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З

Від Редакції
Як минулими роками, так і цього року студенти й сту-

дентки, 'якії 'Прибути на Дванадцяті з черги Українськії Літні
Курси при Колегії Сів. Андрій видають на закінчення цього
Курсу овій журнал - "П'аімяггку".

Завдання "Памятки" є подвійне: поперше "Пам'ятка"
має дати інформації українському громадянству про діяль-
ність Ліганііїх Курсів, а подруге на сторінках нашого журналу
курсанти мають добру нагоду вчитися писати дописи й стат-
ті, що стане пізніше їм у великій 'пригоді. Та чи не найважні-
шим завданням "Памятки" є те, що. вже означено е самій наз-
ві журналу бути на 1 все життя для курсантів, для хлопців,
дівчат, а також і для учителів іп ам я т к о ю про час їхнього
спільного навчання на Дванадцятих Українських Літніх Кур-
сах. Для багатьох з нас ці Курси залишаться в памятії на зав-
жди, бо тут ми апіільною родиною училися півнавати й люби-
ти своє рідне, своє українське.

Українські студенти й студентки, які хочуть бути гідни-
ми українцями!, повинні добре знати свою мову, а також іс-
торію свого народу. Хоч ми також повинні досконалої знати
й англійську мову, бо живемо в англомовній державі, одна>-
че ми' не повинні ні на хвилину забувати про свій народ і бу-
ти завжди готовими принести йому якусь користь.

Українцям в Канаді треба мати свідому молодь, яка б
продовжувала велику культурну працю, що її тут започатку-
вали наші' предки. Колегія Святого Андрія своїми Літніїми
Курсами дає змогу нашій молоді не лише пізнати велику
культуру нашого нараду, але також дає змогу і полюбити її.

Звичайно без труднощів нічого не дається. Так і нам,
студентам: спершу наука здавалася трохи тяжкою, але чим
раз далі, ми до неї привикали, ставало з кожним днем все
легше і тепер, коли ми 1 вже знаємо багато більше і українсь-
кої мови й історії, літератури, то ми не лише збагатили себе
духовно, але вже разом з тим ми починаємо' бути 1 гордими з
того, що, ми валежемо до великого і славного українського
народу.

За все це редакція "Памятки" від імени всіх студентів і
студенток сердечно! дякує учителям, що. не жаліючи! свого
часу передали нам таму корисну для нас науку. Коли ми, кур-
санти, повернемось додому, ми повинні високо оцінити ті
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знання, ямі набули в Колегії і завжди користуватися ними в
нашому житті, знаючи, що. все те, чого ми тут навчилися,
вийде наїм на користь.

З 'багатьох українських хлопців і дівчат, а також 'і з нас
самих іми ясно бачимо l яку велику користь має та молодь, що
вчащає на Літні Курси ігор» Колегії Св. Андрія.

За цю велику користь ми, курсанти, щиро дякуємо і Ко-
легії і всьому українському громадянству ® Канаді й Аім'бриці
за їх духову й матеріальну 'підтримку Колегії.

Щиро дякуємо' також нашим 'батькам за те, що післали
нас на ці Курси. Вони напевно також ніколи не будуть цього
жалувати, а для нас це така велика користь і допомога,
якої ми ніколи не забудемо. Ми, студенти й студентки вЗри-
мо, що (Курси й надалі будуть існувати й допомагати моло-
дим українцям в їхній іпраці і в їхньому житті.

Як один 'з доказівнашої щирої вдячяости ми й випускає-
мо цей наш журнал "Памятку", де українці матимуть змогу
побачити ігорацю їхніх дітей, які тепер .вчаться, щоб пізніше
вміти гідно й корисно (працювати для свого народу.

Уоіїм 'студентам і студенткам Редакція бажає щасливого
повороту додому, понести в -свої .місця ту науку, «ку набули
в Колегії іі нести її як найдорожчий скарб через усе 'своє жит-
тя. А про час, коли ми цю науку здобували, нехай вам постій-
но буде пригадувати наш спільний журнал наша '"ПАМ'ЯТ-
КА".

Єлизавета ЗАДОРОЖНА.
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Звернення Дирекції Колегії Св. Андрея

Протопресвітер Др. С. В. Савчук

Дирекція Колегії Св. Андрея з задоволенням стверджує,
що цьогорічні Курси віке дванадцяті з ряду є також успішни-
ми Курсами.

Число курсантів та склад уч тульського. персоналу за-
певнив Курсам повний успіх. Також велике признання за ус-
піх належиться батькам, що присилають своїх дітей на Літні
Курси. Нехай же усіпіїх Літніх Курсів до цього часу, заохочує
й інших 'батьків посилати своїх дітей на ці Курси їв наступних
роках.

Дирекція Колегії передає 'курсантам свій щирий (привіт
і найкращі побажання успіхів в їх дальших студіях і в їхньо-
му житті.

Протопресвітер ДР. С. В. САВЧУК
'Голова Дирекції Колегії Св. Андрея в Вінніпегу.
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Цьогорічні Літні Курси
Цьогорічні Літні 'Курси

при Колегії Св. Андрія це
вже Дванадцяті Літні Курс»,

Дванадцять роміїв тому
Утрата Колегії потала на
добру, щасЛ' и 1в у думку
створити при Колегії Літні
Курси. Ціль була: поіпри зви-
чайні, регулярні курси серед-
ньої школи й Теологічного
Факультету провадити кож-
ного року надзвичайні: 'курси,
то є Літні Курси, протягом ча-
су шість тижнів, щоіб дати
нагоду молодим хлопцям і
дівчатам з усієї Канади при-
ходити до Колегії під час
своїх літніх ферій і ібрати у
Колегії науку на Літніх Кур-
сах.Прот. о. Д. Ф. Стратійчук.

