
    

აუვლლფთრელოთლლერლი ლლთვოიოთ-- ად რუელ გფვეითლელ ერო ალთულლრიბ ურ გიდრვტოითდალედროთ 

წყვილია ქმოუნლაა, ღხხოობი! | 
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_“ გაუბედურებული მეუღლე · ი ფარაათ. ისიდორეს ძე. ს ორორი, __. თ 
' შვილი პაწაწინა იასონ, გულდათუთქულნი დედა. 

სჯ 'ნინა და ტატიანა,. მამამთილი. მომრიგებელ. მოსამართლე. ისიდორე: ჟორდა- ქ 
ნია და დედამთილი „კლეონიკა ა„წყებენ ნათესავებს, მეგობრებს და, ნაცნობებს 

რომ 16 სექტემბერს დანიშნულაა. საფერე ირბიი მონასტერში , ერთი, · 
– =- და რმაზიტი მართგრ ს ლეა და ცდთჩაბი 

| მთავრობის შემოღეზაა, 

'ციალისტთა აზრით: 
'მუშათა საბჭოების . გზას“, 
ჰილფერდინგი. ა 

დამოუ ჯიდებელ სო 8 

პროე 

ნარეობის ორატორეზი. მათი აზრით სოცია- 

· წ2 ალდ გალვლოფვილად გვილია 5 ' , ფულ წ. 10 ხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ დემო-“ : 

„ წ 2 ი § უოაოე“ ნი:“ მეუღლე. ლუარსაბ ი ივან ს _ძე, . შვილი მნიწქაი დედა § კრატი%მის გზით. მთავარი დებულება, რომე- 1 
. ჟ · თამა ძენი 'დედ-მამ» ყირიმია და ბუბუნია, დაი ტასო. კაქარავები, . ) ლიც ამ რიგის ორატორებს აოცილებელ პი:- 2, 

· რობად მიაჩნიათ · სოციალისტურ პარტიები ." 
21) 

8. აუწყებ აირის და. ნაცნობთ,. რომ უდროოდ დ ა კარგულის მათი ძვირფასი 

” მაშ 'მამშ (მარის) | ყწრჩმს. ასული (სმსMხაძის. 
.... »5 ერთი წლის შესრულების თავზე სამშაბათს 9 ”ენკენისთვეს · 

“ 1. .C იტ) დღის 19 საათზე ა. იქნება წირვა და პანაშვიდი ქ. თით” 
(2» “ ჩხუთში ივა ე ნათლისმცემლის ეკლესიაში. 

მად დამ! ხრებულნი:. ექვთიმე გიო! გის” ძე. დ და მელანია მათეს ასუ... > 

+ ულ წებბულნიი მა. თავიანთი LI ვერერი დები. "მატრონა. · და ” 

“ ლუბა თავის ქმრებით და ფედოსია ჯვარშეიშვილები, · აუოწყებენ ნათესავთ და თ. 

ნაცნობთ, რომ კვირას 7 ენკენისთვეს, სოფ. იანეთში · საკუთარ“ სახლში დათი. 7 
საწ ეღიი "ნიშნით ტირილი და პანაშვიდი. გერმანიაში და ავსტრიაში ტყვეობის 
სვერაბის ადას 52 ეროს რდაცვლილ. "ორ ძმათა 

ე და დეუნტი X4არშემშვილებისა · ._ 
ყოფნი. ვასასი დავითის ასული ჩას ს ალადმელი 

ატაშა და კოლა. რატიშვილები ამით: აუოწყებენ ნათესავთ, 
2 იეს თ, პირველთა ლ თად ერთი უსაყვარლესი. ასულის, მეორის... 

მილის ღა "მესამის. – 2." 

3 სათვის, მდგომარეობს «მაში, რომ სოცია-: 

“ლოდ მაშინ, 

''ნგრ რევის მეტს არაფერს მოგვიტანს, 

ამბობს ვანდერველდე. 
“ ორიმე მიმართულების ორატორები რუსე“ წ! 

“წ თის ბალშევიზმის მატალითებით ასაბუთე ებენ“. 
თავიანთ აზ“”ებს. მაგრამ არც ერთი ორატო წ 

წ კრი არ მოფწოდებს კონფერენციას რუსეთის 

: | ბალშევიზმთან შეერთებისაკენ. 

8 · ვთქვა, რომ უცვლელად უნდა გადმოვიღოთ. 
|) უდროოდ გარდაცვალებას ქალ. 89 · ბალშევიკური მეთოდები“, · ამბობს.» ჰილფერ !' 4 ლშევიკური მეთოდები“, ამბობ ლფე 

წ. 6 რ სულის პატარა ს“ სოხუ მდ ცბ ეღ ყოს. მოასვენებე6 ; დინგი განსხეავება იმაშია, რომ ს მდამატვიას 
6 ენკენისთვეს. სარა „ზეს ტაფონში, ხ ოლო აქედან შასქენები და. და- ყა. თ ეჯე ხაში ს C-ხ 
კრძალვა კვირას, ალვის ლი ით სა საქარის” ა ლესია 8. დებლები“ საერთოდ საჭიროდ. სთვლიან ხე 

აივ (ლი გაუწოდონ "ბალშევიზმს და  შეაერთონ /, 
ი. 'ყმეორე“ და „მესამე“ ინტერნაციონალი, მათ 

' მოწინააღმდეგეებს კი ბალშევიზმთან შერიგე 

' ბა დაუშვებელად მიაჩნიათ: · „ჩვენ რომ“ ვხე.,. 

„დავდეთ, რომ' ბალშევიკურ დიქტატურას მთე -; 
„ლი პროლეტარიატი მიჰყავს. სოციალიზმის #, 

'განხორციელებისაკენ, „მაშინ, მიუხედავად'ტე-.; 

რორისა, ჩვენ ვაღიარებდით, რომ ბალშევიზ- · 
მი“ ჩვენს წინაშე მართალი: აღმოჩნდა. მაგრამ“ 

"ის წარმოადგენს” უმცირესობის 'დიქ, ტატურას „4 # 

: LI 

· ა ო და ლადიკო. თავიან 'ცოლშვილით, პერი დ და გრიგოლ“ ს ხააარეთიი 'ი 
“ „ძეები. უღნზესი მწუხარებით. წი ი. წათ სავთ, მეგობართ/ჯდა ნაცნობთ –_. '' 

ვიდ 
საატი თენ 

: აცვალებას რა ტა! სწშა! მოასვენებენ ზესტაფონში შაბათს 
(53 დაცვალება თი. აქედან შახვე ნება, წირვა პანაშვიდი და. და კრძალვა _ L 

· კვირას, 7“ ენკენისთვეს 'სოფ. საქარის მიცხოვრის _ ს 

'' მელშიაც ლამის არის სული 

_) '_ღრმათ; დაზწი 
: ლის 
   

  

   
   

% 

ზოებულნი · შვილები. ნადეჟდა და. 
აუწყებენ ნათესავთ და ნაცნობთ, დღე 2. 

ა ნიზნულია ასი ფარ ს (კმკიის სახაფლბიზე) უდი თ ორმოცი“ 1 

_ მარMსმ. მიხელ ს 'ასუღი „რუს აშვიღი ს 

ეთო, მახლეზი, არარის. და _ 8 
ეს, კვირას, 7 სექტემბერს, ომ 

ა კეის 

   

    

8 _. ლისა აააქნეს შეა. პეპლები. შუ ტისი- ა ორი, რმმა ი აღია ასრ ' 
დეინს თელი 'ჩხატარაიშვილები მწუხარებით აუწყებენ ნათესავთ და ნაცნობთ. 

: ძვირფასი :    
   

    

ნ. ჰველის. ძე, ყატარა1930ლ ს 
ვ _ ადლბი _ =– უა 7 შაკარააბობა ს. მამამაბააპაგ 

_ ლეუმერყის სMსიბლისტური ““ 
_ შMსფშრძნსწა 

“ჩვენი გაზეთის გუშინდელ და დღევანდელ. 
; ს აალრეიმი ჩვენ ვათავსებთ უკანასკნელ · 'სო- 

"ციალისტურ კონფერენციის” ანგარიშებს, რო- ! ! დებლების აზრით, დღესვე უნდა გამოცხადდეს 

“ მელიც გასულ აგვი“ სტოს დასაწყისში · "შვეი- | 
ამ 'კონ- ; 

“' ფერენციას. უდიდესი“ "პოლიტიკური მნიშვნე · 
“ლობა აქვს, მის წინაშე განსახილველად · და-. 

” ყენებული იყო უმნიშვნელოვანესი პოლიტი-! უ 

“ ცარიის ქალაქ ლიუცე“ნში მოხდა. 

კური საკითხები “ "თანამედროვე ' მომენტისა. 

  

რი დაა ააიიალს რომელმაც ახლ საძირკ- 
ველზე უნდა · ააშენოს საზოგადოება. მაგრამ 
'სხვა და სხვა ორატორები სხვა და სხვა ნაი– 
რაჯ უყურებენ სოციალისტურ რევოლითციის 
განხორციელების ტემპს, სიჩქარეს. „დამოუკი- 

დიქტატურა იმ „კლასისა, რომელიც ომთავრ#ე- 
სადდაინტერესებული ლია სოციალიზმის განხორ- 
ციელებაში; ღღესვე  პროლეტარიატმა უნდა 
ხელთ იგდოს მთელი ხელმწიფება, ამისათვის 
უნდა უარყოფილ იქნეს ბურჟუაზიის მიერ 

| წარმოშობილი სახელმწიფოებრივი. ფორმები 

#ამ საკითხების განხილვაში მხურვალე მონა | –-მთელი მისი. პარლამენტარიზმით, საყოველ- 

”წილეობა მიიღეს სოციალისტურ „პა არტიზს 1 „თაო არჩევნებით და სხვა თუნდაც “დემოვრა- 
ყველაზე თვალსაჩინო. მოღვაწეებმა. 

'' ცენ 

კონფერენციამ მიიჩნია საკითხი სოციალის- 
ტურ რევოლიოციისა, ყველა მიმართულების 
ორატორები ერთ რამეში” შეთანხმებულნი იყ- 

“ვნენ: კაცობ”იო?ა მიმდგარია „სოციალიზმის, 
'' კარს; ძველმა, კერძო საკუთრებაზე დაფოძ 

· ნებულმა. საზოგ»დოვბამ. დრ » მოიჭამ:, თავი 

სი სიკოტრე აშკარად გამოაჩ. ნა და კაცობ. 
რიობა ჩააგდო იმისთანა ჯურღმულში, · რო- 

შეეხუთოს. . კა. 
ცობრიობას იხსნის მხოლოდ „სოციალისტუ- 

| ბობს ჰილფერდინგი, 
! დავტოვოთ კოოპერაციის და 

  

| ტიულ. დაწესებულებებით. პოლიტიკაში „მხო. 
ტრალჯურ საკითხად, რომელსაც ყველა- 1 ლოდ საპარლამენტო მეთოდის ხმარება ვერ 

' ზე მეტი დრო და ყურადღება „დასჭირდა, მიახწევს მიზანს, რომელიც მტჟშებს აქვთ და- 
სახულასავიმშიბს ჰოლანდიელი სოციალისტი 
ტრელსტრა. რეფორმიზმმა: დრო. მოთქამა: და 

დროა უფრო პირდაპირ და აშკარა მეთოდებს 

დავადგეთ. „საქმე. ეხება-სოციალიზმის' ინტე- 

გრალურ. (ზოლიანს)“ განხორციელებას, –-ამ- 
და ამის თანახმად. უნდა. · 

პროფესიონა- 
ლურ კავშირების გზა“. 

