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Нью Йорк, 27-го липня 2007 р. 

 
До: Централі Українських  Кооператив Америки 
на руки  голови Вшп. Богдана Ватраля 
Чікаґо, Ілл. 
 
Вельмишановний Пане Голово! 
 
В імені Крайової Управи Спілки Української Молоді в Америці пересилаємо на Ваші руки  
найщиріші вітання із запевненням беззастережної та всебічної піддержки для всіх українських 
Кредитівок в Америці. 
 
У 2009 році Спілка Української Молоді в Америці  відзначатиме 60-ть ліття свого існування.  
Напротязі цього часу наша Спілка розрослась до потужної організації завданням якої, в першу 
чергу, є виховання української молоді під гаслом “Бог і Україна”.  Напротязі шести декад засновано 
десятки Осередків СУМ по цілому терені, які діють по сьогодні.  У кожному із цих Осередків 
проводиться систематична виховна праця (виховні сходини, культурно-освітня праця, спорт, тощо).  
Завдяки жертвенності нашого членства та цілої української громади закуплено доми, створено 
Школи Українознавства, та придбано п’ять сумівських Осель, які служать нашому Юнацтві для 
літніх таборів.  Це все завдячуємо, не тільки нашому членству та громаді, але особливо нашим 
Кредитівкам, які пожертвували поважну фінансову допомогу, щоб це все здобути.  Без ції допомоги 
ледви чи можна б було осягнути це чим сьогодні ми розпоряджаємо та пишаємось. 
 
Ми свідомі того, що у сучасних обставинах, ми все більше і більше полягатимемо на фінансову 
допомогу від наших Кредитівок.  Одначе, сподіватись цієї допомоги ми зможемо тільки тоді коли 
наші Кредитівки дальше будуть рости фінансово, а це тільки зможе збутися через збільшення 
членства у наших Кредитівках.  Тому ми звертаємось до нашого сумівського членства із закликом – 
ставайте членами українських кредитівок, які завжди допомагали та допомагатимуть нам у нашій 
праці! 
 
Тому прийміть від Крайової Управи СУМ, наших Осередків, та всього членства найщирішу подяку 
за всю Вашу дотеперішню допомогу, і числимо на неї в майбутньому! 
 
Остаємось до Вас з висловами глибокої пошани та дружнім сумівським привітом, 
 

 
 

Честь України   –  Готов Боронити! 
 
 

За Крайову Управу СУМ в Америці: 
 
 
                                                                                   
 
Богдан Гаргай        Мирон Приймак 
Голова       Секретар 


