
ידיעות
גולדמן נחום לד״ר כבוד ציון

 אמריקה ציוני ההחדרות של במשתה
 ואלדורף־ במלון 1968 בנובמבר, 24ב״

 על ציון־כבוד הוענק בניו־יוחק אסטרריה
 נשיא לשעבר גולדמן, נחום לד״ר ׳הרצל שם

 והקונגרס העולמית הציונית ההסתדרות
העולמי. היהודי

 רבת־ לאישיות שנתית -ניתן ציון־הכבוד
 מבני הציוני החזון הגשמת למען פעלים
 ציוני" ניתנו בעבר ברית. בני ולשאינם ברית
 צ׳חצ׳יל, וינסטון סילבר, ה. א. לד״ר כבוד

ועוד. ניומן עמנואל ד״ר ויבל״ח,

 ביהמ״ד נשיא — זילברשלג ד״ר
בבוסטון למורים

 ד״ר הידוע, העברי והמחנך המשורר
 המדרש בית של דיקן זילברשלג, יצחק

 המוסד של נשיא נתמנה בבוסטון, למורים
 החדש הנשיא האחרונה. המפקחים בישיבת

 ואחת עשרים במשך המוסד של דיקן שימש
• שגה.

נכבדה תרומה תרם זילברשלג ד״ר
 במקור העברית לשירה ישראל, לספרות

 בשירה" ותחיה "תהיה : הם ספריו ובתרגום.
 .עולם "עלה, בודדים", "בשבילים ;)מסות(
 מתרגומיו )שירים(. ימי" ו״קמרון בשיר"
 פילגצריוס לפולוס אהבה" "שירי הופיעו

 כרכים(. )כשני לאריסטופאנס קומדיות ו״י״א
 )ליובלו טורוב" "ספר מעורכי היה ז. ד״ר

 ול״ב־ ל׳־ל״א )כרכים ו״התקופה" השישים(
ל״ג(.

קרסל לג. כיאליק פרס
 לביבליוגרף השנה הועמק ביאליק פרס

זוסמן. ולעזרא קרסל ג. הידוע, והחוקר
 "לכסיקון של .מחברו הוא קרסל 4

 בשני האחרונים" בדורות העברית הספרות
 בהיקפם המצויינים הספרים אחד כרכים,
 בו הכלול העשיר הביבליוגרפי ובידע

 קרסל הלכסיקון, מלבד העברית. בספרותנו
 וקונטרסים ספרים 42 של מחברם הוא

 א״י, וישוב אישים עתונות, ישראל, בספרות

 רשימות מאמרים, מסות, מחקרים וכאלפיים
 עומדים כמו־כן באנציקלופדיות. וערכים
 חדשים ומונוגרפיות ספרים מספר להופיע

 "אישים וביניהם החוקר של עטו מפרי
 של שגי ספר )לכסחקוךזוטא, וספרים"
יהודית"(. לתודעה "לכסיקון הסידרה

 גולומב א. של לכבודו ספר״יוכל
לגבורות בהגיעו

 להוציא עומד אנג׳לם בלוס ייוו״א סניף
 הידוע והסופר המורה של לכבודו יובל ספר

 שטארקמאן משה של בעריכתו גולומב א.
 ובאידית בעברית יופיע הספר )חזקוני(

 היובל, בעל על הערכה ודברי מאמרים ויכיל
 מאמרים גם וכן וידידים, תלמידים זכרונות

 ותרבותו. ספרותו ישראל, בבעיות ומחקרים
 גולומב א. מוקירי הצטרפו היובל לוועד —

 הוועד• בראש ישראל. ומדינת בתפוצות
 זילברצווייג, זלמן והעסקנים החכמים עומדים

סאליס. וולף וזאב רובין אלכם

 לאמונה" שכל "כין
ברזילי יצחק לד״ר

 הקרוב המזרח ללימודי המחלקה בהוצאת
 ספרו הופיע קולומביה, אוניברסיטת של
 Between Reason ברזילי יצחק ד״ר של

and Faith, Anti-Rationalism in 
.1250-1650 Italian Jewish Thought

 שכלתניים זרמים :חלקים שלושה בספר
 במאה איטליה יהודי בין ונגד־שכלנתיים

 מתנגדי ;ספרד גירוש בצל ,י עשרה השלוש
 הריגסאגם בתקופת באיטליה השכלתנות

ואחריה.
 האוניברסיטה מוסמך ברזילי, יצחק ד״ר

 לספרות פרופיסור הוא ■וקולומביה, העברית
 ופירסם קולומביה של באוניברסיטה עברית

 העברית בעתונות בקורת ומאמרי מחקרים
ישראל. ובמדינת באמריקה

משותפת" "לשון

 הוצאת ע״י ירושלים, מס, ראובן בהוצאת
של ספרו הופיע הכהן, חיים רפאל דפוס

89



ידיעות90

 של לקט משותפת, .לשון יעקבוביץ י.

