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З деяких осередків ігажої краї-*і доходять яр :крі відомості про так'
люгідні події /при:.:, б Хслпі/* б кашо гу гропадяпсьхому питті, я к і чс« • ,видасться пан пряно неправдоподібні/Ла хсаль, конкретні, проьірекі фа::« 
тч потверджують це соромне явище, що до папого громадянського ниття про
бують вкрастися методи звичайного крп іпального злочину - чуні та про
тивні нашому національної,^ духові.
Справа настільки прикра, що годі над неп пирие розводитися. Становище 
козного здорового громадянства в такії ситуації е яс:в та недвозначне:
З л о-Ч и н я і с т ь у г р -о' :: а д я г: Ь' ь ї: 0 н у п' :: т' т* і іі е 
. с м і є  н і  н а  м о м е н т  г а т и  п і е ц т, а її с н р :ї ч и- 
и н к к :: а е и о ж у т ь н а й т и  п і - л к о  г о - о п р а в д а  шія. 
Мораль нації де ядро її ппттєвої сили і тому, хто, нівеч: ть цю мораль є 
справжнім національним злочинцем.
Очевидно, що в такий історичний час, яі: теперіп; пй ця спраг а лаз ще біль
ше значення, бо на її стороні стоїть, так б:: . сказати', б оЗніпїй закон. Чи

' V І ‘треба ще окремо додавати, що це прегарна вода на плин паних відвічних
р

смертелььг' ворогів, які не тільки току щиро злорадіють, але -певно тег 
з цілою діявольською спритністю стараються актив-' о співділати.. І і
Тону небезпека для напої каціопальної справи справді велика, а з погля
ду на грядучі події виростає вона до вийнятково! висот Не має наймен
шого сумніву, що находимося па переломі напої історії й саме .па нас тя
мить велптекська відповідальність за долю .Нації - моле 11 па цілі століт
тя. І саме ця свідомість мусить опанувати уми всіх здорових членів напої 
Нації, та причинитися до нашої негайної моральної мобілізації^ Ясний: .зір 
нашого громадянства не .мозге бути пр-ітеннепик низькими пристрастях:: бра
товбивчої боротьби, а його слух не сніз пі па хвилину потурати підшеп- 
там Азазеля, зрадливого денона пустині.



Український Центральний Комітет, як одинокі-:!! угравнений громадянсь
кий чинник, а,о несе відповідальність за цілість українського хйття 
в Генерал-Губернаторстві,звертається отсею дорогою через с е о ї  н и з о 
в і к л і т и н і: - Українські Допомогсві Комітети, Делегатурі: та муків цо~ 
віря - до цілого Українського Громадянства з рішучим накляком: - 
стійте па стороні українського правопорядку, не дозвольте па какздо- 
нізацію нашого націоналці:зго лиття, збережіть мораль нашої Нації 
здоровою і кзнарушеною. Хоча немає в пас власної фізичної екзекутн- 
ви, щоб змісця карати злочин, то мусить бути потрібна моральна си
ла, щоб злочинців поставтттн поза здорові рямці нашого національного 
організму.
До великої проби нашої Нації приходить ще ця одна, яку мусимо успіш
но перейти, не оглядаючись на всі наші особисті жертви, бо цього ви
магає добро Нації, до е для пас найвищим прпказом.
На Проводи Українськім: Допопогозцх Комітетів спадає відповідальний 
обовязок обміркувати цю справу якнайосновпіше та- вжити всіх засобів, 
щоб наш український правопорядок був уповні збережений т ав цілій 
ширині закріпленні:.

П р о в і д н и к  
Українського Центр. Комітету
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З днях 2. і 4 січня 1941 р. в Криниці для краківської области, а в 
днях 11,12 і 12 січня ц.р. в Замаслю дл.і люблінської області:, від
булися відправи делегатів низових клітітс УЦКоміт_ту - Українських 
Допомог о втіх Комітетів : Районових Делегатур.
Як про це була мова в рефераті Організаційного Керманича УцКомітету 
на тпхже відправах - в і д п р а в и ,  байдуже яві, ьолосі:і,рійопові, 
гтовітозі чи обласні мають подвійне значення, а саме, кроні ділового 
- тобто взаїмної виміні: думок на ділові теми і принятга. вказівок та 
пляну праці на майбутнє, мають вони те пскхольогічне і соціологіч^ 
не значення. На таких відправах, при безпосередні!! зустрічі тих, що 
їх судьба заставила працювати для одної і тої самої цілі і реалізу
вати одні й ті самі завдання, ця вз іїмна виміна думок на ділові чи 
загаль:ю-суспільні теми, вктзорює драпову спільноту та почуття змага
ння за одне і те саме діло. Це почуття духової спільноти уча.скнкаь 
обласних відправ буде відтак і.ромініювати на дальших членів націо
нальної спі іьнотп при зз^стрічі, чи то па повітових, районових і но- 
лоснин відправах, чи па анкетах ширших кол українського громадянства. 
Маючи це па увазі не сміємо оминати, чи занедбувати відправ і анкет, 
одначе мусимо їх належно підготовити, бо лише тоді залижуть вони спов
нити своє завдання.
З той і лише- в той спосіб ззялеться в одну орган агату цілість укра
їнських громадян, що живуть в межаХ Генерал-Губернаторства. Звязана 
в цей спосіб в одну органічну цілість спільнота, зможе виконати зав-



- з -
дайся, до їх впдзигае сучасна пора та підготовити себе для майбутнього, 
до ним всі живемо і для нього працюємо я почутті великої відповідальпос- 
ти.

її.
Організування відпрі з е дойно з печатках. Відправи в Криниці і Заніс ті 
це дойдо другі з черги обласні зідпта ви низовин клітки УЦК. Перші такі 
відправа відбулися в лигіні-серпні нппу^ого року. Хто був на пертий і на 
других обласних відпр.азах і уважно слідкував за їхнім ходом і з містом, 
той напевно мусів спостерегти різщіцо мі;:: ними. Пермі відправи відбува
лися безп.осередно по фориоліно-правпому одо ̂ тепнв Українського централь
ного Комітету, по реорганізіціз і включений пзоджнокпн Комітетів чи ін
ших організацій в теремі, в організаційну цілість з УЦКолітетом, як йо
го низових клітин. І топу перші відправи мали взазкь в інформативний ха
рактер. Представники низових кліті::: інформували свою централю про стан 
українського суспільного миття в порені, його вимоги та потреби, як те.* 
про стан організації пазових клітин УЦКомітету та їхню участь у італадпу- 
вандї українського суспільного ниття. Г.ювг.е ж Провідник УЦК і Кермани
чі поодиноких Відділів УЦК інформували представників із ізозих клітин про 
можливості праці і в загальному подавали для:: праці на найближчий ч\с.
Між першими і другими відправами пройшло повни:: 5 місяців. Повинний шмат 
часу. Впродовж тих р місяців праця УЦК і його низових клітин, як під ог
лядом організаційним, так і до до змісту праці, як па воєнні часи та тру; 
йоді внутрішного і зовдіпного характеру, поступила далеко вперед.
Це3 поступ у праці і осягах вимагали і вимагають кристалізації, такбп- • 
мовити, шліфування і конкретизування та опрацьованая подрібкого пляну 
праці для водної ділянки і кожної галузі: суспільного миття, до їх реа- 
лізатором 8 УЦК і ного низові клітини.
І саме під ь.утх: конкретного, подрібпого пляну праці, від б 373 ад:: ся другі 
відправи низовин клітин УЦК в днях 3,4, 11,12 і 13.січня ц.р..
З уваги па те, доби не перевантахувати надміром пля: із праці низові клі
тини, вибрано в першу чергу найпекучіщі під сучасну пору питання, а са
ме: організацію діловодства чиї т. в.бюра, організацію У ОТ і наладнамня 
ф і па не о в их о пр ав.
На підставі виголошенії:: на відправах рефератів ці т рп питання буми под~ 
рібпо обговорені, при чому дотичні Керманичі поділи ппян праці і спосо
би реалізації тих плинів.
Еа тихне відправах Діловий Керманич УЦК подав де раз до відома учасни
ків відправ завдання УЦК, а Організаційний Керманич завдання УДК, їхнє 
відношення до УЦК та їхню ролю в українському 03 спільному митті. Під 
кінець відправ подано напрямні ігоаці низових клітин на найближчий час.
І тепер обовязком низових клітин УЦКокітету виконати ці всі завдання і 
реалізувати плями, які їхні представник:: одержали на відправах і дальше 
будуть одержувати у формі інструкцій. За виконанням чи реалізуванням 
тих пляпів і завдань буде пильно слідкувати УЦК і прп помочі своїх до 
того покликаних органів, буде провірюзати, чи ті завдання бздцуть реалі
зовані .
Обовязком низових клітин є тем провірпти у себе, чи вико іано всі деру- 
челня УЦК, до їх подано у Вісниках УцК. Якдо жрй'єбудь невиконано, слід 
негайно викопати, доби не ускладнювати собі і: УЦК праці.

х х

Для низових клітин УЦК, які находяться на теренах радомської і варшавсь
кої областей, відбудеться таком відправа, про до ті клітини будуть сво
єчасно повідомлені. Одначе пляп праці і напрямні праці, проголошені на 
обласних відправах низових кліт.х: в ІСр кпці і Замісті, поміщені в нпнівг- 
ному Віснику, обовязують також клітини радомської і варшавської областей. 
Поповнення до тих"*напрямних у формі інструкцій будуть гкоротці вислані 
всім низовим клітинам.

Організаційний Керманич.
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на найближчий час устіКнепі на обласних відправах в Криниці 

дня 3 і 4 січня і в 3 змісті 11 і Ї2.І.41.

І. В рефераті; 0; /[Організаційний/.
011,013,014 - Докінчити організування низових клітин. Устійнити в рай.'-

ні праці волосних делегатів і мусів довіря.
023,024,03,04 - Наладнати діловодство в УДК і іайонов.х Делегатурах.

вести чистоту в бюрах, наставити правильно персонал. Яра- 
цю і компетенції поділити по вказівкам Ріпп-у.

020 - Покликати до пиття бодай одну колегію при рефераті 0,яка
притягне до співпраці іірацеохочих громадян зпоза УДК, •■£ 
також дасть змогу вислухати опінії загалу.

0б2 - Використати прспагандивно роздачу допомог зі суспільної
опіки /черевики,тощо/.

П. В рефераті 1 р /Суспільна Опікані Їр®х^/А_
170,171,172,173 Припильнувати правильної організації професійних секцій,

а тс: лікарської, правничої, комбатантів, тощо.
183,185 - Подбати про кандидатів на вишкіл до Німеччини, а то. з_

вступним знанням НІМЄЦЬК0Ї МОВИ!
а/ 5 0 на провідників молоді,на вишсіл на курсах діл 

провідн ,ків Гітлєрюгенд,
5/50 на провідниць жіноцтва’, на випкіл на курсах для 

провідниць Фрауеншафт-у,
в/1 00 па провідників "Арбайтсдінсту*, 
г/ЮО на практичний вишкіл в купецтві,банковостгі і 

експорті,
без знання німецької мови:

1000 до 2000 18-30 літних здорових і здібних мужчин 
па науку на кваліфі.-:озан. робітників.
Усі кандидати одержуть повне утримання, кошти подорожі по
кривають самі.
Курси будуть тривати 6 місяців до 1 року.
Вимоги: 6 кляс гімназійних для перших і принайменше 7 ,кляс 
наподніх для робітників.9 •

141,153 - Виготовити негайно та достарчити до УІІК списки потребую-
'чих зимової допомоги, згідно з зарядженням поданим в осіб
них обіжниках.

183,191 - Змагати до обсаджування різних урядів в терені українцями.
180 - Припильнувати виготовлення списків робітників, що виїхали

до Німеччини.
1. З £ефе£алі р. /ГосподарськпйА

Поглиблювати і зміцнювати господарський стан наших земель 
через:

?3 - опіку над містоз̂  /харчеві картки,школи, виховання дітей,
основування н“вйх торговельних станиць,збільшення скіль- 
костп .купецтва та нашого урчдництва/. В тій ціли слід по
ділити місто на райони та призначити їм відповідних опі
кунів та пустити їх в перегони.

215,316 - Спіку над селомф Подбати вже нині про веснування селян ,
/прЗвІрМТ чи мають що сіяти, чи мають чим обраблятп поле, 
чи б кому це робити/. Провіршймо стан і організуймо заз
далегідь поміч так внутрішну, оперту на наших силах і засо
бах, як рівнож від влади. Б цей спосіб добудемо не тільки 
конкретні оояги, алр рівнож утвердимо наше агановпсько.

А.
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214,233 - Слідження^ Ці к а в и м о с я  могливостями промннлшзями на нампх

'земля':/ 'ос "бтпво лісозого промислу, забираючі: їх у свої 
руки поки час.

• _5__ррферасі 3. /Опіка_ьад молоддю і родакою,/

322 - Есі УДК і Районові Делегатурп переведуть негайно /якщо цьо
го дотепер не зробили/ - курси для прозідппків клітин моло
ді - куріпів, після долученої програми, поданої у 5-числі 
Вісника.

321 - Возьмуть як~найчнсяенііпу участь в лещетарських змаганнях,
а то в нолмі дня 2,лютня 1941 і в Команчі в днях 15 і 1 6  
лютня 1941.

308 - Стягнуть від членів курінів колоді місячну вкладку по 10 сот
як символ при: а іенкостті до організації молоді.

У. З рефераті 44 /Культурна Праця/._
401 - В коаскоку селі осявати У ОТ.
405 ~ Перевести в ниття клич: 3 конхоїд- сезг’ - бодай там, де є

школа чи кооперативе - власний б_ диі-юк УСТ, "Просвітній

403 - .Притягнута в член:: УОТ всім українців даної місцевості:.
422 - Вислати кандидатів на їсурО для культфрко-освітннх праців

ників в Папісті в дня: 11 - 21 лютня 1941, а то культ.ос- 
вітпнн рефере: тів прй У,'Пі, ї с заступників мри Делегат--рах 
і організаторів з терему.