Ці Літні Курси уже з са-
мого. початку були багаті в програму навчання. Програма
навчання містила іперш усього українознавство. В це входи-
ло: вивчання ©воіеї рідної української мови, писання й чи-
тання тією мовою. В предмет української мови входило
красномовство. Інші предмети, навчання були: народній і
церковний опіів, опіїв хоровий і дириіґентура співіу, оркестра,
українське мистецтво, іісторія 'українського, народу й розви-
ток українського життя в Канаді, провідництво, драма й ор-
ганізаційна наука. Це справді широка програма навчання..
Иа неї звернули увагу дбайливії батьки й почали посилати
своїх дітей на ті Курси. Так продовжувалося що року.

Читаю-чи .олоїв» від директора Курсів 1947 року в "Па-
мятці" Курсів ("Паміяику" Курсів видавано три кінці! кож-
них Курсів)., бачимо, що в ініціаторів були деякі сумніви 1 в
усіпііх Курсів. Там читаємо-: "Наші Курси були першими Ук-
раїнськими Літніми Курсами при Колегії Св. Андрея в Він-
ніпегу, ,коли ми їх починали, мій не були певні їхнього ушії-
ху. Сьогодні з закінченням їх ми з певністю можемо- сказати,
що вони вдалися наїм понад всякі надії й сподівання".
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І цього року дванадцять років пізніше, ми також мо-
жемо з приємністю СТВСрДИТИ, що й цьогорічні наші ЛІПГНІ 1
Курси є успіїш'Ніі . Маємо шість десятків молоді, що приїха-
ла з різних кіеців Канади й Злучених Держав Америки. Де-
котрі курсанти були на цих Курсах і минулими роками. Де-
котрії курсанти учащають на Курси більше як один рік, щоб
авансувати в українознавстві 1 й взагалі: в науці, яку Курси
подають.

За уапіхи цьогорічних Курсів я складаю сердечну подя-
ку усім Учителям цьогорічних Курсів.

А тепер звертаюся до вас, дорогі курсанти цьогорічних
Курсів: вісі ви, що були на цьогорічних Курсах і що вчилися
гарно опричинилися до уопіхів Курсу. Але ваш усіпіїх не по-
винен кінчатися з закінченням цьогорічних Курсів. Ви іпо-
винні, особливо у своїм молодім віщі' дальше студіювати,
працювати щоб більше знання здобувати щодо україно-
знавства, української штуки й мистецтва..

Ми, учителі, не могли подати, вам в такому короткому
часі багато знання. Але ми вказали вам на красу нашої мо-
ви, на багату й гарну нашу літературу, іна славну нашу істо-
рію, на високу вашу культуру. З всего того' поля ви ще біль-
ше окарбів здобуваєте, ваучіться ще більше нашої прекрас-
ної мови й розмовляйте нею. Читайте наші українські часо-
писи, нашу гарну літературу. Пізнавайте ще більше нашу
українську культуру. Інтере'суйтеся ще глибше нашими цер-
ковними оправами. Коли так будете робити, коли будете
ставати, сильнішими в українознавстві, то будете більш вар-
тісними горожанами цієї нам усім дорогої країни Канади.

Бажаю всім вам., курсантам, уопіхів у вашій праці й жит-
ті.

о. Д. Ф. СТРАТІЙЧУК.
Принципал Колегії Св. Андре-я.
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Слово від Настоятельки
ДОРОГІ КУРСАНТИ!

Вам часто батьки l й учителі
кажуть: "Учітеся, бо наука
•вам стане в пригоді 1". Ви, сту-
денти, часами 1бунтуєтесяі про-
ти науки тому, що не знаєте
її повного, значення, як для
життя кожної людини, так і
для життя 1 ціяогО' народу.

Ваші діди, коїли приїхали
до Канади з України:, не зна-
ли англійської мови, не мог-
ли дією мовою ні читати, ні
іписати, «і навіть порозуміти-
ся з іншими громадянами ці>-
€Ї країни 1. Одначе вони змог-
ли широко розбудувати ук-
раїнське національне життя в
Канаді побудували 1 народ-

Панна Лариса Сеньчук.

ні доми, читальні, ріднії церкви, а також зуміли виховати сво
їх дітей ваших батьків, на свідомих українців.

Ваші 'батьки, також, наслідуючи своїх батьків учать вас
вдома своєї рідної мови, посилають до< українських шкіл,
ведуть вас до своєї церкви і 1 посилають до> українських на-
родні® наукових установ для того, щоб дати вам найбііїльїше
знання й науки. З тіїєю ж м;етою вони послали: вас на україн-
ські Літні Курси аїри Колегії Св. Андріїя.

Ви, дорогі студенти, черев освіту маєте 'більшу нагоду
ніж 1 мали ваші батьки, й діди здобувати вищі становища в
канадійському суспільстві' і тим самим ви маєте більшу на-
году ширити нашу (багату українську культуру.

Не масте собі на думці, дорогі студенти, що 1 слава й по-
шана, яку заслужили ваші діди й батьки ібуде вам передана
Вони тільки можуть 'передати' вам велику спадщину' їхньої
праці: вони 'передадуть вам готові величної збудовані 1 Храми,
народні дами й громадські установи, школи й інституції, ре-
дакції ігазет і журналів, ваші батьки також залишать вам на>-
бутії їхнім тяжким трудом матеріяльні засоби для вашої на-
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уки, але слаїву й пошан-у. ви мусите здобувати самі собі свої-
ми власними ділами й своєю 'працею.

