
התודה וזאת
 כסלו־טפת )בחוב׳ ה״בצרון" מערכת בו שזיכתה המצויין המדור על תודתי

 ד״ר המערכת למנהל תודתי ונפש. לב מקרב בזה. נובעת׳ הצ״ו גילי את השנה(
 חבר — ליף חיים ולמר צעיר״, ״רב הוא משרנוביץ, ז״ל, חיים ר׳ הרב בן משה,

המערכת.
 ניומן, א. אברהם הרב־הד״ר הוא במעריכים, לראשון ותפארת תהלה

בפילדלפיד- דרפסי" "מכללת נשיא
 שהעלה נ״י, מלאכי ר. א. הסגולה, יחיד הביוגרף, לסופר התהילה ואותה

 הוא ההשכלה", בתקופת מפורסם סופר של זכרונו את והצעיר הזקן הקורא לפני
הטורים. כותב של והתפתחותו חינוכו עם בקשר ז״ל, נעמי" איש "אלימלך

 גרשון הד״ר סגולה׳ יחיד הוא שגם המלומד, לסופר התפארת ואותה
 הדור", "בעקבי ספרי שם את הקורא לפני להעלות בטובו שהואיל נ״י, חורגין

 ה״חורגינית" והסקירה וישראל, באמריקה בעברית, סקירות לעשר בהופעתו שזכה
עשרה. האחת היא

 וספרא, סחרא והוא הפעלים, רב יקיר, לידיד והתפארת התהילה ואותן
 את חיוניות ברוב מתאר והוא ופירסומו, המדור ביצירת גדול חלק לו שיש

 צר במשעול להנאתו לו מטייל כשהוא הטורים, כותב אל הראשונה התוועדותו
 זו ראשונה ובהתוועדות המפשייר, ניו שבמדינת לחם" "בית בגבעות המתפתל
 מהכא וסופרים, חכמים לתמיכת ההתוועדות אותה תוצאות ועל הלבבות! נתקרבו
 — אני וידידי ה״בצרון״ ידיד הוא הלא פרקים׳ לחבר אפשר — ומהתם

נ״י. אש זלמן שניאור
 מחוברות", ו״הנפשות פילדלפיה תושב והוא המלומד, לחוקר גם — ואותן

יאיר. נרו גלן, מ. מנחם ד'׳ר הוא הלא

 מדן ק תושב ועכשיו פילדלפיה, תושב לפנים שהיה וסופר למחנך וגם
 "צרור שהעלה בפילדלפיד« העבריות באסיפות תמידי משתתף והוא ניו־דזוירםי,

 אבל שנים׳ וחמש שלושים בערך זה את זה ראינו לא מצויינים. זכרונות"
ראשונה. בראיית זא״ז והכרנו מקרבת, ה״עבריות"

 ישראל" "מקוה לקהילת בפילדלפיה, הס משה למחנה גם מיוחדות וברכות
 ניו־דזוירזי שבטרנטון ישראל" "עדת לקהילת בפילדלפיה, הספרדית־פורטוגיזית

 הנענית בפילדלפיה הגדולה העברית לקבוצה — שבמיוחד ובמיוחד ומנהיגיה,
 החבר, של בהנהלתו הפעם וגם שונים, מאורעות לרגל קיבוציות", ב״ברכות תמיד

נ״י. אייזיקמאן ראוכן מר העברי, העסקן
 הם גם גא יעמדו — והחשובים האהובים והמברכים, הסופרים אותם כל

 לברך אני גם שאזכה תפילה ואני לבבי! ובקרב בזה — ותודותי ברכותי על
--------------אמן! ונאמר הם! גם גיליהם בחגיגות אותם גם

 צגזגזך ישץב
תשכ״ה. שני, אדר י״ב פילדלפיה,
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