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ריכ טער  ארכי-קאנ סערוואטיווער   דער  
זיין  אין  גע שטארבן  איז  סקאליא  אנט אנין 
הארץ  א  פון  יאר  פון 79  על טער  אין  שלאף 

אטא קע .
ער איז גע ווען א לע גענדאער פיגור אין 
די כמעט 30 יאר וואס ער איז גע זע סן אויפ'ן 
מיט   און  ווא שינג טאן,  אין  געריכט  העכסטן 
פאר־ קאנ סערוואטיוון  די  האבן  טויט  זיין 

 .4 צו    5 פון  מאיארי טעט  ענ גע   זייער  לוירן 
צו ליב דעם האבן די רע ּפוב לי קא נער  ּפרע זי־

דע נט קאנ די דאטן פאר לאנגט אז ּפרע זי דע נט 
נאכ פאל־ א  בא שטי מען  נישט  זאל  אבאמא 
גער צום סוּפרים קארט, נאר דאס זאל פאר־
בלייבן פאר'ן קו מענדיגן ּפרע זי דע נט. די רע־
גע־ שוין  האבן  פי רער  סענאט  ּפוב לי קא נער  
זאגט אז זיי וועלן נישט צו לאזן צו  בא שטע־

אויב  ריכ טער  קארט  סוּפרים  נייעם  א  טיגן 
נאמינירן,  עמיצן  וועט  אבאמא  ּפרע זי דע נט 
ווייל זיי פאר לאנ גען אז א " לע ים דאק ּפרע זי־

דע נט", ד.מ., א ּפרע זי דע נט וואס האלט שוין 
בא־ נישט  זאל  קא דע נץ  זיין  פון  ענדע   ביים 

שטי מען א סוּפרים קארט ריכ טער וואס דאס 
איז פאר'ן גאנצן לע בן פו נעם ריכ טער.

פאר נו־ אויך  האט  קאנטראווער סיע  די 
דע־ די  ביי  מוצ"ש  ארט  ּפראמי נענט  א  מען 

ּפרע זי דע נט  רע ּפוב לי קא נער   די  פון  בא טע  
קאנ די דאטן.

וואו  טע קסאס,  אין  גע ווען  איז  סקאליא 
ער איז האט אויס גע זען גע זונט און שטארק 

פריי טאג  צו  נאכטס.
" רענ טש"  א  אויף  גע ווען  איז  סקאליא 
א  גע האט  האט  ער  וואו  טע קסאס,  אין 
שטיקל אורלויב אויף דעם לאנ גען חגא ווי־

א  ביי  גע ווען  ער  איז  דא נער ש טאג   קע נד. 
פריי טאג   אונ טערזיכונג.  אן  אויף  דאקטאר 
צו  נאכטס איז גע ווען א ּפארטי וואו סקאליא 
לע־ אזוי  נישט  כאטש  מיט גע האלטן  האט 

האט  אזיי גער  ארום 9  גע ווענליך .  ווי  בעדיג  
ער גע זאגט פאר  די גע סט אז ער איז מיד און 
נישט  איז  ער  ווען  צו פרי  לייגן.  זיך  גייט 
גע־ מען  האט  פריש טאג,  צו   אראּפ גע קו מען 
בעטן די הא טעל ארביי טער צו  גיין אין זיין 
צי מער, און זיי האבן גע זען אז ער איז שוין 

גע שטארבן אין זיין שלאף.
אין  יאר   80 גע ווארן  אלט  וואלט  ער 
מערץ. ער האט אי בער גע לאזט זיין פרוי פון 
איינ יק־  28 און  קינ דער    9 אויך  ווי  יאר,   55

לעך.
אריינ גע קו־ באלד  זע נען   בא גריסונ גען 

מען פון די גאנ צע  וועלט, ווייל יע דער  האט 
פע איגקייטן  לע גא לע   זיי נע   בא וואונ דערט 
אי דעלאגיש  גע האלטן  האבן  וואס  די  אפילו 

אנ  דערש פון אים.
איינ ער  ווי  סקאליא  בא טראכט  מ'האט 

פון די שארפסטע  קעּפ אין די היסטאריע פו־
נעם סוּפרים קארט. אן אּפשטאמי גער פון ניו 
גלע נ צע נ דע   א  גע האט  ער  האט  דזשוירזי, 
אקא דע מי שע  קאריערע, וואס אין א גע וויסן 
מיט   גע פאר טיגט   אפילו  ער  האט  קא לע דזש 
נאר  מ'קען  וואס  ציי כע נונ גען  העכסטע   די 
אלע   פון  בעסטער  זייענדיג   דער   בא קו מען, 

וואס האבן גראדואירט.
ּפרע זי־ דורך  גע ווארן  נאמינירט  איז  ער 

אּפ גע לאט  פע  דער אלן  צום  דע נט  רעי גען 
געריכט אין ווא שינג טאן אין 82', און 4 יאר 
צום  נאמינירט  אים  רעי גען  האט  שּפע טער 

