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( Илалтын 70 жэлдэ )
Амгалан байдал мандуулхаа...

Илалтын 70 жэлэй ойн баярые Санагын зон олон уйлэ хэрэгууДээР угтаба. Эгээ гол шухала 
хэрэгууд гэбэл, нютагай Ьургуулида дайшалхы габьяагай булан нээгдэжэ, дайнда ами найаяа 
угэйэн хубуудэй дурасхаалда бодхоогдойон хушеегэй хажууда Санагын гайхамшагта хубуун 
Бата Дамчеевай дурсэ шулуугаар бутээгдэжэ табигдаба.

Дамчеевай дурсэнь Санагын- бутээбэ.

Пургуулиин йурагшад ба 
багшанар дайнда хабаадайан 
нютагайнгаа сэрэгшэд тухай 
болон ара талын ажалда ябаЬап 
нютагаархин тухайгаа мате- 
риалнуудые суглуулжа, стенд 
болгон, дайшалхы габьяагай 
булан соо улгэбэ. Булан нээл- 
гэнэй баяр ёйололдо ара талын 
ажалда ябаЬап нютагай хугшэд, 
аймагай эрдэм йуралсалай 
тайагай дарга Сэсэгма Намда- 
кова, Бата Дамчеевай ухибууд 
ба аха дуунэрынь, йургуулиин 
йурагшад, багшанар хабаада- 
ба. Энэ булан бутээлгын хэрэг 
ургажа ябаЬап Санагын залуу- 
шуулда, ерээдуйн уенуудтэ ехэл 
туйатай юумэн гэжэ йанагдана.

«Санагын бургэд» гэжэ суу- 
да гарайан ню тагай хубуунэй 
дурасхаалда зорюулагдайан, 
шулуугаар бутээгдэйэн Бата

гаа баатарнуудай нэрэнуудтэй 
хушеегэй хажууда тогтоогдо- 
бо. Энэ ехэ ажал Буряад Рес- 
публикын Арадай Хуралай де
путат Б.Б. Цыденов еер дээрээ 
даан абажа, нютагаархинтаяа

Илалтын йайндэрые уг- 
талгада Санагын дунда йур- 
гуулиин йурагшад айхабтар 
ехэ бэлэдхэл хэйэн байна. 
1-дэхи ангийаа 10-хи хурэтэр 
йурагшад сэрэгэй хубсайа ум- 
дэжэ, 1945 ондо Москвагай 
Улаан талмай дээрэ унгэрйэн 
парад харуулба. 70 жэлэй урда 
болойон энэ уйлэ хэрэгые ха- 
маг жэжэ зуйлнуудынь сахин 
бэлдээд харуулжа шадабад.

Санагын ара талын вете- 
рануудые Закаменск хотойоо 
нютагаархиниинь, «Граж
данская платформа» партиин 
Буряадай тайагай туруулэгшэ 
З.Д. Зандаков, нютагай захир- 
гаан ба олзын хэрэг эрхилэг- 
шэд бэлэг сэлэгуудээр амар- 
шалан хундэлбэ.

С. Бальжурова, манай корр.
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«Генерал Танк» Захааминда тогтоогдобо
Агууехэ Илалтын 70-жэлэй ойдо зорюулагдан, Закаменск хотодо ехэл унинэй хулеэгдэйэн 

Т-62К тухэлэй танк майн 6-да хурэжэ ерэбэ.
Энэ дэмбэрэлтэй удэр сагай ударил хуйтэн [7

йалхитай байбашье, манай хотын зон ехэ 
олоор сугларжа «Генерал Танк» угтан абаба. 
Хотын захадахи стеллэйээ эхилээд олон зон 
хулеэн байгаа. Хун бухэн энэ туухэдэ орохо 
уйлэ хэрэгтэ хабаадахаяа ерээ.

Юундэ «Генерал Танк» гэжэ нэрлэгдээб 
гэхэдэ, ушар иимэ байна. 2005 ондо Зака
менск хотын 1-дэхи йургуулгнгн багшанар 
йурагшадтаяа хун зоной хусэлеер тиимэ нэ- 
рэтэй проект бэшэйэн юм. Энэ хэрэгэй гол 
зорилгонь хадаа Зэдын вольфрам-молибде- 
нэй комбинадай ажалш адай Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ харуулйан 
шэн габьяа мунхэруулгэ бол оно. Дайнай 
фронтнуудта ябайан гурбадахи танк бухэн 
Захааминда олзоборилогдойон вольфрамаар 
бухэлэгдэйэн юм.

