СПОГА ДИ

ПРИВІТАННЯ

Ті двадцять днів бою ще досі болять...
Миколу Дрейчука, на той час 17-річного
хлопця з Вінниччини, мобілізували до армії
на початку війни. Після скорочених курсів
він опинився на фронті. На молодого бійця
відразу чекало надзвичайно важке випробування – форсування Нарви.
– На командира відділення я вчився 3 місяці у
Володимирі, що біля Клязьми, – згадує Дмитро Дрейчук.
– Умови були настільки важкі, що я та інші хлопці
чимшвидше хотіли потрапити на фронт. Мій перший бій
відбувся на ріці Нарва. Там були найсильніші німецькі
укріплення, які треба було зруйнувати, щоб розчистити
плацдарм для наступу. Отам я всього надивився. Коли
перепливли на інший берег, побачив справжні жахіття.
Довкола коні, люди, машини – усе змішалося. Загиблі
бійці лежали незахоронені – і наші, й німці... Звісно, стало страшно. У перший же день думав: “Ну от, сьогодні
мене вб’ють”. А ввечері гадав: “Певно, завтра”. І так я
протримався 20 днів, аж потім зазнав важкого поранення в голову.
Близько 4 годин пролежав Дмитро Дрейчук серед
сотень мертвих тіл, і ніхто не помічав непритомного
хлопця із закривавленою головою. Лише згодом хтось
звернув увагу, що він подає ознаки життя, і Дрейчука
доправили в лазарет.
– У голові було кілька осколків, – ділиться спогадами Дмитро Дрейчук. – Один і досі там. Жінка інколи жартує, що, може, той шмат заліза допомагає мені жити.
Медаль “За відвагу” знайшла його вже у лазареті,
а в указі про нагородження було написано: “В районі
села Непюрки проявив відвагу та мужність, подолав
загородження колючого дроту, мінні поля, траншеї
противників, перший зі свого взводу увірвався в населений пункт – селище Залужжя і вбив 8 німецьких солдатів”. Потім були й інші нагороди, але ця залишилася
найпам’ятнішою.
Після тривалого лікування у госпіталі Дмитро
Дрейчук потрапив у 30-ту гвардійську механізовану
бригаду.
– Коли потрапив у механізовану бригаду, ніби з важ-

Катерину Степанівну ВАТРАЛЬ
із 50-річчям!
Матусю, бабусю, дружино єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає Вам спокою й миру
На многії й благі щасливі літа!

Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії”
щиро вітає бригадира колії

Мирослава Йосиповича КОКОЦЬКОГО
із 60-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя,
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми,
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

кої роботи перейшов на відпочинок, – згадує ветеран,
– ось такий був контраст. З бригадою на Білоруському
фронті я дійшов до Кенігсберга, де й зустрів День
Перемоги.
Уже минуло майже сімдесят мирних літ. Однак про
страшну війну Дмитро Григорович згадує часто, бо це
– частина його життя, хоча вже не має злості на ворога,
залишився лише жаль і смуток.
– У ті далекі роки в душі не було місця для прощення, – розмірковує Дмитро Григорович. – Питання стояло
руба: або ми їх, або вони нас. Але зараз я не відчуваю
зла чи ненависті. Лише сумую за товаришами, які полягли у боях та відійшли у вічність уже в мирний час.
Богдан ЮРОЧКО
Фото автора

Керівництво, профспілковий
комітет та трудовий колектив ВП
“Вагонне депо Клепарів” висловлюють глибокі співчуття головному бухгалтеру депо Олені
Василівні Смугловій з приводу
тяжкої втрати – смерті матері
Валентини Абрамівни.
Поділяємо біль і скорботу рідних і близьких.
Колектив ВП “Підзамчівська
дистанція колії” висловлює щирі
співчуття шляховому майстру
Богдану Романовичу Сташківу з
приводу передчасної смерті батька
СТАШКІВА Романа Павловича,
колишнього працівника дистанції.

Колектив пожежної охорони ВП “Перший загін
воєнізованої охорони” щиро вітає старшого інструктора
з протипожежної профілактики

Ярослава Орестовича ТЕРЕНДІЯ
із 60-річчям!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та молода і радісна душа!

