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ifbasada hiszpanska otrzymała na zapytanie w sprawie prawdziwej sytuacji
na froncie rosyjskim odpowiedz następujaca z madryckiej centrali:Dwa dni
ogłoszeniu głosnego artykulu "Prawdy" o rzekomych pertraktacjach niemiec
angielskich,wojska niemieckie rozpoczeły regularny odwrót z pod Leninhdu.Informator twierdzi,że na odcinku połnocnym frontu na którym walczy=
przedtem dywizja "Niebieska" Hiszpanie posiadają w dalszym ciągu obserorów,którzy meldułą attacje woskowemu w Berlinie swoje wrazenia & inforje.Nadryd twierdzi wiec z cała pewnoscią,że wojska niemieckie wycofały
b na rozkaz i w porzadku.z pod Leningradu.-Zadnego przerwania frontu prze
віє na tym odcinku nie było.i według informatora dalsza ewakuacja wogsk
% mieckich z tamtego rejona odbywać się bedzie bez katastrefalnego Osaczenis poważnych oddziałow niemieckich a la Stalingrad.
Z depesz nadchodzacych z Madry@u do Ambasady hiszpahskiej daje sie w
dalszym ciagu wyczuc obawa co do możliwosci porozumienia niemiecko-sowieckiego.Hiszpenie twierdzą,1ż Niemcy nie mogą już prowadzic wojny na wszyst
kie fronty dłużej jak 6-8 mieisęcy i że napewno porozumieją się z któryms
z przeciwnikow obecnych.Decyzja nie tylko zalezec będzie od warunkow posta=|
wionych przez Rosje wzgl.o0d Aljantow ale i od tego,ktory z czynnikow decydujacych - wojskowy czy partyjny - wezmie w ostatecznej rozgrywce gore.
Narazie przeważa Himmler,który napewno na porozumienie a Anglo-Sasami nie
ojäzie ."
в" Wiecej jeszcze - Hiszpanie obawiaja się,że ciche porozumienie niemieck
sowieckie już istnieje i że wojska niemieckie cofac się beda kolejno ze

wszystkich terenow zdobytychna Rosji.W takim wypadku zawieszenie broni,
niepodpisane ale widoczne w praktyce zapasc by mogło według informatora
już przed marcem br.
Wobec tego,że w rozmowie przeszkadzano nam - nie mogłem dokładnie usta
lic które z powyższych informacji pochodza wprost z Madrytu,a ktore sa
odzwierciedlehiem tutejszej ambasady hiszpanskiej.
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S,otrzymał za posrednictwem dyęlomtow chilijskich,ktorzy przyjechali z
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Lizbony wymienieni na dyplomattow Osi z Chile listy nadesłane z Wegier via
Poselstwo węgierskie w Lizbonie datujace z przed 2 miesięcy „Informator
wrządzie ma spotkanie moje z b.szefem Kancelarji Poselstwa chilijskiego w
Budapeszcie,narodowosci węgierskiej,ale posiadjacego paszport dyplomatyczny
chilijski.Napisze w tej sprawie specjalny raport.Z tego co S.,zdenerwowany
zerwaniem stosunkow dosc chaotycznie mi opwiadał wynika,że
l.Niemcy powszechnie uważają,że przegrali wojnę i trzymaja sie tylko dlateg
że licza na możliwosc odrebnej kapitulacji czy to wobec Aljnatow czy też
wobec Rosji.
3,Brak ludzi zdolnych do służby wojskowej w Niemczech staje się coraz dot=
kliwszy.W południowych Niemczech Austrji i wsrod mniejszości niemieckiej
na Wegrzech/obywateli niemieckich/zmobilizowano formalnie chłopców,którzy

skonczyli 16 lat.Przydzielani są oni do artylerji przeciwlotniczej,broniącej miast niemieckich.
3.Via$to Schweinfurth,po wielkim bombardowaniu dziennym przez lotnictwo
amerykanskie istotnie przestało istniec,co informator słyszał od naocz=
nych swiadkow bombardowania .Tamtejszy przemysł wojenny jest istotnie zlikw idowany .
4.Stan bezpieczenstwa w Niemezech,zaczyna byc na prowincji oplakany,bandy
złożone przewaźnie z robotników rolnych odzoziemskich rabuja na potege i
bezkarnie.Oficjalny wysłannik rządu węgierskiego do Vichy,został w Bawarji
w czasie przejazdu samochodem zupełnie ograbowany.
5.Na Węgrzech istnieje przekonanie,że Niemcy już około czerwca br.przegrają
wojnę.
sA

KWG
у maria g

Ен./”“М““

Ä

