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ОБІЖНЕ ПИСЬМО 
 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Зближаємось до кінця виховного сезону діяльности Спілки Української Молоді в Америці.  Настав час 
зробити підсумки проведеної праці осінньо-зимового періоду та приготовитись до літнього.  Тому звертаємось 
до Управ Осередків з рядом справ, які треба припильнувати та виконати згідно із Статутом СУМ, рішеннями 
Крайового З’їзду та зарядженнями КУ СУМ.  Віримо, що Управи Осередків припильнують виконнання 
поданих справ. 
  
1.  “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 Світового Конґресу Українців для 
відзначення 75-ої річниці Українського Ґеноциду, 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 Злету Юнацтва СУМ, в неділю 25-го 
травня ц.р.  Закликаємо все наше членство взяти участь у меморіяльних відзначеннях однієї із найбільш 
трагічних моментів в  історії України.  
 
2.  ЛІТНІ ТАБОРИ СУМ 
 
Літні сумівські табори це одна із найбільш корисних, приємних та заразом незабутніх імпрез в діяльності 
Спілки Української Молоді.  Як і в минулому, на нашому терені ( на Оселях в Елленвілі, Н.Й., Барабу, Віск. 
для Осередків СУМ в Чікаґо, “Холодний Яр”, Н.Й. для Осередків північного Нью Йорку, “Київ” – для 
Осередку СУМ в Дітройті  та на оселі “Хортиця” – для Осередку СУМ в Клівленді) відбуватимуться ряд літніх 
таборів для нашого юнацтва та суменят.  Крайова Управа закликає все юнацтво взяти численну участь у 
цьогорічних таборах. Детальні інформації можна отримати на веб-сайті КУ СУМ – www.cym.org/us/
 
 
3.  57-ий ВСЕАМЕРИКАНСЬКИЙ МАНІФЕСТАЦІЙНИЙ  ЗДВИГ СУМ 

 
Повідомляємо, що наступний Крайовий Здвиг СУМ відбудеться  в днях 30-го і 31-го серпня на Оселі СУМ в 
Елленвілі, Н.Й.  Точна програма Здвигу буде подана в наступному Обіжнику КУ, одначе звертаємось до всіх 
Управ Осередків подбати, щоб якнайбільше число нашого членства взяло участь у Здвизі. 
 
4.  ЖУРНАЛ  “КРИЛАТІ” 
 
За ініціятивою Світової Управи СУМ з початком 2008 року почав виходити в новому форматі журнал 
“Крилаті”. Завдяки новому редакційному складу по сьогодні видано перші три числа, які віримо всі наші 
передплатники вже отримали.  Читачі  журналу зустріли його появу з великим ентузіязмом та признанням.  
Віримо, що він служитиме як корисний підручник-матеріял не тільки у виховній праці але і як середник для 

http://www.cym.org/us/


кращого опанування і засвоєння  української мови для нашого Юнацтва.  Крайова Управа СУМ вітає 
новостворену редакцію журнали і вірить, що журнал Крилаті й наділі виконуватиме своє виховне завдання, 
яке він розпочав ще у 1963 році.  Крайова Управа звертається до всіх Управ Осередків з проханням подбати 
про дотримання однієї із постанов Крайового З’зду, а саме, що кожна сумівська родина, дитина/діти яких 
належать до Відділу Юнацтва СУМ є зобов’язана передплатити журнал “Крилаті”.  Річна передплати виносить 
$25 річно.  Тому кожна Управа Осередку (рекомендуємо піднайти одну особу – члена Управи який відповідав 
би за цю ділянку), є зобов’язана зібрати належну передплату за 2008 рік, і переслати не пізніше як до кінця 
травня ц.р. до канцелярії КУ.  Рівнож пригадуємо, що всі зібрані гроші за передплату та всі залеглості  за 
попередні роки просимо вирівняти  теж до кінця місяця травня ц.р. 
 
5.  ОРГАНІЗАЦІЙНО - ФІНАНСОВІ СПРАВИ 
 
Згідно із постановами Крайового З’їзду Осередки повині кожного року відбути Річні Загальні Збори, а після їх 
відбуття прислати до КУ протокол із них,  повний список обраних членів Управи Осередку, включно із їхніми 
адресами, телефонами, е-поштою та, копію останнього фінансового звіту.  Якщо Осередок напротязі ділового 
року виказав  фінансовий зиск,  тоді 10% із того зиску треба переслати на рахунок Виховного Фонду КУ СУМ.  
Рівночасно звертаємо увагу, що Осередки є зобов’язані зібрати від кожного зареєстрованого члена СУМ 
членську вкладку яка виносить $20 річно (Суменята не платять членської вкладки).  50% із зібраних вкладок 
належиться переслати до КУ,  а друга половина лишається в касі Осередку.  Як ми вже писали в одному із 
попередніх Обіжників, Осередки повинні перепровадити під час Різдвяних свят Коляду на Фонд Юнацтва 
СУМ.  Деякі Осередки це систематично переводять, а деякі, на жаль – занедбують.  Тому просимо ті Осередки 
які ходили з Колядою та тримають у себе на руках зібрані гроші переслати чимскоріше 50% із зібраних фондів 
до КУ.  А ті Осередки які серйозно не поставились до переведення Коляди, просимо звернути на це увагу та 
виконати в майбутньому. 
 
