- გაზეთი

ფირს:

ფასი 1 მან,

: წომერი

3.სი წიორც

>

პარტიის 'თანტიალური
ტვიტ სა სი 9

ს 7 სექტემბერს, სოფ. ლესის დვთის "მშობლის ეკლესიაში „გადახდილი

აივმალ

იქნება ნახევა”ი წლის წირვა და პანაშვიდი

ხილეშუნჩ 16-–-წ2,

ბებს პირველის

"ლი სალუქვაძისა,

სიძეები

შერმანდი

და დები

და მეორეს

შვილები:

გაინე,

8 1 ველ დღ,

"მენაბდეები. აგრეთვე პირველის დისშვილები და მეორეს
._

და

ბეჟანის

ილიკო, ირაკლი,
რა და ევგენი მენაბდ ხეები.

ასუ-

მა-

ომ

დე-

:

მათთვინ

“ირფაი, და

(არ

და ნაცნობებს.

16 სექტემბერს დანიშნულია: მარტვილის საკათედრო. მონასტერში

"წლის "წირვა ჯა. პანაშვიდი

სამწუბაროდ,
ცვლის,

„წყება რკინის

: სრ“ გვარდიის მთავარი შტაბი ფღრმესი ალელი

“იციი

„აუწრელი

ოხეთ :

და ამხანაგებს სახ. გვარდიის მთავარი შტაბის საბინო.

განყოფი-

ლების ინჟენერის

_ პMნსტასტMნმ. არპსდჩს ძე. გშრის-გლებსპის
გარდაცვალებას,

სორთანოვის

გამოსვენება 6 სექტემბერს დღ.

12 სააი-.

“ უღრმეს მწუხარებაში მყოფნი: ცოლი 'მაგდანე. მყონიას ა! ული,
' წია, აპალონი, შურა, ჟორჟიკა

“ვისი

და თინა,

შვილებით. რძლები: სოფიო,

ძმები:

7

ე ლები:

იესე, დათა, და სამსონი

კრ“
თა-

“აქარა-ქობუ-,

ლეთის მეჯლისის“ დეპუტატები, არჩეული უკა- |
კნელ

"კვე

მ. ფრმლობის

მოეხსენება.

ყრილობი-

მუსულმანთა

დღეებში

ნამუშევარი ჩვენ მკითხველს
ყრილობამ

ლქის მცხოვრებთა

მთელი

ნება-სურვილი

ბათომის

აღიარა

სთისა და ქვეყნის წინაშე“, რომელიც

·

ამ.

საქართველოს
ს, რომ აჭარა- ქობულეთი
შრი შვილია და მის განუყოფელ ნაწილს

უნდა შეადგენდეს.

“ეს ნაბიჯი, გადადგმული ასეთ

გულწოფე-

ობით, ასეთ გამბედავობით, მაშინ, როდესაც
უჭერია და
"ბათომის ოლქი ინგლისის ჯარს

_ მოხალისეთა. არმიის აგენტებით სავსეა, მე_ ტათ მნიშვნელოვანი და დამახასიათებელია,
აჭარა ქობფლეთი უკანასკნელ საუკუნოების

ოსმალთა ხელში
ერთიანათ
_ განჰავლობაში
_ იყო, მცხოვრებლებს ამ საუკუნოების განმავდა
# ლობაში სარწმუნოებაც კი შეუცეალეს
მუსლ: იმანობა მიაღებიეს, ასე ვთქვათ. გადა-

რამეებს,

მხოლოდ

წლის განმაელობაში

თკანასკნელი · 30--85

მოტხდათ

მათ · ჩვენთან

“ ყოფნა, ისიც უფრო მექანიკურათ, ვინაიდან
“ შემაერთებელი ძაფი ჩვენ შორის იყო ხიშტი
' რუსის სალდათის და არა ქ.ართული სახელ“ მწიფო.
.
ამრიგათ თითქოს ახლო წარსული და დიდი ხნის ისტორიული დაშორება ჩვენ მორის

ეს

გამარჯვებანთ

ფაბრიკა-

აუბორძიკებლათ,

მარა მაინც მიაინო თა

გის ჯნამდვილ გზას, იცნო თავის არსებობი" დე-

შარშან

არც

ჩვენი

მამული ო რეფორმის

ომის--გამარჯვე-

ცა დაიწყეს

ლოში

შეუძლია

დაინა–
ჯანი,

მოჰყავს

და

ჩვე-

შემდე:ს

მიწების

არსებული

მთავრობა

საადგილ-

ჩამორთმევა,

საქართვე-

გატარებას

სომხეთის

შეუდგა,

მისიის

რო-

მეთაუ-

რი არშაკ ჯემალიანი ეკითხებოდა . ოფიციალერად მთავრობას--ეს კანონი
ვრცელდება

თუ

არა

საქართველოში

მ ცხოვრებ

სომეხ

მე-

: · უმცირესობისას,
რომელმაც
ისარგებლა
რა
მამულეებზეო. არ უნდა გავრცელდეს მათხეო.
1 „ბედნიერი. შემთხვევით“ ხელში ჩაიგდო
ხა- ?! იყო თა არა ეს სომხეთის მთავრობის მი2ზელმწიფო ძალა-უფლება
და
მართველობის
ერ საქართველოში
მცხოვრებ მდიდარი სომ"მთელი აპარატის წყალობით
ცდილობს
თა- 7 სების დაცვა?..

"ვის მდგომარეობის

1 უმრავლესობის

რეეს ნიხხლო, ისტორიულეკონუბი

ნებისა

შერჩენას
და

დემოკრატიის

სფრვილის

1;

ჩვენ

ამას წინათ, ბალშევიკების ასეთი გაზარჯვე-:

შადალი

გვაბრალებენ
სომხის
დემოკრატიის
ბრძოლას. ეს სიცრუეა.

გარეშე.1წ'ყინააღმდეგ

სწორედ ბოლნისში, დაღეთში,

შულავერ-

;
(1 ბის შესახებ კარლ კაუტსკი სწერდა: სოციალ- | (შც.
ახალციხეში,
ახალქალაქში. და ყველა
ისრორიულ- გათლა!
დემოკრატია სრულიად ყალბ
მდგომარეოზა-1 (იმ ადგილებში, სადაც დაძვრებოდნენ დაშნაში ვარდვბა, როცა შემთხვევათა წყალობით
კცუტიუნის მოღალატენი, მიღებული იყო საოსმალეთმა სარწმუნოებრივი”» განსხვავების (ხაზი ჩვენია) ხელში ჩაიდებს სახელმწიფო· ;:· ჭირო
ზომები, მაგრამ არა მშრომელთა მასსის
ჩამოგტებით ჩვენ შორის შესძლო ამ კუთხე- მართვა-გამგეობას. მართალია, ძალის გავლე-:
წინააღმდეგ, არამედ მოღალატეების.
ების მოწყვეტა. რუსეთმა იგი” ხიშტებით შე- ნით მას
შეუძლია დროებით გამარჯვებული
ეს არ მოსწონს დაშნაკელთა
გაზეთს. რ.:მოაკოწიწა, მაგრამ ვერ გაამთელა, დღეს დე- დარჩეს, მარა ამ გამარჯვებას ის ყიდულობს;
ტომ ეწვის პირი, თუ პილპილი არ უჭამია?-აქე

წ9ი..

CI

VI)

მოკრატიული და თავისუფალი
საქართველო
დემოკრატი"
ხ-სიათის
დამახინჯებით
და.
მაგნიტივით იზიდავს მას თავის კულტურული ! თვითეული
'ასეთით
გამარჯვება
თანდათან ·

ძალით და ეროვნული
და

აჭარა-ქობულეთი

კეთესო

მთლიანობის

მოდის

დღეს

შვილების სახით ჩვენთან,

იდეით.

სჭრის იმ

თავის საუ-

უკიდია.

არა

ტოტს,

მას

რომელზედაც

შეუძლია

ნაყოფიერათ

მას

საერთოდ „უნდა. აღვნიშნოთ,
რომ
ეუნორ
აშხატავორი% სუასტემატიფრად იმეორებს ყოველ ცილისწამებას, მას შემდეგაც, როცა მის
სრულ სიყალბეს დავუმტკიცებთ.
ეს კი მისი
სიკოტრის და უზომო დემაგოგიის
სიყვარულის ნიშანია! მარა სომხის ხალხიც
მიუხვდა
ამ სიყალბეს. მისი დიდი ნაწილი დღეს უკვე
ჩამოშორდა მას. დანარჩენიც მალე ჩამოშზორ-

ხელი
იმოქმე-

რო- დოს მხოლოთ მაშინ, თუ ის ბატონობს როგორც უცხო, არამედ როგორც
შინაური მე“ გორც უმრავლესობა, ის უმზადებს
დამღუპქანიკურათ მოწყვეტილი ჩვენგან; ხოლო სუ-: ველ
„
პერობებს სოციალიზმს,
თუ
ის
მოი-

ლიერათ დაკავშირებული. მოდის არა გარე- სურვებს ძალა: უფლების შერჩენს როგორც
შეებთან, არამედ თავისიანებთან, რომ საერ- 91 ომ კიოესობა.
თო საქმეზე--–-საერთოთ ვიმსჯელოთ, საერთო?“ კაუტსკის რომ სცოდნოდა რუსეთის ცხო-

დება. ეს უწვავს კუდს „ნორ აშხატავორს“
ამიტომ იკბინება შემოდგომის ბუხივით.

და

'ვრების სრული ტრაღ-კული სიმართლე, ეჭვი
#
X
#
არაა,
მისი
განაჩენი
უფრო
სასტიკი
იქნებოცვათ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კულუსოც. ფედერაარა
ნაკლებ
ეწვის
კუდი
ტურული ზომებით დავიპყრათ სამუსლიმანო: და ჩვენი კომუნისტებისათვის, თუმცა მათ-,
ლისტებსაც"ბ. არჩევნებმა მათაც არ მისცა
საქართველო, და სამუსლიმანო საქართველომ, | თვის კაუტსკის აზრმა უკვე დაჰკარგა მნიშიმედი ხალხის ნდობისა და გავლენისა. როკოდაიპყრო ჩვენი რესპუბლიკა. ამიერიდან თფი- " ვნელობა, რადგან ის დიდი ხანია რაც
გორც ჩია იყო, ისე ჩია პარტიათ დარჩა ეს
მოღალატეთა“
ლი"ი მათი
დედა
ქალაქია
ისე,
როგორც 1მუ ნისტებმა
უგსოციალიზმის
„სარევოლიუციო?. პარტია ერთი მუჭა ინტე.
ჩვენი. და ბათომის ოლქი ყველა თავის სუფ- რიცხვში ჩარიცხეს.
1 ამ ბოლო
დროს
კომუნისტებმა თითქოს ლიგენციისა, ამიტომ იცნეს თავის მეგობარი

