
   

   
   

   

    

   
       

    
   
      
      

    

  

     
   

ს 
: 
# 
ს 

ასი
. 

+ 
მან

, 

«
”
 

« 

9, § 
ფ. 

+
 
ს
 

კუ
ნ?
 
ი
”
 

'გრეთის მსხვილმა მემამულე ბმა, რომლებსაც 
' დღემდე. შეუნარჩუნები თ სოფლებში თავიან– 
„თი მამულები, კავშირი შეჰკრეს უცხოელ 

, გ ფ55რობელებთან, რათა თავიდან აიცდინონ 
” ფართო მასსის მემამულეების საწინააღმ ჯეგო 

მოძრაობა, გრაფი ანდრაში (ერთ ერთი მსხკი- 
„ლი და გავლენიანი მაგნატა) აცხადებს, რომ 

_ უნგრეთის ერთად ერთი მტერია თკვე დამბო- 

_ ბილი და დამარცხებული ბალშევისმი. ამას 

” ლაპარაკობს უნგრეთის მთავრობის წევრი 

' მაშინ; როცა უნგრეთს ანადგურებენ რუ- 
ავ მინიის “ჯარები. და გეს ერთად ერ“რ- 

'“ თი ' მტერი“ უნგრეთელ მემამულეთათვის 

"არის, არა ბალშევეზჰი, არამედ მთელი ხალ- 

“ ხის რევოლიუციონური მოძრაობა. და პი, ამ 
“ბრძოლაში უნგრეთელი რეაქციონერები მზად 

” არიან გაჰკიდონ ინრე<ესები თავისი  ქვეყნი- 

სა, მზად არიან ამ მიხნით უნგრეთის ხალხს 

ამ უცხოელების უღელი. რუმინიის, და 

> ეთის რეაქციონერების კავშირი მით უფ- 

58. 22 საინტერესოა, რომ რუმინელთა 

“ ნოებრივი ” შევიწროების, რუმინია “ონგრეთ 

” შორის მტრობის მიზეზი. იყვნენ და არიან 

უნგრეთე ლი მაგნ.ტები, რომელნიც სასტიკათ 

დევნიდე5ე უნგრეთში რუმინულ კულტურას, 
ენას, 7 

ასეა თუ ისე, 

ლე. ივლიტა და შვილები: „გერასიმე, მაშო, ელიჩკა,“ 'ცვვი ენი 'და. "მიტო მახარა- 

ატა მწუხარებით აუწყებენ ნათესავთ და ნაცნობთ ძვირფასი და დაუვი- 
2 წყარი მამის... 

· მ0რგი · ნიპულშზის ძე. მასარაძჩს 
გა: , დაცვ მნასახაებას" პანაშვიდი პარასკევს, 22 აგვისტოს, ს»ღ. ” საათ. (ვეძინის ქ. 

# 28), აა“ შაბათს, 28 აგვისტოს, დილის 10 საათ. კალოუბნის ეკლე- 

სიაში, დაკიდეს 3. 'ნინოს. სახულბლი. 

         

      

  

       

  

   
    
    
     
     
    

    

->. 

6 ღომად დამწუხრებულნი: მეუღლე მაკა ს ეასწატლბს ასული მახარაძისა, შვილე- 

იპე, ბარნაბა და, მარინე, სიძეები: აკაკი ივაყეს ძე ვასაძე და ამბაკო 

2 1-1. ძე ბარამიძე, რძლები: ზინა და ნიმფა, შვილის „შვილები: იოსებ, გრი- 

„ოლ, პეტრე, ქეთო და ალექსანდოე მაქსიმეს „ძენი, არჩილ, ეკატერინე და თა- 
“მარა ფილიპეს ძენი და ასულნი, ანნა და ნიკოლო% ბარნაბას ძენი, ქ>ისტეფო- 

იე მეუღლე მატრონათი და. ნოე ვასაძენი, ვ:სილ, „პლატონ,, გერასიმე და ვლა- 
“ დიმერ ბარამიძენი: აუწყებე§. ნათესავთ და. ნ-ცნთბებს მღვდლის 

„Iმსშ IM. ძე მასარაძმს 

   
   

        
      
    

      

    

   

   

  

საუკუ- 

   ძნუხოეაულაი ევი. ხით (დედ და ბარბაალე, ბიძა ილაოიონი, კულა აბ- 

შვილე ბი: პოლია, სონა და იაოლიტჰ აუწ, ება” ხათეს»ა თ. და ნა- 

ოამეცობაყას ომ “მაბათ.,, 8 30 აგ. ვისტოა. გადახხილ იქაება (0 ხეში 

"ორპოც 9, დღის. ყიოვა, მათი საჟ კარელი 

_სახდრას) მებაბას 
ხული ს პო ახს დენ ლელა იჟ 

# 
     

     
    

      

    

      
    

   ამ ჟამად უნგრეთის ბედს 

განაგებენ რუმინიის ჯარები და მეჭამულენი, 

“ რომლებმაც რუმინელებს მიჰყიდეს თაკიანთი 

ოთაათ . - >-– თავი და ხალხი.-–აი ამ ძალებმა · წამოაყენეს 
აი 4 +X ნა რევაბაიბი ' აბა ' – = 25ტაა კვაზი ' მთავრობაში ირცჰერცოგი იოსები. ესეთივე 

წერია 80303 ილს უღ ძალები ემზადებიან ახლა მის ჩამოსაგდებათ 

იაისის. საძაზოო ლლ 'ტებნ „კთა და, რთა მოსამსანელეენის პრო ესიო-“ და ყოყმანობენ იმის შესახებ, დაუნიშნონ თუ 

კავშირი აუწყებს ნათესავთ, ნაკნობთ და მეგობაოთ, რომ აძხ. არა პარდაპირ რუმინელი „მეფე“. 

” სლ)ჰსასდრქ. მჩსქილის ძე. გაგუას 
გ „> ორაოცი დღის თავზე კვიოას, 24 ძარი:მობისთკეს_ ქ. სამ- . 

ტრედიაში რკინის გზის სასაფლაოზე) გადახდილ იქნეტა წირვა და პანაშვიდი. 
წიოვის ალეა 10 გავევლე. პანაშვიდი 11 ნახ. ხაათსე- 

შშევიაბია 

      

   
    
    
    
  
   

ეს ძალები ცდილობენ უნგრეთის ხალხის 

სახელით ლაპარაკს. ხალხი კი უცხო ჯარე- 
ბისაგან განადგურებული და შეურაცყოფილი 

თავის გულისწყრომას და უკმაყოფილებას გა- 

· მოხატავს მთელ რიგ გამოსვლებში, ––აჯან- 

ყებებში და სხ. ღელავენ ქალაქები, ღელავე: 
სოფლები. 

უნგრეთში შექანილ მდგომარეობას არა თუ 

„არ. შეაქვს მშვიდობიანობა აღმოსავლეთ. ევ: 

„როპის ცხოვრებაში, არამედ-ის იმუქრება 
„ საქმის გართულებით და ახალი არეულობებით. 

ეს განსაკუთრებით ნათელი ხდება იმ შემ- 

„ თხვევაში, თუ გავიხსენებთ, რომ ჩეხო სლოვა- 

: კებს არ სურთ „აუთმონ უნგრეთში ძალა- 

. 

      
    

ი სოციალდემოკრატიული ვეი. პარტიის – ეტი ატღტაბრ: ი ამხანკ- 

რომ 'მაბათს, 80 აგვისტოს, ნაქალაქევში გადახდილ იქაეია წირვა ამხ. 

პანზრატი. შუზუნაბას .. - 
ხსოირ ათ _ 

  

  
   აფენრეთელზი: დედა პელაგია, ძმები: მიხეილ და ვალიკო, დაი წილ 

> თ. ი: ისიდორქე ერასიკო, ივანე მამაზბაძეები მაზინა ნაც- 

  

არ –._.... 

1 გაზეთი ღირს: 1 თვით 2% მანეთი, ს 
ნომერი ყველგან 1 მანეთი. ჩას ირი 4) 2 (2 

3 სი როგორც პირველ გვერდზი, ისე : 

% პეტიტის სტრიქონი-2?2 შანC სამნწიღოყ. 

ზ განცხადება 40 ძანეთი. 

9 არ დაიბეჭდება. რედაქციისა 
7 “ ადრესი: თფილისი, ყოლოცინის პროსპ. M# 

# ს ს ჯ ჯ რ ო 

' იქ ასეთი 

   
'ხობთ და ნათკსაკთ დაუკიწყარ 

”' სიმონ. მისეილ.ს ძმ ჰამქარაძის 
 ფაროვოთ გარდაცვალებას. დასაფლავება კვირას, 24 "გვისტ ის ადგილობრივ 

     

     
  
  

  

   
    

   
    
   
   
     
    

    

   

   

     

      

კვირასა 94 აგვისტოს, მუშათა ჟურნალის ეჟ 

“ უწგრეიის ტე9ი 
8: ამ რადიო ამ უკანასკნელი ორი 

ეხაახორით ნახევრათ მაინც იძლე 

ს. უნგრეთში მოპხდარი აძბების 

9% "გასაგებიცაა. იმ ცვლილებებს, რომე- 
იც ამ. ქამად უგნგრეთში ხდება, შეუძლია 

გადასწყვიტ ოს აღმოსავლეთ. ევ- 
)დი, ”მას“ შეუძლ ლია დიდი გავლე2ა 

ს ბალკანეთის პოლიტიკურ. ბედზე. 
ში მომხდარი ამბები საერთოდ 

' შშიშდეგ სახით. გვეხატება: რუმინიის ჯარე- 

წს შეტევამ ტევამ დასცა ბელაკუნის ბალშევიკუ 

1 ი” "მთავრობა; · "ერთი ხაწილი უნგრეთის  სა- 

სწალხო კომისრებისა გაიქცა ვენაში, ნაწილი 

წი დაატუსაღეს.. ბელა კუნის ადგილი დაიკა 
წვა. "წმინდა "სოციალისტურმა მთ-ვრობამ, 

! იმელმაც. "რამდენიმე დღე იარსება დ: შეძ 

დაუთმო ერცჰერცოგ იოსების 

' აქტატურას. 
აღ 2 ვერ. მოუხერხებია 

    

     

    

     

    

   

  

   
   

  

 საშურის. რპინჩს მზMს მუშაა პლუგში: 

, უკანასკნელი ცნობები.      
  

პკროლეტარსს“ სასარგებლოთ გაიმართება 

“ პროლეტარული საღამო 
მომი. ბას” მიიღებენ: ნ. გოცირიძე, რ. ჯიბილა, დ. თუოდო. „პარელი, ვ. რუხაძე, ობო- 

იაც ლი მუშა, დ. მეჩონგურე და სხვ. (3-%) 

კი ლაპარაკობენ იმის წესახებ, რომ თვითონ 

იოსები „აპირებს თავის პოსტზე უარის თქ- 

მას“, ყველა ეს ცვლილებები. როჰელიც უ- 
გრეთის მთავოობაში ასე სისწრაფით ხდება, 

აიხსნება იმ რეალურ „ძალთა ბრძოლით და 
ძოქ ჰედე2 თ, ოომელნიც განსაზღვრავენ ქვე- 

ჟხი, პოლიტიკურ ცხოვრებას. ამ ჟამად ისე- 

თი რეალული ძალა, რომელზედაც დამოკიდე- 
ბულია უსგოეთას პოლიტ აკურთი ცხოკთება, 

არის რუმინიის ჯარები„ რომლებსაც «უჭი 
რავთ სატახტო ქ.ლაქი, ყველა რკინ-ს გხები 

და მნიშკხელოვან“ სტოა ეკიული პუნქ ტები. 
ფაქტიურათ რუმინიაჭ უკკე ძოახდიხა უნ„კ 

რეთის ოკუპაცია, რუჰიმიას მთაკრობის ნე 

ბისყოფა სურკილებზეა დამოკიდებული, თუ 

როგოოი მთავ-ობა და წყობილება იქნება 
უნგოეთში, ააკრამ რუ“ინიის 

ვეო ბ.დავს საპიედრო წესების და უნგრეთის 

ოკუპაციის გამოცხადებას. ის ეძებს თვით უნ-1 

მთავრობა , 

? 

