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დღეს საქართველოს სკოლებში | ნელის ნდა იყოს, თვითეული 
მეცადინეობა დაან. ება, ცვენი შედგებოდეს ა შარფის. ხვადს 
დღის შემდეგ, 20 მაისს, დაიწყება | ს ხვა განყოფილებიდან აღებული 
მაე ან კლასში გა. ასაყვა! ი და! ორი-სამი ნათელი, მოსწავლისათ- 

ოსაშვები გამოც. ები; ეს იწ ის გასაგებად და გარკვევით და- 
ლ არა მარტო (ოს! ავლეე წერილი საკითხინაგან, 'ილეთების 
არამედ აგრეთვე მას! პელეს ე- | რაოდენობა ამა თუ იმ საგანში არ 
ზის, სკოლის დირექტორების, 5 უნდა აღემატებოდეს 25-30-ს, :> 
ხალხო განათლების 2 ანოების, | გრამ ამ გილეთე უები მოცემულ 
სასკოლო ორგანენარეები,, ობ- საკითხები მთ: უნდა ოფ 
ეზის გამოც. ები, იმის შემოწმე- | წურავდეს მთლიანად ლმესწაბ 
ბ, თუ როგო სრულდებოდა ყო- _- თვითეუ 

ელმხრივ მომზადებული, კულ- ის აიიი შე- 
ული, მეცნიერებათა საფუძ- ფასების სამუალებას იძლეოდეს. 

უღებს დაუ ლებ ლი, ჯანსაღი მართალია, ს. გამო, ოცდები სკოლის 
და შრომისუნარიანი თაობის აღ. | მუშაობის ბნელი და სერიოზუ დებ 
ზრდის საპაჭან. დღა პასუხსაგები | მომენტია, რამ გამოცდ, 
ამოცანა. > : _ შ, ვევაში საუად 

ჩვენი სკო ი ძირითადად მო- | გადავაქციოთ აფრთხობელად, თხადე ბუ ლს ეგებებიან. გამოც- აქდ ის მოსწავლეებისათ ის I 
ო ა ასი! ს ელრელ ჩავისვი 25 59552 7. ძერქინსპის სახელრბის ქარხნის პოლექვივი ჰისრულობს,  უძლეველთ 

სრო რა: „ათვალისწინებ' თ ვთ, წი გამოცდებს მოვა: | 

მასალის“. სწავლებასთან ეროვ შევჭ ოთ I წორად, ორგანიზებ ბულად, ვადამდე შეასრულოს ნახევარი წლის გზებმუ თალ საქართვე: ს ფიკულ-| დემ 

გეგმიანად,  სისტემატერად ხდე– შეემიუ. სესი  რირშლურ| შავი მიტალურბიის ყველა მუშას, ინქინერ-ტეძნიკურ მუშაკებსა და მო.სამსასორეებს | ღეაელთა წლე" სწულ სახელო- ოდა ი ასა! - დ 

რება, საკვანძო საარების ია რირაბთ. მოსწავლეთა კაიი ირთ- შის კმხანდები! · სეა. აქტივის თაუბვენი ეკასტულიბი ნახევარი მლის გან. 2L საე არაა სრაუსია უთ .- 
ხალი დამუშავება. ბევრმა. სკოლამ | ვა! ით აღამო აჩაღებულმა 'ულიად-საკავ- | სიტყ. ისცა_ ჩვე 'ელადს | მა; აში გეგმის ბირ ივა, ს სლ 2 C საეკერესოდ მოგწერ ქადემიურად სკოლ მუშაობის. სხვა | შირო ფორმა , შეჯჯიბ-ე ამხანაგ. სტრამიმნსიL-  გაქსმღცი მე: მივიღოთ მი არტანი მინელ უხვ. ქართველოს ფიზკულტურელთა მი- 
სუსტ და ჩეემი შ მოსწავლე– მერეე რებამ დიდი რეზერვები გამოავ– უხუნის ჰი, წლის გეგმა. ება, დემონსტრირებული, იქნება 
თათვის აიიი სკოლების სასკო ბუმობის უმწიშე ნე- _ ა მეტალურგიის საწარ. | ბო ოლშევიკების სიტყვა საქმეს _. აა. ინსკის ა ელობის ქარხნის სპორტული ? გავა ს, რელი 

იღმა უმრა, სობამ მთლიანად I. ილმანები არ არსებო მოებშ ება წლიური კოლექტივი 080 ყველა | „ლება და უხა შობ თხა 
ამო წერა სა! ა ერმწაფო სავალდე. | ეს განსაკუთრებით ითქმის გამოც- 1940. წლის IV კ სა და ი გარამის ესრელებისათვის ხამი- მ ლების მოუწოდ; ბა საყვარელ. ს რში ი, 
ბულო პრო რიმები, უკვე ეულ ს ფების ბე პე იოდღზე. ამიტომ საალ ამა წლის 4 თვის რარა ჩვე– მაი _ 2 'ზრუნ; ველ ვყოთ ნახევარი | ლი ეტ ს იოდი მი ს აღწეს რნი დიდი ·სტალინისაღმი. 
802 საგამოცდო ბილეთები და ჯა მაილის ორგანოების, | წი თონეს როების აბ ის | წ ვალეზი გადაჭარბებით წლის გეგმის ვადამდე შესრულე- ჩვენი, აყვავებული რესპუბლი- 

ცხრილი. სკოლების ირექტორების ალელი ლითონის თას უმჯო: ე- შე აბ 'ერჟინსკის სახე ხას. კის ფიზ, კუ! ლტერ შლი ორგანიზა 
გიელლიბას პედა გოგიუ: რმა საბ- | სრულ წესრიგში მოიყვანო! ”მაჩ- | ბის. ქ. ის კოლექტივი მოუწო- მეტალურგები მოვალენი არიან | 692 ისეა 'ოწინავეა საბჭოთა 

მ. უქ  განეხილეს გამხანი მოცდებრსა ათვის საჭირო სასწავლო გენაბლეზს, , მეი “შრო- | დებს საბჭოთა კავშირის ყველა | სავსებით უზრუნველჰყონ ჩვენი კავშირში. მან პარტიის, მთავრო- 
შორს მიერ გამოცემული ინსტ- | ნივთ ასკოლო ინვენტარი, ლოგიუ” დისციპ-! მეტალურჯს ააზვირთონ ახალი | ქვეყნის სა, საცაა» ლითონით და ისა და ქართველი ხალხის საამა– უქცია, მაგრამ არის ცწობები | ისე რომ გლას დები კოლის აანწას. მეტალერებს შეუძლიათ ტალღა სოციალისტური შეჯიბრე- | თავიანთი ა ვალი მოიხადონ წთ, შვილის ამხანა–კ ლავრენტი 
იმის შესახებ, რომ „გამოცდ ბისა- წლიური მუშ. „ბუნებრივი უფრო გაადიდონ თუჯისა და | ბისა ხღეადის წლის გეგმის ვა-| საყვარელი სა ობლოს წინაშე, | ბერიას მზრუნველობითა დ დახ- 
თვის მოცემული სავალდებულო გაბახ იყოს. ლადღის გამოდნობა, ლინის | დამდე 'ჰესრულებისათვის, ბრძმე- მ შე იკური საქმით დავამ მარებით შესძლო მშრომელთა სხფითებანი. ყველგან სათანადოდ აკუთრებით ააუხრელი ამაშია 5წის იელი ი. ზვი- | დების, მარრელიმა კ. წ. „ლინა- | ტკიცოთ ჩვენი სიყვ. და ერ– ფართო მასებში ფიხკულტურისა 
ვერ გაატარეს. როლი აკისრიათ სახალხო ააა ჩვენებენ ფეის ხატ ნანაავ- ვი ჩარხების ოეფიციენტ ბის| თგულება ლენინ-სტალინის პარ-| ღა სპორტის ია. „ა 

თბილისის ლენინის რაიონის ლების ჯელმძღვანელ თრობა ებს. | შირო პარტ სერ ენციის უკეთესი გამოყენები! ი. ოთ რ-| ტიისადმი, დიღი სტალინისადმი, საქართველო! ღტურელი 
მე-31 სკოლაში საგამოცდო ბილე. | 23990 სდმოლეე არიას ყოველ | გადაწყვ ა. სანი. არილი: ი! წსკელე ბი ვალდ ბუ ს აჭა (წერილი განხილულია 1941 ურგანიზაციების _. 'მი 
თები ზერელედ იყო. ჰშედგენილი. დღიურად შეამოწმონ, მიმდინარეთ 2 წ შლ წა შეი იკ 1941 წლი. პინ, წლის 19 და 18 მაისს. ძერ- რივად იზრდებიან კუ იულ) 
მე-8 გრასისადვის საგამოცდოდ ალ მონი ოცდებეს მდინარე ტ ბით კღემჩაღიბ. ზი ბი რელობენ გევშ% მ სრაული ჟინსკის სახელობის მეტალი საღი ღა მიანები, რბ 
ათვალისწინებუ ბილეთებში | ვ. აბროიკი ხოდა უა 8. მე ეელრბ შესრულე 3 მტკიცედ შეკვეთების თანახმად: რგიული ქარხნის მუშების, ი! 9 გადებული ადამიანები, რომლებიც 

ს პრუარამითა არ შეიტანეს: ხოლ. ოეცხადოს ე ე: სწ: „პროცენტ „ი უელინ ხანში მივაღწიოთ თუვეის, გამ გამოდნობი! ნაგლინის ჟინრების, ტექნიკოსებისა და მუდამ ი. პრაან. მკერდით და- ყლორული საითი ი. ი- დინა ა 10) (მატ ოდნის 5, ფური ლ გამარგგვებებს. წარმოებისა –1 ენს, ფოლა– მოსამსახურეებს საამქროთა ა გ ბაი აა ალა. > 
ლი, სულხან-საბა ორბელიანის 22 | "ეფ ეთისა და ცენტრი! სავი| დის გამოდნობისა –- 19 ივნისს, კრებებზე). ეხსეფლუება და ზედსიეოქშმა, 
თგავ-ა: არბ პოეტიკი იდან 28 საკი– გომის ყო. ველგვარ გაბივღინება ბას. მეტალურგიის მუშაკთა. საწარ.) გარდა ამისა, გალდებულებას „პრავდა“, 15 მაისი, ორდენოსანი სა, ართვე ლოს ფიზ– 
თხი, სამაგიეროდ ბიღეღებში შე შე- გაოცდები  ანმატესრლი სიღთ ა. შა კულსუბელის პ ჩვ ნი ფიზ. 

ს”, “ სედაბოდი „ისეთ თემებს როგო, რე) მ დატეაშლი ან „სერპ ი მოლოჭის“ მეჭალურგთაე. ვალდებულებანი ჟელს. ორგანი ციების ცაა: „ინტიმური საკითხი „ 0- ი არმატებათა ა ღა გამარჯვებათა გოლ ხანძთელის ცხოვრებ” მი”, ოგორ მაობდნენ სკ 15 მაისს მოსკოვის ქარხანა გესრულებისათვის სოცი ციალისტუ- | წ პროგრამა შეასრულოს 19 დათვალიერ. ბაა და თამამად შე– ანს წრიდ დაწერილ ლ და მასწავლებელი მეო ეწრის ჯერა ვ მოლოტმიბე წიე, რი შეჯიბრების გაჩაღების შესა- გენიესანცისაფ გამოდ- | იძლება ითქვას, რომ ეს გამარჯ- ცოდნის ნაკლ 28 ა) ანობის აღმოფხვრისათვის, მოს- | ნ. ლს კუარავდაში“ ა .. ე- | ხ 6 თვის თა>2 ავნძსი- ბანი ში. ნელოვანია, რადგან მასი ხელე საკათნებს ს | წავ ლეთა, მძერ მეცხიენებლი სა- | ბუ! აუყვა ძერჟინს, მკის აეე ქარხანა „სერპ ი მოლოტის"“ კო– აი => ხოლო ლინის გეგ– ი წი. , 'ულტურა 8) ს 
53 ძვლებ ის დაუფლებისათვის, 1. ლექტიგმა · გადაწყ ტილება მიიღო მა- 250 ავ სი. | „39 დ გალითად, „ბუზების თვ ზეპირი მ ა ფილა გრარს გად. ქეის. ეში წიკდე ველას-- სტუდენტს, კოლ. 

'გკაცია-ადამიანი?!4 შ999 კლასის ა) სენის არების? ამომუშა 93 შევა ლს. არივია ვადამდე საერთო პროდექციას ნახევა: „ეურნეს, ემას, სტე ფელი ინჟი- 
ტილეთ ბში) და სხვ. ასევე. იყო სიხათვის. კულტურის გამომუშავე- უკ თ ერს, ოსწავლეს... 
/შეღგენილი მე-10 _ კლასის ბილე- | სამერ ს ჩვენი საბჭოთა სკო- საბჭოთა მთავ/ობ 44 ქანი ედის ფიზკ 
თემამ სრა ანრგააბით ში დ აას ს მუშაობის 2 ეტად, ანუხსაგე- C - ის პტოჭესჭი გემ ლები ყოველმხრივ ლტურე: ა 

სოლო. სანაცვლოდ შეიტანენ 2 გ-ი ეწივიბ გოცდებქეგნი ზაკავების წინააღმ0ეგ შრომისა და > აცემთვის. ამა- 
თეზხარწამთესაე ჩე-მ წინ ნას, ბელი მაშაღოს 2 წეშბოსი ყელზე „გა წ. 14 მაისს სსრ კავშირის წა , ს ზე მეტყველებს მასობრივ-სპორ- 
ბის პროგრამით არის გათვალის- ვაღმ სასწავლო წლისათვის საუ- ანგებო და სრულუფლებიანი ელ. ინ. “| ტულ და სათავდაცვო შეჯიბრე- 

წინებული თ > საჭირო არ იყო მშა-| კეთესოდ მა ევააე, ლად. 8 სენ ალას აერო) 'ულ შტატე _სობ „| ბებში ასიათასობით ახალგაზრდის 
თი შეტანა ე-10 კლასის საგამო- დროა ბოლო ღოთ იმ. ნაკ- უმანსკი ამერიკის! ვო, მჭოთა აში - | მონაწილეობა. მაგალითად, ლენინ– 
ფცღო ბილეთებში. იმავე ე-10 | ლოვანებებს, ამამრბლი მიმდინა– აარა 026 სახელმ- გის, სოცია- | ურ-სტალინური კომკავშირის ინი–- ყლასში პოეტიკის პროგრამით მო-| ტე სასწავლო წელს ხელს გვიშ- წიფო მდივანს ჰელს და თბ ლიტერა შ ლი ციკ- | ციატივით ჩატარებულ კომკავში- 
ცემული 18 საკითხიდან მასწავ-| ლიდნენ დასახული ამოცანის ჭოთა მთავრობის: ს ხრეააანიეის, ლის ნახე; გეა წს 38 ს C 2” სს 2 ისეაი წ. ლეზე მა ბილეთებში 15 თემა არ | ბო, შევიკურად განხორციელება– მას 'საზ- | ვადამდე. ისათვ ელთა კროსსა და ივ ტა! 
შეიტანა. ში. 8 შს სარიგისტ“ შორი ს მახაბშულ შეყიზნებებში: წონა 

მე-31 სკოლას მაი, საქ. წ ორგანიზებულად ჩავატაროთ გემ. ჭოთა კელი. დატვირთულ გემ % 92. ს მხარი ფრეს. წილეობა მიიღო 412.435 კაცმა. 
ნაკლისი რო, ავე 8 გამოცდები, საუკეთესოდ ლდავამ- „კოლუშიზი: "დაკავების წინააღ– ქარხნის მელები მშთ ნიშნოსანთა არმიაში ირიცხე- აილა მეიძლება. ა აგა! + იავა. 2. -1941 გალია მდეგ. რება იი ის: ბა 238.769 კაცი, სპორტის ყველა 
(ო! დე ა გილი, აძიტო! კო- ელი, ე ე იულად ადოთ სახ შუ სა ს იზ. მა 

ლების დი: სორებმა, სახალხო | მომავალი სასწავლო ათას მარი. ეში საქართველოს ფიზკულტუ 
ნაილის ენ ანოებმა სალო ხვისასისსსუიხილთ..... აია, შეკჰა0ე მოსპოვში. მშე წაეხელი. "25. ივნისისათ- | რელებს მოწინავე ადგილები უკა– 
თები კიდ. დევ თი. უნდა. შეა- | ამოცაია ღა იგი წარმატებით ორი -__–--= საღამო. გ გი, ბოლი მ აფხარლ. ვიათ საკავშირო მასშტაბით, 
მოწმო! "ჩილეთები თანა სიძ-| უნდა გადავწყვიტოთ. ცრის ანაა + 1500- ა–-10. ანარათვის. მაგრამ გასაკეთებელი «ერ კი- მდე მხურვალედ ს გ 2 

ი რი რეშრაა ალის მეელეერი ენეასის დევ. ბევრია, პირველ რიგში საჭი– 

ბრძანებულება წპელაბ, აღებ ლი ეავინეაბ. სიუბთი თ „ა ფართოდ გაიშალოს ახალ- 
სსრ ყავშირის უმაღლესი საბმოს პრეზიდიომისა სადმი მიძღვნილი ბალტენატერო ბინ ი არ ა მ ლას სწრა ს ველროი ს ფიზკულ“ მხატვარ მ. ი. ავილო.ვის შრომის წითელი დროშის ს შეხვალ ხხ მაო ჯევმა მესტულებულ! იქნა 'ყა- ტურული მომზადება. ჩვენ ე: 

დენით დაჯილდოების შესახებ თელ თხპუბინა ფრი ავი. მიხა ლრტარი ენ ეთა კრი- | ევ 298) ას ედ მეა მ” წუთითაც არ უნდა დავივიწყოთ 
საბჭოთა ფერწერის გაწვითხრების საქმეში თალსთიი. დ ამსა– ენზეს ს- ტყოსს ორენ 55 გადი: სო. | დამდე, როდუქცი თვითღირე” | დიდი ბელადის ამხანაგ სტალინის 

ხურებისათვის დაჯილდოებულ იქნას მხატვარი მიხეილ ივანეს-ძე ლიბია მარინ ის კ ტიმ, გ- შეზმა მწერლებმა და მოსკოველმა | ბულება აპრილში შემცირებულია  მ„თითება იმის შესახებ, რომ საბ- ავილოვი შრომის წითელი დროშის ორდენით. დეკადის მონაწილენი მ- მთარგმნელმა პოეტებმა გეღამ სა- 6 პროცენტით. მაისის პირველ დე– ჭოთა ქვეყანა კაპიტალისტურ გა- 
ხხრ კავშირის უმაღლესი ხახჭონ“ პრეზიგოუბის თავნედონანე 80037 იავ. გრი. ი რიანმა, სერგეი შერვინსკიმ და კადაში გადაჭარბებით არის შეს- 89-ე 

მიმოხილვა ა ლი საიდან სხვებმა შეკრებილთ გააცნეს სომ- | რულებული თუჯის გამოდნობისა 
ხსრ კავშირის უმაღლესი სახჭონ პრეზიდაფმის შეინი, კინი სწა: უღ ი ღ=ლი ხური ლიტერატურის კლასიკოსე- და ნაგლინის გადიდებული საწარ 

: წარმატებით გამოვიდა თანამედრო | ბისა ღა ღეკადღის მონაწილეთა შე-| პრო გეგმა. ფოლადის გამოდნობა გამ მოსკოვი, კრემლი, 1941 წლის 15. მაისი. 
== ალელი 

თათბიტი საქატთჭელოს კ. პ. (ბ) წენზტალუ/, 
კომიჭეჭში წყალთა მეუტნეობის სამუშაოთა 

მიმწინატეობის საკითხზე 
შინ საქართველოს (ართვ; კ. პ. (ბ) ზესტაფონის 

ცე გიარაა კომიტეტში აი აეეე, ს მდივანი ამხ. წვერავა, ს 
კ. ჩარკვიანის თავ 29 მართვე ლოს #3. (ბ) ქარელის რაი– 
შესდგა თათბირი წყალთა მე (0 83% მდივანი 8; ს ყემოდი 
ნეობის სამუშაოთა ს იმდენწრეთ აის ქართვ, ს კ ორის 
საკითხზე. რაიკუმის შდივანი > წვზე მიხა აშვი- 

თათბირს დაესწრნენ პარტიის | ლი, საქართვედ (ბ) მაია–- 
საოლქო კომიტეტებისა და რაიკო- | კოვსკის რაი, წა, ხდივანი ამხ, 
მების მდივნები, რაიონული საბ- | კაპანაძე, საქართველი კ. პ. (ბ) 
პომს აღმასკომთას თავმჯდომა- | გალის რაიკომის ანი ამხ, თო–- 

ბი, წყალთა მეურნეობის სა- 
მეილი ობიექტების უფროსები, 
თელი მეურნეობის ს. ეციალის- | ს. 