ინტერესები

გაერთიანებული

ძალებით დავი-

ლიერა

თველოს

და

საზოგდოებრივი

ნაწილია,

ჩვენი

ძალებით

რესპუბლიკის

სპერი

I შეიგი ჯეს თავის დამღუპველი პოლიტიკის

ავ- 11

'დეგები და

როგორც

შე-

გაზეთები გადმოგ გვცემენ,

ტონომიური პროვინციაა.
დაჯჭვრჩენია
მხოდანარჩენ, სოლოდ ამ ფაქტიურ და იდეურ მდგომარეობის, 'უკვე მოლაპარაკებას ეწევიან
ჩამოყა-1, 'ციალისტურ პარტიებთან გაერთიანებაზე. თუ
არეგნულათ იურიდი
ორმებში
ცნობა
მართალია,. თუ
კომუ§ნისტებლიბეშა, საგვრჩენია მნიღოდ აფაჭტის და- 'ეს
მაინ,
შეიგკანონება, და ჩვენ გვგონია, რომ
უცხოეთი "მა, თუმცა
გვიან,
მარა
სახელმწიფონი, თვით პარიზის
კახა რენია "ნეს და
შეითვისეს
ის საღი
შეხედულება,

· მიაღწევ“ თავის ყველა, შვილთა გაერთიანებას, I. ყველა დემოკრატიული
"ძალების
მობილიზარევოლითფციამ დაწყვიტა ძველი შემაერთე ·
საქართველოს რევოლიაციური დემოკრატია”.
ბელი ძაფები, ძალადობით და იძულებით შე-.
წინააღმდეგ––
დაიბრუნებს თავის მამოძრავებელ
პკვანს- 1 "ციას კონტრ რეევოლიუციი ის
ვიმეორებთ, თუ ყველა'ეს დღეს
მ.ინც.. შექმნილი კავშირი და ურთიერთობანი,
ხალხ” ათომს,
სადაც მა” დიდ
რევოლიუციური'
(1 იგნეს, ამით ნაწილს თავის
დანაშაულობისას
“თა ნება. განთავისუფლდა დამჰონებელთა გან-

| არ ა

და

ბებზე. „ფაქტების ნახვის შნო გაქვთ“, . მა
გრამ მასში
გამოტყდომის
მამაცობა
არ

"ტრიალება.

: "ვლენისაგან. თავისუფალმა აჭარამაც მართალია

ხედავს

ჩვენებთ თავს და წაიკითხეთ თქვენი ოფიციალური ქაღალდები მომხდარ
ძალადო-

“ გადაუვალ უფ' კრულს ქმნიდა, მაგრამ ისტო- ამ ფაქტს ფაქტათ., მიიღებენ და იურიდიულ” «ომ არ შეიძლება ქვეყნის · დაუღუპავათ. უმ
საქარ-! 'რავლესობაზე ბატონობა, რომ რუსეთის დღე'· რიის ბედმა სულ წხვაგვარათ მოასურვა
და ' ბეჭდის დასმაზე უარს ვერ იტყვია5,
! თველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა
ამით! ვანდელი მდგომარეობა დაჟინებით
ითხოვს
1

„დი

M

“გუშინ ჩამოვიდა. თფილისში

ყველა

ზა»>

“სარს დულემაIIL.

მიმობვლა,

“ლესობის ნებისას, არა მის ორგანიზიციას და
1 შეკავშირებას, არამედ
ნებას შეირაღებული

ივანმ ხარაჩოს კი აა„შპსსსმსძჩს
სიას
ი
სისხლით,

გზებზე

«ა»

ხი. ბოლნისში, დაღეთში, შოლაჭერში, ახალციხეში ახალქალაქში და ყველა ადგილებში,
სადაც არის სომეხი 8შ“-ომელი ხალხი, იქ ა“იან ცარიზმის ბრწყინვალე წარმომადგენელნი,
გულუბრყვილოებათ, უმანკოებათ
ნლ. გვი-

§ ბაა სამხედრო. ისინი გამოსახავენ არა თავი| სუფალ გამოხატულებას დემოკრატიის უმრავ-

ასა. აუწყებენ ნათესავებს და ნაცნობებს, რომ შაბათს6 ს სექტემბერს
=> 35
“სოფ. ჯუნჯუათის ხვთაების მიი
დღის» 132 მაღლა, დანიშნულია, ორმოცი

1
აერთებს

მსაფერს

სულიერი

როცა

· ბულება".

და ნატა-

სონია და დესპინე კვასხვაძეები და

ვე“ 2ც

1 ლოვოთ დაარღვევს ქვეყანას და ერთავად |· გაქვთ“.
9 დასცემს პროლეტარიატის მორალფრ
ღირე- !

C

ბინიდან

ქ. M# 26, დაკრძალვა "კუკიის სასაფლაოზე.

გამარჯვებანი

კომუნისტების

' · ქარხნების დ ხურვა ისევ გაგრძელდება,
პსე- ული ათასი მუშა ისევ უმუშევრათ
დარჩება
1 რაც თავი და თავია
არ შეწყდება სამოქალაქო. ომი, რომლის წყევა-კრულვა
საბო,

სა«ღარ >

ატებათ

ეს

გარდა

>

დასძენს:
ესომხების დაჭერის
ავტორები · დღეს
: თავიანთ ბრალს
უფა1ქტებით“რ სხვას
„ახვევენ თავს. მაგრამ ივიწყებენ, როვ
საქართველოს სამოთხეში
დევნილია
არა
თლფ
| მდიდრები, არამედ-– სომეხი მშრომელი ხალ-

· განწყობილების ამაღლებისა,
ბო ამ გამარჯვებით
არ აღსდგება
სახალხო
· მეურნეობა, არ გაჩაღდება წარმოება, არ დაი-

ერთი

დაუვიწყარის

იქით

შეეძლოს რუსეთის გადადამონავებისაგან, სამხედ
რო განადგურებისაგან,
შიმშილისაგან, უმუ!
მევრრბისაგან
და
სამოქალაქო
ომის
საშინე2
· ლებისაგან.

დაობლებული _

მეგობრებს

გა-

“ რომ” მას მართლაც
“რჩენა ეკონომიფრი

ვასო

ა და ტატიანა, მამამთილი მომრიგებელ მოსამართლე ისიდორე ჟორდაკლეონიკა აფწყებენ ნათესავებს,

<6

პრესს

ნაც-

პაწაწინა იასონ, გულდათუთქულნი დედა ფუცუ, ძმა ვლადიმერი,
დედამთილი

ჯარების

+

ნიშნავს მათი ურა-, ბაქტიგის- ერთავად . ჟარყი აფ–ას და მათი: მოქმ; მედების ძირიან-ფესვია'ნად შეცვლას. ეს კი არც ისე ადვილი „იქნება იმ ხალხისათვის,
მაძმელიც თავის
თავს

თითქმის ყო-,

საბჭოთა

ვი არ

7 გულუბრყვილოებს და გამოუცდელებს გონიათ,
_
კონტრ-რევოლიუცია მარცხდება და სო- 1!
1 ციალიზჭი იმარჯვებს.
1 ჩვენ პირველი“ მივეგებებოდით სიხარულით
8 ამ გამარჯვება", რო) ის მართლაც პროლე„ნორ”-აშხატავორს“ (M 189)
“სტარტლი სოციალიზმის გამარჯვება
იყოს, ნი გაზეთიდან (-'M188) შენიშვნა

ანუშკი

შვილიშვილები:

ურებული მეფღლე ექიმი "იასონ. ისიდორეს”ძე. ს ფორგინებ

აღნიშნავენ

2C”

აგაულაავედუდრი

”

ჩმარუჯვებას, საბჭოთა, მომხრეები აღტაცებაშია.:

და რიფსიმე ებრალიძეები და: ივლიანე და

რო, ნოე, ნინა, ელენა, ცასო და ოლია
“+ და კიტა. ებრალიძეები. "ირაკლი,

წწ

გაზეთები

ი%. 5 –––

2 . უის კ:C ა

გ

“წუ მართალის - (,
ხანებში

წ. ს აბუემიი) 4192

§ ბიზრესი: თფილისი, გოლოვინის პროსპ. M# 8,

კოგიტვრისა,

ბოლო

I

2988 .2-- -

·

ამ

ზვიოდ?

ად

ი "სულის

ჯ

“. 1

უდროოდ დაკარგულ

საწამპრე.
ბექანჩს ძე. 4VI1ს1ს
დ» ტრარს გეაგარდაცვლილ დედა
სს 4IIMნჩას. (გიგინეიშვილის ასულის)
მოსახსენებლად, რასაც ღრმა მწუხარებით აუწყებენ ნათესავთ

ს.

პირველ

#4 1II

5

ჰ განცხადება 40 მანეთი. ნისი” განცხადებები·
3 არ დაიბეჭდება. რედაქციის,
და კანტორის

'ფ

იდა

ერგ.

„ალოტდთა:

სრციალდგაო4იატიფლი ბ ზუფათა

მანკთ.

ემბაზში მიიღო პირველი ნათლისღება,
ჩვენთან იიქნება რევოდაუციური ბათომი, (ჭპაინც გამოისყიდიან
ჩვენთან

ხი.

იქნება აჭარის

სარწმუნოება”

და.

ქობულეთის

ხალ-”.
- "ი! ტორფის

წინაშ).

როგორც

ამ გზას

ხალბის,

უკარნაჩებს

ისე

მათ

პატეყო, · ხიშტმა
გაგვა-1“ ჯუსეთის ცხოვრება, ისტორიული მოვალეო:
ერი,
რესპუბლიკა?,2 ბა და შექმნილი საერთაშორისო მდგომარეობა.
დ მარა ჩვენ გვეეჭვება, რომ ბალშევიკებმა ეს
'
გმ ძლონ, რადგან სხვა პარტიებთან შეთანხმ, ება

და ძარღკი, ს>»% იგადოემ. რივობის შემაერთე. ცალკევა,„ "დემოკრატია,
«ი მთავარი ღერძი და საქართველოს დე
კალაგ. გვაერთიანებს.
(რატ ააში. + – 88% სალა, შშელც- მას:

3

„სომხის

დაშნაკცუტიუნის

პარტიაში“ და გად-

მობეჰდეს გუშინდელ ნომერში ამ უკანასკნელის წერილი არჩევნების შესახებ რომელიც
ს. დ. ლანძღვა გინებას შეიცავს: „ნორ აშხატავორი“ სწერდა, რომ სომხის პარტიამ დაშნაკცუტიუნმა მთელი თემობით მიიღო ხმები,
რომ თუ მას მცირე ხმები დაურჩა მაინც, ეს
შედეგია ათასობით ხმების გაუქმებისა კომისიის მიერ. თუ. სადმე. დამნაკელებს 90 პროც.
ხმა ამოუვიდათ, რომ კომისიები ძალადობას
იჩენდენო

და სხვ.

ამ ცნობაში

მრავალი

სიყალბეა.

ჯერ ერთი

რომ მაკ. მთელ. ბორჩალოში, და ახალციხეში
დღემდე, როგორც ვიცით, გაუქმებულია მხოლოდ ერთი სოფლის არჩევნები, ბოლნისხაჩი-

იყო,
რომელსაც
იგი საეჭვო ყუთში
ნის.
ორი ჯვერდი ჰქონდა ამოჭრილი, ყუთი დღესაც დალუქულია,
ხმები ვის ეკუთვნის, ეს
არ. გაუსინჯავს კომისიას. ცბადია,აქ განზრახ

დაშნაკელების

90 პროც.

ხმაზე

ლაპარაკი

”<”

I'ართველოა,

ჯს

1 მანეთი. -ICრსაექის

შ პეტრიფის სტრიქონი---2.

