
ЈАВАН 
ТУНЕЛИ . 
ҺАЗЫРДЫР 
ТАҸИКИСТАНЫН ҹәну- 

бунда тикилмииг. тунелдән 

јералты ҹај ҝеҹәҹәкдир., Ти- 

кинтини гәбул едән комисси- 

јанын узвләри Вахиј сулары- 

ны ахытмаг уҹун тунелин 

һазыр олдугуна даир акты 

имзаламынлар. 2 

Әлкәдә ән ÖSİYK сајылан 
бу ирригасија тунелн баии- 
лангыҹыны Бајпазин су ан- 
барындан алыр. Һәмин ан- 
бар партлатма јолу илә Вах- 
пјын гаригысы кәсилдикдән 
сонра. јаранмындыр. Једди 
километр јарыма гәдәр узун" 
ayry “олан бу јералты ка- 
нал дар дәнизинин сујуну 
гураг Јаван овалырына ахы- 
даҹагдыр. 
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ИМПОЗИУМЛАР, конфранслар, “ел- 
ми сессијалар, мӱппавирәләр.. алим- 
ләр. арасында әлагәләрин, ӱнсијјәтин 
мӱхтәлиф формаларыдыр. Онлар ҹох 

вахт мәһз белә елми мәҹлисләрдә Ҝәруитуб 
TAHbILI олур, достлапырлар. 
Алимләр арасында әмәкдатлырын инки- 

пафына KƏMƏK едән.формалардан бири дә 
елмин мӱхтәлиф саһәләри да тәтил олу- 

ə ә мәктәбләр јај мәктәбләридир. нан 

алимләрин рәтбәтини газанмындыр: онлар 
франслардакына нисбәтән 

һа јахында 

. Ҹунҝи сессиј 

Б неҹә KYH дава 

диј ләри 20 ҝун, бә 

даһа ҹох ҹәкир. Елә буна ҝәрә дә јај мәк- 

тәбләринин тәикилинә хусуси диггәт јетири- 

лыр. 

Будур, республикамызда илк дәфә олараг 

мајын 15-дә Зугулбада ријазијјатҹыларын 

јај мәктәби а ымпдыр. Әмәкдаитымыз 

республика Елмләр Академијасы Ријазнј- 

јат вә Механика Институту директорунун 

елми ни узрә муавини, физика-ријазијјат 

елмләри намизәди Фәрамәз Магсудовдан 

јај мәктәби һаггында охуҹулара мәлумат 

вермәсини хаһниј етмиијдир. О демиидир: 

— Ријазијјатҹыларын јај мәктәбиндә 

групларын тәмсил нәзәријјәси вә оператор- 

ларын спектрал нәзәријјәси саһәсиндә әлдә 

едилмини сон нәтиҹәләр вә гариыда дуран 

актуал, перспектив мәсәләләр музакирә 

олунаҹагдыр. Ријазијјатын јухарыда адла- 

рыны ҹәкдијимиз саһәләри мҹ̧асир физика 

вә техниканын тәләбаты нәтиҹәсиндә јаран- 

мылдыр. Квант механикасынын бир сыра 

qox муӱһум проблемләри мәһз онларын тәг- 

биги илә Һәлл едилир. Азәрбајҹан алимлә- 

ри исә ријазијјатын бу саһәләриндә бәјук MY- 

вәффәгијјәтләр газанмынлар. Умуми вә 

дифференсиал операторларын спектрал нә- 

зәријјәсинин тәтбиги саһәсиндә республика- 
мызда ҝерулмуи и11- 
ләр хусусилә диггәтә- 
лајигдир. Муасир нә- 
зәри вә тәтбиги рија- 
зијјатда һәмин ипләр 
муһум әһәмијјәтә ма- 
ликдир. Мәктәбдә 

охунаҹаг MƏ"py3əvə- 

рин ҹохунун муәлли- 
фи һәмјерлиләримиз- 

дир. Мән илк нәвбәдә 

институтумузун әмәк- 

дапы физика-ријазиј- 

јат елмләри доктору 

M. Гасымовун €Ö3- 

әзунә гопма олмајан 

ИЈрединҝер оператору уҹун Квант сәпилмә 

нәзәријјәсинин һәлләринә ҝәрә ајрылмынгә, 

Азәрбајҹан ССР ЕА Кибернетика Институ- 

тунда нәзәри кибернетика ије"бәсинин MY- 

дири, досент ul, Аллаһвердијевин “Пара- 

метрдән асылы әз-езӱнә гоијма олмајан 

операторларын спектрал нәзәријјәсинин 6ə”- 

зи мәсәләләриә мә рузәләрини вә с. нәзәрдә 

тутурам. 

