מתאימה הוא ה־) 22טוטו( ,וגם כאן צריך
להשתמש בתחמושת הרגילה ,ולא בתחמושת
החדישה בעלת עוצמה גדולה ) 1600ר״ש(
אם ,איפוא ,לא היה משתיק־קול — איך
לא שמעו העדים את היריות ולא גילו את
המתנקש — אם עמד המתנקש במקום
שאתם משערים אותו?
• ״אין זה נכון שהנפגע נופל בכיוון
היריה .בנסיונות שערך הקולונל הצ׳ר )מומי
חה־נשק ידוע( על כבשים ובנסיון שנאסף
במספר קרבות ,בעיקר במלחמת הפיליפי
נים ומלחמת מכסיקו עיי קולונל הצ׳ר
וקולונל גודרד ,גילו שביותר מ־״/״סד מה־
מיקרים נופל הנפגע דוקא לעבר היורה,
וברוב המיקרים האחרים הוא עושה תנו
עות קונוזלסיביות ,מסתובב בעיגולים ,קופץ,
נופל הצידה וכו׳ .בנסיונות ,שמטרתם היתד,
לבדוק את כוח ההזזה של עוצמת הכדור
)שבאופן תיאורטי היא כמעט אפסית ,בגלל
הבדלי המישקל וכוח האינרציה ההתח
לתית( ,הציבו כמות של עתונים רטובים,
במשקל של  50ק״ג בערך ,על עגלה עם
גלגלים ,שנעה במישור וסימנו את מקום
הגלגלים על הרצפה .רק כדור מרובה סלי
לי בריטי ,בקוטר של ״ ,5.77בעל אנרגיה
פי  10גדולה מהקליע של רובה צבאי רגיל,
הזיז את העגלה במרחק של 0 4״מ.
״אם העורך משוגע לנסיונות מעשיים,
ואינו פוחד מאשתו כמו כולנו ,הוא יוכל

קורא מיפאל פלשקס
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להוכיח את אמיתות דברי בזה שיירה
אקדח שלו לתוך הדלת החצי־פתוחה
דירתו .הוא יוזכח שזה יעשה חור ,אך
יזיז כמעט את הדלת על ציריה .עצה
אינה עשויה לשפר את שלום ביתו.
• ״כפי שאמרתי במכתבי הקודם — אין
זה קשה ביותר לקלוע באדם ,הנע במכונית
במהירות של  20קמ״ש ,אם הוא בא לקראתך
או ממך והלאה .אפשר כמובן לקלוע בו גם
מן הצד .אך רוצח מנוסה ,כעבדכם הנאמן,
לא היה בוחר בפוזיציה כזאת ,אם יש לו
ברירה ,ואם הוא יכול לתכנן את הדבר
מראש .יש כאן להביא בחשבון את חישובי
הצידוד עבור מהירות שלעולם לא תוכל
לדעתה מראש בדיוק ,ואת התגובות האינס
טינקטיביות של הנהג־שעלול לעצור ,להמשיך
כרגיל ,או ללחוץ פתאומית עד דוושת ה
בנזין .זה היה מקשה ביותר את היריה
מהצד ,אך אינו משנה מאומה לקלעי ש
יושב לפני או מאחורי מסלול המכונית.
ס ״אינני רואה ,לפי התמונות שפיר־
סמתם ,איך יורה מהצד היה יכול למנוע
פגיעה באשתו של קנדי .אם הקליע פילח
לו דרך מצד אחד לשני בגולגולת ,הוא היה
צריך ,בדרך הטבע ,לפגוע גם בה .אך לא
כן אם קיבל קנדי את הכדור מאחורנית או
מלפנים.
*״אינני יודע על סמך מה קבעו את ה־
קליבר של הרובה .אולי נשאר קליע בגו
פו של קונלי? אולי בריפוד של המכונית?
נסיוני הוא שביריות־ראש בתחמושת של
רובה צבאי לא נשאר בדרך כלל די חומר
מהקליע כדי לזהות קליבר .במיקרה של
כדורים מתוצרת צבאית אפשר לפעמים לה
גיע למסקנות על מקור או תוצרת התח
מושת אחרי בדיקה כימיודאיכותית או ניתוח
ספקטרוסקופי של המתכות שמהם בנוי ה
קלע .גם זה אינו הוכחה מושלמת ,ובדרך
כלל בתי־המשפט דוחים ראיות אלה ,היות
והם טוענים — ובצדק — שמומחי־הנשק
אינם יכולים להיות בטוחים שהשוו את ה־
מימצא עם כל הקליעים שאי־פעם יצרו
בעולם בקליבר זה .באמריקה הדבר מסובך
עוד יותר ,היות ובתי־החרושת לקליעים
)כדי לחסוך במחיר( מייצרים את כל ה־
קליברים מאותו חומר.
העולם הזה 1370

