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W załączeniu przedstawiam raporty wojskowoprasowe z prasy argentyńskiej za czas od 10 do 20
i od 20 do 31 stycznia 1945 r., opracowane na
podstawie meldunków Plac, Salvador;
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WOJSKO

Wielki łańcuch Alp, biegnący z Zachodu,
1. gaie obronne Wiednia.
kończy
się tuż pod Wiedniem, LAs Wiedeński i góry Leitha mogą być
na wschód od Wiednia rozpouważane za ostatnie ramiona tego
Gzyna się nizina Marchfeld oraz wielka równina węgierska.
Aczkolwiek Budapeszt może być uważany za bramę wypadową do Austrii
stolic
koniecznie przez ві
nie
o Wiednia
to jednak dro
od Budapółnoc
na
biegnie
droga
wiejsza
Węgier. Lepsza, a nawe
biegnie
Druga
Theben.
i
wzdłuż wybrzeży Dunaju przez Bratyszawę
pesztu
Balaton
na południu przez Stuhlweissenburg Papa pomiędzy jeziorami
Neusiedlersee.
з
Naturalna

a obronne Wiednia biegnie dokładnie wzdłuż węgierskoi

austrlaoäeî ;;;-%” oraz na poinocy wZzdzuz rzek March i Thaya, ktöre
na przestrzeni prawie 100 klm, tworzą granicę pomiędzy Austrją a
f
Czechami ,
góRaab,
i
Leitha
rzeki
stanowią
przeszkody
naturalne
Na południu
ry Leitha oraz jezioro Neusiedlersee,
Przeszkody te tylko w wiekach ubiegłych mogły być uważane za skuŁeczną obronę przed armiami nieprzyjaciela, natomiast w czasach obecnycł
bez spacjalnych konstrukcji nie mogą wogóle zaważyć na szali,
Rzeki March, Leitha i Raab są to wąskie zapory wodne, których
sforsowanie nie przedstawia trudności; wysokość gór Leitha oraz podgórz@
alpejskiego nie przekracza 600 mtr. n.p.m. Natomiast jezioro Neusiedstanowi przeszkodę dla broni pancernej, gdyż aczkolwiek jest
b.płytkie, posiada bagniste brzegi, które muszą być okrążane.
Od października 1944 roku cała męska ludność Austrji zostaza
zmuszona do pracy nad budową NOWEJ Æ OBRONNEJ, której przebieg
zachodnich brzegów
wz
jest następujący: od pozudniowyc
mniej więcej w
położonym
punkcie
w
DUNAJU
do
a%
MARCH
i
rzek THAYA
LEITHA na
wzgórza
przez
następnie
odległości 10 klm. od PRESZBURGA;
stamtąd
ZINKENDORF;
GROSS
do
prawie
Ê
południe w kierunku NEUSIEDIERSE
TZBERGE
%
SIY
GE-WEICHSEIMAS
przez łańcuchy górskie RASALLEN-CEBIR
&ż do doliny MUR obok miejscowości RADKERSBURG,
04 tego miejsca linia obronna biegnie wzdłuż grzebienia KARAWANEK,
:];de e na tym odcinku nie może już być uważana za linię obronną
Wiednia,
Pod względem technicznym system umocnień wzorowany jest na Prusach
Wschodnich
na Nadrenii,
f
/АВОЕНТІМІ ЗСНЕ8 TAGEBLATT z dnia 13.1.1945/.
2. WE; Dotychczasowy przebieg wojny na wschodzie
Ztwo sowieckie prowadzi wojnę w sposób wysoce indywykazuje,
widualny i posiadający własny styl i własny charakter,
Strategię sowiecką charakteryzują niespodziewane odruchy i posunię›
cia, które wymykają się niejednoktotnie z obliczeń i z przewidywań
nieprzyjaciela.
16 % Trzy następujące przykłady z pierwszego okresu wojny potwierdzają
g tere: -

