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RAPORT_PRASOWO-WOJ GKOWY
za czas od 20
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INFORMACJE

l.
2,
3.
4,

do

31 marca 1944r.

:

WOJSKOWE

Walki na froncie wschodnim,
Perspektywy wojny okopowej,
Ocena walk w Jugostawji,
Stuiba sanitarna armii niemieckie}.

II. WIADOMOSCI LOTNICZE
1, Niemieckie eskadry fortec latających,
2. Taktyka Luftwaffe,
ІІІ .ЗХТИАСТА W НІЖМСАЖОН
1.
2.
5.
4,

Skutki bombardowania,
Sytuacja aprowizacyjna,
Surowce strategiczne,
Zagadnienia finansowe.

IV, SYTUACJA W PANSTWAGH BAŁTYCKICH

ї.

INFORMACJE

WOJSKOWE;

Według opinii wojskowych па froncie wschodnim;
jak i Rosja dotąd jeszcze
Niemcy,
zarówno
szwedzkich,
obserwatorów
definitywne
Rozwiązanie
sił,
swych
całości
ataku
nie rzuciły do
i
elastycznośc
od
jest
uzależnione
wschodnim
sytuacji na froncie
odwodów
przybycie
na
czeka
który
MANNSTEIN,
von
taktyki marszałka
oraz na całkowite ustabilizowanie się sytuacji na zapleczu bazkejskim, zanim rzuci swe armje do przeciwuderzenia.
Władze niemieckie skonfiskowały wszystkie statki rzeczne na
Dunaju oraz na jego dopływach celem dowozu wojska i sprzętu wo jen=
nego na front południewo-wschodni,
/GABILDO z dnia 25 i 36.111.44 ~agencja SADRA -Sztokholm i
Angora/.
1.

Welki

Podczas obecnej wojny nie
вожбу strzeleckich,
walki
dał się Zauważyć nawrót do prawdziwej
niemiecka
artylerja
Podezas "blitzktie@u" w Zachodniej Europie
nic sobie
rowy,
przez
ły
zmiażdżyłe blokhauzy, a czo%gi przejecha
nie robiąc z ognia kaemów i karabinów.
Na początku wojny rosyjskiej strategja niemiecka polegała na
tworzeniu wielkich "worków", w których likwidowano masami żo%nierzy sowieckich. Na Bałkanach nie było również walk pozycyjnych, gdyż
odbył się tam również klasyczny "blitz". We Włoszech natomiast
doszło ponownie do walk okupewyghyzk w stylu poprzedniej wojny,
aczkolwiek w niewielkiej skali,
W zwiszku Z tym oraz w zwigzku ze Zblizajgcymi się wielkimi
operacjami kombinowanymi, dowództwo niemieckie bierze pod uwagę
możliwość wznowienia walki okopowej w skali odpowiednio wielkiej.
Dopuszcza ono możliwość dokonania udanych desantów przez Aliantów,
skonsolidowania przyczółków operacyjnych oraz posunięcia się wgłąb
kontynentu, gdzie zderzyłyby się ze sobą dwie potężne armje, które
następnie byłyby zmuszone okopać się i prowadzić walkę pozycyjną.
/GABILDO z dnia 24 .ITI,44 - ag,SADRA -BERNO/

2. Perspektywy wojny ответа.

Dowództwo niemieckie ocenia
ny, jako cenny teren dośercegowi
sn
lasac
w
tkę
partyzan
próbę ogniową i szkolą się
przez
zą
przechod
któryn
na
wiadczalny,
zanim zostaną zużyte
ie,
niemieck
oddziały
walce
w
піеларгаміоле
h,
frontac
ejszych
poważni
innych
na
do walki
/CABILDO z dnia 24.III.44 -ag, SADRA-BERNO/«
3, Ocena walk w Jäæszawji.