1 

გრეთში ისეთ ძალებს, რომლებიც ხელს შეუ- · 

წყობენ რუმინელების იქ გაბატონებას. აLეთი · 
ძალა. რუმინეთის მთავრობამ იპოვა უნგრე- 

თელ ”ა« ში” აშვილი. მემამულეები) უხ“. | რ:     

უფლება რუმინელებს. რუმინიის ასეთი გიძლი- 

ქრება ძლიერ ემუქრება ბალკანეთის მშვიდო- 

„ბიანობას , და ამიტომ ბალკანეთის საკითხით 

დაინტერესებულთ არ შეეძლოთ თავისი ყუ- 

რადღება არ მიექციათ იმ ამბებისათვის, რო- 

მელიც ამ ჟამად უნგრეთში ხდება. 

მოკ ვწი–ენი დიდის შიშით უკურებენ ოფნ- 

'გრეთ.ს ამბებს. მათ წინადადება მისცეL რუ- 

ააა იაფ” "““  .“–“ 

  

4 მ0-- 
იწ 

ად.) გები # ” 

' 77”) 

ნისიბ განც: 
13 კანტ «ღარის წ 

#4. 

« 
“ 2 –ნ ; 
#9 8 

წ ტელეფონი '1C-- 

სააოეამ2მე სა «72 

ბეჭდია ჩვენს ს ანეიზი მისი მისამართით და- 

წერილი შენიშვნები არუთუნიანის მადლობის 

და ჯამა”იანის მოღვაწეობის შესახებ“, მოჰ- 

ყავს რა ჩვენი აზრი, განაგრძობს: „ერთობას - 

ვე“ გადაუბეჭდია ჩვე” გაზეთში დაშნაკელე- 
ბის მესამე · რაიონულ კრების დამთ: ვრების 

გამო. მოთპავსებული მეთაური წერილი"... აქ 

„ნორ-აშხატავორს% მოჰყავს „ერთობის“ შე- 
ნიშვნა--,ენახოთ" რა ფაქტები ექნება. დაშნა- 

კელებს სომეხთა შევ აწროებისაო“ და ”დას- 

ძენს: „ფაქტებს ზწახავთ, უკეთუ შნო გექნებათ 

მისი ნახვისაო“, 

, გმმოდის, რომ დაშნაკცოტიუნს აქვს შნო 

ფაქტების ჩამოთვლისა, ჩვენ არ შეგვწევს 

ამის' დანახვის უნარი. 

რაში გამოიხატება დაშნაკცუტიუნის უნარი? 

სწეროს დაუსოულებლათ „ჩხენკელზადეს 

მუხანათობაზე“, ნოე ჟორდანიას უწოდონ 

ენვერ ფაშა, ნ. რამიშვილს--თალაათ ფაშა 

და ასე სომხის ჩასჩიჩიხოს--თქკენ 
საქართველოში გჟლეტენ, როგორც ოსმალე- 

თში ენვერი და თალაათიო. 

ეს არის ფაქ ტები? 

დაშნაკცუოიუნის მესამე. ყრილობის ანგა- 

რიშებში ჩვენ სხვა გვარი, ფაქტები 

ნახავს. 

რაც. შეეხება დაშნაკცუტიუნის მეორე ყრი- 

ლობას, რომელიც აჭა წლის აპრილში. მთხდა, 

ფაქუოებიც. იყო მოყვანილი: ქუ- 
თაისის წარმომადგენელი მოგ 'დანიანი მოახ- 

სენებს ყრილობას იმ შევიწროვებაზე, რომე- 

ლიც ქუთაისის სომხებს მიაყენეს სომეხ-ქარ- 

თველთა დროს და შემდეგს ამბობს: 

უნოე?ბრის 4-ს პირველათ გაჩხრიკეს დაშნაკ- 

ცუტიუნის,| ადგილობრივი “ კომიტეტი, და 
მოითხოვეს პარტიის ბეჭედი. ამხანაგებმა კა- 

ტეგორიული 
მაზე: და განაცხადეს, 

ბენ“ და ხელწერილს 
ინახება ის“, 

შემდეგ.“–ეროცა ქართველ-სომეხთა შეტა- 
კების დროს გოლოვინის ფრონტიდან წამო- 

იყვანეს მუშები, წაღების მწმენდავები, ინტე- 

ლიგენტები, ლტოლვილები და საქართველოს 

თავისუფალი სომეხი მოქალაქენი.--სათ თან 

ერთად ციხეში ჩასვეს ქუთაისის ყველა 

კაცებიჩ.. 

ხალხს 

არ. გვი- 

ომის 

უარი უოთხოეს ბეჭდის მიცე: 

რომ ბეჭედს” გააფუჭე- 
მისცემენ ' რომ მათთან 

კაუ” 

„დაიწყო , ჩხრეკათა ვაკხანალია:; 

ყველა სახლებს, დ. დიოდენ, საცა სომეხი 
იდგა, ჩხრეკდენ საკდ”ებს, ეძებდენ მკვდრებს 
და კუბოებს, ვითომ სომხებს თავიანთი ზარ- 

ბაზნები, ტყვიისმფ“ ქკეველები და, თოფები 

დ»აეძალოთ კუბოებში და საფლავებზიაც და- 

ემარხოთ“, 

იL/ 
ჩხრეკდენ ყაბე 

8) ასეთი „ფაქტრება“ მოვისმინეთ ”დაშნაკ(2 

მინიას გაეწმი ნდა უნგრეთ ის ტერიტორია ტიჟნის ფი ელ ალეს საკავე. არი 
' · გორც ქუთაისიდა ან, ისე თელავიდ 5, წავა ნ6ა- 

თავისი ჯარებისაგან, მაგრამ მოკავშირეთ არ C C სხვ 

აღმოაჩნდათ რეალური ძალა თავკისი მოთ- ღიდ. უC ბ კალტაები? 2, კ. აღგცლეი” 3 
ხოვნილებების განანაღდებლათ აღარ ახლი და ვიში 2 2 ხუნ შს. მარალაზე ცხადა > , თას 

პარიზის კონფერენცია „იხრება იმ აზრისაკენ, დ"გვე ატას შეკმ ს 2 988 მია ააედულ 
ი 8 > # “ ა თოოი ს ეელეა და იო) ამის ხწიეააო- 

რომ „რუმინიას მიეცეს უნგრეთის , მანდატი4, 8 : =>. ა აან2 საუდის ერა ატ ა. ავა > 

ეს დადგენილება თუ 'კიჯის , ცხოვოებაში 79% წ მშ) რმე წერას ბ ეეე რდ არის 
გატარდა, იქნება რუმინიის მიერ ონგრეთის 8 უი > სააეს შუმ აჯ 30-08 

- ყო ალხი იიწროება? პიოიქ X 
დაპყოობის დადასტურება რაც განამტკი,.ებს ა მჭ პასავამი ვ ს ი ააC მ მი 

მ L : აე ყარ ს გაფაპარცს ასეთ.» ინების იდესით ი ა ცცოლ იჟაა 

დაი უპა უნგოეთის გაზცემ მოშესელა დაშნაკურ ავან ტიურა ი ჩათრევისაგ..5. რ 
პოივილეგიებს და გააძლიერებს , არეულობას, სახა 8 – : 

როგორც ყსაფილ ავსტრიის მ»წა წ;ალზე, სუმები აფ. ააართველლი _ ევე გახარ 

ძე ძედ "თ. ა რა გეგონა ა შებს თავის დაზგასთან მუშაობას, ურრ% 
რომ ასეთი შედეგი სასურველი იყოს მოკავ 
შირეთათვი» 

არა გქგონია მოკავშირეებს არ ე! მოდით, 

რომ ადრე. თუ გვიან უნგრეთის ხალხია დაიბ- 

რუნ ბს თავის ბედს, უნგოეთ-ბალკანეთში 

მშვიდობიანობის ჩაძოგდებას ხელს შეუწყობს 

მხილოდ უზ „რეთის ხალხის სამართლიან ძოთ- 

ხოვნილებათა დაკმაჟოფილება და არა რუმი- 
ნია უმგოეთის მემაძულეთა ბატონობა. 

პრძიძსა 
„ნორ-აშხატავორი“ (X# 171) 

  

„ბავშვური 

გორც. ე' წინად იყო. 

სო: ეხჭა ილ ცხვა სო 

· როგ. ოც Lხვა მი! 8 შე ეზობელმა გლეხმა, 

7 'პკპცუტიულს სად ოდ 

ე შემამე ულეეზს, ს.ქ.რთვე– 

ლად ისე მიიღო მიწ შა: · 

ეოთი აქ ს დაშ ლი, 

ეს ი", რომ სომე სხ 

ლოს დეპოკრატი ამ ადგილ მამი ული უფასოდ 

ჩაძოართვა. ეს ვერ მი უნ; ელების ასოციალი- 

სტურ“ და"ნაკცუტიუნს. 
“ ვი= შერიგებია ჩვენი რესპუბლიკის გამცემ- 

მოღ„ლატეთა წისააღადეგ მიღებულ სასტიკ 
1 ზომებ ს. 

ი მაგრაშ თ გა§ა არ ვი ცით გის და რატომ 

' მოჰყავს ჩვეძი აგამანადგურებელი ფაქტები? 

დაშხაკცუტიუნის პირით?! 

ტიტინის“ სათაურით Lწეოს: ესოც. დემოკრა- , 

       

  

“““–     



9» 
გაა ბაიმრ კ დიხ გნიათთათცრობაის ს 2 ”””"" 

დღეს 
დენიკინის ფრონტზე საბჭოთა ჯარი უკან 

იზევს, კოლჩაკის ფრონტზე კი წინ მიიწევს. 

ბულგარეთის დელეგაცია 
სავლეთი ფრაკიის ტერიტორიას და პრო- 

ტესტს აცხადებს მოკავშირეთა მიერ მიღე- 

ბუთ სამხედრო ზომების წინააღმდეჯ. 

მოითხოვს და- 

სილეზიაში სამოქაჯიაქო ომია, 

პოლონეთსა და რუმინიას შორის დაახ- 

ლოვება ხდება ეროვნულის თავდაცვის მიზ%- 

ნით. 

ფრანგული პრესის ცნობით ფინლანდიაში 

შესდგა აგრარიებისა და 

პროგრერისტებურაგანა 

ახალი კაბინეტი 

გაწია 

ჰქაჩასშ! ნელი უო. 
ბაქო 

გაზეთ „რუსკაია მისლში“ მოთავსებულია 
შემდეგი. განცხადება: „თერგ-დაღესტანი "და 

ასტრახანის ჯარების მთავარ სარდლის ზტაბის . 

კონტრ-მზზვერავი პუნკტი, იწვევს ადერბეიჯა- 
ნიდან და საქართველოდან ჩამოსულ · პირთ, , 
რომლებიც მატერიალურად დაზარალდნენ, 
ფიზიკური, ანუ. ზნეობრივი შეურაცყოფა მი- 

იღეს აიხამნეთა რესპუბლიკებში. ამის შესა- წა ამბებია მოსალოდნელი: ამ ამბებს ჰფვდი 

ხებ შედგენილ იქნება ოქმები. 

პეტროვსკის ლაზარეთებში დიდძალი დაჭ- 

ინჯლისის სარდლობა მოლაპარაკებას აწარ- 

მოებს ადერბეიჯანის მთავრობასთან ბაქოს 
სახელმწიფო ბანკის გადაცემის შესახებ. 