Теэд проект бэелуулхэ арга шадал даб гээд 
олдоошьегуй. Арбан жэл унгэрйэн хойно энэ 
проектын шухала зуйл болохо танк Зака
менск одоол хурэжэ ерэбэ. Энэ хэрэгтэ Ган
са манай хотын ба аймагай засаг зургаанууд 
хубитануудаа оруулаа бэшэ, республикын 
хутэлбэрилэгшэ Вячеслав Наговицыншье ту- 
йалалсайан байна.

«Генерал Танк» майн 5-ай углеегуур

Улаан-Удын Дивизионная станцийаа гаража, 
хоёр удэр соо харгыдаа ябаа. Зуураа Ивал- 
гын, Сэлэнгын, Зэдын аймагуудта, Захаами- 
най худее нютагуудта тогтожо, арад зонтой 
йонирхолтой уулзалганууд унгэрее.

Танк зеежэ асараад, Илалтын сэсэрлиг соо 
табижа, майн 7-до нээлгэнэй йайндэр бол обо. 
Тэндэ Буряадай хутэлбэрилэгшэ Вячеслав 
Наговицын, правительствын гэшууд хабаа- 
даба.

Закаменск хото хундэтэ нэрэ зэргэдэ хуртэбэ
Апрелиин 10-да «Ажалай габьяагай ба алдар солын хото» гэйэн уласхоорондын хундэтэ нэрэ 

зэргэ Закаменск хотодо олгогдохо тухай тогтоол хото-геройнуудай уласхоорондын эблэлэй 
президиум гаргаба.

Энэ хундэтэ нэрэ зэргэ дайнай уедэ ажалай 
шэн зориг харуулжа, ара талада оборонно 
уйлэдбэри эмхидхэжэ, хамаг ш адалаа фронт- 
до гэйэн зорилготой ажаллайан хото-горо- 
дуудта угтэдэг байна.

М анай Закаменск хотын Зэдын вольф- 
рам-молибденэй комбинадай ажал ябуулга 
1941-1945 онуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнай жэлнуудтэ гурэн турэдее 
сэгнэшэгуй туйатай байгаа юм. Юуб гэхэ
дэ, манай хотын комбинадай ажалшад обо
ронно уйлэдбэридэ аргагуй ехэ хэрэгтэй 
вольфрам гэйэн металл олзоборилжо эльгээ- 
гээ. СССР гурэнэй армиин гурбадахи танк 
бухэн Захааминда олзоборилогдойон вольф

рамаар бухэлэгдэжэ заводуудйаа гарадаг 
байгаа. Хундэ хушэр сагта манай нютагта 
ажайуугшад хамаг хусэ ш адалаа зангидажа, 
турэл армидаа туйалхые оролдоо. 1941-1942 
онуудта вольфрамай концентрат олзоборил- 
го 1940 онойхидо ороходоо 1,5 дахин ехэ 
болойон юм. 1943 ондо комбинат тусэбэйнгее 
даабаргше 124 % дуургээ, 1944 ондо -  142,5 %, 
1945 ондо -  115 %.

Энэ жэлэй майн 5-да М осквада манай Зака
менск хотодо хундэтэ нэрэ зэргэ олгогдойон 
тухай унэмшэлгэ оршон баярай байдалда ба- 
рюулагдаа.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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{ Дурдалга

Дондокова Долгор 
теебиин хеереен

Би Хуурай А дагта ухибуун 
наЬанЬаан 11-12-той1юон ша- 
раар борной шэрээб. Зунай- 
птъе халуунда паарай Ьуулээр 
борнойгоо шэрэхэш даа.

Студебеккер гэжэ маши
на бии болоо гэлсэбэ. Нэгэ 
борнойгоо шэрээд, модоной 
Ьуудэртэ амаржа байхадам- 
най, нэгэ юумэн дуугараад 
лэ ерэбэ даа. Нэгэл пумпэгэр 
машина, колесоонуудыншье 
олон шэнги. М этэр дуулал- 
дагш а бэлээлди:

Арбан колесоотой машина 
Арынгаа дабаанда ядаа гу? 
Амраг хайратай нухэрни 
Армиин Ьургуулида

Иаатаа гу? 
М орёоршье газар хаха- 

лааб, молотилкадашье та- 
ряа сохилсооб. Комбайнер 
Юмжы (Буданай Цыренов- 
нагай эжы) байха, бидэнь та- 
ряагаа хэжэ угэхэбди. Ямар 
ажал хээгуйбибди даа? Бухы 
худеегэй ажалые бултыень лэ 
ухибууд хэлсээбди даа. Хун 
морин хоёр дайнай хундэ са- 
гые дабажа гараа!

