
« აითი 212 წ #7 " 15.» 

“ა. იღეს გაზეთშია (რ. 
ბედნიერი საბმოთა ახალბაზტდობის დღესასწაული. 8„წინ- ს სახალსო დღესასწაული მო.წღოლეთის ფიალა უბ. 

(I-ლი ). ლიკაში,მიძღვნილი სახალსო. რევოლუციის «§-ე 2 დმი 
4 წრაკრშს ჩამოვიდა ჩეხოსლოვაკიის მთავრობის დელება- (I-ლი გვერ 

  

ი # 

  

'დი). 
ცია ბ-ნ კლემენტ ბზოტვალდის მეთაურობით (I-ლი გვერდი). სალი საქართველოს სსრ უმაღლესი” საბზზოს “პტეზი- 

სენჭრალუტი ჰომიჭეგის. თბილისის ჰომიჭევისუ დუ ი. ბ. სტალინმა მიიღო ბ-ნი კ. გოტვალდი (L- ი), ებ ერდი). . 
არს (4 'საბჭყების (Mრბან. ი. ბ. სტალინმა მიიღო. ირანის პრინცესა სრა 8 შეხლევი 8. ოდინი --- საერთაშორისო მიმოხრრს) Mბუ:, | (ქანის) 

III.) ლი”IMI Lნ-0ჩიხ9M070 8 (1- რდი). დიდება, საბვოთა ფიზკულტუტელებს -–- სამშოგლოს 294 1ნ0იიCCCCLCC #CMILIICI08 
25% 

M0MIIIMნII M0V3VM « C0861708 ინწისჩ 08 100I9IIIIMMXC9. ვყხოინ ით 'მოსპოვს. ჩამოვიდა ზაერთიანებული ერების ორბანიზაციის | ბარე პატრიოტებს! (მე-8 გვერდი). 
პეშები (1- მე- რ, # 

კვირა, >, ივლისი, Iი46 წ. # 146 (7015), ფასი 20 პაპა, ზენმრალური მდივანი ბ-ნი ტრიუბვე ლი (I-ლი გვერდი), უცხოეთის ამბები. დეპეშები (I/ლი და მე-# გვერდი) 

ბედნიერი საბჭოთა პხაელბეზრდობის მოსპოვს ჩამოვიმზა ჩეხოსლოვაკიის მთავტობის უკრაინის სსრ მიჩნისზრთა საბჭოსაგან 
დღესასწაული ბელეგაცია ბ-ნ კხემენზ გოვვალის მეთაუტობით კრაინთ, (6 მანისტრთა საბპო, ლიმა მწუხარებით იუწკება, რომ 

ფ მოიჰ ი 1946 ის 19 ივ ს კიევში ხან ლიეი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაი- 

ა საარი > გიო აღწ +: ას ღექავ სასახრბით რიე. ტდ სავი. თემი ათი კლი . ვაა ილეიი ეო სამხეთა ბი: ყვალა ჩვენი არლის ის გამოჩენილი. მეცნიერი, უკრაინის სსრ მეცნიერებათა 
2 > , სსრ კავშირის მეცნიერებ. მიის პრეზიდი: 

სახედ ა ფაილი - ლ. ორენბლ რელი დაჯილდოებუ- იის 3 აე. მემილი ხახნხრროს სტატს-მდივანი 26 'ეეეი ეეე ეი ა იარი ბილი 8 
სტე ს. დ დღ» –” :. დეპუტატი და უკრაინის სარ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოაღ- 

შეთანხ ხლა წაით ანაა წია „ა. თალ გვველერ მოსრთი 12 ამის) ელჩი ჩეხოსლოვაკიაში! გალე. ალექსანდრე  ალექსანდრეს-ძე ბოგომოლეცი. 2 
ვ. ა. 5 

რთობის, მისი მორა მარება ჩამოსულთ ცენტრალურ აეროდრომზე შეს, სსრ კავშირის მინ. ე ვდნე§ კა. ისტ- -3, რი ერთიანობის, მისი | მტრის გან აას თი 
შეთა შენე ერთეაიბის, 2იი 2... დიდი სსამიბი ბ ვი 5.8. ხასია. საველე და ს ოარეთ საქრთა მინიტრი უკტაინის სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისაგან 

რების დ ჩვენი ირევა. ა. აეეე ა. ი. ვიშინსკი, ოვის საბჭოს ს თავმა დომარის მოადგილე ი. ა. პანფენო- უკრაინის სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი ღრმა მწუხარებით იუწ- 
ამ დღეს , ჩვენ ორედ აღვ ნიმნწავთ წევ საბ, ვი, 66. კა. იის იის. სამინისტროს კოლეგიის წევრი ა. პ. ყება, შრომ 1946 წლის 19 ივლისს 22 საათსა და 15 წუთზე კიევში ხან- 

დიღი სამაბულო. ომის ძლევაბ ოსილად | კ ია > შეუდ იე 'ვიდობი. იან · მშენებ- პავლოვი, მა 9C მალარია კი ანტი გენერალ-ლეიტენანტი კ. C. სინი- გ ძლივი 7 კვადშვოლთბის შემდეგ გარდაიცვალა გამოჩენილი საბჭოთა  მეც- 
დამთავრ აე შემდეგ, მმვიდობი, ლე ესად ფართო ასპარეზი ლოვი, სსრ კ ა სამანი ს) სარქმო 8: ლების იერი, ს! კავშირის უ მაღლუესი საბჭოს დეპუტატი და გაო. სსრ 

ვითარებაში ომმა რ: სიცხადით აღა თს იზიკერი კულტურის შე? გამგ, ფ. წიე სავი უმაღლესი საბჭოს 'თავმჯდოშარი 
დაადასტურა, თუ რა მაიშვნელობა განვითარე ღლეიი. (ისე ულთ აგრე ა-ი ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლი იკის მოსკოვის რი, სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადე 
აქვს. სახეები. ლტურასა და დღ > _ 55 1. შე საელჩოს წევრები ელჩს ბ-ნ ი. ტან 9. გორაკის მეთაურობით თაბ მაშა სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრე ეზიდე 
სპორტს | წვინს დიდ ს ისტო რიულ გა- <591 სენ 2. ბეპზათ ააფი დატებულ (ი ნები, ბოგომოლეცი, 

ეა ურასა. და 

  

  

    

  

ლე, სოციალისტური შრომი! 
პრეზიდიუმის წევრი, უკ 

გში” 
ნის 

ტი ალექსანდრე ალექსანდრეს-ძე 

    

მარჯვებე რავმეეს ეას- | ქუ იიი ააა დრისას ჩამწკრი ვებე ლიი ნა რულებულ 
მრა თრთობიმ, შუმტაბი “> ააწილი ბებში, ს ბაბ. ს ა, მერილი რმებრუდა გარნა ბრის წაკლა პვდენცოპიმიბი სსტ ჰავშიგის მინისზტთა საბჭოში ოთა მეურ ოლებ- კეროდრომი მორ ჩეხოსლოვა ანობ. წელეს ბებში, აწი აარა ი მორთული იყო ჩე ლოვაკიის | 
§ 8ი ფიული, ღმპობეაბი თა ული. გვრის აასაიაბათ ალმეზით. სამედიცინო. მეცნიერებათა დარზში ზამო ჩენილი საბზოთა 

ვდ ბრილი, გადღაღბვყაში, კო. (2 აღცელებელთ ახალგაზრდა, ბუ- ბ-ნ ჰლემენ8 გოჭვალდღის განსხადება დავყო შისა და მისი ოჯახის უზრუნველჟოფის შესახებ. 
ელგვარ საბრძოლო. ა! - მვობიდან მივა! ტანვარჯიშს) აეროდრომზე ჩეხოსლოვაკიის პრე-| თქვენი მამაკი წით; არმია, სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭომ, 5. დაწესდ ადემიკოს ა, ა. ბო- 

65 ებაში სჩანდა კარგი ააა ყეს და სხვა სახის ავე 8 ფიზკუ ლოუ მიერ-მინისტრმა. ბ. ბ-ნმა» ო. შოშა –გი ს 5 ბრძენი, წ-ა სტალინი დაადგინა, · ჰ გომოლ; ეცის ს უწ). ხეღობძს სტიპენდიები 
რტული აღზრდის შედეგი, ულ და სპორტულ მუშაობაში მა შემდეგი განცხადება გააკეთა მიკ- რო: ხე ანა თავისუფალი მეხასორვაა 1. მიეკუთვნოს აკადემიკოს ალექ- | სტუდენტებისათვის თვეში 400 მანე- 

ა საბჭოთა მეომარმა მიიღო მშვი- | მშრომელთა 'ფართო მასების მონაწი–- როფონ დეზი კიის რესპუბლიკა ატ იქნებოდა. _. "| თი ოდენობა თვათეული 

დო! იანი წლების პერიოდში, ფეი“ გასაძლიერებ ად საჭიროა! „საბპოთა კავშირის” მოქალაქენო” პირადად მე თქვენს შორის ეცხოვ- ცის სახელი კიევის სამედიცინო ინს-| ა) მოსკოვის სამედიცინო ინსტი- 
საბჭოთა» სახელმწიფო, გოლშე: 2. რაიდ ჩავატაროთ საინტერესო შე- | ძვირფასო მეგობრებო! რობდი მთელი სამამულო ომის ტიტუტს და ექსპერიმენტული ბიო- ტუტში--ხუთი სტიპენდია . 

კური პარტია , უდიდეს ყურადღებას ანი ლაშვერობანი, კროსები, ნება მიბოძეთ გადმოგცეთ. ჩეხო: მ ლოხაში =. სამტაღები? მ ჟ_ სა . ა იალოის ი0ტი) 3) კიევის სნელმწიფო უნიგეშ 

აქცევენ ჩვენს შეეყანაში ფიზიკური შართოდ ღარერგობ სპორტი“ ნ | სლოვაკიის ხალხისა და მისი მთავრო: 15: შემეცნო, თუ რა ღიდი აძ ტუტს. ტეტში--სამი სტიპენდია; 

83 ააა. > ი. თ ური? >. 521> 8 მიზა იჭხის ამი 1-2 > უგულითადები სალამი ების ი.ი შეწესი ვი 2 დაწესდეს აკადემიკოს ა, სეღულა) , ბ) ქიევის სამეღ დიცინო ინსტიტუტ- 
ბეა +“ ჩვენ. გვაუ ბ შ- 2? გ + _. მძღ 1» _| ჩვენა მთავრობის დეთ ნა მოს- ეცის სახ; ლ ობის აი 'ელწლიური ში“ ხუთი სტიპენდია; 

ობდა. რ. კალი ინი, – კოველ” ლეობაა ესტე ატური ზელმძღვასე ოვს ჩამოვიდა იმისათვის, რომ - ევამოსილი == ღა. გან- | ბ ა თვა! ინო აშრომებ ისათ- დღ) ხარკოვის სამედიცინო ინსტი- 
მხრივ განვავითაროთ ადამიანი, ლობა გაღწიო ქალაქად და ა... მათს კავშირია მთავრობის წარმომად თ. მაბიბ ლ აპლევზი შემ წი თი სამედიცინო დეს ხბათ ფაი) ტურში ნამი სტიპენდია: 
8 იას კარგი 9 რბენა ცურვა; ფიზკულტურულ მოძრაობის განვ „ენებთან განიხილოს მთელი რიგი მეეყანა სღხაეს ს წეაიღეი ომთვე ს! აზე- გში 25 ათასი მანეთის ოდენობით, ე) ოდესის სამედიცინო ინსტიტუტ 

ფალ, საა - წესნი  პქონლის ეს, კფატერის და სპონტის” პროპაანა საკითხები, _ რომელთა. გქლწყვეტაბ დებითი 0. ებებით, თქვენ „წამ უა. რასაც. მიანიჭებს „უკრონის 58 8 იღონა სტილ ოა. 
დ. „|“ ა განამტკი, წ სრ 'იერებათა აკადემია. , დაევა! სრ კავშირის! ც- 

> „. რო 2 31% 2. :3 წებ სამ სელბ შო ქნ ი. ნი ს” მევნების მეგობტოზა _. შობად. ო შებდა სხელბ წელი მონი 3, დაწესდეს აკადემიკოს ა. ა, ბო“ | ნიერებათა აკადემიას 1946-4გ წლე– 
მზა გამა აა რთდიფი| გა ნავვაობითა სორტო მოე ონეენტა- აგრეთვე ხელი შეუწყოს ვ ნებს, სმემლვიმი ამხადებელ წაბი- გომოლეცის სახელობის ბადოქტო- | ბის განმავლობაში გამოსცეს აკადემი 
წია! ნება მ ყველა ფიზიკური თვი- ი. რ) ეზრენელოფის ს შევვი წა აასს სეი ველთაო 8, ბის ჯებს. გვამი. მვინი ო! 'რწლიანი გეგ“ აირ სტიპენდიები თვეში 1.300 მა- კოს ა. ა. ბოგომოლეცის თხზულე- 

სების პარ რაღ მას სიერა: იზკულტურის დ განვითა. | ბ? 'ტკიცე მის გასატარებლ. ეთის ოდენობით თვითეული: ბანი. 

უვეთარდებოდეს. ააა ცი თვისე? ს ჩ# თ. მესრალაი ათ: პირველ რი- რი-) ფეხი ს შეზდვდჯით რა ყოველი სლა- დარწმენ რომ ამ. ახალ! . სსრ კავშირის სამედიცინო მეც- 7, გაკეთდეს მემორიალური დაფები 
ბებიც“. სწორედ ამ ამოცანი I. გებში უნდა იყვნენ კომჯავშ. ელები ი. ვისათვ ავლ 2 დედა-მოსკოვის მშე > დებითს ფ- ალი ვთ აკადემიაში –– ორი. სტი- | # 4 სახლზე სივცოვ-რაჟეკის ტეწზე 
რულებისაკენ ა “არის მიმართული საბ- კომკავშირ 05. ფარიეეძრბის ე გი მადლობის ი .– ლივე იმო ბაში ჩვენი ე მაიყნა ა და თანა- წვ“. 6 ,„M სეო თბას ანამ აეი კოვში 8. # 21 საღზე 
ოთა მთავრობისა და კომუნისტური | ე აიწევს ამოცანაა ა უვ ადღლობისა ყოველივე ზგიაოთ. სავსებით მართლდება. უკრ აინის 'ეცნიერებათა | ვინოგრადნაიას ქუჩაზე ქალაქ კიევში, 
არტეის ღონისშიებანი. პვვმანნ -. ლტურულ კოლექ- სათვის, რასაც თქვენ, _ საბჭოთა კვმ ოს საბჭოთა. კავშირ-ჩებო- ... ა იაალა სადაც ცხოვრობდა და მუშაობდა გან- 
ფიზიკუ ი კულ ურისა დ. სპორ- | ტივებს, ს სანიმუ? 5 დ დაკენონ ახალ- რის მოქალაქენი, საეფეეღითა ჩეხო- ალის ძმობას! გ) სსრ კავშირის მეცნიერებათა | სვენებული აკადემიკოსი ა. ა, ბოგო- 

რებისათვის დ. სახს- ! გაზრდობის ფიზიკური აღზრდა. დი- სლოვაკიის რესპუბლიკის აკადემიიც ბიოლოგიურ მეცნიერებათა | მოლეცი. 
იგავით ნ, ჩვენ 359 82 შაი % 4 „გაწვა. შეუძლიათ ხ: სუფლებლად კარწრელი ა ფაში' იავა აყვავება ღიდ საბ- | „ანყოფილებაში––ორი, სტიპენდია. მ. დაენ-შნოს განსვენებულ. აკადე 

35 აგან, 4, დაწესდეს“ აკადემიკოს ა, ა, ბო- | მიკოს ა, ა. ბოგომოლეცის ცოლს – 

  

