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“შექმ 

„ ავყვეთ პროვოკაციას. საჭიროა 

“ ყოვნებლივ მივცეთ სამხედრო 

ა რი, როგორ ” გამოიცან მ ი ბჯ 'ც. (ტერი, გ! 26 

ს ვლადიმერ 

= ნი, რომელმაც პრო 

ძეო 7 
საძ. ყ. პ, (ბ) ცენტრტალუტი კომიტეტის. თბილისი , ს კომიტეტის, საქ. სსრ მშრომელთა დეკუტატების საბვო ების რორბანო- + 

ლიჩი ს ნყIიჩიხნი0(ლC » 1ნMიMCCV0-0 #0CMIM9M1 MIMIIIნII (XVV3MM #C086108 ინიXVI9M108 1ნV09IIIIIXC9 სიიპიილიწ ლი 

ოთსშაბათი, L6 სექტემბერი, 1949 წ, X 990 (8580), ფასი 15 კაპ. 

ქიყჰოთ შხიზლად, 
შეჭმუსროთ მჭერიჩ! 

აროლეტარტრებო ყველა ქვეყნისა, ში” თ=ით! 

ჩვენი სამშობლო მრისხანე საფრ-| ვან. მრისხანე მომენ L ს დელი მრისხა! ო: ი. /ამ. 
თხეს განმცლის. სტალენერათთან“, დროს, ი ხირწიზლი აილა ქილეს 
დონის ნაპირებზე, კავკასიის ამაყი! ბოდეს თითოეული კომუნისტის, თი- 
მთების ძირში გიგანტური სამკვდრო– 
სასიცოცხლო ბრძოლებია, პიტლერე- 
ლი ავაზაკები, მიუხედავად იმ კოლო– შაობის გაუმეგობესებაში რომელიც 
სპლური ზარალისა, რასაც მათ წითე-| მიმართულია პარტიის ამოცანების და! 
ლი არმიის ნაწილები აყენ,; შენ წინ | ამხნაგ სტალინის ს მელაოენაია 
მოძვრებიან და ცდილობენ ზამთრამ- განხორციელებისაკენ“, -- გვასწავლის 
დე მიაღწიონ გადამ არმატე– 
ბას, მაეამ ეს ასავუტ მანე ლი სნ 
პჭოთა ხალხის სიმტკიცემ ღა მევეპი. 
რობამ, წითელი არმიის გმირულმა 
წინააღმდეგობამ ხერხემალი უნდა გა- 
ღაუმტვრიოს ვერაგ მტერს. ფრონტი- 
ხა და ზურგის რკინიებურ ერთია» 
ნობაზე უნდა დაიმსხვრეს ღა კიღეც 
დაიმსხვრევა ფაშისტური · სამხედ 
მანქანა, 
გამხეცებული მტერი არავითარ ვე- 

რაგობას არ ს რადებ, იგი იღღობს 
მოშალოს წითელი. არმიის ზურგი, 
ფაშისტები საპაერო დესანტებს“ აწ- 
ყობენ, დივერსანტებსა და ჯაშუშებს 
სხამენ ჩვენს ზურგში, რათა შეაფერ- 

L ნ სოციალისტური _ მრეწველობის 
მუშაობა, შეაფერხონ წითელი არმიი- 

ამხანაგი ლავრენტი ბერია, 
ბერას მეამა ეხმარება ფრონტს. 

საკავშირო სოციალისტური შეჯიბრება 
გადაიქცა იმ მმლავრ ბერკეტად, რომე- 
ლიც დღითი– სტიმულსა 
ჰქმნის იი ინმა, ეხწენვიოს 
ყოფად ყოველივე იმით, რაც საჭიროა 
ტერზე გამარჯვებისათვის ”შეჯიბ- 
რება ახალი ძალით ჩაღდება დი- 

ი. ოქტომბრის ვოლუციის XXV 
ლისთავის ააწვწავალ. ილიჩის სა- 
აასს M# 70 ლენინის ორდღენოსა- 

წი ქარხნის მუშაკთა კოლექტივის მი- 
მართვა––ფრონტისადმი ყოველმხრივი 
დახმარებისათვის წინასაოქტომბრო 
სოცშეჯიბრების გაშლის შესანებ- ახა- 
ლი საწარმოო წარმატებებისაკენ მო“ 
ჯვიწოდებს, მას გამოეხმაურონ 

მე 
ნ 

საღმი საომარი საჭურვლის მიწოდღ ი ს აანი - ქარხნები საამქროები 
ბა, მოშალონ რკინიგზის ტრანსპორტი, ცვლები, შახტები და“ საა. 
გაავრცელონ პანიკური ხმები, დეზორ– ბ ოლმეურნეობები და საბჭოთა მეურ- 
განმააციაგშეიტა ონ საბჭოთა ხალხ- წააები, ომეაწიბეს დროის ს სტანნი- 

ი. ამი, „ჩვენ უნდა მოვაწყოთ | ველები და რიგითი მუშები. ეს ხელს 

ულმ ბრძოლა ზურგის ყოველ- შე წყობა ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის 
გვარ დქზორგანიზატორებთან, დეზერ- | საქმეს, გააძ წითელი არმიისა- ერებს 

ღმი დახ არენის, 'დკან არებს ვერაგი 
მტრის საბოლოოდ განადგურებას. 

მაგრამ ზურგში მარტოოდენ ი” 
რული შრომა როდი კმარა. ს საჭირდა 
ყველგან სანიმუშოდ იყოს მოწყობი- 
ლი ფაბრიკა-ქარხნების, საწაღმედ. 
ობიექტების დაცვა, მტრის აპაერო 
თავდასხმებისაგან, ჩვენს საწარმო-და- 

წესებულებებში, ჩვენს რკინიგზ, ბზე 
ვერც ერთი დივერსანტი, ჯამში 

ვერ უნდა გაძვრეს, ულმობლად უნდა 
მოვსპოთ ისინი, გავანადგუროთ მტრის 
ხელშემწყობნი, დაუნდობლად · ვამხი– 
ლოთ და ომიანობის დროის კანოსე- 
ბის მთელი სიმკაცრით დავსაჯოთ პა- 
ნიკიორები, ცრუ ზმების გამავრცელე– 
პღები, დეზერრირები და დეზორგა- 

ნიზატორები, ამიტომ ყველგან და ყო– 
ველთვის საჭიროა რევოლუციური 
სიფხიზლის გაძლიერება მაქსიმალუ- 
რი ორგანიზებულობა, ბოლშევიკური 
დისციპლინა. ' 

ის, ვინც სანიმუშოდ არ იცავს შუქ“ 
შენიღბვის წესებს, მტერს ეხმარება, 
ამიტომ მკაცრად დაისეგება; 

ის, ვინც არ ზრუნავს ხანძარსაწი- 
ნააღმდეგო ღონისძიებათა სანიმუშოდ 
გატარებისათვის, ღანამაულს სჩადის 
ღა მას სასტიკი პასუხი მოეთხოვება. 

ტირებთან, პანიკიორებთან, ხმების გა 
მავრცელებლებთან, უნდა მოვსპოთ 
ჯაშუშები, დივერსანტები, მტრის პა- 

რდამუტისტები და ყოველივე ამაში 
სწრაფად. დავეხმაროთ ჩვენ” მიერ 

გამანადგურებელ ბატალიო– 
ნებსაი მტერი ვერაგი _ და ცბიერია, 
გამოფდილია მარეუეეაში და ცრუ 
ხმების გავრცელებაში, – ამანვე. 
ლის ამხანაგი სტალინი, –– „უნდა გა” 
ვითვალისწინოთ ყოველივე ეს და არ 

დაუ- 
ტრი- 

ბუნალის სამართალში, განურჩევლად 
პიროვნებისა, ყველა ის, ვინც თავისი 
პანიკიორობითა და ლაჩრობით ხელს 
უშლის თავდაცვის საქმეს“, 

ვერაგი მტერი საბჭოთა ამიერ-კა; 
·. ებექნება ამ ია ავა 

ი გმირულ საქმეებადდ უნდა ვაქ- 
'ციოთ საქართველოს, სომხეთის- და 
აზერბაიჯანის თავისუფლებისმოყვარე 
ხალხების დიაღი იცის სიტყვები 
ამხანაგ სტალინისადმი: „დლითი-დღე 
გავაძლიერებთ ფრონტისადმი დახმა-) 
რებას, ყოველი ჩვენგანი თავდადებით 
იშრომებს თავს სამუშათ უბანზე, 
უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე დაი- 

ცავს ყოველ მტკაველ ჩვენს მიწა 
წყალს“, თითოეული ქალაქი და სო თითოეულმა საბპოთას მოქალაქემ 
ფელი, ყოველი რიალი ლი პუნქ-| ღრმად წ ა შეიგნოს ის მრისხანე 
ტი უნდა გადავაქციოთ მომასივის · საფრთხე, სამშობ– 

ი 
ომელიც ჩვენს 

ლოს თავს დასტრიალები, შეიგნოს და 
აასამკეცოს, გააათკეცოს ენერგია, 

წა ს ქაქსიმაღფრა მეტი მოსთხო– 
ვოს თავის თავს, თავის უნარს ფრონ- 
ტის დესახმარებუიდი 

გავაშლიებლთ რევოლუციური სიფ- 
ხიზლე, გამოვიჩინოთ , ყველგან და 
ყველაფერში ორგანიზებულობა, დის- 
ციპლინა! – ასეთია ამოცანა. გზა გა” 
დავუღობოთ მტერს, გამოვიცნოთ მი- 
სი ფრაი. ლი ოინები, მემესროთ ფა– 
შისტ ავაზაკთა მიერ მოგზავნილი ჯა- 
შუშები და ღდღივერსანტები, ფხიზლად 
დავიცვათ ჩვენი მიწის ყოველი მ 
ელი, გამოვიჩინოთ სიმტკიცე _ და 

მეუპრერობა, გავაძლიეროთ ფრონტი- 
საღმი დახმარება-–ამით ჩვენ. დავაჩ– 

არ უნდა| ქარებთ პიტლერელ კაცისმკვლელთა 
ოვს დღე-! სრულ. განადგურებას. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

დეპეშების გაყვლე-გამოყვლე მ. ი. ჰალინინსა და 
ჩუგოსლამიის მეჟშე პეზრე მეორეს შორის 

6 სექტემბერს სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯ- 
დომარემ „მ. ი. კალინინმა ლანაოჩში. ოსლავიის მეფეს პეტრე მეორეს, 

მისი ფალირს დღიან დაკავშირებით, შემდეგი ფეშე ს გუვიბაები სა 
„თქვენი დები დღეს 'იიღეთ ოლოცვა და ჩემი საუკეთე! 

ი ა მ ოსლავი:; ხალხისათვის. სურვილები ბაღი თქვე თვის დ. ე. იუგოსლავიელ | ღი, 

პასუხად მ. ი. კალინიწმა მეფე პეტრე მეორისაგან მიიღო შემდეგი 

ღეპეშა: 
„გულითად მადლობას მოგახსენებთ მოლოცვისა და სურვილებისათვის, 

რომლებითაც თქვენ მე და იუგოსლავიელ ხალხს მოგვმართეთ ჩემი დაბადე- 
ბის დღის გამო. ჩემი ხალხი და მე აღფრთოვანებული ვართ მოძმე“ რუსი 
ხალხის გმირული ბრძოლით. ' კაბას 

უეალ ციხე-სიმაგრედ, რომელზედაც 
დაიმსხვრევა ჰიტლერელ მმარცცელრა. 
სამხედრო ძლიერება ახლა კიდევ 
უფრო ძლიერად უნდა გაისმას აში რ 
კავკასიის ხალხთა მგზნებარე მოწო- 
დების სიტყვები: „მთელი ჩვენი შრო- 
მა, მთელი ჩვენი ნიჭი და ძალ-ღონე 
მოვახმროთ მტრის განადგურების 
საქმეს! კიდევ უფრო გავამახვილოთ 
სიფხიზლე, კიდევ უფრო ენერგიუ- 
_> დავეუფლოთ სამხიდრო ცოდ- 

რევოლუციური სიფხიზლე, ორგანი– ფებევბა, სიმტკიცე ღა გისციპლინა 
საბჭოთა · აღამიანების განუყრელი 
თვისებაა. ეს თვისებები აღზარდეს 

ნს ხალხში ლენინმა და სტალინმა.   შეინიღბოს--აი რას მოი 

  

  

რუსეთის სშს რესპუბლიჰის საპაჭიო წოდებათა მინიჭება. 
სახალხო ჯანმრთელობის დაცვის მუშაჰებისათვის 

"რუს რესპუბლიკის” უმაღლესი | ექიმებს: ალექსი ალექსანდრეს-შე გოლოსოვს; 
საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით სახალ- | პეტრე ვასილის-ძე გორბატოვს; სოფიო პეტ- 
ხო ჯანმრთელობის დაცვის დარგში თვალსა-| რეს-ასულ ზაევას; პეტრე ელიზარის-ძე ზაი- 
წინო დამსახურებისათვის რსფს რესპუბლიკის | ცევს; ალექსი სერგის-ძე კრეპკოგორსკის; ნი 
დამსახურებული ექიმს წოდება მიენიჭათ! კოლოზ ივანეს-ძე მაშტაკოვს. , . (საკდესი). 

ფრონჭმა მეჭი საბრძოლო მასალა მიიღო. 
წინასაოქტომბრო. შეჯიბრების პირველი ღლე. 
ვლადიმეტ ილიას-ძის სახელობის ქარხანაში 

იღი პატრიო, აღფრთოვანე- | შესრულებულ იქნა 5 პროცენტის გა- 

შეთ 1” ს მეწობდა 25 სექტემბერ" დამეტებით. წორმაზე ბაცი ააა ე– 

ილიას-ძი”“ სახელობის! ტი გა ერალას დაზგოსნებმა შერ– 

ენინის ორდენოსანი ქარხა- | შენევამ, კაში. სკიმ და მრავალმა 

ნა – წენასაოქტომბრო სოციალის-| სხვამ თერმულ საამქროში ერთი პა- 

ტური შეჯიბრები” ინიციატორი. ამ სუხსაგები დეტალის გაკეთებისას ორ- 

ღეს მოჰყვა პროდუქციის გამოშვე- | გზისი თერმული დამუშავება გამოი- 

ბის მნიშვნელოვანი გადიდება, შრო- ქეის იგინი ნაცვლად. ეს. 7 62 
ა მაზუთ! C 1 მის ნაყოფიერების ზრდა. უ აეე აია. 

