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Табаны күректей төрт жыл бойы ғаламат күш-қайрат
көрсеткен және сұрапыл шығындарға ұшыраған біздің еліміз
фашистік Германияның қуатты әскери машинасын тас-
талқан етті. Төрт жыл бойы соғыс қырғыны Отан
қорғаушылардың қатарын селдіреткені, ал мұның өзі қалалар
мен ауыл-селоларға «қаралы қағаз» болып жетіп, жесірлердің
көз жасына айналып жатқаны да кешегі ақиқат. Төрт жыл
бойы өз басының қамын ойламаған тылдағы еңбеккерлер
майданға әскери өнімдерді эшелондап жіберіп жатты. «Біз
фашизмнің омыртқасын опырамыз!» - деп ант берді
жауынгерлер 41-ші жылы. «Фашистік жыртқыштарды өз
інінде құртамыз!», деді олар 45-ші жылы. Сөйтіп олар өз
сертінде тұрды, дәл осындай мамырдың жайма-шуақ күнінде
мерекелі салют адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыстың
жеңіспен аяқталғаны туралы адамзатты хабардар етті.
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1945: Фотоальбом. – Москва:
Планета, 1982 – 390 с.



Четыре долгих года, напрягаясь в неимоверных
усилиях и неся страшные потери, наша страна
противостояла мощной военной машине фашистской
Германии. Четыре года свинцовые ливни косили ряды
защитников Отечества, отзываясь в городах и селах
«похоронками» и вдовьими слезами. Четыре года, отказывая
себе во всем, тыл слал на фронт эшелоны с военной
продукцией. «Мы сломаем хребет фашизму!», - клялись воины
в 41-м. «Добьем фашистского зверя в его собственном
логове!», - обещали они в 45-м. И слово свое сдержали, когда
таким же майским днем праздничный салют известил
человечество о победоносном окончании самой страшной
войны в истории человечества.
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