Зг1. В рефераті р:_/щкіль-і.щтво/. _
53 - Припильнувати остаточної організації сільсько-господарсь

ких щкіл та інші::: фанових шкіл.
521 - Підшукати з Колмципн і їїідляпня кандидатів/-ок/ до Учитель

ського Семінари в Криниці, для яких УЦК пх значив 20 сти
пендій .

2 :. /2ік0:/2овіз:мйа_
903,920,930 - Кокппй українець попад 10 років стас спонагаючин членом -

до часу переведення централізації фінансів - УДК, а від
так УЦК і в тій цілії УДК’ організують відповідну сітку зби
рачів згідно з поданими Інсдрукцілага.
Підготовлятися до централізації впливів в УиД та взагалі 
централізації фінансів.

Український Центральний Комітет 
в К р а к о в і .

-0-0-0- 0-0-0--0-0--0-0--0-
І
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УКРАЇНСЬКІ _ООЬГГЩ .ТСШІ^СТйА 

УЖ.
Конечність негайно,ї розбугдоди організації і праці У . 0...2._ _

*
Реферат на цю тему наголос..-із Керманич відділу Культурної Праці, прп 
УДК на відправах Українських ‘Допомогових Комітетів і .їх І-айоиовнх Де
легату? для краківської облвст в Іірпнпці 3 і 4, а .для_люблинської 
области - е 3-омості 11,12 січня. 1941 р.
Тези цього реферату /зібрані з ЗО точках/ дістали па письмі,асі УДК 
і їх Районові Делегатурн/ що були заступлені па згаданії:; відправах. 
Де їх іде досі нема, зараз домагатися від свого УДК, -бо просто від 
Відділу Культурної Праці при УЦК.
Ці тези засовують папі наЦвахпіші під теперішню пору організаційні 
та змістові вимоги. їх мусять прчтртш^затися всі культурпо-освітні 
праці в:-шкті в терені, щоб усі У ОТ справді сповняли своє високе приз
начення й завдання на місцям.

Вімкільїшй курс для_ культурно--ос'-ітніп працівник:
Коліидипа _К ІІідляжшя 

відбудеться у-Замості, в д пям від 10 ДО.,22. лютого_1 £41^

Про курс це!: по від овті єно- всі УДК і їм Районові Делегатури на обласній 
відправі в Заиості 11-13.1.1041. а вслід за тим розіслано ще й окремі 
ббіяиншї з пода.піям докладної програми курсу. Програма ця - з вічевим 
і практичним підходом до справи - охоплює всі пайвохніші питання орга
нізації, діловодства, форм і .методів праці в Українським освітнім То
вари ст ах. Курс цей має па меті: з одного боку - підвищити кваліфіка
ції культурно-освітніх працівників, а з другого боку - поставити пля- 
ново змістову роботу па Долмщниі і Піднявші. Це - ’наие найванпі.че зав
дання .
Участь у цьому курсі мають взяти: 1/Референти Культурної Праці прп УДК; 
2/ї.м заступник:" при Районові;:: Делег-турах; 3/органі вояори - освітянки, 
чи пак кандидати па них - із розчисле иіям: один оргапізатор-освітнпк 
па коївших 20-23 місцевий, де вме є ‘.м д5 це повинні бути УОТ.
На!‘.більшу увагу звернути на добір якнайкращих курсанті в, щоб потім 
із них мати якнайбільшу користь. Нін кандидатами мокуть бути й кінки. 
Зокрема зацікавити цим курсом езілих абсольвентів Долмської гімназії 
та вибрати з них якнайкращих кандидатів.
Вимоги до кандидатів: а/твар акт ер я ість, національна й особиста гідність, 
настанова до каціональ.ю-суопільної граці; б/щонаймеїша середня осві
та, ви Уіятково моле 11 бути не закінчена; в/по моллпвості - якесь прак
тично вміння /вести хор, театральний гурток, тощо/ в паціоигхьпо-сус- 
пільпій праці. Всі курсанти мають привезти зі собою свої кпттсписи 
/із зазначенням своїх практичних умілостей/ потверднопі дотичним УДК. 
Курсанти мають взяти зі собою свою постіль /простирало,накривало,по
дувшу/, потрібну кількість білля, приладдя до їди /лонку,вилки,пін/ 
й інші речі щоденного вхитку, а крім того писальне приладдя і кілька 
зшитків. і
Оплата за ввесь пропито:: /без коштів подороші/ 70,- зл. від кокпого 
курсанта. Кошти прозг'тку 11 дороги для своїх курсантів, що нехають яко
їсь сталої платні а незаконні, покриють УДК чи пак їх Районові Деле- 
гатури. Коли для котрогось УДК булоб рішучо не під силу оплатити ці 
кошти, внести відповідно обосповаие прохання до УЦК за допомогу, але 
куосактів конче таки вислати.

-/-
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Опираючись на кількості український місцевий, Поодинокі УдК повинні вис
лати щонайменшу. Грубепіз - 9, Хол : - 7, Замоотя 5,, Білгорай 4, Еіла 
Підлямська 4, Краснистаз 1, Радиш 1,_Люблин 1, себто разок 32 курсанти.
За вислання кандидатів на курс відповідають особисто Ролови УДЙ і Рефе
ренти Культурної Праці, чи пак Ролсзк Делегатур і Заступники Референтів 
Культурної Праці. Коки.::': УДК з’голосить кількість' своїх курсантів най- 
далі до З.П.ц.р. до УДК в Замості*, пул.Костюшка 5/1*. . До Зачостя приїдуть 
курсанти вас в неділю, 9.лютого 1941 р. і зголосяться в УДК при вул.Кос
тюшка 5/і • з- ті, до приїдуть щойно ніччю, зозьмуть собі нічні перепуст
ки на зал: зличоїуу двірці і зголосяться при вул. Сапенгофа 1 5/1 .. Дйя 10; 
лютого ц.р. в 8-ій год.ранку починається праця на курсі.
Після цього курсу в Замості відбудеться такий не черговий для краківсь
кої _области, але про місце й час його тривання повідомимо окремо?

* 0ргакі5аддГР,к'Л хіндцт а а.
Головна Гікоча Секція при Відділі Культурної Праці УЦК перевела у Кра
кові. в днях від 16 .грудня 1940 до 4.січня 1941., курс для організато
рок жіноцтва. Той курс покінчило 29 учасниць,- Ті курсантки, до їх висла
ли були поодинокі УДК, угає працюють в тихне УДК,-але в-це кілька віль- 
ннх ̂ кандидат окл які з ар іс модусь виїхати на працю до';тйх“7ДК7**щр~тшси2'’ 
ДрггнІзато“ок“потребують.
Звертаємо увагу, до організація даного діноцтва - незвичайно водна.спра
ва. Тнуто ті УДК, до окремії:: організаторок де не мають, повинні як-стіД 
такі_впнкодєні сиди1 дриняти іі освідоміту працю серед даного аіноцтлсГло^ 
вести'’нляново“тсгсястематі:чіїо.
В справі організаторок ніноцтва слід звертатися до Відділу Культурної 
Праці при У\К. 1 '

Цьогорічна коляда_на УОТ.
Згідно з даним дорученням /дивись: Вісник УЦК ч,7 з 15'. ЛІ. 1940 і ч.1 /8/‘ 
з 1.1.1941; дедепник "Краківські Вісті” 4.155 з 29/ЛП.1940. й окремі ле
тючки, що їх' дістали 'сі УДК і ї:: Районові Делегатурл для всіх своїх міс
це вин/ - пґдовпка загального доходу з цьогорічної коляди мала залишити
ся на культурні потреби місцевого УОТ; другу половину з коляди наліг всі 
місцсвини переслати до свого УДК, а УДК мав усю зібрану коляду враз із 
докладним виказом і звітом переслати до УДК - на підсилення культурно- 
освітної прачі в краю, там, де ,„ього найбільша потребо.. З уваги на те, 
до цього доручення поодинокі УДК і їх Районові Долегатури досі де не , 
виконали, взиваємо: негайно стягнути з місцевий паленні квоти та пересла
ти їх поштовим порек"?5м'до*:'ІПС7"ІПо"склад“пкою^країнПашр/“Відділ”" 
КрікоДЇ7'_зДцопискоіб”в'*горї'’сбр5дііьої частиип складаї-пш. "УЦК-УОТ..та' вод
ночас переслати звіт і виказ із переведеної коляди до Відділу Кулдтур.еої 
Праці при УдК.

ррГанізаційио-куль турни й ■ фо нд:
9

Починаючи з січня 1941 р. , стягати від кохпого УОТ одну третю частину 
всіх прибутків із членських вкладок та імпрез. Дві третини з цього спо- 
требовує референтура'на організаційно-культурну роботу в повіті, а одну 
третину пересилає УДК щомісяця на потреби Відділу Культурної Праці при 
УЦК. Висоту цього стягненого в повіті, організаційно-культурного фонду* 
та висоту тієї частини, що її пересилається до УЦК, унагляднасатн у що
місячний з віта.-: Референта Культурної Праці при УДК.
Справа матеріяльпого забезпечення кулівтурно-осзітчої праці - незвичайно 
вапна, тпмто па неї мусимо теїс покласти якнайбільший натиск. Організа
ційно -культурний фонд «услть стати основою нашого бюджету. Ту основу здо
будемо напевно, коли наладнаємо членство, працю й господарку в 3Г0Т. А 
щоб копне УОТ поставити як-елід, треба мати потрібну кількість відповід
них працівників. Будуті люди - будуть і фонди. І коли ще‘тепер бідкаємо 
па брак фондів, то нічого кращого не видумаємо над те, як поставити на 
місцях відповідних працівників - і фонди напевно найдуться. Не гроші 
людей, а люди гроні роблять. • *

• /•



_В_лютому " .іш’ндяіїші Лесі Українки.^
Дня 27•лютого 1941 р. минає 70 років від кародин Лесі Українки /27-П. 
1871 - 1.УШ.1913/. Своїй бадьорим духом, непримиримістю і незломніс
тю, любовю до України й немавіо-тю до її ворогів, силою свого поетич
ного вислову - стоїть вона найближчо. до Левченка. Терас Шевченко й 
Леся Українка - це велитні українського відродження - дулові провід
ники змагань Української Нації, виразники й провідники її духа. Тіль
ки, що Леся Українка, в народі майне невідома. Тчм'більле треба вико
ристати ці 70-роковішп її народпн для спопуляризуєання її великих вог
ненних думок, які сане тепер є дуже 11 дуне актуальні. З тією метою в 
кожному УОТ побішоі: відбутися бодай- один виклад про Лесю Українку й 
її думки, а при тому продекламувати, чи бодай гарно відчитати дещо з 
її лірики, або таку поему, як "Роберт Ерюс”, очевидно з поясненнями. 
Кращі театральні гуртки поглпби виставити інсценізацій з її творів, 
або драму "Бояриня”. На Ііоиаіу рокоЬян Лесі Українки найкраще вико
ристати неділю, 1.березня ц.р., бо в наступну неділю починаються уже 
Шевченкові свята.

_Бе2 Єзскь_--_і:іеяць_їїевче:іна.
В березні ц.р. минає 80 рогів від смерти найбільшого Пророка України 
та століття появи його безсмертній "Гайдамаків”. Тнмто вке тепер слід 
готовитися до належної пошані: цих роковин, щоб вони скрізь виііплп гід
но та достойно, а. по більших осередках і величаво. Цілий місяць, бо
дай усі неділі в березні - присвятити пізнанні ниття,творчостп Й зас
луг Тараса Шевченка, щоб у душі всі.:: членів УОТ вщепити його вічно ни
ві Заповіти. З тією метою підготовляти голосні читання, гутірки й вик
лади про Т. Шевченка л.пр. і:а основі книжечки 3. Верни вол і: Тарас Шевчен
ко, та читання з поясненнями вибраних його творів. Призадуматися над 
поширом серед населеній Шевчепкового "ІСобзаря". Шкільна дітвора й мо
лодь повинна вивчати вірші Шевченка, зокрема вся свідоміша наша молодь 
повніша знати на память бддай його "Заповіт”. Кошма па̂ _а школа повинна 
влад йти Свято Тараса Шевченко для своєї дітвори; в тій справі .слід .по
розумітися зі шкільним інспектором і Головою Секції Учителі:.
Кожне УОТ владить загально-народне Свято т-а пошану Т.Шевченка*. Програ
ма такого свята повинна бути недовга, але за тс дужо дбайливо підго
тована, з якоюсь основною думкою, яка прошивалаб цілу прогрішу, така, 
щоб залишила в дуих:- прхявшпй* глибокий слід. Ось наприклад:
1/ хор - "Заповіт” Т.Шевченка; 2/с міткова промова - найдовша 15 нв.;
З/ хор - пісня до слів Т.Шевченка п.пр. "Учітеся брати мої”; 4/дитя- 
ча докляиація - вірп Т.Шевченка, або про Т.Шевченка; р/^ср - знову 
якась пісня до слів Т.Шевченка; 6/деклямація, або рецитація одної із 
Шевченковин поем п.пр. "Іван Підкова"; 7/Інсценізація нпр. "Розрита 
могила"; 8/Націоііальпий Гчмн.
'Де нема хору, там тільки "Заповіт”, подібно, як і Національний Гпмн, 
повинні відспівати прпявні хочбп па один голос. До є добрий театральний 
гурток і сцена, там иожнаб вивести якусь довшу інсценізацію нпр. "Га- 
мілія” - тоді можнаб лишити обидва хори, а то п дсклякацію і рецита
цію /у програмі - точки: 3,4,р.-6,7/- Памятати, що у програмі Шевчекко- 
вого Свята нема місця па ніякі веселі, жартовливі, чи любовні народні 
пісні, а тільки- вийнятково, з якоїсь кокечпостп моглаб бути ще якась 
історична пісня.
Прім того, і сам театральний гурток жігбп присвятити бодай один вечір 
памиті найбільшого Сипа України. Але такий вечір слід ззязатії з твор
чістю Шевченка, себто, треба виставляти твори, що їх Шевченко сам на
писав /нпр. "На.зар Сто^оля", драма на 3 дії/, або перерібкп його поем 
на драматичні образки /нпр. опора, себто співана драма, на 3 дії - 
"Катерина" М.Аркаса - легша •• драна на 5 Дій "Не вол вник” М.Кроливкиць- 
кого, та зовсім легка до вистави - драмо на 4 дії "ІШати наймичка" І .То
го б очного/. До вистав драм і до інсценізації треба приготовлятися дов
го й дуже солідно, треба продумати кожну дрібницю. Бо погана вистава 
названих творів, чи поведена недбало інсценізація - це булаб образа
для світляної памяті Шевченка.г /

