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На палях Іспаніі ідзе жорсткая схватка паміж фашьоиам і дэмакратыяй. Пол-

чышчы міжнароднага фашизма прабунщь затапіць у патоках крыві свабоду і дз-
макратыю ў Іспанскай рэспубліцы. Гераічны іспанскі народ дае нужны адпор гер-
мана-італьянскім бандам інтзрвентаў і фашысцкім мяцежнікгм. 

На дапамогу свабодалюбіваму іспанскаму народу з іншых краін прарываюц-
ца цераз усе перашкодіы рзволмцыйныя пролетарыі ; лепшыя лерадг̂ ыя людзі 
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чалавецтва. Імі рухае вялікае пачуццё інтэрнацыянал)інай пролетарскай салідаіінас-
ці, імкненне абараніць свабоду і дэмакратыю. Плячом к плячу з гераічным іспанс-
кім нарідам яны адбіваюць націск міжнароднага фашызма. 

Частка гэтых людзей пала смерцга храбрых, але іх нужны прыилад натхняе ты-
сячы і тысячы лепшых людзей чалавецтва на барацьбу з фашызмам — гзтын 
злейшым ворагам усяго перадавога, праг рзсіўнага чалавецтва. 

У яіч) 3 баявых знакі адлкча (так на-
зываюць байцы р^спублікажкай Іспаіііі 
ра-ны, якія атрыманы на франтах). 

Яго ведае цё/толькі яго радзіма: тысячы 
совецкіх юнакоў і дзяіучын з усіх гарадоу 
Саіфа шлюдь яму свае іік'ьмы, і гэтыя 
цёплыа пасланні незнаемых ся&роу за-
канчваюцца амаль адиолькава. 

«Даэвольце і нам паціснуць вашу руку, 
якая так метка кідала граіціты пад т а т і 
ворага». 

Хт6-ж тэты маладч чалавек, ужо вы-
прзібаваны баед рэспуЧіліканскдй ІОііанііУ 

•Ромон Дзіестро — член аб'яднанай со-
пмялктычнай моладзі Іспаніі, студэнт 
Мадрыдскага універсітэта. 2 жніўня ён ра-

•зіі'м са сваім старэйшым братам, воыуні-
іч'аы Альберці, а.тркгмаў вінтоўку на вулі-
цы^Касцельдаш, 56, у Мадрыдзе. Феліс Лу-
кандзі—церш^і камандзір Р.омона, ваенны 
і'ябра і вьуатны таварыш — навучы? 
Дз^ecтpo мятаць гранаты, перавязваць 
Чі-^ыя раны, нейавідзець ворагаў, гля-
даещ, ,у твар.смерпі і дзялінца апошняй 
Гіанкай кансерваў з таварыгаай па акопу. 
феліс Луеандзі — кжітан 4 батальёна 

РОМОН ДЗІЕСТРО 
док каля Мадпьйа), затрымаць вот)ага, 
узяць гаішок цаной якіх-бы то ні было 
афяр. Нас 700 чалавек. Большасць — 
сядане. У кожнага г ца€ з дзесятак гра-
нат. Вораг таксама «едае, павінна быць, 
аб нашых планах. За вёскай ІІарло ііаяў-
ляюцца італьянскія танкі. Гэта танкавая 
разведка. Яны добра іл'ць. і, здаедца, ні-
што не можа перашкодзіць іх руху. Наш 
атрад залёг за ларанетамі (так называіоц-
ца натуральный іірыкрыцці — вялікія 
камні). 4 таній ідуць на нас. Мы пад-
пускаем іх зусім блізка, і я паўтараіо гіа 
ланцугу: 

— Страляпь толькі тады, калі вы на-
чуеце 3 свісткі. 

1 вось першы ('вістоБ — мы ірвём 
істужку на грчінане. Другі — граната ў 
левай руцэ. Трэді — отіадае з рыўком. 
Разлік правільны. На кожны танк ігрыхо-
дгіцца па 150 гранат, кійутых маі-
мі баіцамі. Высграходныя машыны яп 
укопаныя астаюцца на месцы. 