20 აგვისტოს ინგლისის სარდლობამ მიი- · 

წვია ფო! წე ტელეგრაფის წარმომადგენლები · 
ბრიტანიის რადიო -სადგურის გადასაცემათ. 

ბაქოს ქალაქის გამგეობა სთხოვს ინგლისის 

ჯარების ბინის კომიტეტს მისცეს ქალაქს 

490 ათასი მანეთი იმ ბინების შესაკეთებლათ, 

რომელიც ინ»ლისის ჯარებს ეჭირათ და დაა- 
ზიანეს. 

ადერბეიჯანმას ინგლისის საპრდლობისაგან 

უთ. 1500 ჯორი, 

ააა ალგებიდყავუი ი ფხლელილოგილ ბთან ფოითითოელის <8 1 

დეპეშები 
(საქართველოს დეპეშათა სააგენტო) 

2? აგვისტო 

ბალფევიკვბის ცნი ბები. 

მოსკოვი. აგვ. 21. ლიონი, აგვ. 20. მთელ : 
ხილეზიას სამოქალაქო ომი მოედო. მოკავში- 
რეები შეიძლება იძულებული გახდენ თავისი 
სამხედრო ძალებით დაიჭირონ ·ის, რათა 

გზრუნველჰყონ ნახშირის მიღების ნაწი- 
ლი მაინც. ლიონი, აგვისტოს 20. საზავო 

კონფერენციის ალბანიის დელეგაციამ შე- 

ერთებული 
თა თხოვნით, რათა დაიცვან ისინი მეზობელ 

სახელმწიფოთა იმპერიალიზმისაგან,„ ლიონი. 
აგვ. 21. „დეილი-მეილის” ცნობით სოფიაში 
ჯარსა და რადიკალურ ელემენტებს შორის 
შეტაკება მოხდა. მანიფესრანტები მეფის სა- 

    
პოლს. 

სახლეს მიუახლოვდენ და მეფე ბორისის გადა- · 
დგომას მოითხოვდენ. ლიონი, აგვ. 21. ბულ– 

გარეთის დელეგაციამ ორი ნოტა წარადგინა. 
პირველი შეიცავს მოთხოვნილებას, მიენიჭოს 

მას დასავლეთ ფრაკიის ტერირორია, მეორეში 
პროტესტს აცხადებენ იმ საზხედრო ზომების ” 

"წინააღმდეგ, რომელსაც საერთაშორისო სარდ- 
ლობა ბულგარეთის საწინააღმდეგოდ მოი- 

თხოვს. მოსკოვი, აგვ. 21. სამხედრო ცნობა. 
ჩრდილოეთ. ფრონტი. , მურმანის მიმართ. 

მტერმა  კოომისტაბსთან 2 სოფ. დაიჭირა. 
დასავლეთის ფრონტი. პსკოვის რაბომში მდ. 

ველიკაიას აღმოსავლეთით ჩვენ ოსტროვის. 
ჩრდილოეთით სოფლები დავიჭირეთ. პლოც- 

კის მიმართ. გლუბოკოეს რაიონში ბრძოლაა. 
ბობრფის,ის მიმართ. ჩვენ ბრძოლით სადგუ- 

რი ოსიპოვიჩი დავსტოვეთ. დენიკინის ფრო. 

ნტზე ჩვენ ბრძოლის შემდე; ლოხვიცა- და 
კოროჩა დავსტოვეთ. ვალუისკის მიმართ. 

ჩვენი ჯარი მტერს ავიწროებს, ბორისოგლე- 
ბის აღმოსავლეთით · ბრძოლაა. კამიშინის 

ჩრდილოეთით ჩვენმა ჯარმა სად. ლაპშინ. 

სკაიასთან 100– ტყვე წამოიყვანა, · მათ 
რიცხვში ასტრახანის პოლკი სრული შე- 

მადგენლობით. მტრის ორი პოლკი დავამარ- 

( 20%. გ გავანადგურეთ აფიცერთა დივიზიო- 
ლს 0 თეთრი აფიცერი მოკლულია, 160 

რყვეთ წამზონი ვანეთ,„ კოლჩაკის ფრონტი. 
ქალ. ურალსკის ში მონხყლეთით ჩვენი ჯარი 

ზოგიერთ ადგილებში ურალის მარცხენა ნა- 
პირზე . გადმოვიდა. ორენბურგის რაიონში 
აკრიუბინსკლორსკხსეე შეტევა გრძელდება. 
ვერხნეურალის რაიონში ჩვენი ჯარი შე- 
ტევასს აწარმოებს. ჩელიაბინსკის. და კურ- 
განის რაიონში ჩვენი. ჯარი მთელ 
ფრონტზე ტობოლზე გადავიდა და სოფ- 
ლები დაიკავ. ლიონი,აგვ. 21. პოლონეთსა 
და რუმინიის შორის მესინხილი დაახლო- 
ვება ხდება ეროვნულ თავდაცვის მიზნით. 
ლიონი. 21 აგვისტო, ანტისემიტიზმის ტალღა 

მთელ ევროპას მოედო. პარიზში მოსული 

შტატების პრეზიდენტს მიმარ · 

იმი ა ებ შელია 3-999%5 > 3 

ცნობებით მმრავობთ პაპაია. რჩევა · აა 8 

დევნა ისეთს ქვეყნებში ხდება, სადაც ამდენ 
ხან” ადგილი არა ჰქონია: განსაკუთრებით 
გერმანიაში„ მთავრობა იძულებულია ენერ- 
გიული ზომები მიიღოს ამ მოძ 5აობის ჩასაქ- 
რობათ. უნგრეთში ბელა კუნის მამოგდეჭის ი 
შემდეგ ბუდაპეშტში ებრაელთა რბეჯა მოხდა. 

ინბლისური პრესის ცნო ზები, ბ 

კიევიდან 100 მილის მანძილზე _. ს სმსხეი- ა საა რმბა 

აღმოსავლეთით დენიკინმა იდ” რკინის ტა 
მნიშვნელოვანი კვანძი მდ. დნეპრზე . ქ. 
კასი. და ამნაირად, ოდესის მხრით მო": ა 
ბალშევიკების ხელში მყოფი რუსეთიდან მო-. 

მავალი კანის გზა. ეს მნიშვნელოვანი პუნკ- 
ტი საბოლოოდ დაკარგეს ბალშევიკებმა და, 
თუმცა ჯერ არ "მოსულა დადღასტორ 
ცნობა ოდესის დაცემის შესახებ, და 

' ეშეს ახხებია. რომ ბალშევიკები შავ ზღვაზე 
' უკანასკნელ დასაყრდნობ პუნკტს დაკარგავე ' 
და, იქნება დაკარგეს კიდეც. 

ინგლისის გემების დახმარებით ჭაფროცრა. 

დის წინააღმდებ ეხლა: დაწყებული ქველის 
ბევრად ძლიერია, ვიდრე "ოდესმე. ითის 
ყურეში ინგლისის ნაღმოსნებმა არცპას ბალ- · 
 ესაკეზის კრეისერი „პეტროპავლოვსკი#4, სამ- 
"ხედრო გემი „ანდრია პირველწოდებული% და 
გაანადგურეს პროწშრადრის ყალ ქვეშიათა 
ბაზა, თვითონ უმჩიშვნელოდ დაზარალდნენ. · 

ახლი ი მომავალში სა:ხრეთ“ რ რუსენაში. დი-. 

“დესი გავლენა ექნება ყველა სამხედრო ოპე- 
·რაციებზე და ალბათ, მას მოყვება იდირი 
წ ბალშევიკების განადგურება.. 

რილები მოიყვანეს ასტრახანის ფრონტიდან. | ლშევ გ გურე 

მინსკისა და კოვნოს რაიონში პ ნ 
1ბი შატეყას აწარმოებენ ი ბეღშავიკები... მთა. 

; აღმდეგ, რასაც. ადასტურებს ბუქარესტის · 
· მცოდნე წრეებიდან მიღებული ცნობები, რო 

· ბალშევიკების წინააღმდეგ გადამწყვეტი. მოქ- 
მედება დაიწყო. 

+ რუმინელები ენერგიულად ემზადებიან მდ. 
" დნესტრზე შეტევის დასაწყებად, რათა დენი- · 

კინს შეუერთდენ, რომლის მოწინავე . რაზმე- · 

ბი რუმინელთა მოწინავე რაზმებიდან 50 კი-. 
' ლომეტრითაა დაშორებული. ამავე დროს ; 

' პეტლიურას ახალი წარმომადგენელი მაციევ- · 
სკი ცდილობდა რჯომინიასთან, შეთანხმებული- : 

"ყო ბალშეგიკების წინააღმდეგ საერთო. 'მოქ- 

> შედების შესახებ, 

ჯ ფრანგული პრესის ცნობები, 2 

ბუქარესტიდან დეპეშით იუწყებიან, "რომ 

მეფე ფერდინანდის შვილმა კარლოსმა ისევ 
| განაცხადა უარი ტახტის მემკვიდრეობის უფ. 

7 ლებებზე. 
ორშაბათს საღამოთი პარიზიდან აღმოსავ. 

ლეთისკენ სწრაფი მატარებელი არ გასულა, 

რადგანაც ავსტრია ვერ დაპირებია, რომ თა 
ვის ტერიტორიაზე ქვა-ნახშირს მიაწვდის მა- 

” ტარებელს. არ იციან, როდის გავა მატარე. | ! 
ბელი, 

ჰელსინგფორსიდან იფწყებიან, რომ ფინე- 
თის პრემიერმა ახალი კაბინეტი შეადგინა აგ- 

რარიებისა და პროგრესისტებისაგან.  ამნაი- 

რად, ახლი მთავრობის შემადგენლობა რა- 
დიკალურ- ინაციონალისოურია. 

ახალი აქტები - 
+ შრომის სამინისტრო აცხადებს, რომ 

ის სავსებით მხარს უჭერს 831 აგვისტოს 

  

„პროლეტარული ფრონტის დღის“ გამართვას“ 
და წინადადებას აძლევს ყველა ორგანიზაცი- 
ებს მწარმოებლებისა, სავაჭრო სამრეწველო 

და საკრედიტო დაწესებულებათა პატრონებს 
ყოველგვარი დახმარება აღმოუჩინონ პროფე- 

სირონალურ კავშირებს ამ დღის ღარსეუი8 

ჩატარებაში. 
++ დამფუძნებელ კრების დამატებითი არ- 

ჩევნები. დუშეთის მაზრის მთიან ადგილებში 
ამრჩეველთა რიცხვი იყო–-781§. არჩევნებში 

მონაწილეობა მიიღო--4265, აქედან: M#1 

მიიღო--4080 ხმა, M# 2--59, M#8--5, #5 
–- 117, M#8-1, M#9--2, M% 11--1, 

“+ სომეხ-თათართა შეტაკება. ერევნიდან 

იტყობინებიან, რომ ინგლისის პ ილკოვნიკ 
ბლადუნის თათრებთან მოლაპარაკებამ, რრმ 

უთანხმოება მშვიდობიანი გზით მოგვარებუ“ 
ლიყო, უნაყოფოთ ჩაიარა. ნახიჩევანის გზა 

ხელახლა დაიკავეს თათრებმა. 
+“ საფრანგეთის სამეცნიერო კომისია. 

საფრანგეთი. მთავრობას განუზრახავს. ამიერ- 
კავკასიაში სამეცნიერო კომისია გამოგზავნოს 
ამიერ კავკასიის ერთა ისტორიულ დოკუმენ- 

ტების შესასწაკლათ კომისია პარიზიდან 

უკვე გამოსულა. ' 
-“+“- იტალიის მევენახეთა წარმომადგენელ- 

ნი კახეთში გაემგზავრნენ ადგილობრივი მე- 

ვენაჭეობის გასაცნობათ. 
“> სტამბის დახურვა, მუგდუსი აკოფოვის 

სტამბაში საგანგებო რაზმმა აღმოაჩინა 5 
ფუ თი ბალშევიკური ლიტერატურა ადგილობ- 
რიც ენახე, სტამბა დახურეს, პატრონი შე- 

იპკოეს. 
“«“ ბრიტანეთის კონსული 

: ქართველოს სოც. აღებს. 