/



А втім заздалегідь подбати про відповідні прикраси д омівкп УОТ на бере
зень: на головні!! стіні, високо - Тризуб, під ним - великий портрет Шев
ченка, обабіч портрету &е до землі - два вузькі золото-блакитні прапор
ці /хочбп з' морщеної б і булки/ - па 20 цн.широкі. Ійісце підпортротом, 
мін прапорцями заповнити зеленню. На. горі й па долині облямований портрет 
вінцем ід зелені. Якщо з відповідні довгі й- гарні ружнгки, можна над Три
зубом дати два звязапі рущники, але так, щоб вийшов - прикметний в укра
їнському стилі пятикутінас. Далі, по бокон портрету - два стовпи з зе
лені, на 4С цмт завширшки. Завернені ці стовп:: щитами, обведеними в круг-, 
лп вінці. На щитах 'в тектурц/ па синьому тлі чпсла-рохп япродин' і смер
ті’: Т.іевченк а /1814 - 1861 / - наклеєні з помаранчевого паперу. Середи
ною .стовпів - вузькі прапорщики /10 цм./ до землі. - А *па бічних стінах 
довкола домівки - таблиці з Певченковпмп словами, обведені тонкими він
цями з зелені та прикра чопі вузькими прапорцями.. Гарно прибрана, домівка- 
- робить відразу відповідний настрій, виховує приявнин. А Шевченківські 
святкування - тинбільшз мусять ‘мати вііжоіний характер. І .матимуть, коли 
тільки з тією думкою до них підходитимемо. Не в останній хвилині - а шае 
тепер.

рідомлецня П£0 УОТ.
*» - « • 1 

мусимо зрозуміти, що правильне, точне. Й вичерпне, а втім і відчитне зві
тування - нозг гчайно важна й необхідна спрага. Мусимо знати дійсний етап 
організації /зогніпкьої /і внутрішньої/ та праці /в усіх її виявам/ коп
кого УОТ, бо знаючи стан, знатимемо й найі можливості та потреби, а то
ді зможемо ро з горщати нашу культурно-освіткіс роботу так, щоб у моплпво 
якнайкоротпому часі та прп моплпво якнайменшій витраті сил мати з неї 
якнайбільшій і якнайкращий аполід.
Щоб прискорити й улегігіптп це звітування, порс.сплаємо в з алучонхі всім 
Гелере..та. • КультурноїсПраці прп УДК* і їх Заступникам /співпрацівникам/ 
при Районовіїх Долегатурах по 3 примірники жь^огіонаря ;:Звідочлвііпя зі 
стану і праці Українських Освітніх _Товариств по 31,1.1041", що складаєть
ся із 3-ох листів. До тих взірців доклеїти внизу ію трібну кількість ар
ку сі г паперу та продовжити лінії переділок. У те 'Звідомлення-'. вписати 
старанно одне за одним УОТ із копної волостп, а поруч, у дальших пере
ділках. втягнуті: всі дані про внутріпку органі вазі® і працю кожного УОТ; 
в переділках, де вписується провідників гуртків зв.значуватл; їх ім'я 'і 
прізвище, звання, освіту й вік. Зпповншзпл так усі цфяі про одне.УОТ - 
підкреслити лінією та : лису, .ти ;руго і т.д. о.вс до кінця; нарешті усі 
числові дані підсукувати разом.
Дані ці мозпа зібрати шляхом- так :х же письменних запитів до кожного Унї1, 
або на районовій конференції, чи провірці УОТ. Відповіді на ці питання 
когут: теж написати вчителі, священики, чи інпі свідомі люди не. місцях. 
Треба тільки поспіпитнся, щоб найдалі до 3— о:: тижнів мати вже в весь цей 
матеріял. Кожна іайопоза Делогатура виповнить це "Звідомлення" в ?',!ох 
примірниках: один в них заліпить у сьоїн актах, а два дальні переллє до 
свого УДК/ наіідалі до 25.лютого 1941 у. Референт Культурної Праці прп УДК 
збере у цьому**оаноГзу ’часї“*маторі;Л'*гз''свого вутлого торену діяння і ви
повнить де а примірники ззідоікш і ш ; підсумує дані з цілого тереку УДК і 
Щ  підсумки враз і° одним примірником свого подрібного овідомлетпьі і зді- 
долішня Рг 
І.бспезня 1941 р.
зоДГх“І”пЖцї”РаПонові Датогатури, УДК і УДК.

Тгйонов'пс Делегатур перешле. до Відділу К.її. прп УЦК^иай^олі^^о^ 
1941 р. Таким робом матимуть докладний перегляд стану”орїчшї‘

£ °_Б І_Д_° *У л 0 н_п__Яп
Віддіт Культурної Праці прп УДК одрацюваЬ книги ділоіюдстра ІУОТ 
і в&о друкуються: 1:книга членів, 2-»членські "вйісгГзкйД “3.?5Г?ГлІо- 
технпй їнгептар, 4.книга позичень книжок із бібліотеки, 5.касова' 
книга, б.пр одовий квітар /юкст/. Ціпи-тих книг подасться, як бу 
дуть уже готові.

:/.
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2/. Печатка УОТ. матиме в середині знак: розгорнута книпка у проміни с- 

т ому~с ©нцї"оточо:-іому з долини і з боні" лавровим вінцем, а довко
ла напис "Українське Освітнє Товариство в .............  п. При
збірному замовленні /подавати виразно назву місцевим.і в- сьомому 
і в перлому відмінку/ - одна така печатка коштуватиме 8 ,- зл..
УДК і Районові Дел статури, що вше замовили в нас печатки для сво
їх УОТ, надішлють негайно належність.

З/. Деякі УДК ги єднали зпе для своїх УОТ відповідні попда ли „нафти
опалу та подбали, що у бюджетах юлослих урядів вставлбно“і5Тдпо- 
їїідні"‘суїщ на. культурно-освітні цілі українського заселення.

4/. Поспішитися із замовленням бібліотек для УОТ, бо незабаром їх у:::е 
постане. Зокрема копне УОТ повинно закупити для себе велику,стін-* 
ну, ’ фізичну Карту Чорноморських Країв, в опрацюванні В.Кубійовича 
- іл.Кулпцького, "мїрйло“Т:'1 5еОТ7ЗОС:, "зліплена. - 22,- зл.; підклеє
на папером - 30,- зл., підклеєна папером з дрючками 35,- зл., а 
підклеєні полотном 40 і 1-5,- зл.. При збірному замовленні можна 
дістати раба.т.

Керманич Відділу Культурної Праці.
н і; :і (. __;»_ и __ і- ї» .. » _ „ Ц і п *: „ п „я .г сі ( ? , «  _ *» „ я „Н _ я _ и _ ?; м иЦ 5Ч_„ .

_2_п І_ й . , 5 _ 2 _ Д Д ^ .
0 б і г е и к 4 .6 9.

Під увагу Проводе.?: УДК-,Делегат^т і Референтам О.н її. і Р.

1/. і'имо наших зазивів все таки проводи УДК і Делегатур присвячують
замало уваги спрагам виховання- молоді, в слід за тим і старпе гро
мадянство мало 'цікавиться шиттям молоді; рудно осудвуз її поступ
ки замість помагати молоді розвязуватп-вашкі миттєві питанні та’ 
увійти на правильний шлях праці. Наслідки цього будуть небажані.
Нк виразпчк погляду старшого громадянства і дорадчий орган, але 
заразом і помічний для Референтурп її прані 2 організації ста- 

, не Колегія О.н ні. і Р. при УДК. Правильник Колегії в залученні.
2/. В останніх часах замітпе. в кругах старшого громадянст да ж  вдово

лення з причини непорозумінь мі;:: молоддю. Це доказ, що старшім 
все таки лежить на серці майбутнє молоді.
Наша постава в цих справах була і є однакова: в ділянці опіки над 
молоддю ніяких непорозумінь немає, вся молодь, що охоплена нашою 
опікою всі свої' сили й увагу звортає_па_впговт-іу__л2'1:Гг®л зеЧенУ ЬгіД* не із зарядпениями У Д і впоь-ні_тим_зг.юядконпям. .П^/уйк/уєтьсж 
Кіяки:: незгод, тимбільпс на “лі"якпхнеБудь політичних угруіувнгь, 
І-ІЄ сміє і не моше бути - боїс ВОНИ «НІЯКОГО МІСЦЯ'у виховній ро
боті иемають, а такс . ніякого до неї відношення.
Для української молоді під теперіпню пору с ріпаючпм: хослух_сво- 
йому Проводові УЩС і ддоца на уоіх ділянках спгсдільцого?циттяс??а_ 
г~р: ”за”все~каДІонййьнЄ осьідомл|хня7наПпНрппх_ма5_насел^нГ на,-_ 
Ноі“вїкаЗйігневолГ‘п ои5итої”ї в”частп папи призабутої рї;;ноі землі 
в мене;:: 11 .
Подолати цьом;/' завданню - значить сповнити свій. громадянський обо- 
вязок, а до цього1в першу чергу обовясана і мусат* його виконати 
українська молодь.

Національно-суспільне вихованням
1/. Навчання. Годі пригадувати про величезне значення навчання рідної 

їсторТі~в розбуджування і поглиблюванні національної свідомості:. 
Тону навчанню історії треба присвятити якнайбільше уваги. Особли
во останні зимові місяці треба присвятити гавчанпю історії, бо в

/
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тому часі нирокі сільські пари членів КІЛ лають відносно досить віл 
ного часу. Треба стреміти і довести до того^ до б члені: пізнали дії 
поетапні намої історії докладно, тону не слід пакоппчуап-ти їм за
багато натеріялу. Наказом напбличчого часу є:_ьсі_ЇИ! до кінця зими 
простудіюють княду до та закінчать .її з існування: змаганнями.
Плянозапе з лІтї~ц7р7'*сюнто г чооть Володпнпра Зелйкого буде доб
рих: навяєанням до навчи.дія кияко? доби. • До того поручаєчо кнпіс- 
ку Петренка "Історії України'’ /Укр-аїнське Зпда лхглцт по, Краків Райхс 

. птр.34/.
Еоьсна Рофсрентура оула зобовязапе. протягом з х ш  зор 

Іонізувати“два до три курси для провідників клітин колоді. З пере
ведених досі не з зі то'.акин, як тея з курсів, до їх переведеться у 
майбутньому, слід переслати впчірпуючі звіти.

З/. Ікструкторськя2 курс-ла^ор для провідниць кіноч.:х_чот.̂ Проектуеть- 
о~~улД“кенкг-~йп.солу“про~іднГіць клітин"нолрд1. 2игі:ія'матиме фор
му табору, що відбудеться в Криниці в днях від 20.лютого до 12. бе
резня ц.р. . Ціллю табору е вппколопня люовіднпць, які зорганізу
ють і попровадять працю в ніночнх чотап КІЛ, в повітових осередках. 
Копка учасниця прибуде з лещеторопким впрядом. Удсрпання виносить 
З,- зл. г енно і 20,- зл. за виряд і копті: завідування /одноразово/ 
Дорогу оплачують самі учас:тиці, згл.УДК або Делегатури Зголоненг.я 
приймає УЦК до 10.лютого 1941 р. Право не прпкяття зголопень засто 
рігае сооі Відділ О.п 1.1. і Р. . . .

4/. Інструкторський .забор _для рофорс нтію 0.н_Іе._і кандидаті дц В квітні 
відбудеться''табо’р'дл;; ’внпколу рс|ереііт’Ію і’качдчдатї~”на роферог 
ті в С.н II. і Р. при УДК і Дел статурах. Табор триватиме один місяць 
К о ш т 2 УДК і Дслегнтура впплють і-іаіїнонпо 3-ох згчас::пків. Зголопеп-
ня над сил?, ті:.

Т і л_о в и ± о в а п к_я.
1/. Лещотарстио. Дня 2.лютого ц.р. відбудуться Обласні Лощзторські Зма 

г а к ш ~ Г  То Дні "о  «—> такою програмою:
іг 1 2 . К М ’. мужчин В І Д 1 8

6 » пінок ” 1 8
н ґ

о км; юнаків ” ^ 6
л 4 км . юніорів " Г 2
н 2 к м . юнацтво, до 12
V 4 юніорок /нікок

2 к к . дівчат від 12

16 літ
./ В І Д  1 е

іб літ,
- 18 літ

Для почат’куючпх:
біг 6 км. мупчин від 18 літ вгору 
" 4 км. юнаків " 1 6 - 1 8  літ.