סוּפרים קארט.
אלס א ריכ טער אויפ'ן העכסטן געריכט 
זיין  מיט   אויס גע צייכנט  זיך  ער  האט 
זיין  צו גאנג,  קאנ סערוואטיוון  ּפשרה'לאזן 
אים  האט  עס  צינג.  שאר פע   און  מח  שנע לן 
אדוואקאטן  מיט   אויס'טע נה'ן  זיך  גע ּפאסט 
מיט   בא נוצט  נישט  קיינמאל  זיך  האט  און 
זיך  טרעפט  עס  וואס  סטאטוס,  ריכ טער  זיין 
אן  מיט   טע נה'ט  ריכ טער  א  ווען  אמאל 
עס  וויל  ריכ טער  און  דער   אדוואקאט 
מיד  שוין  ווערט  ער  ווייל  צי  אּפשטעלן, 
אדער  ווייל  דער  אדוואקאט טע נה'ט בע סער, 
דעם  ריכ טער  דער מא נען  וועט  דער  
אדוואקאט אז ער איז בא לע באס דא, ער איז 
 דער  ריכ טער, אבער נישט סקאליא. ער פלע־

גט טע נה'ן מיט  די אדוואקאטן ווי קא לע געס 
טע נה'ן זיך אויס .

נאך  באלד  האט  אבאמא  ּפרע זי דע נט 
סקאליא'ס טויט, וואס איז בא קאנט גע ווארן 
ערשט שּפעט נאכ מיט אג, אויס גע דריקט בא־

פאר לוסט,  דעם  אויף  דויערן 
אייגנארטי גע   די  ארויסהויבענדיג  
אייגנשאפטן פון דעם ריכ טער. אבאמא האט 
וועט  ער  אז  גע מאלדן  אויך  גלייכצייטיג  
ערפילן די קאנסטיטו ציא נא לע  פליכטן פון א 
קארט  סוּפרים  א  נאמינירן  צו   ּפרע זי דע נט, 
סענאט  אז  דער   ערווארט  ער  און  ריכ טער, 
צו   ברענ גען  צו   גיך  פליכטן  די  ערפילן  זאל 

אן אּפשטימונג אזא נאמינא ציע.
גע־ איצט  איז  דאס  אז  זיך   פאר שטייט 

ּפא ליטי שע   די  אין  טע מע   הויּפט  א  ווארן 
סענאטארן  רע ּפוב לי קא נער   די  וואס  וועלט, 
אבאמא  אז  צו לאזן  נישט  אופן  בשום  וועלן 
זאל בא שטי מען א לי בעראלן ריכ טער, אז די 
ארי־ זאל  קארט  סוּפרים  פון  מאיארי טעט 

אבער  וועט  דאס  לי בעראלן.  די  צו   בערגיין 
אויך זייער גוט אריינשּפילן אין די הענט פון 
וואל  איצטיגן  דעם  אין  דע מאקראטן  די 
קאמּפיין, ווייל עס וועט מאביליזירן די דע־

לי בערא לע   אפילו   - וויי לער  מאקראטי שע  
אין  אנ טוישט  זע נען  וואס  וויי לער 
זיין  נישט  וועלן  אדער   אבאמא  ּפרע זי דע נט 

קלינטאן  פאר   שטי מען  צו   ענטוזיאסטיש 
אויב זי גע ווינט די נאמינא ציע - אז זיי וועלן 
איז  עס  אז  פאר שטיין  וועלן  און  איינ זען 
זע־ וואס  ריכ טער  האבן  צו   זיי  פאר   וויכטיג  

מיינונ גען,  לי בערא לע   די  צו   סימּפאטיש  נען 
וואס צו ליב דעם דארפן זיי ארויסגיין אין די 
דע מאקראטישן  א  פאר   שטי מען  צו   מאסן 
דע מאקראטי שע   פאר   אויך  און  ּפרע זי דע נט, 
סענאט קאנ די דאטן, מיט  די הא פענונג אז די 
א  צו ריק גע ווי נען  אויך  זאלן  דע מאקראטן 

מאיארי טעט אין סענאט.
אין  אי"ה  אנ אליזן  און  באריכטן  ( מער 

"די צייטונג" פון מיט וואך צו פרי.)
 דער  טויט פון סקאליא וועט אויך האבן 
וויכטי גע   עטלי כע   אויף  ווירקונג  א 
אּפעלאטן וואס שטייט איצט פאר'ן סוּפרים 
צע טייל־ א  זיין  וועט  עס  אויב  וואס  קארט, 
קאנ־  4 די   ,4 קע גן   4 פון  אורטייל  טער 

סערוואטיווע ריכ טער וואס זע נען נאמינירט 
ּפרע זי דע נטן  רע ּפוב לי קא נער   דורך  גע ווארן 
זע נען  וואס  ריכ טער  לי בערא לע    4 די  קע גן 
דע מאקראטי שע   די  דורך  גע ווארן  נאמינירט 
קראפט  דער   אין  בלייבט  ּפרע זי דע נטן, 
אּפעלאט  פע  דער אלן  פו נעם  אורטייל 
ּפרע צע־ קיין  נישט  איז  דאס  אבער  געריכט, 
דע נט פון וואס מ'קען זיך לער נען ביי ענלי־

כע  פרא געס אין אלע  געריכטן פון לאנד.
אין די ּפרע סע  איז שוין גע ווען פול מיט  
קאנ די דאטן  מעג לי כע   אי בער  שּפאקולא ציע 
אבאמא  אבער  נאמינירן,  צו   אבאמא  פאר  
וועט צו ערשט דארפן בא שליסן ווי אזוי עס 
איז אים בע סער איינ צו פע דע מען דעם קאמף 
סוּפרים  אי בער'ן  רע ּפוב לי קא נער   די  מיט  
קארט. ער קען נאמינירן א גע לונ גע נעם קאנ־