„ პროლეტარიატის დიქტატურის განსახორ- 
„ციელებლად ახალი პოლიტიკური ფორმებია, 

დაასკვნის იგი, რადაც უნდა დაგვიჯდეს ეს, 

==. თავიდან ავიშოროთ ბალშევიკური 
= . რიმენტების 

რომელიც 

მოიტანა 
ერთია 

ჰილფერდინგის. შეთანხმების ნაყოფია, გვიჩვე» 3 
ნებს, 

ერთმანეთს შეეტაკა 

"და ქვეყანა მიჰყავს დაჩწგრევისა და გახრწნისა- წ. 8 

კენ“ ამბობს. ირაკლი წერეთელი. · „საჭიროა, '; 

ექსპე- 3 
განმეორება“, « რეზოლიუცი:, 

მთავარ საკითხის შესახებ ფა-1 

; კონფერენციამ ღა რომელიც 

მხრით წერეთლის, მეორეს მხრით 

8 

   
2 

რომ ორი მიმართულება, . რომელიც : 

კონფერენციაზე, ვერ # 

მორიგდა მთავარ საკითხში და კონფერენცი- 3. 

ამ მწტერწიციონალის დანაწიდების თავიდა ან 8 
ასაცილებლათ აი“ჩია პრ გამოსთქვას არც 9 

თანაგრძნობა “ბალშევიზმისადმი არც. მიLი · 

გმობა, გამათის მსვლელობა გვიჩვენებს» რო მ 3 

ბევრი რამ, რაც ითქვა კონფერენციაზე რუ- 2 

სეთის ბაღშევიზმის შესახებ, ევროპიელ ამხა 8 

ნაგების საქმესთან; გაუცნობლობის ნაყოფია. 4 
რუსეთის ბალშევიზზს შორიდან უყურებენ. და #. # 

მასზე განყენებული წარმოდგენა. აქვთ. იჯრძ- დ 
ნო დ. კონფერენციამ და სწორედ ამიტომ 2 

გადასწყვიტა აირჩიოს სპეციალური კომისია, 4 
რომელიც რუსეთში წავა, ადგილობრივ. ვაე- : 

ცნობა საქმის ვითარებას 'და სწორე აზრს · 
შეადგენს ოფი ვევმის შესაზებ. 

არჩვი Iს დაყლა . 
ამ ბოლო. ჩა 'ნებში ' თფილისს მამალი 

ხალხი “აწყდება სხვადა! ხვა კუთხეებიდგან. ? 
პროვინცია თითქმის ' დაიცალა კულ ტურული“ 
ძალებიდან და სოფლები და დაბები ღვთის _ 

ანაბარათ რჩება, ხვა პირ სიბ აბა რა გვე- 1? 

ქნებოდ» ამის წინააღმდეგ, მაგრამ დღეს ესშ 
მეტათ მავნებელ ტენდენციათ უნდა ჩაითვა- ” 
ლოს. რესპუბლიკა დღეს იდგამს ფეხს, .მას _ 
აფარებელი სექმიენმ აქ8ვ ას საკეთებელი. ათას- 8 

ნაირათ დახლართოლი კითხვების გ რქვევა 8 
პირველ ყოვლის" ითხოვს ინტელიენტურ ს 
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ძალებს. სოფელს ისედაც უჭირს ამ კიობებთა: 
ლაბირინტში გზის მონახვა და თუ ის თავის 3 

აზო ფირს: 1 ივი#ი ტა, მაჩეთ 
ნომერი კველჯან 1 მახეთი გრ 
სი როგორც პირველ ავერო 

პეიტიტის სტრიქონი--? I 

განცხადება 4 თ”. 

V% 

ღრგსი? ი იფილნინი მ ობდ 

7 
–––.. 

რვირო და ეს ფორმები ოკვე გამონახულია! ამარათ 

'ეს ფორმები მუშათა 'დეპუტატების სა ბჭოს “ ჭი ქეისი” გავი იმ არა სასიამოვნო 

„ჩვენ უნდა დავადგეთ 1 წახსოვს საფულის ს. 
იგივე 3 9 ციის ხანაში „პარიზმა ღრუბელივი 

§ „პროვი ანციებიდგან“ ყველა ხა4- ს 'თტხთ. შალე”ი 
| სხვა შეხედულებისა არიან. მეორე მიმდი-. და მით ხელი შეუწყო. ვანდეას გაძლიერებას, 

რასაც შედეგათ მით ოჰყვა რევოლიუ იუციის და- 
1 ლიზმის უმტკივნეულოდ და «ფრო მალე გან- მარცხება. 

ჩვენი ხალხის უდიდე 

დენათ შეგნებულია, რიჭ შეიძლება ვანდეა 
არ გაიმეო როს, მარა გარემრებათა სიმძიმის 

1: გავლენით, · ადვილ ლათ "გა დადგამ! 

.. ლიზმის განხორციელება შესაძლებელია მხო- ” ყელ ნაბიჯს. 

ს (თუ საპირთ იქნ, რ. იმე პრივილეტიებ 

I ქნათ, რომ მისი 
„მე არ მინდა ? შ5, 

მამრი 59 

_–_.” 

“ ი > ჯ ჯ “ი” 9 

წინ ე 
იჯ» 

ოალმ ი”. 2) 412) 21) 
ს 'ანცხადებები 

და ბოორის 
გ” 

( მამიას M% 22. 

ულს Iწ-- 9 

  

თი I 
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ჰი «- დ» «I ,C: #+> 

გერმა ებები ერე ოერერიაცისი ი 

მიტოვებული, ჩვენ არ 

საგან, რომელ იც „ასეთ შემთ თხვევაში 

საფრანგე: თის რევოლიუ- 

ით ამოსწუ თორა 

ი რთალია, ჩვენი ბC ეხ- კაცობა ა, წა იმელიც 

; ნაწილს შეადგენს, ომ– 

არა სასურ- 

ეს გარემოებ ჯია გვავალებს გამო- 

როდესაც მას ხალხის უმ-. სადეგი. ძალების რაციონალურათ და ეკონო- 
|| რავლესობა მიემხრობა: უმცირესობის დიქ-. „მიურათ 'თ გაზოკჟენებას, 

ტატუ! რა დაუშვებელია, მიზანს ვერ მ“ იაღწევს, : ს! განსაკუთრებით საყურა 'დღებოა მაLსწავლე- 
სოცია-1 ბელთა გამოქცევა პროვინციებიდგან. -მაLწავ- 

| 1) ღისტერ რევოლიუციის დამარცხებას ' გამო. „ლებელი ე ერთი უმთავრესი ელემენტია "სოფ- ' იწვევს და უფრო დააგვიაწებს სოციალიზმის ! ლის ( ცხოვრებას კულტურუ 
| დამყარეჩას. ჯმეორე ინტერნაცხონალი მიდის მათი მასიფრი აა ობანგენ ქალაქებში დი 
'დემ ოკრატიული გზით და ცდილობს განა-25 5 დათ დაერყობა ' სოფლის 
ხორციელოს უმრავლესობის · რევო ლიუციაბ, არ უნდა; რა ფინდ კარგი ადგილი ' შესთავა 

1 ხონ, წავიდეს. არამც თუ სოფლათ, ს პერარა 
'ქალაქებშიაც კი: ჩვენი 

: | დენციას სერიოზული: ანგარიში გაუწიოთ და 

“ათ ამაღლები ს ს) და 

ცხოვრეზას, არავის 

მ, ივალეობაა ამ ტენ–- 

აიც შევ 
საშჟალებით პროვინციაში 

უშაობა ასე თუ ისე. მიმზიდველი გახდეს. 

§.132 M#-ში «პა სუხებს 

წ მოთავსებულ წერილის 

წ მეთაური წერილით, 

1 აქვს „მოღალატენი“: 

'8. 
'. 

„პროვინციების დაცლა იმდენათ დამაფიქრე- 
«ბელია, რომ ის სერიოზულ ყურადღე" ბას ით- 
1 ხოვს და საუჟიროა მის მო საგვარებლათ ახლა- 
; მ0 'გადადგმულ იქნეს სათანადო ნაბიჯები. 

განი. 

“პრესა 
ერევნის გაზეთ „ჰაიას ტანი. აშხატავორ“-ი 

„გერბის რხ8 19. 
გამო: C „უგუნურნი%) 

რომელსაც სათაურად 

28 აგვისტოს ”უბარბა“ ში კი დევ ?ო- 
ავ სუსმის გრძელი და პროვოვა ციუდღი 
წერილი დაშნა კცუტიინის შესახე იბ. 

„ყველამ იცის, რომ ამ გაზეთის რედაქ.- 
ციას თავის, საღვთო ვალად მიაჩნია სახე- 
ლი გაორეხოს დაშნაკცოტიუნს სომხის 
ხალბისა და უცხოელების თვალში. 

„ამ მიზნის "მისაღწევად „ბარბა“ ხში- 
რად გულუბრყვილოდ და უცოდველა ი მოგა- 
ჩვენებთ თავს და პროვოკაციური ხმები, 'თ 
მუდამ სთესს ღვარძლს სომხებსა და ქარ- 
თველებს შორის. 

„კიდევ მეტი. მას მიზნად ღაუსახავს 
გაამართლოს თათრის! მოღალატენი და 8. - 
-ჩაღები, რომლემაც. თ წმალა ლ. აფიცრების 
და ადერბეიჯანელ ინსტრუქჯ რორების ხე ულ– 
ფელი ჩვენი სამშობლო ა 

თად გადააქციეს. 
„ჩვენ ვწერდით, რომ საქართველომ კავ- 

შირი შეჰკრა მინიატიურულ ოსმალეთთან–– 
ადერბეიჯანთან და გაცზანა თავის წარმო- 
მადგენლები ერზერუმის ოსმალურ კონფე- 
რენციაზე. 

„უკაცრავად, ერზერუმშია გაგზავნილი 
და არა ტრაპიზონში, როგორც“ თქვენა 

მაგრამ იქნება. ესეც „ბარბისი 

კორექტურული შეცდომაა? 
„ე, არ კმარა. თქვენ ვერ უარყოფთ 

იმას, რომ მუდამ კავშირი გქონდათ ყო- 
ველგვარ ოსმალურ აჯენტებთან. რომლე- 
ბიც თფილისში მრავლადაა და იცავდით 
მ:თ. 

„კიდევ მეტი, განა «მართალი 

რომ თქვენმა მისისტრმა ნ. რამიშვილმა 
ორჯელ ინახულა ენვერ-ფაშა თფილისში 
და ერთხელ „ხანგრძლივად ესაუბრა ბაქოში? 

ყველამ იცის ეს „და ეჭვი არაა, რომ „ბარ- 
ბის“ ქართველმა რედაქტორებმაც . იციან 
ენვერ-რამიშვილის ერთმანეთის ნახვის ამ- 
ბავი. 

„იქნებ ბ. აზატიანმა არ აა ეს! ზარ- 

ბის“ რედაქტორ „ებმა, ეჭვი არაა, ისი 'ციცი- 
ან, რომ ქართველ-ადერბეიდა სციბვე ” კონ- 

სარკარწე 

სწერდით, 

არ არის,



        

   

    
ანნ. აქვ სამეის პაი ოცაი ბე 

დღეს. 
ზაბვოთა დარმა კიევი დახტოვა და გამა- 

ჯრდა ახალ პოზიციაზე – ჩერნიგოვის სამხ- 

რეთით, 20-30 ვერსის მოშორებით. 

ცარიცინის და ორენბურგის მიმართულე“ 

ბით საბჭოთა გარი წინ მიიწევს. 

