
 .קרן ידי על לאור יוצא ומחקר, הגות לספרות, רבעוןבצרון
 ניו־יורק של התרבות קרן בשיתוף *עברית לספרות

אוניברסיטה.
ליף חיים עורך:

 פרידמן רבקה המערכת: ועד
 פרייל גבריאל

 ארפא מיכאל המערכת: ועד יושב־ראש
ווינטר ה. נפתלי היועצת: הוועדה יושב־ראש

(212) 295־5977 טלפון: נ.י. ניר־יורק, סטיישן. קופר .625 ת.ד. מרון. הכתובת:

תשנ״ב תשרי-סיון, (179-151) 49-11 חדשה( )סידרה י׳א כרך

 התוכן:
 ב תשואה! את שחזה משודר - אצ״ג ב׳ז היובל לחוברת ראשונים: פרקים

ח. רב-הפעלים; דייוויס משח ד. סרייל! לגבריאל ביאליק ע״ש כבוד סרס

..............................................................................................תשנ״ם תשנ״א ניומן פרם

וגל......................................................................................................שנח 100 אחרי
אסלסלד אהרן.......................................................(1)ד- חגומא ארץ אל
פרייל גבריאל..............הסתיו כפילי 3 אלי קרובים שלושה א. שירים: שני

ברחלי חנחק.............................................................חס ומשח סמולנסקין פרץ בין
לי רינה ....................................................................... )שיר( אמי של לידיה יד

אלירז ישראל ......................................................)שיר( מוסיקה עושים אנשים
רצחבי יהודה................................................................ הה בסיפור דמויות שיח

קובגסקי אדיה ..................................................................................,)שיר(. בדוי שם
 אצ״ג פולמוס ועברית/- א׳י - ויידיש אכסרסריסוריאלית פזורה

לינדנבחם שלום.............................................................................. וחבריו-יריביו
סור-מלכא גרינברג עלתה............................................... ירושלים זו והאמצע

איילי מאיר........................................................השואה מתקופת השו״ת ספרות
עברי אריח אברהם...............................)ד-ו( הרמב״ם של הפילוסופית שיסתו

שביד אליעזר................................................................ קובגר אבא של מורשתו
אפלפלד: אהרון של נובלות שתי על
וייגמן אריח.................................... אחת ובעונה בעת 3 העין כאישון א.

דייוויס משח................................................ 1917/1 המעצבת השגה
הרמתי שלמה ............................................ עברית שדיבר חי׳ט במאה קיסר
קבקוב יעקב...................................................... ברקוביץ י״ד של אגרות שתי

מגר אהרן ביצירת והשלכותיה השואה
נש שלמה............................................................. ואחריו ״פויגלמך אל הדרך

הספרים; ממדף
אבדבך משח ...................................... חלוץ של סאגה - לתל-אביב מלוצק
אבשלום....................................... תמונות של אוצר - שלישי כרך ״מסד״ קובץ

בה .............................................................. ופעיליה הוגיה אמריקה יהדות
ח.ל.   ..............................................ההולכים על

ל. ................................................................................. ולשון שירה אלירז ישראל
וכסלר רחל.................................................................. ז״ל רבינוביץ ראובן חיים

דבורה. p ..................................................................................................חדשים ספרים
דבורה. בן .......................................................................במערכת שנתקבלו ספרים

.............................................................................................................באנגלית תקצירים
 )תרצ״ס-תש״ס( ועורך מיסד צעיר( )רב סשרטביץ חיים פרום׳

 תשל״ז( )תרצ״ם- המערכת מנחל סשרנוביץ משח פרום׳
.10003 נ.י. ניו-יורק, Cooper Station 421 ת.ד. בצרון:

 (212) 291־5977 לםץ:0
$11.00 לארח״ב: מחוץ $15.00 לשנה: מינוי דמי
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