Станци Билютайда урЬэ- 
нэй таряанда ошоод, морёо 
эсээжэ ехэ туляа Ьэмди. М о
ри ми ай эсээд лэ хэбтэшее. 
ЭсэЬэн амитан сохихо байхы- 
ешъе мэдэхэгуй. ПарьЬан гу- 
таламнай ябаЬаар ябатаршни 
нухэ гарашаха, шулуун орожо 
убэдхоохэ, хагдан дурэнхэш 
нухеерее гарашаха. Тиигэ- 
жэ ябаад лэ, тэрээн соогоо 
хухилдэжэ дуулалдажа яба- 
хаш даа:

Борнойложо хая/тн
таряамнай 

Буурсаглаад ургахаяа

яагаа юм.
Хахалжа хаяйан

таряамнай
Халюураад ургахаа

яагаа юм.
Халюуража ургаИан

таряагаа
Хадажал шадахабди

комбайнаараа.
Ургажал hyyhan таряагаа
Убиралжал шадахабди

комбайнаараа.
Генераторта тулеэ бэл- 

дэжэ туляабди. Жэжэхэнээр 
тулеэгээ бэлдэхэш.

Намда хухэ шар байха. Тэ- 
рэнээ унажа ядахаш. Бэе бэеэ 
ургэлсэжэ байжа йуухаш. 
Пуулшын хун тугсэг юумэ бэ- 
дэржэ hyyxa.

Ухэриин наана таряа боо- 
хобди. Цыбик-Доржо бри
гадир. Вошкин гэжэ хун 
ш алгалтаар ябагша юм йэн. 
Эдэшни юумэ хэнгуй, буха- 
лай хоорондо хэбтээд дуу
лалдажа байна гэжэ гомдоо.

Таряа мульйэн дээрэ мо- 
лотилкадахаш, эгтээ таряа- 
ниинь унажа байха. Хуурайн 
А дагйаа ш аргаар йолоомо 
Омойхо Нуур гэжэ газар абаа- 
шахабди. Талатын хонхорйоо 
нэгэ ехэ йалхитай удэр тээ- 
жэ байнабди, И саанагйаа 
йайхан хара моритой, кошева 
ш аргатай хун гаража ерээд 
лэ: буулгагты, хэн разрешени 
танда угооб? -  гэжэ ганирба. 
Буулгаад байтарнай, Ьайп 
йанааниинь орожо, абаа- 
шыт даа, дахин бу ерээрэйт- 
гэбэ. Бидэнь йооргэнь тээжэ 
тухашарбабди.

Поставкын таряа асараг- 
ша Ьэмди. Хамнида томо

складууд байха. Ламажаб 
ноёор худэлхэ. Асараад, ба- 
рюултай сундук соо дээшэнь 
гаргахаш. Ш эниисын хундые 
хэлэхэ гуш! Арайл гэжэ дээ
шэнь гаргахаш даа. Ногоон 
П анка сельсоведэй дарга 
байха.

Сэсэруунихэ бабушкында 
орожо, садатараа эдеэлээ 
бэлээбди: хартаабхатай борщ 
шанаЬан, сабханаар дуурэн 
аарса.

УбЬэндее улэдхэ гээшэм- 
най: хорхойтошоЬон манги- 
раа тарагтаяа ш анаад лэ эди- 
хэбди. Нэршуухэ, кукуруза 
хоёрые заа зааханаар угэхэ 
болобо. Нэршуухэнь амта- 
тай, забарууха шанахабди. 
Кукурузань юрэдее амтагуй.

Эрэ зон усеен, ехинхи- 
дээ убгэд. Сомоогоо орой- 
лохош хумнай -  ухибууд. 
М уушара убгэн маниигаа 
зада хухеэгээд, оройн убЬэ 
шэдуулхэ. Энэ убгэн Ьайхан 
япоошхотой ябаха. Улдеешье 
Ьаа юумэ хулуужа эдихэ гэжэ 
байгаагуй, Ьанаандашье оро- 
хогуй. Нэгэтэ газар Ьайн 
хахалЬанай тулее намда 
преми угое: гребенка, мыло 
хоёрые. Ехэл хухигшэ Ьэм. 
Х аляар, мангиЬа, гуугэЬэн, 
тубиЬэн -  ехэнхи хооломнай. 
Ш амарууЬан гээшэ арын за- 
хаар ургаха, сахар шэнги ам- 
татай, Сагаалганда айлда 
ороходош ш ара сахар угэхэ. 
Х аа-яа даа. Сахар гээшэ 
олдохогуй зуйл байгаа.

