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КожинА український робітник, котркА став 
свідомим соціялїстои повинен сповнити деякі uбо 
вязки супроти кра!() в якіи иешкає і супроти сво
іх братів робітників серед яких живе. 

КожднА соціяліст повинен піддержувати і чи

тати соція.1істичні часописи належати до юнії, 
старати ся ширити часописи і книжки які видає 
Соція.1їстична Партія. 

В кожні:м иісті в Америці JІ.е •ише живе 

українське робітництво і має свої товариства, мо 

ЖНа здобути бодай КЇ.'ІЬКОХ ПередпдаТНИЮЇ.В ДЛЯ 
соція.1їст1tчної rазети. Апе само ширенє соція.1іс

тичноі преси не буде аж спонненєм всіх обовяз

ків, члена Соціялістичної Партіі. 

Є дуже. богато таких місцевостиА, де не то 

шо не:ма соція.1їстичноі орrанїзаціі серед Україн_ 
ських робітників, але де Украінці про соція.'Іізи 

иаАже нічого не знають ..і не чують. 

Коли соціяліст за:мешкає в такіА місцевости, 
,.о вже від самого початку повинен думати про 
ее, в якиА спосіб скликати віче, спровадити бе-
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сідника nознако3.tІІти народ з цідя:ІІИ стремді

НЯ)ІИ СОЦіЯ.1ЇЗ)І\'. 
Відтак nо~ннен приєднати собі хоч кілІ>кох 

робітників, з якнх можна за.1ожити соція.1істv.ч
ний ві;иі.1. Се дасть ся легко зро6ити ко.1и на:~ю
вите знако:-.шх робітників, щоби собі заnренумс
рува;ш соція.1їспtчну часоnись. 

Як вони будуть читати соціялістичну часо
nись хоч з nів року і як nеречитають кі.1ька со
ція.1істичмих брошур, то nевно можуть стати nід
ва.1иною д.'Ія звенованя орrанізаціі. 

Коли вже тихою nрацею здабудите юіпькох 
nрИХИ.1ЬННКЇВ, nоро3рІіАте СЯ З ГО.'ІОВЮІМ зарядом 
~·краінськоі Федерації Соціялістичної Партії (Z"J~5 

Вест 11-та у.1иця К.1ив.1енд, 0.) щоби Вам висла
.1н бесі.з.ника чи орrанізатора. 

ЯК СКЛИКАТИ ПЕРШІ ЗБОРИ? 

І. Як в даніА ~tісuевоспі нема нїякоі соція.1істич 
ноі орrанізації, то треба зажадати від Укр. Фед. 

Соція.1їстичної Партії крім бесідника також друко 

ваних відозв і оrо.1ошень. А.1е найважнійше внсв

нитись, чи бесідник nриїде, і на ко.111 можна діста 

ти .'Іьока.1ь (rа.1ю, nорожний штор, і т. д.) на зі)о 
ри, деби nо~tістн.1о ся більше чнс.1о люди'А. 

11. Ко.1н ее вже по.1адить ся, належить що най-
3.Іенше 111 ТІІЖ.J.ень nеред днем зборів помістити 

відозви на видних місцях (у ск.'Іеnових вікнах • 
са.1ьонах) nри тих ву.'Іицях, де мешкають Укра

інці; а nоті)І при помочи прихильників треба роз 
кипутн відозви у всіх фабриках чи коnальнях n 
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яких nрацюють українські робітники. Треба та
кож рОЗДЗ1'J\ ВідОЗВИ ( ОГО.'ІОШСНЯ) КОд О украіІІСЬ
КИХ церков, в останню недідю перед зборами. 

ІІІ. Яко ск.1икуючих збори на.1ежить niдшtcuтit 
лише КОМІТЕТ І ЮЧОГО БІЛЬШЕ. Ко.1иж в якій 
місцевости вже є українська соція.1їстнчна орrані

зація, треба отверто заявити, що ее за збора і 

ХТО ЇХ у.'Іа.lЖ)'Є. 

lV. Заки ще бесідник приїде, повинні ті що вІче 
скликають порозумІтн ся з своїми прихильниками 

і читачами соцІяпістІІчної часописи, хто має збори 

перевести, хто заАметь ся продажею брошур і роз 

данєм, хто стояти ме при вході до льокапю зборів 
І хто ждатиме на бесідника на стації (Діпо) що6ІІ' 

запровадити Aoro до місця зборів. І заки бесідннк 

приіде треба за3оtовити у секр. ~'. Ф. Соція.1істич. 

ної Партії бі.1ьше чисдо часапнсей для розданя 

на зборах, а також кількадесять, nять чи десять 
центавих брошур до nродажі. 

Добре також спровадити зараз потрібні дру 

ки і інформації для nовстаючого соція.nістично
rо відді.1у. 

Перед відкрит&.\f зборів належить роздати 
(безп.1атно) часоnиси ·і розпочати продаж брошур 

бо часто по зборах ·вже nізна пора і робітн11кн 
сnішать до:м'Ї'в. 

V. Нім· бесідник зачне говорити, rолова зборіn 
повинен nояснити зборам ціль зборів, просити 

о сnокій і терnе.1нве внс.чханє nромови і заяви
ти, що кожднй буде міг забрати голос по скін
ченю nро:о.10вн, і що кождому буде можна ста
вити запити або противити ся словам бесідника. 
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Бідтак голова зборів в кількох словах представ· 

ляє бесідника. Ко.'Іи бесідник має остатись в да• 

ній !оtісцевос;ти довший час, і ще виголосити одну, 

або іб.1ьше промов, то належить по скІнченій про 
мові І перед дискусією, повідомити загал, коли І 
де ІІідбудуть ся слідуючІ збори і про що на них 

буде говорити ся, а рівкож полросити зібраних 
щоби прийш.1и і привели знако!.Інх. 

VI. Де лише можливо, по скінченю проУови бе
сідника, го.1ова зборів най завізве зібраних до 
зложеня добровільних жерт.в на оплаченє га.1і і 
покритє коштів слроваджеия бесідника. А також 

най завізве тих, яки!.! промова трафнла до сер

. ця і уУа, щоби ло сюінченю зборів лиши.1ись 11 

льока.1и, щоби лорозуміти ся як закладати від· 

діл Соція.1істичний. 