ი მ. პ. წევრთა საზოგადო კრება... ... 

' შვიდე რაიონის ' არაჩვეულებრივი“ კრება: 

| ლ შიო 

   წევრთა“ 
_ ხვალ,“ 

ტორიაში დანიშნულია მე-6 რაიონის ს. ს. ბა 

    

5 დღეს, საღამოს 5. ს. დანიშნულია მე- 

–- კვირას, 24 აგვისტოს დილის 9 ს,“ აი 
ლაქის გამგეობის. შენობაში, შესდგება. კრება. ”. 
თფილისის თვითმართველობის ვეს. | 
თა დელეგატებისა. ად 

| წაიკითხავს ლექციას 

ტურაზე, . საცაააი პარისის 

პიდევ პრრვუპასიის შესსსეგ 
| თუმცა მსოფლიო ომი "გათავდა, მაგრამ” 

   

“მშვიდობიანობა ჯერ კიდევ არ ჩამრვარდნი-!' აგ. 

ალე ეიცობიბობის უმეტესი ნაწილი“ ღელავს.“ 
ი. დიდი სახელმწიფოების ცხოვრებაც საქანელას 

წარმოადგენს: "ეს ღელვა და“ ქანაობა. ბუნებ-. 
„რივია: ცხოვრება რაკი ერთხელ თავის ნორ-! 

მ მალური კალაპოტიდან. გვა ას 

· ვერ დაწყნარდება. 
7 საერთაშორისო.  პრაომენეიი) ბას 8): 

' ლობის და ცხოვრების თავისი . ნორპალური. 
კალაპოტიდან” ამოვარდნის "გავლენას · "მეტის 

მეტად მწვავედ განიცდის ჩვენი რესპუბლიკა. 
"ჩვენი რესპუბლიკა წარმოადგენს პატარა ნავს, 

: რომელიც: მიბმულია დიდ გემზე და' მშფოთ-. 
ვარე. ოკეანეში ' დასცურავს. · როგორც. ამ პა- 

· ტარა ნავის ბედი დამოკიდებულია. დიდი გე- 

ოსი) შ1% 

  

„მის. ბედისაგან, ისე საქართველოს "ბედი ჟამ. 18 
; მოგკიდებულია საერთაშორ სო 
ა ამიტომაც არის რო! 

| მდგომარეობის გაურკვევლობას, არანორმა- 
ლობას დიდი, უშედეგო. გავლენა · იენა 'საქარ-. 

დაინტერესებულია როგორც სა 

ერთგვარი ნერვიული . , მდგომარეობა · და. ხრ 

პროვოკაცაის ავრცელებენ საქართველოს სა- 

> ; აგე! (2 

1 ნეთ. ილო. მოზურმა. ი. = დენ-. 
| მა“ მოჭორა, ვითომ. საქართველოს · რესაუზ-. 
ლიკა უფსკრულის პირს იყოს, დენიკინი. მო- 
დიოდეს და ვითომ საქართველოს. მთავრო 

„დარიყოს პროტექტორატის მიღების გარშ 
და სხ. რამოდენიმე დღის წინათ ქ. 
სენსაციური ხმები დადიოდა: ვითომ. 
ნიკინის ხელში გადასულიყოს, სამქარებდსოს 

ყოს შეთანხმება... , ბალშეყიკების წინააღმდეგ 
და სხ. როგორც ( სოფლებიდან ჩამოსულები: 
გადმოგეცემენ, არც იქ.,სძინავთ თურზე, ჩვენს !. 
მტრებს და საშინელ პროვოკაციას, აწარმოე- 

ბენ, ამას წინათ სამეგრელოს „ზოგიერთ. კუთ- 

ხეებში ხმები დაუყრიათ, თფილისის დენიკი- 
ნის მიერ აღების, მთავრობის ჩამოგდების 
შესახებ და “სხვ. 30) 

ყველა ამ ხმებს; და ცნობებს, 
ჩვენ ამას წინათ ავღნიშნავდით, მხოლოდ 

ერთი გარკვეული 'კონტრ-რევოლიუციონფრი 
მიზანი აქვს: ავტორებს სურთ ჩვენს ' საზოგა- 

"დოებრივ ცხოვრებაში არევ-დარევა" გამოიწ- 
ვიონ, პანიკა „გაამეფონ და”'მით ხელი ' შეუ- 
წყონ ჩრდილოეთის. “რეაქციას "თავისი შავი 
საქმეების კეთებაში...” 

რაც შეეხება გალშევიკებს, მათთვის ერთად 
ერთი სანუკვარი საქმე“ ეს ხომ ჩვენში წყლის 

ბული მოქალაქეობრივი“ ცხოვრების მოშლაა. 
რღონდ მენშევიკური მთავრობა ნუ იქნება 

1 საქართველოში და ისინი თვით ძველებურ 

მეფეს, მონარქსაც შეურიგდებიან. ამას წი- 
ნეთ რუსეთიდან ჩამოსულმა პროფ. სიმონ 

რუსეთელ ბალშევიკებს ურჩევნიათ საქართ- 
„ ველოში მონარქიული წეს წყობილება იყოს, 

დეპეშით ატყო-   ვინემ დღევანდელი 
ს-ულნე 

დემოკრატიულიო, ასეთი 

ადო კ! სალა ' 
"დილის 9 ს, ი“ ა დი- 

: პროვინციის · ძიონიპა. ფაშც.. 
ხაშურში, კვირას ამხ. დ. ; თურდოსპირელი : ' 

იროლეტალულ კულ 

   

  

თველოს შინაურ მდგომარეობაზე. რასაკვირ- |. 
ველია, ასეთ პირობებში. რახ. აისი ' ბუ 

ისე "საქართველოს _ მტაომანენბიძ“ იქმნება. გ   
რაღირს მეა“ და თეს. ქორები. ( 

   რაც 

გა
ნა
თდ
ა 

მთავრობას და დენიკინს "შორის. მომხრარიი 2. 

7 როგორც “ 

ამღვრევა და ჩვენი ასე თუ ისე მოწესრიგე- _ 

ავალიანმა თავის მოხსენებაში სთქვა, რომ :   მოცემას პრ 
#. 237 ი 

  

_ გარდაცვ 
მობი ი მიესას ის. თანდათან. კლებულ 

ბ, ჩხიკვიშვილი აკეთ 
გოცოწრიიც ლას გი 

"მდგო მარეოჩს: 

'გამგეობ   

   

წ. რომ ლა "მოთხოვნიდან დარჩა | 
ორი. "მილი 

იციო ბარები ყოვლად შეუძლებ; 

  

   

    

   

   

    

    

            

   

  

    

            

   

      

   
   
   

   

  

ბს მოხსენე 
", შირმები მოთ    

  

    

        

   

        

     

    ს მინიმსასურეეიის 

აონერის. დათხოვნის გ 

ლ საიბიბის 

გავიფიცებითო. · : ემილი იციელი ხ. 
ღებაზე ჩვენ. "ვერ. შევეკითხებით მილ. , 

მე გამ 
იქნება, ბრძან 
რომ მომავალში ასეთი 'ულტიმა 
სასტიკათ დასჯილ იქნან მისი ავტო! 

| პროფესიონალურ კავშირს, ეს უფლება 
ბას სები რომე 

და ინგლისს შორის ერთგვარი შეთანზმება. მომხ- მე მმედებაში ჰა პასუხი ებელია წა 

ნებას : აივსცემ მილიციის ; იშ 
ტუმ 

ლიციას, როგორც სახელმწიფოებრივ C 
ნიზაციას, არ შეუძლია გაფიცვა მი 
ვისაც არ ჰსურს “ამ დარგში: ს 02 

უძლია განაცხადოს. უარი დი წე, 
ცვლით.“ მე 

' პ. კახიანი. 

"დეს საქმეთ უნდა ჩაითვალოს. ამას ჩვენი 
ლიცია მშვენივრათ ასრულებს, რაც ა“ 

ამრები რ ფეებ) 
მხარს უჭერს ქალაქის? მოურავის გ · 

"დისციპლინის, 
სუფევს. ამი 

ს, დადიანი, 

მოურავის აზრს იმის. შესახებ, 
ციას, როგორც სახელმ ფრანი, 
ჭაციას, არ აქვს უფლება მოახდინ 

როდესაც 
არ იქნებიან, მაშინ შეიძლება ასე ლაპარაკი. 
რომ დღეს დღეობით ასეთი. გაფიცვის მოს- 
დენა არ. შეიძლება, „იმ მდგომარეო : 
რომელშიდაც. ევრ ულეი ი 
თავად ცხადია, მაგრამ მე ვლაპარა კ 
ფიცვაზე საერთოდ. ს 

ბ, ჩხიკვიშვი 

ხადება არ არის“ ' საბუთიანი 

· შევუდგები ჩვენი “გაბ ლიანი. მე არ 

წესრიგის დაცვა 

(ს. ფ.) არ ვიზიარ : 

პა
პს
ა 

პროფესიონალური 

ილი. “ხმოსან, დადიანი -ზ 

        

   
       
    
   

       

  

      
   
   

   

      

   

        

   

  

   

    

   

  

   

  

   
   

     



თი) წეს აამ 
ჩამოუვარდება უბე! 

ლოთ ახუხულავებულ. 
არა––ისეთს. „ცახ- · 

_ ფიცვა? ; მაგრამ მაინც · ა. “მ შრე ხიდი, ავვვვა ოს 
ა "ის არები და. 

ე 
ებთ.. მვეპნდ ნ ნ ეს. 

გამგეობის წ წინადადება, რომ 'აობ 6. კა თა ჰბვედროდეს _ 
22 მოთხოვნილების წამოყე- _ "ის აცახცახებდეს. წმი, კბილით უნდა გე 

' სიმს მომავალში, წინააღ- : ჭიროს, თორემ თუ. ოდნავ. დასხლტა რომე 

' ასეთი „გამოსვლა. სსასტი- · ''ლიმე ხე,––დანარჩენი თავ-პირის მტვრევით · 
: : ერთმანეთს გადაყვ ბიან და ვეღარ გიშველის 

აცნობს სხდომას კოოპერა- · წვერა თ შორაორ წმინდა. სზიორგთ დი ვერც. 
არ წლების შუამდგომლობის :! X> თმიდგეწლების _ წუაზდგომლობის 1, რიM2 თუ. სესაამათა#. დანარჩენი | ჩვენი · რა, სანი რ ადასა- | ა 
 პანმცანცელებითა (> წ. 2. 0 1 განაპირა. ქვეყნებიც: მოწყვეტილია ცენტრს... 

ი გამოითქვა ორი” “ა, აერა. 

ან ყველა იხდის. "სანიტარულ 
დს, ვინც. კი. ღებულობს ათას. 

_ მეტს, კოოპერატივებმაც უნდა: პ 
იი მერი ული ა გადასახადის სა- 

ფული _ 'მიზნათ ისახავს. 
ი? წელოვას” "საზოგადო. · _საქმეს 

„კო 'ერატივი, როგორც. საზოგადო · და– 

ა, ვალდებულია თაგისი.. წვლილი ! · 

  ლი ხი 
"ვის ხიდსა“. სა 
„ხიდზე. სემის.    

