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        ანებას, და ელას ხელმძღვანელათაც მო” 

ინება. ავეანს : 
ძველი ევროპა აოარების. ნია ადაგზე იბა- 

წანა ახალი. აევეის მირველი,, მაცოცხლეზბე- 

”სასნჰეგა. ( აესტანში 
““ გაზეთების ცნობით დაღესტანში ისევ იფე: 

ქა აჯანყებამ, თავისფფლების მოყვარულმა ” 

ჩამ ვირ აიტანა დენიკინის შავი“ ლაშქრის 
რეში და უსწორო ბრძოლაში ჩაება. მთა, 

სრდილი შამელის ტრადიციებზე, მთა---გა- ? 
” ყაიდული" თავის მთავრობის მიერ, მაიაც განა-? 

| “ გრძობს ბრძოლას და ეჭვი არაა ძვირათაც 

C ღაუდჯენს მოსილი სეო – მთის ხევში გა; 1 

ს, :სეირნებას. ' ·: ტა ხად 
"მთამ. კარგათს იცის თ=უ რას ნიშნავს (ენივბ 
ანის ბატონობა. მან '. 'ერთწელ” უკვე იგემა% 
იხალისეთა სტუმრობა:' და'ის აოხრებული ! 1 

   
   

      
    

       

     

  

    

  

    

    

   

      

     

    

   

     

   

        

   

  

   

    

    

დან X# 499 ოთხშაბათს. ს 10სექტ ტემ · 
ინდა ნინოს 'სასად ფლაოზ ' გაუპატიურებული ქალები, გატაცებული სიმ 

” ას გაიმარჯვოს, ან დაიხოცონ, 

” ტოვებული თავის ძალის ამარა,. იჟლიტება 

” თავისუფლების მოყვარული ხალხი, . იჟლიტე- 
“ ბა “იმისთვის, რომ მასაც სურს“ ქონდეს ადგი-"“ 
სქ და' საშფალება. ამ. 'ცოდვილ. დედამიწაზე 

"ცხოვრებისა, | 

ბიმი აიარა სსMწყივს დ.თ! 
! : : (2. დემ წერე უმი ულია დახ. ახალ. ის კეთილდღეობაზე, მის”. საი მსვლელობაზე. 

.. მის დაწ: ბის. „ხანს. ა ს თერიმე თი : “დ ხულ. მიზნის. მისაღწევათ--სხვადასხვაგვა- და წარმატებაზე. 

(3 5) გი. აა. ი. 

“სი” ნაწილები” სხვა! და, სხვა , ბანაკში '''გადაის- რთ, გმო მარმოდგინილი „ინტერნაციონალის 
' როლეს, ერთი მეორესაც „კი დაუპირდაპირეს.. 
"ბურჟუაზია ზეიმობდა იდეურ გამარჯვებას. | _ 
' დღესასწაულობდა თავის ბატონობის განმტ- „ 
' ქიცებას.ოცნება მუშათა ერთობისა და მთლია–. 

“ ნობისა გაქრა, გაჰკიოდენ · ბურჟუაზიული 
„ პრესის კალმოსნები. და აი ბურჟუაზიაც „შე- |. 
“უდგა ურთიერთის ჟლეტას, · ურთიერთის -გა- 
_ ნადგურებას; · ცა ქუდათ «არ- მიაჩნდათ და 
· დედა მიწა ქალამნადაო, როგორცო: "ამბობს 

” ანდაზა. 5 წელი იბუქნავეს ხალხების ზურგ- , 

“ზე, წ წელიწადი აწვიმეს ტყვია და ცეცხლი , 
'“ კულტურულ ევროპის „თავზე. L...... 

  

   

  

ნასტერია,. რომ აზრთა განსხვავება არ იყოს? კიდევ რამდენი უმანკო. სისხლი დაიღვრება |. 

პირიქით, ასეთი „შეჯახება. აზრების. ბა- და ყველა ამის თავიდან აშორება შეიძლე- 1 
   

მუშაობას იაროთ პრობლემის სისწორით 

გადსსაწყვერათ.:» ობი შებ აიწია 
“ამიტომ ჩვენ არ ვუფრთხით ამ” დავას, არ 

გვაშინებს იგი. „მართალია, ბალშევიზმის ზო- 
გიერთ. იდეების. | მომხრეთა "არსებობა. კონგრეს- , ლებთ 

( ზე-"მლიოზიებს ბადებდა, თითქოს ამ აზრის იმათ, 

|! მიმდევრები, 'ბალშევიკებივით შეურიგებელი 
: | პღმოჩნდებოდენ,“ რომ იგინი ფანატიკური , 

ს “დაბ რ ჟაზიის მთელი სიკოტრეამ ცელხდის 'გატხცებით' 'მოისფრვიბდეჩ . მუშათა რაზმების 

' წვიმებში ყვ ელაზე : ნათლად. გამოჩნდა,  (თმს გაჭრას მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 
მოყვა 5მირცხბები, დმმარცხებას- ზავი. მაგრამ“ შვროპა რუსეთი არა რის და ევროპის ს. -დემო- 1 ს 

8 მა გამოაჩინა, რომოძველ, ქვროპას. შეუძ: მატი რუსეთის ანარქო: ბლანკისტები «ამი» , 
აიტ თნცვგამხწეოდ. ურთერთის 13 ოგასაქვირგედი, არ არის როზა უკიდურე-' 
ღვრა აშენება. % მოწყობა კი არსა. ; სობათა წარმომადგენელნი –- წერეთელი და , 

ქცობათ. იქცა, ზავი ჰილფერდინგი ერთათ იქნენ არჩეული შემთან- ! 
ა ბანის მცი პელავ. ალ“ ხმებელ რეზოლიუციის შესამუშავებლად. არც. 

გახვეული მაგრამ, ,ამ-ცხელ ქურაში, | 

ში რის. მიერ. 
მთის. ტრაღედია _. ამფან» _ღაღადებას იმ.   „თავს დაატყდა და ჩვენი სურვილი:, სხვა. ძა:' 

ერთად ყურადღება , მიაქციოს ამას, 

ვინც მცირე ერების დაცვას თავის”! 

მოვალეობათ აცხადებს და უმიზნო: ელეტის) 

შეწყვე აზე “ამდენს უაარვობია 

პრესა 
კნორ ამბატავორი“ (M#187) სათაურით) 

' „სომზეთი და. საქართველო“ ს. ემდეგს სწერს: 
უ„სომხათის დეპეშათა სააგენტომ“ გად- 
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ციით მიუღიათ“ სომხეთის პარლამენტში ხა) 
, ის უნდა გვიკვირდეს, თუ” ზოგიერთი საკი-: 1 

_.. (0 _ო) თი თს ”თხების, შენწხიბ. საბოლოო. დასკენას „ვერ და: | ქართველოს წე თ სატიური წარ მომადგე- 

XI 1 წოუო ა 99. ადგენ და იგინი საკამათოთ დასტოვონ. „შემ- : წელი 3 2 · აავუბბი ს ” 
8. "დეგ; ათჯერ „გაზომე ერთხელ.. მოსჭერით, ნა“. „ხომეზ და ქართველ თხელი ვა 

სვი. ერთმანეთთან უცხოვრნიათ! 

და შეუნახავთ მეგობრული, მეზობლური! 
მჭიდრო დამოკიდებულებანი. რუსეთის დე-, 

სპოტიურ ხანაში, რეგოლიუციის დროს, 
ორივე შეზობელ· დემოკრატიებში სუფევდა 
სრული კონტაქტი და სოლ'იდარობა. ხო- ! 

_
 

ნალის” ' შველი. რები გუი ა თარაჩით ალი თქვამია, „და, ეს მით უმეტეს. არის საქარო, ლავ აღზდგა. მუშათა საერთაშორისო” სა- ეა ა ს (ამოისოს ფა. : 
ა | უმათა „კლასისთვის ? 

-V ოგადოიბივლც. ახმაფრჯა. ოწამაყო თანა ას მ შემუშავებული სა ვეი ვიია 1 

დირჯქტივები. განა. ადვილია ერთ. მარტ! ივ" 
ფორმულაში ჩამოყალიბება | ყველა იმ, გხების 1 

იდა საშუალებების, რომელიც შეიძლება გამო- _ 

ს ე
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იმან, ვინც საბოლოოთ დამარხული ეგონა. 
ქვეყნის სიმდიდრის. შემქმნელთა „ კავშირს 

„რა მოჰკლავდა? და,ინტერნაციონალი, ამ შრო-' 
ის. მაღლესი ორგანოც კვლავ , იმართება. 

აამ
 
პა

ნი
პა

თი
პი

> 

1 გაზეთი დირს: L თჟით 2 მანეთი, ცალავ 
+ წომერი ყველგან 1 მანეთი. #ან, ცრ M)ფ5 5. 

: სი როგორც პირველ > 2. გინე 
227 8 პეტიტის სტრიქონი--8 “ შენ.) 

„ მ განცხადება 40 მანეთი.“ წისია” განცხადებები 
#§ ყრი დაიბეჭდება: რედაქციისა "და კანტორის 

შვიც ი: თფოდოი ლოლოცირ" პროსპ, #88. 

- 2ღ. “ ია ალე =% აბ ბანა ააა 

განადგურებული სოფლები, " უდანაშაუ-'' 
იად. რდები,? 
წეოთ დბოცილი, მოზუცნი დზიახალვაზრდე ვა » ხები თავიანთ ფფლებების შესანახავათი. 

” დიდრე- და სხვა. საშინელებანი. წიდულებს“ მას. 7 

ა 
მა
არ
ა 

#- ყრუ დამიჟვალ“ კლდეებზე, 'ვაწყო შდა 1 

' ღრმა”ხევებში, ჩუმათ და განუკითხავათ, Cმი- § 

მთის ბედი და'მისი მწარე” არია ევას. 

"არაა ღრმა. თანაგრძნობას გამოიწვევს ყველა X თ 
ამათში,“ ვისაც: აინტერესებს და'ზრუნავს ხალ. 

მთის დაწყნარება წასარხსეთს უტეში მა: 8 
წევრებს. მაგრამ განა. "ინტერნაციონალი ვევლით არც ისე ადვილი "საქმეა, ვინ იცის ჯერ. 2 

ჯ 

   
დებს ჭეშმარიტება! ხ მ. ს ახან ბრ ” ბოდა სრულიად უბრალო საშუალებით. ესაა?! 1. 

