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საქპრთველორს 

ედრის ნეშთს 

    
ე ვერევი თეი ა საააბევ გავი გ გ გე აგა გს ა-ა ვააა 

     
     

  

  

   'გულდამ 
ლი ტუკუ ჟღ 

     

     ხა ვასიღ 
  

“ღრმად დამწუხრებული დედა სონია გიგოს ასული დოლიძე, შვილები: ქეთო და. 8 | 
პეტრე აფწყებენ ნაცნობთ და ნათესავთ, რომ 30 მარტს გარდაცვლილ მათი · 

ააა 95 “. ძვირფას ' 1 

წმასი. ძარამანწს ძე დულმძს..  –. 
“ ცხე თფილისიდან ნატანებით სოფ. ბახვში წაასვენებენ შაბათს, 30- 

აგვისტოს, 4 საათზე. დასაფლავება ბახვის ღვთისმშობლის ეკლესიის გალავან- 

2+. _ ში 8 ეწკენისთვეს, 12 საათზე. 

გულდათუთქული დედ-მამა მარიამ და მაქსიმე, დები: ელპიტე და ქეთო, ძმები: 
სევერიანე და ერმილე, რძალი ბაბილინა, სიძეები ნიკოლოხ ლორთქიფანიძე. 
და სიმონ ზურაბის ძე ლეჟავა მწუხარებით ა„წყებენ ნათესავთ და ნაცნობთ, 
“რომ 23 აგვისტოს, ნაშუადღევის 3 საათზე პრგქოსვ მათი საყვარელი __ სმრგM მაჰსჩმეს ძე. აგ იცვალებულის გამოსვენება თფილისის · ადგურიდან მოხდა 24 აგვისტოს სოფ. 

მა ' მაღლაკში, სადაც დაასაფლავებენ 27 აგვისტოს, ნაშუადღეეს.. 

მწვარნი შვილები: კალენიკე და ამელიცე, რძალი ნადია და შვილისშვი- 
ენტები აუწყებენ ნათესავთ, მეგობრებს და ნაცნობთ მათთვის და- 

_უვიწყა 
_ მასი. მაჰს/მძს!ს 

ბე იეცრათ გარდაცვალებას. დაკრძალვა სამშაბათს, 26 აგვისტოს, 12 საათზე ბა- .-... აისი ავის თხის, აას 
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  # „წიგნის ფასი 96 მან. 

__ –--– ასალი შიზწი-–იყიდება ყველა წიგნის მაღა«იებში =--- 

ლაკტიონ ტაბიძი: 
– –-ლექსები 

მსურველთ წიგნი გადაეგზაგ“, » პროვინციაში. 
წიგნი უნდა მოითხოვონ შე"დეგი. მისამართით: 

ტო”მ.- მეორე 
========>>==>===>=>2=>==5=-=>>-> 

(191M#--–1919) 

თფილისი, გახ. „ერთობა4,     

  

საწარმივი. ძალეგის. მანმი- 
წბრება 

__ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიური ცხოვრება დღი- 

_ კაპიტალის და. შრომის ამოძრავება: წარმო- 
ებაში--აი უტყუარი საშუალება ჩვენი ქვეყ- 
ნის ეკონომიურათ და კულტურულათ ასამაღ- 
ლებლათ. სხეა საშუალებანი პოლიატიურია 

'· ძლივი ბრძოლა. და თანდათანი კულტურული L მნიშვნელობა. აქვს ერისთვის, 
| - განვითარება. 

· აღმშენებლობითი მუშაობა სწარმოებს, რომ ' ნადო სტატისტიკური. დაწესებულება, 

_საჯოს ვინმე, ამ სასჯელს ისტორიის წინაშე, ჩ თვალ ახვეულ. ადამიანს, რომელიც (ცდ 

ი. რია შესაფერ პასუხს აძლევს "მას და ეჭვი7# მისი შეფრნეობა თანდათან 
'წ არაა შესაფერ ადგილსაც მიუჩენს... 

| აპარწველუ და მისი. გედი 
| თ იილ 
'''დამფუძნებელ კრების მიერ მიღებულ კანო-“ ველეს 

წ, 

1 ქანიკურად. მას ჰქონდა თავისი მოკლე, ' მაგ- 

“ თი დღე უარესდება. მრეწველობა და მეურ: | და ვერც შესძლებს ჩვენი ·'ეკონომიური და 

· ნეობა ან სულ დაეცა, ან და სიკვდილის პი- 
“რათ არის. ნაციონალური სიმდიდრის შექმნა 

“ კუს ნაბიჯით სწარმოებს და ხალხის მოთხო- 
ვიმეორებთ, ამ მხრით უნდა იქნას მიქცეუ- 

'ლი სერიოზული ყურადღება როგორც კერძო 

კულტურული” მდგომარეობის განმტკიცებას. 1. 

  

    

' ვნილებას ოდნავათაც ვერ აკმაყოფილებს, 
' რის გამო ისედაც დაქვეითებული ეკონომიუ- 
' რი და სულიერი კულტურა თანდათან სუსტ 
“დება და ქვეითდება. შრომისა და კაპიტალის 

' მოძრაობა წარმოების. თით-ვმის ყველა სფე- 
"როში სრულიად უმნიშვნელო მასშტაბით 

„ხდებ 
: "სახიფათოა განსაკუთრებით დღეს--ამ საერ- 

ს. ეს ჯარემოება კი მეტად სახიფათოა; 

ი და მსოფლიო კრიზისის ხანაში. 
“ ცნობილია რომ ხალხის სიმდიდრეს ქმნის 
“ საწარმოვო ძალების. განვითარება და მისი 

“ აყვავება. ევროპაში საწარმოვო , ძალთა ამო- 

_ ძრავებმ უმაღლეს საფეხურამდე მოაღწია; 
“ კაპიტალის და შრომის ნაყოფიერება წარმო- 

». უდგენლათ „განვითარდა. 
“ მკვდარი და უსარგებლო კაპიტალი. ყოველი. 
“ ვე ცოცხალი, შემოქმედებითი ძალა გამოყე- 

“ ნებულია ქვეყნი” ეკონომიურ. და კულტუ- 
“. რულ გაღონიერება-გაძლიერებისათვის. 

იქ არ არსებობს 

ჩვენში ფული, საზოგადოების ისეთ  წრეებ- 

“ ში დაგროვდა, რომ იგი სრულიად ჯ„მნიშვ- 

_ ნელო და უსარგებლო გახდა. სპეკულიაციით 
“ მოგროვილი ფული წარმოებას ეცლება, სა- 

“, ვაჭრო სფეროში გადადის და - მონაგები. ქა- 
ღალდის ფულებით კიდობნები იბეკნება. 

·. , ფულის. დღევანდელი პატრონები, უმეტესათ 
_ აღზრდ 
- სით, მოკლებული საზოგადოებრივ . ინიცია- 

„ ტიჭას, შიშობენ და ვერ. ახერხებენ მსხვილი 

“ წარმოების გაჩაღებას, ოუ წვრილის გაფარ 

ილნი განუვითარებელ წარმოების წე- 

· თოებას.... ავალია 
ამ გარემოებას სერიოზული ყურადღება 

: ' უნდა მიქცეს. ფული ფადა გახდეს კაპიტლათ, 

: ' ამოქპედღეს და ამოძრავდეს საწარმოვო ძა 

ლები, გაფა რთოვდეს და გაძლიერდეს სამეურ- 
      

  

“ნეო და სამრეწველო დარგები. 

!' ყებისაკენ იწვევენ. განსაკუთრებით ძლიერი 

  

პირების, ისე საზოგადოებრივ ' ორგანოების 

და ჩვენი მთავრობის ვალია ხელი შეუწყოს 

ყოველ ასეთ” ინიციატივას და საქმიანობას... 
_– ა––> 

მწსეტჩალე. პMმუნ/%მი 
პროვინციაში აქა-იქ ისევ გრძელდება პრო- 

პაგანდა-აგიტაცია ჩვენი დამოუკიდებლობის, 
ჩვენ” რესპუბლიკისა და ჩვენი მთავრობის 

წინააღმდეგ. თითო ოროლა უკმაყოფილონი 

დადიან სოფლიდან სოფლათ და ხალხს აჯან 

იერიში მიაქვთ გურიაზე. | 

გურია-- აკვანია რევოლითციისა; გურია, რო– 

მელიც სხვაგან ებრძვის რესპუბლიკის მტრებს, 
რა თქმა ფნდა, არასოდეს არ წამოეგება. მათ 

ანკესზე. ამ მხრით საფიქრალი, რასაკვირეე- 
ლია, არაფერია. მარა, ის შხამიანი აგიტა- 

ცია, როძელიც ყოველ დღე იპნევა გურიის 
სიერცეზე სიტყვით თუ პროკლამაციებით, 
მაინც ითხოვს ერთგვარ ანგარიშის გაწევას | 

და იმ უთვალავი ცილის წამების უოარყოფას,' 

რომლითაც ასე უხვად გვიმასპინძლდებიან · 
ჩვენი კომუნისტები. I 

გურულების დიდი უმრავლესობა კარგათ 

გრძნობს, რომ დღეს საჭიროა ზრუნვა არა 

არეულობაზე და ნგრევის გაგრძელებაზე, არა- 
მედ შემოქმედებითი მუშაობაზე. 

