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1. Ustosunkowanie się czynników

politycznych do akcji komunistycznej.

Zatannjn‘oa coraz szersze kręgi propaganda komunistyczna w Brazylji
wywołała reskcję w różnych kołach społeczeństwu.

.

W ciągu m. czerwca ukazało się kilka artykułow antykomnistycznych ,
nietylko w pisach katolickich, ale i w prasie, ścisle
z
obecnym regimem w Brezylji. Najostrze) wygtgpil przeciwko komunistom
redagowany przez brata prezydenta Republiki - ministra VIRIATO VARGAS'a
dziennik " BRASIL-PORTUGAL". Sem "minister" pułkownik Viriato Vargas
w dniu 27 czerwca rb. wyraźnie stwierdza, że zarówno "nazi-nipo- faszysci", prowedzący Brazylje w objęcia Niemiec, jak komuniści, pragnący
oddać Brazylje pod wpływy Rosji»stanomia jedną i te sama PIĄTA KOLUMN. 3
Najcharekterystyczniejszym jednak ostrzeżeniem pod adresem komunistów
było przemówienie kanonika Olimpio de MELO , wygłoszone w dniub.m.
podczas uroczystości wręczenia samolotu szkolnego jednemu z Aero-klubow
prowincjonelnych. Mowa ta odbiła się szerokim echem w całej. Brezylji,
со więcej , nabrała z n a o z e n i a p o l i t y o z ne g o przez
fakt, it minister wojny gen. EURICO
DUTRA w liście otywartym zgłosił
a k o e s
s o l i d a r n o
o i z
w y w od & m i
mórek
Tekst tego dokumentu w t£omeczeniu polskim w załączniku).
|
Z kolei podkreśliło swoją solidarność z ministrem Dutra wielu przed=
stawicieli świata politycznego, między innemi gremjum TRYBUNAŁU BEZPIBCZENSTWA PAÏSTWA,

О pewnym otrześwieniu w stosunku do komunistów świadczy rownież fakt,
1% prowadzone przez "czerwonego" generała Rabello "Towarzystwo Przyjaciół Ameryki) które ostatnio prowadziło intensywną akcję prosowiecką
pod hasłem amnestji dla więźniow-komunistów, zostało zamknięte.

Nie przeszkodziło to jednak Prezydentowi Vargasowi uwolnić z więzienia
skazanego wyrokiem Trybunału Bezpieczeństwa dziennikarza komunistycznego PEDRO MOTA LIMA, byłego redaktora dziennika A MANHA (obecnie organu Ministerstwa Sprew Zggreniczynch). MOTA przez 6 lat bawił na wygnani
w Argentynie, z chwilą wybuchu wojny wrócił do Brazylji, oddając się
do dyspozycji władz i wyreżając gotowość prowadzenia walki z osią.
Ofertę przyjęto z nieufnoscią. МОТА został osadzony w więzieniu .
W sprawie jego uwolnienia interwenjowały niemal wszystkie syndykaty
dzgfnnikarzy w Brazylji. Dzięki tej interwencji został obecnie zwolni.

Jednocześnie jednak ze zwolnieniem MOTA LIMA, na prowincji w Pernambuco
miejscowy interwentor ( zaufany prez. Vargas'a pułkownik Magalhaśs)
aresztował reaktora dzgÊnikA "DIARIO de PERNAMBUCO" profesora ANIBAL

FERNANDES

za

"podburzanie źolnierzy 7-ego Rejonu Wojskowego"

Чер

Aktu tego miał dokonać reddktor FERNANDES
przez ogłoszenie w miejscowym
radio wywrotowej emisji. Prasa należąca do koncernu fro-sowieckiego
"DIARIOS ASSOCIADOS" podniosła krzyk, zarzucając interwentorowi metody
nazi-faszystowskie. W rezulatacie
ANIBAL FERNANDES został zwolniony
po stwierdzeniu, te nie miel on zamieru występować ani przeciw regimowi,
ani tembardziej przeciwko osobie

prez. Vargasa.

Tak więc w stoswiku do akcji komunistycznej Gzynniki brazylijskie, jak
widać z powyższego, nie wykazują jednolitej i konsekwentnej postawy.

II. Agitacja przeciwko niewysyłaniu na front BRAZYLIJSKIEGO
i
pr
rzeciwdziałania jej.

KORPUSU

EKSPEDYCYJNEGO

Sprawa wysłania na front BRAZYLIJSKIEGO KORPUSU EKSPRDYCYJNEGO jest w
dalszym ciągu wysoce niepopularna w całej Brazylji. Różne elementy
prowadzą olbrzymią agitację przeciwko czynnemu i efektywnemu zaangażowaniu brazylijskich sił zbrojnych w wojne.
W związku z tym, wydana została broszura, mająca przeciwdziałac tej
propagandzie.
Całoksztelt sprawy referuje w

2.

