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1. K o n s p i r a 6 joe
wykrystalizowaky się obecnie 2

w 0 j s Jo w . W armii arceńtyńskiej
konspiracje o tendencjach przeciw-

stawnych;
GRUPA _NACJONALLSTYGONA

Składa się ona z ok, 50 oficerów, na
czele których stoi gen, AVALOS, Główną
jej siedzibą Jest /Kasyno Oficerskie/

Campo de Mayo. Stanowi ona centrum grawitacyjne dla grup młodszych oficerów
o nastawieniu ultra nacjonalistycznym,
Przeciwstawia się kategorycznie wszelkim ustępstwom›w stosunku do USA oraz wszelkim próbom powrotu do normalizacji
w stosunkach wewnętrznych, Jest przeciwna obiorowi PERONA na konstytucyjne''go PreZydenta nawet w przypadku gdyby
staż on na czele t.zw, "part-1:10 unico"
/monopart)à/.
Jest zaniepokojona "demokratycznymi
kontaktami" ministra 7ESAIRE i jego
tendencjami w kierunku dopuszczenia do

garazu rządowego osób cywilnych o nastaeniu demokratyczńym /OLIVER,dr.PINEDO,, STAGNARO 1 in./
W pozowie sierpnia miała miejsce w Campo. de Mayo otwarta manifestacja przeciwko .PERONOWI, V końcu miesiąca były
dwa alarmy, przyczym żołnierze poszli
spać w pełnym przygotowaniu.
GRUPA

Grupa ta, której szefem jest ‚generax
ANATA, a jednym z Île—wah przywódców

__ANAYA-MASCARO -

pik. MASCARO, opowiada się za normaliZacją stosunków oraz za przyjaznym
stosunkiem do USA. .
Jest ona w opózycji zarówno do PERONA
jak i do grupy nacjonalistycznej i sta--

un

1.

wia sobie następujące cele;

usunąć PERONA,
Zaaresztować szefów z nacjonalistycznej grupy AVALOSA,
S
wrócić do nomalizagji,
w okresie przedwyborczym rządzić przy
pomocytriumwiratu, skżadającego się
z 8 generałów i jednego admiraza,
‘natoaunkcwaé nie pozytwnie do Aljantów.
W kontakcie z tą (;me ma pozostawać

gen. RANSON oraz i
generałowie,którzy w swoim czasie złożyli FARRELL'owi

~ / znany. memoriał.
- (zarównoANAYA jak i MASCARO należą do
twórców Rewolucji z dnia 4 czerwca 1943
roku, którzy zostan następnić odsunię-

oi.
gy

z

- & ANATA, jeden z najzdolniejszych argentyńskich oficerów sztabowych, był jed-.
nym z przywódców G.0.V, Gdy PERON roz-"
począł intrygi przeciwko RAMIREŻOWI w
kierunku usunięcia go z Prezydentury,
ANAYA doni6s% o spisku GOU Prezydentowi, za co dostał w twarz od PERONA,
2. 8 t o s u ne k
d o
PERONA, poza policją, jest:

P e ro n a_.

Główną podstawą siły

Żandarnerja państwowa
Lotnictwo
Wojska górskie,
Opieraz sie on pozatem na grupie oficerów umiarkowanych, zajmujących pozycję środkową pomiędzy wymienionymi wyżej grupami skrajnymi;
nacjonalistyczną i demokratyczną, Sytuacja ta dawała mu szereg nieSpornych plusów i do pewnego stopnia wykazywała cechy względnej stabilizacji.
Sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać mniej więcej od miesiąca, gdyż na skutek demagogicznych wystąpień PERONA szereg wyższych
oficerów - generałów i pułkowników - zaczął się od niego wyraźnie
odsuwać .
Okazało się więc, że to, co PERON zyskał na popularności w
masach, w dodatku najbardbiej ciemnych,
on na odcinku wojskowym, W warunkach zaś argentyńskich większe znaczenie posiada solidne
oparcie w armii, niż sympatje niezorganizowanych mas, które czynnikiem decydującym nie były,
Liczni oficerowie wypowiadają się przeciwko obiorówi PERONA
na Prezydenta, gdyż zażdroszczą mu jego błyskawicznej karjery.
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resortu Sprawiedliwooi
Oświaty, leżaża oddawna w planach PERONA,
Po dymisji
wześnie BALLDRICH - fanatyk i teoretyk argentyńskiego ultra-nacjonalizmu - mógł być uważany za prawdziwego zwolennike Osi i "nazistę" z przekonania.

