
  

      

        

  

, და თბილისის კომიტეტისა განოიბი უტატების საბვზო.ების ორგანო. 0II _ ალეეინ9 M 160I.CCX-0CIC MCMM9X108 IM) (6) LCMV3444 96008 10VI9LIMXC9 (2V3IMCM0წ“ ღა 
„” კვირა, 10 ოჭტომბეტი, 194ვ ფ. # 219 (6837). ფასი 2ი კაპ იარი რაანიიიირიირიიბირიიიარიბარიაირირიბიბიიიიიიიი იაა 

ბრძ”პანება · 
უმაღლესი მწავარსარდლისა 

ბენმრალ-კოლკოვნიკ პეჭტოვს. .” 
“. ჩრდილოეთ კავკასიის ფრონტის ჯარებმა ხმე #2 ლეთიდან არტყმებით და "ზღვიდან დესანტთა გადასხმით, მრავალი დღის შეუპოვარი მარაიებსს შე. 

ეგის ტამანის „და:გგუფების განადგურება და 
გასწმინდეს ტამანის ნახევარკუნძული გერმა- 

| დაამთავრეს მოწინაალმ 

ეის ოქტომბერს, სიებით 
_ წერ დამპყრობთაგან. 

_. ამრიგად, საბბოლოოდ ლიკვიდირებულია რმან ა ოპ ი მნიშ- 
12% C ანი პლაცდარმი ჟუბანში, პრაცაისმი. რომელაც მა ავივლადებშიბ. 
“ მათთვის ყირიმის დაცვას და კავკასიისაკენ შეტევითი მოქმედების შესაძ- 

: ლებლობას, ( 

„ ტამანის ნახევარკუნძულის განთავისუფლებისათვის ბრძოლებში თავი გა- 
_ ზოიჩინეს გენერალ-ლეიტენანტ ლესელიძის, ი კენენალქონიბერნე. ბრეჩ- 
_ პოს, გენერალ-მაიორ ზრეჩკინის, გენერალ-მაიორ ხიჟნიაკის, გეწერალ- 
წ მაიორ პროვალოვის, გენერალ-მაიორ სერზაცკოვის, გენერალ-მაიორ 
_ ლუჩინსკის ჯარებმა, ავიაციის გენერალ-ლეიტენანტ ვერშინინის მფრი- 
'_ წავებმა, ვიცე-ადმირალ ვლადიმირსკის და კონტრ-ადმირალ ბო რმკო ვის 
8. "მეზღვაურებმა. : 

_ განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი: 

' ბოლკოვნი, კოლდუბოვის თურქესტანის 83-ე სამთო-მსროლელმა დი- 
ჯ > გენერალ-მაიორ ბუშევის 176-ე მსროლელმა დივიზიამ, პოლკოვნიკ 
“ ზორბაჩევის 883.ე მსროლელმა დივიზიამ, პოლკოვნიკ საფარიანის 89-ე 
“ მსროლელმა დივიზიამ, პოლკოვნიკ ლისინო ვის 949.ე სამთო-მსროლელმა 

ზიამ, გენერალ-მაიორ ზახარო. ვის გვარდიის მე-9 წითელდროშოვანმა 
სროლელმა დივიზიამ, პოლკოვნიკ ვასილენკოს გვარდიის 39-ე წითელ- 
"დროშოვანმა მსროლელმა დივიზიამ, პოლკოვნიკ კულაკო.ვის 339-ე მსრო- 
ლდელმა დივიზიამ, გენერალ-მაიორ ტურჩინსკის 395-ე მსროლელმა დივი- 

' ზიამ, პოლკოვნიკ ხარიჩევის 955-ე წითელდროშოვანმა საზღვარ მსროლელ- 
ბრიგადამ, პოლკოვნიკ ეფიმო ვის 69-ე ზარბაზნის საარტილერიო ბრიგა- 
პოლკოვნიკ ზასეკინის 103-ე გამანადგურებელმა ტანკსაწინააღმდეგო 
ილერიო პოლკმა, პოდპოლკოვნიკ ზახარო.ვის გვარდიის 44-ე ნაღმ- 
რცნელმა პოლკმა, მაიორ ივანოვის 35-ე ცალკე პონტონ-ხიდის ბატა- 

  

    

  

    
   
    

   

    
    
   

  

   

   
   

     
     

    

   

  

    

    

    

    

   
   

   
   
    

   

   
   
    

   
    

    

  

   

  

     
   

      

    

   
   

  

     
   
     

   

  

   

    

    

   

     
   
   

  

    

  
  

ანო ვიჩის 990-ე გამანადგურებელმა საავიაციო დივიზიამ მაიორ 
ერშანსკაიას გვარდიის 46-ე „ღამი” მსუბუქ-ბომბდამშენმა საავიაციო 

“ პოლკმა, პოდპოლკოვნიკ სმირნო.ვის 509-ე მოიერიშე საავიაციო პოლკმ 
ერალ-მაიორ სავოსტიანო ვის 976-ე მსროლელმა, დივიზიამ, ს პოოკოლშრი) 
ობრაჟენსკის 997-ე მსროლელმა დივიზიამ, პოლყოვნიკ ო'ხმაწის 816-ე 
ოლელმა დივიზიამ, მაიორ პოპო ვის 174-ე საინჟინრო ბატალიონმა, 

კოვნი ჟშარკოვის გვარდიის 50-ე ნალმმტყორცწელმა პოლკმა, 
'ლკოვნიკ ყურაშვილის 414-ე მსროლელმა დივიზიამი პოლკოვნიკ ზეტ. 
ის 930-ე მოიერიშე საავიაციო დივიზიამი არტილერიის გენერალ-მაიორ 

ინის 198-ე წითელდროშოვანმა ცალკე საპაუბიცო საარტილერიო 

' დიდი სიმძლავრის ბრიგადამ, , 

2 "მოპოვებული გამარეგვების აღსანიშნავად იმ შენაერთებსა და ა ნაწილებს, 
“ რომლებმაც თავი გამოიჩინეს ტამანის ნახევარკუნძულის განთავისუფლებისა- 

თვის ბრძოლებში, მიეკუთვნოთ სახელწოდება „ტამანისა«, „ტემრი'უკისა“, 
“ „ანაპისა« და „ყუბანისა“. ' 
“ ამიერიდან ეს შენაერთები და ნაწილები იწოდებოღნენ: 

“ ტამანის 89-ე მსროლელი დივიზია, 
_ ტამანის 949-ე სამთო-მსროლელი დივიზია, : 
'. ტამანის გვარდიის მე-9 წითელდროშოვანი მსროლელი დივიზია, 

ტამანის გვარდიის 89-ე წითელდროშოვანი მსროლელი დივიზია, 
ტამანის 339-ე მსროლელი დივიზია, 
ტამანის 895-ე მსროლელი დივიზია, : 

“ ტამანის 955-ე წითელდროშოვანი საზღვაო მსროლელი ბრიგადა, 
ამანის 69-ე ზარბაზნის საარტილერიო ბრიგადა, 

ტამჯნის 103-ე გამანადგურებელი საარტილერიო ტა 
» წის გვარდიის 44-ე ნაღმმტყორცნელი პოლკი, 

წის 35-ე ცალკე პონტონ-ხიდის ბატალიონი, 
სამანის 63-ე სატანკო ბრიგადა, თაა 1 
სამანის 999-ე გამანადგურებელი საავიაციო დივიზია, L%9 
ამანის გვარდიის 46-ე ლამის მსუბუქი ბომბდამშენი საავიაციო პოლკი, 

“ ტამანის §03-ე მოიერიშე საავიაციო პოლკი, 

'· ტემრიუკის 976-ე მსრთლელი დივიზია, | 
ტემრიუკის 997-ე მსროლელი დივიზია, 
ხემრიუკის 316-ე მსროლელი დივიზია, 

ემრიუკის 174-ე საინჟინრო ბატალიონი, 
ტემრიუკის გვარდიის 50-ე ნაღმმტყორცნელი პოლკი, 

აპის 414-ე მსროლელი დივიზია, 

ყუბანის 930-ე მოიერიშე საავიაციო. დივიზია, . _ წ. 

ყ' ბანის 195-ე წითელდროშოვანი ცალკე საჰაუბიცო საარტილერიო დიდი 

'ავრის ბრიგადა. · 

" თურქესტანის 83-ე სამთო-მსროლელი დივიზია გარდაიქმნას თურქესტანის 

რდიის 198-ე სამთო-მსროლელ დივიზიად; 
170-ე მსროლელი დივიზია გარდაიქმნას გვარდიის 199-ე მხროლელ დი- 
იად. : 3 : 

გარდაქმნილ გვარდიის დივიზიებს გადაეცეთ გვარდიის დროშები, 

888-ე მსროლელი დივიზია განსაკუთრები თ მარჯვე და გაბედული მოქ- 
დებისათვის წარდგენილ იქნას წითელი დროშის ორდენით დასაჯგილ- 

ბლად, · I ი”. 
ღეს, 9 ოქტომბერს, 99 საათზე ჩვენი სამშობლოს დედაქალაქი მოს- 

სამშობლოს სახელით ორასოცდაოთხი ქვემეხის ოცი საარ ილერიო 

თ სალუტს აძლევს ჩვენს მამაც ეგარებს, რომლებმაც გაათავისუფლეს 

წის ნახევარკუნძული.” : 

უცხოო საბრძოლო მოქმედებისათვის მადლობას ვუცხადებ თქვენს, 

ძღვანელობაში მყოფ ყველა ჯარებს, რომელნიც მონაწილეობდნენ ტამა- 

ახევარკუნძულის განთავისუფლებისათვის ბრძოლებში. 

მარადისო დიდება გმირებს რომელნიც დაეცნენ · ჩვენი სა 

უფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში! 

ჩკვდილი გერმანელ დამპყრობლებს! 

' უმუღლესი მთავარსარდალი 
საბჭოთა კავშირის მპრშალი 

: წლის · ოქტომბერი. 

ბტძანებუ1შება 
„ სსრ ჰავშიტის უმაღლესი საბპოს პრერიდიშმისა 

თა კავფიტის მარშალ ამხ. ს. კ. ტიმოშენკოს სუვოროვის 

“I-ლი სარისხის ორდენით დაჯილღოების ყმესახებ 

8 რმანელ დამპყრობთაგან ტამანის ნახევარკუნძულის განსათავისუფლებ– 

ად მთავრობის დავალებათა წარმატებით შესრულებისლფხი შა დილოეთ 

სიის ფრონტის გელა. ეეს ხელმძღვანელობაში გაწეული 

წმარებისათვის ილდოებულ იქნა ხათ ! 

ე ( სუვოროვის 1-ლი ხარისხის ორდენით 

' საბჭოთა კავშირის მარშალი სიმონ კონსტანტინეს-ძე ტიმოშენკო, აა. 

“სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე მ. ძალინინ 

ა. 5) სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდოვანი ა. ზბო.რკინი 

ვი, კრემლი, 1943 წ. 9 ოქტომბერი. ' / 

მშობლოს 

ი. სზალინი. 
ზ 

  

V% 

“. 

იტრტძანებუ1მება 
! 7 მისა ' სსრ კავშირის უმაღლესი საბზოს არეზიდიშ 

ელი არმიის უმაღლესი მეთაურთა „შემადგენლო ბისათვის 

დამატებითი სამხედრო. წოდებათა დაწესების შესახე 

სLრ მირის მაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1940 წლის 7 მაისისა 

! 
ითელი არმიის 

9 ბრძანებ ბათს დამატებით წითელი 

” ერი ის ააგრათეთს დაწესდეს შემდეგი სამხედრო 

· არტილერიის მთავარი მარშალი 
ვიაციის მთავარი მარშალი 

ს ამანსატანკო ჯარების მთავარი მარშალი 

კავშირე ჯარების მარშალი 

4 ავშირე ჯარების მთავარი 
მარშალი 

წ. ქინრო ჯარების _ ალი. > 

”» ოს ი ომარე მ. კალინინი 
“სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდ + (ით 

სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივ : 

სკოვი, კრემლი, 1943 წ. 9 ოქტომბერი. ' 

  

სუკუთარი ძალებით ' 
ხმა:2 „ბმა, 40 ათასზე მეტი , გრძელდება. წს ოკუპანტებმა, ე აწ „გამშენებლებს მისცა 5 მილიონი 

ს 8 ოჯახებს. 
ვენ სამშობლო დაპბცველთა ' ადენს) 

  

'იონმა, პოდპოლკოვნიკ მელნიჩუკის 63-ე სატანკო ბრიგადამ პოლკოვნიკ · 

ნკსაწინააღმდეგო პოლკი, . 

(თა ერთ პოლკამდე ქვეითბ ჯარი, 11. ტანკი 

(ორ 
| ბრძოლებში ჩვენმა მფრინავებმა 
“36 თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. 

| თარებული ქსელი ჰქონდა. ჩვენმა მზვერაკმა 

სახელმწიფომ ინდივიდუალურ 
მანეთი სეს- 

, 

ხი. აღდგენილ ბინებს პირველ რიგში აძლე- 

# 

ტამანძს ნახევარკუნძული 

გერმანელთა პლაცდარმისა შ უბანში. 

ნებზე გაიუმჯობესეს პოზიციები. 
დაიკავეს 40.%ე მეტი დასახლებული პუნქტი, 

ბნია, ' 

ხლებული პუნქტი. 

გერმანელთა 70 ტანკი. საჰაერო ბრძოლებში 

.. 
ჟ. 

ჩრდილოეთ კავკასიის ფრონტის ჯარებმა 

დაამთავრეს მოწინპაღმდეგის ტამანის” დაჯ- 

გუფების განადგურება და დღეს სავსებით 
გასწმინდეს ტამანის ნახევარკუნძული გერმა- 
ნელ ფაშისტ დამპყრობთაგან. ჩვენმა ჯარებ- 

მა დილაადრიანად გაარღვია გერმანელთა 
თავდაცვის უკანასკნელი ზღუდე. საბჭოთა 

ტანკები და ქვეითი ჯარი გავიდნენ ტამანის 
ნახევარკუნძულის დასავლეთ ნაპირზე და 
დაიკავეს კორდონი ილიჩი მოწინააღმდეგის 

განადგურებული ნაწილები ზღვასთან ვივიმ- 
წყვდიეთ და ლიკვიდაცია გუყავით. არასრუ- 
ლი ცნობები” მიხედვით  გაულეტილია 
20.000--ხე მეტი გერმანელი ჯარისკაცი და 
ოფიცერი. მოწინააღმდეგემ ათასობით გვამი 
დასტოვა ჩუმშკს ისარაზე. პჰპიტლერელთა 

ხაწილი გადავყჯრეთ ქერჩის სრუტეში და იქ 
ჩაიხრჩო. ჩაძირულია აგრეთვე 8 კარჭაპი, 

კარჭაპები სავსე იყო მოწინააღმდეგის ქვეი- 
თი ჯარით, რომელიც ცდილობდა ტამანიდან 

ქერჩის ნახევარკუნძულზე გადასვლას. ტყვედ 
წამოყვანილია 3.000 გერმანელი. 

ჩვენმა ჯარებმა ხელთ იგდეს დიდი , დავ- 
ლა, რის დათვლაც გრძელდება. ასობით ქვე- 
მეხები ნაღმსატყორცნები, მძიმე ხშნაღმ- 

მტყორცნო აპარატები, ავტომანქანები და სა- 
ზიდრები უღიდეი რაოდენობა ტყვია- 
მფრქვევების, შაშხანების,  ყუმბარებისა, 
ნაღმებისა. ვაზნებისა და გრანატებისა ყრია 

ნახევარკუნძულის ჩრდილო -დასავლეთ , კიდე- 
ზე. ჩექნს ჯარებს ხელში ჩაუვარდათ აგრეთ: 
ვე 184 საწყობი, რომლებშიც თავმოყრილი 
იყო იარაღის, საომარი მასალის, სურსათის, 
ტანსაცმლის, საინჟინრო ქონებისა და კავ- 
შირგაბმულობის საშუალებათა მარაგი. 

ი 29“ | 1 " 

დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე ჩვენი ჯარებ 
განაგრძობდნენ ბრძოლებს პლაცდარმთა. გა- 
საფართოებლად. ერთ რაიონში 6 შენაერთის 
ნაწილებზე იერიში მოიტანეს მოწინააღმდე- 
ბის ქვეითი ჯარის ორმა პოლკმა და 70 

ტანკმა. გააფთრებული ბრძოლა გაგრძელდა“ 
მთელ დღეს. ჩვენმა მებრძოლებმა. იგერიებ- 
დნენ რა გერმანელთა კონტრიერიშებს, დაა- 

ზიანეს და 'მოსპეს 28 ტანკი, 4 თვითმავალი 

ქვემეხი და გაჟლიტეს 1.000-ზე მეტი ჰიტ- 
ლერელი. დღის ბოლოს საბჭოთა მოძრავმა 
რაზმებმა უეცრად ფლანგიდან დაარტყეს მო- 
წინააღმდეგეს და დაიკავეს; ორი დასაყრდენი 
პუნქტი. ხელთ ვიგდეთ დავლა, რომელშიც 
არის 3 თვითმავალი და 11 საველე ქვემეხი. 
სხვა რაიონში ჩვენმა. ჯარებმა, „ტიბი : 

მტრის შეუპოვარ · წინააღმდეგობას ლევენ, 

გაიუმჯობესეს პოზიციები. ბრძოლების ერთი“ 
დღის განმავლობაში მოსპობილია გერმანელ– 

“ 

.–.4.“.“ 
ჩვენი ავიაცია ურტყამდა გერმანე თავ 

მოყრილ ჯარებს. დაბომბვის შედეგად მოსპო 
ბილი და დაზიანებულია მოწინააღმდეგის ქვე– 
მეხებისა და ავტომანქანების დიდი რაოდენო. 
ბა, გაფანტული და ნაწილობრივ. მოსპობილია 

ბატალიონამდე პიტლერელი, საჰაერო 
გერმანელდა 

«ი.თირი”“ 
ვიტებსკის, მიმართულებით ისაი. 

ნაწილებმა წინ წაიწიეს და ქალაქ ლიოზნოს 
მისადგომებზე გავიდნენ. გერმანელებს ეს ქა- 
ლაქი გადაქცეული ჰქონდათ ძლიერ გამაგრე– 

ბულ დასაყრდენნდლდ პუნქტად რომელსაც 
თხრილებისა და სანგრების, ხანგრძლივი სა- 

ცეცხლე წერტებისა“ და ბლინდაჟების განვე- 

ქვეგანაყოფებმა მტრის ყურადღების მისაზი.. 

საბყუოთა საინშოტმაციო ბიუტოსაბან 
9 ოქვომბრის ოპერაჭიული ცნობა 

ჩრდილო.ეთ კავკასიის ფრონტის ჯარებმა ხმელეთიდან დარტყმებით ! და %ღვიდან 
დესანტთა გადასხმით, მრავალი დღის შეუპოვარი ბრძოლების შედეგად, დაამთავრეს მო- 

წინააღმდეგის ტამანის დაჯგუფების განადგურება და 9 ოქტომბერს სავსებით გასწმინდეს 
'ერმაელ დამპყრობთაგან და ამით მოახდინეს ლიკვიდაცია 

მოწინააღმდეგისაგან ტამანის ნახევარკუნძულის გაწმენდისას ჩვენმა “ ეგარებმა, არასრუ- 
ლი ცნობებით, ხელთ იგდეს დავლა: 59 ტანკი, 887 

მძიმე სანაღმმტყორცნო აპარატი, 89 ორთქლმავალი, 9.078 ვაგონი, 184 სხვადასხვა საწყო- 
ბი და მრავალი სხვას სამხედრო ქონება. მოწინააღმდეგემ ბრძოლის ველზე დასტოვა 

90.000.%ე მეტი გვამი. ტყვედ წამოყვანილია 8,000 გერმანელი ჯარისკაცი 

დნეპრის ფუაწელის ზოლში ჩვენი ჯარები განაგრძობდნენ ბრძოლებს პლაცდარმების 

გასაფართოებლად მდინარის მარჯვენა ნაპირზე წინანდელ რაიონებში და ცალკეულ უბ 

8იტებსკის მიმართულებით ჩვენმა ჯარებმა წინ წაიწიეს ·4.დან 6 კილომეტრამდე, 

ცენტრი ქალაქი ლიო. %ზნო. და დიდი დასახლებული 
სიე, პორრტასო. ვა, ივიფნია, ბლაშკინო, დრო.ზლი, მზიხეევა, კორო ბკი, ხოლ_ 

ნეველის რაიო.ნში ჩვენი ჯარები განაგრძობდნენ შეტევას და დაიკავეს 94 დახა_ 

8 ოქტომბრის განმავლობაში ჩვენმა ჯარებმა ყველა ფრონტზე დააზიანეს ' და მოსპეს 

გდებულია მოწინააღმდეგის 47 თვითმფრინავი. 
.. 

  

" 

ქვემეხი, 229 ნაღმსატყორცნი, 640 

ოფიცერი. და 

მათ შორის ვიტებსკის ოლქის რა : 

ქტები ემელიანო.ვო, ზალე_ 

და საზენიტო არტილერიის ცეცხლით ჩამო_ 
” 

ჟ”” 

მდინარე. მოშნა და ქალაქს შემოუარეს ჩრდი- 
ლოეთიდან და დასავლეთიდან. სამი მხრიდან 
დარტყმით ჩვენმა ჯარებმა დაიკავეს ქალაქი 
ლიოზნო. წ შენაერთის მებრძოლებმა განავი- 
თარეს შეტევა და დაიკავეს მთელი რიგი სხვა 
დასახლებული პუნქტები. ამ ბრძოლებში მო– 
სპობილია 800-მდე გერმანელი ჯარისკაცი ლა: 

ოფიცერი. ხელთ ვიგდეთ 22 ქვემეხი, 4ი ავ– 
ტომანქანა, , 6 ტრაქტორი-საწევრი და 15 

საწყობი საომრ მასალიანდ და სამხედრო 
ქონებიანად, სხვა უბანხე ჩვენმთ »ჯჯარებმა 
ბრძოლებით წაიწიეს წინ და 30-ზე მეტი ღა- 
სახლებული პუნქტი დაიკავე. მოსპობილია 

400-ზხე მეტი ჰიტლერელი ხელთ ვიგდეთ 
ტყვეები და დავლა. ჰ 

ნეველის რაიონში ჩვენი ჯარები , განაგრ- 
ძობდნენ შეტევას, ერთ უბანზე მოწინაა ი- 

მდეგის ქვეითმა ჯარმა და” ტანკებმა სცადეს'! ე 
ორი მხრიდან ერთდროული დარტყმით მოე- 
წყვიტათ ჩქეენი მეწინავე რაზმები, მაგრამ ეს 

ცდა უშედეგოდ დამთავრდა. ჩვენმა გვარ- 
რალი ეეე 4 გაალი ლით 
კონტრიერი! აიწიეს და 24 დასახ- 
ლებული პუნქტი დაიკავეს. მოწინააღმდეგეს 
დიუი მავენა მოუვიდა. მარტო ერთ უბანზე 

განადგურებულია გერმანელთა ქვეითი “«ჯა- 
რის ბატალიონი. წამოყვანილია ტყეეები. 

| ... 

„მოგილიოვის ოლქის ერთ-ერთ რაიონში 
მოქმედი "პარტიზანული რაზმი გზატკეცილ- 
თან ჩასაფრდა. დილაადრიანად გზატკეცილ- 
ზე მიდიოდა =8ი20% იანი საბარგო ·მანქა- 
ნა და ერთი ავტომანქანა მოწი- 

ნააღმდეგის ჯარისკაცებიანად, პარტიზანებმა 
ახლო მიუშვეს გერმანელები, ტყვიამფრქვე-. 
ვის ცეცხლი გააჩაღეს და ხელის  გრანატები 
დააყარეს. ავტომანქანებს. გზაზე” მტრის 40 
გვამი დარჩა. დანარჩენი პიტლერელები 

გაიქცნენ. საბჭოთა პატრიოტებმა დავლა წა- 

მოიღეს, ავტომანქანები კი დასწვეს მეორე 
დღეს ამავე რაზმის პარტიზანმა მზვერავებმა . 

შეაღწიეს · რკინიგზის ღიდ სადგურში და 
ააფეთქეს "გერმანელთა მძიმე ტანკი, რომელ- 
საც რემონტს უკეთებდნენ სახელოჩნოში. 

რ... .“ 

ქვვმოთ · ქვეყნდება გერმანელთა 596-ე 
პოლკის შე-7 ასეულის ეფრეიტორ ანტონ 
შეცკოს დღიურის” ამონაწერი: 

„ზ სექტემბერი. დილის 7 საათზე რუსებმა 

”შეტევა დაიწყეს 'ჩვენს უბანზე. იმათ საუც- 
ხოოდ. ეხმარებოდნენ მძიმე ქცემეხები მათ 
ერთი საათის განმაქლობაში გაარღვიეს ჩვე- 

6ი დაავდაცეხ. მთელ დღეს მძიმე ბრძოლა 
მიმდინარეობდა, ჩვენ ძალიან დიდი ზარალი 

მოგვივიდა. არ ვიცი, რატომ მხვდა წილად 
ასეთი ბედნიერება, მაგრამ ოცეულში მარტო, 

მე მეხის გაქცევა. ოცეულის დანარჩენი 
ჯარისკაცები” მოკლული. · არიან “ან. ტყვედ 
ზშვახონერ ა-ა 

9 სექტემბერ.  განვაგრძობდით უკანდა- 
ზევას, ერთ მაღლობზე შევჩერდით, რათა 

დაგვეთვალა რამდენიღა დაერჩით. მე პლივს 
ვუჯერებდი ჩ თვალებს: ორი დღის მძი- 
მე ბრძოლების შემდეგ პოლკი პირდაპირ 

დადნა, მასში იმაზე მეტი ჯარისკაცი არ 

დარჩენილა, რამდენიც ჩვეულებრივ ასეულ- 
ში არის. 

11 სექტემბერი. დილაადრიანად გამოირკვა, 
რომ გარემოცული ეიყავით. ჩვენ მანქანებში 
ჩაგვსხეს. ვიარეთ მთელი დღე. მაგრამ ვერ- 

სად ვერ. ვიპოვნეთ ვერც ერთი , ნახვრეტი, 
ვერც ერთი ხვრელი, რომელშიც შესაძლე- 
ბელი ყოფილიყო გაძერომა. როცა გზატკე- 
ცილზე გავედით, დაიწყო ყველაზე საშინე- 

ლი რამ: გამოჩნდნენ რუსების ტანკები და 
დაგვიწყეს განადგურება. ყველანი გაიფან- 

  

  

ჟ– ლ
 

ლონდონი, 9 ოქტლღმბერი (საკდესი) რო_ 
გორც ოფიციალურად იუწყებიან, მოკავშირე- 
თა ჯარები განაგრძობენ თავიანთ შეტევას. 

“ამერიკის მეხუთე არმიის ნაწილებმა 30-ზე 

მეტ კილომეტრზე ნეაპოლის ჩრდილო-აღმო. 

სავლეთით დაიკავეს ქალაქი , კაზერტა. ამას წი- 

, ომი წყნარ 
-. - 

ლო.ნდო ნი, 9 ოქტომბერი (საკდესი)., რო-I 

ოფიციალურად იუწყებიან” კუნძულ. 

ველა–ლაველასთან (სოლომონის კუნძულები) 

ბრძოლა 'მოხღა ამერიკის სამხედრო გემებსა 

გორც 

ღად იერიშები მიიტანეს აღმოსავლეთიდან, „ ტნენ. პოლკის უბადრუკი ნაშთები ტყვედ 

ხოლო მთავარმა ძალებმა ამ დროს გადალახეს | დანებდნენ“. | 
V დ - იაითგლეველეითთთა» 

#. L 
ლეკიმები 

სეომპტი მოქმემება იჭილიაში 

  და იაპონიის მსუბუქ კრეისერსა და ოთხ სა- 

ესკადროს ნაღმოსანს. შორის. იაპონიის კრეისე- 

ლონდონი, 9 ოქტომბერი (საკდესი). ავია– 

ციის სამინისტრო იუწყება, ·რომ 8 ოქტომ- 

დიდი ძალები თავს. დაესხნენ ჰანოვერს. თავ- 

დასხმა კონცენტრირებული ხასიათისა იყო. 