Әлкәмизин ҝәеркәмли ријазијјатҹылары, 

һабелә истедадлы ҝәнҹ елми итиҹиләр MƏK- 

тәбин мудавимләри арасындадырлар. Совет 

Иттифагынын мухтәлиф ҝуиәләриндән — 

Москвадан, Ленинграддан, Кијевдән, Ново- 

сибирскдән, Горкидән... игәһәримизә 100-ә 

јахын ријазијјатҹы ҝәлминдир. Полигадан, 

Маҹарыстандан, Болгарыстандан вә АДР- 

дән дә гонагларымыз олаҹагдыр. 

Мәктәбдә мәигәләләр 20 KYH ҹәкәҹәкдир. 

Алимләр сәһәрләр иҹмал мәгрузәләрини 

динләјәҹәк, ахтамлар исә семинарлара топ- 

лапјаҹаглар. Һәмин семинарларда онлар 

сон елми нәтиҹәләр барәдә һәмкарларына 

мәлумат верәҹәкләр. Мән әминәм ки, алим- 

ләрин бу KƏPYLİY фајдалы олаҹаг, онларын 

достлуг вә әмәкдатилыры даһа да MƏİKƏM- 

ләнәҹәк, Азәрбајҹанда елмин инкиијафына 

кемәк едәҹәкдир. 

ниивпигатиисннити
оптиптппДДДИт 

әһмә 

лы кита 
олдугу 
топланмындыр. 

Məmhyp Ҹили планри, 
АБ1П-ын ҝәркәмли,му Ҹејмс Олдриҹ, ip 
Паттерсон вә батгалары Норт, Уилјам 

зулмасындан, зӧраҝ̆ылыра пәрәст 

дан даныпјырлар. Охуҹуларын д 

ды фәсил ҹәлб едир..Бурада 
ин сәзләри вә TİY икалыларын езләрини : 
a тәблигатынын-Ј әмин фәсилдә буржу 

инандырыҹы ипәкилдә HÖ 
“Американын иҹ уз 

рында 

пннлә Кострома әјаләтиндәки €YTeli- 

x кә" 

риканын Hu 
СОГОНЈОКә 

кими ҝестәрән 

xb 

сатыма ÖypaxbıMbilLİBİD. 

ӧҹефкләр в 

Пабло Н 

HTTƏTHHH € 

уз китабҹ 

узу" 
КИТАБХАНАСЫНЫН- ХУСУСИ. 
БУРАХЫЛЫНЫ * 

XMA вә еОконјокә редакс̧ијасы,бАмериканын ИҸ Y3Y? ад- 

— мыпилаф. Китабҹ̧ада Америка һәјат тәрзини 

дәнә ан ә “публисистика мәгаләләри 

итидән, Ва 

(СИТА). 

еруда, инҝилис јазыҹысы 

тәрәгги хадимләри Ҹозеф 
буржуа әхлагынын по- 

ланмаг еһтирасын- 
вјук ҹәмијјәтә ад- 

ејук ҹәмијјәтә һаггында аме- 

ијунҹәлари верилмитдир. 

алан вә ријакарлырыны 

ia едән фактлар-вә рә”јләр ҝәтирилир. 

ас̧ы *Сојузпеҹатынә киоскла- 

Hi 
камәслум автопортрети 

ҜУРҸУСТАН ССР. Гал pa- 

јонунун Баратаијвили адына 

колхозунда республикада 

биринҹи олараг јаплыл ҹај 

јарпагы јырымына батплан- 

мыпдыр. Бу ил колхозҹулар 

пландан әлавә 30 тон ҹај 

јарпагы јыгмагы вәд ет- 
мипјләр, ИПӘКИЛДӘ: габаг- 

ҹыл колхозҹу Нелли Ква- 

рандзија. 

СИТА-нын фотохронинасы. 

АИЛӘ һәјатсевәр, 
mən әһвал-руһијјә- 

YE ли ҝәнҹ бир гадын 
иди. Ҝуну-ҝузәра- 
ны да пис кеҹмир- 

ди. Лакин даим урәји на- 
паһатлыгла дејунурду. 
Әз-әзунә дејирди: “Зәма- 
нә дәјииир, нијә тај-туии- 
дан ҝери галым, охумаг 
лазымдыр/ә. Фикирләи- 
дији кими дә етди. Ики 
кәрпәсинин назыны ҹәкә- 
ҹәкә, елтә”нәсини уда-уда 
курса ҝетди, охуду, кино- 
механик кими ҝәзәл пе- 
иәјә јијәләнди. 