ენ პე იტებას, აცხოველებს გონებრივ. მთის ტერყღროიას. 'დივლართხალისები ლამ"! | 

წეს სალარს, წინააღმდეგ, რომელიც მას. 1 
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ტელეფონი 16– წმ. 
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: 202 292992» სარია ნ. 2 ” #2 ”„-„” თ ი» 

ევაა დ ბლღლგადი5ვტელიელმპვლ.- ბ37X28-X 

„მაგრამ, ორივე მეზობელ მშრომელ ხალ- 
ხის ახლათ დაახლოვების საკითხი“ დღეს 
გეადგას ჩვენ წინ და სწრაფათ მოითხოვს 
გადაჭრას, ორივე რესპუბლიკების ხელ- 
მძღვანელ წრეებმა ონდა კარგათ შეიგნონ 
ეს სასიცოცხლო მოთხოვნილება და ყველა 
ღონისძიება იხმარონ, რომ „მათ შორის 
აყველა. სადავო. საკითხები ურთიერთ' შეთან- 

ხმებით. გადაჭრან. სამუდამოთ. ისტორიულ 
და აწმყოს მოთხოვნილების. ამ. დიდ. . შეგ- 
ნებით არის აღჭურვილი სომხეთის პარლა- 
მენტის თავმჯდომარის მისასალმებელი სი- 
ტყვა, მიმართული საქართველოს წარმო- 
მადგენელ. გ. მახარაძესადმი: · „სომეხ. და 

ქართველ ხალხს,––ამბობს. თავმჯდომარე, 
« „გარდა. კეთილ,მეზობლურ ურთიერთო- 

ბებისა სხვა არაფერი არ, აქვთ ერმანეთის 

,საწინააღმდეგო. ორივე. მთავრობებმა. თა- 
ვიანთი უფლებების: შეგნებით უნდა გზები 

მოძებწონ, რომ ერთმანეთს დაფაწლოცდნენ 
აღმოსავლეთის ორი დემოკრატიული , ხალ- 

„ეს, აშკარა და წრფელი სიტყვები.. შეი- 
: „(კავენ, აწმყოს საკითხებს და. მომავალ. მო- 

ქმედების , ისტორიულ პროგნოზს, უკეთუ 

აღმოსავლეთში სოციალისტური. ინტერნა- 

ციონალის წითელი დროშა, უნდა. ფრია- 
9 ლდებოდეს,მისი, წინასწარი და პირველი ბე- 

ლადი „სომეხი, და ქართველი მშრომელი 

კლასი უნდა გამოვიდეს... და "მომავალის 

ფართო ჰორიზონის და პერსპექტივების 
შეგნებით „არის, რომ უნდა მოახლოვდნენ 
ახლანდელ. საზღერების. მტკივან საკითხს, 

რომლის მნიშვნელობა, გარდამავალია 
მად» ხანმოკლე, და შეიცავს. ურთიერთ 

შეთანხმებით: გადაჭრის შესაძლებლობას. 

„ამ თვალსაზრისზე დგას ქართველ სო- 
ციალ-დემოკრატიის, ორგანო ბ 
და მოითხოვს გადაიჭრას 

საზღვრების საკითხი. , 

უამ საურთიერთო სურვილმა და შეთან- 
ხმების ღრუთის, დაბოლოს, უნდა იპოვ. 

ნოს თავისი რეალური განხორციელება და 

ბაბოლოო გადაწყვეტა. ღა ჩვენ დარწმუნე– 

ბული ვართ, ამ პირობებში შესაძლებელი 

იქნება ნამდვილი სოლიდარობის და თანა- 

მოქმედობის დამყარება. საზღვრების საკით- 

„ხებისა გადაწყვეტა თავის რიგზე მოგვცემს 
შეძლებას გადავწყვიტოთ აგრეთვე მთელი 

რიგი პოლიტიკურ და ეკონომიურ საკით- 

ხეზისა. როგორც ირკვევა, სომხეთის მთავ- 

რობა ამ ხელადაც, როგორც ყოველთვის, 

სდგას შეთანხმების თვალსაზრისზე. ვიმე- 

დოვნოთ, როზ ამავე თვალსაზრისს დაიცა- 
ვენ აგრეთვე საქართველოს, მთავრობის 
ჭარ მომადგენელნი#. 

წერილის მთავარ იდეას, რომ” შეთანხმე- 

„ერთობა“, 

დაბოლოს 

1 
1 

მოგვცა, თუ რ» მწურვალე დემონსტრა:! 9 უნდა მოხდეს საზღვრების შესახებ, ჩვენ 
სავსებით ქეთანხშებით. მაგრამ თუ გაზეთი 

'შერიგების გუნებაზეა დამდგარი, ისეთ თფკმეხ 

სიტყვებს და გაბოროტებულ კილოს არ უნდა 

'კადრულობდვეს, როგორიცაა „თავადური პო- 

ჭლიტიკა სოც. დემოკრატიისა% „ქართულ ხელ- 

მძღვანელების შოვინისტ«რი პოლიტიკა“ რო- 

"მელმაც თურმე დაარღვია მთლიანი ფრონტი 

'ამიერ კავკასიაში და” სხვ. “ 

” ასეთ ღვარძლ დაყოლებული თანხმობა დი 

ალას მეტათ ცუდ შთაბეჭდილებას 

2 ქმნის, ჩვენ 'მაინც მზათ ვართ მოსალაპარა-   7 ლო როცა კავკასიის მთლიანი ფრონტი ' სადეგი... აღმოჩნდეს .... სხვადასხვა ქვეყნების · ღღ) 

ქლ ამსტერდამში. „და, ლიუცერნში,. განსხვავებულ. პოლიტიკურ და საზოგადოე: 4 ფასია» მართულ ფათალი, არ. 

დღე" კვე. ფაქტია, იქ თავი, მოიყარა საერ- |! ბრივ პირობებში? ) # ვინისტური პოლიტიკის წყალობით ორი! 

თაშორისო პროლეტარიატის უმრავლეს მხა.. 
რეთა წარმომადჯენლებმა. 'იქ ითქვა” ახალი 

; სიტყვა-–საჭიროება. ევრრპის  სოციალისტუ- 
რათ გადაქმნისა, არა როგორც ერთი კუთხის: 
პრობლემა, არამედ. როგორც პრობლემა მთე: 

'და ინტერნაციონალიც ს სანყნიბი. ს ამცევა, 3 
რომ მეტის მოფიქრებით ცდილობს მწვავე “ 
სასიცოცხლო საკითხების გადაჭრას. გ 

მართალია ცხოვრება დღეს აბობოქრებუ- 

არრა პოლიტიკურა ცალკე ქრთეულები 

თავიანთ საკუთარი ცხოვრებით 

ფაქტიურად, " "ქართულ 'რელმძღვანელების 

მიერ , მოთხოვნილ. “საზღვრების მიზეზით. 

ლია, მაგრამ ინტერნაციონალიც ადა თავადურმა პოლიტიკამ, რომლის ' გავ 
მძი მარველი სკლასის;“ "ყველა ქვეყნის მუშე- მოკლებული საშუალებას მოკლე დროში «ისევ ; ' ლენის ს. 1 იმყოფება ქართული სო” 

ახალი პრობლემ _–ძველათ: «ოცი ცით და. დასვას გადაუჭრელი სოაააააცი მუშათა კლა- 3 ციალ “ მოკრ ატია, ამ ერთი 

სის. წინაშე. ს : 

” ჩვენ შეგვიძლია თამამათ მაკალეი ევროპის · 1. 
რევოლითოცაურ“ ბრძოლას. უკვე გაუჩნდა  თა- ვ 

ვის გამაერთიანებელი ცენტრი, რომელიც · 
შესძლებს მოკლე მომავალში. მის არა მარტო 
9დეიურათ,, არამედ ორგანიზაციულათ, გაერ. 

, საპროპაგანდო ლო გი იურ სამოქმედო 
წეს. რი გში. წევა, იბ სალემი. განხორ-. 

იუფებს რთუ: ი საკითხის ' ამოყენება--რა- 

პევენალია იწევს, აზრთა სხვადას! გაოზას. 
რილობე ი,, ომისგან , მიცემული ჯერ, 

ითელებულა, „ძველი _ /ინააღმდეგო 

განმავლობაშ მში. დ აანგრ ია 

ხალხს შორის” ბუნებრივი ინტერესებ ათი შე- 
ქოუ ლი პგ. აგშ. არ უ 2 ააცალკ სვა სომეხი მშ: რო- 

დო აზერბ; იიჯანის 'აახტ რლრ-“ რევოლიუ: 

არ გამ! ბეგ ეხის წიაღში.     (4
5,
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    კებლათ; ერთს კი ვიტყვით, ოვაციები და 
"კარგი მიღება ჩვენი, წარმომადგენელისა სომ–   ხალხი გაიყვენ ერთმანეთიდან არ თუ რო-. 

  

'ტეთის პარლამენტისაგან––მეტათ სასიამოვნოა, 
(პაგრამ „ ნორ. აშხატავორს“ უნდა ვკითხოთ: 

არამედ––. 'ნუ თუ უშოვინისტური და თავადური პო. 

ლიტიკის წარმომადგენელის მისვლა ქსიამოვნა 

“ომხეთის პარლამენტს? 

ორში ერთი: ან პარლამენტი მართალიიყო, 

როცა რვაციებს უზართავ ყდა გ. მახარაძეს და 

წლის " "მაშინ ; „ნორ-აშხატავორი“. სცდება საქართვე - 

ორი მეზობელს ". ორს მთავრობის ბოროტ. დახასიათებაში. ან 

შეი აღნრას ორპირობდა, როცა 

"ჩვენს წარმომადგენელს ტაშს უკრაყდა, პარ- 

მელი ხალზი, და ქა? 'თველი ხალხ იც –ჩააგ-+”. უა ლამენტს ჩვენ წი აზრს ვერ შევკადრებთ. 

კაონორ?. „ხალხის წარმომადგენლებს მეტი წინდახედუ- 

7-ლება და პა სუბ: სგე ებლოზა აქვთ, რომ თვალთ · 
8 
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პსკოვში დაიწყო ხაზავო მოლაპარაკება . 

· საბჭოთა რუსეთსა და ესტონეთს შორის. 

საზავო ხელშეკრულების განხილვის დროს 

საფრანგეთის პალატაში მარსელ სემბამ გა- 

ის დარწმუნებული არ არის 

უზრუნ- 
ნაცხადა, რომ 

ახლანდელი ხელშეკრულება ზავს 

ნელჰყოფს, 

ავსტრო-უნგრეთის პოლიტიკური წრეები.” 

რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მო- 

ნარქიის აღდგენით, შვეიცარიაში მოღვაწე- 

ობენ, 

მოელიან უნგრეთში მოკავშირეთა სრული 

დიქტატურის გამოცხადებას, ვინაიდან უნ- 

გრეთის მთავრობამ ვერ გამოიჩინა ძალა 

სრდეემტშელი აუეჯ. გოგეობი სახააატიმია 
სააარევშამიშიიდ ბყარას: 

  

მაკას ას იფიქროს ვინმემ. დაგვრჩენია 
ისევ--,წორ აშხატავორი! ჩავთვალოთ იმ 

ენა მწარე არსებათ, რომელიც კეთილ აზრ- 

საც ვერ გამოსთქვამს ისე, რომ შხამი არ 

გადმოაყოლოს,. წა 

.". ( 
გაზ. „საქართველოს% არ მოსწონს პოლი. 

