
בעולם
גרמניה

 לטהר פיצד
שרצח בישוף

 אורח הופיע ליולי, 13ה־ השלישי, ביום
 די־קמארדה, פילטו הנידח האיטלקי בכפר

 אסרגי, הסמוך, מהכפר הכומר זה היה
בכנ דרשה לשאת כדי לפילטו בא אשר
הקבוע. הכומר במקום סיה,

 פילסו במינה. מיוחדת דרשה זו היתד,
 17 שנה 25 לפני נרצחו שבו הכפר הוא

 הגרמני בצבא סרן בידי מקומיים, גברים
 מכהן דפראגר כיום דפראגר. מתיאם בשם

 למרות הקתולית. הכנסיה כבישוף במינכן
 הוא כי דפראגר הצהיר בפישעו, שהודה

מא מוסרית, מבחינה מפשע חף עצמו חש
הקתו הכנסיד. גם פקודה. מילא שרק חר
שלא טענה להגנתו, יצאה כך, חשבה לית

מרקוצ׳י נרצח של אחותו
— רצח הוא אז

דפראגר רוצח־כישון?
הפסיק הוא עכשיו —

 הוא שכעת העיקר בעבר, עשה מה חשוב
 הכומר על הוטל כך, בעיקבות חדש״. ״אדם

 להצדיק ביותר: נעים לא תפקיד מאסרגי
משפחו בני לעיני — שרצח הבישוף את

הנרצחים. של תיהם
 מוחלטת דממה . האחרון. הנימוק

 הדרשה. תחילת עם הקטנה בכנסיה שררה
 היתד, ביניהם שם. התכנסו הכפר בני כל
 היה 17ה־ בן שאחיה מרקוצ׳י, מאריה גם

 של מחבריו אחד ההרוגים. מקבוצת אחד
 סית־ ממקום לפועל בהוצאה שחזה ההרוג,

 המזעזעת, החווייה את מכן לאחר צייר רו,
בביתה התלוייה התמונה, את למאריה נתן

 ויטוריו גם בכנסיה נכחו כן היום. עד
 כאשר ממוות שנמלטו ספצה, וג׳וליו ג׳אני
 מבעד וחמקו כיתת־הירי נוכח ישר זינקו

 שבפניו הקהל היה כזה החיילים. לשורת
דרשתו. לשאת הכומר נועד

 ביותר. מדוקדק תידרוך עבר הכומר אך
 הבישוף על מאוד מעט דיבר הוא בדרשתו,

 מאוד הרבה דיבר הוא זאת לעומת הרוצח.
הר אפילו דיבר הוא האלוהים. אהבת על
המש השקרנים, העיתונאים על יותר בה

 מנופף כשהוא ומסלפים. ומגזימים מיצים
 הפרשה, את שכיסו עיתונות קיטעי בידיו
ל מוחשיות הוכחות המטיף הכומר דביא

דבריו:
ב פד, לכם שאין כתבו העיתונאים ״הנה

 יש כי שקר, הלא וזה טלפון, אפילו כפר
 פה שיש ״כתבו קדוש. בלהט קרא לכם,״

 גדולה באר יש ולכם — ועלובה קטנה באר
לכנ ברחבת־הכניסד, פד, ממש ומפוארת,

 מאוד שהרבה כן אם רואים אתם סיה.
 מזה מאוד מעט אבל פילטו, על כותבים

אמת.״ הוא
 כאשר אלו. בטיעונים הסתפק לא הוא
 בני־ של הקפואות פניהם מהבעות נוכח,
ה את לטהר הצליחה לא שדרשתו הכפר,
אח נימוק הוסיף בעיניהם, הגרמני בישוף

ומוחץ: רון
 נהיה דפראגר שמתיאס על האל ״יבורך
 הזו, הקדושה מעמדתו עתה, כי לבישוף.

באנשים.״ לעולם יותר יירה לא הוא

אנגליה
תיגוקת
פטיפון תמורת

 בעיר פועל־נקיון ),26( טורן ארתור
 היו ),24( שירלי ואשתו אנגליה, פטרבורו,

ה מצבם אולם מושבעים. חובבי־מוזיקה
 כל לעצמם לקנות להם ר,ירשה לא כלכלי

 באטלר, ופאט ג׳ופרי שכניהם, מותרות.
מאי אמידים. יותר קצת היו זאת, לעומת

 ואילו חשוך־ילדים, באטלר הזוג היה דך,
 ז׳אקלין, שנתיים, בת ילדה היתה טורן לזוג

 בלבד, חודשים חמישה בת נאה, ותינוקת
טרייסי. בשם
 לעיסקת־ השכנים זוגות שני הגיעו כך

נמ השנתיים בת ז׳אקלין מקורית: חליפין
הפטי תמורת , — באטלר לזוג במתנה סרה
 הטורנים נהנו עתה שלהם. הנהדר פון

הח מילדתם והבאטלרים מלבבת, ממוזיקה
דשה.
 כעבור רב, זמן נמשך לא אושרם אך

 על טורן שירלי התחרטה חודשים שלושה
 כאשר בחזרה. ילדתה את תבעה העיסקה,

שנפ מאחר באטלר, הזוג בני לכך סירבו
 טורן הזוג פנו בילדה, בינתיים נקשרה שם

ה ההורים את אילצה וזו הסעד, ללישכת
 לבית הרכה התינוקת את להחזיר מאמצים
הוריה.
 הפטיפון את לקבל אפילו זכו לא הם
 ב־ אותו מכרה טורן שירלי בחזרה. שלהם

 טרייסי בשביל חלב לקנות כדי ל״י, 25
הפעוטה.

איטליה
 אוויר? דוצה

תשלט!
ל אומץ שאזרו האנשים נמצאו סוף־סוף

 חופשי יהיה שהאוויר ייתכן לא כי החליט
 המיקצועי האיגוד מחיר. ללא לכל וניתן

 כי החליט באיטליה תחנות־הדלק עובדי של
 האיטלקיים המכוניות נהגי ייתבעו מעתה
מי לשם צורכים שהם האוויר עבור לשלם

צמיגי־מכוניותיהם. לוי
 לארבעה אוזיר עכשיו יעלה לאיטלקים

 וכלירה לירטות 200 של בסכום צמיגים
ה הופעלה כבר בבולוניה אגורות). 15ו־

 בימים לתוקפה תיכנס והיא החדשה תקנה
רחבי־איטליה. בכל הקרובים

 למחות, ניסו האיטלקיים המכוניות נהגי
לוק ״עכשיו החדש.• המס נגד הצלחה, ללא
 אמרו, לגלגלים,״ אוויר בשביל כסף חים

 אוויר בשביל כסף לתבוע עשויים הם ״מחר
לנשימה.״
 שוודאי היא האיטלקי בתקדים הסכנה

 שימהרו בעולם נוספות מדינות יימצאו
 דרכים המחפש הישראלי, לאוצר לחקותו.
 רעיון ודאי יהיה זה הריקה, הקופה למילוי
מעורר.
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