
კლუბები 

რიგითი 
№  

თარო შიფრი № საგნის 
დასახელება(სახელწოდება, 
თარიღი, თეატრი, 
რეჟისორი) 

მასალა დაცულობა 

12215 41 კლბ 1                                                                                                                                                            
ტ. რამიშვილის "მეზობლები", 
1922-1923 წ.წ. ნაძალადევის 
კლუბი-თეატრი, თბილისის 
უბნის რკინის გზის პროფ.-
კავშ. არსებულ კულტურული  
განყოფილების  დრამატიული 
დასის მიერ წარმოდგენილი. 
ხელმძღვანელი - პ. 
ფრანგიშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

12216 41 კლბ 2                                                                                                                                                     
გოგი კაპელაშვილის საღამო; 
ტრ. რამიშვილის "სტუმარ-
მასპინძელი", თბილისის 
უბნის რკინის გზის პროფ. - 
კავშ. არსებული კულ. განყ. 
დრამატული დასის მიერ 
წარმოდგენილი. 1922-1923 
წ.წ. ნაძალადევის თეატრი. 
ხელმძღვანელი - პ. 
ფრანგიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

12217 41 კლბ 3 ნ. აზიანის "ფული და 
ხარისხი", "ოთხი იმერელი". 
1923 წ. პლეხანოვის თეატრი, 
სპექტაკლი გაიმართა 
ნაძალადევში, სადგურ 
თბილისის კონდუქტორთა 
დრამატიული წრის მიერ. 

ქაღალდი მძიმე 

12218 41 კლბ 4 ვალერიან შიუკაშვილის 
"მეგობრობა", 1923 წ. 
პლეხანოვის თეატრი, 
სპექტაკლი გაიმართა 
ნაძალადევში, რკ. გზ. 
პროფკავშირის მშრომელთა 
დასის მიერ, დ. ჩარკვიანის 
მონაწილეობით. რეჟისორი - 
დ. ჩარკვიანი. 

ქაღალდი საშუალო 

12219 41 კლბ 5 ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, 
ვეღარ ნახავ", იოსებ 
იმედაშვილის მოხსენება. 
1923 წ. ავლაბრის მუშათა 

ქაღალდი საშუალო 



კლუბი. სამენოვანი 
(ქართული, სომხური, 
რუსული) 

12220 41 კლბ 6 ფ. შილერის "ყაჩაღები", 1923 
წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი - ი. რევაზიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12221 41 კლბ 7 ვ. გუნიას "ორი ობოლი", 1923 
წ. ავლაბრის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი - ი. რევაზიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

12222 41 კლბ 8 ვანგო ფერის და მარკო 
ბრასინერის "ბოშა ქალი 
ზანდა", 1924 წ. პლეხანოვის 
სახელობის  თეატრი. 
რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი. 
თარგმანი -  ნიკ. გალუსტოვი. 

ქაღალდი საშუალო 

12223 41 კლბ 9 "დაჭრილი არწივი", "პეპო", 
სტუდენტი კაბაში", ფილმის 
ჩვენება. 1924 წ. 
საქართველოს ცენტრალური 
მუშათა კლუბი. 
(რუსულენოვანი) 

ქაღალდი საშუალო 

12224 41 კლბ 10 ი. გედევანიშვილის 
"მსხვერპლი", (ცნობილი 
რევოლიუციონური დრამა 
1905 წ. გლეხთა 
მოძრაობიდან), 1924 წ. 
მეტყავეთა კლუბი.  

ქაღალდი საშუალო 

12225 41 კლბ 11 "ცოდვის შვილები", 1925 წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
თეატრი. (რუსულენოვანი) 

ქაღალდი მძიმე 

12226 41 კლბ 12 გერმანსის "იმედის დაღუპვა", 
1925-1926 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის კლუბი. რეჟისორი 
- სოსო მებურიშვილი; 
სარეპერტუარო აფიშა. 
კლუბის გამგე - ალ. ჯაფარიძე. 

ქაღალდი მძიმე 

12227 41 კლბ 13 გ. გეიერმანსის "იმედის 
დაღუპვა", 1925-1926 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის 
კლუბი. რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი; 

ქაღალდი საშუალო 



სარეპერტუარო აფიშა. 
კლუბის გამგე - ალ. ჯაფარიძე. 

12228 41 კლბ 14 პრ. ჩხიკვაძის "უდაბნოც 
სტირის", 1925 წ. პლეხანოვის 
კლუბი. რეჟისორი  - ვ. 
კობელი. 

ქაღალდი მძიმე 

12229 41 კლბ 15 სარეპერტუარო აფიშა, 1926-
1927 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
სამხატვრო ნაწილის გამგე - 
სოსო მებურიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

12230 41 კლბ 16 "ციმბირელი", "ყომარბატის 
ცხოვრება", "რაც გინახავს, 
ვეღარ ნახავ", ვანო 
მარკოზოვის საღამო. 1926 წ. 
სავაჭრო დაწესებულების  
მუშაკების კავშირის 
საზაფხულო კლუბი. 
ორენოვანი (ქართული და 
სომხური) 

ქაღალდი საშუალო 

12231 41 კლბ 17 ვ. კობახიძის "წითელი 
მანჩესტერი", 1927-1928 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - ვ. 
კობელი. 

ქაღალდი მძიმე 

12232 41 კლბ 18 "იღრიალე ჩინეთო", 1927-
1928 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი. ანონსი - 
"სისხლიანი გამარჯვება":, 
"თანამედროვე არამზადები", 
"ბარტელ ტურაზერი", ი. 
ეკალაძის "№21+" 

ქაღალდი მძიმე 

12233 41 კლბ 19 დ. კლდიაშვილის 
"სამანიშვილის 
დედინაცვალი", 1928 წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი. მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი; ანონსი - "ორი 
ჯიბგირი". აფიშის მეორე 
მხარეს მინაწერით. 

ქაღალდი საშუალო 



12234 41 კლბ 20                                                                                                                                                           
ვლადიმირ კირშონის 
"ლიანდაგი გუგუნებს", 1928-
1929 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ვასო 
გოძიაშვილისა და მ. მიქაძის 
მიერ დადგმულია ცეკვა და 
ვარჯიში. ანონსი - "ზვავი", 
"გმირი", "რევიზიორი", 
"ფარხაჩელი". 

ქაღალდი საშუალო 

12235 41 კლბ 21                                                                                                                                                                   
ვლადიმირ კირშონის 
"ლიანდაგი გუგუნებს", 1928-
1929 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ვასო 
გოძიაშვილისა და მ. მიქაძის 
მიერ დადგმულია ცეკვა და 
ვარჯიში. ანონსი - "ზვავი", 
"გმირი", "რევიზიორი", 
"ფარხაჩელი". 

ქაღალდი მძიმე 

12236 41 კლბ 22                                                                                                                                                    
ვლადიმირ კირშონის 
"ლიანდაგი გუგუნებს", 1928-
1929 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ვასო 
გოძიაშვილისა და მ. მიქაძის 
მიერ დადგმულია ცეკვა და 
ვარჯიში. ანონსი - "ზვავი", 
"გმირი", "რევიზიორი", 
"ფარხაჩელი". 