აგებულია ოთხასზე მეტი ადიონი | ფ: ფიხულბერ ელოს აბჭოთა | ლ! 3ჭოთა კავში: 
დელვვი8 სამუჩ ხასპ. ანი, % აწიზაცი, '. ჩეენში, ჩენის ლოვაკრიში, ყო მ) (იენ ვედ და ყველა ჩვენ- გომო ის სახ ბის საასპირანტო | ოლ რეკის-ას: ბ. მოლ. და 28 ათასამდე სა ჩედანი, ოფაეშიბე (ი ხანემავებს ასლი აა - აა მემე ესა „ვააა საა აარ იღ გიორგი ასულ ბოგომოლეცს   

    

  გაშლილია ფი '. მეის “ე, ცს სა წიკები . წ. გ - ბავშვმა იცის –- თქვენ არა, თ; =. დიები. თვეში 800 მანეთის 109-> სავ ირე 2. ჟამ. 
ნიზაციების, ეები! გუნდების ურნა ა აეე ლი % ეული: კართა საბქოს ყლ დეკე 
ფართო ქსელი, ახალგახი აა გ ა შინა ო >. „იმL მუსპოვს ჩამოვინა გაეტთიანებული ე/ების ოტგანიზაციის ',,, (2, კავშირის სამედიცინო მეცი ბრის . 1425 დადგენილების შესაბა- 
სეი თველოში მაგარი, % ლენინსბალინ ს გენეტალუტი მმივანი ბ–ნი ზტიუგვე ლი აიას დახმარება. 70,000 "მანეთის. რაოდენო. 
2.202 ფიზკუე: რალი ჩაი) იჯევზით ი 0რვებელ ახალგაზრ- 288 ივლის მიბკოვს წმღვილი სას ვეეელ ერებს ორგანიზაციის ბ) უკრაინის ეტი მეცნიერებათა ბით. ექს. გიშის 
რომლ; შიც ითვლება 65.975 დობა, 1 გენე“ ბალური პდივა ი აკადემიაში –– ორი ია; 9. სეი იკოსი ა. ა. ბოთ. ლეცი 

კნატუნელი ი. მარტო გასულ წელს ჩ-| დღეს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქ ცენტრალურ აეროდრო! ს (იებე ლის მსე სი სარ ყავში- გ) კიევის ლტ ინსტიტუტ- | დაკრძალუ იქნს სახელმწიფოს 
ტარებული > 2.875 ს საფაონტო ღონის- მოსკოვში „ტწადიციულ მაე ლები რის საგარეო საქმეთა მინი! მოადგილე რი რ. სეს ირის | ში––ორი სტიპენდია. ხარჯზე. 
ძიება, შიც .. მიიღო ფიყელტერ ულ პარადზე თექვსმეტ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საოქმო განყოფილების გამგე მო- 
ე82.535 კახა ე იმას ნიმნაგს საბჭოთა უბლიკის ახალგაზრდო- ლოჩკოვი, სსრ კავშირის საგარეო საქმეთ. სამინისტროს სრრთაანებირი ჯ 
=-. ფი 0. და იდა ჩვენ“ | დ ბა სამშობლოს ე ვენებს. თოვლი რავ სვეს ევი განყოფილების გამგის მოვ ვალეობის მ გამოჩენილი საბჭოთა მესნიეტის უპტაინის სს4 

რ ობ. ველს, თავის. წლიეოვლბ,, გოოუ ა, ო ი 2 ო და უფრო მასობრივი, წევებს, თავის ქლეერებას, ' გმინულ . სრულებელი >. ა, როშჩინი, აგრეთვე ნორვეციის საქმეთა დროებით «5 | მესნიმტებათა აპარემიის პტეზინენჭის ა. ა. ბომომოლეცის 
> ოფნას. ტრიბუნის წინ თავის დრო- ხსოვნის უპკვმავყოშის შესახებ ხდე რესწებლაკის მრავალი ფიზ- შე ს უარხარებს საე სა. 

რ ივით და ფიზ. უკრაინის სსრ მინისტრთა საბჭომ | ლოგიის ინს ი; სახლს; ვინოე“ 
გმდტერელთ ახყობს, ოი მარტო მესალაერელიძ: _. ს ეჩვენებენ სახასხო ზღესასწაული მონღოლეთის სახალხო დაადგინა: ქალაქ კიევში გილი გრადნაიას ქუჩა ქალაქ კიევში, ი. 

საქართველო, არაშედ მთელი საბჭო.| ფი მელვენიიდ ის სააბ 5 აე” აა რესპუბლიკაში. მიძღვნილი სახადო ტევოლციის ნას შ. ს სანიშნწავი საბქოთა მეცნიერის დაც აკადე მიკოსი ა. ა. ბოგომოლეცი 
თა კავშირი. ჩვენ გვყვანან ფეხბურ- შებე ი ჩვე ესპუბლიკ .- აკადემიკოს ა. ა, ბოგომოლეცას ძეგ- | ცხოვრობდა, დაერქვას აკადემიკოს ბო- 
თელთა და კალათბურთელთა უძლიე- ართველი > არეელად მთე. 25-ე წლისთავისი?მი ლი; მემორიალური დაფები გაუკეთ- ომოლერ-ს ჭუჩა; 1947-1948 წლებში 
რესი გუნდები, მსოფლიო რეკორდ- ქართველ ბელადს ესი . 51 ულაწ-ბატო.რი, 17 ივლისი. (საკ-| ოქროს თასი. ასეთივე საზუქრები 8 დეს ს ქალაქ კიევში უჯრა 952. შე მეც- უკრაინულ ენაზე გამოიცეს აკადე ემი“ 
სმეწები. ჩვენ გვყავს სსრ კავშირი ზარენე ბრძოლისა და შრომის სახე- ღესი). გუშინ „ულან- „ბატორში ფა. დასცა სიაა ელეგაციის ხელ- შის ათა აკადემიის .. მედ აი კოს ა, ა. ბოგომოლეცის ყველა მეც- 

  

  

    

   

  

სპორ, ამსპხურებული 26 ოსტა- «როშა. თაერდა ნადოში –- მონღო თსსა) მძღვან; კავ. ას და უკრაინის ნიერულ და პუბლიცისტურ ნაწარმო 
ტი, წაი ისტატი  ხევრმ. ს საემარჯონ | საბჭოთა ფიზკულტე- | ხალხო. რევოლუციის 25-ე წლისთა- შირინ ღესპანს მონდო ლეთის სახალ- L- აკადემიის კლინიკური  ფიზიო-!ებთა სრული კრებული. (საკდესი). 
ქართველმა ფიზკულტურელმა პსახე- რელებს! ვისადმი იძღვნილი სახალხო ე- | ხო რესპუბლიკაში ამხ, ავანოვს, მცი- 

ლა ჩვენი სამშობლო ღიდღ სამამულო გაუმარჯოს საბ. ით. ფიზკულტუ- | საწაული. წადომის  , უკანასკნელ | რე ხურალის პრეზიდაუმ ი თავმჯდო- მიერი მორა შელბი დავა ხელაია მევევაბს ნეი დღს სწამოვბდი ხბილი ველი წე სერა აასს ფ, ე, ძეტჟინსპის ხსოვნისა0მი მიძღვნილი პ#ებები 
ხელოთ საბჭოთა. კავშირის გმირები | ნი გამარჯვე. ებების სულისჩამდგმელსა ტო შეჯიბრებანი. მონღოლეთის საუ- ნაღომში და მცირე მარლის ვილნიუსი, 19 ივლისი. რაკღესი).| ვაწეობა. სახელი იაცეკი (ძერჟინსყის 

დავით ბაქრაძე, გარი მერკვილაძე, | და ორგანიზატორს დიდ სტალინს! კეთესო (არრეას პრიზები გა- პრეზიდიუმის დომარემ ლიტვის საზოგადოებრიობა ფარ- | შერქმეული სახელი), მუშათა კლასის 
დაეცათ. ატადიდ იუენ ნენ. მონღო- | ცენდემ, ფაილს. 'თავრობის დელე- თოდ · აღნიშნავს თავისი თანაშემამუ- | საქმისათვის მებრძოლის ნათელ სა- 

2 - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV დევის საია შა "წევრე აია. + მეთაური: დემი ბი წარ- ლის. – შეუდ! ჩეკელი რევოლუციო- ხედ დარჩა კაუნასის, ვილნიუსისა და 
- ლეთი ალხო ლიკი! ე სთ; ევა აღჭვა ომელმიც მადლო- ის, ლეხინ- ინის პარტიის ერთ- იტვის სხვა სამრეწველო ნტრე- 

ჩ. ბ, სგალინმა მიიღო ბ ნი ). გოჭვალიი მიერ-მინისტრ ჩოიბა დხაწის მეთაუ- აუხადა მო ღეთის სახალხო _ სტირ მერს ვათ სას 38 ამელი ს ეწველ ცეტოე 

  
  

    

  

    
  

  

    

20 ივლისს სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს ი. ბ. ტბით, საბჭოთა, მთავრობის > მესი ს მირების მონ– : ე : წ ვრობი ელე: ესპუ ის მთავრო ო დაცვალების 20 წლისთავს, გუშინ და დღეს ლიტვის საწარმო- 
აღ „საუბარი 5 ჩ წესია რესპუბლიკის მინისტრთა საბ. გაციის წევრ შებ ამ! ამხ, ს, ვლასოვის შეთა- ღოლ ხალხს დელეგაციის წევრების ფელიქს ედმუნდის-ძშ ძერჟინსკი დაწესებულებებში გამართა საი 

ქოს, თავმადომა, ხა 2 გავი იი ი წივაა(ე4ე მეწეს»ნ ვ. კ ურობით, კავშირ წსადიაი გულთბილად ღა სტუმართმოყვრუ- | ლიტვაში დაიბადა, აქვე სწავლობდა კის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღა- 
მიღებას და; სსრ კავშირის” საგარეო აქმეთა ტრი ვ. 8.| ივანოვი, მოლი ეთის ს არაბი ლაღ მიღ ბასათ ის და რწმენა გამოს- და აქ დაიწყო რევოლუციური მოღ-| მოები. 

მოლოტოვი, ვოლუციური პარტიის ხელმძღვანე- | თქვა, რო: აღვავიი და საბჭოთა 
ლები, მონღოლეთის სახალხო არმიის | ხალხების > ბა რიდევ უფრო ჩას! აი ორი 

ჩ. ბ. _ მიიღო ირანის პრინყმსა აშრაშ შეხლევი| გენერლები და სხვები მჭიდრო გახდება. უჰუნჰსჰნელი ყნობები 
ლისს სსრ. კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯღომარემ ი, ბ, , ფლ სასწაულზე საცა. აა ს წადღმის, დ ღღ დღეებში შონოთლელდს =__ 

სტალინს. აღი არანის პრინცენა ამრაფ ფეხლევი. –.. - ამება მებ ტ ძოლებმა მცხოვ რება. მ. ბლიკის მონღოლეთის 2 ჩმანჩაში საბჭოთა სამხეზგო აზმინისჭ#ასიის მთავატმატწებლის ბტძანება 
იღებას დაესწრო სსრ კაეში ხრის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვ. მ. ვ.გ. ალ ჩოიბალსანს საზუ გა- სახალხო რევოლუციის 25-ე წლისთა- _ ბმრლინი, !8 ივლისი, დაკდესი), გერმანია-| ბრძანებაშა ნათქვამია, რომ რათა პედაგო- 

მოლოტოვი. დასცეს ცხენი, ულან-ბა ს. აძ- | ვისადმი შმხენედა გამოფენა. ყვე- | ში საბჭოთა. სამზედრო ადმინისტრაციის მთა- | გაური განათლების მიღების საშუალება მიე. 
8 ერღინ. ალმა ნ- ლზე. მეტი ხველი იყო მეცზოვე- | ვარმართებელმა ბრძანება გამოსც- საბჭოთა | ცეს გლეხები», მუშების და მოსახლეობის სხვა 

' მოსკოვი ღოლეთის სამღვდელოებისა და მორ- | ლეობის, განათლების, მრეწველობისა | საოკუპაციო ზონაში უნივერსიტეტებთან  პე- | პაკლებად უზრუნველყოფილი ფენების შვი“ 
წმენ თა სახელით გადასცა მარშალ | და მოწღოლეთის სახალხო არმიის პა- | დაგოგიური ფაკულტეტების ბოწყობის შესა- ლებს, პედაგოგიუ#” ფაკულტეტებზე წავლა 

(Cპო.მუნისტის“ საჰუთარი კორესპო.ნდენტისაბან) წოხბალსანს საჩუქარი –- რძით სავსე ! ვრლიონებში, ხებ, ამ. ფაკულტეტებმა, რომლებზეც _ სწავლე- | უფასო იქნება და, გარდა ამისა, სტუდენტთა 

პინოშიCმი „მავით გუტამიშვილი“ მოსპოვის მისოლია ა ბის ეადა სამი წელი იქნება, უნდა მოამზადონ 3ენაით პედა დავი ვთულბს, ა ატი 

” 17 ივლისიდან მოსკოვის კინოთეატ-, ფილმის დიღი წარმატება. ფილმი კვალიფიციური ' მასწავლებლები გერმანელი  დინეობა 1946-1947 წლის პირველი სემესტრა- 
თემმა Cდამკვტელი, საებრლლლი, დამდგმელთა საინტერესო 1. თემს ხე-ჭყის სახეტხი ახალი ჩატჩოები ხალხის დემოკრატიული ფენებიდან, და5 დაიწყება, 

სკოვი, კოლი 1.2 ატვრო, ცენ“! და მსახიობთა საუცხოო თამაშმა მრ-| იატოსლავლი, 19 ი (საკ მნიშვნელოვნად აღემატება 40 შე. ტისა საი ფიხენ აღრცხრინ. მაქერბელთა მიწინე- დეტი). მანკანათმშენებლობისა და ხელ მეტრ მეტი ლან, მიქნა გიავტობის პტიზისი ბელგიაში 
<+-+%> დინამო),  უნუნებენ კინო“ ბა გამოიწვია. შთაბეჭდილებათა წიგ- საწყოთმშენებლობს სამინისტროს ნებლებმა გადას ასწყვიტეს მრაბარად 
ფილმ „დავით ბურამიშვიდს · ყინავს». ნებში მაყურებლები აღნიშნავენ, რომ | მანქანათVმენებელმა ქარხანა“ „პრო- შეასრულონ ი გეგმა, დაამზა- | – შემდ: 6 

ბ 3 აქაა შაბი ს გააღსს სი ფილმი დიდ ინტერესს იწვევს, და| ლეტარსკაია სვობოდამ% შეასრულა ზე- | დონ სულ ცოტა ა. ჩარჩო პროგრამის! “წმ, 29 9 + 
ველმა დღემ. ცხადჰყო თბილისის კი- - გა ის ს.ხერხი ჩარჩოების გამოშვების მარამერებინ, მელეგუციი' ალგენლ: ტენცი. ნოსტულიის მიერ გამოშვებული ამ|ლრმა შთაბეჭდილებას ახღენს. სასის“ მერანის კონსტრექტორებმა დაამთავ ინგიისის ელეგამიის შემაზგენლუბა საზაჭო ჰონშეტენციაზე 

  

სახერხი ონდონი, 20 ივლისი, (საკღესი, რო- | 325 სტ ბევინი, ს-·ზღვაო ?ინისტრი 
ჟე კორც რეიტერის სააგენტო იუწყება, პარიზის | 

საზავო კონფერენციაზე. ინგლისს  დელეგა- 
ციის შემადგენლობაში შევლენ საგარეო საქმეთა 

  

ს. ფინანსთა. საპინიატროასა ააფინა2» ლ--+ ათ ბის პირველი 91 ჩარჩო, რაც ოშის | რეს ახალი მძლავრი ხე-ტყის 

საფოსვო მა4ჰები შიზდკულჭურელის საკავშირო ღლისაწმის შემდეგ დაამზადეს, „გაეგზავნა ლატ- '“ კნასტხუვნება, C ი „გამარტი 
სსრ შირ. შირგაბმულობის | ბით. კოლონას სათავეში ფაგი ბშლ იის, ლიტვის, ლენინგრადის, კიევის, | ვებული ტიპისა იქნება და საშუალ 

