
    

           

      
     

    

    
      

  

    

  

    
    

თ, 5% ვანო | 
” · თოს სა 

ენისთვეს,. მელანია აყვეცე „მღ. სიმონ. იი მეულე 

0+Xნ! მისი. ჩა. ბსმშ! 
: ინ. ნათესავ”ნაცნობთ.  პანაშვ 
ევს, , რკ. გზ. ბენე ნისთვეს პარანიიშია განსვენება იმავე დღეხ2 ს 

მზეასბანა. რკინის. გზის ეკლესიის ეზოშია. « ნინოს ს 
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მშვი 

საღამოს 6     პნაშვი -. 

პხღბ. ამით თ 2-6 

ი: Iრა ' (850იჩებწების. დღე „ცალკე იქნე-. 8. 

“+ “ბა 3. თოლი ოდ. ლ “'" 

ვით გიორგის ძე ამბის. მარიამ გიორგის ასული, რორი 97 შგი-” 1 
' სრივიანთა. ცოლშვილით, პავლე დ 

თ აუწყებენ წათე? ავთ, მეგობ ართ და ნაც- 
ეტეო ი რის. ა 

იასა იღე ს. გამოცხადდება... , 

ხრებული: მამა ხოსო "გიორგის ძე, · “დედა ელისაბედ მიზარბეგის 

· ქალაქის გამგეობა ' მწუხარებით. 'აუწყიბს ალე. => 2 - ენკენის- 
=01 7209 თვეს გარდაიცვალა ქე 2 "მოლარე 

_ გ/შრგი. არჩაჩს ძძ 
საათზე აიიი! ილი 

   
-__--_-- 

უან =7 
მეი) 9) ი. 1): 

ჯ გაზ ბეთი დირე: 1 თვათ 39% ირე 

L ზომერი” ყველგან 1 მანე, 

სი როგორც პირველ §3ირტ 
+ პეტიტის სტრიქონი--? შან, სამგლოვიარო 8 

წ განცხადება §0 მანითი: ნისია გან ცბადებები 
“არ „დაიბეგრება. რედაქციისა. „და · კანტორის 
აღრესი? თფილისი, გოლთვინის პროსპ, M# %#, 

ტელეფონ!, 16–- წ, 
, “ 
4? I ღალ > არავე 
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“ წას იშ. საკითხებში, იმა ეზშიც ვერ „მოვ. 
"რიგებულვართ: კრნფერეციას. გადასაწყეტტი , 

ა» უთვალავი თავსატეხი და პირცელ ხარის- 
'ხ ივანი. საქვეყნო საკითხები, რრმელთა მოგვა- 

ლ რებაც მთელს · მის ყურადღებას... იპყრობს; 

წვრილ საკითხების გადაწყვეტა. მის ძალ- -ღო- 
ნეს აღემატება: მას. არა აქვს არც სათანადო 

ჯ ცნობები ადგილობიივ „ურთიერთობის ყო 
· ველმხრივ გამოსარკვევად, არც იმოდენა» ძა: 
ლა, რომ ყოველი წვ”ილი „საკითხის გადაწ- 

დ. ყვეტა მოახერხოს,ისე, როგორც თითონ, და- 

“ინახავს საჭიროდ. პარიზის კონფერენციას 
8 ჩვენ თითონ უნდა · გავტადვილოთ მუშაობა; · 

” და ყველა ადგილობრივი საკითხები ჩვენ თი- 

_. თონ უნდა მოვაჯვაროთ ისე, რომ · პა“იზის 

: კონფერენცია “უკვე ფაქტის წინაშე. დავაყე- 
'ნოთ. ეს ჩვენთვისაც ხელსაყრელი იქნება, · 

"რადგან ეს აამაღლებს ჩვენს პრესტიჟს დიდს , 
# სახეღოწიფოთა თვალში და პარიზის კონფი“ ეა%, | 

“> ვისაც სასურველია. 

პრძსა 
ეის არ ახსოვს ის. თავ ვდაუჭერელი გაბორო · 

  

    

  

არტელი აგიტაცია, რომ პელსაც ჩვენებური 
შავრ,ცზმელები ეწეოდენ გვარდიის წინააღმ · 
დეგ? დღეს გვარდიის ღვაწლმა და სიგმირემ 
მისი ა დავპინეზელი მტრე ბიც კი ჩააჩუმა და 
თვით ნაც. ღეს იკრატიულ. პა არტაის ორატო- 
რები(ა კი, მე ეტი“ ღონე არ” არის, ქებით. იხ- 
სენიეზენ მას. არ ცხრება მხოლოდ ზუბრების 
ორგანო „კლდეჩ, რომ ლიც მაინც. 'განაგრ“- 
ძობს ჯარსა დს ჭვარდიის ' შორის ღვარძლის 
თესვას და ქიშპობის გაღვივებას. ამ  გაზე- 
თის უკანასკნელ ნომერში ; ვირაც ირ. დიდი- 
ძე ამნაირ სტრიქონ; აბს სწერს: 

„ყველაზე საინტერესო ის არის, თუ რა 
მდგომარეობაში რჩება რეორგანიზაციის მე- 
რე ჯარი; რეორგანიზაცია საერთოდ „ რეს- 
პუ”ლიკის ყველა შეიარა ღებულ ნაწილებს 
შეეხო, თუ სოციალისტებმა დასტოვეს ერ- 
თი პრივილეგიური ჯარი, რომლის სახე- 

ლიც ქართველ ერზე სოციალისტების. ბა: 

3 ენკენისთვეს. სოხუმში“ გარდაიცვაღ ა 
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   გრიგოლ 

სხვა მნას ს გინსცვი 
დაა საღ. 

       
აიი 8 

ამან #”. საათზე. წოვა >. 

     

      

ათალუარლთოთრა. 

“ სასწოარულ! გადასახა დ! 

  

       

    

    

  

            

     

! 1 ვილებ '” · თანახმად დამფ, კრების დეკრეტისა ქალა- 1 იე. მაია იი –_–_“ )იის 

სარი _ რივა თავ. 2 და „.”. 2 ქებმა და ერობებმა უკვე გასწერეს ხანიტა არუ: 3. ს ხრიაი ხე. მოტოს 1 ს ემამარააბეთვე 
მს ქალ. თფალისში წმინდ, ნინოს ეჯლესაას გალავანში გადეხდი. #3 ლი გადასახადი. ყველაზე მეტად მტრულა ი%2, მდიდარი, პატივმოსილი და მოსვენებული... 

7 · ! იქნება” დილის 11 ს. ერთი წლის პანაშვიდი . „ამ ბალა ააა ვეს აუმქუაბია, რ. რეიჭრგანიზი თ გვარდიას არ შეხებია, რა- 

მსი'შ (211 შა). ს'Mწსშს ძი ს. > 859, ' სასესხო ძეა ატმოსფერ: უვე ლევი –-- ეღვეა აი 
X ეეგ , სულის; 'მოსახსენე ებლათ._ ს 8 ვია... ძაგრამ ამ უკანასკნელ”, კითხვებზე 

· რომელიც ნიადაგს მოუმ'ხადებს ი ღადშ 

10) /იამოვნობას. > შავრაზმელები. ბევრს ეცადენ გვარდიას» 

სიტყვით, უწვი, საქქით ძუნწი ჩვე ნი ე. წ:3 2 და რეგულიარ ბულ ჯარს შორის "უთანხმოება 
ბურჟუაზია იმდენათ გათამამდა თავის ანტი- 6 ჩამოცგდოთ, მასწი იამ საწადელს ი მაშინაც 

; რესბუბლაკანურ მუშაობაში, რომ თავ | ვერ მიასწიეს, რად ესაც ესაიქიიაძალარეეძბი: 

· წრმების სოსთილიც ძა 8 ს. მ. მათი ” '§ ველად გამოვიდა ბრძოლის ასპარეზზე. დღეს, 
! აგიტაციე ი უპტკიცებეს ზუ მე მევასა 3 გ როდესაც ჯარმა და გვარდიამ თავის სისხ- 
; გ დასახადი არ მოიხსნა, ჩვენ იძუ ულებული ვიქ- ? 1 ლით განამტკიცა თავისი ძპობა, ვერავითარი 

შემდეგ“. 

მვუი _მშM2XანM93/1.     
   

· დაკრძალვა. 

  

    

        –ლექსებ/ 
"მსურველთ. წიგნი. გადაეგზავნება პროვინციაში. 
წიგნი უნდა მოითხოვონ. შემდეგი მისამართით: 

ს წე ბით საქონელის ფასი გავადიდოთ და ასე § მავრაზმული პროვოკ: აცია: ვერ დაარდღვეგს მათ 
დ დაბოლოს მომხმარებლიდან აქიღოთო. #2 #4 მრრბი“ თანხმომას. 
“ამ თავის მუქარას ზოგიერთები კიდევაც 1 3 + 

ანხორციელებენ. ბევრ სავაპრო დარგში უკ-! „კლდე“ სწორედ ასაფოვსცაბს რრგანოდ 
ვე, მოუმატეს საქონლის ფასს იმდენი, რომ“ 2 გადიქცა., იზავ ნომერში, სადაც ის გაზეთი 
მათ გაუმაძღარ ჯიბეებს კიდევ ზედმეტი მოსა- 1 გვარდიასა · და ,ჯარს ერთმანეთს: , უსისი- 

სჭ გები რჩება. ამ რიგათ, ახალი გადასახადი 1 ნებს, პლევე - დურნოვო სტოლიპინის 'მო- 
მათთვის შემოსავლის ახალი წყარო გახდა და 1 წაფე, პროვოკაციულ საქმეებში დახელოვ- 
თუ ამას არ მიექცა სერიოზული ყურადდება-– ნებული, ყოფილი. ქუთაისის პოლიცმეისტერი 

ვაჭრები თავის განზრახვას სავსებით მოიყვა- 3 გ ბ. კ. სვიმონოვი ცდილობს ღვარძლი დათე- 

ტომი წს ორ ტომი მეორე 

_ (1914-1919) 

_ თფილისი, 25. „ერთობა“. 
    ნენ სისრგლეში,, გაჯასახადის სიმძიმეს ერ- 1 სოს ' 'ძართლ- კახელებსა. და იმერელ-გურუ- 

  

    
    

  

    

   2 · გამიჯვნა––აი ის საკითხი, 
ც უთანხმოების მთავარ წყაროდ 
დაქცეული საქართველოსა და სომ- 

შორის ( და რომლის გადაწყვეტის სი- 
ელეც ხელს უშლის ამ ორ სახელმწიფოს 

ქ ორის ნორმალურ. ურთიერთობის დამყარე- 

“ ბას. ამ საკითხის გარშემო საქართველოს, და 
ია  სრ8-, ის. თითქმის. განუწყვეტლივ მოლაპარა- 

( აქვს, მარა, მის "გადასაჭრელად · ჯერ 

   

  

   3 ახლად და ააშის დელეჯატ- 
„ თ». კრება ამ საკითხში, ისევ ძველ მდგომა 

აეობის დატოვებას უდრის მეზობელ სა- 
'სელმწიფოთა _ შორის ბორჩალოს მაზრაში 

_ ისევ“ რჩება წინანდელი ნეიტრალური ზონა, 
რ ომელსაც შერეული ადმინისტრაცია განა- 

"გებს; მთავარ-კომისრად, მესამე პირად ნეი 
' ტრალურ ზონაში დალჩება. ინგლისელი აფი- 

