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След историческия Парад на Победата в Москва на 24.06.1945 г. съветското
ръководство предлага на съюзниците да се проведе парад на всички съюзнически
войски в част на победата над нацистка Германия в самия Берлин. Скоро е получен
положителен отговор. Било решено парадът да се проведе през септември в района на
Райхстага, до Бранденбургската врата, където са завършили боевете за превземането
на Берлин. Било решено парадът да се привърже към завършването на Втората
световна война с капитулацията на Япония. Съгласно постигнатата договореност,
парадът е трябвало да приемат върховните главнокомандващи на войските на СССР,
САЩ, Великобритания и Франция. В последния момент обаче съюзниците информирали
СССР, че поради някои съображения Върховните главнокомандващи няма да участват в
парада, а вместо тях ще участват Главнокомандващите бойни генерали. Маршал Жуков
веднага докладва на Й. Сталин.
Изслушвайки внимателно маршала, Сталин му казва:
„Те искат да принизят Парада на Победата в Берлин... Почакайте, те в бъдеще ще ни
въртят много подобни фокуси. Затова не им обръщайте внимание и лично приемете
парада, още повече че ние имаме много по-голямо право от тях за това
” (Г.К. Жуков, Воспоминания и размышления. Из-во АПН. Москва, 1970. Стр. 665-666).

Така и става. Парада приема маршалът на Съветския съюз Георги Жуков. Командва
парада английският генерал Нейрс. Обхождайки войските, строени на Александерплац,
четиримата главнокомандващи:
маршал Жуков, армейски генерал Айзенхауер, фелдмаршал Монтгомъри и френският
генерал Латер де Тасини,
поздравяват своите войници и отговорите проехтяват на трите езика на
страните-победители.

В парада участват 5 000 представители на страните от коалицията. Открива парада
сборен съветски полк от 248-ма пехотна дивизия, щурмувала Берлин. Командва полка
подполковник Ленев. Следва сборен полк от 2-ра пехотна френска дивизия, заедно с
френските партизани, алпийските стрелци и колониалните части под командването на
полковник Плесие. След тях е британският полк от Дърамската бригада на Нейно
Величество кралицата на Великобритания заедно с представителни части от
Девънширския пехотен полк и на ВВС. Командва сборния полк полковник
Бренд.Завършва шествието сборен полк на 82-ра американска авиодесантна дивизия с
командир полковник Тукер.

След строевата част от парада започва преминаването на бойната техника. Първи
минават 24 танка и 30 бронемашини от 7-ма английска танкова дивизия. Следват ги
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французите с 6 средни танка, 24 бронетранспортьори и 24 бронемашини от 3-ти егерски
полк и от 1-ва бронетанкова дивизия. Американците са представени с 32 танка и 16
бронемашини от 16-та мотомеханизирана кавалерийска група.

Настъпва върховният момент на парада. Площадът се разтриса, мощните звуци на
танкови мотори изпълват пространството. Появява се съветският сборен танков полк от
тежките танкове ИС-3 – най-мощният и страшен танк, влязъл на въоръжение на
Червената армия в последните месеци на войната. Командва сборния полк героят на
Съветския съюз генерал-майор Т. Абрамов. Този танк никой не го е виждал до момента
отблизо, освен последните немски войници. Германските граждани реват от
възхищение, съюзническите офицери припряно зареждат своите фотоапарати –
минава най-съвършенната в света танкова техника.

Тази могъща техника е изпратена от Сталин, а на челния локомотив, каращ ешелона до
Берлин, стои само скромният лозунг „Боен привет от Родината!” с типичния сталински
подтекст на „
привета”.
Върховният Главнокомандващ на Червената армия просто демонстрираше суровата
реалност без никакви спецефекти и шоу дюдюкане на зрителите.

Посланието е кратко и ясно: „Гледайте мълчаливо и ни уважавайте!”

(По материали от cont.ws, 1.04.2015 г.)

ШЕГИТЕ НА ГЕНЕРАЛИСИМУС СТАЛИН
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На мнозина със сигурност не им е било до смях, обаче шегите повлияли върху историята
на цялата страна.

• При разработване на автомобила „Победа“ първоначалното намерение било той да се
казва „Родина“. Като научил за това, Сталин иронично попитал: „Е, и за колко ще се
продава Родината ни?“
Името на автомобила веднага било сменено.

