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A CHUVA assustou *|, fornecidas pelo ICHUD-PRESS

alguns,mas outros vie FILME-TEWYE,o leiteiro, está sendo filmado na
ram para a peluá da
kv.Nachal,que visitou Rússia«Como se saba sTewyw O leiteiro,é um li-

o Correio do povo e vro muito famoso do escritor Ei:1ãeu Sholem
a rádio Guaiba. 410 ו :

|09490 טמפה88דהה.316 foi o
de açucar,pois se des fundador do partido MAPAI, que atualmente é

a e אה o governista em Israel.Por questoes internas,

vieram, visitaram fun- 0 velho. etsadista, retirou-se do parvico fm-

2mnovsmart. — A /
rádio. Aa

. . VE pa 9
CHAVEROT: da: door, tra E | /
balham ativamênte, va .|: ES
ra aumentar séus.pon > "o KABALAT SHABATGERALai
tos na tabelas, | % no

OS SOLELIM DA GALIL Rio te 47 80888 Bs 30hs e ninguém פו chega-

tiverem mais uma peu daEntão alguém cochichou para 0 quiro: “puxa,

destavôootema201 | ache mel or começar as novelpeito:0₪

os beatniks, 25 neve, pontualmente com meia hora 86 852820 ,00-

00 | ||, 1600Então o Abrão: se levantôu:e falou, falou,

a SÁBADO ÉTEUDIA NO | falou,falou,falou,falou,falda,e falo. Onando

ודק ATIVIDA o pessóal já estava dorminio,êle paro Daí à:

DES,JÓCOS,BRINCADEIR טמ senhor fêzo mesmo que o Abrao:ad vinhemf
RAS,PRÊMIOS PARA TO- falou!Bom entao começouaparts art0

DOS: !IVENHA E TRAGA Dançaram, pularam, cantarat.A makeilá de tzofim

MAIS UM CHAVER! / : ninguém notou um baixinho BERRANT).Nas danças

NÃO ESQUEÇA,DIA 29, os êrros passaram desapersebidos .l jogral ss.

AMANHÊ, TOM HATZOFÊ, não errou uma só palavra, conjunto. ninguém

COMPAREÇA! 1 - desafinou o chalilou seiu dá ritm.
COMO PUDERAMVER FOI TUD! EM 0

5 SÓ SE SENTIU FALTA DOS CHAVERIM DA- יש .

0ao tiul.êl: ?100ו

em casájvendo a chuva que Gaiu,e um:. raiva 881186860109
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6 2Á o SAMEUL IOSSEF AGNONא4₪ו . a eE IR 4 ER א NELLY 8

fes,

ESTOCOLMO( ICHUD-PRESS )-q prénio Nobel de literutura £oí concedido 8
108881 Agnon e à Nelly Sãehs,

Issef Agmrma com 78 anos,e uma das personalidade:mais repetadas em Israel.Prova ásito é que a polícia de ד
colocou uma placa no bairro onde mora o escritor advertindo: "não
FAÇAM RUÍDO,QUE SAMUEL AGNON TRABALHA E NÃO CONVEM MOLESTÁ--LO".

Samuel Agon nasceu em Sochatz,na Galicia Polo-
nasa,em 1688, indo para Israel em 1907. Êle escreve para muivbs jor-
nais de Israel e do Exterior.Sua. obras"o excomungado"elontem e ante-ontem" se tronaram clássicas.Shai Agmen,como 6 conhedido,tem suasobras pouco divulgadas no exterior,devido a dificuladae que apresent;»
seu ivrit,cheio de reminescências bíblicas e talmudicas. .

EE Sua obra se baseia na vida das tresíultimas q...rações de jugcus,isto é a da fé absoluta a que se intef”oga num nur-ão em croluçao e atestemunha do holocausto nazista. -!; Contendo muitos símblos e um fundo fantatisco,sau livro "Contos de Jerusaliu foi traduzido para muitas lirguas.Neste cibra narra o drama de una época através da situaçao particeu-lar dos judeus ds Eurvpaçe dos que estao empenrandos na contruçao do080880 0
, Samuel Agnon doutor "honoris-causa!do tcolo-ha judáica,Em 1913,f o para Berlim afim de cursar 0 universidadelogo passou ao ensino da Literatura.Casou com Ester Marx,ãc guemteve um filho e uma filha.

NELLY S1vHS| |! : O outro prêmio Nobel da l'Leratura foi ándo àNelly Sachs.Nasgeu em'Berlim em 1691.Conr .i.za 75 anos no dia 10de dezembro, precisamente quando a gcadr úia de 285008086 entregar0 prêmio .Em 1940 Tugindo da pers «ção nazista,estabaleceu-se na20018 בס as" om que muito auxiliada pala romancista Selmp Tarcrlof,Em 1961 > Pecebeu o grande prêmio da cidade de Dortmund c 1965o prêmio da vuz dos editôres algemas . qm É )
Na exposiçao de motivos,alegados vara « csço-da Nelyy Sachs a Academia Sucea declarou que"como muitos escritoresjudeus, Nelly padeceu o destino do exíliosno 160. 810080 desde al-₪ ns anos É i reconhecida cm sua pessoa uma poetása de autonciinde.
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