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Dit stuk mag niet vermenigvuldigd worden dan met toestemming
van Hoofd Sectie L 2.
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1.

Hierbij heb «ik de eer U aan te bieden uit-

gave tto, 11 van Mededelingen van Gegevens,
2,

Het in het bezit van L 2 zijnde materiaal

kan" uit veiligheidsoverwegingen niet altijd worden
gepubliceerd. Gestreefd wordt naar zo volledig mogelijke inlichtingen» De beveiliging van hen die -het
materiaal verzamelen, is echter con eerste vjereiste,
Dit is de reden waarom sommige punten met het nodige
voorbehoud moeten worden behandeld.
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OVERZICHT van de toename van de gevechtskracht van de
Communistiache strijdkrachten sinds 1949 in het bijzonder
voor wat betreft de Russische Luchtmacht in Oost-Duitsland
: I. Order of Battle Oost Duitsland met schets
ligging vliegbases.
II. Grafiek van verhouding prop-jagers jet-jagers 1950-1951

1.
Sinds 1949 is de gevechtskracht van de communist iache- 'strijd- ..
krachten belangrijk toegenomen. Alle feiten wijzen er duidelijk op, dat
de Russische militaire macht zich voorbereidt op een oorlog.
In de ondervolgende punten wordt de toename van de gevechtskracht in het kort aangegeven; voor wat betreft de Russische Luchtmacht
in Oost»-Duitsland is dit (neer uitgebreid behandeld.
Rusland^
2.
Hoewel de getalsterkte van de strijdkrachten in Europees Rusj.and
de laatste jaren niet belangrijk is toegenomen, is de gevechtskracht door
verbeteringen in' de organisatie, vernieuwing van materieel en doorvoering
van mechanisatie (^Ofó van het leger in Ruslandl'is nu gemechaniseerd-)- toch
aanzienlijk vermeerderd. • Daarnaast aij'n ook de para-militaire; orgariisaties
de_laatste Jbijd aeer^aotief geworden. Het wegen- en spoorwegennet is de
laatstF~3a^^"aaniaienlT^"oritwiklceld en de decentralisatie van <3 e industrie
vindt nog steeds voortgang. In Siberië is het aantal divisies de laatste
twee jaren sterk toegenomen en bedraagt nu verraoedelijk 32.

lr .

Ljaohtiaaoht,
3«
Naast de èange afstand bommenwerpers beschikt de Russische strategische Luchtmacht (A.D.D. ) over transportvliegtuigen bestemd voor luchttransport van troepen en luchtlandingstroepen.
Sinds 1949 is de sterkte in Europees Rusland opgevoerd tot 22 regimenten,
waarvan 20 regimenten zijn uitgerust met de moderne IL-12, een tweemotorig
transportvliegtuig plaatsbiedend aan 32 man en 2. rg±n«aet de TU-70 oen 4 mot,
transportvliegtuig plaatsbiedend aan ?2 man. De transportregimenten zijn
samengevoegd tot diyisie's en deze eenheden oefenen geregeld mot de luchtlandingsdivisie ' s .
Tsjeohoslowakije.
4«
Sinds 1949 is de ^slagkracht van het Ts jephoslovaakse
ïglgMg.1 ijfe^l ^e -Qgrc^J1* In 1950 hebben cte" Russen e"ê"H""Begïn" gemaakt met het
-CSC
iaaF"sté ërr van modera jnateriaal voor dit leger, dat nu naar
Russasch voorbeeld is georganïseürd./fiet telt 13 divisie' s.
De Ts jeohoslovaakse luchtmacht heeft evenwel nog practisch jeen militaire
.waarde»
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5.
Het Poolse leggE. is sinds 1949 gereorganiseerd tot een sterke
macht, bestaande uit 16 divisie's en 4 tankbrigades, met veel modern,
Russisch materieel. Ook de Poolse luchtmacht heeft het laatste jaar enkele
van de nieuwste typen straalvliegtuigen gekregen. Of de Poolse strijdkrachten, behalve tegen de Duitsers, goed zullen vechten, blijft nog oen open
vraag.

