
יהודית הצבעה
בצר לנשיאות שבבחירות להיות יכול

יהודית. הצבעה תהיה פת
 קשר שום יהיה לא הזאת להצבעה

ממשלת״ישראל. של המטורפת למדיניות
 שולטת והמרכז הימין של קואליציה

 מדברות כאלה קואליציות בצרפת. עכשיו
 תמיד הס אלה אך חוק״וסדר. על תמיד

להם. ורק להם, המתאימים חוק״וסדר
 ה■ ומן הימין מן בצרפת, היהודים

 והטדר שהחוק עכשיו מגלים השמאל,
ליהו מתאימים לא והמרכז הימין של

דים•
 יהודית הצבעה שתהיה מאוד יתכן לכן
 והטדר שהחוק בתיקווה השמאל, למען
ליהודים. יותר יתאימו שלו

 רבין או פרט או שבגין בטוח לא
 עניינם ן לעשות מה אבל זה. את יאהבו

 יהודי של עניינם היא צרפת יהודי של
צרפת.

מאד מוזר הגיון
 בין מקשרים וממשלתו בגין כשמנחם

 בית־הכנסת על האנטי״שמית ההתקפה
ל הבינלאומית ההתנגדות ובין בפאריס
 במה עושים הם ממשלת־ישראל, מדיניות

 מבחינתם- אפילו מאוד, מסוכנים דברים
הם.

 המטופשת התגובה שמאחרי ההגיון
:כזה הוא ממשלת״ישראל של

 ממשלת למדיניות שמתנגד מי כל •
אנטי״ישראלי. גם הוא ישראל

 הוא אנטי״ישראלי שהוא מי בל •
וגזעני. אנטי־שמי גם

 וגזעני אנטי־שמי שהוא מי בל •
אש״ף• אוהד גם הוא

:להיפך וגם
 הוא אש״ף את שאוהד מי בל •

וגזעני. אנטישמי
 הוא וגזעני אנטי־שמי שהוא מי כל •

אנטי״ישראלי. גם
 מתנגד אנטי-ישראלי שהוא מי כל •

ישראל. ממשלת למדיניות גם
 ומדינותיו העולם עמי יקחו אמנם אם

 ממשלת״ישראל, של ההיגיון את ברצינות
של הגדול הרוב :הבא הדבר יקרה

 למדיניות המתנגדות העולם, מדינות
 לאנטי־ישרא גם יהפכו ממשלת״ישראל,

ולאנטי־שמיות. ליות
 העולם מדינות של הקטנטן המיעוט
יהפ ממשלת״ישראל. במדיניות התומכות

 הן שבתוכן משום עורן, את הן גם כו
 אכסל כלל. בדרן גזעני, מישטר מקיימות
 יהפכו למשל, ודרום־אפריקה, שפרינגר

ישראל. לאויבי הם גם
 אולי, ביותר, החמורה התוצאה אך

 לבוא עלולה ממשלת־ישראל, מבחינת
 בהם במקומות הללו, היהודים. מקרב

 התנגדות את יפה מכירים יושבים, הם
 למדי- בארצותיהם והממשלות העמים

 היהודים יחשבו אם ממשלת״ישראל. ניות
 כל לאלץ מבקשת שממשלת״ישראל הללו
 אנטי־שמי להיות האלה במדינות אזרח
 למדי ומתנגד באש״ף תומן הוא באשר

 מכל להתנער יבקשו ממשלת־ישראל, ניות
ולענייניה. למדינת־ישראל קשר

ראשון ם ביו
□ל אוו בלי
 בשבת, אוכל בלי כשנשארים בישראל,

המז בעיר הערבים, אצל לקנות הולכים
 התחתית בעיר או ביפו, בירושלים, רחית

 אובל בלי כשנשארים בפאריס, בחיפה.
היהו אצל לקנות הולכים ראשון, ביום
 ראשון ביום לנו שקרה מה זה דים.

 קופרניקוס, ברחוב ההתנקשות שאחרי
ב היהודים אצל אוכל לקנות והלכנו

שלנו• בסביבה ר, רישא רחוב
ה הרובע באמצע נמצא רישאר רחוב
היהלומ יושבים ומצפון ממערב תשיעי.

 לאפאייט, רחוב של והתכשיטנים נים
 וממזרח מדרום יהודים. מהם שרבים
 בולבואר בסביבת הזעיר המסחר מתנהל

 יש בסביבה סט״דניס. ורחוב שטרסבורג
 בתי- כמה גדולים, בתי־בנסת ארבעה

 ומיסעדות חנויות והרבה דתיים, ספר
מופקעים. במחירים כשר, הכל שמוכרות

 ברחוב ראשון ביום היו שוטרים המון
 בתי״הכנסת ליד במדים, חלקם רישאר.

