
   

        

იპოვი, ერა იარეს." 

ბა. გარრბი: 6, აგა სინტე 

ქმს ლები, : რომელთაც 

, აც. ფიზიკური შრო- 
ებია „რომ ჯგუფ- 

განდალს ახ, დეზე ნ: 

ს ბურჟუა. ქორ. 

აM რიცი არ. დაება 

თესენ,. “არ ჯა მკიან ი, 

ულის. (რავ) არა 

არამედ რუისუხდადაც. 

თად ერთიპ: წაასა 
ოქრ მისი ეთიდან) 

( ამა გოი სისინებს. და ამ. 

ი თ" ლს. (აძ+“ 

ჩსახდე (ნა 2. 
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ა ო 'დარეგის. გ. : 

იეს დღესავით" ა“ 
1 ას, მოტვად. ჭიC 

ი ოდ 
) მარეობა,, როცა საქართველოს . დემო კრატიას 

რამდენიმე“ 'მზრიდან. 'ემუქრე "გარეშე მტერი. 
ა ეს გარ, ... არ. „უნდა "დავივიწყოთ. აგა 

აე აღ იცით რომ. "ქართველი _ · სალსა. 

ა“ სიანბს წლის იკურ მეთოდებს, · ჩვე. 
მაა ნიაბა ბა 'მდკნა<4 ამოვზა! დებულია, 

3 I აა არ" აყვებ. ხემოკნატიზმი,, ჟარმკოფელ. 

| ა აილა: ; ! 

   

  

იი „არცა აქცი. ია 

არ : ა აეე. უნ, ახი 
„ხმის“ ა! ა თორემ აზა გახრწნილი 

ა დაავანებ. (ხის. გურია რა. მოსახსეზეზელიაო”'' 
აას ების ავემევებას ყადი საე" და 

2 იიი მიეცა! მანა. ააევაბ, მც. 
ბინ ე ნობენიუს კი“ სამფალეზას” მისცემს ” დენიკინს. 

უფრო გაბედულათ. გამოილაშქროს” ჩვენ ში. 

„ ნააღმდეგედა მოცავშარეების " 'თანაჭრძნობაც, 

“ქვიან ჩალშევიკებს. --'; ი 3 ყ% საა 
სალ ვის. ემსახურებიან: მალეკი კები, სატა ვედ, 

არ დენიკინს'ებრძვიან ყითოზ,.....- 

 ბალშევიზმი ჩვენთვის: თავის თავად” სპშიში. 
არი "არის. მაგრან როგორც ძალა დემო კრა-. 

„ ტიის წანააღმდეგ. მიმართული, როგრრც მიმ- 

   

'გას..და ქალაქის თვითმართველობას, 

   
   

ისაია მააგითიო: არახარ. მ იახეს ' 
' დასეჟ. წა. ამიიმი2 რდი გორ იქცე კთდენ · ჩვენებური 

: ვაკები, როგორ შეფწევეს” მათ“ ელ! 
შრ. 'შევოსგლას. 'ჩვევ ა. იწიწი. აც ას. 

= დემ თავის ცინიკურ ფილოსოფიას: საზღვ“ რე. 
„ბის დაც ყაზბურჟუაზის 'წაქმებ,“ ბათომი მდი» 

სდრებშა” “ დაიცონ, ჩვენ ყი მთე თელი. ქვეყ ხის 
V ასა. ასლ ზა. გაუწადები ს ხ წელ! სიე 

' ლენ: ის8ზეი. “ერთან. არი ჩვვაი დ აცეხობსა იხსეთია” ჩვენე! ბარი | ზალშევიზში, - დამარცხე- : 

ხალხის უნარს და. შემ ქმედება! I. განსხვა“. აბულა” შინ, ფარკოფიდ ლი ზუშათა კლასში და 
ვებით, როვ პირველი; დეზი კინი მას მოწ ობის · გლეხბიბაში,. განდე. ვხილი "ხალხის · ორგანიზა“ 

შებმა» ს /08 ფპირება” ხოლო 'მერრელ-' ციებიდან; "ჟროეელავარ”'' ' თვითმართველობის 
ენინი“.. გაბედნიყრებან: 55%. „რაც. „უნდა · ფა არქ, არმყოფელნი “ და. "ამ თეითმართველობის მიერ. 

იყოს ' „გაბჭდმიჟრება4 “ დ: რჩევნია და აზი ოვ "უარყოფილბი წვეწებური. პბალშევიკ L ბი მაინც 
არის, რომ "რუსეთ-ს ხალხი | ეტს “სიმპავ იას პრ ისვენებენ. დ. "მოღალატურად ჟმყარებიან ნ 

“ იჩენს ბ: აზმისადმი, ვინემ. გაეწიკენ აში /. 'გარეშე. ძალებს.“ “როგორც ზარომეტრი. „აღნი. 
“ თუმცა ანეცნ. "ეჯავრება: ო არც. “ბად ლშე:' შწავს ავდრის. მოახლოებას 'ე ბალშე: 'იზმის 

ყიზვი, ისე "დენიკინის რე ეაქკი. "და. რომ ს არც. გამოცოცხლება“ ჩვენში. მაჩვენებელია · ან შა- 
2“ ერთს არ აქებს ბააან.. "მისსა, “დიდის. 'თა- "ნაურ“ სახალხო გბჭივრების,. “ნ, გარეშე მტ 

-'აგრძნობით “ ბეს იქადან "ჩანს, რომ დ.დათ“ ლის მოსხლოვებისა.. ბალშევი ები 'უმალვ ე“ ა 
არც ერთის მოშორებას “არ. გას მიონის. რინ“ გაჩნდებიან,” 'სა დაც მოფსა ვლობაა ან. 
სშიბია იხ; რ _– _.. ბადვნფად, ახედა 85%. ასეა. მშვიწვარებს: მოთხომეთ მაზი წუნა. 

“შარს, . "უნდა. 'დევსილ (და... დათოგნტლ. შენას. 

ბალშევიზმი, როგორც. გარეშე ძალის მომ- 
ყვანი, „როგთოც., მოციქული, რუსეთის. ძალად . 

ბასატონეიბია“ წვენმა უნდა შეღევმოდას 

ჩსტური პრნგივსი,. . 
წავ.) „IV რს“. სა 

სმასა სტილია გაზეთ“ ს გატებსა ახა ში. 

6 აგვისტოს თარიღათ. მოთავსებულია“ შემდე- 

გი ცხობები ლიუცერნის“ (შვეიცარია). საერ. 
თამორისო. "სოციალისტურ კიპგრელი) შე: 

სახებ: 

             

    

“ა. სა აკააიარრეეს იქსძალა, დან   

  

  

    

    

    

ეტადეა ლიუცერჩში აზწერთაშორისო , „კონ      
ხსწას 2 აშვ ესტოს, ბრანტინგი დეპეშ. თ შვე- · 

ციაში გაიწ. ჯიეს, "რადგანაც 

  

გარ 

ოსს. მახა ა. ხი. უკაინის, ჰლი- 
ტეს და ს VM სასა 

  

წახმომადგენ წლებ სა 

    
          

  

      

    

             
"არ ტ ' აა ენებ : 5 ბ ევი : ვა“ აზე გუორიიდ დან წარილ ები მოდის, აჯაცვი გაიწ კიეს.. გაპ 'ოურკვყველია, ექბება. თუ, არ 

: > _ რეობა. 'ბალშევიზმის 'ყვე- ისინი აქ>იქ. გამოდი: 
აპლაა 

კ-ცმა · მას “შეძლება კონგრესს დაესწროს. 'ზავარაუ-. 

  

იან სოფლებში. 

    

· ხი როგორც. პირვე. ნ 
: პეტიტის „სტრიქონი-. 7 ჰან 

უშის აფი განცბადქნა. I მნი 

რა კითხვა: ეს „კომუნისტე-“ 
ლხში არ. აქვთ აეეე ს. 

წალიტიკური მდგო- · 

მისკენ "იქნება, აღა მო კავ შშრევბი | ე8>. : 

· დინარეობა, არრთმელიც. ეწინააღმდეჯებს» ურო. 

არომ: ე ად 

„ ლიცი უარყოფს. ხალხის (დემოკრატიულ. კავ- : 

დ „ინგლისის ჯარის · (წასვლა: '"ბაქრდა§ 

სთ სცაალისტური პარტიების _ ჰდელეგა ტები. 

გრენზე. დასასწრებლად,' "რომელიც ” უმ და გაი: ა 

იქ ეხლა სამინი... ფ 

ხტნოს კრიზისია. მისი” წასვლას გამო კონ- 

L მების გათაცვის მოწყრბა, როცა“ თფ ლისის "კომგრასს 3-ს. ველად ” ე ფალი სხდომები · 
· “ზცხოგრე სი ჰავი. სახადი ავლებდა მუსრს. სიომ რენა ცქწებ. დ. ლიუც ბ! პკ 'ზალ ში, 

ფეადებში რ | გრატ არაიებ ცა. მათ. შუკეთენ 0). არესა. ხანი ს. დავსწრე ბა #5. დელეგატი, მაიას. მდე“ 
უტა, სგარეშ ლბ: 1... რა გამოშენწლა ბალშყვიკები, “მ 8. დ ღეს. ფრაწგი იქვე ციგა, ათბე« (VI > “ტომა' აძულ. ლი. 

გ) I ვუი გააიცინი ხუ 'ამოტივტივდენ. ცხოვრების ზედა, იყო პარაზში წა, "ფლივიდს. რადგანაც. დეა პეშით 

პერი სავარგან (6, 
290) 04. 

ღვე «#44 

ან. 