VII. На кождих зборах гарне вражінє робить спіь 
або !.Іузика, отже, як що серед зібраних є .1юди, 

. котрі !.!Ожуть відслівати •червоний прапор" "М11р 
селєзу", або инші лодібні ро6ітничі пісШ, доб::-е 

все починати і кінчити всі луб.'!ичні збори сліво~t. 

Де .'ІІІШ :~оtожна, треба лолроситн жінок і дів

чат до збираня ск.'Іадок і до лродажі брошур. 

Ко.1и Р.Же всі що хтілн заберати го.1ос в діску 
сії - внсказа.1и ся і бесідник дав всім відповідь, 
го.'Іова за!.Іикаючи збори, дякує зібранюt за у

часть і за уважне вис.1уханє про!.!ови і просить, 
щоби r:ри с.1ідуючій нагоді зков·а приnш.1н, ;а 

щоби п;шве.1іf своіх знакомих. 

По скінченю зборів .1ишають ся всі ті, що іх 
скликува.111, на галі і повинні лознакомити ся б.Іиз 

ше з тшш з чужих люднА, котрі бажають чого:-ь 



-7-
бL1ьше довідати ся від гопов·и зборів. Відтак го
лова повинен всіх, що Jшшились в ra.1i, зібрати 

ко.1о себе, представити ім кроотко а ясно ці.1ь 

повстаючого в'ідді.1у і рішити з охочими до всту

n.1еня, ко.1и скликати мітінІ' (збори) д.1я Ф-'Р· 
uаJІьного засноваия ві;щі.'lу. Треба зібрати Імена 

І адреси ко'!Кдого що згопошуєть ся І роздати 

всім по однім примірнику приписів партіАної ор

rанізаціі І попросити щоби іХ уважно перечитали. 

ЗАСНОВАНЄ І ПІДДЕРЖАНЄ 
СОЦІЯЛЖСТИЧНОГО ВІДЩЛУ. 

В якиА спосіб наступає уконституованє (за.и 

женє) соціяпістичних відділів, що бажають всту

пити до Соціялістичиоі Партії, та яких треба ви

брати урядників; які їхні обовязки, відтак в який 

спосі6 пров'адити всі мітінrи поясняє книжочка 

видана Екзекутивним Комітетом Укр. Фед. Соція

лістичної Парті, в якій є статути цілоі партійної 
орrанізаціі. Кожний, хто хоче засновати відділ 

повинен впсред спровадити кілька іі прюtірнп. 
ків від секретаря федерації. 

При заснованю Відділу федерації &реба па
•tятати ось що: 

1. Щоби основателями були робіmики, що 
тішать ся найкращою опінією серед своіх края
нів з даної місцевости. 

2. Щоби бі1ьшість основателів ск.1ада.1а с~ 
з .1юднй в'же троха освідом.1ених читанє~t соція
лістнчю•х rазет. 

З. Щоби на кожний уряд вибератп .1юдий 
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здібних і ста.1о замешкалих в даній місцеІюс .. І•, 
аби вони моr.1и як с.1їд сповнити свої обовязю:. 

ЯКІ Є ГОЛ6ВНІ ЗАВДАНЯ 
СОЦІЯЛХСТИЧНОГО 8Ідд1ЛУ? 

1 .. Улад;куванє як наАчастїАше публнчНІtх збо 
рів при помочн добрих бесідників. 

Серед :>"краінців замешкалих в Америці ду

Же боrато не у:\Ііють читати, а тих людиіі треба 

конче втяrнути до соціялістиtr.іоrо руху. llenнo, 

що неrра~tотноrо (не в"іючоrо читати) чо.1о·віка 

rоді nознако~tити з ці.Іlею робітничої сnр!!ІШ при 

nо~ючи книжки, отже таких може nереконати .1н. 

шень бесідник. 

2. Ширенє rазет і соціялістичної ліТературн. 

Робітники, що бажають усnішно боротись за 
свій визві.1, 11усять бути свідомими і чеснюш. а 

ее :можна осяrнути .1ишень через ста;'lе, безnере

ривне (о скі.1ьки мож.1иво) читанє соція.lістич
них часолисей а також брошур і книжок. То є 

також най.1і11ша rрошева nо:УІіч, яку від..1і.1 ~Іожс 

без нІяких жертв nриносити соція.1істичнн:.-.І ви.:х::

ня:.-.1, та nричи·ня.ти ся до щораз бі.1ьшоrо y.linшe-

. ня видань. Чюt бі.1ьше соція.1істична часоnись 

має nредn.1атннків, тим бі.1ьше може засnокоіпt 

духові nотреби і nоr.1убити знанє робітничої к.'Ія

си. 

Для Соція.l. Партії тим скорше настане день 
трію:\І~у, 1\Оли кожинА робітник буде читапt і 
спомаrаТІІ соцінлістичну rазсту. 

3. Док.1аданє старань, щоби кожний Украі-



_,_ 
нець, •шuй навІть через якнАсь час виступа-,; rІро
ти соuія.1їстичної ідеІ, ...... о ямеоиканським горо
жанином - в~tборцем сего краю. 

Робітник без nрава ·голосованя ее так, як чо

ловік без nравої руки; вія ані себе, ані других 

боронити не може бо не в силі. 

Кожний соція.1іст 1! часі виборів чи то льо
ка.:tьних чи краєвих, nовинен віддати увесь віль
ний час на с.ч·жбу і користь орrанізаціі. Ті, що не 
мають nрава ro.1ocy можуть все таки бути nо
мі'{ни:~.ІИ, ~Іожуть сповнити такі функції як: роз

ношенє виборчих відозв no до~Іах, продажа часо 
писей і брошур на зборах ву.1ичних і в галя:<:, 

експедиція виборчої літератури в nартійній ква

тирі і а.:хресованє коверт, або сповнюванє обо
вязку с-торожа в виборчих льокалях і т .д. Соці

я.lіст що не сповняє хоч одної із висше ·наведе
них nраць - є лихим співробі11ником в своіА opta 
нізації. Наі\.1іпшнм сnособом для nобільшеня 
nредп.1а111иків соціялістичних rазет, є nоясненє 

nотреби іх читаня 'На кожніи nубличніи мітінrу, 

- розношенє оказових чисе.1 по домах. Кожний 

відді.l повинен все уважати, щоби ні оден Ч.'Іеп 
не відказував ся від сеї роботи .. 

