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Т. ПІДСУЕЕИ ПРАЦІ ТАБОРОВОЇ РАДИ. 
/0в1дом‘іс Іолови Таборової Ради на ліквідаційному її засіданні 

в дні 10.листопада 1947.року/. 

Звідомлення Президії ТР буде дуже коротке; раз тому^що не хочу 
вживати тут стереотипних загальниківущо в дійсності не ма^кть- нія¬ 
кої конкретної вартости^а крім цього ще й тощу^що'при тісній спів¬ 
праці Президії ТР з Управою Табору,а особливо з п.Командаатом м-р 
Дужим М. ,я мусів би повторювати багато того>шо.вже було'сковзане в 
його інформативному. звідомленні . Особливо в.ділянці т. з з.-загальної 
таборової політики, її -основних напрямних та у-вЬіх конкретних важ¬ 
ніших загально-таборових питаннях ця співпраця була’така,що. тяжко 
різко розмежувати діяльність самої Управи Табсрз" від тісніпіої діяла- 
нооти Президії ТР чи самої Ради.При цьому зазначу,що, Президія з свз- 
їй діяльності завжди спиралася на побажаннях чи рішеннях п;хеггу;.-'іу 
Таборової Ради,а коли деколи приходилося рішати їй самій у паглпх 
випадках,то Президія завжди вірно інформувала пленум 1 просила о- 
добрити її становище в такому чи іншому випадку.І в тому місці му¬ 
шу з повним вдоволенням та признанням оконтатувати,що Таборова Га¬ 
да дуже коректно і льояльно та з повним зрозуміЦням своєї громадсь¬ 
кої відповідальності! і відповідальности Президії ставилася до всі¬ 
єї діяльнооти Президії,чим давала повну підтримку у її нелегкій і 
навпаки дуже часто в тяіхкій і складній праціяПравда,були і мусілг 
бути деякі розходжЄ]^-ія в поглядах Президії і Ради чи поодиноких її 
членів,але знову мушу з вдоволенням підкреслити',що при пс'заякому і 
діловому підході до поодиноких питань Рада завжди, вміла ці розбіж¬ 
ності думок вирівняти,звести їх до спільного знаменника і найти 
відповідне та на її думку найбільш доцільне рішення,яке після цьо-' 
го обовязувало Президію і якого Президія дуже' точно придержуваласяс 

Таборова Рада була вибрана 15.березня 1947,в складі 21 членів. 
На першому свому засіданні Таборова Рада вибрала' 5-тичЛенну Прези¬ 
дію в такому складі* д-р М.Дольницький, голова, 6. Б б Смик, заступник'' 
голови, ::о-ік.. Б, Тплршович, зс от. голови, м-р І. Іванчук, секретар та 
м-р с[,»тр „ т^яс'іі Президії. Б дні 7 ,квітня м-ра М.Дужого вибрано ко¬ 
манд аптом табору і на його місце до Президії увійшов п.Пагайськжй 
Б.Президія в їав;ому складі діяла до 20. 8.1947.-,коли на міоце'м-ра 
І.Ізанчука вибрано оекретарем проф.Романншина Р. ■ ' . 
_ За відчитну каденцію Президія відбула 22 засідання,а Таборова' 
Рада відбула ІЗ пленарних засідань для обговорення біжучих і над- 
ЗБИчайні-іх справ. ^ 

діяльність Президії і Ради можна поділріти на дві діляпкі'!; а/за- 
гально-еміґраційну,отже діяльність зовнішню і б/ суто таборову,от¬ 
же діяльність внутрішню. - ■ 

На секторі зовнішньої діяльності! треба ствердити,що не прийшло 
до ніякої ЗМІНИ-у віддощенні до ОПУЕ в порівнянні з попередньою каБ 
денцівю,бо 1 в самому ОПУЕ не настала ніяка зміна,хоч від пропамяі- 



о <0 

НИ2І зборів з 19.ТІ.м,р.минає за десять днів повний 
дія з Таборова Рада були завжди в тісному контакті з дПУ^.Дел к^і*- 
такт'виявлявся в цілій низці конкретних питань, таких, з дкими^ 
звесталося до нас,чи таких з якими ми зверталися до ЦГО'Р.Р 
ряді питань треба підкреслити справи національного податку, ипрагь^ 
цілої низки загально-еміґраційних збірок та акцій, справи загально-- 
української виставки в Лондоні,різного біжучого звітування та інпі. 
Б другоі^іу ряді стоять справи, з якими ми зверталися до ІіДУБ,як от в 
споаві рескрінінґу9різні зловживання в наших магазинах,справа шпи¬ 
талю,справа виборів та інші.Правда,треба сказати,що не завжди_ми 
одержували в тих справах від ІЩУЕ таку допомогу,на як^г ми розрахо¬ 
вували,але про ці справи не місце тут говорити,бо це належить до 
конпетенцій загального зїзду ІЩУЕ,який єдиний має право оцінювати 
діяльність найвищої нашої еміґраційної установи в загальному і в 
подробицях. 

Президія з тісній співпраці з Управою Табору стояла в своїй зов¬ 
нішній діяльності в тісному контакті з іншими українськими з^таль- ’ 
но~еміґраційгашіі устаиовами та організаціями «Наше відношення до ак¬ 
ції СЛО',до організації Пласту, СУИ-у та інших, наш контакт з високими 
школами,головно з УБУнівероитетом,наше ставлення до наукових орга¬ 
нізацій як УЯІН і НТШ,до Переселенчої Ради,Театру Елавацького і 
Отудії Гірняка свідчать про позитивне і'льояльне ставлення^щкраїн- 
ської гро-'а;аі, репрезентованої Таборовою Радою до всіх українських 
культурних та наукових осередків.Вистачить згадати цілз^ низку по- 

зидія Таборової Ради мала завжди Д5нге близьке відношення,що_уут 
констатую,не відбираючи цдім.в нічому великої заслуги нашої Управи 
в розвязці цілої низки практичних питань. 

Чи і наскільки Президія ТР внвязал0.ся із цих усіх питань,хай о- 
судить сама Таборова Рада.Ші мали один мінуо,а могс© ц^‘ й плюс, що 
ми не старалися широко розреклямовувати нашої діяльностй на сторін¬ 
ках пх)есп,хоч під ц](^м оглядом мали ми на це може більше права, як 
інші табори,про яких ми так часто читали в полій пресі. 

Щодо нашої.діяльностй на внутрішньому секторі,то треба цілком 
рішуче і щиро сісазати,що праця Президії не зо/вжди досягала тих усмі¬ 
хів, якріх бажала при розвязці конкретнріх питань. Цих питань було ду¬ 
же багато.Б першу чергу були питання,що торкзілися структури самоу¬ 
прави табору,переведення її в життя,господарські питання,питання 
контролі,засадничі і буденні біжучі справи,що торкалися життя меш¬ 
канців табору.У всіх цих справах Президія в повному складі,'ПЬо її' 
голова відбули цілу низку конференцій з комаї-ідантом табору і з ди¬ 
ректором ІРО та з їх поодинокимрі, референтами.І на тому місці треба 
підкреслити,що в команданта то.бору Презрідія і сам' її голова знахо- 
дрілрі завжди повне зрозуміння обмірковузаких питань,то з керівних 
органів ІРО важко було добитися зрозуїгіння, з чого родилися поважьіі 

п роботі,які не завжди можьіа було перебороти. Згадаю тут 
дрітяча кухня, крадежі в магазрші, справа шпріталю, спра- 

тріуднощі в 
такі справи,як V./ хх ^ а і» і. і о ха ^ ч> хх лі хххх л. ^ ч^хх 

ва виборів та найновіша справа светерів.Всі ті справи б^гли доклад 
но обіліркозузані Президією, б^гли передавані на обміркування пленущ 
*т^ _       • * ^ ^ # • 
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„ ... - . . енуму 
с.дрі,для зпрішуволїпя поодиноких справ були вибрірані ‘окремі комісії, 

^ішро.цьовуваио і передавано ІРО та іілпіім рішальним чрінюікарл потріб- 
1 меморіялії і відбуто цілу низку інтервенцій-.Деякі справи вдалося . 

зглиБ^-о по думці рішень чи побєоісат-іь ‘їаборпщої Рад 
і : Іссіїїі ііет.0ззязапі.Але 

НІ 
вирішити 
залипплис 
сксІзо.тк,Ето : 
віть Управа 

' І .. X 

!а такий 
Рабору. 

ці;II, ІНШІ 
з чистим сумлінням можу туТ: 

стан ріе несуть впин ні Президія, ні Рада, ні ьіа- 
•‘Чч. ' ‘ 



Правда9могдіа дискутувати і ми дулсе основно передискутовували ‘ш ‘ 
засіданнях Президії і плеиз'-му Іаборової Ради правильність і доціль¬ 
ність лінії нашої загальної таборової політики с^шроти керівних 
чинників.Ми дискутували чи дердсатися більш поміркованої тактикті^^ш 
більш рішучоїД сьогодні9 здаєтьсЯумаю право сказати^шіо в цілому бе¬ 
ручи, беручи особливо на увагу цілість дсиття нашого табору в порів¬ 
нянні з іншими таборами,наша тактика показалаоя правильною,Зрештою 
напрямні нашої тактики ми завцди узгідігювали з Таборовою Гедсюс 

Що торкається взаємовідносин Ра.ди з нашим таборовим громадянст¬ 
вом, то треба, на мою думку, сказати,що зони були з малими ь-иїмками 
нормальні.Наше громадянмтво в цій каденції поводилося більш зди~ 
оципліновано,виказало більше громадського вироблення і в своїй 
більшості апробувало нашу тактику,або пізинайніні не ставило на-м 
більших перешкод.Крім цього треба ствердити деяку байдудсЕіот'ь 
шого загалу до таборово-громадських справ,головно в,останньому ча¬ 
сі, здгаєтьоя під впливом загальної перевтоми, непевної зонально 
літрічної ситуації,непевного наиблидсчого майбутнього та комплексу 
питань,звязаїшх з переселенням,а вкінці такоц під впливом страшно¬ 
го положення нашої Батьківщини. д ■ 

Моє звідомлення було 6 неповне,коли б я но. кінепд не згадаВс,що 
і Пр)езидія і Таборова Рада мали безпосереднє відношення де .злашто- 
ваної нашим табором виставки.Про її перебіг та її. значіння; особли¬ 
во виставки- в ҐарміШ;, не буду говорити.Про це. вще сказало ■ езоз сло¬ 
во ^наше таборове громадянство,а особливо наш український емігра¬ 
ційний загал і чужинці на сторінках своєї преси,чи безпосередньо, 
записуючи свої вражіння в кшізі відвідувачів. 

Кінчаючи звідомлення,не можу -не окориотати з милого обозязку 
якнайщиріше подякувати членам Президії за повне довіря підтрим¬ 
ку мене у сповнюванні моїх не завжди легких і приємних обовязків 
голови ТР,а від цілої Президії подякувати Таборовій Раді за льо- 
яльну і на високому рівні поставлену співпрацю. 

Здається,що можу спокійно із чистим сумлінням перед собою,пе¬ 
ред Пані-9 Лапове Радні, і перед тими,що нас наділили своїм донірям, 
сказати,:;о ми виконували свої обовязки чоско,так,як ми найкраще 
ВМІЛІЇ і могли. 

По нас^прийдуть другі,вже в дещо-іншому характері та з іншими 
конпетенціями і може з іншими можливостями -праці,але,я переконаний, 
прийдуть теж люди,яким буде на оерці лежати загальне добро .і які 
будуть виконувати свої обовязки так,як виконували їх,ми,'без розра¬ 
хунку на чиєсь признання,чи на чиюсь вдячність. 

Міттенвальд,9.II.1947. д-р М.Дольницький 
голова ІР 

о книги відвідувачів виставки в Міттепвальді.* 
"Поє вражіння з виставки є велике.Мимоволі находить■думка,чи на¬ 

род з такою великою культурою- має право до вільного життя,чи має 
право засісти в колі вільних дергсавних народів? А це,що тут бачу, це'' 
тільки, сказати б , уривок з цього великого, прегарного українського ми-- 
стецтва.П переглянув кілька карток цієї' книжки і бачу одушевлення 
чужинців,Як вони мало нас знають... їим То заслзі^га аращсерів цієї ' 
виставки є пршїо надзвичайно великого значіння! Честь Вам,Панове,що 
відхилили крихітку куртини і показали чужинцям мг (,..гецтво украї'яських 
скита.льців.О,коби осяги і на душевному цолі нашого скитальчого ж'-игтя 
були такі великі,як ці,на полі мистецтва,тоді моральна наша сила 
ла б така велика,що нашими осягами чужинецький світ не тільки одушев 
ляЕся б,але мав би за' честь говорити з. нашими пр.редовйми в політично 
му житті,як рівні з рівними. о.Н,Воякавськйй,Лпобт6льськйй'ВІзйтатбр 
для_ українв;ів_ катрликів__у_Німеччині^___ 
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II. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД. 

^ісе ВІД довшого часу чулося в таборі нарікання деяких грої\-иід:~и,що 
Управа не звітує перед громадянством і в коноеквенції цьог:' грохсі' 
дянство не знає нічого про пра.цю самої Управи. В першу чергу мушу 
подати вияснення,що, згідно з обовязуючим в нашому таборі сгазк^тсм; 

^Управа звітує перед • аборовсю Радою,як еманацією таборового грсма- 
дянотва.Управа Табору своєчасно зложила перед Таборо ою Радо?) ді-к- 
ладне звідомленьїя із своєї праці* 

Та не зва}ісаючи на те,я ще авніше порішив вийти перед ширшу гро ~ 
маду з інформативним звідомленням з діяльнооти Управи Табору за ка¬ 
лендарний 1947,рік,що й тепер реалізую в письмовій формі. 

Ставши головою Управи нашого табору в дні Іб.квітня 1947, я здав 
собі справу з того,що на Управу і на мене наложено великі оСоцяоки. 
Я негайно приступив з моїми співробітниками до реалізування доклад¬ 
но вппраціованого пляну,узгідненого з Таборовою Радою. 
Праця була нелегка,бо з одного боку чинники УНРРА,а 'пот:'м ІРО,ие- 

рез постііліо ьпроваджуваїшя щораз нових організаційно-адміиіотра- 
тивних змін не дали праві змоги розвинути праці в баясансму напря¬ 
мі і закріпити тверді адміністративні норми,а з другого боку деяка 
частина нашого таборового громадянства не за,вжди мала, зрозггііння 
для відповідальної пражці Управи Табору о 

'' Ситуація під адміністративним оглядом ще більше ускладнилася, 
коли в дні 10. б. 1947. доручено мені пост' Комакдяига Збірнег-,/ Тс^^беру 
в Іііттенвальді. 

І сьогодні я можу сміло ствердити,що всупереч всім перененам і 
труднощам Управа Табору бдеркасерне все ж таки виконала на,мічений 
плян і вивязалася з наложених на неї обовязків. 

1 їх 

’"0 

Основним обовязком Управи Табору було встаноБигп 
правопорядок в таборі,бо тільки в правно упорядкезаній громаді 
можливий нормальний розвиток всебічного громадо ккого,кутурн; 
та національно-суспільного життя.Під тим.оглядом Управа їаосру 
станула на- висоті свого завдання, хоч не мала в руках по ті.-: о ні;:.: 
санкцій. 

Лід оглядом Нравного положення наш ®'аб.1р з^порядкевани . а на 
сторожі того порядку стоїть Статут Табору і Правильник Уг--^а.Бк, 

Дальшим обовязком Управи було розвязувати питання харчо.гі,одя¬ 
гові і^^мешканеві.Хоч тут було багато недоліків,які випливр.ли не 
із злої волі Управи, зроблено все,що тільки можна було зробиш.У- 
права старалася довести до консумента все те,ш,о для нього було гфи- 
значене, • ^ 

Упорядковане під кожним оглядом шкільництво та гарний енслііі • 
праці культ.-освітніх установ та організацій табору доказують,що 
справа не стояла здалека від цих справ.Немає сумніву,що роззріток'' 
кз/'льтурного і господарського життя табору спричинила Управа Табо-^ 
ру,-Беликою жзфбою Управи було матеріяльне забезпечення учительства 
та шкільних закладів.І це завдання вдалося позитивно розвязати. 

і’осподарське життя найкраще говорить звідомлення фінансово- Про 
го реферон 
дароьким жнітям і його правильно реґулювала,Звідомлення фінанс во- 
го референта виказує понад 2 міліони обороту 'з усіх господарських 
трансакцій,поминаючи вплати з німецькк джерел та обороти поодршо- 

ких^ статутових установ,Наші майстерні праіцоють доцільно і' творять. 
Наші^торговельні підприємства забезпечують таборову громаду в кол 
нечні пот би та збільшують наш загальний капітал,Наше господарсь¬ 
ке життя о коксним днем росте і могутніє. 

Ііаючи добру і здорову гооподароьк -фінансову базу,Управа могла 
приступити до розбудови культурно ^освітнього ЯЕТТЯ і забіз^чити 

ятеші .що Управа Табору,живо цікавилася госпо- 
«Г -Ч ч- V ЧПГ * V ^ •V.V ^ _І .. — __ . _ . • Ч* * 
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допомогою тихмдо такої допомоги потребують .Упт:)ава упорядкувала опі- 
км’ над хворими?старцями,інвалідами,вдовами і сиротами і всім тим в^ 
міру потреби приходила з допомогою.Потребуючим виплачено оуму^^к. 
50.000 іім.і ця сума говорить сама за себе, Б ділянці суспільної опі¬ 
ки Управа співпрацювала з місцевою станицею ОУОУ 

Белика частина ііалої еміграції, головно інтелігенція? з непристор 
сована до твердого еміграційного життя, бо не має таких фа..хів і в^о,- 
лостей,які забезпечили б емігранта в щоденний хліб.Тому Управа,стю- 
ривши цілу ппзку фахових шкіл та курсів,у великій мірі розвязала 
це пекуче питання. Сьогодні понад 1,500 осіб закінчили фахові кл^рси 
та школи.Багато з них уже працюють за своїм новим фахом.Це вказує, 
що українська збірнота на еміграції не пропаде,бо вміє ставити чо¬ 
ло твердій еміграційній дійсності. 

Крім великих зусиль української еміграції для вдержання і забез¬ 
печення своєї національної і фізичної субстанції,українська збірно- 
та,яка знайшлася поза межами оКраю,муо7іТь сповнити велику 
місію,що на неї накладає страдагзча Батькізш,ііпа,Україноьк.а емігра-, 
ція мусить пробити вікно в чудій світ і нашими рсульту^рними та срга- 

ЇИ \Г , 

о ми є здіб- 

І 

нізаціиними надбаннями заговорити до цього чужого світ 
йоілз^ухто ми та чого хочемо,Бій мусимо переконати світ,щ 
ні керувати самі собою та,що без розвязанпя української проблеми 
на Сході Бвропи не може бути й мови про тривалий мир в цілому сві¬ 
ті. Маючи це на увазі,Управа Табору і на-цьому відтинку ста-ііула на/ 
висоті 'завдання.Доказом цього є праця і досягнення наукових,ми¬ 
стецько-театральних установ,Пласту,опортових організацій та інших. 
Знаменитим засобом пропаганди українського імени серед чудіх була' 
виставка наших досягнень,влаштована в таборі і в Ґарміш,майже вит> 
лючно я-ля німецької публіки. Биставка мала великий успіх. 

