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Przedstawiam w załączeniu tkomaczenie raportu ne temet
ukraińców w Argentynie, który uzyskałem od Stanisławskich.
jest

Melduję przytem, że ich referent w sprawach ukraińskich
pochodzenia rosyjskiego. Podczas dzugiej konferencji, ja-

ką z nim odbyłem, zdradził on pewną "stronniczość", kilkakrot=
nie wymieniając nazwiska informatorów, których mogłem zidenty-

fikować z "białymi" rosjanami, tu zamieszkałymi.
Szereg podanych w powyższym raporcie szczegółów pochodzi
z danych, dostarczonych w swoim czasie Stanisławskim przez Salvador.
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(:ПКНАІПСУ W ARGENTYNIE

l. W Argentynie przebywa ponad 100.000 ukraińców. Ponad 95%
- są
to robotnicy, reszta - nauczyciele, księża, urzędnicy biurowi
i in. zawody. Ich warunki materjalne sa b. skromne, ponieważ nie mają
oni wykształcenia, a pozatem brak jest konsulatów rosyjskich, któreby
mogły
zapewnić im odpowiednią opiekę. Bardzo niewielu z nich znajdu
je się w
lepszej sytuacji materjalnej; natrafiają oni na trudności w
uzyskaniu
pracy i bardzo często są gorzej płatni od hiszpanów i włochó
w, wykonywujących tę samą pracę. Większość robotników pracuje w fabryk
ach Buenos
Ajres, na Avellaneda, w Berisso i w Comodoro Rivadavia, wowezas
kiedy
pracownicy rolni zatrudnieni sq przeważnie w północnych teryto
rjach
Chaco i Misiones. Niemiecka propaganda była b. czynna wśród tych
ośrodków ukr. i sprawiła, że niektórzy faszyści ukr. posiadali poważny
wpływ
na koła ukr. Miało to miejsce nawet w angielskich i amerykańskic
h zakładach przemysłowych. Np. faszystowski "kapatas" zapewniał pracę
jedynie
tym ukraińcom, którzy byli pro-nazistami. Przed atakiem Niemiec na
Ros ję
w r. 1941 oceniano, iż ok. 10.000 ukraińców było pro-nazistami, jednak
ok. 70% z pośród nich należało do różnych ośrodków, które organizowały
pomoc wojenną dla Rosji. Nawet ci z pośród nich, którzy zabieg
ali o
zapewnienie niepodległości Ukrainy w ciągu 20 lat, sympatyzują z Rosją,
będącą w wojnie.
2. Istnieje b. mała grupka ukraińców, którzy popierają współpracę
z Polską, wydając tygodnik "Perekom". Ostatnio usiłowali oni utworzyć
Komitet, którego zadaniem byłoby połączyć niepodległościowy ruch ukr. i
który miazby na celu popieranie współpracy ze wszystkimi sąsiadami Ukrainy, z wyjątkiem Rosji. Odezwa podpisana została przez AdrianaKÊËBAM
Mykoze ÊËXÇZAKA, Wasyla KOWALENKO, I.MICHALIWIKA, Petra FECZENKO, Апатеja BTZOFOLSKIEGO, Pawza DYNISZENKO, Vesyla MILINSKIEGO, Omeliana ECIOPONSKIEGÓ, Wiktora CYMBAŁA. Andrej BIŁOPOLSKI jest Wydawcą "Perezomu"
i b.
zwolennikiem Hetmana SKOROPADSKIEGO, który chciał zaprowadzić na Ukr&inie
popieraną przez nazistów monarchję. Ten ruch w rzeczywistości stracił
wszystkich swoich zwolenników w Argentynie.
3. Ukraińców w Argentynie można podzielić na 8 grupy:

a. Njliczniejsza grupa ukraińców jest orjentacji pro-rosyjskie j;
pragnęliby oni widzieć wszystkich ukraińców złączonych w jednej republice
stanowiącej część składową Związku Powieckiego, nawet tych ukr., którzy
nie są komunistami. Są oni anti-nazistami i nastawieni są przeciwko Pol- |
sce. Organem prasowym ich jest "Switło"; nazywają się też czasem "Grupą
Switza".
b. Widrożdienie jest południowo-amerykańiskim oddziałem O.U.N.
Jest onokierowane i subwenc jonowane przez niemców. Członkowie jego pragneliby zaprowadzić na Ukrainie reżim nazistowski, pod protektoratem
i
opieką Niemiec. Są oni nastawieni anty-rosyjsko i anty-polsko.