Соція.lістичниА відділ повине-н відбувати мі

тінr що найиенше два рази на місяць. Одеон ли

шень )Іітінr повинен бути присвячений т. з. спра. 

ваи ад~Іі·ністраційнии, себ то nоладнаню внутріш 

fІИХ справ так само відділу як партії. Всі инші 

збори повинн~ бути призначені для вишко.'І~ня 
членів і прнхидьників', як в науці соціялізму, таk 
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Й В ПІІТаНЯХ nра'КТИЧНОЇ ДЇЯJІЬНОСТИ ЩО ДО ПО· 

пїтичноrо руху робітничої "~nсш, 

Кожний ч.1ен повинен старати ся, - о скіпь
ки має до сего З.lібности - виробити ся в штуці 
пуб.'ІИЧНІІХ про~юв. До cero найкраще надають 

ся т. зв. дискусійні мітінrи. На них, серед знако

мих о6.1ич кожний мо·же забирати ronoc і набира 
ти чим раз бі.1ьшоі вправи в промовах. Колиж 
знова в даній :\tісuевости зовсім нема людий здіб
них при"rотовити ся бодай до коротко; промови,. 

то оден з ч.1енів, обдарований сильним rолосом і 
виразною Ішмовою, повинен відчитувати на мітін
rах якісь інтересні статі з соціялістичних часопи

сей а навіть ворожих), або уступи з якихсь поуча 
ючих· брошур, а відтак кожний з присутних, який 

котроrось реченя не розуміє, або з ним не зrо. 

джуєть ся, звертаєть ся до читача, або до rо.1ови 

мітінrу по поясненє. 

Відді.1 повинен уладжувати часто забави, 1!

маторські представ.'Іеня і 'Концерти. Се є добре 

средство д.1я аrітаціі а rо.'Іовно для здобутя rро

ший на аrітацію, а також на здобутє на:відо~шх 

людий, д.'Ія соція.1істичноі орrанізаціі, котрі не ду 

же охотно прихо.1ять ІНа дискусійні ,мітінrи. Люди, 
чужі для соція.1істичноі ідеі, котрі добре забав.111 
ЮТЬ СЯ На СОЦіЯ.lЇСТИЧНИХ забавах, З8.'1ИШаЮТЬ і 

гублять страх перед самою ідеєю соціялізму, а 

часто стають прихильниками соціялістичноrо ру
ху. 

Ч.1ени відді.'Іу повинні жити з собо:о в зrо
ді немов одна родина, повинні часто між собою 
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мати дружні зносtши заnрошуючи одні друrих 
на родинні забави і т. n. 

Від кожного ч.1ена соція.1істнч:ної nартії вю11 
rаєть ся узианя мети та nринятих більшостію 
сnособів до здобутя сеї мети і взага.1і обовя:~
ком члена є nі;щорядкуватись всім рішеням. Але 
не иа.:~ежить ніко.1и відносити ся ворожо до тих 

членів, які в деяких справах ІНе годять ся з біль

шостию, та :\Іають на дані сnрави свої nогляди. 

Нераз ненависть до nог.'Іядів, одиого із ч.1енів, 
тому що бі.1ьшість думає інакше - є ча-сто nри

LІиною до иеnорозу11інь, до свар.1ивих мітіиrів, а 

нераз до розбптя соціялістичн~х товариств. На

лежить пошанувати перекоt~анє кожної людини, 

як що во.ио nоходить зі щирого серця. 

Немож.1ивюt є, щоби кожний чоловік думао 

однаково npo все. Дуже бажаним є щоби соціяді 
стичинА ві;иї.1 мав як иайбі.1ьше членів, а ці.'Іа 

партія стре:\шть до того, щоби під своїм праnо

ро34 згуртувати всіх робі11Ників. 

На. ЖЗ.lЬ серед робітинчої кляси бувають і 
такі, яких прииа.1ежнkть до соція.пістичноі орrаиі 
3аціі, мог.1аб ос.1іnити і nонизити в очах суспіль 
ства ці.1ий рух і ідею. ТоО•му при nринимаию но

вих ч.пеиів треба уважати, щоби вони бу.'Іи гідни
ми співробітника:\ІИ. Лучше мати лише 10 членів, 
ane вибраних, як 50 яких бу4ь, котрі або че
рез лихе поведенє, або ізза браку охоти до на

уки, nриносять соціялістичній партії більше лиха 
як добра. 

На ад:\Ііністраційних мітінrах не 11реба ухва
nювати ніяких важиіщих сnрав без 111а.nежиого і 
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всесторонного обговореня іх всіма члена:.ш. Н:зй · 
краще обговорити важні справи на однім :.tітін
rу, а го.1осованє від.1ожити до слідуючого. То не

раз залобігас прИІІЮtаню ухвя.1 серед нерозваж

ного зала.1у, лі.:х вражіноt ХВІІ.1і, чого лоті)t тр~
ба жа.1увати. Ко.1и лереходнть якась ухва.1а на."!f' 

жить уважати, tіrоби іі виконати як найточнїйшс. 
- то;хі ч.1енн набирають довіря і до себе саш1х і 
до орrанізаціі. Легкодушного урядника, що не 

слов:-rяє точно своіх обовязків не треба то.1єру

вати. Добрих і старанних ч.1енів і урядників на

.1ежнть .:ховше оставити на якЬtсь уряді і ві.:х ча

су .:хо часу їхню роботу nохва.1ити, ес іх не зіп

сує, а заохотить до ще бі.1ьшого старзня. До всі

,;tяких партіііних в.1астий треба звертати ся з до

віро! в братні)! дусі; всі кореспонденції, рахунки 

і раПОрТИ (ЗВіТИ) На.lСЖИТЬ ПО.lаГОдЖуВаТІІ ТОЧ

НО і скоро, бо від сего в певній мірі за.1ежить роз 
вій партіііної орrанізації. 

