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ПЕРЕДМОВА
Міжвоєнний період ХХ-го століття відзначився активізацією громадськополітичного життя численної української спільноти на теренах Канади.
Рушійним

чинником

цього

процесу

стала

поразка

українських

сил

у національно-визвольних змаганнях 1917 – 1921 рр. Велика кількість
патріотично налаштованих політичних та військових діячів, вимушених
покинути окуповану радянською владою Україну, спочатку осіли у Європі,
а згодом частина із них емігрувала за океан – до Канади та США.
Наслідком подібного «вливання» нових політичних сил у вже існуючий
український світ у Канаді стало створення низки громадсько-політичних
організацій. Так, з 1927 р. розпочав активну діяльність Союз Українців
Самостійників (СУС)1. У 1928 р. у Вінніпезі оформилася організація, членами
якої стали ветерани армій періоду визвольних змагань – Українська стрілецька
громада (УСГ)2. У той же час поставали й нові жіночі та молодіжні осередки:
Жіноче товариство ім. Ольги Басараб – 1929 р.3, Союз української молоді
Канади (СУМК) – 1931 р.4
1932-й рік відзначився створенням за підтримки Організації Українських
Націоналістів

(ОУН)

нової

потужної

націоналістичної

організації

–

Українського Національного Об’єднання (УНО) Канади. На третьому з’їзді
УСГ було прийнято рішення заснувати організацію, до якої увійшли б не тільки
колишні військові, а й ширший загал5. 17 липня 1932 р. УСГ сформувала
в Едмонтоні (провінція Альберта) перший осередок УНО Канади.
Початковий етап діяльності організації не був простим, що викликано
різними факторами. По-перше, заснування нової націоналістичної організації
Ґерус О. В. Консолідація української суспільности в Канаді // Життєвий досвід
українців у Канаді: рефлексії. – Вінніпег. – С. 115.
2
Там само. – С. 127.
3
Марунчак М. Г. Студії до історії українців Канади. – Вінніпег, 1964–1965. – Т. І. –
С. 144.
4
Когуська Н. Л. Ювілейна книжка Союз Української Молоді Канади. З нагоди 25ліття громадської праці першої організації української молоді в Канаді. 1931–1956. –
Вінніпег, 1956. – С. 65.
5
Марунчак М. Г. Історія українців Канади: в 2-х тт. – Вінніпег, 1991. – Т. ІІ. – С. 66–67.
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не було сприйнято однозначно українською громадою в Канаді. Перші роки
існування УНО відзначилися конфронтацією із СУС, який не хотів повністю
прийняти політичну програму УНО, що було під впливом ОУН6. Дослідник
О. Герус з цього приводу наводить думку, що створення УНО у 1932 р. було
прямим наслідком невдачі переговорів СУС із ОУН7. Крім цього, існувало
певне напруження у стосунках із Союзом української молоді Канади у зв’язку
із організацією УНО відділів Молодих українських націоналістів (МУН). На їх
думку УНО намагалося перетягти вже зорганізовану молодь8.
По-друге, розвиток українського націоналістичного руху в Канаді та
створення УНО співпало із гострою фазою великої депресії. Вона принесла
безробіття та зубожіння для фермерів та напівкваліфікованих робітників, ким
і була основна маса українців у Канаді. Це було серйозною загрозою для всіх
українських організацій, які існували за рахунок членських внесків. Все ж, не
зважаючи на велику депресію, УНО розвивалося та здобувало підтримку
українців, чому сприяла релігійна толерантність організації. Винісши на
передній план політичні цілі, УНО було відкритим для українців різного
віросповідання.
Голосом нового українського об’єднання стала заснована в Едмонтоні
газета «Новий Шлях». Саме на її сторінках для ознайомлення широких кіл
громадськості було поміщено статтю впливового члена УНО Канади Тимоша
Павличенка «Програма й тактика УНО», в якій чітко визначено: «УНО
є об’єднанням тих українців, які вірять, що утворення власного національного
фронту для безоглядної, тяжкої і жорстокої боротьби з ворогом всіми
доступними способами маємо розпочати і довершити велику справу нашого
Див.: Когуська Н. Л. Ювілейна книжка Союз Української Молоді Канади. З нагоди
25-ліття громадської праці першої організації української молоді в Канаді. 1931 –
1956. – Вінніпег, 1956. – С. 65; Стечишин Ю. Між українцями в Канаді. – Саскатун,
1953. – С. 36–38.
7
Ґерус О. В. Консолідація української суспільности в Канаді // Життєвий досвід
українців у Канаді: рефлексії. – Вінніпег. – С. 131.
8
Когуська Н. Л. Ювілейна книжка Союз Української Молоді Канади. З нагоди 25ліття громадської праці першої організації української молоді в Канаді. 1931 – 1956. –
Вінніпег, 1956. – 142–143.
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визволення»9. Також серед основних програмних засад діяльності УНО Канади
названо «об’єднання українського національного духу на грунті боротьби за
визволення нації», «виховання націоналістичної політичної активности»
і водночас «розбудження як найбільшої активности серед українців на полі
просвітньому і економічному», «з’єднання як найбільшої скількости українців,
де вони не були би розкидані в наслідок поневолення нації»10.
У той же час, враховуючи складну економічну дійсність, у якій
опинилося українство в Канаді, у зв’язку з великою депресією, УНО «в своїй
програмі ставить собі за завдання освідомлювати під економічним оглядом наш
загал, а також орґанізуватиме його в економічну орґанізацію, яка своєю
програмою відповідає теперішнім життєвим вимогам»11.
Слід відмітити, що характерною рисою УНО була здатність організації
одночасно реагувати як на суспільно-політичне становище української
спільноти у Канаді, так і на зміни ситуації в Україні. У 1930-х роках об’єднання
виступило проти організованого радянською владою голодомору та кривавих
політичних репресій, з метою привернення уваги канадських українців та
світового співтовариства до проблем України.
2 квітня 1933 р. у Саскатуні відбулося віче за участі членів Українського
Національного Об’єднання Канади, присвячене проблемі голодомору12.
Широку акцію проти штучного голоду УНО Канади розвернуло шляхом
публікацій у тижневику «Новий Шлях». У 1933 р. Крайова Екзекутива (КЕ)
видала два звернення до громадськості: 3 жовтня – «Крайова Екзекутива УНО
кличе всіх українців Канади до протестних акцій» та 14 листопада –
«Протестуймо проти винищування України Москвою: Спішімо з поміччю
голодуючій Україні». Також УНО Канади проголосило 24 листопада «Днем
національної жалоби, молитви, посту», а зібрані в той день кошти були
Павличенко Т. Програма й Тактика УНО // «Новий Шлях». – 25 жовтня 1932. – ч. 40.
– С. 4.
10
Там само.
11
Завдання УНО в економічній ділянці // «Новий Шлях». – 20 грудня 1932. – ч. 48. –
С. 4.
12
Марунчак М. Г. Нація в боротьбі за своє існування: 1932 і 1933 в Україні і діяспорі.
– Вінніпег, 1985. – С. 44.
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передані

Українському

Червоному

Хресту

на

підтримку

голодуючих

в Україні13.
Через два роки після появи осередків УНО Канади, їх кількість зросла до
45 філій, не рахуючи відділів жіночих та молодіжних організацій14. 26 липня
1934 р. у Саскатуні відбулася Перша Крайова Конференція, яка офіційно
оформила УНО на терені Канади15. Окрім УСГ до складу об’єднання на правах
Братніх Організацій увійшли Організація українок Канади ім. Ольги Басараб
і Молоді

українські

націоналісти16.

Першим

головою

Українського

Національного Об’єднання Канади було обрано представника із так званої
«піонерської еміграції» О. Григоровича17. Завершилася конференція виборами
керівних органів – Крайової Екзекутиви УНО та Крайових Управ Братніх
Організацій18.
У розбудову УНО Канади активно включилися його члени: Д. Герич,
В. Гультай, Б. Зелений, В. Коссар, Т. Павличенко, Г. Поворозник, В. Рурик,
Е. Тарнавецький, В. Топольницький, М. Шарик, П. Штепа, П. Шульга та багато
інших19. У різний час головами УНО були О. Григорович, В. Коссар,
В. Гультай, М. Плав’юк, Я. Білак, М. Мицик, Л. Філь та інші20.

Марунчак М. Г. Нація в боротьбі за своє існування: 1932 і 1933 в Україні і діяспорі.
– Вінніпег, 1985. – С. 47.
14
Марунчак М. Г. Історія українців Канади: в 2-х тт. – Вінніпег, 1991. – Т. ІІ. – С. 68.
15
Українське Національне Об’єднання // Енциклопедія українознавства. – Париж –
Нью-Йорк, 1980. – Ч. 9. – С. 3411.
16
Тесля І., Юзик П. Українці в Канаді – їх розвиток і досягнення. – Мюнхен, 1968. –
С. 28.
17
Третій світовий конгрес вільних українців 1978. – Торонто – Нью-Йорк – Лондон,
1988. – С. 310.
18
Головним керівним органом УНО є її Крайовий з’їзд, а між з’їздами – Президія та
Крайова Екзекутивна, яка контролювала та координувала роботу філій об’єднання.
Згодом у структурі УНО з’явилася Культурно-освітня референтура. Див.:
Решетченко Д. В. Українське національне об’єднання в Канаді (за документами
Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». –
березень-квітень 2015. – Вип. 2 (296). – С. 170.
19
Марунчак М. Г. Історія українців Канади: в 2-х тт. – Вінніпег, 1991. – Т. ІІ. – С. 69.
20
Українське Національне Об’єднання // Енциклопедія українознавства. – Париж –
Нью-Йорк, 1980. – Ч. 9. – С. 3411.
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Задля

ефективної

підтримки

визвольної

боротьби

керівництвом

УНО Канади під час І Крайової Конференції Одноцентового фонду21, що
відбулася 25 липня 1938 р., було прийнято рішення складати щорічні пожертви
до цього фонду22. Однією із успішних акцій, організованою УНО Канади та
втіленою з допомогою Одноцентового фонду, була кампанія збору коштів на
розбудову Карпатської України під назвою «Поміч Карпатській Україні», що
згодом отримала назву «Всенародні Датки на Поміч Карпатській Україні»23.
Яскравим свідченням результативності цієї акції є лист КЕ УНО Канади
до Проводу ОУН від 25 квітня 1939 р. У документі повідомляється, що
3 лютого та 17 квітня на рахунок швейцарського банку було перераховано
кошти у сумах $1 535 та $2 500 відповідно (всього $4 035). Також у листі
визначено ціль: «Ми вислали їх з тою інтенцією, щоби гроші ці ужити на поміч
раненим січовикам та збігцям з Карпатської України»24. Вагомий внесок
УНО Канади у справу підтримки Карпатської України був відзначений
прем’єр-міністром Юліаном Реваєм від імені уряду Карпатської України, про
що повідомляється в обіжнику УНО від 11 серпня 1939 р.25.
Українське Національне Об’єднання Канади не залишилося осторонь й
подій Другої світової війни. Після офіційного вступу у війну Канади 9 вересня
1939 р. значна кількість канадців українського походження добровільно
вступали до армії26. В статті, опублікованій у тижневику «Новий Шлях»,
повідомляється: «Не лишався наш народ у Канаді а ні на один крок позаді, коли
рознісся перший поклик уряду по Канади вступати до армії та зо зброєю

Одноцентовий фонд – організація, створена у 1930 р. для збору коштів на потреби
визвольної боротьби. Перша його назва – Бойовий фонд. З часом його було
перейменовано на Одноцентовий фонд, а далі – Український визвольний фонд (УВФ).
У 1960 р. УВФ юридично увійшов до структури УНО Канади як Братня Організація.
22
Центральний державний архів зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ). – Ф. 37. –
Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 1.
23
Крайова Екзекутива УНО кличе виконати обов’язок супроти Карпатської України //
«Новий Шлях» – 13 березня 1939. – ч. 21. – С. 1.
24
ЦДАЗУ. – Ф. 37. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 1.
25
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 11. – Арк. 5 зв.
26
Киркконнелл В. Війна – та українські канадійці. – Торонто, 1940. – С. 3.
21
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в руках охороняти демократичний світ від диктаторів та грабіжників. У ряди
цієї армії пішло членство організації УНО»27.
Водночас із заходами, направленими на здобуття Україною незалежності,
УНО Канади проводило активну культурно-просвітницьку роботу серед його
членів. Незважаючи на складну зовнішньополітичну ситуацію, у зв’язку із
участю Канади у світовій війні, у 1940-х роках XX ст. УНО створює ряд
навчально-освітніх закладів. У 1940 р. при організації розпочали роботу
Диригентсько-учительські курси (ДУК), які з 1944 р. отримали нову назву –
Вищі освітні курси (ВОК)28, що були покликані виховувати нові кадри
культурних працівників, диригентів, учителів, організаторів тощо. У 1943 р. із
100 випускників ВОК 65 активно працювали на громадській ниві, близько
25 перебували

в

канадській

армії,

а

решта

продовжила

навчання

в університетах Канади та США29. Вже у 1944 р. курси мали 16 учителів та
інструкторів і 81 курсантів30. Основними предметами на курсах були: історія
України, граматика, українська мова, історія української літератури31.
Крім цього, 21 березня 1941 р. у Вінніпезі силами УНО було організовано
Осередок української культури й освіти, з метою створення музею, архіву та
української бібліотеки32. Окрім цього при філіях об’єднання діяла розгалужена
система так званих «рідних шкіл».
Знаковим у історії діяльності УНО став 1950 р., адже 14 червня цього
року Сенатом Канади було здійснено державну реєстрацію об’єднання під
назвою

«Українське

Національне

Об’єднання

Канади»

з

осередком

у м. Вінніпег33. Засновниками організації були В. Коссар, В. Гультай, Л. Вовка,
Гірняк В. Перед Крайовою Конференцією УНО та Братніх Організацій // «Новий
Шлях» – 16 січня 1946. – ч. 5. – С. 4.
28
Решетченко Д. Вищі освітні курси у культурно-освітній сфері життя українців
Канади (1940 – 1981) // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
– Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 2. – С. 177.
29
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 25.
30
Осередок Української Культури й Освіти. Цілі й завдання. – Вінніпег, 1946. – С. 6.
31
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 217.
32
Ювілейна програма 60-річчя Українського Національного Об’єднання у 100-річчя
Українського Поселення у Канаді. – Торонто, 1992. – С. 3.
33
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 1.
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А. Тарновецька, В. Гладун, М. Погорецький34. Керівним органом об’єднання
було визначено Крайову Екзекутиву. Крім цього, в Акті про державну
реєстрацію УНО названо основні завдання організації серед яких: об’єднати
в Канаді людей українського походження у безпартійну та поза релігійну
організацію з метою сприяння їх патріотизму, вдосконалення культурного
життя та ін. Також Акт засвідчив входження до структури УНО українських
організацій – Організації Українок Канади ім. Ольги Бесараб, Молодих
Українських Націоналістів та Української Стрілецької Громади35.
У 1952 р. Українське Національне Об’єднання Канади відсвяткувало 20ту річницю діяльності

та провело

13 червня

Ювілейну XVI Крайову

Конференцію. З цього приводу на адресу УНО надійшов лист від Виконавчого
Органу Української Національної Ради, в якому відзначено важливість
створення об’єднання та вказано, що остаточною метою його діяльності
є скріплення сил у визвольній боротьбі проти окупації українських земель та
привернення державної незалежності та суверенності Української Народної
Республіки36.
З метою досягнення поставлених цілей УНО враховувало нові тенденції
та поступово змінювало тактику та методи роботи. Стало очевидно, що
в умовах офіційного визнання Радянського Союзу провідними державами світу,
боротьба за здобуття Україною незалежності має набути нових форм – від ідеї
«фактичного бою» об’єднання перейшло до консолідації сил українських
організацій за кордоном та розробки спільної стратегії. У 1950-х роках ХХ ст.
відбулося зближення УНО з іншими організаціями поза межами Канади –
Організацією державного відродження України (ОДВУ), Організацією бувших
українських вояків у Брюсселі, Українською національною єдністю у Франції
(УНЄ), Об’єднанням українських академічних товариств «Зарево» та ін.

ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 1.
Там само. – Арк. 3.
36
Пам’яткова книга. Ювілейна XVI Крайова конференція
національного об’єднання Канади. – Вінніпег, 1952. – С. 7.
34
35

Українського

11

Так, 1 – 3 січня 1954 р. у Торонто відбулася зустріч представників
УНО Канади та ОДВУ. Ключовою темою заходу було питання створення
єдиного політичного фронту на еміграції та консолідація всіх українських
політичних сил, на базі Української Національної Ради37. Також з метою
підсилення зв’язку між українськими суспільно-громадськими організаціями за
кордоном 31 серпня 1956 р. у Детройті відбулася спільна нарада УНО Канади,
ОДВУ, УНЄ та Об’єднання українських академічних товариств «Зарево»38.
7 квітня

1959 р.

Президія

УНО Канади

розпочала

переговори

із

Комітетом українців Канади (КУК) у справі скликання Світового конгресу
українців39. Президія УНО внесла резолюцію щодо скликання конгресу КУК,
яка була прийнята Шостим Конгресом Українців Канади в липні, а в жовтні її
ухвалив Український конгресовий комітет Америки. На початку 1960 р. почав
діяти підготовчий комітет для створення конгресу40.
Зміна умов, у яких доводилося працювати українським організаціям за
кордоном, все більше стимулювала їх до активної взаємодії. 15 – 16 червня
1963 р. у Торонто відбулася Студійна Конференція УНО Канади, ОДВУ і
«Зарева»41. Це був перший спільний захід, проведений у такому масштабі, адже
у конференції взяло участь більше 100 осіб. Студійна Конференція була
присвячена «ідеологічно-програмовим проблемам у світлі сучасних вимог
української визвольної справи і завданням української спільноти в діаспорі»42.
Розуміючи крайню потребу консолідації національних українських сил,
УНО Канади долучилося до підготовки установчої Конференції Ідеологічно
споріднених націоналістичних організацій (ІСНО). 2 листопада 1963 р. на
засіданні Президії УНО Канади, що відбулося у Торонто, підготовлено проект
концепції установчої конференції. Цілями Конференції ІСНО було визначено
ЦДАЗУ. – Ф. 39. – Оп. 1. – Спр. 24. – Арк. 33–35.
Там само. – Спр. 4. – Арк. 13–14.
39
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 2. – Спр. 4. – Арк. 18, 19.
40
Третій світовий конгрес вільних українців 1978. – Торонто – Нью-Йорк – Лондон,
1988. – С. 313.
41
ЦДАЗУ. – Ф. 38. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 2.
42
Збірник доповідей Студійної Конференції УНО – ОДВУ – Зарево. – Торонто–
Вінніпег, 1963. – С. 3.
37
38
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прагнення «закріпити вузли дружби між поодинокими ІСНО, зберігати взаїмну
інформацію між ними про висліди їхньої праці та формування спільних
поглядів та методи дії» з метою підтримки української визвольної акції,
збереження

культурних

традицій

та

виховання

молодого

покоління,

координація з українською та закордонною пресою, розробка, інтерпретація та
популяризація ідеологічної програми43.
Невдовзі після створення Світової координаційної ради ІСНО у 1964 р.
УНО Канади взяло участь у підготовці та стало членом-співзасновником
Світового конгресу вільних українців (СКВУ). У підготовчому процесі
Першого Конгресу, що відбувся у 1967 р., брав активну участь громадськополітичний діяч М. Плав’юк44.
Проживаючи у Канаді багато українців облаштували своє життя та не
мали наміру повертатися до України, тому для них було вкрай важливим
і становище другої Батьківщини – Канади. Для цих українців Канада була «вже
не прибрана Батьківщина (це так тільки для старших кол!), а дійсна
Батьківщина, в якій живе велика група добрих її громадян українського
походження»45. Українці прагнули сформувати приємний образ у канадців та
«бути перфектним українцем і одночасно через те таким же канадійцем»46.
Українці Канади намагалися інтегруватися у життя канадського суспільства,
але при цьому зберегти національну самобутність.
Тому наприкінці 1960-х – початку 1970-х рр. ХХ ст. українці відіграли
важливу роль у русі за багатокультурність у Канаді. У 1964 р. УНО Канади
активно долучилися до вирішення проблеми двомовності і двокультурності, що
загострилася внаслідок протистояння інтересів англо- та франкомовного
населення. Задля вирішення питання прав національних меншин урядом
Канади було створено Королівську комісію у справі двомовності та
двокультурності. Комісія почала розглядати не лише англо-французькі
ЦДАЗУ. – Ф. 38. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 5.
Третій світовий конгрес вільних українців 1978. – Торонто – Нью-Йорк – Лондон,
1988. – С. 313.
45
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 171.
46
Там само.
43
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взаємини, а й інших національних меншин. Українці виступили за право
вивчення рідної мови47.
У листопаді 1963 р. Президія УНО Канади, а також і Крайова Управа
Молоді українського національного об’єднання (МУНО) надіслали до
Королівської комісії звернення про внесення меморіалу в справі двомовності та
двокультурності, який мали подати до кінця червня 1964 р.48. 29 березня 1965 р.
під час засідання Королівської комісії, що відбулося в Торонто, було
розглянуто

меморіал

внесений

Президією

Українського

Національного

Об’єднання Канади. На засіданні делегація УНО Канади поставила на
обговорення проблему навчання української мови для українських дітей
в канадських школах та питання розвитку української культури49.
Наслідком цієї тривалої кампанії стали поступові зрушення. У 1970 р.
у багатьох провінціях Канади ухвалили закони, що дозволяли шкільним радам
проводити двомовне українсько-англійське навчання. У 1971 р. федеральний
уряд Канади запровадив політику багатокультурності – визнання мовних
і культурних прав нацменшин50.
У 1960-х – 1970-х роках діяльність Українського Національного
Об’єднання

Канади

відзначилась

заходами,

спрямованими

на

захист

переслідуваних радянською владою українських дисидентів. КЕ УНО
засуджувала репресивну політику Радянського Союзу в Україні серед
культурних діячів, зокрема, арешт та засудження літературних критиків
І. Світличного та І. Дзюбу. Об’єднання ставило перед собою завдання
«зорганізувати публічну опінію у вільному світі, щоби вона зареаґувала
в обороні безправно переслідуваних письменників, мистців і працівників
культури в Україні»51.
У 1978 р. УНО Канади виступило в оборону засудженого на 15 років
Левка Лук’яненка. Крайовою Екзекутивою було розроблено проект телеграми
Західноканадський збірник. – Едмонтон, 1973. – Т. XIV. – С. 112–113.
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 200.
49
Там само. – Оп. 2. – Спр. 4. – Арк. 37–38.
50
Трощинський В. П., Шевченко А. А. Українці в світі. – К., 1999. – С. 83.
51
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 2. – Спр. 222.
47
48

14

до міністерства закордонних справ Канади з проханням висловити свій протест
урядові Радянського Союзу та наполягати на його звільненні52. Проект
телеграми був розісланий філіям та Братнім Організаціям, а в листі
рекомендовано телеграму в обороні Л. Лук’яненка «масово висилати до
канадського федерального уряду в Оттаві»53.
Проблемі становища України під радянською владою було присвячено
ряд заходів, організованих УНО Канади. Так, 12 жовтня 1975 р. у Монреалі
відбувся симпозіум «Сучасний стан в Україні». 24 – 25 вересня 1976 р.
у Торонто пройшла Студійна Конференція УНО Канади «Україна в другій
половині ХХ-го століття» за участі його Братніх Організацій та українського
громадянства54.
УНО поряд із вирішенням важливих політичних питань не полишало
й культурну-освітню роботу. Щороку влітку КЕ УНО проводила Українські
освітні курси для учнів середніх шкіл. За період 1940 – 1978 рр. ці курси
пройшли більше 2500 молодих українців. Крім цього, постійно діяли рідні
школи УНО і середні курси українознавства по Філіях УНО. Також при філіях
діяли хорові і танцювальні гуртки, які виступали не лише в Канаді, а й інших
країнах: Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Франції, Німеччині55.
Протягом всього періоду діяльності УНО Канади воно пережило як
підйоми, так і тимчасові ускладнення у роботі, що відображалося на його
чисельному зростанні. Так, у 1973 – 1978 рр. у Канаді діяло 19 філій УНО
у різних містах, що нараховувало 3 тис. членів56. Проте станом на 1980 р.
у структурі УНО було вже 56 філій та близько 6200 членів57.
У 1982 р. Українське Національне Об’єднання Канади урочисто
відсвяткувало 50-ту річницю своєї невтомної праці, спрямованої на благо
ЦДАЗУ. – Ф. 50. – Оп. 2. – Спр. 5. – Арк. 53.
Там само. – Арк. 55.
54
Третій світовий конгрес вільних українців 1978. – Торонто – Нью-Йорк – Лондон,
1988. – С. 313.
55
Там само – С. 311–312.
56
Там само. – С. 311.
57
Українське Національне Об’єднання // Енциклопедія українознавства. – Париж –
Нью-Йорк: Молоде Життя, 1980. – Ч. 9. – С. 3411.
52
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української нації та держави. Здобуття Україною незалежності у 1991 р.
поставило перед об’єднанням нові завдання та виклики.

***
Упродовж

багаторічної

діяльності

Українського

Національного

Об’єднання Канади було створено великий масив документів (протоколи,
обіжники, програми, звернення, листи тощо), що інформують про управлінську
та культурно-просвітницьку діяльність організації, а також висвітлюють її
вагомий внесок у підтримку національно-визвольних змагань українського
народу у XX ст., спрямованих на здобуття Україною незалежності. Значна
кількість цих документів і по сьогодні залишається у Канаді58, проте частина
документальної спадщини УНО була передана в Украну, та знаходиться на
зберіганні у Центральному державному архіві зарубіжної україніки.
До збірника увійшли документи із фондів ЦДАЗУ: ф. 37 «Український
визвольний фонд (УВФ)», ф. 38 «Світова координаційна рада ідеологічно
споріднених націоналістичних організацій (СКР ІСНО)», ф. 39 «Організація
державного відродження України (ОДВУ)» та ф. 50 «Українське національне
об’єднання (УНО, Канада)». Крім цього, до видання залучено матеріали
довідково-інформаційного фонду ЦДАЗУ, зокрема, статті друкованого органу
УНО Канади газети «Новий Шлях» за 1932, 1933, 1937, 1939, 1946 рр., що
охоплюють період недостатньо розкритий в архівних документах.
Всього до збірника увійшло 57 документів за 1932 – 1981 р. Частину із
них подано повністю, проте певну кількість із них, зокрема, протоколи та
обіжники, поміщено у вигляді витягів і фрагментів, оскільки вони є великими
за розмірами та містять різнорідну інформацію. Всі документи подаються
у хронологічному порядку.
Серед документів збірника – фрагменти із Акту про державну реєстрацію
організації Сенатом Канади; витяги із протоколів засідання Президії, голів

Архівна україніка в Канаді: довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник),
Р. Романовський, М. Ковтун та ін.; Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т
архів. справи та документознавства, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – К., 2010.
– С. 359.
58
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Братніх Організацій УНО Канади, спільної наради членів Президії УНО Канади
та ОДВУ; план роботи філій організації; обіжники та витяги з них, бюлетені,
інформаційні повідомлення, листи КЕ та КОР; звернення та витяги з них КЕ,
КОР, Управи ВОК; листування УНО Канади з МУН, ЦУ ОДВУ, КУК тощо.
Комплекс документів, що увійшов до збірника охоплює широке коло
питань щодо діяльності УНО Канади: політичні репресії радянської влади
в Україні у 30-х роках (№ 3), відзначення Дня Соборності України (№№ 28, 34),
Карпатська Україна (№№ 8, 9, 11), вшанування пам’яті видатних українських
військово-політичних діячів С. Петлюри, Є. Коновальця, А. Мельника (№№ 38,
48), мовна проблема в Канаді та діяльність Королівської комісії з питань
двомовності та двокультурності (№№ 46, 47), скликання Світового конгресу
українців (№№ 36, 37), підготовка установчої конференції та створення
Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (№№ 44, 45), репресії
радянської влади проти українських дисидентів та правозахисна діяльність
УНО Канади (№№ 49, 51, 55), культурно-освітнє виховання української молоді
в Канаді (№№ 12, 13, 15, 16, 18, 33, 39, 41, 54, 57), значення української
літератури (№ 6) та ін.
Документи збірника мають складені упорядником заголовки, що містять
порядковий номер документа, його вид, інформацію про автора і адресата,
зміст, а також дату і місце створення документа. У разі якщо дата не зазначена
у тексті документа, то він датується за змістом або ж супровідними
матеріалами. Визначена таким чином дата береться у квадратні дужки.
Документи публікуються мовою оригіналу згідно із сучасними нормами
правопису. Орфографічні та пунктуаційні помилки виправлені без застережень.
Упорядником збережено стиль викладу документів і всі їх мовні особливості,
пов’язані із специфікою мови української діаспори. Виділення, підкреслення та
закреслення

окремих

слів

або

частин

текстів

документів

збережено

із відтворенням способу.
Окремі слова або частини слів, що погано читаються або містять
пропущені букви, взяті у квадратні дужки. Одиничні скорочення у словах,
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вжиті в документі, розшифровано безпосередньо у тексті та подано також
у квадратних дужках. Часто вживані скорочення, наприклад, «мґр.», «Вп.»
«інж» тощо, а також абревіатури організацій, установ та їх органів подаються
окремо у списку скорочень.
У разі пропуску частини тексту при оформленні витягу із документа на
його місці ставляться квадратні дужки з трьома крапками – […].
Якщо документ був підписаний, то прізвище людини, якій належить
підпис, береться у квадратні дужки та подається курсивом – [П. Юзик]. Якщо
на документі стоїть відбиток печатки, то його текст також відтворюється,
береться у квадратні дужки та подається курсивом.
Кожний документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце
його зберігання (скорочена назва архіву, номер фонду, опису, справи, аркушів)
або публікації. Також вказується тип відтворення документа (машинопис,
гектограф, друкарський примірник).
Для зручності у користуванні збірником складено: примітки до тексту
документів, список документів, що публікуються, список скорочень, іменний та
географічний покажчики. Географічні назви, внесені до покажчика, подані
згідно сучасного правопису, а в дужках – зі збереженням особливостей їх
написання у тексті документів.
Комплекс документів, що увійшов до збірника, є лише незначною
частиною джерельної бази з історії діяльності Українського Національного
Об’єднання Канади у період від його створення в 1932 р. до 1981 р. Тим не
менше, цей масив документів відображає основні напрями роботи, які були
направлені на збереження національної ідентичності українців у Канаді,
підтримку українців на окупованій радянською владою батьківщині та
сприяння подальшої національно-визвольної боротьби.
Провідний науковий співробітник
відділу використання інформації документів ЦДАЗУ
Людмила Ващук
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ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
КАНАДИ
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№1
Зі статті члена УНО Канади Тимоша Павличенка
«Програма й Тактика УНО». Едмонтон, 25 жовтня 1932 р.
Т. ПАВЛИЧЕНКО1