სამინისტრო ფისიღბელლი, ი ავაეი გაზრდობის ; ჯგუფCდჭ ი. ბ, სტალინის ეა და გაავითე კავშირის სხვა 12 იძლევა დაიხერხოს 120 აერია ხე- 

= მდივანი გლენვი5 ჰოლი დ» საგარეო საქმე« 
თა მინისტრის მრადგილე ჰექტორ მაკნეილი,   9

 

    

    

           ს | ტ; ლაში, ქარხანა. ადება ამ ინმონეზიის ჩესპუბლიკეC ხელისუშალთა პტოჭესჭი შირო დღისათ; ბს 30 კაპიკის | ბორტრეტ ქალაქების ახალ. მშენებლობებს ეს ტყე ცვ ე 
ლრებულების ა ფოს მარ-| მარვა. 'მესრულებელია მხატვარ ვ. ხე-ტყის სახერხი ჩარჩოები ხელსაყრე- ბე-ტყის სახერხი ჩარჩოს წა მოებისა| ჯააგა, IC ივლისი, (საკდისი), ანპის სააგენ =>" პროტესტი ჯანუცხადეს ბანდუნგის 

შს ბათ ის თის 2ი, ნეი ფო მო 8 გამო- ზავიალოვის მიერ. ლაღ განსხვავდებიან არსებული კონს- და გამომშგებისათვი. ამავე დროს ტომ დღეს ბატავიიღ:5 გადმოგაცა, «ომ ინდო- 
სალა 3-6 რელთა. კოლონა ფიზკულტურელის დ დღეს ახალა მარ-| ტრუქციებისაგან: მათი წონა ერთნახე- სწარმოებს ფანერის გამოსაყვანი სა-| ბეზიის რესპუბლიილმ ხე ა 

სიპი აა საზოგადოებათა. ღდროშე-! კები გასასყიდად გამოვა. |ვარჯერ · ნაკლები, ნაყოფიერება ოშავი მანქანის გაუმჯობესება. გლისელთა და ჰოლანდიელთა ჯახდლობ+ - 
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ბრძანებულება 
საქატთველოს სსტ უმაღლესი საბჭოს პტეზიზიუმისა 

მრჰჭმალშვილიანი შედების ..სახელოჭანი დედის“ ორდენებითა 
ლე „,შელობის მედლის” მედლებით დაჯილდოების შესახებ 

ხან. კავშირის უმაღლესი, ბაბოს. პრეზიდიუ- | ფუძველზე ხხრ კავშირის უმაღლესი (:ბვოს ჭ 
მის 1944 წ. 18 აგვისტოს ბრძანებულების სა- 

დედები, რომლებმაც შობეს და 
„სახელოვანი დედის“ | 

1, ბლიაძე თეკლე ანტონის-ასული--ბორჯო- 
მის რაიონის სოფელ საკირის ბაქრაძის სახე– 
ლობის კოლმეურნეობის წევრი; 

2, ბადალიანი ახგინ გურგენის-ასული--ბოგ- 
რაიონის სოფელ განძნის კოლმეურ- 

ნეობ. თობის წევრი; 

  

  

პრეზიდიუმის საბელით დაჯილღოვდნენ, 

აღზარდეს ცხრა 
ხარისხის ორდენით 

3, დავიდიანი ვართანუშ აგასსი ა 

უღი => 
წყალტუბოს რაიონის სოფელ ფარებანაყანევის 
სტალინის საბელობის კოლმეურნეობის წევრი. 

დედები, რომლებმაც შობეს და აღზარდეს რვა ფვილი 
„სახელოვაჭი დედის“ IL 

2. ავ” მართა? ან;     სარისხის ორდენით 
3. კუხიანიძე ნაღეუღა თომას-ასული--წყალ- 

ტუბოს რაიონის სოფელ ფარცხანავანევის კი 
წევრთ ლი 

'ლტუბოს რალრნის „სოფელ. ცხუნკურის · კა: 
ლინინის საბელობის კოლმეურნეობის წევრი, 

დედები, რომლებმაც მო ბეს და ალჭზარდეს შვიდი ფვილი 
„სასელო.ვანი დედის“ II!" 

ელბიტე ტიმოთეს-ასული · –, 

    
     

    

გლპიტე ბიჭიას-ასულ”-- 
ს რაიონის სოფელ მაღლაკის 

ყიზი -- ყარაიის რაიო- 
ლენინის სახელობის 

7. ნიჟარაძე მართ» «ვა! 
ს რაიონის სოფ; 

ლი – წყალ       
ნეობის წევრი; 

8, რუაძე ნინო სამსონის-ასული – წყალ- 
ტუბოა რთონის სოფელ მუხიანის კოლმეურ- 
ნეობის წ 

  

დედები, რომლებსაც ფობეს და 
„დედობის მედლის“ "I 

C პაბუნაზვალა      

    

    

    

      

    

     

ი ყიხი –- ყარაიის 
კის ვორომილოვის სა» 

კურნეობის წევრი, 

, სოფელ. წუხიანის კოლმეურ- 

–ასული-- წყალ 
ლის კოლმეურ- 

ყიზი -- დიასახლისი, სო- 
ეჯონდარა, ყარალის რაიონო: 

ი – დიასახლისი, 

| | წყალტუბოს 

რა ანტონის-ასული – წყალ- | რ. 

ხარისხის ორდენით 

9, სვანიძე ლიღა სერის-ასული 
წყალტუბოს ბტაონს“  სოტელ მასონი 

_| 7ელარის სახელობის კოლმეურნეობის წევ- 
“ 
10, სითარა მაჰამედ ყიზი -- ყარაიის რაი- 

სოფელ ნაზარლოს ლენინის სახელობის 
არლმეტრმენაბს შეინი, 

II, ჩირგაძე მაშო გერასიმეს-ასული--წყალ- | ლი 
ტუბოს რაიონის სოფელ ცბუნკურის კალინი 
წის სახელობის კოლმეურნეობის წევრი; 

12, უგლავა ანა სიმონის ასული – წყალ 
ტუბოს რაიონის სოფელ გვიზტიბის კაგანოვი- 
ჩის სახელობის კოლმეურნეობის წევრი; 

ფატმა ახმედ ყიაზი -- ყარალის რაიონის 

    

    

ქესალო“ მოლოტოვს სახელობის 
ეურნეობის წე. 

„ ზათინ ახმედ ყიზი -- ყარალის რაიონის 
» კესალოს მოლოტოვს სახელობის 

კოლმეურნეობის წევრი; 
15, ზურდა მამედ ყიზი -- ყარაიის რახონის 

სოფელ ნაზარლოს ლენინის სახელობის კოლ. 
მეურნეობის წევრი; 

16, ჯახან ბაირამ ყიზი – დიასაბლისი, სო- 

ფელი, ჯონდარი, ყარაიის რაიონი, 

აღზარდეს ექვსი შვილი 
სატისხის მედლით 

12, შვანგირაძე ეპრაქსი ნიკოლოზის-ასული 
ტუბოს რაიონის სოფელ გჯიშტიბის 
კიძის სახელობს კოლმეურნეობის 

წევრი: 
______ჰ_-_ჰ-_-__-__–_-_ 

წყალტუბს რაიონის სოფლდყ ცხუნკურის 
ბერთას საბელობის კოლმეურნეობის წევრთ 

14, შვანგირაძე ნაღეჟღა თვანეს-ასული 
რაიონის სოფელ გვიშტიბის 

ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობის 
რი, 

' წე ხალილოვა გეხარ წურალი ყიზი – ყა+- 
რაიის რაირნის სრფელ ბირლიკის ვოროშილო- 

ვის, სახელობის კოლმეურნეობის წევრი; 
16, ხალილოვა ფატმა მუსტაფა ყიზი -- ყა- 

სიის რაიონის სოფელ ბირლიკის ვოროშილო- 
ვის სახელობის კოლმეურნეობის წევრი; 

17, ხურდა ჯალილ ყიზი -- ყარალის რაიო- 
წას სოფელ ქესალოს მოლოტოვის სახელობის 
კოლმეურნეობის წევრი 

18, ჯიმშელეიშვილი ლუბა ბესართონის-ასუ- 
ლი – წყალტუბოს რაიონის სოფელ ცხუნკუ“| კ 
რის ბერიას სახელობის კოლმეურნეობის წევ- 
რ”; 

  

    

19, ჯიმშელეიშვილი პელაგია გიორგის-ასუ- 
ლი – წყალტუბოს რაიონის სთფელ ცხუნკუ» 
რის ბერიას ს იმელის კოლმეურნეობის წევ- 
რ; 

20. ჯიჯის აკვირინე ფარსადღანიზ-ასული – 
წყალტუბო რაიონის სოფელ წყალტუბოს 
კოლმეურნეობის წევრი, 

დედები, რომლებმაც შო ბეს და აღზარდეს ხუთი შვილი 
„დედობის მედლის“ II 

   
   

  

    

ბუსა ყიზი – ყარაიის 
"ბირლიკის ჯოროზილოვის ს.- 

ხელობის ეურნეობის წევრი; 
8. მაქაიძე დარია გიორგის-ასული, –- ასბინ- 

ძის რაიონის სო საგრნინ! მოლობითს 

სარისხის მედლით 

11, ზაპრა ვალი ყიზი – დიასახლისი, სო- 
ული ონდარი, „არარის რარონი; 

>. 12, მენის ხანუმ გაჯი ყიზი -- ყარაიის 
რაიონის სოფელ ბირლიკის გოროშალოვის სა- 
ხელობის კოლმეურნეობის წევრი; 

13, კეთილაბშე «ვოითი დავითის-ასული -- 

წყალტუბოს რაიონის სოფლ ცხუნკურის 
ბურის სახელობის კოლშეურნეობის წევრთ 

14, წარინ ნასიბ ყიზი -- ბაშკიჩეთის რაიო 
=9 სოფელ ირგანჩაის კოლმეურწეობის წევ- 

I, ფარი ყურბან ყაზი -- ბაშკინეთის რალ- 
ონის სოფელ «ირგანჩაის კოლმეურნეობის წევ- 

16, ფარიდა შარიმ ვაზი – ყარაიის რაიო. 
ნის სოფელ ჯონდარის სტალინის სახელობის 
კოლმეურნეობის წევრი; 

17, ფატმა ბაირამ ყიზი – ყარაიის რაიო- 
წის სოთელ ჯონდარის სტალინის საბელობის 

კოლმეურნეობის წევრი 
18, ფატმა იდრის ყიზი -- ყარაითს რაიონის 

სოფელ ზემო კაპანაბჩის ილიჩის სახელობის 
კოლმეურნეობის წეერი; 

19, ჯიმშელეიშვილი მარიამ თომას-ასული-- 
წყალტუ: ბოს რაიონს სოფელ ცხენკურის 
ბერიას სახელობის კოლმეურნეობის. წევრი; 

20, ჯიმშელეიშვილი ნიხო თომას-ასული – 
წყალტუბრს რაონის სოფლ ცბუნკურის   

  

ს ამანძვებითს სსრ უმაღლესი ხაბჭოს პრეზიდიუმის თუვბიდომარე 

ბერიას საბელობის კოლმეურნეობის წეერი, 

ზ, სტურუა 
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მღივანი 3. . ებნატაშვილი 

1946 წ, 13 ივნისი, 
ქ. თბილისი 

  

გათუმი, მათეს 
ჩამოვიდა. გემი „როსია“, მუს 
ჩამოიყვანა. საზღვარგა ია. სო 
თა მესამე ჯგუფი. საბჭოთა პავშიბ. 

შე ლიბანიდაა ჩამოვიდა კიდევ 
2.243 გაღმოსაზლებული, 

ჩამოჯულებს. გულთბილად 

19 „ივლისი. 

შეხვდ- 

  

საზღვატგარენედ სომეხთა ჩპმოსვCა 
ნენ. ძნელი ასაწერია, რა "ჯზარულს 
განიცდიან სრმხები, დღი ფეხი შე- 
მოფბეს საბჭოთა მიწაზე. ბეირუთში 
გაღმოსახლე სულნი აღას ათა. 

ყობით სომეხმა, რომლებიც ელოღე–- 
ბიან საბპოთა კავშირში გამომგზავ- 
რების თავის რიას. 

    

საკანდიდაჭო ბამოსლდები 
სსრ ავშირის უმაღლესი განათლე. 

სამინისტრო” ბრძანებით ისტო- 
მატერია- 

ის ჩა- 
მაღ- 

ღი და დაალეჭტიკურ 

სმში. საკან ღიდატო გ. 
I ი იიბიიგ ან თავისუფლა ა ვტიან- უ 

ხოდის», მქონე პირები, 
დამთავრე 032 აქვთ 

მ.  რქსაზმილენინიზზის ორწლიანი უნი 

  

      

   

ვერსიტეტები ღა ჩააბარეს გა 
ყველა დიაციპლ ლინაში. ეს ბრძანე. 
არ ვრცელდება იმ პირებზე, რამდე) 

ბიც ემზაღებია« დისერტაციის დასა. 
წ. ფილოსოფიაში, საკავშირო 

და 

(ბ) ისტორიასა ღა პ.ილიტიკურ | 

“ა. ში, მააკდესი), 

სათვალეს ხუთი დ 
ა ა, აუბა მინისტრები, რომელი ლა 

  

წერთან 
პროექტები, და! 

წვე კ ფერე ადა > 
საზღვრდ, ეზობის წ. აზა 

იანი. ფა 21 სახელმწ. 
აწილეობ. ით "გაიხსნება მიხე, 29 
კონფე 

თას კენ მეთ რ: ო ი, თვა: 
შე აძლოთ 6 ა ნომ საბ. ას 

შა დელეგაცოი 

უზრუნველეყო. მეთი შ 
ლულ. საკითხებ 

მაყოფილებდა ღაი 

2 ის იტე 
საც ეს აა სხვები ები 
თად, ასე. იყო დენას. პ, ემი. ი. და 
ეტალიეს. მღერ რ სღარელი 1 თ 

რულების შეა 
განხილქმსას”' ფოთს ი წარმომადავნ/. 
ლი საბჭოში ბამივიდა იმ წინად · 
ბის წინააღმდეგ, რომ იტალია ბი ი 3. 

აეშეწ 

მოწ. 

   

  

წაღხლოდ ამა 
3 >     

      

     
     

    

   
   

    

   

  

მწილიყო. ფა ა. 
ჭურეილი გ საყლ | 
შეკრულ, ებო კომისია, რადი იან ეს მნი– 
შეწელოგან შივას მიაყენებდა ააოე 

გაზრდა სიას. სუვერენი 
ტეტს. ამის | ჭოთა დელე- 
გაციამ შეიტანა რ ერდად. 
ავო ხელშეკრუ 
=ი იბ ად; კ 

ოთხი ღიდი სახელწიფოს რო- 
ბისაგან 

38 ანრი. მღბელ ინა 2 
იდევა( 
იხვებს საქმეთა მინისტრებმა აზხ-. 

      

რი გაღშანას ერთმანეთს გერმა–- 
ნიის პრობლე პაბი იიი უკვ. კვე 
ი უწყებიუნენ. საბჭოთა დელეგაც! 

მეთაურმა, ამხ. ე, მ, მოლოტოვმა ორი 
განცხადება . გ მანიის სა- 
კითზზე! ამ სამადაა 'მი . დ | 5. 
არის ჩამოყალიბე - 
ციაზე დგას სსრ მიმა ეთა მთავრობა, 
რომელიც ავს კერმანხის ნამდვილი 
განიარაღებისა და ავარი 

C 

ვის გ 
აუცილებ 
ამე. ბედ ბეღის სა გავეცი 

ვლაში ანაგმა. 

