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В днях 29-30 березня 1947 року відбувся Другий Загальний 3"їзд Об’єднан¬
ня Українських жінок на еміграції.
На 3"тздї були представниці Зональної Управи,4-х Обласних Відділів і 26
’т0тт0ртур,всього в кількості 57 делеГатон.
Зпїзд провадила,за ухвалою зборі в,Голова О.У.Е. п.Павликі всьиа з засту¬
пницею мі стоголовою п.ГЗляксвою і 2-ю мі стоголовою. Секретарювали в.Михаплюк і п.Єдорика.До по не сної Президії обрано почесних членок О.У.Е.
Вступна промова Голови О.У.Г. підвела загальні підсумки праці і накрес¬
лила ті ідеали жінки і її праці,які стоять перед О,У.Ж.,як організацією ук¬
раїнського жіноцтва на еміграції.
З черги 3"їзд заслухав привітання установ ї організацій,що вважали сво¬
їм обов'язком вислати представників чи привітання організованому жіноцтву.
Говорили: представник• ЦПУЕ,Контрольно¥ Комісії Ц.П.У.Е.,ОвПвУ#К,^ФФе^ург. Відділу Молоді, СУПЕ і СЖ"у,ШжтаборОЕОї Національної Ради,Управа Табоб Ашаффенбурзі,Суспільної Опіки,Гіночої Кооперативи "Самопоміч”.
Писемні привітання- надійшли від:СХС,ЛУЇЇЗ,Інформаційного Відділу ЦПУЕ,
окремо були зачитані привітання від французької зони від К-ту О.У.Е. та
відделегатур Кіль,Госляр,Бад Верісгофен,що не могли приїхати на з"їзд і
надіслали разом з привітаннями і звіть.
На пропозицію пані Зеленської Зпїзд ушанував вставанням і хвилинною
мовчанкою нам"ять українських жінок,що загинули в боротьбі за українську
ідею.Особливо треба підкреслити,що політичні угруповання,здаючи справу з.
ваги 5 значення організованого жіноцтва в громадському і політичному жит¬
тю чз, еміГрації,теж привітали з"їзд.З однаковим признанням звертались до
жінок і представник КУК"у і УГВР.
Після урочистої частини було приступлєно де ділово-ї роботи.З"їзд зас¬
лухав звіт з Англійської зони,зачитаний Головою Зональної Управи і секре¬
тарський звіт. Головної Управи,а після того,для доповнення загальної кар¬
тини ,ше й звідомлення з місць,щоб дати змогу кожній делегатурі виступити
перед делегатками 5 розказати про свої досягнення і перешкоди.
По закінченні звітів почалася, жвава і речова дискусія на основі зас¬
луханого- матеріалу.
З органі задійкогб боку перший рік дав великий розріст організації,сти-‘
те винекнення нових делегатур,,тягненая до одного центра,здисциплінова- .
ність і карність.Тепер виникає нове завдання:поширити членство,охопити й
закти?і зугати якнайбільше жінок,для того збори зважають найкращим той спосі б,який з успіхом гіоактикуе у себе Регенсбург.Гавновер: створити бльонових представниць ОУЕ, які б були з в" яз новим між деле-гатурою і широким зага¬
лом .розказували б своїм жінкам про всі заходи і діяльність ОУЗг»,а з други
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боку вказували б виділам на ті недоліки чи потреби,які виникають серед жі¬
ноцтва,
З виховній роботі делегатури на місцях виказали багато і нідіятиви і ува¬
ги до питань,що повинні цікавити наше жіноцтво,Представниця Н.Ульму заторкнула важливе питання:чи не забагато ми. .віддаємо уваги- практичному вишколу
„жінок, і чи не втрачаємо натомісць на-вихованню свідомости' і знання своєї
культури,Дискусі Я виказує,що перший тік. емі ґраці х,безперечно,треба було . ...
присвятити практичній підготовці до твердого життя,але що надалі основну ., Уваї’У треба буде пшовятити'виховній, праці .особливо курсам-українознавства.
Також знову 3 знову билися кінви над проблемо»;як. притягнуте’ до громадсь¬
кої роботи більші круги молоді.
.
І це змусило присутніх уважно обвести- поглядом ряди 'в залі.Чи справді
ОЙ"

тягнуть тільки старші жінки,чи правда,що ..молодь не має вирозуміння'до '

громадської -роботи''серед жіноцтва? Та .серед -поритих моринами старілих облите
там і тут.ясніють обличчя і молоді,з зосереджено і напружено-зсунутими
бровами,уважно сприймаючі те,що чують на дискусії і з президії.Перший рік
зробив уже те,що .пробив пасивне .спостереження зі сторони молодих,втягнув
їх до праці.,наблизив до загально-українських' завдань- жіноцтва,
п
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суспільна опіка,плини якої намічаються надалі,звертає очі усіх присут¬
ніх далеко, туди, за океан,де українські жінки,живучи серед'зовсім відмінних
умов,серцем своїм відчувають і душею горять так само,як і ми тут,на скитальщині,де вони серед щоденної праці на життя знаходять сили і час наг ‘
жертвєну працю для допомоги українцям на'"скитальщині,Кожний відділ Союзу ...
Українок Америки взяв під свою опіку дітей табору,посилає харчову дооомо- ,
гу,збирв є одіж і речі,6 невидимих з вл я з о к між залею в казарні АшаффенбурГУ 5 ^лядельхією,Грукліном,Детройтом,з усіма тими містами і містечками І
Америки і Канади,де є хоч невеличке скупчення українців де тремтить щире- ■
українське серце,де світить наша ідея..Той зв'язок.зобов"язує і нас"тут,на
еміґрації.Нема нічого небезпечнішого для.організації- в даних умовах,як роз¬
поділ -якихось харчів чи одежі.Тут найшвидше виникають образи,заздрість,нелопір’-я.г. це -може запалити організацію.! Голова з президії остерігає своїх
чотових: “Дивіться,мої пані,щоби ця допомога. Америки,яка повинна скріпити
н^щі ряди, не стала тим Троянським конем, який приведе нас до по разки .-Чіткість в розподілі ,громадська к.онтроля,найширше притягнути членок до тої праці найбільше звітів,пропаганди,ясности.Бо ворог не спить,а використовує'
кожний момент,де може всунути в наші -ряди клин -недовір'я і низьких пристрартєй1’
•
'
^
Господарська, ділянка вже стоїть твердо на вагах.Справа за правним офор.-

млриня тобі тень, бо тепрю кожний раптом почав цікавитися жіночими роботами,
.
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вишивками,килимами.Ділкам ясно,що це найбільш поплатна робота в даних умо¬
вах і вони хотіли б в5дебати її в -свої руки, вислизнути

зпід громадської

контролі,мати вільну руку в оплаті і продажу.Та ОУН не для того зложило ці¬
лий 'рік безнастанної праці,щоби віддати плоди її в руки приватних підпри;
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ємців,І1я праця повинна стати основою економічного і правкого положення де•' О
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легатур і робі.тниць.Створити одну кооперативу,мати контролю над художньою
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чистотою виробі в., ке дати,що б. високе українське народне мистецтво звелося
на дешево зляпаний повоєнний продукт,а пропагувало б і далі нашу культуру*
.
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як робило то вже сотки вікйз.Зяїзд одноголосно висловлюється за те,щоб під¬
тримати виставку народнього мистецтва в *йлядельфії і в Лондоні.І всім яс¬
но но, що і виставки відбудуться.Де українка взялася до праці,можна бути пев-*
ним за результат!

.. .

Пресовий реферат виказує,що жінки вже не можуть обійтися без свого брга4
ну,своїх видань,що викладами і обіжниками не можна всю десятитисячну масуу •
членрк.З гіркою усмішкою оповідає референтна,що досі не знайшли жінки приз¬
нання серед ліцензійоданої преси і жадна газета,відступаючи папір на різні
журнали і видання,не знайшла в собі вирозуміння для жіночого журналу,Тіль¬
ки редакція "Час” згодилася взяти "Громадянку" під свою опіку і видавати
*
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раз на міск-ць,-як додаток до газети.І збори постановляють однодушно,просити
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ПЇЇУК і Американську владу виділити папір і дати лі ценз для жіночого журналу.
Фінансова референтна

нагадує зі браним,що фінансова база-є базою для

всякої діял.ькости.Тимчасом більшість наших делегатур була занята тим,що зби-*
рала гроші для інших установ,а самі,на випадок виходу з табору,не матимуть
коштів навіть для обладання майстерні.Тому закликає усіх дбати про свою фінансову незалежність,що підтримує також і Централю,яка до цього часу трималася тільки відданою працею одиниць.Внески до Головної Управи вирішено
збільшити ддвоє.Головній Управі на пропозицію Контрольної Комісії уділено,
абсо люто рій і приступ ле но до виборі в.Вибори

нової Управи поповнюють і їх

кількома но.вИии' членами на місце тих,що вибули, .чи виїхали.
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рєчево і ділово іде наш другий з"їзд,аж поки не приходите-хвилина
розставання.І тривога і неспокій охоплюють встхц
- Хто знає де
ворить

і

коли зробимо

ми

'
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наш третій з;,їзд з хто буде на ньому,-

Голова, - Але пам$ятайте,що

ги

.
.

го¬

"тепер не приватні особи,ви - чотові,.,

що відповідають за свої чоти„Одна буде-.в Гельгі ї,.-друга - в Англі ї,.-Третя .щ
в Канаді чи Америці.Але за цей рз н міг пі знали: одну одну,-мів спрацювалися,
ми пазом билися над' труднощами і горі липодним' запалом.Це єднає нас назад-,
•■ки.не б
Ґ Щ /

ми

не були,як би нас не розкидала-доля, - ми.знаємо,що в такому.то

. г ч .
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місці' є наїдки аванпост.,і що праця 1 там ітиме тими ж шляхами,-буде напоєна. .Тими ж Ідеями,змпягчена тим самим чуттям. З цією,
поставою перед

певні-стю,.з цією..твердою

невідомим майбутнім -я закриваю Наш-другий з-1 їзд”.

..

чщ,

У делегаток сльози на очагх.Вбни соромливо витирають їх. і,.сміються над
собою,але очі розчулено сяють і в них світить велике довірся .одної до- друге
тверда дружба І спокійна впорядкованість.’'.:
тур
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ш другий з?’їзд скінчився.
г

о оо його о
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-промова Голови Об'єднання Українських Жінок на еміграції
п„Павликівсьної„
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%
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Оце за наш більше року організованої праці ‘жіноцтва на еміґрації.їїраия наша почалася в напруженій атмосфері гострого натиску на рєпатріяцдю,і
навіть сам день, перших загальних зборів пройшов серед нервового очікування
на тяжкі хвилини в тій місцевості.
І весь рік праці пройшов в тяжких умовах,в постійній зміні ситуацій,ут¬
рудняннях, де кожна хвилина несла щось нове„Па не те,що проводити працю в
нормальних умовах,де намічений плян спокійно і систематично проводиться,тут плян праці треба було приноробити до щораз нових умов і завдань.Треба '
було напружено слідкувати за усіма, змінами нашого положення,схоплювати сво¬
єчасно усі наші біжучі проблеми,гнучко і еластично переключати нашу пращо
д: змінених умогин„Не було найтяжче,але-рівночасно і нахіважніше завдання X

проводу нашої оиганізації0Лле по сучі ми спиралися ссе і завжди на ухвалах
нашого першого з”їзду,з можна тільки дивуватися,що вони таки так влучно

і

пердбачливо були зложені,що до сьогодні нема потреби їх ні в чому змінюваг
ти Діє дає нам право твердити,що наша праця була правильно поставлена .одра¬
зу*
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Як я вже ‘згадала,почали ми нашу працю в часах,коли наше правне подожен~
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ня було зовсім незйясопаневПечатки організаційної праці українців натрашш*
ли зразу на брак зрозуміння зі сторони аліян?і:в,зі сторони світа.
Ситуація “була і є ще тяжкав

_

І 'сміло'можна твердити, що оскільки ми досі пере тривали ті тяжкі часи і
наставлений до нас задінилошябодай частинно,що ми досі потрафили оборонити
себе в дуже тяжких часах.

це нова-українська емі ґрація завдячує в к

першу чергу сама собі, своїй самЬдбороні і своїй

зо рвані зо за

н о с т і*
Те,що ми завчасу'потрапили схопити і зорганізувати власне життя -* ство¬
рити "один центр в Німеччині - ІІс,ГвУ.,Е, - основуючи його демократичним^ шля¬

хом вже в дні І„УІ*45 р* ,та схопити охорону нашого правного становища.-це
’
г
• .
безапеляційно дало нам змогу перетривати тяжкі моменти.Після півтора роки
постійної боротьби,соток інтервенцій, представлень удалося нам бодай час¬
тинно вияснити світові„хто ми і чого ми хочемо„Демократичний світ вкінці
зрозумів,що ми є політична еміґрація,що з тим фантом треба числитися і від¬
повідно до своїх засад тягнути певні коксеквг-нці їй. І хоч наше правне стано¬
вите ' ще дальше не упорядковане і натрапляє воно на великі труднощі,то мож¬
на однак числити на те,що воно остаточно упорядкується в найближчому часіс.
Не було можливе тільки тому,що ми зверталися до демократичного світу,в яко¬
му свобода думки і право людини є основною засадою*
Другий момент,який ми мусимо підкреслити,Це та ролл,лку в обороні нашо¬
го

правного становища відіграла наша стара емі ґрація за океаном „Вони хгнну-

лися нам на поміч з повним зрозумінням нашого трагічного положення,відчува¬
ючи,де

лежить для нас- найбільша небезпека і.стали в обороні нашого правно¬

го -становища

і

охорони

-

• .

