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Перебиваємо великий та вирішний час. «Здійснюється епохальне 
діло впсвободгення З7,краї*неької Землі з піт больлевицького 
ярма та московської неволі. г>
А це .їло довершується у валкії боротьбі з великим какла ;ом., 
нервів, майна та крози. Львину частину мього гелитенськогс 
тягару взяв на себе німецькії! і її Нір і-у Сі зокрема йог о геройськ 
армія.
І український нарід з подивом та вдячніо тю відноситься до 
великих подвигів німецького народу та його збройних сил і зо 
свого боку готовий на всі геройства для цієї великої Справи. 
Доказом того - активні виступи українців проти больш&впцьк - 
го займанцл, участь українських охоткпків у бозвих \1яХ ні
мецької армії, д .броьільна чичитьба українського населення 
для воєнних цілей та добровільні виїздь тисячіз українських 
робітників на, праць до Німеччини.
Саме.маючи па .увазі цз готовість до мертви українського но
рову, звертається Український Генуальний Комітет до Україн
ського Громадянства з мепах Генеральної Губернії, з закликом 
повести косову збірку всякого роду т е п л и х  з и м  о- 
в и х р і ч е  й та негайно віддати їх для вхптку Німецька 
Армії.. Хай це буде черговим доказом нашого зрозуміння велико' 
справи, хай це причиниться до успішності: святої боротьби у .- 
ти нашого спільного ворога.
В порозумінні та за згодою Німецької .Глоди збірко, буде зі ;бг 
тися в часі від 5 до 15.ІІ.ц.р., а переводитимуть її Украв*- 
ські Допомого в і Комітети, Деяегаури та Нукі Доьіря.



Складати треба ось такі речі:. зимову обуву, по зир з і Футр 
вану, передусім т.зв. валянки, трплі вовняні речі, в. первг 
чергу пкарпетки, панчохи, светри, трчкотп, комінярки, топ 
кокухи в найширпому розумінні, ;:к футрякі канізелькп, кап 
рі, нагортки, вовняні накривала і т.п., теплі рукавиці, м 
лі, тощо.
Всі того ро.цу»- речі передавати до збірковип станиць за по
свідкою дотичного УДН.
Віримо, що не звачагчн на велику матеріяльну руїну Укр&їц 
ського Громадянства під большевпцькою зяйнанцчкоп збірка 
дасть належний вислід, що буде черговим доказом поровєм
кості! українського народу в допомозі для Німецької Армії.

Краків-Львів, 25 січня 1942 р.
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Д-р Володимир Нубіііович ,,.-Р К.’сть ПакьківськиЯ
Провідник Українського Голова Українського
Центрального Комітету. Кразвого Комітету.

— — оОо-------

Як про це говорить віще подана відозва, УДК дістав згоду, 
щоб українці з власної спонуки і у власному крузі ділення 
перевели збірку теплим зимовим річей і тим самим конкротн 
ділом засвідчили готовість і споту помогти Німецькій Армі 
у її валкій боротьбі з оольдєвицкиілї ватагами.
Зветравмо увагу усій У , Д.К., Делегату?, і їїунув ідвіря, яг: 
топ Проводів У.О.Т. на ци важливу для нас акцій, та проха 
змо їх долежити усіх зусиль, щоб-ця акція увінчалася поса. 
успіпом, який дійсна вказував, би, що в цій валкій боротьб 
українці не стоять осторонь, але по своїм силам поиагаать 
У боротьбі Проти СПІЛЬНОГО ворагя.
При т- му звертаємо увагу па потребу якнайуватсливіпої конт 
лі, щоб пертвовані речі дійшли до місця' призначення, так* 
всяке зло вливання може мати трагічні наслідки для копії- л 
несовісної особи. Завважуємо тем, до всі р. чі мусять бути 
синфекціоновані і це переводитиме німецька влада;
З уваги на можливість поширення заразливим: недуг, слід пд 
збір ті злет зсувати належні міри.
Для переведення акції треба притягнути овяденників, учнт о. 
солтисів чи війтів ті інших свідомих громадин т;г запре сам: 
у склад комісії для переведення збірки зимовим річей.
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2 ЗАДХЙет^СПРАВИ^

ОфО. Дозвіл на поб^ФД|[_ГіР1_для-бевдЄ2жавніЛсіві
Звертаємо'увагу на Денник Розпорядків для Ґ.Ґ. з 9гсітїня 
і$42.ч.3., де поміщений розпорядок щодо побуту чужинців ь
Р.Ґ.
7§. ^ього розпорядку кане: "Бездержавнйка увамається за в-" 
ця,. якщо він перед заіснуванням без-ержавности не мав грохав* 
дянства бувшої польської дертави”.
Отже примус мати виказку національної приналежності! не розтя
гається на українців з Великої України, що не набули полье: :о- 
го громадянства та переселенців /умзідлзрів/ із -укоЕлпк - 
з чого виходить, що хто з цих осіб хотів би виробити собі 
виказку національної приналежності! - то може - хоча не му
сить.
Тому, що бездержавний!в укапається за чужинців - томумуся: ь 
вони сповнити й усілякі наложені на чужинців обовязкіі, а е^- 
ме:

Язпбинці, що в хвилині входу в ш:т~ 
т~ їього розпорядку'своеГмісце заменкання, або побуту магив 
у Ген.Губернії - мусять просити за дозвіл на побут протяг ом 
2-х тижнів від дня входу в життя розпорядку /розпорядок ^зій
шов у життя 9*і*1942, а це з днем оголошення/. Аж до вирішен
ня цієї справи вважається їх побут у Ген.Губернії як дозво
лений .
§ 6: Властивість: Щодо уділений і відібрання дозволу рішає 
староста /Крайс-- о дер Жтадтгавнтг.ан/, в якого окрузі чужинець 
хоче задержатися, або задержується, в характері поліцій! ої 
ьладаи для чужинців”.
Треба ще звернути увагу на 3 1 уступ 3, який каже: <
"Влада Г.Г./Головний Відділ Вкутрішних Справ/ очеркає дорогою 
зарядження, яких позатим осіб не вважається за чужинців” - 
значить, на підставі цього пркішсу щодо українців-бездержа,.- 
ників могла б німецька влада видати якесь окреме зарядження 
в будуччині. Хто хоче познайомитись із подробицями цього роз
порядку - знайде його л "Ферорднунґсблят фір Ґ,Ґ.Г ч.З. 
з 1942” стор. 5-
Жодо уділєння і відібрання дозволу на побут рішає староста 
/повітовий або міський/, при чому кожний мусить ЗГОЛОСИг.И? я 
особисто. За неповнолітню: дітей випонюють відповідні рубрики 
формуляри родичі. Петент мусить ВИПОВНИТИ формуляр', долучити 
свій життєпис, одну світлину, стемпель за 9*20 зл,, принести 
зі собою віпсазку У.Д.К., як також інші документи, які от в ер,-; 
жують його дотеперішнє безгсропанство/Фремденпасс, Нанзеп- 
пасс,Ро©©< Азількарте, Ауфептгальтегепеміґунґ/.

_  Якщо дана особа не буде мати жадних того роду документів, 
або переселенчої виказки /Буковина/ чи якихсь большевнцьких 
документів, а влада буде вимагати від них якихсь застунних 
документів чи дсказіз правдивості їх заподаяь, УДК мусітпмутт. 
виставлятіг їм відповідні посвідки /прим, що хтось є емігран
том із Сов. України з 1918 р. , що за Польщі мо такі а такі 
польські документи, які йому зо.гикул -і і т.п,/.



На правдивість цего УДК мусить переслухати протокояярко 
заподаних свідків, або с;ержуть іх писемну заяву з їх 
власноручними, .підписах::.