ინგლისის მძიმე ბომბდამშენთა” სხვა შენა- 

ლონდონი, 9 ოქტომბერი (საკდესი). რო- 

გორც რეიტერის "სააგენტო გადმოგვცემს, 
8 ოქრომბერს ამერიკის მძიმე ბომბდამშენთა 

დიდი შენაერთები თავს დაესხნენ ბრწმენის 

საავიაციო ქარხნებს, სანავსადგურო ნაგებო- 

ბებსა და ვერფებს, აბრეთვე წყალქვეშა ნა- 

ლონდონი, 9 ოქტომბერი (საკდესი). 

რეიტერის სააგენტო იუწყება, რომ საოკუპა- 

ციო ჯარების სარდლობამ იტალიაში შეღა- 

ვათები მიანიჭა გერმანელ ჯარისკაცებსა და 

ოფიცრებს იტალიამი დატაცებული ქონების 

გერმანიაში. გაგზავნის მზრივ. პიტლერელი 

ჯარისკაცები ჩრდილოეთ იტალიაში კერძო 

სახლებში იჭრებიან და მოსახლეობას ართმე- 

ვენ ყველაფერს, რაც კი მოეპრიანებათ, 

გაზეთი „ნიუს ქრონიკლი“ იუწყება, რომ 

მოკავშირეთა ჯარებმა ქალაქ ტერმოლში 

იპოვნეს გერმანიის არმიის საინჟინრო 6აწი– 

სტამბოლი, ი ოქტომბერი (საკდესი). 
ჭი რ მა გაზეთმა „ბუკარესტერ ტაგებ- 

ი დატმას რომლიც ბუქარესტში გამოდის, გა- 

მოაქვეყნა ვინმე ჰანს მიულერის სტატია. ავ“ 
ტორი არწმუნებს „გერმანულ უმცირესობას 

რუმინეთში „იქონიოს მამაცობა „და გამძლე- 

ობა". ეს საჭიროა იმასთა§ «დაკავშირებით, 

რომ „აღმოსავლეთში საბჭოთა ჯარები გა- 

ნუწყეეტლივ განაგრძობენ თავიანთ შემოტე- 

ვას, თავს ესხმიან გერმანელთა პოზიციებს 

უდიდესი რაოდენობის ტანკებით. ქვემეხები-   თა და თვითმფრინავებით და ჯარების უდი- 

დესი მასებით". შეევლო თააფეს ა 

ინგლისის ბომბნამშენების თავიასხმა ჰანოჭეტზე, ბტემენსა ა) ბეტ(ინზე 

ამეტიკის ავიაციის თავდასხმა ბრემენზე 

ჰიჭზლეტელები ძატსვჰვენ იჭალიპს 

/უმინეთისა ხა იუგოსლავიის” „გე#მანუC უმსიტესობათა“ მეთაუტების გონება 

ნათ მოსულმა ძლიერმა წვიმებმა ზოგიერთ 
რაიონში წყალდიდობა გამოიწვია, რაც ხელს 
უშლის ხმელეთის ჯარების ოპერაციებს. ; 

მოკავშირეთა ავიაცია განაგრძობდა მტრის 
სამხედრო ობიექტებს დაბომბვას იტალიაში 

და ეგეოსის ზღვაში. 

ოპეანეში ; 
"რი და ორი საესკადრო ნაღმოსანი / ჩაძირუ-- 
ლია, ორი სხვა საესკადრო ნაღმოსანი დაზიან- 
და, და ბრძოლიდან გავიდა. ამრიგად იაპონე- 

ლებმა ვერ. მოახერხეს კუნძულ. ველა-ლავე–- 
ლიდან თავიანთი ჯარების ნაშთების ევა- 

< 

კუირება. 

ერთმა იერიში მიიტანა ბრემენზე. 
„მოსკიტოს“ „ტიპს თვითმფრინავებმა და.- 

ბერს ღამით ინგლისის ბომბდამშენი ავიაციის ბომბეს ბერლინი და. მტრის ობიექტები რურ-” 
ში, აგრეთვე ნაღმავდნენ მტრის წყლებს. 

ინგლისს ავიაციამ ამ ოპერაციებში 
ბომბდამშენი დაჰკარგა. ' 
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ვების ბაზას სეგეზაკში (გერმანია) ამერიკის 
თვითმფრინავები მტრის გააფთრებულ წი- 
ნააღმდეგობას ” წააწყდნენ და ჩამოაგდეს 
მტრის 142 ავიაგამანადგურებელი. ამ ოპე- 
რაციებიდან თავის ბაზებში არ დაბრუნებუ- 
ლა ამერიკის 33 თვითმფრინავი. 

ლებისადმი გაცემული ბრძანება. ბრძანებაში 

ნათქვამია, რომ ამ ნაწილებმა გერმანიის ჯა- 

რების უკანდახევისას რაც შეიძლება მეტი 
აოხრება უნდა მოახდინონ. 
ამერიკული პრესის ცნობით ჩრდილოეთ 

იტალიაში მატულობს იტალიის მოსახლეობის 
წინააღმდეგობა. მრავალი იტალიელი იარა- 

ღით ხელში · იბრძვის ოკუპანტები“ წინააღ- 
მდეგ. „ისინი მოქმედებენ პატარ-პატარა ჯგუ- 

ფებად, რომლებიც თავს ესხმიან გერპანელ- 
თა პატრულებს სოფლებში, ანგრევენ გერმა- 
ნელთა საწყობებს სურსათიანად, 

„უნდა ვაღიაროთ, -- წუწუნებს მიულერი,– 

რომ ჩვენი ქვეყნის შინა ფრონტზე ნერვები 

ისეა დაჭიმული, 

საბჭოების განუწყვეტელი შემოტევა, იტალიის 

ამბები, გაძლიერებული თავდასხმები ჰაერი- 

დან, ყოველივე ეს უმძიმესი . განსაცდელია 
ჩვენთვის“. მიულერი აფიცებს გერმანელებს 

„არ გამოიჩინონ სისუსტე“. 

რომ მეტი აღარ შეიძლება. 

ასეთივე მოწოდებებით გამოვიდა გერმა–- 

ნელთა ჯგუფის ხელმძღვანელი ეგრეთწოდე-   

| გუნდი ტანკსაწინააღმდეგო თოფიანად, მერმე 

მორი 

ეტი ოპერატიული ხელმძღვანელობა 

სამამულო ომის დღეებში 
ორგანიზაციები, საბჭოთა 

დიდი 
პარტიული 

  

და სამიწათმოქმედო ორგაჩოები, კოლ-4#ყ ბეი“ CX# 

I) მეურნეობები ენერგიულ ” მუშაობას 
ეწევიან რათა წარმატებით მოამარა-| დეწის რაიო · ქ. 

რეალიები ქაკხაოს, ათარ 5X. ” 

8 94% ილო“ 2 ამ ·“ 

ტემუები“ შასქლ ჩიე. 2. 

ონ ჩვენი ქვეყანა და ფრონტი სასრფ- 
ასხების პროდუქტებით, მისრენ 

მრეწველობას მეტი ნედლეული, მათ 
ს თამბაქო საკოლმეურნეო მინ– 

დვრებზე გაჩაღებულმა დაუღალავმა 
მრომამ შესანიშნავი , შედეგები მოგვ- 
ცა. მიმდინარე წელს საქართველოს 

კოლმეურნეობები თამბაქოს მაღალ 
მოსავალს იღებენ, თამბაქოს შეტეხის 

წლიური დავალება გადამეტებით შე- 
ასრულეს ზუგდიდის რაიონის კოლმე- 
ურნეობებმა, შეტეხა ორგანიზებულად 
მიმდინარეობს აჭარის ასს რესპუბლი- 
კაში, ლაგოდეხის რაიონში, აფხაზეთის 
ასსრ კოლმეურნეობებში ფართოდ არის 
დანერგილი ცნობი მეთამბაქოე ბოს. 

ტანჯიანის მუშაობის მეთოდი თამბა- 
ქოს შეტეხაში, რამაც გაზარდა შრომის 
ნაყოფიერება  გულრიპშის რაიონის 

კოლმეურნეობა „უუსილმის“ წევრებ- 
მა დროულად და უდანაკარგოდ აიღეს 
მოსავალი ღა მთლიანად შეასრულეს, 
სახელმწიფოსათვის სავალდებულო ჩა- 
ბარების გეგმა. სწრაფად და უდანა- 
კარგოდ აიღეს “ მოსავალი ზუგდიდის 
რაიონის სოფ. დარჩელის, ტელმანის 

და „კომუნისტის სახელობის კოლ- 
მეურნეობებში. C 

მართალია, წელს შარშანდელთან შე- 
დარებით , საქრთველოში უკეთესად 
მიმდინარქობს თამბაქოს შეტეხა, 18. 
რამ ზოგიერთ რაიონსა და კოლმეურ- 
ნეობაში ყველა შესაძლებლობა როდი 
გამოიყენეს თამბაქოს მოსავლის დაწე- 
სებულ” ვადებში ასაღებად, თამბაქოს 
ოსავლის აღებისადმი უდარდელი და- 

მოკიდებულების ფაქტებს ვხვდებით 
სიღნაღის, ჩოხატაურისა და ბოლნისის 
რაიონებში, 5 ოქტომბრი ათვის სიღ- 

ნაღის რაიონს თამბაქოს შეტეხი" გეგ- 
მა შესრულებული ჰქონდა 41.9 პრო- 
ცენტით, ჩოხატაურის რაიონს--51,9 
პროცენტით, ბოლნისის რაიონს -–– 56,7 

"როცენტით. პარტიის რაიონულმა კომი- 
ტეტებმა, რაისაბჭოების იმმ ებმა 

უნდა გაუწიონ თამბაქოს აღების სა- 
მუშაოებს ღა გადამჭრელი ზომები 
მიიღონ ნაკლოვანებათა გამოსასწორებ- 
ლად. იმის გამო რომ მოსავალს დრო- 

ულად არ იღებენ, ადგილი აქვს ფოთ- 
ლის გადამწიფებას, იზრდება დანაქჭარ- 
ები, რვადეთდ, ბორჩალოს რაიონის 
ოფ. აუმიანის კოლმეურნეობაში 
აღების დაგვიანების გამო თამბაქო გა- 
დაიწვა. ეს გამონაკლისი როდია. მე- 

თამბაქოობის რაიონების ყველა მუშა- 

"ამოცანაა „ძალთა სწორი განაწილებით 
სხვა სასოფლო-სამეურნეო ”სამუშაოებ- 
თან ერთად უზრუნველჰყონ თამბაქოს 
მოსავლის თავის დროზე და უდანა- 
კარგოდ აღება, 

სახელმწიფოსათვის თამბაქოს ჩაბა- 

რების გეგმების დროულად შესრულე-' 
ბა კოლმეურნეობათა პატრიოტული ვა- 

'მწპსპს) მრპნპკლიბ 
თამბაქფრს ნეღღეული 

თამბაქოს ჩაბაძრებ 

, 

  

    ” აფხაზეთის” ას 
რესპუბლიკაში. კოლმეურნეობები ”აწ- 

#1 3 ით ქ“ აცნტზბს. 

კხეჭ4 ქთქმიყს „ყუქდჩდის -ლ.. "აიმ ლ- 
ჯმ 

როა” 
დებბ 

ჩავაბაროთ მაღალხარისხოვანი ·თამბა- 
ქო, მტკიცედ. დავიცვათ ხარისხობრივი 
მაჩვენებლები დაწესებული სრანდანა 

ქოს ჩაბ ტის მიხედვით, თამბა არების 

გე გმის შე სრუ ლებისა წ. ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის ნიშვნელობა 

ენიჭება მის დროულად შეტეხას დაწე- 
სებული იარუსების მიხედვით.. თამბა- 
ქორს ხარისხის 

საუკეთესოდ უნდა მოვაწყოთ თამ-. 
ბაქოს პირველადი გადამუშავება, ამი- 
ტომ საჭიროა თამბაქოს დახარისხე- 

ბა, დამატად დაწყობა, ცალებად შეკვ- 

დრო", ვაწა 
სა და ხარისხების მიხედვით, დრი 

ლოვან პირობას წარმოადგენს თამბა- 

ქოს წესიერ” მოვლა ფარდულებში. 
კოლმეურნეობებმა სერიოზული ყუ- 
რადღება უნდა 
გამრობას და არავითარ შემთხ ვე 
არ დაუშვან ველი, ნესტიანი თ 

ქოს დასაცავად და დაზიანების. თავი- 

უნდა მოეწყოს სადღერამისო მო. 
ობა კოლმეურნეობათა 
რეები, რაიმიწგანებისა და დამამზადე– 

არიან პირადად შეამოწმონ და თვალ– 
ყური ადევნონ ფარდულებში თამბაქოს 
ჩოვლისა და გამრობის “საქმეს. ყი. 

თამბაქოს მრეწველობის ნედლეულის 

მნიშვნელობა აქვს გაწმეორებითე მო– 
სავლის (ფილიჩების) აღებას, ამინდი 

ყოველმხრივ ხელს უწყობს ფილიჩების 
განვითარებას, ხელსაყრელი პირო. 

მთლიანად უნდა გამოვიყენოთ და ფი- 
ლიჩების აღება ვაწარმოოთ გაძლიერე- 
ზული ტემპებით. სდა> ი 

გმირი წითელი არმიის ბრწყინვალე 
წარმატებებს სამამულო ომის აC2. 
ტებზე საკოლმეურნეო სოფ ის _მუ- 
შაკები უპასუხებენ ახალი შრომითი 
აღმავლობით. აზერბაიჯანის სსრ აღდა- ღეავლ ე 2% ახიიაშ იდ 
მის კოლმეურნეთა მიმართვამ წინასა- 
ოქტომბრო სოციალისტური შეჯიბრე- 

  

    

     

     

   

   
   

  

მოხმაურება ჰპოვა საქართველოს კოლ– 
პეორწეობეზში, აღდამელ კოლმეურნე- 
თა მოწოდებას საქმით ვუპასუხოთ, კი 

დევ უფრო ფართოდ გავაჩაღოთ. 

ბა ფრონტისადღმი ყოველმხრივი დახმ 
რების გასაძლიერებლად, თამბაქოს მო–. 
სავალი ავიღოთ უდანაკარგოდ, მთლი- 

ანად და გადამეტებით "შევასრულოთ 
თამბაქოს ჩაბარების სახელმწიფო გ; 

მები. მივცეთ ჩვენს მრეწველობას ( 
ტი და „მაღალხარისხოვანი ლე 
ლი –– ასეთია მეთამბაქოობ   ლია, ორგანიზებულად ლ მბმდინარე ობს 

  

_ როგორ ავიღეთ 
მო.ქმედი არმია, 8 ოქტომბერი (საკდე- 

უ). ორი დღის გააფ სა=. 
ბრძოლების შედეგად “ჩვენმა” ჯარებმ% გაარ- | 

ღვიეს მოწინააღმდეგის ძლიერ გამაგრებული 
ხოლი და დაიკავეს რკინხგზის მნიშვველო- 
ვანი კვანძი და ქალაქი: ნეველი. ”დწეველი 
+დებარეობს შია ვიტებსკის სმოლენს- 
კის, ორშისა და გილიოვისაკნნ მიმავალ 

უმნიშვნელოვანეს კომუნიკაციებზე. ამ კომუ- 
ნიკაციებით გერმანელებს ' გადაჰყავდათ თა- 
ყიანთი ჯარები ერთი ფრონტიდან მეორეზე, 
იარაღეთა საომარი მასალით ამარაგებ- 

დნენ თავიანთ ნაწილებს. ) 
ნეველისათვის ბრძოლები უდიდეს საძნე- 

ლეებთან იყო დაკავშირებული. ქალავჟი გარ- 
შემორტყმულია მთლიანი ჭაობებით, ამ ად-. 
გილას უხვად არის ტბები, ტყეები, ” 

მოწინააღმდეგე აქ ორი წლის განმავლო- 
ბაში აგებდა თავდაცვა. ფართო ნაღმია5' 
არეებსა და მავთულღობურებს გარდა, წინა 

კიდის გასწვრივ გადიოდა სრული პროფი- 
ლის ორი მთლიანი სანგარი რომლებიც 
შეერთებული იყო ერთმანეთთან მიხეეულ- 
მოხვეული სანგარსასვლელებით. პირველ სან- 

გარში საცეცხლე წერტები იყო. -მსროლელ- 
თან ერთად იჯდა მეტყვიამფრქვევე, შემდეგ 

კელავ მსროლელი და ასე შემდეგ. პირეელ 
სანგართან 100 მეტრზე იყო სათოფურებიანი 
საცხოვრებელი ბლინდაჟები. მას მიჰყვებოდა 

ძელმიწური საცეცხლე წერტები, ჯაგშანხუ- 
ფები, ცალკეული საყრდენი პუნქტები, რომ- 
ლებიც თავდაცვის სიღრმეში  მიდიოჯა.. 
ნეველისათვის ბრძოლებში საბჭოთა 6:წი- 

ლებმა დაგვანახვეს მეტისმეტად ძნელ პირო- 
ბებში და სწრაფი ტემპებით შეტევის „ნარი. 
კარჯგდ იყო მოწყობილი შეტევისათეის მომ- 
ზადებაც, ჯარები თავს იყრიდნენ შენიობვის 

ყველა წესის გულმოდგინე დაცვით, ღამით 
ძესანგრეებმა გადასჭრეს მავთული მტ“ის წი- 
ნა კიდესთან. ამოჰკრიფეს ნაღმები ლილის 

7 საათზე არტილერისტებმა · ცალ-ცალკეული 
გასროლით ისე, რომ გერმანელებში ა4 გა- 
მოეწვიათ ეჭვი, მოაწყეს მტრის საცეცხლე 
პოზიციების შესამოწმებელი დამიზვნა, 

დადგა დანიშნული საათი. “ალაპარა.დნენ 

ჩვენი ქვემეხები. არტილერისტებმა დაიწყეს 
ნაღმიანი არეებით და თანდათანობით გათაჰ- 
ქონდათ, ცეცხლი მტრის თავდაცვის სიღრმე- 
ში. ჩვენი ქეემეხების პირველმავე მძლავრმა 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

"სანგრებიდან და თხრილებიდან.: პოლ, 

ბის ღირსების საქმე. ” 

ქალაქი. ნეჭელი 
ლება მოახდინა ჰიტლერელებზე, რომ 

ცალცალკე და ჯგუფ-ჯბუფად გარა 

ბუკშტინოვიჩის ქვეითებმა, რომელნწიკ 
ყვებოდნენ ჩვენი ყუმბარების იბთუუ 
დაიკავეს მოწინააღმდეგის პირველი სა! 
მემდეგ კი მეორეში შეიჭრნენ. აარარ #23 
“მეთაურ ვასილიევის მებრძოლებმა სწრა- 

ფად განდევნეს ფაშისტები. სანგრებიდან , და. 
ძელმიწური საცეცხლე წერტებიდან: შორს 
შეიჭრნენ სოლივით მოწინააღმდეგის თავდა- 

#2 

"დროშა აღმართეს, ამან კიდევ უფრო 
ლიერა ჩვენი მებრძოლების შეტევითი 

ფრთოვანება. ქვეითი. ჯარის წინსველისდაკვ 
ლად სწრაფად სტოვებდნენ ცეცხლითს პო-. 

C 

ბიზდა ანგრევდნენ მტრის სიმაგრეებს, ძარჯ- 
ვე სროლით უფროს სერჟანტ რუდოვიკოვ! 
ქვემეხის გუნდმა რამდენიმე ! წუთას გამა, 
ლობაში მოსპო მტრის 10-მდე · ძელმაწური 

საცეცხლე წერტი. წე 

    

      

   

    

     

   
   

  

       

გად მტრის თავდაცვა გარღვეულ იქნა.. 
გარღვეულ აღგილს ეკვეთნენ პოლკოვნიკ კო 
ჩერგინს ტანკისტებ და' გენერალ-მაიორ. 
მიხაილოვის ქვეითები-ი ბრძოლების მეორე 
დღეს ჩვენი ნაწილები ნეგელში შეი35ჩენ.. · 

საბჭოთა, ტანკებმა ცეცხლი გააჩაღეს ქუჩე- 
ბის გასწვრივ, მტრის მრავალმა ჯარისკაცმა 

მიატოვა თავიანთი საცეცხლე წერტები, გ 
დაჰყარა იარაღი და გაიქცა ქალაქიდან, მა 

რა ცალკეულ ადგილებში გერმანელები“ 
შეუპოვარ წინააღმდეგობას გვიწევდნებ. რო-. 
“გორც სჩანს, იმედი ჰქონდათ, რომ მოიგე- 
რიებდნენ ჩვენს იერიშს მტრის წინააღმდე- · 
გობის ბუღეები სასწრაფოდ იქნა 

ხა და, უკან დაიხია. 

რამდენიმე ხნი” შემდეგ 
წესრიგზე მოიყვანეს თავიანთი ქვეგანაყოთფე- 
ბი და ზედიზედ მოიტანეს ხამი გაათთრებო- 
ლი კონტრიერიში. ამ კონტრიერიშიბს თა 

ახლდა არტილერიის მძლავრი ცეცხლი. მაგ. 
რამ მოწინააღმდიგის ყიელა ცდა ხელახლა 

ლირილები ყბა ნექილიდან და წინსვლას განაგრ-   ზალპებმა ისეთი თავზარდამცემი შთაბექდი- 

ყველა ცენტრალური გაზეთი აქვეყნებს და- 
წვრილებითს კორესპონდენციეს იმის შესა- 
ხებს თუ როგორ ხდებოდა დნეპრზე გადასვ- 

ლა და ბრძოლა მარჯვენა „ნაპირზე პლაც- 
დარძების გაფართოებისათვის. 

ვინც ნახა დნეპრზე პირველი საბჭოთა ბა- 

ტალიონების გადასვლა, –– სწერს მაიორი ჟუ- 
კოვსკი გახეთ „კრასნაია ზვეზდაში“, -- მას 

არასოდეს არ დაავიწყდება ეს სურათი. ამ 
სურათს ვერ შეედრება ჯარების მასობრივი 
გადასვლა ბორნებითა და პონტონებით. უნღა 
ნახოთ, როგორ ქანაობს ტალღებზე ფიცრები- 
სა ღა ძელებისაგან "შეკრული პაწაწკინტელა 
სრე ხოლო ტივზე –– ოთხი მებრძოლი და 

ერთი ზარბაზანი. მოფრინდა ცხრა „თვით- 

მფრინავ. ბომბები ვეებერთელა სვეტებად 

აყენებენ წყალს,ს პატარა ტივი სანახევროდ 
ირღვევა, მაგრამ ტალღებზე მოძრაობას განა. 
გრძობს. მას უბიძგებენ წყალში ჩაცურებული 
მებრძოლები, და ისიც მოძრაობს ზარბაზნია- 
ნად, რომელიც რაღაც სასწაულით დარჩა ორ 

ღნეპრზე ბადასვლე 
ბით რომლებიც უხმოდ ებრძვიან მდანაშვს 1 

დ. სიღრმეა, მაღ... 

გ 

“ 

ძირს-–ტივქვეშ––უფსკრუ 
ლა კი განუწყვეტლივ გუგუნებენ თვითმფრი. . 

... 

კაპიტან -ბიკოვსკის მოჰყავს დნეპრისათვის 

ბრძოლების მთელი 

ეპიზოდები, 

რომელიღაც კაპიტანს გადაუწყვეტია ამნაი- 
რაღვე გადაიყვანოს მსუბუქი მანქანა. მანქანა- 

ში ტივი გადაბრუნდა. მანქანა ჩაიძირა. ქალი. 

ბამბული ქურთუკი გაიძრო, ტივს მოეჭიდა და 

ვინც მეთევზის ფარღალალა ნავმა ვეღარ ზი-. 

სხვრევებს”დ„ გადაურჩეს,   ასეთივე ძელებისა და ცარიელი რკინის 

კასრებისაგან გაკეთებული ტივები მისცურა-! 

ვენ პატარა ნავების გვერდით და თითოეული | 

მათგანი სავსეა ჯარისკაცებითა? და ოფიცრე- 

პაბრჩ 
მო.ქმედი არმია, 4 ოქტომბერი (საკდე- 

სის სპეც. კორ... როცა ერთი წლის წინათ 

გერმანელები ანაპაში შემოიჭრნენ, რაიაღმას- 

კომის შენობაში ქალაქის გამჭეობა მრთავსდა. 
ანაპის მცხოვრებთა ჯგუფი მორეკეს შენობის 

დასალაგებლად, მთ შორის იყო 50 წლის 

ერთ-ერთ მაგიდაში ქაღალდებს შორის აღმო- 

აჩინა გულმოდგინედ დამალული დროშა რაი-   ბულ „ხორვატიის სამეფოში“. აღმასკომისაგ რაიაღმასკომის ხელმძღვანელებს 

იაკობ ნელეპაც. დალაგების დროს ნელეპამ | ლული... ანაპაში წითელი არმიის 

სადაც მტერია, საღაც საფრთხეა. ყრი 

აი, რას ეწოდება ავანგარდების გადასვლა! 

(მიღებულია რადიოთი საქრადიოკომიტეტის 

მიერ) ” 

ოგები 
2 8. 

სურდათ თან წაეღოთ ეს დროშა, როცა ისინი 

გაუმჯობე"სებისათვის ' _ 

ღ : 

ხარისხიანი თამბაქოს მიღების მნიშვნე-. უი 

მიაქციონ თამბაჭეი“” 
აში 
9ბ5- > 

ქოს მტზიდვა მიმღებ პუნქტში. თამბა- : 

დან ასაცილებლად ყველა ფარდულში : 

თაემადობა- 1 : 

ბელი აპარატის მუშაკები ვალდებულია . 

ესურსების გასადიდებლად უდიდესი ,. 

+ 

ბის გაჩაღების შესახებ მხურვალე სა- · 

კოლმეურნეო სოფელში სოცშეჯიბრე- 2 

მოულოდნელი და სწრაფი შეტევის შედე- .· 

მტრის გარნიზონში პანიკა შიიქმნჯ. როცა 

განადგუ-'. 
რებული. მოწინააღმდეგემ დიდი ზარალი · ა-ს 

იერი 
პიტლერელებმა. · 

ე. კორიავიჩევი..._ 

ნავები და ბომბები ღრიალით ცვიზა წყალში... 

რიგი დამახასიათებელი 

ში სანიტარი „ქალიშვილი ზის. შუაგულ დწეპრ- შვ 

შვილმა გადახტომა მოასწრო. წყალში მან და-... 

მისცურავსს ნაპირისაკენ” არა · აღმოსავლეთ 
არამედ დასავლეთ ნაპირისაკენ. სა 

ისინიც ვინც კასრს მოსწყდა, “ ისინიც, _ 

და, ისინიც, ვინც წყალში გადახტა, რომ ნამ... _ 

დაჭრილებიც –– ყვე- 
ლაწი მისცურავენ დასავლეთ ნაპირისაკენ, იქ, · 

ი 

რა, ისევე როგორც თამბაქოს აჟცმის. 

მოოთ ცალცალკე შეტეხი-.._ 

  

    
    
   

    
    
   

    

        

    

      

აი 

ის 'ტაიოწე>. .. 

  

     
       

    
   

  

        

„ცვაში, "დაიკავეს „მაღლობი და იქ წითელი 

”2 
2 

ინ. 

ციებს დღა წინ მიდიოდნენ არტელერ სტ >, 

  

    გ. 

წი 

    73. 
იღ. 

30 
2 
   

    
   
    

“V 

დაეკავებინა ჭალაქი სროლი მარცხით “დამ- > 

თაერდა. საბჭოთა მიოშრებმა იარეს. პირ...” 

    

> 

პარტიზანულ რაზმში მიდიოდნენ, მაგრამ ვერ. ნ 

მოასწრეს, ნელეპამ დიდი სიფრთხილით წაი-. 
ღო დროშა შინ და ბაღში ჩაფლო. ამ ადგი- 
ლას პატრიოტების ოჯახმა ბოსტანი გააშენა. , 

დროშა მთელ წელიწადს მიწაში იყო ჩაფ- 
ნაწილების . 

