבָאל,  פַאשיסטישער  קיין  ניט  שוין  עס  איז 
קוקנדיק ווָאס די ווָאס טרָאגן זיך ַארום מיטדערמיט 
שרייען אויף די העכסטע טענער די סַאמע נָאציָאנַא

ליסטיש=עקסטרעמע און ַאנטיסעמיטישע לָאזונגען 
פון  ָאנוועזנהייט  דער  אין  שטָאט,  צענטער  אין 
ּפָאליציי ווָאס מַאכן דעם איינדרוק, ַאז זייער רָאלע 

איז צו פַארטיידיקן די נעָא=פַאשיסטן.
קרוינשטָאט  די  ווילניוס,  (היינט  ווילנע  אין  דָא 
גַאנצע  ַא  געווען  למשל  הַאיָאר  זיינען  ליטע)  פון 
די  בַאשיצט  גָאר  הָאבן  ּפָאליציי  וואו  פַאלן  ריי 
ַארומגעטרָאגן מיט  זיך  הָאבן  ווָאס  נעָא=פַאשיסטן 
פַארשיידענע ״מָאדיפיצירטע״ סווַאקטיקַאס. אינעם 
ּפַארַאד פון 11טן מערץ (ווָאס ווערט געפייערט ַאלס 
די  זיינען  אומָאּפהענגיקייטס=טָאג),  צווייטער  ַא 
פַאשיסטן געגַאנגען מיט ַא נייער ״דריי=פיסלדיקער״ 
וויי  בַאזונדערס  הָאט  אידן  עלטערע  סווַאסטיקַא. 
צוגענייט  געטרָאגן  זיי  הָאבן  דָאס  ווָאס  געטָאן 
ווייסע  די  מיט  ווייל  ָארעם=בענדלעך.  ווייסע  צו 
ָארעם=בענדלעך זיינען ַארומגעגַאנגען די ליטווינער 
נַאציָאנַאליסטן ווָאס הָאבן גענומען שעכטן אידן אין 
די  איידער  נָאך  ליטע  אין  שטעטלעך  צענדליקער 

דייטשן זיינען ַאריין (סוף יוני 1941).
און נָאכדעם, דעם 8טן מַאי, זיינען 
געשטַאנען  נעָא=פַאשיסטן  גרוּפע  ַא 
״רעווַאל  הָאטעל  גרויסן  דעם  לעבן 
ַאנדער  ַאן  מיט  ליעטואווַא״   –
״דיזַאין״ פון ַאן איבערגעַאנדערשטער 
ַארויסגעשריען  הָאבן  זיי  סווַאסטיקַא. 
ַאז מ׳הָאט  געטריישַאפט צו היטלערן. 
ַא פרעג געטָאן ביי די ּפָאליציי דערביי 
פַארווָאס זיי דערלויבן דָאס, הָאט איין 
יונגער ּפָאליציַאנט געענטפערט מיט ַא 
בלויז  געזעץ  ַא  דָאך  ״ס׳איז  שמייכל: 
ניט  סווַאסטיקַאס,  ע   י  ו  נ  ע  ג  קעגן  

קעגן ַאנדערע נָאענטע סימבָאלן״.
ּפָאליציי  די  וועלן  איצטער 
איידעלע  קיין  זוכן  דַארפן  ניט 
געזָאגט,  מ׳שטיינס  נפקא=מינהס, 
פַאשיסטן  פַארטיידיקן  און  היטן  ביים 
פון  גַאסן  די  אויף  סווַאסטיקַאס  מיט 

פַאראיין.  איירָאּפעאישן  פון  לַאנד  ַא 
דָאך  הָאט  געריכט  דער  מה=דָאך, 

געכשרט...
הענטשקע,  ַא  צוגעּפַאסט  איז  עס  וועמען  אויף 

און אויף וועמען עס ברענט ַא היטל...