W niemieckich fa4, Służba sanitarna armói niemieckiej,
na obniżający
skargi
się
ukazują
ich
lekarsk
twach
chowych wydawnic
froncie.
na
ej
sanitarn
szużby
iej
niemieck
się poziom
Niemiecki chirurg dr.K.H.WILKE w sprawozdaniu swoim oświadcza:
" W przypadku złamań kości wskutek postrzałów w wielu wypadkał
musiano zdejmować deski nazożone w szpitalach polowych, gdyż były
ohe albo niefachowo nakładane, albo wogóle niewżaściwie stosowane,
Szczególne trudności wyłaniały się w przypadkach złamania ud, gdzie
wyniki były cazkowicie niezadśwalające. Odsetek udanych operacji
w porównaniu z ilością zużytego materjału, czasu oraz zatrudnio*
nego personelu znajduje się w krzy czące dysproporcji.".
W innym miejscu swojego sprawozdania dr.WILKE uskarża się
że liczni ranni w brzuch lub w głowę zostałi dostawieni do szpitala
dopiero po 12 godzinach, tak że udzielenie jakiejkolwiek pomocy
było już często niemożliwa.
Z

38% %

Bardzo

często

rany są wynikiem niezręcznego

obchodzenia się

zalc‘zîlgâami, wskutek czego żoZnierze doznają pogniecenia palców
4
E+
r
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 23.II1,44./
IL,. WEADOMOSCL LOTNICZE:

Wśród nowych metod
1. Niemieckie eskadry fortec latających.
szkolenia, stosowanych przez Luftwaffe, na pierwszym miejscu znajdują się pozorne akcje bojowe toczone przez niemieckich myśliwców
z eskadrami"fortec latających", prowadzonych przez niemieckie załogi,
Eskadry te nazywają się oficjalnie "FLYING FORTRESS-STAFFEIN"; skłagaga sis One wyłącznie z 4-silnikowych amerykańskich aparatów typu
EING",
Na czele akcji szkoleniowej "F.F.STAWFELN" stoi gen.major
GALLAND, inspektor niemieckiego lotnictwa myśliwskiego.
Do formacji tej są przyjmowani wyłącznie oficerowie i żo%nieł
rze, znający doskonale język angielski. Zażoga jest carkowicie izolowana, mieszka w specjalnych obozach i utrzymuje kontakt z resztą
kraju wyłącznie przy pomocy specjalnych oficerów Zącznikowych, należących do " 59-VERFULGUNGSTRUPPEN" „
Niemcezech oraz
Pochodzenie aperatów: W zachodniej
ilość
największa
się
wydarza
gdzie
Manche,
la
w strófie kanału
a myśmi
amerykański
bombowcami
dzîennymi
dziennych walk pomiędzy
liwcami niemieckimi, istnieją specjalne oddziały niemieckie, których
jedynym zadaniem jest zbieranie wszystkich przydatnych części ze
strąconych "fortec latających",
Gzęści te są przekazywane następnie do specjalnej fabryki,
która zajmuje się wyłącznie montowaniem "fortec latających", a której personel pracował przed wo jng w zagranicznych zakładach a m.in.
w fabryce "BOEING",
7
Domniemane cele istnienia "F.F,STAFFEILN":
ną,
prawdopodob
rzeczą
Jest
bombowe,
a/ normalne naloty
-że rzekome "nowe 4-motorowe aparaty niemieckie", które ostatnio
,
latającymi"
"fortecami
zrzucały bomby nad Anglją, są tymi właśnie
gdyż 4-0 silnikowe bojowe aparaty typu "HEINKEL -177" zdają się
jeszcze nie być gotowymi do użytku na froncie;
b/ zwalczanie amerykańskich "Flyfng Fortresses" podczas
nalotów na Niemcy, Ponieważ uwaga amerykanskich załóg koncentruje
się zazwyczaj na niemieckich myśliwcach i aparatach niszczycielskich - eskadry FF.-STAFFEIN mogą wślizgnąć się niepostrzeżenie
pomiędzy formacje amerykańskie celem ostrzeliwania ich zbliska
>
granatami i rekietowymi pociskami;
,
c/ naloty o charakterze dywersyjno-politycznym Charakter
ten zdają się posiadać naloty na Watykan oraz na szwedzkie miasto
Lund,
d/ ewentualne przywiezienie do Ameryki Południowej lub
і
na Daleki Wschód kierowniczych osobistości regime'u niemieckiego
na wypadek klęski.,
28,1II.44/
JARGENTINISCHES TAGEBLATT z. dnia

