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1... გაუბედ რელ დ 

    
   

     

უთქული დედა თებრონე და ძმები ნიკოლოზ და გიორგი ურუშაძეები 
არევა და ნაცნობთ, რომ 28 აგვისტოს, ხუთშაბათს, 1. საათზე, 

უთში წმ. გიორგის ეკლესიაში გადახდილი იქნებაწლის წირვა და 
პირველის ძვირფასი შვილის და · ' მეორენის · დაუვიწყარი ძმის, 

> უდროოდ დაკარგული სტუდენტი: 

_ მას მს ქეი ურს... 
_ სულის. მოსახსენებლად 

და გულდამწვარი დედ მამა თად 
თესავთა და ნაცნობთ, რომ ხუთ 

; 9 აი. მი პეღიტიბს საფლავზე (წმ. ნინოს სასაფლაოზე) 
დ ლ წერი წასცვარიაბნთის. პაჩა 

“ამს ქარდაპელიძჩს. 
სოლის მოსახ 'იხ ებ ად. 
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ვოზი და დარო 
ორმოს. 28. აგვი- 

შვიდი უდროოდ დაკარგული შვილის 

'0-4) 

13 

”. 

ტ ო მი ი ჩა ე: ორ ტომი მეორე. 1 

(1914---1919) 

    
   

    

   
     

| 'ეკონომიურათ ერთ სახელმწიფოსთან 
2 გადაბმული, ხოლო პოლიტიკურათ მეორესთან. 
წეს ხწირად "ხდებოდა იმპერიალისტურ . ქვიყ- 

ფ აიიისას ხდები: და არაუკონომიფ4, არამედ პოლიტიკურ, 
| "ნიადაგზე და ამ მხრით ოფელია საუოკეთესთ L 
“. მაგალითი იყო, 
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ბ. ამა თუ იმ ერის, “. კუთხის ამა თუ იმ! 

3: სახელმწიფოსთან დაკავშირება აშენებულია: 
% წარმოების 

(მსვლელობა 
ურთიერთობაზე. 

ვაჭრობა მრეწველობით “ერთ 

კ “პბძლიერებს. 
რომ ესა თუ ის კუთხე 

არის 

'ნებში, "რომელთა ტერიტორიის გაფართოება წ! 

პოლიტიკუ- 
რი კავშირი და სახელმწიფოს წყობის  წყა- 

ლობით ხელში იჭერდა აუარებელ ქვეყნებს. 
"მაგრამ მდგომარეობა შეიცვალა. მსოფლიო 

ურთიერთობა ახალ ხანაში ჩადგა. იმპე“ია- 
"ლისტურმა ქვეყნებმა იარაღით დაიწყეს თა- 
ვიანთი სამფლობელოების გაფართოება, გა- 

| ჩაღდა მსოფლიო ომი, როზლის პროცესში 

ფა <8 >, 

“ დო-«%# 

გაზეთი დერხ: 1 წხთ 38 ერეე2 | 

ნომერი ყველგან 1 მანეთი.- #.. 

სი როგორც პირველ გვერდი) ხე 
პეტიტის სტრიქონი--2 “მან. 

განცხადება 40 მანეთი. 

არ დაობეჭდება. 

ადრესი: თფილისი, 

( 

| 
| 

· : , მსურველთ წიგნი გადაეგზაკსება პროვინციაში, ! '' 

- წიგნი უნდა მოითხოვონ "შემდე ,ი. მისამართით: I 

  

     
სუსტი და განუვითარებელი 'სახელმწიფონი 

   _ თფილისი, გაზ. „ერთობა“, : |   
  

    

  

   

"დამატე! თი. არია ს ღანენეა. ი. 

ი. ჩვენს. პარტიას არ მიუღია ისეთი მხურ · 
ააა სარტული. ლ. 8 

ილევა ა – ვითი. მეტ- 
რთ 

“ჩვენ იაზეიი კრი მეს მოცალეიბანი 
დააკისრა რევოლიუციის მსვლელობამ, რომ 
სხვა პირობებში, რა თქმა უნდა, მას გვერდს 

აუვლიდა. "სახელმწიფოს შენება, მისი საფუძ. 
ლვების განმტკიცება გამაგრება, მუდმივი 
ბრძოლა. ანარქიულ სულისკვეთებასთან, სა- 
სურსათო. კრიზისი, კალაპოტიდან ამოვარდ- 
ნილ“ ' ცხოვრების მსვლელობის ხალხის სა- 
კეთილდღეოთ მიმართვა, ლიკვიდაცია ძველი 
ნაშთების და სხვადასხვა,-–-ეს 'ისეთი რთული 

და 'თავსამტვრევი კითხვები იყო, რომ მისი 
მოწესრიგება. და მოგვარება, ეჭვი არაა, არა 

“ ერთსა და ორს უკმაყოფილოს შეგვძენდა. 
' ამიტომ მოსალოდნელი იყო პარტიის მიერ 
ხალხში ნდობის თუ დაკარგვა არა, განელება 
მაინც. ამას კიდეც გვიწინასწარმეტყველებდენ ! 
ჩვენი · მოწინააღმდეგენი ჯერ კიდევ პირველი 
არჩევნების დროს, მაგრამ არჩევნების შედეგ- 

“მა, როგორც ვიცით, ყოველავე მოლოდინს 
” გადააჭარბა. 

"უმაგალითო გამარჯვება ბევრ რამეს” ავა- 
ლებდა. პარტიას და ისიც ცდილობდა შექმ- 

ნილ. ჯოჯოხეთურ. პირობებში“ ამ ნდობის 

განაღდებას შეძლების დაგვარათ. დამატებითი 
არჩევნებმა, განაპირა კუთხეებშიაც კი, ''ნა- 
თელჰკო თუ რამდენათ პირნათლათ შეასრუ- 
ლა პარტიამ თავის მოვალეობა და რამდენათ 
დიდია ნდობა მისდამი და რომ ამ ნდობას 

ვერ. შეარყევს ჩვენი პოლიტიკური მოწინა- 
აღმდეგეთა. "პირწავარდწილი დემაგოგია. ინ- 
სინუაციებიც კი. 
ეს გარემოება ერთხელ კიდევ ავალებს 

! ვენს პარტიას მთელი თავის ინტელექტუა- 

ლურ და ფიზიკურ ძალების მობილიზაციას, 
რომ შესძლოს იმ . ათასევარი საბედისწერო 
კითხვების მოწესრიგება, რომელიც ასე: აღელ- 
ვებს ჩვენ ხალხს, 

“რა თქმა უნდა, მიფებალიი ხმები არ ნიშ. 

ნავს, "რომ ყველა მისი მიმცემი საკმაოთ შე- 

მნებული ხუცი სოციალისტია. პირიქით, ჯერ კიდევ 

  

    

   

     

“| ჩვენმა ამხანაგებმა, რომ პარტიული მუშაო- 

მაჭრამ” ს აერიაშ ს შერეგი არა ხმების ს ხმცირის., 

"გავენ სწორ შეხედულებას, პროგრამას, ტრა-.. 

დიციას და ერთავად მისთვის უჩვეულო და”! 

  «ამაავა მუნი ოა 

ულ 

გიული მუშაობა აწარმოვონ ამ მხრით. 
სამწუხაროთ, დღეს პარტიის. ორგანიზაცი– 

ების უმეტესობა ისეთ საქმეებშია გართული, 
რომელსაც მხოლოდ შორეული კავშირი აქვს 

“ | პრტიულ. მუშაობასთა. საჭიროა. შეიგნონ '' 

ბის განახლება-გაჩაღება იმდენათ სასწრაფოა, '' 
რომ მისი კვლავ ძველებურათ მიგდება, გინდ“ მ 
დაყოვნება, _ პარტიას განსაცდელს „უმზადებს '' 
3: სანახევროთ გაუნაღდებელი დარჩება ის 

ობა, რომლითაც ჩვენი ხალხი აჯი ო- 
ვენი ჩვენს პარტასს, ბე ფარა ლააბ 

როგორც შედეგი არჩევნებისა, . აღსანიშნა-. 
ვია ისიც, რომ ამიერიდგან დამფუძნებელ”, 

კრებაში იქნებიან დამნაკელების წარმომად- 

გენლებიც, იქნება აგრეი'ვე ჩვენი უკიდურესი 
მემარჯვენეების იდეოლოგიაც (ვეშაპელი და- 
კომპანია). ეს გარემოება ნებას გვაძლევს ვიფი-, 

| 'უნდა · დაშლილიყვნენ. 

| გსარგებლათ თვითგამორკვევის 
ა სრა ბენს და ამხანაგების ვალია ენერ- წ! 

ასეთი ბედი ეწვია 
რუსეთს. ამას ზედ დაერთო რევოლიუცია, 
„რომელმაც მრავალ ერებს საშუალება მისცა 

პრინციპით 

და აბალი ორიენტაციები მიეღო. 
I. რუსეთმა რომ ძველი ტერიტორიეზი აღად- 
'გინოს, მას უნდა ქონდეს ძლიერი ეკონო- წ 

ბული საწარმოვო ძალები, აწდა მტკიცე და 
ძლიერი პოლიტიკური ძალა თავის ძლიერი 1 
ჭმილიტარიზმით. ორივე ეს ფაქტორი დღეს , 
„რუსეთში მინიმუმამდე არის დაყვანილი, რო- 

მელსაც კიდევ უფრო ღრღნის ღა ასუსტებს 
ის საშინელი სამოქალაქო ომი, რომელიც” 

: 'თნადათან ძლიერდება და მით ქვეყნის ბედი 
საბედისწერო ხდება. 

' მტერი და მეგობარი დღეს რუსეთის ტერი- 
ტორიებს იჭერს, ზოგიც საკუთარი სურვი- 
'ლით სხვას. უკავშირდება. ამ მტრების მოსა- 

ჰყოფნის, არც ეკონომიური. 
რუსეთი, სამწუხაროთ, დაიშალა და მიწი“ 

1     ქროთ, რომ დამფუძნებელი კრების ომავალი ”, 

სესიის კოლორიტი რამდენიმეთ. შეიცვლება და” 

კონცენტრაცია ყოველგვარ ინტერესებისა 1 

ელფერს მისცემს... 

რუსქმიჩს | აღდგენა 
ამ ჟამად ბევრს ლაპარაკობენ სხვადასხვა. 

წრეებში რუსეთის ძველ სასღვრებში აღდგე- 
ნაზე. ამ კითხვაში თითქოს ერთდებიან ყრა 
დურესი მემარჯვენენი და უკიდურესი მემარ- 
ცხენენი. რამდენათ ძლიერია ასეთი სხავც 
ლი, იმდენათ ზოგიერთი ჯგუფები ჰკარ-” 

შეუფერებელ გზას ადგებიან... ყველაზე მეტად 

და აქაური რ. ს. დ. მ. პ. ჯგუფი დაისაჯენ.' 
მათი სურვილი ამ ნაა იმდენათ პლიერია, 1: 
რომ ისინი თავის უმთავრეს დანიშნულებას. 8. 

ვინც 1. 
არც კი ფიქრობდა ისე ჩამოშორდა ბალშევი- . 

