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Nstroje w

i kolonii francuskiej
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Georres Le Lorrain mowił mi,że w miare jak wojna sie konczy powieksza ja
sie roznice panujace miedzy poszczegolnymi grupami Francuzów „Komitet
zwolennikow de Gaulle na czele ktorego stoi ilbert Guerrin i ktory wyś
Gaje tygodnik "rence Nouvelle ma nietylko złe stosunki ze wszystkimi
innymi odłamami umiarkowanych
i oczywiscie b.ambs sada ,s le
takze 2 oficialnym reprezentantem Algieru LANCIAL,&ktory przebywa eta le
w Nontevideo,gdie jest akredytowany formalnie przy rzedzie urugwajskim,
Dziennik France Nouvelle kolportowany jest mimo opoznienia z jakim
nadchodzi w duzych ilosciach w
Folłnocnej i konkuruje pod wzgledem
radykalizmu i fanstyzmu z miejscowa prasa komunistyczną.W Argentynie i
przyległych republikach rozchodzi sie to pismo w 10 tysiacach egzemplarzy
do Algieru wysyłana jest natomiast w blisko4 tysiacach.Mimo,ze popiera w
zasadzie de Gaulle i zwalcza wszystkich jego przeciwnikow,umieszcza niejed
nokrotnie opozycyjne artykuły,korzystajac,ze nie podlega cenzurze alisn=
ckiej ani francuskiej.
B.sekretarz ambasady Prancuskiej markiz Noblet ,musiaz zrezygnowac
naskutek kampanii tego dziennika ze stanowiska reprezentanta Algieru w
Skwadorze i powiedział mi,ze w ciagu najblizszych tygodni wyjezdza do
Nadrytu,by tem zorientowac sie,czy moze wrocic do Afryki AMerykanie , jak
sam mi powiedziat,aoradzaja mu ostroznosc i odczekanie momentu oéwoboCzenia Prancji,gdyz narazie wszyscy ex colaboracionieci nie moga czuć się
pewni w Algierze.
Ten ostatni informator liczy sie,ze wojska.aliancike przywroca poczatkowo wisaze prezydentowi Lebrun i b.parlamentowi,a dopiero po okresie
przejsciowym de Gaulle moze liczyc na władze.
Wszyscy informatorzy moi Francuzi daja wyraz obawom,ze komunizm zdobedzie sobie kluczowe pozycje we "rancji i wpływy jego beda tak wielkie,
ze nawet alianci sobie z nim nie poradza.Wies trzymsc ma dotad przewsz=
nie za Petsin,natomiast miasta ss b.skomunizowane.Posrednie grupy umiarkowane narszie sa bez wpływowi.
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Tutejsze koła polityczno dziennikarskie omawiaja incydent jaki ostatni
miał miejsce mieczy wyzszym oficerem,a podsekretarzem stanu min.Oswiaty
i komentuja go jako dowod osłabienia dyscypliny w wojsku argentynskim.
Jak wiadomo w mysl rozporzadzenia min.Oswiaty Baldricja,usunieci zostali
nauczciele Zydzi w liczbie 500 ze szkolnictwa,a od I sierpnia likwicowsni
byc maja nauczyciele i nauczcielki rozwiedzeni .„Zawiadomiono w mysl tego
rozporzadzenia pewna nauczycielke,siostre pułk.w słuzbie czynnej
iz musi ustapic ze stanowiska.Brat jej zgłosił sie do min.Baldricha i przy
jety został przez posekretarza Ortega.W wyniku rozmowy wobec oamowy urzednika wycofania rozporzadzenia,pułkownik Gobył rewolwer i zranił podsekretarza,o0ddajac 2 strzały.Gdyby nie interwencja obecnego przy rozmowie
urzednika wypadek byłby smiertelny prawdopodobnie.
Oficer odjechar бо фоти i nie byt aresztowany.Interwencje Saldricha
u min.Wojny puik.Perons nie daly zadnych rezultatow.Incydent ten praycayni
sie niewatpliwie co zaostrzenia Galszego stosunkow miedzy Feronem,a grupa
Perlingera,Go ktorej należy m.inn. i Balórich. LL ~..
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