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demonstracje na rzecz pokoju, Zorganizowane przez kobiety. Zostały
one rozpędzone przez "98" przy użyciu broni,
W KOLONII i w innych wiastech Nadronÿi i Zsszębie Ruhry
niezy miejsce krwawe sturcia, W LIPSKU odbyły sóę strajki. Wzrasta
ilość

aktów sabotażowych w fabrykach przemysłu wojennego,
Główną siłą motoryszną oporu w Niemczech stanowią robotnicy,

jednakże

biorą

w nim udział kobiety

W Watykanie panuje
nańych ma duchownych,

troska

/ARGENTINLSCHES TAGEBLATT

i mężczyźni

z powodu

z

innych warstw

licznych egzekucji,

doko-

z dnia 19.X1.1944 /,

Prasa nicuiecka odbija stan depresji, jaki penuje na terenie
Hzesay. Jeden z dzienników, wychodzących w STUTTGART, napisał w
dniu 16,1X.44. ;

się

"Niema nikogo, ktoby się nie cieszył, że wojna
kończy, Również nikt nie może stwierdzić, śe

pZomień entuzjazmu wojennego jest jeszcze bardzo
żywy, Poniośliśmy najcięższe ofiary, Nasze miasta
uległy zniszczeniu, Zubożejliśmy,"
Inne pisno,
tym samym dniu;

wychodzące

w

tym samym mieście,

oświadczyło

w

¢
"Istuleją pomięday nami ludzie, których można
kreślić, jako szukających katastrofy. W ten sposób
jest dla nieprzyjaciela rzeczą Zatwą tworzenie
jeszcze bardziej tragicznej sytuacji przez rozpowszęchnieńie faXszywych pogłosek i wieści,
Rówńie niebezpieczne są przesadzone wiadomości
optymistyczne, juk nuprz,: "anglia płonie wzdłuż
i wszerz na skutek użycia nowej broni niemieckiej",
Wygląda na W,1%ż wiadomości te wychodzą od wrogów
celem wywożenia początkowego optymizmu, ażeby po
wykusaniu fedszu tych wiadomości wywołać jeszcze
większą rozpacz",

/ARGE8TII‘IISCKE’S TAGZBLATY z dnia 80,X1.44 /.
2, F r o m Lk
_a__
z a p l e oZ. Organ prasowy GOERINGA
umieścił miedawno artyku£ p.t. "Listy Zebrzące" /Bettelbriefe/, w
którym napisaki
"Normalnie wszelkiego rodzaju {udn-ann są wysykane z kraju na front, Kiedy żołnierze nas! byli
stacjonowani w krajach, gdzie jeszcze można było
_dostać rządkie towary, rzeki puczek płynęły z frontu,
względnie z etapów do ojożyzny, i nikt się temu
nie sprzeciwisł.
3
"
©. Inaczej jednak się staXo, kiedy żoznierze, na
skutekotrzymywania "listów Żebrzących" zostal!
zmaszeni do wysyłania paczek do domu. W listach
574

-

+

tych często
kraju

2

-

jest mowa o tym, że dana rodzina w
wówczas mogła zakontraktować rzemieślni-

tylko

ków dle napraw uszkodzeń, wywołanych pożarami,
gdy zobowiązała się zapłacić im za to rzadkimi
produktami.
konflikt z
Powódowało to nietylko u
własnym sumieniem, cdy zmuszeni byli nabywać te
towary w drodze niezawsze legalnej, lecz nadawało
również
ajowi niekorzystny aspekt, wywoływało
e

żoznierz

zł

rzyczyni,

do

"Nietylko jednak piszących takie listy nale&y
potępić. Bezwstydni są również ci, którzy wytwarzają przekonanie, że pewne roboty tylko wówczas mogą
być wykonane, gdy zapłaci się za nie tytoniem czy
tłuszczem, Znamy wszyscy przykłady z własnego
doświadczenia.,

.

"Wielu ludzi potępia pogarszanie nastrojów na

froncie przy pomocy takich listów. Wielu też domaga się, ażeby ludzi, którzy takie listy wysykają do
#żo%nierzy, traktować jako podważających front morelny i postawić ich pod sąd, Kilka drastycznych
wyroków mogłoby cuda zdziałać..."