იმათ წინააღმდეგ ბრძოლაში ხედაეგნ, 

    

ით სოციალისტ- კემოლიუციონერები | 

ძველ საზღვრებში აღდგენა-–უქმი ოცნებაა. 
| განი. 

როკთალზახ დი ალა 

' დამფუძნებელ კრების აარებ შესაფერ? | პ რ შ ს ა 

რუსეთელი არშაკ ზურაბოვის უსოციალ- 
დემოკრატი“-ს მორიგი საღრშაბათო ნომერი! 

| სსავხებ ჩვენი განსაქიქებელი წერილებით. 
ვენი გაზეთის აზრი, 

სასაცილოთ არ ყოფნის-––განა ეს არის მოე- 

ბით გვეუბნება და თანაც დასძენს: 
უსიცრუვე და ცილისწამება ვერ. შეა- 

ჩერებს საქართველოში რევოლიუციის 
1 ზრდას-ორ, 

' 
' 1 

ლობს, არის 

ბისა დაშნაკელების, მუსავატელების და   
კურ რუსეთს და ანარქიისაგან ხსნა ეროვნულ · ა 
თვითგამორკვევაში ჰპოვა. 

რუსეთის ძველ ფარგლებში ”აღდგენა რომ“ 
“| მხოლოდ. სურვილზე იყოს დამოკიდებული, ' 
"მაშინ, რასაკვირველია, ეს ადვილი საქმე იქ-, 
ნებოდა, მაგრამ ეს დაშლა-დანაწილება = 
მოწვეული იყო მეტად რთული მიზეზებით, : 
როგორც შედეგი საერთაშორისო ძალთა გან–) 
წყობილებისა და მისი წარა-მარათ შეცვლა. | 

კერძო პირების თუ პოლიტიკური ჯგუფების? 
სურვილების თანახმად, შეუძლებელია, რად"! 

თიერთობანი უფრო ძლიერია, ვინემ ჯგუ- 
| გან ღრმა ეკონომიური და სოციალური ურ- | 

ფების რეცეპტები. 

ინგლისელების მიმართული იქნება დენიკი- 
ნის წინააღმდეგ კი არა, არამედ-––დენიკინ- 
თან ერთად ის მამარფულ" იქნება „> 
ლიუციისა და მუშათა კლასის წინააღმდეგ“. 
გაზეთის აზრით, საქმეს უშველის მხოლოდ 

ამიერ-კავკასიის გლეხოა და მუშათა ყრი- 
ლობა. ამას გარდა 

უმუშებმა: კარგათ იციან, რომ შრომისა 
და წარმოების განთავისუფლების” ხა აქმე, 
რრომელეიც შინაურმა და ჯარეშე ბრძენმა 
პოლიტიკოსებმა, დემოკრატიის მეგობრებმა 
ჩიხში მოსმწყედიეს ', გადაწყდება მხოლოდ 
იარაღით -–-სამოქალაქო ომით“, 
ასე რომ, მუშათა კლასს მხოლოდ მაშინ 

მიფრი ორგანიზაცია, შესაფერათ განვითარე-% 

  

       
ირ მა აე აიი იი რი რასა 8 დი 

სანელეთრი წ 

ნისია განცხადებები 
რედაქციისა კანტორის 
გოლო ცინ: ის პროსპ. M# 24. 
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და 

–
ო
–
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ეშველება, თუ ის იარაღს 

(და გაჟლე ბს, გაანადგურებს.. 
ისტორიფლი' , 

მოჰკიდებს ხელს 

მ თავის თაცს: 

სამოქალაქო ომის. იდეოლოგობა, სომეხი 
'დაშნაკელების ვითომ ლანძღეა, ლანძღვა 
ქართველი მენშევიკებისა და მუსლიმან მფსა- 
ვატისა; აი რა შეადგენს იშიო დემოკრა- 
ტი“-ს ბრძოლის დევიზს, მა აგრამ რამდენიც 
არ უწდა! სწეროს ამ საგანზე, ზო! რაბოვის” გა- 

| ზეთმა, მასი 'ფშნოდ შეკერილი შააიღის 
/ მაი :5ც. მოსჩანს მოგრძო დაშნაკური „კუდი“... 

უ––__ 

I უწინსმIMმმანი.. საფრანგე(I/ს 
! სMწწაშჩსტურ პარტიაში) 

#. ძველი · რუსეთი. უმთავრესათ ' აგრარული?!, 

'' სახელმწიფო. იყო. მისი საწარმოვო ძალები იმ- 
| + დენათ სუსტი იყო, რომ ეკონომიურ სეაყეევო 

: ზე ფიქრიც კი მეტი იყო. მას ჰქონდა თავის 
" 1 განაპირა კუთხეებთან მხოლოდ 

– · ახალი. –. ყველა. წიბნის. მაღა«იებფი =- ! 

კტიონ ტაბიძე: 
=- ლმქსმბ/ "თი 

22 ივლისის „ჰუმანიტე“ ში დაბეჭდილია 
| რენოდელის წერილი––, ჩეენი პეიშირი “წ. 
დაც, სხვათა შორის, სწერს შემდეგს: ვან 

განვიცდით ისეთ დროს, როცა ყველაზე უფ- 
რო ზაჭიროა, რომ იმ პირებმა, რ ომლებთაც 
სურთ ითამაშონ საპასუხისმგებლო როლი, 
აიღონ თავის თავზე ეს პასოხისმგებლობა 
"სრულიად შეგნებულად. არ არის არავითარი 
საფუძველი, რომ განზე გავდგეთ გაუგებრო- 
ბათა ახსნის დროს, რომლებსაც გარემოება 
ჰქმნის თვით სოციალისტებში, და რადგანაც 

"ჩვენ ვერ მოვახერხეთ მი გვეღწია ესოდენ სა- 
ვირო “მოქმედებათა ერთიანობისათვის, საჭი- 
როა, რომ თვითეულმა გამოსთქვას, თუ 
რას ჰფიქრობს ის და რას სთვლის სასურვე- 
ლად სოციალიზმის განვ ითარებისათვის, 

რომ არსებობს ჩვენ პარტიაში კრიზისი, 
ამაში ეჭვი არავის შეაქვს. ამას ვამტკიცებთ 
არა მარტო ჩვენ „ უმრავლესობა4 ––დაძველებუ- 
ლი სიტყვა, რომელიც არ შეე ფერება ეხლან- 
დელ მდგომარეობას, ის: ევე როგორც ტერ- 
მინი; უმცირესობა «ამ. ასვე ამბობდა პარტიის   

"გერებლათ რუსეთს არც ფიზიკური ძალა ! ტი სას გაქრთიანებას. 

“ მე არ ვმალავ, რომ ეს 

რომ გურიაში და! 
სავაბააავა ბ. ბალშევიკების ფირმით მრავ- ' 
ლათ მუშაობენ დენიკინის აგენტები, გაზეთს ' 

ლენის მარქსისტული ახსნაო, ნიშნის მოგე- ! 

შემდეგ, გაზეთის აზრით, ის მთლიანი ფრონ- 
ტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა უგა-! 

„მჭიდრო კავშირი ქართველ მენშევი კვა! 

მდივანი მის უკანასკნელ სარმერზე. 

საფიქრებელი იყო, რომ ომის დამთავრება 
მოსპობდა პარტიაში შექმნილ გამწვავებას , 

| მაგრამ ეს არ მოხდა. 

იმედი გვქონდა, რომ სრული შეთანხმება, 
1 რომელიც მიმართული იყო კლემანსოს სამ- 
' წუხარო' საშინაო. და საგარეო პოლიტიკის 
ს (ოანააღმდეჯ. მოახდენდა ამ ! სასწაულს. ვარაფ- 
| დიც გვქონდა, რომ წინმდებარე არჩევნებში 

1 მო ომზადების აუცილებლობა აიძულებდა პარ. 

მართალია შედგენილ 
: იქნა მოქმედების პროგრამა, მაგრამ ეს პრო– 

' გრამა როგორღაც ორმოში ჩავარდა, 

1 თარ აი პროპაგანდა მას არ მოჰყოლია. პირ- 
', იქით, მიიღეს თუ არა ის, საწინააღმდეგო 

|| შეხედულებანი ერთმანეთს შეეჯახა. 
! გარემობა დიდი 
1 : წყა არო იქნება პარტიის სისუს; ტისა, მიუხე- 
დავად. ჩვენი გაზეთ ების მკითხველთა რიცხვის 
გამრავლების და ჩვენ ორგანიზაციის თანამ- 

ჭ 1 გრძნობ პირთა წოდ მე ვიცი, რომ ზო- 
გიერთი ჩვენი მეგობარი სხვანაირად პფიქ- 

რობს. ისინი მიისწრაფიან, როგორც თითონ 

ამბობენ, „ერთიანობისაკენ მარცხნივ“. 
| რამ ეს უკვე არ არის 

9 

არავი- 

მაგ- 

ამ მის- 

კრიზი- 

პარ- 

ერთიანობა, 

| ს აფებისაგან ! წარმოსდგება ის 

სი, რომელზედაც ლაპარაკობდა ჩვენი 

ტიის მდივანი პარტიის საბჭოში, როდესაც 
ის მოითხოვდა ზომები მიგვეღო იმ ამხანა- 
გების წინააღმდეგ, რომლებიც ერთ და იმავე 
დროს.ჩვენ ორგანაზაციასაც ეკუთვნოდენ და 

: „კომუნისტების“ ორგანიზაციასაც. 
1 არც ერთი სოციალისტი, რასაკვირველია, 
არ უარყოფს „კომუნიზმის "ან და „კოლექ- 
ტივიზმის“ ცნებას. რაც არ უნდა იფიქრონ 
ბურჟუაზიულმა ინდივიდუალისტებმა, მთელი 
ევოლიუცია მიდის წარმოების კოლექტიური 
ანუ კომუნისტური წესის მიმართულებით. 

ამას ყველა სცნობს. აგრეთვე არ არის ისეთი 

სოციალისტი, რომელიც ეხლა რევოლიუცი- 
ურ მდგომარეობას არ სცნობდეს. 

ომამდე მსვლელობა რევოლიუციურ ევო- 
ლიუციისა--მომიტევონ ერთად ხმარება ამ 

სიტყვათა რომელთაც ხშირად 
ნეთს. . უპ: არღაპირებენ –– ნელი 

ყოველ ' ჭკვიან 'რეგოლი- 
უცია იყო აუცილებლობა რომლის თა- 

ვიდან აცდენა არ შეიძლებოდა. 1914 წლის 

ერთმა- 

მოსჩანდა. 
ადამიანისათვის 

2 აგვისტოს დაჰკრა პოლიტ კური და ეკო- 

ეე“ “41 
წელი მეთის VII) 10)
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ხეყააბ ზენ. ანრის 

დღეს 
საბჭოთა იგარმა ჟიტომირი დაიბრუნა, 

პეტლიურას დგარმა დაიჭირა კიევის რაიონ. 

ში ფასტოვი და ბედაია ცერკოვი, დნეპრის 

რაიონში დენიკინლებმა კანევი დაიჭირეს. 

ინგლისის ესკადრას დახმარებით. მტერმა 

დესანტი გადასხა დღა ადესა აიღო. 

