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Wielce Szanowny tanie Majorze,
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Wzwóązku z toczącym się ebecnie presesem barena Bianchi i tew.
pod zarzutem uprawiania działalności szpiegowskiej w Brazylji,
ujawnia się akcja niemiecką, zmierzająca do: l)uratowania szeregu
oskamzonych wdrędze wypuszczenia ich
zeznaniem swiadków wojskowych, ,
(Hak wiadomo władze bezpieczeństwa

na wolną

stopę

1972)

dzięki

stanu Rio zaaresztowały wswoim cza-4
sie agenta niemieckiego, Waltera Heura, który łącznie z innym agentem,
również zaaresztowanym baronem Bianchi kierował siecią szpiegowską,
wyspecjalizpwanąlwizieizinie informacji wojgkowej(dyzlokacja, bazy
wojskowe, porty, lotniska itd). W ale gji tej szczególnie akt: ywną rolę

oign‘yuaæ niejakó Hans Huberius, fo
af „ktory równocześnie pracowar &la szkoły latniczej wcharakterze ofijalnego fotografa,

wekezywały jaboratorjum fotgraficzne wymienionej grupy,pracującej
razem z niemieckim "Condorem" mieściło się przy av.Rio Branco 66 co obeenie śledztwo oficjalnie ujawnia,),
"
Wtoku toczącego siqlgbecnie procesu, świadek płk, Fontenelle, dowoéca wojskowej szkoły
lotniczej wystapił na rzecz swego protegowanego,
fotografa Huberiusa, twierdząc,
17 *nigdy nieuwierzy w stawiane mu
zarzuty, jeśli władze bezpieczenstwa niedadzą mu konkretnych dowodów,"
Napodstawie ustalonych informacji, szef(sekretarz stanu)bezpieczeństwa
eznania płk.Fontenelle biją- jest zdastanu Rio, płk, Feio - wktóre
nia, iż zachowanie si} prk.Fontenelle niewgtrzymuje krytyki; jako woj-

skowy w czynnej służbie niepowinien był
aZować się zeznaniami na
korzyść podsądnego, ponieważ graniczy to wprost zezdradą stany,
Plk,Feio# nietwierdzi bynajmniej, iz płk.Bontenelle jest swiadomym
współpracownikiem nieprzyjaciela, przypuszcza natomiast, iż daje si
używać wcharakterze instrumentu nieświadomego. Wspbłpracujęc dawniej

z Huberiusem mógł go darzyć specjalną przyjaźnia mbg& też zaangazow
się b,daleko w współpracy z nim i, zeznając obecnie na jego korzyść
występuje jednocześnie we własnej obronie, ponieważ wie, iX dzigki
upowalienióm min, lotnicy&wa, Huberws korzystał z bezkarności, odbywając podróże po bazach wo jskowych, # mogdg jeanocze
pracować dla
barona Bianchi, dla którego wywoływał jege klisze
ane podczas
lotów aeropäanbw Condoru i Lati).
Pk.Fontenelle byl odzawsze znany, jako germanofil.
Zachodzi pytanie, czy -~pełniąc odpowiedzialne fukcje dyrektora szkoły
lotniczej, a zatem tages wychowane; całego pokolenia lotników- świado-

mie,

czy też nieświadomie wspbłpracowa* z Huberiusem,.który- zdaniem

płatnym agentem niemieckim i ,ktoreg® fotowhiz
grafje znaleziono ningma; w siedzibie (w ogrodzie) barona Bianchi;
Wladze bezpieczeństwa posiadają informacje, iż w przededniu ze‘znan’,
Fontenelle porozum 4ewai sig viätrzecie osoby z adwokatami oskaz-

zonych,

ses

Mwwokatani oskarzonych są adw.aiw.Fontor'a i Rolim, obaj B.…xnisëi,
(jeden z nich zwolniony zwojska zpowodu komuniatyczńycch kontaktów
przed laty). Honorarja za podjęcie eżę obrony pobrane przez wy-mienionych wynoszą & 30 końt. ( l pół tys,dolarów),

--

Obaj zostali zaanagumani do obrony przez reprezentanta amba@ady hiszktóry równocześnie odwiedza oskamżonych w więzieniu,
pańskiej,
(Tu icam! należy, Ze systematycznie, każdego pierwszego miesiąca

zarówno więz&enie w Niteroju, jak Rio o@iedza reprezentant ambasady
hiszpańskiej, wręczają; fMaresztowanym Niemcop „integralistom itd,