   

     

ეე. საქმეთა მინისტრების 4აბ- 
პო თავისი მუშაობის მესხია. დაე– 
თანხმა · საბჭოთა წინად რომ | მ. 
შემოდგომაზე, სბავი , ასვენენ ციის 
შემდ გ, მოწვეჯ ას შემდეგი 
სხდომა, რომელ “, შესაძლებელი იქ- 
ნება განაგრძონ გერმანიის საკითხის | ბა 
ანხირელ. 
მინისტრების. საბჭოს წვა. შუშა- 

ობის წააგ ბით დამთავრ; რ 
თითქმის და; ა ამ! ამოს შ, 

შნის წუთას, უეჭველად დასახა ს 
გენს აზალ წებ ევროპის 
ფგამი მოწყობის რთული 

შეთა წამებული გადაწყვეტის აზი. 

15 ივლისს ამერიკის შ ებუ. 
შტატების სარეზიდე! 8. წი მენმა 

ხელი მოაწერა კანონს ინგლის .. 
3.750 მილიონი ფოლი ი, სესხის მიცე“ 
შის შესახებ, 2. სააგენტო 
იუწყება, რომ ხს ინე უმა ალი. 
თო რაოდენობით და; ნ ინგლ. 

მა სულივე 5 
ლიტიკური მოღვაწენი, 

ამერიკი“ შეერთებული შტატების მიერ. ინგლისისათვის სესხის მიცემისა 
და ლენდ-ლიზით სიისა ი” ანგარიშ- 
სწორე! ბის, მოწებრიგე შესახებ | ლ 
შეთანხ მება ხელ არიები უს ვაშინ- 
გტონში წა» კიდევ ალმჩიფი. მ წლის 
6 დეკემბერს, სა მდივანმა 
ბირნსმა, და ინგლისის ელჩმა ჰალი- | ი: 
ფაქსმა, რომლებიც მაშინ ხელმოწე- 
რის ცერემონიაზე; გამო იდნენ, განა- 
ხალენი მ ხეაბის. მიზანია შეი მნას 

· თიანი ფდიო” 
წაონობიტნიდ. ე ლე აბე ურთიერ- 
თობა ორთძვე სმს 

მაგრამმ წინასწარ შელანხმებაზე 

ხელმოწერს  მომენტიდი– გასულ 
7 თვეში ბევრი რ-9 შეიცვალა. · ამე- 

რიკის პრესისა და ამერიკელ. მოდვა- 
შეთა ერთი ნაწილი ინგლისის თხოვ- 

შელის აზავო. ა. . 

4 

ლოთ, 
რის საიას შ 
ვე დროს. პ. 2 
განზრ 

   

  

   
    მწიფო მდივან ს , 

გეზელთა. ალატი 
ანზილვის ოსეს ბ 
ანების · ხელ : 

ღი ხათ რამი 8 

ბოდი კა კ 

  

   

'ოლიურ. მდგომ. 
დებული „ 

ბს ბო. 

სნერიბიბინიია 

ა გაანაღე, ა 
და ამიტომ 

მთავრობა და ყოფი: 

რა ბრალდებუ ჩ, ა ა! ა ჩვ. 

შროლოში გომ 

მოიყენ» მოკავშირეთა 

რიკელი 
„მიხ, ვიჩს რო! 
დან უა არება არ 
ბრალ მდებელმა, იუ. 

პობდნენ 8. ლ მის 
ექველია 
დ. – მახატა: და 
მაგა რეა, 

მრა. 
ლიტიკური გავლენის. 
შა მიეცათ ისეთი მიმ. 

უფრო შეეფერება, ვ 

პრე! 

ლეში.   წას სესხის შესახებ „სთვლის იმის! 

ბუდაპეშტი, 19 იკლისი, (საკდესი), დამ- 
თავიდა მთავრობის კოალიციის პარტიების წარ- 
მომადგენელთა თათბირი, ადგილობრითეი პრესა 
აღნიშნავს, რომ საპარტიათაშორისო თათბირ- 
ზე, რაც რამდუნიბე დღე გაგრძელდა და მე- 
მარეხენე ბლოკის მარრიებს» ღა წვრილ სოთ- 
ლის პე რნეთ. დამოუკიდებელ პარტიას შო 
რო ერთობის განმტეიკების სულისკვეთებით 
მიპდინარეობდა, რღწეულია შეთანხმება უვე 
ლა პრინციპულ საკითხზე კოალიციის საერთო 
პოლიტიკური ხაზის შესახებ, საპარტიათაშო- 
რისო თათბირმა დეკლარაცია გაპოაქვეყნა უნ- 
გრეთას დამოუკიდებლობის: ეროვნული ფრონ- 
ტის სახელით, 
უნგრეთის დამოჟკიდებლობის ეროგზული   ფრონტის პარტიებშა, ნათქვამია ღეკლარაცია- 

ვ, 

  

რი, სცნეს, რომ 
ფაშისტური ძალები, უხინ 

ტიკურ სიძნელეებს, აშკ 

სასიცოცხლო ი თ 

განთავისუფლების შემდეგ დ   წყობილების 
აული იდ ი ფეზიკრატიბს. 
ფუძელებიც, 

ლიო საბჭოთა 
მოე, 

“აა... 
ი, საფერავის 

აიღოს აცხადა, ინგლისი. „! 
გამოიყენებ. წ. ი ანა სამ ლობე– 
ლოთა ა ა 

სას ვთ 
ამერიკის” შეერთებუ – 
უვრობა კოველნორდ | ცვილობდა 

ნანოეებს მახეს ნებით 

ი აიი. ღი? თა 
რაღად. გრილი 26 ხმით. 157-ის წი- 

ხით. მაა ძნე სარია ხენი 
ოპერაციაა, რამდენადაც მას მოჰყვება 

ს გააახლობვისი, # «ღებდა რა იარ. 
კავშირეებისაგან, გვე ა ლეეი 
ეტალიელების მხანებე მ 
სუფლებელი ამრა ე... 

მ. გამცემლებმ. ძმათსაქლეტი 

ბ გუსრუბდი იმ მრავალ 

ალლა. კეშ იაია 
მოძრაობის მანა ფედებ. 

მ ამ ოფიც 

იული "წ 
რომლებსაც სოოდათ 

საა 
აიბი რო- 

მელიც მათს საკუთარ 

უკანასკნელი თვეების ეკონომიურ და» 

„კავში 
6, ამა- 

> ნო- 
სესხის 

'ესხს 

ს, 

ბის | შ. 

3 და დამტკიცება. 
ნსმა. წარმომად- 
გლ გეი 

ფხენა 
მართებს წერილე– 

     

   
   

ას. კა- 

98. მა გ» 
I მა ს ფებდი პორეი კლუ 

ომენტარ. კეთა ამ მოვლენას, 
უს. პმოსთქვ ქვა კოლონიებსა 

და ობი დომინიინ. თან ინე 13% ეპრო- C 
ო“ ავა! ს ად. 

მეპრობა ეყრდ სა წე 
ტარიფებ ს და ანგლირ ვა ს „ალუტის მო- 

.. საგა 
4 სა- 

ყასტე სუნგო ბლეკი ქვეყ! წე თა- 

ლაკვიდაცია. იტაი 
ნეთის შევ. ამ გაზეთის ”ა ით ა 

9%ლიერ. დ. ლი აღმონწდება" 
კვირის თი „სანდი ტაიმსი" | ” 

სგევლის ის; გუცხბი როდი 

აანერა და ნორმინებიი 
იცავდა. რა კარიმის: და. ტ საძებ ს გაახაეა ს ანაიჯა ფედერა– 

კუმფენ ”ცექბის. 5) სღ“ „აზრ“ ცხული: 6 იულიაი მიტ. 
ა იმის» ქ „გამ ა 

არშა. ც სახელ 2. სავოღად წვეშლს 
თვითონ გ ისა –- 

ამისი. დაუსითხეად. საბჭო-. ლეთა საქმის” გ. შრი და 
თა დელეგაციის შს. ჟუ წესად. პრინ-/ ათ სხეა მთავარ მერება“ 
იპული პო ა ბრალდე 

სს მოლი ი ქვეს თ 1 შეადახა ვადი | პატინრობ 
კოატიული თავისაში ი. წხ. სამა! ს ტკიცდა რომ 

ო) 

ქმედებდა 
ათავი–- 

პასები სბგებლო- 

ლავი მღლის კალელს»- 
თევ" რომლებიც. იარ იბრძოდ- 

ნენ. გერმანელი და იტალიე იელი დამპყ– 
რობლების წინააღმდეგ, ს: სასამ ი ა–ი 

ი 8 ეი ასი) აგრეთვე, ახაილო- 

ს, უწევდნენ იუგო- 
 რეამციელი ი რანტული 

ეფე პეტრ” 

კებელმა» მი ინმა დაიმოწმა 
ბა უდა სასა- 

წ. 
ს; ონში ტომ 

ფლებელი 
დ გა გა ფრთ ბა, რა- 

საც იგი იღებდა მფიელ და ამე- 
ოფიცრების საშ ბ. 

გსხღარარ 8. 
ღო, გა! ხლ 
ლავიის, 

ბი. გაცილებით ნაკლები 
ა ბევრად უფრო ად. ოს- 

ბოს. 

ვდოლეი აზღვარგა: 
ამ რს ვ. 

პო- 

ინტერესებს 

იღრე ბალკანე- 
„თის ხალხების 

იეგონლავიი! | მაის სკუპშჩინის 
იღიუშა უარჰყო მსჯავრღადე-. 

ბულთა შუამდგომლობა პატიების 
სახებ, განაჩენი მოყვანილია აა. 

ვოლოლინი 

უნგტეთის ხამროუჰიძებლობის ეტოვნული შტონზჭის ?ეკლატასია 
რეაქციული და წარსულის 

დისოდ «თყენებენ რა 
პოლი. 

არა შეტევაზე გად> 
ჟიდნენ უნგრეთის დემოკრატითსა და უნგრელი 

ნტერცსების წინააღ 
მდეგ. როგორც ოპით გაჩანაგებული უნგრკლის 

დემოკრატიის ძალ, 
ბ სართბანდზნ. რათ ებსნარ მაღბი, პროე. 
ლიც საბოლოოდ დაღუპვის პირას იღგა, ისევე 
ახლა შამდვილი დემოკრატები ერთიანდებია, 
როპ მიწის რეფორმის განხორციელების შე? 
59 გალიები გამოცხადებისა დ: დ უმო- 

დამყარების შებდეგ 
სსინიბვრი სა-       

   
   

აო. გამოშვების ნაზე; 

რ. 

ა · 

მდებლო” სორი ლისტური 

ლობის ი ნ) 88 

დღი თრაბქოდ მ 

აე ნე ვი ისტროში 
_ არის. ადგი: 

კენ სამინისტრო! 
25 'ანსო აე ლანსე 5 

  

   
    

  

და! საბოლოოდ 
თუ როგორ შ 
მა ნატურის 

შექრულეს,    

არსებული წესის. მიხედ;    

   

   თავს არ იწუბებენ 
8. აქართველოს“ 

ნდამმუშავებ, 

საია     

საფეიქრო ღა მ» უბუბი 
ბის ანვითარებას მეოთხე 
სეთხლედში განსაკუთრ, 

ს ამარ თვე ს ფუდ 
მაგალითად, 

25 ლ დონ; 
1 ბში ს საგ! წეს. შთ 

ეცეს. განე! ი ე ანლ. 
დეჯები მოწმობ, 

თ უხარი სად 
110 ადასტუტებ ხაქარ: 

შინბოს, გ წეს 

ლის . სვას სიგის. ად >. 
კა, იც მიმ. 'ჯ. არ ე 
გელ ეი სვე 
აობდა, ახლა სის 

ჰარბებით ასრულებს · 
წლის 3. ნახ მიხა 
100,4 ს პროტენ 

მაგრამ 
8 არულა «ი ა. 

იის 
გმოწვები (ავარი 

ბი. წლის 
გამოშე. 

პროცენტით. 

/აყიხის ფეხს 
შაობა, უსა შიი ვი 
ვარი წლის გეგმა 82, - 

ყია. სალის 

უები. მრეწველობის 
მ» კარდ. ევერ 1 იმუბავეს ვ 

რივი მოხმ. არების საქონ 

რულებულია 90.9 
ლის საწმენდებისა--24,8 

ბულია 24.800), ლამპის 

86,8 პროცენტით და ა 

მშენებელთა კოლექტივი 
იბრძვის სოციალისტური 
ნაკისრ ვალდებულებათა 
სათვის. ივ5ისში 
მანხვ.            

  

  
   

     

ლეჭტივი (უფროსი 

კავშირო სოციალისტურ      ში გამარჯვებულად სცნო, 

17 ივლისს კიდევ 2. მოე 

რაე ია წლის 
ა9031-. თვის 25 "რიცხვში 

აიღებს რომ ააა შიია 
რა მო 

გეო წეს. ლ კ საწარმოებში, აასიი ს 

მანქ ან. ბელმა - ქან 

როს .3 

ენ, რომ ი წლს 

7რო ფაბრიკების კოლექტივებს 

უელ ნ გამო ჩებ 

სოკილების ს კენოვვებს ნ. 

მან სამშენებლო-სა: 

პროფკავშირთა სრულიად 
ნტრალურმა საბჭოი და 

ვმირის ელეჭტროსადგურების სამი- 
სტრომ სოხუმჰესის მშენებელთა კო- 

საჭიროა ვიცოდეთ, თუ რევუნ ზი. 

სას წ 
უეგმო-ს- 
ვებ 

ა. 

მონ. 

აჯა 
1. 

თოთო 

მრეწვე. 
0-. 
სიის 

პღუიი ემცევ»: პ02158 1 
რეშე = 
მ ლეა. 

ა. 

საფეი– მ>. 
ი. ს. 

წამყვანი სა- 
ამ განი 

წლის 
თი ვერ მეს 

ებმება. 
გადა 
საელ 

ჯაბა. 

ამასთან სანა. ვერ 
ასო! 
ჩოვილების. 

ხამი ი ეოცადის გამოშვებისა –– 87,5 

თაილესის. აბრეშუმსაქსოვმ» ფაბ- 

საქართველოს რუბუმ. იწ ხლო-| საერთო 
ბის ნახევარი წლის მუ ედე- | მიხედვით ალეიშ ლობის 

ბი. არადამა, სავხობებ. =. საძი” წარმოთა შორის ნახე სე8 წის სა 
2 გავლა. აივი გეგმა შე: ები გადაჭარბებით შეასრულეს 

ულებულბა ააა ლისის ტყავის პირვე ჯ%>- 

აივი ა CL ვო) თ ფეხსაცმლის მესას ფაბერებ აღე ა. 
ა ა ჩამორჩნენ ბეე ჩიტაია ამმუშავ, 18. სამ. ვ. სასაამაი“ რე ქარხანამ, 

მეორე და შეს. ები, აგრეთვე =+ 8 სწ წსააპ 2 
ქუთაისისა და ს ოხუმის ტყავფებსაცმ- 3 ბექქისე ამკერვალო 8 კამ + 

ანატებ. „ა. მოდათა მეორე. ატელიე § 
ლობის გადამუშავებაში ჩა- მამვებაში, მოხმარების საქონლის. · 

მარჩე აული მნიშვნელოვანწილად დააბ- | გამოშვებაში, ადგილობრივი მრეწვე- > 
„ფაბრიკების ლ. 

რიკებმა ნაზ- 
წაი.“ და სამშობლოს ვენ 2. 

საწარმოებ- 
რც მასობ- 

გამოშვე- 
ბის „დარგში. საოჯახო პურპლეულის 
გამოშვების გეგმა, მაგალითად, 

მ. პროცენტით, 

შეს 

ს აროსევრით 
(100 ათასი ცალის 5აცვლად გამოშვე- 

'შის. ა–-88,8 

პროცენტით. თექის გამო ვებისა –- 

  

სოხუმის ჰიმტოელექვტოსამბგუტის მშენებელთა 
მოტიგი გამატXჯვება 

სოხუმის. პიდროელექტროსადგურის 
არმატებით 
ეჯიბრებით 

მიღ 

საკავში- 
სარ 

აძე, 
მთავარი ინჟინერი ამზ. ჩუბინიპე) სა- 

შეჯიბრება- : 
გაღში აღ”   

აც § 
       

  

   

    

     

     

  

   

  

   

    

   

   
   

    

    

  

    

  

     

    

   
       

  

      
      

    
   
   
   
      

  

   

    

ქარხნებს 
ელაი, ქარხანამ. გან-. 

