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פלא•משהמאת

אתהתחילכדן-שבועון,עתההמופיעדאו,

בניו-יורקיומיכעיתוןלראשונההופעתוה
היהלאהדארכידוע, . 1921בנובמבר-1ב היומון .באמריקההראשוןהיומיהעיתון 1

 1909בשנתיצאהיום,אמריקה,אדמתעלהראשוןהעברי
אחרגליונות. 90והופיעוגולדמאן,משהשלביוזמתו(תרסייט)

 120עודוהופיעו(תרעייג),-1913בהופעתואתחידשכן
אחריםוכתבי-עתשבועוניםהדארלפנייצאוכןכמו .וגליונות
 . 2בעברית

בעבריתיומיבעיתוןהצורך לע.,...דיונים

ונתפרסמוהעבריבציבורדיוניםהדארשללהופעתוקדמו

הופעתו'קודם.שנתייםיומיבעיתוןהצורןעלאחדיםמאמרים

שהיהאורלאנס,א.ש.והמסאיהעיתונאיצייותרעייט,בשנת
"תסיסההורגשהכי , 1959ועדמאזהעבריתבעיתונותפעיל

ביהדותלהיראותהתחילוסימניהאשרעצומה",עברית
הזאתהתופעהאתייחסהוא .שקדמהבשנהאמריקה

שבאההעברית,הגאולהייבשורתבעקבותשקמהלהתעוררות
כלפור.הצהרת :דהיינומאנגליה",

בארץעברייםמעשיםונעשים"הולכיםכיהבחין,אולראנס

"נקודההואלדעתו,העברית,לתנועהחסרשהיהמהאןזו",

יש ;העבריתהעבודהאופניכליסובושסביבהאחת,מרכזית

וחידש , 1910בנובמבר 5תרייע,במרחשווןיייאבגיליוןנסגרהיום
פרסקי,דניאלעיין . 1913ביולי 13 (תרעייגתמוזבחיהופעתואת

הדארשלהיובלספרבאמריקה",החדשהספרותנו"פרשת
יעקב ;שכייןתרפייז),יורק,(נירלקיומו),שניםחמש[למלאת

בחשווןי·מ"א,גלי ,•נשנתהדאר,ראשון",יובלתום"עםקבקוב,

הראשוןהעבריעתרןה-"היום,רבי,דזבולון ; 752ב,תשליי

אירופהממזרחההגירהלתולדותכמקור ) 1909 [באמריקה

היהדות,למדעיהשמיניהעולמיהקונגרסדבריהחדש",לעולם
 . 300-295תשמ"ב),(ירושלים,ג•חטיבה
"פרשתפרסקי'דניאלשלבמאמרוכתבי-העתרשימתראה

[למלאתהדארשלהיובלספרבאמריקה.",החדשהספרותנו

ב.שכיין-של"לקיומו),שניםחמש

שבט,לימ"ה, ,'ההתרן,יומי",עברי"עתרןאורלאנס,ש.א.
 . 15-12תרעייט,
 . 2תרע"ט, ,•אאדרזי ,•ו ,•טהעברי,
 2-תרעייט'כסלו,כייה'ליין'ה·התרן,באמריקה",העברי"הקורא

4 . 
חובי ,•אשנהתרבות,העברית",התרבות:)צרכיהפרק["על ,.שצ.

 . 40תרייף,חשוון,אי,
מ"א,זי,התרן,באמריקה",העברית"העתונותבריינין,ראובן

 , 4-1תרפייא,טבת,כייז

 3-תרפ"א,יייבשבט,מ"ג, ,•זהתרן,באמריקה",עברייומי"עתרן
4 . 