  

M# 70 

რიტმ. , გრაფიკის ზუსტი და- | კეთებულია 

იი ააღვდა ინება, სააზქ- ს რომლის საშუალებითაც ღუზის 
რო, რომლის უფროსიც არის ამხ. წრთობის დროს ზეთის ნაცვლად 
პანოვი. ხოლო ნაშუადღევს მან ფრა- | წყალს ხმარობენ, ეს.25 ტონა ზეთის 

ეკონომიას იძლევა ყოველთვიურად. 
ორდენოსანი ქარხნისს კოლექტივი 

პირველი დღიდანვე შეუპოვრად, იბრ- 
ძვის ფრონტისაღმი დახმარების გაძ- 
ლიერებისათვის გაჩაღებული წინა”ა- 

ოქტომბრო სოცშეჯიბრებით ნაკისრ 
ვალდებულებათა მთლიანად და გადა 
ჭარბებით შესასრულებლად, 

” (საკდესი). 

ფიკსაც კი გადააჭარბა, ამის შედეგად 

ცვლის დავალება შესრულებულ იქნა 
109 პროცენტით. ფრონტმა 7 პრო- 
ცენტით მეტი საომარი მასალა მიი- 
ღო, ვიდრე წინა დღეს. საუკეთესოდ 
შრომობდნენ ოსტატ გუღკოვის უბა- 

უქციის გამოშვე– 
ზა წინა დღესთან შედარებით 3 პრო- 
ცენტით გაადიღა, ამწყობი სორო ჯინა, 

რომლის 14-სავე ჩარხზე დღავალება 
· 

     

თოეული კომკავშირელის, · თითოეუ- | 
ლი არაპარტიული ბოლშევიკის იმ მუ-! 

ა) მის ამხანაგ სტალინის მოწოდებით მკერდით 

სMცი 

Lაბ#ოწი ჰავშირის ყველა მუშას, 

ძვირფასო ამხანაგებო! 
გერმანელ ფაშისტ დამპყრობლებთან“ სამამულო. 

მმრომ ხანე დღეებში ეგებებიან საბჭოთა კავშ 
სოციალისტური, რევოლუციის XXV 

რალს და თავისი ჯარისკაცების გვამებზე; გადმოვლით · გ. ებულად მო- 
ისწრაფვის წინ.“ ფრონტმა ჩეენი ქვეყნას სორმეში წამოიწია, სასტიკი და 
სისხლისმღვრელი ბრძოლები მიმდინარეობს რუსეთის დიდი მდინარის ვოლ– 
გის მისადგომებზე და კავკასიის მთების 

ამ ძნელ დღეებში წითელი არმია, 
ღროშა იფარავს, თავდადებულად იცა; 
მიის გმირი მეომრები ანადგურებენ 

მწყობრიდან პიტლერელთა დივიზი 
მოგველის, ახლოვდება ზამთარი, 1 

დაუჯდეთ, ფრონტზე წარმატებას მ 
ეხი წითელი არმია მარტო 

ძანელთა ყველა ”ვასალის დარტყმე: 
ბრძოლა! დაე ყოველი მშრომელი გაიმსჭვალოს იმის შეგნებით, რომ 

სამშობლოს თავს, დასტრიალებს სერიოზული საფრთხე. „გამარჯვება: თავის- 
თავად არ. მოვა, იგი მტერთან გააფთრებულ 
ამისათვის საჭიროა” ყველა საბჭოთა 
ცებული ენერგია,“ მაღალი ორგანიზებულობა, მეღგრობა 
დისციპლინა, 

დიაღი თარიღის-- საბჭოთა ხელისუფლ; 
ხედის აღსანიშნავად ვლადიმერ ილიას–ძის 
ნოსანი ქარხნის კოლექტივი წინადადებით მიმართავს ყველა მუშას, მუშა 

უშაკსა და მოსამსახურეს იკისრონ 
ვალდებულებანი და გააჩაღონ წინასაოქტომბრო.. სოციალისტური 
ფრონტისაღმი ყოველმხრივი დახმარებისათვის: 

ვლადიმერ ილიის-ძის სახელობის # 70 ლეწინის ორღენოსანი ქარხნის 
მუშათა, მუშა ქალთა, ინქინერ-ტექნიკურ მუშაკთა და მოსამსახურეთა კო- 

ლექტივი შემდეგს სოციალისტურ ვალდებულებებს კისრულობს: 
1. შრომის ნაჭოფიერების გადიდე! 

გალს, ინქინერ-ტექმიკურ 

__ ზავაჩელოთ. წინასაოქზომბრო 
ალისზური შეჯჩბრება შრონგისადმი 
ჰომელმხრიქი დახმპრებჩსათვის 

მუშიჰსი დს მშსამსახურეს 

'ლისთავს. 
წელიწადზე. . მეტია, რაც სწარმოებს საბჭოთა ხალხის "შეუპოვარი და 

სასტიკი ბრძოლა, პიტლერელთა ურდოებთან. მტერი ანგარიშს არ უწევს ზა 

ზი, მატრამ. 

ლურბთ ამ დარჩენილ თვეებში. 
მაყლამდიბ პიტლერის ჯარების და გერ 

' 

მუმა ქალს, ჩნქინერ-ზექნიჰურ 

ომის სასტიკსა და მრის- 
ირის 'ელნი. დღიღი ოქტომბრის 

ძირში, 

რომელსაც ლენინ-სტალინის დიადი 
საყვარელ სამშობლოს. წითელი არ- 

არებს, ბედიზე გამოჰყავთ 

ჯერ კიდევ მ ე ბრძოლები 
ჟყVყ 

ერელები ცღილობენ, რადაც უნდა 

სამკვდრო-სასიცოცხლო 
ჩვენს 

ბრძოლებში უნდა მოვიპოვოთ. 

ის გაორკეცებული და გასამკე– 
და რკინისებური 

ების ბობის საუკუნის მეოთ- 
სახელობის # 70 ლენინის ორდე–- 

ამატებითი 
ეჯიბრება 

ისა და წარმოების შემდგომი გა- 

ახლოვდება დიღი ოქტომბრის სო- 
ციალისტური რევოლუციისს XXV 
წლისთავი. მეოთხედი საუკუნი“ წი- 
ხათ ახალი ეპოქა დაიწყო კაცობრიო- 
ბის ცხოვრებაში. 

25 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვე– 
ყანა გარდაიქმნა. იგი გახდა მძლავრი 
სახელმწიფო, მთელი პროგრესული 
ღა თავისუფლებისმოყვა აცობ- 
რიობის დასაყრდენი, 85 წალზის 
მთელი თაობა გაიზარდა საბჭოთა ხე– 

ს ასაენნებას მზრუნველობის პირო- 
ბებში, ლენინ-/სსტალინის პარტიამ მჭი–- 
დროდ დარაზმა ჩვენი ხალხი, შეჰქმნა 
სოციალისტური სახელმწიფო, რომე– 
ლიც დამყარებულია ხალხთა ძმურ 
მეგობრობას და მუშათა "კლასის, 
გლეხობისა და ინტელიგენ ვხ ურ- 

ღქევ კავშირზე. საბჭოთა ხელისუფ- 
ლებამ დიდად აამაღლა ჩვენი სამშობ–- 

რსება და აფარებს. ადა– ლოს ღი 
მიანს მიანიჭა დიდი კეთილდღეობა, 
რაც სამარადისო( აღბე, ია 
სტალინური კონსტიტუციის ოქროს 

წიგ! ი. 

- ფაშისტმა ყაჩაღებმა ხელჰყვეს ჩვე– 
ნი თავისუფლება, ჩვენიჰ არსებობა. 
ჩვენს ყანებში სისხლის მორევი -დგას, 
ხანძარშია გახვეული ჩვენი მალავ. ბი, 
ჩვენი და-ძმანი გერმანელი >. 

ბის აგეღევ” იტანჯებიან, დიდი 
ოქტომბრის XXV წლისთავს ჩვენ ვე“ 
რგებებით ჰიტლერული გერმანიისა და 
მისი ვასალების ყაჩაღურ ურდოებთან 
"სასტიკ ბრძოლებში. ფრონტმა ჩვენი 
4 ეყნის სიღრმეში აი მტერი 
| ი კარობს, მტერი ეშურება, იგი წინ 
„მოისწრაფვის რადაც უნდა დაუჯდეს, 
"თავისი ჯარისკაცებისა და ოფიცრე- 

  

წინასიოქჭომბრო სოსიალისჭუ 
მეჯიბრება 

ან | 3. 

“რ. 
ზაფხულში „ჩვე5ს,,ქვეყანაში,,ღ:იწ- 

არების თობტელიყითი ოფლი! ნეობის (მ მათა“ სრ: 
ლიადანააMM4. =«სთციხრი 1 (ღე თე! 
ჯიბრება. ეს შეჯიბრება მშრომელთა 
უფართოეს მასებს მოედო, ახლა ოქ- 
ტომბრის XXV წლისთავის გღსიშიL 
ად ვლადიმერ ილიას-ძის სა. ბის 

მარსის კოლექტივი ი ინადადაბა იძ- 
ლევა ამატებდა ვალდებულებანი 
იკისრო! თნოანდიბიფის კნახმადების. 
კი უფრო გასაძლი; · 

მარხნის. მუმააბი შიც იიი 
და მთე ხალხის წინაშე პირობას 
იძლევიან შრომის ნაყოფიერების გა” 
დიდებისა და წარმოების (ჭემდგომი 
გაფართოების საშუალებთ ოქტომ- 
ბრის საასაფაბიდას 47 პროცენტით 
გააღიდონ ფრონტისათვს პროდუ1- 
>> გამოშვება აგვისტოსთან ”შედა- 
ჩებით. ამავე. ია ისინი კისრულო– 

ბენ შეამციროს პროდუქციის თვით- 
ღირებულება, შეამცკირონ ელექტრო- 
ენერგიის, სათბობის ხარჯვა, 
გროვონ ახალი რაციონალიზატორუ- 
ლი წინადადებანი, ხელობა შეასწავ- 
ლონ 600 ახალ მუშას. 

აზრი წინასაოქტომბრო სოციალის“ 
ტური შეჯიბრების მოწყობისა, საბ= 
ოთა ხელიაუფლების XXV წლისთა- 

ვის ახალ-ახალი შრომითი გმირობით 
აღნიშვნისა მტერზე გამარჯვებისათ- 
ვის ჩვენს ხალხში მომწიფდა. ამხანაგ 
საა რვის # 853 ქარხნის ო” 

ლექტივის” მივრ გაგზავნილ 
რომელიც გუშინ „პრავდაში“ გამო- 
ქვეყნდა, მუშები, მუშა-ქალები, ინჟი- 
შრება და ტექნი ოსები პირობას იძ- 
ლევიან მთელი წლიური გეგმა შეა” 

შე 

სანთოეში დატეფ იაიებფა. ია იი იის XXV | ბის გვამთა გორებზე მოაბიჯებს და რულონ ღიღი ოქტომბრის რევოლუ- 
მასის 3, „ საასასოაის. მიღარე ი ოფვბონ- „მოძვ ება სტ ააწვრალი ე," კავკა–| ციის XXV, წლისთა ს სახეს ვ9L _ 

ტისათვის პროდუქციის ს აოშვება. ა | სიისაკენ. ლაღმმე ეღალეში სელი სა 
2. გაადიღონ შრომის ნაყოფიერება სექტემბერსა და ოქტომბერში 4,5 · ჩვე საწმოელოსთგას, მრისხანე | ქარხნის გამოწვე ა მიმართულია სა 

პრეტა ინ მეუიბით 1 5 Iდღეებში მთელი ხალხი აღსდგა სამ- ჭოთა კავშირის მთელი მუშათა კლა- 
გ. შეამცხრონებნოდტმციის: თვიოთინებილებ ი არვანტოსთან შედარებით “შობლოს დასაცავად. უუაი რონ- | სისადმი, შეიძლება L ეჭვი არ IM 

სექტემბერში 3: პროფენ, და. ოქტომბერში X პროცენტით. ტის უმტკიცესი დასაყრდენი გახდა.| ნიოთ, რომ მთელი ვები I -. ატ. 

4. 8 პროცენტით შეამცირონ ელექტროენერგიის ზარჯვა ნაწარმის ერ- ვენი ხალხი საულალვად სჭედავს რიო; C-ს ხმას გაიგო ებ ხ ა! ქრის 

თეულზე აგვისტომი“დაწესებულ წორმებთან. ედარებით. გალ. თხ ადესა ველები ლეკებს ძრავით ევი 5. 5 პროცენტით შეამც ფს ხა. გელმასოან. შელარებით ველა ს, რაც მას შე ზე გა-| ხალხი თავდადებული .- 6 დაეხ- 

6. დაზოგონ წელიწადში 3.500 ტონა თხ; საობი. ედაშებით. | მარჯვეზისათვის და იროება, მარება თავის წითელ არმიას, თავი! 
თ ღდაბოგოას წლ > ნი, 2. სარია უგდე სათ ახლა, როცა სწარმოებს ბრძოლა | წითელ ფლოტს შეა მწე “უკჟაქ- 
გაბერა - სრ) დრე: საი + იული ს ფნატვებ. ვოლგისათვის, ჯ» ასიისათვის, წა ციონ და გაანადბურო გერ! ანხელ ფ–- 
8 შეასწა ვლა წევ LC აა ალ. მუშას ადაღელს: . გაძლიერდა საფრთხე, რომელიც წვე ს | მისტ მძარცველთა და „კაცის კვლელ- 
ვშობ ვ ლობ, შე: დ იასა => ი. აა) |) | სამშობლოს თავს დასწოლია, სამშობ- | თა ბანდ, ბი. · V 
ამშობლოს თავისუფლების, ღირსებისა · და ' დამოუკიდებლ ვ ლოსადმ სიყვარულისა” და მისი ერთი წლის წინათ ამსდროს მტრის 

სასტიკი ბრძოლების დღეებში კიდევ უფრო შეუპოვრად, კიდევ უფრო დაჟი- | მტრებისაღმი სიძულვილის წმიდა | გააფთრებული ურდოები მოსკოვისა- 
ნებით გამოვჭედოთ 228%+ მტერზე" გამარჯვება, თავდადებული შრომით, | გრძნობა ბოუწოდებს საბჭოთა აღა კენ  მოისწრაფო: წენ, მტერმა “, დანა 
დაუღალავად, მთელი“ ძალ-ღონით დავეხმაროთ წითელ არმიას და სასქდელა 1 მიანებს ახპლ-ახლი გმირობისაკენ | აღმართა ჩ ი მეეყნის გულის წი- 
საზღვაო ფლოტს შეაჩერონ, უკუაქციონ და გაანადგურონ გერმანელ ფა- ნააღმ 9. ერი, რომელიც მოსკო– 
შისტ მძარცველთა და კაცისმ, 

რაც უნდა მძიმე” 
'კვლელთა 

გაფმარჯოს, საბეოთა პატრიოტების 
შედიზრებას ფრონტ მი ყოველმხრივი 

გაუ' 
სტალინს! 