” თვეში ამორჩა. და ნახ 
C + საერთო პრო, ა 

ევე ს ნტ შეარელა. კი მხოლ 

_ოს 
1 3-3. სასო. 

ში 2. ანათმმენე: 

განე მან, სახრე 
ომთუთიებელმა ქ. 

828 თისა და თბილისის 
ბ. | საწყოების ქარხან არხანამ 

      

'ეთისა. 

; | რიკამ აბრეშუმის _ 
შვების ნახევარი 

მსოვილებისა – 1109. 
ი” და ით. მათასის =>. „ურ : 

05 წნევამ ლის სტებირე 1 23 
'ცენტით შ 2 

5 8 ლ ას. ნ. 
მხოლოდ 91,9 

თი. ბ სათნებ ით ი 
ბაა 8. 

თმით 6 თვის გეგმა 

თელა ვე ვე ააერით ღამე ' 
ლური ა 

'რრ. მოშვების გეგმა აქ შესრულე 
97,1 ა მევაინაი გ! 

„1, ხამი. “ქსოვილისა. 2 
ხრეადბ 1 

ებამ. სიხან ი 

_ ფა 102 ავთ 

ს საერთო პროდუ, 

არი წლის. გეგმა. შე 

ბული ა 

ქუთაისის მაუდის ფაბრიკა 

19. ალითად, შალის“ 

ნართის 
ბისა--92, 

ანვარნე ბმას მწარის მა შესრუ- 5 გი. ვამრშვე გმა შესრუ- => 25 

  

  

ს აამაიეს.· ი 24,7 პრო. სა, ჰა –“– 124, ” 2 

ს ანრლვაასანნ აღსანიშნავია 8501 _ 
რომ ასორტიმენტი“ დაცვის ოვ 
აქაც ნაკლი ა; -. არუშვებითან ბამბი! 1 

ხად ა) ე · 87 პროცენტი, ჩალრჩიენ პარის. 
-_ ბა! 

  

ამოშე, ვირ» 
ლის წარაის მოსახლ 
დიდია. - 

    

    

    

ლობაც სამება. საქართველოს : 

ლობრივი სატლისაბ წანას 
საწარმოებმა ფართო მოხმარ; - 

ქონლის გამოშვების იე. 
ა მხოლოდ 98,5 პნცცენტიიი შე 

მეაავიე ი ქრო და ადგილობთივი, საფენ. > 
ბუქი მრეწველობის. ფასი წ. 
ლეობაა გადაჭრით გაუმ»! 
აობა წლის მეორე -. >. 

  

რუნველჰყონ მესამე გირალშა 3) ი 

ველი ნახევრიდან  გაღმოკოლელი #= 
მორჩე დაფარვასთან. ააა მიმ- 

დინარე 'საწარმორ ლებების გა-    ღებ. | წპინწვვეთ. შესრუ   
ბი | რის მშენებლებმა 

   

          
       

     
      
   
   

         

      

- "ამირანიძი · 

   
   

      
    

         
        

   
        

გილი მიაკუთვნა და 75 ათასი მანე- 
თით დააჯილღთვა, 

მაღალ. ჯილდოს      

მგ მიი ლა 
ბით დაწინ ა წწეცნ მა 
უბნის კოლექტივი, · 

ნებლობის ააფხელი 
პოვა მაღალი 
შაობს ამ. აბრამოვის 

სტახანოვური ბრიგადა, რომელიც ყო- 
ვჭელდღიურად ორრსამ ნორმას აა. 
". 

   
          

   

  

    

    

       

    

   

გობანაგის“ –-_



  

      

გირა) 9I ივლისი, 1940 წ. # 146 წ. 

დიდება საბჭოთა 9ფიზჰულვურელებს–სამშობლოს მგზნებარე პაზრირვეზს, 
გუნმის პაპი94%0 

#78267000. 

  

საქართველოს ახალგაზრმობის შიცი 
ამ რამდენიმე დღის წინათ საქართ- | პით 

ლოს ფიზკ ლთა დელეგა- 
88 2 მაზავრა მიხერეში საკფშირო 
გესკულტურულ პარადში მონაწილე 
ობის მისაღებად, 

ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში 

ფიზკულტებული დელეგაციის ხელმ- 
პღვანელში,. სპორტის ახურებულ- | ძო. 

ოსტატს, მაიორმა ვ. ვერულა- 
შვილმა განაცრადა: 

– საქართველოს ახალგაზრდობა, 
მთელ საბპოთს ახალგაზრდობასთან 

ერთად, ფიზკულტურელის Lაკ შირო 
ღღეს, 2 ივლისს, მოსკოვში ეცადე 
991. ფიზკულტურულ პარადზე 28. 

.. ევ ც აღმყოფს თავის უს 
=5 გულე ასა დღა აკვანულს 

სტალინის, 
ა 82 ობლის მშობლიური: ს მალინ-. 

ი. 
21 ივლისს საბჭოთა ქვეყნის ღედა- 

ქალაქში ფიზკულტურული ორგპნიზა- 
ციების სავრველთარის, ალხო დათვა- 
ღოღხეეს გამოვა 16 მომე საბჭოთა 
რესპუბლიკის კუ ს წემავანი, სამამულო 
უმის ქარცეცხლში გამას ილი 
ახალგაზრდობა, თვითეული რესპუბ- 
ლეკის. გამოსვლაში, ს ხრწყინვალე. ოხ 
ტატობისა და საუცხოო ხელოვნების 
გარდა, ნახვენ ბები ივნება ჩვენს ქვეყა- 

აში “ ფი კულული გვი 
რტ ეეს მიღწე. ები, ეჯამეზული ი, 

ნიბა მაბვოთა ხეები % ს განვითარება 
ში მიღწეული ახალი წარმატებანი. 
განელილი ერთი წლის, მანძილზე 

მრავალი წარმატებები მოიპოვეს სა 
ელოს ფიზკულტურულმა ორგა- 
იებმა. ამას მააარეს ყოვლისა 

წმობს ჩვენი ახალგაზრდობის მის 
წიაფება ღა სიყვარული სპორტოსად. 

ამას მოწმობს მრავ ამიავიი მიღწე- 

ქართვილი მელელსნე! , _ ფეხ- 
ელების, მეკრივეების, მოჭიდა- 

ბის, მეშტანგეების,  ტანმოვარჯი- 
ა, რომლებიც წარმატებით გა- 

მოდიან. ჩვენი ქენ აა ატამირბებზე 
ღა სასპორტო დ 

ამ მიღწევებმა თავისი 'გამოზატუ- 
ლება უნდა ჰპოკოს 21 ივლისს მოს- 
ოვში საკემირი ფიზკულტურულ 
ადზე სამართველოს, ფასობს. 

რული ელეგაციის გამ ოსელაში. 
მე გუაქრი?, რომ ამ. ყანჩელის 

ბერ ღაზუშავებული გამოსვლის სცე 
წარი საქსებით ფუპსუხებს ამ მოთ- 
ზოვნები. 

გამოსვლის მთელი პროგრამის 
ზიავარი აზრია საქართვილოს ახალ- 
გაზრდობის ფიცი. ღიდი ბელადის ამ- 
%-ნაგ სტალინის წინაშე –- ყოველ 
ფოი მ ეს შით დაიცვას თავისი სამ- 
შობლო, თავისი ხალხის თავისუფლე- 
ბა, ღიზსება და დამოოკიდებლობა, 

სგამოსელა. იწყება 
ადო! 

ფიცსა ' დებთ ქართლის შვილები, 
შენ გრერთგულებთ სადის, 

8 

  

    

    

    

      

  

   

  

    

      

  

   
   

   

  

ს საღიდებე 

რიდან ალის ეფუგუნებთ, 
მათა წმიდა. ფიცის ამ სიტყვებს | და. 

ნი რესპუბლიკის მთელი ახალგაზ- 
დობუს სახელით წარმოსთქვ 

ქართველოს სამხატვრო აკადემძის 

სტედე ენტი ზურაბ ლეჟავა. 
   

რალის მონაწილენი აჩვენებენ. თავი- 

დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ფიზკულ- 
ტურელის სავუმეეეთ დღეს. საბჭოთა 
ააოასედიბის ესს ტრადიციული 

ღესასწაული წელს კვლავ ცხად- 
პე, თვ. ადიდეს წარპატებებ, 

  

52 ეზაც მიღწე ჯულია ჩვენს ქვეყ>- 

      

   

აში, 
საბჭოთა მთავრობა, კომუნისტური 

ა, პირადად ამზანაგი ქლოა 
ბუდამ გასსაკუთრებულ ყურადღ, 

; “თმობდნენ ფიზიკურ აეს. 
რტს. 
'ვენში ფიზიკური კულტურის გან- 

ეათარება მიჩნეულია საერთო სახელ- 
მწიფოებრივ საქმედ, საბჭოთა მთაე- 
რობა სისტემატურად გამოპყოფს აა 
სასრებს ჩასპორტო ნაგებობათ. 
ეზებლობისათვის, ფიზკულტურული სახელმწიფო“ და. სა- 

დოებრივი ორგანიზაციების სახ- 

სრებით ცხრ კავშირში აგებულია 
400- ე. მე, 5 სტადიონი, 27.441 სას- 

პორტო მოედანი, 354 წყალ აჯო- 
: სპეციალური სა- 

რო-საკ ინსტიტუტები 
ამუ უშავებენ ფალი აღზრდის წა- 
კითხებს. სახელმწიფო თნებნლები 
ფიზიკური სლაორიხა ღა სპორტი” 
საქმეთა პომიტეტების | სახით, ხელიძ- 
ღვანელოზენ მთელ ფიზკელტურულ 
მუშაობას, 
საბჭოთა ხელისუფლების დამყარე- 

ბამდე საქართველოს ქალაქებსა და 
სოფლებში, თბილისშიც კი, თითქმის 
ი ყოფილა კეთილმოწყობილი _. 
პორტო ეზობ ახლა ე 
გვაქვს სM (+ ტო ავი სტადიონე- 
ბი და ღარბაზები რესპობლიკის მეტ- 
წილ რაიონებში, "ფაბრიკებსა ღა 
ქარხნებში, სკოლე ბა და ინსტიტუ- 
ტებში, კოლმეურნეობებსა და საბჰო- 
თა მეურნეობებში, ყოველწლიურად! | კ 

დიღდება სახელმწიფო ასიგნობანი 
ფიზიკური კულტურისა და სპორ 
განვითატებისათვის. მაგალითად, 1946 

  

     

  

    

    

ლევი 

  

   

  

ამს სა- | ბა, 

რებას. გასაბხ, 

დ პრემია, დი არამალი, 
მადი „.ავი. მოვარვჯიმელ, 

0გ! კოველ მოძრაობაში 

სმოყვარე „ქანთველი, ხალ- 

ია წევა - კამ 
მლიმოლები, 23 

მერ. შიპილა წარ, 55 
ბს ვაცკაცთა ' 

LC. აღარა შლა ეს ეპი 
რე ლი ხით 

ლიშვილების მოქნილი, შონ გარუ- 
»ელ სხეულები. >. არეა 
7-8 მეტრიან კონსტრუქციაზე ვარჯი- 
შობენ. გიმნასტები: სპორტის 
ხურებული ფღაბი ოე 
რ ატატები თაყაი. ი ფარის 
შვილი, ახვლედიანი, თინა ქოიავა და 

სხვები. ისინი დაბი ით. ,ნზიინებენ 
თავიანთ მაღალ ვაბევია, 

ყველა ვარჯიშში ამოყენებულია 
დამახა ათებელი ქართული ცეკვის 

მოძრაობანი. 
გაამამწვსლის დეღგრიდოთს გ. 

საქართველოს ბს 

50 'ა ა დროშა, რომლებ 
ზეც გამოსახული. „გამარჯვების“ 

ორდენი და მედალი „კავკასიის დაც- 
ვისათვის“ ფრიალებს ახალგაზრდათა: 

თავზე. 
სიმღერა სალ ნშე პოეტ გრ. აბა- 

შიძის ს მიხედვით და „ 3 
ხული“ და+ თ ახალგაზრდა კ: 
ზიტორმა, საქართველოს სსრ სიმნის 
ავტორმა ოთარ თაქთაქიშვილმა. კონ- 

ცერტმე ისტერმა ლ. იაშვილმა გააკე– 
თა ლამაზი მონტაჟი, რომელსაც ძი- 

რითადად საფუძვლაღ უღევს საქარ- 
თველოს მუჩიკის კლასიკოზის კომპო 
ზიტორ ზაქარია ფალიაშვილის მუსი- 
კა. ლი მუსიკალური მასალა რე- 
ა ბელს ხელოვნების დ. 

ხურებული მოღვა! 2. კომპოზიტორ 
შ, თაქთაქიშვილის 

გამოსვლის ალ გაფორმება 
ეკუთვნის ხელოვნების” დამსაზურე- 
ბულ მოღვაწეს მხატვარ ს. ქობულა- 
შეს. სცენარის დადგმისათვის წარმო 
ი. არჯიშობაში მონაწილეობა. მი. 
იღეს სპორტის. დამსახურებულმა ოს 
ტატებმა გ. ა ენი ლიის, გ. რცხილა- 
ძემ, ვ. მეთფარიანმა სხვებმა, რო> 
ლებმაც უზრუნველჰყვეს მთელი მო- 
აა. მუშაობის წარმატებით 
ჩა 

ვარჯიში არი ე 8 ზღვის 
სანაპიროს ულმაზეს თხეში-–-გაგ- 

რაში. საქართველოს ვი0 საუკეთესო 
სპორტსმენი ღა ფიზკულტურელი, 
რომლებიც ამორჩეული იან თბი 
ლისის, აჭარის, აფხაზეთის, ქუთაისის 
და ზუგდიდის საწარმოებისა და უმაღ- 
ლესი. სასწავლებლების ახალგაზრდო- 
იდან, დიდი სიამაყით ღა სიხარუ- 

ლით მიილებენ პონაწილეობას საკავ- 
შირო ფიზკულტურულ 

მი
დ 

  და იქო 8 ფიცის პასუჩად) პა: ცხად 

  

ჰყოფენ სპორტის გ 
მაღალ დონეს ჩვენს რესპუ 

· შიზკაელგურელჩს სიჰავშირო. დღე 
წელს საქართველოს (სრ მინისტრთა 
სპბჭოსთან არსებული ფიზიკური 
კულტურისა დღა სპორტის საქმეთა 

კომიტეტის ბიუჯეტი შეადგენს 8 მი- 
ლიონზე მეტ მანეთს, რაც სამჯერ 
აღემატება 1940 წელს ამ საქმისათ- 
ვის გაღებულ თანჩებს., 
თბილისს სპორტსმენებს აქვთ 

ლ. პ. ბერიას სახელობის „ღდინამოც“ 
სტადიონი, რომელიც ერთ-ერთი საუ- 
კეთესოა ჩვეს  ქვეყანამი აქვთ 
ლენინის საპბხელობის სტადიონი, პირ- 
ველზარისზოვანი სპსპორტო დარზბა- 
ზები, საზაუხზულო წყალსაჯომარდო 

აუხი, ტენისის კორტები, ფეხბურთის 
მოუდნები, ტანვარჯიშობის ნაგებობა- 
ნი და “სხვ. 
რესპუბლიკის სასოფლო რაიონებ- 

ა ში, როგორიც არის მაგალითად, ზუგ- 
დიდი, მახარაძე, ლანჩხუთი, აგრეთვე | ლ 
ქალაქეზში--ბათუმში, ფოთში, ჭიათუ- უ ფ 
რასა და სტალინირში შექმნილია ყვე– 
ლა პირობა ფიზიკური ედა). 