/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 15,X1.1944 /,
3, 8 t r a t y
n i e m i e c k i a . Pismo szwajcarskie
"DIE NATION" zamiedcizo artykuł, podający następujące straty niemieckie, poniesione w obecnej wojnia:
8.500.000
18.000.000
.

9.500.000

zabitych
bezdomnych
rannych

21.000.000

chorych oraz wyczerpanych na zdrowiu

13.000.000

zniszczonych domów.

/ARGENTINISCHES TAGSBLATT z dnia 20,%I.1944 /.
4.4aga‘dvngeg‘19
t r a ms p o ° to w s .
0 natężeniu ruchu na
kolejach niemieckich oraz państw - satelitów,
świadczą dane opublikowane przez niemieckie czasopismo "GRENZBOTE",
5
+
wydawane w
Na kolejach słowackich zapotrzebowanie na węgiel wynosiło:
Rok 1933
* 1940
".. 1941

-

43,133
437,267
478.867

tonny
*:
- "

%

S

Koleje te zużywają przeciętnie w ciągu 1 roku 1.300.000 kgr.
%
ZITALIA LIBRE z dnia 18.X1.1944 /.
gu

PA ddA
W "
amiec może
ctowane rozbrojenie
o
› nic Zostaną zdstosowane środki,
mające na celu umiemożliwienie otejścia klauzul rozbro jeniowych
w drodze okólnej ~ przez zawieranie międzynarodowych wsów kartelowych oraz w drodze kontrolowania przemysłu wojennego w innych
:
paustwach,
n i e m i e c K
się okazać ulcskujecznym,

Netody niemistkie, jakie kostały Zastosowane po zawarciu
Traktatu Wersalskiego, dostarczają pod tym wzsleden wymownych
przykładów, Zoskuży ustelono m,in, nustępując3 fakty:
Pixma "VU, Aildef

-

Firmie tej, na zadadzie traktatu
Wersajskiego nie wolno było produkować instrumentów optycznych,
posiadających znaczenie wojskowe,
a więc peryskopów, celowników i
tp. Firma ta jednek powołała do
życia rzekomo niezależną firmę
holsnderską, która poświęciła się
tej wkaśnie produkcji,
Dana firma. holenderska zawarza ze
śwej strony umowę z firmę "BAUSCH
LOMB" w Stanach Zjednoczonych w
ten sposób, że tej ostatniej nie
wolno było sprzedawać peryskopów
acl innych narzędzi optycznych ani
Francji ani Anglii. Miało to miejsce
w 1955 roku,

Zima "PP" » fssen

-

ceweria ona umows zo szwedzką firmą
zbrojeńiową "BOFORS", na którą
przeniesiono patenty i licencje,
& nawet przekazano jej tajne rysunki, Dzięki temu na dzugi czas Flea
f1rme ta produkowała dla KRUPP'A
dzieła, pańcerze i inny sprzęt
wo jenny,
Umowa kartelowa firmy KRUPP z firmą
GENERAL MLECTRIC w Stanach Zjednoczonych wpłynęła na ograniczenie
amerykańskiej produkcji oraz eksportu tungstenkarbidu,

Firma "RORRRT BosÇir

«

Amerykańska filja tej firmy już
podczas poprzedniej wojny zostaża
skonfiskowane przez wZedze amerykwiskle, Jednakże już w 1930 roku
BOSCH uzyskał ponownie kontrolę
nad ta filja.
W 1954 roku BOSOH "spracdaz" awo )
udäiaz w anerykaiskiej filji bankowi holenderskiemu, który znajdoważ
się również pod kontrolą niemiecką,
Firma BOSU w USA zbicraza skrzętnie
wszelkie dane, dotyczące amerykańsklego przemyszu radiowego.
sal

as den
¥irma

"T. 0.