** g _

a/

zatrzymanie Wehrmachtu nad Berezyną w listopadzie 1941 r.,
co nastąpiło bezpośrednio
oświadczeniu HITLERA, że
"armia czerwona przestała

b/

istnieć

jako

zorganizowana si%a"';

zîgzymmie Niemców pod Moskwą przez zmasowane w tajemnicy
C149;

c/ przeciwuderzenie w Stalingradzie, zrealizowane przy pomocy
oddziałów, sprowadzonych z obozów szkoleniowych za Uralem,
W czasach bardziej bliskich tezę tę potwierdzają następujące
przykłady;
a/ pod koniec października 1944 roku STALIN zarządził ofensywę na Prusy Wschodnie przy udziale 4 czy 5 armii, dowodzonych przez 63 generałów; w ten sposób zdołał on związać
tam poważne siły niemieckie, ażeby bezpośrednio po tym
runąć na Rumunię, Buzgarig i Węgry;
b/ З-а armia ukraińska, biorąca udział w obleganiu Budapesztu,
poszła drogą okólną na Austrię i na Morawy, zmuszając
dowództwo niemieckie do gorączkowego reorganizowania obrony
w tych krajach,
»
Jednakże Rosja uderzyła całą swą siłą nie tam, gdzie się
tego spodziewało dowództwo Wehrmachtu, lecz na obszernym
träge pomiędzy Narwią a Karpatami, osiągając imponujące
wy
+
Strategig sowiîo

char;
on tu

Pozatem dowództwo sowieckie wygrywa zręcznie moment zaskoczenia
oraz stosuje wmiejętnie inne zasady sztuki wojennej, a w pierwszym
rzędzie zasadę "oszczędzania sił",
Obecne operacje wojskowe Sowietów
nie stanowią
prz
zczalnie
"marszu na Berlin", o czym mówią dziś паїв тову)всу і Heim”
atorzy; do tego dojdzie w innej fazie wojny, względnie w wyniku manewrów
operacji bardziej skomplikowanych.
MUNDO z änia 18.1.1945 - artykuł Jase SADI/.
II. SYTUACJA W NIZMCZECH
1, одежа sytuacja â авансів. Berliński korespondent "SVENSKA
DAGBLAD
w numerze z
a
35,X1,44 w następujący sposób opisuje
sytuację w Niemczech;
"Niemcy zdają sobie sprawę z tego, że wszystkie miasta,
znajdujące się w obrębie działań wojennych, ulegną całkowitemu zniszczeniu.,
Ażeby zapobiec nastrojom defetyzmu, prasa niemiecka
publikuje liczne artykuły, w których, powołując się na
r
~bistoryczne, usiłuje wy
, że naród niemiecki
і
wojny i zniszczenia zawsze potrafi znaleźć wyjście
z trudnej sytuacji,
3

440

- 3

= .

Przytaczany jest

przykład Wojny

zamieniła Niemcy w pustynię,

30-letniej,

gdyż w chwili

jej

która
wybuchu

w 1618 roku były one bogatym krajem, zaś w chwili zakończenia - najbiedniejszym w Europie.
Ze 100.000 wsi pozostazo wówczas zaledwie 50.000, setki miast leżało w gruzach

âgé z 25.000.000 ludności pozostało przy życiu zaledwie
000,000 . , ."
W związku z szerzącym się w Niemczech pesymizmem, w dniu 27;XL.44
Reichsschatzmeister i Reichsleiter SCHWARZ oświadczył w Berlinie, że
"... Istnieje w Niemczech pewna anonimowa mniejszość, która rozgłesza
opinię, jakoby Niemcy przegrały już wojnę..."
Z Bazylei donoszą, iż w ostatnich czasach ukazuje się w Niemczech
coraz więcej nekrologów, zawierających wiadomości o zgonach wysokich
funkcjonariuszy NSDAP, wysokich oficerów SS oraz urzędników Gestapo,
Przypuszcza się, 1ż nekrologi te są częściowo sfggąwęge i że
rZekomi nieboszczycy przebywają w
krajach neutralnych za faxszywemi
paszportami, ażeby prowadzić tam akcję narodowo-socjalistyczną,
/ARGENTINISCHES
z dnia 9 i 15.1.1945/.
8. $t? nalotów. W związku ze spotęgowaniem nalotów alianckich
wytworzyża się na terenie Rzeszy tak poważna sytuacja, że wzedze zostazy zmuszone do zorganizowania specjalnej służby pod nazwą "KATASTROPHEN
SCHUTZDLENST" .
Pozatem voddäiazy specjalne "NOTDIENST" s4q röwniez odkomenderowy=
wane do akeji ratunkowej po nalotach,
Propaganda niemiecka rozgłasza, iż ministrowi SPEER udało вів
“%:: £mieo% grała; $$$ przed konsekwencjami zmasowanyc
e ważniejsze fabryki są dublowane, tak że zniszczeszys
я
na.
nie jednej z nich nie pociąga za sobą sparaliźowania pracy. Całe
fabryki zostały przetransportowane do odległych części "Wielkich
Niemiec" przy pomocy specjalnie skonstruowanych wagonów.
Pozatem wszędzie zostały potworzone zapasy i składy maszyn i części
zamiennych,
ї dniu 87,XI.44 zostały użyte po raz pierwszy przeciwko miastom
niemieckim bomby lotnicze o wadze 12,000 funtów, których siła krusząca
jest 7-krotnie większa od dotychczasowych bomb o wadze 5.000 funtów.
ARGENTINISCHES TAGEBLATY z dnia 15.1.1945/,
UWAGA, Ostatnia wiadomość znana jest z natury rzeczy
satabom alianckim, Ponieważ jednak nadeszła ona do
Buenos Aires via Niemcy, podaje się ją dla celów kontroli.
3, ”%:; здогад w Agągii. W wyniku ewentualnego upadku
Wiednia zos
e
dla Niemców stracony wielki okr
r!
8
WIEDEN EI
WIENEI
AD
który po zniszczeniu zagłę
zosta.
najważniejszych niemieckich arsenaXów wo jennyc]
Pozatem Zajęcie Wiednia będzie oznaczaZo zagrożenie, względnie
utrudnienie komunikacji z następującemi okręgami;
a/ z kręgiem przemyszowym Styrii, ERZBERG, gdzie wzdłuż linii

