
  



ווייסע הויז אנערקענט
פארלייפיגן דורכפאל

מיט שּפענדונג ּפעקעדזש



וואשינגטאן – דאס ווייסע הויז האט אנערקענט דעם דורכפאל מיט
ּפרעזידענט ביידען'ס ציל און האפענונג צו האבן ערלעדיגט דעם
גרויסן "בילד בעק בעטער" שּפענדונג ּפעקעדזש נאך אינעם
קאלענדער-יאר 021', ווען ס'איז קלאר געווארן דאנערשטאג אז

ס'וועט נישט צושטאנד קומען.

די ביידען אדמיניסטראציע זאגט אז עס זענען נאך פארבליבן א צאל
מיינונגס דיפערענצן צווישן ּפרעזידענט ביידען און די מעסיגע גרוּפע
דעמאקראטישע סענאטארן וועלכע האלטן אויף דעם ּפעקעדזש פון
באשטעטיגט ווערן נאך איידער וואשינגטאן צעגייט זיך פאר די

חאגע אורלויב.

דאס ווייסע הויז זאגט, אז זיי האפן אז ווי נאר קאנגרעס וועט זיך
צוריקקערן פון די חאגע אורלויב אנהייב יאנואר, וועט מען צוריקגיין
צום פארהאנדלונגס טיש, אויסגלעטן די לעצטע זאכן און שנעל
באשטעטיגן די 1.7 טריליאן דאלער ּפעקעדזש מיט פילע בענעפיטן

פאר'ן פאלק.
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אנקעטע אויסגאנג
איז לעגאל די רעגירונג זאל שטעלן א וואקסין מאנדאט?

יא - 9.9%

ניין - 68.8%

יָא, מ׳מוז הָאבן ַא מַאנדַאט ווייל ס׳איז א מגיפה - 6.1%

ניין, ווייל קאוויד איז נישט קיין עכטער געפאר - 15.2%

 

  

  



רוסלאנד שטעלט
אוקריינע פארלאנגען

מאסקווע – די רוסישע רעגירונג האט ארויסגעשטעלט א צאל
פארלאנגען פון אמעריקע און די נאטא לענדער, אז מען זאל נישט
ארייננעמען אוקריינע אלס א מיטגליד אין דער נאטא אליאנץ, און
אויסער דעם זאל מען צוריקציען פון אקטיוויזירן טרוּפן אינעם
אייראּפעאישן ראיאן ארום אוקריינע. טראץ וואס רוסלאנד האט
נישט געזאגט קלאר אזוי, זעט אויס אז רוסלאנד מיינט צו זאגן אז

אויב מ'גיט איר נאך די זאכן, וועט זי נישט אינוואדירן אוקריינע.

גלאבאלע אנקעטע 
וועגן גלייבן סייענס



אייראּפע – נאענט צו דרייסיג ּפראצענט פון דער וועלט'ס
באפעלקערונג שּפירט אז די פירער אין זייערע רעגירונגען טוען
נישט גענוג שעצן ראט פון סייענטיפישע עקסּפערטן. די "וועלקאם
גלאבאל מאניטאר" גרוּפע האט דורכגעפירט אן אויספרעג אין 113
לענדער איבער דער וועלט, און 28 ּפראצענט זאגן אז זייערע
רעגירונגען האבן נישט גענוג צוטרוי אין סייענס. 35 ּפראצענט זאגט
אז זייערע רעגירונגען האבן אביסל צוטרוי, און 25 ּפראצענט זאגן

אז א סאך.

קאמּפיין אראּפצונעמען
קובא צוימונגען

האוואנא – מער ווי הונדערט אמעריקאנער קאנגרעסלייט האבן
געשריבן א בריוו צו ּפרעזידענט ביידען, אים צו בעטן אז ער זאל
אראּפנעמען צוימונגען אויף קובא, מיט'ן ציל צו העלפן אדרעסירן די
ערגסטע הומאניטארישע און עקאנאמישע קריזיס פון די לעצטערע
יארן. די אמעריקאנער געזעצגעבער זאגן אז קובא ּפלאגט זיך מיט
עטליכע שוועריגקייטן, און דעריבער איז וויכטיג אז אמעריקאנער
פירמעס זאלן קענען שיקן מעדיקל סוּפליי און פינאנציעלע

טראנספערס אהין.



