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ПРИВІТ
В імені уряду і народу Британії .я хочу передати

Вам теплий привіт в нашій Rраіні.
Ми маємо надію, що Ви будете почувати себе
щасливими

поміж

нами;

.я

є

певний,

що

Ви

зустрінете нашу готовість і охоту помогти Вам
тут осісти.

Помимо нашої стриманости і наявної

повільності в ваприявненні, Ви побаt.ш:тс, що ми

в дружнім народом.

.Н вапс.внюю Вас, що наш

привіт в щирий.

Ви

схочете

книжечка

є

відповіді

на

довідатися

призначена

деякі

багато

про

допомогти

щоденні

нас

Вам

питання,

і

ця

анайти

.які

Ви

~устрінете.

Маю надію, що вона буде Вам корисною.
(ДЖ. А. АЙ3ЕЕС)
Міністр Праці та Народтоі Служби.
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1
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

МожJІиво, що в одній а нище поданих установ Ви
зможете розговоритись у Вашій рідній мові, по

французькому, або по німецьному, мимо того
прийдеться звертатись переважно по англійсь
кому,

тому що

на3агал

переиладчики

qужих мов

не внаходяться в цих установах. Переконавтесь,
ща урядовці в тих установах в терпеливими й
охочими допомогти . Вам інформаціями у воіх
оправах, якими вони ваймаються.

Допомога у всіх тих установах в безплатна., 3а

винятком Поштових Урядів, аа авичайнУ поштову,
телеграфічну й іншу послуги.

а) Затрудноння: Оскілью1 м<:н~·ге якінебудь ·rpyk
нощі з Вашим аа'rрудненшІ;\1 (працею), ЯКІ-ІХ Ви
не

можете

аадовольняю·ш

полагодиги,

порадив

ШІtсь 3 працедавцем або фабричним урядовцем
опіки, Ви повинні ввернутись по офіційну пораду
в найблищім Уряді Праці.
Ці Уряли Праці в державними установами і ДЛft
uрацедавців і для працівників:
їхні відділи
знаходяться в ко;.нній окрузі і ~іоті.

б) Загальні вказівки: Де б Ви не-працювали, най
ближчою до Вас Державною установою буде
ввичайно Поштовий Уряд.
Там Вам звичайно зможуть пода•rи адресу тівї
чи іншої установи, яку хочете відвjдати. Майже
всі Поштовj Уряди відчинені шість днів на тиж
День. В малих селах Поштовий Уряд в вайкращим
місцем, куди зверта тн ся по різні місцеві інфор
мації. Додатково до звичайних поштових усл:уг
Поштовий Уряд видає ліценції на радіоприймачі,
довволи тримати собаку, полагоджує деякі грошеві
сnрави, як нпр. родинні додат:ии.
В кожному
Поштовому Уряді знаходиться телефонічна :книж
ка, в я:иjй можна анайти адресу я:коjнебудь міс
цевої установи.

Поліція на вулиці в приємністю в:каже Вам
дорогу і ваощадить Ваш час, уділяючи всяких
можливих, корисних і певних інформаці й. У
Вели:иій
Британії відносини між поліцією і
громадянством є вийнятково добрі.
Поліціявт

~~е Вашим приятелем.
в) Страти: Охорона: Місцева Поліційна Станиця
є місцем, :иуди 'І'реба зголошувати вся:иу страту
майна, я:иу можна б відвискати, як і всяку страту,
я:ку підоврівавте, як крадіж &шої власно сти.
Вийнятком в пропавші речі в публичних васобах
транспорту:
залівнича й автобусова служби
мають свої бюра вагубленого майна і віднайдення
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таної власности є на деннім порядку.

За цю по

слугу належиться невелина оплата.

Поліційна Станция в, очевидно, місцем, нуди
треба ввернутись по охорону проти когонебудь,
хто пробув Вас ошуRати: або загрожує Вам;
там-же треба вголосити злочинну діяпьність проти
Вашої особи чи власности.
Снільки Ви працюєте у фабриці, всі тюtі справи,
оскільни повстали: на терені фабрики, треба в
'першій мірі подати до відома Урядовцеві· О пінк
(vVelfare Officer). І подібно, як щось станеться
в гостелі, де Ви мешкаєте, треба це наперед
вголосити управителеві гостелю або .Урядовцеві
Опіки.

r) Пайновані хаr,чі, включно з молоком:

Місце

вий Харчовиіі ~ ряд (Food Office) займається
всіми справами, зв'язаними: в пайкуванням (ди
віться сенцін ч. 5).
Численні Харчові Уряди

ваймаються рівнож "Національними ревстрацій
ними
нартами•~
(популярно
названі
Identity

Cards).
r:) Розпорядження місцевих урядових установ:
Більшість справ, що вимага,оть розпоряді-нень,
полагоджується на місці місцевою владою. Туди
належать:

С.тrужба 3доровля, Освіти й Помеш
кання. По інформації в цих сnравах треба звер
татися до установ Місцевого Уряду, які звичайно
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звvться або Місь:ка Рада (The Town
аб~ Уряд Ради (The Council Offices).

Hall),

д} Урядова порада: В багатьох більших містах
норисні Громадсь:кі Бюра Поради (Citizens'
Advice Bureau), установлені Місцевим Урядом.
в

І :хньою ціллю є :заощадити меш:канцям і урядовцям
часу, даючи :корот:кі відомості про урядові і
добровільні услуги в я:ких нориотують мешнанці
і про розпорядження, що тор:каютьея ввпчайних
Jподей;

sглядно

:куди

належить

ввернутися

про

потрібні і спеціяльні інформації.

е) Особиоті проблєми: В :Gританії є чимало до
бровільних установ, що помагають людям ріжни
ми способами.
Найбільшою впосеред них (пова
реJІігійними установами) є "Жіноча Добровільна
Слул\ба'' (The \Yomeн's Voluntary Services W.V.S.), :котра охоплює всю нраїну і має свої
бюра по всіх містах і предС'І'авництва в більшості
інших місцевостей.
Ця Жіноча Добровільна
Служба ваймається перш ва все опі:кою над домом
і дитиною; але не обмежує своєї ділльности
виключно до цієї допомоги. Жіноча ДобровіJІьна
Служба роби·1·ь особливе вусилля допомогти Евро
цейським Добровільним Робітникам; нпр. єдині
нараві існуючі ровмовні пере:клади в англійсько і
мови на естонську,

латишсь:ку, литовсь:ку,

унр а

їнсь:ку, польсь:иу, німецьку і сербсь:ио-хорватс:Ь:ку
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в якраз видані згаданою Жіночою Добровільною
Службою.
Оскільки Ви в в стані службово приєднатись до
якоїсь тутошної релігійної установи, то отримаєте
моральну підтримку і пораду від її душпастирів

і провідників (дивіться

8і9

секції).

2

МУСИТЕ УЧИТИСЯ АНГЛІЙСЬКОТ МОВИ
Вивчення англійської мови в чимсь найбільш
корисним для Вас, щоб допомогти тут оселитися
і давати собі добре раду. Оскільки Ви не знаєте
французької чи німецької мови, це вимагатиме
великого зусилля.

Допомога від пооторонніх:
усі

Вам

хотітимуть

Ви переконавтесь, що

допомогти,

але

мимо

того

єдиними мовами, якими можете задавати прості
питання з надією відповіді в французька і німець
ка.
Тільки невелика кількість бритійців, яких
Ви стрінете розуміють ці мови,· більшість з них

не розумів взагалі ніякої чужої мови.

Підручники
глійські,

розмов і словники:

німецько-англійські

Французько-ан
й

не

так

часто

польсь:nо-англпшькі підручмини розмов та СJІОВ

ники можна :купити в багатьох :книгарнях і гавет
них :кіосках у Великій Британії. Нажаль, тані
ниижни в східньо-европейсьних мовах ще не в
в друку, але, як ми вже сказали Жіноча До
бровільна Служба приготовила для Вас "ар:куші
розмов (( з англійським перенладом і вимовою.
Осніль:ки хочете мати та:кий номплет, зверніться
до найближчого відділу Жіночої Добровільної
Служби.

Лєкції:

Зроблено~' дея:кі

розпорядження

від

носно лєкцій англійсьної мови: у Вашій власній
мові підчас побуту в гостелі.
Ос:кілЬІ~и Ви
опанували англійсь:ку мову настільни, що рову

мієте лєнцію ведену по англійсь:ки, Ви будуте
в стані робити швидкий поступ на місцевих
Ваших курсах. ~1правитель Вашого гостелю або
Урядовець Опіни в місці Вашої праці охоче
уділить Вам інформації про лєкції англійсьно і
мови, зорганізовані Місцевою Ш:кільною Владою
(дивіться сенцію 7) і іншими установами.