ალები, ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები 
არხნის მუშაკთა კოლექტივის დავალებით ხელს აწერენ: პრიგულსკი, 

სკვორცოვი, კობანოვი, ტიაპკინა, ლარი წი, პრონინა, კოპეიკო, იაკიმჩუკი, დეგტია- 
რევა, რაზუვაევი, საფრონო, 
მიღებულია მუშების, 

როთა კრებებზე 1942 წლის 14 სექტე! 

  

მშობლიური სამხრეთის ჰომჰავშირელებსა და 
ახალგაზრდა 

(ბენეტალ ლელიუშენჰოს ნაწილების კომკავშირტრელთა და ახალზაზრდა 
: ლია. წე, ა : მებრძოლთა 

ამხანაგებო, ღონბასს,„ დონის, ყუბანის, 
ჩრდილოეთ . კავკასიის კომკავშირელებო და 
ახალგაზრდა მებრძოლებო. ამ სტრიქონებს 
გწერენ კომკავშირელები და. ახალგაზრდა მე– 
ბრძოლები გენერალ ლელიუშენკოს წაწილე– 
ბისა რომლებმაც. გაარღვიეს გერმანელთა 
თავდაცვის გამაგრებული ზღუდეები და რუ- 
სეთის ძველ ქალაქ. რჟევის გარეუბნებში 
იბრძვიან. გასული წლის · შემოდგომაზე, რო 
დესაც საზიზღარმა ფაშისტურმა · ხროვამ 
ჩვენს საყვარელ /მოსკოვს. «. ქვეითი _ ჯარის, 
ტანკების არტილერიისა და თვითმფრინავე- 
ბის უდიდესი ძალები მეცალა როდესაც 
რუსეთის მიწა-წყლის ბედი მოსკოვთან წყდე- 
ბოდა, ურალის, ციმბირის, ყაზახეთის, უკ- 
რაინის, ბელო! სკომკავშირელები "და 
ახალგაზრდობა, მოსკოვის, სვერდლოვსკის, 
მაგნიტოგორსკის კომკავშირელები ჩვენი მა 

დადგნენ დედაქალაქის «დასაცავად. ჩვენი სამ- 
შობლოსათვის ეს მძიმე „დრო იყო. პარტიამ 
მოგვიწოდა: „სამშობლო. „საფრთხეშია, ყველა. 
ნი აღსდექიითთ მოსკოვს დასაცავად“, და. 
ასიათასობით კომკავშირელები მოდიოდნენ 
ჩვენს ნაწილებში, რათა, გაენადგურებინათ 
მიხაკისფერი ქვეწარმავალნი,დ არ მიეშვათ 
ისინი მშობლიურ მოსკოვში, ბრძოლის ქარ- 
ცეცხლში იშეა გმირ, პანფილოველის კლოჩ- 
კოვ-დიევის დიადი და" უბრალო სიტყვები: 
„რუსეთი დიდია, მაგრამ უკანდასახევი ადგი- 
ლი აღარ არის, უკან მოსკოვია“. ეს სიტყვე– 
ბი კანონი გახდა თითოეული კომკავშირელი. 
სათვის, ბრძოლების ქარცეცხლში იწრთობო- 
დწენ კომკავშირელები, "და ახალგაზრდა მებრ. 
ძოლები. ერთი თვის წინათ ჩვენი ნაწილები 
გადავიდნენ შეტევაზე მტრის რეევის დაჯ- 
გუფების წინააღმდეგ. ჩვენმა ნაწილებმა გა- 
არღვიეს გერმანელთა „არმიების გამაგრებუ–. 
ლი ზღუდეები, შეიჭრნენ რეევის გარეუობ- 
ნებში, გაათავისუფლეს, არა ერთი ათეული 
დასახლებული პუნქტი და ათიათასობით 
ტანჯულ ნაწამები საბპძოთ. ადამიანები. ამ 
ბრძოლებში კომკაეშარელები სამკედრო-სასი– 
ცოცხლოდ იბრძვიან. , ვამაყობთ გმირი „ტან– 
კისტით, კომკავშირელ. ივანე მარტიანით, 
რომელიც იერიშის წინ მშობლებს სწერდა: 
„მთელი არსებით მივისწრაფეი წინ, ბრძო 
ლაში მივდივარ ტანკით რომ განვდევნო 
ქვეწარმავალნი წ ქალაქ  რჟევიდან, მივდივარ 
წინ და წინ, არ მაშინებს სიკვდილი, კომ- 
კაეშირულად მივდივარ წინ, წინ – მტრის 
შესამუსრავად". და ივანე მარტიანი ახალ– 
გაზრდა ტანკისტების მხარდამხარ მიდიოდა, 
იგი წინ გაიპქრა და ბმირი გახდა, უმაგალი. 
თო იყო მექანიკოს მძღოლ კომკავშირელ ბა– 
ჟენოვის გმირობა. მისი ტანკი პირველი შე– 
იჭრა გერმანელთა თავდაცვის განლაგებაში, | 
ცეცხლითა ღა ზუხლუბებით მოსპო ტანკსა- || 
წინააღმდეგო იარაღი. L პერსონა- 
ლიანად, ნაღმსატყორცნი, ტყვიამფრქვევი და || 
გაჟლიტა 30-ზე მეტი ფაშისტი. მტრის ყუ?მ- 
ბარამ ტანკს კოშკურა მოანგრია. აფეთქების 
ტალღამ ამხ, ბაჟენოვი  !რამდენიმე მეტრზე. 
გადაისროლა, გონს რომ მოვიდა, მამაცმა. მე– 

მიტინგების, დავალებით ხელს აწერენ: 
ანოვი, 
ორდენი 

  
  

უმცროს ლეიჭენან8 ოს 

  

(მოსკოვი, „კომუნისტის“ საკ. კორესპო'ნდენტისაზან) 

„კრასნაია ზვეზღის" #4 სექტემბრის ნომგრ- 
ში მოთავსებულია მაიორ ზარიხინის სტატია 
სათაურით „სროლა ტანკები წინააღმდეგ“, 
რომელშიც ლაპარაკია უმცროს ლეიტენპნგ 
ოსოტოშვილის გმირობაზე ვორონეჟის რაიონში, 

  

        
ტა ზე”   ტანკმა. საჭირო იყო ცეცხლ 

  

„განსაცდელი მოგველოდეს 
ვძ. აღი ისინი. მტერი დამარცხებულ უნდა იქნას მტერი დამარცხებულ 

ი; ა. 8 2 

არჯოს ჩვეჩს” ბელადს, ჩვენს საყვარელ“ მხედართმთავარს-–ამხანაგ, 

ფფადიმებ ილიას-ძის სახელოზის # 70 ლენინის ორდენოსანი ქარზნის მუშები, მუ- 
შა 

ქ 

ვი, იაროსლავ ოვა და სხვები, : 
ანჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისა და მოსამსახურეების , საამჟ-. 

ერს. წ 

გეარდიის სერჟანტი, ორდენოსანი 8. თ. ოკე. 
გვარდიის წითელარმიელი ე. მ. ჩერვიაკოვი, გვარდიის უმცროსი ლეიტენანტი; 
სანი რიაბიკოვი, გვარჯიის ბატალიონის კომისარი ა, გ. კუტოვოი, გვარდიის 

სამხედრო - ფერშალი მარიამ სოროკინა, გვარდიის პოლიტხელის მოადგილე ა. ი. ბოგ. 
დანი, ბატალიონის კომისარი ვ. პ. ციგან კოვი, წითელარმიელი ა. გ. კალიტა, უმცრო. 
სი პოლიტხელი ' ორდენოსანი ს, სოროკ ოპუდი, ეფრეიტორი ფ. ვ. მიასოედოვი, პო“, 
ლიტხელი %. ა, ლახოვსკი, სერეანტი ვ, პ, 
ნოსანი ლ. ს. ვორობიოვი, წითელარმიე ლი ნ. 0, ტარანოვი, უფროსი პოლიტზელი 

ჩერნოუსოვი, წითელარმიელი 0. გ. კოვალენკო, უფროსი 
ლოვი, წითელარმიელი ა, ა. მალცევი და მრავალი სხვა, 

| პაც შორი დისტანციიდან ოთხი ტანკი 

| ოწესივრობა და; მალე მტრის, სამი. დანარჩენ» 

ბანდები. 
მომავალში, ჩვენ ნდა“ 

ინასაოქტომბრო იალისტურ“ 
აირს ა) 

და; მოსამსახურეები. 
კელნერი, 

მებრძოლებს 

ომარმა ბრძოლის ველზე აიღო გერმანული 
შამხანა ვაზნებიანაღ, ტანკის ქვეშ ჩასანგრდა 
და იქიდან უშენდა მტერს რამდენიმე საათის 
განმავლობაში, როდესაც მას შემდეგ ჰკით- 
ხეს, რატომ #მენიანებთან არ დაბრუნდით; 
ბაჟენოვმს უპასუხა: „მე არ მქონია უკანდა- 
ხევის ბრძანება“. კომკავშირელმა სწაიპერმა 
ჟიგაიკომ ორი ღღის განმავლობაში მოსპო 
16 პიტლერელი ღა 3 ტყვედ " წამოიყვანა. 
კომკავშირელმა სნაიპერმა კნიაზევმა ორი 
დღის განმავლობაში 13 ფაშისტი გაქლიტა. 

ჩვენ ვიცით, უკანასკნელი ბრძოლების გა- 
მოცღილებით დავრწმუნდით, რომ შეგვიძლია 
ეურტყათ ფაშისტებს არა მარტო ზამთარში, 
არამედ გაზაფხულზეც, ზაფხულშიც, შემოდ- 
გომაზეც. თითოეული კომკავშირელი, მებრ. 
ძოლი,. რქევისათვის ბრძოლაში რომ მიდის, 
თავის ფიქრებს მიმართავს იქით, ჩვენი ქვეყ 
ნის სამხრეთის ზლუდეებისაკენ, სადაც აბრძ. 
ეით თქვენ, ამხანაგებო, საღაც სწყდება ჩვე 
ნი სამშობლოს ბედი. ყველა ჩვენგანისათვის 
ძვირფასია: 'მშ. ი სამხრეთი. ბევრი 
ჩვენგანი დაიბადა და გაიზარდა ”ყუბანში, 
სწავლობდა როსტოვში, კრასნოდარში, ბევრ 
ჩვენგანს იქ დარჩ. მშობლები, ნათესავები, 
მეგობრები, და ჩვენ ვეუბნებით ჩვენს ' თაქს 
და ამხანაგებს: „სამშობლო საფრთხეშია, სამ. 
ხრეთს საშიშროება ჩამოაწვა“. მებრძოლო, 
აქ. რეევთან”ი ფაშისტები” გაჟლეტით შეწ 
სამხრეთს ეზმარები გავრეკოთ _გერმჯნელე> 
ბი“ დასავლეთისაკენ –– აი ჩვენი ამოცანა. 
და ჩეენ, გენერალ ლელიუშენკოს ნაწილების 
კომკავშირელები და ახალგაზრდა მებრძოლე 
ბი ფიცსა ვდებთ, რომ შევასრულებთ. ამას. 

ამხანაგებო, სამხრეთის კომკავშირელებო! 
ცოფიანი მტერი მთელ თავის ძალებს ძაბავს 
და მაინც ისწრაფვის სამხრეთისაკენ, გროზ. 
ნოს ნავთისაკენ, ბაქოსაკენ,  ასტრახანისაკენ, 
სტალინგრადისაკენ მტერი ცდილობს მოგეწ- 
ყვიტოს სამხრეთს,  დაგვაშოროს . თქვენგან, 
ამხანაგებო. მას სურს სისხლით მორწყოს კავ- 
კასია, ყუბანი, დონი ვოლგა დაანგრიოს 
ჩვენი შრომით შექმნილი ქალაქები, ქარჩნები, 
შახტები და მაღაროები. ცეცხლის ალშია გა– 
ხვეული ყუბანის სტანიცები, მოხუცები, ქა– 
ლები და ბავშვები კავკასიის მთებში იხიზნე> 
ბიან, ღვარად მიღის სისხლი ნაწამები ჩვენი 

ადამიანებისა, ·'' . 
გესმის შენ სამხრეთის კომკავშირელო, 

ახალგაზრდა მებრძოლო. შეაჩერეთ მტერი, 
უკუაქციეთ იგი. დავიბრუნოთ დოწი და ყუ- 
ბანი, დავიბრუნოთ ჩრლილოეით კავკასია, 
იბრძოლეთ  სამკვდრო-სასიცოცხლოდ, რო. 
გორც იბრძოდნენ სევასტოპოლელები, რო. 
გორც: იბრძვიან მოსკოვისა და ლენინგრადის 
დამცველები. იბრძოლეთ ღირსეულად, გააფ+ 
თრებით, ოსტატურად, როგორც ამას წეს. 
დება მოითხოვს ღა როგორც გული გერჩით. 
ჟლიტეთ  მწეანე მუნღირებში გამოწყობი- 
ლი. ჯალათები, აჩვენეთ საზიზღარ გერმანუ. 
ლებს, როგორ იბრძვიან სამხრეთის კომკავში.. 
რელები ღა ახალგაზრდა მებრძოლები თავი- 
ანთ: სამშობლოსათვის, თავიანთი ღირსებისა 
და თავისუფლებისათვის. 

კალგანოვი, სამხედრო ფერშალი, ორღე- 

პოლიტსელი ვ. კოზ. 

ოგოშვილის სიმპმისე 

რამ სწორედ. ამ- დროს, თითქოს” განგებ, ოსო. 
ტოშვილს ქვემეხის საკეტმა უმტყუნა. გუნღის 
მდგომარეობი "მერად მძიმე თქო, “მაგრამ მას 
დროზე მიეშველა მეზობლის ქვემეხი, რომელ– 

მ9M- 
გამოასწორა ჰო. ამასობაში ოსოტოშვილმაც 

მანქანა გაანადგურა". 