прав людини вже
а

.

з

перших дні в, коли ще
\

не

могли на.з
-

віть з нами комуні куватися е Ця

зорганізована постава старої еміґрації,ця

злука думки і взаємна піддержка - це великий' моральний

а ту т

напо і* сп і ль но сти„
Перед нами стоїть ще проблема остаточного оформлення нас,як політичних
еміґрантів,а. тоді висувається_на перший плян справа переселення.
З того випливають певні обов”язни для цілої нашої еміграції і для нашої
організації зокрема.Ми стали політичними еміґрантами.Це не тільки певне к
пвавне становище,але така заява зобовпязує цілу нашу еміґрацію супроти сві¬
ту,

і

окрему одиницю тої еміграції - супроти еміґраційної

спільносте.Ми

му¬

симо звернути увагу на поступовання одиниці,бо за це відповідає загал,і ко¬
жна пляма тяжить на доброму імени української

спільносте.

Щли українське громадянство уважало,ще його оборона - це зорганізування і скоординування власного життя,приступило і українськеє жиноцтво
перед 15 місцями до створення власної органі задії,яка через активізацію
жіноцтва дала би в громадське життя ті цінносте жіночої душі і сповни¬
ла ті завдання,які тяжать на українці-громадянці.
Приступаючи до організації в ім"я великої спільної ідеї,зо ргані зо дане
жіноцтво положило основи свого будучого діяння у формі резолюцій,які ,
зложені тоді,не вимагають змін і тим дають папоруку,що вони дійсно охо¬
пили основні засади нешого життя і праці.
Наша організація стала одразу на. шлях тісного з в51 яз ку з загально керуючим громадським центром ЦаЇЇ..У.,Е., бачу чи в цьому правильну розв'язку
правко сти праці і піддержки,,
ПТо це наше становище було правильнеу• <али мт-т нойкращій доказ в праці ці¬
лого року.Через П.П.У.Ф. мали ми доступ до всіх громадсько-суспільних,
справ,право безпосереднього вирішення, в тих справах,інформацію з першо¬
джерела, та правну охорону.Чи мали піддержку на місцях там,де наші сили
були’ заслабі,щоби дати собі самим раду.
Завданням нашим було створити великий об'єднуючий жіночий рух,який мав
би ЛЯГТИ В

основу всеу крз ї ЕСЬ
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ВЙ рі внюючи різниці теріте-

ріального походження,Нам удалося на протязі нього часу поставити силь-

і -

ну органі з&ці йну сі тну, яка, маючи 7СУ, клі тин-делеґатур,представляє собою рд•
і
4
■
поділу і міцну організаційну одиницю; - Об "єднання- Українських Жінок на емі
ґраці ї.
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Ми є органі заді єю,що займається сусці льними справами,-У- нас є місце для лпа'
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ці для всіх.І дійсно,нам удалося притягкути-ж жіноцтво різних релігійних.;!
партійних переконань,які на тлі рінової праці знайшли спільну мову,Додати
кім явищем б,що жінки всетаки не дали себе втягнути в річище партійних
розрахунків 'і, мимо всього, можемо сміло .сказати, що у нас панує єдність, ......
Стоячи на становиську по надпар тійнім,ми не маємо на думці відтягати.жінок ..
від участи в політичному житті .Навпаки.,-ми бажали би навіть, що б наше жінои- ...
тво активізувалося, в політичному житті „Але- ми нем-'бажали би* що б жіноцтво
тягнулося'у. хвості партійних спорів і.втягало ту 'грцзню в ваші ряди,Ми ба¬
жали би,що.би- вено своєю' участтю в партійному-житті впливало на чистоту ат-*
мосферу партійної боротьби.Жіноцтво сповнить - свою ролю в партійх тоді,-коли
би воно.привело до прочищення партійних. ВІДНОСИН^'
■ .
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Моли зважимо,яке значення має свідома жінка громадянка з'нормальних умовинах життя на роду,.то оскільки більше її значення-на еміУраці ї,коли. ми, зир^

.

-4*.-

а

гані з рідного-середовища,маємо жити на чужині--і' рятувати нашу національну ••
спільно ту. Ми можемо сміло сказати, що ми, жінки, підстава нашої емі ґраці ї,..бо .
ми,жінки,родимо і виховуємо дітей,ми,матері,плекаємо рідну мову і традицію
Здоров ля і чистота-жі нки - пе'підстава Дальшого- - розвитку нашо го Неї ро ду. г
родини.Наша нр.га емі ґраці я має велику вартість-, саме '.тому,що у., нас така..ке- лика кількість жінок і дітей.Статистикою нароховуємо"мй'’50| .чоловікіз’,.30%
’

■-

-т-

.

жінок і 20% дітей. Коли нам удасться в тих умови вага -урятувати ’ здоре в ля.., 1 чи¬
стоту жінку, то ми маємо .можливосте з берегти фізично нашу-елі ґраці кц •
Другим важним моментом є - зберегти здоровий дух,забезпечити перед розкла~ „
дом моральним_нашу жінку.І одно і друге - цебто,фізичне і моральне здоровля
жінки є завданням нашої жіночої організації.
Коли це все зважимо,то мусить!бути дивно,як громадянство ке. деоцінює по¬
треби нашої праці і нашої організації.1,іи мусимо без пристрасте сказати,цо
що,на жаль,не знайшли ми серед нашої суспільносте повного розуміння і під/

-

.8

держхиЛ коли би не піддержка ШТУК яку мусимо ствердити з приємністю на томуму місці,то нераз пришлося би нам тяжко пробивати залишки давньої заскору
злости.Правда,в останні роки до .війни сильний- жіночий рух пробив у Галичині
за лишки цієї заскооузлости,однак тотальний режим на наших землях, в остан¬
ніх рока'х війни призвичаїв знов наше громадянство,що громадське життя для
б жінки зайве,що праця жінок подекуди потрібна, але не дуже важна.Чимало роб
.боти жіноцтва пропадає,з нею ніхто не рахується і не числить.Якраз уважають
що Ллю жіночої роботи в цих дрібницях.Нам Дають, робити гостини,прийняття і
т,д.Ми це охоче робимо-* бо це належить до плекання товариської, культури./і
ми до цього покликані,але до- виїмків,на жаль,належить,де,брдай:Голову жіно¬
чої організації 'запрошується,як гостю до стола,Таких випадків цілий ряд.
їравда,що- велика вина в тім а жінок,що не ушють себе :відцовідрр поста¬
вл

вити ,ані відповідна виказати .своєї праці,

Все -таки, ко ли ми хочемо порядкувати; громадське життя, то ми мусимо ;зваж _
‘Ч 7". ” ' 7-.,

'• ' :

!>!>

■

■

V с ' ■

жити;що"’46^‘еміґрації - це жіноцтво, 10

%

це молодь і діти,яких вона виховуй

і що вона в умовинах еміґрації мусить бути доброю матірпю і громадянкою.!
коли ми стремимо до того,щоби довести жінку на її властиве, становище,то
повинні дістати
.

пі д д е р ж к у

нашого громадянства.

»
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Наші завдання зіпсувати ми на минулорічному з"їзді в рефераті,який ми
потім переслали всім організаціям.Тепер я хотіла б накреслити ті прекмети,
які ми по винні, як жіноча організація^ першу чергу плекати серед жінок.Ми
мусимо стежити,щоб кожна з наших жінок була:
І/ Свідома жінка-українка,свідома своїх завдань і•відповідальності.Щоб вона
була горДа і шанувала імпя Українки.Коли ми хочемо звати себе політичними
еміґрантами,ми мусимо мати на стільки свідомих жінок,щоб вони плекали рід¬
ну мову культуру і українську традицію.
2/ Українська жінка на еміґрації мусить дбати за духову чистоту,за мораль
громадську,протиставити себе- морально насильству,безладдю,донецицтву.В її
рук&х лежить школення чистих дітячих душ і характері в, вона сама по динна бу~
■
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для дітзй,^мови,п нних живуть: наші діти і молодь^лишають баг

то до по бажання. Маленькі душі в тих умовах робляться старими на свій вік,а

_ о „

[ті із „уоргані
брак дитячої .радости відбивається,, на;^їхг, душах* Це 'маТері,гиховшдз
зації для колоді постійно'’мусять мати на... ува-зд, -.а""'
З/ Українська- жінка'муситьх' стояти на. сто ер щ;: чші¥о¥и родинного життя*Ті
•
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.
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самі умови.нашого життя■ганебно. гідбиваєтьсн на-родиннім життю0Сотни родин
. • «V

’
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спокійно розходяться,щоб почати нове життя-,- -но вт.- пригоди;3мі не табору^ часто
ЙІ85&ЙІІ§юЙЙ- Ж&ШгКоли-"тепер навіть согіщи.,дїдгли-';до!- того,ідо вводять .рефор
рМИ,ЩО обмеїкуірть -.МОЖЛИВІСТЬ 'розводу, ТО МИ.,-,2. дарі зуавах, що їх створює ДІуПҐ-*
раці я, мусимо: ріщучеРТротиставитися розвадю.ванню: ро'дйнного життя^Хоч.у. нас
'існує дуже по важна і проблема'так званих розді ледах'супружеств' «-« чоловіки, бивезені на Сибі-р-,жі -нки тут ;жі нки остались, вдома ,а: -Цо'лбзі кіт тут с Над цією про - .
блемою нам . треба--буде поважно' 'застановитцря^

- •

'
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4/ Українська..,жінка . мусить' поставити перд собою-, дев'і зу’: о пертися о власнісили 1.руни,а не .■одаряти' своє життя на^чужій.-.допомозі'і :‘л

..

:

Ліраця, вишкіл..-.і уперевйшкїлце кличу з ..практичному жітт^кС Не благатда. ми¬
лосердя до себе..і -допомогіш чужих,бо ТІЛЬКЦ;...3дсильнійші працьовитими чис¬
литься СБІ Т, І . ,'Г.І.ЛЬКИ такі ‘кайТь^’будуччину перед-•собоюі ‘

л

5/ Українська .жінка- ,ш''бути 'працьовита і .госп-одарнарМи мусимо скинути, з-- себе давні залишки^ гали-ціного' панства і нових набутні в таборового життя*-,- —
’ Господарка домашня- повинна бути оперта, на власні сили, б о ніде'на світі .на¬
було і нема стільки домашніх пбмзчниць,як у,.нас• в Галичині,! в будуччиці
ми мусимо числитися з тим,що ми будемо змущені працювати,заробляючи на хліб"
і самі вести домашню господаркувдомашня помічниця на

юликии

люк-

сус,на
'який ми не зможемо "-здобутися «Також жінкам з західних теренів треб в,
*
'
• *
.
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буде привчатися до домашнього господарства, бо багато з них,працюючи на •=>•*
осі.
л.
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робі тон,спускали своє хатнє господарство на чужі руккс
Українська жінка дбає за здоров"я дітей,родини та за моральне здоров"я

і г
\ггя

жіночої молоді.
.5/ Українська жінка,сильна фізично і духово,сперта на власні сили,як на мо¬
гутню скалу,має зрозуміння 5 серце для тих,яких скривдило життя,які потребу'
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:СТЬ ЧужЗ-ї- допомоги і мусять опертися & ПОМІЧ ближнього „ Але тоді вона мусить
*
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Робити- не по бюрократичному, але, хдхй
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з'дійсним зрозуміння!^ і серцем,.....
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' одгакпійшш-єбою поацю для других,вона вимагач,щоб її:.праця була належно,
оцінена і шанована.
Оце маєте,мої пані,Ідеал нашої української жінки і наші, завдання.Наша
жінка має стояти високо морально,сильно духово і фізично,Зона є тою скалою
о яку мав спертися наше громадянство на чужині,серед бурхливих хвиль чужого
моря.

а

.

На жаль,довге сидження в таборах і специфічні умови таборового життя
стягає жіноцтво з тої ролі,яка йому призначена.Ми забуваємо нашу ціль?з якою
ми вийшли зх рідної землі ,ми забуваємо жертви і. труди,які ми принесли ра¬
ди великої цілі,а зводимо з се£е до дрібничковості

до цілковитої апатії,

перестаємо цікавитися громадськими справами,забуваючи,що ми як політична
еміґрацжя,маємо зовсім інші цілі,а не тільки те,щоб жити спокійним життям,
КОШТОМ

чужого милосердя.

V

Велике скупчення в таборах дали нам с початку можливість швидко поставити нашу організаційну працю,схопити нашу оборону в^свої руки.Однак,дивімоя,
щоб ми., не згубили тих цінностей,якраз зос завдяки саме тим умовам,які можуть
сприяти і

розєдкуванню.Повстає воно часто на тлі релігійних переконань чи

територіяльніїх походжень.З малої нераз причини через нетакт чи глупоту по¬
одиноких осіб підноситься буча,і ми тратимо ие,що набули на протязі півто¬
ра року спільної праці - нашу силу,тверду зорганізовану поставу. *
Часто падає серед нас закид: " Що дає мені жуцоча організація?" або "ЩО
дає нам Комітет чи якась інша установа?".Коли пригадаємо собі,що вже дала
нам ця організація досі^ в справі правної охорони,що дає нам далі,коли при.