ღუ, აჭარის ასსრ , საბკომსავოს 
დომარე ამხ. ფუტკარაძე, 

სნ. თველოს კ, პ, (ბ) ხობის რაი– 
კომის მდივანი. ამხ. «იქია, საქარ– 
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სა- სალის დარბაზში 

(7...) 
7C ე 

1. შაბათი 
1 თმაიხი 
1! 94C სპორტსმენი. 

M#II (§II9) 

ფასი 18 კაპ.   

  

ხვალ თბილისში, ლ. პ. ბერიას სახელობის მოედანზე საქართველო 
ფიზკულტურელთა ტრადიციულ პარადში მონაწილეობას შგიძღებს 95000 

ს 

მხურვალე ბოლშევიკური სალამი ლენინ-სტალინის დიადი პარტიის 
საქმის ერთგულ საბჭოთა ახალგაზრდა პატრიოტებს! 

  

  

  

  

  

ვე თვალსაჩინო სომეხი პოეტი –- 
ორდენოსანი ნაირი ზარიანი და 

დეკადის სხვა მონაწილენი. 
სომეზ მწერალთა მეორე დიდი 

ჯგუფი ფილში ჩამოვიდა, გ 

მოქმედება, 

საღამოებში მონაწილეობას იღე– 

ბდნენ ლატვიის, ლიტვის, ესტო- 
ნეთის, თათრეთისა და მორდვეთის 

მწერლები. ორივე საღამო ლიტე– 
ნოვის სახელობის კულტურის სა-| რატურული კონცერტით დამთავრ– 

შეკრებილი | და და დიდი წარმატება ჰქონდა, 

შტი0ტიხ ენგელსის ჰხალი ხელნაწეტი 
  

მარქს-ენგელს-ლენინის ინსტი- | ლენინის თს, საჩუქრა 
ტეტს შემა ა მარგ დოკუმენტი, | მიუძღვნა ფრთრს ენ; დით 2. ლიცას % ფრიღრის ენ– | 1693 წლის 3 ოქტომბრის წერილ, 
ეის პოღეაშეობას, მოსკოვში | რომელიც მიმართულია ბ. ლოხე 
ყოუ. შვედმა აული ისტმა | სადმი, (საკდესი). 

4. დეკმა მარქს-ენგელს- 

  

ხელოვნუტი ნაჭი (ზამში) 

  

გუშინდლიდან გეგმას სჭარბობს, 
ქარხანა. წინანდებურადვე ვეაგ. 
ციკლის საწარმოო. დავალებას 
რულებს. 

განამტკიცეს რა საპირველმაისო 
შეჯიბრების შედეგები, # 1 და 4 
მარტენის ღუმელის სტახანოველმა 

მეფოლადეებმა ამზ, რიჟენკოვმა, 
ბაბარიკინმა, პერშინმა და სოლო- 
შენკომ მარტენელთა შორის პირ- 

ველებმა ვადამდე 20 დღით ადრე 
შეასრულეს 5 თვის დავალება. 

ფრუნზეს სახელობის ქარხნის 
კოლექტივი ებმება შეჯიბრებაში 

მთელი ციკლის ნახევარი წლის სა- 
წარმოო პროგრამის ვადამდე შეს- 
რულებისათვის და იბრძოლებს 

ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო მეტა- 
ები, 

მაზერის მუშაობაში მონამ 
ლეობა მიიღეს ამხ. ვ. ბაქრაძემ, 
კ. შეროზიამ, ს, ხოშტარიამ, ა, თო- 

ფერიც. მეურნეობის სამუშ ყალთა ნეობის უშაო- 
და მემდინარეთბის შესახებ საი 

ნებით გამოვიდა საქართვე! 
Vი წკალთა მეურნეობის 
ზო კომისარი ამხ, გ, უეს სპალ 

მოხსენების გამო სიტყვებით გა- 
მოვიდნენ კეხვის არხის მშენებლო– 
ბის უფროსი ამხ, ტებლოევი, სა-!ტიკუ სა- 

ელოს კ. პ. (ბ) მცხეთის რაიკო– 
შის მდივანი ამს თვალჭრელიძე 
და საქართველოს სსრ  მიწათმოქ- 
მედების. სახალხო კომისარი ამხ. 
ხოშტარია. შე მ 2 
თათბირის გები თავის სი, 

ათ ყლ შეაჯამა. წამ ნავშანკ. ჩან. 
იანმა, 
თათბირმა განიხილას წყალთა 

მეურნეობის 194) წლის სამუშაო- 
თა გეგმის შესრულების პრაქ- 
ტიკული ღონისძიებანი. 

საკდესი შარჰყოშს 
ჰაგასის-–ოფის სააგენტომ. გაავ– 

რცელა 'ცხის> რამლინ თანახმად 
ბაღდასის. რადიოსად გურმა ადაა– 
ცა „სააჭოთა ს კომფნევებ ს აფაც 
თითქოს, ზსათქვამია, რომ საბჭოთა 
მთავროს ნებას რთავს მოხალი- 
სეთა შეჯროვებას საბჭოთა პილო- 

მიის სამსახურში ”შესასელელა: 
თავისი ბეირუთელი კორასპონიენ- 
ტის ა შერის. ნობა გამო- 
აქვეყნა აარ L ს ფნირეთ პრე- 
სის სააგენ, 

საკდესს ას აქვს გა- 
ნაცხადოს, რომ დვა   ტებს შოსის ერაყის საჰაერო არ- ბები მოჭორილია. (საკდესი). 

ავის შემცელელთა მრ 
უსა ს ეგნერთავები “ეწვა 
რები ტის მუშაკოა ჯგუფ =>. 

ვას ს სალ ღვნელიბათ:შ ე- 
ინუშავა აეეე რაბი ატის დღამზა- 

დების სრულყ მეთოდი. 
სპეციალური ხაოია! მსნველი კა. 
უჩუკის M.ნარით იჟღინთება, თავი- 
სი ხარისხით ეს ნატი ნატურა- 

ლურს, არ ჩამოუვარდება. იგი MM 
ლუქი," ხავერდოვანი და წყალგა- 
უღწევადია. 

ეწყობა ამ ნ. 
მასობრივი წ 

სარიატის საფე 

ბაში ბრიგადა 
სიმაღლეზე 
კოსმოსურ სხივებს. 

ბრიგადას 

უახლოეს ხანში პამირზე მიემგ- 
ზავრება სსრ კავშირის მეცნიერე- 
ბათა აკადემიის” ფიზიკურ-ტექნი· 

კური ინსტიტუტისა და ფიზიკუ- 
რი ინსტიტუტის მეცნიერ მუშაკ-     თა ბრიგადა, 2:73 თვის განმავლო- | კორისპონდენტი 

ამჟამად ზოგიერთ საწარმოში 

შუქი. მრეწვ. ლობის. სა 

ღა ტყავის შემცვლელთა მთავარ 
სამმართველოს საწარმოებმა წელს 
ფეხსაცმლის წარმოებისათვის უნ- 
და გამოუშვან 40 ათასამდე მეტრი 
სელოვმიბი ნატი. 

44 მაის: (აკდესიქა 

ჰოსმიური სხჩმების შესწაქლა 

მი წავლის ხოლმე 

სტალინის პრემიის 

მეცნიერებათა აკადემიის წევრი- 

ლურგიული ქარხნის საპატიო სა- 

ხელწოდების მოსაპოვებლად, 
გვილია 

საზაშხულო სეზონის 
გახსნა „პრჭეკში" 

13 მაისს, საღამოს, ვ. მ. მოლო” 

ტოვის სახელობის სრულიად-სა- 
კავშირო პიონერთა სანატორიულ 
ბანაკში –- „არტეკში# ზეიმით აღ- 

მართეს ბაირაღი, გაიზსწა საზაფ- 
ხულო სეზონი. ამ საუცხოო კუ- 
რორტზე 700 ბავშვი ისვენებს, 
მათ შორის არიან ლატვიის, ლიტ- 
ვისა და ესტონეთის მშრომელთა 

შვილები. აქ ყოველთვიურად დაი- 
სვეხებს საბჭოთა კავშირის ათა- 
სობით ახალგაზრდა მოქალაქე. 
(საკდესი). 

მე 8 ფეხსაცმლის 
> მსუ- 

იქრო ფორის) 

6.000 მეტრამდე 

ხელმძღვანელობს 

ლაურეატი,   ა. ი. ალიხანოვი.   
  

ა პეტაზი 
რემოცვაში იმყოფება და შუ ა 

უნდა ა1. სავდაცვ 
თ, თ. რომ მტერ! აც არ 

უნდა - იდეს · ი. გა წადგურე- 
ელი დარტყმით ვუპასუ 

ი მესაიი რომ საბჭოთა სიყვა 
გაზრდამ წარმატ. ბით შეასრულოს 
თავისი წმინ ი წღაიაწმინთი მოვალეო– 
ბა –- სამშობლოს და იგი 
ნდა იყოს ყოველმხრივ ს ომზადე- 

ლი ფისკულტურელი და საუ- 
კერესოდ. “დაუფლებული ამხედ- 

ო 
მეთხილამ ინისტი, ტან- 

მოვარჯეზი ანი, ძალოსა– 
ნი, რთელი ა სხვ, აა 
მერე ას ოსტრი იც უჟ ოს და, 

თან ოდ უწ შეეძლოს 
შაშხანის ს მიხეზც“ ხელ. თული 
ანხოლი ასლ ეევ ფე ტყორც! ი. 

ე. ა 

სოლევეი ლისტურ იგ. სამივეს ლ. 
ვისათვის ბრძოლაში მრაქალვერ 
ისხელის თავი, შაგალი თად, 

ფინელებთან ბრძოლის. მო“ 
ფილ ლე გნგრიდშს ლეს |დ! 

სახელობის ფიზ, სური! 3 ს 

რემა ორდენე ტუტის > სტ. 
"ედ: 'ებით " 

ეს მსა), მოწმობს, არი. ღეს 

ამხედრო სამზეს ს აოხხეს ლ 
ბლ შეუძლია გმი- 

ულ ბ ოლღა. და გამარჯვება. ეს 
ჯუღამ უნდა ვეის თვითეულ 
ჩვენს ფიზკულტუ 

ფიზკუ პარა ამ >» ლტ. ულა. 
ახალგა“ დობის დღესასწაულია, 
იეღსა. “სწამს, რომ: 

ნის, 

შის 

თ. ი ქვე ახზე, 2 
· ვით იაესსარსცერი ინ + “ავე 7 

და კუნთები 

მმაიაკო ვსკი). 
ორდენოსანი საქართველოს ფიზ. 

კულტურელთა პარადის მონაწი- 
ლენი, ჯანსაღი, მამაცი და გამ- · 
ძლე ახალგაზრდები, სიზარულისა 
და ბედნიერების გრძნობით აღ- 

სავსე სიმღერებს ღააგუგუნებენ. 
მათ მზნე სვლაში ჩვენ ვიხილავთ 
ჩვენი ქვეყნის უძლეველოზას, მის 

ბრწყიზვალე აწმყოსა და მომა 
ვალს, 

მხურვალე სალამი მზიური სა- 

ქართველოს ფიზკულტურულ ახალ. , 
გაზრდობას, რომელიც წარმატე– 

ბით ეუფლება მეცნიერებას, თავ– 
დადებით შრომობს და ყოველ- 

მხრივ ემზადება გამარჯვებული 
სოციალიზმის ქვეყნის · დასაცავად! 

გაუმარჯოს ლენინურ-სტალინურ 
კომკავშირს –- საბპოთა ახალ- 
გაზრდობის მოწინავე რაზმს! 

გაუმარჯოს ფიზკულტურელთა 
დიდ მეგობარს, ხალხთა გენიალურ 
ბელადს ამხანაგ სტალინს! 

  

სტულიაC-საპავშიტო სპსოშიეო-სამეუტნეო 
”ოშენაზე 

'დ-საკავშირო სასოფლო- | ბა 
სეილი ეო მაიიდ პივილაი> 

ას- | ნებსა >. :ღ3 ნაკვეთებზე. ფარ- 
თო, პუ! იზებული 
ხალხის არადა ღიადი ძა- 
ლა. უზბეკეთისა და ტაჯიკეთის სს 
რესპუბლიკების პავილიონებში ნა- 
წვენები» ათ მოძრაობა 
წყლისათვის, აც უ მონეს 
ბაღნარებად აქცია. კოხონ 
გაყოს, წესაევის 
ოლქების ონები ამოდ რენ 

ტალოვის რაიონის კოლმეუ: 

ბა „ჟელეზნოდოროჟნიკს!, რომ- 
ლის ინიციატივი ჩვენს ა“ 
ნაში მარტო ქრიან 3-ს შვეს: 
ხდე «ალი აგებულია 16 ათა-. 

წყალსატევი, კშეგე– 
თებული» 23 ტი ძველი 
რეხის I მლაშე 25 

(ოფილება ა ბა! ის სანე ვ უკავი. ი შმეფიწეთნის კი 
ე 

ს | ექსპონატებს, რომლებს მ, სა- 

ჩაუყარეს მოძრაობას ძველი 
I არ აობების ამოსაშრობად, (საკდესი). 

  

ლიისშესანიშნძვი 
ჩრდი: თ ბ ინის მშრომე- 

ლები ემზადებ ხან რძლი აღნიშნონ 
მინე: ღამარეებვ. 5, ღლისა- 

3 განისახსუ ირველი 
წლისთავი , რ მესი მ, სრ. ი 
ბა ს. ს ანმოე ში, დაწესე 
ბებში სკოლებსა და უნივერსი- 
ბეტ X. სპ, ეციალური გამოფე 

მენწნეაცის ხ, იერი 
შემოქმედების საოლქო პან 
წწოისთავს. 'ათვის გამოუშვებს 

ჩრდილოეთ ბუკოვინის ძველი და   
წმისთჰვის წინ 

'თანამ, 'ხოლკლო: 2 = ლოლ» კოტაჟ-! ი, 2. ო- 
თლებ იდ, ის 
ა შრომელს მოუწოდა გააჩა- 

სოციალისტური შეჯიბრება, 
აი კოტაჟეი ვალდებულებას 
კისრულობნ ღირსშესანიშნავი 

წლისთავისათვი” მეორე კვარტა- 
ლის გეგმა 125 პროცენტით შიV- 

რულონ. (საკდესი). 
ფევუუუთი 

სრულიაC-საჰაქშირო სპჭადრაჰო- 
სპაშაშო შეჯიბრება 

კავშირის უახ, აბ. ითი ბ 
'რირელი. აივის დი) 
სპორტის საქმეთა ს წნელისდისს ავ 
შირო კომიტეტმა დაამტკიცა მი3. 
თოი წელს სხვ) დ – საკაეში- | უ 
რი აჭავი რაოვამაზ თო შე:იბრე- | ტ. 
ბია» 

ივნისში ავებ ტოსტოვში დაიწ- 
ყება ნახევარსაფინალო შეზვედრე- 

>. ი. მედებელად 

ა მიეს ს ეის პირ; 
ა ღა შაშში, წლღეი - 

რე ძლ გავი მონა- 
'ტღ, ხლეთბას ნ სსრ კავშირის 

ერესი მაესტროები 
ბობ ფინალები მოე! ყრბა შ> 

მოსკოვში 
ოეწყობა მაესტროობის კანღიდა- 
ტთა ტურნირები, (ენის. 

V, 

+
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თათბიტი #აიჰომში პღ/ისხვისა 0ა 
ანგატიშგბების საკითხებზე : 

სა; პ. (ბ) თბილისის ორგა- 
მახეა, „ალი სახელობის 
რაიკომმა 13 "მაისს მოიწვია თათ– 
ზირი აღრიცხვისა და ანჯარიშგე- 
ბის საკითხებზე. მას ეწრყაიდ- 
ნენ რაიონის საწარმოთა დირე 
ტორები, საწარმოო არ, (ღქხი 
გამგეობათა თავმჯდო. არეები, 
წა ვრი     

   ა. ერ. # 

L. ბით 1-2 ენ. 
რი: პირვე კღხტალს 

ქდასათემ ასეთი მდ 
ურ არის არცერთ სა! 1. 

=> ქიმკომბინატისა, რომელმა 
გასული წლის ბალანსი 3 თვი! 
დაგვიანე ით კვადგინი აქ ასევე 

გვიანებეთ სეად: აღგი ნეს მრგელლ თათა 

+ ს შემდ წი ეეს ი აიონის თითქმის 
ად მ სა ბეე 

ყობილობის“ 

მდეგ იგ მომსხენეხელი ; ვრც 
შეე. აღ რიცხვი! და პანა - 
ჯების "დარგის ნაკლოვა! ეშებს. 

ის თითქმის არცერთ საწარ- 
მოში არ მოიპოვება სვალით 
ბის სწორად შედგენილი პასპორ- 
ტები. ავთ შეელც გსაოოტებს 
რომლებ იც აღნიშნული არ 
კაპიტა: და მიმდინარე შეკე– 
მახე წოწი აღია >. ი08.. 

წწაის წმინ სი წ. ოი ომ იძლეოდეს მი! ი მდგომარეობის ხხელ ს საგის 
თნ საწა: მი მიერ 

რი  ბუხპ ნან სიგნალს ბი რაის ან 

ალას სა საულეულის 
არტელ!! 

უმა ს ფამელსი, ბუსპაღტ 
„რია ს ოშვებუდ =.. 2 აა ცისა, 

'ული საღა 
შოლდ ავ: ის და-. 

