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BASTRYKIN - coś w rpdzaju intendenta Poselstwaj przeciętny typ.
Pozatem szofer, portjer oraz osobnik o niewiadomych funkcjach;
Prag paru dniami przybyło do Montevideo z Brazylji 8 urzędników Poselstwa.
I

Sekretarz Poselstwa ANDREJEW,

Posez ORZOW i Sekretarz ANDREJEW z rodzinami mieszkają w "Parque
Hotel", Pozostałi zatrzymali się w hotelu - pensjonacie Trianon,
Nie zdołano ustalić kontaktów placówki sowieckiej - poza normalnymi stosunkami, które były do przewidzenia: dyplomacja, dr. PAYSSE
RETES, który przewodniczył delegatom ugrupowąń w rodzaju Komitetu
Antinazistowskiego, Junta de la Victoria, posłanka komunistyczna
prezes Kongresu Wszechszowiańskiego; dr .DAWYDOW,
Prywatnych wizyt Placówka nie przyjmuje, wzgl. nie odbywa się
to w sposób jawny,. Pozatem tak poszczególne delegacje jak i ludzie
prywatni wprowadzani są przez prezesa Komitetu Koordynacyjnego S%owiańskiego, Vladimira JEWDOKIMOWA,
Najbardziej ciekawe wizyty u Posta ORZOWA byzy prawdopodobnie
z Argentyny, argentyńskich działaczy, bądź poprostu obywateli sowieckich zamieszkałych tam, Jeden z nich - to rodowity rosjanin;
drugi - to prawdopodobnie Zyd, Nazwiska ich są nieznane.
Kobiety z Poselstwa gruntownie zwiedzają miasto, jak przeciętne
turystki, Zespół jest bardzo zgrany, nie ma w nim żadnego Zyda,nikt
do nich nie przychodzi prywatnie, sprawy konsularne jeszcze nie są
załatwiane. Miszpańskim językiem wzada tylko ANDREJEW, zresztą
słabo, oraz jeden z urzędników, ostatnio przybyłych z Brazylji, i ten
zresztą nie włada nim biegle,
STUNGIEVICIUS, wzgl. STUNGISWICZ obecnie przychodzi b.rzadko,
Domu jeszcze nie wynajęto, Podobno zamiar istnieje kugienia
wiasnej siedziby, Mowil się też, że w najbliższpjk przyszkości ma
zawitać statek sowiecki, który m.in, ma przywieść filmy propagandowe
i literaturę propagandową.