נישט 100  איז  וואס  עמי צער  אפילו  די דאט, 
מאכן  זאל  דאס  וואס  לי בעראל,  ּפרא צענט 
ווען  רע ּפוב לי קא נער   די  אויס זען  מיאוס'ער 
ריכ־ אזא  בא שטע טיגן  לאזן  נישט  וועלן  זיי 
טער, וואס לויט ווי מ'הערט איצט וועט דאס 
די  אין  פאר הער  קיין  צו   קו מען  נישט  אפילו 
פון  חסרון  קאמיטע!  דער   יורידי שע   סענאט 
קאנ די־ אזא  אויב  אז  איז,  סטרא טע גיע  אזא 

א  זיין  דאס  וועט  דורך,  איצט  פאלט  דאט 
פלעק (אפילו עס איז נישט זיין שולד) אויף 
דעם קאנ די דאט ווען  דער  קו מענדי גער ּפרע־

גע ווי נען  וועט  דע מאקראט  א  (אויב  זי דע נט 
צו   ווע מען  טראכטן  וועט  נאוועמ בער)  אין 

שיקן צום סוּפרים קארט.
וועט  אבאמא  אז  זיין  אבער  קען  עס 
נאמינירן אן "עכטן" לי בעראלן ריכ טער, נאך 
זיי  אז  רע ּפוב לי קא נער   די  אויפ צו רע גן  מער 
זאלן האקן אינ גרויסן קע גן דעם קאנ די דאט, 
מער  ברענ גען  דאס  וועט  אזוי  וואס 
סימּפאטיע צו  די דע מאקראטן אין דעם וואל 

א  נאמינירט  ער  אויב  צ.ב.ש.,  קאמּפיין. 
אויטאמאטיש  וועלן  קאנ די דאט,  שּפאנישן 
אלע  שּפאנשיע ביר גער זיך אּפרע כע נען מיט  
אלע   פאר   שטי מען  און  רע ּפוב לי קא נער   די 
אלע   אין  קאנ די דאטן  דע מאקראטי שע  
סטעיטס וואו עס גע פי נען זיך שּפאני שע  וויי־

לער.
אויב אבאמא וועט נאמינירן א שווארצן 
די  ארויס ברענ גען  דאס  וועט  קאנ די דאט, 
דע־ די  פאר   שטי מען  צו   מאסן  שוואר צע  

מאקראטי שע  קאנ די דאטן אין נאוועמ בער.
צייט  בא שטימ טע   קיין  נישטא  איז  עס 
א  נאמינירן  מוז  ּפרע זי דע נט  ווען  דער   ביז 

נייעם ריכ טער.
מ'זעט אז זינט די רע ּפוב לי קא נער  האבן 
צו־ זיי  האלטן  סענאט,  אין  מאיארי טעט  די 

נאמינא ציעס.  ריכ טער  אבאמא  די  ריק 
צ.ב.ש., אויפ'ן פע  דער אלן אּפעלאט געריכט 
מאקסימום  א  האט  וואס  ווא שינג טאן,  אין 
לע צ טע נס  ערשט  מען  האט  ריכ טער,  פון 11 
בא שטע טיגט  איינ עם פון די קאנ די דאטן ווע־
מען אבאמא האט נאמינירט, און עס איז נאך 
געריכט  אּפעלאט  דאס  זיצן.  ליידי גע    3 דא 
דאס  ווי  בא טראכט  ווערט  ווא שינג טאן  אין 
צוויי טע  וויכטיג סטע  געריכט אין אמערי קע, 
ווייל דארט קו מען אן די אּפעלאטן פון אלע  
אנ קלא געס וואס מ'גיט אריין קע גן פע  דער א־
זע נען  וואס  אגענ טורן,  רע גירונג  לע  
מ'קען  ווא שינג טאן.  אין  הויּפטקווארטירט 
עס  שווערער  וויפיל  פאר שטעלן  אליין  זיך 
זיי  אויב  געריכט,  פאר'ן  ארבעט  די  מאכט 

האבן נישט גענוג ריכ טער.
ביי אן אּפעלאט, זיצן גע ווענליך  3 ריכ־
טער. אויב מ'האט נישט גענוג אּפעלאט ריכ־
פו־ איז  די 3  פון  איינ ער  אז  גענוג  איז  טער, 
נעם אּפעלאט געריכט, און די אנ דערע  2 קע־

נען זיין פון די דיסטריקט געריכטן, און מוזן 
וואו  דיסטריקט  דעם  פון  זיין  נישט  אפילו 

 דער  אּפעלאט ווערט גע הערט.
אויך ביי די דיסטריקט ריכ טער "שּפילן 
סענאטארן,  רע ּפוב לי קא נער   די  ּפא ליטיק" 
אז  ווייט,  אזוי  גע גאנ גען  שוין  איז  עס  וואס 
א  גע האט  האבן  דע מאקראטן  די  ווען 
מאיארי טעט אין סענאט ביז צו  די וואלן פון 
14', האט  דער  מאיארי טעט פי רער סענאטאר 
הערי ריעד דורכ גע פירט אן ענ דערונג אז ביי 
פון  אויס נאם  מיט'ן   - קאנ די דאטן  ריכ טער 
בא שטע טיגט   דאס  קען   - קארט  סוּפרים 
ווערן מיט  אן איינ פא כע  מאיארי טעט, דארט 
ווערן  אּפ גע שטעלט  פילי בא סטער  א  קען 
רע־ די  אנ שטאט 60, ווייל  שטי מען  מיט  51 

גע שטערט  האבן  סענאטארן  ּפוב לי קא נער  
אלע  אבאמא ריכ טער נאמינא ציעס מיט  פילי־

בא סטערס.