შემოქმედებითი მუშაობა მუდამ უჩინარია.' 
იგი ნელ წელა და თანდათანობით აჩენს ხოლ-. 

მე თავის შედეგებს. დემოკრატიული წყობი · 

  

1 გაზეთი დირL: 31 თვით 48. მანი I 

  

   

სღ » ს ე8იშეი ეას იიი“? 0201+%+M, = 1 ნომერი ყველაან 1 მანე» #2ვან პენა. ს-ე II 
ი - ზი როგორც პირველ -ვვიოდზი, ავი, მეფოორი+|. 1 

CL 3 პეტიტის სტრიქონი- 5 I 6 <%II 191 242. 
ში 1 განცხადება 40 მანეთი. ნისი«. განცხადებები, ” 
3 3 არ დაიბეჭდება. რედაქციისა და კანტორის 
= 3 «დრესი: თფილისი, გოლ ვინის პროსპ, M# „7# 7 

ვა 2: ( «L “I ” “ო.” ჭ : „ტელეშშნი 16-ე... ' 
? 227: . ”“..”“”"' ''' ი ი ააა. 

იტარისა. ! ა 

#.2:25. ნაარაბლი შრეიიძრ თვას დეესრთიბ იფო დესაალაბ ვეს ვაუ : : 2 

დემოკრატიის მთავარი დებულებების ცხოვ-ჭ მცხოვრებელს, სოფლის დაწესებულებებს” არა რებაში დასამკვიდრებლათ საჭიროა ხანგრ- აქვთ ნათელი წარმოდგენა იმაზე, თუ რა 

რღც? კოა 54 > 

  

2:-რრ9 #8აკტ 4 რ რირი“ 

წ 
სახელმწიფოს 

ამიტომ შემოქმედებითი. მუ- ! ცხოვრებისთვის, სტატისტიკას. 

შაობა უფრო ხანგრძლივ “შრომას და მეტ“ ამიტომ „ჩვენ მქტად. არ, მიგვაჩნია შევჩერ- 
| მოთმინებას. მოითხოვს, რაიცა შედეგია შეგ- ' დეთ ცოტათ ამ საგანზე და აღვნიშნოთ სასარ- 

ნების, გამოცდილების, გონებრივი მუშაობის. ქ გებლო მნიშვნელობა . ცენტ. სტატისტიკორ 
ეს კი ცოტა არ იყოს, არც ისე ადვილი გა– წ ბიუროსი და ის როლი, რომელიც მან უნდა · 
საგებია, შესათვისებელი––კიდევ უფრო ძნელი. ;. შეასრულოს ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში, ( 

ჩვენს კომუნისტებს ამისთვის არც მოთმი რა არის სტატისტიკა? 
ნება ყოფნით, არც შეგნება. ისინი იმითაც 1. სტატისტიკა არის მეცნიერება, რომლის 

ქ კმაყოფილი არიან, თუ რომელიმე სოფელში წ საგაჩს შეადგენს მესწავლა. ერის საზოგადო. 
თითო ოროლა მომხრეს გაიჩენენ და მათი | ების ცხოვრებისა სტატისტიკური . პწუ რიც- 

§ საშვალებით ახლად დაწყებულ მუშაობაში “ხვითი მეტოდის საშუალებათ. 
| არევ-დარევას შეიტანენ. ! წ . პრაქტიკულად ამას ასრულებს, მეცნიერულ 

დღეს სოფლათ ისეთი ჩუმი, მარა მუყაითი 5 ცოდნით და მეთოდით, შეიარაღებული: სათა- 

ორგა- 
მისი ხელის შეშლა და მოულოდნელი დაბრკო- ჯ.ნიზაცია. ' 
ლებების შექმნა აღემატება ყოველგვარ და- /, სახელმწიფო, რომელსაც არ გააჩნია ასითი 
ნაშაულს და თუ დანაშაულისთვის უნდა. დაი- წ სტატისტიკური დაწესებულება, ემტზავსება. ი 9 

ბს      რა თქმა უნდა, ვერ ასცდებიან ჩვენი კომუ-. გადადგას ნაბიჯი მხოლოდ ინსტიქტიფრად, 
ნისტები. „რომ არ ასცდეს სწორ, გზას, არ გადიჩეხოს 

განდევნილი ყველა მაზრებიდან და ქალა-3 ხრამში; წააგავს ოჯახის. იმ მეთაურს, რო 
ქებიდან ახლა გურიაში ფიქრობს, თავის შე. “მელსაც არ აქვს სრული და სწორი წარმოდ- 
ფარებას მოხეტიალე კომუნიზმი, მარა რევო-1 გენა თავის მეურნეობის, , შემოსავალზე, „,ხარ- 
ლიუციის ქვაბში ათასჯერ გადახარშული გუ: ჯავს კი უთავბოლოდ, რის გამო ყოველ წელს 

ქჭეითდება” და 
(§ ბოლოს გადაგვარების გზას. ადგება. 

განი, 8. სახელმწიფოს, რომელსაც სურს დამოუკი- 
· დებელი არსებობა, თავის, ერის წინმსვლელო- 

# ბა,,, მეურნეობის ყოველ მხრივ . აღორძი- 
!# ნება-აყვავებ, ხალხის სიღატაკის. · თავი 
1. და5 აცდენა, სხვა და სხვა საბელაწიფოებ- 
ს თან ვაქრობი” საქმის დაჭერა, უპირ- 
დ“. ყოვლისა „ ფხდა ჰქონდეს, რო- 

: შ“იორეც ხილის იოლზ ადაშლილი სორათი ნის ძალით ცენტრალური "სტატისტიკური 2 68 მლის გულზე , გადაშლილი სუ საარაა- ცე ტ ლუოი ტატისტიკუ ” დაგის ხალხის _ ცხოვრება–- მდგომარეობისა, 

ბიურო “არ გაჩენილა “ მოულოდნელად, მე-0 ლი წეურნეობის წინმსვლელობის თუ და- 

ცენტრალური სტატისტიკური ბიორო. 

ამ დღეებში შეუდგა თავის მოქმედებას 

# ქვეითებისა. ამას. კი 'შე! ძლებს მაშინ,, როდე- 

რამ შინაარსიანი ისტორია, თავისი კანონიე- იც 9გმ შეიარაღებული იქნება საღზვიდო 
რი არსებობისთვის ნიადაგი, ყოფილ  სტა- სრიალი დაწე მხქლენით კ 
ტისტიკური' განყოფილების სპხით, რომელიც! მ სვვებ ეულები მაია ფცოაიი. ვ... 
პ, გელეიშვილის ინიციატივით და მქთატრო წ /მლიწად I თბელ აზდენს მცხოვრებთა სჯ 
ბით დაარსდა მიწათ მოქმედების სამინისტ- 19” მელთაო აღწე“ შა. 2 იღღულდ კოეფავა მინის. (1 და აგროვებს მასიოურათ. (კნობებს და ფაქტებს 

დადებითი მხარე ამ სტატისტიკური განყო. 1 (> ლმწიფოს შეფონეობის ყოველ გვარ დაფი აირების მოქმედებისა არან ბის შესახებ, თუ , რა შემოსავალ-გასავალი ამოიხატიბ ააბაში რასა ქ აქვს სოფლის, მეურნეს. და მწარმოებელს, -ქა- მარტო იმ ნაყოფიერ მუშარბაში, როგორიც !. 2წ კა | 
თავის მოყრა სტატისტიკური მასალების,  მა-.? ლამის მყრმიცს ფა გაპარწი მუშას - დრამი. 
თი დაყოფა-დანაწილება სამეცნიერო გამო- .. ელეს; : 
სარკვევ––დასასკვნელად საქართველოს სახო-! რაში გამოიხატება სიმდიდრე ერთისა და 

| ფლო მეურწეობის შესახებ, არამედ მომზა. სიღარიბე მეორესი; რამდენია დამუშავებული 
დებაშიაც მთელი კადრის ახალგაზრდა სასტა-'' მიწები, რამდენი მიტოვებულია დასასვენებ- ტისტიკო გამოცდილი. მოხელეთა, რომელნიც! ლად; რამდენი ჰყავს ამა თუ Cმ 'მეფრნეს სა- 
წარმოადგენენ აუცილებელ. საჭიროებას ყო” მუშაო და საკლავი. საქონელი, როგორი მო- 
ველი მეცნიერულ ნიადაგზე. და გამოცდილე- . სავალია, მიწის ნაყოფიერება, როგორ  ფა- ბაზე დამყარებული სტატისტიკური დაწესე-'. სობს ჭინახული ადგილობრივ ან ბაზარში; 
ბულებისათვის, "რა პირობებში და სიფართოვეში სწარმოებს 

