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הגיבור■□ הרוצחיס
 חבר־די־ יושב־ראש הכריז אשם!׳׳ ״לא

מושבעים.
סוע במחיאות־כפיים פרץ באולם הקהל

 מלא. בפה צחקו ידידיו חייך. הנאשם רות.
 אשם הנאשם כי ידע באולם אדם כל כי

 אותו, ששיחרר השופט זאת ידע ברצח.
 ידעו ארחו, שזיכו המושבעים זאת ידעו
ידידיו. כל זאת

 אלאב־ במדינת היינוויל בעיירה קרה זה
פעמיים. אלא אחת, פעם קרה לא וזה אמה.

 שהרג לבן אדם זוכה הראשונה בפעם
 לבן כומר רבים, עדים לעיני קר, בדם

 לטובת בהפגנה השתתפות בעוון שנאסר
הכושים.
 קר, בדם שרצח אדם זוכה השניה בפעם
 שהיה אחד מהם עדים, שלושה בנוכחות

אם לבנה, אשר, שרות־הבסחון, של סוכן

 את לחקור החליטה ותקומוניסטי*, השמאל
ה?ןו־ק?ונן־ןן?אן. •עולות
 הקלאן. מנהיגי את בפניה הזמינה היא
 עבר בעלי הם כי נסתבר השאלות מתוך

 נזרק הארצי המנהיג מזוהם: והווה מלוכלך
 את גנב בבושת־פנים, האמריקאי מהצבא

 את מנצל הפרטיות, למטרותיו האירגון כספי
 השאר בין פרטי. ביזנס לשם האירגון

ה המדים את לחברי־האירגון מוכר הוא
 ר לסדינים הדומים הקיאן, של מפחידים

רב. בכסף העולים אך למסיכות־ראש,
ה כל על וקומוניסטים. יהודים

שי תוך להשיב, המנהיגים סירבו שאלות
 את להפליל שלא החוקית בזכותם מוש

עצמם.
ב להם יזיק שזה לחשוב היה אפשר

 הפאשיסטים כמו אלה, אך אוהדיהם, עיני
הגילויים. על״ידי זועזעו לא הארצות, בכל

 קנוניה ״זוהי טענו, הם שקר,״ ״הכל
ל־ כדי וקומוניסטים כושים יהודים, של

 לטובת מהפגנה שחזרה ילדים, לשלושה
הכושים.

 המחתרתי- לארגון שייכים הנאשמים שני
קו־קלוכס־קלאן. למחצה

 בעיה עורר הדבר גזען. שופט גזען
 במישטר להילחם אפשר איך ישנה־נושנה:
פאשיסטית? במחתרת הדמוקראטי

 השיפוט את מניחה ארצות־הברית חוקת
 מקומיים, לבתי־משפט פליליים בעניינים
 בית־המשפט המחוזית. לממשלה הכפופים
ה הסמכות להתערב. מוסמך אינו הפדרלי
 הנאשם את לזכות או להרשיע בלעדית

ל המורכב חבר־מושבעים, בידי נתונה
הנאשם. כמו עיר אותה מבני רוב
 של זכויותיו את להבטיח כדי טוב זה

ה גזען, הוא הנאשם כאשר אך הנאשם.
 המושבעים וכאשר גזעני, ברצח נאשם

 הופך — הגזעניות הדיעות באותן דוגלים
לפארסה. המישפט

 זאת. יודע בארצות־הברית אדם כל
 הלאומי. המצפון את הרעיש הרוצחים זיכוי

 למצב קץ לשים איך יודע אינו איש אך
 ארצות־ חוקת את להרוס מבלי — זה

הברית.
 מוצע אחד פתרון ושחיתות. טרור

 הכושי. המנהיג קינג, לותר מארתין על־ידי
 לאוהדיו יקרא הבא בחודש כי הודיע הוא
 ד,יינ־ בעיירה להתכנס המדינה רחבי בכל
 אדירות. בהפגנות שם לפתוח כדי ודיל,

ש חוק חקיקת לתבוע המוצהרת: המטרה
 — פדרלית לעבירה גזעני רצח יהפוך

 יהיה הפדרלי שבית־המשפס לעבירה כלומר,
בה לדון מוסמך
ה במיסגרת זאת לבצע ניתן אם ספק
חוקה.