Програма й Тактика УНО
(Реферат виголошений на орґанізаційних зборах УНО в Саскатуні,
Саск[ачеван])
Коли засновується орґанізація, зовсім льоґічним є кожньому запитати:
«Яка програма орґанізації?», а далі: «яка її тактика?»
Нам це питання вже багато разів ставили і сьогодня при основанню
Українського Національного Об’єднання в Саскатуні ми цих питань
сподівалися, а тому ініціятивна група УНО доручила мені представити
Шановним Зборам в можливо короткій і ясній формі загальну програму
і тактику УНО. […]
Наша спільна Батьківщина і ціла нація є в неволі. Вона дала нам життя,
але виховують нас вороги, що панують і хочуть панувати над нами. А вороги
знають, що панувати над поневоленими можливо лише тоді, коли їх роз’єднати,
розсварити поміж собою. Тому вже змаленьку українська дитина серед дітей
ворожої нації чує зневаження української народности, те саме чує в школі,
в суспільстві. Ворожі книжки, часописи, журнали доводять її в ріжні способи
переконання до того, що український нарід нічого не вартий, що наша нація не
здібна мати своєї держави, що всі українці – це нечесні люди, дрібничкові
крутії, не здібні до великих діл і т. д. і т. д.
Тиміш Карпович Павличенко (1892–1958) – український поет, громадський та
культурний діяч. У 1917 – 1918 рр. був членом Центральної Ради УНР. У 1927 р.
емігрував до Канади. Брав участь у створенні УНО Канади та був її активним членом.
У 1950 – 1958 рр. очолював Осередок української культури й освіти у Канаді.
1
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Багато безкритичних дітей простодушно вірять ворожим учителям,
переходять до ворогів і стають яничарами свойого народу. Другі вірять до часу,
а довідавшись правду, вертаються до свойого народу. Але навіть і тоді кожній
працює для своєї нації як сам те розуміє. А наше розуміння кожньої справи
основується на нашому попердньому знанню і вихованню. Коли те виховання
не було однозгідне, не можна очікувати від українців однодумности
в розумінню й національної справи, тим більше не можна очікувати від них
однозгідности в способах визволення нації від хижих і жорстоких ворогів. […]
УНО як орґанізація зовсім не вірить в «мирні способи» визволення (хоч
хотіла би, щоби те стало можливим). Мирним способом ще не визволилася
жодна нація в світі й не визволиться і Україна.
УНО вважає за злочин проповідувати толєранцію до ворогів, що вже
поставили сотки тисячів нашого населення до кровавої «стєнки», тисячі
витопили в Чорному морі, а міліони замордували штучним голодом через
грабунок дорібку населення. Національним гріхом уважаємо не тільки
толєранцію до ворогів, але її не охоту чи боязнь відомщувати за «пацифікацію»
багнетами, гарматами і танками Галичини, Гуцульщини і Полісся. Проти
чехізації Закарпаття і румунізації Буковини УНО пропаґує не толєранцію, лише
орґанізовану націоналістичну акцію.
Тим більше вважає УНО за недопустиме для українських політичних
партій чи ґруп входити в контакти з ворогами ціною відступлення йому
національної території по згоді або резиґнації з основних домагань
національної програми.
Переможені ворогами ми до часу мусимо жити в його неволі, але ніхто
з українців не сміє погодитись ані на хвилю з цим станом як з нормальним. Тим
більше ніхто не сміє своїм підписом стверджувати правність посідання ворогом
будь котрої української національної території. Ми боремося не лише за
визволення теперішньої ґенерації, але і наших нащадків. Поневолювати
власними руками тих, що сьогодня є недолітками і тих, що не народились,
є непростимим гріхом проти невинних.
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Щоби дати одностійний відпір ворогові треба, щоби більшість українців
мала однодумнісь щодо цілей і плянів нашого визволення. Українська нація
мусить перш за все визволитись духово від ворожого виховання, яке було
і є спрямоване на наше розбиття. УНО є об’єднанням тих українців, які вірять,
що утворення власного національного фронту для безоглядної, тяжкої
і жорстокої боротьби з ворогом всіми доступними способами маємо розпочати
і довершити велику справу нашого визволення. З цього основного, загального
заложення витікає конкретна програма нашої орґанізації. Вона може бути
точніше висловлена так:
1. Об’єднання українського національного духа на грунті боротьби за
визволення нації.
2. УНО розуміє національне визволення не лише у формі знищення
політичної влади ворога над нашими землями, але й знищення його
економічного першенства.
3. Одночасно з вихованням націоналістичної політичної активности
УНО веде роботу в напрямі розбудження як найбільшої активности серед
українців на полі просвітньому і економічному.
4. УНО уважаючи, що врешті не словами, лише фактичним боєм
вирішиться справа визволення, воно не лише піддержує існуючі
національні, революційні орґанізації, але стремить до їхнього поширення
і дальшого розвитку.
5. Для здійснення повищої програми УНО вважає, що з’єднання як
найбільшої скількости українців, де вони не були би розкидані в наслідок
поневолення нації є найпекучішим завданням часу.
ТАКТИКА УНО.
Тому що найголовнішою ціллю УНО є конспіративна робота по
орґанізації боротьби з чужонаціональним ворогом, його тактика супроти
зовнішніх ворогів буде безкомпромісова і до найбільшої міри аґресивна.
У відношенню до всіх українців, як тих, що вже належать до українських
орґанізацій, так особливо до тих, що ще не належать до жадних національних
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уґруповань УНО ставиться як до людей, що кожньої хвилі можуть стати
активними у визвольній праці. УНО ніколи не проголосить прінціпу, що хто не
належить до його рядів, нині він через це не є українцем. УНО працює в тому
напрямі, щоби ті з наших людей, що може ще сьогодня навіть не знають, що
вони є українці, стали ними і підсилили об’єднаний фронт. Тому УНО вживає
всіх зусиль, щоби обминути всяку боротьбу з іншими українськими
ґрупами, що ведуть корисну національну роботу в якому б то не було
напрямі. Коли ж такі організації будуть уважати за свій «патріотичний»
обов’язок виступати проти УНО, воно відбиватиме неточні закиди шляхом
спростування, не входячи в заїдлі сварки, щоби не витрачувати часу і енергії,
яких так потрібно для поборювання зовнішнього ворога.
Українська справа є так велика, що нікому немає часу на свари. І коли всі
Українські Орґанізації захотять те зрозуміти, вони також не знайдуть ані часу,
ані потреби для взаїмного поборювання та нападів.
Немає сумніву, що коли би всі ту[т] присутні були свідками тих мордів,
що їх доконували і доконують білі і червоні москалі на Україні і тих, що від
1918-го аж до сьогодня відбуваються під Польщею, ми були би всі однодумні
у нашому відношенню до чужонаціонального ворога. Ми сказали би, що не час
на внутрішні непорозуміння, коли наші вороги завдають удар за ударом нашій
цілій нації.
Цієї тактики придержується УНО й до неї кличе всіх українців.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 5998-О.
Газ. «Новий Шлях» (м. Едмонтон) – 1932. – ч. 40, 25 жовтня. С. 4.
№2
Зі статті «Завдання УНО в економічній ділянці».
Едмонтон, 20 грудня 1932 р.
Завдання УНО в економічній ділянці
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Хоч противники орґарнізації «Українське Національне Об’єднання»
в Канаді ведуть щораз завзятішу кампанію проти неї й щораз менше
перебирають у середниках на поборювання її, український загал у Канаді щораз
більше починає цікавитися нею та щораз краще розуміє завдання й ціли цієї
орґанізації. Доказом цього є постійний зріст числа членів у льокальних відділах
УНО, а також численні запити до редакції нашого часопису та до заряду
пропаґандитивного комітету едмонтонського відділу УНО від українських
громадян із місцевостей, де ще немає відділів цієї орґанізації. Всі ці запити
відносяться до деяких точок програми УНО, які були замало порушені
в орґанізації або недокладно з’ясовані в самій програмі.
Під цю пору, коли більша частина людства находиться в критичних
економічних відносинах, коли міліони робітників найшлися без заробітку,
а міліони фармерства над пропастю банкроцтва, найактуальнішою проблемою
для суспільства являється економічна криза. Тому всюди і при всякій нагоді
чуємо і читаємо про цю грізну кризу, яку переживаємо. Залежно від свойого
знання економіки та свойого інтересу ріжні люде говорять про цю кризу
й подають свої думки чи ради для її усунення. […] Економіка – оця одна
з важних життєвих ділянок, яка донедавна інтересувала лише так званих
фахових економічних теоретиків, під цю пору інтересує цілу людську
суспільність.
Тому

й

вищезгадані

запити

до

редакції

нашого

часопису

й прогандитивного комітету УНО в більшости відносяться до економічної
програми орґанізації. Відповідь на них стараємося подати в цій статті.
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ УНО
Як

відомо,

Українське

Національне

Об’єднання

є

політичною

українською національною орґанізацією, яка в першій мірі ставить собі за
завдання співпрацювати із тими старокраєвими українськими національними
орґанізаціями, які ведуть безкопромісову політичну, а в тому й підпільну
революційну, боротьбу з окупантами українських земель за визволення
й створення незалежної й соборної української держави. З цією ідеєю йде
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орґанізація в маси й закликає їх до національного об’єднання для спільної акції.
[…] Вщіпити в масах національну політичну свідомість, зробити їх крицевою
політичною національною силою, якої ні несприятливі обставини, ні жадні
шкідники не мали би спромогти розложити, – оце одно з найважніших завдань
Українського Національного Об’єднання.
Така програма української національної орґанізації, яка хоче включити
в себе національні маси, може бути вистачаючою для української еміґрації на
європейському континенті, з якої частина лише сезоново перебуває там на
заробітках, пр[иклад], у Франції, а друга частина – це українська політична
еміґрація, яка з хвилею повстання української держави верне назад
у Батьківщину. Як еміґрантів – заробітчан, так і політичних еміґрантів в Європі,
мало обходять своєрідні справи держав, у яких одні находять заробіток, а другі
азіль2, місце схоронення.
УКРАЇНСЬКА ЕМІҐРАЦІЯ В ЄВРОПІ ТА АМЕРИЦІ
Та не так мається справа з більшістю української еміґрації в Канаді,
Злучених Державах Америки й країнах Південної Америки. Дуже мала
кількість українців на американському континенті думає вертати в Батьківщину
тепер, коли на ній панують наші національні вороги, а також не велика
кількість має намір вернути в Рідний Край, як він вже стане звільнений з-під
влади окупантів. Більшість українського загалу на американському континенті,
головно наша стара еміґрація, житиме далі на цьому континенті. Вона набуває
горожанство держави, в якій живе, має брати участь у горожанських справах
своєї держави. Як натуралізовані горожане виконують українці всякі
горожанські обов’язки в державах, що приняли їх за своїх горожан. Цих
українців має обходити кожня справа, що відноситься до їхньої новоприбраної
держави. Економічний добробут країни, ріжні політичні державні проблеми
є для них важними й життєвими справами. […]
ЩЕ ОДНЕ ЗАВДАННЯ УНО

Прихисток; місце, де не можна переслідувати політичних супротивників; право
захисту в іноземній державі.
2
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Наш часопис від першої своєї появи почав працювати під тим оглядом.
Весь час накликав він українські орґанізації та часописи підносити знання
економіки в своїх членів і читачів. Закликав вступати в ряди поступових
небільшовицьких станових орґанізацій й обзнакомлював їх із програмами,
діяльністю, досягненням й невдачами тих орґанізацій. […] Наш часопис поза
те, що робив, не міг нічого більше робити в тій справі. Тепер як повстало
Українське Національне Об’єднання, справа мається далеко краще. Ця
орґанізація в своїй програмі ставить собі за завдання освідомлювати під
економічним оглядом наш загал, а також орґанізуватиме його в економічну
орґанізацію, яка своєю програмою відповідає теперішнім життєвим вимогам
й схожа до програм місцевих поступових економічних орґанізацій. Отже
Українське

Національне

Об’єднаня,

відповідаючи

місцевим

вимогам

українського загалу, попри свою політичну діяльність, муситиме працювати на
економічному полю серед нашого загалу.
Ця праця спадає на Українське Національне Об’єднаня, яке поставлене
перед факт, що досі українське фармерство й робітництво в Канаді масово не
належить до місцевих канадійських станових орґанізацій через свою
несвідомість, незнання анґлійської мови чи з яких інших зглядів.
Цю працю поведе УНО з більшим розмахом і на більшу скалю, коли
українське

громадянство

масово

вступатиме

в

членство

орґанізації

й піддержуватиме його акцію. Воно мусить збудити до громадянської
діяльности українців, приспаних колисковою пісенькою «ви гості в Канаді»
й «терпіть, якось то буде», а також мусить виривати зі [шпіонів] кровожадного
вампіра ті нещасні жертви, яких заманив він фальшивими обіцянками й захопив
безрадних у розпучливому положенню кличем «[г]рабуй награбоване».
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6000-O
Газ. «Новий Шлях» (м. Едмонтон) – 1932. – ч. 48, 20 грудня. С. 4.
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№3
Зі статті «Організаційне Віче УНО». Едмонтон, 14 березня 1933 р.
Едмонтон, Ал[ьбер]та.
ОРҐАНІЗАЦІЙНЕ ВІЧЕ УНО
Дня 5-ого березня, 1933., відбулося віче УНО в салі німецького клюбу
в Едмонтоні. У год. 3.15 по полудні створив віче містголова УНО гр[омадянин]
С. Васкан. Всі сидячі місця (в числі 400) заняті, позаду видно кількадесять
присутних, що з браку місць мусили вислухати віче стоячи. В короткій промові
преставив гр[омадянин] Васкан присутнім ціль скликання віча. УНО поставило
собі за ціль час від часу скликати такі масові віча, щоби інформувати громадян
про саме УНО, його завдання та ціль, як також інформувати про події в старому
краю, визвольні змагання нашого народу, хто ними кермує, та як ставляється до
провідників визвольних змагань інші політичні уґрупування та їхня преса так
на українських землях, як і на американсому континенті.
Першим до слова покликав гр[омадянин] Н. Романюка, місцевого
адвоката, котрий у своїй півторагодинній промові говорив про завдання та ціль
УНО. Заки приступив до властивої теми пояснив присутнім націоналістичний
рух бувших поневолених народів Європи як сербів, болгарів, італійців, чехів,
поляків, ірландців, котрі бувши поневолені та розшматовані на кусні своїми
ворогами, об’єднувались в націоналізмі до здобуття своєї суверенної держави,
історія цього не помовчує, а висвітлює факти з їхньої роботи. […]
Українське Національне Об’єднання (УНО) є чисто канадійською
організацією. Принимаючи ідеольоґію ОУН, УНО поставило собі за ціль
обзнакомлювати українське громадянство Канади в напрямі бути активним
в боротьбі за свою державу через несення моральної й матеріяльної помочі
нашим братам в Рідному Краю. Свою державу українці можуть осягнути лише
фізичною силою. Інші посередники не відповідають історичним фактам. Щоби
українська еміграція в Канаді могла нести ту моральну й матеріальну поміч
визвольному рухові, мусить УНО дбати про інші ділянки праці, мусить
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занятися перевихованням наших мас в Канаді. Для того УНО мусить працювати
на просвітному та економічному полю серед українців в Канаді. Мусить
звернути увагу на виховання молоді, заохочуючи її до читання української
історії і історії других поневолених народів та як ті поневолені народи здобули
собі суверенну державу; в формі відчитів преставляти геройські подвиги
кращих синів українського народу в боротьбі за волю, та здобути в суспільстві
пошану до тих подвигів та осіб, своїм пасивним, а то й ворожим ставленням до
поодиноких актів наших бойовиків в старому краю не тільки що не поможе
українська іміґрація визвольному рухові, але ще пошкодить. […]
На українських землях шаліє страшний терор. За 1931 до жовтня 1932 р.
відбулося на українських землях 92 політичних (некомуністичних) процесів
проти 599 обвинувачених; із того засудили 266 людей на 520 літ в’язниці. Чи
український загал в Канаді має сидіти з заложеними руками і відмовлятися від
несення матеріяльної помочі нашим політичним в’язням, які в обороні волі
свойого народу заміняли сірі тюремні мури за особисту свободу? На це
пояснень не треба, як ми маємо реагувати, коли ми почуваємося синами одної
і тієї самої нації.
В УНО є місце для кожнього українця, що бажає волі своїм рідним, а тим
самим бажає нести по своїм силам бажає нести по своїм силам моральну
і матеріяльну поміч визвольним Орґанізаціям в Рідному Краю. Тілько
підготовкою до слідуючого чинного зриву – до національної революції та через
неї здобудемо Самостіну Соборну Українську Державу.
Другим промовцем був гр[омадянин] А. Глинка. В своїй короткій промові
представив присутнім користь, яку має кожній член державної нації. Член
державної нації, де він не находився би поза межами своєї Батьківщини, коли
йому діється кривда, він удається до представника своєї держави, котрий за ним
заступається й не дасть його скривдити. Коли діється нам українцям яка кривда,
до кого ми маємо удатися? Хто за нами упімнеться?
Нашим обов’язком в Канаді є не ділитися на ґрупки і працювати кожня
після своєї програми, забуваючи на найбільший обов’язок, який лежить на нас,

28

а це несення помочі визвольним національним організаціям в Рідному Краю.
Ми, як члени одної нації, повинні об’єднатися і спільно помагати старому
краєві. […]
Віче закінчено відспіванням «Не пора, не пора» і державним гімном.
По вічу вписалося 27 нових членів до Українського Національного
Об’єднання.
В. Рурик і М. Пащин, секр[етарі] віча.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6000-О
Газ. «Новий Шлях» (м. Едмонтон) – 1933. – ч. 11, 14 березня. С. 8.

№4
Із Комунікату КЕ УНО Канади. Саскатун, 2 червня 1936 р.
КОМУНІКАТ КЕ УНО
Крайова Екзекутива УНО висловлює признання і подяку всім Філіям
УНО і Братнім Організаціям УСГ, ОУК і МУН, а зокрема також всім зарядам
тих організацій за старання і працю, які зложено для гідного прийняття Вп. Ген.
М. Капустянського3, члена Верховного Проводу ОУН з нагоди його поїздки
з рефератами по Західній і Східній Канаді. Тим прийняттям ми доказали, що
шануємо і поважаємо всій Провід і готові його підперти також в найбільше
скрутному положенні та помогти йому довести Український Нарід до ціли, до
створення Самостійної, Соборної Української Держави.
Поїздка Генерала принесла нам неоціненні користи. Він скріпив нашу
організацію внутрі, утвердженням наших членів в правдивості вибраної дороги,
він створив прихильних настрій серед громадянства до боротьби ОУН, він
Микола Олександрович Капустянський (1979/81 – 1969) – український військовополітичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. М. Капустянський був одним із
лідерів ОУН. У 1935 – 1936 рр. – перебував за дорученням ОУН у США та Канаді.
З 1948 р. став військовим міністром уряду УНР в екзилі. У 1964 р. М. Капустянський
обраний главою сенату Українського націоналістичного Руху. Помер у Мюнхені.
3
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в кінці, вияснив вагу розв’язки української справи чужинцям і викликав між
ними прихильність до українців і української справи. Дальша праця буде
залежати від нас самих. Щоб цей прихильний настрій не пішов на марне, ми
повинні подвоїти нашу працю, бо лише чесна і ідейна праця, а не пусті слова,
дають добрий приклад для прихильників і притягають їх до організації, яка ту
працю веде. […]
Щоб підсилення, яке ми поїздкою Генерала дістали, не змарнувати,
повинні всі Філії УНО і все членство загалом виконати таку працю:
А) Поглиблення освідомлення Українського Громадянства. Багато
громадян вже давніше відносилися прихильно до Визвольного Руху і до УНО,
а по вислуханні рефератів Генерала їх прихильність поглибилася й кількість
таких прихильників значно зросла. Ми повинні звернути на дальше нашу увагу,
щоб їм вияснити як найкраще цілу Визвольну Ідею. Способи на те повинні
служити після можливостей: реферати, лекції, націоналістична література,
розмови і дискусії та націоналістична преса. До тих прихильників належить
ставитися особливо ввічливо, щоб вони відчули ту братерську прихильність
нашого членства. […]
Б) Поширення Нового Шляху йде в парі з поширенням свідомості
поміж дальші круги українського громадянства. Та праця мусить бути постійно
на увазі всього нашого членства, як одно з найважчих наших завдань. […] Тому
кожна Філія повинна постаратися бодай подвоїти число передплатників в своїй
місцевості, а також в сусідніх, де ще немає Філій УНО, в найкоротшому часі.
Всі члени і членки мусять знати, що 1) поширенням Нового Шляху
поширюється

Визвольна

Ідея,

2)

Н[овий]

Шлях

є

одинокий

націоналістичний часопис в Канаді, який прямує і вказує, що і як треба
робити, щоб збудувати МОГУТНЮ ВІЛЬНУ УКРАЇНУ та тим помагає
об’єднувати українців і творити власну силу Українського Народу; 3) Щоб
подвоїти число передплатників Нового Шляху, мусять постаратися
кожний член і кожна членка приєднати бодай одного, як не більше
передплатників.
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Повища праця для Н[ового] Шляху є необхідна і почесна, бо від кількості
передплатників Н[ового] Шляху залежить і буде залежати висота помочі
Визвольному Рухові в Краю, якої Край конечно потребує для переведення
успішної

підготовки

Національної

Революції

і

вигнання

займанців

з Українських Земель.
В) Поміч Визвольному Рухові: Основним нашим завданням є дати,
попри маральну, сталу матеріяльну поміч визвольним організаціям на
Українських Землях, щоб українці могли підготовано стрінути ту хвилю, коли
знова буде рішатися доля Українського Народу може на цілі століття. Та хвиля
може настати дуже скоро, як можна судити з того, що цілий світ гарячково,
навіть не закриваючи того, зброїться. Ми програли визвольну війну в рр. 1917 –
1920 тому, що були неприготовані, а та небезпека грозить нам також сьогодні,
як не поможемо спільними силами її усунути.
Щоб така матеріяльна поміч еміграції могла помогти українцям на Рідних
Землях приготовитись, мусить вона бути дуже поважна і розложена на тисячі
українських громадян. […] Лише наладнанням такої матеріяльної помочі Краєві
(попри моральну поміч), ми сповнимо свій основний обов’язок і не будемо
нести відвічальності за дальші невдачі, бо тим ми поможемо не допустити до
другої трагедії Українського Народу, подібної до тієї, що сталась у рр. 1917 –
1920 і тягнеться до сьогоднішнього дня. Тому сповнім свій обов’язок!
Звіти з діяльності – Поручаємо всіх Хвальним Зарядам Філій УНО
прислати до Крайової Екзекутиви найдальше до 15 червня ц. р. звіт з діяльності
Філій за час від 1 червня 1935 до 1 червня 1936. У звітах треба подати докладно
відомості про діяльність і працю зарядів і членства. […]
СЛАВА УКРАЇНІ!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА УНО
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6001-О
Газ. «Новий Шлях» (м. Саскатун) – 1936. – ч. 22, 2 червня. С. 4.
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№5
Зі статті «Кр[айова] Конференція УНО та його Братніх Організацій».
Саскатун, 15 червня 1937 р.
КР[АЙОВА]

КОНФЕРЕНЦІЯ

УНО

ТА

ЙОГО

БРАТНІХ

ОРГАНІЗАЦІЙ
В днях від 26 до 28 червня 1937 року Саскатун стане місцем, на яке
будуть звернені очі не лише цілої української Канади, але також Злучених
Держав, Аргентини й Європейської Еміграції. Всі ці краї висилають своїх
найчільніших представників у Саскатун на Конференцію УНО і на Ювілейний
З’їзд Стрілецької Громади, злучений з урочистим посвяченням прапору.
Україну і нашу європейську еміграцію на Конференції будуть заступати всім
знаний, славний генерал Віктор Курманович4 і представник Проводу
Українських Націоналістів, широковідомий цілому українському суспільству
Омелян Грибівський5. Зо Злучених Держав на Конференцію прибуде делегат
ОДВУ, найбільшої української організації в тому краю Євген Ляхович6, а від
УСГ Америки гр. Г. Сенів. Аргентину буде репрезентувати Юрій Тимощук.
При цьому хочемо особливо підкреслити, що всі вищеподані особи
беруть участь в Крайовій Конференції УНО і З’їзді Стрілецької Громади не як
особи спроваджені для цієї цілі, тому що всі вони мають широко відомі імена
і особисті заслуги перед Українським Народом. Кожний з них приїжджає сюди
як представник українських націоналістичних організацій з терену, де кожний
з них перебуває.
Віктор Курманович (1876 – 1945) – генерал Української Галицької армії, командир
груп «Жовква», «Південь» та Першого корпусу УГА. У міжвоєнні роки
В. Курманович брав активну участь у громадсько-політичному житті української
еміграції у Відні. Співпрацював з УВО та ОУН. У 1945 р. арештований НКВС
і вивезений до Одеси, де й помер.
5
Омелян Сеник (псевдонім – Грибівський) (1891 – 1941) – український військовополітичний діяч. З 1921 р. став членом УВО. У 1930 р. як член Вищого Проводу ОУН
здійснив ряд організаційних поїздок до США, Канади, Аргентини та Бразилії. Загинув
30 серпня 1941 р. О. Грибівський загинув внаслідок теракту у Житомирі.
6
Євген Ляхович (1990 – 1976) – інженер, журналіст, громадсько-політичний діяч,
член ОДВУ.
4
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Завдяки їх присутності Конференція УНО в Саскатунні цього року
фактично перетворюється в Конференцію націоналістичних організацій
з найголовніших країв Нового і Старого світу. Це для нашого канадського
громадянства дасть повний образ сили націоналістичного руху скрізь,
де живуть українці.
Для канадських націоналістів ця Конфернція виявить духові і фізичні
сили та настрій наших однодумців в інших краях і зміцнить їх на дусі і завзятті
в праці в Канаді. Для їх прихильників і противників вона наочно покаже, що
лише націоналістичні організації в Канаді мають той зв’язок і творять один
фронт в національній праці з націоналістичними організаціями в цілому світі.
Націоналістичні організації Канади в цьому випадку не є відірвані від решти
Української Нації, а творять одну ланку в нерозривному фронті визвольних
змагань цілого Народу.
Тому на цій Конференції є побажані всі наші активні люде, зорганізовані
під проводом УНО, всі наші прихильники, а навіть противники. Ці останні
особливо будуть мати небувалу нагоду на власні очі переконатися,
як виглядають ті «недумаючі» націоналісти, якими їх так безупину лякають,
та власним слухом почути, як вони розуміють і проводять та до якої цілі
зміряють у своїй національній праці. Всі присутні на Конференції з перших
джерел довідаються про ті неймовірні зусилля наших нац[іональних] ворогів
унеможливити визвольну акцію, та як всупереч цих всіх ворожих змагань сила
активного націоналізму росте, міцніє і перекреслює внівець їх диявольські
плани на наше національне знищення. […]
Хай живе Об’єднання Українського Народу во ім’я безкомпромісової
боротьби за Українську Правду, вирвану з наших рук брутальною силою
ворожої зброї! Хай живе Визвольна Боротьба та її відважні Борці! […]
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6002-О
Газ. «Новий Шлях» (м. Саскатун) – 1937. – ч. 24, 15 червня. С. 4.
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№6
Із обіжника ч. 9 КЕ УНО Канади із повідомленням щодо значення
української літератури та появи нових творів. Саскатун, 28 січня 1938 р.
[…] КУЛЬТУРНА РЕФЕРЕНТУРА.
О Б І Ж Н ИК .
Лєктура з обсягу к р а с н о г о п и с ь м е н с т в а має далекосяглий вплив
на формування духовости суспільства. Вона формує цю духовість не прямо, але
тривало й глибоко. В цьому полягає велетенська суспільно-виховна вага
літератури.
Українська література, від найдавніших часів, княжої і козацької доби, до
сучасної, нагромадила неоцінимі скарби духу, що є підставою великої
і самобутньої української культури та засобом глибокого національного
виховання. Зокрема сучасна українська література на неодиноких українських
землях дає богату та вартісну продукцію, яка відбиває нову духовість і нову
дійсність, що зросли на нашій Землі.
Завданням є уможливити появу нових творів красного письменства, як
теж уприступнити загально літературну творчість окремих розірваних
українських територій, щоб нація жила єдиним, спільним культурним життям.
Звертаємо тут увагу на дві книжкові новинки.
У видавництві «Українське Слово» в Парижі з’явилася свіжа збірка
східньо-української прози, п[ід] з[аголовком] «Ненависть», що обіймає
творчість авторів, здебільшого засланих, які говорять про національну боротьбу
на С[хідних] У[країнських] З[емлях].
В страшних умовах московського терору і цензури заманіфестувала себе
націоналістична література над Дніпром, і в цьому її всенаціональне значіння.
При тім, попри всі переслідування, показалася вона літературою багатою та
мистецько потужньою.
В дальшому тязі мають вийти твори інших авторів, що разом давали-б
загальний образ літературного життя на С[хідних] У[країнських] З[емлях].
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Звернути увагу належить теж на останній твір Уласа Самчука «Батько
й син» (бібліотека «Наша Книга» у Львові), що творить ІІІ-ій том його трилогії
«Волинь», але й цілість сам по собі.
Роман цей малює боротьбу українського села на За[хідних] У[країнських]
З[емлях] проти двох ворогів: польської окупаційної влади та московськобольшевицької політичної інвазії та є справді небуденним мистецьким
документом повоєнної дійсности на західньо-українських землях. Властивою
темою його є народження націоналістичного руху на За[хідних] У[країнських]
З[емлях].
Обидві дві книжки повинні знайтися в кожній бібліотеці. Централі
теренових організацій мають подбати про це, поширюючи книжки як поміж
членством, так поза його лавами, серед ширшого громадянства.
СЛАВА УКРАЇНІ!
ЗА КРАЙОВУ ЕКЗЕКУТИВНУ УНО В КАНАДІ:
Вол[одимир] Коссар7, Голова.

Корн. Маґера, Секретар.
Саскатун, 28. 1. 1938.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 11, арк. 3.
Гектограф.
№7

Обіжник КЕ УНО Канади щодо І Конференції Одноцентового Фонду.
Саскатун, 25 серпня 1938 р.
П.З. УНО
Вінніпег, Ман[ітоба]

ОБІЖНИК

25 липня ц. р. у місті Торонті в Канаді, відбулася І Крайова Конференція
членів ОДНОЦЕНТОВОГО ФОНДУ.
Володимир Коссар (1890 – 1970) – український військовий і громадський діяч, член
УВО та Сенату ОУН. З 1937 р. по 1954 р. – голова КЕ УНО Канади. В. Коссар був
одним із ініціаторів створення КУК.
7
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На цій Конференції було стверджено, що визвольна боротьба української
нації за свою державну незалежність може бути ведена систематично і успішно
лише при тій умові, коли матеріяльні засоби на цю ціль будуть поступати
внаслідок зовсім планово-зорганізованої допомогової акції.
Конференція звернула особливу увагу на той факт, що така стала
допомога може бути несена поодинокими жертводавцями, хоч би навіть в таких
мінімальних розмірах як один цент денно, буде мати багато більше значення
і надасть ФОНДОВІ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ багато більшої сталості
і певності, аніж більш поважні суми жертвувані несистематично і доривочно.
Такі центові жертви є посильні для широких мас людей, а їх
систематичне плачення буде виховувати почуття жертвенності, ідейності
і сталих характерів серед мас жертводавців.
Конференція далі ствердила, що для успішності і популярності центового
фонду є обов’язковим, щоби всі члени Заряду всіх братніх націоналістичних
організацій при УНО стали без виключення жертводавцями центового фонду,
як зразки для рядового членства.
Крайова Екзекутива, пригадуючи Хвальному Зарядові, вище згадані
постанови, доручає всім членам Заряду в найближчому часі по одержанню
цього Комунікату стати членами О. Ф.
Одночасно Крайова Екзекутива поручає Вам зреферувати цю справу
всьому членству націоналістичних організацій, а також постаратись, щоб
реферат на цю тему був улаштований для широкого українського громадянства,
під час одного з загальних підприємств у Вашій околиці.
Врешті найважнійшою справою, на яку Хвальний Заряд мусить звернути
особливу увагу, є увійти в найтісніший контакти зі Зв’язковими центового
фонду у Вашій місцевості, коли вже такий працює. Коли Зв’язкового нема,
просимо назначити такого Зв’язкового не відкладаючи часу. Людина для цеї
праці мусить бути карна, ідейна, активна, точна і тверда у веденню
і поширенню цієї акції. Ім’я і адресу Зв’язкового просимо дати до відома
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Крайового Комітету У.В.Ф. з відворотною поштою П. О. Бакс 1107, Саскатун,
Саск[ачеван].
Мусимо протягом цього року зробити О. Ф. широковідомим і поважним
джерелом для визвольної боротьби. Не звалюймо цілої праці виключно на
Зв’язкових, але застосовуймо кожний з окрема принцип, що кожний нинішній
жертводавець має придбати собі принайменше одного жертводавця-побратима
протягом року.
Ідім уперто й спільно від малого до великого – а успіх буде забезпечений!
Остаємо
З націоналістичним привітом
СЛАВА УКРАЇНІ!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА УНО
Інж. В. Коссар, голова
М. Шарик, писар
Саскатун, Саск[ачеван], 25 серпня 1938.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 7, арк. 1.
Гектограф.

№8
Звернення КЕ УНО Канади до українців із закликом скласти
пожертви на розбудову Карпатської України. Саскатун, 13 березня 1939 р.
КР[АЙОВА] ЕКЗЕКУТИВА УНО КЛИЧЕ ВИКОНАТИ ОБОВ’ЯЗОК
СУПРОТИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
Українці!
Центр[альна] Національна Рада та Уряд Карпатської України звернулись
до українського громадянства в цілому світі зложити всенародній національний
даток на розбудову Української Карпатської Держави. Цей даток – по змозі –
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повинен виносити пів процент річного заробітку кожного й повинен бути
вплачений негайно. Цією дорогою найбільшої помочі сподіються наші брати
в Карпатській Україні саме від нас, заокеанських українців. В імені Уряду
Карпатської України Прем’єр о. д-р. А. Волошин8 висловив повну надію, що
кожний українець і кожна українка якнайслідніше виконають цей всій
національний обов’язок, бо так накаже їм їхня честь і велике та непоборне
прагнення волі.
Українці Канади! Сини й Дочки пошматованої Української Землі! 50центовий даток від сотки долярів річних прибутків – це малий даток. Весь
український народ готовиться до вирішального змагу за Волю й Державу.
Грядущі події наложать на нас багато більші обов’язки й вимагатимуть багато
більших пожертв. Цей півпроцентовий добровільний даток – це тільки проба
наших сил, громадний вияв нашого розуміння визвольної справи! Виконаймо
цю пробу, якнайліпше, якнайсолідніше! На нас звернені очі нашого народу
в Карпатській Україні! Того народу, що 12 лютня виборами-плебісцитом
однодушно

виявив

всеукраїнську

національну

волю

бути

свобідним,

державним народом, мати Соборну Українську Національну Державу! Він
виконав свою пробу найгідніше, найуспішніше! Тепер наша черга, Українці
Канади!
Крайова Екзекутива Українського Національного Об’єднання Канади
звертається з покликом до всього українськоо суспільства в Канаді:
НЕГАЙНО ВИКОНАЙМО ВСІ СВІЙ НАЦІОНАЛНИЙ ОБОВ’ЯЗОК –
ЗЛОЖІМ ПІВПРОЦЕНТОВІ ДАТКИ ВІД НАШИХ ПРИБУТКІВ, ЗАРОБІТКІВ!
НЕ МОЖЕМО РОЗЧАРУВАТИ НАШИХ БРАТІВ У КАРПАТСЬКІЙ
УКРАЇНІ!