შესვლის შემდეგ ნელეპამ დროშა ამოიღო და 

საბპოთა სარდლობის წარმომადგენლებს  გა- 
დასცა. მ. ტუროვსკი. , 

  

«·



   

    

   
   

  

   

   

    
    
   
   

    

    

   
   
    

          

  

   

    

  

    
    
   

    
   

     

    

   
    

  

   

    

  

   

    

  

     
    

   

  

· / 

_ ტყიბული “კომუნისტის” საკ. კორ.). გაზ. 
უკობუნისტის" 26 სექტემბრის ნომერში  გა- 

ჯ 84 მიღების. ტგიშების შეუსრულებლობი- 

ლ. გვენეტაძ ს თანაშებ – ლ. გვ ე, ხოლო გ აშემწედ-- 
ს. ნიქაბაძე ტრესტმა გააძლიერა მაღაროსა- 
დმი მატერიალური დახმარება ხე-ტყის, სანა- 

იტრამედ გაუსწრო ტყიბულქვანახშირის ტრეს- 
ი ა აახიიი შახტს. მალები 
ღარომ ამოღების გ აგ 
ოში 78.9 პროცენტით შეასრულა, სექტემზბ- 

რის პირველ დეკადაში--80,4-ით, მეორე დე. 
ში--49,2-ით, ხოლო მშესამე დეკადაში – 

"აღფრთოვანებულმა ლ. პ. ბერიას სახე- 

ბის თბილისის ფეხსაცმლის ფაბრიკის მუ- 

_ შაკთა კოლექტივმა აარირითი“ 
“ზუშაობა და სპეცდავალების 4 

'' ცენტით · · სექტემბერში ”შემკერავმა 
კორპ ანი დი. გამაწრადებედმა საამქროებმა 

ევ უფრო უკეთესად იმუშავეს, რის შე- 

102.4 წელი 28 
' გეგმის ზევით ასობით წყვილი ფეხსაც- 
ს გადასცეს უმაღლესი მთავარსარდლო- 

+ ექტი, საამმიაბაა ტად კის კოლექტივი ) 
ედვით გეგმას” ვერ ასრუ- 

ასე, მაგალითად, აგვისტოში პირველი 
ფეხსაცმელი გამოშვებულ იქნა 

მხოლოდ 57, პროცენტი, გეგმით ნავარა- 
“უდევი 75 პროცენტის ნაცვლად, სექტემბერ- 

კი--68,9 პროცენტი, გეგმით გათვალის. 
მანიაკი 24 ხარისხის 

წა. 

ი 

დ საგრძბობი ჩამორჩეა მხოლოდ 
აიხსნება, რომ ფაბრიკის და მის სა- 

ადმინ პარტიული და 
იფესიული ორგანიზაციები გეგმის რაო- 

მსტაფო.ნი („კომუნისტის“ საკ კორ.). 

მეტალურგები იბრძვიან, 

ახალი გამარჯვებებით 3ა–– დიდი 
ბრის ლუციის წ. 

ენ 
კვლავ ინარ- 

შას. 

ზუშ მე. 

, გ. გრიგოლა "ალ. შარიქა– 
ელის, პ, აბუ გ. კობა- 

ხეცაძის, > “ა. ბრიგადე- 
ის გადამეტებით იძლე, იარ 

ბილი ” მესალცნბება ამხ. შემეტუნი, 
შმანი, 6. ნაიდა, კ. ქოჩიაშვილი, გ. 
შვილი, ე. ლომიძე, პ. სარალიძე, ი. 

დ. ღვინჯილია, დ. ცხადაძე, დ. ლე- 
სავა, 6. ბრეგვაძე, ს. კაპანაძე და სხვ ლი- 

ნის გამოდნობის გეგმას 140-150 პროცენ- 

ასრულებენ. 
” 

აანდაგეთ ცოლები გაერთიანდნენ 
დებად და 

იიოტი ქალები სისტემატურად 
შარდ, ასუფთავებენ კიუვეტებს, სწმენ- 

ისს, ასრულებენ წვრილმან საგზაო 

დისტანციის 

. – იიი გააალ რერო. ! 

იბული, 6 ოქტომბერი (სა დესი). მამა- 
აბელი არმიის ბრწყინვალე გამარჯვე- 

რ „8 ვრმა დიასახ- 
სმა ტყიბულელ მაღაროელთა ცოლებმა. 

გა (მავიტას მუშაობა დაიწყონ შაბტებში, 
ბათა პირადი შრომით დაეხმარონ ჩვენს სა- 

ივან მეომრებს მტრის განადგურებაში 
ტებში შექმნილი ქალთა ბრიგადები "უ- 

ენ უმთავრესად ქვანახშირის დატვირ- 
და დახარისხებზე და ასრულებენ 

დამხმარე სამუშაოებს. 
აობის პირველი დღეებიდანვე ბრიგა- 

  

ახალი საწარმოო გამარჯვებებისათვ 
გეათის მალატომ მუშაობა გაპუმჯობესა 

"ბის ფონდში. „- · , 
“მაგრამ აქვე უნდა შევნიშნოთ ერთი სერი. | ში 

ონის ფეროშენადნობთა ქარხანა წარ. | რ 

ერ- | საამქრომ 

  

ის! 
12115 პროცენტით. ცალკეულ დღეებში, -- 
მაგალითად, 29 ღა 30 სექტემბერს მაღარო? 
177-190 პროცენტით შეასრულა გეგმა. გან- 

საკუთრებით დაწინაურდა ინჟ. ი, ზვიადაძის 
უბანი, სადაც 19 სექტემბერს ამოღებულ აქ- 

'| ნა 133 ტონა ქვანახშირი რითაც უბანმა 
დიდად გადააჭარბა მთელი მაღაროს გეგმას 
შესრულებას, ხოლო უბნის , დავალება 265 
პროცენტით გაანაღღა ზვიადაძის „უბანშა 

ყოველდღიურად 2-3 ნორმას იძლევიან მნგრე. 
ველები, მტვირთავები და მებიგეები--ე. იენ. 
ფაიძე, ა, იამანიძე, ა. ცნობილაძე, ა. ჭუპ- 
ბურიძე, ა. მანჯავიძე ი. ონეფრიჩუკი, ი. 

გაბრიაძე და სხვები. ცვლის უფროსებს შო- 
რის საუკეთესოდ მუშაობენ შ. დახუნდარიჭე, 

რ. ფრუიძე და კ. ცნობილაძე. 34 
კარგად მუშაობს მეორე საექსპლოატაცი= 

უბანი ე. გაბრიაძის ხე გვანილობით. გაბ- 
რიაძის უბანში სამუშ ს) მოხსნეს ცვლას 

უფროსი გ. ოყრეშიძე და მის ადგილზე და- 

ინიშნა სტახანოველი მნგრეველი ამბ. დ. უკ- 
ლება, რომელმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა 
ქვანახშირის ამოღება. მაგრამ გაბრიაძის უბან. 

ში კიდევ არიან ისეთი მუშები (სალაძე, მაღ- 

ლაფერიძე, ამბროლაძე, სირბილაძე, არსენა- 
ძე და სხვ. რომლებიც გეგმებს ვერ ასრუ- 
ლებენ. ჯერ კიდევ არადამაკმაყოფილებლად 
მუშაობს ცვლის უფროსი ბ. დოღონაძე. L»- 
ერთოდ უნდა ითქვას, რომ გაბრიაძის უბანს, 

კვალიფიციური კადრებით გაძლიერება ესა14. 
როება. (2 % 

გელათის მაღაროში ბევრი ქეანახშირი მო- 
იპოვება. აქ ყველა პირობაა იმისათვის, რო3' 
გეგმა შესრულდეს სისტემატურად. 

დ. საბელაშვილი 

__ გეგმა უნნა შესტულიეს ყველა მაჩვენებლის მიხედვით 
დენობრიი მაჩვენებლები“ შესრულებაზე 
ზრუნავენ ისე, რომ , ნაკლებ. ყურადღებას 
აქცევენ ხარისხის გაუმჯობესების საკითხს. 
შემკერავი კორპუსების პარტიული და პრო. 

ფესიული ორგანიზაციები კონკრეტულ ზო- 
მებ არ ღებულობენ ხარისხის მხრივ „ჩა- 
“მორჩენის აღმოსაფხვრელად აგიტატორები 
თავიანთ საუბრებში გვერდს უვლიან ამ უმ- 
ნიშვნელოვანეს საკითხ. მაგალითად, პირ- 

ველ შემკერავვ კორპუსშინჭ აგიტატორებია 
კორპუსის უფროსი ამხ. ჩახოიანი და პარტ- 
ბიუროს მდივანი ამხ. მატუზოვა. ისინი საკ- 
მაოდ არ იყენებენ ხარისხისათვის ბრძოლა- 

ბოლშევიკურ აგიტაციას. ასევე სუსტად 
მუშაობენ მესამე შემკერავი კორპუსის აგი- 
ტატორები., 

წინასასოქტომბრო სოციალისტურ შეჯიბ- 
რებაში ჩაბმისას ფაბრიკის მუშაკთა კოლექ- 
ტივმა ვალდებულება აიღოთ გადაჭარბებით 
შე მიცებული სპეცდავალება და 
გეგმის ზევით გადასცეს უმაღლესი მთავარ 
სარდლობის ფონდს 2.000-ზე მეტი წყვილი 
ფეხსაცმელი, გააუმჯობესს გამოშვებული 
პროდუქციის ხარისხი და ა, ზ. " 

აღებულ ვალდებულებას შესრულება უნ- 
და. დავალება უნდა შესრულდეს ყიელა 
მაჩვენებლის მიხედვით. ლ. მუხაძე ,   

ესზაფონელი მეჭალუტგები ა?იდებენ ლითონის გამომნობის 
მეოთხე საამქრომ უკვე შეასრულა წლიუ- 

ი გეგმა და ახლა გეგმის გადამეტებით იძ- 
ლევა მაღალხარისხოვან პროდუქციას, 

შეასრულა მესამე კვარტალის საწარმოო გეგ- 
მა და დამატებით რამდენიმე ასეული ტონა 
ლითონი მისცა ჩვენს ქვეყანას, აღნიშნულმა 

ტექნოლოგიური პროცესების გა- 

უმჯობესებთთ დიდძალი ელექტროენერგია 
დაზოგა. თუ წინათ ტონა შენადნობზე იხარ- 
ჯებოდა 3.400 კილოვატსაათი ენერგია, ახ- 

=. შრი. კილოვატსაათი იხარჯება, საამქ- 
ო 

ნიძე, ა. შატულოვი, ვ. ბუაჩიძე, ფ. იაკო- 

ვენკო, გ. რეპინი, ალ ბოგვერაძე, ი. შეპ- 
ვეთ კარგად მუშაობს ცვლა, რომელ. 

საც ინჟინერი გ. კირაკოზოვი ხელმძღვანე- 

“ მაგრამ ქარხანას ხშირად აკლდება ელექ- 
ტროენერგია, საქენერგომ უნდა გაითვალის- 
წინოს ეს მდგომარეობა და ფეროშენადნობთა 
ქარხანა შეუფერხებლივ მიაწოდოს საჭირო 

ელექტროენერგია. 
პ. ზიო.კაძე 

ქალთა 16 ბ/ტიგანა 84ანსპოტვ%ზე 
ნავთლუღის სალიანდაგო დისტანციაში 

"აქტიურად მუშაობს ლიანდაგის შემოვლელ- 
თა. გზის ოსტატთა და მერემონტე მუშათა 

ცოლებისა და ქალიშვილების ბრიგადა ამხ. 

ცარსენიკ ტონოიანის, ასია ოგანეზოვას, სო- 

ფიო, ვართანოვას, მურადოვასა და სხვების 
შემადგენლობით. ' 

ამჟამად გზის სალიანდაგო დისტანციებში 
მუშაობ ქალთა 16 ბრიგადა რომლებშიც 
მელიანდაგეთა ოჯახების 78 წევრი ირიცხე- 
ბა (საქდესი). ,.. 

მზიასახლისები სამუშაო? მიდიან შახჭებში 
დელაკი; ნ. ვაშაკიძე და ნ. , ხაჭაპურიძე, 
სისტემატურად გადამეტებით ასრულებენ გა- 
მომუშავების ნორმებს... / 

11 მაღაროელმა ქალმა 22 სექტემბერს 
ლენინის სახელობის შახტში მუშაობისას გა- 
მომუშავების 13 ნორმა შეასრულა კარგი 
მუშაობის ნიმუშებს გვიჩვენებს ფრონტელის“ 

ცოლი ანგელინა ყუფარაძე, რომელმაც ექვს 
დღეში 9 ნორმა გამოიმუშანა: 2 

მოდებული მუშაობის მეოხებით, უკანასკნე- 
ლი 2 კვირის განმავლობაში გეგმის გადამე- 

ტებით დატვირთულ იქნა რამდენიმე ათასი       

  

   
    

"რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ე. კა5- 

“ აკად. ნ. კეცხოველი 

  

  

     

  

   

  

   

სამაბულო ომის საჭიროებისათვის საჭურ- 
ი 8) სტ და სხვა ამ თ 

"ერთად, ახლა ისე როგორც არასდროს, გვჭი- 
რია აგრეთვე სამკურნალო ნივთიერებანი, 
წამლეულობა, ცხიმი, სახამებელი, ვიტამინე- 
ბი. ეს ნივთიერებანი აძლიერებს“ ჩვენი 
ძვირფასი და საყვარელი წითელი არმიის 

' ძლევამოსილებას, ეს ნივთიერებანი მრავალ 
ათასის სიცოცხლეს გამოპგლეჯს სიკვდილს 
“ხელიდან, დააჩქარებს ჩვენი მებრძოლის ჭრი– 

“ ლობის შეხორცებას, მის კვლავ ფეხზე და- 
ყენებას. 
“ამ ნივთიერებათა დაუშრეტელ წყაროს 
წარმოადგენს , ჩვენი ველური მცენარეულო- 

“ბა. ცნობილია, რომ ამიერ-კავკასიაში და 
კერძოდ სპქართველოში, 7.000-მდე სხვადას 

"ხვა მცენარე იზრდება. ბევრი მათგანი ძვირ- 
ფასა როგორც სამკურნალო, ვიტამინის 
შემცველი, საკვები ტექნიკური და სხვა. 

” ო სამკურნა-ლ–ლ მცენარს ჩამოთვლა 
ასობით შეიძლება. ამათში ზოგი მცენარე 

ისეთია, რომელიც ჩვენს მხარეს 
გარეშე სხვაგან არ “იზრდება. საკმარისია 
აღვნიშნოთ, რომ შმაგა (ბელადონა), რომე- 

“ლიც მნიშვნელოვან და აუცილებელ სამკურ– 
„ ნალო ნივთიერებს (ატროპინს) იძლევა, 

“ კავკასიისა და განსაკუთრებით საქართველოს 
“ გარეშე სხვაგან არსად იზრდება სწორედ 

ამიტომ უნდა ვეცადოთ“ დავამზადოთ რაც 
შეიძლება მეტი მისი ფოთოლი. 

და განა მარტო სამკურნალო მცენარეებით 
“ ვართ მდიდარი?! ცოტა როდია ჩეენში ისე- 

თი მცენარე, რომელიც იძლევა ინსექტოფუნ- 
გასიდებს, მაენებელი მწერის საწინააღმდე- 
გო მომმხამველ ნივთიერება. ასეთებია 

_ ვარდისფერი გვირილა, კოლხური გვირილა, 
' დომელნიც ძვირფას და დეფიციტურ ნივ- 
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ქელური სამკერნალშ მსენპრმ 
ე '..-. სჰმსახჭრში 

ტონა ქვანახშირი. : 

"62 : 
' სათვის, პიონერისათვის, კავშირგარეშე ახალ– 

თიერება პირეტრინს იძლევიან, შხამა, ხარის 
ძირა და სხვა. ამ მცენარეთაგან მიღებული 

ჩივთიერება გამოყენებულ «იქნება მრავალი 
გადამდები სენის წინააღმდეგ (პარტახტიანი 
ტიფი, შავი ჭირი) სოფლის მეურნეობის 

მავნებელთა წინააღმდეგ და სხვ. 
ჩვენი მრეწველობა დიდ მოთხოვნილებას 

უყენებს ტექნიკურ მცენარეთა ნედლეულს. 
ტყავის მრეწველობა მთლიანად დამოკიდე- 
ბულიკ მთრიმლავი ნივთიერების არსებობა- 

ზე. ამ ნივთიერებას კი იძლევა მრავალი 
მცენარე, რომელიც დიდი რაოდენობით . იზ- 
რდება ჩვენში შირაქის და გარეკახეთის 
თრიმლი „25 პროცენტამდე შეიცავს ამ 6ივ- 

თიერებას. არა ნაკლები რაოდენობით შეი- 

ცავს ამავე ნივთიერებას წყავი, დეკა, სოჭი 
და სხვა მრავალი, რომლებიც ასე დიდი რა- 

ოდენობით იზრდება ჩვენში. მაგალითად, 
დეკიანები ჩვენმი 300.000 ' ჰექტარამდეა, 

წმინდა შქერიანები 100.000 ჰექტარზე მეტი. 
მარტო მათ პროდუქციას შეუძლია დააკმა- 
ყოფილოს რამდენიმე ქარხნის მოთხოვნი- 

ლება, 
ტყავის მრეწველობის შეუფერხებელ მუ- 

შაობაზე კი დამოკიდებულია პირველ რიგში 
ჩვენი ჯარის შემოსვა. 

ჩვენს ტყეებში ასამდე ჯიშის ველური ხე- 
ხილი იზრდება, რომლებსაც შეუძლია ათა- 
სობით ტონა პროდუქტი მოგვცე. მარტო 

წიფლის ტყეებში ყოველწლიურად იმდენი 
ნაყოფი მოდის,, რომ მას შეუძლია მოგვცეს 
120.000 ტონა ცხიმი, მაღალხარისხოვანი ზე- 

თი, რომელიც ძვირფასია საკვებადაც და 
ტექნიკურ მრეწვბლობაში გამოსაყენებლა- 

დაც. ეს ხომ დაუშრეტელი სიმდიდრეა, რო- 
მელსაც უდიდეს მნიშვნელობა „აქვს 'და 

მარგანეცის საამქრომ 22 სექტემბრისათვის | გ. 

ინებული ადამიანები არიან: ა.სვა- |... 

ალების –– ყოფი იასახლისების თავგა. |“ ე ფელი დ (წლია მგ. 
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პარტიული 

აგიტატორ ფ. გვენცაძის სამუშაო მაგიდა- 

ზე ყოველთვის ნახავთ ახალ გაზეთებს, ამ- 
ხანაგ სტალინის წიგნს „საბჭოთა კავშირის 
დიდი სამამულო ომის შესახებ", ჟურნალებს” 
„სპუტნილკ აგიტატორას,, „პროპაგანდესტს“, 
ჯვოინა ი რაბოჩი კლასს“. იგი სისტემატურად 

ეცნობა მოწინავე აგიტატორთა მუშაობის 
მეთოდებს, ამავე დროს საკუთარი, 3 წლის სა. 

აგიტაციო მუშაობით მიღებული დაკვიოვები- 

თა და გამოცდილებითაც ხელმძღვანელ უბს. 
აგიტაციას ყოველდღიურად ეწევა და ყოველ- 
თვის წინასწარ სერიოზულად ეჭგზადება. სა- 

უბრის თემაზე ყველა ძირითად მასალასთან 
ერთად აუცილებელ დამზმარე მასალებსაც 
კითხულობს, ამავე დროს საფუძვლიანად ეც“ 

ნობა იმ საამქროს ყოველდღიურ საწა=მოო 

მაჩვენებლებს, სადღაც აგიტაციას ეწევა. საუბ 

რისათვის ადგენს ჩანაწერებს, , კონსპექტებს; 
უმთავრესად ცოცხალი საუბრის მეთოდს მი· 
მართავს და ფართოდ იყენებს თვალსაჩინო 

მასალებს: რუკებს, დიაგრამებს და. სხვ. მისი 
საუბარი ყოველთვის თორ ძირითად მიზანს 

ემსახურება: აამაღლოს მსმენელთა პოლიტი- 
კური შეგნებს დონე და დარაზმოს” ისინი 
ფრონტის დასახმარებლად. 

დაკისრებული მოვალეობისადმი უაღრესად 
სერიოზული პასუხისმგებლობის გრძნობამ 

დამსახურებული ავტორიტეტი მოუპოვა აგა- 
ტატორ ფ- გვენცაძეს თბილისის მე-6 სამ- 
კერვალო ფაბრიკის ინდივიდუალური შეკვე- 
თების საამქროს მუშებს შორის. ისინი ყო- 

ველ დილით, მუშაობის დაწყებამდე, ხალი-. 
სით ცხადდებიან აგიტაციაზ,ე ყურადღებით 
უსმენენ აგიტატორს, ამხ. გვენცაძე საუბარს 

ფრონტის ამბებით იწყებს, შემდეგ გადადის 
ზურგის მუშაკთა საგმირო საქმეებზე, როცა 
ფრონტზე მოპოვებულ წარმატებებზე საუბ- 

რობს, მსმენელებს. რუკაზე უჩვენებს იმ ქა- 
ლაქებსა და რაიონულ ცენტრებს, რომელიიც 

წითელმა არმიამ გაათავისუფლა გერმანელ 
დამპყრობთაგან, ან რომელთა განთავისუფ- 
ლებისათვის ბრძოლა მიმდინარეობს როცა 

ზურგის მუშაკთა ამოცანებზე საუბრობს 

მოჰყავს კონკრეტული მაგალითები ი? გმი- 
რულ მუშაობაზე, , რასაც დიდი სპმაპულო 
ომის დღეებში ეწევიან ფაბრიკა-ქარხნებისა 
და სოციალისტური სოფლის მეურნეობის 
მუშაკები. შემდეგ საუბარი გადააქვს წა“მო- 
ების, კერძოდ, საამქროს კოლექტივის წინაშე 
მდგომ ამოცანებზე, აცნობს მსმენელებს სა.- 

ამქროს მიერ ყოველდღიური გეგმის შესრუ- 
ლების მდგომარეობას, საუბრობს სოცშეჯიბ. 

რებით აღებულ ვალდებულებათა განაღდების 
მიმდინარეობაზე, · საწარმოო დისციპლინაზე, 

კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მოწინავე მუ- 
შათა მიერ მიღწეულ წარმატებებზე. 

გასულ წელს საამქროს მრავალი ახალი მუ- 
შა შეემატა. მათ დახმარება სჭირდებოდათ. 
ამხ. გვენცაშემ ყურადღება "მიაქცია მათ; 

საწარმოო სწავლებას, მოაწყო ძველი, გამო- 
ცდილი მუშების დახმარება მათდამი, ყოეელ- 
დღიურად ამოწმებდა მდგომარეობას. კარგად 

სოფ. მარტყოფის ლენინის სახელობის კოლ- 
მეურწეობა (თავმჯდომარე ამხ. გ. მათიაშვილი) 
ერთ-ერთი მოწინავე კოლმეურნეობაა თბილი. 
სის რაიონში. მან ჰეე «დაამთაგრა · მარცვლე- 

ული კულტურების მოსავლის აღება და ლეწვა, 
შეასრულა ხორბლეულის ჩაბარების სახელმ. 
წიფო გეგმები. კოლმეურნეობას საშემოდგო. 

დ მოხნული აქვს 410. ჰექტარი გეგმით გა- 
თვალისწინებული იტმ: ჰექტარიღან აქედან 
დათესილია 300 ჰექტარი შესრულებულია 
ხორცის, მატყლის, რძის, ყველის ჩაბარების 

სახელმწიფო გეგმები. · 
ამ დღეებში შესდგა აღნიშნული. კოლმეურ. 

წეობის წევრთა საერთო კრება, რომელსაე 
250 კოლმეურნე დაესწრო. კრებაზე მოსმენი.. 
ლი იქნა საქ. სს რესპუბლიკის სახკომსაბჭოს 

საამქროს აჰგიჭაჭორები 

ცხოვრება 

დაყენებული აგიტაცია დაეხმარა · ახალმოსუ- 
ლებს კვალიფიკაციის ათვისებაში. ისინი წარ. 

მატებით“ დაეუფლნენ პროფესიას, ახლა საერ- 
თოდ ფაბრიკაში და კერძოდ, საამქროში არ 

არის არც ერთი ბუშა, რომელიც გეგმას ვერ 
ასრულებდეს. საფაბრიკო-საქარხნო სწავლე- 
ბის სკოთლადამთავრებული მოწაფეები ლ. ბა- 
რათელი, ე. ბადალოვა, მ. ბენიაშვილე და 
მრავალი სხვა რომელნიც პირველ ხანებში 

გეგმებს ვერ ასრულებდნენ, ახლა სტახანოვე- 

მრავალი ინიციატივიანი აგიტატორი ჰყავს 
ამ ფაბრიკას. კომკავშირელი 
ახალგაზრდა მუშა ა. გვართანოვ პი 
ველი საამქროს ახალგაზრდა მუშებს შო- 
რის ეწევა აგიტაციას. მისით საუბრები ყო- 

ველთვის მაღალ. პოლიტიკურ დონეზე დგას, 
გარდა ამისა, <2 თავისი პრაქტიკული მუ- 
შაობითაც “შესანიშნავი აგიტატორია. გეგ- 
მებს ყოველთვის 200 და მეტი პროცენტით 
ასრულებს. რაკი ახალგაზრდა „მუშებთან უხ- 

დება საუბრების ჩატარება, ძირითად ყურად- 
ღებას მათ საწარმოო გამოწრთობასა და პრო- 
დუქციის ხარისხს აქცევს. პირველი საამქრო, 

რულებს, კონვეიერული მეთოდით მუშაობ ს- 
ერთ რომელიმე პროცესში წუნის დაშვება 
უვარგისად ხდის მთელ მზა პროდუქციას. 
ერთ დღეს ახალგაზრდა მუშამ ნ. მოსესოვამ 
იმ პროცესშიდ„ რომელსაც იგი ასრულებდა 
წუნი დაუშვა. მეორე დილით ამხ. ეართანო- 
ვამ საუბრისათვის საჭირო მასალებთან ერ- 
თად აგიტაციაზე მზა პროდუქციაც მოიჯანა. 
საუბარი საბჭოთა საინფორმაციო ბიუროს 
ცნობებით, სამამულო ომის ეპიზოდებით და- 
იწყო, გააცნო საბჭოთა ახალგაზრდობას სა- 
გმირო საქმეები და დაუკავშირა ისინი ზურ. 
გის „მუშაკების, კერძოდ, ფაბრიკის კოლექტი- 

ვის წინაშე მდგომ ამოცანებს, შემდეგ მსმე- 
ნელების წინაშე წუნიაით მზა პროდუქცია 
გადაშალა. თვალსაჩინოდ დაანახვა მათ, რო- 

მელ პროცესშია წუნი დაშვებული და რო- 
გორ შეიძლებოდა მისტ თავიდა6 აცილება. 

ამ ფაქტმა სათანადო შედეგიც გამოიღო. მო- 

მაა შემდეგ არასოდეს აღარ დაუშვია 
ი. 

აგიტატორის საინტერესო საუბრები, მისი 
პირადი შრომითი თავდადება ინიციატივა 
ზრდის ახალგაზრდა მუშების პოლიტაჯურ 
ჰორიზონტს, სამშობლოს წინაშე პასუხის- 
მგებლობის გრძნობას, რაზმავს მათ გეგმების 

წარმატებით შესრულებისათვის. ახლა ს-ამქ- 
როს ყველა ახალგაზრდა მუშა ორასოვანი 
და სტახანოველია. ' ' 

თბილისის მე-6 სამკერვალო ფაბრიკის კო- 
ლექტივმა სექტემბრის მაჩვენებლების მ-ხედ- 

ვით საქართველოს მსუბუქი მრეწვილ ობის 

სას კომისარიატი გარდამავალი წითელი 
დროშა მიიღო. ამ მიღწევების მოპოვებაში 

არა მცირე წვლილი უდევთ ფაბრიკის · აგი- 
ტატორებს. #., 

მ. კალანდაძე 

+ პოლიზიჰური მოხსენება ჰოლმეურნეობაში 
თავმჯდომარის მოადგილის ამხ. კ. თარგამა. 
ძის მოხსენება საბჭოთა კავშირის სამხედრო.. 
პოლიტიკურბ ღა საერთაშორისო მდგომარეო. 
ბის შესახებ მოხსენება დიდი ყურადღები» 
იქნა მოსმენილი კოლმეურნეებპ მომხსენე- 
ბელს მრავალი შეკითხვა მისცეს რაზედაც 

| ამომწურავი პასუხი მიიღეს. დასასრულ, კრე. 
ბაზე გამოსულმა კოლმეურნეებმა გმირი წი- 
თელი არმიის წარმატებათა საპასუხოდ აიღეს 
ახალი ვალდებულებანი. 

