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Szanowny tanie "ajorze,
w

załęczeniu przesyłam tygodnio-

wy raport polityczny oraz kilka natatek bieżących.
Wyrazy wysokiego poważania i szacunki łącz?
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Felgi istniejący kryzys polityczny Brazylji polega na nieporozumieniu,stale rosnącem-między przekonaniem rządu i potrzebami kraju, T,zn,
lśrx-uydent Vargas jest przeświadczony
o dobroczynności swych rzaddw,gdy
2)potrzeby kraju przekraczaja moëliwosci i rzadow tych wizj
Stąd stałe dążenie szefa rządu "dawania" masom sukcesbw, będącymi namias
"ersatzami" istotnych,/realnych mas tych potrzeb,
Rząd prezydenta Vargasa. „jai: wszelkie rzady pbidyktatorskie lub dyktatorskie jest wstanie podniecać wyobraźnie mas sukcesami na dwu polacht
a)wojskowym, b)zagranicznym,
Udział korpusu ekspedycyjnegow walkach w Italii i cograz tobardziej za=
ciesniająca się współpraca między szit-m rządu
szefem resortu wgska zapewniadq’erez entowi i regim@w@ wogóle powodzenie i popularhbość na ~bym
m.
polu,w
Ustapienie Oswalda Aranha'ji z resprtu Spraw zagranicznych zmusza prezydenka Vargasa do szukania nowych form i wyrazbw polityki zewnętrznej,

.Lmbardziej, 1Z były minister rozpoczął już kampanję, “tapfer-ra na od
einku polityki zagranicznej i zagranicą i w kraju, co
neraza

prestäe tak prez.Vargasa, jak rządu wogóle na szwank tak wkraju, jak
zagranica,
r.
„Utrzymana w formie poprawnej - jak to powiedziałem
edawno
estacie prawa" = jest dla
prez.Vargasa niezmiernie niebezpieana, Nawwisko krytyka, jego popularność w Stanach, pozycja w krajach anerylmisko-hcmskich, S.;.„gwałtowność i metody argumentowania _
dające mu wszelkie możliwości stania się leaderem (przy posiadanych już
cechach tryfuna)- wszystko to zmusza prez.Vargasa do działania, do akcji

aę
ub,mm
xw
ty,
m przy,jak dwuwu dzienni
u
dzie kar: zy zagrani
aniczny. ch, Mr.
„9 os eph
Newmana z "chicago Daily News" i Mr.Leonardsa z "Zime" …:.sz 4

W rozmowach z nimi bmfnister spraw zegranicznyh przedstawił zarówno
podody swego ustąpienia,
jak punkt widzenia na obecną sytjację zagraniczna i wewnętrzna razyui. Wynurzenia b,min,Aranhji bya cierpkie, zachowuj;

ozycję informatora- tj, zastrzegając się przed opublikowaniem jego uwag
& formie wywiadu i god
się na opublikowanie ich w formie autorytatywnycł
informacji - Aranha mbwił, Zet
1) W lipcu b.r. otrzymar zaproszenie od prez.Roosevejta odwiedzenia UA;
zatrzymany sprawami natury w ewrętrznej z zaproszenia teg@ nieskorzystat,
Zaproszenie to otry_mał po napisaniu do sekretarza stanu,Cordell Hulla
listu, przedytawiając mu swe poglądy odnobnie sprawy Argentyny. Oswaldo
Aranha jest z#dania, iz sprawa ta dagaby she zeiatwie przy jego posrednictwie w Buenos Aires. Ztege
krytykujé pol tyke Hulla;
2) rozycja Brazylji uległa osłabieniuj dowodem tego jest konßrencja w Dymbarten Oaks, gdzie Brazylja została zepchnięta na plan dalszy;
3) nienależy prowadzić polityki, neglizujęcej Rosji sowieckiej; aranha
*
przypomina, iz sprawe Rosji postawił w łonie obecnego rządu przed dwoma
laty (udzielają: wywiadu agencji „Tasś), stale domgając się w latach naStępnych nawiązania ktosunków dyplomantycznych z tym,wielkim krajem;
"Po podkreśleniu faktu zaistnienia w Dumbarton Oaks hegemonji 5-ciu
mocartst
i niemoZliwogci istnienia stosunkéw mkedzynarodowych przy neglizowaniu
Rpsji, Aranha z całą szczerością i dokładnością podał do wiadomości
dziennikarzy konkretny powbąłktirynnmz
m go "as ust

