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la Kremlin de unde s-a primit
ordinul ca amândoi sã se
întoarcã la Moscova, aºa cã au
plecat cu primul avion. Rado sa confesat lui Foote cã îi este
teamã de soarta care-l aºtepta
pentru cã erau sume mari de
bani pe care le primise ca
director al „Orchestrei Roºii”,
pe care nu le putea deconta. La
prima escalã fãcutã de avion la
Cairo, ªandor Rado a dispãrut.
Foote a ajuns singur la
Moscova, unde a fost promovat maior în Armata Roºie ºi
trimis la o ºcoalã de perfecþionare a spionilor sovietici.
I s-a spus, ca sã-l sperie, cã
Rado a fost capturat, judecat ºi
executat în Egipt. Nu era adevãrat, fusese capturat, dar în
loc de pedeapsa capitalã, Rado
a fãcut 11 ani într-un lagãr de
muncã din Siberia împreunã cu
Rachel „Sissi” Duebendorfer,
un alt nume legendar al
„Orchestrei Roºii”.
La data apariþiei cãrþii de faþã,
ªandor Rado era profesor de
geografie la Universitatea din
Budapesta,
iar
Rachel
Duebendorfer trãia cu fiica ei,
Tamara,
în
Germania.
Alexander Foote a fost trimis
în Mexic, unde urma sã-i spioneze pe americani. A preferat
sã dezerteze la britanici, unde a
trãit confortabil pânã la
moartea sa din 1957.
Rudolf Roessler a încercat de
mai multe ori sã-i contacteze
pe generalii germani care i-au
fost surse, dar n-a primit niciun
rãspuns. Concluzia era evidentã pentru el: generalii au putut
vedea cu ochii lor cã venirea
Armatei Roºii n-a însemnat
renaºterea Germaniei anterioare venirii lui Hitler la putere. Þara lor era dezmembratã
de învingãtori. În plus, viaþa lor
ºi a familiilor lor era în constant pericol pentru cã ei erau
în bunã parte rãspunzãtori pentru milioanele de germani
cãzuþi în pe Frontul de Est.
Neonaziºtii
din
Europa
încearcã ºi azi sã afle numele
generalilor trãdãtori de la
OKW, chiar dacã sunt morþi.
Ei au copii ºi urmaºi, nu?
Rudolf Roessler, sãrac ºi
deznãdãjduit, a decedat la 61
de ani în anul 1958.
Cheltuielile înmormântãrii sale
la Lucerne au fost plãtite de un
necunoscut.
Dan Marian
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