Азәри гадынлары иҹә- 
фисиндә киномеханик сә- 
нәтинә илк дәфә саһиб 
олан бәлкә дә Наилә иди. 
О заман ҹохј arta бузду: 
еГадын һара, киномеха- 
никлик һара?ә, Анҹаг На- 
иләнин ирадәси həp ииејә 
устун ҝәлди. Hu ҝирди, 
сәнәти илә адамлара се- 
винҹ бәхи етди. 

1989-ҹу илдә вБакыз 
кино-театрында калымар- 
ҝән Наилә апаратлар 
олан отарын киҹик пән- 
ҹәрәсиндән салона нәзәр 
салараг орадакы гадын- 
лары сајырды. Һәмиимә 
дә һејфсиләнирди, ахы, 
онларын сајы ҹох аз олур- 
ду. Бәзән о, бундан ҹох 

әсәбиләијәрди, аз галар- 
ды. лентләри гырыб кә- 

Харковда бәјук рус мугәнниси Ф. 
ИЈалјапинин автопортрети тапылмы1- 
дыр. Гәләмлә ҹәкилмин бу рәсмин 
алтында Јазылмындыр: €. ИПалја- 
пинә. Автопортретин YETYHAƏ MYFƏHHH 
әз әли илә Məulhyp халг маһнысынын 
илк мисрасыны — Хатырлајырам, 
мән Һәлә ҝәнҹ идимз.. вә в1 август 

. ТБИЛИСИ (СИТА-нын мух- 
бириндән). РЕСПУБЛИКА 
“ҺӘМКАРЛАР ИТТИФАГЛА- 
РЫ МУРАСЫ KYDPUY ӘДӘ- 
БИЈЈАТЫНЫН КЛАССИКЛӘ- 
PH ИЛЈАҸ̧АВҸАВАДЗ3Е, AKA- 
КИ С̧ЕРЕТЕЛИ ВӘ KEOPKH 
ЕРИСТАВИ АДЫНА МУҜ̆А- 
ФАТЛАР ТӘСИС ЕТМИЈИ- 
ДИР. BY МУКАФАТЛАР ҺӘР 
ИЛ ФЕВРАЛЫН 25-дә—ҜУР- 

сәбә 
Советләринин Hun 

ҸУСТАНДА СОВЕТ 
МИЈЈӘТИНИН ГУРУЛДУРУ 
ҜУН ҺӘМКАРЛАР ИТТИФАГ- 
TAPDI КЛУБЛАРЫНЫН, MƏ. 
ДӘНИЈЈӘТ ЕВЛӘРИНИН DƏ 
Тәһсил 

ов.ИКП МК-нын ФКәнд вә гә- 
зәһмәткеи депутатлары 

јахиы- 
лаидырмаг һаггындаг 1967-ҹи 
ил 8 март тарихли гәрарындан 
сонракы муддәт әрзиндә Орҹо- 
ннҝидзә рајонундакы гәсәбәләр- 

ҺАКИ- 

МХӘССИСӘЛӘРИ: 

данҹалар 

nə ӘН 
YUYH. ВЕРИЛӘҸӘКДИР. 

ӘДӘРИЈЈАТ ОУКАФАТЛАРЫ 
nanın mnim) : 

НИН ӘДӘБИЈЈАТ БИРЛИК- 
ЛӘРИ ВӘ ЛӘРНӘКЛӘРИНИН ЛӘРИНДӘ УҸ БИРИНҸИ 

УЗВЛӘРИНӘ НӘСР, 1HE”P ВӘ МӰКАФАТ, ҺӘРӘСИ 300 МА- 
ДРАМАТУРҜ̆ИЈА САҺӘСИН- НАТ МӘБЛӘРИНДӘ АЛТЫ . 