Н. Цыденова 
бэшэжэ абаба, 
Химии тосхон
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Зохёолгонуудай конкурс

Агууехэ Илалтын 70 жэлэй ойдо
Далай ехэ Илалта

1941 он. Июниин 22-до 
Германиин фашис булим- 
тарагш адйаа Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайн 
эхилйэн гэжэ бултанда мэ- 
дээжэ. Аймшагтай ехэ дайн 
тугэсэйеер 70 жэл унгэрбэ 
гээшэ.

Дайн эхилшэбэ!... Тэрэ 
уедэ хоёр шэхээрээ дуулайан 
хундэ ба бухы хун турэлтэндэ 
ажамидаралдань харша, 
гашуудалтай уйлэ хэрэг 
болойон бэлэй. Бухы зоной 
гэр булэдэ ехэ тодхор татайан 
энэ дайн аяар 4 жэл унгэрхэдэ 
дуурэйэн байна.

Х еерхы даа... албанда 
баййан хубууд эхэ эсэгэ- 
еэ золгонгуй мордоо бэлэй 
гэжэ хугшэдэй хеерэлдэдэгые 
ш агнайанаа минии эжы хэлэ- 
дэг йэн.

М анай аймагай нютаг бу- 
хэнйее зуугаад, хоёр зуугаад 
эрэшуул дайнда мордойон 
аад, оройдоол тэдэнэй гуша

душэн хубинь нютагаа 
бусайан гэжэ тоологдоно ха 
юм даа.

М анай нютагйаа 79 
эрэшуул мордойон. Тэдэнэй 
оройдоол хорин найманиинь 
бусажа ерэйэн. Минии таа- 
байн аба Ламаев Лубсан Луб- 
санович мордолсойон. Д айн
да баатарай ухэлеер алдалан 
унайан гээд минии таабай 
манда хеерэдэг йэн.

Дайнай уедэ багашуул, 
эхэнэрнууд ба хугшэн зон 
талха таряагаа тарижа, бухы 
ургасаяа фронтдоо эльгээ- 
дэг йэн. Жэшээлхэдэ, минии 
хугшэн эжы Ламаева Ва
лентина Лайдаповна бага 
балшар найанйаан ажал

хэжэ, 9 найатайдаа убйэндэ 
ябалсайанаа, хоойон нойто- 
ор ябайанаа эхилээд мандаа 
зугаалдаг йэн. Хилээмэн гэжэ 
байхагуй, ехэнхидээл аагайа 
замбаагаа зууража эдеэд, 
бухэли удэртее углеенйее 
удэшэ болотор ажаллаха. 
Иигэжэл И лалтын хайые 
дутэлуулэлсэйэн хайрата ма
най хугшэднай хундэ хушэр 
ажал туйлажа, улэсхэлэн 
хоойон байдал дабажа га- 
райан таанадтаа доро дохи- 
ноб. М анай болон ерээдуй 
уетэнэй тулее бухыгеерее 
оролдоот.

Таанад манай омогорхол, 
манай бодото туухэ гээшэт.

Намсараев Галсан,
Утаатын дунда 

Ьургуулиин 
6-дахи ангиин Иурагша

Гашуудалта дайнай 
дурбэн жэл

Д айн... Энэ богонихон 
угэ соо хэды зоболон, уйд- 
хар гашуудал, гуниг багтан- 
хайб. Х ара йанаатай Гитлер 
СССР-тэ добтолжо, хэды ган 
гасалан, зоболон асараа гээ- 
шэб!.. Агууехэ дайнда хэды 
олон ухибууд уншэрееб, 
инаг нухэд хахасааб, булэнэр 
тайарааб, хэды шуйан, хулйэн 
адхарааб! Хун зон гэдэйэеэ 
улдэжэ, хара ажал хэжэ, эжы- 
нэр найанайнгаа нухэрые, 
турэйэн хубуудээ хулеэжэ, уй- 
дажа, арга ш адалаараа ажал 
хэжэ ябайан саг. Дууйашагуй 
олон сэрэгшэд ами найаяа 
хайрлангуйгеер Эсэгэ оро
ноо хамгаалжа, газар тэбэре- 
эд унаа гээшэб... Дайн байл- 
даанай дулэн дурбэн жэлэй