געלערנטע ע גוטע  פַארַאן  זיינען  ס 
זיך  פַארנעמען  וועלכע  ליטווינער 
מיט  יודַאאיסטיק,  מיט  יָארן  שוין 
אידישער געשיכטע, מיט פָארשונגען, און 
ַא  מַאכן  מיטן  מָאס  גרויסער  ַא  זייער  אין 
גוטן איינדרוק אויף אידישע געלערנטע און 
געסט פון איבער דער גַאנצער וועלט ווָאס 
פַארברענגען.  צו  און  פָארן  צו  דָא  קומען 
לכל  ווערן  ַארויסגעזָאגט  דָא  עס  זָאל  טָא 

עם ועדה:
פון  וועלכע  זען,  צו  ווַארט  מען 
ּפרנסה  שיינע  ַאזַא  הָאבן  ווָאס  ַאלע  די 
די  פון  טַאקע  (און  יודַאאיסטיק  פון 
אויך  ווָאס  שטודיעס״  ״הָאלָאקָאוסט 
וועלן  געלט)  דערפַאר  גיט  ַאמעריקע 
אורטייל  דעם  קעגן  ּפרָאטעסטירן  איצט 
העפלעכן  ַא  ָאנשרייבן  און  געריכט,  פון 
נָאמען?  אייגענעם  מיטן  ּפרָאטעסט 
ווָאלטן  דערקלערונגען  ַאזעלכע  מיט 
זייער  שטָאלץ  און  כבוד  געברַאכט  זיי 
ווָאס מורא צו הָאבן  דָא  ווָאס איז  לַאנד. 
ַארויסזָאגן ַא מיינונג אין ַא דעמָאקרַאטישן 

לַאנד פון איירָאּפעאישן פַאראיין?  
אדרבא.

וועלכן א וועגן  טשיקַאוועס:  ויף 
געזעץ גענוי הָאט דער ּפָאליציַאנט 
גערעדט, ַאז ער הָאט מיט עטלעכע 

פון  בַאשלוס  נייעם  (פַארן  צוריק  ווָאכן 
סווַאסטיקַאס  דערלויבט  ווָאס  געריכט 
קעגן  נָאר  ַאז  צוגעגעבן,  ממש) 
דער  איז  סווַאסטיקַאס״  ״ּפינקטלעכע״ 

געזעץ. וועלכער געזעץ?
דָאס איז געווען ַא געזעץ ווָאס דער 
ַארויסגעלָאזן  הָאט  ּפַארלַאמענט  היגער 
״נַאצישע  פַארבָאטנדיק   ,2008 יוני  אין 
מיר  ווי  סימבָאלן״.  סָאוועטישע  און 
דער  מיט  פַאשיסטן  די  הָאבן  זעען, 
זייער  מַאכט=ָארגַאנען  די  פון  הילף 
אויף  פַארבָאט  דעם  בייגעקומען  גיך 

פַאשיסטישע סימבָאלן.
געצילט  געווען  איז  וועמען  ַאקעגן 
קעגן  געזעץ,  פון  העלפט  צווייטע  די 
דָאך  זעט  מען  סימבָאלן?  סָאוועטישע 
קיינמָאל ניט קיין שום דעמָאנסטרַאציעס 
מענטשן  פון  סערּפן,  און  הַאמערס  מיט 
ַאז עס זָאל דָא ווידער ווערן  ווָאס ווילן 
ַאזַא  ווָאס  צו  טָא  סָאוועטנפַארבַאנד.  ַא 

געזעץ?
עגמת  שַאפן  צו  אויף  ערשטנס, 

הויכער  ַא  (בתוכם  וועטערַאנען  ַאלטע  גָאר  די  נפש 
דָא אין  ווָאס לעבן  די עלטערע אידן  פון  ּפרָאצענט 
יָאר  ַא  איינמָאל  ָאנטָאן  זיך  פלעגן  וועלכע  ליטע), 
מיט די ַאמָאליקע סָאוועטישע אוניפָארמען בכדי צו 