ფრონტზე და ზურგში. რაც უნდა დი- 
'დი იყოს ჩვენი არმატეზანი სახალხო 
მეურ ეობაში რაც უნდა ღდიდდღებო- 
დეს თვითმფრინავების, ტანკების, შე– 
იარაღების, საომარი შაი ხას. სა- 
ურვლის სურსათის წარმოება,-- 
ტერზე” გამარჯვების მოპოვება მთე- 

ლი ჩვენი ძალების კიდევ უფრო მეტ 
დაძაბვას მოითხოვს, ჩვენი _ ხალხი 
მზად არის ამისათვის. რა _ განსაცდე“ 

| ლიც უნდა მოგვე ვალში, 
მტერი ვერ გაგვტეხს, ვერ. შეარყევს 

ბრძოლისა ღა გა- ჩვენს ნებისყოფა! 
მა ვების მი. 

გამოხატავს რა საბჭოთა ხალხის 
დიდ პატრიოტულ აღფრთოვანებას, 
მის მზადყოფნას იბრძოლოს წკეელი 
ოკუპანტების სრულ L გა! ადგურ. ა! 

დე, დღეს ვლადიმერ ილიას-ძის აზე“ 
ლობის # 70 ლენინის ორდენოსანი 
ქარხნის კოლექტივი გამოდის ნავი 
ღებით – ფრონტისადმი ღახმარების 
კიდევ უფრო მეტი გაძლიერებით 
აღინიშნოს “დიადი თარილი--საბჭოთა 

ხელისუფლების მეოთხედი საუკუნე. 
„ჩვენი წითელი არმია მარტო უ 

ვლავდება ჰიტლერის „ჯარების და 
გერმანელთა ყველა I, დარტყ– 
მებს, –– სწერენ 'ინასაოქტომბრო 
სოციალისტური კეფა ლენს ,ინიცი” 
ტორები.-–-ს! სამის სამკვდრო-სასი– 
ცოცხლო ბრძოლა! დაე ყოველი მშრო- 
მელი გაიმსმეალოს იმის შეგნებით, 
რომ ჩვენს სამშობლოს თავს და! 
ტრიალებს სერიოზული საფრთხე. გა- 
მარჯვება თავისთავად არ თვა, ღი 
მტერთან გააფთრებუ: ბრძოლებში 
უნდა მოვიპოვოთ, ამისათვს საჭი“ 
როა ყველა საბჭოთა ადამიანის გაორ– 

კეცებული და გასამკეცებული ენერ- 
გია, მაღალი ორგანიზებულობა, მედ– 
გრობა და რკინისებური დისციპლინა", 

მოქვედი არმია, 14 სექტემბერი. ბერ- 

ლინის, დანციგის, კენიგსბერგის» და ბუდა- 
პეშტის შემდგომ ჩვენ” წითელდროშოვანი 
თვითმფრინავები 13. სექტემბერს ღამით ბუ– 
ქარესტისა და პლოეშტის თავზე გამოჩნდნენ. 
ამ ქალაქების სამხედრო და სპმხედრო-სამ– 
რეწველო ობიექტებმა ჰაერიდან მძლავრი და 
რტყმები განიცადეს. შორი ბომბდამშენი ავია 
ციის მფრინავები დიდხანს იყვნენ  აღგზნე- 
ბულნი სურვილით – შური ეძიათ რუმინე- 
ლებე ოდესასა დღა ყირიმში ჩადენილი 
უამრავი მხეცობისათვის, საბჭოთა პილოტები 
მოუთმენლად ელოდნენ ამ დღეს, სახავდნე> 
გაფრენის მარშრუტს, სწავლობდნენ ბუქარეს– 
ტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ობიექტების 
განლაგებას, და ეს საათიც დადგა. ' 

13 სექტემბერს ღამით მძიმე მანქანები ჰაე– 
რში აფრინდნენ. ფრენა ნორმალურად მიმდი“ 
ნარეობს. თვითმფრინავებმა ' გადასჭრეს რუ- 
მიწეთის საზღვარი. საჰარო წინააღმდეგობა. 
თითქმის სრულებით არ არის, იშვიათად აქა- 
აქ უწესრიგოდ ისვრიან საზენიტო ქვემეხები 
ღა ფათურობენ პროქჟექტორებ· სივრცის 
ორიენტირები აღასტურებენ კურსის სიზუს- 
ტეს, გერმანელებს, რომლებმაც ხელში ჩაი– 
გდეს რუმინეთის ნავთის მომპოვებელი და 
ნავთის გადამმუშავებელი მრეწველობა, ცუ- 
ღაღ როდი მოუწყვათ საჰაერო თავდაცვა 
პლოეშტის რაიონში. სიმაღლიდან შორს მოს- 
ჩანს საზენიტო ცეცხლის კედელი. აქ გერმა- 
წელებს თავი მოუყრიათ დიდძალი საზენიტო 
არტილერიისათვი. მათ ათეულ ათასობით 
ყუმბარა გაისროლეს ჰაქრში ჯერ კიდევ ბევ- 
რად ადრე, სანამ ჩვენი თვითმფრინავები ამ 
ქალაქს მიუახლოვდებოდნენ. მაგრამ, ძლიერი 
გაღამღობი ცეცხლის მიუხედავად, საბჭოთა 
თვითმფრინავებპა იპოვნეს ” გასასვლელები 

ცეცხლის ამ კედელში, გაიჭრნენ ნავთის კოშ. 
კურებისა და ნავთის გადამმუშავებელი ქარხ- 
წებისაკენ და ააფეთქეს ისინი: ზუსტი დაბომ- 
ბეის შედეგად ქალაქი პლოეშტი იწვის. 

ამავე დროს დარტყმები განიცადეს რუმინე 
თის სხვა ქალაქებმაც. 

„ ბუქარესტში ერთ-ერთი“ პირველი მივიდა 
უფროს ლეიტენანტ გრიგოლ როსოხას თვით- 
მფრინავი. დიდი ქალაქი გადაშლილა მანქა- 
წის ფრთებ ქვეშ. ცენტრში შუქი მცირეა, მა- 
გრამ განაპირა უბნებში სინათლის გამორთვა 
ერ მოუსწრიათ, იწყება ის ყველაზე. ალები ქავისაამ ეხარის ანატნად უპი 

რავს შტურვალი შტურმანი უდიდესი ღ- 
კვირვებით უმიზნებს. თეითმფრინავი საბრძო. 

დფოსკოვი, „კომუნისტის“ 
14 სექტემბერს დილიდან მოსკოვის 12 სა- 

უკეთესო კინოთეატრში „უღარნიკში", „მეტ 
როპოლში", „კოლიზეიში", „როდინაში“, „ფო- 
რუმში“ და სხე. დაიწყო ფილმ იჯიორგი საა- 
კამის“ ტრემონსტრირება, ვილმა სეანსებმა 
ცხადჰყო, რომ ფილმს აღტაცებით შეხვდნენ.   მ, ჟქარა-მურზა მაყურებელთა „დარბაზები გაჭედილია, ფილ- 

ის მი! ომებისაკენ მოიწევდა, ო, 
მაობეია ი თავისი “პირ ისხლია' ი 
ბანდების პარადს გამრრევი იოს. 

ლის კედლებთან. თის ძველი რ. 
უშ. თაა საფხთს დასტრიალებდა 
თავს ჩვენს საყვარელ დედაქალაქს. 
მაგრამ ს ენი · სამშობლოსათვის ამ 
ს განსაართრებთლ მძიზე ჟამს წითელმა 
არმიამ ამხანა, სტალინის წინამძღო– 
ლობით უღიდ სმაცობა გამოიჩინ. 

ღა დედაქალაქის მშრომელთა და მთე– 
ლი ს ააითა ხალხს დახმარებით 
მოსკოვგარემოს ტყეები გერმანელ 
არამზადათა სამარედ გადააქცია. წი- 
თელმა არმიამ ოქტომბრის წლისთავის 
დღეს წითელ მოედანზე მარშით გა– 
იარა, და ამხანევ სტალინის ხმა აქე– 

ან მთელი მსოფლით გასაგონად 
ასსეღს, ოქტომბრის” რევოლუციის 
XXI წლი წევა ევი, მ ი. 

ბი იყო ბი ჩვენი ძალები! 
მობილიზაციისა. გერმანელების გასა“ 
ნადგურებლად მოსკოვთან. / 

მაშ. და: ოქტომბრის XXV წლისთა, 
ისათვის მხადების დღეები გახდეს ჩვე– 
ი ძალების მობილიზაციის დღეებად, 
რომ გერმანელები _ განადგურებულ 
იქნან სტალინგრადთან, კავკა იის მთე= 
ბის ძირში, ლ; ია კედლებთან, 
დონის ნაპირებთან! 

ახალ-ახალი გმირობით ფრონტზე 

ს.) დღა ზურგში სახელოვანი გამარჯვებე- 
ბით აღვნიშნოთ ჩვენი სოციალისტუ- 

რი საბჭოთა სახელმწიფოს დაბადების 
დღის XXV წლისთავი! 
ლენინ-სტალინს დიაღი დროშით 

წინ, ჩვენი სამშობლოსათვის, ჩვენი 
გამარჯვებისათვის! 

„პრავლის“ მოდინავი, 15/IX. 
ს-ა თალის. _. 

საბჭოთა თვითმშრიზაჭები რუმინეთზე 
ზეა. „მხოლოდ არ ააცდინო“,-მოა- 

აეე ლეიტენანტი შტურმან პო- 
ნომარჩუკს. თვითმფრინავი ქალაქის სამხრეთ 
სექტორშია. აქ არის გაზისა და ჟანგბადის , 
ქარსნები, არსენალი, ყაზარმები. მანქანა ოდ 
წავე შეირყა, ბომბები დაბლა დაეშვა. შტურ- 
ჰანი და საჰაერო მსროლელები აფეთქებებს · 
ხედავენ. ერთი აფეთქება, მეორე, მესამე. 
დაიწყო. ხანძრები. 

მფრინავმა ანატოლი რუბცოვმა და მისმა 
შტურმანმა მიხეილ რიაბოვმა, როცა ისინი 
ქალაქს უახლოვდებოდნენ, ხანძრის 5. დ.დი 
და მრავალი მცირე კერა“ შეამჩნიეს. ეს ხან. 
ძრები კარგად აშუქებდა ბუქარესტის ჩრდი- 
ლოეთ ნაწილში არსებულ სამხედრო-სამრე– 
წველო ობიექტებს, შტურმანმა მათ ბომბები 
დააყარა. გაჩნდა 3 ახალი დიდი ხანძარი. სა- 
ჰავრო მსროლელებმა ქალაქზე გაპფანტეს 20 
ათასამდე ფურცელი რუმინულ ენაზე. 

სხვა ქვეგანაყოფებთან ერთად ბუქარესტზე 
იფრინეს შორი მოქმედების ავიაციის გვა 
დიის ბომბდამშენი პოლკის მფრიწავებმა. 
გვარდიის დროშას როცა ღებულობღნენ, მათ 
საზეიმოდ შეპფიცეს სამშობლოს: „ჩვენ კი- 
ღევ უფრო ძლიერად დავცხებთ მტრის ღრმა 
ზურგს, რათა ყოველი ჩვენი თავდასხმა მო- 
მაკვდინებელი. იყოს და თავზარს სცემდეს 
მტრის ბანაკს". თავისი ფიცი გვარდიელებმა. 
მძლავრი თავდასხმით შეასრულეს როგორც 
ყოველთვის, პირველ-ი გაფრინდა საბვოთა 
კავშირის ზმირი კაპიტანი ალექსანდრე მო- 

ლოდჩი, მას მიჰყვნენ შორი ფრენის ოსტა- 
ტები გვარღიელებ დიმიტრი ჩუმაჩენკო, 
სერგი დომჩინი, ივანე ანდრეევი, ალექსანდრე 
კრასნუხინი და ბევრი სხვა მათ დაბომბეს 
ნავთის გადამმუშავებელი, მეტალურგიული, 
მანქანათმშენებელი ქარხნები აღმოსავლ; 
კავზალი ღა ყაზარმები მოლოდჩის · თვით 
მფრინავის მშტურმანმა მაიორმა სერგი კული- 
კოვმა თავისი ბომბები დააყარა სამხედრო 

ტეეეეეე--– 
ძრის სამი დიდი ღა მრავალი მცირე კერა. 

მაგარ, მორიგი დარტყმა იგემა ქკენიგ- 
სბერგმაც. 

გარიჟრაჟის ნისლშა თვითმფრინავები შო- 
რეული გაფრენიდან თავის ბაზებში ბრუნდე- 
ბოდნენ. ღაღლილი ეკიპაჟები მოაზსენებდნენ 
სარდლობას ამოცანის შესრულების "შესახებ: 
„ფრენამ ნორმალურად ჩაიარა. დაებომბეთ ძი 
რენის მიზნები. ამინდი მთქდ- მარშრუტზ, 
კარგი იყო“, , 

(მიღებულია რადიოთი საქრადიოკომიტეტის 
მიერ), წ 

  

ფილმ „გიორგი სააპაძის“ წარმჰჭება 
საკ. კორესჰწი.ნდენტისაბან) 
მის ცალკეული ადგილები განსაკუთრებით 
სურამი ბრპოლის  ეპიზოლებ– მქუხარე 
ტაშს იწვივს. 14 სექტემბერს ფილმი §0 ათა 
სამღე მოსკოველმა ინახულა. ჯინოთეატრების 
"სალაროებში ორგანიზაციების” მასობრივი 

| გნიხდები შემოდის, 
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-. სუბჭოთა. სპაინფორმაციო. ბიუროსაბან 
15 სექჭემბრის 

14 სექტემბრის ღამის განმავლობაში ჩვენი 
ჯარები ეწეოდნენ ბრძოლებს მტერთან 
სტალინგრადის დასავლეთით და სამხრეთ. 
დასავლეთით ღა მოზდოკის რაიონში. სხვა 
ფრონტებზე არსებითი ცვლილება არ მომხ 
დარა. 

..“ #%- 

სტალინგრადის: დასავლეთით ჩვენი ჯარები 
თავდაცვითს ბრძოლებს ეწეოდნენ, ნ ნაწილის 
მებრძოლებმა მოიგერიეს ჰიტლერელთა იერი. 
ში და მოსპეს გერმანელთა 2 ტანკი და 
100-ზე მეტი ჯარისკაცი და ოფიცერი, არ- | მარტ. 
ტილერიის ცეცხლით გაფანტულია „მოწინა- 
აღმდეგის ქვეითი ჯარის ' დაჯგუფება და 
აფეთქებულია 6 ავტომანქანა საომარ მასა– 

ლიანად. სხვა უბანზე ჩვენმა ნაწილებმა მოი-. 
გერის მტრის რანდენემე წყა რომელთა 

ლელობაშიც გერმანელებმა 600-მდე. ჯა- 
დაჰკარგეს. რისკაცი ჯა ოფიცერი დაპ. 