ქაღალდი საშუალო 

12237 41 კლბ 23 მ. ბზიაშვილის " ჯალათი 
მამა", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის 
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი -  დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - 
"ბასტილიის აღება". აფიშაზე 
მინაწერიბით 

ქაღალდი საშუალო 



12238 41 კლბ 24 მ. ბზიაშვილის " ჯალათი 
მამა", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის 
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი -  
ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12239 41 კლბ 25 მ. ბზიაშვილის " ჯალათი 
მამა", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის 
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი -  დ. 
ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12240 41 კლბ 26 ი. ეკალაძის "№21+", 1929 წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. ხელმძღვანელი -  ა. 
ჩიტაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

12241 41 კლბ 27 პოზდენეევის 
"პროვოკატორი", 1928-1929 
წ.წ. პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - "ცეკვა 
ბებუთი", "მზის 
ამოსვლამდე", "ყაჩაღები", 
"კომისარი მოსკოვიდან". 

ქაღალდი მძიმე 

12242 41 კლბ 28 ი. გედევანიშვილის 
"მსხვერპლი"; ბ. ლავრენევის 
"რღვევა", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. 

ქაღალდი საშუალო 

12243 41 კლბ 29 ს. გედევანიშვილის 
"მსხვერპლი" 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - "ზვავი", 
"გმირი". 

ქაღალდი საშუალო 

12244 41 კლბ 30 დია ჩიანელის "ყარაბ და 
ემზარ"  1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - "ზვავი", 
"გმირი". 

ქაღალდი საშუალო 



12245 41 კლბ 31 დია ჩიანელის "ყარაბ და 
ემზარ"  1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი მძიმე 

12246 41 კლბ 32 დია ჩიანელის "ყარაბ და 
ემზარ"  1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი მძიმე 

12247 41 კლბ 33 ბ. ლავრენევის "რღვევა", 
1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - 
"პროვოკატორი", "მზის 
ამოსვლამდე", "ყაჩაღები". 

ქაღალდი მძიმე 

12248 41 კლბ 34 ბ. ლავრენევის "რღვევა", 
1928-1929 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - 
"პროვოკატორი", "მზის 
ამოსვლამდე", "ყაჩაღები". 

ქაღალდი საშუალო 

12249 41 კლბ 35 "ორი ობოლი", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12250 41 კლბ 36 "ორი ობოლი", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12251 41 კლბ 37 გ. მამულაშვილის "ზვავი", 
1928-1929 წ.წ. -პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - 
"ლაიდეზერ", "გმირი", 
"გუდურა". 

ქაღალდი საშუალო 



12252 41 კლბ 38 ერთაწმინდელის "ცეკვა 
ბებუთი", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - "მზის 
ამოსვლამდე", "ყაჩაღები", 
"კომისარი მოსკოვიდან". 

ქაღალდი საშუალო 

12253 41 კლბ 39 ერთაწმინდელის "ცეკვა 
ბებუთი", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12254 41 კლბ 40 სინგას "გმირი", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12255 41 კლბ 41 ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის 
დამნაშავე?", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - 
"ლიანდაგი გუგუნებს", 
"ყაჩაღები", "კომისარი 
მოსკოვიდან". 

ქაღალდი საშუალო 

12256 41 კლბ 42 ტ. რამიშვილის "გაჭირვების 
ტალკვესი", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი. ანონსი -
"გმირი", "გუდურა", 
"ლოიდეზერ და ლამარა". 

ქაღალდი საშუალო 

12257 41 კლბ 43 გ. ბუხნიკაშვილის "კომისარი 
მოსკოვიდან", 1928-1929 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - "ზვავი", 
"გმირი". 

ქაღალდი საშუალო 

12258 41 კლბ 44 ს. შანშიაშვილის "ამბოკარი", 
1929-1930 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, 

ქაღალდი მძიმე 



მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. 
პრემიერა. 

12259 41 კლბ 45 ს. შანშიაშვილის "ამბოკარი", 
1929-1930 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, 
მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. 
პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

12260 41 კლბ 46 ს. შანშიაშვილის "ამბოკარი", 
1929-1930 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, 
მხატვარი - დ. მირიანაშვილი. 
პრემიერა. 

ქაღალდი მძიმე 

12261 41 კლბ 47 ვარ. კიზირიას "ძველის 
მიჯნაზე",1929-1930 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი, რეჟისორი  - ნ. 
გოძიაშვილი. მხატვარი - ირ. 
გამრეკელი. პრემიერა  

ქაღალდი მძიმე 

12262 41 კლბ 48 ა. აფინოგენოვის 
"ახირებული", 1929-1930 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი.რეჟისორი  -  გ. 
ჯავაშვილი, მხატვარი -  ლ. 
ბაზანკური.  

ქაღალდი საშუალო 

12263 41 კლბ 49 სარეპერტუარო აფიშა, 1930-
1931 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. ანონსი - 
"ახირებული", 
ხელმძღვანელი და რეჟისორი 
- გ. ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. 
ბაზანკური. 

ქაღალდი საშუალო 

12264 41 კლბ 50 ვ. კიზირიას "ოქროს ბეჭედი", 
1930-1931 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. ს.პ.კ.ს. 
თვითმომქმედი მუშათა 
თეატრი-სტუდენტების  მიერ 
წარმოდგენილი.  რეჟისორი  - 
გ. ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. 
ბაზანკური. 

ქაღალდი საშუალო 



12265 41 კლბ 51 ვ. კიზირიას "ორდერი (ოქროს 
ბეჭედი)", 1930-1931 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. ს.პ.კ.ს. თვითმომქმ. 
მუშათა თეატრი-
სტუდენტების  მიერ 
წარმოდგენილი.  რეჟისორი  - 
გ. ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. 
ბაზანკური. 

ქაღალდი საშუალო 

12266 41 კლბ 52 "შვიდი დღე", 1930-1931 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრის მიერ 
წარმოდგენილი. რეჟისორი  - 
გიორგი ჯავაშვილი. მხატვარი 
-  ლ. ბაზანკური.  

ქაღალდი საშუალო 

12267 41 კლბ 53 "შვიდი დღე", 1930-1931 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრის მიერ 
წარმოდგენილი. რეჟისორი  - 
გიორგი ჯავაშვილი. მხატვარი 
-  ლ. ბაზანკური.  

ქაღალდი საშუალო 

12268 41 კლბ 54                                                                                                                                                           
ი.  ი. გედევანიშვილის 
"მსხვერპლი"; როსტომ 
ფირუმოვის ხსოვნის საღამო, 
1931 წ. მეტყავეთა კლუბი. 
რეჟისორი  - ეპი 
კულულაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12269 41 კლბ 55 სარეპერტუარო აფიშა, 1931-
1932 წ.წ. ს.პ.ვ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრი. ხელმძღვანელი - 
გიორგი ჯავაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12270 41 კლბ 56 ალ. მამულაშვილის "წითელი 
მეზღვაური", 1931 წ. ა/კ. 
ფეხსაცმ. ფაბრიკა - სკოლის 
კლუბი. რეჟისორი - ეპი 
კულულაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12271 41 კლბ 57 როგანელის " შვიდი დღე", 
1931-1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. 
მუშათა თეატრი. რეჟისორი  - 
გიორგი ჯავაშვილი, მხატვარი 
- ლ. ბაზანკური. პრემიერა.  
ანონსი - "ხანძარი".  