უმაღლესი საბჭოს წინადადებით “ ავსტ- ” 

რიამ უნდა დაუთმოს იტალის რეშენში 

რკინის გზა, 

ვენციაში არის საიდუმლო მუხლები, რომ- 

ლებიც სპე( კიალურად სომხეთის რესპუბლი 

კას ეხებიან. 

„საიდუმლო დიპლომატია!" მოწინაადღმ- 

დეჯეებმა კეთილ ინებონ და გააცნონ ქარ- 

"თველ ხალხს ეს მუხლები. 

უბა“ბამწ ყველაფერი ეს იცის და ტყვი· 

ლად იკატუნებს თავს და ცდილობს გაა- 

მწვავოს სომეხ-ქართველთა ფრთიერთობანი. 

„საშუალებანი არ არის ამოწურული: 

აღეღპეიდოშს ხომ შესწირა (ფეშქეშად მი 

ართვა) „აქართველოს დემოკრატიულ რეს. 

პუბლიკას 80 მილიონი, 

„შერცხვენილთ სურთ #ხვები შეარცხვი 

ნონ. მაგრამ ვის ატყუებენ ისინი?“ 

„ჰაიასტან აშხატავორ", რამდენადაც ვი · 

ცით, დაშნაკცუთიუნის ცენტრალური კომი- 

ტეტის ორგანოა, იმ პარტიისა, რომელიც 

მთელს სახელმწიფოს სათავეში უდგია და პა- 

სუხისმგებელ პარტიათ ითვლება. და 8 ორ- 

ჯანო, რომელიც მთავრობის აზრის გაშომ- 

ხატრველ და ყოველ თავის სიტყვის პასუხისმგებ 

ლობას ფხდა გრძნობდეს და ყოველ სიტყვას 

უნდა ფრთხილად ხმარობდეს, ეს ორგანო 

ახერხებს ერთ პატარა წერილში მოათავსოს 

მთელი ზღვა საზიზღარ და, რაც უფრო და- 

უშვებელია, პროვოკაციულ რყუილებისა. 
საქართველომ ოსმალთა კონფერენციაზე 

თავისი წარმომადჯენლები გაუგზავნა ერ- 

ზერუმში... 

საქართველოს მფდამ კავშირი ჰქონდა 

ოსმალეთის აჯენტებთან!!... 

მიმი. ;ტრმა ნ. რამიშვილმა ენვერ-ფაშა სამ» 

ჯერ ინახულა და ხანგრძლივად ესაუბრა 

ას.... 
საქართველო-ადერზეიჯანის შეთანხმებაში · 

საიდუმლო მუხლებია, რომლებიც სომხეთ! 

შეეხე" +. 
ადერბეიჯანმა საქართველოს 80 მილიონი ლ 

უ„უფე შქაშა".... და რომ ყველა ამ პროვოკა-. 

ციას, რომელიც მიმართულია არსებითათ · 

არა აზატიანის და ბარბის, არამედ საქ.რთ- 

ველოს მიაცხრეიის და მისი მთავრობის . 

წინააღმდეგ, მეი დამარწმუნებელი ძალა · 

მისცეს, ეს ჯაზეთი მაგარ სიტყვებს ხშარობს, . 

ვითომ ეს აზატიანმა არ იცის. 1 

„ბარბამ“ ეს ყველაფერი იცის და თავს 

ტყუილად იკატუნებს... და სხვ. 
ვაჭარ-მედუქნეების პარტია მთელ თავის. 

პოლიტიკურ იმედებს მოტყჟებაზე ამყარებს. 

„ჰაიასტან აშზხატავორი“ მფდამ ერთა და შე- 

ზობელ რესპუბლიკათა სოლიდარობაზე გაი-: 

ძახის, თავის მოღვაწეობით კი სისტემატიუ-, 

რად პროვოკაციულ ჭორებს ავრცელებს მე-:; 

ბობელ რესპუბლიკებზე, განსაკუთრებით სა-' 

ქართველოზე და მის მთავრობაზე, როგორც ; 

ადგილობრივ, ისე საზღვარ გარეთ. ბოლოს ! 

და ბოლოს არ იცი, ვისთან გაქვს საქმე, 

ნებისგან გადასულ წრესთან, თუ საერთაშო- , 

რისო თმოციკაციის უბეგავს უმსგავსო აგენტებთან. 

უპანასპნელ” #ნMგები 
ბაქო ში. 

„აზერბეიჯანი”“ აცხადებს, რომ ზოგიერთ · 

გი. 

გაზეთებში მოთავსებული ცნობა, თითქოს | ! არასოციალისტურ მთავრობებისაგან რაიმე“ 
შეთანხმებ მომხდარიყოს ადერბეიჯანსა და“ 
მოხალისეთა. ჯარის წარმომადგენელს გენ. : 

ბარათოვს შორის, სიმართლეს არ შეეხაბი,, 
მება. 

28 აგვისტოს კასპიის ზღვაზე ბალშევიკების · 
და მოხალისეთა სამხედრო გემებს შორის : 

: 

მოხდა ბრძოლა. მოხალისეებმა ჩასძირეს ბალ- : 
შევიკების ერთი გემი. | 
სომხეთიდან თფილისით მიმავალ ლტოლვილ · 

მუსფლმანებისთვის დახმარების აღმოსაჩენათ , 
ადერბეიჯანის მთავრობამ გადასდო თფილის- , 

ში მყოფ თავისი ელჩის განკარგულებაში 50 > 
ათასი მანეთი. 

პეტროვს კფშ ი. 

დიდი ხანია, რაც „სამხედრო სამსახურში · 

გაიყვანეს 18--%? წლამდე. ამ ჟამად სწარ-” 

მოებს მობილიზაცია 27-43 წლამდე. ქალაქ. 
ში ფანოწყვეტელი ჩხრეკა-დაპატიმრებაა. და- 
პერილთ პირდაპირ სამხედრო «ფროსთან 

გზავნიან და იქიდან გაფშინჯავად ისრუმრე-. 

ბენ მომქმედ ჯარში. დაჭქრი--დასახიჩრებულ- 
ნიც კი გაჰყავთ. მოსულ ჯარებს უმთავრესად 
კრასნოვოდსკში გზავნიან ბალშევიკების წი- 
ნააღმდეგ. 

ააბნშის >. 8 

' ნება 

) ხმებას მიაღწიეს. კომისიამ ღამის სხდომაზე 

აბარაითში .... 
ფმზღლენე მთავრობის განკარგულებით და- 

ბურულ იქსა სპარსეთის ლიბერალებიL გაზე- 
თი „რაადი' გაზეთში მოთაკსებული იყო 

მეთაფრი წერილი, მიმართული ინგლის-სპარ- · 
სეთის შეთანხმების წინააღმდეგ. გამომცემ- . 

ლებს აზრათ აქვთ გამოსცენ ახალი გაზეთი 

კბარგი ის (ქუხილი) თხავლი. დზ.) . § ჯ 
3 # 

სამრწაშრ. სრსიალისტური. 
MMნფერენსი» ლჩუშქრსშწ... 
ჩვენ სისტემატიურად ვერ ვიღჯბთ „უმა- 

ნიტე"-ს ნომრებს და ამიტომ ლიუცერნის 

+
 

კონფერენციის მფშაობის თ:ნდათანობით ან. 1 
გარიშს, სამწუხაროდ, მოკიენოსიი ვართ. 

ჩვენ მიერ მიღებულ მასალიდან შემდეგი ირ. 
კვევა: ო” მიმდინარეობათა შორის უთან- 
ხმოებამ მეტად მწვავე ხასიათი მიიღო ბალ- 

შეყაზმთან დამოკიდებულების კითხვის გარ- 
ჩევის დროს (რეზოლიუცია ინტერვენცაის 

შესახებ). კონდერენციაზე კინაღამ არ მოხდა 
განხეთქილება და დაშლა მეორე ინტერნაციო-· 
ნალისა, უკანასკნელ კრიტიკულ მომენტში 
მიიღეს ცნობა უნგრეთის ბალშევიკურ მთა- 
გრობის დამხობის შესახებ. +მ ცნობამ დიდი 
შთაბეჭდილება მოახდინა კონფერენციის დე- 

ლეგატებზე და მისწრაფება შეთანხმებისადმი 
მათში გააძლიერა. 

რენოდელმა და ადლერმა რეზოლიოთცია 
შეიტანეს და აცხადებდნენ პროტესტს უნ 
ჭრეთში მომხდარ ს»ხელმწიფოს გადატრია 
ლების გამო. რეზოლიუცია ერთხმად მიიღო 

კონფერენციაზ. 

ამასთანავე რენოდღელმა (საფრანგეთის ღმ- 

ცირესობი წარმომადგენელი) განაცხადა, 

რომ ის დათმობაზე წავა ბალშევიკების საქ- 

მეებში ჩარევის კვოზვის შესახებ რეზოლიუ- 

ციის მაღების დროს. ის მოითხოვდა მხო- 

ლოდ, რომ ამ რეზოლიუციაში შემოკლებუ- 

ლი ყოფილიყო ის მუხლები, სადაც ჩამო- 

თვლილია ის პირობები, რომლებიც ბალშზე- 

ვიკებმა უნდა შეასრულონ. აშკარაა, საქმე 

შეეხებოდა მიზნებს იმ. საანკეტო. კომისიის, 

რომელიც მეორე ინტერნაციონალმა უნდა 

გაჰგზავნოს რუსეთში. 

საფრანგეთის უმრავლესობის წარმომადგე- 

ნელმა რენულმა განაცხადა, რომ მემარცხე- 

ნენი უარს ამბობენ ყოველგვარ მოთხოვნი- 

ლებებზე, რომელთაც ბალშევიკების მიმართ 

' ულტიმატიური ხასიათი ექნება, 

ბოლოს კონფერენციის კომისიამ მიანდო 

ჰილფერდინგსა და წერეთელს ცდილიიყვნენ, 
რომ რეზოლიუციაში შეერიგებინა'თ ორივე 

შეხედულება და მიეცათ მისთვის ორივე მიმ. 

დინარეობისათვის მისაღები ფორმა. 
„ჰით ფერდინგმა და წერეთელმა--ირყობი: 

„უმანიტეს, კორესპონდენტი-–- შეთან 

! დაამტკიცა ეს შეთანხმება მცირე შესწორე- 

, ბებით. ჰილფერდინგ წერეთლის ტექსტი მი- 

! იღეს კონფერენციის პლენარულ სხდომაზე. 

| ვიდრე რეზოლიუციის ტექსტს მოვიყვანდეთ, 

ჩვენ ამოვწერთ ფრიც ადლერის სიტყვიდან 

: ნაწილს, 
მოუხდენია კონფერენციაზე. 

ადლერის სიტყვა 

ადლერი ამბობს, რო3 შემთხვივების · ფა- 

(1 ტალურმა მსვლელობამ 

ხური გაუწია ჩვენ მიზნებს, 

: ში 6 თვის წინად ჭეშმარიტებად ითვლებოდა, 

: უფრო სწორეა დღეს: ვერსალის  იმპერალის-. 

| ტურმა ზავმა ყველას თვალები აუხილა. 

1 ხანაგები ბოლოს და ბოლოს იგებენ, თუ? 

; რამდენად შემცდარია მოლოდინი, თითქოს : 

გამოვიდოდეს კარგი, ეერსალის ზავი ისევე · 

: სასირცხოა, როგორც ბრესტლიტოვსკისა. ის · 

არის ერთად ერთი შესაძლებელი შედე:ი 
: ომისა, რომელიც იყო ომი მხოლოდ” მოქიშ · 
პე იმპერიალიზმებს, ბურჟუახიებს შორის, 

შემდე, ადლერი ეხება ავსტრიელ ამხანა- 

; გების ტაქტიკას. ომის დროს მათ ჰყოფდათ 

(++ გიმ უთანხმოებანი, დღეს კი საქ- · 
· მე ეხება მხოლოდ უთანხმოებას მეთოდებში. 