נפוצותהשפעתהקרני-מרכזלהאיןאבלעברית,תנועה
הןולפיכןמראש,ומכוונותקבועותמטרהנקודותללאותועות
שללהקמתההתייחסהואנוגעות".ואינןהיהודיבקהלנוגעות
 , 1916בשנתהעברית,ההסתדרותמאורגנת,בעריתתנועה

אתאורלאנסזיההכעיתונאי,מאז.התרבותיותולפעולותיה
מבטא,כייכליאלאבתנועה,אובארגוןכצורןלאהחסרהמרכז

 . 1עברייייומיעתוןלהחסר ...חבריהאליום-יוםתדברשבו

שלזהמאמרואתשפרסמההתרן,השבועוןמערכת
ביןנידוןהזההנושאכיהמאמר,בעקבותהעירהאורלאנס,
לזיוןלהעלותומעוניינתהיאוכיהעברית,בהסתדרותהפעילים
הביעהאןיומי'בעיתוןהצורןבעצםצידדההמערכת .ציבורי

הרוחנית,היכולתמבחינתלכןהשעההגיעהאםפקפוק
 .כאחדוהחומריתהספרותית

קידםיהעבריעת,באותהשהופיעהשניהעבריהשבועוןגם

מעוףבעלכרעיוןיומיעבריעיתוןלהוציאהרעיוןאתבברכה
הוכשרהכבראםספקהטילהואגםאןהרוחניים",החיים )עליומית,יוםהשפעהמרובה,השפעהלהשפיעשייעתידומרץ,

והכוחותהכספייםהאמצעיםישנםואםיומילעיתוןהקרקע

העבריגםזה':חשובבמפעללהצליחכדיהנאותיםהספרותיים
במלההשימושאכןכיאות,המהוויםתסיסה""סימניצייו

 .)םש(עצמואתלהצדיקהחלהעבריתהפעילותלציון"תנועתיי
עבריבעיתוןענייוכלולהעברילהתורןהיהלאכילהניח,יש

 ...מתחרה
העיתונותשלוייעודהתפקידהנידוןאחתובעונהבעת
הבעריהקוראשלדמותולדיוןהועלתהוכןבכללההעברית

בעתידגםהעברייםהסופריםאתשיעסיקנושא-באמריקה

ק.העבריוהעסקן'ההוגההמחנךזההיה .הדארדפימעלויידון

זה,מרכזיבנושאשדןהעברית,ההסתדרותממייסדיווייטמאן'

ומהותוטיבובדברייאושהביעהוא .בהתורןישפרסםבמאמר
העיתונותשלתפקידהאתוהגדירזו'בארץהעבריהקוראשל

אתלשקףרקלאהעיתונותעלילדעתוחברתית.מטרהכנושאת
שלמטרתוהגדרתהחיים".עלולהשפיעיילפעולאלאהמציאות

וכבעלספרותיויעדתרבותיתשליחותכנושאיומיעיתון
דיווח,לשםעיתונאילדיווחומעברמעל-חברתיתמעורבות

הרגילה.האמריקניתבעיתונותהמקובלותהדרישותמןחרג
לנסרהמשיךבאמריקהיומיעבריעיתוןלהקיםהרעיון
קראף>(תריי-1920ב .באמריקההיהודיתהציבוריותשלבחללה

מעליהאשרעברית"בימהלייסודשרפשטייוצביוהעורךהמחנך
.הואהרוחניים"צרכינועלביומויוםמדיעמנוטוביאתיעוררו

העבריםמשפחתאתלאגדנוכללאיומיתבימה"מבליכיטןע'
המבקרהסופר,גם . rהזאת'"והרחבההגדולהבארץהפזורה

יומיעיתוןלהוציאברעיוןצידדבדייניוראובןהעבריוהעסקן
ברחביהפזוריםהעבריםאלקשראמצעישישמשבעברית

נוספיםעברייםמפעליםלהקמתעזרמכשירושיהווהארהייב,
א.כתבעברייומוןשלהכלכליהבסיסעל . iהקיימיםולביסוס
שנתייםבןשעסקזה,לנןשאחזךאןךלאנסא.ש..ןאילן Hשמךלך

מבטאלכליזקוקהעבריתתנועהכישוב,בהטעימולכן,קודם
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 • 9יומןןדהיינו'ותכוף,קבוע

(אוקטוברתרפייבבתשרינדפסההאלההדיוניםכללאחר

l 9Zl ( שלהעתידההופעתועלשבישרהבהתרןגדולהמודעה
 .ליפסון'מ.יהיההעורך .בנובמברבאחדיומי"'עתרןייהדאר
סופריםעשרותבעיתוןוישתתפוהעברי,שלסגן-עורןבעבר

ידועיםומשורריםסופריםהוזכרוביניהםועיתונאים.

