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4.1/27. К Р А К І В 1.1,1942 р .

з Нагоди свят христового Різдва та нового року щиро
ВІТАЄМО ВСІХ ГОЛОВ, ЧЛЕНІВ ТА СПІВПРАЦІВЩЙКІВ УКРАЇН
СЬКИХ ДОГІО ЇОГОВШ  КОМІТЕТІВ ТА ЬйіЖГАТУР»; ЯК ТЕІ МУ*
ЖІВ ДОРІРЯ ТА ГОТОВ 70г АІАЄМО ЇМ КРІПКОЇ ВІРИ,
ЗД0Р0ВЯ ТА СИЛ У ЇІРАІІ РАД ЗДІЙСНЕННЯМ НАШИХ НАДТО*
Вальних
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ХРИСТОС РАС ДАЄТЬСЯ.
• і

ПРОВІДНИК І ПРОВІД у.ц.к.

З^ІОВІІ£І_2НЛДИИі 

Стоїмо на порозі нового ка,ієндарного року.
За нами 1941. рік - рік посиленої овгапіз аційної праці УЦК> та 
його низових клітин та водночас рік великої істеричної події 
- звільнення українських земель' з під більшовицького гне ту.
Дя подія познач_ласд сильно на спганігаційному литті УЦК та 
його низових клітин» так ще йодд організаційну працг мо кна по
ділити на два періоди - до вибуху кімег.рко-бі льшовпцької вій
ни і від її вибуху по еьогодкіпнпй день.
До вибуху німецько*-большевпцькс.ї війки наше зоргапізозаі-:е 
еііття в Генеральнім Губернаторстві розрослось 63010 в ширину 
і в глибину.Напі низові клітини, Українські Допомогові До хіте- 
ти і Делегатурії івуціЛА ні тільки закріпити свої позиції, але 
поширити свою діяльність ка різні ділявки суспільного лиття.



Завдяки цьому збільшився гай стан посідання на західно
український: етнографічних землях повстала густа мережа 
українських шкіл, Українських Осзітних Товариств, коо

ператив, курсів молоді, бурс і т.п. Зорганізовано та ве
дено' таку ванну акцій, як допомога українському студент
ству, чим уможливлено поважному числу нашого студенства 
вчитись на німецьких високих школах.
Все це оіягдено зь вдяки активній поставі цілого українсь
кого громадянства та прихильному відношенню німецької 
глади до наших починів і потреб.
З вибухом німецько-большевицької війни багато наших людей, 
одні організовано, другі самовільно, залишило цей терен 
■праці. Між ними було" бог.ато Таких, які набули вже певний 
досвід у веденні праці УДК чи УОТ та запізналися з нови
ми формами організаційного життя, опертого на засаді про- 
ьідяицтва. Цей масовий відплив суспільних працівників 
з терену, головно з краківської й люблинської областей, 
відбився на дальшому ході нашої організаційної праці.
Деякі УДК мусіли зменшити до мінімум свою на широку міру 
закроєну діяльність, шо знов-жеж відбилося відєкпо па 
настроях та поставі місцевого українського громадянства.
Та прогалини в нашому громадяськоігу житті не смі з бути.
Ми мусимо- якпайскорше поповнити проріджені ряди суспіль
них працівників, доби праця УДК /Делєгатзгр/ могла розв 
ватися дальше так, як того вимагав сучасно, хвиля. Пр г 
т.ому ми мусимо освідомитк собі» що кокну пралю, якщо воно 
має мати паленні успіхи, мусимо вести зі знанням, фахово. 
Це торкається теж суспільної пр :ці, у тій чи іншій ділян
ці нашого національного життя. Сама охота й добра воля 
тзгт не вистарчають, 3 другого боку і найкраща фахова си
ла є безвартісна, якщо із неї нема зрозуміння і охоті: 
для суспільної прощі, для добра загалу.
Маючи це на оці Провід У.Ц.К-у вважає, що одна з найбільш 
актуальних та пекучих Справ під сучасну хвилю; це справо 
вишколу нових кадрів працівників-суспільний ів; Це моя: 
перевести шляхом відповідних курсів, ■ до їх УДК задумує 
зорганізувати в найближчому ваб чсісі. Проектується- два 
роди таких курсів, одкн довшай, біля трьох місяців, дру
гий коротший - три до чотири тижневий. Завданням першого 
було би вишколити референтіб УДК-тів, які опісля мал :би 
вести самостійно цей чи інший відділ при УДК. Завданням 
другого було би запізнати його учасників з організацій
ною схемою та технічним діловодством УДК-у/Делегатури/.
Місце, речинець і умови припяття на згадані курси будуть 
подані в пресі. Одначе гже сьогодні звертаємо на нжхц 
увагу, щоб УДК завіялися цєю справою та повели відповідну 
праганду у свойому терені. Практика виказала, ■ ще найкращо 
є коли референт чи працівники даного УДК органічно з м а 
зані є його тереном, цебто воли вони рекрутуються з помів 
місцевих людей. Тому теж в цьоу напрямі повинна йти про- 
пагандивпа акція.
Ми певні ТОГО, ЩО'коли до праці притягнемо нових, голов
но місцевих людей, то і праця УДК—тіл оживиться знову 
і попливе повним руслом.



ОРГАНІ ЗДЦІЙТІ _ СВЗАВИ.

ООС. Виконання доручень .

а/. Всілякі доручення УДК ореба виконувати негайно-і точ 
но, тимбітьше такі доручення, де зкразао зазначено, до 
мають бути виконані негайно. І нема тут хсадної різниці 
мім письменними чи уст ними дорученнями як тем доручення:.: 
вміщеними.у Вірнику*
Доручення, до їх проголошуємо у Віснику торкаються проби 
чи справ спільних для всіх, або більшої окідькостн низо
вих клітин - це будуть доручення більшого загального єна 
чення і тому їх муспться виконувати нарівні з іншими ін
дивідуальними дорученнями, оскільки загальний інтерес іщ 
вимєгае саме ще докладнішого та скорішого їх доручення.
За виконання доручень є в першу чергу відповідальні го.*о 
ви УДК і Делегатур і вони мусять допильнувати, щоб поодн 
кокі референти вяконувал" колночасні доручення.
На цім місця звертаємо спеціальну' увагу на'доручення угу 
вміщене у 19/26 числі Зісника з 1.XII.41. - пильно прсч : 
туватп Вісник.
б/. Пригадка.
Ді УДК і Делегатури, які досі ке1викопали доручення Срга 
кізаційксго Відділу -/Вісник з 1.XII.41. 4.19/2..'/ зробля 
це негайно а саме:
подадуть список теперішнього дійсного складу їх Проводу, 
список осіб є їх і з поза їх терену, до надаються до гро 
маданської праці і їх до неї можна буде притягнути - як 
кваліфікації мають ці особи і чи для них не є потрібні 
якісь курси .чи перешкіл - при чому звертати спеціальну 
увагу на спосібпих селян, міщащ, молодь - загалом місце
вий елемент, як тем перешлють з е і т чи перевели пропаган
ду за масовим членством, в який -спосіб і з яким аполідом 
якщо знова ні - то що задумують у найближчім часі у тій 
справі зробити.
На Хо'лмщині і Підяяджі донесуть нам якому з Референтів 
приділено справи "каяахутіз” - що у цій справі він зро- 
бсв - які його помічання при видаванню карт розпізнання 
для калакутів.

091 • ^єреховування^ечатоіа
Печатки переховує під замкненням секретар УДК або Дзле- 
гатурп згл. особа до цего через голову УЗД або Делегату- 
ри визначена, які безпосередно відповідають за це,щоби 
печатка не попадала в руки постороі-гніх людей, або не за
гинула. Печатки найкраще переховувати з огкетревалій ка
сі, а якщг такої нема, у якомусь безпечному місці і це 
під ключем.
Якщо вже трапиться, що печатка пропаде, слід негайно елі: 
сати з усіма, що мали до діла з печаткою протокол, а сиг 
ву донести до поліції і повідомити про це повітового 
/міського/старосту, як також *УЦК.
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094. Передача реферату прд зміні ое, егенег,.тТ *ТІ -М ™ "*■ **“ *"* “***“ ■ 1< — —— —— — •-*•* тт‘   ’ **
“ередача ре$ератзг при зміні референтів мусить відбувати- 
ся протокодярко - а протокол мусить підписати голова У7Д7 
/Дєлегатурті/ як топ оба референти, уступавшій і вводячий 
в обозязки.
Водночас слід передати нозообійнавчому референтові всіля
кі документіі і цілу кореспонденції), як тен дати всілякі 
потрібні вияснення.
Спеціально не мокиа ніколи від цієї засаді: відстунптп при 
зміні фінан'соакн референтів.
Особисті посрідук.
Звертаємо увагу, що особисті по звідки /Белайніхунтґ/, цеб
то посвідки заняття в УііК /У )77/, цо лг вгцае УЦК .ван.- 
н і тільки ТОДІ, КОЛІЇ ьоя н  п о т в е р д н е :::! ч е р е з  , і ц н е в е " 7 е е “

Керманич Оргакіз. ВіддідЖ

00{__

ц,.0 Ш- И Р В Й ї Е Д Р У К  0 Ш  Ї?’Е С Л О В О .
ВСІ ПРАЦІВНИКИ УКРАЇНСЬКИЙ ДСІЮУ0Г0ВИХ КОІЯВВВТЗ 

І ЇУ.вЕГАі/Р ТА Ш Ш  Ц03ІРЯ 
повинні причинятися до доийр«звання друкованого слова, 
зокрема української періодичної преои:
.Щоденник К р а к і, в с ь к і В і с т і ,  парний укрнї на
ський щоденник в Генеральнім Губернаторстві.
Тижневик К р а к і в с ь к і -  В і с т і ,  хцггсгр.україн
ський тижневик в Генеральному Губернаторстві.
І л ю с т р о в а н і  В і с т і ,  мистецькиІ багато й 
цікаво ілюстрований журная для кожної у:крахкськсї пати.
Д о  р о г а ,  щомісячний ілюстрований зуриал для молоді.
М а л і  Д р у з і ,  ілюстрований «уриаашс для дітвори.

Всі ці видання замовляти па адресу:
К р а к і в ,  Райнстрассе 54.

о
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СУСПІЛЬНА ОПІКА.

108. Річне^звітувеїїня^
Всі УДК Делегатури підготовлять матеріяли до різного сві
ту з д і я л ь н о с т е Референтів Суспільної Опікиі Докладні 
квестіонарі звітів будуть розіслані пізніле. Звітування 
за цей діловий рік буде остільки трудніпо, що багато пра
цівників УДК,Делегатур відійшло-на спід, в, нові, що прий
шлі, не*завади докладно орієнтуються, де робили їх попе
редники. Воєн таки звіт з д і я л ь н о с т е «убить бути поротої - 
лений і тому треба збирати матеріали до звіту вае від те
пер.

* І  справі Доцоморових Кухонь.
УДК, на яких терені діють Допомогові Кухні наділлють до 
15*січня 1942 р. звіт зі стану цих кухонь. Зокрема Слід 
подати нас, від якого у Цьому сезоні діють ці кухні-, хто 
у них харчується /робітники, урядовці, різні/, кілько 
в останньому місяці видано порцій по нормальній ціні, звик- 
кевій і' безплатних, бюдпет з останнього місяця, воднілі 
завваги,

132. У оправі дкільних виховних інс^итууі^..
Всі УДК, Комісії 3.1. в порозумінні з Управами В.І. наді 
ллють д о '20.оі їн я 1942. звіт зі стану цих В.І, після кве- 
стіонаря, який в найблилчому часі буде висланий до всіх 
УДК. Для кохного В.І. слід виготовити 3 квестіонарі з яких 
один має бути висланий до УЦК, другий до Виховного Інстп- 

, туту а третій ляпається в УДК.
135» У справі Захоррнок>

Всі ^ДК, на'яких'терені існують Захоронки наділлють до 
20.січня 1942. звіт зі стану цих зохоронок після квестіе- 
наря, який у найбликчему часі буде висланий до псівх УДК.
Для кожної захоронки слід виготовити 3 квестіонарі, г 
яких один має бути висланий до УЦК, другий лишається в УЦД 
а третій в самій захоронці.

Кернояіич Відділу* 
Оуспвльн ;ї Опіки.

