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з діяльїюоти Крайового Представництва Української ОанітарноХаритативноІ Служби ка бритійську зону Німеччини за 1948 рік*

?

Адреса Крайового Представництва: Ганновер, Ан дер Лістар Кірхе і/Г
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В С Т у п

Українська Оаніта'йко-Таритативна Служба е добровільною харитативноіо організацією українських скитальпів* Прадіде вона на підставі
статуту і знаходиться під оп1.кою обох українських церков.
За статутом Укр.СПС має, в міру своіг-с сил і можливостей^ кости
”.зтєріяльну і моральну допомогу всім гоотро'-потребуючим українським
скитальцям, що проживають ка терені Німеччини, Крайове Предотавни цгво Укр.СХС на бритійську зону Німеччини діяло на основі окх)Ємого
,:н0зволу-апробати Бритійського Бійськового Управління від 5. червня
1946 року,
Б 1948 році Крайове Представництво, так само як і у минулі ро¬
ки, провадило свою роботу у. співпраці з усіма укхзаінськимй громад¬
ськими організаціями зої-ш, з. предстгазником Украіноького Канадійоь ,кого Допомогового Фонд;у п,А,Храшшвою і під безпосередньою опікою їх
ііХ)Єосвященства Преосвященнійшого Митрополита УАПП Полікарпа та Про¬
топресвітера Українсько'!.Греко-Католицько’і Перкви на бритійську зо¬
ну Німеччини п.о.д-ра Побігушки,
■Крайове Представництво мало як найдальше йдучу підтримку у сзо
'ій.іроботі ВІД священиків обох церков, Об'єднання Українських Жінок
па еміграції, активу Спілки Української Молоді, Пласту, Ліги Укра'інських Політичних В”язнів, українського студентства та майже всіх
таборових, управ, таборових рад та інших українських установ.Особли¬
во активну участь в роботі Укр.СХС брали українські жінки та свяще¬
ники обох українських церков. Всім цим■ установам та окремим 'ІЗі'чле¬
нам складаємо велику подяку й признання за 'їх віддану роботу нй бла
го украінсьїшх скитальців.
Певну м'атеріяльну допомогу У.кр,СХС давали: Представництво Ук¬
раїнського Канадійського Допомогового Фонду /через п. А, Храпливу/,
представництво ЗУДАК /через п, д-ра Смука/ та Католицька Допомогова
Акція /через п.о,Войцехозського/.
Основні допомог ОБ і фонди, були зібра.ні серед самих скитальців
лт/. Оці зібрані пожертви, вкупі з по-жертвами зга¬
даних вище інотитуцій, уможливили допомог опрацю ’^кр.СХС, ■ за що
всім жертводавцям на цьому ті 1сні Крайова Управа С""С складає щцру/де
рдечну подяку, як від о.ого ймення, так і від ім’^я всіх скитальців.
Зокрема складаємо под.яку коопера^дізі ’^Едність” з Фалькенбергу,
яка
свого часу склала грошеву по‘ертву на Фонд допомоги біійцям У#И,А в
розмірі 4.000
п

—

УКРАП:
Голови, ін:

■В,

ІПС.

11.

ОІТ АНІБ АДІЙШ ■?

ВІЩІ, ОТ.

За статутомчроботоіо Укр*СХС на бритійській зоні керувала Кра'іова Уиравао Протягом звітного п-: ріоду зона працювала в такому
складі:
1* Про^і•
Василь Плющ
- голова і керманич медично-сані~
тар ног о Б1 дд ілу;
2, мгр, Іван Костіок
~ до кві'нш 1048 р. керманич орга¬
нізаційного відділу;
3. ішк. Надія Глинянська
- від квітня 1948 рс керманич оргакізаційного відділу тавідпоБїда ль нй й секретар;
4. івйс. Олександер Зибеико - керманич фінансового віп;д1лу та
заступник голови Кр.Упр.СХО.;
V 5. п, Олена Ріппель
- керманич допомогсвого відділу;
б. д-р Теодозій Крл?па
- керманич відділу допомоги
військовополоненим і б”язням;
проф. Дмитро Оолозій
- керманич відділу видавничих
справ;
- керманич господарського відділу*
8, п. Яків Нмець
Крайової Управи була нормована та контрольована
Крайовою РадотоюУкр„СХО, 'о складу якої вдогили продовж звітного
часу такі особи;
Президія Крайово'! Ради Укр*СХС
ДІЯЛЬНІСТЬ

1*
^'2*
3,
4,
5,

дир*Мирои Луцький
профоСтепан •Волинець
о*д-р Филймон Побігушка
о.Михаїл Карачківськіїй.
дир,- Леонід Бачйпськиі

-

гслова /до вересня Ір-^-З р*/;
секретар;
представник укр„ гр*-кат,- церкви;
представник УАГЩ;
члена Крайової Ради.

У постійних тиЖ;:егих засіданнях Крайової Управи постійно брав
участь члена Крайової Ради ироф*Ст0пан Волинець. Крім того були за¬
прошувані на засіїцання всі чдетш Президії Крайової Ради.
Контрольна Комісія Крайової Ради: .
/Обрана
^■'•І,
2,
3,
4,
5*

на Крайовій Конференції Укр.ОХО 3.жовтня 1947/
ддр.Ілля Оапіга
- голова;
інж*Володимир Нестерович - член Контрольно! Комісії; •
п«Марія Біляк
- член Ксз'трольноі Комісії;
проф.Отелан Бобеляк
- засТоЧлеиа КонтроКомісіІ;
проф.Василь Лорчекко
- заот,члена Контр«Комісії,

Чл е ни Кра й о Б оі Ра ди:
Д-р Павло Лисяк /Р/, д-р Степан Біляк, ;!-р Р,ІТеленський, д-р
Іван Рудницький, іірофеГригорій Яловий, д-р Борис Гомзин, проф,Басйль Лорченко, профоСтегіан Бобеляк, проф*Остап
ло Доскоч,' п«Марія Біляк, п.Іванна Ловицька, полк,Тиміш Омельчеико, ред.ІОрій Тищенко. інж.Марко Бачинськик, профоХома Рябокіпь,
проф*Борис Лисякськи// д-р Фотій Мелешко,
Продовж звітного часу Крайова Управа відбула 39 сво'іх засідань,
та одну Коайову К<о.нфер0іщііо членів Крайової Управи та Голів Станиць
Укр.СХС,
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Мережа Краі^ового Продстав-^Едтва Укр^О'^Шв
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На кіііедь ЗВІТНОГО 194''
пг.зоз^.а он.с'-'оі'ла- Крайового ПредотаЕннцтва УкреС^СС складається з таких одиниць
Отанипь СХ
УпоЕНОБаде.них 0X0
Зв^язкоізих по лічницях

“ 17 /протягом року ц:і.дбулооя зменшен¬
ня г. наслідок ліквідації таборів/
- б .
- 13

а/ Станиці УкроСІС були в 1948 році розтє.шоваріІ в таких пунктах, /по-даомо реєстр 'їх за чергою заснування/:
' '
1с Геттінген

/А-'І/ Гайсмар Лакдитрассс
ДП Кзмп Юкро.йкіеіі

2 г. Нортгайм

/до травня/
Зо Фалькенберг.
4 в Кіл ь-К орюг єн
/до травня
5 о Га.‘іденау
6* Дельменгорот
Батгорн
/до травня/
8 в Білефельд

/к-д/ Гамбург-ііойграбон
голоза/^аоиль ІЗоллник
ЛІТ Кст,;п ’'ФатьЕеіібкрг''’ потіїг Ігак Петрів;
голова Мирослав Овад;
/А-б/ Гайденау-Тоотедт
ДіТ; КєїШ ЮКреЙИІеК
/А*-б/ Вільдесгаузєрічтх^асо
ЇДІ Кемп ’ТаспаріКазеттае”

/А“8/ Б іл ь шт а.йнштрас с е
ЛЛ Кеі.аі Іркрейніен
9^ Мунстер-Оррель /а-9/ Оррель-Сольтау
дії Ке1Vа1 Юкрепніен
1о. Ганновер
/А-'іо/ Мекериштрассе ?.8
ДП Кеші ’^Лисенко''*
11е Оскабрюк
/до червня/
12 о Галлендорф
13*
14*
15«
16*

/А-12/ ДП Кемп Юкрейніен 25
. .
/А-із/ Раутгаймерштрассе 12
БрауншБа.йг
"Розалі Казерна"
Любек-Шлютуп потім
ДП Кемп ІОкрейніен 4о
Кіль-Фрідріхсорт
' Дч дер Шанце
/від червня/ /А-І4/
Оотраудерфек
/до травня/
Бургдорф
Д-15/ ДП Кемп «Огайо”

17« Нойштадт
18* Госляр-^
Петерсбер.г
19о Бонн-Ракне
2о. Окер-Госляр

голова мгрЛОрій Гав-.
ришк^міич , потім д-р
їо Галій*
голош ^Тихлйлина

/А-19/ Н ой шт ад т -Г ол ь) л а " я
118 ДПАКС, бльок 8
*/А“'2о/ ,дП Кеші ІОкрейніен' 5