0б4. ^ісячні звіти.
Звертаємо увагу і з цілим притиском підчєркаємо-, що всі 
УДК і Делегатури мусять нам*щомісячно звітували, бо томе 
вимагають загальні постанови. Де торкається теж їєлегатур 
з новоприлучеі-шх теренів де краківської областп/Ярослав, 
перемишль, Сянік/.
Кожний УДК пересилає нам щомісячно звіт із своєї діялі 
оти та його Делегатур - як теж посилає нам місячні звіт::, 
які надіслали йому Делегатури.
Делегатури надсилають свої місячні звіти до УДК у 2-х ;
мірниках, з яких один зістав в УДК - другий УДК персе «гне 
до УИК,не чекаючи навіть до часу, як це часом бувало, 
виготовлять свій місячний звіт і його разом зо звітом до- 
лєгатури перешле.
УДК не може перетримувати звіт ів Делегату?, бо чеве.у це 
дуже часто матеріял звіту тратить па вартості. Делегху.Р- 
не може з вини У,ДК з цього лркго-ду отягати на себе ас за
служену догану з боку УДК.
Засадііччо звітує так в УДК як і Делегатуроп кожна:: рото- 
рент за свій реферат - отже подає, до за с ітовнй міоя: - 
у його рефераті зроблено, а чого хе зроблено, яьсі є най
актуальніші проблеми у його терєні і як задумує їх г" ?- 
вязатп. Звіти усіх референтів пересилає Делегату?! до 
УДК ** знов а УДК звіти Делегату? і своїх референтів пере
силає до УДК.
Спеціяльно велике значіння має звітування з иовопрнлучє-.. 
них теренів, де є новоутворені Делегатури, бо зі з ьітів 
довідуємось ми про потреби" завдання, недостачі і труд
нощі тереву. Якщо такі дані будемо мати, тоді зманонор 
відповідно пскерму-'.атп їй працею та помогтл ї-м у праці. 
ІІри ..тому слід памятати, що УДК мусить щомісячно звітува
ти владі, про діяльність усіх УДК і Делегатзф.
Взиваємо отже усі Делегатури з позоприлул-. них теренів пе
ресилати нам щомісячні звіти, при чому відпогідльні за 
припильковання цего є УДК-ти в Ярославі.,ЙерСмийяі і 0 -
ці..
Водночас УДК в Ярославі, Перемишлі і Сяк оці надішлють на-, 
відворотно:
1/. списки новоутворених Делегату?
2/. списки' члені в проводу Делегату? враз з їх життєписами 

як те.:, якщо це п ітрібке, відмові днпми внесками,
З/. списки Мужів Довіря у нсгоутворенях Делегатурох,
4/. списки сіл, що пале лать до новоутворених -Делегат"? 

із заподанняк скіеькости '-ожканців має дане село 
і скільки українців, а скільки інших та які має орга
нізації .
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124.

124.

. 135.

Якщо новоутворені Дслегатурз мають ухо тонкії матері#.*:, ?' 
з уваг з на послі:-: могсуть влслатк його безпосоредно до У У., 
а відпис до свого УДК.

Керманич Організ.Відділу 

-оОо- - - -

У справі робітників, що вертають Пімеччяни^
Від якогось часу ввівся поцра^ігіьіікії звичай, що робітник , 
яких яко хорнх і неепооібннх до праці відсилають з Німеч
чині! домів, звертаються прямо до У.ІЇ.К чи УДК, щоб ті зі. го
лися 1$ ліченням і покривали йс*То коліти. Щоб всі заінте
ресовані, а зокрема УДК знали який напрямних дерт-тмея 
в тих справах, подаємо до відома:
Українці-робітнпки, що їх яко хорах і неспооібних до пра
ці підсилають до Г.Г.,мають ееіїчхс по приїзді, з уоіни 
паперами, головно з посвідкою арбайтеамту в Німеччині* що 
їх з причини нездібності! до праці відсилається домів, зго
лоситися до місцевої Суспільної Убезлечальні і ця має за
конний обовязок задчепону; .іти. їх лікування і оплачувати 
всякі його кошти. Те' саме відноситься .До вагітних цілої: 
і дівчат, якщо їх з цієї причини вислані* з Німеччини.
Ані УДК, ані‘УДК не мають і бова зку покривати таких когіїтія 
і на майбутнє цього робити не будуть.
У^ оправ і ,^е|^ямад |.ї ітників ,?• Німеччині.
Родини рибітників, які працюють в Німеччині а які е ^іл^но 
конечні до праці па пласкому господарстві, мозсуть в: 
па адресу УЦК через УДК прохання про звільнення з 
рекламованого. Прохання мусить бути обосноване знавай::: 
річевими аргументами господарськії чи іншої натури, л - 
твердле не місцевими громадськими властями і УДК, писана 
в німецькій мові на адресу:Ап Діє Ке^іегппу? аез Сепегаїкоидгегпетептз
Ьез Ьеііег йег А'ЬіеіІипе- АгЬеіР , Дп Кгакаи Назначуємо однак, що мусять бути ділено порекошш~: при
чини звільнення, та що такі прохання не можуть бути мас: 
ві,- ращше - виїмкові.
У справі .З^ІТІУ.ЕПХОВН;;Х_ акільннх, інетитттів_і_ захрвопо
Тому, що з незалежних від УДК причин не мочка було ско
ріше вислати УДК-т?іМ квестіонарів Виховних Інститутів 
і Захоронок, вишлемо їх цими днями, з дорученням вгіг.гпа
ти постанови Вісника УДК аа січень ц.р. стор.5-ч.113 
і 135 невідкличьо до 15.II.ц.р.

--Т Г>О оїд
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232.
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Покликуючись на наде оголошення про стипендії, з кінця 
серпня 1041., пригадуємо УдК, цг> шйсятн тепер п;. опаппя 
за стипендії є недоцільно і тону не треба їх ііркпнгпаа 
ані посилати до УДК
/^справі інвалідів з нінсцгко-ссгітсьіу ї_рійкил 
У звязку з запитами деяких У;ДК-Долегатур подаєм з до і
М:'
Якщо хтось із українців, ігд| були забрані, чи то як пера, 
кладчики, чи як гізники, чи в Інаюцу характері німецька: 
юійсіко вами чинниками на війну в больдо якам::, ста- Інг 
лідом, чи згинув на війні,- повинен він у :  ного родтп: 
згилосити це до УДК л діли о дерчання ренти. Зголопбк:-.: 
треба прислати в німецькій мові, найкраще на ф •ртулярі 
виданим УДК-ом для інвалідів з німецько-польської — 
із запода*7ням усіх потрібних дагшх.

Керманич Віддало/ 
Суспільн х Опіки.

-------_фффф_._----

ГОСДОДАРСТВС^

на_веде:аня то^гов єдиних _. п^омисл ьвкп - - •  ..
На основі поданих нам аьт.рнт-тннп інформації! а компотом 
тнин місць в справі іс шцесій на ведення торговельних 
і промислових підприємств подаємо до відома, що в остан
ньому часі полагодпеїпім цих оправ передано місцевим урн 
дам повітових і мі от кзгс старосто /крайсг агішонів і лтад 
гавптмаиі}./.
В тепер іпнтЛзму часі спрага пр с,? •; с т ав л я є т ь ся так, до коли 
до кінця грудня 19'■ 1 Р* якесь подання не було ьхе пола
годжене по думці закопа з 22.17.1540, то заінтересована 
мусять подат-и н о в і п р о х а к н я про концесії д 
м і с ц е в и х  у р я д і в  повітових на міських ста
рости. В цих урядах будуть полагоджені ці _ прохання на п 
ставі вже уділеної їм загальної псвлоплаті.
Де значить, що- загал- купецькі-іх ■скргіз у  справах кокцооа 
буде в руках повітових і міських старосто і до^нп’ кало 
пить подавати всі прохання пре уділення концесій : - 
дення товговзльн-Х і промислових підприємств. З уваг'у: 
це заінтересовані сторспн, УДК і іелогатурії повпппі та 
справи допильнувати на місцях.
Остаточне полагодження справ утілення концесій^на:_
1/.крамниці споживчих товарів буде компетенції Зід\.:.л 

Прохарчування і Сільського Господарства і'.Г. в -.лап: 
/Дєпанська пл.8./.



2/.шинкарські концесії - з компетенції Дирекції Моиошо.і 
у Кракові,

З/, більші підприємства /концасіонуванпя яких рані ие буя ; 
засторежсне воєводі/, де працює більше ніж 13 робіт;--- 
ків, або машини в салі гід 10 ГІІ - застережені ІДс::;.- 
царському 'Зі дд і лові ГГ /Депонсцк-а» пл.ф./.