უნგრეთის დაპყრობისა და იქ მოხდენილი 

რეკვიზიციების გამომოკავშირეებმა ნწოტით 

მიმართეს რუმინიას და მოსთხოვეს პატივის 

ცემით მოეპყრას მოლაპარაკების პრინცი- 

პებს, 

თ–მაღლესმა საბჭომ გადასწყვიტაარ სცნოს 

ერც შერცოგის იოსების მთაერობა. 

გერმანიის მთავრობა თანახმაა ზემო სი 

ლეზიას ავტონომია მიანიჭოს 

“ 

„ნომიჟრი აბსოლაფტიზმის საათმა. დამარ- 

ცხებამ. მოსპო ის რეჟიმები, რომლებიც ატა- 

რებდენ დიდ ნაწილს ომის პასუხისმგებლო- 

ბისას. დანარჩენი მთავრობანი, გარშემორტყ- 

მულნი სიძნელით, ისეთ უფსკრულში აღმოჩნ- 

დენ, რომ ყველა გრძნობს, რომ მათთვის. 

შეფძლებელია იქიდან აშოსვლა, თუ ისინი გა- 

დაჭრით და მთლიანად არ გასწყვეტენ კავშირს 

ძველ რუტინასთან და არ წავლენ იმ გზით 

რომელიც ახალ ქვეყნისაკენ მიდის. 

სოციალიზმი კარებში აკაკუნებს. ონდა ყუ- 

რი უგდოთ ამ კაკუნს, უნდა გავიგონოთ. ის. 

ჟორესი წინასწარ ხედავდა ამ გარემოე- 

ბებს, როცა ის 1905 წელს ერთ ერთ თავის 

შესანიშნავ სიტყვაში აფრთხილებდა ბურჟუა- 

ზიას ომის გარდაღვალ შედეგებში. ის ამბობ- 

და, რომ მრავლ ადგილებში სოცია- 

ლური გადატრიალება მოხდება სიძნე- 

ლით, რომელსაც თან დაჰყვება რეაქციაც და 

საშინელი ძალდიტანებიც. ეს აზრი სტანჯავდა 

მას. მისი 

მეთ შედეგი იყო იმ მწარე. გი რძნობისა, რომ 

სოციალიზ?ი შეიძლება · ყოფილიკო, ასე 

ვსთქვათ, მემკვიდრე სამხედრო ველჯრობის 

და ს: სისტაცისას ეს აზრი მან გამოსთქვა 

„აზალ. ჯარში% და არაი ბურჟუაზიას ძალ- 

ღონე ეხმარა, რომ დაემყარებინა სოციალუ- 

რი სამართლიანობა. „ამ ძალ ღონის ხმარე- 

ბის საპასუხოთ--სწერდა ის--მუშათა კლასის 

მოვალეობა იქნება თავისუფალი შეკავშირება 

და დისციპლინა. ეს იქნ; ება მის ინტერესების” 

თვისაც; ის არაფერს არ მო: აგებს, თუ თავის 

მოთხოვნილებებს უხეში ფორმა პროლერა- 

რული ცივილიზაცია არ უნდა ეჩვენოს  ქვე- 

ყანას ველურის ნიღაბით. განადგურების აქ- 

ტებს თავის შედეგად აქვთ არა მარტო. შე- 

ცდომაში შეყვანა კაცობრიობისა სოციალიზ- 

მის აზრის და ენერგიის შესახებს, რო- 

მელიც დამყარებული · იქნება აღმაშენე- 

ბლობაზე„ ორგანიზაციასსს და წესიერება- 

ზე. აძლევე” რა პროლეტარიატს უცა- 

ბედი ძალის მოსვლის ილიუზიას, ეს აქტები 

აშორებენ მას ნამდვილი ძალის ძიებისაგან, 

რომელიც მდგომარეობს ორგანიზაციის გა- 

ფართოებასა და მოქმედების მეთოდიურობის 

ზრდაში“ 

ამაში 'ხოზ არ, მდგომარეობს „ტემპერამენ- 

ტის და აზრიანობის 

ლიც. ჩვენ მუდამ გეყოფს? ამაში ხომ არ არის 

სიძულვილი ომასადმი რამოდენი- 

სხვადაჩხვაობა, რომე- 

ჩვენი კრიზისის რაოშა? 

უნდა გვახსოვდეს, რომ რევოლიუცია არ 

არის აუცილებლივ ძალდატანება. ჩვენ, ეს 

სისწორით აღვნიშნეთ ჩვენ პარტიულ პროგ- 

რამაში უნდა მხედვილობაში,„ გვქონდეს, 

რომ რეყოლიუცია, თუ ის არ მოხერხდა, არ: 

იქნებ სოციალური გადატრიალება. უნდა. 

მხედველობაშია მივიღოთ ისიც, რომ ბრძოლა · 

იქნება ცალ და (კალ და რომ ბრძოლა მო-:' 

(ახა პააარამბიკობდი ხასია ეშე აამ 
ჯ 

ს ეამრბა. ხახააბა ა. საცაალიMას. იმედი. 'დაშნ 1 უტიუნ 
აქვს, რომელაც »ვანტიჯრისაკენ. არ მიჰ-' ს ა 

ყავს. 

  

აპანჯსპწელი. ჩნრგეგი · 
ბაქოში 

81 აგვისტოს ბაქოში ათავებს თავის საქ-. 

მეებს დიდი ბრიტანეთის საზღვაო ტრანსპორ- · ეი ვ 

ტი. მთელ საქმეებს და ინვენტარს ადერბეი. ს 

ჯანის მთავრბას გადასცემს. 

ასტრახანიდან ბაჭოელ ლტოლვილების და %.. 

ბრუნება სექტემბერში გამოირკვევა. მოხალი- 1 

სეთა სარდლოლამ თანხმობა განაცხადა. მის- : 

ცი! ს 4 #აგემი, ლტოლვილების გადმოსაყვანად, “ 

ლვილები დაბრონდებიან ბაქოში პარ- 

გება გროყვით, . ან ალიქსაჩდროვსცის.. 

ფოდრტით. 

21. აგვისტოს პარლამენტში წე შია სა? 

კითხი ბაქოში უნივერსიტეტის გახსნის შესა- 

ხებ. ამ კითხვამ ცხარე კამათი გამოიწვია, 

რადგანაც თითქბის ყოველ ფრაქციაში იყვ · 

ექტისა. , პრინციპიალურად 

უნივერსიტეტის გახსნისა არავინ ყოფილა, 

მაგრამ მოითხოვდენ კანონ- -პროექტის კომი- 

სიებში და ფრაქციებში გადაცემას, მიიღეს 

დადგენილება, რომლითაც არი მეორედ 

უნდა გაირჩეს 
ათ თნას ადოლფი 25C 

საქართველშს მარშემშ 
მოხალისეთა „საბუთები“. 

მოხალისეთ» ჯარის გაზეთი „კავკაზსკი 

კრაი% განაგრძობს წერას საქა რთველოსა და 

ადერბეიჯანის წინააღმდეგ. გაზეთი ჩვეფლე- 

ბრივათ სწიხლავს ამ რესპუბლიკებს, სამაგი- 1 დ, 

ეროთ, ქებათა-ქებას ასხავს სომხეთს. 

მოთხრობილია გაზეთში, თუ როგორ "სას- 

ტიკად გააკრიტიკეს დაშნაკელებმა საქართვი- 

ლოს პარლამენტში ფინანსთა მინისტრი, რო- 

გორც არ მცოდნე  ფინანსიური საქმეებისა, 

ვინაიდან თფილისის გინდ ბათუმის ქალაქის 

გამგეობებში მინისტრობა არ შეისწავლებაო... 

საინტერესოა გაზეთის მიერ ქართველების 

დახასიათება საერთოდ. სსრ) თქმით ცქარ- 

თველები არას დროს არ ყოფილან შრომას 

მოყვარენი, ქართველობა ბუნებით უდარდე- 

ლი ხალხია, განწყობილი პოეტურათ და 

შორს მდგომი ფხიზელი, საქმიანი აზრებისა- 

გან ამიერ-კავკასიის ყველა “ერებში ყველაზე 

უფრო მხიარული ხალხი ცხოვრებაში ქარ- 

თავლები არიან, ყველაზე უფრო „მოწინავე“ 

ოტოპიური პოლიტიკის სფეროში. და ყვე- 

ლაზე ჩამორჩენილი პრაქტიკული საქმიანო- 

ბის სფეროში. ტიპიური' ქართველის დევი- 

ზია-- ძმობა, მაგრამ ძმობა არა შრომაში და 

აზროვნებაში, არამედ-–სიმღერაში და ღვი- 

ნოში. და რა უარყოფითაც არ უნდა შევხე- 

დოთ ამ მოქლენას, არ შეგვიძლია არ ვსთქვათ, 

რომ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება არ შეი- 
ყვარო. ქართველი, ვინაიდან ის არის ცხოვ- 

რების ნაზი სიმღერა. ასეთი იყო ის მუდამ. 

უკანასკნელი რევოლიუციის დროს ის გარ- 

ყვნეს გართველმა სოციალ-შოვინისტებმა, რო- 

ცა ჩაუნერგეს მას სიძულვილი რუსებისა, 1. 

სომხებისა და „სხვა ერებისადმი, ეს სიძულვი- 
ლი ქართველის ბუნებას არ 

შეესაბამება ვისიმე სიძულვილი. ჩვენ საფუ- 

ძველი გვაქვს დავამტკიცოთ, რომ საქართვე- 

"ლოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მეთაურ- 

' თა, რომლებიც ერთავად სოციალ-შოვინისტ 

„ამნანაგებისაგან–“ შესდგება და · ქართველ 
მშრომელ ხალხს შორის გაუვალი უფსკრუ- 

წზელოვნურია. 

” ლია“, 

შემდეგ გაზეთი აღნიშიავს, რომ უესოციალ- : გ 

' შოვინისტები“ ქართველ ხალხს ვერაფერს 8 მის- 

ცემენ--ხალხი კი ყველაფერს მიიღებს მონა. 

ლისეთა რუსეთისაგან და ასე, საქართველო 

ვიგოთ, უნდ» ვიყვნეთ არა მარტო ღოზიერნი, 1 რუსეთს შიეფერთდეს რ 

არამედ მარდნიც, როცა ვებრძვით მოწინაად- : : 

მდეგეს, რომლის ღონე ექვს გარეშეა და რომ- : 

ლის ნიზარდეც არ ჩამოუვარდება ამ ღონეს. 

ცუდად დაწყებული ბრძოლა წაგებულ იქნება. ; 

ამის მრავალი მაგალითის ნახვა შეიძლებოდა ; 

ბრპოლის ველზე. ცოტა არ ყოფილა ისინი 
სოციალურ კონფლიქტებშიაც. 

მე ვბედავ და ვამბობ, რომ ეს უკანასკნელ- 

ნი მეტად ძსაელია, რადგანაც მათი შედეგები 

მეტად შორს მიდიან. წარზოების ორგანიზა- 

ცია, რომელიც უნდა დაჰყვეს სოციალურ გა- 
დატრიალებას, აუკცკილებლობის ძალით ვერ 
იქნება ერთი დღის საქმე. ადამიანთა ურთი- 

ერთობანი ისეთი დახლართული ლაბირანტია, 

რომ მუშათა კლასი, თუ ის არ არის მომზა- 
დებული თავის ამოცანისთვის და არ არის 

დარწმუნებული თავის ძალებში, დაჰკარგავს : 

! 

