
   

0MMI სწინჩიხხიი0 » IნMMMCC«0(0 M«0MMX608 MI 
LIMIMწIII IIV3MM # C086108 იწის“ჩა08 I0Vმ9სMXC9 (0X3M9CM0V ლ 

ბამო ცემის 28-ე წელი 

პარასძევი, ; მაისი, 1948. წ. X 90 (5184). ფასი 90 კაპ. 

სსი პავშიტის შინანსთა სამინისზროს 
ცნობა · 

1948 წლის 8 მაისს 90 მილიარდი მანეთის თანხით გამ ს 'დი მანეთის თანხით გამოშვებული სსრ კავ- 
რის სახალხო მეურნეობის აღდგენისა და განვითარების მესამე სახელმწიფო 

სესხი 4 მაისს, დღის ბოლო! სათვის გავრცელდა 90,119 მილიონი მანეთის რაო- 
დენობით და სესხის გამოშვების დაწესებულ თანხას 1190 მილიონი მანეთით 
გადააჭარბა. 

სესხზე ხელის მოწერა გრძელდება, 
სსრ კავშირის ფინანსთა მინისტრი ა. კოსიზინი 

1948 წლის 5 მაისი, 
  
  

პარგიული და სამეურნეო მუშაობის 
სწორი შეხამებჩსითმის 

ჩვენმა რესპ ამ. სერიოზული 
წარმატებები ლის სახაღხო იასV 

ნეობისა და კულტურის აღმავლობის 
საქმეში. ქართველი ხალხი ეწერგიის 

ასლი _ი მკის სამ- 
მროალო ერები! ანსამტკიცებ- 

98) ომუნის ური ალვიბბიგ 
ას» მი ლაღ. ამას ნათლად მოწმობს 
ხუთწლედის პირველი ორი წლის შე- 

დეგები. ამის მკაფიო დადასტურებაა 
ამას წინათ გამოქვეუნ ბული ცნობა 
სსრ კავშირის სახელმწიფო საგეგმო 
კომიტეტის გწმუწებულისა საქართვე- 
ლოს სს რესპუბლიკაში 1948 ლის 
პირველი –. კვა ტალის სახელმწიფო 
გეგმის შესრულების შესახებ. 
საქართველოს პარტიული ორგანი- 

ზაციები, რომ. ებიც. გან: ხრელად ას- 
რულებენ ამხ აგ თაღინის მითითე- 
ბას, რომ. სამეურნეო წარმატება 
სიმტკიცე და ხანგრძლივობა მთლია- 
ნაღ და სავსებით დამოკიდებულია 
პარტიულ-ორგანიზაციუ| და  პარ- 
ტიულ-პოლიტიკური მე მაობის წარ- 

მატებებზე, მასებში სასირზნეი ორგ. 
ნიზატორულ. და პოლიტიკურ მუშაო- 
ბას ეწევიან, რაზმავენ ინ ცპრშვაბი: 
ნის თ აშე დასახული · პოლიტიკური 
ღა სამეურნეო ამოცანების · გადასაწ- 
ყვეეტად. ამის საილუსტრაციოდ მრავა- 
ლი ფაქტი დასახელება შეიძლებ. 
ჩვენ მხოლოდ ერთი მათგანით დაეკმა– 
. “აი : 
თბილისის თოვის სახ ბის 

დაზგათმშენ გ მაა უნაერის 
მოწინავე საწარ ა · რესპუბლიკაში. 
ქარხნის კოლექტივმა არაერთხელ ისა- 
ხელა თავი სმხელმწიცო სავალებათა. 
შესრულებით. დაზგათმშენე ლები ხმი- 
რად ადინ სოციალისტური შეჯი- 
ბრების ინიციატორებად თსპესლეC 
ში. მუშათა ერთსულოვნება, პარტიუ- 
ლი რვანიწიციისს ა სამეურნეო 
ხელმძღვანელთა შეთანხმებული მუშა- 
ობა ახასიათებელია ამ მოწინავე 
საწარმოსათვის, პარტიული ორგანიზა- 
ცია, რომელსაც კარგად ესმის თავისი, 

როგორც კოლექტივის პოლიტიკური 
ხელმძღვანელის როლი, სწორად უხა- 
მებს ერთმანეთს პარტიულ და სამეფრ- 
წეო მუშაობას, უნარიანად ახორციე- 
ლებს. პარტი' ონტროლს. პარტიუ- 
L. ორგანი” აა სპატვურიბი იას 
წვრილმან მეურვეობას როდი უნც, 
პირიქით, თავისი” გადაწყვეტილებები– 
თა ღა დადგენილებებით განამტკიცებს 
დირექტორის, როგორც ერთმმართვე- 
ლის ავტორიტეტს, საჭირო სამეურნეო 
ღანნევებენს, + იელებს ხოლოდ 
ადმინისტრაციის მეშვეობით. ადღამია- 
ნებთან ყოველდღიური ურთიერთო- 
ბით, ორგანიზატორული და პოლიტი- 
კური მუშაობით პარტიული ორგანი 
ზაცია რაზმავს კოლექტივს მის წინაშე 

დასახ. ამოცანათა გადასაწყვეტად. 
იმის ამას რომ პატტიული სახელია 
ცია არ ერევა წვრილმან სამეურწედ 

საქმეებში, მთელი ყურადღება მას 
პარტიულ ცხოვ ბისა დღა საწარმოს 
საკვანძო, პერ! ეჭ ივული საკითხების 

გადაწყვეტისაკენ _ აქვს მიმართული, 
რუნავს მაია სემის. სიახ– 

ლის“ დასანერგავად, საწარმოს. რენტა- 
ბელობისათვის, მუშაკოა თეორიული 
დონის ამაღლებისათვის, კომუნისტე– 
ბის ავანგარდული როლის განმტკიცე- 
ბისათვის. 

მა არიან ისეთი, პარტიული ორ- 

განიზაციები, რომელთა მუშაობაში 
ჯერ "კიდევ თევ ი არ არის 

სამეურნეო. _ ხელმძღვანელთა _შეცე- 
ლის, მათღამი წერილმანი მეურვეო- 

ბის მავნე პრაქტიკა. პარტიული ო. 

განიზაციები ზოგჯერ უხეშად ე. ვიან 

ადმინისტრაციის ფუნქციებში, · მსჯე“ 
ლობენ უმნიშვნელო სმექხნეთ სა- 

კითხებზე, სამეურნეო ხასიათის ღო- 

წისძიებებს ადმინისტრაციის გვერდის 

ავლით ახორციელებენ, ეს კი იწვევს 
კოლექტივის ეეე ეეე ხ ლ 

ღვანელის ავტორიტეტის დაცემას, 
და... ვს მის პასუხისმგებლობას; 

მეორეც, წვრილმანი საქზეებით გატა 

ცება პარტიულ ორგანიზაციას ავიწ- 

ყებს თავის მთავარ ამოცანებს –– მა- 

სებში ორგანიზატორულ და პოლიტი- 

კურ მუშაობას ზრუნვას წარმოების, 

მისი განეითარების „უმნიშვნელოვანეს 
საკითხებ ე. 

წევრის პოლიტიკური შეგნების დონე- 

„წარმოსა თუ ათდბიირნედაის მინამ 

  

მუშაობის ასეთი სტილი შეუთავსე- 

“ბელია ბოლშევიკური ხელმძღვანელო– 
ბის პრინციპთან. პარტი: ორგანი– 
ზაცი. მასების ს პეირანაკები ელ- 
მძღვანელია და მას მოეთხოვება ყო- 
ქელდღღიური ორგანიზატორული ღა 
პოლიტიკური მუშაობით უზრუნველ- 
შერი! სამეურნეო წარმატებათა მოპო- 
ება. 

ს პავხაოლი და სამეურნეო მუშაო. 
ბის სწორი შეხამ, წევის უპირვე– 
ლეს ყოვლისა · საჭიროა პარტიულმა 
ორგანიზაციებმა უნარიან გამოიყე– 
ნონ პარტიის წესდებით ანვებელი 
წოწოლა უფლება, ეს იმას როდი 
იშნავს, რომ მათ იაია ნავონ სა- 

მეურნეო ხელმძღვანელები, ჩაერიონ 
წვრილმან სამეურნეო ფი ებში. მათ 
უნღა შეისწავლონ და განიხილონ წარ- 
მოების საკვანძო საკითხები, სამეურ- 
ნეო ხასიათის საკითხებზე მიღებული 
ღონისძიებანი ნიავის. არა 
ადმინისტრაციის გვერდის ავლით, არა- 
მედ მისი მეშვეობით, კოლექტივში 

ყოველდღიური პოლიტიკური და ორ- 
განიზატორული მუშაობით, 
პარტიულმა ორგანიზაციამ ნამდვი- 

ლაღ რომ შესძლოს თავისი, როგო 
მასების პოლიტიკური ი 'ლმძღვანელი! 
როლის წარმატებით განხორციელება, 
საჭიროა შეუნელებელი ზრუნვა მისი 
არძოლისუნარიანიბის განმტკიცები- 
სათვი. პარტიული ორგანიზაციის 
ბრძოლისუნარიანობა კი პირველ თ. 

ში ამააიდებერის მისი თვითეული 

ე- არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 
მუნისტი, რომელსაც-არ ესმის ჩვენი 

წემულის = განვითარები პარნპე - 
ივები, შეგნებული არა აქვს ჩვენი 
3-ს წინაშე მდგომი ააცანები, 

ერ ერკვევა" პხელენეში ვერ 
ესძლებს თავისი ავანგარდული - 

ლის განხორციელებას, არ გამოდ- 
გება. მასებს ორგანიზატორად, ამი- 
ტომ კომ. ნისტების იდეური დონის 
ამაღლებისათვი” ზრუნვა პარტიული 
არენნეზაცხებისა პარგელბარწსწიკინი 
ამოცანაა, 

ადამიანებთან მუშაობა მთავარია 
პარტიული ორგანიზაციის მოღვაწეო- 
ბაში. მარტი ლ ორგანიზაციას, რია 
გორც მასების ორგანიზატორს, მოეთ- 
წთვები. დარაზმო” მშრომელები სა- 

დასხულ ამოცანათა შესასრულებ- 
ლად. პოლიტიკური მუშაობით და არა 
ადმინისტრაციული მეთოდებით. და 
ბრძანებებით უნდა აღწევდეს პარტ- 
ორგანიზაცი სამეურნეო ამოცანების 
გადაწყვეტას. ამიტომ პარტიული. ორ- 
განიზაციები ვალდებული არიან გააძ- 
ლიერონ ' მასობრიგ-პოლიტიკური მუ- 
შაობა მასებში, ბოლშევიკური პროპა- 
განდისა და აგიტაციის ყველა მეთოდი 
გამოიყენონ მუშაკთა კომუნისტუ 
შეგნების ამაღლებისათვის ყოვე 
დღიურად განუმარტონ მათ ჩვენი სა 
ათი ა მთავრობის პოლიტიკა, რო- 

ლიც ს პანანფულის საბჭოთა სახელ- 
მწიფოს განმტკიცებისაკენ, მშრომელ- 

თა მატერიალურ-კულტურული გე” 
თილდღეობის შემდგომი ამაღლებისა- 
კენ, ესაუბრონ პოლიტიკურ საკით- 
ხებზე, სილას ქითარებაზე, 
ხუთწლიანი გეგმის შ აა იბ - 
დინარეობაზე, საწარ! ინაშე დასა- 
ხულ ს მოცინებზე: 

მასებთან მუშაობა მათი პოლიტიკუ- 
რი დონის ს (მყეაენ სავის ზრუნვით 
როდი ამოაწურებიაბარს ლი იაა 
ნიზაციის ხელმძ ს სისტემატუ– 
რ უნთიქლითნი უნდა მქონდეს 3 
მოების ამა თუ იმ რგოლში მომუშავე 
ადხმიკნებობს, იცოდეს მათი მოთხოვ- 
ნილებანი და საჭიროებანი, დაუღალა- 
ვად ზრუნავდეს მუშათა და კოლმეურ- 

ნეთა კულტურულ-საყოფაცხოვრებო 
პირობების გაუმჯობესებისათვის, 
პარტიული და სამეურნეო მუშაობის 

სწორი შეხამება, პარტიული ორგანი- 
ზაციების, გორც მასების პოლიტი- 
კური ხელმძღვანელის, ორგანიზატო- 

რული როლის განმტკიცება, პარტიულ. 
პოლიტიკური მუშაობი შემდგომი 
გაძლიერებ”„ დაგვეხმარება მეოთხე 

ხუთწლედის დავალებათა შესრულება- 
ში, დიდი ბელადის ამხანაგ სტალინის 
მითითებათა წარმატებით გადაწყვე- 
ტაში. 

  

ს ნჰწარმყშები სომხურ ენაზე 
ვოი ფ მარქსს ს სომ- | მარქსის წიგნები „ფილოსოფიის სიღა- 

წანა მ სახ თეი 

  

გამომცემლობამ ტაკე#“ და „გოთას პროგრამის კრიტი- 

გამოუშვა კარლ !კა“. 

  

, –- 

ა ი უ:1ზ8აV 'ზსაზზ ეს ხღე . სითშ%ი-ა: – 

ხსრ კავშირის “ 

· 

/ 

„თა სამინისტროს ცნობა (1-ლი გვერდი). 
' პარტიული და სამეურნეო. მუშაობის სწორი ფისამებისათვის 

–- მოწინავე (1-ლი გვერდი). როთი 
საბპოთა პატრიოტიზმის მძლავრი დემონსტრაცია (I-ლი 

გვერდი). 
ვინ იმუშავა უკეთესად აპრილში? (მე-9 გვერდი). 

6 მაისს, საღამოს 8 საათისათვის შე- 

ჯამებული ცნობების მიხედვით ,საქარ- 

თველოს სს რესპუბლიკაში გავრცელე- 

ბული იყო 467.116.000 მანეთის სესხი. 

მუშებსა და მოსამსახურეებს შორის 
სესხზე ხელმოწერის თანსმ მიაღწია. 
80§.191,000 მანეთს რაც გასავრცე- 
ლებლად ნავარაუდევ თანხას 19.191.000 
მანეთით აღემატება. 

კოლმეურნე გლეხობამ ხელი მოაწე- 

თბილისში უკანასკელი დღელამის 
განმავლობამი სესხზ ხელმოწერის 
თანხა გადიდდს 1.010.000 მანეთით. 

სულ თბილისშიი გავრცელებულია 
120.619.000 მანეთის სესხი, ანუ გასა- 
ერცელაბლად ნავარაუდევი თანხის 

106,8 პროცენტი. 

"სტალინის რაიონში გავრცელებუ- 
ლია 27.560.000 მანეთის სესხი ანუ 

წინასწარ ნავარაუდევ თანხაზე 

2.260.000 მანეთით მეტი; ბერიას რაი– 
ონში გავრცელებულია 28.687.000 მა–- 
ნეთის სესხი  ნავარაუდევ თანხაზე | 
1.487,000 მანეთით მეტი; მოლოტოვის 

  
სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბის- 

ხევის კოლმეურნეობა „წითელი ოქ- 
მბრის“ ევრებმა ნაღდ ფულად 

ეიძინეს 750.000 მანეთის სესხი, სო–- 
ფე ბის ბერიას სახელობის კოლ- 
მარრიბი წევრებმა 50000 · მა- 
ნეთისა, აუყინს ვოროშილოვის სა- 
ხელობის კოლმეურნეობის წევრებმა 
–- 115.000 მანეთისა. სოფელ მაღა–- 
როს კოლმეურნეობა „შრომას“ თავმჯ- 
დომარის მ. ნავროზაშვილის მა, - 
თებისამებრ რავლად გამოჩნდნენ 

·მეურნეები, რომლებიც დიღი თან-' 
ის ობლიგაციებს მძენენ. 

ბოლნისის რაიონში ახალი სეს- 
ხის გავრცელება დიღი წარმატებით 

ჭელდება. წითელი სოფლის ცხაკაიას 
ხელობის ი დმაარნყიბის წევრებმა 

ნაღდად შეიბიწეს 133.400 მანეთის ობ- 
ლიგაციები. დაბა ბოლნისის სტალინის 
სასედობის კოლმეურნეობის წევრებმა 
გაავრცელეს 100.50C– მანეთის სესხი 
და ეს თანხა მთლიანად შეიტანეს. ამ 
კოლმეურნეობს თავმჯდომარემ. გ. 
ისიანმა ხელი მოაწერა 5.000 მანეთის 
სესხზე. დიღი წარმატებით მიმდინა- 
რეოზს სესხის გავრცელება სოფელ თა- 
მარისის, ინ; ის ბოლნისის 

კოლმეურნეოზებში. თ" 
გულრიფშის რაიონის (აფხაზეთი) 

სოფელ კოდორის · ბერიას სახელობის 

კოლმეურნეობაშიი გავრცელებულია 
200.000 მანეთის სესხი და ეს თანხა 

ნაღდ ფულაღა "”მეტანილი. იმავე 
სოფლის ანდრეევის სახელობის კოლ- 
მეურნეობის წევრებმა ე. მესხმა, ი. შენ– 
გელიამ, ნ. ოქსუზიანმა თვითეულმა 

ნაღდ ფულად შეიძინა 3.000 მანეთის 
ობლიგაცია. 

ყვარლის რაიონის სოფელ შილდის 
კუიბიშევის სახელობის კოლმეურწეო- 

ბის წევრებმა ახალი სესხის ობლიგა- 
ციების შესაძენად ნაღდად "შეიტანეს 

90.000 მანეთი. ამ კოლმეურნეობის 

თავმჯდომარემ სოციალისტური შრო-   
   

კ. ე. შამათავა 
ცხაკაიას რაიონის თეკლათის სასოფლო ხსბ- 
ჭოს ბერისს სახელობის კოლმეურნეობის 
ბრიგადირი, სოციალისტური შრომის გმი-. 
რის წოდება მიენიჭა 8 პექტარი ფართობის 
თვითეულ ჰექტარზე 89,885 ცენტნერი სი-   მინდის მიღებისათვის. 

– , 

საქართველოს კ. პ. (8) აზარტის საოლკო. ობა რრთ 
(მე-5 გვერდი). 

მ, არბუზოვი –– რადიოს დლე. (მე-9 გვერღი)““ : 1 მამლი)   

I" სოფლის მიშტნეობის ახალი მძლაჯი/! ჟადქაქლივისბდვის 
(მე-8 გვერდი), ”. | 

ლეო ქიაჩელი –- ჯოტოს მამა (მე-8 გვერდი). 
უცხოეთის” ამბები –- დეპეშები (მე-4 გვერდი). 

  

467.1(6.000 მანეწის სესხჩ 
რა 161.995.000 მანეთის სესხს (ნავა- 
რაუდევი თანის 100,6 პროცენტი), 
რაც 9.995.000 მანეთით აღემატება წი- 
ნასწარ გათვალისწინებულ თანხას, 

ამ თანხიდნ ნაღდად “შეტანილია 

155,186.000 მაწეთი. 
უკანასკნელი დღეღამის” განმავლო. 

ზაში რესპუბლიკაში დამატებით გავრ- 

ცელებულ იქნა 4.900.000 მანეთის სეს- >. 2909 

სესხზე ხელმოწერა თბილისში 
რაიონში ხელმოწერის თანხა უდრის 
9.862.000 მანეთს, ანუ 1.712 000 მა- 

ნეთით მეტს, ვიდრე · “ გათვალისწინე- 

ბული იყო; ორჯონიკიძის რაიონში –- 
17.095.000 მანეთს, ანუ 745,000 მანე– 
თით მეტს 26 კომისრის რაიოწმი –- 
14.101.000 მანეთს, გათვალისწინებულ 
თანხაზე 501.000 მანეთით მეტს; 

ლენინი“ რაიონში –- 12.945.000 მა- 
ნეთ, გათვალისწინებულ თანხაზე 
200.000 მანეთით მეტს და კიროვის რა– 
იონში ––- 10.369000 მანეთს ანუ 
719.000 მანეთით მეტს, ვიდრე წინას 
წარ იყო გათვალისწინებული. 