Радіо

-

лєкції і відомости: Бритийська радіо

висильня корпорації (ВВС) надає лв:кції англій
сь:ко ї мови по англійсь:ки, в рівних годинах дня
і вони є дуже норисні для та ного, хто вже досить
анав англійську мову, щоби їх розуміти.
Ці
лвнції надаються в слідуючих годинах ва "Серед-
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нім Часом fрінвіч"
4.45-5 ОО; 6.00-6.15;
6.45-7.00; 7.45-8.00; 10.45-11~00; 11.30-11.45;
16.45-17.00; 17.15-17.30; 21.00-21.15.
Бюлетені відомостей ВВС надавані по анrлій
оьни в дуже повільному темпі мови є такоrк корио
ні для чужовемних слухачів.
Ці надаються віл

середнього часу fрінвіч, від

12.15-12.30 і 17.00-

на хвилі довжиною 1796 м.
Зимою годинвини у Великій Британії на.ота

17.15

а.lІеаі на стандартний час (Середиий Час

:::::::

f рінвіч)

літом годІІннини наставля:ються на одну годину

вперід.
Передачі для чужовемюІх слухачів ВВС валові

дав в голинах Середнього Часу fрінвіч (.,астроно·
мічний часи).

3
ПРАВА
Залежно від того, що окавано нижче, ви мавте

навагал усі ті самі привилеї і ту оаму відповідаль
ністЬ перед бритійськими ваконами, що і авичай
ний бритійський горожанин.
Це аначить, що
Ви мавте повне вабевпочення права і колІ-t Ви
порушите право, Ви підІІЯгавтс ·rим самим карам,
що й звичайний бритійоьний горожании.
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ви нятии

1. Виборчі права. Як чужинець Ви не мавте
права голосу в парляментарних виборах, ані у
виборах до Місцевих Урядів.
2. Закони установляють для чужинців окремі
обмеження. Головні в цих обмежень:
а) Ви мусите зареєструватись на поліції і
вголосити
туди
протягом
48 годин усяку
неnрисутність понад 14 день в Вашого заревстро
ваного місця побуту ; це треба вголосити як на
поліції в місцевості де Ви мешкаєте, тат\ і на поліціІ
в місцевості де вбираєтесь замешкати. Ви мусите
тан само, як усяний бритійський громадянин,
вголосити зміну своєї адреси у Харчевому Уряді.
б) Ви мусите вголосити на поліції протягом
48 годин усяку зміну в затрудненні, разом з
пріввищем нового працедавця і всяку зміну у
Вашому стані, ян:: шлюб, роsвід, смерть чоловіка
чи дружини або дитини, молодшої 16 років життя.
в) Вам не вільно змінити Вашої праці бев
довволу Міністерства Праці і Народ.ньої Служби.
З. Міністр Внутрішніх Справ можє видати
ровпорядження депортувати яногонебудь чужин
ця.
Однією з умов Вашого побуту в 3 'єрианім
Королівстві· (Велин:ій
будете

додертунати

Британії)
ті

услів'я,

є
на

те,

що

яких

Ви
Вас

сюди завербували.
Нрім того Ви маєте у~і ті самі на І оди і вигоДи і
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що і бритійсьRі громадяни.
Маєте І;Іраво :кори
стуватись з освітних, суспільних 1 медичних
служб, установлених державою. Немає ніян:их
обмежень на подружжя між бритійськими го
рожанами й чужинцями. Діти, що народяться в
ці іі країні в бритійсьRими горожанами.
Додат
ново Ви маєте свободу релігійних ісиовідань і
свободу вступити в члени Професійної Спілни,
свободу виражати свої погляди, читати яненебудь
друковане слово (тутошніх газет ані держава ані
цернва не цензурує) і слухати яноінебудь радіо
передачі.

Натуралізація (Горожанство):

В цій

Rparni не

надається бритійсьного горожанства нерозважно

ніRому, хто не доRаже, що він в здібним стати
гідним горожанином.
Той, хто хоче силасти
прохання, щоб стати натуралівованим бритій
сьним

горожанином,

мусить

вперше

прожити

роRів в 3 'вднанім Королівстві, посідати без
доганний'"' хараRтер, внати довільно англійську
мову і мати намір ~нити в майбутнім, чи то в
З'єднанім Королівстві, tПІ в одній з КоролівсьRих
Доміній за морем.
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Зобов'язання: У сі ці свободи панують тут не
тільRи в теорії але й в праRтиці, бо бритійсьний
народ цінить ~х таR ви соно, що в дуже малими
виїмнами вони звичайно нерують їхніми громадІЗ

ськими

1

приватними справами толєрантно, спра

ведливо і помірковано.
Само "триматися по
стороні права" не вмстарчає у вільнім суспільстві.
Щедрі установи і звичаї-цієї краіни незабезпечені
так довго, як довго ті що живуть тут, чи приїхали
туг жити, продовжують коритися обов'язкові
поводити себе відповідально і в пошаною до
інших.
Важна увага: У Вел. Британії є неsаконним по
сідати зброю без окремого дозволу поліції, кари
за порушення цього права в дуже суворі.

4
ЗАТРУДНЕННЯ-О БЕЗПЕЧЕННЯ- О ПОДА Т
КУВАННЯ
"

Затруднення: Уже Вам пояснено, що Ваша праця
буде в однім або іншім з нечисленних промислів
чи служб, що в життєво необхідні цій ираїні і
в. яиих в поважний браи робітників.
Не завжди
буде можливим дати Вам вибір, чи то відносно
роду праці, яку Вам треба виконувати, чи місця
праці і тому Ви можете опинитися при роботі
цілком відмінній від тієї, яку Ви булп б вибрали,
чи яну Ви попередньо робІШи.
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Але це буде одначе тана праця, про яну вважа
ється, що Ви аможето винонувати.
Ви можете
чути про інші праці. Яні на Вашу думну нраще
Вам підходять, але пам'ятайте, що привевепня
Вас сюди в частиною старанно приготованого
ruнmy, що передбачений поиопати повоєнні еио
номичні труднощі і що передба чбні для нористі
усіх у цій краіні.
І- це ЯRраа тому було необхідним отримати від
Вас mrсемпе аобов 'яаання, що приймете януне
будь працю, :затверджену Міністерством Праці
і Народньоі Служби і що Ви не аміните своєї
праці, як тільки аа агодою Міністерства Праці і
Нарщ:шьої Служби.

Затруднення малолітніх: Осиільки Ви були в етапі
перевести своїх дітей до Англії, то певно хочете

знати, яні заходи будуть зроблені, щоб їх затруд
пити тоді, ОСRЇлЬRИ ВОНИ у віці 15 ЛіТ ПОRИНутЬ
шиолу.

Онремі заходи зроблено для затруднепня хлоп
ців і дівчат і в Бюро ватруднення малолітітніх
при Місцевім Уряді Праці, де дають дітям пораду
у виборі понлииання, приміщують на працю і
ЯR

працедавці доглядають аа ними нагально
протягом їхнього юнацьRого життя.
Але Ваші
діти мають ті самі можливості, що й бритійсьRі

діти продовжувати їхню. освіту і після СRінчення
року життя, осRільRи вони на це надаються.
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Виладна убезпечення

:

ДедунціІ, яЮ робляться

щотижня в Вашої платні, пояснені нижче. Вюrад
:ки убевпечення і дохо;rюви:й податок пояснений в
деяких подробицях щоб Ви вровуміли чому сума,
яку Ви отримуєте не в повною сумою Вашої
платні. Ви в примусово убезпечені і Ваш працеда
вець, що платить вкладки подібно як Ви, від
тягатиме Ваші вкладки від Вашої платні і прилі
плюватиме потрібні значки на Ваші в:клад:Rовій
Rарті.
Від 5. липня 1948 р. висота в:кладRи,
що Ви будете пл а ти ти в :
Вік,

18 і більше
ДО 18

Myжчrlnn

4 ш. 11 п.
2 Ш. 10t П.

Жінк,и

п.
П.
За ці в:кладки Ви зможете домагатися слідуючих

3 m. 10
2 Ш. 04

Rористей:

Допомога у випадку хвороби.
Допомога у випадку безробіття.
З. Допомога у випадку промислового :каліцтва.
4. Допомога матери:нсьRа.
5. Вдовина допомога.
6. Опікунчий додаток.
7. Пенсія вислуги літ.
8. Одноразова пожертва в вв'язку в смертю.

1.
2.

Одружені жін ни: :Коли Ви в одрущепою шінкою і
Ви в затрудненою, Ви можете оІLЛачувати тільки
3 п. тижнево (на допомогу у випадку nромислового
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н:аліцтва).

Осн:ільн:и Ваш чоловін: анаходиться в

цій країні, то його убеапечення покривають Bamj
Іюристі від 4. до 8. (як подано вище), але ос:кілью\
він не анаходиться в цій державі, то роаумніше
Вам буде оплачувати повні вкладки.