-------
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ГОСЕСДАРСТВС

216♦ Контингент ?
На підставі господарських звітів з місць і спостерзхзхь 
нашого референта підчас поїздки в терен отзердкуємо, ю  
в коїітиигснтовій акції пп.Господарські деференті: УДв і 
Дзлегатур не всі виконали належно наші доручення в цій 
справі, подані у Вісникі УЦХ ч.1у/2б.
Треба признати, що ооласні/діотріктові/ Уряди Зимицлекня 
і Сільського Господарства піплп хіаиустріч налип представ
ленням - продовжено час здачі к нтингентів, злагіднєно 
курс карних єкседнцій,які. радше більше для постраху діють 
ще в деяких пунктах повітів холмського І СЯНІЦЬКОГО, ■ при-ч 
нято можливість поправок і знижки, висоти контгіпгентїь.
Але з нашої сторони зроблено мало, щоби 
а/ перекопати наш хліборобський стан про потребу якнай
скорішої здачі контингентів і допильнувати цеї здачі,
0/ представленням пп.крайсгавш-шапан дійсного стану па 
підставі зібраних матеріалів закріпити для поодиноких 
громад висоту контингентів у границях реальних до відда
чі по забезпеченні запотребувань села на власні споживчі 
потреби населення і на засів.
Доручаємо ще раз припильнувати цеї справи так на місцях 
як і в храЗсгазптнапів і ляпдвіртів.
Наше селянство повинно бути освідомлене, що Німеччина 
стоїть в завзятій боротьбі проти нашого найбільшого во
рога - більшовиків. Тоді коли німецький нарід віддає 
в цій боротьбі кров і "виття своїх найкращих синів, :к 
свою солідарність з пліт, повинні засвідчити сповненням 
своїх громадських обсвязкїв - в цьому випадку зданою 
контингентів хліборобських плодів, які Німеччині до 
точної побіди так потрібні, як дебуа зброя.
З другої сторони крайсгавптмаші і ляндвіртп на підстав, 
представлень і матеріалів поданих їм Господарськими Ре
ферентами УДК можуть‘мати ясний образ дійсних потреб на
шого сола в хлібі на спожиття і на засів і реальної ви
соти йадвихски на контингенти. Знаходимо гг*е зрозуміння 
в. обласних властей, які поручпли перевірку висоти контин
гентів езоїм органам в округ ех. Вашим обовязком подбати 
що о ці перевірки йшли по лінії обопільних інтересів - 
українського і державного, німецького.

216. Насіння на весняні засіви, штучні погної.
П.п.Господарські Референти 7;уС і Делсгатур повинні в се 
заздалегідь заінтересуватися станом насіння на весняні 
засіви в громадах їх засягу діяння.
Через Мужів Довіря, рівнем через солтисів і війтів повин
ні вони прозіритн і зібрати дані про стан і запотребу- 
вання всі;, родів насіння /стан і запотребувапня ярої 
пшениці, жита - дуже важне, бо осінню ке вся площа'при
значена під управу цих збік була засіяна озиминою-, ячме
ню, вівса., гречки, кукурудзи, гороху, не менше вахне яро
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зопотробувапня бараболі, дальше яажпим. ростпн, конюшини, 
люцерни і под./. З цими матеріялаки Господарські Референ
ти повинні інтерзеніюьатп у к р о.і і с л яхт д в і р т і в з метою поєд
нати доповнення та забезпечити насінням ці громади чи не
одинокі господарства, яких запаси невистарчаючі.
Рівночасне Господарські Референти цею самою дорогою збе
руть запо тре буваліші на штучні погної в їх повітах і рів
ної: інтервеніювати будуть у цій спре ві і своїх крайедянд- 
віртів.
Про акцію цю прос ш о  інформувати пас у своїх звітах. Па 
підставі ззідомдень від Вас справи ці порушимо у відпо
відних урядах обласних і центральних.

216. Відшкодування' за •воєнні шкодо. . .
Відшкодування за річеві воєнні шкоди на терені Ґ.Ґ, від 
22-го1 червня 1941» нормує розпорядок Ген-Губернатора з 
дня 7 .VIII-.1-941, який появився у Віснику розпорядків 
ч«71. з дати 14.7111.1941. На розпорядок цеп звернено 
увагу у Віснику УЦК ч.19/26. з дати 1.XIІ.1941. з вираз
ним зазначенням останньої течкн цього розпорядку, що він 
не відносить до области Галичини.
Тому, шо в останньому часі вплинуло більше прохань про 
відшкодування з Галичини - так. безпосереднє до Уряду Во
єнних Шкід як і посередко до УЦК - вцярпюємо:
Розпорядок цей відноситься лижо до Ґ.Ґ. в старих пеках 
і не обіймає він области Галичини, ані* громад і повіті.» 
кгамівськ ого дістрікту, які до 22.УІ,ц.р. були ще в скла
ді УССР.
Для Галичини опрпцьовуєтьсд' навий закон, на цю ціль лля
ну еться нові грошеві засоби, бо повахні знищення і шкоди 
в цьому тСрені річ яс іа не монуть бути покриті з подат
кових фондів старих областей Ґ.Ґ.
Шкоди на терені Іаллдини і українських громад злучених 
до краківської.. области налетіть пс-кидо реєструвати. По
одинокі громадяни пвинні мати точно зібрані і оцінені 
свої шкоди і втрати, завірені громадським урядом, які 
в свій час требо, буде проірютіти з проханням про відшко
дування.

220. Об єднання _пваці_україпсі ких^кухцьв і ремісників прц У,;Щ
- " * *  ’

При поїздк-їх в терен ьідхоручникіз Господарського Відді
лу УЦК констатовано загальне зменшення активності! та за
недбання організаційної праці Комісій Міста прп УДК і Де- 
ле ге тур ах.
Діловодство не о сюди є належно упорядковане, що оправду
вано відсутністю відповідних службовців. Картотеки чле
нів подекуди не уп рядиоі ані ще від початку року. М ц і я  
за приєднуванням до Об єднання Праці нових членів майне 
припинилася в той час, коли богато ще українського ре
місництва, а подекуди й купецтва лишається без проводу 
- об єднаними в Об єднанню Праці ітрк УДК і Аелегатурох.
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Національка свідомість та фаховий рівень українського ку
пецтва лижае богато до побажання та є широким полем праці 
над національним усвідомленням: та фаховим дошколюваннлш.
Час вимагав скріпити Об єднання Праці внутрішньо-органіе?- 
ційнс, щоб кожний член відчував на собі безпосередньо 
вплив своєї організації та перекопався в її корисності.
Для осягнення цього в першій мірі необхідно відбувати пра
вильні сходини членів з відповідно приготовленими програ
мами, в які можуть входити доклади та відпити на актуальні 
для членства теми, виміна думок, проекти збірних акцій 
і т.п. Зимовий час, який найкраще надається для цього, як 
такси'на організацію всякого рода вечірчих курсіз для фа
хового дошколювакня членів, не можна лишити невикориста
ним. Відповідальні за це в однаковій мірі е Проводи УДК 
і Делегатур, Господарські Референти та Проводи Комісій 
Міста і їх секції. Вказівки, як організувати працю були 
подані е  докладних ранових прогарамах праці для Секції 
торговельної і ремісничої у Віснику УцК чч.З/Ю з 1.11.
41. та 4/ії.з які треба взяти за підставу для
укладання конкретних програмів для даної місцевості-:.
Господарські Референти та Провідники Об єднання Праці му
сять навязати контакт з господарськими урядами краДе- і 
штадтгавптманів та інформаціями йрінтервенціями помагати 
членам Обєднання у їх фахових справах, це тепер буде особ
ливо по грібне і конечне з оглцд у на те, до згідно з відо
мостями з компетентних джерел, у справі видачі торговель
них і ремісничих концесій наступили певні зміни, виклика
ні потребами життя. На будуче тягар справи буде спочивати 

у крайс- і штадтгавптманів. Господарські г'еферентп при 
УДК і Уелегатурах мають допильнувати тих справ на місця-:, 
а також уважати, доби пронем-шя були основно приготовлюва- 
ні,та узаоаднені, відповідні друкк належно виповнені та 
щоб подання вносили лише ті кандидати, які мають до цего 
підставу та котять поча,пю, із замилуванням присвятитися 
торговельній чи -промисловій діяльності.
На будуче просимо у місячних зрітах Господарських Референ
тів більш докладно реферувати про діяльність Комісій шііс- 
та та її клітин.

Керма:: :-іч Відділу 
Господарських Справ.

ооо —
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ОПІКА НАД МОЛОДДЮ.

З нагоди'Христового Різдва та Нового Року - передаю уоіх 
Колегіям/ референтам, підредєренсам та працівникам Рєфе- 
рентур О.н.М., планам Куренів Молоді та спортовпм това
риствам - побацання Добрих Свят та 1 аслсвого Нового Рогу, 
а в ньому якнайкращо: успіхів з праці над вихованням 
молоді. , . .

.Керманич Відділу О.н.М.та Р-

В цьому році перед налили УДі/Делсгатураю/ - великі длв- 
£ання, що їх слід буде перевести в ділянці впховщппГТ::- 
'ЯодІТ А саме: вдержання надбспшя минулих -двох років, за- 
кріпити на напих західніх землях форму, що в ній ваявиятз 
меться здорове суспільне життя молоді - себто Курінь Мо
лоді -■а ’все це постійною, послідовною та систематичною 
працею.
Передусім треба мати на увазі, що суспільних працівників 
у нас обмаль, а вимоги праці щораз більмі і вони будуть 
постійно зростати, на усіх українських землях. Нові кадри 
тих робітників минуть наростати тільки з кругів молоді, 
в перпу чергу з лав існуючих клітин молоді,/куренів моло
ді, спортовпх товариств/, бо там молодь засвоює, собі щай- 
скорпе нерпі. основи суспільницькогр .світогляду, знання 
ГрСМсіДЯГіСЬКОЇ роботи та свідомости, знов-кец їІЛОВПНСВППМП 
Рідадашш не тільки скріпляє своє. здо. овя, але водночас 
сталпть свій характер.
Та існування, хоч би найменнях ■клітин молоді валне не ті :і 
кц тик. Войи потрібні для неї самої, для її мііття то. роз
витку, для її підготсви на їїовновартних громадян.
Тому велику пкоду для загальної оправи і для свойого т&- 
рену спричинюють ці Проводи УДК/Делегатур/, які справу 
опіки над молоддю/виховання/ спихають на останнє мі оце, 
або ще гірпе; її зовсім занедбують.
Бо. в тому саме головна причина нидіння напого громадянсь
кого щіт-тя. В той чає виховну працю серед молоді ионна 
легпе розвинути, як яку інпу ділянку напої громадянської 
роботи. Слід тільки визнати її ватною, ударною, справою 
напої суспільної роботи*.
Молодь сіл та міст напевно'стане в.лави клітин молоді, 
бо вона хоче кити, і какде гуртового лиття.

■ Супроти цього ми вимагаємо: 
а/ справного діяння Рефорєктур/Підреферентур/кокного 7ДЕ 

/Долєгатури/, •
б/ співпраці з нею громадянського' чинника, у .виді Колегії 

опіки над молоддю дри кошюму УДК/Долога.турі/,
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в/ приєднання до Праці над вихованням молоді по вкозі усі 
папі сили, зокрема учительських, 

г/ особливої опіки та догляду Голов УДК/Дол е г а тур/ над 
організацією Роферентур/їїідіїар срентур/О.п.М., . ,

Щоби зрушіти діяння Референтур/підреферонтуи/ О.пЛ-1. елі, 
в пеххіу чергу негайно до ти ї:_і працфвкдкід, передусім там, 
де їх брак, менпе чіі“^вль”е"пї"гоТ~вачі:х7 навіт: з кругів 
сільської молоді, але людей пнаці і до місцевих, доби 
запевнити тяглість праці ТеЗерсіїтур/Піді^еферектур/.
В тій діли взиваємо усі УДК/целегатуря/: 
а/ негайно подати на письмі зало требування організаторі 

Рофереитур/Підрсфсрснтур/ О.кУи./подаючи заразом ш о с 
ту місячної платні/,Відділ О.н.іі. йюеє частинно заспо 
коїти цю недостачу працівник! учасниками II.Інструк
торського табору, 

б/ вислсат.і на перевиокіл до кращих УДК/Деяенатур/ -/Сяпік 
Перемппль, Грубеяів/ та до Відділу - вибраних кандида
тів на організаторів навіть з кругів селянської колоді 

в/ на табори, до їх улаптовує Відділ О.н.М. висилати як
найбільше. уч1асннків, бо тільки7 в цей спосіб митна спри
чиняти ДОПЛИВ Н О ВИ Х р -о 5 І Т х І П К І В , не тільки Б ділянці 
опіки над молоддю, але взагалі суспільній: працівників, 

і1/ пересилати но.м прізвища надійних кандидатів на таких 
робітників, без уваги навіть на їх 'освіту, доби Тільки 
давали надію, характерних і солідних людей, праці.

Якщо Йде про змістову працю в клітинах молоді, то вона 
мусить бути примінена до трьох організаційних ферм наших 
клітин:
а/ сільські Курені Молоді 
б/ міські " и
в/ спортові товариства.
Скрізь у програму змістової ираці увійде національно-сус
пільне виховання, як основа нашої виховної праці, а тіло- 
виховання, як засіб вироблення фізичної справности і оте
лення характерів, тільки під умовою, шо його будемо ста
вити в ширших розмірах як досі.
Для сільських куренів молоді"ми подаємо кокнечасно про
грами праці, при чому дбаємо, доби вони були догідні та 
водночас хоч в части вистарчали теч для міських куренів.
Слід тільки присвятити більше уваги доброму розпланучан- 
ні праці та давати дуже богато ініціятиви на місцях, в по 
одиноких клітинах солоді. А це завдану:я "наших Реферектур 
/Підре.ферентур/.
Від Референтів,Підреферентів, організаторів жадаємо:%
а/ постійного, точного перечитування Зісникіз/ьід нових 

працівників перечдтаннк усіх Вісників УДК, до досі 
вийшли/', та ведення праці згідно з дорученнями та вка
зівками, що у них заподані, ,

б/ постійно перебувати в терені, доби інструузати та про- 
вірюватп працю./Завзхди слід мати на увазі до і Холмдж- 
на і ^емківщпна потребують безпосереднього проведу 
в суспільній роботі/,
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в приєднати для своєї прад.і якнайбільше помічних о::::,
г/ щомісячний:' відпразами з провод-аїри клітини молоді ас- 

тіснювати- духовий звязок та при тій нагоді переьігххо- 
лювати їх, в цей спосіб хоч в части застзяїати браг: з::к 
колених поучникіз та в «Мовників,

ґ/ зимовими курсамк-таберами для провідників К.Ій. підго
товляти молодь до веденая праці в клітинах молоді,

д/ точно/до 15 кожного місяця/ звітувати до ВіДділсу про 
стан і осяги праці.