=> გარყებს დ ყო- 

სათ. ათი ად 

თმობს 
გათვალა: სახელობის 

ფაბრიკის მთავარი 

% ა რაზომ ვეტ იღე 
ხანებში აქციას 48 სითბვე ებ წეღმხის 

მირი შიც, (ნი ეჩივიან კავ” 
შირგ ა და გხოიუმშენას 

ლ 8 რ შობს გმკოცვნოებთ 

  

'ხეთების. მი- | 6. 

ალლა არაერთი და ფ0 

რილი , ბადაუგხავნია 
829 თანდებ ად 
“% ოიუზპ სამის, სათანადო 9 
ყოფილებ ბებ ევს მაგრამ გა“ 

არეო 
ჯი: კ ა =. 

ხენი ბბ ევი მკითხვე 

მჟ აიიი სითვობი 
ის შესახვ, # 8) 

ედ. წერილში რედაქციისადმი 

82 

მ. % 

თე ტოგორც ჩვინი საბჭოთა 
ფველა ბუქალამეს მახარებს | ! 

ჩას შიატეტენეს ტაშ ეთვე 

მხეანა მ საზღირებს ალეიშ თერიე) 
აამშებავვაიათ გოთული 

სები ჩე; ი. ეა შვე ფა 
ავმ= მას „ი 
მოლდ 

არდმ 2 ჩაება მოსტემატი- 
_ როდ, იუს. 'ურწუმიას ამ 

ხალს ამირი ამანი ლების, I. 
ილ, 

მე გესოცილიის დ 8:%2 შის 
პეწი გაუცია: „რა “გმნა, მაპი 
დას ყოველდღე არ გამოდი! თა საღან მოგ უტა ნონა მიზეზი ეს 

თ! რომ დამტარი- 
ბელი წიე მთელს. თბილისში,| 

უკეთესს გ რ. იბოვს მომა რო 

> თ 
ას 

, | მათში 

დააზუსტეს ს 

სკიმ, , + დავიცოვსკიმ, , ყვე ცვეტ 

ოსწორებას მაინც 

| გუსპალტერი ამხ  დავიდოვსკი, 
ბამბის ფაბრიკის მთავარი ბუხ- 
პალტური. ამხ. - გუალუსტოვი და 
ყაფსართავი აბრიკის მთავარი 
ზუნპალტერი ამს, ბაბაჯანოვი, 

ზოგიერთ“ საწარმოს ”. ბალანსზე 
ს უზის დეზიტორული დავალიანება, 

მაგალითად, არტელ „სიმტკი- 
ოა =- 86 ათასი ამანცთიობი 

აქვს შეი სებებს, 
ვი 5. ხებ ხხს ა 

  

     =>
. 

=> 4 
ენი. 

ირინს პარტორგანიზაციები 

ცალ სესტად ეუფლებიან 
ბესა: თ ისასავბ შაი. 

   

    

, ება, ში აჭტიერ მ 3. 
ი 
ალას 53 სანიზაციების 

მღანბი. აღნიშ 2. ნაკლოვანე- | 
სკვი, მამია პარტ- | ' 

'აგ გამა წლი 
პარტიუ ა სამეუ' რენ 

ტიგისათვის შია ყო სააატრსი ი- 
L 110 თოს მეცა 0 

სკრაბი, ყ ი ნდარული გე: 
მიხ; ედვით ამა წლის 7 26 რა შე 
4 მოისმენ ნ 14 ლექციას წარმო. 
ების ეკონომიკის ლას ბზე. 
მპარტრაიკომის ბიურომ განიხილა 
მიმკომბინატში, ტყავის # 1 და 
– 2 შეე. დააა 3 სახელო– 

ო რიცხვისა 
და ავს მგების ს აღრიცბვისა 
მეამეა ა» სათანადო დოლეენბე 

ლებზე 
თათბირზ; ამოსულმა ამხ; ახი 

ბაძემ,. ნუ: 31596 ს დიაანეის ი 
ი- 

ანა იბი ალი 
ტაკითხებს ფარია უმთავრესი ყუ- 

ღება „მიაქციეს , „პირველადი 
აღნუსხვის მე ს მღარმარ 

ოილი ედელი, სპული 
ას ბიურო განიხილავს ამ თათ– 

აღას შედეგებს და მიიღებს სა- 
თანადღდო დადგენილებას, რომელიც | “9 
დაეგზავნება პარმრნგაწამიცი ა 
უბს. 

ბენ გაზეთებს? 
ანანიაშვილის გახდი გაუფზის _ 

დეგად 3 წებ 2. იძულებუ- 
ლი გახდა ს (ეათესათვის I'ოე– 

ანვენი სპერი მკითხველი 1 გ. ნ. 
მართა. 

ლება მია, და 

იი აა როზის კ საარეაოლ 

„ი --_ ვო ც ზოგიე ა გ წივილი 
ბებში, აქაც ისა გიღილ ს. 

ნ. უყურადღებოდ სტოვე– 

ნ. გვე. (მცხოვრები ში- 
რშოვის ქ. # IM ოვრე L 

” შა 
ბით, ავი, გაწავას! 
ამას 
წია ქი რომ ეს დღე; 

ელთა. საარი 
ხელისმომწ; 
შ 2 2 25 ბამისელის გუი» 

აღ გავაგრძ ლეელ. 

საწებელა ბაბა მავ ნ 
რომ „კავშ აბმუ ბისა 
„სოიუზპ; კვმშის ბაგირი მანა 

ან
 

და. გა ხეთების” მკით 

შაიბა ფელბილსოფენ. > ე. ოთ! თები! 

დროზე ღვი, შესა- 

იქრობთ, რომ კავშირგაბმუ- სას აატლთრელის 
"მძღვანელი საარი მი”ოებენ 
პახფი, არერა აღნიშნული 
მდგღმარეობის გამას წონებლად, 

თავის 

CC
. 

C >
 

ჩაის პიეშა საბჭოთა მეუტნეობებში 
საქართვე წა ჩაის საბჭოთა 

წეთ ებში მიმდინარე. წელს 
ულა ოი, უბის 14.011“ ტონა 

ვან, ფოთოლი, აქედან 
მასში ვ, 223 ტონა. (5 მაისისა- 

თვის მოკრეფილი. > იყრ „1.017,3 
ტონა, ირ. რთთვიური ვთამის 
31,6 მხორი ს შეადგენს. 7. ლიუ- 
რი გეგმა ვისათვის 
საბჭოთა მ ურგიბებს ი მერევა) 
ბული ჰქონდათ. 7,3 პროცენტით. 

ჩაის მწვა ფარელი კრეფის | მ 
მაისის რადეს. შესრულებული ჰქონ- 
ამის სალიბაურს--37,3, გონიოს 
<- 30, ჩაქვს––28, 2, ოჩხაზურს – 

15,9, ნატანებს–-70, რს 
24,5, ნანკინი ინისწილეს 
ძეს--51, 6, დიდიჭყონ ლე 
ივრესლბი% ნარაზენს” –– 42,1, 
ჯოღეჯიანს--34,8, 'ალენჯიხას 

ააჩიები არ, შე” შო, ქეი 

59,1, აჭარის ჩაის რექრვე ს 
66,7 პროცენტით, 

2. პირველ დეკადაში. სა- 
ქართველოს. ჩაის საბქოთა მეურ- 

ობებმა , მოჰკრიფეს და აინ 
მწიფოს ჩააბარეს 45,2 ტონა ჩაის 
მწვანე. ფოთოლი, მეორე 
ოღიურში -- 332.3 ტომა, 
აუთღღაურში 639,8 ტონა. 

36,1, 

ხუთ- 
მესამე 

_ 
ჩაის. შოთლის დუმზუდება 

15“ მაისის ცნობებით 
    სსაჭჩაის“ 

ს. +8 + 
ქ 8 = 

რ “8 
რაონბი | 85.! რ8 18 

1051. 
2 2:50. 81064 #. 

ბათუმი #89 C- 903 “ყვ 
ქობულეთი 2.0284 „4418 221 
გალი 1963“ “4282 45 

ოჩამზირე ხპს 2777 44 
სოხუმი. 2 24 57901 | 838 
გუდაუთი ბინ. MM 84) 

მახარაძე 25388 4601? 162 
ჩოხატაური 375 923” 246 
ლანჩხუთი 920. 2172 “25.8 

სამტრედია მ4 “2 4179 
წულუკიძე 543ჰ,  ,193,4 . 35.6 

   მაისის პირველ ხოთღღ 
თოლი, მეორე. ხ 

  

    
   

  

რძორის _ რაიონებ. 
ბრიკის მიერ ტყი! 
ლია 10 მაისის მდ 

  

§ + 4 
რ #6. 

რაიონები» 8 58 8 

171. 43 55623: 
ქოთაისი რი7 ·-ვ324 . 479 
წყალტუბო 187 წ? 409 

ტყიბული I 1) წვ 
ცებაჯაია 341 12 355 

ბეგიჭკორი 867 275 
უოგდიდი 1.617,8, 36876 42.5 
'ალენდიხა ვე XI5 364 
ოროწკუს” 5ე0ე I667 3 

ხობი 156 . 554 35.5 

სულ 18566 4,072, ზი,1. 
იყო 15/IV.40 1I,ყმა 1790 14,§ 

რში. დამზ ადდა სულ 181,6 ტონა ჩაის მწვანე ფო. 
რში--1 5154 - ტონა, მესამე ხუთდღიურში კი-2.3515 

„ნასაკირალ დს ფაბრიკის მიერ მახარაძის. და ჩოხა 
ოდენობა, აგრეთვე, ორპირის ფა- 

ი ფოთლის რაოდენობა შეტანა 

  

ბის | გაუ სყობესდა 

53.6. 

'მაკები მართ; 

პუმა იღებენ. ს ზელისმომწე თა) 

"ბის მაღალი არენას ური 

== სამომხმარებლო. 

9/906/ს#0/ 

პარტიული ცხოვრება 
  

    
     

ხელმძღვანელი, პარტიული” რრ- 
განოების ანგარიშგქბა-არჩევნებს-“ 
სათვის მოსამზადებელი მუშაობა 
ორჯონიკიძის (ყოფ. ხარაგოო– 
ლის) რაიონის ბერველდღს პარ- 

ტიულ პარსანებაქაი. 

შიათ რნბი, ბი, 
ნიზ, ბ 
ათა 
შის 

შდი, 

   

    

            

     

    
    

    

სა და ეწა სრუ 

იტიკის ნიშ- 
წს ბმენ6. ანტ“ 
საბჭოს აღმასკომთა! ელიბე სული 

ბეა ანგარიშის. პარ, ატენი მების 0 
სა/! 

მათში გამო 
ტებმა მკა, სური აქუბვა 
2. რტონგანიზაც 937 
პანი სვამი მუშაობა მდივნის სუსტ. 

მავ. ღა მოუქნელი მუ- 

ზელს უწყობდა სასოფლო 

   
   

        

       
   

იზა. 

XVII პურზპონშერე§ციის. გადაწყვეჭილებამ)ა 
ბოლშევიჰური შესრულების ნჩშნIVI · 

, 
საბჭოს, , „აღმასკომის,! _. “სკოლის, 
კორპერატივის ა ი 

ღვი ის ხას. სამიტში 
გვა წლის მანძილზე სერიო- 
ზული “ნაკლოვანებების არსებო- 
წაი „ვალ, რდა არა შორის აღ- 

არაჯანსაღ. განწ- 
“ კინკლაობას, 

და კინკლაობის 
სავი უო 

ხპსტებმსი “უნ მკაცრად | კ. 
იბ რის. ე არმიები 

" ორგანიზა: ი– 
წესის რსმანაშვი. 
გეგი ლენ მმანაშვილმა 
არამი პერიდზში (ვე რ უხ- 

ივანას.» რო: ზის გამ- 
'მაობაზ ხე. პარტორგანი- 

(. ონ; წილი. ამის, 
ობა მიმდი- 

ართ ეხ პარტი- 
'დაჭალებებს 

პხელბ მარარდა 
ლი " ავეჯის ' ფაბ- 

| რიკის იწ, გნეზილ. ავეჯის ფაბ- 
ციის საანგარიშო-საარჩევნო კრე- 
ბა,. „რომელსაც დაესწრო 93 
კუმინისტი: ამათში მონაწილე; 

MM აწი არი მა, ორატო- 
კრიტიკეს თა- 

მაა წ. 
საფაბრი- | თ: 

ი, მუშაობა, 
ც ქტიეიი 

მარ რიკა წლობით 20 გელი ღა 
საწარმოო”საფინანსო“ გეგმ ცბს. 

    
    

  

   

    
      

ია 
რედა 

      

   

      

   

     
| 

ამო თაბ- ს 

# 
ით გამოსულმა საკ, კ. პ, 

დ)! აიშა წვავს აი# ი- 
პაშვილმა მაწიმი, 'რომ” ფაზრიკის 
სეხთა ორი, საფაბრიკრ კომი- 
ტეტი და ორდენი ა ნბა 
სუსტად ძვიან.. | (ბ) 
XVIII სხულადააკას ჩრ კონ- 8 

ვაი რ, ს მოერიხში წევ 
ს სასადილო” 

მარსი გერბით ში, 
რიკის მ. 

'დ დგილი ა; ტერბურაბ 3 ა! 

ერვინ: ი , პარტ ი ორ- 
წ წ. % ს ასგარძშო- 

  

წ ბა 

ანიზაცი 
საამეენი.. კრეზეზი ჩატარდა, 
შვიდგ. ს წსნევლის 
პარტორგანიზაციის ავი 
ველად არის არჩე (3 ამხანა- 

მდივნეზაღ არ ეელია 4 ქ. 
ი, 

_ 6 ინიკი 28 სანაი ე- 
აღი იები, 

შეია “ა (ბ) 

რენოიის ადაწყვი, იწ 

ანგარიშგება ნს ჩევნები! წოდ ე- 
ვიკური ჩატარებით, უზრენ ველი 

ოლო, "ამრცა! 
გღწვებაა ML ალიწის ' 

სანუწიქ/ლდ განხორ- | ე: 

ამოლებს. 
ს. საქვარელიძე 

საარჩევნო. 
პარ სურთ 

გი. 

შეიარაღებდ 
XVIII ცრძს ლისში III ს: 
ლიად–საკავშირო პარტიუ95 

ჰყოფენ მათ წინაშ, 8 ი საბრ- 

“ 4 4 პ, (გა) ორჯონიკიძის რაი- 
ომის. მდივანი: > · 

ჰონკრეჭელი დახმარება წა ხელმძღვანელობა სმახეწემერისს 
თბილისის # 2-ლუ! დის ქარხნის 

პანტორგანიზაცოს სა საა! ს აეფავაა 
არჩევნო დებს დანიშნულ დროზე 

დC კრებაზე ყველა კომუნის- 
მოცხადდა, საანგარიშო მოხ- 

სეხზით გამოვიდა ანტორგანიზი გ 
ციის სდმეანი ამხ, ნ. დუტოვი. 
მოზსენება საკმაოდ ფგითკრიი 
ტიკული (ლი იყო. ა: 
ს დაი) შეს რას. დაწ სრილებით 
მოუთხრო საა ჭ რიოდში 
აიი იმ ახონნ მემიობაზი, აზი, თუ 

აორციელ აა არტიუ- 
ღარს ანი” 'ლს. დი- | ს. 
დექ იის აის სვ ატრია მან აღ- 

ნი რ. რომ ქარხანამ 1940 ს სშეურ. 

ნეო წელი გარღვევით , ღაამთავრა. 
გეგმების შეუსრულებლობი „აი „აიხს- 

იოლ. ეფოააბადია ვერ. 81. 

გებმე ის შერილ კრი წა 
ბრძო ენ სტახაოგ (ღვანე- |, 

=2 => ა ფზუნელბა“ ე მნამენელიე წადი 
1941 ენელოე 3 

ი) ორგანიზაცია თს ეში ჩა- | 
8 უდა. გ გმებისათვის ”არძოდას; 

რამდე ანიხილა 

შ ბა, რო მ ცეთრ. არდაიქმ- 

1) ს შენ (6 XVIII წვ 
საკა: არენციის 
ს ყერიფებითC ი. თ ქა რხანაშ ი 

იკვეთა ი! ჩეის ა, და „კვიდრდა 
ფიკით უშათმა „  განსაკუთრე- | შ 

ატრია, ღონი ი ახა. სი- 
სუფთავ ისა. აწვარგის დაცვისა- 
თ. და ეზოდან გა- 
ტანილ ი ამინ ნ მელაი ტონა სარა 
ხურა. ა. ამა! გივის” 

ავლენა მოახდინა, გეგმების 
ულებაზე, ქარ არხანამ ა, წ. 4 თვის 

საწარმ არმოო "გეგმა. 1104 პროცენ- 
ტით შეასრულა. ივან საჩენოდ გა- 
უმჯობესდა დის ხარისხი, მიუ- 
ხედავად ამ "წარმატებებისა, ამხ. 
დუტიება ერცლად ღვარი ნაკ- 
ლოვანებებზე. მა! 'შნა, რომ | გ 
პარტორგანიზაცია. 5) გენ მუშა- 

ლ | ობდა სტახანოველებთან, პარ; იის 
მიდ ხედ ანდიდატებთან, არა! აკ- 

არიი ხელმძღვანელობდა კედლი 

იბ მონაწილეობა ' მიიღე" 
მარერე გან კბილცეცხ არამე 
ლმა აიმ სშვინეტე ელ- 

ოვძა, ავა: სპ) ოვძა ა 

სხვ. რომლებმაც ნის. გეხაა   ებაზე წ 
არმოო სკაი ი. მხრივ მუ- 

LI 

  

აფხაზეთის ახსრ. სოხუმის საფენმე. 

სავა ენაბინაალას ანბანით ბა) 

ნოების ანგარიშგება - არჩევნები 
წყალტუბოს რაიონში კომუნისტე- 

აქტი 
ევას მიმდინარეობს...“ ' პარტიის 
აიკომი ყოვე ღახფნათ ხელ 

მძღვანელობს ანგარიშგება-არჩევ- 
წების ბოლშევიკურად ჩატარებას. 
ერილობითი ლ რიმო მოხსე– 
ებია და , საანგარიშო–საარჩევნო 

ბები მომზადების საქმეში 
მეიდ პარტორგანიზაციების 
მდივნებს „ ეხმარებიან. 'რატკომას 
მუშაკები. 

ერთი. თვის ანმავლობაში, 
ე. ი. მიმდინარე: წლის 10 . მაი- 
ინ ე. რაიონმი ანგარიშგება-არ- 
ჩვნები ტიიდ. 32 პირველაღს 

ტიულ ორგანიზაციაში, ' კრე: 
ბებს პარტიის 314 წევრიდან. და 
112 კანდიდატიდან დაესწრო 306 
წევრი და წევრობის. 98: კანდი– 
დატი, სულ 404. ამხანაგი. 3550. 
რიშო მოხსენებათა ირგვლივ 
მათში გამოვიდა 180 ამხ: წვა 
კურორტეაჭრროზის განყოფილე- 

ბის, გუმბრინის წარმოების, რაი- 
კავშირის,. სოფ. 