Го.1ова ад)fЇ:Іістраційних зборів, (і кожниіі 

ч.1ен) повинен обзнако)шти ся точно із cnocoбo:.t 

веденя зборів. Показчик всденя таких зборів зна
ходить ся nрн юнци отсеі книжочки. 

ГО.lОВа зборів ЛОВІІНСН бути: 

1.) тактоеНІоІ в ловеденю; 

2.) бути безсторонни:.t, розважним, і хо.lод!ю 

КрОВНЮІ ГО.10ВНО В ХВИ.lЯХ, КОЛИ ЗбОрИ nриЙ:.І:І

ЮТЬ острі форми: 

3.) Го.1ога nовJІНен старати ся звертати ува
гу На ее, ЩОбИ О СКЇ.lЬКИ МОЖЛИВО, КОЖНІІЙ Ч.lСІІ 

забирав го.1ос в дискусії. Від доброго всденя збо

рів за.1ежить -.1ераз добрий розвіА соція.;tісrич-
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ннх віддІ.lІВ. То)ІУ то в таких відді.1ах де 111?)!,1 
богато ч.1снів здібних nсrсводити зборн, трt:5а 
ВИбИраТИ ГO.lODOJO ОДНОГО Ч,1СНа через ДОВШІІЙ 
час, доки не виробить ся 6і.'Іьше ч.1еніn. . 

В таких місцевостях де чисдо Українців дох() 

JІ.ИТЬ до 500 осіб або й висше, кружки ~!О

жуть nокринатн всі кошта веденя иітаціі, себто 
скликуванє віч, а•·ітація виборча, сnроваджув<::;іс 

літератури і часоnисей і т. д. 

Треба ТЯ:\ІИТИ, що Партія_ може дати своїм 

ПООДИ':-ІОЮІ::\1 ВЇДДЇ.1а:\І ,1ИШСНЬ таку <:pty, ЯКУ ВОШІ 
вк.'Іадають до зага.1ьної nартійної каси. Треба 

тя:~.шти і ее, що з rрошей, які вnливають до nар

тіАноі каси з податку, Партія мусить nокривати 

кошта ·Орrанізаторів і бесідників, мусить розшир 

ювати ::\tі.1їонн безn.1атних друків в таких :!.tісцс

востях де рух соція.1їстичюr.А nрояв.1яєть ся с.1або 

або й зовсі::\f npo него не чути. А ее все враз з 

удержанє~t го:ювної ка:нцс.1яріі забирає ве.1икі 
видатки. 

Розвій соція.'Іістичних відділів залежить те)Іс 
в певній мірі від становища, яке вони займають су 
проти всї.1яких українських товариств в данііІ мі

сцевости. 

Ніко.1и 11е треба забувати на факт що ч.'Іе.: 
ви "Українського Народного Союза "Провидіня", 
Русько-Народног.о• Союза, • "Украінсьr:оі Постуно 
вої РобітниЧої Орrанізаціі, ее все робітники. І ее 
власне ті робітники котрі також повинні на.lс
жати до украrнського соціялістичного руху в ,\. 
иериці, тому треба старати ся іх приєднати д.1я 
Соція.lістичноі Партії. 
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ЛюднА не можна ніRк здобути, коли ведеть 

си боротьба з ІХНІ~Іи орtанізаціями. Політична 
мудрість вимагає щобн таких боротьб не вести. 

Соціялістичні відді.1и nовинні ві~осити ся до 

такИх товариств nриязно, без ворогованя, nо
винні в тих товариствах здобути собі через сво

іх n,оодиноких ч.1енів nристуn і вn:ІИв. 
Ніколи не можна зневірювати ся мапим чис

аом члеків в соціялїстичній орtанізації, 

Треба nогодити ся з фактом що більшість 

Українців в Америці ее се.1яне, а деко1'рі nід умо

вим зглядом стоять дуже низько. А звісно, що в 

соціялістичні ряди встуnають лише найбільш сві

домі робітники. Оrже коли навіть деикі члени 

відносять си до відді.1у байдужно, то і тим не 

ТР.еба зневірювг.nr ся. 

Найлучшим .:JiKO:'tl на байдужність є завстида
ти байдуЖНИХ ЛЮДІЙ бі.'ІЬШОЮ СВОЄЮ енерІ'ЇЄІО j 

більшим nосвяченє:-.1 д.1я орtанізаціі. КожинА по

винен працювати в своїм віддіЛі кІлько лишень \10 
же, а не оглядати ся і чекати на працю това

ришів. 

ДобриА рядовик в соцІялїстичніА армії, ніко

ли не ки11е ії рядів, хоч йому прийшло ся-б тІль

ки самому· лишити ся на своїм посту (станови

ску). 

Найлучший соція.1іст, ее той чоловік, ккиА 
пильнує інтересів і добра своєї орtанізаціі, так 
кк власної дитини. Він зробить .все що буде мог
ти, скільки позво.1ять на ее його сили, щоби та~r 
/f.e ВЖе істнує СОЦіЯ.1ЇСТНЧ'НИЙ Відділ ДО.'ІОЖИТІІ 
всіх старань, аби його піддержати, аби не доnус-
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тити до його упа.."!КУ. Він буде старати ся nрацю

вати в тім наnрямі, щоби сеА віддї.1 остав на 
no.nю бою, аж до хви.пі копи настане соція.пістич
ниА .'Іад. 

•Бороти ся з темнотою і нікопи не nадати 

на дусі\ - Отсе к.1ич який повинен ясиіти в nо

міщеню кожного соціялістичиого віддї.пу. 
По всі інфор~Іаціі як сnроваджувати бесідни

ків, stк закладати відді.1н Українськоі Федерації 
Соція.'Іістнчиоі Партії як і звідки спроваджувати 

соція,1істичні rазети і книжки, иа.11ежить зверта

ти ся до nартіАного секретаря. 