• Веднъж на Сталин му докладвали, че маршал Рокосовски отскоро имал любовница и
не коя да е, а известната красива актриса Валентина Серова. Та значи, какво да
правим? Сталин извадил лулата от устата си, поразмислил и казал:

- Какво да правим, какво да правим... да му завиждаме!

• Войските, командвани от Баграмян, стигат първи до Балтика по време на Свотарата
световна. За да поднесе това събитие с по-голяма тържественост, арменският генерал
лично налива в бутилка вода от Балтийско море и заповядва на адютанта си да хваща
самолета и да носи бутилката на Сталин. Адютантът изпълнява заповедта, но докато
лети, немците контраатакуват и отблъскват Баграмян от балтийското крайбрежие.
Когато адютантът пристига в Москва, в Кремъл вече са осведомени за случилото се, но
самият адютант не го знае - в самолета няма радио. И ето, той гордо влиза в кабинета
на Сталин и с приповдигнат тон съобщава:

- Другарю Сталин, генерал Баграмян Ви изпраща вода от Балтика!

Сталин взема бутилката, няколко секунди я върти в ръцете си, след това я връща на
адютанта:

- Занеси я обратно на Баграмян и му кажи да я излее там, откъдето я е налял.
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• Обсъжда се кандидатурата за поста министър на въгледобивната промишленост.
Предлагат директора на една от мините Засядко. Някой възразява:

– Добре, само че той злоупотребява с алкохола!

– Повикайте го при мен – казва Сталин. Засядко идва. Сталин започва да си говори с
него и му предлага да пийне.

– С удоволствие – казва Засядко, след което си налива чаша водка:

– За ваше здраве, другарю Сталин! – изпива водката на екс и разговорът продължава.

Сталин едва-едва отпива и като внимателно наблюдава събеседника си, предлага да
пият по още едно. Засядко гаврътва и втората чаша, без да му трепне окото. Сталин
предлага за трети път, но събеседникът му отмества чашата си и казва:

– Засядко си знае мярката.

Поговорили. На следващото заседание на Политбюро, когато отново бил поставен
въпросът за кандидатурата на министъра и отново било споменато, че предлаганият
кандидат злоупотребява с алкохола, Сталин, крачейки с лулата, казал:

– Засядко си знае мярката!

И дълги години Засядко оглавявал въгледобивната промишленост...
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• След войната Сталин научил, че професор К. бил „вдигнал” край Москва скъпа вила.
Привикал го и попитал: „
Вяр
но ли е, че сте си построили вила за еди колко си хиляди?!” „Вярно е, другарю Сталин”,
отговорил професорът. „
Благодаря ви много от името на детския дом, на който подарихте тази вила
”, отвърнал Сталин и изпратил професора да преподава в Новосибирск.

• Есента на 1936 г. на Запад се пуснал слух, че Йосиф Сталин бил починал след тежко
боледуване. Чарлз Нитър, кореспондент на информационната агенция “Асошиейтед
Прес”, решил да получи информация от най-достоверния източник. Той отишъл в
Кремъл и предал писмо за Сталин, в което се обръщал с молба: слухът да се потвърди,
или да се опровергае. Сталин отговорил на журналиста незабавно: „Милостиви
господине! Доколкото ми е известно от съобщенията на чуждестранната преса, аз
отдавна съм напуснал този грешен свят и съм се преселил на оня свят. Тъй като няма
как да се отнасяме с недоверие към съобщенията на чуждестранната преса, ако не
искате да ви задраскат от списъка на цивилизованите хора, моля да вярвате на тези
съобщения и да не нарушавате покоя ми сред тишината на отвъдното. 26 октомври 1936.
С уважение Й. Сталин”.

• Когато умували как да се постъпи с немската военна флота, Сталин предложил тя да
бъде поделена, а Чърчил внесъл насрещно предложение: да бъде потопена. Сталин
отговорил: „Ами тогава вие си потопете вашата половина”.

• На Потсдамската конференция Хариман попитал Сталин: „След като немците през
1941 г. бяха само на 18 км от Москва, сега сигурно ви е приятно да си делите поваления
Берлин?”

„Цар Александър е стигнал до Париж”, бил отговорът на Сталин.
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