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l. KIEROWNIK. W okresie sprawozdawczym ciężko przechodzixem
zakaźną chorobę - do dnia 10 lipca b.r. Dołożyłem w tym czasie
wszelkich wysiłków, by z racji mej nieobecności w biurze bieg
pracy nie został zahamowany. Dotąd nie przyszedłem zupełnie do
siebie, proszę przeto o udzielenie mi dziesięciodniowego urlopu
poza Buenos Aires - przed okresem upałów (październik).
W dalszym ciągu utrzymuję jaknajlepsze stosunki ze wszystkimi urzędnikami Placówek polskich na tut. terenie.
2. BRUNON wraca w tych dniach z trzytygodniowej podróży słuZbowej z ramienia M. i D.

5. JUNOSZA. Począwszy od l lipca b.r. podwyższyłem pobory
Junoszy do normy, ustalonej w Instrukcji Estezet L.dz.660/Est/43
z dn. l sierpnia 1943 r., t.j. do 180 dol USA mies. Jest to uzasadnione ogólną drożyzną i stałą podwyżką cen oraz kwalifikac jami Junoszy, który wykazuje skądinąd dużą obowiązkowość i oddanie
pracy.
II. SIEC INFORMATOROW I AGENTÓW
l. SOBOLINSKI. W ślad za moim meldunkiem telegraficznym L.
dz. 229 z dn. II b.m. wyjaśniam, że Soboliński (red. IPOHORSKILENKIEWICZ) współpracuje z Posłem Arciszewskim w akcji, przez
niego prowadzonej wśród ukraińców w Ameryce Południowej. Tą dro.

gą jest poinformowany o wielu sprawach o charakterze poufnym,
gdyż Poseł A. obdarza go swem zaufaniem. Dzięki temu mam z tego
odcinka ukraińskiego życia politycznego źródłowe informacje,
których uzyskanie inną drogą byłoby dla mnie bardzo trudnem albo
wręcz niemożliwem.
Od czasu, kiedy wymieniony raport Nr. 88 został napisany,
wkrótce po moim tu przyjeździe, Poseł A. nabrał do mnie zaufania
omawiając ze mną nieraz zagadnienia ukraińskie w sposób otwarty.
Systematycznie podawałem wszystkie uzyskane w ten sposób
wiadomości. Zgodnie z moją zbyt streszczoną depeszą z dnia 11 b.
m. Nr. 229 - przewiduję, że w wypadku zdekonspirowania moich
źródeł informacji - praca mojej Placówki z jednej strony byłaby
w znacznym stopniu utrudniona, stosunek zaś Posła A. do naszej
pracy i do mojej osoby - dotychczas b. pozytywny - mógłby ulec
zasadniczej zmianie, niezależnie od innych reperkusji.
2. LEGUN - bez zmian.
3. NORKUS w okresie sprawozdawczym dostarczył informacji na
temat kolonji litewskiej - bez specjalnej jednak wartości.
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terjax wykazuje, że W. ma trudności w opanowaniu terenu i wykonaniu
powierzonych mu zadań.
przyznaję, że koszty utrzymania podplacówki w Montevideo są
dużym wysiłkiem finansowym i nie znajdują, jak dotychczas, uzasadnienia

w uzyskanych rezultatach.
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W.
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odnosi się do powierzonych mu zadań, co zreferuję w osobnym wyczerpującym meldunku, który przedstawię następnym kurjerem - po powrocie moim z Montevideo.

ś7. SLIWINSKI dar dowéd -przez swa bierność - niezbyt dużej ideowości.

8. KRZYSZTAŁOWICZ - współpraca jego ma charakter dorywczy.

9. MECHLOWWCZ - bez zmian.
III. SIEC TOWARZYSKA

Ma ona charakter koza zgajomych - informatorów nieświadomych które staram się rozszerzyć.
IV. NOWE KONTAKTY

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na moją chorobę, niewiele się
naogóż udzielałem i mało zawierałem nowych znajomości, przydatnych
dla służby wyw.
W dziedzinie polityki zagran. Argentyny - stararem się jednakowoż zacieśnić już posiadane stosunki z arg. MSZ, oraz sferami do
niego zbliżonemi:
pp. Echague Carlos, Szef Protokółu,
Caballero José, b. Chargé d'affaires w Warszawie i
w Sofji,
Garcano Miguel (jr.),
Quirno Lavalle C. oraz szereg młodszych urzędników
Ministerstwa Spraw Zagraniczn.
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OPANOWANIE TERENU

Pomiędzy 22 a 23 sierpnia zamierzam udać się do Montevideo,
by na miejscu skontrolować działalność moich agentów w Urugwaju.
Przy tej okazji będę mógł zapoznać się z miejscową sytuacją,
ze specjalnem uwzględnieniem rozwoju akcji komunistycznej Foselstwa sowieckiego oraz
prośbę p. Płk. Kary)
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co by jednak powiększyło w znacznej mierze wydatki Placówki
(500 - 1200 pez. arg. mies. ).
Proszę mi wskazać, czy to odpowiadazoby zamierzeniom Estezet,
czy też odwrotnie - mam w sposób zdecydowany dążyć do robienia
oszczędności.

VIII. ZAMIERZENIA
Dzięki załatwieniu w tych dniach sprawy mojej pokrywki - zamierzam w ciągu nastęgnych tgzech_miesięcy udać się do Urugwaju
i Chile oraz do niektórych ośrodków argentyńskich.
IX.

WSPOŁPRACA
1) Z

T o m a 8 z e w s k i m i;

Jestem z nimi w bardzo poprawnych i regularnych stosunkach
Kontakty osobiste z nimi jeszcze nie są tak zażyłe, jak tego sobiebym życzył.
W okresie sprawozdawczym wymieniłem z nimi jedynie informacje K.W.
8) &e

8 t - n i : ra w : Kin i :

a) Przedłożyłem ppłk. Davis, na jego prośbę:
- Informacje na temat kroatów
- Opinję o ks. F. Dachowskim i
- Referat szczegółowy na temat
skich, serbskich i kroackich

w Argentynie,
ks. S. Misiaszku,
organizacji słoweńw Ameryce i w Europie.

b) Zauważyłem, że nieco przesadnie interesują się Brunoner
któremu przypisują znajomość(z niemcami, japończykami i t.d.(zre
sztą niesprecyzowane), których w rzeczywistości on nie posiada.
Mogę we wrasnym zakresie zbadać tę sprawę i wyjaśnić nieporozum*
nie, Jeżeli Pan uważa to za stosowne; proszę o poinformowanie
odpowiednich czynników ameryk. o charakterze pracy Brunona.

(Piotr)
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