სტალინგრადის სამხრეთ-დასავლეთით _გერ- 
მაწელთა ტანკებს, რომლებიც ტანკსაწ' 
დეგო წაი შეჩერდნენ სროლა 
აუტეხა ჩვენმა არტილერიამ. დაზიანებულია. 
პტრს 3-ტანკი და დამწვარია 5 ტანკი. 

- გვარდიელმა ებმა ცეცხლითი 
თავდასხმა მოახდინეს ზტრის ქვეითი ჯარის 

დაჯგუფებაზე დღა გაქლიტეს ორ ასეულამდე 
რუმინელი ჯარისკაცი და ოფიცერი. 

მოზღოკის რაიონში გერმანელთა ტანკების 

ჯგუფი ერთ დასახლებულ პუნქტში შემოიჭ- 
რა. გვარდიის ნ ნაწილის მებრძოლები ეწე– 

ვიან ბრძოლებს მტრის ტან, 
ბად, 

” ლების შემდეგ გერმანელები 
ა ლ დ: ილი მაყბებლ. 

ი ქედების 
გაწყვეტილია 4.000-მდე 

ბატარია. ჩ; მებრძოლებმა ხელთ იგ- 
ა» 15 ქვემეხი, ტანკი, 19 ტყვიამფრქვევი, 

6) ავტომატი და სხვა ელი. 

ყლ გერმანელ ოფიცერ კლაინს უბოვ- ლელ გერმანელ კბ რილი · ქალ! (გერმანია) 
8 1. უმ. წერილში ნათქვამია: 

“ი გაჭედილია დაჭრილ; წ- 

აააარელი: 'ავი; თ ყველაფე 
სანიტარული მატარებლები. ღამით 

გაჭედილია... 
მოდის, და 

15 სექზემბრის საღამოს. ყნობა 
ბულ იქნენ. ამ ბრძოლაში მოსპობილია გერ“ | 15 სექტემბრის განმავლობაში ჩვენი ჯარე– 

ბი ბრძოლებს ეწეოღნენ მტერთან” სტალინ» 
გრადის დასავლეთით და სამხრეთ-დასავლეთით 
დღა მოზდოკის რაიონში. სხვა ფრონტებზე არ- 
სებითი ცვლილება არ მობდარა 

· 

14 სექტემბრის განმავლობაში ჩვენი ავია. 
ციის ნაწილების მიერ ფრონტის სხეადასხვა 
უბნებზე მოსპობილია ან დაზიანებულია გერ= 
მაწელთა 10 ტანკი და ჯავშნიანი მანქანა, 35. 
მღე ავტომანქანა ჯარებიანად ღა ტვირთია- 
ნად, ჩახშობილია საველე და საზენიტო არტი 
ლერიის 6 ბატარიის ლი, აფეთქებულია 
საომარ. მასალათა საწყობი, გაფანტულია და 
ნაწილობრივ მოსპობილია მტრის ორ ასეუ- 

ლამდე ქვეითი ჯარი... 

სტალინგრადის დასავლეთით ჩვენი ჯI- 
რები დაძაბულ თავდაცვითს ბრძოლებს ეწეო= 
დნენ მტერთა. გერმანელებმა რეზერვები 
მოიშველიეს და ბრძოლაში გამოჰყავთ ისინი. 
დღის განმავლობაში ჩვენი ნაწილები იბე- 

რიებდნენ მტრის ქვეითი ჯარისა დღა ტანკე 
ბის არაერთგზის იერიშებს. ერთ  დასახლე– 
ბულ პუნქტთან ბრძოლაში ნ ნაწილის მებრ- 
ძოლებმა მოსპეს გერმაწელთა 3 ტაწკი, ჯაქშ– 
ნიანი მანქანა, 5 ქვემები და მტრის 350-ზე 
მეტი ჯარისკაცი ღა ოფიც 

სტალინგრადის სამხრეთ–დასავლეთით გრძელ– 
დებოდა გააფთრებული ბრძოლები. გერმანე 
ლებმა იერიში მოიტანეს ჩვენს პოზიციებზე 
და ერთ უბანზე მოახერხეს წინ წამოწევა. 
ჩვენი მებრძოლები კონტრიერიშზე გადავიდ- 
ნენ დღა დაიბრუნეს ღაკარგული პოზიციები. 

ბრძოლის ველზე დარჩა მტრის 7 დაზიანებუ– 
ლი ტანკი და ორ ასეულამდე მოკლული ჯა“ 
რისკაცი, სხვა უბანზე, არტილერიის ცეცხლით. 
მოსპობილია გერმანელთა 2 ტანკი და 10 აჯ 
ტომანქანა მტრის ქვეით ჯარიანად, 

· 

მოზდოკის რაიონში ჩვენმა ჯარებმა მოწი» 
ნააღმღეგეს წაართვეს 2 დასახლებული პუნქ 
ტი. ნ ნაწილის მებრძოლებმა მოსპეს გერმა– 

წელთა 8 ტანკი, 4 ჯავშნიანი მანქანა და 
ხელთ «გდეს მსუბუქი ავტომანქანა ოფიცრია- 
ნად და 3 ჯარისკაციანად. მზვერავები უმ 
ცროს ლეიტენნტ სალაძს მეთაურობით 
შეუმჩნევლად შეიპარნენ მტრის განლაგებაში. 
და ავტომატების ცეცხლით გასწყვიტეს გერ– 
მანელთა 2 ოცეული ქვეითი ჯარი. 

.. 

ვორონეჟის სამხრეთით მოწინააღმდეგემ 
კვლავ მოიტანა გააფთრებული იერიში ჩვენს 
პოზიციებზე. ჩეენი არტილერიისა და ნაღმ- 
სატყორცნების ცეცხლით” თავდასხმებით და 
ქვეითთა მოქმედებით პიტლერელები უკუბდე–. 

ინააღმ! რუსთა ნამუშევარი, ეს საშინელება 

ღილის ყნობა 

კი ვერ ვშოულობთ, დაჭრილები აშკარად + 
მოსთქვამენ აღშფოთებას, კვნესიან, ერთბაშად 
იკრიბება ხალხი, იწყება ლაპარ: 
მოკითხვა, ჩვენ უკვე _ დიღი 
გვქონდა მთავრობისაგან, მაგრამ ექიმებს, არ 
ძალუძთ რაიმე გააკეთონ. ყველაზე სამწუ- 
ხარო ის არის, ასეთ მდგომარეობა 

ო პირმონტში კი არა, არამედ სხვა. 
საათ გაუ 

დასავლეთის ფრონტზე მოკლულ გერმანელ 
ლეიტენანტს კარლ კრეს  უპოვნეს ვილი 
კრაფტის წერილი ცარშავიდან, წერილში ნა“ 
თქვამია: „შენ, ალბათ, უკვე გაიგონებდი, რომ 
რუსები გვეწვივნენ. ჩვენ ღრმა თავშესაფარში 
ჩაეძვერით, ამ იქაც ისმოდა ბომბ; 
აფეთქების ხმა.. შემდეგ დავათვალიერეთ. 

ა, შენ უნ- 
და „გახსოვდეს შვიდსართულიანი სასტუმრო 

ის. პირდაპირ, იქ ცხოვ“ 

ზონის ოფიცრები არამედ  მოსულებიც. 
ბომბის პირდაპირი მოხვედრით სასტუმრო 
დანგრეულია, ბევრი იქ მყოფი! დაიღუპა. ყვე– 
ლას სამწუხაროდ, დაიღუპა გენერალური 
შტაბის პოლკოვნიკიც, რომელიც წინა დღით 

დანგრეულია „სს“-ელ- 

ხვდა. ძალიან დაზარალდნენ რამდენიმე სამ. 
ხედრო საწარმო და დასავლეთის სადგური, 
ყველაფერს, რაც რუსებმა ჩაიდინეს, ვერ 
ჩამოსთელი, აქამდე ჩვენ აქ კალად სა იფ 
გენებით ეცხოვრობდით. ყველ უხაროდა, 
რომ ღრმა ზურჯში იყო, და სავსებით უსა- 
შიშრო მდგომარეობაში სთვლიდა თავს. რუ“ 
სებმა ეს ილუზია „გააქარწყლეს 8 I 

გერმანელმა ფაშისტმა ოკუპანტებმა გაძარ., 
ცვეს და მთლად გ! ლენინგრადის, 
ოლქის სტანკოვს, ოს 35 სოფა- 
ლი, პიტლერელმა ღამრბევლებმა დასწვეს, 
კოლმეურნეთV 384 ელი 
და ბევრი 

ლი პირუტყვი, წაიღ; 
შიმშილით სიკედილის ხვედრი გა! 

ბ, ოლმეურნე ქალი და კაცი მათ გერ-, 
მარში” გაგზავნეს. გაატურლო სამუშაოზე. 

ნარვიკის რაიონში ნორვეგიელმა პატრიო.' 
ტებმა გაანადგურეს გერმანელთა ნაწილის 
შტაბი. პატრიოტებმა მოჰკლეს 6 ოფიცერი, 

ხელთ იგდეს დოკუმენტები და იარაღი. 

მანელთა 7 ტანკი და 1.000-მდე 
იცერ გაე ოფმძაში. უსა. ' 

დასავლეთის ფრონტის თთებრ ესლი მო. 
წინააღმდეგის ერთ პოლკამდე ქვეითი. ჯარი 
და 40 ტანკი კონტრიერიშზე გადმოვიდა. იმავე 
დროს „მოწყობი, 

ლობდა ზურგში მოქცეოდა ჩვენს ნაწილებს, გა– 
ჩაღებულ ბრძოლაში, ჩვენმა ქვეგანაყოფებმა 
"მოსპეს. გერმანელთა 15 ტანკი, 3. ასეულამდე 
ქვეითი ჯარი ღა მოწინააღმდებე უკუაგდეს". 
ბრძოლის დაძაბულ მომენტში საარტილერიო 
ქვეგანაყოფის მეთაური, კაპიტანი 
ქვემებთან დადგა ღა პირდაპირი დამიზნებით 
მოსპო გერმანელთა 5 ტანკი. 

... 

მტრის ზურჯში მოქმედმა ჩვენი მზვერავე– 
ბის ჯგუფმა ლიაწდაგიდან გადააგდო პიტლე– 
რელთა 2 სარკინიგზო ეშელონი. მოკლულია 
120 გერმანელი ჯარისკაკ ღა ოფიცერი, 
დამტვრეული» ორთქლმავალი, ბევრი ვაგონი 
და პლატფორმა. სხვა რაიონში ლიანდაგიდან 
გადაგდებულია მტრის სარკინიგზო ეშელონი 

საომარ ლიინიდ. . 
თითი.“ ს 

გერმანელთა 63-ე ქვეით” პოლკის მე-? 
ასეულის მე-2 ოცეულის ეფრეიტორს ანტონ 
რეტმაიერს უპოვნეს ცოლისათვის გასაგზავნ, 
წერილი. იგი ასწერს თავის ბანდიტურ თაეგა- 
დასავალს გერმანელების” მიერ დაპყრობილ 
საბჭოთა რაიონებში: „სოფლებშე ჩვენ ვართ– 
მევთ მთელ სურსათს, კარტოფილს, მიგვყავს 
ძროხები. მცხოვრებლებს არაფერი ა” უნდა 
"დარჩეთ, დაე შიმშილით ღაიხოცონ, მხოლოდ 
ასეთი საშუალებით შეიძლება მივაჩვიოთ რუ– 
სები ახალ წესრიგს, რომელიც გერმანელთა 
არმიას მოაქვს, ჩვენს გამჭრიახ თვალს არა.“ 
ფერი არ გამოეპარება რაც შეიძლება ჩვენ 
თვის სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. ჩვენ მიწა–' 
ში ვპოულობთ ყველაფერს, რაც რუსებმა გა 
ნიზრახეს ჩვენთვის ღაემალნათ..". 

... 
გერმანელი ფაშისტი არამზადები აწამებენ 

და ზოცავენ საბჭოთა სამხედრო ტყვეებსა და 
მშვიდობიან საბჭოთა მოქალაქეებს, რომლებიც 
გერმანიის საკონცენტრაციო ბანაკებში არიან 
შერეკილნი. ბანაკში შეერინის მახლობლად 
პიტლერელებმა ერთი თვის განმავლობაში 216, 
აყადმყოფი წითელარმიელი დახვრიტეს. სხვა. 
ბანაკში რეგენსბურგის რაიონში დაპატიმრე– 
ბულთა შორის ტიფის ეპიდემია მძვინვარებს. 
პოკლე ხნის განმავლობაში აქ მოკვდა 300- 
მდე მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებიც კიე– 
ვიდან ძალით იყვნენ წაყვანილი გერმანელე– 
ბის მიერ. 

    

გერმანელებმა სროლა 
დასავლეთის ფრონტი, 16 სექტემბერი 

(საკდესის სპეც. კორესპონდენტისაგან). ჩცენმა 
შეტევითმა მოქმედებამ ფრონტის ერთ-ერთ 
უბანზე · დეზორგანიზაცია შეიტანა გერმანელ. 
თა ჯარების მმართველობაში. ამის შედეგად 
შეტაკება მოხდა ჰიტლერელთა არმიის ცალ- 

კეულ ნაწილებს შორის, გერმანელთა არტი» 
ლ სროლა აუტეხა თავის ქვეითს ჯარს. 
„იუნკერსებმა“ ბომბების ტეირთი დააყარეს 
ფაშისტ ჯარისკაცთა დაჯგუფების “ადგილს, 
ამის შესახებ გვიამბეს ტყვედ წამოყვანილმა 
გერმანელმა ჯარისკაცებმა. 
– რუსების უეცარმა 'შემოტევამ,-––ამბობს 

მე-19 სატანსო დივიზიის მოტომსროლელი 

პოლკის ეფრეიტორი ოტო ბეხერი, –- არევ- 
დარევა შეიტანა, ჩვენი სარდლობის მოქმედე- 
ბაში. გაჩაღებული ბრძოლის დროს ქვეით. 
ბატალიონის ლეიტენანტმა ჩეენს უნტერ- 
ოფიცერს უბრძანა, დაუყოვნებლიე წადი მძო- 
მე არტილერიის პოზიციებზე და უბრთნე, 
შესწყვიტოს ცეცხლი ჩვენს ნაწილებისად– 
მიო. „მძიმე ყუმბარები მოსპობენ ჩემს ჯა- 
რისკაცებს!--ჰყვიროდა "ლეიტენანტი. –- სა- 
ტელეფონო მავთულები 'დაგლეჯილია. ჩვენ 
დიღი ზარალი მოგვდის", 

ბეხერის ჩვენება შეავსო 134-ე დივიზიის 
446-ე პოლკის ეფრეიტორმა ფრიც რიგელ– 
ბაუმ. / 
– სრული არევდარევის შედეგად ასეთს 

კაცისკვლაში ჩვენ · პირველად მოვხვდით. 
გერმანელთა არტილერია რუსების არტილე- 
რიასთან ერთად ურტყაზდა ჩვენებს. ასე 

პუეჭეხეს გერმანელებს 
გაგრძელდა 20 წუთს. ჩეენ დიდი ზარალი 
მოგვივიდა. ბოლოს, ჩვენმა ' არტილერიამ 
ცეცხლი წინ გადაიტანა. ჩვენ ძლივს მოვას- 
წარით გონს ! მოსვლა, რომ_ „იუნკერსები“ 
ღაგვესხნენ თავს. იმათაც გერმანელთა პოზი- 
ციებს დაუწყეს დაბომბეა, ამ წუთში ჩვენ 
დაეწყევლეთ ჩვენი მეთაურები. 