Докладні дані про працю Управи знайдуть шановні, читачі в,даль 
ших звідомленнях поодиноких референтів, 

Упхєава,яку моні припала честь очолювати, свідома того,що досяг-- 
нення не були такими,якб 'не підтримка великої частики нашого гро¬ 
мадянства і не жертвенна праця всіх співробітників Управи',Коли У-- 
ярава не зробила чогось,що треба б зробити,або не зробила. Так,’'як 
цього вимагають наші потреби, то це сталося не із злої волі^^Управа 
робила, 300,щоб облегшити тверду долю українського емігранта і при- 
готовптіг 'і-о^о до ваі;кого еміграційного життя. 

Управа »,_',0ору старалася так вести грома,дою в Міттенвальді, щоб 
браній Рідного Краю не були перед нами закриті,коли нам доля дозво¬ 
лить вернутися із скитакня. 

Міттенвальд,25.грудня 1947.р, ■ М, Дужий 
Командант - Збірного '{Табору 

^ ^ відвідувачів, виставки в Міттенвальді,» ,/ііо апіглій-ськи/ ' ’ 
■ісце пошани у світі буде завжди віддане народові,подібному цьо> 

ї/іу^яки' продовжує свою роботу і культуру гітМ'ї подібі-іих обставинах.Не- 
хай же ці люди скоро знайдуть собі батьківцинз/" з вільнимрі народами 
світу , і»-МордОк, лейтнант-полковник, 

"Це був^найбільш чл/довий і памятний день за час мого перебування 
на окзгпаціиному терені". Ольга Будок. , ' - 

за " заслуговує найкращого'признашш 

сходами до ясного успішного майбутнього- 



III. ЗАГАЛЬНО-АДМІИІСЇРАЇКЗРЛ ЧАСТИНА. 

а/ Загальний огляд. 

ГИ, Адміністративний Відділ координував пращо всіх відділів 
бору бґеркасерне та Управи Збірного їабору і старався швидко 1 їів смо¬ 
зі прихильно полагодясувати всі прохання сторіїщщо впливали безпосеред¬ 
ньо? письмово або телефонічно.У звітному Часі Адміністративний Відділ 
мав різне іїисло працівників, бо УІіРРА?а пізніше ГРО? переводріли часто 
редукції працівників та міняли число етатівс 

Б оа-мому Адміністративному Бідділі працювали такі особин І„Коман-- 
дант Збірного Рабору, 2,Його заступник, 3.Адміністративний і персо- 
пальний референт, 4.Секретар,* 5.Машиніст, ' б»Пооильний» 

Крім цього Командантові їабору підлягас безпосередньо таборова по¬ 
ліція. 

Решта праі'-і вінків підлягала тільки теоретично Адміністративному 
Відділові.,і],і працівники фактично виконували самостійну пращг),як націо¬ 
нальний лідер,книговодоць,касіер,правний дорадник,контрольна комісія, 
пошта та інші. Па перший погляд виглядає,що персонал Адміністративного 
Відділз' душе великий,але це виходить тільки з організаційної структу¬ 
ри, яка, не завжди себе на практиці виправдувала^АдміністративЕому 
ділові доручено цілу низку обовязків,які в дійсності до ньохо ке на¬ 
лежали. 

Після реорганізації Управи Іабору та проведення скорсчекяя штатів, 
треба'в деякі дні /понеділок 1 пятниця/ прапщвати дуі:е інтенсивно,щоб 
охорбьшти себе перед небасх.анимп залеглостями тим більше,що від серпня 
І947'.р'.передано Адміністративному Бідділові видавання перепусток на 
виїзд для мешканців усіх чотирьох таборів. 

їреба ствердити цілком обвктивно,що дуже часто падуть нарікання на^ 
провід нашої громади чи поодиноких референтів,але це явіщо зсвсїм зро¬ 
зуміле тим більше,що довга і затяжна війна лишила' свій неґатпвкий 
вплив на ком:ній одиниці.їреба звернути увагу на те,що референтові при- 
ходитьоя полагоджувати денно к.30-70 осібЛЯошканці нашого'табору,як у- 
же вище зазначено,не вміють панувати над своїми нервами і з місця го¬ 
стро реаґують на евентуальну неґативну розвязі :у їхньої спраья Бсо Т'ЯКи 
з прріємністю стверджуємо,що за звітний час не було ніодного гострішого 
врісшупу,чи яскравого невдоволення в бюро Адміністративного Відділу» 

Ба звітний час вплинуло до Управи їабору 1.929 письм,а то І.ООо 
пріоьм від УПРРА та ІРО, 248 від українськРіх центральршх установ і 596 
різпріх ііриватнРіх прісьрх від таборян і з-поза табору. За той' оам час ви- 
сларю 1.220 письм,а то, 342 письма до УИРРА та ІР0,274 письма до різріРіх 
україпськріх центральних установ і 604 прісьма різнрім прріватріим адресан¬ 
там. 

Іттенвальд,24.12.1947.р. Прослав Олексишрін 
Адміністративний Референт 

б/ габо.рова поліція. 

ігальнріи стан таборової поліції замрікався іщфроьо 39 осіб,До цього 
тс.кож керівник слідчого відділу, секретац''поліції Збір- чпсла входклрі тс,кож керівник слідчого відділу, секретар''поліції Збір 

ного табору,сер:ретар таборової поліції, 5 урядовців олі^дчої поліції, 
кліочпрік таборової тіормрі, команданти стійковріх груп, їхні заот'^/пникрі та 
24 поліцистрі, 

Ц:1 24 поліцистрі виконували служб^і" за таким порядкотр°. пврі. магазріпах 
® 10ЛІЦИ0ІІВ,В Бад ІСольґруб З поліцис-ти 1 в табор.і Є- 

ґ рі\аоерне ІЗ поліциотів. Річ ясна,що при, таких всликріх обовязках 'чи-' 
сельнии стан нашої поліції, який теретрічно впносріть 39 о'сіб, вповні не- 
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виотача.т^ькй^й.Для повного обставлення стійками всіх щшктів у нашому 
таборі потрібно найменше -47 поліциотів . Вдень таборова полаіі;ія ви- ^ 
ставляє З стійки і висилає перманентно стеї^і по цілому тасорі.вїючз» ^ 
поліція обслуговує б стійок і виконує СТЄГ;СІ по цілому таборд. Ф-ГЦ _ 
цього' вночі йиконує олуцбу вартівнича група^яїса має за завдання < вар¬ 
тувати від 17.години до 21.в будинку А біля всіх урядів^а після аі. 
години ця' вартівнича група виконує службу біля- театру,обох церков, ^ 
аУЇ/І-у,мо':'а-:ічЦої майстерні ' та, стаснД " -■ ^ 

Нічна іюліційна оЛужба перевела 32 нічні контролі мешканьпНа осно¬ 
ві цих контроль отвердцсеко,що багато мешканців, нашого-табору’'цілими 
тижнями перебувають поза табором. Стверджено ^ також,що ;на"тере”"' 
табоим перебиває постійно велике число кічліжап, нез,гблошени.л 

^^ні нашого 
на а-олі- таборз^ перебі 

ції згідно З обовязуючими, приписами.Це діється-мабуть тому.рщо, тг 
не має огорОжі з трьох сторін і- дуже багато осіб -входить йжаиходитїі^ 
з табору без контролі» . '■ ^ "ж:' 

Доволі цщКаво представляється кримінальна хроніка,яку дужу'уважно 
веде слідчий відділ.У звітному періоді нап.т-ерені нашого УаЖору'зано^ 
товано один випадок самогубства через по вішення.,Дня 21.12. Ї-С^буру у 
таборовому шпиталі повісився Діяз Наварро /еопанець/.йртгчгін^;у 
самогубства не вД'алося„ствердити. ‘ ^ у 

Дня 26. б, 1947. в тому ж шпиталі мешканка .нелгого табору Гол;^ б ііарія 
задушила свою 7-денну дитину. Звироднілу матір віддано ’до вІйсБі^бйогр 
суду* ■ ■ '■ У.' ' 

Таборова поліція занотувала три катастрофи-в яких було 9 ранених 
і І забитий.Стверджено впродовж року 24 випадки влому,з чбгб:.-'ЗдаЛося 
в II ■ випадках відкоити вломників • і передати-в руки справедливосійж '' 
З того було ІЗ випадків вломів до загально-таборових установ'іII _ 
вломів до приватних мешкань. > '• -У’. 

Слідча поліція притримала на терені нашого табору двох підозрілух 
мзгжчин,яких фісля ^переслухання як шпигунів на користь чрісих державу - 
передано американській військовій владі. ' . У , _ 

За звітний період занотовано 47 крадежей/з'того' Іб в. магазинах та 
кухнях і ЗІ у приватних мешканнях.Тільки в 2б-ох випадках викрито 
справників йрадежей.Винрвників передано військ(^вому судові в''ГармІвт->. 
та Німецькій поліції -в Міттенвальді.На бажання пошкодовакцх ■зШ'о.реЗлО'-І. 
дві справи. Не вияснених крадежей було ІЗ. Обвинувачені у' викритих; ..кра-,/ 
дежах в 7 2р були не українцями. Тільки 28% у викритих крадежах .стацоу. 
вили ур'раїїїціумешканці нашого табору. 

На терочі табору прі-ітоимаио 29. осі б, які не мали 'дозволу ' на пер е.б у- 
вашія в таборі.2 того 2. особи передано до диспозиції німецької'.полі¬ 
ції в Піт жзіівальді /це були німці/,^.а 7- осіб.'не , німців віддано'війс|>г;/ 
новому судові в Ґарміш. ‘ ' '-'ж' ' • ' ' 

Занотовано 19 випадків присвоєння чужого майна.З того II осіб за' 
прковоєння загального добра віддано військовому судові в .Ґарміш-,:з я- 
ких 9 суд .засудив на різні кари. В обвинувачених за прйсв'оєння майна 
приватних осіб потягнено до відповідальності-і? трьох передано військо- 
вом;^'' судові в 'Ґарміш, двох покарано 24«годиш!Им поліційним арештом, а 
справу трьох обвинувачених, на баясаИИя пошкодоваиих,уморено. 

Таборова поліція- Вела боротьбу з чорною торгівлею.Поліція; іцтерве- 
ніювала в 28-ох випадках. З того 7 осіб;,притриманих'на,-викопу.ванні-...за'^-,.-. 
бороненої чорної торгівлі передано до диспо-пиц-ії америИанрькоур.--війр,^,-г 
нового суду, II осіб німецької національностп ■ ІВ-сконфіскоБ'айШ;/тоБа-(- -: 
ром передано німецькій поліції, в Міттенвальді, З особи'передано] Ііімець- 

поліції Б Іііюнхені і 7 'осіб покарано ..поліційним'арещто,мIМІж■-;аX^ещто■^ 
ГОІТН-Л/ ФО-ПТТ ПТГ.ТЛ Ґ,ЛТТГГЛ А. ТГтг-Ла ^ТІТТ-І -о' • О” -і -гтттгт.тЧ;- -.-то Т_г-Шс-. . 

кін 
ваншш 23 особами за чорну торгівлю було б-українців' 
нальностей і ІЗ німців. , 

оаної.овано 18 випадків образ.З того гзанотов'айо ’/*■ випадків образ у- 
рядовців підчас їзикойуванкя службових обовязків та II образ приватних 

, у д ілііих • Дїаці«-.п 
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ооіб*У всіх випадках передано справи до полагодження таборовому 

У звітному’періоді занотовано Іб випадків побиття.З того в ї-рх вИ' 
'Падках передзліо справу військовому судові в іарміш5В 4~ох в„4..‘^адка^'і 
мецькій поліції в Міттенвальді і в двох випадках передано оправу 
оовому судові. ■ ч 

,В минулому році в таборовій поліції зголошено 173 згуоп' документів 
тй різних дрібниць приватного вжитку.З того знайдено і віддано псшко- 
дованим Т5 5губле;шх речей і документів.Окремо поліції зголошено 9 
знайдень^до передано пошкодованим.. 

•їаборова поліція переводила розшуки за різними^^проступниками7обЕИ-- 
нуваченими за крадіж.^ 39 випадках таборова поліція знайшла^! арешт^у- 
вала II осіб,у тому двох українців.Крім цього розшукувала^ за політич-^ 
ними проступниками і з 8-ох осіб вдалося поліції знайти тільки двох 
та передати до диспозиції відповідної влади.У згаданих б-юх випадках 
ішло тільки про не українців.’ 

Таборовій поліції зголошено б випадків подружих кспороз:умінь .Пять ■ 
справ уморено і тільки одну справу передано до полагодження таборово¬ 
му судові. . ■ 

Крім цього поліція інтервеніювала в різних‘випадках на домагання 
деяких таборових урядів та приватних ооіб.Бідбуто ЗІ інтервенцію і 
ВСІ з позитивним ВИСЛ1Д0М. 

Упродовж року занотовано ІЗ випадків надужітть. Три. випадки переда¬ 
но військовому судові9 З уморено і 7 випадків покарадіо поліційним а- 
рештом. 

Таборова поліція видала 1.356 посвідок моральности балсаючим емігру¬ 
вати. З ІЗ випадках відмовлено видачі таких посвідок. 

Б таборовій тюрмі було 612 вязнів,з того 431 арештований таборе? рю 
поліцією.Цих вязнів після проведення слідства звільнено або передано 
військовому судові в Ґармішучи то німецькій поліції в Міттенвальді. 
Крім цього в таборовій тюрмі 32 вязні, засуджені війоьковгш с^/дом у 
Ґарміш відсиджували свою кару аж до моменту примусової ренатріяції на 
батьківщину.Крім цього відсиджували свою кару в таборепій тюрмі 149 
вязнів, засу,ігжених військовим судом. 

Із числа 43Т арештованих табровою поліцією було 142 українці і 2С9 
чуг'пнніь. о того передано військовому судові 60 арештованих,а то 43 
жіпму.в^і 12 українців.Між 32 засудженими на примусову репатріяцію у- 
країїіців не було, Із 149 вязнів,які відсиджували кару в нашій таборовій 
тюрмі було 17 українців і 132 чужинці. . * “ • 

Таборова поліція стверджує конечність створення окремого карно-ад¬ 
міністративного апарату з деякими санкціями,бо є дуже багато справ із 
щоденногоуриття табору,які обтя:і-суі;сть праіід) поліції,або переходять її" 
компетенції,але за дрібні ці справи,щоб їх передавати військовому су¬ 
дові . 

Міттенвальд,ЗІ.12,І947.р. Юрій Венґльовоький 
• Командант Таборової Поліції ■ 

в/ Таборова пошта.. 

Таборову пошту веду вж© рік. і долагоджую згідно з приписами 'пі-' 
мелької пошти всі оправи,що входять в обсяг пошти.Таборова.пошта прип- 

посилки листові звичайні і поручені в кра,ю'і за кордон,пачки до 
вартості! 1,000 марок і звичайні до 15 кг, ваги, згідно з німецькими пош- - 
товими приписами, Нз-ша пошта приймає телеграми, всякого роду , листи та 
пачки за післяплатою до Суми 1,000 нм,Також наша пошта приймає такі оа- 
^'^і пересилки для таборового населення з місцевої німецької пошти» 

Б минулому році таборова пошта -відсилала місячно к.250 поручеших 



лі.отхБу 3. звича-^шіх листів та^ карток, 2Ю пачок, Т20 переказів на^ гл/ 
му понад 30,000 іш.,200 птл^к поіїїтових пачок та^^90 грошових пероказів., 
Декпо виходить з нашого табору понад 200 звнчсічних краевих і загра- 
ніічшхХ листів.Пошта продає денно значків на 70 нм. 

Гочеішо таборова пошта хоозділює помімс мешканців табору понад ±00 
звича-Унпх листів і пересічно 380 поручених листів місячноаПрім цього 
в місячному обрахунку наша пошта одергсує і доручує мешканцям табору 
місячно 
зів ’ а 

2о0 товарнових пачок, 200 штук поштових і телеграсдчпих порека^ 
’му X80.000 і-ш. 
:твого бюро забирають пошту для населення бльокові і доручу 

адресатам.За поштові чинності таборове населення не платить ТО Т 1 .і- ^-V4.VА 0^1^ — - - 

піякит: окремих оплат,крім звичайних,приписаних німецькою поштовою вла 
дою, 

Мттеїівальд, 2і. ІЗ. 19 І7.р. Чорнобай Петро 
Кевівник Пошти 

г/ хаборова амбуляторія. 

З таборовій а.мбзьїї.яторії'Оґеркасерне працювало в першій поло вині ро¬ 
ку 9 лікарів і б медсестер.В другій половині року_працювало 
л іка.рі в, З ме д о е о три 

-X 
та І рагстраці йнин урядовець .лікарі вцтсбпузали 

так:, функції; головний таборовий лікар, лікар амоулятори, лікар 
ч их д:во р і б, з у б ни й лікар і о а ні т ар ііи й. 

/і- 

-'Іа. загальному відділі /хворі від 17 року пиття/ прийнято ІУ23 

?Я'”' 

хНі 
рих,уділено 8.756 лікарс'зких порад,переведено 758 дрібнішріх операцій, 
зроблено 2,448 лікарських впорскувань, спрямовано 1.180 хворих до' мі*” 
сцевої .ліке^рні, 506 до позаиісцевих лікарень та, пересвітлеко Рентґенсм 
251 особу. 

.Стверджено такі пфекційні недуги; туберкульоза легенів 36.випадків, 
туберкульоза інших органів 7 випадків,сифіліс 6 випадків,гонерея ь еих 
падків,кір 5 випадків, СБИшса ІЗ випадків, дифтерит З випадки.ОІікарі ам>- 
буляторії ур,ілііли хворим у таборі лікадзських порад у 2.156 вкиадківі 

Ііа дитячому відділі прийнято 437 хворих дітей та уділено лікарсь¬ 
ких порад у 4.134 випадка::,Серед дітей стверджено туберкульозу леге- ■' 
неліп; перібронхіял.ьних залоз в 22 випадках, туборкульозу логепів у '5 ■ 
БИла.дках., свинку /мумо/ у II4 випадках, кі.р у 36 випадках, дифтерйг: 3г 36 •• 

152 дітей спрямовано па випад,::ах,шкарляїину у З випадках і 
Іптяча гюрадня /діти .від 0~3 років/ прийняла 280 діт 

Ренцґзпа- 
і уділила 

511 
пері 
сгіря 
кета 

кадоьких порад.Патронажна сестра відвідала дітей у тіе.шканнях У 
■са::. Серед дітей стверджено рахіт 73,анемію 65, туберкульозу 
\яльпих залоз 21,кір 26,мумо 12,диспепсія 32./о шпиталів- 
с дітой і 43 дітей вислано на Рентґено Зроблено-пробу Пір- 

ну 

ну 

випадках,з того у 20 випадках з позитивним числідомі ■ 
Гісільнтй лікар оглянув з дитячому са.дку 77 дітей і ствертців нормаль- 
ваіу у 29 дітей. Іпічіім бракує до нормальної ваги 1-6 кг, 
В паро,дній школі оглянено 152 дітей. Тільки 65 дітей виказує нормадь- 
вагд від 1-7 кг * ь?.ги. 