i

6,
Het Hongaarse (leger)is de laatste twee jaren belangrijk uitgebreid
en versterkt. Naast veel modern licht materieel hebben de Hongaren ook yele
? gwa**ü__ fonVs van de Russen ontvangen. Eind 1950 waren in Hongarije 2 Russische en 5 Hongaarse divisie's gelegerd.
Roemenie.
7»
Roemejo£,e beschikt thans over een buitengewoon
^eoutilleerd('ïeger7) bestaande uit 15 divisie's, waarvan meer dan cle helft
gemechaniseera~±S* Er zijn op het ogenblik nog 2 Russische divisie's in
Roemenie gelegerd,
Bulgarije.
8. ,
Bulgarije is momenteel wel de st orkst e 1 mil it air e macht van de
Russische satelietlanden. Het beschikt over 13 divisie1», voor het merendeel gemechaniseerd. De graad van 'geoefendheid van de manschappen ia zeer
hoog en de gevechtskradvr~èn~ctió!birit'eit van" dg> dTvTsïë's is zeer~"groot.
,
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Oost-Duitsland,
9*
C Ijggegj/ De Russische legersterkte in Oost-Duitsland bedraagt nu
32 divisie^Sy-'waarvan 70$ gemeOhfUiiBeerd is. De legers hebben in feite geen
bezettingstaak, aangezien de handhaving van orde in hoofdzaak aan de Volks
polizei wordt^overgelaten. Oost-Duitsland is dan ook meer te beschouwen als
een basis en foefent e rreSai voor de Russische legers. De laatste twee jaar
als'Ëe"aïlrlcïe met ongeveer 30,000 man toegenomen, zodat de totale sterkte
om en bij de 360.000 man ligt.
_,-. n
De mechanisatie is sinds 1949 aterk doorgevoerd, de artillerie eenheden ^iJQ) /
van beter en modern materieel voorzien, zoals raketwerpers en bij de pantSereenheden zijn vrijwel alle verouderde tanks>vervangen door de nieuwe typen.
Ook de Reorganisatie van de divisie's zal de gevechtskracht van de landstrijdkrachten nög""v"ergrSten^'"ïri "ÜOBÏ-Duitsland wordt eveneens het wegenen apoorwegonnet verbeterd,
Luohtmaoh-t; Oost-Duitsland,
.
10,
Jagers. In 1949 werd een begin gemaakt met de vervanging van
schroefjagors door straaljagers. Eind 1950 was deze vervanging voor ongeveer
75$ doorgevoerd. Begin 1951 heeft dit proces zich gehete! voltrokken. .
Er wordt intensief geoefend met do nieuwe straaljagers. Bij vrijwel alle
jagerregimenten zijn enkelo "advanoed trainers" ingedeeld, waarmede sleohtweer vliegen wordt beoefend. Hierdoor neemt de gevechtswaardo onder marginale
weeromstandigheden belangrijk toe.
11.
In 1950 waren de straaljagers van het 16e Luohtleger in OostDuitsland voornamelijk bestemd voor luchtverdediging en escortering van
slagvliegtuigen en bommenwerpers. De laatste tijd oefenen straaljagers in
het vuren op gronddoelen met'boordwapens en rookets. Hieruit blijkt, dat de
jagers nu ook ingezet zullen worden voor directe steun aan Russische grondtroepen.
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12.
Bommenwerpers^ "foorts is in April van dit jaar in Oost-Duitsland
een begin gemaakt met de vervanging van de propeller-bommenwerpers door
straalbommenwcrpers. Hieruit blijkt niet alleen, dat Rusland dit type
straalbommenwerper in productie heeft genomen, maar tevens, dat deze