פייערן דעם זיג איבער היטלערס דייטשלַאנד.
און צווייטנס, ווי ַא טייל פון דער בַאוועגונג צו 
״נייער  קָאּפ מיט דער  ַא  איירָאּפע  גַאנץ  פַארדרייען 
געשיכטע״ ַאז נַאציזם און קָאמוניזם ״איז די זעלבע 

זַאך״.
ערנסטן  ַאן  ָאן  ַאדורך  ווייטער  וועט  דָאס  אויב 
פַאלשע  ַא  לערנען  דורות  נייע  וועלן  שכנגד,  צד 

די  פון  ווַאקסט  ווָאס  געשיכטע  געפעלשטע  ַא  און 
אין  קרייזן  ַאנטיסעמיטישע  עקסטרעם=רעכטע 

מזרח איירָאּפע.
ַא  מיט  פַארענדיקן  מיר  לייענער,  חשובע 
דרינגענדיקער בקשה: עס איז צייט בעטן ביי אייער 
קָאנגרעסמַאן ָאדער סענַאטָאר, פָאדערן ַאז ַאמעריקע 
ַאלעמען  דעם  וועגן  אויפעפענען  סוף  כל  סוף  זָאל 
קיין  ניט  און  מויל,  גַאנצן  ַא  מיט  טַאקע  מויל.  ַא 

הַאלבן.
www.HolocaustInTheBaltics.com

 www.DovidKatz.net

דעם 8טן מַאי הָאבן פַאשיסטן דעמָאנסטרירט שעהן לַאנג לעבן איינעם פון די גרעסטע הָאטעלן אין ליטע (”רעווַאל – ליעטואווַא״) מיט 
ריזיקע פָאנען מיט ַאביסל ”איבערגעַאנדערשטע״ סווַאסטיקַאס. ַאז מען הָאט ביי די ּפָאליציי ַא פרעג געטָאן, ווי ַאזוי דערלָאזן זיי דָאס, 

הָאבן זיי געענטפערט, ַאז דער געזעץ איז בלויז קעגן ”ּפינקטלעכע״ סווַאסטיקַאס.

פָארזעצונג פון דער ערשטער זייט

ַא מוסטער פון די ”איבערגעמַאכטע״ סווַאסטיקַאס מיט וועלכע עס הָאבן 
מַארשירט אין צענטער ווילנע ַא גרויסע נעָא=פַאשיסטישע גרוּפע דעם 
11טן מערץ. די ווייסע ָארעם=בענדלעך זיינען געווען דער סימן מובהק 
פון די ערשטע מערדער פון אידן אין חורבן ליטא. דָאס זיינען געווען די 
מיטגלידער פון ”ליטווינער ַאקטיוויסטן פרָאנט״ (ל.א.פ.) ווָאס הָאבן 
גענומען שעכטן אידן אין צענדליקער מקומות נָאך איידער דער דייטש 
איז ַאריין. ווָאס מען הָאט ביי היינטיקן טָאג דערמיט ַארוממַארשירט, 
מיט ַאן איבערגעַאנדערשטן פַאשיסטישן סימבָאל, הָאט געשַאפן ַא סך 

ווייטיק די געבליבענע אידן אין לַאנד.

די פַאשיסטן הָאבן דעם 8טן מַאי, לעבן הָאטעל רעווַאל – ליעטואווַא, 
אויסגעטיילט בלעטלעך מיט דער דָאזיקער טַאבעלע ווָאס ”דערווייזט״ ַאז די נייע 
סווַאסטיקַאס זיינען פָארט ריכטיקע סווַאסטיקַאס, מען זָאל חלילה ניט מיינען 
ַאז מען הָאט זיך אונטערגעגעבן. איצטער, נָאכדעם ווָאס דער געריכט הָאט דעם 

19טן מַאי געּפסקנט ַאז אויך ”ּפינקטלעכע״ סווַאסטיקַאס זיינען דערלויבט, וועלן 
די פַאשיסטן ַא סברא זיך ווייטער ניט דַארפן מטריח זיין מיט זייערע טַאבעלעס, 

און מיט שינויים אין זייער בַאליבטן סימבָאל.