/А-2і/ Мольткештрассе 9
/А-’22/ ДП Кемп Юкрейніен
"Лю'генаи”
21* Зеедорф-ІІев-зн /А-23/ ДП Кеші ”Вайле 4 7«
22в Меервік
/А-Р4/ НеерБІк-Флензбург
ДП Кемп гОкрейніан

голова Д“Р Володимир
Помірко *
голова радник Йосип
Пацкоінь;
■ '
"
голеза д-р Менцииський;
;Г олова ІЕК О Бол одимир
НеСТСр'ШПЧ * ■
іг олова іірофгГомат^
Леепк;.
голова радішк Денис
Н е с т ер о в ич ', П 6 Т ІМ ■
проф* Г о Заваттович;
голова мгрЛІична Ол.
голова От.Раковоький,
потім Микола Коотко;
голова Микола Андрухів;
голова д-р Франц Наумик;

голова

Брездун В*;

голова д-р Анатоль

Петрів

г ол о ва ■ 33а с иль Павл юк;
о о декан ТЛ'іхайло Иоскасшк,. потім Василь

Ь " ЬККЙ ;
гол -)ва -Г о п£,чиноьккй;
голова ЗМосиль Чорномор і

голова Т-иха'Птіб харів;
голова Д'днизю' Кушлик
ПОТІК Йоснп Бойтович,

4 б/ Уповноважені УкреСХО:
1р Біттерегайм
2 », Годенау
о* Бохольт
4, Райне
5г Лінторф
Унтерлісе

6с

Фрілле-Л'лг де
- уііовновп ,д~р Кост» Третяк
ДП Кемп ^’ІЗіттерогайм”
Годенау Ляйпе
"
ОоКоотянтин Штангрет,
ДП Кемп Пкрейиіен
Бохольт Бес^тфо.лОИ
"
п* Микола Бараник по^ТТ Кемп !0кре%ї5.ен 8
тік'і Прокоп Момот*
Райне Беотфален
”
др,Богдан Боляноькии,
ДП Кемг: ■^^крейиіен .
Л інт орф/Дтос с оль д срф'
”
п* Ма^жо Опарко,
її П Кеі/тп .Дк рей к ієн ’
6 7 ДЛс і-и ь К ^ Ч-/ ч
у нт ерл1
ТІОЛ ле ”
Пе Омелян МісяНович^,'
'ДД Ке ми Г'К рей ніок

в/ Зв”язКові Укро СХС Б *.:МТ -Іл_-Т-;.'• я
1. Бад Ребург
2.
З*
4с

5г,
6с

7,
8,
9с
о

о
т-І

По
12,
13.

'ІХ, доз лі
лікуються українці:

Бад-Воо ург /Ганновер
ТБЦ Сан ато ріуі^
Бад Мюндер
Бад Міон
/[[а йот ер
ТБІІ Сан ат 0 ріум
”Мои тго мео -В
Глюкштадт
Г ліокштадт/г ольштайн
ТБЦ Госпіталь
Гееотгахт
Гееотгахт Ельбо
ТБЦ Гоопіталь
"Едмунджтгаль”^і/4
Гунтльозен
Г у ітт л ь о з е н Ол ь д е кбу рг
ТБЦ Госпіт^уіь
Денклінген
Де нкл ІНГ е н/Ке Л ЬЇІ
ТБІІ Гоопіталь
Зенне
Фр ідр 5х сд орф“Г ют ер с л ь о
ДП Оанаторіум ”Зенне І”
Тонсгайде
Пост
Гнн Ієн зз Кранкен~
7?!П тг а И
гаг з
онег аид
Леезе
Лее3е/.Воее к РСрайс Б ірбурі' * Дїї Ке ми ” Вар та"
Дрютте
Др ют т о/Б г-а у н шв а йг
Кран кзнг ау з
дрютт е "
Гамборн
Дуісбургу/’амборн
Ст.>Барбара Госпіталь
Зальцкоттен
Зальпкоттон
ДІЇ Гг/;^п-італь
Гайлігенгафен
Гайл її’ енгафек/Г о^івіутайн
/в5чД кінця 48/ Ландос Краин.^нгауз ►

п„Федір Непийвода пот"1їя
Пеїіихайло Бек,
ПсД~р Всеволод Клю(фас,
ПоМикола Фроляк потім
ПвГригорій ПіБторадький,
п,П,Отаромійоький потім
Псівак В'Іороз,

ПсГван Шкурлей, потім

п„Микола Ломничук,
ПоВаскль Ганич потім ■
ПсМарко Косинеця,
ПьБасиль Парцей,
п с, Василь П ікачало ,
п.Ізан Оптасюк потім
ПоТеодор Пелех,
п„Марія Кузик,
п.Григорій Остапчук,
По Олекса Андрушко,
п.Дмит р 0 Мочернюк о

т/ Обсяг мережі Укрг.СУ.О та членство на бритійоькій зоні І-Іімеччини*
На звітний день 31 о грудня 1943 рс срганізатдікного мережею Укр,
СХС охоплено 13с393 українських скитальців на терєні діллькости по¬
одиноких Станиць, ЗсВоо укро скитальців на терекі діг-лькооти пооди¬
ноких Уповноважених та біля 5оо україтіеьких скитальців, цо перебу¬
вають поза таборами /на лік;;ванні^ по шпиталях^ на приватних мешкан¬
нях тощо/.
'Разом
17со93 особи*
'

- 5 Членів Укр,СХС,на початок 1948 р» В*райове Представництво раху¬
вало 5.522 особи, а ії'а кінець Г948 р. - 2,383 особіи Зменшення кількости членів пов”'язане з виїздом українських окитальців з бритійоь-,КОІ зони- НіііЄЧЧІІНИ^
д/

Б

1 'з

И

Д И«

' '•

•

За, ЗВІТНИЙ час чл’е'нк Управи й співробітники Крайового Представниц'і’ва Укр.СХС від були'58 організаційних'поїздок до Станиць, УпоБНV'^важених, лічниць, Головної Управи в Мюнхені, на з”1зди та конференції.
Виїздили^ Голова Крайової Заправи та. поодинокі члени-Крайової
Управи та співробітники,
_ •
е/ Робота канцелярії.
ЗВі. звітний рік канцелярія поладнала 1»2І6

окремих листів /з за¬
ручниками/, прийняла Б той же час’ 1''.256 осіб'/по ладнавши на місці
. ділові справи, вислала та'прийняла 25 телеграми, -провела-56 теяефопічних розмов,
'
'
" ,
■
б ■■■'
За_ звітний ча,о вріпущено 5 обіжників в кількості 'Зоо примірнипіг,
; оі^ремі писВма-доручення • в окремих справах,' 1 звіт з діяльности Кра¬
йового Представництва'/2со прим,/ та низку мат еріялів інстрз/ктивно. організаційного характеру,
Канце ля рія-Крайового Пре дот а вни цт-ва’’пр-и міщена ■'■у власній домів¬
ці. з .двох кімнат при Ан дер Лістер Кірхе І/З .
. '
■
г "
. В канцелярії пост іно-працювали у-зві’тн6му рбд'і'три члени Крайо¬
вої Управи, одна машиніотка та'один технічний співробітник» Крім
цього доривочно працювали усі члени Крайової Управи.
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III,

ВЩИІ
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РОЗШУКІВ,
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.«-М .а М* «м «мч мш

^
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у 1948 році'БіддІЛОМ Розшуків керував керміанич Організаційного
Відділу, 5а звітний рік'прийнято 76 зголошень на розшуки. Випущено 1
Бюлетень ррзтукіБ ч, 23 кіл'ькістю 2оо' іїримірників^ра низку розшуків
передано до часописів^
;
'•
•
■ ■■
:•
X -

•

-

■

■

б

б

м.

•

.; ' ' ' ■. ,. іУ. • ддпшоговій -вхддеіі" ■
^^

■■

б

■ '

^

^

«ЧІ

от.»

.»•*

«. •М'Ж*

»

' /Керівник'Відділу п.Олена'Ріішель/

1*

^

'

» X

'

^

р- --' •

. 6’ Дойбмогош робота у 1948 році перебігезла у дуже .важких 5п;їова-^,
,Б зв”язку з переселенням до іппйїх країн 1 ліквідаційними'-Ц’астроями
■ значно_ зменш;-!'л\.сь;ЧVТєнотво, в нашій організації-,' а також з?"Єн-шила'оь
жертвенність на ' до§родійн'і-‘цілі, З другого боку на поступлення ' допомоговйх засобів' вплин]^пла грошева; реформа,'П'^от.ягом чер-вня-серпня
1948 року"до'каси Укр.СХС майже-повністю припинився приплив-.трошєвиї: ресурсів, а обмін"•ст'арїй:-грошей затримався- майже до к-ін-цд року,
. У зв”язку‘ з грошевою- ребормотс Укр^'СХС примушена була -цайже цілкот-і
припинити видачу грощевик'допомог, а на поточну роботу, як то;пере¬
силку ліків, харчів^ на почт'ові та- інші господарські витрати, довело¬
ся позичати гроші у'власних •співробітників. Але ні еміграція, пі
грошева реформа не зменшили, а, навпаки, збільшили кількість лоттіебуїочкх. Які б не були труднощі, а-Укр.С'ХО мусила виходити з них
і