Допомога

на

випадок

хвороби

і

безробіття:

Осн:іль:ки Ви хворий, то можете домагатися 26m.
на тиждень для себе, 16 ш. для дружини і 7 ш. 6 п
для першої дитини.
Хлопець і дівчина до 1 .
років можуть домагатися 15 ш. на тиждень.
Ви
не можете отримати цих користей пон:и не мати

моте

26 апачків на своїй н:арті протягом цепного
часу, а щоб отримати повну суму Вам потрібно
мати 50 аначків, або відповідний ("н:редит" а
попереднього складкового ро :ку.
"Кредит" Ви
отримуєте аа тижні, протягом яких Ви хворіли,
осн:іль:к:и пошлете лін:арсьн:у посвідку до Уряду
Народнього Убеапечення; або аа тижні Вашого
беаробіття, оскіль:ки аголоситись до Уря1JУ Праці).
Осн:ільки Ви аахворіли, Ви повинні написати і
повідомити ян:найшвидше Ваш Місцевий Уряд
Народнього Убеапечення. Лікар дасть Вам фор
муляр, лн::ий він підпише, і н:отрий Ви самі
виповните що вкааати, яким способом хочете
отримати гроші і цей формуляр пошлете до
Вашого Місцевого Урл1JУ Убеапеченнл.
Осн:ільн:и Ви беаробітний, Вашу допомогу ви
платять Вам в Уряді Праці.
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Нещасливі

випадки

при

nраці:

Оскільки

Вю.v.

стався нещасливий випадок при праці, Ви может•

отримати 45 ш. замість 26 ш. допомоги:, яку отри·
мувться у випадку хвороби.
Це називається
допо:м:огою у випадку каліцтва, але Ви вможетt:
однаково отримати 16 ш. на Вашу дружину j
7 ш. 6 п. на першу дитину. Оскільки наслідки
каліцтва тривають довший час, лікарі задедидують
на кінець 26 тижня (або раніше) як тяжні в наслід
ки. Оскільки Ви тяжко потерпіли, то Ви надалі
будете отримувати 45 ш. на т_и:ждень, що в сто
відсотків допомоги у випадку каліцтва. Оскільки
Ви не д-уже потерпіли, Ви можете отримати менше,
до 9 ш. на тиждень, що в двадцять відсотків до
помоги у випадку каліцтва.
Оснільки Ваше наліцтво дав Вам малі наслідки,
Ви можете отримати суму грошей між 15 фунтів
і 150 фунтів.
Є онремі додатки, які Ви можете отримати
разом з допомогою каліцтва, оскільЮІ Ви потре
буєте медсестру, або оснільки Ви в нездібні
взагалі до нілкої праці.
Про це Ви повинні
запитати у Вашому місцевому Уряді Народнього
Убезпечення.

Інші користи:

Оскільки

однієї з інших допомог

Ви

хочете

домагатися

що 3Нахо
длтьсл на лісті, Ви ловивві зголоситися до Вашого
Місцевого Уряду Народнього Убевпеч~ння і там
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(користей),

Вам пояснять, що Вам треба зробити.
Пам'я
тайте, що Ваш місцевий Уряд Народнього Убез
печення завжди радо Вам допоможе, оскільRИ є

щось з Вашим забезпеченням чого Ви не рову
мієте.

Інша фінансова допомога: Ви певно схочете знати,
що в Вами станеться оскільки Ви не були тут
доволі довго, бути в стані. сплатити відповідну
кількість вкладок щоб васлуговувати на допомогу
у випадку хвороби або безробіття. Ви можете
ввернутися по грошеву допомогу до місцевого
Обласного Урядовця Допомогової Установи, ад
ресу якого отримаєте від фабричного Урядовця
Опіки або представника Професійної Спілии, або
в Поштовому Уряді.
Немає установленої скалі
цих допомог, висота виплати залежить від фінан
сових засобів аплікапта.

Професійні

Спілки

і

Представництва Робітників:

Згідно ві звичайною практикою в цій краЇНі уве
дення Европейських Добровільних Робітників
до промислу було д:искутоване і осягнуто згоду
представників Професійних Спілон і працедавців
взагалі і всіх тих, що безпосередньо репрезентують
окремі галузі промислу, в котрих Добровільні
Робітuиют в ватруднені.
В цій краЇНі Професійні Спілки в добровільними
союзами, вони не є контрольовані ані урядом, ані
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політичвою партією чи церквою.

Працюючі не

·в зобов'язані правом бути членами Професійн:ої
Спілки, але в деяких га.пуаях промислу існує
умова між працедавцями і Професійними Спіл
ками, що тільки члени Професійних Спілок
будуть аатруднені. В більшості а найважніших
галувей промислу висота платні і інші умови
праці в уагідпені умовами між Професійними
Спілками, що репрезентують робітників і пред
ставниками працедавців.
Це система добровіль
ної угоди в затверджена урядом і її успіх аа
лежить від сили членства організації, що репре
зентує працедавців і працюючих. Уряд, працедав
ці і Професійні Спілки, а уваги на все вище сказа
не, погодилися, що' Европейські Добровільні
Робітники, які стають на працю, можуть стати
членами відповідної Професійної Спілки.
Rоли
Ви стали членом Професійної Спілки, її місцевий
представник дасть Вам поради й вкааівки від
носно відновідної платні, умови праці, дисци
плінарних приписів і інших справ. Допомогу в
таких справах можна рівнож Qтримати від урядов
ців у Місцевіl\І Уряді Міністерства Праці і Народ
ньої Служби, які а приємністю дадуть Вам докла
дні інформації в час Вашого приступлення до пра
ці, або допоможуть амінити місце аатруднення.

Доходовий податок: Більшість ів Вас, аа вийнят
І< м тих, що мають на своєму утриманні численну
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родину, довідаєтесь, що Вам треба сплачувати
доходовий податок і що в практиці відтягнення
доходового податку від платні вже зроблене, ще
заки Ви платню отримали.
Ці відтягнення на
протязі року мають покрити Ваш біжучий річний
доходовий податок.
(Система біжучих відтягнень
з платні називається "Р.А.У.Е.и, тобто плати
ТаІ\, як отримуєш).

Стандартна рата дох~дового податку є висока,
а кожного фунта стерлінrів.
Але вичислені
полегші і звільнення.
Згідно з зарядженням,
проголошеним міністром фінансів (Chancellor of
the Exchequer) в його бюджетовій промові з
6. квітня 1948, одна п'ята частина всієї заробітної
платні (аж до 2.000 фунтів річно) є вільна від
податку. Далі, є особисті звільнення, внаслідок
яких ввільняється від податку перші 110 фунтів
з платні нежонатого,
або перші 180 фунтів
спільного ДОХ(•ду подружжя.
Звільнення на
діти становить дальших 60 фунтів від 1\ОЖНОі
утримуваної дитини. Слідуючих 50 фунтів понад
суму, вільну від податку, оподатковано 3 /- від
одного фунта, а дальші 200 фунтів -по
від
1 фунта. Аж потім починається повна стандартна

9/-

6/-

ра та.

Щоб Ви могли одержувати належні Вам по
легші, податкова влада присилає Вам формуляр.
Оскільки маєте труднощі в виповн~нням форму
ляра, то Вам допоможе в цьому Громадське
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Бюро Поради або урядник Опіки, коли мешкаєте
в гостелі.
3 подробиць цього формуляра податкова влада
приділить Вам податкове число, що визначить
суму грошей, вільних від податку.
Вашому
працедавцеві буде подане Ваше податІ\ове число,
щоб він міг обрахувати відповідні податкові
відтягнення. Цей обрахунок буде провірений
податковими: урядниками. Вам також подадуть
Ваше податкове число і sапіsнають з його
значінвям.
А.

Б.

Максимальний тижневий прибуток, звільнений від податн.у.

Тижневий прибуток, понад
яюШ сплачується стандартпу ра ту податку.

са,йтниfr

чоловік

чи

ф.

ш.

n.

2 l6

4 10

ф.

ш.

n.

о
о

8 17
10 10

о
о

5 19

о

11 19

о

7

8

о

13

8

о

8 17

о

14 17

о

о

16

6

о

о

17 14

о

ж~нка або одружена
ЖІНКа

Подружжя бездітне

..

