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z e r w a n i e m . Argentyńskie
p r z e d
y t u a c j a
ed końca
MSZ oczekiwało decydujących posunięć ze strony USA jus
wywoła
grudnia 1943 r. Raporty,które nadchodziły z Waszyngtonu,
w szcz
a
cych,
rzędzę
sferach
w
a
wowani
zdener
i
stan niepokoju
Ey
1.

>

I.

ділової uśród specjalnie zaangażowanych w akcji przeciąko USA
gen. FARRELL i in./.
W dniu 6.1.44r. giceminister spraw zagranicznych IBARRA GARCTA
oświadczy poufnie: "Oczekujemy ze strony USA ciosu który może
nas położyć. Nie wiemy jeszcze dokładnie,c© te będzie za cies,
ale zdajemy sobie sprawę,że wszystko,co zrobię USA,będzie dla
nas wybitnie niekorzystne".
Dr.Ruiz GUINAZÜ, mianowany ambasadorem w Hiszpanii, złożył dymisjo na kilka dni przed zerwaniem,gdyż zor jentowaX ai, w możliwośGi zmiany polityki zagranicznej.
2. Po m o & y

z e r W a n i a

stosunków są następujące:

I. T.zw. "incydent HEIMUTE";
II. Uzyskanie przez wywiad USA danych,dotyczęcych
udziału Argentyny w organizowaniu rewolucji w
Boliwji;
III.Skoordynowana presja dyplomatyczna USA i Wiel=
kiej Brytanii.
A
A

HEIMUTH był prawdopodobnie agentem wywiadu argentyńskiego i
%
"est on obywatelem argentyhsednocześnie pracował dla Niemców.
w kontakcie z arg.MSZ і nigdy
był
Nie
,
Niemców
w
kim z rodzicó
nie pracewał w służbie konsularnej. Kensulem w Babcelonie został
mianowany we urześniu; w październiku 1943 r. dostał pieniadze
nietylko na podróż, lecz również ekwiwalent rocznych poborów £
wydatków reprezentacyjnych. GILBERT wyznał,że "podsunięte mu jego neminację". Miał te uczynić gen,FARRELL na bankiecie po kilku
kieliszkach.

czu beligijskiego został
w М. { Udział Argentyny w organizowaniu
znalazł się w
8
"cakkowicie zäekenspirowany. Wywiad amer
ów razmó&x rzędu
członk
posiadaniu nietylko treści tajnych rozmów

argentyńskiego z Nacjonalistami boliwij skimi,lecz i tajnej kores
pondencji,którę przewiózł de La Paz m.in „ks „WIIKINSON,kapelan
prez .RAMIREZA.
Zostały również uzyskane dane co do akc ji argentyńskiej w
innych krajach Ameryki *acińskiej. Zdobyte dane,1ż nawet w Wenezamach stanu
zueli poselstwo argentyńskie przygotowywało
« duchu wrogim USA.

„/. %. Udział dyplemacji ”bl-12113193, a w szczególności ambasadora
na Argentynę byX b.znaczny. Po raz pierwszy
"KELLY, w presji
zerjentewał się,że tym razem dyplomacja USA i
ski
rzęd argentyń
jednolicie
występuje naprawdę
Brytanii
Wielkiej
« RAMIREZ
bloka~
do
dopuści
nie
Brytania
Wielka
że
nie miał już gwarancji,
liczyć
się
musiał
;
dy gospodarcze) Argentyny

… ze sparaliżowaniem handlu zagranicznego.
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-Decyzja w

sprawie

zer-

sfumn‘spoczyuz. w roku GOU. Po wyzycie ambasadora ARGILBERT A i po groźbie zastosowania daleko idących sanu
MOURA
odbył szereg ira-1:30“ h zebrań w dniach 12,13,14
GOU
keji,
oraz w necy z 25 na 26 stycznia, Zebrania te odbywały sie w Cam»
po de Mayo, w gmachu Sekretarjatu Pracy /biura urzędowe PERON A/
V
oraz w tajnym lokalu GOV w pobliżu Plaza Cengreso,
s;
bnbeimbar
a
k
i
+{r'+"mn
udziazt
W zebranlach tych brali
Wania

pukkomniey: E.AVALOS, C.MONTES, J.PERON, F,GONZA«
LEZ, P.FERRERA, FRAGUEIRO, G.TAUBER, H. LADVOCAT ,
MERCANTE, LOPEZ
IRIART, E.RANIREZ;
E, BAISSI, LAGOS]
EIZAGUIRR
MUNOZ, AGUIRRE, WIRPH,
i in.
BRISOLI
BENGOA,
шафоглу: ks.WIIKINSON,
Admiralicja nie była reprezentowana; letnbetmewnedsair;~

