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ვისწაქლოთ მჭერზე გაჰმპრXვება! 
ადგა ზაფხულის ცხელი დღეები. 

გამოცოცხლდა აბჭქოთას კავშირის 
ღირსების, თავისუფლებისა და დამო- 
უკიდღებლობისათვის შეიარაღებული 
შემოლის ფრონტი, ჰიტლერის სარ 
ლობამ შეაახლა შემოდგომისა და ზა 
თრის ბრძოლებში შ ბერტყილი არმია, 
მიუმატა მას ადამიანთა და მატერია- 

რი რეზერვების განსაზ, ვრული 
ნაწილი, გაურია თავის ჯარებ ი ვასა- 
ღუობ არმიების ჯარისკაცები – რუ- 
მიწელები, უნგრელები, იტალიელები–– 

და შეტევა დაიწყო საბჭოთა კავშირ 
აიი ფრონტის მთელ რიგ უბ- 

(ა 
მტერმა შეტევითი მოქმედება დაიწ- 

ყო კურსკ-ბელგოროდ-ხარკოვის რაი- 
ონებიდა ; მან. დიდძალი სატანკო ჯა– 
რები, მოტოქეტითი ჯარი და ავიაცია 
ს მმიმანი აგერია ღა ზო- 
იერთ ადგილას მოახერხა გაერღვია 

ჩეენი თავდაცვა ღა ადგილი გადმო 
ააებინეაისა წითელი არმიის 

ნაწილებისათვის აღმოსავლეთისაკენ. 
ასტიკი ბრძოლები გაჩაღდა ვორონე–- 
ის დასავლეთით ღა სტარი ოსკოლის 

სასაალდასავლეთით. ჩვენი ჯარები 
იძულებული გახდნენ დაეტოვები ათ 
რიგი დასახლებული პუნქტები. 

გერმანელი ფამისტი დამპყრობნი 
გააფთრებით ისწრაფვიან წინ ტცდი- 
ლხზენ წვენიგიუდი სივრცე მიიღონ 
მანევრისათვის, პიტლერელებმა თავი– 
ანთ პროპაგანდაში გაახვიადეს ფრონ– 

“ ტზე მიღწეული მარრმებბ ი და იმე– 
წებენ მეტ, ვითი მზხეობა შეჰმა- დოვზეზეს შე. უ2 ე 

სონ თავიანთ არმიას და განამტკიცონ 

ერყეული რწმენა ჰიტლერისა და ფა- 
შისტთა სარღლობისადმი. 

გერმანელ ფაშისტ ოკუპანტთა შე 
ევითი ბრძოლები, მათი გააფთრები 
იუხედავად, ცხადჰყოფენ, რომ რ 
მანს 1947 წის“ არშია - ის. არმსა 
აღარ არის რაც ომის დასაწყისში 
იყო, ჰი რელთა ყანწაღურ ხროვას 
აპ ს აივებააშერი ის ის ტემპები 
და აღარც ის ამპარტავნობა შერჩენია, 
რომლითაც იგი წინათ გამრწელლს, 
„მტერმა მოახერხა დიღი ძალების 

' თავმოყრა შეტევისათვის, მაგრამ · მან 
ერ მოახერხა გაეტეხა შეუპოვრობა 

ჩენი ს ერმებისა, რომელნიც დიდ %ზ.- 
რალს აყჟენებენ სა რდიბი დეას 
სა ცოცხალ ალას. “ 

საზვოთა კავ ენ-გერმანიიწ” ფრონტი 
ს. განმა, ბაში იყო ღა ახლაც 

რწ ავალია თ ტირანიასთან 8ე2 
ს გარაფაბირი ადილი მთავარ წა. 

ად, ჩვენი «არებ წარმატებებზე 
მიმ წელოენად არის. ამოკიდებული 

კაცობრიობის უბოროტეს მტერზე – 
კიტლერულ გერმანიაზე საბოლოო გა 
მარჯვება, 
საპირველმაისო ბრძანებაში ამხანაგი 

სტალინი სწერდა: ვენ სამამუ- 
ფი ამა ისასაეტელი · სამურაი! 
ლიან ომს საწარმო ბთ, ჩვენ ისეთი 
აას რრდი გვაქეს,,. რომ სხვისი 

ბი ჩა ოთ ხელში, სხვა ხალ- 
უ 131 ს ოავიპერთო. წე მიზანი ს. 

ლი და კეთილშობილია. ჩვენ გვსუ 
ავათავისუფლოთ ჩქენი საბჭოთა მი– 

მაწყალ გერმანე ფაშისტი არა- 
ს ზა ებისაგან. ჩვენ გვსურს ვიხსნათ 
ჩ, წ. ძმები -– უკრაინელები, მოლ- ვე ე 
დაველები, ბელორუსები, ლიტველე– 
ბი, ლატვბელები, ესტონელები, კარე- 
ლები იმ სირცხვილისა და დამცირები- 
საგან, რასაც მათ აყენებენ გერმანე– 
ლი ფაშისტი არამზადები. "ამ მიზნის 
განსახორციელებლად ჩვენ უნდა და- 

” ეამარცხოთ გერმანელ ფაშისტთა არ- 
98 და გავქლიტოთ გერმანელი ოკუ” 
პანტები უკანასკნელ კაცამდე, რამდე– 
ნადაც ისინი ტყვედ არ დაგენებდე– 
ზიან, სხვა გზა არ არსებობს ჩვენ 

შეგვიძლია, გავაკეთოთ ეს და კიდევაც 
უნღა გავაკეფოთ, რადაც უწდა და- 

"გვიჯდეს“.. ” 
წითელი არმიის წინაშე დგას ძირი 

თადი და მთავარი ამოცანა –- მიაღ- 
' წიოს იმას, რომ 1942 წელი გერმანელ 
ფამისტთა ჯარების საბოლოო. განაღ- 
გურებისა და მაღ რელი არამზადე- 
ბისაგან საბჭოთა მი' აწამას განთა– 

ვისუფლების წელი გახდეს- 
» ამხანაგმა სტალინმა გიდი რომ 
წითელ არმიას ყველაფერი მოეპოვება, 
რაც კი საჭიროა იმისათვის, რომ გა- 
ნახორციელოს /ეს ისტორიული ამოცა–- 

ნა, შან. გეიჩქვნა ამა ოცანის გადაწყ- 
ეტის გზები. და მთავარი ყურადღება 
იაპყრო იმას, რომ ლი არმიას 

საკმაოდ არ, შესწევს ცოდნა მთლია–- 
წად გამოიყენოს. მტრის წინააღმდეგ 

ის პირველხარისხოვანი რექნიკა, 
რომელსაც მას ჩვენი სამშობლო 
აძლევს, “აქედან . გამომდინარეობს 

პრაქტიკული, გადაუღებელი ამოცა- 
ნა – ის ავლოს სამხედრო საქმე, 

ღწავლოს- მტრის." ტეჭველი განად- 
გურება. 

ამხანაგი ინი. სწერდა: · „წითე– 
ლი ავე რეი ს შესსარლინ, ი, მე– 
ტყვიამფრქვევეთა, მის არტილერისტ- 
თა, მი აღმმტეორცნელთა, მის ტან– 
ისტთა, მის მფრინავთა და კავალე- 

რისტთა ამოცანა ის არის, რომ ისწავ- 
ლონ სამხედრო საქმე, ისწავლონ ბე- 
ითად "ზედმიწევნით შეისწავლონ 

წააანა არარი; გახდნენ ფივშინრა 
საქმის ოსტატები და იმრიად ისწავ– 

ნ. მტრის ტეჭვ ლი განადგურება. 

მხოლოდ ასე შეიძლება გისწავლოთ 
' მტერზე გამარჯვების ხელოვნება“. 

ომის ერთი წლის განმავლობაში წი– 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

დეფო არმიამ შეღი სეს. 
იგროვა, კიდე, ო მეტად გამო– 

მხი, მეიესეინი მალერი პხრ- 
ველხარისხოვანი ს პნიკას 
საბრძოლო პოლკები, შესაიარაღებლად 
მამ წინან ლ ე გაცილებით უო. 

ავტომატები, ნაღმსატყორცნები, ქვე“ 
მეხები, ტანკები და აებთმფრინა ები. 

მეეე აეეერს ვილი ლეთ, ლი ა ა გაცილებით უფ ლიერი 
გახდა, ვიდრე მავრი წლის წინათ იყო. 

ასი ზმირული უშათა კ. შრომით 
ლობა გა: 

აწე. სამუშ. 

პღჭურვა 

ჩვენი მრე! დაქმნილის“ საა 
ომარ ყაიდა ავებულია ახლად 
აგებული სამხედრო ქარხნები, მაა 
ნილია ახალ ადგილებზე ელ ქარხ– 
ნები, მრავალი საწარმოს მუშაობა გა 
დაყვანილია სამხედრო , პროდუქციის 
გამოშეებაში, ჩვენ თვე და თეე ტარი 

და უფრო მეტი ტექნიკა და საჭურვე- 
ლი მოგვდის ინგლისიდან და, ამერი 
კის შეერთებული ,პტატებიდან, 

ჩეენი არმია ტექნიკუ ად უფრო შე- 
იარაღებული, უფრო მცოდნე ახდა. 

მაგრამ წითელი არმიის ტექ იკური შე- 
პურვილობა, რაც უნდა ხელსაყრელი 
იყოს, იგი, შევის თავად ჯერ კიღევ 
არ იძლევა უპირატესობას ისეთი ვ 
რაგი, ჯერ კიდევ დიღი ძალის მქონე 
მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა ი, როგო– 
რიც არის მანელ ფაშისტთა არმია, 
ასეთ “მტერს, გამარჯვებისათვის სა” 
იროა მეომრები, რომელნიც ზედმი- 
ევნით არიან დაუფლებულნი ამ ტექ- 

ნიკას, რომელთა ეუძლიათ მთლი- 
ანად გამოიყენონ. იგი. ს 

ჩვენ ახლა უფრო მეტი პირველხა– 
რახნის ანი (აიბორთ მისი ინავე– 

აქეს. ჩვენ კიდევ ფეის მეტი 
ინავი გვესაჭიროება, 

მელთაც შეეძლებათ მარჯვედ ჩასც; 
მტერს სასიკვდილო ლახვარი ჰაერში 
დღა ხმელეთზე. ' , 

ჩვენ ახლა რო მეტი პირ 
ჩიხები აწეაში გვაქვს. ჩენ. ბვე“ 
საჭიროება კიღევ უფრო მეტი ისეთი 

ტანკისტები, რომელთაც შესწვეთ უნა- 
რი ამსხვრიონ მტრის ტანკები. და 
არტი რი. მოსპონ და სრისონ 
მტრის მეაეტომატეები და ქვეითი ჯა- 

ი, 

ჩვენ ახლა უფრო მეტი ნაღმსატ- 
ყორცხები ექს წა შე 3126 
ფრონტის ცალკეულ უბნებზე სეტყვა- 
სავით ვაყაროთ ნაღმები მტერს, ჩ, 
გვესაჭიროება კარგი ნაღმ რყრრცმე» 
ლები, რომელთაც შეეძლებათ თავს 
ფატეშონ დამპყრობთ ს მარტივი, 
მაგრამ თავისი ცეცხლით მეტად ძლი- 

27 ==... რო მ მ. ვენ ახლა ი ავტომატე– 
ბი გვაქვს. ჩ. ი აალავვს ს აარჩო> 
მტერი ავტომატისა და ტევიამფრქვე- 

ის ცეცხლის ნიაღვარში, ჩვენ უფრო 
ეტი დაზელოვწებული მეაეტომატე 
გვესა, გველი. რომელთაც შეე აღი 
თავიანთი საუცხოო იარაღით „მარჯ- 

ვედ და დაუნხობლად ჟლიტონ ფაშის- 
ტი არამზადები. 3 

ჩვენ ახლა უფრო მეტი ტანკსაწინა- 

აღმდეგო თოფები გვაქვს, რომელთაც 
შეუძლიათ დაცხრილონ. მტრის მანქა– 

ნების ჯავშანი, ცეცხლი . წაუკი. 
მათ და მწყობრიდა” გამოიყვანონ 
მკიპაჟები, ვენ გვესაჭიროება უფრო 
ეტი მამაცი ავმანმტვრეველნი, 
მტრის, ტან, ს (სიხხთვის ცეცხლი 
მარჯვე დაშენის ოსტატები, რომელთაც. 
არტილერისტებთან და წაღმმტელა 
ნელებთან ე ად შეეძ ებათ შეჰქ 
ნან ცეცხლის ფარდა ტრის ტანკების 
წინააღმდეგ ბრძოლის ველზე. 

ჩვენ საჭიროება მარჯვე. 
საბი აი ბული ბეზე 
რომელნიც თავზარს დასცემენ მტერს 

გამანადგურებელი ცეცხლით, 
ჩვენ გვესაჭირო: გულადი, ამტანი 

ქეეითნი, სნაიპ, ხება. რო ელთაც შე. 
ეძლებათ აიტანონ ბრძოლის მთავარი 
სიმძიმე და განამტკიცონ ,შეტევითი 

ბი გქ. 
ისეთი 

თ 

'ლხა– 

არტი- 
რეები, 

ბრძოლების წარმატებანი, 
3 წეს მართები მამაცი კა 'ალე– 
რისტები, მესანგრეები, “მეკავში უები 
და სხვა სპ, ფიაფასტები, მელ იც 
საბრძოლო მოქმედების "წარმატება 
უზრუნეელჰყოფენ. 

საერთოდ იმისათვის, რომ სინამდ– 

ვილედ ვაქციოთ პიტლერულ გერმ 
ნიაზე გამარჯვების ის შესაძლებლო– 
ბანი, რომლებიც ჩვენ მოგვეპოვება, 
და იმისათვი,„ რომ გავანადგუროთ 
გერმანელ ფაშისტთა არმია, საჭიროა 
კიდევ უფრო ააამიიისეავის სწავლების 
ტემპები, უფრო სწრაფად , დავეუფ- 
ლოთ ტექნიკას, ავამაღლოთ ორგანი- 
ზებულობა და დისციპ: ინა, საბოლო– 
ოდ. აღმოვფხვრათ უდარდელობის, და- 
მშვიდღებულობისა ღა უზრუნველობის 

იაა სხოვანი ტექნიკა,  რო- ირველზარისზოვანი ტექნიკა, 
მეგასაც. სამშობლო იი. საბჭოთა 
მეომრებს, წითელი არმიის მებრძოლ– 
თა დღა მეთაურთა მეომრულ (საე ს 
ბასთან ერთად, საბპოთა მეომ ე ის 
მზადყოფნა – მთელი თავიანთი ძალ– 
ღონე და, თუ საჭირო იქნება, სიცოც–- 
ხლეც შ სწირონ მტერზე გამარჯვების 
საქმეს; მილი სლეოთა ხალხის მზად– 
ყოფნა –- უკანასკნელ სისხლის წვე- 
თამდე დაიცეას თავისი M სამშობლო, 

ნ) ლება არ მომხდარა. 
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7. ივლისის ღამის” განმ 
რები ეწეოდნენ .ბრძ 
დეგ ვორონეჟის დ 
"კოლის ს/მხრეთ-დ, თ 

ფრონტჩს სხვა უბნებზე 
ლება არ მომხდარა, 

... 

