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))))רויזענבלַאט ז״לרויזענבלַאט ז״לרויזענבלַאט ז״לרויזענבלַאט ז״ל. . . . צװייטער יָארצַײט ֿפון הצװייטער יָארצַײט ֿפון הצװייטער יָארצַײט ֿפון הצװייטער יָארצַײט ֿפון ה((((רויזענבלַאט רויזענבלַאט רויזענבלַאט רויזענבלַאט . . . . רעד׃  הרעד׃  הרעד׃  הרעד׃  ה     
Red.:  H. Royzenblat (Tsveyter Yortsayt Fun H. Royzenblat Z”L) 

Edit.:  H. Rosenblatt (Second Memorial Day of H. Rosenblatt RIP) 
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רויזענבלַאט׃  ֿפַאר איין גערָאטן לידרויזענבלַאט׃  ֿפַאר איין גערָאטן לידרויזענבלַאט׃  ֿפַאר איין גערָאטן לידרויזענבלַאט׃  ֿפַאר איין גערָאטן ליד. . . . הההה     
H. Royzenblat:  Far Eyn Gerotn Lid 

H. Rosenblatt:  For One Successful Poem 
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))))עסייעסייעסייעסיי––––צום צװייטן יָארצַײט צום צװייטן יָארצַײט צום צװייטן יָארצַײט צום צװייטן יָארצַײט ((((רויזענבלַאט רויזענבלַאט רויזענבלַאט רויזענבלַאט . . . . חיים גרַאדע׃  החיים גרַאדע׃  החיים גרַאדע׃  החיים גרַאדע׃  ה     
Khayim Grade:  H. Royzenblat (Tsum Tsveytn Yortsayt—Esey) 

Chaim Grade:  H. Rosenblatt (On His Second Memorial Day – Essay) 
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ֿפון דער ֿפון דער ֿפון דער ֿפון דער ((((ּפרָאֿפיל ּפרָאֿפיל ּפרָאֿפיל ּפרָאֿפיל ----ַאן אינטימער ּפעןַאן אינטימער ּפעןַאן אינטימער ּפעןַאן אינטימער ּפען, , , , מלך רַאװיטש׃  חיים גרַאדעמלך רַאװיטש׃  חיים גרַאדעמלך רַאװיטש׃  חיים גרַאדעמלך רַאװיטש׃  חיים גרַאדע

))))סעריע ״מַײן לעקסיקָאן״סעריע ״מַײן לעקסיקָאן״סעריע ״מַײן לעקסיקָאן״סעריע ״מַײן לעקסיקָאן״     
Meylekh Ravitsh:  Khayim Grade, An Intimer Pen-Profil (Fun Serye “Mayn Leksikon”) 



Melech Ravitch:  Chaim Grade, An Intimate Written Profile (From the Series “My 

Lexicon”) 
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צו זַײן בַאזוך אין לָאס צו זַײן בַאזוך אין לָאס צו זַײן בַאזוך אין לָאס צו זַײן בַאזוך אין לָאס !  (!  (!  (!  (מלך רַאװיטשמלך רַאװיטשמלך רַאװיטשמלך רַאװיטש, , , , ׃  ברוך הבָא׃  ברוך הבָא׃  ברוך הבָא׃  ברוך הבָא....רעדרעדרעדרעד

))))ַאנגעלעסַאנגעלעסַאנגעלעסַאנגעלעס     
Red.:  Borukh Habo, Meylekh Ravitsch!  (Tsu Zayn Bazukh In Los Angeles) 

Edit.:  Welcome, Melech Ravitch!  (On His Visit to Los Angeles) 
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נַאטַאנסָאן׃  נח גָאלדבערגס בוך ״אויף צעװָארֿפענע װעגן״ נַאטַאנסָאן׃  נח גָאלדבערגס בוך ״אויף צעװָארֿפענע װעגן״ נַאטַאנסָאן׃  נח גָאלדבערגס בוך ״אויף צעװָארֿפענע װעגן״ נַאטַאנסָאן׃  נח גָאלדבערגס בוך ״אויף צעװָארֿפענע װעגן״ . . . . װװװװ

))))רעצענזיערעצענזיערעצענזיערעצענזיע((((     
V. Natanson:  Noyekh Goldbergs Bukh, “Oyf Tsevorfen Vegn” (Retsenzye) 

