
החוץ!״ משרד הזנחת בגלל האצבעות ביו לי התחמק ״בוומן טוען: ישראלי
 ד.פף ,היטלו־ של סגנו גורמן, רטין **

 הבונקר את יצא בו מהרגע לתעלומה ■)2
 (ה־ הממשלה ראש מישרד של המפורסם

 עד היטלר ליד היה הוא רייכסקאנצליי).
 ואהובתו, שהפירר ולאחר האחרון, לריגעו

 ציאן־קאלי, בעזרת התאבדו בראון, אווה
ו חיילים קבוצת בליוויית מהמקום ברח

בבונקר. הם אף שהיו עסקנים
 רודולף היה היטלר של הראשון סגנו

 הגרמנית הפלישה ערב ,1941 בשנת הם.
באלכ שגדל הגרמני הס, יצא לרוסיה,
 את במקומו מינה היטלר מדעתו. סנדריה,
מתו ריק הסגן תואר היה למעשה בורמן.

 ראש :כיום שמכונה למה מקביל — כן
ראש־הממשלה. לישכת

ת ח קד
חיפושים

 ״טיל- יעקבי, מספר ליולי,״ 22 ״בשבת
 לחבר כי וסיפר כ״ץ, דוקטור ידידי לי פן

 בורמן, מרטין של המצאו מקום ידוע שלו
ל לגלותו מוכן הוא הגון סכום ותמורת

הישראליים. הביטחון שלטונות
 עשה הוא האיש. עם פגישה ״קבעתי

הצ לא אבל ומתון. שקט אדם של רושם
סי ובהדליקו התרגשותו, את להסתיר ליח

 שהינו אמר הוא רועדות. ידיו היו גריה
 של מקומו על שיודע לאדם שליח רק

 20,000 האחר האיש דורש לדבריו בורמן.
 30,000 רק דורש והוא הגילוי, תמורת דולר

 הם שאין הוסיף הוא מכסיקניות. פזטות
 גם ורוצים מזומנים, רק צ׳קים. מקבלים

מזוייף.״ איננו הכסף אם לבדוק שהות
גנגס משחקי הם שאלה לו ענה יעקבי

״קב זול. סרט באיזה למד עליהם טרים,
 נאמן שיהיה שלישי גורם שנמצא איתו עתי
 עד בכסף יחזיק והוא הצדדים, שני על

בורמן.״ של תפישתו להוכחת

 שבאפו־ אפור מנגנון איש היה ודמן ף*
ש הפלדה ודיקטטורת עמדתו אך רים, ■2

 הוא אדיר. כוח לו הקנו בגרמניה אז שררה
 היט־ עם המגעים כל על ששלט האיש היה
 נס־ לאחר סמכויותיו נתחזקו ביחוד לר.
התק מאז הפירר. בחיי ההתנקשות יון

 איש אליו לקרב היטלר נאות לא רית
 בורמן של הרבה קירבתו בורמן. מלבד

 את ההתנקשות לאחר שאיבד להיטלר,
 שנמצאו גופו מחלקי כמה על השליטה
 כל על הסגן את השניאו מתמדת, ברעדה
הנאצית. המיפלגה צמרת

 החלו הבונקר מן בריחתו לאחר מייד
גו על ומשונות שונות השערות נפוצות

 על־ידי נהרג בורמן כי שקבעו היו רלו.
 לבוש היותו ובגלל בצאתו, מייד הרוסים

 יחד המוני, בקבר נקבר פשוט, חייל במדי
 כי טענו, אחרים ההרוגים. שאר כל עם

המנ את שם ומשרת לרוסיה נלקח הוא
 קודמים שרותים בעקבות הרוסי, גנון

סגן־פירר. בהיותו עוד להם שהעניק
 פעם מדי הגורמת זו האחרונה, והגירסה

ש בורמן, אחרי חיפושים לקדחת בפעם
 זו היא גמור, בכישלון עתה עד הסתיימו
 ברכבת גרמניה אדמת את עזב שבורמן

 נאצים נמלטו בה המפורסמת, המחתרתית
מארצות באחת כיום מצוי והוא רבים,

שחקי מ
גנגסטרים

 ישראלי הביאה זו אחרונה ירפה ץ
 בידו כי להכרזה, בקולומביה השוהה ^

ה של לכידתו את המאפשרות ידיעות
הנאצי. פושע

לקולומ לראשונה נשלח יעקבי מרדכי
 .1958ב־ היהודית הסוכנות על־ידי ביה
 שוב היה 1964וב־ ,1960ב־ ארצה חזר הוא

 בית־ את לנהל שהוזמן לאחר בקולומביה,
 ברג־ בעיר היהודית הקהילה של הספר

בישראל. נותרו יעקבי של ילדיו קיליה.