  

ბაში ჩვენი ჯა- 
მტრის წინააღმ. 

თით და სტარი ოს- 

  

   

  

თ. 
არსებითი” ცვლი 

ვორონეჟის , დასავლეთთთ გააფთრებული 
ბრძოლები ჯრძელდებ, ერთ-ერთ. უბანზე 
გერმანელთა დიდი ძალებ ცდილობდნენ 
დაეკავებინათ მაღლობი, რომელსაც ჩვენი! L-- 
ტანკო” ქვეგანაყოფი იცხვდა.  ტანკისტები 
მედგრად დაუხვდნენ შემოტევა. უფროს 
ლეიტენანტ სალიუკოვის ეკიპაჟმა რამდენიმე 
გასროლით დააზიანა გერმანელთა» ტანკი და 
მოსპრ ორი მძიმე ქვემეხი. ტანკის ეკიპაჟმა 
ლეიტენანტ ბაკლოგოვის, მეკოშკურ მსრო> 
ლელ, ტრუშჩაკის და მექანიკოს-წამყვან უფ- 
როს სერჟანტ მედვედევის შემადგენლობით 
4 ქვემეხი მოსპო და 50 პიტლერელი გას 
წყვიტა. მაღლობისათვის ბრძოლაში მოწი– 
ნააღმდეგემ ასობით ჯარისკაცი და ოფიცერი 
დაშბრგა მოკლულთა ზახით. 

ი" 
ფრონტის უბანზე, სტარი ოსკოლის სამ 

ხრეთ–დასავლეთით მოწინააღმდეგე არ ერი 
დება უღიდეს ზარალს, წინ მოისწრაფვის და 
ახალ ახალი რეზერვები გამოჰყავს ბრძოლა 
ში. ერთ პუნქტში გერმანელთა 30 ტანკი და 
ერთ პოლკზე მეტი ქვეითი ჯარი ავიბციის 
დახმარებით იერიშზე გაღმოვიდა. ჩვენი” არ 
ტილერისტები მასირეიული ცეცხლით დაუს; 
დნენ პიტლერელებს და გერმანელთა M 
ტანკი მოსპე:, , სხარტილერიო ცეცხლის სა- 
ფარქვეშ ბრძოლაში ჩაებნენ ჩვენი მძიმე 
ტანკები ღა ქვეითები. მტერი კონტრდარტ–- 

ყმით უკუქცეულ იქნა თავდაპირველ პოზი. 
'ციებზე. ბრძოლის ველზე მტერს 700-%ე მე– 
ტი მოკლული დარჩა. ხელთ გიგდ, ტყვე 
ები. სხვა უბანზე ჩვენმა ნაწილმჭ მტრის 
რიცხვობრივად ჭარბი ძალების ზეგავლენით 
ახალ ზღუდეებზე გადმოინაცვლა ბრძოლის 
დროს დაზიანებულია გერმანელთა 59 ტანკი 
და მოსპობილია 400-მდე ჰიტლერელი. 

... 

მტრის „ორი ასეული გარს შემოერტყა უმ- 
ცროს ლეიტენანტ ტრაპეზნიკოვის რცეულს. 
ჩვენი, მებრძოლნი ტყვიამფრქვევისა ღა შაშ- 
ხანის ერთსულოვანი ცეცხლით დაუხვდნენ 

ლებმა 100 კაცი ღაჰკარგეს მოკლულთა ყა 
ხით და იძულებული გახდნენ უკან დაეხიათ. 

ი.ი ” 
ქვემეხის მეთაურმა ამხ, შეზტერმა აჭლო 

მოუშვა შეტევაზე გადმოსული გერმაწელთა. 
ქვეითი ჯარი, პირდაპირი დამიზნებით დაუ– 
შინა და 50 ჯარისკაცი ღა ოფიცერი მოჟკ- 
ლა მტერს, ამხ. შეხტერი, რომელიც ორჯერ 
დაიჭრა, სროლას განაგრძობდა მანამდე, სა 
ნამ მტრის იერიშე არ იქნა მოგერიებული. 

' ... 
წითელარმიელმა ამხ სუხოვმა შაშხანის 

მარჯვე სროლით მოსპო გერმანელთა ტყვია 
მფრქვევის გუნდი. ამხ. სუხოვმა ხელთ იგ- 
დო ტყვიამფრქვევი, დაუშინა იგი მტერს და 
კიდევ 15 გერმანელი ჯარისკაცი ღა ოფი- 
ცერი. მოსპო, 

... 
სმოლგწსკელ პარტიზანთა რაზმმა ამხ. ა-ს 

8 ივლისის განმავლობაში ჩვენი ჯარები 

ეწეოდნენ სასტიკ ბრძოლებს ვორონეჟის. და- 
სავლეთით, მედგარი ბრძოლების შემდეგ 
ჩვენმა ჯარებმა დასტოვეს ქ. სტარი ოსკო. 
ლი. 
არონტის MC უსნეხზე რხებალი. 868 

„ზარენცი ზღვაში ერთ-ერთმა - ჩვენმა 
წყალქვეშა ნავმა იერიში მიიტანა. გერმანიის 
უახლეს“ სახაზო გე” „ტირპიცზე,  რრი. 
ტორპედო მოახვედრა მას და. სერიოზულად 
დააზიანა სახაზო გემი, 3 

თ... 
7? ივლისის განმავლობაში ჩვენი ავიაციის 

ნაწილებმა ფრონტის სხცადასხ, 
მოსპეს ან ღააზიანეს გერმანეჭთა §50-ზე 
მეტი ტანკი, 90 ავტომანქანა ჯარებიანად. და. 
ტქირთიანად, 125 საზიდარი საომარ მასალია. 
ნად, 28. ავტოცისტეირი საწვავი ჩაახშეს 
საგელე არტილერიის 2 დივიზიონის და. სა- 
ზენიტო. არტილერიის 6 ბატარიის ცეცხლი, 
ააფეთქეს 1 საწყობი საწვავიანად და “2 საწ- 
ყობი საომარ მასალიანად, გაპჰფანტეს და 
ნაწილობრივ მოსპეს მოწინააღმდეგის 4 ასე- 
ულამდე ქვეითი ჯარი. ბარენცის “ზღვაში 
ჩაძირულ იქნა გერმანელთა ტრანსპორტი და 

ინეთის ყურეში დაზიანებულ იჭნა მოწი- 
«არეების ტრანსპორტი, 

ეორონეჟის დასავლეთით მღებაბბე ერთ- 
ერთ უბანზე გერმანელებმა იერიშზე გამოი. 
ყცანეს 100.%ე| მეტი“ ტანკი, გაჩაღდა სატანკო 
ბრძოლა, ის შედეგადაც  მოსპობილია 
გერმანელთა 40 ტანკი. 

ჩვენი მებრძოლები და მეთაურებე მტრის 
პარბ ძალებთან ბრძოლაში სიმტკიცისა და 
გმირობის შესანიშნავ ნიმუშებს გეიჩვენებენ. 
წითელარმიელი ამზ, ვეგაევი მოწინააღმდეგის 
სანგარში შეიჭრა და ხელის ჭრანატით დახო- 
ცა 4 ჯარისკაცი, ' ' გერმაელი ოფიცერი 
შეეცადა მოეკლა მებრძოლი, მაგრამ ვეგაევ- 
მა ხიშტის სწრაფვით დარტყმით ! განგმირა 
პიტლერელი., წითელარმიელმა ამხ, ბოლშა- 
კოვმა გრანატით მოსო დაზგის ტყვია- 

მფრქეევი,“ მოჰ,ლს მეტყვიამფრქვევე და 
ოფიცერი. Mიშტით ბრძოლაშე ამს, ბოლშა- 
კოვმა მწყობრიდან გამოიყვანა 17 პიტლე- 
რელი: ერთ-ერთ ჩვენს ქვემეხს გერმანელთა. 
რამდენიმე ტანკი უახლოვდებოდა. მემიზნე 
ამხ. ფაუსტოემა ახლოს მოუშეა მოწინააღ. 
მდეგე და გერმანელთა 2 ტანკი დააზიანა. 
გერმანელებე 6-ჯერ შეეცადნენ განედევნათ 
სანგრებიდან ოცეული, რომელსაც ამხ. ეორო- 
ბიოვი მეთაურობს. მამაც მებრძოლებს ერთი 
ნაბიჯითაც არ დაუხევიათ უკან. სანგრების 
მისადგომებბე/ გერმანელებმა 200-ბდე მოკ- 
ლული ჯარისკაცი და ოფიცერი დასტოვეს. 

ჩვენმა სატანკო ქვეგანაყოფმა რომლის 
მეთაურიც არის ამს, კოტირლო (ქალინანის 
ფრონტი)/ მოწინააღმდეგესთან 8 დღის ბრძო 
ლებში მოსპო გერმანელთა 15 ტაწკი, 20 
ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხი და მტრის რამ- 
დენიმე ასეული ჯპრისკაცი და ოფიცერი, 

მოწინააღმდეგესთან წარმოებულ საჰაერო 
ბრძოლებში გამანადგურებელმა ავიანაწილმა, 
ტომელიიც., მაირრი .  ოსმაკოვი +. მერაურობს 
(კალინინის ფრონტის, 4 ღღის განმავლობაში 
ჩამოაგდო 16 “ „იუნკერსი“, 4 ' „მესერშმიტ4– 
109“ ღა 5 „მესერშმიტ-109-ფ”. . · 

რი. 
სნაიპერმა თევდორე ჩებოდაეემა სამამულო 

ომის განმავლობაში 240 ჰიტლერელი დაზოცა. 

მოქმედი , არმია, 8 ივის, (საკდესის 
სპეც. კორესპონდენტისაგან) ვორონეჟის ' და- 
  რომელსაც სერიოზული საფრთხე დას- 

ტრიალებს თავს, ყოველივე ეს 
უზრუნველჰყოფს გერმა ელ ფაშისტ 
ყაჩაღთა გა აღგერებას, 

„პრავდის" მ წინავე, 8/VII. 

  

! პიპიტების 6ტოს ჩამოგლებუC იქნა „იუნპეტს-88 
შასავლეთის ფრონტი, 7 ივლისი. რაკ. 

დესის სპეც. კორესპონდენტისაგან.  გერმა- 
წელთა ბომბდამშენი „ი-88“, რომელსაც შრ 
ტორი გამორთული ჰქონღა, ღრუბლებიდან 

_ შამოცურდა ღა პიკირება დაიწყო  ბატარ-ის 

თავზე. ' მეზენიტეებმ” მაშინე მოიმარჯვეს 
იარაღი და პირველივე ჩასროლებით ჩამოაგ– 
დეს თვითმფრინავი. ერთით მფრინავ მოკა- 
ლულ იქნა ორი კი ტყვედ წამოიყვანეს, 

ტისა? მ?პჰისაXჯნენ · მზატვალები საკა9 
საძხრეთ დასავლეთის ფრონტი, 7-ე– 

“> ლისი. რფაკდესის სპეც. კორესპონდენტისაგა?). 
ერთ-ერთი ბრძოლის შემდეგ ლეიტენანტმა. 

ოლშაკოვმა შეამჩნია,რრომ მდინარის მეორე 

ნაპირზე ჰიტლერელები ბილწავდნენ წითელ 
არმიელთა გვამებს, ფაშისტები ფეხებით სთე- 
ლავდნენ გვამებს, ხიშტებით სჩხელეტდნენ მათ. 

მებრძოლებმა გადასწყვიტეს შური ეძიათ 
ფაშისტებზე ამ შებილწვისათვის. ლეიტენანტ. 
მა ოლშაკოვმა თან წაიყვანა ზემდეგი მირო- 
წოვი და უფროსი სერჟანტი დანილენკო, ისი. 
წი“ გადავიდნენ მეორე ნაპირას მიეპარნენ 
ფაშისტთა ჯგუფს ღა გრანატებით ღახოცეს   ვლეთით გააფთრებულ ლე 

პიტლერელები ჩვენი ნაწილებს მედგარ 
წინააღმედგრბას წააწყდნენ. ; 

# „საავიაციო ქვეგანაყოფმა აღმოაჩინა 
მდინარეზე გადმოსასელელი, რომელსაც გერ- 
მანელები აგებდნენ, ჩეენმა თვითმფრინაე/ბ- 
მა მტრის ავიაციის წინააღმდეგობა სძლიეს, 
ბომბების ტვირთი დაატეხეს თას პონტო. 
ნებსა და ფაშისტთა ქვეითს ჯარს, , მოსპეს 
გადმოსასვლელი და ასობით პიტლერელი და- 
სოცეს. გუშინ განთიადზე მტერმა შეტევა 
განაახლა, ერთ. უბაზე ფაშისტებმა 
გააფთრებულ იერიშზე გამოუშვეს 100.%ე 
მეტი ტანკი. მტრის მანქანები და მოტოქვეი- 
თი ჯარი ორ ეშელონად უტევდნენ. მ. 
მოქმედებას „იუნკერსები+“ ღა „მესერშმიტ 
ბი", იცავდნენ. ფაშისტი ტანკებთან და 
მოტოქვეით ჯართან ბრძოლაში ჩაებნენ საბ 
პოთა ტანკისტები და ავიაცია, დაიწყო დი- 
დი სატანკო ბრძოლა, გერმანელებს მნიშვნე- 
ლოგანი“ ზარალი მოსდით. მწყობრიდან გამო- 
ყქანილია გერმანელთა ტანკების დაახლოე- 
ბით ნახევარი. საჰაერო ბრძოლებში და საბ. 
პოთა ქვეითი ჯარის ცეცხლით ჩამოგდებუ- 
ლია მტრის ათობით თეითმფრინავი.   = 2 ბწქხილი ლ, როსოვი ფრონტის სხვა უბანზე ზრდადი ღაძაბუ- 

იერიშზე გაღმოსულ ჰიტლერელებს. გერმანე– | ;. 

  

სუბყოთი 'საინშორმაციო ბიუროსაბან 
§ ივლისის დილის სნობა 

მეთაურობით თავისი საბრძოლო მოქმედების 
განმავლობაში 550 გერმანელი ფაშისტი ოკე- 
პანტი გასწყვიტა. გარდა ამისა, პარტიზანებ. 
მა 450 პიტლერელი გაჟლიტეს წითელი არ- 

ნაწილებთან თანამოქმედებით, „საბჭოთა 
პატრიოტებმა მოაწყეს მტრის 5 სამხედრო 
ეშელონის მარცხი, ააფეთქეს რკინიგზის ხი- 

მიის 

დი, მოსპეს, 80 კილომეტტი სატელეფონო კავშირგაბმულობის ხაზი. 
ეჰ დX-4 

ქვემოთ ” ვაქვეყნებთ მოკლულ გერმანელ ობერალეიტენანტ ჰოლცის დღიურის ნაწყვე- 
ტებ"! 

„1942 წლის 11 იანვარი, დანიიდან აღმო“ 
საელეთი) ფრონტზე გავემგზავრეთ. 

22 იანვარი. ჩვენი 323-ე ქვეითი 
ველიკიე ლუკში გადმოსხდა 
ჩაება. 