8

+Cრ, ობი,

1 თვით

ყველიან

!
;

(

ა

არვ

28042,

ა საანა

ას

ღ

დ

თა

ქ

წია.

ყ

« 18) სტ

1,

ვით
პსკოვის ჩრდილოეთ-დასავლეთით
არების

გადაჯგუფება

პალატის

არჩევნები

ლიგამ

პრესის

უნდა

ავსტრია

გადასწყვიტოს,

ჯერმაჩიას

ბალშევიკების
გზის

მუშათა

ნალიზაციას

თუ

ცნობით

კავშირი

ჩიკაგომი

რკინის

ცილისწამებაა

ისიც,

ნაციო-

დაბრმავებული,

ჰქონდა

ასეთივე

საქარს. დ.

მაშინ ხომ

გამარჯვებანი?

თი.

გავლენა მოახდინოს. ·

გამოგზავნოს რუსეთის

გე რმანიიდინ

ჩასაწერად.

სამ-

არშეეი,

მოუვიდა, ამ

ადგი-

მაინც არ ყოფილა ჩვენი კომისარი?
'' დაჯგოფება გრძელდება. პსკოვ პეჩორის რკიმაარამ დაშნაკელები თუ ცხარობენ, ეს შე: “ნის გზის რაიონში ჩვენ სად.
იხბორსკიდან
დეგია "მათი ბატონობის გატებისა თვით სომ- ' # ვერსზე ვართ. იზბორსკის
სამხრეთ აღმოსადაც , ისინი დღემდე სავლეთით ჩვენ რამდენიმე სოფელი. დავიჭი-.
ხის დემოკრატიაში,
ზაინვორების საშუალებით განუყოფლად მფლო- ·
აღმოსავლეთით. ჩვენ

: რეთ. დვინსკის ' სამხრეთ

ბელოშ რენ. მათ მაფზერებს აღარ აქვს დღეს: ;
: გასავალი, და ერთათ ერთი იდეიური სიკოტ: წ
) რე ღა შერჩათ ხელში: ეს აღინიშნა არჩევნე: 1
” ბის შიდეგებში, როცა სომხებით დასახლებულ ?
წ. რა 'იონებშიაც, როგორც ბორჩალოს და ახალ (
ქალაქის ზოგ ადგილებშია, ესდეკებმა მიიღეს ;
ხმის

ორ ყესაშედზე

არა

შეკრებას,

თიმალბც

იველე.ა) რას

დ

ლებიდან თავისი ჯარი გამოიყვანოს.
ჩიკა- ნარეობს. ზედა სვანეთიდან გატაცეზ. ლი სა- რის
ენ
გოში მანქანების ამშენებელი. 100,000 მუშა "ქონელი, რომელიც ლაშსეთში. აღმოჩ
ა, ერ. რატივთა
გაიფიცა.
გაფიკულთა
საერთო
რიცხვი თი მაწილი ცაგერში ჩამოიყვაწეს რაჭის მაზ
950,000 აღწევს. რკინის გზის... მუშათა. კავ- რის ერობის გადასაცემათ, მეორე. ნაწილისაია საჭიროა თაა
ააა მიწოდება
რკინის . გზის ნაციონალიზაციას მოი
შირი
ზე ი.
4
ენკენისთ..
თხოვს. M#ის არმიის შტაბი.
ჩვენი გა.
პსკოვის ჩრდილოეთ-დასავლეთით

განა დაგავიწყდათ,

რეჟიმის დროსაც
რომ ნიკოლოზის
ტერიტორიაზე
თველოს ახლანდელ

აგრეთყე

მოსტენიროსს ბრძანება

კომისრების

გამარჯვება
ძალადობის შედეგი იყოს ს. დ.
გესლიაან
ა”ჩევნებში. თუ ბრმა არა ხართ,

წნოხით

ლიანო.

ინგლისს კავკასიაში და რუსეთის სხვა ნავთის„
საწარმოვო ადგილებში. ბესარაბიის ფრონტ
ზე მომქმედ საბერძნეთის
ჯარის გენერალ

და მეტი არაფერი.
თიოქო

მრეწველის

_

ლიონოზოლვმა დენიკინთან და პრღჩაკაან > : 2
თად განსაკუთრებული უპირატესობა დაუთმო

მოითხოვს,

ცილი" წამ ქებას

ნავთის

ხიდრო ტყვეები

რაზმში

ჟძ%

'მხოლოდ

(ცნობილ

გერმანიაზე,რრომ

რკინის

გზის

ინგლისმა

და

პლანები და

ხალხთა

შეუერთდება

არა.

ჩ-ნეთზე

ჭოთა მთავრობასთან ბრძოლაში, 'განსაკუთ- )
რებით პეტროგრადზე
იერიშების
დროს და
ჰაერო-.. .
მოაწოდოს მას ამუნიცია,
ტანკები,

ოქტომბერ-

გადმოცემით

წარმოადგენს, რომელიც გავლენას

|

ზ-ვის ჩრდილოეთ დახავლეთით თეთრ მთავ“
რობასთან ფარული ჩელშე კრულება · დასდო,
რომლის ძალით მას ევალება. დ:ეხმაროს საბ-

ში მოხდება.
ინგლისური

ცენტრ?

მელიონერის

' უმაღლესმა საბჭომ დაასრულა ზულგარეთის ხელშეკრულების
განხილვა.
ბულგარეთს დაჰპირდნენ ზღვაში გასავალს.
რუმინიის

ჩ

ახდენს მთელ

საბჭო-

ხდება

23>% სრაი

ნაკლები,

წინ წავიწიეთ.
აზრაფროან

დვინაზე

დასავლით

თეთრები

ჩვენ აკუ ვაქციეთ:

შემოვიდნენ,

ლენკრომიეთ · პრიშიზთან, ბე“.

გადახდილ იქნეს ადარბეიჯანის.

რადღით-სადგურის

'6

საათზე ნაძალადევი

“ «+ განახლდა. ცისტა ტეაღესრაფისი აყრა ·

თიერთობა

· მაგრამ

დაიჭირა.

ლიონის

სოფელი

სოფელ

”ლიასუვირთან

ჩვინ შეტევას

რამდენიმე

გამოითქვა აზრ

ვერავითა

თავრო სს. მითა არმის, ბ
ადერბეიჯანში. მყოფ“ საქართეე თ
მადგენელ. ალშიბაიასთან ერთად._

დრისვიატის დასავლეთით

განვაგრძობთ,

ხებ.

და

ასრარასთან.

ადერბეიჯანის

ნდა ..

ჩვენმა ჯარმა, 'რესპუ"ლიკაში. კორესპონდენციი,
+.

ცნობები.

–_

ტანგ. დამანა შყარი
„ციას. შემდეგ

აი

გარე. უი.

დ
რუმინიის პალატის არჩევნები ოქტომბერმაგრამ როცა საქართველოს ს.-ფედერალი-·
დღს
6
ზექტემბერს.
სპრალობა.
კოხხნება
"ბის
ა «იპეის ს აიყკხრიია,
და ჩეხო-სლოვაკიასტების ორგანი ამ ცილისწამებას
იზეოთებს: 1 ში მოხდება. უნგრეთში
'თფალისის
მაზრის
ერობის
დარბაზში
..
ლად
5
ი...
ი
ყველა რუსეთის მოსაზუკომენტარიოთ. და ადასტურებს; ეს კი რაღას ში კი უფრო გვიან.
10
საათზე.
ი)
გ
ი
ა
მევრიითა
იას
ტია
პროპაგანდა
ბალ შევი კევრი
ღვრე ქვეყნებში
უნდა მივაწეროთ?
·
“+ ქალაქის_ (გამჭერბამ "დაადგინა, რომა პანსას!

სული--სულს იცნობს, · ძლიერ გავრცელებულია. .
რომ
ალბათ იმას,
(დასაწყისი არ მიგვიღია)... მე ადვილად
შონა- ·
თავის
და ფედერალი' ტებმაც იცვნეს
აგიხსნათ მათი შთაბეჭდილება. ყვეთესავე დაშნაკელები,
რომელთაც
წინეთაც · შემიძლია
უყვართ საფრანგეთი და 'მისი , ცი-.
არა ერთხელ გამოუჩენიათ სულეერი კავზირი ლას მათ

ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ
ნი ერთათ მარცხდებიან. ნათქვამია:

ბრმას აეკიდაო, ორივე ხრამში
ჩაცვივდაო.
სწორეთ ახე ემართება ამ
ორ
პატივცემულ
პარტიასაც. ილევიან, მცირდებიან და ერთმა-

ნეთს ეკვრიან--–ეჯება საერთო

გავიდეთო. ფუპი

“.

ძალით

ოცნებაა!

მ'ლი იი ვერც.

ვე“ც

_–

ფონს

სუთლებელ

ლანძღვა

დეპეშები
95

დეპეშათა

მოსკოვი. ენკენისთვის 4 (ცუდი
ამინდების გამო რადიო ცნობების მიღება
შეუძლებელი იყო). ნიუ-იორკში გაიხსნა მემარცხენე
სოციალისტთა ყრილობა.
ყრილობაზე წარმომადგენელი
ჰყავთ თითქმის
ყველა
სო.

ციალისტურ წრეებს, რომელნიც ოფიციალური პარტიით და მისი ცენტრალური
ში

ადგილები

ამ პროპა:ანდიდან:

ჩვენს

მიერ ძალა-უფლების

პროლეტარიატის
მიზაის

მისაღწევიდ

დიქტატურას
20
საჭიროა-

ხელში

აარრაირი

პოლი-

ნაპირზე

ამ

ჩვენ. ონ-

ჩვენი

წარმომადგენლები

შემოღებას.

ჩრდილოეთ

· ამე-

რიკის დასავლეთ შტატებში მიწის
Lაკითხის
გარშემო მღელეარებაა.
ბავარიაში საბჭოთა
მთ·:ვრობის სასარგებლოთ გამოსვლებს მოელიან.
სპარტაკელთა
საქმიანობა იზრდება.·
ბიუნქენში მთავრობამ ტყვიის მფრქვეველები
გამოაწყო. ბავარიაში
უმუშევოობა
ძლიერდება. ზემო იტალიაში 200,000
მე ალისტი
და 100,000 სხვა წარმოების მუშაა გათიცუ-

ლი. მეზღვაურთა გაფიცვა ერთი თვეა გრძელდება.
ჩინეთში
ბალშევიკთთ
აგიტაცია
ძლიერდება
შანხაი ჩინეთის
ბალშევიკურ

გენელმა,
ევს. მენაღარიშვილმა 1 ენკენისთ.. · პნის
ვეს ინახულა
ხომერიკი.

მიწათ მოქმედების მინისორი ნ.

გააცნო

მას

“შორაპნას

ბოძების გადასაცემათ

სებულ
ფასებში. .
ლ „ახალგაზრდათა

,

ლება

.

გ.

დაწე-

დიდი

მთავრის

ქუჩა.

მოკლე

და

იხდი:

და სომხურ

ენებ

ხანში

ცნობები
4

კონცერტები.

ჩაწერვა წევრებათ

მიე ჯემათ ყოველ

თფილისის

სამუალო

იქვე

დღე

5

გარ.

