
   

   

   
   

    

      

    
          
   
   

    
   
    

    

    

   

    
   

   
   

   
   

    

    

  

    

   

     

    

      

' 'ლეტარებო. ყველა ქვეყნისა, შეერთდით! 

„ (ბ) პენტტალუტი პო.მიტეტის, თბილისის კომიტეტისა და მ. სსრ მშრომელთა დეპუტატების საბჭოების ორზანო.. ფია. ი III – 8წხიიხყხიი # 1ნიმძCCCCLC M0CMVXნ08 Mი. (6) . »# 086108 ინი”VIM1C08 ILVV09IIIMMXC9 CV3MICVCI CC8 
კვირა, 15 დეკემბერი, 1948 ფ. # 956 (6881). ფასი იი კაკ, _ 

   

  

ვდაცვის სახელმწიფო კომიტეტის 
შა ამხანაგ ი.ბ. სტალინის 
ხორიულ საოქტომბრო მოხსენებას 

თა ხალხი უდიდესი პატრიოტულა 
2 X საგ თბ "შეხვდა. ბელადის 

“თ. და შრომითი 
ახმავენ. მათ. ამ ბში ჩატარდა 

ქარხნის ი პარრორგანის ციის გა 2. 
ი ხრ ე- ე გეშღენა. საკითხს ამხანაჯ 

, ) სტალინის” მო ა და ქარხნის პარტ- 
ბა წარმოადგენს ჩვენი ეპოქის ა ხრგანიზირბის ამოცანა დაანი. 
, შესანიშნავ პოლიტიკურ დო- | ნა კონკრეტული ღონისძიებანი, რო- 

ი საალიო ბრძო- მელთა განხორციელებით ქარხნის კო” 
და ჩეენი სამართლიან” საქმის| ლექტივი კიდევ უფრო გააძლიერებს 

ჩიე, ების “დიად პროლრამას. დიდი გმი ნ. 
ის ბრძნული სიტყვები გულის! ბას. 

მეში სწვდება დღა ახალი საგმირო 
L ფეს მოუწოდებს საბჭოთა 

ააა : 
ზე ჩვენი გამარჯვება უზრუნ- 

მამაცობისათვის 

თბილისის სპილენძსატკეცი ქარხნის 
კომუნისტები. ავანგარდში არიან. და 
გეგმებს დიდი გადაჭარბებით ასრუ- 
ლებენ. მაგალითად, ამხანაგები მ. და- 

ლყო ილია. ამას მთელი ძალით მო- კითაშვილი, ნ. შომახია, "ნ. ბერიაშვი- 
მობს სამი. დიდი მოკავში სახელმ- ლი და სხვ. დავალებებს 200 და მეტი 
'იფოს. ე ლმძღვან,; ლთა თეირანის კონ-| პროცენტით ა აღდებენ. · პარტიული 
ფე ის ისტორიული გადაწყვეტი- | ორგანიზაცია პოლიტიკურ“მასობრივი 

მელსაც საბჭოთა ხალხი უდი- 
ოფილებით და აღფრთოვანე- 

რიკებსა და ქარხნებში, შახტებ- 
“მაღაროებში, რკინიგზებზე და 

რნეო სოფელში ახალი ძა- 
ითს პატრიოტების 
ომელი ენერგია და ინიციატი- 

ი აიბი მოხსენებას 
ებით ახალი. ძალით გაა:- 

ალისტური შეჯიბრება ქა- 
ფლად. 

მწე დიდ 
პიტს 

მუშაობის გაშლით და ყოველდღიური 
ხელმძღვანელობით ეხმარება ქარხნის 
კოლექტივს წარმატების მოპოვებაში. 

პარტორგანიზაციები ყოველმხრივ ეხ- 
მარებიან და ხელს უწყობენ მასების 
შრომითი ინიციატივის გამოვლენას და 

გავრცელებას, სტახანოველთა, და დაპ- 
კვრელთა რიგების ზრდას, ორასოვან- 
თა და ხუთასოვანთა მოძრაობას, საფ- 
რონტო ბრიგადების წარმატებას. ყვე: 

ლაფერი ეს კი მნიშვნელოვნად ზრდის 
შრომის ნაყოფიერებას სამამულო ომის 
ძნელ პირობებში –- ვიმუშაოთ ორისა 

წდა სამის ნაცვლად, ალები მუშახე- 
ლით მეტი პროდუქცია მიგცეთ' ააა- 
შობლოს) –-– ასეთია ამჟამად გაჩაღე- 
ბული სოციალისტური შეჯიბრების 
ლოზუნგი. ' : 

უდიდესია კოლმეურნე გლეხობი: 
შრომითი თავდადება. სამამულო ომის 
პირობებში კოლმეურნე გაქანება პატ- 

შემოქმედებითს 
დმააივილდა 

„ყ ვის ხელმძღვანე- 
2 პარყლ სრძორებში გამოწრ- 

იი ლენინ-სტალინის ძლევამოსი- 

ვიკების პარტიის ხელმძღვა- 

ით ჩვე ი ქვეყნის მუშებმა, გლე- 
· ინტელიგენციამ. მოიპოვეს 

ღება და ააშენეს სოციალის· 
ოგადოება. სამამ ომის 

პარტია ჩვენს წინაშე წარ- 
“ფაშისტ დამპყრობ- 
აყოველთაო-სახალხო 

ლისჩამდგმელი და ორგა“ 

' პარტიის ორგანიზატორულ- 

ბამ გააერთიანა ღა საერთო 
არმართა საბჭოთა ადამია- 

ღონისძიებანიCდ მ რის 

     
      

   

   
   

    
   
   

    

“რიოტიზმმა უძლიერესი გაქანება ჰპო- 
ვა. ამხანაგ სტალინის მოხსენების პა- 
სუხად საკოლმეურნეო სოფელში მძლა- 
რად გაიშალა სოციალის ი შეჯიბ- 

რება ფრონტბს დსაამეწენო ლი 29. 
ქართველოს რაიონებში ამასწინათ ჩა- 

ტარებული პარტიული აქტივის კრებე- 
ზი ერთხელ. კიდევ „მოწმობენ კოლმე- 
ურნეთა საერთო-სახალხო მისწრაფებაა 

კიდევ უფრო გააძლიერონ ფრონტისად- 
დაუმორჩილა მი დახმარება. მაგალითად, მახარაძის რა–- 

“| იონის პარტიული აქტივის კრებაზე 
აღინიშნა, რომ კოლმეურწე გლეხობა 

პატრიოტული „შრომით მზარდ დახმა- რალინის მოხსენებისა და 

პსუხად საბჭოთა საქართვე“ 
კა-ქარხნებში და რკინი- 

ააროებში და შახტებში, 

აე” <ის და საბჭოთა მეურ- 

"ფართოდ გაჩაღებულ სოცი“. 
: ეჯიბრებას სათავეში უღ“ 

ნა "პარტიული თღგანიბაციები: მა- 

ხელმძღვანელობით, სამამულო 
ძნელ პირობებში, მპსები სძლე- 

ვარ დაბრკოლებას გამარჯ- 

„დ გზაზე. ; ( 

) პარტიული ორგანიზაცი- 

ონული და საქალაქო აქტივი 
კრებებზე იხილავენ ამხანაგ 

ორიულ მოხსენებას და- 

იონისძიებებს ბელადი» 
სახული დიადი ამოცა- 

'თ განხორციელებისა- ატებით 
იდი პოლიტიკური 

28. ი# ხი, (ბ) 
“ ორგანიზაციის” რაიონული 
ვების კრებები, რომლებზედაც 

ნა "ღონისძიებანი ბელადის 
% დიად , ამოცანათა ,წარ- 

ებისათვის. 7 

ლოს ბოლშევიკუ რი 
ნისძიებათა გასატა ებ- 

რძვიან ფაბრიკა-ქარჩნები 
ააა ლიი ასახულ. ამოცანათა 

ჯ ი? : 

ვის. სახელობის ქარ- 
ს) ახალი ძალით გაა“ 

იი ეაზრება, რო- 

ხწის ყველა საამქრო ჩაე- 
1 ნენ სტახაწოვურ ვახტ- 

_ მნიშვნელოვ
ანი გა”, 

ულებენ. ქარხნის კო- 

ატებების მოპოვებაში 

ებას უწევს პარტიული 
' ქარხანაში. ყოველდღიუ- 

      

   
   
   

   

     

   
   

   
   
    
   

    

    
   

   

    

    
   

      

      

  

წარმატებით ეასრუ 

ფოთლის კრეფის გეგმა. შემჭიდროე- 
ბულ ვაღებში აიღეს ერთწლიანი 

ლტურების მოსავალი, ვადაზე ადრე 

ჩაის მწვანე 

ვალ ბანი ამჟამად გაჩაღებო- 

გაეეეი,. შეჯიბრება ციტ· 
რუსების ნაყოფის „დროულად აღებისა 
და ·ნარგავების გამოზამთრებისათვის. 

სოციალისტურ · შეჯიბრებაში, რო- 
მელიც ლი სტალინის ისტორიულ 
მოხსენებასთან დავევშირებით ფარ- 

თოდ ჩაღდება, განსაკუთრებული ად- 

გილი უჭირავს მასების საერთო“სახალ- 
„ხო მისწრაფებას” ყოველმზრივ დაეხმა- 

ონ იმ. ქალაქებისა და რაიონების აღ- 

დგენას, · რომლებმაც. ჰიტლერელი მტ»- 
რეალების მხრივ დროებითი ბატონო- 

ბა განიცადეს. ' კ 

ვანტიული – დახმა- 

რებით გმირი მუშათა კლასი, კოლმეუ- 

რნე გლეხობა და ინტ, ლიგენცია გოლია 

მოდგინედ სწავლობენ გენიალური ბე“ 
ადის და მხედართმთავრის ამხანაგ 

სტალინის მოზხვნენში დიდი ბელადი 

გვასწავლის, რო „ახლა გამარჯვება 

ახლოა, მაგრამ მის მოსაპოვებლად სა- 

პიროა ძალთა ახალი დაძაბვა, მთელი 

ზურგის თავდადებული მუშაობა, წი- 
თელი _. არაი და გაბედულ 

მოქმე“ ონტხე“. 2 ? 

სარივიი ორგანიზაციების ამოც”- 

წაა, როგორც ასრაელეეს ე არაი შე 
ჩაუდგნენ მასების დიდ ტრიოტე 

შემოქმედებითს მუშაობას და წარმარ- 

თონ იგი ჩვენი გამარჯვების დაჩქარე- 

ბით მოპოვებისათვის. თ ა>. 

' საქართველოს „პარტიული ორგანიზა- 
ციები, დიდი 5ფფიეიბიბ უსაზღე“ 

რო ერთ ის სულისკვეთე აღ- 
ს ატაონი ან. გამოწრთობილნი ამხანაგ 

ლ. პ. ბერიას მიერ, ყველაფერს გაა– 

   

   

  

     
   

   
       

   

     

  

    

  

      

  

   

  

   
   
       

      

   
    
       

            

   
   

      

     

' –- გერმანიის 
'სააგიტ -მასობ- კეთებენ ვერაგი მტრის გერმანიი 

ირენ. 'გულდა- ფაშიზმის გასანადგურებლად და ჩვენი 

დ. დიდი "სტალინის სამშობლოს საბოლოო გამარჯვე   ა, ფრონტის ამ- | დასაჩქარებლად. 

სე... ვაიი იიი 
>. 

ის ოშო? რდენო 
ის წითელდროშრვანი და ლენინჩს M 

, სუხელობის სამხედრო ჰჰალემჩჩს გენერლების, 

რქანზთა და ნებაყოფშლობიი დექირაჭებულია 

  

   

” ჟშემუდგენლობის ღაჯილლწება 
წითელდროშოვანხ“ და ' სამამულო ომის მე-2 ხარისხის ორდენით –– 

წითელ , ფრუნზეს სახე- 21 კაცი; 2 =- 

; XXV წლისთავის „„ შრომის წითელი დ ორდენით 

კაცი. 
> | 

'ითელი ვარს ორდენით კაცი; 

სარეგით ნიშას“ ორდენით –- 22 კაცი: 

„ მედლით „საბრძოლო დამსახურებისათვის 

-ააეასა  მნამითა მამაცობისათვის“ -- 10 

კაცი; 
ე მედლით „შრომითი წარჩინებისათვის“ =% 

43 კაცი. (საკდესი). 

გულთა დღე თივითთლთთბ 

ქრონიკა 

წიშწა ამხ. ანდრია ანდრიას-ძე ანდრე” 

აბჭომ ამხ, ი. ა. 

სსრ კავშირის 
ლხო კომისრის 

ი. 

სნ კავშირის სახკომს 
ბენედიქტოვი დანიშნა 

მიწათმოქმედების სახა 
პირველ მოადგილედ: 

საბვოს დეპუტატთა 
თბილის ის საქალაქო. 

: საყურადღებო დ. 

ოს 7 საათზე, გრიბოედოვი 

უბელ: ის მე-I0 სქსჩა 
ს სუქულექო ს2ბ4შს მქ-!9 სქ 

: (ს აააედოვი სახ, თეატრის სენომაში საღა. 

სის საქალაქო საბჭოს აღმასკომი ! 

ს სახ, თეატრის „შენობაში 

  

ბის თბილი 

  

: ზ 

– საბვოთა საინფოტმაციო ბგბიუროსაბან, 11 დეკემბრის ოპერატიული 
ცნობა (-ლი. გვ). , | 
დიდი ბელადის მოწოდების პასუხად, (მ0.2 ბზ). 
მასების შემოქმედებითი მუმაობის სათავეში (მოწინავე). 
ამხ. ვ. მ მოლოტოვმა. მიიღო კოლუმბიის დესპანი ბ-ნი ა, მიჩელსენი. 

მოსკოვს ჩამოვიდა ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლიკის აპარეზიდენტი 
ბ-ნი ედ, ბენეში (1-ლი ბვ. 

– მოსკოვთან ბერმანელთა ჯარების ბანადბურების ორი წლისთავი: 

საბჭოთა საინშოტმაციო ბიუტოსაგან | 
I დეკემბრის ოპერაჭიული ყნობა   

წითელი არმიისადმი დახმარე- 

11 დეკემბრის განმავლობაში კიროვო.ბრადის მიმართულებით ჩვენი ჯარები, რომ- 

ლებიც სძლევდნენ მტრის წინააღმდეგობას, განაგრძობდნენ შეტევას და დაიკავეს კიროვო. 
გრადის ოლქის რაიონული ცენტრი ნოვზო.როდკა, აგრეთვე დაიკავეს დასახლებული 

პუნქტები ცვეტნა, სოსნო.ვკა, სწელბო.რო.დი, იასინო.ვი, ფედვარი, სპას-მაჟშა. 
როვკა, ბლუბოკაია ბალკა, ნოვო.-გვიხაილოვყა, სოტნინსკი, ვერბლიუჟკა 

და რკინიგზის სადგური სახარნაია, უ 
მალინის სამხრეთით და სამხრეთ.დასავლეთით მდებარე რაიონში ჩვენი ჯარები წარ. 

მატებითს ბრძოლებს ეწეოდნენ მტრის ქვეითს უარსა და ტანკებთან. 
ფრონტის სხვა უბნებზე ზვერვა დღა საარტილერიო-სანალმმტყორცნო სროლაა, 

10 დეკემბრის განმავლობაში ჩვენმა ჯარებმა ყველა ფრონტ%ზე დააზიანეს და მოსპეს 
გერმანელთა 186 ტანკი, მათ შორის 103 –- მალინის სამხრეთით მდებარე რაიონში, სა- 
ჰაერო ბრძოლებში და საზენიტო არტილერიის ცეცხლით ჩამოგდებულია მოწინააღმდეგის 

არის. დღეს მთელი 

ხეთშია 
კ. სიმონოვი--მოსკო 
ზ. ტაბიძე მოსკოვი (მე-3 ბვ.). 

–. აკად ალ, ჯანელიძე ისტორ 

   8ი:. პ. პავლენკო: დიადი ბტირლა; 

მიაეფი ააა გარეტი იიი რაა მარლი მიი (| I 2. 
აძლიერებენ ფრონტისაღმი დ 

– ოთარ ებაძე-- ქართველის 

– უცხოეთის დეპეშები: 

საომარი მოქმედება იტალიაში; 

ისჭშრრიული ბი 
· ბრძინულმა სტალინურმა საგარეო პოლიტი- 

კამ საბჭოთა კავშირს მთელი მსოფლიოს. დე–- 

მოკრატიული ხალხების ღრმა პატივისცემა 
მიღპოვა და თეირანის ისტორიული შეხვედ- 

რა ამ პოლიტიკის ბრწყინვალე გამარჯვება 
მსოფლიო ხედავს, რომ 

საბჭოთა კავშირმა, მის მოკავშირეებთან ერ- 
თად, უსრუნველჰყო ჰიტლერიზმის საბო- 
ლოოდ , მოსპობის შესაძლებლობა და უხრუნ- 

ველჰყოფს ომის შემდგომ ხანგრძლივ მშვი- 
დობიანობას. ფაშისტების მიერ გაჩაღებული 
ომის საშინელებათა მიღმა. მსოფლიოს თავის- 

უფლებისმოყვარე ხალხები უკვე შემოქმედე- 
ბათი · შრომის და პროგრესის ახალ ერას ხე- 

ახვარებას 

ქებ | 

ჯ”იბგდეს დავლა, მათ შორის 8 ვარგისი 

რებას უწევს გმირ წითელ არმიას. აქ. 

5 ახრფლს მთელი რაბგი სახელმწიფო '' 

14 ' თვითმფრინავი, 

როვოგრადის მიმართულებით ჩვენი ' ჯა“ 

13- კანაგრმობინ ნ შეტევას. 6 შენაერთის 

მებრძოლები, რომლებიც წინ მიიწევდნენ + 

მტერს საშუალებას არ აძლევდნენ გამაგრს: 

ბულიყო შუალედს “ზღუდეებზე, გავიდნენ 
კიროვოგრადის ოლ 

ნოვგოროდკის მისადგომებზე. 

ცდილობდნენ შეეჩერებინათ შემტევი. საბჭო“ 

«ა ნაწილები და. რამდენიმე გააფთრებული 
კონტრიერიში მოიტანეს. ჰიტლერელების 

კველა კონტრიერიში მარცხით დამთავრდა. 

ზვენმა ჯარებმა მტერს სწრაფად დაარტყეს 
ფლანგებიდან და დღის ბოლოსათვის გერმა- 

წნელები განდევნეს ნოვგოროდკიდან. დაბის 

ქუჩებში დათვლილია პიტლერელთა C600-ზე- 

მეტი გვაში. საბჭოთა მებრძოლებმა ხელთ. 

გერმანელები 

ვე- 
მეხი . თა ბევრი საომარი მასალა, სხეა უბან- 

ზი ჩვენი შენაერთები წინ მიიწევდნენ 135. 

დაიკავეს ირამდენიში დასახლებული პუნეტი, 

რომლებისთვისაც ბრძოლებში მოსპობილია 

გერმანელთა , “ერთ ბატალიონამდე ქვეითი 

ჯარი, 22 ტანკი, 12, საველე ქვემეხი და. მო- 
შინააღმდეგის რამდენიმე ათეული ავტომან- 
ქანა, ი» | 

... ; 

ქალაქ მალინის სამხრეთით და სამხრეთ- 

დასავლეთით ჩვენი ჯარები წარმატებითს 

ბრძოლებს „წეოდნენ მტერთან. დილით გერ- 
მანელთა სამმა ქვეითმა პოლკმა და ტანკების 

დიდმა ჯგუფმა იერიში მოიტანეს. 6 შენაერ- 
"თის პოზიციებზე. უდიდესი ზარალის ფასაღ 

გერმანელებმა თავდაპირველად · მოახერხეს 
ერთი მაღლობის დაკავება. დღის ბოლოსათ- 

ვის საბჭოთა ჯარებმა. რომლებიც ტანკებისა 

დ» თვითმავალი ქვეშეხების დახმარებით 

პოქმედებდნენ, მოწინააღმდეგე ოკუაგდის და 
სავსებით აღარგინეის მდგომარეობა, ბრძო- 

ლის ველზე დარჩა მტრის, 1.500-მდე გვაზი. 

დამწვარი ღა დაზიანებულია გერმანილთა 48 

ტანჯი, 9 თვითმავალი ქვემეხი 30-ზე მეტი 

ჯავშანტრანსპორტიორი და ავტომანქანა. 

წ.მოყვანილია ტყვეები., სხვა უბნებზე ჩვენმა 
არტილერისტებმა ტანკისტებმა ქვეითებმა 

დღ. ჯავშანმტვრეველებმა წარმატებით მოი- 

გირიეს მტრის ყეელა იერიში. მოსპობილია 
მტრის სულ მცირე 60 ტანკი და 40 ავტო- 
პანქანა. გერმანელ მიაირუმატეებიანად; 

შავი. ზღვის ფლოტის ხომალდებმა და სა- 
(რპხრლ, დატცეის არტილერიამ ჩასძირეს მტრის 

სამი „თვითმავალი აჟარშაბი: ( 

11 დეკემბერს მოსკოვს ჩამოვიდა ჩეხო- 
სლოვაკიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი დოქ- 
ტორი ედუარდ ბენეში„ რომელსაც თან 
ახლდნენ ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლიკის ელ- 
წი სსრ კავშირში ბ-ნი %. ფირლინგერი, პრე- 

ხიდენტის კაბინეტის უფროსი ბ-ნი ი, სმუტ- 

ნი, ჩეხოსლოვაკიის საგარეო საქმეთა სამი- 
იისტროს საინფორმაციო სამსახურის 

1ბ6ი ი. კრაუსი, ჩეხოსლოვაკიის არმიის "გე- 
ნერალ-ლეიტენანტი ა. ნიუბორსკი, ჩეხოსლო- 

კაკის სახელმწიფო საბჭოს წევრი ბ-ნი 
ზ, ვრბენსკი, აგრეთვე საგარეო საქმეთა ს.- 

ხალხო კომისრის მოაღგილე ამხ. ა. ე. კორ- 

ნეიჩუკი და საბარეო საქმეთა სახალხო კო- 
პისარიატის საოქმო განყოფილების გამგიხ 
მოვალეობის აღმსრულებელი აზ. გ. ი. 
არმინებ. 

ვაგზალზე ბ6 ედ. .ბენეშს შეხვდნენ სსრ 
კავშირის უმაღლესი საბჭოს _ პრეზიდიუმის 
თაემჯდომარის მოაღგილე ამ. "6, ი. ნატა- 

ლევიჩი, საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარი 

ამხ. ვ. მ. მოლოტოვი; მარშალი კ. ე. ვორო“ 
შილოვი, საგარეო საქმეთა სახალხო „ომის- 
რის მოადგილე ამხ. ს: ა. ლოზოვსკი, ჩეხო- 
სლოვაკის რესპუბლიკს მთავრობასთან 
აკრედიტებული სრ კავშირის ამხ, 

ვ. ზ. ლებედევი, 
"საბჭოს პრეზიდიუმის , მდივანი 
გორკინი, მოსკოვის ქალაქის საბჭოს აღმასკო- 

პის თავმჯდომარის მოადგილე „ამხ. მ. ა. იას- 

ნოვი, ქ. მოსკოვის კომენდანტი გენერალ- 
მაიორი კ. რ. სინილოვი, სსრ კავშირის სახ- 

პრეზიდენტი ბ 
11 დეკემბერს სსრ, კავშირის უმაღლესი. სა. 

ბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარემ ამხ, მ. თ. 

კალინინმა მიიღო ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლი. 
კის პრეზიდენტი დოქტორი ზენეში. 

საუბარს დაესწრნენ სსრ კავშირის უმაღლე–     
11 დეკემბერს სსრ კავშირის «უმაღლესი 

საბჭოს პრეზიდიუმის · თავმჯდომარემ. ამს. 
მ, ი. კალინინმა კრემლში სადილი გამართა 

ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლიკის პრეზიდენტ 

დოქტორ ედუარდ ბენეშის პატივსაცემად. 
სადილს დაესწრნენ ბ-ნი ედ. ბენეში, ჩე- 

ხოსლოვაკიის ' რესპუბლიკის ელი სსრ კავ- 
შირში ბ-ნი %, მანანა, ავრეელ 
კაბინეტის უფროსი ბ-ნი ი. სმუტნი, ჩეზო- 

სლოვაკიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

საინფორმაციო სამსახურის , უფროსი ბ-ნი 

ი. კრაუსი, გენერალ-ლეიტენანტი ა. ნიუ- 
ბორსკი, ჩეხოსლოვაკიის სახელმწიფო . საბ- 

ჭოს. წევრი ბ-ნი ბ. ცრბენსკი სარდალი ჩე- 

ხოსლოვაკთა ნაწილებისა სხრ კავშირში გე- 

წერალი ი. კრატოხეილ,დ უფროსი ჩეხო- 

მოსკოვს ჩამოსვლის დღეს ვაგზალზე კინო- 

ქრონიკის მიკროფონთან ჩეხოსლოვაკიის 

რესპუბლიკის პრეზიდენტმა “ბ-ნმა ე. ბენეშმა 
გააკეთა შემდები განცხადება: 

„მსურს დაგარწმუნოთ, რომ. ჩემმა მოგზაუ- 

რობამ თქვენს გმირულ, ქვეყანაში, უდიდესი 

| სიამოვნება მარგუნა. 