Але мы пі)ыінлі скіды, каб иерамагчы і 
таму — толькі ўперад.,* Мы ііадымаемся 
з-за лрыкрынця са слокамі песні нашага 
гімна: «Бандэра роха» («Чырвонае зна-

ііалжа Л4рг6 Кабальеро, 40-гадовы мета-
Лурт-Іііаьбая,' стары комуніст, баок. Яго 
6е.тьмі 'ЛюбіяіІбайцы 4-га батальёна. Тут | мя»). 
§ылі-металісты Мадрыда, студенты Шош-^ „ . „ ... . 
% кУікаў урічерсітэта, сяляне Эстрэма-і, зусім недалёка ад яраціутка Мы 
ш ы : якія не ўмеюдь ра«ткавда, «рэфеса-1 L S S r 
pj j матэматыкі, якія кіравалі адзінай тады I '"- 'ьянцы, мараканцы. 
гарматай у батальёне. Усе яны ішлі за Лу- : Мы прабягаем адмным духам адлегласнь, 
кандзі, які вёў-іх заўсёды на самыя не-' 
прыступныя крміа^ці ворага. 

• ТУт,'у ;батальёне Лукандзі, Ромой драў-
ся "У бойках,' явія ўвЬйдуць у гісторыю 
Іспаніі',. як самыя блккучыя повнехі над 
ворАгам, у 11етрын(ка і на вышыиях 'Гва-
дарймы •— Серо Картахено. Двойчы ра^ 
нены,' баец: Дзіестро 'атрымаў званне сер-
жанта. а лотым і . лейтананта. і калі рэс-
пўблііга начала фарміраваць новыя часці і 
ёй патрэбны бьыі адданьй камандзіры, 
л'ейтэнанта ДЫесТро назначылі кіраўніком 
нэлага аТрада і'ранатамётчыкаў самых/ 
і мёртайосныУ байцоў. РаНены у трэці раз, 
як' здавала^я, невылячыма. Дзіестро, ужо 
капітан і маёр, паехаў у Ооівецкі Саюз 
дзеі — ён верыў —^ вьгратуюць яго пра 
вую'руку, прабітуго чатырма кулямі вора-
га. 

из, якая павісла як шіеціг Ругеаў набу-
хав кроўю. Але HixTfl з нас не думае аб 
ранах. 11а калакольні гарадка кулямётнае 
гняздо. Адтуль беспакарана косяць па на-
шых радах. 

— Патрабны 4 добравольцьг, — кажу 
я. 

Толькі зараз можна падлічыць аі:т4ўціых-
ся Ў жывых. Вось яны уса 53. 3 700 
а(;та.:гіся. толькі гэтыя. Але яны усе хочуць 
быць добравольцамі і пайсці ўверх па 
вінтавой лесіііцы царквы к самай кала-
кольні, каб тзарваць яе бомбамі. Мне па-
трэбна т-олькі чацвёрка. 1 я абіраю селя-
ніна Гордэільо, храбраца і весельчака, 
студянта філасофскага факультета .^хіле-
са, каваля Томаса і самага маладога ся-
род нас. ІН-гадовага Торэса. 

На калакольні, v 7 кулямётаў, гасе.п 
15 немпаў і італьянцаў. 

Мы адкрываем па іх кулямётны агонь і 
' адцягваем іх увагу ад нашай чадвёрій. 
і Праходзяпь доўгія мінуты чакаішя. На-
I рашце, мі,[ чуем страншнны узрыў, зверху 

ляцядь кшіалкі цэг.:іы, абломкі сцен, пкл. 
Усе ворагі знішчаны. Але забіт і наш ге-
рой Архікн: і ранен маленькі Торэс. 

2 гадзіны наша поўсотня трымае горад. 
Кожную хатку мы ператйарылі у крэпасць, 
тут адстрэліваемся ад наступаючага і пры-
шоўшага ўжо ў сябе ворага. За гетыя га-
дины ішла йерагрупіроўка -нашых сіл. Ця-
пер мы можам варочацда. 

...Мы ідзем па дарозе, дзе ляжадь нашЕ<і 
« "Р"КРВДЦЯ вораіа. ніколі ўжо і ікйдудь расам 

3 намі. .Я.НЫ назаўсёды пашлі ад нас, гэ-Нас ужо не 700... А^р не час весді жу-
дасны, падлік. Мы ведаем зараз толькі адно 
слова ̂ — «уперад». 