 ועדת בוושינגטון. הופעלה שניה שיטה
 ״אנטי־אמריקאיים״, לעניינים בית־הנבחרים

אנשי־ נגד במלחמה בעיקר בעבר שהצטיינה

 המדים את השחיר
הקלאן!״ של הלבנים

נפ לא השאלה
 ובינתיים — תרה

 הרוצחים מופיעים
בעצרות־המו־ שזוכו
על־ מתקבלים ניות,

כגיבו המונים ידי
לאומיים. רים

ת רו חי ב  ח
ת *טורפו ה

 2ב־ יקרה ״מה
בנובמבר?״

ה יצביעו ״אין
יהודים?״
 לא אלה שאלות

 רק השבוע נשאלי
 נשאלו הם בישראל.

ניו־יורק, בעיר גם
 ן כמילי, חיים בה

 מאשר יותר יהודים
ישראל. בכל

ב הבחירות ואם
מטור היו ישראל

הבחי הרי — פות
 היו בניו־יורק רות

שבעתיים. מטורפות
כים. היהודי

מטו הפחות האיש
 אברהם היה רף

מנהל־פינ־ הוא בים.
רע. זה קטן. קסים
יהודי. גם הוא אבל
 אפשר כי טוב. וזה
הר כי לקוות היד,
יצ יהודים מאד בה

 של בהיסטוריה הראשון היהודי בעד ביעו
 לראש־ להיות סביר •יכוי לו שיש ניו־יורק

העיר.
שול הדמוקראסים דמוקראט. הוא בים

 מובטח עצום רוב להם יש בעיר. טים
בעיות. לו שאין נראה היה לכן מראש.
 הדמוקראטים כי בעיות. יש דווקא אבל
 סוחבים והס שלם, דור במשך בעיר שלטו

בימי שרצים. של אדירה קופה אחריהם
הרגל. את כמעט העיר פשטה שלטונם

ו בלילות ברחובותיה להתהלך מסוכן
 כמו תופעות ביום. גם הציבוריים בגניה

 בה הפכו שכונת־התקזוה של ה״חרקד,״
יום־יום. של עניין

 כי הרסובליקאים קיוו לכן יפה. כחוד
להם יש רב זמן מזה הראשונה בפעם
 מועמד חיפשו הם לנצח. סביר סיכוי
 בעדו. להצביע ירצו רבים דמוקראטים שגם

לינדסיי. ג׳ון את מצאו הם
 חשוב וזה — יפה בחור הוא לינדסיי

 מסויים דמיון לו יש הטלביזיה. בעידן מאד
 בעיר מאד חשוב וזה המנוח, קנדי לגיון

 הבטיח הוא לקדוש. כמעט קנדי נחשב בה
ה כל בעד היה הוא רענן. צעיר, שלטון
 מתקדמת, ליברלית, גישה הטובים: דברים

 ב־ מאד חשוב זה שמאלנית. אנטי־גזענית,
 ביותר המתקדמת העיר שהיא ניו־יורק,
בארצות־הברית. פוליטית מבחינה
 הוא מאד. לינדסיי הצליח תחילה ואכן,

 הליברלית, המפלגה של אהדתה את רכש
 ה־ ברובה) (ויהודית קטנה מקומית מפלגה

 דמוקר־ לשון־המאזניים. אח להוות עשוייר,
 הצעיר לינדסיי את העדיפו רבים אטים

האפרורי. בים על
 קרו ואז מסויים. שכועון עורף

דברים. שני
 ב־ הופיע הוא הכזיב. לינדסיי ראשית:

>) בעמוד (המשך
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