З

алізничники та ветерани війни і праці Львівської магістралі гідно вшанували 68-му річницю великої Перемоги.
У святковий день залізнична делегація пройшла традиційним “маршрутом пам’яті”, вклонившись воїнам, полеглим
у кривавих боях за Батьківщину, і колегам-залізничникам, які
невтомною працею наближали омріяну перемогу і піднімали
народне господарство із повоєнних руїн.
Мітинг розпочався біля монуПісля цього ветерани залізмента Бойової Слави у Львові. ниці відвідали Марсове поле. На
У ранковому сонці виблискували суворий граніт лягли червоно-габойові і трудові нагороди на гру- рячі гвоздики, а сиві голови знову
дях ветеранів, від легкого вітер- схилилися у скорботній задумі. За
ця гордо майоріли Георгіївські традицією у цей день делегація
стрічки. Ветерани-залізничники ветеранів відвідала Личаківське
урочистою ходою піднесли до кладовище, де поховані колишпідніжжя пам’ятника кошик квітів і ні начальники Львівської залізвклонилися світлій пам’яті полег- ниці Григорій Якимович Порох і
лих воїнів.
Марат Никифорович Грабський.

Запаливши свічки на їхніх могилах, спільною молитвою ветерани вшанували пам’ять видатних
залізничників.
Голова Об’єднання ветеранів
війни і праці Львівської залізниці
Рудольф Павлик нагадав, що для
всіх ветеранів цей день святий,
бо символізує перемогу добра в
одвічній боротьбі з ненависним
злом, є прикладом сили людського духу і безмежної любові до
Батьківщини.
– Перемога над злісним ворогом – це не лише визволення рідної землі, а й усіх народів Європи.
Сьогодні ми вшановуємо пам’ять
усіх, хто віддав своє життя за мир
і спокій на землі, за щасливу долю
прийдешніх поколінь, – наголосив
Рудольф Павлик.
– Це свято нині сприймають по-різному. Хтось – як День
Перемоги, інші – як День скорботи, – зазначив голова Ради
ветеранів війни і праці управління Львівської залізниці Григорій
Лялька. – Я переконаний, що нам
потрібно припинити усі історичні
дискусії, адже загиблим у роки
війни випала доля жити у дуже
жорстокий час, тому ми повинні
шанувати пам’ять полеглих незалежно від того, у яких військових
формуваннях вони боролися за
визволення рідної землі, і бути
вдячними їм за те, що вибороли
для нас мирне життя.
Заступник голови Ради ветеранів війни і праці управління
Львівської залізниці Володимир
Шитіков відзначив, що на залізниці було вісім працівників, які у
далекому 1945-му році визволяли Львів від загарбників. Нині, на
жаль, їх залишилося тільки троє.

Це Василь Набоченко, Марія
Буняк і Олександр Бурухін.
– На щастя, вони ще живі. Ми
привітали їх квітами, теплими словами та подяками від начальника
залізниці, – зазначив Володимир
Шитіков. – Варто відзначити, що,
крім організації заходу і транспортного супроводу, керівництво
Львівської залізниці та дорожньої
профспілки потурбувалося про
матеріальну допомогу. А ще ветеранам вручили почесні грамоти і
подяки із грошовими винагорода-

ми. Крім цього, всіх учасників війни привітали зі Святом Перемоги
листівками. Урочистий день довершив святковий обід у їдальні
управління залізниці. Ветерани
поспілкувалися про буденне життя, згадали минулі роки, пом’янули
добрим словом усіх, хто поліг на
полі битви, і побажали міцного
здоров’я та ще довгих років життя тим, хто й досі у строю як живий приклад бойового подвигу і
трудової звитяги.
Оксана ЛОЇК

Реклама

Напередодні величного свята у ремонтному вагонному
депо Здолбунів вітали ветеранів Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій із 68-ю річницею Великої Перемоги.
За святковим столом – 93-літній Василь Петрович Петренко,
який із першого і до останнього
дня воював, був поранений, вижив
і переміг. Він і зараз, як кажуть, у
строю: веде господарство, дає
всьому раду. Поряд із ним Едуард
Вікторович Білецький, Костянтин
Йосипович Войтюк – кавалери

багатьох бойових нагород. А ще
– учасники трудового фронту
Олександр Миколайович Гуменюк,
Ніна Іллівна Романенко, Тетяна
Марківна Коновал, саме на їхню
долю випав тягар воєнного дитинства… Тут і зовсім молоді учасники бойових дій в Афганістані
Володимир Огородник, Юрій

Романюк та інші. Тішилися друзі
і колеги за колишнього працівника депо, оглядача-ремонтника
вагонів, інваліда війни Григорія
Сергійовича Продауса, якому урочисто вручили Подяку Державної
адміністрації залізничного транспорту України.
Зі святом колег привітав начальник депо Йосип Гаврищак. У
його виступі звучали слова глибокої вдячності та скорботи за тими,
кого вже нема серед живих. Тепло
зустріли учасники святкового обіду
вчителів та учнів шкіл Здолбунова,
які привітали присутніх чудовим
пісенним дарунком.
Члени ради ветеранів депо
відвідали одиноких пенсіонерів,
привітали їх зі святом, побажали
міцного здоров’я, доброго настрою
та вручили пакети з продовольчими наборами. Ця традиція у вагонному депо є незмінною.
Така увага – лише часточка
безмежної вдячності учасникам
Великої Вітчизняної війни, полеглим у ній, усім солдатам, чий
ратний подвиг ніколи не буде
забутий.
Людмила СЛОБОДЯНЮК,
голова ради ветеранів ремонтного
вагонного депо Здолбунів
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