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სამშაბათი, 19 ოქტომბერი, 1948. წ. X» «ივ (8947). ფასი 90 ძაპ. 

მომზადებული შევხვდეთ სიზრუსოვანთა 
ნჰყოშის ჰრმშა-ლამზადებას 

დიდი შრომითი აღმავლობაა საქარ–- 
თვე საკოლმი ეო სოდ; წლი 

ურნეები, სოფლრს მეურნეობის 
'უშაკები თავდადებით შრომობენ დი- 

დი სტალინისათვი” მიცემულ» სიტ- 
ის შესასრ ბლად. კო იმ, რნეო– ყვ ე ლე! => დ 'ეუოზე 

ბებმა და საბჭოთა მეურნეობებმა წარ- 
მატებით შეასრულეს ჩაის ვანე 
ოთლის კრეფა-დამზადებს 1948 

წლის გეგმა ღა ახალი დამატებითი 
ვალდებულებანი იკისრეს, 8 ოქტომ- 
ბრისათვის ჩვენმა რესპუბლიკამ 102,9 
პ (რ-ი მასხეფა შურის დამზა– 

გეგმა. სახელმწიფოსათვის მარ- 
ფელულს ჩაბარება რმელდებიი 
'ხოლმეურნ; გლებობის, საბჭოთა მეურ- 

შეოზე ის ების მთელი რწანა ი” 
ბანი იკ აის მიმართული, რომ 
მაღალი მაჩ. ენებლებით დაამთავრონ 
მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო წე- 

მაგრამ წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა. 
სამუშაოთა. ორს. შნამემელი- 
ადგილი უკავია ციტრუსო- 

ვანთა აყოფი კრეფა - დამზადე- 
ბა. სუბტროპიკული რაიონების 
მშრომელებმა სიტყვა მისცეს იდ 
ს8>9 რომ მიაღწევენ ციტრუსო- 
ვანთა მოსავლიანობის გადიღებას და 
სახელმწიფოს წელს ჩააბარებენ სულ 
მცირე 750 მილიონ ცალ ლიმონს, 
ფორთოხალსა და მანდარინს. 
ახლოვდება ცხრიისო ანთა 

ამ 
ვანი 

ნაყო– 
ფის კრეფის დრო. სუბტროპიკული 
რაიფნების პარტიული ორგანიზაციე- 
ბის და ყველა მშრომელის პირველი 
რ ას მოვანა ყოველმხრივ მომზა– 

ი დხეეი შეხვდნენ ციტრუსოვანთა ნა- 
ყოფის კრეფასა და გადამუშავებას. 

ციტრუსების კრეფა-დამზადებისათ– 
ვის კარგად ემზადებიან მახარაძის რაი- 
ოწის სოფელ ნატანების ბერიას სახე– 
ლობის და სოფელ შრომის ორჯონიკი– 
ძის სახელობის კოლმეურნეობები. აქ 

ნაბიჯი გადაღგეს წინ 
ციტრუსოვანთა ნარგავები“ მდგომა- 
რეობ“ გაუმჯობესებს საქმეში, 
პლანტაციები დროულად დაამუშავეს 
და უხვ მოსავალსაც მოელიან. 
ციტრუსოვანთა ნაყოფის უდანაკარ- 

' გოდ შის ღა გადამუშავებისათვის 
იდი მნიშენ; ა აქვ მატერია–- 

>. ნ ტენეური ბაბის · საუკ ეხო 
მომზადებ ას. ამ მხრივ ღიდი ამოცანე- 
ბი დგას რუსოვანთა ნაყოფის _ და- 
მამზად ბელი ორ; ს ნაზაციბ ის წინაშე. 
მათს მოქნი მუშაობაზე მნიშვნელო- 
ეანწილად არის დამოკიდებული ნაყო- 

ის გაფუ ების თავიდან აცილება. 
ამაებ დ! არსებული ცნობები მოწ- 
მობენ, რომ ციტრუსოვანთა ნაყოფის 
ზოგიერთი შემფუთავი ქარხანა, პა- 
ეილიონები და მიმღები პუნქტე– 

ი არადამაკმაყოფილებლად ემზადე- 
ბიან. აჭარკოოპკავშირს. საკმაო რაო- 
დენობით არ მოუმარაგებია ტარა-მა- 
სალა, ამ. სისტემამი შემავალი პავი– 
ლიონებიც მთლიანად არ არიან თოზ- 
რუნველყოფილი ტრანსპორტით. სო- 

ფელ ქობულეთიდან ქალაქ ქობულე- 
თამღე ნაყოდის მისაზიდად საჭიროა 
ორი ზიდის შეკეთება, მაგრამ ეს სა- 
მუშაო დღემდი ჭიანურდება სოფელ 
ხალის დამამზადებელი პუნქტიდან 
ჩაქვის შემფოთავ ქარხანაში მისასვ- 
ლილი გზიბი შეუკეთებელია,. 

წესრიგში არ არის მოყვანილი” ნატა- 
ნები-შრომისა და ქ. მახარაძე-ჯუმათის   

'ზები. სერიოზ. რემონ; საჭი- 
ებს მდინა „სუფხაზე „აას 

ლი ხიდი. მახარაძის რაიონი” სოფელ 
ას შემფუთავი ქარხნის იატაკი არ 

არის მოასფალტებ. ლი, რაც უარყო- 
ფით გავლენას იქონიებს ნაყოფის ხა- 
რისხზე. 

საქართველოს ლიმმანტრესტსაც არ გა- 
უკეთებია ყველაფერი საქოფა სანა5 

ეეს ველა ფჯის.. შეაის- 
დებლად. მაგალითად, გაგრის ი 
ბერიას სახელ ის საბჭოთა მეურნეთ- 
ის პავი: ის რემონტი ჭიან - 
ა აგვის საიონის ერერა ნაბვობა 
მეურნეობაში შარშან მიიღეს ნაყოფის 
გადამმუშავებელი მანქანა, მის ასამუ- 
ავებლა: ზოგიერთი დამატებითი 

(13 ილია საჭირო, მაგრამ ჯამასოღ სა- 
თანადო ზMმები არავის მიუღია, მახა- 
რაძის რაიონის ურეკის საბჭოთა მეუოე 
წეობას აკლია უთები. ურეკის შემ- 
ფუთავი ქარხანა პირღებს მუშახე- 

წი სრულად მაკღბულემიევბს: აყ 
და ა, აკლოვანებანი სას– 

ფხელოლ ერა) გამოვა! ხით. აქე– 
დანვე უნდა მვააით სამია რათა 
თვითეული შემფუთავი ქარხანა, ბაა - 
ლიონი, მიმღები პუნქტი მომზადებუ- 
ლი შეხვდეს ციტრუსოვანთა ნაყოფის 
გადამუშავებას. 

საჭიროა ამ თავითვე ვიზრუნოთ 
მიხეჯის საიელი ების ახე– 
ლათ .უ სოუსველსაყოფად, 6. 
ელექტროგანათების მოსამსხროგებ- 
ადებს” ლ, ცვლია– 

ნი მუშაობა. დამამხადებელმა ორგანი– 
გაცვებმა და პირველ რიგში ფე. 
შირმა მეტი ყურადღება უნდა მია, 
ციონ ტარისა და შემფ-თს ი მასალ. 
საკმაო რაოდენობით მომ ებას. 

ნიშვნელოვან სამუშაოს წარმოაღ- 
გენს ციტრესო ანთა ნაყოფის ღროუ- 
ლაღ გაღაგ ავნა დანიშნულებისამებრ. 

ს თეიგების მუშაკთა წინა ამ მხრივ 
აპატიო ამოცანებია დასახული, ვაგო–- 

ნების დროულად მიწოდებასთან ერ- 
თად საჭიროა აი, = დახატვის” 
თი ფა: ბზ. ობა' იქ, ა, 
იას. ილს. იანის. ილ 

მერიის შემფუთავმა ქარხანამ _ წელს 
25 მილიონი ცალი სცხო თეთან ა 
(ოფი უნდა გადაამუშაოს და გადაგზავ- 
ხონ, მაგრამ მერიის რკინიგზის სად- 
გურს ნც ბაქანი, არც და ტვილი 
ფარდუ ი და არც რკინიგ იან– 
დაგთა! ვლელი გზა არ გააჩნია. 
ქობულეთის სადგურში საჭიროა მეორე 
ჩიხი! მოწყობა, მაგრამ დღემდე საამი- 
სოდ არაფერი კეთდება. რკინიგზე- 
ლებმა მეტი ქმედითი დახმარება უნდა 
ჯუწითს დამამზადებლებს ციტრუსო- 
ვანთა ნაყოფის გადაგზავნაში. 

,„ ციტრუსოვანთა ნაყოფის ეფის, 
ადღამუშავებისა „აას. 
ი სუ პიკული სიღხების ან. 

იული ორგანიზაციების შეუნელებელ 
წერა ლები მოითხოვს, მათ სოფლის 
მმრომელები უნდა დარაზმონ ფააოთი 
სოვანთა ნაყოფის უდანაკარგოდ აღე- 
ბა-გადამუშავებისათვის. 

უახლოეს დღეებში გამოვასწოროთ 
ნაკლოვანებანი, ორგანიზებულად ავი- 
ღოთ და გადავამოშაოთ ციტრუსოვან 
თა ნაყოფი. ბოლშევიკურად ვიბრძო- 
ლოთ ციტრუსოვანი მეურნეობის ახა- 
ლი აღმავლობისათვის, საბჭოთა კავ- 
შირის მშრომელებს მივაწოდოთ მეტი 
ლიმონი, ფორთოხალი, მანდარინი! 

  

გოტის ტპიონმა შეასტულა პუტის მ?ამზძლების გებმა 
გორის რაიონმა 100,6 პროცენტით შეასრულა პურის დამზადების 1948 

წლის სახელმწიფო გეგმა (შარშანდელი ავანსის ჩაუთვლელად). 

მარცვლეულის ჩაბარება გრძელდება. 

  

წითელწყატოს ტპიონმა შეაპსტულა პუტის 
ხამზილების გეგმა 

ითელწყაროს რაიონმა 100,4 პროცენტით შეასრულა პურის დამზადების წითე 
1948 წლის სახელმწიფო გეგმა. 

მარცვლეულის ჩაბარება გრძელდება. 

  

ჩწხაზაურის რაიონის კოლმეურნეობებმა ველდებულებე 
ჩპისრეს ბეგმის გბჰდამქპების) აილMნ 5900.000 

ზხნარმებრი წჰმბაქც 
ჩოხატაურის რაიონის კოლმეურნეობებმა 105,7 პროცენტით შეასრულეს 

თამბაქოს მოსავლის აღების 1948. 'ლის სახელმწიფო გეგმა, 2 
საქართვე კგ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტისა 

მინისტრთა საბჭოს სახელზე 
ა საქართველოს სსრ 

გამოგზავნილ დეპეშაში ჩოხატაურის რაიკომის 
მდივანი ამხ. ჭანუყვაძე და რაია 
ბიან, 

ღმასკომის თავმჯდომარე ამხ, ანთიძე იუწყე- 
რაიონის კოლმეურნეობებმა ვალდებულება იკისრეს გეგმის გადა– 

წეტებით აიღონ 500.000 ზონარმეტრი თამბაქო, 

  

საწარმოო ბგებმების შესრულება 
თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმას- 

კომის აღგილობრივი მრეწველობის 
განყოფილების საწარმოებმა 9 თვეში 

საერთო პროდუქციის გამოშვების” 11 
თვის გეგმა 101,5 პროცენტით შეას- 
დელეს. 9 თვის გეგმით გათვალისწი– 

ნებუ ლი 5.361 ათასი · მანეთის პრო- 

ქციის ნაცვლად, გამოშვებულია 
რეეს აივსი მანეთის პრობ მია თ 

საქართველოს სსრ საშენ მასალათა 
მრეწველობის სამინისტროს ცხაკაიას 
კირის ქარხანამ. საერთო პროდუქციის 
გამოშვების წლიური გეგმა ვადამდე 
დიდი ხნით აღრე--8 ოქტომბრისათვის 
გადაჭარბებით შეასრულა.   

წღქს აჰ 
მომჭადებული ფევხვდეთ ციტრუსოვანთა ნაყოფის კრეფა. 

_ დამზადებას- მოწინავ 
საქართველოს მ 

ლებანი (I-ლი გვე: 

(1-ლი გვერდია 
ენახეო ბის მოწინავე რაიო. წების ვალდებუ- 

(რდი). - 

ჩვენს რესპუბლიკაში (1-ლი გვერდი). 
პარტიული ცხოვრება (მე-2 რდი). 
თურქმენეთის” სს რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოში (მე-9 

+- 
გვერდი). " 

ზეთშია. 
თურქმენეთის სსრ მთავრობის პირველი რიბის ღო.ნისძი 

მიწისძვრის შედებთა აღმოსაფხვრელად (მე-9 გვერდრ.,, (“ლ 
დ. ამირანიძე –– საპმეურწეო. ანგარიში სოციალისტური ,დაბრო” , 

ვების ზრდის მძლავრი წყაროა (მე-8 გვერდი). 
ზაეტთიანებული ერების ორზანიზაციის ბენერალური ასამ. 

ბლეის მესამე სესია (მე-8 და მე-4 გვერდი). 
უცხოეთის ამბები-- დეპეშები (მე-4 გვერდი). 

სუქართველოს მევენახეობის მოწინავე რაირნების ვალდებულებანი 
გუტXჯაანის ტპიონის ჰო?მეუტნეობებმა, სებჭოთა 
მეუტნეობებმა მა კოდმეუტნეებმა ვალდებულება 

იპისტეს გეგმის გშ?ამეჭებით ჩააბირონ 
10.000 ძენჭნეტი ყურძენი 

გურჯაანის რაიონის კოლმეურნეობებმა საბჭოთა მეურნეობებმა და 
კოლმეურნეებმა ყურძნის დამზადების 1948 წლის სახელმწიფო გეგმა 123 
პროცენტით შეასრულეს. 

  

საქართველოს კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტისა და საქართველოს სსრ 
მინისტრთა საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ დეპეშაში საქართველოს კ. პ. (ბ) 
გურჯაანის რაიკომის მეორე მდივანი ამს მახარაშვილი და, რაიაღმასკომის 
თავმჯდომარე ამხ. ჩიგილაშვილი იუწყებიან, რომ რაიონის კოლმეურნეო- 
ბებმა, საბჭოთა მეურნეობებმა და კოლმეურნეებმა იკისრეს წლიური გეგმის 

გადამეტებით სახელმწიფოს ჩააბარონ 10.000 ცენტნერი ყურძენი. 
  

საჩხეტის ტაიონის პოლმეუტნეობებმა 0ა. 
პოდმეუტნეებმი ვალდებულება აილეს გეგმის 

გა?ამეჭებით ჩააბარონ 3.000 ცსენჭნერი ყურძენი 
საჩხერის რაიონის კოლმეურნეობებმა ღა კოლმეურნეებმა ყურძნის დამ- 

ზაღების 1948 წლის სახელმწიფო გეგმა 111,5 პროცე 
საქართველოს კ. პ. (ბ) ცენტრალური 

ბქოს სახელზე გამოგზავნილ დეპეშა მინისტრთა სა. 

ათ შეასრულეს. 
კომიტეტისა და საქართველოს სსრ 

1 ი საქართველოს ·კ. პ. (ბ) 
საჩხერის რაიკომის მდივანი ამხ. ი და რაიაღმასკომის თავმჯდომარე ამხ. 
ქრისტესაშვილი იუწყებიან, რომ იონის კოლმეურნეობებმა და კოლმეურ- 

ნეებმა ვალდებულება იკისრეს წლიური გეგმის გადამეტებით სახელმწიფოს 
ე ი. ჩააბარონ 3,000 ცენტნერი ყუ 

მპიაჰოვსკის ტაიონის ჰოლმეუტნეობები, საბჭოთა 
მეუტნეობა' 0) კო(მეუტნეები ვაCებუდების 
პისრულობენ გეგმის გაჰ?ამეჭებით ჩძიბარონ 

5.000 ცენჭნერი ყურძენი 
მაიაკოვსკის რაიონის კოლმეურნეობებმა, საბჭოთა მეურნეობამ და კოლ- 

მეურწეებმა 105,2 პროცენტით შეასრულეს ყურძნის დამზადების 1948 წლის 
სახელმწიფო გეგმა. 

საქართველოს კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტისა და საქართველოს სსრ 
მინისტრთა საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ ღეპეშაში საქართველოს კ. პ. (ბ) 
მაიაკოვსკის რაიკომის მდივანი ამხ. ლორთქიფანიძე და რაიაღმასკომის თავმ– 
ჯდომარე ამხ. დოგრაშვილი იუწყებიან, რომ რაიონის კოლმეურნეობებმა, 

საბჭოთა მეურნეობამ და კოლმეურნეებმა იკისრეს წლიური გეგმის გადამეტე- 
ბით სახელმწიფოს ჩააბარონ 5.000 ცენტნერი ყურძენი, 

  

  

აპმბროლაუტის ტაიონის ჰო?მეუტნეობებმა 2) 
კოლმეუტნეებმი ვალდებულები იპისრტეს გებმის 

გა?ამეჭებით ჩპაბატონ 1.500 ცენჭნეტი ყურძენი 
ამბროლაურის რაიონის კოლმეურნეობებმა ღა კოლმეურნეებმა ყურძნის 

დამზადების 1948 წლის სახელმწიფო გეგმა 101,6 პროცენტით შეასრულეს! 
აარავებოს კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტისა და საქართველი 

მინისტრთა საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ დეპეშაში საქართველო! 
ამბროლაურის რაიკომის მდივანი ამხ. ჭიჭინაძე და რაიაღმასკომის 
მარე ამხ. კახიძე იუწყებიან, რომ კოლმეურნეობებმა ღა კოლ 
ჟალდებულება იკისრეს წლიური გეგმის გადამეტებით სახელმწიფოს 
რონ 1.500 ცენტნერი წირძები. 

  

    

    

  
  

წ ტოგოიტ პსტულებენ მევენახეები ნაპისტ ვალდებულებებს 
%ესტაფონის რაიონის კო 

„ კოლმე. 
სახელმწიფოს უკვე ჩააბარეს 10.000 

ჭეურნეობებმა, საბჭოთა 

ეებმა წლიური გეგმი! გადამეტებით ნაკ 
ე 

მეურნეობებმა და 
ი 17.000 ცენტნერიდან 

წერი ყურძენი. 
ყვარლის რაიონის მევენახეებმა წლიური გეგმის გადამეტებით ნაკისრი 

2.000 ცენტნერიდან სახელმწი ოს 
კასპის რაიონის კოლმეურნერწებია 

გადამეტებით ნაკისრი ვალდებულების 600 ცენტნერის 
ფოს ჩააბარეს 720 ცენტნერი ყურძენი. 

საქართველოს სამტრესტის მევენახეობის საბჭოთა მეურწეობებმა, 

ჩააბარეს 1.045 ცენტნერი ყურძენი. 
და კოლმეურნეებმა წლიური გეგმის 

"ნაცვლად სახე. ი- 

რომ- 
ლებსაც აღებული ჰქონდათ ვალდებულება წლიური გეგმის გადამეტებით ჩაე- 

ბარებინათ 16.000 ცენტნერი ყურძენი, 10 ოქტომბრისათვის სახელმწიფოს 
უკვე ჩააბარეს 11.700 ცენტნერი. მათ შორის წინანდალის საბჭოთა მეურნეო- 
ბამ წლიური გეგმის გადამეტებით ჩააბარა 5.000 ცენტნერი ყურძენი, და, ამ- 
რიგად, შეასრულა აღებული ვალდებულება. ხირსის ბერიას სახელობის საბ- 
პჭოთა მეურნეობამ ნაცვლად ნაკისრი ვალდებულებისა––წლიური გეგმის გადა– 
მეტებით სახელმწიფოსათვის ჩაებარებინა 2.500 ცენტნერი ყურძენი, ჩააბარა 
3,070 ცენტნერი. მუკუზნის საბჭოთა მეურნეობამ სახელმწიფოს ჩააბარა 1.700 
ცენტნერი ყურძენი, ნაცვლად წლიური გეგმის გადამეტებით ნაკისრი 1.500 

ცენტნერისა. 

  
  

ჩვენს წესპებლიპაში 

  

– 
ქარხნის მექანიკური საამქროს ზარატმა 
ბ, ტყეშელაშვილმა გაადიდა სახარატო დაზ- 
გის სისწრაფე და გამომუშავების დლიურ 
წორმებს 900.920 პროცენტით ასრულებს. 
სურათზე: ხარატი ბ. ტყეშელაშვილი თავის 
სახარატო დაზგასთან. 