  



  



פארשונג איבער 
רוים שוהל אטאקע

איטאליע – א רעגירונג אגענטור אין איטאליע האט געזאגט אז זי
וועט אויספארשן א צאל דאקומענטן וואס זענען אפירגעקומען
לעצטנס, וואס גיט שטיצע פאר די לאנגיעריגע באשולדיגונגען אז די
איטאליענער רעגירונג האט געשלאסן א דיעל מיט די ּפאלעסטינער
נישט צו שטערן ּפאלעסטינער טעראר אטאקעס אויף אידישע צילן.
די באשולדיגונג איז אז דער דיעל האט צוגעברענגט די טויטליכע

אטאקע אויף א שול אין רוים אין יאר 982'.

שווייצער מוזעאום
וועט פארשן מאלערייען



גענף – עקסּפערטן וועלן דורכפירן אן איבערזיכט אויף די מעטאדן
וואס זענען גענוצט געווארן אין די לעצטערע יארן איבערצוקוקן די
רעקארדס וויאזוי פארשידענע מאלערייען זענען אנגעקומען צו א
גרויסן מוזעאום אין דער שווייץ. די רעדע איז פונעם "קונצהאוז"
מוזעאום אין ציריך, וואו עס זענען דא א גרויסע צאל מולטי-מיליאן
דאלערדיגע מאלערייען, און לעצטנס הערט מען באשולדיגונגען אז
רוב פון זיי זענען גערויבט געווארן פון אידן דורך די נאציס ביים

וועלט קריג.

  

  



קאנגרעס באריכט
איבער טראמּפ און קאוויד

וואשינגטאן – די טראמּפ אדמיניסטראציע האט דירעקט
אונטערגעהאקט די פעדעראלע קאראנא ווירוס שריט פאר
ּפאליטישע סיבות, אריינגערעכנט דאס וואס זיי האבן אּפגעשוואכט
די אנווייזונגען פאר טעסטינג און פארשּפרייט די טעאריע אז "הוירד
אימוניטי" וועט זיין דער וועג צו באקעמפן קאוויד דורכדעם אז
מיליאנען מענטשן זאלן זיך לאזן דירעקט אינפעקטירן מיט די ווירוס.
די באשולדיגונג איז ארויסגעשטעלט אין א נייעם באריכט פון א
קאנגרעס קאמיטע וואס פארשט די רעגירונג'ס רעאקציע צו דער

מגיפה.

אימיגראציע ארויס פון
שּפענדונג ּפעקעדזש



וואשינגטאן – דער "ּפארלאמענטעריען" אינעם סענאט, וועלכע
קוקט דורך אלע בילס און געזעצן צו מאכן זיכער אז עס שטימט מיט
די סענאט רעגולאציעס בעפאר עס ווערט דורכגעפירט, האט
געזאגט אז די דעמאקראטן וועלן נישט קענען אריינשטעלן
פארשידענע אימיגראציע און דעּפארטאציע רעפארמען אינעם גרויסן
1.7 טריליאן דאלער שּפענדונג ּפעקעדזש. דאס איז נאך א קלאּפ
פאר די דעמאקראטן'ס ּפרואוון צו ערלעדיגן דעם גרויסן ּפעקעדזש

וואס שנעלער.

  





  



ביידען וועט אדרעסירן
נייע קאוויד כוואליע

וואשינגטאן – אין שאטן פון די פרישע כוואליע פון קאראנא ווירוס
קעיסעס וואס מען זעט איבער'ן לאנד, וועט ּפרעזידענט ביידען געבן
א רעדע די וואך דינסטאג, ארויסצושטעלן אן אפיציעלן "ווינטער
ּפלאן" וואס די פעדעראלע רעגירונג וועט אונטערנעמען צו זיין גרייט
פאר אן ערנסטן וואוקס אין קאוויד קעיסעס אין לויף פונעם ווינטער
סעזאן. דערווייל ערווארט מען נישט אז ער וועט מעלדן א לאקדאון,
נאר בעיקר מער פארשּפרייטע וואקסין מאנדאטן, טעסטינג און

מאסקע רעגולאציעס.

וואקסין מאנדאט אויף
ביזנעסער אין אפעקט



וואשינגטאן – די אושא אגענטור האט געזאגט אז זי וועט אנהייבן
אינפארסירן די נייע וואקסין מאנדאט וואס צווינגט ביזנעסער מיט
מער ווי הונדערט איינגעשטעלטע צו מאכן זיכער אז אלע
איינגעשטעלטע זענען וואקסינירט. די מעלדונג פון דער אגענטור
קומט ּפונקט אין א צייט וואס א פעדעראלע אּפעלאט געריכט האט
געאורטיילט אז די פעדעראלע רעגירונג קען פאראויסגיין מיט דעם
מאנדאט און ס'איז לעגאל אויסגעהאלטן. אושא זאגט אז זי וועט עס

אנהייבן אינפארסירן קומענדיגן יאנואר 10.

