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Sytuacja w folonii_i +os. RP _w L‘ontevideo.

4 [,

pogłoski
Odbyta w Urugwaju 24 bm rozmowa z Postem A.potwierdziła mi
Pos.
krazace w tutejszej Polonii wx%#E o nastojach wychodzstwa i urzedsw
panujacym
"prolubelskich"
RP w Montevideo i o ogromnem wzroscie nastrojow
w wymienionych osrodkach.
i
Posex A.stwierdził ze zarzady Towarzystw polskich
absona
sie
skarżą
Rydza Smigłego stoją jeszcze wiernie przy rzadzie,ale
po kanlutną inercje foselstwa w perówaniu propagandy rosyjskiej.Dopiero
polskich
ferencji z posłem A.zdecydowały odrzucic propozycje komunistow
Warszawy,
organizowania wspolnej akcji zbiorkowej na rzecz ludnosci
Krzyza
stwierdzając ,ze zbiorke taka prowadzą od lat w ramach ~rzerwonego
jedyne
ktorego
polski,do
rzad
i organizacyj stworzonych przez legalny
mają zaufanie.
W wiecu zorganizowanym przez Somitet Srowianski z okazji upadku Warsza6
wy,17 bm wzięło udział koło 2000 ludzi.Znowu jedynie naskutek rozmow para.
Az viceprezydentem GUANI %, ten ostatni nie był obecny na uroczystosci
zaspował
.ni'e wygłosił zapowiedzianego przemowienia,a sekretarz „ktory go
kleski
stwierdzenia
do
sie
nie wygłosił pochwał dla Kosji,a ograniczył
Niemiec i faktu ze organizowanie pokoju zadecyduje o zwyciestwie dzmokracji
na swięcie.Znow w tej sprawie zadnej reakcji Foselstwa nie było.
Wobec ciągłych skarg lojalnych członkow polonii na audycje fachowe w
jezyku polskim prowadzone przez urzednika poselstwa p.quięłlgaąfima odbyx
z nim rozmowę z ktorej wynika ,ze lojalnosc Wojcika do rzadu RP jest
zachwiana,a sam Wy: przyznał ze propaganda na rzecz"osiagniec" Lublina jest
przez niego prowadzona.Attache Poselstwa ЩЕ?-Л??? Antoni miał oswiadcpyc
ze"nie przejdzie jako pierwszy na usługi Lublina" ale wyraził swoj glebdki
sceptycyzm w stosunku do koli Rzadu RP i premiera T.Arciszewskiego.
przez
Jesli chodzi o Wojcika,to w audycji poswieconej zajęciu Warszawy
Czerwoną Armię,powiedział miedzy innemi ze"Date I% stycznia narod polski
nigdy nie zapomni i zachowa na wiek wiekow wdziecznosc dla Rosji m oswobodzenie Warszawy".fozatem nazwał rzad Składkowski -Beck -zdrajcami.
Tych kilka szezegutow oddaje jaskrawo alarmujacy stan unystow w
.
Foselstwie w Montevideo.Nie przesadzajac gotowose tamtejszej "lacowki do
przejscia na strone Lublina ‚Czuje sie W uDuWic.aau podac powyzsze B
szczegóły i dac wyraz opinii tutejszej kolonii i wydawcow Kuria,ktory
samego zdania są Radecki, Jawrower
uwazaja ten fakt za
i Fiutowski w Montevideo .
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