
האשמותיו את מבסס קנדי בוצת השתיתה קשו את ששנו האיש גאויסון ג״ם
 החקירה ובעיוות הפרשה בהשתקת —

אודותיה.
ה פקיד לראשונה קם השנה שרק אלא
 זה היה לשורת־המקטרגים. והצטרף רשות

ה של הכללי והתובע המחוז פרקליט
 שורה שחקר גאריסון, ג׳ים ניו־אורלינס, עיר
 והאשים שאו, בשם אדם עצר גורמים, של

קנדי. הנשיא את לרצוח קשר בעשיית אותו
 מסוכנויות ניזונה ישראל שעיתונות כיוון
 המכובדת־ העיתונות ומן אמריקאיות ידיעות
 לנעשה הנוגע בכל אמריקה, של כביכול

ל לנכון הזה העולם ראה בארצות־הברית,
ה את בישראל, הראשונה בפעם הביא,

 ג׳ים של בנאום־האישום שנכללו עובדות
העיקריים. פרטיהן כל על גריסון,

★ ★ ★
שונתה הגבעה אפידו

ה

איש!האומר:

 הסתירה היא משקרת. שלנו ממשלה
 וחומר־ראיות. עובדות השמידה והיא

 הרופא רישומי את השמידה הממשלה
 של מבית־החולים היומס הקומנדר המנתח,

מותו. לאחר קנדי, של גופתו נותחה בו הצי,
 היתה: בחקירה העיקריות הנקודות אחת

 הנשיא? של לגופו הכדורים חדרו מניין
 לירות היה אפשר ממנה גבעת־התצפית,

מכו היתד, בו המקום לפני נימצאת בקנדי,
ה בניין הרצח. בעת הנשיא, של ניתו

הבאות. השנים 72 או 71 במשך ליאות׳
★ ★ ★

מאחור או מלפנים
 תצלום, היא שעוותה אחרת וכדה **
ג  מספר ״מוצג בתור וורן בדו״ח המופיע י

חמש״.
 בפני החונה מכונית, של תצלומה זהו
 נימצא, התצלום ווקר. הגנראל של ביתו

 שייך והיה פיין, גברת של בביתה כביכול,
לאוסוולד. כביכול,

 המכונית, שמספר הוא כביכול שאינו מה
 אבל מאוד. ברור היה המקורי, בתצלום
 של החקירה ועדת חברי לידי כשהגיע
 כאילו המכונית ארגז נראה וורן השופט
מ מדוע? עוד. מופיע אינו והמספר ■הופצץ,

 ועשה משהו, או עפרון תקע שמישהו שום
והודפס. שהועתק לפני בתצלום, חור

יותר. הרבה חמורים מיקרים יש אבל
•  במועדונו שעבדה מוניי, נאנסי גברת י

 משום — נרצחה קארוסלה, רובי, של
 במשרדו, אותו ביקר מי בדיוק שידעה

במועדון־הלילה.
 משום הוא, אף נרצח, קיליאן האנק #
 אוסוולד לי את המקשרים הקשרים את שידע
רובי. ג׳ק רוצחו, ואת

 כי שאו של ובמישפטו פה אוכיח עוד
 אוסוולד. לבין רובי בין ברור קשר יש

הסתרה: של מיקרה לעוד נתייחס בינתיים

טבי בל בו מצאו לא נבדק, כשהאקדח
 על־ידי בקפדנות. נוגב האקדח אצבע. עות
מי?

 שמדו״ח כך, העובדות את עיוותה החקירה
 ברובה. ירה אדסוולד אם ברור לא וורן

 לזו, זו פשוטות עובדות צירפו שלא משום
ירה. לא שהוא לכל ברור היה

 עדויות מיני כל גם העלימה הוועדה אגב,
 שהועלם תיק קיים למשל כך מישניות.

 את והמכיל עצמו, הדו״ח ומן הציבור מעיני
 זה תיק דנקינס. יוג׳ין הטוראי של עדותו

רבות. לשנים הוסתר
 הרצח, לפני כשנה ,1962שב־ משום מדוע?