רעגירונג סטאקט 
מאנאקלאנעל אנטי-באדיס

וואשינגטאן – פעדעראלע געזונטהייט באאמטע זאגן אז זיי האבן
אנגעהויבן אנהויפענען דאזעס פון די מאנאקלאנעל אנטי-באדיס
באהאנדלונג קעגן קאראנא ווירוס, מיט'ן ציל צו האבן גרייט
מיליאנען דאזעס אין פאל פון אן ערנסטן אויסברוך פון אמיקראן
קעיסעס. די געזונטהייט באאמטע זאגן אז די טריעטמענטס זענען
אּפגעשטעלט געווארן אין פילע סטעיטס צוליב וואס די רעגירונג וויל

האבן גרייט גענוג דאזעס אין פאל פון א גרעסערע עמורדזשענסי.



  

  



קאומאו וועט יא 
האלטן בוך פארדינסט

אלבאני – עס איז שטארק מעגליך אז דער געוועזענער ניו יארק
גאווערנאר ענדרו קאומאו וועט יא פארבלייבן מיט די פינף מיליאן
דאלער וואס ער האט באקומען אין ּפראפיטן פון א בוך וואס ער האט
ארויסגעגעבן אלס גאווערנאר. די סטעיט עטיקס ּפאנעל האט
פאריגע וואך געזאגט אז קאומאו מוז עס צוריקגעבן, אבער אטוירני
דזשענעראל פרוי דזשעימס האט פרייטאג געלאזט הערן אז דער
באשלוס פונעם ּפאנעל איז פעלערהאפטיג, ווייל זיי האבן געזאלט

אליינס ּפרובירן צו קאנפיסקירן דאס געלט פון קאומאו.

  



 

פארשונג איבער
עמעזאן וועב סערוויסעס

קאליפארניע – הויכראנגיקע עקזעקוטיוון אינערהאלב עמעזאן האבן
געזאגט, אז זיי האבן אונטערגענומען אן אויספארשונג צו דערגיין
פארוואס די "עמעזאן וועב סערוויסעס" האט לעצטנס געמאכט
ּפראבלעמען. די וועב סערוויסעס, וואס שטעלט צו סערוויס פאר
אומצאליגע וועבסייטס און אנליין ביזנעסער האבן אין די לעצטע דריי
וואכן געהאט צוויי גרעסערע אויסשאלטערונגען, אפעקטירנדיג זייער
אסאך ביזנעסער און קאסטומערס. די עמעזאן פירער ווילן דערגיין
צי ס'איז דא עּפעס א פונדאמענטאלער ּפראבלעם וואס מ'קען

פאררעכטן.

 

  





 

ּפאליציי: גערויבטע בריק ווערט געזוכט

אהייא – עטליכע גנבים אין אהייא וועלן אייך מעגליך ּפרובירן צו
פארקויפן א בריק, אבער נישט די ברוקלין בריק, נאר א קליינע 58
פיס לאנגע בריק וואס זיי האבן ווירקליך גערויבט. די ּפאליציי אין
עקראן, אהייא זאגן אז זיי פארשטייען נישט וויאזוי די געוואגטע
בריק גנבים האבן אּפגעטראגן מיט'ן פוסגייער בריק, וועלכע ווערט
געשאצט ביי א ווערד פון פערציג טויזנט דאלער. ס'איז גערויבט
געווארן אינמיטן א ּפראיעקט צו רוקן דעם בריק אביסל ארויפציר פון

איר ביז יעצטיגע ארט.

 

  





 

 

אן 38 יעריגער איד איז לייכט פארוואונדעט געווארן פון א
ּפאלעסטינער טעראר שטעכעריי אטאקע אין חברון נישט ווייט

פונעם מערת המכפילה.

***

ווי עס זעט אויס וועט עדריענע עדעמס, קאונסילפרוי פון קווינס,
ערוועלט ווערן אלס נייע ניו יארק סיטי קאונסיל סּפיקער.

***

האלאנד וועט היינט זונטאג אריינגיין אין כמעט א גענצליכע
לאקדאון, וואס וועט אנהאלטן אמווייניגסטנס פאר די נעקסטע פיר

וואכן.

