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'Decyzje Big Three.

~Politycy brazylijscy za nawięzańiem stosunków
Rosję Sowiecką,
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Z obozu Żydów polskich w Brezylji.
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powziętych na Krymie decyzjach społeczeństwo brazylijskie dowiedzie%o sig z opółnieniem ze względuna to, że w okresie kernewełu dzieńniki
w Brezylji miewychodzę, redio zaś podaje wazniejsze wiadomości niedokładnie w przerwach pomiędzy kermawałowemi sudycjemi. с
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Treść deklaracji zemięściła prasa brazylijska dopiero w dniu l/ i 15-tn
. b.m., ogremiczejęć się do szumnych tytułów i skrótów komentarzy : londyrt=
skich, emerykeńskich i sowieckich.
t
Bulwerowe dzienniki reklamowały w tytułach doniosłość decyzji, twierde»,
de je z eńtużjazmem przyjęł cały зиівб, івогліє в
'
Protest Rzędu RP. w Londynie zamieszorono w wyjotkach wraz & komentarzami prasy
stwierdzajęcymi, że przez ogłoszoną deklarację
Rzęd Arciszewskiego stawie się pose mozliwościę porozumienia z Rosję
orez fe przez ekt ten przyspiesza cofnięcie mu uznania 26. strony Anglji
"4: Збапби Zjednoczonych.
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Z pouâznièjszyèh dzienników .w obronie Polśki występiły w artykułach
redakcyjnych CORRËTO:DA
(+ Q JOHNAL, ten ostatni -jak zawsze
w artykule przyjeśnie dl» mes usposobionego publicysty ATHAYDE.
Inne pisma dotyehmźas nie zdołały się jeszcze wypowiedzkóć.
O stenowisku oficjalnych kół brazylijskich trudno się
|"
większość miero@ejnych polityków przebywa ne wywczesach, ci, co pozosta
- 13, zajęci st bezpośrednio konferencję w Meksyku, ne którą wczoraj włas=
nio udate sig delegseja z kierownikiem M,S.Z. ambasadorem TELOSO na
czele.
ї
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Z informecji uzyskanych wnosić można, ke Brazylje' w sprawie Polski nie
zeangażuje się na tyle, by mogło to spowodować trudności w jej stosunkach z Wielkimi Aljentemi. Do tych "wielkich" -jak przypuszczać należywł@czy miezadługo i Rosję Sowiecką, # którę pod naciskiem Stendw Zj. i
WeBrytenji orsz opinji własnych "czynników demokratycznych" będzie zmu=
stone. navigzed stosunki.
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Przeciętny bfazyljanin w zagaęnieiiach polskich jest catkowicie nieror«
jentowany i ulega wpływóm propagendy sowieckiej, rzedziej ~argunentom
polskim.
&
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W kolonji polskiej po decyzjsch krymskich zapanowało zrozumiełe
praygnpbioniez aczkolwiok wzrosiaæ-gigwgçpliwia Aficzbe oportunistów, którzy

w imię Własnej wygody gotowi s@ wyrzec się! ziem wschodnichi wejść w pe
rozumienie z'prowizorycznym rzędem", w którego skled"przecieź wchodzą
również polacy".
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życu;
lscy - z nielicznymi wyjetkemi- "" zadowkleni sp 2 dgcyzji", вс»
| kolwiek większość z nich coraz wyreźniej. manifestuje chęć pozostania
na stałe w Brazylji, gdzie sę większe możliwości kontynuowania intereаби, цій w "w miepewnych warunkach w Polsce".
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Politycy brazylijscy - za

шиваїзм stosunkow

z Rosję Sowiecką.

W :nçzku z zapmdednenemi w Bram/131w najblizszym czasie wyborami

dzienniki łamieszezaję szereg wywiedów z wybitniejszymi przedstewicielami
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zedech.

regagne ‚od udziału

' Charakterystyorne jest, że wszystkim interiiewowenym =
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% pytań na temet ordynacji wyborca; ,: nawrotu do demokrac
'wano pytanie, jakie jest ich ugtosmikéwmesię do Haag… qvuecldej-

Wypowiedzi te se wysoce anamicńne: % ів po mysla. komecinosel newięzenia
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stosunków z Rosję Sowiecką.
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„Przedostatni prezydent hruylijsmej Izby тримались,
'RIBEIRO de ANDRADA_ oświedczył: и
.
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AWTONIO_GARLOS

# Nie wierzę w to,aby Rosja stanowić mogła niebezpieuzeggtwo

dla demokracji świeta. |
Z tego powodu jestem zwo‘lenniklemнаймали stosunków
dyplomatycznych z Rosję Sowieckę."
- "GLOBO" z dnie 5/2195.