[(£ij

z d a
Kolei Południowej
b/

położone

są wielkie

z polami naftowemi w ZISTERDORF,
rozbudowane

i

dają od 1.000.000

które
do

piece

i

Huty;

zostały niezwykle

1.500.000

tonn ropy

i gazu ziemnego, to znaczy połowę rocznej produkcji natty
naturalnej w Rzeszy.
ALGTERDORF leży w odległości 40 klm. na {ému od Wiednia,
bezpośrednio za rzeką March, a więc w po um wschodniej
niemieckiej linii obronnej.
/ ARGENTINLSCHES TAGEBLATT z dnie 13.1. 1945].

4. %%% zdrowotna i żywnościowa. Niemcy wkroczyły w okres
szóstej
wojennej,
re
ąc znacznie przydziały tłuszczów jadalnych, Rzeczoznawcy szwedzcy Sądzą, że odbije się to wysoce ujemnie
na stanie zdrowot:
Rzeszy, W pierwszym rzędzie należy liczyć się
>
ze wzrostem epidemii grypy, podobnie jak to miało miejsce w 1918 roku.
Pomiędzy ludnością, ktora Została skierowana do budowy fortyfikacji na wschodzie oraz pomiędzy ludnością miast zbombardowanych zaczęZa już szerzyć się epidemia, którą się nazywa "GRYPA ROSYJSKA",
Zwiększenie przydziału mięsa dla ludności niemieckiej tzomaczy się
masowym ubojem bydła, wywołanym ze swej strony brakiem karmy.
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 15.1.1945/.
5. Obozy koncentracyjne,
BUCHENWALD,

- W obozie tym, położonym obok miasta…, znajduje

się obecnie około 90.000 więźniów
tej liczbie
kilka tysięcy członków policji duńskiej. którzy w

arm: czasie zostali rozbrojeni i wywiezieni do
Niemiec.
NEUEGAME

- Obóz ten jest położony pod Hamburgiem, Znajduje się
w nim były minister spraw zagranicznych Francji,

THERESIENSTADE

- Położony na terenie Czechoszowacji. Aczkolwiek
obóz ten by% przepełniony, przywieziono do niego
ostatnio 500 żydów z Danii,

SAGHSENHAUSEN
We wszystkich wymienionych obozach więźniowie cierpią na skutek
silnego zawszenia, walka z którym nie daje wyników ze względu na brak
środków dezynfekcyjnych,
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 12.1.1945/.
6. %oäe six roboczych. Kierownik wiedeñskiego "GAUARBETTSAN
wysto
podległych mu urzędów pracy w sprawie robotników
r
i obot…. którzyby nie przestrzegali dyscypliny, ustalonej przez
gramu—oo- względnie odmawiali wykonania przydzielonej im pracy,
obotnicy o mają być karani w przyszłości karami administracyjnemi
w drodze doraźnego sądownictwa.
Wszyscy pracodawcy oraz przodownicy thZopscy /"Ortsbauernfuehrer"/

la 2.