Подружнс.яз одною диТИП ОЮ

Под;ружжя з двома
ДІТЬМИ

По,n;ружжя: з трома
ДІТЬМИ

Подр~ з чотирьома ДІТЬМИ

Под;ружжя з п'ятьома
ДІТЬМИ

10

б

1114
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5
ПАЙКУВАННЯ
Усі важливі харчі, мо.:юко, солодощі, чай (але
не кава), одежа, мило й паливо, є пайковані.
Тютюн і цигарки не є. Уряд зорганізував розподіл
тих харчів, яких обмаль, щоб Ви були певні,
що зможете отримувати реrулярно повний пайок

який Вам належиться і ціни конечних харчів, а
також і інші харчі забеспечується перед зростом
шляхом субсидії. Громадянство· щиро-сердечно

підтримує цю схему а огляду на теперішній
недостатоІ..: товарів.
Яка- небудь неправильна
діяльність що _була б скер о вана до ушкодження
цієї схеми зустрічає неаадоволення пересічного
громадянина і рівнож
строго переслідується
законом.
Ми уважаємо нашу пайнову систему
в теперішніх обставинах аа необхідну, для того
щоб запевнити кожному можливість купити для
життя необхідні речі.
Пайнову книжку видає
Вам місцевий Харчевий Уряд і полагоджує усі
питання відносно Пайкування харчів..
Ваша
пайнова книжка містить в собі купони на харч,
ми.тrо і солодощі. Rоли Ви прибудете до Англії,
аамешкаєте в гостелі, прохарчування буде для Вас
зорганізоване. ПісЛя приїаду буде Вам вручена
одцочасно Ваша пайнова книжка, викаака тожсu.-
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мости і в тім-же часі відбудеться полlЦІИНа ре
єстрація. Пам'ятайте, що адреса у Вашій пайновій
ЮІижці й винааці тожсамости мусить аавжди аго
джунатись і при аміні адреси і аареєстрування її в
поліції, належить рівнож сходити до Харчевого
Уряду, де Вам амінять адресу і на винааці тожса
мости, і на пайновій RНижці. :Коли Ви мешнаєте в
гостелі, то відповідаєте особисто тільни аа одежні
нупони і аа Ваші нупони на солодощі.
Частину
Ваших нупонів на мило аатр:и:мує влада в гостелі для
домашніх господарсьних потреб, частину видають
Вам на аануп туалєтного мила. Є чотири ріжні

типи пайнової RНижни: 1) Звичайна для дорослих
(ясножовта), 2) для вагітних жінон (сіра), 3) для
дітей від 5 д.О 18 ронів (бланитна) і 4) для дітей
до 5 ронів (аелена).
:Книжну видається раа на
рін і в ній анаходяться харчеві нупони і нупони
на м':І-rло на цілий період пайнового року, що
триває більш-менш від липня до липня.
Пай
новий рін трантується як 13 4-ох тижневих пе
ріодів і нупони на ножний а 4-ох тижневих
періодів є важні тільни протягом цього пер і о
ду.

Сторінни 9-12 RНижни для дорослих мають
нупони на м'ясо, яйця, товщі, сир, бенон, цунор
і нонсерв:и:. Сторінни 13-14 є для чаю; сторіншІ
15-16 для мила, сторінни 17-24 для хліба, тіста
і муки; сторінки 25--36 для "пуннтованих и харчів
- тобто для харчів, що не є пайновані нількістю
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чи ціною, але ЯRИХ є обмежений вибір вгідно в
Rільністю пупитів привначених для ножпої особи
протягом пайнового періоду (дивіться нижче);
сторінни ж 37-40 на солодощі і шоноляду.
Одяг: Ваша одягова ннижна що містить в собі
одягові нупони, є тією червопою нвижною, що
Вам дадуть внупі а Вашою харчовою ннижною.
Тримайте її в безпечному місці.
В своїй :квижці знайдете три роди нупонів знановані, цілі і чвертнові. Вартість'ЦИХ нупонів
установляє уряд тоді, ноли оголошує їхню важ
ність. Напримір не всі знановані нупони у Вашій
ннижці мають ту саму вартість. Харчевий Уряд
снаже Вам про вартість нупонів у Вашій біжучій
одежній ннижці. Rупопи можуть бути вужитио
вані в яній небудь нрамниці і Вам нетреба реє
струватися у крамаря. У ся готова одежа, майже
всі матеріяли юmючно в вовною в нлубнах,
хусточни, рушнини, простині і всі інші предмети
одежі, ва вийнятном напелюхів, потребують одеж
них нупонів, ян і грошей щоб їх нупити. Звичай
ний приділ нупонів є оноло 50 нупонів на рін,
але це число зміняється в рону па рін. В додатну
до одежних нупонів і додатновиходежнихнупонів,
яні Ви отримаєте від Харчевого Уряду, оснільни
Ви вийнятново потребуєте, можетеотриматичасти
ну річних нупонів в гостелі залежно від протягу
пайнового періоду, що ще не снінчився. До-
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ростаю чі діти, вагітні жінки 1 промислові робітни
ки можуть отрима'І'И додаткові одежні купони.
Щоб їх отримати, зверніться до Харчевого Уряду.
Більшість фізичних робітвинів в промислі і
сільськім господарстві отримують додаткові 10
купонів на рік.
Ці купони звуться "10 проми
слових(( і Ви повинні запитати про них свого
працедавцн або в місцевім Уряді Міністерства
Праці і Народньо ї
слуаsби.
Коли Вам ці
купони н~лежаться, Ваш працедавець зробить
для Вас відповідне за ними прохання.
Якщо
Ви почнете працювати в копальнях вугілля і

в сільськім господарстві,

Ви можете

заслуго~

вувати на ще більше додаткових купонів.
Ви
працюєте в
сільськім
господарстві,

повинні

вапитати

в

Як
Ви

місцевім Уряді Сільсько

Господарського Комітету або у господаря (якщо
Ви працюєте приватно).
Якщо Ви працюєте
в копальні вугілля, то запитайте Урядовця
Вишколу в копальні.
Кожний предмет одежі
має свою купонову вартість: плащ (вовняний з
повною підшивкою) 18 купонів, мужеський одяг
26-29 (залежно від підшивки), мужеські черевики
4!, жіночі черевики Зі, панчохи фасонові 3,
нефасонові 1.
6 окремі вищі рати для дитячої
одежі і дитячі черевики можна нупити без
нуцонів. · . Не вирізуйте самі купонів з Вашої
ннижки. Книжку треба взяти зі собою до крамни
ці і крамар відріже нупони. Приймати відрізані
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купою-І (ва вийнятком через пошту) в для крамниці

вчинком нелвІ'аJrьним.
Не всі купони у Вашій
книжці
відразу
стають
вашними
і
жадний
"комплвти не може бути зужиткований, доки не
буде отолошення про його важність.
Rомплвти
купонів стають важними не конечно в реrулярних
відступах часу, тому Ви не повинні витрачати
всіх своїх купонів на зимовий одяг, не лишаючи

собі купонів на· літню одежу.

можна

купити,

але

це

теж

Уживаний одяг

вимагас

купонів,
хіба що продається по дуще низькій ціні. Ужит
ковий знак СС41 на одежі означав, що це добрий
предмет одежі, відносно дешевий і випродукований
згідно з урядовою одежною схемою.
Ця одежа

може бути кушrсна в колшій: крамниці.
Солодощі: Щоб купити солодощі, яких приділ в
(червень

1948) 12 унцій на 4 тижні, Ви мусите
зужиткувати свої "особисті пункти'', котрі Ви
знайдете на сторінках 37-40 лайкової книжки
для дорослого.
Солодощі чи шоколяду можете
купити в якійнебудь крамниці і крамар мусить
особисто вирівати купони.
Загальні пояснення харчового пайкування:

XJriб,

мука, тісточка, м'ясо, товщі, бекон і шинка,
цукор, сир, чай, консерви (ионфітура, мармеляда
і т.п.) солодощі, шоколяда, молоко, яйця, всі
ці харчі в окремо пайl\оваці.
Багато інших
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харчів включено в більШістю консерв; бісквіти,
сушені яйця і збіжеві харчі є пайковані вбірно
в "пунктовій'' системі (дивіться вище).
Головні
не пайковані харчі
це риба, ковбаски,
м'ясні пиріжки, свіжі овочі, ярина і кава.
Для радіонованих харчів ва винятком чаю,
хліба і тісточок, мила, солодощів і , ,пунктових''
харчів.
Ви можете зареєструватись в склепах і
тільки тоТJ;і Ви зможете набути кожен в цих ра
ціанованих харчів, але тільки в склепі, .Де Ви
зареєструвалися. Д.ля реєстраці і ванесить Вашу
харчову кнпжку до крамарів, де Ви хочете купу
вати, і Вам вИповнять своїм прізвищам місця
для цьго при~·шачені на стр. 6. Оскільки Ви тимча
сово неприсутні ві свого місця сталого побуту і
мешкаєте в приватному домі, Ви можете отримати
тимчасовий лайковий документ з якогонебудь Хар
чевого Уряду. Цей документ можна уживати в якій
небудь крамниці.
Оскільки ватримуєтесь на біль
ше як дві ночі у готелі чи в по дібнім місці, то
Вас запитають представити свою лайкову ЮІижку

і частина Вашого тижневого пайка буде скреслена.
Харчевий Уряд скаже Вам скільки того повинно
бути.

Харчеви й пайок: Стандартний пайок для дорослих
па кожний 4-ох тижневий пайкоnий період ви

носитЬ (червень 1948): м'ясо - ва вартість
тиншево разом в м'ясними консервами вартості
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1 /2 п.