ფარცხანაყანეეის ” სტალიწხს სა- 

ხელობის “კოლმეურნეობის _ და 
სხვ. პირველადს პარტორგანიზა: 
ციებში საანგარიშო. საარჩევნო 
კრებები ბოლშევიკური კრაიტიკი- 
სა ეთა თვითკრიტიკის ნიშნით ჩა- 
ტარდა, 

სოფ: მაღღსეის ვოლმქორნერ. 

ის. გამგეობას” მუშარტაში,     
მ ელს #10 სანმქროს აინ ლა 

შაბი 1 ქა 

დღება გაამახვილეს აეს მზე: 

7. 

საციო ქარხანა” სურათზე! (მარცხნიდან 
არჩეულ პარტორგს“მ.. სვერკოვკინს 

რ 

სუსტად · ·ანხორციელებდა პარ 
ტიის წესდებით „იკუთვნებულ 

კრნტროლის უფლებას. 
კამათში გამოსული ამხანაგები: 

ვ- ჟორქოლიანი, 8, ჟორჟოლიანი, 
ა. ქევანა და სხვ,. „აღნიშნავდ- 
ნენ, რო პარტიული კრების 

იერ . მიღებული დადგენილების 
შესრულების! შემოწმებას ნაკლები 

ყურადღება ექცეოდა. აგრეთვე 
| აღინიშნა” რომ «ზოგ ეი კომუ- 
ნისტი (ა, ჟორჟქოლია სხვ.) 
უმი ყბის აცდენს ს პანტიისბ ის- 
ტორიის შემსწავლელი წრის "მე- 
ცადინეობას. ამის გამო, დაბალია 
მათი პოლიტიკური მომზადების 
დონე. 

საქმიანი იყო კურორტვაჭრო- 
ბის "წყალტუბოს არლის 
პარტბიუროს მდიენის” ამხ: ვის ებ“ 
დუშელიშვილის, გუმბრინის წარ- 
მოების პარტბიუროს მდივნის ამხ, 

ფაჩუაშვილის და რაისაბჭოს 
აღმასკომის პარტბიუროს მღივნის 
ამხ. გ. ჯაშის საანგარიშრ” მოხსე: 
ნმზები: 

მაგრამ « - საანგარიშო-საარჩევნო 
კრებები და მოხსენებები 1 
გან კარგად როღი მოამზადეს. 
ზოგიერთი. პირ ლადი პარტორგა- 
ნიზაცია უპასუხისმ. გებლოდ მოე- პიდა“ სჯან ნგარიშო-საარჩევნო. კრე- 
ზის. მომზა ადებასა და ოქმების ( სა- 
თანადოდ გაფორმებას, 

სოთ. ფა რცხანაყანევის ბერიას 

  

   

ბა „მოწინავე პირველის“  გამჯე- | სახელობის კოლმეურნერბია ' პირ- 
ობის თავმჯდომარემ ამხ. მ. ჭო- ველადს. პარტორგა ანიზაციაში „სა- 
ლაძემ ილაპარაკა. იმის · შესახებ, ს 2 
რომ პარტორგანიზაცია საკმაოდ წ 
ვერ ეხმარებოდა კოლმეურნეო-   ათად იხილავდა ცალკეულ სამუ- 

  

ლ. 

ინსტ 
· ფოტი. ბარასკეურპუფლსთ 3 (საქის 

| ბზე. მათ. აღნიშნე! 
'მი „პერ ა ამბ 

ად 
აამიაეა. ი მხოლ 

''ტანან სმოგელიბა “სუსტია 1 .. 
განიზაციის მონ. ილეო- 

ბა. აია ცხოვრებაში, 
მოსამსახურეთა. შორის მ- 2 

დონეზეა და; ეწებული მასობრივი 
აღმზრდელო |მაობა. ნაწი- 
ალაბ 8. ი ასნება, რომ აღ- 

აქვს სამუშაოზე დაგვიან; 
ებს, ირღვევა შრომის დისცი მინ» 
„ი ავე ამხანაგებმა წამოა- 
ყენეს საქმიანი წინაღაღ ებანი საა. | ნ 
გიტაციო მუშაობის, საწარმოო 
თათბირების, შანთეცნი მოძ- 
რაობის, პარტ: მა. შ9ი მუშაობის 

გაერდებენებისა, ტექნ ოლოგიური |ს 
'ციპლი ის დაცვისა + კულ 

ტურული ს სვამბელი 'უშაობის 
დანერგვისათვ! 

წ, ბამ. პარტორგანიზაციის მდი– 
ენას მიერ სასიღებელი: მუშაობა 
ამაკმაყოფილებლა, ო და 

ც ს შა. მინი ფი" 

არხკო- 
აა ი- 

> ა. აი ს 
ჭემდგომი მუშაობისათვის, 
პარტორგანიზაციის მდივნად |" 

ამიშლ იქნა“ 2, ნ. დუტოვი. 
,„ დავითიძე   

  

    
გრ ბასერეელი რელი ბე. 

ფოტოქრონიკა). 
ო 

  

საანზარიშM-საარჩევნო ჰრებები წყალჭუბოს რაიონში 
ხელმძღვპიელი პარტიული დაბა) შუბის მიმდინარეობის საკითხებს, წუთი დაიგვიანეს. ფარტიი! წევ– 

რებმა ი, თედორაძემ. და თ. ნუ- 
ცუბიძემ. აქ ოქმიც გერ დასწე– 

რეს რიგიანად პარტორგანიზა. 
ციის საანგარ ასსარჩევნო რე“ | «ანა 
ბაზე. მოხსენების. ირგვლივ“ კამათ– 
ში: გამოვიდა 7 კომუნისტი, ხო- 
ლო ოქმში აღნიშნეს მხოლოდ, 5 
ამხანაგის გამოსვლა.. სოფ. ფარც- 
ზანაყანევის კიროვის “სახელობის 
ქრლმეურნეობის პარტორგანიზა- 
ფიარ- სადაც „ნნგარიშგება-არჩევ- 
ები 29 აპ ილს. ჩატა: და, , პარ 

ტიული კრების ოქმი 10 მაისსაც 
არ. ჰქონდა წარმოდგენილი რაი- 
კომში, საანგარიშო - საარჩევნო 
ქრების ოქმი დაგვიანებით გაა- 
ფორმა და რაიკომში თავის! ო 
ღროზე არ წარმოადგინა აგრეთვე 
სოფ: მაღლაკის XVII) პარტყრი- 
ლობის, სახელრბის კოლმეურნეო- 
ბის ჰირველადღმა , პარტორგანი"ა: 
ციამ (მდივანი პ. დეისაძე). 

32 პირველაღი პარტორგანიზა” 
ციიდან, სადაც ანგარიშგება-არ- 

წევნები ჩატარდა, პირველადი 
ორგანიზაციები მდივნებად 

და არტბიუროს მდივნებად ახ- 
ლად არჩეოლია 11 კაცი. 

ყალტუბოს რაიონის ბოლშე. 
კლას მაკ ყ ბ, (8). XVIII კონ» 
ფერენციის გადაწყვეტილებებათ 

შეიარაღებულნი, უზრუნველჰყო- 
ფენ ხელმძღვანელ პარტიულ ორ- 

განოთა _ ანგარიშგება-არჩევნების 
ბოლშევიკურად' ჩატარებას, მიაღ- | > 

წევენ პარტიულ - პოლიტიკური 

29) მუშაობის აღმავლობას. 

ალ. კუხიანიძე 
საჭ. ს 3. 0) წყალტუბოს რაიკო- 
მის საორგანიზაციო. საინსტრუქტო- 
რო განყოფილების გამგე.   

%- 2 ლთვის სიონი 61 LI ბე– 

როფრიპი 

  

სა) 

ა- | LX" 

შაბათი, 17 

   
    
„ზორ 

  

   
ან ყრი ქიყიი _- ზო- 

ერლ იღ = სირიაში · გერმანიის 

გამე ვერის გადახშის წი- 

ნააღმდეგ. იდ წმა აღნიშნა, რომ 

მთავრობის სესი ბი ბაში არ- 

8055 -_ ცნო! ობენ, რომ 
ების წარ- 

ერაუაილსადდი ეს, გერ“ 

, ლონდონი, 1§ მპისი. (სა დი- 
(0), როგორ, ის. სააგე 

დებ აპნოეს. მერსალმს თემლი ს 
და არ. გააკეთა აეე ეეე) 2 

საგარეო. სა, მეთა ინისტ! > 

მარბოვან ენელს კირკაპატრიკ მ 
5 ორის წარმოებუ ული მო- 
დაბ ბის, შედეგის. 
ჩერჩილმა განაცხადა, 

15 ბი” (საკდე–| 

სი). "შინ; „ონიდან იღებული 

ფხიზით 8. მაისს. რუზველტი 

ეხაებრა საზღვაო მინისტრის მო- 

ადგილ; ფორესტოლს, რომელიც 

გარის აბრუნდა: ინგლისიდა 

ამოცანა, ომლის გად ასაჭ ჭრელა- 

იგი L 

ლისში 

ნიუ-იორკი, 

ამენ ილი 

, არ ის აღნიშნული. მებ 

რამ როგორც ჯეტეთი »დეილი მი– 

რორი“ ჰფიქრობს ფორესტოლმა 

მგზავრი ინგლისის ბადრაგასთან 

რთად, რათა შეესწავლა ბადრა– 
მობის ბავამM9 

იმავე ღეს რუზველტი დიდ 
ხანს ეთათბირა ერიკის. ა, ატლან- 

ტის ოკეანის ფლოტი არდალის | გ. 

კონტრ-ადმირალ კინგს. „კრი 
მხნე პერალდ ტრიბიუნის“ აზ. 

რით, გალელი. იქნა საკითხი ატ- 
ლანტის ოკეა ი) პატრულირების 

> გაძლიერები ესახებ რუზველ- 
(გ) ტი, როგორც სჩანს, „ი. დიდ 

ყურადღებას აქცევს. სამხედრო-სა– 
8 წე აო შიოს ბს, კესაძლებელია, 

იმასთან რებით, რომ 
მაწიამ მე მელი საა. 202 ი 

მოქმედებ. ის ზონად ხადა. 
ოფიციალურ წრეებში მერა ავენ, 

თ. იმი 
ირ. 

მაცი 
მეთა, თა მა > ში! გახები უში არს ს 
2 რმა აისი უარ _- (მთა. 282 

ი განა, ა, რო: „ლისზე 
აგერ თავმ ასს სხმების შედეგად 

ი გაჩენილ ხან; პრის ეფდო (08). 
ტიური ბრძოლისათვ 

ასწყვიტა გარდა) (ქმნას. ხანძრის | ს 
რა მდეგო . სამსახური მასზე | ხ, 

პელში იფო კონტროლის დაწესე- 
შე. , აღნიშნა ჭუხთობ, 
ლში აგა შა 

ლრრო იი (საკდე– 
> იიი ი> 

ანაგებს 1.400 ბრივი ორ- 
ჯნი, მთავრობ ს აამს ემ 

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის 
ყველა · ადგილობრივი რაზმი და- 

"ყოფილ იქნება რაიონებად ღა ქვე- 
რაიონებად, შეიქმნება · მოძრავი 
სახანძრო ნაწილები სპეციალურ 

დავალებათა შესასრულებლად, ის 

უკმაყოშილება ინგლისის 
სამინისზროს მ 

სალი ლე 15 მაისი (ს. ი). | კ. 
გლაზგოს ტრედ-იუნ უხარნრა საჭონ 
ღა ლეიბორისტულმა ორგანიზა- 
ციამ ამ დღეებში მოიწვია კონ- 
ფერენცია ინგლისში სასურსათო 
დგომარეობის საკითხის განსა- 

ხ3ი ე კონფერენციას რამდე– 
იმე მე. ასეული დელეგატი დაეს- 

კამათში 'გამოსულნი აღნიშ–- 
5) სასურსათო მომარაგების 
სამინისტროს - მუშაობაში. არსე: 

ხანძარ. კაწანაცაიინ სამსახურს ღაც 

მაისი, 1041-წ. » (ირი 

"თემთე პალაჭზეში 

ექტ: (069 იეს წა 

მთავხონი ომ > წის 
“ი ა %ი IL წინააღზდე 

სრანგეთის მიაერობა, ანარ 

საი დენმა, თავიდ. ვერ აი ი. 

თ-ს. პას" სესმგებლიბას შექმნი– 
ლ მ . ოზბისათვის, ' 

ესმა განაცხადა, რომ ამერი– 
თნ მეერთებული შტატების მთავ« 
რობა სავსებით გაცნობილია ამ 
საკითხს; ' 

| ს იინეიის გამოსვ”ა თემთა. პალაჭაში 
მ ში გამოვა სათანა– 

თრმითუბიდიბ ი (იუ6. კი 
წე შ გს პღებლობა იქნება. 
„მაგრამ, –- განაცხაღა ჩერჩილმა, 
– ასეთი. „განცხადებისათვის, მო« 

მენტის. არჩევისას მე საზოგადო– 

„ ებრივი ინტერესებით გიხელმძღვა-“ 
ნელებ“. 

ამეტიკის რახმპტება ინგლიისისა(მი 
| რომ ამერიკის შეერთებულ შტა- 
ტებს, ხედავ ერმანიის 

აურთბილი ტს. ა შენ გან- 
ს ზრახულ შესცვალონ მეწამულ 
ზღვაში ს გემების მამ მეოთ ი. 

ეთ „სენის“ აზრით, მიწაზე 
ზღვაში ამერიკის ხომალდე ის გა“ 
გზავნას შეუძლია დააჩქაროს ამე– 
იის ერთებული შტატების 
ჩაბმა სმი გაზეთის სიტყვით, 
ამერიკის 20-ზე მეტი გემი უკვე 
გაიგზავნა მეწამულ ზღვა 
ოფიცი რი და სხვა თ, ი თვინშა- 

ჩინო პირები კვლავ გ რდი, 
და მოთთხოვეს უფრო 

გადამწყვეტი ზომების მიღებას ინ- 
გლისის - ის დახმარების გასაწე– 
ად, 2 მაისის გამოსელის დროს 

სა "8. მინისტრმა ნოქსმა აღ- 
ნიშნა, რომ ბადრაგობამ, შესაძლე– 
ბელია, ვერ გადასჭრას მერისის 
სავაჭრო ონ სსნობის კრიზისი, და 

დასძინა. „სავსებით ა 
რომ ამერიკის ეერთებული 9ტ ა- 
ტები 00 იძ ლებულ ი გახდებიან გა- 
არანას. დაცვის – 5 იაა 

ბი, რათა ი იიი ლსაც 
ჩვენ ვამზა აღწევდეს ატ- 
ფანი “კლნას. კადწავდეს 2 

ხანძართან ბრძოდა ინბ(ისში 
ინი, რძოდ, ზავნებიან იმ 
რაიონეზში, ხა აც საკირო იქნება 

ს  მანძართან ვლ ის დამატებითი 
ლებანი, პფიქრობენ, რომ 

ნძარსაწინააღმდე ო სამსახურის 
ორგანიზაცია უზრუნველ ლაკოფს 

ს ძარსაწინააღმდეგო. წაი 

მოვენებაი მოქნილად და სწ აფად გა- 
ა ტირი 

არს ალინარმტები წლების 
ელმიდღვანელიბი: მჯობე 

სებს ახლანდელთან წგ. მაი, 
რო მრავალი მცირე 
ხანძარსაწინააღმდეგო რაზმი. სა- 
მოქალაქო ხანძარს მრრბვას ო 

ვის არსებული მო რაზ 
მები ჩარიცხულ ი ხრაგნებიებ ი ამან. 
საწინააღმდეგო სამსახურის ნაცი- 
ონალური ორგანიზაცის შემა- 
დგენლობაში,. ანძარსაწინააღმდე– 

გო დაცვას · _-3- ხელმძღვანე– 
ლობას ბ“ ევს შინაგან საქმეთა 
და შანაგანი ი უშიშროების სამინის- 
ტროს სიპინლამენტო. მდივანი მე– 

სასუტსათო მომატაგების 
წქმეზების გამო 

რძოდ, ისში სურსათის 
ის ნაა იიი => მზარდ 

სპეკულაციას. 
ს ტხოწმაღ მიღებულ '"რეზოლუ- 
ციაში ნათქვამი, რომ საჭი- 
როა უმნიშვნელოვანეს სასურსა- 
თო პროდუქტების საბარათო სის- 
ტემის შემოღება, ინგლისში სურ- 
სათის თანაბარი განაწილება და 
კვების მთავარ პროდუქტების” ფა- 
სებზე სახელმწიფო · კონტროლის   ბულ უდიდეს · ნაკლოვანებებს, 

ლონდონი, 16 
ავიაციის სამინ; 

იჩენდა 
რამდენიმ (ი 
მელა ბიე მატას სან ამოს აააიდ 

აში. ინ- 
იიი ვიუამმადენუბლიბა გერა: 

2 თე: 
15” მაისს ხერმანიძს ავიაციის 

მოქმედებას ინგლისში მოიტა ავნაცა 
სიათი ჰქონდა. გერმანიის თვითმფრი- 
ნავებმა. რამდენიმ; ყუმბარა ჩამოაგდეს, 
თავრ; სანაიი რაიონებში, 

მრახულთ უმნიშვნელო მტერალები 
მსხე, · მცირეა. ნაშუაღა- 

ეა ბის საჰაერო. განგაში გა-, 
მოცხადდა, ს მაგრამ დედაქალაქში · არც 
ავი უგები ა არ ეღიელი ი 
2 58 ხლისის ყუმბარმშე. 
ები თავს დარნნ. პირწინია დიწყნი: 3. 
მსაარობიბი არ მოსულა, 

ეიტე სააგენტო ჯადმო, 
რა, 4 მას დღი ალისა სუ 
ზარმშენებმა ფრიზის კუნძულებთან იე- 
რიში მიიტანეს მოწინააღმდეგის. 3. სატ. 
ღილი ზიმზა, კნომელთაგ. გან 2 გემი 4 

ი და 1 გემი 5. ათასი სარეგისტრო. 
ბოუტო-ტონა  წვალწყვისა იყო, ინგლი. 
სის თვითმფრინავების თავდასხმის შე- 
ოჩჯადღ 8 გემებს ცეცხლი ჯაუჩნდა. ამ 
8 შემდეგ ინჯლისის ყუმბარ. 

ენება მ მალე იერიში მიიტანეს მოწი- 
ნააღმდეგის ავიაგამანადგურებლებზე, 

ჩნ 

ძათა სატ?ლო 
ლონდონი, 16 მაისი (საკდესი), ინ- 

გლისის ახლო“ ს პღნმიააარი ელი 
ძალთა სარდლობის კომუნიკეში, რომე. 
ლიც 15 მაისს გამოქვეყნდა, ნათქვამია, 
რომ 12 მაისს ღამით ინგლისის ყუმბარ- 
მშენები თავს დაესხნენ ბენგაზს; ყუმბა- 
რები პირდაპირ მოხვდა რკინიგზის ლი- 
ანდაგებს, შტაბისა და სხვა დაწესებტ- 
ლებათა შენობებს, ბომბარდირების შე 
დეგად · ბევრგან ხანძარი გაჩნდა, 

13 მაისს ღამით ინგლისის ავიაციამ 

დოდეკანეზის კუნძულებზე ყუმბარა და. 
უშინა მოწინააღმდეგის“ აეროდრომებ. 
ყუმბარა დავაყარეთ მტრის თვითმფრი- 
ნავებს, რომლიბიც მიწაზე იმყოფებოდ. 
ნენ; ბომბარდირებამ” ბ» ევრგან ხანძარი 
გამოიწვია. 

