Placówka "Esteżet"

354) /45
New York,
Raport wo jskowo-prasowy
z Argentyny.
Ar, Plac. Salvador,
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Szef Oddz. Inf. Wyw. Szt. N.W.
/przez Szefa Wydz. Wyw./
Przedstawiam w załączeniu raport wo jskowoprasowy z prasy argentyńskiej za czas od 10 do 20
merca 1945 r., opracowany na podstawie meldunku
plac. "Salvador".
Kierownik Placówki
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roje. Pismo "DEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG"
с
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1. 0
ęXaby ze sobą okupacja Niemiec przez
pociągn
ą
pisząc o ka
Rosjan, daje do zrozumienia, iż według opinii znacznej cz ści ludności

ні?-18931”. nie już gowszego od stanu obecnego spotkać Niemcy nie
może,.
Następujący ustęp danego artykułu odnosi się w sposób zawoalowany
do totalnej mobilizacji w Niemczech; "Zadne specjalne grupy w społe“гбайт żadne przywileje, żaden wiek czy też pzeć nie dają możności.
ucieczki
..,.

Organ Goeringa "ESSENER NATLONALZEITUNG" w artykule p.t. "Gz%owiek
Ulicy" przyznaje, iż ludność Zagłębia Ruhry jest przemęczona wojną i
wojnie,
głowę na temat przyszłości, jaka ją czeka
Zamie sobie
zupeznie
Ruhry
ludność
okresie
ubiegłym
w
"..,
Pismo oświadcza, iż
stale
a
wykazywał
gdyż
,...
traktowana
niepotrzebnie byXa zbyt twardo
владна dla ruchów społecznych zarówno narodowych, jak i międzynarodoA
wych" +

Omawiając zagadnienie ruchów separatystycznych w zagzębiu Rum-{,
pismo oświadcza; "Człowiek ulicy codziennie, w sposób beznamiętny
trzeźwy, nie dając się uwieść pięknej frazeologji, zapytuje - jak ma
Ży6?, jako że mimo wszystko chce on nadal żyć, Ale jest to dlań możliwe tylko w granicach Rzeszy, a nie w międzynarodowym Zagłębiu Ruhry i
tylko przy istnieniu mocnej waluty Rzeszy, a nie w ramach systemu
і
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inflaojonistyćznego ..."
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Niemieckie кожа w Sztokholmie informują,
wykryte tajna organizacja antynazistowska p.n.

2. W

i% w Heamburgu 208
"STALINGRAD-BUND" ,
Organizacja ta liczyła kilka tysięcy członków, rekrutujących się
z różnych sfer ludności; fropagowala onu poglad, 1% kontynuowanie

-

dzkiej było zbrodnią, Wszyscy członkowie
wojny po katastrofie stal.
płacili składki od 50 fonigéw do 2 marek
posiadali odpowiedni numer
tygodniowo,.
Władze niemieckie usiłują przedstawić tę grupę, jako dzieło nielic!
nych komunistów, lecz jednocześnie policja hamburska nie szczędzi музії
ku, by zebrać wszelkie możliwe informacje oraz ażeby ująć przywódców.
Na ulicach miasta zostały porozklejane żółte afisze, w których przyrzek
się nagrodę w wysokości 10.000 marek za informacje. 0 afiszach tych
wspomina również "HAMBURGER FREMDENBLATI", nie podając jednak ich treśc
W piwnicy zniszczonego bombami domu przy Hamburger Gaensemarkt
zacji, który skzadar się
został znaleziony materjał propagandowy or
jdowało się tem m.in.
HITLERA,
gzównie хід”?“wzprzemówień
gra@; "..] przypuścimy
Stalin
zdanie z przemównienia HITLERA w sprawie
do Stalingradu szturm i zdobędziemy go - możecie być tego pewni!"
z dnia 14.III.1945/,
з /АЕЩЩ80ШЗ
з.

