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Гартуйсь
Дорогі Подруги і Друзі,
Щиро запрошую Вас на Баль Дебютанток, який відбудеться в суботу веч. 28ого квітня.
Початок Балю о год. 7 веч. , що дає Вам змогу переодягнутися після пленуму. Ціна квитка$85
від особи, це включає презентацію наших прекрасних Дебютанток, вечерю, напитки, добірну
окестру і чудове товариство. Одяг‐формальний.
Ми, по просьбі Василя Сенька, зарезервували столи для членів Кр. Управи та всіх Делеґатів
Пленуму.
Просим Вас сповітити про вашу участь до 19ого квітня, також, якщо Ви можливо організували
собі місце при іншому столі.
Я також прошу всіх Голів осередків приготовити писемний привіт Дебютанткам і їхним
супровідникам. Привіти будуть поміщені в їхніх пресональнух портфоліях, як в минулих
роках. Прошу переслати Ваші привіти на осередковій бланці по електонній почті до п’ятниці
20ого квітня.
Очікую приємної зустрічі з Вами наступного тижня і зичу Вам щасливої подорожі до Сіднею.
З пошаною до Вас,

Дарка Сенько
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Hartuis Podruhy i Druzi,
I would like to extend an invitation to you to the 2007 Debutante Ball which will be held Saturday
evening the 28th of April.
The Debutante Ball will commence at 7pm so leaving you ample time to change after the Plenary
meeting.
The cost is $85 per head, included in this is the presentation of our beautiful Unachky, dinner,
wine, beer and soft drinks, great music, and fabulous company. The dress code is Black Tie /
Formal.
We have in anticipation and as requested by Wasyl Senko reserved two tables for KY / Holovy and
members of Upravy.
I would appreciate your RSVP by this coming Thursday the 19th of April. Also please advise me if
you have other preferred seating.
I also invite all Holovy Oseredky to prepare a written pryvit for the Debutantes & Partners. This will
be included in their personal portfolio as in other years. I would appreciate all pryvity to be
forwarded to me via email as a PDF on letter head by this coming Thursday / Friday.
I look forward to catching up with you next week. Travel safely.
With CYM Greetings
Darka Senko
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