
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

=יריקות
בגידחרק אלקושי גדליה ד״ר
 אלקושי׳ גדליה ד״ר הידוע׳ והמבקר החוקר
 של באוניברסיטה עברית לספרות פרופיסור
 קצר לביקור רעיתו עם בא תל־אביב׳

 בניו־יורק שהייתו ימי במשך לארצות־הברית.
 בספריות ועשה וחוקרים סופרים עם נפגש
והספרותיים. הביבליוגרפיים מחקריו לרגל

 ד״ר עלה פולין, אוסטרוב־מזוביזצק׳ יליד
 את וסיים צעיר בגיל לארץ־ישראל אלקושי
 בירושלים העברית באוניברסיטה לימודיו

 בספרות התמחה אלקושי ד״ר תרצ״ו. בשבת
 ערך הוא ובתרגום. בעריכה ועסק ההשכלה

 בין והיה מקראית׳׳, "אנתולוגיה הספר את
 בעברית הכללית האנציקלופדיה עורכי

 "כתבים ערך כמרכן "מסדה". בהוצאת
 של כתביהם ילקוטי לבר־טוביה׳ נבחרים"

צבי". ו״נחלת לוצטו ד. •ש. ויזל ה. נ.
ד״ר כתבי של :חיבוריו בין

 וניבים פתגמים "אוצר וויסלבסקי׳ צבי
 ביאורים בצירוף עברית׳ מתורגמים לסינים"׳
 ד״צרור וארמיות עבריות ומקבילות נרחבים
גורד־ון". ל. לי. סמולגסקין פ. של אגרות

עגגון ש״י של לביבליוגרפיה
בעתונות עגנון "ש״י בביבליוגרפיה

 ב״בצרון" שפרסמתי באמריקה"׳ העברית
 )מרחשון־כסלו׳ ב׳ חוברת כ״ט׳ שנה

 ישעיה של החשוב מאמרו נעדר תשכ״ח(׳
 ב״מבוע"׳ שנדפס עגבון׳ על רבינוביץ
 ממלא והריני ז״ל. ריבאלוב מ. בעריכת

בזה: המאמר את ורושם החסר את
 של הספור דרכי :ישעיה רביווביץ

 א׳[׳ ]כרך "מבוע" — עגגון יוסף שמואל
 ׳188־196 עמ׳ )תשי״גא ■ג׳ ב׳׳ חוברות

.326־335
מ. ר. א.

 הזגים של הבינלאומי הקונגרס
כישראל ומקהלות

 הקונגרס בירושלים התקיים שעבר בקיץ

ה ומקהלות. לחזנים הראשון הבינלאומי
 וקיבל■ לחזנים עולמי מרכז■ הקים קונגרס

 בין הקשרים הידוק על חשובות החלטות
ובתפוצות. כארץ החזנים

 השתתף■ בפילדלפיה החזנים אגודת מטעם
 האגודה נשיא שיגפלד׳ גדליה החזן בקונגרס

 פעולותיו ובתיכנון בדיוניו פעיל חלק שלקח
להבא.

ז״ל טכרסקי אהרן
 מטובי■ אחד לעולמו הלך שבט בה׳

 בן ■בא-מריקה. העברים והעסקנים המחנכים
 מכוחו׳ ט. א. נתן טלגה׳■ אדמור״י למשפחת

׳וה הלשון ערכי לטיפוח וכשרונותיו מחצו
 :כמחנך תחנותינדודיו בכל העברית. תרבות

 אחדות וערים בוסטון ושינגטון׳ בפילדלפיה׳
 ונעשה■ העברים למחנה הצטרף באמריקה׳

 בכל והמפעילים הפעילים ■הכוחות לאחד
ןמית־תובותית׳ פעולה

 הנעורים. בתקופת לאמריקה הגיע ט. א.
 שעל למורים המדרש בית את סיים בתרפ״ט

ב במדע א. למ. תוסמך רי״א ישיבת יד
 תנועת יסוד בתקופת ברנדיים. אוניברסיטת

 עסקניה בין היה באמריקה העברי הגוער
 חניכי אירגון למען עשה כמו־כן החרוצים.

 ישיבה־אונינוסיטה של למורים המדרש בית
העבריים. והעתונות הספר ■בהפצת ועזר

 תרוזו׳ יקר בזכות הבריו על נתחבב המנוח
 אחריו הניח הוא מיזגו. ונעים לבו טוב

 ישיבה־ תלמיד נחום׳ ■ובן׳ מלכה׳ אשה׳
ברוך! זכרו יהא אונערסיסה.

יעוז-קסם לאיתמר שיירים
 ספר הופיעו אביב כתל עקד בהוצאת

 המדורים ■וסו יעודקסט איתמר מאת שירים
 גוף מהאות׳ פסיפס עמים׳ ירשת נוכחות׳

 כספר לילה. גדרי :דרמתית ותמונה בעשן
 65־1959 השנים כין שהתפרסמו שירים

 נוף בנ:^ו^■^׳ ללא )•מלאך קבצים בשלושה
 עינים(׳ וירושת כלזן ברגן פרקי — בעשן

הדשינג שירים גם ובן
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דיעות 132

מלטר צבי כתרגום תענית מסבת
 ספרים להוצאת ™ורית •החברה בהוצאת

 המשער, (,J.P.S.) פילדלפיה באמריקא״ אשר
 על המגרה בבלי^, תלמוד מן מנית מסכת

 עתיקות והוצאות שחגים יד כתבי פי
 מי מלטר, צבי ידי על לאנגלית ותורגמה
 דרופסי במכללת לתלמוד פרופ׳ ששימש
 "ספרות שניימשניידר של ספרו את ותירגם
 של הראשונה ההוצאה לעבת^ ישראל׳
בתרפ״ח. הופיעה מנית מסכת

 כההסתדרות מזכיר נעמן, חייה
העברית

ל נתמנה ממן חיים ■והעווונאר המרבו־,
באמייקה. העברית להסתדרות כללי מזכיר

 בפברואר 6 מיום הפועל הוועד בישיבת
 דרשנתית ארצית ועידה לייים הוהלט 1969

בקרוב.

 הכבד באבלם משתתפים אנחנו
 והדגול הנאמן העברי של

 מרים ורעייתו אגרונום זאב ר׳
 האהובה ביתם מהם בהילקח

 ע״ה פאולין

ינוחמו. הטובים ובמעשיהם הטהור בזכרה

"בו^י^־^ן־יי של גגזהבגזלח תגדערבג!

חרוד עין
CAMP EIN HAROD 

Non-Profit. Catskill Mts.
Co-Ed 9-16 $250-$450 — 7 weeks
Jewish Culture & Israeli Pioneering 
Values - Hebrew Classes - Creative 
Arts - Special CIT Program - Overnight 
Hiking - Raft Trips - Bunks With Heat 

Showers - Highly Qualified Staff 
call N. Y. 212-873-4209

N. J. 201-833-0732

ובאנגלית בעברית אייזיהם ב. ספרי
הופיעו: עתה זה

 אייזיקס כ. מאת סיפורים" "מכחר .1
זמורה י. דבר, אחרית לספרות, מחברות בתוצאת

“SELECTED STORIES” .2
by Bernard Isaacs

 פרלא שושנה של בתרגומה אנגלית, •לוין־אפשטין. בהוצאת
 אייזיקם, ברנרד הדגול והסופר של הסיפורים מיטב את ממלים הנ״ל הספרים שני•

 ובישראל. כאן המבקרים טובי של כעדותם סרפורים־פיננרם,
פרלא מ. :הראשית■ המכירה

700 West End Avenue, New York, N. Y. 10025