. ნისია, 

    
   

  

   
ანნას ურთი "საგარეო პოლიროკის კითხვებს ი 

ი იბელვეს! ტეა რჩე ევს, მეორე გი ინტერნაციონალ. ის შიწა2 
"გან ორგა ნიზაციის კითხვებს, 

ეჭვი არაა მრაეპლი. მ. „ორე „ზარისხოვანი. კი 
თხვები გაახანგრძდივებს კონგრესის; მუშაო- 1, ქ როგო რც ფიქ“ 5ობენ,, გათავ- “ 

“ბას, „რომელი, 
დები. 2 » “ აბე, ხმაი 

, საამაან. სახემ “ი. მსრგები 
მიი ბ.ა:მეო. ში. 

| მახა კონფ. ერენციის: მიერ გამა ათაბი. 
ლი. „გაფიცვის“ შესახე? გაზეთი. „ადერბეიჯანი% 
„ზემდ; ეგს. სწერს: „მფშათა კონფერენციის მიერ 
'44 ჩაგვისტოსთვის, გამოცხადებული. საერთო 
გაფიცვა. ათა თუ, საერთა, არამედ კერძო ხა- 

სტხაფინაცი. არ გამოდგა. მცირე გამოზაჟლისს 
გარდა ქალაქის. თითქმის. ყველა .. წკრმ მოებე- 

ბი მუჰაობდა. ქალაქის, ჩვეულებრივი ცხოვ- 
"რების მიმდი ნარეობას აოღვივდა რამდენ იმეთ 

ს ზაფხე იში ბაქოს სვის, ოჩვე» „ლო Lიცივე და ქა- 

, რი, ყველაზე ადრე გაფიცულთ „ელექტრონის 
ძალა" გამოეთიშა, რომელსაც "ერთი წუთითაც 
არ შეუჩერებია მოშაობა. მუშაობდა. ტელე- 
ფონი, რკინის გზა, მუშაობდა აგრეთვე ნავ- 
თის” მამრეწვვლოების დადი უმ” ”ავლესოზა. 
"ატც. "ქალაქის "გამგეობა, არც ბან, კები, არც 

ს კანტორები“ არ მიმხზრობია' გაფიცულთ, მიო. 
'ხედავათ. „ზევიდან“ გაცემულ. კატეგორიული 
ბრძანებისა.” „ტელეგრაფის“. „იტტიხადის“ და 
მუსულმანურ, გაზეთებს გარდა სხვა გაზეთები 
არ გაზოსულა. ვინაიდან მთსოლმანი "მოშები 
არაა 'ახლა. ს ამაცმსტნენა ს ამრ0MV ს აწყარცვის 

„აშ, აის. დამარცხება თვალსაჩინო იყო აგრეთვე 
იმ მხრითაც, რომ არსად არც ერთი მიტინგი 

„არ გამართულა, რაიონებში სავსებით ჩაიშა- 
ლა. გაფიცვა: შავი ქალაქის სამრეწველო რაი- 
ონში არც, ერთ მუშას. არ: აუღია “ხელი მუ- 

“შარბაზე:. ბალახანაში.. ყველა სამრეწველოებში 
იყო მუშაობა, 

ესერეუზის %გამ, ცა არავის ასასავ. ჩაშ- 

ლესიგამო შებდეგს. ! სწერს: „გაფიცვა გამოაც- 
ხადა“ მუშათა“ იე კრმფარებციამ, რომელსაც 
არავითარი ავტორიტეტი არ” მოქპოვება ბა- 
ქოს მრალეტირიარის ომ ავლესრობაში, რო- 
მელიც არ გამოხატავს პროლე 'ტარიატის ნე- 

ბას. მუშათა პლასსს” 'მტრები ბოროტად ხით- 

ხითებდნენ, სასაცილოდ” იღებდნენ ს ამ' დღეს 
„მუშათა „უმაღლეს4. ორგანთს ავტორიტეტს. 
გაფიცვის. წინა დღით ყველა რაიონები მრა- 

კ ვალორიცხოვანმა მიტინგებმა დიდის ხმის ფმი- 

სტესობით გაილაშქრეს გაფიცვის“ წინააღმდეგ 
„და. ამისთვის ჩაიშალა „ის. 14 · აგვისტომ კი- 
"დევ. ერთხელ დაამტკიცა ცენტრალური: კიან- 
ფირენციის, უძლურება და მისი 'ხელმძღვანე- 

ების 'მოჟმწიფებლობა. რუსეთის მოშათა 

მოძრაობის ისტორიაში წვენ არ გვახსოვს 
„იე პის "მაგალითი, რომ პროლეტარიატის; ორ- 

1 განო ისე დაცემოლიყოს. მუშათა . თვალში, 
აამვეს ე: ჩვეს. ბაქოში ვიხილეთ 14- აგვის- 
“ტოს. 

> 18 ფხახტოს მთავროზამ. დახურა დენიკი- 
წე ლიტის გაზეთი · ცროსსია“. და ბალშევიკების 
«ე მილოტი“. MI 

აზი. 

სტოა იმიერ სარწმფზო წვარი, დან. მიდებული 

ცნობით დადებითად ? არის გადაწყვეტილი. 
აოუკანას კნელი “ეშელონი 'ჭავა "94 ' აგვისტოს. 
'+ტნგლისის. სამხედრო შტაბი კი , გამოურკვევე- 
ადო: ვადათ რჩება, “ 

ას სშარიი ფიატაებოს სხა 
სომბეის პარლამენტმა · მრა” ამათ 

ა 'ამერიკის,: იგლისის, 'სხაფრანგეთის, იტალიის, 

„იაპონიის, ბელგიის, სერბიის, საზერძმეთის, 

-რუმანტისკ ჩინეთის, ისპანიის; “ნორვეგიის, 
"შე ქციის; პოლ ღდანდიის, პორტუგალიის და 

სპარსეთის პაოლამენტებს, რომელშიაც 'სხვა– 

„ თამორისა «ნათვვამია; რომ "თუმცა. 
'გადავდა: და, სხავიც ·ჩამოცარდა;. ·' მაგ 
რამ პატარა. სომეხ ეთისთვის ჯერ. არ გამ 

ს დგარა, თა“ გის უფლების, დღე, როგორც. გამოც- 

ს ომი 

35 ხადებული ი იყო რამდენიმეჯერ მოსაავშირითა 
"მთავრ აღბების და პარლამენტების მიერ. სო- 

თ მეხი უბედური. ერი, დატოვებულია თავის ბე 
კალს ამარა.და სისხლისგან უიცლება, ' თავისი 

"შველი აიას არლი დიოღლზიი, 

ბორას, აოყ როე წევ! 

ვის ორი „კომისიის წებ" /ტომელთაგა-! 

გ : თუმცა დღის L ? 
შე რიგში. აღნიშნულია 95, კითხეა, მაგრამ” “ 
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დახ საზ”. 

> ს „4 

დღეს. 
ლისაბონში და ლიუქსემბურგში არეულო- 

ბებია. 

უნგრეთის ახალი კაბინეტი შესდგა. 

სამხრეთ-სლავიანთა იგარი დასავლეთი უნ- 

გრეთის დაკავებას განაგრძობს. 

რუმინია თავის მოქმედებას უნგრეთში 

იმით ამართლებს, რომ უნგრეთმა არ შეას-. 

რულა საზავო პირობებიო. 

ყალბი ცნობების მოთავსებისათვის ფინა.· 

გან საქმეთა მინისტრმა დახურა საორშაბათო 1 ' 

დელ „ნოვი დენი“, 

სა აროტადიი ს ერირ ი ბააალრ იიი აარ» თ 

პრვოპატორეგის. მუშაჩგა · 
უკანასკნელ ხანებში თფილისში ვრცელდე- 

ბა სენსაციური ხმები, რომლებიც ეხება ჩვე- : 

ნი რესპუბლიკის საგარეო მდგომარეობას. 

ამ ხმებს ავრცელებენ ამიერ-კავკასიის რეს- 
პუბლიკისა და კერძოდ საქართველოს მტრე- 
ბი–--აშკარა თუ ფარული აგენტები დენიკინი- 

სა. მათი მიზანი აშკარაა. შეჰქმნან პანიკა 
ხალხში, დეზორგანიზაცია შეიტანონ რესპუ- 

ბლიკის დამცველ ძალებში. 
სამწუხაროდ, ამ ხმებს აჰყვა ზოგიერთი გა- 

ზეთები და ჰბექდავენ კიდეც ამ პროვოკაციულ 
ჭორებს და ამით ხელს უწყობენ ჩვენ მტრებს. 

ამ მხრივ ყველაზე მეტ ერთგულებას იჩენს 

გაზეთი „ნოვი დენი“, რომელიც ყოველ კვი- 
რა ბეჭდავს თავის ფურცლებზე ამ ჭორებს. 

ეს ქუჩური გაზეთი არ ერიდება არავითარ 

სენსაციას, რომელიც მას ამოუკ“ეფია „სანდო 

წყაროებიდან“, „მეტად ავტორიტეტული პი- 

რის სიტყვებიდან“, „ინგლისურ და ქართულ 

წყაროებიდან“ და სხვ უკანასკნელი ნომერი 

უნოვი სავსეა 

ბით“. გუშინდელ ნომერში 
ჯდეპეშის“ 

რობა ვითომ მიუღია და რომლის ძალით 

უნდა შეიცვალოს მისი პოლიტიკა; გაზეთი 
სწერს, რომ „დენიკინის ჯარები განმზადე- 

ბულნი დგანან საქართველოსა დი ადერბეი- 
ჯანის საზღვრებთან და რომ ამ დღეებში 

ყველაფერი სწერია «ომ 
„მოკავშირენი ხელს არ უშლიან, რომ დენი- 
კინელები ბაქოში შევიდნენო“. სათაურით 

ჯუკანასკნელი ვტყობილობთ, რომ 

„საქართველოს ინგლისის პროტექტორატი 
მიუღია“ და სხვ. 

ყველა ამ პრ -ვოკაციულ ხმებს განსაზღვრუ- 
ლი მიზანი აქვს და ემსახურებიან ჩვენ 

მტრებს, რადგანაც მათ სურთ ისეთი მდგო- | 

მარეობა შეჰქმნან, თითქოს ჩვენი რესპუბლიკა | 

უფსკრულის პირზე იდგეს. 
ჟ- _–_–_ 

სევერიანე და პლა 
დღევანდელ დღეს, ამ ათი წლის წინათ, 

მეტეხის ციხეში გარდაიცვალა ამხანაგი სევე- 

რიანე ჯუღელი. 
ის ერთი კვირის წინათ დაიჭირეს ჩვენი 

პარტიული გაზეთის რედაქციაში; ბრალათ 

ედებოდა მეორე სახელმწიფო სათათბიროს 
სოციალ- დემოკრატიული ფრაქციის წევ- 

რობგა.. 