סוּפרים קארט ריכ טער סקאליא גע שטארבן;
היצי גער ּפא ליטי שער קאמף ערווארט

נייעס און אנטוויקלונגען:
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פאריגע וואך דא נער ש טאג  אווענט האט 
די דזשורי פאר אורטיילט דעם ּפאליסמאן ּפי־

טער ליאנג אלס שולדיג  אויף דעם העכסטן 
" מענסלא טער  אנ קלא גע,  די  פון  ּפונקט 
נאכ ־ אומ פאר אנטווארטלי כע   דורך  מארד" 

בא קו מען  ער  קען  דעם  אויף  לעס יגקייט . 
ריכ־ ווען  דער   טור מע,  יאר   15 מאקסימום 

טער וועט אים פאר אורטיילן אּפריל 14.
גע ווארן  פאר אורטיילט  אויך  איז  ער 
אלס שולדיג  אויף נאכ  לעס יגקייט  אין דינסט 
רא טע ווען  גע האלפן  נישט  האט  ער  ווייל 
ווי  זע ענדיג   גורלי  אקאי  גע שא סע נעם  דעם 
פאר וואונ דעט,  שטערבליך   גע לע גן  איז  ער 
און עס האט גע דויערט א לע נ גע רע  צייט ביז 
ער האט טע לע פאנירט צו  בעטן הילף, אדער  
איינ מע לדן אז ער האט גע שאסן עמיצן. אויף 
דעם דראט אים אבער נישט קיין בא זונ דערע  
ווערן  אּפ גע שיקט  וועט  ער  אויב  שטראף, 

אין טור מע  צו ליב די מער ערנסטע  קלא גע .
ער  קען  וויל,  ריכטער  דער  אויב 
קלענערע  א  אויף  אורטייל  דעם  מינימיזירן 
קלאגע, וואס דאן וועט אים לייכטער זיין צו 
ּפאליסמאן  (געוועזענעם)  דעם  באשטראפן 
סארט  אנדערע  אדער  ּפראבעישאן  מיט 
איצט  גרייטן  אדוואקאטן  ליאנג'ס  שטראף. 
ארויסצואווארפן  ריכטער  צום  געזוך  א  צו 
ועולן  זיי  וואס  ביי  אורטייל,  שולדיג  דעם 
ּפונקטן  לעגאלע  פארשידענע  אויסרעכענען 
וועלן  זיי  אבער  אס,  בויעןד  זיי  וואס  אויף 
זאל  ריכטער  דער  אז  פארלאנגען  אויך 
נעמען אין באטראכט א מילדערן פארברעכן 
מ'האט  וואס  אויף  קלאגע  העכסטע  די  ווי 
גאנץ  דא  איז  עס  און  פאראורטיילט,  אים 
זאל  ריכטער  דער  אז  אויסזיכטן  גוטע 

רעדוצירן דעם פארברעכן אורטייל. 
האט  פרייטאג,  אויפצומארגענס,  באלד 
די ּפאליציי אויף געמאלדן אז דער אנדערער 
אויפגעזאגט  איז  לאנדא  שאון  ּפאליסמאן 
ערפילט  נישט  האט  ער  ווי  אזוי  געווארן, 
שיסעריי,  דעם  ביי  פליכטן  ּפאליציי  זיינע 
וואס  ארייטעלעפאנירן  זאפארט  נישט  מיט 
ער  ווייל  אויך  און  פארגעקומען,  איז  עס 
דעם  ראטעווען  העלפן  ּפרובירט  נישט  האט 

געשאסענעם מענטש. 
די  פון  גע קו מען  איז  אורטייל   דער  
אן  אין  אווענט,  אזיי גער   7:00 פאר   דזשורי 
אי בער גע פולטן געריכטזאל פון ּפרע סע  פאר־

פון  פריינד  גו טע   און  פאמיליע  די  טרע טער, 
פא דער שטע   א  אויף  ליאנג  ּפאליסמאן  דעם 
אנ דערע   די  אויף  און  זייט  איין  אויף  באנק 
פון  פריינד  נאענ טע   און  פאמיליע  די  זייט 

גורלי. עס זע נען אויך אנ וועזנד גע ווען פאר־
טרע טער פון די ּפאליציי יוניאן, און צע נדלי־

נישט  פאר טרע טער  מידיא  און  ּפרע סע   גער 
אנ  דער־ פון  אויך  נאר  יארק,  ניו  פון  בלויז 

א  גע ווען  איז  ּפרא צעס  ווייל  דער   שוואו, 
ארויס־ האט  וואס  נייעס  סענזא ציא נא לע  

