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I. WIADOMOŚCI WOJSKOWE
1. 0 a e n a 8 7 b u a 6 11 n a fron gi e z 2 9 h 0 d
y
n i m . Po nieudanin się uderzeń aljanokich przeciwko granic
bit@wy/
4
aż
no
stoczo
/gdzie
ranie
Akwizg
niemieckiej w Arnheim, w
oraz w Alzacji i w Lotaryngii, ALJANGI DOJRZELI JUŻ DO PRZECIWUDERZENIA. W ten sposób została zrealizowana koncepc ja , wyrażona
przez dr.GORBBELSA słowami: "Udało się stępić zęby przeciwnika..."
Niezależnie od ciężkich strat,poniesionych w natarciach nażż
linje Siegfrida, posiadaty szczeg Ing wymowę apele gen,EISENHOWER
i prez.ROOSEVRLTA o intensyfikację produkcji wojennej. W żaden
sposób nie udało się ukryć powagi sytuacji,skoro sam wódz naczelny
oświadczył publicznie,że nyczerêano amunicję,obliczonę na dalsze

6 miesięcy. Nie ulega watplimosci,1is myma wywiad niemiecki posia=
daX tę wiadomość przed jej opublikowaniem, Na rozwoju sytuacji
na froncie zachodnim odbiły się w sposób wyraźny niedociggnięcia
zeopatrzenia po stronie Aljantów.

Całość strategii niemieckiej na froncie zachodnim w ostatnich
miesięcach może być zakwalifikowana jako przygotowywanie wielkiej
PUŁAPKI STRATEGICZNEJ,
Dowództwo niemieckie zaakceptowało zgóry opuszezenie wielkich
połaci terytorjów, częściowa utratę swojego prestiżu nawewnętrz %
nazewnęątrz, stratę najpiękniejszych miast,bombardowanych przez
lotnictwo nieprzyjacielskie i tp., ażeby tylko prz otować clos
ostateczny, który miał uwolnić terytorium niemiec łe od gróżby
Inwazji, To jesg właśnie istota obecnej sytuacji.
Front na przestrzeni 100 klm, od Dliren do południowego Imxem=
nawet
burga został przełamany w ciągu 48 godzin, a możliwie że
, jeśli
sprawę
sobie
zdać
tylko 24. E Z siły tego uderzenia można
ra=
Akwizg
pod
kimi
aljanc
porówna się to z 3-miesięcznymi wysiłkami
nem

jeden z komunikatów londyńskich,usiłujących pomniejszyć znacze=
nie operacji niemieckich, oblicza na 250.000 uderzeniowe siły nie=
mieckie, co byłoby cyfrę śmiesznie małę. Wydaje się,1ż istotna
%ęstość siły uderzającej nie może być mniejsza,niż 5 ludzi na
metr,co dałoby 500.000 żołnierzy na głównym tylko odcinku uder ze:
nia. A wszystko to przy akompanjamencie nowej i nader silnej arty=
lerji,strzelającej nowymi pociskami /*V-5"/, przy użyciu nowych
czołgśw i przy ponownym ukazaniu się odrodzonej Luftwaffe...
/GABILDO z dnia 21,XII.1944 - pzk.G. - źródro gponiemieckieh

Po zwycięskim zakończeniu pierwszej fazy swojego uderzenia zi=
y=~
mowego, marsz.von RUNDSTEDT konsoliduje szybko swe zdobycze,prz
gotowając się do drugiego etapu uderzenia,które może się okazać
decydującym.
W międzyczasie nie daje się ani chwili wytchnienia pobitej 1-)
armii amerykańskiej, Według wiadomości z neutralnych źródeł , Niemcy
pancer=
zmasowały na Zachodzie około 300 dywizji, w tym około 100
um
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wczychp z masOwe-~
samolotów myśliwskich i rozpozna
w
,gdyż rola ich spełniana jest
go użycia bombowców zrezygnowano
z bomby latające.
sposób bardziej skuteczny prze
- dopesza specjalna - BERNO
/EL FEDERAL z dnia 26.X11,1944
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do planów dowództwa niemieckiego
iu
j na południu i po wyeliminowan
3 - ej i 7-ej armii amerykańskie
mcy
,Nic
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Saar
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ego wzdł
dzięki temu naporu sk aljancki
głę=
zez
popr
owej
zeni
uder
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mają możność rzucenia całej swoj
wbito w linje obronne gen.HODGES,
jaki
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klin
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metr
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zji niemieckich,trzymanych w
Po rzuceniu do boju licznych dywi
tu mogę dotrzeć do Mozy,zająć
odwodzie, groty pancerne Wehrmach
Brukse«
marsz «w kierunku Antwerpii i
Leodium i Namur oraz rozpoczgé
he.
nad Kanał La Manc
11, ażeby pomaszerować potym
macht może postórzyć "Blitzkrieg"
Wehr
dnia
połu
od
Tównocześnie
ć nas=
Francji przez Sedan,ażeby pójś
z roku 1940,@dzierając się do
tępnie na