о і 
,і:.гпіім бракує. 

іі оєре,:пгіх школах оглянено 253 дітей. 120 виказують нормальну вагу, 
Ішим бракує д.о ііорріальїіої ваги від 1-22 кг. 

Серед дошкільної і шкільної молоді стверджено в Т78 Бішадісах ане¬ 
мію і в 268 випадках цед'оживлення. На Рентген спрямовано 46 дітей,, Іу- 
б.ерку^льозу легенів стверджено 3^. 5 випадках і туберкульозу порібронхі- 
яльїщх залоз у 22 випадках. 

В'квітні 1947.р.оглянено і защеплеііо проти черевного і нятпнстого 
тибу/ .2,630 осіб.Проти дифтерії 5аш,еплено 283 дітей і проти віспи І'^'' 90 
дітей 

^Оглянено 187 осіб,які мають документи на ві-іїзд до Америки та 33 
впу-д^іаючшс до Бельгії і 25і члена їх родин. 
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ЇІа впїзд до Канади, Англії, Парагваю, Марокко та .Зо не дуелі оглянено 
597 осіб. 

Б таборі в звітовому році було 23 випадки омерти^_^ 
Курс медсестер закінчило ІЗ учасниць і курс исіжої допомоги 
Загально серед мелканців табору ствердцуетьоя■в багатьом випадках 

авітамінозу,недомагання шляшка,та свіжі випадки туберкульози через 

Зубний лікар ііриїгняв 1.232 хворі і зробив' 3.0^ о лікарських заоігіз. 
Санітарний лікар переводить щодня перегляд табору та переводить . 

медичний огляд персоналу кухонь і магазинів. 
Б 945 кімнатах переведено дезинфекцііо,у тому в 25 кімнатах після 

інфекційних хворіб. , 
'З таборі о 9 купалень з 83 ддшами та 18 ваннами.Б усіх бльоках є 

87 кльозетів з 256 мушлями,з того в чотирьох кльозетах нечинні Іб му¬ 
шель.У,ля щоденного користування населення є 87 вмивалень,І-їа відпадки 
й сміття на тереиі табору є 9 бетонових смітярок. 

іаборова амбуляторія не могла вповні зивязатися із свого завдання 
браку відповідного приміщення.Не вдалося досі замонтувати рентґе- 

Івський апарат та зорганізувати жіночої амбулятсрії,хоч уотаткуван- 
- є в нашому розпорядхчонні. 

НІ 

IIя для цього 

ТІіттонвальд, 2І. Т2. 1947.р. д-р' Б, Коцюба 
Таборовий лікар 

ґ/ Мешкапева справа. 

Па день ЗІ,січня 1947.р,з мейканевому відділі працювало ІІ2 урядов¬ 
ців та робітників.Б дні ЗІ грудня 1947,число зфядозців і робітників^ 
зменшилося до 25 осіб ЛЯешканевий відділ мав за завдання приміщувати і 
ііереміщз^вати меикаїїиДв, вести облік таборового манна, здійсшовати сані¬ 
тарний нагляд та завідувати таборовим траиопортсм. 

У звітноілу періоді вплинуло 410 прохань в справі переміщення, з яких 
позитивно полагодісено 274,відмовно 104 зсгляду на відсутність основ¬ 
них причин та аргументів і 32 прохань залишРілиоь неполагодценими з, 
браку відповідних приміщень*Крім цього полагоджено дзоі-се багато мешка- 
невих справ,які впливали до відділу безпосередньо, без пновмобріх заяв. 
В тоїху часі виставлено І.38Д спрямування на мешкання, на основі яких 
прріміщепо новоприйнятих або-'новопароджснрїх 981 особу і переміщено 
2.149 осіб. Забезпечено належним приміщенняіі деякі робітні, дитячий са¬ 
док і школи,а головно гімназію і народну школу,яких забезпечено впов¬ 
ні ВІДПОЗІДИРІМИ приміщеннями. 

Б звітномз»' періоді роблено все можливе,щоб вдержати санітарний 
стан табору па відповідпоіяу рівріі.Спершу очистку бльоклв' робили окре¬ 
мі чкстільники,а коли їх зредуковано,відповідальність за санітарний • 
старі бльоків перейшла на самріх мешісанців. 

Кінним транспортом в минулому році були забозпечеріі пошта,харчові 
магазіїїш, техц^ічіїі магазини, робітні,кухні, город та очистка табору. 

У звітному періоді видано мешканцям табору 1.732 ковдри,Г43-коци, 
367 полених ліжок, 94 почі,7б шаф і 51 матрац,Ковдри і коцрі одержано 
з цочтрсільних магазинів в 50% старі . Інших частин устаткува.кня не вда¬ 
лося одержати.Б таборовому готелі переночувало понад 5.000 осіб, а' 
заінкасовані гроші за нічліг відпроваджено до таборової каси з призна- 
чопгям на гакільріий фонд.,Мешка,неврій відділ полагоджу вав такозх інші бі- 
жур'і опрчавіі,яь: прпділтовапня опалу вогкіш кімнатам і без центрального 
ОІЦБ "С-'-'Ч ча інше. .... - 

мешісаііова, площа,гіррізначена- на мешкання, вріріосріть 16,857 кв. 
моїц.рз.У того використано ^ для іпшріх потреб 3.269 кв.м^для м:ешканців 
залрішилося ІЗ. 588 кв.м.Крім цього викох^истано непристосоваїїої до меш¬ 
кання площі 10.210 кв.м. 



ІТ 

Загальне число кімнат ?присто.сонаних до замСшкання^ замикається ци^о- 
рою 608,а в тому числі є такі кімнати? З-особові 37,4-особові 162, 
5—о соб о ві 8 Су 6—особо ві 20,7 --осо б • 24,.в.—особ * 14, 9—осо б« 210,10 -особ» И? 
ТІ-ос. 2,12-ОС. 2,14-оСо 8,15-ОС. З, І7-ос. 4,19~оо .11,20~о-с. З-, 22*-ос. 4, 34- 
ос.І,28-00.1,29-00.1,30-00.3,32-00.1,34-00.1 і 37-осЛ. 

■'‘п зчгального числа кімнат використано для таборової адміністрації 
28 ’т:' а,для лікарні 63 кімн.,для шкіл і дитячого садка ІО«для коо- 
поратіх >и .С 'їсімн.і для робіт-еиь 4 кімнати,у тому числі 46 ма,лих^кімнат. 
Для мсшкальних цілей залишається 497 кімнат.Крім цього мешканці вико¬ 
ристали непрпотосовану мешкальну плоіцу і створили ІІ2 окремих кімнат. 

/Ііттеквальд, 31,12. 1947 ,р. Онігура 
іелканевий Референт 

табо* 

^ , • д/ Уряд Праці. . . 

Уряд Праці має за завдання вишукувати пращо для мешканців табору 
та^ устійнювати фаховість працездатного населення,Для цієї мети на-, 
ладнано картотеку мешканців табор^г у,віці ІС-65 років. 

П минулому році Уряд Праці спрямовував мешканців до прагД в 
рі і поза табором, в залецності від фаху робітникізо . " 

ІЗ дні І.червня 1947.Уряд Праці вів у своїй евіденції '1,167 цраце-^- 
здатних мужчин і 953 жінки. 

В початкових місяцях мин;^^лого року в адміністрації табору та різ¬ 
них підприємствах і установах працювало 1,053 осіб«При кінці звітно^ 
го періоду число пращоючих зменшилося до 947. ■ 

У звязку з посиленням еміграційної акції етап праце здатних,.мешкай- 
цій нашого табору зменшився маІ-Ьісе на ЗО^о. ■ . 

• З кінцем грудня 1947,р, стан працездатности нашого та-бору предстац- 
ЛЯ/-СЛ так? 1.128 мркчин і 57 2 ж.інки.З цього числа працюють 735 в табо 
ровій адміністрації,установах і підприємствах,5б в Ґарміш і "48 поза 
табором.Разом офіційно визнаних за пращоючих є 839-осіб. 

Стан непраїцсючих в нашому таборі виявляється цифрою'85 г особа,у. то 
му Т97 .студентів, 27 інвалідів і 393 хворих. Здібних до' праці<,але непра 
цюрочіїх є в нашому таборі 238. осіб. 

З цього числа визивано щоденно пересічно до праці ЗО осіб,з яких 
зявлялося* звичайно б^о.Це й є негативне явище нашого таб'орового життя. 

їв ::.ті.'’чо иращоючі в таборі та в Ґарміш одержували додатковий хар¬ 
човії' папіроси і платню,доривочним робітникам плвчеііо тільки 

П зігальному виплачено пізацівникам з нашого табору за чао від 9.5. 
до 17. .12,1947,р, 890.860 шт.папіросів та видано 22.058 додаткових хар¬ 
чових пайків. 

До Уряду Праці вплинуло 1. 863 -письма та вийшло 1.250 письм, ,.Пр^і 
б'ряді Праці існує група постійних робітників в числі 15 осіб,яка ви¬ 
конує всі Еантас:;;ііі роботи в таборі. 

ЇЯіттеквальд, 24.12.1947.р. От,Романець 
Керівник Уряду Праці 

З" книги бідвідувачів виставки в Ґарміш /по німєцьки^/? 
"це,що я перед роками пізнав,підтвердилося сьогодні.Українці - це 

народ гідний пошани". Ганс %хкер. ^ ‘ • 

"Багато німців повинно подивляти ці зразки правдивого мкотецтва 
і иавчптпсЯ' з н^огр,шо й інші сусідні народіі мають високо -вартісне 
мистецтво". - Ї/Іаєр йозеф,ректор Ґарміш-ІІартенкірхен. 



ІУ. ІСУЛЬТ.-ОСВІТНІЙ ВШІЛ І СУСПІЛЬНОЇ СЩТКК.- 

а/ Загальний огляд. 

"ПТттїїтл К'ульт —оовітній і Суспільної Опіки складаьться ^ пі/^від 
ділів: а/ Загальної канцелярії, б/ Інформаційного, в/ Рееограцікного, 
г/ Одягового, ґ/ Суспільної Опіки, д//кільного, е/ Позашкільної ос,.!- 
ТИ, є/ Фахового навчання? ж/ Еміграційного. 

ТЗ ЦЬОМУ відділі працюють 39 осіб,крім учительства. ^ 1,, 
Ео канцелярії відділу належать загальне керівництво і ї-.инхр'о.іу. -ра- 

ці підвідділів,кореспонденція та інше. 

б/ Інформаційний підвідділ. 

Іікіюрмаційний підвідділ був зорганізований в дні 20, б. 1947, в скла¬ 
ді трьох урядовців під проводом керівника п.і^Яиколи їїриша. ^ ^ 

Иетою зорганізування цього підвідділу було? інформування мешканців 
С'біт-пюго Табору,розшуки невідомих,поради в різних справах таборового 
хснття,переклади та оголошення і перенесення мешканців з табору до та- 
бо'^і'.' ' . ' ■ 

"■-і-; ТС.б.до І, ІОо 1947.перевів Інсіюрмаційний підвідділ ^ 323 перене¬ 
сень до рі.оних таборів, виготовляючи при тому Боі потрібні заяви і до- 
к^члецти,Підвідділ подавав зацікавленим всі потрібні інформсіції у звяЗ' 
ку з ЇХНІМ’ перенесенням, , 

За звітний час видав підвідділ 1,140 несталих перепусток,уділював 
денно пересічно 42 інформації,видав 36 постійних перепусток для уря¬ 
довців,поx^евів кореспонденцію у звязку з розшзасами в .Іі7 випадках, ви¬ 
дав ІІЗО оголошень, зробив 44 переклади на різні мови, відбув' 65 ширших 
і вужчих конференцій та іктервеніював у 143 різких справах. ' • 

В дні 15.9.1947.зредуковано склад працівників підвідділу до І лю¬ 
дини. З того часу підвідділ веде його керівник. 

Міттенвальд,24,12.1947.р. Триш й'яко ї а 
Керівник підвідділу 

в/ Реєстраційний підвідділ. 

Реєстраційний підвідді,іл провадить картотеку ДП-2 і ДП-3,оформлює 
новоприбулих до табору9новонароджених та переводить виголошення ’з та¬ 
бору до шпиталю,на лісові роботи та інші виїзди.Підвідділ переводить 
постійну перевірку виголошених з табору і згблошених у тісній співпра¬ 
ці з'. Меиканевим відділом та Урядом Праці,Дальше підвідділ перевіряв 
списки мешканців таборц разом з бюро врідачі харчових карток. 

Підвідділ веде кореспонденцію з Урядом Цивільного Стану,виготовляє 
цодеііні рапорти,виставляє тимчасові посвідки,веде реєстр населення, 
беручи під увагз'' стать,вік та інше.Крім цього підвідділ виготовляє ' 
реєстри мешканців для видачі харчових карток та полагоджуе воі фор¬ 
мальності з ‘перенесенням мешканців одного табору до іншого на терені 
Збірного ї-абору. 

Реєстраційний підвідділ веде докладну статистику руху населення.Еа 
донь і, 1.1947. число населення табору Єґеркасерне биносріло 3.893 меш- 
кщ,ігцЕ Ік- пдолж січня табір Єґеркасерне покинули інші національності і 
з 1” '. . Г' . Г947, число населення нашого табору замикалося цифрою з, 104, 

техц 17 полііків і 2 турки. В минулому році з табору вибуло 9Ш 
осіб і прибуло 644,у тому 84 новородки. 

В дні 25.12.1947,число мешканців Сґеркасерне виносить 3.087. 
З Реєстраційному підвідділі працює 9 осіб,з“того 5 в окремому бюро 

видачі .)чових карток-. Керівником Реєстраційного підвідділ-у є Середюк 
Богдан,а корівпш'ои бюро видачі осарчових карток є Малкович Г/їихайло. 



- ІЗ - 

Продовж І947ор, видано 159,4,^31 харчову картку. І2о« 211 для _ 

нормальнюі коноументів /на І,кухню б0.б355 на З.кухню 5.?. 97'б/у дитячеє 
карток 18. 855у окреме харчування 3. 835, сухий прйділ І2.53І,т;ля курсан¬ 
тів на різних курсах 120 і 2.967 через Мессінґ-Єґеркасерне, 

Міттенвальд, 24.12.1947, р. Богдан Оередюк 
Керівник Реєотраційкого Підвідділу 

л 

г/ Одягрвий підвідділ. 

О’дяговий підвідділ розділював поміж мешканців табору Зґеркасерке 
а від червня 1947.р. також між мешканців Піоніркасерне о.дяги та вз^/ття, 
що їх передавала для таборян УНРРА а пізніше ІРОоЗа той чеіо видано чо¬ 
ловікам І.321 пару нових і старих черевиків,І.730 верхніх ссрочок,239 
убрань, бі німецьку блюзу, 609 штанів, 397 плашДв і курток /но-ві і старі/ 
1.568 підштанців,І.502 підсорочки,2,332 пари'окарпеток,ЗїЗ капелюхів 
і шапок,800 хустинок до носа,748 пар рукавиць,565 штук робочих блюз, 
74С робочих штанів,4 вовняні шалі, 

Б тому самому часі для жінок обох таборів /бґер-і Піоніркасерне/ 
видано 1.016 пар черевиків,1.175 суконок,559'плащів,І.841'пару панчіх, 
ІІІ? підсорочок, 555 нагрудників Д, 299 пар реформ. Ом іл 

комбінацій, 15 фартухів, ЗІ вовняний шаль,ІСІ пар'?" деревняків. 
к г -У < 

57 шт 
:п 

пасів для жінок.Для обох цих перших груп видано разом '31550 шТсСветрІв. 
Плопці від І4-8С7 років життя одержали 68 пар черевиків, III 'сорочок, 

43 убрання, 36 бліозок, 26 штанів, 32 куртки, ІІ4 підштанців, 98 підсорочок, 
187 пар окарігеток і 44 пари рукавиць. . . , 

Дівчата від 14-17 років'одержали 57 пар черевиків,ТС4,суконки, 53 , 
плащі, 132 пари панчіх, ПО реформ, ІІЗ підсорочок і 58 нагрудщикіз.. 

Слойці від б-ІЗ років одержали 91 пару черевиків, ІІ6 сорочок,9б. у- 
брань,[4'штанів,II блюзок,33 плащі,бб підштанців,196 підсорочок,ЗІС 
пар скарпеток і панчіх, II капелюхів і 210 светрів /отартіх і нових/. 

Дівчата від б-ІЗ одержали 68 пар черевиків,196 суконок, 37 плащів, 
206 пар панчіх і скарпеток,129 реформ,І9І підоорочку,18 капелюхів,200 
светрів /нові і старі/. 

Діти від 2-5 років одержали 176 пар черевиків, 189 пар штанів, 28.2 
суконки, 49 майточок, 414 підссро'чок, 103 плащі, 296 шапочок, 24 убрання, 
521 пару панчіх і 6 шт.блюзочок. ' ' ", 

ДІТИ від 0-2 роки одерхсали 909 пеленок, І6б оорочикок, 259 штанців, 
27'3 майточок, 183 кафтаники, 343 підсорочинки, 164 вовняні шалі., 82 підбо'-г 
рідкй, бо шапочки,77 пар черевичків, 127 вовняних шталіцІБ,4І пару 
вичок,І9 пар панчіх, 18 шт.«цебриків до купання- 

Дітям від 0-5 років життя видано 36 кг.волічки. 
Крім цього Одяговий- підвідділ видав для мешканців табору З'. 41.1 

киків,833 сінники,10 ковдер,325 наплечників,50'хлібаків,ї6' кг.верхньої 
шкіри /юхт/,20 кг.спідньої шкіри /брандзолі/, 1,727 пар гуічовцх золіво'к 
1.692 пари гумових обцасів,77І пару шкіряних обцасів і'26 шт.протимо- 
скітіппс сіток. , ^ ■ 

ІІіттензальд, 27.12.1947,р. Б.Олександрівськи.й ' 
Керівник Одягового Під.відділу 

ґ/ Підвідділ Суспільної Опіки. 

Підвідділ Суспільної Опіки - це може найбільш популярний уряд У-' 
и^-ави ‘іабору, ^.Ьго завдання - помагати всім,хто помочі потребує.В першу 
чергу^підвідділ Суспільної Опіки опікувався хворщни,вдовами,сиротами, 
інвалідами,старцями та іншими потребуючими. ; . 

