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Нью Йорк, 17-го травня 2008 р. 
До: Управ Осередків СУМ в Америці 
Учасників Юнацього Злету СУМ і членів КУ СУМ  
 
Дорогі Подруги і Друзі! 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
“НЕЗГАСИМА СВІЧКА” – СМОЛОСКИП ПАМ’ЯТІ 
 

Цього року ввесь український народ в Україні та на поселеннях відмічує один із найбільш 
трагічних моменетів в історії України – 75-ть річчя Голодомору-Ґеноциду 1932-1933 років,  в  
часі якого  з рук большевицької Москви згинуло між 7 до 10 мільйонів українців.  Великий 
Голодомор-Ґеноцид на Україні – це один із найбільших злочинів проти людства, а 
українського народу зокрема.  Тому члени СУМ приєднуються до акції  Світового Конґресу 
Українців довести вільному світові  про цей злочин, нечуваний у світовій історії, та гідно 
його відзначити.  Цього року за ініціятивою Міжнародного Комітету СКУ, та за підтримки 
Міністерства Закордонних Справ України та Президента України розпочато акцію 
“Незгасимої Свічки”, ціллю якої є довести до всіх національно-демократичних країн світу 
про цю трагічну подію в історії українського народу.  “Незгасима Свічка” – Смолоскип 

побуватиме у 33-ьох країнах світу та  буде у всіх більших українських громадах Америки.  Смолоскип також 
буде і на сумівській оселі в Елленвілі, Н.Й., під час Юнацького Злету СУМ, в неділю 25-го травня ц.р.   
 
Службу Божу та Панахиду за упокій мільйонних жертв відправить Преосвященний Владика Іван Бура в 
співслуженні духовенства.  Опісля відбудеться запалення “Незгасимої Свічки” – Смолоскипу у присутності 
представників Української держави та живих свідків Голодомору – Ґеноциду.  Відтак Смолоскип, від рук тих 
які пережили страшний Голодомор, буде передано в руки сумівської молоді, щоб вона ніколи незабула про цю 
траґедію українського народу, та щоб вона завжди пам’ятала тa зберегла іскру свободи та пам’яті про тих які 
віддали своє життя за вільну, незалежну та соборну Батьківщину – Україну. 
 
З ініціятиви Крайового Комітету для відзначення 75-ть ліття Голодомору – 
Ґеноциду в Америці та Відділу УККА в Нью Йорку випущено “Наручник – 
Wristband”.  Наручник – чорного кольору має напис білого кольору -  “VOICES 
FOR VICTIMS – UKRAINE’S GENOCIDE ‘32-‘33”.  Президент України Віктор 
Ющенко під час наради Ради Національної Безпеки та Оборони в Києві 16-го 
травня, ц.р. носив цей наручник.  (Глядіть статтю за адресою 
http://tabloid.pravda.com.ua/focus/482d91ef20fdb/) 
 
Крайова Управа СУМ в Америці для відзначення Голодомору закупила кожному 
учасникові цьогорічного Юнацького Злету цей наручник.  Кошт однієї штуки 
виносить $4.00. Вони будуть роздані при реєстрації на Злеті кожному учасникові 
Командою Злету.  Кожний Осередок зобов’язаний покрити кошти цих наручників 
для учасників Злету  (наприклад – Осередок зголосив 25 учасників Злету – при 
реєстрації треба вплатити  $100.00.)  Всі учасники Злету повинні носити цей 
наручник,  як вияв пошани та пам’яти тим які віддали своє життя під час страшного 
Голодомору – Ґеноциду 1932-1933 років. 
 
Заздалегідь дякуємо Вам за  співпрацю, та остаємось з дружнім сумівським привітом, 

 
Честь України   –  Готов Боронити! 

За Крайову Управу: 
 
                                                                                   
 
Богдан Гаргай                                       Андрій Бігун    Мирон Приймак 
Голова   Крайовий Булавний   Секретар 


