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Melduje, fe w "Sonntagsblatt 'Staatszeitung und Herold" w New
Yorku z 25.11.45, pojawiX się artykuł pióra korespondenta waszyngtońskiego tego dziennika, Waltera T.Riddera, o ściśle tajnym /most secret,
dokumencie przedłożonym .8.X1,44 prezydentowi Rooseveltowi przez Szefa
"Office of Strategic Service" generała DONOVAN'a, Zawiera on propozycję reorganizacji wojskowej szużby wywiadowczej w USA po wojnie. W
miejsce obecnego "Combined Chiefs of Staff", które stanowi niejako
clearing wojskowego wywiadu, miazaby powstać Instytucja Centralna,
і
której zadaniem byłoby: zbieranie informacji wojskowych, gospodarczych,
politycznych i naukowych o zdolnościach, celach i czynnościach obcych
narodów, szczególnie Z punktu widzenia oddziaływania takich spraw na
bezpieczeństwo, politykę i interesy Stanów Zjednoczonych, Instytucja
ta miałaby zaopatrywać Prezydenta Stanów Zjednoczenych w wiadomości
potrzebne dla wydania decyzji zagraniczno-politycznych w czasie poko ju,
Wedle planu Donoyana ta nowa instytucja jako centrala wywiadowcza,
podległa bezpośrednio Prezydentowi, zapobiegłaby krzyżowaniu się wiadomości zbieranych dotychczas przez 7 placówek wywiadowczych: OSS,
G 2, ONI, FEL, Foreign Economic Administration, Departament Stanu i
Cenzurę. W Związku z opublikowaniem treści tego dokumentu, prasa
amerykańska wystąpiła niedawno z zarzutami przeciw wywiadowi wo jskowemu i marynarki za niedopilnowanie wykrycia na czas przygotowań Japonji
do ataku na Stany Zjednoczone,
Władze zainteresowane przeprowadzają śledztwo, kto ten tajny dokument dostarczył prasie, Na ten temat prowadzona jest nicokierzana
polemika, Zwolennicy planu twierdzą, że tajne memorandum /litografowane w 48 egzemplerzach/ zostało oddane rozmyślnie reporterowi pisma
wrogiego dla Roosevelta, aby zawczasu oczernić jego cele i nawet wyrażają przypuszczenie, że to może sprawka osoby obawiającej się utraty
swojego stanowiska.
Przeciwnicy projektu dopatrują się w planowanej Instytucji czegoś
w rodzaju amerykańskiej Gestapo i ostrzegają przed zwinięciem placówek
wywłedu takich jak; G 2, ONI i FEI, jakkolwiek Donovan wyraźnie zaznaczył, że projektowana Centrala nie ograniczyłaby czynności wywiadówczych wojska, marynarki, Departamentu Stanu czy innych placówek do
tego powołanych.
Autor artykułu twierdzi, że za kulisami odbywają się obecnie
silne walki utrzymywane dotychczas w tajemnicy; przypuszcza jednak,
Ze po wojnie wewnętrzne waśnie zostaną ujawnione i przedyskutowane
przed forum publicznym.
%
Kierownik Placówki

MW:/~k
MARACZ

Чо

]

