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845.774.3339
Ads@yazory.com
Yazory.com

בס"ד

שבועות תשפ"ג 
 

 Vol. 562
May 22, 2023

לכו 
והתפרנסו 
זה מזה

קרית 
יואל'ס 

וועכנטליכע 
פרנסה 

בלאט

845.599.9000
AFTER HOURS: 845.500.1400
WWW.UPSTATECOLLISION.NET
info@upstatecollision.net

123 Elm St.
Monroe, NY 10950

AUTO SHOP

געפיקסט.
נישט געפאנגען

אן עקסידענט ח"ו? מיר זענען 
דא צו פארעכטן אייער קאר צו 

די מאקסימום, איר ווערט נישט 
פארכאפט אין קיינע גימיקס

מאכט זיכער אז איר זענט אין 
טרָאסטבארע הענט, וועלכע וועלן 

עס אייך צוריקגעבן אי"ה פארראכטן 
שנעל און גוט, אן קיין געלט שאדן.

א געזונטן זומער
פישל גאלדבערגער

INSURANCE 
CLAIMING 

BODY 
REPAIR

24H 
TOWING

BREAKS 
CHANGE

OIL 
CHANGE

FULL 
MAINTENANCE

NY STATE 
INSPECTIONS 

CAR 
RENTAL

AND MUCH 
MORE

CAR 
LEASING
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V I L L A S

Exclusive villas near shuls and kosher 
cuisine in Miami, Toms River, and Brooklyn

א חלום פון א וואקאציע
היימיש. הערליך. פריוואט.

scan here to 
see Marina Villa

 718.501.3911 | info@lxure.com |    livelifelxure  | lxure.com
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718-506-0912

REGISTER TODAY.
DESIGN THE WORLD
TOMORROW.

Construction
Interior Design
MEP (Mechanical, 
Electrical, Plumbing)

INDUSTRIES THAT RELY 
ON DRAFTING:

INFO@ICAINSTITUTE.COM

Build your way toward a 
lucrative career in drafting. 
The Drafting Program helps 
you develop your technical, 
creative, and problem-solving 
skills to enter the world 
of architectural design 
with confidence.

MASTER THE SKILL
OF DRAFTING 
AND WATCH YOUR
VISION BUILD.

MAKE
YOUR MARK
ON THE WORLD.

PROGRAM
BEGINS
IN JUNE.
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PileUp offers free delivery in 
larger quantities for everyday 
household and pantry goods.

 PAPER GOODS •  DISPOSABLE  HOUSEHOLDS  •  TABLECLOTHS  •  CANNED FOOD •  GR APE JU ICE  •  BABY CARE •  AND MUCH MORE

845.244.9666
O R D E R S @ P I L E U P N Y. C O M

$42.99 
4/32 Ct.

$39.99 
4/24-7” 4/12-10” Ct.

$44.99 
12/10 Ct.

$39.99 
4/27-7” 4/12-10” Ct.

$39.99 
4/24-7” 4/12-10” Ct.

$44.99 
12/10 Ct.

$39.99 
4/32 Ct.

$22.99 
12/86 Ct.

$23.49 
33 gal. 90 Ct.

$45.99
all sizes

$16.99 
4/100 Ct.

$41.99 
20/50 Ct.

$72.99 
12/40 Ct.

$39.99 
4/40 Ct.

$26.99 
25 Ct.

$41.99 
8/50 Ct.

$29.99 
24/90 Ct.

$43.99 
12/10 Ct.

$61.99
Roll table cloth 2 milSP
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בס”ד

O n  T h e  G o

845.637.1427

 A car for rent 
$30 per day.

not brand new

MANY YEARS OF EXPERIENCE  
)yanke1( 914.490.8041 יאנקי שווארטץ

 FURNITURE - APPLIANCES - ETC.
 We will handle with expertise your

AND FURNITURE ADJUSTMENTS

Special service when you paint or scrape
We will move your furniture in & out with special care

 

 
 
AA  PPOOWWEERR  TTHHAATT  GGIIVVEESS  YYOOUU  FFRREEEEDDOOMM  

YYiittzzcchhookk  DD  SScchhwwaarrttzz  
New York Life Insurance Company 
Licensed Life, Health, and Disability 
Insurance agent 

845.200.4309 

Also servicing  
all NYL policies 

 

845.782.3857 • 7823857@gmail.com

BUSINESS
DELIVERING
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718.766.7177
course@viewpointlearn.com

Viewpoint
Academy of Art and Technology

Where the good learn from the best

Better 
careers. 
Better 
employees.

732.800.7633
info@SwiftStaffingGroup.com

CALL,
TEXT,
WA:

SShhaatttteerreedd..

But you shouldn’t be.

ALL INSURANCES ACCEPTED
we come to you!

845.774.6526
sales@HVautoglass.com
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ּפיניע

שלימות אין
בוך-האלטעריי!

סערוויס  העפליכע 
מיט יארן עקספיריענס 
אייער  פאר  שטייט 

סוקסעס.

 y Prepare for TAX filing 

 y Overview profits & expenses 

 y Clear & relevant reports

 y Data analytics

 y Billing & Collections

צייטליכע און דעטאלירטע סערוויס

מיר טוען אלעס פאר אייךמיר טוען אייער פולע בוק-קיפינג

אן 
ארגאנעזאציע?

y  האלטן קלארע געלט חשבונות

y חודש'ליכע רעפארטס

y איינמאנען די פלעדזשעס

y  מסדר זיין די פעימענטס

y איבערגיין חודש'ליך די קרעדיט קארדס

 אסאך עקספיריענס אין 
נאנ-פראפיט ארגענעזאציעס

845-839-1500

PinyeBichhalter@gmail.com

ביהמ"ד // צדקה קאמפיין // טיי אווענטגרעסערע ביזנעס // קלענערע ביזנעס // סעלף עמפלויעד

Jewish businesses right at your fingertips!

347.316.8549 Jewish4111.888.666.1812 #103
shira@thebusinessmagnet.com www.jewish411.net

Advertise on The Business Magnet & we’ll 
transfer customers looking for your number 

through our Jewish411 hotline!

on every fridge
in town

available by phone
and whatsapp

free online 
search engine
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Don’t squeeze into 
you-know-whose 
bungalow.

If you’re looking for a Catskills weekend 
or midweek getaway, take a room at 
the Lake Lodge where you will relax 
with the view and food you really want.

Instead, take 
a room at 
Lake Lodge.

The Where Matters. 
R E SERV E YOU R RO OM T ODAY:

347.668.1492
LakeLodgeResort@gmail.com

$1,050
per couple

Weekend:

$390
per couple

Weeknight:

 Magnificent 
Lakefront ViewShul and Mikvah Heated Pool Delicious FoodNEW:

07

אויף  ענטפער  דאפלטע  די 
בויען  העלפט  וואס  פראגע,  די 
צווישן  צוטרוי  און  פארבינדונגען 
די  און  פירמעס  קאלישאן  אויטא 

לאקאלע באפעלקערונג, איז אזוי.

צווייטע  די  איז  קאר  די  איינס, 
א  ביי  אינוועסטמענט  גרעסטע 
געווענליכע פאמיליע, בלויז איינס 
נאך א הויז. די קאר פארדינט מען 
געבן  אכטונג  באשיצן,  עס  זאל 
האלטן  און  דערפון,  ווערד  אויפ'ן 
אין בעסטן שטאפל פון זיכערהייט.

מיר  ווי  "טראסט."  צווייטנס, 
אנהויב  ערווענט  שוין  האבן 

אין  קאר  א  איז  סעריע,  די  פון 
פראדוקטן  קלאס  זעלטענע  די 
פארריכטן  עס  מ'קומט  ווען  וואס 
בכלל  קאסטומער  דער  ווייסט 
און  וואס  איינצלהייטן  קיין  נישט 
ווייסט  ער  טאן.  מ'גייט  וויאזוי 
א  באקומט  אראפ,  עס  לייגט  ער 
שפעטער  טעג  אפאר  און  רענטל, 
אויטא  זיין  צוריק  ער  באקומט 
כמעט ווי שפאגל-ניי. ווי איז בכלל 
אן  פירמע  אזא  צו  גיין  צו  שייך 
די  אין  צוטרוי  פולשטענדיג  קיין 

פירמע'ס פארלעסליכקייט?