„იუნკერსები“ გაფრინდნენ, უეცრად გაისმა 
ყვირილი: „ტანკებიო!“. ყველამ მოჰკურცხლა. 
ორმა ოფიცერმა ძლივ-ძლივობით შეაჩერა 
ჯარისკაცები. ოფიცრები ჰყვიროდნენ: „შეს- 
ღექით! უს ჩვენი ტანკებია“. ჯარისკაცთა 
ნაწილმა იწყო დატოვებული სანგრების და- 
კავება. მაგრამ მაინც აღმოჩნდა, რომ ეს რუ 
სების ტანკები იყო, აქ უკვე აღარაფრის გარ 
ჩევა აღარ შეიძლებოდა. მი ორმოში ჩავხტი 
და შემდ; ვედ დავნებდი. 
' მე.20. არი ავიხებ ი ობენ იარები 
მა ეუგენ წესპერმა განაცხადა, რომ 92-ე 
მესანგრეთა ბატალიონის ორ ასეულს შორის 
ბრძოლა გაჩაღდა. ეს იყო გათენებისას. მეო- 
რე. ასეული; რომელიც. სოლიიი არ იცნობ. 

- ხლებულ უახლოვდებოდა 
= 2) სამროვანცნიი ღა ტყვიამფრქვევის 
ცეცხლს წააწყდა ასეული დაუყოვნებლივ 
გაიშალა და ბრძოლაში ჩაება. თავდაცვა შე- 
უპოვარი იყო: მეორე ასეულს დიდი ზარალი 
მოუვიჯა, უფრო გეიან გამოირკვა, რომ სო- 

ფელი იმავე ბატალიონის პირველ ასეულს 
ეკავა. მეორე ასეულის მეთაური მიცემულია 
პასუხისგებაში. 

ვ. არეფიევი 

Mრჩ იერიში 
მოყქზედი არმია, 14 სექტემბერი '(საკდე– 

სის სპეც. კორესპონდენტისაგან) პიტლერე– 
ლებმა ფრონტის ვორონეჟის სამხრეთით მდე– 
ბარე ერთ-ერთ უბანზე ახალი ძალები მოიშ. 
გელიეს, ხევებში თავ მოუყარეს დიდძალ 
ტანკსა და ქვეითს ჯარს და ძლიერი იერიში 
მოიტანეს ჩვენს პოზიციებზე. 

6 ნაწილის მოიერიშეებმა დღის განმავლო. 
ბაში ორჯერ დაარტყეს გერმანელებს. 

„ილების“ ' პირველი  ცხრეული წაიყვანა 
ორგზის ორღჯენოსანმა ლეიტენანტმა ავდეევ- 
მა. გერმანელებმა ძლიერი საზენიტო ცეცხ- 
ლი გაააჩაღეს მაგრამ მოიერიშეებისათვის 
გზის გადაღობეა მათ ვერ შესძლეს. ტანკებს 
პირველმა დაარტყა ლეიტენანტმა ავდეევმა. 

  

სერჟანტმა კონდრატოვიჩმა თავისი ცეცხლი 
მთლიანად მტრის ავტომანქანებსა და ქვეითს 
ჯარს დაატეხა. 

რამდენიმე ხნის შებდეგ ამავე მიზნებს 
დაარტყა ხუთმა მოიერიშემ, რომლებიც ორ- 

ყავდა. 
ორი იერიშის განმავლობაში მოსპობილია 

მტრის 10 ტანკი, 29 ავტომანქანა, 8 საზენი- 

ცერი, ჩვენმა სახმელეთო ჯარებმა მოიერი. 
შე თვითმფრინავების დახმარებით მოიგერიეს 
მტრის იერიში.   უფროსა პოლიტხელი მ. პუსილმანი 

რო შორს, 
ების | საუკუნეებში, და ის გზაც, რომელიც მოდის 

თითქოს 

ასწვეს| ლი. სტრატეგია იმარჯვებს და. მტრისათვის 

ქი: 2. ანრძნიოესეაბას 5 ტქანავინ.. რუბვისა 
ბების. სტალინური, ბიენი” მაენმი სნოს 

4 სევილია ჩვენი დიღი წინაპრების იმ მამაც სა- 

1 ხეთა 

ჯარისკაცი | 

| პირდაპირობის ნიშანთვისებებს, ხორავა ს- 

'–ლI-1 

გერმანელ ჯარისკაცთა სატანკო დესანტი ცდო- | | 

ბერნაცკი | ასეთ; 

გზის ორდენოსან ლეიტენანტს მაკევნინს მიჰ. 

ტო წერტი ღა 200.მდე ჯარისკაცი ღა ოფი- 

ძ/0მ0ნ/Mსძ0/ 

ფოსკოვი, „კომუნისტის“ 
მოსყო.3ი, 13 სექტემბერი. ხვალ იწყება 

„გიორგი სააკაძის“ დემონსტრირება, დღეს 
გაზეთები ათავსებენ ფილმის ვრცელ რეცენ– 
ზიებს. 

„პრავდაში“ მოთავსებულია დ. ზასლავსკის 
სტატია – „პოემა დიდ ქართველ მხედართ. 
მთავარზე", რომელშიც ვკითხულობთ: 

„ეკრანზე. მაყურებლის. წინაშე იშლება სა 
მასი წლის წინათ მომხდარი ამბები, ქრება 
სქელი ისტორიული ნისლი, უშუალოდ გვიახ- 

ჩვენსკენ, ჩვენი დროისაკენ. ჩვენ 

შეე ა და თვალით ვხედავთ, თუ. ი 
და ქართველი ერი, როგორ შეიქმნა ქართვე– 
ლი ხალხის ნაციონალური ხასიათი. ეს. მე– 
ტად ცოცხალი და მეტად თანამედროვე  ის- 
ტორიაა: ჩვენ არა მარტო ვეცნობით ძველი 
დროის ამბებს. ჩვენ მათ განეიცდით თითქ. 
მის როგორც მონაწილენა, ჩვენ ვხედავთ იმა- 
ვე მთა-ველებს, რომლებსაც გიორგი სააკა- 
ძე ხედავდა, ისინი არ შეცვლილან, ვაშ 
წევთ, როგორ მოიპარებიან ამ მთებით სა- 
ქართველოს მტრები. მათ სურთ მრისხანე 
ზვავივით დაატყდნენ თავს საქართველოს ვე– 
ლებს. ვხედავთ, როგორ მოჰქრიან სახალხო 
უბედურების“ მაუწყებელნი, გვესმის, როგორ 
ჟლერს მოედნებზე ბრძოლისადმი, წინააღმდე. 
გობის გაწევისადმი, , ხალხის ხსნისადმი მოწო- 
დება. მღელვარებთ ვუყურებთ ის 
მღვრელ ას, რაც ასეული წლების 
წინათ სურამის მთებში მოხდა, საინფორმა- 
სცათ  ცხობასავით ·გკითხულიბთ მოკლე, წარ 
წერებს ეკრანზე და უდიდეს სიხარულს გან- 
ქიცდით, როდესაც გიორგი სააკაძის ბრძნუ- 

ი. გაწყვეტა მისი მოსპობის დასაწყისი. 

გიორგი სააკაძე ჩვენთვის მახლობელი გახ. 

სააკაძის სახე 

ხე , ბალერიაში, რომლებიც გეინათებენ 
საუკუნეთა სიღრმიდან, გვაკავშირებენ ისტო- 
რიულ სინამდვილესთან. ფილმის საერთო 
სტილი რამდენადმე განსხვავდება რომანის 
სტილისაგან. ი! ყოფაცხოვრების 

„ დეტალებისაგნ  განთავისუფლებამ _ ფილმს 
შესძინა გმირული მონუმენტალობის ნიშნები. 
ა მასშტაბი დროის მხრივ შემცირდა, მაგ– 

მოცულობთ თითქმის გაიზარდა. ეს 
მოთხრობა კი არა, პოემაა. 

ა. ხორავა გვაძლევს ღიღი ბრძენი მე- სდანამიატრის გმარული. მიმხიბლაბბათ; წარ 

„გიორბი სააპჰაჰძე“ მრსპოვის 
ჰინოთეაზრებში 

საკ. პორმესპო:ნდენტისაბან) 
ლებში მკერდით იცავენ მთიან გადასასვლე- 
ლებს საქართველოში. აძვინვარე მტერს 

და გლეხები, 
მთლიანად მოსპოს ინტელიგენცია, წაშალოს 
ხალხის სახელოვანნი გმირულ_ს წარსულის. 
ხსოვნა. თავის ყველა საბჭოთა თ. ბ. 

თან– ერთი დიღი საბჭოთა ოჯახის წევრებ- 
თან ერთაღ იბრძვიან თავისუფლებისმოყვარე, 
ამაყი ქართველები თავისი ქვეყნის დამოუ- 

ი | კიდებლობისათვის, ახლა ჩვენს თვალწინ ახ. 
ვ. ლებურად დგება ნათელი სახე დიდი ქართ. 

„| ველი მზედართმთავრისა. იგი ბელადღია, რო 
მილიც სულიერად ენათესავება ალექსანდრე 
ნეჟელს, დიმიტიი პოჟარსკის სუვოროვს, 
კუტუზოვს, ბაგრატიონს, კავკასიის მთა ვე“ 
ლებში ცოცხლდებიან წარსულის სახელოვა. 
წი აჩრდილები, მამაცი წინაპრები გადმოჰყუ- 
რებენ თავიანთ შთამომავალთ, რომელთა 
ძარღვებშიც გიორგი სააკაძის გმირ რაზმელ- 
თა სისხლი სჩქეფს. ფაშისტი ტურები ვერ 
იხილავენ მზიან საქართველოს, საბჭოთა ხალ. 
ხი შესაბილწავად არ დაანებებს გერმანელებს 
მგზნებარე კოლხიდა, მის კეთილშობილ 
'შვილებს“, 

უ„იზვესტიაში“ მოთავსებულია ვოიტინსკაიას 
სტატია, საღაც ვკითხულობთ: 
„ახალი ისტორიულ- მხატვრული ფილმი „ბი“ 
ორგი სააკაძე“ ჩვენს კინემატოგრაფიას ამ 
დიდრებს ქართველი“ ხალხის ვრ; 
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო 
რეალისტური ღა სწორი ასახვით, ნიჭიერი, 
ტემპერამენტიანი ოსტატის ხელით "შექმნი 
ლია XVI-XVII საუკუნეებს საქართველოს 
სურათი. კავკასის მადლიანი ბუნება და 
ზალხის მრისხანების გრიგალი, ბრძოლის. ხმა 
ური და ფეოღალტტი ზნე-ჩვეულებები 
ფილმში ნაჩეენები საუცხოო, ხანგრძლივად 
დასამახსოვრებელი დეტალებით. საქმის დი“ 

საჩხაბაბავ გადმოცემულია ეპოქის კოლო. 
იტი. 
ანნა» ანტონოვსკაიამ და ბორის ჩორნიმ 

სცენარი დიდი მოურავის შესახებ დასწერეს 
ისტორიულად სწორად, სიუჟეტურად წარმ. 
ტაცად, ჩვენი კინემატოგრაფიის ერთ-ერთმა 
საუკეთესო ოსტატმა მიხეილ ჭიაურელმა 
ჭეშმარიტი ნიჭის ბრწყინვალებით დასდგა. ეს 
ფილმი, ამ სურათში როლებს საქართველოს 
საუკეთესო მსახიობები ასრულებენ, რუსულ 
ენაზე იგი გაახმოვანეს კაჩალოვმა, კლიმოვ. 
მა, სამოილოვმა. ყოველივე ეს სურათს უქა- 
ღის წარმატებას, მაყურებელთ» სიმპატიას, 
საუცხოო ტრაგიკოსმა მსახიობმა აკაკი ხორა. 
ვამ შეჰქმნა ცოცხალი, რომანტიკულად ზე- 
აწეული სახე. გიორგი სააკაძე მაყურებელს 
ხიბლაეს თავისი “ ბუნებს მთლიანობით, 
გრძნობათა სიძლიერით, აზრის აღმაფრენით. 
სააკაძე მიდის ბრძოლაში საქართველოსათვის 
და ხელში უპირავს ფარი, რომელზეც დევი– 
%ად წარწერილია: ბედნიერია ის, ვისაც სამ- 

ების 
ყლის 

  

მტაც შესანიშნავ სახეს. იგი მასში აერიებს 
„იშვიათი ნიჭის, მგზნებარების, კეთილშობილი. 

„აკაძქ# გვიხატავს ჯიდბუნებოვან პიროვწნე> 
“ბაღ, ეს არის 6ამღვილი ზმიბი, რომელც, 
სამშობლოსათვის ბრძოლის ჩვენს ეპოქას ეს 
მაურება წარსულ ეპრქის ბრძოლებით, ასე» 
დროს იბადებიან უაღრესდ მომხიბლავი, 
სამშობლოსადმი მგზნებარე სიყვარულით, 
ქტრისაღმი მგზნებაბე სიძულვილით გამს-. 
პეალული უმტკიცესი ხასიათის ადამიანები. 