III. Wystawa anty-nazistowske w S.Paulo.

W dniu 20 czerwca r.b; została otwarte w S. Paulo wystawa anty-nazistowska urządzone przez LIGA DA DEFESA NACIONAL ( Liga Obrony Panstwa) .
Otwarcia dokonano w obecności Gubernatora Steńu i przedstawicieli całego
Korpusu Końsularnego ( obecny był i Konsul Bep.)
Wśród

eksponatów

umieszczono wiele materjału, wykazującego akcję V-ej

kolumny.

Wsród portretow Укграза, Roosevelta,
zawieszono portret
"marszałka" Tito.

Churchilla,

Stalina;po raz pierwszy

Na wystawie kolportoweno również wymienioną w p. II. broszurę p.t.
"A QUINTA COLUNA CONTRA O CORPO EXPEDICTONARIO."

4ot

L.df.
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LIST OTWARTY MIN.GEN. E. DUTRA.
W dniu 1! czerwca r.b. na lotnisku w Rio de Janeiro odbyła się jedna
z wielu uroczystości przekazania prowincjonelnym Klubom Lotniczym ufundowanych przez społeczeństwo samolotów szkolnych.

Wśród licznych przemówień zwróciła uwagę mowa Przewodniczącego TrybunsMa rozrachunkowego przy prefekturze w Bahia- kanonika O L I M P I O de
M E L 0 , który, дроти-“320 postać bohaterki narodowej
Angelica i rolf, jaką ona odegrała w walce o wyzwolenie w r.1822 ( samolot

nazwano jej imieniem), specjalnie ostro występił przeciwko obecnym zakusom
zaborczym nazistów i k o m u n i s t d w.

Mowe kanonika Olimpio de Melo wywolala olbrzymie wrazenie w calej Brazylji
o czem świadcze liczne depesze, jakie mówca otrzymał od różnych wybitnych
osobistości kraju z podziękowaniem za śmiałe wystąpienie.
Najznamienniejszym jest fakt, że minister wojny gen. D U T R A
sowal do Olimpico de Melo list z wyrszami pełnej solidarności.

wystoso-

List ten brzmi, jak następuje:
"Szanowny Kanoniku i przyjacielu,
Przeglądajeo prasę dzisiejszą zostałem przyjmie zaskoczony wspania
lym przemówieniey jakie Pan wygłosił z okazji ofiarowania Aero-Klubowi w Santiago do Boqueirao - w stanie Rio Grande do Sul- samolo tu imienia Siostry Joanny Angeliki.
W tej wspaniałej, męskiej i koniecznej mowie, poruszył Pan z umiarem ale i przejrzystościa ideg i lepidarne koncepcje, przeźywane
w chwili obecnej i rzucił Pan jasne światlo na pasożyty, jakie zachwaszczeją myśl brazylijską w okresie rezygnacji i małodusznego
milczenia. Nie mogę sobie odmowić przyjemności złożenie hołdu mówcy
przez zecytowanie następujących wżerających się w pamięć ustepów,
do ktorych nic dodać ani ująć nie można:

Bwroccie uwagą -Panowie- na bohaterski wyczyn sietry
Joanny Angeliki. Byl on wynikiem ukształtowenia się jej
duszy na nakazach Ewangelji, od których tak odbiegają
regimy dzisiejsze : nazi-feszystowski i komunistyczny.
" Regimy to są siewcemi nienawiści, jaką dzęfli ludzkość,
są rownież instygatorami wybujałości współczesnego wychonia kobiet z zapoznaniem skromności i Boga.
" Mówię wyraźnie o regimach nazi-feszystowskim i kommistycz:
"nym, gdyż na nowo szczepią one Banana; w naszej Uiezyurla.
" Glosi się dzisiaj hasła wolności. Ale jednoczesnie zapo" mina się o tym, źe to nie członkowie rządu brazylijskiego
zarzyneli spiacych swoich towarzyszy broni, że to nie oni
" napedali na mieszkania i Pałac Prezydenta podczas ciszy
"nocnej.
W tym stanie rzeczy jedno z pism amerykenskich, pisząc
o powodach obecnego kryzysu, twierdzi, że polegają one
na braku odwagi indywidualnej, unikaniu odpowiedzialności,
nadmiernej apetji, letargu, rezygnecji, rozpraszeniu się
i pogrążaniu nadmżernym w
o b r o n y oraz
zaniku dostatecznej agresywnosci i poczucia walki". 4108

