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 והרשמה קבלה תנאי לימודים, תכנית פרטים,
בכתב: או אישית פניה לפי
ת ל ל כ ת א ת׳ מ ר ש כ ה ס ל סי ד הנ מ

ריינס, פנת 53 גורמן רה׳ ,20207 ד. ת. תל־אביב,
.20.00—17.00 השעות בין ה׳, ד׳, ג׳, א׳, בימים

ת ר ז / ' ^ '
8.30ב־ 12.2 שישי יום ת״א, ״נחמני״, אולם

ב ר ר ע א ר17ס
ת י נ כ ה ת א י ר ק

רביב זאב ד״ר - והתיאטרון סארטר
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ה טל עצמון שמואל אבני ס
קו גרי פנינה ס אלקלעי מו

ם להצטייד נא  מראש בכרטיסי
 התיאטרון ובמשרד במשרדים, ורק אך להשיג כרטיסים

תל־אביב. ,226292 טלפון
תל״אביב, הפיס, מפעל בבית רגילות הצגות

9.00—7.15ב״ במוצ״ש .8.30ב״ ד׳ יום כל

שו ע !-דב שתלם מקצו מ
קצר. זמן תיד
 מקצועית ,בהדרכה

מעולה

וערב בחר קורסים
, הקורס פתיחת

1.3.65 ̂
26066 טל. דיזנגוף) ו!ככר ת־א,דייגס

במדינה
בחירות

לסלע קשור קור
העמודים, ארבעת בן העתון כותרות

אמן, ידי מעשה יפה, בכתב־יד נכתבו
ה של ראשי גראפיקאי בזמנו ששימש
 גם הן אל־יום. אח׳באר המצרי שבועון
 בעתונים כנהוג ואדום, בשחור הודפסו

ערב. בארצות הגדולים
היה הכותרות תוכן גם

את עוררה מלה כל מעניין.
קנ מוסלמית שכת הרושם

אוי נגד ג׳יהאד הכריזה אית
 על ״ההמונים, האיסלאם. בי
 מתקוממים שכבותיהם, כל
ה האתאיזם את לחסל כדי

 כותרת זעקה קומוניסטי!״
 מקום בינינו ״אין בשחור.

 כותרת צרחה לכופרים!״
 ״הקומוניסטים באדום. שניה

ב התלאות לכל הגורם הם
כו הסיתה הערבי!״ עולם
פנים. שחורת שלישית, תרת

שמדו חשב מישהו אם
ש ערבי לאומני בעתון בר

 האנטי- המסע בימי הופיע
 — ערב בארצות קומוניסטי

הו אל־פחם אום קול טעה.
 מטעם ישראל, במדינת פיע

 הדבר פירוש אין מפא״י.
 להיפך, התאסלמה. שמפא״י

הסי בטאונה כותרות בעוד
 אל־פחם אום מוסלמי את תו
הקומוניס ״הכופרים נגד

בכנ נציגיה העבירו טים״,
 רכוש להפקעת חדש חוק סת

המוסלמי. התקף
צור היה המאמרים תוכן

 מהכותרות. התר עוד מני
הסי הם האדומים ״הזאבים

 על שעברו התלאות לכל בה
.הערבי העולם .  שחטו הם .

 הם בעיראק. התינוקות את
 קבע מוסול,״ של והנערות הנשים את אנסו

ראשי. מאמר
 כדי הריאקציה עם פעולה משתפים ״הם
ב נכתב הלאומיים,״ הכוחות את להכות
 אהדת את לרכוש כנראה שנועד אחר, מאמר

 גם מק״י. נגד ולעוררם הערבים הלאומנים
 את הראו הציורים הסרו. לא קאריקטורות

 רודף ערבי כשפלאח חרק, בדמות מק״י
 תולה מק״י את או במטאטא; והורגו אחריו

 קאריקטזרה ״הכבוד״. את תליה עמוד על
השטן. עם מתחבק קומוניסט הציגה אחרת
 לאומני, עתון להוציא מפא״י את דחף מה

 התשובה מק״י? נגד להסתה מיועד שכולו
 באום המקומית למועצה הבחירות פשוטה:
 לאחר השבוע. בתחילת שהתקיימו אל־פחם,
 שליד יפיע הכפר למועצת בבחירות מפלתה

 — ממק״י מועצה ראש נבחר שם — נצרת
ב בבחירות דומות מתוצאות מפא״י פחדה

 המחלקה מנהל עיני, ליעקב אל־פחם. אום
 ייכשל שאם מלמעלה נרמז במפא״י, הערבית

 אלא ברירה תהיה לא אל־פחם, באום גם
 ביישוב מפא״י פעילי בין טיהורים לערוך
 כוחו בכל יצא הרמז, את הבין הוא הערבי.
מק״י. מידי אל־פחם אום את להציל

היחי שהדרך האמין עיני השמי. הגזע
 אל־ באום מפלגתו לנצחון להביא דה

 הוא ומשול״. ״הפרד סיסמת היא פחם
קשו שכולן משפחתיות, רשימות 17 הרכיב

 להתחרות כך על־ידי גרם במפא״י, רות
המשפחות. נציגי בין ותככים תגרות מלווה
 ולילה, יום התרוצצו מפא״י מועמדי 96