16 თებერვალი. ჩვენ 750 არგეთ 
მარტო წიკლვლსი საა ოშ ვლი 

20 თებერვალი. მეორე ბატალიონი 
წყვეტილია. მე-10 ასეულმა პირადი 
ბენლობის 50 პროცენტი დაჰკარგა. 

23 თებერვალი. ბატალიონი განადგურებუ- 
ლია, ბევრი ამხანაგი; ღაიღუჰა. გადარჩნენ 
მხოლოდ პოლკოვნიკი მოტცი, ლეიტენანტი 
ლიუტცე ღა 85 რიგითი ჯარისკაცი. ყველა 
ჩვენგანს ცრემლი ადგია თვალებზე 323-ე 
ქვეითი პოლკის მე-2. ბატალიონის მეთაური 
გრაფი კაიზერლინი მოკლულია. მე-I4 ასეუ- 
ლის მეთაური მიულერი მოკლულია,  მო- 
კლულია 396 კაცი, ხოლო უკვალოდ და- 
კარგულებთა–ნ ერთად მთელი დანაკლისი 
600-ს აღემატება. 

6 მარტი. შეტევა ჩაიშალა. რუსები მამა- 
ცურაღ იბრძოდნენ ღა წარმატება მოიპოვეს. 

“ 10 მაისი, რუსებმა. რკინიგზის ხიღი ააფეთ- 

ბოლკი 
ღა ბრძოლაში 

მო 
შემად 

ქეს. ჯჯავშნიანი მატარებელი ლიანდაგიდან 
გადავარდა. 

20 „ივნისი. პარტიზანებმა იერიში მოიტა 
ნეს დასაყრდენ პუნქტზე. ჩვენ 60 კაცი მო- 

გვიკლეს", ს ... 
გერმანელი ფაშისტი არამზადები საშინლად 

აწიოკებნ ქალ. ვიტებსკისს მშვიდობიან 
მცხოვრებთ. ქალაქმი ყოველდღე ათობით 
ადამიანი იხოცება შიმშილით. 23 ივნისს სა- 
ოკუპაცო ხელისუფლებამ 17 კაცი ჩამო«ხ. 
ჩო, შორის 4 ქალი, იმიტომ, რომ მათ 

სცადეს ნებართვის უქონლად გასულიყვნენ 
ქალაქიდან სოფელში! კარტოფილის საშოვნე- 
ლად. ამას წინათ · ვიტებსკში გერმანელი 
ოფიცერი მოჰკლეს. ჰიტლერელებმა მასობრი- 
ვი ჭერა , მოაწყეს და ქალაქის 100 მცხოვ 
რები დახვრიტეს. 

· ... 
აღმოსავლეთ ბოსნიაში (იუგოსლავია) პარ> 

ტიზანები წარმატებითს ოპერაციება განაგრ- | 
შობენ გერმანელ-იტალხელ დამპყრობთა წი- 
ნააღმდეგ, პარტიზანებმა ჟანდარმერიის ღიღი 
რაზმები ' გაანადგურეს სერიოზული მარცხი 
განიცადა იტალიელთა ორმა. ალპურმა , დივი- 
ზიამაც, რომელნიც გაგზავნილე იყვნენ პარ- 
ტიზანული მოძრაობის წინააღმდეგ საბრძოლ-- 
ველად. ივნისის განმავლობაში ოკუპანტების 
ამ დივიზიებმა 1,800 კაცი დაჰკარგეს ?ო- 
კლულთა და დაჭრილთა სახით. 

წ ივლისის სალამოს. ყნობა 
მან ზემარჯვე სროლის ოსტატობა შეასწავლა 
24 წითელარმიელს, რომლებმაც ამხ ჩეგო- 
დაევის ხელმძღვანელობით 180 გერმანელი 
ოკუპანტი გასწყვიტეს, 

... 

9 "დილოეთ–დასავლეთის ფრონტზე მოწი. 
ნააღმდეგის ზურგში მოქმედმა პარტიზანებმა 
ლიანდაგიდან გადასჩეხეს მატარებელი გერა. 
ნიის ქვეით ჯარიანად და ეშელონი ავტომან– 
3-0ი“ საბჭოთა პატრიოტებმა 2 კილო- 
ეტრ მანძილზე დაანგრიეს ტელეფონ- ტელე. 
გრაფის ქსელი და დახოცეს 40 ოკუპანტი. 

... ' 

ლენინგრადის ოლქის ერთ-ერთ რაიონში 
მოქმედმა პარტიზანულმა რაზმებმა მოწინააა-. 
ძდეგის სამხედრო, ეშელონის მარცხი მოაწყეს. 
დაიმახვრა 38 ვაგონი. ამავე რაზმების 
ზანებმა. მოსპეს მოწინააღმდეგის შტაბის 3 
ავტომანქან« მოკლულია 9 გერმანელი ოფი- 
ცერი. და ერთი გენერალი, რომე, მკერ. 
დის ორი ნიშნითა და რკინის ჯვრით იყო 
დაჯილდოებული. L 

... 

რუმინეთის მე-10 ქვეითი დივიზიის მ3ქ-ე 
პოლკის მე-7 ასეულის ტყვე ჯარისკაცმა იონ 
სამოილამ განაცხადა: „მას შემდეგ, რაც გერ- 
მანელები რუმინეთში მოვიდნენ, რუმინეთი. 
აღარ არის დამოუკიდებელი ქვეყანა, „გერმა- 
წელებმა ქალაქები გაძარცვეს, სოფლები აიკ 
ლეს, ყოველივე, რაც. კი ძვირფასია, ხა. 
ნიაში გააქვთ რუმინელ გლეხებს“ “ძიმე 
ზამთარი მოელით, ფრონტისაკენ რომ მოვდი- 
ოდი, გზაში ვხედავდე დაუთესეი სახნავი 
მიწის უზარმაზარ ფართობებს, სიმინდის ნა- 
თესებს შამბნარე მოედო.' არმიაშე დეზერტი- 
რობა არა სწყდება იმის მიუხედავად, რონ 
სამხედრო-სასამართლო ხელისუფალნი უაღ- 
რესად მკაცრ ზომებს იღებენ. ჩემი ასეული- 
დან ერთი თვის განმავლობაშძ 30-%ზე მეტი 
ჯარისკაცი გაიქცა", 

... 

მებრძოლთა ჯგუფმა შეადგინა აქტი ჰი#. 
ლერეში არამზადების საშინელი ბოროტმოქ- 
მედების შესახებ. აქტში ნათქვამია: „გერმან, 
გაააიააას “ა. წამებით 

'ოკლული 18 მეთაურისა და წითელარმიელის 

პვამეი აიხმანი. მებრძოლებს ხელები გა- 
დამტვრეული და ფეხები ნაღრძობი აქეთ. ერთ 
გვამს დამწევ ბის მრავალი კვალი აჩნევია". 
აქტს ხელი მოაწერეს უმცროსმა პოლიტხელ– 
შა გა იმ, სამხ, რშალმა. აკჩური- 
6. მესრის ი სელათბი მიხოო. - 
მა და პლასტინინმა; 

რ... 
ფრანგი ხალხის გამცემლები მლიქვნელობე§ 

თავიანთი ბერლინელი ბატონ-პატრონების წი. 
ნაშე. ქ. ბეზიეში (საფრანგეთი. პოლიციამ 
აღმოაჩინა არალეგალური სტამბა, რომელიც. 
ანტიგერმანულ პროჯლამაციებს ბეჭდავდა. ამ 
სტამბის ორგანიზატორი 12 ახალგაზრდა 
ფრანგი სიკედილით დასაჯეს. "ამის მიუხედა 

ვად, პროკლამაციები კვლავ ფართოდ ვრცელ 
დება არა მარტო ბეზიეში, არამედ სხვა ქა. 
ლაქებშიც. 

პოლონელი პატრიოტებს პარტიზანულმა 
რაზმმა საბპოთა კავშირზე გერმანიის ვერაგუ- 
ლი თხვდასხმის წლისთავის დლეს 
ლვოვის ხაზზე ოკუპანტების 
ლიანდაგიდან გადასჩეხა. მატარებლის  დამ– 
სხვრევისა ღა აფეთქების შეღებღ მატარე- 
ბელთა მიმოსელა ერთი დღე-ღამით შესწყდა. 

კრაკოვ. 
მატარებელი 

  

  

ბტძოლები ვოტონეჟის მაპსავლეთით 
ლობით ჩაღდება სისხლისმღვრელი ბრძოლე- 

ბი, ჩვენი ნაწილები აკავებენ გერმანელებს, 
რომლებიც წინ მოისწრაფვია–- შეუპოვარი. 
ზრძოლის შედებად მტრის სატანკო ჯგუ- 
ფებმა "მოახერხეს დაეკავებინათ ორი დასახ- 
ლებული პუნქტი. დაღამებისას საბჭოთა ჯა- 
რის ნაწილებმა მოულოდნელად ' მიიტანეს 
კონტრიერიში ფაშისტებზე და გარეკეს ისინი 
მათ მშიერ ღაკავებულ პუნქტებიდან. ბრძო 
ლები განსაკუთრებით დაძაბული ხასიათისაა, 
დასაყრდენი ზღუდეები რამდენჯერმე გადა- 
ღის ხელიდან ხელში, , 
მამაცურად იბრძვიან ტანკისტები. ტანკის. 

მალის ბიტყეიბ. ახრთენიფბი თვი ლთა ვას ა ი. დღ. 
#6 ნაწილმა წინმიტებით წაიკერის მუნი 
წელთა კიდევ ერთი იერიში, ჩვენი ტანკები 
ჟეცრი თავდასხმით გარსშემოერტყნენ. 
მტრის ბატალიონ, რომელმაც თავდაცვის 
ხაზი გაარღვია, და მოსპეს იგი ფრონტის 
ამ შედარებით მცირე უბანზე მარტო ორი 
დღის განმავლობაში, არასრული ცნობებით, 
მ-სპობილია მოწინააღმდეგის ათასობბთ ჯა- 
რთსკაცი და ოფიცერი, ათობით ქვემები, 
ნ„ღმსატყორცნი და მრავალი ტანკი. 

გააფთრებული ბრძოლები გრძელდე". 

"საორთქლმავლო ქვაბის დროზე 

ხციები და ჩაშალეს გერმანელთა სარდლობის   ბ, კრილოვი, 

  

ამქროს კომპლექსური ბრიგადის მოწინავე 

სრულიალ-საკავშირო სოციალისტური ბეაახერი“ 

: /,    

სტალინის სახელობის თბილისის ორთქლმა ვალ-ვაგონსარემონტო ქარხნის ამწყობი სა 
ადამიანების ერთი ჯგუფი (მარცხნიდან 

მარჯენიე) ზევითა რიგში: გ. ზანგურაშვილი (კომპლექსის ხელმძღვანელი), გ, კარ- 
პუხოვი, ი. მამულაშვილი, კ, ზიბროვი, გ. ოსიპოვი, ქვეით რიგში შ. კაპანაძე, 
ა. სტეფანოვი, ვ. მელიქოვი, ი. დაუთაშვილი, ნ, მაინურაძე. 

  

ლ არ. 
ამხ. ბ. ზინბქრაშვილის მოწინაჭე. ჰომპლექსური ბრიგადა 

სტალინის სახელობის თბილისის 'ორთქლმა. 
ვალ–ვაგონსარემონტო ქარხანაში თავისი ენერ– 
გიული მუშაობით განსაკუთრებით კამოერჩე-. 
ვა ამწყობი საამქროს კომპლექსური ბრიგადა, 
რომელსაც კომუნისტი ამხ. გიორგი ზანგურა 
შვილი ხელმძღვანელობს, ეს კომპლექს იე– 
ნისში გამარჯვებული გამოვიდა საქარხნო სო– 
ციალისტურ შეჯიბრებაში, გეგმის გადამეტე– 
ბით ბრიგადამ 1 ორთქლმავალი ჩააბარა. რ: 
გორ მიაღწია ბრიგადამ ამ გამარჯვებას? 

მთავარი იყო სამუშაო ადგილის მოწყობა 
და მუშა ხელის ისე განაწილება, რომ მოცე–. 
მული პროგრამა გადამეტებით. შეესრულები– 
ნათ. ამისათვის მათ ყველა , შესაძლებლობა 
გამოიყენეს. ოსტატები ამხ. პ. ფრანგიშვილი, 
ი, მამულაშვილი, ვ. მაჩურაშვილი, ვ. საჩკო– 
ვი დღა სხვ. წარმოების ნამდვილი ორგანიზა 
ტორები გახდნენ და ოპერატიულად ხელმძღ. 
ვაწელობდნენ შეკეთების ყველა პროცესს. 

ორთჭლმავლის შეკეთების გრაფიკის დაცვა. 
ში მთავარია საქვაბე საამქროდან, შეკეთებული 

დაბრუნება. 
ბრიგადამ ეს გაითვალისწინა და ორთქლმავ- 
ლების დაშლას და ქვაბების გადაცემას + ისე 
აწარმოებდა, რომ საქვაბე საამქროს კომპლექ= 
სურ ბრიგადას საშუალება ჰქონდა _ თანმიმ- 
დევრობით და გრაფიკით ეწარმრებინა . შეკე– 
თება, მექვაბეები კარგად შუ! ენ და' თა 
ვ 

2 ხან სტახანოვური ტემპები გვიჩვენა მჯუეთარე"ბ. 
9: მომუშავე ამს. 9. კიპინაძის აი 
რომელიც შეკეთებას გრაფიკით აწარმოებდა. 
გრაფიკის დაცვით მუშაობდნენ კულისებზე-- 
კომუნისტ ამს, ა, ინაური) ბრიგადა, რვილებ. 
ზე = კ. მაისურაძის, ცილინდრებზე--ე. მო– 
როზოვის  ბუქსებბე .–- კომუნისტების 
. კ. გეჯაძის, „ოსიპოვის და სხვ. ბრიგადე= 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
გაბეშე მომუშავე ბრიგადების 
თავდადებულად მუშაობდნენ 
ამხ. ს. ამიროვი„ ინქექტორეზზე მომუშავე 
ლ. ორლოვი  დგუშების _ შემკეთებელი ამს, გ. მნაცაკანოვი, ტ.. ამირაზაშვილი, კ. „ცა 
გურიშვილი, ნ. ლომიძე და სხე. 
სრულიად. საკავშირო სოციალისტურმ შე- 

ჯიბრებამ ახალი სტახანოველები გამოავლინა. 
ზეინკალი ნ. ხვთისიაშვილი, რომელიც დაუ- 

კომპლექსის 
დახმარება, 

მედალოსანი 

ა 'შაობდნ, 
წა ღროზე აბრუხებღნენ შეკეთებულ ქვა– წ ებს. 

