
 סטודנט של מכוניתו על שהודבקו נאצי כרוז
 לחקור אותו המריץ בארצות-הברית ישראלי

ציונית מסקנה ולהסיק — סתומה פרשת-רצח
 בר־מזל היה הצעיר הצעירה. של מותה
 בנית־חולים, ממושך מאבק לאחר יותר:

חייו. את להציל הרופאים הצליחו

 הסוד גילה
שיכור

 30ב־ אירעה הכפולה התנקשות ך*
 פרי הרב של ביתו ליד ׳1968 ליוני | (

 חלפו במיסיסיפי. מרידיאן בעיירה נוסבאום,
התעלומה. שנתגלתה עד שנתיים כמעט

 סיפור עימד, יחד נתגלה כשנתגלתה,
 ארצות־הברית: יהודי של מצבם על עגום,

 מסרה משמשים אנטישמים, על־ידי נרדפים
 המשטרה. להגנת זוכים אינם לעלילות־דם,

 חייבים הם חייהם, על להגן ברצונם אם
משלהם. פרטי צבא לעצמם לשכור
 ,20ה־ המאה של השנייה במחצית —וזאת

בעולם. הגדולה והחופש במדינת־החוק
ה אחד נלסון, ג׳ק הפרשה את גילה
 התפוצה רב העיתון של הכוכבים כתבים

 רצח תעלומת טיימס. לוס־אנג׳לס וההשפעה
 והיה רב, זמן אותו העסיקה הבלונדינית

האחד ערב לשבת לו שגרם הטוב מזלו זה דו\ איינסוורת קאת• ה

 דיקלו־קלוקם־קלאן. כחבר נתגלה תומם
 בבית־הטפר מורה היתד, 26,־ד בת קאתי

 כ־ ידועה היתד, היא מרידיאן• של היסודי
ה בשעת לתלמידיה, להטיף נהגה גיזענית,

״סב והיהודים. הכושים לשינאת שיעורים,
 מסבירה היתד, והותר,״ די מהיהודים לתי

ומלוכלך.״ שפל גזע ״זהו אחד. לכל ברצון

- ״היהודים
זונות״

•  העצמית ההגנה באירגון החיה רוח ך
מ בוטניק, ראוזין היה היהודית | (

ה קו על הוחלט כאשר הקהילה. ראשי
 לגייס הצליח לניו־יורק, בוטניק סס פעולה,
 בעזרת שם. יהודיים מגופים הון לעזרתו

 המקום, יהודי של תרומותיהם זה, הון
 הון־ שעלתה ההתגוננות, פעולת אורגנה

 התבלה פעולת בדרך המידע עבור עתק.
 לשלם בוטניק הסכים למשל, הרב, בית עד
סקוט. ג׳ים בשם לאחד דולר אלף 25

 כתב בפני מכן לאחר טען סקוט אותו
'ל הכסף. את קיבל ולא שרומה העיתון
 מיקדמה, דולר אלפיים רק קיבל דבריי