Нижче западаємо мінімальні вимоги граці, що в ділянці • 
опіки над молоддю кожна Референтура/Підреферектура/О.П..І 
невідклично до кінця березня д.р«, обовязана перевести:
1/. Відновити діяльність К..М.,передусім там, де вони виє 

діяли, зосереджуючи працю на юпацтві/14-18 літ/ обон 
поліз.

В/, /стійкі:тії ь них форми праці, починаючи від постійних 
/2 рази в тинні/ сходин, з наперед качеркненою та 
підготованою п^ограною./Програну сходин підготовляти 
та іяструуватп на місячних відправа.: проводів К.М./

З/. Прк допомозі учительства започаткувати організацію 
куренів новаків /9-14 літ/.

4/. Не занедбувати помирити ділянку тіловихованья у всіп 
родах, які тільки в даних обставина.: і середовищі з 
можливі дп переведення.

5/. Помирити якнаГбільме здоровну акцію в К.ІЛ. згідно 
з інструкцією, що вийшла як додаток де Вісника ч.1ф 

. з дня 1.XII.1941.
6/. Перезести підготовку до кДня Весни*1 в пояученйі з яо 

, коатлетичними змаганнями.
7/. Підготовити справне діяння Сххортзвих товариств в на

прямі ведення виховної снортр.вї Д ІЯ Л Ь Н О С Т Е .

31. Національне-суспільне виховання.
Проголошуймо "Змаг із' навчання рідньої історії" якоїко- 
будь доби, під умовою, щоб навчання відбувалося в чергу
ванні історичних діб / а не вириванням поодиноких діб/ . 
Навчання слід переводити роями у формі голосного читання 
на сходинах, та опрацювання окремих питань/що їх подадух 
Рефереитури,Підрєферектури/. Навчання слід провірюватн 
при помочі контрольних писемних питань/ що їх розсилає 
Референтура,їїідреферентура/ та провірювати писемні відп^ 
віци на місячних відправах проводів КЛ'.
При навчанні послуговуватися кннккаіш:
1. Іван Петренко:"Історія України" Укр.Видавництво Кра

ків 1 $-41.
2. Юліян Іарнович: "Батьківська слава" "" 71
3. Микола Аокас'. "Історія України: Укр. Накладка Пчїв- 

Ляйпціґ.



Навчання кожної доби закінчити змагом, який переводить • 
Референтура/’Підреферентура/ для цілрї округи, чи району.
До змагань стають поодинокі рої КМІ» Змаг переводити у 
формі'писемного і устного переіопитування. Для перших тро 
місць, що їх осягнуть УДК/Делегатури/ Відділ приайє гра
моти і нагороди.
Ця форма Праці допустима для краще зорганізованих К.М. По 
надто в К.М. по селах слід вести підсилену акцію боротьби 
з неписьменністю. Усі вказівки в тій ділянці-подає Відділ 
Культурної Праці і їх треба точко виконувати. .
До Відділу О.я.їЛ. - звітувати: кілько членів К.М. навчило 
ся грамоти продовж цеї зими.
Для кожного К.М., що продовж зими приєднає для себе 10 
членів неписьменних і вони за старанням курінного проводу 
навчилися письма - Відділ признає окрему більшу наророду.
За добуття трох грамот :!Еорця із неписьменністю” членами 
К.М., Зідділ признає К.М. нагороду. За добуття одної гра
моти' ''Передовика в боротьбі із неписьменністю” членами 
К.М», Відділ О.я.М. признає тому К.М. те:: нагороду.
За переведення конкурсу "доброго розуміння книжки” трьома 
роями одного К.М., Відділ О.к.М. признає йому нагородз*.
Усі нагороди - в книжках, кропі того відповідні назви для 
вирізнених К.М. та пояекиї при принятті на табори.
Шкільні Куріні юнацтва і новиків негайно приступлять^до 
підготови юнацьких проб, згідно з ‘вимогами для пола і ві
ку та часу праці в клітині.. . , .
Референтурн/їїідреферектури/ О.н.М. усіх УДК /Делегатур/ 
приступлять негайно до переведення зимових курсів-таборів 
/диви Вісник Ч.19. з 1.XII.1941 ./.
Час зимових йкільнюс ферій /хол.-, школи вільні' і вчитель
ство може станути до помочі/ слід використати, щоб пере
вести* к^рси-таборн для провідників К.М.
Уідовиховання.
Не занедбуйте руханки /показові лекції руханки можна на
бути у*Відділі, в часі тижневих сходин та недільних збі
рок.
На місячних відправах проводів К.М. слід переводити лек
ції руханки так, щоби навчити інструування лекції руханки 
та довести до того, щоб її систематично переводили усі 
К.М.
Лещетарстро.
Сьгорічкий лещетарськнй ;сезон почався дуже пізно, еоп 
тим більше слід докласт.и старань- щоби-передусім сільська 
та шкільна молодь взяла в ньому участь.
Уже в другій половині січня елі,; перевести районові лецє- 
тарськї .змагання, а нег.айно .по ніш /в першій половині 
лютня/ окружні лещетарські змагання.



Усі вони мусять бути своєчасно зголошені до Відділу, а по 
відбутті переслати про них точні звідоклення*
Уке від тепер підготовляти зтюяриення змагунів/ок/ на ле- 
щетарські змагання Лемківцини в Криниці, до відбудуться 
в другім половині лютня. Конісуренці подані р пресі.
Передусім Референтури/Підреферектури/ О-н.М. подбають, р б  
виставити дружини з окремих клітин молоді до стежного 
/патрулевого/ бігу на 9 к¥ з.б.цґ обтяженням.
Референтура/Підрефентзгра/0. н.М. ,яка виставить на лецет гір
ські' змагання Ленківдини з Криниці 3 дружин» до степного 
бігу, одержує додатково певну кількість спортозоі'о прилад
дя,- при виставленні більшої кількости" дружин - більму 
скількість снортовсго приладдя.
її ‘,Ледетарськнйі інструкторський табор
починає діяти 1?.І.1942. для мухчин і пінок виде 16 р.гнг- 
тя, новиків і зааьансоЕанпх ледетаріз, тих які дають за
поруку, до будуть працювати в клітинах молоді. Зволоження 
учасників переслати до Відділу О.к.ІІ. негайно»
Учасники/ці/ складають;оплату на табор в сумі ЗО зл. і о- 
плачують дорогу там і іїазад.
При зголоженнї слід предложити дозвіл від УДК/Делегатурн/ 
не побут в таборі, посвідку лікарських оглядин, заяву 
послуху в таборі, посвідку праці' в клітин-а?: молоді, та гро
ші на поворотну дорогу, і оплату.
Оголошення про табор в пресі. І. збірка дня 17.1-1942. о 
год. 9-ій1 в ”До її Української холоді іш.Золод.Великого'1 
в Криниці.
Дей табор - заразом підготова' нових працівників для наших 
Реферектур та Підрєферентур О.н.М. Жіночий відділ буде 
урухомлений тільки тоді, коли зголоситься принайменше 12 
учасниць
Спортове приладдя^
Доби прийти із поміччю в поширенні тіловиховання нашим 
шкільним Куріням Юнацтва та сільським Куріняш Молоді, Від
діл визначає Референтуран/Підреферентурам/ певну скіль
кість спортового приладдя, між іншим, такої: лещета. Спор- 
тове приладдя слід відібрати особ :ото у Відділі за зложен
ий м заяви звороту і поквиття вартости зукгіття до дня 5*2. 
1942.
Фахове^освідомлюванпд молоді,
"Здоровна .акція”в_К.?Л._
Вслід за висланими окремими в тій оправі обіжниками та 
інстпукцією /ціна рД сот./ пригадуємо, до до переведені:.! 
цеї акції прньязуєко дуже велику вагу і за її заледбання 
будемо потягати до відповідальностн референтів, нідре гн- 
рентїв О.Н.М.
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30.
308.

Органіраці/ь 
Члеііські .вкла^ки^
Защгачення членської'вкладки, це сповнення громадянсько: о 
Обовязку, це уже чиц, та заразом .доказ діяльності: кліт: .....
Усі зібрані від КіШ. вкладки пересплат:: негайно до Фінах - 
сового Відділу У.Д.К. під назвою "вкладка молоді'"
Звітування
Не зватсаючк на наші упімнекня У ДК/Д е л е г а т урн/ не звітують 
про працю' в ділянці допік.: над молоддю, передусім з діяль
но с т и К . М ., ІЯк. К . Ю . та спор с о в ах товариств. Де які УДК, • Де- 
легатуря/ не звітують навіть про те, чи можуть пріїнятп 
організаторів, хоча ма їх про те ісількакратно зав ту вал .. 
/Про вислані звіти повідомляти пас подаючи дату вислс вид/, 
це 'уже повна байдужність до так важної спразл, як впхо- 
вашія молоді.
Ми-вислали формулярі РІЧНИХ ЗВІДСМЛОНЬ для клітин молоді 
/ К . Ц . ,Мк.К.Ю.,,К.Н. та опортових товариств/ та Референтно 
/Підрєферентур/ на адреси УДК, які вишлють відповідну 
скількіоть друків Делегатурам. Звідомлєнкя з цілорічної 
праці олід переслати найпізніше до дня 15» 1 • 1-942* > а У 
виняткових випадках до 1.II.1942,
Звідочлення мусять бути правдиві, бо тільки тоді вони ма
ють для нас вартість.
К альпортака видань *Дорег
Кожний К.М. обозяв ново закупить колош кт бібліотеки Дорога 
/ціпа 20 зол./ передплатить журнал Дорога та книжки до 
них чапля рідної історії/подані під Зі/
Спільні замовлення перешлють Роферентурп/Ііідреферентур ::/
О.н.І-Л. через Відділ де Укр. Видавництва в .Кракові.
В найближчих днях появиться з друку калепдарець українсь
кого юнака на 1992 р."Дорога" в ;ціні 1.50-2.00 зол.
Він повинен найт ся в руках кожного юнака/чкп/. Зановлел- 
ня слати через Відділ О.кДї. до Українського Видавництв-.,

Йерманнч Відділу Опі кн 
над Молоддю та Родиною.

^оіу'Мога/Уузаїпсьісому

В дальшій аналізі .діяльності: УДУ і Делегатур у  справі ор
ганізації акції допомоги -ухраїяському студепству за час 
від 1 до кінця грудня ц.-р. недавно: На обіжник з дня _ 
ЗО.IX. на 70 УДК' і Делегату? відгукнулось і виконало наеі 
доручення 24 УДК і «Челогатур. Годиться • ствердити, що ;.;о 
УДК- і Дологатур, які досі найкраще виконали згаданий обіж
ник,' належать: Радимпо, Белз, Дішіп, Дукля, Довіч, Новий 
Санч, Синява.



Найбільше ініціитиви і зеінтерессьакпя акцією' допомог і 
українському студенству вк ля кл е д о с і ; Радимно, Еелз, За
місти і Новий' Сакч. Точні звіти за місяць листопад при
слала* Краків, Новий Салч і Радякно.Одиноке Радимпо щр^сл 
лб нам пгелімінер бюджету допомоги українському Студен
ству на шкільний рік 1941/42 в сумі 8,423 зол. Висоту 
передбачених місячно впливів на Отуд. Фонд подало 15 УДД 
і Делєгатур.
Деякі УДК і г-злєгатури віднеслись до акції допомоги є ці 
козптою байдужністю і або зовсім не вибрали у себе ДоДУС 
аоо вибрали і згадані КоД7С-п у них- цілковито недіяльні, 
а лишились тільки паперовій: ефектом. Деякі знову вправді 
працюють, однак уважають зайвим виконувати доручення Цеп 
тралі щодо місячних' звітів і подалагіням пересічних місяч 
них впливів на Студ.Фонд. Мовливо, що вони ке здають 'соб 
справи, до Цєнтраля мусить мати їх точні і докладні звіт 
і преліяіновані місячні впливи, щоби могла якслід повест 
акцію допомоги студенству і орієнтуватись, якими фондами 
моле диспонувати,- коли й скільки може уділити стипендій.
З калем приводиться ствердити, Що є такі УДК, які хоча 
мають корисні умовинп/ насичення їх терену українським 
населенням, богато нашої інтелігенції, наших установ/, 
зовсім не використали їх досі і не перевели ще зоргапізо 
папо акції допомоги нашому студенству.' До такшт належить 
Люблип, .Холм, Грубешів, Сянік, Криниця, Біла Нідлявюькп 
і Варшава.
Док мелемо можемо сказати про тих 46 УДК і Делєгатур., як 
цілковито зіґнорували зарядження-Централі й досі' кі сло
вом не відозвзлись на виданий ЗО.ІХ.ц.р. обіжник. Коли в 
ни думають, що вповні вистарчає переслати лише час до чв 
су зібрані пожертви на Студ.Фонд, то помиляються, бо 
1/, тільки зорганізовано, на тих самих засадах і прозадже 

•на у взаїннім порозуміш:і з Централещ, акція клітин 
в спразі допомоги українському студенству дає запору 
ку її успішности.

