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במדינה

דדפרצופיות

אסונות
ב ד קו ה ל ד
חריקת בלמים צוזחנית וצריחות חרדה
זיעזעו את קהל העשרות שהסתובב במוצאי
שבת ליד קולנוע נל־אור ברמת יצחק .על
הכביש ,מתחת לגלגליו האחוריים של אוטובוס
דן היה מוטל ללא תנועה צעיר גבוה ,רזה
ושחרחר .ראשו נמחץ כליל .לידו ניצבה
נערה צעירה ,אחוזת הלם.
רוכב־קטנוע אחר שהתקרב אותו רגע
למקום ,תפש את ראשו בידיו ,הפליט זעקת״
כאב :״אוי! ברקו!״ הזועק היה יוסף )יוסלה(
אורג ,אקורדיוניסט בלהקת בצל ירוק .האיש
המוטל על הכביש לא היה אלא אליהו בר־
קאי )ברקוא שחקן לחקת הנח״ל ובצל ירוק
שקנה את עולמו בהומור המיוחד שלו
ובחיקויו הנפלאים של אישי־ציבור שונים.
כדרד לנשואים  -מוות .ברקו היה
בן נהלל שהלך להכשרה ולנח״ל לפני ש
הגיע לגיל הגיוס .בהכשרה חיקה את מנהל
העבודה בפרדם .הוא היה מסמר כל ההצגות
של גרעין הנוער־העובד ,עמו התגייס .מיד
אחרי תקופת־האימונים הגיע לבצל ירוק.
״הוא היה צנום ,שקט ומסוגר,״ מספרים
חבריו מאז.
גם בלהקת הנח״ל וגם בבצל ירוק המשיך
להדגים את חיקוייו המופלאים .אט אט

^ מו ש ב גיאח ,ליד אשקלון ,חקרו ה־
ל ש ל טו נו ת ידיעה אודות הימצאו של עגל
בעל שני ראשים ושמונה רגליים ,שנמצא
בבטנה של פרה שחוטה ,גילו כי הידיעה
נכונה ,חקרו את השוחט על הגורמים לתג
לית ,שמעו כתשובה :״יתכן שהמריבה בין
ההסתדרות לבין מפא״י היא שהביאה גם
לכפילות בשטח זה.״
★
★ ★

תצפית
ן ■* ג׳קסונוויל ,ארצות־הברית ,פתחה ה־
 * 1ח ב ר ה לייצור מכוניות שברולם במסע
תעמולה גדול תחת הסיסמה :״היכון! דבר־
מה עצום יתרחש בקרוב!״ ,נאלצה להזעיק
את מכבי־האש כאשר תיקרת אולם ההצגה
של החברה התמוטט ,על שש מכוניות חד
שות.
★ ★
★

הביתה ,הביתה
ן * פפקיירה ,בראזיל ,נכלא בעל־האחו־
^ ז ו ת י׳ואו פראנסיסקו דה סילבה' ,מאחר
שלא שילם מסי־רכוש על בניין בית־הכלא
המקומי ,השייך לו.
★ ★
★

להחזיר רמושד
ך* צ׳ארלסטון ,ארצות־הברית ,פרץ גנב
ו ל מ ש ר ד י מיפעל מקומי ,פתח את הקו
פה המשוריינת ,לא מצא מזומנים ,נאלץ ל
הסתפק בשלושה צ׳קים שהוחזרו לחברה
מאחר שנמצאו חסרי־כיסוי.
★
★ ★

מזל של כדב
**לינדהרסט ,ארצות־הברית ,נידון ה־
^ כ ל ב באדי למאסר ששה חדשים ,בהת
אם לתקנה מחוזית נשכחת ,בעודן רצח קני
גרו ואייל ,אחרי שהסניגור ,פרקליט מקומי
ידוע ,הצליח לשכנע את שופט־השלום שאין
להטיל עונש־מוות וכי יש לאסרו ב״תנאים
מיוחדים״ בחצר בית בעליו.
★
★ ★

צוררים
ך* צפת ,התלוננה תיירת מאמריקה ש־
^ מורי־ הד רך המקומיים מסרבים להראות
למטיילים את המקומות הקדושים לדת ה
יהודית ,מרבים לבקר בכנסיות בלבד ,אינם
מוכנים להוביל את התיירים למירון ,מאחר
שלדבריהם ״המקום מלוכלך והם עשויים
להתאכזב ממנו״.
★
★
★

מאה פרצופים ואחד

שחקן ברקאי
אסון על אם־הדרן

אנגלית•צרפתית
לומדים בשיטה קלה ויסודית בביר*,ם ״ ק ד י מ ה ״ ת״א ,בן־יהודה  ,74טל.20314 .