ს ამავნოს, რომ საქართველოსა და სომ- 
ხეთს. შორის სადავო. საკითხები მოლაპარაკე- 

“ბის საშუალებით წყდება, რომ ჩეენს ურთი- 
” ერთობაში თითქოს უკვე ზტკიცდება შეგნება 

მხოლოდ და მარტო კულტურული საშუალე- 
“აბების შესაძლებლობისა. მაგრამ ', ყველასა- 

_ თვის აშკარა, რომ ის გადაწყვეტილება, 
-_-– მიადგა მეზობელ სახელიწიფოთა 

ელეგატების კრება, სადავო საკთხს სრუ- 

.2 _ მგაატრერ სწყვეტს და. მხოლოდ საკით- 

_ ხის, გადაღებას "წარმოადგენს. ნეიტრალურ 
"ზონის დაწესება საკითხის გადაწყვეტა . არ 
არის; "უცხო. მალაის, ოპეკა, რიაცი უდ- 

    

   

  

   

        

„| ველიც იყოს, ამაზე ინგლისი მუდამ ძნელად თუ 

| იმდენხანს 8ეძიოთ შემათანხმებელი ფორმები, 

  

თავად მომხმარებელზე გადაიტანენ და ეს კი 1 ლებს შორის: 

გამოიწვევს სამართლიან გულის წერომას და? „რომ მთელი საქართველოს ტერიტო- 
უკმაჟოფილე ებას. მათ კარგათ იციან, რომ). რია იმერეთმა, ესე იგი ნამდვილად გურიამ 
კანონის წინააღმდეგ აგიტაცია და მასი დაუ- 8 და სამეგრელომ დაიჭირა ხელში და მართ- 
მორჩილებლობა დაუშვებელია ყველა უფლებ-” ლაც გაბატონდა, ამას, ჩემო ბატონო “რა- 
რივ ს: ხელმწიფოში, მარა, თუ მაინც ასე იქი? მიშვილო, სათვალეები გაიკეთეთ, დაია- 

დათანხმდება. ამიტომ აუცილებლად საჭიროა; 9 ცევიან ალბათ, ჰკონიათ,რომ ჩვენი რესპუბ-?. რეთ სხვადასხვა დაწესებულებანი, თუ გი- 
რომ მოლაპარაკება მეზობელ. სახელმწიფოთა 1 ლიკა იმდენათ სუსტია, რომ? ყველას შერჩებ ბავ) სწავლიათ თითებზე დედნებზედ ანგარიში, 
შორის განგრძობილ იქნეს, _ საჭიროა, რომ § რაც „უნდა, ქნას. ' დათვალეთ ყველა მოსამსახურე, . მაშინ 

გადასახადი გაწერილია, განა წილებულია?. თქვენ თავად, თუ წერვა იცით, დაჩხაპნეთ 

და სათანადო ორგანოების მოვალეობაა და 'უ-3 ' „და მაშინ ჩაუფიქრდით და თუ · მართალი 
ყონებლივ შეუდგენ მის აკრეფას. „ამდენი. წე-: ქ არ მე მოდგეს, მე, გამლანძღეთ“. 

ლიწადია ჩვენს შეძლებულ კლასებს არაფერი 3 „კლდის“ მესვეურნი თავის თავს პირველ 

2 ხა რისხოვან პატრიოტებს უწოდებენ, მაგრამ 

  რის, ინგლისის. “აფიცრის · მთავარ კომისრად 
დაყენება ნეიტრალურ. ზონაში, ხანგრძლივი 
ვერ იქნება, თუნდ რომ ეს ჩვენთვის სასურ- 

მანამ საზღვრების საკითხის ძირითად გადაქ- 
რის საშუალებას არ გამოვძებნით. . 

ამ ძიებაში ორივე მხარემ ერთი · მთავარი 
პრინციპი უნდა მივიღოთ. სახელმძღვანელოდ 
საზღვრების საკითხის გადაწყვეტა უნდა მოჩხ« 1 ან უკეთ. სწორეთ ასეთი პირობების გამო, 1 :3 წ პატრიოტობა ( ათ თავისებურათ ესმით: პატ- 
დეს მხოლოდ დაინტერესებულ სახელმწიფო. ) მათი მოგება. საზღაპროთ „გაიზარდა, ეს გადა- ქ რიოტობა ხს არის, რომ სსქართგმროს საჭ. 
თა საშუალებებით; ორივი მხარემ ყოველიეე , სახადიც Lწორეთ მოგებაზეა გამოანგარიშებუ !3 წ+მეებში ჩას 'არქვად მოუწოდო უცხო ძალებს; 
ღონე უნდა. იხმაროს, რომ ამ საკითხის გა-! ლი და გაკოტრებით, თავის მოკატუნება, ანდა? პატ ტრიოტობა ის არის, ოომ ერთმანეთს გა- 
დაწყვეტაში ყოველი გარეშე. ძალის ჩარევა, | ვაქრობ ა-მრეწველობის დაცემის მუქარით თა- 1 დამკიდო საქართველოს რესპუბლიკის მთავა- 
ყოველივე ინტერვენცია, თავიდან ავიშოროთ. 3 ვის მოვალეობის აცილება–-ეს ის საფრთხო = სხ, რი დამცველი ძალები; პატრიოტობა ის არის, 
უნდა მტკიცედ შევიგნოთ , ის პეშმარიტება, ! ბელაა, რომელიც, გამოჩნდება ხოლმე სცენა.” "რომ შური და მტრობა გააღვივო სსვარასწვი 
რომელსაც ასე დაჟინებით გვიკარნახებს უკა- · ზე ყოველ. ასეთ შემთხვევაში, 2. · კუთხის! ას ქართველებს შორის. 
ნასკინელი წლების მწარე გამოცდილება: შე- · დემოკრატია სისხლით იცავს და ამაგრებს. '> აე აა ზობელ სახელმწიფოთა ურთიერთობა მტკი- 3 რესპუბლიკას, ბურჟუაზია მოვალეა თავის კი-% ტ შ რ ძ ა ს ' ა შ წ 
ცე ნიადაგზე მხოლოდ მაშინ არის დაფუძნე- : დობანი წესეას და ნაწილი თავის მოგებისა“ გერმანიიდან ახლად დაბრუნებულმა „. გაშ- 
ბული, როდესაც ისინი · თითონ, თავის. ძა 7 მოახმაროს იმ საქმეს, რომელიც. მისთვისა ა „სახურდიამ ჩვენ ოანამშრომელს გერმანიის 
ლით და თავის საშუალებებით. მიასწევენ შე.” აუცილებელია და თუ ნებით არ სურს ეს მო-- · მდგომარეობის შესახებ შემდეგი ცნობები 
თანხმებას,, როდესაც ერთმანეთთან მორი- · იმოქმედოს, რესპუბლიკამ, „უნდა, „აგ! რძნობი- 1 2 გადასცა: 
გდებიან თავის სურვილისამებრ სხვა სახე- ნოს--თუ: რას ნიშნავს კანონის წინააღმდეგ; , 

გადაუხდიათ. მიუხედავათ, ცუდი, პირობებისა,   
პოლიტიკური მდგომარეობა, 

95 რ ბა. ა “იე #. 7 ლმწიფოთას ძალდაუტანელად. , პირიქით! ბ მოწვრობა, ბრი >. და ქალაქსა მოვ: დაზ მთელი ინიციატივა ნოემბრის რევოლიუ- 
ყოველივე შეთანხმება, რომელიც. გა-1 IC. აბეან თვალ-ყური ევ ნონრონ ეხ გა გოია პააღუტაა მოგეხსენებათ, მეუმრავლე· 
რეშე ძალის გავლენით არის ჩამ» იგდებული, : დასახაფი არ ამოვიდეს ომხმაწ ებელთა დი-; სე-– ემეპრჰაიტს“--ოციალისტებს ეკუთვნით. 

   ვერ იდგება მკვიდრ „ნიადაგზე და ამ გარეშე” 
ძალის გავლენის მოსპობისთანავე ირყევა. 

· ეს ჭეშმარიტება უნდა გვახსოვდეს ორივე; 
მხარეს მაშინაც, როდესაც პარიზის . კონფე: 
რენციისაკენ მიძირენით ს და მისგან მოველით. 

V 

1 ბიდან. ფასების მომა ატება გადა ასახადის მ; „ხე-> “ამ. ზოშიერ სოციალისტების ორგანოა, „ფორ 
წ "ზით არის ნამდვილი სპეკულააცია, რაიცა“ ვერტსი“, “ნოი ემბერშივე და» არსდა ულტ” რა სლ- 

გსახოხვათ უნდა დაისაჯოს, დ ციალისტური-- სპარტ: 'კის ჯგუფი #2 ომელმაც 
L რევოლიუციონურის გზით დაიკავა  „ლოკალ წი თა3% ა · ანცაიგერის“ რედაქცი»––: და ეს პილიციური



ზ 

  

„დღე 
ბით რუმინელები 

დასტოვებენ. 

მართულებით, საბჭოთა ჯგარი ახალ პოზიცი-'. 1 

ებისკენ იხევს. ცარიცინის რაიონში, ქალა- · 

ქიდან 80 ვერსზე ჩრდილო- აღმოსავლეთით · 

ბრძოლაა 

პოლონელებმა განაახლეს გერმანიის სა- 

ჟყჟარაულოებზე თავდასხმა. გერმანიის მთავრო. · 

ბა უარყოფს, თითქოს ზემო სილეზიაში 

გერმანელები მკაცრად იქცეოდნენ. 

ქვა-ნახშირის «ქონლობის გამო გერმანიის 

ზოგიერთ ქარხნებში მუშაობა შესწყდა. 

სპარტა-. 
კელების საქმის გარჩევას, რომელთაც მძევ- 

ლების დახოცვა ბრალდებათ, 

მიუნხენის სასამართლო შეუდგა 

“
>
.
 

ორგანო „წითელ დროშად“ მონათლა, ამაჭე 
დროს არსდება დამოუკიდებელ--(კუნაბჰენგი- 

ზე") სოციალისტების ორგანო აფრაიპაიტი?! 
––თავისუოფლება. 

ყველას გვეგონა, რომ ლიბკნეხტის, კაუც- 
კის და შეიდემან-ებერტ ნოსკეს ჯგუთები ბურ- 

ჟუაზიის წინააღმდეგ შეერთდებოდენ, მაგრამ · 
ტაქტიკურ პრობლემების გარშემო ატიხილი. 

ბრძოლა განვითარდა. ლიბკნესტისა და რო 

ზა ლუოქსემბირგის მოკვლამ ეს უფსკრული 
უფრო. გააღრმავა 

დღეს გერმანიის რესპფბლიკანფრი მთავრო- 

ბა ეყრდნობა ზოზიერ სროციალისტებს, ცენტრს 

და კონსერვატივებს. ზომიერი სო/ციალისტე- 

ჯერ პოლიტიკურად ხსნა გერ- 

მანიის ხალხისა, შემდეგ რ:»დიკალორი 

ციალური რეფორმები, ზავის პირობების ხე- 
ლის მოწერის წინააღმდეგნი იყვნენ შეიდემა- 

ნელები. „გახმეს. ის ხელი: რომელიც ამ პი- 

ბის დევიზი»: 

სო 

რობბებს, ხელს მოაწერს“ -ო--სთქვა შეიდემანმა 

ბერლინის ღნივერსიტერის დარბაზში გამარ- 

თოლ ეროვნულ კრებაზე, მეორე დღეს  შეი- 

დემანი გადადგა. მიულლერისა (ს. დ.) და 
ერცბერგერის (ცენტრ.) თაოსნობით ზავს ხე- 
ლი მოაწერეს. 