2/. Без докладних звітів і ззязку з клітинами праця Цен
тралі є неможлива.

Ця шкідлива байдужність поодиноких УДВ і Делєгатур буде 
публичпо па'пятіїована/в пресі/,коли треваткме Дальнє.
Пересилаємо рівночасно звіт з діяльності! • КсДУС-у при УЦп 
за час від листопада 1940 до грудня 1>'41.р.
Свіжій

‘Усі УДК і Делегатури пришлють до дня 15.1.1942. докладні 
звіти з дотеперішньої акції допомоги українському студен 
ству. В звітах треба узгляднити такі моменти:
1. дату основанпя КоДУС-у при УДК згл,Дслегетурі і склад 

КоДУС-у,2. подати докладну /по місяцям/ зложену сулу грошей на 
Студ.Фонд до кінця грудня ц.р.

3. подати число декларантів і як вони вцвязалися зі сво
їх зобовязаиь.

4. подати число Я назву установ, які жертвували па Студ. 
Фонд і скільки вони жертвували.
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Озініїл_
При видаванні рпінії студентам, які старатимуться гро сти
пендії, УДК врй.Делзгатурк подбають, щоб* дані о:Дпінії 
були підписувані головою УДК і одним з членів КоДУС-у. 
Опінії не виставляти в присуткоотп петента. Яри її'вида
ванні кермуватися тільки громадянськими критеріями.

Її-- п° 3 ауожно с т п. __
При потверджуванні свідоцтв незаможнооти для кандидатів 
на стипендії скрупуяятно контролювати, чи заподапі є в хіна 
усі істотні моменти, які вказували б,-що пєтект є дійово 
незаможний /джерела удержання петента, хто удержує, заня
ття родичі^ї-л. доходи - і т.п./.
Колддеи
Пригадується, до весь дохід з кохядч в 1942 р. призначе
ний для полонених.
З нагоди Свят і Нозсго Року пересилаємо усім УЦ . ь 1 ' —
гатурам щирі побажання Зеселих Свят".

Ко.Ц.У.С.

ооОоо— •*---

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ УСІМ_У^^/дарГАРіТА§/л 
К • о м у  і: і к а і.

Український Центральний Комітет одержав 16.1 .хі.ц.р. пче - 
мо від Правигельства Генерацьногс Губернаторства,Головний 
Відділ -Внутрішнє Правління, в е і : о і у '  звертають увагу, щ о 

українці, які в своїх поданнях покликуються па свою націо
нальну приизл евшіот ь, кають_з адучнти п^рвідку/Бедаа^н1і‘упй,' 
приналенного УДК, в якій стверджується, ідо дана особа є 
українцем^
Недодержання цєї вимоги спричинює зайву переписну, чи:.: 
непотрібно обтяжується' даний уряд і проволікається вирі
шення справи.
На цю вимогу уряду усі УЦЕі Делегатурл звернуть пильну 
увагу при опініованні подань - та при поночі вивіски з х м  
целярії подадуть її до загального відома.

Український центральний Комітет
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•КУЛЬТУРНА ПРАЦЯ

ЯинА як_виховнкй_ засіб освітньрд
Одною г найбільш обговорюваних та передкскутовуваннх тем, 
у ділянці освіти дорослих, є , без сумніву, проблема гро
мадянського Виховання, що є, між іншим-, одним з г о л е н и х 
завдань освітньої акції. Є це проблема, до якої невпинно 
повертає теоретик і практик усіх освітніх поминань, коли 
начеркує собі дальший і поважніший план.
Але, коли ціль громадянського виховання в' вже в лрнблнжен- 
кі очеркнека, коли усі погоджуємося на те, що нею є: 
усуспільнення одиниці, вироблення"в українцеві активної 
постави супроти "суспільного МИТТЯ, - ТО МЄТОДП, а'° 
ють до осягнення цієї цілі, не завади відповідають своєму 
призначенню. Тому тільки родяться сумніви, критицизм та 
знеохочення у відношенні до зпслідів і самої сутті грома
дянського виховання. З цими труднощами,/які, зрештою, не 
є чужі а школі/, зустрічається передусім освітній робіт
ник .
Міркуємо, що причиною цего явища - є обставина, що більшість 
освітніх робітників саме в ділянці громадянського вихован
ня, отже в ділянці праці, яка вимагає якнайменше елів, 
а якнайбільше діяння та реалїзування, - послугонуотьен 
тільки словом, у різній постаті, стосує виключно вербаль
ну методу. Ми говоримо про громадянське виховання, ехшіс: 
Його реалізувати. Найліпше випрацювані гутірки, реферат:: 
на теми громадянського виховання не можуть і ніколи не за
ступлять виховного процесу юнака на громадянина. Зоно йде 
шляхом конкретних, взаїмно зі собою скоординованих і сус
пільно доцільних праць і починів, які формують віднозідні 
навики та .духові диспозиції до вшивання їх у суспільному 
житті. Переконувати тільки словом, послуговуватись незро
зумілим , звичайно пняттям громадянського сбсвязку - це 
не провадить до цілі. Бо усвідомлення одиниці, навіть про 
найбільш високі суспільні обовязкп, не моше бути ціллю, 
самою в собі і не коне впстарчити, саме■до виконання сво
його обовязку. Свідомість обоЕязку зовсім-не рішає про 
охоту, волю й здібності до його виконання. їак як пізнан
ня добра і зла не моше бути в ніякому разі утотошшоЕане 
з поступками і реакціями одиниці. Тону, теж, "не забуваючи 
конечності! освїдощлення одиниці про обовязкп, які її штуті 
- не вільно нам піддаватися ілюзії, що процес говоренпя 
є одиноким виховним процесом і успішним засобом форіузжн- 
ня повної особовості!. З кез розуміння цеї правди виплива
ють усі ті диспропорції між ссьітнім діянням а культурою 
осібнпка і середовища, - які щоденно бачимо.
Слово моше мати тільки тоді свій змисл і значення, коли 
невідлучно в парі з ніш іде очеркнепе діяння, що проявля
ється у зміні по с туше і з чоловіка у зі.іиошенні до спільно
ти. Слово може бути введенням у  працю, обяегшпти виконан
ня праці а орієнтувати про цілі, - але не моше заступити 
прах і. Тому теш невдачі деяких освітніх робітник в, які

' А" £>
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прагнуть зяє працю гуртка У.О.Т. оперти на,- його власному 
зусиллі# мають своє джерело в току̂ , до яхе-кебудь зусилля 
в користь загального добра є трактоване гуртом тільки як 
економічна вартість, оцінювана гроново, а не як ужиткова 
вартість для цілей духової' і суспільної о полюції. 'Ми заме- 
ло уваги прмсвячуємо образузакіш позитивних навиків'та не 
доцінюємо ‘'права впразн юти" у реалізузанкі дрібних, п 
донних зусиль, доби ми могли поріж надати розуміння і: ви
конання суспільних обовязкіь.,
Безоглядне і консеквентне вкерз ехрузш-іннхоча - б таких 
основних, 'не“чеснгіт ■”але“гронадоІкй:!Г'сосзязків, на терені 
У.О.Т;, як відповідальніоть” за~хсчк?'перейняту на себе 
працю, додержання своїх зобовязань/члепські вкладки • та 
умовлених реченціЬ /зВІДОМЛОННЯ з діяльності! І Т.П., , - 
є більш виховне і далеко вадкіше, чим проковзування по 
велйКкх”проЗлемах українськиГ'”гнутріліиьс1 політики, до е 
темою багатьох гутірок і відчитів,-
йереводмення робіт, до прямують де фактичного піднесення 
матеріяльної та духової культури середовища, провадить 
прямою дорогою, рівночасно де зреалізування цеі, або іншої 
конкретної цілі: освітньої праці. А гуртове викопування 
цих робіт дає, незалежно від зовнішнего ййчрхіду праці,у 
позитивні вартості, які тсрчс.ть у спільному і солідарнспу 
зусиллі: розуміння його змислу і ствердження очевидних 
і реальних вислідів збірної співпраці.
Витворювання цим спосоеом в одиниці так званого імперативу 
волі до праці для добра загалу, відбувається немов автома
тично; шляхом виконування навіть дрібних праць в користь 
У.О.Т. і громади.
Але обсервація дійсности дає численні докази, до викону
вання громадських праць є в напій освітній роботі'непопу- 
л-ярке і легкоьахсене і то не тільки членами У .0/Т., але 
Й освітніми робітниками та Референтами Культурної Праці.
Трудно з зрозуміти одним і другим, до багато праць в гро
маді може й повинна викопати молодь, згуртована в У.О.Т. 
Такі праці, як піднесення санітарного стану села, поправа 
громадської дороги, очидення і відновлення НрИДОрОПКИХ 
ровів, поправа містків, направо й уставлення громадських 
дороговказів, садження вздовж доріг овочевих дереь, під
держка та активна співпраця в місцевих громадських уста
новах /кооперативам молочарня, Сільський Господар/, удер
жання' будинку- У.О.Т. у зразковому стані /білення, надф&зф  
вікон, дверей, удержання квітників і т.п./, уладжепня 
спортоього майдану, постійне удержування'порядку в домів
ці У.О.Т./домівка,' стіші, прикрасо, стін/; доцільне гігі
єнічне об статкування домівки У.О.Т. І т.п., а передусім 
активна співучасть в освітній праці У.О.Т. - усе це ле
жить цілковито у сфері мсзливостік молоді, е навіть повин
ністю'молоді, до згуртована в У.О.Т., у куренях молоді, 
виховується на громадян, на передовиків громадського діло. 
Вислід чнтольняної праці мусить конечно реал:' зуватпоя 
назовні,- якщо- освітню працю не хочемо зважати самоціллю 
для себе, але, як засіб до піднесення різня культури 
тя, в поодиноких, його проявах. Очевидно, ш,о не можуть
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витворити задо-ільняючпх навиків до праці, уладнувані рс.з 
на рік т.зв. копкурсл праці. Еони є'більше видовище:.;, го 
відбувається протягом кількох годин, ній система® :чн::м 
зусиллям та ініціятпвом до постійних праць ка будуче. 
Освітня'робота, а зокрема інтенсивна, пяанава праця над 
молоддю, згуртованою" в 7,0. Ті, з куренях молоді жусц'а\£ 
допровадити ступнево, але систематично, до пролонаиня опо
ру та нехіти до кожної праці, я» а не є заплачена, але яма 
е найчистішим та наияркішим доказом суспільного впроблен 
ня цеї молоді. , - -
Які гарні виховні досягнення можемо осягнути, пряноровл::- 
ючй безкорисну працю, як засіб в освітній роботі - свід
чить просце досвід, здобутий ук.раїнськоз пластовою' орга
нізацією. Пластові табори' праці впорядковуючи воєнні цвин
тарі па Маківці та Лисопі, будуючи дороги на Соколі та 
Остодорі, працюючі в Крилові - зуміли протягом'короткого 
часу, виплекати суспільного типа, ладного підпорядкувати 
себе інтересові загал]", карного, здисциплінованого члена 
спільноти, з незвичайно розвішеним почуттям відповідаль
ності!, а передусім суспільно уипточного чоловіка.
Організування одноразових конкурсів є добре, але не можна 
вважати, ще вони вистарчаючі, бо відповідне громадянське 
вироблення можна здобути тільки шляхом постійних вправ 
і скріплюванням диспозиції до праці та обовязку.
Щобй того рода праці маля своє виховне значення воїн: му
сять бути, крім цього, проектовані самим гуртом молоді, 
як зпслід його іпіціятпги та самодіяльності*. Дим способом 
багато болпчок та труднощів, які загально відчувається 
і обговорюється, але яких не усувається'з браку іпіціятч- 
ви, заохоти та консеквепції у в '.конанні,- могла би, під 
відповідним проводом, вЕгковіилти сама молодь, згуртована.- 
в У.О.Ї.
Поняття праці і гуртового зусилля /узнане майне виключно, 
як економічна вартість, побіч таких чинників, як природа 
Й капітал/,-' домагається 3 практичному литті ревізії в 
цьому змпслі, що праця є рішспаско основною суспільною 
функ.,ією. Зона є, в розумінні'соціології т.зв. функцією 
організуючою основи співжиття, шляхом впзголювання в оди
ниці /як.а не знає навіть про цеп процес сьоєї інтеграль
ної ціни/ елементу співдіяяня.
Залежно отже від зовпілшвіп вислідів,- має своє безпосе
реднє значення, організуючи і координуючи суму одиничних 
зусиль і викликуючі, психічні переміни, у самій свідомості, 
поодиноких суспільних груп. Створювання таких ситуацій, 
які дають природний вияв зродженому інстинктові творення 
і реолізузання, являється одночасним сублікувшеням тог:; 
інстинкту, у сфері суспільної ухпточності. Бо тільки ак- 
тивна постава у відношенні де проблемів щоденного життя, 
автоматизм доцільних реакцій у відношенні до стосунків 
та залежностей збірного життя - є*тими чинниками, які Фор
мують навики і диспозиції одиниці, а в консеквепції цього 
- тямки і моральні осуди. Культ і реалізація збірного зу
силля, замість ікдпві дуалістичних пописів, провадить до