ბ-ნჩ ა. მ 
11 დეკემბერს საგარეო საქმეთა სახალხო 

კომისარმა ამა. ე. მ. მოლოტოვმა მიიღო“ კო- 
I ლუმბიის საჭანგებო დესპანი და. სრულუფ-   ლებიანი მინისტრი სსრ კავშირში ბ-ნი 

დ დ დ 

ქის რაიონული ცენტრის” 

: დენინენადის ოლქის ერთ-ერთ რაიონში 

მოსჰოვს ჩამფვიდუ ჩეხოსლოვაჰიის რესპუბლიჰის 
'“ პრეზიდენჭზი ბ-ნი ედ, ბენეში 

  

სსრ კავშირი უმაღლესი. 
ამხ. ა. ფ. |, 

ამხ. მ. ი. პჰალინინმა მიიღო ჩეხოსლოვაჰიის რქესპუბლიჰის 

სადილი სსრ ჰავშირის შმაღლესი საბჭშს პრეზიდიუმის 
თავმჯღუომარე ამხ. მ. ჩ. ჰილინჩნწან ჩეხოსლრვაჰიჩს 
რესპუბლიჰჩს პრეზიდენტ ბ- 

ჩეხოსლრმაჰიის რესპუბლიჰის პრეზილენე 
ბ-ნ ე. ბენეშჩს ბანცსხადება 

  

ამხ. ქ. მ. მშლოჭოქმა მიიღო. ჰოლუმბჩის დესპანი 

წმოქმედმა რამდენიმე პარტიზანულმა რაზმმა 
24 ნოემბრიდპნ 1 დეკემბრამდე ლიანდაგიდან 

გადააგდო გერმანელთა 5 სამხედრო ეშელო- 
ნი. მარცხის შედეგად დამტვრეულია 100-მდე 
ვაგონი და ორმა, ვაგონთა ნამსხვრე- 

ვებში დაიღუპა 200-ზე, მეტი ჰიტლერელი. ამ 
ხნის განმავლობაში საბჭოთა პატრიოტებმა 
ააფეთქეს 2 სარკინიგზო და 9 საგზატკეცი- 
ლო ხიდი, მოსპეს 8 ავტომანქანა და გამოს- 

პრეს კავშირგაბმულობის 5 კილომეტრი სა- 
ტელეგრაფო-სატელეფონო ჩზაზი, 

-. . 

ტყვე გერმანელმა ეფრეიტორმა კარლ შმიდ. 
ტმა განაცხადა; „მე ვმსახურობდი 709-ე ქვეი- 
თი დივიზიის 739.ე პოლკის 1-ლ ბატალ.ო5. 

ში, რომელიც დაბანაკებული იყო საფრანგეთ. 
ში. დივიზიას ნაწილები დაცვას ეწეოდნე5§ სენ- 
ჩალოსა და სხვა სანაპირო დასახლებულ პუნ- 
1ტებში 1943 წლის 4 ნოემბერს ჩვენი ბატა. 

ლიონი მთელი შემადგენლობით გამოგზავნილ 
იქნა აღმოსავლეთის ფრონტზე. წამოსვლის წი_ 
ნა დღეს დივიზიის მეთაურმა სიტყვით მოჯვ. 
მართა, მან სთქვა: „გერმანიას არასოდეს არ 
განუ ა ისეთი კრიზისი როგორსაც ახლა 

განიცდის, ჩვენი წინანდელი გეგმები და ვა. 
რაუდები არ გამართლდა. ყველა მოლოღინეს 

წინააღმდეგ, საქმ აღმოსავლეთის ფროატზე 
გერმანიისათვის ძალია? არახელსაყრელად შე 
ბრუნდა რუსები გაცილებით იმაზე უფრო 

ძლიერი აღმოჩნდნენ, ვიდრე ჩვენ გვეგონა“, 
დასასრულ გენერალი რისხვით დაესხა თავს 
პოწუწუნეებს> და  პანიკიორებს, გენერლის 
სიტყვამ ჯარისკაცებზე ღამა'წუხრებელი შთა- 
ბეჭდილება მოახდინა მის სიტყვებადან ჩვენ 

მხოლოდ ერთი რამ გავიგეთ: გერმანიის არმია 
რუსეთში დამარცხება. განიცდის და კატას. 
იტროფის წინაშე დგას. აღმოსავლეთის ფრონტ. 

ზე ყოფნის პირველი დღიდანვე ჩვენს ბატა- 
ლიონს ბედი არ სწყალობდა, რუსთა არტელე- 
რიამ და ნაღმსატყორცნებმა საშინელი ზარა. 
ლი მოტვაყენეს. ორი დღის ბრძოლების ”შემ- 
დეგ პირველ ასეულში 22 კაცი დარჩა, მეო- 
რეში –- 12, მესამეში კი ამაზე ნაკლებიც“. 

' ... 

+ 

მიღებულია ცნობა პბერმანელ ფაშისტ არ». 
მზადათა მიერ ქალაქ პსკოუსა ღა მის პაღა- 
მოებში ჩადენილი სისხლიანი მბეცობის შესა. 

ხებ ჰიტლერელებმა სოფელ მედვედოვოში 
მირეკეს მცხოვრებთა დიღი ჯგუფი, რომლე- _ 
ბიც გზებისა და სიმაგრეების მშენებლობაზე 
მუშაობდნენ ფაშისტმი ჯალათებმა ისინი 

"რამდენიმე დღის განმავლობაში უსმელ-უქმე- 
ლი, დასტოვენ „და შემდეგ ააფეთქეს. ბარაკი“! 
შიგ მყოფ საბჭოთა. მოქალაქეებიანად,   
კომსაბპოს რწმუნებული ჩეხოსლოვაკიის ჯა- 
რის ნაწილების ფორმირების” დარგში ამხ. 

გ. ს ჟუკოვი საგარეო საქმეთა სახალხო 
კომისარიატის ევროპის მე-4 · განყოფილების 
გამგე ამხ. ვ. ა. ზორინი, საგარეო საქმეთა 
სახალხო პრესის განყოფილე- 

ბის გამგე ამზ. 6. გ. პალგუნოვი, თავდაცვის 
სახალზო კომისარიატის საგარეო ურთიერთო- 

ბის განყოფილების უფროსი გენერალ-მაიორი 

'ჟ. 6. ევსტიგნეევი, 1-ლი რანგის კაპიტანი 
ჩაბჰოთა კავშირის გმირი 6. პ. ეგიპკო, სრუ- 

ლიად-სლავთა კომიტეტის თავმჯდომარე გე- 
ნერალ-ლუიტენანტი ა. ს. გუნდოროვი, სრუ- 
ლიადსლავთსდ კომიტეტის თავმჯდომარის 
მოადგილე პროფ. ზ., ნეედლი, სრულიად- 
სლავთა კომიტეტის პასუხისმგებელი მდივანი 

ამხ, ე. ს. ოსმინინი. 

ვაგზალზე იყვენქეე "იუგოსლავიის ელჩი 
ბ-ნი ს, სიმიჩი, საფრანგეთის ნაციონალური 

განთავისუფლების კომიტეტის სრულუფლე- 
ბიანი წარმომადგენელი ბ-ნი რ. გარო, ჩეხო- 

ხლოვაკიის სამხედრო მისიის უფროსი (სრ 
კავშირში პოლკოვნიკი გ. პიკა, ჩეხოსლოვა- 
კიის ნაწილების სარდალი სსრ კავშირში. გე–- 
ნერალი ი. 

საელჩოს წევრუბი, 
შეხვედრისას გამწკრივებული იყო  საპა- 

ტიო ყარაული და შესრულებულ იქნა ჩეხო- 
სლოვაკიისა და საბჭოთა კავშირის სახელმწი- 
ფო ჰიმნები. ვაგზალი მორთული იყო ჩეხო- 

სლოვაკიისა და საბჭოთა დროშებით,   « 

-ნი ედ. ბენეში | 
ხი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარის მ 
»დგილე ამხ, ნ, ი. ნატალევიჩი, საგარეო საქ- 
მეთა სახალხო კომისრის მოადგილე ამხ. ა, ე. 

ჯორნეიჩუკთ და ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლიკის 
ელჩი სსრ კავშირში ბ-ნი ზ. ფირლინგერი. 

ნ ედ. ბენქშის ჰაჭჩვსაყემედ. 
წ სლოვაკიის სამხედრო მისიისა სსრ კავშირში 
პოლკოვნიკი გ. პიკა ღა ბნ ედ. ბენეშის 
%ლებელი სხვა პირები, აგრეთვე წევრები 

სეხოსლოვაკიის საელჩოსი სსრ კავშირში. 
საბჭოთა კავშირის მხრით დაესწრნენ ამხა- 

ნაგები: მარშალი ი, ბ. სტალინი, “ვ. მ. მო–- 

ლოტოვი, მარშალი „ ე. ვოროშილოვი, 
ა. ი. მიქოიანი, გ. მ. მალენკოვი, ლ. მ. კა- 
განოვიჩი, ა. ა. ჟდანოვი, ნ, ა. ვოზწესენსკი,. 

ა ს. შჩერბაკოვი, მარშალი ა. მ. ვასილევსკი, 
6 ი. ნატალევიჩნი, ადმირალი ნ. გ. კუზნე- 

ცოვი, ა. ე. კორნეიჩუკი,. ს. ა. ლოზოვსკი, 
4 მ. ლიტვინოვი, ი. მ. მაისკი, ე. ზ. ლებე- 

დევი, ა. ფ. გორკინი, ავიაციის გენერალ- 
პოლკოვნიკი ს. ა. ხუდიაკოვი და სხვები.   

ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ჩა- 
მოსვლა და ჩვენი მოლაპარაკება, სარგებლო- 
ბას მოუტანს ჩვენს საერთო საქმეს, 
ჩეენი მოკავშირის საქმეს.” ჩვენი . ხალხისათ- 
ვის სამშობლოში ეს იქნება “ აალი დიდი 

წყარო აღფრთოვანებისა ჩვენი საერთო მტრის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში“, (საკდესი). 

ყველა 

იჩწელსძნ!! 

"პის კონფერენციის ისტორიულ” გადაწყვეტი- 

კრატოხვილი და ჩეხოსლოვაკიის + 

+დენტი კუნძულ 

დავენ. 
საბოლოო გამარჯვება ჯერ კიდევ მსხვერ- 

პლსა და მთელი ძალღონის დაძაბვას მოით- 
ხოვს, მაგრამ საბჭოთა ხალხები მტკიცედ შე- 

ასრულებენ თავის წმიდა მოვალეობას სოცია- 
ლისტური სამშობლოს წინაშე, 

გამარჯვების მტკიცე რწმენა ახალი ენერ- 

მიჭინგები 
ქუთაისი („კომუნისტის“ საკ. კორ). სა- 

წარმო-დაწესებულებებში ჩატარდა მიტინგები, 
მიძღვნილი სამი დიდი მოკავშირე სახელმწი- 

ფოს ხელმძღვანელთა--სტალინის ჩერჩილის, 

სუხველტის ისტორიული შეხვედრი"ადძი თეი- 
ახძი L 

საწარმოთა მუშა-მოსამსახურეებმა და ინჟი- 
ნერ-ტექნიკოსებმა იკისრეს ახალი საბრძოლო 
ვალდებულებანი ფრონტისადმი დახმარების გა- 
საძლიერებლად. ტყავფეხსაცმლის · კომბინატის 

კოლექტივმა ვალდებულება აიღო გეგმის ზე- 
ვით სამშობლოს მისცეს ასოცი ათასი მანეთის 

ზჰვაჩტჩელის მეშახჭეთა ახალ 
ტჟქვარჩელი („კომუნისტის საკ კორ.). 

სამი დიდი მოკავშირე. სახელმწიფოს –- საბ- 
ჭოთა კავშირის, ამერიკის შეერთებული შტა- 

ტებისა და დიდი ბრიტანეთის · ხელმძღვანელ- 
თა თეირანის კონფერენცის დეკლარაციამ 
შრომითი აღმავლობის ახალი აზვირთება გა- 
მოიწვია ტყვარჩელის მეშახტეებში. მეშახტე- 

თა მიტინგზე, რომელიც დიდი აღფრთოვანე- 
ბით ჩატარდა, სემივოლოსელმა მეშახტეებმა 
ახალი საწარმოო ვალდებულებები იკისრეს. 
პირველ უბანზე ათისთავად მომუშავე სემი- 
ვოლოსელმა ამხ. ა. პოლიკარპოვმა იკისრა 
ქვანახშირს ამოღების დეკემბრის გეგმის 
ვადაზე ადრე შესრულება და შახტში სამუ- 

მაოდ ახალმოსულთაგან სამი კვალიფიციური 

  

ფოთი („კომუნისტის“ საკ. კორ.), ფოთის 
მშრომელები ერთსულოვანი მოწონებით შეხ- 
3ლ6ენ სამი მოკავშირე. სახელმწიფოს –– საბ- 

ტებისა და დიდი ბრიტანეთის ხელმძღვანელ– 
თა ისტორიული კონფერენციის გადაწყვეტი- 
ლებებს. ქალაქის საწარმო-დაწესებულებებში, 
ნავსადგურსა და რკინიგზაზე კოლმეურნეო- 
ბებსა და საბჭოთა მეურნეობებში გაიმართა. 
მიტინგები, რომლებიც მიეძღვნა სამი მოკავ- ' 
შირე სახელმწიფოს ხელმძღვანელთა თეირა- 

ლებებს. მიტინგზე მშრომელებმა . ახალი და- 
ბატებითი ვალდებულებანი აიღეს ფრონტი- 

"სადმი დახმარების, გაძლიერების მიზნით... 
“ რკინიგზის სავაგონო დეპოს. გუშებმა მი- 

“ტინგზე ვალდებულებად აიღეს 1 საათით 
შეამცირონ ვაგონების ტექნიკური გასინჯვის 
დრო, ნაცვლად 3 საათისა და 30 წუთისა შე- 

საკეთებელი ვაგონები ექსპლოატაციაში. გაუ- 
შვან 1 საათსა ღა 40 წუთში, 10 პროცენ- 
ტით შეამცირონ საწვავი და საცხები მასა- 
უის ხარჯვა. დეპოს სტახანოველი ზეინკალი 
ალ ზოშტარია საბრძოლო ვახტზე დადგა და 
დოიური გეგმის” შესრულების მაჩვენებელი 
200 პროცენტამდე აიყვანა, გაეცნო რა მი. 
ტინგზე სამი მოკავშირე სახელმწიფოს ხელ- 
სღორეს კონფერენციის დეკლარაციებს, 
რასოვანმა მჭედელმა მ. წულაიამ ვალდე- 

ბულებად აიღო გებმა 250 პროცენტით შეა- 
ს“რულოს. "დეპოელთა მიტინგზე. ახალი შრო-   

10 ბერს კიევში შ ა ახალგაზრდო. მა ეიიაბორარები ბრეთ. 
მოვიდნენ წარმომადგენლები კიევის ახალგაზრ- 
დობის, პარტიზანებისა და წითელი არმიის იმ 
ნაწილებისა, რომლებმაც მონაწილეობა მიაღეს 
კიევის განთავისუფლებაში მიტინგზე ჯამო- 
სულთა შორის იყვნენ: უკრაინის ალკკ ც. კ-ის 
მდივანი ამხ. კოსტენკო, პარტიზანი ივანე გ., 

რომელმაც დამსწრეთ უამბო სახალხო შურია. 

  

I 
ლონდო.ნი„ 11 დეკემბერი (საკდესი). 

ტაიმნა? დღე მოწინავეში სწერს, რომ 
იუგოსლავიაში გენერალ ტიტოს მეთაურო- 
ბით დროებითი მთავრობის შექმნა, რომელიც 

წარმოადგენს ყველა მთავრ რნაციონალურ,, 
ეთნიურ, რელიგიურ და პოლიტიკურ დაჯ- 
უფებებს, იუგოსლავიის მოსპობილი ერთია- 

იი» აღდგენის , კარგიი წინასწარმაუწყე- 

ელია. : 
აღნიშნავს რა, რომ ჩეტნიკებპ გენერალ 

მიხაილოვიჩის მეთაურობით უკანასკნელ ხა- 
ნებში დაიკავეს ორაზროვანი პასიური პოზი- 
ცია და გადასწყვიტეს შეინარჩუნონ თავისი 
მტრული დამოკიდებულება გენერალ ტიტოს 
პარტიზანებისადმი,-––,ტაიმსი“ შემდეგ აცხა· 

ლონდონი, ,ი დეკემბერი (საკდესი). 

როგორც რეიტერის სააგენტოს კორესპონ- 
მალტიდან იუწყება, იქ | 

8 დეკემბერს დილით მივიდა ა. შ. შტატე- 

ლონდონი, 11 დეკემბერი (საკდესი). 
რეიტერის სააგენტო იუწყება რომ დღეს 
დილით ინგლისში დაბრუნდნენ საგარეო 

ჰავშიტგაბმულობის ინგლისეC და ამეტიჰე 
ლონდონი, 1)! დეკემბერი (საკდესი). 

როგორც მოკავშირეთა ჩრდილოეთ აფრიკის 
ჯარების შტაბი იუწყება, ამერიკის სატრანს- 
ბორტო თვითმფრინავმა იუგოსლავიაში პა- 

ლონღონი, 11 დეკემბერი (საკდესი). მო– 

კავშირეთა, ჩრდილოეთ აფრიკის ჯარების 
შტაბი იუწყება, რომ ინგლისის მე-8 არმიის 

ფრონტზე გრძელდება წინსვლა. მოკავშირე- 
თა ჯარებმა დაიკავეს სან-ლეონარდო. გააფ- 
თრებული ბრძოლები გრძელდება ორტონის 
სამხრეთით. მდინარე , მოროზე შექმნილია» 
მეორე . ხიდწინა სიმაგრე, მიუხედავად მტრის 

მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა. 
ამერიკის. მე-5 . არმიის ფრონტზე მოკავშე- 

რეთა ჯარებყძ ადგილობრივი  მნიშვნელო- 
ბის წარმატებითს ბრძოლებს ეწეოდნენ. მათ 
შეინარჩუნეს და გააფართოეს თავიანთი პო- 
ხიციები ამ ადგილის რამდენიმე მნიშვნე- 

ლოვან უბანზე. 
მოკავშიტეთა ავი 

ლონდონი, 10 დეკემბერი (საკდესი). ოფი- 
ციალურად იუწყებიან,” რომ 10 დეკემბერს 
საღამოს „მოსკიტოს“ ტიპის თვითმფრინავებმა   ა. მიჩელსენი მის მიერ სსრ კავშირის უმაღ- 

ლესი“ საბჭოს პრეზიდიუმის თავმა დომარისა- 
”ვის თავისი რწმუნების სიგე ების მომავალ | 

გადაცემასთან დაკავშირებით. 

| გზო და სატრანსპორტო ობიექტებზე ჩრდილო. 

I 

მცელავი ფრენით იერიში მიიტანეს სარკინი- 

დ დასავლეთ გერმანიაში. : 

ინგლისის ბომბდამშენებმა ნოემბერში მოახ. 

ჰ 
  

 მეზახტის მომზადება. მეშვიდე უბნის 

ახ?ოვბება მჭეტზე ჩვენი გპმატჯვების ჟამი. .._ 

ჭოთა კავშირის, ამერიკის შეერთებული შტა- |. 

„მწიფ 

ქალ, ჰიევის პჰხელგაზრდობის მიჭინგი 

ეწIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIVI 

შჰანასპჰნელი_სნობები. 

„ზაიმსი“ იუგოსიავიის ჰამბების შესახებ 

ა. შ. შბაჭების პტეზიმენზი ტუზველჭი კუნძუC მალჭაზე მივი9ა 

იიენი მა ჭაინანჭი ინგლისში 0აბტუნზნენ ' 

“ საომატი მოქმემება იჭპლიაში 

მე 2 8) 
მე-4 (173 
ი«ზოსლივ 

მოკავშირეთა ავიაციის მო.მედება. 

  

დუწყვეჭილება 
გიით აღაფრთოვანებს საქართველოს ყველა · 
ერთგულ შვილს, როგორც მეომრებს, _ ისე. 
მუშებს, კოლმეურნეებსა და ინტელიგენციას... ქ, 
წვენი _ ყოველდღიური მოვალეობის შესრულე- 
ბა, 

უფრო ინტენსიური ხდება და ჩვენი 
შეუჩერებლად იზრდება. წ 
სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწი- · 

ფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელ- “ 
თა და სტუდენტთა შორის სამი სახელმწი... 
ფოს კონფერენციის შესახებ გამოქვეყნებულ- >: 

მა ცნობამ და ისტორიულმა . დეკლარაციამ. 
ღაღრესად ცხოველი გამოძახილი · ჰპოვა, "მან... 
მიაპყრო ჩვენი ყურადღება 
ამოცანებს რომელთაც დღევანდელი | 
ბები ჩვენს წინაშე აყენებს, და მათი ღირ- . 

სეულად შესრულება ჩვენ დიდ და საპა 
მოვალეობად დაგვისახა. ივნ X 

აკად. ა. პანელიძე 
სტალინის სახელობის თბილისის სახელ-. 
მწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, 

ქუთაისში : 
პროდუქცია აბრეშუმკომბინატის სტახანი 
ლებმა პასიკო ჩიხლაძემ, 4ბო. ააა. გ 

როდაშემ იკისრეს ორმაგად გაანაღდონ. მი , 

ძული დავალება. ; ი 
რკინიგზის ტრანსპორტის მუშაკებმა; იკი 

იმუშაონ გაორკეცებული ენერგიით, ი წა 

და უავარიოდ. რკინიგზის ქუთაისის 
ლიანდაგეთა კოლექტივმა იკისრა 190 > ო 

ტით შეასრულოს დეკემბერში ლიანდაგის მიმ- 
დინარე და საშუალო რემონტის გეგმა, 

ნ. კო ვ%ირიძე 
ი საწატმოო ვალზებულებები 

  

ველთა ჯგუფის ბრიგადირმა მ. ერე 
განაცხადა რომ სამი მოკავშირე სახ 
ფოს ხელმძღვანელთა თეირანის ნფერენ- 
ციის გადაწყვეტილებები მოასწავებენ პირ-. 
სისხლიანი ფაშიზმის გარდუვალ განადგ: 
ბას. ამხ. ერემენკომ თავისი ბრიგადის 

ლით იკისრა დეკემბრის საწარმოო დავ 
ბის გადაჭარბებით შესრულება და ყვ 

იმ ახალმოსულ მუშათა კვალიფიციურ მ. 
ტეებად მომზადება რომლებიც მის · 
დაზე არიან მიმაგრებულნი. , 

ასეთივე საწარმოო ვალდებ. 
რეს სხვა უბნებზე მომუშავე 7 
სპეციალისტებმა, , 

დები მარეს 

ეშახტვე 

ა. კალატო ზაფვილ 

მითი ვალდებულებანი აიღე“ დ 
ბ. შენგელიამ, ვაგონების ახსნითი შე 

„ცელის ხელმძღვანელმა ვ. კვირკველიამ. 
ვ ” ა 

კეთებელი სახელოსნოს მუშეს ინ, 
'ვ. ლაღიძემ გააცნო სამი მოკავშირე 1 

წრფოს ხელმძღვანელთა ისტორიული. 
სმსოღეეთ მიტინგზე ორასოვანმა. 
კალმა ე, ლისოვსკიმ განაცხადა: სამი · 
კავშირე სახელმწიფოს ხელმძღვანელთა 
ფერენცია მოაახლოებს” საერთო . 

   

ჩვენი. გამარჯვების ჟამს. შორს არ არის ის. 
დროო, როცა წითელი არმია მოკავშირეთა ა 
მ“ ებთან ერთად საბოლოოდ. აან 

საზიზღარ მტერს. ისტორიულ გად 
ლებათა საპასუხოდ ვალდებულებას 
250 პროცენტით შევასრულო საწარზ- 
ვალება, ზეინკალმა გ. აბდეკვმა ვალდ 
ბა აიღო 12 დეკემბრისათვის შეას/ 
მიმდინარე თვის დავალება... 
ნავსადგურის იდ. ახალი შრომითი 

სამი მოკავშირე · მავლობით უპასუხეს 

ხელმძღვანელთა კონფერენცი 
დაწყვეუტილებებს, სტახანოველმა ელ; 
მექანიკოსმა გ. ოკუჯავამ, ' მტვირთავმა 

ჩიამ და სხვ მთელი რიბი. კონკრეტ 

ვალდებულებები აიღეს. მათ უკვე გ! რკ 
ებული ენერგიით დაიწყეს ბრძოლა 

ვალდებულებათა შესრფავებურიეს ა. 

    

მგებელთა საბრძოლო მოქმედების შესაზე 
კვის ოლქის ტერიტორიაზე, ნ ავიანაწილ 
თაური საბჭოთა კავშირის გმირი დიმიტ 

ზარენკო, უკრაინის კ. პ. (ბ) კიევის საო 

კომიტეტის მდივანი ამხ, სერდიუკი.. .... 
მიტინგის მონაწილეებმა მიიღეს. სალ · 

წ” უმაღლეი მთავარსარდლის  ამხან 
სტალინისადმი, , უკრაინის ბოლშევიკების ხ 
მძღვანელის ამხ. ხრუშჩოვისა და კიევის. 
ვიზიების მეომრებისადმი (საკდესი). : 

    

დებს: იკიდევ უფრო არასასიამოვნოა, "რომ. 

იუგოსლავიის მთავრობა კაიროში, რომელი 
თვითონ წარმოადგენს ოფიცრების, მოხე( 
ბისა და დიპლომატები მხოლოდ ჯგუ! 
უარჰყოფს გენერალ ტიტოს დელებატე 
და მისი მთავრობის „კანონიერებას“, 

„პარლამენტი, შესაძლოა, მიიღებს ხა 

ძნობებს ამ რთული მდგომარეობის შესახე! 
ახლო აღმოსავლეთიდან იღენის დაბრუნები 
შემდეგ,– სწერს გაზეთი. დროებითი მთავ 
ბის წარმოშობა საგულისხმოა, როგორც. ნა ა 

ციონალური განთავისუფლების პირველი · 
სტიქიური მოძრაობა, რაც ევროპის · კონტი 
ნენტზე ჰქმნის გერმანიის არმიისადმი ორია 
ნიზებული წინააღმდეგობის ბირთვს, · 

ღეჭველია, მოჰყვება სხვები“. შა   

ბის პრეზიდენტი რუზველტი რუზველტ 
    
   

  

თან ახლდნენ გენერალი ეიზენჰაუერი, · წი" 
რალი ლეგი, პრეზიდენტის სპეციალური თა». 
ნაშემწე ჰოპკინსი ' და სხვა პირები. , 

ელჩი ვაინანტი. 

C ოშიცეტთა ბანასხმომა იუგოსლავიაში... · 
ტარა აეროდრომზე: გადასხა ააჭებაიი ასად ა 

თვითმფრინავი ტყვედ წამოყვანილ გერმანელ... 
ტის ინგლისელი და ამერიკელი 

ოფიცრიანად თავის· ბაზაში დაბრუნდა. . 

10 , დეკემბერს მძიმე 
რომლებსაც შორი მოქმედების ავიაგამანად-. 
ბურებლები ახლდნენ, ზუსტად და ეფექტი“ 
ნად დაბომბეს რკინიგზის პარკები სოფიაში. 

მტრის ავიაგამანადგურებლებმი ძლიერი 
წინააღმდეგობა გასწიეს. ჩამოგდებულია 
მტრის რამდენიმე თვითმფრინავი. საშუალო · 
ზომბდამშენებმა იერიში მიიტანეს რკინიგზის. 