ს.--8

_

სისსალისტუ,

_ ლიუცერ 'ნში Lაერთაშორისო ..2 .
'კონფე“ენცია, "გაიხსნა 83.

შეიძ-

და· ყოველგვარი

რმა

სპშნფერენსია შჩუსერსშ

დაიდგმება

არიერ "ჰენდერსონის. "სიტყვით,

ს.

პოდიტესნიკური”

მომსვლელნი ვალდებულნი არიან გამოცხად-

დენ სასწავლებელში 25 სექტებბერს. მისამარ-.
თი: თფ. დიდი მთავრის ქუჩა #
“ ფრონტისთვის, რედაქციამ

ჭანტურიასაგან სუფსის ს.-დ.
მიერ შეგროვილი

აღნიშნა, რომ მუშათა. ხელმძღვ
“_.-

გაურკვიო

ლები

2876 მან.

70...
.
მიიღო ბ.

ორგანიზაციის

ზამთრის ბამდე,

ამბრზს. ორატორი ი

ევროპის ხალხები შეიძლება

მიეცნენ · სიგიჟი- ა

სა და სასოწარკვეთილების საშინელ ტალღებს
და ამ მსოფლიო ცეცხლში შეიძლება · საბოლოოდ დაიღუპოს ისიც, რაც ჩვენამდე | დ
ჩენილა ცივილიზაციისაგან...·

საზავო ხელშეკრულობის მთავარი. მო ლე.
“ ფულის გამოუგზავნელობის გამო დღეს ბი დაუყონებლივ ძირითადათ უნდა იქნეს
უკანასკნელად ეგზავნება გაზეთები” ფოთში
გადასინჯული. ერთა ლიგამ. ყველა. ხალ
ორაგველიძეს.

ახალი აქბები_

·

ხვალ უკ.ნასკნელაო გაეგზავნება თელავში

<6

ჯანბერიძეს და ბანძაში ხაინდრავას.“
+-

დელეგაცია.

კომისრის დათხოვნა.

ქალაქის გამეეეი-

ბის დადგენილებით დათხოვნილ
იქნა სამLახურიდან მეათე უბნის კომისარი გოგიბერიძე.

უნდა მისცეს. წარმომადგენლი

(2)

რე მთავრობების პოლიტიკას '. რუს თისა. ·

უნგრეთის მიმართ და მოითხოვს, რომ

ხელი აიღონ რეაქციონური. ავანტი
“+
მუშტაიდის
დემოკრატიულ
კლუბში. ბის - დახმგრებაზე, როგორც, "არის
დღე", მეორე რაიონის ქალთა ორგანიზაციის·
სას» იგინირი დ.
–_
....

გუშინ თფილისში ჩამოვიდა მამედ-ბეგ აბაშიძის მეთაურობით ბათუმის ოლქის
ქართველ
მუსლიმანთა დელეგაცია
20
კაცისაგან შე-

შეხვდა

ში,

სასწავლებელი აცხადებს, რომ სასწავლებე- 3
მიანსისილრს ისინი. იმ _.
ლის გადაკეთების
და გაფართოვების _ გამო
· თხეთავან, რომელთაც წ
"სწავლა დაიწყება 29
სეჭტემბერს.. "მხოლოდ
თავის წიაღში.
7%.2-%
განმეორებითი გამოცდები 287/ს.. ახლ.დ. შე-

უთუოდ სულ
დაკარკავს თავის მნიშვნელობას, რადგან მისი მხარის დაჭერას შესძლებს მხოლოდ გარეშე. 2 შ" 2 რ0ოთMი მცხოვრები.

დელეგაციას სადგურზე

ზის...“..

სახლი". შაბათს,

ზე. წაკითხული იქნება რეფერატები და

მართება მოწაფეთა

ვის + მილიო5ი მცხოვრებით

მდგარი.

სასწავლებელი

ან თითო მანეთს.

: დამოკიდებულებაში აგდებს. ესე იგი, · ხალხ.

საქართველოს

აწცა

ახალგაზრდა
რქსისტთა 4
თავს საღამოს. დამფ., კრების წ

მაზრის

ერობის. ხარჯით

ღუსულ

სამუსლიმანო

“რკი!

ლიტიკურ მომენტზე, რომლ

კონფერენცია

ხხობმები.

|

თება წარმოდგენა ლიტერატურულ 1

პიესები ქართულ,

პრესის

შეგი

მობა, რის შესახებ მინისტრმა მოახდინა ფიცხელი განკარგულება აღნიშნულ
მასალის რი განყომითენით.+
ერობისათვის დასათჰობათ. აგრეთვე მინისტსთიდა. მოი" (I/ ქნან
რმა ბრძანება გასცა ბორჯომის ნაციონალურ
მამულის გამგის მიმართ, შორაპნის მაზრაში
კითხავს. ლექციას
ტელეფონ- ტელეგრაფის მოსაწყობად საჭირო. ყცახეი.

რეკომენდაციით

ენზლისფშრი

წ)

დღეს საღამო!

საერთო მდგომარეობა და სთხოვა მდინარე| ნე გომართელი წაიკითხავს ·
"ყვირილის ხიდისათვის საჭირო მ-სალის დათ-

წევრები მხოლოდ

საზავო

_ ––

ყიისას წარმომად

ტორიაზე,

რომლებსაც

ტეტ

სხდომა.

უჩებნი პერ.) ჯერ ჯერობით გახსნილი. იქნე·
ბა სამკითხველო და სათამაშოების ოთახი
შესვლა შეუძლიანთ მხოლოდ წევრებს არა.

იდეას, ამერიკის მრავალ ქალაქებში დაარსდა:
:“გორც შვეიცარია და სხვა ქვეკნები წინააღმმუშათა საბჭოები. კლივლენდში მუშათა ორ-'
: დეგი არიან ამ გვარ ხელ
შეკრულებისა.,
განიზაციები
მოითხოვენ:
ნავოსნობის
და,
' ავსტრია ვერ მოახერხებს გერმანიასთან შე:
სამთო ” მრეწველობის
ნაციონალიზაციის!
' ერთებას იმის გამო რომ
ლიგის
გადაწყვემოითხოვენ
აჯრეთვე
რვა
საათის
სამ ფ-'
ტილებას ხმის მიცემით მიიღებენ. ვენა თადღის

სამაზრო.

ალური

თა ლიგამ უნდა გადასწყვიტოს შეუერთდება
და გაავრცელებენ სოციალურ რევოლიუციის! 7 ავსტრია გერმანიას თუ არა · საფრანგეთი, რო-

შაო

-“+- შორაპნის

რეთს დაჰპირდენ ზღვაში გამოსავალს. ზულგარეთის დელეგაციამ როგორც წინად ავსტრიის,
თავის მთავრობის სახელით პირობა უნდა დასდოს, რომ ხელს აიღებს ზოგიერთ იმ ტერი-

კავში- ;

იქადაგებენ:

ეძლევა(

კენისთვეს. იხსნება ახალგაზრდათა. სახლი (რე.

ავსტრიის
ხელშეკრულება,
რომლის გან.
რის შეკვრა
ევროპის
რევოლიუციონურ·
( ხილვა ფაქტიურად უმარლესმა საბჭომ დაასპროალეტარიატთას.
ჩვენ · პარლამეზნტარუოთი
ი რაო
ავსტრიის მომავალ
ხარონი ლიგის
ბრძოლის წინააღმდეგი არა ვართ და პარლა- ·
მენტში

უფლება

ხოვან ადგილზე გამოკიდებული., ვადა "ასეთი. გაზრდა. მარქსისტთა. კრ
წარწერის დამზადებისა. და გამოკიდებისი: გერელს ” “- M#
პირველ დე ემბოამდეა.....
სირი

აღნიშნავს...
(გამოტოვებულია.)
ფრაკია,
რომლის შესახებ მოკავშირეთა დელეგატების
აზრი გაიყო, არ იქნება ბულგარეთ»ან ხავის
შეკვრის მიზეზი.

ჩაგდება.

დაარსება.

მჭიდ(,ო“

რომლას

დაწესებულებებზე ·

იქოწიონ მც-არედი წარწერანი მეორე ხარის.

გადასცეს ბულგარეთის დელეგაციას. ბულგა-

ტიკურ პროპაგანდას საფუძველად უნდა დაედვას შემდეგი პრინციპები: გაუქმება წარმოების კაპირალისტური სისტემისა, პროლეტა·
რიატის

ზე.“ მეპატრონე

ის ხე-

ილაპარაკა,

სხვადასხვა.

ხსენებულ "მთავარ.
წარწერისა, _ რომელიც
ქართულ ენაზე იქნება,
სხვა. ენაზედაც

ეს ისედა შევჩერდეთ. მე ვამტკიცებ. რომ
სამართთი ქვეყანაა, სადაც. ხ:ლხს სარიაეს
დასასრულ
ლიანობის ხმას ყური დაუგდოს.
ხალხთა
რწმენა
ტომამ გამოსთქვა სრული
ლიგის ბედი" შესახებ. რის დახმარებით, როგორც მორალურად; ისე პოლიტიკურად. სადა ამ
გაიმარჯვებს
ფრანგეთი ნამდვილად
მიას
რომელიც
დიდებას,
იმ
გვარად მიაღწევს
დაასრულა
ბედმა არგუნა. უმაღლესმა საბჭომ
:
ბოლგარეთის, ხელშეკრულება და გადასწყვიტა

550856980.

მირეტით უკმაყოფილონი არიან
გადაწყდა
შეადგინონ , ახალი
დამოუკიდებელი პარტია
და შეიმუშაონ ახალი დამოუჯიდებელი პრო.
გრამა. აი ზოგიერთი უფრო
მნიშვნელოვანი

პროპაგანდაზე

უფსკრულს,

ღრმა

სააგენტო“

სექტემბერი.

ბალფუევიკები;

წველო. 3

დავს, რომ გერმანიაში... · (გამოტოვებ«ლია)...
ეს კურტ ეისნერის დროს
გავრცელდა.
ის
იმ
წარმოადგენს
არ
გერმანია
რომ
აცხადებს,

..

იასამანი ს2

(საქართველოს

ქალაქში ყველა საზოგადო, სავაჭრო სამრე..

არ დაავიწყდება.
ვილიზაცია და კულტურა
ხალხისთვის ადვილი არ არის ქვეყნის მმართქვეყნის ისტორიაში არას
მთელი
ვა. 2.
დროს არ ყოფილა
ასეთი ფრაზა: '',ომი
და ხალხია ამის პაარის ბოროტმოქმედება
მან განმათავიროდესაც
სუხისმგებელი.“

ორივეკოჭლი

'

სა“

მათ

რისტ

_

·

“პორტების მი; ემის. შესახებ,

სობით საერთაშორისო/„
საძლებლოზა არა აქვს. MII.

” ეშიკების შესახებ.

-ავსტრიე:
“> დიდა |
ბილი ეკონომისტი” 8.
2.

ერდინგის სიტყვა · აე

იე

ვაი

ძალთა ბ.
და„ა.
ნენე
;
„თვით სიცოცხლე იქ რო სცურავს, იქ რო
მოშ!
:
ჩნდება,

ჰილი“. დინგი.

ი ' 'გავლენა ჰქონდათ,:

4 მთ». ს სრსყეთავ, ქარხნის გულში რაც ჩასთესა,
ზან იცინის, ხან გე. სტირის, ორთქ

ად დნება!..