- 20 -

суспільних вартостей, які не зможемо Еиховати ніяким ін
тим способом.
Формальне образування і вправи умово! справкости, так як 
і ооєм натєріяльного знання, є тільки пертим етапом освіт
ньої праці. Цойно здібність чинно доказувати своз усуспіль
нення' і Т.ЗВ. почуття обовлзку Є юплочешіям НОВОЇ ОСО<;- 
вости.
Готовість до безкорисної, щ>аці для своєї суспільної групи, 
а**в“’дальтому_9тайІ для~націі7”являєтьоя завершеннях посту- 
ляту моральної автономії одиниці "-“кїяцевої72^1!*2£іг£і освітньо-суспільної праці.
Оцінюючи одночас, з цієї точки бачення, суспільні вартості 
освітньої праці, як соціологічної функції, доходимо До 
висновку, що мірилом її суспільної умитсчпостії, буде крп-_ 
терій актуально суспільної ужкточпості, образованого особ
няка. Освітня акція не 'моше послуговуватися виключно клр- 
тиншю майбутнього, яке хоче перетворити, але мусить браси 
участь в організуванні теперішності, яка попереднує і об
умовлює майбутнє.
Освітній робітник, воли говорить про громадянське зинявн:.- 
Ня, мусить памятати, що тільки чин мас значення. Найліпші 
задуми залижуться без наслідків, коли не викликують прак
тичних вислідів.
Ми подаємо цих кілька думок, спонукані до цего образон__ 
освітньої праці на нашому терені. Референтам Культурної 
Праці доручаємо проаналізувати вгорі написане та на осно
ві цього .знобити деякі Коректури у виготовлених вже пла
нах праці'для У.0.Т..Зокрема варто подумати про те, щоби 
разом з Референтом Опіки над Молоддю передискутуватн ціле 
питання та у планову виховну роботу над молоддю знести 
заторкнєні вгорі моменти.
Уладжоння читальні як _»асіб. у_ боротьбі ■ зр. новиїупроут 
** ’ села,
Часи, в яких живемо, вимагають від кас інтенсивної пр^аці 
в освітній ділянці, бо розвязанкя проблеми культурй^-освіт
нього виховання широких народнім- мас є, безперечно, р.»з- 
•вязанням питань завтрашнього дня. Саме тепер, коли^на^пле
чі українського села впав тягар війни з усіма її нас. ід- 
ками, коли" на перший плат, висувають ся насущні інтерес::, 
як харчеві, паливні і т.ін., не мене занепадати освітня 
■робота, бо разом з неп зспзг.аце дух нації.
Треба повсякденною, тяглбю працею піднімати культурний 
рівень українського народу та боротися зі спадщиною мину
лого /як бруд, неохайність, .птляство, брутальне відношен
ня до жінки, рабське підлескигтв^ перед багатими і знева
га до бідняків/, - бо тільки на здоровій підбудові мов з 
розвиватися здорова і міцна нація, Всяке суспільство чер
пає свої сили'з народу,- тому цей нарід мусить бути силь
ним, здоровим, культурним.
Освітній робітник са посередництвом читальні У. 0.1. пови
нен вивести село на твердий шлях.
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Велику ролю у вйХсвеокіу значенні читальні грає не тілі-'-:.:: 
її зміст але . фЬрма. Поряд з тіш, як читальня суде иихс- 
вувати і розвивати у_громадян почуття спільноти і зідпо- 
відальностз за свої вчинки перед громад он, прицє-плввасд 
їм любов до всього, до українсько, росвивати пошану до 
клинки та українській: дузовид надбань, зона мусить тед 
виховувати у ник культурне відкомзння до свого тіла і до

І.-! 'свого зхиття, виковувати потяг до чистоти і охайностч. 
тальня і тільки читальня мусить стати прикладом для укра
їнського села, тільки вона прицеплюватиме там культуру 
і найелонентарніші гігієнічні навички. А це досягнемо 
тільки при тій умові, коли читальня дійсно буде зразково 
урядпека.
Це в багатьох сзлак - це брудна непривітна хата, де з по
чорнілих' від пилу стін похмуро дивляться засидмекі мухззей ' 
портрети, де крізь брудні шиби вікон ледве'пробиває-світло, 
де не знайти й натяку на скатертину, квіти, затишок.
Така читальня не с, звичайно, е п х о з н и м чнні-іпкок, і попід 
в ній не коде бути повноцілою, Зоби боротися з отрашенпою 
темрявою, в якій потап^е наше'село, треба, насамперед ство
рити зразок культз'рного пптла, • з якого б селянин міг за
позичити щось корчене для себе.
Освітникп не розуміють, до всі ті впцвілі бібулкц., почеп
лені під стелею, брудна підлога і штучні квіти, позацхнв- 
ні за образи, не новую ь викликати у селянина відновіть::::: 
емоцій, бо все це йому давно знайоме, обридливе, -і не 
врааає його уяви.
Праця в читальні- ведеться припадково, уривчасто, від ви
падку до випадку, без всякого плану і системи. Току і 
внутрішній вигляд читальні справляв зракікня якоїсь пр: - 
падковості, без порядку. Це відбувається тому, до біль
шість інтелігенції це нз доцінюз виховного значення внут
рішнього оформлення читальні для світогляду українця, і 
той вплив, який вона йог# мати на громаду. Бо, пріпвірсл, 
коли селянин входить до чистої' у гарно урядженої кімнати 
вчителя, він ніколи не плюне на підлогу, не кине недокур
ка, а витре ноги, стягне з голови шапку Й буде чемно роз
мовляти про свою справу.
Чопу-ц у читальню мокка входити в заболочених чобота::, 
голосно балакати підчас якоїсь бесіди, сидіти у верхньо
му одязі, смітити на підлогу,
А тепер подумаймо: чи мопемо мріяти про власну дервіаюу, 
коли наше се'■пнетво це сиве в одній кімнаті з поросям 
і телятами, миється ялі; о ' під великі свята, підчас хворо
би користується послугами знахорів і т.д. і т.п.
Треба вразити уяву селянства образом чистої Е приємно; 
хати, дати відчути всі вигоди культури і подбати про те, 
щоби ця культура з читальні була перенесена на грунч?/ 
повсякденного пиття, стала його невідлучною частиною, а 
не тільки святковою прикрасою. ,
Читальня мусить стати найкрацим, найпопуллріїішии після 
церкви містом на селі. Про те, як досягти цєго, хочемо 
никче більш - менш докладно розповісти.
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Перш за все вупюежш:юя на питанні зовнішного вигляду чи
тальні, а також землі, що йркляга.4 до леї.
Відомо; до дуже часто по зовнішності складається г-ралсініг 
про ту, чп іншу особу. Як перед Еаніїніг очима етане люд:*:-: 
в дранин панчохах, нечесана, і певмита, то у вас миковол 
виникає до неї певне обриджзння. Навпаки, навіть бідна, 
але залатана 8 чиста одежина викликає симпатію. Так і ту 
Якщо будинок читальні стоїть обшарпаний, з діразим даної: 
і побитими шибами, скру._внлй поламаним парканом., то 8 ст 
лення до читальні буде недбале. Зовсім неконечно* щоби 
читальня була у панських покоях може це бути проста со 
ляпська хата, але надаймо її пристойного виду й вона бу. 
зовсім ін .кше виглядах::.
Для цього треба ті добре вибіляти, пофарбувати віконні 
рами, полагодити дах, гонок, добро вимести навколо хати, 
посипати ліском доріжки. Як є паркая, то його треба'такс 
пофарбувати найкраще в зелену фарбу. Стовбури дерев, з,о 
ростугь-'навкслс чгтецгькі добре виказати вапном, кущі під 
стригти, зробити кільця кдочбів або квітників. Біля стіп 
читальні поснути дикий виноград,, плющ або кручені панич 
Як є біля читолдні чолгй садок, тоді треба зробити в ньо 
му простий дерсвяизй стіл 1 кілька лав. Тут влітку можна 
буде провадити бесіді: або г лосно читання на свіжому по
вітрі.
Буває- й таї:, що до читальні прклогає великий шмат вільх: 
землі, якийсь пусі ар то до. ‘Тоді* обовязкево треба порото.., 
рити його в спортовий майданчик.
Влаштувати спортовий майданчик не'важко, і це не вимагає 
майже ніяких коштів. Поперте, треба вирівняти і притопт" 
ти площу, обрану чля цієї цілі, посипати її піском, а по 
краю обсадити травою, .або кушами. Коли це зробимо, треба 
приступити до будування найпростіших сгортових знарядь.
Для плигунів і бігунів. необхідно зробити-бігову дорі'хку- 
рівненьку, добре притоптану степку землі,-в кінці якої 
мусить буіи чстирпкуві я яма дотче, і- 4,5 м,завш.1,5 - 2 х 
глибина на 1 - 1,5 к. наповнена піском. Служить вона як 
сінник* до'помягшешія грунту, на який плигун приземлмєть 
ся.
Пакож треба- вкопати два стовпи з перекладиною для"рухах 
нових вправ, гладенько їх:стуканий стовп до лаження, сто/: 
на якіні закріпив:; сітку для відбхіванки, тощо.
Всі ці'нескладні ріхп межут ̂ зробити самі селяни у вільх 
годин]". Взимку такий майданчик, залитий водою, пра/тіт::::е* 
за ковзанку»
На дверях, читальні, або краще код дверима, необхідно на
вісити гисіску: -‘Українсь ке Освітнє Товариство''в.....  '1>
яка б кожхпмг казала, яка саме' устах і в а' тут міститься. 
Вивіску найкраще виписати жовтими літерами ка синьо .му тл 
чітких письмом. Уіиптн па дверях всілякі обяви не поручі 
ється, бо .при такому звичаї двері з часом перетверюютвсі 
на афішовнїї стовп, №  як іму красуються зимо ти пообдирану 
го паперу, іля обяз найкраще зробити спеціяльну донку пі 
пледом, або дротяною сіткою. *ака дошка вивішується на
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виднону місці біля в'ооду цс читальні. Самі обяви радимо 
• робити яокр’авикй фарбами і великими літерами, щоб вони 
відразу кидалися з очі, звертали на себе увагу. Приміром 
передбачення вистави "Наталки Полтавки" сила ні аматсрськс- 
го театру. Якщо оповістити це папірцем- видертим із зопита, 
то ніхто не зверне уваги на нього. Але, як вялти більший 
аркуи хоча б обгорткового паперу і чітким шрифтом ві:п:.о_-г 
ти оголошення на ньому - кожна людина зупиниться і про
читає, або як'сама не вміє читати, то спитає у когось,що 
це воно таке. -Д V , ' ' І
Коли наведемо порядок на подвірї, перейдемо до внутрішньо
го оформлення. Здебільпа читальня складається з одної 
кімнати, або*кімнати і сіней. Отже будемо розглядати саме 
таку будівлю, бо вона є найбільш тппічною для нашого тс- 
рену.
Найпершу вимогу, яку'ми ставимо /о чітальні, це є чі стота. 
Тому першим нашим ділом буде вибілити стіни читальні, Бі
лий колір при'цьому найкращий. Але ь читальні, що містить
ся в хаті з малими вікнами і дз відчувається брак світла, 
поручаємо зробили стіни ясно-повтими. Це травить врадїх
ня соняшюго освітлення навіть В ЗД-ЙНОЗШур^ІЛІІ дні,р
Після цього треба пофарбувати віконні рямн, підвіконня, 
внутрішні двері в білу барву. Дехто зауважить тут,‘що для 
місця громадського користування це- не'є практичним. Але, 
коли ми беремо під увагу ту обставину, до все це мусять 
принаймі раз на-тиждень старанно відмиватися від бруду, 
то біла фарба цілком- підходить для; нашої ціди, бо вносить 
в кімнату певне впадіння охайноети, яко ніколи не дасть 
синя> зрлелн, або якась інша- краска. .
Підлогу, як вона з дощок, треба добре вппорувати лугом, 
а коли глиняна, то’ вимахати глиною. При чому•поручається 
робити це щотижня, -а-б»; навіть два рази в тиждень. • Піл ьі.и 
тоді в читальні дійсно мома бути мова пре порядок. Бо 1 
приміром, як вибілити - -кімнату раз-на рік, то це замало. 
Стіни, також треба частіше білити. Треба врахувати, що 
тує майже щодня перебувають люди, разом з якими заносить
ся пил, бруд, стіни обтиратимуться, втрачатимуть свою 
свіжість І тому потребують регулярного відновлення..
Мало того, щоби- за чистоту дбав тільки Провід 7:0.Г. Тре
ба систематично привчати до цього всіх/ громадян. Б цій 
цілі велику виховну ролю Бідограє така, на перший погляд 
дрібниця, як витиралка до’ ніг. Таку вптіїрпдку треба ко
нечно придбати. При чому радимо на дворі, перед дверима 
зробити залізну скобу, на якій би селяни відчищали б слоте. 
Потім, в передпокої - грубу, -міцну влтпралку, а в чи талі- 
пі перед- дверима ще одну, тоншу, можна навіть плетену 
з соломи. Підлогу в ч: тальн-і, щоб не дуже брудклась варт 
застелити хідничками і веретами. З кутком розставити сміт
ниці /звичайний плетений кошик, який итрапить копкий 
сам виплести з лози/, а також плювачки. На верети, або па 
чисту, блискучу підлогу якось незручно буде ставати за
болоченими чоботами, плюнути, йбо кинути недокурок. Також 
незручно плювати на підлогу,’ 'коли-' в -куті торчить плювачка, 
незручно кидати сміття на підлогу, коли -тут не поруч с :іт- 
ниця. Також не можна забувати про таку валку справу, як