ЈАХЛЫ ӘСӘРЛӘР ИКИНҸИ МУКАФАТ МУӘЈ- 

салынмындыр. 8 немрәзи упаг хәстәханасы 
“бинасынын фасады абадлапдырылмыин, әт- 
рафы јапыллаидырмындыр. Орҹоникидзе 
адына истираһәт паркындакы јол вә мејдан- 
ҹалара асфалт деиәнмии, кеҹидләр, меј- 

низыгландырылмыидыр. 
мӱддәт әрзиндә бурада аптек, сәнаје мал- 

Кеҹән 

Бакы 
Октјабр ингилабы адына 

Нефт Техникумунда 
мухтәлиф ихтисаслар узрә 

дә хејли абадлыг иијләри ҝә- 
рулму, сакинләрин раһатлыры уҹун мәдә- 
ни-мәзиләт оҹагларынын сајынын ҹохал- 
масына, јапгајылг биналарынын тикинтиси- 
нә диггәт артырылмындыр. Булбулә, Әмир- 
һаҹыјан, Серебровски, Зыр, Киров, Һәвсан 
гәсәбәләри ҝәркәмини хејли дәјтимиидир. 
Рајон Советинин иҹраијјә комитәси 
Сов.ИКП МК-нын гәрарына YİFYH олараг 
гәсәбә Советләринин ипини јахиылаидыр- 

маг уҹун онларын фәалијјәтинә гајгыны вә 
әмәли јардымы гуввәтләндирминдир. Әһа- 

лары магазасы аҹылмыиј, кәрпә еви BƏ 
унјаг барҹасы истифадәјә верилмиидир. 

Абадлыг, тәмизлик вә / јапылламдырма 
икиајлыры тәдбирләриндә әһали јахындан 
имтирак етмии, һәјәтјаны саһәләрин, кҹ̧ҹә 
вә јолларын туллантылардан тәмизләнмә- 
синдә фәаллыг ҝестәрминдир. Гәсәбәләрдә 
онларҹа иҹтимаи бинанын BƏ јаигајыи еви- 
нин әтрафындакы сәлигәсиз һасарлар сә- 
кулмуи, јапјыл сәдләрлә әвәз олунмуијдур. 

Рајондакы Киров вә Һевсан гәсәбәләрин- 
дә сон заманларда даһа ҹох иј ҝерӱлмуи- 

ҝәләҹәјин 

табханасы 

тез әдәби 
лир, муһазирәләр 
сәһбәтлә тәтпкил 
HTƏKH/TMƏ: 

“CEHTPO/HTə 
МӘҺСУЛУ 

ЛИТә 
НИУМДАН 

ЈЕНИ МАРАЗАЛАР, 

ПАВИЛЈОНЛАР 

Әзизбәјовнефт 

риндә јени әрзаг вә 
маллары 

мин гәсәбәләрдә 

ләрә həp ҹур хидмәт 
рилир. 

Мәрдәкандакы 

лары маразасы 
дыр. 

БАЛАҸА 

мутәхәссисләри 
һазырланыр. Техникумун ки- 

тәләбәләрин се- 
вимли јеридир. Бурада тез- 

ҝеҹәләр кеҹири- 
охунур, 
едилир. 

техникумун ки- 

ЛИПЕТСКИН €CEHTPO.- 
ЗАВОДУ АЛУМИ- 

ҺАЗЫРЛАН- 
MBH ҺИССӘЛӘРИН ИЛК 
ДӘСТИНИ ИСТЕҺЛАКҸЫ- 
ЈА ҜӘНДӘРМИИИДИР. ҸУ- 
ГУН ТӘКМӘСИ КОМП- 
ЛЕКСИ ДӘ ТӘҺВИЛ ВЕ- 

Мәдәнләр 
Идарәсинин фәһлә тәҹһиза- 
ты ијә”бәси бу ҝӱнләрдә By- 
зовна вә Зурулба гәсәбәлә- 

магазалары 
мымдыр. Бундан баига, hə- 

јени мәи- 
mər хидмәти павилјонлары 
да истифадәјә верилминдир. 
Павилјонларда сифарииҹи- 

Нефтҹи- 
ләр гәсәбәсиндә сәнаје мал- 

аҹылмы- 

линин игикајәт вә тәк- 

лифләри әсасында бир 
сыра сәмәрәли иијләр 
ҝерулмуидур. 