Цим своїм датком, негайно зложеним, засвідчимо перед цілим світом,
як дорожимо зав’язком української великодержавності, Карпатською Україною

Августин Іванович Волошин (1874 – 1945) – український політичний, культурний та
релігійний діяч, Герой України (посмертно). З 1938 р. – прем’єр-міністр уряду
Карпатської України. У 1939 р. його було обрано президентом цього державного
утворення.
8
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та як дбаємо про розвиток того прездорового зав’язку української оборонної
сили, яким являються під цю пору «Карпатська Січ»!
Цим своїм датком дамо до зрозуміння всяким ворогам українськї волі
й державності, що ніхто й ніщо не в силі спинити української визвольної
боротьби, бо в ній весь український народ – і ті там на рідній, несвоїй землі, і ті,
що скитаються по Європі, і ті, що живуть на азіатському Далекому Сході, і ми,
що живемо тисячі миль від України на американському континенті!
Цим своїм датком скажемо місцевим червоно-московським агентамяничарам своє тверде українське: Геть свої брудні лапи від Карпатської
України, запроданці! За нею весь український народ! За нею всі ми, українці
в Канаді!
КАМПАНІЯ ЗА ПІВПРОЦЕНТОВИМИ ДАТКАМИ МАЄ БУТИ НА СТО
ВІДСОТКІВ УСПІШНА! Тому Кр[айова] Екзекутива УНО постановила

з сьогоднішнім днем припинити дотеперішню кампанію Помочі Карп[атській]
Україні (ПКУ), цебто акцію добровільних збірок і датків, а рівночасно починає
кампанію за зібраня «Всенародніх Датків на Поміч Карпатській Україні»,
в скороченні ВДПКУ. В цій цілі КЕ УНО творить Центральний Комітет
ВДПКУ, якого склад буде поданий в найкоротшому часі. Діяльність цього
Комітету буде – як це було й в часі акції ПКУ – під цілковитою публічною
контролею всього українського громадянства в Канаді, а звідомлення
з кампанії, списи жертводавців і проче міститиме Комітет у місячних
бюлетенях.
Датки слати на адресу:
VD PKU
c/o Ukrainian Nat[ional] Federation
P.O. Box 1107

Saskatoon, Sask[atchewan]
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6004-О

Газ. «Новий Шлях» (м. Саскатун) – 1939. – ч. 21, 13 березня. С. 1.
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№9
Лист КЕ УНО Канади до Референтури пропаганди ПУН щодо
переказу коштів для Карпатської України. 25 квітня 1939 р.
Копія – Кр[айовий] Комітет О. Ф.
25 квітня 1939 р.

1866-744
До
Референтури
Пропаганди П.У.Н.
Впов. Панове!

Повідомляємо оцим, що дня 17 квітня вислали ми на Ваше банкове конто
у Шварцарії суму $1, 551.85 за посередництвом Укр[аїнської] Кооп[ерації]
«Калина», причім по відтягненню коштів Ви одержите суму $1, 535,00
в американській валюті.
Надмінюємо, що з повищої суми $1, 100.00 походить з фондів, які
громадянство зложило на П[оміч] К[арпатській] У[країні] і ми вислали їх з тою
інтенцією, щоби гроші ці ужити на поміч раненим січовикам і збігцям
з Карп[атської] України. Про це ми також помістили в пресі.
Остатя сума $450,00 це гроші з Одноцентового Фонду. Просимо ласкаво
потвердити одержання пересланих грошей.
Сподіваємось, що Ви отримали також суму $2,500.00, котра Вам тою
самою дороою вислана була дня 3 лютня ц. р. В тій посилці було включено
$1,500.00 із загальних збірок на Визвольний Фонд та $1,000.00 з Одноцентового
Фонду.
В прилозі залучаємо Вам копії листів до Кооп[ерації] «Калина», в котрих
ми дали приказ гроші на Ваше конто вислати.
Будемо вдячні за скору вістку.
Бажаємо Вам всего кращого та остаємо
з націоналістичним привітом
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Слава Україні!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА У.Н.О. Канади.
ВК9/МП

Інж. В. Коссар, голова.

ВТ/СГ
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 12, арк. 1.
Машинопис.
№ 10
Стаття «VI Конференція УНО». Саскатун, 26 червня 1939 р.
VI КОНФЕРЕНЦІЯ УНО
Минулорічня Конференція Українського Національного Обєднання
Канади відбувалась під свіжим, гнітучим враженням вбивства Вождя ОУН,
Полковника Євгена Коновольця10. Ніхто з націоналістів не мав думки, що
ротердамська трагедія осягне ціль, для якої відвічний ворог України створив
її. Ніхто з нас не вірив, що вбивши провідника ворог доконає націоналістичний
рух. Одначе сам факт посягнення ворога на життя провідника руху наказував
нам усім збільшити свою націонастичну чуйність, загострити своє бойове
поготівля та підготовити відсіч ворожим затіям. Тому та Конференція УНО
була якби воєнним поготівлям.
Сьогодні по році можемо ствердити, що націоналістичний рух без довшої
задержки переболів ротердамську трагедію, щобільше, став потужнішим
і більш діючим серед широких мас українського народу в Україні та поза нею.
Світлий, хоч кривавий, епізод із карпатською областю України, доказав, що
організований український націоналізм стоїть на висоті своїх завдань далі та що
жадна сила вже не зможе його розторощити. Серед незвичайно скомплікованих
В. Коссар. Решту ініціалів ідентифікувати не вдалося.
Євген Коновалець (1891 – 1938) – полковник Армії УНР, комендант УВО. З 1927 р.
– голова Проводу українських націоналістів. У 1929 р. був обраний першим головою
ОУН. У рамках діяльності ОУН активно підтримував контакти з УНО Канади.
Вбитий 23 травня 1938 р. у Роттердамі органами НКВС.
9

10
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і дуже трудних міжнародніх ускладнень в часі розвалу чеської державності
український націоналізм у Карпатській Україні чинно затвердив свої гасла
«Нація понад усе» й «Наша сила в нас самих», а цим створив передумову для
дальшого скорого прямування українського народу до своєї мети серед
розбурханого політичного моря в світі. Український націоналізм – мимо
політичних бур у світі – не схилив у низ прапору, а держить його високо…
Українське Національне Об’єднання Канади також не зломилось
унаслідок несподіваної смерті провідника націоналістичного руху та серед
дуже неприхильних міжнародніх ускладнень політичних. Воно виявилось
гідним запіллям руху й творить сильні основи для дальшого закріплювання
й поширювання себе серед українського суспільства в Канаді.
Цьогорічня Конференція УНО Канади відбуватиметься під знаком
політичної бурі в світі, яка – як показує її дотеперішній перехід – може
остаточно сконцентруватись саме на Українських Землях. Серед тієї бурі
український націоналізм, а також і його запілля, має втриматись на своїх
власних ногах, і не лише втриматись, але й далі прямувати вперід без задержки
й без звільнення темпів до своєї мети. Іти безогляду на жертви так, як вороги
України намагаються протиставитись нам зезогляду якими засобами та
способами.
Цьогорічня Конференція УНО буде отже вельми важливою для дальшої
нашої акції як націоналістичного запілля. Вона має докладніше як будь-котра
передше з’ясувати сили, засоби та способи нашої народньої роботи,
змобілізувати їх та зробити якнайздатнішими до дальшої акції, мабуть,
остаточної, вирішальної акції, бо всі познаки в теперішньому політичному світі
вказують на те, що цей рік, мабуть, буде роком, в якому український народ,
а особливо організований націоналізм, здаватиме іспит своєї національнодержавницької зрілості.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6004-О
Газ. «Новий Шлях» (м. Саскатун) – 1939. – ч. 50, 26 червня. С. 2.
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№ 11
Із обіжника (б/н) КЕ УНО Канади із привітанням членів об’єднання,
висловлених урядом Карпатської України та Карпатської Січі.
Саскатун, 11 серпня 1939 р.
[…] 3. ПРИВІТ ВІД УРЯДУ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ І ВІД КАРПАТСЬКОЇ
СІЧИ.

Прем’єр міністрів К[арпатської] У[країни] п. Юліян Ревай11 і міністер
освіти п. Штефан12 передали на руки голови КЕ УНО інж. В. Коссара в імені
уряду К[арпатської] У[країни] якнайщиріший привіт всьому членству УНО
і українському патріотичному громадянству в Канаді.
Вони сказали, що президент К[арпатської] У[країни] др. А. Волошин
заявив їм, що 75 % помочі матеріяльної і моральної уряд К[арпатської]
У[країни] одержав від українських націоналістів і що УНО в Канаді, а ОДВУ
в Америці, в днях радости, і в днях смутку Карпатської України дали їй всецілу
поміч.
Вони сказали, що ціла Карпатська Україна відчула братню поміч УНО
і ОДВУ і що та велика любов дала їй силу до борби проти монгольської орди.
Вони пізнали, що ОУН є єдиною діючою українською силою в сучасний
момент, яка поведе об’єднані сили всіх українських земель до вирішального
бою.
Обласна Команда УНО – Карпатська Січ – в Братиславі на Словаччині
віддали почесний салют голові КЕ УНО і голові ОДВУ і устами свого
Команданта привітали їх як представників українців Канади й Америки.
Зложили в імені січовиків подяку за велику поміч дану їм нами, висказали
надію на дальшу поміч і заявили, що кожного дня є готові продовжати бій за
Юліан Ревай (1899 – 1979) – український політичний діяч, прем’єр-міністр
Карпатської України. Один із фундаторів політичної організації закарпатських
українців – Українського національного об’єднання, що виникло у 1939 р.
12
Августин Штефан (1877 – 1944) – громадсько-політичний діяч. У 1939 р. був
обраний міністром освіти Карпатської України.
11
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Соборну Незалежну Українську Державу. Вони вірять, що криваве хрещення
Карпатської України переконало і тих найменш зрячих братів, що їх вільність
залежить від вільности земель Соборної України. Що їм дорога до волі через
могутній Київ і гордий Львів.
СЛАВА УКРАЇНІ!
ЗА КРАЙОВУ ЕКЗЕКУТИВУ У.Н.О.
інж. В. Коссар, голова

М. Бабій, секретар

Саскатун, Саск[ачеван], 11. 8. 1939.
АЛ
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 11, арк. 5 зв.
Гектограф.

№ 12
Привітальний лист МУН з нагоди закінчення першого
Диригентсько-Учительського Курсу. Саскатун, 28 серпня 1940 р.13
28 серпня 1940 р.
СВЯТОЧНА АКАДЕМІЄ,
СТУДЕНТИ ПЕРШОГО ДИРИҐЕНТСЬКОГО-ВЧИТЕЛЬСЬКОГО КУРСУ
Й ВЕЛЬМИШАНОВНА УКРАЇНСЬКА ГРОМАДО!
В сьогоднішній так важкий день у житті українського народу Краєва
Референтура Молодих Українських Націоналістів має велику шану передати
свій гарячий привіт студентам першого в Канаді Дириґентсько-Вчительського
Курсу, а також висловити своє глибоке признання ініціяторам так потрібного
Курсу та щиру подяку педаґоґам за їхню щиру працю і витривалість.
Вам молоді студенти ґратулюємо й бажаємо найкращих успіхів на полі
культурно-освітної

праці

для

добра

прибраної

батьківщини

Канади

Лист виконано на офіційному бланку Молодих Українських Націоналістів. Текст
документа містить рукописні підкреслення – поздовжні лінії з обох боків.
13
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й українського народу. Пам’ятайте, що найбільша частина Вашої праці буде
присвячена українській молоді! Найбільшим Вашим завданням буде, дати тій
молоді українській здорові основи, запалити в ній іскру любови до своєї
культури, мистецтва, історії, традиції та всіх надбань українського народу. На
Вас ми числимо й запевняємо повну моральну піддержку й кооперацію.
СЛАВА УКРАЇНІ!

СЛАВА КОРОЛЮ ЮРІЮ!

[П. Юзик14]

[Л. Вовка]

містголова

секретар

[МОЛОДІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛІСТИ – КРАЙОВА РЕФЕРЕНТУРА
UKRAINIAN NATIONAL YOUTH FEDERATION – DOMINION EXECUTIVE]

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 19, арк. 5.
Гектограф.

№ 13
Із обіжного листа ч. 2 КОР УНО Канади щодо активізації культурноосвітньої діяльності УНО. Вінніпег, 1 грудня 1941 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!

КРАЄВА ЕКЗЕКУТИВА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ.
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНА РЕФЕРЕНТУРА.
ОБІЖНИЙ ЛИСТ Ч. 2
Вінніпеґ, Ман[ітоба], 1 грудня 1941 року.
До Зарядів філій У.Н.О. і Братніх Організацій.
Павло Юзик (1913 – 1986) – канадський сенатор українського походження,
громадсько-політичний діяч, ініціатор політики багатокультурності в Канаді.
В українському житті Павло Юзик визначався як президент Молоді Українського
Національного Об'єднання (МУНО), член управи КУК, президент Канадського
Товариства славістів. Очолював Комісію людських прав СКВУ та інші українські
й канадські установи.
14

45

«Ви всі будете ліпшими канадійцями,
як будете добрими українцями»
Лорд Твідсмюр15
Хвальні Заряди!
Хочемо, щоби ми всі зрозуміли слідуюче: коли державний уряд якоїсь
країни видає накази чи доручення – вони мусять бути точно й на час виконані.
Бідна та держава, в якій не виконуються накази…
Люде, які підпорядковуються якимсь ідеям, творять орґанізації. Щоб
орґанізація жила й творила цінності, вона вибирає людей, які ведуть її. Коли
членство викональне й свідоме свого обов’язку, орґанізація розвивається.
І бідна орґанізація, коли членство не виконує наказів і доручень свого Проводу.
Бо чи варто тоді існувати? Чи має право невикональний член /киня/ бути
в рядах орґанізації і десь на боці пишатись приналежністю до об’єднання
людей, які для піднесення дорогої ідеї віддають час, працю, здоровля,
жертвують матеріяльно! Чи мають ті люде чисте сумління?! Обличчя
орґанізації

–

свідомість

і

викональність

членства.

Несвідомість

і невикональність, направки, породжує хаос, авантурництво, непошану до
святощів ідеалів народу, який міліонами жертв платить за своє право до
самостійного й орґанізованого життя.
Хочемо, щоб ми всі зрозуміли й затвердили, що доручення вибраного
всім членством Проводу мусять бути виконані точно й вчасно. Це вимога, яка
виходить із слушності приналежности до солідної орґанізації.
---------------------Скупі відомості з окупованих українських земель говорять, що наїздники
майже винищили мозок нації – провідників. До них належали всі свідомо
працюючі для народу, від найбільшого вченого аж до продуктивних і свідомих
селян і робітників. Зокрема відчувається великий брак культурних працівників
першої потреби: учителів, орґанізаторів культурної роботи по селах,

Джон Ба́кен Твідсмур (1875 – 1940) – шотландський письменник, політик,
дипломат. Був 15-м Генерал-губернатором Канади.
15
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кооперативних діячів і т. д. І тому тяжко буде нам дістати від них помочі таких
сил.
Нам треба зробити все, щоб підготовити нові кадри працівників для
власної потреби в Канаді, а також помочи тим загальній українській справі.
Треба курсів, ріжних курсів! Та в першу чергу основного розуміння тієї
потреби членством.
Мусимо бути приготовані! А приготовані є ті, які постійно й пляново
працюють. І КОР кличе всіх поважно зупинитись над тією справою, щоб врешті
зрозуміти, як багато перед нами шляхетної праці. Її можемо виконати, коли всі
одностайно станемо до роботи, пам’ятаючи слова І. Франка: «Кожний думай,
що на тобі міліонів стан стоїть, що за долю міліонів мусиш дати ти одвіт».
Готуймось і думаймо, щоб бути приготовленими до подій! […]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 11, арк. 21.
Гектограф.

№ 14
Із протоколу засідання голів Братніх організацій УНО Канади.
Вінніпег, 16 березня 1942 р.
ПРОТОКОЛ

з засідання голов братніх орґанізацій, котре відбулос[я] дня 16-го березня
1942 в салі філії УНО під ч. 197 Юклид вул.
Присутні голова УНО М. Коваль, голова УСГ М. Бурак, голова ОУК
Н. Ковалишин, голова МУН п[ан]на М. Родич, голова УНО Ст. Боніфейс
М. Харків, голова ОУК Ст. Боніфейс пані О. Стебницька і голова КОР.
Др. П. Маценко, д-р Ґуляй16.

16

Запис виділений курсивом зроблено від руки.
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Засідання скликав голова КОР Др. П. Маценко на припоручення КЕ УНО
на наради як наладнати справи орґанізацийні внутрішні і зовнішні?
1) Брак розуміння своїх обов’язків в орґанізації.
2) Підривання авторитету голов і КЕ УНО.
3) Розбиття на ворогуючі групи.
4) Зусилля одиниць на шкоду орґанізації.
5) Люде не знають орґанізаційного життя.
6) Богато людей розбивають орґанізацию.
На повисші точки 1 і 2 дав короткий виклад Др. Маценко, опісля дає до
дискуси поодиноким головам, бо вони найлутше знають членьство і їх
поступовання в орґанізації.
Перший в дискусії забирає слово голова філії УНО М. Коваль, він
говорить, щоби скріпити членство ми мусимо скликати своїх членів і давати їм
виклади про цілі орґанізаційні. Такі відчити давати що дві неділі. На кожних
сходинах треба так уреґулювати програму, щоби забрала мало часу на
полагодження справ, а решта часу на сходинах зужити на виклад. Він сказав,
що є деякі провідні члени, котрі роблять непорозуміння в орґанізації
і підривають авторитет КЕ УНО. […]
Голова ОУК. С[ен]т Боніфейс пані О. Стебницька забрала слово і сказала,
що ми всі знаємо своїх членів і повинні до тих членів, котрі зле роблять
в орґанізації, звернутись до них особисто і пояснити їм по доброму, як котрийсь
зі членів старається щось лутшого зробити треба його похвалити хотя й часом
не дуже заслуговує на похвалу.
Голова УНО С[ен]т Боніфейс М. Харків в своїй дискусиї подає, що між
членством є слабість і суть випадки, що член відмовляється від обов’язків
наложені на него. Повинна бути карність. Орґанізація повинна наложити тверду
руку на таких членів.
П[ан]на М. Родич голова МУН говорить, щоби давати виклади для
молодіжи і забави, і тим способом заохотити молоде членьство приходити до
домівки. Як рівно ж заохочувати молодіж до читання добрих книжок. […]
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Др. Ґуляй сказав, що в Канаді є дві сильні Укр[аїнські] Орґ[анізації].
Перша, до якої ми належимо – УНО, а друга – комуністична. Ми повинні мати
більше ідеї, потрібно пізнати основи орґанізациї і повинні бути горді, що
належимо до такої сильної Орґ[анізації], як УНО. Робити більше засідань
зарядів, щоби всі зарядовці були в курсі справи, а тоді лекше провадити працю
в орґанізації.
По закінченню поодиноких дискусіїв забрав кілька слів Др. Маценко, він
сказав, що при таких дискусиях, які будуть відбуватися часто можна буде як
слід всякі непорозуміння в орґанізациї привести до діла.
На тім засіданню рішено таку резолюцию як слідує:
Резолюція:
1) Щоби відбувати два рази в місяць сходини всего членства для
ознакомлення їх в цілях орґанізаційних, до того забави ріжного рода.
2)

Подбати

о

поширення

Рідних Шкіл в Провінції

Манітоба.

Порозумітись з українськими учителями на Провінциї, які мали би за завдання
вести Рідну Школу.
3) Помагати другим нашим братнім Орґанізациям.
4) В Вінніпеґу того року повинно бути 30 курсантів. щонайменше17
5) Щоби відбути в місті Вінніпеґу Провінціональний З’їзд.
На слідуючих засіданнях будуть дискусії над рештами точками
поставлених в програмі.
Вінніпеґ, Ман[ітоба] 16-го березня 1942
[П. Маценко]

[М. Бурак]
секр[етар]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 6, арк. 1 – 2.
Гектограф з рукописними правками.

17

Запис виділений курсивом зроблено від руки.
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№ 15
Лист КЕ УНО Канади до П. Маценка щодо програми ВОК.
Вінніпег, 23 січня 1943 р.
1540 – 064
ВП. Др. П. Маценко18,

23. січня 1943 р.

Ц.С. 3033
Виннипеґ, Ман[ітоба]
В[исоко]Поважний Пане Докторе,
По приїзді голови КЕ УНО до Саскатуну, справа цьогорічних будучих
Вижчих Освітніх Курсів була передискутована й прийдено до певного рішення
в тій справі, яке вважаємо доцільним донести до Вашого відому ще перед
Вашим виїздом в поїздку. Рішення запало таке: Курси в українській мові
носитимуть назву «Вижчі Освітні Курси», а в англійській мові «Гаєр
Едукейшонал Корс». Ця назва на нашу думку повинна б остати не змінною.
Курси в нашій опінії повинні бути поширені на два відділи, а це:
в українській мові Педаґоґічно-Музичний відділ і Економічно-Комерсійний, по
анґлійськи: Департмент оф Едукейшон енд мюзік та Економікс енд Комерс.
Основними предметами на Курсах повинні остати: історія України,
граматика, українська мова, історія української літератури й бесідництво. Ці
предмети повинні бути основними, себто обов’язують усіх курсантів. Відтак
курсанти розділюються на два департаменти. Перший Педаґоґічно-музичний,
Р[ідна] Школа, орхестри, хори і. т. Другий – Економічно-Комерсійний, що
охоплюватиме питання кооперації, щадничо-кредитові спілки, книговодство та
загальне поняття кооперації.
Вважаємо, що коли Курси будуть поширені на такі відділи, вони будуть
напевно більш успішними. Вас просимо над цими справами застановитися та
Павло Маценко (1879 – 1991) – український музикознавець, диригент, педагог,
публіцист і громадський діяч. З 1932 р. – доктор музично-педагогічних наук.
У 1941 р. заснував хор МУНО і диригував там по 1949 р. П. Маценко був кольтурноосвітнім референтом УНО Канади, співредактором газети «Новий Шлях». Був
членом-кореспондентом УВАН у Канаді.
18
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подати нам Вашу думку в цій справі. На нашу думку справа лекторів другого
відділу не є важна, бо такі піднайдуться, а також найдеться певна скількість
осіб, які охотно прибудуть на курси, щоби доповнити своє знання в цім
питанні.
Цих кілька уваг доносимо до Вашого відому для того, бо вважаємо, що
в часі Вашої поїздки Ви стрінетеся з такими питаннями відносно будучих
Курсів, а також на нашу думку ці питання треба буде піднести та пояснити
приняйменше членству про їхнє значення. На нашу думку рівно ж було би
побажаним, щоб Ви будучи в поїздці вже заздалегідь підготовляли ґрунт для
будучих курсів. Цьогорічні Курси повинні бути значно більшими за минулі
й через це мусимо звернути на них [зн]ачну увагу.
Кінчаючи бажаємо Вам найкращих успіхів та остаємо
З організаційним привітом
ЗА КРАЄВУ ЕКЗЕКУТИВУ УНО

ВК/ЛВ19
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 12, арк. 217.
Гектограф.

№ 16
Зі звернення КОР при КЕ УНО Канади до канадців українського
походження щодо важливості проведення Вищих Освітніх Курсів.
Вінніпег, [1943 р.]
КРАЄВА ЕКЗЕКУТИВА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНА РЕФЕРЕНТУРА.
ВИСОКОПОВАЖАНИЙ ПАНЕ-НІ!

19

Володимир Коссар/ Лев Вовк.
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Звертаємось до Вас, як одного з визначних громадян і діяльних одиниць
в громадянському житті, з поважною справою. Ця справа є загально
українською. Вона всіх українців однаково цікавить і турбує.
Вже четвертий рік ведеться війна. Канадійське громадянство під
проводом мудрих державних мужів вживає всіх зусиль, щоб ту війну довести
до побідного кінця. І так воно мусить статись.
Ми – канадійці українського походження попри своєї канадійські
обов’язки маємо ще й інші – чисто українські. Страшна війна шаліє на землях
наших дідів. Українська земля обсмалена, винищується неповинний народ, його
провідників та цвіт народу – його молодь.
Живучи в Канаді, ми звикли діставати від своїх братів з України
моральну й культурну поміч. В цей час ми того сподіватись не можемо.
Потрібуємо турбуватись за себе самі.
Ми маємо молодь, яка мусить з добрих українців стати добрими
канадійцями, як говорив Лорд Трідсмюр. А такою наша молодь стане, коли
вона полюбить свою Церкву, буде вчитись в українській Рідній Школі, де
пізнає культуру українського народу, його чудові й високоморальні пісні
й звичаї, коли буде належати до українських національних молодечих
організацій, де привчиться працювати для рідних установ і їх шанувати.
Щоб українці в Канаді могли перевести таку роботу, потрібно їм негайно
приступити до видання необхідних підручників для Рідних Шкіл, перевидання
української літератури, видання для дівочих хорів і оркестр нот і т. д.
А найважливішим рахуємо підготовлення тут в Канаді кадрів
культурних працівників: учителів Рідних Шкіл, дириґентів хорів і оркестр,
кооператорів, а з них напевно виробляться провідники-ці громад.
Культурно-Освітна Реферантура при Краєвій Екзекутиві Українського
Національного Об’єднання в Канаді, свідома великих потреб українського
громадянства в Канаді і тому ще в 1940 році започаткувала двомісячні (в липні
й в серпні) Вищі Освітні Курси.
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Кожний знає, що вартість громадянства міряється ступенем знання
й науки ширшого громадянства. І громадянство своїм відношенням до минулих
Курсів виказало свою вирозумливість: воно помагало Курсам морально
й матеріально. Морально: посилало свою молодь на Курси, радило іншим
і пояснювало значність і потребу культурної роботи менш свідомим;
матеріяльно: жертвувало на Курси особисто, збирало жертви організовано на
прислані Збіркові Лісти й масово відвідувало концерти з нагоди закінчення
Курсів.
Через Вищі Освітні Курси, які були вже три рази, перейшло 100 осіб
ріжного віку й підготовки. Всі вони тепер виконують радо й щиро українську
роботу. З тих 100 осіб 65 працюють на громадській ниві активно, біля
25 в канадійській армії, а решта докінчує освіту по гай-скулах і університетах
Канади й Америки.
Цього літа через липень і серпень у Винипеґу відбудуться четверті
з ряду Вищі Освітні Курси. Проти минулих вони будуть значно поширені.
Замість одного відділу, тепер буде два: 1. Відділ музично-педаґоґічний
і 2. Відділ Економічно-Комерційний. Учні обох відділів будуть зобов’язані
спільно вчитись обов’язкових предметів з українознавства.
Великою запорукою вартости Вищих Освітніх Курсів та певности, що
молодь не змарнує часу, є склад учителів Курсів з їх всебічним знанням
предметів.
Сталими учителями на йдучих Вищих Освітніх Курсах будуть знані
ширшому громадянству педаґоґи: проф. д-р. О. Кошиць, д-р. П. Маценко
і проф. Р. Придаткевич. На учителів-лєкторів запрошено бувших вже на
минулих В[вищих] О[світніх] Курсах і нових відомих діячів і знавців-педаґоґів:
о. д-ра В. Кушніра, проф. Т. Павличенка, інж. В. Коссара, о. С. Семчука,
п. О. Іваха,

о. І. Шпитковського,

п. О. Тарновецького і др[угі].

д-ра

І. Ґуляя,

адв.

В. Свистуна,
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Щоб курси принесли сподівану користь для будучих учасників тих
курсів, а потім і для громадянства, потрібно моральної й матеріальної
піддержки свідомого громадянства.
Ми не маємо змоги вислати подібного листа до всіх українців. Однак ми
знайшли можливість вислати цього листа до визначніших Українців – в тому
числі знайшлася й Ваша особа. Цим листом в першій мірі апелюємо до Вас,
а через Вашу особу до того українського громадянства, серед якого ви живете
й працюєте.
Просимо Вас о двояку поміч: поможіть піднайти, заохотити й вислати
молодь і бажаючих старших на курси та постарайтеся піддержати курси
матеріяльно. Коли Ви постараєтеся вислати здібну молодь-хлопців і дівчат на
курси та пішлете грошеву жертву – Управа Курсів і учительський склад
виконає дальшу працю і курси стануть спільним успіхом нас усіх. При допомозі
нас усіх зможемо дати нашій молоді вищу українську освіту, яка потім стане
освітніми працівниками по українських центрах – по містах і фермах.
Причиніться своєю поміччу! Хай ваше назвисько буде записане, як
одного з українців, які далеко він нещасливих Українських Земель, а все
ж зрозуміли вагу освіти молодшого покоління в вільній, нам дорогій Канаді,
і дали поміч четвертим Вищим Освітнім Курсам. Хай Ваша скора поміч стане
приміром для других, менше свідомих, нашим братам по крові. […]
За Краєву Екзекутиву УНО Канади

За Культурно-Освітну Референтуру

Інж. В. Коссар, Голова.

Д-р П. Маценко, Референт.

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 13, арк. 25 – 25 зв.
Друкарський примірник.
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№ 17
Лист КОР УНО Канади до українців щодо можливості придбати
колективну фотографію із зображенням відомого українського диригента,
викладача ВОК О. Кошиця. Вінніпег, 26 жовтня 1944 р.
Вінніпеґ, дня 26 жовтня 1944 р.
В[исоко]Поважні Громадяни!
Підчас Вищих Освітніх Курсів всі студенти й учителі сфотоґрафувались
і з того зроблено спільну, яку звемо табльо. Вона має знимки 76-ох студентів
і 16 учителів.
Подібні події, як спільна знимка поважного числа свідомої молоді
й сучасних провідників на полі науки, дуже рідкі й цінні не тільки як дорога
пам’ятка для кожного, хто є на знимці, а також і для історії українців в Канаді.
Ось приклад: на Вищих Освітніх Курсах учать і вчились різні люди. Одні
з них вже є визначними особами в історії України й культури всесвітньої, другі
– молодь виробляються й можуть такими бути.
На таблі, про яке пишемо, ми маємо останню знимку Великого Українця,
ставного українського диригента й композитора проф. ОЛЕКСАНДРА
КОШИЦЯ20, який по цілому світі прославив ім’я українського народу, а деякі
народи тільки через Нього довідались про існування українського народу.
Він був улюбленим учителем всіх курсантів. І він 21 вересня ц. р. помер
у Виннипеґу, Його вже немає між нами.
Скоро так буде, що його образ будуть вивішувати в українських салях
рядом з Тарасом Шевченком, Іваном Франком …
І через те табльо стає великою цінністю.
Фотоґраф якраз повідомив, що табльо готове до розсилки. Коштує воно
$2.60 з пересилкою.
Олександр Антонович Кошиць (1875 – 1944) – український композитор та хоровий
диригент, етнолог, викладач Вищих освітніх курсів УНО Канади.
20
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Посилайте замовлення разом з грішми на адресу:
З пошаною, У[країнські]-ВОК!!!
[П. Маценко]
Д-р П. Маценко,
Культурно-Освітній Референт КЕ УНО.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 34.
Гектограф.

№ 18
Звернення Управи ВОК до членів УНО щодо організації проведення
6-х Вищих Освітніх Курсів. Вінніпег, 13 лютого 1945 р.
13-го лютого, 1945 р.
Виннипеґ, Ман[ітоба]
ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вже ось надходить час 6-их Вищих Освітніх Курсів і Управу тих курсів
турбують деякі справи. Про них хочемо з Вами поговорити.
Кожного року Управа Курсів найбільше клопочеться про те: 1) як
придбати найбільше число студентів для обох відділів курсів і 2) уложенням
проґраму навчання.
Ви вже були на курсах. Знаєте всі вимоги й мали нагоду спостерегти по
собі й товаришах: чи багато Ви навчились, які предмети для Вас і других
найцікавіші, а головне, які найбільше придаються в практиці, в роботі на
місцях.
Висилаючи до Вас цього листа з проґрамою будучих курсів, просимо
оглянути ту проґраму самі, а коли маєте близько інших б[увших] курсантів, то
тоді разом, і відпишіть нам зовсім щиро: чи так уложена проґрама, дивлячись
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з практичного боку, буде пожиточна для студентів, чи може там бракує якогось
предмету, а може якийсь предмет має забагато, або замало годин.
Всі ці завваги (може маєте і інші!) спишіть і до 28-го цього лютого
пришліть до нас.
Управа Курсів бажає зробити курси найбільш корисними, а цього
доцілимо, як буде всі тими курсами турбуватись, бо курси існують не для
Управи, а для українців!
Справа підшукання студентів, а в додачу й таких, які могли б відразу по
курсах бути помічними в культурній роботі на місцях, або й вести її – є дуже
важна. Про це і ми знаємо.
Управа Курсів вірить, що Ви й без пригадки подбаєте завчасу про
підшукання молоді й старших для йдучих курсів. Робіть поодинчо, збірнодекільки курсантів разом, просіть допомоги в роботі в старших і поважних
громадян та в орґанізацій. Не зраджуйтесь першою невдачою, шукайте тоді
іншого підходу.
Подякує Вам за це Ваше будуче, яке Ви самі для себе будуєте. Щасти Вам
Боже!
Програма 6-х Вищих Освітніх Курсів, 1945 року:
Загальна кількість годин (крім субот) – 312 годин. Починається наука 3-го
липня і закінчується 27-го серпня.
Предмети й число годин І-го Відділу:
І. Орґанізація й ведення Рідних Шкіл --------------------------------------------30
2. Історичний огляд укр[аїнської] народної пісні й нар[одні] строї -------26
3. Дириґування (теорія й практика) -----------------------------------------------50
4. Теорія музики й наука про інструменти --------------------------------------26
5. Інтонація й ритміка ---------------------------------------------------------------60
6. Українська мова з історією письменства -------------------------------------30
7. Історія України з ґеоґрафією ----------------------------------------------------24
8. Соціологія ---------------------------------------------------------------------------10
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9. Гурток і підготовка до громадської канадійської діяльности ------------20
10. Спорт -------------------------------------------------------------------------------20
11. Наука гри на інструментах (мандоліна, скрипка, піяно) ----------------16
12. Національні танці (півдні субот) ---------------------------------------------28
Це проґрама тільки для старшого відділу. На минулих курсах деякі
предмети мали більше число годин, а інші менше. Тож, чекаємо відповіді до 28го лютого.
З курсовим привітом – У[країнські]-ВОК!
Управа В[ищих] О[світніх] Курсів.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 36.
Гектограф.