c. Proswita jest pozornie ukraińską organizacją kulturalną, do
której należy większość ukraińców, i którą zarówno komuniści
jak i z pod
znaku 0.U.N. usiłują opanować.
4. Komuniści

Przed r. 1955 argent. partja komunistyczna utworzyła Związek
Robotników ukraińskich i biaXoruskich, znany pod nazwą "SUERO". Związek
ten został rozwiązany w r. 1935, a liczng organizacje komunistyczne
nabyły prawa założenia kulturalnych czy samoksztazceniow
ych towarzystqug‘
%

publicznych bibliotek i t.d.
stów jak i ludzi, którzy nie

Bie
Stowarzyszenia te gromadzą zarówno komuniorjentują się w charakterze tych organiza-

cji, i zazwyczaj stanowią HKEX one ukrytg komórki argent. partji komuni:
stycznej, od chwili kiedy komunizm w Argentynie wyjęty został z pod pra:
wa.
#
5. Po najeździe Niemiec na Aosję Ukraiński Komitet Demokratyczny
dla niesienia pomocy osji ukonstytuowar siq pod przewodnictwem W. DO-

W. W swoim czasie l:.czył on 6.000 płatnych członków. Komitet
m kierował zbiórką funduszów i kontrolował wiele innych poczynać nast
organizacji:
"komitet Pomocy dla Rosji im. PETROWSKIEGO] Villa Crespo Entre
Rios, posiadał męski i żeński oddział; ogolna licz
ba członków 407. Komitet ten przekazał Centralnemu
Komitetowi ponad 8.000 pez.
"Ukraiński i Białoruski Komitet Pomocy dia Hosji", Caseros; liczba członków ok. 600.
"Stow. Ukr. NOWE ŻYCIE Sarandi, przedmieście BAires
"Biaroruski Komitet Pomocy dla «osji", Mataderos, członków oko%o 100.
"Towarzystwo TARASA SZEWCZENKI", av. Angel Gallardo, BAires
"Słowiański Komitet Pomocy dla Rosji i dla wszystkich Wolnych
Narodów"; składa się głównie z ukraińców. Zarożyciel i prezes ЬЖШ W
Zarządu wchodzą:
W. DUBOWIEC, P.
T, I. KUZIK, A. J'ARMOLA M. NA
KWASNIK
e.
mr
dp
"Ukraiński Komitet Pomocy", Parque наш-13105, BAires; liczba
członków ok. 400 zebrał ponad 7.000 pezów.
"Ukraińska Biblioteka Ludowa", założ. w r. 1956 w Mataderos.
"Fil ja Ukr. Tow. PRZYSZZOSC", Vlla Cares; członków 77; posiada
fundusz wzajemnej pomocy. Na czele stoi J
J+RYMARUK,
"Komitet Pomocy dla Rosji", Villa Caras, czł.185; zebrał ok.
2.400 рез. Prezes StepanPARADUCHA, sekr. Pawło
WICZYMCZ
skarbnik Stepan IGNATJUK.
"Ukr. Komitet Demokrat. Pomocy Ojczyźnie", Barrio Norte, BAires
zebrał ponad 6.000 pez.
"Ukr. Tow. Artystyczne", BAires; posiada własny chór i orkiestr
"Ukr.-BisXoruskie Tow. Kulturalne", "авегов.
"Komitet Pomocy dla Rosji im. Grigori ZUKOW", Olivos, czł.127,
zebrał 4.400 pez.
"Komitet Hkr.-Biaxoruski", Llavallol. ZebraX 2.300 pez.
"Ukr. Komitet pomocy dla Rosji", V.Alsina; czł. 260, zebrał

ponad 5.000 pez. Przywódca м.коьтшк.

prow.

Cordoba

"Ukr.

Tow.

Wzaj.Pomocy",
calle

Cordoba, założ. w r. 1926; adres:
82 Nr.3315; darzadzwmﬂm Т.МІ-

MICZYK, W.KORNELJUK, K.KOZAREC, I.GZERNIK. -

"Ukr.-Białor. Komitet Pomocy dla Rosji", Cordoba. Zarząd:
I. KOZIOŁ, W.KORNELCZUK i Romen HOZUBEC. Liczy 78 czł.
-- - -.2
Teryt. Chaco

"Ukr.-BiaXłor. Komitet Pomocy dla Rosji", Las Brenas; czł.
240. Prezes: A'WILËQYÊ’Ëu sekr. K.KOSZAR.
"Stow, Komitet Pomocy dla Rosji", Villa Berthet,
Iwan WIRSZ (czechoszowak)
"Komitet Pomocy dla Rosji",

Cuchillo;

czł.

prezes:

78.