-

5 -

otrzymali span-lać formularze do stawiania wniosków o karanie nieposłusznych robotników.
"
_
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 16.1.1945/.

7, Будища %%%-:F. Dziennik szwecki "EXPRESSEN", który zajmowax się
kwestią zadłużenia Rzeszy stwierdził, iż dla właściwej oceny
danego zagadnienia winny być wzięte pod uwagę nietylko długi, powstałe
dzi
niezapłaceńiu przez Rzeszę dostaw z poszczególnych krajów, lecz
również pożyczki państwowe, zaciągnięte przed nastaniem roginme'u

hitlnrownkiogw "a więc w plumzym rzędzie pożyczki DAWES, YOUNG i
KAEUGER. Jeśli chodzi o te ostatnie, to portfel obligacji, znajdujących się w posiadaniu Szwecji, wynosi około 800.000.000 koron.

Jedno z pism wychodzących w GOSTEBOROU obliczyło, iż dług Niemiec
w stosunku do Danii wyniesie po Wojnie conajmniej 10 miljardów koron.
Jedynym sposobem zapłacenia tego dzugu byłaby cesja terytorialna,
W związku z tym pismo przypomina o projekcie, który m.in, lansowa=
ny byZ również w USA, ażeby Rzesza zapłaciła ten dług w drodze odstąpienia południowego Szlezwicu ne rzecz duńskiego banku emisyjnego,
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT 2 dnia 12.1.1945/.

R

8.Kurac

We
0
»
w Schaffhausen dziennik
podaje następującą wiadomość:

"... Wprowadzona zostaza nowa metoda celem wytwarzania "entuzjazmu!
w szeregach armii niemieckiej, Polega ona na "elektrycznej kuracji"
szoków u żoznierzy, którzy
na skutek odniesionych ran nie czują się
zdolni do służby na froncie, Kuracja ta trwa tak długo, aż
nie
Tosi sam o odeszenie ro do oddziału.
ocedura ta polege na lokowaniu na jakiejś części ciała chorego
/najczęściej na nogach lub na ramionach/ specjalnego aparatu, przy
pomocy którego paoîân'ç otrzymuje w krótkich odstępach czasu uderzenia
prądem elektrycznym o napięciu 250 wolt.
Nlańdeccy żoznierze nazywają metodę tę "hartowaniem na stal"
/staehlen/. Zaden poddany tej kuracji nie zapomina jej nigdy. Jest
to poprostu forma tortufy, przy pomocy której zmusza się żoznierzy do
powrotu na front",
;
/ARGCENTINISCHES TAGZEBIATT з dnia 14.1.1945/,
III. ARBENTYNTE
Niepowodzenia wojenne Niemiec odbijają się w sposób wysoce ujemny
na nastrojach miejscowych członków NSDAP. W pierwszych dniach stycznia
1945 roku około 10.000 członków partji odmówiło zapzacenia składek
członkowskich,
Wystąpił z partji m,.ih, Heinrich CZIERSKI, nauczyciel w "Hindenbur;
", który wstąpił do NSDAP w 19368 roku, £ który nastepnie publikowaX swe wiersze w miejscowym czasopiśmie partyjnym "DER TROMMLER",
W swoich sztukach teatralnych uprawiał on pozatem intensywną propagandę
"NS-Arbeitsfront'u", Obecnie zapewnia on wszystkich, iż był zawsze
przeciwnikiem Hitlera,.
*
і
- Podobnie dr.Werner HOFFMANN, jeden z pierwszych agleischaltowanyeh
profesorów "Goethe-schule", twierdzi również publicznie, że Hitler
przegra wojnę, |
«

4 g w
W listopadzie 1944 roku w jednej z wielkich firm niemieckich,
zatrudniającej 100 pracowników, zaledwie 10 wierzyło w możność zawar-

gia przez Hitlera negocjonowanego pokoju.
eden,

Obecnie wierzy w to tylko

Ci członkowie NSDAP w Argentynie, którzy wierzą, 1ż Niemcom uda
się uniknąć klęski, opierają swoje nadzieje głównie na nowych rodzajach tajnej broni niemieckiej.
w
Dla osóbtych jest przeznaczona odezwa Gauleitera Karl WALE,
nieopublikowana w Argentynie, a która wedzug "BOCHUMZR ZEITUNG" Z dnie
50.1X.1944 r. brzmi;