ფოტო რ. აკოფოვისა. 

წაკითხულია 2.230 ლექცია 
ზე მოხსენება 

სოხუმი. (აკ. კორ). _ აფხაზეთის 
მსახ ტტთაბბონ ს, სებული 
კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწე– 
სებულებების საქმეთა სამმართველოს 
სალექციო ბიუროსა და. რაიოწული 
სალექციო ჯგუფების ძალებით მიმდი- 
ნარე წლის 9 თვეში სოფლის მოსახლე– 
ობისათვის წაკითხულ იქნა 2.230 ლექ- 
ცია და მოხსენება საბჭოთა ტექნიკის, 
ბუნებისმეტყველების, სოფლის მეურ- 
ნეობის, ლიტერატურისა და ისტორიის 
საკითხებზ, რომლებსაც 
139.800 კაცი, 

  

    

ფაესწრო 

ნიჰო ნიკოლაძისადზმი 
მიძლვნილი გამოშენა 

ფოთი. (საკ. კორ). კოლხიდის მხა- 

რეთმცოდნეობის მუზეუმმა მოაწყო 
ცნობილი ქართველი პუბლიცისტისა 
და საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლა- 
ძისაღმი ძიძლვნილი გამოფენა. 1 

    

4 სტენდზე გამოფენილი მასალები 
ასახავენ ნ. ნიკოლაძის · მოღვაწეობის 
პირველ პერიოდს, 
თი. ენას მრავალი მშრომელი ათვა– 

ლიერებს, 

    

  

წლიური გებმა–-7 ნMემბრისაწვის! 

ზილი ოქვომბტის ღი/სეული შეხვე0ტისათვის 
მაღალი საწარძროოო მაჩვენებლებით 

ხვდებინ დიღი ოქტომბრის 31-ე 

წლისთავს ზესტაფონელი მეტალურგე- 
ბი. ფე. ნადნობთა ქარხნის კო- 
ლექტივმა დიდი გადაჭარბებით შეას- 

როგორც სექტემბრის, ისე მე- 
„სამე კვარტალის საწარმოო გეგმა და 

მილიონობით კილოვატსაათი. ელექ- 
ტროენერგია დაზოგა. 

ქარხნის სადნობმა ჩაამქრომ სექ- 
რეშერას გეგმა 1157 პროცენტით 
ეასრულა. ამ საამჭროს ცვლებს შო- 

რის დაწინაურდა პირველი ცვლა, ხო- 

ლო პირველ ადგილზე გამოვიდა ცვლის 
მეექვსე ღუმელი, რომლის  ბრიგადი- 

ია ახალგაზრდა სტახანოველი თ. აბე- 
  

58,8 პტოძენჭით გააჩიმეს პტომუქციის გამოშვება 
სამეურნეო წლს დასაწყისიდანვე 
ანსაკუთრებით მაღალნაყოფიერად მუ–- 

შაობს თბილისის "სართავსატრიკოტა- 

ო კომბინატის კოლექტივი, რომელიც 
ლიური გეგმის 5 დეკემბრისათვის 

"შესასრულებლად იბრძვის, კომბინატმა 
როგ საერთო, ისე სასაქონლო 
პროდუქციის  გამოშვები” 10 თვის 
გეგმა 9 თვეში დაღი გადაჭარბებით 

შეასრულა და გასული წლის იმავე პე– 
რიოდთან შედარებით 58,858 პროცენ- 
დი გაადიდა პროდუქციის გამოშეე- 

ა. 

საწარმოო დავალებათა რაოდენობ- 
რივ შესრულებასთან ერთად კომბინა- 
ტის დირექცია, პარტიული და პროფე- 
სიული ორგანიზაციები განსაკუთრე- 

ბულ ყურადღებას აქცევენ ნედლე– 
ულის და ელექტროენერგიის მო 
ქაწეიბით ხარჯვას, სამეურნეო ხა“ 
ჯების შემცირებას, დაზგა-დანადგა- 
რების მაქსიმლური ნაყოფიერებით 
გამოყენებას, შრომის ნაყოფიერების 

ას. ამის შედეგია ის, რომ რვა 
თვეში კომბინატმა მიიღო 2.110 ათასი 
მანეთი ეკონომია ღა წელია ხუთჯერ 

სგზალინის სა 
8იათურა. (საკ. კორ). ტოლსტოის 

ქუჩაზე არსებობს სტალინის სახლი- 
მუზეუმი. იგი მოთავსებულია იმ შე- 
ნობაში, რომელშიც 1905 წელს დიდმა 
სტალინმ მოაწყო არალეგალური 
სტამბა და ბოლშევიკური სამაზრო 
კომიტეტი. ახლა აქ გახსნილია გამო- 
ფენა, რომელიც მიძღვნილი ამხანაგ 
სტალინის რევოლუციური მუშაობისა 

   

საძე. მეორე ცვლაში ყველას გაუსწრო 
მეოთხე ღუმელის ბრიგაღამ (ბრიგა- 
დირი დ. თორთლაძე). 
საწარმოო დავალებათა შესრულე- 

ბაში მაღალი მაჩვენებლები მოიპოვეს 
ელექტროდების ღა ტრანსპორტის 
საამჭქროებმა, აგრეთვე ქიმიურმა ლა- 

ბორატორიამ, გადაჭარბებით შეასრუ- 
ლა სექტემბრის „დავალება მარგანეცის 
საამქრომაც. 

მოსკოველთა მიმართვის საპასუხოდ 
მეტალორგები აბრძვიან ერთი: მილი” 
ონი მანეთი ზეგეგმითი დაგროვებისა- 
თვის. 

ს. მუმლაძე 
„კომუნისტის“ საკუთარი კორესპონდენტი 

  

მოიპოვა მეორე ადგილი საკავშირო 
სოციალისტურ შეჯიბრებაში. 

მოსკოველთა მიმართვასთან  დაკავ- 
შირებით კომბინატში გულდაჩმით შე–- 
ამოწმეს არსებული შესაძლებლობანი 
ღა იკისრეს წლის ბ. მ დამატე– 
ბით მისცენ ა იმიოს წი მ> 
ლიონი მანეთი ეკონომია. ამ ვალდე- 

ბულების განსახორციელებლად კომ- 
ბინატის სამეურნეო-პარტიული , აქტი- 

ვის კრებამ მთელი რიგი კონკრეტული 
ამოცანები დასახა; წარმოების ტექნო- 
ლოგიური პროცესების გაუმჯობესება, 
მანქანების მოცდენისა და ძაფის წყვე- 
ტიანობის აღმოფხვრა, სამუშაო დროის 
მაქსიმალური ნაყოფიერებით გამოყე- 
ნება, არასაწარმოო ხარჯების შემდგო- 
მი შემცირება თვითეულ "საამქროში 
სამეურნეო ანგარიშის დანერგვა, სოცი- 
ალისტური შეჯიბრების უფრო ფარ- 
თოდ გაშლა, ––- აი ის ღონისძიებანი, 
რომელთა განხორციელებით კომბინა- 
ტის კოლექტივი შეასრულებს საწარ- 
მოო გეგმას და მიიღებს მილიონ მანეთ 
ზეგეგმით' ეკონომიას, 

ს. თევდორაძე 

ხ?-მუზეუმში 
დმი ჭიათურაში რუსეთის 
რევოლუციის დროს. 

გამოფენა დიდძალ მნახველს იზი- 

დავს, იგი ღღემდე 15 ათასამდე კაცმა 
დაათვალიერა. აქ ექსკურსანტები იყვ- 
ნენ თბილისიდან, ბათუმიდან, ქუთაი- 
სიდან. სამტრედიიდან, ზესტაფონიდან, 
ტყიბულიდან, საჩხერიდარ. გამოფენა 

ინახულე“ აგრეთვე ნიკოპოლელმა 
(წუკრაინის სსრ) მაღაროელებმა, 

თბილისი. კიროვის სახელობის დაზგათ. 
მშენებელი ქარხანა. სტახანოველი დაზგათ-. 

მშენებელი სხ. ალავერდაშვილი, რომელმაც 
უკვე შეასრულა 1948 წლის გეგმა. 

ოტო ინზზურჯის 
ფოტო ვ- გის სზუოვისა 

აგუტ-ჰრამიზჭის ქაპტხანა 
ახმეტა, (საკ. კორ.). შენდება აგურ- 

კრამიტის ქარხანა. ამისათ გათვა–     
  

ახიმი ემექჭტოსამგუტები 
სოშეა2 

   

მაიაკოვსკი. (საკ. კორ.), ამას წი- 
ნათ სოფელ წითელხევში მდინარე კო– 
რისწყალზე დამთავრდა 25 ცხენისძა– 
ლიანი საკოლმეურნეო პიღროელექ. 
ტროსადგურის მშენებლობა. 

სადგური უკვე ამუშავდა, კოლ- 
მეურნეებმა მიიღეს პირვე ელექ- მეეე ღეს პირველი ელექ 

თიანეთი. დაკ. კორ.). სოფელ. ჟე– 

ბოტის კიროვის სახელობის კოლმეურ- 
წეობაში აშენდება მცირეძალიანი ელექ- 

ტროსადგური რომელიც მთლიანად 
კოლმეურნეებს გაუწევს მომსახურებას, 

ელექტროსადგურის ასაშენებლად გა– 
თვალისწინებულია 75.000 მანეთი, 

  
  

პირველი     

2 
ანი. /. 
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პარტიული ცხოვრება 
  

ჰოველილურად ვუხელმძღვუნელოთ ჰომუნისზების 
პოლიზიჰშრ განპათლებას 

სასწავლო წლის პიტველი ?შეები 
პარტიული განათლების ყველა ტი–- 

პის ქსელში ახალი სასწავლო წელი 
ორგანიზე ებულად დაიწყო. სოხუმის 
ატო ადაწ სებულებათა პარტიულ 

განიზაციებთან დაკომპლექტებულია 
20 პოლიტსკოლა და პარტიის ისტო- 
რიის შემსწავლელი 55 წრე, რომლებ– 
შიც გაერთიანებულია 1:042 კომუნის- 
ტი, 1.892 კომუნისტი დამოუკიდებლად 
სწავლობს საკივშართ კ. ბ. (ბ ისტო- 
რიას მარქსიზმ-ლენინიზმის კლასიკოს- 

იომებთან ერთად. 
ქალაქო კომიტეტის ა, 
წებ ადგი თემი იის 

ნე მუ არსის მედე– 
პოლიტსკოლებში 

ება. ყვე ლგან 
პროპაგან- 

57 ამხანაგს პირ- 
მაობა. უმეტესობამ 

რა საქალაქო კომი- 
მო! 

   

     

    

   

    

   

  

ს პარტიუ- 
"განაგრძობს 

ნის გაღრმავე- 
არიან ამხანაგები 

ორ#4#8გ8ზ 
ების ქსელში ზუ– 

წინ გეილი, პრო- 
ს მოეწყო სამდღია– 

მუშა აობის მეთო- 
ა მე სრესა 

   
   

    
ციებისა დ 

        

    

ე 
მოწყობის შესახე “საუბრები: “'ჩაატა 

| რაიკომის აგიტაციისა და პროპა– 
ანდის განყოფი ლების გამგემ დ. კა- 

ლანდიამ, პარტკაბინე ტის გამგემ. 
ი. ჩიქავამ, რაიკომის ინსტრუ; 
აა. ბალიამე რარქი- 

ორ მ და სხვებ- 
ების შესახებ 

თიანეთი. (სპეც. კორ). რაიონში 
გა( ხოველე ებით ემზადებიან პარტიული 

ლში ახალი „სასწავლო. 
ჯებად. ამას ინათ პარ- 

ა მოაწყო .. ოლმეურ- 
მასებფლე- 

ორგანი- 
ზაციების მდივნების ღა აგიტკოლექ- 
ტივების ხელმძღვანელთა სემინარი. 
კოლმეურნეობე ებისა და საწარმო– 

  

ლის მის 
0-4 მაიკომ 
წერ, სასკოლო, საწარმო-და! 
ბათა პირველაღი პარტიული 

   
   

      

  

  

  

ა. ძაძამია, ბ, სა98. 
ხია, ო. კ.ზი- 

ია, წაეწიბ ე. სესასიშნა, 
ია, რმე ამ ამსანაგების აედ დიწყონ 

ბახს პირ ალე ხას. მეცადინეონ 
სხვების, ოდა იმით, 
მათ მასრა რილეეს გამოიყენეს წაას 
აბინეტიდან რშიბელი რხლღსინიბდ ე. 
ანა, სქემები ! დ ვთ ოსურათები 

პრო; ით გათ! ი თე- 
მის პახჩავისან. კალასი მათი რხრობა 
იყო მკაფირ გასაგები, ეტყობოდათ 
საკითხის დრჰა ცოდ! 

ავფეხსაცმ, (გ) ბინატის, სა- 
პანა ირის ქაარი ის, სონა ია. ასსრ 
ლს მეურნეობის, ჯანმრთელობი- 

სა და ფინანსთა სამინისტროების პირ- 
ად პარ, ანიზაციებთან 

წამოვალიზე >. სრ ს „ნტორი# 

ემსწა ლელი წრეებისა. და პოლიტ- 
წა. 8) პირველი ორი მეცადინეობა 
მოეწყო უნაკლოდ. 

პროპაგანდისტებისათვის კვირაში 
ორჯერ ეწყობა სემინარი. ჩატარებუ- 

ანიზებულა? 1აი 
ილაპარაკ. პროპაგანდის– 
ტებმა მ. კეს წრე იბ ი, ურიდია «. ე- 
გენავამ, ა. ბისილახამ. და ე. როგავამშ. 

პირველი. ოქტომბრიდან. ქალაქად 
მუშაობას. ფშ უდგა 19. პოლიტსკოლა 
და „საკავშირო კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკ- 

ლე კურსის“ შემსწაელელი 24 წრე. 
სოფლად მეცადინეობა დაიწყება 15 
ოქტომბერს. დ # 
პარტიული ორგანიზაციები ქმედღი 

მიპიელას აზორციელებ ან პარ- 
ტიული მიწოლეარ მსელ. ინანა. 
ებული მუშაობისათვის. მოწყობილია 

დამხმარე ლიტერატ; ობის გამოფენები, „ 
მსმენელები ალევის. არიან. 

ტა გაპეთ1ია 
აწე, ბიოგრაფიების შემსწავლე« 

ლი 5 
ი ასკომის პარტკაბინ; ეტში მუშაობენ 
პროპაგანდისტთა სემი ახია. გარდა 
ამის, პარტიული გაია. 
მდივნებისა და“ აგი ივების 
ხელმძღვანე ლებისათვის აონაქრი ეწ- 

აბინეტშა, 
ყობა სემინარები. 

ამ დღეებში პარტიულ ს 
სასალაი თეორიული გასაუბრება სა- 

მო-დაწისე ეზულებებში ი მომუში ე 
კავშირელები– 

ზოგიერთი 

L გაალი, რ. 

ომუნისტებისა ღა რმენსტეუა ლ ობ 
კომუნისტი · არ იოს თის 
იდეურ-პოლიტიკური ცოდნის „ამაღ“ 
ლებისათვის. მაგალითად, კომუნის 
ტები მ. ჩოხელი, ე. თურქაძე, ო. ფიც- 

" 

ლია რამდენიმე თ ონაქლი და სასე- 
მინარო მ, ცად ინე. ან სამერ 
რი საკითხებისა, მეცადინეო! ი. ყო 

შემდეგ თემებზე: „რუსეთის 
დემოკრატიული” მუშათა პახტობ: ჩ) 

მნ პადტიის სადა ბოლშევიკებ! შ- 
ავი. იკების ფრაქციების  გაჩენა% დღ ყ. ფოაქცფიე, გაზე 

0191. ლები), ღაწიზ! წიგნი 
ა» რა”, ოს. სტ „ვრით 
პარტიულ აავსეს ” ა სხე. 

მომავალში უფრო მეტია გ MI => 
ბელი. წიგნზე დ ამოუკიდ საღადაო 
შავე ამხანაგებისაღმი დახმარებისა 8. 
კონტროლის გაძლიერების მიზნით ად- 
გიღებზე, სისტემატურად უნდა მოეწ- 
კსეო ლტაციები და ლექციები, 

ხვილ საწარმოთა პარტიულ ანი- 
ზაციებთან საჭიროა გორიო. კონ- 
სულტანტები, რომლებაც შეუ 
მხიდითი დახმარება მომოცჩინონ წწ. - 
ზე. დამოუკიდებლად მომუშავე. აპხა 
გებL. 
) ს. შონია 
„კომუნისტის საკუთარი კორესპონდენტი 

წყო 
სახელმძღვანელოებით, სხბთანა ო ყ 
რადღება მმცევა მეცად ობბზე 
მსმენელთა დასწრების ი ორგანინაც 
პირეელ მეცადიმეობაზე, რომელმა ც 

სასწხვლი > ების შეს და წიგნზე 
მუშაობის აი ერე სახებ ფეს 

რები ხდა: რეს, ქაღაღდის 
კეს აას, ტიან წევა ის ზუგ- 

გწეას სასოფლო-სა- 
მეერხარ კუმსა 1 რაიო! ხეს. გა- 
ზეთ „მე ამო რედაქციასა და 
სტამბაში. უკლებლივ ყველა მსმენელა 
ამოცხადდა. 
8193 ვ, მესხია 
აკონენიტისის საკცთაბი. სვონი ესარწევენის 

ხელაჟრი, ხ. ჰინჯარაული დ. სხვები 

ესწრებიან ლექციებს, კონსულტა- 
ია. „ს, იშვიათად კით! 'ულობენ ურ- 

ნალ-გაზეთებს, ამის შედეგად სუსტად 
ერკვევიან პოლიტიკურ საკითხებში. 
ყველაფერი ეს გათვალისწინებულ იქ- 
ნა, ახალი სასწავლო წლისათვის, 

სასწავლო წლის დაწყებამდე. სოფ- 
ლად კიდევ რაზდენიმე დღე' დარჩა. 
პარტიის რაიონულმა კომიტეტმა და 
პირეელიოშს “ პარტიულმა თ თოგანიშა- 
ციებმა ყველაფერი უნღა გააკეთონ 
იმისათვის, რომ სასწავლო წელი მომ» 
ზადებულად დაიწყონ ღა. წარმატებით 
ჩაატარონ. 

  

  

დაწესებულებების პარტიულ ორგანი- 
ზაციებს წრეების დაკომპლექტებაში 
დახმარებას უ! რაიკომიდან მი– 
მაგრებული პარტიული აქტივი, რაი- 
ოწმი იმუშავებს 15 პოლიტსკოლა, სა» 
კაეშირო კ. პ, (ბ) ისტორიის შემსწავ- 
ლელი 10 წრე და ლენინისა და 

ხირსის 
სამტრესტის ხირსის ბერიას სახე- 

აბა, საბჭოთა მეურნეობა ყურძნის 
ეზ. მოსავალს იღებს. ხირნელებმა 
წე ლს ღიდ სტალინს პირობა მისცეს, 
რომ 60 ჰექტარი ფართობის თვი- 

არზე მოიყვანენ 120. ცენ- 
ტხეი სნ აქრენს ხოლო დანარჩენ ფარ- 
ღობზე ს რანავი ბ გეგმით გათვალია– 
წინებულისა. პირობის გასანაღდებლად 
მეურ ერთა (დირექტორ ი დ. შარაში- 
ძე, პარ ტბიუროს მდი შაბ, ვ. გურაშვი– 
ლი) ძალა არ დაიშურ ა. გოილ ვაზს 
მზრუნველი მიუჩინეს, ვენახები კარ- 
გად დაამუშავეს, ვა აზის ფესქებს გვალ– 
ვა არ აგრძნობინეს. მეურნეობაში ყო- 
ველდღიურად 250 მკრეფავი მუშაობს, 
ისიწი დღეში 1.000 ცენტნერამდე ყურ- 
ძენს. ჰკხეფენ. 10. ავტომანქანა 40 
მტვირთავი მუშით მოკრეფილ. ყურ- 
ძენს ღვინის ქარხანაში "ეზიდება. აქ 

ამზადებე ნ აა ხარისხის შემაგ“ | კუ 
რ პორტეეინის ტიპი ღვინ ეზულ 
ამი: # 33%, სუფრის თეთრ და 
წოდ ლინოს ღა კონიაკის სპირტს. 

