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SERAWY UKRAINSKIE
ade
1484
.Ie AKCJA KAU
st Argenty/ńskich Ukraińców otrzymał list od par PrezydiBTU UKRAINCÓW KANADYJSKIGH /XUK/, stanowiący odpowiedź
na list KAV z dnia 22 .X.1944 w sprawie powołania do życia Ogólnoameryk
tacji Ukraińców,
P
7 ańskiej Reprezen

List datowany jest w Winnipegu dniem 9 listopada 1944 r. i
jest podpisany przez sekreterzą ZAHARYJCZUKA. Podaje on,1ź pismo KAU, zawierające konkretNy pIAH powołania Reprzentacji, zostaZo otrzymane w dniu 6 listopada rb.
W dniu 7 listopada zostało zwołane posiedzenie Egzekut ywy
KUK, na którym zgłoszone propozycje zostały w sposób sm-zegglo—

Wy rozpatrzone i przedyskutowane.
Powzięte decyzje zostanę - zgodnie z prośbę KAU - zakomunikowane w specjalnym pl8=
mie.

List
w zasadzie tylko potwiedzenie odbio=
ru pisma KAU, utrzymany jest w ciepłym tonie i zawiera podzigko=
wania i gratulacje z powodu wysunigcia inicjatyfye
Pismo KAU do Prezydium KUK zostało podane w dosłownym tZuma=
czeniu w poprzednim raporcie,
Do KAU zaczynają grawitować ostatnio odZamy T=wa WIDRODŻENIE
1 PROSWITA, które są nastawione przeciwko MANDZIJOWI, \ .ineredak=
tor NASZEGO KŁYCZA KRXWYJ zwrócił się do BIAŁOP
GO z prośbę
o ułatwienie mu drukowania pisma w drukarni
POLSKIEGo".
Pozatem KRYWYJ wyraził chęć ponownego nawigzania rozmów z Polakami, Rozmowy te Odbędą się w cięgu najbliższego tygodnia,

Do KAU grawituje pozątem na terenie PROSWMTY grupa DANYŁYSZYN-

Kw, przeciwna zawartemu w dniu 1,X.1944 porozumieniu o współ
pracy z T-wem WIDRODŻENIE,
W chwili obecnej istnieją więc poważne szanse, że obie
ne ukrajńskie organizacje udzielę KAU pełnomocnictwa do
reprezento
wania ogółu Ukraińców Argentyńskich w projektowanym Ogólnoamery
kańskim Komitecie Ukraińskim,
Gdyby Komitet ten został powołany do Zycia - BIAŁOPOLSKI liczy
na objęcie w nim stanowiska Wiceprezesa.
Prezesura przypadzaby
w nim przypuszczalnie Ukraińcom Kanadyjskim, a druga wlceprezesu=
ra - Ukraińcom z USA,
II.

SPRAWA WYDANIA UKRAINCOW, PRZEBYWAJĄCYCH WE FRANCJI
W dn.
stopada
Ke
e
aincow
gentynskich wystosował nast. kablogram do: Canadian Ukranian Committee,
Box
3583, Winnipeg B., oraz do Ukranian Congress Committee, Box
721,
Churchstreet Annex, New York 8:
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"Reuter announces that Soviets claim from the French
Government the delivery of all captive Russian subjec

ts

deported by Germans from the Ukraine and forced to work
My
in the rear French territory.
'! Argentine Ukranian Committee presented solicitation bePrzydział... .. .. . | fore French representation here asking to treat these
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persons as political refugees and not force them
to return against their will.
Do what is possible for help those persons in their
dangerous situation.
Cymbal Bielopolski Avram"
Polityczne

znaczenie

powyższego wystąpienia

jest

nast.:

a)
ją

być

wateli

W liczbie deportowanych do #ranecji ukraińców, którzy mawydani władzom sowieckim, znajduje się znaczna ilość obypolskich;

b) Wspólna akcja polityczna KAU wraz z KUK i UKK w danej
sprawie może przyśpieszyć powołanie Ogólnoamerykańskiej Kepreze
ntacji Ukraińskiej, co było już przedmiotem politycznych narad
ukraińców z
1944 r.
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