აი სწორეთ ეს · სტატისტიკური განყოფი-' ქარხნის მრეწველობა, რა. გვარ პირობებში 
ლება თავისი მეცნიერული ცოდნით, გამოც-, უხდება მუშებს შრომა, როგორ ფასობს მუშა, 
დილებით და შემადგენლობით დაედვა საფუ-. რა პირობებში და ფორმაში არსებობს ვავ- 
ძვლათ ახლად დაარსებულ საქართველოს · რობა; აღებ მიცემობა, ხალხის ჯანმრთელობის 
ცენტრალურ. სტატისტიკურ ბიუროს, მხოლოდ | გამოკვლევა, მისი გონებრივი და ზნეობრივი 
იმ განსხვავებით, რომ ყოფილ სტატისტი- 1 მდგომარეობა, სიკვდილის რაოდენობა და ამ 
კური "განყოფილების შესწავლის საგანს შეა-” მოვლენის მიზეზების გაგება და მრავალი 
დგენდა მარტო მიწათ მოქმედების სფერო, სხვა. 
დღევანდელი ცენტრალურ „სტატისტიკური. მთელი ის აუარებელი შეკრეფილი მასალა, 
ბიურო კი შეიცავს ყოველგვარ. დარგს ეროვ-“ ცნობები, ფაქტები მუშავდება, ისწავლება 
ნულ“ · მეურნეობისას სახელმწიფოს ფარგ-“ სტატისტიკური ცენტრალურ დაწესებულე- 
ლებში. 9 ბაში, როგორც ლაბორატორიაში. 

ბიუროს „ეძლევა ამ გვარად დიდი. ნიადაგი”. აქ ითვალისწინებენ ამ მასალას, აკეთებენ 
და გასაქანი „სამეცნიერო გამოსარკვევათ და" დასკვნებს და გამოჰყავთ ერის მრავალფერო- 
დაუფასებელ სარგებლობის მოსატანად... სა-“ ვან ცხოვრების მოვლენათა კანონები. 
ქართველოსთვის. ცენტრალურ. ბიუროს მო- 9 ამ კანონებიძთ შეიარაღებული მთავრობა 
მავალ ნაყოფიერი მოქმედებაში ჩვენ ღრმათ. უკვე. გაბედულათ გამოდის სახელმწიფოს გა- 
დარწმფნებულნი ვართ. ამის გარანტიას გვა-” საძღოლათ, ხმარობს უტყუარ და -შეუცდო- 
ძლევს, ის გარემოება, რომ ბიუროს სათავეში“ მელ საშუალებებს ხალხის გასაბეჯნიერებლათ   ლება ჟუეცრათ არ ქმნის ბედნიერებას. მას არ?! 

შეეძლო ერთი დაკვრით შეეცვალა საზოგადო- 
ებაში გაბატონებული ზნე-ჩვეულებანი. ამით 

სარგებლობენ ჩვენი ბალშევიკები და დემოკ- 
რატიული' წყობილების წინააღმდეგ გააფთრე- 
ბული იბრძვიან. ' : 

( 

' 

! უდგია მცოდნე პირი: პროლიტიკო-ეკონომის-; და ტკუღმართი მსვლელობის თავიდან ასაც- 
ტი, სტატისტიკოსი მანდელშტამი. - დეხათ. 

ამ ბიუროს დაარსებით ჩვენმა მთავრობამ”. როგორრ იარსებოს ერმა, როგორ იმოქმე- 
გადადგა ფრიად მნიშვნელოვანი და სახელ-: დოს მთავრობამ, გაატაროს ესა თუ ის. რე- 
მწიფოსთვის სასარგებლო ნაბიჯი, მოუტანა · ფორმა, თუ არ ექნება ნათლად წარმოდგენი- 
დიდი შემატება ჩვენს ხალხს. ' ლი თავის ქვეყლის ეკონომიურ-ფინანსიური 

ბევრს მკითხველს, სახელდობრ სოფლის მდგომარეობა, თუ არ ეცოდინებას მარჯვენა 1 ჯ. 
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'დღეს. 
მთელს სწბასავ ბი სამხედლი წესები. გა 

, მოცხადდა. 

ფრანგული პრანას ცნობით პირააში 

შესდგა კოალიციური მთავრობა საუთ 

ტების მონაწილეობით. 

„ ახლო ხანში ამერიკის მისია აასოარე 

ბა სომხეთში, მცირე აზიაში და ოსმალეთში. 

გერმანია და პოლონეთი შეთანხმდნენ, 

რომ ზემო სილეზიაში მომხდარი 'უთანხმოე- 

ბის მოწესრიგება მიენდოს მოკავშირეთა 

მისიას. 

ყარაბაღის შესახე მოხდა 

ბეაჯანის მოჯვრიბიბ მორის. 

ხალს რას აარცხს მარცხენა. 

გამოურკვევლობას კი, ამ 
ბას თავიდან აცხენს სტატისტიკა. დღ 
ჩვენს · მთავრობას დაარსებულ გახანაა 
ლურ სტატისტიკური ბიუროს 
ხელში უკავსა ფრიად მნიშვნელოვანი "და - 

მჭრელი იარ“ღი, რომლის საშუალებით იგი 

ადვილად გაერკვევა დღევანდელ რთულ ცხოვ- ' ვი, ვინაიდან მგელაძე. პე 
რებაში და დაადგება წინმსვლელობის გზას. 'იალისტია ფოსტის საქმის. 
დიდი მოვალეობა და მრავალ გვარიანი შრო. მისი გან კარგულებაც გ 

მა ეკისრება ამ ცენტრალურ ბიუროს. ევალე ? ერთი, საბუთი... 

ბა გაეცნოს საქართველოს ცხოვრების ყოველ! ” ი 

შეისწავლოს ადგილობრივ. პი- : გვარ დარგს, 

რობებბ; შეკრიბოს და განიხილო" ცნობები · « 

და ფაქტები მიხედვით ძირითადი სტატის... 

ტიკი მოთხოვნილებისა. თავი 

მთელ მასალას, შეისწავლოს %გი, 

და გამოსცეს კრებულები. 
პირველ ხანებში ცენტრალურ ბენის მო. 

უხდება ფართოთ დაეხმაროს ერააწებს. 

უწყოს სტატისტიკური განყოფილებები, დაგ- 
ზავნოს. ინსტრუქტორები,“ სამაზრო სტატის- 
ტიკოსები, ცენტრალურ ბიურომ აუცილებ 

ლად უნდა მოაწყოს მაზრებში მოხალისე კო- 

რესპონდენტთ” ჯგუფები, 
მნიშვნელოვან ელემენტს შეადგენენ მიმდინა- 
რე სასტატისტიკო მუშაობაში, მათ ევალება 

თვალი ადევნონ მეურნეობის, მრეწველობის 

და ვაჭრობის მიმდინარეთოჩას,. თითქმის 'მათი 
დღიური ზრდას და (ცვლილებას. 

დასკვნას 

ბიუროს. 
ცენტრალურმა ბიურომ დრო. გამოშვებით. 

უნდა მოაწყოს სტატისტიკოსთა ყრილობები.. 

როგორც ვხედავთ, დიდ და რთფლ აპარატს 

წა” მოადგენს ცენტრალური სტატისტიკური 1 
სამაზრო განყოფილებებით, 1 

'ინსტრუქტორებით, ინსპექტორებით. და მი. 
ბიურო თავისი 

რესპონდენტებით. ! 
ამ აპარატის მოწყობაში და ფართო დახ. 

მარებაში არც ერობამ და არც მთავრობამ 
არ უნდა დაზოგონ · თავიანთი ფეიბ, ცდა 

და ხარჯები. 
მეცნიერულად და” რანი მით მოწყობილი ! ს 

სტატისტიკა. რაც უზდა ძვირად დაჯდეს იგი, 

არ ჩაითვლება უნაყოფო დაწესებულებათ, და-!. 

ხარჯული ფული დაკარგულათ, რუსეთის ერო 

ბათა, ისტორიიდან ვიცით, რომ ის ეროზებ , 

იყვნენ დაწინაურებული, აყვავებული, ' 
„ მელთაც ქონდ.თ მოწყობილი, მოგვარებული 

„ სტატისტიკა ისე, თიგონც “ამას. მოითხოვს 

მეცნიერება. 