ჩვენ სამხედრო ძალაზე კი. გაზეთი. ასეთი 

| წარმოდგენისაა: „ჩვენ შეყვიძლ ღია დავამტკი- 

· ცოთ, რომ ქართველი აფიცრების დიდი უმ- 

რავლესობა თავის გულის სიღრმეში წინან- 

დებურათ თავს თვლიან რუსის სამსახურის, 

რუსთა არმიის აფიცრებათ. აზ ხანად ისინი 

გაჩუმებულნი არიან, მაგრამ დაჰკრავს მეთორ- 

მეტე ჟამი მათი. სიჩუმისა და ისინიც ალაპა- 

რაკდებიან ქა“ თველ მთავრობის მოლავზე 
ენების საპასუხოდ--რუსთა იარაღით". 

ასეთი შინაარსის „საბუთებითაა“ აქრელე- 

ბული მოხალისეთა გაზეთი! 
ქართველი აფიცრობას რომ არ გაამართ- 

ლებს დენიკინის მავი გენერლების იმედს, 

ამის მაგალითები ჩვენ აუარებელი გვაქვს...       : ლად საქართველო ადერბეიჯანის 

ამ შემთხვევაში ერთად“ ერთ ? რეალურ ძა- 

ზურგში, 

შიგ სწორე გზას. იგი ვერ ექნება “1. სა- : რომელიც დენიკინელთა იმედს გაამართლებს, 

ბედნიერო შეხვედრის შემთხვევებისა. 

აი, ჩემის აზრით, რა არის საჭირო, როვ. 

ჩვენ გავითვალისწინოთ ჩვენთვისვე და ვაჩ- ღალდზე. ისე, კი, ს ემე, 0029X. –_ 9-X 7 . 

? იქნება დიშნაკცუტიუნი. ეს, ასე. ვთქვათ, 

დარჩება მოხალისეთა იმედათ მხოლოდ ქა- 

· აიღო და ხელში: ჩაიგდო 

ი ეჭვი. არავის არ ბად 

ასაჭანილოს, დეპეშათა. სააგენტო 
| აც აგვისტო. გს აიისაფს 

'სალთყვიკიბის ცხო ბიბი. 

"98, ჩრდილოეთის ფრონტი: მეჟოზერის რა- 
:1იონში ოლონეცის მიმართ. ლადოგი” "ტბის 

„ მროსკოვი. აგი 25. სამხედრო ცნობა. "აგვ. 1 L 

| უნვეიით თას ბა” 

    

     

       
   

   

საკმზაა“ 

| ნაპირზე მტრის · "იერიშები მოვიგერიეთ.. ლუ-! ჯთა ისის მა 

= “ გის რაიონში პლიცსის დასავლეთით 2 სო. 

ფელი დავიჭირეთ. პსკოვის რაიონში ჩვენმა 

ჯარმა მტრის იერიშები მოიგერია, სოფელი 

ტვიისმფრქვეველე 
L ' აზ) 

ნენ მომხრენი და» წინააღმდეგნი პანინპხობს ს დვინსკინ რაიონში უციანის მიმართ ნო. 

წინააღმდეგი · 
ვო ალექსანდროვსკიდან 10 ვერსით დავიზხი 
"ეთ. ნოვოსვენციანის "მიმართ. 

რაიონში ბრძოლა. გრძელდება, პლოცკის 'რა-. 

გადასვლას, მაგრამ უკუ ვაგდეთ. სამხრეთ. 
.: დასავლეთის ფრონტი. ჩვენ ჟიტომირი  და- 
ვიბრუნეთ. პეტლიურას ' ჯარმა ფასტოვი. 

ბელაია ცერკოვი დაიჭირა. “დნეპრის. ხან! 

"ონში დენიკინელებმა .. კანევი · ' დაიჭირეს. · 
მარცხენა ნაპირზე · პარიშევკის · 

სამხედრო გემებიდან სროლი". შემდეგ მტერმა. 

დესანტი გადმოსხა და ოდესა აიღო, ეკატე-!' 

რიწოდარი. 16 აგვისტო. ყარაბახში · სომეხთა | " 

გაზ უ„ნაშე სლოვო“. 
სიტყვით, ამ ბოლო დროს იქ სომეხთა დევნა. 

დაიწყო. მდიდარ სომხებს სახლებს და უზჩებზ. 

ართმევენ. : 

'ინბლისური პარმსის ცნობები. | 

სამხედრო სამინისტროს ' ცნობით,. აგვის” 

ტოს 20 მურმანსკის ახლო კაპალჩიდან # 

დევნა და რამდენიმე მილის მანძილზე სდევნა.. 

ონეგის ტბის აღმოსავლეთით. მოწინააღმდეგის 

9 რაზმი ჩვენ ხელში მყოფ (1?) ზე "დასხმას. 

ცადა, მაგრამ გზა აერიათ ერთმანეთს შე- 

ებრძოლენ და დიდათ, დაზარალდნენ. · 
უკანასკნელ ცხობებით, შესაძლებელია 68. 

რუს შორის. სამხდრო მოქმედების დაწყება 
დღე დღეზვა. მოსალოდნელი. პარიზში“ 'სამი- 

ნისტროებს ცნობა მოჟვიდათ, რომ მოსა- 

ლოდწელია ახალი საფრთხე, რომელიც, რო- 

გორც ფიქრობენ, მთელ სამხრეთ ამერიკას 

მოედება, რადგან ორივე სახელმწიფოს. მრა– 

ვალ რიცხოვანი მოკავშირე ყავს ლათინთა 

რესპუბლიკების შორის, ' 

მექსიკაში ისეთი მდგომარეობა შეიქმნა, 

რომ ყოველ თამს არის მოსალოდნელი დიდი 

ამბების დატრიალება. 

წრეების საერთ აზრი ისეთია, რომ თუ შეერ- 

თებული შტატები რაიმე მანდატის მიღებაზე 1 

· დასთანხმდა, მაშინ საფრანგეთი პირველი მი- 

იღებს მექსი ის მანდატს, რათა მოსპოს ამე- 

რიკის ზურგში არეულობის შესაძლებლობა 

და ევროპის სახელმწიფოებს თავიდან ააცი- 

ლოს ამ არეულობაში მონაწილეობის მიღება, 

ჭერმანული პრესის ცნობები. 

ელზას-ლორენში გერმანიის მოწინააღმდე- 

გენი არა მალავენ თავის ოკმაყოფილებას 

ფრანგების ბატონობით. 

გერმანიამ დანიაში 8 მილიონი ტონა კარ- 1 შ 

ტოფილი იყიდა. 

ფიანზული პრესის ცნო.ბები. 

უნგრეთის პოლიტიკურ მდგომარეობის გან- 
ხილვის შემდეგ უმაღლესმა საბჭომ გადას- 

წყვიტა ერცჰერცოგი იოსები არ სცნოს და 

შესაფერი დეპეშა გაუგზავნა მოკავშირეთა 

კომისია, ბუდაპეშტში, რომ მოკავშირეებს 

ძალიან სურთ მტკიცე ზავით შეეკრან უნგრე- 

თის ხალხს, მაგრამ ამის საშუალება არა 
აქვთ, ვიდრე ახლანდელი მთავრობის ·ხელ- 

შია ძალაუფლება. მოკავშირენი კიცხავენ 
'ამ მთავრობას, რადგან მან გადატრიალე- 
ბის მოხდენით და უცხო სახელმწიფოე- 

ბის «არის შემწეობით ჩაიგდო ხელ- 
· ში ძალა-უფლება და სათავეში ჩააყენა ჰაბს. 
ბურგი, რომელსაც სხვებთან ერთად ბრალად 
ედება ომის გამოწვევა. უპირველეს ყოვლისა 

შინ შეიძლება ნდობის ღირსი "ეროვნულ. 

ყრილობის ზოწვევა. 
განზრახულია სილეზიის ამბების. გამოსარ- 

კვევად იქ გერმანელთა და პოლონელთა შე-”   
  

დრუსოვიჩის “ 

იონში ჩვენმა ჯარმა მდ. Iმჩის ხაზი დაიჭი- | ვე! 

რა. სამხრეთით მტერი შეეცადა · 'ბერეზინაზე | კ 

რაიონში მუშ. 

დაიხია შავ ზღვაზე ინგლისის ესკადრის 801 და; 

დარბევის ცნობის  მოთავსებისთვის დახურეს 1 8ე' 
ბაქოდან ჩამოსულთა! 

ი. ბას: ს გნარცისე: გაახარა ს 

ვერსზე ჩვენმა ჯარმა მტერს შეუტია, გან. 

წის ამერიკაში ომი მოხდეს ჩილისა და პე– 3 

მანდატების. შესახებ · ამერიკის · სამხედრო | 

საჭიროა იოსების განდევნა და მხოლოდ მა-1 _ 

„გერმანიის ს ფიობ , 

                          

    

                    

   
   

        

   და | პირველი: საოლქო. ყ რილობა 
თის გვარდიისა 'წიწებ გ 

ბას, დამფუძნებელი. 
ბას გიძღვნით. მობალიე 
საქართვე რთველოს 'ხ 

ცეცხლსა და 

  

   

    

   

    

  

     

  

   

  

   
   

          

            

   
   

       

  

    

  

   

  

   

    

     

    
   

   
   

      

   

    

      

    

    

  

მოვსთქვამ, რომ ამ, 
დან თქვენს მტკიცე და ერ 
ნება დაცული და თქვენი 
რესპუბლიკის ნორჩი ჯარის. 

უმალვე დასცემს დემოკრ 
ლების მტერს, თუ მან. "კიდევ 

მუდმივი ითვებს მეხები 
ხალხო გვარდიას“, 

დამფუძნებელი 

ვათ იმისა,. რომ აპრილის · შ, 

ცვლილება არ მომხდარა. 
ტება შემოსავლისა აიხსნება 

დათანობითი მოწესრიგებით, | 
უფასო მგზავრობის შემცირებით. 
სხვა ღონისძიებით რკინის გ. 
წორმალურ კალაპოტში. ჩასაყენ.; 

დეპარტამენტის ცნობით შემ 

ფულით რკინის გზის კასებში (არ. 

'თვლილი მოკავშირეთა სარდლობი! 

რო მიმოზიდვისათვის მისაღ : 

1919 წ. აპოილში--12. 927. 616 

15,789. 833 მან. „ ივნისში––1 
ივლისში--22 824. 103 მან... თ. 

-+- დაჭრა. 95 პყყისის. 

კოჯორის გზაზე, ია. ა 

იყვნეს ამხანაგებმა ავტომოზიდ 

ლაზარეთში, დატოვეს 24% და თი  



    

   

  

    

   
   

  

მოს ოოხზივე დავხოცოთო. 