Я не ведаю колькі, праходзіць часу, але 
мы ўжо на цзнтральнай плошчы гарадка. 
Вось гэтыя некалькі CAT да.моў, гзтыя ву-
лічкі, іплошчу мы павінны ўтрымадь 
хадя-б 2 гаасіны, як нам было загадана у 
Мадрыдзе. Нехта з сяброў насовай хустач-
і;ай зацягвае вузел на правам маёй ру-

тыя байды-дынамітчыкі 
Перад штабам вёскі Парло мы строімся 

Ў рад. .іііошні у радзе называв сябе 35-м. 
Вось усё, што асталося ад атііада грзна-
тамётчыкау. Мы чуем прывітііяні, нас 
абнімаюць і кажуць, што с^ння мы героі 
рэопуб.тікі. Нас увозядь на машынах у 
-Мадрыд. І у шпіталі куііы я нападаю 
ужо у трэці раз, дактары гавораць, што 
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... Ромон расказвае нам аб адным дні 
баявой работы ' атрада і'ранатамётчыкаў, 
я т ён камандаваў: 

— Гэта было халоднай лютаускай ноч-
чу. 3 нпгаба Міаха атрыман загад: лра-
K-iartti шлях к Торэхону (маленькі гара-

Брацкае прывітанне рабочым Іспаніі, 
ЯКІЯ вядуць гераічную барацьбу супроць 
фашызма і іншаземных інтэрвентаў. 

Няхай жыве народны фронт у Іспаніі! 
Далоу яуных і скрытых ворагау 

народнага фронта! 
( 3 першамайскіх лозунгаў Ц К ВКП(б) 

адзшы епосаіо в^лратаваиня рукі — гэта 
ампутацыя. ' 

...Вось пісьмо Ромоніа Дзіестро совенкаму 
хірургу Бурдэика, з якога Чтане ясна, як 
быі' выратаван у Мажве адважны баец 
іспанскай рэс.пуб.пйсі. J 

«Дарагі прафесар. Зусім нядаўна я 
ляжау у іншай клініцы, далека-далёка ад 
Масьвы — у Мадрыдзе. Мяне прьгвеаді 
туды сябры —^ байцы рэспубліканскай ар-
міі — 3 фронта Торэхона. Клініка,у якую 
я лаяаў. назыдалася вочвай. а ў аяне 
бьыа разд)>о5лена рука. Але таварышы не 
памдаіліся, даставіўшы мяйе да акуді-

I стаў. Усе клінікі, больніцы і штіталі 
Мадрыда дянер лечаць толькі раненых ку-
лям! і сісалечаных снарадамі. Тысячы хі-
рургаў дзень і ноч стараюдпа вырваць у 
смерці сыноў свайіго народу, сдйі колаіую 
мінуту рызьгкуючы памерці ля пасделі сва-
іх хворых. Я не памятаю, як мяне даста-
ВІЛІ у клініку. ІІ таму чажу я быў ужо без 
С.ІЛ І сазнання ад пралітай крйві. Але 
ачнуўся я, павінна быдъ, у час. Я ла-
чуу, нгго мне хочудь аднядь правую ру-
ку, каза.ті. што ампутацыя неабходна, ра-
на бе.чнадзейна. 

Ксдь пачуццё, якое нелпаём.̂ і і яе а г 
чувал.г яшчэ мшчя. Я яго адчуў. Яно 
называедда комтка — вера у радзіму 
ўсіх лрадоўных. Калі v нас бы;гі няўдачы 
на франтах, мы казалі, падбадзёрваючы 
йідзія аднаго—а атрымаў-жа ne-p^^wy 
ведкі народ над арміяй 14 к.і>аш-інтэрвен-
таў. Пажінны атрымаць перамогу і мы. У 
гдспіталі я сказаў самому сабе, тті) калі 
існуе ў сведе йавука, якдя *ожа выра-
іавадь мяне, то адрас яе толькі адзін — 
СССР. Я лрыехаў сюды і шчас.аіў, — 
няма слоў Щ1М рао-крадь^ як шчасліў, 
што не памыліўся у гэтыім ад{>а«. I ўсв 
мае сябры будудь рады і горды, што ні 
хто іншы, а тодькі соведкі вучоііы влрну? 
мне магчымасдь пацісяуць іх рукі і сціс-
нуць кулак маёй нравай рукі для баявога 
салюта. Аяе самае галоўнае — m a тое, 
што рука гранатамётчыка зноў пашлв 
праклядде і смердь вораіу. А калі мы 
змяцем ўсіх інтэрвентау і вернемся да мір-
иай прады і я займуся тым, чаму наву-
чыў мяне авеяны дяпер сдавай, многа-
страдальны Мадрыдскі універсітат, я не за-
буду вас, таварыш лрафесар Бурдэнка, та-
му, што па-іьцы маёй правай рукі будудь 
дзяржадь ияро. 