№ 19
Зі статті члена УНО Канади В. Гірняка «Перед Крайовою
Конференцією УНО та Братніх організацій». Вінніпег, 16 січня 1946 р.
В. ГІРНЯК
Перед Крайовою Конференцією УНО та Братніх Організацій
Не лише членству повище згаданих організацій, але також і всьому
українському громадянству вже стало відомо, що в днях 25, 26 і 27 січня
1946 року, відбудеться в місті Винипеґу Крайова Конференція Українського
Національного Об’єднання і його братніх організацій. На перший погляд,
кожному, навіть дуже заінтересованому громадянинові, може виглядати це
проголошення звичайним, цебто таким, яке не різниться нічим від тих, що
появлялися в пресі минулими роками на передодні Крайової Конференції. […]
Та щоб ми могли змінити наші поняття відносно цьогорічної Крайової
Конференції, то вистачить нам цього, коли ми хвилину застановимось
і подумаємо над такими принціповими справами:
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1) Характер організації та її активна праця в несенні допомоги
в закінченій Другій світовій війні,
2) Чинна участь її членів.
3) Численне збільшення її рядів за час війни,
4) Співпрацю членів УНО і його прихильників в працях повоєнного часу
в Канаді,
5) Грізний стан українського народу на його рідних землях,
6) Положення українських скитальців,
7) Масова ворожа діяльність проти українського народу, та як її
припинити,
8) Яка повинна бути наша праця серед українського громадянства і наших
співгромадян в Канаді у теперішньому часі.
[…] Перша справа може бути вияснена так, як говориться в статуті цієї
організації, а говориться про характер її слідуюче:
«Українське Національне Об’єднання є надпартійною і надкласовою
організацією, що стоїть на засадах християнської етики й моралі та має
завдання: а) плекати духа єдності серед українського громадянства в Канаді,
організувати його й освідомлювати до найвищої висоти й розуміння спільних
інтересів; б) дбати про обзнайомлення членства і українського громадянства
в Канаді з правилами й обов’язками зглядом Канади, з канадійською культурою
і способом життя канадійців та в той спосіб виховувати їх на свідомих
і вартісних

громадян

Канади;

в)

розвивати

почуття

громадянської

відповідальності не лиш серед членства, але також і всього українського
суспільства в Канаді, та г) домагатися й спричинюватися до успіхів визвольних
змагань української нації на її етнографічних територіях і давати їй всяку
можливу нам поміч до осягнення Незалежної Соборної Української Держави та
її закріплення».
Отже

своїм

характером

Українське

Національне

Об’єднання

є надпартійною організацією й тому саме його Конференція в минулому
і будучому дуже вирізнюється в своїй основі від конференцій партійних
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організацій. Була вона створена для об’єднання українців в Канаді для
позитивної праці для Канади й України. Що воно так було, то найкраще можуть
показати доконані факти. Членство і прихильники УНО поруч з другими
українцями в Канаді помагали всеціло у недавно закінченій війні Канади
з ворогами людства, слухали численних закликів проводу цієї організації. Не
лишався наш народ у Канаді а ні на один крок позаді, коли рознісся перший
поклик уряду по Канаді вступати до армії та зо зброєю в руках охороняти
демократичний світ від диктаторів та грабіжників. В ряди цієї армії пішло
членство організації УНО. Тепер цю нашу спільну працю 11 зряду Кр[айова]
Конференція має підсумувати й зробити пригожою для науки нашим
прийдешнім поколінням. […]
Дуже важною справою, яка буде порушена на нарадах, буде справа
співпраці так нашого членства, як і прихильників наших в працях Канади в її
повоєннім часі. Через довголітню війну багато змінилося було в Канаді і зараз
ми всі громадяне спільно з урядом нашим мусимо бути готовими на деякі
зміни. Чим ті зміни менше потрясуть нашим соціяльним, економічним
і господарським життям – тим скорше надійде справді час миру і забезпеки
прожитку громадянам Канади. Питання життя канадійського народу, це
питання нашого власного життя. І про це буде говоритися і дискутуватись
в часі конференції.
Про грізний стан нашого народу на його рідних землях знає наш народ
у Канаді дуже мало, а знає мало тому, що не до всіх них приходять вісті
з рідних земель, а в додатку до того наймлені аґенти ворога українського
народу перекручують ці вісті так, як потрібно Москві. Від того може бути
найбільша шкода не лише українцям в Канаді, але і українському народові.
В правдивому світлі ця пекуча справа буде вияснена на конференції. […]
В загальному знаємо ми і про жахливе положення наших братів і сестер,
які тепер опинилися на скитальщині. Одначе не про все ми знаємо, бо такі
тепер часи, що не всі ми можемо про всьо довідатись з газет чи листів. Та ця
конференція подасть до відому не лише про незавидну долю наших скитальців,
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але і подасть причини, чому вони на скитальщині опинилися. Також і подасть
свої найкращі думки, як допомогти їм вийти з цього безвихідного становища.
[…]
Не менш важною справою є остання, цебто, яка повинна бути наша праця
серед українців в Канаді і наших співгромадян у теперішньому часі. […] Нові
часи вимагають від нас нових і більш досконалих плянів праці. А щоб ці плани
не лише добре виготовити, але й перевести в життя успішно, то потрібно
великого числа делегатів і гостей на Крайовій Конферецнії УНО Канади.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6009-О
Газ. «Новий Шлях» (м. Вінніпег) – 1946. – ч. 5, 16 січня. С. 4.

№ 20
Із обіжника ч. 3 КЕ УНО Канади щодо основної діяльності УНО.
Вінніпег, 10 травня 1946 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ – КРАЄВА ЕКЗЕКУТИВА

Обіжник ч. 3
До Членів і Членок УНО та Братніх Організацій!
Це є третий обіжник КЕ до членства УНО в році 1946 р. В ньому КЕ
подає деякі інформації та порушує справи про наше організаційне життя. Він
є тою ниткою, яка в’яже нас всіх в Канаді в одну цілість і при нашім співділянні
дає нам можливість виконувати більші діла. Не часто пишемо до Вас – однак,
коли пишемо, то хочемо, щоб ці наші слова дійшли до відома всіх членів
і членок УНО, УСГ, ОУК і МУН. Віримо, що заряди подбають про це.
1. ВИКОНАНО ПОЇЗДКИ
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Голова КЕ інж. В. Коссар і член КЕ та організатор Др. І. Ґуляй – відвідали
деякі філії, а саме:
Інж. В. Коссар: відвідав і дав доклад до членства в Мотреалі, Гемилтон,
С[ен]т Кетринс, Ошава, Торонто, Вест Торонто, Форт Вілліям і Порт Артур.
Також був в Клівленд, Огайо, де говорив до українського громадянства та
порушив і справу Вищих Освітніх Курсів.
Голова КЕ в часі своєї поїздки ствердив що у всіх, ним відвіданих, філіях
вживається заходів до повнішого і доцільнійшого виужиття організаційних сил.
Це відноситься так до збільшення членства, як і забезпечення місця діяння,
себто Дому. Він ствердив, що кромі філії в Ошава, всі прочі філії мають
питання Дому до меншої чи більшої міри ще до розв’язання. […]
Др. І. Ґуляй: відвідав та говорив до членства, а в деяких місцевостях і до
ширшого громадянства, а саме: в Реджайна, Мус Джов, Келґари, Ванкувер,
Лулу Айленд і Вестмінстер, Вернон, Едмонтон, Чергил, Клірбрук, Норт
Бетелфорт, Гефорт, Принц Алберт, і Саскатун. На основі його спостережень –
організаційне життя наладжується, одначе всюди потрібно помочі в бесідниках
та організаторах, які могли б віддати більше часу в кожній місцевості. Загалом
на Заході є можливості скріплення існуючих філій там, де життя підупало, та
заложення нових філій. Філії в Едмонтоні та Принц Алберт приступають до
побудови своїх УНДомів. Ванкувер також планує набути Дім.
2. БУДУЧІ ПОЇЗДКИ – СХІД І ЗАХІД
Др. Ґуляй виїде в поїздку на Схід дня 17 травня ц. р. та відвідає всі філії
в Онтаріо і Квебек. Окремим письмом тут залученим повідомляємо заряди
і членство про цю поїздку.
М. Орихівський з Монтреалу зістав запрошений К[райовою] Р[адою]
МУН як організатора МУН. Брак організатора МУН в Канаді відчувався
роками і тому КЕ УНО, а з нею і братні організації вітають цей крок МУН.
Дальші відомості про поїздку організатора МУН подамо пізніше.
В проєкті є вислати в поїздку організаторку від ОУК.
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КЕ взиває заряди і членство дати всецілу поміч і кооперацію всім
організаторам та використати їх побут для поширення членства та скріплення
організації. На їх відчити запросити як найбільше українців.
3. ДЕВ’ЯТИЙ З’ЇЗД УНО НА СХОДІ
Згідно рішення послідньої Краєвої Конференції та на пропозицію
Провінціяльної Екзекутиви Сходу – КЕ повідомляє всі заряди і членство філій
УНО, відділів ОУК і МУН та гуртків УСГ, що З’їзд УНО та братніх організацій
Сходу відбудеться в Монтреалі в днях 28, 29 і 30 червня ц. р. Цей З’їзд повинен
відбутися під кличем «Розбудуймо МУН».
Перший раз, в історії Монтреалу, будуть мати українці більший з’їзд двох
провінцій, тому треба щоб той з’їзд випав імпозантно – так щоб на
представників громадян Квебеку зробити як найліпше вражіння. Так ПЕ Сходу,
як і Підготовчий Комітет З’їзду в Монтреалі роблять заходи, щоб
заінтересувати поважні кола тим з’їздом, та щоб про нього заговорила і преса
так Квебеку, як і в цілій Канаді.
КЕ взиває всі наші братні організації Сходу на цей З’їзд вислати як
найбільшу свою репрезентацію. Не сміє бути одної філії чи відділу Сходу, щоб
не була заступлена на тому З’їзді. Також КЕ жадає Пров. Екзекутиви Альберти,
Саскачевану, щоб вони постаралися о висилку репрезентантів зі своїх
провінцій. Всі братні організації на Заході повинні вислати телеграфічні
привіти до першого в Квебеку З’їзду УНО.
КЕ спеціяльно апелює до відділів МУН Сходу, щоб вони взяли як
найчисленнійшу участь в з’їзді, а рівночасно взиває другі братні організації
помочи їм в тому.
Було б доцільним постаратись Сходові, щоб також з поблизької Америки
прибули українці до Монтреалу.
4. ПРОВІНЦІЯЛЬНА РЕФЕРЕНТУРА МУН СХОДУ
З огляду на потребу поширення МУН на Сході – Крайова Екзекутива
УНО на пропозицію ПЕ УНО Сходу – погодилася, щоб в часі З’їзду Сходу
делегати МУН вибрали ПР МУН Онтаріо і Квебеку. Так створена ПР МУН
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Сходу буде тісно співпрацювати з ПЕ УНО Сходу та буде в прямій залежності
від Крайової Референтури МУН.
5. ВИЩІ ОСВІТНІ КУРСИ У ВИННИПЕҐУ
В липні і серпні відбудуться Сьомі В[ищі] О[світні] Курси, які уладжує
Осередок Української Культури й Освіти. Молодь вищих кляс і старші повинні
знова прибути на ті курси. Родичі повинні постаратися заохотити свого сина,
доньку через два місяці поглибити своє знання. Вони повинні помочи їм
виїхати до Виннипиґу. Вартість Курсів пізнає кожна молода людина і вони
поможуть її в житті.
Осередок вислав около 3,000 листів в справі ВОК і помочі їм. КЕ
звертається до старших і молодших членів і членок із закликом піти між
знакомих і незнакомих їм українців, пояснити вагу Курсів і попросити їх
о жертву. Піддержте нашу єдину в Канаді виховну-наукову інституцію! Дайте
нагоду молоді пізнати культуру українського народу, щоб вони не встидалися
свого походження, а щоб ним були горді! Поможіть ВОК та Молоді!
Вже приходять зголошення на курси. Голоситься також молодь Америки.
Сподіваємося їх десяток. З Канади сподіваємося сотку. Причиніться і ви до
того, щоб та сотка студентів прибула.
6. ЗВІТ КЕ ДО ЧЛЕНСТВА

А. Організаційна праця філій
Найбільш

виконними

за

послідні

4

місяці

були:

Содбури,

С[ен]т Боніфейс, Торонто і Віндзор. Їм висказує КЕ спеціальне признання.
Сейчас за ними слідували: Форт Вілліям, Гемилтон, Кіркленд Лейк, Порт
Артур, Монтреал, Принц Алберт, Реджайна, Саскатун і С[ен]т. Кетринс. КЕ
висказує їм признання. Не звідомлювали про свою працю слідуючі: [В]еланд,
Гай Прері, Джесмин, Мус Джов, Прері Ривер і Вест Форт Вілліям.
Прочі, тут не вичислені філії – вели організаційну працю в меншому
обсягу. Багато з них із-за місцевих обставин були обмежені в своїй діяльності,
інші знова не старалися зужити своєї енерґії в тому напрямку. До них
звертається КЕ з закликом: зсиліть свою філію пляновою, поважною працею.
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Якщо не можете доконати цього своїми місцевими силами, пишіть за помочею
до ПЕ або КЕ.
Б. Переписка філій з КЕ
До філій, які держали сталий і частий зв’язок з КЕ належать: Чергил,
Торонто, Форт Вілліям, С[ен]т Кетринс, Содбури і Віндзор. КЕ радувалася тим
явищем, бо воно доказувало, що ці філії вповні зрозуміли вагу зв’язку
з Центром.
Філії, які держали добрий зв’язок з КЕ є слідуючі: Келґари, Гемилтон,
Ґримзбі, Кіркленд Лейк, Лімінґтон, Ошава, Ст. Боніфейс, Саскатун, Тимминс
і Вал д’Ор.
Не держали переписки з КЕ: Гай Прері, Мус Джов, Прері Ривер, Веланд,
Вест Форт Вілліям і Торгилд.
Прочі, не названі тут філії, держали слабу переписку.
КЕ звертається до всіх філій, які незадовільно, або цілком не виконали
в перших чотирьох місяцях цього року своєї праці і переписки, щоб вони
в слідуючих місяцях здобули собі ліпше місце в слідуючім звіті КЕ!
В. Бюджет на 1946
Два місяці минуло як філії одержали розмет бюджету. Найбільша сума,
яка вплинула на ту ціль, була від філії Торонто. Ця сума дуже визначна і на
цьому місці КЕ висказує признання філії Торонто. Також признання йде від
філії С[ен]т Боніфейс за стопроцентове виконання бюджету.
Половину (50%) бюджету виконали: Ошава, Лімінґтон, Келґари і Чергил;
на 25 % виконали Віндзор і Порт Артур. Філія у Виннипеґу виконала на 33%
залеглого бюджету за рік 1945.
З повисших дат бачите, де стоїть ваша філія. Якщо вона між вичисленими
тут, які частинно виконали, то виконайте свою повинність на 100%. Якщо тут
не подано вашої філії, то виконайте сейчас хоча на 25%, а за місяць других 25%
і так дальше, аж виконаєте свій обов’язок супроти КЕ на 100%. Цього вимагає
потреба.
Г. Організаційний Фонд УНО
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Найбільш жалюгідним явищем є справа організаційного фонду. Послідна
КК, беручи в увагу поширення УНО в Канаді, рішила, що той фонд повинен
цього року винести $4,000. КЕ в свойому обіжнику ч. 2 (сторона 2, точка 6)
візвала всі філії, щоб вони зложили свою частку на той фонд. Рівно ж КЕ
зарядила, щоб кожна філії устроїла в половині травня більше підприємство на
ту ціль та приблизно означила сподівані суми від філій. Вал д’Ор Кве – сумою
$29,00, С[ен]т Боніфейс, Ман[ітоба] – сумою $25,00 та Саскатун, Саск[ачеван] –
сумою $38,00. Разом на організаційний фонд вплинуло до тепер $92,00 – себто
трохи більше чим 2%! Це не добре!
КЕ цілком серйозно звертає увагу всім філіям, що так як без бюджету та
вкладок не можна думати про ведення організації центром, так само без
організаційного фонду не можна її розбудувати. КЕ жадає, щоб всі філії
виконали свою частку організаційного фонду – бо лише тоді буде змога
висилати організаторів. […]
ЧИ ВИ?
1. ПРИЄДНАЛИ НОВИХ ЧЛЕНІВ ДО ВАШОЇ ФІЛІЇ? КІЛЬКИ ВИ
ПРИЄДНАЛИ ЗА ПОСЛІДНИХ ЧОТИРИ МІСЯЦІ?
2. ПРИДБАЛИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ДЛЯ НОВОГО ШЛЯХУ?
ПАМ’ЯТАЙТЕ ВСЕ ПРО ЦІ ДВІ СПРАВИ БУДУЧИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
І ПОЗА НЕЮ!
З організаційним привітом
ЗА КРАЙОВУ ЕКЗЕКУТИВУ УНО,

В. Коссар, голова

О. Тарновецький, секр[етар]

Виннипеґ, Ман[ітоба]
10/ 5/ 46
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 1 – 4.
Гектограф.
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№ 21
Акт про інкорпорацію Сенатом Канади Українського Національного
Об’єднання Канади. 14 червня 1950 р.
Друга Сесія, 21-й Парламент, 14 Юрій VI, 1950
Сенат Канади, Бил. Ґ.
АКТ ІНКОРПОРАЦІЇ21

Українського Національного Об’єднання Канади.
Вступ. Вилічені внизу особи внесли прохання схвалити цей Акт.
Доцільність промовляє піти назустріч цьому проханню, тому Його Світлість, за
радою і згодою Сенату і Палати Послів Канади, схвалює, що слідує:
Інкорпорація.
(1) Володимир Коссар, аґрикультурний редактор, з міста С[ен]т Боніфас
в провінції Манітоба, Василь Гультай, аптекар з міста Торонто в провінції
Онтаріо, Лев Вовк, управитель підприємства з міста Саскатун в провінції
Саскачеван, Анна Тарновецька, управитель підприємства, Василь Гладун,
управитель підприємства і Михайло Степан Погорецький, редактор, всі з міста
Вінніпеґ в провінції Манітоба, разом з особами, що стають членами
заінкорпорованої сьогоднішнім Актом організації, творять спільне суспільне
тіло під назвою «Українське Національне Об’єднання Канади», що виступає
дальше під скороченою назвою «Об’єднання», для цілей, означених в цьому
Акті, з метою завідувати маєтком та іншими біжучими справами Об’єднання.
Дирекція.
(2) Згадані у першому уступі цього Акту особи творять тимчасову
Дирекцію Об’єднання і вважаються його першою Крайовою Екзекутивою.
Місце осідку.

21

Інкорпорація – процес об’єднання.
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(3) 1) Осідок Об’єднання міститься в місті Вінніпеґ в провінції Манітоба
або в іншому місці Канади, як про те постановить Об’єднання.
2) Про кожну зміну місця осідку Об’єднання має повідомити письмовим
способом Державного Секретаря, а відпис цього повідомлення має бути
проголошений в «Кенада Ґазете».
Завдання. (4) Об’єднання становить перед собою ось такі завдання:
а) дружньо об’єднувати всі особи українського походження в Канаді, що
бажають і мають право стати його членами, в надпартійній і не сектантській
організації, згідно зо своїм статутом і правильниками.
б) заохочувати своїх членів, щоб ставали добрими канадійськими
громадянами, сприяти їхнім патріотичним зусиллям, взаємному удосконаленні
і самопомочі, як теж підносити та вдосконалювати моральне, товариське
і культурне життя своїх членів.
в) набувати, урухомлювати та управляти клюбами, будинками, домами та
домівками для своїх членів, як теж набувати, постачати та вивіновувати їх
такою обстановою, меблями, рослинами, звірятами, внутрішнім устаткуванням,
книгозбірнями, засобами розваги, відпочинку і забави, як це буде вважати за
потрібне.
г) набувати й утримувати музеї в своїх приміщеннях для зацікавлення,
виховання й користи своїх членів.
ґ) від часу до часу і в міру потреби, на своїх членів або свої Філії, що
дістали від Об’єднання чартер і авторизацію, накладати членські внески та
оподаткування на підтримку Об’єднання та на здійснювання його цілей,
і збирати фонди на свої цілі, влаштовуючи забави та дбаючи про товариську
розвагу.
(5) Справи Об’єднання ведуться без наміру здобувати зиски для своїх
членів, а ввесь його маєток і власність мають уживатися тільки для здійснення
завдань організації.
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Управління.
(6) Об’єднанням керує і справами його завідує Крайова Екзекутива, що
вибірається від часу до часу в такий спосіб і в такому складі, як про те
постановлять схвалені правильники.
Право встановлювати правильники22.
(7) 1) Крайова Екзекутива може, в міру потреби, видавати, відкликати
важність, доповнювати чи наново впроваджувати правильники та інші
організаційні приписи, що не противляться законові та не стоять в суперечності
з постановами цього Акту, в справах:
а) устійнення передумовин членства в організації, прав, обов’язків
і привілеїв усіх родів членства.
б) завідування, управління і провірки маєтку, діловодства та інших справ
Об’єднання.
в) назначування посновластей, обов’язків, кворум, реченців урядування
і способів вибору Крайової Екзекутиви.
г)

призначування,

означення

діяльності,

функцій,

обов’язків

та

устійнювання платні всіх урядовців, службовців і працівників Об’єднання.
ґ) покликування комітетів і визначування їх обов’язків.
д) скликування річних чи надзвичайних Зборів Об’єднання, як теж
періодичних чи надзвичайних засідань Крайової Екзекутиви і Комітетів.
е) устійнювання кворум, способу полагоджування справ та всіх інших
вимог до Зборів Об’єднання, засідань Крайової Екзекутиви та Комітетів.
є) загально, в усіх справах, потрібних до виконування завдань
Об’єднання.
2) Всі ті правильники, за вийнятком тих, що відносяться до урядовців,
службовців і працівників Об’єднання, як теж відкликання їх важности, зміни чи
нового впровадження, зберігають свою важність тільки до найближчої
22

Правильник – статут організації.

69

звичайної Крайової Конференції Об’єднання, хіба що вміжчасі будуть
потверджені на спеціяльно і належно в тій цілі скликаній Надзвичайній
Крайовій Конференції. На випадок незатвердження, правильники відразу
втрачають свою важність.
(8) 1) Відповідно до постанов статуту, правильників та інших
організаційних приписів Об’єднання в кожному місці Канади можуть
творитися Філії 1) Об’єднання. Назва й означення Філії, її компетенції й умови
діяння не можуть виходити поза межі признані Об’єднанню ось цим Актом
і мусять бути окреслені правильником Об’єднання.
2) Якщо в правильнику не буде постановлено інакше, Об’єднання не має
права до маєтку Філії, ані не відповідає за її довги і зобов’язання. І навпаки,
ніяка Філія не має права до маєтку ані не відповідає за довги чи зобов’язання
Об’єднання, або інших його Філій.
3) Означення «Філія» включає в собі теж Організацію Українок Канади,
Молодих Українських Націоналістів та Українську Стрілецьку Громаду, як теж
інші організації, створені або діючі по помочі Об’єднанню в виконуванні його
цілей, означених цим Актом, які, згідно з правильником, стануть Філіями
Об’єднання.
1)

– Філії, Відділи, Гуртки – себто всі Клітини УНО і Братніх Організацій.

Право набувати
і користуватися власністю
(9) 1) Об’єднання та кожна з його Філій має право управляти,
користуватися, посідати і набувати через купно, оренду, виміну, дар, винахід,
спадок і наділ та всякими іншими способами всяке нерухоме і рухоме майно,
потрібне до вжитку і праці Об’єднання чи якої-небуть з його Філій, або до
виконування їхніх цілей і завдань. Воно може це майно продати, обтяжувати
позичками, заставляти, віддавати під іпотеку та в інший спосіб позвуватися.
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2) Право Філій продавати, обтяжувати позичками, заіпотекувати чи
в інший спосіб позбувати своє майно, залежить від затвердження Крайової
Екзекутиви.
3) Нерухоме й рухоме майно Філії, завіреної правильником, переходить
під

управління

Об’єднання.

Відповідальність

об’єднання

за

борги

і зобов’язання такої Філії простягаються тільки до висоти її активів.
Виготовлення документів.
(10) Всякий документ, що відноситься до нерухомого майна Об’єднання
або до відсотків від нерухомого чи рухомого майна, вважається правильно
складеним – в границях юрисдикції канадійського парляменту – коли прибита
на ньому печатка Об’єднання і підписаний він належно до тієї цілі
уповноваженими урядовцями Об’єднання.
Право на позички
(11) 1) З уповноваження правильника, схваленого більшістю не менш
двох третіх голосів членів, приявних на Крайовій Конференції, належно
скликаній для розгляду такого правильника, Крайова Екзекутива може від часу
до часу і в міру того, як цього вимагають цілі Об’єднання:
а) позичати гроші для Об’єднання,
б) знижувати чи підвищувати суму позички,
в) виставляти, приймати, переказувати й індосувати векселі, боржні листи
та інші документи зобов’язань,
г) випускати бонди, боржні зобов’язання та інші роди боржних гарантій
Об’єднання, на суми не менші, ніж як $ 100 кожен з них, заставляти і продавати
їх на такі суми і за таку ціну, як це буде вважати доцільним,
ґ) віддавати в іпотеку, обтяжувати позичками і заставляти нерухоме
майно й рухоме майно Об’єднання, давати забезпеку на позичені в той спосіб
гроші для виконування завдань Об’єднання, або на бонди, боржні зобов’язання
чи інші в той спосіб випущені, заставлені чи продані цінні папери,
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д) інвестувати

фонди

Об’єднання

в

такий

спосіб

і

під

таким

забезпеченням, як це буде означене правильником.
2) З уповноваження двох третіх голосів приявних членів на скликаних
у тій цілі Зборах Філії, кожна Філія Об’єднання може від часу до часу
виконувати всі права з уступу І цього розділу, за згодою Крайової Екзекутиви.
3) Ніякої постанови цього розділу не можна пояснювати в той спосіб, щоб
Об’єднання чи котра небудь з його Філій мали право випускати банкові знаки,
боржні записки або векселі з наміром пускати їх в обіг як гроші чи банкові
грошові знаки, або віддавати їх в банкове чи асекураційне підприємство.
Перша крайова конференція.
(12) Вилічені в першому розділі цього Акту особи або більшість з-поміж
них, мають право скликати першу Крайову Конференцію Українського
Національного Об’єднання Канади в такому часі й місці і за таким попереднім
повідомленням, як це будуть уважати за доцільне.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 1, арк. 1 – 4.
Гектограф.

№ 22
Із листа КЕ УНО Канади до Управ Філій об’єднання щодо значення
державної реєстрації УНО. Вінніпег, 11 липня 1950 р.
УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА
Вінніпег, 11 липня 1950 р.
До Хвальної
Управи Філії УНО
в ………………….
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Хвальна Управо!
Більш як десятилітні старання нашої організації про забезпечення
існування Українського Національного Об’єднання Канади, як корисного
і повноправного суспільного чинника в Канаді, закінчилися оце повним
успіхом. Довголітні зусилля УНО і Братніх Організацій та їхніх Керівних
Органів, чесна і запопадлива організаційна праця всього нашого членства дали
свої висліди: УНО з його Братніми Організаціями стало заінкорпорованою
інституцією, що було офіційно проголошено на останніх трьох З’їздах.
Канадійський сенат і парлямент своїми законодатніми актами закріпили за
нами це право. Від тепер наша організація дістала правну особовість, може
мати власний маєток на території цілої Канади, має заґварантоване вільне
виконування своїх цілей і завдань.
Це подія небувалого значення в житті канадійських українців, а зокрема
УНО Канади. Інкорпорація не проходить ані легко, ані швидко: попереджують
її дебати в сенаті і в парляменті, на пленарних засіданнях і в комісіях,
розпитування і розсліджування так зо сторони окремих послів і сенаторів, як
теж інших урядових осіб, від яких посли й сенатори жадають інформацій.
Українське Національне Об’єднання мусіло витримати довгий і докладний
іспит: воно було в центрі уваги майже на три місяці, а іспит свій здало
блискуче. Дебати над інкорпорацією УНО перетворилися в похвальні промови
і признання для всього канадійського українства, його чесної праці, вложеної в
розбудову цієї країни, його жертв в її обороні, його виглядів у дальшому
майбутньому Канади. Ось так черговий раз дістаємо доказ, що наша робота
добра, що наш шлях правильний і що наші довголітні труди на марне не пішли.
В тому світлі акт інкорпорації УНО і Братніх Організацій, це акт
далекосяглої політичної ваги, з чого ми можливо не зовсім здаємо собі справу.
Це ствердження позитивної ролі канадійського українства в житті Канади,
ствердження найвищим канадійським чинником, представниками цілої Канади
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від моря до моря, без різниці національного походження, без різниці
політичного переконання.
Але на тому ще далеко не кінець. Досі говорили за нас інші. Вони
ствердили корисну нашу працю, вони дали нам передумови дальшого нашого
розвитку і дальшої нашої праці для добра Канади й України. Що буде дальше –
це залежить тільки від нас. Ми звернули на себе очі всіх і з того мусимо
витягнути висновки.
Майже в кожній місцевості, де ми діємо – наші члени відвідали послів
своїх виборчих округ і сенаторів та поінформували їх докладно про УНО
і Братні Організації в злуці з інкорпорацією. В той спосіб вони нав’язали з ними
особисті зв’язки і заприязнилися, а УНО стало їм ближче відомим.
Друге читання акту інкорпорації в сенаті і дискусія сенаторів про УНО
дістали розголос у всій канадійській пресі. Понад 70 англійських, французьких
і українських та других часописей – подали добрі відомості про УНО
і українців в Канаді. В парляменті в часі другого читання всі посли виявили
охоту, щоб закон інкорпорації перейшов без дискусії – чим дали доказ великого
довір’я до УНО і його довголітньої праці.
І в зв’язку з тим перед нами дуже багато праці, щоб це діло довести до
остаточного кінця. Ще мине немалий час, заки ми вберемо в нові законні рами,
до чого нам дає змогу інкорпораційний акт. Буде це вимагати зусилля
і співпраці всіх Керівних Органів УНО і Братніх Організацій, від Центральних
Установ починаючи і на Управах всіх наших клітин, Будівельних Комітетах
і мужах довір’я (тростах), кінчаючи. В тому напрямі в скорому часі Крайова
Екзекутива видасть усі потрібні поучення та інструкції і буде стояти
в безнастанньому тісному й діловому зв’язку з усіма Філіями і Братніми
Організаціями. […]
Нав’язуючи до тої потреби і в тому переконанні, що Філії і Братні
Організації розуміють положення нашої організації в цьому моменті, КЕ УНО
звертається з проханням прислати на інкорпораційний фонд суму $ ………
найпізніше до 31 липня 1950 р. Цю суму просимо або виплатити відразу з каси
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Філії, якщо є готівка в касі, або затягнути позичку, яку покриють Управи Філії
і Братніх Організацій зо збірок між членами на ту ціль чи з загальних своїх
доходів.
Для вияснення справи членству треба скликати спеціальні сходини,
представити на них вагу і значення інкорпорації УНО, відчитати уривки з дебат
у сенаті над тією справою та акт інкорпорації і дати всі потрібні інформації для
того, щоб усе членство усвідомило собі, який великий осяг наша організація
зробила.
Ми певні, що як завжди, так і тепер цей наш заклик не лишиться без
відгуку і в тій надії очікуємо Вашої скорої відповіди та остаємо
з організаційним привітом,
За Крайову Екзекутиву УНО:
В. Коссар, Голова,

З. Книш, Секретар

П. С. Філіям і Братнім організаціям, які не одержали на З’їздах акт
інкорпорації в англійській і українській мовах, залучаємо їх в прилозі.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 5 – 7.
Гектограф.

