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1, PEDRO - Kierownik Placówki, Personalja znane,
sprawozdawczym byłem na urlopie od dnia 8,grudnia do
dnia 22.grudnia.,
%

W okresie

é
znane.
od dnia

W

- 2. JANKOWSKI - Oficer wywiadowczy, Personal ja
okresie sprawozdawczym zastępował Kierownika Placówki
8.grudnia do dnia 22.grudnia.,
ź

1574
Przygotowywał raporty KW. Prowadził
kasę i księgowość. Utrzymywał kontakty z informatorami i agentami,
Ekspedjował pocztę przez Tomaszewskich i podtrzymywał z nimi
kontakt. Przygotowywał materjały dla Stanisławskich. W okresie
sprawozdawczym przygotował raport
cjatywie,

obowiązkowy,

sytuacyjny.

Pracownik samodzielny o dużej inisumienny, inteligientny, Wartościom.

3. gramu-— Pracownik Placówki, Personalja znane.
Opracowywał raporty KW. Prowadził rachunki. Prowadził kartotekę
KW, Prowadził archiwum Placówki. Prowadził przegląd prasy brazylijskiej. Opracowywał raporty specjalne,
i
ile ait ee
a
Pracownik samodzielny o wysokim poziomie ideowym. Obowiązkowy,sumienny,inteligientny. Wartościowy.
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II.

Sieć

organizacyjna

'»

oraz

informatorzy.

A. Rio de Janeiro
a.

-4

.

Agenci.

MAKOWSKI

5. BERGER

BENEDICT
T. TERESA

Nr.ew, 5185, - Personalja znane,
Dostarczał wiadomości z terenu "czarnej giełdy"
i ze sfer Żydowskich spekulantów, Wykonał 2 zadania
zlecone. Jest z Placówką w stałym kontakcie.
Ghętny,pożyteczny.

C
Nr.ew. 5186. - Personalja znane.,
tecz=
najpozy
z
jednym
był
dawczym
W okresie sprawoz
ci.
wiadomoś
zał
Dostarc
i,
placówk
niejszych agentów
ści
wiadomo
,oraz
pracuje
gdzie
z terenu hotelu,
KW i politycznych. Kontaktował się co parę dni,był
chętny i pełen inicjatywy.
Nr.ew. 5187. - Personalja znane,
Dostarczał wiadomości hotelowych.

- Nr.ew. 5306. - Personalja znane,
Podtrzymywała kontakt w okresie sprawozdawczym
regularny, MaterjaX przez ni% dostarczany jest
różnej wartości w miarę nadćhodzącej korespondencji.
Niemniej jednak jest bardzo wartościowa jako" dostęp, możność obserwacgi korespondencji oraz ze wzglę
du na możność wiadomości o zarządzeniach Cenzury.

@

8, TOPACZ

Nr.ew. 5311, - Personalja znane.
Kontaktowaz się stale i prawie codziennie, Dostarczył w okresie sprawózdawczym wielu wiadomości
politycznych oraz KW. Wykonał szereg zadań specjalnych. Ruchliwy, chętny, pożyteczny.

b. Informatorzy.

9. BOLESŁAW - Nr.ew. 5188. - Personalja znane.,
"W okresie sprawozdawczym chorował, % tego powo‚du był mniej czynny niż zazwyczaj. Jednakze zawsze
bardzo chętny i gotów do spełniania każdych poleceń.
Kontaktoważ się stale. Ideowy i pełen zapału. Poźy=
tecany. .

24

sis

10.

SYK

-

Nr.ew. 5307. Staży kontakt.

Personalja znane.
Z mojej strony ostrożźność

i

reserwa, Niemniej jednak w okresie sprawozdawczym dostarczył szeregu ważnych wiadomości
. politycznych i sprawdzał wiadomości tego tyuzyskane z innych źródez,
Pomimo poważnych zastrzeżeń, które posiadam
w
stosunku do SYKA - kontakt z nim uważam za po~
- Żyteczny i nawet konieczny.
11, MAJTEK

Nr.ew.(bez numeru) - Personalja znane,
W.okresie sprawozdawczym dostarczył szeregu
-

12,

KAROL

wiadomości polityczno-gospodarczych, Kontakt
stały. Jest dosyć poźyteczny i posiada jeszcze
duże możliwości.
Nr.ew.(bez numeru)

- Personalja

znane.,

Utrzymywał kontakt. Klikakrotnie wykonał zadania
zlecone. Udzielał informacji personalnych i politycznych. Posiada możliwości do wykorzystania,

B.

a.