ტიკა ჩვენი დემოკრატიისა, რომელიც მეზობ 

ლებთან პირდაპირ შეთანხმების და მორიგე- 

ბზის გზას ადგია. 
ამ გაზეთის მთავარი მოტივი» მეზობლები- 

სადმი სრული უნდობლობა, მათთან მოლაპა- 

რაკების შეუძლებლობა, იგი სწერს 9 „,ენკე- 

ნისთვის ნომერში 194: 
„ყველა უდიდეს მნიშ,ნელობის საკით- 

ხები და, მაშასადამე, საზღვრების საკითხიც 

„ ანტანტის წარმომადგენელთა თანხმობით 

უნდა გადასწყდეს, რადგანაც სხვა ზომები 

და უმეტესად კი სეპარატიფლი მოლაპარა- 

კება ამა თუ იმ სახელმწიფოსთან და მით 

კმეტეს ისეთ აგრესსიულად განწყობილთან, 

როგორიც არის სომხეთი, ვერ მოგვციმს 

სასურველ ნაყოფს, თუნდაც რომ ამის 

გალლიუცინაციით „ბზორზა%-სთან ერთად 

მთელი სოციალ-დემოკრატია დაავადმყოფ- 

დეს“. 
მაშ ასე, სხვისი, გარეშე ძალის განზრახ 

ჩვენს საქმეებში ჩარევით––ესე იგი ახალი ბა- 
ტონის გაჩენით მეზობლის მოგერიება. აი 

რას ეტრფის საქართველო. ჩვენ არ შეუდგე- 

ბით აქ ამ დებულების გარჩევას. ისედაც ნა- 

თელია მისი ანტი-დემოკრატიული და ანტი- 

იწელწიფობით აი ხასიათი, 

Mპანასპნერი ნ Mგები 
მთიელთა მეჯლისში. 

ყველა ჯთანხმოებანი რომელნიც არსე- 

ბობდა მთიელთა შორის კონფერენციისა და 

მის მიერ შექმნილ ორგანოს--მეჯლისის ჯარ- 
შემო, მოისპო. მეჯლისის ის წევრები, რომ- 

ლებიც წინად გამოვიდნენ, ისევ დაბრუნდნენ: 
დროებით არჩეტლ იქნა მეჯლისის პრეზეი- 

დიამი თავმჯდომარედ ახმედ (დლ,ალიკოვი, 
თავმჯდომარის ამხანაგად ინალუნ მალსაგოვი 
და მდივნად აბბას აღა ეფენდიევი. 

მეჯლისმა დაადგინა პროტესტი განაცხადოს 

მოხალისეთა მიერ მთიელთა რესპუბლიკის 
დაკავების გამო და გადასცეს ეს პროტესტი 

პოლკოვნიკ ჰასკელს. 
მეჯლისმა ცნობები მიიღო, რომ მთელი 

დაღესტანი აჯანყებულია. ძველ სიმაგრეებში 

გარნიზონებს იარაღი აჰყარეს. მცხოვრებნი 
გადაჭრით ფარს ამბობენ მოხალისეთათვის 

რაიმე სამხედრო ნაწილების მიცემაზე. 
აჯანყება დაღესტანში, 

ბაქოს გაზეთების („ნოვია ვესტი“ და კბაკ. 
სლოვო“ 8 სექტ. თარიღით) მიერ პეტროვეს.· 

კიდან მიღებულ ცნობებით დაღესტანში კვლავ 

დაიწყო აჯანყება მურანის ოლქში, ტუბზა- 
რისა და დარშანის რაიონში, ლეკაბასა და 

ანუშში,„ მოხალისეთა ჯარის წინააღმდეგ. 

მოხალისეებმა რაზმები გაგზავნეს და იმედო- 
ვნებენ, რომ აჯანყებას 5-6 დღეში ჩააქ- 
როგენ. 

გვარდიერლთა ქრილოგის 
გამ 

14 ამ თვეს დანიშნულია საზალხო გვარდი- 
ის წარმომადგენელთა ყრილობა, ყრილობის 

უმთავრესი მიზანია გაითვალისწინოს წარსუ- 

ლი და მომავალი, მთელი წარსული გვარდიისა 
ნათლათ გყიხატას ფართო დემოკრატიის 

შემოქმედებითი ნიჭს, რაც გამოიხატება შე:- 
იარაღებულ სამხედრო ძალის ახალ ფორმაში 
ჯარდაქმნა და მისი ჩამოყალიბება. იდეა- 
რწმენა და შეგნება, ცოდნა და უნარი ბრძო- 
ლისა--ეს არის უმთავრესი მამოძრავებელი 
ძარღვი გვარდიელთა ორგანიზაციისა. განუ- 

· წყვეტელი შრომა, დაუღალავი ენერგია” და 

I მაცი კამოქაზილი სანაი მასსაში-–აი ' 
“ დრეკელი საძირკველი გვარდიის ორგანიზა· · ტივლ 

” უმთავრესათ თფილისის პროლეტარიატი შეა- 

    

  

“ ციისა. დასაწყისი გვარდიისა. მისი პარველი 

, ისტორიული დღეები იწყება 26 ნოემბრიდან 
:19L7 წ. (არსენალის აღება). თფილისის აღმა- 

: სრულებელმა კომიტეტმა შექმნა პატარა კო: 
მისია, რომელსაც დაევალა თავდაცვის მო- 
წყობის საქმე. ეს პატარა კომისია გაიზარდა 

, და დღეს ჩვენი პატარა ქვეყანა მოფენილია 
” გვარდიის ორგანიზაციით. არავისთვის საი- 
” დუმლოებას არ შეადგენს, რომ გვარდიის 
ორგანიზაცის შეადგენს თპირველეს ძალას 

რევოლიუციის მონაპოვართა და ქვეყნის და- 
ცვაში თუ პირველ ისტორიულ ხანებში 

დგენდა გვარდიის სულს და ხორცს, დღეს 
მასთან შეკავშირებულია მთელი ჩვენი პრო- 1. 
ვინცია დღიდან თავის არსებობისა გვარ- 
დიას არ ჰქონია შემთხვევა, რომ მას მთელი 
თავისი შემადგენლობით შესძლებოდეს და- 
სვენება და მშვიდობიანათ მუშაობა თავის 
ორგანიზაციის გასამტკიცებლათ. განწყვე- 
ტელი ბ”ძოლა გარეშე მტრებთან და შინაურ 

ანარქიასთან. (ცხინვალი, გორი, ქუთაისი. სიღ- 
ნაღი, დუშეთი და სხვა, აი ადგილები შინაურ 
ანარქიასსთანნ ბრძოლისა. სადახლო, სოჩა, 
ახალციზე, ნატანები, ეკატერინთელდი და 
დღეს გაგრა,-––აი ადგილები ჯარეშე მტ“ებ- 

თან ბრძოლისა. იქ, სადაც "გვარდია იღებს 
მონაწილეობას, მისი განუყრელი ბედია გა- 
მარჯვება. ფაქტიური ხელმძღვანელნი გვარ- 
დიისა ამ განუწყვეტელ ბრძოლებში მთავარი 

შტაბია, მისი შემადგინლობა არჩეულია შარ- · 

შან სექტემბერში 18 კაცისაგან შემდგარი ვ. 
ჯუღელის თავმჯსაომარეობით. 

ჩვენ ნოვო ოსკოლი დავსტოვეთ. 

დეგ სადგ. კოტლუბანი დაიჭჰი“ა და ორი 
ჯავშნიანი მატარებელი ხელთ იგდო მდ. ვოლ- 
გას მარჯვენა მხარეზე ცარიცინის ჩრდილოე- 
თით 10 ვერსზე ბრძოლა გრძელდება. თურ- 
ქესტანის ფრონტი. ჩვენი ჯარი აკრობინის 
დასავლეთით ქალაქ ტემირს უტევს. აღმოსავ- 
ლეთის ფრონტი. ჩვენი ჯარი ჩასტო ოზერს- 
კოე-პეტრეპავლოვსკის გზის მიმართულებით 

მტერს ავიწროვებს. ჩვენი ჯარი მდ. ვაგაიზე 
გადავიდა და იშიმის რკინის გზაზე. შეტევას 
აწარმოებს. რობოლის რაიონში ირტიშისკენ 

წინ წავიწიეთ. · 
კოპენჰაგენი, ენკ. 4. ვენიდან „ბერლინერ 

ტიდენდე“ს დეპეშით ატყობინებენ; რომ 
უნგრეთში მოკავშირეების სრული დიქტატუ.· 
რა გამოცხადდება, რადგან უნგრეთის მთა- 
ვრობამ ვერ გამოიჩინა ძალა ქვეყნის პარ- . ლ 
ლამენტარული მართვა.გამგეობა მოეწყო. 
მოსკოვი, ენკ. 8. ყიზლიარის მიმართულებით 
მტერი შეეცადა ბაშმაჩაგოვსკხე შეტევას 
(ასტრახანიდან სამხ”ეთ დასავლეთით 80 ვერს- 
ზე), მაგრამ უკუ ვაგდეთ. კრასნო-იარის მი- 
მართულებით, კრასნოიარიდან 30 ვერსზე, 

ბრძოლაა, ფრალის რაიონში მდ, 
მარჯვენა ნაპირზე ჩვენი ჯარი მტრის ცხენო- 
სან ჯართან იბრძვის ბუდარინის ფორპოსტის 
ჩრდილოეთით, ლბიშჩენსკი ჩრდილო-აღმო- 

საყძლეთით 30 ვერსზე, ო”ენბურგის რაიონ- 
'ში, აკტიუბინსკის სამხრეთ·დასავლეთით ტე- 

: მირის მიმართულებით შის ჯარი წინსვლას 
თუ პირველ : ? 

ხანებში «ვარდია იყო რევოლიუციონური : 
· განაგრძობს, 

ავსტრო-უნგრეთის ყველა პოლიტიკური   ორგანიზაცია, ეხლა ის სახელმწიფოებრივიც ; 

არის. თუ პირველათ ის იყო პატარა თავისი : 
რიცხვით, დღეს ის ათასობით ითვლის თავის · 

წევრებს. მთავარი შტაბის პირველ არჩევნებ- · 
ში პროვინციას მონაწილეობა არ მიუღია და : 

მომავალი ყრილობა მაგ ნაკლს შეამსებს, ! 
მთელი მოქმედება გვარდიის საზოგადოების · 

წინაშე ნათელია და მისი ჩამოთვლა ზედმე- 
ტია. მაგრამ ორგანიზაციას თ» ყავს ბევრი · 

მოყვრები, არ აკლია მტერნიც. უმთავრესი · 

იარაღი მტერთა არის "ცილის წამება, ვი- 
თომც გვარდიაში მყოფთ ორ-სამკეცი ჯამა-. 
გირი ეძლეოდეთ. ნამდვილათ კი, როცა გვარ- 

დიელნი ფრონტზე არიან, ღებულობენ 
ლოთ იმ ჯამაგირს, რაც მათ ეძლევათ კერ- 

ძო ფაბრიკა ქარხნებში ჩვეულებრივ მუშაო- 
ბის დროს. სხვა მთ არავითარი შეღავათი 

უპირატესობა არ აქვთ, გარდა თავის გან- 
წირვისა, რასაც მათ იარაღის ხელში აღება 

ავალებთ. მოხელენი და მოსამსახფრენიც არა· 

ვითარ უპირატესობით არ ტკბებიან, გარდა 

იმისა,რომ ისინი მუშაობენ განუსაზღვრელათ. 