 



  

  



חינוך טיפ
מ'איז נישט פופציג איידער מ'איז דרייסיג

ווען מ'הערט א שיעור אויף חינוך, איז נישט קיין קלוגע זאך צו
טראכטן אלעמאל צי דער בעל דרשן אליין איז א נאה דורש ונאה

מקיים. 

אן עלטערער מחנך האט אמאל געגעבן א שיעור אויף חינוך פאר א
פולן זאל מיט עלטערן. צום סוף קומט צו א טאטע און פרעגט דעם
מחנך: "איר אליין, ביי אייך אין שטוב, האט איר אויך געטון

פונקטליך וואס איר זאגט פאר אונז?" 

האט דער מחנך אים רואיגערהייט געענטפערט: "איך קען נישט
זאגן אז איך האב אזוי געטון, אבער וואס איך קען זאגן איז אז מיט
מיין יעצטיגע שכל און ערפארונג וואלט איך געטון פונקטליך אזוי.
איך קען נישט צוריקדרייען דעם זיייגער, און יעדער מאכט טעותים
אין זיין לעבן, אבער מ'קען נישט זיין פופציג איידער מ'איז דרייסיג
און פערציג. די מטרה פון א חינוך שיעור איז איבערצוגעבן פאר

אנדערע עלטערן וואס דער מחנך וואלט געטון אין זייערע יארן.

  



 

אידישע-געשעענישן
אום ט"ו טבת שנת תקמ"ד האט פראנקרייך אראפגענומען די
שטייער וואס די רעגירונג האט פארלאנגט פון אידן ביים איינקויפן

פלייש, קליידונג און נאך וויכטיגע ארטיקלען.

וועלט-פאסירונגען
אין דעם טאג אין 842' למספרם האט אמעריקע אנערקענט
האוואאי אלס א זעלבסטשטענדיג לאנד. מער ווי 100 יאר שפעטער

איז עס געווארן אן אמעריקאנער סטעיט.

 

  

  



For Sale
LITTLE HAVANA - MIAMI, FL 9 Residential Units
Investment Property For Sale Immaculate Condition -
Fully Rented Won't Last Too Long On The Market
Serious Buyers Only Please Email For More Info.
Aylrealty@Gmail.Com

For Rent
Miami Beach Beautiful Newly Renovated And Fully
Furnished 2-Bedroom Apartment Now Available For
Rent In Miami Beach. Prime Location 41st And Collins.
Please Call Or Text For Available Dates 845-637-9627 

Miami Beach, Collins Ave, 36th Street 1 Br, 2 Baths,
Condo, Ocean View And Creek View Available Short
Term. 646-770-0267 

North Miami Beach, Private Luxury 3 Bedroom Villa,
Brand New State Of The Art, Heated Pool, Fully
Furnished, Towels, Linen, Glatt Kosher Kitchen,
Appliances & Washer/Dryer, No Brokers. 347-992-2461



  



 

ברוקלין
עלות השחר: 6:03:25 | סוף זמן קר"ש: 8:58:16 | צאה"כ: 5:42:48

קרית יואל/מאנסי
עלות השחר: 6:06:16 | סוף זמן קר"ש: 9:00:07 | צאה"כ: 5:41:38

In Effect : היינט 

In Effect : מארגן 

 ברוקלין : 34° / 49°

 ק"י : 26° / 40°

 
הג"מ משה בן הג"מ [גרשון שאול] יו"ט ליּפמַאן [תוספות יו"ט] הלוי זצ"ל

העליר — מּפרַאג — תכ"ג

הג"מ אהרן בן הג"מ צבי זצ"ל קליווער — מטיטיוב — נכד בעשה"ק —
תקע"ז

הג"מ רפאל בן הג"מ יעקב יוקל זצ"ל מבערשיד — מח"ס פאר לישרים —
תקפ"ז

הג"מ שמרי' נח בן הג"מ יהודה לייב (קַאּפוסט) זצ"ל שניאורסָאהן —
מבַאברויסק — מח"ס שמן למאור — תרפ"ג

הג"מ יצחק צבי בן הג"מ משה סג"ל זצ"ל יונגרייז — אב"ד קַאשוי — תרפ"ג

הג"מ אברהם יוסף בן הג"מ משה [ערוגת הבושם] זצ"ל גרינווַאלד — אב"ד
מַאקעווע, חוסט, אונגוואר — בעל "אבני שוהם" — תרפ"ח
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