"Biblioteka ukr. im. Iwana FRANKA", Saenz Pena,
posiada 400 książek.

założ.1937 r

"Filja Biblioteki im. Iwana FRANKA", Avia Terai. Liczy 35
ezzonk. , zebrał 1.300 pezów. Istnieje przy
„niej sekcja teatralna oraz przyjaciół "Switze".
"Ukr.

Biblioteka Ludowa ZORIA", Las Brenas.

"Sekcja Pomocy dla Rosji", Mascota.

Cz%.

25

"Filja Biblioteki im.

Iwana FRANKA",

"Filja Biblioteki im.

Iwana FRANKA", Naponai

"Ukr.

Cuchillo (kolonja).

Komitet Pomocy", Campo Largo, czł.40;
RUK, K-?A§ZUK, W.GOSIK.

"Tow. ukr.

Zarząd: W.KUSNIE

«---

im. T.SZEWCZENKI", Villa Angela

Teryt. Misiones

"Filja Tow. Ukr. Kultur.", Los Elechos, Oberd. Kierownik:
{.KHEMINSKI.

""Komitet Pomocy dla itosji", Picada Dos Arroyos,

n

n

n
n
н
S.NESTERUK.

, Picada Belgrano,

cz%.

czł.

34

60,

kier.

"Ukr. Komitet Pomocy dla Kosji", Picada Sueca, czŁ.80, zebr@
ok: 1.400 pez. Czzonk. czynni: Teresa Tkacz,
Maria
hes STEPANENKO, Justyna SAKOWSKA, Kiaudja

.

naSAKOWSKA,

Klaudj

Teryt. Chubut
"Tow,.Ukr.-Biatoruskie Wzaj.Pomocy", Comodoro Rivadavie, istnieje od 6 lat. W r. 1942 polic arg. depertoważe najaktywniejszych członkówja(komu
nistów).
te.
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Prow.

MeNQoza

"Ukr.

Tow.

Kultur.",
lat,

na

liczy

kolonji Boven,
40

czł,

Mendoza.

posiada

chór

i

Istnieje od

5

kółko teatralne

в. Ukr. komuniści w Arg. dążyli stale do współpracy z biełorusinemi
Grupy komunistyczne powiększają się liczebnie kosztem ukraińców - naejonalistéw. Po pierwsze dlatego, że panuje
ekonom. niedostatek wśród emigrantów ukr., którzy są zazwyczaj prostyki robotnikami i którzy należą bądź współpracują z rozmeitymi związkami robotniczy
mi. A powtóre - z racji ich sympatji dla Rosji, w walce jej z Niemcami!
7. Kongres ukr. miał się odbyć w czerwcu 1943 r., miano na nim ukor
stytuować federację towarzystw ukr. pod opieką i kontrolą komunistów.
Jednakże po rewolucji z 4 czerwca 1945 arg. rząd zabronił odbycia kon:
gresu i pod jąż tak ostre środki przeciwko komunistom, że żadne dalsze
wysiłki w kierunku zjednoczenia nie mogły być podjęte.
Wśród wybitnych ukr. komunistów - przywódców są nast.:
SENCZYNA Wasyl, wydawca SWITŁA, BAires
NNXJI Teoäor, BAires, również wydawca SWITŁA
SZEPOWSKIJ Leon, Berisso
DANILEWICZ Demetrio, "
KARCZYK Jozef, Berisso
_
ZALKLIA Wincenty, Quilmes
"20 BU
BAires /
DOROTEJCZUK "asyl, Las Brenas

x

8. Od r. 1934 do 1943 ukr. komuniści wydawali SWITŁO, dwumiesięczni
Corrientes 5755, Baires, (UT.79-0401). Finansowanie odbywało się przy
przez prenumeratę, a w poprzednich l:
tach przez partję komunist. Od czasu zamknięcia JUZAMTORG'u komuniści
południowo-ameryk. nie otrzymali z Moskwy żadnych pieniędzy, jednak
byli upoważnieni do zatrzymania 505 zebranych na pomoc dla Rosji funduszów, które otrzymywali za pośr. niejakiej ALPEROWICZ, żydówki, zamężnej za pewnym doktorem med. Wydawcą gaze…asyl' SENGZYNA, ur.