ЯК ВЕСТИ ЗБОРИ. 
1.) ЗБОРИ бувають ось такі: народні д:1я nо

ширеия аrітаціі. Де.1єrат.ів цї.11оі орrаиі.заціі або 

зізди (конвооції). 

Де.пєrатів з одного круга, або 1<оиференціі. 
Ч.пеиів віді:Іу. 

Ч.пенів комітету. 
2.) Збори народні сК.71икують аrітациАні ко

мітети (міжнародні або відді.пові). 
Зізд ск.1икує Екзекутивний Комітет; Конфе. 

ренціі скликує .'Іьока.1ьииА комітет; 

Збори відді.1у скликує рекордовнА (nрото

КО.71ярниА) секретар. 

Засіданя Комітетів ск.пикують іх рекордові 
секретарі. 

З.) Кожні збори відкриває секретар і nерево
АІІТЬ вибір ГО.10ВИ. 

4.) ГОЛОВА є вибраний .71ИШ на одеи раз і 
не може ст~t.'ІО заАмати сего уряду. 

5.) На го.1ов належить вибирати .пюдиА роз. 
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важних, споюиних і внроб.1ених в орrанізаціі. 
Ддя вправ в nровадженю зборів треба }".'Іаджу 

вати спеція:хьні днскусіfІні збори і дати 'Нагоду 

всім ч.1енаи Р.ссти по черзі збори, прни. що пів 
години ннший і в сеА спосіб вироб.1яти всіх чд~

нів на добрих nровідників. 
б.) Го:tова повІшен знати док.1адно партійну 

плятфор:о.tу, конституцію орrанізаціі і показчик 

веденя зборів. Беручи за вихідну точку конститу 

цію і показчик веденя зборів, го.1ова иає право і 

повинен відкидати всякі І!':tесеня 'Незгідні з кон

ституцією і не допустити до дискусії над нии!!. 

В таких с.1учаях го.1ова повинен пок.1икати ся на 

відносний пара1·раф і пояснити ч.1енам чому ее 

робить. 

7.) Го.1ова замявшн свіА уряд переводить вн
бір секретаря, таи де не~tа ста.1ого, а відтак від

читує дєпннА порядок і піддас Аого під диску

сію а відтак під· го.1осованє. На народних зборах 
не:о.tа дискусії над деннюt порядкои, 

8. По затвердженю денного порядку го.'tсва 

приступає до першої точки денного порядку, а 

відтак ко.111 ся точка обговорена чи перего.lосо

вана, до другої, третоі, - до останньої. 

9. Голова уді.1яє ч.1енам го.1осу, списує .1исту 
бесідників і має о6овязок уважати на денний ло

рядок зборів і щоби внесеня стамені на письи1, 

бу.1и ясні і зрозумілі. Промови ч;tеонів зборів по

виmІі все відносити ся до поставлених внесемь і 

"проти". В останніи с.1учаю голова уважає 

щоби чпени не повторя;tи сего що вже говори 
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ли- nог.іи са~Іі, або инші чдени, в даній справі 

щоби говори.1и коротко і ясно. 

10. Го.1ова ~юже на хвюшну перебивати про
мови бесідників, ко.1и уважа-є за ·Відnовідне дати 

виясненє, шо до заходичих сумнівів. Голова все 

повинен бути безсторонним так супроти більшос
ти як і меншости зборів. 

11. Го.1ова взиває бесідника до порядку, як 
що сей ~ІИ:ІІО зверненої йо:о.~у уваги на да.1ї дер

жить ся уnерто nри своїм. По здоровім напі~Іне

ІІЮ ·голова має л ра во відібрати бе<:їдникови І· о

лос: а) в даній хвн.:tї; б). на ці.1иА час обговорю

ваня даної справи; в) до кі·нця зборів. 

. 12. На всіх зборах, а головно тоді як ПО1Ііча
єть ся нарушенє nартійної карности лрисутни~1и 

чдена11И, го.1ова повІІНен з -найбільшою строгістю 

держати ся nрави.1 веденя зборів і не позво.1я

ти забирати го.1ос тоді, ко.1и на місци зборів на. 

рушено сnокій. 

13. Го.1ова, як такий, не має nрава го.1осу n 
дискусії. а.1е ~юже заnисати ся на листу бесідни

ків як звичайний учасник зборів, одержуючи го

.Іюс від свого застуnника, або секретаря. 

14. Го.11ова не :~~ає nрава голосувати з виїм

ком: а) підчас тайного го.1осова-ня, nри помочи 

карток; б) в такі~І разі, коли ,ри звичайнім го.1с~ 

сованю го.1оси роздідили ся по по.:tовинї: за і про

ти. В останньо~ІУ разі nредсїдатель, віддаючи 

свій го:юс; nовинен вияснити, чому так робить 
або може здержати ся від голосованя nідлож.:

нє~І лорішеня сnрави до слідуючих збор.і.в. 
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15. Ч.'Іен зборів має nраво ставити внесеня 

або резо.'Іюціі і забирати голос в диску~іі. 
16. Ч.1ен зборів, який бажає забрати го.1ос 

в ;s.аній сnраві nови.rен nередовсі:\4 зажадати від 
rо.1ови зборів уді.1еня голосу. Своє назвиска тре 

ба внеказати голосно і виразно, або - о скільки 
nереі\де відnоаідна ухвала - nодати на nнсьиі, 

щоби голова міг без nомилки заnисати його на 
листу бесідників. 

17. Забираючи го.'ІОС член •nовинен nам11тати 

о денні:и nорядку, то значить говорити .1ишень 

про nорушену сnраву. Не належить nорушати осо 

бистих сnрав, ані не ві.1ьно вести розговору осо

бистрого характеру з иншим члено:и зборів, а го

ворити тільки про саму сnраву. 

18. ч.,ен зборів, завізваннА головою до П•1-

рR;s.ку, nовинен сейчас nримінити ся до сего за

зиву, однак може забрати голос в сnраві фор:о.tаль 

ніі\ (наглій) і 'Відк.1икати ся до зібра'ННХ. Кою• 

ніхто із зібраних не nоставить відао11ідного фор

ма.,ьного внесеня, сnрава відзисканя го.1осу вnа

даІ. 