შებზე მუშაობს, ყოველდღიურად ორ-სამ ნორ» 
მას იძლევა. გადირი ამხ. ა. ახობაძე » 
ზრდის ახალგაზრდა კადრებს საფაბრიკო.სა= 
ქარხნო სწავლების სკოლის მოწაფე ქე. სურმა» 
ვა პრაქტიკაზე ამხ. ახობაძესთნ მუშაობს, 
მიუხედავად იმისა,რომ სურმავას ჯერ სწავლა 
დამთავრებული არა აქვს, მან კარგად აითვისა 
ხელობა და უკვე დამოუკიდებლად იწყებს მუ= 
შაობას. კომპლექსურმა ბრიგადამ შეყაფერ-ს 
უბნებზე გამოიყენა საამქროში ახალმოსული 
ამხ, ს.' ჯატიაშვილი, ა. მღვდელაძე, ა». დათუ» 
ნაშვილი, ვ. კანკავა, ი. ახალკაციშვილი. ეს 
ამხანაგები დღეს უკვე კვალიფიციურ მუშ. 
ბად ითვლებიან და ბრიგადებში დამოუუიდებ. 
ლად მუშაობენ. , 
კომპლექსური ბრიგაღის ხელმძღვანელობამ 

ივნისის გეგმის გადაქარბებთ შესრულება= 
სათვის ბრძოლაში ფართოდ, გამოიყენა ურთი- 
ერთ დახმარბა და ბუქსირი. მაგალითად, 

რვილებზე მომუშავე ამხ. კ. მაისურაძის ბრი. 
გადამ, თავის უბანზე მუშაობა რომ დაამთავ> 
რა, დახმარება გაუწია ამბ დაუთაშვილის 
ბრიგადას, რომელსაც ჩამორჩენა ჰქონდს და 
წინ წამოსწია. 

ორთქლმავლის შეკეთების და დროულა 
ჩაბარების „ერთ–ერთი ი პინობით საამქროში, ა 
თავსდეს ყველა ის სამუშაო, რომელსაც შე> 
კეთების გრაფიკი ითვალისწინებს. ამას მიაღ– 
ჩია კომლექსურ! ზრიგადაი და სწორედ ამით აიხსნებ, რომ საშინჯი გადარბენი. 

დან დაბრუნებულ ორთქლმავლებზე 2-3 პუ5ნქ 
ზი თუ მოითხოვდა განმეორებითს ”შეკეთე_ 

ას. 

კომპლექსურმა ბრიგადამ ივლისში 
აღალი ტემპებით დაიწყო მუშაობა 5 იე 
ლისამდე ბრიგადამ ჩააბარა 1 ორთქლმავალი, 
ბეგმით გათვალისწინებული, დანარჩენი ორთქ. 
ლმავლების შეკეთებაზე კი ამჟამად _ %სტახა> 
ნოვური მუშაობა მიმდინარეობა. 

სრულიად. საკავშირო სოცია: რ შეჯიბ. 
რებაშა ჩაასული მმწეაბე იების მოსე: 
სური ბრიგადა წარმატებით იბრძვის | პირვე= 
ლობის შენარჩუნებისათვის. –. მეტი და მი 
ღალხარისხოვნა: შეკეთებული ორთქლმავალი, 
ზურგსა და ფრონტს ვერაგ მტერზე გამარჯ- 

უფრო 

Mრი ქარხნის სპესსაამქრშების სოსიალისჭური შეჯიბრება 
რამდენიმე დღის წინათ თბილისის აე. 

სარემონტო ქარხნის სპეცსაამქრომ მოწოტე- 
_. მიმართ სტალინის სახელობის · თბილი- 

ორთქლმავალ-ვაგონსარემონ; ქარხნის, 
სპეცსაამქროს მუშათა მოლიქტისსნ მედი და 
მაღალხარისხოვანე პროდუმციის · გამოშვების 
მიზნითთ დაედოთ ურთიერთშორის სოციალის- 
ტური შეჯიბრების ხელშეკრულება, ორთქლ- 
მავალ–ვაჯ! ემონტო ქარხნის სპეცსაამქ- 
რის მოიწონი ავტოსარემონტო 
ქარხნის ეს, ინიციატივა. · 

7 ივლისს, მუშაობის შემდეგ, აეტოსარე- 
მონტო ქარხნის სპეცსაამქროს მოწინავე მუ-| დრო' 
მების დელეგაცია ეწვია სტალინ. სახელო- 
ბის ქარხნის სპეცსაამქროს. ამ ორი საამქროს 
მუშაკის ”შეკრებბზე სიტყვით გამოვიდა 
სტალინის სახელობის თბილისი ორთქლმა- 
ვალ–ეაგონსარემონტო ქარხნის საქარხნო , კო- 
მიტეტის თავმჯდომარე ამხ. ლოლაძე, დო 
მელმაც სტუმრებს უამბო თავიანთი ქარხნის 
სპეცსაამქროს მუშაობაზე. მან აღნიშნა, რომ 
საამქრო გეგმებს სისტემატურად საგრძნობი 

გადაჭარბებით ასრულებს საამქროს. . ჰყავს 
მრავალი კვალიფიციური მუშა, რომლებიც 
დღეში 3- 2 
ავტოსარემონტო ქარხწიდან სიტყვით გამო- 

ვიდა სპეცსაამმროს თსტატი ამხ. კორკუსო- 
ვი. მან აღნიშნა, რომ სოცშეჯიბრების ხელ 
შეკრულება, რომელიც“ ამ ორ საამქროს ”შო- 
რის გაიუს იქნება ჰიტლერელი 

ბანდიტების სრულ განადგურებამდე, ეს შე- 
ჯიბრება ამ ორ საამქროში კიდეე ახალ“ სა- 
წარმოო აღმავლობას გამოიწვიეს. ამხ. კორ 
კუსოვი შეჩერდა თავისი საამქროს მუშაობა- 
ზე და განაცხადა, რომ საამქრო, სადაც რამ- 
დენიმე ბრიგადა და ათასოვანი სტახანოვე- 
ლებე მუშარბენ, ყოველთვიურ. გეჯმებს 'გა- 
ღაჭარბებით, ასრულებს, საამქროში ფრიალებს 
საქარხნო გარდამავალე წითელი დროშა, რო 
მლის შენარჩუნებისათვის მონდომებით იბრძ- 
ვის მთელი” საამქროს კოლექტივი. 
“სტალინის სახელობის. ქარხნიდან სიტყვით 

' 
ჰოხორის საბჭოთა მეურნეობას 
საქართველოს სსრ მიწაახკომმა, მიიღო. რა 

მხედველობაში შემოწმების შედეგები და 
ლიმმანტრესტის საბპოთა მეურნეობებს შო- 
რის 1941 წლის საწარმოო დავალებების საუ» 
კეთესოდ შესრულებისათვის გაშლილ სოცია. 
ლისტურ შეჯიბრების ჟიურის დასკვნა, და. 
ადგინა! გადასცეს კოხორის საბჭოთა მეურ 

  

გეტმანელებს 0ი0ი 
მოძმედი არმია, 6 ივლისი (საკდესის |, 

სპეც. კორესპონდენტისაგან. როგორც საბჭო. 
თა საინფორმაციო · ბიურო იუწყებოდა, ფრონ- 
ტის ერთ-ერთ უბანზე საბჭოთა ჯარებმა აღ 
გილი გადმოინაცვლეს და ახალი პოზიციება 
დაიკაჟეს, 9 მიხევით ჩვენმა ნაწილებმა. 
მოსპეს გერმანელთა მხრივ. ფლანგიდან დარტყ_ 
მის საფრთხე, გაიუმჯობესეს თავიანთი პოზი- 

ვარაუდი, წინწამოწევა ფაშისტებს კოლოსა. 
ლური ზარალის ფასად დაუჯდათ. ფრონტის 
ხაზის გადაღმიდან მოსული ცნობებით, გერმა 
ნიის ზურგში უკვე წავიდა 6 ეშელონი, რომ- 
ლებიც დაჭრილებით გაჭედილი 247 ვაგონი 
ს«გან შესდგება. 
სისხოისმღვრელ–« ბრძოლები” განქელილ 

დღეებში ჩვენმა ჯარებმა მოსპეს მტრის რა- 
მდენიმე ასი ტანკი, დახოცეს მრავალი ათასთ 
ჯარისკაცი და ოფიცერი, მწყობრიდან გამოა 
ყვანეს ასობით თვითფრინავი და ქვემეხი, 
გერმანელთა თითოეული ნაბიჯი ჯარისკაცე- 
ბისა და ოფიცრების გვამებით არის მოფენი. 
ლი. ახლა მეღგარი ბრძოლა სწარმოებს 
წყლის ზღუდისათვის, რომელსაც ჩვენი +:ა- 
რები იცავენ. მტერი მთელ ძალებს ძაბავს, 
რათა წყლის ზღუდე გადმოლახოს, გერმანე- 

ჰიჭლერელებმაე 95 
ჩრდილოეთ/დასაჭლეთის ფრონტი, 

8 ივლისი (საკდესის სპეც კორესპონდენტი- 
საგან). ყოველდღე მოდის ცნობები პიტლე- 
რელთა ახალ-ახალი მხეცობის შესახებ, 

ფაშისტური დილეგიღან გამოქცეულმა 6ი- 
კოლო– დიმიტრიევა განაცხადა, რომ 

ლენინს! ოლქის სოფელ , კრუტეცში 
გერმანელებმა ყველა ქალი შეჰყარეს აბანო- 
წი და! იქ ღაჰკითხეს, თუ სად არიან პარ 
ტიზანები და“სად არის დამლული პური. 

რუსი ქალები სდუმდნენ პიტლერელები 
ულმობელად წკეპლავდნენ მათ ზოგიერთი 
მათგანი ცემით მოჰკლეს, 

  
წორმას აჭარბებენ, "| ,კორკუსოვმა, იაანევენი 

ვებისათვის ლოზუნით მუშაობს 
ამხ. ზანგურაშვილის ბრიგადა. 

ი. სოფრომაძე 

გამოვიდწენ აგრეთვე სპიცსაამქროს სტახანო> 
ელი მედალოსანი ' ს.. ბაზაევი, ზეინკალი 

ჯლანტიაშვილი; ავტოსარემო! ნი– ნტო ქარს 
დან სიტყვით გამოვხდა სპეცსაამქროს მოწი- 
წავე ზარატი ტ. წოლა) 

ორივე მხარემ ერთხმად მოიწონა. და ხელი 
მოაწერა სოცშეჯიბრების ხელშეკრულებას, 
„სადაც ნათქვამია, რომ აღნიშნული საამქროე- 
ბი სამამულო ომის დამთავრებამდე ყოვე! 

თვიურ სახელმწიფო დავალებას 10 პრ. 
ტის გადაჭარბებით შეასრულებენ, შრომის ნა+. 
ყოფიერებას გაზრდიან 5 პროცენტით, მოკლე 

ში მოამზადებენ თითოეულ საამქროში 
102დე კვალიფიციურ ოსტატს, მოსპობენ 
წუნს, ადგილობრივ მიზეზით არცერთ 
წუთს უსაქმოდ არ გააჩერებენ დაზგებს და 

ზადებულ არედუქიბის. I 
ზელშეკრულებას ხელ. მოაწერეს – ავტო- 

სარემონტო ქარხნიდან: ქარხნის დირექტორმა' 
ამხ, ლ. გ 

. , საქპრსნო _ კომ. 
თავმჯდომარემ ამხ, მერაბიშვილმა, მამებს 
უფროსმა ამხ, გოგიშვილმა, ოსტატმა ამხ. 

ამხ. ლაგრაძემ, 
საპოჟნიკოვმა, _ დუდნიკო; სას 
სხვ, სტალინის · სჭხელობს თბილხსის 
ორთქლმავალ-ვაგონსარემონტო ქარხნის სახე- 
ლით ხელი მოაწერეს: ქარხნის დირექტორმა 
ორდენოსანმა ამხ, დ. ჭიჭინაძემ პარტკო- 
მის. მდიჟანმა ამხ. · ი, წეფარიშემ, საქარხნო 
კომიტეტის თავმჯდომარემ ამს ლოლაძემ, 
საამქროს უფროსმა ამხ. თევზაძემ, ოსტატებ- 
მა ამხ, მელიქ-ფაშაევმა და. ზაკსმა. სტახანო- 
ველებმა ამხ, ხაჯალიაშ, პეტროსიანმა, ჯლან. 
ტიაშვილმა, და სხე. ხელშეკრულებას ხელი 
მოაწერა პვტოსარემონტო ქა#ტნიდან სულ 14 
კაცმა, ხოლო სტალინის სახელობის თბილი– 
სის ორთქლმავალ-ვაგონსარემონტო ქარხნი. 
დან--15 დ 
ს წარიბდ მეგობრულ ატმოსფეროში „ჩაია- 

ზარლამაქალი დროშა მიენ0#4) 
ნეობას საქართველოს სსრ მიწსახკომის რეს 
პუბლიკური გარდამავალი დროშა. . / 

კოხორის საბჭოთა შეურნეობმ მოჰკრიფა 
და სახელმწიფოს ჩააბარა გეგმის გადამეტე 
ბით 700 ათასამდე. სუსოვანთ>V ნაყოფი, 
20 პროც. შეამცირა პროდუქციის თვითლირე. 
ბულება და გეგმის ზევით სახელმწიფოს მის 
ცა 482 ათასი მან, მოგება. Mსაქდეაი). 

  

ზატალი მოუვიითი. 
ებს ზედიზედ განუწყვეტლივ · მოაქვთ იერი. 
ები, მტრის ცალკეული მოძრავი ჯგუფები, 

რომლებიც ჩვენა. ნაპირზე გამოიქრწენ, მოს– 
პობილ იქნენ. 3 

ერთ-ერთი იერიშის დროს ჩვენმა მებრძო. 
ლებმა უკუაქციეს გერმანელთა პოლკი და 
ნაწილობრივ მოაპეს იგი. საბჭოთა ტანკისტე– 
ბი უეცრად ესხმიან თავს ფაშისტო” მანქა– 
ხებს, რკინის სალტეებში აქცევენ მათ, სწყვე„ 
ტენ ქვეითი, ჯარისაგან და სპობენ. სისხლის 
მღვრელ ბრძოლებში თავი, გამოიჩინეს წი 
თელარმიელებმა გინზბურგმა, პოპოკშ, ტუ- 
ზოვმა, ფაშისტებმა ქვეგანაყოფის ფლანგს 
ტანკების დიდი ჯგუფი მოუსიეს. მტრის მან 
ქანებს გაბედულად შეხვდა ჯავშანმტვრეველ– 
თა გუნდი, რომელსაც წითელარმიელი. გინზ. 
ბურგი მეთაურობს. ჯავშანმტვრეველებმა · ახ 
ლო მანძილზე მოუშვეს გერმანელთა ტანკები 
და მარჯეედ დაუშინეს ცეცხლ. პირველი 
ცეცხლგამჩენი ტყვია ფაშისტთა ტანკებს. 
გინზბურგმა ესროლა. ტანკმა, შეჩერდა ღა 
კვამლის ბოლქვებში გაეხვია. ასეთივე ზეღი 
ეწია მეორეს, მესამეს... გინზბურგის,· გუნდმა 
ასე ზედიზედ გამოიყვანა მწყობრიდან გერმა 
წელთა 5 ტანკი. დანარჩენი მანქანები უკუიქ- 
ცზე 1 

სოშელი ზადასწვეს 
სხვა სოფელში ფაშისტმა ბანდიტებმა ჯერ 

აწამეს და შემდეგ ხელის ტყვიამფრქცევით 
დახვრიტეს” 17 მოხუცი, ქალი და ბავშვი, 
გერმანელებმა ერთი რაიონის ტერიტორია- 

ბე გადასწვეს 95 სოფელი მოსპეს. 1,546 
მეურნეობის ნაგებობანი და ქონება, 
„ ბერმანელთ-„დ მიერ საბჭოთა სამხედრო 
ტყვეების უმაგალითო ტანჯვა-წამების შესა. 
ხებ გვიამბობს პორხოვის ბანაკიდან გამოქცე– 
ული ექიმე ლუკაგენკო. ამ ბანაკში ტყვეებს. 
სრულიად უმიზეზოდ ხოცავენ, პატიმრებსა 
და პორხოვის მოსახლეობაში პარტასტიანთ 
ტიფი მძვინვარებს. “ 

ი. დენისო.ვი,. 