w r. 1910 w Stojanowie, Polska. Podał on, że ukończył szkołą powszech›
na; był on człowiekiem inteligentnym. Jest on jednak podstawionym wydawcą, bowiem gazeta wydawana jest przez dobrze zakonspirowany komitet
Jednym z główniejszych członków był Teodor ZAROWENNYJ, ok. 50 lat, ur.
koło Tarnopola, w Polsce; chodził on dwalata doszkoły.
9. wazeta te miała dobry serwis za pośrednictwem SUPRESS bądź ORIPRESS, oraz PRESS WIRELESS w Montevideo. Korzystali oni z nast. starych korespondencji: Ilja EHRENBURG, Wanda WASILEWSKA, Oleksa RADA,
Al. BOHONMOLEC, M.ZYSENKO, Al.KOPLENKO, T.STRAKACZ, W. SZEWCZENKO, P.
TYCZYNA, O.DOWŻENKO i in. PRESS WIRELESS, celle Juan Varlos Gomez,
Montevideo,
8 - 4959, otrzymywał wiadomości z Moskwy, za pośredn.
transmisji do SUPRESS, "aleria Guemes @ 509, BAires. Biuro to jednak
zostało za.
ęte przez obecny rząd arg. *azeta nie jest już wydawana
jawnie i nie isst wiadomem, czy nie rozsy%ana jest potajemnie.
10. WIDROZDIENIE
Widrośdienie ma stosunki z Q.U.N., ukr. organizacją nacjonelist.
która jest czynną we wszystkich ośrodkach ukr., rozsianych po całym
świecie. ka ona charakter totalitarny i jest zdecydowanie pro-nazist.
Dążeniem ukr. z W. jest niepodlegZość Ukr. pod
przewodnictwem dyktatorjalnem płk. Andreja MELNYKA$. Lokal W. mieści
się przy ul. MAZA 150, BAires, UT.45-6831.
6,28

-

Widroźdienie
BAires,
źródło.

reszta
Według

liczy ok.

5

-

450

zaś rozsiana jest
innych informacji

*

czł.,

z których ok.

150

przebywa w

po całym kraju, jak podaje
- ok. 400 czł. zamieszkuje

jedno
okolice

BAires.

Pewna liczba czł. W. wymieniła swe paszporty polskie na niem.
Trwała ta procedura dopóki pro-aljanckie firmy nie zaczęły usuwać
urzędników (robotników), posiadających paszporty niemieckie.
ll.

Zarząd W.
Prezes

ukonstytuował się w
-

dn

2.V.1943,

jak nast.:

Ivan TYCHOJKIJ

- MichEŻĘgiTłYBYNSKIJ
Sekr. - Iwan KRYWYJ *~
zast. Sekr. - Hryć MAKONIN
Skarbnik - Hryć HAŁAJKO
Zast. Skarbnika - Stepan PASLAWSKI
Radni: Osyp KIZIUK, Mirosław PASŁAWSKI, Al. LITWIN
Ponadto do Zarządu weszli:Stepan CHANYK,Sydor KRAWEC,M.WULCA**
REMES:
V.Prezes

12. Władze Filji na Avellaneda:

:

Prezes - Mykoła KEMAK
V.Prezes - AntonfoŁUKIJANSKI
Sekr. - Jakow MAŁAJCZUK Skarbnik - Iwan BEJMUK
z
*
Radni: Oleksa ŁYCZUK, Mykoła TRANTUK, I.HOŁOWATYK, D.PENA,
Teodoro ZAKORCZEMNY.
Ponadto do Zarządu weszli:D.HULEJ, A.Łypak, Stepan KOSTIW.
15.

Filjà w Berisso(lista członków):

Hryé TYMCZYSZYN
Dmytro STOLARCZYK
zaurentio KOZAK
Juljan KASZUBA
Twan NIKOLAK
Iwan KOŁODZIKJ
Pawło WILCZYNSKI
Stepan JAKUBIAK
Michax ANTONIW
Twan CIUPER
Antoni BUHAJCZUK
Fiodor PAWSZAK

Ак і PK
Stepan LESIUK
> Michez BTOJKD__--! -Hryé CZORNYI
Wasyl TORJAN P. CZERNIUK
Wiktor WILCZYNSKI
Jur HRYÇIUK
Juljen ZABIUKTwan PRONIAK
Iwan JANCZYSZYN
MykoZa HAZASOWSKI "
i in.