Нові друки формулярів, на яких слід вносити прохання ;;?• 
концесії вийдуть незабаром і можна буде їх дістати на в і 
ця” в урядах повітового чи міського старости.
У вирішенню концесійних справ рукоБОДЕться німецька вла
да усталеним господарським планом, узгляднюючи, очевидна 
річ, національні вїдк.-синії. Баяоаяфі і завданням госх 
дарськогс'плату німецької влади є наладнати здорово гос
подарські, а зокрема торговельно-купецькі відносини та 
створити з д о р о а и й купецький стан, до дає ааноруку 
правильного,фахового ведення підприємства і ного удерха- 
ня, а не ’дссобляти творенню великого числа нєпитездат-. а: 
крамниць /з уваги на бвак товарів, обмелений яриділ сх в 
рів і контингентування/, або ведених нефахсво. Це'папі 
люди, а зокрема повозорганізе-ваний купецький стан, повгч 
ні мати на увазі. * ...

052. 7 справі д6ца?Кррих_руарчес.ііХ 'карток..
Звертаємо увагу всіх УДК і «елегатур, що звіти за вц;д:: 
харчеві картки за кожний бідучий місяць разом із запот 
буванняп на слідуючий місяць треба висилати до УІ'К най
пізніше 10 числа*кояпог місяця. Згідно з розпорядком 
Відділу Внутрішнього Правління ГГ мусить УДК не піеніпе 
18 числа коотого місяця подавати загальна залотребуво;;:;.': 
для всіх УДК і Делегату? на прицілові засвідчення на елі 
дуючий місяць.
З уваги на це всі запстребугання, які прийдуть до УДм ті 
ля 18 числа не будуть узгляднені і прицілові засвідчення 
на до,даткові харчеві картки не бу :уть -видані.
У звіті подати ліш’е:
1/. загальне число виданих карт на -о і.сучий місяць,
2/ скіяько. карт запотробозується на прпйденний місяці, 
З/, хто у порі знанні з попєроДЕІші місяцями ізідійдег, 

а хто новий прибув.
Повних списків осіб управкеких до одержування додатк-вих 
парчевих карт висилати*не потрібно.
Завважузмо при цьому,' до яавсігди тлеба виразно подавати 
спільно карток запстребовується на наступний місяць та 
чи потрібно висилати придід^ве засвідчення.
УДК і Делегатури мусять поінформуватися у місцевому Від
ділі Прохарчування, чи кожного місяця потрібно їм прод-- 
кяадати приділозі посвідчення від Іняере Фервальтунґ 
у Кракові, чи вистарчить ставе посвідчення на випадок, 
якщо число потрібних, харчевні карток'остається бос змін.
При цьому завважуємо, цо справи додаткових парчевих карт 

• треба дужо докладно, і педантично по лаг о,цягу вати згідно 
з існуючими розпорядками, щоб запобігти некорисних паслі
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кіз для окремих УДК, а у -ьпсліді і для цілої акції з а б е з 
печення українців додатковими харчевими прицілами. 
Недбайливість мопе довести До того, по видача додатної:::-: 
харчових карток попе бути припип^на, та є;-дочасно потягає 
некорисні наслідки і для іншій: справ.

•Керманич Відділу 
Господарських Справ.

оОООо-----

©ПІКА_НАП.МСЛОКДІД

І. Організація.
Відчитуванм^Вісккків^УІ^К^^.
® останньому числі Вісника /ч.І . ? 1 .1 .1942. /  ми _ звернуші 
УДК-там та Делегатурам увагу /с'тор.Ю під а-г/ на іглмс 
посилення праці та взивали запорати нам запотребув-анзн.■ 
на становища організат рів Рофер^нтур/Підройсрентут?/
О.н.М., а рівночасно пгдалп від' себе умови винагороди.
Досі не/ маємо ані'одного зголзцекня хоч Гіда Підляпс"на. 
Горлиці, Криниця, БІлгораЗ, Томатів, Володана,Ярослав, 
Холм -  таких праці штиків потребують.- Тому нарікання і. і 
брак працівників зовсім невністпі, а недокладне відчин ** 
рання Вісників стоїть на перопкоді в посплоїш і суспіль
ної організаційної праці на місцях.

309- Звітування.
Усі Референтуря О.н.М. одерпалп формулярі річних звід •- 
лень, окремо для себе і Делстатур ,а окремо для кліт*м 
/ЛПКЮ, КПЇ, ШКІї, сп ор т о в их і о в ар к с т в/. Зв і д омл оння с я ід до-» 
зіслати усім клітинам молоді, пс'дбатй про їх виготовлен
ня, опісля зібрати- та враз з зпідомлзккям- Рофорентур та 
Підреферептур переслати, до УДК,
Виготовляти треба точно, вірно, упаявший цідюрічг-іу щ  а- 
цю, не .пропустити ані о д н г  питання без відповіді, бо 
на їх основі УЦК/3.О.н.М./ -мус̂ тг. зладити зні.демлекпв 
з цілорічп )ї діяльносте.
„ейолеан© ВІД Т'ОГ̂  Р^ферентуріі /Підрефер штури/ О.н.М. 
звітують щомісячно про оеяги праці найпізніме^до 1 Д,сл - 
дуючого ■ н.їояця7“Звітують окремо і незалежно від Рефероч- 
тур Культурної Праці. Звіти. долучені де звітів Культ 
Праці, або недокладно заадресовані поисдйюгь до Б.Клд._ _ 
і В.О.н.М. не когистае з них. Тільки К..М., як секції /ОТ 
обовязані крокі того звітувати голові УОП,
Занедбування звітування спинюе працю., В.О.н.М: ' трат- тг 
звязок, який опісля уме не так легко кавязати.
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Відправи^.
а/ Районові
Щоби посилити працю о сільських К.М. доручаємо усім Ро- 
фсрзнтам/Ш дрефєрентам/ О.м.Ч. які це досі не переводять 
курсів-таборіз для провідників К.М., нега-но перевести ра
йонові відправи з провіднчкпмк/цяик/' молоді» На цг-іі від
правах не т' льки рефератами, але в перпу чергу практич
ними показами і інструованчям увести учасників відправ 
в організаційні7' працю в КЛі.
Програма район, відправ:
звіт, пісня, провірка прпявних, • перегляд чистоти, І'-СВСД- 
озаш-ш а саме, як заанувати К.М., як перевкдити^сходини, 
а на них голосне читання, наьчапчя рідної історії, в*е:все
знання, а далі іііструов&ня* лекції руханим, _ вільноручхин 
вправ, гагілок, марлевих пісень, деяких родів легкоятл^- 
тиїси, реферати з ділянка' гігієни і рятівнкдтва, з ділян
ки санітарних відомче той, здоровий акція, іг >якрапеіп_я 
домівок, уладхоння плод, підг-отова Днів Весни."
На цих раііонових відправах /1 і 2. -денних/ учасники/ці/ 
повинні практично перейти короткий, поровгшкіл— як ьестд 
працю в К.М.
З кохної районової відправи слід негайно переслати про
токол до Відділу О.н.М.
б/ Місячні відправи.
Згладжувати з проводами К.М. в осідку УДК та Де^егатур, 
з такою самою програмою /в скороченні/ до б учасникам даті: 
методичні вказівки та матеріяли.
З тих відправ слід теч переслати точні протоколи.
Підмоги^,
Деякі Референтуря /Пі.р еф евен тури/ О.н.М. одержали гід 
УЦК /В.О.н.М./ грошеві підмоги на закупно спортового 
приладдя і переведенні спортових курсіз-таборів. Зазна- 
чуємо, ідо- цю підмогу кочна зучитп тільки на вгорі зазна
чені цілі,-інакие треба їх повернути.
Точні рахунки і оригінальні квітування слід переслати до 
Відділу О.н.М. в означеному речепзд.
Звертаємо у: агу, щр зуккття підмоги на інг:і ціла - як
вгорі наведено- в ніякому разі недозголене, за по відпо
відають особисто в. ЇМ луди УДК і-Делегатур.
Понадто одєрмолч рівно5 підмоги і спортові товариства
на закупив спортового приладдя і улад-епнн спортвопх 
площ. Такос вони через свої 7ДК обовязані нредлокптч 
точні розрахунки враз із квітоваиіьям про їх зукиття.
Виказ підмог для спортових товариств:
1. УСК Україна" - Львів - 5',000.- зл.
2. УССК - Львів - о,'000.- и
3. УСК "Сян" -Перемппль - 3,000:- "/брак кіс.звідомлоння/
4. УСК "Лев" РаДИмп - 2.000.- "
5 . УСК "Лемко" -Ояніїс" 1,000.- "
о. Міський Уряд Тіловихов.