' ისინი (ფთანხმოებანი) ისე ძლიერნი არ არიან, 

რომ რასკოლი გამოიწვიონ, რომელიც 
წვის არა სურს, ჩვენ შევინარჩუნეთ ერთიანო- 

; : ბა და ამ ჩვინი ერთობის წყალობით ეკონო- 
მიურად ღარიბ ავსტრიაში პოლიტიკური 

მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია, ვიდრე 
გერმანიაში, 

ბრძოლას მიჰყავს ქვეყანა იქამდე, რომ იქ 
მთავრობა და სოციალური პირობები მერყე-. 

ვია. ვიღაცამ მოაგონა ადლერს, რომ ის თა- 
ვის ქვეყანაში ბალშევიზმს ებრძვის. ადლერი 

უპასუხებს: ჩვენ ვაკრიტიკებთ ბალშევიკებს; 

მაგრამ ვაკრიტიკებთ არა როგორც. ბურჟქოე-. 
78%, არამედ-–როგორც სოციალისტები. მენის. 

რომელსაც დიდი წშთ»ბეჭდილება 

ოფრო მეტი სამსა- 

ვიდრე ჩვენი ამ- 

| ხანაგების მუშაობამ, ის, რაც სოციალისტებ- 

ამ. 

არა- ” 

სადაც სოციალიზმის შორის : 

სჭეზის შესახებ. ა 
ახლა თაი. არ. ააა აის. იის : 

· აქვს ამის სათანადო ავტორიტეტი. ეს. ინტერ- ' 
რციოთდი კი არ არის, არამედ · "მხოლოდ 

სებობს და უაზრობა იქნებოდა მისი აბ. :) წა C ყველა. 

შევიზმი. მა“, ამ სუსტ ინტერნაციონალს, არა. მო“ ლური. ძალა 

  

   

  

    

   

  

არაი 

| ნახვა ან და მისი. "დაცინვა, მე არ. მინდა. ავა “იალიტურ- ელე! 

' ვდგევარ რა უპირველესად ყოვლისა ერთია- დ. 
ნობის წინაშე, ვ>რჩევ ორივეს. : 

არა––ამბთბს ადლერი––ის დამხენებოლ 

1 ინტერნაციონალი, 

შევიზმის შესახებ. 

სოციალისტები როგორც ურთი, ისე მეორე :' 
ინტერნაციონალიდან. შევეცადოთ ერთმანე: · 
თის გაგებას, მომქმედი ინტერწაციონალი, · 
რომლის შექმნისაკენ ჩვენ მივისწრაფით, მოი- · 
პოძებს მაშინ შეურყევილ ნიად:გს. 

აქსელროდის გამოსვლა- 

მოჰყავს მისი სიტყვა. 

ლობის (ტექსტი ჩვენ მიერ მიღებული ჯ2 პუმა. · · 

ნიტე%-ში არ არის მოყვანილი). თ. რუსეთის 
საქმეებში ჩარევის შესახებ. 

უკანასკნელ სხდომაზე, 9 აგვისტოს, , კონ-: 
ფერენციამ ერთხმად მიიღო მთელი რიგი რე- · 

ზოლიუციებისა დამონებულ ერთა. და დაიბთ 
სასარგიბლოდ. 
რეზოლიუცია (აცეასეეიიი ლიუცერჩის” კონ. '! 
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"ვის შესახებ: 
„კონფერენცია ხელახლა გამოსთქვამს · ინ- 

ტერნაციონალის წინანდელ პროტესტებს მო- 

კავშირე მთავრობების რფსეთის საქმეებში ! 
ჩარევის წინააღმდეგ, რომელი პროტესტებიც 

არის გამოთქმული როგორც ინტერნაციონა–- 

ლის აღმასრულებელი კომიტეტის, ისე მის 
ეროვნულ სექციების მიერ. 1 ი. 

ის ჰფიქრობს, რომ მას შემდეგ, რაც ომი 
დამთავრდა მთავარ ფრონტებზე, დამღუპველ 

პოლიტიკის გამო, არ არის საშუალება შისი. 
(ომის) მოსპობისა იმ ადგილებში, სადაც. 

კონფლიქტებს ჯერ კიდევ ალაგი აქვთ. 
ჰყავთ რა ჯარები რუსეთის წინა» ღმდეგ მი- 

მართული, მოკავშირე მთავრობები აშკარა 
ძალადობას ახდენენ და არ აძლევენ რუსეთის 
ხალხს უფლებას თვით ჯანაგოს თავის ბედი. 

ინტერნაციონალი სდებს რევოლიუციური 
დიქტატურის მეთოდების განხილვას შემდეგ. 
დებატებამდე; ის ამტკიცებს, რომ კაპიტალი- 
სტარი მთავრობების პოლიტიკა ყველა საბუ- 
"თებს იძლევა განვაცხადოთ, რომ ი'ხინი აგო- ' ( 
ძელებენ ომს რუსეთშე მხოლოდ იმიტომ, 

1 რომ იმ ქვეყანაში ხდება რევოლიიცია. 
ამით ისინი ხელს უწყობენ, რომ რუსეთშია 

სამოქალაქო ომი გაგრძელდეს. ამჯვარად ინ- 
ტერნაციონალის მოვალეობაა დაიცვას რუსის 

· პროლეტარიატი, რომელზედაც მა" ”შემდეგ, 
რაც მასზე ძალადობა იხმარეს კაიზერიზმმა 
და პანგერმაზიზშმა ბრესტ-ლიროვსკში, კიდევ 

ხმარობდენ ძაადობას შეთრიმები კაპიტა- 
· ლისტრური სახელმწიფოები. 

კონფერენცია პროტესტს აცხადებს იმ ფი- 

· ნანსიურ და სამხედრო დახმარების წ«ინააღმ- 

· დ.გ, რომელსაც, წინააღმდეგ რუსეთის ყველა 
· სოციალისტურ და მუშათა ორგანიზაციების 

' ერთსულოვან გადაწყვეტილებისა, მოკავშირე 
სახელმშიფონი აძლევე” კონტრ-რევოლიოცი- 

ას, რომელ!აც, დენიკინი და კოლჩაკი შეთა- 

' ურობს და რომელთაც პარიზში თავის აგენ- 
ტები ჰყავთ. 

ის ჭგშობს ამ აქტს, რომელიც არის გამო- 

წვევა მთელი დემოკრატიისა და საფრთხე 
კაპიტალისტურ მთავრობების მხრით ყველა 

· სოკიალისტური პარტიების მიმართ. 
კონფერენცია პროტესტს აცხადებს ბლო- 

კადის გაგრძელების გამო, რომელმაც შიმ 

შილსა და სასოწარკვეთილებაში ჩააგდო 100 

( 

  
; 

“რომელიც ლიუცერნშია გეწილებას რუსეთშ 
შეკრებილი, არ არის ინსტანცია, სადაც გა- შესასწავლად. კომისიი” გ. წ 

დასწყდებოდეს ყველა წყეული კითხვები: ბალ- იგი დიდ. ყურადღებას“ წებ 
ბერმანიის სოციალიზმის · ჯ · კომისიამ აღმოაჩინოს იმ. უთანხმო 

შესახებ, ნუ დაეგმობთ, თორემ მეტად ბევრის  ზეზები,. რომლებიც სოციალის 
დაგმობა» მოგვიხდებოდა... პირიქით, ვცადოთ , „ ში არსებობს, მანვე უნდა... 'გამოა“ 
ერთმანეთ" დაუახლოვდეთ ყველა ჭეშმარიტი სყიი სისოიი. 'მიზეზე: " 

“როვე მთავრობა სიამოვ ბ 
· ინტერნაციონალურ "კომი 

„ჰუმანიტეს“ ცნობით ბალშევიკების · წინა- · მორკვევაში, ი ' 

აღმდეგ ცხარე სიტყვით გამოვიდა .პ, ბ. აქ- , ლიად მიუდგომელი: და ძმური 
სელროდი, მაგ“ამ სამწუხაროდ გაზეთს · »რ · არის განწყობილი რუსეთის ( 

: : (| (ადმი მისი კეთილდღეობისა ადა 

კონფერენციამ მიიღო რეზოლიუცია:. „ორი | გულისა ის 

დიდი კითხვის შესახებ: საზავო. ხელშეკრუ- · 5 

: 
1 

# 

ფერენციის მიერ რუსეთის საქმეებში ჩარე- თ 

· ლებული გერბის გამო იძულებ 
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მარცხენა ნაპირზე · ატ. გ 
მოებს. პოლოცკის რაიონში ჩვ 
აიღო სადგური ზიაბკი,. მაგრამ. შტრ 

მართულების. ბრძოლა სწარმოე 
დასავლეთის ფრონტი. ჩვენმა. ჯ ო, 

ლით დაუტოვეს ქ. კიევი და . ' 
ახათდ პოზიციაზე ჩერნიგოვის · სამხ ეთით 
20--30 ვერსის მანძილზე. სამხრეთის _ : 

ტი. სფმის მიმართულებით ცხარე ომი |! ს 
მოებს ვოროჟბის ჩრდილოეთით. სუჟის ა 
ში ჩვენმა ჯარებმა დაიპყრეს სოფლები 11 
ვერსით სამხ. დასავლეთით (?) ხელში ! 
9 ზარბაზანი. ნოვო-ოსკოლის რ. ი ჩვენი · 
რაზმები ენერგიულათ განაგრძობენ · წინსვლას. 
ნოვო: ოსკოლისაკენ. ევსტრატოვის მიმ. : 
ლებით, სადგურ. პოდგორნოესთან ბრძ > 
დროს, ხელთ ვიგდერ, 2000 რკვე: 2 1 ტყვიის 

ხოა ხაცი, ი2 ს აირეის მიმ 
ბით ჩვენი წინსვლა გრძელდება.. 

ცინის მიმართულებით ჩვენმა · · 
ბრძოლით წინ წაიწიეს და 25 "ვერხზე ში 1. 

უახლოვდენ ქ. ცარიცინს აღმოსავლ 
"ფრონტი. ცარიცინის რაიონში ჩვენმა. 

მა აიღეს პოკროვსკოე კიაზოვკა 40. ის. · 
მანძილზე ცარიცინის აღმოსავოჯჟეთით და ენერ- · ' 
გიულის ბრძოლით განაგრძობენ წინსვლას / 
ცარიცინისაკენ ყიზლიარის მიმართულებით, 
ბუგოვინის რაიონში, 75 ვერსის მანძილ 
ხრეთ-დასავლეთით ასტრახანიდან ჩვენმა ჯა- |. 
რებმა განაახლეს წინსვლა. ო”ენბურგის რაი-. 
ონში ჩვენი ჯარი ენერგიულათ მიიწევს აკ-. 
ტიუბინსკისკენ, ორსკის რაიონში. '· ავიღეთ. : 
მთელი წყება სოფლებისა. 90--40 ვერსის. 
მანძილზე ორსკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით. 
და 60--75 ვერსის მანძილზე ჩრდილოეთით. . 
დამატებითი ცნობების მიხედვით, ორენბურ-. 
გის მსროლელთა მეხუთე დივიზიის დატყვე-. 
ვების დროს, რომელიც მოსდა ორსკის მახ- 

ლობლად, ჩვენმა ჯარმა წამოიყვანა 2000. · 

ტყვი, 17 ტყვიის მფრქვეველი, 9000 ვინ-.   მილიონ ადამიანთა არსება იმ დროს, როცა 
კონტრ- რივოლიუციას ყველაფერს აწოდებენ. · 

ინტერნაციონალი იმედს ჯამოსთქვამს, რომ : 

სოციალისტური პარტიები ყველა საშუალე- : 

ბებით ფა“დას ახდიან ამგვარ მდგომარეობის : 
შედიგებს დღა შეებრძოლებიან მათ. ის (ინ- 

ტერნაციონალ) მოუწოდებს თავის Lექციებს ძა- 

ლა დაატანონ მოკავშირე მთავრობებს. რომ 
მათ რუსეთიდან ჯარები გამოიყვანონ, ხელი · 

”- რეაქციის ყოველგვარ პოლიტიკის და.” 