«

ходять нові тяжкі' хвилі,як Скрінінгі та інше,коли треба інтервенцій,як шаг
тоді інстинктовно звертаємося до Комітету! Або тепер,коли приходять можли¬
вості індивідуального переселення,який опір, стрічаємо! Як інстинктовно дер¬
житься маса гурту,щоб мати опертя і поміч.Тому я не хочу навіть спинятися
і виказувати всі користі органі заці ї,але ,до неї не можна підходити
тільки з матері ялі стичного світогляду,- що вона нам дає.Ми не хочемо,щоб
наша організація була збираниною членок,я.кі тільки дивляться,що їм дадуть.
ги повинні мати члпноК*які знають силу організації,яка дає їм моральну під-

де-ржку з силу. Хоч,мусимо ствердити,що коїм моральної п'і ддержки- наш орга¬
нізація доае з про те,щоб дати бодай частішого і шкалкиухданажну і матеріЯЛЬНу допомогу.

-у'

;

>очу спинитися на -допомоговій справі .Від початку нашої організації ото яли ми на тому ідо власні сили і рухи - це головне наше оперттявКолн ми зве.|
: ;
’
*
.
-- ОМ’ '
талися до заокеанських сестер,то просили їх в першу чергу о попертя мораль
не і їх поміч в обороні втікачів,їхнього правного положення і права азіат,
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Але чим раз округніше наше положення: діти чим раз більше западають на туберкульозу,авітамі позу і др.,а жінки часом з трудом пербиваються через житД
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тя - все це приневолило нас звернутися до наших ш%хш сестер за океаном п
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■по допомогу мадеріяльну.Тут ми знайшли повне попертя і зрозумідня*. За посе-
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радництвсм нашої' представниці, и.Карії Хомин в Америці Союз Українок Амерк*
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тги під проводом- п,Олени Логотівкої ухвалив взяти свою опіку жінок і дітей
і немічних та нести їм по змозі ДОПОМОГУ*"'! ноцтво Америки поспішило зі'брати між члеєнами харчі ,і одіння та вислати на адресу поодиноких жіночих -ору_
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ганізацій в таборах на підставі зістваень.в яку подала Головна Управа від ^
\

V *-

1
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своїх делеґатур.
Г5ноцтво Канади .зорганізоване в Комітеті Українок Канади,та Союз Українок' Канади зібрали одежу,яку вислали на руки ЦИУЕ до Німеччини с?ечі ці на_
днях мають прийти через Міжнародній Червоний Хрест.За ініціативою того ж
Комітету Українок Канаді йський Допомого вий фонд вислав на адресу

ІЩУІ хар¬

чі для дітей,а також окремо «рам /ряблячий лій/ І відживчу мучну.Тран вже
прийшов,але Головна Кзатиря жде ще з полагодженням формальностей,так як^за¬
галом усі посилки досі йшли дуже довго і натрапляли на поважні труднощі*,
г

*

Сестри Засильянки в .Філадельфії помагають

•

т *’ У ***•*•/

молодим дівчатам

Ц

’

А', і

*>

у

афідазита-*

ш і готові забрати ще певну кількість їх,передовсім самітніх.
Великий відгомін викликала наша інтервенція в Українськім Допомоговін , _
Комітеті і серед громадянства Дмерики в оборону сиріт.
Така наша давня знайома,яка допомотала краю я жіночій ремісничій молоді,
її.Газі я Скубова - гіді звалася до нас, стараючись переслати до Шмеччищ. по¬
міч.

а ормі пакунків з одежею.

-

12

-

рго це докладніше в звіті ,але тут на тому місці я хотіла би підкреслити ,яке

г є лите

мотальне значення має ця піддержка для нас". Боюся, одначе, щоб
.V

ця матеріяльна допомога.,з якою поспішає до нас наша заокеанська еміґрація,
не плине сла нам не з по д и, взаємних підозрінь і завистиДіусимо числитися з
.тим,що всім допомогти вони не в стані,і неможливо всіх матері яльних зусиль
зуживати на безпосередню матеріальну. допомогу,ноли перд нами стоять витра¬
ти на переселенням '

■

"

Тепер спинимося на ролі жінок .в. зайязках. з міжнародними чужими, .органі заці ями і українеьними заокеансьними. в факт,що ..оп.інію Америки. і. Канади
творять їх жінки.Усі наші гості ,які. тут. .були звідти,підкреодювали .велике
....

4

....

•

.

V

значення і .ролю жіночих організацій в, тих. зві’язках.їх становисько і .розу¬
міння для наших справ може багато.-причиниться, до. покращення нашої: .долі .ДТосі тільки жіночі організації узискали однозгідність в. справі до-лі ,уті¬
качі в на конгресі Національної їїночої Ради, в .Нью-Йорку.А з лютому
-{анадійеькі жінки на .засіданні тої ж Ради .в Канаді..
V?

..

ц.р.
.....

інкииутграїнки пишуть письма до послі в, де жадають од них. ухвали. змі ни

закона про імі Грацію,роблять віча і протести в справі празного. положення
скитальців.

.

. ....

...

Наші успіхи можуть бути ще більші,коли нам удасться це. робити .спільно
з жіннами іншпх наці о наявностей,до.чо го нам.пощастило вже зробити, крр ки .
Наші протести і відозви до.жінок,світу були друковані.в демократичній
пресі майже усіх західних країн і за.океаном,

.о

. -

Оце проблеми,які я хотіла з?і ясувати вкоротиі,заки приступимо до перег¬
ляду і підсади-і в нашої 15-ти місячної праці.
Звіт Головного Ниділу та висліди праці на місцях дадуть, .нам образ зрі-^
лосапг і працездатности нашого жі ноцтва.Великий 'успіх в розбудові ..організа¬
ційної сітки хоч дає нам повне вдоволення,але однак нехай не присипляє на¬
шої уваги,що не кількість жіночих осередків - а зміст їх праці,поглиблення
роботи внутри,атмосфера праці з членами і співпраця

з іншими організації- .

ями - це для нас головні проблеми,це для нас найважніше.Нам не йде о "роз-

- ІЗ будову бюрократичного апарату,який ми могли створити,творячи сітку референ*
тон жіночих справрозбудували жіночу організаїхію,оперту на демократич¬
них засадах,як вислів громадської думки.Ми хочемо,щоби наша,праця мала опертя о маси,масове членостзо,щоби гуртувала коло себе жіночий актив,а рі¬
зночасно,шобг панувала'єдність,без огляду на релігійну чи партійну прина-'
ннзсть,атмосфера товариської спзвпрацз,соціальної рзвнести, з роганззацди-

ТГ СЬ'І/

ної дисципліни.
Т оді ми можемо заняти властиве місце,належне нам в громадянстві.Ми

му¬

симо-йу мусимо бути б першу чергу, суворі .-до. себе,а. потім, вимагаючи для дру.

‘..-ч *

РЙГХ.

. _

.

.

-

:•
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Тяжкі часи за нами.Але й перед нами нелегкі часи.Перед нами ще справа
остаточного вирішення нашого правного положення,справа ази-лю,а вслід •- тяж¬
ка справа нашого' переселення.Це все йде помалу,етапами,в. яких е тяжкі моме-н
ти,як скрінінги,переселення таборі в,виселення з.таборів Ліс вимагає від нас
рівноваги духа,гарту і спокою.Не витрачаймо своїх сил на-дрібничкові спррк
Мї. псуймо собі нервів взаємним обвинуваченням,очернюванням не закидаймо су¬
ді в. дрібними спорами. Гартзгймо себе і держім сили для важних справ,,
-оооОбоо •
СЕКРЕТАРСЬКИЙ

ЗВІТ

.....

за працю Головної Управи і Обладнання Українських Жінок
на еміґраїхі ї.
Час.за. який зві туємо,охоплює стисло 1946 рік,тоб-то кінчається датою
1.1,47 р, Тільки в деяких-ділянках,а власне.переважно господарській і куль¬
турно -виховній,зачеплено шх частинно і перші три місяці 1947 року,щоб жй
зробити картину загального стану більш ясною і перспективною*
Установчий з"їзд 15-16 грудня 1946 року в Ауґсбурґу покликав, до праці
в Головній Управі ЧЗУГ II осіб.:
1. ЇЇЛТавликозська Івена - Голова
2. п.Ріляк ''"арія

- Місто Голова

3. п.Чехівська Олена - Місто Голова

м

- І4 4. п.Рак фора

секретарка

5. п.Руоевій Оксана,

органі з.реф-ка

6. її.Гнанізська Віра

кул^т.освіти,реф-ка

7. п.Нелевіч Уляна

- звТязки
г

■

*

'

»

8. її.Нагірна '

- фінансовий реф-тка

9. її.Ганківська

- суоп.опіка

ч

10. її.Івченко Людмила

107 п. Гардоцька

1

>

- пресовий реф-т

Кдкілія-господар. рефер.

Склад Головної -Управи вибраний так,.щоб- члени кого були' з різних місцевос¬
тей американської зони.^о були добре для звпязку і повних інформацію,але
одразу створило великі труднощі для праці-.-'Номунікаційні ' умови були злі в
1946 році і знову погіршуються в 1947 р.,а тимчасом для узгіднедня справ
треба було частого і тісного контакту вже від перших днів.
Найперше не відбилося на прані Головної.Управи в тому відношенні,що деякі члени його вибули механічно,бо не могли з родинних обставин провадити
роботу далі.

••*•••
-

;

•.
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Так,поступово оді йшли з Управи орган.реф-ка п.Буреві й і секретарка п.
Ракова.З перенесенням Наолсфельду до Міттенвальду значно послабла,а пізні¬
ше^ переїздом до

Франкфурту припинилася праця референтки зв:,язків п.Целе*

бич Уляни,яка вкоротпі виїздить до Америки.

На референтну за”язків кооптовано п.Дарію Ребет /Цисик/,яка працює від
1.2.47 р. Велику допомогу в-рефераті зв(’язків мали через працю п.Ліди Укарми,яка,перебуваючи в Франції,посередничала нашим зв'язкам з - закордоном.
Таким чином в тяглій праці в-Управі були зааегажовані такі особи;
п. Павликівська

- Голова

п.Гіляк

- Місто Голова,якій випала на долю вели-

ка праця по організації цілої англійської зони,-зони позбавленої інтеліген¬
ції, розкиданої і під сильним впливом поляків по таборах.
п.Чехівська,якій доручено провадити фінансовий реферат.
я.Нагірна,яка взяла на себе організацію і керівництво Ре¬
ве нз бур з ької области.

- 15 -

П. ПїіаКіВСБкакультурне-виховний референт,а також зго¬
дом в видавший діяльно оті ,а з січня міюцк місяця доручено їй провадити
секретаріят в Ауґсбурґу.
и.Івченко провадила пресовий реферат,а, після резигнації
п.Ранової - .секретарство.
п.^анківська - провадила суспільну опіку.
її. Гардецька - провадила господарський реферат.
-

и. Пелевич - провадила реферат зв’язків до вересня ц.р.

-

Найдільш дошкульно відчувався для Управи брак організаційної референткиу бо;.певщий,рік^був власне

роком

оргаіпзації.Таким чином,довелося,організа¬

ційну працю витягати гуртом.Спеціяльно багато довелося взяти на себе з тої
ді лянки п.п. Па-вливівські-й-і Івченко,-а час до часу притягалися також' п.пл .
;т

ІРпа-кі вська і Чехівська,як також господарській референ'тці п.Гардецьк№ дору£
’

.

•

чалися організаційні поїздки.;
Всього відбуто"

-

т

*■

,

-

терен»

поїздок в

:
""

..

Павликівська - 52
Івченко
* ’.Т ‘

'

• V.

сяць,тобто,кожні
4

Ппаківська

ЇЗ

Чехівська

10
4

поїздки на

чотири дні

'.-/

16

Всього
розподілити ці

' •

--

Пелевич

Якщо

'

32

Гардецька

' *1 г

"•

126, поїздок
15 'місяців,то

хтось
*

із членів

припадає

8,5

поїздок

Ноловкої Управи був в

на

м.і-'

дорозі

в справах організації.
:

...

.її

Тут не враховано поїздок в справах видавництва ш засідань Головної
Управи і Пленуми ПГУЕ.
Вже ця маленька статистика показує,якого сильного напруження треба бу¬
ло,щоб поставити організацію на ноги.
Поважні утруднення для праці Гол.Управи становив брак льокалю.Ми діста¬
ли приміщення в спільному льокалі з Відділом молоді ЦПУЕ в Мюнхені при вуя

дахауеяштр, 9. Відділ молоді розростався,як розросталася і організація жі¬
ноцтва і в тому льокаді дзі організації не могли вже зміститися.Тому не мо¬
гли вже від листопада 45 р. ми не мали власного локалю,а в січні перенесли
бюро до Ауґсбурґа‘в приміщення' ЦПУЕ.Це на будуче також не роззпязуе справи
і ми робимо усі можливі кроки,щоби дістати льокаль в Мюнхені,
Наради

і

з " ї з д и: Пля обговорення біжучих організаційних

справ та вирішення поодиноких проблем скликано на протязі 46 р. два зйїзди:делеґаток,а саме: в Ашаффенбурзі відбувся з”їзд 4^5 /ІУ#на якому обговорено справи організаційні,господарські,допомогові і фінансові,друга нарада
■

'

/

■

відбулася ь Міттенвальді в днях 5-6 липня 46 л, Щоби познайомити наші.делеґатури з усіма проблемами надітої праці,та познайомитися самим з: теренам пра¬
ці, скликали ми Пленуми і наради Головної Управи щоразу в іншій, місцевості.
Користаючи з побуту Головної Управи,ми допускали на. наради Управи предста¬
вниць місцевих делеґатур,Ітак,відбулися пленуми: а Ауґсбурґу,Карлсфельді,
Ашаффенбургу,Реґенебургу і ’донхенз.При тій нагоді

уладжували ми ширші' схо¬

дини для членів міспевої деяегатури,на яких промовляли члени Головної Упра¬
ви та знайомили загал членок з своєю діяльністю.
Щля одкоцілості праці Головна/ Управа вислала обіжники,в явих давала ди¬
рективи біжучої поаці.Обіжники ці висилали ми на усі три зони,і після тих директив працювали усі зони.На рік 1946 вислано II обіжників 3 інструкції
та-той анкетні листки. Крім того, розі слано три -інструкції видані Управою
англійської зо ни.
полагоджено
1610
з . них прийшло,,,,,, 1062
вийшло ,,,,,,,,,,,,, 548
Працю Головної Управи можна охопити слідуючими групами:
іисєм

ї. організаційна поаця
2. культзгпно-виховна
3. господарська
4. допомогова
5. зв'язків
6.. фінанси
7.пресо во-видавнича

.