Ваш РОМОН ДЗІЕСТРО, 

канандзір ударнага батальёна 
цэнтральнага фронта». 

АНТОН! КОХ'ЛНЕН 
Слаунае імя героя ІТаі)Ыжскай КоиунЫ, 

паляка Ярасйава ДамброўЬкага, які аддаў 
жыциё' за справу франдузскдга дролета-
рыята,. з' гордаісдю і гонарам носядь бай-
ны ̂  лольскага батальёна, якія ваююдь 
у Уадах існапскіх рэспубліканцаў. Не 
вельМі даўно' асірадеў гэты батальёіі. ку-
ляй германскіх інтэрвентаў забіт адЗін з 
аснавальнікаў і камандзіраў батальёна, т;і-
варыш Антоні Коханек. 

•Падобна палкоўніку Парыжскай Кому-
ны Яраславу Дамброўскаму, гэтаму, як 
яго называл!, «франдузвкаму ііа.тяку», 
Коханек таксама быў «фplaнt^^^кiм па-
лякам». — Сын польскага селяніна-бед-
няка, ён 3 дзіцячых год пазцаў го.іад, 
нястачу, б.яспраўг. У 1928 годзе Коханек 
пыў прызван у пмьокую армію. Адслу-
жы.ўшц 2-тадьг, атрымаў чын капрала. 
Kflxaiieic зноў стаў. штацкім. Польскай 
буржуазіі не' было ніякай снравы да но-
васпе'іанага кацрала, які два гады свай-
го жынця аддаў службе ў польокай арміі, 
і, ганімЫ нястачай і бесаірарўем, Коха-
нек у 1930 годзе едзе у Парыж на за-
работкі. Тут ён паступаз. на адзін з буй-
нрйшых аўтамабільных заводаў Рэно. 

Рабочае асяроддзе, знаёмства з буйнан 
лрамысловай в^дтворчасдю ламаюдь ся-
лянскую псіхалогію Коханека, прабу-
джаюдь і зарляю,ць у- ім клаеавае щиь 
.ізтарскае пачудцё. Ён усту'пае ў проф-

саюз і ў хуткім часе становідда акты-
Еістак польскай секдыі саюза. 

Настулаз 1932 год. Эканамічны кры-
зі'С у Франдыі ўсё паглыбляедда, беслра-
доўе ліпа.рка йарастае. Дырэкдыя Рано 
нраводзіць масавыя разлікі раібочых. Ад-
ным 3 першых пазбаўляедда работы Ко-
ханек як «вельмі дзеяцельны». Як чужа-
земед, не маючы п,эўных занятак, Коха-
нек ла закону падлягд/ў высьмцы за мз-
жы краіны. 

Куды ехаДь? На якія сродкі? У Шль-
шчы яго чакае тая-ж доля беспрацоўнага. 
t вось Антон! Коханек, беспрадоўны, га-
лодпы, у дадатак яшчэ да ;этага і бес-
прыгулку. .\ле Кохалгк не падае духам: 
ён не слыняе сваёй работы ў прОфсаюэе, 
у камітэтах беспраіу)ўных. 

Увесь гэты час Коханек пражывал. у 
Парыжы на поулегальным становішчы. 

.\ле вось у 11а.рыж прыходзядь першыя 
звесткі аб ваенна-фашысцкім мядежы ў 
суседняй Іспанік Рабочы клас Францыі 
настаражваедца. Ён вгдае, што бадькау-
скія фашысты гатовы ісді ла ст;лах ге-
нерала Франко. Ён ведае, што за! слілой 
фашысдкіх мядежнікзў стаядь сіды між-
лароднага фашызма. Рабочы клас Фран-

1 ПЫІ, як І усяго свету, адкрыта выражае 
пачудцё інтэрнадыянальнай салідарнасці з 
рэспубліканск.ім народам Іспаніі. 1 калі 

I Коханек даведаўся, што іспанская на[)од-
' пая мілідыя .ча-г вострую па'грэбу у ін-

структарах-кулямётчыках, ён рашііў а;Г 
правідда ў Іспанію, каб у ба4)ацьб€ > су-
лродь фашыстаў лpымянi[^ь тыя веды, 
якія ён набыу у поль(у;ай казарме. 31 
жніўня Коханек разам з групай тавары-
шоў-лалякаў: Матушчаком, Уляноўскім і 
іншымі — едзе ў Барсе.ііону. 