ერაყში ინალისის ავიაციას კვლავ 
იერიში მიაქვს ერაყის ჯარის პოზიცი   

დაწესება. 

უქაზახჰნელი  სწებები 
ინგნის-გეტმანიის ომი“ 

  

საგაირა ბრძოლის დროს ჩამოგდებ. 
ფარის ს მაგამნლვი ა '<ნე- 

წელი რაღვეას წრთი თვითმფრინა 335 
თავის ბაზაში არ დაბრონებულა, 

უნგლისას, ავიაგამანადგურებლებმა 15 
დღ: ერაცია ჩა- 

ტრა ლა-მანშის სრუტის თაეზე და 
ლოეთ საფრანგეთში. ინგლისის 

პგითმდრინაიებში. ტევიამორქიევი დაღო- 
შინეს მოწინააღმოიგის რამდენიმე თვით- 
მფრინაეს, რომლებიც მიწაზე იმყო მ- 
ბოდნენ. გერმანიის ერთი თეითმფ. 
ეა" წ მტედებილ“ ამნს, საპაერო“ შრძო- 
ლის ს. კჯარდა ამისა, ინგლისის 
ხოქადი. ებლებმა სროლა აოტე- 

ხეს. არიები გემებს. ა? ოპერა- 
შენურის ეგის ბემებს. იქნა ინგ 

355 თვითმფრინავი 
ბერლინი, 16 მაისი (საკდესი) რო- 
ა გერმანიის საინფორმაციო ბიურო 
ადმოგვცემს, ინგლისის ავიაციის მცი- 
წპძვლენს წუხელ თავს დაესხნენ ჩნდა: 

ლოით-დასაულეთ და ვნებ ჯირ- 
ყუმბარა დაა; ი ილო, 

გერმანიის ოართ ქალაქს, მაგრამ 8. ამას 
არსებითი ზარალი არ ჯამოოწიიიია. 

რამდენიმე თვითმფრინაგმა შესძლო შე- 
მოჭტილიყო ბერლინის გარეუბანში, მა– 
გრამ გერმანიის საზენიტო არტილერიის 
ინტენსიორი. სროლის  ბედიჯად ეს 
თვითმფრინავები იძულიბული გახდნენ 
უკან გაბრუნებულიყვნენ. აქამდე მიღე– 
ბული ცნობიბის თანახმად, ჩამოგჯიბუ+ 
ლია ინგლისის ერთი თვითმფრინავი 

ინგლისის პალო აღმოსავლეთის საჰპძეტო 
ბის ჰომუნიჰე 
ავტოტრანსპორტზე. ბომბარდირებულ 
იქნა ა! ; რაშიდი, მოსული და რკი. 

წიჯზის. ხაზი ბაღდადის მახლობლად. 
აბისინიაში სამხრეთ-აფრიკის ავიაციამ 

ყუმბარა დაუშინა მენდის თორტს (აღ- 
მოსავლეთი აბისინია) და ტყვიამფრქვე. 
ჟის სროლა აუტესა მოწინააღმდეგის 
პოზიციებს და ჯარს ”შაშამანაში. 

მოწინააღმდეგის თვითმფრინავები 13 
მაისს ღამით თაეს დაესხნენ მალტას და 
მცირე ზარალი მიაყენეს ინგლისის სა. 
ერო. ძალების ქონებას: მსხვერპლი. არ 
არხს. 

რეიტერის სააგენტო მალტის კუნძუ- 
ლიდან გადმოგვცემს, რომ 14 მაისს. ღა 
შით მოწინააღმდეგის თვითმფრინავებმა 
ყუმბარა დაოშინეს კუნძულს და დიდი 
ზიანი მიაყენეს სამოქალაქო ნაგებობებს; 
არის. მსხვერპლი. სამშედრო ობიექტები   ებზე, აეროდრომებზე, რკინიგზებსა და არ. დაზარალებულა.
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მსოფლიო რეკორდსმენი ბადროს 
ტყორცნაში ნინო დუმბაძე 

  < ფივააახლოიი 

  

სპორტის დამსახურებული ოსტატი გ. ეგნატაშვილი, 

„აღვზარდოთ ჯანსალი, 
სიცოცხლით სავსე მუშა- 
თა ახალი თაობა, რო.მე- 
ლიც შესძლებს სათანადო. 
სიმაღლეზე აიქვანოს საბ- 
8ოთა ქვეყნის ძლიერება 
და მკერდით დაიცვას იზი 
მტრების თავდასხმისაზან. 

ი. სჭალინი   

  

სიმპმასის სკოლა 
' ოდებენ ტანვარჯიშ 

სარს მენეერვი ს მერება 
ტანმოვარჯიშე არის ჰარმონიული 
ფიზიკური განვითარების · მქონე, 
კამ. ილი დღა მამაკი ადამიანი, 
პორტის ეს მეტად სასარგებლო 

და პედი იწ > ფრიად სამბა 
გავრცელებული მზიერ საქართვე– 

ლოში. ამაზე მეტყველებს რეგუ- 
ლარულ სპორტულ მეცადინეობა- 
ში” ჩაბმული 20.000-მდე ტანმო- 
ფარჯიშე, 

საქართველომ, რომელსაც ტან–- 
მოვარჯიშეთა ქვეყანს »უწოდე- 
ბენ, აღზარდა მთელი რიგი შესა- 
ნიშნაეი ოსტატი- -ტანმოვარჯიშე- 
ნი. მათ შორის განსაკუთრებათ 
აღსანიშნავია სპორტის დამსახუ- 
რებული ოსტატი, ორდენოსანი 
გ. რცხილაძე, რომელიც 3 წლის 
ანმავლობაში სსრ კავშირის ჩემ- 
აბი იყო; იგი წარმატებით მო–- 
ნაწილეობდა ანტვერპენმი საერ- 
თაშორისო სპარტაკიადაში, სა- 
მართველიას ფიზკულტურელები 
ამაყობენ ისეთი ტანმოვარჯიშე– 
მაი იმობია არიან სპორტაეს 
დამსახურებული ოსტატი ორდ, 
ნოსანი ა, საარტა-ა სპორტის 
დამსახურებული ოსტატი ლ. ყან- 
ჩაველი, რომელმაც ღიღი შრომა 
ღახარჯა ამიერ-კავკასიის სამხედ- 
რო ოლქის ჯარის ნაწილებში 
აწმოვარჯიშული სპორტის ” 
აასლთს საბჭოთა ს აქმირის   

ყოფილი ჩემპიონი პ. რომანიშვი- 
ლი, სსრ კავშირის ჩე ემახონი · ორ-| => 
ძელზე ვარჯიშში ი. ბაბ 'ილოძე, 

მოწინავე ტანმოვარჯიშეთა რი- 3 
გებში დგანან სპორტის ოსტატე- 

ი –– ახვლედიანი, ქოიავა, კოგა- 
ნი, მაალემპელი, დოლიძე, მამარ– 
დაშვილი ბალიაშვილი და სხვ. 
მაფიის როსტატები 
დღე ამაღლებენ თავიანთ სპორ- 
ტულ ტექნიკას და ყოველ შეჯი- 
ბრებაში მნიშვნელოვან წარმატე- 
ბას აღწევენ. 

საქართველოში ტაწვარჯიშული 
სპორტის კიდევ უფრო ფართო 

ფენაილების ღა. ფლარიზა- 
ციისათეის უდიღესი მნიშვნელობა 
ჰქონდა კომკავშირელთა მასობრივ 
ტანვარჯიშულ შეჯიბრებას რო- 
მელშიც საქართველოდან მო- 
ნაწილეობა მიიღო 251.060 კაცმა. 
საქართველოს სსრ კომკავშირულ- 
მა ორგანიზაციებმა ერთერთი მო- 
წინავე აღგილი მოიპოვეს საკავ- 
შირო მასშტაბით. : 

ახლა მთავარია ისე წარვმართოთ 
მუშაობა, რომ დამწყებ ტანმო- 
ვარჯიშეთა იეს უზარმაზარი არმია, წ, 
ჩავაბათ რეგულარულ მექაღბშე- 
ობაში და მოვამზადოთ ყოველ- 
მხრივ ფიზიკურად გამოწრთობი- | ნ. 
ლი საბჭოთა ახალგაზრდობა, 

ზ. ებნატაშვილი, 

სპორტის დამსახურებული ოსტატი. 

  

საყვარელი სპჰორბი 
ჩვენში მხოლოდ საბჭოთა ხე- 

ლისუფლების დროს მიექცა ფეხ- 
ბურთს სათანდო ყურადღება. 
აშენებულ იქნა შესანიშნავი ტა- 
დიონები და. მოედნები, ფეხბურ- , 

თელთა ტექნიკურ-ტაქტიკურ მომ- 
ზაღებას ხელმძღვანელობენ მცო- 

დნე ა სვედლ ასვევეელს- 
ი, რეგულარულად ეწყობა ფე 

ბურთელთა ს სასხავლთ-სამროვნებ 
ლი შეკრებები, ტარდება მსაჯთა | ბათ: 
მოსამზადებელი სემინარები, იბე– 
პდება ფეხბურთის სახელმძღვაზე– 
ლოები და სხვე ყოველივე ამის 
შედეგად საქართველოს ფეხბურ- 
თელებმა მნიშვნელოვნად აამაღ– 
ლეს თავიანთი ტექნიკური მომზა– 
დების დონე და ჩადგნენ ი. _ 
შირის 

წი! რიგებში. ფესურიე ხე3ი მოწინავე 
1 თრეი საკავშირო მნი ხელთ 
ა. შ თბი. ბებში წარმატებით მონაწილეობენ და. საპატიო ბდა 
ლებს იკავებენ. 

სსრ კავშირის ერთერთ უძლი- 
ერეს გუნდათ ითვლება თბილისის 
„დინამო“, რომელი დაარსებულ 
იქნა 1925 წელს ამნა ნაგ. 
ბერიას ინიციატივით გან! აქოთ- 
რებულია „დინამოს“ გუნდის რო- 
ლი საქართველოში ფეხბურთის 
სპორტი პოპულარიზაციის. და 

ფართოდ გავრცელების საქმეში, 
ჩვენი გუნდების ღიდღმა სსბორტულ“ 
მა წარმატებებმა ფეხბურთს სი· 
ყვარული მოუპოვის მშრომელთა 
ფართო მასებში. წინათ ფეხბურ- 
თის მატჩებს 3-4 ათასზე მეტი 
მაყურებელი არ ესწრებოდა, ამ   

სანასკნ; ბში კი 
ანტერესო მოს 20530 ათასი 
მაყურებელი ესწრება. 

სუროს სსაქართველოში 
სეზრავი ს რტია. ასტელი 
ცნობით აიი ააფემი ა 
გუნდია, მათში გაერთიანებულია 
10.000 ორგანიზებული რაულა '“ 
თელი. სწორედ ამან მოგვცა 
შუალება, რომ თბილისის, ფოთის, 

ღა ქუთაისს ახალ- 
აზრდა "ფეხბურთელთა შორის 
ამოგვერჩია საუკეთესო ფეხბურ- 
თელები და შეგვედგინ” „დინა- 
მოს“ ძლიერი გუნდი, რომელმაც 
შეჰქმნა თამაშის საკუთარი სტი- 
ლი. ჩვენმა გუნომა მიმდინარე 
სეზონიც წარმატებით დაიწყო და 
ვ თამაშიდან სამივე 
„მშრალი“ ანგარიშით. 

ქაიიველის მსურთელბმა 
თავის რიგებში აღზარდეს 
ბილი ოსტატები ს რაკნოსიი 

ბ. პაიჭაძე და გ. ჯეჯელავა, შე– 
სანიშნვი თფეხბუ რელებე 
სპორტის ოსტატები 2 გირი. 
შვილი, კიკნაძე, ფრო: ოლოვი, 6 

პ.| ბუჩავა, გაგუა, ჯორზე , უხ 
ექნოი და სხვე, რომელთა მაგა– 
ლითხე იზრდებიან ათასობით 
ახალგაზრდა ფეხბურთელები, 

საპახოების. შემთხვევაში 

ქართველოს ფეხბურთელები 
ხელოვანი წითელი არმიის რ ებები 
ში გმირულად იბრძოლებენ მშრო– 
მელთა ინტერესების დასაცავად. 

ფ. მავზულიძე, 

სპორტის დამსახურებული ოსტატი, 
ორდენოსანი. 

მა- 

ყოველ) 

ლი IV 

I, 

მოიგო |, 

ი | 

3 

ცი 
ციას. მყინვაბ აჯი 

დღითი– წვერ 

ი 

დ 

  

დამსახურებულ სგრდებბრები ტები, ორდ 

ძ/7926/0ს0/ 

ი ოსტატი, 
ვ.. დიაჩკოვი. 

ალპინიზმი საქატთველოში 
1923 წლის 28 

სექტემბერს 
(5.043 მეტრი) დაიჰყ 

აგვისტოსა და 
კინვარწვერი 

ის ისაი 

პე 
ბელიძლ ეანე- 

ლობდა პროფ, გ, იკოლაძ, ე, ხო- 
ლო რაა, – პროფ. ა. დიდღე- 
ბულიძე. ეს ასვლები იპინიზ. ის 

უუფ. ი ფრიად „მნიშვნე შენი 
=3C ნა იყო. „აღსრულდა ა- 

წლის ოეწება.- გვაქვს »- 

ქარი ფ+C- 
ვალზე 18 

ლის შესახებ. ელა 
ირველი ას. ასვ- 

პირველ ს სპეფიცეიში 
იმე) და 5 ქ 

კმედიიდ: 1 

ლრიცხოვანი -ე 

  

     
საბჭოთა „ალპინის 

პირვე 

სახა ა; მი წვერვ 

ეთი მრა- 
სპედიცია ჯერ 

არასდ “ემპადიც, მყინ ი წეარ- 

ამ ორმა ექსპედიციამ საფუძ, 
ღი CL პინი იზმს 
არა მარტო საქართველო ი, 
მედ მთელ საბჭოთა მიმის 

პირველი ქართველი მამაცი და 
გულადი (ალებიიარებბ იყვნენ 
ტოპოგრაფი ფი გ. ქ ქავთარაძე, ალპი- 
'ისტი-მეგზურები გიო ლობეჟან. ი- 

ძე, „პოზევეები 2 წ. კოტე 
ი, ი ი 

ჩე აბე აგზი ა მეთ მაე% რ- 
ტანოვები, 1 ანი მურატბი კიბო- 
ლანი და სხ, ნს, 
გ შხრებით ა შუმ თ 

ავა, 
ადააბიმნაჯია, ორი გა- 

ოდცდი! ი, გ 'ედავი 'ა' ა– 

ლავი ს ეზერიაღპინისტი = 3 
იკლაური და. იაგორ აზა, 
აუდ: მათ დიღი შამსი ერმი ს 

მი იღვით წავა ალპინიზ; წს 
აშე. 

' 1925 ის 12 აგვის! სოს ქარ- 
ღველმა , (აინაატებ წა დავა 

მ ასა ი (უმა ზე 
ს რომლის წვერვალ აიი. 

გ. ნიკოლაძის წელმძ (ღვა! აა ვიონ 
ავიდა, 19 ალპსწისტი, ქართვ ლი 

ისტების ამ დიდმა გამა. 
ევროპაშიც > ექი გამო- 

პინისტების რი- 
5099 

ბს შეერატა შესანიშ ა ახიძსავი ა! ი 

სტი შმონ ააფანმძე.“ სეთი 
პინიზმის განვითარებასა 

ა ამთების მეცნიერულ შესწა 
ლაა მეკი. „მძლავრი. ბიძგი მისცა, 
808 ხელმძღვანელობით მოეწყ ო 

თავარერორერლიი! ' 

  
თბილისის თიშიკუვი კულტურის ინს ტიტუტის დამოგარაიმერი ააა „ხ ელყირას“ ორძელზე. 

ფოტო 

   

   

მთელი რიგი ექსპედიციები მყინ- 
გ» წვერზე, მარემზი. ანდირჩი- 

ს, კურმიჩიზე და სხე. 
მებ ებში ალპინისტურ მუშა- 

აბში ჩაებნენ სდა ნაყოფიერად 
მუშაობდნენ საუკეთესო მთასვ– 
ლელები ალექსანდრა ჯაფარიძე, | რ 

მა მიქელაბე, დ. 2 (ელაძე გ. გი- 
ორგიძე, ლ. მარუაშვილი, ს. ას- 
ლაწიშვილიე ს სახაყელს ს, 
მავანი + აპრი ი ფა ბავით 

  

საქართველოს ერთერთი საუკი: 
მი, გოალიუში, ა= მეპბერიბგ 

+. 
ქანთვენ კ. რიშვი: ა სხ, 
'ართველი ლხაცი ის სპორ. ა. 

ექნიკის ზრდის შე: 
რობილ გექნა უუტელსი შწვე- 
. : უმბა, გესტალა, ქატინ; 

აუ, ში რუსთაველს სახე 
ის მწვერვალი,, ხოხრა-უშბა, 

ლაკუცა- -ლარტყალი, ყურო და მრა- 
ვალი 

1930 'წლა დიდი. გამარჯვებ. 
მოუტანა ქართველ ალპინისტებს.. 
სიმო! საფა ძმამ ალე, 
სანდრა და ალი 'მა ჯჯაფარიძექ - 

ი. 

