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Allfun-cje w Brazylijskim Korpusie Ekspedyeyj
nym.
Według wiadomości uzyskanych przez Bolesława
od jego nieświadomych informatorów ze Sztabu, władze bezpieczeństwa wojsk
owego maję duży kigpot

z cenzurowaniem listów nadchodzęcych od żołnierzy
Korpusu Ekspedycyjnego,
welozęcego w Italji. Bardzo wielu źołnierzy pisze
z entuzjazmem o wolności
słowa, penujęcej w innych ermjach aljanckich, czyni
ęc nieprzychylne porównania z sytuację brezylijskę. Według opinji ofice
rów Wywiadu Braz. fakty te
sę czna/ciowo wynikiem propagandy komunistycznej

na terenie Italji, częściowe zaś s@ spowodowane zetknięciem się Zołnierzy
brazylijskich z ludźmi, wychowanymi w innym regimie politycznym.
Wszystkie te "wolnościowe uwagi" sp skrupuletn
ie przez cenzurę wojskowę
wycinane.
«
2. Wpływy

mesonerji w Armji Brazylij kiej.

Według informacji uzyskanych przez Bolesława
z tego samego źródła, Armja
Brazylijska posiada najwyższy w świecie proce
nt wyższych oficerów, oficjelnie należęcych do masonerji ( Wielki Wschód).
Czynniki Wywiadu uweśdją to
za objaw wysoce niebezpieczny ze względu na
to, fe oficerowie ci nie sę
w pełnej dyspozycji swoich władz przeło&onych
i źwięzani sę z ruchem międzynarodowym, który w wielu wypadkach prowadzi
politykę sprzeczng z interesm mi Brazylji. Nprz. obeonie masonerja prowadzi
politykę przeciw istniejącemu
w Brezylji regimowi ( wg opinji informetor
a). Sprawa należenia oficerów
do masonerji jest prawie niemożliwa do zlikw
idowania zarówno z uwagi na ich
ilość, jak i na fekt, źe masonami sę oficerowie
na najwyższych s@Ąnowiskach
i posiadający największe wpływy pólityczne.
3. Brazylje - Argentyne pod względem ukłedu sił
wojskowych.

Jak poinformował Bolesława pik. Ribeiro Torre
s ( z Min. Lotnictwa), w chwili
obecnej Brazylja posiada już druzgoczęcę przew
agę nad Argentyng w zakresie
lotnictwa wojskowego. Siabe stronę Brazylji
jest nadal marynarka wojenna.
Stany Zjednoczone przekazały Brazylji ostat
nio szereg jednostek morskich,
sg to jednak wszystko jednostki małe, nadaj
ące się do obrony wybrzeża, pabrolowania, a w najlepszym rezie eskorty trans
portów. Według wiadomości,
udzielonych poufnie przez nieświadomego infor
matora, Brazylja zwróciłe się
ostatnio do USA, domegajęc się przekazania jej
szeregu jednostek Vigkuych.
spotkate sig jed
z kategoryczng odmowę. Płk. Ribeiro Torres dał
do zrozumienia, ze Steny Ajedn. zdaję sobie
sprewe sm z defenie Brazylji
do uzyskania absolutnej supremacji wojakowej
na terenie Ameryki Południowej
i świedomie przeciwstewiaję się tego rodza
ju uniezależnieniu się Brazylji.
li. Propaganda

gpmajsh ze strony Argentyny.

" Wediugopinji brazylijskich czynników wojskowy
ch większość intryg politycz« nych skierowanych przeciwko rzędowi brazylijskiemu
wychodzi z Argentyny,
„które ~pomimo zachowywaniapozorówdo osłabienia miedzynarotowe j
pozycji Brazyljiorez do wywołania trudności wewnętrzny
ch.
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Taki cherakter noszę m.in.

rzekomo "najbardziej poufne wiadomości " o

"tajnym układzie, zawartym przez rząd brazylijski z przedstewicielem
USA -admiraiem Ingrem'em w sprawie udzielenia -jekoby - przez Brezyljg
na 50 lat daleko idęcych koncesji Stanom Zjednoczonym w zakresie korzystanie z bez morskich i lotniczych na terenie Brazylji.
Z terenu S.Paulo usyskeno ostatnio eczemplers arzentyńskiego pisma
"MOMENTO ARGENTINO", które w nadzwyczajnym dodatku z dnia 21 września
r.b. doniosło o WOJSKOWYM ZAMAMACHU STANU w BRAZYLJI, uwięzieniu VARGAM
i tip., cytujago źródła niemieckie. Pomimo, iź pismo to zostało naza«
jutrz po ogłoszeniu tych wiedomości zawieszone, sprewa nabrała rozgłosu
politycznego. Wspomniany numer MOMENTO ARGENTINO był potajemnie rozkoólportowany w Brezylji .
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Informacje z kół japołlskich.

Informator Rzutki odwiedził ostetnio edwiedził-ustatnte w stanie
S. Paulo miejscowości Tupem, Bauru, Merilla i inne, zamieszkałe przeważnie przez emigrantów jepońskichy(wBastos-. do 95 procent ludności).
Według opinji tych japończykow - doskonale zorganizowanych pod względem
gospodarczym= Stany Zjednoczone i Anglja przegrają obam'ęjpę, gdyż
Rosje
posiadanych przez nich wiadomości, połęczy się
z Japonję w celu poźniejszego występienia przeciwko tym krajom englosaskim.
rzez pułk. Kara
Informacje te pokrywaję się z wiadomościami, użys
posta Nikaragua -pułk. Perez LUNA, ktory-jak twierdzi- posiada konkretne informacje
o rzekomych rozmowach prowadzonych. pomiędzy Rosję Sowiecką a Japonję,
przyczym w wyniku wspólnego działanie tych póństw miałoby dojść do podziału amerykańskiej Alaski.
6. Informacje

z odcinka gospodarczego .

Ekspengja gospoddrcza USA na terenie Ameryki Południowej, a zwłaszcza
Brezylji przybiera corez szersze rozmiary. W rokach obywateli USA znaj=
duje się juz dziś wiele akcji istniejęcych w Brazylji fabryk. Ostatnio
19 procent znanej huty szklanej Santa Warine przeszło w ręce amerykanów,
Według informacji zebranych przez Rzutkiego w dokach portu Santos zamagazywano wielką ilość towarów pochodzenia merykan'skiegomzęd brazylijski nie dopuszcza narazie do oferowania i rzucenia na tutejszy rynek
tych towarów w obewie przed silnym kryzysem.
Powaźnie liczę się również z faktem, źe zarez po wojnie zostanie zamkniętych szereg fabryk -stabo stojgeych pod względem orgenizacyjnym= wskut&
"imperjalizmu gospodarczego połnocno-emerykeńskiego". Doprowadzi to do
kryzysu w produkcji.
Od szeregu miesięcy handel robi b. mełe obroty , fabryki zakupuję tylko
niezbędne do utrzymania produkcji ilości surowcow i nie angefuje sig
na nejblifsze przyszłość.
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