Wiadomości pochodzące ze źródeł alianktórych n emieccy piloci-myśliwcy nie atakują czasackich, w myśl
mi formacji alianckich, tzumaczy się dążeniem dowództwa niemieckiego do powtórzenia manewru angielskiego z 1940 r., kiedy aparaty
atakowazy tylko bombowce "JUNKERS" i "HSINKEL"; unikając
SPI
spotkan z szybkimi myśliwcami "МЕЗЗЕНЗСНМІРТ" 101 і 108.
8. тдчца gängige.

a

mniej

Podobnie i obecnie myśliwce niemieckie nie unikają bynajі
skoncentrowanych ataków na formacje bombowców "Thunderboldt",

"Marauder" i in,
Taktyka ta ocenia się
ku utrzymania równowagi
a

stratami na
#GABILDO

III.

jako

część

planu

niemieckiego

pomiędzy produkcją przemysłu

froncie,
5
z dnia 27.III,44 -

ag.SADRA -

w kierun-

lotniczego

»
Sztokholm/.

SYTUACJA W NIEMCZECH,

1. Skutki bombardowania, Podróżnicy szwedzcy, którzy wrócili
z Berlina, stwierdzają, że nie jest rzeczą możliwą znalezienie
tam ani jednego nieuszkodzonego bloku mieszkalnego, Na lotnisku
Tempelhof niektóre budynki zostały zniszczone, niektóre uszkodzone, Pohad 2 miljony Berlińczyków pozostało bez dachu nad głową.
Tunele i stacje kolei podziemnej w Berlinie zostały wzmocnione
i ruch odbywa się prawie normalnie.
Jedną z konsekwencji nalotów jest budowa gabryk podziemnych,
przeznaczonych dla produkcji szczególnie ważnego sprzętu wojennego.
Większość tych zakładów ma być wkrótce otwarta, Eksperci niemieccy
obliczają,

iż

uruchomienie

52%.
niemieckiej
/NOTICIAS GRAFICAS
o

z

ich pozwoli

na podniesienie

з
dnia 25,111.44 -

produkcji

spec.koresp,Sten Hedman

Niemieckie statystyki podają, że na skuEwakuacja ludności.
około 9 miljonów ludności. DF.LEY
dotychczas
tek nalotów ewakuowano
ewakuowanych stoją specjalne
części
dyspozycji
do
że
oświadczył,
czyli t.zw. "Laubenhuser".
HITLERA,
plahów
wedzug
domki, budowane
się poza obrębem
mieszczące
dzielnice,
całe
Domki te tworzą

выдавать. się z dwuch pokoików, ogrzewanych za pomocą jednego piecyka, Największą trudność stanowi brak środków transportowych dla ddwozu opału dla tych domków, Przeważna część ich nie
posiada oświetlenia,
і
f
/ARGENTINISCHES TAGZBLATT z dnia 25.111.44./

miast

i

2. Sytuacja agrowizaczjna, Na skutek zarządzenia władz nie1945 r. została wstrzymana całkowicie promieckich, od.sierpnia
dukcja tkanin na użytek ludności cywilnej. Kupony odzieżowe straciły swą realną wartość, gdyż odzież mogą otrzymywać obecnie tylko
członkowie sił zbrojnych, czzonkowie obrony plot. oraz ludzie pochodzący z ośrodków zbombardowanych,
' W praktyce nie jest możliwym dastanie nafty, świec ani tzuszczów dla celów oświetleniowych, Istnieją wielkie trudności w uzyskaniu zapałek,
JARGENTINISCHES TAGEBLATT 2 dnia 25.III,44,./
3. Surowce särateggczîe, NAFTA,. Z ostatniego numeru wydawhle" wynika, że produkcja nafty syntetycznej w
nictwa "Oel u
Niemczech wynosi obecnie 33% produkcji nafty
Ponieważ całość produkcji Europy w zakresie nafty mineralnej
wynosi 8 do 9 miljonów tonn, wynika iż produkcja nafty syntetycznej
w Niemczech może wynosić najwyżej 3 miljony tonn.
Minimalne zapotrzebowanie Europy w zakresie nafty oblicza się
na 16 milionów tonn,
Oznaką braku benzyny w NŁemczech oraz nafty jest fakt, że
wszystkie silniki typu Diesel, używane w żegludze śródlądowej,
й.