'
რე“
ალა ა
თ,“ პარტიაში 'ირიცხება. ეხლა”
'და კედაები იგი სიცოცხლის. ჯალათები
1000 წევრი. 50 ყოველდღიური, ორგანო'
მოვარვარე დღის სივრცეში აღმართული,
ეთ. „გავა ფულების” (ცენ ტრ. ორგანო და ისე ტოკავს, ისე დგება ვით თვალები
' თვით ჰილფერ- !
დ
ნე?
რედაქტორობს)
·
·
ქვს
900,000.
ანი “რი-. „მცურავ გემით ზღვის უფსკრულში ჩაკაოგული!..
ალივ უნდა გ 17)
ნებ
ია იზაცია. მსხვილ წარმოებათა, რაჟი. ისინი ისევე ძლიერები პრიან, როგორც შრომის გოლით აღმოხეთქილ დაად ღრუბლებს,
ა
ი უმრავლესობის პარტიპბ. ისინი დიდხანს 'იყვ-'' შორ სივრცეში რო მისცურავს, იფანტება,
ნ · ნენ რყევაში; ' "სანამ გადასწყეეტდენ. კითხვას, „მას გაჰყევი დიად. შრომის, ნაკადულებს,
_ მიეღოთ თუ არა მონაწილეობა ლიუცერნის მს მიენდე––და; ის იტავის, თუ რა ხდება!..
“ კონფერენციაში. ' დამოუკიდებლების. 'უზრავ1 ლესობა. პრინციპიალურად თანახმაა იტალიელ „ქუჩა მოქხის. მუზა ტბრევს დელებს ხმაზე,
” ; ამხანაგებისა და უნდათ” გადასწყვიტონ” კავში. ეგ შიკრიკი ოკეანით. მოდენილი,
მყა იაა "რომე- რი მეორე იმტერნაციონალთან. "ბევრს სურს ელექტრონი „სხივებს: აფრქვევს მქშინავს.
საა“

საბოლოო. გადაწყვეტილება” აწ.

ტყვები.

უ სამმიომისა- რეფორმა

·

რცემესამირი ი მპი2ბიგალ მდ წიგიფრიას ვტირით

იჭ ზწელ ქუჩას ფიქრი ფარავს, ფიქრი მწარე!

მუშათა. საბჭოების ჩი
ჰილფე“დინგი. ჰკიცხავს” 'რეფორმიზმს:

მთვარე ჩავა, თან შუქ ნათელს ჩაიყოლებს,
იქ ბნელ უბნებს ესტუმრება ქუჩის ქალი,

ა

902

მგბ თო

პატარა ფელეტუსი .
გოდვა1.

(არც

მთლად

დასაბამ ი გიჟის და არც

მთლ. იდ

ასაშვები ჭკვიანის)...
„ნეტავ

მანატრა, მასატრა, ეს ნატყრა

ს

ამიხ-

დინაო“, აბა რას ვინატრებ
თუ
იცით? შაქარს, ფქვილს, წარმას, ფეხსაცმელებს, ახალგაზრდობას, ლამაზებს, ფულ?
არა და არა,
მე ვინატრებდი ვყკოფილიყაკ პასტერი, მეჩნიკოვი, თუ ორივეს ნიჭი, (ერთად აღებული)

უ ქვე“ აღარ. მყის იგნების, ქარი დაჰქრის, 'დაპქოის, ზეცას წვდება!

ს. _ მხრივ ჩვენ. ზღუდული ხასიათის გამო.. იგნდა”დავადგეთ

წარმომადგენელთა” #

რგული აქვს „ცივი და მოფიქრ ს ბელ ზპე”წ აუ,17

+

კავშირთა გზა, მათი. "მოღვაწეობის. შე- ი

ფრთის

მეაავააივნი. ხასიათი.

"მიზანი, საქმე. ეხება. სოციალიზმის · ინტეგრა.. "გაზრწყინვებულ ამაყ სახლებს, ამაყ. კოშკებს,
-1 ლურ განხორციელებას. და ამის. თანახმად. უნ-. “განცხრომის ხმა ეფინება შინ და გარე,
29
> დავტოვოთ კოოპერაციის და პროფე- აქ შვების
ძე თვის ოცნებას ამუსიკებს,

„ხმ, .. აას საკავიარიიბ. სიულ

"მეორე

სიტყვები კი გაზეთს ისე” მოკლედ. და (28ჩოდ
მოჰყავს,
რომ
ჩვენ იძულებული ' ვიყავით
სრგლიად
გამოჯჭვეშვა
„მაგადითათ სიტყვა
წეფიეტ ნით. მკითხველი, შეატყობს,
რიმ...
წერეთელის სიტყვის გაჯმოცემაშია!; მას და. . :

' ღელავს ქის და ყურს. ვუგდებ მის ხმებს.
ძახილის,
მღებმაც, გახარია 1. ჰილფერდინგი სკხიტსვებს: ძველი!“ ანტი: ა
_.
აუ
დაი.
„პგმა
ს
სხოცხრ
ს.
ქუჩას.
(მაწყას,
ქუჩა
კვდება,
ეე. აღმა
ნაციონალს უმოქმედობას.
იჭ
'სიკიდილი
ერე
„ება,
წყრომის
მარხილს,
იწ
უა
ს აშკარა პროგრამა და!
' იმო
გვაქვ!“.“.

-

რედაქციის:გან:
ი 0.
,
ლიუცერნის კონფერენციის
შიათ 2
ცია საჭიროდ
სცნობს
შემდეგი
შენიშვნა ·
გალკეთოს: ეს ანგარიში ამოღებოლია
„ჰუმანიტე“ დან, რომელი
არის
გამომხატიელ ·
საფრანჯეთის უმრავლესობის პარტიის
ზრახვათა. გაზეთს მოჰყავს ვრ,ლად თავის თა
ნამოაზრეების
(ჰილფერდინგი,
ლონჯე) ხი.

მ რდზე
მესამეს მიემხრრნ, "მაგრამ. ჩვენ ჯერ “გაცდით: “და დემონიც იგ ხარხარებს ფრთებ' გამშ,ილი

ა-ს. და

2

>

მექ?ებოდა

ვაში ერთ

ხომ.

ერთის

კარგია, , უკიდურეს.

ნიჭი

ჩემთვის განგიბას.
ჩემი

პირველი

მაინც

არ იფიქროთ

შემთხვე-

მოემადლებია

ბედნიერებისთვის

მე ეს ნიჭი.

მინდოდეს...

ნიჭი ღ.ათიური.
ნიჭი ზიარი დმო
მადლი“
ცხებული მე მინდა მოაახმარო. ჩვინი ქვეყნის
' „ჟძღები შვილების% მოთვრგენას,

|

იქ მოძებნის საიდუმლო კარიდორებს;.
'1 გან გამომდინარეობს ყველა.#1) ყვეცერებანი,
ჯკაცი პატივსა შინა იყო და.
არ
გულის, ”
ჩიმაისს მოკლავს, 08. შეტაის ბედ-დამწვ» არი!
ხმა ჰყო, ემსგავსა მირბრავსიი!.- ბრძანებს. _
“!
: რომელნიც ინ ტერნაციონალს. დაემართა ომის.
'1 დროს. ის ბრალს სდებს "გერმანიის · ”უმრავ"საღმრთო წერილი. „გომბიოს ბამბულში აწ_
და ეგ არსი, ააპარრყლი ეგ საბრალო
ა'. ლესობას, რომელიც -–ნებით და. "თავის ·წი-. „განდევნის ჟამს მიდის იქით ფერ-მიმკრთალი, ვენდნენ და, ფუჩეჩ-ფუჩეჩო იძახოდა“-ო 4
ნააღმდეგ-–გერმანიაში აკეთებს. კონტრ რე-·
მიგონია გურიაში, „ბრიყვი მიუშვი
ნებასა
სად ისვენებს მაშვრალთ კერა და Lამყარო
ვოლიუციის საქმეს · და აკეთებენ მას ისე სათვით შეეყრება, ვნებასაო# მსმენია ხალხთასად კვნესაა და' ოფლის ზღვა ბობოქარი!..
! ს. ფუძვლიანად, რომ. ხშირად დამოჟუკიდებლეგან, დიახაც რომ მიოშვებდი თავის
წებაზი,
ას ' “რომ ისევ ბის · წინააღ?დ-გ გამოდიან · 'ბურჟუ ,ზიასთან გული ცეცხლით იბურება და ამ ხმებში,
,: დაე თვით, ეგემა თავის სიბრიყვისა
და ფმა1 ხელი ხელ

იო _. უნარი ილის. ს.
ია

იაღ

შია.

კონფლიქტი მას

შრომის ოფლი

გადმოსკდება

იმედისას,

დღის

დურობის

ქუჩებში,

წირო,

უა)

მართალი

მრუდს"

არ მინდა

ცეცხლი ღელავს, ცეცხლი წყ

თავის
· მონის

ვთქვა, რომ უცალელად

უნდა

საგან, ყოვილ შემთხვივაში დამოუკიდებლები
არ დასთანხმდებიან. დაჰგმონ 'ბალშევიკები.“

|
ებს, "რომ. საერთაშორისო 1 · ჰილფერდინგი ათავებს თავის სიტყვას :
' დამოკიდებულია. არა აღმა- იმით, რომ ინ
ისიის მოქმედებაზე, არამედ მოსავლეთის. რევოლიუციების შორის. მჭიდ- .

ტერნაციონალის ბედსა და აღ-·

1 რო

. გავლენაზე.

კავშირი არსებობს.
“ჟან. ლონგეს

·

სა
სიტყვა,

0

ასოს

სიტყვა.

· 1 ძღვნის მათ, ის ხ-დავს თავის წინაშე

1 წავა: მესამე ინტერნაციონალში.

დასა- | ბრწყინვალე იმედმ იყო

ხიჩრტებულ რევოლიოციურ. ელემენტებისაგან :

განცალკევებულ,

ცოდვის, აღმასარებელ,, მონას,
მაგიერ მონანიების “ შემდეგ

'სას და.

(+ ატიულ.

ვინც

ვერ

აფასებს

გერმანიის

განა

რევოლიუცია.

უმრავლესობის

'რმომადჯენელი, "აცხადებს, რომ

გერმანიის

ვრობასაც გადაწყვეტილი აქვს სრული

თელი 3'იციო" ომის. · პასუხისმგებლობის
ამათი „დასრცაიდა: კრნფარენტი. ირჩევს
ი კომისიას: საერთაშორისო პოლიტიკური

ხგომარეობის კითხვის

გამოსარკვევად

ის

და

ნტერნაციონალის აღდგენის შესახებ. „პირ
დღეს კონფერენციას დაესწრნენ წარმო
ადგენლები: ინგლისისა, საფრანგეთისა, ჰოვი დანიისა,
–_
_ჩეხოსლოვა

ჩვენებურ

დემო

რესპუბლიკანურ , წესწყობილებას

7.)

ის

ციისა.

ას ლაპარაკობდა

რუსეთის
ცივი

და

7 დაოწყებდა, ანარქია სოციალიზმათ
მოელან-.
: დებოდა, მისი ჭი“ რისცფალი მისი სააცოდაო
„ბის მომზერალი იზოკდეს პირს დაავა: დმყოფს.