  

     

  

   

      

   
    

      
    

     
   

  

   

    
      

     

    

     
     
    

     

      

    

   

   

   

  

   

   
    

     
     

   

  

   

   
   

    

   
   
    

        

   

  

   
    
   

    
    
    

   
    

   

  

     

      

  

    

  

   
    
   

  

    
    

      

    

1 

ბენ ხოლმე ჩვენებიც და „არც არას ჩვენ ვტყო - 
ბილობთ მათსას. კაცს ეგონება ყველა ისინი. 
კამეჩის. რქაში არიან გამომწყვდეულნიო-–ისე · 

მიუხე: ' ამისა, ერთი რამ ყველამ „გიგი! 
დღეს ყველამ იცის, რომ საქართველოს დე- 
მოკრატიის ძლევამოსილ 

თავისუფლების. შენახვა და განმტკიცება. ფშა- 
ვეთი ხომ მთლად მოწყვეტილია ჩვენს ქვეყა-. 
"ნას, მაგრამ. იქაც კი, იციან, რომ „აქ საქარ-.. 
თველოს. დემოკრატია. სჭედს, ჩვენს მომავალს 
"ბედნიერებას. და. ძველი. დახავსებული თვით- 
მპყრობელობის ნანგრევებზე აშენებს უბადლო. 
რესპუბლიკას. სწორეთ ამით აიხსნება, რომ. 
შაველით რა არა ფშავში––მაშინვე. . მოგვე-. 

9 სალმნენ:. · : 
უ„საქართველოის მოძშენო, 

· თქვენთან პატივი ზვაქვისა, · 

იმდინარეობა, ამ საკვხვვ“ “შესა- | 
ახოვს კოთპერატივებზს სანიტარულ 

ადისაგან „გან ნთავისუფლებას იმ მო- 

კოოპერატივებს ყოველთვის | 
ლეოდეს როგორც სახელმწიფოს, ისე 
თვითმართველობისაგან დახმარება. 
'ძძლივი კამათის შემდეგ ”სიღებულ“ იქ- წ. 
ადება, რომლითაც უარყოფილ იქნა 

ავთა წარმომადგენლების „შუამდგო-. 
და არჩა. ძალაში. საბჭოს. ძველი დად- 

ება. კოოპერატივებზე სანიტარულ. „გი 

ის გაწერის შესახებ. 
· ახალი. წყალსადენის. პასვაყნის შე- 1 ·. 
ენებას · აკეთებს ი. ბესელიძე. ის 

ამ. ალის მოშ ბ. ქალაჭის 

2 

V 

ავ
ათ

 ა
ლა
აა
ათ
ი 

_
”
 იმ ამირანის ჯაქვისა, 

რომელიც თქვენგნით, დახსნილი 

_ აწ თავისუფლად დადისა“..... 
სამწუხაროდ ეს არ ითქმის 'სეგნვრების. 

უმრავლესობაზე, რამდენიმე. ადგილას , გავი- 
გონე საკუთარის ყურით: ჩვენ არ ვიცით 
მთავრობა არის, თუ არა, ერთი მარტო 'შალ-. 
ვა ქარუმიძე გამოგვიჩნდა მხსნელად და. მას · 

ვანაცვალებთ თავსაო. ხევსურეთში ყველგან . 
არ შევგხვედრიან აღტაცებით, პირ-იქით ზოგს 

"ეუცხოვა ჩვენი, ასვლა. ეჭვით შეჰხედეს ჩვენს. 
სგრვილს: გაგვეგო მათი პირ- ვარამი, რომ. 

ს 700 ათასი მანეთი. აზრთა გაცვლა- შემდეგ. დავხმარებოდით. დღემდე, უყურად- 
ს შ შემდეგ მიღებილი მქნა შემდტჯი ღებოთ ვიყავით დატოვებულნი,. თუმცა ქის- 

| _ გამო კვლეულ იქნას როგორც ტია ხაღერელი. გყიგიდთ, და რაღა, ეხლა 
”” მხი» ტულირვრი! წყაროები, საითი ყელის 8. 

'. ერთმა ხევსურმა: ასეთი ლექსიც კი 
მოგვაწია“: : 

„ჩვენა აააქას ატიოს სახეთქი. 
· აქედან აქაველებსაო, .. 

თქვენ აბა რა გენაღვლებათ · 
საიდან სადაველებსაო.“..' ; 

თქვენ ეს რათ გინდათ, . „ხახაშოში თურმე · 

სულაც არა. სცნობდნენ ჩვენს მთავრობას. რო- 
ცა იჭ ავიდა დამფ. კრების წევრი ნ. ქუმსია- 

ე· შვილი,-––უთხრეს: ჩვენ მთავრობამ რა . გა- 
გვიკეთა, როდის მოგვხედა რომ ვნცოთო. 
ქუმსიაშვილმა დაწვრილებით გააცნო ჩვენი 

, 1 მდგომარეობა და კატეგორიულად მოსთხოვა 
ბასუხი, თუ, ვისკენ იხრებოდნენ;––მათ ითათ- 

ბირეს და მხოლოდ შემდეგ დათანხმდნენ, 
ვცნობთ, როგორ არა ვცნობთ, ჩვენ ბნელი 
ხალხი ვართ, შეგნება ' და მოხედვა გვესაჭი- 
როება, ნუ მიგვატოვებთ მტრის (ქისტების) 
ამარათ, მოგვიარეთ და გვიპატრონეთო. 

მართლაც და მახას შეწუხებული . არიან 
ქისტებისაგან ჩვენი მთის ხალხი. ფშავ თუშ- 

: რეულოვის განცხადება სახლის პატი ხევსურეთის მოსაზღვრეთ. „სცხოვრობენ მთი– 

რონთა სახელით, რომ გაუქმდეს მეეზოვეთა : 1 ელთა ქისტები, რომვლთა შემრსავლის მთა 

ინსტიტუტი და ეს მოვალეობა სახლის პატ-: ვარ წყაროს თავ-დასხმა და ცხვარ-საქონლის 

'"რონებზე გადავიდეს, უარყოფილ იქნა. ქალა- | გატაცება შეადგენს. გა'აფხულდება თუ არა, 
ის ამგეობას · ევალება შეიმუშაოს მეეზოვე- . ' იგინი მაშუოი მგლებივით ესევიან ჩვენს საზ- 
ა და. ბინის „საკითხი, და მომავალში გააც- . ' ღვრებს და აჩანაგებენ ზალხსა. მკითხველს 

| თავისი აზრი საბჭოს, : ეხსომება, რომ გასულ გაზაფხულს თუშებს 

„ აუარებელი ცხვარი წაართვეს და დღეს. ასე- 
“თი ხელ-ახალი უბედურების ასაცილებლად 
ს მამოგარის საგანგებო სანაპირო. რაზმი, რო-· 

'__ · მელიც იცავს თუშების საზღვრებს. 
ა მილას. არც ერთი მხარე. არაა ისე. „აღსანიშნია ერთი გარემოება. მაშინ; რო 

) ოა თოქ ხევსურეთი. სულ . დესაც საშინლათ გამწვავებულია აარაააენააო- 
ბა თუშ-ფშავ-ხევსურებსა და ქისტებს შორის, 
პირ-იქითა ხევსურები, განსაკუთრებით შატა- 

„ ლის საზოგადოებისანი კარგ განწყობილებაში 
არიან ქისტებთან. ერთმანეთს არასა სტაცე 

088. და არც სისხლი ყოფილა მათ. შორის და- 
ღვრილი. როცა ქისტები პირ-აქეთ ხევსუ- 
რებს, ფშავებს და თუშებს დაესხმიან ხოლ- 

ი-ვ მაპი გაჰკვერენ ხოლმე მთის მე--ქისტები ხევსურების მიწა-წყალზე გადაა· 
ლაინ ' _ მაგრამ ფეთიანივით მოაწ- ტარებენ ხოლმე და ხშირად უნაწილებენ კი- 

" გვავულად ჩამოჰრეცხს. დეც ნადავლსა. ეს ძალიან აღელვებს ფშავ. 
იც. ს მობგონებს კა- ეშ ხევსურებს · დ მარეს. ხევსურებს. 

, საკის X “და” ბულაჩატრის” წყაროებზე. 
"მოხდეს. აღ რუი თა. „რო- 

უაიეააი საბჭომ უნდა. გა- 

„შე- 

2)   
გლებში, როგორიც. დღემდე ამოქმადიბდა 

'დაევალოს მას ამ საკითხის .. შე- 
ემ. შავებული მასალა გადასცეს სა- 

ღვანელოთ დამფუძნებელ კრებას.   

ირს
ატო

ია 
არ

თი
: 

  

 “ ამას ყურადღება მიაქცია _. დამფ. 
: · წევრმა გ. ცისკარიშვილმა და გამოიძია მი-“ 

2. 

    

    
   

      

   

      

     
   
        
     

  

საზოგადო სარები ი და. გადარეულ იქნა! 'ჭ ამ. 
'გეობა: ? 

მეორე საკითხზე მოხსენკ. ჩის ” ბ ხმწ,+ ციC/+ 

დაძე. მოკლით აღნიშნა 1 მქანასარ" წებლი I. : 
ვნებს კავშირის სახელით! 1 გა ფინ 1% IM 4 9 2 

გზას“. აღნიშნა, რომ გაზეთს არავითარი სხ 
ერთო არა აქვს კავშირთან, საეჭვო ფულით 
გამოცემულ კავშირის „ვივესკის#“ ქვეშ ამო- 
ფარებული კომუნისტური გაზეთია. შიგ მხო- 
ლოდ უსინდისო ლანძღვა-გინებაა და მეტი 

არაფერი. ? 

ად უყურებს, არაფრით არ. განირჩე- 
85% მენტები ჯაგან” ეგ ვერანებიო.       

"კრების · 

  

' ზეზი შატალის ხევსურების ასეთი გაწწყობი- 
ისა. თურმე არც ეს ხევსურები” 'ყოფილან 
ების მადლიერნი, მაგრამ” იძულებული 

ყოფილან ნაძალადევი მეგობრობა. დაიჭირონ. 

"ჩვენ რომ ვეურჩოთ და ქისტების · ნადავლი 
"არ გავატაროთ-–თავს დავიღუპავთო, მართა- 

ია ზაფხულში  მოგვეხმარ; ბიან  თოშ ფშა 
ი აი მარიმ ბამთარში ა როვრა გზებს 

'შეჰკრავს, მთლად მოგვწყვეტს - იმათა, 'დავრ- 

ჩებით” მარტონი ქისტების მეზობლად და სინ- 
სილას 'გაგვიწყვეტენ ერთ მუჭა ხალხსაო. გა” 

“ნა ჩვენ კი გვიხარიან რომ ასე აუბედურებენ 

მოხსენების შემდეგ მიღებული იქნა ერთ- 

ხმათ ამხ, ცხვედაძის წინადადება: „მოვისმი- 
ნეთ რა ამხ, ცხვედაძის მოხსენება, მეექვსე 

რაიონულ სახალხო გვარდიის შტაბის მკერ- 

ვალები ვადგენთ: 1) კატეგორიულ პროტესტს 

ისე გადის თვეები, რომ არც არას იქ გაიგე-. 

არიან გამოყრუებულნი და გაოგნებულნი. · 

' ბრძოლამ შესძლოო . 

ხმლით და კალმის წვრით გამწყვეტნო · I. 