туршада соробхилоо.
Муне© жэл бидэ Эсэгэ оро

ноо хамгаалгын Агууехэ дай
най фашистнуудые илайаар 
70 жэлэй ехэ ой тэмдэглээд 
байнабди. Гашуудалта дай
най гал дулэн соогуур ябажа, 
дайсанаа даралсажа, арад 
зондоо сулее асаралсайан 
хубуудые хун бухэн зосоо- 
гоо йанаад ябаха ейотой гэжэ 
йананаб. Тиигэжэ «Илалта 
туйлагдаа» гэйэн угэнуудэй 
соностоходо, бухы оронойм- 
най хунууд баясаа ааб даа. 
Дайнай йуулдэ амиды улэйэн 
хубууд гэртээ бусажа, эжынэ- 
рэйнгээ йанааень амаруулаа 
йэн.

Дайн -  дэлхэй дээрэхи эгэ- 
эл муу угэ. Энэ угын угы бай- 
гаашье йаа болохо байгаа. 
Тэрэнэй угы байбал, хамаг 
хун зон зоболонгуй байха. 
Хамаг арад зон эбтэй эетэй, 
бэе бэеэ ойлголсоод ябаа йаа, 
дайн болохогуй бшуу даа.

Самбуева Арюна, 
Утаатын дунда 

Ьургуулиин 
11-дэхи ангиин Иурагша

Минин таабайн 
баатаршалга

М анай гурэндэ 1941 оной 
июниин 22-до фашис Герма
нн добтолон оройон байна. 
Энэ ехэ аймшагтай дайн ма
най гурэнэй арад зондо ехэ 
зоболон, гашуудал асарйан 
байна. Эсэгэ ороноо хамгаал- 
хаа бухы арад зон баатарлиг 
ябадал гаргажа, фашистнуу
дые сохихо гэжэ бухы шада- 
лаа гаргайан юм.

Тэдэнэй дунда дайнай ве
теран минии таабай Гонго-
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ров Лупсан Ш агдурович бо- 
лоно. Лупсан Ш агдурович 
1916 ондо Далахай нютагта 
турэйэн байна. Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайнда 
18 найатайдаа, 1937 оной сен
тябрь йарада мордойон юм. 
1938 ондо поездоор Ленин- 
градай можын Остров гэжэ 
хотодо эльгээгдээ. 1940 ондо 
минии таабай Финляндиин 
хилэ дээрэ эльгээгдээ бэлэй. 
Тэрэ уедэ СССР ба Финлян- 
ди хоерой дунда дайлалдаан 
боложо байгаа. 1940 ондо 
март hapa coo Финляндиин 
правительство уласхоорон- 
дын хэлсээ бэшээ. Пуулдэнь 
Лупсан Ш агдурович Золочев 
гэжэ хотодо Баруун Украи- 
нада Бессарабиин хилэ хам- 
гаалаа. Иигээд армиин албан 
дуурэжэ, гэртээ бусажа ерэ- 
бэ. Турэл ню тагтаа бусаад, 
«Улаан-Далахай» колхоздоо 
ажаллаа. Удаань уни саг соо 
худэлеегуй байхадань, дайн 
эхилжэ, 1941 оной августын 
30-да дайнда мордобо. Шэ- 
тын можодо 1943 оной янва- 
риин гушан болотор дайшал- 
ха саг ерээ. Удаань баруун зуг 
руу Тульска можо руу эль- 
гээгдэбэ. Тэндэ Лоев хото 
сулеелэлгын байлдаанда ха- 
баадалсахадаа, хундеер шар- 
хатажа, госпитальда хэбтэжэ 
аргалуулаа. Аргалуулйанай 
йуулээр дахин дайлалдахаяа 
ошоо. 1944 ондо Белорусска 
фронтдо орожо олон тоото 
хото нютагуудые, Варшава, 
П рага хотонуудые сулеелйэн 
байна. Энэ байлдаанда Луп
сан Ш агдурович Сталинйаа 
баярай бэшэг абайан байна.

1945 ондо март йара соо 
Полынин Лодзь гэжэ хотын 
сулеелэлгын дайнда ехээр 
шархатажа, госпитальда оро- 
бо. Пуулдэнь дайн дуурэжэ, 
турэл Далахай ню тагтаа бу
сажа ерээ. Таабаймни ми

нии зурхэн соо хододоол 
йанагдажа ябаха.