კოლმეურნე გლეხობის წვლილი 
ტვენი საკუთარი კჰო.რესპო.ნდენტებისაზან). 

მის გმირმა ვ. ცისკარიშვილმა წაღდ 
ფულად შეიძინა 5.000 მანეთის ობლი- 
გაცია. სოფელ საბუის კოლმეურნეობა 
„ახალი შრომის“ წევრებმა გ. ბებური- 
შვილმა, ვ. კენჭოშვილმა და თ. ელო– 

შვილმა თვითეულმა ნაღდ ფულად 
3.000 მანეთის ობლიგაცია შეიძინა. 

ცხაკაიას რაიონის სოფელ თეკლათის 
ქოლშეურევლის წევრებმა, ოცია- 
ლისტური შრომის გმირებმა ბ. გვიჩიამ, 

M შამათავამ, პ. გვარამიამ, შ. გვარა- 

იამ და დ. ქვარცხავამ გველს 
3.000 მანეთის სესხით გაავ: . სო 

სტალინის სახე- ფელ ახალ სოფლის 
ლობს კოლმეურნეობის წევრებმა 
ნაღღად შეი! ინეს 192.000 მანეთის 
სესხი. 

ამბროლაურის რაიონის ხვანჭკარის 
სასოფლო საბჭოში "შემავალ კოლმე- 
ურნეობათა წევრებმა სესხის გავრცე- 

ლების პირველ დღესვე ხელი მოაწე- 
რეს 240.000 მანეთის სესხს და ეს თან- 
ხა იმავე დღეს ნაღდ ფუ. შეიტანეს. 
წარმატებით მიმდინანერბს სესხის 
გავრცელება მუხლის, ხიდიკრის ღა 
პრებალოს სასოფლო საბჭოების კოლ- 
ეურნეობებშიც. 

კასპის რაიონის მშრომელები აღფრ–- 
თოვანებით მაანენ „ახალი სესხის 
გავრცელებას, სოფელ კასპის კოლმე– 
ს ომხეობ „ძმობას“ წევრებმა 4 მაისს 
80.000 მანეთის სესხი გაავრცელეს. ამ 
კოლმეურნეობის ანაარებილ ია. ა. მე– 
რაბიშვილმა ნაღდ. ფულად შეიძინა 
ეე ნერის ობლიგაციები. თავმჯ- 

დომარის” მაგალითს მიბაძეს კოლმეურ- 
ნეობის დანარჩენმა წევრეშმაც: ვ. გზი- 
რიშვილმა შეიძინა 2.500 მანეთის ობ- 

ლიგაციები, მერგოლურმა ე. ჭელიძემ 
და კოლმეურნეებმა დ. ნონიაშვილმა, 

გ. დალაქიშვილმა თითომ 2.000 მანე–- 
თისა. პარიზის კომუნის სახელობის 
კოლმეურნეობის თავ ჯდომარემ ნატა- 

ლია შაყულაშვილმა შეიძინა 7.000 მა- 
ნეთის ობლიგაციები. 

ს. შ, ჯაბუა 
“ზუგდიდის რაიონის ახალსოფლის . სახოფ- 
ლო საბჭოს ბერიას სახელობის კოლმეურ- 
ნეობის მერგოლური. სოციალისტური შრო- 
მის გმირის წოდებ, მიენიჭა 8 ჰექტარი 
ფართობის თვითეულ ჰექტარზე 78,68 ცენ- 

ტნერი სიმინდის მიღებისათვის, 

  

  

საბჭოთა პაპრიოჭიზმის მძლავრი დემონსბრაჰასჩაჰ 

საქართველოშიჩ გიჭრცელებულია სესხზე ხელმოწერა წარმაჭებით 
მიმღინპრეობს 
(გ მაისის ცნო.ბებით) 

ასალცისე 

ახალ სესხზე ხელმოწერის საერთო 
თანხამ ახალციხის რაიონში შეადგინა 
3.787.000 მანეთი, ანუ გასავრცელებ- 
ლად ნავარაუდევი თანხის 102,4 პრო- 
ცენტი. რახონის მუშებსა ღა მოსამსა- 

ხურებს შორის გავრცელებულია 
2.753.000 მანეთის სესხი (ნავარაუდე- 
ვი თანხის. 102 პროცენტი), ხოლო 
კოლმეურნე გლეხობაში 1.034.000 მა- 
ეთისა (103,4 პროცენტი). 

სესხზე ხელმოწერის მთელი თაწზა 
კოლმეურნეებმა ნაღდად შეიტანეს, 

ზარდაბანი 

გარდაბნის რაიონში უკვე. გავრცე- 
ლებულია 1.703,000 მანეთის სესხი, 
რაც. გასავრცელებლად“ გათვალისწინე– 
ბული თანხის 107,8 პროცენტს შეად- 

გენს. მუშა-მოსამსახურეთა' შორის 
გავრცელებულია 675.000 მანეთის სეს. 
ხი (107,3 პროცენტი) და სოფლის. მო-. 
სახლეობაში, 1.028.000 მანეთისა (108,2 
პროცენტი). 
რაიონს კოლმეურნეებს . სესხზე. 

ხელმოწერის პათ თანხა „ნაღდ ფუე- 
ლად აქვთ შეტანილი. · 

დუშეთი 

' წარმატებით ' ერცელდება 
ახალი „ სახელმწიფო. სესხი. მარტო 

კოლმეურნე გლეხობამ ნაღღ' ფულად 
შეიძინა 2.145.000 მანეთის “ ობლიგა- 

ცია. მუშა-მოსამსახურეებმა . გააკრცე- 
ლეს 1.041.000 მანეთის სესხი. 

სულ ! რაიონში ' გავრცელებულია 
3,241.000. მანეთის „სესხი, რაც. გასავრ- 
ცელებლად ნავარაუდევი თანხის ·-108 
პროცენტს უდრის. ; 

ზესტაფონი 

ზესტაფონის რაიოწში გავრცელებუ- 
ლია 8.600.000 მანეთის სესხი, . იმა. 
საგრძნობლად მეტი, ვიდრე წინასწაბ 
ნავკრაუდევი იყო. მუშა-მოსამსახურე- 
თა შორის გავრცელებულია 5:030.000 
მანეთის სესხი, ნავარაუდევი თანხის 
102,7 პროცენტი, ხოლო კოლმეურნე 
გლეხობაში––3.570.000 მანეთის სესხი 
(1000 პროცენტი) ”კოლმეურნეებმა 
ხელმოწერის მთელი. . თანხა ნაღდად 
შეიტანეს, 

2: მცხეთა 

მცხეთის რაიონში მეურნე გლე- 
მოა ერეს. და ობ. 

: 
ხებმა სესხზე ხელი 

ყიდად 

რაიონში 

ლიგაციების გამო! ღ 
შეიტანეს 1.311.000 მანეთი (წავარაუ- 
დევი თანხის 1008 პროცენტი). 
რაიონს  საწარმო-დაწესებულებათა 
მუშა-მოსამსახურეებპად გაავრცელეს 
1,134.000- მანეთის სესხი (108 პრო- 
ცენტი). სულ რაიონში გავრცელებუ: 
ლი სესხის თანხა 2.445.01 მანეთ", 
ანუ ნაცარაუდევი თანხის 104 პრო- 

ცენტს შეადგენს. 
ჩოხატაური 

მიუხედავად იმის,ა რომ ჩოხატაუ- 
რის რაიონში გასავრცელებლად ნავა– 
რაუდღევი თანხა გადაჭარბებითაა შეს- 
რულებული, ახალ სესხზე ხელმოწერა 

კვლავ წარმატებით გრძელდება. სულ 
რაიონში გავრცელებულია 3.307.0ე0 
მანეთის სესხი, რაც ნავარაუდევ თან- 
ხას 4,5 პროცენტით აღემატება. მუშა- 
მოსამსახურეთა შორის გავრცელებუე- 
ლია 1.063.000 მანეთის, ხოლო სოფ- 

ლის მოსახლეობაში 2.244,000 მანეთის 
სესხი. სოფლად სესხზე ხელმოწერის 
მთელი თანხა ნაღდ ფულადღაა შეტა- 
ნილი. 

სოციალისტური შხომის გმირე 

კ. პჯ. ჯალაღონია 

გალის რაიონის კოლმეურწეობა „ჭითა ჩხო- 
რიას“ მერგოლური. სოციალისტური შრო 
მის გმირის წოდკბა მიენიჭა 8 ჰექტარი ფარ- 
თობის თვითეულ ჰექტარზე 79,66 ცენტნე- 

რი სიმინდის მიღებისათვის. 

ჟვარელი 

სესხზე საერთო ხელმოწერის თან- 
ხამ უკვე, მიაღწია ვ.402.000 მანეთს, 
რაც იყო გათვალისწინებული რაიონ- 
ში გასავრცელებლად. მუშებსა და მო– 
სამსახურეებს ხელი მოწერილი აქეთ 
1.000.000. მანეთის სესხზე, 
კოლმეურნე გლეხობას –- 2.402.000 

მანეთის სესხზე. ეს თანხას კოლმეურ- 
ნეებმა წაღდად შეიტანეს. 

მახარაძე 

რაიონის მშრომელებმა ზელი 
წერეს 9.528.000 მანეთის სესხს, აწუ 
გასავრცელებლად ნავარაუდევი თან- 
ხის 101,4 პროცენტს მუშა-მოსამსა- 
ხურეებმა ხელი მოაწერეს  4.901.000 
მანეთის სესხს, ნავა! აუღევი თანხის 
101,3 პროცენტს, ხოლო სოფლის მო« 
სახლეობამ--4.627.000 მანეთის სესხს 
(102, პროცენტს). ეს თანხა  წაღდ 

ფულადაა შეტანილი სესხის ობლიგა–- 
ციების. გამოსასყიდად. 

მაიაკოვსკი 

მაიაკოვსკის რაირნის მშრომელებმა 
უკვე გაავრცელეს 3.045.000 მანეთის 

მოა- 

სესხი. ეს გასავრცელებლად წავარაუ- 
დევი თანხის 105 პროცენტს შეადჯ: %L 
კოლმეურნეება ხელი მოაწერეს 
2.015.000 მანეთის სესხს (100,8 პრო–- 
ცენტს) და ეს თანხა მთლიანად შეიტა–- 
ნეს, 

მუშა-მოსამსახურეთა შორის გავრ– 
ცელებულია 1.030.000 მანეთის სესხი. 

ზჭზუზგზდიდი 

კოლმეურნეები ხალისით ავრცელე– 
ბენ ახალ სესხს. ჯერჯერობით რაიო- 
ნის კოლმეურნეებს შორის გავრცელე- 
ბულია 4.751.000 მანეთის სესხი, ან' 
გასავრცელებლად ნავარაუდევი ონის 
სრული ასი პროცენტი. .მთელი . თანხა 
წაღდ ფულაღაა შეტანილი. მუშებსა» 
და მოსამსახურეებს შორის გავრცე- 
ლებულია 3.545.000 მანეთის სესხი 
(101,3 პროცენტი). 

ცაზერი 

ცაგერს რაიონის მშრომელებმა 
ორგანიზებულად ჩაატარეს ახალ სესხ- 

ზე ხელმოწერა. მათ · გააგრცელეს 
2.376.000 მანეთის სესხი . (გასავრცე– 
ლებლად ნავარაუდევი თანხის 101,1 
პროცენტი). მუშა-მოსამსახურეთა შო- 
რის გავრცელებულია 660.000 მანეთის, 
ზოლო კოლმეურნეებს შორის 1.716.0ე0 
მანეთის სესხი. 

წყალტუბო, 
რაიონმი სულ გავრცელებულია 

3.637.000- მანეთის სესხი, ანუ 7 პრტრო- 
ცენტით მეტი, ვიდრე წინასწარ იყო 
წმი მინებელი. სოფლის მოსახ- 
ლეობაში ახლ სესხხე ხელმოწერის 
თანხა 2.057.000 მანეთს (10877 პრო- 
ცენტხ), ხოლო მუშა-მოსამსახურეე?ბს 
შორის--1.580.000 მანეთს შეადგენს. 

სოფლის მოსახლეობამ სესხზე ხელ– 
მოწერის თანხა ნაღდ ფულად შეიტანა, 

ქვემო. სვანეთი 

ერთი დღეღამის განმავლობაში რაი- 
ონის მშრომელებმა ხელი მოაწერეს 
894.000 მანეთის სესხზე, რაც გასავრ- 
ცელებლად ნავარაუდევი თანხის 107,7 
პროცენტს უდრის. მუშებმა და მოსამ- 
სახურეებმა ხელი მოაწერეს 385.000 
მანეთის, ხოლო სოფლის მოსახლეობამ 
–- 509.000 მანეთის სესხზე (113,1   
    

     

პროცენტზე), რაც ნაღდ ფულადაა შე- 
ტახილი. « 

ბი 
ა 

ი. ი. ბარნაბიშვილი 
ლაგოდების რაიონის ორჯონიკიძის სახე- 
ლობის კოლმეურნეობის მერგოლური, ხო. 
ციალისტური შრომის გმირის წოდება მიე- 
წია 5,668 ჰექტარი ფართობის თვითეულ 
ჰექტარზე 986 ცენტნერი თამბაქოს მიღები- 

ხათვის,



ვინ იმუშავა უკეთესალ აპრილში? 

პტოშესიათა მიხეზვით სოცსიალისჭუჭი 
შეჯიბტების აპტილის შენეგები 

სტალინის სახელობის ორთქლვავალ. ვაზო ნსარემო.წტო. ქარხანა 
აპრილი სტალინის სახელობის ორთქლმავალ- -ვაგონსარემონტო ქარხანაში 

პროფესიათა მიხედვით სოციალისტური შეჯიბრების მძლავრი აღმავლობის 
თვე იყო. ქარხანამ ორთქლმავლების გამოშვების ოთხი თვის გეგმა 1 მაისისათ.. 
ვის შეასრულა 108 პროცენტით, სამგზავრო ვაგონების გამოშვებისა –- 119,5 
პროცენტით და სატვირთო ვაგონების” გამოშვებისა -- 119,8 პროცენტით. შარ. 
შანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით წელს ოთს თვეში ქარხანამ 54,3 
პროცენტით გაადიდა პროდუქციის გამოშვება, 

მჭედლებს შორის შეჯიბრებაში კვლავ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მოი- 
ბოვა კ. ილურიძემ, რომელსაც თვიური გეგმა 416 პროცენტით აქვს ჭმესრულე- 
ბული. მეორე ადგილზე გამოვიდა მჭედელი ს. ამბარცუმიანი. მან აპრილის 
გეგმა 9590 პროცენტით გაანაღდა. შემდგომი ადგილები დაიკავეს ვ. გამხუა- 
შვილმა (2582 პროცენტი) და მ. ბუგუშვილმა (976 პროცენტი). 
: მთლიანად სამჭედლო საამქრომ აპრილის დავალება 149 პროცენტით გაა- 
'აღდა, 

არანაკლები წარმატებით იმუშავეს ლითონმსხმელებმა. მეყალიბეთა ბრი- 
გადებს შორის პირველ ადგილზე გამოვიდა თ, ლორთქიფანიძის (თვიური გეგმა 
შეასრულა 962 პროცენტით), ხოლო მეორეზე--მ. ლაგრაძის (9035 პროცენტი) 
ბრიგადა. 

მემოდელეებს შორის პირველობა კვლავ შეინარჩუნა ვ. სადჩიკოვმა, რო- 
მელმაც გეგმა 449 პროცენტით გაანაღდა, 

მეკოპეებს შორის საუკეთესო მაჩვენებლები 
(170 პროცენტი) და ი. კალაძემ (169 პროცენტი). 

მთლიანად ლითონსამსხმელო საამქროს კოლექტივმა ტონაჟი მიხედვით 
აპრილის გეგმა 118,6 პროცენტით შეასრულა, 

ქარსანა „დაზგა“ 

მარტის მუშაობის შედეგების მიხედვით სსრ კავშირის დაზგათმშენებლო- 
ბის სამინისტრომ და პროფკავშირთა სრულიად საკავშირო ცენტრალური საბ- 
ჭოს პრეზიდიუმმა ქარხანა „დაზგის“ კოლექტივი საკავშირო სოციალისტურ შე- 
დჯიბრებაში გამარჯვებულად სცნეს, მესამე ადგილი და 8 ათასი მაწეთი პრემია 

მიაკუთვნეს. ქარხნის კოლექტივი კიდევ უფრო მაღალნაყოფიერად მუშაობდა 
აპრილში და თვიური გეგმა 956 აპრილისათვის 104 პროცენტით შეასრულა. 

მიხედვით შეჯიბრებაშიდ “ზეინკლებს შორის აპრილ- 
შიც პირველობა შეინარჩუნსდ სტახანოველმა ს. გეჯაძემე რომელმაც 
თვიური გეგმა 853 · პროცენტით გაანაღდა მეორე ადგილზე გამო. 

ვიდა %ეინკალი მ. ბელი. მისი საწარმოო მაჩვენებელია 946 პროცენტი, რ.მურ- 
გჯგიკნელმა დავალება 219 პროცენტით შეასრულა. სტახანოველ მ. აბუაშვილ. 
მა და რ. კავთიაშვილმა აპრილის გეგმები 181 პროცენტით შეასრულეს. 

მჭედელ ვ. ზამულენკოსა და მეუროე გ. არაქელოვის საწარმოო მაჩვენებე- 
ლია 18580. პროცენტი. 

ხარატებს შორის ყველას გაუსწრო პ, ზახაროვმა, რომელმაც აპრილის და- 
ვალება 840 პროცენტით შეასრულა), გ. მეკლიანმა--910ი და მ. მალაფეევმა –– 
158 პროცენტით. მეკოპე ო, თოდაძის თვიური საწარმოო მაჩვენებელია · 249 
პროცენტი, მოშანდაკე ი. ხარაშილოვისა--9588 პროცენტი. 

ორჯგონიკიძის სახელობის, მანქანათმშენებელი ქარხანა 

შესანიშნავი წარმატებებით შეხვდნენ ორჯონიკიძის სახელობის მანქანათ- 
მშენებელი ქარხნის სტახანოველები პირველ მაისს. პროფესიათა მიხედვით შე- 
ჯდიბრებაში ლითონმსხმელებს შორის პირველობა მოიპოვა ნ. წიქორიძემ, რო- 
მელმაც თვიური საწარმოო დავალება 558 პროცენტით გაანაღდა. მეორე ად- 
გილზე გამოვიდა ს. ესკინი, მან თვიური გეგმის 384 პროცენტი მოგვცა. სტახა- 
წოველ ა. გრაჩოვის საწარმოო მაჩვენებელია 971 პროცენტი, ხოლო გ. შახუ- 
ლოვისა–--196 პროცენტი. 

მგჭედლებს შორის აპრილში ყველას გაუსწრო ი. ბროვჩენკომ, რომელმაც 
გეგმა 9569 პროცენტით შეასრულა. მეორე ადგილზე გამოვიდა ნ. ბორზუჩენკო–- 
957 პროცენტი, მესამე ადგილი დაიკავა გ. აივაზოვმა--250, მეოთხე ა. რომელა- 
შვილმა–-195 პროცენტი. 

წარჩინებულმა სტახანოველმა მღარველმა ლ. გოქაძემ აპრილის ლდავალე- 
ბა 755 პროცენტით გაანაღდა. სტახანოველმა ვ. კორჩაგიწმა გეგმა შეასრულა 
977 პროცენტით. 