Для :ЦЬО!ГО ВИ ПОВИННІ 'ЯК найбільше ІПИЛЬІНО вчитися, бо
обоївязок 'вашого' .покоління є іне лише 'затримати ті наДб'ан-
«ня, якії лишили ваїм ваші батьки й діди, але ще більше їх роз-
будувати й передати їх наступним 'поколінням.

На ікінец-ь мені лриемно висловити своє задоволення з
тієї співпраці, яку ми мали на протязі хоч коротких, але ко-
рисних шести тижнів на Літніх Курсах. Я багато дечого на-
вчилася ІВІІД вас і т.а« як могла також багато дечого зі своїх
знань 'передати ваім.

Ростіть же здсірові на втіху вашим батькам, а- Канаді й
Україні на славу.

Лариса СЕНЬЧУК —Настоятелька

Слово від Настоятеля
Дорогі курсанти! З вели-

кою приємністю ікористаюся
з нагоди появи сту-
дентського журналу "Пам'ят-
ки" щоб сердечно иіірийітати
ваїс усііх і разом з тим промо-
вити до. 'вас пару слів на іпір о-
щгіння, 'ЯІКЄ ось незабаром має
відбутися.

Вітаю ©ас як представників
найкращої частини українсь-
кої молоді, молоді, і»ка не
лише на словах, але й на ділі
виконує з аІП о в і т Великого
Сина .українського народу-
Тараса Шевченка l, -який звер-
таючись до- всього нашого на-
роду, а особливо до його мо-

лоді, писав колись:

О. Гр. Удод.

Учітеся, брати мої!
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь
й ІОВОІГО (не 'цурайтесь.
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Цей заповіт Шевченка ви', молоді українські студенти й
студентки, виконуєте гідно' і за це вам належить признання
від ваших Ібаїтьїкіів, від 'ваши,х -уічителів і 1 наставників., -а- також
від усього україноькоіго. народу в Канаді й цілому світі l.

Кожен зі свідомих українських громадян знає, що всі
ви цілий рік навчаєтесь у державній школі і вам, як і всім ді-
тям в 'Канаді 1, належить заслужений відпочинок влітку. Од-
наче ви цей ваш заслужений відпочинок використовуєте на
те, щоб навчитися добре української мови, пізнати історію
своїх предків, навчитися цінити й любити -великі скарби ук-
раїнської культури. На Літніх Курсах ви навчаєтеся також
бути добрими православними християнами' гідними си-
нами й дочками своїх батьків і свого народу. Саме іпро> цю
сторону вашого навчання я хотів би сказати вам іпару слів
перед тим як маємо роз'їхатися в різні' кінці широкої B'емлі
канадійської:

Проповідуючи Свою Божу науку Учням-Апостолам, а
через них і всім людям на землі Г осподь ваш Ісус Христос
сказав до них між іншими! й такі слова: "Шукайте найпер-
ше Царства Божого- і Правди Його, а все інше вам додасть-
ся 1" (Матвія 6:3'3.). 'В цих коротких і простих словах подана
найбільша наука, яка .будь-коли була знана людям, наука
про- те, як їм іти життєвим шляхом, щоб знайти щастя й ра-
дість у дочасному житті на землі, а також і спасіння у житті
вічному.

Коли ви, молоді українські хлопці й дівчата, приймете
собі глибоко до серця ці слова перед тим як вступити -на
самостійний життєвий шлях, що вже перед кожним з ©ас
відкривається, ви ніколи, не пожалієте, що так зробили і ні-
коли в своєму житті не знатимете ніяких невдач. Коли, ви
приймете глибоко у ваші' серця ці слова нашого Спасителя
й будете постійно їх паміятати й ними керуватися, ви стане-
те добрими християнами ви станете передовими людьми у
світі, людьми, .які на кожному кроці свого житт.я виконують
Волю Божу. За це ви від Г оспода завжди дістанете1 благо-
словення на .кожний ваш добрий задум, на кожне ваше доб-
ре діло.

Коли ви будете добрими православними' християнами, ви
напевно будете добрими' дітьми для своїх .батьків і від них
крім добра й допомоги ніколи й нічого не отримаєте. Коли
ви будете добрими християнами' ви разоїм з тим і будете
добрими синами й доньками свого народу й постійно- будете
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нести у СВІТ ЙОТО івелику культуру І ЙО'ГО добре ІІМіЯ. Коли бу-
дете добрими християнами ви 'будете разоїм з тим і най-
кращими 'громадинами нашої 'канадійської держави, де ко-
жен з нас має волю, спокій і добробут. І, нарешті, коли ви
будете добрими християнами ви знайдете для себе уопіїх
у івашій праці, до якої тепер готуєтесь, ви також знайдете і
щастя та любо© у 'вашому майбутньому родинному житті.
Таким 'Чином слова нашого Спасителя цілком стають нам
усіім зрозумілими, ібо коли ми будемо' шукати найперше
Царства Божого' і Піраюди Йото, все інше, що нам потрібне
у житті ібуде нам доданої. Найкраща пора в людському жит-
ті стати твердо на цей життєвий шлях є молодість.