פארטיגע  קיין  נישטא  ס'איז 

די  איז  עס  ווער  אינפארמאציע 
קומט  עס  זאך.  יעדע  אין  בעסטע 
און  קוואליטי,  רעפוטאציע,  מיט 
גוטע נאמען. סוף כל סוף דארף  א 
וועלכע  באשליסן  מענטש  דער 
די  אלס  האלט  ער  שאפ  ריפעיר 
געשיקט,  פארלעסליך,  מערסטע 
זיין קאר.  און פריינטליך צו פיקסן 
אינדוסטריע  ריפעיר  קאר  די  אין 
ווייסט מען אז ווען מענטשן האבן 
קינדער  די  אויך  קומען  טראסט, 
זעלבן  צום  אייניקלעך  אפילו  און 

פלאץ ווען נויטיג..

פארזעצונג קומט בס"ד

845.500.1400די קאר ביים 'קאליזשאן' שאפ

sponsored by:
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WANT TO LEARN MORE?

Contact your local advisor

646.54O.7272UnitedRefuah.org

SINGLE:
$199/ month

COUPLE:
$349/ month

FAMILY UP TO 6:
$499/ month

TOGETHER ש י א כ
ד ח א
ב ל ב
ד ח א
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.WHEN WE HARNESS

OUR JOINT POWER,
WE CAN BE SO MUCH MORE.

Protect your family with a United 
Refuah HealthShare membership 
that can save you thousands without 
compromising on quality of care. 

United Refuah HealthShare.
Together we are so much more. 

Any doctor. Any hospital. Worldwide.

Dr
ive

n 
by

 c
us

to
m

er
 c

ar
e.®

CALL/TEXT: 

845 751 9299
AUTOQUOTE - TEXT "QUOTE" TO:  

844.450.1070
quote@blueshineinsurance.com   BLUESHINEINSURANCE.COM

דוד
מנשה 
קרויס

NO POLICY LEFT BEHIND. 

עין הרע?
רופט מרת פריעדמאן: 845.570.2905

שפרעכן עין הרע דורך בליי, בדרך המסורה אין ירושלים.
+ תפילת ת"ח טאג טעגליך! + קונטרס עין טובה - פאר א שמירה עליונה.

א זיכערע השתדלות:
אלעס זאל נתהפך ווערן לטובה!

א זיכערע השתדלות 
בדרך המסורה

בהסכמת 
דומ"ץ 

העדה החרדית

WE  COME  TO YOU

car key specialist

Medicaid trips: 855.360.3543 - request Ride & Save

Comfort and dependability on wheels™

845.783.2220
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Collision on the go 
Anywhere, Anytime.
We know that accidents can happen anywhere and anytime.
That is why collision on the go is here to handle these difficult 
moments, And we'll help you anywhere and anytime,
no matter the distance or time.

24-hour towing Rental on scene Full car repair

� 845.662.9144Yoely Ergas

Save our number 
to your contacts
in case of any oops.

info@gisenblei.com
845.244.9090
Upstate:

info@gisenblei.com
718.246.2188
Brooklyn: דורכ'ן אפשפרעכן 'עין הרע'גענצליך געזונט

FOR ALL BUSINESS LOANS 929-977-9075Eli@ovesture.com
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This Shavous 
Raise the Spirit

6302 Main St. Tannersville, NY 12485

געשמאקע 
בעלי 
תפלה

תיקון ליל 
שבועות 
פארברענג

5-star 
gourmet 
meals.

Tasty Milchig 
Kiddush.

Cheesy goodness for the 
discerning palate

 Daily
שיעורים

By 
 הרב אברהם 
יעקב לעווין

Flower work 
shop Erev  
Yom Tov

Daily afternoon 
program.

for the Kinderlech

RESERVE NOW

Hunter Mountain Kosher  |  info@hmkosher.com 
hmkosher.com | 845.218.1122

LUXURY 
SUITES
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FITNESS 
CENTER

24-HOUR 
TEA ROOM

GUEST 
LOUNGE

INDOOR 
POOL SAUNA

SHUL ON 
PREMISES

INDOOR 
PLAYROOM

OUTDOOR 
PLAYGROUND

 אייער פריינט:
 אברהם ברוך
ראטטענבערג

File easy 
with 2 File EZ.

Office: Text/WA 929-345-3000   Cell: Text/WA 347-234-5339   
Email: taxreturn@2fileez.com   Fax: 855-234-5339 

- ALWAYS FREE DELIVERY -

 

 

 

 

 

 

 

 

We now accept credit cards! 
Visa, MasterCard, Discover & American Express 

Call Central Office at 417-753-2891 x3028 

Or stop by 

100 E Front Street 

Between 8:00-4:00 M-F 
Nominal processing fees apply 

NYS Lic# 16000053738

845.403.0045  -  Capitalinsp.com
אייער פריינד ברוך ווינער

Full Home Inspection Service

845.232.0851
Info@sponjaclean.com

Post Construction Cleaning
Store - Office Cleaning
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וויפיל צו נוצן פון א קרעדיט קארטל? )12(יעזורו 

Help@helpmebuildcredit.com

געברענגט דורך די עקספערטן פון:

115

קרעדיט טישל
טיפס און אינפארמאציע פונעם

ממשיך  ווייטער  מיר  וועלן  וואך  די 
אזוי  ווי  איבער  אויסשמועסן  צו  זיין 
און   utilization קרעדיט  ארבעט  עס 
צו  כדאי  איז  עס  פאקטארן  וועלכע 
נעמען אין באטראכט צו האבן א גוטע 

קרעדיט סקאור.

מיר  וועלן  סעריע  די  פון  שלוס  צום 
קרעדיט  איבער  ארומרעדן  אביסל 

.charge cards אויף utilization

 Fico scoring models מיט די נייע
וועלן charge cards – א שטייגער ווי  
Amex Platinum - אדער קארטלעך 

קרעדיט  קיין  נישט  האבן  וועלכע 
קרעדיט  דיין  אפעקטירן  נישט  לימיט, 
יא  וועט  עס  אבער   ,utilization
 utilization קרעדיט  דיין  אפעקטירן 
 Fico scoring עלטערע  די  מיט 
באניצט  נאך  ווערט  וועלכע   models

פאר מארגעדזשעס.

 Fico scoring עלטערע  די  מיט 
לימיט  קרעדיט  דער  וועט   models
charge cards זיין די העכסטע  אויף  
נאר  האט  מענטש  א  וואס  באלאנס 
געהאט אויף זיין קארטל אין די לעצטע 

24 מאנאטן.

גאר  דער  מיר  שליסן  דעם  מיט 
און  וויפיל,  איבער  סעריע  ברייטער 
קארטל,  קרעדיט  א  נוצן  צו  אזוי  ווי 
קערן  צוריק  צו  זיך  בע"ה  האפן  מיר 

קומעדיגע וואך מיט א פרישע סעריע.

אז  דערמאנען  נאכאמאל  ווילן  מיר 
סיי וועלכע פראגע, קאמאנטאר, הערה, 
ארטיקלען  די  אויף  האט  מען  וואס 
צו  אימעיל  א  שיקן  אלעמאל  מען  קען 
אונזער אדרעס, און מיר האפן עס בע"ה 
נאכפאלגענדע  די  אין  אדרעסירן  צו 

וואכן אין אונזער קאלום.
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וועכנטליכע  די  אלס  באקאנט  ברייט  יעזורו,  אפטיילונג:  פרנסה  יעזורו 
ביזנעס פלאטפארמע, ווי אויך מיטן העלפן ביזנעסער מיט פארשידענע ביזנעס 
טיפס און ידיעות פאר ארבעטער און בעלי בתים אין ביזנעס, גייט דאסמאל מיט 
ארבעטס  'פרנסה  ערשטמאליגע  אן  אהערשטעלן  מיטן  פאראויס  שטאפל  א 
פארמיטלונג' וואס וועט העלפן בעלי בתים טרעפן די צוגעפאסטע ארבעטער, 

ווי אויך העלפן מענטשן וואס זוכן ארבעט צו טרעפן די ארבעט וואס זיי זוכן!

א  אוועקגעשטעלט  'יעזורו'  האט  הינזיכט  די  אין  דורכברוך  פרישע  א  אין 
זוכן  וואס  וואס זאל צוזאמברענגען מענטשן  גאר סאפיסטאקירטע סיסטעם 
איז  עס  פלאטפארמע.  איין  צו  ארבעטער  זוכן  וואס  די  מיט  ארבעט  גוטע  א 

געמאכט סיי פאר פול-טיים און סיי פאר פארט-טיים דזשאבס.

די פלאטפארמע איז ספעציעל אוועקגעשטעלט אויף א וועג צו מאכן גאר 
זייער אייגענע נומבער   זיי זאלן נישט דארפן לייגן  גרינג פאר בעלי בתים אז 
אדער אימעיל אדרעס. איין סיסטעם פארבינדט די פאטענציאלע ארבעטער, 

דורכ'ן רופן אדער אימעיל'ן די פרנסה סיסטעם.

