
======== >ד*עות
" ,,הרעיון למאמר ש־ והמע

 אליהו פר מחברי, אלינו שלת הנגאמר און
 ישיאל מדינת של הראשון השגריר אילת־

 לספר :פתוז־ובר הופעתו •זרם לאמריקה.
ברוסיה*. היינו .חלוצים

 שלום וגרשום גרינברג צבי אורי
כיאליק פרם חתני —

 פרום׳ והחוקר גרינברג צבי אור׳־ המשורר
 של ביאליק פרם כחתני נבחרו שלום גרשום
 התקיים הפרס העגקת •זקם תל־אביב. עיריית

 ו. ש זבת, בכ״ב בת״א בי,>יק בבית
ד אזרח גם שהוא אצ*ב למשורר  של עו

 יפה לספרות הפרם הוענק תל־אייב. עיריית
 לפרום׳ העברית, השירה בתחום ודיו מפעל על

 מפעל על ישראל חכמת פרם הוענק שלום
היהדות. מדעי בתחום חייו

ברוידס אברהם כתבי
 ברכים שלושה הופיעו "מסדה* בהוצאת

 שני ברוידם, אברהם הנודע המשורר מכתבי
 — ורשמים וכרונות וכרך שירד, כרכי

בהק הדור*. סופרי עם ודברים .פגישות
ן הראשון לכרך דמתו י  ®.בשני המשורר מי

 על ׳®לי □פרי־השירה כלולים אלה כרכים
 נעורי, מאז לאור שידאו השונים, מדורותיהס

 והד היחיד בתחום תוויות יומן בבחינת והם
 פוורי בהם נאספו בן בארץ. קיומנו למאבקי

 בם־ לבוא ובו שלא כתביעת מתוך שירי

קובץ׳־•
 ב. בארצי, גם א. :החלקים א׳ בברך
 מבית, ד. בבול. אל מגבול ג. המצוק, בברית

 ישראל, בקום א. :ב׳ בכרך דרך. לבוקר ח-
 והקצוות. המצרים בין נ. המוקד, לארץ ב.
 די־ תארץ מן ה. השיר, לדרך שירים ד.

 ריחותכה □דרך ז. הקץ, שורש אל ו. אוזרת,
עודי. עוד כל ח. והלוהבת,

 חדור■׳, •סופרי עם ודברים .פגישות ג׳, ברך
ספ בעולם ומאורעות רשמים שיחות, מכיל

ה גדולי של דמות־דיוקנם ותיאור רותנו
 נזשר־ שאול ביאליק, נ. כח. העברים יוצרים

 יעקב שניאור, ז. שסיינברב ׳־עקב ניחובסקי,
 רבי־ יעקב ברש, אשר שמעוני, דוד פיכמן,
 בארון, דבורה לחובר, ®= שופמן, j נוביץ,

 אלישבע, רחל, קלוזנר, יוסף עגנון, ש*י
 נוריון. בן דוד גס ובן המאירי אביגדור

 הציב רב־הענין הספר של האחרון בפרק
הסופרים אגודת לתולדות .ציונים ברוידם

העבריים"
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