  

      

1ხ 

Iს 

  

მა ორჯერ სი). თეთნულდის 

ეწვერვალს, ელიფ. _ მანამდე 
მიუგა: წვერვალ ად ითვლებოდა. 
22 წელს კი მამ. აცური სეტევეთ 

აღებ წლ მი იქნა გრეარბელბ 
ი ფართოდ 22% 

რგება შეგ წლე ივი ალპინიზმი. მო- 
ეწყო სამხედრო სკთლის კურ- 

სანტების და ფრუნზეს "სახე 
ის დივიზიის შებრძო 

თა (325 კაცი) ალპინიადა მყინ- 
არწვერზე, რომლის მწვერვალი–- 
დან ირველად დაიქუნა ჯილ 
მებრძ. 'ოლთა მიერ ატაწილმა ზარ- 
ბაზანმ.ა აგრეთვე აღსანიშნავია 
სვანების. ალპინიადა თეთნულდზე, 

(ქებისა – თმძიღს მთაზე და 
წვადახხეა იანი რაიონების 

ხოვრებთა ალპინიადა ჯიმარაი- 
ხოხზე 5 ი. წა> 

1940 ს ქართველმა ალპინი- 
სტ; ბმა მალენა ა კჯაფა იძემ, 
ბექნუ ღა გაბრიელ ხერგიანები, 
გოჯე ზურაბიანი და ლევან სუ- 
წეჭ ვილი) სპორტის დამსახურე- 
ბული ფსბიტის ალიოშა. ჯაფარი- 

ხელმძღვანელობით ჩაატარეს 
> ბერიას სანელობის ტრავერსი, 
ომელიც ა არესრებულიბ ივ უმაგა- 

წუთი ტრავერსად ღა  საერთა- 
ში კლასის -მალწევაც: მ 

ო, ოპულა 
> ს ალვინი მები “ სპო! ტი 

გე ვეაბა საქართველოში, აღიზა: 
დნენ ახალგაზრდა მამაცი >. 
რა – ო, ს აასეეშველ 

გობიანი, ა. ს ფალამბერ რიძე, 
თ მელია, ქ. ონიანი; პ, რენი, 
ბ. რაიზერი, ა ღუდუშაური, ჭ. 
ართოლიანი გ. გვარლიანი, სუ- 

ჯაშვილი და სხე. ფართო გამოძა- 
ხილი ჰპოვა .თბი: მა. სტალინის 

სახ; _ა. აწიე სიტეტი “სტე: 
დენაი2 ებამ აყვლა, 
ალ რევი ბის შექმნის შე- 

სახებ. ი არასოხით. ახალგაზრდები 
თ" ბიან ს აომინიზმის. ტექნიკას 

აპი ოების შემთხვევ აში ,მებრ– 
მარას ისტთა რან მები 'თე- 
ბის ორწოხებში რისხვად ღაატყ- 
წეღს სოციალისტური სამშობ- 

მტრე 
ი. მარრი, 

„საქართველოს, . სსრ „ ალპინისტური 
ეფ2" ი ო3ი5- 

  

ძი 

  

ოტო შმერლინაისა. 
  

თ, სხირტლაძე საქ, 
ლი ფიზკუ: ბიბო, 
საქმეთა კომიტეტის თავმჯჯდომ, ი 

სსტ საცირაბკისობ არსებუ. 
რისა 

საქატთველოს შიზკულზუტუმი 
ოგგანიზანიაპ 

მხოლოდ საბჭოთა ხელისუფ 
ლების პირობებში გახდა ეში 
ფალიანი მასობრივი ფი ძეუაი- 
რული ორგანიზაციების ა, 
რომლებიც მშრომელთა ფართო 
მასებში დღიმდ წერგავენ იზ- 
კულტურასა და სპორტს და ამზა- 
დებენ მათ რომისა ღა სოცია- 
ღდისფური სამშობლოს თავდაცვი- 
სათვის. 

პარტიისა და მთავრობის სელში- 

ღვანელობით, უდიდესი დახმა! რ 
ბითა და ზრუნვით ორდენოსანი 
საქართველოს ფიზკულტურულმა 
ორგანიზაციებმა დიღ გამარჯვე– 
ბებს მიაღწიეს. მშთ ნიშნოსანთა 
მძლავრი არმიის რიგებში ამჟამად 
238.769 კაცი ძრიცხება: ნორმები 
იმშთ ·ნიშანზე ჩააბარა 87.231 

მოსწავლემ. ჩეენ _ ფიხკულტუ- 
რელთა რიგებს ამშვენებს ყო- 
ველმხრ თიზი, კური ომზადე- 
ბის მქონე. მშთ მეორე საფეხუ- 
რის 4.560 ნიშნოსანი. 3.654. ძი- 
რეულ ფიზვულტურულ კოლექ- 

ტივში რეგულარულად მეცადინე- 
ობს 165.000 კაცი. 

აგრეთვე ღრმად ინერ სება ფი- 

ზკულტურა და სპორტი სოფლად. 
კოლექტიური. შფშრომის ენტუზიას- | ლ 

ტემი გულმოდგინიდ იუთლებიან 
სასპორტბ · ტექნიკას 1462... სა» 
კოლმეურეო თფიზყულტურულ 
კოლიქტიმბი _ ჩაბმულია. · 42.430 
კოლმეურნე, 1940 წელს სათიბი. 

ა: 

  

იზ, რული მუშაობის საუ- 
ით ავის ს აქლით. 

ელოს ფიზკულტურელმა ორგა- 
იზაციამ პირველი ადგილი ) მოი- 

პოვა საბჭოთა კავშირ და ა- 
ილდოებულ იქნა გარდამავალი 

წ წითელმ დროშით. 

აღე აეს ექცეო ა 
ექცევა ფი LM 
ცადრების აას ბენა ბი ჟამად 
Iშ ლთა ფიზიკურ აღზრდასა 
და ხლის აეითისბ სპ, ცი- 

ალური ფისკულტუ 
ლების მქონე 1.456 მუ ა 

შესა 79. ავად მომწოდებელ 

ფიზკულტურ ლ აღია რებს გვაძ- 
ლევს. თბილისის კულტურის 
თელწეში წევით იტუტი, თ ილი. 
სის ლ. ბერიას ელობის ფიზ- 
წვის. გლებ და თბი- 
ის ისა და ქუთაისის 

პედინსტიტუტების 

ევი "წაყო: იე ცნიე| აო- 
ბა” ეწევა ს სმაწევ რს არით 
კ ლტურის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი, მის მყერ დამუ ავე– 
ბული და გამოცემ ხული ცნიე- 
რული, მეთო; ი და . ტიკ. 

ასიათის ივენ. დიდად ენ 
მარება ფიზკულტურილებს MX 
ველდღიუ მუშაობაში. საქართ- 
გელოL ფიზკულტურის სამეცნიე- 
რო-საკვლევო ინსტიტუტია აქ- 

შემოქმედებითი მონაწი- 

> 
თა 

ფიზკულტუ- 

  

ლეობა ახლი თელი არმიის 
ბპ ცვა შრივ ნის მეთოდი- | ზ, 
ი ის შე აცება ი და თავდაცვის! მ 
აიი 8 გაახვია მიერ იგი 

დაჯილდოებულ· იქნა სიგელით. 

საქა! თველ ფიზკულტ რე- 
ლებს მსახურებას ე ე ურე უ ევს 

ასხვა. ს 2.000-ზ; მ. სხ 
პორტო ნაგებობა, 6 რომე ბელთა შო- 
რის არის სსრ კავშირის ერთერთი 
საუკეთესო სას უოხტო ნაგებო- 
ბა –– თბილისის ლ, ბერიას სახე- 
ლობის „დინამოს“ სტადიონი, 

მეცნიერულად და პრაქტიკუ- 
ლად დამტკიცებულია ფიზიკური 
“აღტური გა! საკუთრებული ნი- 
ვნელ ობა ავადმყოფთა ჯანმრთ, თე- 

საა აღდგინისათვი! 

ხე წებელ 
' 

იტომ ჩვე არაკებზე, > 
ეზში, სანატორ იუ- 

ათ- | მებსა. და მხლემში ნანა დაწე- 
სებულებებში ფართოდ და წა: 

ებით იყენებენ სუღტერს ს 
ამკ რნალო ფიზკულტ 
მასობრივი გახდა სხვე 

მაც და გულაღ ადამიანთა _. 
ტი ალპინიზმი, 2000-ზე მეტი 
ალპინისტის "იონ. ამშვენებს 
„სსრ კავშირის ალპინისტის# პირ- 
შელი და მეობს. საფეხურის ნიშ- 
წები. სოფლად დიღი სიყვარუ- 
ლით სარგებლობს სპორტის ხალ- 
ხურ-ნაციონალური სახეები--ჯი- 
რითი, ლელო, ქართული ჭიდაობა, 
მარულა და სხე. 

მასობრივ ფიხკულტურულ ღო- 
ნისძიებებში (კროსები, ხელყუმ- 
ბარის ტყორცნა, ხელჩართული 
ბრძოლა სამხიდრო-ფიზკულტო- 
რული ლაშქრობანი; გადასვლიბი 
და სხვ) ასეულ ათასობით ფიზ- 
კულტორელები მონაწილეობენ 
და იწრთობიან.   

წამია საქართველოს ფი– 

კულტი „ურელები რეგულარულად, | რ 
ებით და წუ ღალავადღ იბ- 

მპ მაღალი სპორტული ტექ- 
ნი, ის. და ფრენებს 

ში დამსახურებულად 
მომოვებული საკავშირო მნიშვ ძ 
ნელობის 11 თასი. საყოველთაოდ 
წოოლი არიან ავ ი საუკეთე- 
სო ოსტატი სპორტსმენებ ი 
სპორტის სას თუიი ული ოს. 

ტატი, ენოვან. რცხი ამე, 
მანტიას | დემასი წეიფდი ო 
თ. > ს სრერი პე: ს კორითი 

ეგნატაშვილი, სპორტის 
სამნაზურე ხული ოსტატი ლ. ყან- 
ჩაველ,ი სპორტი” ოსტატები 

ტანმოვარჯიშენი – რომანიშვი– 
ლი, ბაბილოძე, თიჩა ქოიავა, ზა- 
ალიშვილი, კობოსწიძე; მეთხილა- 

მურე ფანჯაკიძე; მსოფლიო რე- 
კორდსმენები –– ნინო ღუმბაძე 
და სევრიუკოვა; სპორტის დამსა- 

ხურებული ოსტატები –- ე. და ბ. 
დიაჩკოვები ორდენოსანილდ ელ. 
გოკიელი, მძლეოსანი, საკავშირო 

რეკორდსმენი ათანელოვი; შტან- | თ, 

გისტები –– მსოფლიო. რეკორდ- | ნ. 
სმენი კასიანიკი  მიღწეგოსნე- 
ბი –- კალმახელიძე, ჟღენტი; მო- 
კრივენი –– სპორტის დამსახურე- 
ბული ოსტატი გოლდშტეინი, სსრ 
კავშირი ჩემპიონი ვართანოვი, 

ნოვოსარდოვი, გორგასლიძე; მო. 

ჭიდავენი –– სსრ კავშირის ჩემპი- 
ონები –- მეკოკიშვილი და ნოზა- 
ძე, მაჩკალიანსი, კუხიანიძე; სსრ 
კავშირის ჩემპიონი ველოსიპე-   დისტი ლეჟავა, მიღწევოსნები – 

ხაბურზანია და სტეპანოვი, სპორ– 
ის ანე ლაატასა ოსტატი 

მოპადრავი ვ. გოგლიძე, მიღ მიღწევო– 
ალიძე; თელე- 

+. – ტრალი. ვემბერიელი ნე 
ი + ორდენოსანი მაელი-| ს 
ე, ორდენოსნები პაიჭაძე და 
ეჯელავა, ფროლოვი, ბერძენი- 

ვილი, ბერეჟნოი; ა: ს პინისტე ი 
სპორტის ღამსასენები 3 ოსტა- 
ტი ალიოშა ჯაფარიძე, სპორტის 
ოსტატები კწექავდი 2, 
ძე, გვალია, რეთელი, მები 
ხერგიანები და მრავალი სხვა, 

საქართველოს ფიზკულტურული 
ორგანიზაციების” და სპორტსმე– 
ნების ეს წარმატებები განუყრე- 
ლადღაა დაკავშირებული ქართვე– 
ლი ხალხის საამაყო შვილის ლ. 
პ, ბერიას სახელთან. მისი დიდი 
მზრუნველობით და ყურადღებით. 7 

ელოს ფიზ, ელტურული C 
ორგანი ციები საბპოთას ფიზ- 
კელტურ ული მოძრაობის მოწი- 

ე “იი. ადგნენ. 
წა, პ. (ბ) ცენტრალური მ>. 
ვლი სახკომსაბ ო ღა ი. 
თველოს · კომკავშირული ო. 

აციები ყოველდღიურ მზრუ- 
წველობას უწევენ ჩვე ენი ორდე- ნოსანი რესპუბლიკის მშრომელთა 
ფიზიკური აღზრდის საქმ 

მიღწევები  გნიმენელომაია, მა- 
გრამ გაცილებით მეტი უნდა გა- 
ვაკეთოთ მომავალში „ ვინაიდან 
ჩვენი პარტიისა და მთავრობის, 
ბირადად დიდა: სტალინის . მიერ 
ყველა. პირობა. გვაქვს. შექმნილი 
წარმატებით მუშაობისათვის. 

+ 

  

2 -. 

ბ. მოსწავლე 

მაესტრო ვ. გოგლიძე, სპორ ტის დამსახორებული ოსტატი, ორდენო სანი შ, შავგულიძე, სპორტის ოსტა. 
– ღეს და ბ. 2-3 სპორტის დამსახ: სნყალა ოსტატი არავ ს ააეაინიესააანათილლბაერიბონი 

„ფი%კულტუტა და სპო.6- 
ტი წარმოადზენს თვალ. 
საჩინო. ფაქტორს, ჯანმრ- 
თელი, ღონიერი, მარჯვე, 
მო საზრებული, ”'ზამბედა- 
ვი წინააღმდეგო ბებთან 
ბიძოლის უნატის მქონე 
და წინ მტკიცედ მაცქერა- 
ლი ადამიანის შექმნაში. 

მ. ჰალინინი 

        

  

  

ოსტატი, ალპინისტი 
ბექნუ ხერგიანი 

ბრარტიბიი რილის. 

საბჭოთე სპოლებშ? იზრდება 
Xჯანსალი. თარბა 

ჩეენი ქვეყნის სიცოცხლით აღ- 
სავსე და ბედნიერ გავშვებს გატ 
ცებით უყვართ წის კულტურ ა და 

არიღით ები, თედნეს ი, სპორტი. 
წყალსა: რები სასპორ; 
ბაზე ადა) სავსეა. ნო. დი ფიზ შე 

ლ, რელებით, –- ისინი –I2 
კელტენ ეუფლებიან სპორტის 
სხვადასხვა სახეებს. 

საბჭოთა სკოლაში ნორჩი თაო- 
ბის ფიზიკური აღზრდა ქირეX 
ური აღზრდის გან: ყოფელი 
ილია და იდე 

საებრივი რირელელ ბა აქე 3 
ვალდებულო ს. სამხ; ეღაი სამსახ: წის 
ახალი კანონ მიღ ის შემდე 
ხელ უ თ გაიზარდ” სკო 
ხილი მოსწავლეთა ფიზიკური 

მზადების საქმეში. საშ. ალოე! სო 
ლის დამთავრებისას ა! ალგაზი 

მოქალაქე კილი სახე– 
არმიი რიგებ- 

ში. ამიტომ სკოლა „ვალდებულია 
თა ფაბხვური და სამს 

დრო მომზადება მსე. წა რუბი 
რომ შესძლო! ოს მოამზადოს ფიზი- 
ურად ს მობილ ძლიერი 
პაალიზრდა არენის” პატრიოტე- 
ბი. 

ლოვანი წითელი 

იდი და ფრიად პასუზსაგები | "' 
უს სია, გადაწყვე- 
წასათეას. საქართველოს „ა. 
'ონდომებით და დაუღალ. ვად 

შაობენ. გიღწემებეც მნიშვნელო– 
ანი 

ა-ა 9მშმმ;?შ' 
ბული აქვს 87.231 მოსწავლეს. ხა- 
ლისიანაღ და ნაყოფიერად ტარდე- 
ბა სავალდებელო “ ფისკულტურე- 
ლი მეცადინეობა (ფიზკულტურის 
გაკვეთილები სკოლაში), 1,125 სას- 
კოლო სპორტ აა. იბ 
აბმულია 77. 186 ნორ ი ფიზკ 

რეალია ბ დიდ გორის. სივევენ 

3 სილეთა სამხედრ. სპო: ა ედრო-ფი 

მაა ბებია ბი, ამხე. ებული CC. 
რობინი. თავი ფენი თაამობან ს 
და სი 1940 . 1941 წე 
წემახედ მასობრივ ლაში დ 

ამხეღრო თბი. „ოლტუ- 
ულ „ღონისძიებებში მონაწილე 

ბა მიიღო 162 ათასზე მეტმა 1 

სწავლემ. 
საქართველოში არის 32 ბავშვ- 

თა სასპორტო სკოლა, რომელთა 

ჰოლმეურნე 
საფირის ხალხურ-ნაციონალურ 

სახეებს – ჯირითს, თარჩიას, მო- 
ვას, ყაბახს, მარულას – ს 

საიეი. დიდი ხნის ისტორია 
აქვს, ცხენოსნობის ყველა ეს სახე 
საა. განსაკუთრებე სულ. სიმა- 
მაცესა და მოქნილობას და ამავე 
დროს მათ ღიდღი სამხედრო-გამო– 
ქ 5ნ ბითი მნიშვნელობა აქ 

ამჟამ მად სპორტის სალხერი. = 
ციონალური სახეები მაღომად ინერ- 
გება ორდენოსანი აი 
რაიონებში კოლმეურნე ნენა 
ნების» სასპინტრო“ ღესასწაულები 
'მეთაისში, ცხაკაიაში, სქობულეთ- 
ში, ს, აღენარმი ა სხვ.) ხირუერეა 

–. IC =53 ბით მონაწი ი 
საგეტაციი ბოლს. თამაშო 

ომეურნეობებ- 3 საქართველოს 
(ი სპორტის ხალხო |რ-ნაციონა: 

ცხენოს- 
არინ აციასა 

რი სახეების და მაც 
ნური სპორტის პია8 

ა დანერგვის. 'წედმძღვანელიბს 
საქართველოს ფიზ, კუ აიმი ღა 
სპორტის რესპუბ ომიტე- 

ტ> ე ხან. საც რი სპორტის 
ნსტრუქტორთა სპეციალური .. 

ბად 3. ამოიცა შიელი. რ ი წ 
წკები ენოსნობის სანის +. 

ავე ნაყოფიერი მუ–- 
შმაობა გაიშალა 1940 წ ახალი 
=იაახლეი ს, მციები სამოქალა 

ობ: და ბათუმის, ლეთის, ინ 
ძის, ჩაქვის, ლა ძერას სამხ- 
რეთ-ოსეთის, გეგე: ქკორის, სამტ. 
რეღლის წულუკიძისა და სხვა რა- 
ს (იიიბ სოფლე ბსა დღა · კოლმე- 
მევე ეთ. ავამად აქანავე- 

სალია 2 
რიცხვი გ ა+ სააიმაა 
ცნობილი სესიის ღერი 

ივანიძეები, ჟღენტი, მ პედლიშვი- 
ლი, ლაკირბაია, ახბა, თუნთ-ოღლი 
დღა სხვები ხალხური ცხენოსწური 
სპორტის ოსტატები არიან ფი) 
თავიანთ მდიდარ გამოცდილებას 
უზიარებენ ახალგაზრდებს 
ზრდიან ცხენოსანთა ახალ კად- 
რებს; 
სასულე წელს დიდი 

იწვია და მნიშვნელოვანი 
წარმატებით დამთავრდა გაუკეთე- 

ენოსანთ. რესპ უბლიკ 
შეარრბ. ლ. ბერიას სახელო: > 
ჯილდოს მოსაპოვებლად, ეს საპა- 

ინტერესი   იო ჯილდო დამსახურებ. 
მოთოვა აფხაზეთის „ცხვნოსნებ- 

და შენის 

ლს 5. 

  

სხვადასხვა სექცი ბში აერთიანე- 
ბულია 8,401 ბავშვი. მათს მე, 
დინეობას ხელმძღვანელობენ ს. 

