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Akt
sz
i i Meksyku w Rio
z
Przed 5 miesiącami ambasador Meksyku w Rio, Senor
Jose Maria Davila,
bawiąc w Petropolis udzielił wywiadu miejscowemu dziennikowi wypowiadając
sie wsposób ostry przeciw regimeowi gen.Franco!'a,
Według informacji, jakie via koła republikanów hiszpanskich doszły amb,
Meksyku, konsul hiszpański w Rio, Navarro wystąpił do ambasadora hiszpański
go w Rio, Senora Pedro Garcia Conde z protestem przeciw "tolerowaniu na- |
padci przeciw r
wi hiszpańskiemu",
Wwyniku tego macisku amb, Garcia udał się do brazylijskiego msz,(Ttama~
rati), domagając siqandoscucyynienia.
-

Brazylijskie msz. oświadczyło ambasadorowi hiszpańskiemu, iż niejest
wstanie śinterwenjować wtej sprawie, ponieważ "aybasador zaprzyjałżnionego
mocarstwa ma prawo wypowiadania poglądów i wolności słowa",
Wobec nasisków amb.Garcia, w sekretarjacie gereralnym Itamanti uspoko=
jono go,, wyraZajac opinje ,1z "dziennik, ktory zamiescir wywiad 2 amb,
eksykarfskim jest lokalngm pismem, bez politycznego znaczenia",
Amb, Garcia wypowiedział na marginesie incydentu sareg nieprzy jemnych
uwag odnśnie osoby swego meksykańskiego kolegi, deklar ąc powszechnie,
iz grewę uwaza za zasadniczą, ix niezamierza utrzymywać stosknków osobistych z ambasadą Meksyku,
xxx
Dodać do tego należy, ze l)ambasador hiszpan’skiéégecny, jak poprzedni
(poprzednim był falangista, Cuesta, obecny jest ypldmata zawodowym)czy=
nili zawsze starania nawiązania kontaktu z amb.meksykanską celem:nawi
zania wprzyszłości stosunków dyplomatycznych między obu państwami i 2
wedlug informacji ambasady meksykańskiej w Rio konsul Novarro - o którym
mowa powyżej- Jest reprezentantem,Falangi"w tutejsze) placdwee dyplomatyess
no-konsularwej Hiszpanji,
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Waals pobytu)zony sekretarza marynarki USA, Mrs Fund,
zwraca uwage aktywność
Rosalńdy Coelho Laragoiti ,Ëtèra starą się
brad uds.
wprzyjegûech ,organizowanych wewigzku zpobytem Amerykanki,
Aktywnosé towarzyska Rogalindy Laragoiti(ktdra jewstse juz podczas
ﬁgærzelniej wojny została umieszczona przez Amerykandw na czarneją
c 5.22] jest zastanwiająca ze względu na powszechnie znaną jej przes. złość,
Rogalinda Latagóśti została wkręcona" do otoczenia Mrs Fofrestal

gzez Assisa Chateaubrianda, wiasdédela "Diarios Associados", znanego
trygenta politycznego, ktśry— jak wiadomo= zdołał uzyskać od Amerykanbw
znaczne, miljonowe h'edfy—wzwiîzlm znaÿciem firmy chemicznej Merkk
w Brawhi.
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Uzwiykn z petycja argentyn'ską w)
wie zwołania koferencji ministrow
@rew zagranicznych3 krajów ameryk skich, $ ministerd wo spraw zagranicznyc

gggjâh de ;;sz odczekania decyzji Ste Dptu USA,
Brazylja będzie p@dtrzymywska swe stanowisko l)wiernosci ukkadom 2 USA
i 2)dobrosąsiedzkim stosunkom z Argentyną.
Wszystko zostanie uczyndone, aby wrazie ewentualnego zaostrzenia stanowiska USA wobec Argentyny, Brazylja uniknęła konsekwencji bezp ogrednich
tego konfliktu, nienamzając jednak na szwank stosunków z USA.
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