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Нью Йорк, 10-го серпня 2007  

 
До: Управ Осередків СУМ в Америці  
 і членів КУ СУМ 
 
 
 
СПРАВА: ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ– 30-го ВЕРЕСНЯ 2007 р.  
 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
     Процес позачергових виборів  в Україні вже розпочався з днем 2-го  серпня ц.р.  Це буде унікальна нагода, 
коли українські виборці своїм голосуванням віддадуть свій голос за чесних та державно – патріотичних 
представників до Верховної Ради, і таким чином надіємось зліквідують корумповану схему і визиск 
українського громадянина та забезпечать культурне й духовне відродження України.  
 
Для переведення  виборів Президент  України Віктор Ющенко закликав надіслати міжнародніх спостерегачів 
для  переведення справедливих виборів. Тому  завданням всіх нас є допомогти зберегти  національну суть і 
гордість української держави, щоб ця сутність передавалася для майбутніх поколінь, щоб духовість 
української нації утверджувалась назавжди, та щоб Україна засіла  в колі  вільних та демократичних  держав 
світу. 
 
В минулому, члени СУМ були спостерігачами на виборах в Україні.  І в цих надзвичайних обставинах знова 
приходиться нам звернутись до нашого членства із закликом– ЗГОЛОШУЙТЕСЯ БУТИ МІЖНАРОДНІМИ 
СПОСТЕРІГАЧАМИ, щоб наступні вибори в Україні були чесними та справедливими! 
 
Тому КУ СУМ в Америці  звертається до нашого членства з проханням голоситись бути спостерігачами на 
чергових виборах.  Координатором цієї акції в ЗСА є Український Конґресовий Комітет Америки (УККА).  
Точні інформації можна отримати за адресою – www.ucca.org , або на ч. тел. 212-228-6840. 
 
В минулому ми закликали Осередку СУМ заохотити відповідних кандидатів бути спостерігачами, та по 
можливості, оплатити їм кошти поїздки в Україну.  Тому знова звертаємось до наших Осередків посприяти цій 
благородній цілі.  Просимо широко оголосити між своїм членством важливіть наступніх виборів, та помогти 
фінансово тим які ( за Вашим рішенням) заслуговують на це. Імена зголошених від Осередків СУМ просимо 
подати до  КУ СУМ на ky-usa@cym.org. 
 
 
Остаємось до Вас з дружнім сумівським привітом, 
 
 

Честь України   –  Готов Боронити! 
 
 
 

За Крайову Управу: 
 
 
                                                                                   
 
Богдан Гаргай        Мирон Приймак 
Голова       Секретар 
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