კიიი ბ ილისს ფიზიკური კულტუ 
ინსტიტუტი, სამეცნიერო, საკვლევი 

ინსტიტუტი და ტექნიკუმი შესაძლე 
სა- ლობას გვაძლევენ მოვამზადოთ 

ქართველოში ფიზკულტურელთ. მ» 

დღალკვალიფიციური. კადრები, 
საქართველოში ჰმჟამად გვყავს 

სსრ კავშირის სპორტის 26 დამსახუ- | 4 
რებული ოსტატი და სსრ კავშირის 
სპორტის 76 ოსტატი. მათ შორი: 
არიან სპორტის და! მსსახურებული ოჩ- 

  

  

ები ნატაშვილი, ბ. პაიჭაძე, 
812. შაია საია სპორტის 
ოსტატები--ე. მგოკიელი, დ. იოსელია- 
წი, ა. ჯორჯაძე, ნ. თაყაიშვილი, 
გ. ათანელაშვილი, ვ. ილურიჭე, ვ. 
მაჩკალიანი, მ. ჟღენტი, გ. ვართანო- 

  

ვი, ა. 6„ვასარდოვი, მ. კასიანიკი, 

წორნი რეკორდსმენები ლ. სანაძე, ღა 

კოკოევა: 
ფიზაულტურულრ“პორტულ შეჯიბ- 

ტის | რებებში, ხობლებაც საქართველოში 
ხშირდ იმართება, მონაწილეობას 

სვლის ფინალი, 

იღებენ ათიათასობით 
ჩვენში განსაკუთრებით პოპულ 
ლია სპორტის სახალზო  ენოვნული 
სახეები: ქართული ჭიდაობა, ლელო, 
ჯირითი, მარულა. ისინი 
არა მარტო ახალგაზრდობას, მწველ. 
ყველა ასაკის ადავიანებს. შეგებრები 

მახია 
ა! 

წი ამ სახის სპორტში ებით 
ტარდება ქალაქებში – თბილისში, 
ბათუმში, სოხუმში, სტალინოირში, 
ზუგდიდის, გორის, თელავის ღა ცხა- 
კახას. რახონებში, 

ჩვენს ქვეყანაში დიდი ყურადღება 
ეთმობა ბავშეთა ფიზიკურ აღზრდას. 
ფიზიკურ მომზაღებ“ასთან ერთად, 
რაც სკოლებში ტარღება სასწავლო 

გეგმის მიხედვით, მოსწავლეთათვის 
რესპუბლიკის ქალაქებსა და რაიო 
ნებში შექმნილია 50 საბავშვო Mა”- 
პორტო სკოლა. ამ სკოლებში გამოც- 
ღილი სპეციალისტების ს ეამღანე- 
ობით 4.000-ზე ეტი მოსწავლე 
ავის თავის სპორტულ მიღწე- | ე 

"საბჭოთა სახელმწიფო დიღ მზრუნ- | ,, 

ვალი შეჟსების–- შრომითი რეზერვე– 

ბის სასწავლებლებისა და _სკოლე 
მოსწავლეთა ფიზიკური განეითარები- 
სათვის, 1943 წელს ჩამოყალიბდა ნე- | «> 
ბაყოფლობითი სასპორტო საზოგადო- 
ება „შრომითი რეზერვები”, რომე- | „> 

ლიც ენერგიულად მუ 
რი კულტურისა + სპორტის განვი 
თარებისათე ლოჩნო, კინი- 
გზის სასწავლებლებსა და საფაბრი- 
კო-საქარხნო. სკოლებში. 

ღიდი სტალინის) საუკეთესო თანა- 
მებრძოლის ამხანა ლავრენტი პავ). 
ლეს-ძე ბერაიას მზრუნველობით, « 
ყურა სოღებისა და დახმარების აა. 

რასაც ფისკულტურულ ორგანი- 
| § საქართველოს 

ჯ 3. თ ცენტრალური კომიტეტი და 
საქართველოს სსრ მინ. საბჭო, 

რესპუბლიკის ფიზკულტურული ორ- 
განიზაციები ჩვენი ქვეყნის მოწინავე | ე 
იზჯუ ულ ორგანიზაციათა რი- 

    

  ბე ბში. ჩადგნენ. 

დელეგაციის გამოსვლის საჩვენებელი ვარჯიში, 

ვარჯიში; 9 გასამხედროებული ვარჯიში ფარ- ხმლით; 8, საქართველოს დელეგაციის გამო- 

ველოზას იჩენ, მუშათა კლასის მომა- წ 

  

  

  

8 ივლისს გაგრაში შესდგა ფიზკულტურის ხაკავშირო პარადის მონაწილე ხაქართველობ 

სურათებზე. 1, ფიზკულტურელ ქალთა 

ფოტო ი. ვაისმანისა 

საქართვე ბევრი სპორტსმენი 
ჩე შედეგები აღწევს მარრიი 

ირის პირველობისათვის ტან–- 
იავ. მძლეოსნობაში, კრივში, 

ფეხბურთში, კალათბურთში. 
თბილისის „დინამოს“ ოსტატ ფეხ- 
არიელი გუნდი საბჭოთა კავშირის 

ერთერთი უძლიერესი კოლექ ქტივი» 
თბილისის ოფიცერთა საოლქო 
კალათბურთელებმა 1944 წელს. სა. 
შინო ჩემპიონის წოდება მოიპოვეს 
წარმატებით გამოღის საკავშირო შე- 
ჯაბრებაში ქუთაისის დინამოელ კა- 

ლ ელთა გუნდიც. საქართვე– ლოს ფიზკულტურელებმა დაამყარეს 
მთელი რიგი ლიო და საკავშირო 
რეკორდები სპორტის სხვადასხვა სა- 
ხეებში. 

ფიზიკური კულტურისა და სპორ- 
ტის შემდ ი განეითარებისათვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქეს ძი 
ს ფიზკულტურული კოლექტი- 

ის მუშაობის გაძლიერებას. მშაგ- 
8. სწორედ პარეული ფიზკულტ 
ული კოლექტივები, ბზუშ. ობაში 

ჯერ მააქლემ აა. ბევრი ნაკლოვანებები 
ირნარ ეს ყოვლისა აღსანიშ- 

წავია, =8. ძირეული კოლექტივები 
მეტად ტემპით იზრდებიან, მე- 

ორეც, – კოლექტივები 
მთელ რიგ რაიონებსა და ქალაქებში 

გამოდიან მასობრივი ფიზკულტუ- 
ააზეიი მუშაობის ლდ ხმები არია. 3 

ს ახკანევა ს აღმოსაფხვრელად აუ- 
ცილეზელია პომავმიტელშა ორგანი- 

ზაციებმა ფისკულტურულ ა. == 
ღიას შვილ ერთად ყ 
დღიური დაზმარება გენიოს. (მაბვი 

ულ ფიზსკულტურულ აო ხვს 
წ9ღა გვა ; რომ ფიზკულტუ- 
რული კოლექტიეძს, სექციების, წრე- 

ების, ბუდღების მუშაობის "კარგად დ და- 
ვენებს. წა ოადგენს ახალგაზრდობის 

ფი თინას. აღზრდის ერთ- 

აღებად 8 ააფბილ ყურად- გა 
თრ სთიბ არვარ ოლი 

  

პატარ 

9. წებ შემდეგ 

ი > ი, უვლი, 
თამაში ინსტ 
გუნდში... 

იტუტის 

ვის სიამოვნებით 

ბ 
« დ »გიის". 

მოთამაშეებით 
ინ. « „დინამო 

გაზრდა ფ 
პირველი 

ამო“ თბილისი –– 
ნინის სახელობის 

თნმა ვერ დაიტია 

მაყურებელი. 
მოლგეს 

ორივე ბურთი 

და 1936 

არცერთი ს 
ჩაუტარებია ამ 
სმენის მონაწილ,: 

„დინამოს“ 
პირველობის 
რული მატჩი 
სდ წუპი% თბილისის 

ვი. 

მსჯელობს: 

(ა ეკარეს... 
მდე ჯერ კიდევ 

ჩენილი, 

სანა ნაოღელი 

ად ი. ა უროთი : 
სხმელებმა გაიტანეს 
2. არიოდა 

კელთა“ კარისაკ კენ, 
აღმდეგის თავდა! 

  
'ს) მანძილზე;   ე მდებ. 

   
კხალგაზრდობას 

ბილი ამფითე 
1.500 

ატრ ი, 

     
    
     

      

   

  

   

    

   

    

   

  

   

გაკე თღეს იმისათვის, 

ტურულ მოძრაობას 

დი გაქანება მიეცეს. 
ბების, % 
საღამოების, 

  

სნობის, ჭადრ. 

    

ათა 

მშრომე ლნი. 
არ უნდა დავივიწ 

ში 
ი დანერვვა ბევრად 
კარგად მოწყობილ 
პორტო დარბაზებზე, 

ობის ცენტრებად. 

ქართველოში, ისევე 
საბჭოთა კავშირში, 

ლია 

მშე ნეზლობა. დიდი 
კუთვნილი მაღ ალკვა 

     
ვლე ვითი მუშა: სახეს, 

ძიებათა ჩასატარე 

  

დიონის გამეწეელას. 

ფიზიკური კულტურ 
ახალი შენობა,   

სულ ია იყო ბორის 
როცა მის გულში ჩაისახა 
ბელი სწრაფვა ბურთის თამაშისადში, 

ალე გეაქნა ნობილი ჯერ თავის 

თბილისე ლებმა 

ტარდება. 

„სპარტაკის“ 

„ა... 

წ. ყევს _. ხი. აეს 

საკავშირო დღისათვი 
მოწყობილე სტადიონ 
ნტადიონი შენდებოდა კოლმეურნე- 

თა ძალებით. მას აქვს კეთ. 

მ აყურებე თს 

ომკავშირული ორგანიზაციების აქ- 

ტიური მონაწილეობით ყოველ ქ 
სა დგ რაიონში /მეოლება ბევრი 

რტაკიადების, 
სპორტის) ოსტატთა 

მოსვლების მოწყობა, ტანვარჯიშის, ვ 
რც ა 

ეL. , დაგვე ხე არ, 

პაიჭაძე, 
შეუკავე: 

ელ. ფოთში. 
ინ იული: ინსტიტუ: 
სწავლა მოუცდენლად 

ფეხბურთელთა 

5ფილისელი მაყურებელი, პეისი 
მოიგონებს სტუდ, 

ტების ფესაურთელთა შესა ს წოშნავ 
ამ გუნდის სული და 

გული იყო ბორის პაიქაძ, 
1936 წელს ს მისაელსია და ახალი 

'შეიესო 
„ „დინამოს“ 

თა ხუთეულს სათავეში ჩაუდგა ახალ- 
მნბენთელი ბორის. პაიჭაძე, 

საპასუხის 
ლაქთაშორისო მატჩი“ ავვვუნა 

თბილისის 
თავდამსხმელ- 

საქა- 
„დი- 

„დინამო“ ბაქო. 
პატარა სტადი- 

მრავალრიცხოვანი ს 
კარგად მახსოვს–-მ. 

ანგარიშით 
აქოელთა კარში 

ანა პაიჭაძემ გაიტანა. 

წლიდან 
დღემდე თბილისის „დინამოს“ გუნდს 

მგებლო მატჩი არ 

მოყოლებული 

შეელრებილ. სპორტ- 
გარეშე 

დამამახსოვრდა 1939 წელი. მოსკო- 
საკავშირო 

გათამაშები” კალენდა- 
„არეში უფ“ 

„დინამოს და 
გუნდები. 
ადრევე 

„სპარტაკელთა4 
დაცვა, მერმა ი აალძხელი პაიჭაძე? 
ის ს-ის" „მო. ებს“ მო 

თამა" 

დ 
დაწყე- 

როა 
ფიცი თხი მი 3 

კოველი უკვე მღელვარებით ელოდე- 
ბა გუნდების (ააა ააებიი მო; ”. ედ 

ი უხო, 

=> 
თვარელბივვე 

გუნ 
ლი თენ. 

შეთ გავიდა, სულ 
„დინამოს“ საჯარიმო მოედანზევე ბ» 
გუამ ბურთი მიპწოდა პაბჭაძეს და ის 
ქარივით სწრაფად გაიჭრა ქოხაობ 

ელებს, თევ 

რი” 

'ყIოწIყას 

დაცვას, თავდაცვის ცენტრის ცღაც 
ედეგოდ დასტოვა, შეიჭრა „სპარ- 

რაკ კისი საჯარიმო მოედანზე და ზუს 
ტი, მძლავრი. დარტყმით საპასუხო 
ბურთი გაიტანა მოწინააღმდეგის კარ- 
ში. 

ოთხმოცი ათასი მაყურებელი ერთ- 
სულოვნად მოიხიბლა ამ სივულისენ 
ოსტატობით, მთელი სტადიონი მხუ! 
ვალედ უკრავდა ტაშს ბორის პაიჭა- 
ძეს, 
ასის ვირტუოზული თამაშით ბევრ- 

ჯერ მოუხიბლავს მაყურებელი სპორ- 
რს დამსახურებულ ოსტატს. საბჭო- 

თა კავშირის ყველა “სტადიონ ნზე სიყ- 
ეარულით ან მის გამოჩენას, 

პირველხარის ახოვანი 

  

   

    

     

  

  ადით 
ტყამს კარში. ცნობილმა მეკარემ აკი 
მოვმა შენიშნა--ბორის პაიჭაძე შეკა- 
რეს უთვალთვალებს ბურთი კარში 
დარტყმისას როცა. ისე ხარ  შემზი- 
დებული რომ „მაღალ ბურთს“ ელი, 

მაშინ ის ურტყამს დაბლა, მიწიდან 
რამდენიმე სანტიმეტრის აცილებით, 
როცა კარის შუაში ხარ დადარაჯებუ- 
ლი, მისი ბურთი მაშინ უსათუოდ 
კუთხისაკენ მიჰქრის, საშიში თავდა 
სხმელია! 

ბორის პაიჭაძის ოსტატობას, ვირ- 
ტუოზობას, მოუქანცველობას თან ერ– 
თვის მისი მეტად წესიერი თამაში, მას 
არასოდეს არ დაუზიანებია „მოწინა- 

აღმდეგე“ ებს არასოდეს არ ვგ> 
რთბილებიათ ის უხეშობისა და თა- 

მამის წესის დარღვევისათვის. ყოვე– 

ლი _ იი გელლვედი უნდა ცდი 
ლობდეს ას, 

წელს ას. დინამოს” გუნდ- 
მა წარმატებით ჩაატარა საერთაშო“ 
რისო მატჩები რუმინეთის უძლიერეს 
გუნდებთან. 2-9 „დინამო: 
ყველა შეხვედრა ფული 
მაყურებლები თრცერი იყვანა 
თბილისელ ფეხბურთელთა ტემპიანმა 
და ცხოველმა თამაშმ. რუმინეთის 

| პრესამ მაღალი შეფასება მისცა ჩვენს 
« | ფეხბურთელებს და მეტაღ გულთბილი 
სტრიქონები უძღვნა გუნდის კეიტ» 
ნის, თავდასხმს ცენტრის 
პაიჭაძის თამაშს, 

ტატი ე 
გრძლივად მამანი მით მ ს ალე: 6 
მრავალჯერ ააღელეებს” და მორიბ- 

ლავს მაყურებელს. 
ა. თარიშვილი   

  

კილომეტ- 
არეობს სოფელი 

არალეთი. #I სოფლის ბერიას სახე- 
ობის. მილიონერმა კოლმეურნეობამ 

ფისკულტურელის 
ს აუგო კეთილ- 
ი, 

წყო- 
რომელიც იტევს 

შელი. 

აიი ბია სოფელ ს სსე. ამ 
არის უმარტივესი სასპორტო მოედნე- 

მ რს მასობრივი მეცა- | ვ 
, _ შეჯიბრებათა 
დესაძლებლობა, 

'ლაქ- 
  

  

რომ ფიზკულ 
იდევ 1 ეფრო დი- 

ლია შეჯიბრე- 
სასპორტო 

გა- 

აკის გა, 

სობით 

რომ მასებ- ყოთ, 
ფიზიკური კულტურის შემდგომი 

დამოკიდებულია , 
მოედნებზე, იას. 