о початком І947.р,цей підвідділ мусів зорганізувати допомогу тим, 
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які-ім "відібрано право ДП..Б першу чергу дреба^було дати тигГлюдям 
поміч,а після того допомогти їм такош матеріяльпо»Зоргаиїзузазе.'^ 

гіравн:/ 
♦ т" О И О у • ^ 

-•І- г Т ' г''*г *'1Г 1. ІЮ О /1 Т'О по мий комітет під проводом інсп.Гафтковича З,і цей комітет 
моговою акцією. ^ ,,, о 

Зоіх позбавлених права ДП було в нашому таборі 95 осібЛіаідсе всі бо 
ни зложили відклики від рішень скрйнінґової комісії.^Бідкливпї виготовля 
ли місцеві правЕИКИ під проводом д-ра Занькова ЬІихайлас 

Вкаслідок відкликів привернено право ДП 14 особам.Після цього .зали 
шилася ш,е поза правом ДІЇ 81 особа.Цим людям Управа Набору допомагала 
виробити собі німецькі кенкарти і одержати прріватні мешкання. 

Зорганізована збіркова акція дала у висліді 19.316,90 1.936 
шт.та інші ужиткові продукти. 

З того виплачено мешканцям табору,що втратили право ДП,83 допомоги 
па суму 16.493,15 нм.,а крім того видано їм також всі зібрані продукти 

З дальшій своїй праці підвідділ опікувався хворими на терен! нашого 
шпкталя,а також по інших шпиталях,як Пвабінґ,ІІойбурґ,Ґавтінґ,Гаар,ВадП 
БсрісгофеНуПіттенвальд /міська лікарня/, Вісльох /біля Гайдельберґлг/ і 
Фіорстон-Фельдбрюк.Допомога хворим була в грошах і харчах. 

Д.опомогу хворим уділювапо на основі особистих спостережень керів-^'" 
ііііка пі;рідділу щодо матеріяльного стащ^ потребуючих та на осно.зі ін- 
бюрмацій посторопніх громадян. . ' ' ' . 

Г'ро-’ові допомоги уділювано з фондів Управи їабору.Деякі .грсмадянц'* 
с?:ла;\ал:і для хворих у підвідділі Суспільної Опіки-овочі та ярику, 
З приділу католицької акції роздано хворим 240 пушок кондєнсоезяіого 
молока.Шоколяда з цього приділу та інші речі' б^^ли переда,ні Комітетові" 
Опіки над Школами для розділу поміж шкільну дітвору з нагоди свята іїи- 
колая. 

!Іа^ терені нашого табору підвідділ Суспільної Опіки' зареєстрував 
96 вдів,77 півсиріт до 18.треку -життя та 10 круглих сиріт, з яких З ви¬ 
їхало до Амехоики і З до ближчої рідні в інших таборах. Сьогодні на те¬ 
рені табору € ще 4 круглі сироти.Крім цього підвідділ зареєстрував 
52 .старців' понад 65 років життя. ^ ' 

^Підвідділ Суспільної Опіки видав 127 допомог в грошах на суну 45^845 
нім.марок.Крім цього видано 147 хар'човрпс па.чск :-'зопргм лаїїіім оя'.боряїіам, 
а також закз^плено багато ліків,яких не мала шпитг;льна аптиін..,., 

Відпоручники підвідділу Суспільної Опіки відвідували хьо'^.ііх у іяпп- 
т-алях.,Цва рази з тижні виїздили наші відпоручники і від віданій шпиталь 
у Швабінґу 5 разів, в Гаарі 7^.разів,у Фюротен-Фе'льдбрюк 2 раси,у Бад- 
Берісгофен З рази і в Ґавтінґ І раз.Хворим висилано часописи;кі-шжки та 
вислало 5о листів,Від хворих одерхеано 27 листів. ” ^ 

треба зазначити,що підвідділ Оуспільної Опіки не міг полагодити ба-- 
гато^справ задовільно,але сталося це з незалежних від працівників під¬ 
відділу причин.Дуже багато громадян ставить до підвідділу ‘завпсокі віі- 
іюгп.Для^ прикладу ^ треба подати такий факт ї Деякі батьки віддають, своїх 
^-вори.. дітей до лікарні і навіть не навідуються до них, уважаючи,.що це 
в::с обовязок Суспільної Опіки, т 

Від трьох місяців підвідділ 00 платить на,віть кошти похоронів, 
сасобй підвідділу рішуче замалі,щоб можна було як слід вр:кокс.ти на- 

ло:::ені на 00 обозязки. 

Ніттеїівальд, 24.12.1947.р. Н.Яв'ороька'* 
Керівник Підвідділу 00 

д/ ^"^ультурно-освітня і шкільна справа. 
о, 

С.1. 
® одному таборі виконано чймало' 

^ ,7 вьтурно-ОСВІТНІЙ ділянці.Коли ми сьогодні маємо по- 
" /іПОЛІ, то все те завдячуємо власній ініціятиві,орга- 

ізаціьному .летові проводу нашого табору та моральній і матеріяльній 
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допомозі одиниць^а тс й цілих гр^гп кашої сз^опільностіїЛ-Іа^ про йде кому 
шляху нашої праці доводилося поборювати багато трз/'днощлв і перешкодо 
Деякі наші корисні починання на культурно-освітньому полі ке знаходи-- 
ли належного зрозуміння в цумих керівних чиипиків ні з морального?ні 
з матеріяльного боку. Найчастіше доводилося зустрічати перешкоди на 
шкільному ґрунті. 

Брак відповідних шкільних приміш;ень та шкільного устаткзгвання душе 
гальмував працю в наших школах.Та все таки,завдяки сильніш волі^та 
спільному зусиллю нашого громадянства,перебч^репо багато'труднощів і 
перешкод.Праця в школах ішла безперебійно завдяки впертій праці каших^ 
педагогів,доволі окромно оплачуваних,Сьогодні зовсім сміло можемо собі 
сказати,ЩО' ми не змарнували півторарічного перебування в таборі і дали 
нашій молоді все те,на'що нам дозволили наші зла^оні духові и матеріяль- 
ні засоби, , 

Наше таборове громадянство оправи шкільництва з велИ' поставилося до 
віці знайшла в нашому таборі сприятливу 
приїзду оюдй частини громадян з Карль- 

лриступлепо до організації цілої низки шкіл.Після приїзду дру- 
іі громадян організації нашого таборового шкільництва завершп- 

і:оіо увагою.-Іолодь у шкільному 
виіювіїу атмосферу. Зараз після 
сфел ьду 
гої іну 
лася. 

Спершу відкрито народну/ школу і деякі середні,а пізніше реальну 
гімназію і музичну школу.Старанням самих вірних розбудовано українську 
католицьку і уїсраїнську православну церкви. 

.І’лЛя піднесення фахової освіти серед таборового громадянства зоргані¬ 
зовано цілзг низку фахово-вишкільних кзфсів.З них найбільшою фреквенцієїо 
втішалися шоферські,кравецькі та шевські кзфои.Шоферські курси випусти¬ 
ли досі кілька сотень добре вишколених шоферів. Велика частина, з них 
працює сьогодні за своїм фахом у таборі і поза табором. 

Культурно-освітній відділ весь час дбав і дбає про культурну розва.- 
гу для громадянства.Для реаліізації своїх 
ву театральну трупу,яка під проводом п. 

завдан:^ 
^зонка 

хЬ.' )0' з ор г а НІ з о в ано 
М.дала низку ви¬ 

став у таборовому театрі.Найшюлодших глядачі'в розважав л;.:льковлй 
атр.Крім цього до табору приїздили на гостинні виступи театр.альні анП 
самблі наших найкращих театрів на еміграції,а часом такощ а^оамблі ін¬ 
ших національностей. Театри під дирекцією Блавацького і Гіх:)няк8. мають 
Бг'О свою вироблену марку серед українців та серед чрісинців і тому зов¬ 
сім слушно втішаються великою популярністю серед нашого таборевсіч? 
громадянства. ' , ® ' 

ІСрім цього на сцені нашого таборового театрз?" виступали оперний у-- ‘ 
країнський аноамбДь з І'/Іюнхену,різні наші найкращі'хори, капеля бандури¬ 
стів'та наші на^ращі співаки-солісти /О.Руснак, ЗЛЯатіяш, 0. Отецз-'‘ра та 
"■■'ТІ./. _ 

з таборі відбувалися і відбуваються різні відчити та наукові рєйе- 
рати,впголошз^вані місцевими або запрошеними П'хоелеґентами.При цій нагб- 
ді треба'згадати про те,що в нашо^^ таборі відбулися в 1947. р, два на-, 
укові зїзди,а саме Української іЗільної Академії Наук та БІауко'вого Т'-ва 
ім.І;:евченка.Учасники обох зїздів дали такоїс кілька д,оповідей для нашого 
таборового загалу, 

/.VЛя по.зашкільного виховання молоді ісю/ють в нас овгапізації Пласт' 
і -СУШ 
па П; 
"тсіщої . о.',оді, втягаючи дуже часто 
батьків. 

Ога-і згуртована молодь позашкільного віку.Тут під проводом своїх 
виховішків молодь піопвчаєтьоя до ведення культ-оовітньої роботи на е- 
міґрації,а потім на Рідкій Землі. ^ 

Для плекання срізпчної культури працює спор)Тове товариство "Лев”,що' 
обєдхгує частину і/олоді позашкільного віку і розвиває широку діяльність 

. » і. -'това організація гуртує в першу чергу шкільщ'' молодь .Старши- 
'3 порозумінні з місцевими школами веде виховну праіцо серед 

дуже часто в круг виховних зацікавлень також 
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І 6. 

в таборі ПОЯЗ'ЛЯЄЇЬОЯ й друковане слово.Якийсь час виходив тиїхнєбнк 

"іристиянський Шлях”,Ма%е від першого дня, дооьогодні'появляється щоу- 
депшїй інформативний бюлетень "Щоденні Вісті'”уякий інформз^е таборян 
пре ва:::лііві політичні подів в світі та приносить вістки про наше гцо- 
деініе таборове їсиття. , , , 

Оце й є короткий перелік наших осягів на різногранномз^ культ-освіт¬ 
ньому секторі«Иодрібний опис окремих ділянок культ-освітної праці по¬ 
даємо в окремих розділах. 

■/ Ш ІС о л и 
/ Наука і виховання/. 

Д и т я ч и й 0 а д о к зорганізовано в травні І945ор.зараз ііі-’'' 
сля приїзду до Міттенвальду першої групи українців з Нарльофельду.То¬ 
ді вписалася до садка ще невелика скількість дітей.Після'приїзду фіо- 
сенської грзши число дітей зросло до 140. Бід червня 1947.р.. виховною 
роботою в садку керує п~ні .Іомякова К,Б першій фазі існувеолія Дитячо¬ 
го Садка виховна праця відбувалася в дуяе неспрріятливих умовинах.Щой¬ 
но від лютого 1947.р. Садок одер^^ав просторе приміщення в бзддпнку ди¬ 
тячої кухні.Сьогодні Дитячий Садок забезпечений в достатнім скількості 
меблями^дитячими малюнками,забавками і дитячою літературою.Значну ча¬ 
стину меблів зроблено в таборовій майстерні,яка забезпе437-е ' потрібним"' 
шкільним устаткуванням такощ інші шкільні завсдг^сглія табору Дитячі ма¬ 
люнки,що є прекрасними ілюстраціями байок і казочок, дітян 
правильно розуміти тексти оповідань та байочок.Значну частину забавок 
одержано від УІІРРА та ІМЇСА.,а деяку частину 'закуплено з власних фендів. 

недалеко будинку приготовано дитячий майдаичрік з гойданками і пі- 
сківпями. 

^ дитячий Оадоїс приготовляє для ширшої громади цікаві імпрези, або 
виїздить на запрошення військових чинників до амерргкансьісдх вояків в 
Ґарміш.Дитячі імпрези втішаються великими срімпатіямн серед таборової 
громади.Доходи з імпрез ідуть до Шкільного Фонду на удержання місце¬ 
вих шкіл.' ■ . 

Бпх'овка праця в Дитячому Садку провадиться щодепно ‘крім неділь і 
свят Г5ІД ГОД.9.ДО 12.При цьому тіоеба ствердити той прикрий сбакт, що 
не :с1 батьки розуміють значіння і потребу виховання найменших дітей 
у с:;:';.... .сіму дитячому гурті, в коремому дитячому світі, в дуже багато 
таких 'оатьків,що не ^ючуть посилати своїх дітей до Дитячого Садка.Ці 
батьщш може й не знають,що своєю нерозважністю приносять велику шкоду 
своїм власним дітям, не даючи їм змоги належно духово ро звріватися. 

Б другій половині 1947.р,до Садка було записаних 42 хлопці і 53 
дівчиїпсїцщ/ томзг 38 хлопчиків українського католицького віровизнання ^ 
і 4 українського православкого віроврізнання та 45 дівчаток українсь- 
кого ^католо вІроЕРізнаїіНл і 0_ дівча,ток українського правосл. віровизнання 

Ліс.їїя .виїзду деярспх наших мешканців' до Бельгії та в заморські кра-=г- 
їни отаїї^ дітейд в Дитячому Садку зменш.ився до 91 ди'гиниоу тоііу. є 37 
хлопців і 54 дівчинки,В Садку працюють З виховниці-учительки /у тому 
управрітелька/,одна ді,опомі}існа сила та одна особа обрлугі^. 

Нарсуд ну Школу зорганізовано' в четрвні 1946. р.Шкільні кля- 
си приміщеріо в нишах коррідорів.Навчання відбувалося за старим краєврім' 
про грамом. Від 15.серпня 1947, р, навчання відбувається- за ріовою програ- 
ррою, ухвал єною Відділом Культуррі і Освіти пррі ІфЛУЕ для всіх лікіл на є-'’ 
міґрації. За нозіи.іи програмами навчанрія в їїародній Школі повинно трива¬ 
ти З років. З 1946/47 шк.році рсодило до Народріої ЛТколрі ,177 дітей, з них 

тій 17 4^ зсікінчріло науку з додатнім вислідо.М',а; троє дітей залишрілося в 
самій кляоі. Багато_ дітей з Народріої Шкрлрі перейшло до гімназії та ірі- 

ших оеродрііх шкіл. В грудні 1947.р, вдалося розвязати питеріня прріміщен— 

ня -лродної Иколрі в топлріх кімнатках •Молодші 'кляси Народної Школи від- 
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бувають шкільну науку в пополудневих годинах в прпіміщенпі Реальної ^ 
ГімназіїЛІолодь Народної Школи ма%е в 100% зіюезтчппе. іпсільними під-і 
рзгчіїнками, ‘ ‘ ' . . , і 

Б школі праідають старші кваліфіковані вчителі^які навіть у ненор¬ 
мальних еміграційних умовинах ведуть навчання но вимагопоігу рівої^ ; ■ 

В новоьду шкільної-'і^^ році прибуло башато г:ових учнів^^цо тіеро-и^ісг-л'-а до 
Міттонвальду з інших таборів Л^ародна Школа мав б кляс^ з Н відд-іламп. 
Загально-освітніх предметів навчає 9 учителів,а релігії два катехнти 
/католицький і православний/. 

Чисельний стан учнів кінці грудня І947,р.-; ' 
. І'ліляса /2 відділрі/ - хлопців 29,дівчат 26 - разом оо 

2. '» /” • ” / ' - “ " 21, " 29 - 
3. '• /” м / ^ и 36^ п 34 „ 
4. '• /І відділ / - " 12, " 17, о. 
5. ” /" " / “ ” ■- 

І» ч б • / 6, з 

?? 

гг, 
гт 

!ї 
и 

55 
4.9 
50 
.29 
ІЗ 

9 

Разом 6 кляо /9 відділів/ - хлопців І03,дінчат і.ОЗ -разом д05. 

Школу очолтое дріректор І.Оточанський.Іїри школі існує батьківський 
Кру:;:ок,який дбає про матеріяльне забезпечення школи. 

Реальна Гімназія- розпочала навчання в липні І94бор,, ^ - 
після повного зорганізування міттенвальдського табору.Спершу Гімназія, 
мусіла ь:ористуватнся невідповідними приміщеннями. Сьогодні Гімназія 
майдее цілковито приміщена в одному будинку 2оКухні.Бсі кл.яон забезпе¬ 
чені новріми столамрі і лавками.При впорядкуванріі новирі кляо і нового 
шкільного устаткуваріня влолсили дулео багато праці члени виділу Ьз.ть.ків- 
ського Кружка школи в особах пп«.Г.омяка 0.,Небеша От. і Черниша Г» Чрш'о.- 
лі зЕїслугїї В справі забезпечення школи новими приміщенняіпі поклала Та¬ 
борова Управа та її рефереістрі. ’ , ' - 

В березні І947,р« ізідбулися натуральні іспити 8.кляси.Натуру з пози¬ 
тивним вислідом зложило тоді ■ 17 абсольвентів орітуралььрр .комісію очолю¬ 
вав інспектор народного і' середнього шкільництва при іді/Е-ЛіТкільний 
1946/47 рік закінчено -БО.травня 1947,р. 

1,0 Г5,'серпня 1947.р,Гімназію очолювали два дріректорп:: адміністраї' ' 
тивнпй 'Д-р О.Еалабас і педагогічний д-р І,БелигорськкіШРішенням Шкіль¬ 
ного Відділу при ЦПУЕ з дня 15. серпня 1947 уц директором иколи’-стаь 
д-р М.Дольницький, 1947/ 48 шкільний рік зачався 15.серпня.До псловішій 
грудня' навчання відбувалося рано і після полудня. Тепер навчання від-"' 
бувається за новими навчальними програмами середніх шкіл,затверджени¬ 
ми Відділом Культури і Освіти при ПДУЕ.При школі існують невеликі 
професорські та учнівські бібліотеки. В школі крім директора праіцо.є 
20 з^чіітелів^два катехити,одна'управителька інтернату та одна шкільв уї. 

га 

І. ісляса - !^лоііців II. дівчат 14 - 4)а50М 25 
о п — ” ІЗ, ТІ Іб - ” 29 
3. м Іб, Я 19 - ” 35 

• п ІЗ, ТІ б - ” 19 
5. (Г ^ ' ТІ І б, II ■17 - " 33 
5а •І 

• І. її 
І - ” 8 

6. '' Ч _ 9, II 12 - " 21 
7. ГІ _ ТІ 8, '» % II - " 19 
О » и _ ТІ 10., 11 12 •- " 22 

/ зі.дділі в,хлопців 103, дівчат 108, разом 2ІІ..- 

МГ'.' 

• 

КХДД1' 
яі 

при Ш^''ОЛІ 'існує 
школі матеріяльно. 

’БатьківсфКіИЙ іІру}хо-к''?ЩО дуже видатно допемага г 



18 - 

Учительська Семінарія і ' П е д а г о г і 
вана ще в 1945.р.в Карльсфельді.До Міттенвальду переїхала ця 
маЙ5"се в повному комплеті учнів. . о 

Навчання почалося в школі І.липня І94бвр.Учителськии персо 
повнено вчителями інших середніх шкіл.В 1946/47.шк.р.утворено 
фізкультури. . ^ ^ 

в новому шкільному році 1947/48 Семінарія мас всі відді^я^і^ 
СЛО учнів е значно менше, як у попередньому ШКІЛЬН^роЦІ о Де.^сі ^ 

в минулоілу шк.році закінчили Семінарію, З'аписалиея на різ.!,-її ві 
УТГІ в'Реґенсбурзі та на філософічний відділ в І:'іюш:сні. 