״אין איפוא ,כל בטחון שהבדיקה הפתו
לוגית תביא עובדות חדשות — על אף
שכמובן תמיד קיימת האפשרות.
* ״אם הייתה מגמתו של הרוצח ההיפו־
טטי שלכם להטיל חשד על אוסוזלד ,שהיה
חף־מפשע — מדוע לא השתמש ברובה בעל
אותו קליבר של אוסוולד ? מדוע השתמש
בקליבר אחר ,וסיכן את הצלחת התרמית,
בזה שבמקרה יכול היה קליע  7.65לפגוע
בריפוד או במקום אחר — וזה היה הורס
את בסיס ההאשמות נגד אוסודלד?
• ״אם תפקידו של אוסוזלד ,או אחר
באותו חדר ,היה רק לירות יריות כדי
להסיח את דעודהקהל ,מדוע בכלל הוציא
את הקנה מבעד החלון? הרי היה יכול
לירות מתוך החדר ,מבלי להסתכן.
״אני בטוח שמשהו לא היה בסדר ב
חקירה שם ,ושהמשטרה או השלטונות מנ
סים להסתיר דבר־מה .כאן אני מסכים
במאה אחוז עם דעתו של זאב שטיינברג,
שפירסמתם באותו גליון .אבל שהשיטה לא
יכלה להיות כפי שתיארתם ,זה בטוח
מבחינה מדעית .גם גירסתו של הנשק ,מר
א .יציב ,בלתי־אפשרית ,כי אני יכול ל־
הבטיחכם שפגיעה של אקדח נראית שונה
לגמרי מפגיעת רובה — וביחוד אקדח בעל
תחמושת עם מהירות נמוכה ,שאפשר לציידו
במשתיק־קול .כל רופא היה מיד רואה את
ההבדל ,ויש כל הסיכויים שקליע מאקדח
כזה היה נתקע בגולגולת .חוץ מזה אינני
מאמין שפגיעה באקדח אפשרית בתנאים
אלה ,ממרחק העולה על  5מטר.״
★
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עד כאן חודת־דעתו המאלפת של פלשקס.
אולי חבל שאינו נכנס לוויכוח על כמה
נקודות אחרות ,הנוגעות אף הן לסבירות
הגירסה שאוסוואלד היה הרוצח היחידי .ל
משל :האמנם יתכן לכוון ,לירות ולפגוע
היטב ,שלוש פעמים ,תוך  5.5שניות ,ברובה
האיטלקי המיושן?
אך אפילו נניח כי אוסוואלד יכול היה
לבצע את הרצח ,ושאמנם ביצע אותו —
נשאלת השאלה :האם פעל בשליחות מישהו?
האם מישהו זה קשור במשטרת דאלאס ,או
בחלק ממנה?
כי הנקודה העיקרית שהביאה אותנו לה
טיל ספק חמור בגירסת משטרת דאלאס,
אינה קשורה בכלי־הנשק ,אלא בפרט אחר.
השבוע ,עם היוודע עובדות רבות נוספות
על הרצח הכפול ,התבלט פרט זה עוד יותר.
כוונתי לשאלה :מדוע ביקש השוטר טיפיט
לעצור את אוסוואלד?
בגליון האחרון כבר הצבענו על הרקע
התמוה של פגישה זו .אוסוזאלד שוחח מיד
אחרי הרצח עם שוטר אחר ,מבלי לעורר את
חשדו .לאחר מכן התרחק ממקום־הפשע,
עבר את כל העיר ,השתמש באוטובוס וב
מונית ,הלך ברחוב — כל זה מבלי לעורר
כל חשד .מדוע עורר ,אחרי כל אלה ,את
חשדו של השוטר טיפיט ,שנמצא ליד ביתו?
הרי בידי טיפיט לא היה שום תיאור של
החשוד ,זולת ההודעה הקצרה ששודרה ב
אלחוט ,שהזכירה את הגובה והמישקל ה
משוערים של החשוד ,אך לא את פרטי
מראהו ,ואף לא את לבושו .תיאור משודר
זה התאים למאה אלף אנשים אחרים בעיר
דאלאס.
השבוע נראה הדבר תמוה עוד יותר .מס
תבר כי לפני שניתקל בטיפיט ,אמנם כבר
הספיק אוסוואלד לחזור לביתו ואף להח
ליף את בגדיו .לפי מה זיהה טיפיט את
אוסודאלד?
השבוע נמסר גם כי טיפיט הכיר היטב
את ג׳אק רובי ,רוצחו של אוסוזאלד .בעוב
דה קטנה זו בולטות כל צלעות המשולש
של תעלומת הרצח :אוסוואלד ,רובי ומש
טרת דאלאס.
שופרות־התעמולה האמריקאיים ,כמו ה
שבועון טיים ,מנסים להחליק על עובדות
אלה .אף אחד מהם אינו מנסה אפילו למצוא
תשובה סבירה לשאלה הגורלית מדוע ניגש
טיפיט אל אוסוואלד .בהעדר תשובה אחרת,
אין מנוס מן הגירסה שמשטרת דאלאס ,או
לפחות טיפיט ,הכירו את אוסוזאלד מראש,
ידעו את כוונותיו וארבו לו ליד ביתו
אחרי הרצח .גירסה זו מזכירה במקצת את
מאסרו המזורז של זאב אקשטיין בביתו,
אחרי רצח קסטנר ,שהביא אותנו בשעתו
להעלות גירסה דומה.
על כל פנים — עתוני העולם ,ובעיקר
עתוני צרפת ,מתייחסים בחשד מוחלט ל־
גירסת השלטונות האמריקאיים .העולם הזה,
העתון הישראלי היחיד שהקדיש מאמצים
ניכרים לניתוח מקצועי מקורי של נסיבות
הרצח ,נמצא כאן בחברה בינלאומית טובה.