ქაღალდი მძიმე 



12272 41 კლბ 58 "შვიდი დღე", 1931-1932 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრის მიერ 
წარმოდგენილი. რეჟისორი  - 
გიორგი ჯავაშვილი. მხატვარი 
-  ლ. ბაზანკური.  

ქაღალდი საშუალო 

12273 41 კლბ 59 "641", 1931-1932 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი -  რ. 
ქართველიშვილი, მხატვარი -  
შ. დედაბრიშვილი. თარგმანი 
- ს. ჩიქოვანი და შ. მანაგაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

12274 41 კლბ 60 გუგული ბუხნიკაშვილის  
"ხანძარი", 1931-1932 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრის მიერ 
წარმოდგენილი. რეჟისორი  - 
გიორგი ჯავაშვილი. მხატვარი 
-  ლ. ბაზანკური.  

ქაღალდი საშუალო 

12275 41 კლბ 61 "შვიდი დღე", 1931-1932 წ.წ. 
ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა თეატრი. 
ხელმძღვანელი - გიორგი 
ჯავაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12276 41 კლბ 62 ბარკოვის "მე-12", 1931-1932 
წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. 
ბაზანკური. თარგმანი - ბ. 
ჟღენტი. სეზონის გახსნა 

ქაღალდი მძიმე 

12277 41 კლბ 63 ბარკოვის "მე-12", 1931-1932 
წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი  - გ. 
ჯავაშვილი, მხატვარი - ლ. 
ბაზანკური. თარგმანი - ბ. 
ჟღენტი. სეზონის გახსნა 

ქაღალდი საშუალო 

12278 41 კლბ 64 სარეპერტუარო აფიშა. 1931-
1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრი. თეატრის 
ხელმძღვანელი - გიორგი 
ჯავაშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

12279 41 კლბ 65 სარეპერტუარო აფიშა. 1931-
1932 წ.წ. ს.პ.კ.ს. სახ. მუშათა 
თეატრი. თეატრის 
ხელმძღვანელი - გიორგი 
ჯავაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 



12280 41 კლბ 66 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 
1933 წ. პლეხანოვის 
სახელობის კლუბი. რეჟისორი 
- შ. დადიანი. ელ. 
ჩერქეზიშვილის, ტ. აბაშიძისა 
და მ. გელოვანის 
მონაწილეობით.  

ქაღალდი საშუალო 

12281 41 კლბ 67 ს. ფაშალიშვილისა და გ. 
აბულაძის "გაიხარე 
გამახარე", 1934-1935 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი.  რეჟისორი  - რ. 
ქართველიშვილი, მხატვარი - 
მ. თავაძე 

ქაღალდი მძიმე 

12282 41 კლბ 68 ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 
1934-1935 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - დ. კობახიძე, 
რეჟისორი - მ. 
მეძმარიაშვილი, მხატვარი - ნ. 
ყაზბეგი.  

ქაღალდი მძიმე 

12283 41 კლბ 69 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი". 1935-1936 წ.წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - დ. 
კობახიძე, რეჟისორი - მ. 
მეძმარიაშვილი, მხატვარი - ნ. 
ყაზბეგი. პრემიერა. 

ქაღალდი მძიმე 

12284 41 კლბ 70 ბ. ლავრენევის "რღვევა", 
1935-1936 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - რ. 
აბაზაძე 

ქაღალდი საშუალო 

12285 41 კლბ 71 ბ. ლავრენევის "რღვევა", 
1935-1936 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - რ. 
აბაზაძე 

ქაღალდი საშუალო 

12286 41 კლბ 72 გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1935-
1936 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - რ. 
აბაზაძე.  

    



12287 41 კლბ 73 ეგ. ნინოშვილის "ქრისტინე", 
1936 წ. ა/კ. ფეხსაცმ. ფაბრიკა 
-სკოლის კლუბი. რეჟისორი - 
ეპი კულულაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12288 41 კლბ 74 ა. დენერის "ორი ობოლი", 
1938-1939 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - დ. გვენცაძე, 
მხატვარი - რ. აბაზაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12289 41 კლბ 75 ვაზრიკას "სამი უბედური", 
1940 წ. ახტალაზე. გურჯაანის 
რკ. გზის და სარაიონო მუშათა 
კლუბთან არსებული 
დრამატიული კოლექტივის 
მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი  - გრ. აფხაზავა. 
მხატვარი - ივ. მატინოვი. 
პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

12290 41 კლბ 76 ვაზრიკას "სამი უბედური", 
1940 წ. ახტალაზე. გურჯაანის 
რკ. გზის და სარაიონო მუშათა 
კლუბთან არსებული 
დრამატიული კოლექტივის 
მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი  - გრ. აფხაზავა. 
მხატვარი - ივ. მატინოვი. 
პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

12291 41 კლბ 77 გ, ნახუცრიშვილისა და გ. 
გამრეკელის " ლადო 
კეცხოველი", 1940 წ. 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი.რეჟისორი  - გრ. 
კოსტავასი, რეჟისორი - კ. 
გვენცაძე, მხატვარი - რ. 
აბაზაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12292 41 კლბ 78 ლ. ქეშიშიანის "გიქორი" (ო. 
თუმანიანის მოთხრობების 
მიხედვით), 1940, პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - გრ. კოსტავასი, 
მხატვარი - რ. აბაზაძე. 
თარგმანი -  ს. ავჩიანი. 

ქაღალდი საშუალო 

12293 41 კლბ 79 ვლ. სიფრაშვილის "ჩვენ 
გავიმარჯვებთ", 
1941,1942,1943 წ.წ. მილიციის 
სამმართველოს კლუბი. 
რეჟისორი  - ა. რამიშვილი, 

ქაღალდი საშუალო 



მხატვარი - ი. მდივანი. მეორე 
მხარეს მინაწერებით 

12294 41 კლბ 80 გ. სუნდუკიანის " პეპო", 1946-
1947 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - გრ. სულიაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12295 41 კლბ 81 გ. სუნდუკიანის " პეპო", 1946-
1947 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - გრ. სულიაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12296 41 კლბ 82 დ. ენერის "ორი ობოლი", "ა. 
ცაგარელის "ხანუმა", ს. 
გოგაშვილის შემოქმედებითი 
საღამო. 1946 წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი.  

ქაღალდი საშუალო 

12297 41 კლბ 83 ალ. ყაზბეგის "არსენა", 1948 
წ. ამხ. ლ. პ. ბერიას 
სახელობის კულტურის 
სახლი. რეჟისორი  - ე. 
კულულაშვილი, მხატვარი - ზ. 
ჯიბღაშვილი. ალ. ყაზბეგის 
100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12298 41 კლბ 84 გრ. ბერძენიშვილის 
"გულდაგულ", 1951 წ. 
თბილისის სართავ-
სატრიკოტაჟო კომბინატის 
კლუბი. რეჟისორი , რეჟისორი 
- ვ. კობელი, მხატვარი - ლ. 
ფერნანდესი.  