            

      

   
      

  

   

   

    

  

    

    

  

     

  

   

   
   

   

    

     
   

    

    

  

   

                

   

  

   

     
   
   

          

   

  

   

     

   

  

    

   

  

    

  

   

   
     
   
    

    
   
   
     

     

   

  

   
     

  

   

    

    
   
   

    

    
    
    
   
    
    
    

  

    

    
     
   
    
     

  

    
   

    

    

   
   

  

   

    

   
   

  

   
   

  

    

    
     
   

      

ს რის და .. 
დაუჭრია. თათბირის შემდეგ 

) ვეცხსს გადაუწყვეტიათ ყაჩაღე. 
არი ავი იიევ იყვ ედგოვარეო: 
ჰებოჭილნი) როგორცა იყვნენ. 

შემდეგ ოსებს მოუყვანიათ 
რპლი. ტყვეებს უთხოვნიათ ოსე- 

, როცა ოსები ცხენისკენ მი- 
მ იხუცი მგზავრი სცემია ერთ 

) და ანა საეულათ წაფ ლ მას 
მისი ვაჟი, სამი კი მეორე ყაჩაღს 

ამკვდრო-სასიცოცხლო 
ი წაურთმევიათ და ორივე იქვე 

ა თოფის ხმაზე მისფლა მესამე მა- 

ე აწანავს: ნაცარცვი ჩოხა. ყა- 

ერილი მათი მესაიდღმლე გაქ- 
საი 1 

   “ ადმინისტრაციისა 

ილ იქნა მოხსენებები »დგილები- 
ს მოსამს:ხურეთა, ფარმაცევტე- 
ტრის მუსიკოსთა, მებაღეების, 
ს ადელხანოვის ქარხნის. მუშე- 

აწესებულებათა · მოსამსახურე- 

ოს მუშების, ნამხედრო სარდა- 

ის, სავაჭრო სამრეწველო დაწე- 
ამსახურეების, აბანოების მუ- 

ა ტების, ხეზე მომუშავეების, 
ბის, ბეჭვდითი საქმის მფშების, მრე- 

2. პარიკმახერების კავშირებმა გა- 
რომ ისინი იმუშავებენ კვირას, 81 
"რომლის შემოსავალი მთლიანად 
ფრონტესთვის, სახელმწიფო დაწე- 

ათა დაბალ მოსამსახურეთა კავშირს 
რადგანაც ჯამაგირი მცირე აქვთ, 

ეებმა. "თავისი ნებით "შესწირონ ამ 

საც რამდენი სურს, „ნემსის პრო- 
ს” კავშირმდ უარი განაცხადა 
პროლეტარულ დღეში“ მონაწი- 

იღებაზე, "მაგრამ სახალხო გვარ- 

"რაიონის მკერავებმა,„ მიუხე- 
ესა, რომ ისინი იხდიან 1 9%/ სა- 

! იისთვის დაადგინეს იმუშა- 
და მთელი სამუშაო ქირა გადაი- 

ნტისთვის ვინაიდან დიდი ნაწილი 

ქალებისა” უმუშავრად არიან და 
ობს, მათ სახლში აქკთ სამფშავოე- 
ი ქალების კავშირმა დაადგინა ამ 

ორე ხალათის სამუშაოს ღი- 
ი '"ელექტრიკ კების კავშირი პრინცი" 

ნააღმდეგი არ ყოფილა:;ფრონტის 
„ დღისა“, მაგრამ კითხვის საბოლოო, 

სბელად საერთო კრების მოწვევ· გა- 

ლითონზე მომუშავეებიც საერთო 

წვევენ ამ კითხვის საბოლოოდ გა- 
იელად. მოფერების კავშირი ტეხნიკუ- 

' ბით წინადადებას აძლევს თავის 
"თავის შემოსავლიდან გაიღონ ამ 

'თვის რამდენიც სტრთ. 

ზე გადასწყდა, ვინაიდან ელექტრი- 
ეს უმუშავრობა შეაჩერებს სხვა 
მოებებსაც, წინადადება მიეცეთ 
ბლივ იმუშაონ ამ დღეს. სახელ. 

დაწესებულებათა კავშირს გადაეცეს, 
ინ ამ დღეს, რადგან ამგვარი მი- 

“ კავშირებსაც ექნებათ. გადაწყდა 
' მიმართონ ფოსტა-ტელეგრაფის 
ა სახელმწიფო მოხელეთ, რომ 
ჭირონ ამ საქმეში. 

სა სავაჭრო სამრეწველო დაწესე- 
ქალაქთა კავშირის, საავტომობი- 
”ის,. ადელხანოვის ქარხნების და 

სა და საპნის. სართავი და ბამ- 
ააა სექციის წარმო. 

ენები · "წიხლებს გვესვრის და. 

ჭიდილის” 

“და. იის | „ისიც. ა 7) 

პროლეტარული დღის“ მოსიწყო– 

იე · კონფედერა ომლის მ 
დიტო. დაწესებულება

თა მუშების, კონფედერაცია, 
რ ლ ანდატი 

ტოსაც შესდგა კრება, სადაც მოს-“ 

' ა ლებათა პატრონებ 
რიყყითინ. კი ისევ გაზეთი. ი. 

ა” სანადიროთ", თან ოსუ- 

  

გარდა. საბჭომ დაადგინა ამ დღის სამუშაო · 
ქირის შეკრება მოხდეს · 4. სექტემბრამდე. 

1ა2> წე“. 

' სომსეთშ9ჩ 
სომხეთის დამოუკიდებლობა და ესერები. 

' სომხეთის. სოციალისტ-რევოლიუციონერთა 
პარტიის ორგანიზაციების კონფერენციამ 19 

აგვისტოს შემდეგი დადგენილება გამოიტანა · 
სომხეთის "დამოუკიდებლობის შესახებ: სომ- 

ხეთის სოც. -რევ პარტიის ორგანიზაციების . 
პირველმა კონფერენციამ ჯანიხილა რა საკით- 
ხი სომხეთის დამოუკიდებლობისა, ადასტუ- 
რებს იმ შეხედულებას, რომელიც ამ საკით- 
ხისადმი არსებობდა პარტიაში და იღებს 
"მხვკედველობაში, რომ ქვეყნის სოციალ პოლი- 

ტიკური მდგომარეობა მოითხოვს მომხრე იყოს 
პარტია მთელი გაერთიანებული სომხეთის 

გაერთებისა ფედერალისტურ საფუძველზე რუ- 
სეთის დემოკრატიულ რესპუბლიკასათან". 

ს ასმაყიეთის "სოციალისტები და სომხეთის 
საკითხი. 

ოსმალეთის სოციალისტური პარტიის თვალ- 
საჩინო წევრმა "შემდეგი განუცხადა ერთ ჟურ- 

ნალისტს: „სომხეთის საკითხს ჩვენ ვუკავში- 
რებთ ოსმალეთის საკითხს. ოსმალეთში არ- 
სად არც ერთ ელემენტს არა ჰყავს აბსოლიფ- 
ტური უმრავლესობა, იქ, სადაც სომხები ბლო-. 

მათ ცხოვრობენ, უმრავლქსობა მაინც მუ- 
სულმანები არიან, სადაც "არაბები მრავალ-. 
რიცხოვანათ სთვლიან თავს თურქები საგრძ- 

ნობელ ნაწილს წარმოადგენენ. ამიტომ შეუძ- 
ლებელია ლაპარაკი სომეხთა, ბერძენთა, ანუ 

არაბთა უმრავლესობაზე. ჩვენ გვგონია, რომ 
იმ ოლქებს, სადაც ჩამოთელილი ელემენტები 
მცხოვრებთა საგრძნობ ნაწილს წარმოადგე- 

ნენ, უნდა მიენიჭოს ავტონომია. ყველა ამ ავ– 
ტონომიურმა სახელმწიფოებმა უნდა შეჰქმნან 

უნდა აი- 
ღოს ერთ-ერთ დიდმა სახელმწიფომ. აი ამ 
სახით ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ. ძველი 
ოსმალეთი, ამ აზრს ვიცავთ ჩვენ ამერიკის 
დელეგაციის წინაშე. 

_“. 

გრიგელ ლაღიძის ,,საჰმე“ 
ვგონებთ, პირველი საქმეა ჩვენში, რომე- 

ლიც სათანადო ოქმში არის 

მთავრობის წინააღმდეგ გამოსფლი პირისა. 
და ეს პიროვნება გახლავთ სი საისტა' 

ფედერალისტთა პარტიის წევრი გრიგოლ 

ლაღიძე. 
ამ საგანზე შედგენილი ოქმი, რომელიც აქ-. 

ვე მოგვყავს, ადასტურებს იმას, რაც ჩვენს 

გაზეთში ეწერა... 
აი ეს ოქმიც: „1919 წელსა, აგვისტოს 8 

დღესა ს. ყაზბეგი. მე, ქვემო ხევის საზოგა- 

დოების კომისრის მოადგილემ სტეფანე ნი- 
კოს ძე შუშაშვილმა შევადგინე ოქმი შემ- 

დეგზე: 8 აგვისტოს საღამოს 8 ს. ს. ყაზბე- 
გის ეკლესიის ეზოში მოხდა სახალხო ყრი. 

ლობა. 

რობის შესახებ შემდეგი სიტყვები: ჩვენ მთაე- 
რობას არაფერი არ გაუკეთებია, შესქამა 
მთელი საქართველო, მან ქუთაისის მაზ- 

რაში ერთი ყაჩაღს გულისთვის”  ააწი.· 

ოკ მთელი სოფელი, ,· მთავრობის გან- 
კარგულებით ოთხასი კაცი გაამათრახეს, ათი 
ქალი გააუპატიფრეს და ორმოცი კაცი და. 

ხოცეს. ასეთი მთავრობა ჩვენი ნდობის ღირ- 

სი არ არის, ჩვენ მას ნდობა არ ანდა გა- 
მოუცხადოთ. ვინაიდან ყრილობის თავმჯდო- 

მარემ ს. ყაზბეგში მცხოვრებმა პავლე შა- 
დურმა ორატორი არც ერთხელ არ შეაჩერა 
და არავითარი გაფრთხილება არ მისცა მთა- 

ვრობის წინააღმდეგ მოლაპარაკეს, შემდეგ 
მოვიწვიე სახალხო კრებაზე. დამსწრენი, რო: 
მელთაგან პირველმა--იასონ სანიშვილმა გა- 

ნაცხადა შემდეგი: 3 ამა თვეს ღავესწარი ს. 
სტეფან:წმინდაში ეკლესიის ეზოში სახალხო 
კრებას, საცა ფედერალისტების წარმომადგე- 

ნელმა გრიგოლ ლაღიძემ ცილი დასწამა მთა- 
ვრობას, მთავრობამ ქუთაისის გუბერნიაში 

ერთი ყაჩაღის გულისთვის ოთხასი კაცი გა- 
ამათრახა, ათი ქალი გააღპატიფრა, ორმოცი 
მოჰკლა, ასეთს მთაგრობას ნდ.იბა არ უნდა 
გამოვუცხადოთ. მთავრობამ რატომ ქალაქი 
ვლადიკავკავი არ დაიჭირა, რომ იქიდან სურსა 
თი შემოგვეტანა. მთელი საათ ნახევარი ილა- 
პარაკ. და სულ მთავრობის ლანძღვას და 
ცილისწამების. მოუნდა. აგრეთვე ბატონმა 

  

  

აღბეჭდილი სა-' 

ქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

სოციალისტ-ფედერალისტთა წარმო- . 