і
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'.подовжувати овою діяльність* Нього вимагала і1д неї наявність хво¬
рих, інвалідів, в’’язніБ та інпіих категорій гоотра-потреСуючих; людей,
і ці люди вже звикли покладати свої надії у важкі хвилини на свою
допомогову організацію.
На щастя, акті^зУкр^С^'^С за вояку ціну вирішив зберегти українську
допомогову організацію, а різні украіноькі громадські чинники допо¬
могли йому в цьому*
»
Вирішено було після грошової реформи перейти головне на допомо¬
гу харчами, ліками, олягом, літературою, часописами. Таку допомогу
пощастило здійснювати увесь час завдяки тому, що на момент грошової
реформи Крайов.а Управа Укр,0ХС мала у своєму розпорядженні деякі матеріяльні заооби-резерзи /головне одяг, ліки та харчі/, а також зав¬
дяки допомозі від Укріаіноького Канадійського Фонду, який через свого
уповноваженого п^ЛоХрапливу передав у розпорядження ?/кр,СХС певну
'
кількість одягу, спорошкованого молока та яєць, смальцю, риб”ячого
жиру /трану/ та інших харчових продуктівс Нарешті, як і завжди, до¬
помогла Укр,СХС жертвенкість окремих громадян, чим .між іншим, була
забезпечена Великодня та Різдвяна допомогаві акцГіТворим,
Наприкінці року Крайова Управа СХС знов накопичила певні грошо¬
ві ресурси і добилася також часткового обміну грошей, отже заявилася
можливість і грошових допомог,
Певну ролю у допомог овій акції 1948 року відіграла тако-ж та
ставина, що саме у 1943 році Крайовій Управі Укр.ОХО. пощастило пов”язатися з представництвом Світової Католицької ропомоговоІ Акції
на бритійську зону Німеччини і одержати від нього досить значну хар¬
чову допомогу для шкіл і деяких таборів.
Отже загалом, не дивлячі-шя ка всі труднощі, допомогова робота
в 1948 році не була, меі-шою, иі;іс у ^линулсму 1947‘році, а навіть пере¬
вищувала ІІс
Допомогова акція, як і в минулі рої^, обіймала п”ять основних
груп потребуючих, а саме:
1, Полонені, інтерновані, уБ’’язнеиі, а також група рейду УПА,

2* Ікпалідри

3, Хворі,
4, Вдови і сироти,
5, Інші гостро-потребуїочі.
1р Допомога полоненим, інтернованим,уіз”язнеиим і групі рейду УПА.'
/Керівник референтури д-р Т^Крупа/
В цій ділянці роботи головну ув.агу в 1948 році було приділено
допомоговій акції для членів групи рейду УПА, Більшість членів групи
рейду перевзувала на терекі амех^иканськоі зони, отож допомога для них
скеровувалась перОг/^іжііо до Централі Укр,СХО, зле певна кількість оДЛГОВОІ, харчової та грошової допомоги була видана безпосередньо і
на нашій зоні. Допомога членам рейду була здійснена шл^тхом спеціяльноі збіркихооі акції серед наших окитальців, яка дала дуже поважний
наслідок. Не дивлячиоя на важкі матеріяльні умови, скитальці з щирим
серцем відгукнулися на закліїк Укр.ОХС допомогти нашим героїчним бій¬
цям і склали значні поVжертви одягом, білизною, цигарками і грішми,
Б пожертв, що були зібрані для рейдуючої груш, були задоволені не
ТІЛЬКИ потреби групи, але певна кідькість одягу та білизни 63/ли вида¬
ні й іншим категоріям ііотреб.уючих, бо частина одягу та білизни не бу¬
ла взята уповноваженим від'бійців УПА* а пожертвувана в свою чергу'
для більш потребуючих окитальців нашої зони.
Ця збіркова спепДяльна акція для ре^^^дуючої групи УПА ще раз під¬
креслила високий національно-громадський рівень наших окитальців,
‘іх жертвенкість та розуміння своїх обов'язків перед батьківщиною, '
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' Грошима /іфОТНГОМ першої половини року,-' ви:, 7-Т С р. а.
рей"
ду^оі групи Зг'Па 33.12? Ш і5о.п(Ь^ Го-очами ьгдано: е: ? ОРС І-.П орал ог о
молока 8 кг ^ спороіпксвакии пець 4^Ь кр ^ консервів ■ї^о о пушок, кслсервовано'і зупи ііо штук та коволикі кріькості ініихи і реду-ь.іівс. П'-*
ДЙ г ом та їли з непе Бкда;.й;а білизни різної 58 штук-^ їларипат-ок'іу, і^танів з плащів <:о
і^тшог'.' одлгу 6Г штук. 2^6о ит шзтеріолу на нло]::^
Пигарок видано 5о682 штук,,
У 1943 роді під ОТІ ікс о УїсроОХС було лише докі^'ька, політичних
в^язнів, бо майл;о всі воиг. ^ почасти за;?здякв клопотам Кранової Зітр'-а-'
ви Укр^СХС^ були в:ле випушені на волю і влаштовані на поахдоо Але
під часткову опіку ЗКсрзСдС у 1948 роді було взято таксж і криміналь¬
них Е^язніВа Пе робилося цілком свідомо., 3^ра:йоБа Уноава ОЗІ; вважала,
;до СХе, як органіоадія хрг'отіянська, іцо' перебуває під опікою україн¬
ських церков., не мусить гвіабунати каві.ть н.ай^■іт^шимн.-члетш'-.тк оіДіталь-’-чоі родини і'зробити все, щоб допомогти навіть тим, що еробилк зло^йНо Крайова Упраїш Укр-СХС вважала , гдо для пдх в'іізні.б . вона мусить
прийти з моральною гі:1д:трймкою, подбати про їх виховання,, про з бере-'
ісення в 'їхніх душах певних дзхових вартостей о Отже голор.ка увага бз?'-»
п.а скерована на забезпечення гдх, б”лзнів дудгоЕПСю опікою з боку ук-а'іиоьких священників, жідтювідною літературою та укра'іііськини часо.самис Б наслідок проведе них заходів одна з в'*язн:пць зони, де відбуае' кару певна к1.;'.іьк.1оіь українців, заб.єзпечена відвідинами свящеки-ка,.туди пОоиїд&ються часописи і книжки шіховн^юо зміотуз
Правшій захист в'*язніе дігручоно'іь ,д-^ру Іретяку.,
<4 Є

Допомога інвалідамл

Оправа допомоти і:.іВ0пїлДам $тсь час стоя.ла у полі зору Крайової
б'пх^ави УкрлСХС.л У. 1916 роттл б ».;СНовххому було закінчене рееотгапію
'інвалідів по зоні, зроблеис лік:лре-^кі ‘Л'-лядини 'іх за відповідною ічструкціею-та ■ встапідвлеио вілооток їх 'н^;ші:^адездатности-,5 Разом нг^ те-рені^'бритійськоі. цоии взято на'облік ГРВ Інвалідізо До сроибвоі 'ре¬
форми всі грострО““ИОтребу.ючі інвол-^ди
юржували в'ід Отзлнць Укр^ОХО
щомісячну регулярну ректу-доішмогу у ВИСОТІ Зо Ргіс По грошовій ре¬
формі допомога-'видагалася лише поод!;иноким особам, проте більше пгиділено уваги було харчовій допомевіД ісопщмозі протезами, -одяном .іа
білизноіОг, Б наолідок спвцілльних розмов .Голови Краповиі Упоави Укре
СХе 5 Директором БУДАК
америка:мськіІі зон.Д ПсД-“ром Р.оДмуком, остан¬
ній обіцяв забевцочити вс:іх • потребуг.ічих інвалідів протезами за ра¬
хунок ВУДАКс Отже вже наприкінці 1948 року б'і.-и гдібраііі. рахунки, гчі
протези для грзти ії^валідів і п0х;еслані іі;о Бюро ЗУДЛК ,в аме':'Я''ка.нській зоні для р)еалізацііо .Робота ця Щ)Одсвжуеться^ Маємо иадіго, ;щс
всі без рййїіятку. іРБа,.::і;тн V що потребують ггттес, бу.тут& Пр(Н;яГЄМ
1949 року ними забогшочені, Ураховуючи веліису вартість протезів /в
середньому біля Зоо ДМ/'б мусимо 'відзначити, до це буде велике цгооягнетгшя,
'
^
■
Усі Отанпці та окремі ікіт-.чіди мають нетаміно подбати, .щоб не
пізніше 1а'ІУет9 року були 'ШдУ-лаиі до Крайо.зо'і Управи Укр^ОТО ра¬
хунки па виготовлення прг>тез ’ід відловілних ортопепкчних закл^тт.І'в,.
Ні рахунки будуть для об)Орм;епн;і зсморяень 'цз^,::.дсльі
0Гд,АлД’у из
америкакськіц з-піі. лко вже і .і.ч.;Доае про виготовлення та оплату
'протезів.,
Другим завдз 'їи.іН, що от сило перед Укрс-С.пО і;-1948
була спра¬
ва перокваліфікалД-’і і'нілз.'і 1я і:
За ьД‘''.ом'Тотяі'іі'и. що Іх діае Боа-гога
Уііт)ава, ця спрага
ж 'бозпткгно- Ур.ГіДовкмічгл:ішіКаіи стіи);рено
сподіялькі школи дл.п г.еіч:;Кі.;иі.гїі(Дікаціі і'^шалБ'Щі.в, Теюц-; оп'гапа за оаі^ишів ії-ївалідо/г/ш ^ .го.-.и му с,-іТь сксрпстатисп з мсшлиг'.'стей пергкваліріка ЦІІ у цих школ:с:..
.
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Що до харчово'! допомої’й^ то було погоджено
предотазництвом
Католицької Акції, що допомога^ яку вана дає, має скеровуватись в
першу чергу для хворих та інвалідів, також бз^лк дані вказівки Стани¬
цям Укр.СХС, щоб при віїдачі допомог у першу чергу задозолькялі:сь
інвалідие '
Везпосередкьо з Кранової Управи Укн^СХО було видано: грошю.їа
за перше півріччя 1948
31,54 9 РМ 22 пф, за друге півріччя - бо ДМ..
Харчами видано: спорошкованого молока ІЗ кг, спорошкованих яєць 6,5
кг, помаранчевого оорсу 6 пушок, яринних коноервів 5 пушок, манки 2
пачки, консервованої зупи 2о штук,, Одшгом видано: білизни 8 штук,
маринарок 2 шт, штанів 2 парк, штаїдів 1, взуття 2 пари, іншого одягу
9 штук.
Сюди не враховані допомоги, передані че|)ез Станиці Укр^СХС від.
Католицької Акції, а також докомоги, видані з фондів Станиць УкраСХС»
у'