улбуӱлә гәсәбә Со- 
вети зәһмәткеиләрин 

табханасы. Солдан — ки- 2 
TTƏÖXaHaMıl мудири Асја тәклифини нәзәрә ала 

Әлијева вә китабханаҹы Ка- раг гәсәбәдә колхоз 

милә Әлијева тәләбәләрә базары аҹылмасы вә 

хидмәт едирләр. 37 нәмрәли 
Фото О. Ҹумәзадәниндир. p һамамын 

әсаслы тә"мир олунма- 
сы мәсәләсини рајон 

Советинин гаријысын- 
да галдырмынды. Pa- 
İon Совети бу ииилә- 
рин ҝәрулмәси уҹун 
вәсаит ајырды. Һама- 
ма јени су кәмәри ҹә- 
килди. Бундан баига, 
һамам-ҹамапырха на 
тәсәрруфаты трести су 
тәҹһизатыны јахыы- 
лапдырмаг уҹун јени 
Инди һамам нормал ипјләјир. 

хана-ҹајхана аҹылмындыр. 

MƏT оҹаРынын 

батланаҹагдыр. 
Јапыллыглары сувармаг 

инијасына 

уҹун 

сәнаје 
аҹ- 

тәбәдәк узанан јола асфалт 

сәбәси сакинләринин хаһиији илә орада 

KƏCTƏ- абадлаидырылмы:л, зибилдән 
мипдир. 

Комсомол, Нефтҹи вә бир сыра 
ҝӱҹәләрдә јапајанларын хаһини илә 
мин евләрин су тәҹһизатыны 

дур. Насос стансијасындан Ә. Гарајев 

су гујусу газдырды. 

Гәсәбә Совети фәалларынын, халг елҹи- 

су кәмәри ҹәкилмәси нијләри баија ҹатды- 
рылмыпдыр. Киров куҹәсиндә јени гәһвә- 

Бакы 1Пәһәр Совети Иҹраијјә Комитәси 
гәсәбәдә јени мәнијәт хидмәти павилјону- 
нун тикилмәсинә иҹазә вермииј вә јени ХИД- 

бу јахынларда 

гујулара 
насос гојулмуттдур. Мајесиз трансформа- 
торлар заводу муәссисәдән 232 нәмрәли мәк- 

дӘиЈӘНМӘСИ 

ипини баија ҹатдырмындыр. Ҹапаридзе гә- 

битә .игә”бәси вә әманәт кассасы аҹылмын- 
дыр. Орҹоникидзенефт мәдәнләр идарәси 
вә Орҹоникидзе адына завод коллектив- 
ләринин тәпәббусу илә мәнтәгәнин әразиси 

тәмизлән- 

Сон бир ил әрзиндә Әмирһаҹыјан гәсәбә” 
синдә дә хејли абадлыг ипи ҝәрулмутдур. 
M. Ф. Ахундов, Ə. Гарајев кӱҹәләриндә, 

баига 

јахиылаи- 
дырмаг уҹун насос стансијасы гурулмуи:- 

ҹ3хә ә. 

ГӘСӘБӘЛӘР 

ҜӦРКӘМИНИ 

ДӘЈИПИР 
И2ИИИ ИИ/ИИИИО 

етдирминидир. 

Бу ил рајонун гәсәбәләриндә бин 
мәнијәт хидмәти павилјонлары 

Киров, 
аҹылаҹаг, Булбулә гәсәбәсиндәки 7 нәмрәли 
упаг еви ҝеннијләндириләҹәк, абадлаипдыр- 
ма вә јапыллатдырма “нијләри давам ет- 
дириләҹәкдир. : 

Тәсәрруфат гуруҹ̧улуру вә иҹтимаи-мәдә- 
ни Гӱруҹулуг мәсәләләринин һәллиндә кәнд 
вә гәсәбә Советләринин “ролуну 
јӱксәлтмәк, онларын фәалијјәтинин демок- 

1 тәкмилләндирмәк 

мәгсәди илә ССРИ Алн Совети Рәјасәт he?- 
ƏTHHHH бу јахынларда габул етдији гәрар- 
да Ҝәнд вә гәсәбә зәһмәткеи депфтатлары 
Советләринин һугуг вә вәзифәләри ҝени 
муәјјән едилминдир. Јени Фәрмана ујгун 
олараг Орҹоникидве Рајон ЗДС Иҹраијјә 
Комитәси гәсәбә Советләринин 63 әразилә- 
риндә тәсәрруфат гуруҹулуруна вә иҹтиман- 
мәдәнин гуруҹулуга рәһбәрлији ҝуӱҹләндир- 

онлара верилмин һугуглардан сәмәрә- 
ли истифадә етмәк уҹун- бир сыра тәдбир- 
ләр һәјата ҝеҹирмии, гәсәбәләрин абадлаи1- 

раһатлыгынын 
тә”мин олунмасы мәсәләләринә диггәти ар- 

Әмирһаҹыјан, 

ра- ратик. 