24 I> ის მოსავლის აღებაში მოწი- 
იბნ მეხუთე აგროუბანი (უბნის აგ- 
როწელთ. ლ „ნაცვლ იშვილი). მერგო- 

ა საკლაშვცი ში · LL 
ჰექ ი. ს თვითე. 
ამნ 2. ცენტნერი ყონ ძენი ;მ სემ 
კრიფა. დანარჩენ მანითბშეც, _. 
ასეთ მოსავალს. მოელის, ამ რგოლის 
წევრების გიორგი შიოშვილის ღა ვა- 
სილ. როგავას მიერ მოელილი თვითე- 

კოლმეუტნეები ანაღმებენ საოქჭომბტო შეჯიბიტებით 
ნაჰისრ ვალგებულებებს 

მახარაძე, (საკ კორ), სოფელ 

მზიანის გაზეთ „კომუნისტის“ ნახეს 
ლობის კოლ მეურნეობის ი ეარებმა: დი- 
დი დი წარმატებები მოიპოვეს საოქტომ- 

ბრო სოციალისტური შე მიანები: ნა- 
#0? ვალდებულებათა აღდების 

მახე კოლ ეურნეობამ სოავზებტი- 

ამხ, ოგუაშძე) ვადაზე (+ 

ემ ით ადრე გარულა ჩაის იანე 

ფოთლის კრეფი წლიური გეგმა, მოჰ- 

კრიფა ·-და სა ხელმწიფოს ჩააბარა 

111.400 კილოგრამი ჩაის ხარისხოვანი 

ფოთოლი და იკისრა გეგმის გადამე- | ტ; 

ტეზით 25.000 კილოგრამი ფოთლის 

დამზადება. 
ამ კოლმეურნეობის პირველმა ბრი- 

გადამ. » (ბრიგადირი ვანო ღლონტი) 

45.260 კილოგრამის ნაცვლად მოჰკრი: 

ფა 56.609 კილოგრამი ჩაის ფხურლი, 

და წლიური გეგმა 122 ეე დეი 

შეასრულა. ბრიგადამ გეგმის გადამე 
ებით 11.500 კილოგრამი ფოთოლი 

წეხენი, წარმატებით მუშაობს აგრეთ- 

  

  

ბატპქა 
ული ვაზი 10-12 კილოგრამ 

იძლევა: 
„უხვად იღება ყურძენს მესამე პანა 

უბანი (ა ი დ. აღადაშვიღში ბი 
ბნის სოს ი) ზურაბ ხარინდო- 

შეი ლმა უკვე 6 ჰექტარზ, მოჰკრიფა 
817 აქ ჰექტარზე საშუალოდ 143 
ცენტ ერი ყურძენი მელას. ბრიგადის 

მა ანდრია მმიბი. მიჩენილ 
8 ჰექტარ ეენახმი 17) ცენტნერი 
პურძენი მოჰკრიფა, ხოლო _ გაბრიელ 
დემჩენკომ––164 ცენტნერი, ი 8 ნე 2. 

ოვმა-165 ცენტნერი. აგრონომი 
8 მიშ ელიძე მეოთხე უბანში 46 ჰექ– 
ტარ ვე ენახს უვლის. მან თ 09. ჰექ- 
ტარზე. 79,2 ცენტნერი ყურძენი მიიღო, 

ყოლურმა. ე! ჯლადიზე რ მოსაშვილმა 
წლია 10. პაქტი ყენახი დამუმ 

არი ფართობის „ - 
წეს ელ. LL 1673 ცენტნე 

რძენი ა, აარიინ 
ფართაბზე“ 16 

ყურძენ» 

ბირშე/. 

-120 ცენტნერი 
ყურძნის კრეფის, დღიურ დავალებას 

ორმაგად და ამმაგად ასრულებენ 
მკრეფავები ნინო და ცირა ვენი. 
"შვილები, რა ბელი სეეია, მარიამ 
მოროზრ ა, შო კვირიკაშვილი, ტასო 
ბურდღია ლი, ნატალია მარტყოფი- 
შეაცი + ერტოვსკაია, 

ირსელები ენერგიულად იბრძვიან 
2 ანმატენანი მოსაპოვებლად, 

ზ. ქაბრიშვილი 
„კომუნისტის“ საკუთარი კორესპონდენტი 

ვე მეორე 213 ა, 
იორგაძე ღვანელო 

რდა ის რგოლი, რო 
ამალმიძე ხელმძ; დვანელობი. რგოლ– 

მ ხეს მწევე პოდ კრეფის გეგმა 
133 პროცენტით შეასრულა და იკისრა 
დამატებით სერილეს 2.000 „ეა 
მი ფოთოლი, 7 ოკგტომბ ისათვის 
მოკრეფილი ჰქონდათ 3.500 “ კილო– 
გრამი. 

კარგად იმუშავეს რგოლებში, რომ- 
ლაც შავნი გიორგაზე და იპოლი- 

იღურაძე ხელმძღვანელობენ. ე. 

გიხრებაში დაწინაურდნენ კოლმეუ 
წეეზი ალიდა წიტაიშვილი გოგონა 

იმვხდი, ვერა კალანდაძე, _ ირა 
წიტაეშვილი გალინა გიორგაძე, ნორა 

ქღე 
კოლმეურნეები პირობას იძლევიან, 
რომ სიმინდისა და მოსავლის 
აღებას 7 ნოემბრისათვის დაამთავრე- 
ბენ და გაანაღდებენ შეჯიბრებით ნა- 

წელის. შარს 
დაწ' ი- 

ლსაც გიგა     კისრ ყველა ვალდებულებას. 

პიროზა შესრულებულია 
მიმდინარე წლის გაზაფხულზე «იღ 

სტალინს პირობა მივეცი, რომ ჩვენი 
რგოლი 2,5 ჰექტარი ფართობის “თვი- 
თეულ ჰექტარზე მოიყვანდა 125 ცენ- 
ტნერ ყურძენს, რგოლის 21 წევრს მი- 
ვუჩინეთ ნაკვეთები. ზოგს 0,5 ჰექტა- 

რი, ზოგს მეტიც, ყველა დაინტერესე- 
ბული იყო უხვი მოსავლის მიღებით. 
ჯერ კიღევ მარტში. გავსხალით 

და გავაცალეთ ქერქი, დავბარეთ მთე– 
დხ ფართობი, შევიტანეთ, " სმსჟქი, 
მაისში ვენახი დამატებით გამოვკვე– 

ბეთ წუნწუხით, ნიადაგი ყოველთვის 
გაფხვიერებული გექონდა. მაისშივე | » 
დავამთავრეთ გაფურჩქნა-აყელვა, თვი– 

თეულ ძირ ეაზს დროულად შევუდგით 
გამძლე ხარდანი, 

ზაფხულში გვალვები დადგა. ამან 

შეაწუხა ვაზი, ჩვენ გადავწყვიტეთ ვე– 
ნახით  უვნებელგვეყო გვალვისაგან. 
შრომა არ ღავიზაბრეთ და ეენახების 

დიდი ნაწილი მოვრწყეთ. "ყოველი 
კოლმეურნე თავისი ოჯახის წევრებით 

თავს დასტრიალებდა ვენახს. ამ ღო- 
ნისძიებებმა გადასწყვიტა უხვი მოსავ- 
ლის მიღების ბედი. 

გაჩაღდა რთველი, მრავალმა კოლ- 
მეურნემ თავი ისახელა უხვი  მოსავ– 
ლის ზოყვანით. ლ. ხიდაშელი 0,5 ჰექ- 
ტარ ვენახს უვლიდა და მოიყვანა 60 
ცენტნერი ყურძენი. ი, ხიდაშელმა 0,7 
ჰექტარზე 70 ცენტნერი ყურძენი მოი– 
წია, პ. წაქაძემ 0,6 ჰექტარზე––60 ცენ- 

ტნერი. 

პირაღად დავამუშავე 0,5 ჰექტარი 
და 60 ცენტნერზე მეტი ყურძენი მო» 
ვიყვანე. რგოლის ვენახებში თეითეულ 
ძირზე მოგეყავს საშუალოდ 6-7 კი- 

ლოგრამი ყურძენი, რგოლის ვალდე– 
ბულება განაღდებულია. . 3 ჰექტარ 

ფართობზე საშუალოდ მიღებულია 
126 ცენტნერთ. ' ყერძენს,  დხნარჩენ 
ფართობზე გეგმით გათვალისწინებულ 
მოსავალზე მეტი. 

მომავლისათვის ეფიქრობ უკეთე- 
სად დავნერგო მოწინავე მევენახეთა 
გამოცდილება, სწორად მოვაწყო შრო- 
მა და მივაღწიო ახალ წარმატებას. 

ევგენი ხიდამელი 
რაიონის პირველი სვირის 

სახელობის“ კოლმეურწეობის 
სესტაფონის 
სტალინის 
მერგოლური 

ა, გარდა მეთოდუ- |. 

ვაზი “ 

თუნ, 

მიწისძქრით აზარა 
ღონი 

-9 ოქტომბრის განმავლობაში მიმის, ის შე– 
დეგთა / სალიკვიღაციოდ ღა ქალაქ ამზაბადის» 
და მისი მომიჯნავე დასახლებული პუნქტების 
დაზარალებული მოსახლეობისათვის საური ს 
გასაწევად მუშაობა გრძელდებოდა უფრო და 

მასშტაბით. M უფრო გაძლიერებული 
დღეს დამთავბღს მიწისძვრით ფაზარალე- | ფ 

სულ მძიმედ _ დაპრილთა 
თურქმენეთის სს რსპუზღიკის მვა V-VI. 
და მეზობელი მოკავშირე რესპუბლიკების ქა. 
ლაქებში ევაკუირებულია 6-226 დაჭრილი, 

ქალაქის მოსახლეობისათვის სამედიცინო 
დახმარების. გასაწეგად მუშაობა დაიწყეს სტა- 
ციონარულმა სამედიცინო დაწესებულებებმა. 
სანიტარულ მატარებელში გაიხსნა 300 ადგი. | ტანსაცმე. 
ლიანი რკინიგზის საავადმყოფო,” სპეციალურ 
სამედიცინო კარვებში მოეწყო საინფექციო 
კლინიკა, ქალაქში გახსნილი» 4 აფთიაქი. კარ- 
ვებში მოწყობილია სამშობიარო სახლი, სადაც. 
დღეს სამმა ქალმა მოიმშობიარა,   

ამსაბადში 
არო მხე 
ავსა 

  

5 ავღვლიდ დღეშა – 

54 ვაგონი ფქვილი, 
კვების. სხვადასხვა პრორეგტის _ ამისა, 
თვითმფრინავებით მიიტანეს 10 ტონამდე კონ. 
ცენტრატი. 
ხელმოკლე მოსახლეობას აფ ეძლეე# 

ლი "ღა ფეხსაცმელი სსრ დოში 
მაკტობ% მხერ გაცემული 

ტროენერგით ქალაქის უზრუნველსაყოფად. 
აზეშავდა 5 მო4რავი ელექტროსადგური, ნაწი 
ლობრივ. ატლგენიღია მიღმა ელექტროქსელი, 
  

აარამ3ი 
      
     

      

სარხიბ გავარი 

აარა ბლლეს 

ააამიყიიუიი მახირ 4 
28 ავალუ2 ლათ მიი, 18. 4 

აა ბურღული და 99 ვაგონი. ო 

4 

ღონისძიებესს იღებენ "ელექ: –-   
თურქმენეთის სსრ მთპაჭრობის პირველი რიგის ლონისძიებანი · ' 

მიწისძპრის შედეგთა პღმოსაშხვრელედ 
“ „პრავდის« 

უ---__ 
პონდენტი _ ტალეფონით დაუკავშირდა. ქალაქ 

აბადს აშხაბადში სნ. მოვიდა 
აძლის სსტ მინისტრთ; საბჭოს თავ 
მჯდომარე ამხ. ს. ბაზაევი. 

„პრავდის“ ესპონდენტის თხოვნით »მს, 
ბაბაევმა მას აცნობა თურქმენეთის სს6 მთაე- 
როზის პირველი რიგი” ღონისძიებანი მიწის. 
ძვრის ევხრს, აღმოსაფხვრელად და ქალაქ 
»მბაბადისა და მის მახლობლად მდებარე დასას. 
ლებული პუნქტების მოსახლეობისათვის დახმა 
რების გასაწევად. 

–- თურქმენეთის” სსრ მინისტრთა. საბჭოს 
და რესპუბლიკის სამინისტროების ყველა ზელ- 

მძღვანელი მუშაკი, –- სთქვა ამხ. ბაბაევმა, ––. 
თავის. პოსტებზე დგას. 

მიწისძვრის _ მსხვერპლთა. ში არიან: სა- 
ხელმწიფო კონტროლის გილე 

„ამს, ფალკოვიჩი, ხორცისა და 20 მრეწველო– 
ბის მინისტრის მოადგილე ამხ. უკაროვი, სსრ 
კავშირის სახელმწიფო” საგეგმო კომიტეტის 
რწმუნებულს მოადგილე ამხ. მამონტოვი, 
თურქმენეთის” ბრ პროკურორი ამხ. გუკოვი, 
ამსაბაღის რკინიგზის უფროსის მოადგილე ამხ. 
“ამჩალოვი და სხვები, მათს მოვალეობას ამჟა 
მად სხვა მუშაკები ასრულებენ. 
თურქმენეთის სსრ მინისტრთა საბჭომ ტეს- 

პუბლიკს თვითეულ სამინისტროს დაუსახა 

კონთეტულთი ამოცანები ღა ოჰე ლი 
კონტროლი დააწესV მათი შესრულებისადღმი. 
რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო ყოვვლდღიუ- 
რად, ასალავს პრაქტიკულ საკითხებს, რომლე. 
ბიც. დაკავშირებულია აღღგენით სამუშაოთა. 
მსვლელობასა და მოსახლეობისათვის დახმარე 
ბის: გაწევის ორგანიზაციასთან. გ 

მიწისძვრის შედეგთა აღმოსაფზვრელად პირ 
ველი რიგის ღონისძიებსთ. “შესრულება დაე- 
კისა თურქმენეთის 4 მთავრობის წევ– 
“რებს, მაგალითად, ქალაქ აშხაბადში წყლით მო_ 

20:37. 555235 
ბავშვებისათქის ზრუნვა 
სხე ლ ი-- 2 ამხ; აეეე ი – 
ღდაუდებლ ღონისძიებთა განხორციელება, 

რომლებიც დაკავშირებულია მოსახლეობისა. 
თვის სამედიცინო. , დახმარების ორგანიზაციას. 
თან, დაეკისრა დაცვის მა_ 

ნისტრს ამხ. ვერდიკლიჩევს. · მინისტრთა საზ. 
ქო მუშაკთა ცნო. 

ობის გარკვეული _ უბნებისათვის, აძლევს. 
პრაქტიკულ მითითებებს, იღებს გადაწყვეტი- 
ლებებს შემდგომ ღონისძიებათა ქა 
თურქმენეთის სსრ მთავრობის ერთ-ერთ უმ. 

რვ ხს აია. ეხწალ პაბთეგ ამს. 

ჩიე აააშირი, არეა! ქალაქ აშხაბადისა და. 
რაიონების ნეს მალებლე დენა რუნის ხრიალი   

, ამხ, ს, ბაბაევთან ს 

მელმაც მიწისძვრის შედეგად თავშესაფანა დაჰკარგა. 
მიწისძვრამ ქალაქ აშზაბადის საბინაო ფონდს 

უდიდესი ზარალი მიაყენა. სახლების მნიშენე– 
ათი) ნაწილი დანგრეული. თურქმენეთის | ქსელის _ 

მინისტრთა არაული. ა ლეობას რაც შეიძლე. 

ბა მალე გაუწხოს დახმარება. გულმოდგინედ 
ააა. საცხოვრებელი სახლების დანარე– 

" არკვევენ იმ შენობებს, ოჩლა 
ი, სწრაფად შეიძლება ა შეი სიბ 
ზხოვრებლად გამოვიყენოთ. საკავშირო მაცბი. მ. 
ჩამ აშზაზაღისათვის გამოჰყო. საი ს. ასაწ- 
ყობი ხის სახლი, დათბუნებული კარვები, აგ– 
რეთეჟ საშენი მასალა (დახერხილი ზე-ტყე, სა- 
შენი ფანერა, მინა, ლურსმანი, სახურავი მასა 
ლა და სხვა, აშხაბადში მსუბუქი ღა ხანმოკლე 
“ზამთარი იცის, და ჩვენ იმედი გვაქვს, საკავში- 
რო მთავრობის მიერ გაწეული დახმარ; 
მეოხებით, აცივების დადგომამდე –- 
რისა და ნოემბრის პირველი ნახევრის გაწმავ+ 
ლობაში ძირითადად გადავჭრათ მოსახლეობის 
ბიით უზრუნველყოფის ძნელი და რთული 
ამოცან“+ 

„პბავდი“ კორესპონდენტმა ამს, ზაბაევს 
მისცა კითხე, თუ რა მდგომარეობაშია ქალაქ 
ამსაბადის მრეწველობა და რა ღონისძიებებს 
იღებენ მის ცხად. 

ამ კითხვაზე ამხ. ბაბაევმა უპასუხა» 
–- აშხაბადში' იყო ორასზე მეტი სამრეწვე+ 

ლო საწარმო, მათ შორის უახლესი მოწყობი. 
ლობით კარგად აღჭურვილი მექანიზებული მი– 

ნის ქარხნები, დიდი საფეიქრო-სართავი ფაბ. 
რიკა, აბრეშუმის ძაფსახვევი ფაბრიკა, ხზორც- 
კომბინატი, მსუბუქი, კვების„ და საგემოვნო 
მრეწველობის მთელი რიგი საწარმონი, დიღი 
მაცივარი წისქვილკომბინატი, საკონსერვო 
გარსნები შუა აზიაში მეღეინუობის უდიდესი 
კომბინატი ადი ხხ იებ5 

მიწისძვრის შედეგად ქალაქ აშზაბადის ყველა 
სამრეწველო საწარმო ცოტად თუ ბევრად და- 
ზიანდა. თურქმენეთის სსრ მინისტრთა “აი 
ღონისძიებებს იღებს, რათა უსწრაფესად გა. 

,_ | მოარკვიოს ცალკეული საწარმოების მიი. 
ვის ოდენობა და ხასიათი. ეს მუშაობა დაევალა 
სავქსპერტო კომისიებს, რომელთა შემადგენლო. 
ბაშიც შედიან დიდი სპეციალისტები--ინჟინრები, 
ეკონომისტები, მექანიკოსები, მშენებლები და 
სხე, ამ მუშაობაში აქტიურად გვეხმარებიან სა+ 
ფეიქრო, მსუბუქი, ხორცისა და რძის მრეწველო.. 
ბის, კავშირგაბმულობის, საშენ მასალათა ღა 
სხვა საკავშირო  · სამინისტროები. მათ. აშსა- 
ბადში გამოგზავნეს სპეციალისტთა დიდი ჯგუ- 

ფი, შველს მინისტრების მოადგილეები მე– 

თიაუ' ჯ 

რესპუბლიკის მინისტრთა. პირველ რიგში. 

აღადგინოს სამრეწველო საწარმოები, რომლ; 
სასი ე. აო ული წი ო3 

ასეთი სყახბიები ელექტროსადგური, ქალაჭ 

  

კო რესპო.ნდენტის საუბარი თუტქმენეთის სსრ მინისტრთა საბპოს თავმჯდო.მარე 

წყალსადენი, პურის ქარხნები, საზოგადოებრი... მ 
ვი კვების მხო ს 

მრეწველობის პრა გია ს ს -ოო8. 
ვიღებთ საჯარო ს ენერგიულ საა. #. 

გაიხსნა სტაცხონარული სავიბი აა წერტები <–. 

50-ზე მეტი ფარდული ხოლო. ხვალინდელი 
დღის განმავლობაში იმედი . კიდევ ამდე+. 
ნიეე გავხსნათ. 

–- მიწისძ ი 

სია მდა მC 

სახოფლო- სამეურნეო, 
პედაგოგიური ინსტიტუტები, დიდძალი ტექნი» 

ეხის | 409, დაწყეზითბ და საშუალო სასწაალებელა '-· 
| „ ყველა ეს სასწავლებელი მნიშცნელოვნად და. 
ზარალდა მიწისძერით მრავალი მსხვერპლია 

პროფესორ. მასწავლებელთა შემადგან. ლობაში. 