"... Chcemy być uczciwi, Nawet jeśli w lecie 1941 roku zdawaliśmy sobie sprawę Z tego, co nas czekało, to jednak w praktyce wypadło
to znacznie gorzej niż przypuszczaliśmy,..
f
Zainteresowanie wojną jest większe niż kiedykolwisk, W szczegól-:
ności zaś zainteresowanie to koncentruje się na nowych rodzajach bropi.
Méwey i dziennikarze dolewają stale oliwy do ognia i dlatego sądzi się
w końcu, źe wszystko to robi się w dobrej wierze...
Byłoby lepiej, gdyby si! skończyła wreszcie wszelka gadanina o -

nowych rodzajach broni. Lepiej by było, gdybyśmy się zdali na stary,
wieczny dynamizm narodu niemieckiego, ківш nas nigdy nie zawiódł,
Jest szaleństwem domaganie się nowych narzędzi do gaszenia pożaru,
gdy dom stoi w płomieniach, albowiem pożar należy ugasić starymi,
dobrymi grodkami, jakie znajdują się w naszym posiadaniu.
A dom niemiecki naprawdę stoi w płomieniach; na zeg@rze niemieckim
wybijanaprawdę godzina dwunasta...
W okresie kryzysu jedyną decydującą bronią w naszym ręku jest
bohaterstwo naszych żoknierzy frontowych. Cieszymy się z każdego
nowego rodzaju broni, ale walczymy nadal w kraju i na froncie starym
i godnym zaufania orężem, Nie chcemy widzieć naszego ratunku w przedmiotach martwych, jak V-1, V-8, V-3 i innych tajnych rodzajach broni,
0 tym dałoby się, zresztą, wiele powiedzeć..."
Poza kryzysem w łonie miejscowej NSDAP, w Argentynie nie nastąpiło
dotąć zjawisko masowego występowania z organizacji tego typu, co
"Volksbund", "Bund der werktaetigen Deutschen", lub niepłacenia składek na "Winterkilfe",
%
f
/ARGENTINISCHES TAGEBLATTY z dnia 14, i 21.1,.1945/.
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WOJSKOWE

Sieć komunikacyjna na

zapleczu linii

który nadchodzą uzupełnienia na linię
NADRENII,

HESSEN-NASSAU,

HESSEN,

Zygfryda.

Zygfryda,

SAARLAND

i

składa

Obszar przez
się

-

z WESTFALII,

BADENII,

Sieć komunikacyjna, która przecina ten teren, należy do najgęst="
szych i najwydatniejszych,
Skkada się ona z linii kolejowych, szos i
z dróg wodnych.
Ogólna długość tych wszystkich dróg wynosiła w dniu
wybuchu wojny

72.000 klm,

Aczkolwiek wymienione wyżej
terytorium stanowi tylko 18% całego
terytorium Niemiec /bez Austrii/, znajduje się tem 25% osłości
niemieckich linii komunikacyjnych.

GESTOSU SIECI KOLEJOWEI.
Na terytorium całej Rzeszy na 1,000
przypada średnio 145 klm, linii kolejowych,

klm.kw.

Na zapleczu linii

Zygfryda gęstość

WESTFALIA
NADRENIA

- 800 klm.
w
- 225

na
w

HESSEN-NASSAU

- 168

"

"

HESSEN

= 206.

1

SAARLAND

+ 20800"

BADENIA

> des

i,

Na terytorium tym główne
systemu kolejowego.

RUCH TOWAROWY,

Sieć

się następująco;

klu.kw,
w
ч

Węc

oft

;-*

Pet

puit

;*

jet

tee

t

»

"

sire

linie

kolejowe wynoszą 55% carodci

kolejowa na

Za przed wojną 465 ogólnego
Przez samo tylko
kie,
towarowego, aczkolwiek
Rzeszy,

1.000
з

ta przedstawia

tonażu,

zapleczu linii Zygfryda przewoziprzewiezjonego przez koleje niemiec.

zagłębie Ruhry przechodziło 18% ogólnego obrotu
zagłębie to stanowi tylko 5% całości terytorium