Paryż,
Może

więc

dojść

do

powtórzenia

słynnego "PLANU

Ê'ym'n—a
scan—EFËV—E,‘t‘ôry—d'âŸ'taEfeïs'pŒËT
obronne
linje
początku wojny, Szybkie репебгасіе я ami oskrz
y=
nieprzyjaciela, zsynchronizowane z ruch a się potę
gi
dlajęcymi, mogę doprowadzić do załamani
aljanckiej na Zachodzie,
IEFFEN" może tym
Komentatorzy wojskowi wskazują,1% "PLAN SCHL
iŻ MUSSOLINI roz=
oni,
zują
Wska
razem wykazywać pewne odchylenia.
ych i przeszko=
owan
kwip
w
porzadza armig 600,000 żołnierzy dobrze
m punkcie walki
yjny
inac
kulm
lonych w Niemczech; armia ta mogłaby w
ralnym.
cent
b
południo
wkroczyć do Francji w kieru
posiadają
icy
gran
Siły te są podobno skoncentrowane wzdłuż sę obecniei unie
rucho=
swobodę ruchów, gdyż 5 i 8 armia aljanckie
mione w Apeninach.
ie okręty podwodne
Komentatorzy wojskowi przewiduję, iż niemieck
cji odgodów
wejda znéw do akeji,azeby przeszkodzić dowozowi do Fran
ludzkich i sprzętu,
stanowię również potgiPoważną grośbę dla zaplecza aljanckiego ierc
rient,„Seint Na=
ne garnizony niemieckie,bronięce się w Dunk ntyke,Lo
iem, które w odpozaire, La Rochelle i innych bazach nad Atlaizacji
nego lanue
wiedniej chwili odegrają swoję rolę w real esza - ogól
BERNO - ródło
/EL FEDERAL z dnia 26,X11.1944 = spec.dep
proniemieckie/.

k a » W hiszpańskich
3. N o w a t & k t y k a n ie mieź cgoga
ntyczne uderzenie
sferach wojskowych wyrażany jest poględ,i zastosow
aniu nogego roniemieckie «w Belgii prowadzone jest przy
obu рема-вон
spos
do
to
się
dzaju taktyki uderzeniorejo Odnosi
te zamiast klasycznego
w ﬁnie nieprzyjacielskie, gdyż operacje
metodę "grotu lancy", wykazują raczej po=
i ryzykownego
IE MŁOTA,.
dobieństwo do natarcia frontalnego W FORM
damniejszych

do
Przgpuszcza sie romiez,i2 w przeciwienstwie
ywały dywizje
odgr
na
manewrów uderzeniowych, w których rolę tara
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obecnie marsz.von RUNDSTEDT zdołał przełamać front nie=
olbrzymi wat ofnia artylerji ciężkiej i
przyjacielski,

pancerne,

zmotoryzowanej,odznaczajęcej się wielką ruchomościę oraz przez
głosowanie ruchomych wyrzutni bomb latających /V-l 1 V=2/.

W tym stanie rzeczy Imftwaffe, wykonujące na tyłach nieprzyjaciela swoje klasyczne zadania na linje zaopatrzenia, w samej stre=
fie bitwy speznia raczej rolę "parasola", chronlacego siły lądowe.
Siły te poruszają się za czołgami, które ze swej strony postępu=
ję ze kurtynę zmasowanego ognia ruchomej artylerji,
/CABILDO z dnia 26.X11.1944 - ageSADRA - Madryt - źródło proniemieckie/.