თურქმენეთის სსრ მინისტრთა საბჭო სსრ. 
=> ფრღრღაბი განათლების. სამინისტროს. · 

ადგენლებთა§ « 

სწავლების მპიაანისა # 
წესს, სწყვეტ,0 სტუდენტების დაბინავეზასთან 
დაკავშირებულ საკითხებს და სხე, ასეთივე მუ. 
შაობა ხორციელლდებ. საშუალო ტექნიკური, 

"დაწყებითი ღა ყაშეალო სკოლების დარგშიც. 
საუბრის დასასრულ ამხ. ბაბაევმა ხაზგას- 

მით აღნიშნა: ილა) არაბაფეა ია და მ-L გავსილი L 
ლად მდებარე. რაიონების“ მოსახლეობის აქტიუ- · 
რი მონაწილეობა მიწისძვრის შედეგთა ლიკვი. 
დაციის საქმეში  აშხაბადის მოსახლეობა ამ. 
მისთვის მძიმე დღეებში განსაკეთრებით 

ხალხთVV ლენინურ-სტალინური 
დიადსა ღა ცხოველმყოფელ ძალას. ჩან ვე. 
დავთ, თუ როგორ გამოგვიწოდეს ძმური დახმა. 
რების ხელი სსრ კავშირის მთავრობამ და ყვე– 

ლა მოკავშირე რესპუბლიკამ – უწინარეს ყოვ“. 
ლისა, დიდმა რუსმა ბალხმა, აზერბაიჯანის, 
უზბეკეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, ყაზაზე+ 
თის ხალბებმა, ამ დახმარებას თურქმენი ხალხი. 
არასოდეს არ დაივიწყებს. იგი უფრო განამტკი+ _ 
ცებს თურქმენი ხალხის მეგობრობას სსრ კავ» 
შირის ყველაი ზალხთან, უფრო მჭიდროდ და 

განუყრელად დააკავშირებს მათ. , 
–- «მხაბადის მშრომელები და სვემანობ 

რესპუბლიკი“ მთავრობა, -- 
ბაბაეემა, –– მხურვალე · მადლობას თ. 
ხალხთა დიღ ბელადს ამხანაგ სტალინს, საბჭო– 
თა კავშირის მთავრობას ღა სსრ კავშირის ყვე 
ლა მოძმე. ხალხს მათ; მიერ სწავლა ფდიდესი 
მაბრვილისთ თუ: იძლევიან, როზ 
94 ვ, დაიშურებენ ძალებსა ღა. 
შრომას მიწისძვრის მძიმე, შედეგთა უსწრაფე- 
სად აღმოფხვრისათვის.   

_ ზახმატება ქალაქ აშხაბიმისა 9ა მის ახლო მწებატე ტაიონთა 
მიწისძვტით CაზატალებუC მოსახლეობას 
სურსათი და სამრეწველო. საქონელი აშხაბადისათვის 

სს კავშირის ვაჭრობის სამინისტროში საკ. 
დესძს კორესპონდენტს აცნობეს სასურსათო და 
სამრეწველო საქონლით აშხაბადის მოსახლეო. 
ბისათვის დახმარების გაწევის იმ ღონისძიება> 
თა შესახებ, რომლებიც მიღებულია ამხაბაღის 
რაიონში მიწისძვრის შედეგთა ლიკვიდაციისა 
თვის სსრ კავშირის მინისტრ. მ. 
რობის კომისიის მითითებათა. შI6-= სახე. 

ამსაბადის მახლობლად არსებული სახელმწი. 

ფო სასურსთო საწყობებიდან , გაგზავნილია 

"დიდძალი ფქვილი ბურლული და ზორცის, 
ბოსტნეულისა და ხილის კონსერვი, შაქარი ღა 
სხვა პროდუქტები, 
მოსკოვიდან თვითმფრინავებით გაიგზავნა 

ჩაის, კაკაოს, შოკოლადის, კვერცხის ფხვნი 
ლის, მშრალი რძის და სხეა მაღალმაწიერი 
პროდუქტების დიღი პარტიები. 

აშხაბადიდან მიღებული ცელ იქ უკვე 
გაიხსნა პურის საცხობები, იხსნება სასურსათო. 
5 ს-ს კარვები. 

ამხაზაღი იღებს“ დიდძალ. სმრწეელო. თ 
ნელს, პურჭელს საოჯახო ნივთებს -- 
პებს, პრიმუსებს, კასრებს, ქვაბებს, სვეთი 
ლებსა და სხვ. აშხაბადში გაიგზავნა 30 მილიო.. 
ნა მანეთის თეთრეული, ფეხსაცმელი, წინდა, 
ტრიკოტაჟი, ზედა ტანსაცმელი, ჩითეულობა, 
საბანი ღა სხვა სამრეწველო. საქონელი. 

... 

როგორც საკდესის კორესპონდენტს „ცენტ 
გონასუნმა' (ანისს, ოსააიშ ორ | თ 
ტიული ქსელასათვი”“ გაგზავნილია დიღძალი 
სურსათი, ტანისამოსი, ფეხსაცმელი, ჰურჭლეუ- 
ლობა, ხმენი მასალა _ ავტომანქანა და (IL 

გნები. 

  

„ძენტროსოიუზის“ ფონდებიდან აშხაბადში 
გაგზავნილია და იგზავნება შაქრისა და თევზი 
ულის დიღი პარტია 25 ტონა საჭმელი ზეთი, 
50 ტონა სარეცხი საპონი, 5 ტონა ჩაი, დიღძა+ 
ლი კონსერვი, საკონდიტრო ნაწარმი, ყველი და 
სგ, აგრეთვე ბევრი ფეხსაცმელი, ”... 
თეთრეული. 

ბინებძს გადაუდებელი აღდგენისათვის გავ 
მოყოფილია 50 ვაგონი ზის მორები, 10 ვაგონს. · 
ფანერა და ტოლი, 30 ვაგონი დახერხილი ჩე 
ტყე, 2 ვაგონი საზურავი თუნუქი, ერთი გაგრა 

ნი ლურსმანი. 
„ცენტროსოიუზმა“ თურქმენეთის მომზმარე+. 

'ზელთა კავშირს მისცა ფულადი სესხი საწყობე+ 

-., სავაჭრო ქსელის აღსადგენად, (საკ 
დესი) 

აზერტბპიჯანის მზახმატება 
ბაქო, 9 ოქტომბერი.  რაკღესი), როგორც 

კა მიღებულ იქნა ცნობა აშსაბადის რაიონში 
მიწისძვრის შესახებს აზერბაიჯანთს სს რეს. 
პუბლიკის მინისტრთა საბჭომ” უმალე; შეჰქმი» 
მთავრობის კომისია, რომელმაც მიიღო მთელი 
რიგი სასწრაფო ზომები. · თურქმენეთის დედა 
ქალაქის მოსახლეობისათვის სამედიცინო და 
სასურსათო დახმარების გასაწევად. 

რამდენიმე საათის შემდეგ ბაქოს აეროდრო- 
მიდან სანიტარული ავიაციის თვითმფრინავე- 
ბით აშსაბადს გაფრინდა ექიმთა 50 ბრიგადა, 
რომელთაც ხელმძღვანელობენ საუკეთესო ქი“ 
რურგები, გამოცდილი სპეციალისტები. 

მოკლე ხნის განმავლობაში დაზარალებულთ   გაეგზავნა 15 ტონაზე მეტი. სამედიცინო.სანი– 
4 ტარული საქონელი, რამღენიმე ასეული კარა 

ვი, ბარი, წერაქვი სხვა იმსტრუმენტები 
აღდგენითი სასენაასისითვის, ახლი 3 
არით ელექტროსადგური. თვითმფრინავე- 
9თ გაფრინდა „აზენერგოს“  მემონტაქვთა | გუ 

ბრიგადა აშზაბადის ელექტროსად; 
ნათი სამუშარების (ნცაროთ რავ წმ, 

მაყ ა-ი გაგზავნილია შვმე– 
ჯგუფი ჯადო; თ აბა. სარ აგი ევირმი ფიბი, ებრივი კვების დარგში დ. 

აშხაბადის სარა Mნ. მოსახლ: 
თვის დახმარების საქმეში ენერგიულად მონა- 
წილეობენ ბაქოს პარტიული ღა საზჭოთ, ორ. 
განიზაციები. მინიმალურ. მოლ ში. 

მომზადებულ იქნა 6.200 საწოლი ქალაქის სმ | ცხო 
კვრნალო დაწესებულებებში, აფშერონის ჯან 

+ 

ეობისა. | წ. 

მრთელობის კერის სანატორიუმებსა 
სასვენებელ სახლებში. ... 
იო საზოგადოებრიობა განსაკუთრებით 

სავალია ლოო 
ზისადმი, პატარა _ მოქალაქეთათვის გამოყოფი 
ლია სპეციალური შენობები საავაღმყოფოებში, 
საბავშვო. დაწესებულებებში, რომლებიც კარ 

სახლია სალი ყით » ცოლ, ლი. ების. 
დეპუტატების მზრუნველი ბელით.. 
საა შექმნილია ცნობათა ხიურო, რიმანი 

ცნობ; ხოა ასავვა ნათ; რაია % > აღარ წა წებში ესავებსა 

    

     

     

  

   
    

       



     

    

  

სამეუტნეო. ანგატიში სოციალისზუტი ?აგტოვების · 
· ზტმის მძეავტი. წყატოა. ' 

ჩვენი“ 
++ CL 

აა. აშხეფი რი ენნათვის 

'არ- 
აი ხოლადი 

უი ოანუებბიდ. 

(> _ 

ბომვვს რ ხო 
ება ომი. 
თ... 

ძუვებ ურნეო -. სარმოს მუ- 
ფულით (მანეთით) კონტრო. 

ლ აწევის ლლ ნემიბცი: 

ჩაკიცე დაზ ა ზუსტი “5. => 
„მით უფრო გამართულად > 

” ს. 

35% უეხრდები | 
ტური დაგრო; სყ 

აგე 1931 _.. 

ი ჩვე%. აე ბჭეალიდ 
მი დაგრო; 
ტომ გრდების ს ველი ას 
2 საქარის => 

ხოა გავობი გემლატუვის, თ ს რობა 
დაგროვების ახალი სიდ და გურ მო 

ნ 

აარა ებ ია. ეს ს აგარ. 8 

ორთ უნდუსტრია 

შემდეგ. ალს 
| „უქაი . 

L1 მინანესურს რჩსების ” მობილი! 
ა. სამეურნეო სდ 

ცი- 

ა- 

რი ეთის 0 ამმეწველობის - 

ასეთია გ! 

დაგ ცემა ყველა 
მომი: გაღდ ირებულ,; ინხიატებტ 2 

როვების გაძლიერება 
უკლებლიე ელა და! 

ამრიგად, სამ, არჩე ნგარიშის ად, სამეურწეო ა! ის და” 

წერგვა და განმტკიცება, შინასამრეწ- 
ველო დაგროვების გადიდება –- ასე- 
თია ამოცანა". 

აქედან ნათელია, რომ სამეურნეო | რა 
წ. შის ამოცანაა ტაი ოს რია 
ჩელობის მიღწევ» სოციალისტური 
ი. გალე და წარმოების 

გაფართოება, 
“.. წინათ სანაია ააბ შაბ. რ 
თ, ასყობიაღთა ესდგა თბ: 

ილი თ. ა 
რეი, იკა. 

=> 
წარმოთა ხე. 

ემცერენის უბდა. შე> 

ს იკათხებზ ქ. თათბირმა უI 
ამელის დაცვა: „ . 

ბელად იმისა, გა! 
ობაში საა: .. 1: სარმოთა. 

ლ ა არიშზე გადაყ- ბის სამეურნეო 
(. ჭიანურდ, "რდება. 

ს. ავით, იი 
ს. გაისმის ავე დ 

რნეო ან– გადა (იი 
როღეზი. საგგრის არა უს) სას 

სა. ანგარიში ბანკში, არა აქვს 
ბალანსი და არ იძლევა. სიოლის“ გა 

წზაღებულ პროდუქციას 
საამქროების სრეურნვი ანგარიშზე 

გადაყვანისას ე სმეუხნე ხედვე – 

მივიღოთ, რომ სამე 
წაუ3 ა იიი. უა ო "მება 
ობის 8, ია და ამ LL გაწო- 
ყენება 'შეი იღებ ყველგა იწყე. 

ანზე. სამურზე სგა იში 
ყველა #- 

აუცილებლად როდი "ტევრი ი. 
, თიერთ ანგარი: იი: 

ა ავლ ი 9 სხაბობ იის 
ურნეო ანგარიში საწარმოს 
წერ. ქემობის სწორად ახმართვრს 

ელე- 
იი უწ. 

'მანქანათმშენებლების 
+“ ზამოცდილება 

თბილისის ორჯონიკიძის სახელობის | = 
მანქანათმშე! ნებ; ი. ქარხანაში ბინ ს 
'ყს: ა. გმფინელდით. საამქრო 
მეურნეო ანგარიშზე მალვაბა სა 
იცოდნენ საიდან დაეწყოთ საქმე, რო– 
გორ გაები ლებინათ, მაგალი– 
თად ი. 3 მავებელ საამქროში 

სამე; რნეო წათეს ი ი ხელმძ- 
ხელობა (დი „ბ, ბერძენი 

შვი. ამ დივანი 
ლ პაემანი საქარხნო კომიტეტი 

26. ა. ოძელაშვილი) მარ 
სულად. მოიქ. ქ0> როდესაც ამ მნიშ- 

ვნ ნელოვანი ფონოი აია 
როთ ბ ართოდ ჩააბა 

ქმები და ინქინერ-ტექნიკოსე- | ამ 

ანბვე სტასანოე) 5. 
IV ს აჟეეის. მერატექნიკოს ეას ი ავხსნეს 
+ ი გეები ის ნიშ ილ გააც- 

3 ვეც ანს იცილებს სი- 

რელ 3 > იდა მოე ოდეს ყველას თავი– 
ანთი წინადადებანი შემოეტანათ, ამ 

წინ. ბათა. საფუძვ: 3 ე შეფი. 
და ი. ქრიში სამე ს მეუნ! ინ, არიშის 
შემოღე ის წესი, 

პირ; ს 
იმის “შეს შე რავი შევლიეს არეო- 
არ ივვნენ ი. 2-9 სამკროებე. უენი. ლთ 

რ. გადასულიყ 
სერი ანგ. სააიეთ ი 
ებად შ,; არჩიეს ორი – 0 დამმუშა- 
ვებელი და სამსხმელო. 

მუფათა წინადადებანი 

როების სამეურნეო ანგარიშზე 

სვამელლდ მუშებმა ს შეცილებილ 
სავანეა დაასახელეს ში 

ისუფთავის დაცვა, წერის დ დამყა- 
რება და საერთოდ საამქროების კულ– 

ბერულად მოწყრბა, 

ყოვლისა 
თუ რა მდ; 

  

ლისი 

აა მხრლ ლი ჯხუებთ აოდ 
_.. ჩა უნდა გააკეთოს და 

ველჰყოს გეგმის შეს- 

ლ იქნას მოყირხერი 
რციელების ზოგადი | ს 

შეხე 

ლე 
=> ი 

თვითეული და სერიული 
არმოებისალვის; ავღეს აღი 

ლლ. მასალებისა 

2. საამქროში შემოღე- 
ბი პულ ენა მის ყურა ანან ე” 

სპ 
ლი არისწო 

ბი! კუბია დ . მანქ შვა. 
1 =2 სატანკო. ხასი, 

„ვინც ათა გამოუშ ვა. 

წუღვიი 

სი და ღროის ის, დ! 
ნოზიის 

ახა. ის 
აეევით, შემოდ 

ჩა ბა გამონვებე იფ 
#1 წესის ა და ალინა ება 

. შერი სარიაგემ ნაბ) შე– 
ავიხე ხ. 

შება! ელ, ისე სამსხმელო საამქრო– 

როების 
წ. ს სა. სა- 

სყილების რაც. ურად მო. 
წო საამო გაება შეუდგნენ ყვ 

ფოთი აუფყები ლ აცეს ნაა 6. 

რეები აშეებენ. ხი ხის მ ვრეხეალ 

8. აწე რა მანქანის სის ნა „ა. 
საყურძწე დ სახოაი და წა შ. 

გაღნგარიმეს, თე. თუ თამუნა 5. ას 

არესი საყან, რა უნდა დაა 
მეტ ზის მსელსო» ირველელი 
თის შრომა უნდა დაიხარჯოს 

.. ელ როენ უა აწია, 
რ-ი 

პონტიხცის სარეი 

დეტალთა ხარჯთ 
ხედვ უკვე ადვილი საულ“ 

საყ შიის 

ე მარანი საარი 
კვეულ 8 (დეკ შე. .. 
თანნას შეადგენს 8 მტალის ღირებუ 
ლება და ა. 

თვის მი- 
იმის გამო– 
მეი მა- 

დავ. რაა, ლ გვაობამი სამყრი: 5 
მზად იყო იმისათვის, 

1. 1 ას მღებ ი მუშაობას შესდგო- 

ნ" ივნისის ბოლო რიცხვებში; 
3. ე აანიდან. ქარხნის ორი სა- 

'უღი 1 ხის დამმუშ ანე (და > ბ 
სა– ხმ. – შ ას რიშიი მუშაობას. 

საამქროთა მუშაობა 
უმჯობესდება 

როთა მუშაობის გაუმჯობესე- 
წავობა გასა ბაი). დე, ეკადის ბო- 

თე შეს რეგ მესაშმნესი გახდა | ბი 
დეტ ა-ე ხარისხის გაუმჯობე ება. ეს 

იმატ ალის და- 
ხასიათების მელს ანამ გააძ- | შ 

ა | ლიერა მუშათა. პას ისმგებლობა, 
რადგან 18 პირობ, აიი შუს დამშ- 
ვები პიროვნების ანა: ვება იო- 

ი საქმე იყო, ბილი მ სათვის მა–- 
ა უოცრექეს უნი მოითხოე– 

დნენ. ამან იყვეს წას მუშების ფაინა 
ტერესება იმით, რომ ხარისხი გაეუმ- 
ჯო; Iსებინათ, 

ს (უხნეო ათე მუზე 

ერერა აგრეთვე ზუ  დაეატე- 
წესებს რაც დიუვე მეზ: ბეს მომ. 
ნეობა გაეწიათ. ისინი წას, ალისდნენ, 

რომ მიეღწიათ ნედლეულის ეკონომიი. 
სათვის (ზის მასალა, ი), ედა 
ი ჩამოსხმისას დაე მაქს 

სტი ზომები, საია ებ 

რეთ ოდებული მცირე დანამვებები 
როებში. ი სამეურნეთ ანგარიშის 
იე იდჯაღ შეუწყო ხე- 

გვეს და> რროფესიათა მიხეო– 
პი ფეს შეჯიბრების გაშ- 
ლამ. შეჯიბრებაში დაწინაურებული 
პუმას დანარჩენი ა აგაეიბვო მაგა- 

'ლითის სბ ლმე. 

ი % (ეფროსი + ფეს 

ისში საამქროს 

პროდუქციის 
ბის ბა 117 პროც 

ა გალი ა, 52 ბები ი. სვალუეი 

'ჭირნეობის 
28.780 მანეთი ეკონომია მო; 
რიგ სხვა სამანქანო დეტალ 
თაღ ხალისი სამი ენ 

დებინა მას ლივე. საწნეხი მან, 
მეირ საჭირო დეტალები. 

საწეი მია დეტა- 

ღერს. თვითღირებულება 
იყო გარ, 

კმაბდნელ თა ები დაინვერესდ 
რომ თმ პიტა ეკონობი 

ალას ხარისხი თმაღლები 
მეეე ს მიცემულ. ი 
ნობის დერალებისათვი გათვალისწ ი- 

ხევული ხ. მმალდან შეგ მეტი ბაი აღ 
ბის დეტალი დაემზადებინათ და ამით 
გასწიეს 805 მაწვიმს, ეკონიმი სამე: 

>: ლემა 

ჩესდნენ იმით, 
'.   “მაო დროის შემქიდროებით მიღებულ 

ავე 
L სუდიები ბივერი თ უეს 26 

"| შაობა გაუადვილა, 

  

იქნა ხ, ასის. კონომია. წესი მან, ე 

... შემ- 
რთი 

მოი პირობებში 
გამოშვების 3 ე კრივი. 

მეი. 

, ეგრატუმბიებია და მთე 

ქანო დეტალების 

ლას 

ა. 

2 თი 2 
ტმიმეაბა ს 

შესამჩნ; ებთ აღნიშნეს სამეურნ ავანის) სამედ ლი საბ? გ. არ ეი 22 

გოგოიავლ წაი, თეამ, 12 რო. ივ- 
ა და წინა თე ებში 

შერდაპიის. აეე _ 1. (I 
103 პ 

ა ა ს. - 

. 2 წყვთერს. სამით 

ერიული 3 
2.095 

   

  

   
   

მდგომარეობა შ. 