Товщі-8унцій (0,23 кr.) на тиждень, що вRлючає
1 унцію кухонного жиру; решта 7 унцій мусять
бути вибрані, як 4 унції масла і 4 унціі мар
гарини одного тижня, а 4 унції масла і 2 унції
маргарини на слідуюtrnй тиждень.
Бекон і
шицка: 2 унції (57 rp.) на тиждень.
Цукор
8 унції (0.23 нr.) нц тиїІ~ll;tmь.
Сир
1!
унції (42 rp.) на тиждень. Чай 2 унції (57 rp.)
на тиждень.
Rонсерви: 1 фунт (0,45 кr.) на
4-ох тижневий період (або 1 фунт цукру для
варення повідел).
Яйця одне яйце тоді, коли
Міністерство Харчування прпшле приділ чи: при
ділнть Вашому крамареві.
Мо~ока приділ аміня
ється в порою року від 2-3 "пайнтів" (1 ,1 літра
і 1,7 літра) на тиждень.
Хліб: хлібні купони
можна зужиткувати в якійнебудь крамниці. Під
ставовий приділ для дорослого є 9 купонів на
тиждень.
1 купон виносить 7 унцій (0,20 кr.)
хліба або і фунта (0,15 кr.) муки або
фунта
(0,23 кr.) тісточок. Слово "або" тут означає, що
Ви маєте довільний вибір. Фіаичні робітники в де
яких заняттях мають право до дода'l·кових 6-ти ку
понів хліба на тишдень. Промислові робітники

t

отримують до свого стандартного пайка додатновий

харч; тим що вони харчуються у фабричній
Rантині, яка отримув додатковий· харч, особливо
м'ясо, щоб робітники мали добру страву опівдні.
Робітники в сільськім господарстві, в огляду на
те, що вони не можуть в вв'явку в характером
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їхньої праці отримати з ІШНТІШИ опівдні гарпчу
страву, дістають окремий пайок сира і хліба
так, щоб їм не забракло їжі опівдні. Діти отри
мують додаткові харчі, особливо хліб і молоко.
Харчевий Уряд скаже Вам все про ці окремі
додатки.

Пунктовані пайкові харчі: Додатково до згаданих
в
горі,
деякі
інші
харчі, ·головним чином
м'ясні консерви, консервовані овочі,
сушені

овочі, бісквіти і збіжеві харчі спайковано на
систему пунктів.
:Кожна особа має право на
28 пунктів на 4-ох тижневий період. :Кожний
продукт, що

включений

в

цю

схему, має свою

пунктову вартість; нпр.: солодні бісквіти в 10
.пуннтів за фунт (0,45 нr.), сардинни 2 пупити за
малу норо б ку, сироп і сон по 8 пуннтів за 1 фун
тову пушну. Харчі в цій системі і їхні пупитові
вартості зміняються від часу до часу залежно від
запасів і про ці зміни оголошується в радіо і
пресі (дивіться стр. 32).
Пупитові нупони в пайновій книжці мають
слідуючі вартості: нупони "А(( -1 пункт, купони
"В(( 2 пуннти, і нупони "Си- 4 пун~ти. Ці
пункти можна замінити в Харчевім Уряді на
хлібні нупони: 1 пункт за 1 купон, оскільки Вам
бранує хліба.

Мило: Приділ мила виносить
зо

3

"пайки(( на

4

•

тижні, отримуєтьсп його на купони "Rи, що
знаходяться на 15 стр. пайнової ЮІижни для
дорослого.
Приділ, що його можна зануnити в
янійнебудь нрамниці, може бути одним із слідую
чих: 4 унції твердого мила, 3 унції туалєтного
мила, 6 унцій м'ягкого мила. Мило до голення
і шамион не є пайновані. Деяні підмінни доброго
мила можна нуnити без нупонів - це є підмінки
норисні для прапя одягу- і миття посудини.
Діти до 5 літ отримують додатнове мило.
Паливо: Оснільни знайдете собі приватне по
мешнанпя, Вам буде цікаво знати про Ваше
положення відпосно приділу палива.
У сі роди
домашнього палива (за вийнятном дерева, rазу
і елєнтрини) є обмежені. Мансимальна нільність
дозволено 34 центнери річно в Південній Англії

і

50 центперів на Півночі (1 центнер в Англії'

= 112

фунтів).
Але малі додатнові дотаціІ,
щоб понрити потреби співмешканців, можуть бути
уділені місцевим Догляда чем Палива за онремим
дозволом.
Цей nриділ має на меті покрити ва
потребуванпя жи:тливих приміщень до 6-ти німват
і 4-ох осіб, де є рівнож rаз, елєнтрина і піч на
олійне паливо.
Приділ зроблений для головних
мешканців RВатири. Обмежені нільності нотло
вого палива можуть отримати ті консументи, що
мають відповідне урядження, щоб палити тим
родом палива.
Домовласнини можуть отримати
ЗІ

свій

приділ тіль ни від вугільного нупця, де в
зареЄстровані. По дальші подробиці треба звер
нутися до свого місцевого Доглядача Палива,
нотрого адресу отримаєте в місцевім Поштовім
Уряді.

.

Товари домового ужитку: В денних з цих тепер

у Англії бранує, але..,створено схему по нній такі
люди як ми, що організують свій дім перший
раз, можуть отримати обмежене першенство від
носно денних товарів.
І Ваші працедавці мають
право на дозволи для простир ал для Вас, оснільни
Ви мешкаєте на кватирі отриманій від працедав
ців. Ці дозволи (знані ян "доници або "юнитси)
на закуп меблів і денких матеріялів можна отри
мати в місцевім Уряді Палива.

Зміни впайках:

Зміни в пайна.х і оголошеннях

про явність нупонів і т.п. оголошується в бюлете
нях ВВС і публікується в пресі звичайно у формі
оголошень, поміщених Міністерством Харчуван
ня або Урядом Торговлі. Приділове положення
є рідно те саме від одного періоду до другого з
огляду на зміну запасів ; пайки згадані вище
можуть бути неактуальними, коли отримаєте
цю книжну.
Мимо того, ця сенцін написана
досить подрібно, щоб дати Вам нлюч до загальної
схеми і до позему харчового пайкування, одежного
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пайкування

і т.д., які
зустрінути в цій країні.

Ви

можете

надіятись

Страта або крадіж пайковоі книжки: На місце
страченої чи украденої пайкової книжки (але не

книжки з одежними :купонами), місцевий Харче
вий Уряд виставляє Вам нову книг:кку і помагав
Вам отримати нові купони на місце пропавших
або вкрадених, оскільки Ви до:каг:кете, що вони
дійсно пропали або що їх вкрадено.

КУПІВЛЯ І ПОЗАДОМОВЕ ХАРЧУВАННЯ
Години торговлі: Rрамниці звичайно відчинені від
чи 9.00 'години ранком до 5.30 або 6.00

8.30

години вечером. Оwш день на тиждень, валежно
від міста і онолиці в "днем раншого вам:кнення",
коли усі :крамниці заминаються о годині 1.00
або раніше.

"Громадські ресторани" або "бритійські ресто

рани" де можна отримати добрий 1 дешевий харч,
знаходяться в багатьох містах.
Алькогольві напит:ки: Продаються в барах,
:коршмах і готелях, але тіль:ки протягом "до
зволених годин". Ці години зміняютьсЯ залежно
від околиці, але ввичайно по:кривають чотири
години в день і чотири години вечером (в неділю
відповідно дві і три Години). Ціни в публичних
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барах 6 дешевші, ніж в сальонових барах даної
коршми.
"На чайа дають тільки тоді, коли
папиток проносять Вам до стола.

ЦІНИ
Приблизні пересічні ціпи деяких щоденних
товарів 6: пиво - 1/2-1/8 ва "пайнта, тютюн -

3/8

ва унЦію, цигарки-

1/3!-1/9

ва

10

штук,

шоколяда -10 пенсів ва чверть фунта, хліб 2! пенса ва малий буханок (14 унцій) і 4! пенса
ва веJІикий буханон (1 ф. 12 унцій), масло 1 /6
ва фунт, маргарина 5 пенсів і 9 пенсів ва фунт,
сир 10 пенсів ва фунт, м'ясо від 5 пенсів до 1/6
за фунт, залежно від частини, бекон 2/4 ва фунт,
мука 4 пенси ва фунт, яйця 3 пенси штука, чай
3 /4 ва фунт, кава 2 ва фунт, молоко 5 пенсів
ва "пайнти, картопля 1 до 1! пенси ва фунт (за
вийнятком молодої картоплі), цукор 5 пенсів ва
фунт.

J6

6
СЛУЖБА ЗДОРОВЛЯ
Нова система служби Народнього 3доровля має
почалася в липні 1948 р. Це забезпечить безплатну
медичну службу і лікування для всіх. Урядовець
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ОпіRИ у Вашому місці ватруднення вможе Вам
скавати де Ви зможете отримати інформації про
Службу 3доровля і Лікування у Вашій окрузі.

