ПЕРШИЙ РЕЙС

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
І от о пів на третю потяг зупинився на пероні
Львівського вокзалу. На площі, що прилягала до нього,
зібралися тисячі громадян
міста і навколишніх сіл.
Проте надмірних урочистостей не було, бо призначені на
це кошти залізнична дирекція пожертвувала бідним.
На скромне торжество
прибуло декілька генералів та
намісник місцевої парафії.
Він освятив головний залізничний двірець міста й локомотиви. Ввечері у театрі відбувся прийом із концертом.
Можливо, й ті урочистості були недоречними
з огляду на важкі умови, в
яких працювали люди, що
прокладали першу колію до
Львова. Природний галицький ландшафт доволі склад-

ний. Особливо важко доводилось будівельникам залізниці
в багнистій місцевості біля
Судової Вишні, Городка і
Львова. Як засвідчують документи, через заболочену територію та горби під
Городком робітники змушені
були прокласти залізничний
шлях не прямо, а спорудити його у формі двох велетенських
серпантинових
кругів. Тому дільниця стала
довшою на 15 кілометрів.
Старожили
розповідали,
що люди тоді працювали по
коліна у воді, їм страшенно
дошкуляли комарі.
Тринадцять австрійських миль (одна австрійська
миля – приблизно сім з половиною кілометрів) між
Перемишлем і Львовом будівельники подолали за рік.
На В’ярі, Вишні, Верещиці

були споруджені мости, відкрилися станції у Медиці,
Мостиськах, Судовій Вишні,
Мшані.
Згодом зі Львова пролягли колії, що з’єднали центр
Галичини з Чернівцями,
Бродами, Тернополем. То був
початок великої та нелегкої
справи, а попереду – десятиріччя наполегливої, самовідданої, копіткої роботи не одного покоління залізничників.
Сьогодні магістралями
України мчать швидкісні потяги, долаючи відстані в сотні кілометрів. Залізничним
транспортом кожен охочий може дістатись до
найвіддаленіших
куточків
нашої держави та близького зарубіжжя. Оновленою,
потужною, з планами та
перспективами увійшла залізниця у ХХІ сторіччя.

із 70-річчям!

Катерину Петрівну
ВАНЬ
Римму Аркадіївну
МІКАЕЛЬЯНЦ
Ірину Іванівну КІНАШ
із 90-річчям!

Віру Іванівну
ПЕТРАКОВУ
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і
здоров’я!
Нехай завжди в душі цвіте
весна
І серце Зігрівається
любов’ю!
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Шановні залізничники!
Щиро вітаємо вас з професійним святом - Днем залізничника!
Завдяки вашій професійній майстерності та наполегливій праці українські залізниці динамічно розвиваються,
сприяючи ефективному розвитку всіх галузей господарства
та забезпеченню потреб населення у перевезеннях.
Ми шануємо вашу віддану працю та переконані, що
ваша робота й надалі сприятиме піднесенню економіки нашої країни!
Зичимо всім вам міцного здоров’я, злагоди у родинах, віри
у власні сили і вагомих професійних здобутків!

Адміністрація ВП “Вагонне депо Тернопіль” та працівники
ПТО Чортків щиро вітають пенсіонерку

Ніонілу Антонівну МЕЛЬНИК
із 90-річчям!

із 60-річчям!

Марію Михайлівну
ВАТУЛЯК

Начальник дирекції
Голова теркому

Колектив страхової компанії “НАФТАГАЗСТРАХ”
та особисто генеральний директор Анатолій ЧУБИНСЬКИЙ

ПРИВІТАННЯ

Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає з ювілеєм пенсіонерів

Шановні залізничники та ветерани залізничного
транспорту Львівської магістралі!
Ужгородська дирекція залізничних перевезень та
територіальна профспілкова організація Львівської залізниці сердечно вітає вас із професійним святом –
Днем залізничника!
Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, успіхів у
житті та праці, оптимізму, душевної теплоти, особистого
щастя, здійснення всіх мрій і сподівань та подальшої плідної
праці на благо людей і нашої залізниці.

Шановні працівники Львівської залізниці!

АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
“ДНІСТЕР”

Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде аж до сотні літ
І доброта ніколи не згасає!
Хай доля піднесе і ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я,
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!

щиросердечно вітає вас із 150-річчям Львівської залізниці
та професійним святом – Днем залізничника!

У день професійного свята щиро вітаю із ювілейним днем
народження – полуднем віку – свого колегу, одногрупника,
надійного та вірного товариша – головного інженера
ВП “Львівська дистанція колії”

Зичимо вам і вашим родинам доброї долі, міцного здоров’я,
достатку, миру та злагоди.
Переконані, що, продовжуючи славні традиції попередників, ви своєю самовідданою працею і надалі будете забезпечувати стабільний ритм роботи Львівської залізниці, а ваш
професіоналізм, багатий досвід та висока відповідальність
будуть запорукою нових вагомих трудових успіхів і здобутків.
З повагою
голова правління АСК “Дністер”

Андрій РИВАК

Івана Миколайовича БОХІНА
Прийшла до тебе ця знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочу передати,
Палкий і щирий шлю привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю!
Іван ЧЕРНЕГА, начальник
ВП “Чортківська дистанція колії”

Бабуся Тереза, батьки, родина Сови щиро вітають

Наталю ФЕДЕЧКО та Олега ДЖУСА
із Днем одруження!
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!
І ще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і в любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!
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