ყოველივე ლაპარაკი გვარდიელთა უზრუნველ- 
ყოფაზე ან შეგნებული ცილის წამებაა ან 
ოცოდინარობა. გაკვრით მინდა იმ მცირე შე-. 
ნიშვნებში აღვნუსხო ის, თუ რა ი მხევაი “ 
ლი გაიღო გვარდიამ ამ ორი წლის განმავ- 
ლობაში, 

ფკანასკნელი წლის განმაქლობაში სხვადასხვა 

ბრძოლებში ; დაიჭრა 680 კაცი. მოკლულ იქნა 
და მოკვდა ავათმყოფობის გამო 165, დაავათ- 

მყოფდა 4500. :ეს ციფრები ამოწმებენ გვარ- 
დიის მუშაობას და მის მსხვერპლს. ვუსურვებ 

მომავალ ყრილობას ღირსეულათ დაბოლავე- 
ბას სამხედრო ძალის ორგანიზაციის განმტკი- 

ცებას და აღორძინებას. სიამაყე ჩვენი ქვეყნი- 
სა გვარდია და მისი საფკეოესო წარმომად- 

გენელნი შესძლებენ ხალხის და დემოკ”ატიის 

ნდობის გამართლებას მომავალშიაც, 

__ ექ- ცინცაძე. 
ბაგანა ფაისრ აა გეუაი იაა შეფდივითიც იწ არცლლიი ლაბ 2 სიგაფელით 

(საქართველოს დეპეშათა სა: ენტო) 
9 სექტემბერი. 

გალშემიკების ძნო ზიზი 

მოსკოვი. სექრემბრის 8, სამხედრო ცნობა. 
7 ენკინ. ჩრდილოეთის ფრონტი. ჩვენმა ჯარ-' 

მა” პეტროპავლოვსკოე დაიჭირა, განდევნა 

მტრის ცხენოსანი ჯარი და მდ. კადიმამდე 
მიაღწია. რკ. გზის მიმართულებით ჩვენ მდი- 

ნარე ემცაზე გადაძედით. ფინეთის საზღვრით 

ჩვენი შერევა ჩვენ სასარგებლოთ გრძელდება. 
დასავლეთის ფრონტი. ვილეიკის მიმართუ 

ლებით ჩვენი შეტევა კარგათ მიდის. სამხრეთ · 

დასავლეთის ფრონტი. ჩვენი ნაწილი იძუ- 

ლებული შეიქნით ოლევსკის აღმოსავლეთით 

20 ვერსით „კან დაეხიათ, კორესტენის მი- 

მართულებით ჩვენ მტერი უკუ ვაგდეთ. 

ჩვენი ჯარი შეტევაზე გადავიდა და ჩე 
ნიგოვი” სამზრეთით 30 ვერსზე სოფლის 
ხაზები დაიჭირა, სამხრეთის „ფრონტი კ 
ნოტოპის და სად. კორენევი.ს.. 
რი მდ. სეიმის მარჯვე! 

- 

  

მოღვაწეები რომელნიკცკ დაინტერესებული 
· არიან მონარქიის აღდგენით, იმყოფებიან შვე-. 
იცარიაში და მათ შორის თავადი ვინდიშ- 
გრეცი, შთამომავლობით უნგრელი, განსLა- 

: კუთრებული ენერგიით აღჭურვილი. ის მო- 
ითხოვს, რომ უნგრეთმა “ტრანსილვანიაზე ფა- 
რი განაცხადოს, ხოლო უდის დაიბრუნოს |... 
სლოვაკია. 

საფრანგეთ ამერიკის კავშირის აღსანიშნა- 
ვათ 6 ენკენისთვეს შესდგა ძეგლის გოის 
ცერემონია. 

კამათი საზავო ხელშეკრულების შესახებ 
? საფრანგეთის პალატაში ხუთშაბათის სხდო- 

ო- 
მაზეც გაგრძელდა. მარსელ სემბამ განაცხადა, 
რომ ის დარწმუნებული არ არის,რომ ე"ლან- 

დელი ხელშეკრულება ზა, უზრუნველყოფს. 
ამისთვის აუცილებელია მტკიცე ნიადაგზე 
დამყარებულ ხალხთა ლიგის არსებობა. მას 
განსაკუთრებით აწუხებს ის აზრი, თუ რას 
იფიქრებენ გერმანელები „ხვალ“. “მეორე 

მხრით ის ფიქრობს, რომ ყველა სახელმწი- 
ფო მათ შორის მებრძოლი სახელმწიფოებიც 

კი, შევიდენ ხალხთა ლიგის წევრთა რიცხვში. 
ერ ედენ ბნარნმბინიიოვაა 2 თაი თა3რმინრი ენდი. ე ზიაამდტეითლაივდი: აენიბივმიდეიოლი 20% 4 

ახალი ამბები. 
დღეს, საღამოს სრულ 6 საათზედანიშნო- 

ლია საქ. ს. დ. მ. პ. ცენტრალური 
ტეტის სხდომა ცეკას წევრებს სთხოვენ 

დაესწრნენ. 

<- 90 სექტემბერს, საღ. 6 ს. 

კომი 

მ. პ საკანტროლო კომისიის : სოც. დემ. 
სხდომა, 

-+- ხატისოვის ჩამოსვლა, 8 სექტემბერს, 

დღის 2 საათზე თფილისში ჩამოვიდა სომხე- | 

თის პრემიერ მინისტრი ა. ი. ხატისოვი და: 

სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ამხა. · 

წაგი იაგჯიანი. 

“++ მისასალმებელი დეპეშა. კულაშის -. 

რაელნი, ”? სექტემბრის საჯარო კრებაზე, დამ- 

ფუძნებილ კრების წევრის მოსე დავარიშვი- 

ლის მოხსენების შემდეგ, ერთხმათ ადგენენ 
მიესალმონ საქართველოს უზენაეს დაწესებუ: 

„ბას--დამფუძნებელ კრებას და უსურვონ 

მას გაორკეცებულის ენერგიით დაეგვირგვი: 
ნებინოს საქართველოს საერთო კუთხის აღორ- 
ძინების საქძე, ამასთანავე ისინი თავის გუ- 
ლისწყრომას გამოსთქვამენ და სასტიკათ გმო- 

ბენ ახლათ გამოჩეკილ სიონისტების გამოსვ- 
ლებს. 

“+ „მუშათა ცხოვრება. საქართველოს 
პროფ. კავზირთა ცენტრალური საბჭოს ორ- 
განო „მუშათა ცხოვრება“ არ იგზავნება: სამ- 
ტრედიაში. ახალ-სენაკში„ ზუგდიდში, თე- 
ლავში და სიღნაღში. ცენტრალური საბჭოს 
აღმასრულებელი კომიტეტი მოუწოდებს მუ- 
შათა ორგანიზაციებს, ამხანაგებს და კერძო 
პირებს, იკისრონ ჟურნალის აგენტობა და 
აღნიმნოლ რაიონებში მისი გავრცელება. ყო. 

რაიონში ჩვენმა ჯარმა სასტიკი ბრძოლის შემ- : დან · 

ურალის !:_ 

გ 

ქართველოს რესპ 

  

   
    
   

  

   

      

    

    
    

     

    

    
   
   

     
   

        

   

  

   

    

      
   

    
     

      
   

  

   

      
    
    
   
   

  

   

    
     
    
    

     

   

  

   

        

   

    
    

     
      

     
    
    

  

    
       
   
   

    

    

    

  

   

   

  

    

  

   
   

    
   

  

     
   

არების გენერალუ 
რაბინი I) 
“+ დატუსაღება. მილიც 

სარიონ როსტიაშვილი, რო 
მუქარით წაერთმია · პეტრე სე 
თვის 5,000 მან... 

+“ ქალაქის. გამგეობის 
ამბროსი ინწკირველი. , 

+“ სატარიფო აა. ა 
დან სატარიფო პალატის სესია: 
აქვს შემოიაროს · _ სხვადას 

სის. ახალი ტარიფის შ, 

ლეობის შესრულებას ვათ. 
“+ ხუთშაბათს, 11. ი. : 

მუშათა კლუბში). ძველი 

„დამარცხებულნი", 'წმინდ, 
მარდება მავსოფელ! 
თეატრს, : 

– აქანაი ს 
სომეხთა სექცია სთხოვს · 
რონ საერთო კრებას, · 
10 სექტემბერს საღამოს 
ზე (რგსთაველის- პრ. #. 

6 სექტემბერს, დღის. 8 

გვარდიის მთავარ შტაბში ავი 

წუთის სოფელს გამოესალმა ს 
დიის განსაკუთრებულ ბატალიო 
რი კაპიტ,ნი სიმონ · 'ხუხუნაიშ; 
სისწრაფით გაჰქრა ძვირფასი ა 

კიდევ ახალგაზრდა იმედებით. 
ლე. მწარეთ დასტირის ძმაო სიმ 
ციებულ გვამს მთელი გვარდია · “და 
ლო, შენ დიდი ხანია დაიმსახურე 
გმირის და სახელოვანი მამულიშვილი! 

ლი. რევოლიუ/ციის დაწყებისას შენ. 
რე მკერდი სამშობლოს ყველა 

დღემდე მედგრად და 
დი მას. შენ ყველგან უვნებლა 
მტერს კი თავზარს სცემდი შენი 
და გამბედაობით. გისაყვედურებ, 
რომ შენი ხელითვე გამოგვგ. იჯე 
შენი ჩვენთვის დაუფასებელი სიცი 

  

C
”
 

C   
· ლოს. მწარე ცრემლებით გე! 
1 ძმაო სიმონ. შენი ხსოვნა და სახ 

ცენტრა. : ლელად დარჩება ჩვენს მებსიერება 
ლური კომიტეტის ბინაზე დანიშნულია საქ. : : ს 

) 

8 
2 

2 

ჭ 
1 

5 
4 

'ვხდა, აბა ეს რას გვიზამდა. 3 

თაც მიეცი დიდი დანაკლისი ჩვენს 
    
   

  

   

    
   
   

  

   
   

  

   
    

    

   

   

   
   

        

   

    

   

    

   

    

   

        

    

      

ამხანაგების მონდობილობი: 7 

– როგორ ცხოვრობთ ჯავახეთ" 

თხეთ ერთ სოფლელ სომეხს... : 

– ცუდათ, ბატონო––გვიპას. 

თხრო შიმშილ-გაჭივრების ამ ' : 
–- დახმარებას არაფერს გი! 

––არაფერს. წინეთ მოიტანე 
ფქვილი, მაგრამ თითოს ორი გირ 

· ხანია გვპირდებიან და არაფე! 

– როგორ? ვინ გპირდებო; 

–– ყველანი. ერევნიდანაც. | 
ინგლისელ ,ბი, ხან ამერიკელ; 
ლოდინში დაიღუპა და არსით ა! 

