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ДО:  Управ Осередків СУМ 
  Членів Крайової Управи 
 
 
СПРАВА: СУМІВСЬКИЙ ОДНОСТРІЙ ТА ЧАСТИНИ ДО НЬОГО 
 
 
  Дорогі Подруги та Друзі! 
 
  Повідомляємо всі Управи Осередків, що в канцелярії КУ 
  можна набути всі частини сумівського однострою, відзнаки, 
  іспитові відзнаки, емблеми, ройові відзнаки, таборові відзна- 
  ки, краватки та відзнаки на виховника, суспільника, ратника, 
  міжнародника, культурника, та відзнаки для впорядників.   
  Також на складі є подостатком сумівських сорочок для  
  юнацтва, дружинників, дружинниць та сеньйорів.  Рівночас- 
  но, маємо певний склад довгих та коротких штанів.  На жаль 
  не маємо жодного розміру спідничок ні підколінок.  Рів- 
  нож немаємо слідуючих розмірів штанів для дружинників, 
  сеньйорів та юнаків: 
      
    Довгі для чоловіків – 31, 38, 40 
    Короткі для чоловіків – 33, 40, 44 
    Довгі для юнаків – 10, 12 
    Короткі для юнаків – 8, 10, 12, 18 
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  Під сучасну пору немає шнурів/аксенбандів жодної краски, 
  але вони вже є на замовленню.  Рівночасно немає підколінок 
  ні для юначок ні для юнаків.  Для тих які б хотіли їх особис- 
  то замовити для юначок, це можна зробити звертаючись до 
  компанії  SCHOOLBELLES, INC (e-mail: www.schoolbells. 
  com ) – grey knee-hi, у ціні $3.50 за пару.  В процесі розгляду 
  є справа набуття сумівських поясів, але це забере ще трохи 
  часу. 
 
  Ми свідомі того, що в останному часі КУ не мала достатньо 
   відповідних частин однострою, щоб задовільнити потреби 
  нашого членства.  Ситуація тепер значно покращала, і багато 
  частин вже є на складі.  Тому звертаємось до Управ осеред- 
  ків робитити свої замовлення до КУ чимскоріше.  Набли- 
  жається час таборів, і ми віримо, що зможемо задовільнити  
  всі Ваші запотребування.  Всі замовлення просимо слати на 
  ky-usa@cym.org . 
 
  Пригадуємо, що строго забороняється носити джінси, чи інші   
 невідповідного кольору штани з сумівським одностроєм.     
 Рівнож пригадуємо, що взуття повинне бути бронзового/   
 брунатного кольору.  Не дозволяється снікерсів, flip-flops, чи іншого 
невідповідного взуття. 
 
 
 
 
 
 

Остаємося з дружнім Сумівським привітом 
Честь України – Готов Боронити! 

 
За Крайову Управу: 

 
 
  Богдан Гаргай      Мирон Приймак 
  Голова       Секретар 

 
 
 
 
 
 
 