II. SYTUACJA W NIEMGZEGH
1. S y t u a e j a_a p r o w i z a c y j n a .

Po raz pier@

szg w urzędowych komunikatach nimieckich, dotyezrgeych sytuacji
nościowej Rzeszy

wskazuje się otwarcie, iż w dziedzinie tej powstanę wkrótce POWAŻNE TRUDNOŚCI ,
Główna-grzywnę tego jest spadek hodowli bydła, co ze swej
strony tżumaczy się brakiem karmy,. ZwiĘkszenie ilości kammy dla
jest zapewnienie
bydła nie jest możlięc,gdyż bardziej ngaglęc
chleba.
dostatecznej produkcji zboża dla mialam
W miesięczniku "DEUTSCHE AGRARPOLITIK" za miesięc październik
1944 roku roztrzęsane jest w sposób szczegółowy zagadnienie!
w jaki sposób można zdobyć dostateczne zapas Żywności dla odżywia
nia narodu niemieckiego, kiedy odpadł całkowicie Mapex-ustanowi су 10% niemieckiej produkcji ży«nościoweje
Miesięcznik stweierdza,1ż zbiory zboża я roku bleżęcym, a W
szczególności zbiory karmy dla inwentarza Żywego
wynioss o 10-15% miej,nis m roku ubiegłym,
dodajac

niedobôr ten wypełni się produkcję kartoflie

Pismo oświadcza doszownie:
"W 6-ym roku wojny należy liczyć się z
większymi trudnościami w zakresie karmy dla
bydła, Brak karmy jest wynikiem mniejszych
zbiorów zboża,przeznaczonego na karmę, straty

terytoriów okuposanych,które dotęć dawały wiel=
kie ilości środków żywności dla armii, zxpzEzz*
km oraz zużyciem na inne cele wielkiej ilości
kartofli i buraków cukrowych."

Z innych biuletynów wynika,1Ż szerzą się w sposób poważny cho»
тої? bg a, W numerze z dnia 2.IX.1944 czasopisma "MITTEI LUNGEN
NDWIRTSCHAFT®" jeden z autorów pisze:
"Doskonałe stado krów mlecznych,które prze=
jęłem stosunkowo niedawno, przedstawia obecnie
prawdziwy obraz nędzy, jeśli chodzi o zdrowie
krów i ich wydajność, Pozostaje to w wyraźnym
67
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z niedostateczną ilości; karmy, ktora posia
czu.
iny i tłusz
da pozatem zbyt małę ilość album
1 rachitis, Improkości
ość
kruch
Bydko choruje na
jest zmuszona do=
zie
obwod
moim
gizowana rzeźnia w

koràyuaé z powodu tych chorób co miesięc uboju 100
krówo
75% cielęt przychodzi martwe na świat,co również
należy przypisać brakowi karmy" .

rolniczych,
Irna informacja, podana przez jedno z saskich pism
n.
mówi o nadzwychajnym szerzeniu się gruźlicy wymio
w okolicy Berlina
PRODUKCJA MLEKA. W dniu 26,Х.1944 wygłosił ВАСК
Е. Oświadczył
przemównienie PReichsbauernfuehrer", minister
niż kiedykolwiek
on,i% produkeja mleka musi obecnie w większymobor
u tłuszczów jastopniu wgpółdziałać w zakresie pokrycie nied odar
stwo mleczne
dalnych. Podczas gdy w czasach po‘mjonäh gosp
ono

w, obecnie winno
duużo 40% swojej produkcji na wyrób tłuszczó
dawać 60%»
się od gospoW tym samym dniu, w którym minister BACKE domagał
twa, sekretarz
dabstw wiejskich większych świadczeń na rzecz pańs znał,1ś produżct.zm'Reichsmilcherzeugungsausschuas'u' BOECK przy
1944 roku spadła
ja mleka w Rzeszy w ciągu pierwszych 7 miesięcy
kie będę muci,ja
no
trud
ie
2,4% . Wskazał on również na wielk
5
w.
zczó
Biały powstać z powodu braki tłus
szczone w
Na zjawisko to wakazu je również spramozdanie, zamie
anacznym
0
mots
jest
ym
PMARKT-SPIEGEL" z dnia 21.X.1044, w ktôr
dnich,
Wscho
iech
Prus
w
i
spadku produkeji mleka, w szczególnośc
heland/,
/Wart
im
ańsk
Pozn
w
w okrîgu Gdańska, w Prusiech Zachodnich,
iec;