ტოვკა, 228 ცხენი, 200,000 პურირსი დიდ ; 
“ მრავალი სურსათი. 2-1. 

იტალიური პრესის ცნობები · ძა აბი 

ვარშავიდან ოფიციალუ “ად. · თვწვებიან, - · 
რომ 8 აგვ. --25 აგვისტომდე · ბალშეჯიკების. · 
ფრონტიდან დავლად წაუღიათ: 465 ვაგონი, .· 
94 ორთქმავალი, 2 ჯავშნიანი · მატარებელი; . 
15 ზარბაზანი, ამუნიცია და მრავალი სამ1. 
ხედრო მასალა. ტყვეთ. .. ! 
"აფიცერი, 8700 ყყაივ ერ #. 

  

   

     



    

     

        

   

     

  

    

  

     

   

    

   

    

    

   

   
    

   

    

   

    

    

     
   
    

   

    

      

   
    

   
    

  

    
    

    
    

    

  

   
   
    

    

1 აუყოვნებლივ "ისარგებ- 

ვსტრიის კუმბარების მიერ 

ი იპოვეს ცნობილ სკულპ- 
ხერძი, რომელიც შედგე- 
ესე იგი მის სიკვდილამ- 

“ ვენეციის მუნიციპალი. 

გლლმეცლელაცათიააითბიდი იოლ, 

ერობების წარმომადგენელ- 

ა 11ს ე1ტემბერ", დილის 10 

ისის მაზრის ერობის ბინაზე 
დღიური. წესრიგი: ა) ბიუროს მო- 

არიში, ბ) ერობების მდგომარე- 

ბანი ადგილებიდან), გ) ერობა- 
ს. ორგანიზაცია. დ) საერობო დე- 
ენტრის, მაზრის და თემის ერო 
ობების ფინანსიური მდგომარეო- 

შაწირიის შ, წიმდინამე > 

ღ? იას სეირნობა ქართ- 

საქველმოქმედო. საზოგადოების 
· ' სკოლის სასარგებლოდ. : 

ია. ამიერ-კავკასიის კოოპერა- 
შირის. „კაპელამ“ დაამთავრა მო-. 

ასავლეთ საქართველოს პროვინ.--. 
სადაც გამართა 14 კონცერტი. იმ 

ებში, სადაც ჯარის ან გვარდიის ნა- · 
გბ. ' „კაპელამ“ გამართა უფასო , 
კერტები. ამ 

'· თფილისში,. კოოპერატივთა კავ 1» 
ზრა ლი აქვს მი"ხი აღმოსავლეთ ! 

ა ში გაგზავნა. 
გლისის საველე ფოსტა-ტელეგრა- ! 
შირის უფროსმა გიჩკოკიმ საგანგებო ; 

მადლობა მიუძღვნა "საქართველოს · 
კის · ფოსტა-ტელეგრაფის ოფროსს : 

არებისათვის, რომელიც გიუწიეს მას · 
ღქის უფროსმა, ისე მისჰა თანა- 

აეებმა. : 
აბა, საბუთი. 80 აგვისტოს სამხედ: · 

ისტროს, სამმართველოში გამოც- 

თადარიგო ჯარის აფიცერი კოჩა- 
რომელმაც საკომენდანტოს სახელით 

_
_
_
.
 

ერიკის დამხმარე კომიტეტებისათვის 
: ემათ. მოოზოვნა ყალბი გამოდგა, რა- 

'ხოლოს გამოტყდა კოჩაკიძე და დასძი- 
ა! ს წინეთ მან მოახერხა ნიკოლოზ 
თან ერთად ამ გზით შაქრის გა-' 

ოჩაკიძე შეიპყრეს. გამოძიება გრძელ- 

)ილ კავსაძის გუნდის მოგზაურობა, 

სთვიდან სახ. მომღერალთა გუნდი 
ძის ხელმძღვანელობით გაემგზავრება 
თ საქართველოში ლექცია-კონცერტე- 

ასამართავად, გუნდი გაემგზავრება 

ს: ხაშურში, . ყვირილაში, ქუთაის- 
ამტრედიაში, აბაშ-ში, სენაკში, ფოთ- 

იღ მანო საქართველში, ფრონტზე 
აგა. გუნდის პროგრამაში შედის 

ებით ხალხური ორიგინალური 

; გადაღებული ძველი მუსიკოსების 
გვნდს დათმობილი აქვს საკუთარი 

ესპ ბლიკის აფიცერთა ეჯონომიურ 

ბამ ინგლისელებისაგან შეიძინა 
საქრონელი,––როგორიც არის მავა- 

ა კონსერვები, შედედებული რძე, წუმ- 
მოკოლადი, „ბისკვიტი“ და სხვ, სა- 

საუკეთესო ღირსებისაა და ამასთანა- 
ვათიან ფასებშია შეძენილი. სა- 

ო _. აე მშვიტირ 
ჰყიდის როგორც თავა აწყობში ის 
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= კრებეზჭინ, 
ბული მეოთხე რაიონული კოლეჟ- | 

ველი სხდომა დანიშნულია კვირას, : 
'ი! ს. მოვალენი არიან დაესწრონ რო- | 

ახალის, ისე ძველი კოლექტივის და · 
კომისიის წევრები. ; 

; ? სექტემბერს, საღ. 4 ს. ავლა– ! 1 
ფხა. შაიო აუდიტორია- 

  

თვის შუა რიცხვებში „კაპე: 2 · 

ვა მისთვის 800 ფუთი შაქრის მიცე: · 

1 მის საკუთარ გოგრას შეუთხზავს, 
1! მაწერს: 

, ლობენ, ხოლო. სხვები თითო ნოლღმის 

სხვა ნივთები. ამის გამო. "დაატყვევეს აღნიშ- · 
ნულ ფაღავას ვაჟი და სხვები... 

აკეთის (გურია) უმაღლეს დაწყებითი წას. 
წავლებლისთვის საჭიროა ერთი მათემატიკის , 
და ერთი ფიზიკა გეოგრაფია-ბუნების მეტყვე- · 

ლების მასწავლებელი. სექტემბრიდან საLწავ- · 
ლებელს ინახავ“ ერობა. თხოვნა უნდა გაი-. 
გზავნოს ოზურგეთის სამაზრო ერობის განა- : 
ლთების განყოფილების გამგის სახელზე. 

საერთო. განათლების. პურსების ზამბეო- , 

1 ბის საყურადღებო თ. 
“. დიდი ზანი არაა მას შემდეგ, რაც თფილი- . 
სში დაარსდა საერთო განათლების კურსები 
ჩ ს პ ბის ხელმძღვანე: 
ვენი საუკეთეხო პედაგოგების _ ხელმძღვანე "ზოგადოთ იმერლების წინააღმდეგ ეწეოდენ 

' პროვოკაციას, 
ლობით. სწავლა პირველია სემესტრის განმავ- 
"ლობაში სწარმოებდა მე-7 გიმნაზიის შენობა- 
"ში (კადეტთა კორპუსში). მთავრობის დადგე- 
' წილებით ეს შენობა გადაკეთებულ იქნება Lა- 
მინისტროეგბის მოსათავსებლათ. დათხოვნის · 

· შემდეგ მსმენელებს არავითარი ცნობა არ : 
„აქვთ, თუ რა ბედი ეწია კურსებს, გავრცე- ' 
ლებულია ხმები კურსები დახურვის შესა-' 

ხებ. ეს კი, დიდ უსიამოვნებას და უიმედობას 
ჰქმნის მსმენელთა შორის. კურსების დირეჭქ- 
“ტორის განცჩადების თანახმად, დათხოვნის 
ეა. სწავლა უნდა განახლებულიყო 1-ლ' 

სექტემბრიდან, რა; სათანადოთ უნდა გამო- 
ქკეყნებულიყო პრესაში გადის სექტემბრის. 

_ პიოველი რიცხვები და არამც თუ მეცადინე- 
სიბ. მსმენელთა ხელახალი მიღებაც კი არ 
! დაწყებულა, თუმცა რიცხვი მსურველებისა 
ძალიან ბევრია. საჭიროა რაც შეიძლება მა- 
ლე გამოქვეყნებულ იქნას პრესაში როგორც 

კურსების ბედი, ისე ახალი ბინა, სადაც უნ- 
და მომავალში დაიწყოს მეცადინეობა, 

მსმენელთა შმსოჩილიბიდ. 
ლეო ორაგველიძე. 

ერMმნული ნა'არ-ჰეჰიქბი 
(ბ. ლ. კიკაბიძის პასუხის გამო). 

გვიან წავიკითხე ბ. ლ. კიკაბიძის სამაგა- 

: ლითო ნაწ.რმოები ჩემ საპასუხოთ. მთელს 
ბორჩალოს მაზრაში, რომლის მწარე ბედსაც 

: ასე აუჩუყებია ბ. ლ. კიკაჩიძის ჩვილი გო- 
“ლი, სამწუხაროთ, ერთი ცალიც არ მოდის 
„პიტალო კლდე“ და ამ მიზეზის გაზო აქამ- 

· დის უპასახუთ დამრჩა კიკაბიძის ნაცოდვი- 

ლევი. 
ბ. კიკაბიძე ბორჩალოდან ხელცარიელი 

დაბრუნდა. წყეულმა ესდეკებმა იქაც ერთი 
ხმაც არ არგუნეს მის პარტიას და რაღა გა- 
საკვიოველია, რომ თავის გასამართლებელ 

“საბუთს დაეძებს და ერთი ძკვეხარას არაკის 
იყოს, სცდილობს თავისი ჩვეულებრივი 

მარცხი ვინმეს გადააბრალოს. საქვეყნოთ აც- 
; ხაღებ“ “ყველაფერი, რაც ქვეყანაზე უბედუ· 
რება ხდება, ს ულ მარტო. რამიშვილის 
ლიაო.. 