ქაღალდი საშუალო 

12299 41 კლბ 85 ლ. ჭუბარიას "ორი პროექტი"; 
რ. ერისთავის "ჯერ 
დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს", 
1952 წ. სართავ-სატრიკოტაჟო 
კომბინატის კლუბი. 
რეჟისორი - ვ. კობელი, 
მხატვარი - ლ. ფერნანდესი.  

ქაღალდი საშუალო 

12300 41 კლბ 86 გ. სუნდუკიანის  "პეპო", 1952 
წ. სართავ-სატრიკოტაჟო 
კომბინატის კულტსახლი. 
რეჟისორი  - ვ. კობელი, 
მხატვარი - ლ. ფერნანდესი.  

ქაღალდი საშუალო 



12301 41 კლბ 87 ი. ჭავჭავაძის "დედა და 
შვილი"; მ. გოგიაშვილის 
"ზოგიერთი მშობლების 
საყურადღებოდ სიხარული 
ერთ რესტორანში", 1952 წ. 
სართავ-სატრიკოტაჟო 
კომბინატის კლუბი. 
რეჟისორი - ვ. კობელი. 

ქაღალდი საშუალო 

12302 41 კლბ 88 ა. ცაგარელის "ხანუმა" (ქეთო 
და კოტე), 1952 წ. ბეჭდვითი 
სიტყვის კომბინატის კლუბი. 
ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატის საქარხნო 
კომიტეტთან არსებული 
თვითმოქმედი დრამატული 
წრის მსახიობების 
მონაწილეობით. დრამწრის 
ხელმძღვანელი - ს. 
ვართანოვი 

ქაღალდი საშუალო 

12303 41 კლბ 89 ა. ცაგარელის "ხანუმა" (ქეთო 
და კოტე), 1952 წ. ბეჭდვითი 
სიტყვის კომბინატის კლუბი. 
ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატის საქარხნო 
კომიტეტთან არსებული 
თვითმოქმედი დრამატული 
წრის მსახიობების 
მონაწილეობით. დრამწრის 
ხელმძღვანელი - ს. 
ვართანოვი 

ქაღალდი საშუალო 

12304 41 კლბ 90 აკაკი დევიძის სადიპლომო 
სპექტაკლი. 1952 წ. ბეჭდვითი 
სიტყვის კომბინატის კლუბი.  

ქაღალდი მძიმე 

12305 41 კლბ 91 აკ. წერეთლის "კინტო", 1954 
წ. ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატის კლუბი.  
დრამატიული წრის 
ხელმძღვანელი - ს. 
ვართანოვი 

ქაღალდი საშუალო 

12306 41 კლბ 92 ა. ცაგარელის "ჭკუისა მჭირს", 
მ. გოგიაშვილის "ერთი 
რესტორანი", მ. გოგიაშვილის 
"ზოგიერთების შესახებ", 1954 
წ. ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატის კლუბი. წრის 

ქაღალდი მძიმე 



ხელმძღვანელი - ს. 
ვართანოვი 

12307 41 კლბ 93 ნ. არეშიძის "სინათლე არ 
ჩაქრება", 1954 წ. 
საქართველოს სახ. ვაჭრობის 
და საზოგ.  კვების მუშაკთა 
პროფკავშირის 
რესპუბლიკური კომიტეტის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  
- ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი 
- გ. ბენიევი. 

    

12308 41 კლბ 94 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1954 წ. 
დიდი ლილოს კლუბი. 
თბილისის ორჯონიკიძის 
სახელობის რაიონის 
სოცუზრუნველყოფის 
განყოფილების 
ურთიერდამხმარე 
სალაროსთან არსებული 
თეატრალური კოლექტივის 
მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი  - შ. იმერლიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12309 41 კლბ 95 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1955 წ. 
ნავთლუხის რკ. გზის კლუბი. 
თბილისის ორჯონიკიძის 
სახელობის რაიონის 
სოცუზრუნველყოფის 
განყოფილების 
ურთიერდამხმარე 
სალაროსთან არსებული 
თეატრალური კოლექტივის 
მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი  - შ. იმერლიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12310 41 კლბ 96 აკ. წერეთლის "კინტო", 1955 
წ. ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატის დრამატიული 
წრის მიერ წარმოდგენილი.  
წრის ხელმძღვანელი - ს. 
ვართანოვი. 

ქაღალდი საშუალო 

12311 41 კლბ 97 აკ. წერეთლის "კინტო", 1955 
წ. გორკის სახ. კლუბი. 
ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატის დრამატიული 
წრის მიერ წარმოდგენილი.  

ქაღალდი საშუალო 



წრის ხელმძღვანელი - სტ. 
ვართანოვი. 

12312 41 კლბ 98 სარეპერტუარო აფიშა, 1956 წ. 
ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატის კლუბი.  

ქაღალდი მძიმე 

12313 41 კლბ 99 სარეპერტუარო აფიშა, 1956-
1957 წ.წ. მოსწავლეთა 
საზამთრო არდადაგებთან 
დაკავშირებით.  

ქაღალდი მძიმე 

12314 41 კლბ 100 ალ. ყაზბეგის "მოძღვარი", 
1959-1960 წ.წ. ი.ბ. სტალინის 
სახელობის ა/ვ 
მეტალურგიული ქარხნის 
კულტურის სასახლე. 
რეჟისორი  - ვახტანგ 
მაღლაფერიძე, მხატვარი - 
ირაკლი ჯილავი. სამხატვრო 
ხელმძღვანელი - კარლო 
სულაკაური. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

12315 41 კლბ 101 ი. ვაკელის "აპრაკუნე", 1959-
1960 წ.წ. პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - პავლე 
ფრანგიშვილი, მხატვარი - დ. 
მირიანაშვილი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო 

12316 41 კლბ 102 ო. ტურაბელიძის "ბნელეთის 
მოციქულნი" (პირველი 
საჩვნებელი სპექტაკლი 
ათეისტურ თემაზე). 1962 წ.  
სსრკ სატრანსპორტო 
სამშენებლო სამმართველო 
თბილგვირაბმშენის კლუბი 
"მშენებელი". რეჟისორი  - ო. 
ტურაბელიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12317 41 კლბ 103 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი". მ. გორკის სახ. 
კლუბი. რეჟისორი  - ს. 
რამიშვილი, მხატვარი - ა. 
არხიპოვა. სანდრო 
რამიშვილის მონაწილეობით. 

ქაღალდი საშუალო 



12318 41 კლბ 104 ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი 
გოჩა". მ. გორკის სახელობის 
კლუბი. რეჟისორი  - გ. 
გოგიჩაიშვილი, მხატვარი -ვ. 
ჯაბადარი.  

ქაღალდი კარგი 

12319 41 კლბ 105 ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი 
გოჩა". მ. გორკის სახელობის 
კლუბი. რეჟისორი  - გ. 
გოგიჩაიშვილი, მხატვარი -ვ. 
ჯაბადარი.  