ხიდებზე ვენტიმილიაში 
“ის საზღვარზე). გამანადგურებელი ბომბ- 
დამშენები თავს დაესხნენ ჩივიტავეკიას 
(იტალიის დასავლეთ “ სანაპიროზე) და. ზუს-. 
ტად დაბომბეს ნავსადგური, აგრეთქე იერი- ს 
მი მიიტწანეს გემებზე. იუგოსლავიის სანაპი- 
როსთან. ; , პს 

ახიის მოქმემება 
დინეს 4.500 თვითმფრინავ.გაფრინა 

ჩამოჰკარეს 14.500– ტონა ბომბები, 
13.0ია ტონა –- გერმანიის ' ტერიტორააზა, 
1942 წლის ნოემბერში ინგლისის ბომბდამშენ. 
მა ავიაციამ მოახდინა” 1.600 თვითმფრინავ. 
გაფრენა : · 
2400 ტოაა ბომბები. 

«5 11.. ბორი. 
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ს. არუბა 

ბომბდამშენებმა,, 

(იტალია-საფრანგე- 

ვააა. 

"აქედან 

დღისით და 'ღამით და ჩამოჰყარა 
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“ 

_  ურნეობებმა და კოლმეურნეებმა სახელმწა- 
“ ფოს მიჰყიდეს 245 ტონა მარცვლეული, რო- 

ლ ლო საქონელი. 

““ ხელმწიფოსათვის სოიას” ჩაბარება. ჩაბარებო- 
_ ლია 322.261 კილოგრამი სოია: ჩაბარება 

“გრძელდება. 
რისა კოშ დ). %ზ რაიკოშის 

ან. მდივანი ლორთქიფანიძე 
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# ზესტაფონის რაიონის. კოლმეურნეობებმი 

ფოს მიჰყიდეს 12.300 ფუთი 
_ და ამისა, ძმური დახმარების ფონდში შეტა- 

“რის ბერის სახელობის 

3 720 ტონა ხორბალი, სოფ. ზველის სტალინ -ს 

“ სახელობის კოლმეურნეობამ 
2ა 

  

   

  

     

  

   

  

   
    

   
        
       

   

   

    

    

     
   

    

     

   
       

     

   
   

   

“ა. ბადალოვი) აქტიური მონაწილეობა მიიღეს 

„ რუსოვანთა ' ქარვისფერი ნაყოფით 

” 

სპი მშო 
“ გ. წარმატებთ დაამთავრა ზეღდულეთის 

8 : 

ასა 

სიღნაღი („კომუნისტის“ კორ). დიდი 
სტალინის მოწოდებას რაიონის კოლმეურნე- 

ობები და კოლმეურნეები უპასუხებენ ფრო#- 
ტისადმი დახმარების გაძლიერებით წარმა- 
ებით მიმდინარეობს სახელმწიფოსათვის პუ- 

#4, მიყიდვა. 10 დეკემბრისათვს კოლმე- 

მელიც მთლიანად მიზიდულია ზაგოტზერნოს 

საწყობებში. ზ 

კოოპერაციამ კოლმეურნეებისათვის” სოფ- 
“ლებში შეიტანა 100.000 მანეთის სამრეწვე- 

ი. სიმონიშვილი 

24300 კილოგრამია 
სა- 

სახელმწიფოს მიჰყიდეს 
მარცვლეული. წარმატებით მიმდინარეობს 

რაისაბჭოს აღმასკომის თავმეგდომარე 

მი 1 ბერაძე 

... 

ასპიწძა („კომუნისტის“ კორ.), სამი დოღის 
განმავლობაში კოლმეურნეობებმა სახელმწი- 

ბალი, გარ- 

წილია 6.000 ფუთი ხორბალი, სოფ. ხეზაბავ- 

კოლმეურნეოჩამ, 
(თავმჯდომარე გ. ველიჯანაშვილი) ო. 
დღის განმავლობაში სახელმწიფოს. მიჰყიდა 

(თავმჯდომა4ე 

“8. ზედგინიძე) და სოთ. ასპინძის კ„ოლმეუ“- 

ნწეობა „წითელმა მხენელმა“ (თავმჯდომარე 

პურის მიყიდვის საქმეში. "სახელმწიფოსათვის 

  

ცხაკაია („კომუნისტის“ საკ. კორ.). კოლ–- 

პეურნეობებმა და კოლმეურნეებმა სახელპ- 
წიფოს მიჰყიდეს 30.000 კილოგრამზე „მეტი 
მარცელეოლი, ამ საქმეში თავი გამოიჩინეს 

ახალი სოფლის სტალინის სახელობის, სოფ. 
ჯეკლათის ბერიას სახელობის, სოფ. ნოსირის 
"ტალინის სახელობის, ნოქალაქევს ზმოლო- 

ტოვის სახელობის, ცხაკაიას ' სტალინის სახე– 
ლობის კოლმეურნეობებმა. გარდა ამისა, წი- 
თელა არმის პურის ფონდში შეტანილია 
10.011 კილოგრამი მარცვლეული. 
კოლმეურნეობებმა გაისტუმრეს ნატურსაზ- 

ღაური ფრ შესრულებული სამუშა- 
ოებასათვის. მტს-ის ნატურანაზღაურების 1944 

წლის ანგარიშში სახელმწიფოს ავანსად ჩაა- 
ბარეს 6.445 კილოტრამი სიმინდი. : 

ს. კუვავა 
... 

ლანჩხუთი („კომუნისტის“ ჩაკ. კორ.).. 

რაიონის კოლმეურნეობებში წარმატებით მიმ- 
დინარეობს სახელმწიფოსათვის მარცვლეუ- 
ლის მიყიდვა. ქალაქის უბნის სტალინის სახე– 
ლობის კოლმეურნეობამ (თავმჯდომარე ამხ. 
პატარაია) სახელმწიფოს მიჰყიდა 8.600– კი- 

ლოგრამი სიმინდი. ამ კოლმეურნეობის წევრ- 
მა, ოთხი ფრონტელის მამამ კერილე პატარა- 

იამ სახელმწიფოს მიჰყიდა 200 კილოგრამი 
სიმინდი, სამამულო ომის ინვალიდმა კოლმე– 

ურნე დავით კილაძემ –- 300 კილოგრამი, 
მამანტი მენაღარიშვილმა--300 კილოგრამი. 

ლაშეს-ღელეს ფრუნზეს სახელობის კოლ- 
მეურნეობის თავმჯდომარემ ქსენია ორაგვე- 
ლიძექე 600 კილოგრამი სიმინდი მიჰყიდა სა- 
ხელმწიფოს. სიმინდის სახელმწიფოსათვის 

მიყიდეა ასეთივე წარმატებით მიმდინარეობს 

სოფელ ქვიანის კოლმეურნეობ „წითელ 
ოქტომბერში“, სოფელ ქჭყონაგორის რუსთა- 

ეელის სახელობის და გვიმბალაურის მო- 
ლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობებში.   | 3. თამაზაშვილი 

" 

: ბათუმი („კომუნისტის“ საკ. კორ). ციტ- 

და 

ძულა შავი ზღვის აჭარის სანაპიროები. 

პობტდეთისა და ბათუმის რაიონებში გაჩა- 

ღებულია მანდ ლიმონის, და ფორ- 
თოხლის მასობრივი კრეფა. მთელი რიგი 

საბჭოთა მეურნეობები და კოლმეურნეობები 
“ წარმატებით ასრულებენ კრეფის გეგმას. 

ა ი ავარმანყარიბის ტრესტის ე ლ. ბ. ბერიას 

"სახელობის გონიოს საბჭოთა მეურნეობის 

კოლექტიემა ღიდი სტალინის ისტორიულ 

ი ნენებანთან დაკავშირებით გალდებულება 

იკისრა ციტრუსოვანთა კრეფის წლიური ბე- 
"გმა შეასრულოს ვადამდე ამ გვალდებუ- 
ბულებს გონიოელები წარმატებით ან- 

ხორციელებე. ციტრუსოვანთა კრეფის 
' წლიური გეგმა მათ უკვე შეასრულეს 50-ზე 

მეტი პროცენტით. მკრეფავები ა, ლოეტევა, 

, ჟელეზენკო, ე. ალექსეევა, ე. კრივცოვა, · ჟელეზენკო, ე ' ი, 

'· ლიმონ-მანდარინის ტრესტის ალამბრის სა- 
ბჭოთა მეურნეობამ ამხანაგ სტალინის მოწო- 

'დებასთან დაკავშირებით გაჩაღებული სოცია- 
"ლისტური შეჯიბრები შედეგად ვადამდე 

ჟასრულა მანდარინის კრეფის წლიური გებ- 
'6ა. სოფ. ხელვაჩაურის კოლმეურნეობა „წი- 
თელ ოქტომბერში“ (ბათუმის რაიონი) გან. 

"თიაღიდან შებინდებამდე ბარაქიანი საკოლ- 
ეურნეო შრომაა გაჩაღებული. კოლმეურნე- 
ების მეხუთე ბრიგადა ცნობილი სტახანოვე- 
წავუი თურმანიძია და "პირველი 

ხიგადა დ, ფარტენაძის ხელმძღვანელობით . 
"რამდენიმე წელია ეჯიბრებიან ერთმანეთს · 
სასოფლო–-სამეურნეო სამუშოთა გეგმების 

თ შესრულებისათვის. 'ორივენი თითქმის 
"ერთნაირი წარმატებით ასრულებენ მათ მიერ 

წაისრ ვალდებულებებს განსაკუთრებული 
მონდომებით ეჯიბრებიან ერთმანეთს ისინი. 
"ახლა, ციტრუსოვანთა კრეფის "პროცესზი. 
ფადიმე თურმანიძის ბრიგადამ უკვე „მოჰკ- 
რიფა 11 ტონა“ მანდარინი, ფარრინაძჩსამ-- 

10.ზე მეტი. ამ ბრიგადების მოწინავენი ვ. 
"ფარტენაძე, ფ. ზაქარიაძე და სხვები კრე- 

აარ 

  

  

"დიდი სტალინის მოწოდების პასუხად გო-. 

რის რაიონის ქვემო ახალსოფლის სასოფლო 
საბჭოს კოლმეურნეობებმა ვადაზე ადრე და 

"გადაჭარბებთ შეასრულეს საშემოდგომო 
"ხენა-თესვის ჭეგმა, ნაცვლად 703 ჰექტარისა. 
' დასთესეს 738 ჰექტარი. საშემოდგომო თეს- 

კოლმეურნეობა, „მეურნემ? (თავმჯდომარე 
9. გიგაური) –– გეგმით გათვალისწინებული 
279 ჰექტარის ნაცვლად ხორბალი დასთესა 

        

   

  

L 

X 

_ 290 ჰექტარზე. ამავე კოლმეურნეობამ უდა- 
ნაკარგოდ და თავის დროზე აიღოი შაქრის 

ჭარხლისა და სიმინდის მოსავალი. კოლმეურ- 
ნეობაში · სასოფლო სამეურნეო სამუშაოთა 

_ გეგმებს” დიდი გადაჭარბებთ ასრულებენ 
“ ბრიგადები, რომლებსაც სამამულო ომის ინ- 

" ფალიდები ა, გოგიძე ი. სამადალაშვილი და 

_ ვ. გოგიძე ხელმძღვანელობენ. სტახანოვურად 
_ მუწარბენ კოლმეურნეები მ. მანძულაშვილი, 

“8. ცერცვაძე, შ სამადალაშვილი ა. ცერც- 
ეაძე, ლ. ცერცვაძე, მ. ბერიანიძე, დ. ცერ- 
ცვაძე, დათა და კოტე მაისურაძეები, 

ციჭტუსოვანთა ბაღნა4ში 
- 

' თესვის გეგმები წატმაჭებით შეასტულეს 

ლ. ლოლაძე 

ფის დღიურ ნორმებს, 300 პროცენტით ას- 
რულებენ. | 

კაგანოვიჩის სახელობის კოლმეურნეობამ 
(ბათუმს რაიონია გადაჭარბებით--128,6 
პროცენტით შეასრულა რინის კრეფას 

წლიური გეგმა. კოლმეურნეობამ უკვე მოჰკ- 
რიფა და სახელმწიფოს ჩააბარა 27 ტონა 

მანდარინი, მოკრეფილი და ჩაბარებულია აბ- 
რეთვე 7.000 ცალი ლიმონი, წლიური გეგმის 
140 პროცენტი, შეჯიბრებაში, რრმელიც გა- 
ჩაღდა ამხანაგ სტალინის მოხსენებასთან და- 

კავშირებით, განსაკუთრებით დაწინაურდნენ 
მერვე ბრიგადა” ი. ბაგრატოღლისა და მეხუ- 
თე ბრიგადა ო. ასათიანის ზელმძღვანელო- 
ბით. პირველმა კრეფის წლიური გეგმა 200 
პროცენტით შეასრულა, ხოლო მეორემ 
150-ით, : 

ციტრუსოვანთა კრეფის წლიური გეგმა შე– 
ასრულეს აგრეთვე ბათუმის რაიონის ტელ. 
მანისა და ვოროშილოვის სახელობის კოლმე- 

ურნეობებმა. კრეფა წარმატებით მიმდინარე 
ობს სოფ. ხუცუბნის სტალინის სახელობის. 
კოლმეურნეობაში, სოფ. აჭქყვის კოლმეურნე- 
ობა „წითელ ოქტომბერში", სოფ. ულიანოვ- 

კის ლენინის სახელობის, სოფელ ხალას სტა- 
ხანოვის სახელობის სოფელ ქობულეთის 
ბერიას სახელობის კოლმეურნეობებში, ცი- 
ხისძირის, ჩაქვისა და მუხაესტატეს საბჭოთა 

მეურნეობებში. 

ციტრუსოვანთა კრეფა-დამზადების საქმეში 
გეხვდება სერიოზული ნაკლოვანებან ზო. 
გან იმის გამო, რომ დროზე არ მშიაიღეს სა- 

პირო ზომები, ახლა, ამ გახურებული მუ- 
შაობის პროცესში.“ დაეძებენ ინვენტარი, · 
ტტანსპორტს, წუშა ბელს” ხარიზაურის · Vხ- 
ჭოთა მეურნეობას, მაგალითად, არ ჰყოფნის 
ყუთები. ახალშენის საბპოთა მეურნეობაში 
მოუგვარებელია მოსავლის დაცვა. 3 

აჭარის პარტიოლი და საბბოთა ორა»ანიზა. 
ციების, დღამზადების დარგის მუშაკების 

კოლმეორნეობებისა და საბპოთა მეურნეობი- 
ბის წინაშე დგას სერიოზული ამოცანა: 

/ ოროზი, მაღალხარისხოინადდ უდანაკარგოდ 

ჩაატარონ ციტრუსოვანთა ნაყოფის კრეფა, 
მისცენ ფრონტსა და ქვეყანას მეტი მანდა 
რინი, ი, ფო ლი... 

” 

· 

დაამთავრა თესვა ქვემო ახალსოფლის კოლ. 
მეურნეობ „წითელმა მემინდვრემ (თავ- 
მჯდომარე შ. გვერდწითელი), გათვალისწი- 
ნებული 197 ჰექტარის ნაცვლად ხორბალი 
დასთესა 210 ჰექტარზე, გეგმის გადაჭარბე- 
ბით შესრულებაში. თავი ისახელეს ი. ალა- 

ვერდაშვილის და ვ. მარანელის ბრიგადებმა. 
ახლ. კი მუშაობენ მზრალად ჩხენაზე, 

საშემოდგომო თესვის გეგმა ასეთივე გა- 
დაქარბებით შეასრულა ქვემო სობისის კოლ- 

მეურნეობ (თავმჯდომარე ლ. რაზმაძე). ამ 

კო ეობაში ნაკს–თ ვალდებულებებს 
დიდი გადაჭპარბებით ასრულებენ კოლმეურ- 
ნეები შ. აწკარუნაშვილი, ს, რაზმაძე, შ. გი- 

გატრი, მ. აწკარუნაშვილი, 6. ,გიგაური და 

სხეები. ' 
ქვემო ახალსოფლის სასოფლო საბჭოს 

კ' ზლმეურნეობებს 1? წლისათვის შაქრის 

პარხლის დასათესად უკვე 
60 ჰექტარზე მეტი. 

ს, აწკარუნამშვილი 

ქვემო ახალსოფლის · სასოფლო 

მოხნული აქვთ 

ხაბჭოს   
"შემჭიდროებულ ვადებში და ხარისხიანად 

კ. ნანიტაშვილი 
  

  აღმასკომის თავმჯდომარე. 

  

საქ. კ. პ. (ბ) მაიაკოვსკის რაიკომის მღივანი 

-. მაჩაპოპსჰის რაMმMნის მშრფომელები 
_. აძლწქრებენ შრონბჩსადმი დახმარებას 

უმაღლესი მთავარსარდლის საბჭოთა კავში. 
რის მარშლის ამხანაგ სტალინის ისტორიული 

საოქტომბრო მოხსენებითა და ბრძანებით აღ- 
ფრთოვანებულნი მაიაკოვსკის რაიონის 
მშრომელები გმირულად იბრძვიან ფრონტი- 

სადმი დახმარების კიდეგ უფრო გასაძლიე- 
რებლად. , 

" შემოდგომს დასაწყისიდანვე ფართოდ 
გაიშალა სოციალისტური შეჯიბრება კოლ. 

მეურნეობებსა და პოლმეურნეთა შორის. 
გააღდა მარცვლოვა. და: მრავალწლიან 
კულტურათ,დ მოსავლის აღება ნოემბრის 
შუა რიცხვებში კოლმეურნეობებმა მთლია- 
ნად დაამთავრეს სიმინდის აღება 5.000 ჰექ- 

ტარზე ამავე დროს სიმინდის “მოსავა- 

ლი გასულ ' წელთან · შედარებით გა- 
„ზარდეს 85 პროცენტით და ყურძნის მოსა- 

ვალი ჰექტარზე-6 ცენტნერით, კოლმეურ- 
ნეობებმა გეგმის გადამეტებთ თავდაცვის 
ფონდისა და ფაშისტი არამზადებისაგან გან- 

თავისუფლებული რაიონების კოლმეურნეთა 
დასახმარებლად სიმინდის უხვი მოსავალი 
მოიყვანეს 65 ჰექტარზე გამოზარდე” 30 

სული მსხვილფეხა რქიანი საქონელი, 18 სუ- 
ლი ღორი, 20-სული თხა და ცხვარი და 85 
ფრთა ფრინველი. 

სოფელ საკრეულას კოლმეურნეობამ ·„კო– 
მუნხსაკენ+? (თავმჯდომარე შ. ჭუმბურიძე) 
წელს საგაზაფხულო თესვის გეგმა 101 პრო- 

ცენტით შეასრულა, ამავე დროს თავდაცვის 

ფონდისა და გერმანელი ოკუპანტებისაგან 
განთავისუფლებული კოლმეურნეობების და- 
სახმარებლად დასთესა 4 ჰექტარი სიმინდი. 

წელ აპა კოლმეურნეობმ მოიყვან 
650.000 კილოგრამი „სიმინდი, ე. ი. საშუა- 

ლოდ ჰექტარზე მიიღო 10 ცენტნერი მოსა- 
ვალი. 19 ჰექტარი მსხმოიარე ვენახიდან ჰექ- 

„ტარზე მიიღო 88 ცენტნერი ყურძენი, რი- 

თაც გადაჭარბებით ' იქნა შესრულებული 
ყურძნის მოსავლიანობის გეგმა. 

ასევე კარგად იმუშავეს სოფ. ვარციხის 
კოლმეურნეობა „წინსვლა“? (თავმჯდომარე 
გ. შარვაშიძე), ზეკარის ვოროშმილოვის სა- 

ხელობის კოლმეურნეობამ (თავმჯდომარე ვ. 
კბილაშვილი), ზეგანის მე-17 პარტყრილო. 
ბის სახელობის კოლმეურნეობამ 4(თავმჯფდ- 
მარე დ. დოგრაშვილი) და სხვ. 

1943 წელში მეორე ობჩის “ორჯონიკიძის 
სახელობის, მაიაკოვსკის ბერიას სახელობის 
და ზეკარის ვოროშილოვის სახელობის კოლ- 

მეურნეობები საკრეულა კოლმეურნეობა 
„კომუნისაკენ” და ვარციხის კოლმეურნეობა 
„წინსვლა“? სსრ კავშირის სახკომსაბჭოსა და 
საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის 1941 

წლის 13 მარტის დადგენილების საფუძველ- 
ზე თავიანთ წევრებზე გასცემენ დამატებით 
ანაზღაურებას მეცხოველეობის პროდუქტიუ 
ლობისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურე- 
ბის მოსავლიანობის გადიდებისათვის, 

კარგად იმუშავა ვარცისს მევენახეობის 
საბჭოთა მეურნეობამ (დირექტორი ვ. ბარ- 
ბაქაძე), მეურნეობამ ყურძნის მოსავლის გე- 
რმა 103,323 პროცენტით შეასრულა, თითოეუ- 

ლი ჰექტარი ვენახიდან გეგმით გათვალისწი- 
ნებული 40 ცენტნერი ყურძნის ნაცვლად 41 
ცენტნერი ყურძენი მიიღო, ასევე გადაჭარ- 
ბებით შეასრულა ყურძნის გადამუშავების 

გეგმა. 
სამამულო. ომის პირობებში. ჩეუნი- რაიონის 

ბევრი სასახხილო შვილები გმირულად იბრძ- 

ეის ფრონტზე ფაშისტი ავაზაკების წინააღმ- 
თეგ, ზურგში მომუშავე კოლმეურნეები, მუ- 
შები და ინტელიგენცია, დარაზმულნი ჩვე- 
ნი სახელოვანი ბოლშევიკური პარტიის გარ 

შემო, ენერგიულად ეხმარებიან ფრონტს ვე- 

'I 

პარტბიუროს მდივანი ამხ. ა. მესხი) ამხანაგ 

სტალინის მოწოდების საპასუხოდ ახალი კონ- 

ნელმა მეტალურგებმა იკისრეს წლიური გეგ- 
მის გადამეტებით გამოუშვან ათას ტონობით 

დახმარება გაუწიონ ჩვენს ღვიძლ ძმებს – 

ქარხნის აღდგენაში 

მუშაობს, რათა ვადაზე ადრე "შეასრულოს 
საერთო პროდუქციის 
გეგმა. 

ნაგ სტალინის 1943 წლის 6 ნოემბრის ისტო- 

ვადაზე ერთი 

_ | ცენტით. 

CL 

ლი ქარხნის მუშებს «უკითხავს სამი 
კლარაციებს, 

სახოფლო. სამეურნეო მანქანათა ქარხნის პარტიული ბიუროს მდივანი ამხ. ლალიაშვი- 

სახელმწიფოს თეირანის კონფერენციის დე- 

ძ/7976700/ 

დიღი ბელადის მოწოდების პასუხად 
პუტი– სახელმწიფოს. ' წის 

ფოტო ვლ. გინზაურგისა 

  

ზესჭაშონელი მეჭამუტგები 
ზესტაფო.ნი („კომუნისტის“ საკ, კორ.). 

ბესტაფონის ფეროშენადნობთა. ქარხნის კო- 
ლექტივმა (დირექტორი ამხ. ი. , კეკელიძე, 

კრეტული ვალდებულებანი აიღო. ზესტაფო- 

მაღალხარისხოვანი ლითონი, დაზოგონ მილი- 

ონობთ კილოვატსათი ელექტროენერგია, 

უკრაინელებს ზაპოროჟიეს ფეროშენადნობთა 

ზესტაფონელები კონკრეტული საქმეებით 
ასრულებენ ვალდებულებებს. ქარხანა2 96ო- 
ემბრისათვის ნატურალურ ტონებში შეასრუ- 

ლა წლიური გებმა და ახლა თავდადებულად 

გამოშვების წლიური 

სადნობი, საამქროს მეორე, მეოთხე დღა მე- 

შრომითი აღმავიობი 
ზორი („კომუნისტის“ საკ. კორ). დიდი 

ბელადის საბჭოთა კავშირის მარშლის ამხა- 

  
რიულმა საოქტომბროთო მოხსენებაე ახალი 
შრომითი · აღმავლობა გამოიწვია გორის სა- 
წარმოებში. 

გორის საკონსერვო ქარხნის მუშათა კო- 

ლექტივმა (დირექტორი ამხ. პ. საყვარელიძე) 
წლიური საწარმოო გეგმა ვადაზე ერთი 
თვით ადრე, 1 დეკემბრისათვის შეასრულა. 

მუშაობაში საუჯეთესო ნიმუშები ” მოგვცა 
მთავარმა საამქრომ (უფროსი ამხ, დ. ჩერნი- 

კასპელმა მეცემენჭეებმი რ0ეპიტება გაანალდეს 
კასპი („კომუნისტი“ საკ კორ), დიდი 

სტალინის ისტორიული საოქტომბრო მოხსენე-| 
ბითა და 7 ნოემბრის ბრძანებით არფრთოვა- 
ჩებულმა კასპის ცემენტის ქარხნის კოლექტივ- 
მა” ხვისრა წრემზრის  საწარმფო" გეგმის” “გადა: 
ჭარბებით შესრულება. კოლექტივმა წაკისრი. 

ჯალდებულება უკვე გაანაღდა , ღა წოემბრის 
ბეჭმა 106 პროცენტით შეასრულა, 

ნწ0 სახის ახა 
სარეწაო” კროპერაცის კავშირის საბჭომ 

შეაჯამა საწარმოო არტელებში ახალი სახის. 
პროდუქცის გამოშვებისათვის გაწეული 
მუშაობის შედეგები. გამოირკვა, რომ სამამუ- 

ლო ომის“ დაწყების. შემდეგ სარეწაო კოოპე- 
რაციის არტელებს აუთვისებიათ.. 60 ახალი |. 
სახი, პროდუქციის გამოშვება , ადბილობრი> 

ვი ნედლეულისაგან. არტელები. უშვებენ: 
მაღალხარისხოვან ქირურგიულ ძათს, პატრუ- 
ქებს ნავთქურებისა და ფალ ალთ   
·ზრესზ „საქთამბაქომამზანებამ“ ვამაზე ამტე შეასტულა 

თამბაქოს პტომუქციი 
ტრესტ „საქთამბაქოდამზადებამ“ დაწესებულ 

თვით ადრე, გადაჭარბებით 

შეასრულა თამბაქოს ფერმენტაციისა და . ჯა- 

მოშვების 1943 წლის სახელმწიფო გეგა. 