Львів 10,000.— "
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3011. Спортове^р оиладдя. 
Деякий

-”“■ ■ * вида? і Молоді.?7Ук"а”- —- ■■
бібІі^7 е Й Єі»Й?ЧГИ«ЧТВоГ нЬвідокйло нас, цо комплетіз кп ї' „і ога. ■3-сь нз мав, тону кс-.сна замовляти сіл.:,-•-л  -и...х. г як і о де ка складі.
Кг
у ^ЛЄ5?2'Р®?Ь.. ■ Д^Рога” ііоріа набути з "Українськім Вила;.- * -ИДтві по кі 2.00 і 2.50 зл.
ЧЄбаВ^ тГ"-;;Т^ . 3 д к :к г̂ п і д р з ^ ї х ї и к  «в юнацьких ївибср'.. .' <̂ аи вляхИ г, окрамної к і м  Видавництві”.

10 • йаціонздьтуо-суспіл.ьне виховання.іСнодшпп
К. ’ї.^не відбу і-ають правильних сходин. Брак провідників 
на місря-А а Референти /Підреференти/О.н.БІ. замало ні •’-• кладають уваги на інструовакня,
Сходини К .кі. /К. &./ повинні відсуватися найменше два г,аг п . в типдень з такою програмою:
1 звіт та привіт
2. пісня
3. провірка проявних
і. перегляд_чистоти Апл. інстр. про здоровну акції:/.
5* україновідаїпіЕ/історія, зеклезкання,літератуна V Форі 

голосного питання,гутівок, рецитації;, інсценізацій/,6. 20 хв. руханкн 
7- кімнатна забава 
8. читання преси 
9- спів 
10.звіт .
Привітом не мовна зловживати, він е загальний і однако
вий, тому доручаємо строго придержуватися доручення Віс
ника ч. VI. в дня 1 . XII. 1040.
Сходини повинні тривати не довше як 1 год.ЗО хв, в зимі 
навіть коротше.Задля браку засобів освітлення ві.ДбуваРїі 
їх в день - найрадше в обіднр нору.
Другим видом праці котюго К.М. в збірка, про до мова 
далі. . . .
/уоси^табо2и_для_л£сгідпиків К.М.
Дуне' повільно підготовляють Референтури та Лідреференту- 
ри О.н'.м. ці курси табори для провідників К.ІЙ. - а мас 
летить. ЧДень Весни” - .мпозантна імпреза молоді було 
невдатною, марпеві змагання, дебуття З.Ф.Сюне матиму ~т- 
своїх виконавців, бо тепер, коли на це пора, занедбусю - 
ся переведення курсі в-таборів.; Де. раз взиваємо усі ?<■.'■•с- 
рентури і Підреферентури 0. н.М.. доломити' усім МОЗХЛИВИХ 
старань біля переведення згаданих курсів-юоборів.
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32. Тіловиховання
Збірка - це сходини К.М. на вільному воздусі, цоб перо- 
бєсти “згори- налічену працю. В переведенні збірки не і:спо
стояти на перепоні ані пора року, студінь, брак домівіи: 
і т.п. Конечно перевести їх хоч раз в ти:, день з програно' 
1 . перегляд чистоти
2. зііт та привіт
3. провірка приязних
4. пісня
5. .відчитаний наказу
о . • заправа/інструування деяких родів легТ; атлетик::, під- 

готова до проби В.Ф.С., підготова до "Дня Весни", до 
змагань,мандрівка, рунанка, вправи вільноруч,гагілкн 
і ін./, фізична праця або передача припвручення 'ч_.с:. 
ти" чи "слулби праці"

7. звіт
Не монна занедбувати збірок, вони являються звеноп, цо 
лучить .членів К.!ї. в тіснішій гурт побратимства, дають 
змогу на вільному воздусі набрати здоровя, руху та 
тездатности. 
о.
Треба конечно довести до такого стану, ш б  переведенні? 
руханки в кодньому К.М, відбувалася найиенле 2 рази 
день. Передусім звернути увагу на сільські К.М.. Ззірц 
руханки на бахання перешлемо /ціпа 10 с~і/.
Підготова .проб^В^ФмСД
З весною вся молодь мусить приступити до проб за В.Ф.С. 
До цього треба підготов:: уже від тепер і в тій цілі ми 
видали поодиноким Референту: ам О.н.Н. спортове приладдя
Зорганізуйте уже тепер легкоатлетичні запрали, цоб на 
"День Весни" тисячі української молоді станули в лави 
амарунів/нак/ за В.Ф.С. Правильник В.Ф.С. модна набути 
у Відділі/ціна 2 зл./ Діна Відзнаки разам з грамотою 
-4 зл.

(і33. Фахове освідоклюоання молоді.
Санітарні курси. Не забувайте про них при нагоді уладну- 
вання”кур5ЇБ-таборів. Передусім переводіть їх ,ля дівчат.
Зверніть при тому увагу на поппроиня "здоровної акції", 
так як про це говорить ''-Інструкція про здоровну акцію 
в К.М."

Керманич Відділу Опіки' 
над Молоддю та Родиною.

•§§§§§'

н»
«
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401 . ЛР° організацію терен^.
Впродовж останніх двох місяців зайшли повахні зміни в на
шій організації. Багато освітніх ро б і тнкісїв' покинуло свою 
працю^ тут І' Т8-М станули до пр аці інші люди; деякі У Щ  
побільшилися новими теренами;-в кількох повітах переведе
но- інший територіяльнпй поділ; потворилися нові делегату
ри, інші знову зліквідовано.
Не про всі зміни, які зайшли,- знає У.Ц.К. Недостаточно 
звітування УДК, а з другого боку невеличкий апарат, яким 
ровпоряджає У.Ц.К. - не дозволяють нам реєструвати бага
то фактів. Тому теж наш образ стану організації, неповний 
та неточний. Зокрема , коли гіч йде про освітню організа
цію.
В цьому випадку ми відкликуемося до помочі Референтів та 
Підреферентів Культурної Пц>аці. Маємо надію, до пр:: їх 
допомозі, ми -вже в короткому часі дістанемо вичерпуючі 
відомості, на основі яких будемо могли зробити поправки 
в організаційному образі цілої.. освітньої бу дівлі.
З уваги на це заряднуємо :■
Усі Референти Культурної ІЦаці./безпосерецньо/ та Підрефє- 
ренти /за посередництвом своїх Референтур/ надішлють 
нам в найкоротшому часі, однак не пізніше 20.лютня ц.р., 
слідуючі відомості:
1. Референт Культурної Праці /Підреферент/: а/ імя і прі- 

з в е д є , б/ день,місяць,рік і/місце уродження, в/ осві
та, г/ звання, ґ/ від коли працює в Референтурі.

2. Помічні скли, урядовці Рсферентури /Підреферентури/, 
освітні організатори: а/ імя і прізвице, б ' день,мі 
сядь, рік і місце уродження, в/ освіта, г/ дотеперішня 
праця в освітньому ділі, ґ/ від коли працює в Ре/ерен- 
турі /Нідрефєрентурі/, д/ висота платні.

^ 3. Організаційний поділ терену У.Д.К., з рамени якого
працює Референтура: а/ делегатури, які зорганізСвано: 
районові,голосні, б/ коротка характеристика кохної 
клітини зокрема.

4. Поділ Делегатур: а/ список сіл, які охоплює Делегату- 
па і в яких основано У.О.Т., б/ біля назви ксхного 
села подати прізггща інтелігентів, які ниють постійно 
в селі, в/ окремо подати список сіл, які належу*ь до 
Делегатури, "але в яких немає У.О.Т.