-

W drodze umów kartelowych zdołeZa ona zdobyć

wpływ,

a w nie- .

których wypadkach nawst
w licznych

kontrolę

gałęziach amerykańskie-

Go przemysłu chemicznego, oraz
wpłynąć na opóźnienie produkcji
sztucznego kauczuku.
"I.G,FARBEN" przy pomocy swoich
111j1 uniemośżliwiXo pozatem produkcję w szeregu krajów europejskich "suraniny"- środka dla zwalczania śpiączki,

W

W okresie inflscji istniało w Niemczech o€, 1.500 karteli,
siedem lat po podpisaniu Traktatu Wersalskiego z inicjatywy niemiec) ')

kiej
powstaż pierwszy międzynarodowy kartel stali, Kierownicy życia
gospodarczego w Zurośie i w USA widzieli w tym tylko objawy przedsiębiorczości gospodarfzej, podczas
Za tym niemieckis cele wojenne,
@
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gdy w rzeczywistości kryły się

z.

Anta
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/16,XI.1944 /..

o w a

Jedno

z pism pomors-

wëadomoëe o ﬁezwykzeä formie sabotażu w przemyśle,
produkującym alkohol dia celów przemysłowych, Przeznaczone dla tego
celu kartofle były, mianowicie transportowane w wagonach, służących
poprzednio do przewozu węgla, Małe kawałki węgla pomieszały się z
kartoflami, dzięki czemu popsuły się maszyny, służące do mycie i
gniecenia kartofli.
Naprawa tych maszyn trwała przez kilka tygodni,
kich podaje

/LE OOURRISR DE LA PLAZA z dnia 13,X1.1944 /,
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Do portu sZwedzkiego Moelle praybyz w dniu ll1.X,44,. dzie
ara
duński HENNING DALSGAARD, wybitny przywódca Nazizmu duńskiego,
Podróż Odbył własnym jachtem, W towarzystwie jego znajdowali się:
żona, dwoje dzieci oraź b, "SS-MANN" JARL STEWNBAGH, który pracowaX w berlińskiej propagandzie radiowej. Przywiózł on ze sobą
wiele cennych rzeczy,
W dniu 17.X1.44, został on deportowany ze Szwecji,
/ARGENTYNISCHES TAGEBLATT z dnia 18.X1.1944 /.

III. WŁADOMOŚCI
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Z
C
_X_. „Szwedzka prasa ipodaje'
wiadomości
z
Per
o ruchu rewolucyjnym, jaki me szerzyć się na
terytorium Związku Sowieckiego i którego główne ognisko ma się

542

znajdować

w Borlinie,

Pierwsze

aywały,
oraz

że

5 -

y

wiadomości

o tym pochodziky z Bratysławy i wskawszystkich miastach Ukrainy docŁodziło do zaburzeń
najbardziej poważna sytuacja pamuje w Kijowie.

iż we

"D.N.B.," oraz"DEUTSCHE OSTKORRZIPONDENZ" powtórzyły te
wladomości, dodając, 1% Zaburzenia ogarnęły cełą Białowuś oraz
że na czele ruchu rewolucyjnego me stać generał / merszałek /
TINOSZENKO,
z
ms
Wekazuje siq na
tego ruchu z ruchem gen,
WZASOWA, który dostax się do niewoli niemisckiej, Agencja niemiecka
podała, 12 setki wojennych jejoów rosyjskich wzięło udziar w
kongresie, jaki pod przewodnictwem WŁASOWA odby% się w Pradze
Gzeskiej,
;
.
Na kongresie tym ZostaX opracowany program, którsgo główna
punkty są następujące:

a/

Obalenie regime'u bolszewickicgo i przywrócenie narodowi „osyjskiemu wolności, utyskanych podczes rowolucji
lutowej 1917 roku przeciwko
a skasowanych
następnie przez fewolycję komunistycznej.

b/.

przywróboni© własności prywatnej, pochodzącego z osobiste) pracy Jodnostek, 1 wprowadzenie ustroju sprawiedliwości społecznej, zbliżeń=go -do"ldegKów NSDAP;

a/

Zawarcie honotowego pokoju z Niemcemi .,

/EL FEDERAL z dnia 19,.X1.1944 - depesza spsc.- SZROXHOIM/.