,

]14.Najbardziej czynni członkowie w BAires:
J. MICHAJŁYSZYN; właściciel sklep żelaznego przy Directorio
Nr. 4750
S.RUDKIW, stolarz, Viamonte 1059
M.ŁADZINSKI, " , Vilardebo 1854
D.SAWCZUK i S.KRAWEC-- właściciele sklepu z papierosami przy
R.Pena 311
Wladimir OLSZANECKI /
CZARNZCKI, urzędnik Banku Boston
15. Zaznacza się, że członkowie i kierownicy tego stowarzyszenia
nie są w rzEEZzywizk większości wypadków prawdziwymi przywódcami, i że
424

w

6

ra.

z
wielu z najbardziej czynnych członków nie
gdyż służą oni do przenikania i tworzenia

spełniają głównych roli,
zakonspirowanych komórek
w Zonie in. ukr. organizacji. Prawdziwym prowodyrem
jest jedynie
Stepan MANDZIJ,//który figuroważ uprzednio jako
V.Prezes stow., a
który jednak nie figuruje obecnie na liście
<arządu. Był on przedtem, jako lokaj w kawiarni, obecnie
jest kierownikiem wydziału ukr.
Banco Germanico w BAires. Był on Zącznikiem
głównym z niemcami i
otrzymywał instrukcje od ĄŁEĘĘĘRJĘ,
z Ambasady

niem,, ze pośrednict
Jane ZIEGELE, b. kierownika wydz. osobowego Panco Germanico,
a obec
nie członka firma "SCHEUTZEL, VIANO i ZIEGELE",
25 de Mayo 145, VII
p. Odkąd Mandzi j kontroluje rechunki ok. 1.000
ukraińców i rozdziela kores pondenc je , przychodzącą z Ukrainy, okupowanej przez
niemców
jedynie na ręce członków W., posiada on na nich
duży wpływ.
PRIMAKy b. przywódca grupy sabotażowej, został zwol
niony z ukr. tygódnika NASZ KŁYCZ z powodu melwersacji.
ByX on poszukiwany przez arg. policję za dziazalność terorystyczną;
posądzany jest o organizowanie grup teroryst. w Rosario.
Otrzymeł on 500
pez. z Ambasady Niem., przed swym wyjazdem z BAires.
ByX on przedtem nauczycielem szkół we wschodniej części Polski;
rzekomo jest
bratem ros. generała ĘŚXMÓKOWA: który był rozstrzelany
za udział

w konspiracji przeciwko marszałkowi TUCHACZEWSKIANMU.
Fiodor SEREDNICKI, b. portjer "anku Niem, jest inkesentem
Marusia TLALKA, wdowa, związana jest z ~anco Germanico,
zbie
w
та skzadki.c2z.
BŁAWATNY pomaga M.Tlalka i związany jest bezpośrednio
z ill-

:
--Konsuletem Niem.
MighaX GRYGORYSZCZUK, c. Montes de Oca 2084, BAires, pilot
portowy w BAires, płatny jest przez
niemców.