Коїно/уен: Дя індивідуально і рівночасно- пункт од і я друпішова. Друші- 
на с .-надається з 3-ох осіб і запасного. Точки обчислюються в до2 
спосіб, до число зкагунів, які скі::ч::тв біг в дані2 конкуренції, 
е кількістю точок добути.:: першім зчагуном. Другі:2 змогу:: добуває 
на одну точку меіиве і постенецно так дальнє, а останній змвгун до
бу зас одну точку.

2/. Краєві 2 обласні лещетарскі змагання відбудуться в Команчі в 
днях“Т4г-~ТС7лютогіЛц.р. .~їїодрібна'програма змагань буде подана 
в пресі. Зголопепгя учасників приймає УЦК і УДК в Зяноці. Побажа
на якнаПчислсніпа участь зкагукіз 2 учасників.

З/. Рухакка. Ді2пло до напого відома, що Деякі КІЛ занедбали з зимові2 
порі''переводження рухаюся. Звертаємо увагу, щоб нозанедбувати так 
валної ділянки виховання молоді. її муситься продоплати дальнє, 
хоч зимою обставини дещо пспригоці. Призвичаювати молодь проводити 
працю і в непрнгопих обставинах. Ьапваємо .всіх Референті ;, щоби 
ца справу припильнували.
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, • і ■Фаховий когізсіл МОЛОДІ..
Відділ О.н М і і Р. -нозуиує йа становчце референта, фахового донко лу мо
лоді інженера. Завданням референта буде лести пропаганду за доцільніш 
спрямовуванням української нолоді до фа^овіп: занять. Зголопє-іпія слаоЧі 
до УЦК /долучити кмттєпис/.

•
4 *
_5_л-ї П_Р іл„
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1.А Обіжники. _ На* численні запити в справі видавання обінпикія Рефсрса- 
тур"0".“н“®7і Р. подаємо слідуючен Для гіде£і ая» повівавлеііпя і ов~ 
логченпя праці Референтурл О.пії.Г Р. при УДК ісоауть видавати обі- 
зкцки пораючи в них баханий патеріял зо. підписом Голови УДК,Доле- 
гарури і.Референта.

. *2/. Вклацки_. Згідно з саряднелнлм УЦК поранин в ч.?. Вісника всі клі
тини колоді відпровадять 10 сот.місячно до УДК. Деякі референти 
подаютв, до складання вкладки тямко перевести. Де є тільки дока
зом, до в їв; Реферептурі організація клітин* не є якелі,, поставле
на. Висота вкладки з мін: пальна і ніяких узгляднені: по будемо ро- 
бит п. * *

З/. Змого в і парні. На провесні задаємо змагоОЇ парні, в яких візьмуть 
участі “вої^б’Зз виїмку КМ. Референти не провадять інтенсивної ак
ції для підготовц тих марнів. Негайно слід з оповитії інструкцію -
Зпагові марпі;’ для членів КМ, та оейчас їх помирити пін п:н:.

• °

Взиваємо, до б Референти перевели замовлення бібліотеки ‘'Дорогі:'' 
для ужитку К2И.

4/. Звітування.^Доручуємо Референтам О.н її.і Р. при УДК ке виготов
ляти щомісячна загальних зіставл *нь, тільки долучунатн звіти ре
ферентів Делегатур позміненими, зонодаючи до цього свої завваші.

5/. Відчиууваиня Віоі^ііїігі. Перекопуємося, по деякі Референти зовсім 
но7зп“ють'”єаряд~“нь'ДІчогцпііх у Вісниках та;., якби їх не читали. 
Тому поручаємо Референтам УДК подбати, доби1 кохпочасне число Віс
ника було доручене для підреферептурн 0.” II. і Г. при Делегату- 
рах, а навіть деяким КМ. Бракуючі Віспи;..: схід замовити р УЦК.* %в і

К а ю н і с т ь

/■ / •
і*Керманич Відділу Опіки 

над Молоддю 'і Родиною.
і і •. ,

- 0 - 0 - О - Л - О - О - О - О - - О - О - О - 0 - 0 - С - О - О - О - О - 0 - 0 - 0 - 0 - О - О - О - О - О - - 0 - 0 - О - 0 - 0 - 0 — - 0 - 0 -

_ Г _ 0_С^П_0 ї  А_Р_С_Ї В 0_
— — — «- — ~  — *■* — —

О б  І її II 2 К Ч./'О.
• *_’І .Організаційні справи.

* •
1/ Місячні ззі«ти господарських ’зиязковин_ ,

Дотеперіпні типневі звіти господарських звязкових дають нам справ
ді цінний інформаційний матеріял, але всек тонн з, уваги* па те,
ЩО вони охоплюють тільки розмірно короткий звітовий час, мають 
надто фрагментаричпий характер. Супроти цього заряднуєно - госпо-

./•
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царські ззхзкозі починаючи від, м.лютня ц.р. будуть виготовлятиучі- 
илчні звіти - тижневі відпадають - які слід висилати до пас наи- 
дальпе"до‘*дня 3-го наступного місяця /са к.лютий 3 березня/. Звіти 
ці повинні бути далеко обптірпіпі, інфоргузгт:: про хід і стан праці 
у поодиноких ділянках та представляти дійсний етап господарських 
відносин, виконану працю впродовж місяця і напрямні планованої пра
ці на найближчий час,

2/ Господарські/Пології^_
Господарські референти і звязко^і допильнують, щоб не занедбую ати пе
ріодичних зібрань*Господарських Колегій, та щоб па них все були за- 
О Т Л л X X  ̂ 3 ^ ^ і Х С О  ґх; м:..їм І”*О' ііО г'̂сд-у)СірІиі'і.я'и с ек т о р і в. Ко л ИЕ к ср- 
мо.ничі поодиноких секторів не можуть часон брати участи в зібранні 
Колегії, допильнувати, щоб обозязжово вислати своїх заступників,які 
замість них моглиб докладно звітувати про виконану прщцю і намічені 
напрямні. Зокрема все мусить бути допильноване належне заступництве 
напого тепер найспльніпого госвп дарського сектора- кооперативного, 
який найповніше охоплюю цілість господарсік :х справ району і тому 
повинен бути підставою солідарної координації і дальпого розвитку 
господарського життя.
Господарську Колегію покликує господарський референт з представни
ків сільсько-господарських і економічних установ та інвшеї людей,що 
тими справами займаються.

1/.

П . _Сільсько-господагські_(х:равил_
Підготовка до веснування^
В попер^дному числі Вісника /9/ подали ми, що справа підготовки до 
веснування мусить, бути наііважніпою. Дією спра ою мусить затіятися 
в першій мірі господарський референт і заявковий, й-во 'Сільський 
Господар1’ та українська Кооперація. Пайперп подамо ерганізаці .ну 
схему що до зібрання потрібних даних..
1 .

2 .

В цій справі скликати Господарську Колегію-, на якій треба вибра
ти кількох людей, що мають занятис.х зібранням потрібного матері
алу. В залежности зі ; величини тереку треба визначити 2-3 людей. 
Уложити такий пллн обїздіси тереку, щоби кожний з цих референті®' 
міг бути в кожному селі. Терен поділити на райони. Район призна
чити одному референтові. Референт виїзджає до найближчого се.іа, 
перебуває там 1 / 2 - 1  дня та на місці збирає_потрібні дані. Доб
ре булоб, щоб вже пе£>ед тим, с>.бто перед приїздом референта_ зна
ло село про ціль приїзду референта та відповідно до цього^підго
товилось.. З цього виїзджає до найближчого села, і так обїзджає 
за одною турою цілий свій райок. Протягом кількох днів весь ра
йон УДК чи Делегатури обїзджають референти. Зібраний матеріял
збирають і упорядковують ь канцелярії 
лу долагоджують деякі справи: на місця: 
присилають до 7ГД.

7
;дпорядкованого матерія- 
собе в урядах, інший-

2/. Потрібний матеріал є
а/ Запотребуваннл і 

р о слини.
Запотрєбуючі по;

:а
ось такиїм 
посівне нас: іня, збіжжя, пашні^ окіпні 8 інн:

ч. п. хМЯ 1 прізвищ^ соло: кілько насіння, кілько кг.потре-
і якого,збіжжя'чи бує на засів :

окопових: ‘ '«

По виготовлю нкі списку з 
або парохіяльний уряд.

цілого села підтверджує його солтис,



б/ Запотрєбзвання на штучні погної, троба зробити поіменних! спис 
і запотрєбовакня на рід штучного погною. Громадський Уряд має 
потвердити, що ці погної є конечні/ 

в/ Брак ррбучин рук до праці: коли є велике господарство, а ко
гось з родини забрали на рільні роботи до Німеччини, то треба 
взяти в громадському уряді посвідку, стверджуючу кільки га 
поля Має. господарство, кілько ‘є осіб здібних до праці та по
твердженая, що особа, яка перебуває на рільник роботах в Ні
меччині є 'конечна для пре сильного ведення господарства. По 
можності вистаратись посвідку в німецькій мові. Справу пола
годити у місцевому Арбайтсамті. УДК під себе робить старання 
щоби людей, які потрійні є' до ведення господарств, звільнити 
е праці в Німеччині. Після остаточного виріпення цієї справи • 
будуть подані вказівки, як про таке звільнення старатися, 

г/ Брак живого інвентаря: Колів в районі брак потягового інвента
ря /коней/, подати кількість господарів, кількість га поля у 
них, кілько потребують коней до обрсбл&ішя пього господарства; 
кілько мають а кілько не‘стає. Посвідку потвеюдити- громадським 
•урядом.

ґ/ Контрактувати цукрових буряків, олійних рослин.
В районах, де контрактується управи паяного буряка чи олійних 
рослин обговорити з .цукроварням::, чи з олійнею уповини кон
трактувати:. Всі ці умови подати селінам, а зібрані завваги 
на місцях подати нам. Треба ставити при всіх контрактуьаннях 
з цукроварнями справу в цей спосіб, щоби селянин за продукт 
одержав не тільки заплату в гронах, але, щоби одержав премії 
на закуп нафти, цукру, матерії, т.п.. 

д/ Справа браку позиви чия населення деяких районів та браку пап 
для худоби у деяких районах.
З весною в деяких районах буде великий брак на поживу для лю
дей і пану для худоби, Такі що до того збирати троба подаючи 
село, назву господаря, чого бракує йому. Подавати треба вір- 

ні цифри, а не видумані. Де‘все потвердити громадським урядам.
По зібранні цих всіх даних треба упорядкувати катеріял з цілої 
своєї округи. Справи, які можна на місці в урядах полагодити,тре
ба їх полагодити, предкладаючн відповідно виготовлений матеріял. 
Справи, яких но дасться полагодити на місцях, треба відповідно 
підсумований і упорядкований матеріял прислати до УЦК. Звертаємо 
увагу, що час є поважно спізяений, тому треба негайно до цих справ 
приступити.
Сільсько-господарськпй_зїзд в Ярославі.
Дня 9 лютня 1941 р. відбудеться сільсько-господарський зїзд в Яро
славі, Собіського 11.
Програма нарад: 
у  Відкр кття
2/ Звіт з діяльності: С-Г Секції УЦК:

а/Звіт Т-ва ''Сільський Господар”
б/Дотеперілний стан державної і самоврядної адміністра

ції на українських землях.
З/ Заходи в справі веснування.
4/ Реорганізація Т-ва "Сільський Господар'' після нових вимог.
5/ Внески і запити.
-Г-, * 'В зізді візьмуть участь:
1. Господарські референти і госп.звязкові при УДК і Делегатурах,
,2\ Представники Філій "САГ."
3. Всі агрономи, що працюють в "С.Г.”, урядових і самоврядних-ін

ституцій, кооперації, с.г. шкільництва.
4. Представники кооперації, загально-закупочної, кредитової і мо

лочарської .
5. їхні запропені господарсккі працівники.

• *

З огляду на велику вагу справ прп'.утпісгь всіх є конечною. УДК і 
Делегатури подбають, щоби з їх районів.вище подані представники 
обовязково прибули на цеп зїзд.
Зїзд С.Г. Секції дістрікту Люблин відбудеться дня .2/П.1941. в Кол
іті. Звіт зщеду подамо в слідуючому числі Вісника.

./.
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ьі . Кооперативна Сакдія,

^часть господарська:: звязко: ж к у співпраці з_коопевацізю.
Господарські зг.язкові повинні тісно співпрацювати з організаційним і Від
ділами ГІСІС та з кооперативно-.інструкторським апаратом. Особливо- тепер 
в- часі бідянсових робіт, підготовчі до загальнії:; зборів і самих загаль
них зборів мають господарські звязкові нагоду пізнати докладно оправи 
кооперації, її досягнення і напрямні праці. В т:і 3 господарські брязко
ві повинні взяти чанну участь і допомагати : 
нації р цілістю залах завдань, які в гарені впкі;опує УДК.— і »* і
Меморіілй для інтервенцій у _влади в господарських справах просино над 
сйдати нам“нс"л“І:с 'з”опчсом“’нега5и:>ких явищ, про перешкоди, недомагання, 
тощо, але рівночасно достарчити нам_позит::ьн:іх аргументів для оборони 
справи /нпр.коли йде про приділи, контТлгектч, перешкоди в скупі продук- 
тів, надужиття кокхсурсіїції, право на монополі і т.д./. Такими позитив
ними аргументами бу, .уть цифрові, процентові дані про українське і не
українсько населення району, його господарську льояльність, господарсь
ку справність українських і неукраї іськіїх кооператив, докладні факти

:ить ворожої адміністради, устапо коикуршіцікшіх підпрпєкстнаду
поданням назвищ осіб, письменних матєріялів, тощо. Ео тільки такі док
ладні дані можуть 'лати успіх в нашвн заходах, а цифровий матеріял пере
конуючий вислід у компетентних чинників. Часто пан циферний матЗріял 
/прим;про доставя збіжжя,кількість і якість членства 'к&пих коопе ратив 
і т.п./ можуть бути підставою до дуже важних спростувань офіціальних 
ЗЮТйюЛ ОНЬ Т*Ті.Ах.О ІЛІох-ігій у коли в них брали пераз участь неприхильні нам чи
нники .