-2 4 -

гардероб.а# або,- а кашадс умов|ш&х проста зіиалка. Як е сі
ни,'то тар обсвязково треба зробити вішалку на 30-55 пан
ків, щоби люди кі в якойу разі не* сиділи у зверхкішу; с- 
дязі, бо ЦС шкідливе ДЛЯ ДДОрорЛЯс
Якщо нема сіней, чи передпокою, то треба для цієї цілі 
приділити одну стіну читальні, щоб конний мав змогу ро
зібратися а не паритися в конусі.
Як.все в::е побілено, вимито, покарбовано, приходимо де 
розгляду оформлення стін читальні.. Треба мати на увазі, 
що'воно мусить носити на собі відбиток певної ідеї, змис- 
лу, а найголовніше - ілюструвати собою, як саме.буяй при
крашене питло.
^Найкорисніше повіеитгі на стінах портрети великих україн- 
'ських мистдів, як Шевченка, Франка, Лисенка, Лесі' Укра
їнки, тощо. При йому ді портрети'мусять бути в однакових 

. рямдях, одітого розміру, а не так, що Шевченко, приміром,
- величезний портрет в золотій рамі, а поруч - Франка - 

- вирізаний в гурналу. Це нєдопустпма річ. Хай портрети 
будуть оправлені в прості рамп, але одного коліру і бор- •

- мату. Не треба, такон, багато навішувати, як дехто любить, 
де робити, від стелі й до підлоги. Три - чотири портрети 
ділком вистарчить. Мояка ще навісити в читальні кілька 
образів українського мистецтва, але подбати про те, щоби 
•вони дійсно мали яку кебудь вартість. Чулих образів і не- 
мистецькпх краще не вивішувати. Дуле корисно тут пе раз 
на місяць вивішувати стінну газету, в якій'висвітлювати 
всю роботу У.О.Т., оповіщати про досягення, критикувати 
недоліки. Це сприяє популяризації освітньої праці, викли
кає зацікавлення нею у більш паеивної частики громади.
1-2 плакати, кілька гасел, календар і мапаЯ/країни, - 
осл і все, що мусить прикрашати стіни читальні. Гасла . . 
найкраще виписувати на білому папері на аркушах розміром 
1,5x40 цк чорною, або синьою фарбою. Для цієї цілі вино.* 
ристовуютьея уривки з віршів українських поетів, гасла 
сьогоднішньогт дня, тощо. Гасла треба час від часу змі
нювати. , •
Ніяких гірлянд Із колірового паперу,- штучних квітів, або 
сухогс листу начіплювати на стіни- не треба.
Зате необхідно" портрети прикрасити виживаними рушниками*
Це буде прбсто, але стилево і гарно.
Влітку з зовнішньої сторони вікон прибиваються довгі 
і вузькі окркньки -.з землею, в яких засівають квіти.
Взимку'на вікнах, та ще на маленьких не варт наставляти 
квітів, бо буде темно в хаті.
Так б* не треба завішувати вікна груб кк рядном. Білі’, 
прозорі фіранка, або заназісп, що вдень відсуваються на
бік - найкорисніші.
Недопустимо створити - в читальні суху, канцєлярійну ат
мосферу. Навпаки, конен у ній мусить почуватися вільно, 
незвязанрі але, підкорятися тин правилам, які там іс
ную сь.
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У великій мірі ДО СТБОрСННЯ ТОКОЇ ЄС.Т ШНОІІ приємної ов- 
мо сфери спричиняється ушєбльоваїшя цімнатд.
Меблі найкраще кати прості, соснові, білі, щоби л^гне З'ї
ло їх торувати. Влипне до передньої стіни'хаоп пс статтю 
стіл, накриємо ного випиваною скатертиною, поставимо па 
нього вазон з квітами, дві - трі попільнички,•глечик з :о- 
дою. До самої стіни присунеио шафи з книхками. Далі вглиб 
кімнати рядами розташуємо лави, або крісла, а в'їсускю: 
задньої стіни поставити ще два маленькі столики, призначе
ні для товариський ігор./жахи, доміно/.
Якщо кіішауа дуне кала, то лави в будні дні ставимо попід 
стінами, щоб звільнити кіеде посередині.
Стелю нічиї.: прикрапати не треба. Мусить’ бути чиста, раз -
по-раз обтиратися від пилу й павутиння. .
Досить валко тепер з освітленням читальні. Але при добрі.: 
волі; навіть в найтяхч їх умовинах, коли на:.: читальня до
рога, здобудемо для неї потрібну нафту. Якщо У.О.Т. має 
тільки одну більшу лямпу, то найліпше завісити її посере
дині так, щоб світло рівномірно падало на всі боки. Буває 
Ж так, що читальня має тільки маленьку лямпочку. Б тсв: :гг 
випадку ставимо її безпосередньо на стіл, але на тарілку, 
щоб не заляпати часом скатертини.
Управа читальні мусить дбати про те, щоби ввесь час в кім
наті було свіне повітря. Для того треба відкривати час 
від ча§гу кватирку і провітрювати помешкання.
Треба такох агітувати, щоби в читальні не курили, а як
вне б і робили це, то більш - менш стримано. Мусимо в с д е к-
час привчати селянина струшувати попіл та кидати недокур
ки в попільничку, а не на підлогу. І це вже буде волик:::: 
поступом на шляху засвоєння пегних культурних навиків.
Так мусить виглядати читальня щодня. Але не забуваймо,до
бувають свята, які якось мусять відбити на собі оформлен
ня читальні.
Візьмемо; наприклад, таі-су культурну подію, ’ як Шевченкові 
роковини; Вже заздалегідь готуємося до них. Еасамперід 
прятаємо, миємо вікно., двері, підлогу.
Потій завішуємо на передній стіні читальні портрет не 
ка, убраний вишиваними рушниками і гірляндами з я я к ш  
віт. Інші портрети знімаємо на той час, а на стінах в 
шаомо відповідні гасла, навіть цілі уривки із творів 
ликого поета, як і ш р м . І  мине в сімї великій, в сім 
вольній новій не забудьте спомянути незлим, тихим сло 
Крім того прикрашується стіни'гірляндамй із ялинкових віт, 
коли є - килимами.
Стіл застелюємо килимом, або святковою скатертиною, ста
вимо ка нього спеціяльно' придбані на цей випадок квіти.
Якщо читальня має сцену, тс теді найбільше уваги приділя
ється їй. Задня стіна сцени завішується великим килимом, 
або, як його немає, то великим українським національним 
прапором. На цьому тлі вішаємо великий портрет Шевченка, 
відповідно прибраний. Під портретом уставляємо почесну
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стійку; або великі вазони гарних квітів з-піраміда .ви :;у 
укладі . На середину сденп викоситься стіл; святково при
крашений, заставлений квітами. Не шкодить, коли і н& і х о ю 
сцени поставимо гфжкп з квітами. Лави укладається рядах:.., 
з залишеним проходи посередині, або з одного боку. Іірш;ід-; 
мусить бути вільний весь час і сідати там пікову не хехпа. 
Ніяких'місць для упрпвілейоваиих осіб не моше бути. Неі 
громадяни в читальні 'мусять почувати с^бе рівними. Тіль
ки ■ при тій ухові :ш дійсне зможемо заг то атп їх довіри 
і симпатії. Радимо підчас імпрез, "а навіть кожних сходин, 
завести таких д жгурних біля входу, які б витали кожнего, 
вступаючого до читальні, зайнялися ним, н садили. Також 
корисно впровадити в життя виготовлення онеціяльних за
прошень гга те, чи інше свято, однакових для всіх громадян.
Треба привчати громаду до точності*. Якщо почаюк ви значе
ний о год. 8, то о восьмій і мусить початися, 'а двері 
після 8 год. зачинаються і'ніхто не може ввійти до салі, 
хиба тільки підчас перерви. Бо у нас це водиться, до 
вистава починається з годинним спізненням, а це після 
початку до' салі злазять люди, голосно розмовляють, смі
ються, розшукують вільні місця.
Це вражає виконавців, знижує урочистість, заважає іншим 
глядачам, Як саля мала і має невелику кількість лав, то 
сідати'повинні у першу чергу старі жінки, потім старші 
мущинн, потім середнього віку' жінки, середнього віку гу
щини, а молодь моше стояти, йоли є ще місце, займають 
го вперід дівчата, а щойно, після них парубки.
Святочне прикрашення сцени, зразковий лад на салі, точ
ність у виконанні програми,'чистота, естетичний еи гл яд 
ціяости,- це передумови успіху кожної імпрези.
Взагалі, тільки, тоді читальня дійсно буде відповідаті: 
свойому призначенню, коли своєю зовнішкою формою буде 
давати зразок культурності. Ми ставили перед собою зки
дання тільки окреслити найважніші моменти в урядженні чи
тальні і її устаткуванні, а подрібае розроблення цих пи
тань мусять зробити на місцях. Бо кожна місцевість, кож
не село має свої індивідуальні риси і особливості, яких 
ми не можемо предбачити, а які можуть і мусять бути ви
користані при уладжуванні читальні.
До цього питання ми це повернемо, 'широко опрацьовану тому 
- видамо,окремою брошурою.
Але тому, що ця справа є важна - кидаємо ці думки, в ско
роченому виді. Бажаємо, щоби- зони були використані Ре~ 
ферентурами Культурної Праці на черговій відправі, чи пак 
конференції Проводів У.О.Т.
Незалежно від цього Референтурн 'Культурної Праці можуть 
ці думки поширити, краще опрацювати та у формі окремої 
інструкції розіслати своїм У.О.Т.
Маємо надію, ще ці думки ке залижуться на папері, а по*-, 
рейдуть в життя.
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420. Боротьба ^неписьменністю.
В руках п, Референтів Культурної Праці - букварі для не
письменних, методичні порадники, для тих,що вчать непись
менних, пропагандивні афіші та інструкції в справі орга
нізації акції боротьба з неписьменністю.
В багатьох селах вже від місяця йде кавчання для" непись
менних шляхом індивідуальних лекцій, Деякі громади зорга
нізували колективні курси науки читання й писання при шко
лах. Ведуть ці курси місцеві учителі.
Кілька таких курсів зорганізовано та поставлено дійсно 
зразково: Курси поділєго на два ступні. Перший ступінь о 
біймае учасників, що зовсім не вміють ні читати,ні писати. 
Другий ступінь обіймає учасників, що вміють вже слабо чи
тати й писати. План науки: читання й писання письма й чи
сел до 100, познайомлення з мірами і вагами /вага деци
мальна/. Як приманюючу частину курсу додано в кількох гро
мадах науку церковного співу/звичайно без нот/; Знс зу ж 
в інших ведеться розмови з істерії, географії, природи 
та гігієни. Систематичні лекції і рошози ведеться в ве- 
чірних годинах. На наш завив до Референтів Культурної Пра
ці станути до інтенсивної боротьби з неп’ісьменністо зате 
відгукнулися більшість Українських Допомогових Комітеті з. 
Сім Референтів Культурної Праці, а саме:
1/. о‘.Ст.Дзюбака - УДК Новий Торг,
2/. М.Рєнда - УДК Холи,
5/. Проф. Гнат Мартинець - УДК'Сянік,
4/. Д.Палійський - УДК Замісти,
5/* Проф. Павло КрйЧук - УДК Криниця,
о/. Ів.Ткачук - УДК Красностав,
?:/* Петро Морчук УДК ьі.та Підлямська предложили новіть
письменні заяви, в яких, з уваг:: на те, що., неписьменність 
широких українських мас є найбільшою язвею у  наших націо
нальних прямуваннях,- прирікають продовж зимових -місяців 
зорганізувати весь актив повіту до боротьби з неппоьме 
ністю та доложпти зс^х своїх сил, ю,обк ця акцій дала з еде
му році найкращі висліди.
Ми віримо, що цих 7 Референтів виконають своє пркреченвй. 
Свідчить про це і праця, яку вони започаткували. Бона, є
теж доказом, що навіть серед-найтяжчих умовні:, коли тіль
ки найдеться активна одиниці, коли є тільки добра воля 
й охота - можна дуже багато знобити.
Нажаль є теж Реферевтури Культурна! Праці, які до Акції 
боротьби з неписьменністю ставляться з деяким легкован&н- 
ням. Вони ке інформують Відділ Культурної Праці про хід 
своїх заходів у справі боротьби з неписьменністю, жадної 
заяви досі не прислали, наш :х заряджень, в справі органі
зації акції боротьби з неписьменністю, досі ке виконали.
До цих належуть Українські Допоиогові Комітети /разом, зі 
своїми Делегатграми/: т/ Яе.хо, 2/ Ярослав, 3/ Перемишль,
4/ Ряшіз,,5/ ^ілгорай, 6/ Грубечів, 7/ ад-Нйь.
Не знаємо, що спонукує ті Допомсі'ові Комітет?: до такого 
по ступо ванкя. Хочемо вірити, що ті Комітети були, досі за-
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абсорбовані іншою пвацею і тотіу акцію боротьби з непись
менністю пересунули на січень. Але, вони з' летя-іісті:. розр 
міють конечність боротьби з неписьменністю, цим ІііКбІ і з 
ігнім боляком на нашому національному організмі.
Тому пригадуємо цим Допомоговим Комітетам про ноші заряд 
лсенпя в справі боротьби з неписьменністю /у Віснику ч . 1 З 
стер.12-15, У Віснику ч. 19.отер.Г.— 19, письмо ч.98.30.,В 
Воіга_мусять бути без решти виконані.
Усім Українським Допомоговіш Комітетам заповідаємо, що - г 
...будемо пильно слідкувати з-а цим, чи акція боротьби з не- 
письменністю є в їм повітам зоргтіізовача і налаяно пост 
лена, та'чи всі наші зарядження цьому капря :і є як ся і , 
виконані.,
Комітети, які пошшо нами:: засидів і пригарок легковакут 
собі НГ.ЙСС ПОВНІШІ ОбоІЗЯзКЛ - потягне ЛС до '.'ІДВОВ1 дальнє с 
Ті.
В часі Різдва:іим Свят з* найкраща нагота той, де цього і . ;  
не переведено, зорганізувати акцію боротьби з неписьмен
ністю.
Референтури, які вас працю розгорнули!, г митні негайно п 
діслатк нам для започаткувапня пропаганди в пресі потріо 
нам відомости та .матеріями /гляди Вісник УЦК ч.іу/.
Перегляд театральним форм. ’
Як додаток до Вісника ч.19. - щі вислали усім Референт ‘м 
Культурної Праці - оеширму статтю:-' і(цілі то завдання 
томського театру”. Дою працею мн ютіли втягнути Рефереп 
тів в круг нашим думок про конечність ре _рг ані заді'- .ама
торського театру та створити підставу, на якій будемо гає 
реюодити зміни, торкаючі змісту та форми праці аматОрсь
кого театру.
Рівночасно з цим 20 числом Вісника УЦК - ввешлавмо всій 
Референтам та Підрефер^ктам Культурної Праці - черговий 
додаток: "Перегляд уеатролькпх форм".
Стоїмо на становищі, що аматорський театрі, має власні, 
мінні від фахового театру, цілі ти шляхи розвитку, ік 
мусить тех мати власну ідейку поставу., власне творив-н 
власні форма і методи праці.
Аматорський театр, у широкому рокуа інші, не обмепуєттс 
тільки до проблеми так званих "вистав". Тямкою: аматором 
кий театр моше огорнути всі, прояви тє-атваліезції, менш : 
або більше зорганізовані, бо вимовне завдання аматууь-.с 
го театру добачуємо- передусім у г~язху з самородними н щ  
явами театралізації, прикметними дапошгьсордл' вищу.
Тому тек у перегляді театрал і і-:ь оаом - міг опрацювали: 
забави й- гри, в яі:их виступають театраль:іі, або обрядот. 
елементи, дальше костюмегі заба. які дають- учанпкам' ці 
каві пластично-мімічні мгхлпг.ості, інсценізації шарад, 
загадок і приповідок,,інсценізовані суди:, лівий часопис, 
людові обряди, рецитацію гуртову і індивідуальну, іисць- 
пізацію пісні, пірша, новелі, повісті, яке::, обходи, ма
сові урочистості.
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Роблячи перегляд театральних йор Зе. ІлІІ Н8ЛИ Неї у̂’ВЛЗХ їдЗЛС?-* 
ральну працю у тіснімо у  здєгр слова значенні і то такий 
її рід, який відповідає майне всім важнішим постуляєах 
аматорського театрального мистецтва: постулатові і/ санс- 
діяльної творчості, 2/ ззязання театру-з кругом ©аійтере- 
сувань середозицо, 8/ свобідного мистецького вияву. .
Звертаємо згвагу Референтам Культурної Праці, що -думки, з 
якими їх тут зазнайомлЕєно, є нові в нашій освітній прак
тиці. їх треба основно передумати, створити собі ясний 
образ цілі:; до якої вони прямують, а.опісля перейти до їх 
реалізації. Для переводітезяя їх в життя належить Енбратх 
одне , два У .0*Т .,де є до переводження цих нових теж. роль- 
них форм - пригожий грунт. Звідсіль зони будуть ДІЯТИ 1 Нї 
околицю.