სტადიონებზე. 

სტალინური ხუთწლიანი გეგმით სა- 
როგორც მთელ 

გათვალისწინებუ- | 4 
ახალ (სასპორტო ნაგებობათა 

სახსრებია გან- | 3 
ლიფიციური კად ბ 

რების მოსამზადე ებლად, ი 
   

სამე 
ს. წარმო 

იპსსკა. მასობრივ სასპორტო ფო“ 
ბლად. თბილისში 

თაწყებულია საზამთრო წყალსაჯო- |! 
მარღო აუზის, ახალი საპასპორტო სტა- 

აიგება აგრეთვე 
(> ინსტიტუტის 

ჩავაზათ | 3. 

ახალი სჭაიიო ნი პატადეთში 
ქალაქ გორიდან ექვსი ფრენბურთისა და კალათბურთის მო- 

ედნები, მძლეოჩანთა სავარჯიშო რთა“ 
რაღები, მოედანი ქართული ჭიდაობი“ 
სათვის. 

დღეს, 21 ივლისს სტადიონზე შეს- 
დგუბა დიდი სპორტული დღესასწაუ- 
ლი, რომელზეც მოწვეული არიან ქა“ 
ლაქ გორისა და რაიონის კოლმეურ- 
ნეობათა მოჭიდავეები ფრენბურთე« 
ლები ღა კალათბურთელები. 

    

   

უეჭველია, 
ხელოვ ანი ფიზ, 

  

სწორედ ეს სასპორტო ბაზები უნდა სულ 
გადაიქცნენ 6 ფიზკულტურული მუშა- 

მ. ბალავაძე 
საქართველოს ალკკ ცენტრალური   კომიტეტის მდივანი



# 

  

ანზიშ#ანჰისზული მშემონსზტასიები ძა მიჭინგები 
ბრიუსელი, 18 ივლისი, (საკდესი). 

კოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, 
ჩაბშის მე. ს 

    

ფრან“ წელს 

  

   

   

  

   
   

  

     
   

  

   

    
     

    

   

  

    

   

  

   

  

   

    
    

     
   

    

    

  

   
   

    

    

თავისუფლებისათვის ბრძოლის დროს, 
დღა ამ მიზნით კომიტეტები შეჰქმნან მთელ 
ნორვეგიაში, 
ბელგრადი, 19 ივლისი, (საკდესი), 18 ივ- 

ლისს ბელგრადში შესდგა ანტიფრანკისტული 
გი, რომელიც თუგოსლავიის . გაერთიანე 

ბულმა პროფკავშირებმა მოაწყეს 
"მიტინგზე ორატორებმს» მოითხოვეს, რომ დე- 

მ ულმს (ახელმწიფოებმა. გასწყვიტონ 
ტიური 

   

  

ურთიერთობა ფრანკისტულ 

შესწყდეს დახმარება. 
ეაქცხული წრეები უწევენ ფრანკოს სძს- 

“I სლიან ს ვვალლთ. რეჟიმს, 
"ნიუ-იორკი, 18 ივლისი, (საკდესი), 

და სხვა «მ. იაროს ელი წარმო- 
გაცი:მ, სამ მაქმნი- 

სიავის ამავე დიოს. „ესპანე- 
განთავისუფლებისათვის 

ამოაქვეყნა ექვსი გა“ 
მოღვაწის განცხადება, 

«კის შეერთებული შტატე- 
ესპანეთის მიმართ 

რთიერთობის დაუყოვნებლივ 
მთავრობასთან, 
წული. აგრეთვე, რომ 

„ ვტატების დელეგატი 
სედა ბის უშიშ. 
ფილივ კოლებდა 

ტაან მოქმედებას ფრანკოს საალიბის 
= გად კმლონებდ ერთა ლიგის 

პანეთი გადააქციოს 
პუნქტად და მესაშე 

'ზად, 

ანეთში, და აღნიშნავენ: „ყოველივე 
ნაწილობრივ პას“ხისმგებელია ჩვე-. 

შეერთებული შტატების გავლე- 
ერთაშორისო საქმეებში ფანი და 

მაი. პირდაპირი თუ არაპირდაპირი დახმარე 
ს გარეშე ფრანკოს რეჟიმი ვერ განაგრძობ 

და არსებობას“, 
დასასრულ განცხადების ავტორები მოუწო- 

ნ თკელ ხალხს 
ბირწსს. და შეერთებული მტატების 

სს უშიშროების საბჭოში ჯონსონს და 
ვოს ეეხდისხრლბის გაწყვეტა ფრანკოს 

ვრობა, 

  

   

        
ენობა მშვიდობიანობის დროს უდ- 
ცოტა 100 ათასს, ამაში, გარდ» 

პროფესიონალი ოფიცრისა, ითვლება. 
        

   
5! 0 ათასი ოფიცერთ _ნაციონალური გვარდიი- 
დან და რეზერვის ნაწილებიდან, გარდა ამისა, 
მათ ქმნას. „        

    

   

  

   

    

   

  

   

წამოაყენეს გეგმა, 

  

სუხთო ! ნგთსეშეთ 800 ააა. კაცა 
ება სრული სამობილიზაციო მზადყოფ- 

არსებული ცნობებით, სამბედრო-საპაერო ძა- 
ბის ორგანიზაციის გეგმა ითვალისწინებს 70. 
დმივი ჯგუფის შექმნას, რომელთაგან 28. 

ი, 5-8 ათასი კაცის შემადგენლობით თვი- 
ებულ «იქნება პანამის, ჰავაის 

"ალასკის ბაზებში, საჰაერო. 
ბის გარდა 9 ბაზებში განლაგებულ იქნე. 

სახმელეთო ჯარების ოთხი დივი- 
15. ათასი ნს შემაღგენლობით თვითე- 

ბა აგრეთვე 
ზთა, 
უღ 
  

  

ამეტიჰედ მეყნიეტთა მიმატთვა ამქტიპის შეეტთებული შჭაჭების 
წამებაი სარყრიი, 

    

    
   

  

კონტროლს ჩამოაშორებს სამხედრო 
განცხადებას ხელს უშვრენ მეცხიე- 

შ ურეი, ჰოგნესი, ალისონი, 
ღარდი: დანიე იორი მეცრერები 
რომ წარმომადგენელთა პა: 
ანონები, რომლებიც მეცნიერებას 

ცემენ „აკვაედეს მომშავალ- 
ატმოსფეროში: 

   
„ სცი 

მოითხოვენ, 
მოაწონოს     

  

ავისუფლების 

  

   
   
   

ს განყოშილების გადაწყვეჭილება 
ვალ სესიაზე წარსადგენად, ანგარიშში ნათქვა- 

, რომ ჩინეთის განსაუთრებულთ რაიონები, 
2. რომლებსაც კომუნისტები მართავენ, ვერ. იღე- 

    

დახმარების სამართლიან წილს თუნრა-სა-   გნ 

წ გან, 

იაპონიაში მუშათა კანონმმებლობის შესპხებ 
საბმოიი ტეკომენზაციების საკითხისათვის 

  

   

                

   

    

   

  

   

  

   
   

                  

   

  

    
    
   ას არ გააჩნია 

ტრაღიცია და დემოკრატიულ« 

   

მუშები აბსოლუტურად მოკლებუ- 

ან ელემენტარულ უფლებებს, 90392=> 
ადგენელმა «იაპონიისათვის შექმნილ. სა 

საბჭოში განსაკუთრებით საჭიროდ 

ლება მალე განხორციელ- 
“მვეყნების უმდიდრეს გ>- 

ცცდილებაზე  დამკარებული პროგრებული მუ- 
ებლობა, 

ნათქვამია, რომ უმაღლესი 
სამეცნიერო-ეკონომიური განყო 

არდ ცდილ ლობს დაამტკიცოს, თით- 
ოთა რეკომენდაციები „არასაჭიროა", 
სინი ან პრაქტიკულად განხორციელე- 

ბულია სპა ებ. ტალი ზოგიერთ პროექტ- 

  

სთ მუხლები, 
საც შია დ ა ლ> შეიცა- 

რეალიზებულია ან რეალიზებულ 
ა უახლოეს მომავალში, უმაღლესი სარ- 
ბის სამეცნიერო-; ეკონომიურთ განყოფი- 

ლება, თვითონ აგებს პასუბს ზოგიერთ პირთა 
ს | მიერ წამოყვნებული ტლანქი ბრალღებებისათვის, 

ოს რეკომენდაციები იაპონიაში მუშათა კა- 
ებლობის სა,ითხბზე, რომლებიც წამოაყე- 
ოთა წარმომადგენელმ» თაპონიისათვის 

= სამოკავშირეო საბჭოში, პროპაგანდის- 
და „კომუნისტურ“ ხასიათს ატარებენ აი 

სარდლობის სამეცნიერო- 
ების ცნობა მეტად სა- 

ლ , რამდენადაც იგი ერთ- 
კიღევ ცხადჰყოფს, რა ბევრი რამ «ნდა 

ელდეს კიდევ იაპონიაში, რათა მუშათა კა- 
ობა ამ ქვეყანაში ზორციელდებოდეს 

ემოკნატიული ქვეყნების მუშათა "კანონმდებ 
ლობის საყოველთაოდ აღიარებული ელუმენტა- 

   

  

  რული პრინციპების შესაბამისად, 

“ი 

წერილით მიმართოს | მართა 

  

ჩ ვ 

ძი276/60/ 
90 ,ნჭ ს ნაე სპაისი ცხ თია “მ-ი 

„სპომუნისვის“ პჰპოტეხპრნდენზჭზებისაბან 

თბილისი, „საკართველოს ჩაის" შენობა ლენინის ქუჩაზე 

      

  

შოიIIე 257 ლი 
– ”. ...    

„ ფოტო ვლ, გინზბურგისა 
  

შისმედნა საბოოაა ელესა 
რ ალექსანდროვასთან 

" პაი პიონერთა სახლშა მოეწყო. შე" 
ვედრა საბჭოთა. ილოს მანიით, 
თამარ ალექსა! 
ქალაქის წესსა სასაგიბი სახელით გმირს 

პისასალმებელი სიტყვით მიმართა პიონერთა 
სახლის დხრექტორმა წ, ბალანჩივაძემ, ) 

საბჭოთა კავშირის გმირმა თ, ალექსანდრო- 
ვამ დამსწრეთ უამბო ეპიზოდები თავის სა- 
ალას ცხოვრებიდან. 
ძვირფას სტუმარს შატიესსაავეი ცოცხალი ყვა- 

ალევბ თაიგული მიართვეს, 
ასასრულ პიონერთა სახლთან არსებული 

ურმორლ წრეები” მონაწილეობით გაი- 
ონცერტი 

ლენინისა და სტალინის ახალი 
მონუმენტები 

რკინიგზის ხაღგურის ბაღში ღაიდგა ლენინი- 
სს და სტალინის ახალი მონუმენტები, რომელ 
თა სიმაღლე კვარცბლბეკიანაღ 4 მეტრს უდ- 
რის მონუმენტების ირგვლივ გაშენებულია 
ყვავილნარები, 

ბავფვთა საზაფხულო. დასვენება 
1 ივლისს ქობულეთში გაიხსნა ქუთაისელ 

პიონერთა ბანაკი (ხელმძღვანელი პედაგოგი ს. 
! | დონაძე), აქ ზაფხულის განმავლობაში” დაისვე– 

წებს 300 ბავშვი, 
ბანაკში უკვე გაგზავნილია 150. არი. უზ 

თავრესად დემობილიზებულთა და ფრო 
შვილები, 

ქალაქში იხსნება. პამათბე. პიოწერთა მოედ 
ნები 500-მღე ბავშვისათვის, # 

წიგნი „მუთაისის სახელმწიფო. 
მუსიკალუტი სასწავპლებელი« 

ბალანჩივაშის სახელობის ქუთაისის” მუსიკა-. 
ლური სასწელებლის 25 წლისთავისათვის 
დაიბეპდა წიგნი „ქუთაისის სახელმწიფო. მუ- 
სიკალური სასწავლებელი“, წიგნში შეჯამებუ- 
ლია სასწავლებლის მთელი განვლილი მუშაობა. 

თელავი 
პიონერთა ბანაკი 

დაწყებითი და საშუალო სკოლების მუშაკთა 
პროფესიულმა კავშირმა კახეთის რაიონების 
სკოლებისათვის ქალაქ თელავში (ნადიკვარზე) 
მოაწყო პიონერთა ბანაკი, ბანაკში დაისვენებს 
200 ბავშვი, 

ზასტროლები 

ველისციხის სახელმწიფო თეატრმა ქალაქ 
თელავში ჩაატარა გასტროლები, თეატრმა მა- 
ყურებელს უჩვენა ს, შანშიაშვილის პიესა „ზე- 
ჯისბერი გოჩა", გედევანიშვილის--„სინათლე". 
ღაღგმებმა მაყურებელთა მოწონება დაიმსახუ- 
რეს, 

მომღერალთა ზუნღი 
დიღი მოწონებით სარგებლობს მომღერალთა 

გუნდი ფ, მაბათელაშვილის ხელმძღვანელო- 
ით, მიმდინარე წელს მან ქალაქსა და სოფ- 
ლებში 17 საღამო-კონცერტი გამართა, გუნდი 

კარგად ასრულებს სიმღერებს--„ყანის მკური", 
„მუშური“, „სატრფიალო“, „სამშობლო ზევსუ- 
რისა", „ფშავურა და ცეკვებს-- „თუშური“, 
„ქისტურა“ და სხვ. 

ჰესხოველის სახელობის 
სუაქალექო პარზჰიბინეჭში 

99 ივლისს, საღამოს 8 საათზე შესდგება 
ამხ, პავჩინსკის ლექცია: თემსზე „ხაბჭოთა 
კავშირის საერთაშორისო მდგომარეობა“, 

ბილეთების მიღება შეიძლება პარტკაბინე-, 
ტის ბიბლიოთეკაში ფიღი" 9 საათიდან სალა 

მოს 8. საათამდე, 
90 ივლისს, სალამოს 8 საათზე, “შესდგე»ა. 

ამბ, ბასილაიას კონსულტაცია. 
ეკონომთაში, 

_–_ 

ლექყია 
839 ივლისს, საღამოს 8 საათზე, მარქს-ენ-. 

გელს-ლენინის ინსტიტუტის საქართველოს ფი- 
ლიალის სალექციო დარბაზში კეცხოველის სა- 
ხელობის საქალაქო პარტ,აბინეტი აწყობს · სა- 
კავშირო კ, პ, (ბ) ცენტრალური კომიტეტის 
ლექტორის, ამს ლიაპინის ლექციას თემაზე: 
>>>>.>.>V>––_“–“ 
გადახვლის შესახებ“. ბ 

ბილეთების შეძენა. შეიძლება ” საქალაქო 
პარტკაბინეტში, საქართველოს კ, 3, (ბ) 'თბი- 
ლისის ორგანიზაციის რაიკომების პარტკაბი- 

წეტებში ღა ლექციის დაწყების წინ ინსტი. 
ტუტის ფილიალში,   

ქუთაისი . 

პოლიტიკურ ! , 

ახალგაზრდობა წელია 
წი მიღწევებით ხვდებ ლოვანი თ ხვდება 

მარულა ლღსარელსი თია ფა28- კავ ღღებ. გახ- 
3 ლის მანძუილ აღა) 47.058 ახალ 
გ“ ნოამ წა. ნორმები „მზად ვარ 
მრომისVს ღა თავდაცვისათვის" და 

„იყავ მზად ა და თავდაცვისა- 
თვის# ნიშვებზე. ჩვენი რესპუბლიკის 
ფიზკულტურელებმა დათ 
თი საკავშირო და 35 
რი რეკორდი. 