V. Nathanson:  Noah Goldberg’s Book, “On Distant Roads” (Revew) 
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))))ּפָאעמעּפָאעמעּפָאעמעּפָאעמע((((טוזמַאן׃  ּפיצל טוזמַאן׃  ּפיצל טוזמַאן׃  ּפיצל טוזמַאן׃  ּפיצל ----ּכה חֿפץּכה חֿפץּכה חֿפץּכה חֿפץמלמלמלמל     
Malke Khayfetz-Tuzman:  Pitsl (Poeme) 

Malka Heifetz-Tussman:  Little One (Poem) 
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))))לידלידלידליד((((ַאבַא קליגער׃  ַא ליכט אין די סֿפערן ַאבַא קליגער׃  ַא ליכט אין די סֿפערן ַאבַא קליגער׃  ַא ליכט אין די סֿפערן ַאבַא קליגער׃  ַא ליכט אין די סֿפערן      
Aba Kliger:  A Likht In De Sfern (Lid) 

Abba Klieger:  A Light in the Spheres (Poem) 
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))))רעצענזיערעצענזיערעצענזיערעצענזיע((((ערעלמוטער׃  ַאלטער װַײן אין ַא נַײעם קרוג ערעלמוטער׃  ַאלטער װַײן אין ַא נַײעם קרוג ערעלמוטער׃  ַאלטער װַײן אין ַא נַײעם קרוג ערעלמוטער׃  ַאלטער װַײן אין ַא נַײעם קרוג פּפּפּּפ. . . . ממממ     
M. Perelmuter:  Alter Vayn In a Nayem Krug (Retsenzye) 

M. Pearlmutter:  Old Wine in a New Vessel (Review) 
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))))דערציילונגדערציילונגדערציילונגדערציילונג((((נח גָאלדבערג׃  ַא ֿפַארשעמטע מטבעה נח גָאלדבערג׃  ַא ֿפַארשעמטע מטבעה נח גָאלדבערג׃  ַא ֿפַארשעמטע מטבעה נח גָאלדבערג׃  ַא ֿפַארשעמטע מטבעה      
Noyekh Goldberg:  A Farshemte Matbeye (Dertseylung) 

Noah Goldberg:  An Embarrassed Coin (Story) 
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))))לידלידלידליד((((ַאֿברהם לעװ׃  בַאנַאכט הָאב איך ַא ליד ַאזַא ֿפַארטרַאכט ַאֿברהם לעװ׃  בַאנַאכט הָאב איך ַא ליד ַאזַא ֿפַארטרַאכט ַאֿברהם לעװ׃  בַאנַאכט הָאב איך ַא ליד ַאזַא ֿפַארטרַאכט ַאֿברהם לעװ׃  בַאנַאכט הָאב איך ַא ליד ַאזַא ֿפַארטרַאכט      
Avrum Lev:  Banakht Hob Ikh a Lid Aza Fartrakht (Lid) 

Abraham Lev:  In the Evening I Came Up With Such a Poem (Poem) 
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))))לידלידלידליד((((שטיל לעבן ֿפון װַאן גָאג שטיל לעבן ֿפון װַאן גָאג שטיל לעבן ֿפון װַאן גָאג שטיל לעבן ֿפון װַאן גָאג ברכה קודלי׃  ברכה קודלי׃  ברכה קודלי׃  ברכה קודלי׃       
Brokhe Kudli:  Shtil Lebn Fun Van Gog (Lid) 

Bracha Kudli:  Still Life By Van Gogh (Poem) 
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))))דערציילונגדערציילונגדערציילונגדערציילונג((((ֿפרידלַאנד׃  זיידל בָאיַאן ֿפרידלַאנד׃  זיידל בָאיַאן ֿפרידלַאנד׃  זיידל בָאיַאן ֿפרידלַאנד׃  זיידל בָאיַאן . . . . יייי     
Y. Fridland:  Zeydl Boyan (Dertseylung) 

I. Friedland:  Little Grandfather Boyan (Story) 
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))))לידלידלידליד((((בונין׃  בענקשַאֿפט בונין׃  בענקשַאֿפט בונין׃  בענקשַאֿפט בונין׃  בענקשַאֿפט . . . . זזזז     
Z. Bunin:  Benkshaft 

Z. Bunin:  Longing 
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עג צו חסידותעג צו חסידותעג צו חסידותעג צו חסידותװװװװ זַײן  זַײן  זַײן  זַײן ––––מַארטין בובער מַארטין בובער מַארטין בובער מַארטין בובער . . . . ֿפרים טויבנהויז׃  ּפרָאֿפֿפרים טויבנהויז׃  ּפרָאֿפֿפרים טויבנהויז׃  ּפרָאֿפֿפרים טויבנהויז׃  ּפרָאֿפאאאא     
Efrayim Toybhoyz:  Prof. Martin Buber – Zayn Veg Tsu Kkhsides 

