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DEZVÃLUIRI

Hitler ºi Gorind

Hitler, vândut lui Stalin de generali sãi!
Dintre toate reþelele de spionaj active în al doilea Rãzboi Mondial, cea care a primit admiraþia profesioniºtilor a fost aceea condusã între anii 1939-1943, de Rudolf
Roessler, cu numele de cod „Lucy”. Nici Sorge, nici Cicero nu au putut egala realizãrile lui Roessler. Cartea dedicatã lui, ” Un bãrbat numit Lucy”, apãrutã la editura Coward-McCann din New York, este rezultatul unor ani de cercetãri intense.
De Crãciunul anului 1940, Roessler i-a dãruit lui Stalin dosarul complet al Planului
Otto (”Barbarossa”) de invadare a URSS de cãtre armata lui Hitler. Agentului i-au
trebuit 12 ore pentru descifrarea codului ºi încã 48 de ore pentru a-l radiotelegrafia
Kremlinului. Stalin l-a þinut secret ºi nu l-a discutat decât cu Beria, ministrul poliþiei
politice secrete, N.K.V.D.

Roessler, cât 12 bombe
atomice!
Rudolf Roessler s-a nãscut în anul 1897, în
Bavaria. Pe frontul Primului Rãzboi
Mondial, Roessler ºi-a cunoscut camarazii
care vor deveni prietenii ºi surse în activitatea sa de spionaj. Cu toþii erau absolvenþi

ai academiilor militare, unde erau educaþi
sã devinã ofiþeri loiali Germaniei imperiale. Roessler va deveni liderul lor intelectual. Dupã terminarea rãzboiului, la 17
aprilie 1922, Germania a restabilit relaþiile
diplomatice cu Rusia Sovieticã ºi a semnat
la Rapallo un tratat prin care îºi acordã re-

ciproc prioritate în toate tranzacþiile lor de
comerþ exterior : URSS va cumpãra maºini
ºi utilaje de la firme germane, iar tehnicienii nemþi au primit slujbe bune în
minele sovietice ºi la marile lor centrale
electrice.Tratatul de la Rapallo a permis
Germaniei ºi URSS-ului sã spargã carantina impusã asupra lor de cãtre celelelte naþiuni europene, mai concret, blocada militarã asupra URSS ºi restricþiile impuse
Germaniei de Tratatul de la Versailles.
Avioane Junkers vor fi fabricate în Rusia,
la Samara, obuze la Tula, gaze de luptã la
Krasnogvardeisk,
submarine
ºi
cruciºãtoare la Leningrad. În plus, mari
baze de instrucþie militarã au fost oferite de
sovietici armatei germane.A fost o acþiune
giganticã, cu zeci de mii de militari germani. Aºa au ajuns prietenii lui Roessler
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