მადგენელმა გრიგოლ ლაღიძემ დაუშვა მთავ- 

თავმჯდომარემ არავითარი. მუაი. 

    ” მპაარ შადურმა. აჩვენა შემდეგი: მეორე 
გვერდზე კომისრის ოქმიდან ხსენებულ ჩვე- 
ნებას ვადასტფრებ, რომ ის სრულიად მარ. 

” თალია მან, ლაღიძემ, ცილი დასწამა მთავ- 
როზას, ი. შადური, 

ნიკოლოზ შადურმა აჩვენა შემდეგი: მეორე 
გვერდზე ხსენებულ კომისრის ოქმიდან ჩვენე- 

ბას ვადასტურებ. სრულიად მართალია, 
ცილი და"წამა მთავრობას. ნიკ. შადური. 

რწმუნებოლმა ყაზბეგის რაიონის სახალხო 
გვარდიისა ჰავლე ქუშაშვილმა აჩვენა, რომ 
„სახალხო კრებაზე ფედერალის ფების წარმო- 

' მადგენელმა ლაღიძემ დასწამა ცილი და 
მრავალგვარი შეურაცყოფა მიაყენა მთავრო- 
ბას. პავლე ქუშაშვილი. 

ლევან ნიკოლოზის ძე ღუდუშაურმა ჯანაც- 
ხადა შემდეგი: მართალია, მე გავიგონე, რომ 

ათი ქალი გააუპატიფრეს, ორმოცი კაცი და- 
ხოცეს ქუთაისის გუბერნიაში. რატო? ვლა- 
დიკავკავი არ აიღეს და არ დაიჭირეს, რომ 
სურსათი შემოეტანა, რომ ჰყოფნებოდა ექვსი 

წელი ხალხს: მეტი არაფერი გამიგონია. ლე- 
ვან ღუდუშატრი. ოქმს ხელს აწერს აგრეთვე 
კომისარი ქვემო-ხევის რაიონისა ს. ქუშა 
შვილი. 

მან 

  

ლადიმე სიხარულიძე 

განმათავისუფლებელი მოძრაობის ფერხულ- 

ში ჩაება 1903 წელში ერთი საამედო და გულ- 

წრფელი მუშაკთაგანი იყო თავიდანვე . ამხ. 
ლადიმე. 

1905--” წ. მფრინავ რაზმში მუშაობდა გუ- 

რიაში. 1917--18 წ, გვარდიაში იყო. მონაწი- 
ლეობა მიიღო: ცხინვალის, საჩხერის, რაჭა- 

ლეჩხუმის და სოხუმის გამოსფლებთან ბრძო- 

“ლაში. მონაწილეობა მიიღო აგრეთვე ' ვაშ- 

ნარში ოსმალებთან ბრძოლაში. 

რევოლიოციის და თავისუფლების მედგარი 

დამცველი, აი ვინ დაჰკარგა ზემო გურიამ 
ლადიმეს სახით თბილისის ერთ-ერთ სააეათ- 

მყოფოში, ხანგრძლივი ავათმყოფობის შემდეგ. 
ასეთ პირობებში მოსწყდა განსვენებული ამ- 
ხანა,ებს, რომ ბევრ მათგანს არ. მიეცათ სა- 

შუალება” ფკანასკნელი მშვიდობით ეთქვა მი- 
სი ცხედრისათვის. ეს კიდევ ფფრო ·აორკე- 

ცებს ამხანაგების მწუხარებას, ისეთი მებრ- 

ძოლთა სახელები, როგორიც იყო ლადიმე, 
რჰვდავი იქნება არა თუ მარტო მის ამხანა- 
გებში, არამედ–– უფრო ფართო საზოგადოე 
შაწც.. ვ. მეფ–ლი. 

არნ რამზეს 

ს,-ღ. პარტიაში 
თფილისი. ს. ს, დ. მ. პ, მესამე რაიონის 

კოლექტივი ამით მიმართავს აკლაბრის რაიო- 

ნის ს. დ. წევრებს და აფწყებს, რომ ხუთშა- 
ბათს, 28 აგვისტოს საღამოს 4 საათზე, ავ- 
ლაბრის სახალხო უნივერსიტეტის შენობაში 
(კახეთის ქ. # 1) დანიშნულია ავლაბრის 
რაიონის ს. ს. დ. მ. პ. საერთო პარტიული 

კრება, რომელზედაც დასწრება სავალდებუ- 
ლოა ყველა პარტიის წევრთათეის. განსახი- 
ლველია კოლექ. ტივის მუშაობა, რეორგანიზა- 
ცია კოლექტივის: სარევიზიო კომისიის არ- 
ჩევა და სხვა. პრეზიდიუმი. 

თფილისი. 19 აგვის ოს შესდგა კუკიის მ. 
კოლექტივის მორიგი კრება. 

თავმჯდომარე კ. ლაბაური მოსსენებას აკე- 

თებს მ. · კოლექტივის მოქმედების შესახებ, 
მას არ მოსწონს ძველი სისტემა კომისიების 

არსებობისა და წინადადებას იძლევა ყოველი 

საქმე, რომელიც დღემდე ევლებოდა კომი- 
სიებს, დაევალოს ერთ პიროვნებას, რომელ- 

საც ექნება უფლება კოოპტაციის სამუალე- 

ბით დაიხმაროს პირტიული ამხანაგები. მცი- 

რე კამათის შეზდეგ კრება იღებს ლაბაურის 
წინადადებას. ამხ. ნ. ლეჟავა მოახსენებს კრე- 
ბას მეორე რაიონი კოლექტივის სხდომის 

შესახებ და კოლექტივის წევრთა არჩევნებზე. 
კრება ირჩევს 4 წარმომადგენელს კოლექტივ- 
ში გასაგზავნს პირველ რიგში 5, ლეჟავას 

და ქიტიაშვილს, შემდეგ ც. დარახველიძეს 
და ლაბაფრს. 

ქალთა ორგანიზაციის შესახებ მოკლე მოხ- 

სენებას აკეთებს ც. დარახველიძე, კრება სი- 
ამოვნებით ხედება ქალთა ორგანიზაციის და- 
არსებას და ადგენს აღმოოჩინოს მას. ყოველ 
გვარი დახმარება. ცაცა. 

დაა ათრია 54% 

ქუშათა შრტის 
თფილისი. 21 აგვისტოს შესდგა საერთო 

კრება “ქალაქის სასაკლაოს მუშა-მოსამსახუ- 

რეებისა. ახალი არჩევნები ქალაქის თვით- 

მართველობის დელეგატებისა. კრებამ გადას- 
დო აა მმდაგიოვიზ, რადგანც. გვქონდა 

    

მიმტანი წესდება ლტოლე; 
სახით სარგებლობის შესახებ. შაი, ია, თო მ 

სსურმელარ 22 (ბელ 
განთ იბ 160): 

   
     

    

ბლობენ იმათი ს სპრწ#ნ 
ამათი. მოქმედება. (% ტყობინონ ეს. დაინტე- ; 
რესებულ. ორგანოებს მეხუთე მომატების შე- . · 
სახებ, რომელსაც თხოულობდნენ ” მუშები > 
შარშანდელი წლიდან. გამოირკვა, რომ” გაფ... 
გებრობიას ჰქონია ადგილი და ამისთვის იქნა : 
ფარყოფილი, რაც შეეხება ტანსაცმე ელს, და-' 
ადგინეს მოითხოვონ დაჩქარებით. წარუდგი- 

ნონ ახლად შედგენილი სია, ვის რა ეკუთნო- 

და წინეთ 1917 წ. და ქალაქის თვითმართვე- 
ლობი" მუშა-მოსამსახურეების კომიტეტის 

საშუალებით იქნეს აღძრული შუამდეომლობა 
ქალაქის თვითმართვილობის წინაშე დაკმაყო5 
ფ-ლებისათვის, სინდისის მართლ-მსაჯულების 

შესახებ აზრთა გაცვლა გამოცვლის შმდეგ 
დაადგინეს, იქნეს არჩეფლი სამი კაი. სო- 
ციალდენოპრატიფლმა , ფრაქციამ , წამოაყენა 
კანდიდატები: სოლომონ პაისი, მიხაილ გო- 
გინაშვილი და სიკო ნაცვლიშვილი, რომლე- 

ბიც ერთხმად იქნენ არჩვულნი. განცხადების 
შესახებ, რომელიც გააკრა დირექტორმა ბრძა- 

ნების სახით, იქნა გაგზავნილი ერთი წევრი 

ბიფოოსაგანნ; რომ ეთხოვა დირექტორის- 
თვის სახელის გამოცვლა, მაგრამ დირექ- 

ტორმა სრულებით არ მიაქცია ყურადღება, 
შემოიტანეთ წერილობით განცხადებაო, რის 

გამო კრებამ დაადგინა ასეთი ქცევ> დირექ.- 
ტორისა იქნეს დაგმობილი და მიეცეს. მას 

წერილობითი განცხადება, როპ აფცილებლად 
იქნეს სიტყვა უბრძანეს მოშლილი. ადგილო- 

ბრივ ბიბლიოთეკა იქნა კარლი 
მარქსის სახელობაზე. 

მდივანი პ. ბოკერია. 

გახსნილი 

თფილისის პროფესიონალური , კავშირის 

უნემსის წვერის“ გამგეობა ამით აცხადებს, 
რომ 1) ის წევრები, რომლებსაც არ წარ- 

მოტდგენიათ კავშირში საწევრო ბარათები, 
ვალდებულნი არიან მზიმრიდგინობ კავშირ- 
ში ახალი რეგისტრაციის გამო. ა. წ. 5 ენ” 
კენისთვემდე ვინც არ წარმოადენს. არ იქნე- 
ბა დაშვებული საერთო კრებაზე, ეისი ბარა- 
თებიც კავშირში იმყოფება, ოვე შეოძლიანთ 

წაიღონ,-–-თან იქონიონ საწევრო გადა- 
სახადი, თუ გადახდილი არ აქვთ. 2) ისი. 

ნიც, ვინც ფმუშევართა სიაში არიან ჩაწე- 
რილი, უსათუოდ უნდა გამოცხადდენ. კავ. 
შირში დილის 11 საათ. 1 საათამდე. და 8) 
ვინც ზემოაღნიშნულ კავშირის წევრად არ 

ითვლება, ფალდებულნი არიან ჩაეწერონ. წი- 

ნააღმდე?, შემთხვევაში მოიხსნებიან ადგილი- 
დან და მათ ადგილზე ნამდვილი წევრები გაი- 
გზავნებიან. გამგეობა. 

აო. 

გორი. 17 აგვისტოს შესდგა პროფესიონა- 

ლურ კავშირთა შეერთებული კრება. კრება 
გახსნა ამხ. ახალაძემ რომელიც · თავის 
ვრცელ სიტყვაში ნათლათ აღნიშნავს პრო- 
ფესიონალურ კავშირის მნიშენელობას მუშა- 
თა ცხოვრების ეკონომიურათ და კგლტორთფ- 

ლათ გაუმჯობესობის საქმეში. დასასრულ ის 

კავშირს 

თავის მოვალეობის პირნათლათ შესრთოლებას, 

შემდეგ მოხსენებას აკეთებს აბხ. ალ. ბახ- 
ტაძე. ის ესალმება კრებას საქართველოს · 

პროფესიონათურ კავშირთა ცენქრალურ სა- 
ბჭოს სახელით. თავის მოსსეხებაში ის ვრცელ 

ანგარიშს იძლევა პროფესიონალურ კავშირთა 

ცენტრალურ საბჭოს მოქმედებისას დღიდან. 
მისი არჩევისა. 