ზეინკლებს შორის აპრილში ყველას გაუსწრო გ. სტეფანოვმა, რომელმაც 
დავალება 495 პროცენტით გაანაღდა, მეორე ადგილზეა შ. ომანიძე. მისი სა- 
წარმოო მაჩვენებელია 498 პროცენტი. მესამეზე ი, სკორიკოვი–-860–5 პრო- 
ცენტი. 

ხარატებს შორის აპრილში პირველ ადგილს ინარჩუნებს ვ, ამირგულოვი. 
მან გეგმა 519 პროცენტით შეასრულა. მეორე ადგილზეა ბ. გორა--89!I პრო- 
ცენტი. მესამეზე ვ. ბასილაშვილი--268 პროცენტი. 

პროფესიათა მიხედვით შეჯიბრების ყველა მონაწილეს მარტის მაჩვეწებ- 
ლებთან შედარებით აპრილში გაცილებით უფრო მაღალი საწარმოო მაჩვენე 
ბელი აქვთ. 

მოიპოვეს დ. მჭედლიძემ 

პროფესიათა 

რა?იოს 18ლდლე 
რად 7 მაისს ჩვენი ქვე– 
„რადი ოს დღეს“. 
7 მაისს დიღმა რუსმა 

სანდრ შე სტეფანეს-ძე 
ც იმ დროს ფიზი- 

წ ლი “იეო კრონშტადტის 

ოფიცერთა სანაღმო. კლასებში, რუსე- 
საზოგადოების 

რგში. გააკეთა მოხ- 
გამოგონების შესახებ 

და აჩვენა,ძის მიერ გამოგონილი უმავ- 
თულო კავშირგაბმულობის აპარატი, 7 
მაისის. დღე კაცობრიობის ისტორიაში 
ერთ-ერთი უღიდესი სამეცხხები აღ- 
მოჩენის დღე გახდა, 

სამშობლოსადმი დღა რაოდენ ბედნიერი 
ვარ, რომ არა საზღვარგარეთ, არამედ 
რუსეთშია აღმოჩენილი კავშირგაბმუ- 
ლობის ახალი საშუალება“; 
პოპოვის ნიალური გამოგონების 

დროიდან 50 წელზე ცოტა მეტმა ხანმა 
განვლო. ამ მოკლე ისტორიულ ვადაში 
რადიომ მიაღწია ისეთ განვითარ; შ9ი 
როგორიც მეცნიერებისა ღა ტექნი 
სხვა დარგებს. არ ახსოვთ, იანა ედრი! ო- 
ვე რაღიო სრულიადაც არ შემოიფარ- 
გლება მხოლოდ კავშირგაბმულობის 

დარგით, იგი არაჩვეულებრივი სისწრ. 
ფით , დამკვიდრდა. თანამედროვე მეც– 
ნიერების, სპრეცილი ფეი -და 
ულტურის ბევრ რადიოს 

წარმატებით ეკენებენ · ფიზიკაში, გეო- 
ლოგიაში, გიბშბე „მე“ 
დიცინასა 

წებ > 
ოების ავ ომატიზაც აციისა და შორ მან- 
ძილზე მექანიზ ების მუშაობის მართ- 

სათვის, მაღალი სიხშირის რხევას, 
ზოგჯერ. უდიდესი ძლიერებისას, იყე” 
წებენ, გოლდის ხა ლითონების სად ა 

    
   

  

   
   

   

რი 

ე 
სენება თავი 

ა, ს. პოპოვმა _ არა თუ პირველმა 
მსოფლიოს მეცნიერთა შორის შეიმუ- 
შავა „რადითკავძირგაბმულობის. იდეა. 
და უმთავრესი პრინციპები, არამედ აგ- 
რეთვე გამოიგონა რადიომიმღები ღა 
განახორციელა მსოფლიოში პირველი 

რადიოგადაცემა. „მეცნიერება, –- ბმ- 
ბობდა ამხანაგი სტალინი, –- თავის 

ანვითარებაში ცოტ. მამაც ადამიანს 
ხოდი იცნობს, რომელთაც ” უნარი 
ჰქონდათ ლღაემსხვრით ძველი ლდა 
შეექმნათ ახალი, მიუხედავად კოველ- 

გვარი დაბრკოლ, ბისა, ყოველივეს წი- 
ნააღმდე საბპოთა ხალხი პოპოვს 
ინა აკუთვნებს ასეთ მამაც 
ადამიანთა ს პრრცსეს: 

ალექსანდრე სტეფანეს ძე პოპოვი 
დადა ენთელ _ დერ სობა > 
ოსი, უც საქმოსნებს არაერთ- 
გზის მი: ი.ი ისთვის წინადადე- 
588 ან მიეყიდნა მათთვის თავისი გა- 
მოგონება, ან საცხოვრე ღად გ გადასუ- 
ლიყო საზღვარგარეთ. ამის პასუხად 
მეცნიერმა ი რამივინ ანაცხადა: „მე 
რუსი ვარ და უფლებ» მაქვს “ელ ჩემი 

დნა, მთელი ჩემი შრომა, მ დ წესს 

წეში მიღწევა გადავცე მხო| 
სამშობლოს. მე ვამაყობ. ი თოხი 
რუსად. დავიბადე. ელ. თუ თანამედრო- 
ვენი ვერ გაიგ. ებენ. მაშინ, შესაძლებე- 
ლია, ჩვენ 8 მთა: მაამევალნი გაიგებენ, 

თუ რაოდენ დიდია ჩემი ერთგულება 

  
ქიმიაში, 

წ. მელე ი. 
ორტეშლ ო სრ. 

და ფოლ ბათა =>” 
თობად, მერქნი დ, ნაკეთო 
თა უზუსტესი აბებისათ, IC კონ- 
სერვების ს სტერ ს წიმწლვის. აგ- 
რეთვე აე”ნ ალო ის როგორც ერთ- 
ერთ შიში აა რაღიოს უდი“ 
ს. ვს ავიაციაში. 

მედროვე, რად ქნიკის 

ანსაცვიფრებელ ქრის (2: 
სადიოლი იცი». იგი საშუა- 

ლებას. ი აძლევს მრავალ ათეულ კი- 
ფოლ ე გავარკვირთ თვითმფრი! 

მალდის აა ათყთ წია. ნა– 

ნოთ და” წიე 

ვხთლეია 

გოი 
პირობებში. 

ვი. სამი ი შნრებით:# 
არსნოთ უატრესად მ: 

რ ნიკამ მ. სწრაფი და მა– 
იე აივი > ავი + 

მაუწყებდობაში, ვენს  მახყანება. რა- 

ღიოტექნიკისა და #აღიომაუწყებლო- 
ბის განეითარებას მუდამ »„ულღიღესი 

კმა 

ანი   

  
  

ო“. # 

'წიმწავიანჩ 
მარყვლეულისა და 
ჰარპოშილის. თესჭა 

რესპუბლიკს კოლმეურნეობებში 
1 მაისისათვის დათესილი იყო 56.721 

ჰექტარი პურეული, გეგმა შესრულე- | C' 
ბულია 65,6 პროცებტით. 

სამხრეთ „ავტონომიურ 

აურ; ს თესვის გეგმა. 44,1 
აროცენტო ანის ესრელებული დმა– 
მა წვ ლეშ –- 215, თელავის –– 

თიანეთის -- – 97,5, ,, თეთრი წყა- 
რასა 82.4, წალკის –“ 62,6, ბორჯო– 
მის –- 26,9, კასპის--94,2,.. გორის 
92,6, ქარელის –– 83,9, ასპინძის -- 
77,4, ადიგენის –- 84.2, 
ის--36,კ3, ახალქალაქის--66,1, ქლუ- 
ორის –- 98, ამბროლაურის -- 55, 

ონის –- 28,5, ორჯონიკიძის –- 61,6, 
საჩხერის –- 68,8, ჭიათურის რაიონ. 
ში –– 15 პროცენტით. 
ავია მული ა 

დათესილია 6.478 ჰექტა: ოფი- 

ლი, რესპუბლიკური. ებმა შესრუ 
ბულია, 34) პროცენტით. ღავალება 
მთლიანად შეას! ა 9 რაიონმა, მათ 
შონის 55 არანაერი. ჩოხა 
ტაჟრის და წა რაირნებმა. '..... 
აფხაზეთის ასს რესაუბღიკთ სოლ 

მეურნეობებში კარტოფილის, ბ 
გებმა 69,3 პროცენტით არმი ” 

ლებული, აჭარის ასსრ _„.. 
ბებში –- 11,7, სამხრეთ ოსეთის ავ- 
ტონიბუებრი ოლქის –- 7,8, ქუთაისის 
აიოწის –- 85, ვანის –– 70, ქიათუ- 

რის –- 96, საჩხერის –- 36.4, ორჯო- 
ნიკიძის –– 38, ონის –- 2,4, ამბრო- 
ლაურის –- 66, ქლუხორის -- 32,5, 
ახალქალაქის –- 2,6, ახალციხის –- 
83,4, ადიგენის –– 47, ასპინძის –- 

35,8, ხაშურის –- 75,6, ქარელის – 
35,3, გორის –– 56, კევის –- 42.9, 

ბორჯომის –- 142, წალკის –- 13,8, 
სამბ –- 48.1, სის თბი. 
67,8, თიანეთის –– 69, თელავის –– 82, 
თბილისის – 80, 833 –- 40, მზარ- 
ნეულის –- 69, ში 64 პწოც – 691, 
დმანისის რაიონში 44 პროცენტით. 

ყწყმბაქრს ა ი) გეტანის რგმჭა 
აპრილის უკანასკ6ნელ ხუთდღიურში 

საქართველოს კოლმეურნეობებმა ღარ- 
გეს 336 ჰექტარი თამბაქო და 265 

ოსეთის 

ჰექტარი გერანი. სულ თამბაქო 497) 

ჰექტარზეა დარგული, გერანი კი –– 
505 ჰექტარზე. 

აფხაზეთის ასსრ კოლმეურწეობებ- 
ში 1 მაისისათვის თამბაქოს რგვის გეგ. 

მა 0,1 პროცენტით, არის შესრულებუ-, 
ლი, აჭარის ასსრ კოლმეურნეობებში=“> მი 
0,5, სიღნაღის რაიონის –- 3,5, ყვარ- 
ლის 3.1, ლაგოდეზის – 10,6, მარ 

ს -–– 49 იწასის  ტაიაწის 
ნეულ , 
კოლმეურნეობებში –– 0,9 პროცენტით. 
რესპუბლიკური გეგმა შესრულებულია 

3,1 პროცენტით. 
1 მაისისათვის საქართველოში გერა. 

ნის რგვის გეგმა 63,1 პროცენტით შე- 

სრულდა. · აფხაზეთის კოლმეურწეო- 

ბებში გეგმა შესრულებულია 37 პრო. 
ცენტით, ლაგოდეხის რაიონის –- 84, 
მარნეულის –-– 76, თელავის –- 63,1, 

ყვარლის. მაიოწის ოლწეურნეფბებ. 
ი –– 23,3 პროცენტით. ს 

ყურადღება ექცეოდა და ექცევა. რა- 
ღიოს განვითარება საბჭოთა ზელისუფ- 

ლების წლებში განუყრელად დაკავში- 
რებულია ლენინისა ღა სტალინის სა- 
ხელებთან0, რომლებმაც რევოლუციის 

პირველი“ დღეებიდანვე ფართოდ გა- 
მოიყენეს რადიო. ინი იოს 
ძახდა გიგანტური მნიშვნელობის საქ- 

შეს. რადიოს უდიდესი 
არაერთგხისსდს აღუნიშნავს 
სტალინს. 
სტალინური ხუთწლედების მანძილ- 

ზე სსრ კავშირში შეიქძნა მძლავრი რა- 
დიომრეწველობა. ამა საშუალება 
მოგვეცა ფართოდ გამოგვე წებანი რა- 
დიო ღიდ სამამულო ომში გერმანელ 
დამპყრობთა წინააღმდეგ. ჯერ კიდევ 
1941 წლის აგრეა შიი ამხანაგმა. სტალინ– 
მა თავის ბრძანებაში,  რაღიო დაახა- 
სიათს როგორც კავშირგაბმულობის 
ააა საიმედო ფორმა და თანამედ– 

ბრძოლის მოძრავ ფორმებში ჯა- 
რების აიი. ძირითადი სამ. ფალება 

აქხანაგ 

რადიო აარუუი –“ წას 
ნაერთე ბში მც მელპკოფხა ჯა ჯა- 
რების შეცდი. ფბნენელა, ვას ბრძო- 
ლების ად პასუხსაგებ მომენ- 
ტებში. ვლის რმა! 
ხოვ ბორესიბი 'თავისუფ- 

ოპერაციაში უხა ა იმავე 
ა. ადიობად: ტიპის რამდენიმე | L 
ათასი რა კუკი მონაწილეობდა. 

ფლტაბბ მდგომ წლებში საბჭოთა რა- 

"და ესეი == 
ება 

15. =. გალელი მიდებს 

ძლიერდება აქათ 

=>. აბაა 
ლება მოგეცა მნიშვნელოვნად გაგვე– 
შენაი მოსახლეობის კ. აერე- 
ეხაბ პოლიტიკერი რი საქირთების მომ. 

თლ დამპყ- 

იი ილის უწო ებდა ა- 
ღალდო და უმანძილო4 გაზე თს. ი 
დიოს მეოხებით, –– ამბობდა ლენინი, 

მნიშვნელობა | ფშ, 

  

ძ/2276/00/ 

შესდგა. საქართეელუს ჟი ში წ ფე 
რის საოლქო კო! მიტეტის წუმი, სა- 
'სართველოს. კ. პ. (ბ). ცე! რი 

კომიტეტის 1948 წლის სეს ლე- 
აის. თედ ბისა და აჭ. 

განიზაციის ამოცანების ცსა- 
ხებ მეგრელი შალ საოლქო 
კომიტეტის მდივანი ამხ. კ. ი ბეჭ აია. 

>> სფსფვლი სრედი სთ ლტუე- 
რათა მო! ანობის გადიდე: 
სათი 38 სუდიბი: ყო ხის შე 

0. ხები, შე დგომი 

სთქვა მ.ე (დამ იდგ– 
არტიული ორ- ნენ და 

განი > ამან )ნტრში. 
პუბლიკის ალევი აჭარის ასს” 

მშრომელებმა. კარგ შედეგებს მიაღ- 
წიეს რაავააბ სების, ს ფამბაქოს დაპ 
სხვა > ბის. მოსა, ნობის 
თა ეღბერე ბრძოლაში. ჩაის 
ვანტ. ი დელის კრეფის 1947 წლის 

ბეგმა შესრულდა ი პროცენტით, | დ 

აქედან პირველი · ! ფოთლის 
გრეფირელთ –- 105.4 აფი სა. 
უალოდღ ქქტარზე მოიკრიფა 1.459 
ილოგრამი პეპბირგ 450. კილოგრამით | 9 

მეტი ინა წელიან ი. ქობუ- 
ლეთის რაი: აღნი ს ს ოოთეა. 
მიის. 51 აირები, 
ციის · ყოველ ქტარზე კავეა 3,246 
კილოგრამი ის ოლი, ვოროში- 
3 საერიაის კოლმეურნეობამ–– 

00 პექტა: პლიტიცით ყოველ პემ. 
ტარში 4.254 'რ! 

სახელობის ვანი, ნაც 
ნეობამ –- .. სშემბალ პლანტაციის. 
ყოვ ლ ჰც, 2.002 არიას. 
ევრმა. ბ. ღა. სეუს წ. 

ეულმა კოლმეურნემ. ჰ. ტარ ე 
იფეს 6-8 ათასი კილოგრამი ჩაის 

ფოთოლი, 1947 წა აქარის ჩაის 
ფაბრიკებმა ევა ას მისცეს 2.800.000 

3 

ამი, 

კლამის ი მზა პ დ 
გეგმა 113.2. ნტით გაანაღდე! 
მასივი. შეს! ა „საქართვე– 
59% თაიგულის“, სტრას! და უმალ: | სა, 
ლესი ხარისხის ჩაის პროდუქცის გა- 
მოშვების დავალებანი. აბრი- 
კებმა მიიღეს 13.300.000 მანეთი. მოგე- | კ 
ბა, ხოლო საბჭოთა მეურნეობებმა –- 
7,700 რირი მანეთი მოგება. 

აჭარის სუბტროპიკული რაიონების 
მშრომელებმა შარშან მოკრიფეს და 
სახელმწიფოს მისცეს 420 მილიონზე 
მეტი ცალი ლიმონი, ფორთოხალი და 
მანდარინი, გეგმა 109, პროცენტით 

სა 

ნში რს და მასანყაურის საბ. 
მეურნეობ ა. წია შვი. 

კოლმეურნეობა „წითელმა ოქტომბერ- 
მა“ და სხვა პოლმეურფობებია 

მეთამბაქოობის რნეო: წმა 
(393 არევა ბე მეარე: ესი თა: 

"ქოს წ; დღეულის და ადების დავ 

1 ნერი . თამბაქო. 
> წის კოლი ბვურნეობებბი | +. - 

ნიაზ. ეულ ჰე, ხილ 
ათ: 'მანტხერი თამ თამბაქო, ამა- 

კოლმეურნ; „111 ინ- 
არება ფის – 187 
ცენტნერი, კოლმეურ რეილი »„წინს 
ლის4 'ევრებ! 6,5 ჰექტარი > 

წბიისი თვითეულ პექტანზე –- 20 ცენ- 
ტნე 
ჯ ასევე კარგი მაჩვენებლებია მოპო, 
ული ტუნგოს ნაყოფის და: 

სიმინდის მოსავლიანო განი ადიბის, 
ველეობი–“ სულადობისა 1. პროდუქ- 

ტიულობის გადიდების დარგში. კოლ- 

– „მთელი რუსეთი მოისმენს მოს- 
კოვში წაკითხულ · გაზეთს“. რაღიო 
ისეთი ნამდვილი ·მასობრივი “გა- 
ზეთთ გახდ, რომელსაც  მილი- 
იავ საბპოთა ადამიანი ის- 
მენს, ახლა იომაუწყებლობა მოს- 
კოვიღან სწარმოებს თითქმის ა- 

წუ ყვეტლად დღე-ღამის განმავლობა 
ი და ერთდროულად სამი სეი 

მოსკოვიდა! ქელ იონის ღეგადა” 
ცემენ „' გუკა ნას, წელი ო! ოზების « 20-ზე 
მეტ გამო თიხა რი გა- 
ზეთების ამოხალე ას. 85% ხა ბარს 
პოლიტიკურ და სამეცნიერო თემებზე. 

რადიო ხალხის მასების საკუთრებად 
მლის, მსოფლიო და და. ჩვენი ქვეყნის 2. 
სიკი! ი ისა და 
იის ერევი” ორმოები, 8 სპობს 

წინანდელ სლერს, დიღი ცენტრების 
კულტურის დონე და ტაიგაში ან 
მეი ს შევრცეებში მიკარგულ 

ასახლებულ პუნქტებს შორის, 
აეს სააეე სააებებით ტს 

დღიურად გადასცემენ 42 კონცერტ! 
ერატ. გა 

თხი ბ 8558 ულ > 

'თა ხალხის 

დობა, ბ“ი. გაანანა ს'ბრეთვე 

ს აიოლ ს რელიბბენელ 
სააწს რადიომაუწყებლობას ყოველ- 
დღე 32 ეცხო ენზე იწ ეწევიან. საბშოთა | მ 
რადიოს მამები მეთე თაი ელე– 
მართის სი, ო # კური სი- 

ა, შეს საბ- 
ს პა> ' საზოგადო, იი დბ ობილების, 

ბზ ს სოცია- ფსი # 

  

არნ კანტი 3 
ქნაკოსები, , მარს 

ბენ ს არიჩენ იარო ი + ე! ული მუშაო 
შედე ეგებს და მერა ყურადღებას აქ- 
ცევენ ახალ, ჯერ · კიდევ გადაუჭრელ 

რა- | ამოცანებს. ბევრი” რამ“ გაკეთდა, მაგ– 
რამ 9 მეტი გასაკეთებელია. 