•

І. Організаційна праця:
Організаційно наше Об'єднання становить тристепен.на організація:делегатура,обласний Відділ,Головна Управа/Централя/,обіймає всі три зони Німеччи¬
ни з ким,що на англійській зоні нема Обласних Відділів,зате є Зональна Уп¬
рава французька зона має лишень делеґатури і приготовляється'до зонального
зп їзду.

.

...

г

На сьогодні ми нараховуємо після всіх злить ішперенесень таборів,

..

.

.

на американську зону
на англійську
24 і підготовлено 7
на 'йранцузькуй
4,а проектується до заснування
У
ще 7.
Так що твердо і чітко працюючих делеґатур маємо 72. .
...
■
^

нзлькости делегатур на американськім зоні,то вона мінялася в дуже ве- ,
ликому дїяпозоні,залежно від того,чи УНРРА ставала на шлях, творення малих
таборів,чи навпаки*починала,як в останній час звозити кілька таборів у один
великий.Прикладами цього можуть служити : Регенсбурґ,Ашаффенбурґ,ДілліКґен,.
Шттенвальд.
Обласних Відділів на американській зоні маєма:
Ауґсбурґ
- 7 делеґатур
Реґенсбурї - В
Ротенбурґ - 5
Вюртемберґ-Баден - З
Не охоплені Обласними в і дд і лами Франкфурт, Ашаффенбурґ, Мюнхен і Байройт. ....
З огляду на інші політичні умовини,брак доЇзду,утруднені поштові зв"язки,
англійська зона має повну автономію у праці і■тому на з”їзді.делегаток ан«

:

•

'

*

.

* •

/

глійської зони в дні ЗО серпня - І вересня вибрано було Зональну Управу,го-'
ловою якої вибрано п. чарію Біляк, нашу Шсто-Голову.Збіт англійської зони .
буде складати п.Біляк окремо.
Обласні Відділи опікувалися приналежними їм делеґатурами,працюючи після ди¬
ректив, даних в обіжниках і інструкціях Гол.Управифеякі з них виказували
власну ініціативу в роботі .Обласні Відділи відбули свої зІГїзди на яких що¬
разу брали участь з члени Головної Управи.
Обласних з”їзді в було :

Ауґсбурґ - 2
реґенсбурґ-2
Ротенбурґ - І

-

Зюртемберґ-Гаден

ч

ІЗ

-

- І

Кпім участи в Обл.з-'їздах члени Головної Управи муеїли їздити і до окремих
,
г '

делеґатур на тхне запрощення.За весь час було тільки два випадки /Бамберґ
і Рерхтесгаден/,-що Гол.Управа не могла вислати своєї ві дпоручниці.
Великими труднощами організаційної праці було і те,що -табори переноси¬
лося з місця на. місце,з'одного робилося три,а з трьох робився одинуделеґатури ,л.і звідувалися,то розпочинали працю наново .Треба ті льки дивуватися
дисципліні жінок,що з. таких умовинах завжди з невеликими винятками пові¬
домляли Централю чи Обласн.Відділ про це,прохали вказівок,висилали лікві:Р

'

'•-»

-/і
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даційні звіти.Рували і такі курйози,що деякі делеґатури .існувала

довший

час,прийняли нашфвавильник,працювали на підставі інструкцій,які позичили
у сусідів і щойно по якомусь часі ми викривали-їх як"Кблгомб Америку/
Загальну.^кількість членок по делеґатурах зараз тяжко, устійнити точно/
Це тому,що праця делеґатур .обмежена не тільки до їх члецок,.а-обіймає всіх
жінок даного табору чи. осередку.ііе

призводить

з одного, боку до -того,що де-

леґатура стає загально-громадським шинником,що є позитивним явищем,а з дру
того боку це.сприяє розпливчастоети і"невиразносте в організаційній отру-'
ктурі нашого Об'єднання.На нараді в 'Ашаффенбурзі§а потім на з1*їзді орге
оеф-ток та з Мі ттенвальді ми ставили це питання і єдину розвозку ■знай¬
шли в тому щоби масово охопити-вен жіноцтво. .
Зі звітів на Американську зону,що їх маємо у себе приходить,що загаль¬
на кількість членок на цю зону становить #7028.
Це є цифра безумовно применшена і то в наслідок того,що наші делеґату¬
ри не ведуть точного обліку.

д.

.

‘

додавши кількість членок анг.зони фл027 /французької зони ще не маємо
відомостей/ маємо загальну кількість членок нашого Об'єднання -9*055 я
Делеґатури на американській зоні відбули 265 засідань Виділів і 120
ширших сходин.Виходить,що виділи працюють,а не піддержують належного кон¬
такту з членками.
Другим недотягненням н&шої орг.праці є те,що жінки вміють добре працю¬
вати,але не вміють своєї праці фіксувати,вести її бблік. •

;
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Загальний, висновок органі запі-йної' праці; сильно розбудована сітка організаційна,однопільна'система праці,-зди&циплінованість.На перший рік нашої пра¬
ці МОЖЄМ(Ь бути вдоволені,.з ;таких Бисліді в.
II. Ч у л ь т- у *р н о - о с- в -і ти я

робота;

Реф-ка В.Шпакі всьна.Завданням нього реферату було давати напрямні в виховн■ ній і культурно-освітній праці наших делеґатур.
Гоя здійснення цієї мети

вже на Першому Загальному 3"їзді жіноцтва

16.XII

відчитала реф-ка доповідь;. "Напрямні виховної роботи наших організації".
Далі вислано інстоукцію ч.2' і інструкцію спільно з реф-том Лзлоді ЦПУЕаУхвалою Пленуму Головної. Управи було визначено Нн.Ольгу патронною нашої
організації і в цій цілі вислано обіжник і матеріяли до заплянованого свята
Кн. Ольги.

її

Ж'

Окремо подано делеґатурам пропозицію в справі листування дітей—еміґрантів
з заокеанськими, дітьми.
* Доби допомогти делеґатурам в уладкенню свят,випрацьоззано режюрати,які розіслано на всі зони:
І. Визначні жінки нашої країни п.Холодник. '
р жінка в творах Лесі Українки.
З* Леся Українка - Лінтвареза-Чикаленко
4. О.Кобилянська - проф.Білецького.
На допомогу дитячим садкам вислано два збірники матері ялі в для праці в
садках весною, складені лтанею ІОркевкч М.
До дня святого Пиколая вислано деі п”єскїї і вірши пп.Андрухович і Н„Калю¬
жна.

Ж :

'
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Для доброго переведення праці в дитячих садках бракувало вишколених садівничон.Тому було переведено курс, для садівничок

в Ельвангені,які закінчи¬

ло 29 осіб /20 липня - ЗО серпня 46 року /. Програму того курсу випрацювали

пані Гокевич і Гаевська,Перевела курс пані Гаєзська,а організувала пані Івченко і голова Ельвангенської Делеґатури п.Осінвька.
Відчуваючи потребу удадження курсу дом*господарства,було ро-оі^л.-.но про
грами таких курсі в; ^-місячний курс, випрацьо в-аний панею Бо б «і ляк і однорі
ний курс,який провадиться в Реґенсбурзі.
V

У
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Реф-ка про вадила листування з окремими дзлеґатураш з справах їх вихов¬
ної по боти і надсилала по можности матері яли,яких вони просили.
На підставі звідомлечь делеґатур. бачимо,що культурно-освітній роботі во¬
ни

приділяли

велику увагу.

Уладнувано реферати,з -яких порушено 70 актуальних тем,спрямованих на по¬
глиблення національної сві домасти і піднесення громадської активности жі¬
ноцтва . Гагато з них зачинали -Діє даго гич.ні теми, знання з галузі гігієни, зопоема гігієни жінки та плекання немовляти.Мх
На 27.делеґатур' прочитано 128 рефератів на нижче поданий характер тем.
Делеґатури організували різні свята і імпрези,яких відбулося за звітний
період

33 види. ■ 3 них деякі ,як свято ігн.Ольги,свято Леся Українки,академія

памйяти Ольги Расараб,Иаланчин вечір для старших. Цього року уладжено в ба¬
гатьох делеґатурах Овят-Зечір для самітніх,інваліді в,сиріт та учнід,що жи¬
вуть у бурсах,Особливо величаво одовяткован цей вечір в Реґексбурзд,Гайройті і АшасРекбнозі..
^
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о
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Наші делеґатури багато попрацювали по влаштуванню виступів дитячих сад¬
ків,шкільних вистав,фестині в. Св.Миколая і ялинкі для дітей уладнувала ко¬
жна делеґатура без винятку.Однак,найбільше серця'і- уваги-присвячували свя¬
ту '-'атері і святу ’Кн. Ольги. Багато, делеґатур уладжували забави, мас нові ба¬
лі ,вечорниці,чайні вечори а делеґатура в І-І.Ульш організувала два масові
ярмарки з багатою програмою 5 лотереями.Такі заходи мають свій виховний ви
вплив,дають розумну розвагу та поважні суми прибутків.
У всіх наших інструкціях ми звертали делеґатурам увагу,щоби

опікували¬

ся самітними дівчатами.
В тому напрямі працювали і Управи Таборів,! Церкви і Гінєгча організа¬
ція.! хоч не далося вповні опанувати цієї справи, у о все ж_дгаки є поважний
поступ,коли зважити як.виглядав початковий стан.Ми старалися,довести до то¬
го, що би деякі подружжя, закладали правильне, подружнє життя.Це удалося пере- •
вести в великій мі гі. Дея“ і делеґатури органі з ували, весілля самітнім дів¬
чатам /Вейсенберг^Оберценн,/.
,і.ит.садки є май"-є у всіх таборах,Переважна більшість організована нашими
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делеґатурами,але,на жаль за невеликим винятком,віддана під культурно-освіт¬
ній реферат табору,Організоване жіноцтво не має впливу на їх роботу і займається переважно доживлизанням ді тей,Гол,Управа договорюється з рефератом
культ,освіти ПРУГ для узгідчення тої справи,а саме,щоби створити референ¬
тну дитячих садків,яка би тісно співпрацювала з жіночою організацією.в ще
,(
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фактом що й дося дитячі садкі не мають відповідного педегогічного нагляду
і під тим оглядом є усюди поважні недотягнений.Щоби тому запобігти,ми стат

;

*■

р°лися вислати бодай матеріали для праці в дитячих садках.

т

Окрему пропаганду вела Головна Управа за курси дом.господарства і для

тої цілі вислано,як уже зга дугано програми курсі в.Однак,ця справа не знай¬
шла, ні дпові дного відгуку в терені і твориться довготермінові школи дом,гос¬
подарства,а замало курсів коротко термінових,які би поширили знання домаш¬
нього господарства с^ред загалу жіноцтва.
■ ■

.
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Ті ночі організації провадили також підготовку для

,

уа

.

курсів медично-сані¬

тарних, які усаджувало СХС,заохочуючи членів вступити на ці курси і допомаваючи їм в уладженні.
деякі жіночі делеґатуои виказали ініціативу,створюючи свої власні хори,
■ у. \
"'*■ ■
1 ....... ,
як Ре ґенсбурґ,або Райройт,Нортгайм,а деякі, - живу жіночу газетуінгольфіийд.

.

Гагато делеґатур провадило курси неграмотних і малограмотних.Справа по¬
ширення курсів українознавства,яких перша ініціатива постала на англ.зоні,
поки що на америк.зоні мало поширена.?Іикористувалися допомогою англ.зони,
беручи програму таких курсів,.
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. Референтна Гол,.,Управи крі-м цієї праці виконувала роботу редакційну і адміністраційну в журналі

я Громадянка", а

від січня 47 року перебрала на себе

ведення канцелярії ОУТ.
•
Гол.Управа дала напрям виховної роботи нашим делеґатурам,якому голов¬
<

ну ролю грала піддержка української традиції на чужині,яка має для нас тим
більше значення,по великою частиною нашої еміграції є еміґрації з східних
земель,молодь якої не мала змоги познайомитися з тими традиціями,живучи на
'О XX

ляхвТакі свята,як СБ.Гиколая,Свят-Вечір,Малакка,Андрівзський ве-

земі
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чір.Л ея.ні з молодих еміґранток мали гзмоту побачити тут чи не в перший раз
Щ вечори.
п
(

О, тем,які були порушені в рефератах,дають чималий вклад в осзідомл'єйня

нашого жіноцтва.
.Топом оговий

реферат. Суспільна опіка п.Ганківська' А.

Шоби.узгіднити плян праці,в допомоговій делеґатурах і ознайомити з мо¬
жливостями реальної допомоги,вислано 5 інструкцій для поодиноких акцій,І
обіжник,який охоплював весь плян допомоговаї праці інструкція в справі
закладання порадні з взооом картотеки та два статистичних листки з запий
тами про стан жінок і дітей.
Першою акцією допомогового відділу була справа сиріт.Ми звернулися ли~

т
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стовно до жіночих організацій Америки і Канади' та допомогових комітетів,
щоби рятували сиріт та перевезли їх за океан.Вони перевели там відповідну
*гЗГ»'Т •

•

---

.