zostały przedstawione na "Pressgas",
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 30 „III .44./
WEGIEL.
W celu zwiększenia produkcji - w niektórych kopalniach
została całkowicie zmechanizowana eksploatacja węgla. W tym celu
Niemcy posługują się w szerokim zakresie maszynami tnącymi 1 zadowniczymi, które są w użyciu w Zagłębiu Ruhry i na Sląsku, Użycie tych
maszyn jest ograniczone różnicami geologicznymi eksploatowanych terenów oraz niemożliwością masowego
Wprowadzono

produkowania ich w czasie wojny.
świdry mechaniczne oraz całkowitą
w kopalniach, Robotnicy zatrudnieni przy swidrach
przydziały żywności w porównaniu z przydziałami

natomiast

powszechnie

mechanizację pracy
otrzymują
normalnymi oraz
dodatkowe wynagrodzenie pieniężne.,
Brak węgla i koksu jest rekompensowany częściowo
tu i Torfu.
/EL MUNDO

2 dnia 29 i

użyciem Ligni-

30.1II.44./

okóło
r.1939
Import rudy szwedzkiej, który wynosił w
ZBLAZD,
13,700,000 tomn, spad% w r.1942 do 8,600,000 tonn, Niektore grodza
oceniajq import rudy w r.1943 na 9,000,000 tonn, W Austrji istnieśą

złoża doskonałej rudy, jednkaże przeróbka jej wymaga większej ilości
koksu., Prowadzone są doświadczenia nad wydobyciem manganu i wanadium
z odpadków produkcji wielkich pieców.
/EL MUNDO/ / z dnia 30.111.,1944./
dnienia finansowo-gospodarcze, Wszystkie niemieckie przed:
4, 4
siębiorstwa, podlegające obowIązko%i uiszczenia podatku zarobkowego,

funduszów
zostały poddane Nowemu Swiadczeniu.,które ma dostarczyć
na cele następujące:
a/ pokrycie wydatków państwowych z tytułu "Gemeinschaftshilfe"
mionych zakładów przemysłowych;
unierucho
dla
dla zakładów handlowych, unieruchomionych na podstapomocy
b/
wie rozporządzenia o totalnej mobilizacji;
c/ wyrównania różnic eksportowych,
Na rok budżetowy 1943/44 stawka nowego podatku została ustalona
na 35% podatku zarobkowego,
Kiedy w związku z totalną mobilizacją zostały masowo zwinięte
w Niemczech zakżady handlowe, warsztaty, restauracje i t.p. Sądzono pierwotnie, że członkowie "Reichsgruppe Handel" zostaną pociągnięci do świadczeń na rzecz t.zw. Haertefonds. Ale już wówczas
przewidywano, że firmy, które uniknęły zwinięcia, nie będą w stanie
zebrać potrzebne sumy, wobec czego będzie musiaXo pośpieszyć z pomocą państwo. Z t.zw. Umlagekasse der Industrie wydano do końca
1943 r. na zwinięte zakłady przemysłowe ok.76,000,000 marek, Przemysz restauracyjny musiał złożyć l milion marek, a rzemiosło - 2 miliony.
Skonńsolidowanie Wirtschafts-Umlage stanowi całkowite zerwanie
z dotychczasowym systemem, w którym poszczególne grupy gospodarcze
autonomicznie w zakresie Świadczeń na rzecz pomocy.

Ześli chodzi o podatek wyrównawczy dla celów eksportowych, to
cel ten zostaż przytoczony w uzasadnieniu nowego podatku wyłącznie
ze względów taktyczno-psychologicznych, gdyż chodziło o wytłumaczenie wzaścicielom firm 9 w imię czego nakzadane jest na nich to nowe
obciążenie, W rzeczywistości bowiemo normalnym eksporcie niema już
mowy, wobec czego nie są potrzebneśrodki na ten cel,
przyjąć
należy
a
obciążeni
nowego
wartości
Dla oceny względnej
pod uwagę, iż w r.1942 odnośna stawka wynosiła 10% stawki od podatku
\

|
#
1

-5-

dochodowego, Dlatego należy przyjąć, że dla przemysłu obciążenie
Z powyższego tytułu wzrosło trzy i pół razy, dla handlu zaś, rzemiosia i przemysłu restauracyjnego - znacznie więcej.,
Rozporządzenie powyższe ma mieć zastosowanie również do przedsiębiorstw w karajach okupowanych,
tego

IV,

rodzaju świadczeń,
/AROSNTINISCHES TAGEBLATT

z

które

dotąd były

zwolnione

od

\
dnia 30.III,44/,.