גערופן אינ טע רע סע  אי בעראל.
אי־ העכסט  א  גע ווען  איז  עס 

טרעפט  עס  ווייל  אורטייל,  בערראשנדער 
זאל  ּפאליסמאן  א  אז  גע ווענליך   נישט  זיך 
פאר אורטיילט ווערן אויף מארד ביים שיסן 
און  ריכ טער  די  פון  סימּפאטיע  די  עמיצן. 
אויף  זיצן  וואס  מענטשן  אל גע מיי נע   די  פון 
א דזשורי איז גע ווענליך  מיט  די ּפאליסלייט, 
אנ ער קע נענדיג  די שווערע  אומשטע נדן אונ־

אפטמאל  אז  ארבייטן,  מוזן  זיי  וואס  טער 
גע־ זיי  וועלן  ערשט,  נישט  שיסן  זיי  אויב 
גע־ דאס  פאר ב רע כער .  א  דורך  ווערן  שאסן 
שיסן  צו   ּפאליסמאן  א  פאר   ערלויבט  זעץ 
ווען  אפילו  בא דראעט  זיך  שּפירט  ער  אויב 
גע־ אז  דער   ארויס  דער נאך  זיך  שטעלט  עס 

מיט   גאן  קיין  גע האט  נישט  האט  שא סע נער  
וואס ער זאל שיסן דעם ּפאליסמאן.

עס איז שוין גע ווען ראיאטן אין אמערי־
קע  ווען א וויי סער ּפאליסמאן האט גע שאסן 
דא  אויך  און  שווארצן,  אומ בא וואפנטן  אן 
אין ניו יארק, איז גע ווען אן אי בער קע רענ יש 
ווען א וויי סער ּפאליסמאן האט  דער שטיקט 
מענטש  דיקן  אומ בא וואפנטן  שווארצן  א 
אין סטע טן איילאנד, אין 14', ווען ער איז גע־
מיט   האט  און  מאן  יע נעם  אונ טער  שטא נען 
ביים  שווארצן  דעם  גע קוועטשט  ארעם  זיין 
אראּפ גע ווארפן  אים  האט  ער  ווען  האלז 
אויפ'ן  ארעס טירן,  קע נען  צו   ערד  אויף  דער  
פאר־ אומ לע גאל  האט  ער  אז  פאר דאכט 
יע־ אין  גאס.  די  אויף  ציגא רע ט לעך  קויפט 
נעם פאל האט א גרענד דזשורי אין סטע טן 
דעם  אנ קלאגן  גע וואלט  נישט  איילאנד 
ּפאליסמאן אויף קיין שום קלא געס, און  דער  
דען  אטוירני  דיסטריקט  דע מאלט'די גער 
שּפע טער  צייט  קור צע   א  גאר  איז  דאנאווען 
גע ווען  דער   איז  ער  ווען  גע ווארן  ער וויילט 
אי בער צו נע מען  קאנ די דאט  רע ּפוב לי קא נער  
דעם זיץ וואס איז ליידיג  גע ווארן ווען קאנ־
רע־ גע מוזט  האט  גרים  מייקל  גרעס מאן 
אקטיווי טע־ קרימינא לע   זיי נע   צו ליב  זיגנירן 

טן!
אין  אורטייל  שולדיג   איצטי גער   דער  
ברוקלין איז גע ווען א גרוי סער זיג פאר  דעם 
טאמּפסאן,  קען  אטוירני  דיסטריקט  נייעם 
שוואר צער  ערשטער  איז  דער   וועל כער  

דיסטריקט אטוירני אין ברוקלין, אבער מען 
איין  בלויז  גע ווען  איז  עס  אז  אנ ווייזן  מוז 
די  אז  ד.מ.,  דזשורי,  די  אויף  שוואר צער 
ברוקלי נער  איינ וואוי נער  וואס זע נען גע זע צן 
רא סע,  זייער  פון  אּפ גע זען  דזשורי,  די  אויף 
בא שולדיג ונג  די  גע גלויבט  ענ דערש  האבן 
אז  דער  כי נע זער ּפאליסמאן ליאנג, וועל כער  
ּפאסטן,  זיין  אין  ניי  גאנץ  גע ווען  נאך  איז 
שטיגן  פינסטערן  דעם  אין  גע שאסן  האט 
מענטש  א  פון  ריכטונג  די  אין  קארידאר 
איין  קארידאר  אין  אריינ גע קו מען  איז  וואס 
אן  גע ווען  איז  דאס  וואס  נידרי גער,  שטאק 
גע־ האט  ער  זאך.  אומ פאר אנטווארטלי כע  

ער  וואס  גערו דער   אז  דער   וויסן  דארפט 
הערט קומט פון א מענטש וואס גייט דארט, 
וואלט ער ענ דערש גע דארפט צו ערשט שיי־
נען זיין פלע שלייט  וואס ער האט גע האלטן 
צו   ערשט  אנ שטאט  האנט,  אנ דערע   די  אין 

שיסן.
ווי באלד  דער  אורטייל איז בא קאנט גע־

פון  גע ווארן  בא זיי טיגט   ליאנג  איז  ווארן, 
שי סעריי  דעם  זינט  איצט,  ביז  ּפאסטן.  זיין 
"אי נע־ גע ארבייט  ליאנג  האט  אינ צי דע נט, 
איז  זעלבע  דאס  ּפאליציי.  די  ביי  ווייניג" 
גע־ איז  וואס  ּפאליסמאן  אנ  דערן  דעם  מיט  
ווען אויף ּפאטראל מיט  ליאנג ווען  דער  אינ־