ępienia,

q
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I tu przypomnial konflikt s szefem policji wsprawie Towarzystwu Przyjaciol Ameryki,
&
Rzecz najważniejsza wyraził razeej pewnosc,niz przypuszczenie,
Vargas (i
jego otoczenie, tj- prezydent,ulegając otoczeniu) Gaz/:zrć

bedzie
do przedłużenia swej kadencji, po wojnie z Niemaami, deklarując wojfię,
Japonji (tak, by wybory, zapowiedziane na po wojnie odroczyć do konca
wojny z Japonja).
z
>
pnergnss
Z imtwoécia praypomniec tz można wzesmwm informacje ,pochodzace zetoczenia Aranhji, ktory „mlm dni po ustąpieniu z msz
„otoczenie prez.Vargasa znajdzie argument celem przedłuzenia kadencji;
Z powyzszego wynika, że nienależy oczekiwać dobrowolnego ustąpienia prez.
Vargasa, który ustąpił może jedynie pod presją siły lub zwoli sły wyższej
I dlatego przygotowuje kontrakcję,
polegać będzie na kocentrowaniu uwagi opinji publicz(zwycięstwach) wojennych korpusu ekspedycyjnego przy jedna sukcesach
nej
noczesnem akcentowaniu sukcesów na terenie międzynarodowym, Sykcesy te
polegać mają na wn'oéçie znaczenia Brazylji w świecie, Prezydent, jako
twa dcentować będzike swój udział w kierowaniu politykgnhagraniczszef
o.
w kierowaniu przeznaczeniem, losem tego kraju.
j
nag}

.

ażeniem prezﬂarfasa jest nadanie opinji kierunku "centrowego".Uwazając,
iX "on to wyprowadził kraj z kryzysu doktryma&nego, obeâmujaê stery rządów

w cmasach, gdy przez sWkat phrâl'y prądy skrajne, tak lewicówe, i:? prai w
clagu dizyc'będzie @o skupienia op
wicowe, prez, Vargas wdalszym
centrum,
%
iW ze Stanami, prezydent Akcentując sondą—noś: polityc
alszym ciągu do wielokrotnie na tem
dąży:
będzie
niema tu wątpliwosci
Brazylji",
ekonomicznego
"wyzwolenia
miejscu podkreblanego
z obecnej s ywynikających
korzyści,
dalszych
Brazylja bedzie szukała
się kraju.
bogącecgo
wizja
bedzid
dang
masom
tuacji międzysmrodowej i
jego
dzi
znie
$
i
tylko
i%
kraj,
Prezydent Wargas chce przekonać

bedzie potrafikraïon kraj potrafił sprostać trudnościom i czagom, jak
idę,
,które
czasom
rządami
dobroczynni
jego,
sprostać tylko pod
"zwyciearmja,
jasnał=
rzecz
się
staje
Symbolem tego “gsßnowiäzenia”
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ska", "silna" „ "świetnie wyskwipmwa wyposazona ' itd,1d,
Załącznik, będący odpowiednikiem imstrukeji Dir (Dep.prasy i propagandy)
do prasy prowincjonalnej via lokalne Dm.r (dep,stanowe prasy) jest naj=
+
lepszym przykładem rozwijanej akcji.
narodowe Republikt),
swięto
bm,
(anstrukcje artykułowe na dzień 15
czekact Prezydent Varsiebie
na
… tego stanu rzeczy Riedadza
z armją i jej kierowsię
wiązał
silniej
gas będzie coraz bardziej ,ęoraz
nictwem,
©ierownictwo armji z klerem(głowami kościeła katolickiego), uch-y „zda-

niem jednego z przyjacib3 osobistych prez.Vargasa i ministra wojny,gen,
Dutry, O,Olippio"jest jedynym, godnym roli pośrednika mę dzy głową pany
4
stwa 1 narodem."
OZywienie syndykatéw, nielicznych związków zemłbdowych, kierowanych
przez ludzi regime'u ma zapwenić, według przekomnia prez.Vargasa kontakt
» z ludem pracujacym, Tą dziedziną zaj 6 się ma bardziej intensywanie min,
sprawiedliwości i grew wewnętrznych(czasowy) i pra€y(resortowy) , Mar-

condes Filho,
Przeydent Vargas jest absolutnie pewny swej sytuacji, mając przekomgie,
iż on- nikt inny- posiada pełną kontrolę mas,
Opozycja, w danym wypadku b,ministra Aranha'ji jest przekonana, 1% zrobi
on wszyatkotprezyuent) pod wplywem swego otoczenia, by dalej rządy spra-

