УНО починає святкування 80-ої річниці в Торонто і Едмонтоні
(Торонто, Oнтаріо, 12-го липня 2012 р.) Дирекція Українського Національого Об`єднання Канади з
гордістю відкриває цілорічні святкування в честь заснування організації в Едмонтоні 17 липня 1932p.
Президент УНО Канади Тарас Підзамецький заявив, що "80 років тому в Едмонтоні, ця організація
була створена, щоб об'єднати українців канадців, незалежно від християнського віросповідання,
навколо мети збереження української мови і культури в Канаді, сприяючи високої громадянськості, і
підтримуючи створення незалежної Української держави. "
Засновник і перший президент УНО був учитель з Альберти, Олександр Григорович, який очолював
організацію, яка об'єднала членів канадського походження та іммігрантів, як вона з гордістю продовжує
це робити ще сьогодні.
Попередниками УНО були Українська Стрілецька Громада (зас. 1928 р.) та Організація Українок
Канади (зас. 1930 р.), які стали братніми організаціями УНО, разом з Молоддю Українського
Національного Об`єднання Канади (зас. 1934 р.)
Вклад УНО та його членів протягом майже восьми десятиліть є відмінним. Серед важливих внесків
УНО в громадьке життя в минулому належать новаторські ініціативи по створенню і розвитку
українського танцю та хорових колективів в Канаді через свої філії, а потім шляхом заснування
Oсередку у Вінніпезі; боротьба з поширенням тоталітарного комунізму в Канаді у період до Другої
світової війни; участь його членів у канадських військових зусиллях під час Другої світової війни;
молодіжне провідництво та культурно-освітні курси в післявоєнний період; і просування бачення
Канади як багатокультурної країни в 1960-х роках, як втілено в роботі всього життя провідного члена
УНО, сенатора Павла Юзика (1913-1986).
Разом з МУНО, в 2009 році УНО започаткувало Інститут Молодих Провідників ім. Павла Юзика. Мета
ІМП є розробка нового покоління молодих провідників для українсько-канадської спільноти та ширшого
суспільства в 21 столітті. (Про майбутній Навчальний Форум ІМП про канадський Парламент, який
відбудеться в Оттаві 3-7 жовтня, 2012 р., див www.unfcanada.ca).
УНО і братні організації мають філії-відділи в Ванкувері, Верноні, Едмонтоні, Реджайні, Саскатуні,
Вінніпезі, Тандер Бей, Судбурах, Віндзорі, Гамільтоні, Сент Кетеринс, Торонто, Ошаві, Оттаві-Гатіно і
Монреалі.
Для початкування святкувань 80-тиріччя Філія УНО Торонто влаштовує День відкритих дверей
в вівторок, 17-го липня 2012 р., о 6:00 год. вечора при адресі 145 Еванс Авеню, і Філія УНО
Едмонтон матиме барбекю по полудні в суботу, 21 липня 2012 р.

Для отримання додаткової інформації конкретно про подію в Торонто контактуйтеся з Христиною
Гловер за ном. 647 293 9294, або відвідайте www.unftoronto.com
Про подію в Едмонтоні, зв`яжіться з Миколою Воротиленком за ном. 780 486 5885 або електронною
поштою за адресою theyopyks@yahoo.ca
За додатковою інформацією про всі святкування протягом року звертайтеся до Виконавчого директора
УНО, Олі Ґрод, за ном. 416-925-2770 або ogrod@unfcanada.com чи за вебсайтом www.unfcanada.ca
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