4 2 1  . Г ^ т к и _ п Е м х и л ь н к к і з _ к н й ж к і х  К о х к у и о т -  о б р о г о ^ р о з у г і м м л
~  ‘  КНИЖ КИ.

. ТЛісяць січень, в якому 10 святочних днів, а кріп того важ
ніші господарські -праці поза нам::,- найкраще надається до 
пожвавлення освітньої роботи.
Току звертаємо увагу Референтів та Підрейєрентіз Пучьтур-» 
ної Праці, щоби в програми праць, які мають перевести про
тягом місяця січня, вставили теж зорганізуьання в кращих 
У.О.Т. повіту: і/ гуртків прихильників книжки, 2/ зорга- 
кізувашїя та переведення в курінязс молоді /з порозупі-:::і 
з Референтом Опіки над Молоддю/ - конкурсів доброго розу
міння книжки.
віатеріялп, вказівки та інструкції для переведення цт: с пе
даль ‘найду*ь Референти а додатках до'іВісника УДК ч.І8 і 
19,’а сапе: ад 1/ "Пропаганда книжки та форми праці з книж
кою в У.О.Т., ад 2/ "Конкурси доброго розуміння кнпжісл”.
Зокрема звертаємо увагу на конкурси доброго розуміння книж
ки. Є це формо, великого пропагандпвного значення, до ото
со вана до психіки молоді, належить з нею бути остільки 
осторожніп:, що легко можна тут зійти ка хибний шлях..Пе
редусім треба собі чітко зясузатп, що помітно назви "кон
курс", ця форма праці має мало спортсвого пєрзня:рєзалі- 
зації и елімінації, а більше мусить культивувати спів
працю і умілість взаємного доповнення. Для оевітника є це 
скорше "гурток для доброго розуміння книжки".Треба однак 
доцінюватк приманююче значення характеру конкурсу, а зок
рема пропаг ах дивне закінчення тькоги конкурсу. Осягкена 
п о о д и н о к и м и учасниками вис.жідп, зложена праця, відхопення 
внеліду до посіданих даних для такої праці - усе те мусить 
ся взяти під увагу в праці гуртків "доброго розуміння 
книжки". Врочисте закінчення з обговоренням прочитаних 
книжок б прпягності цілої комісії, представників села,на
раз родичів, являється дуже цінним моментом з в й оЗ-кнл: чи
тальні У.О.Т. зі старшин громадянство::, здобуття зрозуміп- 
ня та дшдішзйання праці читальні з беку отарних.
З уваги на- те, що форм: праці є книжкою, які оце хочемо 
впровадити, є у нас ці як-'ви тою повістю, просимо Референ
тів Культурної Праці, цобч ділилися з нами своїми завва- 
гами, спостереженням::, досвідом. Тільки тоді будемо могли



-5 0 -

в носи ти до своїм планувань деякі конечні коректури, та 
могти краще деякі форми освітньої праці прикрої ти до ви.- • 
мог, умовин та потреб терему.
Річе в н її поділ праці /?і._П.П./
еред роком УДК видав проект річевого поділу праці, щоби 

при помочі нього унормувати та уотійнити діловодство ці
лої організації, систематично зорганізувати працю та да
ти взірець, як повинна виглядати планова праця у добре 
з орг аніз ованій ус т анов і.
Протягом цілого року Відділ Культурної Праці, не один раз 
діставав письма від поодиноким Референтів Культурної Пра
ці, в яким вики домагалися переведення змін у тій частині 
Р-.П.П.-у, який відноситься до культурної праці. Вони під- 
черкали, що е багато справ, які ніяк не дадуться втиснути 
в смему передбачену Рі.П.П.-ои.
Ідучи назустріч побажанням тим Референтур мочено перевести 
основні зміни в Рі.П.П.-і, який відноситься до Відділу 
Культурної Праці. Куби та зміни заспокоїли усім, мусимо 
до їм переведення дістати від поодиноким Референтур по
трібні вказівки і побажання.
5 уваги на це заряджуємо:
Референтури та Підреферептурн Культурної Праці -, найдаль
ше до 15 січня 1942 р. провірять Гі.П.П. Референтури Куль
турної Праці - та його згідність з дійсними потребами ді
ловодства Референтури. Свої замітки, побажання, пропози
ції в цьому напрямі виллють до 20 січня Відділові ІСуль- 

. турної Праці.
421. Дарові книжки на " ядкнку” ^

Усім Українським Допомоговим Комітетам, які для дітвори 
свойого повіту не одержали ще даровим книжок, як дарунку 
УЦК з нагоди Миколаївського Свята, а які вислали в піз
нішому реченці списки - висилаємо тепер книжки.
Дотичні УДК мають уладитп для дітей "ялинку", на якій,_ 
між іншими обдарують дітей. Дарунки повинні одержати тіль
ки пильні діти, які роблять добрі поступи в науці.'Дару
нок УДК дає бути для ним заомотою де- дальшої праці.
Прохання, які не були вислані за пооередництіюм УДК - не 
будуть полагоджені.
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442.

Даночі Секції

Районові Віпоч \»» О і.. Лі 1. ±. о
Для кращого наладнаккя організації і справнішого керну
ванні! лрацех о окрузі. Окружні Іігючі Секції покличуть 
до - життя /оче“ ндно, кк того шмагає ширше розгорнена нра 
ця, чи її нон поїсть/ піп Підреферата:: Пульгуриої Праці
Праці в Делегату]:аг УДК - Районові Жіночі Секції, чи н* 
Підреферепіок для ці^рчйх справ.
Районова Віп-'ча Секція підлягає Окружній £.Секції і тіл 
ХЕ цією дорогоз ноже вдержувать звязо-к із Головною :ін- 
чою,Секцією, " , ,
0.7.С. скликують раз у місяць конференції готов Р.н.Сек 
цій, чи чек ІІідре -орепток для жіночі:.,: справ в окрузі.
В програму конференції кавть увійти звідожленкя з праці 
та їм обговорення, яажічсппя плану праці на най б л пан їй 
місяць. Всі топі конференція; .іусять бути євітовані, а 
проекти дальнії праці з-аподані . звіти:. Головна Вії .ч~ 
Секція впкор'тст :с' ціняіпі думки та проекти при пс-рсс- 
денпі загальної пригранії.
Якц.пррдшна чрацючаті: Місцева Секція в осідку Ск-Рфнноі~аЗо“^~Д~п~воі"Двпїчо?‘ТекцііДГ •••«— .—  —

V

Згідно з иапрйадйгиіш праці Відділу Культурної Праці 71У 
/гл. Вісник ч. 19. 707-1, а тин с нчггс і жіночі-Секції т: 
рять о і :_г д 1 я л ь ж лш: г у -у т к 'і;' в У які ведут
відіїовідно'розпредїііі ну Н*зрізіїїяковаїіу”працш. Програну 
праці слід підбир ати відповідно до того, з яким члені з 
дока секція складається, та якай терен її праці.'З уваг 
на тс, що членами М.П.СГ., в осідку Окружним П.С., є го
ловно' інтелігентське і міщанське жіноцтво, як і з уваги 
на те, що терен прачі того жіноцтва повинен обіймати 
кріп свойого* міст тож пас ер одне рс.й'п чи округу, прий
мається в е-саді, ще члени таксі ІЙ.Зх.С., крім праці в 
місті мусять отава неміч.иша. для поодиноким рефереитур 
Окружної чг Гайового! К.С. •
В' тій/ цілі рейсаонокп 0.3Г#2*. мусять підібрати собі до 
помочі гуртки кічук, які ні звідк: інде не можуть рекру
туватися, як з. покій чЛ#.кі:: Н.Ж.С.
Тому проводи їкружпої у. Зскіії'організацію цілості^пра
ці мусять виконати у йваїккону, тісному порозумінні, б є 
ручн під у агу добро оправи, - як передумову.
Провід Окружної жіночої :*єм: ії мусить жлтн. 
а/ ясний 'б_аз своєї д-. ■:. ги у інінвої праці в цілій окрузі 
б/ план дяямрї праці, її ■ нжлпвостей, ще треба й ножна 
виконати зараз, ще опісля,
в/ план ■за.потр.ебуг.аіщя кі: ькоеті та якості слівробітипд 
До проводу Міоцед ї Еікччої ^ек.дої зисхху належить:
1. приготовити образ, плану" с•-потребування людей на/ 

тер єні с. ойогс нісша, беручі засаду, що якщо не всі, 
то загат членів мутніть бути оксид тій, зп. кожна член

, і:а повинна мати відл. . й’дтяй для себе 
ності гридіж праці.