די  ָאּפצוהַאלטן  כדי  מיטלען“,  ״ַאלע  בַאנוצן  און 
זענען  יוגנטלעכע  די  אויך  קברים.  די  פון  גרָאבונגען 
ָאנגעוויזן געווָארן זיך צו בַאטייליקן אין דער מַאסן-

דעמָאנסטרַאציע, כָאטש אין פריערדיקע פעלער זענען 
די יונגע בחורים ָאנגעזָאגט געווָארן נישט צו גיין צו 

די ּפרָאטעסטן.
דער  ביי  רעדע  ַא  געהַאלטן  הָאט  ווייס  הרב 
חילול  דעם  קעגן  ליַארעמעדיק  דעמָאנסטרַאציע, 
קברים און בזיון המת. ער הָאט ָאנגערופן די ַאנטיק-
אינערהַאלב  רשעים“.  ״פַארשָאלטענע  אויטָאריטעט 
געווען  ָאבער  זענען  זעלבסט,  רייען  חרדישע  די 
חילוקי-דעות וועגן דעם ענין פון מפנה זיין די מתים 

פַארן צוועק פון בַאשיצן לעבעדיקע.
צו  גערופן  הָאט  ״עדה“  די  ווָאס  צייט  דער  אין 
שטורמישע דעמָאנסטרַאציעס, הָאט מען אין ַאנדערע 
ּפרָאטעסט- שַארפע  מיט  בלויז  בַאנוגנט  זיך  קרייזן 

הָאבן  צייטונגען  חרדישע  פירנדע  די  אויסדרוקן. 
ּפרָאטעסטירנדיק  מודעות,  שַארפע  פַארעפנטלעכט 
קעגן דעם חילול קברים און דער אומסענסיטיוויטעט 

צו די רעליגיעזע געפילן פון די חרדים.

הרב אליהו: ווער ס׳גייט צו די 
דעמָאנסטרַאציעס איז ַא טיּפש

דַאקעגן, א קרייזן,  רעליגיעז-ציוניסטישע  די  ין 
ַאז  זָאגנדיק  שריט,  דעם  געשטיצט  מען  הָאט 
פון  ביינער  די  ַא מצוה אויסצורוימען  איז  עס 
די טויטע מענטשן, כדי צו רַאטעווען לעבעדיקע. אין 
נַאציָאנַאל- דער  הָאט  ַארויסטריט,  זעלטן-שַארפן  ַא 

אליהו,  שמואל  הרב  צפת,  פון  רב  רעליגיעזער 
פָארזיצער  דעם  ישראל-רַאדיָא  דער  אויף  קריטיקירט 
פירט  ווָאס  קדישא“,  ״אתרא  ָארגַאניזַאציע  דער  פון 
דעם קַאמף צו היטן אויף די אידישע קברים, הרב דוד 
פוסטריט  זיינע  אין  ס׳גייט  ווער  ַאז  זָאגנדיק  שמידל, 

איז ַא טיּפש.
הרב אליהו, וועלכער ווערט נישט פַאררעכנט ַאלס 

ערוך  שולחן  אין  ַאז  געזָאגט  הָאט  רב,  ״מעסיקער“ 
אויסצורוימען  מצוה  ַא  איז  עס  ַאז  געּפסקנט  ווערט 
ווערט  ווָאס  מעשה  די  ציטירט  הָאט  ער  מתים.  די 
הָאט  יוחאי  בן  שמעון  רבי  ַאז  חז“ל,  אין  דערציילט 
דעם  געשטערט  הָאבן  ווָאס  מתים  פון  ביינער  געזען 
הָאט  זקן  ַא  ווען  אויסגערוימט.  זיי  ער  הָאט  ציבור, 
קריטיקירט דעם ַאקט, הָאט ער ַא קוק געטָאן אויף אים 