productie reeds in een ver gevorderd stadium verkeert» De vervanging van
de oude bommenwerpers door nijLeuwe. zal uiteraard de slagkracht van het
lée Luchtleger belangrijk vergroten» Naar schatting kunnen tegen het najaar
alle verouderde bommenwerpers door straalvliegtuigen vervangen zijn.
Onmiddellijk na de aankomst van de eerste straalbommenworpera in
Oost-Duitsland,, werd intensief geoefend in het vliegen van dit type*
In Juli j, l, worden reeds oefeningen in het v/erpen van bommen gehouden.
DO gemiddelde aanvalshoogte was 1000-1500 m,
13»
Slagvliegtuigen. Het in Oost-Duitsland in gebruik zijnde type
slagvliegtuig :Ls verouderd en de snelheid gering. Vermoedelijk zullen deze
vliegtuigen geheel of gedeeltelijk door propellerjagers worden vervangen.
(in een westerse Luchtmacht kent men geen slagvliegtuigen; men maakt
gebruik van jagcrbommenwerpers of lichte bommenwerpers *)
De laatste maanden wordt 's nachts veel geoefend met deze IL-lOs
Vermoedelijk zullen deze vliegtuigen, in verband met hun geringe snelheid
in hoofdzaak na zonsondergang worden ingezet on dan waarschijnlijk in
kleine groepen of alleen*
14.
Vliegveldbouw. In 1949 beschikten de Russen over 14 vliegvelden,
alleen ex-Luftwaffe-veldena Deze velden waren voldoende groot voor propellervliogtuigen* Toen een begin werd gemaakt met de vervanging van propellerjagers door straaljagers werden eveneens op de meeste velden de startbanen
verlengd tot 2000 m.
15«
In 195Q werden op verscheidenen velden met gras oppervlak eveneens
startbanen aangelegd, zodat tegen het einde van dat jaar de Russische luchtmacht over 21 velden met startbanen beschikten.
lé.
Op het ogenblik, worden van twee velden de startbanen verlengd tot
ongeveer 3000 m,, terwijl er voorts 10 nieuwe velden worden aangelegd met
startbanen variërende van 2000-3000 m» Deze verlenging en aanleg van startbanen tot 3000 m* houdt ongetwijfeld verband met de komst van straalbommenwerpers. Tegen het najaar kunnen de Russen over 32 operationele vliegvelden
in Oo&t-Duitsland beschikken»
17»
De velden met startbanen van meer chti2530 m, lenen z ich bijzonder
goed als tussenlandingsbases voor uit Rusland afkomstige parachutisten en
luchtlandingstroepen*
18,
Brandstof _opslaj5plaatsen._ Sedert 1949 werden op vrijwel alle
vliegvoJf?'.--i üna^rgrondöü brandstoftanks gebouwd. Omtrent de capaciteit
van deze tanks is weinig bekend, zodat over de totale tankcapaciteit in
Oost-Duitsland nog geen juist inzicht kan worden verkregen.
19.
VIiegfaoilitoite:n, Gedurende het laatste jaar zijn op het merendeel der in gebruik zijnde velden moderne vliegfaciliteiton, zoals' nachtv
verlichting,, slechtweerverliohting, homing-faoilities on dergelijke installaties aangebracht. Hierdoorlis de operationele waarde van deze vliegvelden
toegenomen <,
2®'
Verbindingen^ Het 16e Luchtleger heeft in Oost-Duitsland een goed
geou+.il~lr JrS. en tamelijk modern verbindingsnet opgebouwd, -fOnder meer wordt
gebruik gemaakt van VHF en radarlinks, ook voor de verbinding naar polen
on vermoedelijk verder naar Rusland»