სახელმწიფო, რომელიც შეიარაღებულია 

ასეთი. ' სტატისტიკური. დაწესებულებებით, 

უზრუნველყოფილია შიგნით · მოულოდნელ 

პერტუბაციებისაგან, არევ- დარევინაგან. ფი 

ნანსიურ საქმეებში, ეკონომიურ ცხოვრებაში 

(გარდა, რა თქმა უნდა, მისდა დამოჯკიდე-, 
ბელ საერთაშორისო შემთხვევებისა) და თა. 

მამად, გაბედულად უყურებს თავის მომავალს. 
075 ; კ. კახელი. 

განს ესეს სადავრაა 
ეს ერთი კვირაა „სახალხო“ ენერგიულად 

_ სწერს: ფოსტა- -ტელეგრაფის უწყების შესახებ. 

” ნიშანში ჰყავს გაზეთს ამოღებული ოლქის 

უფროსი მგელაძე. 

მგელაძე არ ვარგა ოლქის უფროსად, აი 

რის. დატ კიცებას ცდილობენ? 
) _ მიზეზი? 

ხალხოსი რ საბუთი ჰ ს. „სახალხო ამდენიმე საბეთ: “მოჰყავს. ი”. ი ყანწით. ხია 

2 ძონ. იმავე უფლებებით სარგებლობა? 24 "ყველა საბუთის დედა ძარღვი ისაა, როზმგე- 

“ლაძე ოდესღაც პედაგოგი იყო, 

მგელაძე როგორც ადმინისტრატორი. MI” 

ა იმიტომ, რომ ის ფოსტა ტელეგრა ს 

ვარს > სბ” · გები. და გასამართლებელი“ წქნება „ს 
_ საქმის. (პეცბილისრი არ” არის, 

«“” მგელაძე როგორც ორგანიზატორი არ ვარ. 

„გა. იზიტომ, რომ ის 722. ქრეეხინი არ. 

' ასეთია. "დასკვნა, 
.. „სახალხოს# უდღეური „საბუთების“. ჯან: 

; ბილვას ჩვენ. #2 ჯი - შევუდგებით. . თ. იმის. 

  

წა ძღვა-თრევის,,. ' დემაგოგიის. 

“რებში, რაც. ამდენ ხანს 

შეთანხმება _ 

სომეხთა ეროვნული ყრილობისა და 81% აა 

ყველა. ამ... 
გკუღპართი (წევრ! 

სახით აი. საწიყარიც. მიდის 

მოუყაროს !. 

მრა!» 

რომელიც დიდ? 

ჰკრიფონ. 

ცნობები, ფაქტები და აწოდონ 'ცენტრალეო“ 

1 ბევრი. დაწესებულებები. მაშინ საჭირო: იყ 

1 ბურათ 

    

   
    
უდა დერამმობაი. აია ღალ. 

  

   

     

  

    
   
   

    
   

      

   

      

   
   
   

  

   

    

    

    

   
   
   
    
   
   
     

  

   
   

    

  

    

  

   

    

    

    
   

   
   

  

   
   
    

  

ტიულ თვალსაზრისს... .. 
არც იმას მოვიხსენიებით, 

'ხალხო“, ვიტყვით მხოლო. 
ჯ 

ხოში%, მხოლოდ გუში 
საროსა. რომელიც პრ. 
"შეიძლება სოიას 

Lლის ი ავხსი, „ხარს 

· რით. ასაბუთებენ მ, 

''ბუთების ძებნით დიდათ, არ შე; ეწუხე ი 

  

მხა, ირას. მოყ ანი: 2. : 

ახი, ათეული. კაცი, 
ლან სამსახურისაგან... ამისა 

“ ეს არის და ეს. .. შვეს 

"ჩვენის აზრით საილას კავ 
| ს.   რების ზნე: ირი და ონებ 

სათვის, იცავდეს აგრეთვე _ "არსებული 
წების ფარგლებში. წევრთა პო 
'კონომიურ, ინტერესებს: · 

როგორი თრგანიზაცია „ა 
თვის საჭირთ? განა 

შაღხოსი მწერლებს. 
ი 

ს საირის ი. არის · „რამ: დენიმე , 
სამფშაოდან. „განთავისუფლე > ქ 
"გამგეობას უნდა ჰყავდეს. მდიყანი. 

"ნაშემწე,. რომელიც გამგეობი 1 

"ბებს, რომელთა საგრძნობი 
მდივნის ინიციატივის .შ ეგი ) 

"რებაში გაატარებს... 
"განა. ამისთვის | რამდენი. მოსამსახურ 

'პორტფელით ხელში უნდა დადიოდნენ ფო 
"ტაში. და პოლიტიკანობას ანუ ინტრიგა ეწე- 

'"ოდნენ-–– უფროსს. უნდა ეცილებოდნ ნენ ლწ. 

ბათა განაწილებაში? · # ასა. 9ი9 

გავყვეთ. ჩვენ ე ასსიეობიი, ლოღიკას 7. 

და აი. რას, მივიღებთ: ყველა“ სახელმწიფ : 

სინრგადოებრივ დაწესებულებათა. ? 

გენების პროფესიონალ : 

| ანთავის კლებ: 

    

   

      

   
    

  

   

  

   

    

   

          

   
   

      

   
   

        

   

            

   შვებელია ყოველი მხრით... 
> ამას. გარდა, სახელმწიფო _ და. იხრგატი! 
ებოივ დაწესებულებებში · “თუ "შემოიღ 

ასეთ წესს, · ის უნდა გაავრცელოთ პი ' 

დაწესებულებებზედაც. · , 
და ეს სურს „სახალხოს“ გაატაროს იმ 

ვერი კამპანიით, რომელსაც... “ის. აწიჩი 

ასე მხნედ და დაჟინებით!.. ! 

დამფუძნებელი, კრების, შემდეგ წმ 29“ 

ლეთ ის ხანა, როცა თითოეული დაწესე! 

ლებას განაგებდა მასთან ახლოს მდგომი 1 

რები. რევოლიუციამ · უპატრონოდ.  დააგ ( 

        

  
მოსამსახურენი. 'გასჩენოდენ პატრონად; მა 

რაზ” როცა. შეიკრიბა დამფუძნებელი კრე ყბა, 

ხალხის უზენაესი ორგანო, ქვევეისბატონ-პარ“. 

რონი, გხნა' ისევ, უზდა გაგრძელდეს ძველე:# .““ 
ამა თუ იმ. დაწესებულების” შემთ 

ვით პატრონობა? ! 

“აი ' სწორედ ამ ხანებში: იყვნენ ', ყამგე 

“1 წევრები თავისუფალნი სამსახურისაგან ათ 
“პატრონობა გაუწიეს მაშინ. უპატრონოდ მიგ. 

' დებულ დაწესებულებებს, მაგრამ როცა, პარ 

      

” ან უნდა უარვყრთ დამფუძნებე/ 
მის მიერ შედგენილი მთავრობა, 2 

ბევრი მრსაზრებები, და თუ ასე. არ” მოვიქ- _ 

ცევით, მაშინ თავი უნდა დავანებოთ. 

2 ი» წამოყენებას.“   
„64% Iს /ბ 

   



  

   
   
   

      

   
    

    

  

   
   

    

    
   

    
   
   

      

   
   
   
    

      

    
    
    
    
   

  

   

    

   

    

   

    

    

  

   

    

  

  

ა: 1 მცხოვრებთ» მისართ;  სერბიელებს. წერა" შა.) 
· · ლადობით_ მიაღებინონ. ხალხს. „ანექსია, . 

გვარ საშუალებებს ხმარო · და. სულ. ნაბუქ, საქაპურებით, 

  

ამ მი. - 

    
ზნით ისინი ყო; 

ს სურსათი, . რომელსაც _ 
    

  

     8. .აი 

ბისა საზოგადოებანი, სერბიელებს უვარდებათ წელაჯ 
I ში. მცხოვრებთა დასაშინებლათ სერბიელები · 

ის | უკიდურესი შემთხვევაში "მიმართავენ დამს. ., · დამ 

1. 1 ჯელ ექსპედიციას: · 'მაგ.. 8 მაისს“ "ასეთი ექსპბე- · აა 

_ დიცია, 5000“. კაცისაგან შემდგარი, დაეცა · 

    
იან. ვაჟბატონები ' "არჩევნების დროს ხალხსა. რა 

_ · გინდა ჯული. და გულო, რომ მათ არ აღუ. 

      

   
   

  

'ერნოგორიას | 
წა) უგზავნიან. მოკავშირენი · ანუ საქვ 'ელმოქმედო '. 

>. ზოგიერთ ფააააბს. და სახლები მიანგრ-მოან- | 

    
მაშა. _ას განმეორებითი შიავაბსი ; 

იან ნკენისთგის 10-დან, სწავლა კი | 

        

    

   

  

იციი” „, ი პაღანიი გამკეიბას. 