ІУ. Комісія_йїіста. 
Організаційні справи,

1/ Загальні ізпраюи.
с тижневих звітів господарський звязковиж бачимо, що не всі Комісії 
Івіста вже чинні. Стан цей'дальнє тривали не сміє. Через те прогайну
ється неодну важну справу, якої пізніпе врятувати буде неможливо.
Зима, що найкраще надається на оргаї ізяцію всякого рода вечірних кур
сів, залиниться незіікориота,із.. Відвічсльніеть за змарнований час впа- 
дз на Пра ід УДК і Дел^гатур чи Комісій Кіста.
Пригадуємо, ще час не стоїть і вже найвища пора, щоби праця /особли
во у Секціях Торговельників і Ремісників/ кипіла. -

2/ Картотеки членів.
Для наладиання внутрішнього діловодства висилаємо цими днями євіден- 
ційні картотеки Секціям Торговельників і- Ремісників'. По упорядкуванні 
цих картотек слід відповідно зладити членські книги.
Картотеки поділити на дві окремі групи:

1/ членів-власнпкі з фірм ‘ ; . •.
2/ членів, що працюють у чужих фірнах, або з безробітні.

З звязку з тим доручуемо якнайскорне переслати нам дані про теперіщ- 
ний стан української торгівлі, промислу і ремесла. Матеріял цей ко
нечний, бо без цього не рулимо з місця справи організації Союзу Ук
раїнських Купців та евент.українським роїііснхч.:х цехів. Потрібні ззо- 
ри виказів були своєчасно .вислані чи вручені всім УДК і Делстатурам.

З/ Секції Промисловців.
Як виявилося Секцій Промисловців майже ХІДи неможливо створити,ізза 
браку достаточного числа українських промисло_ціїх 3,огляді ка те 
організується т ільки одна йентральна Секція Промисловців у К/ііл.коді 
і передбачена є по діїііа у люблйніГ.

‘ . ’ ./.
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З огляду на те всі ті особи, які були призначені як голови Секції 
Промисловців, лишаються дальше у складі місцевих Комісій їйістр в 
характері заступників промислової ділянки. Всі вони мають обовязок 
стояти дальше у тісному контакті з нами.

4/ Важне для і^отог£афівл кореспондентів і т.п:
Всіх фотографів, кореспоь, ;ентіз, артистів і т.ц;, які дістали з 
"Пропагандамту" дозволи на виконування їхнього фаху з важністю до 
31. ЛІ. 1940 р. слід повідомити, що дозволи ті задержують дальнє свою 
важність аж до часу, коли появиться в тій спразі окреме урядове ого
лошення на сторінках краківської преси.

5/ Справа над.податку купців, _промі. слойці з та^рем ісу.икі тн.
УДК і Щелегатури досі не наладнали як слід справи т.зв.національно
го податку, -що обовязуе всіх українським купців, промиїловціз_ та 
ремісників.Податок вшіачуєтьс.. кожного місяця у висоті 0,57’ від 
обороту. Підкреслюємо, що вся зібрана з того титулу сума_мусить_ 
бути пересилана стало щомісячно-до"касйПГ11Пл*ТДП ї Делегатурй_не_ 
‘сміють ~оЗерїати~тих грошена"свої “потреби Полиж іхні власні фон- 
ди"виявллються невистарчальпимк, слід звертатися до УДК про фінан
сову поміч, яку евентуально удіянтьс:.: з інших рахушгіз.

Пляв праці Секцій Торговельників.
Праця Комісії Гіста та її Секцій покривається територіально з діяль
ністю даного УДК чи Делегатури. Торкається це в першу чергу Секцій 
Торговельників. Вони мусять стати порядкуючим іпнипкоп української 
приватної торгівлі на теренах свойого діяння, особливо по містах.
Запорукою успіхів праці Секціґг Торговельників з:

а/ пллі-і праці, 
б/ виконання цього пляну.

Подаємо головні напрямні, що мають стати основою діяльності: Секцій _ор- 
гозельнпкІЕ:
і/ Довершити організацію всім купців у рядам членів Секції та зактиві- 

зуватп серед ніг: професійно-організаційну працю. Ідеалаї є купець - 
громадянин, що свою працю й фахове знання віддає беззастережно на 
службу Нації, а своє особисте майко трактує як загально-національне. 

2/ Допильнувати полагодження всім формальпо-празних питань, звязешш 
з існуванням і веденням українським торг.фірм.

З/ Докласти якнайбільших зусиль, щоб насплити кіста українськими куп
цями і поробити енергійні заходи, хоб по можності всі бракхі були 
ними заступлея .

\/ Перевести раціональний під; господарським і територіальним оглядом 
розподіл склепів поодиноких бракж. Економічно слабі і нежиттєздат
ні фірми однородкої бранжі скокасуватп в сильніші одиниці під вмі
лим, фаховим керівнпьгвом /нпр.у формі спілок з обм.порукою/.

5/ Позести живу акцію за стяганням кращих купців зі сіл у міста, а зо
крема у відношенні до тим сіл, в яких працює українська кооперитива. 

6/ Наладнати посередництво праці українським безробітним купцям, тор
говельнії::' практиканта : і помічникам. Розвідувати- про місця, де мож- 
наби, згл.де потрібно заложптп торг.підпрчємство, купити, гайнити 
чи взяти в заряд. І змагати радою і вказівками всім, хто на, терені 
діяння Секції*бажавби заложити торг.станицю, або укає праці у тор
гівлі.

7/ Перенятп заступництво інтересів -українських купців перед місін внмн 
властивими урядами у станових справах, служити радою і поміччю при 
стилізації пноьм та у виїмково важних випадках інтервеніювати у чи
нник! з влади.

8/ Розглянути: місцеві можлпвости і подбати про створення джерел за
купу товарів, щоби, можна було обслужити всі терпторіяльно прина- 
лежні українські Фірми.

./•



9/ Практично розвязати питання браку фахового ведення торговельних
Для деї мети зорганізувати з лоро зумілі з купцями курда ».иигойЄд<»** 
ая й купецьких рахунків, евентуально підшукати її на.са£зуйатп ккжрОЛФ** 
ДІ З-ф-ЩІЗДІЗ, ЯКІ булкбіі СПІЛЬНИМИ ДЛГ кількох фірм,

\0/ Улзщтовузати окремі курси для купців-деталістів, які.-вишКбЯюйелкб їх 
у ділянці техніки ведення склепів і давтцізіб потрібне знання гХдноеііС- 
порядку й чистоти з склепі, урядження нутра склепів поодиноких бранж, 
розміщення товарів, урядження і декорації виставозого'Вікно, шильдів 
і фасади, реклями і т.п. . -

Поданий вище рлян праці обіймає звязко наїїважі-ііні завдання Секції Торго- 
веділ&ків. Зіого слід розробити в детаїїлях та примікпти до специфічних 
місцевих умовпк. І 4
Успіхи праці залежні від виконавців п ляну. Тоьгу слід підшукати відповід
них людей на місці, більші міста п о д і л и т и  на райони і т.п. щоб робота бу
ла планово ведена. » 9
Сп£ава_че£ядкм:чих ̂ і^маїїстеоеьких іспитів .■
Краківська Реміснича Палата розіслала свій обіжник ч.21 до повітових ре
місничих цехів у справі організації іспитових комісій для челяднпчих і 
майстарських іспитів і просить прислати до дня 2С.сіпня 1941 р. листу 
пропонованих членів-еґзекінаторів зпоміж осіб, що мають майете'рські дип- 
ЛЬОШЇ.
В пропонованій листі слід по дати1 прізвище,імя предсідника комісії і зас
тупника, окремо для кожного фаху і щонайменше Б-ох членів майстрів даного 
фаху і Двох челядників.
Палата просить подати їй назвисько особи, якаби визнавалася на іспитових 
справах і якаби в імені Палати в характері делегата провадила адміністра
цію комісії, кореспонденцію з Палатами і кандидатами до іспитів, усталю- 
у.алаб в порозумінні з Предсідпиком терміни іспитів і рівночасно іспптуза- 
лаб кандидатів зі знання торговельних рахунків та книгозости і промисло
вого та соціяль-іого права.
Палата просить нервюр лати їїї виказ кандидатів до челяднкних іспитів, щоби 
зорієнтуватися, кілько осіб з даної округи приступає до іспиту.
До подання на допущення до челядничого іспиту треба долучити:

1/ власноручно підписанні! життєпис,
Р/ витяг метрики,
З/ умову що до науки ремесла,
4/ свідоцтво покіяченпя науки ремесла, потверджене цехом, 
5/ свідоцтво понінчення доповняючої школи, або рівнознач

не свідоіЦтзо зложекня іспиту для екстерніетів.
Висота існптогої такси залежна вій рб"др ремесла.
Про повишу справу писали ми.вже.у Віснику ч.1 /В/ з дня 1.1,1^41. Не зна
ємо як інтенсивно дею справою наші Секції затіялися. Нам треба подати зга* 
дані списки, щоб ми могли з Ремісничій Палаті запропонувати Наших людей 
до іспитових комісій. Про ці справи треба повідомити управителів допов
няючих фахових шкіл, які в тих справах багато поможуть нашим Секціям і 
поодиноким кандидатам до комісій чи кандидатам до іспитів.
Нові прпппси_длл. пережолу_цшениці
В деннику розпорядків ҐҐ ч,2. з дня 23.1.12И Г* появилося зарядження 
Керманича Відділу Пропарчу знання і Рільництва з дня 20.1.ц.р., яке під
зміну є ступінь перемолу юдвнігці. з 70$.ка 9р^.
Шефи Округ є упов.ажиекі визначити поодинокі млини, яким і дальше вільно 
перемелювати означену і:іпькіс-ть пшениці до 7 0 /̂.
Розпорядок входить в життя з днем 23.СІЧНЯ 1941 р.1

- 17 -

Господарський Керманич., 
—о - - о—о—О—0—0—0—0—0—0—0—0—



18
С 7 С її Ь Н А 0 її І К А

С б і н :і к ч,71 •

До гідо:па_всін Комітетам і ДеарСатурам.
Оцим вияснюєчо, цо ціла акція зимової допомоги о сцептралізозана і 
всякого рода допомоги мусять перейти, мочаб і '’пост-юактум11 через 
книги УЦК, щоб в цеп епосі ' ми малі: докладним образ переведеної ак
ції .
На основі надісланим най списків родин, які потребують допомоги,до- 
по’іоговіій реферат прп СО по справдившії даних: виставляє для тих ро
дин іменні карти допомоги, які є красі п жовтої і сипкої. Ті карти 
зі сп іскапЕ УДК пересилає до УДК, Делегатур с відповідшп; псученмям 
і рівночасно видає д; опозицію до УГАС-у вислати на адресу найблим- 
чої кооперативної складнпці ві;повідну кількість черевиків /чи о- 
після і і: юе речей/. Складмнця на підставі од^рЬащр: відписі: спис
ків розділив ті черевики мін кооператив:.:, а кооперативи видають їм 
всім посідачам карт цопомогч.
Жовті нарти допомогя є приділювані родинам нолочпсєльніш, або за- 
ш ш ї і ш я к , епкі корт:: родинам біяьичлениим і біднішим.
На жовті карти допомоги видасться тільки па однії купон /від 1 - 50/ 
а на сині корти видається па два купони, Де є від 1-дО і £1-1008
Карта допомоги є різночасно легітимацією для комного посідача,який 
має право до одержання всім допомог, які УЦК прицілює для і-іайб і дні-
ШкіЛ •
Зсі УДК,Дедеґатури, які вке одеряалн до роздам: :л карти допомоги по
винні сейчас заінтересуват*см, чи посилка черевиків прийшла на час 
до складкиці і чи складніші на час розсилають ті речі по своїм ко
оперативам до роздачі і як кооперативи при їм роздачі поступають.
Про всі неправильності а танок про всякого рода дефекти в товарам 
і спізнення слід нам зарає звітувати, доб нп могли інтервепіюзати 
і роздачу приспіли ті.
Всі ну-і довіря повинні па місці справд іти, нл карт.: допомоги діс
талися до рук иапк:: людей, чесним, які справді заслуговують на поміч 
Мулі довіря відповідають за правдивість дапгм у надісланим нам опас
кам.
Зазначуєно, по вкоротці капі представники па місці справджуватимуть 
цілу допомогозу акцію.
Зсі 3ТДК і Делегатур:: та чуні довіря негайно подадуть пан цечь дору
чення карт допомоги членам і дату розподілу кооперативами черевиків.
УДК і Делегатури па тер юні Холмдпнн і їїідллшшя виконають негайно па
ле доручення з дня 2 2 .1 .194-1 .ч. 11 5 і повідомлять пас, чи крона набу
вати па місці бецуґпайші па черевики, приділені п.Гайнрімом на облас
нім зїзді в Замісті.
Звільнення полоненні -україїщІВо,
З справі звільнення поло::е::::м б „вояків польської армії, до перебу
вають у таборам полоішуиг: подається до відома, по згідно з повідом
ленням компетентним"чинників усі українці полонені,без огляду па їм 
попереднє місце еа^ешканік будуть з таборів, й^ільзЕені все в найближ
чої іу часі.
Прохань у цій справі непотрібно ніде вносити.
Справа списків робітників
Б звязку з надіслання:.: У.ДСомітетам фор:улярів для статистики робіт
ників, е,о• перебувають на праці в Райму, з цілі паладнання над ними 
опіки згч.звільнення деяким з робіт, ззивається ці списки переслати 
з кайблч.июму часі, найдальше до кіпця лютня ц.р. .



