
Христос Воскрес!      Воістину Воскрес!
Christ is Risen!      He is Risen Indeed!

n Сердечно вітаємо Високопреосвященнішого Юрія, Архиєпи-
скопа Він ні пеґу і Се ред  ньої Єпархії, Митро по лита Канади, Со юз
Ук раїнців Само стій ни ків, його голо ву і скла до ві ор ганізації:
Това ри ство Ук ра їнців Са мо стій ни ків, Со юз Українок Кана ди,
Со юз Ук ра їн ської Молоді Кана ди, ад мі  ні с тра  цію і всіх пра -
цівників "Ук ра їнсь ко го Го ло су", передплатників, до бро ді їв, до -
брові ль них пра ців ників і весь Україн сь кий На род в Україні та
Діас порі і бажаємо усім щас тя, радо сті, добробуту та всіх Го с -
под ніх благ.

За Дирекцію 
Видавничої Спілки "Тризуб", 

Редакцію, Адміністрацію та всіх працівників 
"Українського Голосу":

В. Струс, Президент  
М. Босак, Редактор 
В. Щербатюк, скарбник
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З нагоди 
Воскресiння Христового

Happy Easter to you and yours from us at 
Ukrainian Voice newspaper.

ANNOUNCEMENT
Our new address as of May 1, 2018 will be:

UKRAINIAN VOICE
PO BOX 44092 Redwood Centre – Postal Outlet
C - 1155 Main Street, Winnipeg, Manitoba, Canada R2W 3S0
Tel.: (204) 589-5871,   Fax: (204) 586-3618
E-Mail: presstr@mts.net

Birthday Greeting
n March is an important month for Ukrainians. Internationally,
we celebrate the life and accomplishments of Taras Shevchenko.
And in Canada, we quietly mark the birth of The Ukrainian Pub -
lishing Company of Canada and the first publication of Uk rainsky
Holos / Ukrainian Voice some 108 years ago.

Over the years, the publication has served the Ukrainian-Can -
adian community keeping readers in touch with news and views
reflecting our cultural heritage, historical events in Canada and
Ukraine.

Ukrains’kyi Holos sought to united the Ukrainian community,
to be proud of our heritage and traditions and yet passionate
about our Canadian home.

The April issue of Ukrainsky Holos / Ukrainian Voice will be a
com memorative, it will highlight reprints of the first page from
previous years, Ivan Syrnyck's Credo, some historical references,
report from the directors what has transpired from the AGM and
what is yet to come.

Місяць березень є дуже важливим для нас-українців. Це і
міжнародне від значення життя і творчості Тараса Шевченка,
а також день народження Української Видавничої Спілки Ук -
раїнського Голосу, перше число якого ви йшло 16 березня 1910
року. Понад 108 років Український Голос вірою і прав дою
служив українській громаді і всьому українському на родові.
Він публікував світові і канадські новини, висвітлював тра -
диції, культуру та історичні подіїї, відображав життя ук ра їн -
ців на поселеннях.

У святковому квітневому випуску будуть передруковані
найважливіші сторінки Українського Голосу—перше число
Го лосу, Кредо Івана Сирника, історичні довідки про дирек то -
рів, президентів, редакторів та всіх хто при служився до його
вірного служіння своєму народові.


