
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ידיעות
 של שירה נשה

אפרת ישראל
 הנודע הדעות והוגה החוקר המשורר,

 בעברית מיצירותיו יקריא אפרת ישראל
 8:30 בשעה באפריל, 14 חמישי, ביום
 י.מ.ק.א., של סנטר" ב״פואטרי בערב

.92 ורחוב לקסינגטון שדירת
ישב־בראש. פרייל גבריאל המשורר

 מטעם קנדי" "יער חנוכת
הקיימת הקרן

 קנדי" "יער יחנך ש.ז., ביולי, בארבעה
 באמריקה. לישראל הקיימת הקרן מטעם

 של הארצי המנהל ארון, מילטון ד״ר
 עורך בניו־יורק שהמשרד הודיע הקרן

 ישתתפו ובד, היער לחנוכת רגל" "עלית
 ווארן אוירל ובתוכם ידועי־שם אישים
 העליון. המשפט בית של הראשי השופט

 זו רגל" ב״עליית להשתתף המעוניינים
 היה המפעל יוזם הקרן. משרד אל יפנו

 שנפטר ברסלר, מאכם הציוני המנהיג
ש.ז. ,15 בפברואר

 בבלי רחלה של סיפורה
אנגלי בתרגום

 רחלה והמספרת המשוררת של סיפורה
 ממדרוני יסכד, או לאלהים, "מכתב בבלי,

 סיפורים מי״ד כאחד שנבחר הגלבוע",
 העברי הסיפור בתחרות להופיע הראויים

 לאנגלית תורגם ה״בצרון" מטעם הקצר
 "Short Story האנגלי בירחון והופיע

”international ש.ז. יאנואר, בחוברת 
הלקין. הלל על־ידי נעשה התרגום

 בניו־יורק גורי חיים המשורר
 לאמריקה הגיע הידוע והעתונאי המשורר

 יופיע כאן שהותו בזמן קצר. לביקור
 החינוך מחלקת מטעם הרצאות בסידרת

 על היהודית הסוכנות שליד והתרבות
בימינו. העברית הספרות

 חבר הוא .1923 בשנת נולד גורי ח.
משיחרור. במלחמת והשתתף בפלמ״ח

 אש" "פרחי :בקבצים יצאו משיריו
 ב״למרחב" משתתף הוא חותם". ו״שירי

 אייכמן משפט על רשימותיו "חגי". בשם
 שזבה הזכוכית" תא "מול בספר הופיעו
 שלו הראשון הרומן הופיע אשתקד בפרס.

השוקולד". "עיסקת בשם

 טשרניחובסקי פרם
מופת לתרגומי

 להולדת 91ד,־ השנה היא ש.ז., שבט, בו׳
 טקס התקיים טשרניחובסקי, ש. המשורר
 לתרגומי הפרס של התשע־עשרה החלוקה

 הפרסים חל־אביב. עירית מטעם מופת
 של תרגומו על ברוידא לאפרים הוענקו

 לאור שיצאו לשקספיר, הקומדיות ארבע
 דבורצקי ולדבורה ! ביאליק מוסד בהוצאת

 בשני השנים" "ספרי של תרגומה על
לסקיטוס. כרכים

מפגרים לילדים קיץ מחנה
 פנסילווניה, במדינת פוקינו, בהרי

 מחנה נפתח הונסדייל, שעל־יד בוזיימארט,
 "מכון מטעם מפגרים ילדים בשביל קיץ

שבפאר־ראקוביי. מיימונידס"
 אקרים, 260 פני על משתרע דוד״ ״מחנה

 מדריכים הים. פני מעל רגל אלפים בגובה
 ספורט במשחקי הילדים את יאמנו מומחים
 סטיסקין ה. מאיר היהודי. בחינוכם ויטפלו

 הוא מייזים יצחק הרב המחנה. מנהל הוא
 .1959 מאז בראשו ועומד המכון מייסד

 אוגוסט עד ביוני 30מ־ פתוח יהיה המחנה
 נמנים המוסד תומכי ועד חברי בין .25

 לינדסיי, העיר ראש ויעבץ, קנדי הסינאטורים
ועוד. ברנשטיין ליאונארד

דל אדלר חיים משה הרב
הידוע, והעסקן הרב נפטר בדיטרויט

שבועות שנאבק לאחר אדלר, חיים משה
פצעים כשנפצע המוות, מר עם אחדים

 דעתו עליו שנטרפה צעיר על־ידי אנושיים
טקס לכבוד הרב של דרשתו באמצע
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 "שערי בבית־הכנסת שהתקיים בר־מצווה
צדק".
 אדלר, יוסף הרב של בנו אדלר, הרב
 ספג ירושלים" "תפארת ישיבת ר״ט שהיה
 ישראל. למסורת ומסירות אהבה הוריו בבית
 בסמינאר לימודיו חוק את סיים 1935 בשנת