კიდევაც აზიტომ არევია ასე გზა-კვალი ბ. 
კიკაბიძეს და თუ ს.დმე რაიმე გაუგონია, ან 

ყველას. მე 

ჯერ მარტო ის რათ ღირს, რომ კიკაბიძემ 

უკვდავ ჩეხოვის „ორატო“ისავით“ არც კი 
იცის, ვისთან აჟვს საქმე და ვინ მოსთვლის, 

რა და რა თანამდებობას არ მაკისრებს, 
„ბორჩალოს ემისარი, მთავრობის წარმომა- 
დგენელი, პროპაგანდისტი, მაზრის მმართვე- 

ლო დიქტატორი“ და კიდევ რა გინდა სუ- 
ლო და გულო. ის კი ვერ გაუგია ამ მართ- 
ლაც უმგვანო მწერალს, რომ ბორჩალოს 
მაზრაში მე ვარ მხორღოდ და მხოლოდ მი- 
წათ-მოქმედების მინისტრის რწმუნებული და, 
როგორც ასეთს, არავითარი საქმე და კავში- 

რი არა მაქვს არც მაზრის მმართვა გამგეო 
ბასთან და არც მის ადმინისტრაციასთან. აბა 
რაიმე დიქტატურაზე ლაპარაკი ხომ სასაცი· 
ლოა და მეტი არაფერი. ჩემი მოვალეობაა 

აგრარულ რეფორმის ხელის შეწყობა და მისი 
წესიერასთ გატარება. საამისოთ კი ჩვ.ნ 
გვაქვს ყეელასათვის ცნობილი მიწის კანონე- 

ბი და მეც ამ კანონის თანახმათ ვმუშაობ 

შეძლებისა დაგვარათ. რა ვუყოთ, რომ ქო- 
'-ბულოვ ორბელიანების იდეოლოგს ბ. ლ. კი- 

კაბიძეს და კომპანიას არ მოსწონთ ეს კანო- 

: ნი და მის საწინააღმდეგოთ ტყუილ უბრა: 
· ლოთ ამდენი ტყვია-წამალი დახარჯეს ბორ- 
ჩალოს' მაზრაში? საინტერესოა, რომ კიკაბი- 

: ძე ამავე დროს სრულებით არ იცნობს ჩვენს 
: აგრარულ კანონებს და მისი ცხოვრებაში გა- 
· ტარების წესებს. რომ ასე არა, აბა რომელი 
: ჭკუაში მყოფელი იტყოდა „რამიშვილის ბორ- 
ჩალოს ფავორიტები ორ-ორ ნორმას ღებუ- 

ღირ- 

სიც. ვერ გამხდარანო%რ, აბა რა უნდა მო 

ი პმის კაიაა 'ბ, კიკაბიძის არდა 

'სდგომიათ ყელზე და ის ახ”ჩობთ, 

უთ“ 
შაი. არამედ "ამისთვის · განსაკუთრებული 

! : ი “მიმღები კომისია, რომლის აქტებს ამტკი: 
ექიმ ა-ის ბინიდან. გატაცებული. სხვადა- ! ' ცებს აჭრარფლ რეფორმათა განყოფილება, 

· სადაც კანონის ძალით შეუძლის მიმართოს 
“ საჩივრით ყველა უკმაყოფილომ. მე კი პირა· 

· დათ ბ. კიკაბიძე ვერ დამისახელებს ვერც 
; ერთ მაგალითს იმისას, რომ ჩემგან, ან ჩემის 

'“ ზეგავლენით საზოგადოთ ვინმეს ნორმა მის- 
ცემოდეს აბა ფავორიტებზე ლაპარაკი ეს 
კიკაბიძის საკუთარი ფანტაზიიL! ნაყოფია და 
· მეტი არაფერი. რა ენაღვლება, სთქვა და 
; წავიდა. რას დაგიდევს ბ. კიკაბიძე ფაქ. 
” ტების დ»სახელების, კანონებისა დაწესების 
„' ცოდნას. 

ეხლა კიდევ მათ ჯვა” ათ რამიშვილები და- 
ასეა, 

ხოლმე, ერთხელ თავქვე დაქანებული კაცის 
საქმე: ჯერ იყო და ბ, კიკაბიძე და კომპ. სა- 

შემდეგ; გადავიდენ კერძოთ 
გურიაზე, ეხლა გვარებამდისაც ჩამოხირდა 

'მეატლან და ასე მიექანებიან უფსკრულისა- 
“ჯინ, სანამ საბოლაოთ არ მოიტეყხენ კი- 

ერს. ) 

გავყვეთ ქვევით, 
ბ, კიკაბიძემ მშვენიერათ იცოდა, თუ ვინ 

და რისთვის წაიღო ავეჯი ყოფილ მემამულე 
გ. ორბელიანის სახლიდან. მაგრამ მაინც 

ჭორაობს, ეგებ ვინმე გულუბრყვილომ დამი- 
ჯეროსო. 

ბ. კიკაბიძისთანა ურიგო მეგაზეთეების წყა 
ლობით იძულებული ვარ მოკლეთ გავაცნო 
მკითზველს ამ საქმის ნამდვილი ისტორია, და 
მით სათელ-ვყო კიკაბიძის მართლა; და ომგ. 

ვანო საქციელი, როგორც ამ შემთხვევაში, ისე 
ყველა დანარჩენში, აი საქმე რაშია: ორბე- 
ლიანის მიწა ს ტანძიაში თავის შენობითა 
და ინვინტარით კანონის ძალით გადასუ”ია 
სახელმწიფო ფონდში. აი ამ სახლის ზოგიე- 
რთი მორთულობა კანონიერის გზით და სა- 
თანადო სიის შედგენით გადმოფტანია დროე- 

ბით სასარგებლოთ ბორჩალოს მაზრის ერო- 
ბის ახალ გამგეობას. საინტერესოა, “რომ ამ 
დროს ბ. კიკაბიძეც იქ ბრძანებფლა. ჩემზე 

' უკეთაც სცოდნია ამ საქმის ნამდვილი გარე- 
მოება და ამის შემდეგ გაუწითლებლათ გა- 

მომდგარა და სწერს თავის „პიტალოში": 
„ამ აგენტს (ე. ი. მე) მოსაგონი აქვს აგრე- 
თვე ისიც, რომ მხოლოდ მას ეკუთვნის მუ- 
შაობა და კიდევ ახალი აღელვების გამოწვევა 
გ. ორბელიანის სახლის უკანონოთ გახსნისა 

და შიგ შენახულ ბჭეჯის ინტერნაციონალუა- ლ 

რათ გაყოფისა“-ო 
სჩანს” ი აცაასაფხა მჭერლებს შუბლიც „პი. 

ტალო% ჰქონიათ, თორემ ისე აბა რა სათქმე- 

ლი იყო: ერობამ ავეჯი წამოიღო და ეს რა- 
მიშვილის ბრალიაო. ამასაც რომ თავი დავა- 

ნებოთ, ერთი ვკითხოთ ბ. კიკაბიძეს:––რა 

აღელვების გამოწვევა შეუძლია ყოფილ მე- 
მამულე ორბელიანი“ ადგილობრივი გლეხე- 
ბის ოფლით გაშენებულ და ეხლა რევოლიუ- 

ციის ' კანონით სახელმწიფო გადასულ სასახ. 
ლიდა5 მთელი მაზრის ერობის საჭიროებისავ 

თვის ავეჯის გამოტანა? თუ მართალი ნე- 

ბავს ბ. კიკაბიძეს, მოვახსენებ, რომ პირიქით 
აღელვებას გამოიწვევდა, ეს ავეჯი რომ თი- 
თონ ორბელიანს წაეღო და არა ისეთ საზო- 
გადოებრივ დაწესებულებას, როგორიც · არის 

სამაზრო ერობა. 

აბა კაი ბიჭი იყო კიკაბიძე და ეთქვა 
იქვე გლეხებისათვის: ეს სახლი ორბელიანის, 
თქვენი ბატონის არის, და ხელი აჯ ახ- 
ლოთ. 

ბ. კიკაბიძეს რათ სჭირია იმის ცოდნა, 
რომ ორბელიანის აგენტებმა კიდევაც სცადეს 
ამ სახლის ჩუმათ გაყიდვა, მაგრამ სწორეთ 

იმ ხალხმა არ მისცა ამის ნება, რომელიც 
ეხლა ბ. კიკაბიძის სიტყვით, ასე ღელავს ამ 

ამბის გამო, 
არა ბ, კიკაბიძეყ, ამისთვის არავინ 

ღელავს და არც აღელდება, გარდა ალბათ 
თვით ყოფილ მემამულე ორბელიანისა და მა- 
სთან ერთად თქვენი ჩვილი 

ვადური გულისა. ეს რომ ასეა, იქიდანაც 

სჩანს, რომ იმ სოფლის გლეხებს1V სადაც 

ეს ამბავი მოხდა, თქვენთვის ერთი ხჭაც არ 

მოუციათ მარა თქვენი გონება იმდენათ 2 

დაუბრმავებია ჩემი სახელის ტალახში მოსვ- 

რის სურვილს, რომ აღარც კი ფიქრობთ 

იმაზე, რასაც სწერთ და მით მხოლოდ თა- 
ვის თავს იგდებთ სამასხარაოთ. 

მარა ბ. კიკაბიძე ამასაც არ სჯერდება, ის 

განაგრძობს თავის ნაცარ-ქექიობას და სცდი- 
ლობს ბორჩალის შესაებ ახალი მო 

რიგი პროვოკაცია შეთხზას. იჭი საქვეყნოდ 

გაჰყვირის: არიქა, უშეელეთ, ა„რამიშვი- 

ლის პოლიტიკი წყალობით დინჯი ·ბორ- 
ჩალო იტანჯება, ხალხი გმინავს, ღმუის, 

სსაიიბს "აღარ ენდობა, მის ფულებს აღარ 
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კიკაბიძევ! თქვენდა სამწ ს ფელლ- ი 
ზვარი ბორჩალოში ა > თ 1 4 ე ყ 
ხედავად თქვენი აქეთკენ მიმართული მეცა. 

“ ეობისა, იმედია, არ მომავალში მოხდე- 

ბა. პირიქით, თქვენდა სამწუხაროდ, ბორჩა- 
ლოს მაზრა დიღი კმაყოფილიც არის ჩვინი 
მთავრობის პოლიტიკისა და განსაკუთრებით 

ი იმ აგრარული რეფორმისა, რომელი 
თქვენ ხე მოსეეწებას იკი ვთ, ეს ი «მუნე. 
მშვინივრათ დაინახეთ აქ და სწორედ ეს გი- 

კლავთ გულ“, თორემ როდის იყო, რომ 

თქვენ ჩვენი მთას კრობისადმი ხალბის. ონდობ- 
ლოჩა გაღონებდათ? 

რაც შეეხება მარალი ჩემს მუშაობას ბორ- 

ჩალოს მაზრაზი, ამაზე მე არას ვიტყვი. დეე, 
ის თვით ხალხმა და იმ პირებმა დააფასონ, 
ვისაც მართლა ხალხის კეთილ-დღეობა და · 

არა ორბელიანების სახლები და ავეჯები. აინ 
ტერესებთ. რაც შეეხება აგრეთვე მაზრის ად- 

მინისტრაციი!, თუ სხვა ვინმე ბნელი პირთვ- 
წების ზოგიენთ ბოროტ-მოქმედებას, შესა- 

ძლებელია ამას მართაც ჰქონდეს "ადგილი, 
მარა თქვენ რომ სიმ» ართლგ გაინტერესებდეს 

და არა პირადათ ჩემი დამცირება, მაშინ იმა- 
ს:ც გაიგებდით, “ომ ახეთ პირებთან მე არა- 
ვითარი საერთო არა მაქვს და მათაც ისე ვე- 
ბრძვი, როგორც თქვენს აქა«რ მავნე მოქმე- 

დებას ვებრძოდი. ამავე მიზნით მიედ-მოედე- 

ბით თქვენ რაღაც ზედმერ გადასახადებზე, 
ღალებზე და სხვა ასეთებზე. თუ მოქალაქეო- 
ბა და გამბედაობა შეგწევთ, პირდაპირ, კონ- 
კრეტიტლი ფაქტები დაასახელეთ, თორემ 
აჩეთი საერთო ფრაზების წამოსროლით თქვენ 

შეცდომაში ვერავის შეიყვანთ, მხოლოდ გო- 
გოლის ფ=ნტერ აფიცერის 
თავს გაამათრახებთ. 