Drogi wodne przewoziły przed wojną 50% tonażu,
śródlądowymi drogami komunikacyjnemi,

transportowanego

DROGI

WODNE odgrywały przed 1988 rokiem najmniej ważną rolę w
komunikacyjnym Rzeszy, gdyż przewożono niemi zaledwie 25%
towarów w porównaniu z kolejami felaznemi.
з
Podczas wojny ruch na drogach wodnych
pótroił się, co stało się

systemie

*

тіпа t.zw. MITTELLANDSKANAL,
który połączył w jedną całość sieć wodną Niemiec za wyjątkiem Dunaju.
Z punktu widzenia strategicznego kanał ten stanowi doskonałą linię
komunikac
Zączącą linię Zygfryde z cłębokim zapleczem, gdyś umożon
przemysłowymi
ację z najbardziej odległymi ośro
na Sląsku, w Prusach Zachodnich, na Pomorzu, w Saksonii i w Berlinie.,

możliwe

dzięki ukończeniu na krótko

przed

W pobliżu frontu, ogniwa łączące Ren z MITTELLANDSKANAL stanowią
RHEIN-HERNE-KANAL i DORTMUND-EMS-KANAL,
Pozatem zostały rozbudowane kanały boczne, których zadaniem jest
połączyć MITTELLANDSKANAL z zakładami иНапиши Goering Werke" w SALZCITTERGEBIET oraz z fabryką samochodów w FALLERSLEBEN.,
WŚ

*-

'n

-

W największym porcie śródlądowym Europy, jakim jest
Ruhrort, przeładowywano rocznie 35.000.000 tonn towarów,
/ARCENTINISCHES TAGEBLATT Z

2.
sturmu

Wartość

bojowa armii

dziennikarz

Duisturg-

dnia 22.1.1945/,

niemieckiej,

niemiec

BRUCH na

Przed utworzeniem Volksłamach "VOELKISCHER BEO-

BAGHTER" z dnia 14.VIII.44 wydał nastYpującą opinię
rodzaju pospolitych ruszeniacht

o'wszelkiego

"Z historii wiadomem jest, że nieraz w potrzebie powstawały masowo
narody i że za broń chwytali również nie-żoznierze.
Nazywa się to
"levee en masse",
Nam Nicmcom ter rodzaj
Rzeszy są bronione
zgóry skazują tego

przez Wehrmacht.
rodzaju

"levte

/ARGENTLNISCHES TAGEBLATT

o

;
nafodowej

obrony

z

jest

Nowoczesne

en messe"

%
niepotrzebny,

Granice

formy wojny technicznej

na niepowodzenie..."

dnia 23,1.1945/,

Dziennik "MUENCHENER NEUSTEN NACHRICHTEN" z dnia 88.VIII.44,
nowych powołaniach do służby wojskowej, oświadczył;

".., Samo przez się rozumie sig, Ze jest
dla ludzi, którzy byli Єжи) przekonani, że

to

szczególnie

piszą

ciężkie

czynna służba na froncie

już nie do nich należy,. .
dno “est; oczywiście, zrobić z nich dobrłcg
żołnierzy, Ideałem byłaby s
a ochotnicza w tym stopniu, co w 191
roku. Jednakże naród walczący o swe nagie życie nie może polegać
wyłącznie na dobrowolnym Zgłaszaniu się ochotników..."
/ARGZNTINISCHES TACZBIATT % dnia 32.1.,1945/.
II. SYTUACJA _i NLmmoz®on

1. Ogólne sytuacja i
Stroje, Według wiadomości z granicy niemiec
ko-szwajcarskiej, w
kołach "mężów zaufania", którzy kierowali podziemnym ﬁght“: antyhitlerowskim, czynione są przygotowania do otwartej

rebe

%
(%
M.in, w specjalnych ulotkach zaleca się ludności, ażeby miała na
oku Nazistów, którzy specjalnie dali się jej we znaki, ażeby nie uszli
oni kary. Jest to szczególnie ważne Ze względu na to, że wielu Nazistów
| zaprzestało noszenia odznak partyjnych,
W wielu fabrykach doszło do milczącego układu, w myśl którego
dawni przywódcy związków zawodowych mają być uważani za mężów zaufania
gg?: robotników; w momencie buńtu mieliby oni objąć kierownictwo
&+
%
Ilość ulotek, drukowanych na terytorium Niemiec, jest bardzo ograпіслопа, Ludność poszukuje skwapliwie ulotek, zrzucanych przez samoloty alianckie,
:
Ge
во
з
*
„_
Kierownicy ruchu opozycyjnego wskazują, iż byłoby bardzo pożądane,
. ażeby w ulotkach tych precyzowano: jak ma się przedstawiać przyszłość
, Niemieg oraz ażeby zostały udzielone zapewnienia, że po uwolnieniu się
© Od przestępców wojennych Rzesza będzie mogła swobodnie się rozwijać.
/
Masy robotnicze interesuje specjelnie zagadnienie, że będą znowu
istniały wolne i niezależne związki zawodowe,
weh

Ізіці.“ dane, iż doszło Ju} do porozumienia pomigdzy niemieckimi

- 3 a cudzoziemskimi

robotnikami jak należy

wa рога,

działać,
*

/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z

gdy nadejdzie właści;

dnia 28.1.1945/.