Міркуємо, до для ні одного Референта К.ГГ. не буде великою/ 
трудністю переслати нам, як иохпа’пайскоріше її відсмоРгі. 
Сподіємося, до до 20.ІІ.ц.р. потрібні гам відомості будуть 
уже в наших руках. Не відкладайте справи, а зараз,таки 
сьогодні вишліть до Відділу Культурної Праці ладані відо
мості .

421 . Стінний часопис_в
ПєрвоБе темпе лиття, швидкий хід істеричних подій, яких 
ми очевидцями - підкреслюють ті: яки значіння часопису,_ 
зокрема в освітній роботі. Сьогодні не можемо собі давіть
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уягити У.О.Т. без часопису, плянотих, програмових Ргод-яи 
членів У.О.Т. без обговорення пресі', .без подання сд5 товгт 
подій.
■Ця актуалізація часопису створює пригоні умовні-ш дл?я ви- 
дгигення інпеї справ::, а сапе видавання стінного часопис 
су, одної з найбільп вдячних ферм вичозної“та~самевихов
ної праці"...
Отіншій часопис, в залежності від нотеб товариства, р: в- 
ня та цілей, може приймати різні форми, заховуючи завгв.в 
слідуючі ціхи: а/ один прим:вник, б/ вивідування на сті
ні.
Доби стінний часопис заспокоював розбуджені потребі: чле
нів УОТ та молоді, помагав у розбуджуванні та освідс ви. - 
Банні інвшх, щоб був виховним засобом - мусить бути від
повідно видаваний, після передування найменших подробиць.

Розуміється, ідо стінний часопис корнстае найбільшо з т :р- 
чості групи, яка його- видає, але не треба ніколи погдрдцу- 
вати досвідом дггнпх людей і тому' варта зазнайомитися з 
тим, цо іппі робили в тій справі, ■доби попе юристу. :ат я од 
цим досвідом.
Типи стінних часописів
Стінний часопис, в оолелнпсті від потреб- і рівн. серед 
вища, - може бути:

а/ інф рнатором,
б/ трибуною для дискусії її обговорення органі

заційних спрз.в
в/ засобом пропаганди і виховання.

Б залежності від потреб витворилося кілька типів стінно
го часопису. До інформування, цо д.і еться на ппроконд 
світі, иайбільпе надається часоігхс_із вирізків, Тонні: 
часопис повинен подавати 'в я дерГгхїї ^ормі* перегляд ЦоГ-,
ЦО ДІЯЛОСЯ' в ділянці п о л і т и к и , господарського і куі ьоур- 
пого пиття, в .ділянці спорту, па протязі оч-ркнзпог ча
су, пр. останніх двох хпвснів. Цей тип часопису є це те
пер дуне потрібний, бо цоденний час >пнс не всюди по до
ходить, так, що часопис із вкрізкіу могхе йогЬ дуне часто 
заступити. Якцо б навіть був тикни стан, цо цодепклй 
часопис усюди доходив би, то знаємо аднз, цо у великої 
частини молоді і ставних стрічаємо цілковиту байдужність 
до оеього цього, цо діється поза г ддн^к.угон їх найближ
чого бачення. І саме тут, птп помочі час я::: су з впрізків 
мехна людей впрова .лугатп в нирни- світ, розбурхуючи са- 
цікавлзпня до цього, ~д діє:: ся у світі.
Часопис із вирізків є чітким засобом образуваннд і має 
цю прикмету, що не вимагає ніякої наукової підготовки 
І Є дуне легкий ДО переведення. ПІДГОх.-'ВЛГ.ЗТЬСЯ часопис 
в цей спосіб, цо в зідпозідпоіу часі, п одинокі люди 
збирають, вирізуючи зі д-денників і-журнал із, - її о виніс я, 
телеграми, ілюстрації та фот-графії, цо відтворюють сбг - 
ворзні ситуації. Дим сп.собюц зі бранці! катеріял, різнії - 
ний на картоні, є переглядом пай в акнімнг: подій, за очех- 
кнениіі час.
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Знаним засобом пропаганди є плакат. Дуже зближеним до й«оц- 
го б часопис^з^ілюст^аційшґх- вирізків. Зміст такого ча- 
оопие5Р“в й п 5 в Ш т 5 “Глюс5рЄдіа;“поя0Нені одним коротшім ре
ченням. Знаємо добре про знач і ншг таких часошісіь-пяз ініхів 
як рівноп про значіння парадоксів, які часто відгадать 
більшу ролю у формуванні світогляду, чим наймудрілп 
трактати. Число плакату-часопкса мусить бути присвячено 
тільки одній якійсь пробленмі, яка тоді як щось безумоїмго^ 
і-о певнено кидається у вічі..
Часопис з ілюстраційних зирізків мопе слугити як ілюстра
ція, теза, або реасушція довгих міркувань.
Ті дві форми стінного часопису ке є пайвапніші, бо немає 
в них місця на заспокоєння найдавнішої потреби: самостій
ного вияву у писанні /пр. гуртка молоді, чи часописного' 
гуртка/. Ці потреби заспокоює властивий стінний часопис, 
що повстає за самостійно писаних статтей. Ця форма стік: 
ного часопису вкмаг-ає більшої підготовки і чіткого очерк- 
нення цілі. Тут легко зійти на бездоріжня, даючи невдатне 
повторення цього, про що пишуть інші часописи, замість 
самодіяльного- струмка думок. А стінний чосопис тоді спов
няє свою рол:о, коли є дискусійного трибуною для членів 
товариства і школою світоглядів.
Зміст^стінного часопису.
У часописі з ілюстраційних вирізків, як і взагалі з ви із- 
ків зміст мусить бути однородний, скупчуватися на одно у 
питанні, якому присвячене число. Інакше представляється 
справа при властивому стінному часописі. Тут повинно най
тися усе, що відноситься до товари стиа, Його праці, та 
його членів. А саме:
1/. Справи товариства: звіти з праць поединоки;: секцій, 

недомагання в праці товариства, досягнення, звіти 
з імпрез, цілі та завдання тов аріїства/організації/, 
пропаганада більших починань товариства,, і т.д,

2/. Проблеми випливаючі зо співпраці членів: брак•почут
тя відповідальності, точності, творення гурта, спіль
нот праці, обоьявки членів і т.п.

З/. Очевидне, що треба також наьяз-ати до цього, що дієть
ся в нашому господарському, політичному чи культури 
му питті. Але гри обговорюванні цих справ не треба 
забувати, про підчеркнечня свойого відношення до цих 
справ. Треба намагатися сформулувати, яке повинно 
бути становище членів до цим ощр&з, а нз дозволяти 
тільки на повторюванні за щоденною пресою.

^ак життя товариства, як живі відношення міг. членами то
вариства чи пиття суспільлости, тяке вимагав активного 
відношення- до своїх оправ, - дадуть стінному часописові 
доволі тем. А міркую, що згодом такий часопис слане необ
хідним в китті громади.
Коли впе устійнено, який рід часопису будемо видавати, 
треба подумати, хто цею справою будце кермувати.

Видавання» стінного часопису' ке мого"займатися одне ті.п.г'п 
особа, так з уваги на обом праці, як - Із* чини:
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має бути ві дзеркал® гщям яитФя громади, от'~о гро 
тріз&а звяеатк з існуванням часопису. Ікцотказіть 
юну періоді нема виднішого зацікавл: пня чсеогг о. 