Молодість це весна людського життя, коли в душу
молодої людини сіється зерно і з урожаю того зерна люди-
на буде жити ціле ово'Є життя. Молодість наша найбіль-
ша радість, наш найбільший розквіт сил і. можливостей. І
тому, якщо молода людина саме тепер вибере собі шлях
служіння Христу, вона напевно- не зійде з цього- шляху до
кінця свого життя і принесе собі, і своєму народові, суспіль-
ству й державі великі користь. Бо саме тепер у розквіті мо-
лодих ваших сил, ви можете принести на службу Христові і
Його Правді свої молоді гарячі серця, свою кипучу молоду
енергію, СВОЇ щирі' молоді душі.

Пізніше може вже бути запізно.
Тому сміло приймайте у свої серця Христа, сміло визна-

вайте Його- (перед своїми товаришами й «перед кожним, хто
у вас про це запитає. І, прийнявши Христа у свої серця, 'будь-
те певні, що й Він прийме вас у своє Серце і буде з вами на
кожному кроці вашого життя.

Бажаю вам' усім якнайбільшого успіху у кожному ва-
шому доброму ділі на славу Божу й на добро свого народу.

г. Григорій УДОД
настоятель Літніх Курсів.
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Українська мова збагачує людину душевно
От, бачимо англійського

професора, що навча-є в од-
ному з 'канадійських універси-
тетів французької мови. До
своїх студентів він говорить
найчастіше іп о-французьки,
але деколи говорить і по-ан-
глі'йсьїки. Лонангліїйсшиї го-
ворить С її OІКІЙНО.,0І КІЙНО., холодно-
кровно. Але тільки загово-
рить по-француз ьки, то вже
чути Б його 'ГОЛОСІ більше
зворушення. Говорить і
оживлено допомагає собі й
руками... Значить, той про-
фесор, яік говорить >по-фран-
цузьки, то вже почасти несві-
домо й поводиться як фран-
цуз. З того ми знаємоі, що О. Івах.
він дійсно добре вміє французьку мову що йому легко
думати тією мовою й говорити. І французький спосіб ду-
мання й говорендя уподібнює його до француза.

Та й коли англійський хлопець живе через кілька років
серед українців :і справді добре навчиться говорити no-ук-
раїноьки, то> іколи він заговорить по-українськи, в його, го-
лосі проявляється більше зворушення й добросердечної
теплоти. Знали ми одну англійську дівчину, що зросла се-
ред українців. 'Вона могла зовсім легко думати й говорити
по-українськи. Коли вона- говорила по-українськи, то. навіть
і її обличчя ставало' більше подібним до обличчя українсь-
кої дівчини. Вона часом жартом казала: "Мені чомусь теп-
ліше в серці, стає, нк я говорю по-українськи. .."

Отак напіїв жартом та англійська дівчина сказала гли-
боку праВду нрО' українську мову. Кожний народ вложив і
свою душу та серце в свою мову. Мова є й образом того наб-

роду, іщо її створив. Та деякі, народи: говорять найчастіше
піро те, що людину окружає, що вона- робить, ЩО' їсть, і то
холоднокровно. І такії і їх мови. Та зворушливий француз
майже про все зворушливо висловлюється. Італієць про все
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сердечно- Подібно сердечно говорить українець.
В ЙОГО словах Проявляється Й те, ЩО ДІЄТЬСЯ' в; ЙОГО' серці' й
душі.. Українська імова душевно- огріває та зібагачуіє людей.

Проф. О. Івах

Чому я приїхала на літні курси
В першу чергу я іпр-ибула до Колегії Св. Андрія на Ук-

раїнські Літні Курси: щоб досконало навчитися української
мови, радної мови моїх батьків. Одночасно 1 я бажаю засвої-
ти хоч 'невелику частину великої 'культури моїх (предків. Хоіч
я дуже люблю і бажаю навчитися української мови 1 та засвої-
ти основи української культури, одначе найбільше імені по-
добається товариство 1 молодих людей, однакових вихован-
ням, хоіч 'походять вони з різних кінців Канади й Злучених
Держав Америки. Хоч ми межи: собою- різнимося віком, від-
мінними зацікавленнями й талантами, 'одночасної ім-.и ©сі має-
мої спільне українське походження і тут в Колегії Св. Андрій
зєдналися ніби в одну велику родину.

Наші вчителі:, які є нашими наставниками й керівника-
ми:, є дуже В'Ир-озуМ'ілі; до нас, дуже терпеливі та толерантнії.
Через це -Курси нам здаються не так тяжкою школою', як ра-
дісним відпочинком. Самий факт великої різяомавітвости
програми Курсу приймається й засвоюється студентам з
більшою охотою. Х-оч як Курси цікаві і захоплюючії, все ж
таки навчання українських иародніх танків, на мою думку, є
найулюбленішим нашим предметом науки на Літніх Курсах.

Під знаменитим провідництвом нас перетворюють з не-
поворотких нездар в те, що- інструктор із нехіттю навиває
"танцюристам и".

Через це все, я думаю, увесь мій досвід набути в- Колегії
Св. Андрія н-а завжди лишиться радісним і милим спогадом
на все життя.

Соня КІНДРАЧУК.



14

Короткий огляд історії Колегії Святого Андрея
Покровитель нашої Колегії, де 'відбуваються Літні Кур-

си, є Сівяітий Апостол Андрій Первоаванний. Він був тершим
єпископом Греції і звідти поїхав на Україну проповідувати
Христову іВіру .нашим 'предкам і) на горах над рікою Дніпром
поставив і сказав, що на тому місці 1 вироісте велике
МІІСТО з багатьма церквами. На тому міісці пізніше іповстало
місто Київ 'найбільше місто і столиця 1 української землі.