–- სიმინდი არ მიგიღიათ? ...·   
მაგრამ ამოდენა ხალხს რას 

· –– რას ფიქრობთ ეხლა? .      
  

       
   

  

     

  



   

  

    

    

       
     
   

    
     
    

ბატონო, სომხის ხალხის მეთაუ- 

რას შვრებიან? 
ხანს წყნარათ იყვნენ და ეხლა 

    
    
   
  

          
                  

       
         

     
      
            

რაშია ს,ქმე, რა მოგველის. 
ოცხლე მოგვბეზრდა. 
რისთვის ალაპარაკდენ? 2) 

კ არჩევნები იწყება და ამბობენ, 
არ ტვინდაო, ზოგი კი ისევ იმასვე 

"ჩევნები იქნება და ჩვენ მოგვეცით 

მვენ რას ფიქრობთ. 
| ? გვქონდა არჩევნები და რა 
ოვიდა მისგან. ჩვენ პატრონი გვინ- 

"მომვლელი, დამხმარე... . 
ნომერი” თქვენი ს კიააძრების 

სენო, წინეთ სულ მეოთზე ნო- 
ჰემიეს ხმა. ყველაფერს გვპირდე- 

მ. დანგრევის მეტი. "არაფერი არ 

ყველანი ჩვენ გადაგვეკიდა. და 

   
X#. 

  

     

   

   

    

  

  

   

    

  

   

      

   

  

   

  

     

      

: ც ერთი (ემერი. აღინ გინდათ? 
ი ნამეტარი არეულობაა. ნომრე- 
ვერ გაიგონებდით, მაგრამ ეს 

ა გამოჩდენ მოქადაგენი და გვიხ- 

| ფასი. 

რალის აქვთ? 

ხე. ომერი––აღარ სქ 
საერთოდ რას ფიქრობს ხალხი დღეს 

დგომარეობაზე, საზოგადო ამბებზე? 
რა უნდა ვიფიქროთ. ან რა ვიცით. 

გაივლის, რომ ახალი არაფერი 

ე კი, დამონებულია ხალხი და 
M. გ. დარჩენაზე ფიქრობს. 

ა ხომ არ გაწუხებენ? 

გორც წინეთ, ისე არა, მაგრამ უწე- 
ო მაინც არ მოეღო. ზოგიერთი 
ვერ იქცევიან კარგათ, მაგრამ წი- 

ზე. წყა უკეთესია ცხოვრება, უფრო 
| ილოდ სიმშილი ძალიან გვაწუ- 

სამასალე, ან როგორ იქცევიან? 

ოგიერთ ცუდ მოვლენას აქვს ადგილი , 
· მაგ., მთებში მეჯოგეები ჩვენ გვავიწ- 

' გვეუბნებიან საქართველოდან უნდა · 
ნოთო. ჩვენ რა დავაშავეთ. / 

კ მეთაურებია ხან აქეთ მორბიან 
ცის სად. ხშირათ სიკვდილით გჭე- 

, ჩვენ აქ დავიბადეთ, აქ ახლი, ხხხვინ 

ავრი. 

     

        

  

      

              

           

  

   

ობოლი მ 

ამქურნერ დ იას ში 
ოქჰედების მინისტი ნ, ზომერიკის 

_ საყურადღებოთ). 
ამობისთვის შუა რიც! (ებში ქუთაისს 

   

  

      

    
    

  

        

      

     
   
     
   
       
     

    

     
   
    
    
   
   
    
   
    
     
    

' ნეო საქმეების გამოსარკვევათ, ადგი- 

რივ დაინტერესებუ: პირებთან მოლაპა- 

ვი არაა, ეს კომისია თქვენის განკ-რგუო- 
მგზავრა ქუთაისს და მას, ალ- 

დავალებული ჰქონდა უმთავრესათ თქვე- 
რზდელი სამეურნეო შკოლის ბედ-იღ- 
მისი 27 წლის ტანჯული არსებობის 

აბია, „გაგება თუ არა, მომავალ აუცილე-· 
» გადაკეთების საკითხის ყოველმხრივ გა- 

მორკვევა-გაშუქება მაინც. 
კომისიამ” "დაათვალიერა ქუთაისის სამეფრ. 

შკოლა,. დღევანდელ საძნელო პირობებ.· 
1 'ამაგალითოთ მოწყობილი აგრონომ იო- 

: ვააა სააბრეშუმე სადგური 

სტრობაგენ თერ იი 
ჩაბარებული. იგი 

ომისია 
   

     

"ნისათვის, რა უფრო შეეფერება მის მეურ- 

"ხაზს ფსვაზს მრავალფეროვანობას ჩვენი მხა- 

"ტიპის სასწავლებ- 
ლათ > გარდიკვი ეს ქუთ. სამეურნეო 
შკოლა, რომლისათვისაც არსებული „ფერმა“ 
საკმარისია სივრცითაც და ღირსებითაც; ხო. 
ლო ანანოვისეულ მამულიდან 190 დესეტ. § 
თავის ნაშენობით, ეზო და სახლებით მიეცე- 

მა სამტრედიის საცდელ მინდორს, დანარჩე- 
ნი კი იმ 300 დესეტინიდან რომელიც 

დღეს შკოლას აქვს, გადავა სახელმწიფოს 
ფონდშიო. 

აი, ასეთი ნაჩქარევი და ლაკონიურათ გა- 

მოთქმულ გადაწყვეტილებით წამოსულა ქუ. 
თაისიდან თქვენ მიერ გამოგზავნილი სამეურ- 
ნეო კომისია, რომლის ერთი წევრთაგანი იყო 
ხსენებულ შკოლის წარსულის კარგათ მცოდ- 
ნე აგრონომი ევგენი ვაწაძე, 

დღეს ამ შკოლით დაინტერესებული ქუთა · 
თური მეუ. ნენიც და არა სპეციალისტნიც . 
სახტათ არიან დარჩენილნი სამეურნეო ქოში, 
სიის თუნდაც კერძო აზრით და რომ მან სა-. 
მიწათმოქმედო სამინისტროში შეცდომით გა- · 
სავალი არ მოიპოვოს,-–-შკოლის ხელმძღეა- · 
ნელებმა სასწრაფოთ მოიწვიეს დღევანდელ · 
სამეურნეო საქმეებით დაინტერესებულთაგან . 
კრება, რომელსაც მეურნე და ერობის წარ.. 
მომადგენლებთან გარეშე პირებიც დაესწრენ : 
და იქონიეს მსჯელობა შკოლის ტიპზე. 
კი ჩემდა თავათ საჭიროთ დავინახე თქ. ენთან · 

ერთათ ფართო საზოგადოებასაც გავაცნო ამ.“ 
კრების ანგარიში, 

20 აგვისტოს კრება სამეურნეო ულ 
გაიხსნა მასწავლებელ იასონ ნიკოლაიშვილის 

თავმჯდომარეობით. მას ოცამდე დაინტერე- 
სებული პირი დაესწრო. მოკლე მოხსენება 
გააკეთ„ სკოლის მართველმა ალექსანდრე 
შარაშიძემ რომელმაც დამსწრეთ შემდეგი 
ფამბო: სამიწათმოქმედო სამინისტროს ქუ-. 
თაისის სამეურნეო სკოლის საშუალო სასწავ 
ლებლათ გადაკეთება განუზრახავს და მოით- 

- ხოვჯს გამოთქვან თავიანთი აზრი ამ საკითხით 
დაინტერესებულებმა, ,· თუ რა გვარი ტიპის 

სასწავლებელია საკირო დღეს ჩვენი ქვეჟყ-!“ 

ნეობას? 

სამინისტროს საამდროვო განზრახვა ყვე- 
ლას გულზე მო!ჭდა და სიამოვნების გრძნობა 
გამოიწვია. ახუს მაინც ეშველება ჩვენს სკო- 
ლასო, თქვა / ამოხვნეშით ერთმა სოფლის 
მეურნემ და /გულდასმით უსმენდა მოლაპა-. 
რაკეთ. , 

ჩემის აზრით, დაიწყო ალ. შარაშიძემ, ეს 
სკოლა უწდა გადაკეთდეს საზოგადო რიპის 
სოლე! “ სასწავლებლათ, სადაც უნდა 

გავდიოდეთ მეურნეობის ყველა იმ დარგებს, 
რაც დასავლეთ საქართველოს სახალხო მეურ 
ნეობაშია და ამავე დროს უმთავრესი ყურად- 

VI უნდა მიეპყრას უფრო გავრცელებულ 
დარგებს, როგორიცაა მევენახეობა-მედვინეობა 
რალეობა, მეაბრეშუმეობა, მეფუ ”კრეობა, 

„ხვნა-თესვა და სხ. ყოველივე ამაებს ხომ 
დიდი და ფართე ადგილები ქირდება. სკო- 

| ლას კი იმ თავიდან ასეთი ადგილები არ 
მოეპოვებოდა, მიწის სივიწროვეს იგი ჯანიც- 
დიდა დღიდან დაარსებისა. დღეიდან კი მას 
ფართო მამული დასჭირდება. 

სოფლის სწავლული მეურნე ტერენტი გვე- 
ლესიანის აზრით, აოცილებლათ საჭიროა სა- 

ერთო ხასიათის სამეურნეო სასწავლებელი, 
სადაც შეიძლებოდეს ნიადაგის ყოველმხრივი 
შესწავლა. ჩვენ გვესაჭიროება სოფლისათვის 
მცოდნე მეურნეები, რომლებიც განისწავლე- 
ბიან საშუალო სამეურნეო სასწავლებელში 
და თავიანთი ცოდნით მიუბრუნდებიან სო- 

ფელს და იქ გააჩაღებენ საკუთარ მეურნეო- 
ბას ან სხვების მამულებს აწარმოებენ. ამათ 
ყველა სამეურნეო დარგებში უნდა ქონდეთ 
მიღებული ცოდნა, რომელსაც ხალხის სასარ 
გებლოთ გამოიყენებენ,მის მეურნეობას გააინ- 

ტენსიურებენ და მეტ შემოსავალს გამოაღე- 
ბინებენ. 

ამავე აზრის არის გ. აბაშიძე. 
აგრონომი იოწა მაჭავარიანი იგონებს მოს. 

კოვის ინსტიტუტის ისტორიას და დაასკვნის, 
რომ საშვალო სასწავლებელმა უნდა მისცეს 

მოსწავლეებს საჭირო ცოდნა მეურნეობის 
ყველა დარგებში და შემდეგ, ჩემის აზრით, 
საჭიროა რაიმე ორი ან საძი დარგის სპეცია- 
ლური სასწავლებელი შევქმნათ და გამოუშ- 
ვათ სპეციალური ცოდნის მეურნეები, რად- 
გან ჩვენში მსხვილი მეურნეობისათვის (რო- 
მელიც ჩვენ ძალიან ცოტა გვაქვს შენიშნეს 

„ მას) ხელმძღვანელები არ გვყვანან. 
სკოლის მასწავლებელი აქვსენტი ჩხაიძე 

  

   

  

    

რისას, რომელიც შედის ა, თა შუა ზღვის 

  

        

მე! ' 

ლამ ს აძლევს · 
ა ამით ონდა გაი კვლიონ გზა 

ბ · რაც შეეხაბა დარგებს, არ შეი- | 
ძლ ჩება ითქვას, რომ რაიმე დარგი ჯობდეს, 

"მე, ტათ განვითარებული იყოს. თხილმა, დაფ- 
; ჩაიმ და სხ დიდი ნაბიჯი გადადგეს და 

IL. მათთვის სპეციალური სასწავლებლები 
ცაცაარსოთ? „ამიტომ ჩვენში რაიმე სპეცია- 

დური სამერნეო სასწავლებლის გახსნა ერთ ლ 
წერტილზე კაყინვა იქნება#. ჩვენ გვინდა სა- 

შოგადო ტიპის სასწავლებელი, სადაც ყვე- 
სა დარგები იქნება შესწავლილი. 