- 421,
Conclusie» De slagkracht van het löe Luchtlego:
neemt sedert 194-9 regelmatig toe door de vervanging van
tuigen door straalvliegtuigen, terwijl het aantal in
neorde vliegtuigen niet noemenswaard is veranderd.

[M
«i and
ce vlieg:sland gestation*

22,
Sedert 1949 is het aantal vliegvelden in Oo«|i*0üit$lató belangrijk
uitgebreid; tegen het najaar 1951 kan het aantal verdubbeld zijn, zodat er "
dan in plaats van één, twee luchtlegers in Qost-Dui'tsland geplaatst kunnen
worden.
,
v
23»
Verbetering van de faciliteiten ton behoeve van het 16e Luchtleger
in Oost-Duitsland wijaen er duidelijk op, dat er voortdurend wordt gestreefd
naar het opvoeren van de gevechtskracht van de luchtmacht,
24»
De zich in Oost-Duitsland e n Polen bevindo'nde J-cgej^) on luchtmachtsterkte is voldoende om op ieder gewenst ogenblik een eersfe^ohelon te
vormen van voldoende stootkracht om daarmede de Atlantische kust te bereiken;
dit eerste echoion zal uiteraard zo snel mogelijk worden versterkt met ruim
50 divisie's uit Centraal Rusland,
25.
• 35e zich in Hongarije, Roemenie en Bulgarije bevindende communistische strijdkrachten zijn voldoende om Joegoslavië, Griekenland en eventueel
Turkije te veroveren, danwei een geallieerd tegenoffensief van deae landen
uit met succes te kur>nen bestrijden.
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BULAGE I behorende bij
Med.v.Gegev. No*ll

ORDER OF BATTLB VAN HST l6de LUGHTLEGER IK OOST-DUIT SLAHD
(gebasseerd op gegevens waarover op l Augustus 1951 werdbeschikt)
LOCATIE
H.Q. 16 Luchtleger
Werder
Wittstook
H.Q. 3 Jager Korps
Finow
H.Qi 279 Jager Div,
Finow
twee jager rgt.
Wittstook,
een jager rgt.
H.Q, 286 Jager Divi
Laerz
Laerz
twee jager rgt.
Parohim
een jager rgt,
Weuruppin
H.Q. 739 Jager DiV»
twee jager rgt.
Neuruppin
Neubrandenburg
een jager rgt»
ïïittenberg
Jager Korps
H.Q.
Zerbst
H.Q. ? Jager Div.
Zerbst
twee jager rgt.
een jager rgt.
Briest
H.Q, ? Jager Div*
Alt LÖnnewitz
Alt Lönnewitz
een jager rgt.
een jager rgt.
Dessau/Alten
een jager rgt.
Köthen
H.Q. ? Jager Div.
Grossenhain
twee jager rgt*
Grossenhain
een jager rgt.
Brandis
Dresden/Klotsohe ?
H.Q. 3 Korps Bommenwerpers
Pdjneterwalde
H.Q, ,301 Bommenwerper Div.
Finsterwalde
twee bommenwerper rgt,
Cottbus
een bommenwerper rgt.
Altes Lager
H.Q. 241 Bommenwerper Div,
Altes Lager
twee bommenwerper rgt.
Oranieriburg
een bommenwerper rgt,
H.Q. 6 Kbrpe . Slagvliegtuigen
Falkensee
H.Q. 25 of 115 Slagvliegtuigen Div. Staaken
een slagvliegtuigen rgt.Staaken
twee slagvliegtuigon rgt.Brandenburg/Aj»ado
H,Q. 115 of 25 Slagvliegtuigen Div. Doeberita
twee slagvliegtuigen rgt,Doeberitz
een slag vliegtuigen
H.Q. 919 Onafhankelijk
Transport Rgt.
Staaken
H.Q. 22$ Onafhankêlijk
Altenburg
Transport Rgt.
H.Q. 98 Onafhankelijk
Sohbnwalde
Art.RECCO Rgt.
H.Q. 16 Onafhankelijk
Verk.Rgt.
Oranienburg