ქაღალდი კარგი 

12320 41 კლბ 106 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 
თბილისის ორჯონიკიძის 
სახელობის რაიონის 
სოცუზრუნველყოფის 
განყოფილების 
ურთიერდამხმარე 
სალაროსთან არსებული 
თეატრალური კოლექტივის 
მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი  - შ. იმერლიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12321 41 კლბ 107 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 
თბილისის ორჯონიკიძის 
სახელობის რაიონის 
სოცუზრუნველყოფის 
განყოფილების 
ურთიერდამხმარე სალაროს 
არსებული მსახიობთა 
კოლექტივის მიერ 
წარმოდგენილი. რეჟისორი  - 
ლ. ციცაგი 

ქაღალდი საშუალო 

12322 41 კლბ 108 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 
თბილისის ორჯონიკიძის 
სახელობის რაიონის 
სოცუზრუნველყოფის 
განყოფილების 
ურთიერდამხმარე სალაროს 
არსებული მსახიობთა 
კოლექტივის მიერ 
წარმოდგენილი. რეჟისორი - 
ლ. ციცაგი. 

ქაღალდი საშუალო 

12323 41 კლბ 109 ნ. კანდელაკის "მეცნიერი 
სოფელში".  სახვაჭრობისა და 
სამომხმარებლო 
კოოპერაციის მუშაკთა 
პროფკავშირის თბილისის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  

ქაღალდი საშუალო 



- ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი 
- რ. სოლოღაშვილი 

12324 41 კლბ 110 შ. როყვას "დედა".  
სახვაჭრობისა და 
სამომხმარებლო 
კოოპერაციის მუშაკთა 
პროფკავშირის თბილისის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  
- ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი 
- ბ. ქვლივიძე 

ქაღალდი კარგი 

12325 41 კლბ 111 მ. ხუნწარიას "მე სამშობლო 
მენდო". სახვაჭრობისა და 
სამომხმარებლო 
კოოპერაციის მუშაკთა 
პროფკავშირის თბილისის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  
- ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი 
- რ. სოლოღაშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12326 41 კლბ 112 ქ. ცინცაძე-ხაფავას 
"მზექალა". სახვაჭრობისა და 
სამომხმარებლო 
კოოპერაციის მუშაკთა 
პროფკავშირის თბილისის 
კულტურის სახლი. რეჟისორი  
- ირ. გრატიაშვილი, მხატვარი 
- გ. ნიკოგოსოვი.  

    

12327 41 კლბ 113 გ. ქელბაქიანის "შესაფერი 
ჯილდო". სახვაჭრობის 
მუშაკთა კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ირ. 
გრატიაშვილი, მხატვარი - ბ. 
ქვლივიძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12328 41 კლბ 114 პ. ჯაკომეტის "დამნაშავის 
ოჯახი", სასურსათო 
საქონლის ... მუშათა 
პროფკავშირის მ. გორკის 
სახელობის კულტურის 
სახლი. რეჟისორი  - ი. 
მათიაშვილი, მხატვარი - შ. 
ჟორჟოლაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

12329 41 კლბ 115 აქ. ცაგარელის "რაც გინახავს 
ვეღარ ნახავ", ლ.პ. ბერიას 
სახ. კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ეპ. 
კულელაშვილი, მხატვარი - ვ. 

ქაღალდი მძიმე 



ბაქრაძე. კულტურის სახლის 
ხელმძღვანელი - ალ. 
ეძგვერაძე.  

12330 41 კლბ 116 აქ. ცაგარელის "რაც გინახავს 
ვეღარ ნახავ", ლ.პ. ბერიას 
სახ. კულტურის სახლი. 
რეჟისორი  - ეპ. 
კულელაშვილი, მხატვარი - ვ. 
ბაქრაძე. კულტურის სახლის 
ხელმძღვანელი - ალ. 
ეძგვერაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12331 41 კლბ 117 კ. კალაძის "ხატიჯე", მ. 
ორახელაშვილის სახელობის 
რკინიგზის მუშათა კლუბი, 
სად. ნავთლუღი, რეჟისორი  - 
ი. გეთაშვილი, მხატვარი: ს. 
ყაზაროვი და გ. აჯამოვი.  

ქაღალდი საშუალო 

12332 41 კლბ 118 აქ. ცაგარელის "ხანუმა"; 
"კინტოების ინტერმედია". 
სადგური ნავთლუღი, ამხ. 
მამია ორახელაშვილის 
სახელობის მუშათა კლუბი. 
რეჟისორი - ს. მებურიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12333 41 კლბ 119 ქ. ხაფავას "შვილი", 
ნავთლუღის რკინიგზის 
კვანძის კლუბი. რეჟისორი  - გ. 
ასიტაშვილი, მხატვარი - ა. 
ბერიაშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

12334 41 კლბ 120 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი 
ქალიშვილები", ნავთლუღის 
რკინიგზის კვანძის კლუბი, 
რეჟისორი  - გერონტი 
პატარიძე, მხატვარი - კოკი 
ცომაია.  

ქაღალდი საშუალო 

12335 41 კლბ 121 ილო მოსაშვილის "ჩაძირული 
ქვები",სადგურ ნავთლუღის 
რკინიგზის კლუბი, რეჟისორი  
- გ. ასიტაშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

12336 41 კლბ 122 "მუშა თუ ბატონი ანუ 
ქოჩრიანი ტოროლა", 
ნავთლუღის რკინის გზის 
მუშათა კლუბი. ტფილისის 
მოძრაობის დარგის 
დრამატიული დასის მიერ 

ქაღალდი მძიმე 



წარმოდგენილი. რეჟისორი - 
დ. ჩარკვიანი 

12337 41 კლბ 123 ი. ჯავახიშვილის 
"უკანასკნელი ღობე". სად. 
ნავთლუღის რკინიგზის 
კლუბი. რეჟისორი  - გ. 
ასიტაშვილი 

ქაღალდი მძიმე 

12338 41 კლბ 124 გ. ნახუცრიშვილის "შაითან-
ხიხო", დიღომის სასოფლო 
კლუბი. რეჟისორი - მიხეილ 
ვაშაძე, მხატვარი - შალვა 
ფირიაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12339 41 კლბ 125 სარეპერტუარო აფიშა, 
მბეჭდავთა და საბჭ. სავაჭ. 
კავშ. მ.ა.კ. (ორენოვანი) 

ქაღალდი მძიმე 

12340 41 კლბ 126 ა. წერეთლის "კინტო"; ა. 
ცაგარელის "ოინბაზი", 
მბეჭდავთა კლუბი. 
ხელმძღვანელი - მ. 
სულთანიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12341 41 კლბ 127 ჭ. კალანდაძისა და ფ. 
ჯიბუტის "ლოთი", რეჟისორი  
- ქვარელი, სახკვების მუშათა 
საზაფხულო კლუბი; 
თბილისის ესტრადიული 
თეატრის კონცერტი. 
როალთან - ვ.ი. ლიოკო. 
(ორენოვანი) 

ქაღალდი მძიმე 

12342 41 კლბ 128 დიდი ქართული სამხიარულო 
საღამო; "გიჟი გემო", მუშათა 
ცენტრალური კლუბი, 
რეჟისორი - ბესო მაისურაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12343 41 კლბ 129 ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის 
დამნაშავე ? "; ავტო-კლუბი. 
გურული გუნდის 
მონაწილოებით, 
ხელმძღვანელი - ალ. 
მახარაძე. რეჟისორი  - 
ქვარელი, ანონსი - ჭ. 
კალანდაძის "ლანდა".  