ამ იჭე თვის წინათ, თავის სამშობლო 

სოფელ ქვემო გომში სახადით გარდაიცვალა 
ახანაგი კოლა კაციაშვილი. 

ამხანაგი სევერიანე მსხვერპლი გახდა მე- 
ფის ჯალათებისა, კოლა, თუმცა: გადაურჩა მე- 

ფის ჯალათებს, მაგრამ ის იმსხვერპლა ულ- 

მობელმა სენმა. 

ყოველი პარტიული 

დენი“-სა ამგვარი უცნობე- 
მოთავსებულია 

შინაარსი, რომელიც ჩვენ მთავ- 

გამოირკვევაო“ 

საათი% 

მუშაკი ბევრ რამეს 

"ამოიკითხავს ამ ორი ამხანაგის ცხოვრებაში, 

ბევრ სამაგალითო სახელმძღვანელო აზრებს 

მიიღებს პარტიული მუშაობისათვის, 

მეორე სათათბიროს სოციალ-დემოკრატიუ- 

ლი ფრაქციის შეპყრობა--გასამართლებისა 

და კატორღაში. გაგზავნის შემდეგ სევერიანე 

თავის საყვარელ საქჰეს--გაზეთში მუშაობას 

დაუბრუნდა რამდენი სახელი გამოიცვა- 

ლა ჩვენმა გაზეთმა რამდენჯერ დახურეს 

ს... კიდევ უფრო ხშირათ იცვლებოდა გა- 

ზეთში მომუშავეთა საიდუმლო ბინებიც, საი- 

დანაც გაზეთს ხელმძღვანელობას უწევდნენ. 
აი ერთ ასეთ ბინაზე, ველიკოკნიაჟესკის 

ქუჩაზე, სხვებთან ერთად შეიპკრეს სევერია- 

ნე და როცა მასალების დაგვიანების გამო 

სტამბიდან კაცი წავიდა რედაქციაში ამბის 

გასაგებად, ვორონცოვის ხიდიდან ამ საიდუმ- 

ლო ბინის კარებში ჩასაფრებული „გოროდო- 
ვოის“ ქუდი და „პაგონები“ შენიშნა... 

აქ გადაწყდა სევერიანეს ბედიც!.. 

ამ დროს კოლა, აგრეთვე ყოფილი წევრი 

მეორე სათათბიროს სოციალ-დემოკრატიული 
ფრაქციისა, სოფლად გწეოდა მუშაობას, თა- 

; უბის ანგარიშებს რედაქციას და ხელ- 

სტ
ღნ
იი
ლი
ი 

და 

უ.... 

მძღვანელ” ორგანოს აწვდიდა. წერილებში, 
რომელსაც ჩვენს გაზეთში ათავსებდა კოლა 

აშუქე'და სოფლის ცხოვრების სხვა და სხვა 

მხარეს. სოფლის მუშის ტკივილები, აი რა 

იყო ამ წერილების დედა ძარღვი! 

ყველა პარტიულ ამხანაგს აახლოვებს ერთ- 

მანეთთან იდეური მუშაობა, მაგრამ რაღაც 

განსაკუთრებული იყო ამ ორი ამხანაგის იდე- 

იური კავშირი... 
სევერიანეა შემდეგ მთელი 9 ნახ. წელი 

შესძლო კოლამ დაბრკოლებათა გადალახვა, 

იბრძოდა, მუშაობდა, არ სცოდნია რა იყო 

მოსვენება... 

ორივე ამხანაგის მუშაობას განსაკუთრებუ- 

'ლი კავშირი ჰქონდა ჩვენს რედაქციასთან, და 

' სანამ საქართველოში ჩვენი პარტიული გაზე- 

' თი იარსებებს, სევერიანეს და კოლას ხსოვნა 

1 განსაკუთრებულის სიცხოველით იქნება აღბე- 

1 ჭდილი ჩვენს გულში... 
ჯ იკანო დთვბბ მაა ოსი ლირა «> ი 

დეპეშები. 
(საქართველოს დეპეშათა სააგენტო) 

17-18 აგვისტო 

ინგლისური პრენის ცნობები. 

როგორც ამბობენ, ვენიზელოსმა ვილსონს 
კონტრ.წინადადებები წარუდგინა. ის წინან- 

დებურათ მოითხოვს, რომ ფრაკია საბერძ- 

ნეთს გადაეცეს, მაგრამ ამასთანავე წინადადე- 

ბას იძლევა, დედეაგაჩი თავისუფალ ქალაქად 

გამოცხადდეს და დედეაგაჩიდან ბულგარეთში 

მიმავალი რკინის გზა--საერთაშორისოდ. ვე- 

ნიზელოსი საზავო კონფერენციაზე კარგ დიპ- 

ლომატად ითვლება, რასაც მოწმობს მისი 

უკანასკნელი პროექტი, რომელიც სავსებით 

ეთანხმება ვილსონის. უკვე დაკანონებულ გეგ- 

მას დანციგის და პოლონეთის შესახებ. 

ხუთთა საბჭოს შეკითხვაზე დროებითი ზა- 

ვის პირობების შესახებ რუმინელებმა განაც- 

ბას არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს, რად- 

გან უნგრელებმა მისი პირობები არ შეასრუ 
ს, 

ს რუმინელებს იმედი აქვთ, რომ თავის 
ორთქლმავლებს და ვაგონებს უკან მიიღებენ 

და რადგანაც თავის მინდვრების სამი მეოთ- , 

ხედი დათესილი აქვთ, 50,000 ვაგონს სურ- 

სათ-სანოვაგის გაზიდვას შესძლებენ რითაც 

ამნაირად თავის მდგომარეობას გააუმჯობე- 

სებენ. მათ სურთ აგრქდვე დაიბრუნონ გატა- 

დებენ, რომ მათ განზრახვა არა აქვთ დაი-. 
ტოვონ უნგრეთიდან წამოღებული სამხედრო · 

მასალა და საზავო კონფერენციის განაჩენით 

დაუყოვნებლივ გადასცემენ მთელ არტილე- , 
რიას, ტყვიისმფრქვევლებს და სხვა სამხედ- · 
რო მასალას. 

იტალიური პრესის ცნობები. 

ლისაბონში რკინის გზის მოსამსახურეებმა ' 

გაფიცვა გამოაცხადეს. სად. სანტო აპოლო- 

ნიაში ყუმბარები ისროლეს. 5 გაფიცული 

დააპატიმრეს, მათ აღმოაჩნდათ ლისაბონის 
სწრაფი მატარებლის ლიანდაგიდან გადაგდე- ” 

ბის გეგმა. 
მართლდება ცნობები ლიჯქსემბურგის სა- ' 

ჰერცოგოს სატახტო ქალაქში მომხდარ ამბე- : 

ბის შესახებ ბრბო შეიჭრა დეპუტატთა პა- 
ლატაში, სადაც რამდენიმეჯერ გაისროლეს. : 

ფრანგული პრესის ცნობები. 

მოკავშირეთა უმაღლესმა საბჭომ შეადგინა · 

რუმინელების ნოტის პასუხი. რუმინიის ჯა. : 
რის მთავარსარდლობას ებრქანა მოკავშირე ? 

თა ინსტრუქციების თანახმათ იმოქმედოს. : 

უმაღლესმა საბჭომ გადასწყვიტა რუმინიას ; 

რეთა კომისიის მოქმედებას შეუთანხმოს. 

უმაღლესმა საბჭომ მოიწონა ბულგარეთის · 
ხელშეკრულების ეკონომიური პირობები. 

ბუქარესტიდან დეპეშა მოვიდა, რომ მთა- 

ვარსარდალი შემდეგს იუწყება: რუსეთის · 

მმართველები წინადადებას იძლევიან, რომ : 
დაგვითმობენ სამხედოო მასალას, ზარბაზ- : 

ნებს, ტყვიისმფრქვეველებს და Lხ. მთავარ- . 

სიღლ ინსტრუქციებს თხოულობს როგორ · 
მოიქცე 

ბალფევიკების ცნობები. 

მოსკოვი. აგვ. 16. სამხედრო ცნოზა.:' 
ჩრდილოეთის ფრონტი. ჩრდილოეთი დვინის 

მიმათ. ჩვენმა ჯარმა 5 ვერსით უკან დაიხია. 

დასავლეთის ფრონტი. კორელის ყელზე ბე- 

იერიშები მოვიგერიეთ. 

ბრძოლაა. რკინის გზის რაიონში ჩვენმა ჯარმა 

რამდენიმე სოფელი დაიჭირა. სამხრეთის 

ჯარი იბრძვის ზენკოვის მიმართ. მდ, პსი-· 
ოლზე მტერი გადმოსვლას შეეცადა, მაგრამ   

| ოპუ 
ვის გონიერი, მოფიქრებული პრაქტიკული · 

ვაგდეთ. სუმა ბელგოროდის მიმართ. 

ჩვნ ქალ. სუმი დავსტოვეთ. კურსკ-, 
· ბელგოროდის მიმართ. ჩვენი ჯარი იბრძვის. “ 

ჭ 

ხადეს, რომ დროებითი ზავის ხელშეკრულე: 

ცებული ოთხფეხი საქონელი, მაგრამ აცხა- · 

გაუგზავნოს პასუხი, რომელშიაც ურჩევს თა- : 

ვისი მოქმედება ბუდაპეშტში მყოფ მოკავში- · | 

ლოსტროვის ჩრდილო აღმოსავლეთით მტრის . 

პსკოვის რაიონში · 

ფრონტი. მინსკის რაიონში მდ. სლოჩზე ჩვენი · 

ა 

ს ესარადის მიმართ. ჩვენმა ეარი ააა. 
სიისოგლებსკბს ჩრდილო-და'ავლეთით 16 
ვერსზე სადგ. გრიბანოვკა დაიჭირა. კრასნოი- 
არის და კამიშინის მიმართ. ჩვენი ჯარი შე. 

ტევას განაგრძობს. კამიშინის ჩრდილოეთით 
70 ვერსზე ბრძოლის დროს ჩვენ 1000 ტყვე 
წამოვიყვანეთ, ხელში ჩავიგდეთ 80 ტყვიის- 
მფრქვეველი, 200 ფურგუნი და სხვა მრავალი. 