האלקין.ש.ברקוביץ,י..דבבלי,הללאש,כשלוםומתחילים
לשמשלמטרהלושםהיומוןוזולתם.פרסקי,ד.ליסיצקי,א.א.

ולכלהעתולשאלותהיוםלמאורעותמאירה"אספקלריה
לאאבל ...מפלגתיעתרןיהיהלאהוא ...העבריבעולםהמתהווה

חיבלתיהעתוניםאותםמסוגמפלגתי'בלתיגםיהיה
ולכאןלכאןפניםוגילוילצדדיםנטייהשפשרנות,מפלגתיים•'

דרך-קבועהדרךלותהיה•הראויהמובהקים.סימניהםהם
ערטילאיהיההאידיאולוגיהצדהשלמה".לעבריתהתחיה
שמהותןרמותלסיסמאותונדרשהעבריתהתנועהשלכמצעה

הובררה.לא

הדאריהיהבאמריקה,היוצאכעיתוןכיהדגישה,המודעה

ישראלבארץגםסופריםלויהיואןהמקום.בחותםטבוע
חבריבין . 111ועודורשה,ברלין,כלונדון'הגולהובמרכזי
י.נץ,מרדכידיירגורדון,ל.ה.דייראורלאנס,ש.א.היוהמערכת

התמנהפרסקי.דניאליריבולובימנחםגםוכן(לבנבן),לווינבוק
זכריההביבליוגראףהיהוהמגיההיומוןשלהחדשותלעורן

הפסקתהיההיומוןלהקמתהעיקרייםהגורמיםאחד .פישמאן

 , 19Zlמרס,בחודשהתרן,הוותיקים,השבועוניםשלהופעתם
סגירתעםהדארהופיעסמלי,באופן . 121921בנובמבר,והעברי,

את(להוציאבתפוצותהיחידהיומילעיתוןהיהובכןהצפירה,
 .ישרא)לארץ

אדריייזמייח,זי,התרן,באמריקה",העבריתהתנועהאתיידרבבו 9

 . 7-6תרפייא,א,י
ב.תופייתשר,יה,יח,יהתרן, 10

 .-25347אמסייגנזים,יארכיון 11
חשוון,טיא,יגליליי,דשנההראו,תנקפנהי,י"שניםפרסקי,דניאל 12

 . 6תשטייר,
עלבמאמר-הערכהקליינאמןמשההמבקרהביעלכןמוזערת 13

שנדפסזרבכותרותבמאמרלאמריקההעבריהמרכז""העתקת

·הדאר•צאתדברעלהודעתןליהיתהמפתיעה"בשררה :בהדאר

שלשמשהששקעהבשעה ;באמריקהיומיעבריעתרןבתור
האחרון,היומיעתוננושנסגרנירםבאירופה.העבריתהעתרנרת

-הררארשאית•הצפירה•-בגולה,לפליטהלנרשנשארהיחידי,
יורק"בניריומיעבריעתרןלהופיעשמתחיללינודעביוםבו

במאמרזאתצייועצמוהדארגםתרפייב).כסליו,גי(הדאר,

הצפירהשלוהמסורתהחוטכממשיךעצמווראהמערכת,
תרפייב).שבט,היהדאר,·הדארייי,("לעזרת

 .הראשוןבעמודב,תופייחשוון'איב,יבגיליון 14
תרפייב.תשרי,ל·אי,הדאר,"תעודתנו", 15
הדארשלהיובלספרודרכו",·הדארי"תולדותפרסק,ידניאל 16