გეგმების შესტულება 
ლანჩხუთის რაიონი 8 დეკემბრისათვის 

L18,77 პროცენტით შეასრულა ციჭოუსთა . 6ა»- 
ყოფის დამზადების წლიური” გეგმა. · დამზა- 
დებულია 4.238.900 ცალი ნაყოფი, ნაცვლად 

გეგმით გათვალისწინებული 3.570.000 კცალი- 
სა. დამზადება გრძელდება. 

საქ. კ. პ. (ბა ლანჩხუთის რაიკომის 
„- . მდივანი მავდია 

რაისაბჭოს ალმასკომის თავმეგდომარე 
ს მანწყავა 

«2». : ; 
თიანეთის რაიოწმ საშემოდგომო თეხვის 

გეგმა 1002 პროცენტით შეასრულა. ამავე 
დროისათვის მსხვილფეხა 'რქიანი, საქოწლის 
სულადობის ზრდის 1943 წლის გეგმა შესრუ- 
ლებულია 100, პროცენტით "მარცვლეულის 
სავალდებულო ჩაბარებისა--100,1 პროცენტით, 
ნატურსაზღაურისა--101.2 პროცენტით, წითე- 
ლი არმიის პურის ფონდში ჩაბარებისა--100,5 
პროცენტით, ხორცის ჩაბარებისა--102,3 პრო. 

ტით, მატყლისა-–-100,6 პროცენტით, რძისა 
–101,6 პროცენტით ყველისა--.104,4 პრო- 

საქ. კ. პ, (ბ) თიანეთის რაიკომის მდივანი 

ღუდუმაური 
რაისაბჭოს ალმასკომის თავმჯდომარე 

ზედეფშური 

ში მარტო კოლმეურნეთა მიერ შეძენილ იქ- 
ნ: 2.273.000 მანეთის მეორე სახელმწიფო 

სამხედრო სესხის ობლიგაციები, , გავრცელე– 
ბულ იქნა 1.350,000 მანეთის "ფულისა და 
ნივთები ლატარიის ბილეთები. კოლმეურ- 
ნეობებმა და კოლმეურნეებმა სატანკო კო- 
ლონის „ქართველი კოლმეურნის“ და საბრ- 

როლო თვითმფრინავთა ესკადრილიების „საბ. 
პოთა საქართველოს“ ასაგებ ფონდში შეიტა- 
რეს 2.358.853 მანეთი. 

კოლმეურნე "გლეხებისაგან მიღებული 
7608 ცენტნერი ყურძნიდან სამტრესტის 
დამზადების რაიკანტორამ "გადაამუშავა და. 
სახელმწიფოს მისცა 317.2582 “დეკალიტრი 

სცფრის-ღვინთ.. - ·. 1 
რაიონის მშრომელებმა 1942-4ვ წლებში 

ჩვენი გმირი წითელი არმიის მებრძოლებს გა- 
უგზავნეასს 5 ევაგონი სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტები, 1.455 ცალი სხვადასხვა თბილი 
ტანსაცმელი, გარდა ამისა ფრონტზე გაგზავ- 

ნეს დიდძალი ინდივიდუალური ამანათები და 
საჩუქრები. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პო- 

ლიტიკურ-მასობრვვვ მუშაობას რაიონის 

კოლმეურნეობებსა და საწპჰრმო. დაწესებულე– 
ბებში. რაიონში 325 აგიტატორი და 154 
წამკითხველი-მესაუბრე ეწევა სააგიტაციო 
მუშაობას, მიმდინარი წლის მარტო უკანას- 

კნელი სამი თვის განმავლობაში სამამულო 

«მის მიმდინარე მომენტზე, სსრ კავშირის 

საერთაშორისო მდგომარეობასა და რაიონის 

მშრომელთა ამოცანებზე მოეწყო 86 პოლი. 

ტიკური მოხსენება, სოფლად კოლმეურნეო- 
ბებში მოხსენებებით გამოდიან რაიონის პარ- 
ტიული და საბჭოთა მუშაკები, ინტელიგენ- 
ციის წარმომადგენლები, ს L 

მასობრივ-პოლიტიკური მუშაობის კარგაღ 

მოწყობის შედეგად გაიზარდა ლენინ- 

სტალინის საქმის ერთგოლი ადამიანებს 
ლტოლვა ბოლშევიკური პარტიის რეგებისა- 

კენ. თერთმეტი თვის განმავლობაში პარტიის 

რიგებში მიღებული იქნა 172 ამხანაგი, პათ 
შორის 115 კანდიდატად. მიღებულთა შორის 

ექესე ღუმელები, მათზე მომუშავე მღნობე- 
ლ 

ნობის გეგმას 150 პროცენტით ასრულებს, 

დს ეს მეტალურგიაში 

ლაშვილი, 
კ. ქოჩიაშვილი, დ. ქარქაშაძე, 
ლიანი, ა. 
ბებს წარმატებით ასრულებენ. 

საამქროს კოლექტივის წარმატება. აქ, 
გორც ცნობილია, წლიური გეგმა ჯერ კი- 
რევ ოქტომბერში შეასრულეს. ახლა საამქ- 

როს კოლექტივი გებმის, გადამეტებით იძლე- 
ვა უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას. 

ზავნი სპეციალისტების შერჩევა უკვე დაი- 

შევსკი), რომელმაც წლიური გეგმა გადაჭარ> 

რენკო,, კარელიძე, ო. კირიჩენკრ 

დიდი გადაჭარბებით ასრულებენ დღიურ სა- 
წარმოო დავალებებს. 

შ, ლოთეიშვილი). ქარხნის კოლექტივმა წლი- 

გადაჭარბებით შეასრულა. 

ზ"იკოსები ახალი ძალით შეუდგნენ დეკემბრის 
საწარმოო დავალების დესრულებას. მეცემენ- 

და 

ლი პტომუქცია 
„ბენზინის 'ცეცხლსანთებს, "ალუმინს ქვაბებს 

      

ვალმებულებებს ასტულებენ 

ები მუშაობის შესანიშნავ ნიმუშებს გვაძლე- 
ენ. თითოეული ღუმელი ლითონის გამოდ- ი 

კე 

საუკეთესო მიღ- 
ივაა, მეტალურგები მ. ვაშაკიძე, გ. გრიგო- 

ლ, · ბრეგვაძე,V გ. დეკანოსიძე, 
ი. ჟორჟო- 

შარიქაძე აღებულ გვალდებულე- 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს მეოთხე 
რო- 

ზაპოროჟიეს ქარხნის აღსადგენად გასაგ- 

წყო. მსურველი ბევრია. ისინი მოკლე ხანში 
ზავრებიან ზაპოროჟიეში. 

ბანნგშიეოტ ჯ, 8იოკაძე 

გოტის საწატმოებში 

ბებით შეასრულა. ქარხნის მუშები ვ. კიპა- 
და სხვ. 

ნაყოფიერად მუშაობს აგრეთვე გორის ზე- 

ყის სახერსის ქარხანა (დირექტორი ამხ, 

ური გეგმა ვადაზე ადრე, 1 დეკემბრისათვის 

ფშ, ჩუბინიძე. 

ცემენტის ქარხნის მუშები ღა ინჟინერ-ტექ- 

რეები დაუღალავად მუშაობენ იმისათვის, რა- 

ქვეყანას მისცენ მეტი და მაღალხარისხო. 

ვანი ცემენტი. 7 

ვ. ბუზალაძე – 

(ალუმბნის ნარჩენებისაგან) ელექტროღუმე- 
ლების სპირალებს, სამეურნეო. თოკს (ჯუტი- 

საგან), „მეკეის“ ძაფს (ფეხსაცმლის მრეწვე– 
ლობისათვის), საპონს დღა ა. შ, 

სარეწაო კოოპერაციის კავშირი” საბჭოს |. 

პრეზიდიუმმა გადასწყვიტა ყოველმბრივ  წა- 
ახსლისოს ადგილობრივი ნედლეულიდან ახა- 

ლი სახის პროდუქციის გამოშვებაზე მომუ- 
მავე რაციონალიზატორები. 

ს გამოშვების გქებმა · 
წლის ბოლომდე გეგმის გადამეტებით გა- 

მოშვებული იქნება მრავალი ათქული ათასი 

ფუთი თამბაქო. 
ტრესტ „საქთამბაქოდამზადები“”“ მმართ. 

ა ·- ველი ზრ. 8აშმაკიძე 

ზიბმა 107 
პროცენტით შეასრულეს საშემოდგომო თავ- 

თავიანი კულტურების თესვის გეგპა. დათე- 
სილა 8.350 ჰექტარი სოფ. წალასყურის 

ლენინის სახელობის კოლმეურნეობამ /თაეე 
ჯდოშარე ე. ჩაჩანიძე) დასთესა 353 ჰექტა- 

რი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 
300 ჰექტარის, მოლოტოვის იახელობის 

კოლმეურნეობამ (თავმჯდომარე დ. რურტა) 

დასთესა 260, ჰექტარი, ნაცვლად 220 ჰექტა- 

რისა. გადაჭარბებით შეასრულეს საშეპოდჯო- 

მო მარცვლეული კულტურების თესვის გაჭ- 

თბილისის რაიონის კოლმეუორნეო 

მები სოფ. მარტყოფის ლენინის სახელობის, |' 

სოფ. ლისის ორჯონიკიძის და ბაქრაძის სა- 

ხელობის. კოლმეურნეობებმა და სოფ. თელე- 

თის კოლმეურნეობა. „იმედმა“. 

ი, ყველაიძე 
.«.. 

ხობი („კომუნისტის კორ.) ხობის რაი- 

ონმა 8 დეკემბრისათვის მანდარინის დამზა- 

დების გეგმა 104 პროცენტით შეასრულა. 

დამზადება გრძელდება. 
ზრ. ნანეიმვილი 

  
. ა ' დბა შლა” ზები კუ =. 

თავმჯდომარე, 7 ბრიგადირი, 7 აგრონომი, 

მიუხედავად ამისა, უნდა აღიწიშნოს, რომ 
რაიონის კოლმეურნეობათა და საწარმო-და- 

წესებულებათა მუშაობაში ადგილი აქვს 

6-კლოვანებებს, რომელთა გამოსასწორებლა-. 

დაც საქ. კ. პ. (ბ) "ცენტრალურმა კომიტეტმა 
მაიაკოვსკს რაიონის პარტიულ ორგანიზა- 
ციებ დაუსხა საბრძოლო ამოცანები, ამ 
ანოცანების განხორციელებისათვს საქ. 

კ. პ. (ბ) მაიაკოვსკის რაიკომისა და რაისაბ- 

ჰოს აღმასკომის მიერ გადამჭრელი ზომებია | 
მიღებული. ნოემბრის შუა რიცხეებში ჩატარ- 
და საქ. კ.პ.(ბ) მაიაკოვსკის რაიკომის პლენუ- 
მი, რომელმაც განიხილა საკითხი საშემოდგო- 
მო სამუშაოების მიმდინარეობისა და საზამთ- 
რო სამუშაოებისათვის მზადების შესახებ და 

დასახა მთელი რიგი ღონისძიებანი, რომელთა 

განხორციელებისათვის გაცხოველებული მუ- 
შაობა მიმდინარეობს. 

რაიონის მშრომელებში უღიღესი შრომითი 
აღმავლობა გამოიწვია საყვარელი ბელადის 

დიდი სტალინის ისტორიულმა საოქტომბრო 
მოხსენებამ და ბრძანებამ რომლის საპასუ- 
ხოდ რაიონის კოლმეურნეობებმა და მუშა- 
მოსამსახურეებმ» ახალი საბრძოლო გვალდე- 
ბულებები იკისრეს. 

სამი დიდი მოკავშირე 

სსრ კავშირის, ა, შ. შტატებია და დიდი 

ბრიტანეთის ხელმძღვანელთა თელრანის კონ- 
ფერენციის ისტორიულ დეკლარაციას რაიო- 
ნის მშრომელები ღრმა კმაყოფილებით შეხე- 

დნენ. მათ ახალი ვალდებულებები იკისრეს 

ამ დიდი ისტორიული გადაწყვეტილების აღ- 
სა”იშნავად. 

მაიაკოვსკის რაიონის პარტიული, საბჭო. 
თ. დღა სამიწათმოქმედო ორგანოები საქ. 

კ. პ, (ბ) ცენტრალური კომიტეტის ხელმძღ- 
ვანელობით და დახმარებით წარმატებით გა- 

დასწყვეტენ რაიონის წინაშე დასახულ ამო- 

ცანებს და კიდევ უფრო გააძლიერებენ დახ. 
მარებას ჩეენი გმირი წითელი არმიისადღმი, 

ყველაფერს გააკეთებენ გერმაელ ფაშისტ 

22 მასწავლებელი, 5 ექიმი,4 ინჟინერი და სხვ. , 

სახელმწიფოს 

კვირა, 12 

სოხუმის ინჭელ 
სოხუმი („კომუნისტის“ საკ. კორ.) 

ხუმში შესდგა ქალაქის ინტელიგენციის კრკ- 
ბა, რომელიც გახა აფხაზეთის ასსრ ჯანაშ- | 
ლების სახალხო კომისარმა ამხ. დარსანი 

დიდი ოქტომბრის სოციალისტური „რევო- 

უციის XXVI. წლისთავის გამო ატანა 

სტალინის მოხსენებასთან დაკავშირებიდ#/ი ) 

ტელიგენციის ამოცანების შესახებ მოხ>ენება 

გააკეთა აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი Lაბჭოა 

პრეზიდიუმის, თავმჯდომარემ ამხ მ. ლდელბამ. 

სიტყვით გამოსულმა სოხუმის ბერიას სახე- 

ლობის პედინსტიტუტის ენისა და ლაიტერა- 

ტურის ფაკულტეტის დეკანმა აზ. ე. გვასა- 
ლიამ აღნიშნა, რომ ინსტიტუტმა სამამულო 

ო=მის დღეებში მნიშვნელოვნად გააუპჯობეს» 

მუშაობა, მასწავლებელთა კადრების აღზხიდის 

საქმეში. ომის განმავლობაში ჩატარდა ო=ი სა- 

მეცნიერო კონფერენცია. ამჟამად მიმდინ““ ჟ- 
ობს მესამე კონფერენცია. პედინსტიტუტმა უკ- 

გამოსცა ზეცნიერულ ნაშრომთა პირიიოი 

ებული; მზადდება მეორე კრებული, დიდა 
სტალინის მოხსენების პასუხად ჩვენ კიდეე 
მეტი თავდადებით ვიმუშავებთ სამ წნობლო- 

სათვის, მოსისხლე მტერზე გამარჯვებისათ- 
ვიL 

+ 

სამედიცნო მეცნიერებათა დოქტორმა 

ი. ელიგულაშვილმა კრების მონაწალეებს 
უამბო აფხაზეთში საბჭოთა ხელისუფლების 

დამყარების შემდეგ” მერიცინის სწრაფია აღმა- 
ვლობის შესახებ.--ამხანაგ სტალინის მოხსენე. 

ბა,––სთქვა მან,-––ჩვენი 2 საბრძოლო პროგრამაა. | 

      

   
სო- 

  
რაიკომის პლენუმი, პლენუმმა განიხილა ორი 
საკითხი: 1) საშემოდგომო სასოფლო–სამეურ– 

ნეო სამუშაოთჰ შედეგებისა და საგახაფხულო 
თესვისათვის მზადების შესახებ და 2) სტალინი- 
რის პარტიული ორგანიზაციის ზრდის შე- 
სახებ. 

რის რაიაღმასკომის მიწგანის ,გამგის ამხ. კ. კა– 
ლანდაძის მოხსენება. - 
საშემოდგომო ხენისა და თესვის გეგმა რა“ 

იოწმა გადამეტებით შეასრულა. შარშანდელზე 
25 დღით აღრე. მზრალად ხვნის გეგმა 30“ 
წოემბრისათვის შესრულებული იყო 84 პრო- 
ცენტით. საშემოდგომო თესვის ჩატარებაში 
თავი გამოიჩინეს ქემერტის, არწევისა და ძა- 

რის სასოფლო საბჭოების კოლმეურნეობებმა. 

პლენუმზე ამასთან ერთად” აღნიშნულ იქნა. 
რომ ზოგიერთ კოლმეურნეობას ღა მტს-ში   

საქ. სსრ ფინანსთა სახალხო კომისარიატი 

მესამე კვარტალის სოციალისტური შეჯიბ- 
რების შედეგების მიხედვით პირველ ადგილ- 
ზე გამოვიდა და მას მიენიჭა საკავშირო გარ-. 
დამავალი ' წხნთელი დროშა და ფულადი 
ჯილდო 100.000 მან, რაოდენობით, 

გუშინ, 6 დეკემბერს, საქ. სსრ ფინანსთა 
სახალხო კომისარიატი კლუბში შესდგა 
დროშის გადაცემისადმი მიძღვნილი საზეიმო 
სხდომა, რომელსაც კომისარიატის აპარატის 
მუშაკებს გარდა ესწრებოდნენ ქ. თბალისისა 
და მისი რაიონების საფინანსო დარგის მუშა- 
კები. კრება გახსნა საქ, სსრ ფინანსთV სა- 
ხალხუ კომისრის მოადგილემ ამხ, კ. სოხა- 

რემ 
სსრ, კავშირის ფინანსთა სახალხო კომისა- 

რიატია და საფინანსო.საბაბცყკო მუშაკთა 
პროფკავშირის ცენტრალური კომიტეტის სა- 

ხელით დროშა გადასცა ამავე, კავშირის თაი- 
მჯდომარე ამს. ზასორინმა., მან მიულოცა 
საქართველოს საფინანსო დარგის მუშაკებს 

მაღალი ჯილდო და უსურვა შემდგომში უფ- 
რო ნაყოფიერი მუშაობა. :   

» 
(მოსკოვი, „კო.მუნისტის“ 

ამ სათაურით „კრასნი ფლოტში“ მოთავსე- 
ბულია ამხ, შლესბერგის შემღეგი კორესპონ- 

ან წითელდროშოვანი ბალტიის ფლოტი- 

როდესაც საბპოთა კავშირის გმირ გენადი, 
ცოკოლაეცის ესკადრილიის” შესახე“ წიგნი 
დაიწერება, ჩვენი , ქვეყანა. შეიტყობს ამაღელ- 
ვებელ დაწვრილებითს ცნობებს ამ ესკადრი. 
ლიის თითოეული მფრინავის შესახებ, შეიტ- 

ყობს, როგორ მიფრინავდნენ ერთიან - მკაფიო 

მწყობრში ოსი ცოკოლაევი, რუსები კუზნეცო- 
ვი და კარპუნინი, უკრაინელი გერასიმენკო, 
ბალყარილი პლიმ ბაისულთანოვი, , ქართველა 
შაქრო ბედუკაძე. | წააემ ე 

ერთხელ, კრებაზე რომ გამოვიდა, ცოკ 
ლაევმა სთქვა: „ჩვენ “ურღვევი ერთიანოსს 
გვაკავშირებს, თითოეულ ჩვენგანში დიდია 
სამშობლოსათვის სიამაყის გრძნობა. ჩვენი შე- 

ხმატკბილებული კოლექტივის თითოეულ წევ- 
სრში დიდია სიამაყის გრძნობა თავისი ხალხი- 

სათვის, კავკასიის ხალხი «იქნება ეს უკრაი- 
წის, თათრეთისა თუ სომხეთისა. ჩვენ ყველანი 
დიდი არმიის მეომრები ვართ", 

ეს უაღრესად სწორი სიტყვები დადასტუ-. 

წო 

/გენსიის ; 

თს. მხრკთრ (სწა სას” 8 აჭ 

(ალოეს 1.) 

  

საპაქართველოს ჰ. პ. (ბ) სზალინირის რაიკომის. პლენ 
შესდგა საქართველოს კ. პ. (ბ) სტალინირის ”არადამაკმაყოფილებლად მიმდინარეობს · 

პირველ საკითხზე მოსმენილ იქნა სტალინი- | ხ 

  

ღროშის გბადაყქემა 

მეგობრობა 
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–“ს ' 

დეკემბერი ი. 
  

>> #8 

ება / 
–-- ჩვენგანი გაათკეცებული ე 

ისუკბვე ჯი, უაყძბა აბასის» # 
მიქ 1 ბ) 1:46. ღ 

აწი) 1 + 
მგზნებარე პატრიოტული სიტყვა 

ა 

- 

ღვიწემ ამხ, გ.” გულიამ. „მან განაცხადა 

აფხაზეთის ლიტერატურისა და ხელი 
პომაკთა · წინაშე დასახულია ამოც. 

დეელად და მხატვრულად გადა"ცენ 
ბავლობას ჩვენი ეპოქის გაასრული » 

ჩვენი მეცნიერებისა და' თეატრის. 

ენერგიულად მუშაობენ და წარ 
აღწევენ, ისინი მიისწრაფვიან, რომ შე 
დებაში ასახონ ჩვენი "ხალხის გმირ 

ფრონტზე და ზურგში, მათ აღაფრთო 
დიდი სტალინის მიერ მაღალი შეფასებ, 

პოთა ინტელიგენციისა. 
სიტყვით გამოვიდა რესპუბლიკის · 

რებული არტისტი ჭედია, რომელმაც 

რაკა მხატვრების, კომპოზიტორებისა და 

ხიობების შემოქმედებითს მუშაობაზ 
სამამულო ომის დღეებში. C-- 
პატრიოტული სიტყვებით გამოვიდ 

ხუმის პირველი ქართული საშუალო 
დირექტორი ტაბაღუა და მაიორი კაზახი 
ინტელიგენციის კრებამ მისასალმებ 

პეშები გაუგზავნა დიდ სტალინს, ვ. 
ლოტოვს, ლ. პ. 2 

ზ. მერჰვი” 

ა» 

ზაფხულო თესვისათვის მზადება. ნელი 
ბით სწარმოებს მანქანებისა 

რემონტი, თესლის გამოყოფა 
წერილი სასოფლო-სამეურნეო ინვენ 
მონტი და სხვ. # 

პირველ საკითხზე კამათში გამი 

ი. 

სტალინირის პარტიული ორგანიზა 
შესახეაბ მოხსენება გააკეთ“ საქა 
კ. ბ.) სტალინირის რანკომის! 
ციო-საინსტრუქტორო განყოფილების 
ამხ." ი, „ჩიბიროვმა, .· ” 

ამხ. ჩიბიროვის მოხსენების გამო გამ 
კამათში გამოვიდა 7 კაცი,. პლენუმის _ 

ბის შედეგები შეაჯამა საქართველოს კ. 
სტალინირის რაიკომის მდივაწმა ამხ. ; 

მა პლენუმმა ორივე. მოხსენების გამო. 

სათანადო გადაწყვეტილებანი, (საქდესი).. 

საქ. სსრ ფინანსთა სახალხო კომის 
კ. ციმაკურიძემ, რომელმაც დროშა. 
საპასუხო სიტყვაში მოიყქანა 
ფაქტები იმისა, თუ როგორ 
საქართველოს საფინანსო ორგანოებმა 

ობა სამამულო ომის დღეებში, და გ. 
და, რომ საქართველოს საფინანსო 
მუშაკები ყველაფერს გააკეთებენ იმისა 
რათა შეინარჩუნონ და კიდევ უფრო. 
მტკიცონ მოპოვებული წარმატებანი. 

კრებაზე სიტყვებით გამოსული ა 
ვ. ხახანაშვილი, ბ. რობაქიძე, კ. 
ნიკოლაიშვილი, ს. გამყრელიძე, კვი 

ლი, ლ. ენუქიძე, გელოვანი , ლაპარა, 
ამ მაღალი ჯილდოთი გამოწვეულ სიხ 

ზე ღა იმ პასუხისმგებლობაზე, რასაც 
რებს მათ ეს ჯილდო. | : 

დროშის გადაცემას დაესწრო საქ. 

ხალხო კომისართა საბჭოს თავშჯდ 

მოადგილე და საქ. სსრ მიწათმოქმედ 

ხალხო კომისარი ამხ, ს. ხოშტარია, 

, / ' 

“საკ. კორისპო.ნდენტისაზაფ _ 
არამედ” მიწაზე ცხოვრებითაც. «რ: 
თავისუფალ წუთს გამონახავენ, მაში 
ბა ამბები უკრაინაზე, ოსეთზე, ყაბარ. 
ყარეთზე, საქართველოზე, თითოეულ 
თავის მხარეზე, რომელიც მისთვის საყვა 

ღა ძვირფასია უკვე ორწელიწად 
ცოკოლაევი და მისი მეგობრები ერ 

ვენ ლენინგრადს, არ იშურებენ თავის ს. 
დღა თვბთ სიცოცხლესაც, 7 : 

საქართველოს თვალისმომჭრელი მ% 
დაბადებული მაქრო ბედუკაძე სამართ. 
”მბობს: „აქ ბალტიკაზე, ლენიწის ქა 
სადგომებზე, მე ჩემს მზიურ... 

ვიცავ”. სავი 
მწყობრად დარაზმული, ფრთა ფრ: 

ყობილი მიჰყავთ თავისი მრისხანე. 
საბპოთა კავშირის გმირებს მაიორ ვა 

ლუბევს და „გენადი ცოკოლაევს| სახი: 
ორდენოსნებს შაქრო ბედუკაძეს, ივანე 
როგოვს, კარპუნინს. „არ მაიარვები ს 

, რომელსაც შეეძლოს , დაარღვიოს. · 
ტიელ მფრინავთა მეგობრობა, ისევე 6 
არ არსებობს ძალა, რომელსაც შეეძლ 

რღვიოს მეგობრობა საბჭოთა რესპუბლ   რებულია არა მარტო საჰაერო ოლებით, 

კომისარიატი რწმუნებული” სანპართეელო- 
ში აბ. ი. მონიავას თავმჯდომა“ეობით შეს- 
დგა ჟიურის სხდომა, რომელმაც ' განიხილ“ 
კავშირგაბპულობის რაიონული კანტ.რებას 

რესპუბლიკური სოციალისტური შეჯიბრები" 
შედეგებე ნოემბერში.. # 

რესპუბლიკურ სოციალისტურ შეჯიბრება. 
ში გამარჯვებულად ჟიურიმ სცნო კავშირ- 

გაბმულობის ცხაკაიას რაიონული კანტორა» 

(კანტორის უფროსი. ამხ. ვ. გვასალია,, მუშა- 
/ 

შულისა ლა ნიჭთების მ 
ფულისა და ნივთების შესამე ლატარიის ბი. 