"ჩვენსავ ძმებსა, არც ის მოგვწონს, რომ მო- 
'ღალატეების სახელითა ვართ მონათლოლ- 

ნი, მაგრამ” რა ვქნათ, რა წყალში ჩავც- 
საიდ. მთ შუთხოვნიათ (ისკარიშვი- 
ისთვის იშუამდგომლოს. მთავრობის წინაშე, 

'რტმ ხევსურეთშიაც ისეთი “სანაპირო რაზმი 
ჩააყენონ; როგრრც თუშეთის საზღერებზე. 
"ფორმაში. გამოწყობილ ჯარისკაცებსა და აფი- ' 

ს რომ დაინახავენ ქისტები, ვეღარ 9ად- 

ა. მტედავან და ჩვენც ავიცილებთ უნებლიეთ 
ცოდვას წი 
“ როდესაც უყურებდი კავკასიის მთის კოპ- 

წია მთებსა და წერწეტა კონცხებს, რომელ- 
თაც ხელი-ხელში გაეყარათ და ამომავალ მზის 

წინაშე ერთგულებას ეფიცებოდნენ, მე ოცნე- 
ბას ვეძლეოდი და ვცდილობდი მერწმუნა, 

“რომ ამ მთებში მობინადრე. ხალხიც, თუმცა 
სხვადასხვა სახერმწიფოს "მკვიდრნი, ამ მთებ- 
"სავით დაძმობილდებოდნენ” და ხელი.ხელს გა- 
დააბავდნენ საერთო შავი. მტრის წინააღმდეგ, 

/ მაგრამ ტკბილ ფიქრებიდან გამომიყვანეს ხევ- 

სურებმა: აი იმ მთის ყელიდან იციან ხოლმე 
იმ ძაღლებმა (ქისტები) გადმოპარვაო. ახლაც 

მა გავრცელებულია, რომ ქისტები დაცემას 

'' აპირობენო და შიშით მოელიან მათ. საუკუ- 

' ნოებით მოსაზღვრეთ სცხოვრობენ და ვერ 
“იქნა ვერ დაიმეგობრეს ქისტები, გერ მოაშ- 

'ლევინეს ტაციობა. აი ეხლაც დენიკინის ჯა- 
რები გროზეაში დათარეშობენ და თანდათან 
"უახლოვდებიან, უმწარებენ ქისტებს სიცოცხ- 

ლეს და ვგონებ მალე გადაჰყლაპოს კიდეც და 
ესენი ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენთან იქონიონ 

' მეგობრული, ურთიერთობა, მაინც გვქიშპობენ 
და გვიშლიან ხელსა. 

აი ესაა მიზეზი, რომ ზოგნი გულგატეხილ- 
ნი არიან და არა სჯერათ-რა ჩვენი ძალისა 
და შესაძლებლობისა. 

ისიც უნდა ითქვას, რომ ყველა ხევსურნი 
არ არიან ასეთი შეხედულებისა. იყო ისეთი 
სოფლები, საცა ფრიად ნასიამოვნები  დარჩ- 
ნენ ჩვენი ასვლით და ბევრი " დავალებითაც 

· დაგვტვირთვეს.' დსთურდოსპირელი, 
> ლღებსის! ამო. 

მუშათა. შორის 
თფილისი. 6 აგვისტოს შესდგა ამხ. პავლე · 

ცხვედაძის თავმჯდომარეობით მეექვსე რაი- 
' ონის' სახალხო გვარდიის შტაბის «მკერვალე- · 

ბის საზოგადო "კრება. დღის წესრიგში იყო: ; 
იყო მკერვალთა “1) "რამდენათ. "კანონიერი » 

პლოფესიონალურ. კავშირის გამგეობის არჩევ-“ 
ნები 24 ივლისს;' 2) გაზეთი, გამოცემფლი კავ- | 

შირის სახელით” მუშათა გზა“ რამდენათ ემ- ! 
სახურება“ კავშირს. პირველ კითხვაზე მოხსე- · 

ნება გააკეთა ამს. კოპალეიშვილმა.. აღნიშნა. 
კომუნისტების მოქმედება მკერვალთა კავშირ- · 
ში. ეს იყო არა ნორჰაღური მდაომარეობა.: 1 კონცერტულ განყოფილებით, 6 ნახ. 
ბალშევიკებს უნდოდათ მარტოკა თავიანთი · 

გამოქცეულები : თანამოაზრეები. ' კავკავიდან 
გაეყვანათ გამგეობაში და. კავშირის სახელით ! 

ეწარმოებინათ პარტიული პოლიტიკა. 

მოხდა. 67 ხმით #0 ხმას უფლება არ მისცეს 
გაეყვანათ თავიანთი წარმომადგენელი გამგე- 
ობაში,: გავიდნენ მარტოკა კომუნისტები. 
კავშირის “საქმეების გაკეთების . მაგივრათ 

მთავრობის წინააღმდეგ პროტესტები გამო–- 
აქვთ და მეტი არაფერი. 

მიღებულ იქნა ერთხმათ ამხ. ცხვედაძის 

წინადადება: „მოისმინა რა ამხ. კოპალეიშვი- 
ლის მოხსენება მეექვსე რაიონის სახალხო 

გვარდიის შტაბის მკერვალებმა, რიცხვით 60 

კაცამდე, დაადგინა: 1) მოქმედება ამ ვაჟბა- 

ტონებისა კავშირებში სრულებით არ ემსახუ- 

რება მუშების პროფესიულ კავშირში  შეკავ- 
შირებას და ეკონომიური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. მათი პოლიტიკა მხოლოდ 

პარტიული, რომელიც ძირს უთხრის და ფეს- 
ვებს უცვლის კავშირის დანიშნულებას, რაც 

გამოიწვევს კავშირში დიდს განხეთქილებას 
და კავშირის დაუძლურებას; 2) ვიღებთ რა 
მხედველობაში: უწესოთ არჩეული გამგეობის 
უპასუხისმგებლო პოლიტიკას, ჩვენ კავშირის 

წევრები 60 კაცამდე, არ ვართ პასუხისმგე- 
ბელი მათ პოლიტიკაში და მოვითხოვთ გამ- 
ხვხოშიჭ იი. აუცილებლათ მოწვეული აო 

ეუცხადებთ კავშირის გამგეობას 
სახელით პარტიული გახეთის გამოცემისათვის 
და მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ შეჩერებული" 

| ნაირად, ის უსახელო საჩივარი, 

ასეც წ 

  

კავშირის 

იქნეს კავშირ აის სახელით სადემაგოგიო  გაზე- 

თის გამოცემა". X. 

ს. დ, პარტიაში « 

რკინის ბზის სამმართველო... 20 აყვისტოს 

შესდგა, რკინის გზის სამმართველოს ს. დემ. 

პარტიის წევრთა კოლექტივის კრება ამხ.'ლ. 
ასათიანის ' თავმჯდომარეობით. გამოირკვა, 

რომ ამ ბოლო ხანს პროვოკატორები და რე- 

აქციის მოტრფიალენი ამუშავდენ. და ავრცე- 

ლებენ სხვადასხვა შეუსაბამო და თონიადაგო 

ხმებს, რათა შექმნან ხალხში პანიკა და ხელი 

შეუშალონ რესპუბლიკანურ მშენებლობითი 

მუშაობას და ასე გაუადვილონ მოხალისეებს 

შემოსევა, კოლექტივი, ეყრდნობა: რა უტყუარ 
ცნობებს, საყოველთაოდ აცხადებს, რომ უკა- 
წასკნელ ხანაში გავრცელებული 

ლად უსაფუძვლოა და წინადადებას აძლევს 

ყველა. „იაჩეიკებს“ და პარტისს წევრებს და 
სთხოვს ყველა შეგნებულ მოქალაქეს, რათა 

ენერგიულად ვბრძოლონ ასეთ მოვლენებს და 

ძირშივე ჩაჰკლან პროვოკაციული” მოქმედე 
ბები. 

სხდომამ მოისმინა ამხ. ლ. ასათიანის, მოხ- 

სენება თფილისის კომიტეტიდან და · მიიღო 

ცნობათ. და სახელმძღვანელოთ. 
სხდომამ. დაადგინა წინადადება მიიცეს პარ- 

ტიის წევრებს პარტიული გადასახადის შემო- 

ტანის. შესახებ. 

მოხსენებებიდან გამოირკვა, რომ პარტი- 

ული. „იაჩეიკების“ მუშაობა შეძლების დაგვა- 

რად სწარმოებს. 

მოსმენილ ,იქნა განცხადება, რომ ,· თითქო 

სამმართველოს. კოლექტივში ადგილი ჰქონო- 

დეს ინტრიგას. კოლექტივის „სხდომამ ერთხ- 

მად +ღიარა, რომ არავითარ ინტრიგას სა– 

მმართველოს. კოლექტივში ადგილი არ ჰქო- 

ნია და იმედია არც შემდეგში ექნება და ამ- 

რომელიც 

სრულიად უსაფუ- 

ხმები ყოვ- 

· მეორე რაიონში შესულა, 

” ძვლოა. 
დაბოლოს „კრებამ გამოიმუშავა მეორე კო- | 

· ლექტივში ასარჩევი წევრების სია შვიდი კა“, 

ცისაგან შემდგარი. საქარელი მ. 
–ი 

ბახმარო., 3 აგვისტოს აგარაკ ბახმაროზე 

მოწყობილ იქნა ფრონტის დღე. საღამოს 5 

საათზე მოწყეული იყო მოაგარაკეთა ფართო 

მიტინგი. თეატრის დარბაზში წადამოს 9 სა- 

ათიდან გაიმართა სალიტერატურო , საღამო... 
საათზე 

ფრონტის დღის მომწყობ კომისიის სახელით 

მიტინგს გახსნილათ აცხადებს, კომისიის თავ- 

მჯდომარე , ილ. გოგელია. პირველ რიგში 

ფრონტის დღის მნიშვნელობაზე, რესპუბლი- 
კის ახალგაზრდა ჯარზე და  გვარდიაზე მო- 

ხსენებას აკეთებს დამფუძნებელი კრების 

წევრი რ. არსენიძე ფრონტის დღე ბრძო» 

ლის დღეა, ბრძოლა კი სისხლის ღვრის მა- 

ჩვენებელია. ომი მრავალ მხრივი არის. არის 

ომი დაპყრობითი, რომლის მიზანია სხვისი 

ტერიტორიის დაპყრობა დაპატრონება“ და 

არის ომი, რომლის მიხანია დაცვა თავისი 

ხალხის, თავისი ერის, თავის. არსებობის. 

უდავო. ჭეშმარიტება არის თუ , მტაცებელი 

თავს გესხმის, შენ თავი უნდა დაიცვა. ამ 

რიგათ საქართველოს რესპუბლიკის წლინა- . 

ხევრის ომს მხოლოდ თავდაცვითი ხასიათი 

აქვს. და ეს ჭეშმარიტება საკმაოთ შეგნებუ- 

ლი. აქვს , რესპუბლიკის ახალგაზრდა ჯარს და 

ჩვენს სახელოვან სახალხო გვარდიას. შემდეგ 

მომხსენებელი ასახელებს ჩვენი ფრონტის 

გაჩენის მიზეზს, მარტივათ ხსნის, თუ რა 

განსხვავებაა ჩვენს და იმპერიალისტურ ქვეყ- 

ნების ომებს შორის, ვრცლათ ლაპარაკობს 
ჩვენი. მთავრობის პოლიტიკაზე და ამბობს, 

სანამ რეგჟოლიუცია არ ' მისულა ლოღიკურ ' 

დასკვნამდე, სანამ რეაქციის შავი აჩრდილი   
1 კავკასიონის ქედს. მოსწოლია და · ჩვენსკენ... 

   



  

# 188 
'უქპტგ 2 > 

' მოიმართება, სანამ ამ ორ მოწინააღმდეგე 
ძალებს შორის ომი არ დამთავრებულა, ”მა- 
ნამ ჩვენი ფრონტი უნდა დარჩეს, რადგან 
მისი მიზანია, აგვაშოროს რუსეთის აშმორე- 
ბულ რეაქციის შემოსევას და განამტკიცოს 

თავისუფლება და დემოკრატიული წყობილე- > 
ბა. მომხსენებლის აზრით ინგლისი ჩვენს და- 

მოუკიდებლობას დადი სიმპატიით უცქერის. 