Тут 3(f) лалякаў-антыфашыстаў ствары-
лі польскі атрад кулямётчыкаў- імя Ярасла-
ва Дамброўскага. 11 верасня аті)ад разам з 
калонай «Лібертад» адлрашіўся на талавер-
скі фронт. Вохангк адразу лраявіў 'сябе 
муасным, умелым байцом. Нраз двадд.адь 
дзён камандзір атрада таварыш Мат -̂-
шчак лісаў: «Антак (Коханек) і Волек 
(Уляноўскі) аказалі мне велізарную дана-
мргу. Антэка я зрабіў афід.эрам»'! 

Мраходзілі тыдні. На даігамогу Іс.пан-
скай рэспубліды сняшаліся ўсё новыя 
групы дабравольдаў з розных краін све-
ту. Расла і колькасць лалякаў. Амаль усе 
ЯНЫ імкнуліся стань лад сдягі батальёна 
І.МЯ Дамброўскага. Кюхадек быў назначай 
камандзірам другой роты батальёна. Вясё-
лы, жыицярадасны, ён быў агульным лю-
бімдам. Яго любілі не толькі за гэту ба-
дзёрасдь, ніколі не пакідаўшую яго, але і 
за беззаветную мужнасдь, за адданасць 
таварышам-байдам. Аднойчы над ураган-
ным агнём лраціўніка Коханек нрабраўся 
на значную адлегласдь наперад і ііад ку-
лям! ворага вынес раненага таварыша. 

У лісталадзе вораг ладьшіоў к самому 
Мадрыду. Становішча было вельмі • гіюз-
ным. Натрабавалася напружанне ўсіх с!л, 

j каб перагарадз!дь фашызму дарогу. Коха-
Інек змагаецда на перадавых пазідыях. 

Яго-насдігае куля. Сур'ёзна ралены у 
бок, ён вымушан лагчы ў госпіталь. кле 
адна думка свер.і!дь яго мозг: Матужчак 
астаўся без памочн!каў. 1 Ко.ханек не гле-

і дзячы на тм)е, нгго яшчэ не зажы^и ранд 
! куля 3 раны не вынута, варочаедца на 
фроігг. 

У лачатку студзекя орды інтэрвейтаў 
аднаўляюць настулленне на Мадрьц. Коха-
нек ! яго таварышы, байцы лольскага 
ба г̂альёна, ведаюдь, што барадьба су-
проць іспанск!х фашыстаў і гіглераўскіх 
пггарввнтаў ёспь у той-жа час барадьба 
сулродь ворагаў польскага наіроду. Ян:ы 
ведаюць, што Г!тлер лры прамы.\г садзей-
н!чйнн! польскіх міністраў. накшталт пана 
Бека. !мкнедда парабад!дь лольск! на-
ік>д. 1 на лалях 1спа.ніі іеппгыя прадстаў-
нікі польскага народу адстайваюЦъ не-
.чалежнасдь сваёй радзімы ад гіглераўск!х 
шакалаў. Jf гэтыя адказныя дні батальён 
імя Дамбро^кага л.'іказаў прыклады са-
праўднага гера!ама, адбіўшн ўсг а/гакі гер-
манс-кіх інтэрвентаў. 

.\л« дорага заплац!ў атрад за свае пос-
пехі: аднойчы, калі бойка падыходзіла к 
капду, Антон! Коханек упаў ранены, на 
гэты раз смяртэльна. Коханек памё;) 
гы дарозе у шпіталь. Яго пахавалі на 1н-

тэрнадыянальных могілках, пад Мадрщал, 
на гэтых могілках герояў інтэрн.шыяйаль-
най салідарнасдЦ.. 

У той-жа дзень і час, кал! апускад! у 
магілу дела «аладога героя-інтэрнацьвяяа-
•діста, байды ствоіранага ім батальёяа щ»-
ііягвал! гарачаір настулленне, жорстка 
помсдячы вораау за дяжк'уто страту. 