2. Відповідно, в порозумінні з рем-еренткамп С.Д* С. працю 
розділити і мати її в сталій овід опції /за. с дп:п: за
лишити для праці М.Д.С., а другим доручити працю в 
0» С . / •

Як до зоргднїзуоання такого пд^.яу прачці заб.кратлея? .
Провід М.Ж.С. мусить па ширших сходинах, у відповіднії 
формі, представити чланкам великі можливості і кпеч: гість 
виконання праці з терені. Тейже інтелігентне хіноцтве є- 
в силі зрозуміти,' та відчути сьог однішню дз йсність, т. зп. 
що б і д  члепкн Ж.С. з 5у дьяким інтелігентським стажем ну- 
ситьсх Дещо більше вимагати, чим від селянсн-членкп сіль
ської ш.С.
Де "дещо більше» - це саме та праця, яку поза своїми міс
цевими сходинами, поза влаштуванням якоїсь імпрезі:, чи 
місцевої харитативної п'лаці - мусять дати члеккп Ж.Е.С. 
в користь загальної праці, для цілої, своєї округи.
Доби могти відповісти обом завданням, зн. виконати обовя- 
зок,місцевий і окружний провід мусить мати на увазі, що 
передумовою кожного успіху - цс належне зорганізування 
праці. Т л у  при її наладпанпі слід брати під увагу толу 
черговість:
1. Переконати членок, ща кожна мусить працювати ініція- 
тивно та відповідально па найбільш її відповідальпону 
відтпнку праці, беручи під /вагу фаховість, замилування 
та вартість даної особи гне при конкретнім доручуванні 
праці.
2. ^еферентки поодиноких ділянок праці: організації, вино 
вання, вишколу та жіпеч / і  служби /поділ праці гл; Вісник 
4.18/ получить для своєї праці відповідних жінок, ЧДОІУК 
секції і враз з ними будуть творити відповідний гурток. 
Референтна такий гурток очолює, репрезентує, наладіує 
співпрацю з референтами чи пак провідниками іюодйяоаспх 
відтинків праці У.О.Т. і референткаьіи ОкругліЛ  та ЖбЦев 
вої Секції /прим, 'треба вести Органі за: •;. Референт ці акцію 
приєднання членів, то вона в тій справі'перозумієтьоя
з відповідним провідником тої акції в У.О'.Т. і на тім від 
тинку співпрацюють/. Але Оюг.Референтна М.ш.С. мусить на- 
ти почуття відпоізідаяьх-і/ оти ів зо, такий широкий терен пра
ці та відповіданіність за неї,'як дає, чи пак вимагає^ 
праця в окрузі. Сам провід 0.її,С. не може при найкра_ій 
сгоїй волі-із того завдання сам із своїми рєферемткамп 
вивязатиок. Знову наші організаційні, персональні та ма
теріальні спроможності не дають нам змоги фаховими, сте
повими силами належно всю працю зорганізувати, заповнити 
відповідним змістом та зн виконанням намічено слідкува
ти. Дим одиницям, що становлять пДрвід О.Д.С. та хочби 
навіть одній, двом платним силам, мусять прийти де ноіг-чь 
гуртки фахівців, знатоків з вишколом, досвідом, чи хочби 
доброою волею з поміж членів М. г.С.
Беручи загально /точні інструкції в тій справі'дістану то 
О.Ді.С. ще окремим обіжником/ , ділимо працю так, у  прим, 
жінки із замилуванням • та хистом • органі з аційним; творять 
гурток організаційний. їх поміч: виїзд в терен, праця на 
місці в організ. ділянці: прп вишколі організаторок* ,!і~



ловодчиць, уломеині організаційного плану і т.п.
Жінки з замилуванням до' виховних справ, педагогічний: хис
том будуть тнічним апаратом Референт:Д виховання, яка 
свою працю в міру потреби і можності: поділить її на-сіте ді
яльні відтинки праці: прм. епіка над дитиною: садки, зохо
роннії, домив»; опіка над молоддю: Курені Молоді, бурс::, 
табори і т.п; куль турно-о сь і тня праця - співпраця із Кудт- 
турно-Освітнім Референтсм„
Тісно із тип гуртком мусить працювати референтна впіх-олу, 
яка, щоби вповні відповісти свойому завданню мусить гати 
відповідний нгурт людей,- в тої,у випадку по можності фа
хівців. Треба брати під увагу, що ділянка .домашнього гос
подарства головно на селі, де підсто’ ова праця Секції в ді
лянці вишколу. Тут мусить йти порозуміння зі "Сільським 
Господарем" та співпраця із його фахівцями.
Й-аритативна праця у жінок зовсім природно має найбільшо 
зрозуміння, а сучасне полонення в тій ділянці вимагає'ба
гато праці та хертвенноети. Референтна Жіночої СлужбЯ, 
в порозумінні із Сус. Референтом'У,КК підбере ідповідпий 
гурт жінок, які дадуть змогу О.Е.С, взяти активну участь 
в допомоговкх акціях організованни для села/допсмога в ча
сі повені, голоду, понести/, або в акціях, де село перег.. - 
дить для когось /допомога полоненим, голодуш пм околицям
і  Т . П . / .

Є очевидно моменти; коли якась одна із д і л я н о к  являється 
пекучішою за другу, коли за ціну задержання якогось від
тинка праці,- монна коштом звільнених від праці людей більш 
зактивізувати чи рятувати важніший в дану хвилю відтинок.
Але все це мусить робитисд-організовано, та свідомо, доба 
Бідтак задерхку надолоіспти. Приміром акція допомоги поло
неним в сучасну хвилю є акцією передовою. Для неї посвя
чені майже всі сили Жіночих Секцій. Де правильно й доціль
но, але( помимс. того нуриться брати під увагу і другі ді 
ляпки праці, мусить бути хтнсь частинно відтяхеппй від 
допемогової акції а припильнувати справи організації, ви
ховання' то вишколу. Ес для кожної поодинокої акції а в тім 
випадку, допомогзвої акції полоненим потрібний ген добре 
наладнаний організаційний апарат, %  можна забувати тех, 
що йде весна, а з тим і підготовка садкової акції і пр. 
Провід іл.Ж.С. мусить за розділеною працею слідкувати'та 
- відповідно • її регулювати. Поодинокі референтнії М.П.О. 
слідкують за працею своїх ялзпок; які працюють на тотем
нім1 відтинку праці в О.Е.С./нрим. Організаційна референтна 
М.ш.С. здає звіт на .ширших сходинах що її опівробітпиці 
■такі то,'а такі на теремі М.Е.С. зробили таку а таку пра
цю, прим, зєднали члеяок, зорганізували курс вишколу для 
діловодчиць/. Знову х'такі, а такі члекки мали доручення 
працювати на терені О.Ж.З. в орг, азфюраті і. там зробили: 
таку, а „:чтаку працю /пр. відбули о' поїйдок, перевали 
статистику членок і т.п./. Очевидно, що паладнаннл.тих 
справ вимагає зусилля та актмвкостч' провідних жінок, д:- 
віря, яким вош: тішат'-ся у жіпвгтва, та на яке заслужили 
у загалу громадянства кажуть надіятися, що і у теперімпій 
мент своєрідньсго паш ;гс іспиту, здадуть йгб вдоволяюче.
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Голови О.Ж.С. відповідальні за точно звітування та за на 
силку статистичних даних вимаганих в обіхн. гл. Вісник 
4.19. Матер іялгі мусять бути прислані якнайскоріше, бо н: 
другу половин?/ січня планована є ділова конференція жін; 
чого активу і матеріях з точену потрібний для опрацзванн 
дальшого плану праці»,

Керманич Відділу 
Культурної II"аці.

коо-

§1ДДІЛ ШДІДЬШЦТВА.

540. Еменування^мука. довіря для У кр аї ксь кого Учи т е л ь£ ье о го
06бЖ2ХНМ_ПуацІ *

Згідно з розпорядком Головного Відділу Внутрішньої Управ 
в Уряді Ґ.Ґ. з дня 22.7.1941.ч. 11/^010-01/Н/ і згідно 
з "Напрямними Українського Учительського Об єднання Гро». ,і 
потвердженими пкоьмом Головного Відділу Ноуки й 'Навчання 
в Уряді Ґ.Ґ. з дня 9„VIII. 194Т-.Ч.3823/41 -14- Провідний 
Українського Центрального Комітету заімєпував мужем до- 
віря для Українського Учительського Обєднання Праці про
фесора Івана Теслю та побажав йому якнайкращих успіхів, 
у діяльності /письмо У.Ч.К. з 1З.УІІ.1941.4.9962/5/-

50. Різдвяні феуії^
В звязку з деякими запитами подаємо до відома на основі 
вияснень компетентних чинників, що в справі різдвяних фе 
рій для українських пкіл залишається міредайнпм і рь?го_ 
шкільного року розпорядок Головного Відділу Науки_й Нав
чання в Уряді Ґ.Ґ. з дня 7-грудня 19414.Ш-ЩТ27<0/4О-хІ-7'х- 
1000 вміщений в АщДзІІатї б.ег АЬіеіІипз І/іззепзсіїаюІ; , 
БГгіеПип^ и.УоІкзЬіІіхі^ іп Іег Не§іегип§ без &С-'
ч. 1/2/1941, якиІ звучить ось так: Змінюючи частинно поз 
порядження про ЇІ7$іі вільні від навчання" з 26.11.40.
К.21 .б522/40-ЇІ-7и-1000, точко-5, уотійною, що Різдвяні^ 
ферії для українських шкіл тривають від 6.січня /1 -дейз 
ферііі/ до 20.січня включно. І день навчання 21.січня.
З тій справі видала шк» влада недавно додаткове лпяскяль 
пе з ар я д же ння.
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Інформація.
Кореспонденти дістали зхе інформацію ч.З. Просино відгук- 
щгтясь. Всі справи затсркнекі в ній, вимагають обговорен
ня. Взагалі повинні кореспонденти звітувати обткрно з за- 
поданням усіх подробиць. Це помагає часто насвітлпти спра
ву, вияснити ситуацію..
Підготовляємо новий запктний листок. Звертаємо увагу, до 
відповідь на нього мусить наспіти негайно, інакше відо
мості спізпеиі й неактуальні.
Імпрези
На січень*припадає особливо богато імпрез різнородного 
характеру. їм треба присвятити бачку уваг;/. Вони підно
сять настрій публикп, мають виховне значення, плекають1 
товариську атмосферу і вкінці приносять неабиякий дохід. 
Зокрема ванне їх пропагандивне значення у відношенні до 
чу: типці в.
Тому обрядові свята, як Свят Вечеру чи Водохрещі, треба 
відсвяткувати гідно'. Докладні вказівки щодо того подала 
ми вгсе торік у Віснику ч.7* із 15*12.40.
Нарівно з обрядовими імпрезами треба подбати й про виве
дення національних свят, як Сьято Деркавнооти /22.січня/ 
і Свято Крут /29*січня,/ Через надмір імпрез у січні 
у нас звичайно не нідгстовляють якслід програми. Току тре
ба вже заздалегідь до іього приготовуветись.Краще вивести 
менше точок, сяє добре обдуманих. Велике значення має 
такогс декорація салі, що повинна бути дбайливо переведена. 
Передусіп точний початок.
На лютень припадає одне національне свято - роковини 
емерти бл.п.Сдьгі Васараб„ Святкування це перебирає часто 
•жіноча Секція і ц§й звичай сліг, піддержувати.
ОДйаче сейчай по^РІЗдваних Святах, а принайменліе по січ-: 
невих імпрезах треба приступити до підготови до Шевчен
ківського концерту. Концерт цей являється широким всена
роднім святом, якого святкування навіть большевпцьна 
окупація не перервала. Тому програма його мусить бути 
барвна й геличава, як цього вимагає память Кобзаря.
З оглдцу ка бахання Генерал Губернатора, внеказане в пХра~ 
кавер Цайтунґ” із 15.КІІ.41., щоб відступити цього року 

від звичних Різдзяккх та новорічних побахакь, не висила
ємо ніяких друкованих ані писаних побахань до німецьких 
властей. Одначе, щоб зберегти цей гарін.й звичай в іншій 
формі, повинні УДК й Делегатурн злопити усні побажання 
провідним німецьким особам даної місцевості.

Керманич Освідомнсго Відділу.




