 .6בעוד וזשיירוזגזגזשיכוז בררכוז ,שוגונג וזלוזל את היריות .אוזר וזאלגויכ הפיל נגצגזו ארצה .ג׳אללין לגזוז גז1ז\2וגזה.
יישבר בחקירה ויסגיר אותו .לדעתי רובי
עצמו רצח את קנדי.״
• בנימין כהן ) ,(30מתמחה ,ירושלים:
״מטבעי ,איני אוהב משטרות ,ומשטרת
דאלאס הוכיחה בפעם נוספת שיש הצדקה
לזה .היא מפזרת סביבנו מסך עשן ,מסת
בכת וסותרת את עצמה .לדעתי ,היא עצמה
היתה מעורבת בעניין ,השתיקה את אום-
וואלד שרצח ,ותוציא את רובי מהבוץ ב
בוא •הזמן.״
ס י^ס *,,מי כ א ל ל ס' ,שופט ,תל־אביב:
״אני מצטער שאיני יכול להביע את דעתי
כשופט .העניין הוא .סוב־יודיצה.״
• זאב שטיינברג ,דאש מדור הבילוש
לשעבר במשטרת תל־אביב :״הטיפול המש
טרתי נראה לי מפוקפק 'ביותר .לא הייתי
מתפלא אם .קנאים דרומיים רצחו את ה
נשיא .כי בעניין הכושים הוכיח קנדי שהוא
מוכן ללכת רחוק .הוא אפילו אמר שלא
.יתנגד אם בתו תרצה להתחתן עם כושי .זו
יכולה להיות עילה מספקת-לשונאי הכו־
שים,״
 9יעקוב מרידוד ,סגן המפקד של
אצ״ל לשעבר ,כיוס ח״ב חרות ,רמת־
גן :״קשה לקבוע דעה על סמך אינפורמציה
המגיעה אלינו מעבר לים ,דרך עיתונים
שונים .אך נראה לי ששני מעשי הרצח
בוצעו על־ידי אנשים מופרעים .איני מאמין
שגוף פוליטי עמד מאחוריהם .אילו היה גוף
פוליטי מעורב .בעניין ,היה מתנקש בקנדי
במקום בו הוא מרבה לעבור ,בוושינגטון ל
משל .,ולא בעיירה נידחת כמו דאלאס .מל
בד זה ,נראה לי .שאפשר לסמון על משט
רת דאלאס .והאף־בי־איי ,שד,הוכחות שפור
סמו על־ידם מתאימות למציאות.״
 9ע מו ס קינן ) ,(38עתונאי .,רמת;אביב:
״קנדי נרצח על־ידי אנשי טכסט .משטרת
דאלאס הסתבכה מדי בשבוע האחרון ורק
חיזקה את הטענה שהיא מעורבת בעניין.
לאוסוואלד ,אם באמת היה שמאלי — אין
מניע לרצוח את קנדי .ואם היד ,ריאקציונר
ימני — היו לו מספיק מניעים.
״נראה לי שג׳ונסון ,שאינו מעורב ב
עניין ,יודע את העובדות ,אך ידיו כבולות.
הוא אינו יכול לזרוק לכלבים את האנשים
שנתנו לו ,למעשה ,את הנשיאות.״

ד .ג׳אללין גזבופנות נגל ארגו וזגזווורווז ,בוזפשוז מורה.

נשלח רובי להרוג אותו .מד ,יש? רובי ישב
כמה שנים בבית־הסוהר ,וישוחרר .חסרים
תקדימים כאלה בעולם כולו ,ואפילו בארץ?״
 $אברהם שפירא ) ,(16תלמיד ,תל■
אביב :״אני שומע את השיחות בבית .ההו
רים שלי והשכנים מדברים ירק על זה כל
הזמן .הבנתי שרצחו את קנדי בגלל שהיה
לטובת הכושים באמריקה .בבית־ספר אפילו
התווכחנו על זה .הרבה חברים שלי אמרו
שהקומוניסטים רצחו את קנדי ,אבל אני לא
מאמין .לפי מה ששמעתי בבית',הרגו את
קנדי דווקא אמריקאים.״
ס רחל פרידמן ) ,(29עקרת־בית ,וסת־
אביב :״אני לא מבינה שום דבר בפוליטיקה,
אבל הפעם אי־אפשר היה שלא להתייחם ל
מקרי הרצח .לא גיבשתי לי דעה על זה,
אבל אני מרגישה ■,איך■ שהוא ,שלמשטרת
דאלאס היתד ,יד בדבר .לא יתכן שבעיר כמו
דאלאס ,שם פרצו הסטודנטים בצהלות שמ
חה כשנודע דבר ההתנקשות בקנדי ,לא
תהיה השמירה כפולה ומכופלת .אני מעזה
לחשוב שהגזענים — הם שרצחו את ה
נשיא.״
© הנן חבר ) ,(18תלמיד ,חיפה :״מיום
ליום מתברר שכל מה שנאמר על אוסוואלד
מיד לאחר הרצח הוא מפוקפק ביותר .מ
שמאלי הוא הפך לימני .המשטרה המקומית
עושה רושם שאי־אפשר לסמוך עליה.״

•  .מנחם )בן יעקוב( רובינשטיין
) ,(18חייל ,תל־אביב )שנשאל אם אביו סובל
מכך ששמו כשם הרוצח השני( :״דעתי היא
שכל אחד מהשניים פעל בנפרד .שניהם מופ
רעים .רובי רצח אדם שאשמתו לא הוכחה,
וזהו מעשה מתועב לא פחות .איני מאמין
שאיזה שהוא גוף פוליטי עמד מאחוריהם.
אבי אינו סובל בגלל הזהות בין  .השמות.
הוא פשוט מתעלם מזה ואיש לא שם לב.״
 9אליהו יציב ) ,(59נשק אזרחי ב־
צה״ל ,תל־אביב :״קנדי נפגע בשני כדורים,
אחד ברקה זאחד בעורף .דבר זה אומר:
כדור אחד נורה דרך החלון )הכדור שפגע
ברקה( .הכדור שפגע בעורפו של הנשיא
נורה על־ידי מישהו מתוך השיירה עצמה,
שהיה בין מלוויו של קנדי ,ניצל את המהו
מה וירה בכלי־נשק ,כנראה אקדח ,שהיה
מצוייד במשתיק קול.״
• יחיאל לוי ) ,(23סטודנט ,תל־אביב:
״אני מקבל את גירסתו של פידל קסטרו.
אוסוזאלד לא רצח את קנדי ,הוא רק ירה
כדורי סרק ,כדי למשוך את תשומת הלב.
לדעתי נורה הנשיא על־ידי אחד מאנשי ה
שיירה.״

• יגאר דליות ), ,(22סטודנט.,תל־אביב:
״רובי היה איש הקשר של אוסוואלד ,שהיה
דרומי גזעני ,עם המשטרה של דאלאס .לאחר
שאוסוואלד ,נתקל בשוטר עצבני ,הרג אותו
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