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ся все менше, – констатував член Ради
об’єднання ветеранів війни і праці Львівської
залізниці Микола Трушевський. – Якщо позаминулого року у семи областях, які охоплює Львівська залізниця, було півтори тисячі
ветеранів війни, то за два попередні роки їх
поменшало більше, ніж удвічі.
Ветеранів не забувають, і щороку молодше покоління залізничників урочисто
вітає їх зі Святом Перемоги.
– Від імені дорожнього комітету профспілки вітаємо Вас зі святом, – звернувся
до присутніх ветеранів завідувач відділу
соціального захисту, праці і зарплати дорпрофсожу Денис Булгаков. – Дякуємо Вам
за цю Перемогу. Ми ніколи не забудемо про
Ваш подвиг. Зичимо Вам міцного здоров’я і
ще довгих років життя.
Від імені керівництва Укрзалізниці та
Львівської магістралі ветеранів привітав заступник начальника залізниці Мирон Дацко.
Мирон Степанович вручив почесні грамоти
від генерального директора Укрзалізниці
Володимира Козака колишньому інспектору служби капітальних вкладень Дмитру
Дрейчуку, колишньому оператору ДЦНТІ
Ніні Лебеденко та колишньому заступнику фінансово-економічного відділу Надії
Яковенко. Крім того, за наказом начальника
Львівської залізниці Богдана Піха всі учасники бойових дій у Другій світовій отримали
до свята грошову премію.

цей величний і пам’ятний день
близько півсотні сивочолих ветеранів зранку завітали до управління Львівської залізниці. На жаль, із року
в рік об’єктиву фотокамери все легше
охопити коло людей, чиї груди увінчані
численними бойовими та трудовими
нагородами. Ось і цього разу традиційне колективне фото на пам’ять на
фоні споруди управління Львівської залізниці вже не зафіксує багатьох знайомих облич, обпечених жорстоким подихом далекої війни. Свято 9 травня – це
передусім день пам’яті про солдатів,
які полягли на полі битви, про колег,
яким не судилося зустріти чергову
річницю Перемоги.
Саме тому найперше ветерани вирушили на Пагорб Слави та поклали квіти
до могил тих, хто поліг у війні. Після цього
ветерани побували на Личаківському цвинтарі, де вклонилися могилам відомих постатей повоєнної розбудови залізничної галузі
– керівників Львівської залізниці Григорія
Пороха та Марата Грабського.
Зворотною дорогою до управління залізниці, де ветеранам приготували святкове частування, бадьорий настрій узяв
гору над журбою, яку навіювали спогади.
Усі гуртом затягнули фронтових пісень
– від “Катюші” та “Смуглянки” до урочистої
“День Перемоги”.
– Тих, хто пройшов війну, залишаєть-
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осьмого травня у локомотивному депо Львів
відбувся вечір пам’яті,
присвячений Дню Перемоги,
на який запросили 60 колишніх
працівників депо – ветеранів
війни, учасників бойових дій
та ветеранів праці. Поважних
гостей прийшли привітати
начальник підприємства Юрій
Крупа, головний інженер Петро
Грущак, голова профкому
Анатолій Холонівець, голова
ради ветеранів депо Зенон
Лютий.
Найперше присутні вшанували
молитвою та хвилиною мовчання
пам’ять тих ветеранів війни, учасників бойових дій, які не дожили
до нинішнього свята. Приємно, що
на святковий обід змогли прийти
найповажніші ветерани Великої
Вітчизняної війни – 96-річний
Василь Кривоносов, 89-річний
Олександр Мартинюк. Василь
Євдокимович із боями дійшов до
Кракова, а з 1946 року по 1972 роки
трудився помічником машиніста,
машиністом паровоза, тепловоза
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у локомотивному депо Львів. Його
донька Наталія Партика, яка супроводжувала батька, розповіла,
що Василь Євдокимович щоразу
з нетерпінням чекає на такі незабутні зустрічі, щоб поспілкуватися із деповчанами. Олександр

Антонович Мартинюк, пройшовши
через воєнні лихоліття, також усе
життя пропрацював у локомотивному депо Львів, із радістю приходить на такі святкові заходи.
За бойові заслуги ветерани війни
відзначені багатьма нагородами і

медалями, які з гордістю одягають
на Свято Перемоги.
Із молодшого покоління учасників бойових дій про своє життя
розповів Аркадій Частухін. Аркадій
Олексійович прийшов у депо 60
років тому, трудився кочегаром
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паровоза, помічником машиніста,
машиністом паровоза, тепловоза
у пасажирському і вантажному
русі до 1981 року.
На жаль, ветеранів війни і учасників бойових дій із кожним роком
стає все менше, тому цим поважним людям так потрібна увага та
шана від керівництва, профспілки
депо і залізниці, від молодшого покоління залізничників.
Ветеран залізничного транспорту, колишній начальник депо
Володимир Бей пригадав роки
праці з цими воїнами-ветеранами,
у яких неодноразово питав поради
як у професіоналів своєї справи.
Начальник депо Юрій Крупа з
нагоди 67-ї річниці перемоги над
фашизмом побажав присутнім
міцного здоров’я, благополуччя,
злагоди і довгих років життя.
За святковим столом ветерани
разом із колегами не лише згадували роки воєнного лихоліття, але
й роки праці у депо, співали разом
фронтових та українських пісень.
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