ფსორვებს გორის პროფესიონალურ 

მომზსენებელი განმარტავს, თუ რის მიცემა 
შეუძლია პროფესიონალურ კავში”ებს მუშე- 

ბისთვის კაპიტალისტურ წყობილების ჩარ- 

ჩოებში„ ისკვნის რომ პროფესიონალური 

კავშირები, აძლევენ რა მუშათა კლასს საშუა- 

ლებას გამაგრდეს ეკონომიურათ და დაწი- 

ნაურდე კულტურულათ, აძლევს 
მას იმ იარაღს, რომლითაც ის მახვილს ჩას- 

ცემს. თავის სასტიკ მტერს ბურჟუაზიას და 

განამტკიცებს სანატრელ სოციალისტურ წეს- 

წყობილებას. 
შემდეგ მომხსენებელი ახასიათებს აზლათ 

დაარსებტლ სატარიფო პალატის მნიშვნელო- 

ბახ და მიუთითებს კრებას იმაზე, თუ= რო- 
გორი დამოკიდებულება «ნდა დაიჭიროს მან 

სატარიფო პალატისადმი. 
მომხსენებელი დაწვრილებით აცნობს აგრე- 

თვე კრებას ამსტერდამის სოციალისტურ 

კონფერენციის მუშაობას და იმ დადგვნილე- 

ბას, რომელიც მან გამოიტანა საქართველოს 

დამოუკიდებლობაზე. აა 

დასასრულ ის აღნიშნავს, რა მუშათა შო- .... 
რის სწავლა სანათლების გავრცელების დიად... _ 

მნიშვნელობას, მოფწოდებს კრებას „გამოსცენ. პაის 
ჟურნალი, რისთვისაც გადასდონ შემოსაყლი-.... 
დან 5 პროც. განიული ქალი... 

ამით 

    

   

    
    



4 

პისაეთიიიივისიბიიიაბაბათანიათ ააა >. 

პრობინ0ჩა 
ბალშევიკები გურიაში, ' თვეში იმავე მოწყობილებით. თხოვნები სა- 

რამოდენიმე დღეა, რაც გურია დავტოვე, პირო საბუთებით უნდა · · გაიგზავნოს „ბორჩა- · 

(საცა ორი თვე გამუდმებით ვცხოვრობდი). ლოს მაზრის ერობის გამგეობაში ახალშენ 
“დიდი და პატარა მოსვენებას არ რიდ. · ეკატერინოფელდში. (თფილ, გუბ.). 
ყველა მეკითხება გურია მართლა გაბალ შე- 1 შოააა ს 

ვიკდაო? წერ, რედა)M0ის მმართ · 
ფეის არცილო შვვხირიათ ე) სახ. საქმის“ M# §95-ში მოთავსებული იყო 

აქციის აგენტებისა და მანიაკების გავ ცელე- ს. ვ რისხ წ ჯორისპ ნ თ 
ბული ჭორი, გურიის გაბალშევიკებაც მორი-' ეჯვრისხევიდან კორესპონდენცია _ „ელვა 

გი ჭორია, თორემ გურულები არც გაბალშე-' -ენციაში მოთავსებული ცნობები სიმართლეს 
ვიკებულა და არც აპირებენ ' გაბალშევი- სეკღესავას მ ირქსა (ხეთა ჩვენ. ომი. 
ჟებარ. 1 ნებს,  წინადადებს ვაძლევთ ' „ელვა- 

აი საქმე რაშია, ოზურგეთში დაბანაკდა ? · შექვას“ აიხადოს ნიღაბი და გამოგვყვეს ს. 
თუ არა რესპუბლიკის სანაქებო ჯარი (მთა-'! ! სამართლოში, სადაც უნდა დაამტკიცოს თ: , 

ვარი ძალა), ამ ჯარის სანაქებო ყოფა ქცევამ, ''ვის კორესპონდენციაში აღნიშნული ყველა '. 
იშვიათმა დისციპლინამ, გამუდმებფლმა სამ- ! ბრალდებანი. უკეთუ „ელვა-ჭექვა“ შეშინდე- 
ხედრო და კულტურულმა ვარჯიშობამ. რეაქ გ ცაავას ნადა გ აას განმა, 

ცირწეოებს და მანიაკ ბალშევიკებს ი ხკეხნის ა და სრთოდო–ი-” 

დასცა, მოიტანეს იერიში ჯარზე და შეეცა- 1 > 
დენ ჯარის გახრწნას, მაგრამ ამაოთ, ჯარის- 

კაცები შეგნებულად დახვდნენ და წარმოიდ- 
გინეთ, ერთი ბალშევიზმის მოციქული --ეპრო- 

პაგანდისტი“ თვით ჯარისკაცებმა შეიპყრეს 
და მილიციას გადასცეს. რაკი ჯარს ვერ მი- 

უდგნენ, ახლა სოფლებში სცადეს თავიანთი 
ძალა, მაგრამ აქაც „წაუხდათ თათბირი და? 

ბალშევიკები მხოლოდ წ, 
იქ არიან ძლიერები, საცა მათ · მეტოქე არ 

ყავთ, მაგრამ გაჩნდებოდა თუ არა ორგანი- 
ზაციის წარმომადგენელი, ბალშევიკები პირ- 

ველ შეტევასაც ვერ უძლებდენ და მათი მომ“ 
ხრეები ზურგს უჩვენებდენ თავიანთ მხსნე- 
ლეზს. ასე მოხდა ბევრ აღეიმასი აღმოსავლეთ 

და დასავლეთ გურიის სოფლებში. ბევრ ად-, 

გილას თვით ბალშევიკებმა გაითხარეს საფ-, 
ლავი, მაგ. ჩოჩხათში ფრა. ბალშევიკმა ვარ-. 
დენ კალანდაძემ მოუწოდა „ამხანაგებს“  დაე- 

ხოცათ ინტელიგენცია. ცხადია, გურული," 
რომლის ოცნებასა და "ზრუნვას გაინტე-! 

ლიგენტება შეადგენს, ვარდენი გიჟათ მტიღო! 
და თვით მისი მომხრეც გამოეთიშა. I, 

თუ მაინც ხმებია გურიის. გაბალშევიკების: 

იმ შემთხვევაში „სახ. საქმის“ "რედაქტორმა | 
წუნდა მოგვცეს ხსენებული პირი, ან თითონ 
აგოს პასუხი ცილისწამებისათვის. 

პატივისცემით: მღ. ი. კასრაძე, ვ 
ლიშვილი, გზ. ოქრუაშვილი. 

ფრუსსჩსწშჩს 
ყვირილა (შორაპნის მაზრა). 19 და 20 ივ- 

ლისს „ფრონტის დღეების“ · მოწყობის... ინი- 

ა 

ყოველი განაპირები“. 

გ 

# 
ჰა. 

რის მონდობილობისა, . შორაპნის საოლქო 
სახალხო გვარდიის შტაბმა. ამ მიზნით შტაბმა ,. 

დაარსა შორაპნის მაზრის მთავარ პუნქტებში: 

ყვირილაში, ჭიათურაში, ბელაგორში, 'ძირუ- 

რალში, შორაპანში და ჩხარში დღესასწაულის 
„მომწყობი კომისია. საზოგადოება დიდის ყუ- 
რარდების შეხვდა დღესასწაულს. 

მთელ მაზრაში წმინდა შემოსავალი დარჩა ! · 
,25,946 მ. 85 კ., რომელ თანხიდანაც 24 ,6520 | 

  ხა 

უღ
ლ.
 

    

    

    

  

'ნილი დანიშნულებისამებრ. ხოლო 1426 მან. 

65 კ. ბელაგორის "კომისიის მიერ იქნა გა- 

დაგზავნილი „სახალხო საქმის“ რედაქციაში. 

შესახებ, ეგ ადვილი ასახსნელია, ეს არის 'ქვევით მოგვყავს დაწვრილებითი ანგარიშები. 

ბრძოლის ტაქტიკა, ამით ლამობენ სხვების“; 1, ყვირილის შემოსავალი: 1) ყულაბებიდან 

გაბრიყვებას. 'შემოვიდა 3459 მ. 30 კ.: 2) გაყიდული სუ- 

მაგალითისთვის მოვიყვანთ შემდეგ ფაქტს; რათებიდან 671 მ.; 3) სეირნობის  ბილეთე- 
შორაპანის მაზრაში ბალშევიკები ეუბეებიან ბიდან 1046 მ. 50 კ.; · 4) „ჯარისა. და გვარ- 

გლეხებს, მთელი გურია გაბალშევიკდა და დიის სადღეგრძელოსგან“ 1195 მ.; 5) წარ-.. 
მთავრობა? მათ გაუგზავნა შაქარი, მანუ“) „მოგენიდან შემოვიდა 3191 მ. . 50 კ. : 6) ხე- 

ფაქტურა და სხვა და ყველა ამ ქრთა” 'ით, "ლის მოწერით შეგროვილი თანხა 2955 „მან. 

დააწყნარა. 
მაშასადამე, დასკვნა: თქვენც 'გაბალშევიკ-, 

დით და ქრთამს მოგცემენ. საზიზღრობა, 

უტიფრობა და უიხტიბრო დემაგოგია ამაზე ? 

შორს სად წავა. არამც თუ ქრთამი, პირიქით, | 

რამოდენიმე ბალშევიკი შეიპყრეს, ხოლო 

დანარჩენის შესაპყრობათ სასტიკი ზომებია. 

მიღებული. მაგრამ, ვიმეორებ, გურიაში ბალ- 

შევიკი თითზე დაითვლება, დანარჩენი კი მისი 

ამყოლები არიან: დეზერტირები, ქურდები, 

თავდამცემის მომწყობნი და საერთოდ ყველა 

ისინი, ვისაც სისხლის სამართლის წესით გა- 

სამართლება მოელის. 

მათი თავხედობა კი აიხსნება მილიციის 
ლმობიერებით, მაგრამ ამიერიდან ეგეც გა- 

მოსწორდება და მთელი გურიის გაბალშევი- 

კება იქნება ზღაპარი. ყარყუმი. 

სამტრეღია, კვირას, 31 აგვისტოს, დილის 

10 ს. ქ. სამტრედიაში “ქალაქის საკრებულო 

დარბაზში შესდგებ სამტრედიის ოლქის 

(სამტრედიის, ხონის და ვანის რაიონები) სა- 

ხალხო გვარდიის წარმომადგენელთა ყრილობა. 
დღიურ წესრიგშია: პოლიტიკური მომენტი, : 

  

"დაიხარჯა: სსეჩყნსხყა აუცილებელ” 'საჭიროე- 
ბისათვის 4981 მ. 25 კ. „დარჩა ყერნდი: >. 
ლი შემოსავლიდან 11:2587 მ. 05 კ.. გ 

II. ჭიათურიდან შემოვიდა 9575 ქან» MM. 
რაპნიდან 9324 მ. 50. კ., ბელაგორში ენე. 

რიბა 1496 მან. 65 კ... ჩხარიდან შემოვიდა · 
753 მ. 90 კ., ' ძირულიდან შემოვიდა 630 მ. 