ფასი ანო) ენეს #6 გამიზ- რენა 
ვების ივლისში 107,1 პი 
წ ფარელი ეა აუფ. 

1 წელში? 200 პრო- 

ავა: ბესდნი) ეს. 

შევ. ილო 11 
ანა: 

ა. იაა აი, .. 
ი მეცვლა ლი– 

ლ, - 

ღი რენე აა ახყაის (ეხეი, ათი. 
. 

დრის და ოს და აფვი ბღებოვდა ედა ლითონი 

'ალიზ. ლ 'ადებათა. 

გამორციელების მეფეყისი. ამქრომ 
ერთ თვეში საარი 15.957 შე, 

მრწამს ა მისცა ქარხანას. 
ამ ორ საამქროში დაგროვილ გამო– 
იილებას ქარხანაში იმისათ; წერე 

ზენ, რი რომ სამეურნეო ზე გადა- 
იყვანონ დანარჩენი ს. გრინი 8. 

აყვანილია სამეურნეო 
ბე სამსეღლი ს საამქრო, რომელიც ახ– 

დ. ბევრად უფრო გ. ულად; ზუ: 
ობს, ვიდრე წინა თვეებში. 

თას არის ახია სა! 
რეე. 

მელი მარანის ას წელს გეგმით უნ“ 
და 8 ცა 1.100.000 მანეთი იანსი, ე“ 

1 სექტემბრისათვის არხა 
წV ით უკვე დააგროვა 874.000 

მანეთი. 
თეი. ·35 მოწინავე საწარმოს 

ტ ვაა 

პანეხად გ. ი. საელე 
ა ლო- 

წის ქარხნის აა ინი? იოსია წლ 
მისცეს საშშობლოს ე.ი 

ურევია ს ს წე 
მე ამშლებდ ლები ცდ მიება 
დაპირება გადაჭარბებით შეპსრულონ. 

წო, ან რიას ადასულ სა- 

გუბნების აა ხუა დ, პად 
ა ითანი, ხერ 5 წის ბს არხი 

ლიცი საამ, მიაბი 

შორი უნაი 3 ევა ტეგის >> 

რომ რნ; - 31> საა სეთგენბს. ბს, რემის ეო 
სრციელე- 

ალ ანაქვახი > ეხი აქვს 

აღრიცხვის კარგად დაყენებას საჭ 
როა სრული ფა. სახი. აბის 
ნედლ ის, დამხ 

ენერგია, სწ ავი, ზეთები, 
გალელი აღ! რიცხვა დ და ან იქნას ვა ვე“ 

ული პროდ ერთეულის  ში- 
მას. =>. ახარჯვა. ამავე 

ხედვით ალი წო) შრომა და 

დრო 2 ზნით, რომ პროდუქციის 

ეწეული ად რა სრაქიკი > 
აირღვეს. 'რი ელო! ს. 

(55. 1 (ვრე მუს ვა მულ ანაბრის მ შედე– 
ბგ ს 

ი , ლიე უნდა ბს ა 

8 ადო ებე ავათ 

სკნმენლტუბის, შეხვ ზუსტი 

ავყია შაობ. 

პრო- 
ხარჯთ- 

ბის შედგენა | ხან; პხაა; 
ხოვს, 

სამეურნეო ანგარიშზე ა სამნი გადა- 
არ შეიძლებ ზხარჯთაღრიც- 
შ ნ ს ზვების ვალით. პეციფიკვრ „აი 

აი) რობას 1 მხედველობაში ბით, 
ყო! რომლებშიც უხდებათ მუშაობა საამ- 

შ- | ქროთა კოლექტივებს. . 8) 
ნა, ი მეთოდით აობა ა- 
კლა უპირტელუბი , ხრიათდება 

რდდუბსთს » დამხადაენოს დური 
მეთოდის დროს ი ტრან პროდუქ 
ციის შიღასაამქ შრო ა ს ონლიბება 
წაი ია. “წაკაეშ ბელი 6 

რტელი. წ რ 
არამე ს სხ, - 

ულების იები ნ 
აა ვლა სეოშ ხდის სა- 

რმოების მაღა: “ რაა ფეხი, =– ლი ეზე ასეთ საა: 
ყოველივე სენია > 

ივა ადგილ. 8 ოდეი 
ხაბეშო აღვილს ღაწყოებ 8 82. 

კარ ფარმილოიბი ა სამეურნეო ანგ გადასვლი- 
სათვის წინასწარი მზადების გულდას- 
მა. ჩატარება შემდგომში კარგი, მა- 
"ღალნაყოფიერი, ფამართ ული მუშაო- 
ბის საწინდარია ეს უნღა მიიღონ 
ლერის ყველა იმ საწარმოში, 

ემ' ზადე ბიან ცალაე  საამქროე- 
ბის 'ნამეურ ერ ანგარიშზე გადასაყვა- 
ნად, 

“ დ. ამირანიძე 

  

ყალიბე- 
ყოველი ციკლის | დობის 

ამ წ% სხვა ვა. 

ის იყენე- | 

  

გაერთიანებული ერების ორგანიზასიის გენე 

-აV2, 
იალურ / 

 ..ი ი მე ესა. · უიაფიოთეავ 
პოლიტიკუტი კომიტეტი შეუმგა საგჭპოთა წინალაბეგების განხილვას 

პარიზი, 7 ოქტომბერი. (საკდესის საც 
3 საღამოს სხდომაზე პოლიტი, 

კრაბი მაედა 25 სევტემბერს სსრ კაეზი– 
ის დელეგაციის მიერ შეტანილ წინადადება 

ლვას წლის განმავლობაში 
: სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალე» 

ბისა ღა შეიარაღების მესამედით შემცირების 
შესახეზ, ატომური იარაღის აკრძალვისა და ამ 
დადგენილებათა შესრულებისაღმი კონტრო- 
ლის საერთაშორისო ორგანოს დაარსების შე– 
სახებ. ფართო საზოგადოებრიობა, რომელიც 
მიესალმა საბჭოთა ამ წინადადებებს, დიღი ინ- 
ტერესით მოელოდა მათი განხილვის დაწყებას, 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცხის გეწე« 
რალური“ მდივნისა დღა სსრ კ»ვშირის დელეგა“ 
ციის სახელზე შებოვიდა საფრანგეთისა“ და. 
სხვა ქვეყნების მშრომელთა. მრავალი კოლექ 
ტიური და ინდივიდუალური წერილი, რომლე– 
ბითაც მხარს უჭერენ საბჭოთა წინადადებებს. 
და დღეს, როცა სსრ კავშირის დელეგაციის მე- 

ა. ი. ვიშინსკიმ სიტყვა მიიღო იმისათ- 
ვის, რომ ეს წინადადებანი პოლიტიკური კო- 
მიტეტისათვის წარედგინა, საზოგადოებისა და 
პრესის წარმომადგენელთათვის განკუთვნილი 
ადგილები მთლად გაჭედილი იყო და ბევრი 
მათგანი სიტყვას ფეხზე მდგომი ისმენდა. 

თავისი სიტყვის დასაწყისში ვიშინსკიმ «ღ- 
ნიშნა, რომ საბჭოთა მთავრობა შეიარაღების 
შემცირებისა და ატომური იარაღის აკრძალვის 
შესახებ წინადადებათა შემოტანით «ზორციე- 
ლებს თავის უცვლელ პოლიტიკას, რომელიც 
მიზნად ისახავს ბრმოლას ყოცელგვარი გეგზე– 
ზისა და ღონისძიებების წინააღზდეჯ, ააა: 
ბიც მიმართულია ხალხთა შორის 
შესაქმნელად, ბრძოლას ომისშემდგომი. მშვი– 

დემოკრატიული პრინციპების, ხალხთა 
„ას განსახორციელებლად. საერთაშო- 
რის»  თანამშრობლობის გაფართოებისა · და. 
1 იიაა“, პოლიტიკა, განისაზღვრება · მუ– 

ათა და გლებთა საბჭოთა სოციალისტური. სა- 
ხელმწიფოს არსით, ხასიათით, ბუნებით, მუჟ- 

შებით და გლეხებისა, რომლებიც, ისე რო 
გორც მთელი მსოფლიოს მილიონობით უბრა- 
ლო ადამიანი, უაღრესდ დაინტერესებული 
3_-___-_- 

დაცვითა ღა განმტკიცებით. 

''ვიშინსკიმ მოაგონ» სხდომას ისტორია» სა 
________ 

ეგ, განიარაღების სასარგებლოდ და შეიარა- 
ღების სეთიოიო ჯერ ურთა ლიგაში, 

შემდეგ – გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციაში. მან ცხადჰყო, რომ · ტღემდე 
საბჭოთა  წინადადებანი, მიმართულნი შეიარა- 
“ღების შესამცირებლად, წინააღმდეგობას აწ- 
ყღებოდღნენ კაპიტალისტური სახელმწიფოების 
და, პირველ რიგში ამერიკის“ შეერთებული 
შტატების მხრივ. სსი კავშირის ღელეგაციის” 
მეთ»ურმა დასაბუთებული ხნალიზი გაუკეთა 
ასამბლეის პლენარულ სხღომებზე დიღი ბრი- 
ტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბეეინისა 
(85 ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრ. სპია- 
კის გამოსვლებს, რომლებიც  ილამქრებდნენ 
შეიარაღების შემცირების, ატობური იარაღის 
აკრძალვისა ღა ამ ღონისძიებათა შესრულები- 
საღმი კონტროლის საერთაზორისო თრგანოს. 

ო: | დაწესების შესახებ საბპოთა წინადადების წი- 
წააღმდეგ, ე(შინსკიმ ამასთან ცხადჰყო, რომ 
სპააკმა თავის გამოსვლაში ფაქტიურად აღია- 
რა, რომ დასავლეთის სამბედრო ბლოკი მიმარ 
თულია სსრ კავშირის წინააღმდეგ, თუმცა მან 
სიტყვის მთელი კორიანტელი დააყენა იმისათ- 
ვის, რომ ჩაეხრჩო ამ აღიარების აზრი. 

გენმრალშრი ასამბლმის პომი 

ათიშვის აი ცნობები, 

შეებო რა ბევინის ცდებს--საქმე ისე წარ- 
მოედგინა, თითქოს მარქსიზმ-ლენინიზმის კონ- 
ცეფცი: უარჰყოფს სსრ კავშირსა და არაკომუ- 
ნისტურ სახელმწიფოებს შორის შეთანხმების 
შესაძლებლობას, ვიში5სკიმ ცხადჰყო ბრიტანე« 
თის საგარეო. საქმეთა მინისტრის „თეორიუ- 

“ ექსკურსი” ბთელი უსაფუძვლობა და 
დაამტკიცა, რომ ბევინმა დაუშვა უჩეში დამა- 
ხინჯება. ვიშინსკიმ ბევინის მტკიცებებს დაუ- 
პირისპიხა ფაქტები და ვ. ი. ლენინისა "და 
ი. ბ. სტალინის მიერ გამოთქმული „აზრები, 
რომლებიც არავითარ ეპეს არ სტოვებენ, რომ 
4 კავშირის · საგარეო პოლიტიკა მუდამ 
ეყრდნობრდ. და” ეყრდნობა ლენინურ- 
სტალინურ თეზისს ორი სხვადასხვა სისტემის 
თანამშრომლობაზე, 

–- ბევინშა, –- სთქვა ვიშინსკიმ,--ერთ?ანეთ- 
ში აურია ოტი საკითხი: ორი სისტემის თა- 
წამშრომლობის შესაძლებლობის საკითხი და 
ასეთია თანამშრომლობის სასურველობის ს» 
კითხი. რაც შეუზება სსრ კავშირს, „როგორც 
ეს სჩანს ამ საკითხზე ლენინისა და“ სტალინის 
არაერთგზისი. უაღრესად ავტორიტვრული გან- 
ცხადებებიდა,ი 6 კავშირის პოზიცია 
მხრიე ნათელია, მაგბა წყლის ამღვრევის 
მოყვარულნი არა სცხრებინ და მიმართავენ 
ყოველგვარ ხრიკებსა და ფაქტების ღამახინჯე- 
ბას. ისინი ცდილობენ, რადაც უნდა დაუX- 
დეთ ჩაშალონ თანამშრომლობა საბჭოთა  კავ- 
შირთან, ყალბი ' ციტატებით ღა ისტორიული 
ფაქტების დამახინჯებით დაჰფარონ, რომ არ 
სურთ ასეთი თანამშრობლობა. 

ვიშინსკიმ მოიყვანა დამაჯერებელი 
რომლებიც 

ფაქ- 
ცხადჰყოფენ, 

რომ” კაპიტალისტურ ქვეყნებში ღა, პირეელ 
რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, · 
მად სწარმოებს შეიარაღების” და კერძოდ 
ატომური აახრაღი გაშმაგებული წარმოება, 
საქმე იქამდე მიდის, რომ, როგორც იუნაიტედ 
პრესის სააგენტო. იუწყება, შეერთებულ შტ»- 
ტებში ამჟამად წინდაწინ იმუშავებენ ატომე- 
რი იარაღის წარმოების §0 წლის გეგმას. 

ვიშიმსკიმ თავისი სიტყვის დასასრულ რწმე- 
წა გამოსთქვა, რომ საბპოთ, წინაღადებების 
მიღება იქნებ» მტკიცე მშეიღობისა და ხალხთა 
უშიშროების საქმეში. გადადგმული პირველი 
რეალური ნაბიჯი. 

საბჭოთა დელეგაციის მეთაურის გამონელ:მ 
დიღი შთაბეზღილება მოახდინა დამსწრეებზე. 
გამოააშკარავა რა იმათი უხეიხნო მოტივები, 
ვინც საბჭოთა. წინადაღეზების წინააღმდეგ 
ილაშქრებს, სსრ კავშირის დელეგაციამ პირდა 
პირ მიზანს მოაზვედრა,-ამის დანახვა ძნელი 
არ იყო იმათი "გაღიზიანებული რეაქციით, 
რომლებსაც გამალებული. შეიარაღება უმჯო- 
ბესად მიაჩნიათ, ვიღრე შეიარაღების შემცი- 
რება, დიდი ბრიტანეთის დელეგატი მაკნეილი 
და ბელგიის დელეგატი როლენი უმალვე შეე– 
ცადნენ პოლემიკა გაემართათ  ვიშინსკისთან, 
მაგრამ აქედან არაფერი გამოვიდა, მათა შურ- 
ცხვენის მეტი. 
ცღილობდა რა ყოველნაირაღ დაგცვა ბევი- 

წი, რომელმაც მარცხი განიცადა თავის „თეო- 
რიულ“ კვლევაში, მაკნეილმა გაიმეორა მისი 
ხერზი და ამასთან იმა შედეგით. უბეშად 
დაამახინჯა რა ვ, ი. ლენინის ცნობილი აზრი, 
სადღაც იგი ახალგაზრდა საბჭოთა რესპუბლიკის 
წინსელას აღარებს ადამიანის ასვლას“ მაღალ, 
ციცაბო და გამოუკვლეველ მთაზე, რომლის 
მწვერვალისაკენ საჭიროა ახალი გზის გაკაფვა, 
მაკნეილი შეეცადა საქმე ისე წარმოედგინა, 
თითქოს ეს აზრი... ადასტურებს“ ბევინის 

  

   

  

თეზისს ორი ეკონომიური სისტემის მშვიდო- 
ბიანი თანაარსებობის შეუძლებლობის შესახებ. 
ცდილობდა რა ხუთი დასავლეთი სახელმწიფოთ 
სამხედრო კავშირი, –– დადებული , ამერიკის 
შეერთებული შტატების კრნაა“ რა · მათ 
მიერვე წარმართული,–-რაღაც უწყინარი, თითქ- 
მის სათამაშო “მექანიზმის სპხით წარმოედგნა, 
მაკნეილმს თავი მოიმიამიტა და დელეგატებს 
მოუწოდა შეეზედნათ ლუქსემბურგის ღელეგატ 
ბეშისათვის. „გამოდის, რომ ეს გულკეთილი 
ადამიანი, საუკეთესო ღვინოების ასეთხ ცნო- 
ბილი ავტორიტეტი, ნაგდეილადღ შეომარია“ · 
მაგრამ. ვინ არ იცის ნამდვილად, რ 
ბურგი მხოლოდ უმნიშვნელო დან. 
სავლეთ სამხედრო ბლოკში იმის გამო შეტა- 
ნილი, რომ მას“ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული 
მდგომარეობა უკავია, რომელიც ორჯერ. გა- 
მოიყენა აგრესორმა. მეორე მსოფლიო ომში. 

ყოველნაირად უკეთებდა რა რეკლამას“ ბე. 
ვინს, მაკნეილი მას წარმოგვიდგენდა როგორც 

  

  

   

საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მეგობარს. ასეთ 
მტკიცებებს არ შეიძლებოდა აი” გამოეწვია 
„მამენელთა ირონიული ღიმილი, რომელთა. 
სსოვნაშიც ჯერ კიდევ არ ამობლილა ტრიტა- 
წეთის საგარეო საქმეთ» მინისტრის ის გააფ- 
თრებულია და ცილისმწამებლური თავღასხმები 
Vს6 კავშირზე, რასაც მან ასამბლეის პლენა- 
რულ სხდომაზე მიმართა, 

ბევინის მაგალითის მიბაძვით მაკნეილმაც 
არ დააყოვნა გამოსულიყო სყრ კავშირისაღმი 
მტრული განცხადებებით. მან გამოსთქვა _ ხე- 
ლოვნური შიში იმის გამო, რომ სსრ კავშირი 
თავდაცვისათვის თავისი ბიუჯეტის 17 პრო- 
ცენტს ხარჯავს. მაკნეილს არ შეეძლო 
ეგრძნო, რომ ეს ციფრი გვიბატა>ვს მხოლოდ 
საბჭოთ, კავშირის მშვიდობისმოყვარეობას 
რამდენადაც ვაშინსკიმ. ის-იყო გაიხსენა, რ! 
შეერთებულ შტატებში სამბედრო საჭიროე! 
სათვის ეტის 40 პროცენტამდე იზარ 
ამიტომ ზრატასათის დელეგატმა იხმარა მ. 
იაფფასიანი ბერხი ღა ხელოვნური გაკვი 
გამოსთქვა იმის გამო, რომ საბჰოთა ბიუჯეტი 
სდგება გასავალზე შემოსავლის გადაჭარბებით. 
„სად მიდის ეს განსხვავება?!" -- თეატრალური 
დრამატიზმით იკითხა მაკნეილმა. მთელი ეს 
სიტყვიერი ჯამბაზობა რრიტანეთის ღელეგატს 
მხოლოდ იმისათვის დასჭირდა, რომ გაემართ- 

    

  

       

    

2» თავისი უარი ხაბპოთა წინადადებები- 
სათვის მხარდაჭერაზე. 

    

    
  

ამგვარსღვე გამოვიდა ზელგიის 
როლენი. რეკომენ, 
რაეს კომიტეტის 
ბის“ 

დელეგატი 

   

    

ნაშე როგორც. „განიარა; 
საქმე 2 გამოცდილ სპეციალისტს, 

წელი გაატარა ერთა ლი, 

  

  

    

    

  
   

  

ა საბჭოთა წინადადე 
მიუღებლად გამოაცხადა. 
როლენის გამოსელის შემდეგ ღაღჯა უზე § ა 

  

    
ჩომ” მაკნებლიხა - და 

არ. იერიშები“ 2. წინა 
გ აშკარად ჩაიფუშა, 

ტოლენის „საკა 
დაღებათა წინააღმ 

უკრაინის სსრ დელეგატმა მანუილსკიმ, დაა– 
დასტურა რა, რომ ორი ღელეგატის ექსპრომ. 
ტად წარმოთქმული სიტყვები მეტად არადამაჯე. 
რეზლაღ გაისმა, წინადაღება შეიტანა“-გაღავ– 
დოთ საბჭოთა წინაღაღებების შემღგომი ჯან. 
ხილვა, რათა კომიტეტის წევრებმა შესძლონ 
უკეთ შერსწავლონ ისინი. 

ეს წინადადება მი 
კური კომიტეტის სხღ 

რისათვის. 

