
 ומה לאירופה לפיד במדריך פאפו אהרון מזכר מדוע
קרים? תפוחי־אדמה ובין מוריץ יעל הברוקרית בין הקשר

 של האחרונה הישיבה -■
 רשות־השידור של המנהל הווער
 הנוכחים שקיבלו בסעודה לוותה
 ממיזנון כלל בבניין באולם

 מנכ״ל של רוחו מצב הטלוויזיה.
 (״טומי") יוסף היוצא, הרשות
חבר ביותר. עגום היה לפיד,

 יודעים, ״אתם לנוכחים: אמר
 יש לאירופה שלי שבמדריך

של לזלצבורג, שמתייחס קטע
 פאפו.״ של מסע מרישמי קחתי
 שאתה ״חבל עורך־הדין: לו העיר
 מצומצם בפורום זה את מספר

הציבור כל עם מה כל־כך.

 שאותו בזלצבורג, שגילה ארמון
היהו לאהובתו ארכיבישוף בנה
 זה מידע הכניס לפיד דיה.

 .1975 במהדורת שלו במדריך
 נוסף, גילוי פאפו פירסם מזמן לא
 מקום על בהארץ, הוא אף

וביקש צווייג, סטפאן של אחוזתו

 מארצות באחת שגריר בקרוב
 ״לאהרון לפאפו כתב סקנדינוויה

 ענייני ב,כל המלומד החבר פאפו,
 אף רבה, בהערכה שידור, חוקי

 בהסכמה.״ תמיד לא כי
 פאפו של הרפתקותיו יתר ■

הפרו־ בספר מעתה יירשמו

 מהשופט ביקש הוא ביותר.
ל שידחה אבן־ארי אריה
 פירסום את יותר מאוחר מועד
 מבעלי מוריץ, יעל של שמה

 מוריץ הגדולה הברוקרים חברת
 השופט: לו השיב טוכלר. את

תפוחי־אדמה זה מה יודע ״אתה
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די המנביה, בכפר האחרונה  לא מודעי במיסלגה. ההמשך דור של במקומו לדון נ
 האחרים המוזמנים כל נאומו. אחרי קרה בשתייה והסתפק לארוחת״הצהריים נשאר
השבת. צאת עד שם שנישאו הנוספים לנאומים שהאזינו לפני ארוחת־צהריים סעדו

 שנפרד פאפו, אדורון הוועד
 ״מה לו: אמר מתפקידו, הוא אף

 עכשיו כל־כך? עצוב אתה
 ספר ביחד נכתוב כשתפרוש

 פאפו מדריך לרב־מכר: שיהפוך
מ לרשות־השידור, לפיד את•
 כל של אישיים בערכים לווה
העובדים." 1600
 לא כהרגלו, שלא לפיד, ■

אלא לשונית, בשנינות השיב

 לאירופה. הספר את שרוכש
 שציטטת בספר הודעת לא מדוע

 מקום .ממלא־ התערב אותי?״
 מיכה הוועד־המנהל יושב־ראש

 ליושב־ השבוע שיהיה ינון
 ציינת לא באמת ״מה, ראש:

מפאפו?" זה את שלקחת
מת הסיפרותית הגניבה ■

 פאפו שפירסם לכתבה ייחסת
על הארץ במוסף 1974 בשנת

 מעתיק כשהוא שהפעם, מלפיד
 המקור את שיזכיר זה, מידע

 במתנה. עותק לפאפו ושישלח
יעשה. שכך אישר לפיד
 חולקו הסעודה בתום ■

 כרך מזכרות, הפורשים לחברים
 את פאפו שאל האש. עמוד

 ראובן היוצא, יושב־הראש
 ירון, הקדשות?״ אין ״מה, ירון:

שיתמנה רומי, למישפט פרופסור

 של הפועל הוועד של טוקולים
 על ינאם הוא השבוע ההסתדרות.

 סיעת מטעם יחסי־עבודה ענייני
בליכוד. השותפה לע״ם,

המ בבית־המישפט בדיון ■
עיתונ ארבעה בקשת על חוזי,
 את לפרסם להם לאפשר אים

 מה שמשום ברוקרית, של שמה
 דינה, עורך- היה לפירסום, נאסר
נסער ויסגלם (״דובל׳ה״) דב

 הביתה, מאחר אתה כאשר קרים?
 ואשתך מתקרר והאוכל לצהרים,
 לו אין הרי שוב, אותו מחממת

 פירסום עניין גם הטעם. אותו
 יתעכב אם הגברת, של שמה

טעמו.״ את יאבד הרבה,
 (״שמו־שמואל התמלילן ■

 השיר מחבר צ׳יזיק אליק״)
 שהפך הטבע, להגנת החברה

זילבר אריאל של בפיו להיט

1| שבע־ היה המישטרה מפכ׳ל ץן1״1\
י נכח כאשר ביותר, רצון \

 תל־אביב, מחוז מישטרת קציני של השנתי בכינוס
לפני תל־אביב(למעלה). במוסיאון רביעי ביום שנערך

 בר, צבי המישטרה של אג׳ם קצין נח הנאומים תחילת
 אחת שורה בכיסא, (מימין) איבצן של הגדול יריבו

 לחקירות היחידה ראש זיגל, בגימין לתת״ניצב מתחת
לאירוע. לבוא הקדים הוא שאף הארצי, במטה הונאה
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