ב הכסף יתרת את לקבל הופיע וכאשר
מלאת מזוודה מצא הסודי, המיפגש מקום

 והמכונית מוחלטת, היתה חשיכה
 המפוא־ הזדילה לעבר לאיטה שהזדחלה | ן

האחרו המטרים את לצל. יותר דמתה רת
 שנהגה לאחר בדממה, המכונית עשתה נים

נפתחו. ודלתותיה נעצרה, היא המנוע. כיבה
צרו ממנה. לצאת זכו לא שנוסעיה אלא

ה את לפתע קרעו אוטומאטי מנשק רות
ב נפגעה בלונדינית, צעירה הנהגת, שקם•

 ההגה. על ונשמטה הראשון מהצרור ראשה
ו ממושכת, זעקה השמיע שלצידה הצעיר

למ חברתו. של גופתה על חסר־הכרה נפל
 לירוק התת־מיקלעים המשיכו זאת, רות

ארוכות. שניות עוד ממושכים צרורות
דיי על־ידי שהוזעקו הניידות, כשהגיעו

את לקבוע אלא להם נותר לא הסביבה, רי

 סיפור עימה יחד נתגלה כשנתגלתה,
 היהודית הקהילה מראשי אחד שתה סמוך

 הוא פיו. את ופתח — מדי יותר במקום
ה לכתב הספיק זה אבל .מאוד, מעט אמר

 וגילה — החוט קצה על עלה הוא ממולח•
המלא. הסיפור את

 של פעילותם עברה כאשר כי הסתבר,
מרי בעיירה הקיצוניים הימניים האירגונים

 המשטרה התגלתה למעשים, מדיבורים דיאן
 הקו־ התקפות כחטרת־אונים. המקומית

 ואנטי־ אנטישמיים וגופים קלוקס־קלאך,
 של ועסקיהם בתיהם על אחרים, כושיים

 לא האשמים מפריע. באין עברו היהודים
 היהודית, הקהילה ראשי לפניות נתפסו.

'אדם.״ כוח לנו -חסר המשטרה: ענתה

לעצמם. לדאוג החליטו מרידיאן יהודי
 ובראשם ביטחון אנשי להגנתם שכרו הם

 של בעצתם האפ.בי.איי. של לשעבר סוכן
ב מלשינים קנו נוסף: צעד גם עשו אלו,
 מידיהם קיבלו האנטישמיים, הגופים תוך

תוכניותיהם. על שוטף מידע
ב לפוצץ, התוכנית לידיעתם הגיעה כך

 רב של ביתו את ,1968 ליוני 30ה־ ליל
הקהילה.

 ה־ סוכן של לידיעתו הועברה הידיעה
כא ואכן, מארב. הוכן ולמחבלים אפ.בי.איי.

 ב־ זכו הרב. לבית במכוניתם הגיעו שר
הי שנהרגה הצעירה החמה. קבלת־הפנים

 — שנפצע הצעיר איינסוורת, קאתי תד.
טוראנטם. תומם

 זונות, הם שהיהודים ״ידעתי נייר־עיתון.
הת כדי־כך,״ שעד לעצמי תיארתי לא אבל
הכתב. בפגי המלשין לונן

 מרידיאן קהלת נגד ביותר החריף האישום
 ולא ירצחו, שהמחבלים רצו שאנשיה היה

לדין. ויועמדו ייתפסו
 בית את לפוצץ התוכנית על נודע כאשר

 69 לשלם היהודית הקהילה הסכימה הרב,
 החבלנים. שני חיסול תמורת דולר אלף

 אחד, רק יחוסל אם כי בפירוש גם הותנה
דולר. אלף 35 רק הקד,לה תשלם
 ביניהם שוטרים, כמה לגייס הצליח ווטס

 את הפעלו ויחדיו סקרנטון, בשם בלש
צרי היו המקורית התוכנית לפי המארב.

 גברים. שני החבלה במכונית להיות כים
 ובמקומו מהם, אחד חלה האחרון ברגע

השא הבלונדינית. המורד. לפעולה נשלחה
 מוכנה היהודית הקהילה היתר, אם לה,

 שאחד מראש ידעה לוא מארב את להפעל
פתוחה. נשארת — אשד. יהיה המחבלים

 שותקת מדוע
? ממשלת-ישראל

די * ת הו רי כ ה ת- צו ר  השו- והישראלים א
 לסדר זו פרשה על לעבור ביכרו שם, הים י

לונ חנוך היה שתק שלא אחד ישראלי היום.
 אמנותי צלום הלומד ישראלי סטודנט דוני,

 הגיע הוא מרידיאן. שבעיר קולג׳ בקולומביה
 נתקל אחד כשיום במיקרה, לגמרי לפרשה
למכו מודבק הנאצית המפלגה של בכרוז
 את רצחו היהודים כי האשמה ובו ניתו,
ה את לחקור החליט חנוך במזיד. קאתי