 . 22תשיייב),יורק,(נירשנהשלשיםלולמלאת
תרפייב.טבת,טייזהדאר, 17

יייא,גלימייר,שנההראו,היומי",·הדארי"תקופתגררדון,ל.ה. 18
 . 168תשכייז,שבט,טי

חשוון,טיאי,גלילייד,'שנההדארתנקפנהי,י"שניםפרסקי,דניאל 19

 . 7תשטייו,
ד,ישנההראו,יהדאר'",עלזכררנרת"מעטשפייזהנדלר,אברהם 20

 . 25תרפייה,כסליו,איד,יגלי
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הלאומיים"נוגנזילבית"מפתח :היומי'הדאר'
בנובמבר 1תרפייב,תשרילי ,•גביוםהופיעהראשוןהגיליון

19Zl , מרובהבשמחה"נתקבלהופעתו,למחרתשדווחוכפי

פרוגרמטי'מערכתבמאמר . 14יורקבניוהעבריהקהלמאת

הבהירה"תעודתנו",בכותרתהראשוןבגיליוןשנתפרסם

הצורןאתוהדגישההעבריהיומוןשלמטרתואתהמערכת

הפתרונים"פתרוןביומוןרואההמערכת .ובהופעתובקיומו

תלויההלאומיתשנשמתנוהרוחניים.חיינומשאלותלכמה
הארצותועםהבערותעםבמלחמתנוהיחידי"הנשק :בהןיי

כמכשירהמערכת,לדעתזרענו.""ודםדמנואתהמרעילות
ידיאתיחזקהפזורים,העבריםאתהעיתוןיאחדמלכ,ד

לייביתהצעירלדורמפתחיקנההעברי,החינוןעלהשוקדים
בתעבריתלספרותהקרקעאתויכשירהלאומיים"גנזינו

יבלתימשימהעצמהעלנטלהשהמערכתספק,איןקיימא."
להניעגםאלאהמתרחש,אתלשקףרקלא-כמעטאפשרית•

ועלהשחזרנושאהארצות,ועםהבערותבנגעולהילחםתנועה

התנועהשלהאידיאולוגיםמןכמהשלבמאמריהםכסיסמה

העברית."

הנזכרת,במודעהשנדפסוהעיתוןמטרותעלחזרההמערכת

במתהווהבעיקרהדאריעסוקבעריעיתוןבתורכיוהדגישה,

תלויההלאומיתשנשמתנוחיינו,ביישאלותהעברי,בעולם
ההסתדרותאתכללהזכירלאליפסון,מ.העורך,בהןיייי.
לאורהמוציאבכללה.העבריתלתנועההתייחסאלאהעברית,

שלחברת-בתזוחיתהבתחילהאםצוייוולאהדארי,יחברתהיה

ניחנותהשותפיםראשיכידיווח,פרסקיהעברית.ההסתדרות

רק .י hמספריייחידים"ועוד•אלפא•הדפוסביתהיוהדאר•

ובה•אחיעבר•,הסתדרותביוזמתאסיפהנערכהחודשייםכעבור

מניותיסודעלהדארי•חברתאתלייסדוישמיבאופןהוחלט
ההסתדרותפעיליהיוחבריושביןלהדאר,פועלועדולבחור
כשיא,גולדברג,א.ב.נשיא-כבוד,בדייניך. :ויאחיעבריהעברית

מנחםפרישברג,ז.ברלין,מאיר :וכןמזכיר,טריזנו,מ.ח.

 _ 17השאךביןשפייזנהדלר,וא.שיינקין

בור yכתיארהחדש,היומוןשלהמערכתמעובדיגורדון,ה.ל.
ברחובמסעהדליד :בניו-יורקהעיתוןהתקבלכיצדשנים

פרסקיליפסון' .נחטפו"ייוכולםגליונותשלושההיודילאנסי

ייכדיהתחתיתרכבתברציףגליוכותכמהבעצמםקנווגורדון

העברי".העיתוןעלקופציםשישהדוכנים,לבעלילהראות

ביוםהמערכתאלבאהותיקיםעברייםמשכיליםשלחבורה

הסכימו'כולם .ומגרעותיומעלותיועללהעירהעיתוןהוצאת
כעבןךנזכר,פרסקי .ו Rתקןפתנןיימפלאיאחדהןא"שהמפעל