אריין  רופט  מען  ווען  איי-די.  ליסטינג  עקסטערע  אן  האט  דזשאב  יעדע 
אדער מען שיקט אן אימעיל, לייגט מען אריין די איי-די נומבער אין די פאון 
אדער אימעיל סיסטעם וואס וועט גלייך פירן צו די ספעציפישע פירמע וואס 

זוכט אן ארבעטער.

א דזשאב  צו אדווערטייזן   $25 פון  מינימאלע אפצאל  א  בלויז  עס קאסט 
זוכן  וואס  בתים  בעלי  פאר  פארגרינגערן  מורא'דיג  וועט  דאס  ליסטינג. 

ארבעטער צו טרעפן די ריכטיגע מענטש, אויף א ביליגע און גרינגע וועג!

זוכסטו א גוטע ארבעטער?!

בס"ד

ארבעט 
פרנסהפארמיטלונג

רופט 845.493.1616 אדער שיקט אן 
jobs@parnusah.com אימעיל צו

ברוכים הבאים!
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Jobs@parnusah.com | 845.493.1616 #0List your open 
positions here:

ארבעט 
פרנסהפארמיטלונג

F U L L - T I M E  P O S I T I O N S

CARE 
MANAGER

Male/Female Care Manager, (BA or First Talmudical 
degree required), $33+/hr.
Please email: 114@parnusah.com or call: 845-356-0202 x303114

JOB ID

INTAKE 
POSITION

Seeking an experienced and highly capable female to 
join our team as a full-time Intake lead.
Please call: 845.493.1616 #115 or email: 115@parnusah.com115

JOB ID

SECRETARY
A office in town of Monroe is looking to hire a full 
secretary, great pay for the right individual.
Please call: 845.493.1616 #116116

JOB ID

SALESLADY
A Retail showroom is looking to hire a full time saleslady 
Sunday to Thursday, good potentials for the right individual.
Please call: 845.493.1616 #117 or email: 117@parnusah.com117

JOB ID

SECRETARY
Multi girl office is now hiring for post-graduation. Multiple positions 
avail. Full training, great salary, transp & benefits. Pleasant environment, 
potential growth, whitelist internet. Communication skills a must. 
Please call: 845.493.1616 #113 and leave a message.

113
JOB ID

JobSpar k sJobSpa r k s

דער ספק וועגן סיפוק
דיינע ארבעטס-אויפגאבעס זענען שווער? נישט עק וועלט. ס'איז 

אייגנטליך אנהייב וועלט: עס איז א חלק פונעם מציאות. דאס מיינט 
אבער נישט אז דער דזשאב דארף דיך נישט ברענגען קיין הנאה. 

שווער ארבעטן טאר נישט זיין קיין סתירה צו סיפוק. 

ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד: די שאלה וואס זאלסט זיך פרעגן איז נאר וויפיל 
ּפראצענט פון דיין ארבעט איז ָעָמל און ווי גרויס באטרעפט דער חלק 

eliekstein.co | 845-208-4449פון סיפוק. ס'איז א פארמולא וואס דארף שטימען.

Eli Ekstein & Co.
Business leader | Consultant

Weekly job sparks 
brought to you by:

דער דורכשניטליכע אמעריקאנער ארבעטער 
וועט טוישן ארבעטס-פלעצער יעדע 4.2 יאר. 

JobFactsJobFacts

P A R T - T I M E  P O S I T I O N S

BOOKKEEPER
A fast-growing company and multi-girl office is looking for a 
bookkeeper with a minimum of two years of accounting experience.
Please call: 845.493.1616 #118118

JOB ID

BABYSITTER
Looking for woman/girl to work as an in-house babysitter 
Monday - Thursday. experience.
Please call: 845.493.1616 #119119

JOB ID

MOTHER'S 
HELPER

Comfort Health is looking for a girl in the Atza Temorim 
area to help a family daily with nighttime routine. 
Please call: 845.493.1616 #110110

JOB ID

DAY CAMP 
COUNSELORS

Seeking 2 Daycamp Counselors for a toddler group in a 
bungalow colony, 8 children. Good Pay, Transportation Provided. 
Please call: 845.493.1616 #112112

JOB ID

פרשת 
נשא א'
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 Economy@yazory.com :פאר סיי וועלכע קאמענטארן שיקט אן אימעיל צו

פרשת נשא א'

עקאנאמיע. אינפלאציע. מארקעט באריכטן

קאנגרעסיאנאלע פירער אפטימיסטיש אז מען 
וועט גרייכן אן אפמאך איבער די 'חובות דאך' 

נאך סוקסעספולע זיצונג אין ווייסן הויז
העעל"ט  במדבר  דינסטאג  פארלאפענעם 
זיצונג  צווייטער  דער  פארגעקומען  איז 
פרעזידענט  צווישן  הויז,  ווייסן  אין 
פון  פירער  קאנגרעסיאנאלע  און  ביידען 
ווייטער  האט  מען  וואו  פארטייען,  ביידע 
העכערן  צו  פלאן  א  איבער  פארהאנדלט 
ווען  צייט  א  אין  דאך,  חובות  אמעריקע'ס 
מען רוקט זיך נענטער און נענטער צו דער 
יעצטיגער  דער  פון  ענדע  דער  פון  דעדליין 
איז  אמעריקע  ווען  מאנאט,  למספרם 
וואס  געלט,  פון  אויסלויפן  צו  ערווארטעט 
אויב דער חובות דאך איז נישט געהעכערט 
אן  אין  אריינפאלן  אמעריקע  קען  דאן  ביז 

ערנסטע עקאנאמישע קריזיס.

דער  האט  זיצונג  פרישער  דער  ביי 
רעפאבליקאנער ספיקער, קעווין מעקארטי, 
אז  ביידען,  פרעזידענט  פאר  פארגעשלאגן 
פארהאנדלער  דירעקטע  שטעלן  זאל  ער 
אזוי  מעקארטי,  און  הויז  ווייסע  די  צווישן 
מיט  פאראויס  רוקן  קענען  זיך  זאל  מען  אז 
די  דורכגיין  דארפן  אן  פארהאנדלונגען,  די 
איז  פרעזידענט  דער  אינדערמיט,  סענאט 

איינגעגאנגען דערויף.

זיצונג  רעדנדיג צו רעפארטערס נאך דער 
מיט ביידען, האט מעקארטי געזאגט, אז דער 
מסכים  האט  פרעזידענט  דער  אז  פאקטאר 
געווען צו שטעלן דירעקטע פארהאנדלער, 
אז  אפטימיסטיש  שטארק  אים  מאכט 
די  צו  ווערן  דערגרייכט  וועט  אפמאך  אן 

צופרידנהייט פון ביידע זייטן.

בעפאר דער פרעזידענט האט אפגערייזט 
יאפאן פארלאפענעם  אין  G7 סאמיט  די  צו 
מיטוואך אינדערפרי, האט ער גערעדט צו די 
פרעסע איבער דער זיצונג, און ווי עס האט 
ער  איז  ווערטער  זיינע  פון  אויסגעקוקט 
גרייט צו נאכגעבן פארשידענע פארלאנגען 
פון די רעפאבליקאנער כדי צו קענען גרייכן 

אן אפמאך.

דאנערשטאג  שורות  די  שרייבנדיג 
דא  נאכנישט  דערווייל  איז  נאכמיטאג, 

דער  פון  שיינט  עס  ווי  אבער  אפמאך,  קיין 
איז  פירער  קאנגרעסיאנאלע  פון  שפראך 
וועט  אפמאך  אן  אז  שאנסן  שטארקע  דא 

דערגרייכט ווערן גאר אין קורצן.

ריטעיל סעילס שטייגט מיט בלויז 0.4 
פראצענט אין אפריל. מעגליך גוטע צייכן איבער 

אינפלאציע
פארביי,  גייט  עס  וואס  מאנאט  יעדע  מיט 
מארקעט  דזשאבס  אמעריקאנער  די  און 
שטייגט  שטארקייט,  א  מיט  אן  האלט 
א  איבער  אמעריקאנער  צווישן  זארג  די 
אנגייענדע  די  ווייל  רעסעסיע,  מעגליכע 
פעדעראלע  די  צווינגט  עקאנאמיע  גוטע 
ראטעס  אינטרעסט  די  הייבן  צו  רעזערוו 
וואס  שריט  א  נאכאמאל,  און  איינמאל 
שטעלט די עקאנאמיע אין אן עכטע געפאר.