A 500 Cr, Wsamgm więzieniu w Rio przebywa ok. 286 (dwystu)areztowanych; azatem "pomoc" miesięczna wynosi 100 kont.).
Istnieje jawna

bęznos'ć między ambasadą hiszpaśska,_ repmzentujaca tu
agentami niemieckimi ,osadzonym/w wigzieniu,
interesy Niemiec

Usitowania adwokatów szpiegäw oraz zeznania płk.Fontenelle wskazują,
iz Niemcom zależy na uwolnieniu szpiegów Heur'a, Bianchi'ego, Huberiusa przedewszystkiem,
War a
a:
posunął sie do telepoää'äﬁäm
którego
Płk,„Fonetenelle
u plk,Feio, szefa
innit-wanes}.
gorących
i
wielobtotnych
fonicznych,
stanu ﬁle, który
bezpieczeństwa
ministra)
(sekretarza stanu,lokalengo

u.pierwszego tele@gonu, unikął bezpośrednich rozmów z inter-

po od

Hyberiusa prsedkJadaz sekretaIenjujîääm,kt5ry prosby swe na rzecz
dla powtórzenia szefowi.
p2k.Feiofa
oficerowi dyżurnemu
rzewi

Sprawa ta wyraźnie wskazuje, jak silna, po dzień dziejszy jest organizacja niemiecką na tym terenie i, jak dalece powihny być baczne
władze bezpieczeństwa,
St

ja

mios

_ nas i
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uszniko

mm „lagi;@@“
Władze bezpieczeństwa w stanie Rio są poinformowane o akcji niemieckiej

w poszczególnych miastach (specjalnie na zainteresowgnie z_asługuje
Novo Friburgo), Niemcy poruszają się po poszczgólnych stanach z dyź:
swobodą, 0 ile szef bezpieczeństwa stanu Rio jest przekonany ‚iZ pa
uje nad ich ruchami, posiadająs pełną kont.:-012130 tyle w samem miecie Rio sytuacje -= wydaj e się- pozostawia wiele
do życzenia,
Niemiec, przybywający do miasta Hio ze stanu Rio niejest już kontrolowany,i przeważnie porusza się nieśledzony,
wtym stanie rzeczy - organizacja niemiec
zakonspirowana od wypowie=
dzenia przez Byay lję wojny Rzeszy, istnieje wdalszym ci
i działa,
Wtym rownież stanie
eczy wszyscy wojskowi ,ktbrzy ‘Bwoäuczasie współ
pracowali z Niemcami (dostawy
tycy nazigmu, znajduję si?:

szkieł Zeissa lub maszyn etc) lub sympa-

zym ciągu w sferze wpływów niemieckich.

Przykład plk.Fontenelle(zawsze proniemiecko usposobionego)jest tego
tipo-ym przykładem i ~zdaniem mojem,opartem na opinji mych informatorow - okaze,jak silne są w obecnej chwili wpływy niemieckie na tym
teremiq, Sprawdzianem
zie wypuszczenie na wolnodé(na wolną sto }
lub tez dalsze zatrzygmanie wareszcie oskarfżonych o szpiegostwo agen=
tow niemieckich,jak Heur, Bianchi i Huberdus,
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rumuński,ka przybył tu w tówarzystwie pni Lupesco oraz swego
szambelana Ernesta Urdarianu i jego madżonki niezamierza w najbliższej
€
S
_,
przyszłości opuścic Brazyjji.
się
udac
miał
Karol
tutaj
obycie
p
krotkim
pp
prasowejjakoby
Info:-maję
do Hizbony, skq4 do kraju - Znieodpawiadajq pramizi« istótnemu stanowi
rzecz
Karoï'pragne przedewszystkiem odpocząc "po trulach podróży", następnie
- o=
znogć ze s.wym l'izboneêim agentem (b.min,fan à
zab nawiązać
P
podobnie) by "następnie nawiązać bliższy kontakt z So
się praÿodnosiły
Sowiety
jakoby
go,
informował
Karola
boński
Agent
chylnie do jego projektu powrotu na tron Rymunji,
Karol