VLIEGTUIG TYEB
PO-2
PO-2
PO-2

MIG-15; YAK-15,
MIO15
PO-2

MIG«15j YAK-11
MIG-15
PO-2

MIO15JYAK-18

MIG-15; YAK-15;,
PO-2
PO-2

MIG-15; YAK-15
MIG-15
PO-2

MIG-15; YAK-11
MIG-15
MIG-15; YAK-11
PO-2

MIG-15; YAK-11
MIG-15; YAK-15
PO-2
PO-2

TU-10; PB-2
PE-2
PO-2
PB-2 *

TU-10; PE-2
PO-2
PO-2
IL-10
PO-2'

it-io

IL-10
LI-2
LI-2; PO-2
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Grafische voorstelling van het verloop van het percentage jet-jagers t.o,v. het
totaal aantal jachtvliegtuigen van het l6de Luohtleger in Oost-Duitslarkl.
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Aantekeningen voor Hoofd G 2.
Mededeling van Gegevens no* 11, Luchtmachtstaf.

—•
Betreffende
afspraken, Luid-G2.
De afspraak, dat elk van de Inlichtingendiensten
zich uitsluitend op eigen terrein zouden bewegen in
hun publicaties is voorzover ik mij herinner uitsluitend mondeling gemaakt, o. a. naar aanleiding van vroegere publicaties van de Luid betreffende de landstrijdkrachten, die onzer inziens niet in overeenstemming
met de feiten waren.
Daarbij is destijds (ca 2 jaar geleden), in opdracht van de Kolonel Romer, door mij met de Kapitein
van It\erson afgesproken, dat gegevens de landmacht
betreffende, niet dan na voorafgaand overleg met Sectie
G 2 H. K. G. S. zouden worden gepubliceerd.
Eenzelfde afspraak is toen tussen de Generaal
Kengen en de Kolonel Romer gemaakt.
,£, ££*~«->->v*. .,£*•»•>«_

£i. ^TA?"^*»—- -«- X/*3-*«/'

Opmerkingen betreffende in M.v.G.no.ll opgenomen
gegevens aangaande de landmacht.
Blz.l punt 2.
Dit punt is in hoofdzaak juist. Mits zogenaamde
lijndivisies worden bedoeld, is het aantal van 32 divisies in Siberië ook ongeveer goed. (Bericht stamt
waarschijnlijk uit Amerikaanse bron) l
Blz.l punt *+.
Opmerkingen betreffende de slagkracht van het
Tsjechoslovaakse leger zijn mijns inziens overdreven.
De hoeveelheid aan de Tsjechen geleverde uitrusting is
zeer zeker zéér miniem.
Blz.2 punt 6.
Uitbreiding Hongaarse leger conform. Ontving
wel Russische wapenen, doch nog te weinig en zeker
juist geen zware tanks.
Blz.2 pufat 7.
Roemenie heeft wel een groot leger, doch dat
staat moreel zeer laag en de bewapening is onvoldoende
voor zelfstandig operatief optreden. Ook hier weer
geen zware wapenen. Mechanisatie nog zeer onvoldoende,
bovendien slecht (verouderd) materieel en zeer weinig
benzine toewijzing.
In dit rijke olieland is de benzine thans zeer
krap gedistribueerd.
Blz.2 punt 8.
Bulgarije - 13 divisies conform. Het is het enige
land dat waarschi.1nli.1k zwaardere Russische tanks bezit.
Moreel laag, behalve in enkele "crack-units".

- Het -

- 2Het materieel is in het algemeen slecht onderhouden
en verouderd. Groot gebrek aan technici. Het Poolse
leger is In het algemeen beter.
De aanleg van de Bulgaren voor guerillastrijd
is zeer goed. Het aantal Russische officieren in het
Bulgaarse leger is kortgeleden belangrijk vergroot,
waarschijnlijk wegens gebrek aan goede leiders en wegens onbetrouwbaarheid van de troep.
Blz.2 punt 9.
Oost-Duitsland. Alle Russische eenheden in OostDuitsland zijn gemotoriseerd c.q. gemechaniseerd,
De sterkte van de Sovjet troepen is inmiddels weer op
het niveau van 19^9. De tijdelijke verhoging kwam
door verlenging van de dienstplicht met l jaar in
waardoor in heel Rusland voor één Jaar een lichting
langer onder de wapenen bleef.
De artillerie wordt gemoderniseerd. Raketwerpers
conform.
Tanks worden vervangen. Spoorwegnet wordt
wel verbeterd, doch zeer langzaam en de algemene toestand is ver ten achter bij 1939.
De Soviet infanterie divisies in Oost-Duitsland
zijn gereorganiseerd, maar hebben nog niet hun volledige automateriaal.
Verder zijn de troepen niet voltallig. Algemeen
gesproken, mist elk leger l korps en elk lorps l dlv.