;פתחים!

• קורסים ואולפנים למבוגרים )שסה שימושית ,דקדוק ,כתיב ,סגנון
ושיחה ) 88*(011ז6יזת  .( €0הלמודים ככל שעות הבוקר והערב.
• קבוצות נפרדות לתלמידי כתי־ספר )מתחילים ,מתקדמים ועזרה
בבחינות(.
הלימודים בקבוצות קטנות ,על■ ידי מ ו ר י ם מ ע ו ל י ם.
פרטים והרשמה :מ־ 9עד  12לפני הצהריים 3 :עד  9בערב) .פרט ליום ו׳(

השתחרר מעט מאופיו המסוגר .גם דלקת־
הפרקים ,ממנה סבל רבות ,הרפתה ממנו
לאחרונה .״הוא התחיל לתפוש אויר.״ ידעו
לספר חבריו בשימחה.
״אגמור איתכם את התכנית הזאת ואסע
לאמריקה ללמוד משחק.״ הוא בישר לחבריו
לעבודה ,לפני זמן קצר .צעד נוסף אותו
התכוון לעשות לפני נסיעתו לחו״ל :לשאת
לאשר ,את חברתו ,גאולה לוי.
במוצאי־שבת האחרון היה לברקו חופש מן
ההצגה .הוא נסע לבית חברתו ,הכין יחד
איתר ,את רשימת המוזמנים לחתונתם שנק
בעה לעוד חודש וחצי .משם יצאו השניים
לראות סרט.
אולם תוכנית זו ,בדומה לתוכניות רבות
כל־כך אותן שאף השחקן רב־הכישרון להג
שים ,לא נתמלאה .בדרך אל הבילוי ,בדרך
אל נשואיו ,בדרך אל ההשתלמות נפל ברקו.
על הכביש נותרה רק דמות חסרת־חיים
ונערה הבוכה חרישית.

תזכיר
בכית החרושת ״אוליכקס״ לא
היה לאיש ענין בהקמת וועדת
בטיחות — קבעה השבוע וועדה מטעם
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משרד העבודה שהוקמה במיוחד לשם חקירת
האסון באוליבקס )העולם הזה  ,(1185בונים־
פו חמישה פועלים .מסקנה זו נתפרסמה הש
בוע עוד בטרם השלימה הוועדה את חקירת
האסון עצמו.

14

ן * רבבת תל־אביב־חיפה ,נתפס מלו
^״הכייסים הישראלי ,המכונה גם ״האיש
בעל  100הפרצופים״ ,שעה שניסה לכייס
את כיסו של עתונאי לעיני שני סמלי־מש־
טרה הלובשים מדים.
★

★

★

בעין זועמת
ך* ממפיס ,ארצות־הברית ,נתבע לדין
- 1רו בר ט מאלון על נהיגה בעת שכרות,
הואשם על־ידי הקטיגור כי ״נסע כשעיניו
זגוגיות מרוב משקה״ ,זוכה מן האשמה
לאחר שהוציא באולם בית־המשפט את עינו
השמאלית ,המלאכותית ,העשויה זכוכית.
★
★
★

צבריגו העוקצגים
ן* חיפה ,נפצע פועל־נמל בידו מדקירה
^ ש ע ה שהטעין על אוניית־המשא נתריה
אחת מששים המכוניות מתוצרת ישראל ה
נושאת את השם צברה.
★

★

★

7ב? המדמו-מעוניגות
ן* תל אביב ,פנה השרות להזרעה מלא־
^ כ ו ת י ת ,אגודה חקלאית' שיתופית בע״נו,
מעל דפי היומון למרחב בהודעה המבשרת
על שינוי כתובת האגודה ובה היא מבקשת
מלקוחותיה לפנות מן ה־ 1.7.60באמצעות
הטלסון .941205
העולם הזה  187ן