აქვე უნდა მოგახსენოთ სასწავლებლის საზ 
ტზეც. ყოველ დიდრონ სოფლებში იხსნება 
იმნაზიები, სადაც იზრდებიან მოხელეები და 
ც ერთი სამეურნეო სასწავლებელი. თუ სა- 

ს მწიფომ ვერ შესძლო ორიოდე სამეურნეო 
სწავლებლის შენახვა, მაშინ „ნდა ხელი ავი- 

»% ყველაფერზე. შეიძლება მცოდნეები, სპე- 
'წიალისტები არ გვყვანდენ, მარა დროთა გან- 

ვლობაში ყველაფერი გაჩნდება. დღეს კი 
ცენ მეურნეობას მიმინიები სბიფდო ტი- ( 
ის სასწავლებელ 
' ერობის ს პიანომი ვასილ ფალავანდიშვი- 
ღი დასძენს, რომ თუ გადვიხედავთ უცხოეთ 

ჩი, მაგ. ბელგიასა და მის გვარ ქყეყნებში, 
მეურნეობის განვითარება საერთო შკოლე- 

თ დაიწყო და შემდეგ გასპეციალისტდა. 
ყენც ამ გზას უნდა დავადგეთ. ჩვენში ბუნე 

და ნიადაგი მრავალნაირია და” სამეურნეო 
სასწავლებელიც უნდა საზოგადო ხასიათის 

სკექნეს. მე საჭიროთ მიმაჩნია საზოგადო ტი- 
ის სასწავლებელი. 

შემდეჭ ი იღაპარა ქემჩენე. აბაშიძემ, ალ. შა 
ააშიძემ, აქ. ჩხაიძემ. 
ბოლოს კრებამ ერთხმათ მიიღო, რომ მო-. 

მავალი საშუალო სასწავლებელი უნდა იქმ- 

ეს საზოგადო ტიპის ყველა სამეურნეო 

ხარგების შესასწავლათ და ასეთათ უნდა. 
გადაკეთდეს ქუთ. სამეურნეო შკოლაც. 

' ი, მაჭავარიანი ამას უმატებს, რომ საზო- 
მადო ტიპის სასწავლებელში სწავლის დროს 
ტი ყურადღება უნდა მიეპყრას ჩვენში უფ- 

რო განვითარებულ დარგებს. 

სასწავლებლის ტიპის მიღების შემდეგ დამ- 
სწრეთა შორის ბუნებრივათ დაიბადა კითხვა: 
აქვს თუ არა შკოლას საზოგადო ტიპის სას- 
წავლებლისათვის საკმაო მიწა ყველა დარგე- 
ბისათვის? ამაზე ალ. შარაშიძემ კრებას შემ- 
დეგი მოახსენა: დღევანდელი შკოლა დაარსხე- 
ბის დღიდანვე განიცდიდა მიწის ნაკლებობას, 
სივიწროკეს. ამას გრძნობდენ და აღიარებდენ 
ძველ რეჟიმშიაც მთავრობის მოხელე-აგრონო- 
მები, მაგ. ჩვენი მეურნეობის კარგათ მცოდნე 
ს. ტიმოფეევი და ეძებდენ მისთვის შესაფერ 
ადგილებს, მარა ვერსად გამონახეს ახალმა 
მთ.ვრობამ მიაქცია, რა შკოლის ასეთ მდგო- 
მარეობას ყურადღება, მისცა და ოფიციალფ- 
რი 8 ენკენისთვის 1918 წ. აქტით ჩააბარა 
მას აჯამეთში ანანოვისეული მამულის კულ- 
ტურული მამული 800 დესეტინა თავის შენო 
ბებით. შკოლა ამ მამულს ჩაბარების დღიდან 
პატრონობს და უვლის. მაზედ დიდი ბარჯი 
და შრომა გასწია მასწავლებლებ-შეგ: რდებია- 
ნათ. გადაარჩინა იგი გაპარტახებას გარშემო 

შემოსეულ მგლეჯელებისაგან. დღეს კი მოვი- 
და თფილისიდან სამეურნეო კომისია და გა- 
მოგვიცხადა: შკოლა თაჯის მამულ-,ფერმაში4 
დაეტევა, ხოლო ანანოვისხეულ მამულიდან 
120 დესეტ. სამტრედიის საცდელ მინდორს 
მიქცემა, დანარჩენი კი ფონდში გადავაო. 

(კულის ტიპის მიღების შემდეგ ამ საკითხ- 
აცხარებული სჯა-ბაასი გამოიწვია. ორიო- 

ესნ ამტკიცებდენ, რომ საცდელ მინდორს 
კარილაი, უნდა მიეცეს ნაწილი ამ მამულისა 
თავის შენობებით და ეზო-ბაღით, ხოლო და- 
ნარჩენი მღზო. დანარჩენი უკლებ- 
ლიგ იცავდენ იმ აზრს, რომ რაკი შკო- 
ლა საშუალო სასწავლებლად გადაკეთდება, 
მისთვის აუცილებელ საჭიროებას შეადგენს, 
როგორც კულტუოულათ ნაკეთები ნაწილი 
ანაზოვისეულ მამულისა, ისე მისი ეზო და 
შენ აბები, სადაც უბდა იცხოვრონ სასწავ- 

ის შეგირდებმა, როცა აქ სეზონური მუ- 
ა, გაიმართება ჩოლმე. 

კრებაზე ტ. გველესიანმა გულნატკენათ გა- 
ნაცზადა, რომ ძველებურათ შკოლამ ჭლექიან 
კაცივით თუ იცხოვრა და იღოღიალა, მას 
საკნაო მიწა არ ექმნ- თავის მეურნეობისათ.- 
ვის და არსებულ ხრიოკების შემყურე დარჩა 
მომავალშიც, იქიდან ჩვენ ქვეყანას მცოდნე 
მეურნეები ვერ შეეძინება ამიტომ მას უნდა 
დარჩეს ანანოვისეული მამული თავის შენო- 
ბებით და კულტურულ ნაკეთობით, როგორც 
უკვე ჩაბარებული აქვს სამინისტროსაგან. 
ხოლო საცდელ მინდორს, როგორც დროებით 

დაწესებულებას გადაეცეს დაუმუშავებელი მა- 
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  სუბტროპიკულ ზონაში, რ აქ შეუძლებე 
მ ვიწრო ს ს მულის ნაწ ხას იქ დროებით ხის ბინა 

   

ბაც ანგარიშებს. მა 

  

ველ ს პირწერთასანმს. შეერნ 6. 
კრებამ 6 ხმ. წინაათმოიგ შელია (ერ 

8) დიმაყინა) (64. 1” სქელ“ ი.“ 21 ”. 
7 საშ კლი 

; აგამრირირი! /აXI1-4 LI 1) 3. ”. 

ი · აგან მიცემული ანანოვისეული 

ო ეზო და შენობებით. გაიგზავნოს 

აგოგიური საბჭოს ერთ-ერთი წევრი თფი- 
სში, რათა სამინისტროს გააცნოს დღევან- 

იას. კრების დადგენილებები. 
ასე გულმხურვალეთ, შეხვდა კრება თფი 

ლელ სამეურეო კომისიის მიერ წამოყენებულ 

საკათხებს სამეგრნეო შკოლის ბედ იღბლის 
გაცაწყვეტის საქმეში. და ჩვენ არ გვგონია ამ 
შკოლაში აღზრდილი, დღეს მეურნეობის 

მფარველი მინისტრი ასე ნაჩქარებ. გადაწყვი“ 
ტილებას კომისიისას დაადასტორებს და რე- 

ვოლიუციის მეოხებით სახელმწიფო საკუთ. 
რებათ გამხდარ მამულს «ფრო მკვიდრ და 
საშეილისშვილო, ვინემ საცდელი” მინდორია, 
სახალხო დაწესებულებას წაართმევს და მის. 
შემ” მას დროებით დაწესებოლებას. 

ისენი სასწავლებელი, · რომელმაც. ამ 
ზნის განმაყლობაში მოგვცა 300-მდე კურს 

დამთავრებული მეურნე, რომელთაგან 198 

თავიანთ სახლებში ეწევა მეურნეობას, 100 
სამეურწეო ნაწილში მსახურობს, 928 მასწავ 

ლებლობს, ხოლო დანარჩენები უზეტესი სწავ- 

    

      

         
    

    

  

"ლობს სხვადასხვა სასწავლებლებში. 

" გარდა მეურნეებისა ამავე შკოლა? ჩვენ 

ქვეყანას თვალსაჩინო საზოგადო მოღვაწეე- 
ბიც მისცა ბენია ჩხიკვიშვილის, რაფიელ ჩი- 

ხლაძის და თვით მინისტრ ნ, ხომერიკის სა· 
ხით, რისთვისაც ხსენებული შკოლა  დღეი- 
დან. მაინც ღირსია მეტი ყურადღების, Cო- 

გორც საზოგადოებისაგან, ისე მთავრობისა- 
განაც... ისო, 

ს-დ, პანტტიაჟი 
თფილისი, 29 აგვისტოს შესდგა მუშტაი- 

დის კლუბში ს. ს. დ. მ. პ. პირველ რაიო- 

ნის წეყრთა საერთო კრება ამხ. ბახტაძეს 

თავმჯდომარეობით დღიური წეს-რიგი: 

კოლექტივის მოქმედება და ახალი არჩევნები. 
კრება მრავალრიცხოვანი გამ-ოდგა,დაახლო- 
ვებით' კრებას დაესწრო 1000 ზე მეტი წევ“ი. 
პირველ“ რაიონს კარგა ხანია ასეთი მრავალ- 

რიცხოვანი პარტიული კრება არ უნახავს. 
მიუხედავათ იმის, რომ მუშათა წრეებში 
გაისმოდა დ დღესაც გაისმის საყვედურები ზო- 

გიერთ მოწინავე პირებისადმი რომლებიც 
თავიანთ მოქმედებით ჩამოშორდნენ მასას და 

„ჩინოვნიკურ“ ცხოვრებით სტკბებიან––პირ- 

ველ რაიონის მუშები დიდი ხალისით და 

ინტერესით შეხვდნენ ახალ არჩევნებს. 

