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Dowodea niemleckiej armii
rezerwowej, generat=puzkownik Fritz FROMM, jest
o znamy szerszej opinji publicznej
w Niemczech, Mimo to jest on
dnę z
ci naczelnego dowództwa Wehrmachtu,

najważniejszych

osobistoś-

Gen.FROMM pochodzi z rodziny ewangelickich prudkich
Ojciec jego był wojskowym i osiągnął stopień generała.
poprzedniej wojny był oficerem sztabu głównego,
Po
się Niemiec walczył w formacjach nacjonalistycznych
bałtyckich oraz przeciako Polsce. W randze kapitana
armi]

republiki

waniu

tajnej

wejmarskiej

"Czarnej

i

odegrał

Reichswehry".

ważną
Z

tego

rolę

pastorów.
Podczas

załamaniu
w krajach
wstąpił do

przy organizo-

czasu datuje

się

jego przyjaźń z feldmarszałkiem тов ВОСК.
Podczas procesów przeciąko "Schwarze Reichswehr"

występował

jako

wywołały

świądek,względnie

rzeczoznawca.

Zeznania

jego

przykrą semsację w8ród zwolenników republiki wejmarskiej,
Zezna
waż on m.in. w procesie przeciwko znanemu pacyfiście Otto LEHMANN-RUSSBUELDT, który został oskarżony o ostre skrytykowanie
wojskowych z powodu demonstracyjnego niewywieszepia
flag po zamordowaniu RATHENAU przez Wehrkreiskomnando
III, pomimo wyraźnego polecenia rzędu Rzeszy. W jednej ze swoich księżek BERTHOLD JACOBS stwierdził, 14 w trakcie tego procesu Fritz FROMM "wykazał pożałowania godny niedorozwój umysłowy".
czynników

Fritz FROMM posiada nieggtpliwy talemt organizacyjnz. W roku
1988 © został on mianowany szefem "ALLGEMEINES HEERESAMT"
u Ministerstwie Wojny.
Obowięzkiem jego było dozbrojenie niemieckiej
armi oraz skoordynowanie tej akcji z czterolatkę GORRINGA, Wyposażenie armii w sprzęt wojenny, z którym MITLER rozpoczął wojng w 1939 roku, było głównie dziełem FROMMA,
u
|
W okresie tym wpływy jego w Ministerstwie Wojny był; bardzo

silne, wobec czego mówiono wówczas o potężnej trójce: "FRITSCHFROMM-~BOGK". Podczas jednak sdy FRITSCH i BOCK padli, FROMM
pięł się coraz wyżej w gore.

Opinja,jakę cieszy się gen.FROMM, jest bardzo różnorodna.
Przyjaciele nazywają go Zartobliwie "General Sorgenschwer" ze
wzgîçdu na ogrom pracy i odpowiedzialności,jaką ponosi on и таkresie uzupełniania strat Wehrmachtu. Zadaniem jego jest "doprowadzanie do normalnego stanu" zniszczonych korpusów,uzupełnianie
g@rnizonów w krająch okupowanych i t. p.
W kołach starej generalicji,której przypisuje się zastrzeże=
nia co do "intulcyjnej strategii" HITLERA, nazywa się cen.FROMMA "mózgiem Wehrmachtu". Nowi dowódcy,jak JODL, ZEITZLER, ROMMEL i DIETL oraz d dowódcy "Waffen-S5" nie posiadają do niego
pełni zaufania, i mówią o nim pocichu, фу jako o "czarnej owcy
Wehrmachtu". #ROMM otacza się chętnie tajemniczościę,która mu
bardzo dogadza. Oprócz najbliższych przyjaciół, do których naleź|
ży usunięty feldmarszałek von BOGK, nikt nie wie, со тх611 on

naprawdę 60 HITĘERZE oraz o regim@że niemieckim, Regime
temu |
zawdzięcza om Swoją szybkę karjęrę,jednajze ata jemniczeni twier-|
Gdzę,że posiada on w stosunku do niego powaźne zastrzeżenia.,
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FROMM zaspakajał plerwotnie z Хабновсїв язхузбхіє
EITIERA co do uzupełniania stanu armii niemieckiej. Jednakże stra
ty na froncie rasyjskim przekreśMiły jego kalkulacje. Ponadto
obliczenia jego były oparte na założeniu, że Rzeszą nie będzie
Obecnie jednak,oprócz frOh=
zmuszona do walki ma dwuch frontach.

