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Wytyczne do studjum prasy.

I. Pomimo wysokiego poziomu raportów prasowych i sytuacyjnych nie
.
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Studjum prasy mnie jszościowej ograniczyć do poruszania
najbardziej istotnych.
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ję publiczną pożądany dla Sztabu lub Rządu

sprawę.

Studjum prasy i wydawnictw wykonywane przez Estezet powinno obejmować :
ekspertów
- oceny ogólnego położenia wojenneko przez czołowych Pratt
, Adm.
her
wojskowych jak H. Baldwin, Maj. F. Eliot, Fletc
W.V. Pratt i innych.
jskich
- Wypowiedzi na temat przyszłego uporządkowania spraw europe
ł
udzia
Czy i jaki
i ewentualnej okupacji przez wojska USA.
miałaby w tych sprawach Rosja.
państw
- Utworzenie międzynarodowych sił zbrojnych i udział w nich
okupowanych przez Niemcy, zwłaszcza Polski.
być nadsyłane w
Publikacje z dziedziny powojennego planowania mogą
tarzem
formie posegregowanych wycinków zaopatrzonych krótkim komen
charakteryzującym wydawnictwo i autora.
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II.

Pozatym należy pilnie śledzić Opinje prasy i ważniejszych perjodyków w odniesieniu do następujących kwest ji:
1.

Jak jest ksztartowana opinja publiczna jeśli chodzi o przewidywania dotyczące terminu zakończenia wojny.
Czy są i
jak ;ozważane możliwości zakończenia wojny jeszcze w bieżącym

roku

2.

Czy i jakie są głosy na temat poważniejszej akcji Al jantów
w bieżącym roku na kontynent Europy.
Przewidywane kierunki
działania i na Wzochy /po oczyszczeniu Afryki/, Bałkany,
Francję i Norwegję.
Jakie najczęściej są wymieniane kombinacje
tych kierunków względnie który z nich podkreślany jest szczególnie.
Czy i co się mówi o współudziale ruchów podziemnych krajów
okupowanych, zwłaszcza Polski, gdyby inwazja Europy miała
nastąpić w tym roku.

4.

Jak się ocenia sytuację i możliwości Niemiec na rok 1945.
-Czy przewiduje się jeszcze ofenzywę na wschodzie względnie
działania zaczepne o ograniczonym celu, jak Bałkany - Francja,
Hiszpania.
Czy odwrotnie zdecydowana obrona na wszystkich
frontach.
- Czy rozważana jest postawa obronna Niemiec na wszystkich
frontach.
- Czym tłomaczy się milczenie niemieckiego lotnictwa na Zachodzie
Europy.
- Jakie są opinje co do działalności niem. Łodzi podwodnych.
- W czym większość poważniejszych odłamów prasy widzi najsłabszy
punkt Niemiec.
- Co mówi się na temat objęcia władzy przez armję w wypadku
załamania się Niemiec?
- Jakie są prądy w emigracji niemieckiej jeśli chodzi o urabianie
opinii amerykańskiej co do przyszłości Niemiec?
Co mówi się o sytuacji i możliwościach Rosji na rok 1943.
- Czy Armja Czerwona mogłaby dać sobie rądę bez pomocy Aljantów.
- Jakie poglądy wygłaszane są na temat ewentualnego konfliktu
rosyjsko-japońskiego i jego wpływu na sytuację Rosji w Europie.
- Czy są rozważane możliwości odrębnego pokoju niemiecko-sowieckiego oraz skomunizowania armii niemieckiej.
- Jak i czy wogóle oceniane jest niebezpieczeństwo komunizmu
w Europie, wprowadzonego przez zwycięską Rosję.
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6.

Postawa
-

innych państw.

Jak ocenia się
w Jakâm czasie

możliwości

przystąpienia

Turcji

do

Wojny oraz

może nastąpić modernizacja i dozbrojenie jej

armii
- Czy pisze się na temat zmiany sytuacji Wkoch na korzyść Aljantów i czy ocenia się kiedy by to mogło nastąpić?
- Co prasa przewiduje jeśli chodzi o postawę Hiszpanii.

III, W częściowej zmianie zarządzeń L.dz. 4/4562 dn. 14.4.45 r. pkt.4,
ustałam następujący terminarz i rozdzielnik raportów prasowych i
sytuacyjnych:

- 1 raz w tygodniu pełny raport prasowy, z tym, że prasa w językach:
czeskim, litewskim ma być opracowywana l raz w miesiącu w syntezie
z uwzględnieniem momentów najbardziej istotnych.

- ] raz w miesiącu krótki raport sytuacyjny.
Prasa polska i ukraińska ma być opracowywana w terminach dotychczasowych / l raz na tydzień/.

: Macra
+- i t - to

Rozdzielnik raportów prasowych:
egz.
egz.
egz.
egz.
egz.

dla Sztabu N.W. w Londynie
dla Z-cy 8,8. N.W.
dla Attachć Wojskowego /
dla
R
Morskiego
/ tylko prasa w języku angielskim
dla
y
Lotniczego

Rodzielnik raportu sytuacyjnego jak w zarządzeniach L.dz.4/45
z dn. 14.IV.45 r. pkt. 4.

Wycinki z publikacji dotyczących powojennego planowania, okupacji Europy przez aljantow oraz projektow utworzenia migdzynarodowye
sik zbrojnych polecam mi przekazywać w miarę ich skompletowania wg.
uznania Szefa Estezet.

Z-ca 8.8. N.W.
Dont
L. Mitkiewicz
Prk. dypl.
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