
  

  

    
   

  

  

  

'ქსი. მეხუზლა მეუღლით და შვილებით, 

  

   
    

        

ს, : · ხაშმის ახალგაზრდობის 

„ბულწრფე 
რველ” გიმ 

რის დაფღალავი, 

· სამუდამოთ გულდათუთქული დედ-მამა ეფრემ. ვასილის ძე ლომთაძე 
მე მაქსიმეს ასული ჭელიძე-ლომთაძისა აუწყებენ ნათესავთ, ნაცნობთ 

· ყველა მეგობრებს, რომ მათ” ავტომობილმა გაუხრისა ერთათ- ერთი ზვილი, 
თფილისის მეორე გიმნაზიელი, მერვე. კლა”ის მოწაფე. ; 

“' მარლამ ეფრემს ძე. CIMმაძმ, 
ოხვენება: “კვირას, 81 მარიამობისთვეს, დილის 10 საათზე, საკუთარ ბინიდან. 

: (ნაძალადევი, ბრიგადირის ქ., MX 6). 

აქციონერული საზოგადოება „კახური ღვინო“. აცხადებს აქციონერთა, ნათესავ- ; 

თა და ნაცნობთა საყურადღებოთ, რომ დღეს, 31 აგვისტოს, ქაშვეთის წმინდა 
მირგის ეკლესიაში 1 საათზე დანიშნულია ირმო ცი პანაშვიდი განსვენებფლი 

ამხანაგის 

სIმMნ. ჰაჩსშსრჩს ძე Xაქულის 
ის მოსახსენებლად, რომელიც. ვერაგულათ დაიღუპა ყაჩაღების ხელით "ქ. 

· ნოვოროსიისკში.. პანაშვიდი გადახდილ იქსება აგრეთვე გურჯაანში.. 

ღრმად დამწუხრებულნი: "მეუღლე ალექსანდრა ნიკოლოზის ასული მეხოზლასი, 

ქალიშვილი ნინა იასეს ასული ქმრით „შალვა ნაკაშიძეთი. შვილებით, ძმა ალე- 

“ შვილებით, რძლები: ზაფითო და პელაგი, ძმისწვლები მელიტონ, მეუღლით და 

““ შვილებით, პორფილე (კოლშვილით, ყარამან ცოლშვილით და სამსონ მეხუზ-. 
_ ლები, ძმისწული ვასასი სურგულაძისა მეუღლით. დიომიდეთი და შვილით, ცო- 

ის და კატო თავართქილაძისა მეუღლით კონსტანტინეთი და შვილით კორნე- 

'ლიათი აცხადებენ ნათესავთა და მეგობართა საყურადღებოდ, რომ სამშაბათს, 
"2? ენკენისთვეს, სოფ. პატარა-ბაილეთის წმ. გიორგის ეკლესიაში (გფრია, ჭუ-. 

შიახთის საზ.) გადახდილ იქნება ნახევარი წლის წირვა და პანაშვიდი დაუვი- 

წყარის ძვირფასის ბელეტრისტის 

ასე. რაჭველს. (მესუზლას) 
“სულის მოსახსენებლად. წირვა დაიწყება დილის 10 საბთზე, პანიშვიდი 12 ს 

რმად დამწუზრებული მეუღლე ქეთევანი თეოდორეს ასული, შვილები: გიორგი. · 
კონსტანტინე ჭჯულითადი მწუხარებით აუწყებენ ნათესავთა და ნაცნობთა 

უწ. 99 აგვისტოს მცირე ხნის ავათმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა მათთვის 

1 უძვირფასესი 

მII2ჩ 0ჰმI20. სIმMსხწს ძე მაშააI ძმ. 
5 და გამოსვენება მოხდება 31 აგვის, დილის 12 საათს. რკინის გზის 

' საავაფმკოფოდან. სადგურზედ სოფელ დიდი ჯიხაიშში წასასვენებლათ. 

   

  

დრამატიფ წყებს 
ვვისტოს, ს. ხაშმზედ ხან მოკლე ომვიბითნის შე პიგ 

ი თანამშრომელი და მაა ამ 
ი იმნაზიის მერვე კლასის მოწაფე 

_ მან ჩწწერმჩს ძე. სასშსრჩშეი ლ. 
ავება მოხდება სამშაბათს, 2 

  

ხრრ 

      

   

      

დაი მართა ჯაყელისა . მეუღლით. და.. 

  

     
  

  

   
    
    
   

  

   

  

     
    

    
   
   
      
      

    

    

    

  

ამხანაგებს, რომ. 29 
ვარი ამაგი ამავე 

ანაგი, თფ. 

წრე 

  

     ნკენისთეს (ახ. სტ.) ს. ხაშმშივ 

  

      

_  ფრონტისთვის 
რ აჯა დგას საუკეთესო ძალა საქართ- | 

ველოს. დემოკრატიის. ფრონტს ემსაზურება 

რევოლიუციური ენერგია შეგნებული მუშათა 

სის. ემსახურება იმიტომ, რომ ჩვენი 

?. ხა რევოლიოციის საფარი, შავ 

ს. რაღლის ზღუდეთ თშთული, რომ 

  

    
   
    

  

   
    
    
   

ოკრატიულ რესპუბლიკას, აქ ზურგ- 
ა. "კლასი _ ასეთივე · სიმტკიცით, 

ძძლიერით დ 

   
და ენეოგიით, ჯმზდეთ ·   

რევოლიუციის ალში ჯამოწრთობილი 
მებრძოდ ინვ --–დგანან იქაც და აქაც. 

მაგრა რამ განა ეს გასავვორგელია! მოშათა 
კლასი ეს თავი ბრძოლით მოპოვებულ 

ფფლებვის,. “ცავს რევოლიუციის ტკბილ.ნა- 
ყოფს––თავისუფლებას, დემოკრატიულ წყობი- 
ლებას, აზ. უებარ. გზას, შრომის სამეფოსკენ 
მიმავალს. და აღსანიშნავია ის ერთსულოვნე- 
ბა, რომელსაც მმხრტდთ მარჯვენა · იჩენს 
ამ. შეძთჩვევაში. 

აღსანიშნავია დატით რომ ამ ოკანასკნელ 
დროს. ბევრი აზრთა არევ დარევის . შემტანი 
ელემენტები გაუჩნდა. მუშათა, კლასს, კინისუფ- 

=> 'და მქადაგებელად. _ 

1 ზურაბოვების ჯგუფები, 

: ზორგანიზაციის 

: ბით, ცხოვრების განახლებით, ხალხის ინტე- 

·% ა ათასს: / 

  

  

  

    

  

   
   

    

   

    

     

    

    
     

    

    
     

    

    
    
    
    
    
      

  

ი (ხრაკესი, ქარხნები. სახელოსნოები და წარმოებები მუშაობენ. ამხანა ო მუშებო! ს რადეთ პროლეტარული ფრონტის დღისათვის. დაინახონ ხალხის მტრებმა, რომ თფი- 
ლისის პროლეტარიატი გხოჯილი ღუმრის რევოლიუციას და სახალხო აა და. ჯართან ერთად იბრძოლებს მის საბოლოოდ გამარჯვებისათვის. 

თფილისის პროფესიონალურ კავშ მარია საბჭო 

„ბალშევიკები, რომელთაც სისხლიდან დას- ' ბები შეიცვალა. ის საქმეები, რომელიც პარ 

 'ცარას რუსეთი, მათი ამყოლი გზა დაბნეული | ტიას ძალა პაგნერტრპი ონდა ეკეთებია, გადაე- 
რუსული იმპერია- | ცა სათანადო ორგანოებს. “შესაძლებელი შე- 

ლიზმით გაჟღენთილი ჩინოვნიკების იდეოლო- | იქნა პარტიის მომ მმგდი. და აქტიური, ზო- 

ჭები და სხვ. ყველანი თვეობით ჩასჩიჩინებ | გიერთი პირების მაინც, პარტიაში. დაბრუნება 
დენ ჩვენს მფშათა კლასს საქართველოს უარ: ! და ასე იმ კადრის შევსება, რთმე ილმა(ც უფადა 

' ყოფას, 'მისი ფრონტის ბალშევიკურ ფრონ- ; იკისროს ჩვენ მიერ ჩამოთვლილი საკითხების 

ტათ გადაქცევას, ჩასჩიჩინებდნენ ჯარს და” | ხალხისათვის გარკვევა. მარა ეს კიდევ არ 

ჯვარდიას ბალშევიკურ ექსპერიმენტებისაკენ. | კმარა. · საჭიროა როგორც ცენტრმა, . ისე 

'ხრთ შ პანსმიბ "ზოგნი მათგანი პირდაპირ და 

შესატანათ 

აშკარა დე- | მსხვილმა პერ უო აებმა ფშ რთი; 
მოქმედებდნენ 1 ბით შექმნან X4 უფი ამხანა აგე აბ სა, C ომლებიც 

ჯარსა და გვარდიაში, ცდილობდნენ მუშათა | ს ასტიმავაბტიი. ათ ეწვევიან იმ ადგილებს, სა- 

| მასსებში ანარქისტულ მიდრეკელებების შექმ- ! დაც ასეთი პირები ან ხი არაა,ან-და მეტად 
'| ნას და დემოკრატიულ წყობილების შეძუ-' | მცირეა, ძალთა განაწილება ფრ! ბად ' მნიშვნე- 

ლებას. · | ლოვანია და ამის მოწესრიგება ნდა იკის- 

მაგრამ ამაოთ. საღი ინსტიქტი მუშათა | რონ ადგილობრივ სამაზრო, კონფერენციებმა, 
კლასისა გრძნობს დენიკინის საფრთხეს ევა რომელიც 

რეალუფრათ, და ამ არამკითხე მოციქულთა ! ყველა ჩვენ მიერ აღპრუ ალ ს საკითხების შესა აზებ 

; უფრო | ! ! ას სეთი კონფერენციების მოწე 

  

ა ი აა თ ღი გიავეოავლდებულო” დადგენილებას გამო: 
სტოვებს დღეს იგი ქმნის ერთ. მთლიან | | იტანს, ხელმძღ ანცი ორგანი ზაციებ სისათვის 

“ რევოლიუციურ დემოკრატიულ ფრონტს, ! ფრიად საშურია. 
დღეს იგი იმსქვალება ერთი აზრით-- | დიდი ხანია. ცინტრალთრი კომიტეტი ფიქ- 

დღა ესაა აზრი რევოლიუციის  დაცვი სსა, | რობს პარტ ტიული სკოლის დაარსებას; დრ 

თავს კლასობრივ ინტერესებს სრუ- ! ეს განზრახვა ცენ. კომი ი პტაას. სისრულეში 
ლი შეგნებით სდგას იგი დემოკრატი- ს პოთემანიის და მით პრითნციას ორგანიზა-. 
ზმის შეურყეველ დარაჯათ და ამით საუ- | (ციებს მუშაკები მასცეს მაგრამ სანამ ეს 

კეთესო იმედს იძლევა, რომ პატარა დე- 
მოკრატია საქართველოს მტერს არ გაექელვი 

ნება.ა რევოლიუცია იცოცხლებს ქართველ 
ერში თავის შედეგებით, თავის ნაყოფიერე- 

| მოხდებოდეს, ადგილობ ი ორგანიზაციებმა 

თავის საკუთარი ძალებით უნდა აწარმოვონ 

ასეთი მუშაობა, ხოლო სადაც ასეთი ძალები 

არ:არის-–- სხვა ადგილებიდან მოწვეული ამ- 

ხანაგების საშუალებით დღესვე შეუდგენ. პარ- 

რესების დაკმაყოფილებით. ფრონტის გმირე- | ტიული მფშაობის დაწყებას.   ბი დაიცავენ მას გარეშე შემოსეულ ყვავ. დრო გადადებას არ ითმენს, დაყოვნება 

'I! ყორნებისაგან. შინ მუშათა კლასის რევო- | დიდ საფრთხეს ფგვიქადის და ჩვენ ერთხელ 
ლიფციური შეგნება, აოგებს მას "შესაფერ : კიდევ ვეძახით ყველა. ჩვენ. პარტიულ ორგა- 

| ტაძარს, რომელიც სოციალიზმის ბრწყინვა | ნიხაციებს და. მოწინავე მუშების დაუყოვ- 

ლე მომავლის წინამორბედათ გადაიქცევა. ნებლივ შეუდგენ თავის მძიმე მოვალეობას... 