 
6.  ЮНАЦЬКІ ІСПИТИ 
 
Пригадуємо Управам  Осередків та Булавам Відділів Юнацтва, що виховно-вишкільний рік в СУМ-і повинен 
завершитися Юнацькими іспитами.  Іспити, на всі ступені – Отрока, Вістового, Звідуна, Воїна та Дружинника 
повинні відбутися на закінчення виховного сезону, а церемонія вручення здобутих відзнак повинна відбутись 
на Святочному Апелі згідно із приписами визначеними у Правильнику Юнацтва СУМ. 
 
7.  ВІДЗНАЧЕННЯ 
 
На завершення виховного сезону, на Річних Зборах чи з нагоди відзначень національних річниць Управи 
Осередків повинні нагороджувати своїх членів окремими відзначеннями за добре виконану працю.  Згідно із 
Правильником Дружинників СУМ Управа Осередку є  уповноважена надавати І-ий ступень Виховника, 
Суспільника, Культурника, Міжнародника та Ратника;  ІІ-ий ступень надає Крайова Управа на рекомендацію 
Управи Осередку;  ІІІ ступень надає Крайовий З’зд на пропозицію КУ СУМ, а IV-ий ступень надає Світова 
Управа СУМ.  Звертаємо особливу увагу Управам Осередків подбати та нагородити (або рекомендувати КУ 
СУМ надати ступень) відповідними ступенями тих які собі на це заслужили за віддану та жертвенну працю на 
різних постах в нашій Спілці. 
 
8.  ОДНОСТРОЇ СУМ 
 
Як ми вже повідомляли, в Крайовій Управі можна набути всі частини сумівського однострою (сорочки, 
спідниці, довгі та короткі штани, краватки, та всі потрібні відзнаки) як для членства, Юнацтва та Суменят.  
Тому обов”язковим є для кожного члена СУМ носити повний сумівський однострій.  У цій справі вже було 
вислано Обіжник до Осередків, і тепер не може бути жодного оправдання, що член СУМ не має повного 
однострою бо “бракує частин”.  Цей Обіжник,  в якому подано точні вказівки як має виглядати член в 
сумівському однострою, із всіма приписами нашиття відзнак тощо, можна завантажити на сумівській веб-
сторінці КУ СУМ. 
 
9.  XXV КРАЙОВИЙ З’ЇЗД СУМ 
 
Наступний Крайовий З’їзд СУМ в Америці відбудеться 15 – 16 листопада 2008 року в Українському 
Культурному Центрі в Дітройті.  Підготовчий Організаційний Комітет очолюють подр. Христя Верещак від 
КУ та д. Роман Лось з Осередку СУМ в Дітройті.  Точні інформації про З’їзд будуть подані в наступних 
Обіжниках. 



 
 
10. КОНҐРЕС СКУ, КОНҐРЕС УККА, КРАЙОВІ З’ЇЗДИ ООЧСУ І ОЖ ОЧСУ 
 
Порядком інформації подаємо до відома, що осінню цього року відбуватимуться ряд З’їздів та Конґресів. 
Закликаємо Управи Осередків подбати та вислати на ці Конґреси/З”їзди своїх умандатованих  делеґатів. 
 

- ІХ Світовий Конґрес Українців відбудеться в Києві від 20 до 22 серпня.  
- В днях 4-го і 5-го жовтня, в Українському Культурному Центрі у Whippany, NJ відбудуться Крайові 

З”їзди Головної Управи Організації Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ) та Головної Управи 
Об”єднання Жінок Оборони Чотирьох Свобід України ( ОЖ ОЧСУ). 

- Від 17-го до 19-го жовтня в Клівленді відбудеться ХХ-ий Конґрес Українців Америки (УККА). 
 
 
Надіючись на Вашу всесторонню підтримку, бажаємо гарно та корисно  провести літній час. Остаємось з 
дружнім сумівським привітом, 

 
 
 
 
 
 

Честь України   –  Готов Боронити! 
 
 
 
 

За Крайову Управу: 
 
                                                                                   
 
Богдан Гаргай                                                 Мирон Приймак 
Голова       Секретар 


