
   

    

   
    

       

   

  

8 „პარსპემი, 12Mმსტი 1919 თი გილილარარიირ თრფალა მვგშიითთ». ფყაითუადთ!; 

ლო“ >. რ 2 ფს ი იოს რს შთა ფოალა M 
დ ბ გაზეთი კარიმს. 31 «ვით ჯზ “მანითი, 7; (ლი 

8 ნომერი. ყველგან 1 მანეთ“.) (11 ჭი. ” 
წ სი როგორც პირველ ხერთზი, ი”, შო შერ, 

მა” 

    

  

რემ 

წ პეტიტის სტრიქონი--%თ ჭან ფუს, 

ს განცხადება 40 მანეთი. ნისია #ანეახადე! ა” მ 

ზარ დაიბეჭდება. რედაქციის» და კანტორის 1 
წ ბდრესი: თფილისი, გოლოვინის პროსპ. M# 54. 

ა 
ტელეფოს!! 16--წ2. 

'C” . 7 ? . 7. 2. .-?C. .C.."" 
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ბა და დეზორგანიზაცია გამოიწვია თვით ბა- 

ქოს მუშათა წრეებშიაც. 

არა ნაკლები დამღუპველი 
1 ის მეთოდი, რომელსაც ხმარობდენ ბაქოელი 

| ბალშევიკები, ისინი სრულიად არ ოთწევდენ 
ანგარიშს მჟშათა კლასის ორგანიზაციულად 

დარაზმვას, კავშირს, არ აქცევდე: 
ღებას კონკრეტიულ პირობებს და გამარჯ- 

გები“ შესაძლებლობას და ისე აწყობდენ 
გამოსვლებს, რომლის დამარცხება წინდაწინ 

ბი: იგივე წესი მათი მუშაობისა, როგორც ეს 
ოსმალთა აგენტებს სჩვევიათ. ხალხის დაში- 

ნება დენიკინის ძლევა-მოსილებით და მოტ- 

ყუილება, თითქოს დენიკინ” საქართველოს 

საწინააღმდეგო არაფერი ჰქონდეს... 

წინად დენიკინელებისაგან აშკარად გაიგო- 
ნებდით საქართველოს საწინააღმდეგო ლაპა- 

რაკს. დღეს ბევრი მათგანი ლაპარაკობს სა- 

ქართველოს „კეთილ-დღეობაზე. მიზანი აშკა- 

რაა: ჩვენი მოტყუილება, ბრძოლის „ნარის 

   

      

   
   

თი შვილები: გერასიმე, მაშო. რხჩქა. და მიტო მახარაძეები ფღრმესი მწუხარებით 

CC  აუწყებენ ნათესავთ და '“ნაცნრობთ ძვირფასი და დაჟვიწყარი მამის “ “ 

8IIMრგი “ნI0MლMზის ძე. მასარსძჩს ' 
ვაგ ლებას. პანაშვიდი პარასკევს, 22 აგვისტოს, საღ. ? საათ. (ვეძინის ქ. · 

% 98), გამოსვენება უი" 28 აგვისტოს, დილის 10 + კალოუბნის ეკლე- 
23. ხაკრძალვა წმ. (იღ, სასაფლაოზე. _ 

  

იყო ბრძოლის 

   

       

    
    

     
    

   

  

      
   

ყურად- 

>2>ა წ/% 

ერთეფლის ივი. მწუხა.     4 ლაშე. წროვია ხიდის აოდ დემოკრატიული ერ ით ტრწყებენ ამხანაგებს შვირფ არ ამხანა ი აშკარა იყო. შესუსტება, მებრძოლთა რაზმის შემცირება, 

_ მსტა01 91 მI0რგჩს. ძე. ტრაპა/ძჩს ამ მხრივ ფრიად · დამახასიათებელია 1ჭ1 მაგრამ ჩვენმა ხალხმა უკვე განვლო საამი- 
აგვისტოს გაფიცვის დამარცხება წინასწარ სო სკოლა. გამოცდაც ჩააბარა. მან იცის 

ქალებას განხილვის დროს, მუშათთ კონფერენციის ბრძოლა ფრონტზე იარაღით ხელში, მას შე- 

–_ : : ; სხდომაზე აშკარა იყო, რომ გაფიცვა და- 
; 3 (0252. მარცხებით გათავდებოდა, რადგანაც გამოირ- 

კვა, რომ მუსულმანი მუშები მას მხარს არ 
უჭერდნენ. სხვადასხვა შრომის დარგების , 

წარმომადგენელნი ამოწმებდნენ მუშათა სუ- 

ლიერი განწყობილების დაცემას, ლაპარაკობ- 
დნენ, რომ რუს მუშების ერთი ნაწილი დე- 

“ნიკინისკენ გადიხარაო და სხ. მიჯხედავათ 
ამისა, გაფიცვა მაინც გამოაცხადეს და. კი- 

ფა დევაც ის სრული დამარცხებით გათავდა. 
ერთხელ კიდევ ნათელი გახდა ის უთანხმოე- : 
ბა და განხეთქილება, რომელიც ბაქოს მუ- 

შებში არსებობს და პოლიტიკური ცხოვრე- 
ბისადმი ინტერესის მოდუნება. 

უძლია ბრძოლა „ზურგში“ 
მტრების წინააღმდეგ! 

რაც იყო წინად, ის არ განმეორდება ეხლა... 
ისეთ ძნელ პირობებში, როგორიც წინად 

იყო, ჩვენ შევქმენით მუდმივი ჯარი და სა- 

ხალხო გვარდია. ძნელი პირობებია ახლაც, 
მაგრამ არა ისეთი საძნელო, როგორც წინათ 
"იყო--რაც 'ბვაქვს, იმას ვერ მოშლის ვერც 

„მტრის აგენტების მუქარა, ვერც მათი ტყუი- 

' ლები. 

მტრის ძალას ჩვენ ძალას დავოპირდაპი- 

რებთ და უპირველეს ყოვლისა. სასტიკი 

ბრძოლას იმ მრავალ პროვოკატორების წინა- 
” ადმდეგ, რომლებიც მტერმა შემოგვისია და 

მოკალათებული 

' ოთხშაბათს, 20 აგვისტოს ს სანვრმლზებ ია აა. შემდეგ გარდაიცვალა 

დ 2. => “ნინ. ეჰ30I09. ჩჩრგაძის ასული 
–. რასაც მწუხარებით აუწკყებენ ნათესავთ და ნაცნობთ დედა ევდოკია, დები: ანნა 

“და ბარბალე, ძმები: ვლადიმერ და ალექსანდრე, სიძეები: შალვა შარაშიძე და 

–. კოტე ბუაჩიძე, რძალი კლარა ჩირგაძისა. მიცვალებულს გამოასვევებენ ანდრე- 

სფევრ ქუჩიდან # 113 და დაკრძალვა მოხდება დიდუბის სასაფლაოზე პარასკევს, 

, 29% აგვისტოს ნაშუადღევის 5 საათზე. 

          

   

      

, 

  

გარეთვიდ. 

ხ მწუხარებასა შინა მყოფნი: ინჟენერი გრიგოლ გიორგის ძე გეგეჭკორი, მარიამ - | 

ივანეს ასული კაევომიაგი, დეკანოზი გიორგი გეგეჭკორი მეუღლით ეკატერინე- 

        

   

  

    
    

თველოს კათოლიკოზს ლეონიდს პანაშვიდის გადახდისა' და წესის აგებისათვის , 

  

  

>) ასეთია შედეგი 

| 

| 
| 

“_ თი და შვილები მათი ლადო მეუღლით თამარით და ექიმი ნიკოლოზ მეუღ- ბაქოში ბალშევიკების მუშაობისა , რომელთა მიზანია კვა სამია ვი კონ 

58 ატუშათი უღრმეს მადლობას მოახსენებენ; მათ უწმინდესობას, საქარ- თო. | ვოკაციული ტყუილების გავრცელებით შექმნა 
ლით კატუმათი უღომეს ძადლ ეხეიე უწმინდე მ აივეა ქქ აი კიუ აა. ილიუზიები და შეასუსტონ ჩვენში ბრძოლის 

: თო ოკრატიული და ოლეტა ი 
“ და აგრეთვე ყველა იმ პირთ, ვინც პირადის დასწრებით, თუ წერილის, ან დე- ორაან აიდან. კაწსენივედაენის აყ გათავება უნარი. 

“ პეშის გამოგზავნით გაინაწილა მწუხარება პირველის ძვირფასი მეუღლის, მეო- ირებჯნა 60-68 ბაქოს მეშეშში: და” ს წუნა. 

_ უსაყვარლესი ქალის და” უკანასკნელთა ტკბილი რძლის ალექსანლღრა წი- ფაზრთ ამოწელებშიიმშათვიძპლეზის” «დაქ. ( პ რ ე ს ა 

' კოლო. %ზის ასულის გეგევკო რის იეუედ გარდაცვალების წერ. სას დამაშიმრათ დაცემა მიშამრ მოძრაო- ს 

აა ყბები | ერევნის „ჰაიასტანი აშხატავორ“-ის მე-119 
ბისა, აი სანამდე მიიყვანა მუშათა კლასი ბა- ; 

      ქოში ბალშევიკების ავანტიურისტულმა ტაკ- 
· ნომერში შემდეგი მეთაური წერილია დაბეჭვ- 

ხაშურის რპინჩს მსის მუშათა ალუბშ! ! '–თ - მ, 
ტიკ" „ჩვენ უტყუარი ცნობები გვაქვს, რომ    

  

“კა რას, 94. აგვისტოს, მუშათა ჟურნალის „პროლეტარის“ სასარგებლოთ გაიმართება 

'“ პნბნოლეტატული საღამო 
მონაწილეობას მიიღებენ: ნ, გოცირიძე, რ. ჯიბილა, დ. თურდოსპირელი, ვ. რუხაძე, ობო- 

და -. დ. მეჩონგურე და სხვ. “ფ--1) 
     

    
    

  

   

   
    

   
     

     
   

  

     

  

    
   

რუგურ არ უწდ მაწარმჩ- 
'მMთ. ბრძოლა 

იაა „ფრით ნავში მდგომარეობაშია დღეს 

: ი. მოძრაობა ბაქოში. 

9 ბქაფრი: ბალშევიკები მედიდურათ გაიძახოდენ: 
ამიერ კავკასიაში მხოლოდ ბაქოს პროლეტა- 
რიატს შეუძლია აწარმოოს რევოლიუციური 
ბრძოლა რეაქციის წინააღმდეგო, ერთად-ერ- 

თი საშიში და მოსისხლე მტერი დენიკინის 
' მხოლოდ ბაქოს პროლეტარიატია, რომელიც 

კომუნისტურ ხელმძღვანელებს მიჰყვება და 

ბალშევიკურ ტაქტიკას აწარმოებსო! 
"რას ვხედავთ სინამდვილეში, რა შედეგი 

მოსაანა კომუნისტების თარეშმა 3989- მუ- 
ი“, შშათა. შორის? 

2 ვხედავთ, რომ მუშათა მოძრაობა. სრულიად 

_ დაუძლურდა, აღტყინება რომელსაც კომუ: 
““ ნისტები მთელი თავისი ძალღონით აღვივებ- 

დენ, განიავდა, მასაში თვითმოქმედების უნა- 
ი მეტისმეტად შემცირდა, მისი ადგილი,-- 

უკეთეს შემთხვევაში,-– უმოქმედობამ და 
“ "სრულმა აპატიამ დაიკავა და რაც განსაკუთ- 
- რებით დამახასიათებელი და დამაფიქრებე- 
“ ლია,––მუშათა მასაში გაძლიერდა სიმპატიები 

"მოხალისეთა მიმართ. 
_ ამიერ კავკასიის და უპირველესათ ბაქოს 
პროლეტარიატმა უნდა გაითვალისწინოს ბა- 

“ ქოს მუშათა მოძრაობის მაგალითი, შესაფე- 

რი დასკვნა გაუკეთოს მას და თავის მომა- 
“ ვალ პრაქტიკისათვის გამოიყენოს ეს საგუ- 
2. ლისხმიედო გაკვეთილი. 

წე კააი "როგორც. რუსეთში, აგრეთვე ამიერ კავკა- 

3 სიაში. ბალშევიკები აწარმოებდნენ მუდამ გა- 
. 099. და განხეთქილების ტაქტიკას. კერ- 

' ძოთ. ბაქოში მათ დააშორეს მუშათა მოძრაო- 
ბა როგორც სხვა რევოლიუციურ და დემო- 

ატიუ : ელემენტებს, 

   

      

     
   

  

     

   

  

     

      

         

  

   
(რაზმებს. კიდევ მეტი, 

ბაქოს მუშებში ნა- 

   

“ ამ რამოდენიმე კვირის წინათ ბაქოელი და ! 