צי דע נט איז פאר גע קו מען, שאן לאנדא, אויך 
כאטש  וואס  פאליסמאן),  (נייער  "רוקי"  א 
אנ קלא גע   קרימינא לע   קיין  נישט  האט  ער 
קלע נע רע   די  אויף  נישט  אפילו  זיך,  אויף 
קלא גע  אז ער האט נישט צו גע לייגט א האנט 
גע שא סע נעם,  דעם  רא טע ווען  העלפן  צו  
אריינ טע לע־ שנעל  נישט  האט  ער  אז  אדער  

פאנירט דעם אינ צי דע נט, ווייל ער האט דאך 
בא קו מען אימוני טעט כדי ער זאל מוזן עדות 
עס  אבער  ליאנג,  קע גן  ּפרא צעס  ביים  זאגן 
אן  לאנדא  אויף  געווארט  אויך  האט 
מיר  ווי  וואס  ּפראצעס,  ּפאליציי  אינערליכע 
ער  האט  געזאגט,  פריער  שוין  האבן 
ּפאליציי  די  אבער  ּפאסטן  זיין  פארלוירן 
דזשורי  נאכ'ן  ביז  דעם  מיט  געווארט  האט 
הערן  צו  ווארשיינליך  ליאנג,  אויף  אורטייל 
צו  האבן  בירגער  דורכשניטליכע   12 וואס 
ווייל  אויך  און  טראגעדיע,  די  איבער  זאגן 
מעגליך  וואלט  עדות'שאפט  לאנדא'ס 
אויב  געוויכט  שוואכערן  א  געטראגן 
ּפאליציי  די  אז  געוואוסט  שוין  מ'וואלט 
אויך  אבער  קען  עס  באזייטיגט.  אים  האט 
זיין פארקערט, אז דאס וואלט מער געשאדט 
פאר ליאנג, ווען די דזשורי וואלט געזען אז 
די  איז  פירערשאפט  ּפאליציי  די  ביי 

ווירטשאפט פון די 2 ּפאליסלייט באטראכט 
אז  פעלערהפאטיג,  גענוג  ווי  געווארן 
מ'האט אוועקגעשיקט לאנדא פון זיין אמט. 
אנ־ ציווי לע   א  ביי דע   אויף  ווארט  אויך 

קלא גע  פון גורלי'ס פאמיליע.
גע לאזט  וויי טער  האט  ריכ טער   דער  

ליאנג אינ דרויסן אויף בעיל.
ליאנג'ס אדוואקאטן האבן פאר שּפראכן 
אן ענער גישן אּפעלאט, און זיי האבן גע ווי־

דעם  בויען  צו   וואס  אויף  ּפונקטן  סע  
אּפעלאט, אי בערהויּפט נאכ דעם ווי  דער  ריכ־

כי נע זער)  א  אויך  (אגב  טשאן  דע ניס  טער 
דעם  פון  פאר לאנג  דעם  צו ריק גע וויזן  האט 
א "מיסטרייעל"  אויף  מיט וואך,  אדוואקאט, 
(ד.מ. ענדיגן דעם ּפרא צעס אן קיין אורטייל) 
דיסטריקט  גע הילף  אז  דער   טע נה  די  מיט  
אטוירני וואס האט גע מאכט די שלוס רע דע  
פאר  די דזשורי האט גע טוישט די סטרא טע־
גיע. אין לויף פון ּפרא צעס איז די בא שולדיג־

קרימינאל  גע ווען  איז  ליאנג  אז  גע ווען  ונג 
די  אין  גע שאסן  האט  ער  ווען  נאכ  לעס יג 
צו ריק גע קלאּפט  האט  קויל  די  וואס  שטיגן, 
גע לע־ האט  און  וואנט  צע מענ טע נע   די  פון 

איינ ער  וואס  גורלי,  פון  הארץ  דאס  כערט 
א  ווי  בא צייכנט  האט  אדוואקאטן  די  פון 
זאך וואס גע שעט בלויז איינ מאל אין א מיל־

יאן. ביי די שלוס רע דע  האט  דער  ּפראקוראר 
" גע־ האט  ליאנג  אז  דזשורי  די  צו   גע שריגן 

דעם  פון  ריכטונג  די  אין  שיסן  וואלט" 
די  ביי  אריינ גע קו מען  איז  וואס  מענטש 

שטיגן.
מער  הע צעריש,  מער  גע ווען  איז  דאס 
אויס גע שטעלט אויפ צו רע גן די דזשורי ווייל 
מאל  ערשטן  צום  ּפראקוראר  האט  דער   דא 
אז  גע וויסט  יא  האט  ליאנג  אז  בא שול דיגט  
ער שיסט אויף א מענטש, און אזוי ווי  דער  
ּפראקוראר האט דאס לע צ טע  ווארט פאר  די 
מיט   גע בליבן  דזשורארס  די  זע נען  דזשורי, 
ליאנג'ס  וואס  גע פילן,  אויפ גע העצ טע  
גע קע נט  נישט  שוין  האבן  אדוואקאטן 