ბით, ცალკე არსებული მილიციის. 
"კასა შ სდა ქალაქის კასსას.. კასის მიხა- 
ღეზათ "დაინიშნა · განსაკუთრებული“ კომისია 

"ა. შოთაძის. მეთაურობით. ააა 

მიღებულია რაფიელ : კაანი. „რმიშეს 
ისაგან” "ფრონტის დღის 

წ პქაიდი 

' სასარგებლოთ 
/ 4997 8, და 65 კ. შეგროვილი 96 მაისს და. 
20 ივლისს, კოლონია ეკატერინენფელდში,' 
ფული „ბადაეცა სსრალაბ .. შია 

            

| 

1 ფელი, გაანადგურა და სხვ; ჩერნოგორია მო- 
ითხოვს რომ საზავო 'კონფერ ენციამ ბოლო 

შაბი 1. ასეთ ახდწვიბის. 

_ სმმსურეთშ/ . 
არაბია 

ქაღგ. უნდა. მოეწყოს სანაპირო · რაზმი და 
"ვიხსნათ „ქისტების · "თარეში! აგან, – საჭიროა: 

უდიადეი ყურადღება „მიექცეს. · სწ 
განათლების გავრცელების საქმეს. 

_ ძველად, თვითმპყრობელობის დროს. იქ. 
«54 

ბა. საქართველოს. სხვა კუთხეებშა ახალი 
სასწავლებლების. მიმატებას ვაპირობთ და აქ 

I კი. ძველიც. ვერ აღჯვიდგენია.. ხევსურეთს 
1 აქვს უფლება. მეტი ყურადღება მოითხოყოს 
ჩვენგან. და” დაგვავალოს. „... სავა გან-. 

'| ვითარებაზე... ს      აცის“ სზამარება პირ- 

აგა ე) 
| ას სრობელი ძალიან მალე მოგვ- 

ხი ღია ი! ჩვეტს. ს 2. შ ვფიქრობ, მა. ს გაი ფანს 

       

გრია, ქალები და' ' ბავშვები“ ავ. 11 სო-: 1 სა 

'სწავლა- . ს 

ოთხი სასწავლებელი ყოფილა. ახლა' კი ერთ- 
შიაც არაა მეცადინეობა.. "შენობები. 'დაზიანე- · 
ბულია ( და ესაჭიროება · საფუძვლიანი შეკეთე-. 

'სსტრომ (971 „უნდა მიხედოს. და“ 'ყყი 
ო თანხა გადასდოს როგორც 'შენობა-. 

"შესაკეთებლად, «ისე "გამონახოს დარბაი- 

„მასწავლებლები, "რომელთაც. ჯამატი- 
საგანგებოთ უნდა. გაედიდოთ, თორემ 

ჯამაგირს, · რომელსაც... 'დღეს. „სოფლის 
იოლის ,, მასწავლებლები“ ღებულობენ---არა: 
ა ვვირიბი და #0. ქმMი არ "წავა 

| იმეორებ, ამ საქმის მოყევნები. (ასათიგ- 

სამინისტრომ უნდა იდვას'. თავს, თორემ 
ნეთის, მაზრის ერობა ეს-ის არის. ამ 

იეებში დაიბადა · 'და ს მძიმე საქმის : გა. 
კეთებას ასე ჩქარა ვერ. (მს მრთბს 7, 

ღო, “არ. "არიან    

  

   

| ვსურეთში , არაა „სამკი. ' 
'მზადებული პირები | სახალხო, მასწავლე- 

ბელი. ზედ  მისწოება იქნება · და . იმედის, 
შუქს მოჰფენს , ბნელს. გირს. “მერმე, რა 

ხებ აილა, რაციის =6
%2

 

   

  

   
    

    

) ამან ერთნაირი გაუგებრობა 

    
8. ს მააიეთი, გი ( 
არე მარგზეო. I. 

მართალია, ფედ ი (რარასგ) " ; 291 

.. „ქეცი სკანი 2. ღ2უ- 
ვართ ქვეყნის მარილზი 
არავინ ი. ხალხის“ ისეე Mს ”1) 

რამ მაინც კარგს იზავდნენ, თუ. ჯერ. (აქარ- 
„ თველოს შეისწავლიდნენ. და „მერმე, 'დაიწყებ- 
'დე5 ა მოღვაწეობას. 

8. თფრდოსპიტელი, 

· მუშათა შორის. 
'თშფილისის თვითმართველობის მუშა: მოსა» 

მსახორეთა დელეგატთა სარო 24 ავის. 

ტოს, კრებაზე დაადგინა: ქალაქის” მთსამ- 
'სახურეებმა, გადასდონ', 2 დღის შემოსავა- 
ლი პრთლერარულ ფრონტის დღის სახარგე- 

ბლოთ. რაც დაახროვებით შეადგენს : 60,000 
მაწეთს, 2) გადაიდოს "ყოველთვიურად ორი 
"პროცენტი. (მოსამსახურეთა, შემო! ავლიდან 

"პროფისნიოალორი” კავშირის. სასარგებლოდ. 
“8) მოსამსახურეთა მიღება“ და, დათხოვა ხდე- 

'ბოდენ პროფეს. კავშირთან მეთანხმებით, თა- 
ა მოა MM იწისტროს” დეკრე 2 

„ს-დ პარტიაში 
საფუტი. ნაა ზანია არპფერი დაწერილა 

პ“ იყსაში 'ხ– აშურის პარტ! სული ცხომოეეიიდან. 

შექმეა ჩვენს 

ს. რტ. % იხს ნიე. 

თალეს მტრვოდ აა ჩასჩი- 
მახასიათებელია, ?თავრო 

არაბ, მ ელვებენ; მან ღმერთი 
სა აბებ 7) მ. : სდეგისო. და. 

"როცა, არ- , 

ე წივს, (რმა ამნაი ; 

მისცემს C. ის ი რ. 

ტწც. პარტიულ მასაში. ამ წერილის მიზანია გა» 

ხომ. ახერხებენ. 

ებე?. ჩამოვლენ 

   

  

ეშმაკებივით. ' ემოეხ ვ. 
ს მაშინ, „როცა აორჩევნე სია მთ: 

ბს “ათასი ხი, 
     

ხელებს სუარ- 

ბდეწ. თ 

1 ამარტემლოს პატრონს ირჩე- 

ს სათ 

ა საიას '0,. რს 

ა მდენსაც · ჰპირდებიან. “ ხოლმე ეს 

· თქვან... · ოღონდ თქვენ "ხმა მო "ბეე კით 

ოპა 
მრავალი · დოვლათით · „აგივსებთ _ 'ოჯახსაო. 
ამ ბოლო, დროს. იგინი. ისე შევიდნენ დაპირე: 
ბის „როლში, რომ. სას აცილო. მდგომარეობა- 
ოც კი 'ჩაცვივდენ და C ავი ” გაიმასხარავეს, : 

ფ.. კრების დამა, ტებითი“” არჩევნების თავი- 
ანთ სასარ არ არგებლოთ ჩას. 'ატარებ. ათ. მათ. გამო- 

| შციათ ზევსურები! სთვის საგა ხი“ ფურცელი, 
საცა მრავალ. ბაქი-ბუქიობის შემდეგ სწერენ: 
„ხევსურებს არა აქვთ გზები, "წყალი. სარწყა- 

არხები. ფედერალისტები მოითხოვენ, 
· რომ მთავ · ობამ გაიყვანოს არხები. ,+ 

ხევსურეთში ისე. მთას. ან ღელეს არა ჰნა- 

  

ჭ ხავთ, რომ წყაროს შადრევანი · არ გადმო- 
: ჩუხჩუხებდეს და ეს. „ვაჟბატონები არწმუნებენ 
· მათ, თქვენ. წყალი არა „გაქვთო. უფრო სასა- 

_.· ცილოა სარწყავი. არხები. ხევსურეთში. კაცი 
შობ აა, რომ მარეი. საია ფრიალო და თვალ-მიუწვდენელი „კლდე: მთე- 

ბის მეტს ვერ შეპივდება. და არ იცის კაცმა, 
ან რაში, რისთვის გამოიყენებს ა ამ არხებს 
ევსური,“ ან 'რა "ძალა, რა. სასწაულ ი შეს. 

1 ძლებს, სად გაუგიათ რომ. პარხები. ასეთს 
კლდეებზე _ აეყვანათ. _ გოგოლის მანილოვი · 

  

ოცნებობდა. რომელიღაც. ტბაზე ხიდი. „გაქკე“ : 
თებინა, შუა გულში წა”ოედგა კოში და იქ. 
მიერთმივნა “ხოლმე ჩაი ' ფედერალისტების · 
გადა. უფრო მდიდარი. მოფილა. 
ხები გაჰყავთ. იქ, 

ჯსად მთაწი ყინვის გვირგვინით არიან 
ბ : ასოლნი, 

და "მდინარენი · ზახილით' ზვი ვირთის ზვირ- 
თებზე მსროლელნი4. 

და არ. 