Ephraim Taubhaus:  Prof. Martin Buber – His Path To Hassidism 
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))))לידלידלידליד((((ּפינטשע בערמַאן׃  מַײן ליד ּפינטשע בערמַאן׃  מַײן ליד ּפינטשע בערמַאן׃  מַײן ליד ּפינטשע בערמַאן׃  מַײן ליד      
Pintshe Berman:  Mayn Lid (Lid) 

Pinche Berman:  My Poem (Poem) 
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????׃  װָאס דַארֿפן מיר ַאזש ֿפָארן קיין לָאנדָאן׃  װָאס דַארֿפן מיר ַאזש ֿפָארן קיין לָאנדָאן׃  װָאס דַארֿפן מיר ַאזש ֿפָארן קיין לָאנדָאן׃  װָאס דַארֿפן מיר ַאזש ֿפָארן קיין לָאנדָאן....רעדרעדרעדרעד     
Red.:  Vos Darfn Mir Azsh Forn Keyn London? 

Edit:  Why Must We Actually Travel to London? 
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רָאטבלַאט׃  די יִידן אין איטַאליע אין דער רענעסַאנס רָאטבלַאט׃  די יִידן אין איטַאליע אין דער רענעסַאנס רָאטבלַאט׃  די יִידן אין איטַאליע אין דער רענעסַאנס רָאטבלַאט׃  די יִידן אין איטַאליע אין דער רענעסַאנס . . . . ממממ. . . . ד״ר חד״ר חד״ר חד״ר ח

    עּפָאכעעּפָאכעעּפָאכעעּפָאכע
Dokter Kh. M. Rotblat:  Di Yidn In Italye In Der Renesans Epokhe 

Dr. C. Rothblatt:  The Jews in Italy During the Renaissance 
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))))לּכֿבוד רָאש השנהלּכֿבוד רָאש השנהלּכֿבוד רָאש השנהלּכֿבוד רָאש השנה((((יצחק ניומַאן׃  דער סֿפר קהלת יצחק ניומַאן׃  דער סֿפר קהלת יצחק ניומַאן׃  דער סֿפר קהלת יצחק ניומַאן׃  דער סֿפר קהלת      
Yitskhok Nyuman:  Der Seyfer Koheles (Lekoved Rosh Hashone) 

Isaac Neuman:  The Book of Ecclesiastes (In Honor of Rosh Hashanah) 
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    סָאלָאמָאן קַאהַאן׃  אימּפרעסיעסָאלָאמָאן קַאהַאן׃  אימּפרעסיעסָאלָאמָאן קַאהַאן׃  אימּפרעסיעסָאלָאמָאן קַאהַאן׃  אימּפרעסיע
Solomon Kahan:  Impresye 

Solomon Cahan:  Impression 
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׃  טרַאכטנדיק אין דער הויך׃  טרַאכטנדיק אין דער הויך׃  טרַאכטנדיק אין דער הויך׃  טרַאכטנדיק אין דער הויך....פֿפֿפֿֿפ. . . . יייי     
Y. F.:  Trakhtndik In Der Hoykh 

I. F.:  Thinking From Above    
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טונגען און זשורנַאלןטונגען און זשורנַאלןטונגען און זשורנַאלןטונגען און זשורנַאלןײַײַײַַײלָאװסקי׃  צװישן צלָאװסקי׃  צװישן צלָאװסקי׃  צװישן צלָאװסקי׃  צװישן צאָאָאָָאכרַאבכרַאבכרַאבכרַאב. . . . אַאַאַַא     
A. Khrabolovski:  Tsvishn Tsaytungen Un Zshurnaln 

A. Chrabolowsky:  Between Newspapers and Journals 
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בַאביטש׃  ֿפעדער שּפריצןבַאביטש׃  ֿפעדער שּפריצןבַאביטש׃  ֿפעדער שּפריצןבַאביטש׃  ֿפעדער שּפריצן. . . . אַאַאַַא     
A. Babitsh:  Feder Shpritsn 

A. Babbitz:  Spurts of the Pen 
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    בען צוקערמַאן׃  דער איבערברוך אין ַאמעריקַאנער יִידישקייטבען צוקערמַאן׃  דער איבערברוך אין ַאמעריקַאנער יִידישקייטבען צוקערמַאן׃  דער איבערברוך אין ַאמעריקַאנער יִידישקייטבען צוקערמַאן׃  דער איבערברוך אין ַאמעריקַאנער יִידישקייט
Ben Tsukerman:  Der Iberbrukh In Amerikaner Yidishkayt 