און געמַאכט פון אים ַא הויפן ביינער.
״ס׳איז ַא שָאד אויף דער צייט, אויף דער ביטול-

אליהו  הרב  הָאט  מחלוקתן,“  די  אויף  און  תורה, 
געזָאגט, בַאציענדיק זיך צו די ווָאס בַאטייליקן זיך אין 
אויסרוימען  הייסט  הלכה  ״די  דעמָאנסטרַאציעס.  די 
די ביינער פון די טויטע, איז ווָאס דעמָאנסטרירסטו? 
אין נָאמען פון וועמען דעמָאנסטרירסטו - אין נָאמען 
פון עם-הארצות? ווָאס פעלט אויס דער חילול-השם 
קיין  נישט  ס׳איז  סעקולערע?  און  רעליגיעזע  צווישן 

הלכה; ס׳איז ַא טיּפשות.“
שמידל,  הרב  אויף  ַאטַאקע  ּפערזענלעכער  ַא  אין 
הָאט הרב אליהו געזָאגט ַאז ״איך ווייס ַאז דער מענטש 
אומגעשטויגענע  זיי  דערציילט  רבנים,  צו  קומט 
מעשיות און פַארפירט זיי. אויב [דער ליטווישער ּפוסק 
הדור], הרב [יוסף שלו׳] אלישיב, וועלכער איז ַא גאון 
און צדיק ווָאלט געזָאגט די הלכה, נָאכן זען דעם מצב 

ַאליין, ווָאלטן מיר ַאלע ַארָאּפגעבויגן דעם קָאּפ.
געהייסן  הָאט  ַאז הרב אלישיב  נישט  גלייב  ״איך 

בַאהויּפטעט.  אליהו  הרב  הָאט  זיין׳,“  מפנה  ׳נישט 
״עס קען נישט זיין. עס איז פַארַאן ַא הלכה, און הרב 
אלישיב איז ַא הלכה-מענטש, נישט קיין ּפָאליטיקַאנט. 
דעריבער, איז ַאלץ ווָאס מ׳זָאגט אין זיין נָאמען שקר 

וכזב.“

אידישע עסקנים קריטיקירן 
טעלעוויזיע-בַאריכטן

ער בַאשלוס אויסצורוימען די קברים נעבן דעם ד
פַארדַאכט  ַא  געווען  איז  עס  ווָאס  שּפיטָאל, 
פון עטלעכע  פון אידישע מתים  זענען  זיי  ַאז 
דורך  געווָארן  ָאנגענומען  איז  צוריק,  יָאר  טויזנט 
פון  דריק  אויפן  נתניהו,  בנימין  ּפרעמיער-מיניסטער 
דעם ״ברזילי“-שּפיטָאל, נָאכדעם ווָאס נתניהו הָאט 
נָאכגעגעבן דעם פַארלַאנג פונעם וויצע-געזונטהייט 
דעם  אויפצושטעלן  ליצמַאן,  יעקב  הרב  מיניסטער, 

נויטפַאל-צענטער אויף ַאן ַאנדער ּפלַאץ.
דער  פון  בַאשטעטיקונג  די  דערהַאלטן  נָאכן 
רעגירונג, הָאט די שּפיטָאל-פַארווַאלטונג בַאשלָאסן 
אויף  טרַאנסמיסיע  ״לעבעדיקע“  ַא  איבערצוגעבן 
דער טעלעוויזיע, ווי די ביינער פון די קברים ווערן 
וועלכע  ַארבעטער,  פרעמדע  דורך  אויסגערוימט 
איבערבלייבענישן  די  נעבן  זיך  פָאטָאגרַאפירן 
די  קַאמערעס.  די  צו  שמייכלענדיק  מתים,  די  פון 
גַאנצער  דער  אין  געווָארן  געוויזן  זענען  בילדער 