В І.півріччі 1947/48.р.чисельний стан учнів е такий- 
І.рік 

^ 2. ” 
3. ” 
4. ” 

фізкультура 

я ооно- 
школа 

кал до'- 
відділ 

але чи™ 
учкї^ які 
дділи • 

- ХЛОПЦІВ 
п 
п 
и 
іг 

5 
б, 
0, 
9, 

10, 

дівчат 
ч 
м 
ч 
І» 

1 
з 
7 
б 
2 

разом 
ч 

ч 

6 
9 
7 

15 
12 

‘^?азом. 5 відділів,хлопців ЗО, дівчат 19 - разом 49. 

Директором школи 8 п.Бабич Адам. 

гг> торговельна Школа примістилася в коридорних нишах б/'' 
бльоку.В шк.році 1946/47.записалося до школи -бб^учнівЛїїкола мала пов¬ 
ні три основні відділи 'і торговельно-економічний ліцб\й,який мас за 
завдання приготовити учнів до університетських студій.Б і-ікігулсму шко 
році кінцевий іспит склало ІГ учнів.Школа мав потрібіщ^ кількість пи¬ 
сальних машин та мікроскоп.Кілька писальних машин і мікросАогх-набула 
школа, за допомогою учнів,які' у вільних хвилинах від' науки заробили ?та 
купіго цих необхідних річей для шкільного обладнання о При школГ існує 
учнівська самоуправа з власним правильником,затвердженим дирекцією 
школи. 

Навчання в І947/48,шк,р.розпочалося 15. серпня 1947.р, Зунсзому році 
не відкрито першого року навчання з браку учнів; 

Чисельний стан учнів школи в 1947/48.іпк. році ; 
2. рік - хлопців 12, дівчат 4 л разом 
3. ” - ” З, " З - ■ 

Ліцей • - ” 12, І ” 

Іб 

б 
ІЗ 

Разом З відділи,ХЛОПЦІВ 27, дівчат 8 - разом 

Школою керує директор Лев Король. 

3'5, 

М у з и ч н' а Школа розпочала свою пращо в другій половині 
чер'вня 1946.р.Музична Школа веде такі відділи: окрипки, фортоиі-яно' і 
вока-льний.Школа складається з* нижчого типу /4 роки навчання/, середньо¬ 
го типу /4 роки навчання/ і вищого типу /4 роки навчання/,разом 12 ро''- 
ків навчання.З огляду на те,що учнями школи е учні місцевих шкіл,наЕ~ 

Чсішія відбура,вться від ранку до пізнього вечора.Школа мав де своєї ди- 
спраиціїї! 6 фортеріяН0|Щ0 їх вицайїдаб від німців у Міттенвальді та Гар- 
міш.Навчання в/іузичній Школі поставлене на високому рівні'. .Б минулоьц/- 
ГОК.рбЦІ в НИжЧІЙ-ШКОЛІ було 62 .учні, в середній Ібгу- вищій ЗЛЬвий шк. 
рік зачазср 15,червня 1947.р,Б школі працює 10 учителів,у тс. му О ди- 

:тор. 
Стан згчиів Музичної Школи: 

# 
» 

І,відділ скрипки - Углопців 22, дівчат 9 разом ЗІ 
2. " фортепіяно- " ІЗ, м 42 55 
3. » Бокалдіний - 0/ * » 

і» • 
7 — - !Г 

Газом хлопців 35, дівчат 58 - разом С'Ц • X О і> 



19 

Ктзім уктзаЇЕСЬКііх шкіл у таборі еґеркасерне під наглядом Культ^ОсБ,, 
Відділу працювали таком: українські школи і д т чі садки таб дохв^ 
ніркасЬрі-іе і Лютензе .-Народна школа в Піоніркасерне провадить 1.1 

кляоу. Старші учні^що хсивуть у тому таборі, ходять до народної ± серед¬ 
ніх йкіл в Сґеркасерне. ' , . ' о 

В таборі Лтотензе працювала народна школа з 4 клясами і дктячии са¬ 
док, який мав приміщення спільне з білорусипами. ^ . г-■ ...■ 

Б народній школі в Іііоніркасерне працювало дві учптельь.л:...іхохслзе 
І учителька в дитячих садках обох таборів прапд)вали по одній вчитель¬ 
ці в козеїіому таборі. 

В начодних школах обох таборів відбувалося навчання за програмами 
Шкільного Відділу ІСультури і Освіти при ІДПУБ. 

Чисельний стан учнів в поодиноких таборах; 
€ґерк0^серне; І.Рральна Гімназія— хлопців ХОв,дівчат Т08,рас>оМ ОН 

4, 

Педагогія м ЗО, 11 ' 19, 
Торгов.Школа 1! 27, 11 8, 
Музична Школа — 

II 35, . п 58, 
Народна Школа — 

И юз; г. 102, 
Дитячий Садок — 

II 37р^ 11 
__ 

!Г 

Г! 
И 
п 
1! ' 

49 
35. 
93 

205 
91 

Разом хлопців 335^дівчат 349,разом 584 

Лютензе; 

Школа ... 
II га о, І? 5 ” ’Г А 

1 ''Р 

Садок - 
п Г7 

'' 5 

(І 12, . ” Ш9 

Школа II 
'10, 

(! б/ ■ 16 
Садок - 

II 
.....з,. 

И т ^ 

Разом хлопців З66^дівчат_ 384,ра: '^50 

2. Фінансування шкіл. 

При шкільному рефераті Таборової Управи ісщ^е від січня 1940.р.. 
Шкільний Фонд,який веде всі фінансові справи нашого таборового шкіль¬ 
ництва. Створення такого фонду вимагало скрутне фінансове полоязлня 
таборових шкіл.Шкільні оплати батьків за навчання дітей не'вистачали 
на покриття учительських платень та, шкільної адміністрації. Тому Табо¬ 
рова Управа зорганізувала т• зв.Шкільний Фонд,який відразу перебрав' 
на се'бз 

~0 
фінаноову сторінкз^ таборових шкіл. 

ІД І.лютого по 10,грудня 1947,р.Е^кільнйй Фонд мав такі' обороти 

ГІ р н X о д и 
У пр а в ' і а б о ру -в п л а т а 
X е а т р /1нм.БІД квитка/ 
/атки і збірки 
Таборовий готель 
Ііооп, ”Вдність'’/надЕишка/ 

" ” /дріб.Збірки/ 
Кравецька робітня 
Хіевська робітня 
Різьбярська робітня 
"Шіноча Праця” 
Переплетня 
Суспільна Опіка 
/оплати за посвідки/ 

до цервнесення 

5500, 
34294, 20 
4124, 65 
1730, — 

3217, 27 
306, 08 
997, 
450, ^ -- 

340, — •• 

225, 70 
47, — 

537, — 

51068, 90 

Розходи 
На виплату платень' учителям / 
та на покриття адм,^видатків 
школи виплатили' за''час від 
І. 2. -10.12.1-947,р, * 
Реальна Гімназія 
Учнт.Сем.і Педаїогія 
Торговельна Школа 
Музична Школа 
Народна Школа 

.Дитячий Садок 
Книжки і ноти ' 
Стипендії учняід> 
Науковий Зїзд • 

45824, 
27680, 
219^ 

50 

о о Ї945 
пг.п 

/ ^ у ^ ^ 

с хіро 

300, 
200, 

до перенесення 8 Г С' 
1 .. О Н^ч. .0^. 90 
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- ЗО 

з перенеоеппя 
Оплати шкіл» 
Ре0.льїіа Гімназія' 

'’/нім. адїгі/. 
Учит.Оем.і Педагогія 

” ” ’'/нім.адм./ 
Торговельна Школа 

” /нім.а-дм./ 
Музична Школа 

” ” /нім.адм./ 
Народна Школа 

” " /нім.адм,/ 
Дитячий Садок 

" ” /нім.адм./ 

разом 

5ІСІС5ОО з поренесенря 
'■^ахо в е на в чал-іня 

50937 ДО Пауковці-прелеґенти 
587 2,— . 
9175 66 

ЗО66Д5 Сальдо на І0Д2Д9І7 
5704,— 

. 2130,55 
30270,— 

, 1571,94 
24417,31 
3107,94 
9225,91 
1667,96 - 

-69024^,42 разом 

І569С2, 50 
300,— 
200, 

Т57 4 8 2 , 50 
II541Д2 

І б90 24,. 42 

Позіще фінансове звідомлення .виказзрс,ш,0 не всі школи були та с са- 
мовіїотачальні. Йде тут головно про ті^школрі,що мають мале число з^чнів, 
в додатку.багато сиріт,що не мають змоги платити за навчання» 

Поодиноким школам за час І, 2.-ЗО» IIД947. доплачено" 
Реальній Гімназії 9014,90 ^ 
Учит.Оем.і Педагогії 15437,69 
Торговельній Школі 14089,45 ' , 
Музичній Школі 1752,06 

Х>азом 40294,10 ' , 
Іадііншку в касі Шкільного Фонду мають ^ 
Шротина Іііїсола 323,25 
Дитячий Садок Іі-43,87 - ■ 

разом 1767,1.2 
Від І. 2. до ЗІ. 10,ц. р,плачено учителям кародщюї і передніх шкіл по ' 

Во^ го/ьза фактично відбуту годину кавчання. В листопаді вчителі народ¬ 
ної школи одерг.али по 3,5о за годиьщг, вчителі середніх шкіл по 4,— 
за годину.Директори народних і середніх шкіл одер-удоть'місячні’платні. 
ВихоВІШЦІ дитячого садка платні в місячному Віднемеі-іпІД-Висоту платень 
устійнюе Педагогічна Рада, зложена з директорів усіх шкіл, в пороззгмін- 
ні з Командантом Табору і шкільним референтом» 

о 
^9 

Міттенвальд,24.12.1947,р. От»Гльнкцьккй ■ 
Керівник Шкільного Відділу 

^ з/.Позашкільна освіта. 

Завданням реферату позашкільної освіти 634110 дати змогу гаирокомз/ 
громадянству розвивати культ-освітне життя .в таборі. Сам факт неробу•- 
ваніїя в одному таборі великого гурту людей сприяв твореншо різких ор¬ 
ганізацій і товариств,які давали широком,7 загалові можливість заспо¬ 
коювати свої кздльтз/'рні потреби. ' 

Референт позашкільної освіти здійсюовай свою пращо шляхом театралу, 
шіх імпрез, наз-чсових і науково-популярних доповідей та овяткзщакням 
національнюс роковин. , ■ • 

За діловий рік відбулося в нашому таборі-35 доповідей на виховні'," 
політичні, літоратуіоііі та громад,ські теми.Різні з^країиські і чзджинєць- 
кі ансамблі влаштз’'вали в нашому таборі 56 імпрез, зорганізова,но 10 свя' 
точних академій,влаштовано^ 25 концертів,! спортове свято,2 ■пластові 
зїзди,4 наукові зїздрі і 15 забав з танцями,Крім цього дитячий садок 
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влаштував 4 дитячі імпрези,а ляльковий театр приготовив для дітей_5 
постанов дитячих казок. _ 

Силами нашого табору влаштовано дві виставки - покази доаягнень^ • 
праці нашої таборової спільноти,Першу виставку в Піттеквальді відві¬ 
дало к.10.000 осіб,у тому к.700 чунинцПв,Виставку в Ґарміш відвідало 
2.000 осіб,у тому 2.000 чужинців'.Успіх цих двох виставок б^гв незви^^ 
чайно великий.Ці виставки сказали багатьом чуйсинцям далеко більше ^ 
про українців та українську справу,нін багатотомозі праці Ліро успіхи 
цих виставок свідчать найкраще голоси згкраінської і чуяЕпноіі тірооіь. ■ 

На терені нашого табору діяли і діють окремі орга)?ііяагп ї^що став¬ 
лять собі за завдання виховання молоді. ■ 

Пласт обеднуе 98 новаків,109 юнаків,38’старших пластупів-і'26 се- 
ніорІБ.Старшина Пласту зуі.їіла незвичайно добре повести виховну працю 
в своїй організації,чим здобула собі серед широкого загалу громадян¬ 
ства великі“симпатії.Пластуни нашого табору зорганізували власшплі 
силами ‘'День ов.їОрія” та вклали дуне багато праці при організації І. 
Українського Пластового Длссмборі,Ювілейного Свята БеЬнИуВ якому взя¬ 
ло уча^оть 1.300 українських і 500 ч;дішнних пластунів. 

Крім 'того пластуни нашого табору бра.ли участь в міцнародксму Дйсєм- 
борі ДП-пластунів у вересні 1947,р.Окремі пластові ча,стини чинно ви- 
стутади у всіх національних святкуваннях і торжествах. 

Організація ОУЖ з початком 1947.р.нараховувала 228 членів,Пізніше 
через виїзд багатьох членів до Бельгії та ішінх країн це число змен- 
ШИ.7ІООЯ до 79.Ї-Іа постійних щотижневих сходинах виголошено "в домівці 
СУІІ-у 4-3 реііоратів.Крім ЦЬОГО організація зорганізувала свій власний 
амагорський гурток,який приготовив три театральні виставилЧлени цієї 
організації збудували і держать під своєю опікою могилу невідомого 
Стрільця, ■ ' ^ 

Б днях 25.вересня до 5,жовтня відбувся на терені нашого табору зо- 
нальнпй інструкторський курс для культ-освітніх робітників поодиноких 
осередків ОУТІ-у.П днях 8,і 9.листопада члени ОУІ'-ї-у брали активну у- 
часть в сумівськоіц,^ здвизі на іраймані. . 

Оумівці-сііортовці зорганізували опортову секцію "Прометей" .Ланка 
копаного мяча розіграла низку змагань за мистецтво В кляои. 

Для всіх членів були"зорганізовані прогульки в поблизькі гори,до 
Еерхтесґадену і на Кеніґзе, , ~ 

Руханково-сііортове товариство "Лев" розвивало широку спортову ді-' 
яльніоть на терені нашого табору.Це товариство в нагоди.'СВоїх звичай¬ 
них загальних зборів випустило обширний звіт відбіїтх-пі на цикльостилі,' 
який деіайльно реєстр^^е воі осяги в різних ділянках спорту та фізич-,« 
ного виховання взагалі. 

Крім цих організацій молоді діяли на нашому терені різні професій¬ 
ні, культурні, релігійні та суспільні організації. Зони своєю' ггоацею при 
чинилися немало до піднесення інтелектуального і культурного'рівня ка< 
шого табору. 

ііттенвальд, 24,12.1947.р. М,Онилик ' ■" 
Рефер)ент Позашкільної Освіти 

4/ Радіовз^зол. 

Радіовузла складається з двох відділів? І, украї'ноької націб- 
н<^и.хЬН0і сторінки та пресової служби й 2.-урядових оголошень та розшу- 

_^^®Р0^Д®2?ься^у напрямі? а/ поглиблення національної 
і,.^омости, б/ лоборення залишків рабської психології,- в/ пяекакнр.- 

приязні МІЖ поневоленими народами та г/ поширення поля зору громадян¬ 
ства в галузі науки й техніки. . ь . 



За звітній чао б^л.о виголошено 105 авдицій загальним обсягом Іб-іЗ 
сторінки рукопису., цебто пересічно по 15 сторінок на І 8.ВДИЦ1їО,3 того 
числа на ^реферати й міцнародко—полі^?ичні огляди^а їх було виголошено 
209припадає понад 80 сторінок. 

У своїй праці,в галузі пресової служби,З^адіовузол послуговується 
'безпосередніми вістками з радіо в німецькій,англійській,українській, 
польській,румунській,чеській та московській мовах,як рівнож пресою; 
в тих самих'мовах,за вийнятком румунської та чеської. 

Кількість оголошень за звітний чао виносить 340 х З = 1020,цебто 
пересічно по 10 оголошень ца І авдицію /протягом І дня/.• 

Бптрати щомісяця складають 50-30 нм. на купівлю періодичної преси. 
Б сстанніГі чао Радіовузол, з дозволу І^оманданта Набору, запровадив 
плст"то ;:а приватні оголошєііня,б]:о в невеликій мірі дасть змогу зменши¬ 
ти витрати на купівлю преси. ' 

Обслуга Раідовузла складається з трьох осіб; керівника-редактора, 
співробітника-приймача вісток з радіо та із спікера. 

У звязку з відсутністю патефону,що його в свій час привласнили со¬ 
бі колишні працівники Радіовузла,немає змоги- урізноманітнити авдиції 
висиланням му^'-пки. , ' • ■ 

Поза тим, за в;?,яки ново збудованому радіозміцювачеві /коштом Управи 
їабору/,праця Радіовузла мала б нормальний перебіг,якби ке'брак де¬ 
кількох /принаймні ще трьох/динамічних голосників'на бльоках. 

Іїіттенвальд, 24. грудня 1947.р. М. Кваситнигс 
Ф і в тііік Ра д 1 о в у зла 

5/. Фахове навчання. 

Початок організації -фахового навчання в таборі Міттенвальд-Сґерка- 
оеріїе припадає на період після переїзду до табору компактної, маси у- 
країпців з бувших таборів в Карльсбюльді та 'Фюссені'/кінець травня, ' 
початок червня 1946.р./. За час мі;" І. 6.-15. 7,1946.із, справою організа¬ 
ції фахови.;-. шкіл та курсів в таборі займались окремі фахівці-і ні ці я 
тори,ніктуг на те спеціяльно не уповноважені. 15.7.1946ср. за згсдсіс ди¬ 
рекції УІІРРА при Велфер Офіс Тім, а пізніше Кемп, призначено окремого 
референта фахового навчання табору. 

Після О'формлення окремих відділів Таборової Управи української 
громади-,рефехзент фахового г[авчанїія ^Зельфор-у був кооптований для пра¬ 
ці за сумісництвом в Культ.-Освітньому Ідділі Управи Табору.Методич¬ 
не керівництво фаховим нгі-вчанцям до 1.1.19-17, ]р. здійснювалось в спосіб 
безпосереднього контактування з керівником Культ,-Осв.Відділу Управи 
та через таборову Шкільну Раду, покликану до життя Культ.-0-сб/бідд1лом, 
а з і.січня 1947.р.чехзез делеґатуру УТГІ,якоіо на кінець відчиткого 
періоду були охоплені зоі таборові фахові навчальні закладі'і,за вий- 
кят'-^’: О"'пьбярських курсів. 

