
הלידה מקום :1886
כותב־הבקשות, של בנות) שתי בנים, (שלושה

 יש־ לעם אהבתי את קיבלתי אבא ץ*
 שלי אמא העברית. וללשון לארץ ראל, ■)4

 אבל, עשר, בן כשהייתי בילדותי, עלי מתה
.היטב אותה זוכר אני . ה הטוהר, סמל .

שית האצילות אהבה, ת.״ האנו  והמסירו
 80 לפני שנולד בן־גוריון, דויד תאר כך
 ב־ הוריו בית את גרין, יוסף כדויד שנה,

 שדה־ עד — הבאות תחנותיו כל פלונסק.
היטב. ידועות בוקר,

★ ★ ★

* ש ך ב אי ת כ ל חדש״ ערוך ״שולחן ש
ם ! ע  ה־ הגורל ,׳לא כי ושקבע ישראל |

 אינם והחיים בהיסטוריה שולט פאטאלי
סג׳רה. את עזב עיזזרים,״ כוחות של מישחק

ריון דויד ״ז נולד בן־גו  תרס־׳ז תשרי בי
 ילדיו מחמשת כאחד פלונסק, הרוסית בעיירה

גרין. אביגדור לעברית והמורה עורך־הדין

 (בה בסאלוניקי ביניים, תחנות כמה אחרי
הספר היהדות את טוב יותר להכיר ביקש
 חזר ניו־יורק, אלכסנדריה׳ קושטא, דית)׳
העניינים: ללב ארצה
ת על ת, ולא ארץ לבנות הציונו שבו ל מו
 לבוא לעתיד ולא משפחות, ולא עס יישב
מינו אלא אנו. בי

ת את כויו ת הז תיו ת האמי שיו ה על הממ
.מבחוץ נקבל לא ארץ . פו העברי העם .  גו

מולדתו. את ייצור
ה ממזכיר אותו העלתה מהירה קריירה
 הסוכנות, הנהלת חבר ),35 (בגיל הסתדרות

אפ של (הסרום־ממשלה העם מינהלת ראש
למכריז הבסחון ענייני ומנהל )1948 ריל

ריון החלים עשרים בגילמאבא נוידה :1906  (בחולצה בן־גו
 לעלות הראשונה) השורה באמצע הלבנה,

ת לתנועה לחבריו מסיבה ערך ארצה, מפלונסק  מן מציץ (הנראה אביו בית בחצר הציוני
ת ארצה עלה האב הימני). החלון שנו .87 בגיל טובה, בשיבה בארץ, נפטר העשרים, ב

בואשוו שביתה :1907
הראשונה, (בשורה ניסה גם שם

ג׳י בילה בארץ הראשונה השנה את  בי
קווה בפרדסי שון פתח־תי לציון, וברא

ם את לארגן ארוך) סינור לובש עבודתם. תנאי להטבת הפועלי

הפועלים מנהיג :1924
ריון בצילום: ההסתדרות. לבית אבן־הפינה יריית בטקס לבנה, רוסית רובושקה לובש בן־גו

— 8
העצמאות מלחמת :1947

שובי באחד שובים משטרת שוטר הוא לובש־המדיס .1947 דצמבר הצפון, מיי המנדטורית. היי