ის არ იზიარებს ზოგიერთების აზრს, თითქოს 

მათი შემოსვლა ჩვენში 

ბალშევიკების გამოსვლების და მათი ფურც- 

ლების შესახებ ამბობს, რომ პოლიტიკური 
ჯგუფის, ან პარტიის ასეთი გამოსვლები დე- 

მოკრატიულ ქვეყანაში მას ასეთი წყობილე- 

ბის მოღალატეობათ მიაჩნია და კითხულობს: 

მოუტანს თუ არა ხალხს რაიმე კარგს ასეთი 

ლოზუნგებით გამოსვლა, რომელიც ჯარის და 

ფრონტის მოშლას ქადაგობს? უადგილო წას 3 

· რაიონის გვარდიის შტაბმა, 
,მოიჯარადრეს ხელიდან თეატრი 

· თონ აიღო საკუთარს ხელში და სიცოცხლის 

მუნიზმი ანარქიათ იქცა და ამიტოძ ვამბობ: 

თავის დროზე უნდა დაცვა იმ წყობილების, 

რომელიც განათლებულ ქვეყნებშიაც ჯერ”. 

ოცნებათ არის. ჯეო დემოკრატიული წყობი- · 
ლების განმტკიცება და შეძდეგ სოციალიზ- | 

მისთვ.ს ძზადება, აი რა: გზას , ადგას "ხელ- 

მძღვასელი პარტია, ს. ს. დ. მუშათა პარტია. 
(ძხუ=ვალე ტაში). ჩვე§მა დემოკრატიამ, სა- 

ქართველოს მშრომელჭა ხალხმა ორი მხრივ 

გამოიჩინა პოლიტიკური სიბ. ძნე. ეს არის 

ფრონტზე: საზღვრების დაცვაში და შიგნით, 

მშვიდობიანობის აღდგენაში, ნურც იმას და– 

გვწაძებს ვინმე, რომ დემოკრატიული წკო- 

ბილება ჩვე ინ გვაკმაყოფილებდეს––დემოკრა- ; 

ტიული წყობილების დაცვა მხოლოდ სამუა- 

ლებაა საბოლავო მიხიის მისაღწევათ. 

ჩვენ კომუაისტებზე ნაკლებ არ გვწამს, მა- 

გრაძ ერთი, მითხაოით: თუ სკოლას არ გა- 

ხსნით, ბავშვი სად უხდა გამოი ხარდოს, 

დემოკრატიული წკობილება 

პოლიტიკური შეგაება საიდან 

ვიღოთ? (ტაში) დასასრულ 

წოდებს ხალხს მხაობში ამოუჯგნე§ ახალ- 

გაზოდები ჩვენს ჯარს და გვაოდიას, მოხუცე- 

ბი კი დაეხქარონ მათ ხუოგიდან. თავის 

ვრცელ სიტყვას 'მომხსენებელი ზმე:დეგი სიტ- 
ყვებით ათავებს: „აგაუძაოჯოს 

ფრონტზე და გაუმაოჯოს ჩვენს. ხალხს შიგ». 

ნითო", (დაუსრულებელი ტაში) შემდეგ ლა- 

პარაკობს მოქ. ქოისტეფოოე რაჭველი შვილი. 

ის ამბობს ვოცლათ ფოოხნტის დღის ძნიშვ- 

ნელობაზე. ვრცელ გახმარტებას იძლევა წინა 

არ გვექნება, 

უხდა ძი- 

საზარალო იყოს; ! 

· და ჩხუბს... 

–
 

ეს” 

თუ ს, 

ორატოოი მოუ- 1? 

ჩვეხს · ჯარს 1. 

იყო შემდგარი! იქ იმართებოდა წარმოდგე- 
ნები არა ისეთი, როპელიც ხალხს გადაუშ- | · 
ლის წინ ცხოვრების მიზნებს, აუნთებს გულ- 
ში წმინდა იდეალისათვის ბრძოლის ცე”ხლს, 

არამედ იქ იდგმებოდა ქუჩური პიესები, ცი- 
ნიკური სიმღერებით. რასაც მარტო გარყვნი- 

ლება შეჰქონდა, ისედაც უკან · ჩამორჩენილ 
ავლაბრის საზოგადოებაში, 

ხშირათ შეხვდებოდით შიგ C ეატრში ღა> 

ნის სმას, ლოთობას, ავლაბრულის გინებას. 

'| 
მოკლებული იყო საზოგადოება კარგ დრა- 

· მებს, რაც რომ გამაფაქიზებელია და გამაფ– 

ხიზლებელი ადამიანის | გონებისა. ამიტომაც 

შორს გაურბოდა თეატრს შეგნებული საზო- 

, გადოება. 

სწორეთ ამ დროს კეთილი ინეჩა. მე-8 
გამოჰგლიჯა 

და თვი- 

ძალა ჩაჰბერა მას! მოსპო ყველა ზემოთ ჩა- 
მოთვლილი პიესების დადგმა. 
ლი დროის დ”ამები და თეატრს გამოცოც- 

ხლება დაეტყო და ხალხიც უფრო დაეტანა 
ძას, 

ხალხი დიდი სიხარულით შეხვდა ამ. გარე- 
მოებას, მაგრამ დიდს ხანს არ გაგრძელდა 
სიხარული. სამწუხაროთ, ისევ დაიწყეს ნების 

დართვა არშინ მალალანისებური პიესების 
დადგმისა. ( 

მე მსურს მიუთითო თეატრის ადმინისტ- 
რაციას ზოგიერთ დეფექ "ებზე. 

5 · · (ეი ირე ოსრიბა ფრა არაბთა (( 

ხელში, თუ რა ნაირ დაქვეითების გზაზე 

დაიწყეს , ახა- | ქ 

1-ლი ის, რომ არ უადა ჰქონდეს ადგილი 

   

   

  

   
   

  

   

    

    

  

   
   
   

    

     
    

   

    

   

  

   
    

  

     

  

   
   

    
      

    

  

    

        

   

  

    

ს ეცხდაბის“ მიერ. შემოწირული 100. წ 
სულ შემოვიდა · 69,824 მან. 66. ა აქედან : 

აღმოჩნდა: ყალბი ფული ორმოციანი, ოციან ი |. 

და თითო მანეთიანები–-222 მან., თათრული | 
ფული 10 პიასტრი––1 მ, 60 'კ., დახეული. აფ, 
ლები 20 მ., დაიხარჯა მოგზაურ ობაში, დეპე-. 

შებში, პლაკატების დაბეჭდვა ი და სხვა წვრი-! 
II მანი ხარჯები 932 მ, 50, სულ 476-მ. დარჩა. 
ნაღდი 69,348, მან. 56 კაპ., გარდა. ამისა სხვა- | – 
დასხვა პირებმა შემოსწირეს შემდეგი. ნივთები: ; # ბორ 

1) წინდები §9,წყ., 9) „ხელთათმანი 43 წყ., · პროფ. გიმტიმებიერიასს?? 8. ; 
8) სამაჯე 4 წყ., 4) ქეჩა.3 ცალ., 5) ქურქი. იღებს ნერვების და შინაგანი 
1 ცალ., 6) ფუფაიკა 1 ცალ.,, 7”) ჟილეტი 1 ; სნეულებს. · მისამართი: სასტუმრო 

ცალ., 8) წუღა 20 წყ., 9) პირსახოცი 5 ცალ.,!, ლური წყლები“ არეეშეფ 
10) ცხვირსახოცი 11 ცალ., 11). ამანათი , ! 
ტომრებში გახვეული 30 ცალ., 12) ამანათი ' 

8 ყუთ., 13) თუთუნი 2 დემო., 14) თუთუნი 

1 კოლ., 15) თუთუნი: დაჭრილი “1. კოლა“ ( 
16) თხილი 1 ყუთ., 17) პაპიროსი 65 კოლ., ბანი. ავ 
18) პაპიროსი 8 ”შეკვრი, :19) · პაპიროსის. ქა- ; ლისში!) და 
ღალდი 10 თით, 15. ცალ., 20) პიანრიუსსს არრ 
აღალდი 6 ცალ., 21) მახორკა 16 შეკვრა, |, 

22) პაპიროსის ქაღალდი 16 ცალ., 
ხორკა. 2 წყვ., 24) ჩაი 27 შეკვრა, «=285). ჩაი“ მე ედიცინ 

23) მა! 

13 ნახ. გირ., 96) მოცვის. ჩაი 4 შეკვრა, 29). ტე 22 

გავი 

  

  

  

სპიჩკა 102 კოლ., 28) ქისა 8. ცალ., 29) 
სტოლის კოვზი 6 ცალ., 80) ჩაის კოვზი 8. 

  

ოზის #6. 
ცალ., 81) კოწვ ერტი 117 ცალ., 32)“ კონ- ბ“ პატა ი ეს რირი 

ვერტი 1 შეკვ.. ა 838) ფოსტის ქ:ღალდი “ %8ვ.. ქენ შეში პა 

ცალ., 84) ფოლაქები 2 კოლ., 35) კოჭის 4! ს აწი? ა. დ. პკიკილია. 

ძაფნზო 8წ)“”მგრგი” ძაფის ვი) გვრნი აი შილეზი ვენერიულ 
' ნი. შეშხაპუნება „606#« და „91 
ფოი მაია, სხდამრთი #«-6. ხელა 50 წყ. 88) ვაშლის. ჩირი. 4 წს, 39)“ მავ. 

· სასტუმრო. „ნოე“-ს. პარდფირი ( არაყი წ ბოთ.; 40) ღვინო '1 ბოთ., 41) ფან-' კეის   

    

       
   
   

   
   

    

    

  

  

      

     

  

ისეთს პიესებს, რომელიც ხალხის გონებისთ- ქარი. 99 ცან 89) ქაღალდზე“ გაცლის ' აბრეშ, წი 

ვის მავნებელია, გამრყვნელი! ძაფ. 5 ცალ., 43) ყურსახვევი 1 წყ., 44): ტელ. თილ 
მე.9, ბილეთები იყიდება, ადგილის მაჩ-I თები 1 წკ., #8) ფრაჟის სამელნე ს. | წა -. 97 

ვენე ბელი აოავინ არის და ვისაც სადაც სურს 46) ქისა საჩუქრებით 4, შ2)“ უჟურკა 11 ბ. 

იქ. დააოძანდება. ეს იწვ)უკს უწესოებას. 48) ტილო“ 4, ' 49) ფესწაიმსწ. წი წწვ.. გზავრა და. #2. 
"ს. 3, >. ი ვბი, მეათე _ სოლი 80) ნემსი 3 შეკ, წ1)X დამს 1. '“59) ფინ წამლებს გივის : 
ევოჯელ ათ საჭიროა ზომები იქ-: ქ ( | · არეალი სელა ლა თარი ლაიკებ აიას გი ალბ ბე ანა ს აიი კაილა თბი დაა 
ბოდეს ს წაროდაენბს და საზოგადოებას” არ. ეი... 2 | + მამვხვილურს 

ხდებოდეს დიდი ხხით ლოდინი, ' _ ! ნაკლებობით, ი 

” ავაეფობს ს პიების ს დღაღემაზი არის 9. საშებრსული ფულ არაც მძანეი ებენ. (8 MC აღახელი 

დეფექტები. ხშირათ როლს ასრულებენ ი"ე-. სეტს, დანარჩენი 19:894 მან., 66 კ. ინახე- | ლ 
„თი ახალგაზოდები, რომელნიც ჯეროვანად ! გა ოზურგეთის ხაზინაში და' გამ ეობს ამ თან- | ქ ა ' 

  ვერ ასოულებენ დანაკისრ მოვალეობას, რაც ” სიდან დახმარებას უწევს იმ გმირების ოჯახებს, ! 
ცუდ შთაბეჭქდილებას ახდენს დამსწრეებზე. ინე ოჯახების წევრი მსხვერპლი“ გახ- :   ფოონტის და ებლაზდელი ფ ოოატის შესახებ. 