wować,
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Minister Maecendes Filhe etrzymał instrukcja ed prezydenta Vargasa
zapewniania syndykatów (a via nie mas pracewniczych i rebetniczych),
Ze trzykretne, ureczyste séwiadezenia prezydenta ednośnie wybo
pe
wejnie bdgda éetrsymane.
Ze swe) strony minister marcendes Fike zapewnia, te znajduje się
wtrakeie wykaficzania ustwmaw wyberezyeh, edpewiadajaeych Kenstytucji
brazylijskiej,
#
_" AG
Wtym stanie rzeczy wysunac mozna (przyypuzczonie, źe z dwu, przedsta
wienych poprzednie m@Żźliwósci, prezydent - pemime wpływu swege stecze
nia i zapewnień epozycji - wybierze trzecie ,räzyknno wyjécies wybeon
plee
ie
( tr
ry.
Wydane ostatnio przez prezydenta zanmqdzeniaykontynuo
a subwencje
nowania prasy uwazać można za znaczące, Poza jedynym pismem, w Kie
"iario de Noticias" cała prasa lokalna ,nawet t.zw. opozycyjna, jak
"medical", tzw, niezależna, jak "Correio da Mańha", bogata, jak "«l
bo" otrzymuje znaczne subwencje z dep.prasy i pr@p, t. 7. $. tu, który nb, oficjalnie i nieoficjalni walcza;- sybwencje te sięgają nieraz
100 tys- sum, wahając się od
ca
do pięciu tysięcy dolarów miesię~
cinie(w Cruzerach), przyczem najwyzsze otrzymuje prasa Assisa Chateaugania (leo tys-).
rumpowanie prasy(jedynie niezależne, bogate, p@łzytne "Wiario de
Noticias" odmawi&o pobierania sub-email) w zwiększonej skali oznacza
niewątpliwie szukanie przez szefa rzäu dalszej popularności,
rzędow, znajdując sięw dużej
Przeswiadczony o dobroczynnosei s wyćh
dysproporcji z potrze›ami mas, prezydent moze wybrać to trzecie wyjBcie(wybory), które tylko, jako przypusczenie podnże&ć mozna,
Wszystko jednak przemawia za tem, że niemoże byc obecnie mowy o jego
dobrowolnem ustąpieniu,
rzędu i rządem samym a opoWalka wewnętrzna i rożdwięk między

e
ale istniejącą tak
nieliczną
cajtj, elitą
i (opinją public
zycją
pogłębiać, omimo
ciągu
m
sîîwdäfszy
,bäâäie
i
T
wot'ä'icy,p
zwycięstw wojska,tj, korpusu ekspedycyjnego ng froncie i "sukces
pozornych lub istotnych zagranica.
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Argentyna

Redca mymzzady ambasady meksykańskiej w Rio, ministe
r Fernando
Lagarde y Vigil odiwiedzając wimieniu niedysponowane
go ambasadora
Meksyku,
kierownika brazylijskiego msz , L.Veloso wsprawie
podpisania ukladów mekeykarsko-brazylijskich, zopytai
go odnośnie stac
nowiska

brawäskiego mez w sprawie Argentyny(petycji odnośnie
zwolania konferencji panamerîokägskied).
4

P,L.Veloso odpowiedział dyp
cie keksykanskiemuł Nigdy w podobnych wypadkach nieszkodzi, gdy sie czeka; nienalezyOsyiæzyc

sigi Wierni układom ze Stanami, musimy pamiętać o bezpośrednia
sąsiedztwie z Argentyna„ z którą niechcemy konfliktu, Odczekamy

wypowied'z'enie się Stanów
sprawie,

Utrzymuj

i potem dopiero zabierzemy głos w tcj

Maj or
Dyr. Tom,

453

”4/77!”
a k Sumbarton Oaks
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Ambasador Carlos Martins nieuzyskał sprecywowanej odpowiedzi
Itamarati (msz)w sprawie Argentgny. Wraca on do Waszyng
tonu na

tomiast z instrukcją w sprawie Dumbarton Oakst
Brazylji "należnego" miejsca po mocarstwach,
Ambasador Carlos Mańtins będzie zabiegał w Stanach o uzyskanie dla Brazylji niewątpliwie miejsca pokazowego tak, by naterenie wewnętrznym pzef rzedy mbgz optonid sig przed zazutami
baminisisgra spraw zagranicznych o klęsce przez Brazylje ponie-

”?:
zywiscie
P??Ste?” zostenie
Steni zapewni
ni ony
amba-sad
b
ora Brazylji o solidarności Brazylji, Jaś wiernośprzez
ci (ukladom) itd,