19. Щоби сnрава могла бути обговор}·ванз 

треба: а) щобй ч.1ен, що одержав голос поста
вив внесенє; б) щоби ее внесенє було nіддрежа

ие другим членам; в) щоби голова nодав внесе

нє до відома членів і щоби воно було відчитане 
ним, або сtкретарем. 

20. Як що на деннім порядку є звіт урядни
ка, делєrата, або хоиітету, no відчитаню звіту :иу. 
сить бути сейчас постаВJІене виесенє приняти аоо 
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відки·неня цілого або части сего звіту аж тоді 
иоже ·наступити дискусjя над його змістом. 

21. Всі .внесеня ко:'.tітетів, ·можуть бути обІ·о
ворува"Wі, коли будуть піддержані одним із чде

нів. 

22. Ухвали ЧJІ рішеия зборів повинні бути 
•исказані ось такими вне.сенями: а) внес~нє ре

зо.'Іюціі, в якім є висказана опі·нія зборів про да 
ну справу, та поданє мотивів, якими збори руко

аоди.lи ся; б) внесенє звичайне, в якім збори 

приймають якийсь закон, або правило, відносно 

орrанізаціі або іі части; в) внесенє зазиву припо

рученя або бажаня, в якім збори звертають ся до 

своіх урядників, комітетів або де.1єrатів; г) вне

сенє формальне, лишень в справі способу і по

рядку по.'Іаджуваня справ на даних зборах; д) ви~ 

сенє наг.nе, яке може бути постав.1енс лишень то

ді, ·КО.;JИ ходить о усnокоєнє зборів, або о забез

печенє осіб ведучих наради, або тоді, коли вияс

нює ся, справа, що мусить бути сейчас пола

д.жена. 

23. До кождоі сnрави мусить бути .mшень 

одно внесенє за, а др}Те проти. Всі слідуючі вне

сеня -до сеї самої справи можуть бути стаuені в 

формі поправки; або додатку до поставлених 
вже внесень. 

24. Коли в якійсь справі внесенє .поставлено 
піддержано, не можна ставити ніяких инших 

знесень, аж доки ее не буде порішене, з виім

ком внесень формальних і наглих. 

25. Коли голова, постамене і піддержІЖе вне 
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сенє відчитав, тоді во11о не може бути відк;ІИкан.: 

хіба, що на ее згоднть ся бі.1ьшість членів. 
26. Ко.1и якась справа, щ? стоіть на денні~ 

порядку, ск;шдаєть ся з кі.1ькох частин (прю! 

звіт, або реферат) --тоді на.1ежить кожну час1и· 

ну розбирати з осібна і ставити по черзі відnов;..: 

ні, частинні вн-есенв, котрі відтак на.'ІежІІТЬ допоr 

нити зага.1ьни:м внесенем (з ев·снтуальни:'>fИ ПО· 

ПравКа:'>ІН.) 

27. Внесень фор:\tа.lьних не можна ставити 

перед скінченєм nро:'>tови бесідника, хіба що вн~. 

кодавець має на nрюfіті: 

1.) Ограниченє чис.1а бесідників до даноr•. 

внесеня і вибранє rенера.1ьннх бесіднкків - одно· 

го або двох за внесеноt і ті.1ькиж проти внесеюr 

rенера.1ьних бесід::-шків вибирають з nоміж ссбі 

.11ншень заnисані на .1исті бесідників. 

2.) За:\tкнеиє дискусії в даній справі. 

З.) Ограниченє часу npO:\fOBИ кожного з б~ 
СЇДІНИh.іВ. 

4.) Пристушrенє до денного порядку над цї· 

дою сnравою. 

5.) Відданє ці.1оі сnрави до по.падженя комі· 
тетови. 

6.) Припоручснє Ко:мітетови або вибраній Ко· 
місії розглянути ці.1у справу і предложити на с:Іі· 
дуючих зборах. 

ї.) Уді.пенє комусь го.1осу по замкненю дис
кусії, або ще раз ко:1и вже два рази госорив [ 
тій ca~fili сnраві. 

8.) Відк.пнканє розпорядженя гоJІови. 
9.) ВідК.ІІиканє ГОJІОВИ, 
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10.) Відібранє гояосу ОJ;І.НО:О.ІУ з ч.'Існіn, або 
уді.1енє йо:-.tу нагани. 

11.) Поворот до дискусії наново. 
12.) Позво.1енє відк.1иканя внесеня. 
13.) Виясненє прави.1, - або внесеня - го

.'Іовою. 

14.) Короткий запит до попередного оесіднн
ка о виясне:tє внеказаного реченя, або невнсказ::

ноі Га;tКИ. 

15.) Пред.1оженє точок денного порядку. 
16.) Встав.1енє до денного порядку нової точ

ки. Внесенє таке ставить ся тоді, ко.1и є постав.lе

не GІаг.1е внесенє і збори рішають, чи його розбtt

рати :\tеть ся зараз перед иншими, чи на к:нци, по 

вичерпаню всіх точок денного порядку. 

17. Внбранє фор:-.ш го.1осоnаня над даним ВІІ~ 
сеиєм (таііне за картками, або явне за піднесе

нем рук). 

18.) Ві.:t.1оженє засіданя. 
19.) За)tкненє засіданя. 
28. Дискусія починає ся з хви.:~сю ко.1и го.'!n

ва завізве зібраних до забнраня ro..1ocy в даній 

срраві і зажа.:tає постав.1еня внесеня. 

29. Підчас дискусії не можна нікому говори
ти, доки не одержить права го.'Іосу від голови; 

го.1ова повинен го.1осно виголосити назвиско бе

сідника. 