Дайнай хэсуу жэлнуудтэ 
хамаг хушэр хундые хузуун 
дээрээ даайан зон манай 
таабай, теебинэр болоно. 
«Дайн» гэжэ ямар муухай угэ 
гээшэб тиигэжэ хамаг зон 
хэлэхэ байха. Хэды мянган 
зон хахасана, уншэрнэ, ухэнэ 
гээшэб! Дайн бу болог!

Бодеева Дарима, 
Утаатын дунда 

Иургуулиин 
8-дахи ангиин Иурагша

Илалтын удэр
Муне© жэлдэ Агууехэ 

И лалтын 70 жэлэй ойн бая- 
рые майн 9-дэ -  манай арад 
зон тэмдэглээд байна.

М анай ороной бухы арад 
зон -  убгэд, хугшэд, ухибууд, 
бултадаа энэ йайндэрые ху- 
леэдэг.

70 жэлэй саада тээ убгэ эсэ- 
гэнэрнай, эжынарнай, эсэн 
сусангуй дайлалдажа, хатуу 
дайе даража, гэртээ улэйэн 
зон -  убгэд, хугшэд, ухибууд 
-  хуу барандаа удэр йунигуй 
худэлжэ, илалта шэрэлсэйэн 
туухэтэй.

Фатнис Германиие илажа 
диилэхын тулада аяар 5 жэл 
соо манай арад ами найаяа 
гамнаагуй, хамта дээрээ 20 
миллион сэрэгшэд найа ба- 
раа.

Ургэйэ найргуй, муртэй 
эдихэ юумэн бахагуй, бу
хы ш адалаараа фронтдо 
хамйалсажа, ара талын ажал- 
шад хэды ехэ туйа хургееб -  
сэгнэшэгуй.

Муне© уеын зон тэдэнэй 
буянтай аша габьяагай тулее 
амгалан байнабди гэжэ ойл- 
гохо ёйотой. Буряад араднай 
тэрэ уедэ дууладаг байгаа: 

Байсын шулуун хундэ юм, 
Хундэш хадаа,
Байгал далаин долгиндо 
Хундэш бэтээр

мухаряал даа. 
Баабайн хубуун эрхэ юм, 
Эрхэш хадаа,
Эсэгэ ороноо хамгаалхсш 
Эрхэ бэтээр мордоол даа. 

Пренглаев Владислав, 
VIH-дахи тухэлэй 

Захааминаи СКОШИ-ин 
3-дахи ангиин Иурагша
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Екатерина РИНЧИНОВА

Нютагайм домог
ЗЭаруул гунхэн ухаат ай  
ХЗанишг сагаан толгойтой,
Ундэр нака накалкан 
Умэнэ зондоо хундэтэй.
\\ууна д  убгэд духэриглэн  
П апаа сэдьхэл тэниглэн.

Унгэркэн пакаяа удхалж а  
Уелкэн нухэдвв кананад,
Эиээиээ тэрээнээ шогложо 
Элиг зугаа гарганад.
\\ууна д  убгэд духэриглэн  
П апаа сэдьхэл тэниглэн.

Худэр бухэ бэеэрээ 
Хундэ сагые дабакан,
Унэр баян нютагтаа 
Унэн хуули  тогтоокон.
Пуунад убгэд духэриглэн  
П апаа сэдьхэл тэниглэн.

Аю улт а дайн ай дулэн соо 
Аж абайдалаа хамгаалкан, 
Хархис шунахай дайсанаа 
Хам ха сохиж о ерэкэн.
\\ууна д  убгэд духэриглэн  
П апаа сэдьхэл тэниглэн.

Д уулгат а хонгор нютагтаа, 
Д ом ог т уухэ болокон 
Элдин тоонто Далахайдаа  
Эхи куури табикан.
\\ууна д  убгэд духэриглэн  
П апаа сэдьхэл тэниглэн.

Мартахагуйбди
Тулэг сэнгуу накандаа 
Турэл бокогоо алхаж а,
Элдин сэнхир дайдадаа 
Ухибуун пакаяа орхиж о,
Аю улт а дайнда мордокон 
Абарга баатарнуудаа канаябди.

Халюуран зэрэлгээтэн харагдакан  
Хабтагай ургэн дайдаяа,
Х алуухан зурхвврвв халхалкан  
Хайрат а баатар хубуудээ  
Хамтаран гуниглан канаябди.

Ханшаркаан унакан урэеэ 
Харат а дайсанда алуулшоод,
Хэды ж эл соо гаж аркан 
Хугш эн буурал эжынэртэеэ 
Х аб ар ай урихан энэ удэр 
Хамтаран уяран кууябди.

