
תמרורים
ה ד ל ו  לעורכת־הדין בכורה בת . נ

אורי )27( דינה  ראשונה נכדה עידן, ו
 ואשתו נאדל כרוך לעיתונאי־החוקר

יעל. השם ניתן לתינוקת אילנה.
ב ישראל ניבחרת לקפטן י ה ד ו־ל נ

בצר בשטרסבורג השוהה לשעבר, כדורגל
 מרגלית, ולרעייתו שפיגד, גיורא פת,
ירון• בכור, בן לשניים בת.

ק נ ע ו  מטעם דוקטור־כבוד תואר . ה
 לכנר בירושלים, העברית האוניברסיטה

 בקריית־ שהתקיים בטכס שטרן, אייזיק
בגיבעת־רם. האוניברסיטה

ח צ ר  על־ידי רומא, ליד ביער . נ
 במאי-הסרטים ),17( פאלוצ׳י ג׳וזפה

 ).53( פאוזודיני פאולו פייר האיטלקי
 משורר כסופר, -התפרסם בבולוניה, נולד

 נוצר אקאטונה, הראשון סרטו ועיתונאי.
 רבים. סרטים מאז והפיק ביים .1961ב־

 נועזותם בשל רבות פעמים לדין הועמד
 ויגוטוז לה השלישי סרטו ועל סרטיו, של

 סרטו על־תנאי. חודשי־מאסר ארבעה קיבל
 ג׳ובאני פי על דקנזוון הוא ביותר הידוע

 הימים 120 היה האחרון סרטו בוקאצ׳ו.
 היה דה־סאד. המרקיז פי על סדום, של

 קיצוניות, שמאליות נטיות בעל מרקסיסט
 עבור אתרי־צילים חיפש בי-שראל. ביקר
 •שמעולם מתתיהו, פי על האוונגליון סרטו

וה כהומו־סכסואל, ידוע היה הוסרט. לא
 כאשר זה רקע על נרצח כי אומרת סברה
שנאסר. הצעיר הטרמפיסט את לאנוס ניסה

ה ר ט פ  מהתקף־לב, ,57 בגיל ♦ נ
 אסתר קודמים, התקפי־לב כמה אחרי

השלי השניה, הכנסת חברת וילנסקה,
באי דגלה מק״י. מטעם והחמישית שית

כ־ נודעה צרופה, קומוניסטית דיאולוגיה
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 בעזרת נבנו
על ה□■□ מפ

ל ע פ □ מ פי  ה
ם דו קי ך ל חינו ת ה או רי ב ה ו

(כהפגנה) וילנסקה אסתר
הומור וחוש אידיאולוגיה

הנוק החזות מאחורי אך עיקבית, מנהיגה
 חוש־הומור בעלת רגישה, אשה היתה שה
הקומוניס המיפלגה התפלגה כאשר רב.
 הלכה לא ומק״י, רק״ח ביו 1965ב- טית
 ונשארה וילנר, מאיר לשעבר, בעלה עם

 לקו גוברת בחריפות התנגדה אך במק״י,
 שפרשה עד סנה, משה ד״ר של הלאומני

האופו — אק״י את והקימה המיפלגה מן
 נישאה הישראלית. הקומוניסטית זיציה
 קול עורך שהיה מי ברייטשטיין, לצבי
ללימו התמסרה האחרונות בשנים העם.
 מיל- על חשוב ספר כתבה היסטוריים, דים

 על נוסף וספר בגרמניה, חמוודהאיכרים
האינטרנציונל.

♦ ר ט פ  השניה, העליה איש ,92 בגיל נ
 ד״ר והקארטוגראף המורה ההיסטוריון,

ד, יעקוב אברהם  בסטרי שנולד כדו
 אחרי ארצה, 1911ב־ עלה דאז, באוסטריה

שי שומר־מיצוות, דתי בסאלוניקי. שהות
 צבאי כרב הראשונה במילחמת־העולם רת

ה לצבא מסופח שהיה האוסטרי במטה
 בבית- חי האחרונות השנים בעשר תורכי.
 ומיכת- מאמרים משם גם שלח אך אבות,

 השקפה ביטא בהם רבים, בים־למערכת
ב התחשבות תוך אך שמרנית, לאומנית

האח במאמרו הזולת. של הדתיות זכויות
 התנהגות את בחריפות תקף בהארץ רון

 השילטונות וכניעת קריית־ארבע מתנחלי
 ש־ יין־קידוש, הכנסת את ובייחוד' להם,
 מערת- לתחומי למוסלמים, תועבה הוא

מיסגד. שהיא המכפלה,
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מת בוקאציו
 מת !׳,באוווד
 ■מות והקהל
את ■ואה נאשר

 נועד הוא מפירנצה, סוחר של בגו ך*
 בוקאצ׳ו, שג׳ובאני אלא סוחר. להיות ^

 (יש הדיעות חלוקות מקום־הולדתו שעל
בפי כי טוענים אחרים בפרים, הטוענים

 בעיסקי- להשתלב תוקף בכל סירב רנצה),
בל הסיפרותית נטייתו אביו. של המיסחר

 שמלאו קודם כשעוד צעיר, מגיל עוד טה
 מורו, של בהשראתו חיבר, שנים שבע לו

 סיפרותיות יצירות דה־סטראדה, ג׳ובאני
 את סילק אביו, בכך משהבחין שלמות.
 הקטן ג׳ובאני את והפקיד הדגול, המורה
 ילמדו שהלה בתיקווה סוחר׳ של בידיו
מיסחר. מעט

 בו- כי הסוחר החליט שנים שש כתום
 אותו ושלח גמור, לא־יוצלח הוא קאצ׳ו
 בנו את אילץ האחרון זה אביו. אל חזרה

 אך חמתו, ועל אפו על במיסחר, לעסוק
 ממנו,׳׳ ייצא לא ״סוחר כי לבסוף כשהבין
 שישלים בתנאי לנאפולי, לשלחו הסכים

החוק. לימודי את שם
 מאנז׳ו, רוברט המלך אז גר בנאפולי

 הוא וספרות. יפות אמנויות אוהב שהיה
 של המלומדים גדולי את חצרו אל כינס

ה ספרן עם שהתיידד ובוקאצ׳ו, איטליה
 לעיתים בחצר מבקר עצמו מצא מלך׳

 ללימודים, זמנו את הקדיש הוא קרובות.
 וגילה ואסטרולוגיה, פילוסופיה שירה,
 השלים בד-בבד הדת. בלימודי גם רב עניין

דוקטור. בתואר וזכה החוק, לימודי את
למרי, התוודע המלוכד, בית בחצר
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