ვერსალის ზავი ქვაკუთხედია აწინდელ ევ- 

როპიელ სახელმწიფოების დამოკედებულები- 
სა და პოლიტიკური სტრიაქტურის. 1) ელ- 

ზას ლორენი საფრანგეთს ერგო; 2) შლეზეიგ 
ჰოლშტაინი დანია! ; 3) პრუსიის პოლონეთი–– 

პოლონეთს: 4) ზაარის დეპარტამანი-–-სა- 
ფრანგეთს 15 წლით; 5) რეინზე სადემარკა- 
ციო ხაზი; 6) შლეზიაში ახლა ხდება რეფე- 
რენდჯუმი (უკანას,ნელი დღეების ცნობებით 

შლეზიას ავტონომია ექნება გერმანიის სა- 
ხილმწ. ფა”გლებში); 7) გერმანია ახდენს 

ჯარის დემობილიზაციას.. მას ნება აქვს 

ორიოდე ასეული ათასი ჯარისკაცი და 10 
აფიცერი იყოლიოს; 8) · გერმანიას 

ჩამოერთეა მთელი სამხედრო ოფლოტი-- 
(რომლის ნაწილიც სცაპაფლოვთან ჩასძი- 
რეს გერმანელმა მეზღვაურებმა)-- 
აგრეთვე დიდი ნაწილი სავ-ჭრო ფლოტისა, 

9) გერმანიას მიიღებენ ერთა კავშირში, თუ 

იგი გულწრფელ აროქნტი ისს ამოირჩევს და 

ჰეგემონიურ გეგმებს ოკუ აგდებს. 10) გერმა- 
ნია იხდის ე კყვივალენტს დაზარალებულ ბელ- 

გიის და საფრანგეთის ჩრდილო დეპარტამა- 

ნების აღსადგენად. 11) ჯერაც არ არის გა- 
დაწყვეტილი იმ მილიარდების რაოდენობა, 

რომელიც გერმანიამ უნდა გადასცეს მოკავ- 
შერეებს. 12) გერმანია ღებულობს სურსათს 

ამერიკიდან. ეს საქონელი ოქროს ფულით 

უნდა იქმნას გამოსყიდული. 

სულიერი განწყობილება, 

თვით დემოკრატიული წრეებიც არ სცნო- 

ბენ იმ დანაშაულს, რომელიც გერმანიას უნ- 
და მიუძღოდეს მსოფლიო ომის დაწყებაში 
მთელი ქვეყნის წინაშე, თუმცა ვერსალის ზავის 

პერობებში ხელი მოაწერეს ი8 პუნქტს, რომე- 

ლი/ჯ აღიარებს, რომ ომი გერმანიამ გამოი- 
წვია. დიდია გაბოროტება „ანტანტის“ წი- 
ნააღმდეგ. რევანშის ინსტინქტები ფრთას 

ჰშლიან. ყველა ნწვალინდელი „რევანშის“ 
იმედით ჰსონთქვას. 

რიხი იმედი აქვთ? 

– მსოფლიო რევოლიუცია ' დაპმხრბს ინ- 

გლისს, იგი მოსწყვეტს მას ინდოეთს, (პრე- 
საში ლაპარაკობენ რუსეთთან კაცშირზე) მა- 
შინ გერმანია საფრანგეთს და პოლონეთს გა- 

ანადგურებს. 
ეკონომიური მხარე ცხოვრებისა. 

1) გერმანიას აფარებელი დამზადებოლი სამეფ- 

რნეო ?ანქანები აქვს. მოეპოვება მ-დიკამენტე- 

ბიც. 2) ცოცხლდება მიძინებული კომერციული 
და საწარმოვო ძარღვი. ბერლინში დღითი დღე 
აღებენ იმ საწყობებსა და მაღაზიებს, რო- 
მელნიც ომის დროს კარ გამო ჰეტილნი იყვ- 

ათასი 

თვით 

"წე. მ) დანის ამას აასს. ჩუმად ვაჭრობ. 
1 ღა იერმანიასთან, ახლა პირველმა გამოუწო- 

ფრანგული წყაროებიდან მიღებული ცნო- ' და გერმანიას ხელი ვაჭრობა - - მრეწველური 

უნგრეთს ახლო ხანში: 1 ურთიერობის განსაახლებლად. . იგივე. ' ითქმის 

| შვეიცარიას, ამერიკისა და პოლი დარ აწე: 
, დასავლეთის ფრონტზე, ბობრუისკის მი-' ხებ. 

' მხრივ ბევრი კარგი რამ გაკეთდა. 

"კის მიერ შემუშავებული გეგმა შრომის სკო 

საერთოდ მთელი სკანდინავია ს აბიიზილი 
იყო ანტანტის მიმართ, რომ მას ბლოკადა 

· ნებას არ აძლევდა გერმანიის ბაზრით ესარ- 
( გებლა. დიდძალი საქონელი საიას მაპგას- 

“ ვიიდან. / 
დასკვნ ა, 

თუე ზომიერ სოციალისტებს სახელმწიფო- 

, ებრივი საჭე შერჩათ, თუ ჰინცოლლერელები 

' ან სპარტაკელები არ. გამოიწვევენ ხელმეორე 
ქარიშხალს, გერმანია 10-ოდე წლის განმავ- 
ლოზაში ისევ ამაღლდება, მოსავალ პოლიტი- 

კურ მოკავშირეთა შორის გერმანიას მხედვი- 
ლობაში ჰყას პანსლავისტური მოძრაობით 

· გაბოროტებული იტალია, მაგრამ ახლო მო 
მავალზე ჯერ-ჯერობითაც ძნელია რაიმე პო- 
ზიციურად ითქვას. ინგლისის ნაპირებს რომ 
ჩამოუარეთ, იქ გაფიცვები იყო. 

ჩემი საერთო შთაბეჭდილება საერთოდ ევ 

"როპის შესახებ შეიძლება მარქსის რამოდენი- 
” მე სიტყვით გამოიხატოს: „აჩრდილი უვლის 
ევროპის სახელმწიფოებს, აჩრდილი სოცია- 
ლური სევოლიუციიშსს 

საბ4MV% რუსეთში 
2? სექტემბერს ამიჟრ-კავკასიის უნივერსი- 

ტეტის დარბაზში საბჭოთა რუსეთიდან ახლად 

ჩამოსულმა ამხ. ათაბეგოვ-ტფმასმა წაიკითხა ' 
ლექცია საბჭოთა რუსეთი" მდგომარეობის შე- ! რეობას, ამ“ მხრივ. საყურადღებოა ლენ: 
სჯხებ. 

კომუნის 5ფრი პარტიას რევოლიოცითნუორი · 
პარტიაა, რომელიც ჯ„ანსხვავდება თვით ბაღ- · 

შევიკორ რუსეთისაგან. მასსა, რომელიც მხარს · 
უჭერდა საბჭოთა რუსეთს, არიყო რევოლიუ- : 

ციონურათ პინმკობტინი, დემოკრატია არ იყო . 
შეკავშირებული და დემოკრატიის სისუსტეს. 

მიეწერება კომუნისტების გამარჯვება. ბალშე- · 

ვიკებმა კარგად იცოდენ, რომ აცხადებენ რა. 
პროლეტარიატის დიქ უატფრას, უნდა 'გამო- · 

ეცხადებინათ ეკონომიფრი დიქტატურაც და. 
ეს მოხდა კიდეც ეკონო?იურ დიქტატურას · 

მოჰყვა ის, რომ მთელი მრეწველობა· დაეცა. 
და ამ ჟამად მეტად სამწუხარო სორათია. _ 

ამის მიზეზები ბევრია. და გარდა იმისა, რომ 
ბალშევიკებმა ვერ შესძლეს მოვლა და პატ-. 
რონობა ქარხნებისა. სათბობ მასალის ნაკლე-. 
ბობა ძლიერ ხელს უშლის წარმოებას, ამას 

ზედ დაერთო დაუსრულებელი სამოქალაქო · 
ომი, განადგურება სამრეწველო ცენტრების 

და სხვა. რაც შეეხება მეფრნეობას, ბალშევი- 
კები მართალია სასტიკად გმობდენ მიწის სო-. 

ციალიზაციას, მაგრამ მასსამ აიძულა იგინი 

მოეხდინათ არამც თუ მიწების დ-ყოფა, არა- 

მედ–-ცოცხალი ინვენტარიც კი გაუყვეს გლე- 
ხებს. ამას თავის დადებითი შედეგებიც მოჰ- 

ყვა, ბევრი მიწა დამუშავებულ იქნა. მოსავა- 
ლიც კარგი იყო, მაგრამ რა წამსაც, ბალშე- 
ვიკებმა დაუწყეს იაწეთო“ 'წართშევა 

გლეხებს,––მეურნეთბაც დაეცა. გლეხი” აღარ 
სთეხსავდა პურს, რადგანაც ი8ი მოსავლის 

პატრონათ თავის თავს არ გრძნობდა. ფინან- 
სიური მდგომარეობაც მეტად უნუგეშოა, აფა- 

რებელი ქაღალდის ფული იბეჭდება, რომლის 

ღირებულებაც დღითი დღე ეცემა. მეტად 
ცუდ მდგომარეობაში არის ვაჭრობაც. კერ- 
ძო ინიციატივა დახმალია, საბჭოთა მთავრო- 

ბა კი თვითონ აძლურია ნრრმალურ პირო- 
ბებში ჩააყენოს ვაჭრობის საქმე სურსათის 

ნაკლებობა ძლიერ საგრძნობია, ის დროს, 

როდესაც ქალაქები დიდ შიმწილს განიცდიან, 
სოფლები თავს შედარებით კარგათ გრძნობენ 
და ყოველ ღონეს ხმარობენ, რომ ქალაქებს 

არ ჩაუვარდეთ მათი წლის სარჩო. რაც შეე. 

ხება სახელმწიფოს მართვა გამგეობის ფორ- 
მას, ბალშევიკები მართალია იყვნენ და არიან 
უკდურესა ცენტრალისტები, მაგრამ მათდა 

უნებურათ მთელ რუსეთში გამეფებულია და–- 

მახინჯებული ფორმა ფედერალიზმისა. ყოვე- 
ლი კუთხე თავისთვის ზრუნავს. ხშირათ სურ- 
სათი დანიშნულებისამებრ არ იგზავნება, რო–- 
მელ კუთხის საბჭოსაც მოესურვება, შეუძლი. 

ან თავისთვის მიისაკუთროს. რაც შეეხება 

საბჭოთა როსეთის სულიერ ცხოვრებას, ამ 

ლონაჩარს- 

ლისა იდეალურია, დიდი სარგებლობაც შე- 

უძლია მოიტანოს, ლიტერატურა-ხელოვნებას 

ყოველ მხრივ ხელი შეუწყვეს, ამ დიად საქ- 
მეს დიდი ნაკლიც ახლავს. ეს არის ფინანსი“ 
ური სიკოტრის უფრო გაღრმავება, რო- 
მელიც კატასტროფას ამზადებს. რაც შე“ 

ეხება წალხის დამოკიდებულებას ბალშეყიკურ 

მთავრობისადმი, ამ მხრივ მუშები, საგრძნო-. 
ბი ნაწილი მხარს უჭერს მას. 