კოლმეუდ! ნეობამ იკისრა საშემოდგომო თეს- 
ვა გადაჭარბებით და ვადაზე აღრე დაამთავ- 
როს, ხოლო ოქტომბრის რევოლუციის XXVI 
წლისთავისათვის შეასრულოს ყველა სახი   

  

საკ. ალკკ. XXV წლისთავისათვის 

სახელმწიფო ჩაბარების . გეგმები,“ 
გაპრას ა. კორახაშვილი 

  

მახარაძე („კომუნისტის“ საკ. კორ.), რაიო- 

მიღწევებით ხვდებიან საკ. ალკკ 25 წლისთავს. 
სოფ. ნატანების ბერიას ' სახელობის კოლ- 

მეურნეობის კომკავშირელებმა 70 ათასი კა. 
ლოგრამი ჩაის ფოთლის ნაცვლად 90 კილო- 
გრამი ფოთოლი მოჰკრიფეს, ამავე დროს გე- 
გმის გადამეტებით დაამზადეს 25 ცენტნერი“ 
თივა. ცნობილმა სტახანოველმა კომკავშირელ. 

მა ლიუდი ხურციძემ საკავშირო შეჯიბრებაში 
“ნაკისრი ვალდებულება დიღი გადაჭარბებით 

შეასრულა, 10 ათასი "კილოგრამის ნაცვლ-დ 
უკვე მოჰკრიფა 15 ათასი 
მწვანე ფოთოლი. 

კოლმეურნე ახალგაზრდები შეუდგნენ წითე. 

კილოგრამი ჩაის 

ჰოლმეურნე პხალბაზრდობის მიღწევები 
თვის საოქტომბრო საჩუქრების , მომზადებას. 
ფრონტზე გასაგზავნად ზრდიან პირუტყვსა და 
აასს ათ აგროვებენ ხილს. და თბილ ნივ. 

თებს. 
ოფელ სილაურის კოლმეურნეობის მოწი- 

ნავე საკოლმეურნეო ბრიგადაში, რომელსაც 
სამამულო ომის მონაწილე ორდენოსანი ვარ.- 
ლამ გოგუაძე ხელმძღვანელობს, თავდადებუ- 

შრომობენ ახალგაზრდები. მერგოლურმა 
კომკავშირელმა ანიჩკა ქილიფთარმა 7.430 კი. 
ლოგრამი ჩაის ფოთლის ნაცვლად, „რაც წლი.. 

ური გეგმით უნდა მოეკრიფა, 11.243 კილო. 

გრამი მოჰკრიფა,. თვით ბრიგადამ ჩაის კრე-     
  რომელიც უნდა შევაგროვოთ, გამოვიყეზოთ. 

იმაზე ძვირფასი რა უნდა იყოს ჩვე- 
ახალგაზრდისათვის, კომკავშირელი- 

გაზრდისათვის, რომ მას ეცოდინება: მის მი- 

ერ შეგროვილი სამკურნალო მცენარისაგან 
მიღებტლმა წამალმა, გადაარჩინა ჩვენი თა- 
ვისუფლებისათვის მებრძოლე მრავალი წი- 

თელარმიელი და ოფიცერი. 
სოფლის მომუშავე ახალგაზრდობის  ენერ- 

გია და ნიჭი სწორედ ამიტომ უნდა წარი- 

მართოს. იქით, რომ რაც შეიძლება მეტი და 
მაღალხარისხოვანი სამკურნალო, ტექნიკური, 

საკვები და სხვა საჭირო მცენარე შეაგრო– 
ეოს, 

ჩვენე ახალგაზრდობა ფართოდ "ჩპკება ამ 
მუშაობაში და უკვე მრავალმა რაიონმა მუ- 
შაობის შესანიშნავი: მაგალითი გვიჩვენა. 

ასე, მაგალითად, ამბროლაურის რაიონში 
უკვე დამზადებულია 864 კილოგრამი სალე- 

პი (ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 
700 კილოგრამისა), 3.000 კგ კატაბალახა (ნა- 

ცვლად გეგმის L ტონისა), 40 ტონა. თრიმ- 
ლი, გეგმის გარეშე დაამზადეს 700 კგ ვარ- 

დისფერი გვირილა, 40 კგ შმაგა და, სხვ. 
განსაკუთრებით კარგად იმუშავეს სადმელის 
(მდივანი ქ. ქართველიშვილი), მუხლის (მდი– 
ვანი მ. ჩიკვაიძე), სინათლის (მდივანი 'ვაჩა- 

ძე) კომკავშირულმა ორგანიზაციებმა, კარგად 
მუშაობენ ონის რაიონის კომკავშირის ორ- 

განიზაციები, მაგალითად ნაცვლად 2,5 'ტო- 
ნისა უკვე შეაბროვეს 3.I45 კბ გვირილა, 

ქუთაბსის რაიონის ორგანიზაციებია. ნაცვ- 

ლად გეგმით გათვალისწინებული 70 ტონი- 
სა 183 ტონა გარეული ხილი დაამზადეს. 
სამხრეთ-ოსეთში წარმატებთ ამზადებენ 
გეირილას და სხვ. 

მაგრგრამ მოწინავე რაიონების გვერდით 
არიან ჩამორჩენილი რაიონებიც – თაანე– 

თის, საგარეჯოს, ბაშკიჩეთის, 
წალკის, დუშეთისა და სხვ. მათ ჯერ საკ- 

ი თელავის, 

მაოდ „ვერ გაშალეს მუშაობა, მაშინ როდე–- 
საც ეს რაიონები ასეთი მუშაობისათქის და- 

უშრეტელ წყაროს წარმოადგენენ. მაგალი–   

ლი არმიის მებრძოლებისა და ოფიცრების > 
1 იი აი ”, 

  

განთავისუფლებულ ხარკოვში, სურათზე: მეზენიტეები ძერჟინსკის სახელობის მო 

ფოტო ი, ოზერსკისა (საკდესის ' ფოტო, 

ფის წლიური გეგმა 110 პროცენტით შეასრულა. 
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თად, თიანეთის რააონში დიდი რაოდენობით 
შეიძლება დაამზადონ ისეთი ძვირფასი სამ- 

კურნალო მცენარე, როგორიცაა შმაგა (ბე- 
ლადონა), ბაშკიჩეუთმ. და წალკამ-–შხამა, 

კატაბალახა და „სხვა, | ( 

ერთი წუთიც კი არ უნდა დავკარგოთ და 

ახლავე , გავაასეცოთ · მუშაობა, ყველას 
დროულად მივცეთ სამუშაო და კონკრეტუ–- 
ლი გეგმა. შემოდგომა კიდევ ბევრს მოგვ- 
ცემს, თუნდაც ასკილის ნაყოფის, გეგმიანად, 
დროულად და მაღალხარისხოვნად შეკრეფა 
მცირე #საქმე როდია. ასკილის ნაყოფი ხომ 
დიდი რაოდენობით შეიცავს ისეთ ძვირფას 
ნივთიერებას, როგორიცაა ვიტამინი ც. ახ- 

ლ. შემოვიდა მეტი წილი ველური ხილი-- 
პანტა, შვინდი, ცირცელი, ვაშლი, კოწახუ– 
რი და სხვა მრაჟალი, მაგრამ საჭიროა სწრა- 
ფი და ზუსტი მუშაობა. წ 

ამ მუშაობას სათანადო ყურადღება უნდა 
მიაქციონ დამამზადებელმა ·ორგანიზაციებმა, 
რომელნიც ყოველთვის ჯეროვან თოპერა- 
ტიულობას გერ. იჩენენ მაგალითად, 1942 
წელს სარეწაო კოოპერაციის წყალობით არა 

ერთი და ორი ათეული ტონა უპჯვე დამზა- 
დებული ველური ხილეული დაიღუპა (თია- 
ნეთის რაიონი), რაც ყოვლად  შეუწყნარე- 

ბლად უნდა ჩაითვალოს. ეს არის პირველ 
რიგში უთავბოლო მუშაობის შედეგი, ასეთ 

შემთხვევებს მიმდინარე წელს ადგილი 'არ 
უნდა ჰქონდეს. ვისაც ეს ევალება მათ ასეთ 
შემთხვევაში სახელმწიფოს წინაშე სასტიკი 
პასუხი უნდა აგონ. , 

სახელმწიფო გეგმა, რომელიც> დამტკიცე- 
ბულია საქართველოსათვის, არა თუ უკლებ– 

ლივ, არამედ გადამეტებითაც უნდა შესრულ- 
დეს. ამის შესაძლებლობა ჩვენ გეაქვს, არც 

ერთი კილოგრამი არ უნდა დაიკარგოთ ჩვე- 
ნი დაუდევრობით, უგებმო მუშაობით. 

ჩვენი დედა-სამშობლო, საბჭოთა კავშირი. 

მოგემართავს ამ ძნელ წუთებში, რომ დავეხ- 
მაროთ მას, და რომელი ახალგაზრდა, რო- 
მელი კომკავშირილი და პიონერი დადგება 

უკან და არ დაეხმარება თაეის დედა-სამშობ- 
ლოს! 

აგიტატირი, ? 

რომელიც საპასუხისმგებლო დავალებებს აყ- 

'| დან საშუალოდ” პექტარზე”M0 ცენტნერი ხი- 

თივის აღებჩს ბებმჰ შესრულებულია 

  

'| ქბს. მოხსნილია სამუშაოდან 

კვირა, 1ი ო 

_ა>_>>>>>>>.._–_ _–ცყა>_..>ი 

ფუტთოდ გავშალოთ. წინასა/48ომ), 
ლისწშრმ ეჯიბრებ 

აღვკვეთოთ მოზარწეულ არილი 
დროულედ თქ აწმ 

სოცია 

ახალცისე („კომუნისტის“ სპეც-“კორ. 

რაიონის მოწინავე კოლმეურნეობები ,წარმა- 

ტებით იბრძვიან მეცხოველეობის შემდგომი 

განვითარებისათვის. მარტო წელს საკოლზე- 

ურნეო ფერმებს შეჰმატეს 5-000-ზე მეტი 

ცხვარი და თხა, 1.100-ზე მეტი ხბო, 275 ძი- 

რი სკა, რამდენიმე ასეული გოჭი და ფრინ- 

ველი. რაიონის 80 კოლმეურნეობიდან 9 კოლ- 

მეურნეობას აქვს ხუთ-ხუთი სახის ფე”მა, 
დანარჩენს კი ოთხ-ოთხი სახისა. კოლმეურ- 

ნეობებში ცხენის, ცხვრის, თხის მოშენების 

1943 წლის სახელმწიფო გეგ?ები ვადაზე 

ადრე გადაჭარბებით არის შესრულებული. 

ყურადღებას აქცევენ მეცხოველეობის ფერ 
მებს საკვებთ უზრუნველყოფას, = კაოგი 

მოვლით ჰექტარზე საშუალოდ . მიიღეს 18 

ცენტნერი თივა, გეგმის გადამეტებით დაგრო- 

ვებულია ათას ცენტნერზე მეტი თივა და 
800მდე ტონა სილოსი. დამატებით მზადდე- 
ბა ჩალა, სილოსი. 

მთელმა რიგმა კოლმეურნეობებმა განსა- 

კუთრებით კარგად იმუშავეს და ფერმებისა- 
თვის ააგეს საუკეთესო ბინები უზრუნველ- 
ჰყვეს საქონლის სანიმუშო მოვლა, მოხპეს | 
სიკვდილიანობა, გაზარდეს პროდუქტიულო- 

ბა, ვადამდე შეასრულეს სახელმწიფო ვალ- 
დებულებანი, ამ მხრივ ყველაზე მოწინავეა 

და რაიონის გარდამავალი წითელი დროშის. 
მიღების უფლება მოიპოვა სოფელ ორალის“ 

კამოს სახელობის 'კკოლმეურნეობამ, რომელ- 

საც მ. ურუმოვი ხელმძღვანელობს. მოწინა- 
ქეთა რიგებში არიან აგრეთვე სოფ. თათა- 

ნისის შოთა რუსთაველის სახელობის, სოფელ 

ძირას სპანდარიანის სახელობის, სოფელ ელა- 
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არეალს აეუქიქ ს ეცხოვლ 
გილზე გაცნობა ცხადჰყო; როვ 
კოლმეურნეობას ჯერ კიდევ მთლიანა,: 
გამოუყენებია მეცხოველეობის განვი: 
სათვის. არსებული შესაძლებლობანი, 3”. 

ზიგილეს. სტალინის სახელობის კოლმ, 
ობაში, სადაც თავმჯდომარედ. ხაი, 
ოღლი მუშაობს, ხოლო ფერმის გა 

აბაზ ბინალ ოღლი, წელს მოუვ 
შედეგად 13 ხბოდან 10 მოკედა, 
კულალისის ტელმანის სახელობის კო ა 

ნწეობაში კი ფერმის გამგის 4 პეტრ, 

დაუდევრობით 411 ბატკნიდან 17 1, 

მოკვდი. სოფ. ნიოხრების მიასნიკოვის 
ლობის კოლმეურნეობაში აკლიათ. 28. 
ოთხი ძროხა, -28 ცხ ე სოფელ _ ენი 
მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნ, 

20 სული მსხვილფეხა რქიანი საქონე, 
შორის 2 ძროხა), კოლმეურნეობებში 

აკლიათ სკებიც. 5 ; 

ცალკეულ კოლმეურნეობათა 
შაობის შედეგად რაიონში მსხვილფეხა 

ნი საქონლის სულადობის განვითარების ; 
წლის სახელმწიფო გეგმა შესრულებულ 
97,665 პროცენტით სმეღორეობისა–-92 
ცენტით, ხოლო მეფუტკრეობისა–-80, 
ცენტით საქონლის სადგომების რექ, 
აჭიანურებენ სოფ. აბეს მესამე ხუთწ 
სახელობის სოფ. წისილის გრომოვის 

ხელობის, სოფელ გრელის დიმიტრო,; 
ხელობის კოლმეურნეობები. აღვკვეთოთ“ 
ხოველეობის ფერმებში მოზარდეულის 

დილიანობა დროულად შევასრულოთ 
კომპლექტების გეგმები, უზრუნველეყოთ   წმინდის პარიზის კომუნის სახელობის კოლ- 

მეურნეობები. · 

ლაბო. დეხი („კომუნისტი“ საკ. კორ,). 
ლაგოდეხის რაიონის კოლმეურნეობები მასო- , 
ბრივად შეუდგნენ გერანის დაკალმებას. უა- 
ვე დაკალმებულია 4.174.000' ცალი. გერანის 
დაკალმება წარმატებით მიმდინარეობს სოფ. 
აფენის სტალინის სახელობის (თავმჯდომარე 
კაპანაძე), ცხაკაიას სახელობის (თავმჯდომა- 
რე ღუღუნიშვილი), პარიზის კომუნის სახე- 
ლობის (თავმჯდომარე სისვაძე), სოფ, ულია- 
ნოვკის წითელარმიელის. სახელობის (თავმჯ- 
დომარე ჟღუტკოვი) და სოფ. თამარიანის კი- 

როვის სახელობის (თავმჯდომარე კუმელაშ- 
| ვილი) კოლმეურნეობები. გჭრანის დაკალმე- 

ემზადებჩან ჯობის საზამთ 
სტალინირი (კომუნისტი“ საკ, კორ). 

12 ოქტომბრიდან იწყებ საკოლმეურნეო 
ცხვრისა და თხის ჯოგ, გარეკა საზამთ- 
რო საძოვრებზე. სამხრე ეთის ავტონომე- 
ური ოლქის კოლმეურნეობათა 110.000 სული 
ცხვარი და თხა ზამთარს გაატარებს ორჯო- 
ნიკიძის მხარის ყიზლარის საძოვრებზე, სა- 
დაც გამოყოფილია სათანადო ნაკვეთები, ბა- 
ლახი უხვად არის საზამთრო საძოვრებზე 

ჯოგის გამოსაკვებად დამზადებულია აგრეთ- 

+ . 

თელავი („კომუნისტის“ საკ. კორ). თყ- 
ლავის რაიონში დაიწყო სიმინდის მოსავლის 
აღება. 6.000 ჰექტარი ნათესიდან აღებულია 
1.000 ჰექტარზე მეტი. სოფ. ქვემო ხოდაშ- 

ნის კოლმეურნეობა „შრომის კავშირმა", ა- 
დაც თავმჯდომარეა გ. ზაალიშვილი, 4 “დღეში 
სიმინდი აიღო 40 ჰექტარზე. ამ კოლმეურნე- 

ობაში სიმინდის, დიდ მოსავალს იღებენ. ლ. 
„'ხმიადაშვილის ბრიგადამ 5 ჰექტარ ნაკვეთი- 

სტალინირი („კომუნისტი“ საკ. კორ.). 

სამხრეთ-ოსეთის ავტონომიურმა ოლქმა თი. 
ვის აღების გეგმა შეასრულა. სახელმწიფო 
“გეგმით უნდა აღებულიყო 17.900 ცენტნერი 

ჰოლმეურნეობებმა ღაიწყეს გერანის ღაკალმება 

ვე 24.000-0დე ცენტნერი თივა. საქონლისათ- |: 

სიმინდის უხჭი მოსავალი 

ქონელი · თბილი, სუფთა  სადგომებით, 
ყიერი საკვებით. დ 

ტრ. თოდტ,    

          

     

    

        
    

    

        

   
   

    

    
     

  

ბის საქმეში კარგ მაგალითებს იძლევიან 
ბურების მომვლელები: სტალინის სახე. 

და კიროვის სახელობის კოლმეურნ 
უტკოვი. კოლმეურნეობებს კარგ და 
უწევს ეთერზეთოვანი კულტურების 
სი აგრონომი ასმათ ნიკოლაიშვიდ 

ნის 'დაკალმებას უპასუხისმგებლოდ 
დებიან , და ეს სამუშაო არ დაუწყიათ. 

ბაისუბნის კოლმეურნეობას „სტალინის გზით" · 
და სოფ, არეშფერანის ხეთაგუროვის · 
ლობის კოლმეურნეობას. 'ე + 75001> | 

: 8. ცირეკი; ზ 

რ საძოვრებზე გბისარეკად 
ეის, შეკეთებულია აბაზანები. სამხრეი 
თის ავტონომიური ოლქის” კოლმეურნ; 

ახლა გაცხოველებით ემზადებიან ჯოგი 
რეკისათვი.· მგზავრობა დაახლო, 
დღეს გასტანს, ჯოგს საძოვრებამდე 
ლებენ საოლქო და რაიონული ო4 
ციების წარმომადგენლები. შერჩეული 
მწყემსები და მომვლელები, გამოყო: 
არიან ვეტექიმები და კელტმეშეეერ 

სას ფ. % 

ფთ 

მინდი აიღო, ნაცვლად გეგმით გათვალ 
ნებული 18 ცენტნერისა. კურდღელაურ 
კომისრის სახელობის კოლმეურნე 

მჯდომარე მ. გიორგანაშვილი). 
ჰექტარზე მიიღო 27 ცენტნერი სიმ 
გიერთ ნაკვეთზე კხ--32 ცენტნე. 
დის დიდ მოსავალს იღებენ აგრეთვე. 
ლის- და. ვარდისუბნის. კოლმეურნეოზე 

Iს ს. ქოჩი 

რი– გეგმის 101,5 პროცენტი: თივის 
ში უკეთესი წარმატებები მოგეცეს სტა: 
რის რაიონის კოლმეურნეობებმა, რომ   “თივა, ფაქტიურად აღებულია 18.176 ცენტნე- 

ამ სათაურით გაზეთ „კომუნისტის“ |943 
წლის 26 სექტემბრის ნომერში დაიბეჭდა სა- 

კუთარი კორესპონდენტის წერილი, რომალიც“ 
შეეხებოდა გელათის მაღაროში შრომის დის- 

ციპლინის დარღვევას, პარტმასობრივი მუშა- 
ობის სისუსტეს და სხვ. რაც ხელს უშლიდა 
ქვანახშირის ამოღების გეგმების შესრუ ლებას. 

=> · 

· 

ამ სათაურით „კომუნისტის“ 1943 , წლის ; 
2 სექტემბრის ნომერში დაიბეჭდა კორეს- 
პონდენცია ქარელის რაიონიდან. საქ. კ. პ. (ბ) 
ქარელი” რაიკომი მდივანი ამხ. ღეჟიძე 
გვატყობინებს, რომ კორესპონდენციაში. მო- 

ყვანილი ფაქტები დადასტურდა. პარტრზააკო- 
მის ბიურომ განიხილა აღნიშნული საკაოხი 
და დამნაშავე პირებს დაადო სათანადო სას- 

"ჯელი. ქარელის მტს-ის სატრაქტორო 14ი- 
გადის აღმრიცხველი ა. ნონიაშვილი, რომე- 
ლიც ყალბ აქტებს ადგენდა ნიადაგის უარც- 
ხვის შესახებ და მათზე ხელს აწერინებდა 
სატრაქტორო ბრიგადის ბრიგადირს ”კო- 
შვილს და კოლმეურნეობათა თავმჯდოპარე- 

და გარიცხუ- 
ლია საკ, კ. პ, (ბ) წევრობის კანდიდატობი- 
დან. სატრაქტორო ბრიგადის ბრიგადირი ი«კო- 

”# 

  

  

“ 

მშვენიერი პეიზაჟი გადაეშალა'' თვალწი§ 
გიორგი სანამაშვილს, როცა მან ლაგოდეჩის 
რაიონის სოფელ მშვიდობაში ავტო შეასრაა- 
ლა. გაზაფხული, როგორც იტყვიან „ეშხში 
შედიოდა“ და გიორგიც ეშხმა გაიტაცა. მან 
გამურულ შუბლზე, ცხვირსახოცი გადაისვა და 
თვითშთაგონებაში ჩაიძირა. 

–- მშვიდობა სოფელ მშვიდობას,-–გაიფიქ- 
რა მან,-ჩინებული კუთხე ყოფილა. ალბათ 
ხალხიც მშვიდობიანი იქნება. აბუბლ1 ისე უნ- 
და წავიდე, რომ მეც მათი ხსოვნა გამყვეს ღა 
მათაც მოგონება დავუტოვო ჩემზე. 
სიტყვს საქმეც მოაყოლა სანამაშვილმა. 

მიაშურა „ახალგაზრდა კომუნისტის“ სახელო. 
ზის კოლმეურნეობას 'და მის თავმჯდომარეს 

ჭაბაშვილს ხელი გაუწოდა: 
–  ბგთხოთ მიცნობდეთ, მე გახლავართ 

ბის წარმომადგენელი. ჩამოვიტანე სამრეწვე- 

ლო საქონელი. ვცვლი პურზე, ვიღებ შეკვე- 
თებს ფულზეც. თუ გჭირდებათ რამე, მხო- 
ლოდ დამისახელეთ ღა მოტანა ჩემზე იქნება. 

ჭაბაშვილმა უცბად დაუჯერა ქარხნებისა და 

არტელების „წარმომადგენელს“. თვითონ ბრძა. 

ნეთ, ასეთ წარმომადგენელს როგორ ეთქმის 
უარი? 

– დიახ, შეგიკვეთავთ ზოგ რამეს,–უთხრა | 

გულუბრყვილოდ ჭაბაშვილმა. მაგალითად, ვე– 

ნახისათვის მავთული გვჭირია. 
– მავთული? სწორედ ეგ საქონელი მაქვს 

ბლომად. რამდენს ისურვებთ? 

– ასე, 200 კილომდე. 

– ექვსი ათასი მანეთი დაგიჯდებათ. ჩამა- 
ბარებთ ფულს და მოგივათ მავთული აქ, 

მშვიდობაში. 

ლაპარაკი მოკლე იყო. რადგან კოლმეურნე- 
ობას ფული ნაღდად არ აღმოაჩნდა ქჭაბაშვი. 
ლმა პირობა მისცა, რომ თბილისში გაუგზავ- 

ნიდა დასახელებულ თანხას. 

ასეც მოიქც. კოლმეურნეობის წევრის-- 

ვანო გაჩეჩილაძის ხელით თბილისში აახლა 
სანამაშვილს ექვსი ათასი მანეთი. 

გაჩეჩილაძე. მშვიდობაში დაბრუნდა... მავ-     

-_ 

; „კომუნისტის“ წერილების კვალლაკვაC 

„ბელათის მპღჰარომ მეჭი ქვანახშირი უნდე მოგვცეს“ · 

„წვალისამხვევნი ქურელუი“ 

ეი IIII" 

სანამ სანჰამაშვილი მავთულს მიივანდე....· 

თბილისის სხვადასხვა ქარხნების, და არტ)ლე- |“ 

დაბრუნებას, არამედ ჯეროვან პასოტსაც 
დგან 
რომ. სოფ. მშვიდობის „ახალგაზრდა. ქ 

ტის“ სახელობის კოლმეურნეობაში · 

ნაცვლად "გეგმით გათვალისწინებუ 

ცენტნერისა, 3.072 ცენტნერი გათიბ 
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იშნ დ იი ა ბი უ 

ავარიის ბიურიმ. სადი, საგ 

საკითხი და დასახა პრაქტიკული ღონ 
ბანი რომლებიც უზრუნველჰყოფს წე, : 
აღნიშნულ ნაკლოვანებათა გამოსწორ,; 

შვილი მო ლია სამუშაოდან და მ. 

მე ნონიაშვილთან ერთად. გადაეცა · 
ძიებლო, ორგანოებს. პასუხისგებაშ, 
მად. სოფ. სანებლის კოლმეურნეო 
ლი სხივის“ „ თავმჯდომარე ქარუმ 

ოღლი, რომელმაც იცოდა ცალბი აამ 

დომარე ლურსმანაშვილს, რომ 
მოაწერა ყალბ აქტზე 29 ჰექტარი 
დაფარცხვის შესახეს· გამოეცხადა 
დური., 

„ქარელის მტს-ის დირექტორს ამხ, კალ 
შეს გამოეცხადა საყვედური შეუმოწმე 
აქტების მიღებისათვის და სატრაქტორ 
გადაზე სუსტი კონტროლისათვის, 

  

თულით კი 8. სანამაშვილის დ 
„უცადეთ და მიიღებთო“. ჰრიაზ 

უცადეს მშვიდობელებმა. დიდხანს უქცად 
დინჯად და მშვიდად, მაგრამ თქვენ წარმი 
გინეთ,” ვენახმა უარი განაცხადა მოცდა 
ვაზმა რქა მრაბა მეტრზე და ყურძენ 
დაისხა. შემკვეთელებმა ისევ მიაკითხეს. 
ლისში. L 

– ბოდიში, მიუშაქრა სანამაშვილმა " 
ჩილაძეს,–-გამოვგზავნე, მაგრამ, რადგან 
გურმა არ მიიღო და რადგან... ერთის 

ყვით, "ისევ საწყობში დავაწყე. ჩამოგი: 

სამ დღეში. ტა 
ნათქვამის „დასამტკიცებლად“ სანამაშ, 

გაჩეჩილაძე შუშის ქუჩაზე # 9-ში. 
და რომელიღაც დაწესებულების საწყ 
ვენა. იქ მართლაც ეწყო მავთული. 

მაგრამ ეს იყო საწამაშვილის ხრიკი. 

სანამაშვილი არავითარი არტელების 
ქარხნების წარმომადგენელი არ ყოფილა. 
აღმოჩნდა თბილისელი გადამყიდველი, 
ლიც „სანადიროთ“ მოხვდა სოფ. მშვი 8 
და მოხერხებულად გამოსტყუა ექვსი ბ” 
მანეთი“ „ახალგაზრდა კომუნისტის“ სახედ 
ბის კოლმეურნეობას. შვ. 

შემდეგშიც არა ერთხელ დასჭირდა 
სვლა გაჩეჩილაძეს თბილისში. იგი სამ კვ 
ზე მეტს „აყურყუტა“ სანამაშვილმა, „ატჭშ 
ატარა, სამუშაოს გააცდინა და ხარჯებში 
გდო, მაგრამ არც დაპირებული მავთული : 
ცა და არც ფული დაუბრუნა ვე ააა 
უმავთულობით დაზიანდა. ძვირად დ ად. 
მშვიდობელებს გულუბრყვილობა, 

იმედგაცრუებულმა გაჩეჩილაძემ 
ორგანოებს მიმართა, ? 

