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1949 – 2009:  60 років виховної праці з українською молоддю в Америці 

 

5-го травня 2009 р.  
До: Управ Осередків СУМ в Америці 
 Членів Крайової Управи та крайових органів СУМ 
 
Справа:  Ювілейний Маніфестаційний Здвиг СУМ 
 
Дорогі Подруги й Друзі!  Гартуйсь! 
 
 
Вам уже відомо, що 2009 рік – це Ювілейний Рік Спілки Української Молоді в Америці.  У днях 
від 4-го до 6-го вересня відбудеться Всеамериканський Маніфестаційний Здвиг на Оселі СУМ в 
Елленвілі, в якому повинні взяти активну участь всі Осередки СУМ американського терену.   На 
Здвизі відзначення сумівського Ювілею проходитиме в різних формах, а до того числа у формі 
святкового Концерту в якому запрошуємо до виступу кращих сумівських мистецьких одиниць та 
колективів.    
 
Тому, звертаємося до всіх Осередків СУМ з проханням зголосити до участі в мистецькій 
програмі Здвигу свої ансамблі, колективи чи одиниці.  Рівнож запрошуємо осередків зголосити 
юнацькі точки котрі були виконані в Конкурсі Мистецтва на Злеті, для повторного виступу на 
Здвизі.  Ювілейні концерти відбуватимуться в суботу пополудні та в неділю вечором під час 
Здвигу на Трибуні під Могилою Героїв на Оселі в Елленвілі. 
 
Просимо зголосити свою участь до 31-го травня 2009 року, подавши назву мистецьких 
колективів або виконавців; назву кожної точки чи виступу;  коротко описавши рід виступу; та 
подавши координати відповідальної особи (число телефону або електронну адресу).   
 
Заохочуємо всіх колективів і всіх сольових виконавців зробити зусилля щоби уможливити свій 
виступ на Здвизі.  Відзначім гідно довгу історію та початок нового етапу нашої величної й 
славної організації.   
 
Просимо звертатися із запитами та зголошенням до подруги Оксани Харук-Боднар за адресою 
oksanacharuk@aol.com  до 31-го травня 2009 р. 
 
Остаємось з пошаною до Вас і сумівським привітом – 
 

Честь України   –   Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу СУМ: 
                                                                                   
 
Андрій Бігун   Мирон Приймак 
Голова  Секретар 