დღეს ფრონტის “დღეა და იმავე „დროს გაზი · 
დღე მუშათა კლასის შეგნებული გაერთიანე-!ს I. §. გუშინდელი წეს. წერილი შემთხყვე- 
ბისა გარეშე და შინაურ საფრთხის წინაშე. 1 ვით ხე ელმოუწერელი ”ი დათ ზ. 

ანარქია და რეაქცია დღეს ძლეულია მუშათა : 

შეგნებული საქმიანობით, მათი რევოლიუ- | 

ციური მთლიანობით, მარქსისტული, 1 
სწორი წაცადი გზით სიარულით და ჩვენ ამ 

Mწგრის-სპსრსე(ს 'შეიჩან- 
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ორმაგ გამარჯვებას “ ვულოცავთ მუშათა სპარსულ გაზეთ „რაად“-ში მოთავსებულია 

კლასს. (ინ) ალვე ს-სპარსეთს შორის დადებული ხელ 
მმარ ლოვატო“ უშ თება: 

I კრულ 
პაარსჩულ” მუ მაგა "ვიღებთ რა მხედველობაში საუ ,„უნოვან 

III კავ ჯშირს და მეგო! (+ იორგ ამა როზელ შც დამყა- 

მეორე წერილში ჩვენ ავღნიშნეთ ყველა ას! | რებულია ორ მეხი > ქვეყნის შორის, და 
საკითხები, რომლების გარკვევა და ფართე ) ' მიზანს მო?! მაგა ლში 23 აილ ი მეზობ ლოური ურთი- 

   

    

მასისთვის გაცნობა ჩვენმა ორგანიზაციებმა | ერთობის წანმტაი ცებისა სპარსეთის სახელმ- 
უპირველეს მიზნათ უნდა დაისახონ, ასეთი : : წიფოს განვითარ; ებისა დ კე ეთილ ობისათვის, 
მუშაობა მრითხოეს საკმაოთ მომზად; ებულ ! სპარსეთის მთავრობაზ ლ, ინდაბას ავძირი 

აა სა სხელმწიფოებრივმა მუშაობამ პარ-! სპარსეთში დავდეთ შემ პატარ ხელ “ეკ” ულება 
» ბევრი საუკეთესო პირები გამოსტაცა : შემდგარი 6 მ» უხლი ისაგან და მივიღეთ ი სავალ- 

%ე (ყვი და სხვა სახელმწიფოებრივ მუშაო- | დე დებულოდ აღსრულება მისი, 1) , ინგლისის 
ბაში ჩააბა. ეს მუშაობა კი იმდენ შრომა ასმა | მთავრობა ა აახლებს ყველა ვა კალდებულ ებათ, 

ენერგიას ითხოვს, რომ რაც უნდა ძლიერი 
იყოს სურვილი, ფაქტიურათ მაინც შეუძლე- | რიის დამოუკიღ 
ბელი გახდა პარტიულ მფშაობაში აქტიური | ხელშეკრულობის ჯავად. ვეის ინგლისის 

მონაწილეობის მიღება. ამის შედეგი იფ | 1 მთავრი ობა, ო არივე სსე იის შე აანსვიბტი, აძ- 

პარტიაში პროფე! იოწალური მუშაკთა რიც- | ლე: ვს სპარსეთს ამ ელის ხარჯზე აღ. 
ხვის საგრძნობლათ შემცირება. სხვა პირობე- ! ცილებელ რიცხვს სხვადას ხვა რან 

ბში პარტიას შეეძლო სარბიელზე ახალი ძა ჯაზ ს ს აბაა, ი ძა-! ციალისტებისა სხვადასხვა დ. წე? პათ იებებში 
ლების გამოყვანა და მისი მუშაობაში ჩაბმა, მარა ' ' სასამსახუროდ; ამათ იწქეევს სპარსეთის მთავ- 
რევოლიუციონურმა მ.იძრაობამ იმდენი ახალი რობა საქი” ხარ პირობებ( (ღვ სხედვით და აძ- 
კითხვები წამოაყენა,რომ მის ცხოვრებაში გატა: : ! ლევს მათ უფლებებს და ლგოტებს პანახმად 8 მა 
რებისათვის საჭირო გახდა ყველა ძალების დაქ- "თი სპეციალობისა და თანამდებობისა, ხარისხი 

  

(9 ელიც მან მიიღო. თავზე სპარსეთის 

ფღპი 'სსა'და. ტერიტორიულ 

უა ჯანასკე 

სა სპე“   
  

   
  

| | სამსვა გალი ორგანოებში. ახლა. პირო- | ( და ძალა ბოძებულ უფლებებისა ა განისაზღვრე- 

/ 

  

ჯ 
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ა” ? ს ნომერი ა ფეთიი 1 შა ნეთ შე “ 2 აუაოს 7 

C5 წ სი როგორც პირველ გვე“ სიე 94 შაი, (MI 1) ს (4) + 

წ პეტიტის სრ“ არიქონი– 3 მ სშხლ ოი 

ას L 7. » 4 

ხ ზან ხ ნცხად აბები § 

მა წ : თ ს ანტორის მ 

- წ აი ოყინის პროსპ, # 94, 
“ი 

//7/. ს აფეა ნაბ ნ რ რების ეა აი) ი 

აარლობ" # 1 "რ 
სააათი ბდაგრაბათააროადეიჯლითაობით '



ჭტ თ 

     უე... _ სა აბათარიააი აა მიხრიბ ღირ ეითიბლიის 

417. ლ I ა ( ინგლანს გადასცეს. მადლობის ”ახით ინგლი: 

%. > 14. ს 7 სი ბეილიას ოთმობს აფრიკის ახალშენების 

იწილისის აგარის დასახმარებლათ სომხეთ- 

ში მოსალოდნელია საფრანგეთის ეგარის გაგ- 

ჯავნა, 

შევრთებული მტატების სენატის იური- 

დიულმა კომისიამ დადგენილება მიიღო, 

როზის ძალითაც ამერიკამ საფრანგეთს 

დახმარება უწდა გაუწიოს, თუმას გერმანია 

თავს დაესხმი", 

ბალშევიკების ცნობით, პარიზის წრეებს 

შალიან აღელვებს ინგლისისა» და საფრანგე- 

თის გათიშვა. 

საზავო კონფერენციამ ერთი ნოტით კი- 

დეგ გააფრთხილა რუმინი» უნგრეთის. სა- 

კითხში. : 

გერმანიის ახალშენები აღმოზავლეთ 

რიკაში ინგლისს გადაეცემა. 

აფ- 

გა შეთან.მებით ორივე მთავრობასა და მთ- 

საწვივ სპეციალისტების შორის. 

8) ინგლისის მთავრობა აძლევს სპარსეთის 

მთავრობას აფცილებელ. რაოდენობას ინსტ- 

რუქტორებისა, მოხელეებისა, ამუნიციის და 

უკანასკნელი 

სისტემის, თავის საზღვრების დაცვის მო- 

საწყობად და აჯრეთვე ქვეყანაში წესრიგისა 

და მშვიდობიანობის დასამყარებლად რაოდე- 

აოცილებლივ 

საჭირო. ნამბედრო მასაღისას განსაზღვრავს 

ორივე მხარის მიერ. არჩეული კომისია, საცა 

სხვა სამჩზედრო მოწყობილებას 

ნობას ინსტრუქტორებისა და 

შედიან ინგლისის სპეციალისტები: 

#) მე-2 და მე-3 მუხლებში აღნიშნულ რე- 

ინგლისის | 
ფორმების განსახორციელებლად 

მთავრობა ვალდებულებას იღებს სპარსეთის 

მთავრობის განკარგულებაში გაიღოს აუცი- 

ლებელი საჭიროების კრედიტი ან და რეა 

ლიზაცია უყოს მის ეალდებულებათ. ეს კრე- 

დიტი უზრუნველყოფილია საბაჟო გადასახად- 

თა შემოსავალით ან და სპარსეთის მთაყრო- 

ბის ხელში მყოფი შემოსავლის სხვა წყაროე- 

ბით. თუ მოლაპარაკება ამის გამო გაგრძელ- 

და, ინგლისის მთავრობა სახარჯოთ აძლევს 

საჭირო თანხას, სესხის აღებისა და დამტკი- 

ცებამდე. 
წ) ქვეყნის სიმშილისა დაპირველ მოთზოვ- 

დახზნის 

მიზნით, აგრეთვე სავაქრო ოპერაციების გან- 

სავითარებლად, ინჭლისის მთავრობა ყველა 

ზომებს ხმარობს, რომ მოაწესრიგოს გადასა- 

ზიდი საშუალებანი და სპარსეთის მთავრო- 

ბასთან ერთად იწყებს რკინის და შარა-გზე- 

ბის გაკეთებას და ამით იშორებს საქონლის 

გადაზიდვის ყველა ნაკლს ქვეყნის ყველა ნა- 
წილებში. განზრანულ მიზნების სისრულეში 

წილების საგნების ნაკლებობისაგა5 

მოსაყყანად და ორთავე მხარისათვის ყველა 

ზე უფრო ხელ'აყრელ გეგმების შესადგენად 
ჯერ მიმართავენ სპეციალისტებს და იწვევენ 

რომელთაც 

მხა“ ეები იწონებენ. 6) ქვეყნის სა"არგებლოდ 
საბაჟო მმართველოჩბათა მოქმედების გასა- 

მათ განსაზღვრულ პირობებზე, 

ფართოებოად და ოპერაციების გასანვითა 

რებლად მათი დათვალიერებისა და მათზე 

კანტროლის დაწესებით ირჩევა. სპეციალური 

კომისია, რომელიც შესდგება. ორივე მთავ 

რობების სპეციალისტებისაგან, ეს კომისია 

გადაათ·ალიერებს ყველა საქმეებს ეხლა არ 

სებულ საბაჟოებისა და აარსებს სხვა ამგვარ 

მართველობას 

ლებში. 