ი ხასიათის ადამიანი იყო გიორგი სა- 

აკაძეც. 
# გიორგი სააკაძემ, –- სწერს შემდეგ ზას. 
'ლავსკი,– სახელი გაითქვა როგორც თავისი 
დროის ერთ-ერთმა უდიდესმა მხედართმთა- 
გვარმა. მისი პირაღი ბედი ტრაგიკული იყო. 
ხალხმა მას მიუტევა შეცდომები ხამშობლო. 
სადმი მგზნებარე სიყვარულისა, კეთილშობი. 
ლების», ეაჟკაცობისა, ნათელი, გონებისა და 
სამხედროჯ მამაცობისათვის. “გიორგი სააკა- 
ძის" პირეელი სერია დაახლოებით შეესაბა. 
მება რომანის პირველსა და მეორე ნაწილს. 
მაგრამ ეს არის არა შემოკლებული ვარიან. 
ტი, არამედ დამოუკიდებელი. რული 
ნაწარმოები, ხოლო რომანი დაეხმარა არ– 
ტისტ ხორავას, ისევე როგორც სხვა მონაწი- 
ლეებს, მათ შორის დამდგმელს მიხეილ ჭია 
ურელს, შეექმნათ შესანიშნავი დრამატიული 

"სახეები რომანისა და ხალხური ლეგენდის 
სრული შესაბამისობით, აქედან წარმოსდგება 
ფილმის ერთგვარი თეატრალურობაც. 

მხატვრული. სახე ეკრანზე რომანიდან თი- 
თქოს სცენის საზუალებით გადავიდაო, ეპი“ 
სური ნიშანთვისებანი მთელ დადგმაში ბო- 
“ლომდეა დაცული. ზოგიერთი სურათი დიღე- 
ბულ ისტორიულ გრავიურად გვეჩვენება» სა“ 
უცხოთა ბატალური სცენები, როგორც სა. 
ხხლიდ ყველა. მასობრივი ხალხური სცენა. 
საქმე მარტო ის კი არ არის, რომ მრავალ. 
რიცხოვანი: ცხენოსანი ჯარა, რომელიც მთე– 
ხის ყველა კალთებს ჰფარაგს ბრძოლის 
ხრულ ილუზიას ჰქმნის, არამედ ისიც, რომ 

ს. ბრძოლა. გვიჩვენეს გიორგი სააკაძის 
ატეგიის თავისებურებას, · გვიჩვენებს მე- 

'მრის სიმტკიცის მთელ ძალას, მანევრების 
წარმოების უნარს, ღრმა მოფიქრებული 
წექმევიბით მტრის განადგურების ოსტატო- 

| სუსტ, დაქუცმაცებულ მონარქიასთან ქარ– 
თველი ფეოდალების ბრძოლის მთელი რთუ- 
ლი პოლიტიკური ვითარება ნაჩვენებია მიფე 

ლუარსაბის (ბაღაშვილი), თავად მანის 
(ზაქარიაძე) და სხვა თავადების (ღამბაშიძე. 
ჟორჟოლიანი, ომიაძე, მაჭარაძე) სახით. ისი. 
ზი საუცხროდ თამაშობენ ფილმში ერთ-ერთი 
უველაზე კარგი ეპიზოდია მოსკოვის ელჩე- 
ბის გამოჩენა, XVII-XVIII საუკუნეების რუს 

დიპლომატებს მეტად ჭკვიანად უჭირავთ თა- 
ვი მათთვის უჩვეულო გარუმოში. ნაჩვენებია 
პირველი ისტორიული ცდები კავკასიონის 
მთაგრეხილის ორივე მხარეს მცხოვრები 
ხალხების” დაახლოებისა, "მხოლოდ ჩრდი- 
ლოეთელდ მეზობელთან კავშის“ 'შე- 
ეპმლო ეხნა საქართველო მისს მძი. 
მე მდგომარეობიდან, როდესაც იგი წარმოად. 
გენდა გასა ფლელ ეზოს სხვისი სიმდიდრის 
ხელში ჩაგდების" მწყურვლ-ლ დამპყრობთათ- 
ცის, და ქართეელი ხალხი საბოლოო ანგა- 
რიშით გადაექცია თავიი ქვეყნის ბატონ. 

ტტრონად. რუსეთის ელჩს, ქკვიან და მო. 
სერხებულ ბოიარინს კარგად თამაშობს პე– 
რესტიანი, ქალების როლი ფილმში მოკლე. 
ეპიზოდურია, “მაგრამ, ჩნდებიან რა მცირე 
#ნით, გიორგი სააკაძის და თეკლე (ასათია- 
ნის დღა ლუარსაბ მეფის და თინათინი (ჯა 
ფარიშე) ჰქმნიან ქართველი ქალიშვილების 
მომხიბლაე სახეებს კომპოზიტორ ბალანჩი. 
გაძის მუსიკა კარგად არის შეხამებული სუ– 
რათთან. 

ფილმი მიჩწეულ უნღა იქნას ქართული 
კინოხელოვნების ჯიდ მხატერულ „ნაწარმოე-. 
ბად. იგი ღროულად გამოდის საბჭოთა ეკ- 
რანზე. მას არა. მ. ისტორიულ-შემეც- 
ნებითი მნიშვნელობა აქეს. ჩეენ არა მარ– 
ტო ვეცნობით საქართველოს ისტორიის ერთ. 

ერთ უმნიშვნელოვანეს ფურცელ. ჩვენ 
გვხიბლავს მოვლენათა და ადამიანთა გმირო- 
ბა, რაც ასე ცოცხლად ეხმაურება ჩვენი დრო. 
ის მოვლენებსა და ადამიანებს. ფილმი ზრდის 
სამშობლოსადმი მგზნებარე. სიყვარულის 
გრძნობას, ამდიდრებს საბჭოთა ხალხის. მა 
მაც წინაპართა გალერიას“. 

დასასრულ ზასლავსკი სწერს: 
„ჩვენი ყურადღება ამჟამად მიპყრობილია 

კაეკასიისაკენ, წითელი არმიის მამაცი მებრ– 

ვის უძგერს გული. არსებითად ეს 
არის მთელი ფილმის დევიზი, მისი ძირითა. 
დი, ღრმა პატრიოტული იდეა სცენარის. 
ტებმა ანნა ანტონოვსკაიამ და ბორის ჩორ- 
ნიმ, დამდგმელმა მიხეილ ჭიაურელმა შეჰ- 
ქმნეს ჩვენი ერთ- საუკეთესო ისტორი- 
ული ფილმი. ბრწყინვალედ ასრულებს შა 
ჰის როლს ვასაძე, საუკეთესოდ მიჰყავთ 
თავიანთი როლები მსახიობებს ბალაშვილს, 
ზაქარიაძეს, ანჯაფარიძეს და ასათიანს, თბი 
“ლისის კინოსტუდიის კოლექტივს უნდა მი- 

ბული წარმატე– 

„კრასნაია ზვეზდა“ რეცენზიაში დაწვრი- 
ლებით გადმოგვცემს იმ ისტორიულ ეპოქას, 
რომელშიც. ვითარდება ფილმის მოქმედება, 
მოგვითხრობს რა პირველი სერიის” შინა- 
არსს, გაზეთი აღნიშნაეს, რომ რეჟისორმა 
განსაკუთრებით კარგად დასდგა ბრძოლების 
სცენები, „ჩვენ გხედავთ, –- სწერს გაზეთი, 
– როგორ იბრძოდნენ წინაპრებ თავიანთი 
მიწა. წყლისათვის, თაეიანთი სახლკარისათვის, 

თავიანთი ოჯახისათვის და ამაში ვხედავთ 

ანდერძს ასეგე ვიბრძოლოთ, ასევე გაუძლოთ 
დარტყმებს უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე, და- 
ვიცვათ სამშობლო, სახლკარი, · ოჯაბი, სა-. 
ქართველო. ბევრი რამ განიცადა საქართვე. 
ლომ, თავის დიდ. გზაზე, მტერს არა ერთხელ 
უცდია მისი დამონება. მაგრა აღსდგებოდა 
ხალხი და თავზარდაცემულნი- გარბოდნენ 
დამპყრობთა საძულველი ურდოები. ფილმი 
„გიორზი სააკაძე“ ერთხელ კიდეე მოგვა-. 
გონებს ამას. ფილმი 'გვასწავლის საზიზღარ 
მტერთან ბრძოლას უკანასკნელ ამოსუნთქვა 
მდე. ფილმი მოჯვითხრობს ადამიანზე, რო- 
მელიც “არ ზოგავს არც თავის სისხლს, არც 
თავის ძალღონეს “სამშობლოს ბედნიერებისა 
და თავისუფლებისათვისV მტრების მიერ 
დევნილ. ადამიანზე, რომელმაც ყველა უბე- 
დურებაში „ გამოატარა თავისი მშვენიერი 
ქვეყნის ეტი სიყვარული, სამშობლოსად- 
მი ეს წმიდა, ერთგული, უანგარო სიყვა 
რული მახლობელი და გასაგეია ყველა 
მებრძოლისათვის, რომელიც ახლა სამკვდრო– 
სასიცოცხლო ბრძოლას ეწევა გერმანიის 
ფაშიზმის წინააღმდეგ სამშობლოს თეალუწვ- 
დენელ სივრცეებზე". 1 1 

„მოსკოვსკი ბოლშევიკი“ სწერს: 
„სტალინური პრემიის ლაურეატი მიხეილ 

პისურელი ისტორიულ ამბებს გადმოგეცემს 
ეპიური სისადავით, დიდი ძალით აჩვენებს. 
მაყურებელს ქართველი ხალხის თავისუფლე- 
ბისმოყვარე მისწრაფებებს, ხალხისა, რომე- 
ლიც გააფთრებით იბრძვის უცხოელთა შე“ 
მოსევის წინააღმდეჯ „და ძმურ კავშირს ამ- 
ყარებს დიღ რუს ხალხთან. გიორგი სააკა- 
ძე ქართველი ხალხის ერთბული–ი შვილია, 
რომელიც განასახიერებს თავისი ხალხის სა- 
უკეთესო თვისებებს, და ჩვე” გვეჩვენება, 
თითქოს ეს დღევანდელი საქართველოა, რო- 
მელიც ფეხზეა დამდგარი გერმანელ დამპყ– 
რობთა წინააღმდეგ საომრად, რომ ეს მებრ- 
ძოლი სულის მქონე ქართველები მიჰქრიან 
გერმანელთა წინააღმდეგ, რათა მარად თა- 
ვისუფალი, ბედნიერი და დამოუკიდებელი 
იყოს საბპოთა საქართველო", 

გაზეთი მაღალ შეფასებას აძლევს ხორა- 
ეას, ზაქარიაძის, ბაღაშვილისა. ჯა ვასაძის 
თამაშს და სწერს, რომ მაყუტებელი, უეჰვე- 
ლია, მოუთმენლად დაელოდება ამ წარმტაცი 
პატრიოტული ფილმის მეორე სერიას. 

„კომსომოლსკაია პრავდა“ თაეის რეცენზი. 
აში აღნიშნავს ფილმი” ღრმა პატრიოტულ 
სულს. გაზეთი სწერს „ახალგაზრდა მეომა. 

I შეხედე სურამის ლეგენდით „გასხივოსნე.. 
ბულ კლდეებს-შენი წინაპრების · უჭკნობი 
სახელის ძეგლს. აი ისინი, მთის ამაყი კალ– 
თები და ციხე-კოშკები, უკვდავ საბრძოლო. 
საგმირო საქმეთა მოწმენი. უძველესი დროი- 
დან არსად ისე არ ეზიზღებათ, ლაჩარი, არ- 
სად ისე არ ამაყობენ გმირით, როგორც კაე– 
კასიის მთებში, აქ წინანდულივით ჟღერს სა 
აკაძის მრისხანე ხმა: „ვერა, ვერ შემოსდ- 
გამს მტერი ფეხს ჩვენს მიწა წყალზე“, სუ- 
რამის ბრძოლამ გამარჯვებულთა სული 
ცოცხლობს ჩვენ მებრძოლთა დღევანდელ 
თაობაში” „ 

გაზეთი „ტრუდი“ რეცენზიაში აღნიშნავს 
ფილმის დამდგმელთა დი. ოსტატობას, ხო- 
რავას საუცხოო, გულის სიღრმეში ჩამწვდომ 
თამაშს, ფილმში სინათლის, მოძრაობის სიუ- 
სვეს, მასობრივი სცენების“ სურამის ბრძო. 
ლის, შაჰს სასახლის სცენების, ძველი. 
თბილისის ბაზრის -- განსაკუთრებით კარგ 
დადგმას, ბალანჩივაძის მელოდიურ მუსიკას. 
გაზეთი. ულოცავს თბილისის კინოსტუდიას 
ღიდ ”შემოკმედებითს წარმატებას 

ვულოცოთ დიდი! 
ბა", 

  ძოლები და მეთაურები გააფთრებულ ბრძო“ 
  

ქუთაისი („კომუნისტის“ კორ), 
ტემბერს ქუთაისის კინოთეატრებში 
ფილმის „გიორგი სააკაძის“ "ჩვენება, „გიორგი   სააკაძეს" ერთდროულად უჩვენებენ „დამ- 

„გიორგი სააჰაძე” ქუთაჩსის კინ ოთეაჭრებში 
და „კომუნაში". ფილმს უამრავი | 14 სემ- | | 

პირველ დღეს „კომუნაში“ დაიწყო ხად 

59. 3. ყატა მურზა 
  

    

" ათასზე მეტმა კაცმა ნახა. 
ს. ყურაშვილი   

ოთხშაბათი, 16 სექტემბერი, 1342 წ. # წირი 7 1 

1.46 
საბჭოთა პავშირთან სოლიდ > 

მიჭინგი ბალჭიმორუშ რაყაუ 
ნიუ-იო4“კი, გ სექტემბერი (საკდე'). 

10 სექტემბერს ბალტიმორში შესდგა საზეიმო 
მიტინგი, რომელიც მოაწყო „ომში საბჭოთა 
კავშირისაღმი დახმარების _ ადგილობრივმა 
კომიტეტმა“. მიტინს დაესწრო  5.000-მდე 
აცი. 
მიტინგის მონაწილეები აღფრთოვანებით 

მიესალმნენ ვაშინგტონში მომხდარ სტუდენ- 

ლონდონი, 15 სექტემბერი (საკდესა). 
ინგლისის ავიაციის სამინისტროს ,კომუნიკეში. 
ნათქვამია, რომ 14 სექტემბერს. ღამით ბომბ-. 
დამშენთა დიღმა შენაერთებმა იერიში მიი- 

' სახმარი მოქმედე 
ლონდონი, 15 სექტემბერი (საკდესი). 