з* Допомога вдовам і ойротам»

.
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Допомога вдовам і сиротам була досить за,довільною до грошово!
реформи» Перш Боьо-го було проведено реєстрацію всіх вдів, що потре¬
бували допомоги і зокрема вдів по борцях укра'іноьких визвольних, зма¬
гань; проведено таку ж саму реестрац5_ю всіх круглих сиріт та сиріт
по борцях за вОчТію Украіние Разом на тереві бритійсько'і зони було
взято на облік вдів 224, сиріт 6Іпівсиріт ■245»
За спеціяльиоіо ухвалою Крайової Уіцравк УкроСХС вдови та всироти
по борцях за волю України до грошової рєфорш одержували регулярну
щомісячну, допомогу Б ф)онд1?':? Станиць в- розмірі: вдови по 5о РМ, півсироти по 2о РМу а круглі сироти по Зо РМ.., .Вдови по визначних укра-.
інських громадських діячах одер^кували Іоо РМ місячної 'допомогие
Грошо'ва реформа, на жа.ль, .перервала, іцо сталу допомогу, яка ма¬
ла велике значення не лише допомогове /'а,пе і національно-громадоьке,
Паприкінці 1948 року пощастило' знов трохи підсилити грошону до¬
помогу вдовам визначних українських діячів^ але вона ще цілком не¬
достатня ,
.
"
Для сиріт Крайова Управа УкрсСХС продовжувала підшукувати' опіку¬
нів, а також вела переговори про їх даяьшу еміграцію, зокрема з
предотавнйками обох церков., Особливою увагою Крайової Управи Укр»СХС
користувалися хворі сироти»
Для вдів та сиріт з фондів Крайової Управи було видано: грошит за перше півріччя 4^7оо РМ, за друге півріччя ІЗо Щп Харчами:
спорошкованого молока Б кг , спорошкованих яєць 1,5 кг, смальцю З ан,.
фунти, помаранчевого соку 7 пушок, консервів 15 пушок> Одягом: ма¬
ринарок ї, плашДв 2, суконок 4, спідниць 2, взуття 1па-РУ> Іншого одягу 1 шт. Крім того, для сиріт■ видано: бі-іизни 11 шт, плащів /паль¬
то/ З, іншого одягу 22 штуки,
4» Допомога хворим»
Найбільшу увагу, як і г минулі роки, Крайова Управа Укр.ОХС
приділяла допомозі хвО'рптл, а з них т уберкульоз.ним хворим» Робилося
де цілком СВІДОМО» Коли Інші категор їх потрсбу±.яих ще мали змогу ко¬
ристуватися а допомоги ;и.іц'и.х громадко вких орг аії ізацій, наприклад—■ в
таборових фондів, вишукуз'али інші бй іобк, .щоб зарадити собі, то'хвор1, особливо туберкульозні, в значні й мірі були здані на ,опіку
СХе і маі’іже не могли пора.дтнг .• самі с Обі»
Разом-було на обліку тбк хворих : по шпиталір: т-а санаторіях 272,
по таборад^ - 454 , а всього під опіко ю Укв»0ХС - 726 о
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ІТішч,е. каьодимо таблицю л-ііс у вальних ооет^едків та таборів і кількість
хворих у К05ДН0МУ з КИХо
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ІНШИХ'хворіїх, .що потробув^ц,.од^ки б-^-^лО- зареєстровано І ГІч,
'ДІ,опомога'хворим здійонювалась-ліо^ різндх -напрямках, Першочерговим зав¬
данням ^ особливо до -грошової- -рефорнИ;, б-удо забезпечення хворірс лікашів' Добувати ліки в німецькіїх-гацт.еїсфс^^
деяким хворим дуже тяжко..
Навіть хворі у шпиталях постачалися'деякими ліками дуже .погано, Кра-йов^"Управа УкроСХС поставила'собі за завдання створити оііеціяльчиїі
фонд мед-икаментів і безперебійно постачати ‘їх іютребуюхпш украіиоьким
скитальцям. Не дйвлнчиоя на великі труднощі,, з тдим завданням Кракова
Управа оправилася досить зад овід ьно,. Тільки за звітний 1948 рік на
придбання ліків було за твердими ції-шИ-ш витрачено 4,950,93
і 64 81%

- І0 -

Асортимент ЛІКІВ бз^в досить широкий 1 ми могли задовольняти
майже всі вимоги, що поступали до нас від оаиаторій, шпиталів, Ста¬
ниць СХО та окремігх осіб* З усіх кінців зони протягом усього року
пшотупали заявки на медикаменти, які негайно виконувались. Задово¬
лено було оотні таких прохань. Про кількість виданих Крайовою Упра¬
вою ліків можна скласти собі уявлення з наведеної нижче таблиц1,Иавіть після грошової реформи, не зважаючи на всілякі труднощі, пос¬
тачання ліками йшло безперебійно. Зараз Крайова Управа має резерв
ліків, що складає вартість 7.-778 ДМ, 1 може й надалі ставати ними на
допомогу потребуючим скитальцям у досить широких розмірах.
Другим завданням було безперебійне постачання шпиталям та санатор3^5млітератури та газет
. Досить сказати, що стараннями Крайової
Управи Укр.СХС всі санаторії зони забезпечені книгозбірнями. Крім то¬
го,протягом року вислано хворим більше З.ооо примірників часописів.
Велику вагу надавала Крайова Управа Укр.СХС постачанню хворим
V
/як в шпиталаху так і в таборах/ харчів. На жаль, ресурси Крайової
Управи були ^уже малі. Майже всі харчі, які одержувала Крайова Упра¬
ва Укр.СХС від Канадійського Допомогового Фонду та від ЗУДАК ішли са-,
мо на допомогу хворим і в першу чергу туберкульозним хворим. Нижче
подано розміри цієї допомоги в цифрах.
Велику увагу надавала Крайова Управа влаштуванню для хворих Бедикодних та Різдвяних Свят. Ми вважали, що треба зробити вое можли¬
ве, аби на ці свята хворі не почували себе самітними, а навпаки від¬
чували турботу української громади про ним, Великодну та Різдвяну
акцію Крайова Управа Укр,СХС провадила звичайно за допомогою ОЗЖ та
Станиць СХО на місцях. На Великдень та Різдво 1948 року, воі хворі по
оакаторіях та шпиталях, а також хворі, інваліди та одинокі старі по
таборах були обдаровані подарунками. Ця акція кожного разу охоплюва¬
ла більше боо ооіб. Коли читач цього звіту усвідомить собі, що навіть
при обдаруванні кожного хворого подарунком вартістю Р ДМ /йо Ш/ це
вимагало витрат у розмірі 1,2оо Щ або 12«ооо РМ, він зрозуміє пе¬
ред яким важким завданням стояла кожного разу Крайова Управа Укр,С/С
напередодні Бел ик од них та Різдвяних Свят, Завдяки енергЦ активу СХС,
активу ОЖ та завдяки дертвенності скитальців ця акція кожного разу
провадилася з успіхом і кожний хворий на Великдень та Різдво мав не¬
великий подарунок та поздоровлення. Крім того/в більшооти санаторій
на *Беликдень та Різдво влаштовувались святочні блужби Божі, а поде¬
куди концерти та Інші імпрези. Представники Станиць Укр.СХС вітали
хворих з святами, персонально обходячи палати інколи з хором коляд¬
ників.
Звичайно, що ці акції давали 1. деяку харчову допомог утворим, а
не лише моральну підтримку, Так.наприклад, на Великдень^ та' Різдво
1948 року Крайова Управа Укр.СХС та Станиці передвли хворим більше
боо кг печива, біля 7оо кг овочів, декілька оот яєць, кілька оот
штук цигарок, шоколад, цукерки тощо,
Белцку допомогу хворим робилося 1 спеціяльними медичними пора- '
дами чи тр листовно, чи через лікарів Станиць, чи консультацією при
Крайовій Управі Укр.СХС, чи під час виїздів Голови Крайової Ухфави
Укр.СХС до санаторій,
- Лиш ііроф# В .Плющем було обсл^ено більше Зоо хворих під час йо¬
го прийомів в Ганновері та при виїздах до санаторій<
В числах допомога хворим лише безпосередньо з фондів Крайової
Управи Укр.СХС /не враховуючи допомоги окремих Станиць, Різдвяної
та БеликодноІ акції, а також допомоги з фондів Католицької Акції че¬
рез Станиці СХе/ виразилася так»
Грошима виплачено допомог в І півріччі 1948
-—---в XI півріччі 1948
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12.19о,2о РМ
295 ,2о ДМ.

