
Крок до примирення: Порошенко поклав квіти до пам'ятника
жертвам Волинської трагедії поклав квіти, ставши на коліно пе -

ред пам'ятником.
Раніше про намір глави держави

відвідати пам'ятник "Європейській
правді" повідомив посол України в
Польщі Андрій Дещиця.

"Президент покладе квіти до па -
м'ятника, який офіційно має назву
памятник жертвам Волинської рі -
занини", - повідомив він. Українські
посадовці натомість використо ву -
ють назву "пам'ятник жертвам во -
линської трагедії"

Як відомо, в четвер у стосунках
Києва та Варшави з'явився додат -
ковий привід для напруженості че -
рез те, що міська рада Києва пере -
йменувала Московський проспект
на проспект Степана Бандери. В По -
льщі сприйняли цю дію як не -
дружню.

Детальніше про останнє заго -
стрення українсько-польських від -
но син читайте у колонці на Євро -

Правді: Напередодні катастрофи:
чи витримають українсько-польсь -
кі відносини нову кризу.

n Після офі ційних зустрічей в рам -
ках саміту НАТО, президент Укра -
їни Петро Порошенко вшанував
пам'ять жертв Волинської трагедії,
що загинули від рук українців.

Фото з події поширила сторінка
української громади Євромайдан-
Варшава.

Цей пам'ятний знак є достатньо
новим—він зведений у Варшаві у
2013 році. Однак після того жоден з
українських високопосадовців, що
був з візитом у Варшаві, не відвіду -
вав Волинський сквер, де розташо -
ваний пам'ятник.

На фото видно, що Порошенко
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PARCEL SERVICE
send your new or used clothing, food, money etc. 

to Ukraine, Poland, Belarus, Moldova, 
Russia and the Baltic States

Personal delivery to homes
We provide the best service at the lowest cost.

Delivery guaranteed
Cost $3.95/kg

plus delivery cost of $10.00
($15.00 in Eastern Oblast)

Тravel time:
by air—2 to 4 weeks,

by ship—5 tо 7 weeks
We assist

with packing, addressing and securing your parcels
and can provide you with cartons at no extra cost.
Parcel pick-up from your home can be arranged

Our Address:
842 Main Street , Winnipeg, MB R2W 3N8
Ph. #204-589-5871      Fax: 204-586-3618

Office Hours:
Tuesday to Friday: 9:00 to 4:30

Saturday: 9:00 to 1:30

Книгарня
“Українськогo Голосу”
Ukrainian Voice Bookstore

Notice to Contributors 
Український Голос / Ukrainian Voice greatly appreciates and welcomes

your contributions of materials about parish community life and activities
for publication. Regarding accompanying photographs of events, we ask
contributors to select photographs of a resolution of 300 dpi or higher. In
addition, the photograph dimensions should be sized for 12.5 cm (5 in)
width (two columns wide). In addition, photographs should be saved in
JPG or TIFF formats.


