СТІІновище

екороетріnу

в ПОТУТОрitl.

екепн та віДI<МНУЛМ
оборонців У напрямІ Посухова
if Вlльхівця.
І знову грІзне положення врятували У. С. С.
І(олм вечером aBcTplifCbl<1
війська пішли до протинаступу, У. С. С. обіifшлм ліве крмло московської
розстрlльної, взяпя трмста пеленення та пряневелмлн 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.

Окопи

і церква

Бережанами залишилось крім багатьох могил деківька 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 звпишипясь на шляху побідного походу СтрІлецтва від
Карпат до Серету. закріпмли їхнього духа до дапьших змагань.

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. вересня трівала артилєрійська підготова з rypal'aHною натугою. В полудне московська піхота переifшла 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 вдарили 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, попали у ворожиif полон. З цlлоl залоги Потутор
орятувались лише командант полку та горстка
СтрільцІв пІд проводом чет. Труха. що прорвались 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

в Потутораl.
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