(

AVALOS,który przewedniczyk,o4wiadczyk m.in.:
ny zbieg okoliczności oraz karygodna lekkomyślność ludzi,których
obdarzyliśmy zaufaniem sprawiły,1%ż mamy tylko dwie możliwości йо
wyboru: ustąpić albo zerwać z Osią".
GONZAIEŻ,który przemawiał w imieniu Prezydenta oświadczył,
że RAMIREZ będzie dość zPęczny na te,ażeby ze zmienienej sytuacji wyciągnąć odpowiednie korzyści. Zakomunikował en jogo opinję,że zerwanie stałe się koniecznością,
obrońcą neutralności Ar=
PERON,który był dotąd sztandaro
gentyny,zorjentował się,że sprawa jest przegrana i że nie opłaci
mu się przyjmować rezgrywki z Prezydentem na niedogodnej płasz=
czyźśnie, Zmienił więc całkowicie front i opowiedział się za zerj
waniem.
W ostatnim decydującym zebraniu «zięli również udział gem.FARI
REL, gomml'ﬂ'IlÉ 1 cen.GILBERT.

(

epiu Prezydenta exposć o ko. Po wygłoszen
MSZ i tam czekał na decynieczneści zerwania,udał si
zję GOU,które zakomunikowała mu specjalna delegacja w składzie:
Juan PERÔN, Enrique GONZALEZ, Emiłie RAMIREZ i Eduarde AVALOS.
II. REAKGJA PO ZERWANIU

MF i Administracja. Bezpośrednie po ogłoszeniu decyzji o
W podali się de dymisji; gen.FARRELL, min.AMEzerwaniu sto
GUINO, gen.PERTINÉ, adm.SCASSO0 /interwenter w Gerdeba/, BALDRICH
/interwenter w Tucumón/, LOYARTE - dyrekter Rady Wychowania, znany
nacjenalista i wielu innych.
RAMIREZ zdołał zapanować nad sytuację i wpłynął na większość
swoich współpracewników,ażeby pozostali na stanowiskach.
s k_o . W zasadzie zapanewała konsternacja i nieni-.=
W o
lenie, Szczególnie wielkie niezadowolenie panuje wśród większe
ci mZedych oficerów i podoficerów, w 80% procentach wyzna jących
ideologię nacjonalistyczną. (”.qu oni,ze GOU - poddając się
zbyt pośpiesznie i łatwe okoliczneściem i presji - zdradziłe
ich i naraziło na szwakk ich zaufanie. W okresie zrywania man:
się wyraźnie o ewentualneści newego zamachu stanu ze strony jed
gn),

= 5 я

.zfloiódców o nĘabawieniu par eleleńoe низів-|вище,“ znymę
W zasadzie wojsko zgodziłe się pójść za rzędem w sprawie zer.
wania stosunków z Osią naskutek obietnicy “на?“ status gem
w polityce wewnętrznej /rzgdy wojskowe,walka z komnizmem
up.”

nego

Społeczeństwo - w zasadzie przyjęte zerwanie bez entuzjazmu,
jake złe konieczne. Z zadowoleniem przyjęła je tylko część
proaljancke nastawienej inteligencji oraz pewna część robotników.
Przypuszcza się powszechnie,że presja USA i Anglii była
bardze silna, Pogłoski e koncentracji flety aljanckiej w Montevideo,0 groźbie bombardowania lotniczege,o desancie piechot
marynarki USA i tp. znajdowały posłuch nawet w sferach intellgene ji.
Part je polityczne:
a/ Konserwatyści; większość przyjęła decyzję niechętnie,
JE. zło konieczne. Zbliżena do Nar.„Demokratów grupa
przemysłewa,której przewodzi Imis COLOMBO ,pociesza
się,1Ż istnieje obecnie możność importewania z USA
szeregu potrzebnych maszyn, a więc uważa decyzję raczej za korzystną, Taką opinję wypowiadał również
b.min.SANTAMARINA,
CASTILLO oświadczył,że en,chociąż cywil,miał więcej
odWagi niż wojskowi. liczył się en w swoim czasie z
możliwością defilady flety amerykańskiej przez Rle de
la Plata i z wycelowaniem armat na Buenos Aires. Jednakże był zdecydowany nie ustępió,gdyź wierzył,że ani
jeden pocisk nie padnie na ziemię argentyńską.
b/ Redykałowie: opinje są podzielone, Większeść przyjęła
decyzję bez specjalnego entózjazmu, Zadowoleni całkowicię ze zmiany są tylko stołeczhi Radykałowie RAVIGNAWI EGO, Niezależni i Nieustępliwi są niezadoweleni,
W środowisku ich są wypowiadane poglądy,że o ile lepsz
politykami ed RAMIREZĄA byli АБМ 1 IRIGOYEN,
którzy potrafili jednocześnie utrzymać i "niezależneść" Argentyny i jej dobre imię zagranicą.
Część Radykałów odnosi się przychylnie do decyzji,
gdyż łączy z nią nadzieje na powrót do normalnego
życia konstytucyjnego.
e/ новации sę w zasadzie zadowoleni,ale chcieliby
ażeby zmiana polityki zagranicznej edbika się również
i w dziedzinie wewnętrznej. Opinję tego redzaju wypo=
wiedział m.in.PALAGI0S,
d/ Komuniści; uzyskali polecenie WYZYSKIWANIA FERMENTU
DO AGITAGJI ANTYANERWKANSKIRJ i inféltrewania sig do
prawicowych i nacjonalistycznych
e/ Квінт-11601: dooyzia wywołała w ich środowisku nie-