მაშ რაშია საქმე, რამ აამხედრა ბ. კიკაბი- 

ძე ასე შეუბრალებლათ მაინ და მაინც რა- 
მიშვილის წინააღმდეგ, რატომ , სხვებზე არა- 

ფერს სწერსო,-–იკითხავს შეიძლება მკითხვე· 
ლი. მოგახსენებთ:-––ორმა გარემოებამ. ერთი- 

ჩემმა წერილმა კიკაბიძის და მისი აგენტების 

პროვოკაციულ მოღვაწეობაზე ბორჩალოს მაზ- 
რაში. (იხ, „ერთ". # 1/5) მართალია, 'მა- 

შინ ბ. კიკაბიძე აქ ცოტას მორცხვობდა და 
ჩვენს შეკითხვაზე სიმონიშვილის ყოფაქტივის 

შესახებ, ასე გვიპასფხებდა: რა ვქნა, მეც არ 

მომწონს მისი საქციელი, მარა ჩვენ სხვა არა- 
ვინ გვყავს აქ სამუშაოთო. ვიტყვი მეტსაც, 

ის გადაჭრით ვერც კი ამბობდა სიმონიშვი- 

ლი ჩვენი პარტიის წევრი და ოთფიციალირი 
აგენტიაო. ეხლა კი დახე მის უდტრიფრობას: 

ნიღაბი სრულებით ჩამოფხსნია და აშკარათ 
გამოდის სიმონიშვილის დამცველათ, მარა აქ 

მის წინ ამართულია მთელი რიგი წერილო- 
ბით საბუთებისა და ისიც ასე: მორცხვათ უვ- 
ლის გვერდს ამ საკითხს. 

არის მეორე გარემოებაც, რომლი! შესახებ 
კიკაბიძე კრინტსაც არა სძრავს, რადგან არ 

ჰყოფნია, გამბედაობა მისი დასახელებისა, ეხ- 
ლა მე ვუშველი და მოვაგონებ იშ საღამოს, 

როცა იგი თავ ქუდ მოგლეჯილი გარბოდა 
ეკატერინოფელდის ქუჩაზე ღა წელში სამათ 

მოხრილი ღობე-ყორეს ეფარებოდა, რათა თა- · 

ვი გადაერჩინა შესაფერი სასჯელისაგან, სი- 

მონიშვილის შესაჩებ ჩემი შეკითხეის დროს 
ჩემდამი მომართფულ უშვერი სიტყვებისათვის. 

ამით ვათავებ ამ ჟამათ ბ. კიკაბიძის პა- 
სუხს. 

დასასრულ, ბ. კიკაბიძე კიდევ გვპირდება 
ბორჩალოში ჩემი საქმიანობის შესახებ წერას, 

„თუ შემთხქევა მიეცა“. შემთხვევა ფთუოდ 

მიეცემა, რადგან ამაზე უკეთესს რაღას იზამს · 
უებრო პიტალოელი მწერალი?! და ჩვენც 

სიამოვნებით მოველით ახალ შემთხვევას მისი 
დიდი ყურების ერთხელ კიდეც მაგრათ ' ასა. 

რაფ. რამიშვილი. 

რპინჩს გზაზე 
„ერთობის“ ერთ-ერთ M# ში მოთავსებული 

იყო. >. კუპრაშვილის შენიშკია იმის შესა- 

ხებ, ვითომც ბაქანის გაკეთების საქმე სად-. 
გურ ნიგოითისა და ლანჩხუთს შუა შეჩერებუ-. 

ცოლივით თავის 

ლია, რადგან ადგილობრივი საზოგადოებები აა 

ვერ შეთანხმებულან, თუ რა ადგილას გაკეთე- 

ბულიყო ბაქ:ნი და რკინის გზის ადმინ, სთ ი შოას. 

ციაც ამ საკითხის გამორკვევას არ 1: 

ჯეროვან ყურადღებას. 

ვაცხადებ საზოგადოების საყურადღა, 

ბამ სამმართველოს აზრით, აღნიშნულ 

დარბენაზე არც ერთ ალაგას არ «4 _ 

ყოფილიყო ბაქანი და უკანასკნელად აშ ატას : 

ხვის გადაწყვეტა მივანდეთ საოლქო ერობას, · 
რომელიც ჩვენ დაგვეთანხმა და მი». გათავდა 
საქმე. | 

საქართ. რკინის გზის ეკსპლოატაციის უფ: 

როსი აბელაშვილი. 
პრაადვანაააუბრბის; 
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დაამესფე გია აათაშოუადიიაბხალა ტომთა აბ აგაბიბდბი ლდ ებია საბ ბაევრ ბ ბაატაატა ააა ა აააცტაბაბცვვი 

ს.-5, პარტჩაში 
_ 

_-_ 

ა იუხიბა. 1 სვაეჯეთს +. ა. ვაგოწ- 
რეზოლითცია სასამართლოსი ნოე: ალექსის პარკის სადგომში მოხდა დეპოს მუშა- სამ- 

ძე გიორგაძის პარტიიდან გარიცხვის შესახებ. სახურეთა საზოგადო კრება. მოხსენება. 
კეთა დამფუძნებელ კრების წევრმა ამხ. პავშა- 
ნიძემ გარეშე და შინაურ. მდგომარეობაზე. 
ილაპარაკეს აგრეთვე მოწინააღმდ 
რებმაც, „რომლებმაც გარკვეული · უქმი. 

სასამართლომ, იქონია რა მსჯელობა ნოე 
გიორგაძის ახსნა-განმარტების. შემდეგ გამოი- 

ტანა. შემდეგი დადგენილება: · სასამართლო 
გაეცნო რა იჭ წარმოდჯენილ მასალას, რომე: 

ლიც იმყოფებოდა მეორე რაიონის მცირე კო- 
ლექტივის განკარგულებაში, და მოისმინა-რა 

განმარტება. · ბრალდებულ ნოე გიორგაძის, 
პარტიულ სასამართლოს აჩქარებულად მიაჩ- 
წია ეს განჩინება,=–რომელიც იქნა გამოტანი- 

უხი. მიმ.. 

ლისაგან. · უკანასკნელი. სიტყვა წარმოსთქვა ' _ 
მომხსენებელმა; რის შემდეგ კრებამ. მიიღო · 
შემდეგი რეზოლიუცია: „მოვისმინეთ · მოხ- · 

სინება დამფუძნებელ კრების წევრის კავა. · 

ა გაა- 

ღეს ამ. გ. ბახტაძის, წულაიას, და ბალიაშვი- . ,. >. 

    

   

        

   
    

  

   

     

      

     

    

   

  

შინაგან ის მვალტიი ააა ტ 
ოთ. "განყოფილება ამით სა. > 

"4 იყიდება 

  

  
  

    
  

ი 2 ივლისს” რკინის გზის სამმართველოს ძისა გარეშე და შინაური პოლიტიკის _ შესა- | იც “ 

შვე ალევის პიერ, და დადასტურებული ხებ, დეპოს, მუშა-მოსამსახურეთა სა; (ოთ) : » ქველი. ესლი. ა : 
94 ივლისს მე-9 რაიონული კოლექტივის 'მი- კრება მიესალმება დამფუძნებელ პრის. „რო- ; ერთი ი ბობე ით. წაბილ ირაუიტ  ხღალბვანი ა : 
ერ–-ყველა იმ საბუთების მიხედვით, რომე- მელიც მუშაობს დემოკრატიის . „საკვთილდღე- თონ. აუდან. ბიო“ (აცვა "მეეტლე ! : 

ლიც იყო მათ განკარგულებაში, გიორგამის ოთ» უცხადებთ მას. სრულ „ნდობას და' ვიმე- (აა 'შაფ მ! „არაი. თუ. ! 

პარტიიდან გარიცხვი“ შესახებ· პარტიული დოვნებთ შემდეგშიაც ივლის ერთხელ. „არჩეუ- | | (58. 813. 
სასამართლო ეთანხმება საგამომძიებლო კომი- - რაბ რარღლაცა- მიჰყავს დემოკრატია ს აგა ამრა ა, ახლით. ახი 

( 6 , ა აძა, ისა, 88კ) აგა ა. ბავმვთა 
ა ბალის ს ეს არის ნაჩქარევი დ გ შის ძე მდივანი L – : (მყო პასრმის 6-" აბამდე- არების 

! “ლის მეს % 8. ავშ რ უდიტორიის 
1. ღებულობს-რა ყველა ზემო ნაჩვენებ სა." ს I . : პალა 

ბუთებს მხედველობაში, ამხ. გიორგაძე დარ- | 5 წ” ო ე ი გ8იLC ც ჩ 8. დაექემი: დ. 8. დამასიზმილი, თ 

ჩეს პარტიაში. 

2. რაც შეეხება გიორგაძის საერთო მოქმე- 

დებას, ამ შემთხვევაშიც ეთანხმება სასამართ- 
ლო ქომიჯისს დას, კვნას, და სცნობს ზოგიერთ 

მის საბაში შეუსაბამო და შემცდარ ნა- 

ბიჯე გს რისთვისა აც პარტიული სასამართლო 

აძლევს შენიშვნას, და რელ ითხილებს ამხ. გი 

ი თავი! ს მქმედებას 
ა ნაბ. 

ორგანიზაციუთ ·დის/ციპლი- 

“ ს. გურჯაანი (კახეთი). აგვისტოს 93 ახ- 

ცლის სამხდრო სასანიტარო სამკურნალო- 
“ში მყოფ გვარდიელთა და. ჯარისკაცთა სა- 
სარგებლოდ გამართულ იქნა წარმოდგენა სა- '. 
ღამო კაბარე ვახშამით. 
+ მოქმედ. კომედია ცაგარლისა 

ოქმე: დღე 

ორგაძე”, 
უთანხ ბებდეს 

ნას, 

რომ მომაგალშ 

ნე კარბელაშვილი ქარცივაძი!ა, „ელენე, არ | 

ილოს თავმჯდომარე ილ. ბადრიძე. ტევისა, ბ-ნი არჩილ. ციხისთავი, 
:.ს არარი გრ. ურუშაძე. 

ღღ 

! მსახიობი), ირაკლი გ. მაღალაშვილი,. ვახტ.. 

ბათუმის ს, დ. ორგანიზაციას განსვენებულ- · როშვილი და სხვა. · წარმოდგენის წინ ნაჩვე · 

  

წარმოდგენილი იყო ბ. 
„ბაიყუში“ : 

1 მოქმ. ვოდევილი „დათვი“. მონაწილეობას ს 

ღებულობდნენ სცენის მოყვარენი: ქალ-ნი ელე- " 

; წილის ასული ციხისთავი, სავიცკისა, „ლაზა- ლს . 

რდტუდიის L> 

' თუხარელი, დავ. გაბრუოაშვილი, სოსო ნატ- გ 

    

   

    

მებს. გავშვთა ოსამოშრას არულნავთ.” 

““ წ ის . წს არს. ს. V. 834 გში აბს „ბინა: აე 

  

   

        

   

  

   
   

  

   

  

  

  მა ამხანაგმა კოტე ბაღათურიამ, რთმელიც ნები იყო ცოცხალი სურათები დაჭრილები-, 

ამ ორგანიზაციის ქტ ა 

ანდერძათ დაუტოვა 5,900 მანეთი. 

ოორააალია თხ 1 L ღერა:, „ქართული ჰიმნი", 

მექათა მორჩის : L ხმალს იპკარბ, „მიყვარს · მახა · და 

2 % (წანმოფაენის შემდეგ გაიმართა ცეკვა-თამ ” 

თფილისი. 3 სექტემბერს სამხედრო საგარ-; ში. საღამოს განმავლობაში“ უკრავდა მე-' 

ნიზონო პურის საცხობში შესდგა ამავე პუ-? პოლკის სამხედრო. მუსიკა. ხალზი ბლომად #. 