მეცნიერები, 
ან) ბი, 

. 

საბჭოთა მეურ- 

ადამეტებით გა ს ფხანა სიის ჩაის, ბის 
თა” 

გ. ლი. ლე, 

   ხღაზ გით ფერ ართ 
ის ინა, ს. 

ლა ფულადი დ მანდა აწ 10- 

აწიე "ამ იასა რვ ერთდ, 

–- განაცხადა | ამხ. კ. ბე, 
ის პა რგანი” 

შე რ ვეის თივის მალი 
ი თვის , ბრძო: 

ი 'ეობიდა! 
ტად მცირეშემოსავლიანია. ზოგ! 

საახღრზეს ეთ კოლმე: 
დი სგესლვლი, წ. უხვი 

ედ კლე ააზეყ 
მეურნეობ ბა თ სრეფე ს 
სათა. პრიღექტიულობის გ 

100 კოლმეურ მეეე 
კარტოფილს სთესავენ, 
დავალება 87-მა ვერ სველ 

    
არა მები კიდევ აქვს სე” 

კაომყერწეი 315, 

გაიამ,, 23 

  

აი ფრნეობა სვერი? 8. 1 

=> 
რუზღებიგ ახ. 

აჭარის პარტიულმა “ორგანიზაციამ 
ყველა ზომა უნდა მიიღოს სოფლის მე- 
ურნ, ი 8 ლ 
ვანებათა ალია C 
ველოს კ 

28 აეს 2 _ 
ვე' ცაი ალფა ი გარი 
ჩის იტრუსების, მათ (ოს, 
სვის სხვა კულტურების 
მოსაელშს, - მიღების 
ფად, საზოგ. ბრივი მეცხოვე: ასეთ ა ღარანი, ვ, ვ. 

ბის გ. ხევი, 
ური ხუთწლედის დავალ, 
311 და გადაჭარბებით 

„შემდეგ ამხ, კ. ბეჭვაია შეეზო 
ტურულ-საგანმა! სევა „დაწეს. 
ლებათა მუშაობას სოფლა; 

შან, –- შესა: 
რის ასს შეუ 

ანმანათ. 
მუშაობა, ავე. აჭარა ი 

ამს 1.“ 
სალი) უ5წეი კორა 

ამს ლიი 
უზრუნველსაყო– 

ლეორ- 

და პროდუქტიულო- 
წაიბიბს, სტალი” 

მირონ ია 

ები- 

უკანასკნელ ფლებში, – სთ, ვა 
მჩხევად გაუმჯობესდა 

სცა კულტურულ 
სებულებათა. 
იყო 44 სა- 

სოფლო კლუბი, 8 ქოხ-სამკითხველო, 
ურის 3 სახლი და 8 ბიბლიოთე- ლა, 

დ ანყმა კარინ 56 სასოფლო ის ! 

3 ქო სამკილხველო, კულტუ- ზი, 
რის 4 ამი და 69 ბი: ოთეკა, 
და ამისა, ახლად გაიხსნა 19 სა, 
თხიდი და L საუწყებო კლუბი, 19 

შენდებ 
ჯამია ს გადიდებულია 

ფონდი, არნ ელა აჭარის ა! 
მინისტრთა 

სესულებების 
ძ. 700 ტარდა 827 'ალებით ჩა; ა ცია, 
545 ღექცი სოფლად ლემი 

ლ-ს ა ილია 

1947 წლის იანვრიდან #1. ღემდე 
ა. ფენ ერისა.” თვი- ხულია 1.024 ლექცია, 
თეულ შეა სწ. 'უალოდ მიღებუ- | –“ 745 სავუსა- სე. ესწ' 

ლოს | ღა 69.546 კაცი, 
აჭარის სახელმწიფო და 

ი კუთხე და 70 ბიბლიოთეკა. 
8M 8 ახალი კლუბ-სამკითხ; ეღო. 

   

  

   

     
იერი 

ღერააბი: 916 

    

დებ 
ტარის ნაწილი ება განიავებუ- ლია ასევე, => მაობს ქობელ- 
8 კუ სახლი, ბევრი სასოფ. 
ლო ხზ “ ქლაბ. 

· სერ გ ვან ხას ახასია- 
თებს ს. ო. _ა, ას. ხულოს 

' რაიონის მე ურნობა აოთიდ ოქ- 

ატუმბერშინ, კლეი დახლ 
ვშენმი” 2-8 პარტერი 

გაი ახელუბის <8 ურნე ამი ქო- 
'ლეთი' აი, ა ქდანო- 

სახ, ის კო 8 ბში, 
ემხას წერ > მერი 'უ'წერბა 

გ: ი“ და ბზუდიო! ისს ახელო- 
რნეობაში 1947 წელს. არც 

ირადებბი არ წაკითხულა. ი.ა 
– ოფლო პარტიუდ იმა ოოგახი წა- 

ციებმა, –- განაცხადა დასასრულ ამხ, 
ეშვაიამ, ამი ველდღიური 1 C 

ა ხილ უნდა -სა- 
ანათლებ. ი ანაწეს ესებელებათ;. 

(იანობას, 
საქ. 

52 ფარ თოდ 
მელიბთ ა სეხნურელი! ოფლმხე ღ- 
ლობის აღვას რესა, 

თუარ სამოხი 

კლუ” მალი სახალხო ობი! > ა 
ყურის ავის გურუ > 

ბ საბრძოლველად მოს, 'ეობის 
კოლ ბაბა საქმეს, 

ამხ. კ. მოხსენების გამო 
გამარიე 4 თია რომელშიც ც მონა. 

მიიღეს; . (ბ) 
იანი პოხელით , საქრთველოს კ. ამს, 

ღლ დ საქმეთა სამმართ, მ 

ედან 
შუ 3 

ციებს 46.650 კაცი და; 
წაით 1 ას 

ე' 

რევოლუ- 
ციური მუზეუმების მეცნიერმა მუ' 
კებმა იმავე პერიოდში ჩაატარეს 866 
საუბარი ექსკურსანტთა სეა ებისათ- 
ვის და: 117 ლექცია 
ლეობისათვის. 
უ ანასკნელ წლებში მო. 
ო“ არ ული გ" 

ბუნება. და 

- | ური კონსტიტუტია -- 
სოციალიზმის _ ქვეყნის. 
ციაა“, „ომისშემდგომი 

ხუთწლედი"“ 
რეთვე 8 მოძრავი გამოფენა. 

საბჭოთა ადამიანების ფლაი 

ნა. თემებზე: 1 

'ეთხოცრაფიაბ, „სტალინ- 
ს ონი ა 

კო 

ტალანერი 
ა სხე, ოწიაილიი აგ- 

მოსახ-. 
სამში ივო გ ს მუზეჟმმი 

ი- 
ის 

რივ-პოლიტიკური ღა 
დონის ამაღლება სამშება აბდი 

ვევს. 6 სა საბედიბულ მოთხოვნებს იწ- 
წაღეიმაეწსცვლბი. ყველა ჭუ. 

ჭამს უნდა ზრუ 
მის ხარისხის 

დეს რადიოგად. 
8 ობესებისათვის, 

ცდილობდეს მთლიანად გამოიყენოს 
რადიოს კველა შესაალებლობი ჩვენი 
ქვეყნის “მშრომელთა პო: იტიკური გა- 
ათლებისა ღა ავიბელტ კულტ: 

რული, განვითარებისათვის, უნდა გა: 
ტკიცდეს აიი ომაუწყებლობის ორგა- 

ოების რიდიღწმენსლთა 
თან. ყურადღ; ხართო. მას შეს. 

წა 'ლილ იქნას მათი არხიკელი %ე- 
ნიშვნები, ამევი და სურ 

ადგილობრივი 
მოწოდებულია აიიაალ 
წაინტ გააშუქოს რესპფბაბიკინ, 

'რ! 

რადა აუ! სააბი 

ს მ> 
ოლქის, რაიონის პოლიტიკური, 

დღტურელი ღა სამეურნეო ცხოვრე- 
იო, –– ამბობდა მ. ი. კალინი– 

ნი, –– თავისი მომცველობით, თავისი 
მასობრიობით იი. 

ძო ჟაღრე საღ ძლი, საზეალებას 
ს რმოადგენ! რ, «68 სამეალების „ი 
ნად გამოყენ; ბა არა მარტო რ 

მიტეტებისა : 

მედ ადგილობრივი პარტიული 
ჭოთა ორგანოების ამოცანაცაა, 

რადიოკვანძების, არ»- 

ემა ბრიი 
ბიც ყველგან როდი აქცევენ რადიო- 
მაუწყებლობას ისთ ყურ. 
როგო! 

ბას, 
ის ღირსიცაა. რადიომაუ! ყებ- 

ლობის როლი გნ ოკერტებით დიდია 
მოკავშირე და ავტო! ომიურ რესპუბ- 

ლიკებში, ეროვნულ რაიონებში, სადაც 
მას ეწევიან არა მარტო რუსულ, 

მედ „დედაენაზეც. 
სახელ: 

რადიომიმღები ქაელის გა! 
ლად და ცდილობს, რომ მოსახლე 

არა- 

წიფო დიდ სახსრებს იძლე 

ობის 
რაც შეიძლება მეტი რიცხვი ისმენდეს 
რადიოს. ამ სახსრებს 
იყენებენ სწორად დ» 

გით. ჯერ 'კიდ, დ 
და რაიონე 
გარშე არ სრულდე ბა, სად. 
წერტების კლება მათს მ. ე) 
ბობს,   საღაც რაღიოკვანძები 

ფუტი 
იგ არის ისეთი პალამენი 

საღაც წადიოფიკაციის 

ვის 
ღიღი 

კიძემ, აგ ებით. » პ. (ბ) ბა- 
ერს საიდის მდხვანბა ს. ი. ხე- 
ლაძემ, საქართველოს კ. პ. (ბ) ხულოს 
რაიკომის მდივანმა ამს. ტრაპაიძემ, 
საქართველოს « „პ. -(ბ) #8 რაიკო- 
იაია. ნმა. ევე 204 

მეუ: 
ი. 8 ეააებლიკის ამხ. დ. დ რიული 23: 

ასს რეს. ის უმაღლესი საბ. 
შს პრე! ს თაგმე-დომარემ ამს. 
თშ მ, აჭარის ასს რესპუბლი- 

კის ა საბჭოს თავმჯდომა- 
რის მო ემ ამხ. შ. მარაშიძემ, 
"აჭარის ას ა. რესპუბლიკის მინისტრია 
საბ; (ავა სიზი რულ-სა- 

ათლე: ას დენ გულ შა 
რემეთა ნაბმა 

სარაძემ და. არნი თა 
. მე ჩაის მარიააი მეურნეო: 

მა ამხ. კ. გოგიამ. 
"განხილულ საკითხ; წუმმა მიი- 

ღო სათანადო ხრნისიებანი წ 

კ. რუსიშვილი 
„კომუნისტის“ საკუთარი. კორესპონდენტი 

ხნის მი მოცდენილია, ხო- დრაშელა. რტები სდუმან ან ცუ- 

დად მუშაობენ. 1 
რადიოფიკაციის გეგმების მთლიანად 

ღა გადაჭარბებით არიი. რ.- 
დიოსატრანსლაციო ხაზების შეუფერ- 
ზებელი მუშაობის ს კინსავა ი. 

ველივე ეს შეუსუსტებელ ყურადღე- 
ვს მრათი, ხებ მარტო კ ავშირგაბ- 

ის სამინისტროსა და 
აია ომაანიებე ბის მხრივ, რომდებიც 
რადიოფიკაციისათვის მუშაობენ, არა- 
აალალელია ა ის ი 

ლობრივი ხრივაც. სავაჭრო 
(ხავ ვალდებული არიან უკეთ 

მრუწყოს რად 'ღებთა,„ რადიონა- 

თურათა და სამარაგო ნაწილთა გაყიდ- 
ვა, განსაკუთრებით რადიომიმღებ „რო- 
დინასი“, რომელიც ზატარიული კვე- 
ბით მუშაობს და განკუთვნილია სო- 

დემ კებეირა 8 აბ 9 ვე ყანამა რადიოტექნიკი 
განვითარება” ბაში დიდი როლი ეკუთვნის 

რადიომო; ოკვარულობის. ადამიანის ცოდ- 
ნის არც ერთ დარგში ს არაუფის ისე- 

თი ა ქიოეიი- თვითმოქმედება, რო- 
გორც ტრაციოხექნიკიში, აალიბოლდ 

ქანი ხშალი 2 მეურნის 
იციურ იოსპეცია: 

ბს რეები. მომ მზადების. საქმეში. 
საბჭოთა იას დიდი სტალინის 

ქ0ლმბღვანელობათ ახორციელებს ჩვე- 

წი სოციალისტური სამშობლოს სახალ- 
ხო მეურნეობის აღღგენისა ღა განვი“ 
თარების გიგანტურ პროგრამას. რა- 

დიოტექნიკისა და რადიომაუწყებლო+ 
ბის მუშაკები · მთელ თავის · ძალებს, 

ცოდნასა და გამოცდილებას ამ დიდღე- 
ბული პროგრამის შესრულებას მოახმა– 
«რებენ, 

- ს 
ალ ბი 

   

        

      
    

     

 



     

  

  

          

     

    

    

  

ნუმარტავს სსრ კავშირის უმაღლე! 
საბჭოს ' პრეზიდიუმის · 24” აპრილი 
ბ ი გხულებას, 1 

ალი სოფლი! ახ, სტალინ; 

ა გაეერვიბიაბებბ 1. 
სოციალისტური შრომის 
გაღირმა ვ, ბახტაძემ გა 
ბრიგადის წევრთა სახელით ვკისრუ- | (9! +. ხდა. “ჰექტარ ) თვ! ე ' 

შვალიდ => 30 ცენტნერი ამინდი. ება“ ლობ 30 ჰექტარი ფართობის თვით: 
ჰ. 36, ველი 120 ცენტ! ქააა 
სიმინდი, ხო. სანანჩენი ფართობის 
თვითეულ ჰექტარზე –- 39 ენტნერი. წ შეექვსე წაწალი ხელმძღვანელმა 

. დავითაიამ, < ბულა შირიმის მადა ბუმი 
დენით, პი! ასდო 30 ჰ. 
ფართობის მეილი შეეარეიი 
ღოს 88 ცენტნერი სიმინდი, 8 ჰექტარ- 

ზე კი საშუალოდ –- 40 ცენტნერი. 
ი გიტეია შრომის გმირებმა 

ილ, ტყებუჩავამ და ა, დღა-ითაია: 
გადას! 3 რარღლებში მოწვინ 
10-10 ჰექტარი მაღალმოსავლიანი ნაკ- 
ვეთები და თვითეულ ჰექტარზე მოიყ- 
ვანონ 88-110 ცენტნერი სიმინდი. 

სოციალისტური შრომის გმირის ილ. 
ტყებუჩავას მამამ, ლენინის ორდენო- 

სანმა მერგოლურმა პ, ტყებუჩავამ 
ეალდებულები იკისრა 10 ჰექტარზე 

მ. ცხ 
მცხეთის რაიონის სოფელ წილკნის 

ბერიას ' სახელობის კოლმეურნეობის 
წევრებს სსრ კავშირის უმაღლესი 
საბქოს პრეზიდიუმი“ "24 აპრილის 
ბრძანებულება გააცნო კოლმეურნეო– 
ბის თაქ მაღრმარემ ამხ, ნ, გრძელიძემ. 
სიტყვით გამოვიდა ლენინის ორდე–- 

რეა. მერგოლური შ. ლაშაური, რო–- 
მელმაც სთქვა: 
– სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს 

ანეპილუბას ბრძანებულება დიდი 
მნიშვნელობის დოკუმენტია. საჭიროა 

ყველამ ვიმუშაოთ თავდადებულად და 
მოვიყვანოთ უხვი მოსავალი. რგოლის 
სახელით ვკისრულობ 10 ჰექტარი 
ფართობის თვითეულ ჰექტარზე მოვიყ- 
ვანო 80 ცენტნერი სიმინდი. 

ამ კოლმეურნეობის წევრებმა ვალდე» 
ბულება იკისრეს 100 ჰექტარი ფართო-. 
ბის თ; ითეულ ჰექტარზე “მოიყვანონ 
75 ენტნ ი სიმინდი, ხოლო '65 პჰექ- 
ტარზე ს საწუაფოდ მიიღონ 30 მენტის 
რი ხორბალი. 

–– ჩვენ, –– განაცხადა სოფელ წილ- 

გ ერ.# 
სსრ შირის «უმაღლესი საბჭოს 

პრეზიდიუ ის ბრძანებულებამ „ხორბ- 
ლის, ჭვავის, სიმინდის, ბრინჯის, ბამ 
ბის, უვიი ჭარხლის, მზესუმზირას, 
სამუურის, იოწნჯისა ღა ტიმოთე ას 
უხვი მოსავლის მიღებისათვის კოლძე- 

· ლეო. ქიაჩელი 

   
   ე. 

ნაკისრ ვალდებულებათა შესასრუ– 

ლებლად ახალსოფლელმა კოლმეურ- 
ნეებმა "სოცია! რ შეჯიბრებაში 

თი აიიი. თვა 
Iს. ახა: ხლთა გამოწვევა და 

ბრ, უბერუნი თეა ს მვხრეს 60 
ჰექტარი ფართობის თვითეულ ჰექტარ- 
ზე მოიყვანონ 100 ცენტნერი სიმინდი, 
ხოლო 85 ჰექტარის თვითეულ ჰექტარ- 
ზე –- 35 ცენტწერი. 

თეკლათის კალინინის სახელობის 

კოლმეურნეობის ვალდებულებაა წელს 
163 ჰექტარი ფართობის თვითეულ 
ჰექტარზე მოიწიოს 69 ცენტნერი სი- 
გელი ხოლო 90 ჰექტარი ა 
სავლიანი ნაკვეთების ყოველ პექტარზე 
– 88-110 ცენტნერი. 

მ ბ. მილიუტინი   „კომუნისტის“ საკუთარი კორეხპონდენტი 

ეთა. 
კნის სტალინის სახელობის კოლმეურ- 
წეობის თავმჯდომარემ ამხ. შ. პაპავა 

ძემ, +– ხელთ გვაქვს დიდმნიშვნელო-' 
ვანი დოკუმენტი, რომლის განხორციე- 
ლებით მივაღწევთ ახალ წარმატებებს, 
ბრძანებულება მოგვისწრო გაცხო- 
ველებული ხვნა-თესვის პერიოდში. 

ამან კიდევ უფრო აღგვაფრთოვანა წელს 

ას ვიძლევით 110 ჰექტარი ფართო- 
ბის დ ს ოავლ ჰე სიე მაიქ 
60 ცენტნერი სიმინდი, ხოლო 65 ჰექ- 

ტარი ფართობის თვითეულ ჰექტარზე · 
– 75 ცენტნერი, 1 

ამ კოლმეურნეობს მერგოლურმა 
ამხ. ჯაფარიძემ ს წნმარბილებს =13-) 
ხად იკისრა 10 ჰ,; 

თვითეულ ჰექტარზე 
ცენტნერი სიმინდი, 
ხუროშვილმა –- 10 ჰექტარ ე 

ლოდ მოიყვანოს „75 ცენტ! 
ღი. : 

მოიწიოს 5 1 

ააპანი 
ურწეების, ების და საბჭოთა მე– 
ურნეობების L- ს ვეშსსით. მელა 
დლინ რი შრომის გმირის წოდების 
მინიჭებისა და სსრ კავშირის. ორდენე–   ბითა და მედლებით დაჯილდოების შე- 

სახებ“ კოლმეურნე გლეზობა აღაფო- 

ჯობოს მჰპმა” 
თავი ოცდამეცხრე 

კერის ცეცხლის. პირას, ღათვის 

ტყავ-გადაფარებულ მოგრძო ტასტზე 
ეძინა კირილე გორაკოვს, როცა მთის 
კაცის ეზოს 3 კარს მაცი ზურუბაიას 
მიერ გამოგზავნილი შიკრიკი მიადგა. 
ძაღლების შიშით ეზოში შესვლა ვერ 
გაბედა და მასპინძელს შორიდან უხმო. 