פארלאפענעם  פון  באריכט  דזשאבס  דער 
א  געווען  ווייטער  איז  למספרם  מאנאט 
וויפיל  איבער  באריכט  דער  אבער  גוטע, 
עס  אז  צייגט  געשטיגן,  איז  סעילס  ריטעיל 
איז געשטיגן מיט בלויז 0.4 פראצענט, וואס 
האבן  עקספערטן  ווי  שוואכער  איז  דאס 

געהאט ערווארטעט.

דער  טוט  עקספערטן  עקאנאמישע  לויט 
איבער  קאסטומערס  אז  צייגן,  באריכט 
דעם  איינציען  צו  אן  הייבן  אמעריקע 
אזא  מיט  נישט  שוין  ספענדן  און  פאסיק, 
באדייט  דאס  וואס  בעפאר,  ווי  ברייטקייט 
העכסט  וועט  רעזערוו  פעדעראלע  די  אז 
נאכאמאל  דארפן  נישט  ווארשיינליך 
אויב  בפרט  ראטעס,  אינטרעסט  די  הייבן 
דירעקציע,  די  אין  גיין  ווייטער  וועט  עס 
אויף  הערן  מענטשן  אז  צייגט  עס  ווייל 
שטארק  קען  דאס  און  אזויפיל,  ספענדן 

אראפברענגען אינפלאציע.

אויב עס וועט זיך טאקע אויסשטעלן אויף 
שאנסן  די  שטארק  עס  הייבט  אופן,  דעם 
וועט  עקאנאמיע  אמעריקאנער  די  אז 
איידער  ווי  לאנדונג,  רואיגע  א  מער  מאכן 
האבן  אסאך  וואס  קראך  עקאנאמישע  אן 

געהאט ערווארטעט.
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845.218.1545 
David@Everestcapitalsolutions.com

‡ומנו˙
center for career and business development

845.265.1300 // Imnescareer.com

MONROE - HIGHLAND MILLS - BLOOMING GROVE - CHESTER - MONTICELLO - 
BLOOMINGBURG - CENTRAL VALLEY - HARRIMAN - MIDDLETOWN

FOR RENT

• 39 Fort Worth
5-6 Bedrooms 3 Baths 

• 38 Fort Worth
3-4 Bedrooms 3 Baths 

• 15 Galveston 
3 beds 2 baths

Blooming Grove
• Nice Office Right next to 
Print center

• 1000 Sq Ft Basement for 
storage for $850 a month in blooming Grove

• 34 Duelk
3 Bedrooms New 
Renovated $2,100

• 31 Duelk
5 Beds – 2 Baths

• 9 Duelk
3 Beds 2 Baths

• 9 San Antonio  
3-Bedroom New kitchen $2,100

Office Space

• A Few cozy offices 
available on 17M.

• Lake Shore Drive
2 Beds 2 Baths - Beautiful Brand-New Apartment

• 3 Galveston
4 Beds – 2 Baths

חיים גליק
718-930-1088
Licensed Salesperson

מרת ח. ש. ווייס

845-500-5457
Licensed Salesperson

מענדי אינדיג

845-637-1943
Licensed Salesperson

מענדי מיללער

845-325-2180
Licensed Salesperson

הערשי לעווי 
Licensed Broker

845-208-2135

845.208.2115 // info@MasterRealtyNY.com // 541 Route 17M Monroe NY 10950

Prospect Rd. – Blooming Grove (Town)
55.8 Acre Property – Across Peddler Hill Rd
Bordering Village of SBG -opportunity For Subdivision
With Potential for annexation to Village of SBG

57/61 Whitetail Run – Blooming Grove (Town)
20 Acre - 2 Parcels - 2 Structures – Tenant Occupied
Lot 1 (57) = 3000 sq ft. 7.10 Acre
Lot 2 (61) = 2100 sq ft. 13.7 Acre
Sold Together = Asking Price $1,880,000

INVESTMENT OPPORTUNITIES

SINGLE FAMILY

41 Oakland Avenue - Central Valley
4 Beds - 3 Baths - 2,500 Sq ft - 0.46 Acre

30 Pine Hill - Blooming Grove
4 Beds - 2 Baths - 1,776 Sq ft - 0.35 Acre

9 Mangin Rd - Blooming Grove
3 Beds - 2 Baths - 1,500 Sq ft - 0.36 Acre

33 Pine Hill - Blooming Grove
4 Beds - 3 Baths - 1,780 Sq ft - 0.34 Acre 

13 Hardscrabble Rd - Blooming Grove
Land 1.9 Acre

SOLD

46 Greycourt Rd Chester - Blooming grove
Approved Lot – Shovel Ready - 4.56 Acre

SOLD

16 Thompson Drive - Washingtonville
3 Beds - 3 baths - 2,254 Sq ft - 0.54 Acre

2212 Whispering Hills – Chester
2 Baths – 1 Baths – 1.084 Sq Ft

Off Market

98 Barnes Rd - Washingtonville NY
3 Beds - 2 Baths - 2,177 Sq ft - 0.49 Acre

1 Hawxhurst Road - Monroe
3 Beds - 2 baths -1,016 Sq ft - 0.68 Acre

Off Market

111 Summit Ave - Woodbury junction
5 Beds - 4 baths - 5,478 Sq ft - 1.2 Acre Total of 14 Rooms - $1.5M

3 Sunset Ridge Rd – Monroe
4 Beds – 4 Baths - 3,524 Sq Ft - 5.3 Acre

 5 Maclean Dr - New Windsor
4 Beds – 2 Baths – 2,120 Sq Ft – 1.3 Acre

55-Rt 17M – Monroe NY
3 Beds - 2 Baths - 1,600 Sq Ft – 0.43 Acre

384 New Vernon – Middletown
3 Beds – 2 Baths - 1,556 Sq Ft – 1.27 Acre   

7 Menayas Ct - Blooming Grove
4 Beds - 3 Baths - 3,391 Sq ft - 1.3 Acre

1 Bamond Court – Chester (BG)
3 Beds – 4 Baths – 3,209 Sq Ft 2.6 Acre

COMING
SOON

10 Hawthorne Dr - Blooming Grove
4 Beds – 4 Baths 1,932 Sq Ft 0.40 Acre

COMING
SOON

36 Starr Ave – Monticello
4 Beds – 2 Baths 1,296 Sq ft 0.35 Acre

15 Manayas Ct - Blooming Grove
5 Beds -  3 baths - 4,326 Sq ft - 3.5 Acre

Place your
Shavuos flower
order today!

Style #4
$115 

718.697.7813

Delivery in Williamsburg $15 

>Kallah orders 

>Corporate accounts  

>Organizations 

>

Arrangements 
>For Parents & Grandparents 
>

Your own table.

Bedford cor Wallabout

$75
Style #1 

$225
Style #8 

Style #9, 10, 11
12” $125
18” $200
24” $300

Style #2
Orchid plant 

Single orchid $75
Double orchid $85 

Style #5
$125

Style #3 
$105
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הערליכע נייע 
בר מצוה דעזיינס

multiple
brand new 

styles

בס”ד

30 year ' no doc loans Rate - 7.5% Cell: 917.947.9781
Office: 201.649.8111
Sales@firstloanscap.com

פרישע קאנטרי פלאר? 929·275·2330
info@prestigeflooringusa.com

HARDWOOD · VINYL · SCRAPING
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We are
fully stocked
We have low-budget and corporate office
solutions readily available in stock, for all
your computer and IT needs. 
Count on us to support your success.

av
ru

m
y.

co
m

     845-637-5265
UPDATEITNY.COM

Y O U R  O N E - S T O P  S H O P  F O R  C O M P U T E R  A N D  I T  S O L U T I O N S

Free pickup & delivery!

REPAIR DEPT.

פארבן
פרעסן

טוישן קאפל 
און נאך

59 FOREST RD.Back Entrance

1855.5KESSER1855.553.7737

SUN. - THUR. 3:00-6:30 FRIDAY. 10-12

APP.AVAILABLE.

Office:  845.694.5739    Cell:  845.325.6505
Email: Billing@TheBookkeepingSolutions.com

SMALL 
BUSINESS 
OWNERS: • Bookkeeping

• phone calls
• customer 

service 
• paying bills
• payroll  

WE WILL 
TAKE CARE 
OF YOUR:

PACKAGES
STARTING AT ONLY
$260 A WEEK

יצחק מיכאל גראד

T H E

S O L U T I O N S

די געניאלע 
סיסטעם קאר-ליין 
וואס ערמעגליכט 

אז 'יעדער איד מיט 
א קאר קען מאכן 
א טריפ', שטעלט 
צו די העכסטע 
עוועילעביליטי 

ראטע פאר טריפס – 
24 שעה א טאג. 