•■■ф-^-ередіїіми керівниками та врікладачами кзфсів і шкіл.^були фа¬ 
хівці ртзних галузей,які в значній своїй частині вва;талпсь основішмп 
працівниками иа інших посадах в таборі, пргишоюнп на кшесах за оуміощі- 
цтвом. ■ 

Пно мерожУ 
-і. ^ «у фахових шкіл і курсів,які функціотіували на терені табо¬ 

ру за В1ДЧНТППЙ період,дивооісрому відомість /додається/. " 
еііачіїа чаотішісі сра:..овііх шк'іл і курсів табору за відчитний пеніод не 

г.ала своїх власних сді^іансовіїх пляїіів та кошторисів,оскільки нпвчання 
хіа цих курсах було безкоштовне і ке^зівники та викладачі ■ їх. окрЄ''.:ібї ■ 
грошової винагоіооди за свою працю на кух^оах не одорж-^'^залрі,працюючії, ■ 
як правило, за сумісіїрщтврм. - • 

Дірупа частіПісі фсіхових навчальних закладтдв свої грошові кошторітои 
удувала на внесках курсолітів, які скла-далрісь з 5 нм. т. зв. впі-ісоеріх та 



по 10 нм.в місяп;ь платні з?, навчання. 
ЇГа іщх курсах керівкикрі та викладачі лише частково утримувались ■ ' 

за рахунок громових надход::ень по курсах,маючи неповну працю і вина¬ 
городу в інших установах табору,або одер^сували грошову винагороду 
за пращо на курсах від унрівських чинників - слюсарсько-неханічкі 
та автомехаиічні курси.І третя частина фахових курсів свої прибутко- 
во-вх,рат-"ові .кошториси будувала, виключно на платні за навчання кур¬ 
сантів, яка дорівнювалась 150-300 нм.від курс .інта за цілий курс ірав- 
чання /шоферські курсрі/,або по І нм.за акад^ .іічну годину,як це було 
на всіх курсах чухоземних мов. 

і;рім того всі керівники та викладачі фахових курсів і шкіл,якщо' 
вони рахувались оснсзними працівниками на цих курсах,одержували від 
УЇІРРА додатковиї харчовий ііриділ та цигарки. 

Про суми грошових надходжень та витрат,див.окрему грошову^відо¬ 
мість /додається/Ф • ” 

Частина 0®.хозих навчальних закладів /слусарсько-механічні кзфои, 
автомєханічні к^зрси,шоферські курси,краз'ецька школа з кур'сани та 
шевська школа з шевськтіми к^грсами/ мали в свойому розпорядденпі спе- 
ціяльно виділені для цього приміщення або окремі кі мпати^реріта кгур-' 
оів таких приміщень не мала,а лише користувалась кляоіі'мя кімнатами 
інштіх навчальних закладів. 

Відношення місцевої адміністрації до фахових шкільних ззжладів 
цілком добре. 

ЗЗідноиеиня чзді:иьецьких чинників - байду}':е. .5 роботі фахового шкіль 
ництза перешкод не чинили,але й не сприяли. 

_фіифер ні _ р і д омр от і _ про _ фахо в і ^ шк р л и_ та_ кур р и;__ 
ч.п.Назва школи-курсу 

ї.Однорічна кравецька школа 
3.5-міс.вечірні кравецькі курси 
З.І-річна шевська школа 
4.5ЙМІС.вечірні шевські курси 
5.3- " курси роблення прикрас 

вечірні курси переплетництва 
різьбярські курси 

ТІ ІТ 

фотокурси 
слюсарсько-механічні курси 
автомєханічні курси 
електротехнічні курси 
електромонтерські курси 
радіомонтОрські курси 
курси міркичих техніків - 
вечірні лісові курсрі 
ШО ферс ькі курси 
курси водної інсталяції 

'* книговедення 
" стенографії і машинописання 

2І.І-річна іконографічна школа 
22.5- міс*курси англійської мови 
83.6- ” »» и м 
24.6- ” ” еспапської мови 

^ " французької мови 
ТІ ІТ 

II 

II 
II 

у 

в і д б у т р ґ р д ин фйа в ч рціня 

б', З- 
7.3- 
е. б-. 
Г.О- 

10. 
11. 
12. З-* 
13.3- 
14 . 4- 
15.6- 
Іб.С- 
17.4- 
18. З- 
19.3- 
20. Зл 

II 
(І 
II 
и 
м 
і? 

: і 

и 
II 

п 
п 
і! 

П 
ІГ 
П 
II 

25.6 
26 і б- німецької мови 

теорет. практич. разом 
" '“1440“ 1728 ■ 

70 50 120 
64 1340 1404 
90 44 134 
22 468 490 
12 бС ч» гу '<■> 

1 ^ 

Іб •' 32 40 
20 ' 40 60 
А А. .1. ІЗб 180 

432 574 1104 
108 144 2-52 

7гЗ. 40 ІІ4 
II б 120 236. 
70 60 130 

100 320 420 
« 436 ■ 20^ 456 

72 20 92 
72 468 540 

134 Т5б 290 
24 128 152 

240 ' 1244 ' 1434 
140 і.- І іО 
ІЗ 2 ІВ2 

90' ... '90 
46 ... 46 
44 •• 4 і 

ці курси тривали приписаний час і май):.:е всі вповні вичерпали 
передбачені пляном навчальні години в теоретичній і практіїчній ді¬ 
лянках. - 
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ч.п. 

Відомість про рух слухачів на курсах^ 

ва Еколи-курсу ч,учп 
талів 

ч 
«*» 

пос туйЙЛи 
о 

’йіі' ;к^р§і §?1КІНЧКЙ6 іісурбй 

г;0Л. :ісІ Ик 40 л. :£;іїь„ раз. 

“Ї7~ї*-річна крав.школа 64 24 ЗІ 
• Г) 

2. 5Цміс.кравецькі^ курси X 7 53 60 а об О О ■ Г:,Гу 

3. І-річна шевська школа І 39 І 40 •«г. .О О 
4. 5-міс.веч.шевські курси І 24 24 І, / 6 
5, 3- »» курси прикрас І - 58 58 ІЗ і. о 
6, 3- ” •' переплетників І 32 32 >пЛ .0 6 
7, 3- ” ріпьбяроькі курси І 2 ■ 5 ' 7 2 2 ■ 4 

Є. 6- " '» ” І 24 2 26 24 О * 26 
9. 3.1.” фотокурси л 26 7 33 10 І II 

10. б- ” слюс.-мех.курси 5 60 60 15 - 15 
II. 4- ” автомеханічпі курси '■■І» 20 20 - X —. 

12. б- ” електотехн.курси О ЗО - ЗО - -■ 

ІЗ. 3- ” електромонтер.курси - 12 ~ 12 6 — ■6. 

14. 4- ” радіомонтер.курси І 40 40 • •тл 

15. б- ” курси мірнич.техніків 2 9 І 10 7 — І 

16. С- ” лісові курси 8 20 20 10 - ІО 
17, 4- ” шоферські курси 5 410 2 412 2СЗ І . 264 
іе, 3~ ” курси водн.істал. І 5 5 5 — 

Ь 

19. 3- ” ” книговедення -3 8 10 18 г\ 
О 4 гі 

20. 3- ” ” стеногр.і маш. ■2 5 40 45 4 5 0 
21, І-річна іконогр.школа І 9 3 12 — — - 

22. 6-міс.курси англійоьк.мови 3 26 ЗО 56 9 Іб Г ^ 

23. 6- ” ” ” ” 2 29 16 45 — — 

24. 6- ” ” еспанської мови І 17 II * 28 3 7 10 
25, б- ” ” фракцузь.мови І 5 8 14 ~ / — 

26, 6- ” ” німецької мови І 12 4 •16 — 
«м. .М «я* ^ 

__'_______??:Й0М_ 5р_. ^880^^307 _ _ 1187 _427 _ ІІІ__ __533_ 

Відомість про фіпапсуБапня кз^рсів від 15, б. 1946.р .до 15.6 . 19 47 ■р ® • о 

ч.п,Назва школи-курсів Прибутки Видатки Сальдо'■ 
ї. Однорічна кравецька школа 1640, — — 1012, — .5 28, — 
2, 5-міс.вечірні кравецькі курси 2415, 2016,-- 3 оо - 

о. Однорічна шевська школа 11-0, 140, — ~ 

4. 5-міо.вечірні шевські курси 130, «ч. М_4 і, о ■х, ■ 

5, б- ” слюс.-механ.курси 12958, 61 12742,'бі 2 1.0; - 

6. 4- ” автомеханічні курси 190, — — 38, — 52, -- 
7. 4--" радіомонтер.курси 630, — X 666,-- ~ 

8. 
9. 

10. 

8- " 

4- »' 
4^ ” 

веч.ЛІСОВІ курси 
шоферські курси/І.б. 46./ 

" ” /15.4.47./ 
11. Однорічна іконограф.школа 
12. б-міс.веч.курси англ.мови 

курси еспанської мови 
французької мови 
німецько ї‘мови 

13. 
14. 
15. 

б— І» 
б- '• 
6- " 

II 
м 

400,— 
39289,50 
7200,— 

242, — 
2529,— 
1012, — 

292, — 
385, 

250,— 
38355,20 
3024,45 

242, — 
2132,'40 
1024,— 
307,-.. 
385,— 

159, 
934,30 

4175, 55 

396,60 

Разом 

М1тіенвал^,.Я4. грудня 1947.р. 

- 69453,IX 62467,56 7051,45 
Єі в. . І... ^. Л: Я: й. г? 5.. & і* г-- і: ь ь ; г : 5 ’ 5 - 8.. г ;4- ї,- і.*, і. -й 8.-і і .і • ь ; г:г за; гг* *г 

“І 
' Л.Лисеішб ^ ,*--у ■■■ 

Референт Фахового Навчання 
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б/,Еміграційний Уряд. 

Еміграційний Уряд іскув від дня зорганізувакня табору.Опершу він 
був при Ареа,а останньо прилучений до Збірного іаборрн Завдакпям Емі- 
ґрадіиного Уряду 0 оа’ормл-.оваїїпя документів для ос.ібудо виїзтгн-ть за 
КОРДОН;чи то індивідуально;чи збірними групами. , ' 

.'■,001 зорганізовано Г О’^'ПОВ-І -,т-ч т-: V т.« _ . * 
от ' ТГБ 

' 4- ^ ї, 0- с аме; 
зо. 6, У, Тра НСПОрТ ро бі 
23. 10, /1ГГ 

'хї , п 
23. 10. <1У. 0 ро *-Г 

V 

26. 10. 47. м ро 
Р8. 10. 47. м РО • 

0. 12, І7. я ДО Д XI 
Г5. 12. 47. І? І) 

1! 

"■ііків до Канади /лісорз'’би/ 
.шць до К£ніади /грінки/ 

Г .7Г1 ї / Т г пігп п тт -І —тттД. / 

29 4 осіб 
бі 

349 
81 

5 

и І! П и 
Т25 
130 

и 
»г 

п 
п 
п 

045 осіб Разом вислано збірними транспортами 

цього оформлено документи на еміграціз і вислано -і-о >Ь,чс-орп-т« 
ного_лопартамеі-ту в Шонхені для Я35 ос1б,у' тоїпфдляНт особиУоЗзер^^ 
иУ'ОЛіуДля 'іЗ осіб до ііа.рокко; для 106 осіб до кз.мітголоміб ’Д н-'у-';т-і'.г; 
залізницях^у Канаді та 16 осіб до праці рільнніцгві в алГ 'Уі'Г" 

Пг,раґтГдля™90 Документи для групового пересолення д 

7 00ібУ“ індивідуальної еміграції виїхало до Канади ІЗ осіб і до ЗДА 

до зареєстровано І2з' афідевіти до Лг.ерюси 1 І7Г 

■(і йтіґраційному Уряді праіцое б осіб. , ■ . 

МіттецЕ.дльл,24.грігдня І947.Р. Ф-- , ^ '»■«хлсдка-л. 
різник Еміграційного Урпду 

уірішафтс-Цаатунґ"- з 31,10. І947.В допРЕ’Е-У'РЦаЦоьРГ-бР'РвкУ” 
тат4Г'л6цга4зр4‘4УіЕУ^!Р ° Ц" висгавляет'іг" пише між Ішим 
тлфту>гг~'^ у КИСха^ки, люди української на,ціот-таль'ноотл явр‘’"'та 
Р^з,Р громадднотва,щоб виказати,що пе'воіДП 
о'іаРІ гокУ^чо їм акерикакських папіросів.Ра ви 

Утаборового -же'ття.які ми 
рГ..: Д? ,'ФІІЦУ^ віиоьково-іголоиенкх. Тут бачимо гаколи '/?. 000-ча 
ВІ^сбо"гУ ’ ’^®®-’^?>миотецькі вироби,-оемоело, 
УУС-Уї '■"‘”^ ооріиної продукції,в цьому випадку харакіемїотЦгної для 
кр<„,м.ііців з прекрасними мотивами виливки і 'оі’^ьби в •^рнрічт гм тгтт- •• 

діяльнооїн таборової гро-.зди е піггптпяя гп -Г л-.среві.4и7г.тгіо цієї 
кому БОНН Т.ТР ^л4-гФт 0 ПІД,готова ДІЇ до манбутьіього життями я- 

лення оргакізаторів внотаАи! ' і протикомунісіичне наотав- 

Рлільша частина мегаканців табору; який Блаштув.8в тгл -рітдг^.тппдс-гг 
лася на виїзд до різних заморських чбяїтт і гг> гт ' ^'-У? зголоси- 
що табір У_міттензальді' о хаДкДХЕгч иЯ д°я вс|с?ЦЦ,.;рУУіУУ 
ґра.^і з Німеччині,яку яачислюїшь*на чверД4Хг онД 

^ виставки у Міттєнвальді /по рсхапп^уп/. 
’^ХкР'Д Пінська мистецька. ВИСТа'БТГЯ р ттт.т^т.^ Іі ■ о „ 

ред вставок Різиоиаціональних ДП”. Е^а 



у, госііода.:?оькЕ ЕИїїЯ набору. 

а/.4>інапсрво-господарське звідомленьш. 

ЧН0Г.0 

ідбисп- 

'■Х‘,у :ціі 

Табо- 

Вибори Таборової Раді,и в 1946.р.далеко не розвязалрі 'питання гсопо- 
дарування в таборі українськими чинниками.Пс:,яені.оть .УІТЬЇиі,а потам ІРО, 
які господарили в таборі, в руках яких були всі чииникн ек<;л 
впливу на господарську роботу таборових закладів, ке моглрі и 
ся ііеґатиБно на вислідах господарського г-иття табору. З першому /пів¬ 
річчі роботи Таборової Ради й Управи чужі чиїпшкп иатЬ^е нег випускали 
з-під ОВ.ОГО впливу адміністрації в таборі, В другому півріччі ця мето-- 
да була дещо полегшена,але і в цьому періоді" чинники ІРО' отаралкоя 
вміБіуватися у внутрішні справи життя табору,ке випускаючи зі своїх 
рук та своєї компетенції економічних чинників,як додаткові папіроотси/ 
заробітпя платня та іше.В таких умовинах важх'ю говорити про якісь о- 
сяги в розбудові та налагодженні фінансово-господарської справи в на- 
пому таборі, ' - 

Одпаково Таборова Управа не переставала впорто змагати до того, 
переорати на себе всі адміністративні,фінансові і господарські 
в таборі. - - ' , 

л'уЛя господарської праці необхідна фінансова база,якз7- мусіла 
р^оза, права творити, збираючи відповідні фонди в касі Таборової Управи. 
Зсі впливи,як от від імпрез,підприємств і кооперативи д:,абору вплиімали 
до каои б,!І?РА,а потім 130 і тому Таборова Управа ^гогла. корнотуваткоя 
тілг-.^іі вііпадковкмк і незначними сумами 

л надкоБі і незналіні суми не могли задовольнити наяшекучіших ''' 
потреб табору тим більше,що щоденно росли вимоги,які приносило з со¬ 
бою культурне і^господарське життя табору,До того в грудні 1946.р. 
чинники УШ?ЗА БІД,мовилися оплачувати вчителів у таборових школах. 

Тоді,і Таборова Упра,іза станула на шлях самообкладання населення та¬ 
бору через театральн:і імпрези, д;одавши до вартости квитка І іш.на у- 
таорЄіШя т__^_^зв<.Шт'в.льпого ^онд.',у,Крім цього проведено збірку на потреби 
буспільної Опіки, Б ооновпому на ,допомогу нашрім таборянам,що їх по¬ 
збавлено прав Дії, 

З кінця травня 1947,р 
Управи поширюються і разом 
ються за рахунок тйх сум,що їх перше забирала каса УБІРРА 

За Іб місяців праці Таборової Управи прийшло до каси оТ6,283 им, 
і видано за той час з каои 462.258 нм. 

Джерела,що з них гфиходили вплати до каси Таборової Управи, булрт 
такі: ■■ " ^ а 

,Ро,з виїздом УІіРРА з таСору,права Таборової 
)азом з тим і впливи ,до наборової каси збільш^-. 

1. Кооп, '^0’,дність’' * 
2. Театр /імпрези/ 
3. Шк і. л ь ип й Фо нд 
4.1ЩУЕ 
5.Зворот підзвітних сум 
6. Кооп, ^Жіноча Праця*' 
7, Ігомі сова, крамниця 
8, Таборова крамнипд 
9. Фонд допомоги 

Зворот позичок 
11, 'Тіо д енні Еі с т 1 ’* 
12, .Виставки 
13. Добровільні датки 
14. Національний податок 
1-/ Збірт^а на СО 

70,232, — 
29.712, 

ІІ8.976, 
7.958,-- 
3.0 оо, —— 
5>, 817,п-. 
1.085,-.. 

15.471,— 
20,036,— 

128.790,— 
4.663,1- 

34.942,— 
25.196,— 
2.980,—, 

нм. 
и 
и 
(? 

ІІ 
м 
м 
II 

и 
І? 

II 

ГІ 
« 

3.7222,-^ 
472. 650,—' нм. до перенесення 



'з перанесешїя 
16,Збірка на коляду 
ІЗ.Шевська майстерня 
18.Кравецька майстерня 
І9,Залізкова майстерня ч.І, 
20. ■' и ч.2о 
31. Голярня 
32. Пральня 
ЗЗ.ІІереіілетня . 
24, Різьбярська майстерня 
25. їрішотарська маїйстерня 
25.Керамічна майстерня 
33. Гїеханічпа майстерня 

разом впливів 

472^650,-.: нм 
З.І50,~~ 

■ 9.611,-.:- 
7.826,—. 
4. 318,— 

' 829, 
»рі 

О 9 О о 

з . 499 
881,-- 

1.579,'..- 
1.885, — 
8.141, — 
'8. 849,-- 
3.195^ — 

883. ІГ.' 

II 
п 
II ■ 

І! 

II 

ІІ 
І? 

II 

Н 
І! 

ЇШ , 

За той зхе період Таборова Управа виплатила па такі подроби'" 
І25;08І,8-. нм. 
ітз4і0,-4 д 

45 . 8 45,— " 
33.953,— ” 
І..850,— ” 

■3004-4 
10.652, 

1.000., — 
і;,000'^ — 5' 

*Т • -г 
л. ^ 

5^ 388^ .-4 
7„975.,— 
3.009, 

19.745,— 

II 
і: 

Г'= І 

4' 

538. 09- 
О'І 4 і—. V... ^ 

О <~уг: о 

II 

II 

II 

п 
я 

468. 