B. gubernator stenu' Rio Gründe do Sul, generał FLORES DA CUNHA , skezeny
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na rok więżienie przez Trybuneł Bezpieczeństwa za dostarczenie broni
ra‘beljl przeciw VARGASOWI ( w poczętkowym okresie obsonych rzadow) i
zm
“плафони?“ току 1943 przez tegoz, prezydenta, VAPGASA - sro
›
ych.
demokratyczn
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do
się za powrotem
nast-gpu
co
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CUT'ŒA
da
FLORES
gen.
Rosję
z
~ 'W sprawie stosunków
" Słyszę, ko oddewne powinniény byli nawięzeć stosunki
A
› dyplomatyczne ze Zwięzkiem Sowietów.
Osobiście nie wiki; alan ле булв пі иду, zadnego niebezpieczeń=з
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. - Wie obewiejęc się mady swobodne j wymiśny zdań byłem i
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jestem zwolemnikiem ulegelizowenia pod względem prawnym
istnienie partji"komunistyczngj w Brazylji.Pertja: teka
legalnie istnieje we. Напад, AnglJi, Stanach: Zjednoczonył.,

,Meksyku, Ohne; ІІ)-“тд“. 1 prewie we wszystkich krajach
świete z waetklem - co jest naturelne- Hiszpenji, Niemiec,
Japonji, Argentyny à Portugelji.
Jestem zdanie, to odbierana komumstom character ruchu
podziemnego, lepiej wglibysmy zdać sobie sprawę z gYoszo=

nych przez matemehstyeznych dgalektykôw zasad i # ”kresu
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że stenu Mines Gex-als, uchodzęcy za jednego z nejwybitnig-

&th polityki"! brazylijskmh

VIRGILIO de MELO FRANCO

~oświedczył:

"Po rozwięzeniu КОМІИІТЕККО, który propezeweł komunizm w дае-'
go formie rewolucyjnej, oraz po wsyaniałyeh шунтах
S
armji Republik Sowicckich-winnicmy Sobie życzyć wznowie- ?
|
at
dyplometycznych z rzędem Moskwy. Nie" ”dz-_
my Jednak, że zależy to tylko od nas. samych i ie mode to
następną w keżdej chwili i.» ludźmi. każdego regulu. Jedynie zmiane osób i dogśule do władzyrzędów demokra~

- tycznych ułatwić może wtym
wypadku.
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Zydzi brazylijscy

niczadowóleni z pominięcie Dr .SOMMERSTETNA

przy tworzeniu "prowizorycznego rzędu" w Polsce.
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S.paulistihslchn tygodniku kydowskim "CRONICA IZRAZLITA® ukazata)sig
bt
e
notatke. nastepujace) treści:
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übolewanié z tego
- ! Przywódcy żydów polskich
wohodzęcy w skłed
żyd;
EIN,
SOMMERST
- : powoduj że Dr. BWIL
, został pominię=
Lublinie
w
* Polskiego Komitetu Wyzwolenie
polskiego, już
(rzędu
o
' ty prey formowaniu prowizoryczneg
цін гвоперо і втоїопеко z ezlorkow Komitgtu Wyzwolenis.
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Кіро.
Wskazuje się na to, że W rzędzie prowizorycznym otrzymali
członkowie Komitetu odgrywajgoy mnicjere role, niż
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; Jednoczeénie‘forsamo pismo

wyreść redośd, e DR. SOMMERSTEIN "oztonek

Sejmu Polskiego przed wojnę i. przywódcą sjonistow, został kierownikiem,
Centralnego 'Komite tu Zydow Polskich, który reprezentwać będzie wszystlékäohs
*
*
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- % wiedomości, даків nadeszły do CRONICA IZRAELITA pismo to na naczelnym

miejscusdrukuję:infornecję o odbytej w Białymstoku pierwszej konferend i
grin Żydowskich z tego okręgu, poświęconej odbudowie
ve
"
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i społecznego żydów.
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Przedstewiciel\Pol

.;qpaynÿaëxæemnyuhr że Łydzi:w Polsce korzystać będy z równych prawy *
1.Będę oni powo- jakie przysługiwać będęwszystkim obywatelom po
będę spełniońć".
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Fant! йти-,в nie swoich kgden
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ych obietnic, niektdrzy Żydzi
Jestjnani‘enne; że ‚panda-ri
omońiści przyjmuję na gwełt
polscy w Brezylji -neket adoklarowa
-nprz. niejaki Hersz GOŁABEK ur. w г «1098
obywatelstwo
nazwisko Henrique поромняк .
Ісбогу обеспіє
Inni zydzi polscy, którzy porektedeli w Prazylji
.
przedsiębiorstwa, nie zemierzeję wrecag do: Polski. Jest ciekawe, Ze
pomimo sympBtji dla Sowietów, uważają oni, ke w zeprowadzonym w Europie po wojnie ustroju "demokratyornym" { komani stycznym) wsrtość
pracy zejdzie do zera; obrdei się w wykonywanie "czybności niewólniczył !
W zwiężku z tym żadeń eksport do Buropy nie wytrzyma kalkulacji..
Już obcenie bydzi ci nastewieje swoi; przedsiębiorstwa jedynie na pro-

. gukcję obliesońnp neeksport do kraj

€merykańskich..