Sto Paulo.

Agenci.

13.

ZAGZOBA

-

Nr.ew. 5309. Personalja
Pracuje bardzo wydajnie

znane,
i pożytecznie,

raporty swoje systematycznie.
zdawczym udało mu się zdobyć

W okresie

Przysyłał
sprawo-

szereg ciekawych materjazów KW, Również dostarczył wartościowych informacji politycznych,które w większośi mogły być
wykorzystane czy to wobes Stanisławskich,czy to
w raportach Placówki,
Chętny,ruchliwy, posiada inicjatywę, pożyteczny i wartościowy,
14.

RZUTKI

- Nr.ew. 5310. Personalja znane.
Nieopanowańy i zmienny charakter Rzutkiego w okresie sprawozdawczym pr
68% mi poważne rozczarowania, Stwierdziłem,ze RZUTKI udziela informacji
na 3 ręce (Poszowi,Attachó Wojskowemu i mnie), reklamując je jako "wyłączne". Mam dane do mniemania,że wspłpracuje również z GRUDĄ.
Pomimo to nie zrywam kontaktu z RZUTKIM i
utrzymuję go w mniemaniu "wyłącznóści współpracy"
z nim na terenie SHo Paulo ze względu na jego specjalne stanowisko w tem mieście, ruchliwość wyjątkową oraz ułatwienia techniczne (poczta dyploma-

Ełgęałmoksmść przekazywania pieniędzy telefonicz-.
«P.

#5
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-

dotychczęs syfcja taka nie przynosi szkody Placôwbeædyi,
jak stwierdziłem, ZAGŁOBA z reguły posiada te same informacje
co RZUTKI, tylko szerzej i poważniej opracowane.

Jak

15. KAJBTAN - )
16. ZELIM

-

Personalja znane, Dostarczali wiadomości
ZAGLOBIE, opłacani przez niego drobnemi
sumami na miejscu.

b. Informatorzy.

17. MOLIER

- Nr.ew. 5305. - Personalja znane.,
Podtrzymywał kon%takty, Udzielił szeregu wiadomości KW i ogólnych. pracuje przez ZAGŁOBĘ,

18. ZOZINSKI- Nr.ew.(bez numeru) - Persohalja znane,
:
W okresie sprawozdawczym był w Rio de Janeiro.

Udzielił szeregu wartościowych i ciekawych wiadomości z terenu Espirito Santo, Pozatym podtrzymywał stały kontakt listowy.

C. Curitiba,
a, Agenci.

19, KLON

- Nr.ew. 5308. - Personalja znane.
Współpracuje sumiennie i nadal stara się. W okresie sprawozdawczym nadsyła lepsze materjały niż
poprzednio,a nawet udało mu si? wydokyé rzecz bardzo ciekawą (Dowody istnienia "Komitetu Wyzwolenia
Narodowego" w Brazylji). Kont&ktuje się systematycznie przez Stanisławskich., chętny! obrotny, czasem
może nie umie odróżnić rzeczy ważnych od mater jazów
bezwartoŚciowych, lecz niemniej jednak bardzo pożytecz=
ny .

b. Informatorzy.
20. KSIĄBB

'

- Nr.ew.(bez numeru) - Personalja znane,
%
Nadesłał szereg materjałów wartościowych i poważnie ofracowanych. Jest bardzo chętny i pełen mło-

dziefczej inicjatywy. Ideowy i ruchliwy, Pogytecany.
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Zus

III.

Sieć

towarzyska oraz

informatorzy nieświadomi.

gedynie o osobach, z
y udzielają mi inktórz
i
którymi podtrzymuję stały kontakt
kogo zbieram je.
dla
ie
formacji świadomie, nie wiedząc jedyn
w Rio de JaTak
ych
Sieć informatorów całkowicie nieświadom
by listę kilowała
neiro, jak w S§o Paulo, jak w Guritibie obejm
pracownicy,
jak
kaset osób,z którymi tak Kierownik Placówki,
dorywcze.
kty
konta
jak i agenci utrzymują Stałe stosunki lub
W dziale

tym melduję

21. GADUŁA

- Personalja znane.
Podtrzymyważ kgntalcb stały w czasie mego pobytu w Rio de *aneiro, przerwany podczas
urlopu. Dostarczył szeregu ciekawych wiadomości politycznych, Zawsze chętny i wychodzący
naprzeciw. Podejrzewam,że ma zlecony kontakt
ze strony Policji Dystryktu Federalnego.
ze
Gdyby nawet tak było-kontakt z nim jest polyź
teczny i w pewnej mierze ubezpiecza.

