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czynników brazylijskich.
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Głosykrytyczniejsze, mie negujęc wysiłku i potęgi. okężgaowiecki'eg

zdaję sobie sprawę z fektu, że zajęcie w tek szybkim tempie wielkiej
połeci Polski przypisać nalezy w wielkiej mierze demoralizecji armji
niemieckiej, które pospiesznie iczęsto bez walki opuszcza zagrożone
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pozycje, eby stawić czołona "uplenowenych zgóry linjach".
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Poważnie
, sprawie orez dyskusji nad nig w Izbie Gmin w dalszym cięgu oględnie
trektują problem polski, wychodzęę z założenie, że sprewe grenic
winne być rozstrzygnięte po ukończeniu wojny, w ładnym jednak wypad=
.
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Stanowäske tego mie zachwiało utworzenie '"prowizcrycznego rzędu polskiego" w/Lublinie 4 -jego uznanie. przez raed. sowiecki...Te.matode two-,
rzenia"faktów dokońenych" potępili wyreśnie publicyści brazylijscy
z A. de ATHAYDE me crele ( w "О JOKNAL"). Niezwykle ostro zaatakował .
to równiez pptk.CORRETA LIMA ( w "BRASIL PORTUGAL"), nazywejęc rzeczy
po imżeniu i kwalifikuj$c "rzęd lubolski" jako "agerńturg sowieckę",
+
złokońę ze stelinowskich quislingów.
na usługach
Od tych głosów odbiegeję publicysci, bedgcy
sowieckich. Szczególniej prese s.peulisteńska ulega, jak przypuszczać należy, niebezinteresornie propagendrie sowieckiej.
Jayne niejako eksporyturg tej propegendystał się m.in. dzieńnik
"CORREIO PAVLISTANO} przed wojnę orgen pro-nezistowski, dzisiej
Miewptpliwie opłaceny przez agentów sowiecﬁuhuPîsmojd jeszcze

w marcu 1943 r. pierwsze w Brezylji rzwoiło hesło nawięzamia sto- .
sunków politycznych i ekonomicznych z Rosję Sówieckę w artykule"
właściciela Joko SAMPAIÙ ( vide szczegóły w Reporcie prasowym z dn.
«
- 27 kwietnia 1913 r. L.dz.67/43 ~p.1).
Obecnie -propazuję hesła sowieckie w CORREIO PAULISTANO publicyści:
zer.N14)
PAULO ZING( vide report KWz dnie 8 maje 19
oraz MOACIR WERNECK DE CASTRO (stele zamieszkały w Rio i współpraublicyfci domagaje *
pismechbrazylijskich) . C
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Znamienne sę inspirowane artykuły przeciwko heseronji "Trójki Wielłego Świeta. "kich"i tendencjom decydowania przez
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Zydzi polscy, zamieszkali w Rio do Jeneiro, komentujgce sukcesy wojsk
sowieckich, zgodnie twierdzę, źe sp ońe miew@tpliwiewynikiem "machlojek" Sowietów z Niemcami; Podejrzewajg, 1% rzęd sowiecki porożumieł
się z Niemeami, poczynił im daleko idęce zapewnienia , uzyskujęc wzamien

możność zejęcia opuszczonych przez nich terytorjow polskich.
Sowietom chodzi o stworzenie "fektów dokonanych" przed zjazdem "Wielkiej
Trojki"w celu zaszechowania Wielkiej Brytenji i Stanow Zjednoczonych.
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Pog'lédy’te‘gomodzaju (Sherze znant na gruncie rioskimp eéä‘téﬁuiele
kolenji żydowskiej z kupcem Endelmenem, Greiffem i inpymi na czele.

:; 55% = - 7 W kóżdym
аташе; fe pochód sowiecki nie wywołeł w kołach
hydow polskich w Brezylji źddnego entuz jezmi.
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* mie L.dz.12/15 p-B tłomaczone stwzględami oportunistycznemi (chęcię
og ldepmmgimis: pozostałym przy zyciu rodzinom), nie zaś specjelnymi dla
egentury sqwieckiej sympetjami .
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Emigrenci i uchodźcy polscy w
z powegę przyjęli wiadomość o zajęciu przez ermję czerwone Warszewy, Krekowa i innych miejscowosci
Hots
w
за
чс
fta,
" polskich." : >
Ogół polski z niepokojem śledzi rozwój wypacków, dejgc wyraz soliderności z ogtostong w dziennikach brazylijskich deklarację premiere
Arciszewskiego.
"
Pomimo wzrestejese;j properendy "lubelskiej" ogłaszane w prasie oświed=
czenia Osupki-Morówsiego czy Beirute nie wywołały w kolonji polskiej
większego zainteresowenia.
>) - =Z
uwagę przyjęto wiadomość 6 skarceniu przez Edena Ambassdy sowiec-