რა თქმა უნდა, ჩვენ ვგულისხმობთ,“ 
საწამაშვილს იქ ჯეროვანად მოსთხოვენ. 
მარტო გამოძალული „ექვსი ათასი მანეთი! 

მას ჯულუბრყვილოდ წარმოუდბ 

მშვიდი და მოსატყუარი ახალგაზრთები | 

სხ. მო.რკინა
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“. ორდე 
ზევრმა ქართველ_ 

ინ თავი 
” სამამულო ომის 

'_ ფრონტებზე, სამშო_ 

ლოსათვის სამკვ_ 

ირი სასიცოცხლო 

“ ბტძოლაში, როგორც 

“ გკზნებარე პატ-სიო- 
გვა, როგორც თავ. 

_ დადებულმა გელა“ 
“ ამი. მებრძოლმა, 

მებრძოლთა ( : 

ეკუთვ5ის წ“ 

 განობი ერმალო. აეელელებს “ზის-ძე ტალახაძე. იგი „დაიბადა 1920 წელს 
'' ხაშურის რაიონის სოფელ ოძისში, დაამთავრა 
'' ხაშურის საშუალო სკოლა და სკოლის დამთა. 
| ვტებისთანავე შევიდა საფრენოსნო სკოლაში, 
"სიცოცხლით და ეწერგიით სავსე ჭაბუკს იტა- + 

_ ცებდა ცის უსაზღვრო სივრცეები, მფრინავის 
' საფრთხით და ბრძოლით აღსავსე ცხოვრება. 

, 1940 წელს იგი უკვე მფრინავი იყო და წითე_ 
ქე ,, არმიის რიგებში მსახურობდა. _ ”' გერმანელ ბარბაროსთა ' წინააღმდეგ 

' ზურგში გმირული ბრძოლით მალე 
” სახელი გიორგი ტალახაძემ. ორდენოსანი პარ_ 

: ი. მ. რეხვიაშვილი,, რომელიც უკრაი- 
წაი იბრძოდა, მოგვითხრობს, რომ პარტიზა. 
ნებს შორის ყველამ იცოდა: :,ლახაძის · სახე- 
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ნჩსანი პარზი 
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გავრ. 
| რიცხვს + 

  

   მტრის 

_ გაი 89. გიორგი ტალახაძის საბრძოლო 
/ 2 ოვრების შესახებ გაზეთ „იზეესტიის“ კო- 

სმინდენტს ანატოლი შიანს უამბო პარტი-. 
"ზაწმა –– მეჯინიბე ივანე პ-მ. მისი ნაამბობი 
"დაბეჭდილი იყო გაზეთ „იზვესტიის“ ა.წ. 18 

აგვისტოს ნომერში. 

“ „გვყავდა ჩვენ ქართველი მეტყვიამფრქვევე 
“ გიორგი. ტალახაძე, – ამბობს ივანე პ.-ცეცხ- 

·“ წშრდენჩსანჩ პარჭიზ 
' მათეს.ძე 

“  ტეხვიაშვილი დაი 
' ადა 1918: წელს 
“ ონის რაიონის სო. 7 

1 3 ლ ჭიორაში, ღა 

ი გლეხის ოჯახ- 

+" ივანე 

    

   

   

    

    

     

    
    

  

     

    

     
   

    

     

   

   

> Iაშვბლმა წ.მოი- 

: ყვანა თბილისში, სა– 

' მუშაობა ფეი 
' მაუდის ფაბრი., 

კაში, მალე იგი დახელოვნდა და ორ დაზგაზე 
უშაობდა. 1935 წელს ამხ. რეხვიაშვილი შე-. 

მოზრდილთა საშუალო სკოლაში, რო- 

"წელიც 1937 წელს დაამთავრა. ამავე წელს 
შევიდა საფინანსო-ეკონომიურ ინსტიტუტში, 

რამ ოჯახური პირობების გამო სწავლა 

ი» განაგრძო და დაიწყო მუშაობა თბი. 
ისის რაიონის მიწგანში მდივნად. 4 თვის 

“ შეგდეგ იგი დააწინაურეს და დანიშნეს ალ- 

· ინსპექტორად, ხოლო ს. , ხპე- 
კურსების გავლის შემღეგ ინსტ- 

193905 წელს გაწვეულ 
ა წითელ "არმიაში. 1940 წელს ამხ. რეხ- 

"იიაშვილი, როგორც საუკეთესო მებრძოლი, 
მიიღეს სპკ. კ. პ. (ბ) წევრობის კანდიდატად. 

ამამულო ომის დაწყებიდან ამხ. რეხვია- 

· ფრონტზე იმყოფება. მალე მას სერ“ 
ჟანტის წოდება მიენიჭა. , 

იან, რაიანს. “მრავლ გააფთრებულ 
" ლაში მიუღია მონაწილეობა. ერთ-ერთი 

ბრძოლის დროს იგი მძიმედ , დაიჭრა 

ა მტრის მშიერ დაკავებულ ტერიტო- 
“მას დაეხმარა ერთი კოლმეურნე ქა- 

ლი, რომელიც ათი დღის განმავლობაში უვ- 

“ლიდა. მალე იგი გერმანელებმა აღმოაჩინეს 
და ტყვედ წაიყვანეს. ბევრი წამება გამოია- 

> გერმანელთა |ტყვეობაში, “ მაგრა. მას 

ლდგამულებდა ერთი ფიქრი – გაქცელ- 
“ლიყო პარტიჭანებთან და მათთან ერთად 

იძოლნა „გერმანელ ბარბაროსთა წინააღმ- 
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ლი იყო, გერმანელებმა გაგზავნე” მახლო- 

ლ “ტყეში, სადამსჯელო რაზმი პარტიზანე- 

ზის გასანადგურებლად. სოფელში თითქმის 

ავინ დარჩა. რეხვიაშვილმა დრო იზელ- 
თა და გაიქცა, თან ხელის ტყვიამფრქვივი 

იტაცა ვაზნებიანაღ. ტყეს რომ მიაღწია, შე-. 

ა სროლა, რეხვიაშვილი მიხვდა,რომ ეს 

სიზანები იბრძოდნენ გერმანელთა წინა- 

ეგ. იგი, მიუახლოვდა ბრძოლის ადგილს 
ზურგიდან სროლა დაუწყო დამსჯელ 

რაზმს. გერმანელები არ მოელოდნენ ზურგი- 

ან თავდასხმას და ორ ცეცხლშუა მომწყვ“ 

რთველოს ხელოვნების მუშ 
ველოს ჩზელოვნების საქმეთა სამმარ. 

ელოს და საქფილარმონიის საფრონტო სა- 

კონცერტო ბრიგადამ 2-3 სექტემბერს ნ სამ. 
ეღრო ნაწილში გამართა კონცერტები. სა- 

ნცერტო პროგრამის მრავალფეროვნებამ, 

ასსაკუთრებით ·აქტიორულმა შესრულებამ 

ყურებელთა დღიღი მოწონება გამოიწვია. 

ეესპუბლიკის სახალხო არტისტ ორდენოს ან 

ავჭავაძის მგრძნობიარე მხატვრულ კით. 

საოპერო თეატრის მსახიობის ს. გოცი- 

' ის საამურ სიმღერებს მაყურებლები მხურ- 

“ტაშით შეხვდნენ გრიბოედოვის თეატ- 

"მსახიობ. ბელა ბელეცკაის სიმღერებმა, 

კუთრებით მისმა „გენაცვალემ“ მაყურე- 

ს მოწონება დაიმსახურა. 

ნაციონალური ცეკვის საუკეთესო შესრუ- 

გვიჩვენეს მოცეკვავეებმა მ. ჩოჩიშვილმა 

. გოგიძემ. დიდი წარმატებით გამოვიდნენ 

სამართები რომ შეცოსს. 
ბარ მაგრა9, დ მოგწერდით ათებს. > 

“ცხრა მთისა და ცხრა მდინარის 
2 ზე, ჰაერში, ზღვაზე, ზღვის ქვეშ. 

თქვენ შელგანა ხართ– თეთრი ზღვიდან 

ზღვამდე. თქვენ ყველგან ებრძვით ვე: 
მტერს, ჩემო ძვირფასო მეზობლებო» 

“ მეგობრებო ყოველდღე გაზეთებში 
ჩვენი სახელოვანი წითელი არ- 

გმირულ ამბებს, მესმის, რომ დასავლე- 
ერეკებძთ დუშმანს ცეცხლითა და 

ილით მისდევთ მხეცს კვალდაკვალ- 
თქვენი გულადობით, თქვენი უმა- 

ს“ ვაჟკაცობით. და აი გადავწყვიტე 

ცეთ ჩემი მხურვალე სალამი.“ 
და დიდება თქვენ! , 
არი ... 

ლა სოფელზი. ვარ, ჩვენს ლამაზსა და 

ერ სოფელში, მას ისევ დასცქერის კოლ- 
ფირუზისფერი "ცა. აქ ისევ ჩვეულებ- 
ელვარე დღეები და კაკაჩიას ღამეები 

რეიდი 'იდველია, რა ნაზი ჩვენი კოლხი- 
რამდ ხი (5იწია მასში––მშობლიური, 

უთქმელი! . , : 
არ ყოფილა იგი ძველათ, წინაპარ– 

ერებაში. იგი ოდითვე ჭაობის, უჟ- 

ადაშენების მხარე იყო· ლამაზი 

'ლოდ ლეგენდა მასზე. სინამდვილე 

ახლა სულ სხეაა. ახლა აბი 

' ჭელინთა მითოლოგიაში “მოთ- 

  

  

   
   

    

   

  

მთელი კა 

. თვითმფრინავი. გარშემო ტრი 

გაითქვა ' 

დ 
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ზანი გ. ე, ჭულე 
ლივით ბიჭი იყო, გამბ , მობერ უფროსი სერჟანტის წოდება მქრნდა, კი : _ გყვეობიდან ჩვენს რაზმში მოხვდა. ს (%+. მ , ეშინოდა. ერთი სოფლის მახლობ ავს დაგვესხა გერმანელთა ორი მოიერიშე 

ა მიწდორია. ცხენოსნები ჩამოციდნენ „ცხენ ეხადინ, დღალახაძ კი აინუნშიც არ აგდებს. ზის ცხენზე, უშენს ს» მუშტებს უღერებს მფრინავებს... ჩამოვაგდეთ ერთი თვითმფრინავი, მეორე წრაფად ავიდა მაღლა და ღრუბლებში + მალა. ბრძოლებშ ხ 
გერმანელი და ი ტალახაძემ ყველაზე შეტი 
მეტყვიამფრქვევე იყო... 

“ისეთი გული ჰქონდა,-- განა-რძო , მ _ა ნიბემ · ტალახაძის ამბავი, 8 მმსპრგრთეთ ხეცხლსა და წყალში გადავარდებოდა, _ უკა- ნასკნელ თამბაქოს გაუყოფდა ამხანაგს. მეგო- ბარს თავს, გადააგებდა. გე ტისმეტად სძულდა. გერმანელის 
დაიღუპა. ერთ ადგილას ჩვენ რმან " გერმანე გარნიზონს ვანადგურებდით. გიორგი გმოცევი _ ტყვედ წამოყვანა უნდოდა, ოფიცე- მა კი მას ცხენი მოუკლა. სხვა მი · სხვა მის ი 
უკან გამობრუნდებოდა, ტალახაძე „-.. 
გამოუდგა, სდღია, სდია, შემდეგ დაეცა. ჩვენ 
მივცვივდით, მაგრამ ტალახაძე უკვე მკვდარი იყო, ავტომატის დისკოში აღარც ერთი ვაზნა არ დარჩენოდა...“ L 

მტრის ზურგში გერმანელ დამპყრობთა წი- 
ნააღმდეგ პარტიზანული ბრძოლს დროს 
გულადობისა . და მამაცობის გამოჩენისათვის 
სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიე- “ის ბრძანებულებით პარტიზანი გიორგი ერ- 
მალოზისძე ტალახაძე დაჯილდოებუ ლია 

დ. მაისურაძე 

ანი ი. რეხვიაშვილი 
დეულნი იძულებული იყვნენ გაქცეულიყვნენ. 
მაშინ რეხვიაშვილი მივიდა პარტიზანებთან, 
გადასცა მათ იარაღი. და სთხოვა მათ ოაზმ- 

ი მიღება. ! 

ამ დღიდან რებვიაშვილი პარტიზანი გახ- 
და. პარტიზანებმა დაავალეს მას ამოცანა: 
ვინაიდან პარტიზანები თავს უნდა დასხმოდ- 
ნენ გერმანელები” მიერ დაკავებულ ერთ 
სოფელს, საჭირო იყო ყარაულების მორსნა, 

მზვერავების დახოცვა და შეტევის ყოველ- 
მხრივ მომზადება. , 

თუ როგორ შეასრულა ჟს ამოცანა, ამხ. 
რეხვიაშვილი თვითონ მოგვითხრობს შემდეგ- 
ნაირად: 

– ბნელი ღამე იყო. შევიპარე სოფელში. 

ხაძე 

ხელითაც 

პარე ყარაულს და თავში დავარტყი. ყარა- 
ული იქვე ჩაიკეცა. წავართვი იარაღი. შემ- 
დეგ მივ საყარაულო ოთახს, სადაც 15 

კაცი იყო და ვტყორცნე ორი გრანატი., გა- 
რედან კარი ჩავუკეტე. შემდეგ შევვარდი იმ 
ოთახში, სადაც ისვენებდნენ გერმანელთა 
რაზმი უფროსი, მისი თანაშემწე და კიდე: 

'ფელში არევ-დარევა მოხდა. ამით ისარგებ- 

ლეს პარტიზანებმა და დაიკავეს ეს სოფელი. 
ამის შემდეგ ბევრი გმირული ბრძოლა გა- 

დაიხადა ამხ. რეხვიაშვილმა პარტიზანებთან 

ერთად. იგი თავისი ტყვიამფრქვევით ნამდ- 
ვილ რისხვად ევლინებოდა გერმანელ დამპყ- 
რობლებს. 

ამხ. რეხვიაშვილმა, -- ნათქვამია პარტი- 

ზანული რაზმის უფროსი” მიერ მიცემულ 
დახასიათებაში; –- ჩვენ რაზმში ყოფნის 

ღროს გვიჩვენა თავი, როგორც მამაცმა 
გმრრმადო პარტიზანმა ლდისციპლინიანმ. და 

ლენინ-სტალინის პარტიის და ჩვენი სამმობ- 

ლოს უსაზღეროდ ერთგულმა მებრძოლმა. 
„ მტრის ზურგში ამ. რეხვიაშვილი პირ- 

ნათლად და გმირულად. ასრულებდა ყეელა 
დავალებას, ოცეული, რომელსაც იგი მეთა. 
ურობდა, დაუნდობლად ანადგურებდა ფაშის- 
ტებს, ამხ რეხვიაშვილი ტეცხლის ნამდვი- 
ლი ოსტატია. ფაშისტების წინააღმდეგ ბრძო- 
ლის დროს იგი პირადი გმირული მაგალითე- 

ბით. აღაფრთოვანებდა პარტიზანეს მტერ. 

თან საბრძოლველად. პიტლერელების წინა- 
აღმდეგ ბრძოლებში სამჯერ იყო დაჭრილი. 
ზურგში გერმანელ წინააღმ- 

დეგ პარტიზანული ბრძოლის დროს გულა- 
დობისა და მამაცობის გამოჩენისათვის სსრ 
კავშირის უმაღლესის საბჭოს პრეზიდიუმის 
ბრძანებულებით უკრაინის, სსრ პარტიზანთა 
შორის ივანე ·მათესძე რეხვიაშვილი და- 

ჯილდოებულია წითელი ვარსკვლავის ორ- 
დენით. 

: V, წ. ილო ფვილი   „> 

აჰები ქართველ მებრძოლებწან 
საქართველის ფილარმონიის 
ლიაშენკო და მ. ვოლოვიჩი, მოსკოვი” ესტ. 
რადის მსახიობები ი. ტერეხოვა და ბ. პლეტ- 

წევი, გრიბოედოვი” სახ. თეატრის მსახიობი 

ა. ლიაპნიცკი, კონფერანსიეს ი. ალექსი-მეს.. 

ხიშვილის , ქკუამახვილმა და სასიამოვნო საუ- 

ბარმა მაყურებლებშშიი ღრმა შთაბეჭდილება 

დასტოვა. ნაწილის პირადმა შემადგენლობამ 

გულითადი მადლობა გადაუხადა კონცერტის 
მონაწილეებს “ასეთი მხატვრული მომსახურე- 

ბისათვის. 2 

ორდენოსანი კაპიტანი ნ. ჯავახიძე, 

ს. შარიქაძე, გვარდიის უფროსი ლეიტენან.. 

ტი ა. თელიას, ლეიტენანტი გ- გონგაძე, 
უფროსი ლეიტენანტი +» ჯიშკარიანი, ლეი. 

ტენანტი გ. მჟავანაძე, უფროსი ლეიტენანტი 
გ. სოხაძე, უფროსი სერჟანტი ქემოკლიძე 
უფროსი სერჟანტი რ. ჭანტურია. 

  

  
ღიე ბარანწჩ 

ღწევს თუ არა თქვენამდე | 
რი, მიმზიდველი, "სიცოცხლის ტკბილი პანგით 

ამღერებული. ლას 

თქვენ გახსოვთ სტალინ 
ფწლედები. გახსოვთ თქვენი გცთალელი 
ბრძოლა ახალი კოლზიდისათვის. გ ი. 

როგორი გატაცებით შეესიენ კოლხეთის სა- 

წოვან ებსა და ჭაობებს ჩვენი სახე- 
უკუნოვან ტყე => 

ლოვანი მუშები, ინჟინრები, ბუნებისზშეტყვე' 

ლები. 
მეც თქვენთან 

ურა დიაღი ხუთ- 

ვიყავი იმ დღეებში, როცა 
მზის _ მხურვალება აშრობდა 

არილი ჭაობიან გულმკერდს როცა 
თქვენ იპყრობდით ახალ მიწას, როცა ნ!:ჭაო- 

ბარზე ახალ სამოსახლო ფართობებს ეუფ- 
ლებოდით... 

რა განუზომელი. სიხარული იყო, როცა 
არში პირველად 

დაიმრიალეს ციტრუსოვან მცენარეთა ბაღნა 
რებმა. 
ა თქმა უნდა თქვენ გახსოვთ ყოველი- 

I 
8. ენდი მაშინ თქვენს აღტაცებულ 

ხმას. თქვენ მაშინ პირველად ”შეეჯიბრეთ 
ტკბილ სწმღერაში კოლხურ იადონებს. ასე 

რიათ ძველ კოლხებს პირველად. მხოლოდ 
თქვენ დაიმღერეთ და სიმღერა იგი თქვენ 
მიუძღვენით ამხანაგ ბერიას, იმას ვინც 

ააყვავა, ბაღნარად აქცია ჩვენი კრლნილთ 

დიადი დღეები იყო, მარად დაუვიწყარი, 
მარად სახსოვარი, 

«.«.. 

მას შემდეგ არც თუ ისე დიღი მიაეC 

რმანელები კი მე– Cჰ 

ზელში მხოლოდ დიდი კეტი მეჭირა. მივე” 

ორი სხვა ისინი, ტყვედ წამოვიყვანე. სო-' 

არტისტები ვ. 8. . 

(აარ, 

გაზეთ „პრავდის“ 

17 სექტემბრის ნო. 

მერში გამოქვეყნე– 
ბულია სსრ კავში. 

რის უმაღლესი სა 

ბჭო“ პრეზიდიუმის 

ბრძანებულება პარ 

ტიზანებისა და პარ. 

ტიზან ქალების ოო_ “ 

დენებითა და მედ. 

ლებით დაჯილდოე-. 
ბის შესახებ. 7-3 ; 

ფაშისტ დამპყრობთა წინააღმდეგ პარტი- 

ზანულ ბრძოლაში მამაცობისა და გმირობის 

გამოჩენისათვის ლენინის ო“ რდენით დაჯილ- 
დღოებულია ალექსანდრე ყარამანის-ძე ქაროსა- 
იძე. 

   
ამხ. ქაროსანიძე ღაიბადა 1920 წელს. ბავშ. 

ვობა გაატარა სამტრედიაში, ხოლო "საშუალო 
სასწავლებელი დაამთავრა ბაღდათში (მაიაკოვ. 

სკი), : 
ამხ. ქაროსანიძე ბავშვობიდან იყო გატაცე- 

ბული სამხედრო საქმით. თავისი ხელით ამზა. 
დებდა შაშხანის, ქვემეხისა და თვითმფრინავის 

მოდელებს. 

· _ –ა 5) 
ლებით დავეხმაროთ შემჭევ წითელ არმიას! ./ 

Mრდენოსანი პარჭიზანი ა. 9. ქარრსანიძე 
მისარიატს მიმართა თხოვნით ჩაერიცხათ წი- 

თელი არმიის რიგებში. თავის განცხადებაში 
იგი სწერდა: „გთხოვთ შემისრხულოთ ჩემი 

ოცნება. მთელ ჩემ ნიჭსა დღა უნარს მოვახმარ 
სამხედრო ცოდნის დაუფლებას. გთხოვთ ჩამ. 
რიცხოთ წითელი არმიის რიგებში...“ 

ამხ ქაროსანიძე მიღებულ იქნა წითელი 
არმიის რიგებში და სამამულო ომის დაწყება- 
მდე ითვლებოდა სამხედრო და პოლიტიკური 
მომზადების ფრიადოსნად. 

1941 წელს, როცა მუხანათი მტერი ვერა- 
გულად ·დღაესხა თავს ჩვენს ქვეყანას იგი 
ბრძოლებშშბიი უდიღეს გამბედაობას იჩენდა. 
მებრძოლთა ჯგუფი, რომელშიც ამხ. ქაროსა-. 
ნიძეც იყო, მტრის გარემოცვაში მოხვდა, მაგ- 

რამ მტერს არ დანებდა და პარტიზანებს შე- 

უერთდა. 
გაბედული თავდასხმებით მან მტრის მრავა- 

ლი ეშელონი და ფაშისტი ბანდიტი მოსპო 
ღა ყველა საბრძოლო ამოცანას სანიმუშოდ 
ასრულებდა, 

ალექსანდრეს ძმებიც – ანტონი და მამია 

სამამულო ომის ფრონტზე არიან. თავის საა- 
მაყო შვილებს მხარს უმშვენებს მამა ყარამან 
ქაროსანიძე, რომელიც წითელი არმიის რიგებ. 
შია 1942 წლიდან. იგი ბრძოლის ველზე დაი- 
ჭრა ღა ამჟამად ერთ-ერთ ჰოსპიტალში მკურ- 
ნალობს.   1939 წელს ა. ყ. ქაროსანიძემ სახედრო  კო- 

ჩოსატაური („კომუნისტის საკ. კორ,). 

ა? დღეებში საქ. კ. 3. (ბ) · ჩოხატაურის რაი- 

კომის ზდივანმა ამხ. ლ. ჩხიკვიშვილმა ფრონ- 

ტიდან მიიღო ' საბჰოთა კავშირის გმირის 
გვარდიის მაიორ ჭიჭიკო ყაისარის-ძე ბენდე- 
ლიანის წერილი ჩოხატაურის რაიონის მშრო. 
მელებისადმი. 

საბჭოთა კავშირის გმირი, სახელოვანი 

გვარდიელი ჭ. ბენდელიანი სწერს თავის თა- 
ნამემამულეებს: მე ოთხასზე მეტი გაფრენა 
მაქვს და ფაშისტების ოცზე მეტი თვით- 

მფრინავი მაქვს ჩამოგდებული. მაგრამ ეს კი- 

დევ ცოტაა ყოველდღიურად ვცდილობ გ. 
ვადიდო ჩემი საბრძოლო ანგარიში. 

მე დავიბადე და აღვიზარდე თქვენს რაი- 
ონში, იმედი გქონდეთ, რომ არ შეგარცხვენთ 

არც თქვენ და არც ქართველ ხალხს. 
შორს არ არის ის დღე, ძვირფასო ამჩა- 

ნაგებო, როცა ჰიტლერის ურდოები მთლია- 
ხად განადგურებული იქნებიან, მთელი ჩვენა 

ხალხი თავისუფლად ამოისუნთქებს. · მტრის 
საბოლოო განადგურების მოახლოების ჟამს 
კიდევ უფრო გააძლიერეთ შრომა საკოლმე- 
ურნეო მინდვრებზე, რითაც დახმარებას გა- 

სამამულო ომის დაწყებიდან ბევრმა „ეართ- 

ველმა მებრძოლმა და ოფიცერმა გამოაჩინა 
თავი ბრძოლაში მამაცობითა და გმირობით. 

უფროსი ლეიტენანტი ამხ, ჩხარტიშვილი 
საარტილერიო პოლკის დივიზიონის შტაბის 
უფროსია. იგი ყოველთვის მოწინავე ხაზზეა 
ქვეითებთან ერთად. ერთხელ ბრძოლის დროს 
მეთაური მძიმედ დაიჭრა. გერმანელი ფაშისტე– 

ბს შეტევაზე გადმოვიდნენ. დაინახა თუ არა 
ეს ქართველმა უშიშარპ არტილერისტმა 
ჩხარტიშვილმა, ბატალიონ” შესძახა--,ისმი- 
ნეთ ჩემი ბრძანება, წინ სამშობლოსათვის, 
სტალინისათვის!“, ჩხარტიშვილმა თავისი მო- 
ქმედებით აღაფრთოვანა მებრძოლები. ისინი 

გადავიდნენ შეტევაზე, გაანადგურეს და 'უკუ- 
აქციეს მტერი, არ დაუთმეს მტერს. სიმაღლე, 
რომელიც მათ უნდოდათ ხელთ ეგდოთ. ამ 
მამაცობისათვის” ჩხარტიშვილი სარდლობის 
მიერ წარდგენილია მთავრობის ჯილდოზე. 

ზუგდიდელი ახალგაზრდა სერჟანტი, სპი- 
რიდონ ხასია ქვემეხს მეთაურობს. ხასია ომის! 
დაწყებიდან” ხაარტილერიო ნაწილშია. იგი 
გახდა თავისი საქმის სპეციალისტი. თავისი 

ცოდნა ამზ. ხასიამ საუკეთესოდ გამოიყენა 
ბრძოლაში თავის– ათეულითთ ყოველთვის 

პირველი მიდის საცეცხლე პოზიციაზე და მა- 
შინვე ირჩევს ადგილმდებარეობას. მისი მე- 

ბრძოლები ენერგიულად და სწრაფად ამზა- 
დებენ ქვემეხებს, კარგად ნიღბავენ მათ 'და 
შემდეგ. მხოლოდ ბატარიის მეთაურის ბრძა- 
ნებას უცდიან. | დ სუარი! სია 8), 

კ 

სამი ქართველი მეომარი 

ზ. სიხარულიძე 

საბჭოთა ჰავშირის ბმირის #4. ბენღელიანის წერილი 
_ ჩრხაგაურჩს რაირნის მშრშჟმელებჩსალმი 

უწევთ ჩვენს გმირ წითელ არმიას. 
ამ წერილმა ჩოხატაურის რაიონის კოლმე- 

ურნეობებში ახალი შრომითი აღმავლობა გა- 
მოიწვია. წერილის საპასუხოდ ჩოხატაურის 
სასოფლო საბჭოს ახალისოფლის კოლმეურ- 

ნეობის ბრიგადირმა მიხაკო ბენდელიანმა 
ვალდებულება იკისრა მოსავალი დროულად 
და მოკლე ვადებში აიღოს და წლიური და- 
ვალება 125 პრრცენტით შეასრულოს, 

გმირის წერილის საპასუხოდ ახალი ვალ- 
დებულებები იკისრეს ძირაგანახლების 

ლენინის სახელობის კოლმეურნეობაში და 
რაიონის სხვა კოლმეურნეობებში. 

: «ა: 

საბჭოთა კავშირის გმირმა გვარდიის მაი- 

ორმა ჭ. ბენდელიანმა წერილი გამოუგზავნა 
აგრეთვე თავის მშობლებს. 