დენიკინის და კოლსკის რუნი. ადი... 

სასმე რეას ისეე ფვიატესიცისააარავ ევრ, 

„1 დემ. პარტია, რასაკვირველია, წინააღმდეგია | . 

    

    

        
    

  

ტად ენერგიული ნაბიჯები: გადადი 
უმუშევარი ნაწილი წითელ · 

  

   
   
   
   

  

    

      

       
   

   

   

    

რეპი. კი გარი, მოინდომე! ბს... თა- ააა. 
ვის გეგმების განხორციელებას. ატი აცხეღი“ 1 
ჯანვებებს. აქვთ ადგილი საბპოთა რუსეთში. რუეა 

გლეხობა იარაღით ხელში უწევს წინააღმდე. ყოფილა გ: 
გობას კომუნისტებს და ცდილობს "მათი ბა-. არავის. მისთვ! 

ტონობა მოიშოროს თავიდან. ' სრული სიცრუ ე 
ინტელიგენცია ამ ჟამად საბჭოთა მთავრო- ს 

ბასთან არის, მას. არც გაუწევია კარიობუდუ, 
წინააღმდეგობა. ქი ების : 
შესძლებდა გ აამ იმაბ 

რაც შეეხება ს პარტივზს, ნიამ. |) ბხრივ სოც აა სულზე, ირა 
რევ., როგორც წვრილი. მფრქუაზიული პარ · მსო ი. 

ცოცხლო ომს ფაზატებს ბალშევიზმს. სოც.- ( : ყენ! 

  საბჭ“ თა რუსეთის. წირაარიწიბად, ს აარა ი    
   
   

                            

   
   

    

   

  

   

    

   

  

     
   

    

     

  

     

    

        

   
     
   

      

     
   

    

       
   

        
    
    
   

       

            

   

: სიტყვები: „თუ “არ სვია. ს 
ვოლიფცია. წ რო: ჩვე. · 
ამ მხრივ ბალშეგიკების მდგომარეობა. · “ტრა-. 

| დიკულია. რუსეთი, როგორც ეკონომიურათ ! ” 
(სუსტი ქვეყანა, არავითარ საგრძნობ ძალას. 
· არ წარმოადგენს. და ამიტომაც მან ვერ აი- 
“ძულა ამერიკა, ინგლისი და საფრანგეთი ჩა- 
' მოეგდოთ ის ზავი რომლის დამყარებასაც 
, ბალშევიკები თავიდანვე შეეცადნენ. ბალშევი- 
კების იმედები სოციალურ. რევოლიფციის შე. 5“ ამე 

“სახებ არ გამართლდა. "მხოლოდ. დამარცხების. 
; შემდეგ მოხდა რევოლიუცია გერმანიაში და. 
'ავსტრო-უნგრეთში. თუ საერთაშორისო მდგო- ! 
'მარეობა არ არის ხელსაყრელი. ბალშევიკები- | 
სათვის, არც შიგ რუსეთშია მცირე ე”ების! 3.“ 

· განწყობილება მათდამი კარგი. კომუნისტები 1 

სიტყვით იცავენ. 'ერების (თვითგამორკვე 
საქმით მას ხელს უშლიან... 
ლექტორი ამ თავი“ დებულებას ამტკიცებს L 

მრავლი ფაქტებით მოჰყავს მაგალითები. 
უკრაინის ცხოვრებიდან. იგონებს ბაქოელ 
ბალშევიკების ტაქტიკას Lაქართველოს მი- · 
მართ. იმ დროს, როდესაც საქართველოს 
დემოკრადია სისხლიდან იცლებოდა ოსმალ- 

თა ასკერებთან ბრძოლაში, ბალშევიკები მათ 
აჯანყებას უწყობდნენო. ორატორის აზრით 
შეუძლებელია გამარჯვება საბჭოთა რუსეთისა 

ისევე, როგორც დენიკინ-კოლჩაკის. "აქ. ხსნა. 
ერთა თვითგამორკვევაშია. წვრილი ერების 
გამაგრებას ხელი უნდა შეუწყოთ. შიგნით 

დაცვა რევოლიუციის მონაპოვარის, · დემო- 
კრატიის დარაზმვა თა შემდეგ კი კავშირის 

დაჭერა--აი ხნა და გამოსავალი შექმნილ · 

მდგომარეობიდან; ორატორი ეხება რა სა.: თვის "ქალაქის მოცრავის” "ვის 
ქართველოს დემოკ” ატიის ნაბიჯს, დამოუკი- . 1 ვაძლევ ჩემს თავს. ეს. ა> 
დებლობის გამოცხადებას, მას მიზან-შეწონი- · სხვა გაზეთების. საშუალე 
ლათ მიაჩნია. რევოლიუციის პირველ დღეებ- გამგეობის მდივანს 
ში საქართველოს რომ დამოუკიდებლობა მო- 

ეთხოვა, ეს იქნებოდა ღალატი საერთო საქ- ს 1 
მისაო, საქართველოს დემოკრატიამ გამოაცხა- . ბული იყო, რომ. 'დღევანდელ აქარ: 
და დამოუკიდებლობა მაშინ, როცა ეს 'ნაჭით- . ნომერში მოთავსებულია რედა, ცი 

რო იყო და ამით მან შეინარჩუნა ის მოწნა-. 2. ფაი ბუნდოვან. 
პოვარი, რომელიც დიდმა შეგოლიქციშ მია- : 
ნიჭა მასო. 1 

    

იყო აა. ი 
' ყველა ეს მოსახრ 

ქართველოს“ რედაქდიას წა! 
'მოურავმა“ იმავ. დღეს, საა   

გა
რვ

ტრ
ტ 

ეხრ
ანა

 
რ 

თავ
იატ

ია 

1, დ. '# წენიფი 'გასაგზა; 

წერ, რედა)Iიის. მიმარი) . 
2“ გთხოვთ დაბექდოთ შემდეგი: „საქართვე- · 
ლოსი 187 ნომერში პირველი სექტემბრიდან 
დაბეჭდილია: „თფილისის მილიც. უფროსს, 
სულაქვილიძეს, ავტომობილით მიჰყავდა მი- 
ლიციონერები" მიერ გაბაწრული მე 2 უბნის 

კომისარი მიქაბერიძე დ» სცემდა მას. მიქა- 
ბერიძე ყვიროდა და მოქალაქეთაგან შველას 
ითხოვდა. მისი ყვირილი პფარავდა ქუჩის 

ხმაურობასაც კი, და ეს სიმხეცე გრძელდე- 

ბოდა რჯჟსთაველის ქუჩიდან სამილიციო 
მართველობის ბინამდე, რომლის წინ მილი. 
ციელებმა კომისარს წაართვეს ხმალი, ქუდი, 
დაუხიეს ტანსაცმელი და ისევ სცემეს. 

მთელი ქართველი საზოგადოება აღშფო. 

თებულია ამ წარმოუდგენელი ჩარბაროსობით, 

რომელიც შეურაცმყოფელია ადამიანის ღირ- 
სებას და ჩირქს სცხებს და არცხვენს "ჩვენს 
ტელი იფიეარივ. კუ შვი, #27 წ. 
.“. რ” .“ ამბის · –“/წ "რე 

  

' თქვენს "წერილში, პატივცემუ : 
თველოს“ რედაქ.კია, სამი კითხვაა /ა! 

მემ სცემთ თუ არა მიქაბერიძ 
უფროსმა სცემა თუ. არა აკობ 
თუ არა შურისძიება მილიციის 
მხრივ მიქაბერიძისადმი "თითქ 

გამო. | 
ან ჰო, ან არა! თუ ჰო, 

თქვენი სახელით, იკისრეთ. მი 
და პასუხისმგებლობა, 22 > 

ქალაქის მოურავის დავალები ) 
მდივანი. დ. ავვევნააითი ; 

ააოხირინგრიგამ ი



        

  

   

     
     
     

    

        

  

   
     

   

    

     

   
   

    
   

    

    

    

     

    

    

     
   

    

    

   

   
   

    

ფრქვეველი და ტყვეები წა- 
ი მოი იუისკის რაიონში ჩვენი ჯარი 

სება ახალი პოზიციებისაკენ იხევს. სუროჟის მიმარ- 
ოწლის გაიფებ. თულებით ჩვენი ჯარი სამხ.: აღმოსავლეთისა- 

საგრძნობლად დაეცა შაქრის კენ შეტევას განაგრძობს. იდეიკიდან 25 ვერსზე 
„ სპიჩქის და ფინლიანდიის ქაღალ- ბრძოლაა, 'ზულუკის. მიმართ. ჩვენი 

ახები. ართ, 2#70 28 00 თ “8 ვერსზე ბრძოლით 
გლის ლების კანტროლი ენზელში, ანის რაიონში ჩვენი ჯარი. 

'დგური ენხელი ინგლისელების კან. „ოეთ-აღმოსავლეთით 30 ვერსზე! 
28 სყეოფება. ხა გურის სავაქ- „გრძვის. აღმოსავლეთის ფრონტი. ორენბურ- 

ველომ იწალი ებისაგან მიიღო „ს რაიონში ჩვენი შეტევა გრძელდება” 
ც მს სადაც ა იზნულია, თოი თად არსენ სამხრეთით ჩვენმა ჯარმა 500 ტყვე 

' ქალ. იანი ინგლი! სციააი.. მამას იალეყაელია საა ქ ი ი“ზგრყა ხელშია, ყველა სავაჭრო ხომალდები ინგ- წამოიყვანა. უკანასკნელ დღეებში ჩვენ” ორს- 
(ლების მფარველობას და დახმარებას მი- · კიდან 500 ტყვე. წამოვიყვანეთ ელში 28), ბერო... “მი ””"""" “ გდეთ 24 ტყვიისმფრქვეველი ზარბაზნები და 
ამა მლაიბიტიის · სხვა სამხედრო მასალა ორსკის რაიონში 

"(საქა 

ლშევიკები. 
აზ » 

ა წია. «სი აქა 

  

     

  

    

    

   
   

   

ფვავლეეე ო > 

ველოს დეპეშათა სააგენტო: 
'“ ა 2 სექტემბერი... : 

“ლიონის რადიო-სადგურის ცნო.ბები. 
–_ ესადეო "მოწყვეტილი ჩა 

ხეთისა და რომინიისაგან. ამიტომ კო: 
აა. ს მქონდა ს ამარარებითი აწუბე. ული ლ ! 'მხრი 

ი სახებ, თე უკანა-კნელ 3-4 დღის მ დგომარეობა იქ საშიშოდ სთვ- 

სში რა ხდებოდ. ბუდაპეშტში, ლიან. ა. 
ანიისთვის. აააიი ამაზე რეება დაა მიუნქენის ' საზოგადოებრივი სასამართლო 

) სი აარ მოსვლია. უმაღლესი შეუდგა სპარტაკელთა ბელადების გასამართ- 1 
ო ფიქრობს, რომ რამდენიმე დღის შემ- ლებას ძევლების დახოცვისთვის. საქმის გარ- 

უნგრეთიდან ოუმინიის ჯარის ჩევა, როგორც ეტყობა, 10 დღეს გაგრძელ- 

ცნობა; არის იმის ნიშნები, რომ ეს დება. დამცველთა შორის არის განსვენებულ 
როგორც კი შეაკეთებენ რჯმინიის კარლ ლიბკნეხრის ძმა თეოდორ ლიბკნეხტი. 