Naaâomlistyczna ortodoksy)jnosé BALLDRICHA stanowiza niewatpliwą przeszkodę dla misternej politycznej gry PERONA, którą cechuje
w pierwszym rzędzie elastyczność. Czekał on więc na odpowiednią okazję do jego usunięcia, licząc się z tym, że organizacja nacjonalistyczna "RENOVACION",„-do której BALLDRICH należał, posiadała związki
z odłamem młodo-nacjonalistycznym armii, oraz że ojciec ministra, generał BALLDHICH, stał: również na czele frakcji wojskowych, współdziaZających z tym ruchem,
Okazjà do usunięcia BALLDRIGH'a dostarczyła jego niedyskrecja.
Gdy na Jednyn Z posiedzeń gabinetu omawiana była sytuacja międzyna-

rodowa i gdy została powzięta uehw

gps“ w stosunku do USA,

a co do konieczności

dalszych

poinformował o tym swoich przy-

Jao 6% z Campo de Mayo. FARRELL i PERON
dowiedzieli sie o tym, co
spowodowazo natyuhulanową dymisję lßniltra. %
"
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Po dymisji min. BALLDUCHA, teka Ministra Oświaty i Sprawiedliwości
została zaproponowana generałowi ACCAME, który jednak oświadczył że
przyjmie ją dopiero wówczas, gdy teren manewrów zostanie przeniesiony

z

Gampo

de Mayo

na południe

od

Republiki,

to

znaczy gdy ten klu-

czowy garnizon przestanie wpływać bezpośrednio na politykę rządu,
9
Ponieważ minister spraw zagranicznych gen, PELUF/O był oddawna zaniepokojony ultra-nacjonalistyczną i ultra-katolicką polityką,
jaka była stosowana w szkolnictwie, a której rzecznikiem byX dr.0LMEDO, dyrektor Państwowej Rady Wyksztakcenia - zdecydował się sam na
objęcie teki oświaty, uważając iż akcja tego resortu może zaostrzyć
jeszcze bardziej kryzys z UJA,
›

Nuncjatura ..postolska w Buenos Aires

odnosi

się

krytycznie

do ultra-katolickiego kursu w szkólnictwie. Nuncjusz FIETTA w rozmowie z działaczem katolicko-~radykalnym dr. SAZNZ oświadczył, że kurs
ten w połączeniu Z wybujałym nacjonalizmem wypad% niekorzystnie dla
interesów Kościoła. Część winy za to - według mons. TISTTA - ponosi
Kurja Arcybiskupia
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PERONA, który kontynuuje serję swoich radykalno-demagogicznych wystąpień w celu pozyskanie mas, charakteryzują następujące momenty:
a/

PERON jest coraz bardziej popularny w masach nieświadómych i coraz bardziej krytykowany w sferach oświeconych;

b/

ci, co popieróją PERONA na Ślepo i wiwatują na jego cześć
na wiecach - to nie są bynajmniej najbardziej oświeceni robotnicy, lecz #motzoch" portowy i wielkomiejski,
bezrobotni oraz najbiedniejsi i niewykwalifikowani robotnicy fabryczni & rolni,
Są to te same masy, które w swoim czasie popierały kwi"tnący w Buenos Aires ruch anarchistyczny, a w ostatnich
czasach dawały chętnie posłuch haszom komunistycznym,
Jest rzeczą charakterystyczną, że gdy przedstawiciele
najbardziej poważnych związków zawodowych, jak naprz,
Metalowców, zjawiają się u PERONA, nie Składają mu czoZobitności, lecz domagają się w pierwszym rzędzie uznania i otwarcia swoich syndykatów, zamkniętych przez wła-

digi względnie posiadających ograniczoną możność dziazania,
Ządania tego rodzaju są nie w smak PERONOWI, który wyznaje w gruncie rzeczy ideologję wZosko-faszystowskiego
korporacjonizmu oraz zasadę kontroli państwa nad związkami zawodowymi.

"c/ - PERON wytwarza coraz bardziej dokołasiebie atmosferę

a la IRIGOYEN /Prezydent Republiki z ramienia Redykaliz-

Św?;Btykqprzywódcy ludowego. Jest to wyraWiślane; na zimno gry politycz- :
t
koni
składających ..

a
~pzeczą wanna-yat
,żena jednyma poufnych
tee. gls-brańoficerskich w Campo de mayo PERU)! wyraził się
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nacjonalistyoznymi rządami w Argenty«
nie były w gruncie rzeczy rządy rodyka]lne",
W sferach zbliżonych do PERONA twierdzi się, że obie£aX'on, po.swoim obiórze na Prezydeńta Republiki, wejść
do Casa Rosuda /pałac rządowy/ z okrzykiem; "! Viva
IHIGOIENI"
+
że

