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תמרורים
ג ו ח ה של 70וד הולדתו יום ♦ נ

 ב־ שנולד שלונסקי, אברהם משורר
ל שבאוקראינה, פולטאבה בפלו קריוקוב
 57 לפני לארץ עלה חב״ד חסידי משפחת

נש אך הרצליה בגמנסיה ללמוד כדי שנים
 לבלות יצא לשם שנה, כעבור ברוסיה אר
בכ עבד ,1921ב־ שנית עלה חופשתו. את

 העבודה. גדוד חבר והיה נצרת—עפולה ביש
 משורר לשומר־הצעיר. הצטרף 1938ב־ רק

 מילים מחדש קלאסיות, יצירות של ומתרגם
העברית. בלשון וביטויים

ו ס ר א ת  שבארצות- אנג׳לס בלום ♦ ה
 הצבא נבחרת של הכדורסל כוכב הברית,

 של כדורסלנה ובעתיד ובעבר האמריקאי,
ולו* ברודי, טל תל־אביב, מכבי קבוצת

לוין רונית

 טכסטיל סוחר של בתו ),20( לוין נית
 מזה ברודי של חברתו שהיתר, מתל־אביב,

שיח עם כי מכבר, לא הבטיח טל שנתיים.
 כדי ארצה, יחזור האמריקאי הצבא מן תרו

 צעד הן רונית עם גשואיו ואכן, להשתקע.
זה. בכיודן ראשון

ו ד ל ו  קבוצת מאנשי לארבעה * נ
אהוד — רמת־גן מכבי של הכדורסל
 שטייג■ משה אושרוב, שלמה דרור,

 שבוע תוך יעקוכסון, ושמואל פלד
בנות. ארבע אחד,

ה ד ל ו נכדה, בגין, מנחם לשר . נ
 לשתי אב הוא בגין השר חסיה. לבתו בת

ובן. בנות

ה א ש י  של בתו גואלמן, אילה . נ
 של הועד־הפועל מרכז גדאלמן, אלעזר
 גואל- אלעזר זכה בו שבוע באותו המפד״ל,

 גואל־ יששכר הרב מבנו לנכד, גם מן
מן.

ו ל ע ו ה ה ג ר ד  המחוז מפקד ♦ ב
 ניצב־מישנה ישראל, משטרת של הדרומי

ה מפקד סגן ניצב; לדרגת עופר, דויד
 ניצב־ לדרגת תגורי חיים הדרומי מחוז

 סגן־ ,ירושלים נפת משטרת ומפקד מישנה,
ניצב־מישנה. לדרגת בראלי, דניאל ניצב

♦ ר ט פ ארו מחלה אחרי ,54 בגיל נ
לונ יליד אלון, צבי המחוזי השופט כה,
 למד ,1937 בשנת לישראל שעלה דון,

 בירושלים העברית באוניברסיטה משפטים
 לבית־ יועץ היה המדינה הקמת ואחרי

המחוזי. המשפט

ר ט פ  יהושע הסופר 79 בגיל ♦ נ
ה ואחד הרביזיוניסטים מראשי ייבין,
 שפירסם מי במחתרת, לח״י של תומכים
שגיבו מחכה, ירושלים הספר את בשעתו

גרינ צבי אורי המשורר הוא הראשי רו
 המין חיי על כתב־פלסתר ושהיה ברג

ה ראשי כיום שהם דאז הישוב ראשי של
מדינה.

ה ר ט פ מי שרף חיה הניה . נ
ה שר של אשתו שנה 30 מזה שהיתר,

ה מרכז מזכיר שהיה שרף, זאב שיכון
לאשה. אותה שנשא בעת פועל

4 70* הזה העולה