Хайрат а ганса нухэрвв  
Х ат уу байлдаанда алдажа,
Х агсуу калхинда найгалзан 
Хэды эхэнэрнууд улов кэм,
Х аб ар ай дулаахан энэ удэр 
Хамагаа канаж а дурсаябди.

М рамор хуков ш улуун дээрэ 
М алт амал алтан узэгуудээр 
М арташ агуй нэрэнуудынь киилээтэй, 
М анай баатар хубуудые  
Х аб ар ай урихан энэ удэр 
Хамтаран гуниглан канаябди.

М улирш эгуй шэн габьяань 
М унввдэрэй хэрэгууд соо,
Залиршагуй дурасхаалынь 
Залу уш у у  лай зурхэн соо,
Х аб ар ай урихан энэ удэр 
Хамтаран гуниглан канаябди.
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Эрхэ сулвегэй тул00
Энхэ тайбан жаргалай,
Эрхэ сулввгэй т улов 
Эсэгэ ороноо хамгаалкан 
Эрэлхэг баатар х  у б у уд пай 
Энэ дэлхэйн эръесэдэ 
Эдир зандаа мунхэ байг.

Ямаршъе якатан болог,
Ямбын тулвв бэшэ,
Ехээршъе, багсшршъе болог 
Боомбын амтые узов.

Эгээл залуу накандаа,
Инаглажа ябаха хакандаа,
Окол дайнай газарта 
Зурхэлж э мордоо хубууднай.

Энгэртээ няажа бултын 
Эрхэлуулээд мордоол эсэгэнъ, 
Зуудэндээ хараха уриие 
Заяагаад мордоол зариман.

Эхэ нютагтаяа хахасажа,
Эръежэ хараад мордоол 
Энгэр газартаа нойрсохоёо 
Эрэмдэг болоод бусаал.

Хурввд дайнкаа бусажа 
Хулгввтэ байдалаа ургвол,
Хойтын уеые залгажа 
Хэтын кургаал заагаал.

Хурэжэ ябаИан найрой 
Хундын дээжые ургэхэеэ,
Нютагаа уреэлые шагнажа 
Нулимсаяа аритжа куухаяа, 
Нэгэнтэнэйш юундэ улввгуйб дао, 
Нэрлэжэ бултанаа дурсахаяа.

Хушввгэй хаж ууда кууж а  
Хундэтэ солоёо дуудуулха,
Дариин унэр амсакан 
Дархан солоёо дурсаха,
Дуураж а hyyxa убгэднай 
Дэгдэшэкэндэнъ харамтай.

Хуръкэтэ дайдын тоокые 
Худэлгэжэ ябахымнай тулвв 
Хариин газарта мунхэркэн  
Хубууд бухэнвв дурсая.

Даниил НОХОРОВ

Хайрлыт, ногоон 
тайгаяа

Тахижа байкан ууламнай,
Пахижа куукан шутеемнай 
Тарикан модоо хайрлажа 
Хашар болоиюод куунал ха.

Тайгын хубуунэй туурээкэн 
Хуж э ногоон хундыроо,
Покрой нааданай шэнэкэд 
Хабтагай болоод унгэроо.

Борын хушуунда буухирха  
Борохон гуроокэд хомордоо,
Байраар хюрее табигдаад 
Баръяа шэнэкэд хиргагдаа.

Хойто -  Эреэнэй нюргые 
Сарам болгожо дуудаба,
Баян-Зурхэн ууладаа 
Баруун тээкээнъ акаба.

Аюша Багшын дурсакан 
Зэнхэгэр ехэ Хубшын нуур 
Тойруулжа модоо таарюулаад,
Шэргэхэ сагтаа хурэбэ.

Элинсэг хулинсагайм нэрлэкэн 
Эреэн талам хайратай,
Эръеэ халиж а байкан 
Эреэнэй горхон хатайртаа.

Баража модоо байкан 
Борын хушуунай хюреешэдтэ:
«Харбуулха сагтанай ерэхэнъ,
Хуроо, белое» -  гэхэм.

Даншъе нэтээгээ унаад 
Добуун болгохотнай нютагым,
Дархи нуулэ болгоод 
Дарахатнай баян хойморым.

Эхэ эсэгым гуламта 
Элдин кайхан талым,
Эзэлжэ куукан муртее 
Пэелжэ бу орхигты!