בהגיעחברינוטוביאתשאחזההעמוקה,הכפשבייחדוותשנים,

 .באמריקהיומיעבריעתרןהקמתעלהטובההבשורהנינולאז
"ההתרגשותכיצייוהואהחדשיי.המהלךמיטבלפיוערוךכתוב

למעלהעלוהעוזריםוחברהעורךלבאתשמילאווההתלהבות
אבריושכחתכועדהראשוןבגליוןעלהלבטיםבכמה .ראש

בארץהסופריםעלאףטוברושםשעשתהדמותו,ונקבעה

התרבותלאירועיעדשהיהשפייזהנדלר,אברהם .י 9ישראליי

בבית-חיכתהחבריםשלקבוצהכיסיפרבהם,ופעילהעברית

היואבלהראשוןהגיליוןלהופעתמאוחרתשעהעדהדפוס
סוףסוףאדיר.היההרושםהופיע.הדאראןטכניים.עיכובים

 . 2מודרנייי)(יומילעתורגםהגענו
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כיומון"הדאר"שלראשיתו

הקיוםאתגרימולעבריתתחייה

פלאימשהמאת

ומדוריוהעיתון

הקודם)חגליוןמן(חמשן

אתקידמהיורקבניויאחיעבר•סתדרות

תקווה,והביעהברכהבמודעתהיומוןה ויבצרהעבריתהתנועהאתיחזקייש•הדאר• 1
להר-החמישיבגיליון . 21ספרותנן"את

הציוניתההסתדרותראשישלבירכותיהםנתפרסמופעתו
לצאתוזיבוטינסקי,וזאביייצמןחייםהדיירבלונדון,העולמית

עובדההיאהעבריתחשפהייתחייתבאמריקה.העבריהיומוןשל
זהואחת,ושפהאחתארץאח,דעם ... " .יייצמןכת-בחיrויי'
הגולה".בארצותהיהודיםכלאת ...המאחדהמשולשהחוט

הראשוניםעכשיוחםבאמריקה"חברינוכיציין,וז•בוטינסקי

העברית,השפהלתחייתבנוגעלעינוהמוטלתהחובהבדבר
 • 22נשענות"והתחייההגאולהשעליוהעמודיםאחדשהיא

העבריהיומוןבהקמתראהקלייאנמןמשהוהמבקרסהופר
לאמריקהמאירופההגולהיהדותשלהמרכזלהעתקתאות

 • 23העברית"לתנועהחדשהקרןוייצמיחת

היומייםחיידייםהעיתונאיםכתבניתחיתההעיתוןתבנית

העמודלהתחרות.הדארניסהשבהםיורק,בניוהופיעואשר
-וחוץפניםלחדשותמוקדשהיהטוריםשינעהובוהראשון
מתכונתלפימודרני,היהוהכתיבההעריכהסגנוןבקיצור.
באותיותמתונותהכותרותומושך,מודרניהעימודימים,אותם

העיתונותכמנהגשלאצעקניות,ולאקטן,אובינוניגבודל
 .באמריקה•הצהובה•
נירעלמקומיות,ידיעותמופיעותהיומוןשלהראשוןבגיליון

נאנקלקולוניאלסניףלהקיםהתוכניותעלראשיתידיעה :יורק
לארץכספיםהעברתלגביהשלכהלהשחיתה-בניו-יורק
ועלבא"יהמצבהציונות,כלפיהרעביםיחסעלידיעהישראל,
יורק,בניוהחלבספקישביתתבא"י,בפרעותצרפתשלאשמתה
<סין>ייחינה"שלדרישותיהגברמניה,הגבוהחבינון.בערית

מותחהבריטיהפרלמנטהנשק),(פירוקהנשקפריקתבאסיפת
מצומצמותאינןהידיעותכללי,באופןג•ורג•.לוידעלביקורת
כוללכללי,יומיהנהוג.בעיתוןוכדרךהעברי,אוהיהודילעולם
אןיום.באותוהמגיעותהארניותורשימתהכספיםשעריאת

