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'], Melduję odbiór pisma z dnia 7.XI.
1130/44.

2. W myśl rozkazu zwróciłem Panu Ppużk,
KARA nadpłaconą kwotę dolarów 10, w kruzeiro - 191.96 ( po
tym samym kursie,po którym przyjęłem od niego wpłatę).
__Pozostała więc w kasie Placówki kwota
crugeiro 508.64, stanowiąca równowartość wpłaconych przez p.
ppuxk,KARA dolarów 26.50.

3. Rozkaz zawarty w punkcie 3. ;otraymane>
go w dniu dzisiejszym pisma w sprawie formy meldunków wywiaz
Gdowczym,przyjęłem do wykonania,
4
У
4, Na rozkaz zawarty w punkcie 4,tegoś
pisma,melduję, że 5 czasopism, zamkniętych przez brazylijskie
władze bezpieczeństwa, prowadziło wyraźną i zdecydowanł akcję

pro-komunistyczną i pro-sowiecką, tak, jak to przedstawiałem
w raporcie KW L.dz.150/44, oraz w innych meldunkach,

W raporcie z dnia 22.września 1944.r.
I.dz.205/44 punkt 6,1 zażącznik-podałem odpis wzmianki, zamieszczonej w skonfiskownym numerze amerykańskiego "PIMBY w której
redakcja tego pisma zaatakowała rząd brazylijśki,oświądczając
- w sposób tendencyjny i niezgodny: z prawdą, że zamba_igte'pisma

były "pro-amerykańskie o nastawieniu demokratyczn@m „chociaż
wystarczało zapoznanie się z treścią numerów tych pism,wydanych
w ciągu kilku miesięcy poprzedzających zamknięcie, aby stwierdzić ich pro-komunistyczny i pro-sowiecki: charakter., Opinje tę
potwierdzały zresztą wyniki wozpracowania osób zatrudnionych
rare je
w redakcjach zamkniętych pism,
$
Tak więc .w tej sprawie, zm
ami
jedynie rozbieżność pomiędzy ustaleńiami mojemi, a tekstem
notatki zamkeszozonej w. tygodnikü "TIME",
5, Melduję,że od kilku dni kolwportowany
Rio de Janeiro) wśród żydów ~odpis
terenie
(na
jest misa
pod tytułem "My dydzi polscy",zamieszTUWIMA
artykułu
.
miesięcznika "Nowa Polska" w
sierpniowym
erze
w
czonego
żydów
większość
przez
przyjęty
został
ten
Artykuł
Jondynie,
jako wyraz poglądów wszystkich żydów i przyczynił się bardzo
do wzrostu autorytetu TUWIMA, a tym samym reprezemtowanego
przez niego stanowiska politycznego. Odpis tego artykułu
sprzedawany jest po 200 cruzeiro,przyczym dochéd usyskany z
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jest na rzecz'Tow.Uniao Israclitay Kolportarzem
zajmuje się adwokat Henryk SZULC członek sarzadu Tow, POLONJA i Koxa Prawników i Ekonomia-baw i jeden z delegatów na
przeznaczony

Zjazd Zydów Polskich w U.S.A.
Bliższe szczegóły podam po rozpracowaniu sprawy.
6. Malduję,że pragnązbym wyjechać około 4 grudnia na 14 dniowy urlop wypoczynkowy. W czasie mej nieobecności zastępować mnie będzie JANKOWSKI,
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