плакатом*» або часописом з акрів ків* /бо тільки ті о .рм . 
часопису мопуть бути неначе накинені грона,ці/, - то 1-і 
ціятор мусить, хоча б тільки до течнічн'і праці, отпо т 
інших та викликувати зацік-авленнп, а самому .засуватися 
чин раз більше на задній план, Властивий стінний часоп„ 
моле появитися цойно тоді, коли це вме безсумнівне, пс 
такий часопис потрібним. Цю ферму часопису проба інспі
рувати дуже обегеано. Зразу вис тане, ісслп давно вирізки 
з хроніки, поодинокі ОПИСИ імпрез, ко'упікати проведу, 
Щойно, коли пічнуть напливати матеріяли, коли різні чл 
ки товариства будуть адатг: па появ;/ їх статте!?, цей:, з 
тоді грунт для властивого стінного часописи' с йідгитова 
ний.
В громадах, які б організаційно олайо вироблені, які сі 
ять на низькому рівні - весь тягар праці паде на кернів 
ча. його ролл мусить бути яско підчеркиема, як цього* 
тягар праці боре на себе, мукаючи поночі в громеді.В та 
грстадах-появ бути тільки нова про часопис з вирізків 
та часопис з ілостраційних іпрізкіз/час -пис -плакат/’.
Стремліякям кожного освітнього працівника повинно бусн 
таке корування справою, цоб його особ а відсунена на ост 
ній план, була наче тільки порятунком на случай потреби 
піддеріскою, а цілу техніку і редакційну працю при вида 
ванні часопису, цоб виконував час пінений гурток і ре"а:: 
ційкий комітет.
Організація гурткв^ссічного^часоппсу.
Гурток стінного часоппозг повинен з гурт; вати усіх вловів 
товариства, які цікавляться стінним часописом. Він мови 
нек бути зорганізований так як і копка інша секція тойй 
ристза, маги власний правильілік і, для успразлопгв:і пра
ці провідника та секретаря. Ціллю- гуртка б" зазнайсіввв:: 
членів із завда-чіям стінного часопису, з технікою їв. 
ні давання, з пробами та анелідами в іпино: клітинах, -в: 
організаціях, які видають стінний-часопис. ДсйїЬжиС стін 
гщріді гуртка - це писай-Ш статте:!. І іонна тут випробу-ат 
спосіб писання і дома і в домівці 310.1., пр.-вязуЬчн-Г „а 
це очеркнечий час'підчас слот н. Не треба .-.бнеауватпоя 
тільки ДО ЗДНОГ' 8 цих способів, бо кввнпп з них мав де 
які недомагання тав багато прикмет. І так пр. статті пи
сані підчас сходин, будуть завади поняе вичерпуючі, : - 
верховні, але з другого боку більше безпосередні чим 
сталі ті писані вдома. Коли візьмемо це під увагу, цо :в - 
сапням підчас сходин примуруємо всіх писати і не хіДн:. 
раз атмосфера праці приневолює великих лінивців та за
охочує несміливих початкутзчих,- то не залишимо цех ф ач 
п-вмимо цего, цо вола має піхт»?- низку недовгагань. Написі 
статті п:винні бути голосно відчитувані й основно пс_ - 
дискутовані.Бачимо» цо гурток е неначе школою редагу
вання своїх ду '-к, а не б безп->сеюедп'? звязаний з :т 
при видаванні часопису.
Роботу ззязину з цоветаївшч часопису викопує реуцхді в 
комітет, який часом пере і пально лекрпвсс еься -з гу- ’НГП*’ V Д

г



коли вік не начислюз більш як вісім осіб. Якщо гурт':: 
є численніший, то т -ді треба вибрати кілька осіб до ч 

д акційного комітету. Ре -.акційний комітет повинен в і дох. 
жувати свій особовий склад в цей спосіб, по чае-зід- ч 
су половина членів комітету повинна відійти, заличагчп 
місце для інших з гуртка стінного часопису.
Редакційний комітет з це неначе фільтер, крізь який кр 
ходить усе, до має бути поміщене у стінному часописі. 
До засягзг праці гуртка належить: 
а/ устійнення н зн: часопису; 
б/ характер часоп і су; 
з/ зміст}7- поодиноких чисел; 
г/ розділів, які мають найтися в часописі; 
ту вншукання авторів і збирання матеріяліз; 
д/ збірне вирішування про придатність надісланих мл т - 

ріялів та їх поправка. 
е/ устійнення заголовків для статтей; 
в/ устійнення реченців видавання часопису і тзхкічп^ 

виконання.
ЗаголоБок_час2ДИсу з дуже важною річчю, якцо йде п} & 
чйтнїсть'часопйау. Він мусить мати в собі чось поривав 
чого, мусить лучійтл-ся з близькими справами молоді міс- 
цевинп. ?аз обраний заголовок чссойиоу повинен' бути :д 
жаниіі, хіба вирине якась суттєва потреба зміни, пр. зм 
на характеру часопису, Цоб оминути монетокії, заголсво 
часопису можна цо деякий час інакше графічно обплював
Тип часопису мусять бути устійненні! це поки оберемо з-д? 
головок часопису, б :> заголовок повинен бу-ти дострое,н:й 
до типу часопису. В залежності від потреб і можливосте 
редакція рішає видавати часопис з ілюстраційних впріє- 
ків, з часописних вирізків, або властивий стінний час-.; 
пис. Кераз з мо'жливе видавання двох типів- часопису, нр 
властивого часопису і часопису з вирізків, які будуть 
заспокоювати цілком різні потреби. Коли впдаєтьсярівно 
часно два типи часопису - тоді добре по,:ілити редакція 
на дві групи, або це ліпше, доби були два незалежні ре 
дакційні комітети.
Коли вже редакційний комітет усталить, який тип чассп: 
буде' видавати, мусить вирішити як часто він буде вида
тися, а ОПІСЛЯ ПРИСТУПИТИ ДО уСТІЙНеїШЯ ЗМІСТУ ПООДИП'І 
ких чисел. Коли йде про час :пис з вирізків або часопис 
плакат, тоді устійнення змісту є легкою річчю, бо там 
одна тема стаз змістом діл-ге- числа.
Більпе скошплікованою річчю являється справа при родам 
ції властивого стінного часопису, на якого зміст повни, 
складатися різні проблеми. Важно тут устійшіти розділи 
які будуть поміпуватчел в часописі. Очевидно, цо не вс 
розділи мусять находитися в кожному числі стінного ча
сопису.
Розділи^
Потреби життя, зацікавлення товариства/організації/ рі 
шають про якість та скількість розділів в стінному час 
писі. Треба вистерігатися наслідування і вводженая роз
ділів, які не вірповіряють ні потребам чпптчів, ні ав
торів. Тут подамо перегляд розділів, з якими можна най



частіше' стрінутися у властивих стінних часописах, а :.;є п 
значить, до кожний часопис має мати такі розділи.
а/ Вступна стаття,- обговорює каіїважніші події товариств 

В^на повинна находитися в кожному часоппсисі і в кож
ному числі. * ,

б/ Будуємо нове ниття. Розділ цуже о б ширшій; обговорює 
фірми суспільної перебудови, рол© товариства-, також ~ 
лю молодів праці над перебудовою старих форм; бср-тг.б 
за новий побут села.

в/ Наше товариство/організація/. Рут повинно обговгр*т.аі 
ся цілі та завдання поодиноких гуртків. Дей розділ по
винен пронизувати загальними цілями дрібні починання 

.• гуртків, цоб не допустити до затрати змколу цодепної 
праці.

г/ Життя і праця. Б цьому розділі мусить найтися місце 
на списи життя в господарстві, в робітні ,в рудниі, 
товаристві і підчеркнення пед-м.агачнь Сьогоднішкізг 
умовин. Тут теж місце па способи, цо дають можність 
вирівнатп ці недомагання.

Варто завести окремий підрозділ: Життя і праця мело',ці.
і*/ Літературна творчість: Цей розділ має дати можливість 

заспокоїти гін молоді, а часом і отарних,- де ппсаьввь 
віршів, повістей, оповідань, репортажів. Найчастіше а 
це розділ дуже обпіірішй і тому редакційний комітет му 
сить памятати, до це є тільки суин з ро-зділів, який н 
може надто розростатися. Редакційний комітет повинен 
досить гостро оцінювати цього роду праці і тільки'ті, 
які дійсно приносять. щось цікавого, самодіяльного-, по 
міцувати в часописі, хоча б форма цих праць не була 
наіікраца..