 מדים, ללא וחלקם הקהילה, ומוסדות
 שיצאו היהודים חונות. מכוניות בתון

 בבתי- הדלפק ליד שניצבו או לקניות
 קו- ברחוב ההתנקשות על דיברו הקפה

מודאגים. שהיו בטוח פרניקוס.
ב גם בנראה, התרחש, דומה משהו

 כ״פלא- גם הידוע סט״פול, ביבר סביבת
 העיר. בצפון־מזרח בלוויל וברחוב צל״,

 ו- חנויות הרבה בתי-בנסת, יש שם גם
 ואפשר ראשון, ביום הפתוחים בתי-קפה

שיוש יהודים קלושארים למצוא אפילו
 ומזמרים כשר) (לא יין בקבוק עם בים

באידיש.
 שהסיינה פאריס, של 16ה״ ברובע

 האחר, מצידו בולון ויער האחד מצידו
 ההוא ברובע אחד. בית-בנסת רק יש

 בשביל גם מופקעים מחירים משלמים
 אנשים שם גרים כי לא-כשר, אוכל

 יושבים העשירים היהודים וגם עשירים,
 מסתובבים לא יהודיים קלושארים שם.

ההוא. ברובע
 בחרו שהפאשיסטים מיקרה לא זה

ב הנמצא והיחיד האחד בבית-הכנסת
 הפצצה את לידו להניח כדי 16ה- רובע

שלהם. הראשונה הרצינית
 מתגברת. אבטלה עכשיו יש בצרפת

 המדינה היא צרפת מזופת. הכלכלי המצב
ה המדינות בין ביותר הבלתי״שיוויונית

 הפאשיסטים מניחים כאשר מפותחות.
 בית־כנסת ליד כזאת פצצה הצרפתיים

 בלוויל ברישאר, ולא ,16ה- ברובע דווקא
 לצרפתים להגיד רוצים הם סט-פול, או

 בעליית- דפוקים שאתם בזמן :בזה דבר
 מחורבנת בדירה או קלישי ביכר ליד גג

להת זמן היהודים להם מוצאים בפרבר,
 העשירים. שגרים איפה ,16ה- ברובע פלל

ב אשמים העשירים היהודים :מסקנה
 הפא- אומרים רוטשילד, את זיכרו מצב.

זיכרו :גם ואולי הצרפתיים, שיסטים
פלאטו־שרון. את

 כאילו יש הצרפתיים לפאשיסטים
 זה אחת בעיה שלהם. הטיעון עם בעיות

 רי- רחוב בלוויל, של העניים היהודים
 הצרפתים זה אחרת בעיה וסט-פול. שאר

 .16ה* ברובע גרים הם שגם העשירים,
 ה■ בי בעיות, באילו רק הן אלה אבל

 לא מקום ובשום פעם אף פאשיסטים,
שב הבעיות בעיות. בלי טיעון מחפשים

מה חשוב חלק הן הפאשיסטי טיעון
מהעבו אותם שזרקו אנשים שלו. עוצמה

 לא דוען, שלהם שבית-הקפה או דה,
 הם לפעמים. הגיונית, תשובה מחפשים

 המקובל להגיון להתייחס מתחילים
 והשליטים, העשירים של נשק היה כאילו

 את מציעים הפאשיסטים נגדם. המכוון
האנטי ואת ככרטיס״עבודה, הגזע טוהר

 דוען, לבית-קפה כזריקת-עידוד שמיות
קונים. יש הזאת ולסחורה

מקו בהרבה כמו בצרפת, הפאשיסטים
 השיל־ של אוייבים אינם אחרים, מות
במקום שלו. ידידים הם להיפן: טון.

 כאשמים והמישטר השילטון על להצביע
וב באינפלציה המזופת, הכלכלי במצב

ב היהודים על מצביעים הם אבטלה,
 אחר, במקום הערבים על אחד, מקום

 לפא- יש לבן מקום. בעוד הכושים ועל
 הרבה אחרים ובמקומות בצרפת שיסטים

ובממשלה. במישטרה ידידים

קוון! היה מה רחשוב נהו
עשי שבערן אומרת שלי אחת ידידה

 גזענות. נגד באמת הם מהצרפתים רית
 זה טוענת, היא בן אחרת, עשירית
 אחוז שמונים — היתר בל ממש• גזענים

 גזענים הם אס בעצמם יודעים לא —
 מושג לי אין המצב. לפי הכל לא. או

 אולי לא. ואולי כן אולי נכון• זה אם
בערן.

ב בבית־הכסת ההתנקשות אחרי אבל
ה המפלגות כל גינו קופרניקוס רחוב

 את רק ולא ההתנקשות. את צרפתיות
ה כל המתנקשים. את גם ההתנקשות.

