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הלבנים הסדינים

 פעילותו את לחקור האף־בי־איי החל כאשר
 אירגון- מנה ,1965ב־ הקו־קלוקם־קלאן, של

באמריקה. חברים אלף 51 הגזעני הסחר
 של שחבריו כשהוברר החקירות, בשיא

עש רצחו הלבנים, לובשי־ר,סדינים האירגון,
 אמריקאים מאות ועינו סחטו אנשים, רות

 הנאמנים מיספר ירד — ושחורים לבנים
 רו־ המאוחדים, הקלאניס של הקיסרי לאשף

אלף. 20מ־ יותר ללא שלטון, ברט
טלביז ראיון באמריקה שודר עת השבוע,

 הוברר האף.בי.איי., של בכיר קצין עם יה
 הוא חדש: שיא השיג שהקו־קלוקס־קלאן

חברים. אלף 55מ־ פחות לא מונה
 למני- הליגה גם וכושים. יהודים נגד

באמרי בני־ברית אירגון מטעם השמצה עוז
 הקלאן ״מטרות אלה: נתונים מאשרת קה,

מלח — בעבר שהיו אלה להיות ממשיכות
 שאינם אלה ובכל ביהודים, בכושים, מה

 הבהיר אנגלו־סאכסי,״ מוצא ובעלי לבני־עור
הליגה. מראשי אחד

 חדשים, נאמנים לעצמן מצאו אלו מטרות
 בעיקבות האחרונות: השנים בשלוש דווקא
הגדולות. הערים ברוב שפשט הכושי, המרד

 מנהיגים של קומץ המצב את מנצלים
 שלטון: רוברט ובראשם וגלויים, סמויים
לירות. אלף 400כ־ שווה בלבד הפרטי מטוסו

 לשורות המסתננים הבולשת, ״סוכני
 מתפאר כפולים.״ לסוכנים הופכים הקלאן,
 הקו־ מטרות את משרתים ״הם שלטון.

בסוכ הנעשה על לנו מדווחים קלוקס־קלאן,
הפדראלית.״ החקירות נות

 הקלאן מפעולות ניכר חלק ישראל. נגד
הכושי. המרד נגד להסית כרגע, מכוון,
 הקיסרי האשף של אנשיו נעזרים כאן

 שלא בירץ׳, ג׳ון אגודת אחר, ימני באירגון
 סרט הפיקו אף אלא כסף, להם סיפקה רק

 ברחבי האנארכיה ״התפשטות את המתאר
הקלאן. באסיפות שמקורן ארצות־הברית,

ה הגזענים של העיקריים מאויביהם אחד
 הדוגל סניק׳ קיצוני, כושי אירגון הוא לבנים

ללבנים. מזויינת בהתנגדות
 הגזענים תמימי־דעים אחת בנקודה אולם
ה והגזענים הקו־קלוקס־קלאן של הלבנים
סניק: של שחורים

 המיזרח־התיכון,״ של הנאציזם היא ״ישראל
 באותו כימעט האירגונים שני דוברי טענו
 לערבים לעולל עומדים ״והיהודים זמן,

ליהודים.״ עולל שהימלר מה בדיוק

השטן כלא
 סרט־אימים. מתוך תמונה הזכיר החיזיון

פנ עם עמדו אזרחיים, בבגדים גברים, כמה
 חופר מדי־אסיר לובש כשכושי עמומים, סים

שב כלא־קאמינז של בחצרו עצמות־אדם
בארצות־הברית. ארקאנזו מדינת

 היה לא אך וקיימת. שרירה היתד, האימה
 הענפה מחקירתו חלק אלא דימיוני, סרט זה
 שבמדינת החדש בתי־הסוהר שרות נציב של

 לקרימינולוגיה, פרופסור לשעבר ארקאנזו,
מארטון. תומאם

 ג׳ונסון ראובן הכושי האסיר סיים כאשר
 של לרגליו מונחות היו מלאכתו,, את )59(

מ — נרצחים שלושה של עצמותיהם הנציב
גרזן. בעזרת נערפו שראשיהם שניים הם

 ״הרצח הרוגים:״ 200 היותר ״לבל
 הסוהרים בעיני בכלא, אורח־חיים מעין היה
 ועדת־ בפני העיד ארקאנזו,״ מדינת של

ב קבורים ״לדעתי ג׳ונסון. האסיר הנציב
ה של ומחנות־העבודה בתי־הסוהר חצרות
 על־ שנרצחו אסירים לאלפיים קרוב מדינה

סוהריהם.״ ידי
 של המושל משרד פקידי שמעו כאשר
 בצחוק: פרצו כזו, עדות על ארקאיזו

העיתונ באוזני מהם אחד הפליט ״שטות!״
!״200 — היותר ״לכל אים,

 בירייה נהרגו, אסירים של ארוכה ״שורה
 הנציב מסביר בבתי־הסוהר״, במכות, או

 שיטה!״ היתר, ״זו ).34( מארון החדש,
 יושב-ראש בשיחת־חוץ. עינויים

 בארקאנזו בתי־הסוהר של הנציבות ועדת
 תקופות ״יש צודק: החדש שהנציב סבור
 אסירים 20ל־ שמונה בין רשומים בהן