11

Допомога лікаї/іи.
Ка над 11Тоькі
Ампули
454
о
Іаблекток
1 •ч< ^ ГЦ-Ю •
Спорошкованих ліків
2ло93 гр
Трапу /риб"ячого товщу/
*

1л
2,
ЗА
1-

Німецькі
. 4,о89
1б,оо4
1.о4о гр

Газом
4.548
28.937
3.1Р5 гр.
96 .,600 кц ь

Допомога харчами.
Вина
С п ор 0 шк, м 0л 0 ка
Спорошк, яйця
Смальцю
Помаранч, соку

б пляшок
236,16 кг
115,15 кг
444 англ. фунти
419 пушок

Консерви 3 яринк
Зупи /070/
Манки
Бебі-фуд.

934
765
35
72

пушки
кібток
пачок
дози

Допомога одягом.

Білизни
Баринарок
Т'-таи ів
Плащів
Іншого одягу
Взуття

115 Ш.Т
64 ”

а з о м

296 ‘ ’шт

1'

Дітям:

Жінкам:

Чоловікам:

9А
--«у

«

■44 ”
по V
16.пар

шт

Плащів
Суконок
Спід,ниць .
Взуття
Іншого одягу

І0
18
14
4
•4

Р а- з 6’.,м. :

5о шт

н .
/пари
шт.

Штанців
2 пари
Іншого одягу 3 шт,

Разом

:

б ште

Допомога книжяамй і часопйсами
-К іижок 4о2 шті/КИо ^
Часописів
2#905 примірників,.
Альбома ілюотраі:^ій до творів Шевченка видання ОУЖ 5о примірників'.
5^'Допомога іншим категоріямпотребуючюс.
В інших категорій потребуючих слід від,значити допомогу, що 11
вистаралась Крайова Управа Укр.СХС від Католицької Акції для учнів
гімьіазій. Б паолідок інтервенції Укр^^СКС, Представництво Католиць¬
кої Акції на бритійську зону передало для гімназій бритійськоі зони
такі продукти; моловка 1оо8 пушок, коноер-вів 1оо8 пушок, бологаиа
7І0 англ,фунтів, крупи 5об акгл. фунтів, цукру 5оо англ,фунтів. ТИ
продукти бз^ли розподілені поміж 4?§ учнями .шести гімназій.
Допомагала Крайова Управа також студентам. Бидавали їм допомогугрошима, отягом та харчами.
Нарешті, до Крайової Управи Укр.СІС постійно зверталися за до¬
помогою особи, що втекли з східньої зони, особи, позбавлені права,
ДІІ,та інші гоотро-потребуючі. Всім їм Крайова Управа допомагала б
■ ііру можливості грішми, харчами, . одягом тощо,
Б числах ця допомога виглядає так;
Грошима за І півріччя 1948 року
ХТ півріччя 1’94Р, ропу

>о
’Р о

■Б.опомога харчаї.ш .

"порошкопане молока

ІС,15 кг
1о,11 кг
2о англефуят
2о пушок

Яєць

" альщо
' ■ :• ар а нп, єбогс соку

І
г*.
* . V..

пушок
Яриттних Консервів •'
65 КІСТОК
Зут-г/ОХО/
■
Манки
'■
2 пачки

Допомога одягом,
Білизни

Марпанах^ок

Штанів
Плащів
Суконок

35 ріт
17 І?

Спідниць ...
Іншого одягу
Взуття

??
б )і
21 Ї5
8

а з о м

9

РіТ.

44 ”
пари
г*.

143 шт

Разом на допомогову- 'роботу було видало протягом ахзітного часу
/не враховуючи допомоги .від Станиць МкраСХС/ для .всіх--категорій
іют],)Є'буіочйх;
Допомога гх)1шни.
Полонені, у,її,А.
-Інвал іди
Хворі
^
.
Вдгови і сироти"
Інші допомоги

І ПІРДЗІЧЧЯ
33.277-50 РК
3.649-22
12.190-20
4,7оо-оО
-5,065-^0. ”

Разом:-

59.082-32 РМ

ТІ півт)іччя
бо
ДІЛ
• 293-20
150-00
129-00
612-20 ДМ

Допомога харчами

Категорія
потребуючих
ІО Полонені, ^ЯІА
2, ІП'язні
о, Інваліли
4, Д в о р 1
5, Вдови і сироти
6,1 н , ш . і
Р а' а о -Мх : .

молоко
8,00

' яйця ■ смалець помаранч, коне, зупа
сік
яринні
-

2

^,5о

В ,оо

о ,9о
6, бо
115,15
1,5о

16,15

1о ,11

444
З
2о

277,11
Кг-„

138,66

467

1,8.0
13,00
9^ гд 1 с

419
-7
2о

12о
1о
5
934
■ 15
14

454

1^098 .

6г

.Ф« пушки

. Допомога . л іками
1о Ампули
2« Таблетки
о Л С п ор о ТІК ова н і л Іки

•ч*

пушок

Боб1-4'ул,",

По

манка

2о
765

2
36

вЬ

2

96о

4о

кісток

■

•
Канадінські
545
12.933 ■2,0.93 гр

Німецькі
4 ..08 9
16,004
'■ 1, о4 0 >0,

Разом:
/, 0.•п /'X п
О• О в . чР .
■ЗоІоЗ

гр

л' мазь та' інше. Загальна
іків становить 5 Л39 РТ!.

V,

6

1

^

^рану для хворих видано 96,6 кг
Допомога літературою
КШ'ПХКИ
5
4о2
Іоо

!•. В”язня-М
2« Хворим

Е • Іншим.
Ра^ізм:

Часопи
13с
Я.905
—

5о7

3.035

З фонд їв'Католицької Акції видано через Крайову Управу З^іср.СХС*.

7,

Сі..'' Гімназистам нони* Молока 1оо8 пушок, коасерпів 1»оо8 пушок*, борош^
на ?іо аягл.ф>унтів, крупи 5о6,25 англ. фунтів, цукру 5оо англ.фун.
•:>/' Вдовам, сиротам, хворим, дітям, науковцям, студентам та Інптм гОс¬
тре ■♦дотре бу.очим табору імоЛиоенка в Ганновері /через Станицю С^'С/:
борошна 325 кг, ітукру 135 кг, крупи 144 кг,' молока 72о пушок, консерв-ів 72о пушок., какао боо пачок, різх-їоі одежі 433 штукт^о
.р/ Вдовам, сиротам, хворим, дітям та іншм категорій потребуючих
табору Кіль-Ф'рідріхсорт /через Станицю СХС/: молока 265 пушск,коисервів 29о пушок, накарон 56 пушок, шоколяди 144 фунти-, г-чигного
о оку 1ов пушок, борошна .14 о. ф'Унтів, одягу 9о фунтів порошку до
зубів 34 фунти, вовни 11 фунтії^, олівців 24, гребінців 12, карт 6
талій, 1 комплект пінг-пош-, шкільних зошитів Зо4, Разом 1.145 фун¬
тів продуктів, одягу та іншого*
г/ Вдовз.м, сиротам, хворим, дітям та ікшим категоріям потребуючих
табору Гакбуї^Г'-Нояграбен /через Стап?т;ю ОТО/: молока 625 пушок,
консервів 29о пушок, спорошкованої шоколяди 72 ф^шти, коксерв. макарон 23 пзнпки, борошна ііо Фунтів, одягу Іоо ф)унтів, порошка дп
зубів Б4 фунти, ВОБИЇІ 2 фунти, 1 коміолект пінг-понгу, 24 К(,)мшіект::
до шиття, гребінців 12, крейди кольоіП'Воі 12 коробок, 5 картоні;-'
альбомів до малювання. Разом 954 фунтів пчодуктіБ, одягу та іншого
осіб.

Б цілому за з*вітни.й 194С рік •о6сл;^':їсєцо допомогою док1льт<а тисяч

Хоч які скромні були матеріллькі .--аосби, по/їх мало Укр.СХС
бізитійсько’і зони Д.СЛ допомога пртребуючин, але здобуття їх кош'^’увало багато зусиль К-райо-Біп Управі та цілій мережі Станиць Укр.ОХС*
Зате моральне 1 каціональке значення цієї праїтД було велике. Ця пра¬
ця ішрізбила овій сл-ід в нашому гхзомадіїськом?/ житті, п.ідносячп приніц-п однооти й принцип національної взаємодопомоги та взаемозахисту о- 1

З а

о Д К о І' о

У.