= (g Nigdy - pisze dalej general Dutra- nie zapoznewałem cnot, jakie wykazują
brazylijczycy. Obce naleciałości niewątpliwie mogą usiłować zachwiać dobrą
wierg ludu brazylijskiego. Niemniej tolerancyjnie nastawiony ojciec rodziny
brazylijskiej

potrafi , jak w roku

1935

( pucz komunistyczny -przyp.tlume- '

сла) і 1958 ( pucz integralistyczny -~przyp.tłumacza)
liwe ziele,

grożece mu zachweszczeniem ziemi

i

zniczezyć każde szkod=

zamienieniem w ruinę jego

skromnego chrześciańskiego domostwa.
Brazylijezykowi

potrzeba - a miłosciwy Bog nie odmówi tego-

dobryc/h

przewodników, którzy nie odmowią mu swojej pomocy, gdy zejdzie potrzeba ostrzeżenia go o doniosłości grożącego niebezpieczeństwa i konieczności opanowania
go»
Pańskie przemówienie, jak zresztą głos innych wartościowych pisarzy bm zylijskich, jestem pewien, przyczyni się do obudzenia sumﬁnin brazylijskiego i

podniecenia go do obrony naszej spuśc#ny narodowej i społecznej.
Raczy Pon

przyjęć

moje podzgikonnie i wyrezy szczerej z Panem solidarności .
()

Enrico G.Dutra

Rio de Janeiro, dnia 15 czerwca 19h}.
List powyfszy generale Dutra zamiesciły niemal wszystkie większe інфанта-

L.dz.N°

za
BRAZYLIJSKIEGO

KORPUSU
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niewysylaniem

na front

EKSPEDYCYINEGO.

W ostatnich czasach zmogła się w całej Brazylji propaganda za niewysyłaniem na front
BRAZYLIJSKIEGO KORPUSU EKSPEDICYJNEGO,
Coraz częsciej daje się slyszeé, if losy wojny są jeszcze nadal niepewne i w tych warunkach wysyłanie na front źle przygotowanych oddziałów
brezylijskich, nie zdradzających żadnego zapału do walki, jest zbrodnia,
ze która będzie musiał ponieść odpowiedzialność
mieobliczalny rząd Vergesa. Utarł sie ponadto slogan, że przed wyjazdem na front Korpusu Ekspedycyjnego należy wyekspedjować z Brazylji .... Amerykanów, których jest tu
stanowczo za wiele.
Propaganda ta przybrała tekie rozmiary,
cydowafy
się ostro przeciwko niej wystapić.

że czynniki polityczne zde-

Pierwszym ku temu krokiem było wydanie przez "LIGA DA DEFESA NACIONAL "
("Liga Obrony Państwa") w S.Paulo
broszury pod tytulem: "A quinta -columa
contra o Corpo Expedicionerio"(
dycyjnemu" ) .

"Pięta kolumne przeciwko Korpusowi Ekspe}

Broszura ta rzuca charakterystyczne światło na wewnętrzną sytuację

polityozn} w Brazylji i z tego wzgl?du

zasługuje

na uwagę.

Liga Obrony Państwa w S. Paulo w wydawnictwie swoim wychodzi z zaYozenia, że wojna została narzucona
przez Niemcy i inne państwa
osi. Rząd:brazylijski wcobronie honoru'i życia swoich! obywśteli przyjął
rzucone mu wyzwanie i zgłosił akces do obozu Aljantów. Postępił w tej mierze zgodnie z wole ludu brazylijskiego. W chwili obecnej, gdy toczęca się
na dwóch frontach europejskich welka, wyczerpuje podstawowe siły nieprzyjaciela, obowiszkiem Brazylji, jako Aljanta, jest rzucić na szalę wypadków prócz stosowanej dotychczas w dużym zakresie pomocy natury technicznejrówniez efektywne siły wojskowe w postaci Korpusu Ekspedycyjnego.