 ״זה אמר. משבץ־לב׳,״ כתוצאה כ,נפטרים
הדעת.״ על מתקבל לא

 שבץ־לב־ב־ האומללים מן הלק קיבל כיצד
 האסירים־לשעבר, אחד סיפר — כוונה־תחילה

 (הסוהרים) ״הם החוש: הנציב בפני שהעיד
 בשנת אבל כושים, בעיקר להרוג, נהגו
 בשנים לבנים. של שלמה שורה הרגו 1940
מתמדת.״ באימה חיינו הללו

 אם ידעתי לא לעבודה, שיצאתי פעם ״כל
הקברן־המגלר, ג׳ונסון, אמר חי,״ אשוב

 מירייון כתוצאה נהרגו החבורה רוב הכושי.
 למודת.״ הוכו כמה אקדח. או רובה־צייד

 ועדה גם העידו. אסירים רק לא אך
 דו״ח מסרה ,1966ב־ שנתמנתה מדינתית׳

 והסוהרים בתי־הסוהר מנהלי מואשמים בו
 הצלפות־מגל־ שחיתות, של שיטה ״בהפעלת

 ועוד.״ הומוסכסואליות־בעזרת־כפייה, בים,
 למשל, סאקר, שבכלא מצאה הוועדה

 המכונה חשמלי בכלי־עינויים משתמשים
 לקשור נהגו הכלא.״ ״טלפון האסירים בפי

 ושנייה־ אסיר של לבוהנות־רגליו אלקטרודה
שלו. לאברי־המין

 הצוות בפי נקרא כזה ממושך ״טיפול
ב בו ״השתמשו הדו״ח. מעיד ,שיחות־חוץ׳,״

 השיטתית.״ ולהענשתם אסירים לחקירת עיקר
 הנציב את עורר אשר הדו״ח זה היה
 אף שעל אלא משלו. בחקירה לפתוח החדש

 לתקוע המדינה שלטונות משתדלים מאמציו
שלו. בגלגלים יתדות

 עומד הוא כי מארמון הצהיר השבוע
 אשר עד רק בתפקיד נשאר ״אני :לפרוש
 עצמו על לקחת המעוניין מטומטם ימצאו

 עיתונאי. באוזני אמר זו,״ מצחינה מישרה
 בסופו עצמי, את אגמור — פה אשאר ״אם
המוח.״ את לעצמי ארסק דבר. של

 חיל־האוויר אשר האטומי, מטוס־הפצצות
 של משיטחה לחלק מעל איבד האמריקאי

כמתת־אלוהים בא ),1587 הזה (העולם דניה

דאמי פיא חברת־פרלמנט
הועיל לא אחח־החסימה

 הדנית. הסוציאליסטית השמאל למפלגת ממש
 הבחירות יום לפני ימים כמה אירע האסון כי

 היה השמאלית המפלגה ועל לפולקטינג*
לחדול. או חדשה סיסמה למצוא

 פלג מאוד, קטנה מפלגה היא מ.ש.ס.
 הסוציאל־ השלטון מפלגת את שעזב שמאלי

 מיזרח בין בניטראליות והדוגל דמוקראטית
 לגוש להצטרף דנמארק שעל טוענת למערב,

ויוגוסלביה. הודו שבראשות הניטראליסטי
 קודם שבועות ארבעה אלוהים:״ ״יש

 הסוציאליסטית השמאל מפלגת גרמה לכן
 עם יחד הצביעה כאשר הממשלה, לנפילת

בהצבעת־אי־אימון. האופוזיציה
 הצירים ארבעה של הצרות החלו גם אז
 קיים בדנמרק כי בפארלמנט. למפלגה שיש

 נערכה וכאשר אחוז. שני של אחוז־חסימה
ל שיש נתגלה ראשונה, בספירה הספירה,

 בדיוק — קול 987 ועוד אלף 56 מפלגה
 לעבוד להם שדרוש ממה פחות קולות 121
מושבים. ארבעה ולקבל אחוז־החסימה, את

כריסטיאנסבורג, ארמון את שונאת ״אני
 בדמעות אז התפרצה הפרלמנט!״ יושב בו

 אחת לסוציולוגיה, מרצה — דאמי פיא
בפרלמנט. וחברה הרשימה מועמדי מארבעת

 היא: צחקה שעות 48 כעבור כבר אבל
 חוזרת בספירה כי בשמיים!״ אלוהים ״יש

 די _ קולות 150 עוד לרשימה שיש מצאו
 את שעברו הרשימות מחמש לאחת להפכה

אחוז־ד,חסימה.
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