גוועיםיהודייםפליטים :מכריעותהיהודיהעולםעלהידיעות
הולנדיפילוסוףבאוגנריה,מעוניםיהודיםב?י~שטח,ברעב
ועוד.בכסרביה,הציוניםועידתהיהדות,עלמלעיל

עלידיעותלפרסוםהזדמנותנתנהיומיכעיתוןהדארהופעת
שווהכמידעהראשון,בעמודהעבריתוהתרבותהעברית

מופיעהוכןעולם.שלבאווירוהמנסרותלידיעותבחשיבותו

לזכרכשףבדברהראשוןהגיליוןשלהראשוןבעמודקטנהידיעה
עלהודעהוכןלכן,קודםמהזמןשמתאביגדור,בןא.

העבריים"הסופריםייזקןבראכדשטטו,ד.מ.שלהשתתפותו
הובאוהיומוןשלהבאיםגביליונותשלמחות.הדארגביליון
ומאמריםידיעותכגוןהעברית,התרבותמחייומאמריםידיעות

עלאקוסטהאוריאלהצגת ,) 40(גליברדיצ•בסקישלפטירתועל
פעולותעלהשדהיימיירעיידיעות ,) 42(גלייורקבניו•הבימה•ידי

ענוייםלמוריםהמדרשביתפתיחת ,) 65(גליהעברייםהסניפים
הסופריםנשף ,) 65(גליטורובניסןשלבהנהלתובבוסטון
ביוזמתבאמריקהמקוויתבעריתיצירהלעידודהעבריים
העיתוןפוסםהזמןבמשךועוד. ,) 73(גלי•אחיעבויאגודת
בכותרותהעבריתההסתדרותמפעליעלראשיותידיעות
הכותרותהוקדשולמשל,כן' .למדידרמטיבאופןראשיות

מתחילייהיום :כדלקמןהעברי",ליישברעהיומוןשלהראשיות
זהעבריבנשף ...רןירכיקופובאולם-הפתיחההעברי••השבוע
אייו);טייז(הדאר,התרברתייםייכוחותינוטוביחלקלוקחים

עצומהוהתלהבותרבההתעוררות iהחלהעברי"השבוע :וכן
היסודאתיניחהעבריייהיום :רכן iאייר)(יייחהבעריםייבמחכה
עבודתנותצליח-הזה·היום•יצליח ...החיהתרבותנולעבודת
אייר).(כייגהשנה"כלבמשך

מגורןבאמצעותרחבקוראיםקהללמשוךניסתההמערכת
שוער),אברהם(מאתהשבועיכיפרשתקבועיםמדוריםשל

בענייניקוראיםשאלותאל(תשובותהבריאותיייישמירתהמדור
(הערותלשון••בעקביהמדורגולדין),א.א.דיירמאתבריאות,
מוסיקה,מדרואיתן),ישראלדייךמאתהשפהלתקנתמשעיות

ואנקדוטותעםסיפורי(מדורהעם••מפיבעיתונות,טבע,מדור

התינוקות•·למעןמנוקדמדווהקוראים),ידיעלשנשלחו
 .ועודשרשפטיין'צביבעריכת

הגיבוובהםקבע,באורחהשניבעמודהובאומערכתמאמרי

והפוליטיקההעבריתהיהדות,בנושאיהשעהענייניעלהעורכים
העולמית.

מןחדשותלקבלתכמנשיורקלאשיותהיומיהעיתון
עלמיידיתתגובהשאפשרהבמההיווהגםאלאהיהודיהעולם
לאאןהרוח.וחייהעבריתהתרבותבתחומיגםהשעהאירועי
יומיבעיתוןהופעתםאתהאלההמאמריםאופיהצדיקתמיד
שדנוכאלחהיוהמאמריםבין .גרמןשהזמןחדשותליד

באמריקההעבריתהתרבותשלעולמהבררםשעמדובנושאים
למש?.כן,החדשה.העבריתבתנועהומגמותתופעותובחנו

ייייטמאן .קשלמאמרוהראשוניםהגליוכותבאחדנתפרסם
וזהותובמהותושעסקחכמיםיי,תלמידיאוייבעויםבכותרת