7
ОСВІТА
Дорослі:

У більшості великих міст в

"Вечірні

Інститути(( в яких відбуваються вечірні освітні

курси, влаштовані місцевими освітними властями
для людей, що ватруднені протягом· дня.
На
цих курсах в звичайно широкий вибір предметів
особливо тих, що зв'язані в технічною наукою
в промислі.
ОІLЛати за ці курси в звичайно дуже
малі.
Якщо ввернетсея до бюра місцевого Освіт
ного Но мітету, то він вкаже Вам де Ви можете
отримати: всі потрібні інформації не лише від
носно вечірніх курсів у "Вечірних Інститутах((
але про інші курси, прСjваджені у Вашому місті
місцевим Освітним Комітетом.
Інші установи,
що ваймаються влаштувавням вечірних курсів
це Освітний Союз Робітників і Позаочні Відділи
Університету.

ДИтина: Ваші діти по вакону у ВІЦІ між 5-15
років мусять ходити до школи і наука в дармова
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дJІя всіх.
В більшості великих міст місцеві
урядові власті мають денні садки, в котрих діти
дошкільного ві:ку, тобто ті, що не мають 5 ронів,
можуть мати догляд підчас коли їхні родичі в
при праці. Під цю пору дуже часто трапляються,
що треба прилучитися до лісти чекаючих на
приміщення.
Нищо працюєте у якомусь селі,
то там напевно в школа у Вашому містечну і Ви
зможете розпитати у директора або диренторки
школи, який чи яка в в будинку при школі.
Нищо Ви живете задалеко від шноли, щоб Ваші
діти могли ходити, то місцеві власті ввичайно
постараються

про

вапевнепня

моторового

тран

спорту.

Бібліотеки: В ножному місті яноїнебудь величи
ни у великих містах в багато в "Вільні
бібліотеки", з яких можна позичати книжни на
представлення вписового формуляра (який можна
отримати в бібліотеці), підписаний місцевим до
мовласником.
В сільських околицях в менше
бібліотек, але ці села в добре обслуговувані.
Он:ружні бібліотеки,
яні висилають раз на
тиждень до найдальших містечок в о зна чену
годину, тан, щоб книжки могли бути обговорені
і змінені.
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8
ЦЕРКВИ
Духовенство:
В цьому краю з охотою поста
раються допомогти
Вам у всіх Ваших про
бл6мах та будуть служити порадами, якщо Ви у
потребі.
Для того, щоб Ви могли продовжувати
свою службу Богові в цій країні, захочете знати,
котре із місцевих віроісповідань у Великій
Британії (якщо Ви 6 православний або протестант)
6 найбільш споріднене з Вашим віроісповіданням.
Який небудь духовник Авrліканської Церкви,
священик Шотляндської Церкви і Незалежних
Цер1юв, зможе допомогти Вам у цьому. Головни
ми христіЮІськими установами к цій краіНі 6:
Анrліканська (Епископська) Церква, Шотлянд
ська (Пресвітеріянська) Церква, Шотляндська
(Епископська) Церква незалежні Церкви Ме
тодистів, Баптистів, Rонrреtаціоналістів і інші
церкви та Римо-Католицька Церщза. За виїм
ком
Прссвітеріянськоі
та
Незалежпої,
всі
Церкви 6 Епископські. У більших містах можна
легко знайти доми молитов та духовників усіх
цих установ.
На провінції Ви правдоподібно
знайдете лише одно місце молитви Анtліканської
Церкви (а в Шотляндіі Пресвітеріянськоr) і
додатково в Англії переважнQ буде одно іа Не

залежних Цернов.

Янщо Ви 6 греко- або римо-
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католиком, Ви повинві скомунінуватися в най
ближчим римо-ка толиць:ким священиком; янщо
Ви православного або протестантсЬІюго віроіспо
відання в духовним одної чи другої (Епископ
ськоі або Неепископської) Церкви.

Су.~пільна діяuльність: При всіх Церк~ах в органі
вацн,

що

ваммаються

культурвим

1

суспІльно

товариським життям. Часто буває, що найбільш
роввинута уставова в даній місцевості в сполучена
в особливою Церквою і молодь одержує окрему
увагу. У містах, як у селах, можна бе а жадних
труднощів пристати до однієї а цих установ.

9
ВІДПОЧИНКОВІ ВЛАШТУВАННЯ
Між багатьма організаціями, до я:ких Европей
ські Добровільні Робітни:ки можуть пристати
в: УМСА- Христіяпський Союз Молодих Муж
чин; YWCA Христіявський Союз Молодих
Жінок. Ці організаціі ТаІ\ тут як і в інших краях
Европи, УМСА і YWCA, дають товариську, ров
ривкову і освітню опіку в своїх приміщеннях. Вся
ї.хвя діяльність опирається на христіянських
основах.
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Жіночі Інститути: Майже у всіх містах та селах
в Жіночі Інститути, що влаштовують нультурно
освітні та товари:сьні сходини для їнінон.

Пластуни та пластунки: Ці організації, що мають
міжнародній харантер,

дівчатамЇІ.

Вони

ваймаються хлопцями і

ваймаються

товарисьною

та

освітньою працею і дають багато нагоди до
роври:в:ки на свіжім повітрі; ручним виробниц
твом і таборуванням.

Союз Гостелів для молоді: Союв гостелів для мо
лоді (У.Н.А.) дає сиромне приміщення в багатьох
онолицях на провінції для молоді, що мандрує
пішRИ або на роверах.
Ночлігові гостелі є
положені недалено один від другого і члени
організації можуть переночувати в них ва оплатою
1/6 ва ніч. Адреси місцевих відділів вище агада
них організацій можна знайти в телвфонічних
ЮІижнах або одержати їх в Громадсьних Бюрах
Поради, або в місцевому Бюрі Посередництва
Праці.
Вище згадані організаціі в організаціями
неполі тичними.
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10
ГРОШІ
Таблиця грошей, яЮІх вживається у Британії G
як слідує:

12 пенсів
20 шілінІ'ів
21 шілінІ'ів

1 шілінІ'
1 фунт стерлін r
1 rвінея*)

Для короткого оввачення пенсів уживається
латинської літери "д", напр. 5 пенсів пишеться
5d. Для короткого овначення шілінrів ужива
ється латинськоt літери "с", ппр. 9 шілівrів пише
ться 9s. або 9 f~.
Для овначення фунта стерлінrа
уживається :значка "t", нпр. 4 фунти :завжди
пишеться t4. Ціни sвича.йно подається в письмі
самими цифрами, які переділюється скісними

рисками,
пенсів.

щоб

12/11

11/t2/1 /8

відділити

фунти

від

шілінrів

і

дванадцять шілінrів і одинад
цять пенсів
одинадцять шілінrів
два фунти один шілінr і вісім
пенсів

*) Немае жадної монети або банкнота вартости rвінеї або пів
rвінеі, але ціни часто вичнелюються в rвінелх, головно ціни ва
одяг, комірне ва кватиру і т.п., нпр. убрання може бути продане
ва 10 rвіней це вначить 10 ф. 10 m. О п.
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Англійські монети і банкпоти є такі:

Мідяніфартін1'* )
пів певса
певс
Німьові-

!d.
!d.

1d.
3d.

три пепси

Срібнітри пенси (те
пер є ці рідкі)
3d.
шість пенсів
6d.
шілінr
1s. (1 /-)
два шілінrи
(фльорен)
2s. (2 /-)
пів корони
2s. 6d. (2 /6)
БавRПотидесять шілінrів
10s. (10 /-)
ОДИН фунт
f1
Ці є одинокі два банRНоти у звичайному ужитку,
хоч є також в обігу п'ять фунтові банкно'fи.

СИСТЕМА НАГОРОД ЗА ПРИСЛУГУ

Харчі та готелі: В бритійських ресторанах та
готелях немає звичюо додавати До рахунку 10%
за обслугу, крім деяRИх, де це є то{шо визначене
в інструкціях для гостей.
В чайних в звичай
лишати па столі або Давати кельнерці кілька.
*) Фартінr це монета, якої вживавться рідко, хиба при купівлі
хліба. та деяких полотнягих і харчевих продуктів.
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пенсів при невеличЮ.м рахунку, около 6 п. при
рахунку 5 до 6 ш., а більше при ще більшому
рахунку (кельнер сподівається отримати около
6 п. при рахунку около 5 ш. і приблизно 2 ш.
при рахунку около 1 ф.).

Залізниці:

Носівві

клунків

дається

звичайно

п.
Більше дається, якщо в багато клунків,
або якщо він має з ними багато клопоту.