twhschodniego 1 wkosklego, istnleje stake wzmocnions pogotomie
na Zachodzie, We Włoszech jest obecnie związanych 25 dywizji niemieckich; na Bażkańach - po odpadnięciu Włoch, musiano uplasować
dalszych 15 dywizji, Nie dax wyników plam zdobycia 2.500.000 Nor=
wegów,Duńczyków,Belgów,Holendrów,Ukraińców i Białorusinów na krucjatę przeciwko bolszewizmowi.
Totalna mobilizacja ludności niemieckiej,przeprogądzona w lutym 1943 r. po klęsce pod Stalingradem, nie rozwięzała aszystkich
problemów uzupełnienia rezerw głównie z dwuch powodów:
a/ obrona plot. i inne organizacje obrony ludności
cywilnej wymagały 0 2 miljony ludzi więce j,niż
to było przewidziane w kalkulacjach gen.FROMMA;
b/ potrzeby frontu wegnętrznego w Niemczech wymaga~

.

ję znacznego kontyngentów "SS", które nie mogę
być wysłane na front.

W związku 'z tym dziennik "ESSRNER NAZIONALZETTUNG" pisał niedawno;
"Nikogo nie powinno dziwić, jeśli dojdzie niebawem
do fali jeszcze bardziej totalnej mobilizacji".
/ ARGENT.TAGRBLATT z dn.lz.IV.1944
II. SYTVACJA W NIMMGZRGN
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-W sposób oficjalny zostały potwierdzone pogłoski o niedoborze kartofli w Niemczech, Pod koniec
stycznia r.b. zostało opublikowane, że "osoby,
posiadające prawo do przydziału żywności, a po=
siadające 100 kgr.kartof1i jadalnych w pisnicy,
muszę zaspokoić tym zapasem swoje potrzeby aż
do dnia 23 lipca 1944 r. Dlatego też zaleca się
jaknakbardziej ostrogne gospodarowanie tymi kartoflami. Dodatkowe przidziały wydawane nie będą?
Z wielu miast niemieckich dochodziły już wiadomości, że już w październiku i w listopadzie 451
tygodniowy przydział kartof1l uległ redukcji do
2 kgr. na głowę. Zakazano surowo używania kartof
34 па karmę dla żywego inwentarza, Utworzono зре
cjalne komisje dla wykrycia pozostałych jeszcze
u rolmików zapasów.
"УОБІКІЗОНЕВ ВЕОВАСНТЕН" zapowiada wydanie nowych
przepisów dla restauracji w zwięzku z gospodarkg kartoflang. Dotychczas goście restauracyjni
mogli otrzymywać potrawy z kartof1i bez ktponów;
' obecnie będę omi musieli oddawać kupony ma tłusz
cze za te potrawy, co wpłynie na zmaczme obniżenie konsumpcj} kartofli.
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Z powyższego wynika, 3e minister aprowizacji
BAGKE popełnił błąd oświadczając,że zbiory kartofli
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jonów

tonu

ostatnich

rzeczywistości
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latach

w porównaniu
istniał

dały

nadwyżki o

z rokiem 1918,
deficyt

w

w

10 mil

gdyż

w

sokościl

milfonéw tonn w porémnaniu B rokiem 1942. De
cyt Św jest tak wielki, że w rzeczywistości
wystarczyłby na pokrycie potrzeb ludności cywil

nej i armii, jak przyznaje "DEUTSCHE ALLGEMEINE
ZEITUNG",
Wielkie ilości kartofli są używane ponadto dla
produkcji alkoholu, przyczym jest rzeczą mało
prawdopodobną, ażeby produkcja ta,
idąca na cele wojenne, została zmmiejszona na
rzecz zwiększenia komsumpcji kartof1i przez
ludność,
NIEROGACIZNA

-.
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Na jesieni 1945 roku stan nierogacizny na terenie Rzeszy uległ spadkowi do 62% stamu przedwo=
jennego, czyli zmniejszył się o ca 12 000.000
świń,

%

ZYWNOS6 7, ОКВАЛНУ - cięgu pierwszych miesięcy okupacji, aż" go
*
lipca 1943 roku'/ogözem = 28 miesigcé/, Niemey
wywieźli z Ukrainy do Rzeszy:
11.000.000 tonn zboża
3.500.000 sztuk bydła
16.000.000 sztuk drobiu
880,000,000 jaj.
Pozatem - olbrzymie Llości kartofli i karmy dls
bydła,
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marszaXek polny АЛІИВ 378 YAM liczy 64 lata;
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jest
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Ko "uparte-

zwole nikiem zagranicznych wzor! w szkoleniu ofićerów. Był cal
kowicie przekonąńy co do zupełnej wyjątkowości
żołnierza japo
ody. Był zwolen=
ciwnikiem pol/tycznej działalndści oficerówy niezależnie dd tego,czy byli óni w służbie/czynnej
czy też 4 rezerwie, Stro
entnie

'go

tylko- Japończyka".
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6o do jego zale

W kąśdym będź razie
"гоб/Х

Nie

он

бо

by%

tycznych,
dowodzenia,/a w szczegó

glększość by
хбохоЇні

jednolite,
zgodna, że
inny".