*•

)

.

•

'

*

"

*

-

....

акцію,яка знайшла широкий/ відгомін серед тамошнього громадянства Діє спри¬
чинило певну реакцію з сторбни сусідів і ускладнило цю справу.
ми перевели статистику сиріт з яких .на американській зоні знайшло бзизь
'

*

ко 200,а пів-сиріт - поверх 400.Як справа малася,інформували ми наші деле~
■

руї
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ґатури своєчасно,Справу цю остаточно тепер полагоджено.З нашої сторони му¬
сить бути присвячено більше уваги і опіки для них.
За інціятивою наших делеґатур повстали порадні матері і дитини. В які
в більші частині перебрали управи таборів•УНРРА,або станиці СХС,
Дальше пропагували ми справу патронажних сестер,які мають бути лучником
між громадянством і пораднею.
Пораден досі маємо ..
Патронажні сестри працюють в: Реґеесбурґ,
З нагоди св.патронки кн*Ольги переведено збірку'на цілі суспільної опі¬
ки під кличем: "Допомога матері і дитині.Разом зібрано на американській
зоні на ту ціль .&м...., 1237% з того 25/ дістала СХОД наше Обяєднання
теж 25/ь.З того фонду видано допомоги деяким жінкам, про що в касовому зві-

Зібраний статистичний матеріал про стан дітей і вагітних жінок в табо-

пі ми використали «а переведення допомогової акції з Америки.Завдяки нашим
скаранням і нашій відпопучниці її.?-арії Хомин СУА під проводом п.О.Лотоцької
перебрав на себе опіку над дітьми і жінками скитальців.Допомогу цю зоргані.

'
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зовано в той епосі б,що поодинокі відділи СУА перебрали з опіку окремі табо¬
ри чи місцевості в Німеччині,Зони збирають між своїми членками одяг і хар¬
чі і це мають пересилати безпосередньо на табори на адреси Полов.делєґатури ми повідомили з своєї сторони

про

це наші делеґатури та подали і негру-

киї ї,як перевести розподіл дарунків..Досі вже кілька
сти

про

таборів одержало^ ли¬

висилку пакунків,а конкретно досі переслано 16 малих /її фунтов‘

Г~і

* -

вих/ пакунків з Детройту для розподілу в Мюнхені.Пакунки ці розділювала
громадська комісія- серед родин приватник!в,а кращі речі дістали студентки.
Мрім того,старанням нашої відпоручниці погодився Допомоговий Комітет пе-

.*
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реслати одноразову допомогу в речах для жінок,які спеціяльно цієї допомоги
тк потребують.Тут взято під увагу жінок,які обтяжені чи більшою родиною чи
ТТ^-
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старші віком і не можуть на себе запрацювати.На підставі списків,поданих
нам делеґзтурами,за ухвалою

спеціяльною свого

Виділу,переслали ми зіста¬

влення до Америки.На ці зіставлення досі переслано 55 іменних пакунків,які
перебрала спеціяльна громадська комісія і перевела їх реєстр.Пакунки були
запаковані і заклеєні.На кожному пакунку була поіменна адреса і список ре¬
чей, призначених тій особі.Адресатки відбирали на підставі цього списку і
квитували мого ^ак що могло вийти жадного непорозуміння.Ті поіменні пакун¬
ки ки

прийшлиіАуґсбурґ

місто - 6
Сомме-Чазеряе
-24
Неймаркт
Вамберґ
Вльонгофен

-10
- 2
- 2

Вад-Веріогофен - І
Мі ттенвальд
- 4
- 4
•юнхен
Реґенсбурґ
Розенгайм
Разом

- І
- 2
56
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Пакунки ці перебрала громадська к-сія в складі.п.п.Горбачевської,Бояр¬
ської і Розняківської; Ми думаємо,що це є одна частина з тих списків,які

ми вислали „Пакунки ці прийшли в ост, н-ніх днях перед .зфі-здом.
На нашу інтервенцію вислав Допомоговий Комітет харчеві посилки для сту¬
денток Мюнхену,а то 89 пакунків Каре для студенток,'що мешкають поза гурто¬
житком^ 56 для студенток на" Уіріхшуле „Пакунки ці прийшли цього мі оця,пе¬
ребрала їх до розподілу Студентська Громада в,Мюнхені спільно зі студент¬
ками.«.Ни радіємо,що ми могли започаткувати конкретну матеріальну допомогу
для наших жінок,але дуже боїмось і вже нині кличемо до Вас,щоби ці пакун¬
ки не стали причиною незгоди оегзд Вашого жуноцтва,бо досі ніякі справи
не потрафили знищити тільки цінних одиниць в.наших деленатурах і так роз¬
сварити, як дрібні справи при-розподілі;,-Ннрі.вських речей і тому Гол,Управа
довго боронилася проти якої не будь щтеріяльш-ї допомоги серед членок.’То~му ми передали до Америки адреси безпосередньо до Го ло в „ делегатур,Пакунки
лі' пішли на адресу Мюнхену тільки’тому^щр .прийшли вони на адресу Католиць••
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Зібрані статистичні дані дали нам певний матері ял, який дає змогу зверну¬
тися ще і до інших органі зацій з просьбою о поміч..
Однак,з прикрістю мусимо 'ствердити,що -не всі.делегатури мимо трикратно¬
го нашого уномінання надіслали статистичні дані „Сьогодні це буде стратою" "'
для їхньої організації,
? е б е р а т

"з "в

' я з к'і в

....
-

п.„.п, IIелевич,Укарма,Гебет/Цисик/й'

‘-Велику частину з цього звідомлення подала вже пвГолова у своїй вступній
промові.Ми постараємося тільки зі брати конкретні дані • про -ту.ділянку праці.
Головною ціллю того реферату було інформувати чужі жіночі організації
про

наші справи, використати їх опінію в нашій' справі', та'-наладнати зв"язки

з нашими організаціями за океаном з з Европі,,
І. ?вт’язки з чужими організаціями:
І/ Вислано протест до жінок демократичного світу,ухвалений - на першому заї¬
зді .Протест цей вислано через Париж,бо не було'ще поштового зв^язку.Помі¬
стили його НорвегіяДНвеція,Дранці я,Англія і Америка.
2/ В лютому 1946 звернулися ми до п,, Рузвельт.

льотом з представленням на¬

шого становиська перед засіданням ОН.Лист цей видрукував.Лондон і розіслав

-
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елеґатурам ОК. Після засідання ОК вислано:, подяку п,Рузвельт бід Головної

Управи,а також .від делеґатур.

• •

З/ Вислано їй же новорічне письмова, всімделеґатурамноворічні побажання.
4/ Звернулися ми письмом,в якому представили побутові умовини нашої-емігра¬
ції,до Ніжнар,Черв.Хреста, до Квакері в, до
5/ Літом 4бр, звернулися ми

при

Швайцершпенда,

співпраці п.Блянни Баран-Еачинської Голо¬

ви Української секції Ліри Уира і Свободи до Грезидентки Ліги,
б/ При допомозі п.Дражевсьної Люби звернулися ми письмом до Голови. Міжнароднього Союзу Пінок з вищою освітою,яка відповіла нам дуже теплим..пись¬
мом.Цю справу ми порушимо сьогодні на заїзді окремою точкою.
7/ В березні 46

р,

брали жінки участь в. міжнародньому конгресі з Уніон

Ге¬

мінів Сі вік е Сосіяль в Парижі.Там представили зони справу.нашої еміГрації
та знайшли заяви симпатії і співчуття.
Нав'"язуючи зв"язки на цьому конгресі,їм запропонували жіночі ..католицькі
організації допомогу в яр урядженню варстатів вишивкареьних у .Франції та
%

допомога в переселенні певної кількосте жінок.На жаль,наші, .жіночі..органі¬
зації з того не скошстали,бо воліли благоденствувати в таборах-УНРРА,чим
іти на працю.
З/ В травні 46 р, відбузея Конгрес Національної Ради жінок.Америки,яка
має 2,5 мілійонів члені в,якої членами є п.Рузвельт.СУА Канади і.
брав участь у тому конгресі та інформував їх про долю утікачі в.Конгрес ух¬
валив одноголосно звернутися до представників усіх країн щоби дали право
азилю скитальцям.
«

9/ На підставі наших матері ялів жінки Америки і Накади, улад жували віча, про¬
тесте, та писали петиції до послів Сенату і Конгресу Америки.
10/ Крім того, наладнано особисті зв5,язки з визначними жінками Но рве г і ї, Шве¬
ції, Люксембургу і Швейцарії.

,

II/ Налатується контакт з німецькою жіночою організацією.
II. Гзаявки з іншими національностями на еміГранії.
777777777-1_
В останньому часі удалося нам наз'!язати контакт з жінками інших націонал1
костей,які є на еміГрації.Потребу і важність такого-контакту вказували ми

-
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б*і:є на Ніттенвальдській нараді,але тільки в 47 в. приступили вже до конк■прфчтдх заходув Нав"язано контакт з польками,білорусками,литвинками,югославяянками.Зідбуто вже одну вступну конференцію і налагоджено письмовий
зв"язок.

фФ'

.

III. Зв"язки з українськими жін._організаціямиї
Ні в

якому

рефераті окремішність Німеччини не далася так в

знаки,як

са-

ме в рефераті зв"язків.Майже цілий рік пройшов без нормального поштового
зв"язку з закордоном,а проте час не ждав і події підгоняли нас.Тому дове*

.

■

.

•

лося шукати різних способів для контакту з світом.
Першим обізвався до нас Союз Українок Канади,крім того,звернулися ми до
Комітету Українок Канади і до поодиноких визначних жінок*
.Через довший час писали ми до СУА заки одержали відповідь,зате тепер^наш
контакт е найжвавіший і сердешний.

•

Вислано письма до жін.секції Злуч.Доп.Ко—ту Америки,до сестер Василі янок
та до цілого ряду визначних діячок.
Представницею ОУП в Америці є п. Парі я Хомин,яка поінформувала про нашу
працю і довела до тісніших зв'язків з ними.
Крім того вислано листи до укр. жінок Аргентини і Бразилії /Жін. сех~
ні я ч-ту/.
>• Г

, ,,,

В Пврапі перший зв"язбк,які ми мали був з Францією - Париж,той ззКязок...
/

-

підтримується і досі звЗїязк&мих листами, і пересиланням нашого журналу*
Союз Українок Парижу вислав відпоручницю вже на перший наш зфїзд і заявив
тісну співпрацю і підпорядкованість. Велика заслуга того Союзу Українок Па¬
рижа є те, що вони до помотали нам пробивати мур до світу - через них ми'ві:слали і діставали письма.
В міру спромоги ми пересилаємо відомості про нашу працю до Союзу Украї¬
нок в Ляндеку і Ікобруку,Був час,коли вони навіть заявили охоту перемінити
свою організацію на делеґатуру ОУФ однак ми вважали це зайвим,бо без огляду
на назву організації вони є для нас цінною організацією поскільки сповняють
ті самі завдання,які ставимо перед собою і ми.
Прім того вислали ми письма і старалися нав"язати контакт з жінками в-м: Г-

Г

.

^

-
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Італі ї,Гельгі ї ,Гтвайиаш ї.
Всюди ми висилали інформації про наше положення,матері яли для інтервен¬
цій ,інфсрмацію про нашу працю та матері яли для чужої преси.
Реферат

пресово-видавничий

- п.

івчєнео.^

На першому заїзді було постановлено видати одноднівку про основні зав¬
дання нашої організації,яку було видано і розіслано по дедеґатурах.Містила
вона реферати "Наші завдання!! і " Виховна робота ОУН”.
Але весь час побилися старання про те,щоб 0*% мало свій пресовий орган.
На циклостиль нам не хотілася переходити,а тому ми шукали інших, трох кра¬
щих способів видання,] зрештою спинилися на фотодруку.То потребувало

дуже

багато зусиль і напруження,але з рештою таки почав виходити каш журнал
ят

омадянка".Чотири числа якої ви напевно уже маєте і можете оглядати тут

на виставці.
Обмеженість місця тільки два друкованих аркуші,змушувало редакційну ко¬
легію давати дуже стислі статті на ті різноманітні теми,які цікавлять жін
ЧОЦТВО.

'

.

.

Весь час ми ставили перед завдання мати власну ліцензію і робили про те
старання в журналі стичному Союзі.На жаль,мусимо на цьому місці ствердити,
що не знайшли ми повного зрозуміння/ для нашої праці,і коли питання ліцен¬
зії залежало від. наших українських журналісті в,то вени вважали -по треб ні шім
видання різних інших журналі в,тільки не жіночого.То була довга епопея да¬
мо гань з нашої сторони і обіцянок з їхньої,які скінчилися тим,що окремої*
ліцензії ми так досі і не маємо.