-

Pomimo to, jak to juz syg
zowałem wszystko tu zostanie uczynione, by uniknąć wplątania Brazylji w komplikacje argentxnskie;

Brazylia pragnie zachowania dobrasąsiedzkich stosunków a
tyną,

Argen-

OtrzymujerFan Major
Dyr.Tom,

GI
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de A
1
Wslad za mym niedawnym meldynkiem odnośnie informacji dostarczonych
przez koła portugalskie w Rio bratu prezydenta Brazylii
płk,Benja-

minowi Vargasowi wsprawie prokomun&stycznej działalno cl dyrektora
agencji publicystycznej i ogłoszeniowej "imteramericana",
Sr,
Arm
„ donoszę, ze Coordinator of Interamerican Affairs
w
Brazylji (repmzentacja Mr Nelson Rockefellera) postanowił zlikwidować z końcem br, kontrakt z wyżej wymienionym,
Armando de Almeida pobierał znaczne subwencje z propagandy amerykanskiej, sieîajçe nieraz 10 tys,dolarów mieâiecmie (łąvznie z ogłoszeniami)
otrzymując
500 dolarów miesieczńiie tytułem osobistej subwencji,
z
Frzypuszczać można, że niespodziewane wlikwidowanie kontraktu spowodowane zostało naskutek dostarczenia przez palm;]; brazylójską informacji (portugalski@ch) Ambasadzie mmerykańskiej,
Zdaniem polieji portugalskiej (opierającej siana informacjach portuga
skich, o których pisałem niedawno) Agmdńdo de Almeida jest reprezen- /
tanten "Czerwonej Pomocy" na Brazyljg.
Jak o tem pisałem póprzednio, Portugalczycy (Armando Boaventura,atta~
che prasowy porygalski,który wyjeźdza w dn.l2
bm, na "Cabo de Buena
Esperanza" do Europy) zarzucali wymienionemu
ektorpwi "interamericana", iż zau-%:: republikańskich pisarzy
hiszpańskich i antyrzą,
dogych tprzeciwni
Salzara) pisarzy
organizujgc
w Brazylji ksmpanja, przeciw Salazorowi i Franco,

.

Otrzymujer Pam Major
Dyr, Tom,

Laut A
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--Ty
/
Swieykowski
Ze zrbdeł amerykańskich otrzymuj 3 informację,
zwrdckli sie
do

terenie St

iz Amerykanie

gzlicji brazylijskiej o wykończenie na tym
ena
ieykowskiego, uprawiającego (na tym gerenià

propagandę antyaljancką,

Otrzymuje ran Major
Dyr.Tom,

MTA

Ä’CTA‘
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Jacqueline de Grandpr&
Charakteryzowana przezemnie wswoim czasie, przybyła tu z Francji
via Lizbonę, obywatelka francuska Jatueline de "randpre "zabiega
via kontakty towarzyskie z Amerykanami o przydział do U,5.0, celem dostania się do Stagôw Zjednoczoncyh, wzglednie baz UbA,
Jacqueline de Grandpre"po przybyciu do
Mio i niepowodzeniu
w realizacji planu otwarcia tu zkłsmuxzxantykami antykwarjatu,
poéﬁgc‘h się karjerze śpiewaczej (została spiewaczką rsdjowzłl,
wczem dopomogła jej przyjaciółka dzieciństwa, Bella Paes Leme
(Augustowa Zamoyska) i przyjaciel @awnych i obecnych czasów,
przemysłowiec Andre Paes Leme,
Jaequelinde de Granpre"- jak wiadomo - wydostalibziq z Francji

wokresie okupacji dzięki kontaktom z Abetzem, z
którym
cowała jeszcze wokresie przedwojennym (i podczas okupacji),
Zapytywana ostatnio, dlaczego niewraca do Francji, odpowiedziała,
iż niezgmierza wraca; do Francji, pragnąc pozostac)na kontynecie
amerykańskim,"

Miała ona za zadanie organizowanie w Brazylji propagandy kolaboracjonystyczngg i stworzenia "skrzynki pocztowej"
.
7
dawnych paryskich przyjacibł i protektprów,
y
Jebli nawet, wskutek zmienię-nej sytuacji niebezpieczeństwo
jej misji przestaje istnieć, należy ja uważać za
agentkę niebezpieczna, „834m—
osiadająca Yatwość nawiązywania kon-

taktu i inteligentną,
«

Otrzymuje:Pan Major
Dyr, Tom,