Профспілковий комітет та керівництво ВП “Вагонне депо
Коломия” вітають бригадира ковальсько-механічного цеху

СПІВЧУТТЯ

Після важкої хвороби пішла
з життя старший електромеханік
Ужгородського регіонального відділу ВП “Енергозбут”
ХЛОПУК Наталія Тиберіївна.
Наталія Тиберіївна віддала
господарству електропостачання
залізниці 33 роки життя. Трудовий
стаж на залізничному транспорті
Наталія Хлопук розпочала у 1979
році в Мукачівській дільниці енергопостачання. У ВП “Енергозбут”
працювала з дня його утворення
– із 2001 року. Тривалий період
очолювала Ужгородський регіональний відділ.
Ініціативна, оптимістична і комунікабельна жінка, прекрасний
спеціаліст у своїй справі. Наталія
Тиберіївна сумлінно та відповідально виконувала свої посадові
обов’язки та виробничі завдання.
Була вимогливою та уважною до
підлеглих.
Колектив підрозділу “Енергозбут” висловлює глибокі співчуття
родині покійної.
Світла пам’ять про Наталію
Тиберіївну назавжди залишиться в
серцях її рідних, друзів і колег по
роботі.

Чоловік Михайло, доньки Світлана і Людмила з чоловіком Юрієм,
син Володимир з дружиною Надією, онуки Тетяна і Вікторія
вітають кохану дружину, рідну матусю, дорогу бабусю, чергову по
залізничній станції Яблонька

Івана Васильовича ШЕВЧУКА
із 50-річчям!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Низький і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Осяє Вас і світлом, і любов’ю!

Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №2” щиро вітає начальника підприємства

Ярослава Васильовича МУКАНА
із Днем народження!
У незбагненній круговерті світу,
Весняного цвітіння гарний час,
У День народження привітно
Всім колективом ми вітаєм Вас!
Бажаєм здоров’я і доброї долі,
Щоб завжди вдавалися справи чудові!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!

Колектив станції Шкло щиро вітає начальника станції

ПОГОДА

Прогноз погоди на 18 – 24 травня 2012 р.
Упродовж 18-24 травня на більшій частині території Львівської залізниці після відчутного похолодання знову потеплішає. У п’ятницюсуботу без істотних опадів. У п’ятницю вночі ще доволі прохолодно,
1-6° тепла, місцями на поверхні ґрунту при проясненнях можливі
заморозки від 0 до 2°морозу, вдень 13-18° тепла, у горах уночі від
0 до 3° морозу, вдень 7-12° тепла. Упродовж вихідних переважно
сухо (тільки у неділю в другій половині дня місцями короткочасні
дощі, грози). Нічна температура у суботу 2-7° тепла, у горах близько
нуля. Вдень 18-23°, на Закарпатті 20-25° тепла. У неділю вночі 6-11°,
вдень 22-27° вище нуля.
У понеділок без істотних опадів. Температура вночі 9-14°, вдень
21-26°, на Волині, Рівненщині до 28°тепла. У вівторок уночі переважно без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура
вночі 10-15° тепла, вдень 19-24°, на Волині та Рівненщині 21-26° вище нуля.
Надалі очікується нестійка дощова погода. У середу в Прикарпатських областях
місцями сильні зливи. Температура вночі 10-16°, вдень 18-24°, на Волині, Рівненщині
при проясненнях до 26° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Колектив служби електропостачання сумує у зв’язку із передчасною
смертю працівника Ужгородського регіонального відділу “Енергозбут”
ХЛОПУК Наталії Тиберіївни
і висловлює співчуття близьким та рідним покійної.

Миколу Миколайовича ГУГУСЯ
із 30-річчям!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Любові, щастя, успіхів, надії!
З Днем народження!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишніх працівників:
колишнього монтера Коломийської дистанції колії

Євдокію Яківну ЛАЗАРЕНКО
колишнього машиніста моторвагонного депо Коломия

Миколу Олександровича МОРМІТКА
із 70-річчям!
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