„ადებდეს შუბლზე
: ღმერთს

მის

„მმარს»
და
ბალ“ შევიზმიდან

რევოლიუ- ” სთხოყდეს,
მე, მაშინ
კვლავ ·
მოფიქრე- · ჯადოქარ მკუფონალად და ახლა

მერჟევ ინტერნაციონალს.: ბული, დაკვირვებულ მქერმეტყველობით.

ტილოს" და.
განკურჩებას

მოვევლინები

ა შეუშხაპუნეზ.

:· მონარქიზმის შრატს. (იგივე დენიკინის). აყათ-.
ნაწყვიტე-; მყოფს. სიცხის. მააიბერ სიცივითა და შიშით.

' მოჰვავს რა წერეთლის სიტყვის
ომ ს მრესობის რეყოლითციის დაუყონე- ეს მდგომარეობა შეუძლებელია · გაგრძელდეს
განხორციელებისაკენ, მეორე კი მიდის "ნამდვილი ინტერნაციონალი აქ არ არის.
1ბი, „ჰუმანიტე# აღნიშნავს, რომ ის არ იხზია-· კანკალს · დააწყებინებს,

ოს ომრავლესობის

)

ა გამუდმებით წუწუნებ“, ბო”რგავს სიცხეშია,
ვანდერველდე ცხარედ ეკამათება ახალ _ მოუ ვენია, „პატივსა შინაა და არა ვო.
ტენდენციების მატარებელთ, რომელიც აღელ- ლის ხმა ჰყოფს" აი ასეთ ვაჟს '(ზეიძლება
ვებენ ინტერნაციონალურ. სოციალაზმს. ვინც. ქალსაც) შეუშბაპინებდი ამ სითხის ბალშე-. სა
არ
სცნობს პარლამენტარიზმს, ნაციონა- · ვიზმის რამოდენიმე წვეთებს, სიცხე უმა...
ლური თავდაცვის აუცილებლობ. ს და პროტებდა, : აღიჭქურვებოდა და დონკიხოტ ლა-..
ფესიულ კავშირთა. მნიშვნელობას, ის არ არის მანჩელის საჭორველით და ქარის. წისქვილე-.
სოციალისტი. ვანდერველდე
არასოდეს არ : ბის ფრთებს (დევათ მოჩვიენებზოლს) ბრძოლას. ·

ირაკლი წერეთლის სიტყვა.
ჟან ·
ომ. ს სხტერნა. ' პილცერიწვის შემდეგ 'ლაპარაკობს
დდე ფიქრობს,
არ
თუ
ლონგე. საფრანგეთის პარტიის ახალ. უმრავ-· დამის სხდომაზე, იუწყება „ჰუმანიტე“, ჰკონ
დგენა“. "შე უძლებელია,
თხვა ომის ' პასუხისმგებლობის ლესობის სახელით ის ეთანხმება გერმანიის · ფერენცია ისმენდა ან,იბალშევიკურ სიტყვას
=>
რომ ეს სალა
გა- დამოფკიდებლებს და ღრმა სიმპატიებს მიღ- : ქართველი წერეთლისა, რომელიც 1917 წელს

ენბური,

ყველა გავ-

ვანაყლო,

8, შრატს. ბალშევიზმისას და. შრატს მონარქიზმი

გელა.

სა გეარექიი
ო ესოშძლბაია
მირ გავოოა ა: პთოანადაყი ბიისამიბფძბაიმ ადცრრ
დბა ა 5M40ჩ
სააუვი“ აგაესმსოთი

გადმოვიღოთ ყველა ბალშევიკური მეთოდები, '
მაგრამ თუ ჩვენ რაიმე გვყოფს ბალშევიკები-. :

ხალხთა

და მიისწრაფის

ქვეყანა სო-

ჰალი

სოციალიზმის. განხორციელებისაკენ. ·"ამით. მე...

ეგ წაყენებულ საყვედურები-

რატი»ლი გზით

ჩვენი

მოვედ. წაწყმენდილთა , მოსვ“ად,. არამედ ცხ
წებად მათდა",
“ა.
სჯობია
შენა ებულ

მოელვარე. იმედი და ბედის წერა!..

რომლებიც სრულის საბუთით მიისწრაფიან·

ცავს. "აღმასრულებელ. კომისი-

|

მაგრამ

ხომ არ არის, რომ

ზღვამ ფიქრები გადმოღვარა ღრუბლის ფერათ, . მოქალაქე.
და აი მეც ამისთვის მინდა გენიას! კამანი
მრისხანების ღმერთი ტოკავს, იბერება,
რომ
ბალშევიზმი ცეცხლის
·
ფერდიბი
ადასტურებს,
გრდემლი გაიჭედა ჭურის მცველათ, : თა ნიჭი. ჰაი, ჰაი, მე რომ შეჩნიკოვის ნიჭი.
კანონიერად სარგებლობს. მუშათა სიმპატიით, ·
მომცა, ჯამოვიგონებდი ორ სითხეს, ორ შრატს
ხლი
აის
ხლა
რომით ი
რება!

მუშათა კლასი მოელის მეორე
იონალისაგან; რომ ის“· შეჰქმნის

ის

ნაყოფი,

დომ გომორი,

ოცნების ზღვა ტალღას მორეკს მძლე ბედისას!

უძლურებასა. და

' ეხება რა რუსეთის · ნისათიციიი!'

ააქვთ...

"ლიგას. პარიზის

მთქედს

სიკვდილამდე,

ბრძოლის· სიმძიმის

ლა გადარანილ იქნა ინგლისსა და
რომელთაც
_ სახელმწიფოებში,

· ხალხთა.

"სიტყვას ვისმენ, ხმას მომავალ

კონფერენცია

საცა საქმე შეეხება უძირითადეს · პრინჯჯიპებს "ჟამსა დილის გადმოსძახე, დღის Lაყვირო,
– მაშინ დამოთკიდებლები აუცილებლივ გა- "ქარხნის ხმაზე აიშლება მაშვრალთ კერა,
მოვლენ ისტერნაციონალიდან, რადგანაც ეს სად' ცხოვრების ხმა გუგუნებს მძ-ე, საგმირო,

რმანიის უმხაღენობის ფარმოამტკიცებს, რომ კაპიტალიზმის
გადაჭოილი

თუ

არ დაიკავებს გარკვეულ პოზიციას დამ'იუკიდებლების და უმრავლესობის კონფლიქტში,

პროგრამა.
რევოლიჟფციონური
საპარლამენტო მეთოდის ხმარება

ვს იმ. მიზანს, „რომელიც

ჩაკიდებულნი.

ფეხზე წამოიჭრება.

დ „ჩესტა“"
"თუ ვერ მოხერხდა, რომ ამ მდგომარეობას ; რებს მის შეხედულებას.“
გამიკეთებს, დასგ წლის
„ნედოიმთუ წვენ,–– ამბობს წერეთელი, ––დავინახავ- · კასი
გადაიბდის,
დეხერტირი
სამ: ახურშ
ბოლო მოეღოს,--ამბობს ლონგე,- ჩვენ იძუ- 1
ლებული. ვიქნებით ინტერნაციონალიდან ჭა-: დით, როვ ბალშევიკურ დიქტატურას მიჰყავს “(თუ გინდა 45 წწლის იყოს ) · ფამ. ოცხადდება,
მოვიდეთ. სულ მცირე პრაქტიკული ნაბიჯიც მთელი პროლეტარიატი
სოციალიზმის
გან: 1: „ვოინსკი საზალნიკ სს# ას თუმანს (ძველი კუროც პროგრამად ღირს,–როგორც
ამბობდა ხორციელებისაკენ, მაშინ,
მიუხედავად ტე. სით) მისცემს, ოღონდ. კასკასიაში დამტოვერ,
მარქსი. როგორი "უნდა იყას ეს ნაბიჯი? რორისა, ჩვენ ვაღიარებდით, «ომ ბალშე- · გლეხი ჭემამულის მოურავს ძღვენს მიარ თმევს,
უპირველე" ად. ყოვლისა უნდა მივიღოთ
ზო- ვიზმი ჩვენ წინაშე მართალი. აღმოჩნდა.
მაგ- : საქალამნეს. დაპირდება, დაეღრიჯება, ოღონ ი
შე მარიჯე და 4 წლის ღალა ას ჩე
მები, რომ ავიცილოთ სოციალისტური
რე. რამ ის წარმოადგენს
ომცირესობის
დიქტა: : ბატონს
ტურას და მიჰყავს. ქვეყანა დანგრევისა და · ზურგით მის ბეღელში ჩავყრიო, მღვდ
"ვოლიუციების · განადგუ . პია
ა)
ულ კოდის პარ ს. მიართმევს,
: აქსელროდის პროტესტების, წინააღმდეგ, გახრწნისაკენ. |
„პრის სღავს' 1
ამ. დანგრევისა და გახრწნის მიზეზები უხ- დ „სრარშინას“ ზუ: წვს ფხვენებს: მომეშველე
ლონგე, ჰილფერდინგის შემდეგ, „ამტკიცებს,
რომ ხალხის მასების სიმპატიები ბალშევი%ზ და ვეძებოთ არა ბლოკადაში, არამედ-–-ბალ
მათრაბი კვლავ
აა შენი დალოცვილი
მის მხარეზეა, რომელსაც სც ლეს ბურჟუა
შევიკური რეჟიმის რაობაში,
პროლეტარია- ; გემიო... მაენც არ გასქრის თავის დამ
ტის სიმპატიები ბალშევიზმისადმი შეცდომის ბა, თეთრი ბაირაღები,
'
'
ქრთამი,
· ბული. მთავრობები.

რომ "შინაურ "პოლიტიკაში კაა
ს პინგრამა
პალესტინისა, "გერმანიისა, "სომ
:
გა.
აა ნ- 1 იქნ. ს მღებხული, შოფლიც
აშენებული „აქ

1 ნებ

მის. .

ბზ,

; 1 ნაყოფია. პროლეტარიატს
შევიზმი

დებს.

ეს

სოციალიზმის.

შეცდომა,

რომელიც

ტულ იქნეს ყველა ზომებ

ჰი.

სწამს, რომ

გამარჯვებას

ააკაიბს

უნდა

ბალ. : სხვაზე გადაბრალება, მაინც არავის და

ამზა-

„ბენ, ავარდება სოფლად ცეცხლის
ალი,
,

გაფან- . ჩამოაკონწიალებენ,

პებულ იქნას ბალ-

შვი

დახვ,-ეტენ

ცოლი, დედა, შებრმდიცებ

რირი

ხე

მაგი ატაარერაგგ ას ბასი ესაატიქითარაც რის გბათანრ ეხა ათაატივისათიი

ოიგონებენ ერთობის დროს, მაშინ მე მათ. მასალის ჩამოსატანი სამი მანეთი ფუთზე; ეს
გამოუწელებ მონარქიზმის სითხეს და ჩემი დადგენილება ძალაში შედის 1 მკინეითნი,

-

ძველი შეთანხმების ძალით მუშები იყოფო-. ისევ მტელწ მემიცგებათბი. გამგეობა,
გულისხმობდა ვიზიო კომისიის წევრნი და საქმის მწარმოე.
რაც
დნენ ორ კატეგორიათ,
ჟ. მაკაზვალი,,
ახალგაზრ- ბელნი.
მუშებს.
წლოვა5ნ
ახალგაზრდა, და

მონა
ალი კვლავ იხილავს უძღებ შვილს
ნიებულს, როდესაც უკვე ეცოდინება ერთობისა და თავისუფლების ფასი და მე ვეტყვი

„მე ეს ხიდი საელელათ

IX

და შუშები ღებულობდნენ

სწორეთ

დიას

–

ქი-

უფრო ნაკლებ

ვარდეო!ი.