;) აგრეთვე ყველა და-. 

ციონალური შუღლის თავის სასარგებლოთ 
გამოყენების“ წინაშე ჩვენ ვიცით, რომ 

მარტის გამარჯვება ბაქოში ბალშეგიკებმა 
მოიპოვეს მუსულმან მუშათა სისხლით, რო- 

მელიც დანთხეულ იქნა ხოცვა-ჟლეტის დროს. 
ასეთივე გათიშვის და ნაციონალური შუღ- 

ლის გაღვივების პოლიტიკას აწარმოებდნენ 
ბაქოს პროლეტარიატის კომუნისტი ხელმძ- 

ღვაზელები =კანასკნელ თვეებში. " ბაქოელმა 

კომუნისტებმა მთელი თავისი ენერგია მოახ- 
მარეს იმას, რომ რუს მუშებში ჩაენერგათ 
უხდობლობა საქართველოს დემოკრატიისად- 

მი, და მათ, სანწწვზაროდ, კიდევაც შესძლეს 

ხელახალი გამოთიშვა ბაქოს პროლეტარია- 

ტისა” ამიერ კავკასიის საერთო დემოკრატია 
ლი და პროლეტარული ფრონტიდან. ის ბრძო- 

ლა, რომელსაც ბაქოს პროლეტარიატი ამ 

უკანასკნელ ხანებში აწარმოებდა, მიმართული 

იყო ფაქტიურათ არა დენიკინის რეაქციის 

წინააღმდეგ, არამედ ამიერ-კავკასიის რესპუბ- 
ლიკათა დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ საბ- 

ჭოთა. რუსეთთან. გასაერთიანებლათ. ამ ლო- 
ზუნგის გარშემო შეიძლებოდა დარაზმვა მხო- 

ლოდ რუსი მუშებისა ვინაიდან ბაქოში 

საბჭოთა მთავრობის დამკვიდრება მუსულ- 
მან მუშებისათვის მოასწავებს ხოცვა-ჟლე- 
ტის და პოგრომის გამეფებას მუსულმან 

მუშებს თვალწინ უდგას 1918 წლის მარტის 
მაგალითი. ამიტომაც კომუნისტურმა ლოზონ- 
გებმა გათიშა ბაქოში რუსი და მუსულმანი 

მუშები, დაარღვია მუშათა კლასის მთლია- 

ნობა. სრულიად ბუნებრივია, რომ ამ ლო- 
ზუნგებით გატარებულ გამოსვლებში თითქ- 
მის არავითარი მონაწილეობა არ მიუდია 

ბაქოს მუშების მუსულმანურ ნაწილს. ეს 
იყო უმთავრესი მიზეხი ორი უკანასკნელი 
გაფიცვის ჩაშლის. 

ამ რიგათ, ბალშევიკების ტაკტიკამ ბაქოს 
მუშები არა თუ გამოთიზა ყველა დანარჩენ   რევოლიუციურ და "დემოკრატიულ. ელემენ - 
ტებს, ამიერ-კავკასი ხეთქილე-. 

  

და ბოლოს ვისთვის შეიქნა სახარებდი | 
ბალშევიკების მოქმედება-მუშაობა? 

იმათ, ვინც ყველაზე მეტს ყვიროდენ დენი- 
კინის საფრთხის და მასთან ბრძოლის , შესა- 
ხებ, საქმით დაასუსტეს და დააქუცმაცეს ის; ქ 
ძალები, რომელთაც დენიკინის წინააღმდეგ | 
შეეძლოთ ბრძოლა და მით დიდი დახმარება ; 

გაუწიეს ამიერ-კავკასიის საზღვრებზე მომდ-, 

გარ რეაქციას, უკანასკნელ თვეებში ბალშე-, 

ვიკურ მოძრაობის ისტორიამ ბაქოში ერთ- , 

ხელ კიდევ დაგვიმტკიცა, თუ“ რამდენათ დამ-. 
ღუპველია დემოკრატიისათვის ბალშევიკების , 

ავანტიურისტიული ტაქტია ტაქტიკა. 

წენად და ბსლა 
როცა გარეშე საფრთხის წინაშე სდგას ჩვე· 

ნი ქვეყანა, ხშირად ვიგონებთ ტრაპიზონის, 
ბათუმის და სხვა ადგილებში გამართულ მო- 

ლაპარაკებას, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით 
ოსმალეთთან. 
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ბევრის მხრით არის საყურადღებო ჩვენ- 

თვის ამ ძველი ამბების მოგონება. 

ჩვენი სამხედრო ძალა იმ ხანებში იმდენათ 
დაშლილი იყო, რომ მის საჩქაროთ აღდგენა- 

ზე ლაპარაკიც კი არ შეიძლებოდა. ამიტომ 

ბუნებრივი იყო ხალხის იმედი, რომ მოლაპა- 

რაკებით ცოტა რამ მაინც გაკეთდებოდა. 

გვიან დარწმუნდა ხალხი, რომ საზავო მო- 

ლაპარაკება ბევრს არაფერს მოგვცემდა.. 

სწორედ ასეთ. მომენტში დაინთო ხალხში · 

ბრძოლის წყურვილის ცეცხლი, რაც კიდეც 
დამტკიცდა ჩოლოქის ნაპირად... 

მაგრამ ეს გვიან მოხდა!.. 

მოლაპარაკების დროს კი 
რათების მნახველნი ვიყავით. მთელს საქარ- 
თველოში მოდებულნი იყვნენ ოსმალეთის 

აგენტები. ერთნი ჩასჩიჩინებდნენ ხალხს ოს. 
მალეთის ძლიერებაზე, მეორენი არწმუნებ- 

დნენ, რომ ოსმალეთს საქართველოს საწინა- 
აღმდეგო არაფერი აქვსო და სხვ. 

ასეთი მუშაობით ხალხში ჰქპნიდნენ ერთის 

მხრით შიშს ოსმალეთის წინაშე, ხოლო მეო- 
რე მზრით უსაფუძვლო და დამღუპველ იმე- 
დებს. 

„ ამგვარივე მოვლენის მოწამენი ვართ დღე- 

"საც. ! 307 ა 80-99 დ 

ჩვენ ასეთი სფ- 

       

სომეს? სოციალ-დემოკრატების ლიდერის 

ჰაიკ აზზტიანის ქართველი ამხანაგები კავ- 

შირს ჰკრავენ ადერბეიჯანთან, ამ მინია- 

ტურულ ოსმალეთთან, მეორეს მხრივ მო- 
ლაპარაკებას აწარმოებენ ლენიწთან და დე- 

ნიკინთან, შესამეს “მხრივ მონაწილეობას 

იღებენ არზრუმის ოსმალურ კონფერენცი:- 

ში, რომელიც #00 კაცისაგან შესდგება და 
სადაც არიან აგრეთვე ადერბეიჯანის წარ- 

მომადგენლები. ასე იქცევა ინტერნაციონა- 

ლური საქართველო: ის უზრუნველჰყოფს 
თავის თავს ყოველის მხრიდან და ყველას 

უკავშირდება. ის დენიკინის საფრთხის სა” 
ბაბით შეუკავშირდა ადერბეიჯანს, რის 
შემდეგ ამ უკანასკნელმა ჩვენ ფჩუმრად გა- 

მოგვიცხადა ომი ნახიჩევანთან და შარურ- 
თან და დღეს კი მან განაახლა თავისი კავ- 
შირი დიდ ოსმალეთთან. მაგრამ ვის თუ 

არა ჩვენ წინააღმდე:? ამავე დროს ეზმაკი 

და შორს მჭვრეტელი საქართველო ჩვენ, 

ადერბეიჯანთან ერთად, საჩქაროდ გვიწვევს 
კონფერენციაზე. თავის „მშვიდობიანობის" 

დასამტკიცებბლლდ ის ჩვენ გვემუქრება 
ოსმალური საფრთხით, თითქოს ჩიენ, 10 

პროცენტს, გვინდოდეს ფაქტიურად პარი- 

ებად გადავაქციოთ „80 პროცენტი მუ- 

სულმანობისა“% და ასე შევქმნათ ედიდი სომ- 

ხეთი“. 

„ამ პოლიტიკური ფოკუსობის და შარ- 

ლატანობის დასამატებლად ისინი ე#თ 

ხელს ოსმალებს აძლევენ და მეორეთი კი 

ხელს უკოცნიან ინგლისელებს. 

„მეგობრებიი ალყაშემორტყმულ 

სომხეთისა. ესენი არიან, რომლებმაც ალყა 
შემოგვარტყეს და თავისი აგენტების სო- 

მეხი სოციალ-დემოკრატების საშუალებით 

ჩვენ გვახვევენ თავს, თითჭოს დაშნაკცუ- 

ტიუნს იზოლიაციისაკენ მიყავდეს სომხეთი. 

„აი 

როდის დაინახავენ ბრმები, თუ ვინ ანცალ- 

კევებს“ სომეხ ხალხს. ეკონომიურის და 

სტრატეგიულის მხრივ? როდის გათავდება 

მოღალატეობა ქართველების აგენტებისაგ 

და სხვ.“ 

ამას წინად ერთ იუმორისტულ ეურნალში 

ასეთი სურათი იყო მოთავსებული: ევგენი 
ნელე-. · გეგეპკორი სავააბის L- წა) შიდა“
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დ 
' ფმადლები საბჭოს აზრით რუმინიის კო ილა წასვლას, ლოდი მასაღიყი , 

სოციალისტური · 
თხვის ნებით გადაახდევინონ უნგრეთს კონ-,; : ფრაქცია არ დაკმაყოფილდა მთავრობის გან- : ლებისაგან საზა, 
და მთავრთზას არავითარი უფლება არ აქვთ · 

ტრიბფცია. 1 მარტებით და ამიტომ „ნაკაზის"” თანახმ. წ) მიღებული ცნობები ხედვით, · 1 შა 

რუმინიის ხათკუპაციო ჯარი აპირებს მთე- კითხვა შეკითხვად გადაიქცა, რომელიც უნდა? შესაძლებელი იქნება უნგრეთთან ზავის შეკვ-· ბიან. ესე 
ლი დასავლეთი უნგრეთის დაპყრობას. 1 განხილულ იქნას პარლამენტის · შემდეგ · რის შესახებ მოლაპარაკების გამართვა,“ პხღეეიი 

უნგრეთში ჩეხო-სლოვაკების შეტევამ ში- 1 სხდომაზე, ზ ; გარეთის · საქმეები ჯერაც გამო ' ა. . 

მი გამოიწვია, რომ სხვა პატარა ერებიც წ1 

ბაძავენ ამ მაგალითს. 

სილევზიაში და დასავლვთ პოზნანში საა. 

ალყო წეხებია შემოღებული. საქსონიაში : 

დჰკიწყო სოფლის მუშათა გაფიცვა. 

სამხრეთის ფრონტზე საბჭოთა 

სატინი დასტოვა. მირგთროდის მიმართულე-'. 

ბით საბჭოთა იგარმა 

ლაL 

მხარში 

ახალ პოზიციებისკენ : 

ვალად ატარა ილაი ლა ათთადოფვთიფალაათ 

„მმთობა ერთობა – სოლიდარობას“, –– დაშმაკე- · 

ლებს კი ამ დროს ხელში. უჭირავთ მაუხე- · 

რები, ზურგს ფკან ხანჯლები ამოუფარებიათ 1: 
და უპასუხებენ: „და სულისაცა შემისათანა“%-ო, 

გახა ამ. გვარივე 

ეხლაც? ჩვები მთავრობის წისადადება სადავო 

საკითბების შეთანხმებთ  მოსაგვარებლათ: 

თითქოს მიიღო დაშსაკელებმა, დქლეგატებიც ჯ 

კი გამოგზავნეს ამიელრ-კაცკასიის ოესპუბლიკია- 

რა კონფერ სე5 აციაზე, დელეგატები, თფ. ალის ში | 

იმყოფეიიან, ბძართკელი“ პარტაა––და მნაკცუ- 

ტბუ! 5ი უგალობს 

შერანიჩეასს. 

დაშ საკცუფიჟეის ჩვეულვბრივი თვალთმაქ-' 

ცობაა!.. 