әк 
һә- Дак, 

ырылмасына . дырылмасына, 

принсипләрини 

сакинләрин 

И2ИЖИИИКИИИИИИИИ” 

дур. Онларҹа ҝӱҹә әсаслы тәмир едилмит, 
јолларын кәнарына агаҹлар әкилмин, хид- 
мәт оҹаглары аҹылмындыр. Киров адына 

РИЛМӘЈӘ ҺАЗЫРЛАНЫР. ләринин вә, даими комиссија узвләринин гәсәбәнин сакинләри бурадакы китабхана- 

ӘЛКӘНИН МАПЈЫНГА- ипҝузарлыры, тәпәббусләри нәтиҹәсиндә нын ҝеннтләндирилмәсиндән, Ленин, Сабир, 

ЈЫРМА  MYƏCCHCƏ/TƏPH Булбулә електрик дәмирјол стансијасы меј- Октјабр, ИЛаумјан куҹәләриннин абадлаи1- 

100 ГРАМДАН БИР НЕҸӘ данҹасынын, Комсомол, Кәндли, Прав- дырылмасындан, 3 километр узунлугунда 

ТОНА ГӘДӘР АРЫРЛЫ- да куҹәләринин ипыгландырылмасы, 208 су кәмәринин ҹәкилмәсиндән, маразалар, 

РЫ ОЛАН ҺИССӘЛӘР немрәли мәктәбин иҹмәли су илә тә”мин хидмәт MYƏCCHCƏTƏPH аҹылмасындан,. разы 

АЛАҸАГДЫР. олунмасы, гәсәбәјә 900 метр узунлугунда галмымлар. Бакы Су Кәмәри Идарәси гә: 
сәбәнин CY кәмәрини әсаслы сурәтдә тәмир 

сыр 

Зыр гәсәбәләриндә 
(Булбулә, 

даһа да 

ОХУҸУЛАРА 
ҺӘДИЈЈӘ 

Бу ҝунләрдә 

линдә јени 

“Ҝәнҹликә 
нәтријјаты азәри халг на- 
гылларындан ибарәт рус ди- 

китаб бурах- 
мыздыр. Китаба ијирми сәк- 

ҹәсинәдәк су кәмәри ҹәкилминдир. Ҹ. Әли- 
јев KYHƏCHHƏ дә јени су кәмәри ҹәкилмәкдә- 
дир. Бакы Су Кәмәри Идарәси, Орҹоникид- 
зенефт Мә”дәнләр Идарәси вә рајон иҹраиј- 
јә комитәси гәсәбә Советинин хаһији илә 
Вагиф куӱҹәсинә су кәмәри ҹәкилиијинә баиј- 
ламындыр. Гәсәбәдәки бир сыра куӱҹә вә 
јоллар (Комсомол, Поҹт, Y. Һаҹыбәјов, Ҹ. 

тырмындыр. Бутун бунлара бахмајараг, h 
nə дә гәсәбәләрдә зәһмәткетиләрин һагл 
ҝилеј-ҝузарына сәбәб олан нәгсанлара тә- 
садуф едилир. Бу нәгсанлары арадан гал- 
дырмаг уҹун ҝәләҹәкдә имканлардан даһа 
сәмәрәли истифадә едәҹәјик. 

Ә. БАБАЈЕВ, 

горумаг уҹун дан горумаг 
ҹәкмәјә 

нин фәһләләри Билҝәһ плјажы- 
ны далрадан, лилдән вә јосун- 

уҹун даи һасар 
баптламыилар. 150 

ГАЛДИ 
АРЗУЛАР 
нара тулласын. 
Hu сона ҹатан кими 

евә — керпәләринин ја- 
нына тәләсәрди. Онлары 
ҝерәнтәк həp ииеји уну- 
дарды. Фәридин алдыгы 
беииләр, тотуг Севилин 
mən гәһгәһәләри ананы. 
фәрәһләндирәр, дунја 

гы тәвсијә етди: €Vuuaa- 
лардан никаран галма, 
Салман, ҝеҹә-ҝундуз ии- 
ләјәҹәјәм. Тәки муһарибә 
гәләбәмизлә гуртарсынә. 