Ben Zuckerman:  The Breach in American Yiddishkayt 
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    ליטערַארישע נָאטיצןליטערַארישע נָאטיצןליטערַארישע נָאטיצןליטערַארישע נָאטיצן
Literarishe Notitsn 

Literary Notes 
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    דערהַאלטענע ביכערדערהַאלטענע ביכערדערהַאלטענע ביכערדערהַאלטענע ביכער
Derhaltene Bikher 

Received Books 
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יִידישער קולטור קלוביִידישער קולטור קלוביִידישער קולטור קלוביִידישער קולטור קלוב. . . . אַאַאַַא. . . .  יָאר ל יָאר ל יָאר ל יָאר ל32323232     
32 Yor L. A. Yidisher Kultur Klub 

32 Years of the L.A. Yiddish Culture Club 
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בבבביִידישן קולטור קלויִידישן קולטור קלויִידישן קולטור קלויִידישן קולטור קלו. . . . אַאַאַַא. . . . ָאּפרוֿפן אין דער ּפרעסע װעגן לָאּפרוֿפן אין דער ּפרעסע װעגן לָאּפרוֿפן אין דער ּפרעסע װעגן לָאּפרוֿפן אין דער ּפרעסע װעגן ל     
Oprufn In Der Prese Vegn L.A. Yidishn Kultur Klub 

Press Citations About the L.A. Yiddish Culture Club 
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נַאכטןנַאכטןנַאכטןנַאכטן----צוצוצוצו----רשימה ֿפון ליטערַארישע שבתרשימה ֿפון ליטערַארישע שבתרשימה ֿפון ליטערַארישע שבתרשימה ֿפון ליטערַארישע שבת     
Reshime Fun Literarishe Shabes-Tsu-Nakhtn 

Listing of Literary Saturday Evenings 
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 דירעקטָאר ֿפון קולטור קלוב׃  צילן ֿפון  דירעקטָאר ֿפון קולטור קלוב׃  צילן ֿפון  דירעקטָאר ֿפון קולטור קלוב׃  צילן ֿפון  דירעקטָאר ֿפון קולטור קלוב׃  צילן ֿפון ּפרָאגרַאםּפרָאגרַאםּפרָאגרַאםּפרָאגרַאם, , , , יעקֿב ניומַאןיעקֿב ניומַאןיעקֿב ניומַאןיעקֿב ניומַאן

נַאכטןנַאכטןנַאכטןנַאכטן----צוצוצוצו----אונדזערע שבתאונדזערע שבתאונדזערע שבתאונדזערע שבת     
Yankev Nyuman, Program Direktor Fun Kultur Klub:  Tsiln Fun Undzer Shabes-Tsu-

Nakhtn 

Jacob Neuman, Program Director of the Culture Club:  Goals of Our Saturday Evenings     
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     סוד ֿפון דער ביבליָאטעק סוד ֿפון דער ביבליָאטעק סוד ֿפון דער ביבליָאטעק סוד ֿפון דער ביבליָאטעקַאזָאלין׃  מַײןַאזָאלין׃  מַײןַאזָאלין׃  מַײןַאזָאלין׃  מַײן. . . . ננננ
N. Azolin:  Mayn Sod Fun Der Bibliotek 

N. Asolin:  My Secret of the Library 
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ֿפַארדינסטֿפולער ֿפַארדינסטֿפולער ֿפַארדינסטֿפולער ֿפַארדינסטֿפולער , , , , קָאּפעלָאװקָאּפעלָאװקָאּפעלָאװקָאּפעלָאװ. . . . לללל. . . . ער ָאװנט לּכֿבוד מער ָאװנט לּכֿבוד מער ָאװנט לּכֿבוד מער ָאװנט לּכֿבוד מככככֿפַײערלֿפַײערלֿפַײערלֿפַײערל

    סעקרעטַאר ֿפון קולטור קלובסעקרעטַאר ֿפון קולטור קלובסעקרעטַאר ֿפון קולטור קלובסעקרעטַאר ֿפון קולטור קלוב
Fayerlekher Ovnt Lekoved M. L. Kopelov, Fardinstfuler Sekretar Fun Kultur Klub 

Celebratory Evening In Honor of M. L. Kopelov, Estimable Secretary of the Culture Club 
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   נעקרָאלָאגען  נעקרָאלָאגען  נעקרָאלָאגען  נעקרָאלָאגען;;;;בַאגריסונגעןבַאגריסונגעןבַאגריסונגעןבַאגריסונגען

Bagrisungen;  Nekrologen 

Greetings; Obituaries 