д/ Ще читати.'Цей рззділ повинен провадити бібліотекар 
товариства, але усі мусять писати, Тут треба обг 
вати к н е в к и наукові і белетристичні. Цінна книжка, як 
находиться в бібліотеці повинна найти тут місце для 
обговорення, цоб звернути на неї увагу всіх. Ведеш .я 
цего розділу може дати початок окремому гурткові - при
хильників книжки і тоЦі статті повинні бути підсунь я 
дискусій, які ведуться в гуртку та відзеркаленням їх праці.

е/ Що в нао діється, б це хроніка праці різки:: цілим ху-т 
вариства, а водночас місце на іівмупікатп Проводу -У ОТ*

з/ Поштова скрпнна.
Ми дали перегляд розділів, які часто стрічається в сьвчн 
часописах. Редакційний комітет'в міру потреби рішає, які 
розділи треба вибрати, які це' додати, які з них мусять б~ 
ти в кожному числі, а які тільки декелі:. Після устійнокн 
циХ справ, треба для- кожного- розділу найти керманича,' 
має збирати матеріял, вишукувати азтерів, т  навіть сам 
писати.
Після устійнення розділів та їх керманичів і після зібра 
ня мат'еріялів,- приходить властива фільтраційна праця'. - 
Редакційний комітет в -цілості: повинен зайнятися оцінкою 
статтей, гислідом якої є поміцення статті, або її відки-
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нення. Треба бути дуне остережним при поправці чужих п:~ 
сань. Найліппе, коли автор буде запрошений на зібрання, 
на якому обговорюється його статтю і після вислухання 
дискусії сам зробить відповідні поправки. Оцінка статте*! 
повинна бути переведена під двома кутам::: змісту і фірми. 
Тільки статті, які видержали пробу шодо змісту можуть бу
ти поміщені в часописі після переведення поправок форми, 
якщо ті є потрібні.
Заголовки статтеїх
Влучний добір заголовка для статті) є дуне ванною справ оп, 
а рідко коли автори вміють такий заголовок дати. Добір 
заголовка є майне все завданням редакції-,. Цего завдання 
не треба легкеванити, бо читання чосопису починається від 
перегляду заголовків і тільки ті статті з читані, якех 
заголовки зуміли задернати зацікавлення та увагу читача.
Час видавання часопису, мусить 'бути устійнення дуне дз- 
кладно”І~точно”грйдерчузаний, коли хочемо витворити пев
ного роду призвичаєнна серед читачів: Після устійнення, 
цо часопис має виходити цо два тинні,/бо це б манливе 
з технічних оглядів, а конечне коли йде про вдержання за
цікавлення посеред читачів/, треба вирішити та подати до 
відома, до « щ е  кожне нове число буде вивішене в неділі.;, 
чи в понеділок , в означеній годині. При устійнюванні дна 
вивішування часопису треба брати під увагу коли відбувають 
ся сходини членів, та так вибрати час- вивішування, щоби 
часопис був вивішений перед сходинами.
Технічне виконання часопису
Щоби праця редакційного комітету, а такою гуртка стінного 
часопису та поодиноких осгб на змарнувалося, це значить, 
щоби часопис був читаний, він мусить бути відповідно вико
наний. Навіть найбільш цікаві статті ке будуть читані, 
якщо ніхто часопису не замітить, або коли буде погано та 
нечитко викліани Я. Часопис мусить мати гарну зовніпу фер
му, щоби притягати читачів, мусить бути чіткий, виразний, 
цоб як найменше мучити.
Щоб відповісти тіні завданням, треба подбати про колірне 
розвязання. Тому найкрце для часопису впивати картону 
в різних красках: раз зеленого, другий раз синього і т.д, 
Заголовок часопису мусить бути гарно виконаний на картоні 
і теж у коюнюмз7 їй елі інакше. Статті повинні - бути ілюстро
вані світлинами, ілюстраціями або рисунками, а так статті, 
як і ілюстрації мусять бути гарно та гармонійно розломені. 
Статті треба писати на білих Листках паперу, устійненої 
величини. Найкраще: довжина канцелярійного паперу, шири

на двох шпальт друку. Важна з теж справа письма. ■ Якщо му
симо писати рукою, то обозязков'о треба вживати_ т. зв. біб
ліотечного друку, бо таке письмо б найчіткіше і найодно- 
манітніме. Очевидно, по краще було 5, щоб статті були 
переписувані на машині, а тоді треба заховувати досить 
великі відступи між віршами, щоб було легко читати. Заго
ловки статтей треба писати іншими буквами і відрізані від 
цілості, помішувати понад статтею. Однак краще заголовки 
статтей малювати на картоні колірними красками.
Так приготований стінний часопис мусить бути прибитий де 
дошки,що висить на стіні. Коли немає дошки кожна прибиті:
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картон шганівками до двох деревинні патичків та завіємо * 
на стіні.
Стінний часопис повинен висіти на стіні тільки гродозж 
ОДНОГО ТИЖНЯ, другий тиждень повинен ПІДГОТОВЛЯТИ атнсойе- 
ру вижидання на слідуюче число.-Вони є- конкретним впслі- 
дом праці редакційного комітету, а часто теж приміром цьо
го як не.треба редагувати стінного часопису.
Вважаємо, що час є відповідний до цього, щоби праг.п при 
помочі такої ферми, як стінний часопис започаткувати.
Якщо тільки Референти Культурно ' Праці,чи пак їїідре; пуз:.:- 
ти поважно трактують свою роботу - тоді вони з певністю . 
подбають, щоб в кількох пунктах повіту ввести ті фон: : 
праці. В' селах, в яких є кращі учителі, можна сміле почи
ти працю. А коли стінний часопис вдержиться тільки з ус::, 
трох* селах повіту - то ми певні, що це притягне згодо * 
і інші громади.
Подані тут вказівки та можливості приз&ачені для ти- , хкі 
перший раз беруться до-цеї форми праці. Ця форма не 
однак нічого диктувати, бо Головну"рол& мусить тут віді
грати творчість людей, що видають стінний часопис.
Тому, що ця форма праці на нашому грунті нова, просимо 
Референтів Культурної Праці - усі зняті вже числа стїкнцх 
часописів відсилати до Відділу Культурної Праці. УДК за
думує в травні ц.р. уладпти виставку стінного часопису, 
на якій окрема оціночна комісія нагородить найкращі числа 
стінного часопису. Нагородами будуть гарно зложені бібліо
теки.
Ми віримо, що всі Референтури приступлять до праді. .„■...ом 
ємо їм цтйкращтвп успіхів.

і

Керманич Відділу- 
Культурної Праці.
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В Щ Х Н _  ШКІЛ ЬШЦ^ВА^

540. В СііраЕі основуючих сходин Українського З'чительсьхого ~ 
^аднання *" * ' * ....
В місяці грудні 1041. відбулися основуючі сходини Україн
ського Учительського Об єднання Праці б таких осередках 
краківської області!:
г^.ХІІ. в Криниці для округи Новий Санч,
28.XII. в Горлицях для округи Ясло 
29-ХІІ. в Коросні для округи Коросно.
Плановані на 21.XII.1941 сходини в Сяноці відкликано 
в останньому часі у ззязку з протитифозними зарядженням-: 
влади. В січні 1942 р. відбулися основуючі сходини в Ярос
лаві. На всіх сходинах був приязний представник Україн
ського Центрального Комітету.
Треба ствердити, по сходини, за вийнятком Коросна були 
добре підготовані. Учительство, дарма цс була морозна 
погода і великі комунікаційні труднощі, взяло в цих схо
динах численну "участь. Тим виявило воно не тільки своє 
зацікавлення для званевпх і станових справ, але і свою 
готовість станути в ̂ дисциплінованих рядах до інтензизкої 
праці над собою і повіреною їм молоддю. Представники 
окремих УДК ствердили мертвенну й успілну громадянську 
працю нашого вчительства, завдяки якій почалося відрод
ження Лемк і відігни.
Сходини відбулися в бадьорому настрою, який дає запоруку, 
цо наше учительство вибриває в своїй праці. Майже всюди 
підкреслювано матеріяльні, зокреиа апровізаційкв трудно
щі наших учителів. Уважаємо, цо' учитель, який віддав 
ввесь свій час для громадянства, має слушне право домага
тися від громадянства, щоб воно прийшло йому в цих спра
вах в допомогу.
Від ініціятиви місцевих УДК,Делегатую, Мужів Довіря УДК 
залежить, як цю пекучу сплаву роззяпеться, пезалох! з від 
заходів, які робить у тому напрямі Український Централ.- 
ний Комітет.
На сходинах затвердив представник У.Ц.К. Співробітників 
Відділів У.У.О.П. при названих ЗгДК, а саме:
1. округа-Новий Санч: /осідок вівділу Криниця/ Попадюк 