სსჰასრთვერლჟს გარშე2M 
პაპი ბენედიქტ XV საქართველოს შესახებ 

იმპერიის ”ხვ-დასხვა ადგი 

კონსტანტინეპოლში მყოფმა ჰაპის ნუზციიმ 

(ელჩმა) წერილობით მიმართა საქართველოს 

რესპუბლიკის იქაფრ წარმომადგენელს, სადაც 

ის, გამოსთქვამს რა პაპის სახელით მწუხარე 

ბას საქართველოს კათალიკოსის კირიონ II-ის 
გარდაცვალების გამო, სხვათა "ბორის, ზემ- 
დეგას სწერს: უმე ბედსიერი ვარ, რომ. შესა- 

რომ 

მისი უწმინდესობა პაპი თაზაუჯრძნობს თქვე- 
ძლებლობა მაქვს დაგარწმუნოთ თქვენ, 

ნი სამშობლოს საქმეს 

რომ მას ღვთის განჯება, 

ქალაქო და რელიგიური სურვილებიბ. 

( რეფორმ“", 5 აგვისტო) 

დეპეშები 
(საქართველოს დეპეშათა სააგენტო: 

30 აგვისტო. ; 

ინზლოის ური პარისის ცნო გები, 

   
6“. 

საზავო კონფერენცია აპირებს გერმანიის | 
ყველა ახალშენები აღმოსავლეთ აფრიკაში ! 

და მის მომავალს. ის 

გააკეთებს ყველაფერს, რასაც ნებას მისცემს 
კეთილშობილმა 

ქართველმა ხალხმა, რისთვისაც ის მოუწო- 

დებს მის ზეციურ კურთხევისათვის, განახორ- 

ციელოს მთლიანად თავისი კანონიერი სამო· 

    

    

  

   

    

    
         

      
     
    

       

  

    
   

   

ა–1 ,ა აგ 48 «რს, 
“ი” >.“ 

ფააყოფიერეს ადჯილს 3 მალიონი მ(ხოვ- 

რებით. ა წ, 

მიფხეღდავად ბალშევიკების მიერ წამოყენე: 

ბულ მოთხოვნილებათა (9), ლონდონის გავ. ' 

ლენია§ პირთა სიტყვათ, რუსეთში მდგომა- 

რეობა · დამაკმაყოფილებელია ბალშევიკების · 

მოწინააღმდეგეთათვის. ბალშევიკების წინა- 

აღმდეგ სამხედრო მოქმედება გრძელდება და · 
უკანასკნელ კვირეებში გაძლიერდა კიდევაც. ბ 

ესტლანდიის ფრონტზე წინსვლა შეჩერებუ- 

ლია პსკოვის სამხრეთიდან და. სამხრეთ და- 

  

მარცხენა ფრთა დეინსკისკენ წინ მიიწევს. 

ბალშევიკიბი იძულებული არიან. მდ. დვი'. 

ნის ნაპირისკენ ოკან დაიხიონ. “პოლოცკის. 

ახლო. ამნაირად დეინსკის სამხრეთით. გალ- 

შევგიკიბის წინ წამოწეულ ფრონტს 'საფრთჩე 

მოელის. ალბად ბალშევიკები იძულებული იქ. 
ნებიან უკან დაიხიონ დვინის 

ნაპირის მთელ ფრონტზე ოდესის ბედი. 

აჭი. 9 გადასწყდა. ის ბალშევიკებს. დაატო- 

ვებზინეს. სწორედ. აგრეთვე. შავი ზღვის მთე:. 

ლი სანაპიროც ბალშევიკების მოწინააღმდეგე · 

ძალთა ზელშია. საბჭოთა მთავრობამ დაკარ- 

გა დასაყოდნობი ადგილი შავ ზღვაზე და 

ამასთანავე ქვიყნიერობასთან ფრთიერთობის 

საშუალებაც. დენიკინის ცხენოსანი ჯარი და. 

ჯავშნიანი მატარებელი მთელ დასავლეთის 

ფრონტზე დიდ მანძილზე წინ მიიწევს. მის 

მთავარ ძალებს წინ არა ხვდება რავითარი 

წინააღმდეგობა და არც ბალშევიკების რე- 

გულიარული ჯარი, ? 

ფტანბული პრესის ცნობები. 

ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ესაუ 

ბრა კოემანსოსა და პიშონს, ამ საუბრის შე 

სახებ ჯერ არ არის არავითარი ოფიციალუ- 

რი ცნობა. ფიქრობენ, რომ საუბარი შეეხე. 

ბოდა ეკონომიფრ პრობლემებს და ლიფქსენ- 

ბურგის საკითხს რომლითაც ძალიან არის 

დაინტერესებული როგორც საფრანგეთი, ისე 

ბელგია. ორივე სახელმწიფო ცდილობს სა- 

კითხი მალე გადასწყდეს და საბუთი გვაქვს 

ვიქონიოთ იმედი, რომ შეთანხმება მალე 

(მოხდება, 
ოთხშაბათს დეპუტატთა პალატა  განაჯრ- 

ჯერმანიის, საზღვრების და პოლიტიკურ პი- 

რობების შესახებ მომხსენებელმა შარლ ბე- 

ნფამ განაცხადა, რომ ვერსალის შეორე ხელ- 

შეკრულებამ პირველი გააბათილა, რადგა- 

ნაც საფრანგეთმა დაიბრუ 

რომელიც ძალით მოგლიჯეს საფრანგეთს. 

მაგრამ ეს ხელშეკრულება უნაკლო არ არის 

და შეიძლება მისი კრიტიკა თავის თავად. 

” გაშინგტონიდან იუწყებიან; რომ ყგილსონ- 

? 
ნაცხადა, რომ მასი აზრით საზავო ხელ- 

შეკრულების დამტკიცება და აგრეთვე  შან- 
დუწის და ნწაზღაფრების საკითხების განხილ- 

ვა ოქტომბერში მოხდება. 2 4 

ჯალფემვიკესის ცნიLბები. · 
მოსკოვი,ლიონი, აგე: 28.(ამერიკული რადიო) 

1 ონგ რეთში მოკავშირეთა საქციელით გამოწვეუ 

ლი აღშფოთება იქამდე მივიდა, რომ კონ 

ფერენციამ ერთი ნოტით კიდევ გააფრთხილა 

„რუმინია. სერბიაში შექმნილი მდგომარეო- 

ბაც აფიქრებს ვილსონს. აღმოსავლეთ ფრა- 

კიის, ადრიატიკის ზღვის და სირიის საკით. 

ხი ისეთ მდგომარეობაზია, რომ მოკავშირე- 

ებთან დამოკიდებულება ყოველდღე მწვავდე- 
ბა, საზავო კონ„ერენცია თან და თან კარ- 

გავს ძალას. პარიზის წრეებს ძალიან აღდელ- 

ვებს ინგლისის და საფრანგეთის გათიშვა, 

რომელიც თან და თან ძლიერდება. , 

ლიონი, აგვ. 28, ჰავასის სააგენტოს ვაშინგ- 

ტონიდან” დეპეშით აგწყებენ, რომ სენატის 

რომლის ძალითაც შეერთებულმა შტატებმა 
საფრანგეთს დახმარება უნდა გალღწიოს, თუ 
მას. გერმანია დაეცა. ნაუენი, აგვ. 28, პამ 
ბურგში ფოსტა-ტელეგრაფის · მუშა მოსამსა.. 

ხურეთა ყრილობამ დაადგინა ფოსტა-ტელეგ-“ 
რაფის სამინისტროს მოთხოვნილებები წა- 

რუდგინოს ჯამაგირის მომატების, ტელეგრა-. 

ფის მუშა მოსამსახურეთა სახელმწიფო სამსა- 

ხურში ბმყოფათ აღიარების და ფოსტა:ტე.. 
ლიეგრაფის მთავარ სამმართველოსთან დეპუ- 

ტატთა საბჭოს მოწვევის. შესახებ. . ლიოჩი, 
აგვ. 28.,პტი ჟურიალ"ი-ის სიტყვით შესაძლე- 
ბელია, როზ შუა აზიაში მყოფი საფრანგე. 

თის ჯარი სომხეთში გაიგზავნა ინგლისის 

ჯარის დასახმარებლათ წეს-რიგის დაცვაში, 
ნაუენი. აჯვ. 98. კოპენჰაგენის , ნავთსადგუ: 
რის გაფიცულ მუშების საპასუხოთ დამქირ- 
ვებელთა კავშირმა განაცხადა, რომ თუ. მუ- 
შაობა #4 ენკენის. არ. დაიწყება, ყველა სა.     ? დებენ. წ 

“ 
>. 

ოლივერ 

საჯლეთიდან შემოტევის გამო. პოლოწელების ; 

ჩრდილოეთის 

· მოხსენება ბაქანზე გამწკრივებ 

„ თქვა ქართული 

ძობდა საზავო ხელშეკრულების განხილვას, · 

ნა ელზას-ლორენი, · 

თან საუბრის შემდეგ სენატორმა გიჩმა გა-: 

1 შეაჩეროს ბაქოდან · საქართველოში ლტოლ- ; ამათგან. სამუშაოზე. დავაყენეთ “მხო 

ბ ვილთა გამოგზავნა, სანამ. ს : 

1 ციისა”და თავისუფლებ 

იურიდიულმა კომისიამ მიიღო, დადგენილება, 1. 

| 

ტრანსპორტო მუშებს ლო კაოტს გამოუცხა- : 

გ 
ბრი 
კასი 

M 
   

    

    

  

გარეო საქმეთა მინი ანაგი , შნო 
ბახტარაშვილი,, მიწაი ების ' ათაბ; 
თა მინისტრი წ. გ. ხომერიკი, გზათა დეპარ-  ქოთა რუსეთი 
'ტამე! რექტორი ჩ ნი ჭიჭინაძე, თღი- თველოს. 

    

'ღისის ჭირბჭის თავი ბ. ჩხიკვიშვილი, და სახღივრტაა 

ქართული კულტურულ განმანათლებელ. საზო- ოფ 

გადოებათა და დაწესებულებათა წარმომად- · 
გნივნდ შო. „გარდა . კომისარს · შეა ი ეზე) 
მაიას მეხი გეწენათ !არრინ ქორო: ე რნი ს 
სატააბარიი მისია--–პოლკ.. შარია მალი LL სული | 

რობით, "აფრანგეთის მისია პოლკ. _ შარდი- 1 ვ თა თეს ე ევ. 

"ნიის მეთ-ურობით, აგრეთვე სომხეთის, აზერ- „3. (7, სა 
ბეიჯანის, პოლონეთის და უკრაინის მისიათა . კ, · ეშე 
წარმომადგენლები, ს-დგურის ბაქანზე იდგა ე... ე. 