ტებტებში 

      

__-_ 
გაღაიღო 9 ოქტომ. 

  

  
დაიწყო ბანხილმა რეზოლუსიებისა აჭომის ჰომისიის მოხსენებათა გამო 

პარი%0, 8 ოქტომბერი. (საკდესის სპეც. 
კორე. დღეს შესდგა მ ქვეკომიტეტის ბირვე- 
ლი სხდომა, რომელიც პოლიტიკურმა კომი 
ტეტმა შექმნა ატომის კომისიის მოხსენებათა 
საკითხზე სხვაღასხვა წინადადების ”შესასწავ- 
ლად ღა რეზოლუციის შეთანხმებული პროექ- 
ტის შესამუშავებლად. 
როგორც უკვე ვიუწყებოდით, გუშინ პოლი- 

ტიკურ კომიტეტში ამ ქვეკომიტეტის შექმნის 
შესახებ რეზოლუციის პროექტის განხილვისას 
ამერიკის შეერთებული შტატების. და  ინ- 
გლისის ღელეგაციებ ყოველნაირად (ცდი- 
ლობდნენ პროექტიდან ამოეშალათ იმაზე მი– 
თითება, რომ ქვეკომიტეტმა უნდა გააადვი- 
ლოს საერთო თანხმობის მიღწევას გაზეთი 
„პოპულერიც" კი, აფასებდა რა ამერიკის დე– 
ლეგატ ოსტინის პოზიციას, სწერდა „პოლი- 
ტიკურ კომიტეტში ბაზაღ მიღებულ იქნა ეკვა– 
დორის მიერ შეტანილი რეზოლუცი!ს, რომლის 
შესავალ ნაწილში ნათქვამი იყო, რომ ამ წი- 
ნადადებას შეუძლია გააადვილოს საქრთო შე– 
თანზმების რეალიზაცია. სიტყვების–- „საერთო 
შეთანხმება“ წინააღმდეგ ყველაზე უზეშად გა- 

ამერიკის დელეგატი ოსტინი. ოსტი- 
ნის პოზიციამ, რაც თითქმის ყველა ფილაატ. 

მა მკაცრად დაჰგმო, ის გამოიწვია, 
ლიკმა კენჭისყრის შემდეგ. გააკეთა გამანა 
ბა. მან სთქვა, თუ მხედველობაში მივიღებთ 
9 რაც, მოხდა, არსებობს საფრთხე, რომ 
ამერიკის შეერთებული შტატები დაზბრკოლე- 
ბას შეჰქმნიან შეთანხმების გზაზეო", 

გაითვალისწინეს რა, რომ. ინგლის-ამერიკის. 
ბლოკის ასეთ პოზიციას შეუძლია მხოლოდ 
დაგმობა გამოიწვიოს მსოფლიო საზოგადოებ 
რივი აზრის მხრივ, ამ ბლოკის წარმომდგენ- 
ლეთ უმალვე სცადეს მიეღწიათ იმისათვის, 
ომ ქვეკომიტეტის სხდომები დახურული ყო- 
ფილიყო. ასეთი წინადადება შეიტანა ინგლი 
სის დელეგატმა კადოგანმა. ამ წინადადებამ 
იმ დელეგატების მხრივაც კი ვერ ჰპოვა მხარ- 
დაჭერა, რომლებიც ჩვეულებრივ სიტყვაშეუბ- 
რუნებლად მიჰყვებიან ინგლისისა და ამერიკის 
დელეგაციებს. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დე- 
ლეგატმა აზრი გამოსთქვა იმის სასარგებლოდ, 
რომ სხდომები ღია ყოფილიყო, ბრიტანეთის 
ღელეგატი ეძულებული გახდა თავისი წინადა- 
დება მოეხსნა. 
სპასხიაბის შიში, რაც ინგლის«მერიკის 

ბლოკის წარმომადგენლებმა გამოიჩინეს, გა- 
მოიხატა აგრეთვე მათი ცდებით–-ხელი შეეშა- 
ლათ უკრაინის ღელეგატ მანუილსკის წინადა- 
დების მიღებისათვის, რომ ქვეკომიტეტის 
სხდომები მთლიანად სტენოგრაფირებული ყო- 

ფილიყო. 
მვეკომიტეტმა უნდა განიხილოს რეზოლუ- 

ციის პროექტები და წინადადებანი, რომლებიც 
შემოტანილია კანადის, სირიის, სსრ კავშირის, 
ავსტრალიის, ახალი ზელანდიის, ინდოეთის» 
და შვეციის მიერ. შვეციის რეზოლუცია გან- 
ხილვიდან მოხსნილ «იქნა იმის გამო, რომ, რო– 
"გორც სსრ კავშირის დელეგატმა მალიკმა აღ- 
ნიშნა და რასაც შვეციის დელეგატი დაეთაწ. 
ხმა, იგი ეხებოლღა უკვე გადაწყვეტილ საკითხს 

მეეკომიტეტის 'შემაღგენლობის რაოდენობის 
შესახებ, 

ქვეკომიტეტმა დიდი დრო მოანდომა დისკუ- 
სიას რეზოლუციის პროექტების განხილვის 
რიგის შესახებ. ეს დისკუსია გამოწვეული იყო 
კანადის დელეგატის უკანონო და პროცედუ- 
რის წესების დამრღვევი მოთხოვნით, რომ ახა- 
ლი ზელანდიის რეზოლუცია, მიმართული იმი- 
საკენ, რათა დიღი ხნით გადაედოთ გადაწყვე- 
ტილება ატომის კომისიის მუშაობის განახლე– 
ბის შესახებ, განხილულ. იქნას როგორც კანა» 
ღის რეზოლუციის. ღამატება, ამ წინადაღკბხის 
დასაცავად თავგამოდებით გამოვიდნენ ინგლი- 
სისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დე- 
ლეგატები. თუმცა პოლიტიკურ კომიტეტში 
ახალი ზელანდიის დელეგატმა ეს რეზოლუცია 
შეიტანა როგორც დამოუკიდებელი რეზოლუ- 
ცია, ინგლისისა და ამერიკის“ შეერთებული 
მტატების დელეჯატები, რომლებიც დაინტე- 
რესებული არიან იმით, რომ კანადის რეზო- 
ლუციის (რომელიც პირველად იყო შეტანილი) 
განხილვისას ერთბაშად მთეღებიხებინათ დაღ 
გენილება ატომის კომისიის მუშაობის შეწყვე- 
ტის ან დიღი ხნით გაღადების შესახებ, დაჟი- 
ნებით მოითხოვდნენ კანადის რეზოლუციაში 
ახალი ზელანდიის რეზოლუციის შეტანას. ინ. 
გლისის. დელეგატი კადოგანი ცდილობდა თა- 
ვისი მოთხოვნა სასაცილო „მოსაზრებით“ ღა. 
ეცვ» როცა კანაღის დელეგატმა პო. - 
რი კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, მიმ M 
სურს ახალი ზელანდიის რეზოლუცია დამატე- 
ბის სახით შეიტანოს თავის რეზოლუციაში, 
ახალი ზელანდიის დელეგატს ხმა არ ამოუ- 
ლა, ზოლო კადოგანმა განაცხადა, დუმალი 
თანხმობის ნიშანიაო. 

ამის გამო სსრ კავშირის დელეგატი მა; 
გამოვიდა ამერიკის შეერთებული ს მტატების, ინგლისისა ღა კანადის მოთხოვნის წინააღმდეგ 
და იკითხა, განა დუმილი ყოველთვის თანხმო- 
ბის ნიშანია? მაგალითად, როცა სსრ კავშირის 
დელეგაციამ შეიტანა წინადადება ატომური 
არს 9 ააა შესახებ, ამერიკის შეერ- 
თებული შტატ, ღელეგ. სდუ ანა 
ეს დუმილი თანხმობად იი კვება. გ 

ამ კითხვაზე პასუხი არავის გაუცია. 
სსრ კავშირისა და უკრაინის დელეგატებმა 

უდღაცოდ. დაამტკიცეს, რომ ამერიკის _ შეერ- 
თებული შტატების, ინგლისისა ღა კანადის დელეგატების მოთხოვნა ნიშნავს პოლიტიკური 
კომიტეტის დადგენილების დარღვევას, რო- 
მელმაც წინადადება მისცა ქვეკომიტეტს განი– ხილოს კომიტეტში შემოსული ყველა რეზო- 
ლუცია ღა წინადადება, ამასთან დაკავშირე- 
ბით საფრანგეთის დელეგატიც კი იძულებუ- 
ლი გახდა წინადადება შეეტანა, რომ ყველა რეზოლუცია მათი შემოსვლის რიგის მიხედ- 
ვთ განხილულიყო. თავმჯდომარემ, რაკი 
დარწმუნდა, რომ დელეგატთა უმრავლესობა მხარს არ უჭერს ინგლისის, ამერიკის შეერ- 
თებული შტატებისა ღა კანადის დელეგაციე- ბის უკანონო მოთხოვნას, უეცრად გამოაცხა- 
და, რომ საჭიროა „სხდომის შეწყვეტა, რათL   მას საშოალება მიეცეს „შეისწავლოს პრო 

ავლ ცე“ 
დურის წესები". 

შესვენების შემდეგ საღამოს სხდომაზე თავ– 
მჯდომარე კვლავ ცდილობდა გეერღდი აევლო 
ქვეკომიტეტის მუშაობის იმ ნორმალური წ. 
სისათვის, რაც გაპირობებულია პოლიტიკური 
კომიტეტი რეზოლუციით. წინადადება 
შეიტანა –- შემოსული რეზოლუციები განხი- 
ლულ იქნას არა 

მის მიერ ჩამო; 

მან 

    

      

  

  
კით- 

ხვის განხილვას, ეს ცდა მანეხით დამ. 
თავრდა, და /. გა კანადის რე– 
ზოლუციის განხილ აღომარის წინა- 
დადებით განსახილველად ღაისვა, უწინარეს 
ყოვლისა, კანაღის რეზო: 
რომელიც წინადადებას 
იქნას ატომის კომისიის მოხსენებანი. ამერი- 

  

   
კის შეერთებული შტატებისა და ინგლისის 
დელეგატები დაჟინებით მოითხოვდნენ გან 
ამვვის ათს წესას მიღებას და ცდილობ    

  

წენ დღაემტკიც 

  

ბანათ, თითქოს ყველი» დ 
ს ატომის კომისიის მობსენებე: 

რ. ბ მალიკმა მოიყვანა იმის დამაჯერებელი 
ება სინამდვილეს არ 

რომ ბევრი დ 
კომისიის მოსს 

ხიც ატომური იარაღის აკრ- 
ძალვას უარჰყოფენ, და საბჭოთა წინადადება 
ორი კონვენციის -- ატომური იარაღის აკრ 
ძალვაზე და ატომის ენერგიისაღმი ეფექტიანი 
კონტროლის ღაწესებაზე- ერთდროულად დ. 
დების შესახებ მიაჩნიათ ღიღ დადებით. ნაბი- 
ჯად, რაც საღვილებს ს აერთო შეთანხმების 
მიღწევას, მაგრამ,-- სთქვა მალიკმა,–-ამერიკის 
შეერთებული შტატების დელეგატი ცღილობს 
ნამოგვაშოროს ამ მნიშვნელოვანი საკითხების 
გადაწყვეტას. 

შემდეგ გამოსულმა მანუილსკიმ, ბღნიშნა, 
რომ ინგლისისა და ამერიკის შეერთებული 
შტატების დელეგატებს რომ. სურღეთ მუშაო 
ბოს წარმართვა საერთო. შეთანხმების მიღწევი“ 
საკენ, მაშინ ისინი დაჟინებით არ მოითხოვდ 
ნენ თავისი წინადადების მიღებას, რაც ნავა- 
რაუდევია იმას, სათვის, რომ „ქვიკომიტე ტი გას თიშონ ორ შეურიგებელ ნაწილად და ამით 
მისი მუშაობა წაკლებ ნაყოფიერი გახადონ. 

სსრ კავშირის დელ, უგატმა ი ი. ა. მალიკმა და უკრაინის სსრ, დელეგატმა დ, ზ, მანუილსკიმ 
თავის გამოსელებში. აიხსნას! ს ის ფაქტები, 
რომლებიც ცხაღმყოფენ, რომ ატომის 

   

   

    

შეეფერება. 
   

  

  

კომი– სიის მოხსენებანი წარმოადგენენ ამერიკული გეგმის ჩამოყალიბებას, რომელიც ითვალისწი- წებს უარის თქმას ატომური იარაღის ა,რძე ვაზე და საერთაშორისო საონწელი «ბან, ნოს ალმით ისეთი საერთაშორისო“ ტრესტის 
შექმნას, რომელშიც გაბატონებული იქნებოდ» წენ ამერიკელი მონოპოლისტები და რომელიც 
თავის კონტროლს დააწესებდა სხვა ქვეყნების ეროვწული ეკონომიკისადმი.. მალიკმა. მოიყვა- ნა იმის უდავო საბუთები, რომ ატომის კომი 
სიამ არ შეასრულა გენერალური ასამბლეის რეზოლუციები. უშიშროების საბჭოს ფარგ- 
ლებში საერთაშორისო საონტხოლო ორგა 
წოს შექმნის ნაცვლად, ატომის კომისია ა გვთა- სააალაიი 

ლასასრული მე.ჯ ? ზმერდ. მეგა.  
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(დასასრული) 
ვაზობს საერთაშორისო საკონტროლო ორვა- 
წოს უშიშროების საბჭოს ფარგლებს გარეთ, 
რაც ამ ორგანოს სინამდვილეში ამერიკულ 
ორგანოდ გადააქცევდა. 

ატომის კომისიის სამი მოხსენება, განაცხა- 
და მალიკმა,–არის არა მოხსენებანი არსები- 
თად ატომის იარაღის აკრძალვის. და ატომის 
ენერგიისაღმი კონტროლის დაწესების შეს» 
ხებ გენერალური ასამბლეის რეზოლუციების 
შესაბამისად, «რამედ სამტომიანი ბალადა, რო- 

მელიც ქება-დიდებას ასხამს ამერიკულ გეგმას- 
მალიკმა. აღნიშნა, რომ სსრ კავშირის დელე 

გაცია ატომის კომისიის მოხსენებათა მოწონე- 
ბის წინააღმღეგია. მაგრამ, მიუხედავად იმისა, 
რომ ატომის კომისიის მოხსენებებში ჩამოყა- 
ლიბებული გეგმა სრულიად არ შეეფერება გე–- 
ნერალური ასამბლეის რეზოლუციებით დასა- 
ზულ ამოცანებს, საბპპოთა დელეგაცია, რო- 
მელსაც სურს ხელი შეუწყოს საერთო შეთან- 
ხმების მიღწევას, წინადადებას იძლევა--ამ 
შერის არავითარი შეფასება არ მიეცეს. 
ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა უკრაინის 

_ 7976/0ს0/ 

ბაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერპლური 
ჰსამბლეის მმსიმე სესჩა 

ზაიწყო განხილვა რეზოლშციებისა ატომის კომისიის მოხსენებათა გამო 
დელეგატმა. დ. ზ. მანუილსკიმაც. ჩვენ ვაყე– 
ნებთ წინადადებებს, რომლებიც სსრ კავშირის 
დელეგაციამ 2 ოქტომბერს შემოიტანა, სთქვა 
მანუილსკიმ. ეს წინადადებანი ნაკარნახევია 
მისწრაფებით ნამდვილად უზრუნველყოფილ 
იქნას ატომური იარაღის აკრძალვა და დაწესე– 
ბულ იქნას ქმედითი კონტროლი ატომის ენერ- 
გიისაღმი ეს წინადადებანი შეეფერებიან 
«მედსა და მისწრაფებას ყველა «თმ ხალხისას, 
რომელთაც მშვიდობა დღა უშიშროება სწყუ- 

რიათ. 

განხილზა საბპოთა წინაზალებებისა ატომუტი იარაღის აკრძალვისა მა 
შეიარაღების შემცირების შესახებ 

პარი%ი, 9 ოქტომბერი. რაკდესის სპეც. 
ორ» დღეს პოლიტიკურ საკითხთა და უშიშ. 

მიტეტმიი გრძელდებოდა 
სსრ კავშირის დელეგაციის წინადადებათა გან- 
ხილვა ატომური იარაღის აკრძალვის, ხუთი 
დიდი სახელმწიფოს შეიარაღების ერთი წლის 
განმავლობაში მესამედით შემცირების. და 
ამ ღონისძიებათა შესრულებისადმი უშიშროე» 
ბის საბჭოს ფარ, ი კონტროლის საერთა- 

შორისო ორგანოს დაწესების შესახებ, 

როების საკითხთა კ    

   

    

ლმა დელე– 
გაციის მეთაურმა მოძელევსკიმ განაცხადა: 

„როცა ომსა ღა მშვიდობაზე ვლაპარაკობთ, 
ჩვენთვის ძნელია მშვიდად ლაპარაკი. პოლო“ 
წელმა ხალხმა დიდი ტანჯვა გადაიტანა მსოფ- 
ლიო ომის წლებში. მან იცის, თუ რა არის 
ომი. ამიტომ იგი, სე როგორც სხვა ქვეყნე- 
ბის ხალხები, მხარს უჭერს საბჭოთა კავშირის 
წინადადებებს, რომლებიც უზრუნველჰყოფენ 
მშვიდობასა და უშიშროებას. მოძელევსკიმ 
აღნიშნა, რომ საბჭოთა წინადადება ატომური 
იარაღის აკრძალვისა და შეიარაღების შემცი- 
რების შესახებ წინააღმდეგობას ხედება ამერი– 
კის შეერთებული შტატების რეაქციული წრე- 
ების მხრივ, რომელთა პოლიტიკას, საერთო. 
არა აქვს რა მშვიდობის პოლიტიკასთან. მან 

' რომ ამერიკის მონოპოლისტური კა- 
ს მსახურნი რომლებიც გამოდიოდნენ 

ნი მხანლეის 3. 39. და პო 
ე მეტად უხე- 

ახოვი. უარის 
თქმა საბჭოთა წინადადებების მიღებაზე. აღ- 

ნა რა, რომ სპააკმა (ბელგია) ვრცლად ილა 
აკა ომის საფრთხით გამოწვეულ შიშზე, 

მოპელეჭსკიმ სთქვა: 
„სპააკმა დუმილით აუარა გვერდი იმ გარე– 

ს, რომ ეს შიში ექსპორტირებულთ, შე 
ერთებული შტატებიდან, რომლებიც გამალე– 
ბით «არა, ნ", 

  

პოლონეთის 

    

   

  

    

    

   

    

      

        

    

    

    

ვსკიმ უპასუხა ბრიტანეთის 
კნეილს, რომელმაც წარსულ სხდო- 

წ არითმეტიკა კარგად ვი 
და სთქვა: მას მაინც არ ესმის, თუ რას 

საბჭოთა _ წინადადება 
ესამედით შემცირების 
ევსკიმ განაგრძო: – „მე მგონია, რომ 

მა ცუდად იცის არითმეტიკა, თუ ასე- 
არეა საქმე არ გაეგება. ყველასათვის 

ცნობილი და გასაგებია, თუ რას ნიშნავს“ ერ- 
თი მესამედით შეიარაღებს შემცირება. ეს 
ნიშნავს ომის საფრთხის მესამედით შემცირე- 

ს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყნის 
ავუნერგოთ მშვიდობის შენარჩუნე- 

საქმე აქ, რა თქმა უნდა, გაუგებ- 
ედ ის არის, რომ ბრიტა- 

ს არა სურს მიიღოს საბჭო- 

ღიღი 

შეიარაღების 
შესახებ. 

თი 

    
ლობა კი ი არა, 

    

თა წინაღადებანი. 

ულ მოძელევსკიმ 
თის ღელეგაცია, ას 

  

განაცხადა, რომ 
ასრულებს რა პო- 

ბას, მთლიანად და სავსე– 
პოთა დელეგაციის მიერ 

ბს. „სსრ კავშირის დე- 
რეზოლუციისათ- 
საქმით ცხად- 

და ვინ ესწრაფ- 
პირიქით, სურს ომი 

   

      

   
   

      

     
   

                

ბელორუსიის” დელეგა- 
აურმა- კ. ვ. კისელიოვმა გაიხსენა, 
კიდევ. 1946 წლის 14 დეკემბერს გე- 

მ მიიღო საბჭოთა წინა- 
რომ საჭიროა რაც შე- 

საერთოდ და შიმ- 
ძ- 

რალური ასამ- 

  

იარაღებული 

რის რეზოლუცია 
ი არ არის იმასთან და: 
იკის შეერთებული შტა   

ტებისა და ღიღი ბრიტანეთის წარმომადგენ- 
ლები უშიშროების საბჭოში, ატომის კომი. 
სიასა და ჩვეულებრივი ტიპის შეიარაღების 
კომისიაში ყოველივეს აკეთებდნენ იმისათვის, 
რომ ჩაეშალათ მისი განხორციელება. ამერი“ 
კის შეერთებული შტატებისა და ღიღი ბრი- 
ტანეთის წარმომადგენელთა ასეთი საქციელი 
იმით აიხსწება, რომ ამ ქვეყნების საგარეო 
პოლიტიკის კურსი ომის შემდეგ შეიცვალა. 
ექსპანსიის პოლიტიკა, რასაც შეერთებული 
მტატები მწეგიან, იწვევს გამალებულ 
შეიარაღებას. 