ზე დანგრეულ ხიდს და მიმოსვლა ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ სწორი 
, ი. არ არის ის ტნობები, ვითომ მოკავშირეებს 

ეე ის ს ცნობები. 
ლატვიის მთავრობა საჩქაროდ ფრონტზე 

გზავნის ეროვნფლ გვარდიას, გერმანელების 

მიერ დაცლილ ოლქებში აჯანყება დაიწყო. 
"რუსული; გერმანული. და ბალტიის” მხრის 
გაზეთები მდ 

რე-პავლოვსკის მიმართულებით ჩვენ ათი 

  

ლი იქნება... · 
ის პოლიცია დაშლილია; რუმინე- 

' წასვლის შემდეგ წესიერების დაცვის 
ლება არ არის. ამის გამო კონფერენ.· 
ივის მოულოდნელი არ იქნება, თუ უნ- 
ში ისევ მოხდება აჯანყება, მაგრამ არა. 
რი ნიშნები არ არის იმისა რომ კონ. 

რენც-ა რუმინელებს სთხოვს უნგრეთში 
ჩენას....· 7 | 

    

      

წიონ ფინანსიტრი ცხოვრების გასაუმჯობე- 
' სებლად. ოფიციალურად უარჰყოფენ აგრეთ-. 
მე დამოუკიდებელთა ცზობას, ვითომ ზემო 
სილიზიაში გირმანელები მკაცრად იქცეოდნენ. 
აპიგლებეარია ტი ნრასი ფად გაის 

განაახლოს და გოლკოვიტეცის ახლო გერმა-. 
' ნიის საყარაულოებ” დაეცნენ, მაგრამ მოგე– 
რებულ იქნენ. ბრბოებმა ვერ შესძლო აგრეთ- 
ვე ხიდის დანგრეგა. : 

ქვანახშირის. უქონლობის გამო დორტტ- 

მუნდში ზოგიერთ ქარხანაში მუშაობა შე-. 
საწდა, ( 

( იეს “სოც.-დემოკრატების ყრილო- 
ბაზე ბმის უმეტე'ობით გადაწყდა მესამე ინ- 
ტერნაციონალი მოიწვიონ, საბოლოო გადა- 

· წყვეტილებას ხმის უმეტე'ობით გადასწკვა- 
“ტენ, ს. გალენის სოც.-დემ. ხმის უმეტესო- 
„ბით ოპოზიციაში დარჩენ. 

  

ს მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულ შტა- 
' ტებს ჯერ არ დაუდა! ტურებია საზავო ხელ- 
"შეკრულება და ანაზღაურების კომისიაში წარ- 

“_ მომადგენლები არ დაფნიშნავს, მონაწილეო- . 
ბას მაინც იღებს ვერსალში ფინანსიურ და 

ს. ს ააყენ საკითხების ს ამმალვაში. ში 2. : 
“ ციურიხიდან იუწყებიან რომ ბელა კონი 

"თავისი მთავ-რი თანაშემწეებით გაიგზავნენ 
' კარნშტეინში, სადაც შეუძლიანთ ინი 
“ ოჯახებიც გაიწვიონ. · 

“ გალაწმიაების ცნობიბი, 
“. მოსკოვი. 8 სექტემბერი. სტეკლოვი „იზ- 
ვესტ. ხიაში“--სწერს: ამერიკის სენატორმა 
'"ფალლ ა. განაცხადა, რომ ეხლანდელი საზავო , 

   

   

  

    
აუსავაბარმმიძის 2. შნირი ელელლიი 

  

"ხელშეკრულება ახალ ომს მოასწავებს ახლო · ახაC ი ამბე ი 
"მომავალში. ცნობილმა პროფესორმა ჯენკეიმ ; : : ს! 
ამერიკის სახელმწიფო კომისის სხდომაზე გა- ' დღეს, საღამოს 6 საათზე, ნაძალადევი 
'ნაცხადა. რომ შორეულ აღმოსავლეთში ომი ! თეატრში დანიშნულია ახალ არჩეულ | რაი- 

“აუცილებელია. Lესატორ ფალლს მხედველო- ონულ კოლექტივის წევრთა სხდომა. 
“ბაში აქვს ევროპაში ომი, ხილო პროფ ჯენ- “- მისტერ უორდროპი მთავრობის თავ- : 
კეი წინასწარმეტყველობს წყნარი ოკეანის ნა- მაგდომარესთან. გუშინ 1 ნახ. ხაათ. ამიერ- · 

“ პირზე ომს. ამერიკის მისიის მეთაური კრაინ კავკასიის ბრიტანეთის ომაღლისმა კომისარმა : 
"მცირე აზიაში მოელის ომს. ამგვარად ყოველ- ? მისტერ ოლივერ უორდროპმა ინახულა მთავ- : 
გან ომზე ფიქრობენ. ევროპა ვერ გამოდის , „რობის თავმჯდომარე და ჰქონდა მაLთან ხან- · 
ომიანობის "მდგომარეობიდან. შეჯახებისა მთა- 1 გრძლივი საუბარი. 

“. ვარ ასპარეზზედ უთუოდ წკნარი ო კეანეს ნა- + პენსიების საკითხი. შრომის სამინის- : 
პირები იქნება. აქ ომი გაჩაღდება იმპერია- : ტროს განზრახვა აქვს ახლო მომავალში შეი- : 
ლისტურ სახელმწიფოთა ინტერესების და გავ. '“მუშავოს პროექტი პენსიების წესდების შე- 
ლენის სფეროს საკითხის გარშემო. მთავარ სახებ ამის გამო სამინისტრომ დაუგზავნა 

' მონაწილეთ იაპონია იქნება. იაპონია ისევ : ცირკულიარი სახელმწიფო დაწესებულებებს 
ემზადება ომისთვის. მხოლოდ ამით შეიძლება · და ითხოვს დაუყონებლივ მიაწოდონ დაწე- 

“ ბიხსნას იაპონიის მთავრობის მოულოდნელი ; სებულებებმა შემდეგი ცნობები მოსამსახუ- 
_ ლიბერალიზმი კორეის მიმართ., რომელსაც ავ- : რეთა შესახებ: გვარი, სახელი და მამის სახე- 
ტონომია მიუნიჭა. იაპონია ფიქრო?2ს ზურგი ! ლი, თანამდებობა, წლოვანება, რა ხნიდან 

“ უშიშრად გახადოს და კორეიაში აჯანყების ითვლება საქართველოს რესპუბლიკის სამსა-. 
_ შესაძლე·ლობა შეასუსტოს. ტყუილად კი არ ხურში. სად მსახურებდა წინათ, რომელ 

„ ბცხადებს უარს ამერიკის სენატი პარიზის , წლიდან მსახურებდა. ძირითადი „ჯამაგირი, 
ს) “ ხელშეკრულების იმ მუხლის დადასტურებაზე, 1 მაისის მომატება, აგვისტოს მომატება, ჯამა- 

„ რომელიც იაპონიას დიდ უფლებას აძლევს : გირის რაოდენობა. “ჩინეთში, განსაკუთრებით შა5დუნის ოლქში... -4- სამუსლიმანო საქართველოს დელეგა- 
"რისთვის იარაღდება იაპონია და შეერთებუ- ' ცია. დღეს, დილის 7 საათზე ბათუმ: დან თფუი. 
ლი შტატები და აშენებენ ახალ გემებს. მათ : ლისს ჩამოვა. 

'ც ინგლისი რჩება უკან. ყველა იმპერია-  -#- აჭარის დელეგაცია, აბასთუმანში 92 ენ- 
ლისტებმა კარგად იციან; რომ საერთო ზა- კენისთვეს ჯამალ ბეგ ხიმშიაშვილის მეთაუ.:. 
ვის დამყარების საკითხი მოკავშირეთა გა. · რობით აჭარის დელეგ:ცია ეწვია მთავრობის 
მარჯვებით და ხალხთა ლიგის დაარსებით · თავმჯდომარეს ნოე ჟორდანიას, საიდანაც 
ოდნავათაც კი არ გადაწყვეტილა. საერთა-: დელეგაცია გუშინ დილით თფილისში ჩამო- 
შორისო მდგომარეობა მხოლოდ მომავალ. 

  
   
    

  

    

    
    

   
   
    
    

   
   

     
    
   
    

    
   
   
    

   

   

  

  

ვიდა. 
მის ტერიტორიას აფართოვებს, იხატება უფ. -+- სალამი სახალხო გვარდიას. ფოთის 
ი ფართე პერსპექტივ მძიმე · ომისა, პროლეტარიატის  ხელმძღვ.ნელი ორჯანო 
დრე უკანასკნელი ევროპისს ომი იყო. პროფესიონალურ კავშირთა ცენტრალური 

სამხ. ცნობა. ენკენისთვის ვ. ჩრდილოეთის 
იონტი. მეჟოზერის რაიონში მურმანის მი- 

ართულებით ჩვენ მტრის ჰიდროჰაეროპლანი 

ვიგდეთ ხელში. ტყვედ ჩაგვივარდა ინგლი- 
: მფრინავი, დასავლეთის ფრონტი. რი- 
ყურეში ჩეენმა წყალქვეშა ნავმა მტრის 

აღმოსანს წაღმი ესროლა. ლუბგის რაიონში 
მროს ტბის სამხრეთით ჩვენმა ჯარმა რა 
მოდენიშეთ თკან დაიხია. მდ. პლიუსის სამ 

ეთით ჩვენი შეტევა ფართოვდება. ქალაქი 

საბჭო მოგესალმებათ თქვენ რევოლიფციის 

ბურჯთ და დამცველთ და მოგილოცავთ სა 
ქართველოს პროლეტარიატის დიად დღესას 

წაულს--–-პროლეტარიულ ფრონტის დღეს. 
თავმჯდომარე კომახიძე. 

-4+- კახეთის ხახაალლხო გვარდიის საოლქო 

პირველი ყრილობა, მიესალმება რა მთავარ 
შტაბს, აძლევს სიტყვას, რომ დიდი რევო- 

ლიუციის მონაპოვართა დასაცავად კახეთის 

    

„.. აჭ M/ (89592 ამას მიაბა აა ირი იიარინისიე აებნა მ ყათვბი 7898 7ისა2 არავ ირიზანას#; შეჩთიხელიბიოა (9 LV) 

_ ხელში ჩაიგ- და სანამ ჩვინი ქვეყანა ჯერ კიდევ არ” მისუ- · ამიტომ, დაასაბუთა ორატ 

მუდამ მასთან იქნება. · 

ღამოს 6 საათზე ავლაბრის სახალხო უნივერ- “ 
სიტეტის აუდიტორიაში შესდგება უფასო ·: 
ლექცია ქართულ ენაზე. ექ. ნ. ტურიაშვილი: 1 

შეტევა გრძელდება. კურგანის რაიონში პეტ-!. 

"ბალ მოსამსახურეთა (გზირთა, ”შიკრიკითა, 

8. ) მათიაითთთთით · 

'შრუნოჩს. პროლეტარული · 
' სტრთ ავსტრიის რე' პუბლიკას დახმარება გაგ- 1. 