к о ж е п

з а

сіх!

І'пШЧГО-САНІТАїЦіШ ВЗУІЛІЛ .

,'^.ері..і:гійк ііроф,д~р Василь ялюц/
В 194я році кедідгт;іко-Ся-шітаічшід рсідді^ продовжував свою тпоточну
роботу за оооздале,*'ідь .нагніченим плином. Основні завдання' ВіддІлу бу¬
ли такі:
а/ .Покгччі:цєі-шя роботи міережі м.едичтїо-с.;-яц1тапних закладів
по укра1тіськт^:х 'габо.'рах;
б/ оакітарно-осві-?ня робота;
в/.допомога туберкульозним хворим;

г/

г/
/
д/
е/.
■ ■'

допомога інвалідам;
допомога Іншим категоріям хворих;
вивчення стану захворувань украінрьісих окит.альців' -1 опрадьовування методів профілактики проти захворувань та Інвалідно'ртив.

■

,

•

:

.

.

Б спразі іїократіення роботи мережі медично-оаиітар:ігх гак-ладів
по українських таборах продовжувано роботу минулих років, а саме:
розповсюджувались опрацьовані відділом іпструктивні матеріяли ::
"іо Інструкн,ія про роботу порадень,.Про організаціїо допомоги хворимл
З. Ін отр у к цін ■ в с пра в 1 р е.е о т ра д 11 -Ін вад ід
.
. 4,' Що треба знати-про туберкульозу та інші матерілли-: ■ ,
Такс® -йоотійн'о'пі/дтримувавоя листовний і'жиьии'ЗБ”язск- з -укра- ^
іноькимй лікат.)лми та інтіим медичним псрсонаібМі- *Бобота'ця в 194? ро¬
ці мала менші масштаби, порігшоїочи з минулим роком, завдяки зменшеииіо;-кіл І? кости українських медичних сил по таборах,
С.анітах>но-асві'гш-і робота здійснювалася головним чиноьГчех^ез
розповоюдхсення Бідїі.овідно’і'ме'дхмшо-гіопулярнбі літературиг. Так у 1948
•році було х'‘ОЗпоБстоджено талКі КНИ5ККИ: •
г ■ "
1, і!р оф. д -р В г Плющ ” С т ра шки й в ор ог людс’т ва ”
1
,■>6прим .4
2р проф,д-р ВЛІлірд ’ТЯк попередідуЕати гта як

: ■
лікз?вати катари шлунку"
доц. Жук М„ "Перша допомога’*
д-р Сс.ПарфеноБіШ "Наша, допомога хворому’"
д-р 0 ,Па.рфвнович "Чоловік та-жінка"
д-р С,Парфекович "Гігієна жінки"
•
Д'“Р Ганьковський "Мати ± немовлятко'"'
8, д-р Родіол Сліпий "Годування та плекання
немовлят"

'О
4,
5,
6,
74
■
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■2т
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Більшість х^озповсіаджеких-книжок були видані накладом УкроО.ТО,
■ Крім того, бажаю-дим глісилалкся, так як І минулих років, кон¬
спекти лекцій, програми курсів першої-допомоги та інші матевіяли ін¬
структивного характет.»уо
По Станицях Укх:>о(ТХС гфоладилися лекції та бесіди на санітарномедичні теми,
.
.
'
Більшість українських лікарів вклр^чилися активно у працю служ¬
би цдороБ"я відповідних ДП4КС"ів 1 виконувала відповідальну роботу
!ї0 о-хороні здоров "я укра їнських скитальців та скктзльців інших націонадьностййз Низка українських лікаріьз /робітників Укр^СХС/, пращовали на відповідальшпг посадах ведичних офіцерів ІІВДП-Дівізіон Медікал Сервіс,
■ '
^
Досить значну роботу провадив Медично-Санітарний Відділ в галу¬
зі допомоги туберкульозним хворим, Б 1940 році було закінчено повний
гоімеинйй облік всіх -хвсрйХ'на тбк; украінськісс скітта^ьців як тих, щогєхюбувають у санаторіях так і тих, що живуть по таборах. Завдяки
жертвенноотп ЗУДАК"у та Кападійського Допомогового Фонду псщасткло
час від часу ,давати найбі./іьт пстребуюїшм хворим харчову .допомогу /див
звіт допомог свого відділу/ Допомога дя вв/хавалася плд контролею
Медично-Санітарного Вадділу та за -його вказівками. До найбіль.ши.х ту¬
беркульозних-санаторій зони /Робург / №ондер/ кілька разів впіздив
голова Крайової. Управи та керівник Медичко-Санітарного Біуділу проф.^
Б.Плющ,. Крайова Управа веоь час дбала про те, щоб потребуючі лікуван
ня’тбк хворі були вміттені до-санаторій та. дістали потрібні для ліку¬
вання медикаменти, навіть кайцінніші з них, як,наприклад, стрепто¬
міцин,
’ '

V- 15 Б оправі обслуговугання інвалідів слід відмітити дві акції* Поперше,в 1948 році закінчено реєстрацію всіх інвалідів зони за відпо¬
відною схемою, опрацьованою Крайовою Управ-^ю Укр^СХС* По-друге, зав¬
дяки допомозі ВУДАК, розпочато забезпечення інвалідів протезами* За
вказівками 8УДАК кожен інвалід» що потребує протезів, може внести
відповідне прохання до Крайової Управи Укр.-»СХ0 1 подати рахунок на
виготовлення протезів, який буде оплачено ВУДАК”ом* Планомірне здій¬
снення цієї акції провадить Медично-Сан5,тарний Відділ.
Допомога іншим категоріям хворих полягала головним чином’в лі¬
карських консультаціях, які здійснювались у Ганновері проф^Плющем
та іншими українськими лікарями, а по таборах лікарями-члеками СХСх,
а також у грошовій і '^арчовій допомозі /див, звіт допомогового та
фінансового відділу/, і .нарешті, в безкоштовній допомозі ліками^
^ При Крайовій Управі УкреСХС створено великий фонд медикаментів,
який на звітний день стаїїовить вартість 7*778 ДМ 12 пф, У 1948 роді
було закуплено ліків на суму 4,95о РМ 93 пф, та 64 ДМ 2о пф.
У табори Біліфельд, Зеедорф, Госляр, Галлендорф, Ганновер були
надіслані опецілльні аптечки для^Станиць Укр.ОХС.
Щодо виконання оотанньогс завдаш-ш Медично-Санітарного Відділу
треба зазначити таке,, Найбільш детально вивчалися захорування на тбк
та венеричні хвороби, інфекційні хвороби, а також оправа народжуваности та смертности.’
Можемо від,значити, що венеричні хвороби оереде українських ски^
тальців поширені порівнюючи незначно^. Туберкульоз е вже, на жаль,
більш розповсюдженим недугом.^ Активнюс форм тбк. нараховуємо до 2,5 3^' всієї людности.-, Смертність від тбк досягає 15 випадків на Іо.ооо
населення, тобто о,15^. Загальна ж .норма омєртности від різних захворувані/не перевищує середньо-європейських показників. Народжува¬
ність трохи вища за середньо-європейську,, Інфекційні хвороби давали
невисокі показники,
Маййсе по всіх таборах була проведена протитуберкульозна вакци¬
нація Б,С.
і провадилися звичайні щеплення проти дифтерії, тифу та
іііфекціїйних захворувань..
Житлові умови скитальціз в 1948 роді трохи покращали , норми
харчування були незадовільніг
У І, БИДАБІІШРІЙ
^