ქაღალდი საშუალო 



12344 41 კლბ 130 გ. ბზიაშვილის "ჯალათი 
მამა", ავტო-კლუბი, რეჟისორი  
- ქვარელი; ანონსი - ჭ 
კალანდაძისა და ფ. ჯიბუტის 
"ბოდიშს ვიხდი".  

ქაღალდი საშუალო 

12345 41 კლბ 131 ტრიფონ რამიშვილის 
"სტუმარ მასპინძლობა, ს. 
ორჯონიკიძის სახელ. რკინის 
გზის კლუბი. რეჟისორი - ვიკ. 
ნინიძე. 

ქაღალდი მძიმე 

12346 41 კლბ 132 ვარ. კიზირიას "მაცი ხვიტია", 
ორჯონიკიძის სახელობის 
რკინის გზის კლუბი, 
რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

12347 41 კლბ 133 რაფიელ ერისთავის "ჯერ 
დაიხოცნენ, მერე 
იქორიწინეს", სამგორის 
თეატრალური კოლექტივი. 
რეჟისორი  - ა. 
ალაზნისპირელი,  მხატვარი - 
ლ. მირიანაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12348 41 კლბ 134 სარეპერტუარო აფიშა, 
ხელოვანთა კლუბი. 
(ორენოვანი) 

ქაღალდი მძიმე 

12349 41 კლბ 135 ზ. ანტონოვის "ქორ-ოღლი", 
ა.კ. ფეხსაცმელების ფაბრიკა-
სკოლის კლუბი, რეჟისორი - 
ეპი კულულაშვილი 

ქაღალდი მძიმე 

12350 41 კლბ 136 ზ. ანტონოვის "ქორ-ოღლი", 
ა.კ. ფეხსაცმელების ფაბრიკა-
სკოლის კლუბი, რეჟისორი - 
ეპი კულულაშვილი 

ქაღალდი მძიმე 

12351 41 კლბ 137 ზ. ანტონოვის "ქორ-ოღლი", 
ა.კ. ფეხსაცმელების ფაბრიკა-
სკოლის კლუბი, რეჟისორი - 
ეპი კულულაშვილი 

ქაღალდი მძიმე 

12352 41 კლბ 138 გ. სუნდუკიანცი "პეპო", ა.კ. 
ფეხსაცმელების ფაბრიკა-
სკოლის კლუბი, რეჟისორი - 
ეპი კულულაშვილი 

ქაღალდი მძიმე 



12353 41 კლბ 139 პ. ირეთელის 
"დამარცხებულნი", მესანგრე 
ათასეულის კლუბი. 
ხელმძღვანელი - მ. 
სულთანიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12354 41 კლბ 140 გ. დარისპანაშვილის 
"ბრაძანება № 104" (პიესა 10 
სურათად), სტალინის 
სახელობის ორთქლმავ. და 
ბერიას სახ. ვაგონ 
შემკეთებელი ქარხნების 
კლუბი. რეჟისორი - ა. 
ლითანიშვილი, მხატვარი - მ. 
აგუანდაძე. წარმოდგენის 
პასუხისმგებელი და 
დამდგმელი რეჟისორი - ნ. 
ძოძიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12355 41 კლბ 141 "აშუღ ყარიბი" ც.კ.ქ.წ. ყოფ. 
ქართული კლუბი. რეჟისორი - 
ი. რევაზიშვილი. ორენოვანი 

ქაღალდი საშუალო 

12356 41 კლბ 142 სარეპერტუარო აფიშა, 
სტალინის რაიონის 
თვითმოქმედ წრეების 
დათვალიერების მეორე 
ტური, სხვადასხვა კლუბის 
შენობაში 

ქაღალდი მძიმე 

12357 41 კლბ 143 სარეპერტუარო აფიშა, 
სტალინის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის კლუბი. 
ორჯონიკიძის რაიონის 
თვითმოქმედ თეატრალურ 
კოლექტივების საკავშირო 
დათვალიერების II ტური.  

ქაღალდი საშუალო 

12358 41 კლბ 144 ი. გედევანიშვილის 
"მსხვერპლი", სტალინის 
სახელობის ორთქლმავალ და 
ბერიას სახ. ვაგონების 
შემკეთებელი ქარხნების 
კლუბი. რეჟისორი  - ა. 
ლითანიშვილი, მხატვარი - მ. 
აბჟანდაძე.  პრემიერა. ანონსი 
- "დოლარი", რეჟისორი  - 
ნაკაშიძე. 

ქაღალდი საშუალო 



12359 41 კლბ 145 შ. დადიანის "მზის ამოსვლის 
წინ", მშრომელთა მუშათა 
კლუბი. რეჟისორი  - მ. 
სულთანიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

12360 41 კლბ 146 ტრ. რამიშვილის "სტუმარ-
მასპინძლობა", პლეხანოვის 
სახელობის თეატრი. 
ხელმძღვანელი - თევზაძე. 

ქაღალდი მძიმე 

12361 41 კლბ 147 ტრიფონ რამიშვილის 
"სტუმარ-მასპინძლობა, 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - ვიკ. 
ნინიძე. 

ქაღალდი მძიმე 

12362 41 კლბ 148 ტრიფონ რამიშვილის 
"სტუმარ-მასპინძლობა", 
პლეხანოვის სახელობის 
მუშათა კლუბის მიერ 
წარმოდგენილი, სახელმწიფო 
ოპერის თეატრი. ელ. 
ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით. რეჟისორი  - 
ვიკ. ნინიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12363 41 კლბ 149 "სულელი", ვ. კობელის 
მონაწილეობით; პლეხანოვის 
კლუბი. რეჟისორი  - ვ. 
კობელი.  

ქაღალდი მძიმე 

12364 41 კლბ 150 ბზიაშვილის "როსკიპი დედა", 
პლეხანოვის კლუბი; 
პრემიერა. ანონსი - 
"ღალატი". ხელმძღვანელი - 
გ. გაბინაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12365 41 კლბ 151 ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, 
ვეღარ ნახავ"; "ცეკვა სცენაზე", 
რეჟისორი  - გ. გაბინაშვილი. 
პლეხანოვის კლუბი.  

ქაღალდი მძიმე 

12366 41 კლბ 152 აქვსენტი ცაგარელის "რაც 
გინახავს, ვეღარ ნახავ", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

12367 41 კლბ 153 ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი 
გოჩა" (ალ. ყაზბეგის 
მიხედვით). პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - გრ. სულიაშვილი, 
მხატვარი - ვ. ასკურავა. 

ქაღალდი საშუალო 



სამხატვრო ხელმძღვანელი - 
ი. გოძიაშვილი. 

12368 41 კლბ 154 ვ. შკვარკინის "სხვისი ბავშვი", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - დიომიდე 
ნაკაშიშე, მხატვარი - პეტრე 
ოცხელი. თარგმანი - ნინო 
ნაკაშიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12369 41 კლბ 155 ვ. შკვარკინის "სხვისი ბავშვი", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - დიომიდე 
ნაკაშიშე, მხატვარი - პეტრე 
ოცხელი. თარგმანი - ნინო 
ნაკაშიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12370 41 კლბ 156 მ. კობახიძის "სისხლიანი 
გამარჯვება", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი; ანონსი - 
"თანამედროვე არამზადები", 
"ბარტელ ტურაზერი", "21+", 
"ვასტირჟი". 