ქართული ჯარის საპატიო იაჭი 2 ორკესტ- სათიბ ე!ე 

"რით. სადგური და ქუჩები ეროვნულ ბაირა- 'დი 
ღებით და ნოხებით იყო მორთული. სადგურის · ' 

გამოსავალთან იდგა ორი მხრით ქართველ-ინგ- ! 
ლისელთა ჯარის ნაწილები, ორკესტრით. ბ-ნ 

უორღროპს ვაგონში მიესალმა მთავრობის სა- 

ხელით ე. პ. გეჯეჭკორი და გააცნო მას ქარ- 

თულ” დაწესებულებათა და · საზოგადო 
წარმომადგენლები. ბ წმი ფორდროპმს, შა2) „ენი ვიათ 
შორის იცნო თავისი ძველი ნაცნობები, სხვა“ | დაადგინა გამგეობის კ! 
თა შორის გრ დიასამიძე. შემდეგ, ბ ნი უორდ- ნაწილეობა; მხოლოდ · 

როპი მიესალმა გენერალ კორის და მიიღო 1 ფა წა 

      
      

  

   

  

      

    

   
   
    
     

   
          

   

      
    

   
   

    

   

    

     

C-
” 

წი 

    წლის 
   

  

. მიხალ 
ხეა ალა 8. 

ყარაულის უფროსისაგან, "მოიწონა ჯარის- 12 
კაცთა დარაზმულობა და სიამოვნებ გამოს · 

ჯარის ასე რიგიანათ მოწყო- 

ბისათვის. შემდეგ. ბ-ნი ·          
      

  

      

  

    
     

   

   

   

  

ბილით წავი 
სადგურიდან. 'ბ-ნ უორდროპთან ჩამოსულ მი. 

“სიის ორი წევრი «გ. დაიტი და რ. მიდიგან-. 

არონდი ჩაოსხდნენ კ. საბახტარაშვილს ავ-. 

: ტი აგაპხრაგავითარიც მასით 19 შერის. 

“ბილმა მიაცილა გენერალ” 'კორის ' ბინასთან. 

"ბ-ნმა უთრდროპმა ე. გეჭეჭკორს მადლობა 

გადატხადა ასეთ სადღესასწაულო შეხვედრი- 
სათვის. გზაზე აუარებელი ხალხი ი 

"თვის ყოველი ღონე იხმარა „კომისია 

შეგსოულერეი ფაბებლ ეს. დებები, როგორც პლაკატები: 
( განცხადებებით ადგილობრ 

გაზეთებში.: აგრეთვე ამ. დღისთვის. 
ბოთ გამოშვებულ იქნა ჟურნალი · 
ცხოვრება", რომელიც იყიდება დაკლებუჯ 

ში სამი ს ორ მაწეთად; 

     

        

   
       

     

  

    

  

         

   

: მოყრილი და ქალები 'დოოა. 
ბილს ყვავილებს ესროდნენ. 

აირ: 

ახაCი ამბებჩ. 200. შ 
' ორშაბათს, პირველ ენკენისთვეს, ცენტრა- ს ხამს ამნ ყი IM ავიარე 

კომიტეტის ბინაზე, შესდგება საქ. სოც. ' მიაწოდეს 'მანკლებტ: იტ 8. M 

ჭ დემ. მ. პ. საკონტროლო: კომისიის სხდომა. მესამე კითხვა. გადაიდო "შემდეგ. 

1. + სრმეხი “ ლტოლვილები. სომხეთის · თვის, სვი აკი 

' მზრუნველობის სამინისტროს წარმომადგენე-. მეოთხე კითხკაზე მოხსენებას  აკეთ, 
ლი საქართველოში, დეპეშით ატყობინებს : კი, რომელიც ამობს, რომ შრომის. 
ბაქოში სომეხთა ეროვნულ საბჭოს, რომ მან ამ ბოლო დროს 4.000 უმუშ 
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2 

# 
ჰ» 
ჯ 
ჯ 

ჯლურ   
: ომწეთისაკენ გზე · პროცან 

ბი გაიხსნებოდეს,' | პია სირი როიააა ის ” 

|. ««– ქალაქის გამგეობის სასურსათო გაწყო- ეხება შ. 

? ფილება ამით აცხადებს, რომ 1 სექტემბრი-' ღონეს | 
: ბევიეიი ი გის ევენ წავ 

7 დან დაიწყება სასურსათო კომიტეტების მი ი 

ახალი სასურსათო ბარათების დარიგება: ფასო საჩ 
1919 წ. მეორე სერიისა. ამ ბარათებით მა- მოაწყო. წიგნების. . : 

' შინვე დაიწყება ბავშებისთვის (8 წლამდე) მელიც ამ ბოლო დროს კარ 

შაქრის ფხვნილის დარიგება სულზე 2 გით იძლევა; განზრახულია გაიხსნას · 
ვანქის, გირვანქა 12 მ. 60 კ., ხოლო სექტემ დარგის სახელოსნოები, სადღაც 

ბრის შუა რიცხვებიდან დაურიგდება შაქარი უმუშევრები... , 
ქალაქის მცხოვრებთ): ი 00%! 7 მას გარდა. გაზპფ 
"+ თფილისის თვითმართველობის მტუშა-_ 7 : 

მოსამსახურეები სალამს უძღვნიან რევოლი 

   

   

ახგ სუ: ბ 'უნდა 'დაიმ. 

M თავისუფალი მიწა, სადაც მოიქვან 

'' ნეულობას და სხვა შემოსავლიან მცენ 

       

  

    

   

   

      

    

              

წეპი     მკო არდიასა და ' 
მხარის დავების 8 08 
+ სალამი ფრონტს. საქართველოს თავი– 

სუფლების დამცველნო! სალამს გიგზავნით 

სასაკლაოს მუშა-მოსამსახურეები განურჩევ- ამისათვის მრომის ბირეამ მამარის 153 

ლათ მიმართულებისა და გისურვებთ გამარ- თვითმართველობას მიიღო” ის თავის მფ 

ჯვებას, თავისუფლების დაცვას ჩვენთან ერ“ ველობის ქვეშ, ამ განცხადებას · 
თად სოციალიზმის სამეფომდე. კრების მონ- იამი ცვ ტა 

ფობ; ბპ. ბოკერის. 72 ი /იეე. 1" მედიბ. 

-+- სომეხი მწერლის დახვრეტა. გაზ, „აშ- 

ხატავორი"“-ს ცნობი: ნოვოჩერკასკმი ყაზა 
ხებს დაფხვრეტიათ სომეხთა ახალგაზრდა . ლური კავშირების საბჭო 854 აქცევს ქ 

მწერალი ა, კოწინიაზი, დო ყურადღებას შრომის ბირჟის 2) 

“+ საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხა- ბას, რაც დიდ ნაკლათ უნდა ჩაი 
დებს, როზ სამინისტროში „სხვდასხვა პირე- LV შე კითხვებიდან გამოირკვა, _ 

ბის სახელზე საზღვარ გარეთიდან მიღებულია · საპინისტროს განზრახული აქვ : 

წერილები: მიღება შეიძლება სამინისტროში, ვალში დაარსოს საოლქო 
| «+ ახალი გაზეთი. ხვალიდან პ, დადვა- კ. მეთ, უნეიი 
ძის რედაქტორობით გამოვა ამიერ-კავკასიის ბირ 

კოოპერატიულ ყრილობათა საბჭოს ორგანო 

–-ახალი საქმე“. გაზეთი კვირეული იქნება. 
მონაწილეობას მიიღებს პროფ. ს. ავალიანი. 

“+ ბორჩალოს მაზრის კომისრად ღაინი?შ- . 

   "4 >. 

“ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შრომის ბ. 
საქმიანობას ხელს უშლის ფულის “ 

    

.· 
' 

მომხსენებელი აღნიშნავს, რომ ,პრო 

I 

–_
  



  

   
ოლა ს სხრც. რტლეჯდა; წერია 

მანახა ი შრომის მანისტრი, რომლის . 

ბრძანებითაც გაუტეხნიათ ეს წმინდა უქმე-- 
რომ ერთი კარგა შემენელებინა. იმ გასახა· 

ი მიაბა დაავიწყდა, რომ ახტალა სწორეთ 
მატო მოდუღდა და სოფელი დაიღუპ», 
"რომ. სწორეთ იმ სოფლელებს ფირისცვალობა 

ღეს არ ეუქმათ და კალო გაელეწათო. : 
ი ბებია ჩემის ასეთის ფანა.ტიზ- 

არქეოლოგიური · „მისა, აიბი პრელექარუი. დღები" მასში 
2 მდიდარი მის ვლაპარაკობ დი- · "დიდი თანაგრძნო”ა გამოიწვია. ჩემს არქეო- 

ომელიც. დაბადებულა · 'მე:19-ე ' ლოგიურს სახლში ეს დღეც ისტორიული იქ. 
ადისას, მეცხრამეტე. _ > ხება. ბებიაც კი დარწ უნდა,, რომ , ჩვენი 

| ბავშვური სალამით იგი მიჰსალ- ' მშრომელი ბალხის სიმტკიცესა და ნების ყო- 
აც დაურთავს: შენი მობრძანე- ფაზეა დამოკიდებული საქართველოს ყოფნა 

დახვედრა, ქალი არ ვიყო, თუ არ ყოფნის საკითხი, რომ თუ მშრომელი ხალ- 
2 კამო. და. მეოცი. "საუკუნეს 56: „ხი გაამაგრებს ფრონტ", მაშინ მტერი ვერას 

სამიოდე. ბთეული, 'წლის ი- დაგვაკლებს, ხოლო თუ შეირყა ფრონტი, 

წია მაშინ მშვიდობით ყველამ,–-ქრისტეს ტირილი 

ველია ბებია ჩემი, იხე. =. და ვაგლასიც ვერას გვიშველის. ეს მტკიცეთა 
ება, _ მსოფლ-მხედველობა და. სწამს ბებიას და ამიტომ დღეს და მარტო ამ 

აის. “ლოცვანი, შეიეს · შემთხვევისთვის ცოდვად არა სთვლის ამ 
ვს. და "გამუდმებით “კითხუ- : კვირა დღის გატეხას. პირიქით თვითაც. აპი- 

თუ არა, მაშინვე გარშემო ტობს. აშ. „ დღეს მუშაობას და ესეთი „ცოდვა" 
„მოწყენილობა, . რომელიც გა-! პირქელი » უნდა: იყოს! მის ცხოვრებაში; მას 

” დასანთღულ,„ დაძველებულ ჰსურს დააქსოვოს წინდები და. გაუგზავნოს. 
ი ღებულს ფურცლებზე; ბებია . გრტნტზი წეს მხედრობას, 

ა დააცემინებს და შემ. თუ ასე მსჯელობს და ასეთის გამრჯელო- 
ათებით კითხვასა.“ ისეთს ბით ეგებება ფრონტის პროლეტარულ დღეს 

წ ფოინიბს, რომ რაც უნდა არქიოლოგიური ბებია ჩემი, რომელსაც არა. 

| მრეილებ. მახ .: - პხსოვს: რა და არც არა სწამს რა, ბედი 

  

   

  

   

        

(აა ჭირარების, მტვრისაგან დამძიმებულ დოც 
ვანისა––რაღა თქმა ფნდა, «ომ სხვანი: მომ-. 
ცრონი და ახალგაზრდანი სულ ალმასებად 
გარდაიქმნებიან და განთიადის პირველი სი- 
ცილი ააქათქათებს თფ არა „ფრონტის პრო-' 

არ» ს«-–აიშლებიანნ საქართვე 
იდი აიბი. ც ი. 8 ანქანა რეერვი. 