აქ დ“ სოს უსულთათაიას“ 

ქურნად. ი გას11ქ2; 19აზ 
ხეოვერ ი9ეჯ ათაბეგოვი 

გსამუსლიმაპო საქაოთკყლოში% (13 
კითხულობთ: 

გა 5, 

აგვ/სროს ნოპეომი) შემდეგს 

უდაახლოვებით აპ ათი დღის წახათ სერვერ“ 

ბუ ხთაბეგოკი 'მშეიარაღეაულ 

მალებლებით მაკმეთმა, გადმოსულა, სოფლე· 
გში გაუთარე მკბია და შეპღეგ ოლთისისაკენ 

წასულა. შავმეთშა გადმოსვლით მას უმდო- 

და, ალბაჯ, თავისი კბანდით“ მცხოვრებლებ- 

ზე ერთკვარი ' მთაბექდილების მოხდენა, 

ავს ის სერვერ-ბეგიას,ს რთმელმაც თავისი 

ავანტიურისუვლი · ზოქჰედებით ახალციხე 

არდაგასას მცხოვოებლები განადგურებამდე 

მიხყვანა, · | 

სამოცა 1დე 

სოფლებ. ჯერ კიდევ მინგრეულ- „I 
ლია, დიდი შოომა და ფულია საჭირო, 

უჩვეპი 

მონგოე? 

რომ ეს სოცლებ აღვადგინოთ, დანგრეული 

სახლ-კარი ავაგოთ. თუ სერვერ ბეგებს ”ავყე- 
ვით, ეს მყაყსებისა გაგვაპადგურებს და სიღა- 

ფევის მორევში გადაგვისკრის. 

სეთვერ-ბეგების აყოლა 

დაგვამოოებს ჩვენ ძმებს ქართველ ქრისტია- 

ხეას და ეს ყველა უბედურებაზე. უძლიერესი 

უპედურება იქაება ზვენთვის, ოადგან წვენი 

”, ცბმასთას ერთად, 

(გეო კ-ტეპეზე, ამ ჟამად ასხაბადისაკენ დაიხი- 

ს, რ ფ 

ჯარმა კა- ჯეს. და. რადგანაც ბალშევიკების ზურგში აჯან– 

სტრათი არ მეორდება “ 

–
–
_
 

7 კებშა გაფიცვაში მონაწილეობა არ მიიღეს 

ი
 

:· შები მას მხარს არ უჭერენ. 
120. ყოფილი სამეფო დიპლომატები, რომლე- 

3 ნაუენი, აგვ. 20. ზემო სილეზიამი მომხდარ 

· თვის გადაცემას და სხ. 

კასპიის იქითა მხარეში. · | 

კრასნოვოდსკში, მიღებული ოფიციალური 
' ცნობებით, ბალშევიკებმა, რომელთაც უკა- 
; ნასკნელ ხანებში ეჭირათ პოზიცია სადგურ 

ყებები ხდება, ბევრი უკან დახევის შემდეგ 
· ტაშკენრისკენ გაემართენ. 

მოხალისეთა იგარების გადაიაგგუფება, 

მიღებული ცნობებით პერტროვსკიდან და 
დერბენტიდან მოხალისეთა რაზმები გაუწვე- 

· ვიათ ამ პუნკტებში დატოვებულია მხოლოდ 
'მცირე რიცხოვანი საგარნიზონო ნაწილები. 

გაფ ოიური თვედ შაბ იიბა მგრიტუბიიბსრერლვიია აგვვაა ივ ვაიო ვირის. 

დეპეშები 
“2.9 3, დეპეშათა სააგენტო) “. 

21 აგვისტო 

ბალუმვიპკვმბის ცნობები, 

ზოსკოვე აგვისტოს 290. 
Iაიხა 19%» ბუდაპეშტი პ“რეს-ბიუროს ' 
ცნობით რუმინიი საოკუპაციო ჯარი 

"აპირებს მთელი დასავლეთი უნგრეთი დაიპ- 
პეტროგრადი, აგვ. 19. ლატვიაში 

მთავრობის საწინააღმდეგო აგიტაციისთვის 
“დახურეს 3 გერმანული, 1 რუსული გაზეთი 
და 1 ლატიშური ჟ რნალი, რიგის მენშევი- 

ბერლინი, 

ყროს. 

და განაცხადეს, რომ რევოლიუციონერი მუ- 

"მოსკოვი, აგვ. 

ბიც პარიზში სხედან, აცხადებენ, რომ რუსე- 

თი, რომელიც ვერსალის საზავო კონფერენ- 
ციას არ დაესწრო, უზდა ჩაითვალოს გერმა- 

ნიასთან ომის გამგრძელებლად. პოლონეთის 
ლეგიონერებმა ხელში ჩაიგდეს ვილნო და 

კომუნისტების ძმათა სასაფლაო დაანგრიეს. 

ამბების გამო ბერლინის სურსათით უზრუნ- 

ველყოფა საეჭვოა. ამას გარდა პირველ ენ- 
კენისთვიდან მოელიან რკინის გზის მიმოს- 
ვლის შემცირებას ლიონი, აგვისტოს 19. 
რუმინიი–ს საპასუხო ნოტა შედგენილია 

უფრო გადაწყვეტილ გამოთქმებით, ვიდრე 
ამას მოელოდენ. უმაღლესი საბჭო აცხადებს, 
რომ სამხედრო მასალის, რკინის გზის შემად- 

გენლობის, სასოფლო სამეურნეო ნივთების 

და სხვა ქონების წართმევა, სამხედრო ზარა- 
ლის პკნაზღაურების სახით, დაუშვებელია. რუ- 

მინიის ჯარს და მთავრობას არ აქვთ არავი- 

თარი უფლება თავის ნებით გადაახდევინოს 
უნგრეთს კონტრიბუცია. კამიმლოვი, აგვ. 
14. ტიუმენის ტრაქტი სავსეა თათრებისაგან     ბედი მჭიდოოთაა შეკავშირებული ჩვენ დედა- 

საძქობლო საქართკელოს ბედთან. თუ ჩვენ 

ფაოთო ავტონომიით საქართველოს რესპუბ- 

ლიკი ფაოგლებ მში არ მევედით, მაშინ დაგვე- 

ვმატრობება დენიკინის ლაშქარი, და პირდაპირ 

მაშინ ჩვედ: თავისუფლების 

სამუდაქოდ დაიმარხება და 
ავილდ +. იფპე! ცით; 

აჟ 2ქ 

აყა“! 

8.
 თაიქჰის 

არ გვაპატივება ჩკემე მთამომავლოგა. 

„სერვერ ბეგები კეი სწორედ აე დაღუპვის 

გზისკეს გვებატიჟებიან, ისინი ჩაგვჩინიაებე5 

ფარვყით ჩვემი სამშობლო და ავანტიურიზ- 

მჯს გზა» დავადგეთ, უაივყოთ ჩვენი ძმები და 

ვიწამოს უცხთვოები, ვუღალატოთ სამშობ-. 

ლოს და მი» ჩვეზვე გავლესოთ ჩვენი დასა- 
კ=პვი დახა. 

„კარგათ ჩ:ვუკვირდეთ 
ჩვენ უკვე გამოვცადეთ, 
სე ევერ ბეგების რჩევა-დარიგება. ”კვე? 'გამოვ- 

ცადვთ მათი წყალოსით ტანჯვა ვაება. და 

ახლა მაინც ვერ 5 /)და მოგვატგუილონ“დ 

მდგომარეობას, 

V, შეავს თუ რას 

უპსნასძნელ) მნშგებI თ 
ბაქო 

უგუმეტის" პარტიაში. 

გაზეთ „არიას“ გადპოცემით „გუმეტის“ 

პარტიის ცენტრალურ კომიტეტის ზოგიერთ 

წყვრებს ამ უკანასკნელ სანებმი ემჩნევა თან- 
დათან გამვმაოცხენება და საბჭოთა ' პლატ- 

ფ–ირმისაკენ გადახრა. პრინციპიალურმა უთან- 

ხმროებებმა ი მწვავე ხასიათი 
რომ „რასკოლირ 

შეიძლე“ ება ჩაითვალოს. მთავარი ძალა პარ-” 

ტ' იაშა სო.ჯ იალდემოკოა ტიული : 

(მეზშევიკური) ფრთაა. 
: მთდავრთბის საგარეო პოლიტიკა. 

18 ეჭვინოოს სხდთმაზე: "პარ ლამეჯტმა მოი. 

სმიწა სოციალისტების მიერ ვერ კით: 

ის 0-7 მიიღო, 

V' ინან; დელი 

    

1 ბიან, რომ რუსეთში იგზავნება პოლონეთის 

ქ. 
ა 

ა 

უკვე მომხდარ  ფაქტა C: 

გამოქცეული ლტოლვილებით. საბარგო ურე- 

მი სამ რიგათ მიჰყავთ. იმდენათ დაბნეული 
არიან ლტოლვილები, რომ ქუჩაში სტოვე- 

ბენ ქონებას. XM ის დივიზიის წითელმა ჯარ- 

მა მოიტანა ლტოლვილების მიერ მიტოვებუ- 
ლი ერთი ყუთი ოქროს და ვერცხლის . ნივ- 
თები. ლიონი, აგვ. 19. ვარბავიდან” იფწყე- 

დელეგაცია-––-დენიკინის მთავრობასთან სავაჭ- 
რო და ფინანსიურ დამოკიდებულების გამო- 

სარკვევად. მოსკოვი, აგვ. 20, სამხედრო 
ცნობა. ჩრდილოეთის ფრონტი. მეჟოზხერის 

რაიონში: მურმანის მიმართ. ბრძოლაა. დასავ- 

ლეთით მდ. სუნუზე ჩვენი შეტევა გრძელდება. 
დასავლეთის ფრონტი. პსკოვის რაიონში პორ- 

ხთვის მიმართ ჩვენ 25 ვერსზე სოფელი და- 

ვიჭირეთ ოსტროვსკის მიმართ. იზბორსკ- 

პსკოვის გზატკეცილის სამხრეთით ბრძოლაა. 
ბორისოგლების და ბობრუისკის მიმართ მტე- 
რი შეეცადა მდ. ბერეზინაზე გადმოსვლას, 

მაგრამ კონტრ-შეტევით უკუ ვაგდეთ. სამ- 
ხრეთ დასავლეთის ფრონტი. ჩვეს კაზატინი 

დავსტოვეთ. შავი ზღვის ნაპირზე მდ. ბეგზე 

და ბობრინის რაიონში მდგომარეობა უცვ- 
ლელია, სამხრეთის ფრონტი, მირგოროდის 

მიმართ, ბრძოლის შემდეგ ჩვენი ჯარი ახალ 
პოზიციებისკენ იხევს. გადიაჩის მიმართუ- 

ლებით ჩვენი ჯარი მდ. პსიოლზე იბრძვის. 
სუჯენის მიმართ. ჩვენ კორენევო დავსტოვეთ. 

კურსკ-ბელგოროდის მიმართ ობოიანთან 

ბრძოლა გრძკლდება. ვალუის მიმართ. ჩვენი 
| შეტევა გრძელდება. კამიშინის მიმართ, ჩვენი 

(ჯარი უტევს ენერგიულად და ჩრდილოეთით 
1 სოფლის ხაზზე გამოვიდა. ნაუენი. 19 აგვ. 

: ? საქსონიაში და»წკო სოფლის მუშების გაფიცვა, 
1 #20000-ც ._ გამო ხელფასის“ მომ ჯტებას 

  

      

: 

1 ყება, რომ პოლონელ მუშათა შორის ბალშე- 
% ვიკების რიცხვი 7 "პროცენტიდან 97 წული 

19. „უნგრეთში მყოფ ი ხისა 

შესაძლებელია ფრაკიის საკითხი · ისმყლ 
საკითხ, დაუკავშირონ. ეს ' ოკიდებულ“ 
იმაზე, თუ რა პოზიციას დაი, ერს ამერიკის #. 
დელეჭაცია ოსმალეთის ზანდატის საკითხში.“ 
ამერიკელები. ფიქრობენ, რომ ინგლისი, სა. 
ფრანგეთი და იტალია მოქმედებას არ დაი-;. 

· არ გამოსთქვაის თავის ა 

კანიანებს შორის მომხდარ შეტაკებებში. 
ბალშევიკებიც იღებდნენ მონაწილეობას: : 
მოირკვა, რომ ზანგებს. ბალშევიკების აგი 

“! ტორები ხელმძღვანელობდნენ. პეტროგრადი 
აგვ. 19. კოვნ«ს გაზეთი „ლეიტტყვა" იუწ-. 