ოსტატ; ები და ავის I 
სმით ჯა აირში ამ აქ 

თვის · და სანელი2 სა). 
მის ი -იციატორია. ამხანაგი ლავ 
რენტი პავლეს-ძე ბერია, გერ 3 
დღევ 1935-1936 წლებში 
ართველოს სსრ ახა 

  

ბის + ს 
ო კომისარიატის წინა ასა- 

აქიმი ფიზიკუ რი უზრდის 
თ აოურია ების ფა: დინი ბ ·ა- 

ჩვენმა წორჩმა სპო სმენებმა 
შეე. ალვე 'აკუმირო. შხებ 
ხროვაში კ ბურთსა და 

8. უღაბი 1939. აწ მესამეში) 
- | მოწინავე სპორტსმენმა ბაქშვებმა 

ფააბ 19 წვენი ლაუ. 119 
სპუბლიკური (ორდი , სპო: 

ტის ს ადასხვა 82 ი. თბილისის. 
ვე 44 ყვე პირ; ელი. აა 23 

ოიპოვა სრულიად-საკავშირო 
-I მიმზიუ6 შეჯიბრებაში. წ. 

კვალიფიციური კადრებით უზრ! 
ვე ემობია: მიზნით. ამხ. 

ზე. ს მნიციატიმით საქა! ათ 
ჭუთაისი პედაგოგიურ 

სვი იტუტთან ღა ბათუმისა და 
თბილისის სამასწავლებლო ინსტი- 
პუტებთან არსებობს ფიზკულტუ- 
რის აკულტეტები, რომლებიც 
ამზადებე ფიზკულტურის” მას- 

წავლებლებს სპეციალურად სკო- 
ლებისათვის. 

ორდენოსანი საქართველოს სკო- 
ლები არ დაკმაყოფილდებიან ამ. 
მიღწევებით, რადგან გასაკეთებელი. 

რ დანეს გამანარებამიეი ს მ ასეალლი ციოვოე: 
ბაში _ გავატაროთ ნორჩი თაობის 
დიდი მოამაგის საყვარელი ბე 

ის ამხანაგ სტალინის მითითება- 
ი მიაბა თაობის ფიზიკური 

აღზრდის შესახებ. გია 
საქართ; ს სკოლებში 

ქიმის ავა ავია: კიდ. 
დები იზრდებიან. ისინი მ. 
ბით ბიან მ წას. 
ემზადე ს ღწაფეა> სეაეოს 3 3. 
საცავად. 

ზ. მერკვი ლაყე. 
საქართვილოს სსრ განსახკომის ფი. 
ზიკური აღზრდის ინსპე, “უფ- 

  

სხენოსნები 
ნოსნწურ-სპორ 

ტენი ებრ ჯიბ ი მწი ნერგავენ 
„"სამხედრო-გამოყენებითს ჩვევე: ეს 
როგორი, არ. რის მ. 

ნიღან ხელ. ტყორც! სა 
ხმლის ხმარება, ცხენის „საბრძოლო. 
ააა. გააქილები ი დაძლევა. 

აფხაზ თის, ქუთაისის და ზუ 
სგა 3 შეხოლ. ების მიის 

ოსწებმა, საარბეუ ის ცხე- 
ანთა ნია >) რომლებიც რე- 

გულარული წრთვნით ეუფლებიან 
სამხედრო ტექნიკას და 1. ადები- 
ან სოციალისტური სამშო: ბლოს 
თავდაცვისათვის, ასევე მონდომე– 
ბით ეუფლ აა ცხენ. ნოსნობას 
სხვა' რაიონებში, § 

მშვიდობიანობის დროს კოლმე-. 
ურნე ცხენოსანთა მიერ მიღებული 
სპორტული გამოცდილება ომის 
ღროს მრისხანე ძალა ა. 
ბედნიერი საბჭოთა ს აელხას 98 
ბის წინააღმდეგ ბრძოლაში სა; 8 
წლე "ქო მეურნე ცხენოსნები 

წით ლი კავალ. რნ 
რიე ში. ჩადგებიან და მამ. 
რაღა იბრძოლებენ. 

ი, კიზირია. 

ვოროშილოველი, ცხენისა 
ეტა ჯანბერიძე რეის 

ჯოლი-   ფოტო გ. ლინგისა,



, 
#/702ნ7/V0/ ფაბათი, 17 მაისი, 10§L-C, X (რო 

  

ი უი 

ს“
 

ა სარდ 

ღია რომ 12 წელ. ას. ავიაციამ 
აგა სასა ყუმბარა. დაუ ვევი დ შინი. ალელი 

ის“ აეროდრომს კატა- | დ, 

ლი როდოსი), სადაც ზი. თითში 
= „აფეთქება მოხდა; ღეშინს > 

+
.
 

ს, ბომბარდირებ. 

აა ანაა მაიერი აიბში ავიაცია: ა! 

რდილოეთ – ააარელი 1-) ფეი 454 
ლ. იწგშისის ავიაციის სამინისზტოს პომუნიპე 

ლონდონი, 15 მაისი 5. ლაღ წაღმი 

კ ლევა-ძიებით 

რომლებიც 10 

ამერიპის შეერყებული 
ა მრაწეება ირული ლა “უე. 

ჰერალ. სარა კაპიტა: 
ერს, რომ ამერი, აში 

>. გა ფჯ მეე ნამდე ი დაბანდებე ლი 
ლო იტალიის აა აბა 

ი. გაია ამერიკის. ყრმა იღბეფლოზე სგ» “ს 
“ მილიონი: დოლარი, 

__ პმეტიპის ყუმბატმშენები '„მშტინავი სიხე–სიმაგტე“ 
: ჰავაის კუნძუდებში ჩაჭინენ 

ააშეით –- „მფრინავი ციხე-სი- 
ებულ შტა. იი უკანასკნელი 

ნიუ-იორკი, 15 მაისი (საკდე– 

ო “ ლა ხი 

ში ჩავიდა ამერიკის 21 

გა შვები „ბუკარეშტი4“ 

და ს ეკოულ ცერ: გი 

C დ ტ67.016 მო- 

ლის თებერვლი– 
“> ომის შედე- 

ი იამი ხე 31,791 სატვირ- 
თო ო ქანა და 4.408 მოტოციკლი, 

ლ 
_ ლ საღე მაისს წი შარანი. შანხაიშე ჩავიდა ამერიკის შე- 

ერთებული შტატების ახალი ელჩი 
იხენ. წა პიკე-! ჩუნცინში ჰაუსი. 

ინგლისის დჰმის ავიაგამანანგუტებელთა 
მოქმედება 

შაი 15 მაისი (საკდე- | შეიძლება მათს შემღგომს მოქმე- 
დიას ძალზე ს! 

ქ-| ბებს მოველოდეთო. 
მორისონმა განაცხადა აგრეთვე, 

საყეფ ს ?. წა რომ ინგლისში 
ნატას 3 თლე. იტ: ნადგურებელთა : ინგლისი! ” L > 

და მშენებლობის საქმეში უკანას. 
აგა ნდვებია ბლება სე“ კნელი” ქ! 10 თვის მანძილზე უფრო 

ვირით . ღამის | მეტი „გაკეთდა, ვიდრე 10 წლის 
წაენაცანბის ფ59M1 მაგრამ არ ი ანმამ 

“ინგლისის ახლო აღმოსაჭლეთის საჰაერშ ძალია 
ული ჰMმუნიჰე 

მარ ვად რთი 
4 სებითი აინტის წებ 

ერის სახ. 

  

ავი 

  
ფია ქტში. 

ითმფრინა– უზ ინეს ყუმ- ა, და დ ტერი 
ყუდელს კრეტა- რაიონშ 

დაესხნენ. 
ბა სადაც დ. გრეულია 10 სახ. 

თს 1 კაცი ღა დაჭრი- ” 
ავიაციამ _ 

საესკადრო 

მფრინავი. 

სი. ავიაციის სამინისტრო იუწყე-| ტვირთო გემს, 
> იამ _-ი, იიი სა| 

ს თვითმფრინავმა.   ახლობ- | 

არსს მაშეელი ჯარის ჩასვლა 
ის ) 15 ა. (სა, აკდე- | ჩავიდნენ. ინ; 

ი! იისა. 
ცემ მაია ში სინაპურში | მ ოღბის უნა 

_ ბუქატესზის უნივეტსიზეზის სზუნენგთა წეერირიბი 
ითი, 15 მაისი (საკდე- 1 

გამოქვევნებულ კომუნიკეში | თა აკრძალულ 

სტუდენტების ნაწილი დაპატიმ- 
რებულია ღა სამხედრო სამარ– 
თალშია მავემულილ“ 

ტუდენტები 

უნივერსიტე– 
ფაკულტეტის მიიმალა. 

-ისტრომ | წ' თ იქ 
გუშინ სან- 

  

შსხჩეთის ქრონიკა 
რეჟიმის, ტებმა და§, ა 

დ ფრეა ბუ- წვის მ 

არჩა 12.137 

დება, 

დატვიოთვა–   

აში ომამდე. 

დაც > გაჩნდა, სიით 

სპორტი ხნის სხ; 

აზყსენიაში 12. მაისს ინგლის 
უმბარა და ტყვიამფრქ- 

თფეით- თვითმფრინავმა წარ? მრა 
წ ნს მეს წებ და 

უ. მაისს, ლო. 
ებმა უღ 

ა ამარის 28. ქარავანს ღია: 
ბე საარნელის (3 ში., ყუმბარები 

არსეთის 
რღაპირ 15. გემს. გემზე ძლიერი. აფეთქება 

ხდა, 
ამ ოპერაციების 

გით მიმავალ მარეი 
ლობაშე იყო, 

კრებაზე მღეროდნენ 

მჭიბების ჰაჰიჭალური... 

9 "მაისი (საკდესი). 

იმყოფებოდნენ მხო- 
საშუალო ზომის ყუ მ. 

შამოაცბადა დ მეან კუნძულებ- მშენები, რომელთა 

ოთხმო-| რადიუსი 1.2820 კილომეტრს 
უბოინგ-ბ-17 ღ“ ყუმ-| აღემატებოდა. |... 

ს რამდენიმე წა-. 
ა, რომლებიც დაგ-“ 

ავნილი 3. ბრინჯის > L- 
ზაღად გაფიცულ ·მ აიხი მე 

რიკეთა ნაცვლად, 
იაში გყო ღეგად დაპ 
ანა, 84,629 | ფიცული. მუშათა 

ერთაშორისო ა სეტლ! 

ციპალიტეტს წაუვენა შთ 
გი ეკონომიური 
დაპატიმრებულთა განთავისუფლე- 
ბა მოითხოვა. 

მტაშის შინანსთაპ 
მინისზტის გამგზივტება 

საუმის ატაბეთში 
ლიო.წი, 15 მაისი კდესი). 

ჰავას-ოფის სააგენტოს ალეს. 
11 მაისს ერაყის ფინანსთა მინის- 
ტრი ნაჯი სუვეიღი ერაყის არ- 
მიის ალლ დანმდებების 
ოფიცრის თანხლებით გაფრინდა 
საუღის არაბეთში ფრიად მნიშვ- - 
ნელოვანი მისიით საუდიის 21. 
თველ იბნ-საუდთან. 

ბაღღუდში უარჰყოშენ. ” 
"სნობას ჭახა პლ–ჰაშიმის · 
გარდაცვალების შესახებ. 
ლიონი, 15 მაისი (საკდ; ი 

როგორც ჰავას-ოფის  სააგე 
გაღმოგვცემს, ტღღვლში ი ფარპყო- 
ფენ ცნობას ერაყი ყოფი: 

პრემიერის ტახა ალ-ჰაშიმის , გა: 
დაცვალების შესახებ, 

კანონი ამეტიკის 
შეეტთებუC შგაჭებში 

სათობოს მარანი ეს 

  

ნები. – (მარცხნიდან): დამსახურებული ოსტატი, · 

საოანული ადა დაღლ ავით ესობ სა, საური 'უა+ ა ელოს ჩემპიონი ლ. აიტვულთ 

 ჟნიმქიაანიშის: 
სვული მ80 4009 9 

17 მაისს, საღამოს 8 საათზე სტალი 
სახელობის სახელმწიფო ანარრბს 

ის ქართული. · ლიტერატურის სტუ“ 
დენტთა სამეცნიერო წრე აწყობს პოეტ 
კ. ბობოხიძის შემოქმედებისადმი: მიშ5. 
ღვნილ საღამოს. 

საღამოში მონაწილეობას მიიღებ, 
მწერლიბ, მეცნიერი მუშაკები 
სტუდენტები, საკუთარი ლექსებით გა– 
მოვა კ, ბობოხიძე. ' 

  

! 

ლ. ჰეყხოველის სახელობის 
პარჭიელი პრMპაბანლის 

სახლში 
19 მაისხ, საღ. 9 ს. საქ კ. პ, (ბ) 

სახლის სალექციო დარბაზში შესდგება. 
მორიგი ლექცია ქართულ ენაზე თემა: 
ულენინ-სტალინის სწავლება ადამიანთა 

ნებიდან კაპიტალიზმი” ნაშთების 
ავა შესახებ“ LL კ. ბ. (ბ 
ანტოროს ლექციათა ცი, კლიდან). 7 

ლექციას წაიკითხავს ამხ. გ. ბიბილეი« 
შვილი. 

სპორტის 

  

  შეტმეტებისათვის სესხის 
გაზიზების შესახებ 

სი). ამერიკის შეერთებული შტა- 
ტების სწამიევა ენელთა პალა- 
ტამ და სენატმა შის 

ლ არექტი, ფომეითს ითვალისწი– 

ა ხის "სესხის · ძალზე გადიდებას 

თამბაქოს ალი ა ხონპრო- 

"მეურნეობის 
7 სააააშ მაა აა ს დინეს უე მი– 

ი მ რ ს, ხეც 
არინიშნოს, რამ» ას ახალი აშ 

ებში ფასები: საი 

სააგენტო იუწ, ბა. იწათმოქმე- | ლე! 
დების, სამანისტრის წა გომადგე-| მოსა“ 

სესხის გადიდება 
> სერსათო _ სავ. 

მელიც არასამხედრო. ხარჯების 

შემცირების მომხრეა, შეიძლება 

ვეტო ღაადოს აღნიშნულ კანონ- 
პროექტს, 

2 ლამუშამების 

ჯავშნის ზედაპირის დამზადები– 

ახალ მეთოდს, რომელიც, რო- 

გორც ჟურნალი „სტილი“ ამტკი- 

ბულია. მზა ჯავშნის სიმკვიდრის 
გასაზომად გამოყენებული» სპე- 
ციალური აგრეგატი, რომლის მა- 

გიდაზბი სდებენ დასამუშავებელ 

ყო დამონტაჟებულია განსაკუთ- 

ყოს ვერტიკალური და ჰორიზონ-| ფ. 

ელდება მექანიკური ამძრავით. 

როგორც ქურწალი თუწყება, 25. 

დუღების ახალი მეთოდი, რომლის     

ნიუ-იო.რკი, 15 მაისი (საკდე- 2 

ლ 
დიღი უმ-I| ს., 

ტრის | რავლესობით მოიწონეს კანონ- თა --ი 2 

ა) ნებს ფერმერებისათვი” მთავრო- უბის: აკდზ კმ 

ფი ს ლანი ლევა წა ონ 

ასამუ სორხლოის: სიმინდის, ბრინჯისა და გაე, ხო: 
ვიჩი. 

ექტი აიას ივი მა 

პროექტის ზეგავლენით ჩიკაგოს | ლისის 
პურის შრეს უა. დლე- დ 5 3369%-. 

ტა, როგორც ასომი = პწესხს რის სტი. 
დ წენააი 

ეღთბებრით, მარიი ოღნს 25009. გინ რტენელი ოს. 
მაის. | თვი პარადში. მორწიღიობას მიიღებენ 

ზრდას ენ- ჯ | 
ა ტაბ. კონგ! რეის ა ენერა წე 4. >. მონაწ, 
ჰფიქრობს, რომ რუზველტმა, მოვლა დაიწყება დილის 10 საათზე, ზო- 

დ: 
ჯაქშნის წერმული გო 

გაუმჯობესებული მეწოლი თელის კო 

სას. სხვადასხვა მიზნძსათვის.(კერ- ლი ს ე-| შესახე 
ა| ძოდ. თვითმფრინავებისათვის) ამე– | სხვა ღანცებმი რავი შორის. 
- | რიკული ფირმა „ბრიზ კორპორეი–- სოციალისტ“ 

შენსიი იყენებს გამდნარ მარი–- წელში 
- ლებში ფოლადის ცემენტაციის წს საქა ა. 

51. ობი, 
ქ. ეკეთა დარგში 

ქ ცებს, საგრძნობლად ამცირებს ამ! XVIII რეის საკავშირო პარ- 
სახის თერმული დამუშავების ხან-| ტიული კონფერენციის ისტორი- 
გრძლივობას,დ მაგალითად, 6 მმ, ულ დაღგენილებათა 

სისქის დასაცავი ჯავშნის ცემენ. განხორციელებისათვის, კიევის გა. | 
ლი ტაციას სჭირდება 8 საათი მაშინ,! მწვანების სამუშაოთ. ტრე 

როდესაც წინათ 50 საათი უნდე- მუშაკთა კო: 

ბოდა, ში გამოიწვია 4 
ცემენტაციის” და წრთობის| ბის ტრესტ 

პროცესი სავსებით ავტომატიზე– ტივ. 

8 ავლა გამაწყევის გამო, 45, ონ 

“ პიოშ. 'ზიბებულიძის 
დეტალს, ხოლო საზომი ხელსაწ- ფრ. ბახი შშის %- 

რაიონი), 

“| რებულ კოჭზე, ამასთან ხელსაწ- შელია რა მარშეს 83) აკა - 

ი 
ტალური გადანაცეყება ზხორცია- 827. 

ამავე ფირმამ შეიმუშავა თერმუ- ა“ 

ლად; დამუშივებული ურავშწის შე) მაა ტოაილ ე მომავა იი: 
ლიანობ: 

ღროს შედუღების ადგილი გახუ-| თად, მოწყობილმა ცდებმა ფენდივა მა- 
რების შედეგად არ ჰკარგავს თა. ივ ვების - ჰექტარ 

'კვეთზე. ებულ ი, 2 ცენტნე. ვის სიმაგრეს და სიმკვიდრეს. რი“ შაქრის. ქარხლის” შასავალს. სწო 
1I16 15 მაისი (საკდესი), შარი“ მენიერის ელაზე რწყავს ჰექტ. 