სამხედრო მასალა. # ის არმიის შტაბი.პსკოვის 
რაიიონში ჩვენი ჯარი მტერს წინააღმდეგობას 
უწევს, შეტევას განაგრძობს და ბრძოლით. 
წინ მიიწევს. პსკოვის სამხრეთით ჩვენ შეტე- 

ვაზე გადავედით. მტრის ჯავშნიანი მატარე- 

ბელი, რომელიც სად, ლოკოტს უახლოვდე- 
ბოდა უკუ ვაგდეთ. მარენბურგის მიმართ. 
მტრის იერიშები მოვიგერიეთ. პოდულას რა- 
იონში ჩვენ დაახლოვებით ვერს ნახევარი უკან 
დავიხიეთ. მოსკოვი. აგ. 17. სამხ ცნობა.ჩრდი- 

,„ ლოეთის ფრონტი. სამოზეროს ტბის დასავ- 

ლეთით სოფლები ავიღეთ. 'დასავლეთის ფრონ-. · 
ტი. პსკოვის რაიონში მდ. ველიკაიას დასავ- 
ლეთით ჩვენმა ჯარმა სოფლები აიღო. ვილე- 
იკის მიმართულებით ჩვენ ჯარს მტერმა ბუდ- · 

, სლავი დააცლევინა. მინსკის მიმართულებით , 
” ბონრუისკის რაიონში მტერმა დაბა სვისლო- , 

ჩი დაგვატოვებინა. ლუნინეცკისკენ მტერმა 
ჩვენი ჯარი მდ. სლუჩის აღმოსავლეთით გად- · ჯ 

მოდევნა. სამხრეთის ფრონტი. მირგოროდის- : 
კენ ქ. ლუბნოსთვის ბრძოლაა, ზენკოვისკენ ; 
ქ. გადიაჩი დავტოვეთ. სუმის ჩრდილო-და-! 
სავლეთით 95 ვერსის მანძილზე ბრძოლაა. 
ნოვოსკოლსკის, სვირის და ესტრატოვის მი- 
მართ. ჩვენი ჯარი წინ მარჯვედ მიიწევს. ნოვო- 
ხოპერისკენ სოფ. დ სად. კოლენოვო ავიღეთ. 
ბალაშოვის სამხრეთ დასავლეთით 35 ვერსის 

| მანძილზე მკაცრი ბრძოლაა, აღმოსავლეთის 
ჩორნი იარის რაიონში შეტევას 

განვაგრძობო. ელტონის ნავთსადგურიდან 
მტერი განვდევნეთ ორენბურგის დასავლე 

თით ქ. ილეცკის სამხრეთ აღმოსავლეთით 

20 ვერსზე გამაგრებული ხაზი ავიღეთ. მტე- 
რი თავზარ დაცემული სამხრეთისკენ გაიქცა. 

ორენბურგთან აღმოსავლეთისა და სამხრეთ 
აღმოსავლეთისკე შეტევას ვაძლიერებთ. 
ბუგულჩანის სამხხეთ აღმოსავლეთით 65 
ვერსის მანძილზე რამდენიმე სოფელი ავი- 
ღეთ. ჩრდილო აღმოსავლეთით შეტევას გან- 
ვაგრძობთ. ვერხნეურალსკიდან %0 ვვრსის 

მანძილზე 1 სოფელი ავიღეთ. ტროიცკ-ურს· 

კდა ტროიცკ'კუსტანაიას რკინის გზის გასწ- 

' ვრივ ჩვენ მარჯვედ წინ მივიწევთ. ჩელია- 

'" ფრონტი. 

ბინსკის რაიონში მდ. ტობოლს 25 ვერსით. 

' დავუახლოვდით. ჩვენმა ჯარმა კურგანი აი- 

ღო. ტყვედ წამოყვანილთა რიცხვი და დავ- 
ლის რაოდენობა ჯერ გამორკვეული არ არის. 

· ოკან დახეულმა მტერმა ვერ მოასწრო ტო- 
· ბოლზე რკინის გზის ხიდის აფეთქება. შად- 

რინის რაიონში შეტევას განვაგრძობთ. ია- 
ჯ ლუტუროვსკის დასავლეთით რამდენიმე 

· სოფელი დავიჭირეთ. წაუენიდ 15 აგვ. 

ვენიდან მოსული ცნობით, მოკავშირეებს 
'სურთ უნგრეთის საქმეს კონტროლი გაუ 

1 კეთონ და ამ მიზნით რუმინიას მანდატს 
: აძლევენ ამ ცნობამ ბუდაპეშტში დიდი 

· მღელვარება გამოიწვია. ნაუენი. 15 აგვის- 

:ტო. მდგომარეობა აღმოსავლეთ ანატოლი.-· 

"აში რომელიც, გადაწყვეტილია სომხეთის 

| რესპუბლიკას შეუერთდეს, ძლიერ გამწვავდა. 

'· ამერი კის დივიზია უკვე მზად არის სტამბოლ- 

(ში წასასვლელად მცირე აზიაში ამერიკის 

, წარმომადგენელი მოითხოვს ეხლა, რომ ბრი- |“ 
: ტანიის ჯარი გაგზავნილი არ იქნას. ამის გა» 

· მო „ფორვერტს“ ი სწერს; კიმის მაგიერ, 

' რომ ხალხს ზავი მოუტანონ, როგორც ეს 

დიდი ზეიმით პარიზში იქნა დაპირებული, 

| ერთ ხალხს მკორეს წინააღმდეგ. აღიზიანებენ 

' ახალლ სისხლის საღვრელად და სუსტს ერს 
| პალადობის ქვეშ აყენებენ. ლიონი, აგვ. 16. 
· დღეს შესდგა უნგრეთის ახალი კაბინეტი, 

' რომელშიაც შეღიან ფრიდრიხი-–თავმჯდო- 

მარე უპორტფელოდ, ლოვაში--საგარეო 

: საქ, მინისტ., გენშნეცერი--სამხედ. მინ., 
· გრაფი ტელსკი--–ზავისთვის მზადების მსტ. 

ლონდონი, აგვ. 11 ინგლისის სამხედრო სა- 

(ისტოთ კავკასიის ამბების შესახებ ოფი- 

| ციალურათ იუწყება, რომ რუსეთის სომხე- 

·'თის რესპუბლიკის სამხრეთ საზღვრებიდან 

შეიარაღებულ ძალთა გამოყვანას მოყვა სამ- 

' ხედრო მოქმედებეს განახლება ერთის მხრით 

'” თათრებსა და ქურთების შორის, და მეორეს 

მხრით სომხების შორის შეტაკება გამოიწვიეს 

ოსმალებმა, რომელთაც 10,000 კაცი შეიარა- 

ღეს. იყო აგრეთვე ინგლისელებზე თავდასხმის 
რამოდენიმე შემთხვევა. ლიონი. აგვ. 16. 

ბერლინის გაზ. „ამ მიტაგ იუწყება, რომ 

· სამხრეთ სლავიანთა ჯარი დასავლეთ უნგრეთ- 

ში შესვლას განაგრძობს, უნგრ თის ჯარს 

| ნაბრძანები 8) მათ წინააღმდეგობა არ გაუ- 
წიოს. 

დ 

საქ. სოც.-დემ. მუ 

კომიტეტის. 

საქმეთა მინისტრი აცხადებს, 
რა მან „ნოვი დენ“-ის მე-47. "ნომერში 
სებული ცნობები--სათაურით: 
საქართველო%, „დენიკინი მოიწევს“, 

როა თავგანწირული წინააღმდეგობა”, „ად 

' ფილებისა, 

ააა საღამოს 6 სჭ მია უილი 

2. ბ. I2 ი– 11) MI 
“+ გაზ. „ნოვი დენი“-ს. დახურეს. რი 

„ანტან; 

ციული ცნობები, რომელნიც მდაა რებ 

არევ-დარევას იწვევს ხალხში, დაადგინა 
უნოვი დენი“ იქნას დახურ "რეც 
კანტორა დაბეჭდილი და გაზ 
რი დაპატიმრებული. საქმე გადაეც 
სამართლოს, პრთკურორს, 

ოსი ყარსში „გაემგზავრება. სომე 
ვილთა მატარებელი. : 

“+ ტუსაღების გაქცევა. იუს 
ნისტროს ატყობინებენ რომ დ 

” ტუსაღოდან გაიქცა 28 ტუსაღი 

· მოუსყიდიათ სამიშებს. რშმელნი 

უო. გაქ, კეულან, .. | 

: -+- „მწერლობის · '”დღმობაბ. ას 

” აგვისტოს ქართულ კლუბში ქართველ თ 

, რალთა კავშირი მართავს პირველ გ“ 
ზული „მწერლობის დ მოა გარდა 

თველებისა. მრნაწილეო სენ ფრ რანგი, 86 

ლი, იტალიელი, გერმანელი. რუს“ 

თათარი, თურქი, სპარსელი, მთი 

ბერძენი და, სხვა: ტომას ომერი 
ცერტო დარბაზში გაიმართება. ინ ა 

ნალური ბალეტი, ცეკვა ყველა ერის 

მოს პროგრამა მეტად ორგინალური. . 
მრავალსახიანია. 

“+ სამტრედიის სავაჭრო. შაბა“ 80, 

სი შიდ, ყალბი საბუთებით მიღები 
სისხლის სამართლის მილიციამ 16 ა 
შეიპყრო ქუთაისის მცხოვრებ ნიკოლოზ. დ 

რისპანის ძე ქელბაქიანი, 
პრე ბ ეი ბ 

– ოთხშაბათს, 20 აგვისტოს, საღ. 7 ნა 

საათ. სამაზრო ერობის შენობაში ( , · 

ლის პროსპ. # 6) შესდგება სახოავეი ქრი. 
ბა საქ. ექიმთა პროფ.. კავშ. 2 გა , 

აი 

ამფუძნებელი. პრეგის. დს- 
მატებიიI0I არწქმნები. 