ლეთების რეალიზაციის საქართველოში 
წარმატებით ჩატარდა საქართველოს სახელ- 
მწიფო შემნახველი სალაროების სამმართველოს 

ცნობით რესპუბლიკაში „ რეალიზებულია 
108.571,000 მანეთის ბილეთები (ფულისა და 
ნივთების მეორე ლატარიის ბილეთებე რეალი- 
ზებულ იქნა 49:202.000“ მან, თანხისა). 

ლატარიის რეალიზებული ბილეთების ასა- 

  

კავშირგაბმულობის სხაკაჩას რაჩონულმა ჰანგბMრჰმ 
ბაჩმარჯმა რესპუებლიჰშრ შეჯიბრებაში 

6 დეკემბერს კავშირგაბმულობის სახალხო თა კომიტეტის თავმჯდომარე, ამხ. 8.> 

  

ესამე ლუჭარიის დიღი წარმაჭება 

დიღი' 

რომელთა შვილებიც. ეს გაყოს აა ' 
    

    
   

        

     
    
   
   

    

  

    
   

   
    

    
    

    

     

   

ლია, პარტორგანიზაციის , მდივანი შბ. 

რია), რომელსაც მიაკუთვნეს საქ»“თ, 

კ..პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტისა დ 
ქართველოს სსრ სახალხო კომისართა. 

გარდამავალი წითელი ' დროშა და IV 
3 შაშის ვ 3 

კავშირგაბმულობის დანარჩენი «ჯიო 
კანტორებიდან ჟიურიმ აღნიშნა წალკეი 
როსი ამხ. სარიევი) და დუშეთა:ს (უბ 
ამხ ლოთიკაშვილი) რაიონული კანტოარ! 
კარგი მუშაობა. 

ნახღაურებლად უკვე ნაღდად არის შ 
97.830.000 მანეთი. სოფლად ლატარიის 
თების ასანაზღაურებელი თანხის 
თითქმის მთლიანად დამთავრდა, 
გბერთე რაიონისა. ამ მხრივ შედარებით ს 
ტად იმუშავეს ზემო-სვანეთის/ ყაზბეგის, ა 

გენის, საგარეჯოს, ის და წ 
წყუს' რაიონები ადგილობრივმა შე: 
სალაროებმა და საფინანსო ორგანოე 

  

   ურალის ყრუ 

პროცენტით         რაგი მტრის განადგურებაში. 1942-43 წლებ- 

წ 

არიან: 53 კოლმეურნე 6 კოლმეურნეობის ავაზაკთა დაჩქარებით განადგურებისათვის, ” 

ასრულებს, 
სურათზე; მთხრელები კ. ტ. დუშ 

| / ' 

“ტაიგაში გეოლოგიურმა ძიებამ 1941 წლის აგვისტოში 
მძლავრი ფენები ალმოაჩინა. კიზელის ქვანახშირის ბასეინის გრემიაჩენსკოეს ქვანახში. 

„ რის ახალ საბადოში ახალი შახტების შენება მძიმე პირობებში 

უკვე საექსპლოატაციოდ გადაეცა და ჩვენს ქვეყანას ქვანახშირს აძლევს 4 ახალი 
ტი. მთავრდება ორი შახტის მშენებლობა და დაწყებულია კიდევ ორის აგება, 

კუზბასიდან თავისი გამოცდილების გასაზ აარებლად ჩასული, 

სტროის“ შახტ ი 1 ,„კაპიტალნაიას“ წარჩინებული მთხრელი 
მელმაც უმაგალითო რეკორდი“--ცვლაში 98 ნორმა დაამყარა, ახალი შახტის ლავ! 
შეხვდა მთხრელთა ბრიგადირს კ. ტ. დუშაკოვს, “მისი ბრიგადა | 

თვითონ იგი-კი ცვლაში ხუთ ნორმას იძლევა. 
აკოვი და. პ. მ. მასლოვი (მარჯვნით), 

ფოტო „ა, ფატეევისა (საკდესის ფოტოქრონთ 

       

         
         

  

   

ქვანახშირ 

ხდებოდა, მა; 

ტრესტ „კუზბასშ L 

პ, მ, მასლოვი, 3 
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1 წლის ოქტომბერში გერმანელებმა მოი. ეს ძალები მძლავრი დარტყმისათვის 
ეს მოსკოვს. ბრძო “უფ 

ახლოვდებოდა” მოსკოვს,––იგი სწარმოებ- 
ას ორასი, ასორმოცდაათი, ასოცი, ოთხ- 
თი კილომეტრის მანძილზე, 

ელ ოქტომბერს, ნოემბერსა და 
"დამდეგს გერმანელები უფრო და ღ კოვს. მათი განადგურება 

ვთან Iდაიწყო 5 დეკემბერს, როცა ჩვენი 
“ კონტრშეტევაზე გადავიდნენ. მომავა- ' წვე კითხი წყღებოდა მაშინ, 

როცა მთელმა ჩვენმა ქვეყანამ შეიტყო, რომ 
ვის სახელმწიფო კომიტეტი სტალინის ობით მოსკოვში რჩებოდა. მომავალი 

ის საკითხი კიდევ უფრო მეტად '6 და 7 ნოემბერს, როცა დიადი საზ. 
'იცაების თანახმად, შესდგა მოსკო- 
სხდომა ღა პარადი წითელ მოე- 

როცა ერთზეც და მეორეზეც გამო- 

დეკემ- 

: მოახდინა. 

ლთა თვითმფრინავბი 'ცდილო"დნენ 
ნდა. დასჯდომოდათ გამოჭრილიყვნენ 

ქის ცენტრში ქალაქში გამაყრუე"ელი, 
ლი ძალის საზენიტო ცეცხლი გრიალებ.. 

ი და მოედნები საზენიტო ყუმბარე. 

დღეს მოსკოვის მთელი საზენიტო საშუა. 
ანი, მთელი საჰაერო თავღაცვა, გამანად. 
ებელი ავიაცია მზად იყო, რომ გერმანე- 

ის საშუალება არ მიეცა ჩაეშალათ 

|ტომბრო "ზეიმი წითელ მოედანზე. და ათა 
ობით, ათეულ ათასობით ადამიანები არა მარ. 

"მოსკოვში, არამედ ფრონტზეც მოწოდე- 
3. ენ იმისათვის, რომ ყველა სიძნე- 

ყოველგვარი საშიშროების მიუხედავად 

ი გაეხადათ ტრადიციული ღღესა- 
ჩატარება, ” 

სერს, როგორც ყოველთვის, მავზო. 
ს ფრთებზე იღგნენ სტალინი ღა მისი 

ებრძოლნი. როგორც ”ყოველთვის, წითელ 
ანზე მიმდინარეობდა პარაღი როგორც 

1 ის, ტრიბუნები სავსე იყო ხალხით, 
მ ლოდ ავიაცია, რომელიც ამ დღეს მოს- 

2 ებს იცავდა თავზე არ დას- 
ლებდა წითელ მოედანს. / 

გერმანელები ამ დღეებში მოსკოვის კარი- 
სჭ ყვნენ, ზოგან ისინი მას 60-70 კილო- 

მეტრზე მიუახლოვდნენ. საშიშროება დიღი და 
მრისხანე იყო. მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ 

საშიშროება ესოდენ დიღი იყო,-ამ პარადში, 
"სტალინის. სიტყვებში იყო ისეთი დიღი ძალა, 

/ რჯვების რწმენა, ისეთი დიადი, მშვიდი 

აცობა, რომ თითოეულმა საბჭოთა ადამიან- 

ფრონტზე, ზურგში და სადაც უნდა ყოფი- 
ლიყო იგი იმ დღეს, მთელი გულით იგრძზო, 

. სკოვს არ დავთმობთ, რომ საბოლოო 
ჟ“ 

ოლამსკის შარაგზას რომელიც ის. 
ნ მიღის, იცავდა პანფილოველთა სახე- 

16-ე მსროლელი დივიზია; ახლა იგი 
გვარდიული დივიზიაა, ისე როგორც მოს. 

ვის დღიღი ბრძოლის მონაწილე ჩვენმა 
მა, პანფილოვის დივიზიამ. უჭკნობი ფურ- 

ერა მოსკოვი ღაცვი” სახელოვან 
, მთელი საბჭოთა კავშირი იცნობს 

ველი ვაჟკაცის საგმირო "აქმეს. 

“ აღვნიმწავთ გერმანელ ფაშისტთა 

"მოსკოვთან განადგურების ორი 
“ სიამაყით ვიგონებთ 28 პა:ფი- 

29 'დიელის თავდადებას, 
წლ “16. ნოემბერს გამხეცებულ გერ- 

ურდოები შეტევაზე გადმოვიდნენ. 
იამსკიდან აღმოსავლეთით, 7. კა 

ძილზე დღუბოსეკოვოს რაიონში 
იცავდა პანფილოველთა ერთი რაზმი 

აიობაბინის მეთაურობით, მათ წ:- 

გერმანელებმა 20 ტანკი და „MM 
7 მებრძოლი «დგა ამ ძალის წინააღ- 

ანი მხდალი აღმოჩნდა, პანფ.- 

თვითვე ჩააძაღლეს. დარჩა საბ. 
გმირი შვილი. აქ იყვნენ რუსე- 

"ყაზახები, მათ შეფიცეს ერთ- 
სდებიოთ, მაგრამ მტერს არ გავუშ- 

    

    

   
    

   
    

       
   
   

    

        

   

    
   

   

  

   

  

   

  

     

დამლევს გერმანელთა უდიდესი 
ჩევდნენ მოსკოვისაენ დღა ცდი- 

ი შეტევით ხელში ჩაეგდოთ 

ოს დედაქალაქი. 
"სარდლობას იმედი ჰქონდა, რომ 

ურების შემდეგ თვენახევარ- 

ის მოუღებდა საბჭქოთს კავ- 

“ გამოიყენებდა. რა მთელ 

ხა სიმდიდრეს, · ძლევაძო- 
ბ ამს ინგლისისა და ამე- 

' შტატების წინააღმდეგ. 
იყო. ის 1 ციხე-სიმაგრე, 

„ თავისუფლებისმო- 

“ ციხე-სიმაგრე, რომ- 

ვაზე დამოკიდებული „იყო 

ება საბჭოთა კავშირ-გერ- 

     

  

   

    

   

  

   

  

   

   

          

   

     

თავი. “მოუყარა 51 დივი- 

მოტოქვეითს და 13 სატან- 
ლი ჰქონდა გაერღვია 

უფრო  შ 

1 თვა, სად ჰქრებოდა 

98 გმირი ბვურღიელი 

. ყანა, რომელსაც ახეთი შვი 

ზარალს, ადა 

MI „| | 

VI I IIIIIII I! 

მMსკოვი 
(ადბილები ნატკვევიდან) 

უფრო უახლოვდებოდნენ მოსკოვს. ჩვენი »:6- 
“იო უკან იხევდნენ გააფთრებული. ბრძოლე- 
“თ. მაგრა? ამა უკვე უკანდახევა აღარ აერო აი გრძნობა იყო, რომ მოს- 

კოვთას ხელა იკუმშებოდა ფოლადის უზარმა- 
ზარი ზამბარა და ამ შეკუმშვაში მივი ძა– 
ლას იძენდა. იკუმშებოდა იმისათვის, რომ გა 
ალი დაერტყა. 
და « ოს, როდესა ენიგოროდის, ღე. 

დოვსკის, ჩორწიე უოლეს გალია 
ლად კაშირის მახლობლად და ტულის გარეუ. 
“ნებში მოსკოვის ცოცხლად გადარჩენილ დამ- 
ცველთა იშვიათი საფარი რაზმები ჰქანცავ- 
დნენ, სისხლისაგან სცლიდნენ პიტლერის დი- 
ეიზიებს, რომლებიც ჰკარგავდნენ წარმატებას 
რწმენას ღა ცოფდებოდნენ განცდილ მარცხთა 
გამო, დედაქალაქისა და ზურგის დამაკავშირე- 
ზელი მცირერიცხოვანი მაგისტრალებით რეგუ- 

ლარულაღ, ყოველი ათი თხუთმეტი წუთის 
შემდეგ მიდიოდნენ ეშელონები“ ტანკებით, 
სხვა და სხვა ყალიბის ზარბაზწებით, პოლკები 
და ბატალიონები კარგ თბილ საზამთრო ტან. 
საცმელში გამოწყობილი საუცხოო საბრძოლო 
ტექნიკით თავით ფეხამდე შეიარაღებული 
ახალგაზრდა წითელარმიელებისა, რომლებიც 
ჰოუთმენლად მიიწევდნენ ბრძოლაში მონაწი- 
ლეობის მისაღებად, 

სად ხდებოდა ამ ეშელონების გადმოტვირ 
ეს უდღიღესი რაოდენობა 

”დამიანებისა, ტზნკებისა, ზარბაზნებისა არა- 
კ ვინ არ იცოდა. ისინი მიდიოდნენ მთელი ნოემ. 
ბრისა და დეკემბრის დამდეგის განმავლობაში, 
მაგრამ ისიწი არა სჩანდნენ ფრონტზე. ფრონ. 

ტი მხოლოდ გულით, ჯარისკაცს ალღოთი 
ხვდებოდა, რომ ისინი ახლოს იყენენ. ეს აათ. 

ჯეცებდა წინააღმდეგობის გაწევის ძალას. 
ათობით დივიზიები ღა სატანკო ბრიგადები 

ინთქმებოდნენ მოსკოესახლო მდებარე დაუს- 

რულებელ ტყეებში, სადღაც ფრონტის მახ. 
ლობლად. „ეს დივიზიები და ბრიგადები, რო. 
გორც დამსჯელი მახვილი აღმართა სტალინმა 
გერმანელთა თავზე, რომლებიც უკვე წიშნაი- 
დნენ კვარტირიერებს ჯარების მოსათავსებლად 

მოსკოვის თბილ საწლებში. : 

4 დეკემბრისათვის ფოლადის ზამბარა უკი- 
დურეს ზომამდე შეიკუმშა. ხოლო 5 ღეკემ– 
ზერს მოსკოვთან დაგროვებულმა მთელია რვ 

ზერვებზა, ყოველივემ, რაც კი გულმოდგინე 
მზრუნველობით, რკინისებური სიმტკიცით მო- 

?ბზადებული იყო დასარტყმელად, მთელმა ჯა- 
რებმა, მთელმა არტალერიამ, ყოველივემ, რაც 

კ„ი სტალინის სტრატეგიული გეგმით თავმო- 
ყრილი იყო მოსკოვთან ღა მოსკოვს უკან 
უზარმაზარ გამანადგურებელ მუშტად,––ყოვე- 
ლივე ამან. დასცხო გერმანელებს. ზაქტარა 

უკიდურეს ზომამდე შეიკუმშა და "საშინელი 
ძალეთ გაიშალა. სიტყვა, რომელსაც სუ ლგანა- 

ბული ელოდა მთელი ჩვენი ქვეყანა,-„შეტე- 
გა“, საქმედ იქცა ჩვენი არმია მოსკოვთან 
მეტეფაზე გადავიდა. ცნობებში შებრუნებული 

თ ავ გამოჩნდა მოსკოვსახლო მდღება- 
ია როო ლებისა და ქალაქების სა- 

ხელები. მკაცრ ყინვაში, ყინულზე, ქარბუქში 
უტევდა არმია. დაიწყო ის დევგმირული ლდა 
დიადი რამ, რასაც შემდეგში უწოდეს გერმა- 
წელთა განადგურება ზამთარში მოსკოვთან.   

  

ჯუშისტ ბანდიტებს პანფილოველებმა ზუსტი ცეც. 
ხლი შეახვედრეს, მალე 70 გერმანელი ძაღლი 
მოკლულ იქნა, ცეცხლი გაუჩნდა მტრის რამო- 

ტანკს ქვეშ შეუვარდა და ააფეთქა. 
თავდაუზოგავად იბრძოდნენ გმირი გვარდიე- 

ლები, დაიხოცნენ, მაგრამ მტერს გზა არ გაუ- 

ხსნეს, მათ საშუალება“ მისცეს. ჩვენს ჯარებს 

ახალ ზღუდეზე გამაგრებულიყვნენ და ჩაეკე- 
ტათ გზა მოსკოვისჯაკენ. 3 

28 გვარდიელი შოვიდოველი ს ააოლი ი, 

ციალისტური სამშობლოს უძლეველობისა. ქვე 
ლები ჰყავს, უძ-   ლევე ლ“. : 

· 

მაგრამ მოსკოვი დანებებას როდი აპირებდა. 

ბთელმა საბჭოთა "ყხვშირმა: და, მეტიც, მთელ- 
მა მსოფლიომ იცოდა, რომ სტალინს ერთი 
წამითაც არ დაუტოვებია მოსკოვი, რომ მან 

ბრძანება გასცა დაეცვათ დედაქალაქი ყოველ- 
ნაირი საშუალებით. ასეულათასობით მოსკოვე– 

ლები, ტულელები, კალუგელები, ვლადიმირე- 
ლები, იაროსლავლელები აგებდნენ თავდაც- 

ვითს ,ხღუდეებს აშენებდნენ სიმაგრეებს, 
'ბრძოლისათვის ამზადებდნენ არა მარტო დედა- 

ქალაქის მისადგომებს, არამედ .· თვით ქალაქ- 

საც, მის ქუჩებსა და სახლებს.' 

მოსკოვახლო რაიონის ხშირი ტყეები მიწას 

დაეფინა და ტანკსაწინააღმდეგო. დაბრკოლება- 
თა ზოლები შეჰქმნა. 

1941 წლის 6 ნოემბერს საბჭოთა მთავრობის 
მეთაურმა და წითელი არმიის უმაღლესმა 

მთავარსარდალმა ამხანაგმა სტალინმა-- ოქტომ 

ბრის რევოლუციის ' ოცდაოთხი წლისთავის წი– 

ნადღეს––წარმოსთქვა თავისი ისტორიული 

სიტყვა, საბჭოთა ხალხისადმი დი 

ტთა ურდღოებზე უეპველი გამარჯვების რწმე– 
წით გამსჭვალული. >. აა 

7. ნოემბერს დილით კი ელი მსოფ 

გააკვირვა და ს განაცელფრა წარმოუდგენელმა 
ამბავმა: ალყაშემორტყმული მოსკოვის ჯარე 2 

მა გაიარეს სტალინის წინ წითელ მოედანზე 
ლენინის მავზოლეუმთან, ამ ჩვეV ხაყოველ- 

თაო სახალხო წმიდათა-წმიდასთან, და · სტალინი 

მიესალმა მებრძოლებს, თითქოს ეს 

მშვიდობიან და მტრისაგან შორეულ 

ხდებოდა. 
1 

სერამ მტერი ახლოს იყო, იგი მოსკოვისა- 

3 სააატეძოით ყურადღებას არ აქცევდა 

მიანებისა და ტექნიკის მხრივ. 

ჯარების პარადმა დაანახვა მთელ 

ლ რიგში გერმანე- 

თან, როგორიც არის 

ამბავი ' 
ზურგში 

ჩვენი ; 
მსოფლიოს, ხოლო პირვე   

    
| 

  

ლებს, რომ ისეთ არმიას 

ჩვენი წითელი არმია, ფაშ 

  

IIIIIIIII 

რწმენით, ფაშ ის- " 

  

I 

II 
ვი526§6-ე“ რბ, 

ორი წლის წინათ; 1941 წლის 13 

მანელთა გეგმის ჩაშლისა 
“ბის დამარცხების შესახებ. 

მთელი საბჭოთა ხალხი, მთელი 

და ბერმანელთაგან გაათავისუფლეს 

  

საინფორმაციო ბიუროს ცნობა მოსკოვის გარემო | 
და მოსკოვის მისადგომებზე გერმანიის ჯარე- 

დემოკრატ 
აღფრთოვანებით შეხვდა ამ სასიხარულო ცნობა 

მოსკოვთან შეტევაზე გადასვლის შემდეგ C6-დან 
მარტო ოთხი დღის განმავლობაში ჩვენი ე:არების ნაწილებმა დაიკავეს 

ხელთ იგდეს 886 ტანკი, 4.817 ავტომანქანა, 704 მოტოციკლი, 805 ქვე- 
მეხი, 101 ნაღმსატყორცნი, 515 ტყვიამფრქვევი, წ4წ ავტომატი, 
ვადაში ჩვენმა ჯარებმა, ავიაციის მოქმედების ჩაუთვლელად, 

271 ტანკი, 565 ავტომანქანა, 9- ქვეზეხი, 

ტყვიამფრქვევი. გარდა ამისა, ხელთ ვიგდეთ უამრავი სხვა საჭურველი, 
საომარი მასალა, ტანსაცმელი და სხვ. გერმანელმა ფაშისტებმა ბრძოლის 
ველზე 30.000-ზე მეტი კაცი დაჰკარგეს მოკლულთა სახით, 

დეკემბერს, გამოქვეყნდა საბჭოთა 

ცვისა და აღების გერ- 

იული მსოფლიო უდიდესი 
ს. : 

10 დეკემბრამდე, 

400-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, 

იმავე 

მოსპეს 

111 ნაღმსატყორცნი, 131   
  

ქართველი ხალხის 

მოსკოვს იცავდა სსრ კავშირის ყველა ხალ- 
ხთა “შვილები. ამ გმირულ ბრძოლაში ჩვენი 
ქვეყნის სხვა ხალხებისდ შვილებთან მხარდა. 
"ხარ მონაწილეობა მიიღო ქართველი ხალხის 

მრავალმა შვილმა, 'ისინი. მკერდით იცავდაენ 

ჩვენს მშობლიურ დედაქალაქს--მოსკოვს. 
მოსკოვის დაცვის “ ერთ-ერთი სახელოვაწი 

მონაწილე იყო თბილისიდან წასული ჯავშნია- 

წი მატარებელი, რომელსაც მეთაურობდა კა+- 

პიტანი ალექსი დავითის-ძე ჯახიევი, ამ მატა- 

რებელზე ქართველები იყვნენ. აქ სახელი გაი- 
თქვა სამხ-დრო ფერშალმა გრიგოლ ძაღუნის. 

შე დოლიძემ, რომელიც დაჯილდოებულია წი- 
თელი ვარსკვლაის ორდენით სერჟა:ტმა 
პიორგი ხარიტონის-ძე კოკოშვილმა, რომელიც 

დაჯილდოებულია მედლით „მამაცობისათვია", 

უფროსმა სერჟანტმა კონსტანტინე ანდრიანის. 

ძე , გაბუნიამ, ეფრეიტორმა სისონ თედორის- 

იე ბედოშვილმა, თბილისელებმა წითელარმიე- 

ლმა სერგი მიხეილის.ძე ,ღარიბოვმა, უფროსმა 

ლეიტენანტმა ნიკოლოზ მაქსიმეს-ძე სმირნოვ- 

ჩა, ლეიტენანტმა. პეტრე მიხეილის-ძე ჟივოვმა 

და სხვ... 

მოსკოვისათვის ბრძოლებში თავი ისახელა 

დივიზიონმა, რომლის კომისარი იყო თეოფილე 

ილიას-ძე გვენეტაძე (ტყიბულის რაიონიდან). 
ერთ-ერთ ხელჩართულ ბრძოლაში ამხ. გვეწე- 

ტაძემ 5 ფაშისტი მოსპო. იგი დაჯილდოებუ- 

ლია წითელი ვარსკვლავის ორდენით. 
მოსკოვი თავდაცვის” მარჯვენა ფრთაზე 

მოქმედებდნენ პოდპოლკოვნიკ პ. ი, ჩხობა- 

ძის მებრძოლები, მათ მტრის არა ერთი იერი. 

ში მოიგერიეს და შეუპოვრად მიიწევდნენ წინ, 
ბოდპოლკოვნიკი ჩხობაძე ამ ბრძოლებისათვის 

დაჯილდოებულია წითელი დროშის ორღენით, 

|ხოლო მისი ქვეგანაყოფის 45 მებრძოლი, და 

(მეთაური დაჯილდოებულია ორდენებით. 
დედაქალაქის მისადგომებთან ბრძოლების 

დროს მეტყვიამფრქვევეთა ოცეულის მეთაურ. 
მა ამს კაკულიამ მარჯვე გრიგალისებუ 5ი 

ცეცხლით გაჟლიტა გერმანელთა ქვეითი ჯა- 
რი, რომელიც: ტანკებს იერიშზე მოჰყვებოდა. 

მაშა5” ტანკებიც უკან გაბრუნდნენ. როცა შ1ე- 

შვილები მშსპომჭიჩს 
ლაყვისათჭის ბრძოლაში 

| ტყვიამფრქვევეთა გუწდი მწყობრიდან გამოვი. 
და, ამხ კაკულია მიუჯდა ტყვიამფრქვევს და 
ცხრილავდა მტერს, იგი გმირული სიკვდილით 
ღაიღუპა თავის პოსტზე, 

1941 წლის 6 ნოემბრის ღამეს, როდესაც 
დედაქალაქმი მშობლიური სტალინი ისტო- 
რიულ მოხსენებას აკეთებდა დიღი ოქტომბრის 
სოციალისტური რევოლუციის XXIV წლისთა. 
ვის შესახებ, ნაღმსატყორცნთა გრიალში თხმო_ 
ღა ბელაღი სიტყვებთ აღფრთოვანებულ 
ნაღმმტყორცნელ თენგიზ უზნაძის ხმა: 

– ვურტყათ სტალინურად! 
15 წუთში 360 ნაღმი გაისროლეს. წინა ლა. 

150 ჯარისკაცი გაქლიტეს თენგიზმა და მისმა 
ამსანავეხმა 

14 ნოემბერს მოსკოვის მისასვლელებთაწნ ჩა. · 
'მოგდებულ. იქნა გერმანელთა 31 თვით?ფრინა- 

თაურ კიკნაძის საზენიტო ქვეგანაყოფმა. ამ 
თვითმფრინავებიდან ერთი „მესერშმიტი/ იყო, 

ვერაგ მტერთან ბრძოლის მძიმე წუთებში 
მებრძოლებს პირადი მაგალითით აღაფრთოვა- 
ნებდა ბპტალიონის კომისარი ი. მითაიშვილი. 
მბოსკოვისათვის ბრძოლებში თავი ისახელა აგ- 

რეთვე მზვერავთა ათვულის მეთაურბა უფ- 
როსმა სერჟანტმა დავით ლაზარეს ძე ნეფარი- 

ძემ. მას თავისი მებრძოლებით მრავალი ამოე- 

წე“ მოუყვანია, ხელთ უგდია მტრის, მნიშვნე- 

ლოეაწი დოკუმენტები, რუკები, ათობით ფა. 