ხევსურებს სასაცილოთ . არ ეყოთ "ასეთი 
ფურცლების წაკითბვა, კაი უღ. მოუვათ, 
კარგა . კააიილათ ხევს 'ურეთი, 

      

  

ს · “შველი სისტემით, · 

იმ. ასეთი 'მას- ” 

აეეე? სა) 

კ რა ყოველივე ეს, 

ით "ანგარიშებს 

      

კიდევ. 

რომ 

ვგაცნოთ ამხანაგებს ხაშურის“ V, 

ზაციის მუშაობა; 

ვინაიდან კომიტეტს ვადა უთავდებოდ. 

მუშაობისა და მეორე მხრივ ხაშორ: ას, თორე ა 

დ. ორჭანი- 

' წიზაცია, რომელიც აკავშირებს 100! "წევრს, 

რ აწარმოებდა. ისეთ ნაყოფიერ“ მაშაობას 

"როგორიც ეს მლევბ. 

, ლამდე მიდიოდა; · ამ, სჩტომ მისმა ხელმძღვა: 
- წელმა კომიტეტმა გადასწყვიტა ” მოეხდინა 
კომიტერას რეორგანიზაცია” და” ორგანიზა- 
ციოლი მუშაობა ა5- იაჩეიქორ სისდ; ბემაზე 

ეზო წყი 
20 ი მოხდა ი, ქეთ ღო“ გ. (+ 

სიაა I. აია ავივი ს მთ 
2 ისმინა' რა მოხსენება 7 კომირეტისა და სარე- 

ვიზიო კომისიისა, ს სამურის სოც 'დემ..ორ- 
8 8.5 განიზაციის წევრთა. საერთო კრებამ დაადგი- 

ნა: კომიტეტმა გააკეთა რის "გაკეთება, 

საძლოთ იყო არსებულ პოლიტიკურ მომენტ- 

ში; კომიტეტს ჰქონდა დეფექტები თავის მუ- 
შაობის დროს, რომელიც ჯამოწვეოლი იყო 

' ობბექრიური. პირობებით და 

შე- 
- 

გაითვალისწინა 
იწონებს მის მიერ -გადად- 

ამტკიცებს წარმოდგენილ 
და გადადის მორიგ | აკითხზე. 

საზოგადო! კრების მიერ დამტკიცებულ' იჭ- 

ნა ორგა „ნიზაციის მომაჭალი. საშო ქმედო . იწ- 

სრრუქცია და არჩეულ იქნა „კომისია, . რო 

მელსაც დაევალა „იაჩეიკების4 მოწყობა. და 
შემდეგ ი კომი, ტეტის შედგენა, კომისიაში 

არჩეტლ იქნენ: ი. თელია, ცაგურია, მარია- 
მიძე, სარევიზიო კომისიის არჩევა გადაიდო 
შემდეგ კრემისალვი 

ახლად შემდგარ“ არ. კომიტერის ” სხდომა მოხ- 

და 17 იკლისს; სს დროებით '. საორ- 
გაზზაციო კომისიის 
კვა სულ ხაშურში შემდჯარა “ % 

ანსტრუქციის ძალით თითოეულ „იაჩეიყას“ 

შეუძლიან. „გამოგზავნოს 'ხელმძღვანელ.  კო- 

მიტე, აში თითო წარმომადგენელი ყოველ 50 

კაცზე. 
““ ამრიგად პირველ იაჩეიჯიდან (დეპო) ზა- 
მოცზავნილ იქმა-– მეყანწიშვილი და თ. სხი- 

ლაძე; მათ "კანდ. ს ·ბაბლიძე. მეორე. იაჩეი- 
კიდან (მემანქანეები)––-ი. კანდ, · ვ. 

მეტრეველი. მესამე იაჩეიკიდან (ლიანდაგი)-– 
მ. ჭყონია, გაგნიძე: კანდ. დ. ჩიკვაიძე.  მე- 
ოთხზე იაჩეიკიდან · (მოძრაობის დარგი)–-შ. 

მარიამიძე, შათირიშვილი: კანდ. ლოლაძე. 

მეხუთე იაჩეიკიდან -· (კონდუქტ:)-- ვ. ბასილა- 
1 შვილი, კანდ. ცაგურია. "მეექვსე 'იაჩეიკიდან 

' (ქალაქის წრე)–-ვ. მიქაძე; კანდ. ნ. ციცი- 
: შვილი. მეშვიდი იაჩეი ჰკიდან (ქალთა წრე)–- 
'თალაკვაძისა; კანდ. ''გოგოლაძ „სა. 

აქვე არჩეფლ იქნა კომირეტის პოეზეიდიფ- 

მი. თავმჯდ ბმარედ კომიტეტი სსა არჩეულ იქ- . 

“ნა მ, მარიამიძე, შის ამხ. მ. ჭყონია, მოლა- 

· რედ ი. თელია, იმდავნად გ. ბასილაშვილი: 

თანახმად ი ნსტროფქც კიისა- კომიტეტმა გამო- 
"ყო, თავის წ. ბიდან შემდეგი: ჰომისიები: სა- 

' ფინანსო, საორგანიზაციო. "და საგამომძიებ- 

"ლო. თითოეულ კომბსიაში. შედის სამი” კაცი. 
საფინანსოში არჩეოლ იქნენ: მ. ჭყონია, ვ. 

·მიძაძე,:  თალაკვაძისა: "საორგანიზაციოში-- 

სხილაძე, მეყანწიშვილი, ცაგურია, საგამომ- 

გულ ნ ნაბიჯებს, · 

  

არა წელ კა". 

თელი»:   
  

  

მოხ! ენებიდა ნ აამოირ- ა V



   
ვ. მიჭაშე;! 

რომ იაჩეიკებში სისტემატიურად – 

რეობდეს მუშაობა, როგორც ორგანიზაციუ- 
ლი, ისე იდეური, კომიტეტმა შეადგინა პრო- : 
პაგანდისტთა კოლეგია, რომელშიდაც ჯერ- 

ჯერობით შედის სამი კაცი: ვარ. მიქაძე, მ. 
მარიამიძე და ალ. ასკურავა. 

კომიტეტის მიერ არჩეული 

უდგნენ უკვე მუშაობას. 
საფინანსო კომისიამ კომიტეტის მატერია- ! 

ლურ მხარის გასაძლიერებლად მოაწყო წარ- 

მოდგენა, რომელსაც დიდძალი ამხანაგები 

დაესწრო 
წაონტანიმციი კომისია შეუდგა წევრთა 

სარეგისტრაციო ახალ წიგნის შედგენას. იაჩე- 

იკების დამიხედვით. · პრტიული გადასახადი 

გადიდებულ იქმნა სამ მანეთამდე თვეში. 
პარტიულ მუშაობას მუშები დიდის ენერ-. 

გიით. და ხალისით ეკიდებიან. ისინი მზათ“ 

არიან თფკანასკნელ სისხლის წვეთამდე იბრძო-, 
ლონ დამოუკიდებლობის „და რევოლითციის. 

მონაპოვართა შესანარჩუნებლად. ის ხმები,: 
რომ ვითომდა ხაშურის მუშებში უბალშევიზ-, 

მა“ იჩინა თავი, ვითომდა ისინი არ იზიარე-' 

ბენ სახელმწიფოს ხელმძღვანელ პარტიშს, 

ტაქტიკას და მოქმედებას, მტკნარი სიცრუ-' 

ეა, ჩვეულებრივი დემაგოგიაა. 

თუ ბალშევიზმი რუსეთში დემაგოგიის 2. 

შუალებით იდეურ მოწინააღმდეგეთ ხშირათ: 

ამარ; ცხებდა,. ამას ვერას დროს ვერ მიაღწევს, 
იგი ჩვენში. 

ა< ს ალიას XL>. 

+ : “ ზ "უ () “+ ა 

პრომინსი 
საჩხერის რაიო.ნი. სამი კვირაა, რაც საჩ. 

ხერის. რაიონის კომისრად დაგვინიშნეს პოდ: 

  

პორუჩიკი მახარაძე. გვეგონა მაზრის ერობის!” 
1. გამოგზავნილი კაცი საიმედო ადმინისტრა- 

ტორი გამოდგებოდა, მაგრამ მწარედ მოვ- 

ტყუვდით. რაც აქ მან ამბები დაატრიალა, 

ვეჭვობ: სადმე 
მედოს კაცმა. მის თავგასულობას საზხღვარი|) 

აგვისტოს, ეს ძნელი ასაწერიცაა. 

ის ეწვია თავის ძმით სტუმრად სხვებთან ერ- 
თად ვლად. კირვალიძეს სოფელ სხვიტორში.) 

საღამოს 6 საათიდან დილის 4 ს. ქეიფობდენ.' "შიც აღმოჩნდენ ასეთი მახინჯები და მად- · კ 

იმათი ღრიალით და ყვირილით სოფლელებს: 

მოსვენება არ ჰქონიათ მთელ ღამეს. 