16. Urzędowym organym tygodniowym W. jest NASZ KŁYCZ,
c. Maza
Nr. 150, BA., założ. ok. r. 1933. Wydawcą jest Iwan
KRYWYJ, który
jest równocześnie sekretarzem W. Nakład "NIK." ok. 8006
gZ., z Gzgo
450 egz. są prenumeratorzy, a 100 egz. rosprzedaje się
na ulicy,
zaś 250 egz. rozsyła się do in. krajów pozudniowo-e
mwrykańskich.
Gazeta ta jest anty-aljancka i pro-niemiecka. Majlepszym
wspórprecoy
nikiem jej jest prof. CZUBATYJ."
17. W Zonie W. istnieje ruch młodzieżowy, który wpaja w
fanatyczn.
ukr. ideologję nacjonalist. i popiera akcję wojskową i terory
styczne
jako środek do odzyskania niepodległości Ukrainy. Przywódcami tego
ruchu $#sk są Władysław KRUK, Stepan PASŁAWSKI, Irena BIŁYK i in.
Wydają oni swój wzasny Org@n_JUNAK, który jest dodatkiem do NASZ
*
KŁYCZ.
W. posiada wXasny rach. biez. w Banco vermanico Nr. 72112
i
również w Panco de la Sación. Przyzkóż Wpływy W. stanowią ok. 30.00€
pez. rocznie. Istnieje specj. komitet, którego zadaniem jest zbiork
s
funduszów na pomoc dla ukraińców, ofiar wojny. Wysłał on już ok.
7.500 pez. na ręce ukr. złotego Krzyża w ~zwajcarji w r. 194] i
ponad 7.000 pez. w r. 1942
18. PROSWITA
Najpoważniejsze ukr. nacjonalist. stow. PROSWITA
(Gurruchage
Nr. 2371) założone było w r. 1926, uzyskało prawa
legalne 1932 r.
Trudno jest określić liczbę członków, przypuszczalnie jest
ich pona
3.000
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Proswita jest kult. i wychowawczem stow., które walczy o niepodległość Ukrainy, jednak nie określa urzędowo swego stanowiska co do
formy rządu, który ma być na Ukrainie. Prawie wszyscy ukr. czują Sie
w obowiązku popierać tę organizację. wśród członków Pr. są zarówno
członkowie Widr., jak i pro-aljanccy komuniści, którzy starają sie
zwalczać hasło niepodległości, sympatycy komunizmu i wielu, nie розів
dających jakiejkolwiek ideologji polit. Proswita posiada poparcie
kleru prawosławnego greckiego. W BAires pop Ipatij] MAJKA,jest b. czyn:
nym,

na

terenie

misiones

zaś

popi TURKOWD,

DUB

i KOTOWICZ

-

popierają

свіже organizację.
ko, MB
?
з
Zarząd, wybrany na walnem zebr. Pr. w dn. 31.1.1943 składa się z
nast. członków:

Prezes: Osyp KUZMYCZ +
Administr. lokalu: CYCYK v
VPrezes: I.BIŁYJ ~
Kom.Rew. :ks.Tpatij MAJKA Sekr.: Iwan MITRĘGA /
Micha jXo DANYŁYSZYN
Zast. Sekr. :D. HULKA /
S. HORYNECY
KUPIANSKIJ/
Zast. -" :J.MUDRYJ /
Członkowie Sądu wewn:
Radni: D.SZUPIAT
T, DROED
I. MISZAK
ŁAWRYCZENKO
EB.HELNERY
T. BURAK
\
W BORUN
DROBNYCIA
\
S. MATURA'
P.
\\
Walne zebr. przewodniczył M. DĄNYŁYSZWN,ur.19.X1.? w Tarnewósza?
pow. Zydaczów, Polska. Przybył omdoBA. w r. 1927
a w r.
1928 był założycielem gazety oficjalnej Proswity "Ukr. Słowo". "arzadzał on nią od 1934 ao 1956.
19. "Ukr. Szowo"- nakład ok. 2.000 egz., wysyłane jest do wszystkich
oddziałów Fr. Jest ono ani pro ani anty-ngzist., jednak jest zdecydowe
nie anty-rosyjskie. Wydawca Osyp maricz/prezes Stow., ur. we томів“
w r. 1905, przybył do ВА w г. 1930. Pracowa% on wpóśrw w agencji okr.
stanowiącej własność niej. holendra ZHAN i Juan JAKUBAJNIS,
Agencja ta zbankrutowała, a klijenci jej ponieścii wielkie straty. To
samo się stało i South American Express, "an Martin 56, BA, gdzie К.
pracowaz.nastephie. ІмапМібгана' зекг. +r.wspéZpracuje przy
wydawaniu gazety. Jest on nastawiony anty-polsko i jest
uwazany za przywódcę komunistów w Zonie Pr.
20. W
Widr. i Prosw. istnieje organiz. teroryst. "SOKOŁ". Jest
to wojsk. i sport. organ. Zorganizowana ona jest przez Omeljana SENYKHRYBIWSKIEGO, który przybył do Arg. po zabójstwie płk. KONOWALCA. W
r. 1938 połączył on ukr. wojkk. organizacje i SOKOŁA w całość, znaną
pod nazwą ODWU (Org. Narodowej Odbudowy Ukrainy). Z in. znów źródeż
wiadomem jest, że głównym organizatorem jej był niej. Mykoła HRYCKIW czy GRISKIM, ukrainiec, ur. 17.ХІ.1906 w Dubce, pow. Horoden@ , i który przybył-do Arg. w r. 1930, przywożąc ze sobą HBEWE polecenia tajnyj
organizacji na Ukrainie, które przedstawił przywódcom Proswity. Został
on wysłany przez Sokoła na deltę zzWw Tigre, gdzie jest on na usługach
nazistów.
-- Wszystko wskazuje na to, że członkowie
SOKOŁA szczególnie
zachęcali czł. Widr. do przenikania w szeregi PROSWITY i jej oddziałów
i przekształcać je powoli na ośrodki teroryst., współpracujące z niemcami.
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21.