845.444.1234

ת " י ש ה ז ע ב

! ס י ו ו ר ע ס ר  א ק א  ן  כ ו ז ט  י מ ט  ש י נ ר  ע מ ך  י ז ט  ע ש ט ו מ

We manage your Airbnb 
rental in Arizona.
Yoel Torem
929.800.1000
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 יעזורוקָאווע
 ביזנעס
שמועסן

97           אלימלך לאנדא

צו דינען אלץ קאנדידאט פאר דער 
קאלום, אדער צו פארשלאגן א געדאנק 

פארבינדט אייך מיט די יעזורו אפיס אויף 
718.732.1000 עקס. 203 אדער שיקט אן 

Business@yazory.com :אימעיל צו

א גוט יאר ר' מענדל. וואו האט זיך אנגעהויבן 
אייער שייכות צו וויין?

וויין לויפט אין די בלוט, מיין טאטע ר' בעריש, און מיין זיידע 
ר' שלום, האבן שוין געמאכט וויין, אזויווי עס איז אמאל געווען 
דער סדר, אז גאר אסאך חסיד'ישע אידן, בפרט אין וויליאמסבורג, 
בין  איך  און  צוגעזען,  עס  האב  איך  וויין.  געמאכט  אליין  האבן 

אויפגעוואקסן מיט מאכן וויין.

ווילאנג פארקויפט מען שוין לויפער'ס וויין?
בערך 22 יאר.

וואס איז ספעציעל אין לויפער'ס וויינען?
פילן  אלץ  זאל  מען  אז  איז,  וויינען  לויפער'ס  פון  גאנג  די 
בשעת'ן טרינקען ממש ווי מען עסט די פרישע טרויבן פון וואס 

מען האט עס געמאכט.
וויין,  גייט דורך אסאך מדריגות ביז עס איז פארטיגע  טרויבן 
און עס איז דא אסאך זאכן וואס מאכט אז עס זאל עס אינגאנצן 
די טעמפעראטור, אדער  זיין  סיבה קען  די  פונעם ארגינעלן טרויבן טעם.  אוועקטראגן 
הונדערטער אנדערע זאכן, וואס כאטש עס מאכט נישט קאליע, נעמט עס אבער אוועק 

פון די ארגינעלע טעם.
אלץ  איך  האב  וויין,  מאכט  מען  ווי  זיידע  און  טאטע  מיין  ביי  צוגעזען  האב  איך  ווען 
אויפגעפאסט, אז ווען מען קוועטשט אויס די טרויבן צו מאכן מאסט, האט עס א פרישע 
נישט  בכלל  עס  איז  וויין,  געמאכט  האט  מען  ווען  אבער  טרויבן,  געשמאקע  פון  טעם 
עס  וויין,  מאכן  צו  שאד  א  ממש  איז  עס  אז  געטראכט  אלץ  האב  איך  און  גוט,  געווען 

פארלירט דאך די גאנצע גוטע טעם.
און אויף דעם ארויף האב איך געעפנט די לויפער'ס וויין פירמע, צו זיכער מאכן אז מען 
בלייבט מיט די ערשטע געשמאקע טרויבן טעם, און אז עס זאל נישט קאליע ווערן, און 

פאר אזעלכע וויינען דארף מען נישט זיין קיין מבין פאר דעם. 

וואס איז וויין אין די אידישע וועלט אנדערש ווי אין די גוי'אישע 
וועלט?

די געברויך איז אינגאנצן אנדערש. א גוי וועט נאר טרינקען וויין אויב האט ער עס ליב. 
אויך ווען ער וועט טרינקען דארף ער נישט טרינקען א גאנצע כוס אויפאמאל.

ביי אונז אידן דארף מען האבן וויין פאר קידוש, און מען דארף אויסטרינקען א גאנצע 
רביעית אויפאמאל, דאס מאכט די אידישע געברויך אינגאנצן אנדערש.

וואס איז דער מהלך פון מאכן וויין, און וואו צייכנט זיך לויפערס 
אויס.

געשמאק,  און  פריש  זיך  האלט  עס  ווילאנג  צייט  א  און  טבע  א  האט  פרוכט  יעדע 
דערנאך ווערט עס חרוב.

טרויבן איז די איינציגסטע פרוכט וואס אפילו עס איז אריבער זיין צייט, און דו הייבסט 
עס אן צו לאזן ווערן קאליע, האט עס נאך א שטאפל פון אויפקאכן און ווערן וויין, וואס 
דאן האלט זיך עס פאר לאנגע לאנגע יארן, און פארקערט, ווי עלטער עס איז אלס בעסער 

קען עס זיין.
וויאזוי ווערן אלע פרוכט קאליע? ווייל ווען עס ווערט אלט קומען באקטעריעס און 

מאכן עס חרוב.
ביי טרויבן געשעט די זעלבע זאך, אבער אויף אן אנדערע וועג, אז ווען ער ענדיגט אים 
חרוב מאכן ווערט עס וויין. די באקטעריע גייט אריין און עסט אויף די צוקער, און יעדע 

מיר א שפאציר  וואך כאפן  די 
אין די וועלט פון די בארימטע 
מיר  פירמע'.  וויין  'לויפער'ס 
זעצן זיך אראפ אויף א קורצע 
ר'  גרינדער,  דער  מיט  שמועס 
פארשטיין  צו  לויפער,  מענדל 
א  פון  ספעציעלקייט  די 

לויפער וויין.

 ושמח+ בחגך והיית אך... <לויפעת׳ס

T
hi

s 
A

d 
w

as
 d

on
e 

af
te

r 
a 

La
'c

ha
im

 o
f a

 c
ol

d 
La

uf
er

 R
os

e.
 \\

  N
am

el
es

s.
te

am
 

צוויי פראצענט פון צוקער ווערט איין פראצענט אלקאהאל.
 24 זיך  אין  האט  טרויב  א  למשל  אויב  געשעט  וואס 
 12 צו  אן  קומט  עס  ווען  וויין,  די  וועט  צוקער,  פראצענט 
פראצענט אלקאהאל, ווערן אינגאנצן א טריקענע וויין, ווייל 

אלע צוקער איז שוין אויפגעגעסן.
אבער חוץ די באקטעריע וואס עסט אויף די צוקער, קענען 
זיין אנדערע באקטעריעס וואס וועלן אויך חרוב מאכן די וויין, 
וויאזוי, מען טוט,  און  וואס,  וויסן  צוליב דעם דארף מען  און 
און עס איז אן עקסטערע חכמה צו זיכער מאכן אז עס זאלן 
נישט זיין פרעמדע באקטעריעס, און עס זאל בלייבן די גאנצע 

פרישקייט פון די טרויב.
און ווי געזאגט פריער, דא קומט די זאך מיט וואס לויפער 
איז ספעציעל. מיר מאכן זיכער אז כאטש עס קענען געשען 
וויין  די  וואס  צייט  די  ביי  דעטאלן  קליינע  הונדערטער 
אסאך  גאר  דא  איז  עס  וויבאלד   ,)fermentation( קאכט 
אבער  מיר  מאכן  וויין,  די  חרוב  מאכט  עס  און  באקטעריעס, 
זיכער אז עס זאל יא בלייבן מיט די ארגינעלע פרישע טרויבן 

טעם, און ס'זאל עס נישט קענען חרוב מאכן.

וואס איז די סיבה אז היינטיגע טעג איז דא 
ווי  וויינען  פון  אויסוואל  גרעסערע  א  סאך 

אמאל?
עס איז דא אסאך סיבות, קודם כל, די אויסוואל היינט איז 
לענדער  ווייטע  פון  טרויבן  נעמען  קען  מען  גרעסער,  סאך 

וכדו'.

די  קאנטראלירן  פון  מעגליכקייטן  די  אויך  אבער 
אסאך  אז  מאכט  טעכנאלאגיע,  אנדערע  און  טעמפעראטור 
צו  ראוי  און  געלונגען  ארויסקומען  קענען  זאלן  וויינען  מער 

טרינקען.