SYTUACJA W PANSTWACH BAŁTYCKICH.

Podział administracyjny.,
Pobite przez Niemcy terytoria ne
Wschodzie zostały podzielone na 4 zasadnicze jednostki administracyjne:
1,
2,

Generalgouvernment
Gebiet ËiakzatoEE

Polen.

przyłączone do prowincji Ost-Preussen,
ale nie wcielono w sposób organiczny,
3. Reichskommisariat Ukraine,
4, Reichskommisariat Ostland, dzielący się ze swej strony na
4 GeneralbeZirke:
f
a/ Litwa,b/ Zotwa, c/Estonia, d/ Biaxoruś /Weissruthenien/,
Walki partzanckie na terytorium "Ostlard" przyjęły taką pos-.
taé, że zagrażają poważnie niemieckiemu odwrotowi, Tym się tłumaczy
podróż HIMMLERA, który zarządził zorganizowanie milicji p.n."Schutzwehren" w celu utrzymania porządku,
Sytuacja na terenie poszczególnych krajów przedstawia się
następująco:
Estonia. Na terytorium tego kraju przeprowadzono po raz
|
pierwszy rekrutacje do wojska w dniu 21.X,1943, -Jest to jedyny kraj f

bałtycki, w którym zostaz utworzony "SS-LEGION", liezgey 20,000
y
ludzi, Wielu Sstończyków skryło się w lasach, ażeby ujść rekrutacji
względnie wcielenia do bataljonów pracy przymusowej, Na mocy decyzji

HIMMLERA został wyznaczony JUSTITZ-DIKTATOR w osobie LANDESDIRZKTOR'A
Oskara OBPICK.
Narwa zamieniza się w olbrzymi obóz uciekającej mniejszości
fińskiej, t.zw. "Ingermannlaender", Szwedzka mniejszość w Estonii,
licząca 6,000 dusz, została wyewakuowana do Szwecji,
Zotwa, Na terytorium tego kraju przebywało w swoim czasie
ok.60,000 niemieckich kolonistów, którzy obecnie wracają z powrotem,
W Rzdże przebywa ok.150,000 ludzi ze zbombardowanych miast Rzeszy,
W lasach roi się od mężczyzn i kamkk kobiet, chroniących się przed
rekrutacją do przymusowej roboty.
IAtwa, Do Kowna przybyło 23,000 uchodźców, także miastb to
liczy obecnie 140,000 mieszkańców. Na wiosnę 1941 r. na krótko
przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, repatifowano z Litwy
50;471 Volks@eutschów, z których jesienią 1948 r. powróciło ok,
36,000, Obecnie uciekają oni raz jeszcze,
-

:
Kraj zjajduje się w stanie otwartej rebelji, We wrześniu 1943r.,
zamordowano wielu niemieckich urzędników i litewskich "quislingów",
a m.in, inspektora kryminalnego PADABA i 13 innych "urzędników, w
tej liczbie 2 niemieckich komisarzy kolonizacy jnych,
W trybie represji Niemcy spalili wieś MILJUNAI i zarządzili
aresztowanie 8 wysokich funkc jonarjuszów administracyjnych, profesorów uniwersytetu koweńskiego, biskupa REINYSA w Wilnie i b ugg:
BRISGYS!A w Kownie, "Justitzdiktatorem zóstał mianowany płk.
Bronislavas IVANAUSKAS,
%f

-6-

Po

.

rządzi
rex

zamordowaniu generalnego

ralleutnant

von GOTTBERG,

komisarza KUBE,

krajem

Walka z ruchem partyzanckim

jest prowadzona intensywnie; w ciągu jednego dnia zdołano zlikwi«
dować 74 obozy partyzanckie i wziąć do niewoli ziooo partyzantów.
W Mińsku
się zjazd wszystkich sędziów
urzędników sądowych pod przewodnictwem delegata Himmlera, dr, FRIZDRICH, I tu usiZowano zastraszyć ludność terorystycznymi wyrokami,
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 27.I11,1944,/
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