ცენტამდე გაიზარდა. პარიზი, აჟვ. 18. 

კა“ს მაგიერ: მხარეს · "დაარქვან. „ავსტრი 

ჩეხო-სლოვაკების შეტევამ შიში გამოიწვია 
რომ სხვა პატარა ერებიც 'წაბაძავე8§ , “რუმი-. 
ნიის მაგალითს.. კონფერენცია მიზეზს ეძებს, 

თხზე თათბარი. შიშობენ, რომ ერც-ჰერცოგ - 
იოსების აღიარებას ყველა . ტახტიდან გად- 
მოგდებულ მეფეების რესტავრაცია არ მოყვეს.. 
მოსკოვი. საბერძიეთის ყოფილი მეფე კონს-?ა 
ტანტინე აცხადებს, "რო? მას ინგლისში. ყავს” ი 
მეგობრები და საბერძნეთი «ნგლისთან ერთად, 

ხელიხელ ჩაკიდებული უხდღა წავიდეს წინ. 
თუ უნგრეთში ერცჰერცოგს იოსებს აღიარე“ 
ბენ, მაშინ, გაუგებარია რატომ არ ბღსდგება. 
მონარქია ავსტრიაში? პარიზში ბევრს ლაპა-“ 
რაკოზბენ, რომ კოლჩაკის გამარჯვებით რომა · 
ნოვების რესტავრაციას ნიშნავს ლონდონი. 
აგვ. 13. ქვემო პალატაში ჩერჩილმა ბრიტა- 

ნიის სამხედრო ძალების შემცირების შესახებ 
განაცხადა, რომ ბრიტანიის რეინის ჯარის 
რაცხვი ერთ ბრიგადამდე შემცირდება. იმე. 
დი აქვთ, მესოპოტამიაში, ეგვიპტეში და პა- 1 
ლესტინაში საჭირო ჯარის რიცზვი შეამცირონ, 
და სამიგიეროთ ჯავშიიან ავრომობილებს ჰაე- 
როპრანებს. და ტანკებს გაგზავნიან, პეტროგრა-. „ 
დი. აჭვ. 19. რიგის გაზეთების  ცხნობით,.!- 

წყებენ, ვიდრე შეჟრთებული შტატები გარ- . 

ციებს, "რომ. უმე თ 
9 რიაბულო შემდეგი. 

ღლებმა კახეთი ვენის მთავრობას“ წინადადა- . 

რესპუბლიკა“. ლიონი, აგვ. 19. “უნგრეთში - 

რომ გადასდოს რუმინიის მოქპედების საკი- 

  

   

  

    

  

       

  

       

  

    
    

  

   
    

    

   
    

   

      

     

   

    

    
    

   

      

      

    
     
   

  

    

    

       
   

       
   

   

    

       

   
     

  

       

       

    
      
   

    

   

    
   
   

    

     

      

    
   

     
    

    

    
     
   

ამ სევერაჭ ა 

ზღაურება, აღნიშნავენ 

9 დროს კი ინგლისს ძალას ატანენ, რომ მცი“ ყვეს 
რე აზიიდან თავისი ჯარი გაიყვანოს. ლიონი. 
აგვ. 18. ვაშინგტონიდან იუწყებიან, რომ ამე: „ა. ანი) 
რიკის რამდენიმე ქალაქში ზანგებსა. და თეთრ = აავვლიი თვალი 

ზავ 

;.2) ვნების კვი 

ჯვართ 

-4 ქალაქი 

“რებს მკინჰ 
მკინძავ უმუ' კვრით 
ზოგადო საკინშავ სახელოს 
გრ ეთ იმტელიტაბტებს, > 

“ტია სპეციალისტები. 
საკინძავათ წაჭირო მასალის 
მას საშუალება აქვს დაამზ 
დარგის სამუშაო სხვა 7. 

აცი დელ ფ. 

მა სთხოვს ყელა ს:ხოგ 
1 დაწესებულებებს აგრვთვ 
თა მათ. ათასგვარი · 
დასცენ მათ.. სახელოსნოში 

ვე კოლოფებიც, სახელ 
"შრომის შირიიოშ.. 
სანდრეს.   

20 მეუმრავლესე სოც.-დემ. წინათ იყო 19. 

სოციალისტი #, წინათ იყო 2. კონსერვატ-” 
რებს 36 ადგილი ჰქონდათ, გაიყვანეს 89. 
ი გგაპრთყშიის: აგვ. 10, გერმანელებს კურ-. 
ლიანდიის დაცლის ვადა გაუგრძელეს 98 

აგვისტომდე. წაუენი, აგე. 1შ. ეროვნულ 
'ყრილობაზე საზავო პირობების განზორციელე-' 

ნისტრმა მიულერმა განაცხადა, · რომ ეს კა- 
ნონი მოასწავებს“ გერმანიის მისწრაფებას,:. 
კეთილსინდისიერად აასრულოს საზავო წელ · 
შეკრულება. პეტერბურგი. აგვ. 19. ნაუენის 
რადიოს სურს სპარტაკელები გამოიყვანოს. 
სილეზიაში მთმხდარ უთანხმოების” დამ. 
ნაშავეთ. მათი სიტყვით მთავრობის ჯარს. 
ზოგიერთ ადგილას საფრთხე მოელის. სი-: 
ლეზიაზი და დასავლეთ პოზნანში ს.“ 
ალყო წესებიპ შემოღებული, მოსკთვი, აგე., 
21, ჩიდილოეთის ფრონტი, 
გზ. გასწვიივთლ ბრძოლაა... მდ. სუნოაზე. 
ჩვენი შეტევა გრძელდება. დასავლეთის ფრონ-. 
ტი. პსკოვის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ჩვენ 
სოფლები დავიჭირეთ. ბრრისოვის და ბობ. 
რგტისკის მიმართ. მტერი შეეცადა ბერეზინა-. 
ზე გადასვლას, ' მაგრამ ჩეენ ოთკუ ვაგდეთ. 

ნი დავსტოვეთ. დენიკინის” ფრონტზე. ლუბ- 

ციებისკენ იხევს, ორენბფრგის მიმართ, ჩვე- 
ნი შეტევა გრძელდ»ბა. ორენბურგის რაიონ. 
ში ჩვენი ჯარი ბუგულჩინის სამხრეთ აღმი· 

სავლეთით უტევს. 4 #: 
ინბზლისური პრესის 6-თ319%6, 

სოციალისტები დიდ მნიშენელობას აძლევინ 
მომავალ ეროეზულ ყრილობის პოლიტიკას. · 

ფიქრობენ, რომ უნჯრეთის ჯარი შესძლებს: 

შეეციის ზემო პალატის არჩევნებში გავიდა”. 

შემდეგ, 41 ლიბერალი, იყო 48, მემარცხენე, M 

ბის კანონი წაიკითხეს. გარეშე საქმეთა ში- .= 

მურმანის რკ... 

სამხრეთ- დასავლეთის ფრონტი. ჩვენ კაზატი-1, 

ნის დასავლეთ” თ ჩვენი ჯარი ახალი პოზი-5 

7 ნის სიმდიდრე”. ხდ 
ბუდაპეშტიდან იუწყებიან, რომ უნგრეთის “. 

წესიერების დაცვას, თუ რუმინელები. წავ- 3 

მიუსაჯა. 
ექვსი თვით, შრილა ს 

-4- ქალაქის გამგეობამ ი 
'მიწათმოქმედო სამინისტრი 

აბანო,“ გამგეობამ ა 

საჯარო ვაჭრობით. 
”მოოს სამე 
ლისტი აბანოების გამგის. 
დო ცოდნით აღჭურვიდი. 

'“–>- სამნწედრო სამიწისტ 

თფილისში მყოფ ინფლი ს 

გენერალ მონტენოზუცის ( 
ლობას უცხადებს სისხ. 
ციის უფროსს ფაჩუ( 
რომელიც მან გამთიჩ 

კაც ედუარდ მარტინის. 
წაში, ამასთანავე თვით ს 
ამხანაგი თავის მხრივ მადლო 
აჩულიას თა ' 

საივიააბარგი ბრები . , 
'” «+ ვოლგა-კამის 

„ტაიროვმა განაცზადა 

კის მოლარემ ალექსანდრ 
გაფლანგა 679,500 მ 

“ათასი მ, ჭაფიფრის ამ 

დანხმარე კომიტეტს, 

       

    
       

      
     
   
    

       
        

       

  

   
     
     
   
    

   
    
    

     

          

    
     

   

  

    

    

   
    
     

    

     

     
    

      

–_ სომხური. ._ 

საღამოს § ს. “სომხური სექტ. 
ნაზე (რუსთაველის პრ. ს. 
ერთო კრება საქართველ ი:     ლენ. იიი #2. მაატიი მოგავ- I. 

დნო 

  

   
  



    
      

   
   
        

; შა : წი ისტოდა 
-” ღრ, ორგა ი.ი 

ორ- 

ს, , სადც. > მიმართონ 

თა კორი, როღგა სხაქარ- ი, 

  

         

    

    

    

   

    

    
   

   
    
    

   

     
    

  

   

აიონები გან 

ვ: ადენუნ ტკი რთულის ას რ შემდ 

იგ გაია ი მოწვევა აატეაიი 
როდის ღა რომელ რიცხვში შესდგება კონ- 
რესი, თი შესაბებ. ცადკა ექმნა გამოცხა- · 

· ჯაზეთჯბის. შეწვეჯგა. ფულის ჯამო§გ 
ობის გამო დღეს გაზეთები უკანასკნე-2 

ლად ეგზავნება საქამიასჯ ”ერში–-რამიშვილს, 
”?..... 

” თაოსნობით პარასკევ”, 

7 ნაწ. ს. სამაზრო ერობის შ 
სასას პრო!პ. # 6) დანიშიულ! 

ზოგადო კრება თფილისში მცხოვრებ ა. 
თა, კ სასანიტარო გადასახადის 

  

X»>-“"” 
'მაზრა). გამართულ. საღაზოს შემოსავალი, 

–- შაბათს, 23 აგვისტოს, საღამოს § ს. 

ანიშნულიას თფილისის თვითმართველობის 

უშა მოსამსახურეთა აღმასრულებელი კომი- 
ინ აა ხვეჟლებრივი. კრება. · 

_ კოლია ერასტოს ძე ბესელია 

ხალხის. თანადასწოებით, აიწას. მივაბარეთ 28 

განსვენებული თფილისის სამხედრო. გოსპი-. 
ა · ტალში გარდაიცვალა ტიფით. ის ფოთის ზამო> 

„ი სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ 
“ სწავლის განსაგრძობათ ემზადებოდა, მაგრამ 
_ 1914წ, ომის გამოცხადებაპ ხელი შეუშალა. ის. 
ჯარში გაიწვიეს ავსტრია-გერმაწიის ფრონ- 

_ ტზე, სადაც ბოძოლა%ი დაიჭრა. რევოლიუციის 
ღა წელში, ზაფხულში, ექიმების რჩევით 

    

   

  

     

       

: სრუ უო5და სამშობლოში. 1918. წ, გაზაფხულ-.. 

ზე. მას ემჩნევა გამოკეთება ფიზიკურათ და 
“ეწერება საქართველოს რესპუბლიკის სამბედ- 
“რო უწყებაში, მონაწილეობას ღებულობს. 

“ სკნელათ მსაზურობდა თფილისში მეხუთე. 

საკმარისი დარჩა  ზანმთკლე. 
სვაომყოფობა, რომ შეწყვეტილიჟო მაჯის ცემა. 

ოჭიე: 

აზა „ასამარრრა ს მგელაია. 28 

_ ფემვბა 2 მაზრაში სახალხო აახაეაა ფი- 

' არსდა და მფშაობა დაიწკო გვარდიის შტაბ- 
_ მა ამა წლის მარტის შცა რიცხვებში. ამ ხნის 
“ე. ი. ექვსი თვის განმოვლობაში შტაბის წე-. 
ი რების მხნე მუშაობის წყალობით ლეზხჯმის 
სახლების იგრძნო გვარდიის მნიშვნელობა და. 