_ 81 აგვისტოს, საღამოს გაიმართა. მიტინგე: : 
36 ავლაბრის ტა ორთაჭალის. მუშათა კლვისი #4 2 დადი. წამი იკრა დაცაბიიის ოფხლობიბობით | ებს აშ! ბართასპრილი 
რომელიც ესალმება ხალხს პროფესიონალური ; 

ჯარი მათი ღვიძლი შვილებია, და თ2 საჭი 

1 თავის სასახელო ისტორიის წიგნში ახალი · მ 
ფურცელი გადმოშალა და მან წითელი. ასო- | 

1 ლეტარიატისაგან, ბაქოს 

·; როდესაც მშრომელი ხალხი უნდა სცდილობ.- 
; დეს, რომ საკუთარი წარმოება ააყვავოს 

გვარდია არ დაიშურებს თავის. ძალ-ღონეს 

  

ორმა, საჰარო არა 
ლა სრულ გამარჯვებამდე, იარაღით ხელში · გაფიცვებით შესუსტება, არამიდ პირიქით 

2 · #L «რ «ს “ ++4I (#44 
| ენერგიული მუშაობით ხეუიხ7 3.წI-% ჩმუს--: I 1” 

“++ ლექცია. პარასკევს, 5 სექტემბერს, სა: ' ნის ეკონომიფრი ცხოვრების., ფარმაჩები, 
თვის, მუშათა კლასმა, სთ არმანი ნ, II :) 
წიოს ამ "გარამოებს ანგარიში და არ 
აყვეს იმ დემაგოგიას, რომელსაც · ერთი 
მხრით, ავრცელებენ ბალშევიკ-კომუნისტები, 
მეორე მხრით თავად აზნაურობა, რომელთაც 

როს მზარეულია პროცეს: კავშირი” მართავს ჩამოერთვათ მიწები, ბურჟუაზია, რომელიც 

თავის უმუშევრათ დარჩენილ წევრთა სასარ. ' ჩვენმა მთავრობამ დაბეგრა სამოცი მილიო- ' : მროოგინას და“ სახით, და ყველა ძველი ჩინოვნიკები. გებლოდ დიდ საღამო წარმოდგენას დ 1. იძახიან ფრონტი არ არისო: ჩვენ ფრონტი 
კონცერტო განყოფილებას მონაწილეობას გვაქვს გაჭრაში, მამისონის . « ელრიხილზე 
იღებენ ნ. გოცირიძე და სახელმწიფო თეა. და დარიალის ხეობაში, ამ #6. წ “58 ჩწგინ ტრის მსახიობნი. დაუკრავს სამხედრო მუსი- წინა. ი. მ ნ 4. ფ. ტემ მ. შმე 38 და მაზანდარი:”'- : დეას მავი გენერალი დენიკინი.. რომე. 

ლიც მტერია ჩვენი თავისუფლების და აქამ- 
დინ გადმოლახამდა ჩვენ საზღვრებს, მაგრამ 
მან 17 და 18 აპრილის შეტევის დროს 

იგრძაო შეკავშირებულ გვარდიის და ჯარის 
ძალა და ჯერჯერობით შეჩერებულია. 

„ფრონტის პროლეტარული“ დღის გამარ. 
გადამწერთა, მანქანით გადამწერთა და თარ · თვით ჩვენმა მუშათა. კლასმა თავზარი დასცა 
ჯიმასთა) საერთო კრება, სადაც განხილულ ! როგორც გარეშე, ისე შინაურ მტერს. ეს კი 
იქნება ფრიად საყურადღებო და მნიშვნელო- · თავდებია ჩვენი გამარჯვების · და. დემოკრა- 
ვანი საკითხები. . ფა ა რიშ 

” –- კვირას, 7 ს მბერს ილის 10 (ა 
ათზე, მმაემტბი ბებ). ანაზე. დანიშნუ- · 
ლია მეოთხე რაიონული კოლექტივის სხდომა. “ წ 

სახალხო ჯანმრთელობა, ინჟ. ეპ. 

=-ელექტრობა და ორთქლის ძალა. 
“ «- მუშათა კლუბში. (მიხ. პროსპ. # 65) 

ალშიბაია 

| კრიბისი. 
შაბათს, 6 ენკენისთვეს, შუადღის სრულ 

პირველ საათზე, სამომრიგებლო სასამართლო- 
თა შენობაში (ტურგენევის ქ. # #) დანიშ- 
ნულია ქალ. თფილისის სასამართლოების და- ·   

3 ტიული წესწყობილიბის განმტკიცებით სო- 
ციალიზმის სამეფოში. გადასვლის. 

გაუმარჯოს ფრონტის „პროლეტარულ 
: 1 1 დღეს“ მარჯოს ინტერნაციონალს! გა» 

"მოვალენი არიან დაესწრონ როგორც ახალი, მარი ირი სადავეები აციობალი: გიჟ მარჯოს სოციალიზმს. 
როგორც ავლაბარის კლუბში, ისე ორთა- 

· ჭალის, მრავალ რიცხოვანმა ხაოთხმა მომხსე 
ჯ ნებელს ოვაციები გაუმარრა, მის შემდეგ 
ჭ იმღერეს საუკეთესო მომღერლებმა. ხალხი 
· ნასიამოვნები დაიშალა. 

შ 

ისე ძველი კოლექტივის და სარევიზიო კომი- ·. 
სიის წევრები. 

დღის“ 9(0Mნგე2ი ო, მაშოშვილი, 

ირ
 
ზა

” 

პარწველი ტყვეები 
კავშირების საბჭოს სახელით და ამბობს, რომ) გერმანიის ტყვეობიდან დაბრუნებული, ქა- 
ეს საქართველოს დემოკრატიული რეს:უბლი ჯ ლაქ ზაგანის ქართველ სამხედრო ტყვეთა კო- 
კის პროლეტარიატის ცხოვრებაში პირველი , მიტეტის თავჯდომარე შიო ქორიძე აცხა- 
დღეა და აქ მოზღვავებული ხალხი ამტკიცებს, "დებს საყურადღებოდ მშობლებისა, ნათესავე- 
რომ ფრონტზე მდგომი გვარდიელები. და, ბისა და ნაცნობებისა, რომ ქალაქ ჩზაგანის 

; საავადმყოფოზი გარდაიცვალნენ 1918 წელს 

როებამ მოითხოვა, ერთი დღის ნამუშავარი · სპანიური ავადმყოფობით შემდეგი პირები: 
კი არა, სიცოცხლე" არ დაზოგავენ მათთვის. ; სოფ. საჭქილაოს (სენაკის მაზრა) მცხოვრე- 

მომხსენებელი ვალიკო ჯუღელი ამბობს: 180 კონდრატე ვაჩეიშვილი. (98 ოქტობბე“ს). 

„ჩვენ ვიდღესასწაულეთ 19 და 90 ივლისი, “ევან ანდრი:ს ძე აფციაური (თფილისის 
კარგათაც ჩატარდა მაგრამ ისეთი · მნიშვნე- · მაზრის მცხოვრები) 95 დეკემბერს. 
ლობა, როგორც დღევანდელ დღეს–-მას არ: სოფ. დედაღვთისა (ქუთაისის მაზრა) მცხო- 
ჰქონია. საქართველოს პროლეტარიატმა დღეს · მამი გენტორ ნიკოს ძე ქაშიბაძე (7 დეკემ- 

Iს ა) ოვიელ სოფ. დეხვირის, (ლეჩხუმის მაზ- 

ბით აღნიშნა, რომ არა გაფიცვიბით. რო- 1 დომენტი ქაზუკიანი წ დეკემბერბ). ს 
კონი ბაქოს პრა აააეი რვის აიას, სია ოვის (გუთაიროს; მაზრა მცხო. | : 2 : 8 ვრები სილოვან სიმონის ძე ბუჯაძე (21 დე- დან მომდგარ შავ «ეაქციას, არ:მედ მწყობ. კიმბერს). 
რი ორგანიზაციული მუშაობით. ქ 1 სოფ, ბოფხის-ხევის (თიანეთის · მაზრა) 

აქ ყალიბდება ორი მეთოდი: ერთი ჩვენი მცხოვრები გიორგი ვარაშველი (99 დეკე9- 
სოც. დემოკ. მენშევიკური და მეორე––-ბალ- · ბერს). 
შევიკური, ეს, ამბობს მომხსენებელი, აღნიშ- · სოფ. ზეჯა საქარს (შორაპნის მაზრა) 
ნავს იმ ორ მთავარ გზას, რომელიც ანსხვა- მცხოვრები ალექსანდრე კახელი. (28 ოქტომ- 
ვებს ბაქოს პროლეტარიატს თფილისის პრო- : ჭერს ბ 

პროლეტარიატმა ! დუშეთის მაზრის მცხოვრები გიორგი აფ- 
კომუნისტ 'ბალშევიკების მეთაურობით დენი. · 6-ბური (2 მაწვარს 1919 წ.) | 
კინის წინააღმდეგ საბრძოლვილად გამოაცხა, · წაზ შურის (ზუგდიდის წახრის მცხოვ 
დეს გაფიცვა, მაგრამ სასტიკად დამარცხდენ, უნაი შავი გვასდი» ტფ სავა 2391. წ.) 
ეს იმიტომ მოხდა, რომ მათ არავითარი ორ- ქუთაისის შვრია მცხრარები ანტონ მუზა განიზაციული მუშაობის წარმოება არ შეუ. ლის ძე ფურცხვანიძე. უო იანვარს ჭი წს 
ძლიანთ მუშათა კლასის სასარგებლოდ. მათ. საცე ხდე დიიშას“ (ქვთბი! ბა მაზრა) 
მხოლოდ შეაქვთ ანარქია. მოდამ გამოდიან მცხოვრები დარი ოწღლმეს ძე: გულარღა. 
პირადი შეხედულობით; არ უწ-ვენ ანგარიშს (11 იანვარი 1919 წ.), 
გარეშე ობიექტურ პირობებს. აგრეთვე, ამ _ პლექით გარდაიცვალა ვასილი იოსებიძე 
ბობს მომხსენებელი, გაფიცვა დიდ ზიანს (20 მარტს 1519 წ.) | => 

აყენებს ისედაც დაკნინებულ და ზოგ დარგში ჭპლექით-–--შაქრო შაოშვილი (8 მაისს 1919 

სრულია ანა : 
ცლიად  გამადზერლუდლ. წარმოებას. აა ჭლექით––სოფ. დიდი ჯიხაიშის (ქუთბისის 

ა მაზრა) მცხოვრები დათიკო ვაშაკიძე. (11 ივ– 

ამით ხელი შეუწყოს სახეთმწიფოს აშენების წისს 1919 წ) : : 
საქმეს, მაშინ ბაქოს პროლეტარიატი იფი. , "მოდ ხსენებულ უდროვოდ დაკ-რგულ 
ცება, ამით კი დენიკინის წისქვილს წყალს ქართველ ტყვე ააოდებცელის მშობლებს შეუ- 
უმატებს. ძლიათ ყოველგვარი ცნობებისთვის მიმარ- 

ჩვენმა პროლეტარიარტმა ამ სახიფათო გზას თონ შემდეგი მისამართით; ოზურგეთი--ნა- 
გვერდი აუარა; მან მხედველობაში მიიღო გომარი შო ქორიძეს. 
ყველა ის ობიექტიური პირობები, რომელიც , ი ი 
მას რკალივით აქვს შემორტყმული, და ფრონ- რიას ბზაზი 
ტის ეპროლეტარული დღის4% გამართვით მა „ერთობის“ # 196-ში მოთავსეზული იყო 
დაამტკიცა, რომ ის არა ღალატობს თავიდან "წერილი, სათაურით ურკინის გზაზე“, შესა- 
მიმართოლ დემოკრატიულ გეზს და ღირსეუ: ხებ კოპიტნარის სადგურის უფროსის დ» მის 
ლი შვილია ჩვენი დემოკრატიოლი წესწყო-. თანაშემწის ბოროტ-მოქმედებაზე. ამის გამო 
ბილებისა. ვაცხადე?, რომ მე უკვე მაქვს, საშემთსავლო 

