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Dodał on, iż zadanie swoje traktuje on bardzo poważnie i że/organizacja winna być przeprowadzona w bardzo szybkim tempie,
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reorganizacji, STOJKEWYCZ podzieli% na dwie części;
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ego Zarządu:

a/ nie pozwolić, ażeby na łamach "NASZEGO KZYCZA" ukazywały
się napaści fa bratnie organizacje ukraińskie, względnie
na poszczególne osoby;
"Widrodżenie" winno się
b/ na wszelkiego rodzaju ataki
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W wyniku tego t-wo Znalazło się obecnie pod obserwacją policji
argentyńskiej - tajnej i mundurowej - i liczy się nawet z możliwością
zamknięcia przez wzadze,
slogeny skrajnych argentyńskich ugrupowań
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Na wspólnym posiedzeniu preBydium KOMITETU ARG, UKRALNCOW z zarządem głównym "WIDRODZENIE", jakie się odbyło w dniu 1l maja rb., загороnowano teïu ostatniemu roZpoczecie akeji unifikacyjnej Ukraińców
fuzji dwuch masowych organizacji: WIDRODŻENIA i PROSWITY, poczym mogłyby
być nawiązane rozmowy oo do współpracy z KOMITETEM,
Po otrzymaniu tej odpowiedzi STOJKEWYCZ przeniósz punkt ciężkości
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i statut PROSWITYJ
b/ wszyscy członkowie WIDRODZENIA mają być przyjęci do
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à/ NASZ KZYGZ - organ prasowy WIDRODŻZENIA - przestaje istnieć,
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e/ redaktor NASZZGO KZYCAA, Iwan KRYWYJ, zostanie przyjęty
przez PROSWITE w charakterze płatnego urzędnika,
propozycji toczą się obecnie intensywne
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Pisze Pan,

iż nio

Zauważył w "PereZomie" nic przeciwukraińskiego,

Szkoda, iż nie zwr*ciX Pan
na trzy pierwsze numery;
powiedziane sporo rzeczy, Z których wynika, iż Ukraina bez
nie będzie mogła istnieć,
A dalej

było tam
Polski

- dlaczego w ich szawetnym "Memoriale" była mowa tylko

0 bolszewikach, jako o wrogach Ukrainy? /Przyp. tłomacza: autor listu
ma tu na myśli memoóriaX
polityczny, złożony przez Komitet Arg, Ukraiń.
Gów w awgentyńskim ministerstwie Spraw Zagranicznych/,
Rumuni ź Czesi są lepsi?

Ma Pan możność

Czy Polacy,

zwrócenia na to uwagi.

А

шапці. niech Pan sem odpowie: czy wiele jest wypadków, ażeby ktoś
go wzamian

Juana» wyłącznie poto, ażeby zrobić mu dobrze i niczes
nie żądać? Ażeby
nie nał przedewszystkim własnego inte-

resu na względzie? Są to
mnie rzeczy najzupełniej jasne, Niech
Pan nad tym pomyśli, a przy pomocy zdrowego rozsądku dojdzie Pan do
tych samych wniosków,

Odwladoza Pan wraszeie, iż jeśli jest coś pisane mową ukraińską,
to jest to nam bliższe, Do pewnego stopnia ma Pan recję, ale nie
Zupodnie, Bo gdy me Pan przed sobą wyraźnego wro
to wie Pan, że
to jest wróg
zed którym należy się bronió, Je
ednak mnie

ktoś

przyjaciela i czeka tylko car/wieda“: chwili, ażeby cios zadać .
to ten ostatni jest bardziej niebezpieczny, Temu Pan za,
eczyć nie
może, Przecież i "SwitXo" /Przyp. tzomacza; organ kommfstycmy/
broniło rownies pozornie Ukraifgow i wyst@powazo przeciwko nas
wrogom Polana czyż jednak ktoś uświadomiony mógł stwierdzić,
ono ukraińskie? ..,

iż był

Na zakończenie chciałbym Penu oświadczyć; iż nie piszę tego w celu narzucenia Panu gagna“, jakie posiadam, lecz poto, «żeby Pan,
posiadając niezbędne dans, mógł przeprowadzać niczbędne obserwacje,
oraz ażeby mógł - jako kierownik "Proswity" w
«informować |
nieświadomych oraz kierować ich na prosty szlak, za
który, rzecz
|
prosta, ponosi Pan mniejszą lub większą тривалими“.
Z pewnością interesuje Pana pytanie » dlaczego "Ukraińskie Słowo"
milczy o tym wszystkim? : Miączyn bardzo prostych; «żeby nie plamić
tymi brudami organizacji Proswity, gdyż jeśli zacząć pisać o tych
brudach, to znaczy samemu w nich sig babrac.
Pozostawiam do uznania Pana czy te dano należy wykorzystać
%
blicznie, czy też poprowadzić sprawę inaczej według swego sumienia,
z odpniodniegagzymtmnu wykorzystanie ich nie da przypuszczal
nie wyników, je
e nie zaszkodzi orientować się w nich samemu.,
Na przyszłość, jeśli ma pan zamiar prowadzić w niektórych зрга»
чаті-зривав“, to ja postaram w miarę możności odezwać się
osobiście,
Zyczę Pamu najlepszych wyników w pracy, pozostaję z należnym
em,
/-/ 1zydór Rybek,

