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УЧИТЕЛЬ ЗА ПОКЛИКАННЯМ ДУШІ
6 травня відзначатиме свій ювілейний день народження вете- 

т ш ш / кпркппгиий педагог (Dedovoea Лідія Василів-

НЕ ЗГАСНЕ ВОГОНЬ ПАМ’ЯТІ
В історії кожного народу є славетні події, розповіді про які передаються від поколіннії до  

покоління. Одна з них -  Перемога в Другій світовій війні. Документи, що зберігаються в архівно
му відділі Балаклійської районної державної адміністрації, дають змогу ознайомитися з подіями 
буремних 1943-1945 років на території Балаклійського району.

В архівному фонді Первомайсь- 
коїсільської ради Балаклійсь
кого району знайдено акти про 
збитки, заподіяні Німецькими оку

пантами с ільськогосподарській  
артілі «8 Березня» та жителям села. 
В одному з актів зазначається, що в 
1941 році в село зайшли німецько- 
фашистські окупанти. Окупація три
вала до 1943 року. У цей період фа
шисти грабували, розбирали для 
бліндажів та дзотів колгоспні спору
ди, будинки, хліви та зерносховища. 
Крім того, село неодноразово бом
бардувалось і було майже вщент спа
лене. Після вигнання фашистів роз
почалось відродження мирного жит
тя. В протоколах правління артілі від 
11.11.1943 року розглядаються пи
тання щодо відбудови колгоспних 
приміщень для худоби, будинків кол
госпників та засипки на зберігання 
насіння ярих культур.

А в цей час продовжувалась 
війна, з фронту надходили довгож
дані листи. Особливо гостро відчу
ваєш минуле, коли читаєш старі по
слання. Написали їх люди, яких, 
можливо, давно немає серед живих, 
але саме з написаного ними можна 
дізнатись про їхні почуття, мрії, тур
боти. Вони живі в цих посланнях і 
донині.

Беру в руки справу фонду Андр
іївської селищної ради «Листи з 
фронту». Обкладинкою слугує 
німецька мапа. Гортаю пожовклі, 
списані олівцем сторінки з вицвіли- 
ми від часу штампами польової по
шти. Фронтові листи, а в них такі різні

ца Гпущен ко Алек
сея Константино
вича. Здравстуй- 
те, дорогие дру
зья, передаю  
привет и желаю  
всем успехов, что
бы совместно с 
вами расквитаться 
с фрицами. Живу 
я хорошо, бью не
мецких оккупантов, 
это все подводит к 
концу Гитлера. Я 
верю, победа бу
дет за нами. А те
перь, дорогие  
земляки, прошу 
вас сообщить об 
моей семье, об 
матери Глущенко 
Акулине и жене  
Гпущенко Дарье, 
так как я в армии с 
1941 года, с тех пор 
от них ни слуха, ни 

духа, потому что они были два года 
под немецким игом...».

Лист датований четвертим січня 
1944 року, війна все ще тривала.

Подвиг цих відважних героїв за
лишиться в пам’яті поколінь. Наш до
земний уклін героям Другої світової, 
тим, хто був на полі брані, і тим, хто 
гідно й мужньо пережив окупацію, 
хто піднімав з руїн Україну.

Г. Олійник, 
начальник архівного відділу 

Балаклійської районної 
державної адміністрації

долі, такі неймовірні історії кохання, 
у них -  біль, смуток, радість зустрі
чей і горе втрат. У них усе: життя, 
доля, почуття. Пройшли вони через 
свинцеву хуртовину, полум'я війни, 
аби через багато років стати безза
стережним нагадуванням про неви
черпне джерело мужності солдат, 
їхньої безмежної віри в перемогу. 
Без трепету в серці читати їх немож
ливо.

Подаю лист мовою оригіналу: 
«Приветс фронта тыловым патрио
там от боевого друга красноармей-

Д0Р0Г1 ВЕТЕРАНИ! 
ШАНОВНІ Б A JIAK ЛІЙЦІj 

ГОСТІ МІСТА ТА ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Вітаємо всіх з Днем пам ’яті та примирення 

і з Днем Перемоги над нацизмом 
у  Другій світовій війні! Запрошуємо взяти участь 
в урочистих святкових та спортивних заходах.

5 ТРАВНЯ
13.00 Урочистий концерт «Пам’ятаймо! Перемагаймо!»

?Районний Будинок культури

6ТРАВНЯ
9.00 Районний турнір з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих 

команд
КПБРР «БРДЮСОК «Вимпел*, вул. Центральна, 4

9.00 Районний турнір з  настільного тенісу
КП БРР «БРДЮСОК «Вимпел», вул. Центральна, 4

12.00 Футбольний матч серед ветеранських команд «Цементник» (м. Ба- 
лаклія) -  «Газовик» (смт Донець)

КПБРР «БРДЮСОК «Вимпел», вул. Центральна, 4

7 ТРАВНЯ
9.00 Районний турнір з шахів

КПБРР «БРДЮСОК «Вимпел», вул. Центральна, 4
9.00 Районний турнір з  шашок

КПБРР «БРДЮСОК «Вимпел», вул. Центральна, 4
13.00 Відкритий турнір з пауерліфтингу

Зал важкої атлетики «Олімп» Балаклійської ДЮСШ,
вул. Соборна, 95

8 ТРАВНЯ
18.00 Святковий концерт «Салют Перемоги»

пл. Ростовцева

9 ТРАВНЯ
10.00 Урочистий мітинг та покладання квітів до пам’ятника загиблим вої

нам на Алеї Слави
пл. ім. В. Й. Казмірука