შემდეჯ ორატორმა აღნიშნა ომის მიერ ნაწილის უფროსიდგან პირადი დავალება ყა- 
მსოფლიო წარმოების განადგურება, მრეწვე- წარმოვო სწრათი დ» დაუყოვნებლეუვი · გამო- 
ლობის დაცემა, საჭარო საგნების ნაცვლად-- ძიება და ზედამხედველობა აღნიშნულ სად 
საომარ იარაღების მზადება და სხვ,, რამაც გურის შესახებ, მაგრამ თუ საზოგადოება არ 
შექმნა დიდი კრიზისი მსოფლიოში. აღნიშნ დამეხმარება და არ მომაწოდეს საჭირო ცნო- 
აგრეთვე სიძნელე წარმოების დემობილიზა. ბებს: როგორ და ვისთან მოხდა აღწერილი 
ციის, ეხე იგი სამხედრო მასალის ნაცვლად გახ. „ერთობაში“ კოპიტნარის სადგურის 
ფართლეულობის და მცხოვრებთათვის უფროსის მიერ ჩადენილი ბოროტმოქმედება, 
საჭირო სხვა საქონლის წარმოებაზე გადასვლა, (თუ ამას მართლა ჰქონდა ადგილი), გამო- 
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ა 4 | უსა ა 
2 ატაზარსიავიო ტს კასაერებისთიია” ბი გ გეხაშან რადა ოა რ 4-2 ას 

>. ი ათ 

ძიება ვერ მიაღწევს. სასურველ მიზანს,-–ამი. 

ტომ მივმართავ და ვთხოვ ყველას, აგრეთვე: 

„საჩინოელს“, ვისაც კი ჰქონია შემთხვევა 

სად. კოპიტნარიდან ტვირთის გამოგზავნის- 

თვის ეყიდოს რამდენიმე: ბილეთი პლაცკარ- 

ტებით და ხელში კი ნამდვილად მიეღოს ნა-. 

კლები, მაცნობოს დაწვრილებით თავის ვი- 

ნაობა, როდის და რომელ ტვირთ) გაგზავ- 

ნის დროს მოხდა“ ეს ამბავი შემდეგ ზისა- 

მართით: სად. ქუთაისი. 

მე-9 «ბნ ს სადგურთა ანგარიშ-წარმოების 

რევიზორი--რ. ქურდევანიძე. 1 
ოთა პლაბის რ 

ს-დ, პარტიაში 
თფილისი. 9. სექტემბერს შესდგა ' მეორე 

რაიონული კოლექტივის ახალი წევრების არა- 

ჩვეულებრივი, კრება. დაესწრო 18 წევრი. 

დღის წესრიგში იყო: პრეზიდიჯმის ' არჩევ 

ნები და' საქ. ს. დ. მ. პ. ცენტრალური ' კო-/ 

მიტეტის მოწერილობა. ფარული კენჭის ყრით 

ხმის უმეტისობით აირჩიეს პრეზიდიუმში 5 

კაცი: კოლექტივის თავმჯდომარეთ ამხ. ფი- 

ლიპე ლორია, მის ამხანაგებათ არჩილ რუხა- 

ძე და, პლატონ. გაჩეზილაძე, მდივნათ “ამხ. ' 

თედორე ხუხუნაიშვილი, ხახინადრათ ამხ.“ ს. ( 

ლომიძე. პრეზიდიუმს დაევალა:ახალი რეგ- 

მომავალ კრე- 
წუაი თანახმათ ს:Cს.. დ. მ, 

ლური კომიტეტის მოწერილობიი 

'ვმა თავის მხრით. აირჩია, ნ, ,გიორ- 
გამო, ,მოსამართ- 

ლამესტის გამომგშავება და 

ბისთვის 

პ. ცენტრ 
კოლექტ 
გ: ქის ხა ქმი ის გამოძ( სების 

ლეთ ამზ. ს. ქიტიაშვილი. 
ა, ბზიავა, _ | 

თფილისი. შაბათს 30 

მეოთხე რ:იონის·. ქალთა ორგანიზაციის კრე- : 

ბა. კრება გახსწა ამხ. მახვილაძისამ, დღიურ, 

საკითხების მოკლე განმარტებით. დღი სა-. 

კითხებათ წამოვყეწებული იყო: 1) · კანდიდა- : 

ტკების არჩევა მეოთ ხე რაი: ინფლ კოლექტივ-, 

ში, და 9?) კულტუ“ აულ-განმანათლებელი კრ. 

ისიის არჩევა. კრებამ აირჩია რაიონულ' ქო-, 

ლექტივში 2 კანდიდატი და ოთხი კაცისაგან , 

სულტურულ განმანათლებელი “კო-: 

ავისტოს შესდგა , : 

C 
შემდგარი 

მისია, დასასრულ არჩევნები ისა კრებამ გამოი-;' 

მონაწილეობა მი-/. ტანა დ-დგენილება, რო8 
იღოს საზავშ ი ს აკივაბ აგი 

აწყობს პროფესიონალური კავშირის საბჭო, 

მდ, ნ. რ-–ხა. (1 

ს. ს. დ. მშ. პ. მესამე რაიონის გოლექტი-“ 

ვის ზიერ არჩეული პარტიული საგამომძიებ- > : 

ლო“ კომისია, რომელსაც აქვს მინდობილი გა-. 

მოიკვლიოს საქმის მდგომარეობა ამხ. 

ჯანეელოვის გარშემო შექმნილ მითქმა-მოთ- 

პრინციპების დარღკევის შესახებ, სთხოვს ყჭე- 2 

ლას, ვისაც ამ საგანზე რაიმე საბუთი. აქვს; აც- + 

ნობოს კომისიას, რომელშიაც. შედიან: ნ. სხუ-ვ 
ლუოხია, ნ. ბედენაშვილი და ი, ბარამაშვილი.“ 

კამოდ იქნა დანიშნული თანახმად ამხ. მ,” ; 
შესა- 

§ 

ჯანველოვის განცხადებისა, მისამართი: 

მე კოლექტივის ან შტაზის ბინა. 1 

ჭიათურა. შაბათს, 6 სექტემბერს, დანიშ.“ 

ნფლია გაათურის ს. დ. პარტიის ორ. „ანიზა-; 

ციის წევრთა საზოგადო კრება. სარან წეს-; 

რიგი: 1) მოხსენება კომიტეტისა მისი მფშა- 

ობის შესახებ. 2) მოხსენება ანგარიშების შე- ; 1 

სახებ. 3) სარევიზიო კომისიის მოხსენება და 

ანგარიშ რი განხილვა-დამტკიცება. ჟ) არ. 

ჩევნები. ა ხალი კომიტეტისა, 5) მოხსენება 

დამფუმზე ლ. კრების წევ? რის სოც. -დ. ფრაქ- 

ციის ამზ. ზ. გურულის, "ფრაქციის მფუშაო- 

ბაზე. ეულო? კოტი...) 

უჟუათა 
თდფილ ლი! სი 

ა) შMLრჩს 
ესდგ ა კალ "ნიც ჯის 93 აბ 

ზეთის ქარხნის მო ერი სცეთ“ კრება. ' კრებას 

დაესწრო ს. ს. დ. მ:' პ. “მესამქ ა რახონი პს კო- 

ლექტივის წევრი ნ: · სხულუხია; რომელმაც 
მოკლეთ გააცნო მუშეს კოლექტივის 
იდეიური მტშაობა და მოუწოდა პარტი- 
ულ ამხანაგებს „და თანამგრძნობთ შე- 

იან კიოლექრივის გარშემო, დაესწრნენ 

ხშირად, კოლექტივთან არსებულ პარტიფლი 
შკოლის მეცადინეობას, სახალხო უნივერსი- 

ტეტის. ლექციებს „და ს სამაააადითი მიიღონ 
მხურვალე მონაწილეობა პარტიფლი მუშაო- 
ბაში. მთავარი საკითხი კრებისა იყო გამოკე- 

ლევა იმ პრეგტენზიებისა, რომელიც. იყო მი- 
მართული. ადგილობრივი. ი, პროფესიონალთორი 

კავშირის გა აჩვეთბის. წევრებისადმი; რაიც გა- 
მოიზატეზფდა აზე შიბის. ადგილ ზე უსისტემოდ 
მითებაში: კავშირის გამჯეობის წევრთა. გან- 

მარტების შემდეგ რომ თუმცა 
ახალ 9 ებაში ყოფილა გაუგებრობა, 

4 
იავო რ გას! ით უვ " 

მუშების მი დღ 

რაც ,მიეწე მერება აუმცტესად ინსტრუქციის შის 

"ლობას, მაგრამ ბოლო დროს ამ მხრივ საქმე „ –– „.. რ 

დორს ადგილი არ ექნება. არც კავშირის მო- 

” თულ კლუბის. გამგეობის · წევრებს, რომლებ-, 

6 

რომელსაც ! I 

ჯ სარდიონ შავლაძის! 'ხელით · "მივიღეთ რვაასი 

მოსე % 
# 
.-> 

ქმესა მისდამი პარტიული დი"სცაპლინის ა ტიული დისციპლ დ 

“ შერჩათ, და ამის,შემდეგ უფრო  გაბედულათ 

' თუაშვილი გაანთავისუფლეს რამდენიმე” დღის : 

' გორის მაზრის ერობის ხმოსანია „და თშ ესეც. 

   
   

  

   

    

    

    
   

      

      

   
   
    

   
   

     
    

          

       
      
     
      
       

    
    

  

   

ჯ ა2ი5- § · 

აა % კმრჯი საოასაუბდ ეი ტავის 8 ჩან __–.:“. ი რაბაღბ არა 

იაში მ 
მოგვარებულია და გამგეობა იმედს გამოსთქ.. განმეორებითი · თკიბიტი წ 

ვამს, რომ შემდეგში ესეთი შოვლენას და საყვე-, ტემბრიდან. სწავლა დაიწყება 
- გორის სამასწავლებლო. 

ქმედებაში და არც პარტითლი მუშაობის მსვლე ი მისაღები და. „გადასა; ვანი გამო 
ლობაში სათანადოდ. არ ყოფილან. გაცნობილი. აგაბ. ჩა: კენისთვეს, · სწავლა––15 : 
მგშები, რაიც ტნდა მიეწეროს წარმომადგე- რიაში 'იქნება. 30. კაცის ა... 

წელთა, ამ ორგანიზაციებში, უმოქმედ + "ჭურ, "სამზარეულო. უშეშ სა. 

ვინაიდან მათ თურმე არ გადმოა მა ებში“ ებია + 'ლოგინ. 