як
На то мість нам було пропоновано компроміс тимчасовий давати окремі жі¬

ночі сторінки в газетах.Ми були погодилися на це і дали перші сторінки до
"Час"у*. Але коли надалі панове лі цензі янти почади до водити,що справа вже
вирішена і що ми тепер окремої ліцензії і свого журналу вже не потребуємо
мати нам довелося одмовитися від них, і далі сконцентруватися на журналі.
Крім того,ще нараді в Ашаффенбурзі було вказане Гол.Управі,що їй дове¬
деться самій заробляти

гроші

на свої витрати.Ми вирішили сполучити корис¬

не і вигідне і взялися до видавництва.
«

-
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Пленум е Реґннобурзз постановив видати-чотири книжки: "Курс крою і шитдр-я", "Гігієну жунки”, "Правила доброї поведінки” і "Оповідання з шкільного
життя*.
З того пляну. виконано таке:"Курс крою-і шиття" був нами заівціьований,
до з не кл ямо вашій, в. жзфналі і- газетах і'Пізніше -взятий нами від видавництва
'
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на кольпортаж....
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"Правила , добрдї. поводі иШ'Т^ ' Ц.онали ми давати з’ журналі і будемо давати
їх далі,коли авторка одредагує дальші частини.
.
.
.мала
..... ....
Гігієна жінки” др * СДарфановичивжег-є набрана,перші відбитки її ви може■гг

те побачити на виставі .Кольпоптаж її ■бтде-Г;йти;аче?ви д но,тано ж через наші
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делеґатури,цоби уникнути зайвого підвищення цін.
Крім того .видано--диклостилем "Географію Америки півдф ГПЇвн, ”,що є те¬
пер найбільш актуальною темою в ознайомленні'нашої еміґрації з світом*Вона
теж є на вистави з. ...
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Зею цю роботу.могли, ми. виконати при- дружній підтримці наших делеґатур
на які падали .труди по кульпортажурі якїмналежаться
нання і по дяка..

- ■.- ?

тут наше повне приз-

•

Нема чого довго говорити про призначення преси:особливо у цас з таборах
де люди., так. засіли,-що їм тяжко .буває витягнути на збори чи реферати,А книж¬
ку чи журнал вона прочитає і вдома" 1 може то її трохи зрушитььі змусить за¬
цікавитися питаннями і такими нашої праці.
•

•

^

Крім того/ми.заініціювали збирання фонду на видання наших творів чужими
мовами для пропаганди нашої культуривДелегатури. дуне багато працювали для
цього і тепер ми маємо значний фонд для тої ці лі*Але натрапили на інші тру¬
днощі - на. труднощі,знайти посеред нас добрих перекладачі в на чужу мову лі¬
тературних і поетичних творі з.Вже -двічі " робили ми спроби з різними особами
але тоді не маємо наслідків.Тоді ми написали про свої клопоти до СУА і до¬
відалися од них,що вони мають вже перекладені всі твори Л,Українки і інш.
письменників на англійську мову., І то перекладені англійцем знавцем укра¬
їнської мови,Не. важно,бо людина завжди найде кращі відтінки,ніж на чужій
якби досконало її не знав,Тому ми тепер пропонували СУА,щоби вони пере-

слали нам,а ми постараємося ^у'т їх видати.То буде тоді справа тільки неве¬
личкого порівнюючи часу.То буде дороге репрезентаційне видання ,з гарними
Ілюстраціями на

гарному папері,- отже

ми наперед ра.враховуємо,що воно пі¬

де нам в дефіцит.
Крім того,ми посередничнли письменницям і журналісткам в висланні їх¬
ніх творів і дописів закордон і за океан.
На цьому місці ще паз прошу членок нашого о б51 єднання, як найбільше допи¬
сувати до журналу,фіксувати

сбою

працю,свої труди,свої жертви і переживан¬

ня за час війни не сміє пропадати те,що виставляє нас в правдивому світлі.
/Фінансова сторона - в фінансовому звіті/.
5Бфвирапа-2.іШіШМИ-га'спадарськими_арпанізаці.ями.
НсШ

- тісний зз*яз0к ми вже висвітлили а на жому місці хотіли би це раз ствер¬

дити ,шб ЦПУЕ дало нам не тільки моральне попертя,.але і поважну матеріальну
піддержку в тій формі,що матеріяльні витрати початків нашої організації
крило

по¬

ЇЛТУЕ.Другою організацією,яка завданнями своїми дуже близько сходить¬

ся з нашою є СХС.Можна сміло ствердити,що спляновуючи працю/ жіноцтва на
емітованії ми намітили в трьох головних напрямках: власна організація,роз¬
будова господарської організації і червонохресна служба жінок.Так ми і по¬
ділили зразу наші сили і СХС дістало від нас одразу повну підтримку.Сьогод¬
ні навіть тяжко розмежувати,котру роботу зробили жінки,як делзґатура ОУГ
для СХС,а котру роботу зробили жінки,як активістки СХС,Фактом є,що усю пракичну допомогову акцію ХЕ акцію СХС переводять своїми руками жінки.Крім офі¬
ційних даних які подають звіти-СХС,а^о звіти наших делеґатур,зроблено цілий
ряд тихої дрібної роботи в допомозі потребуючим про яку можуть С-.азати ли¬
ше ті,які ту допомогу одержали.
Наші делеґатки брали участь в нарадах і з"їздах інших організацій як:
Організація Колоді СУМ,нарада СХС,нарадах референтів молоді,нарадах рефе¬
рентів суспільної опіки, на з?,їзді журналісті в, на з:,їзді лі карі в, конгре¬
сі/ літі політичних в"язнів,кооперативних нарадах,на виставці мистецтв Ба¬
ден-Баден /Фракц.зона/.

Збираючи підсумки нашої праці,можемо з спокійним сумлінням сказати,що
ми цього соку даром не змарнували.Що коли 'взяти умови,в яких доводилося
поминати працю і серед яких провадити їх далі,то стає ясно,що нам удалося
так багато зробити тільки тому,що у жіноцтва була свідомість святого обо¬
в'язку перед народом кзгшд на еміґрації і в краю,що матері були повні відііовідальности за йвяї будуче своїх і чужих дітей,що жінки міцно тримали
традицію б культуру і зогрівали її своїми серцями.
б Ви і ми, - ми вкупі зробили все,що ми могли,але це тільки десята части¬
на того,що нам треба буде ще зробити для нашої еміґрації для її будуччинш
для щастя і розцвіту нашої країни,
Господарський
Г

.

'

реферат-

..

п.Цецилія Гадецька.
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■ -.Головна Управа ОУГ на свойому першому засіданні доручила господарський
рефеоентці опрацювати плян господарської діяльності?' 0УЗіг,бо здавала собі
докладно справу,що це одна з найважливіших ділянок нашої праці.Одною з
перших делеґатур,де ясно представлено усі заходи'і завдання,що їх треба
проробити у цій ділянці".Не ставили ми цього,як економічну базу для нашої
організації,тільки як засіб економічного забезпечення наших членок.
Звернули ми головну-увагу на фаховий вишкіл і ' перевитиіл жінок,які у а
змінених змовинах дальшої еміґрації чи повороту'на рідні землі найшли £и
працю-^що мала б'.забезпечити - існування їх самих та їх родин.
І•треба признати,що наші інструкції і заклики знайшли послух,майже в %
.усіх делеґатурах проведено різного роду фахові курси,в першу чергу кравецьні;трикотарські,вишивання,забавкарства,моднярства і ін.Одначе не всюди
повстали на їх базі робітні,в яких курсантки мали би перейти дальший виш¬
кіл та знайти заробіток.Не можна пояснити загальним добробутом 1946 року,
головно по наших таборах,де була цілковито забезпечена матеріальна опіка
УКРРА і справа конечної заробітної праці не стояла ще так гостро„Ми одначе
не переставали бити на сполох,що опіка УНРРА скінчиться,що стане актуальн
ним дальше переселення та розв'язання таборів,непризнання прав ДП і в за’Язку з тим конечна праця на щоденний заробіток.Головно наша молодь виявила
більше зацікавлення до загально-освітних шкіл з високими включно,а фаховий

- ЗІ -

вишні л 5 пере вишні я був не. надто поважно трактований.
На/ терені американської зони маємо всього 2 господинської школи

з Ауґ-

збурзі 23 учениці/ і в Реґенсбурзі /17 учениць/, розраховані вони на сі вто¬
ра-два роки,5 яких пляни навчання обіймають все домашнє господарство,шиття
і ручні роботи,писання на машині і вивчення чужих мов,Була ще господинська
школа в Траунштайні але через перевезення табору довелось припинити-працю.
Кравецькі курси крою і шиття проведено майже в усіх делеґатурах /ЗО/
без англійської зони і французької зо тт/, учасниць 979.На базі цих курсів
•зорганізовано 17 робі тень кравецьких з 294 робітницями.
; Крім'нього проведено'курси вишивкарсьні,трикотарські,дит.іграшок,шиття
і направи білизни,машинописання,моднярства і один фрі зі єре*кий в Н.УДьмі.
Вйшивкареьких робі тень маємо 15,робітниць 285, трикотарських 10,робітниць
84,забавнарських 6,робітниць 52,одна фрізіерня,4 робітниці.Разом 695 .ста¬
лих працівниць.
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Робітні в в більшести в заряді самих деяеґатур,тільки деякі,як Ауґсбурґ,
Ноймаркт існують як таборові .Статистичні дані не є зовсім точні ,бо не ма¬
ємо ззідомлень з деяких делеґатур,не обнята також і англійська зона,де,
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праця в' господарській ділянці йде дуже гарно,а звіт буде поданий Зональною
Управою.

^

ч

Робітниці наших-робі тень одержують всюди додаткові приділи для праців¬
ників /харчі і папі'роси/,крім цього є оплачувані грішми,приблизно 50-70 .%
від оплати за роботу,решта іде на адміністрацію та устаткування робітні,к
при чім 10-15/ одержують делеґатури,евентуально таборові Управи. Книгове¬
дення робі тень ще не всюди однакове,бо'до тепер через розбіжність залеж¬
ності* робі тень ведено його відповідно до практикованої буґалтерії на міс¬
цях. Гули спроби введення однородного книговодства,але цього не переведено,
як •також не має сталого цінника виробів з огляду на ріжні місцеві умовини
купна матеріялів і продажу готових виробі в.Одначе,цінники,практиковані в
робітних наших делтеґатур не виказують великих розбіжностей Р цінах.
З хвилиною перетворення наших робі тень на кооперативи ця справа буде к
остаточно 'унормована.

'32 Хоч в ділянці господарській зроблена по наших делеґатурах уже 'деяка ро~
бета, треба вказати на конечну потребу дальших фахових курсі в,Головно кур¬
сів домашніх помі чниць, господарських, куроводства, варення/; і-печення, бо це
все фахи,які вже тепер виказують запотребовання до Анґлїї'ш .'ФрЕ'НЦ-д г,а та¬
кож заморських країн,а є

розмірно

легкий до зреалізований.Конечність таких

курсів і точної еві денці ї фахових сил по делеґатурах"стоїть в тісному зв!,Я'
.зку з дальшим пляношш вишколом не фахівців при їх'реєстрації для дальшої
• '

'

<
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єніґгації.Одночасно треба пропагувати,щоби жзнкй,які' мають1 практичні фахи,
за такими фахами реєструвалися б при переселенню, бо це'дуже облегчить їм
можливість виїзду. ■

•

При обстеженню деяких таборів’ виявляється великий брак фахівців-’ з діляпки жіночого ремесла,яке є найбільш оплатне-,отже,побаікани® ■ було би при¬
значення таких пересувних інструкторок.Для цього конечна точна ©.віденція
фахівці в.Ця справа є дуже важна для позбавлених прав ~'ДІГ,які',набуваючи пев:ний фаХдЗ офіційним'свідоцтвом,могли би реєструватися на-Провадження влас¬
них майстерень на час свого побуту'в Німеччині.'>\ ш;

*г*г
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На майбутнє треба твердо оформити наші робітні,щоб’’дійсно стали еконо¬
мічною базою наших організацій і робітниць.

.

На протязі, року господарською референтною відбуто II поїздок та переві¬
рено працю наших робі тень в таких делеґатурах:' Еамберґ,Ивайнфурт,Ашаффенбурґ, Н. Ульм, Ноймаркт, Ауґсбурґ, Ельванґен,Ді лл'і нґен,Цттлі нґен, Людві ґсбурґ,
ІІуффенгаузен.
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ГИТТЯ Л/КРаїНСЬКИХ скитальців в Бритійськзй зоні в дечому ВІДрІЖНЯЄТЬСЯ
від життя в американській ^зоні, До головніших різниць,які впливали вальку¬
юче на позбиток нашого життя,належать:

:

•І.Грак української інтелігенції взагалі та жіночої зокрема.
2, Грак- української .преси і друкованого слова.

■

ЇХ

3. Боак офіційного українського представництва.-в . 4^40■ відкликаний дотепероофіці-йний розпорядок англійської влади з
29.ПІІ,45 о.., який не лише : не признавав наді опально о ти, але -і виразно забо¬
роняв творення яких не будь .національних .українських--установ.
Українців/ числять в англійській зоні на 44 тисячиув чому.-98% селян іробітників.Гинуть вони в

українських-таборах та кільканадцяти мішаних,

33

польсько-українських таборах.Українські• -табори переважно.-малочисленні від 100 до■700 людей. Кілька таборів від 1000 до 1500 і лише два .найбільш
'

'

в

'

’

т

■

Гайденау, і Ганновер понад 3500.

у

.-у.

На жаль, в українських таборах живе о коло. ЗО

,а... решта-живе по польських

таборах,Помимо того,що в польських таборах доходила кількість українців до
кількасот-а також понад

,наші люди • не. мали можливо.сти не ті льки .вести

1000

якусь громадську працю,але навіть укривали свою національну принад ежністьзі.страху перед переслідуванням поляків - і- тс- так інтелі гєнці .ї.,лн і. маси..
у.Перед українцями,що жили в польських- таборах виникла ще. одна поважна
загроза:пануюча в польських таборах злочинність та. деморалізаді я почала пе¬
рекидатися і на наших, людей,хоч на щастя лишень .в дуже- малих розмірах. .
•Коли ж ходить про чисто українській табори,то треба сказати,що .українці
взялись до організованая громадського життя з енергі єю і. посвятою..Чи . не най•

—«"*•

більшою перешкодою в цьому/ стало розв'язання українського Зонального. ПреДV

|

ставництва включно з апептованням українських діячів.Кавіі снування укра¬
їнського шкільництва по українських, таборах було загрожено.То ж не.диво,.що
громадське/ життя по одиноких/ українських тайорахпоплило окремими шляхами.
Переходжу до властивого звіту діяльности 0УГ,який обіймає час від осени
А

5 року до кінця грудня 1946 року.