შისტი გაუწყვეტია და მათი იარაღი და. სა-. 

ჭურველი წამოუღია. საა გა 
ქართველი · ხალხის კიდევ ბევრი სახელოვაწი 

შვილი იბრძოდა მშობლიური, მოსკოვისათვის. 

წითელმა | არმიამ გამანადგურებელი ლახვა- 
რი ჩასცა მოსკოვთან თავხედ მტერს. და დღეს, 

გმირული ბრძოლების ორი წლისთავზე, ჩვენ 
უდიდესი სიამაყითა და პატივისცემით ვიხსე- 
ზიებთ იმათ სახელებს ვინც უშუალო მონა- 

წილეობა მიიღო ამ უდიღეს ბრძოლაში მშობ- 

ლიური, საყვარელი დედა-მოსკოვი” დასაცა- 
მად. : ? 

  
' 

ნ, ილო ფვილი 

  

მეს 2 წუთში გასროლილი 10 „ნაღმით მტრის | 

ვი, აქედან ორი თვითმფრიწავი ჩამოაგდო. მე-!' 

»M შესცვალა მდგომარეობა 
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გალაკტიონ ტაბიძე 

საქართველრს სახალხო. პოეტი 

ოვი : 

I 

შშ8ოსV 
L '“„.. 

მთავარსარდლის 
შორსმჭვრეტელო  მზერავ, 
ველს ბრძოლისას 7 
თუ ტყეების ჩრდილოს – 

ალაგი. 
ის, მოსკოვი არ დაინდობს 
ვინაც ახშობს ცას სრულყოფილ! 
უდიერად ვინც ეხება 6) 
ყოველ კარგს და კეთილშობილ'. 

დასარბევად „ერთა კარი, ბ ვენ თუ ტყვიების სტვენა, წმინდათწმინდას ვინც შეახო. და დიდებას ამნაირი ჟღერის -- 
# : ; 

  

რასაც ჩემი თვისი ხელი უნდობარი. : : 

ვერ გამოთქვამს ენა, თავდადებულ მამულიშვილთ მ“. 
მას მოქნეულ | არ დასცხრება გული წრფელი. : 
ხმლის წკრიალი მღერის! და ქანაობს მძაფრი ცეცხლი... 

მტერზე შურისმძიებელი. აი 
მოსკოვისთვის სთხ3ი თათ. 
არის თგი მღერა – რაც სამშობლოს ემუქრება ... 
მომავალის დამპყრობელი ასე ცხადი-- / 

ასე დიდი სიმართლისთვის ჯა 28. 
მომცემელო სრულის –-. ომში იყო სტალინგრადი.” | > 
მთავარსარდლის თა სხვა. ფკვთაგ სანაი. არის . 

მოდარავჯგე მზვერავ, აღმართული ბასრი ხმალი: 2 
“მოდარაჯევ ხალხის აწმყო, ხალხის ხვალე... 

ხალხის სულის, გულის. 

უსხხრეთის პრესა მოსჰოვთან წითელი არმი 
: გამარჯვების შესახებ 

(1041, წლის დეკემბერი) | I. 
„გმირული ბრძოლისა და უღიდესი მსხვერბ.) „ნაცისტების უკანდახევა როსტოვთაწ და ლის მეოხებით, სტალინური ხელმძღვანელობის "ბი დამარცხება მოსკოვთან წარმოადგენს 

მაორგანიზებელი გენიოსობის მეოხებით, საბ- | ველ შემთხვევას, როდესაც ჰიტლერის არმიებ. 2. 
პოთა კავშირში შეჭრილი დამპყრობლები იძუ ამპა. 
ლებული არიან აღიარონ თავიანთი დამარცხე- 

  

შ 

V " 

წიის მოგება. ისტორია სათანადოდ დააფასებს 
"მარ 

   

ბა და ის, რომ ძირითადი მიზნები მიღწეულ რუსებს იმისათვის, რომ მათ “არამც თუ მა 
არ «არის ექვსი თვის კამპანიის განმავლობაში, | ტო შეაჩერეს პლვისებური ომი, არამედ კიდეც. 
მოსკოვი განთავისუფლებულია, ლენინგრადი | გააქციეს თავისს მტერი", ა. 

წინააღმდეგობას უწევს მტერს. ჩვენი მოკავ- ამერიკული გაზეთი „სტარი“. 
შირეები განუწყვეტლივ მიიწევენ წინ · ბევრ უი შრვეეიბ 
გენქტში. რუსებმა დაიბრუნეს პაერში ბატო „დღემდე ფიქრობდნენ რომ როსტოვთან 

| 2 ონ „კლაისტის დამარცხება გერმაწელთა ს. · 

ინ რი გაზეთი „ობსერვერი+ | ლაზე სერიოზული დამარცხება იყო აღმოს: 
აღი ი აა 2 “ / ლეთის ფრონტზე, ახლა ირკვევა, რომ მოსკო- 

თოვას წე 3ას „| ვისათვის გაჩაღებულ გრანდიოზულ ბრძოლა „მოსკოვის _ მისადგომებზე წარმოებული ბრძო- | რომელიც. გერმანელთა პროპაგანდამ უკვე · 
ლები ადამიანების, იარაღისა და- ხელმძღვანე- : ოქტომბერს „დაამთავრა“, გერმანელთა დიე 

ლობის. უდიდესი „გამოცდა იყო.. ეს სისხლიანი | დამარცხება მოჰყვა. გერმანელთა მდგ 
გამოცდა იყო, რუსებმა ეს გამოცდა უკეთ ჩა- I ბა რუსეთში უკვე მოგვაგონებს“ წინა 
ბარეს“ ვიდრე მათმა მოწინააღმდეგემ“. პსოფლიო ომში მარნაზე მომხდარი ბრძ 

: “.“ ინგლისური გაზეთი „ტაიმსი“ | შემდეგ შექმნილ სიტუაციას. გერმანელები ა 

რ“... : ხადებენ, „ტაქტიკურ უკანდახევას“ ვახდენთო, 

„სტალიწმა ღა საბჰოთა მხედართმთავრებმა 
დაამტკიცეს, რომ მათი ახალი სამხედრო ტაქ- 

ტაკა ღიღი შორსმჭვრეტელობითა ღა მოქნი. 
ლობათ ხასიათღება.. მოსკოვის მახლობლად 

საბპოთა ჯარების კონტრშეტევამ სრულიად 
ფრონტზე ღა, თუ ' 

საბჭოთა ჯარების შეტევა კვლავ ასეთივე წარ. 
მატებთ გაგრძელდა შეიძლებ. მტკიცედ 
ფოქვათ, რომ იგი უღიდეს გავლენას მოახდენს 
მსოფლიოს ბედიღბალზე“. 

ირანული გაზეთი „აენდეიე ირანი“ 

8,   
   

ლა დამარცხ ებული არმია მუდამ „ტაქტი უ იი 
მოსაზრეზე ა ბით იხევდა უკან", , 

შვედური „გაზეთი „ბეტებო.რ 

ჰანდელსტიდ 'ნბზენი“, 
ბ 

ჟ”მხოლოდ ორი თ 
"ა დასცინოდა მათ, ვინც ზამთარზე 

    ლა კიდევ უფრო უკეთესად შეიძლებაო.., ჩვე- 
წის აზრით, გერმანიის შეტევის ჩაშლის პიზე.   
ზი ის არის, რომ გერმანელებს მოსკოვის 

  

    
   

   
   

  

     

   
         
  

   

  

   

   

   

„ რჩებოპო-ზუევი 

სადგომებზე დიდი ზარალი მოუვიღათ და 

   

   

– |კშვს, მამაც წითელ არმიას წით 
დაშტრიხულია ის რაი- 

  

5-5 26 8ააა | განმავლობაში თქვენ გაანადგურეთ ყველაზე... შინსბი,- გო“ისილობ ა. 9 5 ონები, აავრაარაი > მძლავრი შემოტევა, რომელიც კი ომების 2 > #2 22 2> 5 V ირწისი გე ს სააააათჭანფიბევ ა, ებით დ ყრღბილი ქონ- ტორიაშია ცნობილი, იმ სამი თვის გამმავლო. MMC # ვოძმოლთსპი 1. > ჰ დათ გერმანელ ოკუპან- | ბაში, როდესაც ინგლისმა დაიწყო ტა5კებასა 2 
207. ბოირო3ს? : აა „გს ეგოტიევ(კ - რტებ, დღა განთავისუფ- | და იარაღის წარმოება თქვენთვის, მსოფლიოს. , 
#7VVIVI 2, : "რააა, 2 ლებულ იქნა წითელი | ნახევარი სულგანაბული ელოდა შედეგს. და · მაზოჩატოსნაეასსი 9 (აბას C არმიის მიერ 1942 წლის | +ი შედეგიც: გამარჯვება, გამარჯვება მოსკო- · 

1 კოწომნა ა („პრავდა"). სყყეველბვილეიეიბ ქა8 “ ავლ ”“” გურების სტალინური“ გეგმა შესრულებულ იქ. _ # #%M ა=ს ნა, –- გერმანელებმა გადამწყვეტი დამარცხე- სკაუი/ა>72 7 ს ბა განიცადეს ღა მათი გეგმა მოსკოვის დაპ- გ = M-- “რო “ა ყრობისა და ომის სწრაფად დაპთავრებისა სა 
! 

/ 
მუდამოდ ჩაიშალა, ' ჯა 2 ” : 

უდიდესი ბრძოლა მოსკოვისათვის პირველი 
: დიდი ოპერაცა იყო, სადღაც თვალნათლივ იჩინა თავი საბჭოთა, სტალიწური სტრატეგიის . .... 

ცა ცწორწებსა გერმანელთა სტრატეგიის წია: -- 
| -V ე. 

არ ჰქონიათ საქმე, რომ თსინი ჯერ კიდევ ვერ | აქ გადაწყდებოდა ჩვეწი ქვეყნის ბედი, ყველა ; მაგრამ კლინისათვის ამ ბრძოლის პირ. მოსკოვის ბრძოლის ცეცხლში იხილა ს-ბჭო-. იცნობდნენ საბჭოთა ხალხის მთელ ძლიერე- | ჩვენგანის ბედი. ველე საათიდანვე "მოსკოვმა უკვე იცოდა, თა კავშირმა ელვარება მომავალი, გამარჯვები_ ბას, რომ მათ ჯერ კიღევ არასოდეს მიეტა- 
ნათ იერიში ისეთ ციხე“სიმაგრეზე, როგორიც 
არის ჩვენი მშობლიური მოსკოვი. 

გერმანელთა პირველი შემოტევა მარცხით 
დამთავრდა, და 16 ნოემბერს მათ მეორე შე- 

მოტევა დაიწყეს. 
გააფთრებული ბრძოლები გაჩაღდა მოსკოვ- 

ზე შემოტევის ჩრდილოეთ დღა სამხრეთ ფლან- 
გებზე. § 

აცხადებდა: „ბოლშევიკების დედაქალაქზე შე- 
ტევა ისე შორს წავიდა, რომ კარგი ბინოკლით 

უკვე შეიძლება ქალაქ მოსკოვის შიდა · ნაწი. 
ლის დანახვა“. 

დიახ, მოსკოვი ახლოს იყო და, მიუხედავად 

ამისა, წარმოუდგენლად შორს იყო გერმანე- 
ლებისაგან. 

წითელ არმიაში, რომელმაც მნიშვნელოვანი 

ოპერატიული გამოცდილება დაიგროვა "სმო- 

ლენსკისა და მოჟაისკისათვის. ბრძოლებში, უკ 

ვე მრავალ ათასობით ითვლებოდნენ გამოცდი- 

ლი, უნარიანი მებრძოლები და დახელოვნებუ- 

ლი მეთაურები. იბადებოდა დიდი სამამულო |     
| თმის პირველი გვარდია, მთელ ჩვენს ქვეყანა.  ნოში. ყველანი მეომრები გახდნენ, 
ში გაისმა 28 გვარდიელ-პანფილოველის 

გდავი საგმირო საქმე დღა მათი 
უკ” | 

შეძახილი-- | 
რუსეთი დიდია, მაგრამ. უკან დახევა აღარ შეი- სავლეთის ფრონტის ჯარები ამხანაგ სტალინის 

| ბრძანებით გადამწყვეტ შეტევაზე გადავიდნენ, ძლება: ჩვენს უკან მოსკოვიაო! | 

მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის მმირმეითი 

შეუპოვარი, თავდადებული მუშაობის 4. მ-- | 

სიმაგრეების ღრმაღ ეშელონირებულ ზოლებ. | 

ზე. მოსკოვის მიწა უდიდესი ბრძოლის ველად | 

გერმანიის საინფორმაციო ბიურო ტრაბახით | მს 

თის დაჯგუფებას თავს დაატყდა კლინის მი- | 
ლიონზე მეტი კაც-დღე დაიხარუგა თავდაცვითი მართულებით, სამხრეთის 

რეზერვები მოდიოდა მოსკოვში აღმოსავლე- 
თიდან, სამხრეთიდან და ჩრდილოეთიდან, წი- 
თელი დედაქალაქი  დასაცავდ შემოკრბნენ 
ყეელა საბჭოთა ხალხის შვილები, რომლების. | ჩ 
თვისაც მოსკოვი იყო და არის მშობლიური ქა. 
ლაქი, ლენინურ-სტალინური დიდების ადგილი, 
საბპოთა ხელისუფლების ციხე-სიმაგრე. 

ჯერ კიდევ ბრძოლის მსვლელობაში იშვნენ 
მხედართუფროსთა სახელები, რომლებიც მთელ 
ოფლიოში გახმაურდა. კაზაკთათ გცხენოსანი 

ჯარის მეთაური საბჭოთა კავშირის გმირი ზე– 
ნერალი დოვატორი, ყაზახეთისა და ყირგიზე- ქ 

თის შვილთაგან შემდგარი დივიზიის მეთაური | 

გენერალი. პანფილოვი, გენერლები როკოსოვს. 
კი, ლელიუშენკო, გოვოროვი, ბელოვი, ბოლ- 
დინი--მშობლიური გახდნენ ჩვენთვის. დასავ- 
ლეთის ფრონტის სათავეში იდგა არმიის გენე 
რალი, ამჟამად საბჭოთა კავშირის მარშალი 
ა, ჟუკოვი, ელნიასთან გამარჯვებული, ჯერ 
კიდევ ხალხინგოლთან გამარჯვებებით სახელ- 
განთქმული. 

მოსკოვი სჭედავდა იარაღსა და საომარ მა- 
სალას თითოეულ ქარხანაში, ყოველ სახელოს. 

დეკემბრის პირველ რიცხვებში ბრძოლა გა- 

დამწყვეტ ფაზაში შევიდა, 6 დეკემბერს და- 

პირველი დარტყმა გერმანელთა ჩრდილოე- 

დაჯგუფებას--ტუ- 
ლის აღმოსავლეთით, 11 დეკემბერს გენერალ 
ლელიუშენკოს ჯარები გავიდნენ,   კლინთან 

ისტებს ჯერ კიდევ ! გადაიქცა, და ყოველმა ჩვენგანმა იცოდა, რომ ! დაიწყო ოთხს დღის სასტიკი ბრძოლა, | მოსკოვთან გერმანელთა ურდოების სყ : / 

რომ გერმანელი დამარცხებული იყო. მოსკო- 
ვის შემდეგ წითელი არმიის პირველი წარმა. 
ტება დედაქალაქისათვის ბრძოლებში მთელმა 
ვენმა ქვეყანამ შეიტყო, 
მოსკოვში, როგორც მოვიდა პირველი ცნობა 

გამარჯვებათა შესახებს უცნობი ადამიანები 
ქუჩებში ერთმანეთს ეხვეოდნენ დღა ჰკოცნიდ- 
ი, შიზინი ბრწყინვლე დღესასწაულის 
დღეს. 

წარმატებამ ფრთა შეასხა ჯარებს. 
„უძლეჭელი“ გერმაჩელთა არმია გარბოდა, 

ალის თავშლებსა და მოსასხამებში გახვეული, 

სა ფაშიზმზე, აქ, მოსკოვთან, დაიწყო საბჭოთა 
ჯარისკაცის საბრძოლო უნარის, სიმამაცისა და 

ბელი და გიგანტური %რდა, რომელიც გერმა... წელებმა 1942 წელს სტალინგრადთან იგრძნეს, 
ხოლო 1943 წელს-––-კურსკთანი ორორიოლთან, 
პოლტავასთან, კიევთან და გომელთან, 2 

მოსკოვთან გამარჯვება სტალინის გამარჯვე– 
ას, 

3 

9გი, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობ- 
და დედაქალაქის თავდაცვას და დასავლეთის ფრონტის ჯარების მოქმედებას, იგი, რომელ. პყრიდა ტექნიკასა და საჭურველს. გერმანელთა საც მოსკოვში მოჰყავდა რეზერვები ჩვეწი სარდლობის ცდები--შეეჩერებინა ჩვენი დარტყ. | მვეყნის სიღრმიდან, იგი, რომელიც  თანზიმდე– მა კლინთან-- მარცხით დამთავრდა. ასევე მარც- | შრულად იცავდა გადამწყვეტი. მიმართულებით ხით ' დამთავრდა მეორე ცდაც –- შევეჩერები- ალთა თავმოყრის პრინციპს, ითვალისწინებდა, წეთ კრასნაია პოლიანას რაიონში, რომ მოსკოვთან თავმოყრილი „იყო გერმანელ- როკოსოვსკის ჯარებმა მტრს ურდოების | თა არმიის მთავარი ძალები; და ჯარებს ამო უდიდესი ძალის მოწოლა მოიგერიეს, შეტევა. ცანად დაუსახა გაენადგურებინათ გერმანელე- ზე გადავიდნენ” და ქალაქ ისტრის რაიონში | ·ი ბრძოლაში, დაემსხვრიათ ისინი მოსკოვსახ- გავიდნენ. ლო რაიონის მიწაზე. %. 

ხოლო ამ დროს მოსკოვის სამხრეთით ჯენე– 'მოსკოვთან გამარჯვებამ არა მარტო პოსკო რალ გოლიკოვის ჯარებმა უძლიერესი დარტყ- პი იხსნა. ამ გამარჯვებამ. შესცვალა მთელი მა აგემეს გერმანელებს მიხაილოვის, სტალინო_ "ომის ამბების მსვლელობა საბჭოთა კავშირ- 
გორსკის, ბოგოროდიცკისა და პლავსკი” მი- გერმანიის ფრონტზე და გავლენა იქონია 
მართულებით, ტულიდან დაიძრა გენერალი | ჩვენი მოკავშირეები ფრონტების 'მდგომა- ო<C- ვეწევიდან სტალინოგორსკისაკენ –- რეობაზე. : ბეწერალი ბელოვი. ; მოსკოვისათვის, ბრძოლამ მოამზადა სტალინ. მთელი დასავლეთის ფრონტი დაიძრა დასაე- იაალე ჯრადისათვის ბრძოლა იმდენადვე, რამდენად: ლეთისაკენ გაქცეული გერმანელების კკალდა. | სტალინგრადმა მოამზადა კურსკის ბრძოლა, ჯ   კეალ. რის სამამულო ომის ერთ-ერთი უდიდესი : აევიხისი დიღე ბრძოლა ანრი ბწძოლი რომელშიც მთელი კაცობრიობის წი- სათვის. 

ს საშე გადაიშალა სტალინის სტრატებიული 
განად- | გენია, · : 

    

გამარჯვების არდანდობა--ჭინც არ ინდობს · 
ფერადებით ფერავ. –- დედებსა და აკვნის ბალღებს, „+ ვით მხატვარი ვინც ერები შეარია ! „.. 
თვალუწვდენელ ტილოს, შიმშილის და ნგრევის ტალღებს .. 
არის ისართ სიკვდილი მას, ვინც შეაღო”... 

ხალხის დიდი მომავალი. 2 X-. 

   

    

  

    
   

  

მა ვერ შესძლეს მათ მიერ დაწყებული კამპა... 

  

   
       

წდელ. 

    

  

    
   
    

მაგრამ ხომ ნობ აროს აა · აგ. ომ ყველასათვის ცნობილია, ხან 

გის წინათ გერმანელ #.... 

კობდა და ამტკიცებდა, რომ ზამთარში ბრძო... 

# 

   

   

ნ 2 შვნელოვნად გამოელიათ რეზერვები"... · დენიმე ტანკს. გერმანელები შედრკნენრ. ოთხ სა'. იი. საათს გასტანა ბრძოლამ, მაგრამ გერმანელენმა ს კს, თურქული გაზეთი ამანი +. 
წინ“ გერ წაიწიეს, გმირების ერთი ნაწილა უკ- I - L “ ააეია ჯია. წეს 2 4552 · 

ვე დაიღუპა, ბევრი დაჭრილი იყო,  ჯაგრამ : ს ეი სელი ეყ. უკანდახევაზე არავინ ფიქრობდა. : % ს ს ზვ მ. ჯ ამეორედ მალას ეთლლოღ ია. 2 : > შემდეგ გერმანელებმა ერთ მუჭა მებრძოლ. “სათ % ვუტზილკი 8 I # ვალი სიდ იციბ. უი სის 3 თა წინააღმდეგ შეტევაზე 30 ტანკი გამოიყვა- გ წ. მოსკოვის ოლქის რუკა ბიტლერი ილებაში იმყოფებიან, ამიერი- წინააღმდეგ შეტევაზე გაჩეჭირ>.% /(' ნ პერმის (ემ მისივე 
.......–. 22§3C06022222-%I. დეიბჩოვი და სამუდამოდ. ჩაბარდა წინნელსი, თ. დიელებმა ფაშისტთა 11 ტანკი მოსპეს. მებრ. ოიიესი წევას წი 9 ოს ' - რქული გაზ, ენი. საბახი“ · ხნა პინრ აცე არითუტარ სასარტკვვრბაიია რა შინ ICV222222-%ც 229 (71 C, 2Lანვა/ოიბის პატი. ოტია... 
აეე => იხოუუა თ ასაამშწრ იის რნ2ჩ6. გო/ ბარტატთლ ათობ 1941 წლის 13 დეკემბერს 23 საათზე, უკა... წა ქვა ვეუხოდ "ცს ”. ჩამ ან. ო 22 V პვუუკინო “ასოა ნასკწელი ცნობების გადმოცემის ბრი. ლი სიტყვები: როუბელი დიდია, მას. ხა 222>>222 პსნაI/X ს .. ანეთის რაღიომა: ზელ | ყვა» 

# : 22 ტანე დიომაუწყებელმა კამპანიამ. სა : ახია ღი შეინანა /გეს უკან თუე» აოებანიV % - მო მისალმებით მიმართა მოსკოვს: შო ვარა - ფვეგმირშა რომელიც უკვე - დაჭრილი, “> 272 ოწდონი მიესალმება უშიშარ ქა აპ მ4M... იყო, წელზე გრანატები შემოირტყა, მტრისა” ტა 525 მოსჯოვი საა <2 „ლოზდ ვსალმება უუ ლ 'მოს- 1 
| ელი: ავიაც ის 
გმირებს,--განაცხადა დიქტორმა, –- საში თვის... 

მხედრული მოსაზრებულობის ის განსაცვიფრე-...



    

   

  

    
    
     

  

» ჯ ' 

ოთარ 

აბღვრეული დონი უკანასკნელად 
აწიოკებული ხალხი ბატაის- 

'ზნა. 

გა ე გერმანელები მოიჭრნენ, 
გზად უკრაინა გაეთელათ, რუსეთის მინდვ- 
რებზეც სახრჩობელების ჭალა აეყარათთ და 

' კავკასიაში შემოსასეგად 'ეწყობოდნენ. 

დონის ტრამალებზე პაპანაჭება სიცხე იდ- 

ა. ჩვენი ჯარი მტერს მძიმე ბრძოლებით 

იგერიებდა, მაგრამ ჭროღათვალება გერმანე- 
·ებს გულიც სიპი ქვით ამოეყო- 

რათ და ალაპლაპებული კვარით საბძლებსა |- 

და ქოხებს მოსდებოდნენ. ა-მ 
იწვოდა უკრაინა, ბელორუსია იფერფლე- 

ბოდა და შუაგულ რუსეთშიც მიწა გუგუნებ- 
„ შემდეგ იმ. გავარვარებულმა რკინის ნია- 

ი დონიც გადმოლასა, ყუბანის 

'არღვნა და პირიქით კავკასიასაც 
ბა მიუგორა, 

აიყარა ხალხი, მთის კალთებზე ბინა რომ 
დო და ზღვიდან ზღვამდე კაცთმოყვარე- 
_სთესავდა. დაიძრნენ ყაბარდოელები და 

ბინა აიშალეს, ჩაჩნებიც ნა- 

გურჯისტანის ბილიკებს შეეფარნენ, 
_ იქ კი, ჩრდილოეთ კავკასიაში, ტევტონთა 

ბუშრებმა პიაკოკონა “ დაანთეს, ფერხული 
და სლოკინითა და „ჰაილ 

# გაიძახოდნენ, შავხალათა იტალი- 

ღვინოს ასესხეს და წუწკმა 
ესტრი 

    

  

     

   

    

   

   
   

  

    

        

    

    

   

   

      

   

    

  

   
   

    

   

   

  

    

    

   

   
   

    

   

  

    

    

   
    

      

  

   

      

   
   

  

   
   

    
   

        

   

; 6 კაბები აა 

' ლუდით გაბრუებული ატილას ნათლულები 

აას 8 ე ურავებენინი ბალო მათ 
ლი პირიქითა კავკასია გ დგომოდა 
ცრემლითა და სისხლით მიწას! ალბოზდა. 

ნენ ლტოლვილები, რომ ქედს 
ღმა ხსნა ეპოვნათ, ღონე მოეკრიფათ, 
არკვეთილებას გაჰყროდნენ და მოპა- 
სიკვდილს ისევ დასჭიდებოჯნენ. ბე- 

ს) დარიალსაც სუნთქვა შეეკრათ, ფე- 
ბი შეეზნიქათ,, ვიწრო ბილიკები განზე 

  

) და ჩრდილოეთიდწს  მოდენილ 
'ვილთათვის გზა გაეხსნათ. 12 

საქარო–- 

და –- მთაში ლავრენტი ბერია გაჩნ- 
ენბურირნ მახარობელი აფრინა, 

"ალაზანთან იორს სიტყვა დააბარა, 
ზევით მიმავალ ბერიას ქუდი პოუ- 

ა მტკვარმაც თავის . შვილიშვილებს 
და ზანგეზურში ბარათი გაატანა... 