№ 23
Із обіжника ч. 2 КЕ УНО Канади щодо проведення XIV та XV
(І Інкорпорованої) Крайової Конференції УНО і Братніх організацій.
Вінніпег, 3 січня 1951 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!
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Українське Національне Об’єднання Канади – Крайова Екзекутива
організація, заінкорпорована законом з дня 1 червня 1950 року.
Обіжник ч. 2
Вінніпеґ, дня 3 січня 1951.
І. ЗАКІНЧЕННЯ КРАЙОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УНО І БРАТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

XIV. і XV. (І. інк.) Крайова Конференція УНО і Братніх Організацій
відбулася в днях 29, 30 і 31 грудня 1950 року. Пройшла вона в надзвичайно
поважному

настрої,

серед

духового

піднесення,

наради

проводилися

надзвичайно ділово і речево і проходили під знаком заінтересування і турботи
делегатів за дальший розвиток організації.
Крайовою Конференцією проводила вибрана Президія в ось такому
складі:
Голова: Богдан Ковальський, Монтреал
І. Заступник Голови: Целестин Суховерський, Едмонтон
ІІ. Заступник Голови: Михайло Загребельний, Торонто
Секретарі: Анна Вах, Вінніпеґ
Роман Рошак, Саскатун.
Надзвичайно точне і справне ведення Конференції уможливило їй в так
обмеженому часі виконати всю намічену працю. Заслуга в тому була Президії
Конференції, і за те Крайова Конференція схвалила признання і подяку,
а особливо для Голови Президії, Богдана Ковальського, що бувши хворим не
жалів здоров’я, приїхав на Конференцію і витримав на становищі Голови
Президії до кінця. […]
ІІІ. НОВОВИБРАНІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ УНО І БРАТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

76

На Крайовій Конференції вибрано центральні органи УНО і Братніх
Організацій в ось такому складі:
А. Крайова Екзекутива УНО:
Голова

: Володимир Коссар, С[ен]т Боніфас

Заступники

: Василь Гультай, Торонто
Ольга Стебницька, С[ен]т Боніфас

Секретар

: Зиновій Книш, С[ен]т Боніфас

Скарбник

: Павло Маценко, Вінніпеґ

Члени

: Т. К. Павличенко, Саскатун
Целестин Суховерський, Едмонтон

Голова КЕ УНО вибирається на два роки, до чергової Крайової
Конференції.
З-поміж дальших шістьох членів КЕ УНО три особи, а саме пп. Гультай
Василь, Суховерський Целестин і Книш Зиновій вибрані на 4 роки, решта на
2 роки.
Провірна Комісія УНО:
Голова

: Михайло Войтович, Саскатун

Заступник Голови

: Василь Копичанський, С[ен]т Боніфас

Секретар

: Дмитро Яремчук, С[ен]т Боніфас

члени

: Петро Божок, Гамилтон
Михайло Коваль, Вінніпеґ. […]

ІV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИДАВНИЧОЇ
СПІЛКИ.

Дня

28 грудня

1950 року

відбулися

Загальні

Збори

Української

Національної Видавничої Спілки (Нового Шляху), де вибрано ось такі керівні
органи:
Дирекція:
Голова

: Василь Гультай, Торонто

Заступник

: Володимир Коссар, С[ен]т Боніфас

Секретар

: Павло Маценко, Вінніпеґ
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Скарбник

: Зиновій Книш, С[ен]т Боніфас
Іван Борух, Едмонтон
Іван Дацик, Содбури
Степан Росоха, Торонто
Павло Юзик, Вінніпеґ

Контрольна Комісія:
Голова

: Т. К. Павличенко, Саскатун

Члени

: Іван Байрак, Вінніпеґ
Михайло Коваль, Вінніпеґ
Микола Боровський, С[ен]т Кетеринс
Дмитро Ріпак, Вінніпеґ […]

VI. ІНФОРМАТИВНІ ПОЇЗДКИ.

Крайова Конференція відбулася в надзвичайно важному часі, коли кожної
хвилі дійсність може поставити нашу організацію перед відповідальні і тяжкі
обов’язки. Видвигнула вона велику кількість питань, що їх неможливо
роз’яснити в короткому обіжнику. Для познайомлення нашого членства з тими
справами, що відносяться так до Українського Національного Об’єднання,
як теж до «Нового Шляху» та інших близьких нам установ, в найближчих днях
виберуться в поїздку пп. Целестин Суховерський і Степан Росоха. Перший
з них об’їде Захід, другий Схід Канади. Точніші дати виїздку і побуту їх
в окремих місцевостях будуть своєчасно подані до відома. Крайова Екзекутива
просить докласти всіх зусиль, щоб обидвом докладчикам дати якнайдальше
ідучу поміч у виконанні їхніх завдань і постаратися про те, щоб мали вони
можність і нагоду зустрінутися з якнайширшими кругами нашого членства.
За Крайову Екзекутиву УНО:
В. Коссар, Голова,

З. Книш, Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 33 – 35, 37.
Гектограф.
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№ 24
Обіжник ч. 12 КЕ УНО Канади щодо відзначення 20-ї річниці
об’єднання. Вінніпег, 18 липня 1952 р.
Нація понад усе!

Наша сила в нас самих!

Українське Національне Об’єднання Канади – Крайова Екзекутива.
Обіжник ч. 12.
Вінніпеґ, дня 18 липня 1952 р.
Ювілейні святкування УНО.
Дня 17 липня 1952 року минуло 20 літ від заснування першої Філії УНО
в Канаді. В зв’язку з тим, цьогорічня Ювілейна Крайова Конференція УНО
і Братніх Організацій у Вінніпеґу проголосила 1952 рік Ювілейним Роком
Українського Національного Об’єднання Канади і доручила якнайбільш
урочистим способом відсвяткувати цей 20-літній ювілей УНО по цілій Канаді,
скрізь, де тільки існують Філії УНО або Відділи Братніх Організацій.
Кожна Філія УНО, при співучасті місцевих Відділів Братніх Організацій,
якщо вони там існують, обов’язково відбуде свої Ювілейні Святкування в часі
до кінця календарного року 1952. При тому треба мати на увазі такі справи:
І. Реченець

Ювілейного

Дня

УНО слід

устійнити якнайскоріше,

в порозумінні з Крайовою Екзекутивою УНО, щоб на один день не збігалися
святкування в різних Філіях і щоб Філії через те могли користати з помочі поза
місцевих бесідників і організатора УНО.
2. Рівночасно з тим опрацювати програму Ювілейного Дня УНО
та переслати її до Крайової Екзекутиви УНО. Програму слід складати так, щоб
були в ній рівномірно заступлені частини організаційно-пропагандивні
та мистецько-розвагові.
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Під час Ювілейних Святкувань зорганізувати розпродаж загальних
Ювілейних Відзнак УНО (по 25 ц[ентів]) та Ювілейної Пам’яткової Книги (по
$ І.00).
Для кращого організаційного та фінансового висліду добре розложити
Ювілейні Святкування на суботу й неділю, щоб добре використати обидва дні,
мати змогу влаштувати бенкет, театральну виставу або концерт та інші подібні
імпрези, залежно від місцевої спроможности. Крайова Екзекутива дуже радо
послужить своєю допомогою при устійкуванні програми, подасть поради,
вказівки, потрібний святочний матеріял, як ноти, реферати тощо.
3. Подбати про те, щоб з нагоди Ювілейного Дня УНО випущене було
спеціальне число «Нового Шляху» для даної місцевости, з короткою історією
міста, українців у ньому, дотичної Філії УНО чи Відділів Братніх Організацій,
фотографічних знімок міста та з організаційного життя, привіти від мейора чи
послів, що перебувають у тій околиці чи вибрані з тих округ, як теж
торгівельні, професійні й особисті оголошення-побажання, що покрили
б кошти такого числа. В тій справі порозумітися негайно з Управою «Нового
Шляху» і зажадати від неї інших інформацій.
Ці спеціяльні числа «Нового Шляху» будуть друкуватися залежно від
потреби, в більшій кількості примірників і будуть дуже важним і цінним
матеріялом для історії УНО, тому обов’язково кожна Філія повинна докласти
всіх зусиль до випущення такого числа.
4. Ювілейний День УНО мусить бути використаний для пропаганди
українського імени в Канаді та для затіснення й поглиблення наших зв’язків на
місцях з представниками англійського і французького світу в Канаді, тому
справу треба наперед відповідно підготувати і їх на Ювілейні Святкування
запросити.
5. Обов’язково постаратися, щоб в обидвох українських церквах, грекокатолицькій і греко-православній, відправлені були Богослуження з панахидами
за спокій душ померлих членів УНО і Братніх Організацій.
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6. Перевести декорацію пропам’ятними відзнаками УНО 20-літніх членів
УНО і Братніх Організацій, що не могли бути приявні на Ювілейній Крайовій
Конференції й отримати цю відзнаку з рук Голови Крайової Екзекутиви.
Рівночасно відмітити працю і віддати честь членам-основникам Філії та
піонерам УНО з околиці.
7. На

Ювілейні

Святкування

запросити

представника

Крайової

Екзекутиви УНО або Провінційної Екзекутиви УНО або когось з провідних
членів сусідніх Філій зо святочним рефератом.
8. Перевести в своїй місцевості й околиці збірку на Ювілейний Фонд
УНО, що буде вжитий, згідно з рішенням Ювілейної Крайової Конференції
УНО і Братніх Організацій, та подати негайно його оклад до відома Крайовій
Екзекутиві УНО.
9. Для підготовки й переведення Ювілейних Святкувань слід вибрати
Ювілейний Комітет, зложений з представників Філії УНО і всіх Відділів
місцевих Братній Організацій, та подати негайно його склад до відома Крайовій
Екзекутиві УНО.
………….
Незалежно від цих загальних вказівок про Ювілейні Святкування, кожна
Філія повинна взяти до уваги все, що можна в тій справі використати на
піднесення цієї урочистої хвилі і для запевнення Ювілеєві якнайкращого
успіху, та поділитися своїми думками й пропозиціями з Крайовою Екзекутивою
УНО.
Крайова Екзекутива УНО очікує скорого відгуку від Філій на цей обіжник
і заторкнені в ньому справи, щоб у якнайкращому часі можна було встановити
реченці Ювілейних Святкувань та устійнити їхні програми.
За Крайову Екзекутиву УНО:
В. Коссар, Голова,

Б. Боцюрків, Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 84 –85.
Гектограф.
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№ 25
Із листа Центральної Управи ОДВУ до КЕ УНО Канади щодо
проведення спільної конференції організацій. Нью Йорк, 1 липня 1953 р.23
Ч. 2054
До
Краєвої Екзекутиви УНО в Канаді,
У Вінніпеґу, Канада.

1-го липня 1953 р.

Справа: Пропозиція відбути спільну ділову зустріч членів УНО з Канади
і ОДВУ зі ЗДА осінню ц. р.
Вповажані Панове!
Центральна Управа ОДВУ звертається з пропозицією до Краєвої
Екзекутиви УНО відбути спільну конференцію для насвітлення усіх засадничих
питань в життю української громади на терені обидвох країн та намічення
спільних плянів – наскільки це є можливо – для дальшої діяльности. На нашу
думку таку конференцію найкраще було би відбути на терені Канади в Торонто
в першому тижні місяця вересня пр. на лейбор-дей24.
Нащо така нарада потрібна? В українському життю на терені обидвох
країн за останній час наросло надзвичайно багато нових питань, що на них
треба дати вдоволяючу відповідь. Положення української спарви в міжнародній
політиці, а тим самим і на терені наших країн зазнало в останньому часі
перемін на краще, що створює нові великі можливості допомогти українській
справі з боку УНО і ОДВУ. У внутрішньому життю української громади теж
зайшли великі зміни, а приготовляються ще більші. Вистачить вказати на те, що
вже в найближчих роках ми будемо мати щорічно по кількадесять випусків
з високих американських і канадійських шкіл, які увійдуть відповідно
Лист виконано на офіційному бланку ОДВУ. На документі є відмітка реєстрації вхідного
листа з датою 22 липня 1953 р.
24
Labor Day – день праці, національне свято в Канаді, що відзначається у перший понеділок
вересня.
23
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кваліфікованими працівниками в життя обидвох країн. Ці молоді люди, як це
ми вже знаємо з досвіду, становлять дуже міцно спаяну частину української
еміграції, глибоко розуміють справи українського народу на Батьківщині та
його визвольної боротьби і без сумніву в дуже скорому часі зачнуть відогравати
поважну ролю в життю. З огляду на те, що їх буде більша кількість, це приведе
до немалих перемін як у ролі українського чинника в життю всього
громадянства обидвох країн, так і внутрі української громади. Дальшим
мотивом, що промовляє за такою зустріччю є потреба устійнити тіснійший
зв'язок та розпрацювати методику цього зв’язку між обидвома нашими
організаціями. […]
З огляду на велику важливість спарви, а ще більше з огляду на відносно
коротний час, просимо відповісти нам в цій спарві якнайскоріше
З дружнім привітом
Слава Україні!
За Центральну Управу ОДВУ
[В. Різник]

[П. Ґенґало]

В. Різник, м[іст]-голова

П. Ґенґало, секретар
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 24, арк. 21 –21 зв.
Машинопис.

№ 26
Лист КЕ УНО Канади до ЦУ ОДВУ щодо проведення спільної
конференції організацій. 24 липня 1953 р.

771
До
Центральної Управи ОДВУ
н. р. секретаря, п. П. Ґенґала,
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847 Н. 5 Стріт,
Філадельфія 23, Па., ЗДА.
Дня 24 линя 1953 р.
В[исоко] Шановні Панове!
Щиро вдячні за Вашого цінного листа з 1-го липня ц. р.
Крайова Екзекутива УНО вітає думку спільної конференції УНО й ОДВУ
для насвітлення, обговорення й узгіднення спільних обом Організаціям
суспільно-політичних та організаційних питань. Потреба такої зустрічі
відчувалася уже від довшого часу, як і доцільність тіснішого і більш
регулярного зв’язку між УНО й ОДВУ.
Пропоноване Вами місце конференції – Торонто – найкраще надається
для тієї цілі, одначе дату зустрічі пропонували б ми пересунути на пізніше,
з уваги на те, що голова і секретар КЕ УНО будуть у першому тижні м[ісяця]
вересня зайняті З’їздом УНО і Бр[атніх] Орг[анізацій] Західньої Канади, який
відбудеться в днях 5 – 7 вересня в Едмонтоні. Найкраще, на нашу думку,
підходила б для такої конференції пізня осінь ([наприклад] День Подяки), або
останні дні грудня ц. р.
Із Вашими заввагами відносно програми конференції ми згідні: варта
б, одначе, включити туди ще хоч по одній короткій доповіді на теми молоді
й жіноцтва, яких представники повинні б, на нашу думку, узяти участь
у повищій зустрічі. Звичайно, після узгіднення дати конференції, подробиці
програми, тематика доповідей, доповідачі та склад учасників конференції
зможуть бути точніше між нами устійнені.
Радіємо успіхом недавнього З’їзду ОДВУ та його Братніх Організацій
МУН і УЗХ, сподіючись, що буде він стимулом до дальшого росту
українського націоналістичного руху в ЗДА. Бажаючи Вам багато успіху
у Вашій праці та дожидаючи вашої відповіди відносно дати конференції наших
Організацій, остаємось
З націоналістичним привітом
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Слава Україні!
ЗА КРАЙОВУ ЕКЗЕКУТИВУ УНО:
[В. Коссар]

[Б. Боцюрків]

В. Коссар, голова

Б. Боцюрків, секретар
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 24, арк. 22.
Машинопис.

№ 27
Тези з підсумками зустрічі УНО Канади та ОДВУ, що відбулася
в Торонто 1 – 3 січня 1954 р.
ПІДСУМКИ
зустрічі У.Н.О. – О.Д.В.У. в Торонто 1 – 3 січня 1954 року.
І. Учасники зустрічі продискутували загальне положення і небезпеку
зростання большевицької загрози. Зріст цієї небезпеки у великій мірі
зумовлений ніби то мирними большевицькими заходами, що їх метою обдурити
вільний світ, морально його розброїти й ослабити, щоб опісля на нього напасти.
В цьому загальному положенні окреме місце належить українському
народові і його визвольній боротьбі. Не вважаючи на всі зусилля большевиків,
український нарід гуртується і міцніє. Україна переходить період великих
історичних перемін. В тяжкій боротьбі з російським імперіялізмом український
нарід соціально і економічно перебудовується в модерну, міцну націю,
а українська людина виростає та виплекує в собі щораз вище вартості. У своїй
визвольній боротьбі український нарід послуговується всіма доступними йому
засобами. Тягар цієї боротьби несуть на своїх плечах міліони селян, робітників
і інтелігенції, на яких широким фронтом наступає московський імперіялізм.
В цій боротьбі немає замкнених у собі і виключних партійних груп, а широкий
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національний фронт. Боротьба бо ведеться не за групові чи класові, партійні,
соціяльні чи господарські цілі, а вдержання при житті і зріст нації. І тому як
давніше, як і тепер націоналізм є її головним річищем і фундаментальною
основою. І власне йому належиться головна допомога і попертя з нашого боку.
ІІ. Вітаємо ініціятиву ОУН в справі практичних заходів для з’єднання
українського Організованого Націоналістичного Руху.
Осягненням повної консолідації всіх українських політичних середовищ
є конечністю. Базою для такої консолідації повинна бути існуюча нині УНРада.
УНО з Б.О. в Канаді й ОДВУ з Б.О. в ЗДА тепер і на майбутнє попирають
і попиратимуть заходи українських політичних чинників для створення єдиного
політичного фронту на еміграції.
Кроки Фракції О.У.Н. для оздоровлення заіснувавших нездорових
відносин в УНРаді і для ліквідації повставшої кризи уважаються доцільними.
Розглядаючи положення і розвиток українського громадянства на терені
Канади і ЗДА учасники Зустрічі стверджують, що завдяки повній свободі у цих
країнах25 за десятки років свого життя і діяльности тут наша громада зберегла
свою духово-культурну особливість, та ді[й]няла осягів, які дають змогу вже
тепер розгортати і двигати нашу працю на вищий позем, до дальших, ширших
і поглиблених завдань. І це мусить бути спільною ціллю всіх українських
організацій. В реалізації цього українські організації, а в першу чергу їхні
керівні органи повинні знайти відповідні нові шляхи й засоби. В парі
з потребою внутрішнього зміцнення нашого життя йде потреба збільшення
нашого вкладу в життя і в розбудову цих країн. Збільшення нашого вкладу
піднесе нашу вагу і значення, а це не лише зміцнятиме нас самих, але теж
триматиме при українській громаді широкі елементи, які інакше могли
б розгублюватися. З другого боку це створить нові кращі можливості для
несення допомоги визвольній боротьбі українського народу і діяльности
політичних українських чинників на еміграції.

25

Запис зроблено від руки між рядками машинописного тексту.
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І тому закликаємо до пожвавленої активности на кожному відтинку
і відкидаємо пасивізм, що є наслідком нестриманої асиміляції26 та не творчість
асиміляційних елементів. Так канадіянізм, як і американізм, як канадська та
американська культури є в стані ставання. Вони потребують і цінять творчу
співпрацю, а не пасивну, нетворчу асиміляцію.
Одним з великих осягів нашого організованого житя є організаційні
і репрезентаційні централі – КУК в Канаді і УККА в ЗДА. При них слід нам
стояти, їх робудовувати і зміцнювати та докладати всіх зусиль, що вони
направду об’єднали всі групи і верстви нашого гродамянства. Така постава не
може бути тільки побажанням, але рішучою вимогою і цілеспрямованою
діяльністю.
Особливої уваги вимагає від нас відтинок молоді. Виховання молоді,
вирізблення її характеру, поглиблення знання і професійної кваліфікації
є нашими чоловими завданнями.
Учасники Зустрічі висловлюють глибоке задоволення з приводу
відновлення тривалого ділового контакту обидвох організаційних систем –
УНО і ОДВУ.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 24, арк. 33 – 35.
Машинопис з рук. правками.

№ 28
Із обіжника ч. 1 (15) КЕ УНО Канади щодо відзначення Дня
Соборності. Торонто, 10 січня 1956 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ, ІНК.
26

Перекреслено у документі.
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Крайова Екзекутива
О Б І Ж Н И К Ч. 1 (15)

Торонто, дня 10 січня 1956 р.
2 2 С І Ч Н Я СВЯТО ДЕРЖАВНОСТИ і СОБОРНОСТИ27.

Четвертим Універсалом проголошено Незалежну Українську Державу
в дні 22 січня 1918 р. і цей день став найбільшим українським національним
і державним святом.
Дня 22-го січня 1919 р. в Київі на Софійській площі коло пам’ятника
Богдана Хмельницького в присутности багатьох тисяч українського народу,
військових частин української армії, членів українського парляменту –
Трудового Конґресу і членів делєгацій від Галичини й Буковини та
представників дипломатичного корпусу – Український Уряд – Директорія
проголосила злуку всіх українських земель і створення єдиної Соборної
Незалежної Української Народньої Республіки. Відчитання і проголошення
цього державного Акта має для нас велике значіння, бо воно стало основою
змагань цілого народу і дороговказом для всіх майбутніх українських поколінь
у його визвольних змаганнях, за осягнення повної незалежності. Слова IV-го
Універсалу …..28 «Сповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмірали
найкращі сини України. Від нині є тільки одна незалежна Українська Народня
Республіка» зобов’язують до праці і допомоги нас усіх, щоби приспішити
осягнення повної волі українського народу на рідних землях.
На молоду ще тоді Українську Державу напав наш відвічний ворог,
московських хижак і своїми азійськими ордами, розбоєм окупував її. Чотири
роки український нарід своїми збройними силами без жодної допомоги

УНО Канади щороку проводило Свято державності і соборності, яким відзначалося
дві визначні дати з української історії – проголошення УНР 22 січня 1918 р. та день
злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р.
28
Так у тексті.
27
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провадив боротьбу проти переважаючого ворога. По закінченні боротьби
реґулярними збройними силами, український нарід продовжує її дальше
підпільною боротьбою по нинішній день. Ми повинні тямити, що боротьба за
суверенні права українського народу не є ще закінчена і вона буде
продовжуватись аж до повного звільнення українських земель від московськокомуністичної окупації.
Образ батьківщини вільної і могутньої – це є та велика мета, яка взиває
всіх до змагань і до перемоги. Це є та велика мета, яка вела українське
стрілецтво в бій, яка дає силу нашим братам в комуністичних таборах на
засланні, яка визначує шляхи цілій спільноті і кожній одиниці.
Президія КУК-Централі у Вінніпеґу своєю постановою із грудня 1955 р.
рішила звернутися до всіх українських організацій, товариств, установ
і парохій, щоб у день Державности і Соборности 22 Січня піднесли на своїх
домівках на почесному місці український національний прапор і канадійський
державний прапор, щоби тим задокументувати нашу теперішну канадійську
державну базу.
Святкування української Державности і Соборности повинні українські
організації переводити спільними програмами і виступами.
Всі наші Філії які мають свої власні домівки подбають про відповідне
звеличання великого українського національного свята та згідно з пострановою
Централі КУК піднесуть український і канадійський прапор в дня 22 січня
1956 р. […]
За Крайову Екзекутиву УНО Канади
В. Гультай – Голова

Ст. Паладійчук – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 89.
Гектограф.
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№ 29
Із обіжника ч. 1 КЕ УНО Канади щодо підсумків XVIII-ї Крайової
Конференції об’єднання. Торонто, 4 червня 1956 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАНЯ КАНАДИ, ІНК.
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА
ОБІЖНИК Ч. 1
Торонто, дня 4-го червня 1956 р.
І. ЗАКІНЧЕННЯ XVIII-тої КРАЙОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УНО КАНАДИ.
В днях від 19-го до 21-го травня 1956 р. відбулася у Торонто
в Українському Національному Домі при 297 Каледж Надзвичайна Крайова
Конференція Українського Національного Об’єднання Канади.
Всі наради Крайової Конференції і її Комісій проходили ділово на
відповідно високому поземі. Приявність поважного числа делегатів УНО
і Братніх Організацій УСГ, ОУК і МУН та їхня участь в дискусіях доказали, що
всему нашому членству УНО і Братніх Організацій є дорога наша організація.
Найважнішою точкою програми цієї Надзвичайної Крайової Конференції
були

справи

розглянення

змін

і

доповнень

до

Статуту-Правильника

Українського Національного Об’єднання Канади, що їх опрацювала Статутова
Комісія в 1955 і 1956 р. і передала Крайовій Екзекутиві УНО до одобрення.
Крайова Екзекутива УНО приняла всі поправки і доповнення Статутової
Комісії, передрукувала їх і розіслала як проєкт Статуту і Правильника УНО
Канади, Інк. з поправками і доповненнями, до всіх організаційних клітин УНО
і Б.О., та до всіх Централь Братніх Організацій в приписаному речинці.
Надзвичайна Крайова Конференція УНО Канади першого дня своїх нарад
вибрала Статутову Комісію Крайової Конференції УНО Канади, яка на своїй
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окремій сесії ще раз розглянула поправки і доповнення та приняла їх із деякими
змінами.
Дня 20 травня 1956 р. на окремій сесії Крайової Конференції член
Статутової Комісії Мґр. Євген Мастикаш відчитав і пояснив зміни і доповнення
до Статуту-Правильника УНО Канади і переведені узгіднення з постановами
Акту Інкорпорації УНО Канади. Заразом пояснив постанови про доповнення
і завершення організаційної структури УНО Канади подані у проєкті ґрафічним
представленням цілої Організації Структури УНО Канади.
По довшій дискусії і вичерпних поясненнях Статутової Комісії,
Надзвичайна Крайова Конференція УНО Канади (УНО і Братніх Організацій)
у х в а л и л а о д н о г о л о с н о всі запропоновані і предложені Статутовою
Комісією поправки і доповнення до Статуту-Правильника УНО Канади, в часі
своєї пленарної Сесії по полудні дня 20 травня 1956 р.
На основі переведених доповнень і згідно з постановами Акту
Інкорпорації Українське Національне Об’єднання, Українська Стрілецька
Громада, Організація Українок Канади Ім. Ольги Басараб і Молоді Українські
Націоналісти Канади творять спільну організаційну систему під назвою
Українське Національне Об’єднання Канади, Інк.
2. ЗАВЕРШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УНО КАНАДИ.

Розбудова

організаційної

системи

Українського

Національного

Об’єднання Канади (УНО і Братніх Організацій) поступала в часі 25-ти річного
існування і праці рівночасно із ростом та поширенням організаційної мережі
клітин УНО, УСГ, ОУК, і МУН. Наше організаційне життя і майбутнє
існування та дальша розбудова цілої організаційної системи УНО і Братніх
Організацій, ставили вимогу завершення нашої організаційної структури. Це
завершення переведено в часі Надзвичайної Крайової Конференції УНО Канади
відбутої в Торонто дня 20-го травня 1956 р., через створення відповідної
організаційної надбудови в поодиноких ділянках із означеним поділом
компетенцій

керівних

і в) контрольних.

органів:

а)

законодатних,

б)

екзекутивних
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ЗАГАЛЬНИЙ КРАЄВИЙ З’ЇЗД УНО КАНАДИ, згідно із доповненим

Статутом являється найвищим законодатним органом цілої організаційної
системи УНО Канади (УНО і Братніх Організацій). У Загальному Крайовому
З’їзді беруть участь вибрані делегати всіх Братніх Організацій: УНО, УСГ,
ОУК і МУН.
ПРЕЗИДІЯ УНО КАНАДИ являється керівним і координаційним органом

для спільних справ цілої нашої організаційної системи, а заразом репрезентує
її на зовні. До складу Президії вибрано п’ять осіб як членів і двох заступників
і з уряду входять кожночасні Голови Централь Братніх Організацій, а це:
1. Голова Крайової Екзекутиви УНО, 2. Голова Головної Управи УСГ,
3. Голова Центральної Управи ОУК і 4. Голова Крайової Управи МУН.
Головна ПРОВІРНА КОМІСІЯ УНО КАНАДИ, вибрана в складі п’ятьох
членів і двох заступників, є найвищим Контрольним Органом нашої
організаційної системи.
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА УНО є екзекутивним і діловим органом для всіх

Філій УНО Канади і їхньої організаційної діяльности, так як це було до тепер,
згідно з постановами Статуту-Правильника. В організаційному відношенні
Філій УНО до Крайової Екзекутиви УНО не має жодних змін. Філії УНО
є спільним координуючим чинником для Відділів Братніх Організацій своєї
місцевості.
3. НОВОВИБРАНІ КЕРІВНІ ОРГАНИ УНО КАНАДИ.

На основі принятих поправок і доповнень Статуту-Правильника УНО
Канади, вибрано на Надзвичайній Крайовій Конференції УНО Канади дня 21го травня 1956 р. Керівні Органи УНО Канади у складі:
А. Президія УНО Канади
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Почесний Президент – Інж. Володимир Коссар – Вінніпеґ,
Президент – Мґр. Василь Гультай – Торонто,
ВіцеПрезидент – Мґр. Микола Плав’юк – Гамілтон,
Секретар – п. Ярослав Білак – Торонто,
Член Президії – Др. М. Суховерський – Едмонтон,
" " – Др. Ст. Дершко – Саскатун,
Заступник – п. Юрій Карманін – Торонто,
Заступник – п. Богдан Зелений – Виндсор,
Голова КЕ УНО, Член Президії – п. Петро Божок – Бронті,
Голова ГУ УСГ, Член Президії – п. Іван Носик – Торонто,
Голова ЦУ ОУК, Член Президії – пані Ст. Савчук – Торонто,
Голова КУ МУН, Член Президії – п. Володимир Климків – Вінніпеґ.
Б. Головна Провірна Комісія УНО Канади.
Голова – п. Гнат Поворозник – Гамілтон,
Член – п. Др. Т.К. Павличенко – Саскатун,
" – п. Мґр. Іван Геврик – Вінніпеґ,
" – пані К. Яворська – Винсор,
" – п. О. Шестовський – Ошава,
Заступники:
п. Остап Шах – Торонто
п. В. Несторовський – Торонто
В. Крайова Екзекутива УНО
Нововибрана Крайова Екзекутива УНО на свойому першому засіданні
уконституювалася в слідуючому порядку:
Голова К.Е. УНО – п. Петро Божок – Бронті
І-й Заступник – п. Василь Гладун – Торонто
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2-й Заступник – п. Онуфрій Максимів – Торонто
Секретар – Мґр. Євген Мастикаш – Торонто
Скарбник – Інж. Яків Маслівець – Торонто
Член К.Е. – Інж. Володимир Коссар – Вінніпеґ
"…" – Проф. Ст. Паладійчук – Торонто
"…" – Ред. Михайло Погорецький – Вінніпеґ
Заступники:
І. Інж. Василь Захаркевич – Монтреал,
2. п. Степан Никільчук – Судбури, […]
V. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

ЗАКЛИК

НОВОВИБРАНОЇ

КРАЙОВОЇ

ЕКЗЕКУТИВИ УНО.

