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 מצדה ״שנית
תפיל!״ לא

 היוו העויין העולם סביב פעוודו ץ*
הפעלתניים. בחייו ומרתק חשוב פרק

 שנה מאה הרחוק המיזרח את וגילה חקר
 את פגש זה במסעו פולו. מרקו לפני
 עפרונות לאירופה והביא הונג־קונג קיסר

ה משתמשים מאז וטרנזיסטורים. סיניים
 לחומי כתבלין־השהייה בעיפרון אירופאים

 סביב בסיור היה עת ,1417 בשנת רי-ינפץ.
 חשיש של מטמון גילה השחורה, היבשת

 ה- ״כיף למקום וקרא החופים אחד על
 המשיך שהתפכח לאחר הטובה.״ תיקווה
ה הקיוסק את הקים ושם אלסקה, לכיוון
הת את אסקימו־שוקולד. למכירת ראשון

הטרא במחזמר הנציח מהילידים רשמותו
כמוהם״. היו כולם ״איגלו גי

 המחזמר, של המסחררת הצלחתו למרות
 בהגיעו בנדודיו. והמשיך אלסקה את עזב

 הימלאיה את שכבש הראשון היה לאסיה
 שלא הנזעמים מאחיה מכות־רצח וחטף
הנ הד״ר עם השידוך את יפה בעין ראו
 יכירנו שמקומו החליט זו בנקודה שוי.

לארץ, עלה 1908 בשנת ואכן בישראל, רק

שלישי. יום עד עזב לא אותה
הרא ביקורו זה היה לא האמת למען

 לפנה״ס, 73 בשנת עוד בארץ־הקודש. שון
הסטו במרד חלק נטל ואף באמור שהה

 על הממונה בהיותו הרומאים. נגד דנטים
המתאב אחרוני בין היה במצדה הרכבל

באמ ההתאבדות את שהנהיג הוא דים.
ה וברגעיו למניעת־הריון, כדורים צעות

 :ההיסטוריות המילים את 'מילמל אחרונים
תפיל.״ לא מצדה ״שנית
 פשוט כפועל התקבל ארצה, הגיעו עם
 מסור לפועל ונחשב הבארון של ביקב

הענ בפני להתנצל הקפיד שכן ונימוסי,
עבודתו. במיסגרת דורך היה שעליהם בים

 של המיוחדות לבעיותיה ער בהיותו
להמ ממירצו הרבה הד״ר הקדיש ישראל,

 בין החקלאות. בשדה וחידושים צאות
 של מיוחד זן למנות אפשר המצאותיו

 גר־ של גדול יבול שנתן שעורה־בעין,
 להצלחה שזכה נטול־עצמות עוף ענת!

 בשפופרות־ לשווקו שהחלו לאחר מרובה
 של מיוחד גזע טיפות חסכוניות! ענק

 הכלאה !ולחיליבה לפיטום פרות־משה-רבנו
 זי- שהצמיחו מרוקו ועולי עצי־זית בין

 הפשוט התהליך והמצאת !תים־דפוקים
שי ענבים, במיץ דקות קליפות מילוי של

כעג־ החוזר ושיווקם אשכולות יעל בוצם
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 גבע, דודו בידי הספר, מעיטווי ניכר חלק
 נוי הטלוויזיה, של האנימציה מחלקת עובד
איינשטיין. לשירי האנימציה סרט את שיצר

 של הכותרת גולת הגליל. לישובי בים
 של מקורי פיתוח היתה החקלאית פעילותו

הכב גזע לבין רומי איל־ברזל בין זיווג
 מיוחד צאן הוליד זה זיווג המקומי. שים

 מקומית לתיצרוכת צמר־פלדה שהצמיח
ולייצוא.
 מע־ פרצו עת מותו, לאחר שגם יצויין

 בטחוני שימוש גמצא באיזור, שי־האיבה
טו דודות ישבו עת האחרונה, להמצאתו

 מצמר וסרגו הוועד-למען-החייל של בות
בחזית. חיילינו עבור טנקים זה

 מלב אותו הזעיקה העצמאות מילחמת
ב עת אותה עשה שם השחורה, היבשת
 או אגם לגלות במטרה ההגנה, שליחות

 להתיישבות בסים שיהיה חדש, מפל־מים
 והספיק 15.5ב־ הגיע ארצה אלטרנטיבית.

 פאוצ׳ים. ועל העצמאות מגילת על לחתום
 פובליציסטיי־ פתח המילחמה משנסתיימה

 עם בפיתה, מאמרי־מערכת מכר בה קיה,
בי את ערך כן חופשי. — וטחינה סלט
ו ״עלה והלומד העובד השוטר טאון

!״ הגשם
 מנד לו גמלה ואחרים אלה מעשיו על

 חוק נחקק עת ,1950 בשנת שלת־ישראל
ו מטר לגובה עצמותיו להעלאת מיוחד

החיים. את לנו צבע במותו ארבעים.
ת.!נ.צ.ב.ה.
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מכיל זוארץ מיסמכי קובץ .7 זו ארץ זו לרוכשי מיוחד

 בהעולם המתפרסם השבועי הסאטירי המדור מתוך מיבחר
 הוצאות־ מפות, ציורים, חדשים, קטעים בתוספת הזה,

שש גם כולל הספר ופירושים. מראי־מקומות מיוחדות,

אח ידיעות מעריב, הזה, (העולם עיתונים על פארודיות
 זהו פרובינציאלי). ועיתון עיתון־נשיס עיתון־ילדים, רונות,

כמובן. מורעלות, רובן בדיחות, מיליוני של מטורף סלט
_ _ _ _ _ 413 .