האנטי נגד יצאה הצרפתית עיתונות
שמיות.
 הגדולים המקצועיים האיגודים שני

 במחאה לשעתיים העבודה את השביתו
 והמר- המורים אירגוני ההתנקשות* על

 שעה לעניין להקדיש לחבריהם הורו צים
 בתי-התפילה בבל הלימודים. בתוכנית

 ראשון ביום נישאה בצרפת הנוצריים
המפלגות בל היהודים. לשלום תפילה

חקירה
■מרצח

ר ח ו ■ □
 נשיא כבוד ורבותי, גבירותי 2 היו״ר

!ז׳יסקאר״ד׳אסטן ואלרי מר הרפובליקה,
א שי ו אדוני ורבותי, גבירותי ג הנ

 האסיפה, נבחרי הצרפתי, העם מורי,
יושב-הראש. כבוד

 עתה מופנות רבות מרושעות אצבעות
ומ מחוץ אנשים צרפת. ממשלת אל

עיני נגד הרפובליקה טובת שלא בית,
 נתפסו לא מדוע לדעת מבקשים הם,

 קופרניקוס. ברחוב הרצחני הפיגוע מבצעי
״הפקר היהודים של דמם ״האם שו !
הללו. האנשים אלים

 צרפת ממשלת :לומר לי הרשו ובכן,
 את גינוי של לשון בבל מגנים ואנוכי

לכ שאינה הזאת, הרצחנית ההתנקשות
 לכבוד ואינה הצרפתי העם של בודו

ה היינו המפוארת. הצרפתית המורשת
לגנותה. ראשונים

רא :הזה הפיגוע למבצע באשר אן
 כי לקבוע מיהרו רבים 2הם מי שית,

לק מיהרו יותר עוד רבים צרפתים. הם
 מסו״ פוליטי זרם על נמנים הם כי בוע
ה 1 ברורים כה הדברים האמנם יים*

 האם מאוד. מרובות כידוע, אפשרויות,
כנו מקרב באו המרצחים בי יתכן לא

 יתכן לא האם 2הרצחניות השמאל פיות
 ואולי 1 יהודים בעצמם היו המרצחים בי

 השמאל כנופיות על הנמנים יהודים אלה
2 הרצחניות

 חלק ואפילו הבינלאומית, העיתונות
 עכשיו מנהלים הצרפתית, מהעיתונות

 חלקים בין הקושר זדוני, תעמולה מסע
 הפיגוע מבצעי ובין הצרפתי במימשל
 טוענים הם קופרניקוס. ברחוב הרצחני

 למצוא עניין אין הצרפתית למישטרה בי
 זו טענה להכחיש עלי המרצחים. את

 הודיע אתמול רק ביותר. הנמרץ באופן
 התנהלה לא מעולם בי שר״הפנים, לי

שמת כפי כל״כן נמרצת חקירה בצרפת
 ואולי _ רבות מאות הזה. בעניין נהלת

 במדים מישטרה, אנשי של — אלפים
 מבצע עיקבות על מתחקים מדים, וללא

 שיהיו. מי יהיו הזה, הרצחני הפיגוע
 קלות, שאינן מטיבען כאלה, חקירות אן

 הלורד רוצחי היו מי כבר יודעים האם
 היו מי כבר יודעים האם מאונטבטן!*

 כבר תפסו האם מורו!** אלדו רוצחי
 האם !***סלומה יהושע רוצחי את

 בישיבה ההתקשות מבצעי את מצאו
 מבצעי נתפסו בבר האם ****2 בחברון

*****2 בגדה הערים בראשי ההתנקשות

כן. *
כן. **
כן. ***
 ן3 ****
לא. *****

השתת המקצועיים והאיגודים הגדולות
 לכיכר האומה מכיכר שהלכה בהפגנה פו

 אבל הרבה, לא אולי זה הרפובליקה.
מעט. לא זה

 במדינתנו קורה היה מה לחשוב פחד
 פצצה מניח מישהו היה אם הקטנה

ה כל אולי בעכו. מוסלמי מיסגד ליד
חל ההתנקשות. את מגנות היו מפלגות

 המתנקשים. את מגנות אפילו היו קן
 את מעלים היו ומפלגתו ראש״הממשלה

ו אש״ף, ידי מעשה שהכל האפשרות
ההס- הבינלאומית. העיתונות את מגנים

לפשיזם מובילה הגזענות :זהירות

 אפילו כלום משביתה היתה לא תדרות
 שום ניתנים היו לא בבתי־הספר לדקה.

 המוסלמים לשלום תפילה שום הסברים.
 בהפגנה בבתי״הכנסת. נישאת היתה לא

מטו 300 משתתפים היו האנטי-גזענית
רפים•
גזענים, יותר יש שבצרפת בטוח לא

 לא בישראל. מאשר גזענים פחות או
 היהודים את שונאים שבצרפת ברור
 מה בישראל. מוסלמים מששונאים יותר

 יודעות שבצרפת רק זה וברור שבטוח
 התיקשורת מערבת הפוליטית, המערכת
ב הגזענות עם להתעסק הדת ומערכת

 בישראל. מאשר יעילה יותר הרבה צורה
 היהודים שבצרפת גם זה שבטוח מה

ב הערבים מאשר יותר הרבה בטוחים
 ישראל את עדיין עושה לא זה ישראל.

 לא בטח זה אבל מצרפת, גזענית יותר
, ממנה. גזענית פחות אותה עשה
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