დღეს. ჩე ღიდი დღესასწაულია, – 
სწერ იგი,--ჩემთვის” უმაღლესი ჯგილდოს 
მონიჭება, ვიცი, თქვენც გაგახარებთ. იცო- 
დეთ, არასოდეს არ შევარცხვენ თქვენს სა. 
ხელს, "ჩემს სამშობლო საქართველოს და ვი- 
ბრძოლებ ისე, როგორც შეეფერება საბჭო- 

„თია კავშირის გმირს ლ. ლოლაძე " 

უკვე წელიწადი შესრულდა, რაც აზხ. ხა- 
სია ფრონტზეა. ის მამაცურად იბრძოდა კავ- 
კასიისა და. ყუბანის განთავისუფლებისათვის. 

თავის ათეულთან ერთად ოთხი დღის განმავ- 
ლობაში ყუმბარების მცირე ხარჯვით გაანა- 

დგურა ექვსლულიანი ნაღმსატყორცნი, 2 ავ- 
ტომანქანა ცოცხალი ძალით, ერთი ავტომახ- 

კანა სამხედრო საჭურვლიანად, აგრეთვე ერ- 
თი ტანკი ათეულამდე მეავტომატეებით, 
ბატარია, ამასთან ერთად მტრის რამდენიმე 

ჯარისკაცი და ოფიცერი. ყოველივე ეს. მახ 
გააკეთა, როდესაც თვითმფრინავები 

თავს დასტრიალებდნენ ჩვენ ბატარია“ და 
მტრის გამოსროლილი ყუმბარები თავზე გა- 

დადინი მოხერხებულობით და ზუსტი ცე- 
ცხლით მტრის საცეცხლე წერტები განადგუ- 

წიეს და მნიშვნელოვანი ადგილები დაიკა- 
გეს. ამხ. ხასიას სარდლობამ მადლობა გამო- 

უცხადა და მთავრობის ჯილდოზე წარადგინა. , 
ბატარიის მებრძოლი ამხ. აკაკი ადეიშვი- 

ლი (ვანის რაიონის, სოფ. ყუმურიდან) სამ- 
შობლოს ნამდვილი პატრიოტია. ერთ-ერთ 
ასეთ ბრძოლაში იგი ყუმბარის ნატეხით თავ- 
ში დაიქრა. მაგრამ მუშაობა არ შეუნელებია, 

დაჭრილმა განაგრძო ქვემეხისათვის ყუმბარე- 
ბის მიწოდება. ამხ. ადეიშვილიც წარდგენი- 
ლია ჯილდოზე... 

–_ ალ. მამარდაშვილი 
უფროსი სერჟანტი არტილერისტი 

არმია აირია ეგენი, | (3 ,   მოქმედი 
  

მოქმედი 'არმია, ბრძოლის ველზე გმირულად 

ტი პეტრე საპოჟნიკოვი. 

სურათზე: უმცროსი სერჟანტი პეტრე 

ფოტო   
ახლა იგი ყვავილების ქვეყანაა, ჯადოსნუ- LI, 

  სული. მაგრამ ბუვრი რამ გამოიცვალა,   ს კ ნედეას წარმტაც სამ- 
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ჩვენს დიად სამშობლოს ვერაბი მტერი 

შემოესია. იგი ცეცხლითა და მახვილით. მოი- 
წევდა, სამშობლოს შუაგულისაკენ, · ლამობ- 
და გადმოეთელა ჭაღარა კავკასიონი, შესეო- 

და ჩვენს კორდებს, ბაღებს, ბაღნარებს, 
მაგრამ მოსტყუვდა მტერი! 

ბელაღის დაძახილზე ქუდზე კაცი გამოვი- 

და. ზღვიდან ზღვამდე მრისხანედ წამოდგა 

მთელი საბჭოთა ქვეყანა. თქვენ ვეფხვებივით 
გაიჭერით ბრძოლის ველისაკენ. ცხრა მთისა 

და ცხრა მდინარის: იქით დაუხვდათ დუშ- 

მანს, სამკედრო-სასიცოცხლო ბრძოლა 'გაუ- 

მართეთ მას, ვინ იცის, რამდენმა. ვაჟკაცმა 
გასწირა თავი, რამდენი იბრძვის სამშობლოს 
დიდებისათვის... · 

თქვენ დედა-სამშობლომ მოგცათ. ერთი, 

ყველაზე უძვირფასესი საუნჯე-სიცოცხლე. 
ამ სიცოცხლეს თქვენ უყოყმანოდ სწირავთ 
სამშობლოს მისი დიდი განსაცდელის. ჟამს... 
ასი სიცოცხლეც რომ გქონდეთ--მზადა ხართ 

ასივე შესწიროთ მას. და ყოველივე, ეს ხდე- 
ბა იმიტომ, რომ თქვენ გიყვართ სამშობ- 

ლო–-მშობელი, აღმზრდელი. თქვენ ბედნიე- 
რად ცხოვრობდით სამშობლოს ხავერდოვან 
გულმკერდზე: თქვენ მას არავის არ დაანე- 

ბებთ, ვიდრე პირში სული გიდგათ. ეს იმი- 
ტომ, რომ არავის არა აქვს ჩვენისთანა ლა- 

მაზი სამშობლო, თქვენისთანა გაჟკაცებიც 

არავის გამოუზრდია თქვენ შეჰქმენით ლა- 

მაზი, გმირული ცხოვრება, მიი გმირულად 
დაცვის უნარიც გაქვთ. ასე აღგზარდათ, ასე 

გასწავლათ თქვენ დიდმა სტალინმა, 
დიდება თქვენს მარჯვენას, თ4ვენს ხმალს, 

ქარქაშიდან ამოწვდილს მტერთა შესამუს- 

რაეად- 
.. 

თქვენ ახლა შორს ხართ... თქვენ ახლა იქ 
ხართ, სადაც ბრძოლაა ფიცხელი, სადაც 

ჰქუხან ქვემეხები, ტაჩკები, კრეისერები, სა- 
დაც ცის კიდეზე რიალებენ ბომბდამშენები. 

ასეთი ბრძოლა არავის გადაუხდია. თქექა ამ 
ბრძოლის შუაგულში ხართ. თქვენი ერთად-   

  
დაეცა მეტყვიამფრქვევეთა საუკეთესო გუნდს, 

დაიღუპა ქართველი ხალხის მამაცი შვილი 
თოსებ ჩლაიძე, რომელმაც 800 პიტლერელი გაჟლიტა, მისი ტყვიამფრქვევი # 68949 გა_ 

რომლის მეთაურიც არის უმცროსი სერჟან- 
საპოჟნიკოვი, რომელიც დაჯილდოებულია მედ_ 

ლით „ხაბრძოლო დამსახურებისათვის“ და „წარჩინებული მეტყვიამფრქვევი“ ნიშნით, 
ომამდე იგი მეშახტედ იყო ნოვოსიბირსკის ოლქის ქ. ოსინნიკში. ! 

ს რაკდესის ფოტოქრონიკა). 

ეროი ფიქრია სამშობლოს დაცვა, , მტრის 
განდევნა, სხვა ფიქრისათვის არა 'ცალიათ 
თქვენ, მაგრამ მე მაინც მჯერა წუთითაც 
კი არ გავიწყდებათ თქვენი სოფელი ნაჭაო- 
ბარზე, თქვენი ლამაზი კარმიდამო, მუდამ 
დ. ყველგან გახსოვთ თქვენი დედები, მამე- 
ბთ ცოლ-შვილი, დები და ძმები... ყველანი 
გახსოვთ, ყველანი თვალწინ გიდგათ. თქვენ 
იქ, შორეულ ფრონტებზე, იცავთ მათს მშ; ი. 

დობიან შრომას, მათს ძილსა და მოსე <#. 
თქვენ ყოველთვის გახსოვთ ნაჭაობარ 

ფართობზე თქვენს მიერ. დაარსებული სერგო 
ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობა. 
გაინტერესებთ გაიგოთ, როგორ მუშაობს ის, 

რა ბედი ეწია თქვენ” ზიერ გაშენებულ. 
ფორთოხლის, ლიმონის, (მანდარინის ბაღებს... 
ხომ არ დასუსა ისინი ღიდი სამამულო 
ომის უმძაფრესმა ქარიშხალმა... ო, ფიქრი 
ნუ გაქვთ ყველაფერი ჩინებულად მოვლი. 
ლია ისევ ქალწულებრივი კდემამოსილე– 
ბით დგანან თქვენს ბაღებში ტასმანიის კუნ- 

ძულიდან გადმოტანილი მარად მწვანე ფოთ- 

ლებთ დაყურსული ევკალიპტები. ისინი 
დგანან იმ გ%ების პირად, რომლებიც თქვეენ 

აქ გაიყვანეთ მრავალი მიმართულებით, 
არასოდეს ისე ერთპირად არ ყოფილა 

ხალხი, როგორც ახლა. სამშობლოს წინაშე 
მამულიშვილური მოვალეობის უაღრესი შეგ- 

ნებით ერთიმეორეს მხარში ამოუდგნენ შინ 
ღარჩენილები თქეენით დედები, ცოლები, 
დები, ჩვენს კოლმეურნეობაში ახლა რვა 

ბრიგადა მუშაობს, ბრიგადირებმა გადაჭარ- 
ბებით, ვადაზე ადრე შეასრულეს ნორმები, 
ამ ბრიგადებმი საუკეთესო მაჩვენებლები 

აქვთ , ქალებს: ნ. ნადარაიას, მ. აბრამიშვილს, 
6, კირკიტაძეს, ბ, ცხომარიას, მამაკაცებს 

ჯ. ცხომარიას (სამამ„წულო ომის- მონაწილე, 
დაჯილდოებული მედლით „მამაცობისათვის“), 

ვ. ნადარაიას, ს. გაგულიას ს-. ქარდავას, 
გ. სიკრიკაძეს, ე. დოლბაიას, “ს. ზარჩილაძეს, 

1 ბა მაინც ერთი ძირითადი 

- 

სიმლეტები ცე 

გული ,გ 
“/ 

ეს თემა, ეს პოეზია ომმა დაბადა. შეშმ- 
ლება მას ვუწოდოთ „ფრონტის პოეზია“, 

„მებრძოლთა ლექსები“, მაგრამ მის შინკგან 
არსებას უფრო გამოხატავს „სიმღერები ცეც- 
ხლის ხაზიდან“, უბრალო ქაღალდებზე ფანქ- 
რით თუ კალმით ნაწერ მღელვარე სტრიქო- 
ნებში ჩაქსოვილია, ფრონტელთა აზრები, მრა. 

ვალ ქარიშხალში გამოვლილი მათი განცდე- 

ბი და მისწრაფებანი. ეს ლექსები ფრონტზე 
იწერება სანგრებსა და ბლინდაჟებში, ტანკის 
ჯავშანთან ან თვითმფრინავის ფრთებ ქვეშ, 
პოსპიტალშიც და ზარბაზნების გრიალშიც. 
ამ სიმღერების ავტორები არიან მებრძოლე- 

ბი და მეთაურები, სერჟანტები და ლეიტენან- 
ტები. ათასეული კილომეტრის მანძილიდან 

ეს ლექსები უინტერპოლაციოდ აღწევენ რე- 
დაქციამდე. პოეტიკის ჩარსროში თუ ბევრი 
მათგანი ვერ თავსდება სამაგიეროდ ისინი 

ბვხიბლავენ განცდების უშუალობით, ორიგი- 
ნალური მხატვრული სახეებით მხურვალე 
პატრიოტული გრძნობებით ფრონტზე სამ- 

შობლოს დამცველის სიტყვა რაღაც ძლიერად 
ატოკებს მკითხველის გულს. 

ამ ლექსების თემატური მრავალფეროვნე- 
იდეიდან გამომ- 

დინარეობს––ეს არის სოციალისტური სამ- 
შობლოს დაცვა თფრონტელები გამოხატავენ 

მილიონები თავდადღებს  ლენინ-სტალინის 
საქმისათვის, ისინი აგვიწერენ გერმანელ ფა- 
მისტთა მხეცობას, საბჭოთა ჯარების უმაგა-   

“1 

რებულ იქნა, რის შემდეგ ჩვენებმა წინ წა- 

| | ფიცს აძლევენ მშობლიურ 

L თქვენ. მას არ ამუშავებდით ზანდაამულობის?. 

  ი, ნადარიას, ხს, ლურხმანიშვილს, ს. ნადა: 

ლითო გმირობას და ყველა სიმღერაში ძლიე- 

რად სჩქეფს ჩვენი სამართლიანი საქმის სრუ- 
ლი გამარჯვების ღრმა რწმენა, 

სერჟანტმა” ირაკლი იაკობიძე „სტალინ- 

გრადელ გვარდიელთა სიზღერაში“ ისტორი- 
ული ეპოპეის მშვენიერი პორტრეტი დახატა 
ჩვენი სამშობლო დიდია, მისი“ ალერსი და 

სიყვარული მებრძოლის გულს საგმირო. საქ. 
მეებისათვის აღაფრთოვანებს. ვერავითარი 

მწარე ხვედრი ვერ გასტეხს საბჭოთა მებრ- 
ძოლის ნებისყოფას, იგი ლომივით ძლიერია, 

“მტერს პირდაპირ ეკვეთება. და განა შეიძ- 
ლება რაიმემ შეაკრთოს სამშობლოს დაზცვე- 
ლი? არა, ' 

„სამახულო ომის გმირებს 

ვერ გვაშინებს მტრის მახვილი, 
გულში გვიძევს დიდ სამშობლოს 
ალერსი და სიყვარული“. 
ამ სიყვარულმა გააკაეა წითელფრონტე-' 

ლის ნებისყოფა. დიდი ბრძოლა იყო, ბევრი 
მწარე განსაცდელი, მაგრამ სამშობლო. მას არ 
"შეურცხვენია: 

„ბევრჯერ შევხვდით მტერს პირისპა=, 
გამოვცადეთ მწარე ომი, , : 
სამშობლო არ შევარცხვინეთ, | 
მტერს წინ დავხვდით, როგორც ლომი". 

ასე მღერის ფრონტელი პოეტი და შის 
სიმღერაში სახიერდება მებრძოლთა გულის- 

თქმა ყეტლაზე უფრო სანუკვარი მათი 
ჯრძნობები, ინტიმური განცდები. 

ეს განცდები გამოხატა უმცროსმა ლეიტე- 
ნანტმა გ. ნასარიძემ თავის ლექსში--,წერი- 

ლი დედას“. სადა, გულწრფელი სტრიქონე- 
ბით იგი მთელ ავტობიოგ ი რათს 
გვიხატავს, „მებრძოლი ამზნევებს' დაემი 

ზელს, რომ გმირულად იბრძვის ნურაფერს 
იდარდებს, ზრუნვას ნუ მოაკლებს პატარა 

ბავშვებს, მზნედ იყოს, მალე მოვა გამარჯ- 
ვების სასიხარულო დღე. რამდენ მებრძოლს“ 
შეუძლია გაიმეოროს ფრონტელ პოეტთან 
ერთად: 

„გკოცნი „ბევრს, ჩემო დედიკო, 
მეტს ვერაფერს გწერ ახალს, 
ვრცელ ამბებს გეტყვი, როცა 

გამარჯვებული გნახავ“... 

ეს ხომ ყველა მებრძოლის იდეალია: ასა- 
ხელოს სამშობლო, დაამარცხოს მტერი, გა- 
მარჯვებული დაბრუნდეს შინ, და მაშინ რა 

ვრცელი იქნება წარსულ გმირულ შემართე- 
ბათა მოგონება. მაგრამ ეს დღე ჯერ არ 
დამდგარა. ახლა ფრონტზე ბრძოლებია გაჩა- 
ღებული. ახლა : : 

„ჩვენს ხიშტზე მზის შუქი ტრიალებს, 
„ჩვენ ხიშტზე დარია ახლაც! 
ფაშისტებს გულს გაუტია 
მიწაზე, ზღვაში და მაღლა!“ ” 
მღერის გვარდიის სერჟანტი ალ. გოპა- 

ლეიშვილი, მან მთელი რიგი საინტერესო 

გ ლი ამხანაგ სტალინს“, „ნასტია- 
სათვის“ და „სტალინგრადთან. ფრონტელ 
ავტორს ეყო მხატვრული ალღოც და სიტ- 
ყვიერი მასალაც კარგად გადმოეცა სტალინ- 
ბრადელ მებრძოლთა ფიცი დიდი სტალინ- 
ისადმი. აი დამთავრდა ისტორიაში უმაგალი- 
თო სტალინგრადი“ ეპოპეა მებრძოლები 
ელიან სარდლობის ბრძანებას. CLსინი 

: სტალინს, დიდ 
მარშალს და უმაღლეს მთავარსარდალს: 

„მზად ვართ, რომ ისევ' აღვმართოთ 

სტალინგრადული მახვილი“, 

ამ რამდენიმე ხნის წინათ წ შენაერთში 

ჩატარდა თვითშემოქმედებითი წრეების დათვა. 
ლიერება. კონცერტის მრავალფეროვნებამ 

მიიზიდა მრავალი მაყურებელი ზუთი დღის 

განმავლობაში დიდ მიწურში ტარდებოდა და. 
თვალიერება. სკეტჩი, ცეკვა, მხატვრული სიტ. 

ყეა, ვოკალური ნომრები–-ყველა ამან იმდე. 

წად მიიზიდა მებრძოლები, რომ დაჭრილებმაც 
მოისურვეს დათვალიერებაზე ყოფნა. მათთვის 

ცალკე იქნა ჩატარებული რამდენიმე კონცე. 
ტი, : '   
რიას. ესენი არიან კოლმეურნეობის აყვავე- 
ბისათვის“ თავდადებით მებრძოლნი, სხვები- 
სათვის მაგალითის მიმცემნი, მოწინავე ადა- 
მიანები. ამათ მხარს უმშვენებს ოთხმოცდა- 
თოთხმეტი წლის ს. შონია. გახსოვთ, წინათ 

გამო. ახლა იგი თითქოს გაჯეელდა. ომის 
დამთავრებამდე, ბიჭების დაბრუნებამდე ვი- 
მუშავებო,–იძახის ასამდე შრომადღე 39% 
„გამომუშავებული. კოლმეურნეებთან ხშირად 
მოდის და თქვენს, ამბავს კითხულობს ჩვენს 
სოფელში ყველაზე „უხუცესს ას ოცდაათი 
წლის/ მახაზ ნადღარია, იგი ჯერ მხნედ არის. 
იძახის, ბევრი ომების მომსწრე ვარ, შავი 
ჭირიც გამომივლია და „პიტლერიას“ დამხო- 
ბასაც ჩქარა მოვესწრებიო. მახ“ზი სწუხს, 
რომ ფიზიკურად არ შეუძლია მუშაობა, 
სიტყვით მაინც . ამხნევებს ყველას მერე 

დადგება თემშარაზე, გათეთრებულ წარბებ- 
ა ხელს დაიჩრდილავს და შორს გასცქე- 

თქვენ გაზსოვთ ჩვენი კოლმეურნეობის 
ფართობთა რაოდენობა. იგი კიდევ უფრო 

გავადიდეთ წელს. ახალი მიწებიც ავითვი- 
სეთ. ასეთი ყანები არასოდეს არ უნახავთ 
ჩვინში. სიმინდი მესამედ გავთოხნეთ. ახლა 
უკვე თითო ძირი სამ-სამი ტაროთი 
დამშვენებული. თავდაცვის ფონდის · ფართო- 
ბი ცალკე გამოვყავით და ასევე კარგად და- 
ვამუშავეთ. სანიმუშოდ ვუვლით: მესაქონ- 
ლეობის, მეღორეობის, მეფრინველეობის 
ფერმებს, ომის მთელი ხნის განმავლობაში 

სახელმწიფოს წინაშე ყველა დავალება სა- 
ნიმუშოდ შევასრულეთ, ჩვენი სოფლის ყვე- 

ლა გზები ზღვის და მდინარის ფერადი 
კენჭებით მოვკირწყლეთ. ახლა აქ ყველა მი- 
მართულებით „დაჰქრიან მსუბუქი და სახაირყა 
ავტოები, ' 

ჩვენი სოფელი პატარა სოციალისტურ ქა-. 
ლაქს დაემსგავსა კოლმეურნეები ცდილობენ 

“ 

მ 
სანამ ხელთა 

412505294) 11), 

· | ლექსები დასწერა–-- „სტალი ბრ- |. ალე ტალინგრადელ– მე 

  

ჰონცსერბი მოწჩნავე 

  

არის |“ 

მშენებლობა ჩქარი 

'ჟ 

== 

  

· 

სესო ქლ! ლს? 

ძალით გაისმის მათი წმიდა ფიცის სიტყვები... 
ეს სიტყვები ესმის ნანგრევებად ქცეულ, მაგ-... 
რამ მსოფლიოში ყველაზე უფრო ამაღლებუ- . ' 
ლი ქალაქის ომგადახდილ ·-კედლებს,' აძ კედ-. ,. 

შემთხვევით არ მიმართავს. ფრონტე- ..· 
ლი. პოეტი: ' (22% 

„აი ამ კედლებს, ახლა რომ უმზენ, 
ყუმბარებს სცემდნენ დღითა და ღამით, 
ათასი რისხვა დაატყდა გულზე, 

ვერ შეუწყვიტეს სიცოცხლის წამი4, · : 
სტალინგრბდი საუკუნეების მანძილზე. იქ-..· 

ნება პოეზიის შთამაგონებელი დიადი თემა.. 
ლიტერატურისა და ხელოვნების » 

ნაწარმოებნი შეიქმნება ამ უმაგალითო უჟ: 

პეაზე, რომელმაც უკან მოიტოვა ისტორიის · 
რომელიც გნებავთ გმირული ბრძოლის ფურ... 
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ცელი. ფრონტელთა ლექსებშიც ეს თემა რა... ” 

  

ღაც განსაკუთრებული სიყვარულითა და პა- · 
ტივისცეძით სა 
ლირიკულია ფრონტელთა ბევრი ლექსი. 

ცეცხლის ხაზზე, სადაც ადამიანები სიკვდილს · პირდაპირ თვალებში უცქერიან, მაინც რჩება დრო და ადგილი ლირიკისათვის თითქოს 
უცნაურია ეს. მაგრამ წამიერი შესვენების 
დროს, მებრძოლები იგონებენ 

გიილლი პოლიტხელი იონა ბიგვავა რ) 
ამბო: 

„ვიგონებ ღამეს, როცა მეგობრებს ს 
ცრემლმორეული, ტანჯვით ვმარხავდი5,. 
და რა დაავიწყებს მას ამ კოშმარულ ღა- .. მეს? მტერს ხომ სამაგიერო ა ინ2ჯ. მიეზღოს 

ჩვენი საყვარელი მეგობრების დახოცკისათ- 
ვის! ამიტომ ვერ ივიწყებს და ვერც 'დაი+. · 
ვიწყებს იგი ამ საშინელ ღამეს. ეს ღამე, · 
უდროოდ მიწასმიბარებული მებრძოლი მგ. ს 
გობრები შურისძიების წმინდა გრძნობით · 
თებენ გულს. წამი 

ბევრი რამის მოგონება შეიძლება ფ65.ი6ტ. 
ზე.- ბევრ რამეს ტოწქბენ გაირა (2 6 
ფრონტელი პოეტი შოთა შანიძე მშ 
ლექსში „ჩემო ძვირფასო!" უაღრესად . 
რიულ ტონებში გადმოგვცემს სიყვა 

დ4 წ6 ინხიიბი ემი ველესი ს ჟამს ფრონტელი. 
ტი ასე გვიხატავს: - . იი 

„რა დამავიწყებს შენთან შეხვედრას · (შენი ამხორი დომოაბთ“სძი 2. 
ტკბილ ბაგეთაგან წამოძახებას: #9. 
„ჩემო ძვირფასო“, „ჩემო ძვირფასო!".. · 
ამ ლექსის სადა, 

' ავტორმა ანი წათსვი აას მაქმიიბ 
ლის კეთილშობილური გრძნობა. იგი 
შოლთა გულის ინტიმურ სიმებს შეეხო. 
მთელი ლექსი, თავიდან ბოლომდე, მშვ 
რი ლირიკული სიმღერაა. გულწრფელობა და 

შეერთებული აქვს სიყვა“ 

   

ვაჟკაცობა პოეტს 
რულის გრძნობასთან, თუ ცივ ბლინდაჟებში . · 
იგი ფიქრობს თავის ზე, ფა: 

ბრძოლაში შეუპოვრად ებრძვ 
ანადგურებს: მალე. ვ 

„სანამ ხელთა მაქვს შაშხანა მებრძ 
გულს გამიმხნევებს „ჩემო ძვირფას: 

წითელ არმიას აქვს დიადი : განმათაგა 
ლებელი მისია. მას „ხალხისათვის მოაქკს 
ვისუფლება“,––ამბობს მებრძოლი გ. ქე. 
შვილი. ჩვენი არმია | ბა: 

' „„ბარბაროსთაგან წმინდავს მიწა-წყა და არვის მისცემს იმის. უფლებაა, 
რომ ხალხი ძარცვოს, ნამუსი. ჰხა 
ფეხქვეშ გასთელოს ხალხისა ნება' 

  

პოეტთან ერთად მთელი წითელი 
მღეროდეს, ისე ძლიერად” ისმის ეს ლე: 

ლომებს რა შეაკრთობს! : 
სააკაძის გული. გვიძევს, 
სტალინის მზე გვათბობს, 
თავისუფალ” მშობელ მხარეს 
გავწყდებით, არ დავთმობთ!“ 
ასეთია ფრონტელთა ლექსების მოკლი, 3? 

გადი მიმოხილვა. ამ ლექსებში ისე რო: 
სარკეში, მებრძოლთა ები... 
მისწრაფებანი საუკეთესოდ ! არის სახატე 

ლი. ისინი ჯერ არსად ადაბეჭდილან. 3აგ4 
ცეცხლის ხაზიდან მოსული სიმღერებ აწ 
ვენ მშობლიური ქვეყნის წიაღამდე 
ძოლთა იმ გმირული საქმეებით, რომლე 

ფრონტელი პოეტები ასე გატაცებით »! 
ქება-დიდებას.“ : 1 

რ... 

  

   

      

  

    

    

    
   

    

    

      

      

     

    

   
    

  
ხაზზე. ბ. 

„ნაციონალურ შემსრულებელთა შორის ! 
კეთესო შეფასება მიიღო დადუნაშვილმა 

ხოლო "დასავლეთ საქართვე| 

ხალხური სიმღერებს შესრულებისათვის 
გუნდმა უფროს სერჟანტ ოსებაშვილის ხელ. 

მძღვანელობით. პირველი ადგილი და პირვ 

ჯილდო მიენიჭა კოლექტივს ნ ნაწილიდან 
ვ. ვ. ჩიქოვანი · 

ხელობით, 

წყალი თუჯის მილებითთ შემოიყვანონ სო+ 
ფელში. ჩემო მეგობრებო, ჩვენი სოფლი 
საშუალო და არასრული საშუალო სკო 
ბიL შენობები საფუძვლიანად არის შე 

ბული, მინებიც ჩასმულია, თქვენი ბავშვები · 
ყოველდღე ერიამულით მიიჩქარიან სკოლე“ 
ბისაკენ და გულმოდგინედ სწავლობენ. სულ 

რ... 

ჩვენი კოლმეურნეობა მტკიცეა, შეძლებუ- 
ლი, აქ ყველაფერი წესრიგშია მოყვანილი. 
თავმჯდომარედ ისევ მიხა ნადარია არის, მი. 

ხას მხარს უმშვენებს მისი მოადგილე, საერ 
თო საქმის ერთგული, უანგარო მუშაკი ამხ. 
ნ. გაგულია. თქვენი არჩევანი ჩინებული გა“. ' 
მოდგა, ამხ. მიხამ საქმის უდიდესი სიყვარუ-..· 

ლი გამოიჩინა. იგი კარგი ხელმძღვანელია. 
ამს მიხ” ყველას უყვარ. ფრონტელთა 
ოჯახებისათვის იგი მამაშვილურად ზრუნავს, ._ 
ამს, მიხას” კოლმეურნეობაში არ ჰყავს არც 

ერთი უქნარა და ზარმაცი. მან ყველას მიუ-.. 
ჩინა საქმე. მისი ხელმძღვანელობით ყოველი. · 
ადამიანი აკეთებს იმას, რაც საჭიროა. ტქო 

გეგმების გადაჭარბებით შესრულებისათვის 
ამბ. მიხამ შარშან ჯილდო მიიღო. ააავენან 

ამას წინათ ამხ, მიხას ინიციატივით ჩვენს... 
სოფელში დაიწყო ქვიტკირის მშე- ... 
ნებლობა. ამ სახლში იქნებ კოლმეურნეო- 
ბის კანტორა, ბიბლიოთეკა, თეატრი, სახლის... 