tylko konsternację, lecz wprost panikę, W dniach decydujących robili со lngn‘aubî‘nio dopuścić do zerwa-

nia. Byrona- dziennika

"Gabilde" DIAZ VIEYRA,esebisty przyjaciel Emilie RAMIREZA,odwiedził tego ostatniej
go oraz PERONA, wskazując im na możliwość "poważnych
nieshasek wewnętrznych".
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i spali: kompromitujące ją dokumenty, a m.in.znacz
nę ilość materjału propagandowego przeznaczonego dla
Beliwji.
Na drugi dzień po zerwaniu Nacjenaliści zorganizowali
szereg manifestacji antyrządemych,przeci@wnych zerwaniu.
Uletki,podpisane przez szefa Alianza Nacionalista QUERAINO,wzywały do jawnej opozycji przeciwko rządowi i
głosiły,że
rewolucji z dnia 4 czerwca został
zdradzone. W
tych za
QUERALTO zestał aresztewany,lecz tylko na 24 godziny, Policja niny-AZ. zaSadnicze x instrukcje,ażeby aresztowanych Nacjonalistór|
traktować kurtuazyjnie,
Na dłuższy czas zostali zatrzymani tylko ci Nacjenaliści,
których lyntgpionin były szczególnie jaskrawe
Odnesi się to w szczególności do młodych działaczy паcjonalistycznych z Bs.Ailres,działajęcych ostatnie na
terenie Tucuman, a m.in. ESTRADA i IBARGUREN /syn prezesa Akademii Literatury Carlesa IBARGUREN/. ESTRADA
i inni w parę godzin po zerwaniu ogłosili manifest,obworujacy źałebę narodowa, a IBARGUREN strzelił na znak
protestu do portretu RAMIREZA,
Gdy na dworzec stołeczny przybył po złożeniu swojej dymisji b,interwenter z Cordoba adm.SCASS0 - grupa młedzieży
urzędziła na jego cześć
manifestację,została zatrzymana,lecz po paru godzinach
zwolniena,
dras

*/

N i s m e

: Ambasada Wiemiecka w Buenos Aires była

«nama! Wyraźnie zaskoczena, G@y dr,ECHAGUE, szef
protekułu,zakomunikował oficjalnie o zerwaniu, chargé
d'affaires dr.MEYNEN zaprotestował dość ostro, Jak się
okazało - uczynił on tak na «łasnę rękę z powodu braku
instr&kcji, które nadeszły dopiere w parę godzin potem.,
W instrukcjach tych ven RIBEENTROP polecił nie protest«
sać, lecz oświadczyć,że Niemcy rozumieją istotne powody zerwania, że dziękują za dotychczasowe stanowisko
Argentyny i że żałuję jedynie,że nie popreszone ich
© «współpracę w wykryciu szpiegów i ukaraniu winnych.
W tym sensie zredagował Auswaertiges Amt natę de ambasądora argentyńskiego w Berlinie, z tę tylko różnicą,
że nie było tam już mewy o szpiegostwie,
Ambasada niemiecka domaga się od Argentyńczyków
rans
portowania 2.000 obywateli niemieckich do Rzeszy
grozi,że przedtem nie wyjedzie. Ghodzi tu prawdopodobnie
© zyskanie na czasie,
Attache ambasady MEISS jest zdania,że w cięgu najbliższych 2 miesięcy mogą zajść Wypadki,które wyjazd uczynię nieaktualnym,przynajmniej
dla części urzędników.
3