მოხსენებები. ამხ. , სხულუხიას შე! ოაქ. _ 5. აუცილებლად სრა 
დადება: ყოველივე "გაუგებრობის თა ; 
ცილებლად საჭიროა, მოკლე · ხანში · 

      

  

    

  

   

ადგილობრივი პროფესიონალური · კავშ # | ითველ 
რეორგა”იზაცია ( (არჩევნები). დაევალოს! , რო- ბრივი კრება ქალ 
გორც გამგეობას, ისე პარტიცლი ანეანი%. სალი L ერობის. თავ 
ციაში წარმომადგენლად. მყოფ ამხანაგებს არა „ქველიძემ. _ მიანი 

უგვიანეს ორი კვირისა მოახდინონ საერთო ოხლსავდ ნის გაის > 

კრება მუშებისა, სადაც ფართედ უნდა. იქნეს 
გაში ქებული. კითხვები როგორც კავშირის მო- 

ქმედებაზე, ისე პარტიფლი მუშაობის მსვლელო- 1 

ბაზე. წინადადება ერთხმად იქნა დარე 

"დამსწრე. 

ფრონტისთვის · 
19 და 90 ივლისს გამართულ . „ფრონტის ! 

დღეს“ მეორე ქართულ კლუბში, იმერი 

რე კოლექტივის ხელმძღვანელობით შემოვი- 1 100,000 მ, აგრეთვე დაადგინა შეიძინოს და. ჭ 
და 16.045 მან. მხოლოთ მისი. ინიციატივით 1 გაავრცელოს ფართოდ · ამამისცბეზი, იმი : 

როგორც ბუფეტიდან, ისე სხვა. გასართობე-% ღ ც "ღირს თითო 100 მან... 
ფი სირ 8 სარ 2 

ი « ჩვენი. 
ბიდან 9971 მან. შემოწირფლება ნასიძისაგან; 

150 მ., კლუბისაგან 100 მან., კუკიის მცირე. ს 

/ კოლექტივისაგან 100 მან , ' ცაგურიასაგან ან 208. 4495. ფოლსი "მაჭარაშვილს. მენის ება! L 

ბოთ. ''ზელტერსკი. და. ფეღეჩში : არ დაიბეჭდა, რადგან · ძლიერ. 'დაგვიანებით გა : 

', სანოვაგე ერთი ბოთლი. არაყი „და, “მივიღეთ. შეგვატყობინეთ · ი9ცვ მჯანიშნუ ა ბა ; ს 

ლი კონიაკი. ამ (რიგად, იულ შემოსავალი; მივცეთ' განცხადების. ფულს... ას 

იყო 90,966 მან, ხარჯი. 1216 მან.” წმინდა“ « ს ) 

შამოხაგაბსი დარჩა. 19050 მან. რაც -გადაეცაჭ დაიბეჭდა, რადგან ძლ ძვრ“: იდაჭვისწებით-: 87 

დანიშნულებისამებრ.. კუკიის მცირე კოლექ- 'ვიღეთ. შეგვატყობინეთ რის. დანში : 

( ტივი დიდ მადლობას. უძღვნის მეორე ქარ- მივცეთ „განცხა წ. მი უეს 2 ! 

დიდი-ჯჯიხაიში, ს. დ. “კოლექტივს. მივი 

  
    

  

: ი მოისმინა. რა მოხსენება მიიღი 
ს) თავის · ავ, ერთი · · მეექვსედ იი. "ხარჯებისა, | 

გაიღო უკვე დახარჯულ თანხის შეექვსედი , 

   

    

   
     

  

     
   

         

  

    
     

    

      

      

         

    

    

     
    

    

   მაც თავიანთ უსასყიდლო შრომით დიდი და-?” 

L ხმარება გაგვიწიეს. აგრეთვე მადლობას „ვუძ- ლ 

'ღვნით ყველა ზემოხსენებულ შემომწირ-:? 

ველთ.: 9 ; 
მცირე კოლ. დაგრიღოქბრეას. ლაბაური. 

  

  

  

| _განცხადებანი 
“შუა ხნის ქალი 

· _ მეძებ. ადგილს. 89% 
: ხელზე. მოსამსახურისას. წმმშს. ა : 

(800 მ.) მანეთი დახოცილ. |გვარდიელების ”სტორან- სასადილოებში, სასტუმროებში, 
ცოლშვილის სასარგებლოთ..., “ გსხვა შესაფერ ადგილებში „მცირე. ჯამაგირში. : 

„ფრონტის დღის“ პრიტიით მაროს) იკითხეთ ვეძინის ქ. „M# 84 მარიამ. ელისაბედა- | 
ლი მურუსიძე. 2 შვილი. ' 

” ჭა ო 80 30C ც ი ს ა “ექიმი დ. 8. აოდ 
, წ იღებს „ბავშვთა და 7 შინაგან, სწეულებიან. _. ! 

ქარელი. ამ ბოლო დროს ნაძირალებმა 1 მყოფებს | ს თი. 

' დაიწყეს თარეში და, მშვიდობიან მცხოვრებ- 1... დის. ბინა: “მიხეილ 2. აიბი 

თა აწიოკება. ამ ერთი თვის წინად. აქაურ ტელეფონი ” MM 

“ ებრაელების ორი ოჯახი , ააწიოკეს და რაც. · ექიმი ზ. მ. ლიათ: 
კი სარჩო საბადებელი ჰქონდათ, წაიღეს. ეს? დაბრუნდა, და განაახლა 

მყოფების მიღება „ახალ. არასა იბ 

    
   

  

   

  

  

  
იწყეს თავიანთი ბოროტი განზრახვების სი- 7 ავადმყოფოს გ ბვიცდეთ, ა ავადსოვ ებს თილაა“ ფა 
სრულეში მოყვანა. მოიტაცეს მინდორში მუ. საღამოთი § ბ. C # მ წეშერი, = 

·' შაობით დაღლილ დაქანცული. გლეხი, შავდა-; _ 8.99 ტელეფო აწაქსათა ბ თა   

ექიმი ა. ი. ჭძუთათელაძე. _ 

შემდეგ. ·ესეც., შერჩათ და მძარცვილები ' იღებს შინაგან და ბავშვთა სნეულ. ს ავადმრრიიი 
| აღმოუწენელნი დარჩნენ. 27 აგვისტოს მათი ; საღ. 5--7 საათ.. გარდა კვირისა მიხეილის 
| თავხედობა უფრო შორს წავიდა: დმი 9. პრ. M# §5. ' ფოსტის პირდაპირ. ტელ. (10- 46. 

საათზე, შიგ შუ» ქარელში, თავს „დაეს სნენ ' 

ქარელში მცხოგრებ' ილია მიქაბაძეს და ცმა-- 
გზერის“ ორი ტყვიით „დასჭრეს ის: ბარძაყში, 1 
ხოლო მისი (კოლი--კისერში. ილია მიქაბაძე. 

    

    

   
   

ხაზ.“ == +. ი. 
გაე“ M ალი ს 

არეალი ი. 

906 ემატოგრაშ
ი, ვია 

ადამ პლ დ 1 მოძრეგ, მაგრი მართავს სამტრედიის რაიონის. | 

დამრე ო ი. ს ხიესა 9. ) შაბათს, 4 ს ბერს ოფ.. ფთ. 

წლს სექტ. ს. ეწერში. 3). ეათლა მ, სექტ. ს. იანეთში. 4). მამრბავი და დოხმანისი. 
10 სექტ. % დიდ-დგიხაიშში. 5 წეომაბათს, 91. 2 „“– ს, ჭგაგანში, 6). . ჩპარაკევს. 

2 და 8 ავ სს. კ 

  

     
      

      

   
   

დ აუახა . 
ბ 

მოთ # 

შერჩებათ, მაშინ არც ერთი მოწინავე! კაცი 
ქარელში არ არის დაზღვეული,» რომ , მითაც 

ა აბათს, ამში: 

გკვლვვყეილლლბი ე აააეეეეი აა 
# აი კ 8. =>, პამრნეს არედიბა მცხოვრებ. 2 გა ათეული იქნება ელექტრონით, დაფ კრაგს წა ს გარმნანიის „გარდა ფონი სოფ. ჯი გად 

გლეხს მჭედლიშვილს „და გაძარცვეს. ბანში 6 სექტ. სურათე ათების, ჩვენებამდე. ჩოასე ებას. „გააკეთებს პარმენ კახიან ი "შემდეგ ი მაზე: 
ყოველივე ამას დაუყოვნებლივ. =ნდა მიტქ. 2 (2 რა იავ, რომის ბირჟა მორ ა ჩვენი ი დღევან შუბლიკ მდ მელ შემი | ხოლო ს ეწე#ზი,. 

ციოს ყურადღება ჩვენმა. მთავრობამ, . გამო-. · ექტემბერს–– აქართველოს დე = იული რესპ აწი. თეჯი ოსავაღ ი სამის. 
სამვეღმოქმედი 9 თგანოებე 

გზავნოს ქარელში ძალა და რაც შეიძლება... ჩანარსი 5641 

სასწრაფოდ ალაგმოს ნაძირალების. თავგასუ- 
ლობა, თორემ მშვიდობიანი მცხოვრებლები. “ 

ძალზე შეშინებულნი; არიან და გულგატეხილ- 

ნი, თითქოს შველას არსაიდან მოელიან. იმე« 
დია ჩვენი მთავრობა აჩვენებს მათ ძალას „და 

არ მისცემენ საშუალებას კვლავ ააწიოკონ 
მშრომელი ხალხის ოჯახები. გ... 

ართ თარი 

საუგრ განათლების ხა მინისტრის; ნეზარიივირ- ხაარ წცა ს პანეეიი. კარლი ეს 

ბშა რითL. ამინი” 
ორივე სქესისათვის #-> 

(წელიწადი მეორე). ბუპღალტერიი არს: 'რეაყთა; სამუირის საქმის“ _ და (წს კიშერწიგ. 
ლი საგნების” შეთვისება მოწყობილია" პრაქტიკულად. წესდების გაგება და კურსებზე. ჩაწერა. · 
ყოველდღე დილის 9--19 საათ. და #--7 საათამდე. მისამართი: თფილისი, "დუშე: იის “ქ. 

' ფ:ლი “უბანი, შემებიში უნის“ ახლის 9 M# 9, _ ტრამვ. ვაგონები #» #64. ტ-ს. 

დავკარგე ფიტო, = 

  

   

  

ჯორი. კვირას, 1 სექტემბერს, დამფუძნე- 

ბელ. კრების წევრმა დ. ონიაშვილმა · საზაფ- 

ხულო კლუბის დარბაზში წაიკითხა: მოხსენე-. 
ბა. თანამედროვე მომენტზე. მოხსენება შინა: 

არსიანი იყო და ხალხიც კმაყოფილი დარჩა. 
კრები” მიერ მიღებულ იქნა · რეზოლიუცია 

რომლი თა/, გკლება1 მთიწონა მომხსენებლის 

ყველა დებულებანი ღა სრული ნდობა გა. 
მოუცხადა - –_ ' ; 

  

    

ამით: 80-–8#; თაისიდან თ ისამდე“ > 6 
ს ასაორეზერა, #. 9 მეორე · ვა ს დარმპიენიი · ი რერ | 

შიაც იყო ჩემს ი სსწელრებ სხვადასხვა. საბფთები.. „ბანკთან · მიწერ-მოწერა და ჩეკები, ',რომელ-. 
ნიც ჩემთვის. საჭიროა და სხვისთვის, გამთუ 'ადეგარი. მპოვნელს · ვსთხოვ. გამომიგზავნო ს, 
ანუ თავის მისამართი გამაგებინოს.. ჩემი. ადრესი . ახალსენაკი, სასტუმრ 'აიერანცრ: რ 

'%M წხითი?ს) წმარირ. ფიღდრსაეს. პგაიიდ სტრა 0 _ 

აა ატირა თსკანაონგს. %. შიდა. 
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