გენერალური ასამბლეის მესამე სესია, –- 
სთქვა კისელიოვმა,–- თავის ამოცანებსა და მო– 
ვალეორას ფერ შეასრულებდა, ყველა შესაძ- 
ლებელი ღონისძიება რომ არ მიეღო იმისათ– 
ვის, რათა შეეზღუდა შეიარაღება. „ბელორუ- 
სიის სს რესპუბლიკის დელეგაცია მბურვა- 
ლედ უჭერს მხარს საბჭოთა კავშირის წინადა- 
დებებს, რომლებიც რჩევას იძლევიან აიკრძა» 
ლოს ბტომური თარაღი, როგორც აგრესიული 
მიზნებისათვის განკუთვნილი იარაღი, და ერ 
თი წლის განმავლობაში მესამედით შემცირ- 
დეს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევ- 
რის შეიარაღებული ძალები. ამ ღონისძიებათა 
განხორციელება იქნებოდა შეიარაღების შემ- 
ცირების საქმეში გადადგმული პირველი ნაბი- 
ჯი. ამ წინადადებათა მიღება დაგვანახვებდა, 
რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციი 
მართლაც გამსჭვალულია მტკიცე მშვიდობი- 
სადმი მისწრაფებით. «გი სერიოზულ ლახვარს 
ჩასცემდა იმ ჯგუფების ექსპანსიონისტურ მის- 
წრაფებას, რომელთაც ჯერ კიდევ საკმაოდ 
ვერ შეუთვისებიათ გაკვეთილები ფაშისტური 
გერმანიისა და იმპერიალისტური იაპონიის სა- 
მარცხვინო კრახისა უკანასკნელ მსოფლაო ომ. 
ში, 

ახალ 

ჰოლანდიის დელეგატი მიეცა პესიმისტურ 
მოგონებებს თავის თანამშრომლობაზე ერთა 
ლიგის განიარაღების ავადმოსაგონარ კომისიაში. 
ეს მოგონებანი მას იმისთვის დასჭირდა; რომ 
გამოეტანა ღასკვნა განიარაღების პრობლემის 
სიძნელისა და სირთულის შესახებ. გაიმეორა 
რა პოლონეთის დელეგატის მიერ უკვე გა- 
მოააშკარავებული მანევრი მაკნეილისა, „იგი 
ამტკიცებდა, რომ , შეიარაღების მესამედით 
შემცირება თითქოს გამოიწვევდა სხვადასხვა 
სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების არა- 
სამართლიანი თანაფარდობის დაწესებას, მან 
გაიმეორა ინგლისური თეზისიც, რომ შეიარა. 
ღების შემცირების საკითხის გადაჭრა თით- 
ქოს შეჟძლებელია მანამდე, სანამ წარმოდგე 
წილ არ იქნება ამომწურავი ინფორმაცია არსე– 
ბული შეიარაღების შესახებ დღა სანამ არ და- 
წესდებს ყოვლისშემცვლი საერთაშორისო 
კონტროლი. გზა ღა გზა ჰოლანდიის დღელეგატ- 
მა ეზვი გამოსთქვა, რომ როდისმე მოხერხდეს 
ასეთი კონტროლის დაწესება. 
დასასრულ მან განაცხადა, რომ უშიშროების 

მიღწევა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ „სა- 
ერთაშორისო ვითარების საერთო მოწესრიგე- 
ბის“ შედეგად. 

ღილი ბრიტანეთის · დელეგაციამ, რაკი 
გრძნობდა, რომ მაკნეილმა გუშინწინდელ «იმ- 
პროვიზებულ გამოსვლაში სრულიადაც ვერ 
მოახერხა დაესაბუთებინა უარისთქმა საბჭოთა 
წინადადებების მიღებაზე, დღეს, ასე ვთქვათ, 
მოიშველია „სტრატეგიული რეზერვები: იური 
დიული კომიტეტიდან პოლიტიკურ კომიტეტ- 
ში გადმოიყვანა დიდი ბრიტანეთის გენერა- 
ლური პროკურორი სერ პარტლეი შოუკროსი. 
მან წარმოსთქვა ვრცელი სიტყვა რომელმაც 
სრულიადაც ვერ განამტკიცა იმათი პოზიციები, 
ვინც საბჭოთა წინადადებების მიღებას ეწინა- 
აღმდეგება. შოუკროსმა იხმარა იგივე შაბლო- 
ნური ხერხი, რასაც მუღამ მიმართავენ ამერი 
კის შეერთებული შტატებისა და ღიღი ბრიტა- 
წეთის დელეგატები, როცა მათ სათქმელი არა 
აქვთ რა საბჭოთა წინადადებების არსის > 

  
აღმდეგ: მან ეს წინაღადებანი „პროპაგანდად" 
გამოაცხადა. 

აკრიტიკებდა რა რეზოლუციის საბჭოთა 
პროექტს ატომური იარაღის აკრძალვისა და 
დიდ სახელმწიფოთა შეიარაღების ერთი წლის 
განმავლობაში მესამედით შემცირების შესა- 
ხებ, ტრიტანეთის დელეგატი ისე უხეშად მოქ- 
მედებდა, რომ მოგვცა მხოლოდ «მის დამაჯე– 
რებელი დადასტურება, რომ საბჭოთა წინაღა- 
დებანი სწორი ღა დროულია. მაგალითად, იგი 
გამოვიდა საბჭოთა წინადადებების იმ პუნქტის 
წინააღმდეგ, სადაც ნათქვამია, რომ ასამბლეა 
ისწრაფვის განამტკიცოს მშვიდობის საქმე და 
მოსპოს საფრთხე ახალი ომისა, რასაც ექსპან– 
სიონისტური ღა სხვა რეაქციული ელემენტე– 
ბი აღვივებენ. მოუკროსი ილაშგრებდა ამ პუნ– 
ქტის წინააღმდეგ და აცხადებდა, რომ იგი მი 
მახთულია.. ამერიკის შეერთებული შტატე: 
ბისა და დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ, თუმცა 
რეზოლუციის პროექტში არც ამერიკის შეერ- 
თებული სუხი იიი არც ღიდი ბრიტანეთი 
მოხსენებული არ 

რაკი არ 0. უის საბჭოთა წინად. 
დებების მშვიდობისმოყვარე ხასიათი, ბრიტა- 
წეთის დელეგატმა განაცხადა, რომ მას არ მოს– 
წონს.. ვიშინსკის კილო, რომელმაც ეს წინა- 
დადებები შეიტანა. შოუკროსმა თავისი სიტ- 
ყვა მოთაფლული კილოთი წარმოსთქვ. მაგ 
რამ მისი სიტყვის არსი სრულიადაც მშვიდო 
ბისმოყვარე არ იყო, პირიქით, იგი აღსავსე 
«ყო უაღრესად უხეში გამოხდომებით საბჭოთა 
კავშირის წინააღმდეგ. დიდი ბრიტანეთის გე– 
ნერალურმა პროკურორმა, რომელიც 3 წლის 
წინათ ბრალმდებლად გამოვიდა ნიურნბურგის 
პროცესზე მთავარ ნაცისტ მეთაურთა წინა- 
აღმდეგ, ამჯერად თავი ისე დაიმდაბლა, რომ 

გაიმეორა გებელსის ზღაპრები ყბადაღებულ 
„რკინის ფარდაზე“. 
შოუკროსმა ვერ უარჰყო, რომ საბჭოთა წი- 

ნაღაღებებს ფართოდ დაუჭირა მხარი საზოგა 
დღოებრიობამ, რომელიც დაძაბულად აღევნებს 
თვალყურს ამ წინადადებათა განხილვის მსვლე- 
ლობას. „არაფერს არ შეუძლია, სთქვა მან,–- 
«სე აღვილად ჩაუნერგოს «იმედი და მოალბოს 
ადამიანთა გული ომით გამოფიტულ ამ მსოფ- 
ლიოში, როგორც განიარაღების დაპირებას და 
აქედან გამომდინარე მშვიდობის პერსპექტი- 
ვას. მათთვის არაფერი არ იქნებოდა თმაზე 
უფრო სასტიკი გამცემლობა, როგორც ამ. და- 
პირების შეუსრულებლობა". მაგრამ, “მიუხე– 
დავად ამისა, შოუკროსის მთელმა გამოსვლამ 
ცხადჰყო, რომ ბრიტანეთის დელეგაცია სრუ- 
ლიადაც არ აპირებს მბარი დაუჭიროს საბჭო- 
თა წინძდაღებებს. : 

სირიის დელეგატსაც, რომელიც უკანასკნე- 
ლი გამოვიდა დღევანდელ სხდომაზე, არ შეეძ- 
ლო არ ეღიარებინა, რომ მსოფლიოს ყველა 
ხალხს სწყურია გამალებული შეიარაღების 
შეწყვეტა, მაგრამ მან ვერ გაბედა წინააღმდე– 
გობა გაეწია დასავლეთ სახელმწიფოთა წარ- 
მომადგენლებისათვის, რომელთაც არა სურთ 
დაეთანხმონ საბჭოთა წინადადებებს. გაუბე- 
დავად განაცხადა რა, თითქოს «მ წინადადე- 
ბებს „ზოგადი ბუნდოვანი ხასიათი“ აქვთ, Lი- 
რიის ღელეგატმა შეიტანა რეზოლუციის თა- 
ვისი მართლაც ზოგადი და მართლაც ბუნდო- 
ვანი პროექტი. იგი წინადადებას იძლევა: გე-. 
ნერალური ასამბლეა ღასჯერდეს იმას, რომ 
უშიშროების საბჭოს მისცე” რეკომენდაცია, 
რაც არავის არაფერს ავალებს, „განაგრძოს 
შეიარაღების მოწესრიგებისა და შემცირების 
საკითხის შესწავლა ჩვეულებრივი შყიარაღე- 
ბის კომისიის დახმარებით" ღა მოუწოდოს გა- 
ერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრებს, 
„რომ მათ ამ მიზნით გაუაღვილონ მუშაობა 
კომისიას". 

საბპოთა წინადადებების განხილვა გაგრძელ»   დება წუვეს 330201 ორშაბათს. 

_ სუვერენიტეტის სწრაფად და სრულად აღდგე- 
ნისათვის. · 

ფსენიანი, 9 ოქტომბერი, (საკდესი). ფხენი. 
აწის რადიომ გამოაქვეყნა კორეის სახალხო- 
დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო. საქმე 
თა მინისტრ პაკ ხენ ენის შემდეგი განცხადე 
ბა: 

„კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბ- 
ლიკის მთავრობის დავალებით პატივი მაქვს 
განვაცხადო შემდეგი: 

კორეელმა ხალხმა, რომელიც მოკავშირე სა- 
ხელმწიფოთა შეიარაღებულმა ძალებმა ჯაათა- 
ვისუფლეს «იაპონელი იმპერიალისტების თით- 
ქმის ნახევარი საუკუნის კოლონიური უღლისა. 
გან, პირველი დღიდანვე დაიწყო ბრძოლა თა- 
ვისი პოლიტიკური, ეკონომიური, კულტურუ– 
ლი დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოებრივი 

, 
მიუხედავად იმისა, რომ შინაურმა რეაქციამ 

გარეშე რეაქციული ძალების დახმარებით არა 
ერთხელ სცადა ლახვარი ჩაეცა ჩვენი ხალხის 
განმტკიცებული ერთიანობისათვის, ჩვენ სამი 
წლის განმავლობაში, რამაც ჩვენი განთავ»- 
სუფლების მომენტიდან განვლო, მივაღწიეთ 
უდიდეს წარმატებებს ჩვენი სამშობლოს დე– 
მოკრატიული გარდაქმნის საქმეში. ჩვენი ხალ 
ხის სამი წლის ბრძოლამ თავისი დამოუკიდებე- 
ლი' სახელმწიფოს აღდგენისათვის მთელ მსოფ– 
ლიოს დაანახვა კორეელი ზალხის მტკიცე ჯა- 
დაწყვეტილება და მისწრაფება რომ თანას. 
წორუფლებიანი წევრი იყოს მსოფლაოს თავი- 
სუფლებისმოყვარე ხალხთა ოჯახში ჩვენმა 

ხალხმა, რომელიც ისწრაფვის რაც შეიძლება 
მალე გააერთაანოს ჩვენი ქვეყანა ერთიან ღა- 
მოუკიდებელ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, 
1948 წლის აგვისტოში არჩევნები მოაწყო სამ-   
ფხენიანი, 9 ოქტომბერი. (საკდესი. კო- 

რეის პრესაში გამოქვეყნებულია ჩრდილოეთ 
კორეის დეპეშათა სააგენტოს ცნობა, რომელ- 
შიც. ნათქვამია: 

კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბ- 
ლიკის უმაღლესი სახალხო კრების პირველ სე. 
სიაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომე- 
ლიც მთავრობას ავალებს საჭირო შემთხვევა- 
ში თავისი დელეგაცია გაგზავნოს გაერთიანე 
ბული ერების გენერალურ ასამბლეაზე კო. 
რეის საკითხის განხილვაში მონაწილეობის მი– 
საღებად. ამასთან დაკავშირებით მინისტრთა 
კაბინეტმა 7 ოქტომბრის სხდომაზე საჭიროდ 
მიიჩნია მთავრობიV დელეგაცია გაგზავნოს გა- 
ერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერა- 
ლური ასამბლეის სესიაზე, აგრეთვე გამოიტანა. 
გადაწყვეტილება თხოვნით მიმართოს გაერთია.. 
ნებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ 
ასამბლეას, რომ შესაძლებლობა მისცის კო- 
რეის სახალხო-დემოკრატიული რესპუბლიკის 
დელეგაციას მონაწილეობა მიიღოს გეწერალუ- 
რი ასამბლეის სესიაზე კორეის საკითხის გან. 
ხილვაში. გადაწყდა აგრეთვე მიმართოს საფ 
რანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შუმანს 
თხოვნით, რომ ამ დელეგაციას მისცეს საუ- 
რანგეთში შესელის ვიზა. 

მინისტრთა კაბინეტმა, ნათქვამია ცნობაში, 
დანიშნა მთავრობის დელეგაცი, რომელიც 
გენერალურ ასამბლეის სესიაზე უნდა გაიგზავ- 
ნოს. დელეგაციაში შედიან: დელეგაციის მეთა. 
ური – საგარეო საქმეთა 'მინისტრი პაკ ხენ 
ენი, წევრები: ხონ მენ ხი, ლ« ენი, პაკ დენ ათ” 
და ხონ გი დიუ. 

გაზეთები აქვეყნებენ აგრეთვე კორეის სა. 
გარეო საქმეთა მინისტრის პაკ ხენ ენის ღეპე- 
შას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გე– 
მაულეიბემვდ. მდივნის ტრიუგვე. ლისადმი. დებე. 

ს 
მას შემდეგ, ს რაც მოკაკშირე სახელმწიფოთა 

შეიარაღებულმა ძალებმა კორეა გაათავძსუფ. 
ლეს იაპონური იმპერიალიზმის ხანგრძლივი 
კოლონიური უღლისაგან” ჩვენს ქვეყანაში 
უდიდესი «სტორიული მნიშვნელობის ცვლი- 
"ლებანი მოხდა. ეს ცვლილებანი 99 შეუპოვარი 
'და განუწყვეტელი ბრძოლის შედეგია, რომე 
საც კორეელი ხალხი ეწევა თავისი ეროვნული 
ეკონომიკის, კულტურისა და სახელმწიფოებ- 
რივი დამოუკიდებლობის "აღდგენისათვის. თა- 

ლონდონი, 7 ოქტომბერი. რაკდესი). რო- 
გორც რეიტერის სააგენტოს კორესპონდენტი 
სტამბოლიდან იუწყება, ტ ოქტომბერს შავ 
ზღვაში, ბოსფორის სრუტის რაიონში დაიწყო 
მანევრები თურქეთის სახმელეთო, სამხედრო– 
საზღვაო და საჰაერო ძალების მონაწიღეობით. 

_ სამშაბათი, " 
“ აებსეეღაეა_ 

პოტეის საგატეო საქმეთა მინისზჩის განცხადება. 
ხრეთ და” ჩრდილოეთ” კორეაში. ეს არჩევნები |. 
წ “ხალხის ნების თავისუფალი და კანონიე- 
რი გამოცხადება იყო. არჩევნებში მონაწილე– 
ობდნენ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის მო- 
სახლეობის აბსოლუტური უმრავლესოა და 
ყველა ძირითაღი პოლიტიკური პარტი- ღა 
სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების საზო- 
გადოებრივი ორგანიზაციები ამ არჩევნების 
საფუძველზე კორეაში შეიქმნა ერთიანი საკა. 
ნონმდებლო. ორგანო –- კორეის უმაღლესი სა- 
ხალხო კრება და კორეის სახალხო დემოკრა– 
ტიული რესპუბლიკის მთავრობა. 

კორეის სახალხო-დემოკრატიული რესპუბ. 
ლიკის მთავრობამ წამოაყენა კორეის სრული 
ღამოუკიდებლობის მიღწევისა და დემოკრა- 
ტიული სახელმწიფოს შექმნის პროგრამ. და 
კორეელი ხალბი მიჰყავს ამ გზით. 

გამოვხატავ რა მთელი კორეელი ზალხის 
ერთსულოვან მისწრაფებას, ჩემი მთავრობის 
ხელით წინადადებით მივმართავ · დემოკრა– 

ტიულ სახელმწიფოთა მთავრობებს, რომელ- 
თაც სურთ ნორმალური ურთიერთობა იქონიონ 

კორეის აა ვევემბავიის. რესბუბლიკას- 
თან, დიპლომატიურ! ურთი 
ერთობა დაამყარონ ეთ საა... 
ტიულ რესპუბლიკასთან. 

ღრმა რწმენას გამოვთქვამ, რომ კორეის სა– 
ხალხო-ღემოკრატიულ რესპუბლიკასა და 
მსოფლიოს თავისუფლებისმოყვრე ქვეყნებს 
შორის დიპლომატიური ღა მჭიდრო ეკონომიუ. 
რი ურთიერთობის დამყარება ხელს შეუწყობს 
არა მარტო კორეის სწრაფ ეროვნულ აღორძი 
ნებას და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლო.. 
ბის აღდგენას, არამედ მშვიდობისა ღა უშიშ. 
როების განმტკიცებასაც მთელ მსოფლიოში", 

  

ჰორეის სახალხM-ლემოკრაზიული რესპუბლიჰის მთაჭრობის 
მწჩმპრთქა გაერთიანებული ერების Mრგანჩზაციისადმი 

თი სუვერენული სახელმწიფოს რაც შეიძლე– 
მალე შესაქმნელად, რისთვისაც ჩვენი ხალ- 

ხი 40 წლის მანძილზე სისხლისმღვრელ ზრძო- 
ლას აწარმოებდა იაპონელ კოლონიზატორებ. 
თან, 1948 წლის აგვისტოში სამხრეთ და 
ჩრდილოეთ კორეაში. მოეწყო საერთო. არჩევ- 
ნები, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო კორეის 
ყველა ამომრჩეველთ. 85,2 პროცენტმა. ეს 
არჩევნები ჩვენი ხალხის ნებს თავისუფალი 
და კანონიერი გამოხატულება იყო. ამავე დროს 
ამ არჩევნებმა. მთელ მსოფლიოს დაანახვეს 
ჩვენი ხალხის ძალა და სიმტკიცე მთელი ჩვენი 
ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლაში. 