די  פון  חלק  ערשטע  די  ענדיגן  מיר  פאר 
אלגעמיין,  אין  לויפערס  איבער  אינטערוויו 
די  פון  רעדן  און  מינוט  איין  נעמען  לאמיר 

טאקיי וויין?
פון  געגנט  די  נעבן  אונגארן,  אין  געגנט  א  איז  טאקיי 
געגנט  ריזיגע  א  איז  עס  אא''וו.  ליסקע,  אוהעל,  קערעסטיר, 
ווייס/ זענען  דארט  טרויבן  אלע  טרויבן,  מיט  אנגעפילט 

גאלדענע טרויבן.
הונדערטער  פאר  באקאנט  שוין  זענען  דארט  טרויבן  די 
קעניגליכע  און  געזונטע  רייכע  גאר  אלס  יארן,  הונדערטער 
נאך,  און  אייזן  ווי  מינעראלן  גוטע  פארמאגט  וואס  טרויבן, 

צוריק אין די יארן פלעגט מען עס ניצן פאר רפואות.
איך וואלט געזאגט אז פאר די זומער טעג, ווען אינדרויסן 
איז טרוקן, איז טאק די לויפער טאקיי וויין די בעסטע אפציע.

פיין ר' מענדל, א יישר כח פאר אייער צייט, 
און פארן אינפארמאטיווע שמועס. מיר וועלן 
זיך בס"ד נאך צוריקקערן און רעדן איבער די 

אנדערע וויינען.
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א גוט יאר ר' מענדל. וואו האט זיך אנגעהויבן 
אייער שייכות צו וויין?

וויין לויפט אין די בלוט, מיין טאטע ר' בעריש, און מיין זיידע 
ר' שלום, האבן שוין געמאכט וויין, אזויווי עס איז אמאל געווען 
דער סדר, אז גאר אסאך חסיד'ישע אידן, בפרט אין וויליאמסבורג, 
בין  איך  און  צוגעזען,  עס  האב  איך  וויין.  געמאכט  אליין  האבן 

אויפגעוואקסן מיט מאכן וויין.

ווילאנג פארקויפט מען שוין לויפער'ס וויין?
בערך 22 יאר.

וואס איז ספעציעל אין לויפער'ס וויינען?
פילן  אלץ  זאל  מען  אז  איז,  וויינען  לויפער'ס  פון  גאנג  די 
בשעת'ן טרינקען ממש ווי מען עסט די פרישע טרויבן פון וואס 

מען האט עס געמאכט.
וויין,  גייט דורך אסאך מדריגות ביז עס איז פארטיגע  טרויבן 
און עס איז דא אסאך זאכן וואס מאכט אז עס זאל עס אינגאנצן 
די טעמפעראטור, אדער  זיין  סיבה קען  די  פונעם ארגינעלן טרויבן טעם.  אוועקטראגן 
הונדערטער אנדערע זאכן, וואס כאטש עס מאכט נישט קאליע, נעמט עס אבער אוועק 

פון די ארגינעלע טעם.
אלץ  איך  האב  וויין,  מאכט  מען  ווי  זיידע  און  טאטע  מיין  ביי  צוגעזען  האב  איך  ווען 
אויפגעפאסט, אז ווען מען קוועטשט אויס די טרויבן צו מאכן מאסט, האט עס א פרישע 
נישט  בכלל  עס  איז  וויין,  געמאכט  האט  מען  ווען  אבער  טרויבן,  געשמאקע  פון  טעם 
עס  וויין,  מאכן  צו  שאד  א  ממש  איז  עס  אז  געטראכט  אלץ  האב  איך  און  גוט,  געווען 

פארלירט דאך די גאנצע גוטע טעם.
און אויף דעם ארויף האב איך געעפנט די לויפער'ס וויין פירמע, צו זיכער מאכן אז מען 
בלייבט מיט די ערשטע געשמאקע טרויבן טעם, און אז עס זאל נישט קאליע ווערן, און 

פאר אזעלכע וויינען דארף מען נישט זיין קיין מבין פאר דעם. 

וואס איז וויין אין די אידישע וועלט אנדערש ווי אין די גוי'אישע 
וועלט?

די געברויך איז אינגאנצן אנדערש. א גוי וועט נאר טרינקען וויין אויב האט ער עס ליב. 
אויך ווען ער וועט טרינקען דארף ער נישט טרינקען א גאנצע כוס אויפאמאל.

ביי אונז אידן דארף מען האבן וויין פאר קידוש, און מען דארף אויסטרינקען א גאנצע 
רביעית אויפאמאל, דאס מאכט די אידישע געברויך אינגאנצן אנדערש.

וואס איז דער מהלך פון מאכן וויין, און וואו צייכנט זיך לויפערס 
אויס.

געשמאק,  און  פריש  זיך  האלט  עס  ווילאנג  צייט  א  און  טבע  א  האט  פרוכט  יעדע 
דערנאך ווערט עס חרוב.

טרויבן איז די איינציגסטע פרוכט וואס אפילו עס איז אריבער זיין צייט, און דו הייבסט 
עס אן צו לאזן ווערן קאליע, האט עס נאך א שטאפל פון אויפקאכן און ווערן וויין, וואס 
דאן האלט זיך עס פאר לאנגע לאנגע יארן, און פארקערט, ווי עלטער עס איז אלס בעסער 

קען עס זיין.
וויאזוי ווערן אלע פרוכט קאליע? ווייל ווען עס ווערט אלט קומען באקטעריעס און 

מאכן עס חרוב.
ביי טרויבן געשעט די זעלבע זאך, אבער אויף אן אנדערע וועג, אז ווען ער ענדיגט אים 
חרוב מאכן ווערט עס וויין. די באקטעריע גייט אריין און עסט אויף די צוקער, און יעדע 

מיר א שפאציר  וואך כאפן  די 
אין די וועלט פון די בארימטע 
מיר  פירמע'.  וויין  'לויפער'ס 
זעצן זיך אראפ אויף א קורצע 
ר'  גרינדער,  דער  מיט  שמועס 
פארשטיין  צו  לויפער,  מענדל 
א  פון  ספעציעלקייט  די 

לויפער וויין.
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צוויי פראצענט פון צוקער ווערט איין פראצענט אלקאהאל.
 24 זיך  אין  האט  טרויב  א  למשל  אויב  געשעט  וואס 
 12 צו  אן  קומט  עס  ווען  וויין,  די  וועט  צוקער,  פראצענט 
פראצענט אלקאהאל, ווערן אינגאנצן א טריקענע וויין, ווייל 

אלע צוקער איז שוין אויפגעגעסן.
אבער חוץ די באקטעריע וואס עסט אויף די צוקער, קענען 
זיין אנדערע באקטעריעס וואס וועלן אויך חרוב מאכן די וויין, 
וויאזוי, מען טוט,  און  וואס,  וויסן  צוליב דעם דארף מען  און 
און עס איז אן עקסטערע חכמה צו זיכער מאכן אז עס זאלן 
נישט זיין פרעמדע באקטעריעס, און עס זאל בלייבן די גאנצע 

פרישקייט פון די טרויב.
און ווי געזאגט פריער, דא קומט די זאך מיט וואס לויפער 
איז ספעציעל. מיר מאכן זיכער אז כאטש עס קענען געשען 
וויין  די  וואס  צייט  די  ביי  דעטאלן  קליינע  הונדערטער 
אסאך  גאר  דא  איז  עס  וויבאלד   ,)fermentation( קאכט 
אבער  מיר  מאכן  וויין,  די  חרוב  מאכט  עס  און  באקטעריעס, 
זיכער אז עס זאל יא בלייבן מיט די ארגינעלע פרישע טרויבן 

טעם, און ס'זאל עס נישט קענען חרוב מאכן.

וואס איז די סיבה אז היינטיגע טעג איז דא 
ווי  וויינען  פון  אויסוואל  גרעסערע  א  סאך 

אמאל?
עס איז דא אסאך סיבות, קודם כל, די אויסוואל היינט איז 
לענדער  ווייטע  פון  טרויבן  נעמען  קען  מען  גרעסער,  סאך 

וכדו'.

די  קאנטראלירן  פון  מעגליכקייטן  די  אויך  אבער 
אסאך  אז  מאכט  טעכנאלאגיע,  אנדערע  און  טעמפעראטור 
צו  ראוי  און  געלונגען  ארויסקומען  קענען  זאלן  וויינען  מער 

טרינקען.

די  פון  חלק  ערשטע  די  ענדיגן  מיר  פאר 
אלגעמיין,  אין  לויפערס  איבער  אינטערוויו 
די  פון  רעדן  און  מינוט  איין  נעמען  לאמיר 

טאקיי וויין?
פון  געגנט  די  נעבן  אונגארן,  אין  געגנט  א  איז  טאקיי 
געגנט  ריזיגע  א  איז  עס  אא''וו.  ליסקע,  אוהעל,  קערעסטיר, 
ווייס/ זענען  דארט  טרויבן  אלע  טרויבן,  מיט  אנגעפילט 

גאלדענע טרויבן.
הונדערטער  פאר  באקאנט  שוין  זענען  דארט  טרויבן  די 
קעניגליכע  און  געזונטע  רייכע  גאר  אלס  יארן,  הונדערטער 
נאך,  און  אייזן  ווי  מינעראלן  גוטע  פארמאגט  וואס  טרויבן, 

צוריק אין די יארן פלעגט מען עס ניצן פאר רפואות.
איך וואלט געזאגט אז פאר די זומער טעג, ווען אינדרויסן 
איז טרוקן, איז טאק די לויפער טאקיי וויין די בעסטע אפציע.