დგენილებაში ვს
ამიტომ ქარხნის გამგეს უნდა · ბოროტად “გა-“

მეზზიკე.

მოიყენოს ეს

სრრიხდიარ 4

ს.-დ, პარტიაში

რობს წლოვან

თომც როგორც

თფილისი, 2 სექტემბერს შესღჯა მეოთხე
” . რაიონის მესამე. საზოგადო კრება. თავმჯდო:
იქნა ამხ. გ. მაჭავარიანი.
“ მარეთ არჩეულ
1) სა”) კრებამ განიხილა შემდეგი კითხვები:
რაიო
2)
განხილვა,
“მოქმედო უნსტრუქციის
კომიტეI. ნული კოლექტივის, 4) თფილისი
: ტის წევრთა და 4) სარევიზიო კომილი" არ-

მაგირის

ანგარიში

წი ი სა

თფილისის

ორგანიზაციების

ორ

ებ–-ძემ
მენტზე.

შედგენილი,

რომ ეს
რაზედაც თავმჯდომარე უპასუხებს,
არჩევნები არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები,
როდესაც კოლექტიეს სამუშაო „ვადა უთავდება და თავის მუშაობის ანგარიშს საზოგაკრებას აბარებს, არამედ არჩევნები ხდედო

·
ჟ„%

ამნაი-

საბჭოს ახა-'ლ

მიეცეს

ქარხნის
ამხ. ა.

წარმომადგენელი:
ებანოიძე.

შემადგენლობაში

1) აკაკი წერეთელი

ამის

შემდეგ

გაზეთების შეძენაზე და

კრებამ

დაადგინა

ორი
და ჯა

ციის დადგენილებით პარტიული მფშაობისთL
V. “ჯირს ახალ პირობების შესაქმნელათ და ამისაჯ( თვის კოლექტივი თავის ანგარიშს ჩააბარებს
:

ამავე დღეს, 20 აგვისტოს

ღია: წერილი

იმსჯელა

ქართველ ტყვეებს.

გამოიწე-

„სოციალ.
როს ორი გაზეთი: „ერთობა“ და
დემოკრატი“, რის სისრულეში მოყვანა. დაე–
ვალა საქარხნო კომისიას.

კონფერენ-

მოხდა

პარ

ისა

ტე

აივანი

ფობარი,

იკისა.
ი.

1918 წელს 8. აპრილიდან გაიწვიეს ა
ებისა. მალები 8.12 სა
დრო სამსახურში. 18 წლის სარდიონ მასიკოს .
ათამდე, ნიკოლოზის. ქუჩა, M
ძე გრიგოლია. იმისი ამხანაგები გაანთავისუ- ·
სემლ 8. ა. აა“
:
ფლეს სამხედრო. ბეგრისაგან, და დაბრუნდენ · მვა
სახლში, ის კი არ მოსულა. არც ვიცით მის
(
»
,ე
·
ს
შესახებ არაფერი, თუ ვინმემ. იცით მის შესა)
/
'რგანო
ხებ რაიმე, უმორჩილესად გთხოვთ შეგვატ-.
და ' საღამო
საღამოს
ყობინოთ შემდეგი ადრესით: თფილისი, ტრა- სევა
მვაიში--რაფიელ. თარგამაძეს,

გააკეთა
მოხსენება
მიმდინარე მოკრებამ ერთხმად
აირია
ყვირილის

მუშათა
ამხ.

თვალის. ავათმ

კვირაზე დარიგება და სხვა დღემ-

დის არ სრულდება, რასაც
უნდა
ყურადღება.
ოთხ. შაბათს, 20 აგვისტოს მოხდა
მუშების (აზოგადო
კრება,
სადაც

კრების გახსნისას არის შეკითხვები, თუ რათ
კოლექტივის

ღაითხოვოს, ვი-

დაუძლურებულნი და»

სამსახფრში. საღ. 5--?7 საათ.. გარდა კვ

ძე. სოჩის აღების შემდეგ მისი არაფერი ვი-·
დოვტორი მ. გოლდფტეინი,
ცით. თუ ვინმემ იცის რამე მის შესახებ, ·
ყოფილი
ასის
ბარონ.როტ!
უმორჩილესათ ვთხოვთ შეგვატყობინონ თფი- _.
8.”
თლის
ლისში, ტრამვაიში რაფიელ თარგამაძეს. ,,

რად ფიქრობს მოიცილოს თავიდან, ვინც მას
არ მოსწონს.
ბევრი
კანონიერი · მოთხოვნილებათაგანი,
როგორიც არის საანგარიშო წიგნაკები17V ჯა-.

' ჩევნები.

არ არის

მუშებთაგანაც

1919 წელს სოჩაში სამხედრო

(აM შინაგან და საამი სეთ

ირიცხებოდა პროკოფი სტეფანეს ძე გოგიტა- პრ. · # 5§. ფოსტის პირდ

აპი-

დადგენილება და

ძეელი

_ ექიმი ა. 0. ძ

სნოგებ2ი“

კი--მეტს. ეხლანდელ და
გავდეო, შენ თუ მრუდეთ გაივლი, მერე წყა- რას, წლოვანები აღარ
არის მოხსენებული,
ლში

გ

გერმანიიდან

ღარინბით

მაროელი

|

მუნა # 81

კი

იოსებ. ფივღენის შე ც

M#

საათ
121, "ბინა.აბ,ს ტელე 231.

იღებს ვენერიულ სხე
სნეულ.
ეეარებიეი

ამით გთხოვთ მაცნობოთ. თუ რამე "იცით ·
მელიტონ. მერაბის ძე თოდაძის შესახებ, ხვნა,:

“ მელიც. მისგან. მიღებულ უკანასკნელ ბარათის

"ექიმი. მ. ფ.

ყგალ

აბი ი

:

' თანახმად იმყოფებოდა ტყვედ „გალაქ გიუსო
მავრი,
' ოლღ ას.
ტროვში (მეკლემბურგი). გთხოვთ ცნობა მო- წ. ყოველ
წამისად.
წასაა
რის
მუშებას
ასეთივე
'”კრეზა,
რომერზედა
“ახლად არჩეულ კოლექტივს, რომელიც“ შემ-, აირჩიეს მუშათა საბჭოში: 1) ამხ. ნიკოლოზ მაწოდოთ მისამართით: ნაძალადევი, ხუდა.'
დეგ საზოგადო კრებაზე იქნება წარმოდგინი-'
9.
:
|
დოვის ქუ. # 24 წეჭაი თოდაშეს. ·
“ ლი, შემდეგ კრება იწყებს ინსტრუქციის გან- გაჩეჩილაძე და 2) პავლე. გაჩეჩილაძე.
:
I
ი §. თ, ტურიაშვილი.
დასასრულ
იღსანიშნავია,
რომ
ქარხნის
გამამხანაგები:
შემდეგი
ლაპარაკობენ
ხილეას,
>
მშ. ბერეჟია- ' გე ბ. ზვინეგოროდსკის. უყვარს მუშტის ხმა-.
L"
ნი, მ. თამაზაშვილი; ემ. სირბილაძე 'და სხ., რება. ის წარსულშიაც ბევრჯერ შეხებია ხე
ეს იყო ადმინისტრაციის.
'” აომელნიც აღნიშნავენ
ინსტრუქციის,
რის ლით აქ, მაგრამ
?
პერსონალიდან.
ამ
ერთი კვირის წინათ კი,
გორც დადებით ისე უარყოფითი
მხარეებს.
ექვთიმე
ბლუაშვილმა
მუაზრთა გაცვლა-გამოცვლის შემდეგ ინსტრუქ- · ღამის დარაჯმა
2 მიღებულ იქნა, რის შემდეგ კრება გადა- · შებს და ადგილობრივ კთმისარსაც განუცხამკრა
“ჯის არჩევნებზე. კოლექტივში არჩეულ იქნენ. და, რომ: ღამე მოვიდა ჩემთან გამგე,
თხრილშიო.
გადამაგდო
და
გულზე
ხელი
'
თერთმეტი
შემდეგი
“წეს ნასმად ინსტრუქციისა
შეკითხვაზე
კანდიდატათ: 1) მ. ხუ- | შემდეგ კი მუშათა საბჭოს რწმ.
ამხანაგი იმდენივე
უჩივი და
არავის
„მე
უთხრა
და
გოგელიძე,· · დაიფიცა
ხუნი, 2) ი ბაბილოძე, 3) მიხ.
რომ ის
სჩანს,
6) გ. | ვის რა უნდაო". აქ ნათლად
4) მეფარიშვილი, 5) ვას, მაისჯრაძე,;,
დარა.
8) მახვილაძე, შეაშინა გამგემ და მიტომ გადათქვა
”7) ცერცვაძე,
მაჭაქარიანი,
და წევას ასეთმა საქციელმა მფშების გულისწყრო·
ელ., 9) ჩ, თხილაძე, 10) ერ. ჩანტლაძე
ტებე.
ე (მა გამოიწვია.
დი
11) აბაიშვილი, ხოლო მათ
”

ვ. საათაშვილი;

„აიიი

ა

1) ივ.

ავაქოვი,

2) ვ. ებიაშვილი,

3) გ.

8.

პროვინცია

' ინაშვილი, 4) ირ. რამიშვილი, 9) ივ. არს. დ
ძე, 6) თ. ნიკოგოსიანი, 7) გ. ხატიყოვი,
8) ''
“1 ნიკ. კანდელაკი, 9) ს. · თავართქილაძე,
10) + ს, პატარძეული (გარე კახეთი). 1 სექტემმე
წრის
· ბერს ადგილობრივ დრამატიულ
“1 სოლ. ვადაჭკორია, 11) ბარ. მაისურაძე.
დღის
კრება.
საზოგადო
სარეპიზიო კომისიის წევრთა რიცხვი განი- (აციიში გაიმართა
|
·.
““ +“ ,საზღვრა' სამი კაცით, ორი კანდიდატით: არ- 1 წეს რიგში იყო სამკითხველოს
საკითხი, ად_ჩეულ იქნენ შემდეგი ამხანაგები: 1) პ. საყვა-7მ ეხლობრივი თეატრი და საფეიქრო
სკოლა.
I.
ნიკ. ნიკიტინი და ნიკოლაიშვილი, 7 კრებამ ერთხმად გადასწყვიტა ახლო
მომა.
”

|კანდიდატებათ:

„წ ფარნიევი.

იქნენ:

1) ივ.

თფილისის

ივ. ავაქოვი

ვადაჭკორია.

_განცხადებანი..

რამიშვილი,

ირ.

და 2) ალ. (1 ვალში. გახსნას სამკითხველო. ამოირჩია გამარჩეულ ! გეობაში ზაქრო ბილანიშვილი, რუსუდან გიუკომიტეტში

გომართელი

და

იიი (5

კანდიდატათ

სოლ.” · ნაშვილი

მდივ. მ. ტუღუში.