Filje

PROSWITY

Prow.

Berisso (Swift, Armour). Przywödea Michaix DIDUCH,/ur.1905, w
Józkówce, pow. Bóbrka, Ukraina. Przybył do Arg.
T. i był przykie
rownikiem Proswity i Sokoła w Berisso od 1929 r. Jest on łącznikiem
pomiędzy nazistami i ukr. w tym okręgu. Miax on zakżad krawiecki, przy
ul. Progreso 4674 w Derisso, gdzie odbywały się częste zebrania, Tam
też grupuje się sekcja żeńska ukr., której członkiniami są:
BILSKA,

DäALomx, TELBEROWA, ŁUTCZAKOWA, ŁUCYKOWA, HORYSZNA, DZIDUCHOWA,LESKOWA, SOBENKONA.
777
=
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Dock Sud. Zebrania odbywają się w pensjonacie Iwana PENA, c.Ingeniero Huergo 1216, który jest łącznikiem z władzami centrelnemi. Ro:
botnicy pouczeni są, że Anglja i Sowiety współmie zwalczają niepodległość ukraińską.
V.Alsina. Przywódcy: Petro BREUS i Mykoła MISNYK.
Pineiro. Przywódcy nieznani.
Serendi. Przywédey: DETENYSZYN} NAUSMOLINSKT i PETRYSZYN.
22. Największe skupiska ukr. poza BA stanowią terytorja północne
Republiki: Misiones, Uhaco i Formosa. Proswita i Sokół mgją tu swych
przywódców: Dmytro ILNICKI, ur. 1902, zamieszk. stale w Azara (Tres
Capones). Czyyny jest w +roswicie od 1933 r.Eest on w kontakcie z
rzywódcami Proswity w Paragwaju, Eljaszem E. PADUSZAK, Ayola 709,
Esunciôn, Paragwa j.

TOW

Misiones:
Apostoles: Przywódca: Józef WARENYCIA/ zamożny kupiec, reprSzen
tant maß“, Victor, Goodyear, Pan-AW,Fälmero Brewery, Bilz. Syn jeżo, Miroszaw, jest dentystą, stoi na czele młodzieży ukr. w tem miecie. Głównym łącznikiem mx z miejsc. nazistami jest Antoni Щ,
цг. 1899
у Ага.
od г. 1901.
Tres Capones, zw. Concepcion de. la Cierra, ніхкюкннухВкнииніх
poprzez rzeką Urugwaj, od strony Brazylji. Przywódcy: D. щ, ur.
w Denysowie, pow.
przybył do Arg. w г. 1911, zômiesZäkiwaz
w Apostoles mat do r. 1945. Głównym łącznikiem był Włodzimierz GNATRUK
ur. 1884 w Gaju Starobrodskim. Przybył on do Argentyny w r. 1909, był
on rolnikiem, uprawiającym herbatę i nasienie herbaty.
Są również oddziały Pr. w Azara, Dan José, Bompland, Villa Venecia, Cerro Cora, Pi@ada Galiciana, Florentino Ameghino.
Chaco:
Las Brenas: przywódca Fryderyk BUCHHOLZ, Średnio zamożny, właścigial maj?tku ziemsk., odległego o MII6od stacji Charata. Pomaga
mu Jakôb i Jan SLIPANSKI i niej. TARCZUK, który jest nominalnym prezesem Frosw. miejscowej.
w
Saenz Pena: Jednym z przywódców jest
DI
, ur. 1902 w
Humujskiej, Strumiłowa, Przybył do arg. w 1927, zamieszkiwaz w Santa
Fé do 1954 r. Inni członkowie czynni: JermoZaj KOWALCZUK i RENAK .*щ

(czech)
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Velez Sarsfield: Przywódca - Zacharjasz DURKO,
ur.
(?), pow. Krzemieniec; przybył do Arg. w
r. ]95Î.