 בפני והתחננו בבתים ביקרו כרוזים, חילקו
 אחרים עשרות בהם. שיתמכו התושבים

 מפא״י פקידי של חוליות לעזרתם. גויסו
 והי־ ההסתדרות באנשי החל המוסדות, בכל

 ושרים, בחברי־כנסת וכלה הצבאי, .מימשל
 עייפה. עד ונאמו אל־פחם אום את פקדו

 בכור השר הכריז השמי,״ הגזע בני ׳״כולנו
יחד.״ ומלח לחם ״אכלנו שטרית,
 חשב סורקים, מרדכי כפר־סבא, עיריית ראש

רשי בשלוש־ארבע היה די. שאולי רם בקול
 בין בהלה עוררו דבריו מפא״י. מטעם מות

 והמתרגם הרשימות, 17 אבי עיני, אנשי
 אך הזה. המשפט את לתרגם לא נתבקש
מלה. כל לתרגם , בתקיפות ביקשו סורקים

 בביקורי־בית. נעשתה המעשית העבודה
 אצל ביקרו ואזרחיות צבאיות חוליות־מימשל

 בכיסיהם ,נשאו המועמדים משפחה. ראש כל
 שהבטיח מי כל עליו השביעו הקוראן, את

הקוראן על שבועה . ״רק בעדם. ,להצביע

הס אותנו,״ ירמו שלא לנו לערוב יכולה
בירו.
 מאמצים. חסכו לא האחרות המפלגות גם

 הועמד שבראשה רשימה, הקימה המפד״ל
ש לשעבר, הצבאי והמימשל מפא״י משרת

 לו ניתן .שלא מפני מפא״י נגד התמרד,
 מסתובב ״הוא בטוחה. רשימה ראש להיות
 מסיים שהוא לפני קולות. ורוכש לבית מבית

טענו הקוראן,״ על האנשים את משביע הוא

מפא״י. מועמדי נגדו
 רשימות הקימו ומפ״ם אחדות־העבודה גם

 לא מפא״י מנואמי אחד אף אך משלהן.
 את כלל אף אל־פחם אום קול נגדן. הסית
 החיו־״ ״הרשימות בין האלה הרשימות שתי

מפא״י. רשימות 17 את שכינה כפי ביות״,
ף קו ע. ה סל ה  נחשב אל־פחם אום ו

 בישראל. ביותר והאומלל הגדול הערבי לכפר
 ממאה יותר בו. גרים ערבים אלפים עשרת

 הופקעו לתושביו, שייכים שהיו דונם, אלף
 האדמות מהפקעת כתוצאה הפיתוח. בשם

 שכירים לפועלים הכפר איכרי אלפי נהפכו
 לקוף דומה אל־פחם ״אום העברי. במשק

 הכפר אנשי רגילים צחיח,״ לסלע הקשור
דבר.״ לנטוע אי־אפשר הסלע ״על להכריז.

דונ אלפי כמה לכפר נשארו כאשר גם
 לעבדם יכלו משפחות שכמאה הרריים, מים

והכ השלטונות מיהרו מתבואתם, ולהתפרנס
 סגורים, שטחים כעל אלה שטחים על ריזו

 זרעו פעם לא צה״ל. לתמרוני המיועדים
 כדי תוך האלה, האדמות את הכפר תושבי
 יכלו לא מועד־הקציר בבוא אך חיים, סיכון

ה התמרונים בגלל זרעו, אשר את לקצור
צבאיים.
 להקים מפא״י מיאנה שנים 12 במשך

מונ לבסוף מקומית. מועצה אל־פחם באום
ה על־ידי נקבעו חבריה שכל מועצה, תה

ה המפלגה היתה המפד״ל הצבאי. מושל
 במועצה, אחד חבר על־ידי שיוצגה יחידה
 יתר דתי. הוא הפנים ששר לעובדה הודות

 טהרת על היו הממונה המועצה חברי 14
מפא״י. תומכי
 עשתה לא המועצה שנים. חמש עברו מאז
 לסלילת פרט הכפר, לפיתוח דבר במעט
 מועד בהתקרב כבישים. של קילומטרים כמה

 תוכנן המים מפעל בית־ספר. נבנה הבחירות
מעי ובגלל הממונה, המועצה הקמת לפני
 את כד, עד ידע לא שאיש וגניבות, לות

 הלירות אלפי עשרות הרוח עם חלפו סודן,
מ שהובל מים, פח הכפר. מאנשי שנאספו

 הכפר, תושב של לביתו עד העתיקה הבאר
 שמוביל ״חמור אגורות. 10־15 אז עלה
 ממנהל יותר משתכר לתושבים מים פחי

מורה. התמרמר בית־ספר,״
 בין שניה מגבית שנערכה לאחר רק

ו)5 בעמוד (המשך

 ש־ שעה השטן, עם מתחבק קומוניסט *
 ערבי שיר של במילותיו משתמש פלאח

יחד.״ אתכם ראיתי תכחישו, ״אל מפורסם:

אל־פהם* באום מפא״יית קאריקטורה
פקוחה עיני של עינו

 ״דיאנה״, לספרות בית־הספר בסלון לקוחות קבלת
 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יום־יום,

בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה׳, ג׳, א׳, בימים
׳1431 הזה העולם


