
IДЙДАНҒА . бет алган 
яеауынгерлердің алдың- 

ты Сапында суңғак* бойлы, 
аққұба өңді гвардия-лейте
нанты келеді. Жас жігіттің 
еткір қара көздері от ша- 
діады., Одан - жауға . деген . 
ащу-ызаны айқьш байқауға 
, фрлады.

Бұл келе жаткдндар Оң- 
Зүсгік-батыс майданы 798-щі 
полкінін, ,жауын герлері еді. 
-Гвардия-лейтенанты. Бекеа 
Супекортын ротасьгаа Курск 

>мітнін маңына барып бекіну 
.жөнінде бұйрық берілген бо- 
,датын« Міне, Бекен қазір өз 
.жауынгерлерін осы тапсыр- 

орындауға бастап ке- 
..дедц • • -
f'B lp aa ' уаңЬтг өткен соң 
■ елар межелі жерге жетті де,

-€екініске кірісті. Алыстан 
'аітылған зедбірек дауысы 

қүлакқа өлсіреп есгіледі.
Орман ішінде тьшыштык ор- - өткен комсомол 
наган.' Лейтенант өз ротасын • мәңгі-бақи өзімде 
Нсайғастырып болтан соң ба-, 
ңьілау пунктіне келді.

Кеңет айнала жаңғырып , 
кётті. Жан-жақта жарылтан 
снарядтардың үніяе неше 
түрлі қарудан атылтан оқ- 
тың дауысы косылып гүріл- 
Леп тұрі Жау шабуылға , 
шықса керек. Бекен жауын- 1 
герлеріне бүйрык берді де, 
дүшпанды күтіп алуга даяр- 

> дана бастады.
Алғаш фашистердің танк- 

тері керінді де, артынша 
жаяу өскерлері де шыта кел- 
рХ,- Алдьш-ала бекініс жасап 
$лтан совет жауынгерлері 
олардьі алга бастырмады.
Жау амалсыэ кейін шегіне 
 ̂бастады.

*'■' Осывдай соттердің бірінде 
еаяси зқетекші Поляков Бе
кеши арнайы тапсырмамен 
штабка жүмсады. Бұйрық- 
тың аты бүйрық. Ол 
колына автоматын альш, ал- 
.»• ұмтылды. Жаңбырша

барды. Артынша - ‘ОЛ' || 
денесінің ауыр тартып If 
әлсірей бастаранын Л 
байкады. Сонда да ол Щ 
бар күшін жинап алға Щ 
үмтылумен болды. Сөй- Щ 
тіп штабқа да жетті. £?
Осылайша тапсырманы Щ 
орындап шықты. Полк Ш 
командирі Петров «Жа- || 
райсың, жігітім, ер- р 
ледің» деп Бекенді ба-.Ц 
уырына қысты.

— Одан өрі не бол- f! 
ғанымды білмеймін. — 
дейді Бекен сол кезде  ̂ |і 
гі оқиғаны еске алып. f  
— Есімді тек дала roc- |і 
питалында тана жи- • 
дым. Содан біраз ем- 
делген соң майдаиға 
қайта кірдім.

• Мен партия ката-
рына 1944 жылы май- . ' . в
данда өттім. Жау оғы тесіп герлері мақтан тұтады. Жау- s  

билетімді ' ынгер жолдастары оны «Қы- g  
сақтауды зыл Жүлдыз» орденімен қүт- a

өтінш, альш қалып едш, —• 
деді. — 1943 жылдың декабрь • 
айы еді. Біэ Минск 
түбінде тұрғанбыз. КомаН- 
диріміз Петров полк алдын- - 
да тұрған жауапты міндетті 
түсіндірді. Декабрьдің 10-на> 
каратан түні шабуылды біз- 
дін рота бастады. Біз ■ 
қалата кірдік. Көше бойыида 
■ қоян-қолтык ұрыс ;:еүріп 
жатты, Не бір ерліктің үлгі- 
сін көрсеткен жауынгерлер 
болды. Бірнеше күннен вейін 
біз жаудьщ бекінісін талқан- 
дап, кейін карай ыгыстыр- 
дық. Көп үзамай қала жау- 
дан тазарды.

Бекен осы шайқаста екін- 
ші рет қатты жараланады. 
Жау оты онын төс калта- 
сындағы комсомол билетін 
тесіп, жүрегін жанап өте- 
ді. Осы ұрыста үлкен ерлік 
көрсеткен Бекен жөнінде 
сол кездегі казак, тілінде 
шығатын «Отан үшін» газе- 
тінде үлкен очерк жарияла- 
нып, суреті басылады. Оның 
ерлігін бүкіл полк жауын-

'жаутан оқтын астында ек- 
реК̂ Ти отырып, бір&з жертв
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тықтаиды.
Кешегі қаһарман жауын- S  

гер Бекен Супеков қазір зә 
«Екібастұз» совхозының ди- S3 
ректоры болып істейді. 1963 3  
жылы ол осы артта қалтан 3  
шаруашылықты басқарута 3  
келгек болатьт. Бірер жыл- 3  
да шаруашылық адам та- 3  
нымастай болып өзгерді. 3  
Совхозға 1970 жылы КПСС 3  
Орталық Комитетінің, СССР 3  
Мйнистрлер Советінің және 3  
ВЦСПС-тің Ескерткіш туы ~  
берілді. Совхоз өткен жылы 3  
астықты оныншы бесжыл- 5  
дықтың есебіне тапсырды. 3  

Өндірістің озат команди- s  
pi Бекен Супековтың омы- в  
рауьшда жауьшгерлік ор- 5  
дендермен қатар бейбіт ең- S  
бек жолындағы қажырлы в  
еңбегіне косылған Ленин op- в  
денімен коса «Қүрмет Бел- в  
гісі» ордені де жарқыраң- 3
Д№. в

Әнуар Ж АПАРОВ. в
Павлодар облысы, 3
Екібастұз ауданы. 5
* Суретте: Б. Супеков. g