რის. საცხობის მუოშა:მოსამსახურეთა საერთო ' დაესწრო და კმაყოფილიც დარჩა. აა ქ5. 

კრი რა: ო ავმჯღომარეთ არჩეულ იქნა: კ. პეშ 3 83 "შემოსავალი იყო ცხრა ათას ასი (9100). 18. 8 · 

მდივნათ ს. ორაგფელიძე, სხვა კითხვათა . | ხარჯი აღმოჩნდა შვიდი ათასი (7900) მანეთი.' კო, 

ხელით 
ბული იყო გაზ. 

198 ში, „გ.ბ. 

მიერ. სადაც ვითომ . გამგე „ მელაძე · მუშე- წ ყორჩიბაშს; შს, რომლებმაც დახმარება აღმოგვი“ 

ბის მოთხოვნილებებს , არ აკმაყოფი ·ლებდეს 1 ჩინეს როგორც პირადის. შრომით, ისე მატე “ 
და მუშებს გადაეწყვიტოთ მუშაობა შეაჩერონ ! | რიალურის მხრით. 

„ერთობის“ 

და. დაადგინა:, გამოეცხადოს, · მათ სასტიკი, ვალებით უღრმეს მადლობის უძღვნით ყვილა 

გულის წყრომა გაზეთის ფურცლებზე. ასეთი # აქ ჩამოთვლილ პირებს. საღამოს მომწყობთა- 
ჭორის მოთავსებისათვის, რომლითაც ტყუილ! გამი მალ. ანთელავა. 

უბრალოთ ჩირქს სცხებს, . როგორც გამგეს, 5, (24-99) 2 

აგრეთვე თვით მუშების სახელსაც და წინა-. ს, პოკნარი. (საჯევაზოს მხარე). 17 აგვის 
დადება მიეცათ, რომ შ ,მდეგში ასეთები არ”ტოს სოფელ პჭოკნარში შემდგარ სახალხო, 
განმეორებულიცობ; აგრეთვე „, კრებამ დაა- : კრებაზე, რომელსაც დაესწრო, , 500 მდე . ქა“ 

დგინა, რომ ასეთები კიდევ შემდეგში: არჯ ლი და. კაცი, დამფუძნებელი კრების წევრმა 

მოხდეს და რეღაქციაც უხერხულ მდგომარე-ჯ ამხ, ფილიპე გლახუნის ძე ლორიამ მოხსენე- 
ობაში ჩაყენებული არ იგნას, წერ „ილები,“ ბა გააკეთა. დამფუძნებელი რეზის პირველი 

რომლებიც მუშების სახელით გაგზავნილი იქ-'? სესიის მუშაობის შესახებ. დამსწრე საზოგა 
ნება რედაქციაში დასაბეჭდათ, შემოწმებული : დოება, გულმოდგინეთ უსმენდა 

იქნას, წინდაწინ თვით მფშების ან ადგილოლს სიტყვ»ს. დასასრულ ტაშის კვრით და დიდის 

ბრივ მუშების კობიტეტის მიერ. | მადლობით დააჯილდოვეს. შენიდობეთი შეენ. 

კრების თავმჯდომარე კ. პეშკო, 

მდივანი ს, . ორაგველიძე, 4 რომლითაც ხალხი იწონებს დამფუძნებელი 
წ, 1 კრების და, მთავრობის მუშაობას და აღოთ- 

დღგ ეთლული- 25 აგვი! სტოს დამ მფუძნე “ ქვამს, რომ ყოველთვის მზათ არიან მხარი 
ბელ კრების წევრის პავლე წულაიას წინა აღი. , დაუჭირონ მთავრობას ხალხისთვის სასარგებ- 

  

  

დებით მოწვეული იყო საერთო კრება, ნავთ- ' ლო სახელმწიფო მოღვაწეობაში. დეპუტატს : 

ლუღის რაიონულ კავშირისა და კახეთის რკ.” მისცეს სხვადასხვა შეკითხვები, რომლებზე- ! 
გზის ნავთლუღ.მუშ.-ოსამსახურევბისა. კრება. დაც ჯეროვანი განმარტებითი პასუხი მიიღეს. 

გახსნა ნავთლუღის რაიონულ „გამგეობის თავ- „ მელქისედექი. 
მჯდომარემ ამხ. სიო ჟღენტმა. მოხსენება გბ; 
აკეთა ამხ. პ. წულაიამ მთავრობას და” დამ-; ბანცხადებანი _ 

ფუძნებელი კრების მუშაობაზე. ჭ 
შეკითხვების და, განმარტების შემდეგ კრე- . ა აუთბი წ. 

ბამ ერთხმიდ მიიღო შემდეგი რეზოლითცია: „ 

ჟმოისმინა რა ნავთლუღის რაიონის და კახე- : 

ს ნავთლუღის მუშა:მო"ამსახურვების შეერ- 

ო
ს
ა
ა
თ
ვ
ი
თ
 

გუპლალტერი 

იური მოღვაწე იყო, ' საგან, რის შემდეგ თვეთ დაჭრილებისგან, წ. . 
( შემდგარმა ხორომ იმღერა რამოდენიმე. სიმ- 1 

„ქართველო ხელი 1 
სხვა. 85. 

შორის, რომლებიც წესრიგში იყო, კრებამ · ფმინდა, შემოსავალი დარჩა ორი ათასზე მე-.. 
იმსჯელა იმ წერილების წესახებ, , რომლებიც · ტი. საღამოს მომწყობთა წრე დაქრილების 5 გი, 

თვით მუშების, დაუკითხავათ და, მუშების სა- ს (იახელიბ უღრმეს მადლობას. ' უცხადებს ზე- !# 

, ყალბ ცნობებზე აგებული, მოთავსე- გ მოხსენებულ , წარმოდგენაში მონაწილეობის! 

M.# 195 და! მიმღებ პირთ. გულითადი მადლობას უძღვ- 7. 

მუშათაგანის „და მ. ისაკაძის ჭ ნით ბ ნნ ექი? დიმ. ახვლედიანს, გ. რუსიევ- 7 

და სხვა. კრებ«მ ყოველივე ეს ცნობა უარჰყო - დაჭრილ გვარდიელთა და აკრ. საერ დაა L. 

კ 9 და 10 სე ტ. სოფ. დიდ-ეგიხაი? 

დეპუტატის ' 

: ზოლიუცი: ში, რომელიც წაკითხულ იქნა და”? 

ქართულის მცოდნე ადრესი: ჟელეზნი რიადი 1 

   

  

      
  

სსფაქტრრს მ. ს აახდაიბითიი. 
ოფილი ასისტენტი 

სვირი” გოს 

   
     
   

         

   

  

   
   
   
   

  

   

    

   

     

ისი8თ?! 
საულის: 1. -თ 

- '' ტის კლინიკისა. 

2ირ5 
ათმყოფობანი. ამორ 

მამეეე ბომი 
2   

  
  

პეცხლიერა. დოვიი. 15 .> 

–. (ი! ბირჟა შია ო ზ 21 219. 
სათიბის ბს „მოძრავი. ხუფხებ ს ჩვენ მღუ შაბათს, 6ს ა აკვე : 

„ჭვირას, 2, სექტ ს. ეწერში. 3) ორშ ათ 8 ომში, V. საანეთმი” შტ. ა 
· ხუთშაბათს, 11 უდა “ს, > 

და. შაზათს, 12", "და: 18. „სექტ. კულა 

1 და. სლვვები კურსები ივანე ზაქარია! სგ" ერ. 
2 2 8 კლი 'წე 

ა, არადაფოლი ე. წეცადიშე 
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პრო.ზრამა: 1) „ოთხ მოქაედ ბია რე რამა თაი 
არესრლიუცირნების, 2). ს: რა 
ატა ი იქნება დაჯ 
ანშ” 6 სეჭ ტ. . 9 ა რნეზი, ჩვ მიის. 'მოხს 

1) თუ რა არის შრომის ა პიოქა და 2) ჩვენი დ 
7 სექტემბერს საქართველოს დემოკრატიული რე 

= „საქველმოქმედო „სა! სმოტაიარბ: 
"სახალგო. განათლ მას. სამინისტ“ 

'ბუპღალტ; 
ორივე Lქესისათვის. ფლრუსნე ბის ; განურ ელა ლად 

ალ. მ, სსსაIს731რისა 
| (წელიწადი მეორე). ბუპღალტერიის Lწავლა, კანტორის. საქმის. "ცოდნა. დ. “ა უტა. | 
ლი საგნების შეთვისება მოწყობილია პრაქტიკულად. წესდების გაგება და კურსებზე: 
ყოველდღე დილის 9 –-12 საათ.. და. 4-7 საათამდე. . მისამართი: _ “ თფილისი, _ 

_– უბანი, წკნჟთის ქუჩის. ახლოს). საღი" “ 9, ._. სახეხიედ, - _ 

_ წიგნის გამშმსემლჩბა. აღ. სრსმ/ძჩს. წს ამსანაგო | 
ეჭდება და მალე გამოვა გასასყიდათ. შემდეგი. წიგნები: 

1) ალ. წერეიელI--ესოფლერ ჩსტჩრია. 
ო ნაწილათ. სურათებით. გამოდის -ორ 'წიგნათ. „ წიგნები. დაშა გ ანათ 7 · _ 

სტროდან სკოლებში სახმარებ; გელ უგრათეერის სამინი 

526, უზნაქე–ქმე6ი II ,სტMრჩს ეგვიბტე და ველთა - 

  

  

      

    ბულმა საზოგადო „კრებამ თოშეთ დამ. M# 9, კანტორა კოჩიაშვილისა, 5-6 საათამდე. 

  

არმნებელ კ კრების წევრის ამხ. წულსისს ი (9-21) 
? ვ„წბვრობის «ხა. ნაბიჯების და დამ- 

თ კუძნ, კრების მუშაობის პოლიტიკაზე, კრება იქეიდე ბ.ა 
ს“ რულია ად იზიარებს მათ პოლიტ. კას და აღუ ბ 

თქვა?ს ყოვვლივე დახმა“ “ებას საქ./ თველოს უხლა დ ტერ წ ა 
'M22 იბას და დამფუძნ პებელი გ”ების დაცვას ს, ტარუამვილისა 

და თუ საჭირო იქნება იარაღით ხელში, რო- წერა-კითხვისა და. „განათლების“ მაღაზიაში, ! 
გორც ერთი კაცი გამოვალთ  მრწედე. იბეჭდება ს, გლახაშვილის ნაწერების პერვე- 

ბაზე“. ა. ჩხენიშელი, ლი ტომი. >". 

29% > 
«ნარმანივიი რირი 

+ 

მათ 

გრი 1 გ ერე ავე უმწევარ ბატ თ ლლ ემი ვლტ, თათ ვრ ლი ვვალობეჭაი 
32 ზიგა ენიისთაიასთ 2 ლამი იდა ვრვინბით ბრარბნი 

ბათ ი ულვე, ს (ტ-8%. ი რემაბიი. 
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; საშვალო საუკუნოები. მა მ 

ა სარგის, პაპსმაძქ. საასრიველჩს II 
რე ბაბიც მშპღე სსკარმველუს (სMრია 

„ახალი ხანა. (მეთევქსმეტ “მეოცე საუკ.) გიმნაზიის მეოთხე 

ს? მიი (სძსრიIმედჩს, სტრეს, აპალა რაოამი8. 
“ გიმნაზიის მეშვიდე კლასი 

წ) ნ) მისივე. მ, ალე ისარმა | სსრიმელუსი. 
იის მესამე კლასის წიგნე: ტი. საგანგებოთ. შე კითი 

აქვს მაის, ს. კაკაბაძეს განათლების · ხრანტიოს მი ედ. 1. - 
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