Основними Колегії Ов. Андрія глибо«o' шануючи цього
славного Апостола назвали його іменем Колегію, яка 'вихо-

вує кандидатів на- Священиків Української Православної
Церкви, а також виховує українську мюлодь на свідомих ук-
раїнців і добрих християн.

Вперше 1932 року в Вінніпегу була закладена Духовна
Семинарія для підготовки Священиків, яка існувала до 1944
року. Тоді прийшла потреба мати свою Колегію. Коли вже
було знайдено засоби і учительський склад, тоді року 1946
Колегія Сів. Андрія відкрила свої двері для умраїнаької мо-
лоді з Канади й ЗДА. Спершу при Колегії існували іпоівні XI
і XII .кляси державної школи, Богословський Факультет для
виховання кандидатів на Священиків, а також кожного' ро-
ку Літні Курси. Цього року ми вже маємо дванадцятії за чер-
гою Літні Курси.

Осноівники Колегії, коли' засновували Літні Курси, то
мали на думіці дати добре виховання 'і знання широким ко-
лам української молоді і воно так сталося: за ці дванадцять
років щорічно з великим успіхом- провадяться Курси і вже
сотні української молоді здобули собі потрібнії знання з ук-
раїнознавства та з інших предметів, що розкривають укра-
їнську культуру.

Цього року також Літні Курси мають великий успіх.
Біля 60 хлопців і дівчат з різних кінців Канади й ЗДА вивча-
ють українську мову, історію України, провідництво, драму,
українські народні танки, спів, музику, деклямацію. Я вірю,
що всі курсанти дуже багато зкористають з цих Курсів і по-
вернуться додому з знанням і зрозумінням свого рідного.

Юрій ДАВИДОВИМ.
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Тарас Шевченко приклад для української
молоді

Часто, там, молодим українським хлопцям і діївчатам на-
родженим в Канаді, приходиться чути від батьків або від
церковних і 'Громадських провідників таро найбільшого си-
на українського народу Тараса Шевченка.

Цього «айбільшого українського поета й борця за кіра-
щу долю овото народу завжди ставлять за приклад усім ук-
раїнським людям, за приклад як треба сильно любити свій
народ і 'Працювати для 'нього- не жаліючи сил.

Але для нас молодих українців, які саме тепер відвіду-
ють Літні Курси прийшла дуже добра нагода глибше вивчи-
ти про життя Шевченка, більше пізнати про йото .працю для
свого; народу.

Ми пізнали з лемціій на Курсах, що Шевченко народився
у бідній кріпацькій родині, батьки його були кріпаками. Ду-
же молодим хлопцем. Шевченко лишився круглим 'СИрОТОЮ,
бо рано померли його, батьки, тяжко працюючи на чужих
панїві. Одначе Шевченко завжди дуже хотів, учитися і коли
малим хлопцем пішов до шкоди на працю, там у вільний час
крадькома навчився читати й писати. Він дуже любиїв ма-
лярстів о і скрізь шукав нагоди, учитися', а коли виріс і Гос-
подь допоміг йому стати вільним', тоді все ісво€ життя від-
дав на службу українському народу.

Твори Тараса Шевченка є «є лиш найкращими в. укра-
їнській літературі, але вони є також і найкращими в літера-
турі світовій. У цих творах Шевченко, писав про долю свого
народу, іпро життя звичайних українських людей, а також і
про. те, як нашому народові треба боротися за свою волю.
За 'ці твори московський уряд тяжко карав Шевченка, на за-
сланні в далекому Сибірі, де Шевченко; стратив своє здоровя
і тому рано помер ще 1 молодим чоловіком, маючи 1 всього 47
років. Але увесь український народ завжди памятає його..
Кожного року всі українці в цілому світі 'вшановують па-
мять Шевченка, постійно вивчають його твори і в цих тво-
рах знаходять для себе найкращу дорогу в житті, дорогу,
яка веде до любови поміж собою, до любови до Бога і Його
Правди.

Нам молодим українцям, що народилися і виростали' у
вільній країні, нехай буде Тарас Шевченко 1 за приклад для
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наслідування, а йото твори як заповіт на все життя 1. Ми l має-
мо можливість учитися вільно, батьки дбають про нас і хо-
чуть наставити нас на' добру дорогу в житті l, тому ми повин-
ні за приклад собі взяти життя і працю найбільшого сина
нашого народу Тараса Шевченка, повинні від нього на-
вчитися так любити свій народ, як любив він, і 1 так для сво-
го народу працювати, як працював Шевченко'!

Денис НИКОЛАЄШИН.

Назва нашої Колегії
Наша Колегій, де містяться Українськгі Літні1 Курси

носить назву Св. Апостола Андрія Первозванного. Св. Апо-
стол Андрій був першим учнем нашого Господа Ісуса Хри-
ста. Спершу він жив з іншими Апостолами в Єрусалимі, а
потім пішов проповідувати християнську науку до Греції і
був першим Єпископом Константинополя. Коли Апостол
Андрій навчав греків то він дізнався про Україну і захотів
також іп оібув а ти там і п о ба ч ит и яка там земля і які
на ній живуть люди.

З невеликою групою своїх учнів Апостол Андрій по-
плив з Чорного моря по ріції Дніпро аж до того місця, де
сьогодні стоїть столиця України Київ. Туди вони доплив-
ли вечером і там на березі ріки Дніпра стали наніч.