აზე იცნო იგი მთის კაცმა, რომე- 
ლიც ამ დროს აივანზე იმყოფებოდა, 
თავის ფიქრებში გართული, 
–– მაცის მიკრიკია. ალბათ, ზველი 

ვები დაბრუნდნენო, გაიფიქრა მაშინვე 
და ჭიშკარს მია უშ " 

მოსული 'მისი ეზობელი იყო, კოჭ- 
ლი მაქსიმე, სოუს საბჭოს უცვლელი 
შიკრიკი. მიესალმა მთის კაცი. კარი 
გაუღო. სახლისკენ გაუძღვა. 
<2 დაბრუნდნენ? 
ეს არის მამით 

ეწუხებული სახე. ჰქონდა მაქსიმეს, 
ეტყობოდა, კარგის მაუწყებელი 
იყო, 

–- რას ამბობენ, თუ იცი?“ : 
– წინ მოიწევენო ის წყეულები! 

ს რა ცეცხლში ჩავვარდით სოუელე- 
ი!” 
სიყმაწვილეში დაშავებულ ცალ ფეხ- 

ზე შევათ სოუს ბოხუცი მიკრა 
დაზიანებული ფეხის მხოლოდ ცერ! 
ხმარობდა გზის თავკაუჭა მომსხო ჯო– 
ხის მიშველებით, რომელიც ყოველ” 
თვის მომა ვებული ე, ირა ზელში, 

ბოლოთი ცერთან მიბჯენილი. ლ 
კოჭლობა წელს არ უშლიდა მაქსიმე 

'იკრიკობაში. ისეთი დაუზარებელი ი 

მარდი იყო, რომ ფეხმალი სოჟელები 
გაკვირვებასაც კი იწვევდა, , აღმარდი 

მართი, მოკლე თუ გრძელი გზა თ 

სუღე ი იყო მი თვის, ორი მოსწრე- 

ბული ვაჟი ჰყავდა, ო ომში იყვნენ. ივ 
ამით გულდათუთქული, მტრის სახელს 

ა. „კომენასტი" #4 
22, რ 78 # ვმ. M 39, 

M 17, M 47, M 50, M 52, #M 55. M%, ·. 

# 58, M. 460, M 6, M 70, M72 #74   16 76, # 78, M 8, # 82, 

    

ისე არ ახსენებდა, რომ ხელების ცის- 

კენ აპყრობით ზედ წყევლა-კრულვა არ 

სკას,“ ტოს ს ს , რა, –– შენი ჯო, აკრავდი 
საბჭოს წინ თავმჯდომარის ამ კარები 
ლებით, როცა ბიჭები მთიდან დაე- 
შვნენ. მომილოცავს, მთის კაცო, ვაჟის 
ბედნიერება... : 

–- მოსალოცი მაშინ ვიქნები, მაქსი– 
მე, როცა დამიბრუნდება. 

_– ? ახლაც და მაშინაც... მე 
ჩემი ბიჭების წერილიც კი რამდენი ხა- 
ნია არ მიმიღია, იქნება, ცოცხლები 
აღარ =>. თეა 

– ა; ოს მათი ბ 
 პოფიხხომბავი >. ჩემო მამრ ნ წეს. 

შინია, დანუნდებშინ. ისეე გვე დმი 
ამოგიდგებიან! | 

–- ნჟგეში ნუ მაღა. გამჩენმა... 

ასე გაიარეს ცოტა. მერე მაქსიმე 
გვერდზე მიეკრა მთის კაცს, თავი ასწია 
და საიდუმლოებასავითთ ყურში ჩას- 

ულა: 
ა ჩვენ ბიჭებს აივი სვი 

ჰყვა ხილიდან... ერთი ო“ 
ცი მანს, კირილეს „ნახვას ე მოითხოვს... 
რაღაცა ამბავი უნდა იყოს... ამიტომ 
გაომგრენ, მაციმ კირილეს წასაყვა- 
ად, 
–- კი, მგრამ, ჩემო მაქსიმე. ახლახან 

მილულა იმ კაცმა თვალი. სწორე გით. 
ხრა, მენანება მისი გაღვიძება, ––სთქვა 
მთის კაცმა. 

–- თუ ეძინოს, გააღვიძეთო, ბრძანა 
მოსულმა... გაჭირვებასა შესოდა ჩვე 
ნი მ“ვერავებიც არ არიან გუხებაზე... 
მაციმაც რამდენჯერმე მომაძახა: ფლა 
ეძინოს” გააღვიძეთო... ბოდიში, მაგრა! 

ძუ შენ გერიდება, მასწავლე, სად სძი- 
, ღა ავაღვიძებ. 

ცაარარებსათის მიეახლნენ, ნახეს: 
“კირილე გორაკოვს თავი გამოეყო გა- 

ღებული კარიდან და მათ, ლაპარაკს 

ყურს უგდებდა. 

გა წიწვმი ცხაკაიას ბერიას სელოეე იაფირის 
ათ 

ზვი მოსავლის მოყვანისათვის. პირო- |. 

ართობის . 

   ში 43%. 293-/) მ ს 

„გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდა-” 

„ლენინის სახელობის კოლმეურ- მ. 

  

    

ი ფანიითს თვითეუ! 

ზეკი– 20 ცენტნერი. შეშში“ 

სამტრედიელი კოლმეურნეები სსრ 
უმაღლესი საზ) ოს "პრეზიდი- 

უმის 24 აპრილის ბრძანებულების პა–- 

სუხად ახალ ვალდებულებებს სრუ- 
ლობენ. სოფელ ძველი. სამტრედიის 
ლენიწის სახელობის კოლმეურნეობის 
(თავმჯდომარე ამხ. შ. ჯგანელიძე) 
შრი საერთო კრებაზე პირველი 
ბრიგადის მერგოლურმა შვე ანდ- 
რიაძემ პირობა · დასდო. 10 ჰექტარი 
ფართობის თვითეულ ჰექტარზე თოხნა 
ჩაატაროს“ სა: დენ. წუნწუხით გამოკ- 

ვება ორჯერ, თვითეულ. პექტარზე 
ეინარჩუნოს 50 ათასი ძირი მცენარე 

და საშუალოდ მიიღოს 75 ემერი 

სიმინდი, ნაცვლად გეგმით გათვალის- 
წინებული · 19. ცენტნერისა. მეხუთე 
ბრიგადის მერგოლურმა ამბროსი გეგე– 

შიძემ ახევ 10 ექტარი ფართობის 

თვითეულ ჰექტარზე მიიღოს 75 ცენტ- 
შწერი სიმინდი. : 

კოლმეურნეობა მთლიანად ვალდე- 
მელები კისრულობს 100 ს ვეი 
ფართობის თვითეულ ჰექტარზე. მიი- 
'ღოს 75 ცენტნერი სიმინდი, ხოლო 160 
ჰექტარი "ფართობის. თვითეულ ჰექ- 

ტარზე 25 ცენტნერი, ნაცვლად გეგმით   

პსუხა? 

სოფელ კალაურის სტალიწის სახე- 
ლობის კოლმეურნეობამ, სოფელ გურ- 
ჯაანის კოლმეურნეობა „ოქტომბრის 

რევოლუციამ“, კარდანახის „წითელმა 

მარანმა,, კარდანახის სტალინის სა- 
ხელობის კოლმეურნეობა“ სიმინდის 

თესვა საუკეთესო აგროტექნიკურ ვა- 
დებში დაამთავრეს  კოლმეურნეებმა 

პირობა დასდეს, რომ წელს უხვ მოსა- 

ვალს მოიწევენ. 
8, ციხისთავი 

აკომუნასტის“ საკუთარი კორესპონდენტი 

სე. ტებია 
გათვალისწინებული 18 ცენტნერისა. 

მეორე ბრიგადის მერგოლურმა ორ- 
დენოსანმა ს, პაილი, იკისრა 12 პექ- 
ტარი ფართობის თვითეულ ჰექტარზე 
მოლოს. 75 ცენტნერი, სიმენდიი ახალი 

ვალდებულებანი იკისრეს“ ზე საად. 
რებმა პრინ უნგიაძემ„ კონსტან- 

ტინე ნიკურაძემ, კოლმეურნე სერგი 
ტაბიძემ, ვ. ალფაიძემ, ივლიტე ჯანე– 
ლიძემ, ლუბა გეგეშიძემ. 

კომკავშირული · ორგანიზაციის მდი- 
ქანმა მარო რევიშვილმა ვალდებუ- 
ლება“ აიღო შეპქმნას ახალგაზრდული 
რგოლი და 10 ჰექტარი ფართობის 
თვითეულ ჰ. ქტარზე , მოიყვანოს 75 
ცენტნერი სამი ი. 
სამტრედის XVII პარტყრილობის 

სახელობის კოლმეურნეობის (თავმჯ- 
დომარე ბესარიონ კოხრეიძე) წევრებმა 

პირობა დასდეს 60 ჰექტარი ფართო- 
ბის თვითეულ საი მიიღონ 63 
ცენტნერი სიმინდი, ხოლო 45 ჰექტარი 
ფართობის თვითეულ ჰექტარზე 25 
ცენტნერი. 

8. კოპალეიშვილი 
„კომუნისტის“ საკუთარი კორესპონდენტი 

   რმ თოი თათრები ინ აათთაიატირა/ იიი 

' ბოლშევიკური 
მოსკოვის პრესის 

5 მაისს კავშირთა სახლის ს, ბიან 
დარბაზში ესტე, ესეი “ა. 
ბის, ჟურნალების, ეამონცემ ა, 
პოლიგრაფიულ საწარმოთა მუშაკებისა 
და მიასპონღენ თა აქტივის კრება, 

მიძღვნილი ბოლშევიკური “პრესის 
დღისადმი. 

კრების პრეზიდიუმში არიან: ამწანა- 
გები მ. ა, სუსლოვი, ბ. ნ. ჩერნოუსო- 
ვი, ი. ა. პარფენოვი, 2. ნ. პოსპელოვი, 
დ. გ. შეპილოვი, ნ. ა მიხაილოვი, კ. ა. 
მერეცკოვი, ნ. პ. ფირიუბინი, ნ. ნ. და– 
ნილოვი, კ. ა. გუბინი, ი. ი. ფომიჩენკო; 
ს. ა. ჟელნინი, მ. ი. მალახოვი, ო. ვ. 
ოსია, CV ვ. იწ, C გ. პალგე- 
ნოვი, ა. ი, ბლატინი, ი. ე, საუტინი, 
ნ. ა. კულიკოვი და სხვები. 

მოხსენება ბოლშევიკური პრესის 
დღის შესახებ გააკეთა საკავშირო 
კ. ბ. (ბ ცენტრალური კომიტეტის 

პროპაგანდისა და , აგიტაციის სამშართ- 
ველოს უფროსის მოაღგილემ? ამხ. 
ლ, თ, ილიჩევმა. 

ამხ. ილიჩევმა თავის მოხსენებაში 
აღნიშნა ვ. ი, ნინის ღა ი, ბ, 
სტალინის მიერ შექმნილი ბოლშევი- 
კური პრესის დიდი როლი ჩვენი სამ- 
'ობლოს ხალხთა რევოლუციურ ბრძო- 

ლაში. „პრესა, –– გვასწავლის ამხანა- 
ი სტალინი, –- ერთადერთი იარაღია, 
ომლის შემწეობითაც პარტია ყოველ 

დღე, ყოველ საათს ელაპარაკება მუშა- 
თა კლასს საკუთარ, მისთვის საჭირო 
ენაზე. პარტიასა” და კლასს შორის სუ- 

იერი ძაფის გაბმის სხვა საშუალება, 
სხ სა. ში საც ფაი ჩეზე ა- 
ში არ მოიპოვება", 

ჩვენი პრესის მთელი გზა გაშუქე- 
ბულია მეცნიერული აბი, 
სინათლით ღა სწორედ „ამიტომ იგი 

წარმატებით : ასრულებს კო: იური 
პროპაგანდისტის, მრა ოფქტ წ 

იი ავია როლს. ჩვენი "პრესის 
ბუნებას საფუძვლად “უდევს მისი ძი- 
რითადი განსაკუთრებული თვისებანი: 
მობილი ლა, ს სამერიღე. გი ა 
ხურობა. 

  

  

რი   თავმჯდომ. 
ტვირიას-ძე სამუშიას. 

ხმა. გელოდებოდი, –– გაეხზმაურა იგი 
შიკრიკის უკანასკნელ“ სიტყვებს. ფარ–- 
თოდ გააღო კარი და ნაბადმოგდებული 
გარეთ გამოვიდა თავისი კარაბინით- 
ურთ. –- მაშ,  ფაბნუნდნან ჩვენი ბიჭე– 
ბი... მადლობა ღმერთ"! ვიაროთ, მთის. 
კაცო! –- მიმართა მან მთის კაცს, მაგ“ 

არც კი შემდგარა, არც კი დაუც- 
დია მისთვის, ისე მამკნისკენ გაიქცა. 
ხტუნვით მიჰყვა მაქსიმე. 

=ი დავხშაგ და დაგეწევი. 
მეტი საქმე არა მაქვს! –– მიაძახა მთის 
კაცმა და. ჯარგვალისკენ მიიქცა. 

სოუელ მზვერავებს მთებიდან სანქა- 
როს მაასავლის, 4 სამბა რალის 
უფროსის აღიუტანტი ჩამოყოლოდა 

მხლებელი ჯარისკაცითურთ, –– ახალ 
გაზრდა ლეიტენანტი, მაღალი, ტანწერ– 

წეტა ყმაწვილი, გონიერი ღა მტკიცე 
სახის გამომეტყველების კაცი, უძილო– 
ბისა და მგზავრობისაჯან ცოტა მოდუ- 

ღვილი, მოლოქივით. პირველად აფეთ- 
ილი, ჯერ კიდევ ხელუხლებელი სა- 
'ვერულვაშო გინგლით (ებარდული. 

კირილე გორაკოვის მოლოდინში იგი 
ის სფ აფითები საბჭოს აივნის 
წინ ამართულ ვეება ფიჭვის ხესთან და- 
მდგარიყო და აქსიმეს იერ მასზე გა- 
კრულ გაზეთს ათვალიერებდა, რომლის 
ფურცლებზე ჯოტოს სურათი ეხატა 
და მისი გმირობის ამბავი იყო მოთხრო– 
ბილი. · 

მ, ამოჩნდა სირბილის -გან აქში- 
ნებული ელს გორა, თვ. მასას 

ე იცნო სტუმარი, რომელიც მისი ნაც- 
ობი აღმოჩნდა. მიეგებ, მაგრამ 

მაინცადამაინც დიდი სიხარული არ და- 
ტყობია, –– ჯარის ნაწილის ადიუტან- 
ტის ასე ადრე გამოცხადება სოუში, 
ალბათ, უბრად. სტუმრობით. არ აიხს- 
ნებოდა. 

–- რას მივაწწერო არ ვიცი თქვენი 
ს მერისს ლა უაით აქ 'მ აოინი 
დილით, ამხანაგრ ლეიტენანტო! თუ 
კარგი ამბავი მოგვიტანეთ, ხომ გაგვახა– 
რებთ და ის იი თუ არა, დარწმუნე- 
ბული იყავით, რომ სოუ მზად არის 
პირდაპირ თვალში შეხედოს მომდგარ 
საშიშროებას, –– მიმართა მან სტუმარს 

და ხელი ჩამოართვა, 
–– ამდენი, არაფერია, ამხანაგო კირი-     –- გაღვიძება არ მჭირია, ჩემო მაქ- 

(იმი, 25მჰანავს. ძილში ჩამესმა შენი 
5) 

“აჭი  ავრრნი,: 

ლე.» ყველაფერი რიგზეა, –- ისე დინ-   

სიმინდის თესვა გალის რაიონის სოფელ ოქუმის ლენინის სახელობის კოლმეურნეობა 
ში. სურათზე სტალინური პრემიას ლაურეატი, სოციალისტური შრომის გმირი ბრიგადი- 

ჩოქოლი ნოჩოს-ძე ქვაჩახია (მუაში) სათესლე სიმინდს უჩვენებს კოლმეურნეობის 
გიორგი გუჯას-ძე ჯგუბურიას (მარცხნივ) და უფროს აგრონომ კირილე 

ფოტო გ. გელოვანის» 

ჯად, მშვიდად უპასუხა ენანტმა, 
რომ ს კარყლეს. ცის იას 

–– თუ ასეა, ძალიან მიხარია! –– უპა– 
სუხა კირილემ. მაგრამ თავისი მცდელი 
თვალები მაინც მიაპყრო სტუმარს, რა- 
სმე” ხომ არ მიმალავსო. ლეიტენანტმა 
მისი არასასიამოვნო მზერა იმით აიც- 
დიწა, რომ ხეზე მიკრული გაზეთისკენ 
თითი „გაიშვირა და სთუელი . გმირის 
იშვიათი ვაჟკაცობის ამბავი და გამარ– 
ჯვება მიულოცა სოუს რაზმის მეთა- 
ურს. აცნობა, რომ მის ნაწილსაც გუ- 
შინ მიეღო სამხედრო გაზეთი ჯოტო 
ქარდუას ამნაირივე სურათითურთ, რა- 
საც ჯარისკაცებში დიდი აღფრთოვანე– 
ბა და სიხარული გამოეწვია. ამის შემ- 
დეგ · ლეიტენანტმა სასაუბრო , საგანი 
უცებ გამოცვალა. ახლოს მივიდა კირი- 
ლესთან ღა დაბალი ხმით უთხრა: 

ა, ბული მაქვს ცა მოგე“ 
იიი აი იბ 
გო... თუ შეიძლება, ოთახში შევიღეთ, 

გორაკოვმა მაშინეე შეიწვია იგი თა- 
ის ოთახში, სადაც ამ ღროს მაცი ზუ- 

ბაია: იმყოფებოდა. მისი ნახვა გაუ- 
ზხარდა სტუმარს: 

–- რაკი სოუს საბჭოს თუემეეფლიიდ 
ბრძანდებით, და გარდა ამისა სოუს რა– 
ზმის უფროსის მოადგილეც, ორნაირად 
შეგეხებათ ის, რაც უნდა გითხრათ, 
მიმართა მან მაცის, რომელმაც , დასა- 
ჯდომად სკამი მიაწოდა ლეიტენანტს. 

დასხდნენ თუ არა, სტუმარმა საქმია– 
და ქეი. 

–– ის, რაც დავალებული მაქვს თქვენ 
გაცნობოთ, ამხანაგებო, სამხედრო საი- 
დუმლოებას · წარმოადგენს, მაგრამ 
თქვეენ იგი იმდენად გეცნობებათ, რამ- 
დეხადაც ”შეგეხებათ. საქმე ის არის, 
რომ ბრძანება არის მოსული, მეტად 
მნიშვნელოვანი ამ რაიონისათვის. ამ 
ბრძანების თანახმად ჩვენმა ნაწილმა 
დღესვე უნღა დასტოვოს სანქაროს 
უღელტეხილი. სამაგიეროდ იგი უნდა 
გამაგრდეს ბზითზე. სანამ მაშველი ჯა- 

რით არ შეივსება, რომელიც ორ ღღეში 

საუნ აქეთ დაიძვრება ბზიფის ხე: 
ობაში შემოჭქრილა მტრის გასანადგუ- 
რებლად. 