דרום־אמריקה.

*

 גבוה כושי
זהב סיכת עם

 נציג עם יעקבי התקשר הפגישה אחר
 ישראל שגרירות של היהודית הסוכנות /

 אביגדור השגריר לבין בינו תיווך והנ״ל
 מפורט תזכיר לקבל ביקש השגריר שהם.

ל תשובות שאלון שיכלול העניין, של
כמו: שאלות

 כושי הידיעות, בעל עם נפגש יעקבי
בבג טעם בטוב לבוש ״שהיה קומה, גבה
 יעקבי, מספר לב,״ שמתי תוצרת־חוץ. דים

ופני זהב עשוייה היתד. עניבתו ״שסיכת
 לו היתד, שאפהאוזן. תוצרת ושעונו נה

 על הוכיחה דיבורו וצורת יהלומים טבעת
רב.״ עצמי וביטחון טובה השכלה

 אנשים עשרות
במיבצע

 שחעניק׳לשאלות״השד־ תשובות ך*
 ״למקום למדי: מפורטות היו ריר 1 1

 יש דרך. מורה עם ברגל רק להגיע ניתן
 יש מקום בקירבת ונהרות. ביצות לעבור

מטו לנחות יכולים בו קטן, שדה־תעופה
 בסביבה ויש מהים רחוק הוא קלים. סים

לש אפשר יהיה שאותם רבים, אינדיאנים
בורמן.״ בתפישת שיסייעו כדי חד

ההלי בעל הכושי סיפר אלה לכל נוסף
במ הזמן כל נמצא לא בורמן כי כות,
 הזמן כל מסתובב ונעלם. מופיע הוא קום.

בכלבי־צייד. ומלווה רובה עם

 יעקבי העביר שאסף, הנתונים כל את
להוראות. להמתין לו נאמר ושם לשגרירות
 עצמו. דעת על מתכנן החל בינתיים

 פרטי, מטוס בעל יהודי עם התקשר הוא
נמ יעקבי לדברי פעולה. לשתף שהסכים

מו שהיה לוסטגרטן, בשם יהודי גם צא
 לתשלום. הדולרים 20,000 את להפקיד כן
 יהודים קבוצת של שיתופם הבטיח כן

 ביאכטה ענקית. יאכטה של בעליה שהיו
 שילכד לאחר בורמן את להעביר תיכננו

ההולנ האיים אחד או האיטי לג׳מאיקה,
 עד שיגלום, סכנה צפוייה לא שם דיים,
מישראל. הסיוע יבוא אשר
 הזמן ״כל לסייע. בוששה ישראל אך
קשור הייתי אני ושוב. בלך אותי דחו

 והשגרירות במיבצע, אנשים עשרות עם
באדישות.״ זה אל התייחסה
 לתגובה יעקבי המתין מחודש למעלה

 נואש ולבסוף הישראלי, ממישרד־החוץ
בדבר. הנוגעים כל עם מגע וניתק

 לשעבר ישראל שגריר הסיפור על הגיב
 מנהל כיום שהם, אביגדור בקולומביה,

:במישרד־החוץ הטכס מחלקת
 שקיבלתי המכתב את זוכר אני ״נכון,

 עכשיו? רוצה הוא מה הזה. היורד מן
 למוסדות לי ששלח החומר את העברתי

בזה. עסקתי לא יותר הישראליים,
 לו, ענו לא הם אם מתפקידי. היה לא זה

שלהם!״ הבעייה זאת

 לצידו פוסע משמאל) (קיצוני היטלר של סגנו בורמן, מרטיןהניוו עם
 של המיסתורי היעלמו היטלר. ואדולף גרינג הרמן של

 טוען בדרום־אמריקה. בעיקר חיפושים, של קדחות בקביעות מעורר המילחמה לאחר בורמן
 לדבריו, פנה, אליו יעקבי, מרדכי בשם בקולומביה ששוהה ישראלי הוא לגילויו, נוסף
בורמן. :משמאל יעקבי. מרדכי :מימין למעלה בורמן. של מחבואו מקום את שידע אדם
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