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TUTTI FRUTTI

Moartea lui JFK, ”o loviturã de stat?”

ca încercare de a dobândi celebritatea ºi, pe aceastã cale, de a-ºi
recuceri soþia, pe rusoaica Marina, pe care o cunoscuse în perioada
când fugise în URSS, unde, deºi a cerut azil politic, n-a reuºit sã se
adapteze. Originea doamnei Oswald a generat ipoteza cã asasinarea
lui JFK a fost plãnuitã de ruºi, preºedintele american fiind, chipurile,
ucis la ordinul lui Hruºciov pentru cã acesta ºtia cã e un ratat, comparativ cu Kennedy, prototipul omului de succes. La rândul sãu, regizorul Oliver Stone sugereazã, în filmul din 1991, «JKF», cã trei
lunetiºti profesioniºti l-au omorât pe Kennedy ca parte a unei conspiraþii la nivel înalt pentru a intensifica implicarea SUA în rãzboiul
din Vietnam. Alte piste de cercetare au acreditat ideea cã în spatele
morþii lui John s-ar fi aflat, pe rând, Fidel Castro, vietnamezii,
petroliºtii din Texas, CIA sau chiar vicepreºedintele Lyndon B.
Johnson, care avea sã-i succeadã lui JFK. Fostul procuror Vincent
Bugliosi, care a analizat vreme de 21 de ani probele din dosarul
Kennedy, a stabilit totuºi cã Lee Harvey Oswald a
acþionat singur, aceeaºi concluzie la care a ajuns ºi
raportul oficial iniþial. Cine era Lee Harvey
Oswald? Potrivit unor investigaþii, acesta a
fost un agent dublu al C.I.A. ºi, ulterior, al
F.B.I. La 19 ani se calificase ca specialist
radar, apoi a urmat la CIA, cursuri intensive de limba rusã ºi spaniolã. Oswald nu
s-a dus în U.R.S.S. din convingeri comuniste, aºa cum s-a susþinut, ci cu misiunea
de a face spionaj ºi de a þine legãtura de la
sol cu avioanele de cercetare aerianã U-2.
S-au spus multe poveºti despre Kennedy,
Din 1962, devine ºi agent al F.B.I. cu
despre blestemul clanului, blestem indus de un
sarcina de a se infiltra în organizaþiile de
tatã mult prea dur ºi prea dominator. Politica lui
stânga. La începutul lui noiembrie 1963, Lee
Kennedy, numitã ”Noua frontierã” , prevedea desa fost mutat la Dallas ºi pus sã se angajeze ca
tinderea relaþiilor cu URSS, trimiterea unui american
muncitor la depozitul din care a tras asupra
pe Lunã, egalitate între albi ºi negri, relansarea
presedintelui Kennedy. Împreunã cu Oswald veniseconomiei ºi oprirea expansiunii comunismului în lume. La
Jack Ruby
erã alþi ºapte complotiºti. El avea sã fie prima victimã
cei 43 de ani ai sãi, John a fost cel mai tânãr preºedinte ales din
dintre ei, urmat apoi, rând pe rând, de ceilalþi...Nimeni nu treSUA. Graþie energiei, carismei sale, stilului ºi calitãþilor pe care le buia sã vorbeascã. Potrivit procurorului Jim Garisson, ”La baza
demonstra ca ºef de stat, în anii rãzboiului rece, dar ºi datoritã morþii morþii preºedintelui Kennedy se aflã o loviturã de stat, desfãºuratã sub
sale tragice, JFK rãmâne unul din personajele cele mai populare din patronajul guvernului american. De pregãtirea propriu-zisã a atentatsecolul XX, în timp ce asasinarea sa este încã învãluitã de un mister ului, de aranjarea tuturor detaliilor pentru ca aceastã crimã sã aparã
controversat.
drept o acþiune politicã lipsitã de însemnãtate a unui tânãr irespons...În toamna lui 1963, în Dealey Plazza din Dallas, un glonte punea abil, s-a ocupat C.I.A (...)”. Alte teorii spun cã uciderea lui JFK ar fi
capãt vieþii lui John F. Kennedy. Asasinat politic, reglare de conturi a fost pusã la cale de Lee Oswald împreunã cu Jack Ruby. Din tranMafiei, crimã comisã de un fanatic? Nici pânã astãzi nu s-a putut da scrierea unei conversaþii dintre cei doi reiese cã au fãcut un serviciu
un rãspuns convingãtor. Presupusul atentator, Lee H.Oswald, arestat Mafiei din SUA prin lichidarea liderului de la Casa Albã. De fapt,
la o orã ºi 20 de minute dupã asasinat, a negat continuu orice amestec. þinta Mafiei era fratele preºedintelui, procurorul Robert Kennedy, care
El n-a mai apucat sã fie judecat, fiind, la rându-i, nimerit de un glonte declanºase o amplã campanie împotriva crimei organizate, însã
pe când era urcat în maºinã pentru a fi transferat de la sediul poliþiei Oswald ºi Ruby s-au gândit cã ºi asasinarea lui JFK ar fi stopat „vânãdin Dallas la închisoare ; autorul omorului era Jack Ruby, patronul toarea de mafioþi“.
unui club de noapte. Oficial, Oswald a înfãptuit crima pe cont propriu,
Lucia Ivãnescu
 Abraham Lincoln a fost ales în Congres
în 1846.
 John F Kennedy a fost ales în Congres în
1946.
 Abraham Lincoln a ajuns la Casa Albã în
1860.
 John F. Kennedy a devenit preºedinte în
1960.
 Atât numele Lincoln cât ºi Kennedy
conþin fiecare câte 7 litere.
 Cei doi s-au preocupat în mod special de
drepturile civile ale americanilor
 Soþiile amândurora au pierdut un copil în
timp ce locuiau la Casa Albã.
 Ambii preºedinþi au fost împuºcaþi în cap,
într-o zi de vineri, asasinii lor fiind stângaci.
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 Lincoln a avut un secretar care se numea
Kennedy.
 Kennedy, unul care se numea Lincoln .
 Ambii au fost asasinaþi de cãtre un sudist ºi urmaþi
la Casa Albã de un sudist numit Johnson.
 Andrew Johnson, succesorul lui Lincoln,
s-a nãscut în 1808.
 Lyndon Johnson, care i-a urmat lui
Kennedy, s-a nãscut 1908.
 John Wilkes Booth, care l-a asasinat pe
Lincoln, s-a nãscut în 1839.
 Lee Harvey Oswald, care l-a asasinat pe
Kennedy, s-a nãscut în 1939.
 Amândoi asasinii au câte trei nume,
compuse la fiecare din 15 litere.

 Lincoln a fost împuºcat la Teatrul
“Ford”.
 Kennedy a fost împuºcat într-o maºinã”
Lincoln”, fãcutã de “Ford”.
 Lincoln a fost împuºcat într-un teatru ºi
asasinul ºi s-a ascuns într-un depozit.
 Kennedy a fost împuºcat dintr-un depozit ºi asasinul a fugit într-un teatru.
 O sãptãmânã înainte ca Lincoln sã fie
împuºcat, a fost în Monroe, Maryland.
 O sãptãmânã înainte ca JFK sã fie ucis,
s-a întâlnit cu Marilyn Monroe.
 Asasinii Booth ºi Oswald au fost uciºi,
înainte de finalizarea cercetarilor.
 Ambii preºedinþi îºi aveau soþiile alãturi.

