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דיין ילידת־מרחגיה
מלאכת־מחשבת

 של כמכשיר־שיווק משכית, את אז
 העדות יוצאי של מלאכת־המחשבת

 אירגון בשליחות יצאה, גם דין השונות.
 דרום־אמ־ לארצות המאוחדות, האומות

 סמך'נסיונה על בהן, לפתח כדי ריקה
 המקומיות, תעשיות־הבית את בארץ,

 אותו כל לעסוק ממנה מנע שלא מה
 הקמת כולל ציבוריים, בעיסוקים זמן

 מילחמת־ששת־ אחר בני־שם, ברית
בארץ. העמים שני לקירוב הימים,
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חמחרים
 החברוני החימש

סטריז יריב של
 (ואדים) לדויד בחברון, ♦ נולד

בת חוזר מהנדס־מחשבים אכסלרוד,
 המתמחה סת״ם לסופר שהפך שובה,

 ענת, ולאשתו כשרות, מזוזות בכתיבת
 של חימש(בנו הבכור, בנם ת,4גנ עוזרת

 שר־החוץ שהיה מי טרוצקי, לליאון נין)
 ולאחר ברית־המועצות של הראשון

 הצבא את כשר־המילחמה, הקים, מכן
 סטלין, של הגדול ליריבו והפר האדום
במ שליחיו, על־ידי לרציחתו, שדאג

 אם־ במכסיקו. טרוצקי של גלותו קום
 טרוצקי של נכדתו היא שאמו סלרוד,
 ברונשטיין) דוידוביץ כלייב (שנולד

 רוסיה, יליד הוא השניים, מנשואיו
 לארצות־הברית, מישפחתו עם שהיגר
ארצה. עלה ממנה

• • •
 מרחביה בת

בני־שם בברית
 של 70ה־ יום־הולדתה ♦ נחוג

 ואם דיין משה של גרושתו דיין, רות
 מרחביה, ילידת דיין, ילדיהם. שלושת

 אברהם רוסיה יוצא אביה, שימש בה
ב הפרקליטים מבכירי שוורץ(לימים

 תעשיות־ את טיפחה כמורה, ירושלים)
 העולים מאוכלסי ביישובי״הספר הבית

והקימה המדינה ראשית של החדשים

מבוו ה
נוויוה
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 לפי הכל והמחירים, הגדלים הסוגים מכל שי חבילות
 הטובים הדברים של העצום המבחר מתוך בחירתכם,

שלנובקואוס. : : :

!שלבם וזגחירה ־ הכחול המבוע רשת אופ קן

קוסוופ

 צירופים, של סוף אין מוצרים, אלפי
 בערכים קניה תוי הסוגים, מכל מתנות
 בתי 20ו־ אופ קו סניפי 200ב־ שונים,

 הארץ. בכל לצרכן המשביר של בו הכל
טל. סומך ליוסי עכשיו צלצלו

03־7551111

גרתי אוויראי

תו
טרמפ
לחייל
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סיניות ויש סינית יש
ם ל ת הכי או ני ר סי  בעי

א ת הי ני סי ר ה א ק מ ״ ה פ  הי
ם בה לי כ ת או ני ם סי בלי מ ת. ו ני  סי

 ש״ח. 17מ־ החל מנות) 5(עיסקיות צהריים ארוחות
וקייטרינג הביתה משלוחים

03־5464273,5464311 טלפון: תל־אביב 7 ירמיהו רח׳
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כו:

יפז בנמל
 רוזג־ משה ,89 בגיל ♦ נפטר

 60 לפני שהיה, ומי רפוס איש בדג,
 50 ולפני תל־אביב בית׳׳ר מפקר שנה,
 האירגון של הראשון המטה ראש שנה,

 בראשי יותר הידוע הלאומי, הצבאי
 יליד שרוזנברג, אחר אצ״ל. תיבותיו

 הצארי בחיל־ההובלה גם שירת רוסיה,
 ה־ הרפובליקה של בחיל־האוויר וגם

 בשלהי שקמה קיצרת־הימים, גרוזית
 עלה הוא הראשונה,* מילחמת־העולם

הת אך יפו, בנמל לפועל והיה ארצה
 ההגנה, אירגון חברי בין מהרה עד בלט

 מדי מבליגה לו משנראתה פרש שממנו
 ההגנה אירגון לייסוד ידו את נתן והוא

 של בסופו נולד, ממנו יותר, התוקפני ב׳
אצ״ל. דבר,

א רוזנברג *  1ת1בשר הסתפק ל
 במיל- התנדב, אלה, צבאות בשני

ל 42 בגיל השניה, חמתיהעולם
בנו. עם יחד הבריטי צבא
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