kiej w Lonydnie za rzucenie obelgi: Rządowi! R.P., iż jest on rzecznikiem
rzędu nazistowskiego.
Wobec manifestowanis przez' Brazylje niecheei powierzenia lösch świata
"Wielkiej Trojee" w8. Paulo powstała inicjatywa szerszego. zaintereso' wenia Brazylji sprewę ›Polski.
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Reuliżacje zamiórzonej akcji. Polegała'by
na przedstawieniu prez.
Vergacowi przez wyłonionych delegatów całej kolonji polskiej odpowiedniego memorjału z prośbęo poparcie Sprewy Polskiej na konferencji
Pokojowej, (8100 Бей na skierowaniu do prez. Verrasa odpowiedniego adresu
podpisanego przez obywateli polskich i brezylijczyków polskiego pochodzenia.
:
&
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',;Cj,„.p„sthtn;k (brazylijczycy polskiego pochodzenie) od przyjęcia postulatów
›olskichuzaleźnićby mieli oddenie głosów polskich przy przyszłych
_ wyborach w Brazylji na kandydatów rzędowych.
:
%
Całyprojekt me być w “видами przedstawiony przez inicjatorów akcji
Poselstwu RP. w Rio do ewentualnej eprobsty.
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ц) W Brazylijokim Wywiadzie Letnica

свіжі-,що matępiłs. reorganizacja. -

may ze swych "demona cznych" prz Konan. ppłk. TORRES został przenie- /
sionyna inne &tenowisko/do Oddzielu Operecyjnego Sztabu, & na jego

ł mianowany młody. oficer (/dotęd nieznany infornetorowi
Bolesławowi), mejpcy opinję zdecﬂmgo antykoxmnisty.
z
"Фо Wydz + Wywindawezego Sztabu Lotniczego mprowadzono pięć nowych osób
o nastawieniu.antysowieckimk, których uwatano dawniej ze pm-memeckmh
M.in. wszedł do Wywiedu pułk. ROSSANYI, ktory został szefemsekcji
"
( prawdopódób
szefem zewnętrznego wywiadu lotniczego). Pułk.CROSEANYI mist wytoczono w swoim Gzesie dochodzenie z powodu swoich sympetji
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Балеткаz grugiej«

Ministerstwie Lotnictwa jewnie широтах!
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" Ofscerowie,
:
Grupa ludzi trześwo patrzących i dostrzegeigacych niebezpie«
czeństwo zwraca się do Was z apelem, abyście zrozumieli cel
propegandy bolszewickiej, jake się szerzy w naszych szeregach,
бу którzyulegnę tej) propagandzie, niw і wiedzę, że jast

to sprawa Życie i śmierci.
Ne staramy się przekonać Was» że w kraju dzleje się dobrze

і że nie może być lepiej.
a Pamiętajole Jednak, iew rezie przewrotu komunistycznego
w Бган/131, kazdy z oficerów przypłeci ten przewrót swoim,
zyolem.3

Wywiadu zwracngg„uwsgę na to, Ze do niedawna propaganda
komunistyczne operowsła głównie sloganami wymierzonymi »rzeciwko regimowi Vergasa, ktoremu zarzucano faszyzm, totalitaryzm і ир- i któremu
- przeciwstewieno komunizm, jako szczyt demokracji.
Obecnie mówi się o "nowym komumizmie", niemajtcym mić wspolnego z dawnym;
komunizm ten głośić me hasła wolności idemokracji i staje się idep
nabardziej zdradllwę. Przeciwko tym prgdom wystepuje własnie powyższe
odezwe «
Ofieerowie

d). W Wyw. Lotnicz. poinformowano Bolesława, Ze panuje ogólne к
z амероkojenie problemem argentyńskim. Ærgentvnazycy rommingli obecnie bardzo
silnie lotnictwo szturmowe (myiag@o de asseltc),
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