' ახალციხე, 1წ6 აგვისტო. ახ ალციხის 

მაზრაში 80 ათას ხმიდან სოციალ. ·დემი ო 
ტებმა მიიღეს 24 ათასი, დაშნაკელებმა · | 
ათასი, ვეშაპელმა ორი ათას ხუთასი, 
ხეთში 22? ათას ხმიდან სოციალ-დემოკ 
ბმა მიიღეს 18 ათასი. დაშნაკელებმა 7. 
დანარჩენებმა ორი ათასი. “არჩევნებში. ონა– 
წილეობა მიიღო ამრჩეველთა 80. პროცენტმა. 

–- ბორჩალოს მაზრაში, მიუხედავად ( ი! 

სა, რომ თათრის მცხოვრებთა დიდი უ 

ლესობა. მთაში იყო წასული პირურყვით სა- 

ზაფხულო საბალახოებზე, არჩევნებში მ ინა-. 
წილეობა მიიღო 56 პროცენტმა: M# 1 მიი– 

დო 12,816 ხმაა M»# 2--1583.. M# 8. 790, 

# #L -1855, M# 8- 511, X6--6, # 9-8, 
M# 8--860,.M# 9-+XMI, M# (10-94. #11 .9%. 
# 19--4, M 13.37, M#14--0, # 16--55პბ. 

აქაცა ებეი 

მსჩრე შენჩშმსა”).. 
(„ძველი მებრძოლის“ წერილის გამა: _ 
ჯერთობის" 180 ნომერში „ძველი იი. 

ლი,” თკმაყოფილებას გამოსთქვამს ჯარის 
რეორგანიზაციის საქმეში ჩვენი ნამუშევარის 
გამო. მისი წერილი შეეხება დამფუძნებელი 

კრების სამხდრო კომისიის მუშაობის ი 

მხარეს, რაც გამოიხატება აფიცერთა. პირად 
შემადგენლობის რეორგანიზაციაში, 

სამხედრო კომისიამ, როცა გაატარა ყველა 
სამხედრო კანონები, მიზნათ დაისახა. ჩარეო 

და პირად შემადგენლობის რეორგანიზაციის 

საქმეშიდაც და გააკეთა ეს საქქჰე სამხედრო 
საბჭოსთან ერთად. კომისია ამ · ' საქმეში 

სერემდვანელრიბის ისეთი მოსაზრებებით, 
რაც ხელსშეუწყობდა მთავად მიზანს,-- 
დემოკრატიული ჯარის შექმნას, რომელიც 

არა მარტო მზათ იქნებოდა 'დემოკრატიუ- 
ლი რესპუბლიკის დასაცავათ არამედ-–-უნა- 
რიც ექნებოდა თავის მოვალეობის. შესასრუ- 
ლებლათ. პმიტომაც, როცა ამა თუ "იმ. თა- 

  

    

  

ო. ძველი მებრძოლის“ წერილის. მოთავ- 
სებით რედაქციას მხოლოდ ის სურდა, რომ. 
გასწორებულიყო მომხდარი შეცდომები, რაც 
აუცილებელია ყო დიდ საქმეში. ცია დარა მენებუფრაარის „ველო 
ლი“-ც ამასვე ფიქრობდა და მხოლოდ” ამი- 
ტო 197. – შინი – :   
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   'მედობას და ზნეობრივ სი- 
ამედ––თავის საქმის ცოდნასა 

უმთავრესი ყურადღება მივაქ- 
ელებს, ხოლო მათი არჩევის 
ერთად შევადგინეთ სია და- 

      

   

    
   

      

   

                

   

    

      

   

    

   

          

   

    

      

   

   
   
   

      

   

   

    

    

   

  

თოი“ აღნიშნავს, რომ სამსა- 

აფიცრები, რომლებიც შენიშ- 
სა9შ ლოს მოღალატეობაში, 

ანივაში და სხვა. ეს შესაძლებე- 
შეიძლებოდა სხვანაირათ: იმ- 

იყო ჩვენ ჯარში უვარგისი (ამა 

) აფიცრები და მოხელენი, რომ 

ყო ყველას ერთბაშათ გამორ- 
იამ აიიი მ სამმისთაბს 
სანდო ამხანაგები (მათ შო- 

კაცებიც), მაგრამ ამ შემთხვევაში 

მოქმედებდა კიდევ ფარესი შეც-. 
დან ასაცილებლათ, ხოლო ისეთ 

ოგორსაც გვაწვდის „ძველი მშებრ- 
ვერ ვაქცევდით ყურადღებას. მე 

კლლმოუწერელ ცნობებს, რა- 
ათ ღებულობდა. „ძველი 
იალატეებზე სწერს, მაგრამ 

ელს. ეს კი სარგებლობის მაგიერ. 

ტანს: სამხედრო კომისიამ ჯარის 

ის სათავეში ჩააყენა ისეთი საქმის 

თ გატაცებული პირები, რომ ჩვე- 
"არაა საქირო შეპარულ შეცდო- 

ორებლათ, როცა ამას ვინმე გა- 
მელ მებრძოლი“ მაიც >. 

და მოღალაჯე გამფლანგვე- 

ავებდე", სამსახურს გაუწეე- 

სამშობლოს, აგრეთვე ხელმძ- 

ხოლო სანამ ამირანი გულში 

ტყუილა ემდურის მოყვარეს, -–ბანს 
ბნებიო. კარგი იქნება აგრეთ- 

ებრძოლი“ გამოამჟღავნებდეს „სი 

ბიძას“, რომელიც მოღალატეებს 
მოევლინა და „ახალ ჯარში 

ახვია. · 

დე სიტყვა შეურაცხყოფილებზედაც. 
ს) ძალიან ბევრია შტატ-გარეთ 

აფიცრებში. ყოველ შემთხვევაში 
"იმ რიცხვისა, რამდენსაც შეად- 

სგარეთ დარჩენილები. არც ერთი 

თვლის სამართლიანათ, რომ 

ნ, მაგრამ დავარწმუნებ ბ. 
«“ რომ მათი უმრავლესობა 

კატუნებს თავს. არ ვფიცავ, შეიძ- 

შეცდომა, შეიძლება დაგვავიწყდა 

სიაში შეგვერანა ვინმე, რომელიც 

ო, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ ამის 

შევძლებთ: როცა ვინმეს გააგ- 

დგილზე ასეთეს ჩააყეწებენ. 

სრძოლი“ ასეთ ბზე კი არ მოს- 

ივის პარტიულ მუშაკ აფიცერზე, 

კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომა- 
· რეჟიმის მსხვერპლზე და კა- 

ირში გამოვლილ აფიცერზე. მაგ- 

' „ძველი მებრძოლი“ კომისიის მფ- 
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ცნობს, ეცოდინება, რომ ასეთი 

: არამედ იმიტომ, რომ თვით 

ვეს "შესაფერ ადგილზე დარჩენა, 

დენ დიდ თანამდებობას სადაც 

რი სტაჟი არ კმაროდა. ციხე-ციმ- 

კმაროდეს, მაშინ ჩვენ ბედს ძაღლი 

ა, ჩვენისთანა სარდლები 

ნააერაევ ზი ასანა ეყოლებოდა. 

: %, გურული. 

ფესუნაღურ პავშჩრთა 
– საგ40შ9ჩ 

აგვისტოს შესდგა თფილისის პროფე- 

ალურ კავშირთა ცენტრალურ საბჭოს 

წარმოდგენილი იყო 22 კავშირი 30 

ით. თავმჯდომარეობს ამხ. ხელაძე. 

ის „პროლეტარულ დღის“ მომწყობ 

ას სახელით მოხსენებას აკეთებს ამხ. 

ხტაძე. კომისიას სხდომა ჰქონია 8 აგ- 

(ოუწვევია კოოპტაციით ამხანაგები, 

მლებიც აქტიურ მუშაობას ეწევიან და– 

ჩენ კომისიის წევრებთან ერთად ამ დღის 

ობად. კომისიას შეუძლებლად მიუჩნე– 

ოტა ხნის განმავლობაში, რაიც მის 

ანკარგულებაში დარჩა (სულ ცხრა დღე) 
გვისტომდე, წინასწარი მუშაო- 

ბა და „პროლეტარულ დღის“ 
თვის დაუნიშნავს ოცდა თერთმეტი 

სომისიას დაუგზავნია მწარმოებლე- 

: 'წოდებები, რომ ამ დღის კარგათ 

მათ მხა”რი დაუჭირონ, აგრეთვე 

ეთხოვა ყოველგვარი დახმარე- 
იუ თავისი ნებით არ დათანხ- 

ურჩობა. –_ 

  

     

თუ დარჩა ვინმე შტატ გარეშე, ! 

ი არა, რომ კომისიამ ის სიაში 4 

წ 

” ფულიო. ილაპარაკეს: ფოფხაძემ, ფანცხავამ, , 
( 

« 

' 

· 
' 

სამხედრო კომისიის წევრი · ხმისა, 

' 

ნებაზეო. არის მცირე რიცხვი მწარმოებლე- 
ბისა, რომლებიც იმიზეზებენ რა ნედლი მა- 
სალის : 
მოწოდ 

ჰოს. გადაწყვეტილება და ამ მხრივ მუშაობა 
კავშირებში უკვე დაწყებულიაო. კომისიას აქვს 
ცნობა, რომ ზოგი ამხანაგები, გამოდიან «ა 
კომუნისტების სახელით, ბოიკოტისკენ მოუწო- 
დებენ მუშებს. მათი რიცხვი ერთობ მცირეა. 
მომხსენებელი სინანულით“ ალეშოეს 
როგორ ერთსულოვნათ. შეხვდე 

სხდომაზე, ამ კითხვას ყველანი, იქ კი ადგი- 

ლებზე ზოგი ამხანაგები სულ სხვა გვარად. 
მოქმედებენო. მთელი ჩვენი 
გამოყენებულ იქნას, ამბობს 
რომ წინააღმდეგ ჩვენი 

არ დარჩეს დღეთ ჩვენი 
დასაწყისისა, 
კამათი. 