וועלט.
עסקנים וועלכע זענען טעטיק ַא גַאנץ יָאר צו היטן 
אויף די בתי-עלמין אין איירָאּפע הָאבן אויסגעדריקט 
גרויס זָארג ַאז די טעלעוויזיע-בילדער וועלן שעדיקן 
זייער ַארבעט צו בַאשיצן די אידישע קברים. ״די גויים 
אין איירָאּפע פַארשטייען נישט די הייליקייט פון די 
פַארווָאס  פרעגן  זיי  וועלן  איצט  קברים.  אידישע 
מ׳קומט צו זיי מיט טענות, בעת אין ישראל זעלבסט 
ווָאס  מָאל  יעדע  מענטשן.  טויטע  אויס  מען  גרָאבט 
אין ישראל טוט מען ַאזעלכע ַאקטן, ווערט אונדזער 
טעטיקייט פיל שווערער,“ הָאבן די עסקנים געזָאגט.

נטורי קרתא׳ס ּפרָאטעסט קעגן 
אויסרוימען די מתים אין אשקלון

דער א פון  מיטגלידער  די  הָאבן  ינצווישן 
בַאוועגונג  קרתא“  ״נטורי  רַאדיקַאלער 
אויסצודריקן  וועג  אויטענטישן  ַאן  געפונען 
אינעם  גרָאבונגען  די  קעגן  ּפרָאטעסט  זייער 
ערב-שבת,  ״ברזילי“-שּפיטָאל.  פונעם  קָאמּפלעקס 
ישראל- פונעם  ביורָאען  די  פַארשליסן  פַארן  קורץ 

געווָארן  דערהַאלטן  איז  ניו-יָארק,  אין  קָאנסולַאט 
ַא  אין דער זיכערקייטס-ָאּפטיילונג פונעם קָאנסולַאט 

פַארדעכטיקטער קָאנווערט.
קָאנווערט  דער  הָאט  ישראל,  אין  בַאריכטן  לויט 
זיכערקייטס- די  ווָאס  שטויב,  ווייסן  ַא  ַאנטהַאלטן 

דָאס  ַאלס  פַארדעכטיקט  ערשט  הָאבן  בַאַאמטע 
איז  עס  געווער.  ״ַאנטרַאקס“  ביָאלָאגישע  טויטלעכע 
ַאנטשטַאנען ַא גרויסער טומל, און גרויסע זיכערקייטס-

ַא  נָאך  ערשט  געווָארן.  ַאלַארמירט  זענען  כוחות 
גרינטלעכער אונטערזוכונג הָאט זיך ַארויסגעשטעלט, 
ַאז עס איז ַאן אומשעדלעכער שטויב, ווָאס איז געשיקט 

געווָארן מיטן ציל ַארויסצורופן ַא ּפַאניק.
איז  שטויב  מיטן  קָאנווערט  צום  בייגעלייגט 
איז  דָאס  נַאציס,  ״ציוניסטישע  דערקלערונג:  ַא  געווען 
די  לויט  אשקלון.“  אין  קברים  די  אויסרוימען  פַארן 
געווָארן  געשיקט  קָאנווערט  דער  איז  פַארדעכטיקונגען, 
פון  נישט  ווייכן  וועלכע  נטורי-קרתאניקעס,  די  דורך 
אין  מיטלען  עקלהַאפטיקסטע  די  מיט  אויך  זיך  בַאנוצן 

זייער פַארמעסט מיטן ״ציוניסטישן וועזן“.

הרב שמואל אליהו: ס׳איז ַא מצוה אויסצורוימען מתים צו בַאשיצן לעבעדיקע

”ברזילי“-שּפיטָאל אין אשקלון,

פָארזעצונג פון דער ערשטער זייט

הרב שמואל אליהו