Списки ці потрібні рівпоп для поробления заходів в діли зменшення коч- 
тінгенту робітників українців, що будуть вислані на роботи в цьому році.

металіцців.
Згідно з інфорнаціяші уділеними на обласних відправах у Криниці і Заміс- 
ті представниками УЦК, відбудуться з хресною, ц.р. вишкільні курси мета
левого промислу в Йімеччині.
Кандидати, що відбудуть згаде.пі курси дістануть працю по різних фабриках 
вії.
Щоои цю акцію як елі,, наладнати, доручається проводах: УДК,Делегатур впе 
'тепер збирати зго.хохеипя кандидатів та подавати їх кількість до УЦК,щоб 
опісля усті йняти речипець перегляду кандидатів.
Завва *ується , що-при перегляді відпадає дуле великий про іент від 80/ 
до 90?° кандидатів,отже вказаним булоб, щоб в поодиноких осідках УДК чи 
Делегатур- можна було зібрати більшу кількість кандидатів, бо в против
ному випадку не виплатиться комісії туди їхати.
Докладні умовпни пришиття були подані у Віснику УЦК ч.2 з 1/Х.1 940. от. 8. 
Сп£ава_грошеЦ злоігениж нр% переході границі.
Ьіпенців, що при переході кордону зі Совітів і Литви здали грошз німець
кі!: митній стороні - і які у -визначеному речипці до 15/41.1940 р.подали 
прохання до УЦК в справі одержання підмог та були візвані доповнити сєо1’ 
прохання - з а к л и к а є т ь с я ,  щоби вони найпізніше додня 10.П.ц.р, 
свої прохання доповнили відповідно до вказівок, які одериали від УЦК, 
чи. через Головну Опікупчу Раду.
К ^ а н _ і _ с  т ш
Помимо пригадкп у Віснику УЩС ч.7• стор.20; отсі УЦК і Делегатури не
прислали загальних звітів- з .діяльності! Реф.Праці і Сусп.Опіки від по
чатку іхпього існування /гя,обіжник ч.55 Вісник УЦК ч.6.штор.18.тамне 
взір як слід виготовляти той звіт/.
1/ Холм з Делегатурою у Володаві /досі ніодпого порядного звіту/
2/ Грубешіз УДК - є лише місячний звіт зн грудень 
З/ Замістя з Делегатура-ки в Томашезі Любл.і Чесано:.і
4/ Білгорай з Делегат уровз -в Таркогород.-1 - є лижо місячний звіт Білгорая

за листопад.
5/ Люблин-з Делегат.в Пулавап
6/ Радинь з Делегат, в Парчеві і Любартові.
7/' Краків місто з Делегатів Бонні /є лише місячні 'звіти/
8/ Новий Торг з Делегат, в Закопаному і Плахтовій 
9/ Криниця з Делегат.
10/ Сянік і Делегат, в Балигороді і Романові - /є лиже місячні звіти Ся

ном а/ і
11/ Делегатури Горлиці, Цмлгород і Дукля Ясельського УДК 
12/ Ярослав /є лиж місячні зліти/ з Делегат.в Перемишлі,Ленайську і Ра

дими і .
13/ Варшава /є лише місячні звіти/
Не прислали тен звітів: Ченстох'ово,, Нозорадомськ, Петрикіз, Радом, Кель- 
це, Сєдльце, Гардаолій, Єндпеїв.
Загальні звіти дають повний образ миття УДК,Делегатур і відповідь на 
поставлені'в звіті-кгсстіопарі питання, орієнтує відділ СО при УПК в по
требах УДК,Делегатур, є показником наскільки їм поміч з центру є потріб
на. Тому взиваємо нєспішливі, вичислені УДК,Делегатури, щоб до кінця_лю-- 
тня ц.р. прислали загаяв ті звіти, щоб ке нарахуватись на прикрі**наслідки7
Соціяльиа забезпока_ Цсдин^робітчикіз_з_ҐҐ, ,що_праЦюрть~, в Байзу.
Справа соціальної опіки над родинами робітників з ҐҐ, що працюють в Ні
меччині упразильнена ось так: /письмо Іннзрє Фервальтунґ, Бефелькерунґс 
везен унд Фірзорґе з 21.x.ц.р. П 19*0 - Од Др-Г/жі/
1/ Ш.а.778/40 з 8.8.1940. "Допомога родинам польських робітників, що пра

цюють в Рїа.Кщу1-. Па цій підставі пінкам і дітям /до іб р,пиття/ робітни
ків, що працюють в Разіну прислуговує від Убсєпечалзнь в ГҐ:

' ' ./•’
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а/лілтрська опіка, ліїсл і пер евя з очний матеріял, 
б/при пошесних хворобах шпитальне лікуванні .

2/ Ж.1287/40 з 30-9.1940. "Допомога для членів родин робітників, 
що працюють, в Раіїху”,

З/ Ж.а. , 11221/40 з 31.8.1940. "Допомога для польськії ’ робітників, 
до вернули з Німеччини”.

На ціп підставі робітникам, до вернулися хворі і нездібні до праці 
з Німеччини прислуговує гід Кас Суспільних Убезпечень, та робітником, 
коли вони в Німеччині потерпіли від припадку прп праці - від Голов
ного Убезпечепезого Заведення - тимчасова опіка.
Якщо робітник, що працю аг. в Німеччині вмер в Німеччині, або коротко 
після свого повороту дома, Каса Суспільної Убезпечальпі, евєнт. посій . 
обезпечепня від нещасних припадків, обовязані .шляхом тимчасової опі
ки занятися його ріднею.
Подання в цій справі слід висилати до Каси Сусп.Убезпечальпі /Соціяяь- 
ферзіхерупґскассе/згл. Головного Убезпеченевого Заведення /Гауптаншта- 
льт фір Соціяльферзіхерупґ/ за посередництвом Уряду Праці /Абт.Дрбаіїт/.

Керманич Відділу Праці 
і Суспільної Опіки.

_Ї..К. ї_5 _ь_н_и_ц_т в_с _

В справі організації курсів взхопй*ні|ь додосілля.
З огляду на велике завдання дожкіцьпоґо впховсання виринає потреба орга- 
нізації дитячих садків, а в парі з тим підготовка достаточної кількос
ті! впховннць. війнулорічний досвід виявив, що саме в забезпеці достаточ 
ного числа виховпиць стрічала організація еадиі_ найбільш: труднощі.Ви- 
старчить згадати, що на 303 намічених і зорганізованих дитячих садків, 
урухомлено лине 177* Пр-очах не прана було відчинити, бо не було виков
ії.їдь. Найгірше пре де т аг лял лея справа організації цих ьпхо-лїмх станиць 
там, де їх саме найбільше було потрібно, а саме в повітах: Колмськім, 
Нільськім, Замостеїівькік, Еілгоряйськіг та в Яссльськім. Натомість де
які повіти, я : Перемишль і Ярослав викопали намічений пляп у ділянці 
дошкільного виховання майне у 10с відсотках.
Доби в біжучому році організації садків не стрінулися є браком вихав- 
ніщь, Український Центральний Комітет взиває всі Українські Допомогові 
Комітети і Дєлегатурп, які є безпосередньо відвічальпі і зо. дошкільне 
виховання, - приступити вже тепер у зимових місяцях до підготовки кур
сів ДЛЯ ВИХОВШЩЬ ДОШІСІЛЛЯ.
Такі курси слід організувати в кожнім повіті у місцевостях, де найдуть
ся для цього догідні умовніші, а саме:

1/ Потрібна кількість кандидаток /найменше 10/,
2/ прелегенти,
З/ приміщення для кандидаток,
4/ льокаль на виклади,
5/ захоронка або зразково ведений дитячий садок для практичних 

вправ.
Кандидаткою на курс для виховниць дошкілля мопс бути кожна інтеліге
нтна, характерна.і національно-свідома громадянка, що скін.нла що
найменше 17 літ життя. Вимагана осііта - покікчєння бодай і кляс се
редньої а тільки виїмково щонайменше 7 кляс народиьої школи.
Прелегенти потрібні до таких предметів:

1/ виховання дитини в дошкільному віці,
2/ психологія дитини в дошкільному віці,
З/ метода занять у дитячих садках,

. /.* /



4/ гігієна дитини дошкільного віку й ратівнпцтво,
Ь/ Спів,
6/ рухові забав:: і гри,
7/ дитяча література,
8 ‘ Плекання немочлят,
9/ організація«дитячих садків,

Еа деяких минулорічних курсах: додавали ще й такі ггедмети:
10/ праця пінки в кухні і дома,
11/ навчання релігії,
12/ основи .праці на полі народньої освіти,
13/ суспільна праця пінки,
14/ українська мова і література,
1 3/ основні відомості з українознавства.

З усіх тих предметів конечні 1./,3/,4/ і 9/. Еідомості з гігієни дитин::, 
і ратівниціва подає засадпичо лікар, з інших предметів'учителька, що 
покінчила захоронкарську семінарі ю, у в и ї м к о в и х  випадках учителька чи 
учитель з відповідною підготовкою.
Кандидатки, повгнчз мешкати і харчуватись спільно. 5-тіл цілі слід по
дбати про льок\ль. Якщо обставини не дозволяють, кандидаток можна роз
містити в‘ кілько:: сусіднпх домах, з кожному випадкові не далеко яахо- 
ропкч згл.дитячого садка.
На гцклгдп слід підшукувати окрему кімнату, пс змозі в цім самім домі, 
в якім приміщена захоронка, або в її сусідстві.
практичні вправи відбувають кандидатки в зохоронці. Якщо такої нема, 
то слід зорганізувати та зразково вести дитячий садок. До того потріб
на рутино вона гпховніїця. З кінці слід подбати про дозвіл повітового 
шкільного радніша па оеделнл курсу.1
В зплзку з організацією курсу циховшіць дошкілля УДК і Дьлегатури по
дадуть для УЦК такі дані:

1/ де відбудеться курс /—і*/ ?
2/ кільки кандидаток ?
З/ хто організує і хто намінений на управителя /льку/ ?
4/ прізвища прелегентів ідо яких предметів ?
5/ завзагг. і побажання.

Зідповіді слати по змозі негайно, а найдальше до дня 25.П.ц-р. Побажа
ні і евентуальні негативні відповіді.

*
в відома Українських Шкільних Інспекторів, Шкільних Референтів та

Цими днями появиласянакладом Українського Видавництва в'Кракові вели
ка. стінна- "Карта Чорноморських Країв” в мірилі 1 :1,500.000, автор
ства проф^др.Кубійовпча і Н.Хулчцьксго< 6 це одинока, і найкраща мана 
суцільної української території і як така необхідна як помі -п:яй засіб 
.при навчанні українознавчих предметів в школах кожного типу. Папа опра 
цьована на основі найновішого і багатого картографічного матеріялу, 
старанно виконана і по мистецьки видана, повинна найтися в кожній клі - 
сі та в кожній канцелярії управителя. Ціпа карти в порівнянні з кошта
ми видання низька і приступна, бо заледве 20,- зл. за 1 примірник. ЙІа- 
.пу як дійсно дуже вартісний, а в деяких випадках незаступимий научдпй 
.засіб доручаємо.
Справа видань шкільних друків.
Оцим нові .омляємо, що шкільна влада Уряду ҐҐ застерегла за собою право 
видавати шкільні друки згл.давати на них апробати. З огля/у на.те за
боронено пошир.)ватп і користуватися в школі друками шкільною владою не 
апробованими. У злізку з цим всі друки видані без .апробати шкільних 
"властей'чи тс п т, платники людьми чи окремими Комітетами увижаються за 
нелегальні і як такі слід зі школи усунути згл.заступити іншими.
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В перли:: дня:: січня ц.р. ви Пили з друку апробовані шкільною владою 
лекційні денники і продаються в ціні по 5,- зл. за 1 примірник. За
мовлення слати до УЦК в Кракові, Зелена 2о. Приймаються такої: замов
лення па клясийікаційпі катальоги, до появляться в найближчих днях.

Кегханпч Ікільпи : Спр:. в.

■ї) -§-§-5-§-§-§-§-§-5-5-5-5--§-5-5-5-5-§-5 .§-§-§-§-§-§-§-§-5-5-і-§- зЧ-§-

П Т О П А Г Я Ф Ш І  СПРАВИ.“Ж •.■'■І—ИЄ"—»"•«* '*
А. П р е  с_а_1_

Інформація про життя в порені справа незвичайної ваги. Тому троба ха- 
ладнати її як слід, по полипаючп звітування випадкові, або нспоінфор- 
пованни одиницям. Длй цього У,Ці і Долсгатурі: повинні підібрати відпо- 
відну людитту, що зуміє бозеторхічьо і вічево описувати пиття кріло.
Цсінформатор буде водно’: ас кореспондента:. "Краківських Вістей" /гл. 
Вісник ч .9• втор.11/. .
Справа пильна. Уме.в пайб л. в лому часі треба підобратн цих співробіт
ників. В інтересі кожного УДК і делегатури є, щоб звітування з тере- 
ну в пресі було швидке й вірне.
Пропозицію і ппттєпис кореспондента треба надіслати:

а/ з Лемківдіїии і Посяппя до Відділу Пропаганди УІЦІ, 
б/ з Холмщпкк і Підлялшя до нашого Відділу в Люблині, на ру

ки представника Відділу Пропаганди Іїгр.Б.Галайчука.
_Б. І и и_п_е з л.