“ ყველა იხინი ვი5ც შარშან. "მთავრობის»” და” 
“ გვარდიის წინააღმდე? იარაღით ხელში იბრ- 
_ ძოდენ, დღეს ისინი აშკარათ ამბობენ: ბო, ეხ- 

ლ რომ გვირდია არის, სწორეთ ჩვჯნც ეს 
მაგრამ წულიგანებმა გადაგვძა- 

„ლეს და «თავიანთ სასარგუბლოთ გვაბრძოლესო. 
დღვს. ლეჩხუმის მაზრის მშრომელი ხალტი 4 

“_ რთიანათ შემოერთგბულია გვარდიის ირგვ-. 
"ლივ და ერთათ-ერთ თავის მსსნელათ მახ 
"გვარდია მიაჩნია, ყრეელივე ეს რომ აშკარა 

“ და ნათელია, სჯანს შემდეგი გარემოებით: 

308, ის, მაგრამ მ 
.. – 9> 

  

თამა ი 

როგორც-კი გაიგო ლეზზუმის გლეხობამ შტა-. 

რზ!იას მოწოდება მამისონის უღელტებილთ 

"სა, რომ ხწორეთ იმ დროს ლებბუზში ყველ– 3 

_ გან მკა იყო. პურისა, ყველა გვარდიელებმ». 
ნა–გლები ყ-ნებში მიატოვეს და იწე მიაზ 

“ ცაგერი გვარდიის მტაბისკე5, სად ა ოღრ თაგამო-. 

· ეყარათ ბევრ არა გვარდიელებსაც და თხოფლო- 
ბდენ გვარდიაში ჩაწყრას; გვარდიის შტა#მამო?, 

' ახდინა განკარგულება, სოფლის გვარდიელები 
' შეგვაერთა მუდჩივ გვარდიელეზს, დაგვირიგის | 
ვისაც არ გვქონდა თოფები, ერთი პულემიოტი; | 
გაფმოგვცეს გვარდიის დროშა დ ია კლიფ. გუ-. 

რფლის ხელმძღვანელობით გაკსწიეთ ონისა- 

გენ. გრებალოში მისვლასას იქ ფდვებდენ; 
 შევიბის საზოგადოების გვარდიელები? რიც- 
“ ხვით 35 კაცი, სწორეთ. აშავე დიოს მოგვი: წ 

“ვრდღა ქ.დიაისის სტ-ბიდზნ გამოგზავნილი 693 
"ნისამოსი, ამ ტანისაზოსის მიღების და ჩაც 

“მის შემდეგ 98 ივლისს. საღამოს უკვე ორ-' 
' პარი. ” “არა რაჭის საზღვრები? 

  

  
“შინაგან საქმეთა. ში. პუსრერელი. ის „ო. რომ რაჭის · 

“აგვისტოდან ხალხი განსაკ: 

: „რომ შემოგვესმა ყვარილი: არიქა, გვიშველეთ 

2 ! “იქ მისვლისას კი გამოირკვა, რომ მტერის ძა- 
"საგ. მია მითი. კავშირის თფილისის : ლუბი მომატებია და რაქველ გვარდიელებს 

"განყოფილების და სხვა ექიმთა ორგანიზაციე+: 
99 აგვისტოს, 

ს 

საკითხის: 

1დ 
ღო 513 მ, სოფ, სალხანოში (სენაკის 

2 ვიდა გუშინ ასამდე გვარდიელი, რომელსაც 

  

ი 3 რაჭისა და ლეჩბუჰის გვარდიელებმშა კაჯიხო- 
20 ივლისს, სოფ. ნოსირში, დიდძალი ! 

ახალგაზრდა პორუზიკი კოლია ბესელია. 

სკში დაჯო, იზავე წელს ზამთარში ., 

ახალციხის და სომხეთის ფრონტზე. უკანა- მ 

–“ მის ფიზიკუ= სისუსტეს ზედ დაერ-! I და მშვიდობიანი ცხოვრება მუშა ხალხისთვის 

    

  

    

.. დაკარგვა დიღი დანაკლისი» მუშათა: 

| „ჯავშნიან მატარებლების რაზმისა. 

გ,ხალხის მიერ არჩეულ დამფუძნებელ კრებას” 

      

  

თფილისი. 13 აგვისტოს შესდგა შექქცსე 
რაიონის სახალხო გვარდიზს .შტაბთან არსე- 
ბულ მკერავთა სახელოსნოს მუშების ხონ) 
ო, ამხ. აძის თავმჯდომარეობით, 

_აა ს რიგმილი იცი უჯ 

ტოს „პროლერარულ დღის“ წინააღმდიც გა-' 
ლაშქრება „ნემსის პროლეტარები“-ს პროფე- 
სიონა ავშირის ჯამჯეობისა, 2) ზოგი 

რრსტებეიი და 1-ს შესახებ. ი. 
ველზე მოხსენება დააკეთა ამხ. კოპალეიშვილ-. 

მა. მომხსენებეთმა დაფსფრათა დამსწრე საზიო- 
გადოებას „ბალშევიკურ“ გამგვობის თაღლი- 
თობა. აგრეთ | ილაპარაკეს შე ა ამწანაგებმა, 

რის შემდებჯ იქნა მიღებტლი 
ლიუცია: ემოვისმინეთ რა გამგეობის მიერ 

მიღებულა რეზოლიუცია მუშე'ნს და ცენტ-. 
რის წინააღმდეგ · ფრონტისთვის „პროლეტა-' 

რებულ ყურადღებით უყუ- 
რებდენ ლეჩხუმელ გვარდიელებს, გზა და გზა · 
ყველაი  აღფრთოვანებთ გვიყურებდენ, 
გვლოცავდენ და გვისურვებდეს გამარჯვებით 

“ დაბრუნებას, ამავე დროს ხშირათ გაიგონებ- 

“დით ლეჩხუმის გვარდიელები რა „ზდაროვი4. 
ბიჭები ყოფილანო. ასე ამ რიგათ 30 ივლისს 

· მივედით ონში, იქ აღტაცუბით მიგვიღო რა- 
' გის გვარდიის შტაბმა, რომელმაც დიდი მად- 

“ ლობა “გერვიცოვა ასე ჩქარი დახმარები- ” 
“ სათვის ე "მეორე დღეს დილით ადრიან გაგვაზ- 

"გზავრეს სოფ. კვაჟისაკენ, იქ მივედით საღა- 
მოს, სწორეთ ვახშმის ქამას ვაპრუმარლ 

; კაჯიხონის მაღღობიდან მტერი შამოგვესია, 
2 ჩვენეზი ყველანი ამოზოცესო, ჩვენ მაშინეე 
2 მრვატოვეთ ვახშამი, საჩქაროთ გავსწიეთ წინ, 

8 ად ?.” შენნ რამრანას გაზერასიჯათ- 

; 5“ სდგეს 15 წევრიზაგან. შასი 
# დიიდან) კომი 

1) 17 აგვის“: : 

შემდეგი რეზო- 

  

    

უე ეტი7,ორ გახდ, 

45 15011. 
ფილე ბერეკაშვილი, 96: გოგ: 
ევგენი გეგია. 

#. –- 15 აგვისფოოწვე შესდგა 
'ლექტივის პირველი ხხდომა, დაზრკიცებილ 

იქნა წინა სხდომის ოქმი და კოლეპტრივიზ 

წევრთა მანდარეზი. მომენრზგ მოჩსეწვაა ფაი 

კეთა ამხ. ლ. ბ-მ, რაიონფლ კოშირეუტათან 
მოხსენებას” აკეთებს მდივანია. მოსსენგბით 

კოლექტივი კმაყოფილდება. ხანამ კითხვებს 
შეფაგებოდა, კოლექტივმა ბირჩია ბიფრი წ 

პირისაგან; კ. მაჩფა, ჯ. ჰენგეთლიოთი, დ. ბფ» 
'ძე, დავით მჭლქაჭე და “წშარიზან ლოიღლიძე. 
კოდექტივის თავმეჯდომა არვთ «რჩჯვიი იგია» 

სიმე ფა 

ქალაქის კო- 

    
„არ ბღმოჩენილა, ხოლო ის მატკუარა კაცი 

-” კი აღმოჩსდა ონელი აჯპნუაშვილი. ჩვენმა 

მისვჯამ რაქველ გვარდიელებში დიდი აღ- 
– გამოიწვია და შეერთებული ძა- 

ადაწყდა იერიშით სიმაღლე კაჯიხო- 
(ხის · იდ დაბოუნება. ამ დროს ძივიღეთ ცნო- 

ბა ონის შტაბიდან, რომ ლეჩაუმიდან გამო- 

მა მოქმედებამ, რომ ეხლანდელთ გამჭეობის 3 
მოქმედება მიმართოფია მხოლოდ დზმოკრა- 

ტიის ინტერესების წინააღმდეგ, 
შეაქის მუშებში განხეთქილებას და არევ და-?1 
რევა“. 

კომუნისტების დატყვევების შესახებ გიორ- 

  

ბის ახსნა-განმარტების შმდეგ კრებამ ერთ- 
ხმათ (ერთმა მისცა წინააღმდეგ) მდიღო: კგვი- 
ღებთ რა მხედველობაში, რომ საქართველო” 

გარს შემორტყმულია გარეშე მტრებისაგან. 
და დემოკრატია განიცდის, 
მარეობას, ამავე დროს „კომუნისტების“ ავან- 
ტიფრისიი ააა გამოსვლა და მებრძოლ დემო” 

კრატიისთვის უკანიდჯან ხმლის ჩაცემა, «რის 
მიუტევებელი დანაშაული, რისთვისაც ჩვენ 

დემთკრატიულ მთავრობის მიერ გადადგმულ 
ყოველივე ნაბიჯებს ვიწონებთ და მოვუწო- 

დებთ უფრო მხნედ და გაბყდულათ იმოქმე+ 
დოს ყოველგვარ კონტფრ- რევ ილიუციონერე+ 
ბის და ავანტიურისტების აპსალაგმავათ“ი, 

აღსანიშნავია გიორგი ბაქრაძის მტკიცება, 

"მოჰყვება თვით გვარდიის თავმჯდომარეცო, 

ამ გარემოებამ დიდი სიხარული გამოიწვია 
გვარდიელებში და ამბობდენ, რომ იმათ მო- 

- სვლამდე უნდა ავიფოთ კაჯიხოხიო, მართ- 
ლაც მიუხედავათ სასტიკი წინააღმდეგობისა 

ხიდან გავრეკეთ დე„იკინელები და დავიკავეთ 
ას აძილები ჩვენ, აშის შემდეგ რაჭის შტაბიდან 
მივიღეთ განკარგულება, რომ ლეჩხუმის გვარ- დ 

დიელები უკან დავბოუნებულიკავით. ამ. გან- 
”კარგულებამ ცოტა უკმაყოფილება გამოიწვია, 
"ოადგან ყველას სურდა წინ ოსეთისკენ წასვ- 
ლა, მაგრამ თანახმად შტაბის განკარგულები- 
სა ჩვე: დავარუსდით ონისკენ, იქ შტაბში. 
გავიგეთ, რომ ლეჩხუმის გვაოდიელების მეო- 
რე ნაწილი რაჭის შტაბს დაუბოუნებია წესის 

1 თამი დენური ცაგერიდან 53 ვერსზე... 
ბობსო, და მანვე თავის წამოყეჩებულ რეზო- 
ლიუციაში გაიმეორა, არავითარი ფრონრი არ 

არსებობს, ზხოლოდ კპაგრანიჩზი სტრაჟებირ. ობში ლეჩხუმის გვარდიას სიტყვით მიმან- 
სდგასო. თა და მადლობა გადაუზადა როგორც რაჭის 

„შტაბმა, აგრეთვე პოლკოვნიკ ინწკირველმა 
დილით კი ჩვენი დროშით და სიმღერით გ 
'მარჯვებულები წამოვედით ლეჩხუმისაკენ. 

დასასრულ მინდა დაუმატო, რომ არას 
"დროს ლეჩხუმის მაზრაში ისეთი სიმშვიდე 

მდივანი რ. სალუქვაძე. 
_–– 

ავლაბრის ქალთა არტელის კრება, რომელ» · 
საც დაესწრო 400 უმუშევარი მკერაჯი, ქალი” 

ავლაბრის რაიოტისა. 

ქალთა არტელის დამტკიცება და მკერაე ქალ- 5 
თა პროფესიონალურ კავშირშთ შხ5რმომადგე– 

ნელის გაგზავნა. კრების თავმჯდომარეთ ათ..' 

გჩეულ იქნა ოლ. ბაქრაძე, მდივნად კ. ჭელი- 

„არ ყოფილა, როგორც წელს; ლეჩხუმში წელს 
ყაჩაღობას და ცარცვა- გლეჯას არავითარი 
"ადგილი არა აქვს. 