ქაღალდი მძიმე 

12371 41 კლბ 157 მ. კობახიძის "სისხლიანი 
გამარჯვება", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი; ანონსი - 
"თანამედროვე არამზადები", 
"ბარტელ ტურაზერი", "21+", 
"ვასტირჟი". 

ქაღალდი საშუალო 

12372 41 კლბ 158 მ. კობახიძის "სისხლიანი 
გამარჯვება", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი; ანონსი - 
"თანამედროვე არამზადები", 
"ბარტელ ტურაზერი", 
"№21+", "ვასტირჟი". 

ქაღალდი საშუალო 

12373 41 კლბ 159 ნ. აზიანის "გაცრუებული 
იმედი", კონცერტი, 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. ორენოვანი 
(ქართული, რუსული) 

ქაღალდი საშუალო 



12374 41 კლბ 160 ს. მგალობლიშვილის 
"რევოლუციის რიჟრაჟზე", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12375 41 კლბ 161 ს. მგალობლიშვილის 
"რევოლიუციის რიჟრაჟზე", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. 

ქაღალდი მძიმე 

12376 41 კლბ 162 აქვსენტი ცაგარელის 
"ხანუმა", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

12377 41 კლბ 163 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვლი. 

ქაღალდი საშუალო 

12378 41 კლბ 164 ალ. ყაზბეგის "არსენა 
ყაჩაღი", რზ. კულტ. ცეხი 
პლეხანოვის სახელობის  
მუშათა კლუბი. რეჟისორი  - 
გაბინაშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

12379 41 კლბ 165 ი. ჯავახიშვილის "ქორწილი 
სოფელში", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - გრ. სულიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12380 41 კლბ 166 მ. ქორელის " მარკიტანი 
სიგარეტ", (პიშიონის 
მიხედვით). პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ვ. ყუშიტაშვილი, 
მხატვარი - თ. თავაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12381 41 კლბ 167 აქ. ცაგარელის " ციმბირელი", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - სანდრო 
გოგაშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 
(დაფლეთილი) 

12382 41 კლბ 168 დ. ჭონქაძის "სურამის ციხე", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

12383 41 კლბ 169 დ. ჭონქაძის "სურამის ციხე", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 

ქაღალდი საშუალო 



მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი.  

12384 41 კლბ 170 "სურამის ციხე", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი, 
რკინისგზელთა 
პროფკავშირის "მშრომელთა 
დასის" მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი. 

ქაღალდი კარგი 

12385 41 კლბ 171 ვ. ბუთლიაშვილის "სურამის 
ციხე", (დ. ჭონქაძის მიხ.)  
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი, რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი, 
კომპოზიტორი - კ. 
ფოცხვერაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12386 41 კლბ 172 ბ. ლავრენევის "რღვევა", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - რ. 
აბაზაძე 

ქაღალდი საშუალო 

12387 41 კლბ 173 მ. ბზიაშვილის "ჯალათი 
მამა", პლეხანოვის 
სახელობის კლუბი. რეჟისორი  
- სოსო მებურიშვილი, 
მხატვარი - ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12388 41 კლბ 174 მ. ბზიაშვილის "ჯალათი 
მამა", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - 
ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12389 41 კლბ 175 მ. ბზიაშვილის "ჯალათი 
მამა", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი. მხატვარი - 
ანდრიევიჩი. 

ქაღალდი საშუალო 

12390 41 კლბ 176 "ოჯახური კვება",პლეხანოვის 
სახელობის  რკ./გზ. კლუბი. 
რეჟისორი - ნ. გოძიაშვილი, 
კოსტიუმების ესკიზები - 
პეტრე ოცხელი.  

ქაღალდი საშუალო 



12391 41 კლბ 177 ნინო ნაკაშიძის "ვინ არის 
დამნაშავე?" პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
ხელმძღვანელი -  ზ. 
ნასყიდაშვილი.          

ქაღალდი მძიმე 

12392 41 კლბ 178 ნინო ნაკაშიძის " ვინ არის 
დამნაშავე", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი. პრემიერა. 
ანონსი - "ცოცხალი გაზეთი", 
"ყაჩაღები".  

ქაღალდი საშუალო 

12393 41 კლბ 179 ნინო ნაკაშიძის " ვინ არის 
დამნაშავე", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12394 41 კლბ 180 "სიმართლე", "დედის ერთა", 
"შეშინებული ანთიმოზი", 
კონცერტი - აზიური ცეკვა, 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. ხელმძღვანელი - 
თევზაძე. 

ქაღალდი მძიმე 

12395 41 კლბ 181 ჭ. კალანდაძისა და ფ. 
ჯიბუტის "ლოთი", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - ქვარელი. 

ქაღალდი მძიმე 

12396 41 კლბ 182 ეგ. ნინოშვილის "ქრისტინე", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი. პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

12397 41 კლბ 182 პ. ირეთელის "ქრისტინე" (ეგ. 
ნინოშვილის მოთხრობის 
მიხედვით), პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი, 
რეჟისორი - ნიკო 
გოძიაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო 

12398 41 კლბ 183 "ორი ობოლი", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. თარგმანი 
- ცაგარელი. ხელმძღვანელი - 
ს. ჩიტაძე. 

ქაღალდი საშუალო 

12399 41 კლბ 184 "ორი ობოლი", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. თარგმანი 
- ცაგარელი. რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 



12400 41 კლბ 185 "ორი ობოლი", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. თარგმანი - ა. 
ცაგარელი. ანონსი: 
"სამანიშვილის 
დედინაცალი", "მგლები", 
"ამბოხება". 

ქაღალდი მძიმე 

12401 41 კლბ 186 ზ. ანტონოვის "ქმარი ხუთი 
ცოლისა","დედის ერთა", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - ანტ. 
ლითანიშვილი. ელ. 
ჩერქეზიშვილის 
მონაწილეობით. 

ქაღალდი საშუალო 

12402 41 კლბ 187 "მსხვერპლი", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი, 
რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი, მხატვარი - მ. 
აბჟანდაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

12403 41 კლბ 188 ვარლამ კიზირიას "მაცი-
ხვიტია", პლეხანოვის კლუბი. 
რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

12404 41 კლბ 189 ვარლამ კიზირიას "მაცი-
ხვიტია", პლეხანოვის კლუბი. 
რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12405 41 კლბ 190 არჩ. ჯაჯანაშვილის 
"ქანდაკება", პლეხანოვის 
კლუბი. რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12406 41 კლბ 191 ლანგმანის "ბარტელ 
ტურაზერი", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, დეკორაციები - 
ანდრიევიჩი.  ანონსი - 
"სამანიშვილის 
დედინაცვალი", "ნოეს 
კიდობანი", "მგლები". 

ქაღალდი საშუალო 

12407 41 კლბ 192 ლანგმანის "ბარტელ 
ტურაზერი", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 

ქაღალდი საშუალო 



მებურიშვილი, დეკორაციები - 
ანდრიევიჩი. ანონსი - 
"სამანიშვილის 
დედინაცვალი", "ნოეს 
კიდობანი", "მგლები". 

12408 41 კლბ 193 ფ. კარეევის "უბედური 
ნაბიჯი", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ანტ. 
ლითანიშვილი. ანონსი - 
"იმედის დაღუპვა". 