უთს 
ჩააბარებენ ზუსტად გრაფიკის მიხედეით „დამ- ,



„ მოდიოდნენ 
მანიის. 

„ შპუვაგლებსწI 
ჩვენი ხალხი გამოიწრთო ომის ერთი წლის 

განმავლობაში. მან გამოსცადა შემოდგომის 
უკანდახევის სიმწარე, მან განიცადა ზამთრის 
გამარჯვებათა სიამაყე. · იგი მიხვდა, · რომ 
გერმანელთა დამარცხება აღვილე არ არის, 
მაგრამ იგი მიხვდა, რომ გერმანელთა და- 
მარცხება. შესაძლებელია. 

ჩვენ სამხედრო წარუმატებლობა განვიცა- 
დეთ: . გერმანელთა ტანკები შუა რუსეთის 
გზებისაკენ გამოიჭრნენ. ჩვენს · სამშობლოს 
კვლავ ჩამოაწვა შავი ღრუბელი. ხალხს, რო- 
მელმაც გამარჯვება გამოსცადა. როსტოვთან, 
კალინინთან, მოჟაისკთან, არა სურს თავი 
ინუგეშოს ილუზიებით. იგი საფრთხეს ხე- 
დავს, მაგრამ ამბობს: უკუვაგღებთ! 
საფრთხე დღიღია. პური თავთავს ისხამს 

<ავნიადაგიანი მბარის უხე ყანებში. ქალაქე- 
ბი, რომლებიც სულ ამ ცოტა ხის წინათ 
ჩამორჩენილი იყვნენ, დიდ სამრეწველო 
ცენტრებად იქცნენ, როგორც სასიცოცხლო 
არტერია, მაგისტრალი მოსკოეს აერთებს 

როსტოვთან, სამხრეთის ფრონტს--დასავლე– 
თის ფრონტთან, მტერი გვემუქრება, რომ 
ჩახეთქავს. პურს, ხელთ იგდებს , ქარხნებს, 
გადასჭრის არტერიას. 

გერმანელ ჯარისკაცებს გული მოეცათ: მათ 

შილი მოერეკება მათ. გერმანელია ტანკის- 
ტებმა უკვე მოამზადეს ტომრები საშოვრისა- 
თვის. გერმანელი ჯალათები უკვე აკეთებენ 
ახალ სახრჩობელებს. 

ჩეენ უკუვაგდებთ გერმანელებს. ჩვენ 
უკუვაგღეთ 2 ემოდგომის. ყველაზე სა- 
შინელ თვეებში, როცა მტერი უფრო ძლიე- 
რი იყო, იგი წინ, მოდიოდა დარწმუნებული, 
რომ გაიმარჯვებდა: მას ახსოვდა ს; 

დიუნკერკი, კრეტა. ახლა მტერი ის აღა” 
არის: მას ზუბლზე აზის ღეკემბრის განად- 

გურების სამარცხვინო დაღი. 
შარშან შემოდგომაზე ჩვეს წინააღმდეგ 

ჰიტლ. “ დივიზიები, 
არმიის მშვენება, · ახალგაზრდა 

ავაზაკები. ესენი რუსეთის მიწაშე ჩალპნენ, 
ახლა ჩვენს წინააღმდეგ მოღიან ჭრელი დი- 
ციზიები, ორმოცწლიანები, მოზარდები, სხვა- 
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“ დასხვა. ტომის. ლაქიები, ჩვენ ჰიტლერის საუ 

- ზედავად მათი ძალების 

კეთესო პოლკებს გავუძელით ნუთუ მის 
ახალ ნაწილებს ვერ გავუძლებთ? არა, ჩვე. 
წე მებრძოლეი გვარდიის დროშას არ 
შეარცხეენენ! არა, ჩვენი მებრძოლები არ 
შეაშფოთებენ იმ გმირთა სამარეს, რომლებ 
მაც თავი მოსკოვისათვის! ჩვენ უნ- 
"და გავაჩეროთ გერმანელები 'ღა გავაჩერებთ 
კიდევაც. ჯ 

ჰიტლერს სურდა შემოეტია გაზაფხულზე. 
ზარკოვის მახლობლად მებრძოლნი “გერმა 
წელთა გეგმებში ჩაერივნენ. სევასტოპოლის 
დამცველებმა ხელიდან გამოსტაცეს ჰპიტ- 
ლერს ძვ. თვე–-იინისი. ჰიტლერმა 
თავისი გაზაფხულის „ლაშქრობა ივლისში. 
დაიწყო, მან გვიან დაიწყო. ჩვენ უნდა ვაი- 
ძულოთ იგი ადრე დაამთაიროს. ჩვენ გერმა 
ნწელები ონდა უკოვაგდოთ! 

ჰიტლერი ჩქარობს,“ ყოველდღე ჩადიან '-ნ- 
“გლისში ამერიკელი »ჯარისკაცები. მალე ზღვის. 

” გადმოლახავს მეორე ფრონტის არმია შარ- 

" ც> ლეიტენანტ  კულიჩენკოს და 

"საბოლოო გამარჯვებისათვის 

შან შემოდგომაზე ჰიტლერი დამშვიდებული 

იყო: ინგლისი მაშინ ჯერ კიდევ ჭრილობებს. 
იშუშებდა, ამერიკა მაშინ ჯერ კიდევ ნეიტ- 
რალური რჩებოდა, ახლა პიტლერის. ზურგში 
საშინელი აჩრდილი დგას ეს ჩვენი მოკავში- 
რეების დივაზიებია; ისინი მზაღ არიან თავს 
დაატყდნენ გერმანელთა ზურგს. ჰერ პჰიტლე- 
რი ნერვიულობს. იგი თავის გენერლება აჩ– 
ქარებს; დაუჩქარეთო! 

გერმანელებმა, სჩანს, დაივიწყეს როსტოვ-- 
ს» ღა კალინინის გაკვეთილები. 'უნდა' მოვა. 
გონოთ მათ. უნღა ვაჩვენოთ გერმანელ ბან- 
დიტებს, თუ როგორ უნდა იბრუნონ პირი... 

შარშან შემოდგომაზე ჩვენ გაცილებით ნა. 
კლები გვქონდა „ტანკები. ვიდრე _ გერმანე. 
ლებს. მაშინ გერმანელი ბომბდამშენები თაკ- 
ხედურად სერავდნენ ჩვენს ცას. კაკანებდნენ 
გერმანელთა ავტომატები. ახლა ას, როდი:. 
ცხადია, მტერმა ტანკები დააგროვა შემოსა 
პრელად. მაგრამ განა ჩვენ კი ცოტა გვხქვ» 
შესანიშნავი ტანკები? ჩვენი ჯავშანი გერმა. 
წელებისაზე უფრო მაგარია. მეგობრებო, მებ- 
რძოლნო! უჩვენეთ მტერს, რომ. რუსს გერმა- 
წელზე უფრო მაგარი გული აქვს! ახლა ჩვენი 

ავიაგ. სანადგურებლები გერმანელებს ციდა5 

ერეკებიან. ახლა ჩვენი ბომბდამშენები „გერ– 
მანელთა ტანკებს სწვავენ. ახლა ჩვენ ბევრი 
ავტომატი, ჯავშანგამტანი” თოფი და აღმ. 

| სატყორცნი. გვაქვს. ახლა ჩვენ მოვალენი ვართ 
უკუვაგდოთ გერმანელები. და ჩვენ მათ უკუ- 
ვაგდებთ! , » 8 

შარშან შემოდგომაზე ბევრმა მებრძოლმა 
არ იცოდა, თუ ვისთან ჰქონდა საქმე. ისინი 
ფიქრობდნენ –– პიტლერელები ადამიანები 
არიანო. ახლა ვერავის ვერა მნახავ, რომ არ 
იტოდეს, რას წარმოადგენს ჰი, ელი. 
სარ კლეი ფსი ლა. კამპ აებ. 
ჩვენ ვნახეთ ისტრის ნახანძრალი. ჩვენ ვნა“ 
ხეთ ძუძუებდაქრილი ქალიშვილები და ნა. 
პერ-ნაჭერ დახერხილე ბავშვები, 

კვლავ დაღგა მრისხანე დღეები. ეს გერმა. 
წული ციებ-ცხელების დაბრუნება. მაგრა? 
მეორე შეტევა პირველზე უფრო სუსტია. 
ჩვენ პირველს გავუძელით, მეორესაც უნდა“ 
გავუძლოთ. თუ ჩვენს შორის ვინმე სულმოკ- 
ლ არის, მას. ვეტყვით” არ შეარცხვინო დე- 
დაშენი! ერთ მებრძოლს, რომელიც შეყოყ- 
მანდება, შეუძლია ასეული დაღუპოს ერთ 
ასეულს, რომელც შეფერხდება, ”შეუძლი» 
პოლკი დაღუპოს. გერმანელი ხედავს, 
მის წინ აღმართულია გაუვალი კედელი ეს 
ჩვენი არმიაა. გერმანელი ამ კედელში სუსტ 
ადგილს ეძებს. მას უნღა გამოაღწიოს ამ კე-. 

დელში, ჩვენ მას არ შემოვუშვებთ, ჩვენ მას. 
გავაჩერებთ. ჩვენ მათ გავრეკავთ იმ ქალაქი- 
ბიდან, რომლებიც მათ ·ამ დღეებში დაიკავეს 
და სადაც ხანძარი ჯერაც არ ჩამქრალა, 
ყველა ფრონტზე მეხივით დაიჭექებს ფრთო. 

სანი სიტყვა: „მივეშველოთ!“ ბრძოლა. დაი 
წყო არა ამა თუ გმ ი პროიასი არა 
მეღ რუსეთისათვის. მის წინააღმდეგ თავიაი 
საზიზღარი ხელი კელა აღმართა ჰიტლერმა. 
მეგობარო მებრძოლნო, თქვენ გერმანელები 
უკუაგდეთ დეკემბრის „მძიმე დღეებში, როცა 
იგი ·მოსკოვს  ჯვარეუბნბს მოუახლოვდა. 

უკუაგღეთ იგი ახლა! გარეკეთ გერმანელები 
დონიდან! ბრძოლა ახლა ჩაღდება, და ქარიშ- 
ხლიან ღამეში გვესმის: 2 

– უკუვაგდებთ!' ' 
: ილია ერენბურზი 

„კრასნაია ზვეზდა“, 1942 წლის 8 ივლისი. 

მოსპობილია მჭიის ოტი ასეული 
დასავლეთის ფრონტი. 7 ივლისი (საკ- 

დესის სპეც. კორესპონდენტისაგან). წინათ თ 
კარგული ხელსაყრელი ზღუდე რომ დაებრუ. 
ნებინა, მოწინააღმდეგემ ფრონტი” ერთ-ერთ 
უბანზე სცადა დაუფლებოდა ერთ-ერთი და. 
სახლებულ პუნქტის ჩრდილოეთ-აღმოსავლე- 
თით მდებარე ჰალა. გერმანელთა 2 ბარა. 
ლიონის მემე მაინს წარმატება ვერ მის 

უმცროს 
ლეიტენანტ კუროჩკინის ქვეგანაყოფებმა შო 
წინააღმდეგე ახლო მანძილზე მოუშვეს და 
თოფ-ტყვიამთრქვევის შეწყობილი ცეცხლითა 
და გრანატებით შეხვდნენ. გერმანელებმა, მიუ 

სამმაგი  სიჭარბისა, 

ჩვენი თავდაცვის სისტემის გარღვევაც კი ვერ 
მოახერხეს. ა / 

ჰიტლერელებმა რეზერვები მოიშველიეს და 
კვლავ გადმოვიდნენ იერიშზე, რომელიც აგ 
რეთვე მარცხით დამთავრდა. ჩეენი მეტყვია- 
მფრქვევენი და ნაღმმტყორცნელები გაბედო. 
ლაღ გამოდიოდნენ წინ და, ცეცხლს აჩაღებ. 

არ მოელოდნენ. მოწინააღმდეგე, რომელმაც 2 
ასეულამდე დაჰკარგა მოკლულთა და დაჭრილ. 
თა სახით, უკუგდებულ იქნა. 

: პოლკის. კომისარი. · · 
გ. ტოლოკო.ლნიკო.ვი   

  

უჰანასჰნელი _ სნობები 
  

გარლაჩყვალე თურქეთის რესპუბლიჰის პჰრემჩერ-მინისტზრი 
; რეშიჰკ საიდამი 

ანკარა, 8 „ივლისი რაკდესი)., ანსტოლიის 
სააგენტო იუწყება, რომ 7 ივლისს ღამიო. 
გარდაიცვალა თურქეთის მინისტრთა ' საბჭო. 

| 
თავმჯდომარე რეფიკ საიდამი. სიკვდილი გ 
მოწგია სისხლძარღვების ტრომბოზმა (დაცო- 

  

, ... 

საიღამი ღაიბაღა I!881. წელს სტამბოლშ-. 
სპეციალობით იგი თერაპეტი ექიმი იყო. 
სამედიცინო განათლებ» საზღვარგარეთ ”ში– 
იღო, 1914-I8 წლის ომამდე: მას ალღმოსავ- 
ლეთის არმიის სანიტარული ინსპექტორის 
თანამდებობა. ეკავა, ომის დროს) და შემდე, 
ექიმად მუშაობდა, 

1929 წელს საიღამი ჯანმრთელობის დაე- 
ვის მინისტრად დანიშნეს და ეს. თაწამდებო= 
ბა ეკავა რამდენიმე კაბინეტში. ჯჯელალ ბ» 

წშრქეთის დროებით პრემიერ 
ანძარა, 8 იგლის,ს რაკდესთ როგორც 

ანატოლიის სააგენტო იუწყება თურქეთის 
პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის” დროებით 
აღმსრულებლდ დანიშნულია | ახლანდელი 
შინაგან საქმეთა “მინისტრი. ახმედ ფიკრი 

ს 
ჰიზლერის ამიასიის ბარბაროსული მოქმედება ებვიჰჭეში 

ნიშ'იოთკი,  8- ავლისი '(საკდესის. ბფწა 
ტედ პრესის სააგენტოს ცნობით, ამერიკელია 
მედიცინის. მუშაკები აღნიშნავენ, რომ წარ. 
სულ კვირაში გერმანელთა თვითმფრინავებმ-, 

ს L 

აკალემიკოსი ნ. კეცხოველი 

პხალგაზრდუ 

არის კაბინეტში საიღამი შინაგან საქმეთა 
მინისტრი. «ყო. პრემიჭრ-მინისტრის.. , პოსტზე 
საიდაში 1939: წლის იანვარში დაინიშნა. 
თურქეთის ნაციონალური მოძრაობის შო- 

ღვაწე საიდამი მეჯლისი დეპუტატი იყო 
პირველი მისი მოწვევიდან. ამას გარდა, ოგი 
იყო ანკარაში არსებული თურქეთს სამე– 
ცნიერო გეოგრაფიული საზოგადოების საჰ: 
ტიო თავმჯდომარე. 