სა-2 ჰექტარს. (საქდესი), 

ხედვით. სრულის 

კ | სტა ები, „გვინდა ვი- 
3 ტანკისტები“, „ფიზეულტურელები 

წილ არმიის რეზერგია და სხვ. ასე– 

32 სსამოთლუბითი 
საზოგადოებების და უმაღლესი 

ხასწავლებლების წსაკელტუნილა კო- 

ვა; 

სგაღღირ ევი ეპონს ბედნიერი 8 1> 
სიჯანსაღის, 

სპორტული ოსტატობისა და 'წელასშის 
ნამდ, ი, ვილი დებ იმნი ქნება მასობ- 

  

მაისს შესდგა თბილისის გამწვანე- 
ბის ტრესტის მუშაკთა ა. სპეცია- 
ლისტთა ლები ა ში რო- 

რი) მელსაც 150-მ 
რ- კიევე თა” გამოწვე, ვ 

იერ შეჯიბრებაში ის დ ბისა- 
თვის წი წილი 

აქტივზე იტა 
ვიღა თბილისის გამწ; 

=> მმართველი ა 

იძე, 
შემდე ბით გამოვიდნენ 

არის ააევღებ ის სიტყვებით გამწვანების 
სექტორების და ცალკე _აიმე 

ტების ხელმძღვანედ ები –- ვ. 
ი), ჩ ეიბე რენინის 

ჯანჯალია (დიღმის სა- 
ნერგე), კიღურაძე , (სტალინის რა- 

იონი), კისელიოვი (ფუნიკულო- 
რი, ბონდარენკო (26 კომისრას 

იძე (აგრონო.:     
ა ქვრნეობის მოთხოვნილების შესაბა- 
მისად, შეიძლება დამზადდეს სხვადა- 
სხვა ზომის საწვიმარი. 
უმცირესი ზომის საწვიმარი აგრეგატი. 

„| პარადში აარნვი იზ, ა. ლე ფიზკუ 

ფორმებული არეალი ს არჩერი 
თბიდ 

რელი კოლონის თე- 
გ რასაის და ფ 

ხელისუფლების აა 

  
  

მაწვველთს მშრომელთა შორის I 19.00 –- უკ 
გამლილი სოციალისტური შეჯიბ- | C> ოს. ჩამუშვება ქართულ ბზე; · ი მახთე ი, 8. 'რების” მნიშვნელობას სახალხო | არაა 2000 ლენი შუ ათა ლ 

ი, გამომცემლობამ 
იკის ინსტიტუტის მეცნიერ. მუშა, კთა | ლი. (ზაფხულის) – „ქალიშვილი კამ» ნაშრომების პირველი ტომი „საქართვე- | ჩატკიდან, დამკვრელი (ზამთრის) –- 

ლოს ფლორაბ, 

კვების, ხილის, ტექნიკური, სამკურნა. 
ლო და სხვა სასარგებლო მცენარეებით. განდაენება“ „ ვოროშილოვის სახელო“   უდიდესი ზომი- 

ერთი უ ძლიერესი. ო 

19 მაისს, საღამოს 8 საათსა და 80 ფიზპულვუტელთა პა#ახი C. ბეტიას სახელობის მოედანზე წერი სამისტრადის საზუბული შე- 
საზეიმო მარში 10M# საა მოსვლები, რომლებშიც "მონაწილეობას | შესდგება ამბ. სულეიმანის ლექცია რუ- 

იმო · მარშის მიიღებენ თბილისის, მოსწავლენი, 'თბი– სულ 1 ენაზეა. ლივ. , „საერთაშორისო 
ი ი თო! 

გ შილა ავუვრეას“ იი ანსხიტიას რე L> ბერიას. სახე“ საქა. იყიაღება საქ, კ. პ. (ბ) 
ლობს ფიზკულტურის ტექნიკუმის | თბილისის ორგ. სტალინის სახელობის 

ენტები, აგრეთვე ფრიად საინტე- | რაიკომში და თეატრის სალაროში, 
ი) ად იქნება ა, „ აფხაზ, ე სათ. დღეს, 17 მაისს, საღამოს 8 საათზე, 

რეთ-ოსეთისა და ქუთაისის საქესტრადის საზაფხულო. კლუბში საქ, 
დელეგაციების გამოსვლები. რემედასი“ ცენტრალური . კომიტეტი 
ს აღსანიში ავია, რომ · თბილისის მოს- | აწყობს ამხ. სულეიმანის ფასიან ლექ- 

ლეთა გნუკლი დასასრულს. მოე- | ციას. თემაზე: „მეორე · იმპერიალისტო– 
დას მ. კამოვა 3 წლის ფიზქულტორე- რი. უმი და. მზრომელია, სხენავზერეთ 

გოგონა და უჩვენებს” თავისუფალ | სოლიდარობის განმტკიცების ამოცანები 
ვარგიში. განიავება 50. რეაქციისა და 

ქუთაისის დელეგაციის გამოს, ინააღმდეგ“ სან -ინითსსითელს, ი", > ევას ა ეფადები „ანემერასის რაი 
2 –– ”„აყვავებუ, სალაროში. 
7. 

მზად კომისია და – 
რომისა და რნადახეძსალვი ბ, ხა სუბაზე- 

ახა ოი > ახოვან ფეხბურთი 
ტის – „სამშობლოსათვის  სტალინი- 18 მაისს თბილისის ლ. –ი4 
სათვის, წინ, ლ. ბერიას სახელობის ლობის დინამოს” სტად ი. სატან- (ავში– ფიზკულტურის ტექნიკუმის – „ფის- | რის” პირველობაზე, >... მეა 

  

კულტურელები წითელი არმიის მძლავრ ლისის „დინამოსა“ ისაია იით 'გრადის რეზერეს მესასიი მ " პუბ ერემეროი ოსტატი ჩვენებელი 
ის საზ; 

აევის თ.ა + არს%> იიი" 
ს | დობა საქართველოში საბჭოთა ხელისუ- 

ფლები” დამყარების XX წლისთავი– ბოლი სათვის. 18 მასს თბილისს საზელმწიფო 
იპოდრომზე ჩატარდება დცხენთა გამო. 

წბილისის გამწვანების ზრესზის მუშათა საქალაქო აქვიჭი ლდ. სააბაიბილ  ხებონი!” მეან 
დო, 

რას ენანი გამოსულნი აღნიშ- საწყისი დღის 1 საათზე. 
იმ ღიდ გამარჯვებებს, –_–_ 

რომლებიც, მიღწეულია თბილისის  #უდიოგუდაყემუ ჩლმს "| გამწვანების საქმეში ქართველი 10:30-- გადაცემა პინყნნა და ხალხის საამაყო შეილის ამხანაგ | წავლეთათვის ურაზყიი დ>% 
ლავრენტი ბერიას ხელმძღვანე- | პულტურელთა რილი მიკროფონ– 

თმ, 055 ონვე 11.30 თბილი= ლობითა ღა დახმარებით, აქვე | სის ახალი ამბები ლ ღა რუსულ 
ორატორები აღნიშნავდნენ ხალხ–- აას 12 ონიური, კონც: 45- საუბარი თემაზე: „საბჭოთა პა- თა სტალინური მეგობრობის | ტრიოტიზმი“; 12. 58--დროის შემოწმება; ღროშის ქვეშ უკრაინისა ღა სა- ქვი დაირა ააა ქართულ და როს; ბზე, 18.00 -- “ონი 

იი ე ააოი ინხთა სთ 

-- უკ. ლ ცხობა 
მეურწეობის აღორძინების საქმე– საღი გმოშებ. (მოსკოგიდან); 20. 

ოკომიტეტის გ. გამო» ში და კისრულობდნენ კონკრე– შონი: საზანაშეილის სეს გუნდს გმი- ტულ ვალდებულებებს ქალაქის 21% საუბარი ქართულ. ენაზე: „ფიზ- "გამწვანების შემდგომი წარმატე- შიშ. 2130-- ას ვირ ია წველოვ 
ბებისა და XVIII პარტკონფერენ- | მა ქართულ ენაზე; მ20 გ ანასენელ 

ცნობათა ტრანსლაცია მოსკოვიდან; ციის გადაწყეეტილებათა შესრუ-| 2206 ონცერიი უემი - ასკო 
ლების უზრუნველსაყოფად. საქართველოს მოწინავე ფი კოღტეა ლთა შეკვითით; 00.10 –- უკანას აქტივმა კიეველ ამხანაგებს გა- ია იელი, გამოშვე წ ქარ უგზავნა სოციალისტურ შეჯიბრე- თელ ენა–ზ;ე 00.30 -- უკანასკნელ. 
ა „გამარჯვების შემხვედრი პი– 

ობათა ღამის გამოშვება (ტრანსლა– 
ცია მოსკოვიდან). 

( =7–ლ ს პინოებში #3 
„საქართველოს ფლო/ა“ „ რუსთაველის სახელობის, კომკავში+ 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკა- | “ელი ამრა ავვაროისაა ფოს. >. ი მოუშეა ჯო. | მილი ეჭდავი ივანე ფეო ოვი“, გამოუშვა ბო- | ოქტომბერი –- „პატიმარნი“, დამკვრე“ 

იული დედა“, იგითი ს სახ, 
ოხლან და ლიუდმილა", ს. ა აას 

საქართველოს ფლორა  მდიდარო, ჟემბთო კვე არმანტებნი»". 
ს” აწონათი . 2 კიჭღენიჩის 

ფლორის შესასწავლად დიღი მუშაობა | --ს კლუბი – „თემური და მისი რაზ. 
გასწია ბოტანიკური ინსტიტუტის _. მი“, ნავთლუღის რკინიგზის კლუბი -- 

„მიტკა. თელიოკიშ, მეცნიერება და ლექტივმა. ნაშრომი „საქართველოს | ცოდნა -- „მეზღვაურები“, საზკვების, ფლორა" გამოიცემა 8 ტომად. ამ ნაშ- | კავშირის “ანი – „თოფიანი კაცი", რომთა პირველი ტომი გამოვიდა. 1.300 ორჯონიკიძის „სას. პარკი –- „ქალი 
ძალად, წიგნის 330 გვერდზე მოთავსე- > ” 
ბულია 11 ავტორის ნაშრომი, 

გამოსაცემად მზადდება მეორე ტოში. ' პასუხისმგებელი · რეღაქტორი. 

  

  
  

  

  

  

  

      

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

კ. მარXჯან 'ლის 
ააბხილრბის სახელმ. 

  

  

  

  

  

ლევისი ი ფ = გი) 

პანსერიდან, კამოს. 3. ვაკის. . სასა- ფოსოში თე 11936 

  

  

  
  

  

უდანაშაულო დამნაშაჭენი 
სერია მე-5 აბ. მე-7 წარმ. 

მაზამ სან-ჟენ 
  

წელაჭი 
დასაწყისი საღ. 8 ს. და 30 V,       მარჩარიზა გოზიე 

დასაწყისი საღამოს 8 ს. 30 წ,   
გაბრიელ, გიორგი ·'ამბოკაძეები 

ლშეილით, წანა. 7მაპაეთსიასი 
წილე თ, რძლებით, ოლღა ბარა- 
თაშვილი და თამარ ქმარშვილით 

იუწყებიან 
სოფიო ამბოკაძის 

გარდაცეალებას. გამოსვენება 17/V. 
6 ს. ქალ II საავადმყოფოდან 

კუკირს სასაფლაოზე, 11938       
ხოსრო. სიმო წის-ძე კობაიძის 

გარდაცვალებას. მხთაბიბ 
7. ს. დაკრძალეა 18/V 3 
ნინის, 82-ა. 
  

პიფან, 
ებით, ძმები მაქნო, წააას. 

'შვილი, ხალი რძლები 
ემი 21% იუწყებიან, რომ 

ვაკის საფლაოზე დანიშნუ 

დათიკო ი წსხილიმ/Mთეს     
საქდესის თანამშრომლები ცერცვა– 
ძე, ჭუმბაძე, გობრონიძე, 
ზიშეილი, ბოკერია, 
მერემეი კვარაცხელია, 
ხუციშვილი, ხუხუ რიმყელი, დომი: 

წაძე იუწყებია! 
ნატალია ს სსლ მ. 

"გარდაცვალებას, 

  

: (საქდესი). 8, ხატიაშვილი 
აიგილაი შეი ოლ ლ შლ) თლ ს1=II-2II=MI=V991=II8 III= =III=III=III=III=III=III=III=III8ს თბილისის %. ფალიაშვილის სა. | თ ოოო თ ოთლოთოთ 

სბალინის სახელობის ჰულჭურისა ღა დასვენების ქა”ა! (შუნიკულორ, = | ხელობის ოპერისა და ბალეტის 8 ი. არტელ მას ასეალიია წევრთა საერთო. კრების 1941 წ, M წ) | ლენინის თრდინოსანი სახელვ- = 7 მაჩსს  "''ყ”ხველო დარბაზში ხ. გეგიას მთელი ამელი ლს ბრივი გ (თრბანი "I წიფო. თ ე 8 კოოი პეს არსადაემი,. მიერ, ება: 1. აა. - საა პზქმრმა წა ჰყნბრლაზვერჭა აფკრავს! სასულე (მრკესტიი ა. 6. ჟელტუხი ის | რექ 18 მაისს · საინმეძტაობას“ ხიპვინზაცია 8 აწყისი 9 საათზე, დასწრება თავისუფალია, შეება დ რას ს-M რამი. რმამიელი წლი II დილის წარმოდგენა დაკლებულ 5 ბი ორგანიზაციებისა და კერძო პირებისაგან == ' 8 მიჩსს სამარძუელის მეილი შა წამს სახელმწიშო შეი = ფასებში M, აა უნიაბდე. რის შემ მათ არავითარი პრეტენზიები არ მიიღება · მაქსიმ 15 ალაარღი შუ უხწებაბ ტირი, კართილი! სახლი დას სხე საჭად ფელ! III | გდოლიი  “ გ ბ არცის, 50, წ 11-ე მაძიმ · ხანა, ს საათის მელმმიი "" = 1108 დ. კავსაძე. როყენობარ აბია ნაწილის ხელმძღვანელი ოსონტობი- ათამდე გახსნილია. სამალელი ოდინი აი => ქეი IV "ია მ. წბმი. ფთთოთი დააა · 
=% თს აივიბ L) ) 18 მაისს. საბაჭშეM 55-55 - ფინ თოჯინების თეატრის წარმოდგენა “ “ = ბიღეღები ე დღის 1 საათზე შვილები ოლიჩკა, ანიჩკა, ჩკა, მეუღლ, რინე, შვილი მ, დასაწყისი დღის 1 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სირჰჩ სსენაზე : III მარრის. მოა. გშლიბა, შა სემაანით > რ ალი მარეხი, 

ლ -- I. I. |: ღე კ|.“ოძძ“ძ/– – სპოოთვეს ო "კოს. ლი“ ნინო... განო ისწულები გივი, წელი იუწკი. =III=III=III=III=III=III=III=III=III=III=III=III=III=III 1=III= ==3 უა ლლ შვილები _ პარმენ, _ პიმენ, ი აერია გივხელაეები, _ა სურვებეს ბბ თბ 
' » ეი 21 "ვი! იუწყებია ვლასი (ვალოდია) მშობლები ელენე, იოსებ ”შვილე- შაიენიშვილი, ები, შვილი >. დავით რუსაძის გარდაცვალებას პანაშვიდი 17/V თბილისის %. ფალიაშვილის სახე! 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თ 8 ა რ“ 0 ს ურმებით თა ფამ ათენი მავვირეიბე 6 წა ძოო%ი გ თაცვალ რაღა ალი IV 2სავერბ- სლ “არლი 190 
წესის წიევი სალმა რევი. დ დრი თიში 505 ანისის. ი სევეიისი ვუმნენ" “ა ორის ქ. # 10 მცხოვრებნ გონკრვებ ნიი 2 ალა, 0. 28 ფლმიზე ათევს არშაკ თაფ აივაზჭზო ვის = ცოლი მარო, შვილები ნოდარ, ნე. ბილეიშვილი, ისნატრებ. საიაი ატისტეს ზიყმი ჟივმიძი აითაცვალ ას. გამოს, 18 26 . იაშვილი, კოშუტი, ავაქიანი, სვანი. რი პანაშვიდი: სხ ვას ატო ს ეყნება V უწინ, ან ტიბც, M 5 5M წათე მალო” გელიბიწინ.V ძე ძე იუწყებიან 

ს, რგის.ძე  ძა| ჩირმვის შეილები ქსენია. კასიანი-მაგეანაძ დიანიჰო ანდღულაძის გარდ %8 მიე ა) რზ სახსტაბ ბეა აოი თავია 8ს, და თამარ ასათიანი ოჯახებით თუწ- ლუბა და პანაშვიდი. დაცდა. 18MV 2 ს, ბოჭო- გარდაცვალებას, 11932 დასაწყისი საღამოს მ თმენი აუწყებიან, რომ ს რემაელი 1 თს მალე. მშობლები ლოლა, ეზე თი. „ეაჩეიშვი- 
ნატალია ივანეს. ასულ ს ვაკის სადო» დანიშნე. ცოლი პელაგია, მცოლბა, მეუღლე ნიკოლოზ, წ. ლები იუწყებიან, რომ 18/V L ახვლედიანის ცოლშვილით, მო. ააა ლოს შცილები' ღუ- | | კუკიის დაა დანიშწტლიბ რუსთაველის სახილო.- ნორიკო. ანთგილ ალტას ლადო მარელევიი ომვებიან ს ს» დედა ევა, და ქსენია, 

ძმები. კლავდიუსი, თენჯიზ ოჯახე- ივჭიჰკოს 
ბით იუწყებიან, რომ 18// 2 L. სამოქ. პანაშვიდი, 11933 
კუკიის სასაფლაოზე დანიშნულია   

ძმები ბარდღა, ბიქტორ, · რძლები 

        

ლ. პ, ბერიას სახელობის ბოლ-გრაფიული 

გე სანინაალება და ზამოიცემლო გის. მისამართი, 
– 3-06-88; ზანჟო 8 ებებისა, 

მაციი IM – 3-80 84, სამხედტოსი –3- 57– 6. 

თბილისი, ლენინის პუჩა, # «ვ, ტელეფონები, 
ტიული და პროპ აბახდის – 

კომბინატი „კომუნიტი“, თბილისი, ლენინის ქ., #M 28, 

პასუხ ისმბებელი ტედ, C 
3--81-- 84, სასოფლო. სამეურნეოს ლელი I წერილების – 3 73. 24, ა/მბ, მორიბისა და ბამომშმე ბის _- 3-6) 28 გაიმ 

–-605; ბამომცემლო ბის –3--51- 81; 

26 (მ, გსნაპბოტის მოადგილი სა 36301, 
ათლება.ჯანმრთე ლო. ს ძრავის დირექტორის ე ეს 90-83; ლიტერატუტი სა და ხელოვნების და ინფრირ. 

  

ვალია ყუფარაძე.წიქო რიძის ცურე, ვურა, ბიძა მიხა თოფური- სამოქ. პანაშვიდი. 11950 შეები ცოლშვილით იუწყებიან ვლის სანლრო თოფუტიძჰის ი მაშო, შვილი ვართან, რძა- გარდაცვალებას, დაკრძა ლი სონა შვილებით, ძმისწოულებ, მეს ავე ყვი უბ 
თანა. იი. ლები ს, კარგარეთელის, 9. 11934 

სმდრაკ ივანის-ძე სადაღოვის აირის ალი ავ. 
ა 

ი.ი ე 2, ა წევ ალის. რე ადა: III. ენბელსინა მსუჭნიშვილის პავლეს სასაფლაოზე, 91951 | |, გგიდაცვალებას. · დაკრძალვა 195         

მნა _ სასშხისმბებილი მდივნის – 3.08. 67; პ/მბ, მდიმნის 

70, ხელნაწერები ავტორებს არ შბრუნდებათ 

უმ) 22642.
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