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????ֿפַאר װָאס ַא ּפרעמיעֿפַאר װָאס ַא ּפרעמיעֿפַאר װָאס ַא ּפרעמיעֿפַאר װָאס ַא ּפרעמיע.:  .:  .:  .:  פֿ פֿ פֿ פֿ ....יייי     
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    ליטערַארישע נָאטיצן און קולטור כרָאניקליטערַארישע נָאטיצן און קולטור כרָאניקליטערַארישע נָאטיצן און קולטור כרָאניקליטערַארישע נָאטיצן און קולטור כרָאניק
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צַײטשריֿפטן און זשורנַאלןצַײטשריֿפטן און זשורנַאלןצַײטשריֿפטן און זשורנַאלןצַײטשריֿפטן און זשורנַאלן, , , , ַארַײנגעקומענע ביכערַארַײנגעקומענע ביכערַארַײנגעקומענע ביכערַארַײנגעקומענע ביכער     
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ג־דרָאזד׃  ֿפייגעלע ּפַאניטץ ַא זיבעציקעריןג־דרָאזד׃  ֿפייגעלע ּפַאניטץ ַא זיבעציקעריןג־דרָאזד׃  ֿפייגעלע ּפַאניטץ ַא זיבעציקעריןג־דרָאזד׃  ֿפייגעלע ּפַאניטץ ַא זיבעציקעריןשלָאסבערשלָאסבערשלָאסבערשלָאסבער    גָאלדעגָאלדעגָאלדעגָאלדע     
Golde Shlosberg-Drozd:  Feygele Panits a Zibetsikerin 

Golda Schlossberg-Drozd:  Feigele Panitz Turns Seventy    
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עים׃  בַאגריסונגען ֿפון ֿפרַײנדעים׃  בַאגריסונגען ֿפון ֿפרַײנדעים׃  בַאגריסונגען ֿפון ֿפרַײנדעים׃  בַאגריסונגען ֿפון ֿפרַײנדֿפייגעלע ּפַאניטץ ַא בת־שבֿ ֿפייגעלע ּפַאניטץ ַא בת־שבֿ ֿפייגעלע ּפַאניטץ ַא בת־שבֿ ֿפייגעלע ּפַאניטץ ַא בת־שבֿ   



Feygele Panits a Bas-Shivim:  Bagrisungen fun Fraynd 

Feigele Panitz at Seventy:  Greetings from Friends 