אּפענט פערן.
ּפראקוראר  א  מוז  געזעץ,  לויט'ן 
זיינע  (פאר  באשולדיגטן  פאר'ן  צושטעלן 
צו  זיך  געלעגענהייט  די  אדוואקאטן) 
א  געבן  מ'מוז  אז  מיינט  וואס  פארטיידיגן, 
מיט  (סיידן  פריער  פון  עדות  די  פון  ליסטע 
פארטיידיקונג  די  כדי  אויסנאמען)  געוויסע 
די  נאכפארשן  קענען  זאלן  אדוואקאטן 
צי  זען  צו  עדות,  יענע  פון  פארגאנגענהייט 
קרימינאלן  א  געהאט  שוין  האט  יענער 
קען  וואס  פעלערן  אנדערע  אדער  רעקארד 

דזשורי פאר אורטיילט  ּפאליסמאן וואס האט ״בטע ות״ 
גע שאסן שווארצן אין פינסטערן קארידאר

- זיין קאלעגע ּפאליסמאן אויפגעזאגט -

נייעס און אנטוויקלונגען:



די צייטונג - נייעס בולעטין - זונטאג פ' תצוה, תשע"ו

די  אּפצופרען  ווערן  גענוצט 
א  נישט  קען  זעלבע  די  עדות'שאפט. 
מינוט  לעצטע  די  אריינריקן  ּפראקוראר 
א פרישע קלאגע, וואס גיט נישט פאר'ן 
צו  זיך  געלעגענהייט  א  באשולדיגטן 
א  איז  דאס  דעם.  קעגן  פארטיידיגן 
שטארקע טענה פאר ליאנג, אז אויב דער 
ּפראקוראר וואלט אין לויף פון ּפראצעס 
אז  דזשורי  די  באאיינפלוסן  צו  געצילט 
געשאסן  באוואוסטזיניג  האט  ליאנג 
אראּפ אין די ריכטונג פונע מענטש וואס 
פינסטערן  אינעם  אריינגעקומען  איז 
צו  ּפרובירן  זיך  זיי  וואלטן  קארידאר, 
וואס  געדאנק  אזא  קעגן  פארטיידיגן 
די  פון  מח  אין  איינגעפלאנצט  ווערט 
א  אז  יושר  נישט  איז  עס  דזשורארס. 
לעצטע  די  אין  ממש  זאל  פראקוראר 
שוין  קען  פארטיידיקונג  די  ווען  מינוט, 
אזא  מאכן  ענטפערן,  נישט  דעם  אויף 
נייע באשולדיגונג.  דער  ריכ טער האט צו־

פאר לאנג,  מיסטרייעל  דעם  ריק גע וויזן 
ווייל ווען  דער  ריכ טער גיט זיי נע  גע זעץ 
אנ ווייזונ גען צו  די דזשורי, פאר  זיי גייען 
ריכ־ אן  דער   זאגט  פאר האנד לען,  אריין 

טער אז די איינ צי גע  זאכן וואס זיי מעגן 
נע מען אין בא טראכט איז וואס זיי האבן 
די  אדער   שטול,  עדות  די  פון  גע הערט 
בא ווייזן וואס  דער  ריכ טער האט בא רעכ־

טיגט  צו  גע בן פאר  די דזשורי. די רע דעס 
זע־ זייטן  ביי דע   פון  אדוואקאטן  די  פון 

נען נישט קיין בא ווייזן!
דזשורי  די  פון  פאר זי צער  ווען  דער  
גע ענט פערט  אווענט  דאנערשטאג  האט 
אויף די אנ פרא גע  פו נעם געריכט סע ק רע־

זאגנדיג   איז,  אורטייל  זייער  וואס  טאר 
פריער דער מאנ־ צוויי  די  אויף  "שולדיג " 
אויס־ אן  גע זען  מען  האט  קלא געס,  טע  
דרוק פון אומגלויבלי כע  ערשטוינונג ביי 
די אדוואקאטן פון ליאנג. ער אליין האט 
אראּפ־ שּפע טער  סע קונ דעס  עטלי כע   זיך 

זיך  אנ גע כאּפט  און  קאּפ  דעם  גע בויגן 
אין  קאּפ.  אויפ'ן  הענט  די  מיט  
געריכטזאל האט  דער  ריכ טער גע ווארנט 
פאר  די דזשורי איז אריינ גע קו מען אז יע־
דער  זאל זיין שטיל, אבער מען האט גע־
אי־ פון  אטעם  פאר כאּפטן  א  הערט 

גע הערט  האט  מען  ווען  בערראשונג 
גורלי  פון  פאמיליע  די  און  "שולדיג ", 

האבן זיך גע האלדזט און גע וויינט.
א  גע ווען  איז  אורטייל  שולדיג    דער  

הויּפט נייעס אי בעראל.