w Schieswig=Holstein i w innych częściach Niem
aryny.
Daje się również odczuwać brak surowców dla w yrobu marg
przytacza inne przemó=
Organ "REICHSNAEERSTAND" z dnia 16.X,1944 on,
1% godczas poprzed=
wienie ministra BACKE, w którym oświadczył
nie-

osób naskutek
niej wojny światowej zmarXo я Niemczech 750.000
,gdyż zabrakło
dozywianla. W 1918 roku Niemc musiały skapitulować
im niezbędnych środków żywności,
wysiłków nieRównież i obecnie zwycięstwo jest uzależnione od
mieckiego chłopa.
ej do miejskiej
Podczas gdy przed 60 laty stosunek ludności roln
unek ten wynowyrażał się w Niemczech proporcję 213, obecnie stos
2:9.
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 23,XII,1944/ o
i e m i e c
2. Z a g a d n i e n i o r o z b r oj e_ n i a N Niemiec po
nia
roje
rozb
Interesującym przyczynkiem do zagadnienia w jaki sposób Rzesza
ich klęsce 92 rowelącje,dotyczące kwestji;
ały jej narzucone

zdołała obejść klauzule rozbrojeniowe,jakie zost
przez Traktat wersalski?
przez szefa
Rewelacje w tym kierunku zostały zrobione ostatnio -BORSIGWERKE
TALL
LNME
"RHE
y
wydziału konstrukcji artyleryjskich firm
regime u hitle=
w Duesseldorfie, prof.dr .E .HoWATNINGER,
ERA
HITL
rowskiego, obsypanego zaszczytami przez
óra uzyska=a
Firma "RHEINMETALI" byłe Jedî'nç firmę niemieckę,ktswehry.
Reich
zezwolenie na produkcję broni dla 100,000 ludzi

=
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Firmie nie wolno było produkować nowych typów dział, jednakże
mogła one produkować je na podstawie starych typów i planów,
Podczas
czyki

odcztyu, jaki miał miejsce

w BeBlinie,

WAININGER

oświad=

"Na oczach międzysaljanckiej wojskowej komisji
kontrolnej zostało zorganizowane biuro konstrukcyjne firmy "RHEINMETALL"...

Ważnym etapem

w rozwoju

tego biura,

którego

istnienie

było

sgrzeczne z klauzulami Traktatu Wersalskiego, było otrzymanie zamówień na konstrukcję dział krażowsników typu "K", dozwolonych
przez Traktat. Dało to możność doskonałego zakamuflowania pro=
dukcji dział nowego typu,nad czym pracowało intensywnie owo "biuro konstrukcyjne",
Pozprna "Нашими-ввода” firmy "KRUPP", której produkcja zostałe przestawiona na wyrób odkfirzączy,maszyn do szyciai tp. ,
nie dała wyniku, gdyż kapitał akcyjny firmy "RHELNMETALL" znajdo=
wał się prawie wyłęcznie w ręku firmy "KRUPP" oraz "VIAG" /Verei=
nigte Industrien Unternebmungen A.G./.
KRUPP posiadał 25% akcji i miaX dwuch członków w radzie nad=
zorczej,
Go się tyczy "VIAG", które posiadało 66% akcji "REEINMETALL",
było to tajemnicze przedsiębiorstwo,zorganizowane я 1918 roku
przez rzęd niemiecki rzekomo w celu nacjonalizacji,«zględnie so=
cjalizawji przedsiębiorstw kluczowych. Pracowało ono ręka w rękę
z firmę KRUPP.

Sprawę zbrojeń niemieckich pod regimem Traktatu Wersalskiego
poruszał w swoim czasie dziennik "PARISER ZEITUNG", który stwierdził,12 produkcję czołgów typu "Tiger" rozpoczęto 17 lat temu,
W roku 1987 wozy policyjne w Rzszy zostały po raz pierwszy wy=
posżone w pł
pancerne,
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 27.XII.1944/>

ize.