Został ogłoszony dekret rządu niemieckiego, na podstawie którego
osoby cywilne mangą pozbawione prawa korespondowanie przy pomocy

z
tych listów.
ока one obecnie korespondować wyłącznie przy
з
pomocy pocztówek.
2еглайбеліє powyższe Unmaczy się chęcią odciążenia cenzury, gdyż
Znaczna część cenzorów musi obecnie opuścić swoje zajęcie i wstąpić
do Volkssturmu.
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT z dnia 25.1.1945/,

8, візитів agtowizacﬁ . Minister rolnictwa BACKE złożył wobec |
przedstawicieli
ro
w oświadczenie, z którego wynika, iż sytuacja /żywnościowa Niemiec przedstawia się b.krytycznie,
Złożyły się na to następujące powody:

a/ odpadły dostawy Zboża i karmy dla bydła z Rosji, z Polski,
z krajów bazkańskich i in.;
з

b/ мишей niemieckie musi obecnie dostarczać żywności
dle miijonowych amii niemieckich, które dotąd żyły z
rekwizycji w krajach okupowanych;

c/ obszar uprawny Niemiec kurczy się wobec posuwania się
nieprzyjaciela na wschodzie i na zachodzie;
d/ fabryki przemysłu wojennego są przenoszone ze względów
bezpieczeństwa w okręgi czysto rolnicze, co powoduje
dalsze kurczenie się powierzchni zasiewów;
e/ rolnictwo niemieckie odczuwa dotkliwy brak nawozów sztucznych, których produkcja wynbsi obecnie tylko 25% produkcji
w czasach pokojowych;
f/ odczuwa się dotkliwy brak środków pędnych dla maszyn rolniczych i traktorów.
Przy użyciu jeńców i robotników przymusowych zdożano z trudnością
utrzymać niemiecką produkcją rolniczą na poziomie przedwojennym; niemiec
cy rolnicy zostali niemal w całości powożani pod broń.
і
_
Minister BACKE oświadczył, iż w tych warunkach jest niemożliwością,
ażeby rolnictwo niemieckie mogło podoXać stawianym mu zadaniom, dodając
jednak, że należy uczynić wszystko, ażeby osiągnąć to niemożliwe,
W komentarzach na temat prz—owiana miń. BAGKX prasa niemiecka
stwierdziła otwarcie, że do połowy 1944 roku sytuacja aprowiżacyjna
Niemiec była dobra, gdyś żyły one z dostaw Z okupowanych krajów.

МІЕЗО. Zostało wydane zarządzenie, redukujące ilość nierogacizny
w hodowli. Powód - brak karmy, Przejściowo polepszyło się zaopatrze=
nie ludności w mięso na skutek masowego uboju bydła i świń,
Tygodniowy przydział chleba na głowę został zredukowany
-

CHLEB.

Wy
VA

-

z 5,5

funtów na 4,9 funtów.
i jęczmiennej,

4 w

Chleb

jest wypiekany obecnie

z mięszanki

żytniej

WEGIEL.

Przydziały węgla i

/ARGENTINISCHES TAGEBLATT

koksu Zostały zredukowane o

z dnia

24 i

30%.

25.1 .1945/.

3. Zageäania six roîîvgczzch.
Pierwsza totalna mobilizacja ро
klęsce pod S
ngradem daza - wedzug oficejalnych cyfr niemieckich 1.500.000 dodatkowych robotników i robotnic na skutek powołania do
pracy mężczyzn do lat 65 i kobiet do 45,
>
W pół roku po tym dokonano ponownie "przeczesania" uzyskując
dalsze 400.000 robotników fabrycznych, Następne 100.000 zdołano
uzyskać w drodze dobrowolnych zgłoszeń do t.zw. "EHRENDIENST IN DER
DEUTSCHEN KRIEGSWIRTSCHAFT",