ეთანხმება, მხოლოდ მოითხოვს, რომ თუ უქ- 

მე დღე იქნება მიღებული, თანახმად დეკრე- 
ტისა 4 საათის მუშაობა დაფასდეს სრული 
სამუშაო დღის საფასურით, 

განაწილებული იქნას რამოდენიმე დღეზე, 
რომ ყველა მუშამ მიიღოს მონაწილეობა დღე- 
სასწაულშიო. · 

ბებს და საჭიროდ მიაჩნია მოწინაღმდეგეებმა 
თუ კი ასეთები აღმოჩნდებიან, გამოსთქვან 

თავისი შეხედულება, რომ საშუალება მოგვე- 
ცეს გამოვარკვიოთ, რამდენათ დგანან კლა- 
სობრივ ნიადაგზე მოწინააღმდეგენიო. 

დიის მოქმედების ისტორია კი ჩვენ გვეუ- 

  

ი ძალა, რომ ისინი დაიყოლიონ 

  

ესწევს..... 
თავი : 

  

ასო. 
უქონლობის, სფარყოფით შეხვდენ ჩვენს 
ე : · თი...» 

კავშირებმა აღფრთოვანებით მიიღეს საბ- 

აქ, საბჭოს 

უნარი უნდა 

მომხსენებელი, 
მიზნებისა, ეს დლე 
რიგის დარღვევის 

მოხსენების შემდეგ გაიმართა 

  

კოლია მბელაძე 

ამა წლის წ თებერვალს დენიკინის ჯარის 
ვერაგულათ თავდასხმის მსხვერპლი გახდა 
მესამე ქვეითს რაზმის ზედმდეგი გრიგოლ 

(კოლია) არსენისძე მგელაძე. ; 
მან სწავლა დაამთავრა ფოთის უმაღლეს 

დაწყებითი სასწავლებელში. რევოლიუციის 
დაწყების ხანებში მხურვალე მონაწილეობას 

ღებულობდა ადგილობრივ სოც.-დემოკრატი- 

ულ ორგანიზაციაში. 
როდესაც ბათუმს ოსმალები შემოესია, ის, 

ჯერ კიდევ 18 წლის ჭაბუკი, პირველად ეწე- 
რება ჯარში და თავის ამხანაგებსაც აქეთკენ 

მოუწოდებს. ის დანიშნული იქნა მესამე 
ქვეითა რაზმის ტყვიის მფრქველთა გუნდში, 

"სადაც დიდი ნიჭი და საქმისადმი ერთგულო- 

ბა გამოიჩინა. პირველად მონაწილეობა მიი- 

სიმონოვი პრინციპიალურად მომხსენებელს 

ანდა 8 საათი 

ელბაქიანი იცავს მომხსენებლის დებულე- 

ათოევი ამბობს, რომ ჩვენ გვარდიას ღო სამეგრელოში ბალშევიკური ბრბოე- 
იმდენად ვუჭერთ მხარს, რამდენათაც ის ბის წინააღმდეგ, შემდეგ ბალშევიკე- 

იცავს ჩვენს კლასიურ ინტერესებს. გვარ- ბის წინააღმდეგ სოხუმს როთოლქში--პირ- 

ველად ახალ ათონის და მეორედ ტუაპსეს 
ბნება რომ ის აუხვკვდა ამ მხრივ. კავ ბრძოლაში მონაწილეობისითვის დაჯილდოე- 
შირი სავაჭრო სამრეწველო დაწესებულე- 
ბების მოსამსახურეთა „პროლეტარულ დღის4 

მოწყობაში მონაწილეობას იღებს და მუშაო- 
ბაც დაწყებულია კავშირშიო. 

თამახაშვილი, უპასუხებს რა მოწინააღმდე- 
გეებს ამბობს, ჩვენს წმინდა წვლილში 

ვერ გავურევთ მწარმოებლების სისხლიან მო- 
გებასო თუ ჩვენთან არა ხართ ამ წმინდა 
საქმეში, ხელს მაინც ნუ გვიშლითო. 

კიკნაძე თხოულობს ბურჟუაზიასაც მივა- , 
ღებინოთ ამ დღის მოწყობაში მონაწილეობაო. · 
ის წინააღმდეგია კვირა დღის, რადგან უქმე 

გის ჯვრებით და დანიშნული იქნა გუნდის 

, ზედმდეგად. სომხეთთან ომის დროს ის გა- 

, იწვიეს ფრონტზე, სადაც სიმამაცე გამოიჩი- 

“ნა და შულავერის აღების დროს დაჯილდო- 

ვებულ იქნა მეორე ხარისხის გიორგის ჯვრით. 

შემდეგ გაგზავნეს სოქაში, იქ ბედმა უმტყუ- 
,ნა და დენიკინის ჯარის თავდასხმის დროს 

ასე დაამთავრა ახალგაზრდა კოლიაზ თავი- 
"სი სიცოცხლე. როგორც სამშობლოს და თა- 

· ტიკური 

ბულ იქნა მეოთხე და მესამე ხარისხის გიორ- , 

' დასჭრეს მკერდში, რისგანაც გარდაიცვალა. ?“ 

  

   

გო 

3) (IC591 
არ მაეხი=) დ) 

მოეხსენება „რი, 

გამოეტანათ ადმინისტრაციის საწინააღმ 

რეზოლიუციები „კავშირის 
თვის“ არავისგან პასუხიც) 
თუ ვს ყველა 

  

      
   

ლესობა ფედერალისტებიაო? 

რაც შეეხება ბ. „ლის“ "ოციალ დემოკრა- 

ტების წინააღმდეგ მიმართულ დემაგოგიას. 

ვიტყვით მხოლოდ, რომ ოლქის ადმინისტ- 

რაციას არც მენშევიკები ვემადლიერებით 

არა იმ მხრივ, რა მხრივაც მას ბ. „ლი“ და 
მისი უჯარო ღენერლები. ჩვენ ვემდურით მას 

1) იმისთვის, რომ დღემდე მას ვერ მოუშო- 

რებია უწყებისათვის მუქთახორა არარას მკე- 

თებელი უწყებისათვის საზარალო მეტხორცი 
ბ. „ლის“ და მის უჯარო ღენერლების მფარ- 
ველობის ქვეშ მყოფი მოსამსახურეები, რომ- 

ლებიც მხოლოდ ჯამაგირს იღებენ და მათი 

საქმის კეთება კი სხვებს უხდებათ და 2)დღე- 
მდე სოც.-ფედერალისტების პარტიის კალთას 

ქვეშ შეფარებული ნიკოლოზის დროის პოლი- 

მაბეზღარ–– ჯაშუშები: „მაშენიკო- 

ბაში შენიშნული პი-' 

რები. 

აი რაში ვამტყუნებთ ს.-დემ «ოლქის ად- 
მინისტრაციას და ამ საყვედურს არ მოუშ- 

ლით მანამ, სანამ უწყებას არ მოაშორებს 

ასეთ 'არა-სასურველ პირებს. 

და პადლოგებში“ 

ნუ სწუხართ ბ. „ლი4%, კავშირი მენშევიკე- 
ბის მიერ არის შექმნილი და ვინც ის შექმნა, 
მის მოვლასაც შესძლებს, მის კანონიერ უფ- 

ლებებს არავის არ გააქელვინებს მხოლოდ, 
რაც შეეხება იმ უკანონო უფლებებს, რომე. 

ლიც თქვენ გსურდათ და გსურთ ეხლა მოახ- 
ვიოთ თავზე კავშირს, ჩვენ მას ვეწინააღმ- 
დეგებით, რადგან თქვენ იგი გაინტერესებთ 
არა როგორც კავშირი, არამედ. როგორც 

პოლიტიკური ორგანიზაცია. ელვა. 

ტჟიბულის მაღაროებში 

ივლისის უკანასკნელ რიცხვებში გაგზავნი- 

ლი იყო ტყიბულში კომისია, რომელსაც და- 

ევალა ქვა ნახშირის მაღაროების არსებულ 

მდგომარეობის გამორკვევა და აგრეთვე გარ- 
ჩევა იმ უთანხმოებისა, რომელმაც თავი იჩი- 

ნა მაღაროების ადმინისტრაციის და პროფე- 

სიონალ. კავშირის შორის. 
კომისიამ გამოარკვია, რომ მუშაობა მა- 

ღაროებში ჯეროვანდ მიმდინარეობს და 
უკანასკნელი ექვსი თვის გ-ნმავლობაში შესა- 

მჩნევად გაუმჯობესებ დაეტყო მაღაროებს 
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დღეს მუშები არ გამოვლენ სამუშაოთ და 

მოითხოვსდანიშნულ იქნას ჩვეულებრივი დღე. ! 

ხელაძე კიკნაძის” და მისი ჯგუფის პოზი- ; 
ცია ჩვენ არ გვაკვირვებს, მაგრამ ის რაც 

ათოევისაგან მოვისმინეთ ყურადსაღებიაო, 
ორატორი აშუქებს რ. 'ს. დ. პოზიციას იქ, , 

რუსეთში, და გაკვირვებულია აქ, ამავე იარ- : 
ლიკის მატარებელ პარტიის წარმომადგენლე- ; 
ბის მოქმედებით. · 

ტოფაძე უპასუხებს მათ, ვინც მოითხოვდა! 