פיין ר' מענדל, א יישר כח פאר אייער צייט, 
און פארן אינפארמאטיווע שמועס. מיר וועלן 
זיך בס"ד נאך צוריקקערן און רעדן איבער די 

אנדערע וויינען.
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Get your passport in 24 hours! Call 718.400.9969

Knee scooter גמ"ח  845.637.7731  -  347.931.6701

Buying Amex & United  Call/text 845.356.4537 -  
Email info@milesaheadus.com

Olympia Management Let us handle all your bookkeeping needs, while giving 
you the freedom to focus on growing your business. 

Chaya@olympiamgmt.com 845.204.8466 Ext 100

 Boat rides on Hudson River, couples, families, schools. Capt. Moshe 845.642.0362

אבני הר סיני: שטיינדלעך פונעם בארג סיני צו באקומען רופט: 845.774.9177

ויהי נועם און חמשה חומשי תורה אין אייער נייע באנגעלא ,דירה. 
הערשל יאקאבאוויטש  845.537.7988  אדער 845.774.9177 

מנהג קדמן לאכול מצה בחג השבועות )חיד"א ספר לב דוד( 
 פארשידענע און געשמאקע  פסח'דיגע מצות און מצה מעהל  

 Special: reg 4 lbs: $99 - WW $110 - Spelt $120
לכבוד שבת ויו"ט און פאר אייערע שמחות.  רופט הערשל יאקאבאוויטש 774.9177 845.  845.783.6126.

Cash for Junk Cars: We pay top $$$ for all Your Junk or Working Cars.
 Bentzion 848.245.5077  We buy and pay $$$ for your end of lease buy outs.

מיר דעליווערן 3 מאל א טאג פון מאנרא צו מאנסי. פון מאנרא 10:00/1:30/4:45. 
פון מאנסי 11:45/3:00/5:00 

 The deliveries are guaranteed within 3 hours.  845.533.2332 

Gift set-up by G. Sandel 845.248.7938

חלה טייג צו פארברענען - PICK UP AVAILABLE - $3/lb -  טארים  845.537.1100   

תומכי שבת - הכנסת אורחים : א שטוב פאר געסט, שבת, שמחות 845.782.8760 
פאר א נדבה קאלט 1-833-434-3354 

tomcheishabboskj.org  אדער קענט איר געבן .PIN# 76976 און לייגט אריין די

 Silver Repair צו פאררעכטן אייער זילבערווארג רופט יודא שניטצער 845.774.8820
אויך קויפן מיר אפ אייער אלטע זילבערווארג

classifieds@yazory.com | 845.774.3339 #2 קלאסיפיידס

To give away a Fleishiga microwave. Please call: 845.783.3740

To give away a safe for a Sefer Torah. Please call: 845.637.6566

איך האב אוועקצוגעבן אן אינפענט סיעט לשם מצוה, איר קענט רופן 845-637-6122.

Place it free: free@yazory.com | 845.774.3339 #2 לשם מצוה
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די קומענדיגע יעזורו, וועט גיין צום 
דרוק מיט א טאג פריער. 
5PM דעדליין אריינצושיקן עדס: מיטוואך

Ads@Yazory.com  |  855.5.YAZORY

Furnished apartment available on Chevron. Please call: 845.418.4003

אפאר אפיסעס )צוזאמען( צו פארדינגן אויף Acres Rd ביטע רופן 845.774.9250

גרין היללס - הערליכע הייזער צו פארדינגען פאר שבתים, שיינע גראונדס, 
פלעיגראונדס. שבת קודש מעין עוה"ב, 718-289-0232

A full furnished apartment to rent on Meron for short term, call 845.325.0198

A nice walk in office for rent, Meron area, call 845.325.0198

listings@yazory.com | 845.774.3339 #2 ריעל עסטעיט

36 Woodcock - This stunning 
private house spans over 
3,000 square feet boasting 
impeccable condition and 
sits on an expansive 1.5-acre 
lot. belongings and more.

SOLD

Stropkov - This is a 
5-room walk-in apartment, 
corner unit, the rooms are 
bright and airy plus it has 
the convenience of the 
location.

TO SELL 

Kerestier - A 6-room gem, 1st 
floor. In excellent condition. 
Boasts an upgraded kitchen 
, nice big porch, and plenty 
natural light coming in. 
You'll feel right at home!

TO SELL

Prag - 5-room 
Basement 
apartment, two full 
bathrooms, great 
location, perfect 
condition.

TO SELL

845.781.2410
Sales@HFArealty.com

Cell 845.238.0039
Mordechai@hfarealty.com

ext. 4מרדכי יואל אונגאר

ext. 3

Moshe@hfarealty.com
משה יוסף פריעדמאן

3-room apt on Lizensk 

3-room apt Prag 

3-room apt on Lemberg 
furnished 

4-room apt in Blooming Grove 

4-room apt karlsburg 4th floor

4-room apt on Koritz 

4-room apt in Wooodbury 
Junction 

4-room apt on Mountain

5-room apt on Quickway 

6-room basement on Keresteir 

8-room apt in Blooming Grove 

Retail space on Garfield  

10-room apt on Van Buran

1,2 ,3, room office on Lemberg 

1 room office on Getzel Berger

Large office with a conference 
room in Business center area

2000 sq ft garage space on 
elm st 

TO RENT

*HFA Realty is charging a flat Fee from Tennant, it's not based on price of rental.
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  בריוון
  הילף

  אינספיראציע
  חיזוק

מר
יא

יו 
ש את רעהו יעזורו ולאח

אי

אויסשמועסן מיט אלע שכנים וועלכע 
זמנים די דרייוועי זאל זיין צוגעמאכט

יעצט זומער ווען די קינדער שפילן זיך אסאך אויפן גאס 
וואלט איך געוואלט אויסשמועסן א נושא וואס זייער אסאך 
מענטשן זענען זיך מיקל דערין, און ס'פאלט זיי נישט ביי אז 

דאס איז גאר א שאלה.

אין  דא  געסלעך  אסאך  זייער  אין  איינגעפירט  איז  עס 
און  חדר  פון  אהיים  קומען  קינדער  די  ווען  פון  אז  שטאט 
ס'זאל  אז  נישט  מ'וויל  און  גאס,  אויפן  שפילן  קינדער  די 
דורך  די דרייוועי  לידי סכנה, פארמאכט מען  חלילה קומען 

א באריקאדע וכדו', אזוי קען קיין אויטא נישט אריינפארן.

חושן  בעניני  הוראה  מורה  חשובער  א  מיט  רעדנדיג 
איז  דאס  אז  געמאכט  אויפמערקזאם  מיר  ער  האט  משפט 
דעם  פון  איינוואוינער  אלע  ווען  טון  צו  אויסגעהאלטן  נאר 
זענען מסכים און האבן באשטעטיגט אז אין די שעות  גאס 
זאל די גאס זיין פארמאכט. ווייל עס איז דא אן איסור אין די 
תורה פון 'ארור מסיג גבול רעהו', במילא אויב פארמאכט מען 

יענעמ'ס רשות איז דאס זייער הארב.

וועגן דעם איז זייער וויכטיג צו מאכן א מיטונג פון אלע 
איינוואוינער פון די גאס און באשטימען אז מ'גייט מאכן א 
זיין צוגעשפארן אין יענע שעה. און על פי  צוים, און ס'גייט 
יעדער  ווייל  דערצו,  מסכים  איינוואוינער  אלע  זענען  רוב 
האט דאך קינדער. און מ'דארף אבער זיכער מאכן אז ס'זאל 
נאר זיין פארשפארט אין די שעות און נישט אין קיין אנדערע 

שעה.

י. מענדלאוויטש

נזהר זיין אום שבת ביי די ספיד סיינס

איך האב געוואלט מעורר זיין אן ענין וואס איז נוגע מדי 
שבת בשבתו און איז שוין מעגליך אויסגעשמועסט געווארן 
דא, אבער וויבאלד איך האב דאס מיטגעהאלטן די וואך שבת, 

שפיר איך פאר א פליכט צו שרייבן דערוועגן.