 של חראשונות האותיות על הבנויים ערכים

העברית". האלפבית

 שצבר הרב בתומר משתמש המתבר
 לאתר תיות ושפות קדם מלשונות זששאב

 והוראותיהן תולדותיהן שרשיהן, על התחקות

 לשונות לכל אחד ש״מוצא להוכיח בדי

 קסן חלק הם בספר הבאים הערכים העולם".

 במקצוע, המחבר של המקיפה העבודה מן

 של השני החלק לאור. להוציא מקווה שהוא

 מותקן הוא אף בהתפתחותה", •הלשון הספר

לדפוס.

 אליהו כ״ר מיוחס רכינו פירוש
כץ מיכל יחיאל ד״ר הרג כעריכת
 הופיע ירושלים, קוק, הרב מוסד בהוצאת

 פירוש אליהו, ב״ר מיוחס רבינו של ספרו

 ד״ר הרב של בעריכתו דברים, ספר על

 אוניברסיטה בישיבה ר״ס כץ, מיכל יחיאל

 הספר האוניברסיטה. במכללת לתנ״ו ופח־פ׳

 מבוא עם בעולם, כתב־יחיד על־סי יצא

שמואל". .זכרון ובירורים ציונים והערות,
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חדשים ספרים
 רקע הישראלית, החברה אייזנשסדט, ש״נ

 י״ל ע״ש ספרים הרצאת ובעיות, התפתחות

 ירושלים, העברית, מאוניברסיטה מאגנס,

עבר. 388 תשכ״ז,

 הרצאת שירים, ארץ, דרך כךיוסף, ראובן

עכר. 82 תשכ״ח, המאוחד, הקיבוץ

 הרמה שירים, השורשים, בסב! בסר, יעקב

עם/ 69 ,1967 תל־אביב, ״עקד״,

 מעין שלי, כנפות הארבע גרין, עמנואל

 לספרות", "מחברות חמאת אבמוביאוגרפיה,

עפר. 73 ,1967 תל״אביב,

 זרחה", "והשמש פרדרבר״זלץ, ברמה

 232 תשכ״ה תל־אביב, "גיי־לעבן", הרצאת

עפר.

 יסורי על מסתורין, מחזה אלי, זקש", "נלי

 גולדברג, לאה תרגמו שירים. ומבחר ישראל

 4זגדבג> שמערן הוסרט, שמואל הרס, אברהם

 שמיצר. משה רוקח, דוד עמיתי, יהודי
 ,1967 ירושלים תרשיש״, ״ספרי הוצאת

עפר. 155

 העברית הלשון פדרברש, שמערן ד״ר הרב

 קוק, הרב מוסד הוצאת ובעמים, בישראל
 הועד שע״י "עוגן" בהשתתפות ירושלים.

עם/ 406 באמריקה, העברית תדרות

 בסכסוך הערבים עמדת הרכבי, יהושפט

 תשכ״ח, תל״אביב, דביר, הוצאת ישראל-ערב,

עכר. 504
Simon Greenberg, Foundations 

of Faith, The Burning Bush Press, 
New York, 1967, 340 pp.
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91-33 63rd Drive 
Rego Park, Queens 11374 

Tel. 275-2660

Use the Pleasant
Laxative

Ex-Lax is the laxative you enjoy 
taking. Tastes like delicious choc- 
olate, and gives thorough relief 
gently and comfortably. Ex-Lax 
is America’s biggest selling lax- 
ative-—used for over 50 years.

Buy the Economy 89c size 
Save as much as 55c 

Also availabla in 39c and 78c sixes 

When Mature "forgets"... remember

EX-LAX
TH, CHOCOLATtP LAXATIVI