Наиләнин арыр, дәзӱм- 
суз илләри баиланды. 
Анҹаг о, әјилмәди. Улааг- 
ларына һәм ана, һәм дә 

гәлбинә сыгмазды. Белә ата олду. Севинди ки, 

вәзијјәт Наиләнин әри вахты илә ҹәтинликлә дә 

Салманы да ҹох фәрәһ- олса јијәләндији сәнәт 

ләндирирди. Онлар аилә- 
нин хоибәхтлији наминә 

инди нә гәдәр гијмәтли- 
дир. Партија ону арха 

ҹијин-ҹијинә ҹалыимыр- ҹәбһәјә ҝәндәрди. Наилә 
дылар. сәјјар кино гуррус̧у илә 
Исти јај ҝунләринин һәрби хәстәханалары, 

бириндә сәһәр етитдији һиссәләри ҝәзди, ҹәсур 
аҹы хәбәр һамы кими дәјуиҹуләримизә, әмәксе- 
Наиләни дә бәрк сарсыт- 
ды: фаиистләр әлкәмизә 
басгын етмиидиләр. Hau- 
лә әри Салманы ҹәбһәјә 
јола салды. Лакин о, әр 
гариысында ҝәз јаиы 
тәкмәди. Она сон дамла 
ганы галанадәк вуруима- 

1910-ҹу илә тарихини јазмындыр. 

вәр адамларымыза филм- 
ләр ҝестәрди. 
Муһарибә гуртарды, 

гара булудлар пәрән-пә- 
рән олду. Вәтәнимиз динҹ 
һәјата баилады. Наилә 
ииини Бакы киностуди- 
јасында давам етдирди, 

ики ил сонра вНизамиә 
кино-театрында ҹалыпи- 
малы олду. Инди о, 
20 илә јахындыр ки, бу- 
рада ииләјир, әз пеагәси- 
нин вуррунудур. О, бура- 
да ҹалыидыгы муддәт 
әрзиндә бу сӧнәти неҹә- 
неҹә иаҝирдинә дә еј- 
рәтмиидир. Инди məhə- 
римизин, һабелә респуб- 
ликамызын мухтәлиф ки- 
но-театрларында имләјән 
онларҹа киномеханик На- 
иләјә миннәтдардыр. 
Бу илләр әрзиндә Наи- 

ләнин уиаглары да бәју- 
музидур. Фәрид Азәрбај- 
ҹан Политехник Инсти- 
тутуну битирмиидир. 
Ҝәнҹ муһәндис аз вахтда 
һәрмәт газанмымдыр. О, 
Москваја ҝәндәрилмили, 
билијини даһа да камил- 
ләидирмимдир. Инди 8 
илдир. ки, Фарид Әфга- 
ныстандадыр, достлары- 

дир. Далеагыраны нал ипәклин- 
дә гурмаг 
дыр. Һазырда тикинти јеринә 
јол ҹәкилнијн бана ҹатдыры- 

гәрара алынмын- 

мыза кәмәк едир, јерли 
муһәндис кадрлары је- 
тиидирир. 

Севил Бакы Рәссам- 
лыг Мәктәбини, Москва 
Университетинин инҹәсә- 
нәт факултәсини битир- 
миидир. Инди о, һәм Р. 
Мустафајев адына инҹә- 
сәнәт музејиндә иигләјир, 
һәм дә вахты илә әзу 
охудуру мәктәбдә дәрс 
дејир. 

Бәли, Наилә ханым 
хоибәхт аналардандыр... 
Онун ианлы әмәји, зәһ- 
мәти јуксәк гијмәтләнди- 

рилмиидир. 1946-ҹы ил- 
дә еГафгазын мудафиә- 
синә ҝәрдә медалыны, 

ти һиссәләри заводунун 
сехләринин корпусларыны да 
уҹалдаҹаглар. 

гурудулмуи әразисиндә тикин- 
јени” 

гонралар исә дәфәләрлә 
мухтәлиф тәикилатлар- 
дан мукафатлар, фәхри 
фәрманлар, һәдијјәләр 
алмыидыр. Лап бу ја- 
хынларда исә вӘмәкдә 
фәргләнмәјә кврәз меда- 
лы илә тәлтиф олунмуи- 
дур. 

eHusaxus кин0-теат- 
.рында дејирләр: 

— Наилә Бәдәлова бу- 
тун иааҹиләримизә нӱму- 
нәдир. О, коммунист әмә- 
in зәрбәнисидир. Бизим 
һәр биримиз Наилә кими 
ииләмәјә ҹалымырыг. 

Мајыл ҸӘБРАЈЫЛОВ, 
Бәјуккимин ЗИЈАДОВ. 