ტემპით მიმღინარეობს. მა, 

ამხ. მიხას გადაწყვეტილი აქეს ამ შენობის 
საზეიმო გახსნა მოაწყოს თქვენი გამარჯვე-' · 
ბით დაბრუნების დღეს... წა ეეს. 

აი რა ხდება ჩვენს ლამაზ სოფელში. მე... 
აღფრთოვანებული ვარ ამ ამბით, გაწვიზრა- 
ხე ჩემი სიხარული თქვენთვისაც გამეზიარე- 
ბინა.. და რაკი თქვენი მისამართები არ ვი“ 
ცი, გაზეთში გაქვეყნებ ამ ღია ბარათს, ..   პაპისიული ჭის წყალის ნაცვლად წყაროს სოფ. ხორგა. I :
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· 

> ფაქტორს, რომელიც. განსაზღვრავს ახლანდელ % 
%, 

“ 

2 ლისა გერმანიის არმიი 

საბპოთა 

  

_ ტაშკენტიდან მოსკოვს დაბრუნდნენ რე- 
" ქოლუციია და. ებრაელთა სახელმწიფო 
" თეატრების კოლექტივები. ამ კოლექტივების 
მოსვლის შემდეგ მოსკოვში 20 თეატრი 
იმუშავებს. გარდა ამისა, უახლოეს დღეებში 
მოსკოვს დაბრუნდებიან მოსკოვის საბჭოს სა- 
ზელობისა და კამერული თეატრები. 

კიროვის ქარხნის ახალგაზრდობამ, კომკავ- 
შირის XXV წლისთავისათვის რომ ემზადე- 
ბოდა, ვალდებულება იკისრა სექტემბერში 

“ გეგმის გადამეტებით 10 საბრძოლო მანქანა 
გრილის. "ახალგაზრდა პატრიოტებმა . პი- 
ნობა შეასრულეს. 4 ოქტომბერს 10 ტანკი 

_ რსფსრ სახკომსაბპოსთან არსებული ხე- 
"ლოყნების საქმეთ სამმართველო აწყობს 

“ სხვადასხვა ჟანრის საკონცერტო. შემსრულე- 
ბელთა რესპუბლიკურ კონკურსს. 

პირველი შემრჩევი ტური შესდგება ოლ- 
ქებში, მხარეებსა და ავტონომიურ რესპუბ- 

“ დონბასში გაემგზავრა უზბეკეთის სახელოს- 
+. სადებდები და, საფაბრიკო-საქარსნო 

სჯ. სავლების , სკოლებში გაზრდილი 750 ახალ- 

ზრდა. ახალგაზრდა ზეინკლები, ხარატები, 
1. იი კალატოზები და ხუროები მო- 
ნაწილეობას მიიღებენ გერმანელ ოკუპანტთა 

რ დანგრეულ” შახტების ქარხნების, 
_. აღდგენილი ფერმების პირველი 

სმოლენსკის ოლქის ნოვოდუგინოს რაიონის 

დროზდოვის სახელობს კოლმეურნეობაში 

: ა ევაკუაციიდან სარძეო-სასაქონლო 

ი სელა წელი ბა პირველი” წველ , 
ტანონ დაჭრილ მებრძოლებს ჰოსპიტალში,      

  

    
     

ამაენს. 
“ზედიზედ ანახლებენ მუშაობას ნოვოჩერ- 

კ ი 

და ტექნიკუმები 
ენილ იქნა გერმა 

ათი დანგრევის შემდეგ. 

შაობა დაიწყეს 
” ჰიდრო-სამელიორაციო 
ხუთმა ტექნიკუმმა. მთლიანად 

        

   

  

   
მას არარინალევეი 

ტიტუტებმა და 

აღდგენილია 

    
    

     

  

   

    

    

   
   

    

     

    
   

     
     

   

    

     
   

   
    

     

    

   
    
   

    
   

    

     

  

    

   

    

    

    

    

    

  

    

  

” მატევრ ლიტერატურის. სახელმწიფო 

ული და შევსებული გამოცემა აკადემიკოს 
შღეს წიგნისა „ნაპოლეონის შემოსევა 

, ში", ეს წიგნი, რომე გამოვიდა 

ანელ დამპყრობთა წინაპღმდეგ ჩვენი 
იოს განმათავისუფლებელი ბრძოლის 

მოგეითხრობს რუი ხალხის 

ებარე პატრიოტიზმსა და გმირობაზე, 

. 1 დამატებითი ანაზღაურება 

ყაზახეთის  აქტიუბინსკის ოლქის , კოლ– 
ობები შეუდგნენ დამატებითი” ნატუ- 

' ანაზღატრების გაცემას · კოლმეურ–- 
ვის დაწესებული გეგმების გადაჭარ- 
'შესრულებისათვი. ნოვოროსიისკის 
"ერთ-ერთი კოლმეურნეობის მწვე- 
ულიანა დობოვამ მასზე მიმაგრე- 
ითოეულ ძროხას 773 ლიტრი რძე 

წველა წლიური დავალების გადამეტე- 
მთლიანად შეინარჩუნა ნამატი გადა- 

ბით შეასრულა ხბოების საშუალო, სა- 
-–- ზორკელი არქიტექტორები 

L გორკის არქიტექტურული საზოგადოე- 
ბ "ენერგიულ დახმარებს უწევს 

“სტა ადისა. და 
"განთავისუფლებულ სხეა ქალაქთა მშე- 

თებს ამ დღეებში ქალაქ გორკიდან /(ალებს, 

   

პარტია ტექნიკური 

ხმი მიძღვნილი დიდი გამოფენა, 
ნატები ნათელ წარმოდგენას იძლევიან 

ონტის ძნელ პირობებში ენერგე- 

ა თავდადებულ მუშაობაზე., ერთი 
ანმავლობაში ელექტროენერგიის გა- 
ებამ კველა სადგურზე თითქმის ორ- 

1-42 წლის /მჰიმე ზამთარშე ინკინერთა 
ქტივმა გაზოიყენა ქვაბების აგრეგატები 

  

“1. ოქტომბერს მეცადინეობა _. განახლდა 

ალინგრადი სამედიცინო ინსტიტუტში. 
"დაიწყო 576 სტუდენტმა. 

გერმანელმა ფაშისტმა ბარბაროსებმა დაან- 

ს) ინსტიტუტის საუცხოო შენობა, მისი 
კები აუდიტორიები ბიბლიოთეკები. 

ი. 

1943 წლის შემოდგომა საშინელი შემოდ- 
მაა პიტლერის ყაჩაღური "ხროვისათვის. 

ოა, და ფაშისტური ბანდის მთელი ღ 
ებანი ახლა მიმართულია იქითკენ, 

აც “შეიძლება მეტხანს კიდევ გასძლოს, რაც 
იძლება მეტი ხნით გადასდოს გარდუვალი 

როფა. | 

ს კიდევ მიმდინარე წლის. თებერვლის 
ებაში ამხანაგი სტალინი ამბობდა: 
იწყო მტრის მასობრივი განდევნა საბ- 

"ქვეყნიდან... 
-. შეიცვალა ძალთა შეფარდება საბჭოთა 

'ვშირ-გერმანიის ფრონტზე. საქმე . იმაშია, 

ფაშისტური გერმანია სულ უფროდაუფ- 
რო იფიტება და უფრო სუსტი ხდება, საბ- 
ოთა კავშირი კი ეწევა თავისი რეზერვების 

: . სუ: უფრო და უფრო გაშლა და უფრო 
იერი ხდება. დრო ფაშისტური გერმანიის 

  

აღმდეგ მუშაობს“. 

წლევანდელმა ზაფხულმდ ბრწყინვალედ 

„ დაადასტურა მდგომარეობის” ეს შეფასება, 

რომელიც დიდმა სტალინმა ჯერ კიდევ გ" 
სული ზამთრის ბოლოს მოგვცა. გერმანელ- 
თა სასოწარკვეთილი ცდა ივლისის დამდეგს 

დაეწყოთ საზაფხულო შემოტევა, სამარცხ- 
“ ეინოდ ჩაიშალა, შეემსხერა წითელი არმიის 

სიმტკიცესა და "ოსტატობა და „ადაიქცა 
„ელასტიურ“ უკანდახევად, როგორიც, რუზ. 

ველტის სიტყვით, მსოფლიოს 1812 წლიდან 
ია. 

„ 1943 წლის ზაფხულში საბჭოთა კავშირ- 
“ გერმანიის ფრონტზე გერმანელ ფაშისტთა 

“ არმიის დამარცხება წარმოადგენს გადამწყვეტ 

    

C
 

სამხედრო-პოლიტიკურ ვითარებას მსოფლიო 

“ასპარეზზე. ისეთი ფაქტიც კი, როგორიც არის 
„. გერმანიის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოკავ- 
“შირის ფაშისტური იტალიის – კაპიტულა- 

დია, წინასწარ - უპირიილეს ყოე- 
დამარცხებები საბ- 

“ ჭოთა კავშირ გერმანიის ფრონტზე. „რუსეთში 

“ მიღწეულმა გამარჯვებებმა,–-სწერს ინგლი. 

· სური გაზეთი „დეილი ექსპრესი“ მოწ-ჩავე 
ML სტატიაში, შეჰქმნეს გარკეეული შესაძლებ- 

  

“_ ლობანი ხმელთაშუა ზღვაში, გერმანიის ათე- 

(_ ული დივიზია შესძლებდა მოსოლინის დატო- 

„ ვებას ხელისუფლების სათავეში, მაგრამ ჰიტ- 
ლერს რუსეთიდან ჯარების ასეთი მცირე რა- 

3. ოდენობის“ წაყვანაც კი. არ შეეძლო“, 

“ჰიტლერი ოცნებობდა გენერალურ შეტევა- 
ზი, კურსკზე თავის: გაშმაგებულ იერიშს რომ 

+ იწყებდა, იგი ჯარიბისადმი ბრძანებაში იე- 

“რის დამდეგს ამ შეტევას უწოდებდა „უკა-“ 
“ ნასკნელ ბრძოლას გერმანიის გამარჯვებისა- 
L | 

პავშირში. 
' თეატრების დაბრუნება მოსკოვში 

ევაკუაციაში მყოფთ თეატრები იყვნენ 
ურალზე, ციმბირში, შორეულ აღმოსავლეთ- 
ში, შუა, აზიაში. მათ მოიტანეს 30-ზე მეტი 
ახალი დადგმა რომელთაც მოსკოველებს 
უჩვენებენ უახლოეს დროში. 

თეატრის ყველა შენობს კაპიტალურად 
რემონტს უკეთებენ ,(საკდესი). / 

"ალექსანდრე მატროსო ვისა და კრასნოდო.ნის ბმირების სახელო.ბის ტანკები 
საზეიმო ვითარებაში გადაეცა ეკიპაჟებს. 
პირველ ტანკზე არის წარწერა--„ალექსან- 
დრე მატროსოვი", მეორეზე ოლეგ კოშე- 
ვოი“,  დანარჩენებზე--კრასხოდონს სხვა 
გმირების სახელები (საკდესი). 

საკონცერტო ფევმსრულებელთა რესპუბლიკური კონკურსი 

ლიკებში, მეორე და მესამე--ქალაქ სვერდ- 
„ლოვსკში. 

საუკეთესო შემსრულებელთათვის წესდება 
28 პრემია თითო 5, 3 და 2 ათასი მანეთის 

რაოდენობით.   

ეებმა გადასწყვი- 
ლ რძე მიუ- 

უმაღლესი სასწავ- 
კ , რომლ აჯ 

ხელი ოკუპანტების მიერ 

მლობამ გამოუშვა მეორე, შესწორე- 

გერმანელ დამპყრობთა- 

მშენებლებს გაეგზავნათ ინსტრუმენ-. 
ლიტერატურა, 

სახაზავი ხელსაწყოები საბჭოთა 
ქტორების კავშირის გორკის განყო- 

: ლეწინბრადის ენერგეტიკი 

გაიხსნა ქალაქის ენერგეტი- 

პშისზთა ბანაჰში. ჰრიზისი ღრმავდება , 

პოლიტიკური ვითარება; ით თმ | 

# 

1 ლებინა კატასტროფა, 

V· 

კონკურსი გაგრძელდება 15 ოქტომბრიდან 
25 დეკემბრამდე (საკდესი). 

დოწნეცის გასეინის ალსადზენად 
ელექტროსადგურებისა და საცხოვრებელი 

სახლების აღდგენაში. გამგზავრებულთა შო- 
რის ბევრნი არიან დონეცის მეშახტეებისა 

და უკრაინის მეტალურგების შვილები, რომ- 

ლებიც ევაკუირებულ იქნენ ომის დასაწყისში. 
ახალგაზრდობას თან მიაქვს ხელსაწყოები 

პროდუქცია წითელ არმიას 

მათი მაგალითისამებრ რაიონის ნოვოდუგი- 
ნოს, კურბატოვოს და სხვა სასოფლო / საა- 
ჭოების მთელი ” რიგი კოლმეურნეობანი, რომ- 
ლებმაც მიიღეს თავიანთი პირუტყვი, ასობით 

ლიტრ რძეს აძლევენ დაჭრილ მებრძოლებს 
' (საკდესი). 

· ნოვო ჩერკასკი კვლავ ზახდა უმაღლესი სასწავლებლების ქალაქი 

და მუშაობას შეუდგებიან სამთო, ენერგე- 

ტიკული და ნაწილობრივ ქიმიური ფაკულ- 
ტეტები ტრიული ინსტიტუტისა, რომე- 
ლიც ყველაზე უფრო დაზარალდა გერმანე- 
ლებისაგან. 3.) 

ნოვოჩერკასკის უმაღლესმა სასწავლებლებ- 
| მა და ტექნიკუმებმა სულ მიიღეს 5.000-ზე 
მეტი სტუდენტი (საკდესი). 

” „ნააოლეო ნის შემოსევა რუსეთში“ | 
რაც მან 1812 წლის სამამულო ომში გა- 
მოიჩინა, : « 1 

დიდ ინტერესს წარმოადგენს წიგნის მნიშ- 
ვნელოვნად გადამუშავებული და გაფართოე- 
ბული განყოფილება რომელშიც6 ავტორი 
იკვლევს 1812 წლის სამა–ულო ომის სახალ–- 

ხო ხასიათს და რუსეთში ნაპოლეონის შემო- 

სევის პერიოდში გაჩაღებული პარტიზანული 
მოძრაობის არსს (საკდესი). წ 

8 ოქტომბერი. 

სტახანოვური შრომისათვის 

დღეღამისო წონის მატების გეგმა. დობოვამ 
დამატებითი ანაზღაურების წესსთთ მიიღო 
ვ03 ლიტრი რძე და 8 კილოგრამი ა 

მარტუკის რაიონის სასოფლო-სამეურნეო 
არტელ „კრასნი მაიაკის კოლმეურნე სმა- 

გულოვამ პურის აღების დაწყებამდე  გათი- 
ბა 247 ჰექტარი ბალახი, ნორმით კი გათვა- 

ლისწინებული, იყო 40 პექტარი. მან ღამა-» 
ტებით” ანაზღაურების წესით მიიღო 41 

ცენტნერი თივა (საკდესი). ჯ 
ზანთავისუფლებგულ რაიონებს 
ფილების წევრებმა სტალინგრადისათეის 

შეაგროვს თეოდოლიტები, ნიველირები, 
ლარტყები და სხვა გეოდეზიური ინსტრუ 
მენტები, აგრეთვე ვრცელი საცნობარო ბიბ- 

ლიოთეკა. გორკელ არქიტექტორთა §: 
ამთავრებს სტალინგრადისა და ჰიტლერელთა 
მიერ ღანგრეული სხეა ქალაქებისათვის საც- 
ხოვრებელ შენობათა ტიპობრივი პროექტე- 
ბისა და ნახაზების შედგენას (საკდესი). 

ზამო ფენა ალა 
ადიილ ვი სათბობით სამუშაოდ. ახი გა- 
დაწყლით ენერგიით '"ქალაქისს მომარაგების 
პრობლემა. 

1942-43 წლის ზამთარში" 12 დღის. განმავ- 
ლობაში სსრ კავშირშე პირველად იქნა გაყ- 

ვანილი ყინულზე მაღალვოლტიანი გადაცე- 
მის ხაზი. ამ ხაზმა უზრუნველჰყკო ლენინ- 
ზრადის ქარხნების მუშაობა და 6% დღის 
განმავლობაში გადასცა 30 მილიონზე 

კილოვატ-საათი ელექტროენერგია (საკდესი).   
სტალინზრალის სამედიცინო. ინსტიტუტში მეცადინეობა დაიწყო. 

სტალინგრადის მედინსტიტუტის "აღრ ანქვი 
მონაწილეობა კ„მიიღო ჩვენი ქვეყნის 13 უ 

დიცინო ინს „ მათ გამოგზავნეს მოწ- 

ყობილობა, ლიტერატურა, სახელმძღვანელოე- 
ბი. ამჟამად ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში 10 
ათასი ტომი ითვლება. 54-21 

9 ოქტომბერი (საკდესი).   
    

თვის“ რშემობრუნების პუნქტს ომის მსვლე- 
ლობაში". ახლა მას შეუძლია შეაჯამოს ზო. 

გიერთი წინასწარი შედეგები ამ, მისი , სიტ- 
ყვით, „უკანასკნელი ბრძოლისა გერმანიის გა– 
მარჯვებისათვის“. 

უწინარეს ყოვლისა, დაკავებული ტერიტო- 
რიების უღიდესი,! რაოდენობის დაკარგვა. 
ჰიტლერმა დაჰკარგა არა მარტო უკანასკწელი 

"ნაყოფი თავისი შარშანდელი , ტაქტიკური 
წარმატებებისა, არამედ 1941 წელს დაპყრო- 

ბილი ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილიც, 

წითელი არმია ძლევამოსილ ბრძოლებს ეწე- 
ეა. დნეპრის შუაწელის ზოლში. ჩვენმა ჯგა- 

რებმა წარმატებთთ გადალახეს დნეპრი და 
დაიკავეს პლაცდარმები სა ადგილას, 1943 
წლის ზაფხული პირველი ზაფხულია, რო- 
დესც ფაშისტური გერმანიას იძულებული 

გახდა ებრძოლნა უკვე. არა გამარჯვებისათ- 
ვის, არამედ იმისათვის, რომ თავიდან აეცი- 

რომელიც მას თავს 

დასტრიალებს, ჰიტლერს ყველა საფუძველი 
აქვს ეშინოდეს მომავალი ზამთრისა, წინა ორი 
ზამთარი ამ მხრივ ფრიად დამახასიათებელი 

იყო. 

· თავისე საზაფხულო „გენერალური შეტე- 
ვისათვის”“ რომ ემზადებოდა, ჰიტლერმა» ჯერ 
კიდევ იანვარში გამოაცხადა „ტოტალური 

მობილიზაცია“, რათა მოეფხიკა ადამიანთა 
აუცილებელი რეზერვები. ხოლო რით ეგებე- 
ბა»იგი მესამე ზამთარს?--თავისი საზაფხულო 
„გენერალური უკანდახევის“ მარტო ორი 

თეის განმავლობაში გერმანიამ იმდენი დაჰ- 
კარგა, რამდენიც მისცა მას „ტოტალურმა 

მობილიზაციამ“. ამ უკანასკნელის შედეგები 

ახლა გაქარწყლებულია წითელი არმიის ძლე- 
ვამოსილი შეტევით, და ადამიანთა რეზერვე- 

ბის პრობლემა, ამჟამად უფრო მწვავედ დგას 
ფაშისტური გერმანიის წინაშე, ვიდრე ოდეს- 
მე მდგარა. 

წითელი არმიის შეტევის მსელელობაში 

გერმანიამ დაჰკარგა ისეთი რაიონები, რო- 

გორიც არის დონბასი, რომლებზეც ფაშისტ- 

თა მესვეურები თავის დროზე გაჰყვიროდნე5, 

რომ ეს რაიონები უზრუნველჰყოფდნენ მათ. 
სტრატეგიული ნედლეულით ამან თავის 
მხრივ არ შეიძლება არ შეამციროს გერმანი- 
ის სამხედრო პოტენციალი. 

იმ სასტიკ დამარცხებებს, რომლებიც გე“- 

მანელ ფაშისტთა არმიამ საბჭოთა კავშირ- 
გერმანიის ფრონტზე "განიცადა, არ შეაძლე- 
ბოდა გავლენა არ“ მოეხდინა გერმანიის ზურ- 
გის მორალურ. მდგომარეობაზე, რასაც მჭერ- 

მეტყველურად ამტკიცებს ჰიმლერის (გესტა-   პოს უფროსის) შინაგან საქმითა მინისტრად 
დანიშენა. „მხდალთა“? და „რწმენანაკლებთა"” 

ჯგუფი. 

მეტი | 

6 ნოემბერს სრულდება 50 წელი გენიალუ- 
რი რუსი კომპოზიტორის პ. ჩაიკოვსკის გარ- 
დაცვალებიდა- ამ თარიღი აღსანიშნავად 
საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამშართვე-. 
ლოში შესდგა საოპერთ თეატრის, კონსერვა. 
“ტორიის, ფილარმონიის, სიმფონიური ორკეს- 

ტრის, მუსიკლური ათწლედის, მუსიკალური 

სკოლებისა და · სასწავლებლების ხელმძ ევანე- 
ლთა თათბირი. 15 ოქტომბრიდან. 15 ნოემბ. 

რამდე საქართველოში ჩატარდება ჩაიკოვსკის 

დღეები სპეციალური პროგრამებით. თბილისის, 
სოხუმის, ბათუმის, ქუთაისის, სტალინირის 

ა სხ ალაქები თ, სა- 
ს აალვკნტრ ემალედიაი მევილი ა თავსკბს 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი საოპერო სპექტაკლე- 
ბი და კონცერტები, რომლებიც შემდეგ გადა- 

თბილისის სამხაჭვრM ჰჰადემჩაში 
თბილისის სამხატვრო აკადემია წელს 14 

მხატვარმა და მოქანდაკემ დაამთავრა. კონ- 

სერვატორიის დარბაზში გამოფენილი იყო 

ახალგაზრდა” მხატვრების ნაწარმოებები, ყვე– 
ლა სურათი სამაზულო ომის თემაზეა. ახალ- 

გაზრდა მხატერები ამ სურათებში, ასახავე5 
ოფიცე და მებრძოლთა გმირულ ბრძო- 

ლებს გერმანელ ოკუპანტთა წინააღმდეგ და 
ფაშისტთა მხეცობას. 

აკადემია დაამთავრეს: ფერწერის დარგში-- 
უ. ჯაფარიძის კლასის სტუდენტებმა „ვ. ტო- 
როტაძემ, გ, ჩირინაშვილმა და ე. ხაჩოაანმა, 

მ. თოიძის კლასის სტუდენტებმა 6. იაქაშვილ. 
მა და ა. ზურაბოვმა, ა. ქუთათელაძის კლა- 

სის სტუდენტებმა ვ. დუგლაძემ, მ. ძაგანიამ 

და მ. გლასოვსკიმ; გრაფიკის დარგში--პროფ, 
შარლემანის კლასის სტუდენტებმა ი, სტარო-. 
სელსკიმ, ვ. გიორგობიანმა, გ. ფოცხიშვილმა, 

6, სამარინამ და გ. ხარგაგორდიანმა; ქანდა- 

კების დარგში--ნ. კანდელაკი“ კლასის სტუ- 
დენტმა %ზ. კრაწაშვილმა, 

ზესბაშონის წმაბრმა მუშაობა განიპხლა 
საქ. 'ხელოვნებს საქმეთ სამმართველომ 

ზესტაფონის თეატრის დირექტორად და სამ- 
ხატვრო ხელმძღვანელად დანიშნა ქუთაისას 
თეატრის რეჟისორი ს. ოყრეშიძე ქუთაისის 

თეატრსა და მის ხელმძღვანელს, რესპუბლი- 
კის სახალხო არტისტს დ. ანთაძეს , დაევალა 
დახმარება გაუწიოს ზესტაფონის თეატ“ს. 
ზესტაფონში უკვე ჩამოყალიბდა დაი 14 

მსახიობისაგან დასი თანდათანობით შეივსება. 
რეპერტუარში თეატრმა შეიტანა: გ. მდივნის 
„პარტიზანები“, ნ. შიუკაშვილის „სულელი” 

დ. ერისთავის „სამშობლო“, პ, კაკაბაძის. „ყვარ. 
ყვარე თუთაბერი“, ვ. გუნიას „და-ძმა“. თეა. 
ტრი სეზონს გახსნის ოქტომბრის დღესასწაუ- 
ლებისათვის გ. მდივნის პიესით „პარტიზანები“. 

„მეშხჩს პყაშსანი“ ოსურ ენაპზე 
სტალინირი („კომუნისტის“ საკ კორ, 

ოსმა პოეტმა და დრამატურგმა მ. შავლოხოვ- 
მა ქართულიდან ოსურ ენაზე სთარგმნა შოთა 

რუსთაველის გენიალური პოემა ' „ვედხის 
ტყაოსანი“... ! : 

მ. შავლოხოვმა სთარგმნა 7.000 'სტრიქო- 
ნამდე.“ წიგნი დასურათებულია მხატვარ ზიჩის 

სურათებით, რომლებიც ამოღებულია „ვეფ- 
ხის ტყაოსნის“ 1888 წლის გამოცემიდან. 

წიგნი გამოცემულია სამხრეთ-ოსეთის 
ხელგამის “მიერ. 1361 XI. 

, 

  

ცხვრის ფარით მინდვრად. იგი კარგად 
მუშავებული აქვს 450 შრომადღე.   

  

წინააღმდეგ ბრძოლის კამპსნია, რაც ამჟამად 
“ გერმანიაში სწარმოებს ამ ობერ-ჯალათის 

ხელმძღვანელობით, მოწმობს გერმანიის ში- 
ნაპოლიტიკურიე მდგომარეობი” გამწვაიებას. 
ტყვეთა ჩვენებანი თავისს მხრივ მოწმობენ 

პესიმისტურ განწყობილებას, რაც თანდათა- 
ნობით ედება ჯარისკაცთა მასას ფრო5ვტზე. 

გამანადგურებელმა დარტყმებმა, რაც , · 
წითელმა“ არმიამ ჰიტლერის სამხედრო მანქა- 

შისტური გერმანიის - საერთაშორისო 

მდგომარეობაზე. უწინარეს ყოვლის“ აძ 

ღარტყმებმა მოამზადეს ნიადაგი ჩვენი ჰპოკავ- 

შირეების გამარჯვებებისათვის იტალიაში “და 
აჭ უკანასკნელის მწყობრიდან გამოყვანისა- 

თვის. ა 

იტალიის კაპიტულაცია მოასწავებს სერიო- 
ზულ გარღვევას” ჰპიტლერელთა “თავდაცვის 
სისტემაში სამხრეთ ევროპაში. აპენინის ნა- 

ხევარკუნძულზე ჩვენი მოკავშირენი ღებუ- 
ლობენ გამოსასვლელ ბაზას, საიდანაც მათ, 
თუ კი მოისურვებენ, შეუძლიათ სერიოზუ- 

ლი საფრთხე შეუქმნან როგორც ბალკანეთს, 
ისე სამხრეთ. საფრანგეთს. ხმელთაშუა ზღვის 

ადმოსავლეთ ბასეინში კუნძულ სამოსისა და 

დოდეკანეზის ზოგიერთი კუნძულის (მცირე 

აზიის ნაპირებთან) დაკავება, ხოლო დასავ- 
ლეთ ბასეინმი კორსიკის დაკავება, მაშინ 

როდესაც ხმელთაშუა ზღვის ცენტრალურ ნა- 
წილში მოკავშირეებს დასაყრდენი ბაზა აქვთ 
იტალიაში, საშუალებას აძლევს ჩვენს “მოკავ- 
შირეებს სერიოზული 'საფრთხე შეუქმნან გერ- 

|'ზანიყV მიერ ოკუპირებულ სამხრეთ ევროპა”. 