22. MADY

- Personalja znane.
W okresie sprawozdawczym odnowiła ko‘rïäätkty,
pomimo,że na lato nie bawi w Rio de aneiro,
a mieszka w Petropolis (2 godziny od stólicy)
Giekawe wiadomości z terenu "dyplomatycznego"
i personalno politycznego.

23. DZIUNIA

- Personalja zname.
Kontakty niemal codzienne., Wiele wiadomości
politycznych i ze świata urzędniczego.
«

któw.
IV. Nawiązanie w okresie sprawozdawczym nowych konta

Pertraktacje z NIKODEMEM nie są jeszcze ukońchwilowym
czone, a to naskutek powstałej sytuacji, wywołanej
y via
poczt
wyjazdem KLONA z Curitiby i zatamowania przez to
Stanistawscy.
V. Opanowanie terenu i ogólne wyniki pracy.
Tak w samem Rio de Janeiro, jak i w miastach
nastąpiło
w których mam agentów - w okresie sprawozdawczym
wynikiem wzrasożywienie i większy dopływ informacji. Jest to
eż feist
tającego napięcia politycznego w Brazylji, jak równi
a konfliktu
zaktualizowania się sprawy polskiej i zaostrzeni
om i informatorom
polsko-sowieckiego. W tej atmosferze agent
łatwością nig zazwyudawało się zdobywać wiadomości z większą

Paulo,gdzie jest
czaj. Zwłaszcza czułe jest na "atmosfer:
n",
centrum roboty komunistycznej i roboty "pro Tubli
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«

Bardzo niewygodne

jest w obecnej

sytuacji to,że

dotąd nie mam

informatora w Porto Alegre,gdzie również podobno rozwija się
akcja
"pro-lubelska", 0 ile nie uda mi się w cięgu miesiąca
dojść

do porozumienia

z NIKODEMEM

- udam się

powietrzem osobiś-

cła gokîorto -Alegre i postaram sig rozwiqzag tę dawną bolączkę
placówki.,

VI. Trudności i prośby.

VII. Sprawy budżetowe.,

VIII. Zamierzenia na przyszłość.
Jak meldowałem w punkcie V. niniejszego raportu o ile
nie dojdę z Nikodemem do porozumienia ,lub o ile instalacja jego
będzie wymagała mojej obecności - w najbliższym miesiącu pojadę
do Porto Alegre.
Przy sposobności skon@taktuję się z agentami ("subplacówkami") w Guritibie i SAo Paulo,co zawsze prowokuje na czas pewien wzmożenie działalności.
W Rio de Janeiro projektuję w najbliższych miesiscach
rozszerzenie sieci poza dotychczasowe grupy ludzi, do których
miałem dostęp. Mam pewne perspektywy wniknięcia w koła brzylijskie
"dawnych polityków" ( tak zwani "demokraci) zgrupowanych wokół
AFFONSA CAMARGO - byłego prezydenta Pgrany i przyjaciela wodza
demokratów dr,Arthur
IX; Współpraca z TOMASZEWSKIMI,

Przesyłka i adbiôr korespondencja za pośrednictwem T0-

MASZEWSKICH odbywa się bez przeszkód, JANKOWSKI udziela im sporadycznie szeregu wiadomości KW lub politycznych.
X. Współpraca ze STANISŁAWSKIMI,

Współpraca jest bardzo Zywa i obustronna, Poczta wewnatrz Brazylji, zorganizowana via Stanisławscy działa bez zarzutu.
Kontakty w Rio de Janeiro są bardzo częste (Osobiście 2 razy na
tydzień, telefoniczne jeszcze częściej). W Curitibie 1 w SMo PauIdo miejscowi Stanisławscy współpracują z"subplacówkami" również
bardzo intensywnie i obustronnie.
XI. Rózne.
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