Ten, choóby nawet nieliczny,kontyngent żołnierza przyczynić się może
skutecznie do skrócenia okresu wojny i zadania klęski nieprzyjacielowi.
"Ponadto da Brazylji tytuł do występienia w roli jednego z gwarentów
przyszlego pokoju, opabtego na trwałych podstawach, o czem nie pozwalaja
watpić rezolucje powziete na konferencji w Moskwie".
Bezpośredni udział brezylijczyków w wojnie przyspełszy wreszcie
unicestwienie pigtej kolummy w społeczenstwie i doprowadzi do szybkiej
konsolidacji narodowej.
Z tego właśnie powodu - pisze autor broszury- różnego rodzaju zakepturzeni wrogowie: awenturnicy polityczni, pseudo-demokraci, członkowie
piętej kolumny i integraliści występuje przeciwko Korpusowi Ekspedycyjnemu, twierdząc, iż nie jest on w stanie sprostać wymaganiom wojny współczesnej w Europie. Piąta kolumna w Brazylji zachowuje pozory pogodzenia się
ze stenem wojny, faktycznie jednak - działaer w defensywie- pragnie zyskać
na cemsie, wyzyskujęc w dużej mierze trudności materjelne powstałe w wyniku
wojny i przypisujac je złemu prowadzeniu walki.
Trudności natomiast- co jest zrozumiałe - istnieją we wszystkich
kzmjach. Kraje te jednak -mimo to-prowadzę nakaz
im przez szczery patriotyzm walk? z nieprzyjacielg.
sę Chiny, Steny Zjednoczone, które

z g-

pomimo skcji izolacjonistów, dokonywują, cudów w zakresie wysiłku wojennego,
wreszcie Wielka Brytanja, gdzie w akcji wojennej współdziała gore dwa miljony obywateli cywilnych, tworzących niejako straż wybrzeży przed atakiem паjezdicow.
;
%.
Za najbardziej budującyprzykład męskiej postawy broszura uważa ludność
Leningradu i Stelingredu, gdzie dano wzór,
bronić.
się
ży

jak w najgorszych warunkach, nale-

Wapń-aa jest również kampanja marszałka Tito, patrjotów greckich i czarnogorskich, którzy trapię okupantów swoimi wypadami z gór.

Przytoczone przez broszurp liczne przykłady zwycięstw wojsk brazylijskich
w przeszłości mają przekonać niedowiarków o bojowym zapale zolnierza brazylijskiego i jego waleczności.
Z oburzeniem broszura cytuje dalej вміє]? radjowg berlińska, w której
7
powiedziano ironicznie, 1% Brazylijski Korpus Ekspedycyjny mokna
traktować
jako miemieckę bron sekretne przeciw Al jantom, gdyż niewatpliwie członkowie
tego Korpusu roznioss wsrod Wojsk Aljanckich zarazki syfilisu i gruźlioy.
Wbrew tej

perfidnej robocie wrogów i piątej “l‘image:-1112“: kreju żołnierz

potrafi wykazać, 12 dorósł w pełni do P
rzonego mu zadania
i potrafi - dzięki swojej waleczności, dobremu przygotoweniu, swietnej broni
i ekwipunkowi - podołac warunkom obecnej wojny i wyjść z nich zwycięsko. .

Najbardziej znamienne są końcowe ust py broszury, w których atakuje się рис,
kolunmg i różnego autoramentu "niechîiczalnyah" politykdw, którzy siejac
niergo p w społeczeństwie, pragnę doprowadzić do walk bratobójczych w Brazylji.

"
"
"
*
"

=

Byłoby największym nieszczęściem, gdyby - jek w umęczonej HiszpenjidoszTo w Brazylji do "puczu" piętej kolumny, występującej na czele
elementów niedojrzałych. Oznaczałoby to walkę bratobojczę, wojnę
domows na zapleczu Narodów Aljanckich i to w chwili, kiedy te Narody szykują się do zadania ostatecznego ciosu nieprzyjacielowi.
Tego rodzaju osłabienie frontu wewnętrznego - do czego dgig pro " wokatorzy= wyszłoby tylko ne korzyść Hitlerowi:

Онін-заведе przed tym niebezpieczeństwem społeczeństwo, broszura wzywa ogół
brazylijeżyków do jedności, podporządkowania się jednemu kierownictwu politycznemu Prez. Vargesa, twierdząc, if jedynym zadaniem Brazylji jest obecnie
dopomożenie do osięgnięcia Zwycięstwa.
"
"
5
"
"
"

Narody europejskie ~chwilowo ujarzmione- widzą w nas tych, którzy
u boku Aljantów przyczynię się do ich wyzwolenia.
W imię osiągnięcia Zwyciestwa w najkrótszym możliwie okresie czasu,
w imię tego, by można było zastosować zasady Karty Atlantyckiej pośpieszmy na pole walki na drugim froncie z naszym Brazylijskim
Korpusem Ekspedycyjnym!

Tym haskdm i kilku patetycznemi frezesami kończy się broszura, która , j ak
się zdaje, nietylko nie rozpąszyła wçtpliwoâoi społeczeństwa w sprawie
celowości wysłania na front Korpusu Ekspedycyjnego, ale ~przeciwnie- wzbudziZa niepewność w zakresie wtunospolityunyuh stosunków w państwie.
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