Нововибрана Крайова Екзекутива УНО звертається до всіх Управ Філій
УНО і всего свойого членства із закликом до повної співпраці, бо це буде
запевненням наших спільних кращих успіхів.
Ми всі віримо в перемогу Ідей, які наша організація не тільки
проголошувала, але і реалізувала в часі свойого 25-ти літнього існування.
В житті перемагає та ідея, за якою стоять її визнавці, що своїми ділами
доказують свою вірність ідеям і своєю працею спричинюються до визнаваних
ідей в життя!
Ми в тому переконані, що наше ідейне членство буде вповні
співпрацювати із Крайовою Екзекутивою для добра української спільноти
в Канаді і для української визвольної справи.
З вірою у краще майбутнє, остаємось з національним привітом
За Крайову Екзекутиву УНО
Петро Божок – Голова

Євген Мастикаш – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 4, арк. 16 – 19.
Гектограф.
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№ 30
Тези підсумків спільної наради УНО Канади, ОДВУ, УНЄ та
Об’єднання українських академічних товариств «Зарево». Детройт,
31 серпня 1956 р.
ПІДСУМКИ
нарад представників Суспільно-Громадських Організацій, що відбулись
в Детройті, Мі[чиган], дня 31 серпня 1956 року, приняті дня 1 вересня 1956 р.
одноголосно всіми представниками Сестринних Організацій, які брали участь
у Конференції.
Відпоручники Сестринних Організацій:
Організація Державного Відродження України і Б.О., З.Д.П. Америки
Українська Національна Єдність, Франція
Українське Національне Об’єднання і Б.О., Канади
Академчне Т-во «Зарево»,
вимінявшись думками про ряд пекучих питань з нашої діяльности дійшли
до таких заключень:
1. Приявні стверджують необхідність дальшого посилення зв’язку між
Суспільно-Громадськими

Організаціями

і

суспільно-громадською

реф[ерентурою] ПУН з одної сторони та суспільно-громадських організацій
між собою взаємно – з другої. В тій цілі Центральні Управи повинні негайно
подати

до

відома

сусп[ільно]-гром[адських]

організацій

і

суспільно-

громадського реф[ерента] ПУН, хто з Управ буде конкретно займатись
справами того зв’язку.
2. З метою підсилення зв’язку між суспільно-громадськими організаціями
Конференція

пропонує

з тематикою

наміченою

продовжувати

видання

суспільно-громадським

бюлетеню

«Єдність»

референтом

ПУН,
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зобов’язуючи сусп[ільно]-громадські організації до дійсности співпраці
в ньому.
3. Допомогові справи.
З огляду на конечність поширення допомогової акції потребуючим
друзям в Європі Конференція стверджує необхідність посилення діяльности
Українського Золотого Хреста в ЗДП Америки і Канаді. Координацією
допомогових акцій в Європі повинна зайнятись Українська Служба в Мюнхені і
з нею слід утримувати контакт в тих справах.
4. Видавничі справи.
Діяльність

всіх

націоналістичних

видавництв

загрожена

незоранізованістю кольпортажної акції у всіх теренах. В звязку з тим слід
розбудувати у всіх теренах мережу кольпортерів, які б поширили кількість
читачів і передплатників наших видань. Окрему увагу слід приділити розбудові
Українського

Націоналістичного

В[идавни]цтва

в

Європі

та

журналу

націоналістичної думки, що має стати центральним органом національного
руху.
5. Організаційні справи.
Стверджується, що на всіх теренах діяння суспільно-громадських
організацій є велика кількість українського елементу, невключена в жодні
українські організації. Це накладає на нас обов’язок пожвавити кампанію за
придбання нового членства в наші ряди. Найкращим шляхом до осягнення тої
мети є більш аґресивне поширювання наших ідей, які є і надальше
мобілізуючим фактором для нових кадрів в наші ряди.
6. Фінансові справи помочі ПУН.
Конференція стверджує, що перебрані зобов’язання поодинокими
суспільно-громадськими організаціями нести фінансову поміч ПУН – дотепер
не були повністю сповнені. Це витворює загрозливий стан для дії ПУН і тому
слід негайно поробити заходи для виконання тих бюджетових зобов’язань,
беручи за зразок Український Визвольний (Одноцентовий) Фонд в Канаді.
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Окрему увагу слід присвятити розбудові фінансово-матеріальних баз
в поодиноких теренах.
7. Справи молоді.
Приявні стверджують необхідність створення координаційного осередку
всіх націоналістичних молодечих організацій, що в майбутньому мав би
спитати зав’язком центрального проводу всіх організацій. Для унапрямлення
змісту праці тих молодечих організацій необхідно приступити до видавання
Смолоскипу як журналу націоналістичних організацій молоді. Зокрема, гаряче
приявні вітають ініціятиву створення Українського Олімпійського Комітету
і обіцяють йому всесторонну піддержку. Приявні стверджують потребу
оживлення Стипендійного Фонду ім. О. Ольжича, а там де ще його нема,
приступити до зорганізування і дати йому всесторонню матеріальну піддержку.
8. Приявні висилають найсердечнійші побажання:
1) Голові ПУН, 2) Ген[еральному] Хор[унжому] М. Капустянському,
3) Проф. Грановському29, 4) суспільно-громадському референтові ПУН, як
також подяку всім тим суспільно-громадським організаціям, що своїми
писемними

проектами

і

побажаннями

причинилися

до

успіху нашої

Конференції.
За Президією Конференції:
Предсідник – В. Різник

Секретар – Є. Мастикаш
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 4, арк. 13 – 14.
Машинопис.
№ 31

Бюлетень КЕ УНО Канади зі зверненням до членів організації
з нагоди 25-ї річниці діяльності УНО Канади. Торонто, жовтень 1956 р.
Ч. І.

Жовтень

Рік 1956.

О. Неприцький-Грановський (1887 – 1976) – український громадсько-політичний
діяч, доктор наук, вчений-ентомолог. Голова ОДВУ.
29
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ЗВЕРНЕННЯ

Крайової Екзекутиви з нагоди 25-ліття існування і праці УНО в Канаді.
Наша організація Українського Національного Об’єднання в Канаді
у черговому 1957 році буде відзначувати 25-ліття існування і творчої праці для
добра української спільноти в Канаді і для української визвольної справи.
Не був це звичайний припадок, що дня 17 липня 1932 року в місті
Едмонтоні в Альберті, повстала тоді нова організація із новою назвою
Українське Національне Об’єднання. Правдою є що УНО не було першою
українською організацією у Канаді, бо перед ним вже існували другі
організації, одні з них вже перестали жити, а другі ще існують. Але всі другі
українські організації мали обмежені завдання чи то залежно від релігійних
переконань, або обмеженого рода діяльности, як льокальні організації.
Ідейні мотиви були тою вічно живою силою, яка спричинила повстання
і розвій УНО та його Братніх Організацій у Канаді. Визвольна українська Ідея
була дотепер головним дороговказом в праці і змаганнях всего членства УНО
і Братніх Організацій, вона повинна бути тим дороговказом і на майбутнє.
Сьогодні ця ідея вросла в найширші верстви українського народу в Україні,
і є одинокою діючою силою, що мобілізує всі здорові сили до боротьби
з комунізмом за визволення.
Якщо глянемо на пройдений шлях організації УНО і пророблену корисну
працю тоді треба признати, що час цей не був втрачений марно. Ідеї, які
проголосила Організація УНО і Б.О., нині стали вже власністю всего
зорганізованого українського громадянства у Канаді. І це було зворотною
точкою в житті усього українського життя у Канаді і в тому є заслуга нашої
Організації УНО і Б.О. Завдання, що їх приняла на себе Організація УНО ще не
є виконані.
Українська визвольна Ідея – це велика і свята ідея, яка в Україні вимагає
від своїх визнавців найвищої жертви крови і життя, це ідея Вільної
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Батьківщини і її державної суверенности. Це також і нас мусить зобов’язувати
до активної організаційної праці у Канаді.
Кожна ідея для свого здійснення потребує ви знавців, які за неї будуть
змагатися, її поширювати і реалізувати. Ця ідея перемагає, якої визнавці ділами
доказують свою вірність. Ми члени УНО і Б.О. мусимо своєю працею для
організації доказати вірність ідеї, яку виписало УНО на своїх прапорах.
З твердим переконанням і вірою у власні сили Ідеї – які наша Організація УНО
голосила і реалізувала до тепер зустрічати будемо 25-літній Ювілей організації
УНО у цілій Канаді.
За Крайову Екзекутиву УНО
П. Божок – Голова

Є. Мастикаш – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 99.
Гектограф.

№ 32
Лист УНО Канади до О. Грановського щодо організації приїзду
А. Мельника. 18 жовтня 1956 р.
18 жовтня 1956 р.
До
Вельмишановного Пана
Проф. О. Грановського
Ст. Паул, Мінн[есота]. ЗДА.
Вельмишановний Пане Професоре!
Організація Українське Національне Об’єднання Канади вирішила
в липні 1957 р. відзначити свій 25 річний Ювілей праці і існування, по цілій
Канаді.
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В програмі цих Святкувань рішено влаштувати величаво Ювілей
у Торонто в часі від 30 червня до 2-го липня 1957 р. Для більш величавого
відзначення згаданого Ювілею УНО Президія УНО рішила запросити до
особистої участи п. полк. А. Мельника. В тій цілі Президія УНО вислала вже
запрошення.
Інж. О. Бойдуник у свойому листі повідомив нас, що п. полк. А. Мельник
дав свою згоду відвідати Канаду і взяти участь у Ювілейних святкуваннях УНО
в 1957 р. Заразом інж. О. Бойдуник30 повідомляє, що п. полк. А. Мельник
відвідуючи Канаду зможе також відвідати і З.Д.А. по закінченні відвідин
у Канаді.
Час побуту відвідин на нашому континенті є обмежений до одного
місяця, то значить місяць липень.
В часі побуту Президія УНО не плянує окремих поїздок по Канаді тільки
виключно участь у Ювілею УНО в Торонто, та участь у Ювілейному бенкеті.
Отже плян побуту п. полк. А. Мельника у Канаді буде трівати до половини
місяця липня, а в другій половині липня зможе відвідати ЗДА.
Для відвідин ЗДА було б добре, якщо Центральна Управа ОДВУ вислала
б до п. Полк. А. Мельника запрошення. Заразом для відвідин у канаді ми
висилаємо персональне приватне запрошення-афідавіт, яке має служити для
одержання візи, виставлене на імя Андрій Мельник в Люксембурґу без жодних
титулів. Такий афідавіт виставить одна із провідних осіб УНО в Канаді.
Заразом інформує Президію УНО п. інж. О. Бойдуник, що для відвідин у ЗДА
треба окремий афідавіт, виставлений провідним членом ОДВУ і пропонує Вас
Пане Професоре і звернувся до нас, щоби ми з Вами порозумілись в цій справі.
Рівночасно просив інж. О. Бойдуник, задержати цю справу довірочно до часу
полагодження формально справ візи, щоби наші «приятелі» не стралися
перешкодити.

Осип Бойдуник (1895 – 1966) – громадсько-політичний діяч української діаспори,
Сташина Української Галицької армії та армії Української Народної Республіки, член
ОУН, активний учасник української національно-визвольної боротьби ХХ ст.
30
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Президія УНО Канади рівночасно звертається про одержання деяких
персональних даних полк. А. Мельника для зголошення афідавіту і подбає,
щоби одержати їх у двох примірниках, один для нас, а другий для використання
до афідавіту-запрошення із ЗДА.
Скоро тільки одержимо згадані персональні дані постараємося їх
переслати для використання Вам пане Професоре.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 24, арк. 99.
Машинопис.

№ 33
Обіжний лист ч. 7/ 57 КЕ УНО Канади щодо організації роботи
Рідних Шкіл. Торонто, 1 червня 1957 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ, ІНК.

Крайова Екзекутива
Шкільна Підреферентура
Торонто, дня 1-го червня 1957 р.
Обіжний лист ч. 7/ 57
Справи Рідних Шкіл УНО
Крайова Екзекутива УНО в порозумінні із Шкільною Підреферентурою
подає до відома й до виконання Управам Філій УНО та учительству Рідних
Шкіл УНО такі доручення:
1. Навчання в усіх Рідних Школах при Філіях УНО треба закінчити
у днях 28 або 29 червня, в тому часі, коли є закінчення науки у державних
публічних школах.
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3. Шкільне свідоцтво має одержати кожний ученик-ця, на основі
клясифікаційного каталогу, який має бути в шкільних актах архіву Філії.
4. Вчитель Рідної Школи має зладити шкільний звіт за навчальний рік
1956/ 57 і до 15 липня передати його Управі Філії, яка негайно по одержанні
перешле його до КЕ УНО Шкільної Підреферантури. В залученні пересилаємо
по два примірники звітів, з яких один слід вислати до КЕ УНО, а другий
залишити в архіві Філії УНО.
5. Вписи дітей до Рідної Школи на черговий рік заповісти на вас від
20 серпня до 10 вересня, а початок навчання оголосити на той самих день, коли
є початок навчання у державних публічних школах.
6. В Рідних Школах Філій УНО наше учительство обов’язане вести
шкільне книговедення, згідно з інформаціями для вчителів Р[ідних] Ш[кіл]
з дати 12-го листопада 1956. (Гляди Пояснення до лєкційного денника та
каталогу), а це: а) Лекційний денник, б) Клясифікаційний каталог, в) Шкільну
Хроніку, у якій треба записувати важнійші події з життя і діяльности школи.
Можна теж писати її при кінці лекційного денника.
7. Шкільні Підручники для Рідних Шкіл УНО на 1957/ 58 шкільний рік
рішено залишити ті, які були схвалені минулого року за виїмком читанки
«Барвінок» для 2-ої кляси, яку треба заступити підручником Б. Романенчука
п[ід] н[азвою] «Українська Читанка» для 2-ої кляси. Підручник проф.
Л. Білецького «Рідна Мова» для 4-ої кляси треба заступити підручником проф.
Б. Романенчука п[ід] н[азвою] «Українська Читанка» для IV-ої кляси.
Підручники проф. Б. Романенчука є кращі від других.
8. Для навчання граматики і правопису української мови дуже добрими
є підручники проф. Б. Романенчука «Українська мова» – граматичні та
правописні вправи – частина перша для другої кляси, частина друга для 3-ої і 4ої кляси. Ці підручники повинні мати учні згаданих кляс. Всі інші підручники
залишаються без змін так як подано в обіжному Листі ч. 9/56 з 2-го серпня
1956 р. для Рідних Шкіл Філій УНО.
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Книжки для Рідних Шкіл, як теж і для шкільного діловедення можна
набувати у КЕ УНО, а шкільні підручники в українських книгарнях в Торонто:
Плай Стор-344-А Батирст Ст. або Арка Бук Стор, а для заходу Канади
у Вінніпеґу у книгарні Калина.
Управи Філій УНО повинні доложити всіх старань та присвятити як
найбільше уваги вихованню і навчанню української молоді в Рідних Школах
УНО. В шкільних справах слід звертатися до КЕ УНО за інформаціями та
подавати звіти із діяльности Рідних Шкіл.
Крайова Екзекутива УНО

Шкільна Підреферентура
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 39, арк. 7.
Гектограф.

№ 34
План роботи філій УНО Канади на січень 1958 р.,
розроблений КЕ організації. [1957 р.]
УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ, Інк.

Крайова Екзекутива.
Плян праці
Філії УНО на місяць січень 1958 р.
1. Замкнення фінансових книг. Управи Філій переведуть замкнення
фінансових книг і цілого діловедення Філій за діловий 1957 рік.
2. Провірні Комісії Філій УНО переведуть провірку діяльности Філій
і її Управи, за 1957 рік. Річного Звіту і проєкту бюджету так, щоби все було
приготоване до Загальних Зборів Філії.
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3. Коляда в часі Різдвяних Свят. Філії УНО зорганізують коляду
із доходом на найконечнійші потреби Філії УНО, як розбудова домівки, на
бібліотеку, Рідну Школу і т.п. До цієї акції старатися включити нашу молодь
з МУН. При цьому всім учасникам строго доручити поводитись гідно
і задержати повагу нашої організації.
4. Свят Вечір, Філії УНО повинні влаштувати по можливості дня 12-го
січня 1958 року для всего членства УНО і Братніх Організацій, по полудні так
як кожного попереднього року.
Також по можності відсвяткувати зустріч Нового Року.
5. Святочну Ялинку з нагоди Різдва Христового повинна влаштувати
Управа Рідної Школи при співпраці Управи Філії і Братніх Організацій для
дітей Рідної Школи Філії УНО.
6. Свято Української Державности відзначити в дні 22-го січня 1958 р.
спільними святочними сходинами членства УНО і Братніх Організацій. У тих
місцевостях, де немає Відділу КУК Філії УНО і Відділи Братніх Організацій
повинні влаштувати більш величаво Свято Державности та запросити до участи
всі другі національні українські організації. У тих місцевостях, де існують
Відділи КУК, там всі українські організації влаштовують Свято Державности
під проводом КУК.
7. В дні 29-го січня всі молодечі українські організації влаштовують
Свято Крут, участь у святі повинно взяти членство МУН.
Повищий загальний плян праці Крайова Екзекутива УНО подає для
інформації і до практичного виконування всім Філіям УНО.
Управа Філії УНО повинна відбути своє засідання виключно присвячене
для реалізації повище поданого пляну. Для відповідного влаштування імпрез
поданих в точці 4, 5, 6 слід відбути спільне засідання Управ всіх Братніх
Організацій і спільними силами виконати намічений плян, та про виконання
повідомити Крайову Екзекутиву УНО, до дня 7-го лютого 1958 р.
За Крайову Екзекутиву УНО
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П. Божок – Голова

Є. Мастикаш – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 3, арк. 10.
Гектограф.

№ 35
Із резолюцій, прийнятих 19-ю Крайовою Конференцією УНО Канади,
що відбулася в Торонто 30 серпня – 1 вересня 1958 р.
РЕЗОЛЮЦІЇ,
ПРИЙНЯТІ

19-тою

КРАЙОВОЮ

КОНФЕРЕНЦІЄЮ

УКРАЇНСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ, ЩО ВІДБУЛАСЬ В ДНЯХ

30 серпня – 1 весесня 1958 р.
в Торонто
ЗАГАЛЬНА РЕЗОЛЮЦІЯ
19-та Крайова Конференція УНО доручає Крайовій Екзекутиві УНО
вислати привіти: Голові ПУН Полковникові А. МЕЛЬНИКОВІ, Почесному
Президентові УНО інж. В. КОССАРЕВІ та всім Сестринним Організаціям, які
надіслали привітання на Крайову Конференцію УНО.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕЗОЛЮЦІЇ

1. Намічуючи

шляхи

дальшої

розбудови

УНО

та

його

Братніх

Організацій, Крайова Конференція УНО стверджує, що передумовою дальшого
успіху та майбутнього усіх наших організацій являються: ясна провідна ідея,
добра програма, сильний і працездатний провід, ідейне активне і карне
членство, вміла тактика і добра пропаганда, як теж найтісніша співпраця
і координація праці поміж окремими Братніми Організаціями.
2. Щоб це все належно виконати, Крайова Конференція УНО закликає
Управи Філій на місцях та їхнє членство широко розгорнути ідеологічновиховну працю, використовуючи для цього всі середники масового впливу:
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пресу, брошури, доповіді, курси, ангажуючи до тієї праці всі наші кваліфіковані
сили.
3. Для належного розгорнення планової організаційної праці необхідно
буде висилати організатора, який би постійно відвідував Філії УНО і Відділи
Братніх Організацій.
4. Беручи під увагу сучасні внутрішньо-організаційні труднощі, Крайова
Конференція УНО закликає усе членство УНО і БО берегти організаційну
єдність і дисципліну, плекати братерську згоду й добру волю, наголошувати все
те, що нас єднає як членів УНО, та оберегатись внутрішніх незгод та
груповості. Нехай основою внутрішньо-організаційної праці УНО буде взаємне
довір’я, чесність і згідливість у активній праці для добра організації й народу.
5. Крайова Конференція УНО пропонує Президії покликати до життя
окрему комісію, складену з голов Контрольних Комісій Централь УНО і БО
і голов Провінційних Екзекутив УНО, для розгляду закидів організаційного
характеру проти окремих членів в системі УНО і Братніх Організацій. Комісія
подає свої висновки до відома Президії та черговій Крайовій Конференції УНО.
6. Крайова Конференція стверджує, що постійний доплив членства
є одною із основ дальшого розвитку і діяльности УНО. Базою для придбання
нового членства повинні бути широкі ряди наших прихильників. Управи Філій
УНО повинні цю справу вважати як одну із найважніших для реалізації
намічених завдань.
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ РЕЗОЛЮЦІЇ

1. Доцінюючи

важливість

української

культури

для

збереження

української національної спільноти в Канаді, Крайова Конференція УНО
закликає:
а) пожвавити культурну й освітню працю організації через організування
Культурно-освітніх Комісій чи секцій при кожній Філії УНО;
б) покласти ще більший натиск на виховання молоді в традиціях
української національної культури, а зокрема подбати про ознайомлення її
з минулим України, її історією, літературою та всіми видами українського
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національного мистецтва, щоб розбуджувати і закріплювати національну
гордість і свідомість серед молодого українського покоління.
в) для тієї цілі звернути ще більшу увагу на дошкілля, дитячі садки, оселі,
Рідні Школи, всі види позашкільної освіти, як вечірні курси, доповіді, відчити.
2. Крайова Конференція УНО висказується за збільшення уваги нашого
членства до бібліотечної справи. Існуючі в окремих осередках бібілотеки слід
поширити закупом нових книжок і призначити на це відповідні суми
в бюджетах, а також звернутися з апелем до члентва і прихильників, щоб
дарували зайві книжки до бібліотек УНО і Братніх Організацій.
3. Культурна самодіяльність, як хори, аматорські гуртки й інші її вияви –
це один з найважливіших засобів защіплювати любов до рідної культури.
Крайова Конференція УНО висказує необхідність ведення тієї праці за
основним пляном у тому напрямі, щоб відкидати мало чи зовсім безвартні речі
з культурно-виховного боку та зосередити увагу на доборі такого матеріялу, що
скріплював би національне виховання і поглиблював український патріотизм.
Крайова

Конференція

УНО

доручає

Крайовій

Екзекутиві

УНО

активізувати Культурно-Освітню Референтуру при КЕ УНО для планування
і координації культурно-освітньої праці Філій та постачання їх відповідними
вказівками й матеріалами.
4. Крайова

Конференція

УНО,

підкреслюючи

вагу

національно-

громадського виховання нашої молоді, закликає Осередок української культури
й освіти відновити щорічні Вищі Освітні Курси та зобов’язує Філії і членство
УНО дати всесторонню піддержку в організації цих Курсів.
5. Крайова Конференція УНО закликає всіх членів УНО і БО стати
передплатниками і діловцями «Нового Шляху», членами Українського
Визвольного Фонду і Осередку української культури й освіти – філії УНО –
стати членами-добродіями УВФ.
6. Крайова Конференція закликає батьків висилати їхніх дітей на
університетські студії, підреслюючи зокрема особливу увагу українознавчих
студій, сьогодні доступних у кількох канадійських університетах.
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РЕЗОЛЮЦІЇ
В СПРАВІ СТРУКТУРАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ УНО
КАНАДИ, ДЛЯ ЦІЛОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У.Н.О.

Крайова Конференція УНО стверджує, що:
І. Уведені в 1956 р. структуральні реформи керівних органів УНО мали
своє опертя в Статуті (чартері) УНО Канади ухваленому парляментом Канади у
1950 році.
ІІ. Пропонується, щоби до 1960 року Президія УНО Канади у співпраці із
Центральними Управами УНО і БО через вибрану на Крайовому Загальному
З’їзді УНО Канади в 1956 р. Статутову Комісію УНО опрацювала та
представила Крайовому З’їздові проєкт консолідації керівних органів УНО
Канади […].
ІІІ. а) Найвищим законодатним тілом в нашій організації є Крайовий
Загальний З’їзд УНО і БО (УНО Канади);
б) В рамцях Загального Крайового З’їзду УНО Канади, УСГ, ОУК і МУН
відбувають свої окремі Сесії, як це вже увійшло в традицію.
в) Пропонує Президії УНО Канади через Статутову Комісію, вибрану на
попередньому Загальному Крайовому З’їзді УНО Канади в 1956 р. перевести
основну студію Статуту (чартеру) УНО Канади і перевести аналізу
правильників всіх БО та на основі того запропонувати Загальному Крайовому
З’їздові УНО Канади в 1960 р. такі поправки і зміни до правильника УНО, які
зроблять його основою правильників УНО і БО. Цього потрібно для
виелімінування розбіжностей у правильниках БО, які себе часто взаїмно
заперечують. […]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 4, арк. 45 – 47.
Гектограф.
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№ 36
Із листа Президії УНО Канади до Президії Комітету Українців
Канади щодо скликання Світового Конгресу Українців.
Торонто, 7 квітня 1959 р.

[…]

Президія

Українського

Національного

Об’єднання

Канади

звертається до Президії Комітету Українців Канади у відомій вже Президії КУК
справі, відбуття Світового Конґресу Українців.
Вже майже два роки цю справу порушує українська преса і представники
організації УНО з’ясовували її членам Президії Комітету Українців Канади.
З огляду на важливість справи відбуття в п е р ш е в історії української
еміграції Світового Конґресу Українців і то саме в часі теперішніх напружених
міжнародних відносин Президії УНО Канади звертається до Президії КУК
з в н е с е н н я м розглянути і позитивно вирішити справу підготовки і відбуття
Світового Конґресу Українців по можності в 1959 р. Заразом Президія УНО
Канади вважає за доцільне точніше подати свій погляд про цілі і завдання
Світового Конґресу Українців, а це:
1) Світовий Конґрес Українців повинен у висліді спільних нарад всіх
існуючих

суспільно-громадських

українських

національних

організацій

створити Світовий Союз Українців в цілі об’єднання всіх згаданих українських
організацій у всіх країнах поселення українців, та координації їхньої діяльности
для добра країни своїх батьків і для зберігання духовно-культурної єдности
української еміграції.
2) Збереження

української

національної

спільности

на

високому

культурному рівні у всіх країнах поселення на постійне, в державній
суцільності

своїх

країв

поселення

і

якнайкраще

забезпечення

основ

матеріального розвитку для культурних надбань і їхнього вкладу до світової
культури.
3) Об’єднання всіх українських організацій в умовах назріваючих
світових подій є незвичайно важливим для більш успішного ведення
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зорганізованої загальної допомоги, моральної, матеріальної і політичної,
українському народові у його змаганнях за визволення. […]
На нашу думку не видержує жодної критики погляд деяких українців, що
політичне зрізничкування української еміграції може бути на перешкоді для
переведення Світового Конґресу Українців, бо таке саме, або й більше
політичне зріжничкування існує у других еміграцій, а вони мимо того
відбувають свої Світові Конґреси, та з успіхом творять Світові Об’єднання. […]
Президія Українського Національного Об’єднання Канади звертаються із
своїм внесенням до Президії Комітету Українців Канади і сподіється, що справа
відбуття Світового Конґресу Українців буде відповідно оцінена, як одна із
н а й в а ж л и в і ш и х с п р а в і для всієї української еміграції поза кордонами
України і для українського народу на рідних землях у його дальшій боротьбі за
повне визволення! […]
Заразом Президія Українського Національного Об’єднання Канади
заявляє, що є готова в порозумінні із Президією КУК, взяти участь разом із
другими організаціями в праці для підготовки і успішного переведення
СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ, якщо згаданий Конґрес буде відбуватися

на терені Канади.
З правдивою пошаною
П Р Е З И Д І Я У . Н . О . К А Н А Д И […]

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 4, арк. 18, 19.
Гектограф.

№ 37
Із обіжника ч. 8/ 59 КЕ УНО Канади щодо поїздки Д. Андрієвського
на заході Канади та проведення Світового Конгресу Українців.
Торонто, 24 грудня 1959 р.
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[…] 3. ПОЇЗДКА Інж. Д. АНДРІЄВСЬКОГО за Заході Канади.
По успішному закінченні поїздки інж. Д. Андрієвського на сході Канади,
де він відвідав майже всі наші організаційні осередки, виїхав наш Гість у місяці
листопаді на Захід Канади, та відвідав такі місцевості: 1) Вінніпеґ, Ман[ітоба],
2) Саскатун, Саск[ачеван], 3) Ріджайна, Саск[ачеван], 4) Калґари, Ал[ьбер]та,
5) Едмонтон, Ал[ьбер]та, 6) Ванкувер, Б[ританська] К[олумбія], і 7) Ню
Вестмінстер, Б[ританська] К[олумбія].
В часі поїздки інж. Д. Андрієвський виголошував свої незвичайно
інтересні доповіді для загалу українського громадянства на тему: «Україна
і сучасна міжнародня політика». У цій доповіді інж. Д. Андрієвський виразно
преставив становище України як підмету міжнародного права, свої погляди
доповідач відповідно обоснував, державно-правними актами за часів останніх
визвольних змагань існування Самостійної Української Держави. Збройна
Визвольна боротьба, Акти Самостійности і Соборности, участь України як
одної із сторін у мировому договорі в Берестю з 8 лютого 1918 р. визнання
української Держави в 1918 р. і 1919 р. другими державами, а опісля
проголошення Самостійности Карпатської України в 1939 р. і дальше ведення
збройної визвольної боротьби в часі Другої світової війни і після неї, це все
чинники, які Україну видвигають як предмет міжнародної політики.
В часі своїх доповідий інж. Д. Андрієвський вказав теж і на допоміжну та
незвичайно важливу ролю української еміґрації у визволенні українського
народу. Зокрема в теперішній час зміненої тактики облудної московської
політики коеґзистенції українці у Вільному Світі повинні дати зорганізовану
відповідь, а це: відбути Світовий Конґрес Українців у вільному світі та
створити СВІТОВИЙ СОЮЗ УКРАЇНЦІВ.
Справа Світового Конґресу Українців як незвичайно актуальна викликала
живе заінтересування українців у всіх місцевостях Канади там, де виголошував
свої доповіді інж. Д. Андрієвський.
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Треба підкреслити, що все наше членство незвичайно прихильно вітало
у всіх місцевостях інж. Д. Андрієвського, а також і загал українського
громадянства у Канаді поставився прихильно до нашого Гостя.
У кожній місцевості де перебував інж. Д. Андрієвський, відбував він
пресові конференції з репортерами англьомовної преси і подавав інтерв’ю про
визвольні стремління українського народу, його теперішнє положення під
московською окупацією. Заразом подавав репортерам, що українці у Вільному
Світі приготовляються до відбуття величавого спільного Світового Конґресу
Українців з метою зорганізування всесторонної допомоги для повного
визволення українського народу з московсько-комуністичної неволі.
Англьомовна преса подавала прихильні для нас репортажі і в цей спосіб
інж. Д. Андрієвський активізував справу визволення України між канадійським
громадянством. Це є теж поважний успіх з відбутих відвідин інж.
Д. Андрієвського у Канаді. […]
За Крайову Екзекутиву УНО
Михайло Шарик – Голова

Євген Мастикаш – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 167-168.
Гектограф.

№ 38
Обіжний лист ч. 3/ 60 Президії УНО Канади до філій і Братніх
Організацій щодо відзначення Свята вождів С. Петлюри та Є. Коновальця.
Торонто, 7 квітня 1960 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ПРЕЗИДІЯ
ОБІЖНИЙ ЛИСТ Ч. 3/60

Торонто, дня 7 квітня 1960 р.
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До
УПРАВ ФІЛІЙ УНО І БРАТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

В справі: Свята Вождів в 1960 р.
ХВАЛЬНІ УПРАВИ!

Кожного року в місяці травні УНО і Братні Організації влаштовують
СВЯТО ВОЖДІВ Гол[оловний] От[аман] Симона Петлюри і Полк. Євгена

Коновальця.
Також і цього року УНО і Б.О. разом повинні підготовити Свято Вождів
та успішно перевести його у цілій нашій організаційній системі.
Дня 7 квітня 1960 р. відбулось засідання Президії УНО і Централь Б.О.:
представників Крайової Екзекутиви, Головної Управи УСГ, Центральної
Управи ОУК, Крайової Управи МУН і Крайової Управи УВФонду на якому
вирішено:
1. СВЯТО ВОЖДІВ повинні підготовити і влаштувати спільно УНО і Б.О.
у всіх місцевостях і по можності в травні 1960 р.
З ініціятивою виступає Управа Філії УНО і влаштовує разом із своїми
Братніми Організаціями.
СВЯТО ВОЖДІВ згідно із нашою традицією повинно відзначувати Дві

Провідні Особи Сл[авний] п. Симона Петлюру, як Головного Отамана і Голову
Держави, і Сл[авний] п. Полк. Євгена Коновальця, Командира Корпусу Січових
Стрільців і Команданта УВО і Основоположника ОУН.
Оба Вожді згинули за одну Ідею з ворожої руки у місяці травні, а тому їх
пам’ять відзначуємо все у місяці травні кожного року.
2. Кожна Філія УНО може запросити до співучасти також і другі
українські місцеві організації, якщо вони погодяться спільно відзначити
пам’ять двох Вождів С. Петлюри і Є. Коновальця, якщо вони не погоджуються,
тоді УНО і Б.О. самі влаштовують Свято Вождів у своїй домівці для всего
членства УНО і Б.О., та запрошують місцеве українське громадянство до
участи.

113

В часі Свята Вождів так як кожного попереднього року так і цього року
треба перевести збірку добровільних пожертв і переслати до Центральної
Управи ОУК з призначенням на Фонд Українського Золотого Хреста при ОУК.
З Фонду Українського Золотого Хреста постійно пересилано допомогу
вдовам по наших Вождях, уділюється у формі патронатів над школами
і садками допомогу українським дітям у Німеччині та поміч для хворих.
Повище спільне рішення Президії УНО і Централь Б.О. подається до відома
і переведення, щоби було одно узгіднене у цілій нашій організаційній системі
УНО.
За Президію УНО Канади:

За Крайову Екзекутиву УНО:

М. Плавюк – Президент УНО Канади

М. Шарик – Голова КЕ УНО

Я. Білак – Секретар Президії

Є. Мастикаш – Секретар КЕ

За Головну Управу УСГ:

За Центральну Управу ОУК:

І. Носик – Голова

Ст. Савчук – Голова

М. Селешко – Секретар

Я. Зорич – Секретар

За Крайову Управу МУН:

За Крайовий Комітет УВФонду:

О. Шах – Голова

С. Віндик – Голова

Н. Бундза – Секретар

М. Селешко – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 5, арк. 20.
Гектограф.
№ 39

Із обіжника ч. 7/61 КЕ УНО Канади щодо освітньо-виховної
діяльності об’єднання. Торонто, 14 листопада 1961 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
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ОБІЖНИК Ч. 7/ 61

Торонто, дня 14 листопада 1961 р.
І. ПРАЦЯ ФІЛІЙ УНО в ОСВІТНЬОМУ СЕЗОНІ.
В осені кожного року у наших Філіях УНО починається сезон активної
праці. У свойому пляні праці кожна Управа Філії УНО повинна звернути увагу
на такі найважливіші ділянки:
1) РІДНА ШКОЛА УНО – повинна бути зорганізована при кожній Філії
УНО. Філії УНО, які ще не зорганізували Рідної Школи, повинні це зробити
якнайскорше

та

повідомити

Крайову

Екзекутиву

УНО.

