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ЗАКЛИК 
 
До 
відділів СУБ, гуртків ОУЖ, відділів ОбВУ, 
Українських Товариських Клюбів, 
купців, підприємців 
і до людей доброї волі 
 
 
Вельмишановні Пані та Панове! 
 
Літній період у системі Спілки Української Молоді (СУМ) – це час пожвавленої праці, головно 
в її централі, Тарасівці. Щоб Тарасівка мала відповідний вигляд, потрібно час від часу 
відновлювати старі будинки, добудовувати певні споруди, щоб СУМівцям і всім нашим 
громадянам було приємно проводити там різні імпрези. 
 
Останніми роками у зовнішньому вигляді Тарасівки сталися певні зміни. Швидкість 
проведення ремонтних робіт залежить від фінансових можливостей Крайової Управи СУМ, 
які, на жаль, є обмежені. Так само, без фінансових засобів СУМ не може розвивати своєї 
діяльности для добра української молоді та української громади у Великій Британії. 
 
Тому закликаємо всі наші громадські установи та всіх людей доброї волі допомогти нам у 
дальшій розбудові Тарасівки і тим спричинитися до створення кращих умов для нашої 
таборуючої молоді та для всього нашого громадянства під час різних імпрез у Тарасівці. 
 
Цьогорічний Тарасівський Базар, разом із забавою, відбудеться 25 серпня 2012. Крайова 
Управа СУМ уже сорок п’ятий рік організовує Тарасівський Базар, який дає добру можливість 
придбати потрібні фінанси. Цим закликом апелюємо та просимо Управи всіх наших Установ, 
Організацій, Українських Товариських Клюбів та всіх людей доброї волі забезпечити наш 
Базар різними подарунками, експонатами, прилавками, а також грошовими пожертвами, щоб 
матеріяльно підтримати нашу молодечу організацію. 
 
Просимо передати при відповідній нагоді зміст нашого листа членам Вашої спільноти з 
проханням взяти участь у Базарі, а також допомогти СУМ-ові матеріяльно. Подарунки чи 
грошові пожертви просимо пересилати до канцелярії КУ СУМ, передати членам КУ СУМ під 
час Базару або передати через Управу місцевого Осередку СУМ. Грошові пожертви КУ СУМ 
приймає і після Базару. 
 
В надії на Вашу доброзичливість, та дякуючи наперід за Вашу жертвенність, остaємось з 
дружнім і СУМівським привітом 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 
 
 
 

Зeнон Фінів Роман Панас 
голова в.o. діловoгo секретаря 

 