ი. ჩრდილოეთში, შავი. ბლები 
ნ და კავკასიონის მწვერვალებს 
ტროდ უტრიალებდნენ. შემდეგ იალ. 

ხზეც თოფი გავარდა, კორიანტელი ადგა 
გრგიც. აიმღვრა, ლავრენტი ბერიამ თა- 

ველო, სომხეთი და 

ლი შეუნაცვლა, დარუბანდს ხილი. 
კლუხორის ხეობასაც. მიეშველა. 

ნენ ფრონტისაკენ გულმაგარი ქარ. 
პირმისანნთ სოფელში რომ ჩამო- 

და ხალხის ლოცვა მიეღოთ, ღობეზი 
გარი კანკავას დედაც ენახათ და 
მოკითხვა წაეღოთ. მიიჩქაროდნენ 

ი – და „ბერმა პაპამ 'რო ესრო- 

'და 

ხი 
ვებით დაბრუნებას იფიცებოდნენ 

მი დაზრდილებიც, ფშანის წყალთან · 
დგას, ფიქრით ეთხოვებოდნენ, წელმო- 

აგრატის ციხეც ყავარჯენზე შემდ- 
ვის ხიდთან ტაშს უკრავდა · და 

როდ მიმავალ ქოჩორა“ ბიჭებს გზას 

აონის კალთებს მტერი ესეოდა, მაგ- 
თის ვიწრო გადასასვლელებს საქართვე- 

ჯარიც მიეშველა. მიდიოდნენ ე– 
ა გზად შემოხვედრიღ ლტოლვილებს 
შუბლსა და სამშობლოს ერთბულე- 
შუშულ გულმკერდს უჩვენებდნენ. 

წუხილით აფორიაქებულნი სუნთქავდ- 
წავი ძლის ირწყავდნენ. 

  
  

  

  

  

იაურმა მთის ბილიკზე მოკუნტულ გოგო- 
ს, რომელიც მიწაზე რაღაცას ო- 

: ! 

“ბავშვი შეკრთა, წამოიწია და მის პატარა 
ლებზე ქერა ბიჭის თვალებმილულული სა- 

აარ ება, ძმაა ჩემი!. წაილუღლუღა და 
; წავეტილი მკლავები ისევ მიწაზე დაუშვა. 
„მებრძოლებმა დაოსებული ბავშვ რბილ 

სარა ეს, თავქვეშ ჩანთა დაუ- 
ეს და უმანკო და აზრიან 

თვალი ისევ მილულა, ორედ ისე, თით- 

“დედას სასეირნოდ დნეპრის ნაპირზე გა- 
ანია და მშობლის მკლავზე მოსვენება 

“თვალი ერთხელ კიდევ გაახილა, ტუჩ- 
ზე ღიმი აისხა და როცა თავი მაგარ მკერდ- 
ზე იგრძნო – დაწყნარდა და მშვიდად მი- 

“ლულა თვალები. გულაჩუყებულმა დამ ცრე- 
მლი, „გადმ : გვერდზე დად:ა, სახე 

) "დამალა და აქვითინდა. მებრძოლებ- 

    

  

და, C დაასვენეს. 

სიკვდილის წინ შვილმა დედა ინატრა, მაგ- 
რამ მშობელი იქ როდი იყო... 

2 შემდეგ. გრილმა სიომ დაუბერა და «მ. 

, ბავშვს , მიუალერსა, ლოყებს შეეფუა,. თმა, 

შეურხია, თბილ იღლიაში ჩაეხუტა და გაი- 

ნაბა... ალბათ, ის ნიავი გზაში დაჭრილი დე- 

"ცხა. “ სარმაგამოკრულმა· დოიჩლანდის არმიამ 

“ 

   

  

ჯა 
წ 9 

– 

, 

          

მგაძე 

თავდახრილ მებრძოლებს 

ქუდები მოეხადათ 
მინახქართ მდინარეს 

პტანდნენ. 
– მე წავიყვან!. –- წამოიძახა, გამყოლმა 

სვანმა, რომელსაც რაზმი გადასასვლე ლამდე 
მოეყვანა და. უკან ბრუნდებოდა. მებრძო- 
ლებმა მომაკვდავ ბავშვს თვალი. ღაუხუჭეს, 

გამოეთხოვნენ, მკერდის ღილი ”შეიხსნე| და 
გულში იმ: პატარასაც ბინა” დაუდეს. 

დიდხანს იდგნენ „ქართველები ბეჩოს ვაწრო 
გადასასვლელზე... იქ კი, თოვლიანხი მთისა 

და მწვანე სერის მოსახვევში, იმ კაცს მკვდა- 
რი ბიჭი მკლავზე დაესვენ, დაღვრემილი 
მიაბიჯებდა და ბუტბუტებდა: : 

– აქ როდი დაგტოვებ, ობოლო, ღვიძლი- 
ვით გიტირებ!.. 

პატარა , გოგოსაც ცალი ხელი ღვთისნიერი 
ჯაც.:სთვის ჩოხაში ჩაეკიდნა და · დ-კაწრულ 

ფეხებს კოპიტნარ ბილიკზე მძიმედ ადგამდა. 

მალე ჩრდილოეთიდან . ნისლი · წამოვიდა, 
ხეობას გაუწვა, სეანის ლანდიც მთას ზიეფა- 
რა და იქიდან დაბერილმა სიომ, იმ გოგონას 

კვნესაღა ამოიყოლა! 
– შორს არის, ძია, ჩვენი სახლი? 

კა 
ბარში 

ფიქრებს . 
და 

იცის, იქნებ იმ გადარაზულ კარებთან ომში 

წასული შეილის მომლოდინე მოხუცი დედა 
ჭრაქთან იჯდა და ძილგატეხილი' ' ჟიქრის 
გორგალს ართავდა. · 

ღამეს თავზე ითენებდა ურიდია, #იჟრაჟზე 
ჯი მზვერავები სანგრებში ბრუნდებოდნენ და 

ჯრემენჩუგის ქუჩების ნაამბობს სხვებსაც გა- 

დასცემდნენ.., : 

იმ დღეს ურიდიას მზვერავებსაც. 2ძიმე 'საქ- 
მე დაავალეს და იმათი ბედი მიანდეს, ვისაც 
დნეპრს გაღმა სახლი დარჩა და ბავშვი უტი- 
როდა, 

"ომში ნაფიც მეგობრებს არ” ეშინათ, ფიქრი 

საბნად გაეფინათ და დანამული მიწისთვის 

ცხელი, ლრყა მიედოთ.., მერე. ღამით §ავალი 
გზებით ქალაქს ჟზეეფარნენ, , ნატული. ადგი- 
ლები მოსძებნეს და. ძელმიწურებს ჩაუსაფრ. 

«ნენ. „ს ' 1 
შემდეგ ზარბაზნის გუგუნიც გაისმა, კრუდ 

დაუსტვინა, სადღაც ახლოს ყუმბარა დაეცა 
მერე იმ ნიავმა ქართველებიც შეაცივა, | და ცალთვალა ფანჯრებმა ზრიალი ასტეხეს. 

შეაჟრჟოლა და აბოლებულ ·უკრაინისაკენ | ჰყეფარე ქვემეხებმაც აიწყვიტეს, , ტყვიამფრ 
გაახედა: იქ საბრალო გოგონას სახლს ეძებ- | 1ვევიც აკაკანდა, ნაღმებმა დაიწივლეს და. ავ- 

დნენ, ეძებდნენ და, თუ მთელს არა, გარუ- | ტომატებიც ატკაცუნდნენ. : 
ჯულ ბუხარს მაინც იპოვნიდნენ. საცა ცხარე ვახტანგ ურიდიპმაც ქალაქის თავზე შითელ 

ბრძოლა იქნებოდა, იმ ბიჭის მამასაც იქ იბზუ- | მამხალას თვალი შეასწრო და. უმალ ძელმი- 
ლებდნენ, მოსძებნიდნენ, დაღუპული შვილის | წურის, სათოფურს ხელყუმბარა სტყო“ცნა, 

ამბავს ეტყოდნენ და გოგონას სახლსაც” მია- | შუა ქალაქში ატეხილმა სროლამ გერმაელე- 

სწავლიდნენ. იდგნენ საომრად გასოლი ქარ- | ბი დააბნია. გონს მოსვლა სცადეს, მაგრამ 

თველები და უკან დარჩენით მშობლიურ | სხვა ნაწილებმა „გვერდიდან დაფარეს, გვპრ- 
მხარეს მხნედ გაჰყურებდნენ:. საქართველოს | დ<იელებმაც მარჯვნიდან უყელეს “და, “როცა, 

შებოსეული მტრისათვის კარი “ გადაერაზა, | ტანკების კოლონა ქალაქში შეიჭრა, მტერმა 

... 

ხოლო შეხიზნული მეგობრებისათვის კიდო- | სათოფურები მიატოვა და დნეპრზე გადე- 

განი მებადა: ; ბული ხიდისაკენ გაპკურცხლა. 
ფინ კი მეომრებს ძნელად. სავალი გზა, გერმანელები გაღმა ფიქრობდნენ თავის 

ედოთ: მტერი კავკავთან თავს იყრიდა და, შველას, მაგრამ ურიდიას გამოღმა 6ნაპირზეც 

ვოლგის ნაპირებისაკენ გასაწყვად ატოკებუ- ზევრი ჰქონდა სათქმელი; გაქცეულებს ზურ- 
ლი ბრძოლად ეწყობოდა.. გიდან მოუარა, შეტბორებულ ხიდზე ცეცხ- 

| ლი დაუშინა და ღნეპრში შეკურებულებს 
ბირი თავქვე აქნევინა. 
მოიერიშე დივიზიებმა ქალაქს შეუტიეს, 

ხოლო როცა სროლა შეწყდა ორა წლის 
უნახავ მამებს და შვილებს, ქპრებსა,„ და 

ძმებს გახარებული კრემენჩუგელები ”შეეგებ- 
„ნენ და გუშინდელ ამბავს წარსულივათ იხ- 
სენიებდნენ. ს შემი : 

ღნეპრის ნაპირზე კი, სადაც ნერგის თხე- 

ლი. ჭალა აყრილა, შემოდგომის ფოთოლი 

მობუზული ცვიოდა. იმ ნაომარ რაზმს დრო- 

შები. დაეხარა, ჯარისკაცებს ქუდება მოეხა-, 

დათ და ნაძვის ტოტებით შემკულ კვარცხლ- 
ბეკს დასცქეროდნენ... C-> : 

„ ირგვლივ სიჩუმე იდგა. ღნეპრზე გაღასუ- 
ლი ჩვენი ჯარები ბრძოლით წინ მიიწევდ- 

ნენ და გამარჯვებით გუგუნებდნენ. მეთაური 
მაზარაში გახიეულ "ცხედარს. მიუახლოვდა და 

დააცქერდა, მორეულ ცრემლს ჯიქურად წარ- 
„უები გადააფარა და კრემენჩუგის მცხ“ ვრებ- 
ლებს უამბო: , : 1 

– .ჩვენი ნაწილის გული იყო!.. 

ჰანდრის ტოტზე ფოთოლი მოსწყდ. და 
ქარმა სადღაც გაიტაცა. ჯარისკაცებიც მწყო- 
ბრიდან გავიდნენ შემოდგომის · ცვარნაკრავი 

ყვავილები მოსძებნეს, გაჰკრიფეს, ჯა. კრე- 
მენჩუგის. ქუჩაში გმირულად დაღუპულ ვახ 
რანგ ურიდიას გვირგვინად დაადეს. 
„ოფიცერმა სიტყვა დაიწყო, და როცა დაა-, 

პთავრა, ჭირისუფლად მოსულ კრემენჩოგე- 
ლებსაც უთხრა ; 2 

-- „მუდამ უნდა ახსოვდეს .. ამ ქ+ლაქს 

გმირი ქართველის სახელი. გ. 

მერე დაჭრილი ხელი ცაში აიქნია და ს“ჩ- 

თქვა შეიკრა... მებრძოლებმა თოფის კონდა- 

ხები მხრებზე მიიდეს და დადუმებულმა ქვე 
მეხებმაც ეში ი ტუჩები დნეპრის ხ:პირს 
გადააყუდეს. შემოდგომის ნისლში შეფუთუ- 
ლი ნერგის ხეებიც აიბუზნენ, „ გაცრაილი 

შრიალა ჭანდრებიც მიყუჩდნენ და ტოჯებზე 
თაბუდრებული ბეღურებიც გაინაბნენ. 

–- მშვიდობით, გმირულად დაცემულო ჯბა- 
რისკაცო, სამარადისო დიდება შენ, ლეიტე- 

ნანტო ურიდია. –- გამოეთხოვნენ ო33» ნა- 
ფიცი მეგობრები და კრემენჩუგელებპაც ქუ- 

მძიმე შემოდგომა დაილია:  ნოემბერმაც. 

ცხრამეტი ღამე მიითვალა და მეოცე. დილას 
გერმანელი ღორი კავკავთან ლაფში დაენარ- 

თეძო აითრია, მთაში ხოხვას ბარში თრითი- 

ნად ძრომა არჩია, მაგრამ დაქადნებოლი ყუმ- 
ბარა იქაც წამოეწია და დააჩხავლა. კავკა- 

სიონის ქედზე ჩასაფრებულმ ლამქარმაც» 

მტერს ბანჯგვლიანი თათები დააჭრა. და 
კლდეზე დააგორა. : 

აიშალნენ კარვებიდან ბრძოლად გასული 
საბჭოთა დივიზიები. ზამთარში მდორე დონი 

ისევ უკან გადალახეს და ზაფხულში “?დინა- 
რე მიუსის ჩაკირულ ნაპირებსაც მისწკდნენ. 
აზერბაიჯანელებმა ტაგანროგს შეუტიეს, სომ- 

ხებმა ტემრიუკს დაუარეს და სხვებმაც ძელ- 
მიწურში ჯდომას “ნაჩვევი გერმანელები. მი– 

წასვე ანაცვალეს. გაქცეოლებსაც ხმალაქნეუ- 
ლი ცხენოსნები გააყოლეს და თან ყუმბა- 
რებიც დააწიეს. ნ 
ახალგაზრდა ლეიტენანტ ვახტანგ ურიდია- 

საც საბრძოლო ზიარება მაშინ მიეღო, ზამ- 

თარში უკანდახეულ მტერს მისდევდა, გაზა- 
ფხულზე იარაღს ირგებდა და ზაფხულში კი 
„დონბასში საომრად გაჭრილიყო. 

–– დასავლეთისაკენ! –– ჰქუხდა რუსა და 
უკრაინელი, ქართველი რისხდებოდა და ყალ- 
მუხიც ბორგავდა. მტერი ასი ღამე გარბოდა 

და ათასს სოფელს სწვავდა, გატაცებულ მო- 
სახლეობას ხუნდებს ჰპირდებოდა, ხოლო და- 
რჩენილებს მჭლე სიცოცხლესაც ართმეუდა. 
–  დნეპრისაკენ! –- გაჰყიოდა " ვახტანგ 

ურიდიაც და ოფლიან მკერდს იქით ზეიქავ- 
და: პრუსიელებთან ნაომარი გურამიშკილის 

ესმოდა და შევჩენკოს. დუმილი აღო- 
ნებდა, ა, რომ დნეპრის ნაპირთან 

მუხლი მოეყარა, დასწაფებოდა, შუბლზე წყა- 
ლი შეესხა და გული გაეგრილებინა. · მერე « 

როცა წყურვილს მოიკლავდა  გულადობას 
ხიდად გაიდებდა და შორიდან! ბრძოლით მო-. 

ტანილ გამარჯვებას გაღმა ნაპირზეც! გაი- 

ტანდა. §+- => ათიბ 
ამიტომ იყო, რომ გააფთრებული იბრძოდა 

ვახტანგ ურიდია. დარიალის ხეობიდან კრე- 

მენჩუგის ბჭემდის მიიჭრა, სისხლად იცლებო- 

' 

და, მაგრამ ძირს როდი სეცემოდა„  მშობ- | დი /მოიხადეს. ს 
ლიურ მიწაზე მუხლი მაგრად ჟდბა და მიწის – დიდება! .. წ 78-) : | 
მადლი აპურებდა. – ცეცხლი! –- დაიძახს ოფიცერ. და 

ვაჟკაცია! –- აქებდნენ ნაწილში „ და 
ბმირად იხსენიებდნენ. კრემენჩუგთანაც მტერ- 
თან შესაბმელად ურიდია გაგზავნეს და 

– გერმანელი უნდა მოგვიყვანო, ლეიტე- 
ნანტო! 
– რიგითი თუ ოფიცერი, ამხანაგო. გენე- 

რალო? – მიუგებდა მკვირცხლი ქართველი 
თ უკან ენაჭარტალა გერმანელით ბრუნდე- 

და. 
დღნეპრს რომ მიუახლოვდნენ, კრემენჩუგის 

დაზვერვა ვახტანგ ურიდიას დაავალეს. “ათი 
მეომარი გერმანელების გამაგრებული ხაზისა. 
კენ გაემართა, და სიფხიზლეს დაჩემებული 
ყარაული რომ შეეფეთათ, ურიდიამ ათეული 
მიწას გააკრა თვითონ მტერს დააფრინდა და 
ღამის ყარყუმს თვალები ძალად, დაუხუჭა. 
შემდეგ, როცა ყრუ ხროტინი მისწყდა, ური- 
დიამ მზვერავები ქალაქში შეიყვანა, საფარი 
მონახა, გამომწვევი სროლა ასტება და გერ- 

მანელებმაც ჩახმახს ხელი სტაცეს. 
– ჰალტ! – გაისმა ხმა და შენიღბული 

სათოფურებიდან ყვითელი ენები თადმოცვივ- 

დნენ. ვახტანგ ურიდიამ ქუჩაც ჩაიწერა და 
ცეცხლის ადგილებიც ჩაინიშნა. ; 

| ხუთი ღამე ზვერავდა ლეიტენანტი ურიდია 
კრემენჩუგის ქუჩებს: გზაჯვარედინზე გაჭ- 

რილ ტანკსაწინააღმდებგო .. თხრილებს იხსომე- 
ბდა და სათოფურებს ითვლიდა, დაკაწრულსა 

და დანგრეულ სახლის ლანდებს მოწიწებით 

ცაში ატაცებული მკლავი/ მოსწყდა. ის აბუ- 
ზული ნერგის ხეები „შეირზნენ, შეცრე ჯი, ოი 
ფოთლები ჩამოფანტეს და” გადაზჩექილი ჭან- 
დრებიდახაც ბეღურები აფრინდნენ,, ქ:რაკ- 
ნად დაეწყვნენ, დნეპრის პირს გაჰყვნე და 

კრემენჩუგში გმირულად დაცემული ქართვე: 
ლი მებრძოლის ამბაიი საქართვილოში ?ამო- 
იტანე. მეზე ჩსამძიმრად. შეტბორებული 

დნეპრი ხსევ ატოკდა, გზა განაგრძო და 6თვა- 
რეც ჩავიდა. ქუჩებმა კი გამვლელები . ჯააჩე- 
რეს. და "ვახტანგ ურიღიას გმირო?აზე ჰკითხეს. 

კრემენჩუგელებმაც ცრემლი „ მოიწმიიდეს. 
კვამლში გახვეული ღბნები დაიარეს და სა- 
დაც ქართველ ლეიტენანტს ბრძოლის ღამეე- 
ბი უთენებიას ,ის ქუჩა იპოვნეს, ძველი აბრა 

ჩამოიღეს ღა დაკაწნრულ კედლებს ურიდიას 
სახელი შეადღუღეს. 

გავა ო, და ლურჯი დნეპრის ნაპირ 

ზე კიდევ აბიბინდება მწვანე ბალახი. ყელს 
მოიღერიბენ ოქროწამწამა მზესუმზირას „კვე- 

რები. შავი ზღვიდან მობერილი  საქართვე- 

ლოს სიოც იმ ქალაქს "მოსძებნის, მოედნებს 

დაივლის, გამვლელებს ჰკითხავს და ვახტანგ 
ურიდიას სახელობის ქუჩასაც იპოვნის. 

მაშინ დინჯად ჩაივლიან ქართველის ქოჩა- 
ზე მტერზე საბოლოო. გამარჯვებას მოსწრე- 
ბოლი ” მგზავრები... ეგებ ომიდან დაბრუნე- 

ბულმა უკრაინელმაც საქართვილოში ”შეფა- 

ქვეყანას მადლობა უთხრას და უკრაინისათ-   
  

ღის უკანას ელი ამოსუნთქვა იყო! 
  

  

      

   

მა მა 

–. ნიუ-იორკი, ,5 დეკემბერი (საკდესი). 

“ მიღება დაგვიანებულია). ამერიკელ ფინელ- 
“თა, პროფკავშირების წევრთა ნაციონალური 

“ კომიტეტის კონფერენციამ, რომელიც დუ- 
“ ლუტში (მინესოტის შტატი) შესდგა, პრეზი- 
“ “რენტ რუზველტს მიმართა · წინადადებით 
„ რომი გამოუცხადოს ფინეთს კონფერენცია 
ს. “მოუწოდებს ფინეთის მოსახლეობას „ფინე- 

“თადან განდევნოს ნაცისტები და მათი დამ- 

'. ქაშები“ და შეჰქმნას ფინეთის თავისუფალი 
” „ დემოკრატიული მთავრობა. · კონფერენცია 

“ მოუწოდებს გაათავისუფლონ ყველა პოლი- 
_. ტიკური პატიმარი ფინეთში. 

ს “კონფერენციის მონაწილენი რუზველტისა- 
; 'დში გაგზანილ  დეპეშაში აცტადებენ: 

“ „თქვენი მოწოდებ სატელიტი ქვეყნების 
2 _ ზალხებისადმი––აღსდგნენ თავიანთი მჩაგერე- 

_ · ლების. წინააღმდეგ––უშუალოდ ეხება ჩვენს 
ს” თანამემამულეებს ევროპაში ჩეენ გულ- 

“ წრფელად ვიწონებთ ამ მოწოდებას. 
წმუნებული ვართ, რომ მხოლოდ რიუტის, 

  

იზალიელთა შენაეტოის მონაწილეობა იჭალიაში წატმოებუC ბტძოლებში 
ლონდონი, 10 დეკემბერი (საკდესი). 

ბარის რადიომ (ბადოლიოს მთავრობის , რა- 
22 საიოსადგური) გადასცა იტალიის კომუნიკე. 

ამეტიპეC შინელთა პონშეტენციის გა?აწყვეჭილება 

დარჯ 

  

ზაუვლიდა და გაბუტულხა და “ჩათვლემილ ბრძოლაში დაღუპულ ურიდიას ქუჩაზე 
თანჯრებსაც უხმოდ ესაუბრებოდა... მუღამ მოშრიალე ქჭანდრის ხეც. დარგოს. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIს 

ებევე“ 

ავიასახესანჭო ჯატების სწავლება 
ა. შ. შჭეაზებში 

ნიუ-იორკი, 1ძ დეკემბერი რდაკდესი). 

როგორც გაზეთ „ნიუ-იორკ ტაიმსის“ კო- 

რესპონდენტი იუწყება, ამერიკის საჰაერო- 

ტანერისა და მანერჰაიმის ნაცისტური ხრო- 

ვის დამხობის გზით შეიძლება გზის გახსნა 

დემოკრატიული და დამოუკიდებელი ფინე- 
თისაკენ, ამიტომ ჩვენ კვლავ ვიძლევით წი- 

რებული თავისი პატარა გოგონა მონახოს, ი3 | 

აღრი. 

თიანობით, 

იმირის 

წანგრევებს. 

სხე. 

რატობა, 

”სტორიული 

"კიდებულება 

წლები. 

ჰკარგი "ნამუშევრები აქვთ" 
აგრეთვე უფროს ლეიტენანტ“ ვ. მოროზოეს 
(ნ. ტიხონოვის წიგნის „ლენინგრადის წელის“ 
ილუსტრაციები), უფროს ლეიტენანტ ა. ხარ- 

შაკს. („ლენინგრადი ბლოკადაში“, 
თვის?“, „საბჭოთა კავშირის გმირი გენერალ. 
მაიორი სიმონიაკი“), 

ნ. კულიკოცს, წითელარმიელებს გ. საეინრეს 
(დიდი ტილო – „ბლოკადის 
ლ. ორეხოვსა და, ლ, პეტროეს' (და „ლო 
– „ტყვე გერმანელები ლენინგრადში“),  უფ- 
როს სერჟანტს... 
ა, ლიბინს („კაპიტან სალნიკოვის გმირობა ), 

სერჟანტ ი. სკორობოგატოვს, უფროს ლეი- 

ტენანტ ს. ვიშნევეცკაიას, ადმინის ტრატიული 
სამსახურის ლეიტენანტ ვ. კოჩეგურას 

დების სურათი, 

ლიტერატურული 

დეგი ნაწარმოე 
"სები რკალიდან 
ალ აბაშელი--,სიმღერა სტალინზე“ 
ვ. გაბესკირია–– „ავადმყოფი“. (ლექსი), ი. 

წეშვილი–– „ვეფხი“ (ლექსი), გ. ნატროშვილი–– 
აფურცლები საფრონტო დღიურიდან", "სოლ. 
თავაძე –-, კავკასიონის კარებთან“ (რომანი), 
ა. ბელიამვილი–– „თავგადასავალი ბესიკი გაბა- 

შვილისა“, ბ. ჩხეიძე-- ლიახვის პირად“, ჰანს 

გაბე–– „ათასნი დაეცემიან ფილოსოფიისა და 
ლიტერატურის ისტორიის განყოფილებაში მო- 
თავსებულია, წერილები: ნ. ა. დობროლიუბო. 