.
•**-

BlzA punt 25.
/t*r\t?
Deze bewering is mijns inziens on^fenig. De satellletlegers zijn op zijn minst gezegd onbetrouwbaar.
Bovendien bestaan deze strijdkrachten voor 90# uit
niet- of gebrekkig gemotoriseerde infanterie divisies.
Zelfs met de 5 (bovendien 2e-rangs) Sovjet divisies in deze landen vormen zij geen gabalQneoordo_/.
\.
Zonder krachtige rechtstreekse hulp van Sovjet
troepen, zouden deze strijdkrachten, zelfs als zij betrouwbaar waren, het niet tegen de Turkse of Griekse
strijdkrachten, die thans beide van goede qualiteit
zijn en grotendeels Amerikaans materiaal «hebban, kunnen opnemen.
w^Uc^
Bovendien bestaat er van oudsher een grote nijd
en afgunst tussen de bedoelde satellietvolken onderling,
die een behoorlijke samenwerking vrijwel zeker onmogelijk zou maken.
Ik herinner er hierbij aan, dat Gen.Eisenhower
in Aug. j.l. het als zijn oordeel heeft uitgesproken,
dat de gezamenlijke strijdkrachten van Hongarije, Roemenië en Bulgarije onvoldoende kracht bezaten om het,
nu nog vrij zwakke Joegoslavië, gezamenlijk te overwinnen.
- Algemene -

- 3Algemene opmerking;
Mijns inziens heeft de samensteller *«m één è,
twee verhalen van "enthousiaste" Amerikaanse journalisten, plus wellicht een paar gegevens uit het "Shaperapport no.l" (verschenen in Augustus) bij elkaar geraapt.
Het resultaat van een serieuae studie is dit zeker
niet, hetgeen klopt met de bewering der Luid-officieren,
dat men zich wegens gebrek aan personeel uitsluitend
tot een studie van Oost-Duitsland bepaalt.
Gegevens, welke wij hier aantreffen, die voor de
Luid van belang kunnen zijn, geven wij door, waarom
doet de Luid niet hetzelfde ?
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GEHEIM
49 October

G2 bur.A.
24/05659 Geheim,
Onderwerp! Madedeling van Gegevens

J

\» taf Jfr.0

' Bijgaand bied ik P aan een doordruk van
de brief van do Chef 0«neral« Staf inzak*
opgemeld onderwerp en van gelijke datum an
nummer als dit schrijven.
Aangezian deaa Medadeling van Qagevani
rechtstreek» aan ü verd toegezondan, mog*
ik volstaan A«t korthaidshalva naar da In*
hond van de bijlagen te vervijzen.
i
De Luitenant-Kolonel
van de Oenerale Staf r
Hoofd Seotie G2,

(W.C.H.van Reede)

Hoofd Bureau Inlichtingen
Marinestaf,
Lange Vijverberg 7,

Opmerkingen betreffende ia Mededeling van Gegeven» ar. 11 opgenomen gegevens aangaande d* landmacht.

Dit punt ia In hoofdzaak juist. Mits zogenaamd* lijndivlsie»
worden bedoeld, ia het aantal van 32 divisies in 3iteril ook ongeveer goed. (Bericht staat waarschijnlijk uit Amerika a n» e bron)*
Bla « l punt jfe«

Opmerkingen betreffende d* slagkracht van het T* jeohoslovaaks*
leger zijn m. i. overdreven. De hoeveelheid aan d* Taje»t*tei>gelev»rd* uitrusting ia zeer «aker *6é*r miniem.
BI a* 2 PUB t 6.