აას გირდღხაფი გვარდიელი. 

  
წევრი ელ. მახვილაძე; როგორც. იჯყიური 

ხელმძღე»ნელი მკერავ ქალთა კავშირისა, კრე- 

რომელსაც 

გი ბაქრაძის მცირე მოხსენების და ამზანიგე- 1. 

კეკიდურეს მდგო-,– 

რომ წვენ არ გვითქვამს ფრონტი არ «რსე-1. 

"ძე. კრების დაესწრო დამფუძეებელოთ კრების 1 

რულ დღის" გამართვის შესახებ, ვუცხადებთ.“ ისს უო“ 
რი ს და. ჩვინს რატვიიული მოსაზრებით უკან დაუზევიით, · „გამგეობას სასტიკ პრიფესტს დ. გუ“ 1. : , 

თხის გვარდიელებიდინ აც ერთი მკვდარი ლის წყრომას, სრუდებით დაგენოწმუნა მათ- 2 რენტ ნა 'ზვ 

საშფმოსავლაო წაწალში, 

ჯერთობოს“ მგ 169 ნოშერზი საშე ემრსატლი 

· ნაწილის სექციის გამჯგიბა ცდილობს” თხავი 

მანწაბაბისბომროს იშ ბრალდებებილი, რღ8- 

ლებიც ჩემს, მიერ. იყო წამოყენებოვი აჯრჯათ- 
ბის“ ზე 166 წომერში, პასუბი  სფსტი ირის. 
თითქოს სექციის კანფოდ ა, ტთა სია საშვზოსაყ 

31 ლო. ნაწილში 8 იაპუ"; 'ოს. დ. 2, ფდიიქია%ს, 

ნუ თუ მარტო მანყოთ –ებეშის. ფვვოლსგბი 

დან შესდგება ფრაქცია (1), როჯესაც ხაშჯ- 
(მოსაელო. ნაწიდში რამოდენიზვა ათეუშა ჯ “ტე. 
ციი« წევრი ითვლება და არც გრთს არ მი ჯ- 

დია მონაწილეობა კანდიდატთა სიას რემდ- 
'შავებაში, გარდა. გაწყოფ ალებების ფივროლღტჯ- 

ბისა, რომლებმაც «ავის თი:ი "სექ 'აიის კან. 
დიდატთა სიაში ჩარიცხეს. რაჯა შეფერი «რ- 

„ჩევნებს,--: უმთავრესად. მთნაჭიდეობა შიო 
ძველმა“ გჩინოვნიკობამ%ბ, რომლებიც“ იანგრობ“ 
“დან დაითხოვეს და მათ ადგიღლის ხოლ «ზლე- 

(1 ბი დაამტკიცეს და «ომლებიც ზოითიჯენ 
ხელ ახალი სექციის არჩევნები, 

შემდეგი ნაწილი წერილისა სულ ფუღღოლი” 

კობაზე არიხ აშენებული, მაგალითად, ნე4# ჯირს 

გამგეობა ამბობს ებ. ლეჟავასთვის მიას + 
დაუვალებია შეშის შირინალ ობის თვით მოხაშ.. 

“- სახურეებმა დაავალეს და ამიტომ მის მთოქმე- · 

:( დებაში პასუხს არ ვაჯებთო“. მართლა, თი 

თფილისი. 17 აგვისტო საღამოს შესდვა 1'ეს ასე გსურთ, ყოფილიკფით ლოღიკურა ად 

რატომ ჩავრიეთ ამ საქმეში. ინა ზექცოიბ 

გამგეობამ არ ამოირ)ა საგანი ი კომისია 
კრების მიზაბი იკო შეშის დაკარგვის საქმის ჟამთნბრკვევიდ? «იქვენ 

სარ გააბათილეთ თქვვე მიჟრ აოხედლ კომი» 

'სიის გადაწყვეტიდება და ბ. ლაჟავას §M2ცვე- 
ლად არ გამობრძანდით? თქვენ არ მეიცოდთეთ 
რზ. ლუექავა, რომ მიხთჯის ძელი გადასიბდვ. 

ლი არის ოთხი საჟენის ფასი და ამირომ. მო- 
' სამსახფრეებს არ გადაახდევინყთ დაჯკილბა- 

ვად? ყველა ჯს თქვენ მიერ დერილ «3949   სასალსშ გვარდიელის შრის 
13 აგვისტოს შესდგა შეერთებული კრება 

დღევან- 
დელ მომენტზე მოხსენება გააკეთა  ჯავშნიან 
მატარებლების ხელმძღვანელმა. ე. გოგუაძემ. 
რაზმის კრებამ, მოისმთნა რა მოხსენება, გა 

მოიტანა შემდეგი რეზოლიუცია: „ვღებუ- 
ლობთ რა მხეჟველობაში ასეთ მოლღალა- 
ტღოებრივ გაზოსვლებს ბალშევიკებისას თუ 
დენიკინელების აგენტებისას, რომლებიც სა- 
ფრთხეს უმზაღებენ რევოლიფუციას ღა სამ» 
'შობლოს და მით ხელს უშლიან სახელმწი- 
„ფოებრივ. აღმშენებლობაში, მხარს ეუჭერთ · 

'ბას დაესწრო ს. ს. დ. მ. პ. მესამე რაიოვ§ის- 

კოლექტიჯგის პრეზიდიუმი, რომლის” მეოხე-' 
'ბითაც შეკ:%ვშირდა უმუშეჟარ მკერავ ქალთა. 

გააკეთა ოლ. ბაქრაძემ, შაი აღნიშნა თს გამ-: 
წვავებფლი მდგომარეობა, რომელმაც გაპო- 
იწვია ქალთა არტელის ლაარსება. კრებამ 
დაადასტფრა არტიოის დაარსება, არტულის, 

გამგეობის ფუნქციები და მკერავ ქალთა კავ- 
შმირში წარმომადგენლეზად აირჩია ოლ, გაქ-. 

რაძე და ლ. ხუციევი.. #. 
ა ითა. 

ს-დ, პარტიაში 'რევოლიუციის და სამშობლოს დამცველ : 

"სწერია, რომესაც ბხოლოო შეპთხვეცით §% 
ვეცანი, რაც შეეხება სხვა ოქმებს, რაზუგ#. 
ჯერმე ოფიც–ლტურათ მოგმართეთ, რათა სა. 

ართელი. კრების გახსნისთანავე მოხსა გუნება „3უალება მოგვცემოდა გავუნობადითს ოქმგ- 
"ბის შინაარს, მაგრამ თქვეს ამისი წაბა არ 

მოგგეცით. რას იტყვათ იმ ფაქტის. მდებ, 
„რომ ბ. ლიჟაყას 150 მ. ფა ვრთი ფუთი დაი 
წო ქრთამად მიურთშევია საშემოსყფლო ხი 
"წილში ერთი მოსამსახფრესაჯან, იმისი სჯ. 

რომ სექცაის საშუალებით დახმარება აღდთ. 

#§ ქვამს სამსახურში მიღების დროს. თვაღ-ცრვშ.. 
ლიანი მოსამსახურემ მსგკაბნრია ას #3”აფვი, 

' რომელსაც დაესწრენ რკინის გზის გგარრიის 

3 შტაბის პრეზიდ«უბჭის წევრები აზზ, გრანუთბი/-   

  

         

მათ, ვინც ასეთი გამოსვლებით დაღუპვას 
"უქადის ჩვენს სამშობლოს, არამც და არამ, 

დენიკინელების სახით იქნება ეს თუ ბალშე- : 
ყიზმისა%. 

' აჭ. გრ მონდთბილობით: გ. იძე. _ დენიკინის შემოსევის გამო, მიფხედავბთ. არ =. აბ გრების დთ ით: გ. დთლიძე 
_ 

-15. აგვისტოს ნავთლუღის სახალხო გვარ-   
სიქლთა. კრება, კრებას დაესწრენ ვ. ჯუღე- 
ბი.და მთავარი მტაბის სხვა წევრებიც. თავ- 

2 თმარეობს გ. კვერნაძე. ვინაიდან კრებას · 

ესწთება უჰცირესობა, კრება ცხადდღებ· არა 

9 1 კანთნიერათ მოხსენება და დამტკიცე- 
ბა სარევიზიო კომისიის 
გადაიდო შემდეგისათვის, თანამედროვე მო- 
'მენტზე მობსევებას აკუთუბს ამხ. ვ. ჯ-ეღელი. 
"კრებამ აღუთქვა ამხ, ვ. ჯფღელს, რომ იმ 
არადა მიღწევაში, რომელიც აქვს დასახული 

ხოლარარიატს, ნავთლუდის გვარდია ივიწ- 
აბა კერძო ინტერესებს, და იბრძოლებს რე: 

შვოლიფცი:ს და ჩევ: დამოუკჯდებლობის და- 

საცავათ უკანასკნელ სისზლის წვეთამდე. 

ვ. ხონელი, 

_–_     

არ დაუშვებთ ანარქიას ჩეენს რესპუბლიკაში, · 

დიის შტაბმა” მოიწვია ამ რაიონის გვარ · 

ნამუშევრისა. 

, თავისუფალის იქნებიან სხვა მოგალეთაბისაჯ ჯან, 

მთავრობას და სასტიკათ შევებრძოლებით. 5. სელის 15 ტგვისტოს შესდგა სამ- 1 ძე და კეშეშოვი. და ამის შემდები§ ბ, ჯავ- 

ტრედიის რაიონის ს.-დ. კომიტერ. ის საგანგე-2 # ჟავას კიდევ სიის შეჯგენის ნებას. «ძი-ევთ, 
ბო სხდომა, 7 რომ მომავალ ზამთრისთვის შეშა მროი.ხტინიას, 

სხდომას დაეხწრო ფამფუძმებელ კრე ებას 1 6აც, შეეხება თქვენ შიერ შეთხყულ ბრალოჯი 

· წევრები ამხ. ი კოპალეიშვილი და ვლ. ჯიბ-3 1 ბახ, რომ მე თითქოს ჯუღელის მიდისუფ“ 
_ ლაძე. თანამუდრრვე მომენტზე მოხსენება სა ღაღ მოვლინებულიყვე––აის შესაბა დ<ნთა 

' აკეთა ამხ. ვლ. ჯიბლაძემ, მან გაარკვია ს». 1 მოგახსეზოთ, რომ მე ბხოლთოდ გუბიჯჩწი იმ ბოი» 

· ქართველოს დღევკნდელი მდგომარეობა, რო- სროტ- მოქმედებას, რომელსაც დუგალური ხჯ- 
გორც შიგნით, 85 მის გარედ. ჯ სიათი მიფთია ბ, ლეჟავას პიროვნტშაში, 

ამის შემდეგ კით5ყათ დაისვა გვარდიის შტა-1 იმედია ამის შემდეგ მაიმც მიაქტავს 35 ტ6- 
ბის რეორგანიზაციის შესახებ. მოხსენება გააკე- რალური გამგეობა ამ გარემოებას ყურაჯღე- 
თა შტაბის თავმჯდომ. ქემ ამხ. სერგო ნი5 «ამ. ; სმას და დასნაშაჟვს შეყაფერისიდ დასჯი", 

“მან მოახსენა კრებას, რომ 31 ივლისს შესდ- 1. დ. თევზაძე. 
გა ოლქში არსებული შმტაბების კონფერენ-1 ს ყავავაერლელიდ 
ცია, სადაც დაადგიშეს: მოხდეს შტაბის რე” (ი : ი“ გვი 151 % 
ორგანიზაცია და ამისათვის კრება პვარტიის ა « პ რ + I 8 ზა 8) 

ყოვზი. რის გზატკევიდენ ოთა. 2 

შესახებ, 

ამას წინათ ერთ-ერთ თფილიის გახფაეშო 
იყო მოყვანილი ცსობა, რომ კოდორის გზაი 

ტკეციდ ატს შჯკეთების 

მოწვეულ იქნას 31 აგვისტოს. სამ, ტრედიის ” 
საოლქო გვარდ. შუსბი შესდგება სამ 'ტრე- + 
დიის, ხოხის და ვაზის რაიობებისაგან. ყვე-' 
ლაზე დიდ რიცხვს გვარდიე ელები სსას გვაშ-- 
ლევს სამტრედიის რაიონი. საჭიროა საპრ? 