Навчання

та

національне виховання молоді в наших Рідних Школах є одним із найважніших
наших завдань УНО і Братніх Організацій. Ні одна Філія не може мати
оправдання, що не зорганізувала у себе Рідної Школи! […]
2) СЕРЕДНІ КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА в УНО.
Слід звернути увагу на продовження навчання предметів українознавства
через зорганізування вищих кляс 6-ої і 7-ої у Рідних Школах УНО. Заразом
треба організувати бодай раз в тиждень у суботу КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА,
для тих дітей, що закінчили навчання в Рідній Школі УНО і є учениками
середніх шкіл (гайскул).
Для інформації подаємо, що у Філії УНО Гамілтон СЕРЕДНІ КУРСИ
УКРАЇНОЗНАВСТВА зорганізував культурно-освітній референт Філії УНО

Гамільтон п. Микола Плав’юк. Перша лекція відбулась дня ІІ-го листопада ц. р.
перевів її особисто п. Д. Гевко Шкільний референт КЕ УНО.
У ФІЛІЇ УНО ОШАВА теж відбувається вже навчання першого КУРСУ
УКРАЇНОЗНАВСТВА при участі 25 дітей, учнів середніх шкіл.
ФІЛІЯ УНО СТ. КАТЕРІНС робить також старання для підготовки

і відкриття КУРСІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА УНО і в цій справі до Філії УНО
відбув поїздку і нараду дня 4 листопада ц. р. в справі започаткування Курсів,
Шкільний Референт КЕ УНО п. Д. Гевко.
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До тепер вже п’ятий рік існують СЕРЕДНІ КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА
ІМ. ГЕТЬМАНА І. МАЗЕПИ у ФІЛІЇ УНО ТОРОНТО-МІСТО, і саме цього року

відбувався перший іспит для тих, що закінчили четвертий курс.
3/ ДОРІСТ МОЛОДІ при ФІЛІЯХ УНО був давніше зорганізований
у Торонті і Судборах. В осені 1961 р. зорганізовано Доріст у ще двох Філіях
УНО; Філія УНО Монтреал і Філія УНО Західне-Торонто. […]
4/ ДИТЯЧІ ТЕАТРИ при РІДНИХ ШКОЛАХ.
В 1960 р. зорганізовано дитячий театр при Філії УНО Торонто-місто,
який під проводом п. Калини Лазор, поставив драматизовану народню казку
«Царівна Жаба» і її кілька разів повторювано з великим успіхом.
Осінню цього року Референт Театрального Мистецтва Крайової
Екзекутиви УНО п. Осип Білоус зорганізував дитячий театральний гурток при
Рідній Школі Філії УНО на Західному Торонті і присвятив до вивчення
театральної дитячої виставки п[ід] з[аголовком] «Оля Перевізниківна».
КЕ УНО має кілька примірників вище згаданої дитячої п’єси і Філії УНО
повинні її замовити для своїх Рідних Шкіл і подбати про створення дитячого
театру при Рідній Школі, як нової форми праці над доростом молоді.
ІІ. УСПІХИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПРАЦІ УНО в ДІЛЯНЦІ ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ.

Завдяки скріпленій активності деяких наших Управ Філій УНО на місцях
і відбутих осінню поїздок представників Крайової Екзекутиви УНО, наша
організація УНО вже на початку осіннього сезону має поважніші успіхи
у найважнішій ділянці виховання і навчання української молоді у поодиноких
місцевостях.
В часі двох осінніх місяців вересня і жовтня ц. р. зорганізовано:
2 НОВІ РІДНІ ШКОЛИ УНО у ФІЛІЯХ УНО: ҐАЛТ і ОШАВА,
2 НОВІ КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА у ФІЛІЯХ УНО: ГАМІЛТОН і ОШАВА,
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2 КЛІТИНИ ДОРОСТУ УНО при ФІЛІЯХ УНО: МОНТРЕАЛ і ЗАХІДНЕ
ТОРОНТО
І ДИТЯЧИЙ ТЕАТР при РІДНІЙ ШКОЛІ ФІЛІЇ УНО ЗАХІДНЕ ТОРОНТО.
[…]

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 183 – 184.
Гектограф.

№ 40
Із протоколу засідання Президії УНО Канади.
Торонто, 8 березня 1962 р.
Протокол
Списаний із засідання Президії УНО Канади відбутого дня 8 березня
1962 р. в приміщенні КЕ УНО на західному Торонті о год. 8-ій вечером.
Приявні пп.: М. Плав’юк, Я. Білак, Ю. Карманін, М. Орихівський,
Ст. Савчукова – Гол[ова] ЦУ ОУК, І. Поворозник – Заступ[ник] Гол[ови] КЕ
УНО, С. Віндик – Гол[ова] КК УВФонду, М. Селешко – Секретар ГУ УСГ
і Є. Мастикаш – Діл. Секр[айовий] Президії УНО. […]
До т. 4. Визначення часу і місця Надзв[ичайного] Крайового З’їзду УНО
і БО.: В цій справі відбулась жива дискусія після дискусії поставлено чотири
внески:
а) пані Ст. Савчукова іменем ЦУ ОУК поставила внесок, щоб З’їзд був
у Торон[ті]
б) М. Орихівський запропонував на місце З’їзду Форд Віліям,
в) Я. Білак запропонував відбути З’їзд у Монтреалі,
г) Ю. Карманін подав [внесок] на відбуття З’їзду УНО у Гамілтоні внесок
піддержав іменем КЕ УНО п. І. Поворозник, і М. Селешко іменем ГУ УСГ. […]
По переведеній дискусії у справі місця і часу Відбуття Надз[вичайного]
Кр[айового] З’їзду УНО, голова Президії УНО подав під голосовання
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формально оголошений і піддержаний внесок п. Ю. Карманіна, на відбуття
Надзв[ичайного] Крайового З’їзду УНО і БО у Гамілтоні у часі Дня Подяки
6 до 8 жовтня 1962 р. за внеском голосували пп.: 1) Юрій Карманін,
2) І. Поворозник – КЕ УНО, 3) М. Селешко – ГУ УСГ. 4) С. Віндик – Гол.
УВФонду і 5) Голова Президії УНО М. Плав’юк. Притому представник КЕ
УНО подав, що КЕ УНО на свойому засіданні вирішила, щоби відбути
Надз[вичайний] Кр[айовий] З’їзд і Кр[айові] Конф[еренції] БО у Гамілтоні
в часі Дня Подяки 1962 р. Представник ГУ УСГ. подав, що ГУ УСГ. має
рішення там відбувати свій З’їзд, де відбуває КЕ УНО свою Конференцію, тому
він голосував за Гамілтон, зрештою УСГ не має фондів на дальші виїзди. […]
Голова

подав,

вислід:

Більшістю

голосів

вирішено

відбути

Надзв[ичайний] Крайовий З’їзд УНО Канади у Гамілтоні в часі Дня Подяки
в жовтні 1962 р. Президія УНО звернеться до Управи Філії УНО Гамілтон
в справі

зарезервовання

відповідних

приміщень

на

відбуття

нарад.

Надзв[ичайного] Крайового З’їзду УНО і Крайових Конференцій БО. […]
До т. 6. Приступлено до чергової точки поїздки Голови Президії УНО до
Європи, провід засіданням перебрав заступник п. Я. Білак і відкрив дискусію
над проектом який, приготовив і спрацював п. М. Плав’юк в справах
актуальних УНО і БО, і проблем, які треба розв’язати і полагодити, як теж
в справах наших взаємовідносин УНО і БО до других наших Ідеольогічно
споріднених Організацій так званих Сестринних Організацій в системі УНРуху
як теж і до ПУН-ОУН.
В дискусії забірали голос: п. Степанія САВЧУКОВА: Подала свій погляд,
щоби ПУН постарався наладнати співпрацю всіх націоналістичних організацій
значить і тих що відкололись, це скріпило б все українство у світі і наші
організації у Канаді,
2) Пропонує уживати назви на наші організації такі як УНО і БО чи
ОДВУ і БО «Ідеольогічно Споріднені» замість «Сестринні Організації»,
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3) Відносно Координації жіноцтва, то найперше треба потворити наші
жіночі організації у всіх країнах, тоді буде потреба координації, поки що
є у Канаді ОУК і Золотий Хрест у ЗДА.
4) Координаційний Секретаріат поданий у проекті буде тоді практичний,
якщо не буде організаційного пов’язання і підпорядковання, а треба
акцентувати ідеологічну спільність всіх наших організацій.
5) В справах фінансових не можемо мати великих вимог до ПУН, тоді
коли мало даємо на потреби праці ПУН.
М. Селешко: Висказується за потребою привернення ідеольогічної
єдності без організаційного повязання всіх тих націоналістичних організацій,
що відійшли від матірної ОУН. Організаційне їхнє об’єднання є неможливе, бо
вже за далеко від себе відійшли і є поважні ріжниці між ними. […]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 1, арк. 27, 28.
Машинопис.

№ 41
Із обіжного листа ч. 3/ 63 КЕ УНО Канади щодо проведення ВОК та
відзначення 30-річчя «Українського слова» в Парижі.
Торонто, 2 квітня 1963 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
ОБІЖНИЙ ЛИСТ Ч. 3/ 63

Торонто, 2 квітня 1963 р.
До
Управ Філій УНО і БО
І. ВИЩІ ОСВІТНІ КУРСИ в ВІННІПЕГУ.
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В часі від 2 до 10 липня 1963 р. відбудуться у Вінніпеґу Вищі Освітні
Курси, які організовує Осередок Української Культури й Освіти і Крайова
Управа МУНО. В програму Курсів є включені предмети українознавства, як
також багато уваги буде приділено для музики, дириґентури й українським
народнім танцям.
Вищі Освітні Курси мають також поважне організаційне значення для
вишколу молоді зорганізованої в МУНО, для їхнього кращого організаційного
і національного освідомлення і в майбутньому для праці в рядах нашої
організаційної системи УНО і Братніх Організацій.
Крайова Екзекутива УНО закликає Філії УНО і БО, щоби спільно
з Відділами МУНО постаралися вислати на ці Курси принайменше по одному
учасникові, а з ближчих околиць і більше, відповідних кандидатів. […]
3. 30-ТЬ РІЧЧЯ «УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА» в ПАРИЖІ.
Українське Слово в Парижі (тижневик) відзначує 30-ть річчя свойого
існування і праці, так як це відзначив «Новий Шлях» минулого року в Канаді.
Пам’ятні 30-ті роки, це були роки затяжної боротьби українського народу
з окупантами України. Визвольна Ідея, яку український народ засвідчував
своїми жертвами й кров’ю, стала боєвим прапором цілого народу. Саме в цей
час в Парижі почало виходити Українське Слово, тижневик, що став речником
цеї нової визвольної української Ідеї і УНРуху і ставив її як основну проблему
визволення українського народу на Рідних Землях.
Українське слово в Парижі мало повну свободу вислову в тих справах,
в яких не було змоги свобідно висловлюватися в тому часі на рідних Землях. Ця
свобідна думка й стремління українського народу до свободи переходили через
запору ворожих окупаційних цензур у вільний світ. І це своє завдання
Українське Слово в Парижі виконувало і виконує вже понад 30-ть років з честю
до сьогодні.
Українське Слово в Парижі голосило всім українцям гасло, що
Батьківщина в небезпеці, і в цей спосіб духовно змобілізувало українських
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патріотів по цілому світі. Це гасло на рідних землях вимагало від членства
нашого УНРуху, геройства, жертв життя і посвяти.
В 30-ту річницю існування і праці Українського Слова в Парижі, Крайова
Екзекутива УНО складає признання за працю усім Основоположникам,
Редакторам і Працівникам і бажає дальших ще кращих успіхів в їхній праці.
[…]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 43.
Гектограф.

№ 42
Програма спільної конференції УНО, ОДВУ та Об’єднання
українських академічних товариств «Зарево». Торонто, [1963 р.]
ПРОГРАМА
СТУДІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
УНО – ОДВУ – ЗАРЕВО
в днях 15 і 16 червня 1963 р. в Домі Філії УНО, 297 Каледж, Торонто,
Онт[аріо].
СУБОТА, 15 червня:
Год. 9-та рано: 1. ВІДКРИТТЯ – п. М. Плав’юк, Президент УНО Канади.
ПЕРША СЕСІЯ
Предсідник д-р А. Н. Грановський – Президент ОДВУ, ЗДА.
9,15 2. «Людина – суспільство – нація: соціологічна пов’язаність і етична
ґрадація» Др М. Антонович з Монтреалу.
3. «Поняття

і політично-суспільна функція ідеології»

Б. Боцюрків з Едмонтону.

– д-р
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4. Д и с к у с і я
год. 12,30 – 1,30 Спільний о б і д
год. 1,30

ДРУГА СЕСІЯ
Предсідник д-р М. Суховерський, Заступ[ник] Президента УНО.
5. «Націоналізм і демократія» – д-р П. Стерчо з Лятроб.
6. «Сила і слабкість московського комунізму» – проф. Ю. Пундик
з Мінеаполіс.
7. «Національна політика большевиків і національно-духові процеси
в Україні» – ред. О. Жданович з Парижа.
8. Д и с к у с і я

НЕДІЛЯ, 16 червня: Ранком участь в Богослуженнях.
Год. 1-ша попол.:

ТРЕТЯ СЕСІЯ

Предсідник Юрій Карманін, Заступ[ник] Президента УНО Канади.
9. «Переспективи української визвольної боротьби й роля української
спільноти в Північній Америці» – п. Ярослав Гайвас з Ірвінґтону,
ЗДА.
10. «Український Націоналістичний Рух, як засіб визвольної боротьби,
його

структуральна

побудова

в

світлі

сучасних

вимог»

–

п. М. Плав’юк з Гемилтону.
11. Д и с к у с і я
Год. 4-та 12. Підсумки праці Студійної Конференції д-р Б. Боцюрків
13. Закриття Конференції – п. П. Дорожинський, Голова Центрального
Проводу Зарева.
5–6

Спільна перекуска

7,30

ДИСКУСІЙНА ЛАВА – ПАНЕЛЬ на тему:
«ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО
РУХУ». В дискусії беруть участь Вп. Панове:
Ред. Олег Штуль-Жданович, Франція
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Ред. Михайло Сосновський, Торонто
Д-р Роман Олійник-Рахманний, Монтреал
Предсідник-модератор: Ярослав Білак
.. - ..
ІНФОРМАЦІЙНА РЕФЕРЕНТУРА УНО
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 2, арк. 2.
Машинопис.

№ 43
Текст доповіді М. Плав’юка на відкритті спільної конференції УНО,
ОДВУ та Об’єднання українських академічних товариств «Зарево».
Торонто, 15 червня 1963 р.
М. Плав’юк
ВСТУПНЕ СЛОВО НА ВІДКРИТТІ СТУДІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
дня 15 червня 1963 в Торонті
Студійна Конференція із задуми перемінюється в дійсність. Стає вона
черговим кроком в наших прямуваннях до реалізації наших завдань.
Яка її ціль, та чому ми якраз тепер відбуваємо її. Відповідь на те нелегко
дати, бо треба би входити в ряд справ що зумовлюють її. Але хоч коротко хочу
звернути Вашу увагу на такі моменти, що спричинили відбуття її.
Перш всего це зміна умовин, в яких доводиться нам працювати. Ми вже
від довшого часу завважуємо пекуче питання, яке стоїть перед нами: чому ми
належимо до нашої організації, чому наша організація є націоналістичною, яку
відповідь дає наша організація на проблеми, з якими стрічаємося щодня і які
нам треба розв’язати, чи які мають вплив на нас.
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Ніде правди діти, що ті питання не нові та не легко на них дати відповідь.
Ба щобільше, ми усвідомлюємо собі, що в сучасности приналежність до
організації суспільно-політичної формації, це не така самозрозуміла справа, це
не надто атракційна справа, бо вона давно вже перейшла з площини
приємности в площину обов’язкову.
Минувся етап, коли інстинкт самозбереження диктував нам потребу
об’єднання. Це не означає, що зникли всі загрози для нас. Ні! Навпаки, вони ще
складніші чим були в давно минулому. І тому не всі їх відчувають
і усвідомлюють. І тому, що справа приналежности до організаційних формацій
не є справою самозрозумілою, не є автоматично лагоджена нашою спільною, як
щось невідкличне, незаступиме – перед нами в усій ширині виринула проблема,
яка прямо вимагає від нас дати холодну і обосновану відповідь чому ми
організуємо наших людей, та як і на яких основах ми то думаємо робити.
І в аналізі тих справ ми знайшли три площини, в яких мусимо дати щиру
і ясну відповідь, що ми думаємо про ті справи і яке наше відношення до них.
Ми назвали, що нам вдалося осягнути навіть синтезу обов’язків в наших рядах
а саме, обов’язків супроти України, супроти країни нашого поселення і супроти
нашої спільноти в тій країні. Але в суспільному житті синтеза є дуже невловима
справа. Синтезу важко робити в умовинах життя, активности, бо ж в таких
умовинах чинники, що їх хочемо синтезувати змінливі. Вони не є мертві,
хемічно

[первні],

які

змішані

разом

творять

певний

тип

речовини.

В суспільному житті всі ті три фактори вічно змінливі і через те, що вдалося
синтезувати вчора, сьогодні може бути перестарілим чи одностороннім.
І тому ми маємо відвагу сказати, що ми не маємо амбіцій робити чи на
цій, чи по цій Студійній Конференції ще одної синтези. Ні! Ми хочемо
присвятити увагу аналізі проблем, що мають основне відношення до тої ролі
і місця, яке в нашому організованому житті приділюємо ми українській
проблематиці. Ми хочемо усвідомити собі чому нам тими питаннями
інтересуватися, чому шлях до розв’язки тих питань є під знаком українського
націоналізму. І якщо наша дводенна конференція допоможе усвідомити нам
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всім ті складні питання, то ми зможемо сказати, що початок зроблений був
щасливий. Підкреслюю початок, бо уявляю собі щонайменше дві дальші
студійні конференції, а саме одна присвячена шуканням на нашим місцем
і нашим відношенням до країни нашого поселення, а друга до нашої спільноти
в цій країні. І щойно у висліді тих трьох конференцій ми зможемо знайти
достаточну кількість продуманого матеріялу, що може служити нам допомогою
у формулюванні нашого організаційного обличчя, нашої платформи.
Сталося так, що наші шукання в тому напрямку були співзвучні
із намаганнями наших ідеологічно-споріднених організацій ОДВУ і Зарево.
Вони разом із іншими націоналістичними формаціями підготовляються до V-го
ВЗУН. І тому ми спільними силами піднялися цеї конференції. Ми бачимо в ній
нагоду з’ясувати нашу думку до проблем, які будуть інтересувати наших братів
і сестер, що будуть брати участь у V-му ВЗУН. Як бачите обов’язки перед нами
нелегкі. Ми зможемо їх осягнути у співпраці між доповідачами й учасниками
Студійної Конференції.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 2, арк. 3.
Машинопис.

№ 44
Проект концепції установчої Конференції Ідеологічно споріднених
націоналістичних організацій, підготовлений на засіданні Президії
УНО Канади. Торонто, 2 листопада 1963 р.
КОНФЕРЕНЦІЯ

ІДЕОЛОГІЧНО

СПОРІДНЕНИХ

НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.
ЗАГАЛЬНІ СТВЕРДЖЕННЯ:
Конференція ІСНО це постійний форум співпраці всіх тих українських
націоналістичних

організацій

суспільно-громадського

характеру,

які
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відчувають не лише спільність ідеологічних заложень, але й потребу для виміни
досвіду своєї праці, плянування та реалізації спільними силами таких справ, де
того рода співпраця є потрібною і корисною для всіх заінтересованих
організацій.
Конференція ІСНО складається із тих організацій, які виявляють охоту до
співпраці з іншими іделогічно спорідненими націоналістичними організаціями
та які про своє бажання повідомляють Основуючу Конференцію ІСНО.
СПОСІБ ДІЯЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО:
Конференція ІСНО діє в такий спосіб:
а) зустрічі уповноважених представників ІСНО, які відбуваються
в залежности від потреб в часі й місці установленому тими організаціями;
б) через Головну Раду Співпраці ІСНО, яка складається із кожночасних
Голов і Секретарів крайових організацій, що приступили до Конфер[енції]
ІСНО;
в) через працю Інформаційного Бюра Конференції ІСНО, в склад якого
входять особи назначені Головною Радою Співпраці ІСНО.
Праця Головної Ради Співпраці ІСНО та Інформаційного Бюра проходять
в рамках Правильника праці, який повинен бути прийнятий на основуючій
Конференції ІСНО та який може бути змінений чи доповнений на кожній
зустрічі уповноважених предтавсників ІСНО.
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО:
Головними цілями Конференції ІСНО під сучасну пору є закріпити вузли
дружби між поодинокими ІСНО, зберігати взаїмну інформацію між ними про
висліди їхньої праці та формування спільних поглядів та методи дії в таких
справах як: наше відношення до процесів, що їх переживає українських нарід
в Україні, піддержки укр[аїнській] визвольній і політичній акції, зберігання
наших спільнот поза межами України, зберігання наших культурних традицій,
зберігання нашого молодого покоління, координація укр[аїнської] преси та
чужомовних публікацій, розроблювання, інтерпретація та популяризація наших
ідеологічних заложень.
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Головними завданнями Конфер[енції] ІСНО під сучасну пору є перевести
виміну

поглядів

серед

усіх

націоналістичних

суспільно-громадських

організацій про потреби створення Конф[еренції] ІСНО, доведення до
Oсновуючої

Конф[еренції],

Покликання

Головної

Ради

Співпраці

та

Інформаційного Бюра ІСНО, прийняття Правильника Праці для них.
ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ ДЛЯ ОСНОВУЮЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО:
1. Створити Ініціятивний Комітет на терені Канади з ініціятиви УНО;
2. Опрацювати інформаційні доповіді запрошеними прелегентами на такі
теми:
а) Існуючий стан ІСНО та потреби співпраці між ними.
б) Інтерпретація місії українських спільнот поза Україною з позиції
українських націоналістичних організацій.
в) Концепція практичної діяльності Конфер[енції] ІСНО в світлі
теперішнього стану нашого організованого життя, легально-правних вимог,
спроможностей

націоналістичного

провідного

активу

та

анявности

матеріальних засобів для тої дії.
3. Ті теми повинні бути опрацьовані і розіслані до всіх країн, не пізніше
31 січня 1964 р. Після їхнього одержання проводи й провідне членство ІСНО
повинно запізнатися з ними і свої замітки, доповнення, критику повинно
переслати до Ініціятивного Комітету не пізніше 1 травня 1964 р.
4. В залежности від відгуку та надісланих матеріялів Ініціят[ивний]
Комітет в порозумінні [із] заінтересованими організаціями повинен вирішити
реченець, місце та програму Основ[уючої] Конференції ІСНО. Вона одначе
повинна б відбутися перед СКВУ і побажано перед черговим ВЗУН.
Цей проєкт зладжений виключно для дискусії членів Президії УНО
Канади.
Торонто, дня 2 листопада 1963 р.

М. Плав’юк – Голова Президії
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 5.
Машинопис.
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№ 45
Із протоколу спільної наради членів Президії УНО Канади та
представника ОДВУ, Я. Гайвасом. Торонто, 9 лютого 1964 р.
ПРОТОКОЛ
СПИСАНИЙ З ВІДБУТИХ НАРАД членів президії УНО Канади
з представником ОДВУ в дні 9 лютого 1964 р. у Торонті.
В нарадах взяли участь члени Президії УНО: пп. М. Плав’юк – голова
Ю. Карманін – заступник голови і Є. Мастикаш – Секретар, а від ЦУ ОДВУ
п. Я. Гайвас – Орг[анізаційний] Реф[ерент] ЦУ ОДВУ.
На порядку нарад-зустрічі була справа підготовки спільно запланованої
Конференції ІСНО.
1) Вступні інформації про дотеперішню підготовчу працю Конференції
ІСНО подав п. М. Плав’юк – Голова Президії УНО. Заразом подав, що
з канцелярії Президії членам ПУН і всім запрошеним до праці в Комісіях і до
участі у Конференції. Секретар КЕ УНО вислав теж надруковані виїмки
відповідний осіб, які зголосили свою участь у Конференції і Комісіях ІСНО,
всім оголошеним учасникам, Централям ІСНО і членам ПУН.
Приявні ствердили, що у зв’язк[у] з перенесенням речинця відкриття
пам’ятника Тарасові Шевченкові з кінця травня на червень в часі від 26 до
28 червня 64 є вказане теж перенести відбуття Конференції ІСНО теж на час від
26 до 28-го червня 1964 р. у Вашинґтоні.
Р і ш е н н я : Приявні устійнили, що є доцільно перенести речинець
відбуття Конференції ІСНО на час від 26 до 28 червня 1964 р. у Вашинґтоні, та
згідно з первісним пляном доложити всіх старань для успішної підготовки
і переведення заплянованої Конференції ІСНО.
2. СПРАВА ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО
Продискутовано проєкт програми Конференції ІСНО і в и р і ш е н о до
т р ь о х первісно заплянованих доповідей пп: А. Жуковського з Парижу, Дра
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Б. Боцюркова з Едмонтону і М. Плав’юка на три подані теми у Зверненні
Президії УНО з дня 30 грудня 1963 р. доповнити програму одного доповіддю
на теми ідеольогічні і запросити для опрацювання і виголошення цієї доповіді
ред. О. Ждановича з Франції, і одну доповідь на тему ролі і завдання
української спільноти поза межами України запросити п. М. Куропася одного із
представників уродженої тут молоді, для опрацювання згаданої доповіді.
В цей спосіб в програмі Конференції ІСНО будуть включені до давнійше
заплянованих 3 (трьох) доповідий ще дві устійнені сьогодні і в цей спосіб
будуть такі запрошені доповідачі:
1) Ред. О. Жданович, доповідь на теми Ідеольогічні, Париж – Франція,
2) А. Жуковський, Характеристика сучасного стану в Україні, Париж –
Франція,
3) Др. Б. Боцюрків – Суспільно Політичні проблеми… Едмонтон –
Канада,
4) М. Плав’юк – Розвиткові тенденції міжнародної політики… Канада,
5) М. Куропась – Роля і завдання української спільноти поза України –
ЗДА. […]
На внесення п. Я. Гайваса устійнено, що УНО організує Конференцію під
оглядом програмним, а ОДВУ переводить організаційні справи у співпраці
з УНО і займається технічним виконанням справ зв’язаних з влаштуванням
і переведенням цієї спільної Конференції ІСНО. Зокрема, ОДВУ займеться
справою приміщення для всіх учасників Конфереції і приготуванням залі на
наради Конференції ІСНО і її Комісій, та званим з тим технічних справ.
3. Справи ОРГАНІЗАЦІЙНО-УСТРОЄВІ. […]
Справа СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ.
Окремо порушено справи Світового Конґресу Вільних Українців
і стверджено, що для приспішення реалізації СКВУ і створення Світового
Союзу Українців треба в першу чергу устійнити спільну лінію поступування
наших ІСНО, які у справі СКВУ мають відіграти ролю організаторів СКВУ
і виконавців спільно устійнений напрямних, Наші співпартнери з таких

129

координаційних центрів як КУК і УККА чомусь не можуть координувати праці
і все витворюють на наш погляд несуттєві ріжниці, які перешкоджають справі
скликання СКВУ.
В справі СКВУ відбулась взаїмна виміна поглядів і рішено включити
справу СКВУ в одну із заплянованих доповідий і покликати окрему Комісію
для устійнення справ СКВУ.
На тому закінчено наради в справах підготовки Конференції ІСНО о год.
3-ій п полудні дня 9 лютого 1964 р. і підписано.
[Є. Мастикаш]
М. Плав’юк - Предсідник Я. Гайвас- Орг. Реф. ОДВУ Є. Мастикаш - Секретар
Ю. Карманін – Заст.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 5, арк. 1 – 2.
Машинопис.

№ 46
Із обіжника ч. 4/ 64 КЕ УНО Канади, присвячений питанню
двомовності та двокультурності. Торонто, 20 травня 1964 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
О Б І Ж Н И К Ч. 4/ 64
Торонто, дня 20 травня 1964 р.
СПРАВА ДВОМОВНОСТИ І ДВОКУЛЬТУРИЗМУ.
В липні 1963 р. Уряд Канади покликав до діяльности окрему Королівську
Комісію зложену з 10 осіб, спеціально для справ двомовности і двокультуризму
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в Канаді, яка має занятися розглядом цих справ і меморіялів. Зараз ця Комісія
влаштовує публічні переслухання у різних місцевостях Канади.
В днях 27 і 28 вересня 1963 р. Централя Комітету Українців Канади
в Вінніпеґу

відбула

спеціяльну

нараду

представників

всіх

складових

організацій КУК і відділів КУК у цих справах і тоді ухвалено відповідні
постанови […].
Згідно з напрямними Централі КУК, у листопаді 1963 р. Президія УНО,
а також і Крайова Управа МУНО спрямували до Королівської Комісії
заповідження

про

внесення

меморіялу

в

справах

двомовности

і двокультуризму, який має бути внесений до кінця червня 1964 р.
Заразом повідомляємо, що Президія УНО вибрала свою внутрішню
Комісію, яка має завдання приготовити і опрацювати відповідний меморіял
в справах двомовности і двокультуризму. Комісія відбуває свої наради й веде
підготовчу працю.
В днях 16 і 17 червня 1964 р. у Віндзорі відбулися наради представників
МУНО

Сходу

Канади

присвячені

спеціально

справам

двомовности

і двокультуризму. Під час цих нарад на згадану тему виголосив інформаційну
доповідь п. Андрій Григорович, один із членів внутрішньої Комісії УНО,
а приявні в більшості молодь МУНО дискутували справи і приняли постанови,
як напрямні для меморіялу, що його має внести КУ МУНО.
У згаданих нарадах МУНО Сходу Канади взяв участь Голова Президії
УНО п. М. Плав’юк, представники Централь Братніх Організацій, члени Управ
Філій УНО і БО Віндзору разом із своїм членством. […]
На окрему увагу заслуговує факт, що в нараді взяли участь члени МУНО,
молодь народжена й вихована в Канаді, які розглядали й дискутували та
ухвалювали

постанови

в

незвичайно

важливій

для

цілої

української

національно-етнічної групи справі, двокультуризму і двомовности в Канаді.
[…]
З національним привітом
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За Крайову Екзекутиву УНО
М. Плав’юк

Є. Мастикаш

Голова

Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 200.
Гектограф.

№ 47
Із пресового повідомлення «Меморіял Українського Національного
Об’єднання Канади перед Королівською Комісією Канади в Торонті».
29 березня 1965 р.
[…] Торонто: У понеділок, дня 29 березня 1965 р. в Торонті в Готелі Кінґ
Едварт, у залі Шератон, відбулося переслухання меморіялів у справі
двомовности і двокультурности Канади.
Королівська Комісія в повному складі 10 осіб під проводом пп.: Дантона
і Лорандо, на пополудневій сесії розглянула меморіял внесений до Королівської
Комісії Президією Українського Національного Об’єднання Канади. Делеґація
Організації УНО була в складі 7 осіб, а це пп.: Ярослав Білак, ред. Ростислав
Шульгин, Андрій Григорович, Наталка Бундза, Василь Верига, Євген
Мастикаш, Ігор Курилів. […]
Після

вступного

з’ясування

становища

організації

Українського

Національного Об’єднання у справах двомовности і питання навчання
української мови для українських дітей в канадських школах, як теж у справах
питання української культури розвинулась незвичайно цікава дискусія між
речниками організації УНО і членами Королівської Комісії.
МІСЦЕ

УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ

в

КАНАДІ:

Речники

Українського

Національного Об’єднання заявили, що конституційне визнання прав для двох
урядових мов англійської і французької обов’язує громадян Канади. Однак не
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має обов’язку вивчати дві мови, але є вибір одної з двох урядових мов. Заразом
представники УНО виразно підкреслили вимогу навчання української мови для
дітей українського роду в Канаді в народніх, середніх і вищих школах.
Плекання мовних ресурсів є корисним для Канади. Визнання права на вивчення
і вживання матірної української мови належить до фундаментальних
демократичних прав.
Притому член Президії УНО п. Я. Білак заявив, що право навчання
української мови для дітей українського роду в канадських школах повинно
бути забезпечене законами Канади, а якщо конституція Канади буде
доповнювана, тоді це повинно бути включене в конституцію Канади.
Зрештою українська мова є матірною мовою четвертої щодо числа
національної групи в Канаді і домагання включення мови в програму
мовознавчих студій є зовсім оправдане.
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА, як предмет навчання і студій в Канаді,

є потрібна для вивчення етнічної історії Канади, тим більше, що вона не
належить до чужих в Канаді культурних здобутків. Вона вже є складовою
частиною загально-канадської культури, вона є культурною українських
піонерів Заходу Канади і їхній культурний вклад є відомий у цілій Канаді. […]
СПРАВИ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ КАНАДИ.

Організація

Українського

Національного

Об’єднання

у

свойому

первісному меморіялі в питаннях канадської конституції вказувала тільки на
причини крізи канадської конференції. Основою цієї кризи є бажання
французьких канадців, а особливо провінції Квебеку поширити деякі точки
Закону БПА (канадської конституції) на всі ділянки у цілій Канаді. Є це
юрисдикційний спір поміж франкомовною провінцією Квебек і Федеральним
Урядом Канади. Провінція Квебек домагається більших прав. Вже на початку
1965 р. зайшли в цих справах нові обставини і заяви Федерального Уряду про
потреби змін канадської конституції і тому теж і представник УНО ред.
Р. Шульгин подав деякі пропозиції, щоби для тих справ покликано або окрему
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Королівську Комісію, або поширено повновласті цієї теперішньої Комісії, щоби
вона могла занятись простудіюванням конституційних проблем і змін та подати
своє становище. […] Права етнічних меншин у Канаді пропонував розв’язати
приміром згідно з духом закону Української Народньої Республіки «Про права
національних меншин» з дня 9 січня 1918 р. Копії закону УНР долучено до
ориґінального меморіялу УНО у двох мовах англійській і французькій.
КРИТИКА ПРЕЛІМІНАРНОГО ЗВІТУ КОРОЛІВСЬКОЇ КОМІСІЇ.