אודותיה. הידוע החומר כל את אסף פרשה,
 נגד לפעול החלים הוא הזדעזע. הישראלי

 כמה להביא הצליח הקו־קלוקס־קלאן, אנשי
 פעלותו עבור בפרס אף זכה למשפט, מהם

 ״שאירגון לונדונר, אמר היא,״ ״הבושה זו.
 אינו בארצות־הברית הישראליים הסטודנטים

 הקו־ ונגד הנאצים נגד פעלות שום מגלה
 ארצות־ יהודי צריכים מדוע קלוקס־קלאן.

ה איפה שכירים: בסוכנים להיעזר הברית
היהודי?* נוער

 היא לונדונר של יותר החריפה טענתו
 ישראל. ממשלת של ההסברה מחדלי נגד

הז זו הלו ישראלי ממשלת שותקת ״מדוע
 ארצות־ יהודי את לשכנע מצויינת דמנות
לישראל!״ לעלות הברית

 האמריקאית, הנאצית המפלגה של הכרוז של תוננו זהו
 ארצות־ יהודי על וטופל ארצות־הברית, ברחבי לאחרונה המופץ
: חדשה עלילת־דם הברית

 אומרת קאתי,״ את לרצוח כדי שולם יהודי דמים ״כסף
 לכנים ״כמה :מכריזה כרוז באותו כותרת־מישנח הכותרת.

ז״ היהודים של לתאוות־הדמים קורבן יפלו נוספים
מיסי יהודי הצליחו העליון בית״הדין החלטת ״לאחר

 הגזעים מיזוג את עלינו לכפות במזימתם, סוף־סוף, סיפי,
 זו מזימתם נוכח עדיין ניצבה 1968ב- אולם בבתי״הספר.

 במדינה אמיצי־לב לבנים אזרחים של התקיפה התנגדותם
 למדו והיהודים פוצץ מרידיאן יהודי של ציבורי אולם זו.

 כמה נגד מוות פסק־דין שהוצא תמורת״כסף ממלשינים
 לעירוב ההחלטה מאחורי שעמדו היהודיים מהקושרים

במיסיסיפי. הגזעים
 לסוכן דולאר 2000 של בסכום שוחד שילמו ״היהודים

 להרוג על״מנת מארב להכין כדי לשעבר, ׳ה,פ.כי.איי.
 הובטח למלשינים רבות. כה צרות להם שגרמו לבנים
פעילים שני לפחות אם במזומן, דולאר אלף 69 של סכום

ייהרג. אחד רק אם מהסכום במארב׳ומחצית ייהרגו לבנים
 קאתי את לפתות הסוכנים הצליחו ביוני 30ה״ ״בליל

 של ביתו את לפוצץ טוראנטס תומאס ואת איינסוורת
 נפלו ותומאס קאתי דוידסון. מאיר מרידיאן, תושב היהודי

 במטר נתקלו הם לפעולה, יצאו הם להם. שטמנו בפח
 הנסתרים. ה,פ.בי.איי.׳ מסוכני תת״מקלעים של יריות

ברא כשכדור מתה צנחה וקאתי ככברה נוקבה המכונית
 הלבן הגזע בטוהר אמונתה על בחייה שילמה קאתי שה.
מכושים. נקיים שלנו בתי-הספר את לשמור מאמציה ועל

 הבשורה את מרידיאן יהודי חגגו שלאחר־מכן ״בלילה
בסוד. השוחד סיפור על שמרו הם אבל בריקודים.

 קץ לשים להתחיל הזמן הגיע כי בדיעה אתה גם ״אם
 אלא מיסיסיפי את רק לא ההורסת הפושעת, למזימה

אינ לקבלת היום עוד כתוב ארצות-הברית, שאר את גם
לעזור.״ ביכולתן יש כיצד פורמציה

 הנאציונאל-סתיאליסטית המפלגה
הלבנים של
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