“си.“ obiece, W obozach koncentracyjnych w Niemczech poja-
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wiły się oddziały strażnicze kobiecych formacji "SS*;

щейоду:
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kobiety te

znacznie większy brutalnością i sadyzmem, aniżeli

'

VUdziax kobiet w innych Zajeciach wojskowych wZrasta rôvniez coraz
bardziej., Korespondent "STOCKHDIMS TIDNINGEN® donosi % Berling, i%
kobiety niemieckie są obecnie szkolone dla celów obrony miast i wsi
oraz że znajduje się w przygotowaniu odczwa powołująca kobiety do służby ochotniczej w "Volksstumm",
"DNB" podaje, iż tysiące dziewcząt w wieku 16 lat i ponad ten
więk przeniosiono z obozów pracy rolnej do służby przy reflektorach
i baterjach przeciwiotniczych. W ten sposób zostały zwolnione do
szużby frontowej dalsze kontyngenty mężczyzn.
»
Członkinie formacji, obs
jących reflektory i baterje przeciwlotniczeotrzymują specjalne
formy, przyczym przewiduje się dla nich
noszenie spodni. Otrzymują one, w zaleźności od wieku,
dodatkowe przydziały żywności,
і
+
Do obrony plot. powoływane są również kobiety innych narodowości,
/ARGENTINISCHES ТАСЕВІАТТ 2 dnia 17.111 .1945/.
4. Przemysł wojenny,.

"JOURNAL DE GENEVE" podaje:

"Na skutek uderzeń aljanckich od wschodu i zachodu Niemcy zaczęli
ostatnio budować na terytorium Rzeszy W, w szczególnosci

zaś w Austrii, w Lesie Bawarskim oraz w
Turyn
gdzy EISENACH i
MEININGSN, Wydrglane sa cade wzgórza, ażeby następnie zainstalować
tam maszyny,
;
5
:
Prod
8
202
ch skoncentrowana jest w Zomach kamienia
w Tyrolu i w
Bawarji,
r
eż w najwyśszych częściach gór w Zachodnich Czechach,
*
.
/ARCZNTINISCHES TAGEBLATT z dnia 14.III.1945/,

5. Бугай-адм. "HAMBURGER FREMDENEBLATT" podaje, iż według
tygodniowych biuletynów, publikowanych przeź Bank Rzeszy, obieg banknotów w Niemczech w połowie listopada 1944 roku wyrażaX się cyfrą
45.42Ët500.g00 marek,
gmo zdradza zaniepokojenie objawami inflacji, zadając pytanie;
",,, Gzy ilość niemieckich banknotów w obiegu nie jest zbyt wielka?"
/AROENTINISCHES TACEBLATT z dnia 16.111,1945/,

6, Surowce etraﬁ'säâxäg. Zajęcie przez armię czerwoną zagłębia
górniczego na
5
„ W DABROWIE i JAWORZYNIE oznacza dla Rzeszy
utratę prawie połowy produkcji węgla, która - po uwzględnieniu strat
wywołanych nalotami - przedstawia się następująco:
Sląsk, D
wa, Jaworzno
Zagłębie
y
Inne kopalnie
$

- 110.000.000 tonu rocznie
= 100,000,000
*
#
- od 15.000 do 20.000 tonn.

'.
Pozaten cały "czarny kąt", położony pomiędzy Polską, Niemcami i
Czechoszowacja, dostarczaz;
'Swntotxoznejfhlftÿ
*
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- 10% całości produkcji /z czego poХоча przypadała na gazolinę/
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Pozaten amońiak, kwas azotowy i t.p.
Stali, produkowano na Górnym Sląsku nie mniej jak 53.500.000 tonn
to Znaczy ok, 25% całości produkcji.
*
/AROSNTINISCHES TAGHBIATT z dnie 19.111.1945/.
II. WIADOMOSCI Z. NORWEGII
Jeden z najbardziej uzdolnionych obserwatorów, któremu udako się
ujść z Norwegii, podaje;
*
&/Niemcy określają ostatnio Norwegię jako "FORTECX GORSKA*, Uwatają oni, iż będą mogli, bronić 8
zeż czas nieo
(3
niezależnie od
tego,
©90 będzie i0h mtakowaz, oraz czy
Berlin zostanie
obsadzony przez wojska alianckiej
«
b/ Niemcy przenoszą do Norwegii znaczną część swojej floty; część
jej znajduje się dotgd.W.pozudniowej części cieśniny /Skagerrak-Kattegat?/, jednakże poki
ekkich krążowników, kontrtorpedowców i ścigaGzy znajduje się już w bazach norweskich, Do HORTEN przybyło 11 lekkich jednostek floty niemieckiej, które po przepłynięciu przez Kańaz
Kiloński kryły się za dnia u wybrzeży duńskich,
Na wodach. Norwegii
znajduje się około 300 podwodnych okrętów niemieckich; są one stacjonowane małemi grupami /po 2-3 okręty/ wzdłuż całego wybrzeża od Os1
po Narwik, Maze statki ~cysterny.,zaopatrują je w paliwo.
W przypadku konieczności dokonania remontu sprowadzane są one do
wielkich doków w TRONDHEIM i w BERGEN; doki te mogą pomieścić od 8 do
9 okrętów podwodnych i są ubezpieczone dachami z żelbetonu grubości
7-8 metrów.
%
Ostatni nalot brytyjski na BERGEN, podczas którego używane były
bomby 5-tonnowe, zdoła% wybić dziurę w takim dachu i spowodowaX wielkie
szkody.
f
/ARGENTINLICHES TAGEBLATT z dnia 16.III.1945/,

