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L.dz. 149/44
М. р.19.7.1944 г.
"ESTEZLET"
Wpływ dn..3.ł.'.5..195„
в. cs. DMI, e

rzedstawiam w załączeniu sprewozdanie z roZmowy Brunona
. MENDEZ (dowódca jednej z armji boliwijskich podczas
z Faragwa jem) :

3.

wycięstwo wyborcze nowego rządu boliwijskiego nie ulega
chwili najmniejszej wątpliwości. Uo zatem idzie - USA
uznają prezydenta VILIAROEL, z tem jednak, że nie obędzie się
bez pewnych zmian personalnych w %onie grupy rządzącej. Generaż M&NDSZ, mimo swych dobrych stosunków z rządem boliwijskim,

%;

woli obecnie mieszkać w Buenos Aires. W międzyczasie utrzymuje
bliskie stosunki z kierownikiem boliwijskiej placówki dyplomatycznej w Buenos Aires, SALAMANCA, oraz prowadzi koresponden-
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cję z Ministrem VALDIVIESO, którego uważa, zarówno jak i PAZ
ESTENSORO, za wyjątkowo zdolnego.
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Gen. MENDEZ jest umierkowanym nacjonelistą i przeciwnikiem
zbyt wyraźnej hegemonji USA w Ameryce Południowej. Przypuszcza
-$
on, że nowy rząd boliwijski, który wyłoni się po wyborach, zro«y
bi pewne koncęsje na rzecz USA, raczej jednak natury formalnej,
\) niż rzeczywiste.
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Mówi się o odsunięciu od wPływów redaktora dziennika "La
«
Galle", p. ARSE (ale nie przywódcy ruchu komunistycznego o tem
Samem nazwisku), który zbytnio zaangażowany był w propagendzie
&
pro-nienieckiej. Pozatem do nowego rządu Frezydenta VILLAROEL
%
ma wejść kilku młodych techników, którzy będąc nacjonelistemi,
за
nie angażowali się zbytnio przeciwko Stanom Zjednoczonym.
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II. Nawiązanie stosunków rządu boliwijskiego z Rosją Sowiecką
uważa gen. MENDEZ za nieaktualne. “В:-шана Poselstwo Sowieckie
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w kontevideo było w kontakcie z mw Kaz Estensoro i Valdivieso
~za pośrednictwem meksykańskiego profesora PHZZARA, tem niemniej

(Еш/з: to raczej chwyt taktyczny, który zastosowano w rozgrywce
3 ze Stanami Zjednoczonymi. Gen. Mendez był sam zdecydowanym prze
|: ciwnikiem Rosji, dlatego też zaalarmowany tą wiadomością, nepi[saz list na ten temat do Valdivieso, od którego dostał zapewnie
nie piśmienne, że stosunki z Sos ją Sowiecką obecnie nie będą na
wiązane.
III.Jeśli chodzi o stosunki argentyńskie - to gen. MENDEZ przeł
widuje bliską rozgrywkę ostateczną pomiędzy min. Wojny,pxk. PERON'em a Ministrem Spraw Wewn., gen. PERLINGEREM. Obydwóch zna
gen. MENDEZ osobiście i przypuszcza, Ze więcej szans na zwycięstwo ma Peron, gdyż jest zręcznigjśszym politykiem..
Rozgrywka ta nie będzie miaxa dla boliwji decydującego znaczenia.
Gen. MENDEZ miaX niedawno rozmawiać z gen. RAWSON'em, które
go zna od wielu lat. Udnosi on wrażenie, *e Rawson nie zrezygno
waż jeszcze z roli politycznej i stawia raczej na Perona. Tem
nie mniej gen. Mendez jest zdania, iż rozmowy Perona z radykaZami nie doszły geszcze do fazy dość daleko posuniętej, by moż-

na było mówić o Ścisłym układzie. «anim Peron nie załatwi tej
sprawy - wątpliwem jest, czy zdecyduje się na zrobienie przewro
tu. 0 Prezydencie, generale FMLL'umyx-ażał sie gen. Mendez

jako o człowieku niezupełnie zdecydowanym i nie wróżył
mu drugiej prezydentury)
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