БЗДЯГ'!<

/Керівник проф'.ДлСо-ловій/

Рік 1948 виявився особливо несприятЛиБИм для видавничої справи
Укр,С.ХС. Крім загальних видавничих труднощів /неможливість здобути
ліцензію, а у зв”яаку з щш відсутність пляиових приділів паперу за
твердими цінами, відсутність :/і:ра1нських шрифтів в друкарнях Ганно¬
веру тош.о/ з”яБйлися ще нозі труднощі) що їх принесла грошева^ рефор¬
ма в Німеччині, проведена в середині року., Чекання цієї реформи па¬
ралізувало видавничу діяльність Укр,СХ0 ще за кілька місяців до ре¬
форми, бо друкарні стримуватіисй брати замовлення. А після реформи
Укр вСХС брктійськоі зони Німеччини не т^ала для цього відповідних
коштів. Крім того, грошова рефюрма незвичайно зменшила понищ на дру¬
коване слово взагалі, бо величезна більшість української людности
по таборах стала і'остро відчувати нестачу грошей.,
Ке зважаючи на всі ці трз7дн,ощі, всєіі. •• деяка робота протягом
1948 року була проведена.
1« Організовано друкування, .виготовленої ще у , ^ ^
другій половині 1947 року книжки проф,д-ра Плюща "Страшний ворог людства. Туберкульоза Іі ознаки, запобіжні заходи
та лікування "о Згідно з замовленням Видавничого Відділу Укр.СХС,
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ітїо 'Киижку гадру7'/у:іало Тірогіоратиізне Видавництво "Заграва’' у Бльомбер8І'-в ■ КІЛЬкоот 1 Ь пви-і4Іркик1в- Гоз^!Ір: вісімка от,59о
2о'Биготовлоно і надруковано на ротаторі в кількості 15о прим?
"Бюлетень СХС Члі^ /за 15-.3 о4б/р присвячений відгукам хворих пере¬
важно з нагоди, про веденої СХС Різдвяної акції*
Надрукування цього матеріалу мало показати, чого саме потребу¬
ють xворі^ іктегніовані тощо^ який настрій викликає у них громадське
піклувашія й -допомога і яке' підбадьорююче та'підтримуюче ду:сово зна¬
чення вони мають для скедолекої частини нащіх людей, з одного боку^
і в другого '-.но вступаючи, в полеміку^ устами самих потребуючих
оііроотувати тенденційно розповсюджувані деким у пресі 1 особливо успо узагальнені обвинувачення і твердження ^ що ОХС, мовляв е нікому
непотрібна і/абсолютио нічого не варта громадська організація,
{
Зо Зредаговано до дрз^ку і видано :на ротаторі "Звіт з діяльнооти
Крайового Предотавни’цтва С;ІС в Ганновері за 194? рік" в' кількості
15о цримірнчків
'' 4-.Г Бигот озлено кліше художньої заставки тля майбутніх плякатів
і оголошень УкроС.Х'0, Паліонок для цієї заставки безкоштовно бйтотовйла. для 9X0’худдаикця іілА *Гербурт ^ за що Видавничий Відділ С.ХО
скла¬
дає їй ево-ю щііру подяку'
5с. Виготовлено і надпуковано в кількості боо прим, пропагандивни й плакат ^’У-краІнп,!] Українки!" іг. закликом жертвувати на Укр.>СХС
для створеьшя ^дяідІБ допомоги потребуючим гроЕіі, непотрібні речі то¬
що, в цьому ж-їілякаті д.ано короткий звіт про минулу роботу Укр*СХО
бритійськоі зони НІМеЧ'ШТПЮ ,
Зважарічи на те, ■ що-видрукований року 194? в кідькости 4оо
прим, ‘"'Альбом СХС" рсзійшсвоя/а разом з тим постійні ділові сто¬
сунки з різЕшми зч<:раінськими і•неукраінськи^ш організаціями^ установаіуіи й офіційними чинниками віНімеччині і поза ІІ межами, з' одного
боку, а з другого - потреби постійно'і пропаганди Ідеї допомоги потреб;^чим українцям ввмагаїсть каявности якогось інформативно-репре¬
зентативного видапня, Зила^вничий ВІДДІЛ підготував і ще перед грошо-*
вою реформою здав до ?;руку нове видання цього альбому з коротким
текстом українською та англійськеє моваші, який стисло інформує чи¬
тача про українську Санітарно-Харитативну Службу та про характер і
розміри 11 ,діяльности* До нового видання альбому додано також новий
малюнок, що його у свій час виготував для Укр^СХО художник Пс.Б,Баляс
ще перед тим, як БИ ДНБ до Канадде
7о Крім зазначеного^ Видавничий Відділ брав участь у редагуванн
ні різних поточних матерія лік.
000
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.ФЛШІСОВЙХІ

ВІДДІЛ,

Л'орівніїк іїіЖоОл, Зибенко/
Біотавлєння
іків Крайового Предсіаві.Иіцтйа Укр *ОХС за І йівріччя
від 1.січня 1948 до Бо.червня 1948 /до ірошевоі реферч'/ш/^
Сальдо на поштовому копті на день .31 о12 ,19- ?
19с.813:?3
Сальдо готівки на день 31,12,4?.
9,824 53
Статутові вилати від Станиць
?^6334/3
Надходження від збірок /перекази Станиць і Уповно/32^342,6?
Субвенції інших іистіїтупій . '
Добровільх
датки за лікарську допомогу
• ■ ДІобровхЕБНІ датки за ро'луки
12?,5о
Пожертви до фонду
полоненим, а також для
членів реїздуючої групи УКі.
ЗІ«821,?о
5

1,
2е
Зо

4,
5,
бе

РМ
"
"
"
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"
"

- 17 1.947,80 М

7в По^хертви до фонду допомоги інвалідам8. Пожертви до фонду допомоги хворим9• Пожертви до загально-допомогового фонду
1о* Прибуток від підприенотв Крайового Предоташицтва
11, Інші надходження

Разом:

3.949,60 "
1,726,20 »» .
35.691,29 ”
144.382,71 РМ

Зіотавлення видатків Крайового Представництва Укр.СХС за 1 півріччя
ВІД 1,січня до Зо.червня 1948#
*

2,
Зо

■4,
5о
6.

.
10.
..
7,
8
9,

11
12
13 о
14.
15 с
16о
17.
18 о
19 о

Субвенції Станицям на допомогову діяльність
Субвенції Станицям на інші цілі
Допомога полоненим і членам групи УПА
Допомога Інвалідам
Допомога хворим
Допомога вдовам і сиротам
Видатки на закупівлю ліків
Видатки на закупДвлю'часописів і книжок
Індивідуальні допомоги потребуючим
Кошт.и правних порад
Кошти транспорту харчової та одягсвої допомоги
Кошти службових поіздок
Внутрішньо-господароькі видатки
Канцелярійні видатки
Допомога заміоть винагороди'адмініотратйвному
персоналу
1о^ Прибутків до Головної Управи СХС
Перекази до Головної Управи прибутків із збірок
Вклад на розбудову підприемотр
Крайового Предотавництва Укр.ОХС
Інші видатки
Разом:

РМ
»»

33.277 ,5о ”
3.549 ,22 ’’
12.190 ,20
4.700 ,оо ■ “
4.95о ,93
4.7оЗ ,37
5.365 ,40
5бо ,00
5 об ,97
1.281 ,бо
934 .20
2.252 ,97
3.766,00

11.84о,9о II
16.406 ,83 п
І0б.225,б» ?М
51,73 РМ
88.605,39

'.1948
1.7.1948
разом

:

144.882,71 РН

Віставлення прибутків Крайового Представництва Укр.СХС за XI півріччя
від 1.7.1948 до 31.12.1948 /після грошевої реформи/.
Сальдо готівки на день 1^.7.1948
1. Статутові вплати від Станиць
2. Надходження від збірок /перекази Станиць і
і Уповноважених/
3. Субвенції інших інституцій
4. Добровільні датки за лікарську допомогу
Б* Добровільні датки за розшуки
6. Пожертви до фонду допомоги полоненим і в”язням
7.
«
«
’*
інвалідам
З
И'
»»
”
хворим
9.
до загальнодопомогсвого фонду
Іо. Прибуток від підпішемотв Крайового Предотавництва
її* Інші надходження
м

5,17 ДМ
812,32
4.574,17 "

99,5о ^
317,85
3.542,09 ”
9.351,10 ДМ
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Зіставлення видатків Крайового Представництва Укр^СХС за XI півріччя
ВІД 1*7.1948 до 31*12.1948 /після грошевої реформи/
1, Субвенції Станицям на допомогову діяльність
2.
”
"на інші видатки
Б. Допомога полоненим 1 ув'язненим
4.
"
інвалідам
б*
п
хворим ■
6.
"
вдовам І сиротам
7. Видатки на закупівлю ліків
8. Видатки на закупівлю часописів і книжок
9* Індивідуальні допомоги потребуючим
1о* Кошти лравних порад
11. Кошти транспорту харчової й одягової допомоги
12. Кошти блужбових поїздок
13. Внутрішньо-господарські витрати
14. Канцелярійні та поштові видатки
/замовлення бланків на 1948 - 1949/
15. Допомоги заі4Іот"Ь винагх>роди здмініст^ративному
перооналу^''
16. 1о^ прибутків до Головної Управи Укр.ОХС
17. Перекази до Головної Управи прибутків зІ збірок
18. Видати на розбудову підприемотв Крайової
^™-Уп^авй Укр.СХС
19. Інші видатки
Р

а

з'

бо ,оо ДМ
293 ,2о п
130 ,00 п
64 ,2о п
157 ,00 н
129 .00 1»
417 ,18 п
321 ,5р 1»
116 ,бо п
531

4 «Ля

1.320 ,оо

53 ,40
272 ,6о

л

м
л

г

Сальдо касової готівки на 1.1.1949
Сальдо на поштовому конті на 1.1.1949

1.577,58
3.9о7,72 ДМ

Разом?

9.351,1о ДМ

У виказаній на кінець року готівці крім грошей Крайової Управи
Укр.СХС е також гроші Станиць СХС, Крайової Філії УНОО та інших ор¬
ганізацій Б сумі 7о6,9о ДМ.
Місячні допомоги для адміністративного персоналу, що постійно
цілоденно працював в бісфі були в першій половині року в межах від
бо до Зоо РМ, а в другій половині року від 15 до 7о ДМ.
З кінцем біжучого року майно Крайового Представництва Укр.СХС
складалось з;
бюрового устаткування /столи, шафи, стільці/ вартістю
4 машинок до писання
ротатора
2 станків до обробки дерева і 2 для обробки металу
книжок
9.524 листівок
497 образів "Скитальді"
запасу ліків медичних Інструментів
7 бандур

боо,00 Д5Я
1.2оо.,оо л
4оо,оо л
3.000,00 «»
3.057,00 л
952,40 л
248,5о
7.772,12 л
234,00 л
28о ,00 л

Б основному це майно було закуплено на РМ, одначе виказана вартіоть відповідає пересічним ринковим цінам в ДМ»
*

Загальна вартість майна Крайової Управи Укр.СХС

17.743.62 ДМ

%
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На

січня були такі, харчові та одягові допомогові фонди:
смальцю
по^іараттчевого соку
яринних консервів
зупи. і’0X0'’
кавоподібного напою
манка
спорошкованих, яєць
спорошкованого молока
книжки для
книгозбірень

англ* фунти
доз
пушок
кісток
12 пушок
З пачки
о,82о кг
о,6оо кг

833
127
5о
146

178 штук.