6

Таксівки: За прислугу для шофера таксівкп
мож~:~а дати 6 п. при рахунку на 2 ш. і, в залеж
ності від дальшої віддалі, 1 ш., 2 ш. чи 2 ш. 6 п.,
або такий додаток приблизно цих сум, який
вирівнює рахунок до круглого шілівrа або 6 п.
Нпр.: при рахунку 4 ш. 9 п. можна дати шоферові
кругло 6 ш.

Театри, кіна і гардероби:

В

цьому

нраю

немає

звичаю давати .нагороди за прислугу супровід
викам в нінах або театрах, які показують Вам

Ваше :місце;
розривнових
около 6 п.

але доглядачі в гардеробах усіх
установ
сподіються
отримати

Пересторога: Давати гроші урядовим службов
цям в надії отримапня упривілійовапого тракту
вапня в важкою провиною відпосно :закона і
очевидно, така провина в тимбільша у відношенню
до
поліції або
службовців
на відвічальних
ставовищах.
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Велике чи:сJtо людей в цьому краю в ватруд
нені урядом (посередньо або бевпосередпьо) на
менш ваа->.них становищах.
До таких належать
поштарі, що доручують пачки і хлопці, що
доручують телєграми; в деян:и;х: краях є звичай

давати тим людям нагороду за прислугу і цього

зовсім не вважається ва підкуплювання; одначе
в цьому краю такого 3Вичаю нема.

11

ВАГИ Й МІРИ
Метричної системи у Великій Британії не вжи-·
вається, в вийнятком наукової праці. Таблиці
мір і ваг виглядають так:

Ваги:

16

унцій (скор.

1
1

oz.)

14
112

фунтів

фунт (скор. ilb.)
стопа (камінь)

фунтів або
8 стопів
1 цетнар (снор.1 cwt.)
20 цетнерів
1 топа
Рівновартості цих ваг в метричному УRЛаді в
такі:
1 унція
28 rрамів
1 фунт
454 І'рами
1 стона
6,356 кілограма
50,848 кілограма
1 цетнер
1 тона
1016,96 кілограма
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Отже в пр1;1ближенню 1 фунт 8 трош:ки менший
від
кільограма, а 1 тона 8 трошки більша від
1000 кілограмів.

t

Міри довжини:

12 цалів (інч)
3 стопи (фіт)
1760 ярдів

1 стопа
1 ярд
1 миля

(фут)

Рівновартості тих мір в метричній системі 8:
1 цаль
2 ,54 центиметра
1 стопа
30,48 центиметра
1 ярд
91,4 центиметра
1 миля
1 ,609 кілометра
Один ярд це трохи менше, в приближенні, як
один метер, а 5 миль
8 кілометрів, отже одна
миля трохи менша як 1! кілометра.

=

=

Міри плинів:

1 пайвт
1 кварта
1 rальон

4 джилс
2 пайити
4 квар·rи

Докладні рівновартості цих мір у
системі 8 такі:
1 джил
0,142 літри

{пайнт
1. кварта

1

метричній

0,568 літри
1,136 літри
4,546 літри

rальон

Один пайнт це трохи більше, як
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t літри.

Міри поверхні:
Акр є звичайною мірою для мі рення земельної
площі.
Акр в рівний 0,404 гектара.
Менші
площі міриться звичайно квадратовими стопами
або квадратовими ярдами.

12

ПОШТОВИЙ УРЯД
Поштовий Уряд а його відділи знайдете в
кожному місті чи селі ваймається багатьома

справами. Найважніші з цих справ вичислені
вище. Якщо Вам потрібні докладніші інформації
про якунебудь s вичпелених справ їх вавжди
можна отримати в місцевому Поштовому Уряді.

Оплати:
Листи в ~ї,раю кожні наступні

п. за перші
унції по
п.

2!
2

!

2

унції, аа

ПО'Ulтові 11,артки в К,раю'- 2 пенси·.

Листи до 11,раїв, що входять в С1І,.Лад Вритій
ської І.мперії і до С.Ш.А.п. за ш~ршу
унцію, ва кожну наступну 1 п.
·
Листи до інших країн, - З п. за першу уицj.ІQ t
ва ножну наступну 1:! п.
'

2!

4б

Летунська пошта: Нею мо:-нна користуватись
в .:rнстуванні з б:tгатьома країнами.
Про оплати
інформуйтеся в Поштовому Уряді.
Панети: У Поштовому Уряді довідаєтеся про
різні приписи, що відносяться до величини та
ваги пакетів, пересиланих в краю і закордон.
Ви можете висилати деякі харчі і інші речі до
Ваших родин ~ свояків закордоном, але перед
приготувавням такого пакету Ви повинні заолг
нути інформацій відносно правІІЛ в Поштовому
Уряді.

Поручення: Кожний лист або пакет в краю,
призначений на поручену пошту, має мати замітку
Registe.recl в лівому розі вдолині. Такий лист Ч1І
пакет вручити урядовцеві на пошті і він дасть
Вам nо свідку. Листи і пакети мусять бути добре
опаковані в досить міцний, відповідно до змісту,
в па:кунковий матеріял і мусить бути заліплений
воском, клеєм або іншою ·клейкою речовиною.
Пакети чи пачки зв'язані шнурком, будуть прий
няті, янщо всі кінці шнурка й вузли є заліплені
воском.
Оплата за поручення виносить 3 п. і
покриває відшкодування до 5 ф.; 4 п. до 20 ф.;
1 п. ·sаRожних додаткових 20 ф. аж до маRсимум
1 ш~ 11 п. за 400 ф.

1

Вмомана грошей закордон: Банкнотів вRлючио з
ф. і 10 ш. не вільно висилати закордон. 6
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багато обмежень у висилці грошей закордон
поштовими або грошевими переказами; перед
висилкою просіть інформацій у Поштовому Уряді.
Ви можете висилати Вашій рідні, що перебуває
украіні, з якої походите (з винятком Німеччини),
чаотину Вашого заробітку. Кожне прохання про
дозвіл на висилку грошей закордон буде інди
відуально розглядане.
Котрий небудь банк Вас
поінформує, що треба робити і скільки можна
вислати.
Не вільно Вам пересилати грошей для
рідні ва посередництвом Поштового Уряду.

Пересилка грошей в краю: Є кілька способів, якими
можна безпечно переказуна ти гроші на терені
Великої Британії.
а) Пор учення :
Гроші_, які висилаєте

поштою, треба вложити в опец1яльно до того
призначені конверти, які продають в кожному
Поштовому Уряді.
Таку конверту треба вру
чити урядовцеві на· пошті і взяти від нього по
свідку. Монети, пересилані в конверті, треба
обгорнути папером, щоб вони не сувалиоь.
б) П о ш т о в і п е р е к а з и : Ці перекави
можна закупити в кожному Поштовому Уряді на
кожну суму до 21 ш. ва оплатою J. п., 1! п., або
2 п. за переказ. Особа, якій пересилається
такий переказ може замінити його на гроші· в
котрому небудь Поштовому Уряді, хиба що на
перека.ві є вивначений Поштовий Уряд, в ккому

перекаЗ можна замівити ва гроші.
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в) Г р о ш е в і

п е р е к а з и

:

Ці переказИ

можва закупити в Пошт~вих Урядах на кожну
суму до 50 ф. і їх виплачується таксамо, як пош·
тові перекази.
г) Т е л в г р а ф і ч н а п е р е с и л к а г р о·

·ш е й:
Гр0ші можна переказати телєграфічно з
одиого Поштового Уряду до другого, в якому
особа, для якої гроші призначені, іх відбирав.
Поштовий Уряд висилає те.кєграму до даної
особи з повідомлеІПІям, що гроші є до відбору в
місцевому Поштовому Уряді.

Щадження грошей: Ви мабуть не захочете носити
при собі грошей, хиба стільки, скільки Вам
потрібно на дрібні видатки; решта ВаІШІх грошей
буде безпе~mіша в банку.
Ви зможете відкрити.
собі ощадиостеве копто в кожному Поштовому
Уряді з сумою привайменше 5 ш.
За виплату
Ваших грошей з відсотками ручає бритійський
уряд. • Відсоток виносить 2!% річно і гроші на
суму до З ф. можна вибрати на жадання колине
будь, в котромунебудь Поштовому Уряді, якщо
предявите Вашу поштову ощадиостеву RНИж:ку
і Вашу виказку. У Поштовому Уряді Вас поін
формують, що робити, якщо захочете вибрати
більше чим З ф.

Тет:фони: У всіх лубличних телефонічних буд.;.
ках: в вивішені інструкції, я:к телєфонувати.
Одиноні

монети, .якими шrатиться
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в одно

-

і

шістьпеноові та одношілінrові.
Оплати за роз
мови вагаються від двох пенсів за місцеву роз
мову до трьох шілінrів одинадцять пенсів за
трихвилинпу розмову на віддаль 125 миль або
дальше.
За розмови на далеку віддаль, що
тривають більше як три хвилини, n.латиться
додатково.
За розмови: на далеку віддаль пла
титься дешевше між годинами 17.30 (або 18.30
для абонентів) і 21.30.
Централя скаже Вам
все точно -скільки грошей треба вкинути до
автомату.

