
СТІІновище екороетріnу в ПОТУТОрitl.

екепн та віДI<МНУЛМоборонців У напрямІ Посухова
if Вlльхівця.

І знову грІзне положення врятували У. С. С.
І(олм вечером aBcTplifCbl<1війська пішли до проти-
наступу, У. С. С. обіifшлм ліве крмло московської
розстрlльної, взяпя трмста пеленення та пряневе-
лмлн МОСl<алlвзавернути назад до своїх окопІв.
Підчас того протмнаступу У. С. С. вперше ужили
нової тектики нападу, а саме рідкою та глибокою
розстрlльною (т. зв. наступ хвилями) І завдяки
цьому втрати СтрІльців були дуже малі.

ПІсля тої другої невдачі Москалі знову на два
тижнІ залишили фронт у спокою. На той час полк
У. е. С. перенесено на первІсні становища до села
Потутор.

Дня 29. вересня МоскалІ розпочали новий
БІй, з черги вже третій. ВІд 29. до полудня 30. ве-
ресня трівала артилєрійська підготова з rypal'aH-
ною натугою. В полудне московська піхота пере-
ifшла до наступу І прорвалась на мадярському
полку в тому самому мІсцІ, що в першому бою,
ДНЯ 2. вересня. Вся обсада оборонної лІнії попала
в полон. ТодІ Москалі, не здержані ніким. пішли
в долину Золотої Лмпм та вІд заходу й пІвдня вда-
рили на У. С. С. в Потуторах.

СтрільцІ. окруженl ворогом з трьох бокІв
І вІдтятІ вІд решти фронту рікою, держалися
кілька годин, вlдбиваючи щораз-то новІ приступи
МоскалІв. Та, не дlждаошмсь пІдмоги І доповнення
мунІцП, яне] нестало. всІ, що були в живих, по-
пали у ворожиif полон. З цlлоl залоги Потутор
орятувались лише командант полку та горстка
СтрільцІв пІд проводом чет. Труха. що про-
рвались через ворожу лІнІю, перебрили рІчку І дІ_
стались до Бережан. Останки полку І тІ частини. що
не брали участи о бою І стояли по тому боцІ
Липи, вІдІйшли небаром до Коша для доповнення.
В полІ залишилась лиш одна технІчна сотня.

На спомин цих боїв та побуту СтрІлецтва пІд

Окопи і церква в Потутораl.

Бережанами залишилось крім багатьох могил де-
ківька стрілецьких пісень, якІ переяшпн в народ.

Бої в обороні Бережан завершили одну добу
змагань Стрілецтва, добу. з якої усе виіішлм піспя
дволітніх воєнних трудів ослаблені фізично. Зате
традицІя боїв, слІди крівавих жертв, що звпиши-
пясь на шляху побідного походу СтрІлецтва від
Карпат до Серету. закріпмли їхнього духа до дапь-
ших змагань.

Потутори.



в го"нні У команданта обозі •• в обозІ.

Хор. Федір Черннк. Чет. ГpHЦ~ Трух. Хор. Іван Pofyn~(~KHii.

У. С. С. в турецькому таборІ коnо ПО(Уlооа.



ПерWі поміч ріненнм підчас бою на ЛисонІ в Посуховl.

НанбіП~Wі .BCTpIHC~Ka ваЖКі rapMaTa. 30,S Цм.
»Мерзер« rOToBHH до стрІпу.

Лікар чет. Др. ВОПОДНМНрБіпозор.

Лірник мІж Стрlп~цямн, Ран копо Бережан 1916.

Віддіп кінноти УСС. Командант Р. KaMiHC~KHH принмає звіт.



Могипи героїв У. С. С. ~ Лис оні в Посухові.

Невідоми';; стріпець.

Світлину зроблено на горі Писані 23. тр ав н я 1927 р.
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