1

~
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-йме що і:, но згаданих несприятливих обставин,удалося підшукати свідоміші

Мт

одиниці серед нашого жіноцтва, нав'язати з ними контакт і "спонукати їх тво¬
рити ца терені їхнього табору жіночі гуртки,які з часом стали делеґатурами- О УЗ"* Вже тут мушу .зазначити, що за винятком двох випадків,-всі жінки,що.
працюють на пров-ідних жіночих місцях в нашій органі заці ї,це жінки без по¬
переднього досвіду .в громадській роботі,а зокрема в жіночих органі заці ях.Та їх ентузіязм,молодість і охота вирівнюють там ті браки.
Всі майже де.тшґатури бритійської зони перейшли два етапи свого розвит¬
ку; В печатках були-це гуртки жінок без точно означеної програми,різ.них
О

.

-

• •

~

«

•

назв і ширших або вужчих організаційних форм.Щойно з весною 46 року перег¬
ортані зовується їх на правильні делеґатури.Почин до того дав грудневийз"тзд в Ауґсбурґу,який.ухвалив правильник,організаційну фарМу назву і-на¬
прямні .Це стало основою до творення правильної- органі заці ї#Дед-е*ґатурж''на:--ши'являються • автономними одиницями,але тісно співпрацюють з уейми'укра--:
їнськими установами,включаючи працю жінок всюди там,дЗ ходить про працю '
•ц-і'лоТ української спі льноти.
Гільшости таборів дедеґатури мають як чинник громадський своїх пред¬
ставників в управі. таб.ор.і в#До праці О У-У наше громадянство ставиться' за
малими винятками з признанням, також УНРРА, всюди признає делеПатурй ■ як •
фаИт до копаний;, сп,і впрацює. з. нами, доручає нам різні справи до виконання."
Та бувають і такі

випадки,що Управа табору а"радже комендант'ставить

Голові Делеґатури питання,- хто дав Вам право на товариство або коли і
хто- вас затвердив.Консеквенції такого ставлення делеґатура відчуває дош¬
кульного праця в такому таборі може іти по лінії інтересів пана комен" “
данта.Пр.збірку перепровадити можна але гроші п,комендант відпровадить
до таборової каси,або•дасть 10 % ,а 90 % збірки залишить в таборовій касі.
£елеґатури є їх в Гритійській зані 24 і 7 підготованих.Всї вони ве¬
дуть працю звітують,платять вкладки.Вартість організаційна є дуже різна,
В делеґатури,що стоять в повні на висоті своїх завдань, як;Делменгорст,'
Затгорн,Ганновер,Гайденау вони ведуть велику роботу.По тих ідуть середні
і тих найбільше,-В місцевостях де зовсім інтелігентів немає /справа вигля'у Г*- ф ГГЛ *"•’ N +
• -V
1 ■.

-

дає йе&йх дещо гзрще.Особливо
, Члетток в таборах
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рурщина з польськами Управами таборів

- 4027.

Засідань в 46 р. відбули делеґатури 168/
__ г . . Ціла майже праця делеґатур наставлена є на перевишкзл жінок в розумзн
%

•

дк.головно практичнім.Всі майже без виїмку ведуть курси вслід за тим май~^
стерні різного рода та найяастіше шиття,крою,плетіння,вший в кар 6 Тва,лялькар¬
ства ;дит,забавки. З курсів освітніх були такії неграмотних,малограмотних,
пі-д-вщення освіти,українознавства,медсестер,ритміки,дит.балету і театралі:

з—■

ні студії, 0 ,
;ч5Г В ^.ч^и/сі'л^а^х

Вишивкарство - робітні - 8
Курсів-виробничих
-27
Курсів ріжних майстерень39

Освітня

_5

а5_В_її_І_2_І_ь_в_ч_и_с_л_а_х-:

Рефератів зі .сходинами .-було

- 127

Курсів загально-освітніх

-

Студія театральна ...

-•2

‘""КІНОчий хор

56
'

^ X '

Ріноча театральна грзта
Гурток жз нок-педагогів

-

Дитячі драматичні гуртки
Гіноча струнна оркестра
Дитячий балет
Влаштована--

-

І

-

І

-

,1

-

І

-

7

...

і м’п р е' з і

с

Концерти,виставки,анадемз ї,Свято Матері - 67
Виставки мистецтва
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С у с_п_ї _л_ь_н_а_о_п_і__к_а
Коли праця в ділянці культурно-освітній чи, господарській має характер ви¬
ключно ЖІНОЧИЙ І відокремлений, ТО ділянка суспільної ОПІКИ зливається
ТО

з

ЧИ¬

працею Управи Табору чи СХС ,чи .інших таборових установ в одну -цілість.

Інакше бути не може,бо ніяка акція йех суспільної опіки без активної жіно¬
чої пражці без серця з посвяти жінки не дається подумати.
Майже всі делеґатури без виїмку ведуть працю над дітворою.В порадцях -

■
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матері, опіки дитячими садками, практично переводять до живлення,.зараз і

оп¬

іку над кухнею * Прикрашують домівку в народньому. етилі,уВіїві новуютьо дітей в
однострої,ведуть облік ді тей-сиріт,матерей,ведуть бурси,а передо всім опі¬
ку моральну і до живлення коштом збірок ОУЖ. Опі куються,, сиро тат •• і опущени¬
ми ді тьми.Обдаровують на ялинку і пасху .Майстерні шиють комшіети для немовлят.Прибирають могили українців померших .за німецьких, часів.Провадять
індівідуальні відповідні гутірки.з жінками морально .упавпшми.Ведуть'сані¬
тарну роботу по блоках.Сані тарну провірку п.о кухні .Харчових, продуктів.
На прохання СХС допомогти воєннополоненим українцям в Мюнстерлагер,які
ххй були примусом взяті до німецького "війска,вистарчило кілька речень в
обіжнику,засипали їх жінки всіляким допром так,що хлопці пишуть до■мене:
•

" ,

"Не присилайте більше вже",

У

* ’• .

і

^

-

т-. ■6 к '

Засоби для суспільної

опіки

організовани:лотерей,збірку,імпрези та

вєр

чорніти і.
Велику поміч несуть наші жінки хворим ДП по німецьких шпиталях.Зідвіду¬
ють, забезпечують харчами,одягомДплатять за лі кування,дають засоби на пер¬
ші потреби.

«

Ролю хазяйок кирхххзпехв сповняють делеґатури в таборовому, яситті .Влашто¬
вують йхячкнх Свят-Вечір,принЯття Владик,гостять різні зональні з"їзди чи "
наради ИГГК.
Грошові збірки: злі ті переведено дві самостійні збірки,а саме - фонд Десі Українки :

я

Делменгорст
Райденау
ратгорн
Дорстен
Гановер
Разом

191 м.
327,27
100
66
210
894,27 м.

Безпосередньо по збірці на ї£онд Лесі Українки переведено збірку на фонд
'ятері і Дитині з таким вислідом:
Райденау
$016
Ратгорн
. 1076,80
Дорстен
. зо
Галендорф
713,50
Ррауншвайг
403
Нордгайм
75
Разом

7314,30 м.

. -

*

.

'
у

\

■
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Та найповажнішим виявом активности жіноцтва в 1946.році був 35,їзд пред¬
ставниць Делеґатур в Делменгорсті.

... г. ./ .

'

•

ЗІ,серпня і І березня:Г94Й року 'відбувся 3"їзд представниць Делеґатур
ОУЗГ .бритійськаї зони.З”тзд відбувся пси участи і під проводом Голови Цен¬
тралі .. ОУР -п> Пав лино-всь'но ї і-' бекретарки

п/ Івченно.Також взяли участь

члени. міжтаборової. комі сі ї,представники преси

і

гості.Заступлених■було

••

22 делеґатури - на запальне число теж 22.3"їзд був вповні у спішний. Деде- '
Гатки предсташли стан організацій, їх працю,змагання,трудндщи -і, досягнень
ня.Виголошено 4 реферати -над якими переведено основну дискусію,і-ухвалено'
резолюцію,3"їзд вибрав першу Управу в складігЕілякРябокінь,Петренко,Бобелякова,Шарко ,Гмуркевич, Габгзус'ович, СапТгу. Під час З “ї з дунула влаштована
скромна виставка вийи-вкарс^-коїу’оо'бі тні в Делменгорсті ,<В'’їзд:.-закінчено- кон
цертом і. товариською вечіркою.З"їзд ухвалив пляни_і напрямні..дальшої 'Пра¬
ці делеґатур.З приємністю' стверджую,що цей 3аїзд дав..пожвавлення,в- праці
5 поглибив її.
•

•

.

•

‘::Г 5

„

'

Зональна- Управа ввід була дна пленарних засідання.,

■

:•

'

,

*7 -.г

; Гс

Вислано- о б і жникі в / пазом з о б і жни нами Це нтралі г,,,,, ІВ:
Вислано і не труни і и ,.
? в> ? V.
«**■»»•>
Програму- ГОСПОДИНСЬКОГО куссу м м н м п н !
.і*
Вислано органі заді инии реерерат
•»V *
»? *»* * ♦
Вислайо реферат про Лесю Українку
•♦•••* І
Вислано листі в •«• с«с-«• • ...
**«.<..»* о.. . «■ ».* • • Хі.^
Одержано листів ,в .1946. році.
в.....
Свою працю Зональна Управа веде в основному згідно з напрямними,які
накреслив Зпїзд.Поділ праці переведено так:орга'нізаційну справу доручено
Долменгорстбві,культурно-освітню - Панноверові,господарську - Еургдор^ові
фінансову - Ґалендорфу. Ідучи за цим розподілом,Гановер виготовив ряд^
рефератів,ГурґдооФ — програму курсів домашнього господарства,мі лякові
/Делменгорот/- реферат організаційний і підготовила сім нових делеґатур.
00 о,- УТ 46 с

Управа влаштувала виставку українського народнього мис-

тецтва /Делменгорст/. З тої нагоди видано статтю в англійській мевз про
українське народне мистецтво.Виставку відвідало ІЗ національностей з ок¬
ремі визачні особи.Мі ж ними шеф Головної Квартири УКРРА на англійську зо-

/
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ну - генерал ^райншет.Імпреза була надзвичайно вдала з найбільша,на яку
дотепер
~~ г ,

здобувся Делменгорст.

Преса: в нашій зоні преса дуже бідна,а зокрема жіноча,В Ганновері

друкувалася на^ циклостилі "Українка" і в Геттінген "Таборянка",Восени
1948 року в кількох таборах стали думати про видання часопису для жінок.
В тій цілі з"їхались 4.ХІІ/46 р, В'Гайденау і,здавалось вирішили справу.
Заходи,щоб одержати ліцензію,не дали бажаного успіху.Також не дали успі¬
ху перегоБорй,ведені з видавництвом Заграва.Щойно 12Дії.47 р. на засідай
ні М7К'договорилась я з представником Заграва,що раз в місяць дадуть для
нашої

розпо рядимо с ти

дві сторінки як додаток до "Нашої Почти", Ця спра¬

ва чекає своєї черги.
З в •' я з к и . Зональна Управа піддержувала живий зз"язок з Центра"
лею 0УГ,а ЦУДГ в Лондоні,з кмериканським боюзом українок. На терені

ан¬

глійської зони мали ми живий безпосередній зв"яз6к з МТК та з краєвою
Управою СХС.Не можу під кінець цього звіту промовчати нашхх про на¬
ші недоліки.В першу чергу маю на думці внутрішні рра роздори,нні від"ємно
вплинули на хід праці з Делеґатурах.Згідно з нашими основними напрямними
Делеґатури одержали доручення впливати позитивно на .удержання спокою ;т • •;
згоди в таборах та поборювати роздори.ЩМ$ Мимо цього в двох-таборах ЕілефеяьД і Ганновер Делеґатури впали жертвою роздорів.Так в Гілефельді
Голову і ■ з сто-Голову переміщено до польських таборі в,в. Ганновері нововибрарий комендант припинив діяльність ОУГ.З Июльгайм-Рур

поляки виключили

з табору Голову Делеґатури і інших активних українців. ■■
д

До недоліків праці в Зональній Управі мушу залічити малий і безпосеред-

Ніл контакт /особистий/ з Делеґатурами,здекомплектування президії Управи
з причин ке залежних від Голови. Члени Управи живуть з різних табовах,іцо
далеко.міститься один від одного.Пе- утруднює працю.Ерак досвідчених органлзаціі них сил на мі сцях,брак конечних засобі в праці - рефератів,дитячої
літератури.,книжок до читання.
Коли,не дивлячись на всі несприятливі -внутрішні і зовнішні обставини,
нкоатнськє жзноіітво виявило активність у всіх українських таборах і ста-

ло позитивнимчинником 'громадського життя,то треба це -завдячувати непохит
ній вірі в майбутнє Нації,непомильний нашій інтуїції та. глибокому зрозуо

' • Т

.. -

міняю ваги сулаєно ї і сторично ї доби і зв”язаних .з цим завдань українсько*
ч

* у *'

го жіноцтва,яке свідоме,що'воно

.> *■

живе,хоче

.-ЖИТИ,'/

і мусить жити”*

Голова Упрви -ОУЕ
...... англійської зони
уі ликова

Р.Д.З-0 Л І0- Ц І ї

ДїІРУГОГО
.