Uitbreiding Hongaarse leger confora. Ontving wel Russisch* wapenen, doen nog t« weinig en zeker juli t qaen zware tanks,
Roemenië heeft wel **n f root leger, dooh dat staat moreel zeer
laag en d* bewapening ia onvoldoende voor zelfstandig operatief op»
tr*d*n. Ook hier weer geen zware wapenen. Mechanisatie neg i**r on*
voldo*nd*| bovendien aleeht (verouderd) aaterleel en «*er w*inig
benzine toewijzing.
In dit rijke ol i eland Is d* bensine thans «eer krap gedistribueerd.
Bulgarije » 13 divisies conform» Bet la het enige land dat
waarsehijnli.1k «waardere Russlstthe tanks bezit. Moreel laagt behal»ve in enkele "oraok-units",
Set materieel ia in het algemeen slecht onderhouden en verouderd. Groot gebrek aan teehniol. Bet poolse leger ia in hot alg««e*n
beter.
B« aanleg van d* Bulgaren voor gu*rlilastrijd ia zeer goed. R*t
aantal Russlsehe officieren in hot Bulgaarse leger ia kortgeleden
belangrijk vergroot, vaarsohijnlijk wegens gebrek aan goede Itlders
•n w*gena onbetrouwbaarheid van d* tro*p.
Bla.2 gaat 9n

Oost-Duitsland. %11* Russische eenheden in Oost-Duitsland zijn
gemotoriseerd o.q. gemechaniseerd. De sterkte van d* Sovj*t troepen
la Inaiddels weer op het niveau van 19*^9. B* tijdelijke verhoging
kwam door verlenging van d* dienstplicht m«t l Jaar in 19^9» waardoor in heel Rusland voor e*é*n jaar een lichting langer onder d* wapenen blsef.
D* artillerie wordt ge»oderniaeerd. Raketw«rpers conform. Tanks
w££&ifl_vervangen. Spoorwegnet wordt wel verbeterd, dooh zeer laaf*

- 2zaan «n de algemene toestand la v«r t«n a«hter fetj
D* ftoviet infanterie divisies la Oost-Duits l and fijj§ gereorganiseerd, «aar h«bb«n nog niet hun volledig» automatïrlaal.
Verder zijn d* troepwi nl«t voltallig. Algam*«n g«sprok«n,
Mist «Ik l«g«r l korp» «B «Ik korpj l dir.
D«a« b«v«ring Is m.1.onjuist. D« §at«lli«tlegars zijn op
clja min* t g«c«gd onb«trouvbaar. Boy«adi«i bot aan d «se itrljikraolitto voor 9ÖJf uit nl«t-of g*br«kkig g«»otoriia»rd«
ri*
2».rangs) ftovj«t dlvislat in
dete land«n voraen siJ §««1 harmonische strljdmaeht,
Zonder krachtig* r«oht«tr«ekse hulp van &ovj«t troep«n,
«ouden deze strijdkrachten, zelfs alt zij betrouwbaar var*n,
ha t niet tegen d* Turks* of Gri*Jcs« strijdkrachten, die thans
belde van goede quallt*lt zijn «n grotendeels Imerikaaju materiaal bezitten, kunnen
Bovsndi«a bestaat «T yan oud a hè r ««a grot» aijd «n afgiinst
tussen d* b*do«ld« sat«lll«tvolk«n oadtrling, di« «ea behoorlijke saaenwarking vrljw»! ««kap onaogelijk eou aak«n.
Ik herinner er hiorbij aan, dat 0«n.Iis«nhow«p in
h«t als ftJJfi aord««l h«eft uitgesproken, dat d- g«saa«nlijk«
strljdkpaohtt» van HongariJ«, Ro«a*nii «a Sulgarij« onyolda«
d« kracht bezat»n <m het, nu nog vrij tvakk* Joegoalavi», g»«aaenlljk te overwinnen.