TITI. WEAPOMOSCI
WRGLR
Perso,

a rządu

erskiego

w

recæynie;

BELA MIKLOCS - premier, generaX=pułkownik. W. roku 1920 byZ
attache
wojskowym w Berlinie; w roku 1943 staż na czole Kancelarji
Wojskowej HORTHY'EGO, Po ukazaniu się proklamacji HORTHY'EG0 z dnia
15.X,1944 przeszedk do Rosjan.
д
з
…et. - mało znany. Z zawodu dziennikarz i członek par
Zorolnych. Minister.Spraw Zagranicznych.

Wp minister spraw wewnętrznych. Jedna z najbardziej
interesując,ych 080bistości
04 , Pomimo swoich 45 lat zaledwie, jest znany
dzięki swoim studiomwzakresie socjologii stanu chłopskiego na
Węgrzech, Jako młody student przystąpił do ruchu, znanego pod nazwą
5%

- 4 "odkrywcy wsi",

którego

główne

życia proletarjatu wiejskiego,

Zadanie polegało

na badaniu warunków

a który wyszedz z kó% Socjalnej

Demokrac«

ji.
W roku 1930 publikacje tego ruchu wywołały wielką sensację, gdyż
dzięki nim opinja pMbliczna zapoznała się z ngdzą, w jakiej żyli robotnicy rolni,
wanej

Należy przypuszczać,

iż

odegra ona

główną rolę w projekto-

na Węgrzech reformie rolnej,
Urodzi sig on w 1900 roku w pobliżu miejscowości Mako

jako

syn

ubogie?) chłopa, wyrósł wśród skrajnego ubóstwa i tylko dzięki swoim
zdolnościom i charakterowi zdołał uzyskać doktorat na uniwersytecie
w Szeged. Poglądy jego na Zagadnienie wsi są oryginalne, gdyż jest
on zwolennikiem t.zw. "urbanizacji wsi" oraz zapobieżenia ucieczce
ludności wiejskiej do miast.

Амав
- Minister rolnictwa, kowal z Kaposyar, jeden z głównych
fLlarów Päâë'xomunistyczueg.
ANOS

VOROS - generaX puikownik, minister obrony narodowej. Oficer

artylerii przydzielony przed wojną do sztabu głównego. Kiedy na
żądanie !!!-доби generaX SZONBATHE:
został usunięty ze stanowiska
szefa sztabu głównego, następcą jego został VUROS, ~Niezupełnie jasną
gag під, jaką odegraX on w dniu 15.X.44, PrzeszedX na stronę Rosjan
„ZI „444

вшщ dx, - Burmistrz miesta Debreczyn; znany kelwinista,
przewodniczący
egium kalwińskiego w Debreczynie, Konserwatysta;
uchodziz za przyjaciela hr.Stefana BETHLEN,
«
2
ur, - starszy syn b,premiera Powła TELEKI, który popeiniZ samobójstwo w kwietniu 1941- roku, Profesor uniwersytetu w
Koloszwar, gdzie wykładał geologię, matematykę i fizykę; Należax do
delegacji, która we wrześniu 1944 roku bawiza w Moskwie.
щ - genereX pużkownik, minister aprowizacji, Do chwili
wybuchu wojny
wojskowy w Moskwie, Przewodniczył wrześniowej
delegacji do Moskwy,

щ - profesor, przewodniczący Parlamontu,

Na podstawie

äowizorycma
nstytucji spełnia funkcje Głowy Państwa. Zajmował
tedzę prawe międzynarodowego na uniwersytecie luterańskim w Miskolczu,
щ - wiceprezes parlamentu, profesor psyóhjatrji na uniwersytecie w De reozynîe.
F

Щ dr, - wiceprezes parlamentu, zajmował stanowisko
ministra sprawiedliwości w rewolucyjnym rządzie KAROIYI'EQ0, poczym
przez długie lata
na wygnaniu.
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/AROXNIINISCHES TAGEBLATT z dnia 13.III.1945/,