З уваги на те, що згаданий перший прелімінарний звіт цієї Королівської
Комісії в основному займається взаїмо-відносинами двох як називає основних
національних груп у Канаді, а це: англійської і французької, а про інші згадує
тільки мимоходом, що такі існують у Канаді, то це викликало незадоволення
а навіть поважні застереження не тільки представників організації УНО, але
цілої української і других груп у Канаді. Всі етнічні групи у Канаді відчули це
як певного роду дискримінацію і трактування їх як горожан другої кляси.
Речники УНО виразно заявились проти такого трактування канадійських
горожан українського роду. Притому ред. Р. Шульгин покладався на заяву
сенатора П. Юзика в Оттаві про дискримінацію українців і других етнічних
груп.
Предсідник Королівської Комісії звернувся до

ред. Р. Шульгина

з пропозицією, щоби опрацював окремий меморіял в цій справі з поданням
фактів виключної дискреції Королівської Комісії. […] Цей перший день
переслухання пройшов під знаком дискусії української проблемати в Канаді, її
культури. Всі члени Королівської Комісії ставилися до з’ясованих речниками
УНО проблем уважно і об’єктивно. Місцеві англомовні щоденники в більшості
поважно потрактували справу виступу українських представників. Це був
дійсний успіх спільної всім нам справи і майбутнього української групи
у Канаді.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 4, арк. 37 – 38.
Гектограф.
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№ 48
Обіжний лист ч. 9/ 65, присвячений відзначенню першої річниці з дня
смерті А. Мельника та вшануванню пам’яті президента УНР в екзилі
С. Вітвицького. Торонто, 20 жовтня 1965 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
ОБІЖНИЙ ЛИСТ Ч. 9/ 65

Торонто, дня 20 жовтня 1965 р.
ВШАНУВАННЯ СЛ[АВНОГО] П. Полк. АНДРІЯ МЕЛЬНИКА

в першу річницю смерти.
В день І листопада 1965 року припадає перша річниця від дня смерти
Сл[авного] П. Полк. Андрія Мельника, Голови Проводу Українських
Націоналістів. Болючу втрату відчувають всі українці. Минулого року цілий
український світ з хвилиною смерти Сл[авного] П. Полк. А. Мельника
заманіфестував

своєю

поставою,

участю

у

жалібних

Богослуженнях

і Академіях, присвячених Його пам’яті пошану і вдячність тому, який 50 років
свойого життя віддав на с[л]ужбу українського народу.
Велич духа, посвяти і чину залишилися величнім дороговказом для нас
сучасників і майбутніх поколінь. Пам’ять про відданого Лицаря-Полководця
збройної Визвольної Боротьби українського народу, сьогодні величного
символу, ми кличемо всіх членів УНО і Братніх Організацій та всіх українців
у Канаді заманіфестувати в першу Різницю Його смерти.
Філії УНО і Відділи Братніх Організацій повинні вшанувати цю першу
річницю в дні 31 жовтня ц. р., як це було подано в Обіжнику КЕ УНО. А якщо
не є можливим перевести відзначення різниці 31 жовтня, тоді обов’язково
в котрусь з неділь листопада ц. р.
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Під час Жалібної Академії чи сходин просимо перевести збірку на Фонд
Полк. Андрія Мельника.
Про відбуття вшанування першої річниці смерті Сл[авного] П. Полк.
А. Мельника просимо негайно повідомити КЕ УНО і переслати збірку та
обов’язково вислати допис до Нового Шляху про відзначення у Вашій
місцевості.
СМЕРТЬ СЛ[АВНОГО] П. Д-ра СТЕПАНА ВИТВИЦЬКОГО, ПРЕЗИДЕНТА
УНР на еміґрації.

Наспіла сумна вістка, що дня 19 жовтня 1965 р. по короткій недузі помер
Сл[авний] П. Др. Степан В И Т В И Ц Ь К И Й , президент Української Народної
Республіки на еміґрації, в Нью Йорку, ЗДА. Похорони відбудуться у суботу дня
23 жовтня 1965 р. у Нью Йорку.
НА ЗНАК ЖАЛОБИ Й ПОШАНИ ДО ПОКІЙНОГО ПРЕЗИДЕНТА УНР Д-ра
СТЕПАНА ВИТВИЦЬКОГО, ФІЛІЇ УНО ВИВІСЯТЬ ПРАПОРИ з ЧОРНИМИ
ЛЕНТАМИ

НА

ДОМІВКАХ

УНО

ВІД

ДНЯ

ОДЕРЖАННЯ

ЦЬОГО

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ДНЯ ПОХОРОНІВ 23 ЖОВНЯ 65 р. ВКЛЮЧНО. ХАЙ
ПАМ’ЯТЬ ПРО ПОКІЙНОГО ПРЕЗИДЕНТА УНР ЖИВЕ ВІЧНО!

Др. С. Витвицький народжений 1884 р. в Станиславівщині, визначний
політичний діяч і адвокат, член політичного комітету, що підготовляв Акт
1 листопада 1918 р. Міністер Західньої Української Народної Республіки і брав
активну участь у з’єднанні ЗУНР з УНР 22 Січня 1919 р. Згодом Де[р]жавний
Секретар Закордонних справ, представник уряду Західної Области Української
Народної Республіки у переговорах з місіями Антанти. В листопаді 1919 р.
заступник голови дипльоматичної Місії Директорії УНР до Варшави, склавши
протест проти Варшавського договору залишив місію. Опісля був керівником
закордонних справ в екзильному уряді ЗУНР в Відні, а від 1921 р. до 23 го[д].
місії ЗУНР у Парижі й Лондоні. Від 1935 до 1939 посол до польського Сойму
і заступник Голови Парляментарної Репрезентації. На еміґрації брав участь
у створенні УНРади, в 1949 р. був заступ. Голови Виконного органу УНРади
і керівником ресорту закордонних справ.
В 1954 р. обраний президентом УНР на еміграції.
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З національним привітом
За Крайову Екзекутиву УНО
М. Плав’юк – Голова

Є. Мастикаш – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 213.
Гектограф.

№ 49
Обіжний лист ч. 2/ 66 КЕ УНО Канади до Філій УНО щодо
репресивної політики Радянського Союзу в Україні серед культурних
діячів. Торонто, 23 квітня 1966 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
ОБІЖНИЙ ЛИСТ Ч. 2/66

Торонто, дня 23 квітня 1966 р.
У КИЄВІ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ.

В першій половині квітня 1966 р. на захід прийшли вістки, що окупаційна
московська влада в Україні перевела тайний процес над групою українських
письменників 10 до 12 осіб і обвинувачено їх у проти совєтській пропаганді.
Дотепер не має точних відомостей про цей процес, і на заході світова преса
обмежилася тільки до малих згадок про засуд двох українських письменників,
що були арештовані в Києві і засуджені по 7 років концентраційного табору.
Засуджено літературних критиків: 42 річного – ІВАНА СВІТЛИЧНОГО і
31 річного – ІВАНА ДЗЮБУ.
З повідомлень європейської преси виходить, що арешти в Україні мали
широкий засяг, були в тому самому часі арештовані також українські культурні

137

діячі, мистці, малярі й інші працівники культури. Дотепер не має дальших
повідомлень, чи вже відбувся над усіми арештованими якийсь судовий процес,
а може прямо їх заарештовано і заслано звичайним совєтським порядком до
концентраційних таборів. Невідомі також і прізвища арештованих, нічого в цій
справі не подає совєтська преса, виходить, окупаційні чинники хочуть
промовчати про цю нову хвилю совєтського терору в Україні, щоби не
викликувати ширшого розголосу в світі і занепокоєння в Україні. Коли все
ж таки ці загальникові відомості продісталися на захід у вільний світ, тоді
окупаційна влада в Україні в дні 19 квітня ц. р. влаштувала пресову
конференцію у Києві для закордонних кореспондентів, яких запрошено
з Москви,

і

в

цей

спосіб

започаткувала

кампанію

для

розгрому

націоналістичних рухів в Україні й у других республіках Совєтського Союзу.
Заразом окупаційна влада виступила з наклепами на українських націоналістів
закордоном у вільному світі. Цю акцію окупаційної московсько-комуністичної
влади в Україні треба уважати початком ширше заплянованої акції
московського терору і переслідувань в Україні.
Нашим завданням у вільному світі є: 1) у правдивому світлі представити
цілі окупаційної влади в Україні; 2) зорганізувати публічну опінію у вільному
світі, щоби вона зареаґувала в обороні безправно переслідуваних письменників,
мистців і працівників культури в Україні.
З уваги на те, що український народ не має змоги свобідно висловитись,
а ні відповідно зареагувати на переслідування окупанта, тому цей обов’язок
тяжить на нас у вільному світі.
Президія УНО опрацювала в англійській мові пресове звідомлення і дня
22 вислала його до всіх щоденників у Канаді і до деяких більших тижневиків
з проханням помістити його.
В залученні пересилаємо копію згаданого пресового звідомлення просимо
провірити, чи було воно поміщене у Вашій місцевій пресі, якщо ні тоді треба
Управі чи Представникові Філії УНО звернутися прямо до редакції,
предложити залучене пресове звідомлення і просити про його поміщення.
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Також просимо Управи Філій УНО постаратися зробити витинки із Вашої
місцевої преси про справу і переслати до КЕ УНО, для інформації.
Президія УНО звернулася у цій справі до Президії КУК для
зорганізування відповідної акції на терені Канади, і вислання відповідних
меморіялів до Уряду Канади і Об’єднаних Націй.
З національним привітом
За крайову Екзекутиву УНО
М. Плав’юк

Є. Мастикаш

Голова

Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, спр. 222.
Гектограф.

№ 50
Із обіжного листа ч. 3/67 КЕ УНО Канади щодо відзначення 100-річчя
Канади та 75-річчя поселення українців. Торонто, 9 травня 1967 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВА

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБЄДНАННЯ КАНАДИ
ОБІЖНИЙ ЛИСТ Ч. 3/ 67

Торонто, дня 9 травня 1967 р.
1867 – 1967

1891 – 1967

ВІДЗНАЧЕННЯ 100 РІЧЧЯ КАНАДИ

і 75 РІЧЧЯ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ

ОКРЕМЕ ЮВІЛЕЙНЕ ЧИСЛО НОВОГО ШЛЯХУ
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В 1967 році ціла Канада величаво відзначує своє 100 Річчя і для тієї цілі
є зорганізований Загально Канадський Комітет 100 Річчя, з місцевими
комітетами у кожній місцевості.
Українці в Канаді включилися у працю місцевих і провінційних комітетів
100 річчя, а також є українські представники у Загально-Канадському Комітеті
100 річчя.
Понад півмільйона українців у Канаді відзначуватимуть цього року
подвійний Ювілей: 100 річчя Канади і 75 літній вклад українців в економічну,
культурно-наукову, політичну, суспільно-громадську і професійну розбудову
Канади.
Щоби це все відповідно підкреслити і описати, Крайова Екзекутива УНО
вирішила видати ОКРЕМЕ ЮВІЛЕЙНЕ ВИДАННЯ НОВОГО ШЛЯХУ З НАГОДИ
100 РІЧЧЯ КАНАДИ, що появиться при кінці місяця червня 1967 р. […]

Крайова Екзекутива УНО звертається до всіх Філій УНО і Відділів УСГ,
ОУК і МУНО, щоб по одержанні цього Обіжного Листа, відбули спільні наради
для зорганізування акції, для зібрання бажань і привітів від: професіоналістів,
підприємців, купців, місцевих урядових установ і осіб, Управ Філій УНО
і Управ Відділів Братніх Організацій та членства УНО і БО на збірні листи, для
поміщення в Окремому Ювілейному числі Нового Шляху з нагоди 100 річчя
Канади і 75 річчя поселення українців у Канаді і їхнього вкладу в розбудову
Канади. […]
За Крайову Екзекутиву УНО
Я. Білак – Голова

Є. Мастикаш – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 3, арк. 63.
Гектограф.
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№ 51
Інформаційне повідомлення щодо поширення правдивої інформації
за кордоном про репресивну політику радянського режиму в Україні та
публікацію УНО Канади книжки В. Чорновола «Лихо з розуму»
англійською мовою. [1968 р.]
ПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ДЛЯ
ПОШИРЕННЯ ПРАВИЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙ ПРО СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

Поширювати п р а вд у про У к р а ї н у в країнах нашого поселення для
ознайомлення чужинців з минулим і сучасними змаганнями українського
народу є одним з найважливіших обов’язків всіх українців, які живуть
в вільному світі.
З уваги на те, що в сучасних обставинах український нарід не має змоги
свобідно висловлюватись та подати своє становище до відома інших народів
вільного світу, тому це завдання припадає нам українцям у вільному світі, бути
речниками вільного духа України, бути добрими «амбасадорами української
справи» і здобувати прихильників для справи визволення України. Це завдання
в міру своїх спроможностей, цілий час свойого існування виконувала й виконує
організаційна система Українського Національного Об’єднання і Братніх
Організацій.
ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КНИЖКИ «ЛИХО З РОЗУМУ» ВЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА І ЇЇ ПЕРЕКЛАД НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ «ЧОРНОВІЛ ПЕЙПЕРС»

видало Українське Національне Об’єднання в 1968 р. в Канаді.
При кінці місяця вересня 1967 р. Голова Проводу Українських
Націоналістів в Парижі Вп. Олег Штуль-Жданович одержав з України через
залізну

заслону

багаті

документальні

матеріяли

про

переслідування,

арештування і засуди московською окупаційною владою українських діячів
культури, науки і мистецтва, поетів і письменників. Все це Провід ОУН
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в Парижі видав книжкою на 336 стор[інок] друку в Видавництві «Українську
Слово» в Парижі, місяці жовтні 1967 р. Цею самою дорогою одержано також
і листа Вячеслава Чорновола під заг[оловком] «Я нічого у вас не прошу», який
одержало УНО в Канаді й помістило в Новому Шляху.
В місяці грудні 1967 р. Президія УНО вручила переклад Листа Чорновола
на англійську мову, відомому публіцистові, кореспондентові щоденника «Де
Телеграм» в Торонті п. П. Вортінґтонові та поінформовано його про сучасний
стан в Україні, про переслідування українських працівників культури в СССР
та про те, що рукопис книжки «Лихо з розуму» продістався підпільним шляхом
в західню Європу й був виданий у В[идавниц]ві «Українського Слова в Парижі.
На тій основі появилися в щоденнику «Де Телеграм» статті відомого
кореспондента П. Вортінґтона в днях 6, 8 і 11 січня 1968 р. про В. Чорновола,
С. Караванського, М. Масютка і Гориня, арештованих і засуджених на
довголітні тюрми в СССР. Він також подав правильне насвітлення сучасного
стану в Україні.
В такий спосіб появилися правдиві інформації в усій світовій пресі
в вільному світі про Україну й аспірації українського народу.
В місяці червні 1968 р. старанням УНО в Канаді, видавництво Мек Ґров
Гілл видало переклад книжки В. Чорновола «Лихо з розуму», яка в анг. мові
має назву «Документи Чорновола» - «Де Чорновіл Пейперс» багатотисячним
накладом в Канаді, З[єднаних] С[тейтів] А[мерики], Англії і Австралії.
Цією дорогою українська справа набрала широкого розголосу і появилася
як проблема міжнародного значення в аспекті політичному у всій міжнародній
пресі вільного світу.
Подав Євген Мастикаш
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 15, арк. 22.
Гектограф.
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№ 52
Лист до Голови філії УНО в Едмонтоні М. Суховерського щодо
організації зустречей О. Штуль-Ждановича з членством УНО.
26 лютого 1971 р.
Ч:498/ 71
Вп. Пан

26 лютого 1971 р.

Др. М. Суховерський, Голова Філії УНО, Заступник Президента
Едмонтон, Ал[льбер]та
В[исоко] Шановний Друже Докторе!
Минувшого тижня КЕ УНО вислала окремого листа до Управи Філії УНО
Едмонтон в справі влаштування зустрічі Голови ПУН ВШ. О. ШтуляЖдановича із членством УНО і БО та українським громадянством Едмонтону.
Дня 27 березня ц. р. Голова ПУН буде мати зустріч із членством УНО
і БО у Судбурах.
Дня 28 березня ц. р. подібна Зустріч відбудеться у Форт Віліям.
Опісля переїздом міг би відвідати Вінніпеґ у п’ятницю 2 квітня, а вже
у суботу чи неділю міг би бути у Едмонтоні, маємо на увазі дні 3 або 4 квітня
ц. р.
ПУН одержав нові матеріяли з України, а це нові числа Українського
вісника, а саме ч: 3, з дуже важливими інформаціями про сучасний стан
в Україні і тому таки конечно нам потрібно поінформувати в першу чергу наше
членство УНО і БО, а також і українське громадянство так у Канаді як теж
і ЗДА, про актуальні справи в Україні і це авторитетною особою Головою ПУН.
З уваги на те, що Голова ПУН вже від кількох років не мав змоги
відвідати Заходу Канади, а зокрема такого важливого нашого осередку як
Едмонтон, тому було б доцільним, щоби тим разом мав змогу відвідати і з цієї
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нагоди УНО і БО могли б влаштувати прийняття для відзначення 40 річчя
УВФонду з приходом для УВФонду.
Для Едмонтону може бути до вибору субота або неділя дня 3 або 4 квітня
ц. р. на приняття краще підходить субота, тому просимо Вас розглянути справу
і повідомити КЕ УНО, щоби ми могли одну із вище згаданих дат подати для
Філії УНО Саскатун.
Наші осередки на Сході Канади Голова ПУНУ відвідав в 1969
і в 1970 році, а на Заході Канади останній раз був правдоподібно 5 років тому,
отже досить давно.
Голова ПУН ВШ. О. Штуль Жданович є добрий промовець і уміє добре
з’ясувати справу сучасного стану в Україні, маючи до цього добрі і актуальні
інформації з Краю.
Наші політичні противники, якщо би мали такі актуальні матеріяли
і такого доброго промовця, як наш Голова ПУН, то напевно скапіталізували би
таку велику справу в першу чергу під оглядом політичним, а в парі з тим теж
і у великій мірі під оглядом фінансовим.
Президія і Крайова Екзекутива УНО докладають всіх зусиль для того,
щоби уможливити поїздку Голови ПУН і відбути зустрічі принайменше по
наших більших осередках у Канаді, а теж ми звернулися і до ЦУ ОДВУ та
наших друзів у ЗДА і чекаємо на відповіді?
Очікуємо позитивної відповіді і остаємо з організаційним привітом.
За Президію УНО в Канаді
Др. М. Мицик – Президент УНО

Мгр. Є. Мастикаш – Секретар
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 11, арк. 43.
Машинопис.
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№ 53
Лист Філії УНО Канади ім. Є. Коновальця у Форт Віліям до КЕ УНО
Канади. Форт Вільям, 2 квітня 1971 р.
До Крайової Екзекутиви
Українського Національного Об’єднання,
Торонто, Онтаріо.
Хвальна Екзекутиво!
Для Вашої інформації подаємо, що згідно наміченого пляну, в неділю –
28 березня ц. р. в Тандер Бей, відбулася Громадська зустріч з Головою ПУН
ВШ. Олегом Штулем-Ждановичем, на честь якого заходом Філії УНО і БО
відбулося гостинне прийняття-вечеря в домі УНО.
Всіх приявних на залі було 110 осіб, а між ними голова Відділу КУК
з дружиною, голови майже всіх існуючих місцевих організацій і установ, 4-ох
священників та поважне число громадських діячів, яких поіменно представив
господар Зустрічі, член КЕ УНО п. М. Савчук.
Громадську зустріч відкрив і привітав Почесного Гостя, голова Філії УНО
п. М. Лисий, а представляв його секретар п. О. Петришин. Голова Відділу КУК
п. В. Кузик, вітав Голову ПУН від імені всього українського громадянства
в Тандер Бей. Приявні привітали своїми оплесками і повстанням з місць.
На вступі своєї доповіді Голова ПУН подякував за матеріяльну підтримку
дії ОУН на протязі останніх 40-річного існування УВФонду в Канаді і належно
проаналізував ті важливі події, що відбувалися і відбуваються під сучасну пору
в поневоленій Україні. Зокрема насвітлив теперішню боротьбу українських
патріотів, яких не застрашує ні тюрма, ні концентраційні табори.
Напередодні зустрічі, в англомовній пресі був поміщений «прес-реліз»
про приїзд Голови ПУН, а в часі його приїзду, на летовищі, відбулося інтерв’ю
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кореспондента місцевої англомовної газети з Головою ПУН, яких вирізки Вам
залучуємо.
В понеділок в Роял Едвард Готелі управа мала обід з Головою ПУН, який
того ж дня, о год. 7:40 веч., відлетів до Вінніпеґу.
З нагоди 40-річчя УВФонду і відвідин нашого Осередку Головою ПУН,
переводиться збірку пожертв на УВФонд ОУН, яка скоро закінчиться і мабуть
досягне суми 700 дол.
Остаємо з національним привітом

[О. Петришин]

За Управу Філії УНО: Олекса Петришин, секретар.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 11, арк. 47.
Машинопис.

№ 54
Із повідомлення КЕ УНО Канади щодо проведення 26-х Українських
Освітніх Курсів 16 липня – 13 серпня 1972 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Крайова Екзекутива УНО повідомляє Філії УНО і Братні Організації
та минулорічних курсантів що
26-ті УКРАЇНСЬКІ ОСВІТНІ КУРСИ
відбудуться на оселі «Сокіл» Філії УНО Торонто-місто, в Гакстоні,
над озером Сімко, в часі
від 16 липня до 13 серпня 1972 р.
Керівником 26-их УОКурсів є мґр Марія Кінасевич, довголітня вчителька
української мови в гімназії в Україні та вчителька української мови на Середніх
Курсах Українознавства в Торонті.
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Програмові справи навчання веде Крайова Екзекутива УНО в порозумінні
з

Управителькою

УОКурсів

і

викладачами.

Адміністрацію

УОКурсів

погодилася вести Філія УНО Торонто-місто.
На закінчення Українських Освітніх Курсів, Управа Курсів переводить
іспити й подає оцінки з усіх програмових предметів українознавства за
визначеною програмою для поодиноких кляс: 9, 10, 11, 12, і 13-ої, державних
шкіл (гай-скул). Зложені іспити з української мови й літератури на закінчення
УОКурсів,

вже

давніше

визнали

університети

Саскачевану,

Манітоби

й Алберти в Західній Канаді. Ці іспити є також визнані за два кредитовані
предмети в університетах Ватерлю й Оттаві в провінції Онтаріо, та на «Тічерс
Каледж» в Торонті.
На тій основі Українські Освітні Курси, що їх веде Крайова Екзекутива,
УНО під час літніх вакацій мають поважне значення для української молоді
в Канаді.
КУРСАНТИ: Студентом Українських Освітніх Курсів може бути кожний

українець-українка, які закінчили найменше 15-ий рік життя, має знання
української мови в слові й письмі та закінчену найменше 9-ту клясу середньої
школи (гай-скул).
ПРИМІЩЕННЯ: Курсанти будуть мешкати й харчуватися на оселі

«Сокіл» Філії УНО Торонто, в Гакстоні над озером Сімко. Там відбуватиметься
навчання програмових предметів з українознавства. Після лекцій буде навчання
народних танків, хорового співу, спортових [і]гор і забав на вільному повітрі,
а теж плавання й купання в озері, піж опікою.
ЗГОЛОШЕННЯ КУРСАНТІВ разом із ВПИСОВОЮ ЗАЯВОЮ,
ЛІКАРСЬКИМ СВІДОЦТВОМ І ОПЛАТОЮ просимо переслати до
20 червня 1972 р. на адресу:
UKRAINIAN NATIONAL FED’N. D. E.
P. O. Box 1104, Stn. “D”, Toronto 9, Ont., Canada […]
Крайова

Екзекутива

УНО

вже

запросила

фахових

й інструкторів для поодиноких предметів навчання на УОКурсах.

викладачів
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Зголошення просимо пересилати точно до поданої дати 20 червня ц. р.,
щоб можна було приготовити відповідну скількість приміщень для курсантів.
КРАЙОВА ЕКЗЕКУТИВНА УНО

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 58.
Друкарський примірник.

№ 55
Проект телеграми КЕ УНО Канади до міністерств закордонних справ
на підтримку репресованого Л. Лук’яненка, розісланий Крайовим
Управам та Відділам об’єднання. [1978 р.]
ПРОЄКТ ТЕЛЕГРАМИ ДО МІНІСТРА
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (даної країни)
ВИСОКОДОСТОЙНИЙ

___________________ (прізвище й ім’я)
МІНІСТЕР ЗОВНІШНІХ СПРАВ ____________ (країни)

в ___________________ (столиця-місто країни)
(Копія телеграми КЕ УНО
до міністра Канади)
Високодостойний Пане Міністре!
Крайова Екзекутива і членство Українського Національного Об’єднання
Канади, Інк. висловлюють свої найглибші стурбування з приводу важкого
засуду совєтськими властями Лева Лук’яненка – 50-річного українського
адвоката в Україні.
За недавніми інформаціями міжнародніх телеграфічних аґенцій –
«Ройтер» й інших, Лев ЛУК’ЯНЕНКО ЗАСУДЖЕНИЙ на 10 років тюрми
і 5 років заслання за вигадану судом антирадянську аґітацію і пропаґанду.
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В 1961 році Лев Лук’яненко був арештований і засуджений на кару
смерти за створення Української Робітничо-селянської професійної спілки
в Україні. Апеляційний суд замінив кару смерти на 15 років тюрми
і концентраційного табору. В 1976 році Л. Лук’яненко вийшов на волю, але
цілий рік був переслідуваний і тероризований КҐБ, а в грудні 1977 р. знову
заарештований.
Лев Лук’яненко був одним із засновників Української Громадської Групи
сприяння виконанню Гельсінської Угоди. За збереження і оборону людських
прав в Україні, він тепер знову жорстоко засуджений на 15 років.
Крайова Екзекутива і всі члени Українського Національного Об’єднання
Інк. звертаються до Вас, Високодостойний Пане Міністре, з гарячим
проханням

висловити

протест

урядові

Совєтського

неоправданого засуду Лева Лук’яненка і в и м а г а т и

Союзу

проти

його негайного

звільнення.
Порушення основних людських прав будь-якою державою в світі
повинно викликати реакцію – протест всіх вільних держав світу – членів
Гельсінських Угод.
Протест нашого (канадського) уряду проти неоправданого засуду
Анатолія Шаранського і Олександра Гінзбурга, які, як і Лев Лук’яненко, були
засуджені за захист людських прав, запевняє нас, що Ви, Високодостойний
Пане Міністре, станете на оборону, безправно засудженого Лева Лук’яненка.
З правдивою пошаною
За _________________
голова

секретар

П.С. Подібного змісту телеграму в англійській мові вислала Крайова
Екзекутива УНО Канади, міністрові закордонних справ федерального уряду
Канади, в липні 1978 р.
Всі Крайові Управи, Відділи і їхні члени повинні НЕГАЙНО вислати
подібного змісту телеграми до своїх крайових урядів чи міністрів закордонних
справ в обороні Л. Лук’яненка. В обороні А. Шаранського жиди вислали
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кількадесят тисяч телеграм до всіх урядів світу, а тому він є звільнений. Це
саме мусимо зробити й всі ми, щоб добитись звільнення Л. Лук’яненка.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 5, арк. 53.
Гектограф.

№ 56
Протокол наради Організаційного Комітету з відзначення 50-ти річчя
ОУН. Торонто, 1 жовтня 1979 р.
Протокол
з відбутих нарад Організаційного Комітету 50-ти річчя ОУН в Торонті
дня 1 жовтня 1979 р. в долішній залі дому УНО при 2397 Блюр на Зах[ідному]
Торонті
Приявних 19 осіб підписаних на листі приявних в залученні до протоколу
Наради відкрив голова Президії УНО п. Л. Філь
Програму нарад приготовив Євген Мастикаш, голова Крайового
Ком[ітету] УВФонду
На початку п. Л. Філь зреферував справу 50-річяя ОУН і відзначення й на
терені організаційної системи УНО і БО в Торонті.
До т. 2 Приступлено до вибору Орг[анізаційного] Комітету і устійнено
такий склад Голова Комітету п.: Л. Філь
Заступники пп.: Мих[айло] Ромах,
"

п[а]ні Софія Проців, голова ЦУ ОУК

"

Мих[айло] Шебець, " ГУ УСГ

"

Лев Рогатин

" КУ МУНО

"

Євген Мастикаш

" Кр[айового] Комітету УВФонду

Устійнено, щоби в складі Орг[анізаційного] Комітету були голови
Централь УНО і БО.
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Запропоновано, щоби становище секретара перебрав Євген Мастикаш,
а на скарбника вибрано п. Петра Ігнатка. Всі приняли запропоновані
становища.
До т. 3. Вибрано голів таких комісій: Імпрезової і Програмової
п. В. Голинського і п. Лібера,
Голову Бенкетової Комісії: п-ні Софія Проців і до помочі добере членок
ОУК.
Вибрано склад Комісії Кольпортажі[в] квитків, а це:
пп: Мирошник Яків, Ігнатко Петро, Андрусяк Іван, Сергійчук Микола,
Шелестинська Євгенія, Фабіян Петро, Коваль Ярослав, Кутна Катерина,
Сергійчук Юрко, та постаратися про представника МУНО з Торонта.
Рішення: пп: Є. Мастикаш і Я. Коваль подбають про надруковання
квитків на п’ятницю на день 5 жовтня 1979 р. на наради кольпортажної комісії.
Наради Орг[анізаційної] Комісії відбудуться дня 8 жовтня 1979 р.
Всі приготовляють свої пропозиції на наради дня 8.Х.1979 р.
Устійнено, що доповідачем на бенкеті буде інж. О. Кандиба, а почесною
гостею буде ВШ. П. Раїса Мороз.
Устійнено, що керівником вечора буде п. Мих[айло] Ромах, на що він
погодився. На тому нараду закінчено.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 2, арк. 35.
Машинопис.
№ 57
Зі звернення КЕ УНО Канади до батьків української молоді щодо
роботи Українських Освітніх Курсів. Торонто, 20 травня 1981 р.
[…] Українське Національне Об’єднання в Канаді вже 16 років веде
вакаційні УКРАЇНСЬКІ ОСВІТНІ КУРСИ для української середньошкільної
молоді.
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Метою Українських Освітніх Курсів є, в першу чергу, підвищити
кваліфікації молоді з предметів українознавства, як: української мови,
літератури, історії, географії, культури й майстерства України, історії українців
у Канаді й українських поселень в інших країнах. Ці предмети викладатимуть
фахові вчителі. На закінчення курсів відбудуться іспити і курсанти одержать
свідоцтва.
Чергові, 35-ті Українські Освітні Курси УНО, відбудуться
від 5 липня до 1 серпня 1981 р.
На оселі УНО «Сокіл» над озером Сімко, в Гактосні, Онтаріо.
Звертаємося до Вас, ВШ. Батьки, подбати, щоб Ваші діти –
середньошкільного віку, взяли участь в Українських Освітніх Курсах УНО, бо
це доповнить і скріпить їх знання з поданих вище предметів українознавства,
а зокрема перед матурою. Крім допомоги в науці. Ваші діти матимуть змогу
перебути частину вакацій в товаристві української молоді, серед гарної
природи оселі, над озером.
КУРСАНТИ: Студентом Українських Освітніх Курсів УНО може бути

кожний – кожна українець/-ка, які закінчили 14-ий рік життя і 9-ту клясу
середньої школи (гай скул), достатньо володіють українською мовою і бажають
поглибити знання з поданих вище предметів українознавства. Курсантам із
слабшим знанням української мови буде призначено більше часу на вивчення
української мови, писання, читання і розмовної мови, бо курсанти будуть
поділені на групи в залежності від їх підготовань.
ПРИМІЩЕННЯ: Студенти будуть мешкати і харчуватися на оселі УНО

«Сокіл». Там відбуватиметься і навчання поданих вище предметів кожного дня,
до обіду, крім неділі. По обіді будуть: спортові ігри, купання в озері, навчання
хорового співу, народніх танців, доповідні лекції запрошених доповідачів на
різні виховні теми, красномовство, все це буде під проводом інструкторів.
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ЗГОЛОШЕННЯ СТУДЕНТІВ разом із «Вписовою заявою» і реєстраційною

оплатою в сумі 175.00 дол[ларів] пересилати до 15 червня 1981 р. на адресу
УНО подану вище, або на «Вписовій заяві», яку долучуємо.
З правдивою пошаною і привітом
За Крайову Екзекутиву УНО
Леонід Філь
голова

Ігор Бурачок
шкільний реф[ерент] КЕ УНО
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 34, арк. 4.
Гектограф.
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