 כי — בגרמניה אז ששהה הטוראי טען
 הימין על־ידי להירצח עתיד קנדי הנשיא

הקיצוני. האמריקאי
 של זו היתד, יחידה איזו חקרו ולא

בגרמניה•! דנקינס,
★ ★ ★

וממום־הביון אוסווזד
 החזיק אוסוזלד, של רוצחו דוכי, ק / *
הערות, עם שונים, מיסמכים במכוניתו ^

למועדונו, חברות המקנים וכרטיסי־קבע
קארוסלה.

 ב־ המתגורר לאדם נועד הכרטיסים אחד
 מנהיג וזלץ, רוברט של ביתו — היל טום

אימרת זאת אין הימני־קיצוני. בירץ, אירגון ח׳ ■ודע 110111
*יי•

 את הרג אוסוזלד לי כי טוענים ממנו ספריה
זה. מקום מאחרי נימצא הנשיא

 המנסה וורן, בדו״ח שהתעמק מי כל
ה שכל לדעת נוכח האמת, את לטשטש
 אך מלפנים. הנשיא של לגופו חדרו כדורים

 רישומי־ הושמדו זו עובדה להסתיר כדי
אחר־המוות.

 קויגליי, בשם אחד אדון ר,אפ.בי.איי., סוכן
 ניו־אורלינם. בעירי, אוסוולד לי את חקר
 את שרף הוא וורן דו״ח הכנת לאחר מייד

 האפ,בי.״ של המוצהרת ומדיניותה רישומיו.
 כלשהם מיסמכים לשרוף לא היא איי.

לחקירותיה. הנוגעים
 אירע בה עשב, המגודלת הגיבעה עצם גם

שונתה. הרצח,
 כדי שלטי־ענק, של מיקומם למשל, שינו,
הרצח. שיחזור את החוקרים על להקשות

★ ★ ★
ל* של הכתובות פנקס

תשומת את היפגתה גם ממשלה
 באמת באו ממנו הכיוון מן הלב \ {

הרוצחים.
 גורס אני איש־המרכז. אני כשלעצמי,

 יציבות לשם לשמרנים, זקוקים שאנו
 את לקדם כדי ולליבראלים, שלנו, המדיניות

דרכנו.
 לתת אחד כל מנסה זה, שבמיקרה אלא
ה ידידי משלו. אידאולוגי גוון לרצח

 הנשיא. את רצח שהשמאל בטוחים שמרניים
זאת. שהימין.עשה — השמאליים מכרי
 לכיוון ואין האמת, על זיכיון לאיש אין
פולי מעשי־רצח על זיכיון כלשהו מדיני
 וורן שוועדת הן, העובדות אבל טיים.

מדי עובדה להסתיר כדי בעיקר, הוקמה,
: נית

ופעי קיצוניים ימניים שאנשים
 שהרגו הם הם כהשקפתם לים
ארצות־הברית. נשיא את

— החוקרים השמידו זו עובדה להסתרת
 רבות. עובדות עיוותו, או הסתירו, או

 לי של הטלפוניות הכתובות 'פנקס ביניהן:
ל שנידצח כביכול, רוצח־הנשיא אוסוולד,

 ג׳ק מועדון־הלילה בעל על־ידי מכן אחר
רובי.

 בדף והראשונות, העיקריות הכתבות אחת
 היא אוסוולד, של פינקסו של הפתיחה
 מנהיג ווקר, אדוויל הגנראל של כתובתו

הקיצוני. הימין של ידוע
 של שמו הפך וורן, דו״ח את כשהעתיקו

וולקה. ווקר
האמת: את להסתיר רוצים הציבור מן

 לאיזה היטב יודעת אמריקה ממשלת אך
 עובדה: הרוצחים. משתייכים מפלגתי גוון
 לימין ■המוביל רמז כל השמידה היא