10י 2ר>) ' / < = 7כ  + * ) /ה ס ב / /
תכונות אלו מתמזגות במכונת הגילוח החשמלית
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שזה עתה הגיעה משויצריה
וכבר כבשה את השוק.
לויטו־רפיד מוניטין בינלאומי
מכונת הגילוח המעולה
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במחיר ללא תקדים

המחיר כולל אחריות ושרות לשנה
להשיג בכל ה חנויו ת ובבתי מ ס ח ר מעולים
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הנלויוו...
ואמצעי הנקוי האיד-
אלי הוא — סינטבון
— הסבון הסינטטי ל
משק הבית עם תמו
נת החתול במגפיים.
סינטבון חסכוני ויעיל
פי  3מכל סבון רגיל.
עקרות בית מנוסות
משתמשות רק בסע-
טבע.

אספי אריזות ״טקסטיל־שמפו״
ו״סינטבוף׳ ותקבלי עבורם סכו״ס
״רדד״ מפלדה בלתי מהלידה.
לקראת חודש החנוכה ניתנת ה
אפשרות לגזור מודעה זו ולהש
תמש בה לשם השלמת מספר
הנקודות .ערך כל מודעה  2נקו
דות .אך ורק מודעה א ח ת מכל
סוג תחשב .פרסים בחנויות ה
מכולת.
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מומחה לבעיות שיער
ולבעיות קוס מטיות
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