Ріжного одягу - 1 біяизни для чоловіків
Рішеного од от у та білизни для жінок
Ріжного одягу та білизни для дітей
Взуття р іжного

-о ! 8

угіг.

-і337 штук
2о8
”
127 ”
33 пари.

І о-

КОРОТКІ і-:ціомос.'у:.ирр роботу станипь укр.схс, що

не

■ВИСВІТЛЕНО У ЗАГАЛШОЇб^ '5біТГ КРАЙОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

1. Загальн'і зауваження.
У загальному звіті Крайової'Управи УкроСТС вже відбито роботу
усіє і мережі Української Санітарно-Харитативноі Служби на бритійоькій зоні Німеччинис Алже вся робота Крайової Управи Укр.СХС, як ро¬
бота по обліку хворих, інвалід, ів, вдів, виріт та інших категорій по¬
требуючих, опіка над цими категоріями людности, збіркові акції, розшукова робота,’ санітарно-оовітня та
робота по розподілу дарів,
ліків тощо провадилася за допомогою Станиць та Уповноважених СХС.
Без співпраці всієї ціеі низової мережі СХС, без відданої роботи Уп¬
рав та активних членів цих Станиць Крайова Управа Укр.СХС'не могла б
нормально працювати, не могла б здійснити того обсягу роботи, що вона
його здійснила.
Тому у цьому розділі ми хочемо зупинитйсі; лише на тій частині
роботи Станиць, яка провадилася виключно силами й засобами самих
ч^таниць та за власною їхньою ініціятивою, і яка не була охоплена ви¬
щеподаним загальним звітом, Підставовим матеріялом для подання відо¬
мостей цього розділу були піврічні та річні звіти Станиць. На жаль,
не зважаючи на неодноразові прохання, не всі Станиці подали такі
звіти і далеко на всі подані звіти детально висвітлюють роботу Ста¬
ниць за рік 1948„ Б наслідок цього значка частина роботи, що 11 про¬
робили Станиці, не ввійшла до їхніх звітів, отже - не відбилася і
в ц?/Ому короткому огляді діяльиости Станиць. Надалі управи Станиць
Укр.ОХС мають звернути більше уваги на облік своєї роботи, ведення
і надсилання до Крайової Управи своєї поточної звітности. ІТе дасть
можливість крайовій Управі в дальшому більш повно висвітлювати у
с во їх річних з в і тах роб оту ^ окре мюс Станиць.
Як ми вже зазначили, протягом року на терен! бритійоькоі зони
Німеч-аини працювало 22 Станиці, які мали свої станичні управи і ста¬
ничні ради. Навколо Отаї-иць було об^еднано 5.322 члени, з яких біля

і
2о Йоо .постійно активна працювали при Станицях і на їхніх пленах власне
1 лежав увесь тягар щоденкоіхаритативноі праці по таборах*
Увесь цей актив Укр^СХО працював цілком безкоштовно, виключно з
національно-громадського обов”язку<, При чому, значна кількість іціх
працівників Укр,СХС працює на полі харитативноі діяльности вже біля
трьох років, працює звичайно у вільні від профеоійноі роботи години,
дуже часто відриваючи ці години від свого відпочинку, нерідко наражаючися за свою віддану роботу на харитативному. полі на злу критику,
а Іноді й образи о Але все це не зупинило, не' зупйняеі^, маємо надію,
не зупинить і надалі сотні цих непомітних- громадських робітників у
виконанні їхньої хоч і 'малоіале. >так.-потрібної для нашої громади ха¬
ритативноі служби»
На-цьому МІСЦІ Крайова Управа Укр,СХС оклад^^щоім скромним, не¬
помітним робітникам УкреСХС свою велику й щиру по^1</ за їхню відда¬
ну працю на користь потребуючим»

2 ', Допомога хворим о
штшт

*-•

^

^

^,

За звітами Станиць, на терен! їхньої дІяльнооти у 1948 було:
13 шпиталів та санаторій СіСіДїКі 1 34 німецьких шпиталів та санато¬
рій. По цих шпиталях та санаторіях під опікою Станиць СХС перебувало
І484 хворих. Крім того, протягом року було охоплено опікою Станиць
’.13б хворих, що дікуцалися дома. За перше півріччя видано хворим гро¬
шевих допомог в сумі 14л329,8о РМ, За друге півріччя - в сумі 594 ДМ.
Харчову допомогу протягом року 1948 від Станиць одержало 48о хворих.
Передано хюрим для користування 224 книжки» Представники Станиць
регулюрно вій;відували хворих по шпиталях, санаторіях та вдома. На за¬
куп ліків для хворих Станиці витратили 168,8о РМ та 5о,9б ДМ. На за¬
куп книжок і часописів - 2.724,15 РМ та 52,Зо ДМ.
3. Допомога вдовам та ойротам.
Згідно ухвади Крайової Управи СХС було проведено облік всіх
вдів 1 сиріт* Потребуючим вдовам і сиротам у пер'шому півріччі вида¬
вали регулярну місячну допомогу. Разом виплачено Станицями допомог
грошма: за перше півріччя 1948 року - 6.362,8о РМ,
за друге півріччя 1948 року 165,оо ДМ.
Харчова допомога була видана 134 особам з цієї штегоріі потре
буючих.
4. Допомога полоненим, іктерноваьіжм, в^язням.
За першу половину 1.948 року було видано допомог грошима на суму
7.178 РМ, За другу половину І948 року видано грошима 46 ДМ. Харчами
видано 45 кг» Зоо гр«
5. Допомога інвалідамПереведено було облік інвалідів згідно вказівок Крайової Управи
Укр.СХО, Зареєстровано 178 інвалідів, а з них інвалідів війни - 16,
інвалідів праці - 42, інших 1нвалід.ів - 12о. З цієї кількости інва¬
лідів постійну пенсію віт,, німецьких урядових чинників одержувало
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тільки 9 осіб, Інвалііі,ам видано'грошевих допомог за. перте півріпчя 4.Іоо РМ, за др;уге півріччя - 1і6 ДМ« 'Різних харчових допомог вида¬
но 1о4 Кг*
Допомога іншим ка-тегоріям потребуючих,
Видано грошевих допомг;
півріччя - 473 ДМ,

:

за перше'півріччя 12,783,53 РМ, за друге

До цйх З.ВІТНИХ даних, зрозуміло.
не
врахсивані да¬
ні про .допомогу, .видану через Станиці від Католицької Акції, Різдвя¬
ні та Великодні допомоги, а також допомоги', видані з Каїтадійоького
Допомогового Фонду, ВУДАК”у, а також не показані тут наслідки спеціяльних збірок, бо все де вже висвітлено передніше у загальному звіті
Крайової Управи Укр«0ХСо
7, Загальний підсумок саїшх грошових витрат Станиць Укр,С7С.
» /Одежа, продукти тощо, одержані в:^ :дертБОдавців в натурі,
тут не враховані/
Разом 12-Станиць, які иадіслали відомості, витратили:
1, Па допомогу полоненим, в”лзням,
інтернованим
.л На допомогу інвалідам
ЛІа допомогу хворим
■'Л, На допомогу вдовам і сиротам
5’^ На допомогу іншим категоріям
потребуючих
Разом:

■

І півріччя

її півріччя

7Л78,5о РМ
4Лоо,оо
14,329,80 ”
6.362,80 ”

46,80 ДМ
По,00
594,00 "
165,00 »’

12,783,53 "

437,00 "

44,754,63 РМ

1.388,80 ДВ.^

8^ Підготовка медичногш персоналу.
За звітний період Станиці Укр.СХС провели четверо курсів по
підготовці медичного персоналу. З них: 2 курси коротко-термінові
/першої догісмогк/ на 71 особу, одні курси трьохмісячні на 26 осіб,
і одні курси шестимісячні на 11 осіб- Разом було підготовлено 1о8
осіб молодшого медичного персоналуКрайова Управа
Української Санітарно-ХаритатиБНоі Служби
бритійськоі зони Німеччини.
7
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ВІДДІЛ РОЗІІУКТВ.

Б.

г/. . ДОП ОМОГ ОВИЙ БІДЦ ГГі.
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Допомога полоненим, інтернованим,
'Л, групі ]рейду УПА.
Допомога інвалідам,
»
допомога вдовам і сиротам.'
Допомога хворим.
... ...
Допомога іншим потребуючим.
Разом усім категорія потребуючих видано року 1948
Допомога з Фонду Католицької Акціі.
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