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.קארטינג״
 כל את שכבש הספורם
אירופה.

)6 מעמוד (המשך
 ל־ המוסד הלאטינית. באמריקה מעמדותיו

הש ואת הקרבות חידוש את ביקש ביון
 המשוער: המחיר קמאנו. הגנרל כוחות מדת
 הבטוחה: התוצאה הרוגים. אלף 50ל־ 10 בין

 האנטי־יאנקית התנועה של פנטסטית עליה
היבשת. ברחבי

ה הדרך את אחד אדם הראה זה במצב
 בחצי כי אם הכיר, דה־גול שארל נבונה.

 דובר הסביר קמאנו. הגנרל בממשלת פה,
אנו מבחינה ללבנו נגעו ״דבריו צרפתי:
הצרפתי. בהגיון גם נגעו הם שית״.

הברית ארצות
היהודים! אשם? מי

 אנשים ארבעה ביותר. נתעב היה הפשע
 שהסיעה ,38 בת לאשר, לילד, בחשכת ארבו

 הזרד, בדרכו שהיד, כושי צעיר במכוניתה
מכו אחת דהרו הפושעים חוקית. מהפגנה

 הם נסיעה. כדי תוך בד, ירו האשד״ נית
 ונוכחו שעצרו אחת רק המקום את נטשו
יל לחמישה אם המכונית, נהגת כי לדעת
מתה. דים,

 אחד ביותר. פשוטה היתד, דרך־ההוכחה
 שרות־ האף־בי־איי, סוכן היה הארבעה מן

 במתכוון הוחדר הוא האמריקאי. הבטחון
 אחרי עקב הוא הקו־קלוכס־קלאן. לשורות

 כך על העיד סופו, ועד מתחילתו הפשע
בפרוטרוט.
 שעבר בשבוע ברצח. נאשמו השלושה

אשמה. מכל זוכו
 אפשרי זה אך כבלתי־אפשרי. נראה זה

ארצות־הבתת. אלאבאמה, במדינת
 ברצח המואשם אדם המושבעים. 12
 12 בפני להישפט בארצות־הבתת, זכאי,

פדר אינו המוסמך בית־המשפט מושבעים.
 בית־ אלא ארצות־הברית, ממשלת מטעם י לי,

 המושבעים אלאבאמד״ מדינת מטעם משפט
לבנים. כמובן, הם,

 במדינת בדין לבן אדם חוייב לא מעולם
 של רקע על כושי רציחת בעוון אלאבאמה

גזעי. מאבק
 גלומה היתד, זה במשפט היחידה ההפתעה

 שהעזו לבנים, מושבעים עשרה של בדמותם
 הסניגור בדין. הנאשמים חיוב בעד להצביע

אותו. הדהים שהדבר טען
 נאשם חיוב לשם אסון: בכך היה לא אך
 12 כל של פה־אחד החלטה דרושה בדין

 בעד הצביעו ששניים מאחר המושבעים.
 אוטומטית. המשפט התבטל הנאשמים, זיכוי
 הנסיבות. באותן חדש, במשפט צורך יהיה

הנאשמים. זיכוי מראש: הבטוחה התוצאה
 המושבעים משני אחד כגיהיגום. קרח

 צ׳יטם, בילי היה הנאשמים לטובת שהצביעו
 מתעקש ״הייתי הוא: אמר מנהל־פנקסים.

 היה שהגיהינום עד הנאשמים זיכוי למען
בקרח.״ מתכסה
 שייך הוא אם צ׳יטם נשאל השבעתו, בעת

 פעם שייך היד, כי הודה הוא חשאי. לאירגון
ש לבן, גזעני אירגון האזרחים״, ל״מועצות

 גבו ״לא חשאי. לא אך מאוד, קיצוני הוא
ההש אמר. שנים,״ כמה זד, דמי־חבר אצלי

מ אותו פסלה לא הגזעני לאירגון תייכות
כמושבע. לשמש
 פשוט הצבעתו? את צ׳יטם ביסס איך
לשבו להאמין שאי־אפשר קבע הוא מאוד.

 סוכן ),34( רו תומאס עד־המלך, של עתו
האף־בי־איי.

 לקו־קלוכס־קלאן, רו הצטרף כאשר מדוע?
סו על לשמור נשבע האף־בי־איי, בשליחות

שבוע את הפר המשפט בעת האירגון. דות
 מניין צ׳יטם, טען זו, שבועה הפר אם תו.

ה שבועתו את גם מפר שאינו ד,בטחון
משפטית?
זיע־ פסק־הדין לבנים. וכושים ציונים

 עוד אך ארצות־הברית. צפון אזרחי את זע
 פרקליט של נאום־ההגנה אותם זיעזע יותר

בקלאן. בכיר מנהיג שהוא הנאשמים,
 הזה המשפט בבית־המשפט: הסניגור צעק
.הקומוניסטים על־ידי מבויים .  ה־ מפקד .

קומו סוכן הוא הובר, אדגאר אף־בי־איי,
 לותר המארטין את לדפוק צריכים ניסטי...

 היהודים את הלבנים, הכושים את קינגים,
ה הכנופיות עיסקי את המנהלים והציונים
״ שחורות ...
 כאשר מילה. כל אהבו אלאבאמה אזרחי
ה למשפטם עד השבוע, השלושה שוחררו

 ,סוד קבלת־פנים המונים להם ערכו חדש,
 ברחוב. בתהלוכת־נצחון אחריהם צעדו רת,

 הדגל כשבידו בראש, הלך הראשי הרוצח
האמרי מלחמת־האזרחים מורדי של הכחול
קאית.
החר של היחידה התוצאה ישפוט? מי
 לחוקק צפוניים עסקנים כמד. של הצעה פה:
ה לפשע גזעני רקע על רצח שיהפוך חוק,
פדרלי. לשיפוט כפוף

ת הסיכויים אפסיים. זה: חוק לעל
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