3" ЇЗДУ' ОБ" ЄДНАННЯ

.

УКРАЇНСЬКИХ' І.ІН0К

•

.

НА

-'V '

ЕМІ-ҐРАДІХ

в днях 29 - ЗО березня 194? р,в Ашаффенбургу.

Доугий Зпїзд ОУГ стверджує,що:

о

'

.

..у :у.

І. В основі. його- роботи і надалі, лежатимуть ті напрямні,.що-визначені вже
в резолюціях.Першого 3”їзду,а саме:
а/Піддержувати ідею державяицтва,змагати до її здійснення та -підтримувати
д повний зв”язок з Від ним Краєм* у

' • .

б/Грацю свою описати на засадах христіянсьної моралі і тісно•співпрацюва¬
ти з обома українськими церквами, . .. • •

-т"'

^бати за збереження Української .спільноти- на чужиніпіддержуючи націо¬
нальну свідомість,культуру і традиції.-, •

:

:

е/ Дбати за моральне і ері зичне здоров"я -української спільноти, на еміГраці-г б першу чергу української жінки,як- запоруку життєздатнооти народу,
II/ що пройдений етап еміграційного життя''виказав здорові основи і вели¬
ку життєву силу української еміГрації та засвідчив,що тільки-власна зор¬
ганізовані сть збереже нашу свідомість,

.

ж'

їїі/ що великим мотальним досягненням є. дійсне ‘цовйязакня нової европейської 5 старої заокеанської'еаіґвації,яка дала велику моральну піддержку і оборону скитальцям, •.
І>/ що українська еміграція стоїть перед друг им етапом свого життя,перед
дальшим переселенням,яка вимагає великої громадської солідарности та органі зованости. З * їзд закликає зорганізоване жіноцтво до взаємної піддержки'

40-

-

витримано-сти* Ті-яьки.українська жінка зможе зберегти дупгу дитини з родини
перед винародновленням.V. -зцО; великою .небезпекою- для української, оправи є сучасне розсвареная,яке
розпорошує національні сили та руйнує всякі досягнення.Тому українське ждноцтво закликає усі здорові українські сили до упорядкування внутириукраїнських еідносин на ;базі, національно-державницької ідеї,соборницького з "єд¬
нання, соціальної солідарносте і співпраці та чистої суспільно-громадської
моралі.
VI. що українське жіноцтво стоїть на сторожі доброго репрезентовання укра¬
їнського імені? та дбатиме за навпязання тісні'іх; зв”язків'з-чужинецькими ор¬
ганізаціями.
.0-р‘ г а н і з а ц і й н і

. п о с .т а н.о в и:

І. 3"їзд констатує добрі організаційні успіхи першого року'та доручає міс¬
цевим делеґатурам' поглибити і поширити роботу на-місцях-зантевізувати до
прані загал жінок та точно фіксувати висліди своєї праці ї осягів.

-'-гс-х

її. 3"їзд доручає Головній Управі' розбудувати дальші" Обласні ВідділИ'та-V
зактивізувати працю дошеперешніх.
III. Узгіднити з ЦПУЕ справу спі впраці низових делеґатур з мі оцезими' клі ¬
тинами 1ШУЕ згідно з правильником 0ШЛ
В и х- о в н і

-

н ^ м-'н

постанови:

I. Посилити роботу в галузі виховання громадської активносте та національ¬
ної свідомосте жіноцтва /курси українознавства ,свята,обходи/
II. Нав"язати тісну співпрацю з органі заді ями молоді та втягати молодь до
праці в клітинах ОУГ.
III. Запровадити рухомі бібліотеки для ужитку членок.
Г/. Організувати дозвілля дітей шкільного та дошкільного віку.
V. Головній Управі доручається узгіднити справу співпраці в керуванню ди¬
тячими садками.
.* уМ

г

"

•

- -

• ■

.- .

.

VI. Оснувати при делеґатурах і Головній .Управі архів культ-освітньої пра¬
ці для взаємного використання.

41
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ні для взаємного використання.

•: ' Г

по с т а н о ви:

Господарські

1. 3"їзд доручає Головній Управі ОУГ звернути спеціялнну увагу на жіночі
робітні,об*еднуюии їх в одну центральну кооперативу та задержуючи зз“язок
з Об'єднаннями Українських Пінок на еміґрації,
>

*

’

-

*

-

’

*

.

•

#

.

•
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м

ч

2. Подбати про правне оформлення тих робі тень.
3. Подбати- ,про фаховий провід та устій нити діловодство, цінники та дбати
.про високий рівень продукції.
4. Поширити короткотермінові курси вишколу і перевишколу жінок,-особливо в
галузі домашньогом господарства.
5. Взяти керівництво над уладйсенням виставок народнього мистецтва і виро¬
бити проекти оформлення.

т

6. Зобов'язує всі делеґатури взяти участь у виставках в Філадельфії і Лон¬
доні ,
Постанови

_в

_р_о_б_о_іт_і:

Г* Висловлює подяку СУД за перебрання опіки над дітьми і жіноцтво на скитаЛЬЩИЕІ.

2. Перевести в найближчому часі рятункову акцію для загрожеких.дітей.
3. Пропагувати по делеґатурах запровадження патронажних сестер та вишколи¬
ти якнайчисленніші кадри їх.
Фіна не

постанови:

І. Лоручає Головній Управі випрацювати плян фінансовий і опертий на власн
них коштах делеґатур і Головної Управи.
Видавничі

постанови

І. Вітає появу *Громадянки'" і доручає Головній Управі добптибя окремої лі¬
цензії для неї.

. Ґ

Додаток,
Фінансовий

звіт:

Референт

п.Чехівська.

Для організаційної й культурної роботи Об71 єднання Українських Пінок на
еміґрації на американ.зоні в 1946 р. були такі приходові статті,що склада¬
лися з вкладок делеґатур:
І/ Вписове /від кожної делеґатури - 50 мр4/ ,,,,,, ,1200 мр.
2/ Чл,внесків на рік /щорічно від делеґатури -50 мр,. . . Х300 :т
З/ Ю % від імпрез.....1995,85
Крім того делеґатури ОУГ вносили добровільні' датки до каси УОЕ по змо¬
зі й силі: на фонд ім.Лесі Українки,на видавництво,фонд стипендійний,КОДУС
І.ДР*

Грошовий стан за 1946 рік.
Рахунок баланси на день 1,1.1947 р.
Каса...20.924,,14 мр. ;
Вписове ...1.200,00
Членськи внески на рік ........1.390,00'
Фонд ім.Лесі Українки ........14.301,88
Рахунок видавництва ....2.282,26
Переходові суми...940,00
Стипендійний фонд .1.000,00Підзвітні суми ....100,00.
Ралене .. 21.024,14

21.024,14 Мр.

Фо нд і м .Лесі Укра ї нки.
З внесків наших делеґатур утворений фонд ім.Лесі Українки на видання тво¬
рів Лесі Українки і других українських класиків чужими мовами для пропа¬
ганди нашої культури закордоном.
Ра І,І.1947 р. фонд ім.Лесі Українки становить Гайрайт . .2262
Новий Ульм ,,, ,,,,,6018,71
Ст.Ульм -- . 793,50
Траунштайн ,.. . 230,00
Нейбойрен _, . 150,00
Ашафйенб^.фґ .. . 750,00
Нохмаркт ..... ......170,00
Реґексбурґ ... .000,00
Рльонгощен _ . 95,40
Боденвер _._.
Рамберґ „. .500,00
Делменгорст ^ .992,27
їїасау .... .198,00
Підписний лист ..... ІЧ2,00

14.301,88

В 1947 році в рахунок фонду зм.Лесі .Українки ще надійшло І832,35

-

/делеґатура Ельванґен - 1500 мр. і делеґатура Фільзен ~ 332,35 мр0/
-Витрат 9 фонду ім.Десі Українки на друкування творів Лесі Українки і
других українських класиків ще нема,бо ми натрапили на великі . труднощі
знайти добрих перекладачів поетичних творів на чужу мову,про що докладно
вияснено в звіті Референта праці.

.. :

Фонд "Матері і дитини"
В .липні - серпні м-пі 1946 р. переведено збірку на.ці лі суспільної опі¬
ки під кличем "Матері й дитині” з рамени ІШУБ, головно силами жінок деш
наших делеґатур.З цієї збірки,. 25$ відраховано СХС і
2о%- 0УЖ,що становить

15000 м,

З цього фонду "Матері* і дитині " в. сумі. І$ОО0‘ мр. витрачено на допомогу
4-м родинам /жінки й .дитини/ студентам і 7 сиротам
Курси садівничок

,4750 нр.

її/... .у.. /..

ЦІЙ

— А-ГГ
Фонд стипендійний в сулі

Разом

450

5200 мр.

1000 марок ще не витрачений *

Внесок делеґатури Новий Ульм на фонд К0ДУС'т,а..-ІІ95,б8‘переданий-в-:,ЦентраЛЬ
ний фонд КОД УС "а в Мюнхені,

; *' - Д ’ •/ ' ... . - •

на пресовий фонд.... ;г.г/ 1І9бл67.
Видавничий фонд "Громадянки"

.

ПІДСУМКИ
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3 "л ї З Д у

Річник Загальний 3"їзд - важливе явище в житті кожної організа¬

Сії

ції. Він дає можливість переглянути і підсумувати іДЛІб® їїрЛІ./туг то¬
чно можно побачити,як звяязана. організація/,поділитися досвідом.і дум-

і,Ц і**

•

.

■ ■

•

*

нами ^ удосконалити методи праці організації.
н їй

ь

*

'

к

.

.

.

Іїїо виказав і що дав на майбутнє другий * Загальний 3"їзд -Оу:,який від¬
бувся 29—30
і»

березня 1947 року?

3”їзд виказав вкхмху

МбМбЛІЇМЇбй’Ь

нашої організації і одно згі дні -

Сть напрямків і методів праці всіх трьох з'он.
З 3"їзді брали участь відпоручниці делеґатур-ОУЗГбритійсзкої ї аме-

III

тиранської зон.Через техничні перешкоди не було делеґат французької зони,
але вони прислали писемні звіти і привітання заїздові.
Секретарський Звіт Головної Управи,Зві^и Зональних Управ, як і Звіти делеґатур стверджують,що 0.73' в цілому розв'язувало справи однаково актуаль¬
ні для всіх клітин його зверху донизу і що одні і ті ж недотягнений і недоліпи/ однаково скрізь вимагають полагодження.Переборюючи технічни труд-ноші,в

ПОВНІЙ ГАРМОНІЇ працюють не тільки головна і зональна -Управи,що

завжди обмінюються досвідом і навіть вз&їмна користаються з випрацьованпх
матері ялів,а і всі клітини організації - ВСІ обпєднані ОДНОЮ конечною не-"
тою і ОДНИМ

напрямком праці. ІІЕ ПЕРШИЙ і ВЕЛИКИЙ НАШ ЦЬОГОРІЧНИЙ УСПІХ.

’

2. 3”їзд з признанням ствердив,що Головна Управа ОУЖ непохитно стояла
на сторожі інтересів жіноцтва,охоплюючи ЦІЛІСТЬ

СПРАВ та ЗАСАДШЧІ ПР0БДЕ-

"7,і пздкреслив,що,хоч і є дрібні недотягнений,викликані комунікаційними .
труднощами та браком свого льокалю,Головна Управа тісно зв"язана зі своїми
обласними відділами та днлеґаяурами і чітко реагує на роботу в терені.Тре¬
ба лише,щоб ініціятива Головної Управи ще більше викликала відповідні від¬
гуки на місцях.
3. Переглядаючи засади праці СУЛ,ухвалені резолюціями

Першого 3"їзду,деле¬

гатки Другого 3”їзду стверджуютьщщо рік праці показав їх правильність та
життьовість, і лише деталізували їх та доповнили поодинокими проблемами,розв"язання яких вимагає новий етап емігрантської дійеност/ц.
4. Великим досягненням тюку праці ОЖ є ВЗАЄМНЕ ПІЗНАННЯ при спільній праці
■-••інок різного теритооіяльного походження.Коли на Перший 3*їзд зібралися пред
ставниці осередків Української ЕміГрації,то було видно,що вони ще не мали
змоги познайомитися спрацюватися.Другий 3,! їзд по казав,що спільна праця збли¬
зила їх,що вони зкают ь одна другу не зовні,звичайно,а глибше,мають взаємне
довірся і можуть числити на повне взаємне зразуміння і допомогу.ЦЕ ВЕЛИКИЙ
"ПРАЛЬНИЙ ЗДОБУТОК нашої організації за цей рік спільної праці.Це має для
нас велике значення і в майбутньому.Ми чекаємо переселення,що може на корота¬
ний час розпорошити наші сили.Та наша орванізація за цей рік виробили і ви¬
пробувала свої методи праці,-жіноцтво зжилося і зспівпрацюзалося,ми вишколи-

ІУ

літ свій актив.І куди б не попали наші жінки.'в яких би обстс винах зони не
*

(.'І:
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"
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'
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-

■

опинилися б,вони -схоплять завдання,відпозі дні місцевим умовс м і часу і зумі
ють оозв"язати їх та встановлять взаємний зв^язок..
Оце головні - досягнення' праці - 0У>7 за 15 місяці в. Ми можемо бути вповні
вдоволені з них.Наші' завдання - не змарнувати цих успіхів а своєю працею
поглибити діяльність нашої організації* і удержати %ї на тій височині що
и досі.

І.П.
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