ბურჟუაზიის დახარკვას, ბურეუაზიბ უკვე და-კ 

ხარკულია 52 მილიონით მთავრობის მიერ და ; 

წო გვიშლით ხელს, რომ აკრეფილ იქნას ეს, 

ვყლადიმიროვმა, გითრგაძემ და სხვებმა. მოხსე- 
ნებას კრება ერთხმად ღებულობს. სიმონოვის 

შესწორება, რომ ამ დღის შრომა დაფასდეს 

მაშინ დეკრეტის მიხედვით, უარყოფილ იქნა ყველა 
ი ხძებით, გარდა შესწორების შემომტანის 

სატარიფო პალატის, მისი მუშაობის და 

მნიშვნელობის შესახებ ამხ მანდელშტამი 

იმეორებს თავის შინაარსიან მოხსენებას, რო- 

მელიც მან წაიკითხა 11 აგვისტოს მუშათა 

| აუდიტორიის წინაშე, შრომის ბირჟის შენო 

ბაში. მოხსენების შემდეგ გაიმართა კამათი. 
კამათის დასასრულს მიღებულ იქნა შემდე- 
გი რეზოლიუცია: უ„კავშირთა საბჭომ, მოის- 
მინა და იმსჯელა რა ამხან გ მანდელ- 
შტამის · მოხსენებახზ,ე სატარიფო პალა- 
ტის მუშაობის და მნიშვნელობის შე- 
სახებ ერთხელ კიდევ ადასტურებს თავის 

ძველ დადებითი მასთან დამოკიდებულებას, 
სთელის რა მას, დღევანდელ პირობებში მუ- 
შათა კლასისათვის უსათუოდ სასარგებლოთ 
და საჭირო დაწესებფლებათ. მისი მოღვაწეო- 
ბის მიმართულება მიაჩნია სწორ და მიზან- 
შეწონილად, რაც არ შეიძლება, რომ დაიჩრ· 

დილოს იმ მცირე დეფექტებით, რომელსაც 

ალაგი ჰქონდა მის მუშაობის პირველ ნაბი- 

ჯებში, რომლის აცილება მომავალში ადვილი 

საქმეა პროფესიონალურ კავშირების ცხოველ 

მონაწილეობის მიღებით მის მუშაობაში და 

შეგნებულად მის მხარის დაჭერაში. ამისთვის 

საბჭო ერთხელ კიდევ ადგენს, ყოველ მხრივ 

მხარი დაუჭიროს მას და აქეთკენ მოუწოდოს 
ყველა პროფესიონალურ კავშირებს... შ. 

>        
   

  

ვისუფლების მოტრფიალემ, მან თავისუფალ 

მამულს გმირულად შესწირა თავი. 7 
მშვიდობით, ძვირფასო კოლია! შენ გამო- 

ესალზმე სიცოცხლეს იმ დროს, როდესაც 
ჰყვაოდი, იმედის თვალით შესცქეროდი მო- 

მავალს... 

ეს კი იცოდე: შენი სახელი დაუვიწყარი 

იქნება მთელს მესამე ქვეითა რაზმის ოფიც- 

რებსა და ჯარისკაცებში. 
შტაბს-კაპიტანი ს. ანთელავა 

პსსუსად. ,,სასაღს//ქლეგს“ 
ჯსახალხო საქმის” 599 ნომერში მეთაურ 

წერილში რედაქცია, ეხება რა ფოსტა-ტელე- 

გრაფის უწყენას, სწერს, რომ იგი თითქმის 

ერთათ ერთი მნიშვნელოვანი დარგია სახელ- 

მწიფო მეურნეობისა, სადაც ადმინისტრაცია 

მენშევიკურია, ხოლო მოსამსახურეთა დიდი 

უმრავლესობა სოციალისტ·თფედერალისტუ- 

რიო. 

1 

  

მე არ ვიცი თუ საიდან ან რომელ წყა- 

როებიდან აიღო პატივცემულმა რედაქციამ 
ასეთი ცნობები, როცა მოსამსახურეთა დიდი 
უმრავლესობა ან სოციალ დემოკრატებია, ან 

მისი თანამგრძნობი. მართალია ცენტრალურ 

გამგეობაში დღეს ს.-ფედერალისტები არიან 
მოკალათებული, მაგრამ თუ რა მახინაციების 

წყალობით მოხდა ეს ყველამ კარგათ იცის. 
იციან ისიც, რომ მოსამსახურენი, მიუხედა- 

ვათ ცენტრალურ გამგეობის ცდისა, მას არ 

ეკარება და სამჯერ დანიშნულ ითლფილისის 

მოსამსახურეთა საერთო კრებაზე 900 მოსამ- 

სახურეთაგან, როგორც იყო 30--50 კაცამდე 
მოუკარე თავი და ისინიც, როგორც კი 

ადმინისტრაციის საკითხს შეეხენ, ჩამოშორ.- 
დენ კრებას და უუჯარო ღენერლები“ იძუ- 

ლებული შეიქმნენ კრება დაეშალათ. ამას 

გარდა, იცის თუ არა პატივცემულმა უკსა- 

ხალხო საქმის“ რედაქციამ ის, რომ ახალ 
ცენტრალურ გამგეობას არც ერთი პროვინ- 

ციის დაწესებულებების მოსამსახურეთა სა- 

ერთო კრებისაგან მიუხედავთ არსებულ 

ტრადიციისა, ნდობა არ მიუღია და მეორე, 

მოეხსენება თუ არა ამავე რედაქციას ის გა- 

რემოება, რომ მიუხედავათ იმისა, რომ ცენ- 

ტრალურმა გამგეობამ დაუგზავნა ცირკუ- 

ლიარი რესპუბლიკის ყველა დაწესებულებებს 

რიგი საკითხების შესახებ, 

     
      

ტეხნიკური მხრით. 

კომისსამ წარმოადგინა დასკვნები მთელი 

რომლებიც მიღე- 

ბული იქნებიან მხვედველობაში ტყიბოლის 
მაღაროების საკითხის გადაჭრის დროს და 

არედგინებიან მთავრობას სათანადო მოხსე- ედგიხე ვ დ ე 
ნებაში. 

რაც შეეხება უთანხმოებას ადმინისტრაციის 

„, და პროფესიონალურ კავშირის შორის. კო- 

' მისიამ გამოარკვია, რომ ეს უთანხმოება და- 
იბადა იმიტომ, რომ გავრცელდა ხმები მა- 

ღაროების კერძო პირებზე (სახლდობრ იმ 
ინჟენერებზე, რომელნიც ეხლა მაღაროებს 

განაგებენ) გადაცემაზე. ამ ნიადაგზე წამოყე– 

ნებულ იყო პროფესიონალურ კავშირის მიერ 
ბრალდებები ადმინისტრაციის წინააღმდეგ, 

რომელნიც, როგორც კომისიამ გამოარკვია, 

სერიოზულ საფუძველს მოკლებულნი არიან. 

საერთოდ კომისიის დასკვნით ტყიბულის 

მაღაროები დამაკმაყოფილებელ მდგომარეო- 

ბაში არიან, მთავრობის მიერ მათი საბოლოო 

გამოსყიდვა უწინდელ პატრონებისაგან სა- 

სურველად არი”ს მიჩნეული, არსებულ ადმი- 

ნისტრაციის მუშაობის გეგმა კომისიის მიერ 

მოწონებულია. 

ქუუათა შორის. 
ქუთაის-აბასთუმნის ბზა-ტკეცილი, 

ეს გზა-ტკეცილი ამ ჟამად უპატრონოდ ჭრის 

მიტოვებული, მეტადრე ზეკრის რაიონში 

სულ გაფუჭებულია. აქა-იქ ქვები ყრია, ბევრ– 
გან ოღრო-ჩოღრო ამოღრმავებულია, გარე 

შემო ორმოები ამოვსილია სილით, ერთი 

სიტყვით, უბრალო სოფლის გზას ჰგავს, და 

ჩვენი მთავრობა ხარჯავ ტყუილ უბრალოდ 

ამდენ ფულს. გზაში ვერ ნახავ ვერც ერთ 

მუშას, რომ მუშაობჯიეს. გზის უფროსი კი, 

თურმე ნუ იტყვით, ორი.სამი თვე გაივლის 

არც კი დახედავს გზას, თუ რას აკეთებენ მუ- 

შები. მუშები კი არხეინად თავიანთ საქმეს 

მუშაობენ შინ და ჯამაგირის აღების დროს 

ყველა მოვლენ გზის უფროსთან და, იღებენ 

მუქთად ფულებს. რა თქმა უნდა, დანაშაული 

მიუძღვის უფროსს, რომელიც თავის მოვა- 

ლეობას არ ასრულებს, არ დაიარება გზაში, 

რომ შეხედოს რა არის "გაფუჭებული და გა 

კეთებული | 

  

    
   



  

"ვიდრე რკინის გზით ხაშურ ბორჯომით. 

შეა აფრი წეს 

Iოჯა არან და“ მოვალეობას კ 

ი არც ისე ნაკლები” ხელფას 
ბდუორეს მდ, რმარეობაში იკყვზე 

აზეთამდის იღებენ ცცეშა და ეხ 

სატათ «კიდქე, ეს სხვაა, 

დასა) 
საგხედი,. 

ნელობა აქვს იპერეთ-მესხეთ-ჯავაზეთის მშრო 

მელი ხალხისთვის სხვადასხვა საქონლის 8 

მიზნისათვის. ა·რეთქე დიდი მნიშ 

დატან-გადმო რანისთგის; 'ვინაიდან 'ეს გზ 

უფახლოესია : იმერეთიდან მესხეთ-ჯავ. 'ხეთში, 

„საჭიროა“ საქართველოს. რესპუბლიკის გხ 

ტკეცილებიი უოთროსმა ყურადღება მიაქციოს. 

ამ გზას. შ. „გოგოლაშვილი. 
: ხეეეღლ 

ს ფასსაცეხირა ი მხრმმეაირან 

10 აგვისტოს "შესდგა, ფარმაცევტთა საერთო“ 

: "კრება ქავთარაძის თავ ემჯდომა ,რეობ ბით. „ დასმუ-. 

ხფხოს 4ის შესახებ“ და” დ 

: გამგეობაში. პირვედი კი ახი ვა, „მწვავე ით , იდგა. 

' კრებაზე, რადგან ეს კავში „რი - რადაც შემთ- 1 დ 

”იბება პროფ: ცენტრის ძოწო( დებას' და 

“ი თითო დღის ჩზელფასს ჩყენი სახელოვანი 

პაშვერბას მოხ. ენების 

"ამბ. დგებუაძეშ. ცოს მაიამ” (ს ფ.). შმაპირ. თემა 8 

ლი იყო შემ დეგი კითხვე )ბი: 8: ოოლეტარული 

დამარ წები თი. არჩევნები 

ამო კომუნი სტების ჯელ ში „იყო და” 

'სხეაგვარათ  უკურაბდა კითხვას. 
შეძდეგ ილაპარაკეს ·! 

ხვევის 

გამგ ეობა აც 

(კომ.) და სხვებმა. კოზ მუნისტეზმა. ბევ“. ი 'ამ- 

“ტკიცეს; არა გვაქვს აბა ნტი: არ "არის საჭი 1. 

რო დახმარებარ. მაგრამ” კ“ იებამ დიდი ხმის. 8. 