შემდეგ გარდა კომისრისა 

თვითონ კომისარი კი თავის ბინაზე წამოვი-I“ 

და, რომელსაც გამოჰყვა მასპინძელი კირვა-!'! 

ბართვის ბარათებს შეშის გამოტანისას. 

საც ჰქონდა ნებართვა, იმას ტყისაკენ 
ვი- 
უშ-, 

ვებდა, ვისაც არ ჰქონდა, იმას ადგილს უჩვე-, : 

ნებდა სად უნდა აეღო ნებართვა. კომისარმა,, 

ძალზე ღვინით გალეშილმა, დაინახ” რა ეს ლ 

ხალხი, მიაძახა: „ვინა ხართ თქვენო“-–-ტყის, 
მცველმა უპასუხა, რომ ისინი ტყის მუშებია 1 
და ნებართვით უშვებს ტყისაკენ.. კომისარმა. 

მოსთხოვა მცველს, რომ თუ ვინმე უწევს წი-! 

ნააღმდეგობას, იქვე მოკლას. ტყის მცველმა |. 
უპასუხა: მე წინააღმდეგობას არავინ არ მი- 

წევსო. კომისარმა მაინც შეჰყვირა ყველა მუ- 
შებს უკან გაკოლოდენ კომისარიატში. ცამე” 
ტამდე კაცი იყო. გზაზე კომისარმა თვალი 

მოპკრა ერთ ახალგაზრდას, სოფ. სხვიტორის 

მცხოვრებს ბაგ. ზამბახიძეს, რომელიც მიდი- 

ოდა იქვე წყალ გაღმა კომისარმა 
მაუზერი და: 6-ჯერ ესროლა. სროლის დროს 

16 წლის ახალიაზრდა შეშინებული მიწაზე 

დაეცა. ამ დროს მივარდა მას და ცემა დაუწ- 

მე კომისარს ეგონა, რომ დაპატიმ- 
რებული ტყის მუშათაგანი გაექცა, ასე ახალ- 

გაზრდა ზამბახიძეს უოდანაშატფლოდ სცემა ძალ- 

ზე, სროლაზე, რასაკვირველია, სოფლელები 

გარეთ გამოცვივდნენ,. შეშინებპლები ზოგი 

იძახდა მემოგვესიენ და ზოგი კაცი 
მოკლესო. კომისარმა ილეხები 

არ დააჯერა, ფვხშიშველა ხალხიც დააკავა. 
ყველა ესენი წაიყვანა კომისარიატში, გხა- 

ზედ შეხვდა მიხეილ ასანიძე, რომელიც პუ- 

ამოიღო 

ყო, თურმე 

ოსები 

შეშინებას 

რის გასალეწათ მადირბვ კალოზე. კომისარმა 

ისიც დააკავა” და უმიზეზოთ სცემა და მაუზე- 

რის კონდახს თავ პირში სცემდა. ხსენებული 

ასანიძე ახლაც მწოლიარე ავათმყოფია გა- 

ლახულობის გამო. ყველა ეს ხალხი, დაახლო- 
ვებით 30 კაცი, გალეშილმა კომისარმა კო-? 

მისარიატში მიიყვანა. ·კომისარიატშიც ბაგ- 
რატ ხამბაზიძეს მივარდა რევოლვერით და 
სიკვდილით ემუქრება, მაგრამ ტყის მცველი! 

გააშველებს. კომისარი უბრძანებს მილიციო- 

ამწყვდევს ყველას, 
ასანიძისას. მხოლოდ მა შინ 1 

გაანთავისუფლებს ყველას, როცა კარგა გამო- 

ნერებს და საპატიმროში 

გარდა გალახულ 

კომისიები შე- ' . 

| 
ვ. მანელი. , 

1 

უპატი იონო ქვეყანაში მოიმოქ- · 

(7 

არ უჩანს, მაგრამ რაც მან მოიმოქმედა # წ 

ამ დღეს? 

ლობის მაგიერათ უწუნებენ და უმადურათ ; 

4 ს. უტარებენ ამ ღვაწლს მასწავლებელ სიდამო- · 
ყველას · დაეძინა.) 

''საფერი პასუხი მოხსენდათ, 

ლიძგ, ამ დროს იქვე ახლოს გზაზე ნახა ტყე- (წ ღამეს სცენაზე მოქმედების დაწყებამდე მო- , 
ში მიმავალლი სოფლის მუშები, რომელთაც! 

ტყის მცველი მიხ. კირვალიძე უშინჯავდა ნე-. 
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ბით, ს (ონირწკნს კი სთხოვს ს იაავეანი ს. : 
1 მოწმობას. რადგანაც ისინი ჯევრსარირდ ი 
1 _ ითვლებიან. წ) 

ასეთია ჩვენი რაიონის კომისარი და სა-, 
1ქიროა ასეთი მოქმედებისათვის ის. მიჯცეს. ჭ 
1 სამართალში. ა“ ! ბუხ ღ ა ლ ტ ე რი ა. 

ს, ზიორგიწმინდა. (გარეთ კანგთმვ. იყო, ს, ტარუაშვილისა _ “I ხვ. 
| ღრო, როცა თითით საჩვენებელი იყო ერა. „კითხვისა და. „განათლების“. მაღაზიაში. წ 

ჩვენში წერა კითხვის მცოდნე. სასურველი პი-, იბეჭდება. ს, გლახაშვილის. ნაწერების. პირვე: | ( 
| როვნება იყო თუ არ იყო, მაინც იმას აირ- : “ლი ტომი. 09% + 

'1 ჩევდა ხალხი ფულის ამკრეფათ, რადგან მხო-' : აგ 

მ. წზურმეთში..· | ლოდ იმას შეეძლო ბარათის-–-კვიტანციის, 2 

| დაწერა. ჩვენდა სასიხარულოთ დღეს ასე“ იეიდე “ა ორსართულიანი · - 

სახლ ი ოთხი ოთახით. (59% > > 

აღარ არის. დღეს არა თუ წერა-კითხვის '' 
მცოდნე გამრავლდა, არამედ–-–ჩვენი სოფლის?! · | 
მასწავლებლის ქ. ნ სიდამონაშვილის მუყაითი. გასა წატანების ქუჩა, დიმ. სხისღა: : 

ვის სახლი... „ა. 

"ვაჭრობა მრენა. ხამ. ას. მყო 

მეცადინეობით შესდგა სცენის მოყვარეთა; 

საზუპღალსერშ პურსემი - 
ნ. ვ. 

ჯგუფი, რომელმაც უკვე გამართა ჭორი წარ- ; 

აბრამიანისა. 23. 
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მოდგენა. სამშაბათს 6 აგვისტოს წარმოად-. 1. 

გინეს კომედია „ვაის გავეყარე ვუის შევეყა- 
რე“ და „ხორველობა#4. აღტაცებაში მოდიხართ 
როცა ხედავთ ჩვენებურ . კარჩაკეტილობაში. 
აღზრდილ ახალგაზრდა ქალიშვილებს, რომ- 
“ლებიც გამოდიან სცენახე და საკვირველი 1 4 
გაბედულებით და ჩინებულათ ასრულებენ 
როლებს. განსაკუთრებით კარგათ ასრულებ- 
და როლს ქ-ნი მენთეშაშვილი ჯერ 'მოსამსა. L 
ხურის როლში და შემდეგ მოხუცი. (აცისა. 
აგრეთვე უნაკლოთ შეასრულა თავისი როლი 
73. დიღმელაშვილმა „ხორველობაში“ (ბაქოე- 
'ლი თათარი), საუცხოვო იყო ნ. გოდერძოვი ?, 

!თავად რეტიანის მოსამსახურე გურული ბი- 
(ვის როლში. კარგი იყო დ. ხოსიტაშვილი, . 

'თფილისელი. გაჭრის როლში, რომელიც თა- : მიღება ყო; ბო ღღე დილის 303 -000%% ; 

(ვისი მანერებით ფოტოგრაფიული ტიში იყოს ს 0. საითი მდე. კნივოდიზას ქი ქტ. 101, | 
'“ქალაქელი სომხისა. არა უჭირდათ რა დანარ- «. სანწ-აა?). ინაგანი. 

”ჩენებსაც როლების ცოდნაში: ხოლო საზო-' “იღებს | 
"გადოების მაგიერ რომ თითონ იცინოდნენ, - სამარე 899. 