Gdy władze argentyńskie aresztowały цитат,.ьиеьб
524

„.- .5 =
w środowisku niemiec.
wojskowego- ambasady niemieckiej,
wywołało to obu~
„bunin-,
j
same
w
zwłaszcza
kim, a

rzenie i konsternację. DF.MEYNEN wyrażał epinję,że
Argentyńczycy zrobili to dlatego tylko,ażeby przypedobać się Amerykanom, i oświadczył:; "Każdy rot-‚11,1;
człowiek wie,czym .i; zajmuje attache wojskowy; aresz«
towanie go w tej «łaśnie chwili,gdy von RIBBENTROP z
tak wielką wyrozumiałościę однієй się do Argentyny,
jest głupie i wstrętne". y
W ambasadzie panuje epinja,że Niemcy nie zastosują
analogicznych represji do argentyńskiego attache militaire w Berlinie,gdyż gen.WOLFF i tak będzie mógł
wrócić do Niemiec, a Rzesza mimo prowokacji nie Zamierza zrażać sobie sympatyzujących z Niemcami Argentyńczyków.
Zaufanie Niemców do generalicji argentyńskiej zmalało
MEYNEN wyraził się,że "wojskowi
obecnie do
argentyńscy se przewrotni" i że prowadzili grę nielo=
jalnie.

II

STOSUNKI W GRUPIE RZĄDZACEJ.

1. G.0.U. Wszystkie informacje wskazują zgodnie na te,iŻ pojaPEROWA staje się coraz słabsza. Rywalizacja jego z 001%:zyć

może doprowadzić do kryzysu. Stoprzybiera ostre form
m.in.na tle
sie
popsuzy
sunki jege z gen.PBRLLNGER
a Min.Spr.
Pracy
tem
sporów kompetencyjnych pomiędzy Sekretarja
L
gen.FARREL
nturę
wiceprezyde
na
Wewn. Wyniesiony przez niego
RAde
jego
Zbliżenie
się zpod jego kurateli,
usiłuje wydob
MIREZA ni: wydaje się być prowdopodobne,gdyż zbyt czgste narzu-

Prk.AVALOS, dewbdca Campe de Mayo, sicdsi pos
dawnemu na dguch stołkach, ale zdaje się skłaniać ostatnie na
Istnieją natomiast wskazówki strong RANIREZA i GONZALEZA,
narazie niepotwierdzone - że szef policji E,RAMIREZ zaczyna
widzieli
się skłaniać na stronę FERONA. Młodzi wojskowi,którzy
w nim dotąd swojego wodza,odnoszą się obecnie do niego ze znaczą
nym krytycyzmem; stracił on wobec nich część swojego autorytetu
przez wystąpienie przecięko cywilnym nacjenalistem, a ostatnie
przez wypowiedzenie się za zerwaniem z Osię.
Szczególnie dotkliwie odczuł PERON dwa wymierzone w niego
ciosy: dekret o rozwięzaniu partji i dekret prasowy, Ten
ni został opracowany przy współudziale doradcy Sekretarjatu
M під” został tam wprowadzony przez ks.
Prezydenta, dra P

cał on mu "sunk.

(

|

Był on przygotowany jus ed раWIIKINSONA i przez
wycięgnięty na światłe dzie
chgili
j
odpowiednie
w
i
miesięcy
ru
się do dziennikarzy
zbliżenia
PERONA
plany
pokrzyżować
ne,ażeby
byłok to,że
dekretu
ji
konsekwenc
z
Jedną
i wolnych zawodów,.
się z nim]
przyjąśnić
i
PERONMA
popierać
przestał
DAMONTE TABOKDA
o blis=
mów@ć
ie
przedwcześn
jeszcze
byłoby
Mime powyźszego
zma=
sposób
odpowiedni
w
jeszcze
on
może
kim upadku PRRONA,gdyź
newrować.
U statnie rozmowy RAMIREZA z sdmiralicję zdaję się mieć m.in,
na celu wciągnięcie do rzędu elementów,zdecydowanie przecisnych
PERONOWI .
d . Należy oczekiwać,iź w najbliższym czasie mogę
2. R z
następić zmiany personalne w rzędzie . Minister Oświaty ZUVIRIA
aps
SAG

.=
podał
z

się

już

w

6 -

zasadzie

Osię,lecz również

z

-

-

do dymisji nietylko

powodu

sankcji

z powedu

przeciwko

zer#ania

cywilnym

listem i utrudnienia im propagandy,głównie w Stelicy,
Ustępić ma również genMASON,minister rolnictwa,na tle

nacjona=
taró

personalnych z gen.FARRELL, oraz min,skarbu AMEGUINO, Tendenc ją
RAMIREZA jest przeprowadzenie rekonstrukcji rzędu w ciągu jedne=
ge

IV,

dnia,

a nie ratami,

POLITYKA WEWNETRZNA.
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Na móżliwość rocpeczecia przez RAMIREZA gry
gruncie UCR -/na którjg
nie popisał si
ON i% Jui w plefwszych dnkach lutege Elpidio
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