-მინისზრად გუზერი ლაინჩშნა 
ტუზერი. 1939 წლიდან 1942 წლია “მაისამდე 
ტუზები სახალხო-რესპუბლიკური ' პარტიის 
გენერალური მღივანი იყო. 1942 წლის მაის 
ში ტუზერი შეყვანილ იქნა კაბინეტის შე– 
მადგენლობაში შინაგან საქმეთ» მინისტრად. 

რომლებიც განუწყვეტლივ პიკირებდნენ, წი- 
თელე ჯვრის საზიდრები დაბომბეს ელ-ალა. 
მეიწისაკენ ინგლისელთა უკანდახევის დროს.   
პეზრჩMტებო, 

შეპჰრიბოთ სჰმკერნელო მსენარქები| 
საქართველოს მთა და. ბარი მდიდარია. 52 

კვები და სამკურნალო მცენარეებით მტერზე 
ჩვენ გვპირდება 

რაც შეიძლება მეტი. საკვები პროდუქტები, 
სამკურნალო და საწამლო ნივთიერებანი, ტექ. 
ნიკური პროდუქტები. ყოველივე ეს კი ჩვენ-. 
ში ბლომად მოიპოვება, ამასთან ერთად საჭი 

ველ ავრიმთილვენ 
გამოვიყე: ის დოვ: და 

დიღი მარაგი, რომელსაც ჩვენი ბუნება უხვად 
იძლევი: 

_ სამკურნალო მცენარეების შეკრებას ამჟა- 
მად, დიდი. სამამულო ომის ვითარებაში, გან– 
საკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირ. 
ველ რიგში არ უნღა დაგვავიწყდეს, რომ ყო. 
ველი ზედმეტი კილოგრამის მოგროვება შე- 
გვინარჩუნებს ჩვენი სახელოვანი წითელი არ- 
შიის მებრძოლის სიცოცხლეს. 

ამიტომ მთელი ჩვენი: ახალგაზრდული ენერ- 
გია უნდა მივმართოთ · იქითკენ; რომ „არაქ 
შეიძლება მეტი სამკურნალო მცენარე . შევა- 
გროვოთ. მაშინ, როდესაც ტყეებში ვიქნებით, 
როდესაც ბუჩქნართა შორის "დავეძებთ · სამ 
კურნალო” მცენარეს, , ყოველთვის უნდა. გვახ- 
სოვდეს ჩვენი კარგი სამშობლო, რომელსაც 
თავს დაესხნენ მტერთა ურდოები, და“ რო 
მელსაც იცავს ჩვენი. მებრძოლი, ყოველი შე= 
გროვილი კილოგრამი სამკურნალო მცენარე 
მტრის მკერდში ჩაცემული მახვილი იქნება. 

სამკურწალო მცენარე. უეჭველად. უნდა შე 
გროვდეს მშრალ და. მზიან. ამინდში. სველი 
მცენარე თავის თვისებებს ჰკარგავს, გვიან და 
ცუდად შრება, შავდება. შეგროვილი მასალა 
უნდა თხლად გაიშალოს სუფთა საფენზე, 
ჩრდილოში, მაგალითად ქერსოზე, დახურულ 
სხვენში; მზეზე გაშრო!. არ შეიძლება, · ამ 
დროსაც ფუჭდება მასალა. მზის. სხივების. ზე– 
გავლენით სამკურნალო ნივთიერებანი  გარ- 
დაიქმნებიან და. სასარგებლო თვისებებს ჰკარ 
გავენ, მასალას ' საჭირო ღირსება მთლიანად 
აკლდება. თუ აამკურნალო მცენარის ფოთლის 
შეგროვებაა საჭირო, მაშინ მხოლოდ ფოთოლი 
უნდა იქნას · შეგროვილი და მასი. სხვა · რამ 

  

ნაწილი მცენარისა აღარ უნღა შევურიოთ, არ 
უნდა შეერიოს მიწის გოროხებიც დღა სხვა 
ნივთიერებანი. თუ ყვავილია შესაკრები, მხო– 
ლოდ ყვავილი და ფრიად სუფთად უნდა 
შეიკრიბოს, თუ ნაყოფი ან თეალია შესაკრე– 
ბი, მხოლოდ იგი უნდა შეიკრიბოს, საერთოდ 
შეკრების დროს საჭიროა მეტისმეტი სიფაქი- 
ზე, ს ს ე, სისუფთავე. 

შმაგა (ეძახიან აგრეთვე გიჟანას, ძაღლყურ- 
ძენასაც) ძვირფასი სამკურნალო მცენარეა 
რომელიც დიდი რაოდენობით. გვხვდება ჩვენ! 
ტყეებში  განსაკუთრებთ წიფლნარებში, 
რცხილნარებსა და წიწვიანებშიც, სადაც იგი 
იზრდება ნახანძრევებზე და შეჩხერ ადგილებ- 
ზე. სამკურნალოდ. უმთავრესად ჰკრეფენ ფოთ- 
ლებს, რომლებიც დალაქავებული არ "უნდა 
იყოს. კრეფა იწყება მაისიდან და გრძელდება. 
სანამ მცენარე შეფოთლილი. ფოთოლი 
ჩრდილში,” სუფთა და მშრალ ადგილას) უნდა 
გაშრეს. ნაყოფი კი უნდა შეიკრიბოს მწიფე, 
მაშინ, როდესაც იგი ადვილად სცილდება 
ყუნწს. შეკრებილი ნაყოფი უნდა "დაიქყლი. 
ტოს და წყლით გასცილდეს თეალს, თესლი 
უნდა გაშრეს სუფთა ადგილას. შმაგა. შხამია- 
ნია და ამიტომ. მისმა მკრეფავშა ხელი პირში 
არ უნდა ჩაიდოს, არც სახეზე არ მოისვას. 
სამუშაოს, მოთავების "შემდეგ ხელი კარგად 
უნდა დაიბანოთ. 
ფუტკარა (სათითურა, დაჭრილის წამალი) 

იზრდება აგრეთვე ჩეენს ტყეების გავრცელე– 
ბის. არეში, უმთავრესად ტყის პირებზე, ტყის 
მდელოებზე. იგი ფრიად. ძვირფასი სამკურნა 
ლო. მცენარეა მისი ფოთლებიდან იღებენ 
ისეთ ძვირფას პრეპარატს, როგორიცაა · ნეო“ 
დიგალენი. სამკურნალო ნივთიერების მისაღა- 
ბად უნდა შეიკრიბოს ქვედა ფოთლები, რომ. 
ლებიც უნღა გაშრეს სუფთა, მშრაღ და 
ჩრდილიან ადგილას. 

კატაბალახას (გულბანდი, კატაპარი) ფესუ- 
| რებისაგან და ფესვებიაგან იღებენ ნივთიერ; 
| ბას, რომლისაგანაც ამზადებენ წამალს (ი. 
1 რიანის წვეთებს) გუფის 

  
    

    

      

დაავადების წი! 

დნენ იქ, საღაც გერმანელები წინააღმდეგობას ა 

“| სის ნიუსის სააგენტოს ცნობით, ჰპიტლერე=- 

40276040/ 
ბრძოლები 

ლონდონი, 8 ივლისი რაკღესი) რეიტე= 
რის სააგენტოს ცნობით, მე-8 არმიამ | მრავა 
ლი ბრძოლის შემდეგ ხელთ იგღო ინიციატი 
ვა და განუწყვეტელ ბრძოლებს ეწევა _ ელ- თამეინის. მახლობლად. მფებინე პოზიტე ენის 
დასავლეთით. იმ. რაიონში. მოწინააღმდეგის 
შემოჭრის ყველა ცღა ჩაშლილია, გერმანელ– 
თა ჯარებს ერთი წუთითაც არ აძლევენ მო. 
სვენებას. ამ 'ორი უკანასკნელი დღის განმავ. 
ლობაში მე-8 არმიამ საბოლოოდ გასწმინდა 

ჩუნცინი, 6 ივლისი რაკდესი. ჩინეთში |“ 
მოქმედი ამერიკელთა საჰაერო ძალების შ4+- 
ბის ცნობით, ამერიკის თვითმორინავებმა და_ 

ვაშინზტო.ნი, 7 ივლისი რდაკდესი. ამე 
რიკის შეერთებული შტატების სამხედრო 
მინისტროს ცნობით, '11-I2- ივნისს “ამერი 
კის საშუალო ტანკები, რომლებზედაც  ამე– 
რიკელთა · ეკიპაჟები...  მყვნენ, “მონაწილეობას 
იღებდნენ ლიბიის ფრონტზე წარმოებულ 
ბრძოლებში. ამ ოპერაციებში · მონაწილეობდა 

ოპერასიების ეჭროპის ასპარეზზე მრ 

ნიუ იორჰი, 7 ივლისი რაკდესი. ასო- 
შიეიტედ პრესის სააგენტოს დნობით, გე?ე-' 
რალ-მაიორი სპაატსი ღანიშნელია ოპერა. 

მოლეპარჰაჰების გ. 
ლო.ნდო.ნი, 6 ივლისი რაკდესი. პარ 

ლამენტის წევრ ლიბერალების” და: ლეიბო- 
ტისტების ჯგუფმა და სხვა” გამოჩენილმა 
მოღვაწეებმა, მათ შორის პროფესორმა ლას 

ჰმერჩჰის ზანკების მონაწილეობა ლიბიის ბრძოლებში 

ძალთა სარდლის დანიშქნა 

ინგლისის საზოგადო მოღვაწეთა ჰეზისია ინდოეწთან 

შბქიპტეში 
ელ-ალამეინის საპბრეთით მდებარე % ნილოსის 
მთაგრეხილი და მნიშვნელოვანი გამაგრებული 
პუნქტი დაიკავა მის სამხრეთ. კიდურზე 
მტრის პირველი გააფთრებული შემოჭრა აღ– 
მოსავლეთისაკენ, უეჭველია, · მოგერიებულია, 
ღა იგი იძულებულია წელნელა უკან დაი 

სიოს დასავლეთისაკენ. ბრძოლა გრძელდება. 
წეს. ანმიას ანუწყვერითე. მოსდის 5 მშვი“ 

ლი ძალები, | 
| 

ამერიკის პმიაცსია წავს დაესხა ჩაპჰონიის ბაზებს ჩინეთში | 
ბომბეს იაპონიის აეროდრომები 
კანტონსა და ნანჩანში. 

ხანკოუში, 

ნაწილი; ამერიკელ მეთვალყურეთა ჯგუფის 
კვირაა ეს მეთვალყურენი უკვე რამდენიმე 

წრდილოეთ აფრიკაში “იმყოფებიან. “ამერიკის 
მანქანებმა მწყობრიდან გამოიყვანეს 
წელთა რამდენიმე ტანკი, "თვითონ 
რიოზულად ! არ · დაზიანებულან, ' 

ქმედ ამერიჰის სამხედრო-საჰაერM 

სუარმა 
კი სე– 

ციების ეყროპის ასპარეზზე მოქმედ ამერიკის 
სამხედრო-საჰაერო ძალთა სარდლად. 

პნახლებისითვჩს 
პეტიციის ავტორები ღაქინებით. მოითხოვენ, 
რომ ინგლისს მთავრობამ დაუყოვნებლივ 
მიმართოს მეფის ნაცვლის საშუალებით ინ- 
დოეთის პოლიტიკურ მიმდინარეობათა ხელ- 
მძღვანელებს წინადადებით, რო3 განიხილონ 

დ ს 
  

კიმ და კენტერბერის ტაძრის წინამძღვარმა, 
პეტიციით მიმართა -მთავრობას განაახლოს 
მოლაპარაკება ინდოეთის პრობლემის გადასა- 
ს წვეტიდი პეტიციბში ს ათქესმია, რიმ" ახლან- 
დელი მდგომარეობ, რომელშიც ინდოეთი 
აღმოჩნდა, საფრთხეს შეიცავს როგორც იწ 
დოეთის დამოუკიდებლობის საქმისათვის, ისე 
გაერთიანებული ერების ბრძოლისათვისაც. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმშება 

სხვლა ამერიკათშო.რის 
წიუ.იო.რჰი, 8 ივლისი (საკდესთ), ამერ-- 

კათშორისი სასოფლო-სამეურნეო კონფერენ– 
ციის სხდომაზე, რომელიც 6 იელისს გაიხსნა 
მექსიკოში, სიტყვა წარმოსთქეა ამერიკის შე– 
ერთებული შტატების მიწათმოქმედების მი 
ნისტრმა ვიკარდმა, მან მოუწოდა ლათინური 
ამერიკის ქვ#ნებს გაადიდონ კაუჩუკისა ღა 
ქინაქინის მოპოვება, აგრეთვე მცენარეული 
ზეთისა ღა სხეა იმ სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტების წარმოება, რომლებიც დღემდე 
უცხოეთიდან, უმთავრესად შორეული აღმო- 
სავლეთიდან შემოჰქონდათ. ვიკარდის სიტ 
ყვით, უკვე ხდება ამერიკის შეერთებული 
შტატების სოფლის მეურნეობის ' გარდაქმნა   
გორც შვედური ”.- „დაგენს ნიუპეტერი 
იუწყება, 4 ივლი! 

თევზის საჭერად. გემის ეკიპაჟის შემადგენ– 

წიუ.იორკი, 8 ივლისი რაკდესი). ამერი+ 
კის პრესის ცწობთ იტალიაში რამდენიმე 

აშისტური ორგანიზაცია არსებობს. «ქ 
რეგულარულად გამოდის ორი არალეგალური 
გაზეთი. . 