W 1944 roku wezwano do pracy kobiety do lat 50, artystów, literatów i muzyków kawiarnianych, wobec czego rezerwoar sił roboczych
znalazł się na granicy wyschnięcia.
W tym stanie rzeczy władze niemieckie doszły do wniosku, że jedynym wyjściem z sytuacji jest zwiększenie w roku 1945 wydajności pracy
robotników.
dzierniku 1944 roku ukazało się zarządzenie GOZBBELSA, udzielające właścicielom przedsiębiorstw fabrycznych niezwykłych peznomocnictw, a mianowicie;

a/ prawa wchodzenia do mieszkań robotniczych w celu sprawdzenia przyczyny nieobecności;

b/ zmuszania robotnika do pracy w niedziele oraz w godzinach
wieczorowych;
c/ skracania плавби;

d/ odbierania dodatkowych kuponów żywnościowych;
e/ odbierania przywilejów społecznych; jak kasa chorych; itp..;
rookayearbernt 1wdo,dopoki
i,lopracywieś
istnieją ludzie, którzy umieją uchylać się od pracy..."
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT* z dnia 22.1 .1945/,
4. Znaczenie gospodarcze Sląska.

WEGIEL

KOKS

-

-

w roku 1945 wyprodukowano 110.000.000 tonn węgla, czyli
30% produkcji węgla w kontrolowanej wówczas przez Niemców
Europie,
w 1943 roku wyprodukowano 8.000.000 tonn koksu. Dla
porównania: w Zagłębiu Ruhry wyprodukowano w tym samym
czasie 40.000.000 tonn koksu.
(xЧ «
й
9

METAIE

-

wydajność

5

+

hutnicza Sląska wynosi

tonn metalu;
16.000.000

rocznie okoo

4.000.000

wydajność wysokich pieców w Zagłębiu Ruhry -

tonn.

Węgiel śląski stanowi surowiec dla produkcji мий säntstzcznej—
posługują się nim fabryki tej nafty, położone na zacho
rzegu
Dunaju, których wydajność wynosi 600.000 tonn rocznie,

Wobec trudności dostawy węgla z Zagłębia Ruhry do zakładów przemysłowych, znajdujących się w centralnej części Niemiec, jak np.
"HERMAN GOERING WERKE" w Zalzgitter - zakłady te pracowały głównie na
węglu śląskim.,
z
*
/ARGENTINISCHES TAGEBLATT Z dnia 28.1.1945/.
III. WIADOMOSCI Z WEGIER
1. Znaczenie gospodarcze vim?“ Już dawno przed wojną niemieccy
politycy nazistowscy oraz sztab główny opracowali plan, w którym Węgry
miały odgrywać rolę słównego filaru w południowo-wschodniej części
Europy. Jako część "SUd-Ost-Grosswirtschaftsraum" Węgry miały stanowić
pozatem dla Rzeszy źródło dostaw żywnościowych i surowcowych.
W okresie wojny Węgry dostarczały Niemcom 500.000 tonn zboża,
pokrywając w ten sposób 5% potrzeb niemieckich, Pozatem dostarczały
one bydło, wino, tytoń itp.
Po stracie Пишу. i krajów bałkańskich, Węgry stanowiły dla Nienia
najważniejsze źródło dostawy bauksytu - cennego surowca dla produkcji
aluminium.
3
Roczna produkcja bauksytu na Węgrzech wynosiła 900.000 tonn, z
czego 800.000 tonn szło bezpośrednio do Niemiec, zaś pozostałe 100.000
również służyło w ten czy w inny sposób do zaspokojenia wojennych
potrzeb Niemiec,

Dzięki swemu mazemu, lecz nader wydajnemu przemysłowi, Węgry brały
znaczny udział w wysiłku przemysłowym Niemiec, Na terytorium węgierski«
Niemcy przeniosły ostatnio część swego przemysłu lotniczego, Samoloty
myśliwskie "Messerschmidt" były produkowane w zakładach największej
firmy zbrojeniowej na Węgrzech "MANFRED WEISS A.G.". Niemcy już poprzeć
nio zdołały zapewnić sobie kontrolę tej firmy, która posiada własną
§
produkcję stali, walcownię i t.p.
Lokomotywy, tabor kolejowy, statki rzeczne i t.p. produkowane
były w wielkich zakładach "GANZ & Co."
Tym się tzumaczy, dlaczego po odpadnięciu Rumunii i Bułgarii,
podnoszono w Niemczech ze specjalnym naciskiem, że przykład rumuński
i
nie może znaleść zastosowania na Węgrzech.,
/ARGENTINLSCHES TAGEBLATT z dnia 30.1.1945/.

4

иа
2