ქალაქებსა და რაიონებში გაცხოვე- 
ლებით ემზადებოდნენ ფიზკულტუ- 
რელის საკავშირო ღღმს ააღნანიშნა. 
ვაღ. ყველ. ა. შეჯიბრება 
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, მო- 
ეწყო ლექციები ახი ბ აღზრდისა 

და სპორტის “აკ იე 
ლია ხლის და ლა ღრხერები, მიძ- 
ღვნი. 68 ფი '"კულტურელის საკავშირო, 

ე. „8 ივლისამდე მოეწყო რეს- 
პუბლიკური სპარტაკიალა 13 ს:ზე- 
5812 სასწავლებლის, 7 “საქარსნო- 

აქბრიკო ჩკოლის, ერთი რკინიგზის 
საწუელებლის და თბილისის ინდუს- 
რი 23. . ი რომად ამორიმლელ». 

აიღეთ ით. ეე 
შეეჯიბრნ. მძლე აშია აზი, 

ფრიში ურენბებიში, სასა 
ფ ი, ს სროლაში. სპორტის 

მივალ სახეებზი გაიმარჯვეს #. 15 
_- ლოსნო 9-0) ლებლის  ფიზკულ- 

ელ რ 

მნიშვზე 
თავის 

ლიკუ- 

ს. 9 კიროვის სახელობი საქართველოს 
ინღესტრიული ინსტიტუტის სამეცნიერო (აბ- 
ჰოს საჯარო სხდომაზე ტექნიკორ მეცნიერე- 
ბათ» კანდიდატის ზარისბის მოსაპოვებლად 
ა, 3 ბოჯგუამ დისერტაცია დაიცვა თემაზე: 
„მქნევარიან ი თვითმავლი რსაპაერო-საბაგირო 
გზა“, 

ახალი გზა დ) წყა! ლე 
რნაკვის (ამბროლაურის რაიონი), მშრომე- 

ლებმა ჯერ კიდევ, ობმდე დაიწყეს, საავტო- 
მობილო გზის მშენებლობა, გზა უკვე მიყვა- 
წილია მოტყიერის. კოღმეერწეობამჯე, ქიდევ. 
ექვსიოდე კილომეტრი და ეს გზა შუუერთდე- 

ახალი ბიბლიოთეჰა კი4ოჭის 
რაჩონჩს მშრომელებიჩსათჭის 
უახლოეს. დღეებში კიროვის რაიონში გა- 

იხსნება მასობრივი ბიბლიოთეკა, რომელსაც 
ამდენიშე ათასი ცალი წიგნი ექნება, ბიბ- 

ლიოთეკა რაიონის მშრომელთა კულტურული 
დასვენების ნამდვილი კერა იქნება, 
მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საბჭოს 

აღმასკომის კულტურულ-საგანმანათლებლო გან- 
ყოფილების გამგეს აპხ, მუჩიაშვილს დავალე- 
ბული აქვს სასწრაფოდ დააკომპლექტოს ახა- 

| ლ ბიბლიოთეკა საჭირო წიგნებითა და ჟურ- 
I წალ–გაზეთებით, 

  

ორჯონიჰიძის სახელობის კულ. 
ტურისა და დასვენების ცენტრალუ. 
რი პარკი 

კვირას, 91 ივლისს 
საღამო .-სეირნო ბა 

მიძლვნილი ფიზკულტურელის სრულიად 
საკავშირო დლისადმი 
მასობრივი ცეკვა და თამაში, ორკესტრი, 

მუსიკა, ცეკვები, 
საზაუხულო კინოთეატრში 
კონცერტი სახალხო არტისტების ლ. , 

კავსაძის, ჰ,. კობახიძის, წ. ხარაძის, დამ. 
საბურებული მსახიობის ბრაგინის, სახელ | 
მლფო ფილარმონიისა და სახელმწიფო 
თეატრების არტისტთა მონაწილეობით, 

ბავშვებისათვის: საბავშვო რკინიგზა, 
რუსელი და 'სხვა, 

  

  

კ 

  

  

თეაპაზჭრებშიჩ მონაწილეობენ: · დასავლეთ. "საქართველოს 
“#1 ივლისს. გრიბოედოვის სახელობის –- “ ეთნოგრაფიული გუნდი. კ. პაქკორიას ხელ 

––––იიიიიიიიიიიიიიი 
„ვისი ქორწილია", ფილარმანიის საზაფხულო ი ლ. კავსაძე, ჩხიკვაძე ღა სხვები, 
თეატრი – „თამბაქოს კა"ატანი", დასაწყისი საღამოს 10 საათზე, 

| საჭადრაკო ღარბაზშე – ერთდროული 
ჰინრებში | უანსთ და მოხსენიბა „საბჭოთა. 

«I ივლისს: რუსთაველის სახელობის --!' კავშირის» და ინგლისის მოჭადრაკეთა რა- 
„დიღი ვალსი" ოქტომბერი -- „პარტიოლი | , ღიომატ"ი! 
ბილეთი“, დამკვრელი (საზაფხულო და ზამ. მთეღი. დღის განმავლობაში იწარმოებს   
დაზაფხულო. და ზამთრის) – „ბალერინა", 

შიზკელჭურელის დღის აღსანჩშნავად 
სნობაში ინდუსტრიული ტექნიკუმის 
ფიზკულტურულმა· კოლე 
ფიხკულტურელის „პავუთ 5 

აღსანიშაავად 23 რი შე 

რეობს მ ული. 
ფეხბურთში ი. 

რის. გამარჯვებული გუ 85. ა 32 
დიებულ იქნება თასით და სიგელით. 

საყოველთაო საევაულლებულო სამ” 
ხედრო სწავლების ი.ს საქა- 
ლაქო სპარტაკიადაში პირვე ლ ადგილ- 
ზე გამოვიდა ს. 26 კომ. 
რაიონი, მეორე ადგილზე – ბერიას 
რაიონი, 

8-10 ივლძსს _8- სპორტული შე- 
ჯიბრება საბანაკო შეკრების სათა. 

ლე მოსწავლეებს შორძL, რაბი 8 
ხელათ თბილისის 26 

ონის საწავლბლებს “ს 

ფიზკულტუ აამ სავეშერლ! აღ 
ს ხავს _. კარგად მო, 
ააბსღეს სპარტაკის. 

ივლისს სამზრეთ-უსეთში რონლი 
მრმბინირებულ ენტაფეტს და შეჯიბ- 
რებას ფიზკულტურუ იშში. 
თბილისის ავტოსარემო არხნის 
რასპორტო საზოგადოება · მასადარ. 

კომკაჟმირელებმა. ფიზკულტურელის 
საკავშირო დღისათვის დაამთ ა” 
კუთარი საპორტო. ბაზის · 
=>) > ქალებსა და რაი ებ". 

ში ეწყობა მ, გართობა, სე- 

ირნობა და საოხრელი თამაშობანი, 
რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ 
ათიათასობით ახალგაზრდა ვაჟები დღა 

ებმა, 'შმი--M. 1 ი- | ქა. ილები, 

“ი ასიაივი ახამებტი თ 6. კალანდაძე 
დისერზაცსიის ღა8ვა 

ოფიციალურმს ოპონენტებმა დღა პაექრობაში 
გამოსულმა პროფესორ-მასწავლებლებმა მაღა- 
ლი“ შეფასება მისცეს ა, პ. ბოჯჯუას ნაშრომს, 
აღნიშნეს, რომ ახალი კონსტრუქციის საბაგი“ 
რო გზა ღიღ სარგებლობას მოუტანს, როგორც 
სპთო წარმოებას, ისე მრეწველობის სხვა 

საა ა ბნამშნე 

ი წალხაღენები 
ბა ამბროლაურიდა  ტვიბულისაკენ მიმავალ 
გზატკეცილს. 
ს სნაყველებმა დაამთავრეს. მურუსიძეების უბ- 
წის წყალსადენის მშენებლობა, იგი მთლიანათ 
დააკმაყოფილებს უბანს წყლით, 

გამაგრილებელი. წყლების 
ახალი მაღაზია 

საქანოველოს ღა ლიმონათის 
ესტმას თბილისში, მარის ქუჩაზე ამ 

დღეებში გახსნა გამაგრილებელი წყლების ახა- 
ლი მაღაზია, ა 

მაღაზიაში «იყიდება სხვადასხვ ასორტიმენ- 
ტის ცივი შუშხუნა წყლები შვინდის, ალუბ- 
ლის, ტარხუნის, ვარდის, დ ღოღნოშოს, ფეთხოა- 
ლამონ მაფატინს (C623-> 

    
I 

და. 
I 

I. 

  

თრის), სპარტაკი და 96 კომისრის სახელობის '. 

  

მაღაზიას აქვს მაგარი სასმელების გაწყოფი- 
ლებაც, წ 

    

სამტიელიბ 
სოფლების კეთილმოწყობა... 

    

საბჭოთა კავშირის გმირის ა, გეგეშიძის L 
ფელ მელაურში კოლმეურნეებმა ააგეს 
თულიანი შენობა, რომელშიც მოთ:უეს, 

სასო. საბჭო, ბიბლიოთეკა, საექიმო. : 
   

53. 
კლების შენობა, ააგეს სახლი საექიმო. პუნტ 
სათვის, სადაც მოთავსდება აგრეთვე მბააწე 

ომბ ლი მეყლის ცათა ა) ჯილომე; დაირგო სოფლის ცე! 
რადმწვანე მცენარეები, 

. 
ლიტერატურული საღამო. ·. 

ამ დღეებში სამტრედიის კულტურის დ 
დასგენების პანკის სბაცხელი ავუბში ს. 
ტარდა ლიტერატურული საღამო ქუთაის; 
პწერლების მონაწილეობით. მოხსენება 
– „ქართული (ოთა ლი, კით. 
ხა გ, სამზარაძემ. საკუთარი ნაწარმოებნი წაი- 
კითხეს მწერლებმა: ე. ფურცხვანიძემ, დ, თო– 
მაშვილმა, გ. გიასელმა, ა. გურჯაძემ, დ, აზო- 
ბაძემ და სხვებმა, 

მეოთხე სტალინური ხუთწლელის სა- 
სერობის 'ორთკლეავულთა კო! კოლონა. 

დიის საორთქლმავლო დეპოს საუკე. 
ული მემანქანეების ინიციატივით შეიქმნა მე- 

სტალანური ხუთწლედას სახელობის 
ღოღონე ვიღა ლაოსი 

ლეობის საპატიო უფლება უკვე 8. 
როსი მემანქანეების: ვ, მიქაძის, ნ, ორთა ი 
ლ. ქავთარაძის, ვ. ავალიანის, ა, კოხრეაძ 

ჯვარშეიშვილის საორთჭლმავლო გუ 

ახალგაზრდა მყნ” ბელები. 
სოფლ გოჩაჯჯიზაიშის კოლმეურნეთბას 

„სტალინის გზით“ 13 ჰექტარი თვლას ნ. 

ტაცია აქვს გაშენებული, თუთის ხის ტა» 
ციის გასაფართოებლად ა მეფინიბი 
თხოვნით მიმართა ღიღი ჯიხაიშის ლ, პ. 
ბერიას საზელობის სასოფლო. სამეურნეო ტექ- 
ნიკუმს, რომელმაც კოლმეურნეობას დაახმარა 
25 მყნობელი სპეციალისტი მასწავლებლების 
დევიძის ღა ვაშაკიძის ხელმძღვანე: 
ბრიგადამ ერთ კვირაში დაამყნო 16,209 +. 
თუთის ნერგი, 

  

ლი 
აზე 

  

  

  

   

   

  

ზაბაწყერის ზბაზე 
ტაბაწყურის (ბორჯომის რალონი) ტბაზე ში. 

მდინარეობს თევზჭერა, თევზის სარეწის (ღი- 
რექტორი ა> ცინცაპე კოლექტივმა. აო 
კვარტალში გათვალისწინებული 1! 
ცენტნერის აგა ბი დაამზადა. 108. მიაანინი 
სხვადასსვ. ჯიშის თევზი და. 10 "ცენტნერი 

კალმაბზი, «ი 
ტბაში ფად» თეეზი, აქ კარრავლებისა, 

განვითარების კარგა შედეგები .– 
1911 წელს ლაღოგის ა... „ 
„სიგას“ და „რიაბუშკას“ 

ი სიზივვთ 193 წელს > .-. 

ში. ტაზაწყურელი მეთეეზე- 
მისცემ, 

   უი ჯიშის კუგგზებმა 

ნი > სასეელ ნტწერ. 'ს ვეყა! C. თევ! 
დეკემბერში მუშაობას 
რომელიც ყოველწლიურად 
8. ნახევრ მილიონზე მეტ ". 
თევ! 

  

პასუხისმგებელი რედაქტორი.   
  

ბ. ნანიტაშვილი. 

  

|| სტალინის სახელობის ჰულტური- 
სა და დასვენების პარკი (მთაწმინ. 

) 
| 2) ივლისს სახალხო. სეირნობა 
მიძღვნილი ფიზკულტურელის სრულიად 

საკავშირო დღისადმი 
მცირე ესტრადაზე 

მხატვიული თვითმოქმედება, სასულე 
ორკესტრი წ. ჟელტუბინის სელმძღვანელო- 
ბით, 

საცეკვათ. მოედანზე 
დასავლეთ ევროპული ცეკვები, კავკასი– 

ური ცეკვები, ფეიერვერკი, 
მო.ედანზე 

ქართული და ფრანგული ჭიდაობა, კრივი, 
კალათბურთი, თავისუფალი ვარჯიში და 

სხვა, 
ცენტრალურ ესტრადაზე 

დიდი კონცერტი 

  

   

  

ვტობუსების მოძრ,ობა ბერიას სახელობის 
მოედნიდან მთაწმინდამდე,   
  

  

მოქალაქე ივანე გაბრიელის-ძე ლაპა- 
ტინმა, მცხოვრებმა მე-2 კომკავშირის ჩიხ- · 
ში M# 1, აღძრა საქმე «ქვე მცხოვრებ მო- 
ქალაქე ანასტასსა ეფრემის-ასულ 
ლაპატინასთან განქორწინების ალი. 
საქმეს განიხილავს თბილისის 26 კომისრის 
რაიონის მე-4 უბნის სახალხო. 
ნალი 

  

  

მშობლები მიდა, ელენე, შვილები 
რისი, ლილი, ძმა პავლე, დები 
და, წუნუ იუწყებიან “დავით ზ, ს პენიშვი- | 
ლის ალი გამოსვენება. 2003) 
2 ს, პასტერის 

არტემ ნაკაიძე შვილებით, ნინო და გი 
ნაკაბიძეები იუწყებიან არტემიზა ააა 
რისახულ გიგინეიშვილი-ნაკაიძის 258> 
ცვალებას. 

საქართველოს ლუღი»: და ლიმონათის 

ტრესტი თუწყება ტუპია იაშვილის ღედის 
ბარბარე იაშვილის გარდაცვალებას, 

  

  

  

  

  

მთავარი სააფთიაქო სამმართველო და ცენ- 
ტრალური მაწყობის თანამშრომლები «უწყე– 
ბიან დავით სიმონის-ძე ლანდია, ძმისწუ- · 
ლის გიორგი პავლეს-ძე ლანდიას. >. 
ცვალებას.       

  

რედაქციის მისამართი; თბილისი, 
ქსელისა და მშრომელთა 

ლენინის )უჩ. M98, ტელეფონები პასუზისმგებელი 
წერილების-- 98-78-94, სასოფლო-სამეურნეო და ხამრეწველო გრიაორელებ“ 80-88, 

მდივნის--8-08-67, სამდივნოზი--8-06-§8 განკოფილებებისა, პროპაგანდის -8.89-06, 
კულტურის, ჟოფაც ზოვრებისა და ინფორმაციის--8.ც0-84.    პარტიული ცხოვრების: და ხ-ბქოთ. მშენებლობის #:81-44 

მორიგ ისა და გამომშვების-- მ.ხ! ია, გამომცემლობის –-ს. 

    

დგილობრიე კორესპონდენტთა 
1, სტამბის დირეკტორის--8-?77 20, 

  

3 ლ, ჰ, ბერლაL სახელობის პოლიგრაფიული კომბინატი „კომუნისტი 

  

"თბილისი, ლენიაის ქ, M 25, _ ტარაეი 119,200, შე 00181 _ 
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