На ранок, коли Апостол і його учні повставали, то
вони побачили такі гарні гори, що не могли ними налюбу-
ватися. Вони зійшли на ті гори помолилися там Богу і> Апо-
стол Андрій Первозванний поставив на тих горах хреста
і промовив: „На горах цих виросте місто велике, з багать-
ма церквами і пі'де звідсіля Віра Христова на всі кінці цієї
багатої і гарної землі".

Так це місце, де стоїть сьогодні Київ, колись давно
біля двох тисяч років поблагословив Св. Апостол Андрій.
Те, що він сказав незабаром сповнилось - на тім місці, на
тих горах виріс Київ, місто де справді було> і є багато Цер-
ков і звідки Віра Христова пішла по всій українській землі.
Отож Св. Апостол Андрій був тим, хто почав християнство
серед нашого народу і українці це завжди памятають і ду-
же шанують память цього Св. Апостола.
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Основники нашої Колегії також шануючи Апостола Ан-
дрія і звертаючись до нього з молитвами, щоб допомагав
розвиватися українській Православній Церкві в Канаді, на-
звали Колегію саме імям Св. Андрія. Під цим імям і' заступ-
ництвом Апостола Колегія дала вже багатьом молодим ук-
раїнцям добру українську і християнську науку.

Ми всі студенти й студентки Дванадцятих цьогорічних
Курсів є горді з того, що наша Колегія має назву славного
Апостола Андрія, ми горді також носити Святоандріївську
відзнаку, яку кожен студент може дістати. Ми будемо та-
кож горді з того, що піїзнаємо добре українську культуру,
що нас її навчає Колегія Св. Апостола Андрія.

Івась Керніцький.
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Хроніка діяльности Літніх Курсів
Літні l Курси опри Колегії Ов. Андрія цього року розпо-

чалися третього липня. Всіх курсантів прибуло 59 осіб —-

26 хлопців і 33 дівчат. Того самюго дня відбулася репістра-
ція всіх студентів та розділення їх 'по клясаж. Всіх мляве є
чотири 1: до першої увійшли ті курсанти, які зовсім не зна-
ють української мови або знають її дуже мало, до> другої

уже ті, що ліпше знають, до третьої і четвертої кляїс на-
лежать ті студенти, щоі добре знають українську імову аібо
ті, що вже на курсах були по двіа і більше рокіїв.

Курси 'почалися урочистою Службою Божою, яку від-
правив о. Принципал Д. Стратійчук. Всі студенти лід про-
водом о. Григорія Удода брали' участь у співі.

іВ неділю 6-го' липня' всі студенти брали участь у Бого-
служенні в Катедрі Преісв. Тройці, де студенти брали актив-
ну участь тримали свічки, збирали гроші і т. д. Декотрі
студенти мали нагоду прислуговувати терший раз в ЖИТТІ
і були з того l дуже горді.

На; протязі першого, тижня курсанти імали добру нагоду
гарно запізнатися зі своїми учителями, а також поміж со-
бою. Було дуже приємна запізнатися з молодими українсь-
кими хлопцями й 'дівчатами зі всіх кінців Канади 1.

Серед студентів є такі, що походять з Бритійської Ко-
лумбії, Альїбарти, Саскачевану, Манітоби, Онтеріо., а також
з Зєднаних Держав Америки.

!В понеділок 7-го липня Курсанти знову 'брали участь у
Службі Божіій в Катедрі з нагод» свягга Сів. Апостола Івана.

В суботу дванадцятого липня були на : Службі Божій в
честь Св. Апостолів Петра і Павла, а на другий день в неді-
лю всі студенти молилися' разом зі своїм настоятелем, Оі. Гри-
горієм Удодом, який іспеціяльно для' молоді сказав відпо-
відну проповідь, йому прислуговували студенти' Денис Ни-
колаїїшнн і Ярослав' Острижикж. Решта хлоеців: іі дівчат
стояли зі свічками, збирали гроші та брали участь у опііні.

В 'неділю дванадцятого липня вісі студент» з Принципа-
лом та Настоятелями поїхали на берег озера Вінніпег, де ду-
же гарно провели цілий день відпочили та набрали 1 нових
сил для науки і праці.

Наука в нас починалася кожного ранку о 9-ій годині і
триває до 12-тої, а потім 1 після обіду від 1.30 до' 5.15 і веЧе-
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ром ©ід години 7-мої доі 10-тої. Рано- й в-ечероїм ми мали ра-
нішню й вечіірню молитви поі 15 хвилин 'кожного рабу. Мо-
литви- провадив наш Настоятель о-. Г. Удод. Кожного вечо-
ра молитву читав хтось зі студентів, а закінчували всі [разом
співомнмо литів oto "'Під Твою милість прибігаємо., Богороди-
це Діїво ..."

27-го липня в неділю силами всіх студентів був. даний в
заліі. Катедри перший іконцерт, до «кого, усі учасники дуже
добре підготувалися й тому концерт -пройшов з великим ус-
піхом та залишив гарне враження як для глядачів так і для
всіх курсантів:.

В середу ЗО липня в лляні лекції релігії Настоятель Со-
бору Св. Покрови о. Григорій Метюк прочитав курсан-
там дуже цікаву лекцію про Святу Землю Палестину. 'Всі
студенти з великою увагою й зацікавленням прослухали 1 її.

В суботу 2-го серпня заходами провінціяльної Управи
СУМК на Ма-нітобу при підтримці певної частини 1 громадян-
ства для. ївсіх курсантів' ібув влаштований вечір- з перекуаковд,
забавами, співами й танцями на вільному повітрі, на фармі
п. Ябл-онськоіго-. Вісі курсанти з великою вдячністю прийняли
цей дар віннііпезьких українців і дуже весело й гарно провели
цей незаібутній вечір. Але також і ко- м ар і' там незабут-
ні'!