ქაღალდი საშუალო 

12409 41 კლბ 194 ვ. კიზირიას "თანამედროვე 
არამზადები", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. მხატვარი 
- დ. ანდრეევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12410 41 კლბ 195 ვ. კიზირიას "თანამედროვე 
არამზადები", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრეევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12411 41 კლბ 196 ა. ანტონოვის " საჭირო 
ქაღალდი", პლეხანოვის 
სახელ. კლუბი. რეჟისორი - ს. 
მებურიშვილი, 

ქაღალდი საშუალო 

12412 41 კლბ 197 "მუშა თუ ბატონი", 
პლეხანოვის კლუბი.  
თბილისის მოძრაობის 
დარგის დრამატიული დასის 
მიერ წარმოდგენილი. 
რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი 

ქაღალდი საშუალო 

12413 41 კლბ 198 ან. ერისთავი-ხოშტარიას 
"მოლიპულ გზაზე", 
პლეხანოვის კლუბი, 
რეჟისორი - პ. ფრანგიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

12414 41 კლბ 199 აქ. (ასიკო) ცაგარელის " ჯერ 
დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი; ლექსთა თქმა; 
კონცერტი (ქართული 
ხალხური სიმღერები, 
ქართული რომანსები), ნიკო 
გოცირიძის მონაწილეობით. 

ქაღალდი საშუალო 



12415 41 კლბ 200 სილ თევზაძის "ელეონორა" 
(ალ. ყაზბეგის მიხედვით), 
პლეხანოვის კლუბი, 
რეჟისორი - დ. ჩარკვიანი. 

ქაღალდი საშუალო 

12416 41 კლბ 201 ს. მგალობლიშვილის 
"რევოლუციის რიჟრაჟზე", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი. ანონსი - "ორი 
ჯიბგირი", "ამბოხება". 

ქაღალდი საშუალო 

12417 41 კლბ 202 გ. დარისპანაშვილის "ხიდ-
ქვეშ", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, 
მხატვარი - ბაზანკური.  

ქაღალდი საშუალო 

12418 41 კლბ 203 გ. დარისპანაშვილის "ხიდ-
ქვეშ", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, 
მხატვარი - ლ. ბაზანკური. 
პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

12419 41 კლბ 204 გ. დარისპანაშვილის "ხიდ-
ქვეშ", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ნ. გოძიაშვილი, 
მხატვარი - ლ. ბაზანკური.  

ქაღალდი საშუალო 

12420 41 კლბ 205 ია ეკალაძის "№ 21+", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი, რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი,  

ქაღალდი საშუალო 

12421 41 კლბ 206 მოლიერის "სკაპენის 
ცუღლუტობა", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი, თარგმანი - 
აკაკი წერეთელი.  

ქაღალდი მძიმე 

12422 41 კლბ 207 ს. შანშიაშვილის "სპარტაკი", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - სოსო 
მებურიშვილი, მხატვარი - დ. 
ანდრიევიჩი.  

ქაღალდი საშუალო 

12423 41 კლბ 208 ტრ. რამიშვილის "გაჭირვების 
ტალკვესი", პლეხანოვის 
კლუბი. რეჟისორი - სოსო 

ქაღალდი საშუალო 



მებურიშვილი. ანონსი - 
"სპარტაკი". 

12424 41 კლბ 209 ფ. ლეგარი. "ფიცი". თარგმანი 
- ს. მებურიშვილი; დ. 
კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი", პლეხანოვის 
კლუბი, რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი; კონცერტი. 
ანონსი - "სურამის ციხე", 
"საქონლის სადგური". 

ქაღალდი საშუალო 

12425 41 კლბ 210 რომელ როლენის 
"ბასტილიის აღება", 
პლეხანოვის კლუბი. 
რეჟისორი - სოსო 
მებურიშვილი. ანონსი - 
"სპარტაკი", "გაჭირვების 
ტალკვესი, "ყაჩაღები".  

ქაღალდი მძიმე 

12426 41 კლბ 211 ალ. ყაზბეგის "მოძღვარი", 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბი. რეჟისორი  - გრ. 
სულიაშვილი, მხატვარი - პ. 
დათებაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

12427 41 კლბ 212 "ზუმბური", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - შ. ახსაბაძე, 
მხატვარი - მ. თავაძე. 
პრემიერა. ანონსი - 
აფიგენოვის "მგლის ბილიკი", 
პრემიერა.  

ქაღალდი მძიმე 

12428 41 კლბ 213 ვლ. მასსისა და მიხ. 
ჩერვინსკის "სადღაც 
მოსკოვში", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი - ს. ი. ვაჩნაძე. 
რუსულენოვანი. 

ქაღალდი საშუალო 

12429 41 კლბ 214 ვ. კატაევის " დასვენების 
დღე", პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბი. 
რეჟისორი  - ფირსოვა. 
მხატვარი -  ი. ი. კაზანცევი. 
რუსულენოვანი 

ქაღალდი საშუალო 



12430 41 კლბ 215 ჰელა ვუოლიოკის "იუსტინა", 
სანკულტურის თეატრი. 
რეჟისორი  - ნ. ტროანოვა, 
მხატვარი - გ. ნიკოგოსოვი. 
რუსულენოვანი 

ქაღალდი საშუალო 

12431 41 კლბ 216 სარეპერტუარო აფიშა, 
ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატის კლუბი. 
ხელმძღვანელი - სტ. 
ვართანოვი.  

ქაღალდი საშუალო 

12432 41 კლბ 217 აქ. ცაგარელის ნათარგმნი 
ფრანგულიდან "ორი 
ობოლი".უთარიღო [1929] 
პლეხანოვის სახელობის 
კლუბი.  ადგილობრივი დრამ-
წრე. ს. გოგაშვილის 
მონაწილეობით. რეჟისორი 
სოსო მებურიშვილი. მუსიკა ს. 
ფანეევის.  

ქაღალდი საშუალო 

12433 41 კლბ 218 დ. ჭონქაძის რომანიდან 
პირველად ბუთლიაშვილის 
დრამა "სურამის ციხე". 
უთარიღო [1929] პლეხანოვის 
სახელობის კლუბი.დადგმა 
ანტ. ლითანიშვილის. ს. 
გოგაშვილის მონაწილეობით. 
კომპოზიტორი 
ფოცხვერაშვილი. გუნდი 
შეასრულებს  სიმღერას 
"სურამისციხეო".  

ქაღალდი საშუალო 

12434 41 კლბ 219 აქ. ცაგარელის ნათარგმნი 
ფრანგულიდან "ორი 
ობოლი".უთარიღო [1929] 
პლეხანოვის სახელობის 
კლუბი.  რეჟისორი სოსო 
მებურიშვილი. მუსიკა კ. 
ნარიმანიძე, ჟ. პაიჭაძე. 
მხატვარი დ. ანდრეევიჩი 

ქაღალდი საშუალო 

12435 41 კლბ 220 "შუქურა", 1938 წ. სად. 
ნავთლუღის კლუბი. 
რეჟისორი  - გ. ასიტაშვილი, 
მხატვარი - ი. მელიქსეტოვი. 
თარგმანი -  შ. ალხაზიშვილი. 

ქაღალდი მძიმე 

 


