
 כי טען סרב׳ הלה אך שאול. אבי של נוספת
 הוכנס. לא במזומן הסכום גם יכול. אינו

 ניסים, על לסמוך אין כי נוכחו הבנק מנהלי
למשטרה. הפרשה את מסרו

 חייב־ כבר היה שאול .£40ל של ריבית
 בדחייה. פעם מדי זכה שנים, שלוש מזה גיוס

 חוטרישי, עורו־הדין על־ידי הוסדר הדיחוי
נסתיי לא זו אך הפרשה. את לסיים שרצה

לצבא. התגייס סגל שאול מה.
 נמשכה המשטרה של האחרונה חקירתה

 בוקר לפנות חמש לשעה עד בבוקר מתשע
או בשקט בכל הודה סגל המחרת. יום של

 טוהר־ של שמו נזכר החקירה תוך לימפי.
 ששימש קצוצה, בריבית מלווה שוק־שחור,

לאו נתן כי טען הצעיר סגל. של כשותפו
.40ל4 של בריבית לירות אלף 20 סוחר תו

 שמו על לשמור רצה הבנק הסתבך. העניין
הצי מעיני העניין את להעלים ביקש הטוב,

 היה וועדת־הביקורת מחברי אחד אך בור.
 עתו־ שני של אוזנם את גילה לרועץ, לו

נאים.
 סגל שאול הובא השבוע ו- יושב... .שם

 מרים בחיפה, הראשית שופטת־השלום בפני
 55 וגניבת מסמכים בזיוף הואשם שטרקמן,

יום. 15ל־ נעצר סגל ל׳׳י. אלף
ל חיפה עתונאי נקראו יום אותו בצהרי

ואי האמריקאי ברעש המלאה זולה, ילדים
 אף אין הישראלית. למציאות מתאימה נה

בארץ.״ הקטן לילד שנועד כתב־עת או עתון
ב והחל חסכונותיו את נטל וגמר. אמר
 גלגולים עבר העתון לקסנים. עתון הוצאת

ה בשלבי י הוצג קשים, וחבלי־לידה רבים
 ומפקחות. מורות גננות, אמהות בפני כנתו

 נתקבלו, חינוכית הערה וכל טובה עצה כל
הסופיים. ותוכנו דמותו שנקבעו עד

 לראשונה נראה השבוע נפש. לכל שוד!
 למיניהם, העתינים שלל בין המכירה, דוכני על

 העתון אצבעוני, השם את שנשא חדש יצור
 וכלה הגן בגיל החל לילדים שנועד לקטנים,

הציו ועבה, לבן משובח, הנייר ג׳. בכתה
גדו — האותיות ומרהיבים, גדולים — רים
 שוד, — פרוטה 250 — המחיר ומנוקדית. לות
נפש. לכל

 ומעניין,־׳ טוב בחומר האמהות רוצות .אם
 אם העתון, את .יקנו שיר, מיכאל אומר

 יפול — הקהל של רחבה תמיכה תבוא לא
העתון.״

 כי ולאמהותיהם לילדים מובטח בינתיים
ו אותם ישמע הוא הילדים, ידיד הוא העתון

 הוא מכתבים לו יכתבו אם להם. יעזור הוא
לימינם. תמיד ויעמוד להם, יענה

לידידיו. מחכה אצבעוני

ואצבעוני שיר עורך
פה ואני באתי הנה

ה אחד כשעלה דפנה. במלון דחופה מסיבה
 לפתע מבטו נתקל דברו, את לשאת מנהלים

 הרים בתדהמה, קפא האולם, מפינות באחת
יושב...״ .שם : ואמר אצבעו את

חיפ שהשמטרה סגל, של שותפו זה דייך,
ל נזדמן הוא רצופים. שבועיים אחריו שה

 על בחברת־עורך־דין והתענג במקרה מקום
ה על־ידי משנעצר מאד הופתע קפה, כוס

בטלפון. שהוזעקה משטרה
הגדו המעילה זו אין כי ידעו העתונאים

 קצרה תקופה לפני אך בחיפה. ביותר לה
ב יותר הרבה גדולה שערורייה הושתקה

למ כדי שעה, לפי הושתק, הדבר אחר. בנק
 באנק. אותו של פשיטת־רגל אפשרות נוע
במסי שישבו העתינאים, נתבקשו הפעם גם