В неділю 3-ГО' серпня- всі курсанти під проводом о. Прин-
ципала й Настоятелів: відбули, свою другу подорож на озе-
ро до- Ґр-енд Біч. Тепла вода, дуже гарна погода і також гар-
на місцевість дали змогу чудово провести ц-ей день. На жаль
декого- так сонце припекло-, що напевно досить довго -буде
про те памятати.

іВ середу 6-го> серпня курсанти мали в себе велику при-
ємність вітати ПервО'ієрарх-а нашої Церкви Висоїк-оіпр-ео-
священішого Владику Митрополита IJIAPIOHA, який скаї-
заів до студентів тепле 'батьківське слово та побажав' їм далі
корисно- працювати для свого- народу й Церкви.

Другого- дня в четвер до 'курсантів завітав Голова Пре-
зидії Консисторії 'і одночасно Голова Дирекції Колегій Сів.
Андрія о. Протопресвітер Др. С. В. Савчук. О. Др. Савчук
також сказав 'курсантам глиб-о-копоівчаючу й ціїкав-у промову.

В неділю 10-го серпня з великим успіхом відбувся дру-
гий великий. Концерт даний силами курсантів 12-т.их Укра-
їнських Літніх Курсів.
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Після 'концерту в приміщенні Колегії для 1 ©сіх .курсантів
була дана іпроїщальїна 'вечеря з таїнщями й рівними забавами.

•Так іпроминули 1 скоро ці шість тижнів, які залишаться в
нас дорослим спогадом і разом з тим залишили в нас 'вели-
кий і корисний слід що' дала та наука, яку ми отримали на
Літніх Курсах.

Івась КЕРНІЦЬКИЙ.

Праця програмового комітету
Завданням Програмового Комітету 12-тих Літніх Кур-

сів є організація самодіяльности студентів. В першу чергу
Комітет підшукує теми для дискусій, в яких беруть участь
всі студенти. Ці дискусії відбуваються в години призна-
чені' для організаційної науки, а також під час студентських
сходин, що відбуваються кожної пятниці.

Програмовий Комітет також заохочує всіх студентів,
щоб вони виявляли свої таланти і кожен брав участь в са-
модіяльності.

Таким чином кожної пятниці на зборах Студентського
Кружка було продискутовано- кілька цікавих тем, а іпотім
студенти мали добру нагоду послухати творчости, співу,
музики, деклямації і т. д. від своїх товаришів.

Заходом Програмового Комітету була влаштована в
пятницю 1-го серпня забава з танцями й перекускою для
всіх курсантів.

До Програмового Комітету цього року були обрані
слідуючі курсанти: Соня Кіндрачук, Катруся Пелех і Яро-
слав Острижнюк.

На закінчення цього коротенького огляду праці Про-
грамового Комітету ми складаємо щиру подяку о. Григо-
ірію Уїдоіду та п-нні Ларисі Сеньчук за їхню допомогу й ко-
рисні поради в нашій праці.

Катоуся Пелех.
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Праця спортового комітету
За час існування Літніїх Курсів при Колегії Св. Андрія

спортовий Комітет організував чотири дружини відбиван-
ки й так само чотири дружини для гри в „бейс-бол". Від-
биванку студенти грали на площі Катедри Пресвятої Трой-
ці, а „бейс-бол" в Кіидонен Парку. Спортові зайняття від-
бувалися кожного віївтірка й кожного: четверга в післяобі-
дніх годинах. Була також зорганізована одна гра в круглі.

Спортовий Комітет дуже радий з того, що курсанти ці-
кавляться спортом і беруть в ньому активну участь. В ко-
жний вільний від науки час багато курсантів брали участь
у грі- в „пінґ-понґ" в приміщенні спеціальної залі при Ко-
легії.

Членам переможної дружини Спортовий Комітет по-
старався дістати нагороду за найкращу гру.

До Спортового Комітету цього року були вибрані такі
курсантки: Діїяна Пронюк, Роман Тодорук і Денис Нико-
даієшии.

Роман Тодорук.
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Колегія Св. Андрія, де містяться Українські Літні Курси.
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ЗБІРНА ФОТОГРАФІЯ:
1. Це не є „Корсіканські Брати"
• це фортв.ільямські сестри!

2. У вільну годину ...

3. Перед закінченням концерту.
4. Наймолодші українські красуні

з Кенори, Онт.

5. Наймолодші шибеники.
6. Контест краси над озером.
7. Українська народня пісня „Ко-

ли розлучаються двоє" ...

8. Готуємось в дорогу!
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ФОТОГРАФІЯ ЧЛЕНІВ ЕКЗЕКУТИВИ СТУДЕНТСЬКОГО КРУЖКА:

Зліва направо: перший ряд (сидять) п-нна Лариса Сеньчук,
Леся Малицька, о. Д. Стратійчук, Юрій Давидович, Маряна Руснак.

Другий ряд (стоять) Катруся Пелех, Василь Костинюк, о.
Григорій Удод, Роман Тодорук і Єлизавета Задорожна.
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Члени Екзекутиви 12-тих Літніх Курсів

Управа Студентського Кружка:
Юрій ДАВИДОВИМ голова, Марина РУСНАК

заступниця голови, Леся МАЛИЦЬКА писарка.