– ნუთუ ეს მართალია, ამხანაგო 
ლეიტენანტო? .  ააწით რას 

ნი ნავს სოუსთვის ეს გადაწყვეტილე- 

  

  
საბჭ. პრესის წინაშე დიდი ამო- 

ცაწებია დასახული მშრომელთა კომუ- 
ნისტური აღზრდის, ადამიანთა ი. 
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მუშაკთა: (კრება ი :I <1 II 
ბაში კაპიტალ ამირან იქი) წინხადმ- 
დეგ შიძოლი ბავმ 7. 99 

ამხ. ილიჩევი ხაზგასმით აღნიშნავს, 
რომ ბოლშევიკური პარტია უდიდეს 
მნიშვნელობას ანიჭებს მშრომელთა 
802 მასებში იდეოლოგიური მუ- 
აობის გაძლიერებას, საბჭოთა ჟურნა- 

ლისტებს უნდა ახსოვდეთ, რომ კომუ- 
ნიზმის დიადი იდეების პროპაგანდა 
ჩვენი პრესის უკეთილშობილესი საქ- 

ა. 

მოხსენებაში მნიშვნელოვანი ადღჯგი- 
ლი მიეძღვნა პრესის ამოცანებს 
ომისშემდგომი სტალინური· ხუთწლე- 
დის ოოხ წელიწადში შესრულებისათ- 
ვის საყოველთაო "სახალხო სოცია- 
ლისტური შეჯიბრების მოწყობისა და 
განვითარების საქმეში, 

მრეწველობაში, სოფლის მეურნეო–- 
ბაში გამოიზარდა მოწინავეთა ახალი, 
შესანიმნავი პლეაღა. ჩვენმა პრესამ 
ყოველმხრივ უნდა გაუწლის პროპა- 
უხიე ა და ფართოდ გაავრცელოს სა- 
ხალხო შემოქმედებითი” ინიციატივა, 
მრეწველობისა და სოფლის მეურნეო- 
ბის მოწინავეთა და ნოვატორთა ძვირ– 
ფასი გამოცდილება. შრომის ნაყო- 
ფიერების შემდგომი გადიდების, ახა– 
ლი _ ტექნიკის. დანერგვისათვის, მომ– 
ჭირნეობის მკაცრი რეჟიმის, საწარ- 
ოთა რენტაბელობისათვის ბრძოლის 

საკითხები არ უნდა შორდებოდეს ჩვე– 
წი პრესის ფურცლებ! 

მომხსენებელმა ხაზგასმით აღნიშნა, 
რომ კრიტიკა და ნია– 

დაგმომქმედი ! 
შევიკური ა“ 

ბოლშევიკური პრესის მუშაკ 
ამბობს დასასრულ ლ. თ. ილიჩქვი, –- 
პარტიამ მიანდო კომუნიზმის 'აგებისა- 
თვის საყოველთაო სახალხო ბრძოლის 
ერთ-ერთის უაღრესდ  პასუხსაგები 
საბრძოლო უბანი. მთელი ჩვენი ძალე– 
ბი, ცოდნა და გამოცდილება მოვახმა- 
როთ ლენინ-სტალინის დიადი პარტიის, 
ჩვენი გმირი , საბჭოთა ხალხის სამსა– 
ხურის საქმეს. 

კრების მონაწილეებმა უღიდესი აღ- 
ფრთოვანებით მიიღეს მისასალმებელი 
წერილი ამხანაგ ი. ბ. სტალინისაღმი. 
(საკდესი). 

  

   

  

  

· შეზაქალაქის სპწატმოთაჰ ჭექნიპკუტი სიახლენი 
ავტომატური ხაზი პუთაისის ავტო.ქარხნისათვის 

ორჯონიკიძის სახელობის. მოსკოვის 

დაზგათმშენებელი ქარხნის კოლექტიევ- 
მა გამოუშვა სააგრეგატო დაზგების ავ- 
ტომატური ხაზი ქუთაისის 'ავტოქარს- 
ნისათვის, , ხაზი განკუთვნილია, „სატ- 
ვირთო ავტომობილის ძრავის ბლოკის 
დასამუშავებლად. 

ხაზი შესდგება ათი შეწყვილებული 
ჰორიზონტალური დაზგისა და საკონტ- 
როლო ხელსაწყოებისაგან: ტრანსპორ- 
ტიორებისა და სხვა მექანიზმებისაგან, 
მათი მუშაობა სავსებით აევტომატიზე- 
ბულია. 

ხაზის მართვას ახორციელებს ერთი 
ოპერატორი „ასამუშავებელ და გასა- 
ჩერებელ დილებზე თითის დაჭერით. 
მთელ მუშაობას კონტროლი 

ბა? –– ვერ მოითმინა. და სიტყვა გაა- 

წყვეტინა ლეიტენანტს აღელვებულმა 
კირილე გორაკოვმა, ხელის გული აიფა– 
რა თვალებზე და იდაყვით მაგიდაზე და– 
ეყრდნო, რათა თავი შეეკავებინა უკმა- 
ყოფილების უფრო მძაფრად გამომჟღა- 
ვნებისაგან. 

–- მოითმინეთ, ამხანაგო, ბოლომდის 
არ მოგისმენიათ... თქვენ, იქნება, იფი- 
ქრეთ, რომ ეს ჩვეწი უკანდახევა დამარ- 
ცხებას ნიშნავს?... შემიძლია დაგარ- 
წმუნოთ, რომ ეს ასე არ არის... პირი- 
ქით, იგი ერთი დიდი ნაბიჯია წინ გამა- 
რჯევებისაკენ! 

+. ბოდიში, ბრძანეთ... –– დასცხრა 

კირილე. თვალებზე აფარებული ხელი 
ძირს დაუშვა. 
–– ეს ბრძანება თქვენთვის იმიტომ კი 

არ მომიხსეწებია, რომ იგი საკამათოა, 
ამხანაგო კირილე. მისი გარჩევა ჩვენ არ 
გვეკითხება. ჩვენ გვევალება მხოლოდ 
მისი ზუსტი "შესრულება. რამდენადაც 
თქეენი რაზმი საერთო თავდაცვის სის- 
ტემამის გათვალისწინებული, მასაც 
უშუალოდ ეხება სარდლობის ბრძანე- 
ბა... ჩვენი უფროსი ფიქრობს, რომ სო- 
უს მოხალისეთა რაზმი, რომელსაც 
თქვეენ მეთაურობთ, თუმცა მცირერიც- 
ხოვანია, მაგრამ მთის პირობებში მნიშ- 
ვნელოვან დამხმარე ძალას წარმოად- 
გენს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, თვალს ვაღე– 
ენებთ თქვენს მოქმედებას. ·'სასიხარუ– 
ლოდ მეაეია როს თქვენმა რაზმმა 
დაამტკიცა ბრძოლისუნარიანობა, გან- 
საკუთრებული მხნეობა რაზმმა დივერ- 
სანტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მოა 
იჩბნა, ბზიფის პირობებში ეს, ბძოლა 
დიდად მნიშვნელოვანი გამოდგა... ჯერ– 
ჯერობით იგი ჩვენ გვაქვს მოგებული 
თქვენი წყალობით. საგულისხმოა ის გა- 
რემოება, რომ თქვენი რაზმელები ზედ- 
მიწევნით იცნობენ აქაურ ადგილმდება– 
რეობას, რასაც თუ არ გადამწყვეტი, 
დიღზე უდიდესი მნიშვნელობა, ექნება 
მომაჟალ ჩვენს ბრძოლაში, რომლის გა– 
მართვას მომხდურ მტერთან ჩვინი სარ– 
დლობა აპირებს ამ მოკლე ხანში, ამის 
გამო მიზანშეწონილად არის ცნობილი 
თქვენი რაზმის შენახვა მთავარ, გადა- 

მწყეეტ ბრძოლამდე, ამის საფუძველზე: 
წინადადება გეძლევათ ჩვენს ნაწილთან 

ეწევა | 

ცენტრალური პულტიდან. სპეციალუ– 
რი სიგნალიზაცია ზუსტად აღნიშნავს, 
სად დაჩლუნგდა ან მწყობრიდან გა- 
მოვიდა მჭრელი ინსტრუმენტი. 
ავტომატური "ხაზი კონსტრუირებუ- 

ლია სსრ კავშირის ღაზგათმშენებლო- 
ბის სამინისტროს # 1 საკონსტრუქ- 
ტორო ბიუროს მიერ სტალინური პრე- 
მიის ლაურეატების 

რისა დღა ნ. ა. ვოლჩეკის 
ლობით. "სამონტაჟო 
მექანიზმები” გამართვა სწარმოებდა 
სტალინური პრემიის ლაურეატის. ინ- 
ჟინერ ამხ. ს. ა. ნიკიტინის ხელმძღვა– 
ნელობით. 
უახლოეს დღეებში ხაზი ქუთაისის 

ავტოქარხანაში გაიგზავნება, 

ამხ, ი, ბ. ერპშე– 
ხელმძღვანე+ 

სამუშაოები” და 

პოზიციებზე. ჩვენი ჯარის ნაწილი 
დღეს საღამოს რვიდან ცხრამდე დაე“ 

შვება უღელტეხილიდან და 'დაახლოე– 
ბით ამ დროს გაივლის სოუზე, სადაც 

მას თქვენი რაზმი უნღა შეუერთდეს 
გაუხმაურებლად. 

ასე, დაამთავრა თავისი სიტყეა ახალ– 
გაზრდა ლეიტენანტმა. ოთახში ერთ 

ხანს მძიმე სიჩუმე ჩამოვარდა, თუმცა 
ნათელი და გასაგები იყო ლეიტენანტის 
სიტყვა, მაგრამ გორაკოვისა და ზურუ– 

ბაიასათვის მაინც გაურკვეველი  რჩე– 
ბოდა სოუს ბედი, რაზედაც არაფერი 
«ყო ნათქვამი. სიჩუმე პირველმა კირი- 
ლემ დაარღვია. 

–– ყველაფერი გავიგეთ, ამხანაგო, 
რაც გვითხარით. რასაკვირველია, ჩვენ 
შევპსროლებთ "სარდლობის. ბრმანებას 
და თქვენი წაწილის აქ დასახვედრად 
მოვემზადებით, ამის შესახებ ორი აზრი 
არ შეიძლება ჩვენს შორის არსებობდეს, 
გვესმის, რომ სოუსთვის ბრძოლას მა– 
შინ აქვს აზრი, როცა ის საერთო ბრძო+ 
ლის ნაწილია, საერთო სამხედრო ღო« 
ეეს ასეთი შებული მაგ. 

აძ, მართალი გითხრათ, სოუს დატოვე« 

ბას უბრძოლოდ არ ვაპირებდით, რაც 

უნდა. დაგვჯდომოდა. 'თქვენი სიტყვი– 
დან. გამოდის ბრძოლის ს პოზიციების 
ბზიფზე გადატანა სოუს ოვებასაც 
მოასწავება: წე რიც 

  

–- ეჭვს, გარეშეა, ამხანაგო კირილეს 
(ს ეეე ა ეეს. მიზანშე» 
წონილად არის ცნობილი სოუს დროე« 
ბით დატოვება უბრძოლველად, გამარ“ 
ჯვების უზრუნეელსაყოფაღ საჭიროა 

მტერი · უღელტეხილიღან დაეშვას, 
სოუში მოაქუჩოს თავისი ძალები, რაც 

ბზიფის დასაპყრობად მოყვანილი ჰყავს, 

რათა მისი განადგურება ისე მოხდეს, 
რომ შემდეგში უღელტეხილზ. ხის 
მაიცა იერ მემოოსს აახღგცით 
ტოვებას დროებითი ხასიათი აქვს, რო» 

ბორც ჩვენ უკანდახევს საერთოდ, 
სამწუხაროა ეს, მაგრამ მოგეხსენებათ, 
გამა. ვება უმსხვერპლოდ არ იქნება,   ერთაღ თქვენც ღაიხიოთ ბზიფის ახალ 

     

(გაბრძელება იქნება) 
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„ქმნან საბჭოთა კავშირის მიმართ. „საკმაოდ ცხა- 
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ევტოპის ეკონომიუტი კომისიის სესიაჰზე 

  

ჟენევა, 5 მაისი. :'(საკდესი). გუშინ ევროპის 
ეკონომიური კომისიის სესიაზე დაიწყო დისკუ- 
სი. იმ საკითხებზე, რომლებიც "დაკავშირებუ- 
ლია „ევროპის ეკონომიური მდგომარეობისა. 
და ეკონომიური პერსპექტივების მიმოხილვის“ 
განხილვასთან. 

  

ჰოლანდიის დელეგატი სპეიენბრიკი უჩიოდა 
უცხოეთის ვალუტის „ტრაგიკულ“ ნაკლებო- 
ბას და აღნიშნავდა, რომ აუცილებელია დასავ- 
ლეთ და აღმოსავლეთ უჟვროპის ქვეყნებს შორის 
ვაჭრობის განვითარება, ამასთან ხოტბას ასხამ- 
და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. 

ალბანეთის სახალხო მეურნეობის წარმატე- 
ბით განვითარებაზე ილაპარაკა ალბანეთის დე- 
ლეგატმა ტეოდორ ხებამ. 

შან აღნიშნა, რომ ამ წარმატებათა მიღწევაში 
ალბანელ ხალხს დიდ დახმარებს უწევდნენ 
იუგოსლავია და სხვა დემოკრატიული ქვეყნები, 
მაგრამ ასეთი ურთიერთობა, სთქვა მან, გაუგე– 
ბარია იმათთვის, ვინც თავისი ეკონომიური 
უპირატესობით. და ომის დროს მიღებული 
მილიარდიანი მოგებით სარგებლობს დღა ცდი. 
ლობს დაიმორჩილოს ეკონომიურად უფრო სუს- 

ტი ქვეყნები თავისი იმპერიალისტური გეგმების 
განსაბორციე 

ხებამ ხაზგ, აღნიშნა, რომ დასავლეთ 
ევროპის ქვეყნების ვაჭრობაში დეფიციტი უფ- 
რო და უფრო მატულობს, ამასთან ერთად მა- 
ტულობს მათი დავალიანება ამერიკის შეერთე- 
ბული შტატების წინაშე დიღ„ ხმაურით რე- 
კლამირებული „მარშალს გეგმა" ამერიკის 
ტრესტებისა და ახალი მსოფლიო ომის გამჩაღე- 
ბლების იმპერიალისტურ მისწრაფებათ» პრაქ- 
ტიკულ გამოხატულებას წარმოადგენს. _ 

იტალიის დელეგატი არწმუნებდა სესიის მო 
ნაწილეებს, ევროპისადმი ამერიკის „დახმარება" 

დ საჭიროაო. 
ნეჭა, 5 მაისი. (საკდესი). ევროპის  ეკო- | 

ნომიური კომისიის სესიის მონაწილეებმა განი– 
ხილეს სასურსთო და სასოფლო-სამეურნეო 
ორგანიზაციასა და ევროპის ეკონომიურ კომი- 

მეურნეობს დარგში 

  

   
   
   

  

თ 

   
  

   

  

სიას შორის სოფლის 

თანამშრომლობის დამყარების საკითხი. ამ სა- 
კითხზე მოკლე მოხსენება წარადგინა. აღმასრუ- 
ლებელმ. მდივანმა რომელმაც წამოაყენა 
ორივე ორგანიზაციის გაერთიანებული კომი- 
ტეტის შექმნის იღეა. 

ასეთი კომიტეტის შექმნას მხარი 
ამერიკის შეერთებული შტატების 
გენელმა- 

საბჭოთა კავშირის დელეგატმა არუთინიანმა 
გაკვირვება გამოსთქვა იმის გამო, რომ ევრო- 
პის ეკონომიურ კომისიას დღემდე არ მიუქცევია 
ჯეროვანი ყურადღებ ევროპაში–ი სოფლის 
მეურნეობისა»: ღა სურსათის საკითხებისათვის. 
არუთინიანმა გაილაშქრა იმის წინააღმდეგ, რომ 
შეიქმნას ევროპის ეკონომიური კომისიისა და 
სასურსათო და სსოფლო-სამეურნეო ორგანიზა- 
ციის გაერთიანებული კომიტეტი, რაც გაკრ- 
თიანებულე ერების ორგანიზაციის სტრუქტუ- 
რის საწინააღმდეგო იქნებოდა. ევროპის ეკო- 
ნომიურ კომისიას უნდა ჰყავდეს დამოუკიდე– 
ბელი კომიტეტი ევროპის ქვეყნებში სოფლის 
მეურნეობის განვითარების საკითხებზე. ასეთმა 
კომიტეტმა უნდა წაახალისოს სოფლის მეურ- 
ნეობაში თანამედროვე ზეთოღების დანერგვა, 
სოფლის მეურნეობს აღჭურვა მანქანებით, 
ხელი შეუწყოს სასოფლო-სამეურნეო რაიონებ- 
შა ქარსნებსა და სახელოსნოების შექმნას 
სასოფლო სამეურნეო ინვენტარის, რემონტის» 
თვის, დაეხმაროს გლეხებს კრედიტების მიღე 
ბაში, მოიზიდოს სპეციალისტები სოფლის მე- 
ურნეობისათვის დახმარების გასაწევად, გააუმ- 
ჯობესოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების 
გადასაზიდი საშუალებანი. 

სოფლის მეურნეობის დარგში ევროპის ეკო- 
ნომიური კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირე- 
ბული საკითხების განსახილველად შექმნილია» 
სამუშაო ჯგუფი სსრ კავშირის, ინგლისის, ამე- 
რიკი შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, 
ჩეზოსლოვაჯიის, დანიის, ფინეთის, საბერძნე- 
თის, ჰოლანდიის, პოლონეთისა და იუგოსლა- 
ვიის წარმომადგენელთაგან. 

დაუჭირა 
წარმომად 

- 

  

პრიჭის გამოსვდა ინგ(ისის თემთა პადაჭაში 
ლონდონი, 5 მაისი. (საკდესი). გუშინ თემ- 
პალატაში საგარეო “პოლიტიკის საკითხებზე 

კამათის დროს გამოვიდა დ-მოუკიდებკლი ლეი- 
ბორისტი პრიტი. როგორც მან განაცხადა, მარ- 
შალის გეგმის მიხედვით საქონლის მიწოდება 
იმას ნიშნავს, რომ ამერიკელებს სერთ მიჰყი- 
დონ ინგლისს ისეთი საქონელი, რომლის მოცი- 
ლებაც ყველაზე მეტად სურთ ან რომლის გაყი- 
დეაც შინაბაზარზე არ შეუძლიათ. ამერიკელებს, 
სთქვა პრიტმა, სურთ ევროპაში ოპოზიცია შეჰ- 

თ. 

  

ღია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ცდი 
ლობენ ერთგვარი კონტნოლი დააწესონ სტერ- 
ლინგური ზონის ვალუტაზე, ან ასე თქ. ისე 
მაინც ჩაერიონ სტერლინგური ზონის „საქმეებ- 
ში... მათ სურთ მოსპონ კოლონიური პრეფერენ- 
ციები. ჩვენ რომ ბრძოლა დაგვეწყო. ჩვენი და-   

მოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად და მოგვე- 
ხერხებინ» მისი შენარჩუნება, ჩვენი 'შეიარაღე– 
ბული ძალები რომ შეგვემცირებინა, რათა ამით 
დახმარება გაგვეწია ჩვენი ეკონომიკისათვის, 'მე– 
გობრული ურთიერთობა რომ გვქონოდა არა 
მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, არა- 
მედ აღმოსავლეთ ევროპასთანაც, რომ გაგვეჩა– 
ღებინა ვაჭრობა აღმოსავლეთ ევროპასთან, ახლა 
ისეთსავე მდგომარეობაში ვიქნებოდით, რო- 
გორშიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, 
რომლებიც დახმარებას გვთავაზობენ მარშალის 
გეგმით. მარშალის გეგმის მიხედვით მათ რომ 
ღახმარება არ გაუწიონ სხვ სახელმწიფოებს, 
შეერთებულ შტატებში ერთი ან ორი თვის შემ- 
დეგ დეპრესია მოხდება და ამ დეპრესიის შედე– 
გები კატასტროფული იქნება", ც 

  

ლეიბოტისზი მაპკატზუტი კომპატზჭიაში შევიმა 
ლოწდო ნი, § მ:ისი. (საკდესი), როგორც გა- 

%;თ „დეილი უორკერის“ კორესპონდენტი იუწ- 
ყება, ლეიბორისტთა კანდიდატი რენფრუდან | 

1945 წლის საყოველთაო არჩევნებში დან 2ა- 
კარტური ლეიბორისტული პარტიის რიგებიდან 
გავიდა და კომუნისტურ პარტიაში შევიდა. 