მძღვანელი ორგანიზაციებიც ვალდებილნი 

არიან გაუწიონ ანგარიში მასის სფლიერ 
კვეთებას და მის სამართლიან საყვედურებს. 

ახლათ არჩეულმა ორგანოებმა თავიანთ ენერ- 

გიულ, გაორკეცებულ მცშაობით უნდა გა- 
ამართლონ მუშების ნდობა. კრებაზე წეს- 

რიგიც შედარებით საუცხოვოთ იქნა დაცუ- 
ლი. არჩევნები მოხდა ახდილი კენჭის ყრით, 
ვინაიდგან თითონ კრება" მოისურვა ასე. და 

ტეხნიკური მიზეზებიც ხელს არ უწ«კობდნენ, 

რომ კენჭის ყრა მომხდა#იყო დაფარული. 
პირველათ მოხსენებას აკეთებს ამხ. ბ.ხტა- 

ძე––კოლექტ ვის. პარტიულ იდეურ მუშაობის 

შესახებ-––ორატორი აღნიშნავს: საერთოთ 
ჩვენი პარტიფლ მუშაობის დაცემის მაზეზებს: 

ჩვენი პარტია სახელმწიფოს (ათაყეშ» უდგია, 

ბელ- 

მთელი ჩვეზი პარტიული ძალებ- სახელმწი- 
ფოს შენებას უნდება, მუშათა კლასის. ნივ- 
თიერი გაჭირცება, ჩვენ პარტიაში არა სა- 

სურველე ელემენტების შემოპარვა, რომლებ- 

მაც პარტიული ბილეთები მიიღეს თავიანთ. 

პირადი ინტერესების დასაკმაყოფილებლათ 

და არა პრტიულ მუშაობის” ხელის . შესა- 

წყობათ--მის გასაპლიერებლათ. ანარქიასთან 

ბრძოლა და სხვა. დღეკანდელ მძიმე პოლი- 
ტიკუო პირობებში, დასძენს მომხსენებელი–– 

კოლექტივმა გააკეთა ის, რის გაკეთებაც მას 
შეეძლო, 1 

შემდეგ მოხსენებას აკეთებს · სარევიზიო კო- 

მისიის წევრი ამხ. ვ. ვაშაკიძე--კოლექტივის 

ფინანსიური მდგომარეობის შესახებ. . ამხ, 

ვაშაკიძე აღნიშნავს, რომ სარევიზიო კომი- 

სიაში დარჩა · მარტი ის, დანარჩენი ორი 
წევრი გადაყვანილ იქნენ სხვა  ადგილებზე––- 

ჯა მიმართავს კრებას, რომ შემდეგში საპასუხ- 
მგებლო ადგილებზე არ ამოირჩიონ ისეთი 
პირები, რომლებსაც რამდენიმე თანამდებობა 

უჭირავთ, ვინაიდგან ასეთი პირების მუშაობა 

არ იქნება ნაყოფიერი. საერთოდ ამხ. ვაზა- 
კიძე კმაყოფილია კოლექტივის ფინანსიური 

მდგომარეობით. შემდეგ კითხულობს თერთმე- 
ტი თვის განმავლობაში შემოსავალ გასავალ ის 

  
       
  

  
ვალი. ნაშთი · 1 + შვინობისოვეს ·



ა. 

2081 მ. 65 კ. ერდრვლი შემოსასვლელი 
გადასახადი-–-1799 საწევიო გადბსახა- 
დი 33833 მ. 30 კ., წვას. კრების 

საარჩევნო ფონდი 4668 მ. 77 კ. დაბრონე- 

ბული ვალი 35. 2319 ი. 40 
კ., საწევრო ბილეთები 1462 მ.9710 ქა, აყი- 

დულ ლიტკრატურიდგან პროც. "8. 
მოგება გაზეთებიდან 2801 მ. 79. 

წირულება 839 მ. სულ შემოსავა 
მ, 46 კ. ნაშთით 493M7 მ. 11 კ, 

გასავალი, საკანცელარიო ხარჯები წ” მ. 
20 კ,, ჯამაგირი მოსამსახურეებს 409 

  

   
ტრამვაის ხა# 'ჯები 490 მ. 50 კ., 
ბილეთები 1152 მ., ინვენტარი 781 მ. ა 

ნებზე (დამფ. კრების) დახარჯული ML 

წვრილმანი ხარჯები,––-10 მ , დახმარებ 

ხანაგებს და ორგანიზაციებს 3100 მ. 

ნეთი 11 კ. 

კასაში რჩება საწევრო მარკები 2120 ცალი” (სეი და ხშირათ ახწევს ხუთ-ექვს · I 

და) გ ოაააბბან მიის ქსგებნანიბაგმააიხრ თაბიასობავია# ვოვა. 9MV#.:+ 

ათ
ი 

ა
მ
ი
თ
ი
.
 

ით
ი 

ბ მეშთეაბა აგარაკ ბახმაროს თვალ- წარმ ს. 

_პეკლუცი ბუნების ქება-დიდება და ეს სა 
“კვირიც არ არის, რადგან აგარაკი ბახშირ: 

„ა რომელიც 95 წლის წინ აღმოჩენილ” 
ამ- , 

სხყლ 
დახარჯულა 33903 მ. 60 კ. ნაშთი 1 | ენკე-; მოაგარაკეთა შორის და მიუხედავდ პ 
ნისთვეს 15473 მ, 51 კ. ბალანსი 493წ7 მა-! პირ «ჯოჯოხეთური გზისა, ბახმაროზე 8 

3180 მ , ქვე კოლექტივებს, გაცემულ | (არკა 
ბის გათ 838 მ., 

ცალი #73 მ. 50 “ა 

დამფუძნებელ კრების არჩევნების. Lადავ. 

ანგარიშები: 

საწევრო ბილეთ/ბ ი 

შემოსავალი. რკინის 

ლოსნოებიდან ვ. რაქვიაშვილის "ხელით. ”სა- 

ხარაკო ცეხი 1500 მან., სამჭედლო 898 მ. 

90'3., სამღებრო” 789 მა5., მესპბლენძე 989 მ. 
40 კ., მექვაბე 784 მ., სადურგლო 68719., 

ჩამომსხმელი 697 მ., ამწყობი 532 მ. 80” კ. 
(ცაგუ”იშვილის ხელით); ვაგოწის 1955 გ. 
0 კა საწვოზც : 3801 მ; (მაღუტაშელის); | 
მრავირ. სახელოს. კანტორის მოხელჩე 'შიდგან “ 

97“ მ, (ე. სიხარფლიძის), 

სახურეებიდან ნინუას ხელით 85983” 8მ, 30 კ, 

საქონლის სადგურის მუშებიდჯან · ნ. ჯიზ ალა- 

ძის ხელით 2779 მან.; პირველ კომი სარიატის 
მოსამსახურეებიდან დემარრაშვ ილის ხქლით 

785 მან. 58 კ., თფილისის სადჭურის კონ-“” 

დუქტორებისაგან გელენიძეს ხელით '905/ მან. 

შე 4-ე ნომერ ჯაეშნოსან მატარებლის, ტფვარ-, 

დიელებისაგან წილოსანის ხელით ( 83# მან. 

მე-2 ე ჯავზნოსან · მატარებლის გვარდიელე-“ 

ბიდან––ტკაბლამშეს ხელით 4642“ მ.; ”რკინის?! 

ლ ფურნო მფშებიდგან--–ანთაძე” ხელით 
: ბიუროში ზემრვიდა 462 მ,40 გ. სფ 

კომიტეტს გადაეცა 17518 მ. 26 კ. 

ტივს 

4668 მ. 77 კ. ბალანსი 29,187 

14 მან. 

შემდეგ რაიონის მდივანი აცნობს კრებას # 

წევრთა მდგომარეობას. 
რაიონში ირიცხება 1-ლ ენკენისთვეს 3010 : 

წვვრი; მამაკაცი 2971: დედაკაცი 89; ეროვ-“. 

ნებით: სომეხი--151: რუსი “ 114; 

გერმანელი 21; პოლონელი 10; 

აისორი 1; თათარი 8; ბერძენი 1; 

ქართველი 2685; 
პროფესია––მასწავლებელი––6; 

მოხელე–-55; დიასახლისი–--31;ბებია ქალი––-1;” 

ფერშალი ქალი--1; მოწაფე--12; ფოტოგრა- 

ფი–-8; მილიციონერი--29; ვაჭარი–--18; ტეხ-, 2 

დეპოს მუზა შოს „ამ>1 

44 

     
    

      

    

   

   

  

   

IL ქრონიკული, მალარია, ნერვების სის! 

ს გზის მთავარ სახე- 

როთ 
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ფოფხაძე გიორგი, გეორგაძე ილია, ულ =7 

ფანიძე დავით. 2: 

თიშვილი დავით, მა ა აათამა ილია. 
სარევიზიო კომისიაში: ჟურული გ ი 

ვაშაკიძე ალ<ს აეს შვილი თეოფL 
მათ კანდიდატებათ: ს ყარაძე! კოლია, 

ნია აკაკი, გაჩეჩილაძე ზრ 

პიო3ინცი 
აგარაკ ბახმაროს გარშემო, _ 

იშვიათია ქართველი, რომელსაც არ. 

ცნობილ ოზურგეთელ ექიმის დავიდიპ 
მიერ, თანდათან მეტ ყურადღებას იპყ 

თ
 : რაკეთა რიცხვი თანდათან  საგრ 

სა 
ს L" „გაიხსნება. ეს? რასაკვირველია, 

წრათმკოფიბაბი (ფილტვების ტუბერკუდ 

სუსტებულ ავათმყოფობაზე-.... · 8. 
აქ ვრცლათ არ შევეხები. ბახმაროს, 2 

გორც აგარაკს. მე. მსფრს.. მხოლოდ 'აღვნი1ნ 

ნიტარულ-ჰიგიენურ პირობების ი მრითე· წვ 
როგორც ზევით „აღვნიშნე,, „აგარაკი: ბახმ 

რო უკვე 25 წელია რაც არსებობს, .. მ. 

რაკეთა რიცხვი ყოველ წლობით ძლიერ, 
დია, ბევრი "ცნობილი „ქართველი. ი, 

უფრო მძიმე ავათმყოფებს ბახმაროს ურჩ ვენ | 

და მიუხედავათ ყველა ამისა,,არ იქნა „და ჯრ, დეგ ნანი 1. ე. 

ზი... ელ ეღირსა ბახმაროს , კურორტათ ,„ დამტკ ! 
რამდენჯერმე იქნა აღძრული „შუამდგომლ =. 