ТОВАРИСЬКА .СВЇТЛИЦЙи
Приступаємо в .Кракові до влаштування товариської світлиці при УСТ.
Надзір над нею має Кіпоча Секція. Призначені па те дві кімнати колиш
ньої "Проспіти”. Меблі в українському стилі запроектувала Секція ЇІиет- 
ців. Членами світлиці монуть отати лише члени УСТ в Кракові.
У світлиці в і бузавинуться до тппня гут іріси па різні теми. В інші се
чові світлиця тен буде відчинена для членів, для прочитання часописів, 
балачки чи засідань. Відкриття світлиці відбудеться в місяці лютні.
Такон в Люблппі йде підготоса над улаштуванням такого тсварчсьісого 
центру.
Всім УДК пригодуєно про конечність відкриття такої світлиці на тарені 
їхнього осередку.
ЩСТАВКА .НАРОДІВ0Г0_ ЧИСТЖЦТВА> _
Місяць березень призначено на виставки народпвого мистецтва в терені.
І так Холкщика і ЇІідляшшя виставлятимо в перпій половині, а лемківщя- 
па і Посяння в другій половині місяця.
Кільтурчо-освітніЦ референт призначить па референта виставки відпозід.- 
ну людину, що перебере за неї відповідальність. Референт /-ка/ виста
ви добере собі співробітників із Кіночої Секції та вурініда молоді. Тре
ба приступити негайно до праці.
Як уже сказано /Вісник чч. 8-9/ слід пошукати в околиці червіспих_~ав- 
них зразків народного вбраній: і домашніх виробів /тканих, горпкі'з,дс- 
рГ~хйх“рІзь7 і т.п./. Ці місце.,і експонати мають творив. нідклад -ви- 
стави.
Остаточне влаштув .нкя і відкриття вистави переведе наш відпоручнпк 
/-ця/, що обїде* всі осередки в даному часі. Подрібні інструкції одер
жать культ. освітні референти галс ємно.

/• / •
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- Куль тури о-о світ ні рефепсптч все це не ( звітують належно про імпрези сьо
го осередки. І так сьйртаємо у:: Агу на' різдвяні гостини, водосвяття і
національне, о: яткуваї:::,! в січні, і прохаємо ±х стягнути , ;о сього звіт? 
/Перебіг імпрези,' порядок, фріквопція, з аг йл ьг: е. враження/
Дужб гарне описав свої імпрези в грудні УЦК Сякії:.*
а д Д А Ш Щ  НА^ЛЮТЕРЬ
Уісяць лютень - це місяць протгіальжогольної і протнкікотпнної боротьба 
у всіх культури-х: ново дів та через кільканадцять останніх літ^був у нас
Боротьба прот і тих відвічних лих нічого народу /адькоголь і пікотні-іа/ 
не.можемо заперостотп Н тепер тішбільпе, що піянство’та куреш-ія почяна- 
ють .в ост ілньо'чу часі ширитись масово серед нашого населення. В деяких * 
ОІЧ.ОДГХТ і і і ІТ і Т1 Т5 О  / х ііСіі. і л  Т ї1ііТі?5Х ОТО"]3^у 2* ї ї  .. Т Т ї ї  О охХ'і ОГОКу Є Хіт О пополовше,
не виключаючи жінок та малих' дітей. Куренпл шириться на жаль'навіть се
ред нашого надійного юнацтва,, у Г$'м :•'У
Тому до боротьби б т іми злими навичками мусить станути'ціле зорганізо,- 
ване громадянство, а голо: по УДК псі терені УОТ', курінів молоді та Жіиб- 
чих 'Секцій.
ііусимо подбати, щоб всі паші імпрези, головно товариського характеру 
/чайні вечорі, просфорл, свячене, ’-абави, спілі,пі припяття і т.п.’/ мали, 
поважний та культурний характер і найкраще,’ якщо попи будуть- відбуватися 
без олькоголю та без.клубів диму на сол . Рівпож дуже побажаним є, щоб 
усякі наради, анкета, збори, відправи, конференції і т.п. відбувались, у 
чистій, діловій атмосфері, без курей::,т на салі, а то; : напевно 2 харак
тер тих парад буде більше діловий та поважний.
З пагоди місяця ліотнл полежало б впровадити’ в папах товариствах гарний 
звичай, який у нас вже попероДно існував, що в домівках товариств не 
вільно курити і тому побажаним булоб, щоб у кожній домівці па видному 
місці повісити по. стіні, виготовлені:’ на картові чй папері напис:
"В домівці'курити не вільно*'.
Викориотс.'ймо місяць лютень дта переведення внутрішнії пропаганди серед
нашого громадянства, в діли г/оп'їреііхя сср ед нього зрозуміння шкідливості!
Олькоголю і нікотини та'потреб'ї боротьбіп з ними, супроти чого в ножному
селі та місті треба па цю тему виголосити відповідки” реферат.

• .Б лютні - гроші замість па алькоголь та нікотину - видаймо на поміч ук
раїнському студентству, бібліотеки УСТ, еїшкільхі табори для молоді, 
КІІИЖКИ-ДЛЯ шкільної дітвори, бурси, захорокки, школи, будову проСВІФНИХ
Д О М І В  І  Т . П . .  ■> І7 тверезій громаді - наша майбутність.

Керманич Відділу Пропаганди.

К О У, У У І К А Т
• І І

‘ ь_спраиі
і * ШЗвертається увагу, що при УДК і Делягатурах та УОТ-ал: можуть існувати^ 

тільки такі Секції, які опираються па правильниках з стверджених У /Комі
тетом, та які є відповідно згохо.шйхі з УдК. За , хяльністі кожної Секції 
відповідає даний УДК огс.Делзгатура.
Відносно підписів письм’̂ до виходять від Секцій, то обовязуз наступний . 
пріші:с: 1/ппсьма, що відпослт: ся до зожпішніх/позасекці йнпх/ чинників 
підписує голова УДК /згл.делегат/ і референт-зголошепнй член УДК до яко
го реферату належить дана Секція. 2/пнсьіп,, що мають внутрішній /секцій
ні: й/хар акт ер, підписує згаданий референт УДК і голова Секції. 'В обох 
впп'.;цсах обойязує фірма і печатка УДК згл.Делегату?::.

• * і • ■
Діловий Керманич.

її • її * ?? % И • її • її • ї> • ї«



З розбудовою організаційного життя Українського Центрального Коміте
ту то. Кого підбудов, /уДДКомітотіз і Делегатур/ лк теж з розбудовою 
тих організацій, що тісно співпрацюють з УЦКонітетош /УОТ.-й, С.Г." 
Кооперація і т.п./ збільшився теж. иатеріял, ио його :гуспться пода- 
ватн па сторінках Вісника 7ЦХ. Це, з одного боку опрпппїіпло збіль
шення об єну Вісника УЦК - з другого поширяю значно круг його від- 
борців.
Очевидно, що одно й друге мусіло збільшити поважно коптч друку Віс
ника УЦК. Супроти того, щоб. хоч в части покрити копти видавання Віс
ника УЦК Президія УЦК рішила, що всі організації, установи, чи й фі
зичні особч, що працюють наших організаціях мусять, починаючи: дід „ 
1 . січня ц .р.повертати ефектовні копти, получені з видаванням Віспдка, 
/папір,матрпцп,друк на цикльостплі, поштова оплата і т.п./ - цебто 
по 00 г.р. за кожне його число.
На майбутнє висилатимемо Вісник УЦК тільки тип організаціям /устано
вах, особам/, що повернуть, згл.повертатимуть УЦКокітетові кошти получе- 
ні з виданням Вісника УЦК.
Водночас прохаємо всі УЦКомітетл, Дслегатурп, УОТ-и, Кооперативи по
чати нам негайно, кільки чисел Вісника УЦК зони потребують, щоб мож
на було заздалегідь устійненні висоту ного накладу.
Гроші сла ти на з_лучеп:іх чеках Україно гінку.
—о—о—о —о—о —о—о—о—о — о—о—о—о—о—о—о—о—о—о—о--о- -о - о -■ о—о—о ■ -о-о-о-о-о-о-о-о-

У .В/Д Г А.
З огляду на повне' вичерпання- першого число, Вісника УЦК 
прохаємо ті УДК і Делегатури, які мають злітні або на
конечно їм потрібні примірник:: цього числа Вісника при
слати їх нам.

До цього числа Вісника долучуємо: ./. ;ля УДК і Делегатур/
1/ правчльник-інотрукцію до ріпп-у
2/ правильник Колегії Опіки над ЇЛолоддю при УДК
З/ обіжник в справі усправпсння і упорядкованій! фінансів.
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її ? а в ї ї ь її . к
Колегії Опік:: над Молоддю п?.: У ДЕ.

§ 1 .
Колегія є це доуадчз тіло Ркфервіггурп Опік., над Молоддю і Роди
ною прп УДК.
Д . Н Н Н Ш  5 2.
Колеґія складається з членів:
а/ звичайнії::, 
б/ постійних, 
в/ членів гостей

§ 3.
Звичайними членами є:
а/ референт описи над молоддю і родиною 
б/г член Проводу УДК визначений головою УДК,
з/ ко-ліочасппіі заступник референта Опік:: над Молоддю і Родиною 

якщо такий є.
§ 4.

Постійних членів Колегії покликує індивідуально Голова УДК на 
внесок Референта Опіки над Молоддю і Родиною.
Склад Колегії повинен бути дібраний працездатно і з поодиноких 
фахівців, які свою ділянку добрр опановують.
Думки, пляпїї її опрацьовапня справ, ділянок лають дійсно помагає:: 
Реферептурі Опіки над Молоддю і Родиною успішно вести свою працю.

Члени гості це члени покликувапі подібно як і постійні члени 
однак по періодично для обговорення1 споціяльпих подрібиііх справ 
в яких гоні: являються спсціялістамп.

§ 6.
Членів Колегії які не беруть учасс в працях Коленії згл. не- 
оправдапо три рази є неприсутні на засіданнях відкликує цей сам 
орган, що їх іменував згл. Провідник УЦК па внесок Керманича 
Відділу Опіки над Молоддю і Родцйою УДК післ.. переведення провіркп 
діяльності:, 3 іприт вкладках відкліпсує членів Колегії Провідник- 
3ГЦК па внесок Керманича Відділу Опіки над Молоддю і Родиною УЦК.
З а в д а і ц я

§ 7.
Завцштц Кой єГ ії:
а/ опрацьоиуватп напрямні праці в ділянці опіки над молоддю і 

виховання молоді, української народності в Генеральній Губзр- 
пії,

б/ дбати про рівномірну розбудову праці Рефероптурії Опіки над 
Молоддю і Родиною в ділянках суспільного виховання, тіловипо- 
ванзия, фахового дошколювання і освідомлоппя, та служби праці 
української молоді, 

в/ дбати про рівномірну розбудову праці над вихованням українсь
кої молоді узгляднюючи її вік': потік*.:, юпацтіо, молодь,, 

г/ слідити за співпрацею усіх -українських суспільних установ в- 
ділянці опіки й- впхоиаппл української молоді, намічувати заходи 
щоб ці: співпраця була Щораз тісніща, та своїми особистими звяз- 
канії цій співпраці допомагати,



д/ намічувати шляхи й в міру ножпсстн чинно допомагати прн доп- 
колі і вишколі фанових сііл для поширення праці Реферептурж 
щоби в цей спосіб подбати заздалегідь про постійній й щораз 
кращій наплив нових людей до праці, 

е/ бут дорадником для референта опік:: над молоддю, а то в для 
Відділу Опіки над Уолоддю і Родиною УЦК в ці ляпці виховання 
Володі,

є/ збирати і опрацьовувати статистичні матеріялп в ділянці с- 
пік:: над молоддю, 

ж/ розглянути можливості! якнайширшої організаціКпоії розбудови 
клітин молоді,

з/ підготовляти для влади і українського гооиндяпства та давати 
за посередництвом УЦК праці, меморіяли і інформації про от ся: 
можливості й недомагання в ділянці опік:: К виховання молоді, 

і/ підпомагати і намічувати мохїпвості пропаганд:: в ділянці о- 
пікг й виховання молоді, 

к/ співпрацювати з. виданнями для української'.молоді і посилювати 
кольпортажу видань для української молоді, 

л/ удержувати наукові звязкп з установами які' праг.ювть в ділянці 
опіки й виховання української молоді за відомо::, а'часто й
посередництвом наукової колєґії УЦК.,

§ 8.
Колєґія працює при помочі:
а/ засідань повних /пленарних/, 
б/ засідань звичайних
в/ індивідуального опрацьоваппя даної темп.

' »
Перше засідання ново іменованої Колєґії скликує Голова УДК. На 
цьому засіданні Колєґія укопституовусться та запізнається з 
правильником Колєґії.

і , *
§ 10.

Колєґія укопстптуовуеться так: 
а/ голова,
б/ застзчппк голови, 
в/ секретар, 
г/ заступник секретаря.

§ 11.
Секретарем є з уряд у референт опїзРа над Молоддю і Родиною. Він * 
в порозумінні з головою згл. його заступником скликує всі зас:- 
даная підготовляє порядок парад і прнппмає думки' та вказівки 
Колєґії до відома та евентуального виконання.

5 12.
Голова згл. заступник голові: проводить па засідання устіїі::ж,є 
разом зі секретарем час і порядок засідань, дбає про доцільний 
й правильний розвиток праць Рїолєґій, провірюв висліди тих праць 
та оформлює остаточно душу Колєґії чи то па підставі індивіду
альних праць та у аполіді дискусії Колєґії.

§ 13. 'і «
Заступник Секретарц прртоколує на засіданнях та провадить хро
ніку праць колєґії.

§ 14.
Повні засідання відбуваються щонайменше раз па квартал. На ньому • 
розглядається хід праць за минулий час обговорюється цілість 'праць 
даної ділянки й устійпюоться напрямні на будуче.