נייעס און אנטוויקלונגען:

גע שטאכן  איז  בריקמאן,  לייב  יודא  יונ גערמאן,  יערי גער  א 25 
גע גאנ גען  איז  ער  ווען  צו פרי   11:45 ארום  דא נער ש טאג   גע ווארן 
אויף עמּפייער בו לע ווארד צווישן קינגסטאן און אל בא ני עוועניוס. 
אנ פא לער  שוואר צער  ווי  דער   פילמס  עטלי כע   אויף  זעט  מען 
שטעכט אריין דאס מע סער אין רוקן פון דעם יונ גערמאן, פאר  ווע־

מען ער האט גע לע כערט א לונג.  דער  איד איז אּפ גע פירט גע ווארן 
און  שּפיטאל,  קאונטי  קינגס  אין  בא האנדלונג  עמוירדזשע נסי  פאר  
כאּפן  צו   דע טע קטיוון  בעסטע   אי רע   מאביליזירט  האט  ּפאליציי  די 

דעם אנ פא לער.
פון  בא לוינונג  א  אנ גע בא טן  באלד  האט  על."  די.  "עי.  די 
סו מע   די  שוין  האט  אנ בא טן  אנ דערע   מיט   אינ איינ עם  און   ,$5,000
וואס  אינ פאר מא ציע  פאר   צו פרי,  פריי טאג    $10,000 ביי  גע האלטן 

וועט פירן צום ארעסט פון דעם אנ טי סע מיט ישן אנ פא לער.
גע־ חתונה  צו ריק  וואכן  עטלי כע   ערשט  האט  יונ גערמאן   דער  

לרפו"ש  רבקה  בן  לייב  יהודא  פאר   מתּפלל  איז  יע דער   און  האט, 
בתוך שאר חולי ישראל אכי"ר.

מען  זעט  גע טראפן  האט  ּפאליציי  די  וואס  פילם  פרישן  א  אין 
ווי  דער  אנ פא לער האט זיך רואיג שּפאצירט אויף די גאס, ארום צען 
מינוט נאך די אטא קע, נישט מורא האבנדיג  פאר  גארנישט און פאר  

קיי נעם.
די ּפאליציי פאר שט צי דאס האט גע האט א פאר בינדונג מיט  אן 
אנ דערע  אטא קע  וואס איז פאר גע קו מען אין נאוועמ בער, ווען עמי־
צער האט גע שטאכן א 34 יעריגן "הצלה מיט גליד", ווען יע נער  איז 

גע גאנ גען אויף איסטערן ּפארקוועי.
עס זע נען אּפ גע האלטן גע ווארן צוויי ּפרע סע  קאנ פע רענ צן דא־

בעד־ די  אין  גע ווען  איז  ערשטע   דאס  אטא קע .  די  נאך  נער ש טאג  
פארד סטייווע סענט גע גענט, אנ גע פירט פון בארא ּפרע זי דע נט עריק 
עדע מס אין וואס עס האבן זיך אנ גע שלאסן סטעיט סענאטאר דזשע־

סי העמילטאן,  דער  אידי שער קאונסילמאן מארק קרי גער און צוויי 
שוואר צע  קאונסיל מיט גלי דער,  דער  ראיאנא לער די רעקטאר פון די 
האל־ ארי  פון  מא מע   די  אויך  און  בערנשטיין  עוואן  על."  די.  "עי. 

ברוקלין  די  אויף  גע ווארן  גע שאסן  איז  וועל כער   הי"ד  בערשטאם 
בריק דורך אן אראבישן אנ פא לער, 21 יאר צו ריק.

אנ גע־ לע טישא דזשע ימס  אדוואקאט  ּפוב ליק  האט   פאר נאכטס 
אידישן  הייטס  קרוין  פון  אפיס  אין  קאנ פע רענץ  ּפרע סע   א  פירט 
און  ּפא ליטישאנס  פון  בא טייליגונג  די  מיט   קאונסיל  קאמיוניטי 

קאמיוניטי פי רער.
 דער  מא מע  פון דעם גע שטא כע נעם יונ גערמאן האט בא דאנקט 
אלע  בא טייליג טע  וואס קו מען ווייזן שטי צע . זי האט אויס גע דרוקט 
אינ מיטן  ווערן  גע שטאכן  גע קע נט  האט  זון  איר  אז  וואונ דער   איר 
גע־ אבער  האט  זי  מענטשן.  מיט   פול  איז  וואס  גאס  א  אויף  טאג  

דאנקט דעם בא שע פער, אז ער האט גערא טע וועט זיין לע בן.
איר  פאר   גע ווען  איז  עס  שווער  ווי  גע שיל דערט  אויך  האט  זי 
איינ צו־ איר  טיט שער,  א  שנור,  נייע  איר  שו לע   די  פון  ארויס צו רופן 

מעלדן אזא בשורה.
זי האט גע ענ דיגט  מיט  די הארצי גע  בקשה וואס קען נאר קו מען 
האט  מער דער  (ער  דעם  טרעפן  זאל  מען  אז  הארץ,  מא מע'ס  א  פון 
דאך גע וואלט הרג'ע נען איר זון) און טראץ זיי נע  שווערע  וואונדן, 
האט איר זון לייבי בלויז איין גע דאנק, אז מען זאל ווי פריער כאּפן 

דעם אנ פא לער כדי יע נער  זאל נישט קע נען  שעד יגן נאך מענטשן!

$10,000 בא לוינונג צו  כאּפן 
שווארצן אנ פא לער וואס האט 
גע שטאכן איד אין קרוין הייטס

יהודא לייב בן רבקה לרפו"ש

דזשורי פאר אורטיילט 
ּפאליסמאן וואס האט 
״בטע ות״ גע שאסן 

שווארצן אין 
פינסטערן קארידאר