დღითიდღე ხშირდება საბოტაჟის აქტები 
სამხედრო მნიშვნელობის “ფაბრიკა ქარხნებში. 
ამას წინათ აოსტის მანქანათმშენებელ ქარხა+ 
წაში ვიღაცამ ელექტროკაბელი დააზიანა და 
მთელი მუშაობა შესწყდა. პადუაში ხანძარმა 
გაანადგურა 2 ქარხანა. ნეაპოლის დოკებში 2 
საესკადრო ნაღმოსანი დააზიანეს.  ფიატის 
ქარხნებში ყოველთვიურად დამზადებული 
მოტორების მეოთხედი ნაწილი წუნს წარ- 
მოადგენს. : ე 

ლაევალი ჰიგლერელებს ეხმა 
ლონდონი, 8 ავლისი რაკდესი) როგორც 

გაზეთი „ტაიმსი" იუწყება, ამა) წინათ ვიშში 
განიხილეს გერმანიის მოთხოვნა საფრანგეთ- 
ში დიღმალი ორთქლმავლის, საქონლის კ. 
გონების, რელსებისა და რკინიგზის ახვა 9 
სალების, საბარგულებისა და ავტობუსების 
დაუყოვნებლივი. რეკვიზიციის შესახებ. ლავა» 

ნიუ იორკი, 8 ივლისი რაკდესს  რო- 
გორც ამერიკის პრესა იუწყებ,  ჰაიდრიხის 
მოკვლის შემდეგ ჩეხოსლოვაკიაში სიკვდილით 
დასაჯეს. 10.000 ჩეხი. ამის მიუხედავად, ან–- 
ტიგერმანული საბოტაქი განუწყვეტლივ ძლი. 
ერდება. ჩეხი პარტიზანები ტყეებიდან მოქმე– 
დებენ პრაღის მახლობლად. 7 

ნიუ იორპი, 6” ივლისი. (დაკდესი. თვერ- 

თა ხელისუფალნი ოკუპირებული ქვეყნების 
მოსახლეობას იძულებით აგროვებინებენ რკი-   

| მდელოებზე, მის მიწის ქვეშა გამსხვილებელ 

  

ნეულის ჯართს, პოლონეთში თითოეული ქა- 

ლაქისა ღა სოფლისათვის დაწესებულია ჯარ- 

აღმდეგ. იგი იზრდება ჩვენს ვაკისა და მთას 
ფერდობების ბუჩქნარებში (ძეძვიანებში, ჯაგ- 
რცხილნარებში, მუხის ბუჩქნარებში), სამკურ– 
წალო ნივთიერების მისაღებად იყენებენ მიწის 
ქვეშა ნაწილებს, ფესვებს და ფესურას, რო- 
მელიც ბარით ან წერაქვით უნდა, ამოიღოთ, 
მიწისაკან უნდა გასუფთავდეს ღა გაირეცხოს, 
უნდა გამოშრეს მშრალ, სუფთა ჩრდილიაან 
ადგილს, ხოლო იქ, საღაც კატა ვჟრ მიაწვდე= 
ბა, თორემ იგი მისი დიდი მტერია, სჭამს. 
კარგია. ძაფზე აისხას ღა სხვენში დაკიდული 
გაშრეს, უნდა შეგროვდეს „აგვისტო. სექტემ. 
ბერში, შეიძლება ივლისშიც. 

გუგულის კაბა, სალეპი, „იზრდება ნესტიან. 

ნაწილებისგან ამზადებენ. სამკურნალო ნიე– 
თიერებას, რომელსაც კუპნაწლავის  დაავადე– 
ბის წინააღმდეგ იყენებენ. ამ მცენარის გამ 
სხვილებელი. მიწისქვეშა. ნაწილი, რომელსაც 
ზოგან „კაცისფეხსაც“ უწოდებენ, წერაქვით, ან 
ბარულით უნდა ამოითხაროს, გასუფთავდეს, 
გაირეცხოს, ძაფზე აისხას ღა ჩრდილში · გა. 
შრეს. 
ლიმა ჩვეულებრივია ბაღ-ვენახებში, ბოსტ. 
ნებში, განსაკუთრებით სარეელიან ადგილებზე. 
მისი ცნობა ადვილია დიღი თეთრი ყვავილე- 
ბით (გრამოფონის მილის მსგავსი). უნღა შე– 
გროვდეს მისი ფოთლები ღა თესლი ფოთლის 
მოგროვება შეიძლება მთელი ზაფხულის გან- 
მავლობაში. ნაყოფი და თესლი კი მაშინ, რო- 
დესაც მომწიფდება. ნაყოფი უნდა მოგროუ- 
დეს მაშინ, როდესაც მისი ეკლიანი. კოლოფი 
ოდნავ „გადიზსნება. ასეთი კოლოფი უნდა გა- 
მოაშროთ ჩრდილში ღა შემღეგ გიდაარჩიოთ 
თესლი ჩენჩოსაგან. თესლი უნდა . შეინასით 

ჩ, (8, 

საკითხი, როგორიც. მათ საჭიროდ 
ინდოეთის 
სათვის, 

შემადგენლობის შესახებ. 

ამერიკის შეერწებულ შგაზებში 
ამეტიკის შეერთებული შტატების მიწათმოქმედების მინისტრის ბამო. 

სასოფლო სამეურნეო კონფერენციაზე 
ომის ამოცანების შესაბამისად. ამერიკის შე 

მოშენება, რძის პროდუქტების, ღორის ხორ- 
ცის და ზეთოვანი კულტურების 

თინური ამერიკის ქვეყნებში. მათ შეისყიდეს 

კაუჩუკის მთელი ის პროდუქცია, რომელიც 

ქვეყნებში გაჰგზავნეს მეცნიერნი 

გერმანჩის თ10ი0Iმშრინავმა სროლა ჰუჭქეხა შმეყიის 
1 1 წმემზსაჭერ ბუმს 

სტოაოლმი, 8 ივლისი (საკდესი. რო- 

ს, ღამით, გერმანიის. სამხე+ 
ო თვითმფრინავმა დაბომბა და დიდხანს ” 
ანეს 2 12 § გავიარე მავალი დებული ზონის ფარგლებს გარეთ იმყოფებო- 

სკაგენის კონცხის დასავლეთით იყო '' გასული | ღაპა და რომ სროლისათვის არავითარი 

" ანზიშაშისზური ბრძოლუ იჭალიაში 

პურს “აწოდებს სამხედრო ნაწილებს, · განზრას. 

რება საფრანბეწIჩს ძიარსჭაში 

ფაშისზ შკუპანზწა მხესობი · ა 

ჰიზლერელები ოჰუპირებული ქქეყნების მოს«ხლეობას : ' 
იძელებით. აგროვებინებენ რპინეულის ჯარწს 

დე 

რ 

'·დოელთათვის ისეთი კონტროლის მინიჭების 
მიაჩნიათ 

დამოუკიდებლობის ინტერესები- 
აგრეთვე შეიტანოს გარკვეული წი- 

ნაღადებანი ეროვნული მთავრობს წევრთა 

ერთებულმა შტატებმა  გაადიღეს ფრინველის 

წარმოება, 
ამერიკის შეერთებული შტატები , ხელს ოწ- 
ყობენ კაუჩუკის მოპოვების მოწყობას ლა- 

ამერიკის რამდენიმე ლათინური ქვეყნის 

საექპორტოდ იყო განკუთვნილი, და ამ 

ღა სხვა ტროპიკული პროდუქტების წარმოე 
ბის მოწყობაში დახმარების გასაწევად. 

· 

ლობიდან ერთი კაცი მძიმედ დასჭრა ყუმბა> 
რის ნამსხვრევმა. · გამორკვეულია, რომ. „ელ 

ზა" ' გერმანელთა. მიერ ნაკრძალად გამოცხა. 

საფუ- 
ძველი არ იყო. რაელრ 

იტალიური პრესაც კი ვერა მალავს იმ 
ფაქტს, რომ „ტალიის მოსახლეობ წინახლ- 
მდეგობას უწევს ფაშისტების სამხედრო ღო. 
წისძიებებს. „გაძეტა ღელ პოპოლო“, რომე 
ლიც ტურინში გამოდის, ამას წინათ. იუწვე 
ბოდა, რომ ქალაქ ბარში ერთ ერთი იმ პუ- 
რის საცხობის მუშათა ჯგუფმა, რომელიც 

გააფუქა ფქვილის მნიშვნელოვანი მარაგი. 
იტალიელი გლეხები შლიან ჰიტლერის არ- 

მიისათვის სასოფლო-სამეურნეო 3 

ბის ჩაბარების საქმეს, ზოგიერთ სოფელ ად- 
გილას ამ ცოტა ხნის წინათ აჯანყება მოხ- 
და შიმშილის ნიადაგზე. 

ლის მთავრობამ დაადგინა წინასწარ მისცეს. 
პიტლერელებს საფრანგეთის ათასამდე ორთქლ-. 
მავალი, 40 ათასი ვაგონი , 35 ათასი საბ»რ_ 
გული ღა რამდენმე ათას კილომეტრი 
რელსი. ამ რელსებს საფრანგეთის რკინიგზის 
საზებს მოხსნიან. : 

იუგოსლავიაში იტალიელებმა პარტიზანთა 
მოქმედებისათვის რეპრესიის სახით სიკვდი 
ლით დასაჯეს 800 ბორვატი და სლოვენი 
გლეხი და 6 სოფელი გაანადგურეს იუგო 
სლავიის ტერიტორიაზე, ქალაქ ფიუმეს მახ... 
ლობლაღ. სპლიტის მახლობლად ოკუპანტებმა. 
20 სახლი დასწვეს და სიკვდილით დასაჯეს 
12. კაცი. 

თის ჩაბარების განსაზღვრული წორმა, სა 
დაც მოსახლეობა ვერ ასრულებს ამ ნორმას, 
იქ ჰიტლერელები ლითონის მისაღებად სახ. 
ლებსა და სხვა “ შენობებს ანგრევენ და, 
ხსნიან მილებს, კლიტეებს და სხვ... 

ჩაის სუროგატსაც კი ამზადებენ მაგრამ 
ძვირფასი სამკურნალო თვისებების შემცველია 
მისი ნაყოფი. მომწიფების დროს უნდა მოი- 
კრიფოს და გაშრეს სუფთა, მშრალ ჩრუი- 
ლიან ადგილში. | ჩაბარებამდე ასეთსავე ადგი. 
ლას შენახულ უნდა იქნას სუფთა პარკებში. 

წითელი გვირილა (მთის გვირილა) გაერცე– 
ლებულია მაღალ მთის მდელოებზე. საკმარ»- 
სად ჩვეულებრივად გვხვდება 1.600 მ.--2.500 
”ეაებესეაეაეუებსბზსზ  “” 
შემკული კალათა შეიცავს ნივთიერებას, რო- 
მელიც მავნე მწერების წინააღმდეგ იხმარება. 
უნდა შეიკრიბოს ახლად გაშლილი კალათა ღა 
გაშრეს ჩრდილში, მშრალ და "სუფთა აღგი- 
ლას, · 

შსამა (აპუტარაკი! მთის მღელოების” აბე 
ზარი სარეველი მცენარეა- შეიცავს შხაზა, 
რომლისგანაც ამზადებენ სამკურნალო პრეპა. 
რატებს სხვადასხვა მავნე მწერების წინააღპ- 

გ. ეს ნივთიერებბი დიდი რაოდენობით 
არის მიწისქვეშა ნაწილებში, ფესვებს და ე– 
სურებში. მოთხრილი მიწისქვეშა ნაწილი (ბა 
ით, წერაქვით) უნღა გასუფთავდეს, გაირე= 

ცხოს და გაიშალოს, მშრალ, სუფთა ადგილას, 
ჩრდილში, ერთ ფენად. ხმება ღიღჩხან. მშუ- 
შაობის შემღეგ ხელები სუფთაღ უნდა და: 
ბანოთ, რადგან მცენარე შხამიანია, 

კიდეე მრავლის ჩამოთვლა შეიძლება, მაგ= 
რამ ეს, შორს წაგვიყვანდა. . 

ჩვენი მთა ბარი მდღიღარია სამკურნალო ღა 
სხვა ძვირფასი მცენარეებით. ისინი სასწრ.. 
ფოდ და ამავე დროს რაცხონალურად უნდა 
გამოვიყენოთ, 

სჯობია კრეფისათვის შეადგინოთ პატარ. 

კაუჩუკისა !. 

ხუთზაბათი, 3 ივლისი, 1042 აარ 

  

„სამშობლო“ ჰჭუთაისის თეატრის სცენაზე. 
შე შახ, ვ. მეგრელიშვილი (ლევან ხიმში აშვილი), 

სურათზე: ძარცბხნიდან პარჯვხივ ზედა ოიგ. 

თ. ღვინიაშვილი (ქეთევანი), 
ვ. ჩხიკვაძე (გოგია დიაკვანი); ქვედა რიგში--შ. პირველი (შაპაბასი), მ. გელაშვი– 

ლი (ფაიხოში), გ. ნაცვლიშვილი (დიმიტრი დადიანი). 
  

„სამშ 
ლადო მესხიშვილის სახელობის გუთაისის 

თეატრმა სეზონი უკანასნელ პრემიერად 

„მაყურებელს უჩვენა დ. ერისთავის ისტორიუ- 
ლი პიესა „სამშობლო“. დავით ერისთავმა ეს” 
დრამატიული ნაწარმოებ“ გადმოაქართულა, 
გადმოაკეთა სარდუს პიესიდან „ფლანდრია“, 
შეუხამა იგი XVII საუკუნის საქართველოს 
ისტორიულ-პოლიტიკურ ვითარებას, „აამეტ– 
ყველა ქართველი გმირები, რომლებიც თავ- 
დაღებულად იბრძვიან უცხოელ დამპყრობთა 

წენააღმდეგ სამშობლოს სახელის, ღირსებისა 
და თავისუფლებისათვის. 

გერმანელ ფაშისტ დამპყრობთა წინააღმ- 
დეგ საბჭოთა ხალხის დიდი სამამულო ომის 
ვითარებაში ამ პიესას კიდევ უფრო დიდი 
ემოციური ძალა აქვს, საბჭოთა მაყურებელი 
სცენიდან ისმენს მშობლიური მიწა-წყლის გან– 
თავისუფლებისათეის თავდადებულ · გმირთა 
ურყევ გადაწყვეფილებას საკუთარი სიცოცხ- 
ლეც კი მსხვერპლად · შესწირო” ვერაგი 
მტრის საბოლოოდ მოსპობას, ყოველივე ეს. 

მად სწვდება მის გულს, კიდევ უფრო 
იორი საი ხდის მისწრაფებას-- 
რადაც უნდა დაუჯღეს აღგავოს პირისაგან 
მიწისა კაცობრიობის საშინელი მტერი--გერ- 
მანიის ფაშიზმი. წ 

პიესის ერთ-ერთი მთავარი გმირის სვიმონ 
ლიონიძის სიტყვები, მიმართული“ ლევან ხიმ- 
შიაშვილისადმი–- „დაჰკარ. ლევან მით. სამ– 
შობლოს იხსნი!" -- დარბაზში მძლავრ მოწო- 
დებად გაისმის, 

„სამშობლოს" მეობე თემატიკური ხაზი 
სვიმონ ლიონიძის ოჯახური „დრამაა, იგი აე– 
ტორის მიერ გამოყენებულია ფონად, რო- 
მელზეც იშლება მოქმედ პირთა ხასიათები 
და ფსიქიური განწყობილებანი, მათი პასუ- 
სისმგებლობის გრძნობა სახელმწიფოებრივი 
ცხოვრების წინაშე, აქ ხდება დაპირისპირება 
კერძო, პირადული ელემენტებისა საზოგადო“ 
ებრიე მოვლენებთან და ამ დაპირისპირები- 
დან გამარჯეებული გამოდის მოვალეობას 
შეგნება, საერთო-საქვეყნო საქმის წინაშე, 

პიესაში დასმული · პრობლემების მხატვრუ- 
ლი გადაწყვეტა თეატრის მიერ მიზანშეწო- 
ნილი და სავსებთ გამართლებულია. სპე: 
ტაკლის ავტორებმა (დამდგმელი საქ. Vს5 
სახალხო არტისტი დ. ანთაძე, მხატვარი ირ. 

