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באוניבר ולפיסיקה למתמטיקה בפקולטה
 החל ארצה, עלה 1934ב־ •מוסקבה. סיטת
 בהוצאות־ספרים ובעריכה בהוראה עוסק

 עוד החל הסיפדותית עבודתו את שונות.
 כתב בארץ ביאליק. של בעידודו באודסה,

 את קשות מבקר כשהוא שונות, מסות
 עיוותיהם על העברית הסיפרות גדולי

 אסופת אל עם־ישראל. חיי •את בתארם
ש סיפדותיות יצירות מצטרפות מטותיו

 ומגרמנית. מאידיש מרוסית, תירגם אותן
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 עם הצעיר. הפועל •הקואופרטיבי דפוס

 בראש עימד ,1925ב־ דבר העיתון הופעת
 הדפום מייסדי בין והיה צוות־העובדים

 הדפום פועלי מארגני בין היה העיתון. של
 הראשון כיושב־הראש שימש ואף לאגודה,

שלה.

2011 הזה העולם16