"najbardziej

f
Propaganda dla osoby PERONA jest robiona systematycznie za
pośródnictwem prasy i radia, M.in. Eva DUARTE - kochanka PERONA w
cyklu prelekcji w Radio Belgrano porównyważa go z najwiekszym boha- .
terem narodowym, gen, SAN MARTIN,
Wielcy przemyszowcy z północy kraju, roprozentujący głównie
- przemysł cukrowniczy, są ogromnie zaniepokojeni posunięciami. PEROMA,
jako szefa Sekretarjatu Pracy i Opieki Społecznej, Na skutek nieprzestrzegania ustaw o ochronie pracy - co w warunkach panującego w tych
prowincjach prymitywizmu jest rzeczą niezmiernie trudną - są oni karami grzywnami, idącymi w setki tysięcy pesów, Wypowiadają więc oni
Opinję, że kapitał krajowy znajduje się dziś w jeszcze większym niebeźpieczeństwie niż zagraniczny,
;
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usankośonowacwownptrany stan rzeczy w państwie oraz stanowić symbol
powrotu do normalizacji, znajdują się pod znakiem zapytania.,
Powzięcie decyzji w tej mierze będzie zulażało od szeregu okoliczności natury uawnętrżnsj i

/
." EWwentualność wyborów włączona jest do stratesii palin/cznej
PERONA, wyrazem zaś tego są nietylko zabiegi w kierunku pozyskania .
mas, lecz również pierwsze kroki w kierunku utworzeniu nowej partji
politycznej, któraby wysunęła go na Prozydenta,
Partja ta ma nosić nazwę "PARTIDO DEMOCKATLCU-300LAL" i posiadać charakter t.zw. "jedynej partji" /"partido unkco"/; W przy- .
.padku zarządzenia wyborów, względnie plebiscytu, zostałaby sporządzona jedna lista kandydatów, zaś głosowanie odbywałoby się przez oddanie
kartek "tak" i "nie",
4 punktu włamania przysZkyah wyborów obecie radykalna—dema—
giczne. pośunięcia PERONA tzumaczyłyby się, jako robienie typowej

"kieXbasy wyborczej". '
Do nowej partji miazeby wejść znaczna część młodszego elementu Obywatelskiej Unii Radykalnej /UCR/, nastawiona nacjonalistycznie, a której skrajnym wyrazem jest FORJA,
Projekty te nie Mogą, rzecz prosta, liczyć na poparcie wybitniejszych leaderów UOR, którym w tem sposób wyrywa się grunt zpod
nóg, Natomiast lahm traooiorzedni przywcday „adykalizmu graw ?.qu

w sposób wyraźny
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ramienia

przyszłego -

"partido unico"? SABATINL w zasadzie odmowir, oświadczając iż nie
może uniezaleźniuć się od swojej partji, to znaczy od. UC. Nie jest
jednak wykluczone, Ze stanowisko to może on poddać rewizji,
5

Projekty'tago rodzaju spotykają się naogóX z ujemną reakcją
'w środowisku oficerskim, Na jednym z poufnych zebrań pod praewodnictwen gem, REYNOLDS, grupa wyższych oficerów sztabowych wyraziła
opinię, że przynajmniej do końca wojny nie jależy zarządzać żadnych
wyborów,
%
2. P r a 8 a . Rozporządzenie rządu o zniesieńiu cenzury prasowej posiada znaczenie względne, gdyż odnogi się ono w praktyce
tylko do depesz przychodzących & odchodzących - i to z pewnymi ograniczeniami,
&
Natomiast nie może być mowy o możliwościach otwartej krytyki
rządu ze strony prasy; dzienniki orjętują się doskonale, żo tego

rgdmju krytykę grożą im b. daleko sięgające represje,
V. POLLTYKA ZAGRANLCGNA

wyraźny
źnienie
jest mu
kryaysu

Po kulminacyjnym punkcie rozgrywki z USĄ zżostaX wzięty
kurs na pojednanie się 4 USA, na ustępstwa oraz na niedraWaszyngtonu. Ze względu na- prezydencjalne ambicje PERONA,
bardziej niż kiedykolwiek nie na rękę dulsze zaostrzanie
.
<
;
2 USA,

Jednym z atutów rządu arcentyńskiego w rozgrywce z USA jest
fakt, że pomimo wszelkich deklaracji rządów republik©południowoamerykańskich co do solidarności ze Stanami Zjednoczonymi, rządy
te de facto sprzyjają pocichu rządowi argentyńskiemu i pomagają mu
jak mosą«
y
' Według wiarogodnych informacji - nawet rząd brazylijski
popiera nieustępliwość Argentyny wobec USA, Spodziewa się on,%e
stanowisko to zmusi Departament Stanu do opublikowania deklaracji
co do przyszłej polityki USA na terenie Ameryki Łacińskiej po wojnie. Specjalny niepokój wywokują istotne zamiary USA w stosunku do
baz,
.
'
Według informacji z Brazylji - naogół w kraju tym pogłębia
się niechęć do USA z powodu nietaktów niektórych wojskowych amerykańskich i innych funkcjonarjuszów, działających na terenie tego
kraju,
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