שיודעמירק"איכנוהעבריהמחבר,לדעתהעברי:שלהרוחנית
חייואתומסדרפיהןעלשמתנהגמיאםכיוספרותנושפתנואת
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תרפיינ.טבת,טייזהדאר, 21

תרפיינ.חשוון,חיהדאר, 22

תרפיינ.כסליו,ודיגיהדאר,המרכז","העתקת 23

 2ב,תופייחשוון'ויהדאר' 24
עםבסיפורגםנדפסב;תופייכסליו,י"זהדאר,והקורא","העתון 25

רכייח-רלייב.תרצייב),יורק,(נירהדור

העברי ;תרפייושנתעדלסירוגיןכירחוןלהופיעהמשיךהתרן 26

להופיעשהחלמקלטהירחוןגם . 1921בנובמבר 1sב-להופיעחדל

תרפייא.בכסליולצאתחדלתרייףבתשרי

תרפייב.כסלו,טייוהדאר, 27

פלודדיה.אבוניברסיטתיהדוייםללימדויםהמחלקהכראשהמיוחדתותרומתופעילותועלהערכהאותקיבלפלאימשה

הערכהאותחלקותבטקסהאוניברסיטהואשיעםפלאיפרופ• :תבמונה

חכם~·.תלמיד-משמעותוענויותביעותיהן."מצוותיהןפיעל
אוהשנת,למוסףמתאיםזהעיונימאמר . 2 · 1ווייטמאןקבע

ממשלתראשרצחעלמערכתמאמרלידהופיעהואאןלירחון'
יסודבעיותהמלבנתרצינית,עיוניתארשתנתווספהנכןיפן.

בענייניכללנדרןהעוסקליומוןבאמריקה,היהודיהקיוםשל

השעה.

הנושאיםכייעיד,ביומוןשנדפסוהמאמריםמןנכמהעיון

נושאיהיוהעיתוןוסופריהמערכתאתשהעסיקוהרוחניים

 .באמריקההעבריתהתרבות
מאמרהואאףפרסםפרישברג 'ז.יהעבריוהעסקןהעיתונאי

מדיוןבאמריקה.העבריהעיתוןשלהרצויואופיומהותונדבר

שלהקצרהבהיסטוריהוהעיתוןהקוראשביןנקשרים

המחברניסהההשכלהתקופתמאזהבעריתהפובליציסטיקה
השונותלתקופותיהבעיתונותההבדליםעללהצניע

החדשהיומוןשלייעודואתולהגדירהשוניםולמקומותיה

חרישחיא,עתן~<נתלאיזומקוםכאןיש"אם :הנאיםבדברים

דעלגנועצויןתובעתשהיאמהתביעות."בעלתלעתונרתרקזה
ומוותשחייםהשאלותבאותןדווקאדלוןעליההיסוד.

היומיתהעיתונותלפניהציבשפרישבוגהדרישות .בפתרונן"

לעיתונותרק :יומיידיעותשירותממתןחורגותבענוית

קיום,זכותתהיההיהודיהקיוםשלהיסודיותבבעיותשתסעוק

לנוימשמששהואעברילעתורמקוםכאן"אין ;דלעתו
 • 2בעלמא"~

לפניושחצינוהדרישותעלהיומיהדאדענהזומבחינה

דליוןכבמהיומיבעיתוןבצורן-כאמור-דנואשוהסופרים

ספרותית·בבמההצורןאתמילאכןוהרוח.התרבותבנושאי

התדןהשבועוניםשלהופעתםהספקתמאזשנלעמהעיונית
 • 26מקלטוהירחוןוהעברי

לחםחיתהנכוןואלהריקבחללנכתנולאחללוהמאמרים
הציעממאמריובאחד :דלוגמההעברית.התנועהלעהפש~ה
לפחותאובערישבועלהנהיגטורובניסןדיירוהעווןהמחנך

המקובלהאמהות•·יוםכדוגמתלשנה,אחתעברייום

ובוצערבלאזמןכעברווגידיםעודקרםזהורעיוןאבמריקה,

 . 27העבריתההסתדרותידילע
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