დგან-დგართან ერთად მაოს ახალს 
ომახიანს, მხნე სიმღერას, რომელშიაც ჩაიჟ- · 

სოვება. «ი ასხავით მტკიცე ნაწრთობი” 
1 იმედი ბრწყინვალე გამარჯვებისა, როგორც · 

აამ. დახუთულ-დააბედებულ შინ საქართველოს ცხოვრებაში, ისე ფრონტ- : 

კი სიცოცხლის ხოშს მოვგვ- ! ხე; საიდანაც ვეშაპის ლოქაფი პირით მოე- : 
' სიანცით გულს და ხელ- 1 ბაცუნება შავი, ლაყუნა რეაქცია და რომელ-! ს 
ასთი რე მაი. 'შთამომავალ- | საც შავად დაუბნელებს დღეს და შავად დაა- 

ამ! ლებელ. ცოდვის. სიტკბოე-. მიწებს ჩვენი ამაყი გვარდია და ნორჩი'ჯარი. | 
“თვისაც მოუკლავს ის მოჰკლავს 

· ნადირსა შავის ტყისასა, , 
ვინც დაჰხვდა იგივ დახვდება · 
გოლ და გულ რაზმსა მტრისასა. 

ას სასმე ოდრრებელი: 

_საჩარიშრ პალატა 
გაყყას პალატის უკანასკნელ სხდომაზე ; 

მიღებულ იქნა ტარიფი. ქუთაისის გუბერნია- : 
ში არსებულ წარმოებათათვის. · 

“ ტარიფი სამთო სამრეწველო ქარხნისათვის 
უმრომა“: პრეზიდიუმი წინადადებას იძლევა 
მიემატოთ 85 პროც. ქუთაისის კომისარი ამ- 
ბობს, რომ 85 პროც. მომატება მისაღებიაო. 
გადასწყდა მიემატოთ 35 პროც. მაქსიმუმი 

_| (ზემანქანეს) 1220 მ, მინიმუმი (ღამის და- 

რ: | რაჯს) 675 მ. და ყმაწვილებს 500 მ, 
ტარიფი სვანეთის მუშებისათვის სბროია- 

ვაკას სახერხ ' ქარხანაში: მუშებსა და მე · 
პატრონეს შორის მოხდა შეთანხმება, 

ქვეყნად. ვინ იცის, 
: ალბა სამოთხე და. ბე- ' 

ავედრებს ჩვენს სულებს . 
-იმდენიდ მაინც. გასჭრის მი-. 

შვებენ _ ხოლმე... „ყვავილოვანსა 
ბრამისასა“და. გიყვარდეს იქ და- 

ს, ისეთს უზუნდარასა და. 

  

     

   
   

   
    

  

    
    
   

  

   

    

    
   
    
   
    
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

    

   
   

      

    
   

  

   
   

  

ბ. პყიღსნდი, (რომ, მართლა: წა რ.) 
იქით, რომ მართლა გასჭგრას 

მოდგინე ვედრებამ ჩვენი სოფლის 

გრამ, ეჰ!., ნეტავი სააქაოს არ 
ღიერნი ამა ქვეყნისანი განადგუ- 
საიქიოსას ვინ. სჩივის. 

ულმოდგინეთ ჰკითხულობს 
ამ, გამოტეხით უნდა ვსთქვა, 

ნ რა გასაკვირველია, რო!“ 

  

ს მაებ ორს თუმანი. : 
ობ, შვილო, ღმერთი გიწყენს 

სიაბ“ უეშას, რად მატყუებ, ამის 

) პიპიორბადი: და. ა“ წე. 
ქედან ვეღარ ჩამოსულა. 
უნდა, რომ იგი არავითარს 

ობს სასაცილოდ მიაჩნია 
·. ფათ ანგარიში. დ 

დამავალა: ასე გადაეცი იმ მატ 
ინც კალენდარში ცამეტი დღით 

დის წინ მარბენალ კვიცსხა 
კ ან მგლის მსგავსი ცხვარი. 

ს რატომ აგრე ადვილათ 
' წეს-დებულებას, რაც მაგრათ 

ია. ქრისტეს. ბეჭდითა და ნაკურთ- 
აა სამი ჯვარ-ხატითაო. 

მა ( ჩევამ არ გასჭრა და კალენ- 
ტილის კვალობაზე გამოჟშვეს, 

მწყრალა, როცა უყიდე კალენ, | 
სიღო,. ·--თავისი თავი და ცხვი- 

მასხარათ მაგისმა გამომცემელმა, 
მაბრიყვებს და ახალს წესზე ვერ 

იროთც კარგა იცის მარხ- 
ულ 
და იგი ხანდახან ჩვენი 

სათლი ხოლმე. 

   
   

    

   

    

   

  

    
    
   

    
   

  

   

    

   

  

   
   

    

   

    
     
      

    
   
       

   
     

          

    

   

ცოს, მტკიცდება: 1 კატ. მუშებს 50 მ ; მე-9 
კატ, 44მ., მეფრმეს (კამეჩებით) 150 მ., მე- 

ფრმეს დარებით) 100 მშ, დღეში, 
"ნაგვაზოვის მფშებისათვის სახერხ ქარხანა- 

ში მტკიცდება მიღწეული "შეთანხმება: 1 

კატ. 85 შ., შეურმეებს 1. კატ. (კამეჩებით) | ლ 
180 მ. ; მე-9 კატ. (კამეჩებით) 160, მე-8 კატ. 
(ხარებით) 150 მაწეთი, 

ქავთარაძის თუთუნის მარსნასათვის: მიღე- 

ბულ იქსა მომატება 30 პროც. მეტი, რო- 
გორც ჩამორჩენილთ. მაქსიმუმი 1300 მ , მი. 
ნიმუმი 750 მ. მეძმარიაშვილის და ანჯაფა 

რიძი თუთუნის ქარხნისათვის მტკიცდება 

მომატება 30 პროც. მაქსიმუმი 34 მ. დღეში, 
მინიმუმი 18 მ. და მცირე წლოვანთ 15 მაწ. 
ნარდათ ერთი ფუთიდან მაქსიმუმი 1 კატ. 
§4 მ., მინიმუმი მე-2 კატ. 34 მან., ქუდების 
სახელოსნოებში მომუშავეთათვის: მიღებულ? 
იქნა მინიმალური · ტარიფი 178 მ. და მომ»- 

- | გამოარკვიოს სახელოსნოებში: მუშაობის პი- ; 
რობები მომავალ სატარიფო პერიოდისათჯის. 

ჩაის ფაბრიკებში. მომუშავეთათვის: მოხსე- 
ჯნება იყო ჩაი ბრიკებში მდგომარეობის 

ესახებ: მცირ აბ ამაგირები ბი და §: 

  

   

  

   

   

   
   

      

      

'მაგირებს იღებენ და' თებერვლიდან არ მომა- ? 

| ჯებს). 
: ზინგერის კამპ, მოსამსახურეთათვის: მტკიც- 
: დება მომატება. 100 პროც , 

· დიდი ხანია არ მომატებიათ. 

სატარიფო პალატას სთხოვენ იგი დაამტკი- ' 

კატ. მუშებს 50 მ., მე 2 კატ. ––44 მ., მე31 

ტება 40 პროც. ევალება ქუთაისის კომისარს 

  

    

დაადგინეს. კისი ქი ე ომისერი რრმ მიაქ.კე- 

'ვინოს ოვითმართველობას ყურადღება ჩაის 
ფაბრიკებში არსებულ არა·ნორმალობაზე. 

აფთიაქებში მოსამსახფრეთათვის: რადგა- 
ნაც იქ იყო ისეთივე ჯამაჯირები,„ როგორც 

მჟეძათა შორ! 
თფილისი. დეპოს და 4 

ნოს კანტორის მოსაზსახა 

; თეატრში 5 ს. საერთო კრება. შემდეგი )ით- თფილისში მოსამსახურეთათვის მიღებულ . (ნახუი 1 : კატე _” და 
იქნა თფილისის ტარიფი... 3 ქეი ი , ხარჯთ-აღრიცხვა მომაეალი 1990 წ. 2) კან- 

ლაღიძის, ანკარასა და აბზიანიძის მიჩერა- ; ტორის მოსამსახურეთა შრომის შეფასება. 8). ლურ ქარხნებისათვის: მიღებულ იქნა პრეზი- : ; თანამდებობები! სახელწოდების შესაფირისად 
დიტმის წინადადება: მაქსიზფმი 1976 "მან, ? | შეცვლა. 4) კომისიის არჩევა. ე ' 
(უფროს მუშას), მინიმუმი 820 2-6. (კასირს); · ვინაიდან ამ კრებას არ დაესწრო. კანონიე- 
დღიურად მომუშავე; ეთათვის 40 მან. :რ სი რიცხვი მ.ისამსახ- ურეებისა, კრება გადაი-. 

