ї

Санджак Bruhona

KW} !

mp

«
.15

stycznia

48.

Хай &??st -Gbecna sytuacja Mendla.
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Dowiedziałem sie dd Broniszewa Jonascha {Ë'aëtepujace szczegały o znanym
przemyszowcu
FRITZ MANDL,ktory jak wynika
posiada w dalszym ciagu poparcie władz argentynskish,mimo postawienia go na
Czarną listę amerykanską.
MANDL przebywa od połowy grudnia 44 w swej willi w Mar del Plata .Wydar

'Nowy Rok przyjecie na którem byli obecni jedynie ,znany nazista KOSCIOLEK
i faszystka włoska panna BORCHINI.Mimo
pułkownik JAEKELN,zwiazany z Mandlem
Plata
del
Mar
w
przebywał
rownoczesnie
Xże
dyrektor fabryki uzbrojeniowej pod Rosario,nie przyszedł do niego na tradycyjne
przyjecie.MANDL miax oswiadczyc ,że Jaekeln umyslnie odsunąż się od niego w tej
chwili,by nie dawac argumentow wywiadowi sxĘ@Nkymxki amerykanskiemu ,ale że
stosunki miedzy nimi nadal pozostają bliskie i przyjacielskie i spotykają sie
%
od czasu do czasu na wycieczkach samochodowych poza miastem.
puzkpwnik
informetor,że
się
widział
ktora
p.Borghini,z
Mandl zapowiadał
swo_
niego
do
zmienił
nie
republiki,bynajmniej
PERON,min.wojny i viceprezydent
wielką
na
specialistę
Argentynie
jego stosunku i uwaza go nadal za jedynego w
miarę w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego.Wpływ Mandla na politykę zbrojeniową
Perona pozostaje nadal i jedynie bedzie sie rzad argentynski zatrzec widocz_
nose tego stanu rzeczy.
To samo powiedział informatorowi dyrektor Banku ITALO_BELGA,ktory dziwił
się,ze Mandl mimo jego przestróg utrzymuje nadal stosunki z KOSCIOZKIEM i przes
obawiac się sankcyj przeciw sw&ej osobie.Mandl miał mu dac do zrozumienia,ze
jada zapewnienia PERONA iz nic mu osobiscie nie grozi.0 kapitały swoje rownie
sie nie obawia,gdyz ma mozliwosci odpowiedniego przewekslowania ich i umieszczenia w Argentynie pod innymi nazwiskami.
P.BoRGHINI miała powiedziec informatorowi,że "zrobił głupstwo ,odsunawszy
sig od Mandla,gdyz mogł byc przez tego ostatniego podstawiony jako własciciel
czy też kierownik jednego z nowych przedsiebiorstw,ktore MANDL ma zamiar załozyc
Polecirem informatorowi by szukał dokladniejszych danych o planach M.i ewen
+
tualnie starał sie wrocic do przyjazni z nim.
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