ЗО. Kon11 оден з зІбраних говорить, то нікому 
ннwому не можна йому переривати з виїмком го

лоuн (як сказано в параrрафі 11.) або котрого з 
членІв в справі нагяІй, як сказано в параrрафі 22 
точка д) І параrрафі 'Л точки 8.) 10,) 16,). 
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31. При ставленю форма.'Іьних внесень можна 
забирати голос і ставити внесеня по nромові к\>

жноrо з бесідників. 
32. До сnрав форма.1ьних голова повинен уді

пити rо;юсу без узг.1ядненя черги ·кождому з за

писаних на :шсті бесідвиків. 
33. Внесенє форма.1ьне )~ОЖе мати :лишень дuі 

промови, одну за внесенєм а Другу nроти. 

34. Внесенє форма.1ьне мусить бути nіддане 
nід rо.1осованє сейчас по -обох nромовах. 

35. В дискусії над звичайними внесенями ніх
то не може nромов.'Іяти бі.пьше як два разів в 

тіА са:\ІЇА сnраві. 
36. Внескодавцеви nрис.пугує nраво трикрат

ного ro.10cy, nри тіlІІ останній раз по вичерnашо 

.писти бесідників. 

37. Можна ставити внесенє замкненя дискусії 
або ограниченя чис.1а бесідників за і nроти вне

сеня. (параrраф 27 точки 1 і 2.) 
38. Ко.'Іи є nocтaв.;tm~e внесенє замкненя дис

кусії і піддержане, rо.1ова nовинен за.1аrодити 

фор)fа.1ьности в с.nідуючім nорядку: 

а) заnитати хто говорить nроти; 

б) заnитати хто має намір ставити нові вн.:. 
сеня (nоправки або додатки) в тіА справі; 

в) по nеречитаню nовинен запитати зібраних 

хто хоче nромовляти до давних і нових внесень і 

відчитати .писту до cero часу зrолошених бесід
ників. 

r) по заnисаню на .1исту ново зrолошених І'іе 

сідників nовинен nеревести rо.посованє над фор

ма.'Іьни~І внесенєм замкненя диокусіі. 
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З9. Голосованє починає ся в хвили ко:ІИ по 

за:УІкненю дискусії ,1иста бесідників вичерnана, а

бо ко.1и ніхто бі:~ьше не жадає голосу, о що го,;tо 

ва nовинен фор:УІа.1ьно заnитати. 

40. Голосованє над внесенями переводить С!'І 

в отсей сnосіб: 
а) коли є лишень одно внесенс за, а другt: 

проти, то вnеред даєть ся пІд голосованє проти, 

а відтак за; як що оба внесеня не перейдуть сnра

ва упадає-; 

б) як що nнесенє є з додатками, то ІНайперше 

даєть ся під го,1осованє в.чесенє а відтак додат

ки в такім порядку, як вони були ставлені. 

в) коли внесенс с з поправками, то найперше 

треба дати під го.1осованє внесенс разом з по

правкою, найдальше сягаючою, а відтак само вне 

сенє. Найда.1ьше сягаючrn внесенем є таке, котр~ 

відкладає справу на довший час, або взагалі улск 

шує іі поладженє, або є найбільш радикальне, що 

до свого характеру. 

Ко.1и внесенс ск..1адаєть ся з частин, або з 
ряду точок, то за згодою внескодаоця мож.на йогu 

поділити: брати під голосованє кожну точку з о

сібна. В nротивнім разі внесенс мусить бути пере
голосоване в ці.1ости. 

41. В хви.1и, ко..1и го.1ова заявить, що диску
сія є вичерпана і приступає до го.'Іоосованя - ІІі· 
хто вже не може одержати голосу до звичайних 

внесень, натомість можна забирати голос в спра
ві голосованя (Пар. 27. точка 17.) 

42. Голосованє може відбувати ся через пов
станс з місць, через піднесене руки, через голосне 



висказанє так або ні, або за картками (тайне), 

·або вкінци nоіменне (явне). 
· 43. Обчис.'Іенє голосів nереводить голова, 2~ 
бо секретар, або коміосія назначена головою, або 

вибрана зага.1ом. 

44. Ко:ш голова завізве зібраних до голосоnа 
ня, тоді абсолютно ніхто не може одержати rо

.ІІосу.' 

· 45. По скі•нченім голосованю ~оли вис.'Іід ви
дає e1r 1tеnевним, можна формЗJІьно зажадати но

вого ГО.10СОВаНЯ. 

46. Член не може голосувати в справі, що до
тичить Aoro самоrо. 

47. Сnрава, раз nерего.1осована не може бути 
ще раз розс;~іджувана на тих самих зборах, ані 

на іх nродовженю, як що збори бу.1и від.1о~еЮ. 

Можна іі за то розсліджувати на слідуючих збо

рах. 

48. Всі ухвали nереходять звичайною бі:Іьшо
стию rо.1осів з виїмком низше nодаr.іих, які ви

магаtоть бі.1ьшости двох третих голосів. Ось во

ин: 

· а) Оnрокиненє ухва.іІи принятоі на поnеред

них зборах. 

б) В сnраві наглого внесеня. (параrраф 27, 
точка 16). 

в) ~'ді.'Іенє догани членови зборів (naparpaф 
27, точка "10). • 

r) Наверненє дискусії наново (naparpaф 2і, 
точка 11). 

д) Виюпоченє чдена з орrанізаціі. 
49. Ко.'Іи до Комітету або до Комісії є вибрn-
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ні кандидати, з nоміж котрих оден ІНе одержаR 

вимаганої більшости rо.тосів, в такім разі що дu 

них належить nеревести нові вибори. 

50. Quo1·um. Засіданє даної організаціі може 
бути відкрите лишень в такім случаю, коли в мі
сци засіданя зчаходить СІІ nризнаІІЗ ухвала;\U1 ор

rанізація nотрібна до то:·о -скільк;ст'> членів, нрн

міром: половина, дві третих і т. д. Кооиж подіG

ноі форма.тьноі ухвали орtанізація не перевела, 

то звичайно збори 111ожуть бути отворені і nри
знають ся правоси,тьннми при всякім числі nrи

сутних ч.тенів. 



Як організувати віJІJІїли Української 

ФеJІерації Соція:лїстичної Партії. 