ჯერ კიდევ სიცილიის ოპერაციის დროს. გე- 
ბელსი შეშფოთებით სწერდა" „ფელკიშერ ბე- 
უობახტერში“: 

„საბჭოები ჯარებისა და საჭურვლის ვე- 
ებერთელა მასით უკრაინას უკაკუნებენ კარს. 
ბრიტანელებსა და ამერიკელებს იერიში. მო- 
აქვთ „სიცილიაზე, რათა „სამხრეთიდან შემო- 
იჭრან, და. თავის საჰაერო ძალებს. გზავნია5 

გერმანიის წინააღმდეგ., ჩვენ ომის გადამწ- 
ყვეტ ფაზაში ვართ“. 

ფაშისტ მესვეურთა წინაშე აშკარად დაი- 
სახა ორ ფრონტზე ომის აჩრდილი, და ამით 

მათ თვალთ უბნეფდებათ. «ი რატომ“ გაჰ- 
ყვირიან ისინი „ომის გადამწყვეტ ფაზაზე“. 
მართლაც ფრიად ხელსაყრელი ვითარება 

შეიქმნა. ნამდვილი მეორე ფრონტის გასახს- 
ნელად, ამას აღნიშნავს ინგლისისა და ამე- 

რიკის ბეერი ბეჭდვითი ' ორგანო და მოღვა- 

წე. ასე. მაგალითად. გაზეთი „რეინოლდ ნი- 

უსი" სწერს: „თუ ინგლისი და ამერიკ: ახ- 

ლა დაიწყებენ მოქმედებას, საფინალო შეტე- 
ვისათვის მომზათიბულ მძლავრ არმიებს შე: 
უძლიათ შეი1-“ან ეეროპაში იმ დროს, როდე- 

საც წითელი +? ამსხვრეეს ჰიტლერელთა 

თავდაციას აგლეთში. ამაში მდგომარე- 

ობს გამარჯვების და სახელდობრ წელს გა- 

არრ“!   
  

ჰ, ჩიიპოვსჰკის გარდაძვალების 50 წლისწიავისაწმის 

ნას მიაყენა, უდიდესი გავლენა იქონიეს ფა-' 

ტანილი იქნება ჰოსპიტლებსა და მსხვილ სა. 

წარმოთა კლუბებში. ყოველ სპექტაკლს. და 
კონცერტს 'წარემძღვარება პოპულარული მოს. 

სენება (პ. 
მედების შესახებ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისს და 

ბალეტის თეატრი პ. ჩაიკოვსკის დღეებში დას- 
დგამს, წაიკოვსკის ოპერებს – „ევგენი ონე. 

გინსა“ და „პიკის ქალს“. სიმფონიური ორკეს. 

ტრი მოაწყოს სიმფონიური კონცერტების 

მთელ ციკლს ჩაიკოვსკის ნაწარმოებებიდან. 
ფილარმონიის ბრიგადები კონსერვატორიისა 

და მუსიკალური სასწავლებლების პედაგოგები 

ღა მსმენელები მოაწყობენ ჩაიკოვსკისადმი 
მიძღვნილ კონცერტებს. ასეთივე საღამოები 

გაიმართება დრამატიულ. თეატრებში. 

  

ახალგაზრდა მხაჭვრები 
საქართველოს საბჭოთა მხატვრების გალე- 

რიის თრი დარბაზის კედლები სავსეა სურა- 
თებით.. გამოფენილია ნაწარმოებები 50-მდე 
ახალგაზრდა მხატვრისა, რომელთაც მხატვარ- 
თა კავშირში უნდათ შესვლა. 

ახალგაზრდა ავტორებს ბევრი საინტერესო, 

ნიჭიერად გაკეთებული ,; სურათი “ წარმოუდგე– 

ნიათ. გამოფენა აღასტურებს იმ ფაქტს, რომ 

იზრდებიან მხატვართა ახალი, ნიჭიერი კად- 
რები. მათ შორის ყურადღებას იპყრობს კ. 

ბაღდავაძე ფერების შეგრძნობა, კომპოზიცია, 
სინათლის მოხერხებული გამოყენება, ფაქიზი 

გემოვნება--აი რა ახასიათებს“ ამ მხატვარს. 

ასევე იპყრობს ყურადღებას გ. ჩირინაშვი– 

ლის, ტ. ტოროტაძის, ნ. იანქოშვილის ნ 

კანდელაკის, გ. ხალათოვის, ი. დივნოგორცე– 

ვას, მ. მიქელაძე-ბაგრატიონის, ა. ვეფხვაძის 
გ. გაბუნიას, ჯაფარიძე-შარაშიძის (კერამი12), 

ი. გუროს (კარიკატურები), მ. არუთინოვას და 

სხვათა ნიმუშები. გამოფენაში მონაწილეობენ 

აგრეთვე ა. ზურაბოვი, ი, ბასილაშვილი, ღ. 

ვ ბერეცკაია, ე. მოსესოვი, 6. ლებანიძე, გ. 
ჩმუტოვი, ე. საყვარელიძე, ვ. ალექსანიანი, ნ. 

ფოფხაძე, ტ. მაგალდაძე, ლ. ბერღჩეკა, კ. 
ზანდევიჩი, დ. კაბიკოვა, ე. ლალაევა, მ. ვად- 

ბოლსკი, ასკურავა, გ. გორდელაძე, გ. ბერძე. 

ნიშვილი. ა. ჟორდანია, 6, პომორცევა და სხვ. 
ახალგაზრდა მხატვრების ნაწარმოებებს გა. 

ნიხილაქს მხატვართა კავშირი და შეარჩევს 
მათგან ღირსეულთ კავშირში მისაღებად. 

ზუგღიდში შენღება თეაზრი 
ზუგდიდის თეატრი მოთავსებული იყო 

ძველ შენობაში. ზუგდიდის რაიონის ხელმძ- 

ღვანელობამ და ქალაქის ახლო მდებარე 
კოლმეურნეობებმა გადასწყვიტეს ააგონ თე- 
ატრისათვის ახალი, ქვიტკირის შენობა. სა- 

ხელმწიფომ ამ მიზნისათვის უკვე გამოჰყო 

თანხები თავის მხრით ზუგდიდის რაიონის 

საზოგადოებრიობამ მშენებლობას მიაშველა 
მუშახელი, საჭირო მასალები, ტრანსპორტი. 
მშენებლობა გაჩაღდა. 1944 წ. მაისში ზუგ- 

დიღს ექნება ახალი სათეატრო შენობა 5001 

მაყურებლისათვის. I 
ზუგდიდის თეატრის დასს მუშაობა არ შე- 

უწყვეტია. ახლა იგი კოლმეურნეობებში აწ- 
ყობს გამსვლელ სპექტაკლებს და ახალი თე- 
ატრისათვის ამზადებს კადრებს. შესდგა ად- 
გილობრივ სცენის მოყვარეთა ჯგუფი. მთე- 

იწრთვნება და მომავალი სეზონიდან ზუგდი- 
დის თეატრს ეყოლება ადგილობრივი მალე- ლი 

ბისაგან შემდგარი დასი...   
   
ახალქალაქის რაიონი სოფ, კორხის კოლმეურნეობის მოწინავე მწყემსი ნ. ხორშიგიანი 

უვლის კოლმეურნეობის ცხვარს და წელს გამო- 
ს ფოტო რ, აკოფოვისა. 
  

მარჯვების სტრატეგია". გაზეთი აღნიშნავს, 
რომ მოკავშირეებს შეუძლიათ დაარტყან ჰიტ- 

ლერულ ევროპას „ყოველ ადგილას--დუნაის 
შესართავიდან საფრანგეთ-ესპანეთის სპზღვ- 
რამდე და ბისკაის ყურედან ნორკეგიამდე...“ 
მომავალი გვიჩვენებს, თუ როგორ გამოიყე- 
ნებენ ჩვენი მოკავშირენი იმ ხელსაყრელ წზე- 
საძლებლობებს, რომლებიც მათთვის შეიქმნა. 

იტალის კაპიტულაცა პოლიტიკური 

მანიისათვის, იგი აგრესიული ბლოკის დაშ- 

ტულ მთავრობას მუსოლინის მომხრეთაგახ, 
რათა შეჰქმნას იმის წარმოდგენა თითქოს 

„ღერძის“ რომის მხარე კვლავ არსებობს... მას 
სურს დაარწმუნოს გერმანელი ხალხიც და 
თავისი ბალკანელი მოკბვშირეებიც, თითქოს 

გერმანია-იტალიის ბლოკი არ დაშლილა. განა 
შემთხვევითია პს გარემოება, რომ ჰიტლერი 
ახლა წელებზე ფეხს იდგამს, რათა შეანარ- 
ჩუნოს თაყფის გარშემო თავისი მცირე ბალკა- 

ნელი მოკავშირენი, რომელთა შორის, განსა- 

კუთრებით იტალიის კაპიტულაციის შემ- 
დებს აბნეულობა დღა · დეზორიენტაცია 

სუფევ. იტალიის დამარცხებს  გერმა- 
ნიის პროპაგანდა ბალკანელ ხალხებს 

უხატას „ბალკანეთის  განთავისუფლებად 
რომის უღლისაგან“. ალბანეთში მყოფი, გერ 

მანელთას ჯარების სარდალმა ალბანეთის 
„დამოტკიდებლობა“ გამოაცხადა. „სრულ და- 

მოუკიდებლობას“ ჰპირდებიან , საბერძნეთსაც. 

მთელი ეს ფანდები „იტალიის უღლისაგან 
განთავისუფლების“ ლოზუნგის, გარშემო მი- 
მართულია იქითკენ, რომ თავიდან აიცილონ 
ბალკანეთში რღვევა მოკავშირეთა შორის, 
რაც შეიძლება შებოჭონ დამონებულ ბალკა- 
ნელ ხალხთა ბრძოლის გაძლიერება და ამით 
შეინარჩჟწონ გერმანიის უღელი ბალკანეთში, 

მაგრამ გაკოტრებულ ფაშისტ ავანტიურის- 
ტთა ღონისძიებანი ამაოა, სახელოვანი წითე- 

ლი არმიის გამარჯვებანი და გერმანია-იტა– 

ლიის ბლოკის დაშლა არყევე” ჰიტლერის 
ზურგს ევროპაში და თვით გერმანიაშიც. ევ” 

ბულია ჰიტლერის მიერ, ამჟამდ ადგილი 
აქვს ხალხის ანტიფაშისტური ბრძოლის გაძ- 
ლიირებას, დანიაში, ნორვეგიაში, იუგოსლა- 
ვიაში ამას წინათ მომხდარი ამბები ამას 

საკმაოდ ამტკიცებს ტყუილად კი არ ბუტ- 
ბუტებს გებელსი თავის უკანასკველ სტატია- 

ში: „თუ მტერს წარმატებები ექნა, ჩვენი 
2ბსხვერპლი იმატებსო“. 

ჯერ კიდევ მაისში ამხანაგმა სტალინმა 

აღნიშნა, რომ „ფაშისტთა ბანაკი ნამდვილად 
განიცდის სერიოზულ, კრიზისს". ეს კრიზისი 

კვლავ სწრაფი ტემპებით ღრმავდება, 
კ. ლომიძე   
  

ჩაიკოვსკის ცხოვრებისა დღა შემოქ- 

ბერძენიშვილი, რ. ვაშაძე, ვ. სოკოლი, ვეიკი/ 

ლი სეზონის განმავლობაში ეს ჯგუფი გა-. 

“| ისტონეთის სსრ ჩემპიონი)--მესიანი 

თვალსაზრისითაც სერიოზული ლახვარია გერ- „ 

ლის წინასწარ მაუწყებელია. ჰიტლერს ესმის, 
ეს და საჩქაროდ ჰქმნის იტალიის მარიონე-. 

' # 
7 

კვირა, 10 რშტო.მბერი, 9492 

დას. /.       
   

  

  

  

სტალინური ხუთწლედების მანძილზე საბ.. 
ჰოთა კავშირში მრავალი გრანდიოზული მშე- 
ნებლობა სწარმოებდა. საუკუნეთა გაჩმავლო-. 
ბაში დაჭაობებული კოლხიდის ამოშრობ-„ ამ 
გრანდიოხულ მშენებლობათა რიცხვს ეკუთ. 

ვნის. ათიათასობით ადამიანები შეიძარაღე- 

ბულნი მოწინავე ტექნიკით “შეუდგნენ ამ 
უზარმაზარი ჭაობის, ამოშრობას აი სწორედ 

ამ ძველი დაჭაობებული კოლხიდის ახალ სო. 
ციალისტურ კოლხიდად გარდაქმნისადმი არის 

მიძღვნილი თბილისის კინოსტუდიის ახალი 

ფილმი „კოლხიდის ჩირაღდნები“. 

ამ ფილმის სცენარი გ. ჩიქოვანს ეკუთვნის. 

სანახაობითი, აღწერითი ნაწილი კარგია: ჩა- 

ჩვენებია ძველი კოლხიდა, ამომშრობი ბრიგა- 

დების მუშაობა და სხვ. სიუჟეტური 
კი სუსტია, ზოგჯერ გულუბრყვილო. ფილმს 
არა აქვს დრამატიული დაძაბულობა ხშირად 

გაუგებარი და დაუსაბუთებელია ინჟინრების 

ტარასისა და არჩილის დამოკიდებულება. არ 

არის აგრეთვე დამაჯერებელი 

ბის თავმჯდომარის ნესტორისა 

მშენის მუშების დავლყ სტახანოველი კოლ- 

„მეურნე ქალის წაყვანისას. ფილმის ტცალკე 

ნაწილები ყოველთვის არ არის ერთმანეთთან 

მჭიდროდ დაკავშირებული. : 

ფილმი დადგეს რეჟ. დ. რონდელმა და ი. 

კვანძი 

კოლმეურნეო- 
და კოლხიდ- 

„კოლხიდის წირაღდღნები“.... 

  თარზნიშვილმა. დამდგმელები ცდილობენ მა- 

ყურებელს "გააცნონ, რას წარმოადგენდა კოლ. 

: რაიშნჩს 
თბილისში ჩამოვიდნენ კრასნოდარის მხა- 

რის უსპენსკოეს სკოლის წარმომადგენელნი 

– დირექტორი გ. კილესო და მშობელთა კო- 
მიტეტის წევრი მ. კორობკოვა. 4 ოქტომბერს 

ისინი შეხვდნენ ქალთა მე-4 სკოლის მოწა- 
ებს, 

ს ასინბაბილთ მიტინგზე წაკითხულ იქ- 

ია სოფელ უსპენსკოე ბავშვთ წერილი 
თბილისელი მოწაფეებისადმი. ' 

ენ ვეხმარებოდით ჩვენს მამებს გერ- 
მანელ ”დამპყრობლებთან ბრძოლაში. დადგა 

დღე, როდესაც ჩვენი მშობლიური წითელი 
არმია მძლავრი იერიშით მიერეკება პიტლე- 

რელ ყაჩაღებს უკან, დასავლეთისაკენ. მაგ- 

ანადგურეს ჩვენი სკოლა და სკოლის მთე- 
ლი ქონება. იმედი გვაქვს, რომ ძმურ დახმა- 

რებას გაგვიწევთ და გამდგვიგზავნით შეძ- 
ლებისამებრ სასწავლო ნივთებს. : 
მიტინგზე გამოვიდნენ ქალთა მე-4 სკოლის 

დირექტორი ა. ტიმოფეევა, მოწაფე გოგო- 

/ შეხბურთიჩ 
დღეს, 10 “ოქტომბერს, ლ. პ. ბერიას, სახე. 

ლობის თბილისის „დინამოს“ სტადიონზე შე- 
სდგება მორიგი მატჩი საქართველოს პირვე- 
ლობაზ ფეხბურთში თამაშობენ თბილისის 

წითელი არმიის სახლისა და ქუთაისის „ღი 

ნამოს" ფეხბურთელთა გუნდები. 
დასაწყისი საღამოს 5 საათზე. 

  

პრიჭი 
1 ოქტომბერს თბილისს სახელმწიფო 

ცირკის შენობაში შესდგება ესტონეთის სსრ 
და საქართველოს სსრ უძლიერეს მოკრივეთა 

საინტერესო სამატჩო შეხვედრები. 

შეჯიბრებაში, მონაწილეობენ: რეინვალდი 
(საქარ– 

თველოს სსრ ჩემპიონი); კაუნისმაე (ესტონე- 
თის სსრ ჩემპიონი)-–ვართანოვი "სსრ კავში- 

რის „სამგზის ჩემპიონი); კიაბე (ესტონგთის 
სსრ ჩემპიონი) –– გორგასლიძე (საქართველოს 

სსრ ჩემპიონი); სეპერე (ესტონეთის სსრ ჩემ- 

პიონი)––მელაძე (საქართველოს სსრ ჩემპიო- 

ნი; ლესტერი (ესტონეთის სსრ ჩემპიონი)-- 
სტაროსვეტსკი (თბილისი); ლიწამიაგი (ესტო- 
ნეთის სსრ ჩემპიონი)––ნავასარდოვი (მოკრი– 
ვეთა საკავშირო შეჯიბრების სამგზის ფინა. 
ლისტი); ”შახპარონოვი (თბილისი)–– ხანუკაევი 
(თბილისი); კალაძე (საქრთველოს სსრ ჩემ– 
პიონი)--ნაბიჭვრიშვილი (თბილისი). 

შუჯიბრების მთავარი მსაჯია სსრ კავშირის 
სპორტის დამსახურებული ოსტატი ა. ა. 
გოლდშტეინი. , 
“ დასაწყისთ საღამოს 8 საათზე. 

წეაზრებში 
10 ოქტომბერს:--სახ, ოპერა- დილით ღი 

„ბოშათა ბარონი, საღ.--,ჩიო-ჩიო-სან“, რუს- 
თაველის-- „კრწანისის გმირები“, „ მარჯანი- 
შვილის––დილით – „იკოლმეურნის ქორწი. 

ნება“, საღ.-–-,კრაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“, 
გრიბოედოვის-- „მთავარსარდალი სუვოროვი“, 
დვრილის ლით ვანა“, 

LV, 

- საღ, ,ნა- 
აზერბაიჯანული--„მახაბატ“, მუსკომე- 

დიის--დილით--„არშინ მალ-ალან,, საღ. – 

  

თბილიჩსელი მწწაშეები ეხმარებჩინ. გან 

რამ უკანდახევისას ამ ორფეხა მხეცებმა გა- | %, L 

  

    
    

   
     

    
   

   
    

    

   

    

  

   

  

    

     

          

     

    

   
   

      

      

    

   
        
     

   

    

    

      

    

     
   
   

     

    

       

     

  

   

    

     

  

ხიდა წარსულში და როგორ გარდაიქმნა 
როგორ გაშენდა წინანდელი ჭაობების მა 
სოციალისტური სოფლები. მთელი რიგი "აუ. _ 

გილები ფილმში საინტერესოდ არის. გაკეთე, % 

ბული. მაყურებელი ხედავს რა მძიმე ლგ. 

რთულ პირობებში უხდებოდათ მუშაობა კ. 
ხიდის ამომშრობთ, როგორი აღფრთოვანებაფ. 
ებრძოდნენ ისინი წყლის სტიქიონს. 2 

კარგია მხატვრების შ. მამალაძისა. და. 
რომანოვსკის ნამუშევარი. ოპერატორს ა, . V- 

ლიკევიჩს საუცხოო კადრები აქვს გადაღებუ, 

ლი. ანსაკუთრებით დასამახსოვრებელია: 

ლი ააა პანორამა და ფინალური "კად. 

რები. ჯ 

მოქმედი პირნი ერთგვარი სიძლიერით. 

არიან გამოკჭეთილი. დ. წეროძე (ნანი), ს. ; 

ღაშვილი (ტარასი) გ. შავგულიძე (არჩი 

ჰქმნინ ახალგაზრდა ინჟინრების - სახ 

თუმცა დროგამოშვებით ისინი ყალბ · მდ; 

მარეობაში ვარდებიან (განსაკუთრებით |: 
ჩილი). მანჩასა (ა. ჟორჟოლიანი) და ნეს 

როის (მშ. ხონელი) თამაშს სიცხოველე“” შე 

ფილმში. #ტ-«. 

  

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფილმში მქვეთ 

არ არის ნაჩვენები ის სიდიადე, რაც გ 

თებდა კოლხიდის ჭაობების“ ამოშრობის, სა 

მუშაოებს. (2139 
მაყურებელი. 

იბ 

თავისუფლებული 
ზ 

სკოლას 
ნები და პედაგოგები რომელთაც 
დასდეს ჩაატარონ სასწავლო ნივთების 

როვება და შეფობა იკისრეს, კ უსპენსკო 
სკოლაზე. მეორე დღეს მოწაფეებმა შ 
ვეს 200-მდე სახელმძღვანელო, მხატვრული 
ლიტერატურის 120 წიგნი, დიდძალი თ: 

რი, კალმისტარი, რვეული, ტანისამ | 

ლამ გამოჰყო თვალსაჩინო სახელმძ; 
ლოები. თი: ; ; 

ქალთა მე-4 სკოლძს “ინიციატივის 
მაურა ვაჟთა მე-4 სკოლა (დირექტორი. 
კორსაველი), რომელმაც უსპენსკოეს სკო| 
სთვის "შეაგროვა. X00%ე "მეტი სპე 

კომკავშირის თბილისის კომიტეტმა. 
სუსპენსკოეს მოსწავლეთათვის“ გამოჰყო საზი 

ონერული დროშა. 3.3. 
8 ოქტომბერს სტუმრებმა უსპენს ბელ 

წაფეებს წაულეს თბილისელთა “წერილები 
საჩუქრები. (საქდესი). 

  

, 
,. 

– ლექციები და. მოხსენებები”. 
11 ოქტომბერს, საღამოს. 8 საათზე, 

კ. ბ. (ბ თბილისის კომიტეტის · 

პარტკაბინეტში (ლენინის ქ., # 41) 

ამხ, / პავჩინსკის (რუზეჟნი ლექცია 

ენაზე. თემა „საბჭოთა კავშირის, სამ 

პოლიტიკური და საერთაშორისო მდგომარ 
ბა“, ბილეთების მიღება შეიძლება ტკ 
ნეტის ბიბლიოთეკაში დილის 9 საათიდან ს 

ღამოს 8 საათამდე. ; 

ღირ თოლათთთ. , 

ნასამართლო 

შრომის ღისსიპლინის დამრღქეეი. 
Mთხ-ოთხი თვის პიზიმრჟბა 

ამ "დღეებში თბილისის ბერიას რაიო 
პირველი უბნის | სახალხო სასამართლო! 
საშვილის თავმჯდომარეობით. განიხილ, 
მების მიხეილ სოგრატის-ძე გიგიტაშ 

ოლღა შალვას-ასულ ჩიკვაიძის. და · 

ვარლამის-ძე ჭოჭუას "საკმე, რომელ 
სსრ ჯანმრთელობის სახალხო  კომისა: 

განკარგულებით მივლინებული იყვნენ 
დასხვა ადგილებში თავიანთ სპეცხალურ 
მუშაოზე გამოსაყენებლად. საქ. სსრ ჯანში 

თელობის სახალხო კომისარიატში გამროვ 

ხადებლობისა და სამუშაოზე წასვლისათ. 
თავის არიდების გამო, სასამართლომ სამ! 
მიუსაჯა ოთხ-ოთხი თვის პატიმრობა, 

  

.. პასუხისმგებელი რედაქტორ 

ვ. სატიაშვილი. 

ჰინოებში 
10 ოქტომბერს: რუსთაველის-- „მისია 2 

კოვში", ოქტომბერ აა. „სამშობლოსათ ის“, 

დამკვრელი –– საზაფხულო -–- „მსახიობი ქ“ 
ლი% ზამთრის-––,ვალსის მელოდიები“, 

კავშირელი -- საზაფხულო--,მეღორე ქა 
და მწყემსი, ზამთრის-- „უჩინარი 

ლუქსემბურგის სახ.--,„საბუხი“, სპარტაკი   „ოქროს გასაღები".   
როპის ყველა ქვეყანაში, რომლებიც დამონე- |“ 

„პრინცი და მათხოვარი", 96. კომ. სახ.--, 

შობლოსათვის".    
“ 

  

42.“ 

ფრონტების კინოჯგუფების ოპერატორები: 

ზაკოვი, ა, კრილოვი, რ, კარმენი, ბ. 

ლოვსკი, გ, ოსტროვსკი, 
ა. ფ ვი, 

მ, პოსელსკი, მ. 

-.ასა_.__ 

განთან არსებულ სახდაზღვევის ინსპექციას 

ორშაბათიდან, 11 ოქტომბრიდან, „რუსთაველის“ 
ახალი დოკუმენტალური ფილმი გერმანელ ფაშისტთა ჯარების საზაფხულო შემოტევის 

ჩაშლისა და ორიოლის პლაცდარმის ლიკვიდაციის შესახებ, 2 4 

„ბრძოლა ორიოლისათვის“ 
ფილმის ავტორები რეჟისორები რ. გიკოვი, ლ. სტეპანოვა. გადაღებას აწარმოებდნენ "I 

ნებილიცკი, ა. სოფინი, ა, 
ე. ლოზოვსკი, ფ, ლეონტოვიჩი, ბ. მოგილევსკი, ი. 

| 
ტექსტი ი. სმირნიტსკისა, მუსიკალური გაფორმება ვ. სმირწოვისა, 
სამედრო კონსულტანტი გენერალ-მაიორი. ს, პლატონოვი 
კინოქრონიკის ცენტრალური სტუდიის 1943 წ.“ გამოშვება. 

„გლავკინოპროკატის“ საქართველოს კანტორის გამოშვება. 

· სახელმწიფო დაზღვევა 
სიცოცხლის ინდივიდუალურ დაზღვევაზე სიკვდილისა და ინვალიდობის შემთხვე 

ვისათვის მიიღებიან პირები ასაკით 16.დან 55 წლამდე. 2 
დაზღვევა დაიდება ყოველ სადაზღვევო თანხაში ვადით 1-დან 20 'წლამდე,. დაზღვევის საკითხებზე მოსალაპარაკებლად მიმართეთ სარაიონო (საქალაქო) 

ან დაზღვევის აგენტს: 

  

  

       

  

    

სახ, კინოთეატრში 
1211 

სტალინური პრემიის ლაურეატები .ა, კ! 
გაფტი, ი, გუტ” 

მალოვი, ი, მარჩენკი, ი, მონგ- 
პრუდნიკოვი, ა. სოლოდკოვი, სმოროდინ 

საქ. სსრ სახდაზღვევის სამმართველო, 

  

საქ. კ. პ. (ბ) წითელწყაროს რაიკომი და 
რაისაბჭოს აღმასკომი იუწყებიან რაიკო- 

მის მეორე მდივნის ნიკოლო% ადგექსის- 
ძე · მჭედლიშვილის გარდაცვალებას. 

    

   

  

დავით მჭედლიშვილი იუწყებს "სბ 
კ. პ.. (ბ) წითელწყაროს რაიკომის მდივ- 
ნის ნიკოლო% მჭედლიშვილის გარდაცებ | 
ლებას. 1679. 

        
სამტრესტის · კოლექტივი იუწყება ხ2? ისის. დედა თებრო, ცოლი ჯვლიტა „(იტო), საბჭოთა მეფრწეობის მათარა მ ანის შვილები ნუგზარ და ციმი იუწყებიან ს ზშ 8 ეღ კვილები: უ ვ. სირაძის მეუღლის თინათინ 

იკოლო ალექსისძე მჭედლიშვილის არდაცვალებას. გამ კ აა 1 გარდაცვალე გამოსვენება” 10/X, გარდაცვალებას. 1679 გრინივიჩის, 6, 2 

    
   

  

  

  

  რედაქციის მისამართი! თბილისი, ლენინის ქუჩა M მვა კელეფონები პასუხისმგებელი რე დაჭტორის--3-62-26, პასუხისმგებელი რედაქტ ორის მოადგი 

–3-81-84 სასოფთლო-სამიორნირო და სამრიწვე ლო-სატრანსპორტო- 33-80-8331 სამხედრო. ჩანა ოლება-ჯანმრთელობის, 

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

ლის–-3-63-03, პასუხისმგებელი მდივნის--3-08-67, სამდივნოსი--3-06-88; 
ლიტერატურისა და ხელოვნების--3-80-84, წერილების--3-73-24, მო რიკესა და გამომშვების--3-91-65, გამომცემ ლ 

განყ ოფილებებისა: პარტიულისა და პროპაგან 
ობის – 3-5%81. სტამბის დირექტორის =- 3-77- 
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