
В Україні нас стає менше, 
а за кордоном - більше

n Вітчизняні науковці вважають,
що населення України й надалі
зменшуватиметься—потенціал де -
мографічного зростання вичер па -
но.

І навіть ці 42 мільйони—стільки
сьогодні налічили українських гро -
мадян—постійно на території Ук -
ра їни не проживають, зауважив ди -
ректор Українського інституту до -
сліджень екстремізму Олег Зарубін -
ський, пише ukurier.gov.ua

"Нещодавно одна лише Польща
оприлюднила інформацію про те,
що на «її території офіційно про -
жи  ває близько мільйона наших
спів віт чизників,—пише Урядовий
ку  р'єр.—Чимало їх нині в Італії, Іс -

па нії, Португалії та Чехії.
Більшість українців, яким вда ло -

ся туди виїхати, зазвичай намага ю -
ться залишитися там жити, а зго -
дом перевезти й свою родину.  Так, у
Португалії є цілі українські села, де
народжуються і зростають нові по -
коління Даринок та Іванків".

Чимало українців перебувають і
в Російській Федерації. Але система
дещо інша—циркулярна. Туди ук -
ра їнці зазвичай виїжджають на за -
робітки: поїхали, попрацювали пів -
року або сезон, заробили грошей і
повернулися в Україну.

Усього поза межами нашої дер -
жа ви нині перебувають близько 3
мі льйонів українців.
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Manitoba Provincial CYC-USRL Convention
(TYC-USRA, C.Y.K.- UWAC, CYMK-UOY)

Saturday, September 24, 2016
St. Andrew’s College

29 Dysart Road, Winnipeg, MB

Theme: "The 125th Anniversary of Ukrainian Settlement in Canada"

PROGRAM
8:30 a.m.    — Registration and Refreshments
9:00 a.m.    — Молебень - Moleben
9:30 a.m.    — Official Opening

— Procession with Banners
— Opening Prayer
— Prayer Honouring the Memory 

of Deceased CYC-USRL Members
— Election of Convention Secretary
— Greetings:

— His Eminence Metropolitan YURIJ
— V. Rev. Fr. Taras Udod, UOCC Chancellor

— National Presidents
— CYC-USRL - Dr. Tony Harras
— C.Y.K.-UWAC - Lesia Perret
— TYC-USRA - Emil Yereniuk
— CYMK-UOY -  Lisa Zienchuk

— Provincial Presidents
— TYC-USRA - Myroslaw Bugera
— C.Y.K.-UWAC - Dobr. Orysia Ehrmantraut
— CYMK-UOY - Natalia Ivaniv 

10:00 am.   — Separate Sessions 
(TYC-USRA, C.Y.K.-UWAC, CYMK-UOY)

12:00 pm.  — Lunch 
1:00 pm.    — Joint Session

Presentations by four panelists, each discussing one of the
four waves of Ukrainian Immigration to Canada

— Acceptance of 2014 Convention Minutes
—Reports:

— MB Prov. CYC-USRL President (Myroslaw Bugera)
— MB Prov. CYC-USRL Treasurer (Daria Hyworon)
— SUS Foundation (Walter Manulak)
— Museum (Marijka Spytkowsky)
— Ukrainian Voice (Maria Bosak)
— MB Provincial CYC-USRL Executive Election
— Resolutions
— Results of Elections  

(C.Y.K.-UWAC,  TYC-USRA, CYMK-UOY)
— Verification Committee Report 

5:00 p.m.   — Вечірня - Vespers
5:30 p.m.   — Dinner / Banquet
7:00 p.m.   — Charity Auction  

(Free admission - Everyone welcome to attend)

Convention Registration Fee - $60  (all inclusive) CYMK - $20
* Additional Dinner / Banquet tickets may be purchased for $25 per ticket.

   
Notice of upcoming

Manitoba Provincial Ukrainian Self Reliance League 
of Canada Convention 2016

Saturday, September 24, 2016
Watch for program details as they become available.

Please reserve the date and plan to attend. Everyone is welcome.

Appeal for Donations
The UUkkrraaiinniiaann  VVooiiccee

building is in need of extensive roof repairs. 
Estimated cost is $26.000.00
Your much appreciated donations can be send to: 

UKRAINIAN  VOICE 842 Main St., Winnipeg, MB R2W 3N8
We thank you in advance for your continued support.

—Board of Directors

Wish List “Ukrainian Voice”
Directors and Staff 

invite our readers and supporters to help fund the following equipment:
• New hot water tank $400.00     • Digital Camera  $350.00 
We thank you for your support in advance!