הקיצוני.
אסור מיסמכי־החקירה את מזו: יתרה

 בארצות־ קיים 15* •*• *63 נובמבר *!•אז
 שותפים לו שתיקה, של קשר הברית

 השוטרים מאחרון — אנשי־המימשל 'כל
 לנשיא ועד קנדי, ברצח שנגעו והסותרים

יעצמו. ג׳ונסון לינדון
 פשוטה מטרה להגשים מכוון הקשר

שמי חשד -כל הפרק מעל להסיר אחת:
 הנשיא את רצח אוסוולד לי מאשר אחר שהו
 כי שיחשבו למנוע ובעיקר — קנדי גיון

 הנשיא את שרצחה היא מאורגנת חבורה
הפשע. את לבצע לרוצחו עזרה או

 אודות השמועות גוועו לא אף־על־פי־כן
 — ספרים של שלמה שורה הרצח״. ״קשר

 את מאשימים — ובעולם באמריקה רבי־מכר
 לחקר וורן ועדת את הפדראלית, הממשלה

 הסי.־ את האפ.בי.איי., את הרצח, מיקרה
בדבר הנוגעים הגורמים יתר ואת איי.איי.,

הענווה קודי: גון
 של שלאחר־המוות הניתוח תצלומי הסתרת

קנדי. גופת
תצ 18 צבעוניים, תצלומים 22 הם אלה
ה תצלומי־רנטגן 11ו־ בשחור־לבן לומים

 או מלפנים — קנדי נורה מניין מוכיחים
מאחור.

 שהיריות העדים כל כימעט עדות אף על
ה טענו עשב ■המגודלת הגיבעה מן באו

התצ הספריה. מן באו שהיריות חוקרים
 אסור כך משום ההיפך. את מוכיחים לומים

הבאות. השנים 71ב־ לראותם,
★ ★ ★ . אצבעות טביעות אין

 בדק לא שאיש נתבשרנו, כן מו ך*
 בו מאנליצ׳ר-קרקנו מדגם הרובה את ^

 את לרצוח כדי אוסוולד כביכול, השתמש,
 אומנם הרובה אם בדקו לא אפילו קנדי.
יום. אותו ידה
 בו שהרובה אולי, מגלים, היו בדקו, לו

ירה. לא כלל — כביכול הרצח בוצע
 שטביעות טוען וורן דו״ח יתר־על־כן:

טבי הכלי. על היו אוסוולד של אצבעותיו
 היו ולא הרובה. על היו לא האצבעות עות
 בו ,38 קוטר סמית־ווסון, מדגם האקדח על

 'על־ידי כביכול — טיפיט השוטר נרצח
בקולנוע. אוסוולד,

*,באיבה שנפסקה
 עובדה: אבל קנדי. את רצח בירץ, שארגון
הזה. הפרט את העלימו

הטלפו הצילצולים מספר את העלימו כן
 לחברת מדטרויט רובי צילצל אותם ניים,

 במסשוסטס. וולץ׳, ג׳יימס של הסוכריות
 להבליט רצו לא טלפונים׳. ,כמה אמרו:

 ה־ למנהיג רובי בין הידוק־ד,קשרים את
בירצ׳יסטים.

יותר. חמורות עובדות יש אבל
 ״ידיעותיו ששמו התיק את העלימו •

 •*•2יו־ הביון מטוס פרשת על אוסודלד לי של
ה עובדות כלולות זה שבתיק משום —

 רובות שנים עבד אוסוולד כי מוכיחות
הפדראלית. הממשלה בשירות

 ה־ שהכרוזים העובדה את העלימו #
אוסוולד חילק אותם קומוניסטים־כביכול,

)20 בעמוד (המשן

 יחידת עם מוצב היה ויקר הגנראל •
 שהוא שהתגלה עד בגרמניה, זו אמריקאית

 קיצוניים לאירגונים להצטרף לחייליו מטיף
ואלימים. ימניים,

מש מרכיב כשהוא לא־שכיח, בצילום י*
קפיים.

 על־ שהופל האמריקאי, מטוס־הריגול •*•
ברית־המועצות. בשמי הרוסים ידי
■ —■ ■ ■ ■13*—