უმრავლესობით მხიღო შემდეგი“. რეზოლიუჩ!"! 

ცია: 1) თფიალისის “ სა 

რეთა საერთო პრეზემ! ი მრისმ2 ნა! რა "მოხსენე- 

ბა ფრონტის დღის შესახებ, მხ. «რვალეთ ეგე“ 

სდებს 

და.1. 

თავისუფლების დამცველ გვარდიასა და %ა- 

რის სასაოგებლოთ., ამორჩეულ იქნა. სპეცია-! 

ლური კომისია ამის „სეისრუ> უში. მოსაყვანათ. 

შემდეგ. მოხდა არჩ; ევნები ფარულ ი “კენჭის 3. 

ყრით 1 გავიდენ სოც. -ფედერალისტებ ი--ცო- 

“მარა, ლეჟავა და. კახიახი,, სოც, დემოკრატე- წ. 

' სხვა წვრილმანი. კითხვებიც. 

! ხედრო. ჰოსპიტალიდან. ამხ. სარჯველაძე... „თ. 

ჯე? "დაწესებულების , შექმნას. ' კ 

ბი–– დგებუაძე, სარჯველაძე და დოლიძე, კო-, 
მუნისტები · სასტეკათ 'დამარცხდენ. გაირჩა 1. 

4 | 

გოთუა აერო 

| .. იდ. პატტიაში . 
“ თფილისი. 7 აგვისტოს შესდგა მესამე რა). ; 

"იონის კოლექტივის 

"ხმით სხდომას დაესწრენ, მ ქეღრრ. სასურსა:!. 

თო მაღაზიიდან ს, ორაგველიძე და, ნ. 

შია, კარლინსკის ქარხნი! ს მუშებ: ადან და სამ– 

სხ დომა. „სა თათბირო 

ჯგა“. 

(      

    
კომისიების მოხსეწებები ეხებოდა უმთავ- 

რესად რაიონმი პაოტიულ მუშაობის 'გაძლიე-. 
რებას და ავლაბრის. რაიონში კუ ლტუღრულ, 

   „საფინანსო. კომისიის მოხსენებიდან - 2XI თ 

”ირკვა, რომ მათ სომეხთა: ეროვზსულ”. საბჭოს, 

; სექციის. სასარგებლოთ შეუკრებიათ, #00 მან. 

„პარ, ტიულ სკ! ოლის დაარსების შესკხებ ლა” 

”პარაკობს ამხ, 'წივწივაბე. ის საჭიროდ სცნობს 

„08 მუ?ათა წრეები ს თავის მოყრას "აცლაბრის. 

: - დასხვა, საწარი ოვო დარგებში. 

“აზის შე გსახებ პრინციპიალური 

რაიონში, რომლებიც გაფან ტული „არიან სხვა 

კოლექტივს 

„გადაწყვეტი, 
-% „ლება შევე მმომღ ჯა, გამოტაწილი. ამხ. წივწი: 

8 
ახ
ეშ
. 

7 ვაძის წ წიმადადება, მიღებულ იქა: 

ქვით. ილიასი საციისოთ ახლად. დაარსე- 

ლ არტელს, რომელშიაც, „ასი. · უმუშევარი. 
>>. ქალი “შედის, კოლექ ზივმა, აღფი წმი 

"ჟა სამუზე: ცრის: ტამ თძებსაში დაუ. ბარება. 

სამხედრო პოსპიტა 'ლიდან მოხსენებას. აკე- 

თებს ამ „სარჯვ: ელაძე„. ის აღნი შნავს. გოს სპი+. “ 

„ტალის. „ადმინის; ტოპციის ,ნისასტიკეს ყოველ-! ( 

ზვარ. პოლიტიკურ ოგანიზაციების, 'მოწშყთბის. 

წინააღმდეგ და წინადადებას აძლევს · ჯოლექ- 
' ტივს, რომ მიიღრს შესაფერისი ზრმები. კო- 

'მუშებს შეკავშირებისაკენ. 

” ლექტივშ> გადასწყვიტა მოკლე” ხანში! გამარ- 
' თოს ხა" მხედრო გწაბირილში ფართო 7გრება. 

” ასეთივე მდგომარეობა არის გრამ სანცის "საა 

'ყვათმქოფომიდაც, ამი. ტომ“ გოლექტი; მა. 'გა-. 

დასწქვიტა ამ საავათმყოფოშიდაც გამართოს. 

ფართო” კრება, და მოუწოდოს. ადგინონშიაიე, 

არ: ომბრიევი მოახყვნებს კოლე? ტივს იმ. 

”ეაფწერელ” მდგომარეობის შესახებ, 'რთველიც.. 

არსებობს” ახალქალაქის სომხებ შირის, ის 

7 ჩაღნიშნაგს ამ ქალაქში. დაჰზაკცაკანთა. ' 7L. 
M%“ დუპველ პოლიტიკას, 

– ქრი ჩაით ტანჯვა» შვა _. „განი“? 

დამ. 

“რომ” თის. წყა ლობით 

მიჭელის” ვეშაპელის ი მოქმელეჩას”. : %? ი 

ები 3 წაი დემოკ წაცები „ყველ“ ფერს. 
    

„ ჯამაგბრი მ ქხმატრეთ,. 

არეოზაში ვართო, ხელფასის | 

„ამ გა! ' 
კნელობა აქვს სტრატეგიული მხრით 65. 

წი. მაი , 

778. 

2) 

1 ჩა პომი6 

      

     
   

  

    

  

    

    

  

    
   

  

    
   

  

   

    
       

    

   სვას ამას ეს. იქაც ჩამორთ- ი, ა 
აწყე. იბ 18    

  

    
   

   
    

მეტია,“ რა 1 
სატარება:. ამი 

საა შახდაა    

        

    

  

     
ფირის ანიწყნელიბაბ ყა ში მეა 

ასა. ი, მიმღებად” განმანაწი:     
  

   

    

   

  

   
    

მოო ს მეკასება. ს 
და. სხვა“ საკითხები, ხ 

ნაყოფიერად. გატარებასთაV 
ჯინი რომის რაოდენობაზე. : 
(ტანა, მიეცეს გმიწა- 

მუდიდან; კრება: ადგ 
და ამდროსყე“იქიას 

ლი, ოჯახის შემადგენლობა,“ 
ლება. კომისიაპ. 7. დესეტანაზ 

” მამულები ი» შემდეგ. კაე: 

ხავენბუნ- ს), აა 

   
     
   
   
    
   
    
   

     
    
   

    

   

  

   
   

    
   
   
   

  
  

არე. ა. დესე ტრ –.. 5. 22 რელი 

  წას აქვს. უფლება” მამების მიხედვით ' 
'ბრივ. 'მიუმატოს ფასი: >; / 

წელს აქეთ პურის  იმაქა<ი დირე თით. 
ქმის. ნახევარი“ ყანა გალეწილია, მაგრამ პურს “ მ00) 

'მაინც „ფასი, არ... დააკლდა, ამ, ჟამად ფუთი ' 
"ფქვილი ადგილობრივ იყიდება 259 მან» ღვი- 
„ნო, ,დირს „საპახნლე (48 ვედრო) 10, 000-– 
19 „000. მან. ყველა. სოფლებში მოეწყო ფრ ” 
ტის დღეები, რომელშიაც“ ზალხმა დიდი მონწვ! 
წილ აეთბა“ მიიღო. რა ვოთ; „ვარი“ 'თვითდაბებვ-. 

რაც კი მოახუვიზეს,, ამ. მხრივ. გურდაბანში ი) ი. 

წვა რუბი > საღამომ "საუკეთესოდ" მაებო%. ბ 
„ნა. წაღ ღზიც ზ. ლომა: ად. თემით. : >. 

# მ. რმა მყაბი, . 

  

   

   

   
   

    
   
   
   
   

    

   

    

  

ი , 

  

1, 

  

   
    

    

    

    

    

      

   

    

   

  

   
    

       

   
     

    

    

  

     

შს. ინვალმე. მარად. გახდ 00% სავი” 

'ბოც აძე. ამ, დროს აქ „დიდ აუწესოებას ჰქონ: “ 
"და ალ. აგი, და თითონაც ბევრი რამ 'უკანო- , # 
"ნობა ჩაიდინა. მან. სოფელ. მოღვრეკის(. ს ლ 

 ღვდელს დართო. ნება: რომ პე კრიფა, 'დოამა : 
წ გატა. მილიციონერები: და მღვდელ 0 8 იმე. 

უდა>. დრამების. მოკეების, რომე ელიც.. ”მოხა: 
არი . არ ივო სთ. ქანებს, შყო,. "დაკე-.. 

  

  

    იი. ა ონრაი 1. ია02 გამი 
დ» ისე შეის ოთა მღვდელ თომა თავისი. ღია. 

„ლი. იყო კიდევ ასეთი შემთხვევა: სოფელ. 

მარწებში, მოველიძემ,. 8; (ოჰტლა. ფიდო, > "ი. არ 

ლიმე, „მკვლელი მჭმინე/. დაატუ „აღა“, 2 ბ-მა” ც, მეო 7 
გოცვა ეპ. / ორე“ “დღ ას «შემდეგ. „მკვლელი 895- (2 2. ფილ; ” 

/ ანთავი! ჯეფლა, რადგანაც, „მკვლელპა. გადაიხა-, რი ; 

და რორასი თუმანი. როდესც ბ-ჩი თა #%X 

ცხინვალიდან. „დაითხოვეს, მის ალაგ „დარ- 5 
ად 'ციც1 'შვილი. 'ციცქემჭილმს დ. გ. 

ატუსაღა პ. მოველ. შე, რადაან-ც იცო ა, რო! 

66 C წაი 

   

   

  

  

წის იყი დამსაშავე მკვლელობაში: M28 
39! წ #1. თევ ტა: მე. ბო: 43 მე მ» იგრეი8 ი ·   

  

(ორასი თუკაში და. 208 
ჩაც. ეს მიგ. თ 

3”, ცს, ეთა: 

            

    

   

  

    
გ, გ. ი მარი. ლებდა 255 - 

ს ” რაღა.“ შ. 82%, #27 
4 თაშევრი %0, რიმენი, 

მ ომიხდმი ; 
  

> თეთ. 
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