ბახმაროს ჯანმრთელობის საზოგადოების _85-) 
გეობის მიერ (ერთხელ 1915 წელში ქუთაი- · 

„ჩა ბახმაროს სანი 
რ , ბახმაროზე ისეთი ხალხი, რომლი 

ტათთუ ბევრათ აუცილებელია კვლტურული 
ცხოვრების. პირობები, არასოდეს არ წავა სა- 

, აგარაკოთ მიუხედავათ იმისა, რომ. ბახმაროს 
"დიდი ნდობა აქვს” დამსახურებული ექიმთა 

ყველა. ზე- - 
ხმაროც, 

ჰქ 

ვიფიქროთ, რომ თუ შემდეგშიც ა 

"ნება. გააკეთა ბახმაროს . შესახებ: მოსგუვის 1 

რულ ი 

და ავადმკოფოთა შორის და. 
მო აღნიშნფლი“ მიზეზების _ გამო 
როგორც აჭარავი ხანგრძლივ აგონიაში. და- · 
ლევს სულს. > 

გადოებას უკანასკნელათ ჰქონებია მსჯელობა 
“I. ბახშაროს აგარაკათ დამტკიცების შესახებ და 

”! საკითხი გადაუდვია, რადგან · ფერ ჯერობით: ლიმ 
მეცნიერული გამოკვლევები ბახმაროს ზა ქ 
ხებ თითქმის არ არსებობს... “ი. –» 
ალეს აღინიშნოს, რომ, უცხოელები თით. 

ქართველი ,ბუნებისმეტყველები და · 
მოსკოვის უნივერსიტეტის პრივატდი 

ხებ, ძლიერ ., დაინტერესებული „იყდ  ბახმ 
| როთი. ბ-ნ კისელს ბახმარო. ენახა. . მაცა: 

| ვით, როგორც. ტურისტს. და:თავის წერილებ- .- 
ი აღნიშნავდა, რომ. მან , „შკვე. ორი . მოხსე- !. 

     

საზოგადოებაში, კევი მობენაბა 

'I ლო. აა ილი  შამმყნობი –. ი. საბა. 
როს შესახებ ასეთ აზრს გამოსთქვამდა: . „მებ“ 

„ბ-ნ კისელს .. · გადაწყვეტილი, 
ონდა. და რეისი კურორტულ. ! იეზდს, 

რომელიც მოხდა თფილისში შ9131 წას მა- 
შის პრცაფი საარი ა- 

რორტისათ ისი.       

    
შთვეზი შეწ 

საზოგადოების მეთმოეა 

    

| გამოკვლევა, „ბახმა-.   
რაც ბახმაროსთვის გაკეთებულა, ეს არის ბელია და ეს გასაკვირიც არ არს 

გურიის ხალხის ინიციატივით გაკეთებული · აგარაკი ბახმარო 95. წლის განწავლობაში ? 
=და არავითარი დახმარება ბახმაროს, საიდა. სრულიათ. მოკლებული · იყო კურორტულ. მოვ:ა 

ტანილი შემოსავალში შეცდომით ზედმეტი”ნაც არ უნდა იყოს ეს, არ ჰქონებია. ეხლა კი ლას და პატრონობას, „მაგრამ იმედა უნდა 
გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ” ბახმაროს ვიქონიოთ, რომ არსებულ · ბახმაროს „მდგო-? –- 
„მდგომარეობამ იქამდის მიაღწია, რომ გუ- მარეობას ასე თუ ისე მოეღება. ზოო დაჯ 

რიის ხალხს თავისი ინიციატივით მეტი ბახმაროც ამოდენა განცდის შემდე§ , გახდება ' > და სადოსტაქრო ავადმყო/ 
"აღარაფერი შეუძლია გააკეთოს ბახმაროსთვის. ღირსი ოფიციალურათ კურორრათ აღიარე 5 · კოველ“ _– ! 
·1 ამის გამო ბახმმარო, ეს საუკეთესო აგა- ბისა. 

ოსი 15:1რაკი ჩქარის ნაბიჯით, უფსკრულისაკენ მიი- | 
ებრაელი 1: 5 წევს: საუცხოვო ნაძვნარი, რომლითაც 3644" 

ლეკი 3; ! სვლის ბახმარო, სანახევროთ განადგურე- (ცივაძე, თანახმად ერობის ხმოსანთა მესამე! ; : 
“ბულია, რადგან კურორტული კულტურული ყრილობის _ დადგენილებისა, · არჩეულ იქნა" 29% ნ საათ.. 

კანტორის მოვლა ამ ტყეს არ აქვს და არც შეიძლება სამაზრო "ერობის გამგეობის წევრათ. 1 
(ჰქონდეს, სანამდის ბახმარო დამტკიცებ 
"ჩარ იქნება კურორტათ. აღნიშნული გარ 
ბით აიხსნება) სხვათა შორის, ბახმპროზე უკა-. 

ნიკი–-11; ნოქარი--83; ბუჩგალტერი--1; კო, ”ნასკნელ წლებში ქარის მომრარბმს ”გაძლიე- 
ოპერატორი--%; აფიცერი--1; ხელოსნები და' 

მუშები--2831; მოხსენებების შემდეგ მიღე- 

ბულ იქნა შემდეგი რეზოლიფუცია: ? 

ველ რაიონის კოლექტივის თერთმეტი თვის! 

განმავლობაში მოქმედების და ანგარიშების 

შესახებ–--საერთო კრება ამავე რაიონის 'კმა- 

ყოფილია კოლექტივის მუშაობით დ» გმდა- 

დის შემდეზ კითხვაზე. 

კოლექტივის წევრებათ არჩეულნი იქნენ” 

შემდეგი პირნი: სანაძე კლადიმერ, “ფრანგი-“ 

შვილი იაკინთე, ვაშაკიძე ფილიჰე, ჯატიევი1 

- კოსტა, ქორჟოლიანი ივანე, ' ლორთქიფანიძე“ 

დავით, ქორიძე ირაკლი,ყასათიანი ერმალოზ, 
თევზაძე ტორებ, მეტრეველი ალექსანდრე, ხი-! 

ხარულიძე ვასო, ბასილაშვილი ნესტორ, ჯი?“ 
ლაძე' ნოე, გე ”ენიძე ეგნატე, გიორგაძე ილა- 

რიონ, სალუქვაძე რაჟდენ, კუტალაძე ელისა-“ 
ბედ, კუტალაძე კოლია, ძამანაშვილი მიხეილ, | 
ბახტაძე გიორგი, ბალიანცი მიკირტიჩ: 

მათ კანდიდატებათ: შავლოყაძე ილარიონ, ! დეგ რეპრესიულ ზომებს კანონის. ძალი 

მამაცაშვილი შაქრო, მინაშვილი არსენ, ქაბ-” · რავინ მიიღეზს, სანიტარული კომისია 
ბუჯიაშვი- · ზიანიძე იასონ, კვინიხიძე სიმონ, 

  

  
ლი სილია, ჩიხლაძე სამსონ, ბუაძე ისიდორე, 
ნინუა ვიკტორი, პაპიძე დომენტი,” თევზაძე 

სილოვან, კვახაძე ვანო, კალანდაძე. სამსონ, 
გორტლიშვილი, 'ბაცანკალაშვილი, მეჭრელი- 

შვილი თეოთანე, ლუ Iაშევიჩ მარიამ, ხუბა- 

შვილი გრიშა, 

თფილისის კომიტეტში: სასმე გბორგი, 

რიხით ბთ იიბი) აამამობში სა მეააგიარე რმ საონნერი იენა? 
ყლ თშ3 ს თ    

  

+ სის გუბერნატორის წინაშე, მეორეხელ 1)17 L | ' 
” წელში ამიერ-კავკასიის კომისარიატის · წანა- 'ლიანია,, მაგრამ. მე ვშიშობ, რადგან. ჯერ- 
"შე) და უკანასკნელათ ოზურგეთის. სამახრო ჯერობით, რამ 
"ერობის გამგეობის მიერ მთავრობის | "წინაშე, პრაქტიკული 
"რომ აგარაკი ბახმარო ოფიციალურათ '“დამ- გმული ამ მიზნით ღა აშის გამო ბახმა- | 

3 ტკიცებულიყო კურორტათ, მაგრამ, სამწუხა-. რო, როგორც. აგარაკი, „არ ღ ააიღუპოს,, 'რად- 
ა ამან ჯერ-ჯერობით უშედეგოთ ჯან, 

 დორააი 22173 მ. 8 კ. აქედან? სოფილრინის საით ერრერი შახღებირ გ 

( კოლექ-1 
არჩევნები“ ხარჯების დასაფარავად” 

მ. 3 კ. შე-3 

აგვი + ერთობ, სამართ- 

    

იცი, . "არავითარი % 
არის გადად- |    

ნა 
მგვივბი, 

ოგორც ზემოთ. აღვნიშ (ე, ბახმაროს ეხ-. 
ლანდელი მდგომარეობა. ერთო! დამაფიქრე- “ 

რადგან გ    
ჟ 

ექიმი ავთ, ააა 

გორი. „გორის, მაზრის კომისარი გ: რას 

ამავე. 
0 ყრილობამ გამგეობის, მეორე წევრათ 'და თავ- 

ოე. მჯდომარის ამხანაგათ. აირჩია მ. კლიმიაშ- 
ვილი. 

გორში უკვე. დაარსდა ქალაქთაშორისო 

რება, რადგან, როგორც აღვნიშნე, ტყის გა ტელეფონი, რომელიც შეერთებულია თფი.· 
1 ნადგურება სხვადასხვა მიზეზების გამო ჩქარი ლისზე, ბაქოზე, ყაზბეგზე და სხ. 

' 'ბნაბიჯით მიდის წინ და, როდესაც ის საკმა. 
მოისმინა რა მოხსენება 'ს. ს. დ. მ. პ. პირ-! 

“” მაზრაში გახშირდა “ძარცვა-გლეჯა თავ- 15 
ოთ განადგურდება, ბახმარო, რასაკვირველია, დასხმები. მაზრის მილიცია ფეხზეა დამდგა- 
როგორც კლიმატიური სადგური, თავის არსე- რი და დიდ ზომებს იღებს ავაზაკების შესაპ- 
ბობას შესწყვეტს. · ყრობათ. სამაზრო ერობის გამგეობამ მოწე- 

შემდეგ უნდა აღვნიშნო, "რომ ბახმაროს. რილობა დაფგზავნა ყველა წვრილ ერთეუ- 
სანიტარულ პიგიენური მდგომარეობა კოველ- ლებს, რ:თა მათ დაეხმარონ მილიციას, მოა- 
წლობით უარესდება, რაღგან სოფლის ალხს წყონ ადგილობრივათ დამხმარე რაზმები. და. 
მოყავს ბახმაროზე თავიი შინაფრი პირუტყ- მით ხელი შეუწყრს ბოროტ მომქმედთა. ალა– 
ვები (ღორებიც კი) და ყველა ეს პირუტყვები გმვას. ავაზაკობის. „წინააღმდეგ საბრძოლვე- 
თავის” ბინასთან ახლოს ყავს, უნდა აღვნიშნო, ლათ გამგეობამ გადასდო 10;000 მან: გ 
რომ თითქმის ყველა სახლები, რაც ბახმარო- 
ზეა, სოფლელებს ეკუთვნის. 

როგორც მკითხველებმა _ იციან, 1 ს“. 

ვისტოს “გორის სამაზრო ციხიდან გაიქცა 24 

ვერავითარმა” ზომებმა, ჯანმრთელობის“ სა- „ტუსაღი. გამოძიებამ გამოარკვია, რომ „გაქ- 
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