  

სენაჭორ ჭეილოტის გასამართლება 
ნიუ-იორკი, 5 მაისი. რაკდესი) ბირმინჰა- 

მიდან (ალაბამის შტატი) პრესის მიერ გადმოცე- 
მული ცნობებით თ საპოლიციო სასამართლოს 

მოსამართლემ ჰოლმ, ვიცე-პრეზიდენტობის 
პოსტის კანდიდატი მესამე პარტიისაგნ სენა 
ტორი ტეილორი (დემოკრატი აიდახოს შტატი- 

დან) დამნაშავედ გამოაცხად" „წესრიგას დარ 
ღვევაში", რაც იმით გიმოიხატ, რომ 1 მაისს 
საღამოს მან სცადა „სამხრეთი შტატების ზანგი 
ახალგაზრდობის კონგრესის" ყრილობაზე შესუ- 
ლიყო ზანგებისათვის განკუთვნილი კარით. მო- 
სამართლემ' ტეილორი 50 დოლარით დააჯარიმა 

და ექვსი თვის პატიმრობა მიუსაჯა, ხოლო გ> 
ნაჩენის სისრულეში მოყვანა გადადებულია. 

ასოშიეიტედ პრესის სააგენტოს კორესპონ– 
დენტის ცნობით, ტეილორის დამცველებმა, მათ 
შორის ერთმა ზანგმა, განაცხადეს, რომ გამოტა- 
წილ განაჩენს გაასაჩივრებენ, და» აღნიშნეს რომ 
საქმე ეხება ზანგების იძულებით გამოყოფას 
თეთრებისაგან და კრების თავისუფლების დარ- 
ღვევას. 

იმავე სააგენტოს კორესპონდენტი გადმოგვ- 
ცემს, რომ პრეზიდენტის პოსტის კანდიდატმა 
შესამე პარტიისაგან უოლესმა, რომელიც სენ 
ტორ ტეილორის დაპატიმრებას შეეხო, პრეს- 

კონფერენციაზე განაცხადა, რომ იგი ჩავა სამ- 
ხრეთ შტატებში, მაგრამ არ ილაპარაკებს არც- 
ერთ მიტინგზე, სადაც ზანგები გამოყოფილი იქ- 
ნებიან თეთრებისაგან. · 

  

შაშისჭუტი პროვოკაცია ბეტლინში 
გერლინი, 5.მაისი. (საკდესი). ბერლინის გა- | 

ზეთი „ტრიბუნე" სწერს ყოველდღე მოდის | 
ახალი ცნობები იმის შესახებ, რომ ფაშისტური 
ელემენტები, რომლებიც წინათ იმალებოდნენ, 
აშკარად იწყებენ მოქმედებას, პროვოკაციულ 
და ტერორისტულ აქტებს სჩადიან და ცდილო- 
ბ-L ღააშინონ დემოკრატიულად განწყობილი 
გერმანელები. ასეთი შემთხვევები ხშირია. ბერ- 
ლინის ამერიკულ სექტორში. 

„1 მაისს, –– იუწყება გაზეთი, -- მაქსშტრასეს 
(შენებერგის რაიონი) # 7 სახლის წინ ფაშისტ- 
თა ჯგუფმა ძახილით: „ჩვენ ნაციონალ-სოცია-   

ლისტები ვართ!" ქვები ღაუშინა ბინას, რომლის 
ფანჯარაშიც წითელი ალამი ეკიდა. იქვე: · „გამ– 
ვლელი ამერიკის საოკუპაცო ხელისუფალთა 
თანამშრომელი შეუერთდა ამ ჯგუფს, ბინაში 
შეიჭრა, ალამი ჩამოგლიჯა და აივნიდან ქუჩაში 
გადააგდო, სადაც ალამი ფაშასტმა არამზადებმა 
დახიეს". 

„დღემდე:––სწერს დასასსრუ_–ლ გაზეთი, პო– 
ლიციას არავითარი ზომები არ მიუღია ამ საქმის 
გაჩოსაძიებლად, თუმც» სრული ცნობები აქვს 
მომხდარი ამბის შესახებ". 

  

შაშისზუტი ნაწილების შედგენა ?ემოჰტაზიული საპაბეტძნეთის 
წინააღმდეგ საბტრძოლველაC 

პარიზი, 4 მაისი. (საკდესი). დემოკრატიული | 
საბერძნეთისათვის დახმარების გამწევი ნაციო- 
ნალური კომიტეტის საინფორმაციო ბიულეტე- 
ნი, რომელიც პარიზში გამოდის, სწერს: „უკა- 
ნასკწელ დღეებში კვლავ ვრცელღაკბა ხმები, | 
რომ ადგენენ ეგრეთწოდებულ „ინტერნაციო5» 
ლურ ბრიგადებს“, რომლებიც განკუთვნილია 
თითქოს საბერძნეთიL დემოკრატიული არმიის» 
თვის დახმარების გასაწევად სულ უფრო აშკა- 
რა ხდება, რომ ამ ხმების დანიშნულებაა შენიღ- 

ბონ საბერძნეთში დემოკრატიული არმიის წინ» 
აღმდეგ საბრძოლველად უცხოელი ფაშისტების 
გაგზავნა. გენერალმა ზერვასმა, რომელიც სა- 
ბერძნეთის ოკუპაციის პირველ პერიოდში „ტ- 
ლიის ჯაშუშად იყო საბირძნეთში გუტასის აა- 
ხელწოდებით, ხოლო შემდეგ მინისტრად ცალ- 
ღარისის მთავრობაში, ამენიკი” შეერთებულ 
შტატებში თავისი უკანასკნელი მოგზაურობიდან 
დაბრუნების შემდეგ მოითხოვა, რომ მას რწმუ- 
ნება მისცენ შეადგინოს ასეთი სამხედრო ნაწი 
ლები დაქირავებულთაგან“. 

  

საომარი მოქმებება საბეტძნეთში 
- ბელბრადი, 5 მაისი. (საკდესი) თავისუფ.- | 
ლი საბერძნეთის რადიოსადგურმ- გალაას/ა 
წობა დემოკრატიული არმიის , “ოპერაციების | 

შესახებ ეგეოსის მაკედონიაში 10-დან 30 აპრა- 
ლამდე. 

“არსებული ცნობებით. დისავლეთ მაკედონია- 
ში, დემოჯრატიული არმიის ნაწილებში არტალე- 
რია ღაუშინეს ქალქ ნესტორი“ სამხედრო 
ობიექტებს და შეიჭრნენ ქალაქ კატო-ნესტირ- 
ში. დემოკრატიული არმიის ნაწილები »ავს 
დაესხნენ აგრეთვე სამხ-დრო ბანაკებს სოფელ | 
ანდრეასთან და იერიში მიიტანეს მეფის“ არჰი-ს 
ნაწილების პოზიციებზე კარდია სარაჯინის სუქ- 
ტორში, ედევას ოლქში. ბრძოლის შემდეგ, რო- 

მელმაც 11 საათს გასტანა, მოწინააღმდეგე იძუ– 
ლებული გახდა უკან დაეხია, მიუხედავად არტი– 
ლერიისა და ავიაციის დახმარებისა. 
დემოკრატიულმა არმიმ დაიკავა სოფელი 

ჰეფ;უ კალამბაკის სექტორში ღა ჩაშალა მოწი- 
ნააღმდეგის ყველა ცდა--დაეკავებინა ვასილიეს 
მაღლობი. 

დემოკრატიული არმიის ნაწილებმა, რომლე 
ბიც სერის შტაბს ემორჩილებიან, იერიში მიი- 
ტაწეს გამაგრებულ სოფელ ახლადონორზე ამ 
ქალაქის ახლოს და მნიშვნელოვანი ზირალი მია- 
ყენეს მოწინააღმდეგეს ცოცხალი ძალის მხრივ. 
წამოღებულია დიდი დავლა. 

  

მსოშლიო საჭადრაკო 
ჩემპჩონაჭი 

–_-----_ 
ბაზში დამთავრდა. რეშევსკი- ბოტვინიკის, ბო- 
ტვინიკ-–კერესისას და დივე–-რეშევსკის .. წინა. 
ორი ტურიდან გაღადებული პარტიები. 

რეშევსკი––ბოტვინიკის პარტია გადაღებული 
იყო მწვავე პოზიციაში, საბჭოთა გროსმა»სტე– 
რის უპირატესობით, რეშევსკის ჩაწერილი ჰქო- 
ნია სვლა ეტლით, რამაც ძას კადარჩენის არა- 
ვითარი შანსი აღარ დაუტოვა: მოწინააღმდეგემ 
მის მეფეზე გამანაღგურებელი იერიში. მიიტა- 
წა. 47-ე სვლაზე, მას შემდეგ, რაც რეშევსკისა- 
თვის გარდუვალი გახდა ლაზიერის დაკარგვა, 
იგი დანებდა, 
გაცილებით უფრო დიდხხს გაგრძელდა 

ბრძოლა ბოტვინიკ–-კერესის პარტიაში. გადა- 
ღდებულ პოზიციაში მოწინააღმდეგეებს ჰქონდათ 
თითო მხედარი და ექვს-ექვსი პაიკი ამასთან 
ბოტვინიკს ცენტრში ძლიერი გამსვლელი პაიკი 
ჰქონდა. მხედრის ოსტატური მანევრებით ბოტ- 
ვინიკმა მალე მოიგო პაიკი. შემდეგ მან ცენტრ- 
ში შეიქმნა ორი გადაბმული გამსელელი პაიკი. 
დასასრულ ბოტვინიკის მეფე შეიჭრა. შავების 
ლაზიერის ფლანგზე, რის შემდგ კერესს კიდევ 
რამდენიმე პაი«ი უნდა წაეგო. მე-60 სვლაზე: კე– 
რესმა თავი დამარცხებულად სცნო. 

ეთვემ გაუთამაშებლად დასთმო თავისი პარ- 
ტია რეშევსკისთან მ;-20 ტურიდან. 

გადადებული პარტიების გათამაშებ დამ- 
თავრდა შეჯიბრების მეოთხე წრე: თვითეულ- 
8. მოწინააღმღეგემ 16 პარტი» ითამაშა. დარჩე- 
ნილ მეზუთე წრეში თვითეული კიდევ ოთხ- 
ოთხ პარტიას ითამაშებს. 

ტურწირის ლიღერმა –- გროსმაისტერმა ბოტ- 
ვონიკმა, რომელსაც 12 ქულა „აქვს, შ,5 ქული= 
გაუსწრო გროსმაისტერებს სმისლოვსა და რე. 
შევსკის, რომლებსაც 8,5 ქულა აქეთ; გროსმაი- 
სტერ კერესს აქვს 75 ქულა და მსოფლიოს 
ექსჩემპიონ ეივეს–-3,5 ქულა. . 

ბოტვინიკი გამარჯვებული გამოვიდა მატჩ- 
ტურნირის ოთხსავ; წრეში. მისი დაწინაურება 
დანარჩენ მონაწილეებთან შეღარებთ ყოველ 
წრეში მატულობდა: პირველ წრეში იგი წან იყო 
ერთი ქულით, მეორე წრის ბოლოს- ქულა-ნა- 
ხეგრით, მესამე წრის ბოლოს- ორ-ნაზევარი ქუ- 
ლით და ბოლოს, მეოთხე წრის შემდეგ--სამ-ნ» 
ხევარ» ქულით. 
მატჩ-ტურნირში პირველი ადგილი რომ დაიკ- 

ეოს, ბოტვინიკისთვის საკმარისი ღარჩენილ 
ოობ პარტიაში მხოლოდ ერთი ქულის მიღება. 

მეორე ადგილისათვის ბრძოლა მეხუთე წრე 
ზი, როგორც სჩანს, სმისლოვსა და რეშევსკის 
შორის გაჩაღდება. აღსანიშნავია სმისლოვის 
საუცხოო შეღეგი მეოთხე წრეში, სადაც მან ს+- 
მი ქულა დააგროვა ოთს შესაძლებელში. გარდა 
ბოტვინიკისა, ასეთი შედეგი მატჩ-ტურნირის 

მ8 მასსაიაბიინ ნემ აისს კავშირების ის სვეტებიან 
ბაზში გათამაშდება 21-ე ტირი აავვეე. 
ყება მატჩ-ტურნირის მეხუთე ღა უკანასკნელი 
წრე. ამ ტურში ერთმანეთს შეხვდებიან სმის- 
ლოვი-–რეშევსკი და ეივე–-კერესი. ბოტვინიკი 
თავისუფალია, 

ახაათასი 

ა. ხაბჩაშვილისა და. 
შ. მდინარაძის შესანიშნავი 

მიღწევა : 

პო.რისპო წდენტისაბან) 
მოსკოვის „დინამოს“. საზაფხულო 

სასპორტო სეზონის ; ! ერთ-ერთი 
ყველაზე საინტე. მოვლენა იყო ძალოვანთა 
კონკურსი“ ანი გირის აწევაზა. ამ კონ 
კურსის მონაწილეებმა საქართველოს სს რეს. 
პუბლიკიდან შოფერმა ე ხატიაშვილ. 
მა და პურის მზელავ მცხო ალვა მდინა- 
რაძემ შესანიშნავ წ. მიაღწიეს. "მდი– 
ნარაძემ. ორფუთიანი გირი. ასწია. 301.ჯერ, ხა 
ტიაშვილმა კი –- 350-ჯერ. ორივე ძალოვანის 
გამოსვლას მქუზარე ტაშით შეეგება: „დინამოს"- 
სტადიოწზე შეკრებილი ათიათასობით მაყურე- 
ელი. 
თქვენს კორესპონდენტთან საუბ+ში კონ 

კურსის მთავარმა მსაჯმა სპორტის დამსახურე 
ბულმა ოსტატმა ბუხაროვმა განაცხად: ძალო, 
ვანთა სრულიად საკავშირო კონკურსმა, რომე- 
ლიც რამდენიმე კვირის წინათ დაიწყო. მონაში 
ლეთა უდიდესი რაოდენობა მიიზიდა. ო 
ბის მთელი ისტორიის მანძილზე ასეთი ნამდვი. 
ლად მასობრივი შეჯიბრება ჯერ არ მოწყობი. 
ლა. კონკურსი არ დამთავრებულა. ფინალი შეს- 
დგება ივლისის დამლევს, მაგრამ დღესვე შეიძ- 
ლება მტკიცედ ითქვას, რომ ზატიაშვილისა. ღა 
მდინარაძის შედეგები უეჭველად წარმოადგენენ 
განსაკუთრებულ სპორტულ მიღწყვებს. ორივე 
ქართველ ძალოვანს პრიზები გადაეცა.   

საქარწველოს სსრ მემნიქრებათა ჰჰადემიაში 
დამთავრდა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

განყოფილების 26-ე სამეცნიერო სესია. სესია 
ზე მოსმენილ იქნა მოხსენებანი ფილოსოფიი, 
დან, ენათმეცნიერებიდან, ლიტერატურის ის- 
ტორიიდან და არქეოლოგიიდან. 

აკადემიის ნამდვილმა წევრმა ვ. თოფურიამ 
გაარკვია რთული სიტყვების (კომპოზიტების) 
შედგენილობა ქართველურ ენებში. მან აღნიშ. 
ნა, რომ ამ საკითხის შესწავლას აქვს თეორიუ- 
ლი მნიშვნელობა და ამავე დროს იგი დაკავში, 
რებულია თანამედროვე სალიტერატურო ქარ. 
თული ენის ნორმების დადგენასთან. 

უფროსმა მეცნიერმა თანამშრომელმა გ. შუ– 
შანაშვილმა წაიკითხა მოხსენება: „ლენინი ლო– 
გიკისა და შემეცნების თეორიის ერთიანობის 
შესახებ“. 

აკადემიის წევრ კორესპონდენტის ალ. ბარა. 
მიძის მოხსენება შეეხებოდა „ვეფხისტყაოსნის“ 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს: ინდო-ხატა, 
ელთა ამბავს. ლ 

აკადემიის ნამდვილმა წევრმა ა. შანიძემ მოხ. 
სენებაში => „ქართული ლექსიკოგრაფიის სა, 

  > 

„მპარჰვარე წეთაბერი“ 
მარჯანიშვილიხ თქაჭრში 

დღეს კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელ?. ' 
წიფო თეატრში წარმოდგენილი იქნება პ. კაკა 
ბაძის ცნობილი კოშედია „ყვარყვარე თუთაბე- 
რი", დღაღგმა რესპუბლიკის სახალხო არტისტ 
კ. მარჯანიშვილისა. 

მთავარ როლებს ასრულებენ: რესპუბლიკის | 
სახალხო არტისტები ა. ქორჟოლიანი, შ. ღამბა- 
შიძე; დამსახურებული არტისტები ალ. გომე- 
ლაური, კ. კვანტალიანი, ც. წუწუნავა, გ. შავგუ- 
ლიძე; მსახიობები: მ. თბილელი, თ. თეთრაძე, 
––მი?იიეეი 

სიხარულიძე და. სხვ- 
დადგმა განაახლა რესპუბლიკის სახალხო არ- 

ტისტმა შ. ღამბაშიძემ, მუსიკა ეკუთვნის რ. ა 
ბიჩვაძეს, მზატვრობა–-ხელოვნების დამსახურე- 
ბულ მოღვაწეს ელ. ახელედიანს. 

სანადირო ძაღლების. გამMშენუ 
საქართველოს მონადირეთა კავშირის გამგეო- 

ბა 8 და 9 მაისს თბილისში, კომუნარების ბაღ- 
ში, აწყობს სანადირო ძაღლების სრულად სა- 
ქართველოს მეჩვიდმეტე გამოფენას, 

წლევანდელი გამოფენა მიზნად ისაზავს შე”- 
ჯამოს ომისშემდგომ პერიოდში სან-დირო ძაღ- 
ლების განვითარებისათვის წარმოებული მუშა- 
ობის შედეგები საქართველოში, 
ძაღლების ჟველა ჯიშისათვის "გათვალისწინჯ- 

ბულია ფასიანი ჯილდოები. საუკეთესოდ მოვ- 
ლილი ძაღლის წარმოდგენისათვის. გათვალისწი 
ნებულია აგრეთვე პატრონთა დაჯილდოება დიპ- 
ლომებით. დიპლომები მიეცემით აგრეთვე ავ- 
ტონომიური რესპუბლიკების მონადირეთა კავ- 
შირებსა და რაიონულ მონადირეთ» ამხანაგო“ 
ბებს, რომლებიც გამოფენაზე წარმოადგენენ სა- 
ნადირო. ძაღლების საუკეთესო ჯგუფებს. 

გამოფენაზე მოწვეულია საკავშირო კატეგო- 
რიის მსაჯი პუპიშევი. ექსპერტებად მოწვიუ- 
ლი არიან აგრეთვე საკავშირო კატეგორიის მსა- 
6 ჟორდანია, რესპუბლიკური კატეგორიის მსა- 
ჯები შარაშენიძე და ხიმშიაშვილი. 

“ლა
, 

  

    

   
ქალაქ ზუგდიდის თეატრის ახალი შენობა. 