Господарський Комітет:
Василь КОСТИНЮК голова, Микола ЧОБОТАР, Лев-

ко ДЖУР, Надя ОНИСЬКО і Наталя МАСТЮХ члени.

Програмовий Комітет:
Катруся ПЕЛЕХ —голова, Ярослав ОСТРИЖНКЖ і 1 Соня

КІНДРАЧУК члени.

Спортовий Комітет:
Роман ТОДОРУК голова, Діяна ПРОНЮК і Денис

НИКОЛАЄШИН члени.

Редакційний Комітет
Єлизавета ЗАДОРОЖНА готова, Івась КЕРНЇЇДЬ-

КИЙ, 'Оліенка ВЕРХОМИН, Едвард ТОРУОКА і Василь ШЦЬ
члени.
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Члени управи й учительського персоналу
12-тих Українських Літніх Курсів при Колегії

Св. Андрея в Вінніпегу

О. Прот. Д. Ф. СТРАТІЙЧУК Принципал Колегії, ук-
раїнська мова, історія.

П-нна Лариса СЕНЬЧУК Настоятелька, українська мо-
ва, історія,

О. Григорій УДОД Настоятель, українська мова, іс-
торія, рецитація.

Проф. Онуфрій ІВАХ, В. А. українська мова, історія

О. Хома КОВАЛИШИН релігія.

Проф. Василь ПРОЦЮК, В. А. спів, муїзика

Проф. Василь САРЧУК, В. А. Ироівідництво,, драма,
рецитація.

П-ні А. САРЧУК мистецтво.

Добр. С. СТРАТІЙЧУК мистецтво.

П. Володимир ДУДАР танки.

П-нна Орися ПИРІГ танки.
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список
студентів 12-тих Літніх Курсів при Колегії Св. Андрея

в Вінніпегу.
1958.

1. Антонійчук Олександер,
Вінніпег

2. Анонійчук Ярослав, Вінніпег
3. Білич Розалія, Сандавн, Ман.
4. Бойчук Василь, Ванкувер, Б. К.5. Верхомин Олена, Едмонтон,

Алта.
6. Варенчук Богдан, Дітройт

Міш. ЗДА.
7. Воробець Маркіян, Вінніпег
8. Гавриш Дмитро, Віндзор, Онт.
9. Давидович Юрій, Міннеаполіс,

Мінн. ЗДА.
10. Долинчук Роман, Вінніпег
11. Дікур Левко, Едмонтон, Алта.
12. Завісляк Галя, Вінніпег13. Завісляк Зенон, Вінніпег
14. Задорожна Єлизавета, Форт

Вілліям, Онт.
15. Задорожна Кароля, Форт

Вілліям, Онт.16. Звоздецький Іван, Алта.
17. Івашкевич Богдан, Міннеаполіс

М'інн. ЗДА.
18. Кацаба Михайло, Канора, Саск.19. Керніцький Іван, Віндзор, Онт.
20. Кіндрачук Соня, Ванкувер, Б. К.
21. Кіндрачук Сандра, Ванкувер,

Б. К.
22. Капець Славка, Роблин, Ман.
23. Костинюк Василь, Віндзор, Онт.
24. Ковальська Галя, Торонто, Онт.25. Киця Володимир, Міннеаполіс,

Мінн. ЗДА.
26. Крепакевич Мар'яна, йорктон,

Саск.
27. Квасніцька Клавдія,

Амгерстбурґ, Онт.
28. Клевчук Діяна, Вінніпег, Ман.
29. Луців Мирослав, Барич, Алта.
30. Малицька Леся, Едмонтон,

Алта.
31. Марко Бері, Вінніпег, Ман.
32. Маленко Анна, Сандавн, Ман.

33. Масцюк Наталя, Едмонтон,
Алта.

34. іМанчуленко Степан, Су Сейнт
Марі, Онт.

35. Манчуленко Петро, Су Сейнт
Марі, Онт.

36. Николаєшин Денис, Фишер
Бренч, Ман.

37. Онисько Надія, Ривертон, Ман.
38. Острижнюк Ярослав, Вінніпег,

Ман.
39. Пацьорка Даруся, Вайта, Ман.
40. Пелех Катруся, Едмонтон, Алта.
41. Пакарник Люба, Вінніпег, Ман.
42. 'Піць Василь, Роблин, Ман.
43. Піць йоанна, Роблин, Ман.
44. Пронюк Діяна, Едмонтон, Алта.
45. Парасюк Василь, Вінніпег, Ман.
46. Ратушняк Марія, Кенора, Онт.
47. Ратуська Діяна, Кенора, Онт.
48. Романенко Богдан, Мінеаполіс,

Мін. ЗДА.
49. Роїк Ярослав, Вінніпег, Ман.

50. Руснак Маряна, Едмонтон, Алта.
51. Сивак Левко, Вінніпег, Ман.
52. Смельський Тиміш, Гамільтон,

Онт.
53. Торупка Едвард, Ванкувер,

Б. К.
54. Тодорук Роман, Едмонтон,

Алта.
55. Цуркан Даруся, Кенора, Онт.
56. Нижник Данило, Вінніпег, Ман.
57. Чоботар Микола, Сірко, Ман.
58. Хоптяна Мирослава, Вінніпег,

Ман.
59. Ласько Михайло, Вінніпег, Ман.
60. Домитрак Олександер, Толстой,

Ман.
Всіх разом студентів 60; в то-

му числі з Бритійської Колумбії
4, з Алберти 10, з Саскачевану

2, з Манітоби 26, з Онтаріо
13. Зі ЗДА 5.
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