ამბობს, თუ რისთვის იბოძოდა ჩვენი ჯარი 

მაშინ, როგორ ომაი ღებულობდა ის მოხაწი- 

ლეობას და რისთვის · იხოძვის ჩვენი ჯარი % 

დღეს და სხვა: ორატორს ტაშით აჯილდოვე- 

ბეე. მოხსესებებით დამაწოენი კმაყოფილი 

რჩებიან ”და ერთხმათ „ღებულობენ“ 'მეძდეგ 

დადგენილებას. ბახპაროს მოაგარაკეთა. ძი- 

ტიიგი სალამს უძღვნის: ჩვენს ფრონტზე ვეხერ- 

გიულათ მებოძოლ სახალხო გვაოდაას “და 

ახალგახრდა საქართველოს რესპუბლიკანუო · 
ჯაოს, მიტინგი აცხადებს, რომ იგი მხათაა 

ყოველ მზოივ დაუქიროს მხარი თავის 

მეთ ძოვალეობის აღსრულებაში". მიტინგის 

დასასრულ თავმჯდოჰაორე მოუწოდებს ხალხა 

მიიღონ მხურვალე მონაწილეობა ფრონტის 

გაიღოს თავიანთი წკლი- 

შეძოიწარ- 

მადლობით 

დღის ჩატაოებაში, 

ლი მერმრების დასააძარებლად. 

ველთა სახელი და 

იქიება მიღებული კოშისიის ძიერ მოწკობილ 

»კიოსკებბი“ და გაძოქვეკყიებული გახეთებ- 

შიო. 

ტიხგი დასრულდა. 

გვარი დიდის 

საღამოს 9 საათზე თეატრის დარბაზში 

ფრონტის მნიშვხელობაზე და მიმდითარე მო- 

მენტზე ვრცელი მოხსენება გააკეთა დამფუძ- 

ხებელი კრების წევოძა გრო. ურატაძემ. ჩყენ- 

მა რევოლიუციაძ, ჩვესმა დეძოკოატიამ ძრა- 

ვალი აLეთი დღეები შექმია, ძაგოამ არც ერ- 

არ არიან ისე ძიიშვიელოვანი, 

არის ფრონტის დღეთ. შეძდეგ 

მომხსენებეთი იწყებს რევოლიუციის პიოვე“ 

ლი დღეეიდა: და სრულა ახალიზხი გაყ-ვა 

დღეკასდლაბდე:. 
ძეორე“გ-ნყოფილებაში ლექსებს კი»ხუ =ობს 

ახალგახოდა ასგოს«ნი ქალი საფო მგელაძე და 

ახალგაზოდა ზოწაფეები. ძომღე ”ალთა გუადი 

ასრულებს ქართულ კ.ხურ სიმღეოებს. შეს- 

რულებულ იქაა გუ”ული სიმღკრებიც. და- 
სასოულ იძღერეს აააძდოოვო კუპლეტები. 

ხალხი ღამის 12 საათხე ნააიამოვხეთი დაი- 

შალა. სულ ფრონტის დღიდა9 

?,000 მახყთაპდე. 

თი ისიხი 

როგორიც 

მეპოვიდა 

გოლა. 

წქატრი და მუს/პა 
თფილ. სს. ძიიდა პატაოა ყეო.ლ თ შექე- 

ხო აკლაბრის ძუშ.თ. კლუბის თეატოს. 

მკითხველს, ანუ დაძსყოეთ ეხსოძებათ, რომ 

სანამდკ თეატრი იკო ვიღაცა მოიჯა»ადრეს 

        

  

      

  

        
        
       

   
საჭიროა ამასაც შესაფერი ყურადღება მიე- + დენ სამშობლოს დაცვის და დაზიანდენ ომში. : : იო - : 

ქცე". _ ა, მაწანწრელი. | შეგროვილი ური ყველა სანეტაეკშაფნა: 552 არენის 355 აი%5 
მეომართა ოჯასებისთვის ”). სამოსით იმა ძი სახით. კომიტეტს ! ბი იაო ლთ, LC 

„ა ომის დაწყების დროს ოზურგე- : გურიის ერობის. გამგეობის თავმჯდომარე · (ოლ ფილ 

თის სამახრო ერობის გამგეობამ შეადგინა ' კ. 

მაზრის მეომართა · დამხმარე კომიტეტი და „ 

მისი განყოფილებები ყველა საზოგადოებებში.   'ლაკაძე, პ. კვირკველია, შ. ჭოჭუა. 

მოძ- 1. 

ცეცხლაძე. ითვლი. 
''გამეგოშას წევრნი: გ. ბერეჟიანი, “ "გ. MM 

მიზნათ ჰქონდა ერობას შეეკრიბა დავ) 

ნიმე თანხა და ამით მცირედი დახმარ, 

მოიღო თავისი წვლილი. 

სულ გურიაში შეგროვდა 69,824 მან. 66 გ. , 

გაეწია მებრძოლთა ოჯახებისათვის. ივი ! 

დიხი გამართლდა, გურიის ხალხმა უხვათ გა- : 

საექიმო. რში 
მ 4. თ. თი. ვხრი ! 

ებიან: | და სრეცდებანი ქმისეავები' 
ი არა გაალი რიის 'და 914. 

' ს საავათმყოფოსთან, 

    

     
   

        

   

  

   

  

   

  

განცხადებანი. 
ცნობილმა "ძმ. სჩარექოვების 

  

საღამოს 7 საათზე და 85 წუთხე მი-“! 

'ოვის (# 55) და 
რი ს კუთხე 5-7 ნა! 

მი ქალი რ. ზ. შიულო.-ს 
<>, აიი –_ 7 

ტიზი ინბუორგის” ტედი, ფრ“. 
კოღლაქ ა.  თფილის – სვ 
გავ ი იბ შეწყვე ( 

! დებ. “ბს” 
რის. 

პირის ქარხანამ ” 
ქ. ქუთაისში დაიწყო წარმოება; მიიღება და- 

კვეთა ვაგონებით და წვრილათ. 2 
'საკირს ტელეფონი # 172. 

ქალაქის კანტ. ტელეფ. # 74.“ 
პატივისც. გრ. ადმქოვბი 

                

   

  

      
    
      

    

    

    

   

   

    

    

      

    

  

   

   

    

  

   

    
   
   

      

   

  

     

  

     

   
    

       

      

    

    

ფულათ და მრავალი შემოწირულება ნივთე- , 

ბით, სამწუხაროთ, გაზეთის ფურცლები, სა- 

შუალებას არ გვაძლევს აქვე მოვათავსოთ 

1 შეძომწიოველთა დაწვოილებით : სია და ვაც- 

; ხ-ადებთ მხოლოდ სახოგადოებათა და დაწე , 

' სებულებათა სახელებს, როძლებმაც შეგრო- ' (6-3) 

ვილი თანხა და შემოწირულება გადმოსცა , -- 

ერობას, ( 

სულ შემოვიდა ერობის განკარგულებაში: 

ოზურგეთის ქალაჭის „გამცეობისაგან ქალ. 

ბეკოებილი 13223 მ. 90 კ,, 

ჩოჩხათის საზოგადოებ. 2072 მ. 30 კ., გუ- 

რიანთის საზ. 1282 მ. 05 კ.,, დვაბზუს ინვ 

2271 მ. 80 კ., ნიგოითის „საზ. 1674 მ, 55 კ... 
ლახჩხათის საზ. 50999 მ, #26 კ., ზკძოხეთის :- 

სახ 891 ძ.. 05 კ, მიქელ-გაბროიცლის საზ. ს 

6001. ძ. 07 კ , ბასილეთის საზ. 2901 მ. 90: 

გ.) ხვარიბეთის საზ. 5122 მ. 81. კ, აცანის 

აახ. 1605 ძ. 40 კ., შკძოქმედის სახ. 1077 

მ. 40 კ., ლიხაურის სახ. 2711 მ. 20.3, 

ნაგომარის საზ. 457-მ., სუოების საზ, 1801 

მ. სუფსის სახ. 1103 ძ., ჩიბათის საზ. 3715 

მ. 95 კ, ჯუორუყვეთის სახ. 3496“ მ., „ძამი– 

თის სახ 18942 მ, 6) კ., ერკეთის საზ. 971 

მ. 40 კ, აკეთის სახ. 2050 ძ., ბახვის საზ, · 

2817 ძ. 45 კ., სოფ, კვარცხძამ. 822 მ, 70 კ-ე ! 

სოფ ეწერმა 46 ძ., სოფ. ტოლებმა 168 მ, 

10 კ, სოფ. გოგოლეს უბანძა 804 მ. 85 კ., 

სოფ. ზემო ფაოცხძაძ 102 მ., სოფ. შუა 

ფაოცხმაძ 104 მ. 35 კ., სოფ. _ბურნათმა 

250 პ. 90 კ., სოფ. საყვავის ტყემ” 138 მ. · 

55 კ , ამაღლებამ 1775 ძ., სოფ. დაბლა ცი- , 

ხეძ:92. კ., სოფ. ხანეიშკილისეულმა 476 მ.“ 

16:ფა მიგ. ნის შიიდ (2944:ძ. 8ც კ., ოხურ-: 

      
  

  ოქტორი 4. ბოლდუტიინ0 
ყოფილი ასისტენტი ბარონ როტშილდის მთა- 
ვარი გოსპიტალისა და ჟენევის უნივერსიტე. 

ტის კლინიკისა 
ოი აყადმყოფობანი. ამორჩევა არტი Xა08. : ნახ. „(ხალი 

მიღება 8--12 საათამდე და მ სა- , | მადათოვის, ! 
(იამი ნიკოლოზის ქუჩა, M სახლი 3 

ქალაქის შრომის არის 315M-წეატრი 2. მ”) 

შაბათს, 23 აგვისტოს, თფილისის საოპერო ხოროს 

დიდი კონცენტ( შემდეგი პროგრამით: 1). „ლეგენდა“–-მუსიკა. 
კოვსკისა, 2) ტორეადოროის არია--ოპ. 

დან“, 8) გკარომუშკა? რუსული, სიმღერა, 4) ინტერნაციონალ სახალხო ჰიმპი, 24. 
ღელეტის სიმღ; ერა%“ გატვალდის მუსიკა, 6) მალოროსიული სიძღერები, 7) გლეხ 
ოპ. „ევგენი ონეგინიდინ“, როიალთან ც ენოვსკი. კონცერტის შემდეგ ეკრანზე. 1 ნ 
ნება ცნობილი დრამა ნელლი რაინნემა. 4 ნაწილად ბრანცევიჩის დია რახძანოვის 4 

ლეობით, დასასრულ სანახავი და კომიკტრი. ადგილების ფასი 4 მან.--14 მდე. 
ომი დაიჭირა 'კონ( „ერტი გადაიდება. ანონსი: კვირას 24 აგვისტოს. ოთხამანი 

საწოლი ი. მ. სუნდუკიანცის ფოსდეურ““ 

“მისაღები და გახმეორებითი ა მეხუძ) "დაიწყება ნათ ეთ 8 დახ, წნღვი 

თავისუფალი ადგილები მოიპოვება, როგორც პირველ და მეორე გაეროვნებულ. 

სომხურ კლასებში, აგრეთვე დანარჩენ არა გაეროვნებულ კლასებშიაც. თხოვნები. 
წეძელი ყოველ დღე დილის 9--12 საათამდე. 

ხევის '(გურია) უმაღლ. დაწებით სასწავლებლის · 

“ პედაგოგიური საბჭო იწვევს სასწავლებლის. 

გამგეს და სამ მასწამშებეშს სავი 
+) სხვადასხვა მიზეზების გამო. დღემდე ვერ · „მსურველთ განცხადება კურიკულუმ ვიტეთი უნ ! ' 

დავბეჭდეთ. 2408. L ყქყქV” ჩოხა , 
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