ბეჭვდითი საქმის“ მუშებან. თვის: რადგანც 

ბეჭვდითი საქმის მუშები მეტად მცირე ჯა- 1 1 ბრისათვის, რომელიც შესდგება ნაძალადევის 
1 თეატრში 5 ს. და კითხვები გაირჩევა რამდე- 

ტებიათ, პრეზიდიფმი წინადადებას იძლევა ნიც არ ფნდა. დაესწროს კრებას, გარდა :ამი- 
მეემატოთ: წ0 პროც. 98. ჩივით. მტკიცდება“ (სა. ამს, გ. სიხარულიმჟ გააკეთებს მოხსენება! 
მაქსიმუმი 1560 მან, (მეტრანპაეს,, მინიმუმი ; | სატარიფო პალატის მუშაობაზე, 
850 (ასოთამწყობი მე-4. კატ.); მოწაფეებს რიბის მიმარ 
#§0 მან. მიღებული ავანსი 95 პროც, არ ჩა-? წიგ ეტი არე იი აბაცაბეოდი 
ეთვლებათ. ყურადღება, მიექცეს 

დათეშიძის ქარსნსსათ!, ის: მტკიცდება მო- 1 ვისგანაც ჯერ. არს“ პირველ. სამხედრო. საგარ- 
მატება 90 პროც., რადგანაც აქ. მოშები ნიზონო პურის საცხობს 5ნდა: დაკმ. პითრბრიი: 

სარგებლობენ შეშით, ბინით და სხ. მაქსი?ჟ- ბულ იქნას. მუშების კანონიქრი მოსოსოჭწია 

მი (მემანქანეს, 652 მან. დღეში, მინიმუმი ლებები და მიეცეთ პროცენტები, როგორც 
(შავ მუშას) 45 მ., მცირე 'წლოვანთ 80 მან. ეძლევა სახელმწიფო დაწესებულებების  მუ- 

კლუბებში, ხესტოსწანენში სასრუმ შებს, ცენტოალურ“ ან ქალაქის „პურის საც- 

როეში მოსამსაზვრეთათვს მტკიცდებ.1 ს-გშ. მომუშავეებს, თუ მხედველობაში არ 
23 პროც. მომატება. და. მინიმალური ჯამა“ 1 იქნა მიღებული, ი8 შემთხვევაში. მუშები. იძუ- 
გირი: მზარეულს #00 მან., მის თანაშემშეს ლებული იქნებიან მუშაობა შეაჩერონ. მუშები 
200 მ., ჭურჭლის მრეცხავებს 185 8, ყველას! · მოელიან დაკმაყო: ფილაბას. 8 სექტ.დე პურის 
ეძლევათ საჭმელი ნატურით. ' საცხობის გამგე ბ-წი მელაძე. არ აკმაყოფი- 

ააგურ სამურეიშო გიხემოივის პრკიც“1 ტებს, მუშების ,'კპნონიერ "მოთხოვნილებებს, 
დება 35 პროც. მომატება და სამუშაო ქი წარუდგენენ ან მოუყვანენ მჟშები' რომე ელიმე.. 
"რის მინიზუმი: უფროს ხელოსანს 1000 მინ., პურის საცხობის მივიტან. მაშინ ბ ნი მე- 
თანაშემწეებს 700 მ., ყმაწვილებს 300 მაწ. ლაძე დაცინვით უპასტხებს საცა უკეთესია, 

საურთიერთო კრედიტის საზოგადოების! „ე მიბრძანდითო. ჩვენ არ ვიცით, რატომ ხარ- 
მოსამსახურეთათვი”„ მიიღეს ჯამაგირები: ჯავს ამ სიტყვებს. , 2 
მაქსიმუმი 1570 მ. (ბაჰდალტერს), მინიმუმი?“ წ 
800 მ.დ (მეზოყეს), საკანდიტროებში და სა- 

'"ბულკეებშიი მომაშავეთათვის მტკიცდება 
:მომატება 85 პროც. დ: მინიმალური ჯამა- 
· გირი: კანდიტერს 410 მ.,მცირეწლოვანთ 100 
· მან, 

ლაღიძისა და ბეგოვის ელექტრონის სად- 
გერებზე ს ისაშაყესათქისს მტკიცდება, მაქ- 
სიმუმი 2100 შ., მინიმუმი 950 მ დაადგინეს 

ი მიმართონ ქუთაისის გამჯეობას ტაქსა დაადოს 

ელექტრონით სარგებლობას, რადგანაც მესა- 
კუორენი ძალიან უმატებენ ფასს. 
საადგილმამულო ბანკისთვის: მტკიცდება 

1 მომატება 35 ბროც.,  მაქსიმომი 2,160. მ. 

; (ბუჰღალტერს), მინიმუმი 1,100. 8, (დარა- 

ჯ თფილისი, საჭიოოა 

და 

მუშათაგანი. 

თფილასი, საქართველოს. სახაზინო რკინის 
გზის მთავარ პირის საცხობში 99 აგვისტოს 
მოხდა რკინის გზის პურის მუშების და მო- 
სამსახგრეების შეერთებული კრება. დაესწრო 

ჯ დაახლოვებით 63 წევრი. თავმჯდომარეთ 
ერთხმად არჩეფლ იქნა ამხ. ვანო ნაკაშიძე, 
მოსსენება გააკეთა ინსტრუქტორმა ამხ. პ, 
ანთიძემ იმის შესახებ თა რამ გამოიწვია 
კავშირის წინანდელი წევრის ლომაძის მიერ 
თავის დანებება სამუშავოზე და ჭგავრცელე- 

ჯ ბული ცრუ ხმები„ თითქოს ქარხნის ინსტ- 

რუქტორებს დაეთხოვს ი'!.. კრება ადასტრთრებს 

ინსტრუქტორის განმარტებას, რომ ინსტრუქ- 

ტორის მიზეზით არ არის ლომაძე დათხოვი- 
ჯ ლი. ლომაძე არის თავის ნებით წასული, შემ- 
დეგ კრება ერთხმად ირჩევს დეპოს პროფესიო- 
ნალურ კავშირში ” გასაგზავნად ამხ. ივანე 
ნაკაშიძეს, მის კანდიდატათ გასახხექ გრიგო- 
რიანცს. კრებაზე მოწვეულ იქნა დეპოს პრო- 
ფესიონალურ კავშირის კომიტეტიდან 'ამხ. 

ჯ ილიკო მეი აბააშეს მცირე კამათს იწვივს ჭო- 
ხონელიძის შეკითხვა. თითქოს მას დაეთხო- 

მაქსიმუმი 24 მ. დღეში, მინიმუმი 12 9, წი. 7 ვო! ს ქარხნის სიცივის ანაააშგს 'სამფშა: 
(ყმაწვილებს 12-15 წლამდე) წ ოდან უმიზეზოთ რამოდენიმე მუშები. ირკვე- 
"შემდეგ გაირჩა ლათონზე მომუშავეთა ს+”1 ყა ვა, რომ ფმიზეზოთ “არ აღმოზნდა“ მუშები 

კითხი და გადასწვდა: ყველა კერძო და (სა-” ს აახოცნილი: კრებაზე გამოირკვა შემდეგი: 
ხელმწიფო დაწესებულებებში ლითონზე შო-| დათხოვნილ მუშებს მილძღვის ფშ. ემდეგი "ბო- 
აა. მიეცეთ ახალ· მომატებ) 1 ივლ : როტება: ხელის, ჩაბანა პურის საზელ წყალში. 
შე | ევალება ფეჭას პროფესიონალურ კავშირის 

რადგანაც მათ 
მიღებულ იქნა 

კანტორის მოსამსახურეს 250 მ., კასირშას 
220 მ., მექანიკოსს 210 მ. კვირაში. 

ნაკაშამხს ჩაის, პლანტაციის მომუშაეეთა- : 
თვის: მიღებილ იქნა მომატება 35 პროც. 

  
ურთრია“ 

1 საცხობის მოშებს და მოსამსახაყრცებს. 
მას შემდეგ, წელიწადმა განვლო რაც; 3 ტი. 

აფხაზეთის თავადების ავანტიურას ბოლო! 
მოეღო, რაც ოსმალეთის დესანტს აფხაზეთში 
ლიკვიდაცია უყვეს ჩვენმა სახელოვანმა სა+? 
ხალზო გვარდიამ და. ჯარმა. 

ამ ავანტიურის ლიკვიდაციის დროს დააა. 1 
ღუპა ბევრი საუკეთესო გმირი. მათ შორის | 
დაუფასებელი მუშაკი სახალზო გვარდიისა, 

„ვრა“ ბ ოაჯიოლას 

ს.ა. პარტჩაში 
თფილისი. 21 აგვისტოს მესამე რაიონის ეა
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: რო ხმით მფშების წარმომადგენლები შემდე- 
ი დარგებიდან: კარლინსკის ქარბნიდან––არე- 

საუკყკთესო პარტიული ამბანაგი, პარ» უჩიკი . (მიე ა აფლი! სავა სასას 
სმასონ ღლონტი. 1 მაღაზიიდან––ს. ორაგველიძე “და "ნ. კაშია, 

განსვენებული კიდევ 1906 წ..-რგაქციის აახია მარქსისტთს ორგანიზაციიდან დროს, როცა იგი 18 თფ 19 წლის იქნებოდა · ' დ. ორაგველიძე და ალ. ერაძე. სარევიზიო 
საუკეთესო მებრძოლი ამხანაგი იყო. 1914 წ. . ' კომისიის წევრი ს, მურმანიძე. სხდომა გახ- 
დაიწმო ომი და ისიც ჯარში მოხვდა. ორ-. სნა ამხ. ი. ბარამაშვილმა: 
ჯერ დაიჭრა სხვადასხვა ფრონტებზე და რე- : ინსტრუქციის გადასინჯვის შესახებ კოლ- ვოლიუციის ' პირველ თვეებში დაუზრტნოს : ლექრივი ღებულობს შემდეგს: 
თავის სამშობლოს ისეიე მხნე, როგორ; ა უწინ ლლექტივის მეორაანიზავის უხდა მოხდეს 
უფრო გამოცდილი ცხოვრებაში. სდგება გვარ- პინევთ სექტემბრამდის და ინსტრუქცია კი დია და ისიც პირველ რიგში ეწერება და (არომველიი წვები პარტიდლი ' მამაობაისა:, 
ენერგიულად ოოგება საქმეს, უჯანასკნელი ამისთვის კოლლექტივი საჭიროდ თვეები თავის სიცოცხლისა მან განტწყეეტელ ინსტრუქციის გადასინჯვა- გადათვალიერება 
ბრძოლაში გაატარა შინაურ და გარეშე მოხდეს ახალი კოლლექტივის არჩევისა და · მტრებთან, როგორც მხედარმა, და. · ბი- ფართო კრების მოწვევის შემდეგ. 3 

ოს აღმასროლებ მიტეტის საჯან- ლ L ულებელ .. კომიტეტ გა კარლინსკის ქარხნის ყოფილ მოშების. „გან- 
გეო რაზმის სათავეში ყოფნის დროს, ცხადების შესახებ მოხსენებას აკეთებს ოლ. 
საფა» განუტევა სული ხავს აც აბაშა ა მგალა მდგო. 

    

    

    

    

  

  
  

იმირის სვ აფერი ( 
"მოწვეული იყო 96 აფინტუს“ “ა ნჭუიცი (LIII2I .1. 7 

06:დო მომავალი Lამშაბათისა: „ვის,“ 2 სექტრემ- 

  

? მ ს 4“ ( ს სამსონ ღლონტის სხოვნას. | პოშიტეტ შერი ყურადღება" მოაქტიოს პტრის 

მაადღებიიბ სხდომა” დაესწრო სათათბი- · 

სცნობს 1 
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(4+ თე § სათა ხა, 

ასას ვლა ვ უფააასსხავეაცააგაზგოაავყბსისაუსუვლვიცვვ ს ლაქა ში 

  

  

  

მარსნეს უნდა მიეღო სასურველი მუშები. ამ” გვაჭამოს, უღირსი პირი 3. მოექცის. + _ განცხადებანი _ 

სიისთვის ადგილობრივ ქარხნის პრ. კავში- ; დიელთა რიცხვშიო,--ამბობდენ კომისიის · 

რის თავმჯდომარეს გვერდი აუვლია და ქარ- ' წევრები. ამავე ორგანიზაციის ინიციატივით 52 

ხანაში მიუღიათ არა სასურველი ელემენტე- ; დამზადდა ტელეფონის ბოძები. როდესაც ორ- რ ე. ი დ ე საი. 