1909

w Kru-

Istnieją również filje Pr. w Villa Angela, Pampa del
Infierno
i w Villa Berthet.
Villa Angela: organizator Iwan PAWCZNK, płatny przez niemców.
Przywódcy: BALUK, KOTELNIK, kaÆJEËUK, nuage i WxLANCZUK-L,
Ter.

Formoza:

Ibarreta: miejscowy przywódca - Wasyl DAWTDCZUK, ur.
w Uhrynku
pow. Luck, WoZyé.
do Arg. w r. 1925, przebywaz w Faragwa ju do
r. 1934.
Prow. Santa Fé:
manta

Rosario: Józef WUDKISWICZ, b. wydawca "Ukr. Słowa", zamies
zk.
na ©aladillo, oraz HADE RN, zamieszk. przy Blvd Orono,
są przywódcami na tut. terenie. Pedro CHANDOGA i Pedro WYRSTA
(Saladillo) - agence!
i szpiedzy portowi.
тт.
те

Santa F6:
TA.
28

szpiedzy portowi: Fijip PADUN, PAWZYK i Miguel
BERKImens
~*

San Carlos: przywódca -

Iwan/193314.

Prow. Cordoba:

Jakéb FRANZ, niem. pastor, nauczyciel w kolegjum Najśw
. Serca
w Marcos Suar&z, #CCA, zorganizował ukraińców w Cordo
ba.
Pomag
ał mu
w tem niej. EGKEL. Obaj są nazistami. Przywódcy ukr.:
Iwan

H@gxmgKI:
w, Miguel MENSZ, Miguel CUP, Nikifor PLASINCZUK
/dres BERSZIUK, МОЩІ Kierownikiem"Sokoła" jest Natwi j ,GAZU-

Miguel

SZKA, La Falda, ur. 1909 w Wetlinie (?), przybył do Arg.
w r.
JeSt on korespondentem "Ukr.S%owa".
doba;
Spee.

1929.

HOŁOW
„jest właśc. domu przy Diagonal Norte 298, Firpo,
Cortam odbywają się zebrania; dom ten odwiedzają
marynarze z Graf

Prow. Tucuman:
Przywódca Iwan SAWCZĘK, płatny agent niem., który
za jmowaz się
organizacją ruchu ukr. na północy Arg.
Prow. Pantiago de Sstero:

Na kol. Dora istnieje grupa ukr., ale nie jest
nic wiadomem o
jej działalności.
Ter. Chubut:
Przebywa tu 8 do 10 tys. ukr., głównie wśród kopalni
nafty na
terenie Comodoro Rivadavia, jednak mażo co wiadomem
jest o ich dziazalności i kierunkach polit. Większość z nich Są to
komuniści.
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pewne o dążeniach nacłonalistów ukr. daje oświadczenie
(4.1.1944), właściciela sklepu elektr. przy ul.
BURBAN
niej. Józefa
"Jeśli Hitler przegra wojnę, nazi-faszyzm nie
BAires:
Olazabal 5658,
pogodzi się z pogrzebaniem swych idei przewodnich. Proswita zawsze
będzie związana z tym ruchem, dopóki ruch ten dominuje (przeważa).
Demokracja jest formą rządu, której brak różnic socjalnych (9) i która
musi doprowadzić świat do komunizmu".
28.

Pojęcie

24. Odkąd Arg. zerwała stos. z Osią, zaszza pewna pozorna zmiana
w ustosunkowaniu się Pr. Mówi się, że SOKOŁ, łączący Pr. % Widr. z
nazistami, nie stracił swej łączności z nazizmem. Wielu z dawnych
anty-rosyjsko nastawionych członków, wystąpiło, z powodu swych sympetj
dla повії і swych uczuć dumy z racji zwycięstw rosyjskich. Grupa Hetmana SKOROPADKIEGO została kompletnie rozwiązana, z wyjątkiem grone
nielicznego oficerów (b. rosyjskich), którzy nie mają poszuchu w mesach. Jedynym źródłem niebezpieczeństwa dla Aljantów w chwili obecnej
jest zorganizowana grupa sabotażowa płatnych agentów i szpiegów portowych, pracująca pod kierownictwem niemieckim.