რედიიდან კუთვზილა რაცზვი. კანდ: მდატები ასა. ე 
იქნეს დას. 'ხელებული. მასთან კომიტეტმა ფხ6- 
და დაასახეთოს ისეთი. პარები, რომე ლსაც 

დაჭვ ვხაჩებ ბის ტახო, 
C 

ეხ გზა ჩასვი. ერთე კა თფილ ი. მახრის ფო ია. 

ბას ღა. გადა ეცა შესაკვთებდ: თარ გზათა ?0ძო- 
სვლის ოლეს, ფს სიმა 'მართლეს თრ, შეტფერბა, 

  

კოვ ურის აზა არკი სცილს და L საისრორდ მივი 

კომიტეტმა დაადჯინა საო: 53%. შტაბი შე-) ს სალაზიბ გზას ს განაგებას დ დი დღესაც განა- 

მსალპხტილ- LL წე 
ამიცავ ისას თაა დმი ბაბ 

| 

/რტრე- 2/ | 
ჯ მა დაასსხელა. 10 ტანდიდა- 
ტი: სერჯო ნთ "ა გი # ს + #66) 

: კვერნაძე, სამსონ ისვრი სისი წ თ.- წ 

1 რია, სამსონ კოხრე/ძ სყ II) 

გა
ია
ას
ას
ას
ს აა
 

აა
 

>



    

„გებს გზათა მიმოსვლის სასაში ს რომსაიცი 
ვალდებულ ია იხრუნოს ამ გზის შეკეთებაზე. 
და ა ჩამორთმევაზე ლაპარაკიც ზედ- 
მეტია. 

?ზათა 

ტომ 

სამინისტრომ ,· სასუფრველათ სცნო 
აღნიშნოლი გზის შეკეთება ,· მიეღო თავის 
თავზე ერობას, რაზედაც ერობის წარმომად- 

გენლებმა თანხმობა გამოაცხადეს, მხოლოდ 
პირობით, რომ ეს გზა მთლიანათ გადმო- 

სოლიყო ერობის გამგებლობაში, 

გზათა მიმოსვლის ოლქს აქამდე მანგლი- 

სის გზატკეცილი ერობისთვის არ ვგადმოუ- 

ცია და ამიტომ ერობას არ შეეძლო „იმ 'გზა· 

ტს აცილრის შეკეთება, რომელიც მას არ . ეკუ- 
სობა ადასტურებს თავის გადა- 

და ამით , აცხადებს, რომ რო- 

თვნოდა. . ე“ 

წყვეტილებას 
გორც კი მას გადაეცემა მანგლისის გზხატკი- 

ცილი, იგი მაშინვე შეუდგება მის შეკეთებას. 

თფილისის მაზრის ერობის . ტეხნიკლორი 

განყოფილება. 

წვრილი ერთეულობის გარშემო, 

თელავის მაზრაში დამთავრდა წვრილი ერ-· 

თეულების არჩევნები ამ ცოტა ხანში მოხდა 

უკანასკნელი არჩევნები ს. ყვარელში. ეს სო“ 

ფელი ყველაზე დიდი სოფელია მაზრაში. აქ 

მოინტელიგენტე ხალხი კაი რიცხვია. უმეტე- 
ტესობა ფედერალისტებია. ამ ჯგუფს დიდი 

იმედი ჰქონდა არჩევნებისა 

გამოვიდნენ, მიუხედავათ იმისა, რომ ჩვენ 
გვსურდა შეთანხმებით გამოსვჯლა, ერთი სიით. 

ისინი პრინციპიალურათ შეგვთანხმდენ საერ- 
თო სიით გამოსვლით. მაგრამ ისეთი ახირე-. 

ბული პირობა წამოგვიყენეს, რომ. იმის მი- 
ღება ყოვლათ შეუძლებელი იყო: მაგალითად, 

პირველ კრებაზე · ჩვენ გადავწყვიტეთ სამ 
რწმუბებულზე ერთი ფედერალისტებისთვის 

მიგვეცა, რაც შეადგენდა 285 რწმუნებულში 
8-ს მიცემას, მათ წამოგვიყენეს თხუთმეტი 

თავიანთი და 10 ჩვენი უნდა ყოფილიცო. რასა- 
კვირველია, ასეთი დიდი განსხვავება სპობდა 

შეთანხმებას, ჩვენ გვარწმუნებდნენ, რომ ხალხმა § 

გული აიცრუა--ს.-დემოკრატები და სამის 

მეტს ვერ გაიყვანთო, ასევე ამბობდნენ  ჩვე- 

ნებიც: ეგენი სამის მეტს ვერ გაიყვანე” დაწ% 

რად ვაძლევთ 8 ადგილსო. ეს არჩევნები მე- 

ტათ საინტერესო არჩევნები იყო. ხალხიც 

დიდათ დაინტერესებული იყო არჩევნებით. 

დიდძალმა ხალხმა მიიღო მონაწილეობა არ- 

ჩევნებში. არჩევნების შედეგმა აჩვენა ფედე- 

რალისტებს მათი ადგილი. მათ მიიღეს მხო- 
ლოდ ორნახევარი ადგილი. სოსო, 

სოფლის საჭიროება. 

მე მინდა მივაქციო ქუთაისის სამაზრო 
ერობის ყურადღება იმ ცხრა საზოგადოება- 3 

-ზე: ვანი, დვალიშვილები, უხუთი, ამაღლება, 

ყორა და სხვები, რომლებიც მდებარეობენ 

რიონის მარცხენა ნაპირად და ამ წყალზე, 

ხიდის უქონლობის გამო საჯევახოდან სად. 

რიონამდის დაშორებულნი არიან „ქუთაისს. 
საზოგადოებაში კიდევ ძველ დროს იყო აღ-· 
ძრული შუამდგომლობა მდინარე რაონზე ხი- 
დის გაკეთების შესახებ მხოლოდ დაპირებას ? 

იქით აღარ წასფლა. საჭიროა ხიდის გაკეთე- 
ბის საკითხი დაისვას რაც შეიძლება დაჩქა- ; 

რებით. 
ერობამ უნდა აიღოს თავის თავზე ინიცია- ” 

ტივა და საზოგადოებები აღმოუჩენს ყოველ-· 

გვარ დახმარებას, როგორც მატერიალურათ, ; 

ისე თავისს შრომით. ეს საკითხი 
მწვავეა, რომ მისი დაყოვნება შეუწყნარებე-” 
ლია.უვარგის ბორნებზე სოფლელთა მსხვერპლს : 

უნდა მოეღოს ბოლო. 
ერასტი დვალიშვილი. 

თესტრი და. მუსიპა 
მუშათა კლუბში. 

ენერგიულად მოქმედობს საპროფესიო კავ- 

შირთა საბჭო სახალხო უნივერსიტეტთან შე- 

თანხმებით, ერთხელ კიდევ მტკიცდება დე- 

ბულება, რომ ძალა ერთობაშია, 

ყოველ საღამოს მუშათა კლუბის საზაფხულო ; 

შენობაში იმართება ვოკალური 

და იდგმის მხატვრული წარმოდგენები 

თულ-რუსულ-სომხურ ენებზე. 

სა ეტანება თავის კლუბს და შესაძლებლობის 

ფარგლებში კიდეც ღებულობს ესტეტიურ- ! 
სულიერ საზრდოს, მისი გონება და გრძნო- 

ბაც ვითარდება; ნებისყოფა კაჟდება. 
17 აგვისტოს ბავშვების დღესასწაული იყო, 

დადგმულ იქნა საბავშვო წარმოდგენა” სა-. 

დაც მონაწილენი თვით ბავშვები იყვნენ. 
პიესა ცოცხლად ჩატარდა და მაყურებლებმაც · 

წ 
ბევრი ისიამოვნეს. იკო აგრეთვე დეკლამა- , 
ცია, ცეკვა, მუსიკა „კონფერანსიემ” ამხ. 

ედელსონმათ ბავშვები შემდეგ 
თვის დაიბარა, რასაც ისინი აღტაცებით 

შეხედნენ. 

და ცალკე სიით. 

იმდენათ ; 

თითქმის ; 

საღამოები : 

ქარ- 1 

მშრომელი მა- 

კვირის- ! 

« 

: ამ პები ს იყო ანხიბაას გბიდშიი > 
სიკის საღამო“. ცენოვსკი მცირე ხნით. ესა- 

უბრა საზოგადოებას. ამ თემაზე, რის შემდეგ 
ქ.ქ. ვიშემირსკაიამ, იანსამ და ბ.ბ. ისკან- 

სები იმღერეს. ნიკოლსკი, 
შეუდარებელი იყო. 

19 აგვისტოს. სახალხო ., გენიიმწილ. 

დრამატიული წრის მიერ „დადგმულ იქნა?, 

ტორის შესანიშნავი წიგნისა „პოდპოლნაია (. 

როსსია"ბ) პიესა „ნოვოობრაშჩონნი“, რომე- 
ლიც ძველი რეჟიმი“ დროს აკრძალული იყო 

მოკლე შინაარსი შემდეგია: “ მდიდარ კაცს 1. 

მურინოვს (ბაიდაროვი) ჰყავს ერთად ერთი. 

ქალი კატია (პეჭოვსკაია) რომელიც რევო- 
ლიუციურ მუშაობას თანაუგრძნობს. მური- 

'· ნოვს ქალს სთხოვს გრაფ მენტიროვის (როშ- 
ჩინი), რომელიც მეფის მინისტრი ხდება, ნა- 

'"თესავი გუსარი ვოლკოვი (მიშინი) 

ამას ·ეწინააღმდეგება და ამ 
უთანხმოება მშობლებსა და მის შორის. 
ბოლოს კატის სოციალისტის ნოროვის. 

ლიუცივრ მუშაობაში ჩაებმება: 
ლება და სხვის პაპორტით "დადის, 
ლეგალურად სცხოვრობს. გადის ორი წელი. 
წადი. მშობლებს საყვარელი ქალი მკვდარი 

ლის ტანსაცმელში გამოწყობილი 
ეუბნება მათ, რომ ის მიიღონ მოახლეთ. ეს 
არის კატია, რომელსაც ვერა სცნობენ. მა- 
შინ ის გამოურყდება მათ და ეტყვის თავის 

თავგადასავალს, რომ იგი იძულებოლია სხვის 
გვარით იაროს და მათთან დარჩება მხოლოდ 
როგორც მოახლე. მშობლების სიხარულს 

საზღვარი არა, აქვს. 

ვოლკოვი, (რომელსაც მუდამ 
სოვს) ეხლა ჯაშუში გამხდარა და უთვალ-ჯ 
თვალებს მურინოვის სახლს. იგი გაიგებს 

ყველაფერს და შევა მათ სახლში, რომ აის- 
'რულოს თავის საწადელი. ქალის მამა მას ! 

'პკლავს და თითონ გარბის გამომძიებელთან. 
ქალის დედა (კოტოვა-–-ვასილიევა) ამას ვერ. 

უძლებს და კვდება. კატიაც გარბის თავის , 

საქმროსთან-––ნოროვთან. ასამართლებენ 
რინოვს. მას გაამართლებენ. ამ ხნის განმავ- 

ლობაში მასში „თვითმპყრობელობის ამ ბურ- · 

ჯში“ ხდება სულიერი გადატეხა. მისი შეხე-. 

'დულებები იცვლება. იგი 

ის ქალი ახ- 

  ლიუციურ მუშაობისათვის. 
ჯ პიესა 4 მოქმედებიანია. კარგი ენით –” 
7? დაწერილი. ტეხნიკურადაც საკმაოთ ხელოვ- 

სნებით არის შესრულებული, განსაკუთრებით 

და ჯერ არც დადგმულიყო. პიესა გვიხატავს 

ხანას რევოლიუციონერების გმირულ ბრძო- 8! 

ლისა თვითმპყრობელობის წინააღმდეგ. მისი 3: 

· ს თი ს. 

დერმა, პოლიანოვმა. და „ნიკოლსკიმ რომან-. ელისაბედის ქუჩაზე. სახლში #. 157. გაიხსიც ველ დღე” ს 
რასა კვირველია, : 

ცნობილ რევოლიოციონერის  სტეპნიაკის (ავ- 1. 

კატია | 

წიადაგზე'!'   
(ლიბსკი) მეოხებით მიდის მათთან, და რევო-“ სნეულ 

იგი იმა– 10-11 საათ. 