'ეს ყველაფერს აფუჭებდა, ნამ. „აეს 

ა, 'და- 
კვეთა ვაგონებით და და წვრილათ. ჯე ა 

ს საკირს ტელეფონი # 192... 1 

“ქალაქის კანტ. ტელეფ. # 74. 
: პატივისც. გრ. ჩარექოვი. : 

5 გ
არ
აე
ლი
 

ე
ი
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ა
8
2
ე
 

ი (არსებობს 1898 წ.) 'თ  9-- 
თვიანი კურსი. მიღება ყოველ დღე. 'მეცა- | პროს.. 

|დიწეობა | იწყება 20. სექტემბრიდან. ნიკოლო– ბაა” 
·. ი თყის + X# 95.” არხია აყ 

"ცეკვის კურსები · 
მე 27-დე წელი 

ფაცა რო. სენბერგისა. . · 7 

./ სპეციალურად დ კავკასიური ცეკვა. აგრ 
საბალეტო დამახასიათებელი და ევროპი იჯ 

რაინი. 
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ცნობილ 'მა ძმ. _"ჩარექოვების 

პირის ქარხან დიდი მადლობის ღირსი” ქ-ნი სი ამინო, 
დ ქ. > ქუთაისში დაიწყო ვებ, მიიღე ვი, რომელმაც არარაისაგან შეპქმნა ეს. თეატ- 

რი, რომელსაც არ გააჩნია არავითარი მოწყო- / 
'ბილება–-ინვენტარი. 

ოჯახი უმახინჯოთ არ არის, ჩვენს სოფელ- ,. 

  

(5-–5) 
  

დოქტ ტორი 8; გოლდფტეინი · 
ყოფილი ასისტენტი ბარონ როტშილდის. მთი: 2. 

წნოვს. ეს ვაჟბატონები თეატრში ხედავენ მი- ვარი გოსპიტალისა და იწ ყვის · "ჟნივერსიტე · 1 
“თომ და გარყვნილებას, მაგრამ ასეთებს შე- ; ტის კლინი (ღი 

წარმოდგენის ივლის ავადმყოფობანი. ამორჩევა. გა სათვალე” 9 
ებისა, მადე. 8--1%' ' საათამდე 

ნ ზის 
'ქალაქე ვ. კანჯარაშვილისაგან, რომელმაც ! ლთა ქა ათა, მეჩ, X არაი. 

'მოკლე სიტყვაში აუხსნა / დამსწრე საზოგა- ე ელისაზედჩს შროვ. სტრ # 157 ნაირი. 
”დოებას თეატრის მნიშენელობა და. მოუწოდა 

-მათ თეატრისადმი მეტი ნდობა და სიყვარუ- ? პერქშ. სამპურნალუ 

ლი გამოეჩინათ ხალხმა ორატორი ტაშით · ავადმყოფები მიიღება. დილის 8 საათიდან 

დააჯილდოვა. თეატრი ხალხით იყო გაჭედი-.-. საღმოს 8 საათამდე, (24-21). 

ი. წმინდა შემოსავალი პირველათ”. დარჩა „ ჭ (5. 

  

  

  

  

დებ ყლობს შინაგ 
"სნეულობით ავათმყ( 

=> საათ. საღამოს 5 
>. არარი გ 

809 მან. მეორეთ 1000 მანეთი, რომელიც ! _ ექიმი მ. ფ. შზბალობლიშფვილი. . 

გადაიდო შკოლის სასარგებლოთ:' (ლეს და. რორსტავლი ილი" მიდე- 

ხალხის დარაჯი, ” გა, ყოველ »#M9 საღ. 5--%V საათ. ოლღას 
1, ტელ. 12-75. 

; წერ, რედა)III ს მწმარს! 
ჯერთობის“ მე 187 ნომერში ბატ. დ. თევ- _. L სი ა 

ზაძის მიერ მოთავსებულ (ცილის წამებაზე ·. სთადაბათთიას 8 .> დ. გ ლ ე მ ლ ფე _ 

ჩემს შესახებ ეხლა პასუხს არ ვაძლევ, ვინაი- : 

დან არც დრო მაქვს “და არც“ ზალისი ეგეთ იღებს თხოვნებს ელექტრო-მექანიურ. და საამშენებლო განკოფილებებზე; პირველ. 
ცილის ' წამებაზე აშენებულ პოლემიკაში რე- ( ყოფილებაზე. შემდეგი სპეციალური დარგები იქნება:. "სარკინისგზო,. მექანიური დ და ელე; რრ 

დაქციას გავაწევინო უნაყოფო შრომა და : : ტეხნიკური; მეორეზე-–-გზათა საამშენებლო, საზუროთმოძღვრო · "და. #0. გტეზნი ორი, 

მკითხველებს დავაკარგვინო დრო. ერთად- , სწავლებელში შესვლისათვის საჭიროა ოთხი კლასის მოწმობა. ეყ. 
ერთ კინონუეს ზდ მიმაჩნია სააათი! ! _ მისამართი: თფილისი, დიდიმთავრის. ქ., # 70. 

აას ლა უაბაი% 0, პედაბოგი უიი ინსტიტუტი შიპირიი და მიაოტ მაშინ, როცა | 
ი რ ლო ს ჩ 1 4 'ზ 

სასამართლო, გაგგანწმწრთლებას განა” ეზო. 7? (ყოფილი საოსტ. ინსტიტური), არსებული თფილისის: საწზელმწიფო უნივერ იტეტთ. 
აცხადებს შემდეგს! _ რ8-22 ვათავსებ გაზეთში. ნ. ლეფავა. წ : 

1) ინსტიტუტი შესდგება ორი საფეხურისაგან. 92) თითოქოყში საფეხურის. "კშ 
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ა» ვრო.ნტის დღის“ ანბარიშე წლიანია. 3) პირველი საფეხური ამზადებს უმ ს. ებ გ ური ამზადებს უმაღლ აწყებითი სასწა ს · მასწა 
(გაგრმელება. იხ. „ერთობის“ M# 181). ველს. 4) მეორე საფეხური ამზადებს საშუალო ს ააგო. მ ამვობიის, მაკას. 5) ასწავლ | 

1) მეორე კოდ ”ექტ ივის მდივნისაგან (გზია- ! ; ზე მიიღებიან ყველანი, ვისაც მთავრობის ვაჟთა ან ქალთა საშუალო სასწავლებელი” აეს 
ნან) 050 მ,, 9) ჯამფუძნებელი წევრისა- ; დასრულებული, აეეე სეა არ გეი რავ ვინც პედაგოგიურ ინსტიტუტთან ა 

# ს (პრო რამები ინახება ინსტიტუ. შ " გან (წევჩუკისაჯინ) შეგ“ იოვილი ფული ბელი- 1 ხებ ვა გაძომცდელ კომისიაში ჩააბარებს გაზოცდე ე ,ტიტ უტ ი 
კლუჩში 870 მ., 8) ნემსა. მისაგან , და რჩენილი ' ' 6) მეორე საფეხურზე მიიღებიან ან ერთ-ერთ უმაღლეს ს სამხვლებელში კურს დამი ირ; 

| ნი, ან თფილისის უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომეღძაც ინსტიტუტის პირველ 

   

     

    

   
  

ს. ი მრმტიებ მიო 8. ი LL. აქვთ გავლილი. : 
900. მა 4) უფრონტის დღის“ მომწყო ხოვნები მ სში (პ · ისაი. , 

(ავრიომის კომიტეტისაგან 13319 მ... 5). _ ბინა». ეთ ება მული 5 ანინა > ისტიტიე რელი. „მთავრის ქ. # 2 ლს 

ახალციხის „ფრონტის დღის“ პუმატერინი ! 

გან 5000 მ., 6) ახალციხის „ფრონტის დღის“ 2 "ვა საზოაადოიბის : LL ბა. ჯა. ა 2” 
(პომიტეტიბ გან 850 შან., 7) სოფ. წერს, ტიგცემულ. ოგ დოე აეე? ღოღე თ. 4 

არბებიყაი 850 96 9 თი წთ ს ი-ნტელიბენტ. ქალთა. აას. 
ჩ) ვარლ თვ მენ ენი ქუთაისში სოსანი · იღებს ყოველგვარ საკერავს, რომელსაც. თავის დროზე ასრულებს. აგრეთვე · ამავე · თ დღეს-–შეგრ იოვილი 20730 მან „ 9) ბათუმში | სკოლაში, რომელიც რამოდენიმე წელიწადი "არსებობს, მიიღება. – ქალები ჭრა, კერ- 

· ქართველთა ეროვნულ საბჭოს ზენ შეგრო- | ვის, ქარგვის, ფეხსაცმელის და სხვადასხვა ხელსაქმის დამაგოროიო ან 
„ფრონტის დღის“ ”სასარგებლოთ | დინებენ საზოგადოებაში ცნობილი დამსახურებული მასწავლებლები, სკ 

95.37  მან., 19) ნავთლუღის რაიონისა- I ნია. მეცადინეობა დაიწყება პირველ ენკენი 
Lააწ (გერმ ანე, მესხიშვილისაგან) შეგროვილი · # მისამართი: ვერის დაუვოლი, M# 3, ბინა. 8. „მი. თ აი ა 
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