Повні інформації про телвфоні чну обслугу в
поміщені на вступі кожної ·rелвфонічної книжки.

Телєграми: Телєграми можна висилати з кож
вого Поштового Уряду, який має телєграфічну
вnужбу, за оn.латою 1 ш. ·за 9 слів або менше
вклю~шо з адресою, з додатком 1 п. за кожне
вастуrше слово.
Телвграми можна також нада
вати телєфонічно; кличте: "телвграмии.
Про
інформації відносно заграничних rrелвграм та
телєфонічпих розмов звертайтесь до котрогоне
будь Поштового Уряду.
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ГОАИННа система чаоу:

Коли вживаєте

автобу

оовоге чи залізвичного розкладу їзди пам'ятайте,
що у Великій Британії уживаємо 12 годиІівої, а
не 24 годинвої системи часу. Години між північю
а полуднем називаються ей. ем. (a.m.), а між
полуднем та північю - пі. ем. (p.m.).
Для орієнтації:

24 год.
11.59
12.00

сист.

1\8 в

12.01
13.00
14.00

15.00
16.00
17.00
18.00

"
"
"
"

12

ГОД. lJUCT.

24

ей. ем.
(Полудне або
12 вполудне)
12.01 пі. ем.

год. сист.

19.00 це е
20.00
21.00 "
"
22.00
23.00 "
24.00 "
"
00.01
00.59 "
"
01.00

11.59

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

12

год. сист.

7 .ОО

пі. юr.

8.00
9.00
10.00
11.00
12.00 (пі~'ніч)
12.01
12.59
1.00

ей. ем.

"
В різних розкладах ївди вr:кивається рівні
сnособи для відзначення ранніх годин від пополуд
вевих.
Нпр. вживається грубшого та топшого
Щ)уку цифр ; або чертки між годиною і х:вили
вами t 12 09- рано і 12/09 пополудні).

Залізниці: На всіх головних залізничних стан
ціях в Інформаційне Бюро; на .менших станціях
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інформації можна отримати при насі. На станції
в винішений розмад їзди поївдів на таблицях.

Одиа че в теперішвий час бувають часті зміни,
томунраще :завжди спитати. Є добрий друнований
ровнлад їв ди, яний подає години майже всіх
поїsдів у Британії і яним можна нориступатись
в готелях та публичних бібліотенах : це т. зв.
,.Бредшов" ("Bradshaw").
Є ще другий доб-рий
ровмад їзди "Ей.Бі.Сі." ("А.В .С. "), але в ньому
є подані лише по їзди з Льондону і до Льондону.
Звичайно є вагони першої і трет~.оої нляси. В
першій нлясі мошва сноріше мати сидяче місце,
але воно дорожче. Немає рівниці в ціні нвитнів
ва поспішні і :звичайні по їв ди.
Звичайна ціна

Івди третьою юrясою в одну сторону пова Льондон
виносить приблизно 2-! п. ва одну ШІЛю.
За
по~орож вповоротом :звичайна ціна є два рази
більша від ввпчайної ціни в одну сторону і можна
повертатись нолинебудь на протяві трьох місяців.
Але є поворотні нвитки наноротший час (місячний
поворотний або однодвевий поворотний) в ціві
багато меншій від подвійної ціни ва подорож в
одву сторону.
З місячним поворотним нвитном,
якого ціна виносить оноло 1! п. ва милю, треба
повертатись на протяві одного місяця.
Ціна

однодвевого

поворотного

нвитна

буває

рівна

ціні ввпчайного нвитна в одну сторону і повороти~
ївда мусить відбутись того самого дня;; одначе ці
квитки можна. набувати лише в денні дні тижня
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і поміж оаначеними станціями.

Робітничі квитки
по аниженій ціні продаються на деякі поїади
вранці і а поворотом увечорі, але лише поміж
пеякими станціями. Сеаонові квитки по аниженій
ціні :можна набувати на час одного тижня, місяця
або на довший період часу. Діти в віці 3 до 14
років подорожують аа половину ціни. За багаж
не платиться, хиба rцо висилається його окремо
наперід, але на перевіа ровера треба купити
квиток.

Курити доаволено у всіх. переділах а вийнятком
овначених НЕ КУРИТИ.
В багатьох поївдах

в переділи привначеві ТІЛЬКИ ДЛЯ ЖІНОR.
Ці написи в вміrцені на вікнах.

Автобусова служба на довгу віддаль: В Британії в
широко розвинена сітка автобусоної служби на
довгу віддаль, якою, вдеяких подорожах, Вам
6уде вигідніше користуватися) ніж поїадами. На
дальші подорожі треба аамовляти місце далеко
аавчасу; місцеві люди окажуть Вам адресу.

МісцевііІ.автобуси, тролейбуси і трамваї:

Висота

оплати авичайно аалежить від віддалі, але в
деяких містах в встановлена ціна.
Часом можна
отримати дешеві поворотві квитки. Великі чима
вміrцені (звичайно високо спереду і азаду) ва
всіх цих воаах є покаstшком їхньої дороги. Легко
можна посилитись і всісти в автобус 3 правильним
числом, але який їде в противвому напрямі до
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бажаного, тому що автобуси мають ті самі tПІсла
бе в огляду на те, чи ідуть в одну, tПІ другу сторону.

В Льондоні є добре ровгалужена сітна пІдзем
ної валізниці, яна має лише вагони одної нляси: і
оплата за їзду залежить від віддалі.
:Курення
є заборонене в частинах деяІШх автобусів та
трамваїв; глядіть за паписом "НЕ :КУРИТИи.
Плювати заборонено у всіх лубличних місцях і
середнинах льономоції у, ВеJПІній Британії.

Тансівки: Ян в Льондоні, тан і в багатьох із
більших міст, тансівки звичайно є випосажені
автоматами, які вказують висоту оплати за переїзд,
згідно в кільністю проїхани:х миль.
Цл оплата
звичайно покриває кошти переїзду двох осіб і
ва додаткових пасажирів і багаж. платиться до
датково. У менших місцевостях таксівки часто не
мають автоматів і оплата ва переїзТJ; є встановлена
на основі звичаю або попередньої умови в шофером.
Ровери: За ронери не платиться податнів і їх
не реєструється; але дпбре є ванотувати фабричне
серійне число Вашого ровера, щоб-- на випадон
нрадіжі, поліція могла легше цей ровер відшу
кати. Добре є вживати ланцюжна та колодни.
(Авта і мотоциклі є оподатковані і мусять
бути зареєстровані та обевпечені.)

Дорогові приписи: Хто провадить механічні або
кіннІ вови, а· також наколесниЮІ і особи, яю
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ведуть ноні, муоять бути овнайомлені в дорогови

ми правилами і приписами внлючпо ві всіми до
роговими знанами. "Дороговий кодекс" (" The
Hjghway Code") це урядова книжечка, яка по

мітує

порадп

для

подорожуюt.шх.

Її можна

набути в ниигарнях та кіошшх в ціні

1 п. В
дпдатн.у до цих державних :законів є цілий ряд
строгих приписів по містах відносно постою
возів на вулицях, про яні поліція вважає, що
їх всі шофери повинні :знати:.
Дорогові світла є :загально вшивані. На червоне
світло треба :задержатись, . червоне_ і жовте при
готовитись рушати,

:зелене рушати дальше, яюцо

дорога вільна..
Саме
жовте
світло
означає
:задержатись, хиба що воно появллється коли Ви
вже рушили, <1бо є так близько, що нагле :задер
жання може спричт:ІНИ'l'И катастрофу.
На дорогах
і вулицях в усіх забудованих околицях швид
кість є обмежена і означена написами :з числом
ЗО; кінець такого обмеженого терену є визначений
округлою білою таблицею :з чорною скісною
смугою.

Беспека на дорогах:

Пам'ятайте, що у Великій

Британії є лівосторонний дороговий рух і тому

перед переходом на другу сторону вулиці, треба
подивитись направо.
Багато міст мають визна
чені переходи на вулицях.
Вони в визначені

металевими набоями на ї:здні та стовпом ві Жовтою

54

кулею на хіднику.
На таких переходах пішо
ходи мають першенство, хиба що в дорогові
світла, -але :завжди треба вважати.
В ріаних містах деякі вулиці в однонапрямні,
на яких коJювий рух дозволений лише в одному

напрямі; їх пізнати по таблицях :з написом
ОДНОНАПРНМНА ДОРОГА на початку вулиці
і НЕМА В '13ДУ на кінці вулиці. Це обмеження
відноситься до роверів так само як до всіх во :зів,
але не торкається пішоходів.
При переході
однонапрямних доріг треба осqбливо вважати.
На всіх хідниках пішоходи можуть іти в обох
напрямках.
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