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Isaac Neuman:  The Righteous Person Complex in the Holy Writings (Essay) 
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ח אייגענע און נָאענטע עניניםח אייגענע און נָאענטע עניניםח אייגענע און נָאענטע עניניםח אייגענע און נָאענטע עניניםיצחקי׃  מּכויצחקי׃  מּכויצחקי׃  מּכויצחקי׃  מּכו     
Yitskhoki:  Mekoyekh Eygene Un Noente Inyonim 

Isaaci:  Concerning Personal and Close Matters 

    

59595959    

שּפריצןשּפריצןשּפריצןשּפריצן----בַאביטש׃  ֿפעדערבַאביטש׃  ֿפעדערבַאביטש׃  ֿפעדערבַאביטש׃  ֿפעדער. . . . אַאַאַַא     
A. Babitsh:  Feder-Shpritsn 

A. Babbitch:  Squirts of the Pen 

    

61616161    

מיללער מיללער מיללער מיללער . . . . ך שך שך שך שמשה װַײסמַאן׃  צום ערשטן יָארצַײט נָאמשה װַײסמַאן׃  צום ערשטן יָארצַײט נָאמשה װַײסמַאן׃  צום ערשטן יָארצַײט נָאמשה װַײסמַאן׃  צום ערשטן יָארצַײט נָא

))))עקרָאלָאגעקרָאלָאגעקרָאלָאגעקרָאלָאגננננ((((     
Moyshe Vaysman:  Tsum Ershtn Yortsayt Nokh Sh. Miller (Nekrolog) 

Moses Weisman:  On the First Memorial Day of S. Miller (Obituary) 
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זּכורזּכורזּכורזּכורתּתּתּּתשמואל דָאמניץ׃  למען שמואל דָאמניץ׃  למען שמואל דָאמניץ׃  למען שמואל דָאמניץ׃  למען      
Shmuel Domnits:  Lemaan Tizkor 

Samuel Domnitz:  In Memorium 
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     נַײע ביכער נַײע ביכער נַײע ביכער נַײע ביכער––––טערַארישע נָאטיצן טערַארישע נָאטיצן טערַארישע נָאטיצן טערַארישע נָאטיצן לילילילי
Literarishe Notitsn – Naye Bikher 

Literary Notes – New Books 



    

67676767    

לובלובלובלובקקקקיִידישן קולטור יִידישן קולטור יִידישן קולטור יִידישן קולטור . . . . אַאַאַַא. . . .  יָאריקער יוֿבל ֿפון ל יָאריקער יוֿבל ֿפון ל יָאריקער יוֿבל ֿפון ל יָאריקער יוֿבל ֿפון ל33333333     
33 Yoriker Yoyvl Fun L.A. Yidishn Kultur Klub 

33
rd

 Anniversary of the L.A. Yiddish Culture Club 
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צונַאכטןצונַאכטןצונַאכטןצונַאכטן---- ליטערַארישע און מוזיקַאלישע שבת ליטערַארישע און מוזיקַאלישע שבת ליטערַארישע און מוזיקַאלישע שבת ליטערַארישע און מוזיקַאלישע שבתרשימה ֿפוןרשימה ֿפוןרשימה ֿפוןרשימה ֿפון     
Reshime Fun Literarishe Un Muzikalishe Shabes-Tsunakhtn 

Listing of Literary and Musical Saturday Events 

    

74747474    

    רשימה ֿפון קולטורעלע מָאנטיקןרשימה ֿפון קולטורעלע מָאנטיקןרשימה ֿפון קולטורעלע מָאנטיקןרשימה ֿפון קולטורעלע מָאנטיקן
Reshime Fun Kulturele Montikn 

Listing of Cultural Mondays    

79797979    

     יָאריקן יוֿבל ֿפון קולטור קלוב יָאריקן יוֿבל ֿפון קולטור קלוב יָאריקן יוֿבל ֿפון קולטור קלוב יָאריקן יוֿבל ֿפון קולטור קלוב33333333גריסונגען צום גריסונגען צום גריסונגען צום גריסונגען צום נָאטיצן און בַאנָאטיצן און בַאנָאטיצן און בַאנָאטיצן און בַא
Notitsn Un Bagrisungen Tsum 33 Yorikn Yoyvl fun Kultur Klub 

Notes and Greetings on the 33
rd

 Anniversary of the Culture Club 




