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Na L,141/44 z dnia 7. 2, 19444
Raport organizacyjny za IV.kwartał 1943 opracowany dobrze i przejrzyście.
Zdając sobie sprawę z technicznej niemożliwości sporządzania go w czasie do l0.każdego miesiąca po kwartale sprawo-

.

zdawczym /konieczność otrzymania potrzebnego materiału z plac.
wyw.'"Sabanilla" i "Salvador"/ - przesuwam termin jego
nia na dzien 50.miesiĘca po kwartale sprawozdawczym /data raportu/ i proszę wysyłać go w tym terminie.
Równocześnie polecam:
1.- kierownikowi plać.wyw.'Sabanilla" zabronić po raz ostatni
i to w kategorycznej formie interesowania się sprawami "nas
nie interesującymi" i marnowania wysiłku w kierunkach i dzię
V
dzinach, nienależących do zakresu jego pracy /Instrukcja dl:
Plac. Wyw. "Sabanilla" - tut. L. 660/43./. W wypadku stwierdzenia niezastosowania się do tego, proszę o meldunek w swoim
czasie z odpowiedniem wyjaśnieniem.
2.- wystąpić ze swej stromy - w sposób dogodny dla Pana Majora :
by położyć kres nieistniejącej współpracy kierownika plac.

wyw.'"Sabanilla" z agentem Nr.1515. W wypadku niemożności "рі
godzenia ich" uregulowanie tej kwestji pozostawiam decyzji
Pana Majora.
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2+ 7 wyjaśnió,w jakim charakterze ma pozostawać do "Estezet" ps.
"Nowakowski", z którym "ustalono dalszą współpracę",

4.- zwrócić w odpowiedniej formie uwagę agentowi Nr.120 na jego
zaniedbanie się w służbie względnie powierzchowną pracę.
Wiem skądinąd i zdaję sobie sprawę, że jest on "duszony" w
robocie przez Min.Inf.i Dokum, - niemniej uważam, źe jego
dotychczasowa praca, sprowadzająca się w sumie do podawania
Centrali mmiej, czy więcej inspirowanych informacji od Semseya raz na jakó czas, nie może być uważaną za współpracę z
nami, do której się "Brunon" zobowigzał przed swym wyjazdem
do Buenos Aires. Stwierdzam to tymbardziej, że - jak zaznaczono w raporcie - "ma on bardzo dobre kontakty i jest już
dobrze wprowadzony w teren".
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5.-

agentowi

Ogólnie

Nr.5189

biorąc

-

nie

nadać pseudonim,

mam zastrz&en co

do pracy.

Sam. Plac. Wyw.

wiressze---

rzeszy

.

"Estezet".
Natomiast proszę zwrócić uwagę w formie zachęcającej placówk
om
"Sabanilla" i "Salvador" na małę produktywność i przesyłanie
infor
macji często w stanie surowym, bez przepracowania względni
e ich
naświetlania.

Przy tej okazji proszę im również przypomnieć, by
w ich przekonaniu i ocenie - istotnie ważne i aktualne przesyłali, jak dotychczas, wprost do Centrali, gdyż inaczej
umieszczane w miesięcznych sprawozdaniach,czy raportach /via
Zstezet/ tracą na wartości i niejednokrotnie z tego tylko powodu nie
mogę być wykorzystywane.
NPM
informacje
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