Орrанізатор котрого небудь з істкуючих від
ді.'Іів, або обіздниА організатор, чи хто-небудь з 

осьвідо)1.1ених вже Товаришів, :Котрий хоче зак;~а
дати новий ві;щіл, повинен поступати згідно з СJІі. 
дуЮЧИ)ІИ правилами: 

1. Перед ~кликанєм зборів на.1ежить зверну
ти ся до секретаря Екзекутивного Комітету У. Ф. 
С. П. за всі.'Іякими потрібними друками і інфор

мація~и. 

2. Збори організаціАні повинні складати ся 
що наА:-.1енше з пять осіб, бо пять або більше 

осіб ~оже за.'ІОЖИТИ відділ У. Ф. с. п., як шо 

узнають конституцію Соція.1істичноі Партії і Фе

_дераціі. 

З. По зясованю плятфории і канституції С. 

П. і Фе.з.сраціі належить візвати зібраних, щоби 

приступи.1и до стола ті, що хочуть вступити r.o 
Федераціі r бути членами відділу. 

4. КождиА, що вступає до відділу повинен 

вписат11 своє і)ІЯ, назвиско, адресу і рід занятя 

на приготовану організатором листу ч.1енів і під

писати ап.1ікацію на члена Соція.lістичноі Партії. 
Перед підписанем ап.1ікаціі на ч.1ена Соція

лістичноі Партії і Федераціі, організатор або го

;юва зборів повинен, всім бажаючим стати ч.1с. 
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на~и організаціі перечитати на голос зго.;tошенє 

або аплікацію, котру найде в конституції Соц. 
Партії і котра є nоміщена иизше. КожднА новІІА 

член мусить згодити ся на отсю заяву: 

"Я, !Низше nідnисаний, взнаючи к.1ясову бо

ротьбу між к.1ясою робітничою а к.1ясою каnіта
.1істичною, як також розу~tіючи конечність зор

ганізованя робітничої к.1яси в nолі:rичну nартію, 

відрубну і nротивну в своіх стремдінях всім nо

.пітич.ним організаціям, заснованим каnіта.1істич

ною ЮІЯСОЮ, ОТСИМ ЗаЯВ.1ЯЮ, ЩО: 

Я зірвав звязь з всі:иа иншими nартія~и а 

приймаю конституцію і п;~ятформу Соція.1істич

ноі Партії за свою разом з іі основами nолітичної 

боротьби і отсе зго.1ошую ся о nринятє мене tІа 

члена згаданої Партії". 

5. Най!оfенше пять освідо:и.1ених і вироб:Іе
них організаційно ч.1енів нового відді.1у nовинні 

підnисати аn.'Іікацію на чартер, якиА віддї.1 му
сить одержати від Партії за посередництвом Екз. 
Ком. Федерації. 

б. По укінченю висше .наведених фор!оfа.1ь
·ностий, організатор відді.1у nовинен завізвати 
заnиса·них ч.1енів віддї.1у до вибору го.'Іови за
сіданя. -:;!~··11 

7. Вибраний голова відкриває nерше органі~ 
зациАне засіданє членів нового відді.1у і взщt:~є 
іх до вибору ста.1их урядників відді.;tу в отсі~! 
порядку: 

а) Секретар nротоко.1ярннА (рекордовюї) і 
коресnонденційний. 
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б) Секретар фінансовий. 
в) Касієр. (скарбник). 

г) Організатор. 

д) Агент літератури (газет і брошур). 

8. По виборі уря.з.ників належить назначити 

висоту місячного nо.з.атку від кожного ч.1сна, від
ділу (не менше 25u., з чого 20 центів належить 
відІс.nати до Екз. Ком. Федераuії). - Назначе

ний nодаток на.1ежить зложити сейчас ІНа місци. 

9. Да.1ьше на.1ежить назначити місце (.'Іьо

ка.ль) і день в місяцю ста.1их регулярних засідань 

відді•lУ і, о скільки ч.1ени бажають, надати назву 

відділо ви. 

10. По nо •• адженю тих найважнійших фор
мадьностнй відді.1 може nо.1агоджувати всі инші 

сnрави, які члена:-.1 :~.южуть nриАти на гадку д.1я 
добра організаціі і бу.з.учоі праці. ' 

11. По nерші:~~ організациАнім засіданю, нu

во-вибраний· секретар рекордовий і коресnонден
ційний повинен вис.1ати до секретаря ЕкзеІІ.-утив
•ного Комітету ~·країнської Федерації Соція.1істич

ноі Партії отсі дані: 

а) Листу ново-вnисаних ЧJ!енів відді.1у. 
б) Підnисані аn.1ікаціі членів. 

в) Підnисану аn.1ікацію на чартер 

.г) Гроші з зап.1аченого податку від кожного 

ч.1ена, а.'Іе не більше як 20ц. від чдена. 

д) Докладний nротокол з минувшого орга
нізаційного засіданя. 

12. По одержаню чартt>ру (права на істнов:шє 
відді.'Іу) надежить зараз скликати засіданє віддї.1у 
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і розпочати ·:та.1у rrpaвилtmy дія.1ьність ліс.1я лра
ІШ:r, конституції Партії і Федерації. 

13. На:н:жить тямити на отсі практичні р:<ціі 

а) .,'І-f:J.1С~::нп. тямити, що і женщини :~rають 
~ . - . - .. 

:Ір:ІВО надежати ДО СОЦlЯ.'ІІСТІІЧНИХ ВІд..1І.11В І МО-

Ж)"ТЬ бути вибраними на уряди. ~·часть женщин 

в партійній роботі є для нас дуже важна. 

б) По розпочатій праці в ~ово-засновані'І 

відді.'Іі добре є переводитд вибір нових уря.з.нш:іn 

вже по трьох місяцях. Може трапити ся, що .:~а 

сей час зявлять ся, або вироб.'Іять ся .:~учші ві.з. 

тих, яких вибрано на початку. 

Секретаті, і рекордовий і фінансовий повин
ні ВСе МSТИ ДОКJІадні адреси ВСЇХ СВОЇХ Ч.lеНіВ і 
адресу кожнurо нового ч.'!ена треба втягнути до 

книжки. Так само належить занотувати всі.1які 
зиіни адресів <:тарих членів. 
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