იაქაშვილი, კომპოზიტორი საქ. სსრ ხელოვ 
ნების დამსახურებული „'ნოღეაწე თ. გახვახა- 
შვილი) წინა პლანზე წამოსწიეს ნაწარმოები» 
პატრიოტული მოტივები, მოქმედების. ცენტ- 
ტში დააყენეს ჰეროიკული რომანტიკა, სამ 
შობლოსათვის უანგარო თავდადების მაღალი 
შეგნება. ამ ჯანსაღი ემოციებით არის აღსაკ 
სე ეს საინტერესო სანახაობ, რომელიც 
„სამშობლოს“ დადგმით შეჰქმნა ლ. მესხი- 
შვილის სახელობის თეატრმა. 

სპექტაკლში. მთელი რიგი სცენები ოსტა- 
ტურად არის გაკეთებული, როგორც, მაჯა- 
ლითად, ლევან ჩიმშიაშვილის შეხვედრა შა- 
ჰაბასთან, სვიმონის, და ქეთევანის დიალო- 
გი მეორე მოქმედებაში და უკანასკნელი 
მოქმედების უკანასკნელი“ სურათი, მით უმე- 
ტეს ნანებელიას, რომ მზატვრული გე- 

მოვნებით ამ კარგად „შესრულებული სცენე- 
ბის გვერდით არის რამდენიმე საგრძნობი 
ხარვეზი. ეს ითქმის მეტეხის მთავარ დარბაზ- 
ში გათამაშებული შეფიცვის სცენისა და, მე» 

  

“ საქ. ჰ, პ, (ბ), თბილისის. ორბ. 
ჰირშმის რაჩჰომის პლენუმი 

10 ივლისს, სალამოს ?საათსა ღა 80 წუთ. 
%ე, საქ. კ. პ, (8) თბილისის დ ორგ. კიროვის 
რაიკომის სხდომათ, დარბაზში მოწვეულია 
საქ. კ. პ. (ბ) თბილისის ორგ. კიროვის რაი. 
კომის მორიგი პლენუმი შემდეგი დღისწესრი- 
ით: 

1 1. პარტორგანიზაციების ხელმძღვანელობა. 
სოციალისტური შეჯიბრებისადმი 
რაიონის საწარმოებში (მომხსენებელი –- რაი– 
კომის მდივანი ამხ. კ. ზოშტარია), 

2. · კიროვის რაიპარტორგანიზაციმი 1942 
წლის 1 თებერვლიდან 1 ივლისამდე პარტი. 
აში მიღებისათვის ჩატარებული მუშაობის 
შედეგების შესახებ (მომხსენებელი –- რაი- 
კომის საორგანიზაციოაინტრუქტორო გან- 
ყოფილების გამგე ამხ, კუნიცკი). ჯ 

პროპაბანღისზთ). სემჩნარი 
9 ივლისს, საღამოს 8 საათზე, საქ. კ. პ. (ბ) 

თბილისის კომიტეტის საქალაქო აგიტპუნქტ. 
ში. (ლენინის ქ. M# 41) შესდგება საკ. კ: პ.(ბ) 
ისტორიის, (ოქტომბრისშემდგომი პერიოდი) 
შემსწავლელ პროპაგანდისტთა სემინარის მო- 
რიგი მეცადინეობა. 

პროპაგანდისტი 

კიროვის , 

| კულტურის- 9 ივლისს–- „გმირი“, 

  

C 

ობლო“ ქუთაისის თეატრში 
ხ მოქმედების პირველი სურათის შესა- 
6. სომილატ. უფერულობის იერი ახნე- 
ვიათ, მკრთალად ჩატარდა ისეთი დაძაბული 
და ჟრუანტელის მომგვრელი სცენა, როგო“ 
რიცაა ქართველ შეთქმულთა მუდარა გოგია 
დიაკვნისადში, რათა მან არ დარეკოს ზარი, 
რომ დავით ბატონიშვილი თავის ჯარით 
თბილისში არ შემოვიდეს და ხელთ არ ჩაუ- 
არდეს „გამძვინყარებულ შაპაბასს, 

ს პითნელი შენრულენის” მწწივ. თეატნის 
კოლექტივს გარკვეული წარმატებებისათვის 
მიუღწევია. პიესაში განსაკუთრებით რელიე– 
ფური და წამყვანი სამი უმთავრესი პერსო- 
ნაჟია: სვიმონ ლიონიძე, ქეთევანი და ლევან 
ხიმშიაშვილი. 

ლიონიძის როლს ასრულებს რესპუბლიკის 
დამსახურებული არტისტი ანდრო მურუსიძე. 
სვიმონი ხორცშესხმული სისპეტაკე იგი 
სამშობლოსათვის თავდადებულ ქართველ 
გმირთა განსახიერებაა. გმირის ეს თვისებები 
კარგად აქვს შეგნებული მსახიობს. მან ძირი 
თადშე სწორად წარმართს თავისი როლი, 
მთელი რიგი აღგილები ძლიერი ტონით 
წაიყვანა და სასურველ ეფექტსაც მიაღწია. 

უდავოდ კარგი სახე შეჰქმნა თინა ღვინია- 
შვილმა ქეთევანის როლის შესრულებით. მან 
დამაჯერებლად განასახიერა · მამაკაცისადმი 
ძლიერი სიყვარულით დაბრმავებული, ხორ– 
ციელი ჟინით გონებაარეული ქალი, რომე- 
ლიც ყველაფერს უარჰყოფს ცოლის მოვა 
ლეობასაც მოქალაქეობრივ ღირსებასაც, 
ოღონდ კი ცოცხალი გადარჩეს და განმარ– 

ტოებით იცხოვროს თავის საყვარელთან –- 
ლევან ხიმშიაშვილთან. 
"სამშობლო ქვეყნისათვის” “ თშედადებული 

მებრძოლის ტიპი საინტერესოდ წარმოგვიდ- 
გინა ახალგაზრდა მსახიობმა. ე, მეგრელი– 
შვილმა ლევან ხიმშიაშვილის როლში, მისი 
თამაში ბუნებრივი და დამაჯერებელია, 1 

ძლიერად მიჰყავს შაჰაბასის როლი მსახიობ 
შ, პირველს. 

ასევე შეიძლება ითქვას მსახიობ მ. გელა- 
შეილის შესახებაც, რომელიც ”დაკვირვებუ- 
ლად და ნიჭიერად ასრულეს ფაიხოშის 
როლს. 

თავიანთი ოსტატობა კვლაე გვიჩვენეს! საქ. 
სრ დამსახურებულმა არტისტებმა ც, ამი: 
რეჯიბმა (დედაკაცი) და ვ. ჩხიკვაძემ (გოგი> 
დიაკვანი) ეპიზოდური როლების შესრულე- 
ბით. 
სპექტაკლის ორგანულ ნაწილს წარმოადგე– 

'ნენ მხატვარ ირაკლი იაქაშვილის დეკორატი- 

ული გაფორმება და მუსიკა, რომელიც დას- 
წერა საქ, სსრ ხელოვნების ღამსახურებულმა 
მოღვაწემ კომპოზიტორმა თ. ვახვახხშვილმა. , 
განსაკუთრებით კარგად არის შესრულებული 
მხატვრის მიერ შაჰაბასს დარბაზისა. დი 
სვიმონ ლიონიძის ბინის დეკორაციები. 

„სამშობლო" ლადო მესხიშვილის სახელო 
ბის ქუთაისის თეატრში წარმოადგენს თვალ- 
საჩინო მიღწევას. ეს არის პატრიოტული 
„სპექტაკლი, რომელიც კიდევ უფრო აღვი» 
"ვებს საბჭოთა სამშობლოსადმი. სიყვარულის 
კეთილშობილურ გრძნობას და ჟვრაზმავს ვე– 
რაგი მტრის განადგურებისათვის ! საბრძოლვე– 
ლა, 
დ, პკ. ბახტურიძე 

' 

  

ლექსია ს 
10 ივლისს, ხალამოს 8 საათზე, საქ. კ. პ.(ბ) 

თბილისის კომიტეტის საქალაქო აგიტპუნქტის 
სალექციო დარბაზში (ლენინს ქ. # 41) 
შესდგება პროფ, დუბროვსკის ლექცა რუ- 
სულ ენაზე. თემა: „მებრძოლი პანგერმანიზმი 
დ. თანამედროვე გერმანული ფაშიზმი“, 

ბილეთების მიღებ შეიძლებ საქალაქო 
აგიტპუნქტის ბიბლიოთეკაში დღის 9 საათი“ 
დან საღამოს 11 საათამდე. 

თქეაზრებსა და დისასვენებელ პარკებში 
სახოპერა -–- ი ივლისს – „ჰოფმანის 

ზღაპრები“, 10 ივლისს – „რახილი", მარ–- 
ჯანიშვილის სახელობის –- 9 ივლისს 
– „ხანუმა“, 10 ივლისს –- „გრიგალი“, მუ_ 
სიკალური კომედიის – ი ივლისს – 
„სილვა“, 10 ივლის -- „ცისფერი კლეები“. სან- 

11 ივლისს 
“გაგრძელება იქნება“. საქ. სახელმწიფო. 

ფილარმონიის საზაფხულო. ბალი -- 
9 ივლისს ღახურულ ღარბაზში -- ქართული 
ჯაზი, ღია ესტრადა –- სომხეთის ფილარმო= 

  შოღიკ მკრტიჩი. ასიანი აა ეაავიე ააა) 
არხოიბოიი, ანის გასტროლები ორჯონიკიძის სახე. 

დღეს კინოებში ს აფვოი დ 
რუსთაველის სახ., ოქტომბერი და დამკვრე– 

ლი, (საზაფხულო) -- „მეზღვაურის ქალიშვი- 
ლი", დამკვრელი (ზამთრის) და ლუქსემბურ_ 
გის ხას – „ქალიშვილს პაემანზე მიეჩქარე– 
ბა", კომკავშირელი (საზაფხულო) --. „დიდი 
ვალსი“, კომკავშირელი (ზამთრის) –- „ექიმი 
კალიჟჟნი“, სპარტაკი –- „მელორე", კომინ- 
ტერწი – „ალექსანღრე! ნეველი“. 

ლობის კულტურისა. და დასვენების 

პარკი –- ყოველდლე ევროპულ–- ცეკვები, 
ჯაზი, სასულე ორკესტრი, საცირკო ატრაქც-- 

ონი „სამი სკლოფი“ და სხვ.   პასუხისმგებელი რედაქტორი 
8. ხატიაფვილი 

  | საქართველოს დებეშათა სააგენტოს თა. 
ნამშრომლები იუწყებიან იონ ყრუა 

შვილის ძმის 

" ვლადიმერ მაკარის.ძე ქრუაშვილის 
გარდაცვალებას, დაკრძალვა სოფ. ზო- 
ტევში (ამბროლაურის რაიონი), ' 

საქ. განსახკომის თანამშრომლები იუწყე– 
ბიან მარიამ მაღრაძის დედის 

მაშიკო. მალრაძის 
გარდაცვალებას, გამოსვენება 9/VII, 6 ს. 
ოცირიძის ქ. M 9, დაკრძალვა კუკიის სა 
საფლაოზე. . 847 

  

  პატარა ბრიგადები და ერთად, კოლექტიურ წ. 
  

ს სრფთა ბანკებში. თ. : 2: 'მტება- | აგი თ-2ნ დეილებს“ მუშ, ანდები საქსარეწტყეკავშირის სისტემის სრტელ 

ასკილი (გარეული ვარდი, ეშმაკის მათრახს), ლისს აძლევს. ერთმანეთში სოცშეჯიბრება უნ || მრეწველობის სვიის უწყება 
ასკილის ნაყოფი ერთი უმდიდრესი ნაყოფი: და გამართოთ. ' სება მექივ ებების. აზვუფ ლის 
განია ვიტამინებით, განსაკუთრებით ბევრია ყოველ ისეთი ააკითხის შესახებ რაშიაც ნადია მავავჭარიანის 
მაპში ვიტამინი „ცე“. იკრიბება მაშინ, როდე ვერ ერკვევით, უნდა მიმართოთ სპეციალის- || გარდაცვალებას. დაკრძალვა VII, თე- 
საც ნაყოფი სხულიად შიფეა რექტემბეზა, ტებს, რომელნიც რაიონებში “არიან (აფთია- | ლავში. 851 
ოქტომბერი,: ნოემბერი). მწიფე ნაყოფი სწრა. ქის გამგე, მიწგანის · გამგე, ნომი. და. 2 
ფად გწვა გამბით დუზელში აე ა რას) რეხის ვა. ეე ||, ”თბილრაიტრანსტორგპიტის“.  კოლექტიი 
არ გადიხრაკოს, და შემდეგ ამისა ”შეინახით 
სუფთა ღა მშრალ ადგილას. 

მოცვი ჩვენი წიფლნარების დამაჩასიათებე. 
ლი. მცენარეა, უფრო მრავლად იზრღება <5» 
სავლეთ საქართველოში, 

  
მისი ფოთლებისაგან:) 

ლ. პ. ბერიას სახელობის პოლიგრაფიული კომბინატი „კომუნისტი“, თბილისი, ლენინის ქ. # 28, 

  

  

სხვ), თუ იქაც ვერ მიიღეთ პასუხი, მოიწე- 
კომკავშირის ცენტრალურ 

პასუხს სწრაფად მიიღებთ, 
რეთ თბილისში, 
კომიტეტში. 

არ დაივ.     

  

  წყოთ, რომ თქვენი ერთგული მუ- 
შაობა“ დააჩქარებს წყეული მტრის განადგუ= 
რებას. I 

იუწყება, რომ 12/VII, 3 ს. კუკიის. სასა. 
ფლაოზე დანიშნულია 

ონოფრე პლატონის-ძე 
მგალობლიშვილის   სამოქ. პანაშვიდი. 950   

თბილისი) სახელმწიფო სამედიცინო ინს. 
ტიტუტის კანისა და ვენერულ სნეულე- 
ბათა კლინიკა იუწყება ასისტენტ კონს 

ტანტინე მაღრაძის დედის 

მაფო. მაღრაძის 

გარდაცვალებას. , გამოსვენება , 9/VII, 6... 
გოცირიძის ქ. # 9 348 

აეეე 
თბილისის რკინიგზის მე 8 საშუალო, 
სკოლის დირექცია,  პედკოლექტივი და მოსწავლეები იუწყებიან რომ · 12/VII, 

კუკიის სასაფლაოზე დანიშნული 
მასწავლებელ საა. 

ისიდორე ქუჩუსძე პეტრტიას 
სამოქ. პანაშვიდი. ჯ 842 , 
  

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 
სტუდენტები ღა მუსიკალური ათწლედის 
მოწაფეები პროფესორ ი. ს. აისბერგის 

კლასისა იუწყებიან პროფესორ 
ილია სიმონის ძე აისბერგის 

გარდაცვალებას.  გამთსვენება.. 9/VI1,     5%# ს. სახკონსერვატორიის დარბაზიდან 
გრიბოედოვის ქ, # 8. 852 

უე. 5970
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