 הוא שכטר. של מיסודו התיאולוגי היהודי
 והשתתף קהילות בכמה ברבנות שימש

 בתנועה החינוך, בעבודת פעילה השתתפות
 המאוחדת. היהודית ובמגבית הציונית

 להעמיק התכוון וספריו מאמריו בדרשותיו,
 בקרב היהדות ודעת היהודית ההכרה את

 את הוקיר הוא באמריקה. היהודי הציבור
 מספר ימים העברית. והתרבות הספרות

 ובמכתב ל,,בצרוף׳ תרומה שלח שנפצע לפני
 הופעתו להמשך הצלחה לירחון איחל

 במותו. היה נ״ט בן הברוכה. והשפעתו
!ברוך זכרו יהי

טעות תיקון
 )טבת־ ה״בצרון" של האחרונה בחוברת

 של במאמרו מצערות טעויות נפלו שבט(,
:תיקוניהן ואלד, כרמלי משה ד״ר

 ־1894) קושוט לאיוש :צ״ל 119 עט׳
1802)

 מתעלם אינו הוא אבל :צ״ל 122 עט׳
(.’0בשירתו יסודי נושא המשמש מהטבע
יצחק. כוכבי :צ״ל 3 הערה 127 עט׳
 עט׳ ,1826 :צ״ל 22 הערה 127 עט׳

104־100
 תרסו, ׳המצפה", :צ״ל 71 הערה 127 עט׳
 נ, j ה טח, תרסז, ו? מח, א! מו, גליון

»א לח־לט, t א
 גליון "המצפה", צ״ל: 72 הערה 127 עט׳

תרסח( תמוז )ד א כז,
 יצחק", "כוכבי :צ״ל 75 הערה 127 עט׳

52 עט׳ כו,

 רייכמן אורה לידידתנו

 הגדול באבלך אתך אנו
 היקר וידידנו בעלך ממך בהלקח

 ז״ל ישראל
עת. ללא
גולדכרג ופנינה יששכר

העברית של הלטינזציה על
המערכת( אל )מכתב

"בצרוף׳ מערכת לב׳
נ., א.

 יצחק של הבלשנית שיחתו את קראתי
 בעיקר המכוונת 254 מס׳ ב״בצרון״ אבינרי

 הדברים העברית. של הלטיניזציה נגד
 העלאתן, ודרך שהעלה, ההשגות אך מעניינים,

 הגורסים מחסידי אני אין תמיהה. בי עוררו
 שממר אלא !להיפך לטיני, לכתב שינוי

 לשני לצפות היה מותר !()דווקא אבינרי
 בצורה שכנגד הצד להצגת א( :דברים
התומר. לעידכון ב( !הוגנת

 לחיזוק מעלה אבינרי שמר ההשגות
 לשינוי המטיפים דעות ולהפרכת טענותיו

 מבחינת הוגנות אינן וגם מיושנות הן הכתב
 אנשים שהעלו החדישות ההשקפות עידכון

 בלשון ידועים יוצרים רק לא שביניהם אלה,
 ללשון הנזקקים מדע אנשי גם אם כי העברית
אותה. והאוהבים העברית

 שפרסם מאד מענינת סידרה זכורה עצמי לי
 ב״ידיעות רטנש יונתן המשורר כשנה לפני

 היסטוריוזופיות השגות ובה אחרונות"
 לנוחיות הנוגעות טענות רק ולא חשובות,

 : אחת פשוטה טענה טען היתר, בין גרידא.
 יותר הקרוב בכתב נכתב עצמו התורה ספר

 )הא״ב ל״עברית" מאשר ל״לאטינית"
 המעיין וכל !..ימינו בת !..(הסורי

 השומרוני התורה ספר של עמודיו בתצלומי
 להודות נאלץ ב״משא" בזמנו שפורסמו

 אלא אלה ואין בדברים טעם יש אכן כי
 טרח לא שאכינרי טענות ממיכלול קטן חלק
!להעלותן כלל

גלון א.

בפגגרכת פפריפ
 משפט תולדות ס" )דיקשטיין(, דייקן
 והישגיו, פעולותיו מגמותיו העברי, השלום
 ע׳, 148 תשכ״ד תל־אביב, יבנה, הוצאת

 דיני בשטח דייקן פ. מאמרי ורשימת
ומפתח. האזרחי הדין וסדרי ממונות

 סיפור בנזאבק־ענו, סמינריססים נח, טמיר,
 הוצאת בארץ־ישראל, השפות מלחמת מימי

.*ע 179 תשכ״ד, תל־אביב, ״•ב!ה״,