Управи,вважа 
’ каси: 

нм. . 

<змо за несб 

І.ЕЬоли табору 
8. Видано позик 
3. Ропо мого вий 4^0 нд 
4. Виставки 

Стипендія студентам 
*' учням 

'7. Головній касі УБРРА 
е.улпц 
9. КОДУ С 

, 10,Наукові конференції 
ІТ.ІШУЕ 
І2Л.'!іайно 
13. Шатеріяли 
14. Платня працівникам Таборової Упоави ■ 
15. Витрати 
Іб.Ікртість свиней 

разом виплат 

^ Аналізі^’-ючи окремі суми витрат Таборової 
хідне зізернути увагу на такі розділи випла- 
платня співробітникам Таборової Уп-оави* 
оа 

II 
' п 

II 

11 

II 

ТІ 

І» 

м 
І? 

II 

я 

.разом 

ніГ їеатраль 

вересень 1946.р. 17 службовикам .виплачено жовтень я 17 я я 
листопад я II я II 

грудень я 5 я II 

січень І947*р, 4 я я 
лютий я 5 я т» 
березень я 5 я я 
квітень я 

6 я я 
о о і Т'^т. 

-Т/ ' V Хі.О II 1 
■л II я 

серпень я гз я II 

вересень я 3 я я 
жовтень я І я я 
листопад 

0 ' ' 
я І я я 

3.750 
3. вІ5 
3. 490 
І, 340 
1.11-0 

І , 540,— 
І. 290, -.: 
І..620, -1 
Ґ.ООО, -4 

НІЧ, 
іГ 
II 

я 
■и 
я. 
я 
тт 

500,-- я 
І.ООО,— я- ^ 

246,—. • я . 
__'..2І4,4:: гг 
Т97'^4Б, її- ■ЬШ 



Г) 
(О а 

6, 

Назва-школи Одержано Виплачено Дотаці^ 
від батьків учителям Таборової " 

Народна Школа 20.758 23.550 2. 802 
Фізкх’'-'''Ьїура 1.005 1.235 ; 230 
Жузична ІІІкола 17.330 19.220 1.890 
Учит.Оем.і Педагогія 5.817 22.051 15.244 
Реальна Гімназія 25.397 37.480 12.083 
Торговельна Школа 4.379 21.455 17,085 

Разом 75.585 І25.021 •49'.: 355 

Бкдано ПОЗИК! Ва час праці Таборової Управи видано, 32 позички на за¬ 
гальну срму І7і.340 їш.Позики зидавайо кооперативним організаціям^ 
підприємствам таборз" та окремим громадянам. Із загальної сгдпї виданих 
позик ІР Г, ЗЮ іш. звернено Таб^оровій Управі на суму 128.790 нм.Не звор- 
пепих позик лишилося на день І. Г2.1947,.на оуїл-у 42'. 550 нм.! 

І^оп. ”Єдність " 
3-во '’Ш.оденкі Вісті” 
Мев сь ка майс т ех:)ня 
Кооп, ^’ІЛноча Праця" 
Театральна Студія Гірняка 
Т-во "Лев" 
Пральня 

8, Ліквідаційна комісія Табору 
в ІСарльоРельді 

9. Пооді'Шокі особи 

1. 
2* О О • 
і. 
5. 
0. 
7. 

20.000 нм, 
1.500 " 

500 
800 

7.000 
2. 300 

700 

в? 
І? 
п 
?ї 
п 

400 
9.350 

і; 
п 

разом 42.550 гш. 
^нд допомогп потребуючим! На цей фоїщ зібрано 20.096 їМсВ основному 
для таборян,що втратили право ДП,Одначе допомогою кохоріотувалися тако:;^ 
інші таборяни,що допомоги потребували.Таких допомог видано 127 грома¬ 
дянам на загальну суму 45.245 нм. Таборова Упхзава з власних Рондії-з ви- 
дала допомоги на суму 25.179 іш 

Виставки. За 3-Ьіціятивою Табсхзової Ради й Упхоа.ви зорга,їіізоволіо в Міт- 
тенвальді ..заставку праць-наших ма,йстерень та окремих таборян. Виставка 
мала на меті пропаганду української творчости з' різних ділянок життя. 
иставка проходила під гаслом "Рік праці табору".Ставлячи перед собою 

такі завдання,Управа Табору була свідтома того^ддо органіЗс'.ція, з^'лаоітту— 
Вс:.кня та ііорезедоиия виставки вимагатиме пєвшшї; безповоротних гоошовях 
сд/м,розмір яких пляновано до 20о000 нм. 

.'Зпотавка' в^^Міттенвальді дала несподівано добрі висліди ке тільки 
Б розумінні її моральїшх осягіїз,ал0 й матеріяльких.Табореві,й Уд-оаві 
не довелося не тільки видавати дотацію для вистгавки й од^пг/п-г^и 
копти для користування ними в таборі. * 

зробила велике вражішія не тільки на україпоьких відвіду 
і..в,але на^ німецьких та на військове командування американської 

с.рм..иі,3^ ВНСЛ1Д1 чого представники ІРО запроподіували Управі Таборг зор¬ 
ганізувати таку саму виставку в Ґарміш, Зорганізована виставтеа йв І^арміш 
не дала^звичайно матеріяльного ефекту,за те склала значний національ-' 
ві*г/*"гаІ*'чч^ ^У^^^^'^ПІв»У висліді обох виставок маємо такі фінансо- 

йжерело доходу 
І. Добірозільні датки 
д' ‘Ьодахс літератури 
3, Театральні імпхієзи 
4. дар о. -Зі з и т. "Зо як о з с ь к о го 

разом доходів 

Міїтепвальд 
ІІ885, 21 
1169, 60 
6823,50 

. Ж) 
30873,31*“'. 

Ґа].)міш Сяу 

Ю63,79 

ІІООО,— 
14063,79 

Разом"' 
14949,— 
1169,60 
6823;50 

12000,— 
В4948Л6' 



На організацію виставок витрачено 

Ч.п. Титул витрати 
Організаційні видатки 

3. оаробітня платня 
3, Репрезентаційні видатки 
4, Л.ітература ? альманах, 

р ек ляма, з аігроч е ння 
5, Доїзди до виставки 

Зворот за кразт'у експонатів Гл 

рсізом витрат 
наслідки 

йіттен'вальд 
, 5 448,70 

3050, .-- 
2000,—- 

5393,40 

15791,10 •' 

Ґарміга 
^39, 45 

•ІІ700, 
1050,^..- 

483,50 
10 Ю, 50 
3400, 

18 173,45 
_ 4108^06. 

30878,31 14063,79 

Разом 
6'^78,15 

ї-4750,.— 
3850,-- 

5774, 90 
-■ 1010 ,,50 

- ■ 33963,55 
_978^55_ 

34943,10 

Рптрати! .Витрати Таборової Управи за звітний період оклад спот ь суму 
33538,58 пм.,які розділяються на такі окремі позиції? 

Г, ' ~\ я- ІТ І. 
3. Раїтцелярійні та пошт, видатки 
3, Гоопоі;ареькі видатки 
4, Репрезептаційні 

3338,80 ьчл. 
13383,53 ” 
10474,15 " 
7453, — 

разом 3.3538,58 нм. 

Такт чином пересічні місячні видатки Таборової Упра:8и замикаються 
цифрою 3034 нм.Отжв півміліоновий обіг в касі Таборової Управи свід¬ 
чить про те,що Таборова Управа побільшує фінаноові засоби табору з 
метою яктлайдоцільніиого їх використання на добробут табор..чча 

Коли порівняти фіьіансовий стан Таборової Упро-Б.я з 8„6.. 47, і ІсІЗ, 
47,,то матимемо такі показники за півріччя? 

Р-ок 
І. Каса 
о ТТ^тіттг, 

3, Біїдані по зики 
4, Допоноги поїребзчочим 
5. іїатеріяли 
6, Дебітори 
7. Тзаркни в нату^)і 
8. Бптрати 

Актив 
8, 6.47. 
39318,83 

1000„-- 
30800'— 

550,-^ 
579 4, 

..(* г; . Ц л У- ' ' 

54085,92 
Г/ С. П' г. • ( І и ^ 

^ ».чУ ^ 

СУ о о о 
■ 543,65 

337І-, 96 
16713,14 

Еал£'д,їіо 67 ' Лі о Л 126333,37 

І. Длаоні кошти 
3. Гїкіль.^ч-їй 4^0нд 
8- м\:пд допомоги 

'Оді: то 
' -• ^ 

І - 

5. 
6. 

<ріі 

Ч.'Л'Н 

Пасив 
43448,99 

6320,57 
12362, 25 
5331,04 

96141,75 
6045,38 

.20770,60 
2Є57,09 
978,55 

Валаио г Ч ' '1 л о о о и і 'X' л .о о о -о І26233л37 

Лтко 80 півріччя ми і/гаеью зріст балансу Таборової Управи на ^4% 
ґфіі зрості зчгиеїтх кок ті з па І ЗІ, .2‘Д. 



зо - 
П'0Т)ГРЮ^^ись господарської діяльпости 'Іаборової Ухірави,нзобхітріо за- 

іо виробничих підприємств і два торговельні 
заклади.Політика УП£’ї»А."^та ІРО зводилася до тогоГдоб^нс поширдзувати 
значити,що 

ппа'п^'^підприємств^аГ затримати їх в початкозій стадії ро звіїтку. Через 
те ,що економічні чиїпіики знаходяться з їх розіюрядпенні', то ЦІЛКОМ прп 
родно,цо' наді підприємства не мали опромопиости поші'Грюуваачі^овоєї-ді- 
яльнооти.їле при наявності таких перешкод у розвитку та розбудові^ви¬ 
робництва підприємства табору випродукували цітгпостей за рік^ праці^ ш 
загальну суму 879,930 пм.,ііе рахуючи варто стії мат ер іял і з пуз їх прнхо- 
диться закуповувати на вільному ринку„ Поодшюкі підприемотва випроду¬ 
кували виробів на такі суми* 

І-В'Ь 

юд, 
II 

і! ' 

і) 

п 
II 

11 

!! 

К 
І! 

і; 

-г 
-1. » Керамічна ма.йстерня 127 29’ 
^ - Кр а в 8 ць к а м а йо т е пя 47498 

3. Шевська майстерня ' , , 48901 

4. Иох^еплетня 15878 
5, Різьбярська майстерня 18249 
6. Трикотарня 110 32 
7. Пральня 14507 
Г'. 
б/ л Голярня 16478 
9. Валізкова ч.І. 26282 

10. Ноханічна майстерня 25605 

II. Далізкова ч.2. 2310 
12, Кооп. "/Ліюча Праця” 40 461 

ЮМ 279930 іім. 

Прод.кдія згаданріх підприємств в основному задовольїшє потреби 
окремих таборян. • . - 

Разом з тим в нашому таборі іоїщдють два Торговельні заклади? 
ІСооп. ”одиісїь” з обігом за рік праці 
Таборова крамниця з обігом за три м’і сяці 
що разом складає торговельні'гй обіг 

ІСоли до цього додати касовий обіг Таборової Управи 
то маятимемо за-гальний обіг табору 'в сумі 

І,229;300 км, 
281.456 >' 

І,5Іі;25б нм. 
516.283 ” , 

2,027,5 39 им», 
що складає поресічпо на одного мешканця табору боР нм, 

,-',ля повноти аналізи фінансової спроможности нашого табору,на шаль, 
ми не маємо матеріялів,які знаход.ятьоя в посіданні Т?0,а”'саме? скіль¬ 
ки заробили чаші громадяни за цей чао бід ІРС з ,/0 зуахуїл'у німецької' 
адміністрації, з додаткових приділі-в та паиірооіБ,а це в:о дає лам моп-- 
ливооти усталити який відсоток фінансових ког.:2і:8 залишається в нагтоіЦ7 
таборі,а який виходить поза ьгелсі табору. 

!Яі т т о пв Сіл ьд, 2 4, гр ;_/■ д ня 1947. р. Б., Гад з .і. по ький 
Пері вник Фіііапоово -Го спо дароького 

Відділу 

б/.' Відділ Постачання. 

Від^Дл Постачання Збірного Табору в Міттенвальді обслуговтзав та¬ 
бори 2ґортсасерне9Піоніркас0рне,Біоїензе,Карвендель і два шпиталі,що 
разом :та.ра,хозуіоть. 5000 мошкаїщів. Основне завдання відділу? довести 
товарл з магазинів Ареа. до межкаї-щів таборів згідно з нормами та ін¬ 
струкціями поредше УНРРА,а тепер ІРО. ' 

Са.м відділ не підписував ніяких умов з приватними о'ообами чи гбір- 
мами з мстою постачапня товарів для таборян,.бо не мав .для цього компе 
т.о.:;ітій. ■ б ■ ’' ’ , 



з часі ззітпого періоду від і, £0.19 І7.р.каіії табір перейшов на нові 
засади :‘:.арчуваіїпя, ч"^с'^‘еіпю з німецької економіки/Бід того часу обовя- 
зує таДпй поділ хаочівшпсів- на окремі категорії; 

.Г,іти О-І років одеріі'утоть ІІ5І кальорій 
І! 

II 

И 
М 

1^3 
З-б 
в~І0 

І0-.80 

и 
м 
м 
м 

и 
м 
11 
и 

вагітні жінки,матері з 
грудними ДІТЬМИ та хворі 
важко праідоючі 
хзорі у шпиталях 
но рма л ь ні коне уме к т и 

1319 
151 і 

^б 
2675 

2777 
3201 
3207 
2015 

II 
и 
и 
п 

м 
І! 

и 
II 

Г42, покриття цих кальоріи таборовий магазин одержує муку,крупу,сп%су 
бараболю,товщ5 цукор,овіуе мясо,сир,спорошкезане пісне молоко,свіже. 
НОВЕЄ молоко,свіку ярину і підмінку кави, 

крім цього одержуємо щомісячний додаток Б америкаїїськіїх товарах: 7/ 

їормі додаткових цукерків та інших дрібничок,а перед^святами були до-’ 
дані ще й папіроси.Ііо?:ісяця населення одержувало І лбо,мила до пранш. 
Б останніх місяцях цей приділ^мила зменшено до 3/1- лбо. Праідзіочі о/^ер-.• 
ж^поть додатково по одно?/іу лбс.мила. 

У звітному періоді Відділ Постачання перебрав був розподільчий одя-- 
гоБнй маі’азии,який з днем І, ІТ. ц.р, знову відібрано і підперядковапо 
Ареа.В цій справі бу.по пороблено всі заходи, що б магазин задержати при,. 
таборі,ал0 без успіху.і!реба п1,дкреслитй,що деякі обмеження прав пооди¬ 
ноких відділів бувають від того,що деякі напіі громадяни шляхом доно¬ 
сів та наклепів стараються підкопувати авторитет ^і'аборової 7/прази та 
укрсїнстдсої громади, , ' ■ ' 

Завдяки ра.-гіоііалькій господарці можна було в часі звітного періотдб 
видати багато харчів для хворих,про що Говоркть’ звідомлеііня 00. 

■Звітність перед Ареа зповпі наладнана і доведена до останнього пе¬ 
ріод:,'. Кожної пяїниці Відділ передає воі акти про консумціїо і резпод:/^ 
матеріальних дібр до Ареа. 

Відділ Гіоотачання переводить постійні іпзентаоизації у своїх мага/ 
зинах і звідомлепня з і'йх іньонтур подає своїм зверхнім чинникам.- 

Ніттенвальд, 33, грзддня 1947. р<, 15 Й '’р о ГГ Щ -Щ 
г> -1 'Т-і. -І. .А .. 5 

Керівник Зідділу Постачання 

з/. Відділ Харчувапня, 

В нашому таборі праіцоють дві кглхні для нормальних харчівників і 
кухня для хзірчування дітей. В кухнях для нормальних харчівників харчу¬ 
ється ііересічно 2250 осіб,в дитячій кухні харчується 350 дітей.-Юб 
ьгенкаиців нашого табору,як хворі, студенти і пращоючі поза 'табором о- 
;.'2І/:.|іоть харчі в. сухому стані. 

ЗАв^'ання Аарчозого Відділу - зорганізувати прохарчування таборозо- 
спраз-а ДОВОЛІ складна і відіповідальна. В останньому 

-.сжь .р.наступило велике погіршення в ділянці прохарчування.Приділи 
.. , в:ів не д, а вали змоги-варити різнородні с трави, Іарчуваїшя було через' 
т.. подекуди однородне.Були такі приділозі періоди, в кких таборові кліх. 
НІ не одержували нічого більше, тільки зівояні платки.р-ігт яоча'тцо й 
страви з ^вівсяних платків мусілн бути одноманітні. Відділ Харч7)Гзаїшя 
не мз.є^і!.іятсі<і.х щл-іділіз іцїбулі,сані яєць.в думка огіодатт-совув.ати каселен- 
на-по о, 50 їпі.від кож'ііоз. ха.рчозої ко,ртки н<а за,куплення іщАЩ-^овідпих до- 

'..ті:.ів ;;ля кухні,як цибуля та інша, за-кришкрі.. 
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Одномаяітпість харчів безперечно відбивається некорисно на здорові 
таборян,але всі наші заходи,щоб харчові продукти б:дли більш різкома- 
нітпі ие дали бажаних наслідків. 

ііашчн на меті впровадити контролю'за ходом праці, зорганізовано дн- 
журії в кухнях, доручаючи цто ілишцію т. зв. громадській контролі, іа на 
жаль контроляЧ'іраідовала тільки дорквочпо,^бо гротіаддни були більшо 
схильні до дуже часто безооновкої критики гооподаркй' в кухнях,але о- 
хочих до громадської праці■не було багато. 

Праця в"кухнях починаєтьоя в Ь.год.ранку і триває до 19,години,За- 
відулочі кухнями та магазинори працюють щоденно без відпочинку в неді- 
л-^ свята, і}іші робітники праіі;юють на дві' зміни. Всі ку:х'пні працівни¬ 
ки гщ.'ОХодять щомісячну лікароькз' контролю. 

Сьогодні кухні тільки з трудом дають собі радд/ із своїми великими 
завданилми, бо,як відомо в останніх: часа2<: доволі обмежено число кз/тлон- 
иоґо перооналу.ІАр-кнагідні робітники,що їх висилає 'таборовий 'Уряд Гіра- 
ці,в більшості випадків не зявляготься до праці о Підсзгтність належної ' 
кількости робочих рук спричишоє те,що кщ/охні змушені видавати таборя¬ 
нам картоплю, в луп^'ніі. ї'реба ствердити що й те,що в пквпицях гкне ери+- 
на,якої нема кому поребрати.іьухокний персонал не має змоги овоєчасно 
відбирати приділюванпх харчів з інших магазинів йреа. 

Праця в кухнях утруднена ще й тим,що недостає відповідного інвен¬ 
таря. Дешіо з цього в;';алося Уарчовомз^. відділові роздобути. 

