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Дорогі Подруги і Друзі, 
 

Вже понад 40 років, завдяки Світовій Управі СУМ, виходить сумівський журнал “Крилаті” для 
старшого і молодшого Юнацтва СУМ.  Напротязі цих років журнал служив і служить як виховний 
посібник для Виховників, Впорядників та Батьків нашого Юнацтва, та є одиноким світовим сумівським 
виданням, який постійно подає не тільки цікаві та корисні виховні матеріяли, але також є інформатором 
про діяльність наших Осередків та Відділів СУМ в цілому світі. 
 

Недавно, згідно з рішенням Світової Управи, осідок головної редакції журналу перенесено до 
Києва. З признанням можна ствердити, що від того часу журнал став цікавішим та більш пристосованим 
до сучасних вимог та потреб сумівського Юнацтва.  Під вмілим керівництвом головного редактора 
подр. Світлани Вербової “Крилаті” піднеслись до нових висот, і тому нашим обов’язком є цей рівень 
зберегти на ще довгі роки. 
 

Не багатьом відомо, що видання журналу вимагає поважних фінансових засобів.  Під сучасну 
пору кошти друку та висилки журналу, не враховуючи скромної винагороди для редакційного складу, 
виносять повер 2,500 дол за одне число.  На останньому засіданні СУ СУМ яке відбулося в серпні ц.р., 
заслухано адміністративно-фінансовий звіт “Крилаті”, який виказав поважні фінансові труднощі 
(зростаючий дефіцит та мале число переплатників/читачів).  З терену Америки маємо всього 260 осіб які 
отримують журнал, одначе багато із них залаягають з передплатою за два і більше років!  Ізза браку 
фінансових ресурсів Світова Управа в останньому році була змушена обмежити видання до 4-6 чисел 
річно, та прийняла рішення, що якщо Крайові Управи не прийдуть із фінансовою допомогою у формі 
нових переплатників, майбутнє журналу стоїть перед загрозою припинення видання! 
 

Крайова Управа СУМ в Америці на свойому останньому засіданні детально обговорила загрозливий 
фінансовий стан видання журналу, одноголосно ствердила, що припинення видання журналу було б 
глибокою моральною поразкою для нашої Спілки, заявила свою повну підтримку для розбудови 
“Крилатих” та рішила наступне: 
 

1. Кожна українська родина, яка має дітей в Юнацтві СУМ, є зобов’язана бути передплатником 
“Крилатих”. Кожного року (у місяці вересні) разом із членською вкладкою вплачується 
передплата за журнал “Крилаті”. 

 



2. Відповідальною за зібрання передплати у висоті 25 дол.,  і вчасне вислання грошей до 
Адміністратора, є кожна Управа Осередку СУМ. 

 
3. Починаючи із днем 1-го грудня 2003 року, Адміністратором журналу терену Америки є д. Петро 

Косцьолек.  Просимо з цього дня всі справи полагоджувати з ним, а не з адміністрацією в Канаді. 
 

4. Кожний Осередок СУМ є зобов’язаний, не пізніше 31-го січня 2004 року, зібрати передплату за 
2004 рік від кожної сумівської родини, діти яких є членами СУМ, та переслати разом із точним 
списками передплатників на яких повинні бути (в англійській мові) ім’я, прізвище, адреса, та 
число телефону на наступну адресу: 

 
KRYLATI 

PO BOX 192 
SPRING GLEN, NY 12483-0192 

 
e-mail:  US-KRYLATI@CYM.ORG 

 
Чеки просимо виписувати на: KRYLATI 

 
5. В короткому часі, після отримання точних інформацій про залеглості від адміністрації з Канади, 

ми листовно повідомимо Управу Осередку та індивідуальних осіб, щоб в якнайскорішому часі 
зібрати та покрити задовження.  

 
6. В кожній Управі Осередку повинна бути особа, яка відповідатиме за всі справи журналу 

“Крилаті” (приєднання нових передплатників, зібрання залеглостей, приєднання спонзорів, ітп).  
Хоч журнал є, в першу чергу, призначений для Юнацтва СУМ, заохочуємо і старше членство 
СУМ також стати його читачем/передплатником. 

 
Заохочуємо всі Осередки надсилати дописи про свою діяльність до редакції журналу.  Це зробить 

журнал більш цікавим та привабливим, та рівночасно ширитиме інформацію про діяльність СУМ в 
Америці по цілому світі. 

 
Надіючись на Вашу всестронню підтримку, ми переконані, що спільними зусиллями зможемо 

поставити на солідну фінансову базу “Крилаті”, і що це забезпечить йому довгі роки корисної та 
плідної ролі у вихованні нашої молоді! 

 
Остаємось до Вас з дружнім сумівським привітом, 

 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ   -     ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 
 

За Крайову Управу СУМ в Америці: 
 

 
 

 
              Богдан Гаргай 
                    Голова 

Петро Косцьолек 
Адміністратор“Крилатих” 

                      Ірина Лібер 
                        Секретар 

 