וואו  נוגע ביי אלע פונקטן לענגאויס די שטאט  דאס איז 
וואס  סיין,  לעקטער  לימיט'  'ספיד  די  סטאנציאנירט  ס'איז 
איז געמאכט אז ווען א קאר פארט שנעל העכער דעם ספיד 
שנעל  צו  פארט  ער  אז  צייגן  און  בלינקען  עס  זאל  לימיט 
מלא  בפה  זאגן  מ'קען  און  ספיד.  זיין  רעדוצירן  זאל  ער  און 
אסאך  און  געראטעוועט,  לעבנס  אסאך  שוין  ס'האט  אז 

עקסידענטן פארמינערט.

כ'האב  אז  איז  ארויסברענגען,  וויל  איך  וואס  אבער 
במערקט אז נישט נאר ווען אן אויטא פארט אריבער צייגט 
עס וועלכע ספיד ס'פארט, נאר אפילו ווען א מענטש וואקט 
אריבער, אויב גייט ער זייער שנעל דאן נעמט זיך עס בלינקן 
פיסטריט  די  לויט  אויפגעכאפט  האט  וואס  נומער  ספיד  די 

פונעם מענטש.

זיין בקדושת השבת, אז שבת  נזהר  דעריבער דארף מען 
ווען מ'גייט אויפן גאס און מ'גייט אריבער די אלע לעקטעריק 

855.6.PINTEL
service@pintelcommunication.com

One point of access to
all your Telecom needs.

Formerly 
Aris Tire 

Shop

Sales@cargoautocare.com
845.395.7777Ψ

Oil Change

Tires 

Battery

Bulbs

Mirrors

Wipers

Brakes

POST CONSTRUCTION
MOVE IN/OUT CLEANING

845.999.VISH (8474)
CLEAN@VISHVASH.COM

For all your 

service calls 
PLUMBING

845.537.1186
יושע ביקעל
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ISSUE #145

שיקט אריין אייערע מיינונגען און 
הערות אויף סיי וועלכע נושא וואס 
קען זיין אינפארמאטיוו פארן ציבור

שיקט א טעקסט/אימעיל צו:
Chazak@yazory.com - אדער רופט 845.774.3339

און דרוקט #0 צו לאזן א מעסעדזש

מיר נעמען נישט קיין שטעלונג און אחריות אויף די אינהאלט פון די בריוון אדער אדווערטייזמענטס.

אויף  רד.,  פארעסט  אויף  רד.,  דעעש  אויף  למשל  ווי  סיינס, 
גיין  מען  זאל  וכו',  רד.  ריזשין  אויף  און  רד.,  סקאנעמאנק 
פאמעליך, אדער נישט גיין נעבן דעם שטאנג, נאר אריבערגיין 
די גאס, אזוי וועט מען זיין זיכער אז ס'צינדט זיך נישט אן די 

לעקטער.

און אוודאי דארף מען אנזאגן די קינדער אז זיי זאלן נישט 
פארן שנעל מיט די בייקס נעמען די אלע סיינס, ווייל ס'טוט 
בייק איז געפארן. אסאך מאל  די  וואס  נומער  די ספיד  ווייזן 
יא  עס  איז  צומאל  אבער  אויסגעלאשן,  סיין  דער  טאקע  איז 

אנגעצינדן, און מ'דארף זיין געווארענט דערין.

מ. פיש

זיך נישט פארלאזן אויף די אויטאמאטישע 
קרעדיט קארד מאשינדלעך

איך וויל דא מעורר זיין א וויכטיגע נקודה, וואס איך האב 
א  איינעם  ביי  געדינגען  האב  איך  מעשה.  אזא  געהאט  אליין 
קרעדיט קארד מאשין צו גיין דערמיט נאך געלט, און איך האב 
געוואוסט אז איך האב געמאכט אויף די מאשין ארום $1,500, 
וואס דאס איז א שיינער דעצירנדער סכום, און ווען איך בין 
בעה"ב  דער  האט  מאשינדל,  דעם  טראגן  צוריק  געגאנגען 
ארויסגעפרינט די סך הכל, און ס'איז ארויסגעקומען אז כ'האב 
נאר געזאמעלט אויף דעם מאשינדל $500, וואס דאס מיינט 

אז כ'האב כמעט פארלוירן טויזנט דאלאר!

ווייס  איך  אז  זיי  מיט  טענה'ן  צו  אנגעהויבן  מיר  האב  איך 
קלאר אז איך האב געמאכט נאך א טויזנטער און זיי זאלן דאס 
ביטע איבערגיין און קלאר שטעלן. זיי האבן אבער גע'טענה'ט 
דער  אז  און  טעותים  קיין  נישט  מאכט  קאמפיוטער  די  אז 
קאמפיוטער האט ארויסגעגעבן דעם נומער איז דאס זיכער 

גערעכט, און מעגליך אז איך האב געמאכט א טעות.

וויסנדיג אז איך בין  אבער איך האב מיר געהאלטן פעסט 
גערעכט, און נאכן גוט איבערזיכטן, האט זיך ארויסגעשטעלט 
אז יא, דער קאמפיוטער האט געמאכט א טעות! און ס'האט 
זיך ארויסגעשטעלט אז כ'האב טאקע געזאמעלט אויף דעם 
געגעבן  מיר  האבן  זיי  און   .$1,500 פון  סכום  דער  מאשינדל 

דעם באדייטנדער סכום.

איבערשמועסנדיג מיט א חשובער מורה הוראה האט ער 
געווארענט  זאל  ציבור  אז דער  זיין  צו מפרסם  מיר באפוילן 
א  קען  טעות,  א  מאכן  קען  מענטש  א  ווי  פונקט  אז  זיין, 
מ'דינגט  ווען  און  טעות,  א  אמאל  מאכן  אויך  קאמפיוטער 
קאפ  האלטן  מען  זאל  מאשינדל,  סארט  וועלכע  סיי  ארויס 
בערך וויפיל געלט מ'האט געמאכט אויף דעם, אזוי קען מען 
זיין פארזיכערט אז מ'באקומט צוריק די ריכטיגע סכום געלט.

סארט  אלע  די  מ'דינגט  ווען  אז  וויסן  צו  גוט  איז  בכלל 
האלטן  און  אקאונט  אינעם  אריינגיין  מען  קען  מאשינדלעך 
חשבון וויפיל געלט מ'דארף צוריק באקומען. פארשטענדליך 
גייט  פירמע  די  וויפיל  ראטע  די  אראפרעכענען  מ'דארף  אז 

אראפרעכענען, אבער בערך קען מען וויסן דערפון.

 יואל ווייס
848.245.5077

WE PAY TOP $$$ FOR
AND JUNK CARS

ALL YOUR JUNK CARS.

SPECIAL HIGHER $ PAYOUT FOR NEWER MODEL CARS

מיר וועלן טון פאר אייך מיט עקספיריענס און העפליכע 
 .Corporations, LLC, & non for profit org  סערוויס די

פאר גאר מעסיגע פרייזן

845 . 579 . 5939

עפענט איר א נייע ביזנעס?

WE KNOW MENSWEAR

845.782.6756
Free delivery10 MORDCHE 

SCHER BLVD

New location: 

SCHNITZER
S I L V E R   R E P A I R

Walk-in Hours: Sun.-Thur. 12-6 Fri. 11-1

15 Hayes Ct #103
845-774-8820

יוסף יואל לעווי - דוד נחמי' סטרולאוויטש

845.492.8838

CUSTOM SOFTWARE

For all your co-packing
& FBA prep needs

Sales@SpryPackers.com
845-777-9375

You sell, 
We prep

פאר אלע אייער טשעקס
  Personal and Business

 CHECKS ON THE SPOT
845.275.0244
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SHAUL DIAMANT

845.517.8907
TRUST, CARE, CONFIDENTIAL  | CONCIERGE SERVICE  |  PERSONAL CHAUFFEUR

Arrive Rested.

Ride 
Comfortably, 

Residential - Commercial
845.662.8127

WE PATCH IT  //  PAINT IT  //  CLEAN IT

CALL
TEXT: 347.378.2825WE CLOSE ANY

HOLE ANY SIZE.

 בס"ד

wallwallwall
damage?damage?damage?

Get a PatchMan. Get it done.

Introducing our radiant line of 
lab grown diamond jewelry.

WE’VE GROWN
OUR COLLECTION

845.783.AQUA   |   KJ SHOPPING CENTER   |   HOURS: SUN-TH 11:30-6:30 FRI 11:30 - (W)1 (S)2
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