ბი. კოლლექტივმა დაადგინა, საკითხის გამო- ; განიზაციის წევრებმა ვერ შესძლეს. მთელი 

სარკვევად არჩეულ იქნას კომისია, რომელმაც , სოფლის ყრილობის მოხდენა, რადგან ხალხი ბ ჟე 5 - 83 LL. ტ ე რ ი. ლეტო 

მომავალ 'სხდომაზე კოლექტივს უნდა ამც 'მენდვრათაა გაფანტული სამუშაოთ, ორგანი- -.. ს, ტარუაშვილისა. და. „ნაყოფიერი. ავლები 

ნოს საქმის ვითარება. (აცი ბ წევრებმა თავის თავზე იკისრეს ბო- წერა კითხვისა, და „განათლების“. “მაღაზიაში. იღე ხელი ლოვ ი - 

ახალგაზრდა ' მარქსისტთ. ორგანიზაციის ' ძების დამზადება და რამოდენიმე კვირის შემ- · იბეჭდება ს. გლახაშვილის ნაწერების. პირვე-| ა აჯ 58. 

შესახებ მოხსენებას აკეთებს ამხ. დათიკო! დეგ ს. საბუეს უკვე ტელეფონი. ექნება. ლი ტომთ- (0-9) > 
ორაგველიძე. ის მწუხარებით აღნიშნავს,! კიდევ ბევრი გეგმები აქვს ს არგნიზავიას. ღია: იის ა ეზ 

რომ ავლაბრის რაიონის ახალგაზრდა მარქ- | შემუშავებული განსახორციელებლათ,L კიდევ · დომტორი მ. გოლდუტეინი. | პროფ. დოქტ. მედი, 
სისტთა წრეს აღარ შეუძლიან იარსებოს, ! გეკრს რამეზე ფიქრობს ხალხის საკეთილდღე- ყოფილი ასი ენტი. ბარონ როტშილდის მთა- იღებს ნ ის. 

· რადგან ამ წრეში არიან პირდაპირ დამრღვე-' ოთ და ჩვენც ვუსურვებთ გამარჯვებას, რომ ვარი გო (პიტალის ა და ჟენევის · უნივერსიტე- | სნეულებს. · 
  

ს ი წყლები" 
ვი ელემენტები, თავიანთი უმოქმედობით, ' , თავისი მუშაობით გამოეყვანოს საღათას ძი- · ' თვალის ავავას, ბვ ი 868 ევა სათვა ლე- –––_ შლა. 

რომლებიც ხელს უშლიან წრის არსებობას. ' ლიდან დანარჩენი თავისი მეზობლებიც. „| ებისა. მიღება 8--19 საათამდე და 3... სა- 3. ექიმი მ, ფ. : 

არ ხდება კრებები და სხ. კოლექტივმა და- ბ, ჭუმბურიძე. |, სთამდი, ზეკოლოზის ქუჩა, M# 32, ' ს სრვილ და სადოსტა, 
  ადგინა: ვინაიდან 'მესამე რაიონის კოლექტი- შაიბა 28 · | ბა ყოველ დღე 

' მი. ს დ. კეკილია._ მხალი თო 
ვი ყოველ ზომას ხმარობდა, რათა "ავლაბრის ერობის ნაყოფი (წერილი გურიიდან).  ”' ექი ; : | 

რაიონის მარქსისრთა წრე თავის” სიმაღლეზე · ვის არ ახსოვს წასაშავებელი და უკან არ. სიფილისი ლ ვენერიფლი სნეფლება-1 „ექიმი | 
“ნი. შეშხაპონება „606#« და „914% მიღება დი-. 

მდგარიყო, და' მარქსისტთა წრემ კი ამ მო- მოსაბრუნებელი ძველი დრო; ჯერ იყო სა- | | ლით 9 #1, წ. >» მობი 4" 1-0” მა მლის 3 

ვლენას ანგარიში არ გაუწია და თავის პირ- · მაათალს სულ ვერ ეღირსებოდი და თუ „პროს. სასტუმრო „ნოებ-ს. პირდაპირ #16. 

  

  

  

დაპირ დანიშნულებას” ასცდა, ამიტომ კო-' ეღირსებოდი „ჩიტი ბდღვნათ არ ღირდა“, ; “ტელ. 14-98, 

ლექტივი მას დაშლილათ აცხადებს, ნიშნავს · ხშირათ ათი მანეთის მაძებარს ათასები ეჩხარ- ;' 
ამავე დროს კომისიას, რომელმაც უნდა გა- |. ჯებოდა. ერობის შემოღების შემდეგ სასა- ს : ურა ნი მ, ა. შაფრანი 1 იზა; 

მოიკვლიოს მარქსისტთა წრის მოქმედება, ' მართლოც დიდათ გამარტივებელია, “ისL | (ფი (ხგაპბის 3 ავილით და ილ შედღეგები. ზემელის აფთიაქ 

ჩამოართვას მათ ბეჭედი, წიგნები და ოთა- სათვის ხელმისაწდომი და მისადგომია, 29) · და „914 ული : · = ი >% 

ხიც, სადაც მათი ორგანიზაცია იყო მოთავ-' გჭირია გურიიდან ქუთაისში წოწიალი, რჩეუ- (I | ო : ე წას სოფების მიღება შო + #2 = ექიმი ირა დო აუჭტურ 7” 

სებული და ეს ამბავი. ამს, დ. ორაგველიძის 1 ლი ვექილების დაქირავება, სასტუმროში ღა- (ლის 891 ფორმ გის ოს ასავალ 
პირით ემცნოს თფილისის ახალგაზრდა მარქ- მის თევა, რესტორანებში სადილების მირ- ' _ რაობით ბილი ჩავაბიი მახალეთრდას _ 

სისტთა “ცენტრალურ ორგანიზაციას. რაც! ; თმევა, რადგან · ყველა „სისხლის სამართლის ) ბილდ თ: #33. .'. : ბადია კოფთა ში იღება შ 

შეეხებ ახალგაზრდა "მარქსისტთა ახალი | საქმე, რაც წინათ აუცილებლათ ქუთაისში,, ავინყ ს 

წრის შექმნას, ეს დაევალოს ამხ. დ. ორა- ! „ნდა გაერჩია საოლქო . სასამართლოს, ესენი # 2 ებ ექიმი წ. 1. აა... 

გველიძეს. | პაენედნ ირჩევა ქ. ოზურგეთში, , ა 8. | ტეტისა იღ · ღოკდო წემუა VI უნივერს 

კრების დასასრულ მცირე მოხსენებას აკე-! გურიის მოსამართლეთა საოლქო არილობა, | ავნი იღებს შინაგან, ი ოევამბელი 22 დბუდ კაანეი სთ 
თებს ამხ. არ. უმრიევი. ის შეეხო დამფუ-· 5 მსაჯული, მათი თავმჯდომარე და საპატიო (10<14 „საათ. დანარჩენ დღეებს. დღის · CM. “საათ. საღამოს · 
ძნებელ კრების წევრის ვარდოიანის მოგზაჟუ- | მსაჯული. პირველი ამათი ყრილობა შესდგა , (5 ს. ნი აის ; ლოზის ქუჩა M# 7 სიმხოვიჩის. = მადათოვის ქ 

რობას ბორჩალოს მაზრაში, სადაც მას სომ- 7, 8 და 9 აგვისტოს ბ. ბეჟან ხუნდაძის ' აა3 ს თიაქის გვერდით. ტელეფონი 14-13. 1. _ პირდაპირ 

ხობა” თანაგრძნობით . შეხვდა. მომხსენებელი ! მჯდომარეობით და არსენ წითლიძის საპა- | 

აგრეთვე შეეხო სომხურ ენაზე გაზეთის გა-'ტიო წევრობით, გაირჩა 92. საქმე, რომელ- ევრ”პიულ-აზურ. სამსშრჩ- ჰამრეწვედი (აისი 
მ მის საქმეს და აღნიშნა მისი საჭიროება ' ზედაც 5ამო! აიი  მტმიის ანი მოპას 123 ოცე ქმე | ზედაც გამოწვეული იყ ვ 11 საზ ოგადო. ება, 13 

  

    
1
5
.
 

დღევანდელ მომენტში, როდესაც “ედ |! და მოწმე 4? კაცი, ამათში ყველა დილით 

ოს” რესპუბლიკის · წინააღმდეგ · ათას გვარი მოვიდა სახლიდან, იმავე დღესვე -ფკან დაბ- ! 

ს მრრქიკიენძი გამოდიან დაშნაკელები. . რენდი მამოვილი ალა. იანგარიშეთ, რა "გაიხსნა და აწიშიე)ს, ერველივე , შაარაბრწედი ) 

კოლექტივმა დასასრულ დაადგინა: მირის” დაჯდებოდა ამათი ქუთაისში ასვლა. ამასთან წ 

ქარხანაში და სხვა "სამუშაო დარგებშიაც ' აღსანიშნავია და დასაფასებელი, როცა სასა- 8 

გაიმართოს დისპუტები, რომლის სისრულეში ; მართლო ყველას გასაგებ ენაზე სწარმოებს. %. 

მოყვანა მიენდო ამხ. იოსებ ხუციშვილს და; უბნის მსაჯულებით ჯერ ყველა მაყვლის. 

თლ. ბ-ძეს. 3. 
კოლექტივის მდივანი. 

პიოვინცია 1 ღერ რედა)სჩს მიმარ! 
'” „ერთობის“ # 160 ში სად. სუფსიდან მო- ქ 

ს, საბუე (თელავის მაზრა). კახეთის სოფ-3 თავსებულია კორესპონდენცია „ახალის“ ფსევ- ' 

ლები საზოგადოთ ჩამორჩენილია კულტურუ-: დონიმით, რომელმაც სუფსის კოოპერატივის ' 

ლათ და ამის მიზეზია კიდეც, რომ ადგილობ-' „იმედის“ წევრებში გამოიწვია მითქმა მოთქმა. 
რივი მცხოვრებლები გულცივათ ეკიდებიან 1 მათში დიდ უმეტესობას გადაწყვეტილი აქვს, § 

საზოგადოებრივ საქმეებს. თუ ხალხი შეკავ-5 - ვითომც წერილის ავტორი მე ვიყო ”“).“ 
შირებული არ არის და ორგანიზაციულ მუ-! გთხოვთ. დაჩქარებით ამ განმარტებას დაუთ: ' 

შაობას მიჩვეული, სახალხო საქმის გაკეთება მოთ ადგილი და მით ამაცილოთ თავიდან 

შემთხვევითი პირებს უვარდებათ ხელში. ხო-% სრულიად დაუმსახურებელი ბრალდება. ·. 
ლო ეს გარემოება კი საზოგადო საქმეს ვნებს ' 

  

    
   

  

       

მზრუით ალველელეთვი შპლადსერML 3. ( 
„ ორივე სქესისათვის წლოვანების განურჩევლად · 2 

ალ. გ, საათაშვილისა % 
კურსებზე შესვლა და პირობის გაგება ყოველ დღე დილის 9. 19 ს. 
საათამდე. მისამართი: თფილისი, დუშეთის ქ. (1 ლი ” უბანი, „წენეთის” L. 