ამ არჩევნების სპფუძველზე ოხაში შექმ 
ნილია ჩვენი ხალხისათვის ღიდი ხნის სანატ- 
რელი საკანონმდებლო ღა აღმასრულებელი ხე- 
ლისუფლების უმაღლესი ორგანოები: კორეის 
უმაღლესი სახალხო კრება და კორეის სახალ- 
ხო-დემოკრატიული რესპუბლიკი” ერთიანი 
მთავრობა, რომელთა შემადგენლობაში წარ. 
მოდგეწილის სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის 
ყველა ძირითადი ' პოლიტიკური პარტი და 

განიზაცია, საზოგადოებრივი და მოსახლეობის 
ყველა სოციალური ფენა. 
ზემოაღნიშნულის მიხედვით, კორეის სა- 

ხალხო. დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავ 
რობამ დამავალა მოგმართოთ, ბატონო გენერა- 
ლურო მდივანო, თხოვნით – მისცეთ საშუა- 
ლება კორეის სახალხო დემოკრატიული რეს. 
პუბლიკის მთავრობის წარმომადგენელთ მიი– 
ღონ მონაწილეობა გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის სესია- 
ზე კორეის საკითხის განხილვაში მტკიცედ 
გვჯერა, არავინ უარჰყოფს იმ პრინციპს, რომ 
ამათუიმ ერის საკითხი განხილულ და გადა 
წყვეტილ უნდა იქნას ამავე ერის კანონიერ 
წარმომადგენელთა მონაწილეობით...” 

იმედი მაქვს, რომ თქვენ, ბატონო გენერა- 
ლურო მდივანო, დააკმაყოფილებთ კორეის სა- 
ხალხო-დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავ. 
რობის ზემოხსენებულ თხოვნას და მაცნობებთ 
თქვენს გადაწყვეტილებას", 

პაკ ხენ ენმა ანალოგიური ღეპეშა გაუგზა;ვნა 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენე 
რალური ასამბლეის მესამე სესიის თავმჯდო- 
მარეს ევატს, 

  

თურქეთის არმიისა და შლოჭის მანევრები 
დრო დახმარების გამწევი ამერიკის” მისიის" 
ხელმძღვანელები და რამდენიმე სამხუდრო ატა- 
შე. მანევრებს ესწრებიან აგრეთვე თურქეთ«ს 
რესპუბლიკის პრეზიდენტი გენერალი ინენიუ 
და თურქეთის გენერალური შტაბის უფროსი   მანევრებს ესწრებიან „თურქეთისათკის სამხე- ომურტაკი, 

სხვადასხვა პოლიტიკური მიმართულების ორ-, 

"სიგრძეზე ხტომა, სიმაღლეზე ხტომაში · 

    

    
     

        

   

   
     

    
    
   
     

   

    

   

  

     

   
   
   

    

    

   
        

    

    

     

    

     

  

    
    

    

   

  

ყ . I 
როგორც ცნობილია, „სსრ კ! ათოს 

„ა, ხოს ა ღი 

გუ 5 ოქტომბ ე' 
აეე ასალფი მსაჯის: ამს. 
ტვის მოქმედება არასწორად მიიჩნიეს და 
ხი აია მინისტრთა საბჭოსთან 

ბულმს ფიზიკური კულტურისა ღა ს 

შესს და „ტორპედოს" მატჩის 1... 
გათამაშების გამო იცვლება „სსრ “ვავშირის 
სამიგ მოსაპოვებლად შემღგოში თამაშის კა. 
ლენდღარი. ნახევარსაფიწალო. თამაში „სპარტაკ. 
სა“ (მოსკოვი) და „დინამოს“ (თბილისი) შორის 
შესდგება 15 ოქტომბერს. „დინამოს" (მოსკოკი) 

გუნდი ცღკა-,ტორპედოს" გუნდების მატჩში 
აა ოე შეხვდება 17 ოქტომბერს. (სა, ) = 

საქართველოს თასი შეხბურთში 
მწიბეს სოხუმელებმ). 

7 ოქტომბერს ბერიას სახელობის '„დინ.. 
მოს" სტადიონზე "გაიმართა საფინალო მატი 
საქართველოს თასზე. თამაშობდნენ სოხუმის 
და ბათუმის „დინამოს! 

ორია ტაიმის 90-წუთიანი ბრძოლა დამთავრ.. 
და ფრედ – 3:3. 

წესის თანახმად გუნდებმა განაგრძეს თამა- 
ში კიდევ 30 წუთს, . ამჯერაღ სოხუმელებ?, 
თაწაანთი უბირატეს თხა ჯემოიმედაბნბ. დაორტ. 
ჩი მოიგეს ანგარიშით 5:3. 

,„ გამარჯვებულ გუხღს გადაეცა ბროლის თასი. 

– ამიერჰავჰასიის მშძმქ. 
რესპუბლიჰების სპარჭაკიმადა 
10 ოქტომბერს, სომხეთის სსრ დედაქალა; 

ერევნის „დინამოს“ სტადიონზე საზეიმო. ვითა- 
რებაში გაიხსნა ამიერკავკასიის რესპუბლიკე- 
ბის ტრადიციული სპარტაკიადა, რომელიც მი. 
ეპღვნა! ლენინურ-სტალინური კომკაქშბრის ვი. 
წლისთავს. 

შეჯიბრება ღაიწყო ერთღროულაღ სარბენ 
ბილიკებზე, ჩოგბურთია ღა კალათბურთის 
მოედნებზე და საცურაო აუზში. 

რბენაში 100 მეტრის მანძილზე ვაეთა შო. 
რის პირველობა მოიპოვეს აზერბაიჯანის წარ. 
მომადგენლებმა მადატოვმა დღა არზუმანოვმ.. 
სპორტის დამსახურებულმა ოსტატმა ელენე 
გოკიელმა ადვილად მოიგო ორი პირველი აღ- 
გილი: თარჯრბენი 80 მეტრის მანძილზე · 

შორის პირველობა მოიპოვა სპორტის ოსტა, 
% ათანელაშვილმა, რომელიც გადახტა 1 მეტრს». 
და 88 სანტიმეტრზე. ბირთვის კვრაში გამარ». 

ვება დარჩა ქართველ სპორტსმენს უ. ტეფნა. 
ე". ; 
აქართველოს ქალთა გუნდმ. ოსტ-ტურაღ 

ჩატარა შეხვედრა ბაქოელებთან და გაიმარჯ- 
ვა ანგარიშით 37:27, გაცილებით უფრო და. 
ძაბული ბრძოლა ჰქონდათ ვაჟთა გუნდებს. 
მატჩი დასრულდა ანგარიშით 38:33 საქართ. 
ველოს გუნდის სასარგებლოდ. 

სომხეთის და საქართველოს ჩოგბურთელთა 
შეხვედრა დასრულდა საქართველოს გუნდის 
გამარჯვებით, 811. 

საინტერესო გამოდგა სომხეთის და აზერბა:. 
ჯანის ფესბურთელთ გუნდების შეხვედრა, 
რომელიც დაძაბული თამაშის შემდეგ  დაL- 
რულდა ფრედ, ანგარიშით 1:1. 

პირველ დღეს ცურვაში, რომელიც ღია ზა- 
სეიწში სწარმოებდა, გამარჯვება ხვდათ სომ- 
ზეთის. სპორტსმენებს. თ. ტალიანსკაიმ (სა 
ქართველო) და მ. ბეზუგლოვამ (სომხეთი) დაამ 
ყარეს ახალლთ რესპუბლიკური რეკორდები 

ცურვაში. არვ 

    

პასუხისმგებელი რედაქტორის 

მოადგილე ი. ნატროშვილი 

  

  

  

სამეცნივრო ს 

  

ს, 16), მედიცინის 

    

ტორიაში (მელ 
რცხილაძე ცინის მეცნიერებათა 

  

დისერტაციას ე თემაზე: 
ბის გამოყენების ზო ხერთი საკითხი და მათი გამოყენე გ 

    

    

    

პროფეს ორი დ, სოსნოვსკი. 

#2. 

    

ციურ სნეულებათა კათედრის გამგის 
კონკურსში მონაწილეობის მსურველმ 

  თანადოღ შემოწმებულ 
ფურცელი, 

  

_ თბილისის სახელეწიფო. სამეღიცინო. ინსტიტუტი აცხადებს, რომ იმტიტუტის 
აა .ს!”ძ”ძშწ/””მეე“ 
მეცნიერებათა კანდიდატი ჩრაკლი მიხეილის-ძე 

თველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, 
სახურებული მოღვაწე, პროფესორი მ. უგრელიძე, 

, პროფესორი ვ, ვარაზი, მედიცინის 
> სცქიმანაური დ და საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი 

თ შეუძლიათ გაეცნონ შრომას სამედიცინო: ინსტი, 

თბილისის სახელმწიფო. სამედიცინო. ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს ინფექ- | 
თანამ დებობაზე, | 

ა დირექტორის სახელზე უნდა წარმოადგინოს სა- 
ი განცხადება და შემღე გი საბუთები: 

ვტობიოგრაფია, უმაღლეს სასწავლებლის ღამთავრების დიპლომის ასლი, საბუ- 
თი სამეცნიერო ხარისხის და წოდების მინიჭების შესახებ, სამეცნიერო ნაშრომების სია და 
თვით ნაშრომები, საქმიანი და პოლიტიკური. დახასიათება საბუშაოს უკანასკნელი ადგილი- 

| დან, სამეცნიერო ნაშრომების რეცენზიები, ფოტოსურათი. 

კონკურსის ვადა -- ერთი თვე დღიდან ამ განცხადების გამოქვეყნებისა, 
|” განცხადება მიიღება ინსტიტუტის დირექციაში (მელიქიშვილის ქ. # 16. 

დოქტორის ხარისის მოსა 
„პედიატრიაში სულფონამიდოვანი პრეპარატე- 
ქიმიურ-ფარმაკოლოგიურ თვისებათა ანალიზი“: 

სამეცნიერო 

მეცნიერებათა 

ტუტას ბიბლანთეკაში (ას. 

კადრების აღრიცხვის პირადი 

თეაჭრებშიჩ 
ფალიაშვილის სახელობის“ ოპე- 

რისა და ბალეტის-- 12» „ტრუბადუ- 
რი“ (13 აბ, IL წარმ), 13-X-- ბაში-აჩუკი“ 
(I1 აბ. L წარმ; 
რუსთაველის სახელობის დრამა- 

ტიული – 127 „ერთი ღამის შეცდომე- 
ბი“ (13 სერ. IL წარმ), 13-X „სადგურის 
უფროსი (14 სერ. 1 წარმ.) 
მარჯანიშვილის სახელობის დრა- 

მატიული -– 12» „გულსუნდა“ (5 სერ. 
1 წარმ), 13-X „მოძლვარი“ (3 სერ. 2 წარმ); 
გრიბოედოვის სახელობის ლდრა- 

გზატიული – 12X”7 „ტანი“ (13 აბ I 
წარმ), 13-X „ტანია“ (14 აბ. IL წარმა; 
სომხური ღრამატიული – 12-Xჯ 

„საიათნოვა“, 13-X-- „ღალატი“; 
მოზარდ მაყურებელთა კარ- 

თული -- 12-X „წითელქუდა“ (46 აბ. 12 
ს), „სურამის ციხე“ (2 და 4 აბ. 8 ს), 13-X 

(5 ღა 6 »ბ.8 ს), 
მოზარდ მაყუტებელთა რუსული 

12-X „კრაზანა“ (129 აბ. 6-30 წ, 9 ს), 13-X 
„თოვლის დედოფალა“ (86 აბ., 9-30 წ). 

„ბაში-აჩუკი“ 

მშობლები ალექსანდრე, ნინა, დები თამარ ღა 
ვენერა, ძმა მიშა, ბიძა გიორგი, ძალუები მა– 
წია და მარო, მამიდები თიკო და ელო, ბიძა- 
შვილები ლონგო, გაიოზი, ვალიკო და ივლი- 
ტა როსეფაშვილები, გულო და მედეა კახიძე- 
ები იუწყებიან თინა როსეფაშვილის გარდაც- 
ვალებას. დაკრძალვა ს. ახალსოფელში (ყვარ- 
ლის. რაიონი), 

მშრომელთა” დეპუტატების თბილისის სა) 
ლაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი 
იუწყება თბილისის საბჭოს ღეპუტატის. აკა- 

დაცვალებას. 
ღემიკოს გრიგოლ მიხეილის.ძე ხოხის გარ-” 

   
   

   

სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფა- 

კულტეტის საფაკულტეტო. შეი. 
კლინიკის კოლექტივი იუწყება აკადემიკოს 
გრიგოლ მიხეილის-ძე მუხაძის გარდაცვალე- 
ბას 

  

ეგნატე ღა ვალია ფიფიები შვილით ვახტან. 
ეებებესიიიი ი აა” 

ლის.ძე მუხაძის გარდაცვალებას, 
  

რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური 
საავადმყოფოს 1 ქირურგიული განყოფილუ- 
ბის ექიმები: მიხაილიდი, კაჭკაჭაშვილი, ოთა– 
როვა, დარახველიძე, ხოტენაშვილი, რ. ქორ- 
ჩილავა,, ლეკიაშვილი, მახარობლიშვილი, 
კორინთელი, ფირცხალეიშვილი, კვაჭაძე, ჩი– 
კვილაძე, კევლიშვილი, ნანობაშვილი, უსეი– 
ნაშვილი იუწყებიან აკადემიკოს გრიგოლ 
მიხეილის-ძე მუხაძის გარდაცვალებას. 

  

თამარ, ალექსანდრე, მზია, ნათელა და გივი 
გზირიშვილები იუწყებიან აკადემიკოს გრი: 
გოლ მიხეილის.ძე მუხაძის გარდაცვალებას. 

  

   
   
    

   

პეღიატრიული და სანიტარულ.ჰიგიენერი 
ფაკულტეტების საფაკულტეტო თერაპიის 
კლინიკა და რესპუბლიკური საავაღმყოფოს 
II თერაპიული განყოფილება იუწყება აკა-” 
დემიკოს გრიგოლ მიბეილის-ძე მუხაძის გარ- 
დაცვალებას. 
  

  

სისხლის გადასხმის ინსტიტუტის თანამშრომ- 
ლები მ. მუჯირი, თ. ჟვანია, ე. წვერავა, შ. 
თოფურია ღრმა მწუხარებით იუწყებიან მას 
წავლებლისა და ხელმძღვანელის აკადემიკოს 

  

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო «ინსტი- 
ტუტის პედიატრიული და სანიტარულ. პიგიე.. 
ნური ფაკულტეტების ზოგადი ქირურგიის 
კათედრა და რესპუბლიკის ცენტრალური 
კლინიკური საავადმყოფოს მეორე  ქირურ- 
გიული და უროლოგიური განყოფილება «უწ- 
ყება აკადემიკოს გრიგოლ მიხეილის-ძე მუხა- 
ძის გარდაცვალებას. 

გრიგოლ მიხეილის-ძე მუხაძის გარდაცვალე– 
ბას. 
  

მეუღლე სონა, შვილები ზოია, ეთერ, ძმა. 
რომანოზ ხომასურიძეები, 2. გოგლიძე, ა. 
კალმახელიძე, ს. გობეჯიშვილი ოჯახებით 
იუწყებიან პლატონ ერმილეს-ძე ხომახური- 
ძის გარდაცვალებას. პანაშვიდი 12-X, 7 ს. 
გამოსვენება 19-X, 5 ს. დიდუბის, 6. 

  

   

        

   

მ, ცხაკაია, ა. ედიბერიძე, კ. ჩიქოვანი, გ. 
მჟავანაძე, გ. ფავლენიშვილი, ა. ჯაგაშვილი, 
ე- ქურდიანი, ი. ფარეშაშვილი, გ. ინასარიძე, 
გ. ნიშნიანიძე, ნ კიკაბიძე, ნ. ნიტიშვილი, 
თ. ლაღიძე, თ. ნინიძე, მ. შენგელია, «. ჩუ 
ბინიძე, ვ. ჟღენტი იუწყებიან აჯაღემიკოს 
გრიგოლ მიხეილის-ძე მუხაძის ხარდაცვალე– 
ბას. : 
  

  

   
    

ქალაქის პირველი საავადმყოფოს კოლექტივი 
ღრმა მწუხარებით იუწყება ქართული ქი 
რურგიის ფუძემდებლის აკადემიკოს გრიგოლ 

მიხეილის-ძე მუხაძის გარღაცვალებას. 
  

    

  

  

ნქანთა და ზელსაწყოების 

მაღაზია. 

რავი მანქანები, საათები--ხელის, 

ტიკური, 
' ლი, საბეპდი-საანგარიშო 

აგრეთვე 
მანქანები   

მომსმარებეილთა საყურადღებოდ | 
მშენებლობის საკავშირო სამინისტროს მიერ ქ. თბი- 

აყვა. 'ლესელიპის ქ. # 4, გაიხსნა საფირმო სპეციალიზებული სანიმუშო საჩვენებელი 

მაღაზიაში «ყიდება: საუკეთესო ახალი კონსტრუქციის უკანასკნელი გამოშვების საკე. 
,,ჯიბის,კედლის და 

სხვა ლაბორატორიული ხელსაწყო და მოწყობილობა, ქიმიური ქურჭე- 
და საფარგლე- 

ოპ- მაგიდისა ელექტროსაზომი,   
  

  

არსებული სახელმწიფო ტრესტი „საქმო- 
მარაზება+“ აცხადებს, რომ მასალების და 
ა სელობის ირ ენტაბიზაცვის "ატარებს. 
თან დაკავშირებით თავის საბაზისო საწყო- 
ბიღან ყოველგვარი მასალისა და საქონლის 

გაცემა შეწყკეტილი იქნებ“ «. წ. 20 ოქ- 
ტომბრიდან 1 ნოემბრამდე.   ალა აეავებაია არიაუადურეაისთეიემინე იი სთამბიიაბეშ 

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან 

სამკურნალო ფაკულტეტის პროპედეეტიკუ- 
ლი ქირურგიული კლინიკა იუწყება საქართ- 
ველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვი- 
ლი წევრის, ჰოსპიტლლური ქირურგიული 
კლინიკის გამგის, პროფესორ გრიგოლ მიხეი- 
ლის-ძე მუხაძის გარდაცვალებას, 

რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური 
საავადმყოფოს უროლოგიური განყოფალების 
კოლექტივი ღრმა მწუხარებით «უწყება გან 
ყოფილების ფუძემდებლის აკადემიკოს გრი:     გოლ მიხეილის-ძე მუხაძის გარდაცვალებას, 

საქართველოს მედსანშრომის პროფკავშირის 
ცენტრალური კომიტეტი და სამეცნიერო სექ- 
ცია იუწყებიან მეცნიერების დამსახურებუ- 
ლი მოღვაწის, პროფესორ გრიგოლ მიხეი. 
ლის.ძე მუხაძის გარდაცვალებას. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატ- 
  

თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის ჰოსპი- 
ტალური ქირურგიული კლინიკის ასპირანტე. 
ბი: თ. სიხარულიძე, თ. სირია, შ. მაჭავარია– 
ნი, თ. ახმეტელი. იუწყებიან აკადემიკოს 
გრიგოლ მიხეილის-ძე მუხაძის გარდაცვალე- 
ბას,   

     

   

   

     
    

    

მეუღლე პაშა, შვილები ოთარ ღა კაია, სიძე 
ვასილ სავიცკი იუწყებიან გერონტი ბენედიქ- 
ტეს-ძე გოგელიას გარდაცვალებას. პანაშვი.. 
დი 12, 13-X, 7 ს. გამოსვენება 14-X, 5 ს. ' 
მარჯანიშვილის, 33. 

რიული და სანპიგიენურ» ფაკულტეტების სა- 
ფაკულტეტო ქირურგიული კლინიკა იუწყება 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 
ღა საკავშირო სამედიცინო მეცნიერებათა 
აკადემიის ნამდვილი წევრის, მეცნიერების   დამსახურებული მოღვაწის პროფესორ გრი. 
გოლ მახეილის-ძე მუხაძის გარდაცვალებას. 

  

  

რედაქციის მისამართი: თბილისი, ლენინის ქ. M 98. ტელეფონები. პასუხისმგებელი მდივნის--8-08-62, სამდივნოსი--8-08-89, განყოფილ ებებისა: პროპაგანდის 8.82-06, პარტიული ცხოვრების» და საბჭოთა მშენებლობის –- 8-81-84, 
სატრანსპორტოსი--8. ო. კულტურის, ქოფაცზოვჩებისა და ფირ აცლს. უწ 80-M4, ადგილობრივ, კორესპომდენტთა ქსელაბი: დე წზრომელო» წერილების – 8.78 54, მორიგის» და გამომშვების – 8-61 65, გამომცემლობისა- 

  
  

  

ტარაქა LL0.200. 

სასოფლო სამეურნეო და სამრეწველო- 
8-61 MI, სტამბის ღირე'ტორის 

    
8.77.70.    
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