gniewliwy i pór îwczy. Mi
I zaufanie armii

społeczefńistwa,

Adm, NAGANO

usuniętywraz/z SUGIYAMA ze spego" stanowiska,
liczy równieź Ok.64 lat, W przeciwieństwie do
niego, był
marynarki., Był on « swoim czgsie attaché mors
newskę
kim w
oraz de
3 udział
w inîzän zjazdach międzypkrodówych.
Posiada z

tego gfasu liczne kontakty zagranioń. Zajmował
gtano#lska wiceministra i ministrg/ marynarki,

Zarówno jego jak i
czać do zwoleny
ci

KONOYE /je§11

można raczej
jonalisty" ksi

hodzi o SUG AMA - to lateg
у
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Generał TOJO za
wał po poprzedpiej wojnie
/
światowej sta wisko attache
skowego и Вед
Mnie, gdzie апідлаї liczneflgdobre koutaźt

politycznymi

ofaz z wodzami""Czar
zawsze Za z судака-

ennika doktryntotalitarnych/A
teorji
Aci rasowej,któfa nawet dla SUGIYAMA
szła Zbyt daleko,
/

NŻĘŚNO 1 SUGIYAMA,którzy padli osłataio ofiarą
TOJO, nie uVrywali swojej osobistej ku niemu
antypatji i krytykowali jego rggime. Wyrażali
e o nim,jako o/"parwenjuszu/Pojo" oragol
ali jego "zdolgdości wojsko
znacznie g zej,
aniżeli jego kontakty faszystowskie",
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Gen,T0J0

jest w pierwszym

posiada on końtakty ze zwięzkami młodych oficekiego,
ТОД, ро obsadzegiu stanowiska szefa sztabb admi

ralicji przez oddanegó mu ślepo
g@mirała SMIMA"DA, posiada obecnie pełnię politycznej i wx=x$x

stwierdzenia,
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a B e c k 6 r 'a . Podsekretarjat Prasowo-Infor1. @ r u
macyjny Prezydentury Państwa ogłosił następujący komunikat:

"Zdołano ustalić,1ź jedna z grup wysiedu "SIOHERDIENST der
NSDAP",działająca pod kierownictwem Johann Siegfried BECKER a,
ktory zbieg*,by¥a najlepie] zorganlzowana,zard@no і1обсїоно
i jakościowo,jak również pod względem różnorodności środków
jakiemi dysponowała szczególnie. w zakresie komunikacyjnym.
Wyspecjalizowany personel Biura Koordynacji Federalnej zakms sekwestrował samolot - monoplan, marki FAIRCHILD o silniku 450 HP, który znajdował się w naprawie w prywatnym hangarze
na. lotnisku w San Fernando. Aparat tem został nabyty przez
Alberto Głerman WOLIKOPF za jego pieniadze oraz za sumy dostar.
czone przez BECKERA.Jako pośrednik przy zakupie samolotu działał niemiecki agent Wilchelm Otto Albert SEIDIITZ /aresztowany
szef innej grupy Sicherhańtsdienst der NSDAP.
Alberto German WOLIKOPF,który został aresztowany, jest oby€atelem argentyńskim w wieku lat 33, żonaty. W roku 1940 stawał przed sędem za uprawianie kontrabandy,którą oskarżeni trud
nili sie posługując się w tym celu samolotem.Na: skutek tego
procesu W@@K@FF WOLIKOPY został źwolmiony z przedsiębiorstwa
kómunikacji lotniczej "C.A.U.8.%.", W którym pracował jako
pilot.
u
Pozatem policja federalng skonfiskowała jacht "ALGA" wartości 40.000%pesów argentyńskich,oraz Łódz motorową "DORITA"
wartości 10,000 pesow, mależące do WOLIKOPFA,
Na kólka dni przed swoją ucieczkę BHQKER przekazał WOLIKOPNF
OWL celem sprzedarzy samochód marki Ford - typ 1939 roku e mumerze rejestracyjnym 399-424-prsde Buenos Aires, woiggnigty. do
rejestru na nazwisko Rodolfo Huax MOORE; jest to jeden z Dseudonimów BECKERA. Samochód ten ,który został zaknamk zasekwóst
rowany,byX ukryty w jednym z domów w Sam Fernando; dokonano
"у ніш pewnych zmian celem utrudnienia rozpoznania.
W samochodzie znaleziono szereg akcesorji,stanowiscych prz
puszczalnie części składowe radjostacji nadawcze j, zainstalofanej w willi "Опеггісо" w miejscowości BELLA WISTĄA pod Buenos
Alres,którg rozm@atowały osoby należgce do grupy BECKERA po
zerwaniu stostnków z Osię przez Argentynę.
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