ინგლისის სამხედრო სამინისტროს კომუნიკე“ 
ში მადაგასკარზე საომარი მოქმედების შესა“ 
ხებ აღნიშნულია, როზ, იმ ჯარების წიმსვლა 
კუნძულის შიგნით, რომლებიც მორონდავას- 

ლონდონი, 15 სექტემბერი  (საკდესი) 
რეიტერის სააგენტოს მიერ ღელიდან გადმო- 
ცემული ცნობით, 13 სექტემბერს დილით იჭ   დააპატიმრეს! 8 ქალი და 3 მამაკაც, რომ- 

წიუ.იორჰი, 15 სექტემბერი 
როგორც იუნაიტედ პრესის სააგენტოს 

ლონდონი, 15 სექტემბერი დაკდესი). მე– 
ბრძოლი საფრანგეთის პრესის ბიურო იუწყე– 
ბა, რომ 5 ფრანგმა დეპუტატმა, რომლებიც 
ამჟამად ა. შ. შტატებში იმყოფებიან, გამოა- 
ქვეყნეს: განცხადება, ჟანენ ერიოს დეკ- 
სელ მიმხრობის მესნაბ ამ დე 
ლარაციაში უკანასკნელნი პროტესტს აცხადე- 
ბენ საფრანგეთის პარლამენტის გარეკვისა და 
მისი წევრების დევნის წინააღმდეგ. ღეპუტა– 

პურჭიზანული ბრ 
ნიუ-იო.რჰი, 16 სექტემბერი  (საკდესი). 

პარტიზანული ბრძოლა ესპანეთში სულ უფ- 
რო” ფართოვდება, განსაკუთრებული აქტივო- 
ბით მოქმედებენ პარტიზანული რაზმები ას 
ტურიაში, სანტანდერის, ბისკასა და სან- 
სებასტიანის პროვინფიებში, აგრეთვე გალი 
სიაში, ახალსა და ძველ კასტილიაში, ესტრე- 
მადურასა და კატალონიაში. 

გაზეთი „ნოტისიას დე ო:", რომელიც ჰა- 
ვანაში გამოდის, სწერს რომ უკანასკნელ 
დროს სურსათითა ღა მასაღლებთ  დატვიო- 
თულ ბევრ მატარებელს, რომლებსაც ფრან 
კოს მთავრობა გერმანიაში პგზავნიდა, პარ- 
ტიზანები თავს დაესხნენ და მოსპეს. ამას 
წინათ საფრანგეთ-ესპანეთის საზღვრის ახლოს 
პარტიზანთა ჯგუფი თავს დაესხა სარკინიგზო   შემადგენლობას და დასწვა იგი. ბისკაის ყუ- 
რის. ესპანეთის სანაპიროზე, ქალაქ სუმაიას 

9 სექტემბერი, 1949 წ. 

ვბრძანებ: 
საწარმოთა და დაწესებულებათა ხელმძ. 

ღვანელებმა, რაიონული საბინაო სამმართვე– 
ურიელ სახლთა მმართველებმა. 

და და! : 
1. 5 დღის ვაღაში მთლიანდ დააკომპ. 

ლეკტონ თვითდაცეის ჯგუფების სახანძრო 
რგოლები და გააძლიერონ მათთან მუშაო– 
ბ» საბრძოლო მომზადების დარგში, 

2. 10 დღის ვადაში: ს 
„ა) დაამუშაონ თითოეული სახანძრო რგო“ 
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ტთა საერთაშრშძს 2 კნუსათის! 5აLჟივრირი 
ჩასულ საბჭოთა დელეგატებს ამხ. პავლიჩე§. 
კოს, კრასავჩენკოს და. პჩელინცევს. 

განცხადებას მიტინგზე გამოსული ორატო- 
რებისას, რომლებიც მოითხოვდნენ მეორე 
ფრონტის დაუყოვნებლივ გახსნა, მქუხარე 
ტაშით შეხვდნენ. 

ინგლისის აჭიასიის თავდასხმა ვილჰელმსჰაშენ ზე 
ტანეს , ვილჰელმსპაფენზე. ბომბარდირების 
შედეგად ბევრგან დიდი _ ხანძარი გაჩნდა, 
ჭანსაკუთრებით დოკების რაიონში. 

ბუ მუდაბასპარზე 
თან სამხრეთ-ჯასაელეთ სანაპიროზე გადასხ– 
დნენ, წარმატებით გრძელდება, მტერი ზოგ 

აყაილას უმნიშვნელო წინააღმდეგობას გვი– 
წევს. ჩ 

მღგომარეობა ინდრეთში 
ლებიც ცდილობდნენ პიკეტები დაეყენებინათ 
ცენტრალური, საკანონმდებლო კრების შენო» 
ბის კარუბთან; კრების სესია 14 სექტემბერს 
გაიხსნა. 

შილჰი წეირანს ჩივი და 
(საკდესი). | რესპონდენტი თეირაწიდან გადმოგვცემს, 

კ> | ჩავიდა უილკი. 

ფრენბ ღეპუჭაჭთა ჯგუჟში ჟანენეს და ერიოს დეკლარასჩას მიემხრშ 

CL ) 

ტები გენერალ დე გოლს უცხადებენ „თავიან 
თი აღფრთოვანებისა ღა მაღლიერების გრძნო– 
ბას იმ საქმისათვის, რომელიც მა დაიწყო, 
ჰქმნის ღა სულს უდგამს რა მებრძოლი საუ– 
რანგეთის მოძრაობას, განცხადებას“ ხელს 
აწერენ პიერ კოტი; ეღუარდ ჟონა; ანრი დე 

ვეში ერვე დე ლირო; მიერ მანდეფრან. 
ი. 

ძოლა ესპანეთში 
ახლოს, პარტიზანებპა დაანგრიეს გზა და 
გააფუჭეს რკინიგზის ხიდი, რაკი გაიგეს, რომ 
ამ ხიღზე უნდა გაიაროს გერმანიაში გასატა- 
ნად დანიშნული საქონლით ირთულმი 
მატარებელმაო, მატარებელი მდინარეში ჩა 
ვარდა. ასეთივე შემთხვევები იყო ბასკონიის 
ზოგიერთს. სხვა პუნქტშიც..' # 
ფალანგისტური ჟურნალი „მონტანია“, რო- 

მელიც კუბაზე გამოდის იძულებულია აღია« 
როს, რომ, 1939 წლიღან ალელი პაღ- 

ტიზანული ბრძოლა ესპანეთში 
თაც არ შეწყვეტილა, არამედ თს“. 
ფართოვდებოდა. 
ჟურნალი აღიარებს, რომ პარტიზანული 

მოძრაობა მთელს ესპანეთში ფართოვდება და 
სერიოზულ საფრთხედ იქცევა ფრანკისტული 
რეჟიმისათვის. 

  

  

ქალაქ თბილისჩს გარნიზონის, უშროსის ბრძანება 
# 96 

ქალაქ თბილისის ხანძარსა წინააღმდებო. უშიშროების 
ღონისძიებათა ზაძლი ერების შესახებ 

' ქ. თბილისი 

4. 20 ღღის ვადაში დაამთავრონ სხვენე– 
ბის ხის კო! ე! 
საცავი შემოლესვის სამუშაოები. 

5. გააძლიერონ ჩანძარსაწინააღმდეგო რე–. 
ჟიმე ობიექტებზე, დაწესებულებებსა და სა- 
ცხოვრებელ სახლებში, არ დაუშვნ მისი 

ღარღვევის არც ერთი შემთხვევა. 
"6 მიიღონ სასწრაფო ზომებე შინაგან საქ. 
მეთა სახალხო კომისარიატის სახელმწიფო 
სახანძრო ზედამხედველობის აქტით მითითე- 

  

ბი, ყუთები, ვედროები, ბარჯები,. ცულები, 
ნიჩბები და სხვ.) აგრეთვე მოაწყონ უწესიე- 
რო ინვენტარის რემონტი და იმ ინვენტარის 
შეესება, რაც აკლიათ; · 

გ) სახლების შესასელელებთან, ზხვენებში, 
შენობათა ზედა სართულების კიბის ყაფაზე- 
ბის ბაქნებზე დადგან წყლიანი კასრები, ქვი– 
შით სავსე ყუთები ნიჩბებიანად, ვედროები, 

3, 30 დღის ვადაში შეაკეთონ გათბობის 

ყველა ხელსაწყო და ყველა კვამლსადენსა და 
სავენტილაციო მილებს გაუკეთონ ნაპერწ-   კალდამჭერი თალფაქები. 

ქ. თბილისის გარნიზონის დრ. უფროსი 
პოლკოვნიკი მახო ნკო.ვი 

თმაჭრებში 
სახოპერა -. 17 სექტემბერს „შო. 

პენიან“, რუსთაველის სახელობის –- 
17 სექტემბერს – „სხვისთვის სულელი, თა- 
ვისთვის ჭკვიანი“, მარჯანიშვილის სახე- 
ლობის – I7 სექტემბერს –- „ინჟინერი 
სერგეევი“. ზრიბოედო ვის სახელო.ბის-- 
17 სექტემბერს -- „ბარბაროსები“. სო მხუ- 
რი თეატრი -- 17 სექტემბერს –- „ნამუ. 
სი“, 
ტემბერს – „ქემალ“. მუსიკალური კო.მე– 
დიის – I7 სექტემბერს –- „არშინ-მალ- 
ალან“, მოზარდ მაქურებელთა ქართუ. 
ლი თეატრი -- I7 სექტემბერს –– „რომეო 
და ჯულიეტა. მოზარდ მაყუტებელთა 
რუსული თეატრი – 17 სექტემბერს 

„შინაურები ვართ, მოცრიგღდებით“. მოზარდ 

მაქურებელთა სომხური თეატრი – 
17 სექტემბერს –- „ძველ ინგლისში“. 

იტეტტრ 

ახუნდოვის სახელობის -- 17 სექ... 

ლისათვის _ საგუშაგოების დისლოკაცია. დს». | ბულ. . ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა, 
დაც იგი არ არის) და გააცნონ იგი რგო- შესასრულებლად. ; 

ლის პირად შემადგენლობას; 7. ამ ბრძანების შეუს”ულებლობასა და 
ბ) შეამოწმონ, არის თუ არა და რა | ხანძარსაწინააღმდეგო უშიშროების წესების 

მდგომარეობაშია ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენ– ღეევაში დამნაშავე პირები მიცემულ იქ– 

ტარი ღა ხანძრს ქრობს საშუალებანი | ნან პასუხისგებაში „სამხედრო. შე 

(ჰიდროპულტები, „ცეცხლმაქრობები, კასრე- | სახებ“ სსრ კავშირის უმაღლეს საბჭოს 
პრეზიდიუმს ბრძანებულების შესაბამისად. 
და დასჯილ იქნსნ ადმინისტრატიული წე– 
სით 6 თვემდე თავისუფლები“ აღკვეთით 
ან 3.000 მანეთამდე ჯარიმის გადახდევინე– 
ბით. 

მ. ამ ბრძანების შესრულების კონტროლს 
ვაკისრებ სახანძრო დაცვის თბილისის. საქა- 

ლაქო განყოფილებას და "შინაგან საქმეთა 
სახალხო კომისარიატის სახელმწიფო სახანძ. 
რო ზედამხედველობის საქალაქო რაიგანყო– 
ფილებებს. 

თ! გარნიზონის სამხედრო 
კომისარი დივიზიის კომისარი 

მამონოვი 
საქართველოს სსრ შინსახკომის სახანძრო 

თაცვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, 
"სახელმწიფო უშიშრ. უფროსი ლეიტენანტი 

ბარამიძე 

  

პარჭჰალენლარ!! 
საქ. კ. პ, (ბ) ხაშურის რაიკომი აცხადებს, 

რომ პარტბილეთი I 2841047, გაცემული 
საქ. კ. პ, (ბ) ხაშურის რაიკომის მიერ ვა- 
სიღ" ზაქარიას ძე ნოზაძის სახელზე და პარტ. 
ბილეთი # 4712879, გაცემული საქ. კ.პ. (ბ) 
ხაშურის რაიკომის მიერ ალექსანდრე ევგე– 
წი-ძე დიდებულიძის სახელზე დაკარგულია 
და ჩაითვალოს გაუქმებულად, 

დლეს ჰინოებში 
რუსთაველის ხახ., ოქტომბერი, კომკავშირე- 

ლი და სპარტაკი –– „გიორი სააკაძე“, 
ლუქსემბურგის „სახ. -- „მეზღვაურის ქალი. 
შვილი", დამკვრელი -- „საბრძოლო კინო 
კრებული #6. 6", კომინტერნი -- „სამნი ერთ 
ქუჩიდან", მეცნიერება და ცოდნა - „პარტი- 
ზანის ქალიშეილი“. 
    

“ პასუხისმგებელი რედაქტორი. · 
8, ხატიაშვილი 

  

უახლოეს 

     

     “მესამეს     

კინოთეატრებში რუსთაველის სას., ოქტომბერი და 90 ძო.მ, ხახ, 
(ორდარბაზიანი ახლად მოწყობილი კინოთეატრი, შაუმიანის მოედანი # 1, 

25 „ომ, სახ) 

დღეებში · 

ახალი ხმოვანი მხატვრული 

ფილმი 

„ხიდი“ 
სცენარი გიორგი მდივნისა, დად– 
გშა რეჟისორ კ. პიპინაშვილისა, 

სომპოზიტორი ა, მაჭავარიანი. 
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ბის ცეცხლისაგან და“ · 

  
თბილისის კინოსტუდიის აწ. ობოეს" უნდ“ ს სოპროკატის“ საქართველოს ვ : 

მ კანტორის გამოშვება. 8 
999 .. 225999999 

7 თბილისის რკინიგზის 1 1 სახელოსწო სა სსრ. კავშირის  დამზადებათა სახ, კომისა- 98. დარე მ ა. – - 
რიატის რწმუნებულის _ სამმართველოს სვლები ის ედარექცის. - ეუწყებბიბავგ 
თანამშრომლები იუწყებიან რწმუნებულის იიი ვაცლი ივ ავბიეიე გაე ეაეთიი 
თანაშემწის · კადრების სიმონ სის გიორგი. ნოდიას, დედის 

ბერუაშვ მარიამ ფაონაო%ის-ასულ 
აავლუფშა სმრაპიონის.ძე შრე სათა 

“მარვაძის პერგინსკან. 3: უ 
გარღაცვალებას, 1169 + 

  

  

  

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