Wersja, jakoby podróż Karola była finansowana przez Sowiety również
.::dpawiada— prawdzie,
istotnym
01 niemiałby nic przeciw temu prawodpodobnie, ale jegó
zamiar
jego
by.
znany
"Sowietom
by
jest,
obecnej
chwili
w
pragnieniem
",
przyszłości
w
i
obecnie
Rosją
z
gcisłej wspokpracy
3 i (paszport dyploma=
Sprawami Karola w Rżo zajmuje sie obywatel rosyjsk
Dembo (b,konsul honotoBom-{s
litewskiego),
rządu
tyczny nieistniejącego
wy "recji w Pajryzu), zamieszkały od kilku lat w Rio, w hotelu Copacaban a. |
|

Otrzymuje: Pan Major
Dyr.Tom,
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Ju; wewoim czasie pogłoski o ewentualnej zmianie mm stanowisku
dyrektora generalnego DIP'u powatarzają Sie znowu ze względu na rosnące
w samym DIPl'ie niezadowolenie saregu wyższych urzędników, krytykujących
Referowane

‘nieznosnego "s zefa.

*

Gdyby istotnie miało dogóć do zmiany na stanowig&u dyrektora generalnego
DIP*u ,najpowa¥niejszym kandydatem na to na stanowisko (na miejsce Majora
Dutry de Menezes) jest wciąż dyrektorAgencia Nacionalj Prof.Dr Aamir

de Andrade ( 0 ktérym w swoim czasie,gako o

mjgwazniejszym ktndydacie
szczegóły,
na stanowisko dyrektora DIP'u) podawałem
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Likwidacjakontraktu miqdŒCoodx—imüon

of Inter-American Adfairs

w Rio i agend,—1

dziennikars
(pubłicmyemo-oghs zenicwg) "Interamericana" (powidy omówiene w oddzielnej notatce), zmusza Coordination
- Office do stworzenia własnej placówki dzięnikarskiej,
Szeg Coodrination Office zwróciY się do władz brazylijskich (DTP) zpro-

!b‘q‘ 0 t.zw, "despacho" (zezwolenie) na
uruchomien-ie agencji dzien*ikarskiej "Hemisferio", wzgl, "Noticias do .Ęnisferio' etc,
</>

Przedstawiając tęiprobbe grezydentowi Republiki, dyrektor generalny
DIP" u, opierając się na wniosku szefa, div/£13011: prasę wię—żadnego de-

partamentu, zaproponował ,by "agencja ta istniała tak długo, jak długo
istnieć bęśzie w Brazylji urząd Eoo@dination Office",
Prezydent republiki przychylir się do tego wniosku;
dzię udzielona
zgoda wladz na uruchomienie nowej sgencji amerykańskiej (Jak wiadomo
Oddawna polityka wZ&dz brazylijskich zmierza do hamowania organizacji
nowych agencji propagandowych x-îngw L
nic znych),
E
Wyjąłek uczyniony dla Amerykanów opier ig przedewszystkiem na fakcie,
z w istocie rzeczy ageneja propaganwy
'«mörykafskie j istniała dotych- czas (w łonie agencji "Interamericmmg i "Gespacho" władz ma z tego powodu charakter grzecznościowy, k urtuazyjny,
Zd@sjała uczyions Amerykanom &_ugestja ze strony władz brazylijskich
redakcjęnowej akencji objął dziennikarz Miranda Rosa (wsp pracuj cy

.

?Dnlmjakq informator),
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Râimxizesnie z
odnobnie ®:;ch prasowej mrykagskiej
odniósł sięwsposób przychylny do prosby
brytyjskiej agencji "BNS"
itish News Se:
całazabiegajągej O przyznanie jej praw agencji

telgraficznej (przejęc
tag:-anemii)?
r

o

agencji "Interamericana" kontraktu z urzędem
n
3
Uzasadniając tę deczyję (wobec szefa rządu), DIP na podstawie opinji
Szefa dy :Lzî'onu prasy wtwierdza w nomtcżgpgfmzed , przeznaczorej Ś'ŚŚ

g
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państwa, iż "Brazylja zainteresowana jest w istnieniu i działae]ości propageaniy amerykańskiej i ang-ielskiej tak, b istniala równowamiędzy jedną i drugą."
sik of
3

Argument ten zawał/ł na decyzji, > faworyzujac
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