Дуже важною проблемою була справа залилікк страви по кухнялмПри ва- 
■ренні для 3500 харчівннків' дуже часто лишаються деякі кі:[ькості^ стра¬ 
ви,якої з чисто господарських мотивів не слід мо,рнувати,3 харчових 
залишків кориотали в першій черзі шкільна колоді >ир^е:іщєна 'по -біірсах?. 
оаі^ітні мешканці табору,що їм приділюваїїі нормальні' повції, не внотр^-: 
чають,а дальше відвідувачі і гості табору.їа це ще ке розвязувало '-ітаД 
тания. , : 

' Ві:е з початком, року Управа іабору задз'''мувала кз/пити свині, одначе 
ке вдалося зробити цього з тої причини,щ*о УБРі’А ставилася до всякої 
годівлі на терені табору з засаді негативно. нув навіть ч.ао,що кухні 
одержали ітказ від^ компетентного урядовця УНЕдА виливати залишки 
страви до каналу і' не видавати їх власникам, живого інвентаря. 

З кінцем липня появилася в '’їа,борових Бзддпях" кхяітиіка господарки 
Б наших кухнях.Пухням зроблено закид,що залишками страв годується 
нрнБО/тні свині та х;удобу. Заразом поотавлеио тоді запит,чи но можна б 
цими залишками,які є власністю таборової-громади,годувати таборові 
свині,що були б також опількоіо власністюЛ'оді Таборова Управа, не 
оглядаючись на всяк.і труднощі по довгих стараннях і розшуках купила" 
зусіпцем Єе_і_ліия 80 штук свиней.Як тільки таборяни довідалися' про ку¬ 
півлю овинеи, зцча,лася кагінка на ї'-аборову Управу, головно від тихощо 
ам такин крок був невигідний, Лидумузано різні закиди, Говоретіо,що при 
ЗН'-,. 1 І 

ПО:, - 'в;'- 
театчть 

1 харчів с.відомо обкрадається ' таборян,ш,об тим шляхом здобути 
для свиней,що приріст свиней дужС' малий та що деякі навіть 

‘■Щ О • ( 1. І , 

мко чотири МІСЯЦІ годуємо СВИНІ. іверджу з повното рішучістю,ш,о та¬ 
боряни одерж.уоть належний їм ха'рч,а свині годдгємо виключно кухопшіми 
залиіїїкаміг.Для ікАормації подаю таблштт9,яка наочно'стверджує вріст ва¬ 
ги таоорових овпиеи; 

Чз>іСЛ6 ЯВаґа 
_УП52. 

І 
8 
В 
4 

.4‘".... 

в пеа^'гих Приріст 
ве я есия^_ до 8,І2о 
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перенесення* 44, кг. 183,- кг. 167,5 тщ •р IV — в 
з"' 15, п 48,- п 64, - и 

' 6 9 5 »! 85,5 и 35, - І! 

7 14, 5 И 40,5 1! 55, - 11 

8 10, 5 и 30,5 II 41,- І? 
о II, 5 к 38,5 И 44,- II 

і6 • 8, 5 V! 89,- м 37,5 II 

II 86, їі 48,- 11 • 74, - І! 

12 1, ЇГ 30,5 и АГ 5 І! 
ІЗ . Г9 -1- -л 9 5 ІГ 38,5 и 45, - ?? 

І '1 ^ 12, ... :і 35, я п , 47, - II 

-П с>« ?ї , ОІ,- » 44, - II 

І б 15, м 39,- м 54, - II 

Тг/ II, - и 53,- і? .1.1 ■ ' II 

18 17, •шк п 43., - II 60,- II 

19 II, 5 1! 19,5 п ЗІ,- ' [| 

80 Т9 •X ^ 9 5 1? 
. - _ _. . 

36,- 11 -• 48,5 II ■ 

зо О '5 5 

І 

4% 

і і і 1 

б7б,5 "кг. ■ 933,4 КГ, 

Ждділ Харчування оісладасться з та,ких окремих установг бюро,кух¬ 
ня І і 2 для нормальних харчівників і дитяча, кухня* 

В бюро пращо є 5 осіб, у тоо,їу керівник відділу, заступііпк і' голозний 
КЕкговодець-'та три книго води для кожної кухні, в кутляї: І і 2 іїрДл.шюїь 

робітники.Крім цього в кожній кухні 0 один завідуючий тс. о;к^' ма- 
газинер. 

В- дитячій кухні працює 9 робітників, у тому завідуючий,кзсхар і 7' ро 
бітників о ' ' ' 

У звітному році таборові кухні'приготовили і видали: 

' §§д.?Р-І- 
дитяча кухня 
кухня ч.І 
кухня 4,2 

разом 

Міттонвальд,22,12.І9і7„р, 

І0834І 
397789 
ІІбОО •і ’’ 

917730 

107835 
395390 
'Ю8369 ' 

9,ЇІ1-9і- 

ІІ0986 
36І789 

■375717 

о .1>-- 1 -1 ^ о -С'і-гС 

МвГаврклюк 
Референт Харчування 

г/о Технічний Відділ* 

..т\л-о'лїи Відділ ма,е за завдання вдержати табір зо такомз^ овигляді, 
щоб р могли мелкалти і праіщвати люди в мож;ливо на'йкюащих умовті- 
нах. . ' . я . . 

то квото завдання Технічний Відділ диспонував'.до ІоГ. 
./.^групою 189 людей,розділеною на окремі ланки праціГ бюро б осіб, 

магазин 8 ооіб,гх^уітй е.х:ектрріків б осіб, група теслів 17 осіб, група 
столяр.ів 10 осіб,гр'^"п<а інсталяторів З с-соби,малярі б осіб,?щлярі 4 
особи,кочегахзі Зб-. осіб,дровррзг.би 17 осіб та 86 робітників без окремо¬ 
го и_лїзначоння, т. зв, група поготівля. Крім цього в ТехнічномуБідділі " 

німців,як ^ інсталятори, електрики і‘'кочегаг)і Ліісля иостій- 
робітників Технічного Відділу обмежилося до 33 0- 

соои 1 Іб німців-кочегарів, 

ї'оуліічного Відділу веде статистику,плянуе, заготовляє потрібні 
матеріялЕ^та інструменті і керує в загальному встою роботою відділу,' 
X) ДЛІ о;, іУ ІЛ о ЧИСЛО працівників бюро зменшилося до і-‘’ОХ осіб* з Грр.т-.' 
часу працею Технічного Відділу керує п.Пушкар Лев, 



з днем І. II. а?. сі'ан бюро обмезг.ено до двох ооіб? керілзннка і секре¬ 
таря. Керівшпсові відділу підлягас безпосереді-гоо технічний магазин, в я. 
кому зложені всі технічні 1V!атеріяли та інструменти» 

Група електриків маб в своїй опіці електричне влаптуваїїня табору, 
ремонти і несе дижУЗрну службу в станицях трачсОорматорів.дя група на¬ 
правила лінію проводів високої напруги і вмонтувала .третій транссОор- 
матор.На її рахунок треба записати цілу низку ремонтних робіт в різ¬ 
них кімнатах ‘і'аборової Управи та в мешкальїшх кімпє.тах табору. 

Г^упа інсталяторів слідкує за справним Фза-ікціонуванням водних і 
каналізаційних уладдсень табору.внаслідок незроззч.атіня,а може й злої" 
волі иезпканців, ті уладжекпя дуже часто пошкоджуються і врімагають по¬ 
стійно- ремонту.Переводити ремонт в сьогоднішній час пезвичаішо важко 
з огляду на брак відповідного ремонтного матеріалу та ічструмгіітів. 
БсупЬреч тозіу всьому ремонтна група інсталяторів виконала деякі біль¬ 
ші ремонтні роботи,як прочрпдення збірників поза табором,чріщочня ко¬ 
лекторів біля І.,2.і А/бльоків,де треба було навіть робити глибокий 
підкоп,щоб дістатися до ушкоджених місць.В грудні 1947,р.грччяа інста¬ 
ляторів усунула грз?'бшу аварію на водній мережі біля,, ЗД.бльску,при чо¬ 
му треба було робити глибокий викоп і підкоп під дорогою. 

Після останньої редукції група інсталяторів складається всього з 
двох осіб,які не можуть вже так справно пращовати,як досі.При тому 
треба зазиачитріущо мешканці табору не завжди придержуються "розпоряд¬ 
ків їохнічного Відділу і дуже часто доволі легковажно спричинюють 
різкі Г-КОДИ, 

і.ап табір опалюється в основному центральним паровїш огріванням» 
В таборі прапюз три кітлівні,а в них'на день 1.1947»пращгвало 26 
кочегарів і 17 дроворубів з-поміж: таборян та, 14 німців, Серед яких є ' 
інсталятори і механіки,що слідкують за огрівальною мережею та з міспц 
направляють }зсі дрібніші зтїїкоджєкня. В хсовтні 1947.р, переведено основ¬ 
ний ремонт двох кітлів і завдяки цьому сьогодні огрівання в.нашому 
таборі спізазно функціонує, З опалом не маємо б:1льш::ах труднощів. їїаш та¬ 
бір. забезноче-^чій в опал хчринаймні до кінця березня І948»рЛІостійно 
надходять нові транолорти опалу,який є у завідуванні Відділу Поста¬ 
чання. " • 

На ;рнь^ 1.1.1947. їехнічіїий Відділ диспонував грулоіо теолів і стс-^ 
лярів / 1/ і 10/. ї'еолі■ переводили більші ремонтні роботи ггог: консерва¬ 
ції таборових будинків та при викориотаниі непристпооваїх)! мешкала- 
ної пло4і на мешкання для таборян. 

І^упа столярів виконувала ремонтні столярські роботи,виготовляла 
нові меблі для потреб Таборової Управи і шкіл та виконувала дрібніші 
роботи для потреб табору.крім їдього ця група пробувала навіть викону¬ 
вати моблі для амерігканської армії,але з браку відповідного матеріа¬ 
лу та ікотруме,ЕТів гцо роботу припинено. 

П Місяці листопаді та грудні 1947,р,переведено юемоит вікон в уми- 
валхч-їях 1 кльозетах та пивницях по всіх бльоках і приспосіблеко пять 
кіМхТо.т т;,ля гімназії, Зід 1.11.1947,пх:)ацю0 теслярсько—столярсьїса група 
"С Л Т. тт о -гг Т ^ /-Л Л -? ’ в складі 5 осіб. 

поря;^куБела 
буДННІтЛв 1- ВІТ 
КОВр-о .до ТОЬОу. 

енвальді і Ґарміш.Ця ]зобоча група 
^оОБнішніи вигляд нашого табору,поробила огооо- і довколг 
ідповила затоптані травники. З, днем І. II, Т947^. групу з'ред:^ 

О (З *!. 0 « ^ ОСІ О# ‘ - V 

'У гагляд- Техпі'чЕСго 'Відділу віддано тако:т 
..з особами персоналу і технічний нагляд над ! 

ду- 

теле- 
таборе- 
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вкм радіовузлом. 
ІІідсз^мозуючи пращо їохнічного Бідділу, треба ствердитіьщо в загаль¬ 

ному відділ" зивязавсл зі своїх завдань всупереч усім перешкодам, що 
їх ст-оічав на кожному кроці. Відсуткість відповідного матеріялу уіН'- 
отрдпїЄНту,а також засобів транспорту і робітників, дуже _ бол:-оче відби¬ 
вався на праці ‘Іохнічпого Бідділз^..Не завжди таборовий Відділ Праці 
міг дати відповідщ^ кільк^^сть робітників5а ясно,ідо при сьогоднішньо-' 
му стані розмітників у відділі /3^ особи/ без додо.ткового приділу при- 
Еогідгоїх робітників, технічний Відділ не мав спроможности на. час вико- 
нузати всі свої завдання.. 

і/ііттензальд, 84,Л2.194?, р, Лев Цушкар ■ 
Керівник І'ехпічного Відділу 

УІ. ЗВІДОіВІВНШ КОНЇРОЛЬІЮЇ КОМІСІЇ. 

Контрольна Комісія,покликана до життя Таборовою Радою,перевіряла 
періодично пращо Таборової Управи,її відділів та всіх установці орга¬ 
нізацій, д,іючііх па терені нашого табору» 

Контрольна Комісія старалася в,своїй роботі звернути головну уващд 
на такі діляьгки таборового господах^оького 'життялякі безпосередньо за¬ 
воркують життєве зацікавлення мешканців та.борзгПЇут головно треба зга-- 
дати про табороові кухні і пращо сектора СО. 

і) ХОДІ своєї праці Контрольна Комісія ствердила зщлні недомагання 
в таборових кз^хнях,але їх дуже скоро вдалося усд/ніути^їіереорганіззчзав- 
ши персонал та методи праці.Про ідеальне каладігдкня .кухоїнаго апарату 
годі говорити, бо й таборова' спільнота., серед якої доводиться ■нам житп 
і пращозати,не є ідеально дібоана щодо своїх навиків і характерів.- 

Після цілої низки переведених прозірок по кухнях ВКЯ]ЗИЛОСЯ,Ш,0 тре- 
ба9головно там,завести т,зво громадську контроеш^На відповідний'апель 

'ДО громадян доброї волі з цій справі зголосплооя всього б осіб^ Тоді 
Контрольна Комісія в порозумінні з бльокоаями пішла на шлях пркзпадщ- 
ваш-гя дщ/урних по кухнях за списком. Та ця акція тривала тільки три 
дні,бо в дгдльшому не вді;алося знайти охочих до громадської почесної 
псаіщ. , ... .... 

Призначена кальорійна ставка для кожного таборянина була додержу-- 
вана тільки рахунково,бо фактичного додержання цієї ставки не легко 
доОитпоя.іут треба підщ-среслити,гдо-головним складником прохарчування”', 
таборян є- картопля та ярина,продукти,які дуже часто приходять до та- 

точної т^,Д;орової праці по ?0 осіб,але зявлялооя тільки 4-р осіб децно 
Треба ствердити',що втрата кальорійиости була в багатьох випадках з.-"- 
зики ССВ.ІПХ таборян. , ' . ■ 

Роспо,'..і.-л одягу та взуття,що є одною з ділянок СО,абсорбував дуже ' 
багато уваги нашої таборової гроіїади. Було багато нарікань та негоду- 
вань з цього прпводьщ Контрольне. ІСомісія ствердила,що одержува.ні ре чі- 
ло розподд.л-З^ для таборян були в оплаканому етапі-Всякі заходи-Управи' 
Дабору з справі вкмігпі їх,не д::іл'и бажаних успіхів. Звичайно кої>щетент- 
ні чкіп-іи?".п поручелії брати те,гдо дають .Контрольна Комісія ствердйла,що 
були й такі мешканці ^ табору,які по о;::уржз?'валїи ніяких рече,й з магазину 
з різних ^їіричиї-п одні звертали од ер-'ані ордери, інилм. не подобавея'ко- 
льор чк фасон, а ще ігші зовсім не старалися і.'онебудь д,ля себе-о де вжа¬ 
ти, бо мабуть не відчували конечної потреби, Б'загальному треба. стьерБ . 
дптн,що населення табору одягнено доволі ігркстойно'Д '' ’ -ї 

Меикачева справа в нашому таборі не зовсім іі.длаа'ль'но.'хзозпязака'Ліри--^ 
чііною певних- нарікань нз, нешкаиеві труднощі є •’бесперочно брак більше,. 

/ 



го числа малих окремих кімнаї.гефлекіантів на'окремі кімнати е так ба- 
ГЯТП ЛІО ГОїї"’ всіх Ділі Н8.ЙК.рй-ЩІИ волі- 30,Д0В0ЛЬИЙЇП о ^ ^ ^ 

п4?еведена контрі ля в таборових установах, організаціях і 
рях то Д^ЮIЬ на на-лому терені.не ствердила злої волі керівних орілх-яв, 
але’ЕавцакГвимила дуке багато доброї волі та іпіціятиви,зложоішх 
розбудову цих установ. Зокрема треба ствердити,р;о' етап касл зі іаНК.'^ 
усішї''впиоами Б касовій книзі та обоснований відповідними прилого.ми 
'і документами. 

Ніттечзальд, 24.12.1947.р. м-р Г.Куль-.тццький^. 
Голова КоЕтрольїіоі г.,оиісіі 

ЗМІСТ: 

І. Га;^с:;мки праці Таборової Ради 
II. Загальний огляд Команданта Табору 
Ш. Загально-адміпіотративка частина 
а/Заггальний оглядгб/Таборова поліція?в/Таборова 

пошта ? г/Таборова амбуляторія;ґ/Меиканева оправа; 
д/"Уряд Праці; 

ІУ. ІГ' 

от, І 
4 
б 

..^/•льт-Освітній ПІДДІЛ і. Суспільної Опіки ■■ • 
а/ За гал ь ии йог ляд; б/1 н іо р ма іуі йпи й підвідділ? 
в/роестраційпий підвідділ?г/Сд^ровіїй підвідділ; 
ґ/Ш,двідділ С0;д/1ьультурно-освітня і шкільна справа: 
І.Школи; 2. Фінансування шкіл? 8,Позашкільна осг.ітад 
4,Гадіозузок? 5. Фахове навчання; 6,Пміґраційний Ур.пд. 

У. Господарське влиття табору: а/Фінансово--ґосподарс:іько 
звідомл0кня;б/Підділ Постачання?в/Зідділ Іарп; 
і^Технічний Відділ. 

УІ. Звідомлеиня Контрольної ІСомісії 

П Гї-їТґГ •> 
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Зміст й|' 
/О^ 
об 

з книги відвідувачів виставки у Ґарм;1ііі /по ііімецьки/: 
■’Я тішуся з г.либинк мого серця,що маю змогу знову огляданій і пере-- 

>:гіівати українське мистзцтво.Я бгОісаю українським приятелям щасливою 
майбутнього", Робзрт Ліборт,Гайдельберґ. 

"Тільки шкода,що ке дано змоги багатьом пімідям оглящ^тн іцо вистав^- 
куЛСоли йде про мене,то я завщди мала симпатії для цього народу з йо¬ 
го отарою традицією, високим народним мистецтвом і з і'^ого теплого лтодя- 
кістю ‘та щирістю.Б0,:;йаю всім,хто ще косить в душі тугу за батьківщиною, 
знайти місце, яке т-сому нале:7скться і багато щастя у майбутньому". Елі за 
Гавлят а,Авґ с бурґ. 

лтптавка поглшбила ще моє пова^сання до вмілостей і пильноотк украл 
и їх- 
Зельц 

їнською н'іроду..Я бамкаю усім українцям мати врешті змогу розвивати їх¬ 
ні вмілості у власному краї і власній дерщавії" Карль фон Демпф 
ллр, 

"Ця виставка павчтіло- мене ясно відрізняти українця від росіянина", 
З.Кітмаи,Ґарміш. . 

'ліакладоїл Управи Табору. ■ . Тт-гро,щ 300 пвимірнйківо 
.. Технічними засобами в-ва "Щбдонпі ’Біоті*Ц.* " 