#5 კ. სულ შორაპნის მაზრის დასახელებულ · 

6 პუნქტიდან შემოვიდა 2594 მ. 85 .კ.. აქვე. 

მოგვყავს ყვირილის შემოსავლის მე-6 მუხლის 
მსურველთა და ხელის მომწერთა, სია იმის . 
აღნუსხვით, თუ ვინ რამდენი შემოსწირა. 

500 მანეთი: 1) მიხ. სიხარულიძემ და მამა- 

ლაძემ და 2) ძმებმა ტ. და ლ. ნიორაძეებმა: 

ძემ და ფილიმონ კობახიძემ; 200 მანეთი: შო- 

რაპნის რაიონის რკ. გზის მილიციონერთა 
სექციამ; 100 მანეთი: ი. გოცაძემ,: ფ. ჩიკო- 

ბავამ,  პ.' საყვარელიძემ, . ზ. წერეთელმა, და. 

არჩილ არაბიძემ; 50 მან.: კალატოხმა,, ვლ.. 
ფხაკაძემ, ს. სამნიაშვილმა, „კალ. საყვარელი- 

| ძემ, გაბუნია-ზარნაძემ, ალ. ჩუბინიძემ, მ. გა-. 

: ჩენილაძემ, ბ. კელენჯერიძემ, ალ. შალამბე-. 
საოლქო შტაბის და სარევიზიო კომისიის მოხ- · ' რიძემ, ვ. კობახიძემ, ალექ. კობახიძემ; 80. 
სენებები, საოლქო შტაბის ახალი არჩევნები | მან.: ვლ. არაბიძემ,. ალ. აბაშიძემ; . 25 მან.” 

და სხვა. | პლ. საყვარელიძემ, არსენ მაღრაძემ, ვანო ბე-. 

საჭიროა ხონის ღა ვანის რაიონებიდან · ბიაშვილმა; 20 მან.: კოწია მოდებაძემ. ათ 

! სულ ხელის მოწერით შეიკრიბა 2955 მ., რო 
| მელიც უკვე. შეტანილია ყვირილის ანგარიშის” 

ბორჩალოს მაზრის ერობის გამგეობაში . ' მე-6 პუნქტში. ი 

ს წ(M4MMოა” გერერინარი ეჭიში (780 მანეთი! შორაპნის საოლქო გვარდიის შტაბი უღრ-' 
თვიური ჯამაგირით და წ ვეტ. ფერშალი მეს მადლობას ფცხადებს ყველა იმ პირთ,' 

1900 მან. თვიური ჯამაგირით ვინც თავისი დაუღალავი შრომით დახმარება. 

იგივე გამგეობა აცხადებს, რომ საჭიროა აღმოუჩინეს შტაბს დდესასწაულის ბრწყინვა- 

წ სარაიონო მედიცინის ექიმი 1750 მან. =მ” წარჯრებაში, 

თვიური ჯამაგირი: 10 მედიც. ფერშალი შორაპნის საოლქო სახალხო გვარდიის. 

ჯამაგირი თვეში 1200 მან.; 5 ბებია ქალი–– : 90602 094 შტაბი. 

ფერშალი ჯამაგირი 1500 მან. და 5 მოწვა- · ” ნ ო გ ე გ ი 

ლების დები ჯამაგირი 1000 მან. თვიში. 
უპირატესობა მიეცემა სამსახურში ქ. ხარკოვში (26 ივნისს 1919 წ.) სხივს, 

ცვალა ვეტერინალური ინსტიტუტის მსმენე” რულ ენის მცოდნეთ. 
საჭიროა აგრეთვე მასწავლებლები მუსულ- ლი არკადი სილბ. ჯაში და დომენტი ართი- 

ლაყავა სახელმწიფო სკოლის მოსწავლე“ (27, მანფრ, ბერძნულ, სომხურ და ქართულ ერთ 
კლასიან შკოლებისთვის. სწავლა სასწავლებ- აგვისტოს 1918 წ ) ორივე დასაფლავებულია. 

ქ. ხარკოვში კირილე'მეთოდის სასაფლაოზე. ლებში შესაფერ ეროვნულ ენაზე. ჯამაგირი–- ქ 
ერთ კლასიან შკოლების გამგეს--1500 მან. პწემნბრგაჟის გარდაცვალების დაწვრილებითი. 

    
ამხანაგები მოვიდნენ ერთი დღით ადრე. 

თათ.- 

  

თვეში, უფასო აიწია, კნაასხეთ და გარბი. უმი 
ბით. ხოლო მეორე მასწავლებელს---1900 მან. 88 

–
 

· ჭექვის«“ ფსევდონიმით. რადგანაც კორესპონ- მ, 

ლობაში დღიდან ამ განცხადების დაბეჭდვისა, ' ” 

- საფულე, რომელშიაც „იყო : ში, "თუმანი. 

ციატივა აიღო თავის ხელში, თანახმად ცენტ- ·. 

მ, 90 კ. შტაბის მიერ უკვე იყო „გადაგზავ- . ში 

სულ შემოვიდა 12,518 მ. 30 კ. გასავალი: ' 

300 მანეთი: 1) ს. გაჩეჩილაძე, ზ. კოვზირი- ' 

“I. 

        

   

   

    

   

  

   

   

  

   

  

   

    

    

    
     

     

   

   

        

   
   

     
   
   
      

   

  

    
     

  

      

    

    
        

  

   

    

     

  

   

   

    

    

  

        

    

  

   
    
        

    

            
   
   

  

      

  

      

        

             
          

     
        

  

          

   

     

   
   

     

        

  

  

21 მარიამობისთვეს მს ტრაყაიბი –-, 

დავკან6გე. 

  

"ლათ, პასპორტი და სხვადასხვა ლაიმინტები. , 
, პო ს იაალრე ათეული 

' M:2, ვასილ. აღემასაბეაღღისს, : ფავა4 7 თ. 

  

  

ვისაც სურვ ილ ი აქვს 

იეიდშს ა§ 33 
_ ' სწრაფათ და ხელსაყრელ პირობებში. | ექიმ 

სასო "მამული, · აგარაკი § 56. ზავა- აიი 

“რო. დაწესებულება, . · 
მიმართოს ინტელიგენტთა ჯგუფს: .. 

მამადავითის ქუჩა, M# 8, ბინა MM 2, აააბას რიზაც 

ფირი 9-5698,. წო 9-9 პოომდ. 'დახაღ 

  

  

სამ.ახურში. ... აივი და. ასი 
პოდპრაპორშჩიკები და უფროს | ი უნტერ-ო 

ცრები, რომელთა; ს ცდასრულებული უნდა. ჰქონ- 
“დეთ „უჩებნაია კომანდა“ იამალბრა, ნდა. ; 
იყვნენ ქართული "ენის მცოდნენი.. კეთი: საი- 
“მედობის. და გუჩებნაია. კომანდას“. 'დასრულე-“ 
ბის შესახებ მოწმობების წარდგენა, აუცილე- 

  

"ბელია, ჯამაგირი:  ვახმისტრს–-600“ მან... 
“ხოლო. აფფროს უნტერ-ოფი “ის 0, ა 
"ამას თარ - ჯარისკაცის, სცენაა ავა IV. (8. 

  

თავსებულია · ბიავოში ა” 

ელისაბედის. "ქუჩაზე. აევველი ბ # 157, ოდას 

პერძშ. სამპურ 
ავადმყოფები. · “მი სარა: ს. 8. #) არაი 

საღმოს 8 8 | აათა ორი : რვ 

  

  

    
  

  დოქტორი. 'მ. "გო ლდფტეინი _ . 
ყოფილი ასისტენტი ბარონ როტშილდის“ მთა”! 
ვრი მარალი. და „რწევის“ “უნივერსიტე” 

პიარის, ავადმყოფ. ბა # სამურნევა, სათვ 
ებისა. '. ააა: კა. 

'თამდე ნოლას სმენ. ა # 89 

: ა სს დე“ 
1914 წელს ომში გაიწვიეს რაჭის მაზრის, სოფ. სადმელის. მცხო 

  
  

  

რომელიც გაგზავნილ იქნა რმანი იი! ა. ზ „მსახ 
მერვე როტაში. სამი ქება გერმანი "იმისი ფრონტზე. · ურიბდა პირველ 
ჩილესად გთხოვთ ყველას, ფმეტესად მარვარირეა მ! წვოსირ ტსვეებს, თ 
ან კარგი დომ მენტი ჯანელიძის. შესახებ. შ ს პრამნიწის შემდეგი. 
ქართუ ღი კლუბი, ხრის ქუჩა, #:5, აბესალომ ასლანის ძე ჯანელიბე.. =– 

მიმურს თციშველისს იმი 

  

ქვა-ნასშირს > ლ 
   

ტი ს სხობი აქვს «8. 8 ანიონი 5073 ია 
კოველვეარ. ქვემო ლი იური გერმეტიფლ. ფეჩებში და სამზარეულო. ცას ავე 
ეკო ომიას წარმოადგენს კერძო ოჯახებისათვის, ხოლო განა თრებულს 

ვის, რერო ველები რესტორანებისათვის” ფა, დ სხვა სამხედრ 
ო. დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე გვაქვს სამპედლოებისათვის | საგანგები“ 
ახშირი და დიდძალი კირი, საუკეთესო ხარისხის და ხელმისაწვდომ. _ ფასებში. 

გვაქვს ბათუმში, ფოთში, სამტრედიაში,. ქუთაისში, გორში, თხილისა, ი 
§01 შვა ქალაქებში, დაკვეთა ეიძლე ება დიდ, პარტიობით და . წვრილ წ ხილ 
ა ცნობების და შეკითხვის მისამართი: თფილისი. გრიბოედოვის ქუ · # 6 და 

ერნის M# 8, ტელ, M 11-45. საწყობი ქვანახშირისა: დიდუ ბე, ფოთის ქ. „ე ქალ 
შის საწყობის ეზოში. 
–. 1 8მშიი, 'ქვა- -ნახშირის ამავე სი) 

   

  

  

      · ამით აცხადებს, რომ საადი ი გამოცდები პარტელს, საეროვნებ თახწია. 
8 სექტემბერ ასა ადებს, საათზე. მო „აფიხჯგის საჭიროა. იცოდეს ქარ ნათი (კითხ 
29% აზრის წერილობით გადმოცემა)...“ : 
; გამოცდა არითმეტიკაში, გეომ ტრიაში, მიმი გეოგრა მაზე უნების მეტყ; 
ლებაში ქართულ ენაზე მოხდება 1872 წლის | დებულებით არსეზხობს წა თ 3. 

ლისა ანუ უმაღლეს პირველდაწყებითი სასწავლებლის კურსის ფარგალში..... ..–. 
“თხოვნის მიცემა და საჭირო ცნობების მიღება ყო _ შე 

კანცელარიაში: დილის 10 საათი ' ნაშუადღევის 2. =>. => ! 
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