ב עליה לכתוב בעדינות, בפרשה לטפל בה,
 דיברו סגל שא־ל של שמעשיו אלא לחש.
גדול. בקול ודווקא עצמם, בעד

עתונות
ם שיר שירי ד ה ש ר א שי ל

 גם יהיה עכשיו פה. ואני באתי .הנה
סיפורים, שיספר עתון עתון. לנו

שי עתון שירים, לנו שישיר עתוך
 לו נספר שאנו ועתון הכל לנו ספר

הכל.׳•
? זה עתון מיהו
 ),32( שיר מיכאל פשט שנה חצי לפני

 של המדים את לילדה, ואב נשוי
 לאחר ציביליים לחיים חזר חיל־ד׳,אווירי, סרן

ש מחמש־עשרה למעלה של שירות תקופת
 וב־ בפלמ״ח האיתות, ביחידת בהגנה, נה

נ על לפנות היה יכול מיכאל חיל־ד,אוויר.
אלקט הנדסה — בו שלט שכד, למקצוע קלה

בברי להשתלמות נשלח למענו — רונית
 אולם בכבוד. פרנסתו את בו למצוא טניה,

זו. בדרך בחר לא הוא
 היה לא מיכאל של רעיונו לידה. חבלי

 אולם רב. זמן מזה בראשו ניקר הוא חדש.
 מאז להגשימו. האפשרות נפתחה עתה רק

 ללכוד האלקטרונים בידי עלה לא ומתמיד
 שעה מצא תמיד בלבד. המגנטי בשדה אותו

ילדים. סיפורי כתיבת לרבות בכתיבה׳ לעסוק
זו ספרות מוצפת .הארץ : מיכאל אמר

 בתוכן. בעיקר אלא במחיר, דווקא לאו לה,
ספרות אותה הריהי מכל והמסוכנת הלקוייד,

החי
הזירות

תפו למטע חזירי־בר פרצו בכפר־סולד,
כולו. את עקרו צעיר, חים

¥ ¥ ¥
מרה טיפה

 ויליאם נקנס ארצות־הברית, בדיקסון,
 שחשב אחרי שיכרות בעוון ל״י 25ב־ יאנג,

 המשטרה תחנת של שלט־ד,ניאון כי בטעות
 את הוריד פנימה, נכנס באר, של שם הוא
.קונ :היומנאי אצל הזמין הדוכן, על ידו

!״ בבקשה יאק,
¥ ¥ ¥

אטא הרש מט
שמנקו־האש־ אחרי צרפת, בשטראסבורג,

 מ־ פומבית התנצלות דרשו העירוניים פה
 את לנקות מסוגל הוא כי שסען ראש־העיר

 העובדים מאשר מהירות ביתר כיכר־השוק
 ניקה מטאטא, העיר ראש נטל השכירים,

 אצל הרגיל הזמן במחצית הכיכר שליש את
העיריה. בדי ע

¥ ¥ ¥
השגיים מן האהר טוב

בית החליט ארגנטינה, איירס, בבואנוס
 אחד רק כי במשפט־תקדים העליון ר,משפט

 צבאי. בשרות חייב תאומים זוג מכל
¥ ¥ ¥

בן והוא שהוד אגי ז
הרופ התאחדות החליטה בארצות־הברית

 כחברים לקבל מותר להבא כי הכושיים אים
 לבן. צבע־עור בעלי רופאים גם להתאחדות

★ ★ ★
אורחים הבגסת

בש משותף בית דיירי תלו בתל־אביב,
 הבית, כניסת על שלט צפופה מגורים כונת

גדו סלונית חברה עם להתקשר ביקשו בו
ל פעמיים בדירתם להשתמש המוכנה לה

 להחזיר האפשר, ככל רעש לעשות חודש
מידה. כנגד מידה לשכנים
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