კითხები“ –- დაასაბუთა, რომ ლექსიკონში მო 
ცემულ უნდა იქნას ზმნის საწყისი ფორმა (მას. 
დარი) და არა პირველი ფორმა; რუსული ენის 
ინფინიტივი უნღა გადმოვიღოთ ქართულში ამ 
წესით. ა. შანიძის მიერ მოცემულ ლექსიკოგრა 
ფიულ სისტემას დიდი პრაქტიკული მნიშვნე. 
ლობა აქვს როგორც თარგმნითი, ისე განმარტე 
ბითი ლექსიკონების შედგენისათვის, 
უფროსმა მეცნიერმა თანამშრომელმა გ. გო- 

ბეჯიშვილმა წარმოადგინა სამხრეთ ოსეთში 
წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების შე 
დეგები. აღმოჩენილია ნივთები რომლებიც 

შუქს ჰფენენ ქართული კულტურის ნათესაურ 
კავშირს წინა აზიის ძველ კულტურასთან. 

სესიის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს აკა. 
დემიის ნამდვილმა წევრებმა: გ. ახვლედიანმა, 
შ. ნუცუბიძემ, ი კეკელიძემ, ბ. კუფტინმა, უფ- 
როსმა მეცნიერმა თანამშრომლებმა გ. ლომთა- 
თიძემ, ნ. ხოშტარიამ და სხვ. 

სესიის მუშაობა შეაჯამა საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა განყოფილებისს თავმჯდომარემ 

ანიძემ. : ა. შ 

უკრაინის სს4. ღამსახურებული 
არგისის ნ. პ, საქჩენჰMს 
გასგროლები 'Iსში 

ზ, ფალიაშვილის საზელობის თბალისის ოპე- 
რისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახზელ– 
მწიფო თეატრის თაოსნობით თბილისში საგას- 
ტროლოდ ჩამოვიდა უკრაინის საბჰოთა სოცია- 
ლისტური რესპუბლიკის დამსახურებული არ- 
ტისტი, ოდესის ოპერისა და ბალეტის სახელ– 
ია თეატრის სოლისტი ნ. პ. სავჩენკო (ბარი 

ი) 
ნ. პ. სავჩენკომ 4 მაისს დიდი წარმატებით 

შეასრულა რიგოლეტოს პარტია ვერდის ოპერა 
„რიგოლეტოში", 

წ. პ. სავჩენკო მონაწილეობას მიიღებს სხვა 
დადგმებშიც. იგი სკარპიას პარტაასს შეასრუ- 
ლებს ოპერა „ტოსკაში!,  გრიაზნოვს– ოპერი 
„მეფის საცოლეში,,  ამონასროს -„აიდაში“, 

ტომსკის-- „პიკის ქალში“ ღა ტონიოს-“ოპერა 
„ჯამბაზებში", > 

გაიხსნა ჰინრთეაჭრი. ,,თბილისი“ 
1 მაისს გაიხსნა კინოთეატრი „თბილისი“ კი. 

ნოთეატრი“ კაპიტალურად რეკონსტრუირებუ- 
ლი» გაფართოვდა მოსაცდილი დარბაზი, რეს-. 
ტავრირებულია კინოთეატრის მხატვრული გა- 
ფორმება, გამოიცვალა საპროექციო კამერა, შე– 
კეთდა ეკრანი. შეძენილია რბილი სკამები ლო– 
ჟებისათვის, დარბაზში შეცვლილია სკამები და 
გაუმჯობესებულია დარბაზის ვენტილაცია... 

  

      

ფოტო რ. აკოფოვისა ღა ვლ. გინზბურგის. 

· ფეხბუნთი 

_ სსრ ჰამშირჩს პირველობაზე 
გუშინ ლ. პ. ბერიას სახელობის „დინამოს“ 

სტადიონზე თბილისის „დინამოს“ ოსტატ ფეს. 

ბურთელთა გუნდმა ჩაატარა მეორე კალენდა. 
რული შეხექურა მის. წინააღმდეგ თამაშობდ, 
მინსკის. „დინამოს“ გუნდი. 
თბილისელებმა სტუმრებს სწრაფი” ტემპი 

შესთავაზეს. მინსკელებმა იგი მიიღეს. ბურთი 

ელვისებური სისწრაფით გადადიოდა, მოედნის 
ურთი ნახევრიდან მეორეზე. კრიტიკული მო. 
მენტები მეტწიფად სტუმრების კართან იქმნე. 
ბოდა. მე-17 წუთზე გაიოზ ჯეჯელავამ დროზე 
მიუსწრო პირის ხაზისაკენ მიმავალ ბურთს 
და ჩააწოდა მინსკის „დინამოს“ კართან. ბურთს 
მიუსწრო თავდამსხმელმა ზაზროშვილმა და აC 
გარიში გახსნა. პირველმა წარმატებამ ახალა 
ენერგია შემატა თბილისელებს. 23-ე წუთზე 
ცენტრიდან დაწყებული ლამაზი კომბინაცია 

კუთხური! დარტყმით დააგვირგვინა მეკარე კო- 
ჩეტოვთან პირისპირ გასულმა აროშიძემ. პირ 
ველი ტაიმე ღამთავრდა ანგარიშით 2:0 თბი- 
ლისელთა სასარგებლოდ. 

მეორე ტაიმში მინსკელებმა მრავალი იერი- 
შა მიიტანს თბილისელთა კარზე, მაგრმ 
მცველთა და ნახევარმცველთა, განსაკუთრე- 
ბით კი ახალგაზრდა მეკარე მარღანიას შეს.- 
წიშნავმა თამაშმა სტუმრებს არ მისცა თუნდაც 
ერთი საპასუხო ბურთის გატანის საშუალება, 
თბილისელმა თავდამსხმელებმა კი =-' კარში 
არაზუსტი დარტყმების გამო –- დაჰკარგეს ან. 
გარიშის გადიდების რამღენიმე ნაღდი შესა). 
ლე! დ : 

მატჩი მოიგო თბილისის „დინამომ", ანგარი- 
შით –- 2:0.. 

მორიგ შეხვედრას თბილისელები ჩაატარებენ 
10 მაისს ერევანში აღგილობრივი „დინამოს 
გუნდთან. ქ I .. 
პირველი წრის შეხვედრებში მოსკოვის „დი. 

ნამომ“ მოუგო სტალინაბადის „დინამოს. (4:0), 
კიევის „დინამომ? მოსკოვის „ლოკომოტივს“ 
(3:2), ბაქოს „ნეფტიანიკმ" აშნაბადის „ლო 
კომოტივს"“ (1:0, სტალინოს · „შახტიორმა“ 
სტალინგრადის „ტორჰედოს“ (2:0) და მოსკო- 
ვის „ტორპედომ“ ლენინგრადის „ზენიტს“ (2; |). 

ა. ბობოლაშვილი 
წ რ526: 

ჰესხოველის. სახელობის 
ს საქალაქო. პარჭკაბინეჭში 

? მაისს, საღამოს 8 საათზე, შესდგე"» დო. 
ცენტ ცინცაძისა და პროფესორ დონდუას კონ- 
სულტაცია სსრ კავშირის ხალხთა ისტორიაში. 

  

ბერების დამსახურებული მო 
ქართულ-“ ენაზე; რემვ: “ აწერვეზი 

ბელეთიბის 

საქართველოს სსრ პოლიტიკური და მეცნიერ ოდნის გამავრ, - 
ბელი სა%ოგადოება პარასკევს, 7 მაისს, არამის ისა მელე 
სალი (ფურცელაპის ქ. # 3) აწყობს საზოგადოების. 
მეც: აწის სორ 

მ ს სისუსტი 
ეძენა შეიძლება „აკადემიური წიგნის“ მაღაზიაში! 

10 საათიდან საღამოს“ 5“საათამდე და ლექ- ველის პროსპექტი # 19) ის 
ციის დღეს მასწავლებლის „სახლის სალ: 

| ტიური განცხადება მიიღ ლეფო 

ასწავლებლის 
ამდვილი „წევრის 

სა კიშირს ლექციას | 
შესახ, ' 

(წთსთა- 

პ 

ში ს. ს ნ. , 8 91) ფი კოლექ 

  

პასუხისმგებელი რედაქტორი ბ. ნანიტაშვილი 

  

ცინის მეცნიერებათა კანდიდატი 

წე პროფესორი ვ. ვორონინი; 

ხარისხის მოსაპოვებლად ექიმი 

მსურეელთ შეუძლიათ გაეცნონ შრომებს 
(თარსნიშვილის ქუჩა, M#M 2). 

თბილისის ხაბელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი აცხაღებს, რომ ინსტიტუტის სამეცნიე- 
რო საბჭოს ღია სხდომაზე ა. წ. 18 მაისს, დღის 2 საათზე, ინსტიტუტის აუდიტორიაშს (მელი- 
მიშვილის ქუჩა, M 16) მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ბარისხის მოსაპოვებლად მედი- 

ზდალი ბორისის-ძე მიასნიპი დაიცავს 
ციას თემაზე: „ ჩიMM6M+80M0-ი ი"V9რლ(ი9 იMCირიC«8", 

ოფიციალური ოპონენტები საპატიო აკადემიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვა- 
მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე პროფესორი ვ. ვარა- 

%ი ღა მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე პროფესორი მ. უგრელიძე. 
25 მაისს, ღლის 2 საათზე, იმავე აოდიტორიაში მედიცინის მეცნიერებათა. 

ოლღა ალექსის ასული 
დაიცავს დისერტაციას თემაზე: „იუს 68M160MM იი» ს0იCს§ ილM იMსატ8MX 01+088ი6- 

ოფიციალური ოპონენტები – მეცნიერების დამსახურებული მოლვაწე პროფესორი ვ. წა. 
თაძე და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფ. 

დისერტა– 

კანდიდატის 
სუბუტია-ბაბუნია 

ვკსორი ვლ. ანთაძე, 
სამედიცინო ინსტიტუტი” ბიბლიოთეკაში, 

  

  

გი 

განცხადებ:ს უნდა დაერთოს: 

ლიდან. 

საქართველოს სხრ მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი აცხადებს“ კონკურსს 
უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

მცენარეთა ფიზიოლოგიაში – I ადგილი, აგროქიმიაშა –- L ადგილი, მცენარეთა სისტე– 
მატიკაში –– 1 ადგილი, კულტურულ მცენარეთა ფილოგენეტიკურ სისტემატიკაში –- 1 ად. 

რეი 
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ სამეცნიერო ზარისხის მქონე პირთ. 

განცხადება შემოტანილ უნდა იქნას ინსტიტუტის დირექტორის სახელზე (ქ. თბილისა, კოჯ– 
რის გზატკეც:ლი) არაუგვიანეს 10 დღისა ამ განცხადების გამოქვეყნებიდან. 

1 კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი, 2 ავტობიოგ-, 
რაფია, 3. ასლი ღიპლომისა უმაღლესი განათლების შესახებ, 4. ასლი დოკუმენტებისა სა. 
მეცნიერო ზარისხისა და წოდების შესახებ, 5, 
ნაშრომები, 7. საქმიანი და საზოგადოებრივი ღახასიათება უკანასკნელი სამსახურის ადგი- 

სამეცნიერო ნაშრომების სია, 6. სამეცნიერო. 

დედა ანა, მეუღლე თამარ, ძმა კონსტანტინე, 
და მარო ტრაპაიძეები ოჯახებით იუწყებიან, 
რომ 9-V, 3 ს. კუკიის სასაფლაოზე დანიშნუ- 

მარიკა, ლევან ლოლაძეები ი, თ. სიშვულიდი 
იუწყებიან მარგო როინიშვილის გარდაცვალე- 
ბას, 
  ლია საშა პავლეს-ძე ტრაპაიძის პანაშვიდი. 

ლადო, შურა, გოჩა, მარინა ლურსმანაშვილე- 
ბი იუწყებიან სამსონ ნიკოლოზის-ძე ლურს- 
მანაშვილის გარდაცვალებას. დაკრძალვა 9-V 
ჩხერში (ორჯონიკიძის რ), 

  

შვილები სარლა, მარიამ, ალექსანდრე, ნიკო- 
ლოზ, აკაკი ლომთათიშეები ოჯახებით იუწყე- 
ბიან ანა მაქსიმეს ასულ ქარცივაძე-ლომთათი- 
ძის გარდაცვალებას. დაკრძალვა 9-V მეწიეთ- 
ში (ჩოხატაურის რ). 
  

  

მეუღლე შალვა ბობოხიძე, ძმები ზურაბ, 
გრიშა, ლევან, დები ნინო, თინ, ”შვილებით 
იუწყებიან, რომ 9-V, 3. ს. კუკიის სასაფლაო– 
ზე დანიშნულია ელენე სიმონის ასულ ამირა- 
დჯიბი-ბობოხიძის პანაშვიდი. · 
  

მეუღლე ვერა, შვილი გია, დეღა მინადორა 
იუწყებიან, რომ 9-V, 2 ს. ვაკის სასაფლაოზე, 
პანთეონში დანიშნულია პროფესორ ვლადი. 
მერ ლუკას-ძე ავალიანის პანაშვიდი. 
  

'გორაშვილის პანაშვიდი. 

მშობლები გრიგოლ, ლენა, ძმა წოდარ გრი- 
გორაშვილები იუწყებიან, რომ 9-V, 2-ს. ვაკის 
სასაფლაოზე დანიშნულია პატარა თამაზ გრი 

შ. ლომინაძე, ვ. ვარაზაშვილი, ა. ფირცხალ- 
ვა, + ვაჩნაძე, კ. ტიმოფეევა, გ. ურუშაძე, წ. 
ჩაჩავა, მ: მამაშვილი, მ. ჭყონია, მ. ლომინაძე, 
ლ. ჩიტაშვილი, თ. მალანია, ვ. სამაღბეგი– 
შვილი, ს. გოზალოვი იუწყებიან ალექსანდრე 
პოსიმებ-ძე ქეცბას გარდაცვალებას. 
  სეით და სონია ლარცულიანები “ ბუწყვბიან 

თო გიგოხ-ძე ლარცულიანის გარდაცვალე- 
ას. 

<< 
თამარ, ლადო ჩეკურაშვილები, ეთერ და ვაწ- 
ტანგ მაზარობლიშვილები იუწყებიან წოწა 
ივანეს ახულ კოპაძის გარდაცვალებას, , 

“მშობლები ქეთო და ივანე, ლუბა კოპაძეები, 
დარეჯან მამამთავრიშვილი. ნუწკებიან წონას 
“გარდაცვალებას, პანაშვიდი 7, 8-V, 6 ს, გა- 
მოსვენება 9-V, 3 ს. მარის 15/17. 

  

  

  

საქართველოს სსრ ვაჭრობის ხამინისტროს თბილისის სავაქრო-კულინარიული სკოლა 
აწარმოებს მოსწავლეთა დამატებით მიღებას სავაჭრო განყოფილებაზე. 
თვიან კურსები დახლის მუშაკთა მოსამზადებლად. სკოლაში მიიღებიან 7 კლასღამთავრე– 
ბული ქალები და ვაჟები 15-დან 18 წლის ასაკამდე, რომლებიც გაივლიან საწარმოო სწავ 
ლებას და მიეცემათ ხელფასი. კურსებზე მიიღებიან 18-დან 30 წლის ასაკამდე. 
კურსდამთავრებულნი უზრუნველყოფილი იქნებიან · სამუშაოთი. 
სურთ სკოლაში ან კურსებზე ჩარ-ცხვა, უნდა წარმოადგინონ: განათლების მოწმობა, დაბა. 

მოწყობილია ორ. 

სკოლა 'და 
იმ პირებმა, რომლებსაც 

  

შვილები გალაქტიონ, თამარ, ცაცა ოჯახებით 
იუწყებიან, რომ 9-V, 1 ს. ვაკის სასაფლაოზე 
დანიშნულია მარიამ მიხეილის ახულ ცქიტი- 

==": .+-– 
საქართველოს სსრ სატყეო მეურნჯობის სამი- 

თბილისის გსახელმწიფო უნივერსიტეტის. ფ"- 
ლოსოფიის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავ- 
ლებლები იუწყებიან დოცენტ ნიკოლო% ნიკო- 
ლოზის-ძე ქუთათელაძის გარდაცვალებას. 

მშობლები თამარ და არჩილ ჯინჭველაძეები, 
ძმა გიორგი მაღრაძე იუწყებიან ალექსანდრე 
არჩილის-ძე ჯინჭველაძის ალებას. 
პანაშვიდი 7-V, 7 ს. გამოსვენება 8-V, 6 ს. ძნე– 
ლაძის, 41. / 

ნისტროს თანამშრომლები იუწყებიან კონს- 
ტანტინე ივაწეს-ძე ჟალიჩავას გარდაცვალე- 
ბას. დაკრძალვა 9-V ქვემო ქვალონში. 
  შვილის პანაშვიდი. 

მშო»ლები ვარვარა და · ილი». შტეინზერგი 
იუწყებიან, რომ 9-V, 2 ს. კუკიის ს,საფლაო- 

მშობლები ნადია და ვალიკო ლეონიძეები იუ- 
წყებიან, რომ 9-V, 2 ს. კუკიის სასაფლა=ზე 
დანიშნულია ზურაბის პანაშვიდი, 
  ზე დანიშნულია ვალიკო შტეინბერგის პანა 

შვიდი, 
  

საქართველოს სარ ვაჭრობის სამინისტროს 
თანამშრომლები იუწყებიან ივაწე რევაზის-ძე 

  

დების მოწმობა, ავტობიოგრაფი", ცხობა ჯანმ ხთელობის შესახებ, დახასიათება უკანასკნელი 
სამსახურიდან, სახლმმართველის · ცნობა, აგრეთვე ორი ფოტოსურათი. განცხადკბა მიაღება 
15 მაისამდე, ყოველდღე საღამოს 6 საათიდან. მისამართი: ჩაიკოვსკის ქ. M 9, ქალთა მე-2 
საშუალო სკოლის შენობა, ტელეფონი 3-52-I0. 

პარკაძის გარდაცვალებას. 
თამარ, ილია, ნოე, მელიტონ და პავლე გიორ- 
გობიანები ოჯახებით იუწყებიან, 4ომ 9-V, 

შვილი ნინო მჭედლიძე, ვახტანგ და ირინე 
ჯაფარიძეები იუწყებიან, რომ 9-V, 2 ს. პეტ- 
რეპავლეს სას -ფლაოზე დანიშნულია: პელა- 

ბელგიის მთავტობა გამალგა 
ბრიუსელი, 5 მაისი. (ს»კდესი) მას შემდეგ, | მიცემის საკითხზე, სპააკის მთავრობა. რომელ–                 

  

რაც პარლამენტში გაიმართა კამათი 1948 წელს | საც უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭრა. გადად- | ' კარმა წაყელესარ სკოლებისათვის სუბსიდიის | გა. პრინცმა-რეგენტმა გადადგომა მიიღო წეპეხგიავიბიი გია გიორგიხ ასულ მჭედლიძის "პანაშვიდი. | 2 ს. დანიშნულია დედის დაფინას პანაშვიდ“. 

რედაქციის მისამართი: თბილისი, ლენინის ქ. X# 98. ტელეფონები: პასუხისმგებელი მდივნის -8-08-67, სამდივნოსი–-მ-0ძ-88, განყოფილებებისა პროპაგანდის–-8-8#-08, პარტიული ცხოვრებისა და ხაბჭოთა მშენებლობის –- 8-81-84, სასოფლო, რამეფრნეთ და. სამრეწველო. ' 
გამომცემლობისა –- 8-51-81, სტამბის დირექტორის“ -8-77--70. 
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ლ. შპ. ბირიას სახელობის პოლიგრაფიული კომბინატი „კომუნისტი“, თბილისი, ლენინის ქ. # 28. · ია. ტირაეა ;(0.000 
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