ვი- „ცდისეული ფსიქოლოგიის 
ბი“; ალ. ქუთელია-–-„,ნ, 
არქიმანდრიტ გაბრიელის „ცდისეული ფსხიქო- 
ლოგიის საფუძვლების“ შესახებ“; შ. რადიანი–- | 
„ვასილ. ბარნოვის ისტორიული” რომანები“, ბი 
ბლიოგრაფიის განყოფილებაში“ 

ლენინბრადის შრონჭელ. >. 
მხაჭვართა' გამრშენა 

მ. ვ. ფრუნზეს სახელობის წითელი 
მიის ცენტრალური სახლის დარბაზში ჯაიხსნა 

ლენინგრადის ფრონტის, მხატვართა პირვ ლ 

გამოფენა, რომელზეც "წარმოდგენილია 42 
ფრონტელი მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშე: 

მნახველები მღელვარებით ათეალტერებენ 
ბატალურ კომპოზიციებს, ნახატებს პორტ- 
რეტებს, გრაფიკას, პლაკატებს, 

' | ასახავენ გმირული ქალაქის დამცველთა 

მცხოვრებთა სიმედგრესა და მამაცობას 
ლენინგრადის ფრონტელ  მხარვართა 

ლი რიგი ნამუშევრები წარმრადჯენენ., 
გრრც თავისებურ ისტორიულ დოკუმებსტებს. 

"ისე ხელოვნების “შესანიშნავ 
ასე, მაგალითად, დიდ "მთაბეჭდილებ.ს ახ. 
დენს · წხთელფლოტელ ნ. ტიმკოეის ნახატ. 

ბი, როცა · უყურებ » 
გრძნობ ქალაქ-ფრონტის ატმოსფაკროს. 

მრისხანე პეროიკას. განსაკუთრებით 

ტიმკოვის ნამუშევოები: „ლენინგრადი ბლო- 

კადის დღეებში“, „ზამთრის პეიზაჟე“, 

ლაქი-ფრონტი“. ეს სურათები დაკავშირე უ- 
ლი არიან ღრმა აზრისა, და გრძნოაების #- 

რო 

ამ „სურათებია, 

შესანიმნავი” უფროს ლეიტენანტ. ა 

კრავჩენკოს მიერ. შესრულებული 
ტები |! ლენინგრადის ბლოკადის 

” მილწივოვისა, 

გმირ 6, სეიტეწკოსი, საბჭოთა კავშირის 1მირ 
ი, „ შიშპანისა, ალექსანდრე წეველის ორდე. 

წის კავალრის,“ გვარდიის“ მაიორ 6:2.ტენი- 
"კოვისა და სხ : 3 

ღრმა ”მთაბეჭდილებას 
მიელ' ა. ტროშიჩევის 

აღსანიშნავია, · რომ მხატვარი  სანჯ:რშ: · იყო 
შენიღბული და ის 

ს 
ჟ· 

საბჭოთა 

8. 

ახდემს 
ნახატები ) 

ე, ხატავდა 

გარ 

თვითნასწავლ 

ასეთია ლენინჯრადის ფრონტილ მხატვარ. 
სას ააშენა ქსპოვნტრი. მატერი ფს. 

დოკუმენტალობა, უშუალო კავში- 
რი გმირ ქალაქთან განსაკოთრებიათ 
მნიშვნელობას აძლევენ ამ ნაწარმოებებს. 

„აქით. გურამიშვილი” 
საბლიტგამმა გამოსცა 

მონოგრაფია „დავით გურამიშვილი“. ავტო- 
რი მიზნად ისახავს მოგვცეს დავით გურამი- 
შვილის ცხოვრების, ბრძოლისა და შემოქმე- 

გაარკვიოს გურამიშვილის 

გ. 

მისი კონცეფცია 
ქრისტიანულ 

და 

ბა. 7 

წიგნის რედაქტორია ე. /ასტვაცატუროვი. 
წიგნი "შეიცავს 107 "გვერდს. და ღერს 8 მან 2 

„_  '„მნაწობი“ M 7 
გამოვიდა ჟურნალ „მნათობის“ მორიგი მე- 

შვიდე ნომერი, ჟურნალის მხატვრული ლიტე- 
რატურის განყოფილებაში. მოთავსებულია შემ- 

ბი; გალაკტიონ ტაბიძის ლექ- 2 „ისტორიის, ახალი 

დობრო ა. 

ერთი წერილი: მკითხველი-- „ვანდა ვასილევს- 
კაიას, „დღეები, რომლებიც შობენ გმირებს“. 
  

  
ბიო.რბი სააპაძე 

ნახატი მხატვარ თამარ აბაკელიაბი 

ნაწარ?” ებყბს. 

“გარ ა” ივი, 

--. 
კავშეოის | 

წიფელარ- 

ხატურიღან. 

პიტირსკოფის ეტეიგოფ 

წა «მ ადგენილი 

უმცროს “რლეირ #ანზბ. 

ზსხატვარა 

ნატროშეილის 

მსოფლიოსთან. 

წიგნის პირველი ნაწილი შესდგება შემდეგი 
თავებისაგან: გურამიშვილის საფლავის ეპიტა- 

ფია, დაღისტნის ტყვე, აბჯართ-საცავის უფ- 
როსი, მაგდებურგის. ციხეში, უკანასკნელი 

მეორე ნაწილში _ „დავითეანის“ 

წყაროები –- მოთაესებუ- 
ლია შემდეგი , თავები: ბრძოლა 'წარმართისა 
და ქრისტიანისა გურამიშვილი და ანტიუ- 
რი მსოფლიო, ორი მთავარი წყარო, 
ქართლისა, სიკედილისა და კაცის შელ-პარა- 

საფუძვლე- 

დაბეჭდილია 

I 

=> 

მილები 3 
და წა 

მთე- 

'"ო. 

ღრკაჯ 

მა! 
„არგაა | C 

ამა 

(არ. 
არტეეი- 'თ5# 71: 

ვა 

ლ 

აა» 

ჭა 

ღვევა”), 

დ. 

დიდ 

დაქო. 

ჭირი 

გვერდი", + 

ტ 

2 ლიუბოვი 

ჟშ 

ფ 

    სადესანტო ჯარების სარდლობამ ჩრდილოეთ 
კაროლინაში ჩაატარა ღამის დიდი სწავლება 

სწავლების მსვლელობაში სატრანსპორტო 
თვითმფრინავებითს„ და პლანერებით 209 
მილ მანძილზე ინსცენირებულ საომარ ვა- 

ნადადებას, რათა ჩვენმა მთავრობამ ომი 

გამოუცხადოს ამ დანაშაულებრივ ხროვას, 
რომელმაც დაიმონა ფინეთი. ეს. იქნება ყვე- 
ლაზე უფრო ეფექტიანი ღონისძიება, რომ- 

ლის გატარებაც კი შეუძლია ა. შ. შტრატე- 
ბის მთავრობას, კონფირენციამ მოიწონა 

პრეზიდენტის "პოსტზე რუზველტის “კანდი- 
-დატურის მე-4ჯერ წამოყენება და მოუოწო- 
დებს ყველა ფინელს გაერთიანდნენ “„გაერ- 
თიანებული ირების გამარჯვების დაჩქარები- 

სა და. თავისუფალი დემოკრატიული და „და- 
მოუკიდებელი ფინეთის შექმნის“ ინტერესე- 
ზისათვის. · 

კონფერენცია, ესწრებოდა 68 დელეგატი, 

რომლებიც წარმოადგენდნენ ნიუ-იორკის, 
ნიუ-ჯერსის, ილინოისის, მონტანისა და შუა” 

დასაელეთს შტატებს  ფინელთა. დიღ 
თემებს. 

საჰაერო-სადესანტო · დივიზია 9 ათასი კაციას 

შემადგენლობით, აგრეთვე“ 1.800 პარაშუტი!- 
ტი. სატრანსპორტო ავიაცის გადაჰქონდა 
აგრეთვე საზვერავი ავტომანქანები, მსუბუქი 

ქვემეხები, იარაღი და. სხვ. 
ამერიკის არმიის პირველი საპჰაეუროსადე- 

სანტო ბრიგადის მეთაურმა ბრიგადის გენი- 

რალმა ივანსმა განაცხადა, რომ ამ სწავლე– 

ბა გვიჩვენა. საჰაერო“სადესანტო რპერაციე- 

ბის ღამით “საკმაო სიზუსტით ჩატარების შე- 

საძლებლობა. 

უცხოეთის ქტონიპჰა 

თარებაში გადაყვანილ იქნა გაძლიერებული , 

რაიონების 
დასახელება 

თელავი 
სიღნაღი 

გურჯაანი 
თიანეთი 

ადიგენი 
ჭიათურა 
მაიაკოვსკი 

მახარაძე 
ლანჩხუთი 

ლ, ოთი 

ხობი 

ცხაკაია 

წულუკიძე   ამ დღეებში კოპენპაგენში. მოკლულ იქნა 
გერმანელი ჯარისკაცი. რეპრისისს სახით 

გერმანელებმა ქალაქის მცხოვრებთ. ირი მი- 

! ლიონი კრონი კონტრიბუცია დაადეს. 

"     ნათქვამია, , რომ იტალიელთა 
საომარ პირველი შენაერთი მო6 აწილეობს 

მოქმედებაში მოკავშირეთა მხარეზე.   ზუგდიდი 
გალა 

| ოჩამჩირ ე 

| საჩხერე 

ხე-ვყის დამზადების, მოზიდმის სა 

გამოზიღვის წლიური. გებმის შესრულება 
19432 წლის 10 თვის ·ბანმავლო.ბაში 
საქ. სსრ რაიონების მიხედვით 

დამზადება მოზიდვა გამოზიდვა: 
    

" , 

6-2 ათა 
85 -> 
გავი ოალ 
წ 2. 8” 
=% 58 
27.1 992 
24,2 9.5 

5997 09 
400 0 
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93924 8789 
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რის დრამატურგთა ს 

ირ 

ალიას სახელობის 

წელს მუზეუმს გადაეცა აგრეთვე ილიასეუ- 

ლაში 

საქართველოს 
„გუნდებმა. 

სის ნაკრებმა გუნდმა 

მ ორრაეაიასა 

კეჩრა, 19 დეკმვაერი, 194 

ანმა. 

და სპექტაკლი, მან აღნიშნა, 
დაწერილია სახოვანი ქართული ენით 

მოელი რიგი სცენები ოსტატურად არის გა- 

კეთებჟლი. ასეთია, მაგალითად, ერეკლეს და 
გათენაშვილის, თეკლეს და ვახტანჯ. ორბე- 
ლიანის სცენები. მაგრამ პიესას. ა 

«რგი ნაკლოვანებანი. პიესის ცალკე სცენები 

ატ არის ორგანულად დაკავშირებული. უარ- 

ყოფითი მოქმედი პირები (რევაზ ციციშვი- 

, ტესე უხბაში და სხვ.) მოცეძული არიან 

მ-,ქმედებაში, სამაგიეროდ დაღებითი ტიპე- 

ბა, გარდა თვით ეოეკლესი, არ არაან 

რე 
შ, ბუაჩიძემ უფრო უარყოფითი შეფასება 

მისცა პიესას და” სპექტაკლს. იგი არ დაეთან- 

ხქა თეატრის მიერ პიესის გაგებას, ; 

რრივიე მომხსენებელმა მთელ რიგ სხვა ად- 

გილებთან ერთად არ მოუწონა ავტორს“ და- 

რეჯან დედოფლის სახე. 
დ, ჯანელიძე პიესის შეფასებაში ძირითა- 

ლიეფურად გამოკვეთი ლნი. 
- 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი ყვარელში 
ყეარელში, იმ სახლში, სადაც. ალია ვჭავვა- 
ძე დაიბადა და ცხოვრობდა, 

სახელმწიფო 

ი ეზო. 
მუზეუმმა სამამულო ომის დღე 

მუშაობა ჩაატარა. მას აქვს აგრეთვე სამხა- 

რეთმცოდნეო განყოფილება; მუზეუმი აგრო- 

იებს მასალებს სამამულო ომის. ყვარლელი 

გმირების. და ზურგის სახელოვან მუშაკთა 
საგმირო საქმეების. შესახებ; 

ვჭავაძის ნაწარმოებთა ყველა 

ყვილა ენაზე, ილიას დროინდელი მწერლების 
ნაწარმოებები, ქართული კლასიკური ლიტე- 

რატორა, ისტორიული და სხვა წიგნები. «390- 
ლა წიგნმი შეტანილი იქნება ის შე5იშვნე“ 

2 > # 

„ისგორიული მესნიე 
იყიდება სსრ 

კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ. გა- 

მოცემული კრებული „ისტორიული მეცნიე- 
რების XXV წელი სსრ კავში“ ში”. 
მოთავსებულია სსრ კავშირის გამოჩენილ მე- 
ცნიერთა წერილები, რომლებიც 
საბჭოთა კავშირში ისტორიული მეცნიერების” 

მიღწევებს 25 წლის მანძილზე. წიგნი შესდ- 
გება ორი განყოფილებისაგან: სსრკ ისტორია 

თბილისში მიღებულია და 

ქუთაისი (,კომუნისტის“ საკ, 
ტრიანის სახელობის ქუთაისის 
ქარხანამ მნიშვნელოვნად გაადიდა გამოშკე- 
ბული პროდუქციის ასორტიმენტი. მრავალნა- 

| ირი კონსერვისა და „ონცენტრატების გარდა, 
წელს ქარხანამ დაამზადა ათეულ ათასობასთ 
ლიტრი კარგი ხარისხის ძმარი. 

თელავი („კომუნისტის საკ. 

კირი ღუ სამშენებლო ქ 
ცხაკაია (,კომუნისტის“ საკ. 

ლება ვადაზე ადრე 

_ ა, სპენდიარრვისადმი მიძღვნილი სიმფონიური პონს 
ორშაბათს, 13 დეკემბერს ზ. 

რის  სიმთონიური კონცერტი, 

კონცერტის პროგრამაში შედი 
"ეხკიზები”, „ერევნის ეტიუღები“ ჯ 

ია” 

შეიძინა 

ჰავჰკასიურ 

: : : წ შს) V > 
“ 

დისპუზი „პრწანისის გმირების“ „ში 
საქართველოს საბჭოთა მწქრლების კავში- : დად რაე 

ექციამ მწერალთა კლუბ“) რ” 

-შ- მოაწყო დისპუტი ს. ფანშიაშვილის პიე--! წ. 

სის, და. რუსთაველის თეატრის სპექტაკლის 

„კრწანისის გმირების“ შესახებ, მოხსენებეჯით 

გამოვიდნენ შ. აფხაიძე და შ. ბუაჩიძე კა- 

მათში მონაწილეობა მიიღეს დ. ჯანე 

"ბ. ჟღუნტმა,. ა. ვასაძემ დ» ლუკაშველშა, კა- 

მათი შეაჯამა კრების თავმჯდომარემ შ. და– 

დი 
8. აფბაიაძემ დაწვრილებით განიხილა პიე- 

  
0, 

რომ პიესა 
და 

იL, 

ასე 

” 282 #3 (0-2 

198 
მთელი 

  

  

გახანილია 

მურითომი. 
შ.შ.. 

ებმი დიდი ქ 

ილია 
გამოცემა   

წიგნში 

_ აჯამებენ 

  

მანღურინის წვენი 
კორ). მი- 
საკონსერვო 

კორ). „ზა- 
გოტჟირსირიოს“ თელავის რაიონულმა კან- 
ტორამ (მმართველი ალ. მაღრაძე) თელავში 

მოაწყო კავკასიური (ბეწვიანი) ნაბდების წარ- 
მოება. დღიმდე დამზადებულია 449 ნაბადი, 
აქედან ნაწილი გაიგზავნა ფრონტზე მეთა- 

  

კორე. სო- 

ციალისტური შეჯიბრების ფართოდ გაშლის 
შედეგად ქ. ცხაკაიას კირის ქარხანამ (დირექ-. 
ტორი 6. ბარამია) 1943 წლის საწარმო= და- 

ა გადაჭარბებით შეას- 

რულა. გეგმის გადამეტებით გამოშვებულია 
სობით ტონა მაღალხარისხოვანი კირი, ათა- 

  

ფალიაშვი-. 

ლის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრში შე- 
სდგება საქართიელოს ფილარმონიის ორკეს- 

მიძღვნილი. 
კომპოზიტორ ა. სპენდიაროვის გარდაცვალე-. 
ბის 15 წლისთავისადმი, 

ს: „ყირიმის 
სიმფონიუ- 

  

დამთავრდა შეჯიბრება ხელჩართულ 2რძრ- 

გუნდური პირველობა მოიპოვა 
სპორტის 

მეროს ლეიტენანტ 

საქართეელოს · პირველობაზე. 
რებაში, რომელსაც წინ უსწრებდა დიდი მო- 
სამზზადებელი მუშაობა, მონაწილეობა მიიღო 

სსრ 24 'რაიონას ნაკრე მა 

აბრამოვის, 

ლისა (სახელმწიფო უნივერსიტეტა) და ინ- 
დელაძის („დინამო“) შემადგენლობით. , მეო– 

–_–უკკკაკ–უოუკუუ3უ3უკუუაკუ3კ_მე 

შეჯიზ. 

ქ. თბილი. 

ოსტატი”, 

გამრეკე- 

შეჯიბრება კჰალეთბურთში 
8 დეკემბერს დაიწყო „საქართველოს კალათ- 

იზკულტურის 

ბურთელთა შეჯიბრება სტალინური კონსტი- 

ტუციის სახელობის ჯილდოზე. შეჯიბრებაში 
მონაწილეობენ თბილისის წითელი არმიის სა- 
ოლქო სახლის, თბილისის, „დინამოს", ქუთა- 

ისის „დინამოს“ · თბილისის „ლოკომოტივის“, 
ინსტიტუტისა «და 

კალათბურთელთა გუნდები. 
ბათუმის 

მატჩები ტარდება თბილისის „დინამოს“ სა- 

შეჯიბრება ჰრიქში 
სოხუმში დამთავრდა მოკრივეთა 

რება საქართველოს სსრ პირველობაზე, საფი- 

წალო შეხვედრების შედეგად სხვაღასხეა წო- 

ნითს კატეგორიებში საქართველოს ჩემპიო- 

ნების სახელწოდება მიეკუთვნათ ხანუკატეს, 

მახპარონოვს, ვართანოეს, აგასიევს,. მელაძეს, 

კანდელაკს, ღუდუომაურსა და ნავასარდოვს. 

სპორტო დარბაზში (ბესიკის ქ. # 4). მორი- 
გი მატჩი მოეწყობა დღეს, 12 დეკემბერს. 

შეჯიბ- 

გუნდური პირველობა მოიპოვა თბილისის 

„დინამოს“. გუნდმა, რომლის 

სსრ კავშირის სპორტის დამსახურებული ოს- 

ტატი ა. გოლდშტეინი. მეორე. ადგილზეა შა- 

ვი ხღვის ფლოტის“ მოკრივეთა გუნდი, 
    

შეხბურთი 
12 დეკემბერს. ლ. 

ერთმანეთს შეხვდებიან 

დასაწყისი დღის 3 საათზე. 

მწრთვნელია 

პ. ბერიას ' სახელობია 

თბილისის „დინამოს“ სტადიონზე ამხანაგურ 

მატჩში 

ლოს ჩემპიონი –-– თბილისის წითელი არმიის 

საოლქო სახლის ფეხბურთელთა გუნდი 
თბილისის „ლოკომოტივი". 

საქართვე- 
და 

  

რების 2§ წელი სსრ პავშირ 

  

ი ნაბღების წა 

  

    
     

   
    

    

    

   
   
   
   

    
     

      

   
   

          

   

      

    
   
   

      

   

      

   
   

  

    
    

  

   

   

        

   

   
    

      
   
   

    

   

  

   
   
   

   
   

   

    

  

       

     

   

  

   

  

    

    

    

    

  

     
      

  

   

   

1 წ. 

წ 

თანხმა მომხსინებლიბს. 
ჩ“რეკ # დ#/ ხა: 58 4 გ ლ 

#44”; დ | 4335 

“- ითი 

ე ანს 

ლებას” ემჩნევა. 3 
ბ. ჟღენტი შეჩერდა პიესისა“ 

ლი" დადებითს ნხარეებზე. 3ან 
ღ. „ჯანელიძემ, მაღალი. #- შეფ 

ვასაძის მიერ ერეკლე მეფის.“ ხოღ 

ღორატო-მა ხაზი გარს. 
ლმა სპიქტა 

წევა ბეზანს ჩვენი გმირული : 

მ.გალითიბით აღათრთრეანოს შა! 
ნიის ფაშიზმის განადგურების. 

ლად. · (ა წ(ესქმ 2 რა 
დისპოტს დიღძალი 'ხალბი 

ბაზი მსორიელიბს იეერ იტე: 
ასეთი დისპორები საჭიროა მოიწ' 

«-დ დარბაზში. ” მააების 

    

ბი, რომლებიც ილიას გაუკეთე 
ლიოთეკის წიგნებში. მა 

მუზეუმმა შეიძინა“ აგრეთვე »ი 
ლი. კომპლექტები, ილიასეულ 
სხვა ახალი ექსპოჩატები. 

1944 წლის თებერვალში, . 
საბჭოთა. ხელისუფლების დამკყა“ 

წლისთავისათვის მოზდება ილია 
სახელობის მუზეუმის გაზხნა, მუ 

ბა შემდეგი ' განყოფილებები: ილია. 
ძის ბავშვობა “და ილიას · დროის. “ 

თანამედროვე ყვარელი; ილიას 6 

ყველა ენაზე; სამამულო. ო 
ყვარლელი. გმირები „და.“ 
2ზად იქნება ილიას საფლ ა 

კის მაკეტი, რომელიც დაიდგმე 

  

და საყოველთაო ისტორია. . 

კრებული მოამზადა სსრკ 
აკადემიის ისტორიის ინსტი 
სოვის სახელობის მოსკოვის უნ: 

ისტორიულ ფაკულტეტთან ერთ 
რომლის რედაქტორები არიან. 

ვ, პ. ვოლგინი, ე. ვ. ტარლე 
წევრი-კორესპონდენტი 
იცავს 284- გვერდს და 

ახლახან ქარხანაში. აიძ ვისის 
დუქციის -- მანდარინის წვე! 

ლად უშვებს, ამასთან იგი ( 
ბით უნდა იქნას დამზადებ; 

რმომბა..· 
ურთა საჩუქრად, დანარჩენ 
მსებს, რომლებმაც თავი” ი! 
"თობის შემდგომი განვითარების. 
მოება დეკემბრის ბოლომდე გ. 

სობით კუბური მეტრი 

საწარმოო გეგმების. 
მატებით იმოშაცეს 

ლიამ, ს. დიმიტროვმზა,' შ., 
ლიამ, ა, ხუნწარიამ. და 

დღიურად ორ ნო   

  

“წა ბუ. 

რი სურათი „სამი. პალმა", 
მარში ოპერა „ალმასტიდ 
მანსები და სიმღერები... · 

დირიჟორობს ხელოვნების დამს 
მოღვაწე პროფ. კ. სარ. 
გამოდიან ერევნის საოპერ რ 
ობები ტ, საზანდარიანი. და გა: ათ) 
ელიანი. მყვლაბ 8 

ადგილი მოიპოვა ქ. ცხაკაია! 
ინდივიდუალური პირველობა 

ლად ხვდა გამრეკელს (თ 

აგ 

  

ვებულთ მიენიჭათ საქამილვე 

ნების სახელწოდება 'და. გა: ეცათ 

ლოს ფიზკულტურისა და სპორ 
რესპუბლიკური კომიტეტი იგე 

შეჯიბრების მთავარი მსაჯ 
შირის სპორტის დამსახურებულ 

ამხ, გოლოვნია. · გში ს ბლ აუდ. 

სამშაბათს, #4. ი (დევვმბერ 

ენგელს-ლენინის ინსტიტუტის და” 
(რუსთაველის პროსპ. # 33/35, შე! 

ლი” მარცხნივ) შესდგება აკადემიკო! 
გრეკოვის ლექცია. თემა: „კიევი 
რიული მნიშვნელობა“, ს 

ბილეთები იყიდება ფილარმონი» 
როში (რუსთაველის ,პროსპ. #1 

11-დან – “3 ს-მდე და ს 

8 სააიამდი, ლექციის დღეს სპე,   

  

   

    

   

   

  

    
   
   

   

  

ენგელს-ლენინის ინსტი ის შე 

    

რომელიც ა.„წ. 12 დეკემბერს იყი 
ლი ცეკავშირის კლუბში, გადადე 
დეკემბრისათვის. ვდა 

| 2 (ბ) თბილისის, ორგ. ორჯიო 

კომის პარტკაბინეტში '. (ლენინის 
შესდგება ამხ, სიმონგულოვის · 

თულ ენაზე, თემა: · „ძირითადი, გა! 
წელი ომის მსვლელობაში“, 

შესვლა თავისტფალია.. 

პასუხისმგებელი რედაქტი 
მოადგილე 8. 3%იბ–ი       

  
    

  

7 

| | 
მაა 
| რთხილებლად, 

თ 
-- 

თბილისის წყალსადენის სამმართველო. 
ზამთრის სიციველბის მოახლოებასთან ·დაკავშირებით . აფრთხილ 

ყველა აბონენტს ა. წ. 15 დეკემბრამდე წესრიგში მოიყვანონ , წყალსაზომის _ სა 
დოლაბები, აგრეთვე დაათბუნონ წყალსაზომები და არმატურა ნაბდის ნაჭრების · 
მოხვევით და ნახერხის ჩაყრით. ყინვებისა და ჭის უწესრიგობის გამო წყალსა 

და არმატურის დაზიანების შემთხვევაში სახლს შეუწყდება წყლის მიწოდება “გ 

ბილწყალსაღენის ტრესტის მმართველი ინჟინერი შარა 0ნ0ძე _ > 

      

   
   
    

  

ებნ.. წყა: 

ა 

  
რედაქციის მისამართი: თბილისი, ლენინის ქუჩა M 

“ სასსოფლო.სამეურნეო და სამრეწველო. სატრანსპ 

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

98. ტელეფონები; პასუხისმგებელი რედაქტორის--3-62-26, პასუხისმგებელი 
ორტო--3-80.83 სამხედრო, განათლება „ჯანმრთელობის, ლიტერატურისა და. ხელო 

რედაქტორის მოადგილის--3.63.03, პასუხისმგებელი მდივნის–-3 .-08-67, სამდივნოსი--3-06-88; განყოფილებებისა: პარტიულისა და პროპაჟინდბს -“ 

ვნების--3-80.84, წერილების--3-73-24, მორიგისა და გამომშვების--3.81.65, გამომცემლობის--3.51.81, სტამბის დირექტორას --3 

     

    
-77-70, 

ტირაჟი 91.800 აა აა აშაუშეის 95
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