1Палјапинин автопортрети 
Политехник Институтунун 

Харков 
мәрһум 

профессору M. H. Кузнетсовун €BHH- 

дәки албомда сахланылыр. Онун гы- 

зы Н. М. Кузнетсова дејир ки, 1910- 

ҹу илдә Мефоди Ивановиҹ Ф. Illazla- 

нојез маликанәсиндә, онларын умуми 

досту А. |Пулепниковҝилдә ҝәруи1- 

мулдур. Ҝәләҹәк кимјаҹы алим илә 

даһи артисти бир-биринә рәнҝкарлыга 

мәһәббәт јахынла,идырмындыр. 

Профессорун евиндә 1Палјапннин 

надир фотопәкли дә сахланылыр. 

ОНА . "nır 

ҺӘРӘСИ 500 MAHAT MƏB- 

ЈӘН ЕДИЛМИЈИДИР. 

И, Бардин адына Мәркәзи 
Елми-Тәдгигат Гара Метал- 
луркија Институтунун кол- 
лективи дәмир-никел гары- 
апыгындан галынлыгы бир 
микрондан да аз олан MƏ- 
тал тәбәгә һазырлајан на- 
дир гургунун сынаг HYMYHƏ- 
сини һазырламындыр. Һә- 
мин тәбәгә адам саҹындан 
демәк олар ки, 80 дәфә на- 
зикдир. 1ПӘКИЛДӘ: институ- 
тун сынаг устасы М. Рома- 
нов јени гургуну сынагдан 
кеҹирир. 
—— eE————,. 

БАКЫДА ЈАРМАРКА 

Мајын 17-дә Бакы Тиҹа- 
рәт Идарәси Карл Маркс 
багында јаз јармаркасы аҹ- 
MbiHAbip. 
Павилјонларын вә ҹадыр- 

ларын пиптахталарына тн- 
кили маллар: трикотаж мал- 
лары, ајаггабы вә хырдават 
маллары гојулмундур. Алы- 
ҹылар һәмҹинин Алманија 
Демократик. Республикасын- 
дан алынмын мухтәлиф 
улаг ојунҹаглары вә әт- 
ријјат мәмулаты ала би- 
ләрләр, Јармаркада бир не- 
ҹә јуз мин манатлыг мал са- 
тылаҹагдыр. 
Јармарка мајын ахырына- 

дәк давам едәҹәкдир. 

а 

) 

ГЫРРЫЗЫСТАНЫН 
ПАЈТАХТЫНДА 
ҝәл 

.ФРУНЗЕДӘ онунҹу сун" 
кәл јарадылмымдыр. Онун 
суји каналлар васитәсилә 
dar. Ҹајы Алаарҹадан ҹалаја 

| ахыр. Су анбарынын гумлу 

1 саһилләриндә, истираһәт 
едәнләрин илк дәстәләри KƏ- 

рунур. . 

Бет ын 

МӘҺКӘМӘ 
Ә ОАлонундАН 

Ҹазасына ҹатды 

ә- 

bi 
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B асфалт дәиәнмил, сәкиләр саһмана Комитәсинин сәдри. 

Tau гаралмымды. Сабун- 
ә әт ии ҹудакы тибб мәктәбиндән 
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дуиду. Бу вахт гәсәбәнин 
сакини Һафиз Абдуллајевин 
сәрхоиг ҝәзләри Рәһиләјә са- 
таиды. О, гызын далынҹа 
дуиәрәк налајиг сәзләр де- 
јир, һәдәләјирди. Јолдан 
әтәнләр: ону сакитләимәјә 
ҹагырдыларса да, h. Абдул- 
лајев гулаг асмыр, һәјасыз- 
лыгыны даһа да артырырды. 
Азгынлаимын хулиган гыза 
хәтәр јетирмәјә ҹәһд ҝәстә- 
рәркән ҹамаат ону јахала- 
јыб милис мәнтәгәсинә апар- 

Ab. 
Бу јахынларда Әзизбәјов 

Рајон Халг Мәһкәмәсиндә 
Һ. Абдуллајевин нијинә ба- 

хылмындыр. Икинҹи дәфә 
хулиганлыг етдијннә ҝәрә 
мӱһакимә олунан Һ. Абдул- 
лајев 6em ил мӱддәтинә 
азадлыгдан мәһрум едил- 
мнидир. 

Ә. АЛМАЗЗАДӘ, 
иҹтиман иттиһамҹы,— 