არა 83 ს. ნიკოლოზის ქუჩა. ჩენ დღეებს 

ჰგონიათ და ჰგლოვობენ მას. შემოდის მოახ- სი ფილისი და ვენერიული ს ნაიდენდ. 
ქალი და ნი. შეშხაპფნება „606“ და „914% მიღებ 

გადის ხანი. გუსარი დები დაიწყება ენკენისთვის 8-დან: სწავლა ენკენისთვის 15-დან. "თხოვნები 
1 ასვებს ყოველ დღე (გარდა კვირა უქმეებისა) დილის 10--2 საათამდის.. 

წ 

25ჯ 

„გადარჯულდა'“, 
'იგი მიდის თავის ქალთან ერთად რევოლიუ- L 

§ 

L. 

წ პირველი მოქმედება. პიესაში მრავალი დრა- 1 

გმატიფლი მომენტებია, რაც, რასაკვირველია, 
საკმაო სიძლიერით ვერ იქმნა გადმოცემული 
შემსრულებლების მიერ. უტყუარი ნიჭი გა- · 

ს 

· ბოსტნეულობას: პამიდორს, კომბოსტოს, ჭარხალს და სხვადასხვა მწვანილს. ყიდვა 

მოიჩინეს 

! ––პეროვსკაიამ, 

სონმა. 

ახალგაზრდა სცენის მოყვარეებმა ! 
ლიბსკიმ, მიშინმა, ედელ- , 

ბაიდაროვსა და კოტოვაში ნამდვილ 
1 
არტისტებს ნახავდით. როშჩინმაც თავის პა- „ 

ჭტარა როლი საუცხოვოდ ჩაატარა. დადგმას § 

7 ეტყობოდა რეჟისორ რადოლინის გამოცდი-_ 

1 აღსანიშნავია ერთსულოვანი ან- 

აი ითი, წარმოდგენამ დიდი შთაბეჭდი- 

1 ლება დასტოვა, 
20 აგვისტოს კლუბში გაიმართა 

1 ტისა და საბალეტო მუსიკის საღამოჩ. 

1 კლუბში უკრავს სახალხო კონსერვატორიის 

; სიმებინნი ორკესტრი. იქვეა სამკითხველო 
| სანდრო მაისურაძის სახელობაზე, სადაც ად- 

/“გილობროუვი ჟურნალ-გაზეთების კითხვით იკ- 

სმაყოფილებენ წევრები და „ გარეშე საზოგა- 

დოება თავის სულიერ მოთხოვნილებას. ვუ- 

სურვებთ პროლეტკულტს სრულ წარმატებას 
თავის დიად საქმეში. 2X. 

' განცხადებანი _ 
სამტრედიის რაიონის მ. და გლ. დეპუტატე- 

ბის საბჭოს თავმჯდომარე კიმოთე. შენგელია 
აცხადებს, რომ მას ამ დღეებში დაეკარგა 

, ამავე დეპუტატთა საბჭოს ბეჭედი. მნახველს 

| | სთხოვს გამოუგზავნოს სამტრედიაში სახალ- 
ხო გვარდიის შტაბში, ან კულაშში––ერობის 

გამგეობაში. 

  

  

. 
იაა

: 

  

დოქტორი მ, ვოლდფტეინი 
ყოფილი ასისტენტი ბარონ როტშილდის მთა- 

7ფარი გოსპიტალისა და ' ჟენევის ონივერსიტი 

აორბანრეემორნბი ბ , თყალის ავადმყოფობანი, ამო ა სათვა 
” ებისა. მიღეზი 81 ს (ოფიზაე თი #29 IV 

ათამდე ნიკოლოზის ქფჩა, M# 342. 
“    უაიდვიარე და 

ბ გ – 

) სასწავლებელი განყოფილებებით: 

· თველოს ქვეშევრდომები) წლოვანობით 17-–-25 
უჯბალე- . 

; სასწავლებლის უფროსის 
“ 1) მოწმობა ჯარისკაცთა გამწვევ უბანზე მიწერის შესახებ. ბ) ვე მამრალო წეს 

სასწავლებელი 28 მარიამობ 

.
 

      

   

  

      

                  

| აქიმი მ. ფ. ს ხაარავაიმვილდ · 

პლა და სღოტყით მარმყოვების მიდ 
ა ყოველ დღე საღ. 5--? საათ. ოლღას ე, 

% (4, ტედ: 19-75, 
და ს შინაგ -   

15 იბ. მისამართი 

· პერუ სამურაღი _ 
ა ოფები “მიი ილის 8. რ 1 
= ანამოს მარაა | <= 

' ბორჯომში იღებს ა! 

პროფ. დოქტ. მედიცინისა 8. პ. მოსეშვილი | ბის კაბი 
იღებს ნერვების და შინაგანი ავადმყოფობით 
სნეულებს. მისამართი: სასტუმრო „მინერა- 

ლური მენები? სხდეღა.. 807)... 

  
  

24
>–
 

  

  ექიში მ. ა; '9აფრანი. ' 
ლუდ, სიფი იფილისი და მისი შედეგები 

რეინ ება „606“ და „9144%) ვენერიული 
ხრრიპე ი) და ' საშარ. 3 ორგანოები ნეფლე- 
ბანი. აცადმჯ ის მიღება კოველ დღე დი- 
ლის 8--11 და საღამოს 5---8 საათამდე. კვი- ; 
„რათბით სალედის დოლი. 'მისამ. ოლღას. 

ოჩა M# 

მიიღები 5) კანი ი ს ავათმვიბეეს 

მელი ო ანოთა (008. : 
(აა. 1 მაავათი ღარ 

ალოვის 
მუ აგარი 

  

       
    

        
    

        

      

        
     

   
   

    

   

      

    

   
     

    

   
   
   

    

   
     

L 
  

      8 _ - მმიმი წ, თ. ტშრიაზვილი _ · 
ედი ორი წელ ნის «ნი ( ში. რ“ X 

აის იღ შს წინა ან, ს აM% ფს აქავ? ი 18 «ერ _. ვ 
იღებს შინაგან, ბათობით დილ. ურსა და ს მედი, 

დანარჩენ დღის 12--. კოლლ თფილის აღ 
სიმხოვიჩის აფ- 

თიაქის გვერდით. ტელეფონი 14-18. I" 
: 1 

ი. 

ჯვადმკოფთა მიაბა, შეწყვეტი 
'ტომდე 

მ ე აე დ. ტი. თ 

II ობს შინაგან, · 
ლით 9--11, საღამოთი 4--6 ს. მიხეილის ,რის ს სნეტსიბით ! 

ნახ. საათ. 
პროს. სასრიხრო უნოე"-ს პირდაპირ # 116, საადი 

ტელ. 1§--28. | ( ! 
–““ 

_ თშ, ჰალთა წმ, ნინMს. სასელოგის მე-7. მიმნა 
(გაერთიანებულ ქალთა მე 7-დე და წმ. ნინოს გიმნაზიები) მისაღები და ხელმე: 

  

  

ექიმი 9. დ კეკელია 

    

ი ო> 

      

ლოვის, ქუჩა # 18 ყოფილი. წმ. ნინოს ს გიმნაზიის: "შენობა 

'ზევის (გურია) უმაღლ. დაწებით სასწავლებლის · 
პედაგოგიური საბჭო იწვევს სასწავლებლის 

'გამმქს. დს სსმ. მასწავლეგელს. საზოგადო. საგნებისა 
, მსურველთ განცხადება კურიკულუმ ვბტეთი უნდა გამოგზავნონ. 1 ენკენისთვ 

მისამართით: ჩოხარტაური-ხევი,. უმაღ. დაწყ. სასწ. საბჭ. : 

ნოტარიუსი ა. ი. კარაპაში 
7? აცხადებს ყველას საყურადღებოთ, რომ მისი კანტორა მოთავსებულია ახალ ბინაზ, 
მინოვის ქუჩა, M»# 9? (ერევნის მოედანი).. “ტელეფონი M# 16.36. "კანტორა. "ღიაა. 9--8 

პირადი ბინა: · ლერმონტოვის. ქ. # 28. ტელ. # §1.: 

ვაჭრობა- მრეწვ. სამ, უწეი იზეთვი“ დ. 

სსბუპღალიეიM. ური 
ნ, 3, აბრამწანჩსს (არსებობს 1808 წ.) · 

4 თვიანი კურსი. მიღება ყოველ დღე. მეცადინეობა იწყება 90 სექტემბრიდან. 
ნიკოლოზის ქ. M# 92. 153 

"პსმპსსიჩს სასფლი-სამეურწერ აზრმა 
718 აგვისტოდან დაკლებულ ფასებში ჰყიდის თფილისის საბაღოსნო. სასწავლებელში მო · 

  

  

  

    

    

  

“ბა საზოგადოების შენობაში ბარიატინსკის ქ. -# 5, დილის 7 ნახ. საათ. '80-. 2 
საათამდე. 

–-–-_–_–_______ჟ____უ_უ-<--9 = 

საკსრწი, რესპუგლიჭის სამხედრო ასწავღეგელი. ჯწყადეგს: 
პირველ ენკენისთვიდან ქალ. თფილისში იხსნება საქართველოს რესპუბ 882 არო 

მვ ეითა ჯარისა, საარტილერიო, ენ. რაასუბლირ ა აას ანნი. 
ჟინერო. (სწაკლის კურსი 2. წლ.) ასწავლებელში მიღებულ იქნებიან მსირერი ა : 

შენიშვნა: ცოლიანები სასწავლებელში არ მიიღებიან. მსურველთ. სუხოვა 2 
სახელხე უნდა შემოიტანონ და დაურთო ა შემ ი 

ლებლის კურსის დამთავრებისა: შეიძლება აგრეთვე ატტესტატი და მოწმობა. ისეთი სწ ე 
ლებლებისა, რომელთაც საშუალო სასწავლებლის ოფლებები აქვთ მინიჭებული. 3). პირ ი 
სამართალში არ ყოფნის შესახებ. 4) მეტრიკული მოწმობა (შეიძლება მეტრ. ამონაწერი 
ცემული მღვდლისაგან. 5) ერი წია). ებული ფოტოგრაფიული სურათი. 6). მოწმო 
შევრდომობისა (ასეთი მოწმობა უნდა წარმოადგინონ კათ ქართველებმა)... 

მედიცინური გასინჯვა სასწავლებელში შემომსვლელთა დანიშნულია 98 ა 9. მარ- 
მოხიითვეს ა.|წ. ამ ხნის განმავლობაში ვი აც შემოიტანს · დოკუმენტებს. „უნდა გამოცხადდეს 

წავლებელში მიღებისას, რომელთაც შემოი- 
'ჯთვეს. ესე იგი მედიცინური განნჯვის დ 

ცოდნა აუცილებელია. . 
ჭ სმიათმი შენახვა იუნ იუნკრებისა საზინს. 

: რწ ინსტიტუტი. 
1 „თვილი სის „ საზელმწიფო უნივერსიტეტთან, 28 

: აცხადებს შ; შემდეგს: "> 
გ ინსტიტუტი შესდგება რრი საჭეხურისაგან. 2) თითოეული საფეხურის · · კურსი ორ>» 

წლიანია, 3) პირველი საფეხური ამზა მაღლეს დაწყებითი სასწა ის მასწავ. 
ბფლს. 4) მეორე ააანნიიი ამზადებს საზ0M არდის მახწაელებელს. ბ) რე =. 
ზე რიღებიან ყველანი, ვისაც მთავრობის ვაჟთა ან ქალთა საშუალო სასწავლებელი. ვს 
დასრულებული, აგრეთვე საოსტატო სემინარია, ან/და ვინც პედაგოგიურ ინსტიტუტთან აC 
სელ გამომცდელ კომისიაში ჩააბარებს გივის (პროგრამები ინახება ინსტიტუტ 

) მეორე საფეხურზე მიიღებიან ან ერთ-ერთ უმაღლეს სასწაქლებეეიში კურს დამთავრებუ( 
ნი, ან თფილისის უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომელთაც ინსტიტუტის გრიგალი“ 2 ფეხ; 
რი აქვთ გავლილი. 1 

თხოვნები მიიღება თფილისში დააა 90608, დიდი ა მთავრის L. M# 9) 

  

საბოლოვო კითხვა იმ“ ალეა 

ტანეს დოკუმენტები, გამრირკვევი: არად ზნკე 
დეგ· 

სწავლა ქართულ 2? 
სსინშავლებერში მიიღებიჭ კნ 

თშ. პედაფ? ; 
(ყოფილი საოსტ. ინსტიტუტი), 5 

     

  

    

    

  

  

      

ტორის ბინა.
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