Василь, управитель школи в Солотвинах к.Криниці.
2. округо Ясло; /осідок відділу Горспдц/Литвин Дмитро* 

управитель школи.
3. округа Коросно:Ґолда Осип,мк. інспектор округи Кврос- 

но.
4. округа Ярослав: Іляріон Ерусяк, управитель школи в 

б Надимкі.
В найближчому часі плановані основуючі сходини в таких 
осередках:
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1/. Варшава 31.11. год. 11
2/. Біла Нідляшська 1.11. " 11
3/. Межиріччя 2.ЇДІ " 11
4/. Люблин 4.II. " 10
5/. Холм 6.II. " 11
/ Володава 8.11. " 11

7/. Краснистав 10. її. " 11
8/. Замістя 12.11. " 11
9/. Том&шів 13ЛІ. " 11
1О/.Білгорай 15-11. " 11
1і/.Ггубешів і ' * ТТ |у 1 , * М л- ► 11
12/.Белз 1}.ІІ. * 11
Яа сходини прїде представник Українського Центральної1 з 
Комітету. Українські Допомогові Комітети і Делегатури 
дістала доручення підготовити сходини, цебто повідомити 
шкільного радника про реченець сходин і попросити, щоб 
звільнив на цей день учителів від праці в школі, підшука 
ти домівку, повідомити про сиодіїни учителів усіх шкіл 
/народніх,середніх,фахових і дошкілля/ свойого району та 
доле пси ти усіх старань, доб уможливити всім учителям взят 
участь у сходинах. Голови УДК мають натомість намітити 
до того часу кандидатів на Співробітників У.У.О.П. при У
Можливо, до для деяких осередків- назначений реченець сім 
дин не зовсім підхожий. Одначе - на це кеііаз ради. З уЕаг:: 
на технічні труднощі ке можемо при обїзді терен/ пдатп с 
них неділь і свят, чи днів вільних від яаукп. Тому кокіе 
ренції мусять відбутися в назначених реченцях. Це треба 
також вияснити шкільним радникам, якщо вони ставили б в 
му напрямі якісь запити. Якщо,з яких справді важних при
чин сходини не могли відбутися-в назначеному реченці, пр 
хасмо нас про це негайно повідомити.
В місяці березні плановане ооїзувакка відділів У.У.О.П. 
в Галичині.
При цій нагоді зазяачуемо, цо сходини У.У.О.П. можна від 
бувати тільки у приявності Представника Українського 
Центрального Комітету, або ним впєпаченойо заступника. 
Тому поодинокі УДК, які бажають урухсмптп працю відділу 
УУОП мусять заздалегідь порозумітися з УГК щодо речєпця' 
основуючих сходин.
Всякі ді ш ня”на власну руку” пе дозволені

Іван Тесля 
викопуючий обовяекк Му на Довіря 
Українського Учительського 
Обе днапня Пр ад і.

530. Втоптав і ремісничк?! і купецьких учнід-термінаторів.
В найближчому часі треба звернути спеціяльну увагу на ор 
ганізацію професійних шкіл для учків-терпіпаторів у ре
меслі та купецтві./Наука відбувазться раз у тиждень/.
По багатьох містах буває так, цо учніз-термінаторів укга 
інців е дуто мало, через до не можна було б відкрити для
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них професійні доколи /треба бодай 25 учяйв/, - а згод*:: 
ремесло й купецтво по наш-іх містах могло б знайтися в шу- 
ках чужого елементу. Супроти того УДК і Делегатури рос
ліпнуть акцію освідомлення селян, що ім слід спрямовувати 
своїх дітей до ремесла і купецтва до міста та допоможуть 
у тому напрямі своїми засобам.;.
До співпраці у тій акції притягнуть УДК і Українські Ос міт- 
ні Товариства.
Дати дитині якийсь фах у руки - вимагає цього і спеція ь- 
не положення селянства, цо здебільша е шалоземельне і гї 
може вже дальнє ділити своєї дрібної земельної посілеєти 
між, звичайно, більчу кількість дітей.
До 1. березня иадіслють УДК перпе зг ідо їлєкїія із цієї г.нціХ 
та зясуать стан тершінаторів українців у містах їхньої 
округи.

5/7• £ спр ав і^ лк іл ьних
З уваги на численні запити подаємо до відома, що філія 
"Українського видавництва" у Львові видає ось такі шкіл:- 
ні друкн затверджені шкільною владою:
1/. Денник для народнім пкіл із листом приявкост* учнів 

у школі та місячним і річним зіставленням,
2/. Денник для гімназії!, учительських семінарій і фахо шх 

шкіл,
- З/. Класифікаційний каталог для народнім шкіл

4/. для гімназій,
5/. для учительських семінарій.
Усі ці друки будуть готові 5 лютня ц.р. Замовлення можна 1 
робити вже тепер, спрямовуючи їв: на адресу: "Українське 
Видавництво” Львів,вуя .Угорська 21.
При замовленнях каталогів треба подавати для кількох 

.. кляс і кількох учнів, у кожній кляоі вони призначені.
Перший наклад друків, наведених під 1 і 3, виданий мину
лого року в Кракові, зовсім вичерпаний.
Воднораз подаємо до відома на основі вияснення шкільної 
влади, що згідно з розпорядком Головного Відділу Науки 
й Навчання ч. 1433/40 з 15.8.131-0,Дмтсблят п.1/2, піврічні 
свідоцтва у всіх школах не є передбачені. Оупртк того 
Українське Видавництво не друкує піврічних свідоцтв і та
ких замовлень по може виконати.

Керманич Відділу 
Шкільних Справ.
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СУСПІЛЬНА ОДІКА_-_д о п о в н е н н я .

Комісія ̂ допомоги ПОЛОНЄНЧМ.
126. Харчеві посилки.

йслід за обіеником, до ми Кого вислали до наших УДК і Ко
лег атур пригадуємо ще раз, до за зміст ха^чезих пачок є 
особисто відповідальні Голови УДК. З уоею рішучістю тре
ба д о п и л ь н у в а т и  контролі пачок з УДК перед висилкою! 
Полонені нашої допомоги душе потребують, отже тому ця ак
ція занадто поважна, щоо її наражувати на невдачу.
Мабуть усі знають, що закон карає ьедозволеяі зносини 
з полоненими карою смерти. Отже хто на це не зважає, тс 
або діє з легкодушної нероззаги або з умисним наміром, 
пошкодити напій акції допомоги. Перших треба строго ка
ртати й осьідомити, другому запобігти!
Куриво.
Полоненим дуже дошкулює недостача курива. Про збірку 
тютюну 8 папіросів була н е згадка в пресі і на неї неї 
відгукнулось наше громадянство.
УДК і Делегатури повинні ту акцію ззуртувати в своїх ру
ках. Зона є значно легша від акції харчеього доживлюзак- 
ня і може відбуватись усюди, де лише є перавенний україн- 

. ський курець. Збразши зложені пожертви з куриві, висилати 
це одною пачкою двічі в із сядь, а коли по-кертви більші, 
то й раз на тиждень, на адресу їиужа Довіря приналежного 
табору.
УДК чи Делегатури, де знаходяться табори /Біла Підляшська# 
Полм, Замістя, Перемишль, Риманів, Сянік, Прослав/ відво
дитимуть свої пожертви своїм Мужам Дов1ря, а прочі діста
нуть прсаначанйя еабору окремим листом.
Звітування.
Прига,,дуємо ще раз, що звіт з акції допомоги полонез им по
винен іти о к р е м о  ьід звіту Суспільної Опіки. УДК 
чи Делегатури, що мають на свойому терені табори,' повин
ні подавати окремо звіт діловий, а окремо касовий, після 
одержаного від нас зразку.
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