სახლი. # 9, ტრამვ. ვაგონებს“ M## 83% : : 
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ს პატივყემები“ სოგადრების ალე აამ? 

_ ინტელიგენტ. ქალთა %გუფი“ 
C “12 2 იღებს ყოველგვარ საკერავს, რომელსაც თავის დროზე. ასრულებს. აგრეთვე ამავე... 

პატივ. ნ. კ. კვერენჩხილაძე. II სკოლაში: რომელიც რამოდეზიმე წელიწადი არსებობს, მიიღება მოწაფე. ქალები უში 

  

ბა ისე, როგორც ამას ხალხის წ სიმწე ის 

+ ” დეი ივირგვობის ს გოუწთ ' | _–_– თ 4 ვის, ქარგვის, ფეხსაცმელის და სხვადასხვა. ხელსაქმის სასწავლებლათ, რომლებთანა(: ცა 
ისტერე ვ გაუმ : „ფრონტის დღის" ანბარიში. _. ქ დინებენ საზოგადოებაში ცნობილი. დამსახურებული , მასწაკლებლდი გფოაიი უფლე 

ანგგრიმი, თელავის: ჯოციპლი დემოკრატიულო "გაგრძელება იხილე ერთობის“ M#190 181) L "წია. მეცადინეობა. დაიწყებ ა პირ 'ენკენ წეილ. 
ორგანიზაციამ და შეეცადა თავისი პროპაგან-2 იი ამი9 77 ი · მისამართი: იი” დაღმართი: # 8; ბინა 9, ეზოში. -2. 
დისტების საშუალებით შეეკავშირებია თელა-ჯ/' 1) მეექვსე მილიციის მოსამსახურეებიდან 2 12) ' 

ვის მაზრის სოფლები, დაეარსებია ყველა § და მილიციონერებიდან შემოწირული აფრონ? 
8. 

სოფლებში პარტიული „იაჩეიკები და ასე ტის დღის“ სასარგებლოთ ი მან. 2) –_. ” 
ნაგან საქმეთა სამინისტროში შეგროვილიფუ- : კას სოფლის საქმეებს, პარტიულ მუშაობასთან | ხაგ ე ე ე 

ერთად ორგანიზაციულათ შეკავშირებული ; ლი „ფრონტის დღის“ სასარგებლოთ 1043 მ. " : 88. მამაი პოქიტეტი ს 
ხალხით გაძღოლოდა წინ. ამ მუშაობამ თა-( 8) ტობანიერის თემის. ერობის გამტყობისაგან ს. ” აუწყებს საქართველოს. ყველა კმოპირატივებსო XX. მანგის წესდება დაამტკიცა გ 

ისი ნაყოფი ამოიღო. დღემდე დაქ- შეგროვილი ფული „ფრონტის დღის" სასარ-' ღალი ინი ტრ 2. 
ვ ყოფი ჟკვე გაოით ბანკის ძირითადი თანხა არის ხუთი შისხაონი მაწეთი როშე ი საქსული სოფლელები, რომელთა. ბედსაც ვა“; გებლოთ სამტრედიის ჭვარდიის შტაბის სა- წ კ დ ყა) ხუთი წილი ეი ; ელ ც გ აყოფილია . გაზე, თითო აქცია ღირს 9000 მაწეთი. ბანჭის -სპქმსებში, გადამწყვირიი §9-- ექნებათ არ 
პარ-ჩარჩები განაჭებდენ, დღეს სულ სხვა სუ-! შუალებით კაკაბაძის ხელით შემოსწირეს“, თ ნაკლებ ორი აქციის პატწონრ; ტიქბის შეძენა  შევძლიანი მ ს ხეტეიდ 'კოოპერა 
რათს წარმოადგენენ. სადაც კი მოასწრო თე- (+> მან., 4) ახალციხის „ფრონტის დღის“ სებულებებს. აქციების ღირებულების გადახდა ნაწილ-ნაწილ ხდება. "პირველათ 3 
ლავის ორგანიზაციამ „იაჩეიკების“ მოწყობა, ; კომიტეტისაგან 2540 მან., 5) ვიქტორ კვი-! ზე საჭიროა გადახდა აქციის ღირებულ L 30 პროც. ს ანუ 800 მანეთი. „და სრ 
ყველგან ამ სოფლებში საზოგადოებრივ საქ- , ' ქიმიძისაგან 800 მან,,. 6) ბაქოს ეროვნულ : პორკვბისთ;ის 50 მანეთი, სულ” 820 მა ასას 

მეებს ორგანიზაციულათ შეკავშირებული პი- ; საბქოსაგან 6175 მან., 7) თფილისის ქალაო, , გ აირვლ კომიტეტი მოაგონებს კოოპერატივებს, ა, საჭიროა "დ დაყარა 
რები ჩაფდგენ სათავეში და საქმის მსვლელო- ' ქის მეორე ფურნის მუშებისაგან -339. მან.,| ციების ბვედრი ფულის შემოტანისა, ვინაიდან თუ სამი თვის განმავლობაში. ბანკი ბის დამტკიცებიდან, არ მოგრო: დება ერთი 8 სამედი ძირითადი თანხისა, ე. ი. მიდი 
ბამაც სულ სხვა ხასიათი მიიღო, ერთს ასეთ, , 8) ვიქტორ დოლიძისაგან 100,მან., - 9) სოუ ზეკარი 2-2. არ შეიძლება“ ბანკის გახსნა: V % V» · ი. => 
სოფელთაგანს წარმოადგენს საბფჟეც. | ფელი სამების მცხოვრებისაგან 814 „მან. “ 291 კოოპერატივებმა: ფული უნდა “შეიტანონ შემდეგი მისამართით: ოგვურბაბ მო 

სანამ საბუეში არ შედგა პარტიული ორ-' კაბ., 10) გიორგი ნეკურაძისაგან 60. მან., · ხალხო ბანკი, საქართველოს. კოოპერატიული, ბანკის სახელდაზელო ანგარიშზე ჩას 
განიზაცია, არც კოოპერატივი ჰქონდათ, არც?' '11) სუფსის ს, დ. ორგანიზაციისაგან 38 ცალკე კოოპერატივებს ფული შეუძლიანთ შეიტანონ სარაიონო კავშირე ი. 
საზოგადო საქმეები მიდიოდა ხეირიანათ და , მან., 12) ივრის თემის. გამგეობისაგან · 1403: ' კავკასიის კოოპერატიეთა კავშირშიც, 
არც იყვნენ დაინტერესებული მით. მე შემთ.; მან.. 15 კაპ.,18) კუკიის ს. დ. მცირე კოლექტი-# (6-2)... , საორგანიზაციო კომიტეტი, თფილისი, გლდანის. შესახ. 1 

ხვევა მქონდა დავსწრებოდი ამ სოფლის პარ- ' ვისაგან. 2105 მან., 14) ახალშე§ „ეკატერინო-. -8 ! 29," 
ტიულ წევრების რამოდენიმე კრებას და ჩემი ' ფელდის“ მცხოვრებისაგან 4227 მან. 68.3,“ მIIIIIIსII80VI „დს. ისმარე შეშის მაზწერ . 
ყურადღება პირველად ყოვლისა იმ გარემოე- 15) იროდიონ ცინცაბაძისაგან (ქობულეთში. ·- 

=4-თ 1 გელეგლგ რები ო იაა თვ. = სდეეეეგგბ”––– ' 
ზამ მიიქცია, რომ ორგანიზაციაში თავი მო- მუსულმანებში შეგროვილი) 4552. მან., :16) 1. ქმა ნ ა ხ შ ჩ რ ჩ 

რია სოფლის ყველა ცოცხალ ძალებს, დღემ- ანდრია ერკეთელისაგან. 615 მან., 17) მოკუ» |... ქვა-ნახშირს ორჯელ მეტი. სითბო აქვს ვინემ, საუკეთესო შეშას, იაფათ ჯ აა) 
> დაქსაქსულნი შეკავშირებულან,: შედუღე- ზანის ნაციონალურ მამულის მჟშებისაგან 167 ! მოო იას ქვემო საზერვიან გერმეტიულ ფეჩებში” და სამზარეულო პლიტებში. მაა 

238 183 ვან ისინესითბტს ჰიც2აბე ომიას წარმრადჯენს აბი ოჯახებისათვის, ხოლო განსაკუ ორებულს სასწავლ 
ბიან ერთმანეთს სულითა და გულით და ასე ) პანკისის ხეობის ქისტებისაგან 3000. . თე 

ე ე ( 1 წL. 19) არასრის ჰ ნ 963 „მანა, ს, ს იტემრიე ტისიუინი რქსტორპანების ვის დ. და” ლოებით სამხედრო და. 
წარმოადგენენ რა საგრძნობ ძალას, სოფელს ) არისტოხ დოლიძისაგა ან.» ! ქოდა დაწესებულებეზისათვის; აგრეთ ვე გვაქვს. სამჭედ ისთვის მია ანყებიბიი. დამზა ა. 
ფაქტიურათ ისინი სეომადაძნელობენ. 20) 'ოტატებათ შეგროვილი „ფული „ფრონ? | ახშირი და დიდძალი ქი რი, საუკეთესო არისხის და. ხელმისაწ ვდომ, „ფა ბში. 2 

ამ ორგანიზაციის ინიციატივით შესდგა სა ტის დღის“ სასარგებლოთ' 77752 „მან. 83 M (თა. სათუბაყვთოის სამტრედიაში, ქ კითი ორში. „თფილისში, 18 ევ: 
რდიის რაზ- 2 სხვა ქალაქებში. დაკვეთა შეიძლება დიდ. პარტიობით და შვრი: 

აუეუი | ს) კაცისას რრაილი 5 სით იე მელლარვეირ (გაგრძელება. იქნება) ფინ მეა და მეკისსყას მეგაიარსით ვილისი, ათ და წერილ წვ" 6 და კრი 
ი ადსსიბვებ გვი თე 8 98 ერნის # 8. ტელ. M# 11-45. "საწყობი ; ქვანახშირისა: დიდუბე, ამიაიარ აქ 

  

  

  

          
     

  
თხილით და შეგნებით ეკიდებოდენ თვითეუ- . ”) ხსენებული კორესპონდენცია. ნ. (ენე | შის საწყობის, გბოში. 1. 
ლი გვარდიელის მიღებას.-–სირცხვილი არ. ჩხილაძეს არ ეკუთვნის. რედ. , 6-3) : _ ტიბილს მვა- -ნაზმინის გამა ; 

საა ფონია ს. გვი თ ურანი პარიიუერ ი ზები არა აეე ევ კარენიავამისვვ სეა ნენამ) ასი. რ აბნ ნაირი იე ფხბესდეთ მგზადევი კტსაიან ყატნველივნბატაბიბ კაი ად რ არაანისაიი არეალი ატა    
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