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 בתל־אביב, דיזנגוף רחוב של הקטע
 הוא גורדון, לפינת פרישמן פינת בין

 מי כל בארץ. ביותר המפורסם המסלול
 — אותו עובר מישהו לראות שרוצה

 — אותו שיראו שרוצה מי כל והעיקר:
 ובעיקר — עתונאים בפי לאורכו. מטייל

ה ״מסלול־התצוגה״ זהו — צלמי־עתונות
ארצי.

זה בקטע נעצרה שעבר הרביעי ביום

 ספק אבל למשטרה. תלונה הגיש הצלם
ל להביא יכולה משטרתית פעולה אם

 בעלי־האגרוף מצד הזאת ההפקרות תיקון
הש״ב. של

להס משטרתית פעולה תוכל פחות עוד
 הגברת של המשונה ההתנהגות את ביר

 ואם בצילומים? מואסת היא ממתי אשכול.
 היה שערב־הבחירות — שהקהל רוצה אינה

ושצלמים סביבה יצטופף — מאוד חשוב

בחנות (שמאל) אשכול מרים :לשערורייה שגרם הצילום

 ממנה ירדו פרטית. מכונית הרחוב של
 השלושה ונערה. מבוגר גבר אשכול, מרים
נ כסית, וקפה תיל קפה פגי על צעדו
צעצועים. לחנות כנסו

ב שעה אותה שנמצאו האזרחים בשביל
 שהם המחזות מן אחד זה היה מקום,

התצוגה״. ״מסלול עם טבעי באופן מקשרים
 במקום, במיקרה שנמצא הזה, העולם צלם

ה בחנות ראש־הממשלה רעיית את צילם
 תמונה זו תהיה כי הנחה מתוך צעצועים,

אנשים. למדור המתאימה
חלון־הראווה, ליד נעצרו עוברים־ושבים

 בעיקר המפורסמת. באישיות להתבונן כדי
 של הנאה הופעתה על מחמאות השמיעו

אשכול. מרים
★ ★ ★

 רעייתו בחברת שהיה הגבר יצא לפתע
 חבט מילה לומר ומבלי ראש־הממשלה, של

כ אותו זיהה הצלם הצלם. של במצלמתו
 ״אם הנהג: איים אשכול. מרים של נהגה

המצלמה!״ את לך אשבור לצלם, תמשיך
 שהאיש ״מכיוון הצלם: מכן לאחר סיפר

 שרות־הבם־ כאיש אותו הכרתי שכני, הזה
 לי נראתה אצלם שלא הפנייה עצם חון.

 בטחוני? סוד מגלה אני האם מאד. משונה
 לא אשר משהו עושה אשכול הגברת האם
לצלמו?״ נאה

 לנהג־איש־ הבהיר הצלם מקום, מכל
 עליו לאסור רשות כל לו שאין הש״ב,
 — במצלמתו או בו יפגע אם וכי לצלם,

למשפט. אותו יתבע הוא
הז כאשר יותר, עוד מוזר נעשה העניין

 על יאסור כי ממנו דרש שוטר, הנהג עיק
 הצלם, את שהכיר השוטר, לצלם. הצלם
לצלם. זכותו כי ידע הוא להתערב. מיאן

הח — אשכול הגברת — הוויכוח נושא
 היא הקהל. מעיני להיעלם זה ברגע ליטה

מ הציצה החנות, של אחורי לחדר נכנסה
בחוץ. הנעשה על לווילון בעד

★ ★ ★
 מה אבל אולי. אומר? אתה טפשי, עניין

 הנהג מצחיק. לא כלל מכן לאחר שקרה
 באלחוט התקשר הרשמית, למכונית ניגש

תגבורת. והזעיק בש״ב, עליו הממונים עם
 שניה, מכונית הגיעה דקות כמה כעבור

 גסות בדחיפות ממנה. ירדו גברתנים ושני
 הפילו החנות, מפתח הקהל את הרחיקו

 מהם אחד ארצה. וילדים נשים כך כדי תוך
 מה אשכול הגברת את שאל פנימה, נכנס

 הצלם, אל הסתובב שמע, כאשר העניין.
 היכר, צרות!״ כאן תעשה ״אל אליו: צעק

 העבר אל בכוח אותו גרר בפניו, אותו
״א ארצה. אותו והפיל הרחוב, של השני
 הבטיח החשבון!״ את איתך נגמור עוד נחנו
לחנות. שחזר לפני

 שלושת ליוו והדר, כבוד ברוב ואז,
למכוניתה. הגברת את אנשי־הבטחון

וילון* מאחורי מתחבאת
 דווקא היא בוחרת מדוע — אותה יצלמו

 של ליבו בלב דיזנגוף, רחוב במרכז להופיע
התצוגה״? ״מסלול

ה על דו״ח לה מוסרת בת־לתייתה *
לווילון. מבעד מצב

התנצלות
 בזה מביעה הזה העולם מערכת
 כוכב־לב, דויד מר כלפי התנצלות

 בגליונות שפורסמו פירסומיס על
 בתאריכים 1322 ,1320 ,1317 מס׳

.9.1.63ו״ 26.12.62 ,5.12.62
 כו־ דויד למר המיוחסות העובדות

 בפרסות להשתתפותו בנוגע כב־לב,
 כפייה למניעת הליגה פעילי נגד

 פטיציה על שהחתימו בעת דתית,
 אינן — אזרחיים נשואין להנהגת
 סליחת את מבקשת המערכת נכונות.

ש אי־הנעימות מל כוכב־לב מר
לו. נגרמה
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