Головною точне повного засідання е короткій доклад ::а темі-: 
як ьпце. На повних засіданнях є присутні всі чи'Фйі Колегії. 
/Звичайні, постійні і члеік' гості./►/

/ л г-а І ̂  •
Щ

Зззачайкі засідання відбуваютьс.. вміру потреби. Предметом парад 
з поодинокі справі: дано! ділянки. Прпсутні-::: з: звячайяі 1 пос
тійні члени та в міру потвобчлени гості.

г • ■ • ' я ' ' 1 6 .
Справ:: порушені па звичайних засіданнях, якщо вянаганть окремого 
Оформлення передається до опрацьо аіпія поодиноким членах Коле
гії, фа .іьцям по даній справі.
Засадіпічо в кожній Колегії слід відразу поділив 'і працю так, щоби 
поодинокі справи дзлої діляпкп пали своїх стелях з ви супників,, 
які постійно даною справою' цікавляться та її опрацьовують.
На ту індивідуальну працю члені' Колегії к і-ідеться найбільшу 
увагу й значіння Колегії взагалі.
Однак Колегія повинна дбати.щобн фї праця ішла згідно із заряд
женнями Відділу Опіки над Колод єн і Родиною УЦК та була помічною 
в праці Рсферзптурн Опіки над Уолоддн і Уодннеп У.ЦК.
Кіпцеві постаповн.

§ 17 .
З протон.олів засідань /повних і звичайних в::готовляеться хожло- 
часно зміст та подається його негайно до відома голові /’•£{ із 
місячник- звідомлемілм Реферсптурц Спік:: над ЗЛСДДЮ і Родиною 
пороси..даться до 1УЦК.

§ 18 .

Правильник Колегії затвердлуе і його евентуально зміняє Провіднії::гт тт/і/ Діл «

Голова У,Л£ з обовязанпй па з ари джєіпиї Керманича Відділу Оліїш 
над Молоддю і Родиною УЦК мови: о в пвнлпнп діяльність Колегії 
пряп.ян:т

§ 20.
Провідник'УЦК може Колегію опіхп над Ійолоддю при У ’ЦС ко лючаспо 
розвязатп,

Затверджено Провідппкоп УЦК дня 28.січня 1 ч41 р.





.

до Ріпп-у /'Ліченого поділу праці/.

1У Рі'пд. Осново^ ̂ організації бшна і поділу
Де тепер ке було в кас докладного взірдк, лк повинно 63 т:: зорганізоване 
бюро УДК чи Делзгатури та докладно ар поділ;' праці мін поодиноких рефе
рентів. Супроти цього качко копій: І УДК провадим діловодство па власний 
спосіб а з причини браку по Дну хеа:иетЄ_:ц:іп мін поодл.коь г: деферент із, 
деякі ділянки праці були ‘пеобмоплзчі єг.і.ддіодяло ~ексли до непорозу
мінь ьйа по од нкоі.хмн ф еферепт а «і:. Рів., ох переведення контролі праці та 
ДІЯЛЬНОСТІ! УДК було утруднене
їїїоб цього ушїжг/гл та заьест:: одпор д:>є діловодство у всі:: наших кліт і- 
пап, улокено поділ прачі , у ікону вічполе::о по :.:о:.шості .Окладно кб :пе- 
генції ТО- 00 ОВЯЗКЇЇ -10 0 Д і і ’ іОК із; референт:з в , я к і в міру псбільшуьання ИОК- 
на я о др в ЇІЛ.Т и.
Деяким, головно неппн:• ДК чл делегатуоа:.: коне виглядати, шо у лих з * 
причини калоі. скількоетд працівників і:з:і • грібшій ак такий д- їладппй по
діл праці та така ску у.іятка угині ац.ія, коли» у гпін ззгчаХІпо всі спра
ві! лолагодпуе один урядовець :н референт, який стало працює. і
Завданням однак введення Ріпп-у в дати основу систематично зорганізова
ної праці та взірец: як мовкни., .нглядати лляноза зорганізована праця 
у добре з орган: зо запій установі, лнол мають бути каті 'У, 5К і Делегатурп.
_Іа підставі Ріпп-у ми повинні каич-тисв плялової та систематично зорга
нізованої праці .

і

До цього потрібне з одної ст ронн ПЛс.іПе упорядпуваїіпя наших ДО. 'ІВОК 
зл зозпі та внутрі, д яког*''повинні негайно приступити всі УДК та Деле- 
гатури, а відтак упорядкування діловодства та зведення належного поділу 
праці.

* • * 
-ЗдЩЩм ї: ]£У, »5 с:г-іг:-іє н&Еи .організація праці?_

- - 
КоеьшЗ реферат одержує своє стале число, лкчн відтак означує ю всі спра
ви прішалеші до цього реферату. Понадто у коілютіу рефераті є де кілька 
груг. різних справ, які с означені двощіферкїш числом та справ®- які озна
чені три- а навіть чотиро-цПферіпг: чнсіїон.
Отісе реферати діляться на групи, а групи на справ::.

і •
Коли ми одержимо письмо з числом прим.. Т9о/123, то зараз будемо знати, 
до це письмо, зідноептье.: до: ре.Рро ту ч.І /праця і суспільна опіка/, гру і 
па 1 2  /загальна суспільна' опіка/, справа 3 /справи переселенні, А число 
1 ф8 означуо порядкове число даного письма, яких -ми дотепер впивали. •
Завданням УДК і Делегатку о зорганізувати своє бзро та поділ праці'на 
основі нової схеми праці, яко© с Ріпи . Д- цього потрібні слідупчі .вимо
ги:
В першій мірі голова УДК гроз із всім:: референтами, кайкраце на спіль
ноту засіданні, перечитають докладно ,всі постанови Ріпп-у та уетіКплть, 
хто буде полагоджувати поодинокі справ:: з даного реферату. Річ зрозумі
ла, що за цілість праці даного реферату відповідаг..референт, але деколи 
попе мати до помочі сш вробітпикіз, які стало працюють, або поодиноких 
громадян, які понагонть дсркзочно /лр:ш.праця по секціям, різні відділи 
суспільної опіки і т.п./. Заоадничо слід ділити пращо-мін поодиноких 
співробітників чи громадин, прлділюнчп її! поодинокі групи, а лише виїм
ково справи з різних груп /як п р п о ш т а  і т.п. 024,яку прицілюється 
осібно призначеному урядовцеві, секретареві чи начальникові канцелярії/. 
Рівноя треба устійнптл полагодження яі:::п оправ застерігає для себе го
лева УДК чи Делегат,
Зідтак треба постарити відповідну с сіль'кість течок, а то обозязково по
трібні течкії для кінного реферату, яку попе становити окорошлт або кр5 ир 
течка з грубшогс картону чи тектурп

/ • - *
* / *



2.
Для поодинокий груп потрібні б течкії б картону, Б якії перековуємо 
течка поодиноким: справ, які можуть бути аркуион звичайного паперу п 
то для ті-;:: спраг, якк:::і гає УДК чи Делегатка займається. Дальші 
творимо із ліру потреби, вкладаючи до відповідної, течки /група/аркуш 
п.аперу з написом властивої справи..
Поділ всів: справ ніж іт.одпно:: :п референтів післд проєкту ?іпл--у та 
заведення відповіднім: теч.' к для рефератів /відділів/, груп і оправ ’ 
е першим етапаї організації дроці після к о в:й: зразків.
На основі Ріпп-у по потребує іс зовсім провадити депппка вхідних і 
вихідних пчеем /т. з б  . протоколу чпг.іо'стей/. Натслість всі письма вже 
від 1. січня 19-ї1, р ділимо згідно з проектом Ріпп-у на реферати, гру
пи та справи і розміщуємо їх по відповідні::: сечкам.
Організація канцелярії і поділ праці па пі утаві Ріпп-у ну ся Тг. бутч 
упроваджені до кіндя лютня д.. р. .

Ш- РІЬлг.годяутваїшя пошт::_і__зпліївуу
Дуже ванною ділянкою праці є нале але 'ро зцілювання пошти та взагалі 
впливів ліл до од;і_іск:і:- референтів ч.і працівлнків. Пошту повинен заса- 
дкичо розділюватч гол ода УДК чп Л і легат, я. що це технічно нопл азе, 
або начальник канцелярії, референт ч.. урядовець, який веде канцелярію 
та відбирає пошту, зі по її деркач::і. розпечатує, переглядає та ус 
талює до якого реферату дана посилко, іірчзиаче. а, чіі належить, па пра
вову розі прибиває вигідну печатку, ,дао ізпідне число та червоний олів
цем р значу б числ:. "еферату, до котрсг-- оправа наложить, а по можнос
ті навіть означення групи н оправи.
^Відтак всі письма вписує в терніч.ар /якого і пива ть суди чи адвока
ти і т.п./, а то вписуючи ч ісла. о. кокни.! референт чіі взагалі пра
цівник потверджу о відбір даного письма своїм підписом у терпік-арі 
під властивою датою.
Референт по одержанні нпоьна, лкпу зоно,вимагає відповіді чи взагалі 
письменного полагодження, то виготовляє оригінал письма з двома від
битками /а то на г.аппгіі, 'або на спсці.яльініп відбитка::/, означує пись
мо числом справ" иа підставі Ріпп-у /прим.-справа контінгентів .../2:6/ 
і все це дає начальника зі канцелярії, чи властивому урядовцеві до 
експедиції, фей письмо висилає,даючи йому і на копіям порядкове чис
ло та зазначус па копії, что гчсьно вислав і дату висилки. Одну ко
пію перековує в хронологічпому порідку в регістраторі, де улонені ісі 
копії після порядковій: чисел, а другу звертає референтові, який пере- 
новує її у властивій своїй течці /'згідно 8 ітр. ділом до даної групи 
і справи/.
По полагодженні справи ті експедп?/.ії даного письма начальник канце
лярії чи відповідний урядовець ви ісує числа всій ппсеи висланий да
ного дня під властивою датою висилки у правій рубриці териіпаря та 
для евідепції і контролі, до дана справа полагоджена ноже перечеркну- 
ти у термікарі внідне ' даної спрс'ви.
Кс ітролл пол ігоднуванпя _справ у
Такий спосіб організації праці і ілозодетва канцелярії улекшпть го
лові та начальникові канцелярії•матч енідеидію,чи всі справи та в 
якому часі полагодяується, чи всі полагодпені, чи деякі залягають.
На це треба звернули увагу , щоб власне голова УДК,Делегат чм нача
льник канцелярії провірюва.тч час від часу, чи референти полагодили 
вже дорзгчені їм справи.

ІУ. !3нутріпне у очдув ягня.
Справність урядування та полагоджування справ не підставі Ріпп-у'бу
де успішне тоді, коли всі- працівники будуть знати приписи Ріпп-у,та 
Ту докладно перестерігати,начальник канцелярії буде розділюватн справи 
згідно з приписами Ріпп-у,а референти тс, працівники будуть старатися 
справи скоро та докладно налагоджувати.

./.



3.
В УДК чи більшій УДК йрозід.ппс або голова УДК переглядаючи вплив чи ви
готовлені ппсьча і для порозуміння з поодинокими референтами можуть упи
вати слідуючих знаків, щоб непотрібно не писати цілив: речень:
/ - чертка - пріїнчто до відома,
А - доклад - предлонпсп коротке представлення, пт>о стан справи,
К - конференція -- по банане усне обговорення отір-гївк,
ТК •• тел.конференція •’ посапане телефонічне обговорення справи 
їїрґ - пропаганда • відповідний матеріял пропаганди.вно використати,
Сос - справа пильна по терпить проволок^,
Дкт - документ - ванний документ,відповідно перечесати,
П,7в - П.Юв - потвердити відбір письма і підготовити відповідь до 7

або 10 днів /в першому случаї г/, в .другому 10 днів/,
Прм 1 і 9 " порозумі? тсь “ значить в даній оправі мають ззаїкио порозу

мітись реферат сусп. опіки і фінансові:'!*
У. Полагоуяування довірочг 7х енрав,

Засаднпчо кореспонденцію слід спрямовувати на адресу УДК чи його Відді
лів, а не на адресу п.Провідника, чи поодиноким Керманичів, щоб на цьо
му на случай ЇЖ виїзду, чи взагалі пеприсутностп не терпіла пильність у 
полагюдауванні справ.
Натомість коли справа є довірочна і про неї не повинно знати більше лю
дей, то таку пошту слід спряповув .ти на адресу п.Провідника чи поодино
кії:: Керманичів, якщо дана справа належить до їх ресорту справ.
Ріопоя письма УЦК, державних установ чи навіть приватних осіб, заадре
совані на адресу чи з зазначеішямї?до рук"' голови ч і і  відповідного рефе
рента, засадничо слід доручити 'до рук власних. Якщо натомість властивий 
адресат є неприсуткпй /виїхав і т.п./ о. ппсьяо є гакне 2 пильне /прим, 
експрес о ва чи поручен.а посилка/, то можна, її розпечатати та старатись 
полагодити, повідомляючи відтак про це адресата.
Голова УДК чи Делегат можуть рівної:: усті 'нити, чи дозволяють начальнико
ві канцелярії чи взагалі відборцеві поптн отвпраті: посилки, та якого ро
ду - адресовані до них чи поодиноких референтів.
Понадто треба попятати про удернанйя деяких справ в тайні, як довірочних. 
про які деколи повинен знати л и ш е  голова ч і і  властивий референт а про 
які відтак знає не лише цілий Комітет, іле ціле місто чи цілий повіт, 
що звичайно приносить шкоду паленному полагодяувапні відповідних справ.
Обовязок референта:
Засаді-нічим обовязко І\!І КОЖНОГО р̂0ф0"р0І~ІТСі 0 ГІ_рОавСи дптн свій відділ так, щоб 
в кожній хвилині міг передати свої аг єн д а кому ішопу і тому переховує 
в осібній течці полагоджені і неполагодхепі оправи та вихідні і вхідні 
письма.

Український центральний Комітет 
в К р а к о в і .




