
חמרורים
. ד ל ו וילנסלוי, לאלכסנדר בחיפה נ

המשו של הראשון נינו שאול, בכור, בן
 נקרא. שמו על טשרניחובסקי, שאול רר

 המהנדס של בנם הוא וילנסקי המהנדס
 איזולדה והבקטריולוגית וילנסקי אברהם

 המשורר, של היחידה בתו טשרניחובסקי,
שנה. 24 לפני שנפטר

. ג ו ח  איתן של 70ה־ הולדתו יום נ
 חניך בילויים•, ובן גדרה יליד כלקינד,
שהצ בקושטה, התורכית הצבאית האקדמיה

ניל״י, למחתרת נעמן, אחיו, כמו טרף,

 למחית הוא אף נדון
 בניגוד אך בדמשק,

הצ שנתלה, לאחיו
להימלט. הוא ליח

יבואו־ כיום בלקינד,
 בעבר היה סרטים,
ראשון, יקבי ממנהלי

רא־ עיריית ראש סגן
 הקים בה שון־לציון,

נעמן, הקולנוע את
אחיו. שם על

. ג ו ח  בשדה- נ
 הולדתו יום בוקר,

בן־־גוריון. דויד של 8ה־!

. ג ו ח  יעקב של 60ה־ הולדתו יום נ
ס,  (יפו, בארץ הנקניק תעשייני חלוץ א
עמ מסעדות 45 על פרושה שרשתו )1925
 אלוף מי־שהיה של כאביו גם והידוע מיות

אס. (״דוקר,״) דויד בטניס, ישראל

. ג חו  אמיר של 50ה־ הולדתו יום נ
ע, כו ל כחק בארץ דרכו שהחל משורר, ג

 את ושפירסם וסולל־כבישים, חוצב לאי,
),1 אצעק אז (כי 24 בגיל הראשון שירו

 תנועת את יסד בלקינד, ישראל דודו, •
 — וייסעו ישראל בני אל דבר — דאבי״ו

 יעקב בית — ביל״ו תנועת התפתחה סמנה
.1882 של הראשונה, העלייה ונלכה, לכו

 את ניצל נהג׳ היה בו הבריטי, לצבא התנדב
 ארץ־ לכיוון שואה פליטי להעברת תפקידו
 שירים הוא הידוע שיריו ושקובץ ישראל,
בבוקר. בבוקר,

. ר ט פ הו ויוויאן ,80 בגיל בלונדון, נ
 בנו ויילד, כוויוזיאן שנולד סופר לנד,

 שם את ששינה ויילד, אוסקר הסופר של
ב שהוטל החברתי החרם עקב משפחתו
כש אביו על המאה ראשית של בריטניה

 ממנו הולנד, הומוסכסואליסט. שהוא נתגלה
 לא אביו, חסרון את שנים משך הסתירו
 העיר: לבסוף, הדבר לו כשנודע התרגש

 מעל שמא פחדתי ואני הומוסכסואליסט? ״רק
״בכספים !

כן־גוריון
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