და

საშა

ბურთიკაშვილი,

რომელ-

მოკრება

1 თაც დაავალა შემოწირულების

და

:| სამკითხველოს გახსნა. მეორე კითხვის
შესაბურთიკაშვილმა
ს,
ხელმძღვანელმა
წრის
ხებ
აცხადებს ორგალაილაშის ორგანიზაცია
, ნიზაციის წევრების საყურადღებოთ, რომ ყვე“. გააკეთა მოხსენება, გააცნრ კრებას წრის მუ-.
შემოსავალ-გასავალი
ლა ის მანდატები, რომელიც არის გაცემული შაობა, წარმოდგენების
და
მოითხოვა
თეატრის
გამგეობის
არჩევა.
ღა წ, 2 სექტემბრიდან 1919 წ. 22 აგვიკრება
ერთხმდ
იზიარებს
მომხსენებლის
აზრს
სტომდე გაუქმებულია; ვისაც ჰსურთ, მოითხო#2
წვონ ახალი მანდატები,
რადგახაც
ძველები და ირჩევს გამგეობას ადგილობრივ მცხოვრებლებიდან. არჩეულ იქნენ მიხაკო ჯიღაუ"თ ” შეცდომით აქვს გაცემული” მდივანს.
1
რი, შაქრო ოთარაშვილი და ცეროლაზვილი.
ლაილაშის ორგანიზაცია.
ინტელიგენტთა
ჯგუფიდან
საშა ბურთიკა0. “ლაილაშის ს. დ. მუშათა
პარტიის ორგაშვილი,
ზაქრო
ბილანიშვილი,
ვანო ფიცხე
92. ნიზაციიდან გამორიცხულნი არიან ჩვენი პარლაური,
ანასტასიას
გულისაშვილი,
კანდიდ.
” ტიის საწინააღმდეგო აგიტაციისათვის: ივანე
ს (ვანო) ტერ პეტროზოვი და
სანდრო
ხეცუ- მარიამ ბილანიშვილი და ვლადიმერ ბილანი.
| შვილი. კრებაზე გამოითქვა სუ”ვილი,
რომ
” რიანი.
კოლექტივი.
ააირსლრია ს
გამგეობამ მიიღოს
ყოველივე
ზომები
და
შეიძინოს საკუთარი შენობა თეატრისათვის.

სუფ. იღებს მი ირი. „რბენა,
10--11 საათ.
3. ს. ნიკოლოზის

მესსრე. შშა/ს
თერ მოცემული

ქუჩა

M#

#7. ხი

თიაქის გვერდით. ტელეფონი.

სამილიციო. კომისარიატი

ა მედიცინის დოქ სორი
მ. ბ.%8 ს მეზრაბი ის
დგმურმა. სრა,
გულ
მენასიანცმა. ვთხოვ მპთვნელ” გამომიგზავნოს, ავი ამავადმყოფობა, ა.
ს აალის .მ-სამართი: სამოვოლნის ქუჩა, სახლი გიორგი იღ
“ბის მარ.
'ამლო!
ანდრიას ძე მაისურაძისა. ა...
სხივებით, დიდი სალენოიდი დდდი.სა
სახლის

კნიჟკა

დაჰკარგა

ოკით ფილტვების

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექიმო სასა
ნიტარო განყოფილება ამით ' აცხადებს, რომ

თ ავადმყოფობი ბის, გულისსამაია შეე,
დილის 8--12. საათამდ

მოს 6-9) ს. ბებფთოვის ქ. #23, რაბ

ი ყიდება

ძველ” სში.
ხომუტით. მსურველთ შეუძლიათ

ერთი
თონ ოლღის საბებიო ინსტიტუტში.
ბორისი შაფეევს.:

(

ბო რ

ძველი

სენაკის

და

ღი წყლები"

ია

ვილ
'

გიჯი).

ექიმი ა. დ. კეკელია

ს

ნი. შეშხაპუნება „606 და „914“ მით
ლით

თამაკონის.

9--11,

თაა

198

ს.

მიზე

სპ

| და მისი ობით,
გედეგე8 მით დასწევდებ ა. ა...

3--3)

გMრXMმის. სასელ”სნ!"
სასწაელეგელში
ამით აცხადებს, რომ 15 ენკენისთვიდან

სითი რითი

(არიის ი და ვენერიფლი

სკოლებისათვის. ჯამაგირი წლიურად 14400:
მან. და ბინა. თხოვნები და CV>I60I0I VI620
მიიღება 15 ენკენისთვემდე. მისამართი: 24.ჯი
ნაკის სამახრო ერობა, აგრონოშვი
განყო.
ფილებაში.

'..

მედი ი ინიხა. 8. 3. მო ხმ
მიმარ-. პრო
ი
ბუვხი
წენვების
ინა;
ო
თ
მეეტლე
7?ღ
ს ნეძლებს. მ ისამართი: აწი ავადმყო
(2-1)

სენაპის. სამაზრშ. ერობის.
გამმეMგა
იწვევს სამეურნეო შკოლის გამგეს სამეურნეო
განთლებით

ჯ% ო მშია

წ

სა

: (გას სხვა: შენგან სნეულებით ავ
მყ
ბელ დღე საღამოთი #4--6 სა
ტრიზაცია, მისამართი: მოსკოვის. §.
ზემელის აფთიაქის: ახლო

ჭიროა სპეციალური საგნების მასწავლებელი,

ეჭიმი ქალი რ. ზ.. ზიულდო საბაუბიდი
მე ცინის დოქტორი ჟენ
ედინბურგის ედიკურ.
ლი
პი
სამჭედლო განყოფილების
ხელმძღვანელი. ტისა და
თფილისიდან
წასვლ
მსურველებმა უნდა მიმართონ
დაწვრილები- კოლლეჟის.
საზეინკლო
თი

განყოფილების

პირობების

ხელმპღვანელი

"გასაგებთ

მმართველსი მ: ზორჯომში

და

სასწავლებლის

ოი

ავადმყოფთა მიღება:ს შემსვეტილი 2

=> » #. ჯ#აფარიძს ექიმი დ. ვმ. ჯავახიშვილი.
თებით ობს” ინაჯ.
რის,
ყელის და
იღებს აე
და შინაგან სნეფლებიან ავათ- რის სნეგკლობით ს ამიმკიიეს არგიში ა
შთ
დილით 8-9 ს-დის
და საღამოთი ნახ. საათ. საღამოს 5--6
აწ აგ. მიხამ
ს დის. ბინა: მიხეილის
პროსპ. # 64. მადათოვის. ქუჩა. .· #7. ალექსანდრე
წარმოდგენები,4სუშირად
ტელეფონი 14-––60.
და სხ, დასაპირდაპირ, ტელეფონი ი 162.

(ამ მიზნისათვის გამართოს
“მორის
ძუშათა
სად. ძირულა, აქაურ ცეცხლის გამძლე1 მოაგროვოს შემოწირულება
'
„აგურის ქარხანაში ამ ჟამად არის მიღებული. სრულს მოხდა საფეიქრო სკოლის გამგეობის
მზრუნველათ აირჩიეს
“ სამოცამდე მუშა. ამას გარდა, ქანდარაზე სა- |; არჩევნები სკოლის

წიგნჩს გამMმყემლჟშგა ალ, არაბიძის და ამსანაგობისა. -ი
1) აშ. წერეთელი -––მსოფლიო /სტMრჩა

მ10ი6L.
დაც ნედლი მასალა ითხრება, მუშაობს ო4რ- | ანასტ. გულისაშვილი.
იბეჭდება და მალე გამოვა გასასყიდ:თ შემდეგი წიგნები:.
მოცი კაცი. ეს ერთი კვირაა, რაც ქარხანაში:
“ მუშაობა არ სწარმოებს წესიერად და სამო- : სად. იგუმათი (გურია). 30 ივლისს შესდგა“
მომხმარებელ
საზოგადოების ორ ნაწილათ, სურათებით. გამოდის ორ წიგნათ. წიგნები დაშვებულია განათლების სამინი- '
ცი კაცის მაგიერ მუშაობს ხან 15, ხან 20-– ჯურყვეთის
სტროდან სკოლებში სახმარებლათ.
:
ქარხნის გამჭე ამ-. „შეღავათის“ წევრთა კრება, დღის წესრიგში
30 კაცი. ამის მიზეზად
რკინის. იყო დასმული შემდეგი კითხვები: 1) ანგარი” ბობს, რომ ვაგონებს არ გვაძლევს
ეგვიპტე და, სარები. 1
Mრწჩა
3) გამშეშა „შის განხილვა. 2) ნისიების შესახებ,
ქარხნისთვის
"გზა თავის დროზე, რომ
რათებით. ერთ წიგნათ. წიგნი მოწო
Iს)! ლია. განათლების სამინის ტროს მიერ
მოვიტანოთ და ამით ზრკოლდება მუშაობაო. გეობის და სარევიზიო კომისიების რეორგანიმუშებსა და. ქარხნის ადმინისტრაციის შო-. ზაცია.

ა იქეთ უზნაქე-- ქველი. Iს

რის ხშირად ხდება კონფლიქტები ეჯონომიურ

“ ნიადაგზე, ასეთმა უთანხმოებამ ივლისის პირმოვიდა. საგუ: ველ რიცხვებში იჩინა თავი,
ბერნიო შრომის კომისარი” და მოლაპარაკების
შემდეგ საქმე გადაეცა თფილისის სატარიფო
პალატას.
უვე მიიამ ფკანასკცნელის დადგენილებ.
ღეს

ამ დღეებში,

რომლის

ძალითაც

ვათ დღეშია 35 მ.ნეთი, მეუ“”მეებს კი

მიენი

წედლი

მოხსენებას აკეთებს ამხ. სარევიზიო

კომი.

სიის წევრი მიხაკო კვაჭაძე.
ანგარიში კრებამ მუხლობრივ განიხილა და
დაამტკიცა, მოსაგები ყველა
გადარიცხა ძი-·
რითად საწარმოვო თანხაში, შემდე
კრებამ
აირჩია 4 კაცი, რომელთაც დაევალა ნისიების
აღება

და

თუ

ვინმე

არ მისცემს,

3) სარმჩს პაპაბაძე, სსპარი!3
რ ვეშშს (სტMრიას

ახალი ხანა (მეთევქსმეტე-–მეოცე საუკ.) გიმნაზიის მერვე კლასის კურსი,

იმ შემთხვე-

5)

მ) მისი მMპლე. საპარწმელჩს IსტMრის. ·
მისივე საპაარშა ედს. მსტშრის. მაბვალო საუკუნოები,

ახალი

ხანა. (მეთ;

ე––მიოცე

). გიმნაზიის მეოთხე კლასის

გიმნაზიის მეშვიდე კლასის

კურ

წ) ბჯ მშპლე, მს” 'რს, საქარიგედ ის!

ვაში სამსაჯულოში გასაჩივრება. კრებამ მად- საშვალო საუკუნოები. გიმნაზიის მესამე. კლასის
მეირ
“აქვს. ბატონ ს.
ლობა გამიუცადი, 22800 გამგეობას, ისე.

კჯ
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ა