Халу у  н хулкее сэлмээжэ 
Харыт еедее уулаяа,
Хойтын уеые канажа 
Хайрлыт ногоон тайгаяа.
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h уралсалай социальна проект «Аба эжын кургаалаар»

Бее -  харын шажанай санаартан
Бее мургэл хадаа бухы 

бумбэрсэг дэлхэйе доЬол- 
rohoii, «Хоёрдохи мянган жэ- 
лэй \ун» гэжэ алдаршайан 
Чингисхаанай шутэдэг бай- 
Ьан дэлхэйн шажан болоно 
гээшэ.

Онсо шэнжэнь
Б ее мургэл хадаа эртэ 

урда carhaa -  шулуун зэбсэг- 
тэ yehee гэхэ гу, али 7 мянган 
жэлэй caanahaa эхитэй юм. 
Б ее мургэл дэлхэйн бухы ш а
жан мургэлнуудэй эхэ боло- 
жо, тэдэнэй ундэЬэ Ьуурида 
табигдадаг гээшэ: тэрэнэй 
гун гунзэгы эшэ ундэЬэнЬее 
буддын, христиан болон ис
лам шажан, бусад мургэлнууд 
эхэжэн гаранхай. Энэ ш ажа
най гол шухала онсо шэнжэ- 
тэй юумэниинь юуб гэбэл, 
эхэ байгаалиин хаба хусые, 
найа барайан элинсэг ху- 
линсагаймнай ЬунэЬэ Ьулдэ 
бурханйаа табисууртай, дэл- 
хэй дээрэ олон бурхад ЬунэЬэ 
Ьулдэ бии ЮМ гэжэ этигэдэг 
байна.

Харилсаа
бэелуулДэг

Боо мургэлдэ олон тоо- 
то тэнгэринэр дурсагдадаг, 
буряад монголшуудай со- 
ёлой асари ехэ, гайхамшагта 
хушее-дээжэ болохо «Гэсэр» 
гэЬэн ульгэр соо энээниие 
уншажа болоно. Тэнгэринэ- 
рэй дундаЬаа эсэгэ М алаан 
тэнгэриие буряадууд онсолон 
дурдадаг. Энэмнай Хэтэдээ 
Мунхэ Хухэ номин тэнгэри ха 
юм даа. Беегэй ёЬоор мургэл 
хэхэдээ, Ундэр М анхан тэн- 
гэридээ, Н аранда, П арада, 
Одо мушэдтэ, Х ада уулануу-

дай эзэдтэ, энэ газар дээрэ 
маанадта ами бэе олгоЬон уг 
гарбалдаа, элинсэг хулинса- 
гуудтаа мургэдэг.

Буряад арадай бее мургэл 
олон бурхадта мургэдэг, 
шутэдэг байЬаараа шалгар- 
даг. Бее мургэл гээшэ галай 
элшэ хусэнтэй, туяа гэрэлтэй, 
бухы эхэ байгаалитай -  гол 
мурэнэй, нуур далайн, хада 
уулын, тала дайдын эзэд- 
тэй (бурхадтай) тусхай хол- 
боотой. Беегэй ургэл хэдэг 
хунууд эм домтой гартай, али 
бухы убшэниие аргалха арга 
хабатай юм.

Б ее мургэлэй удха хадаа, 
олон бурхадтай, олон эзэд- 
тэй, ЬахюуЬадтай, сабдагууд- 
тай гээшэ. Бухы ургэл 
мургэлнууд энхэ амгалан 
байдалай тулее, унэн сэхэ 
ябадалай тулее хэгдэдэг юм. 
Б ее онгоёо оруулжа, газар 
дэлхэйн эзэдтэй харилсадаг 
байна. Боо харын шажанай 
санаартан (шаман): хунууд ба 
элдэб ЬунэЬэдэй хоорондохи 
харилсаа бэелуулдэг тусхай 
улад.

Бее мургэлэй 
гуримууд

Беелэхэдее тэдэнэр онго 
ородог, энэл уедее ЬунэЬэ 
Ьулдэнэртэй харилсаха арга- 
тай болодог. Беенэр 9 шатын 
ш анар хуулэдэг, тиихэ буреэ 
эди шэдинь ехэ болодог. Эдэ 
хэргэмуудынь шэрээтэ, хэсэ- 
тэ, Ьорьбото, оргойто гэхэ 
мэтээр Ьубаридаг. Харин 
наймадахи шатань дуурэн гу, 
али бухэли бее гэгдэдэг. Эгээ 
Ьуулшын юЬэдэхи шата аба- 
хадаа, заарин бее гэЬэн дээдэ 
хэргэмдэ хуртэдэг.

Буддын шажанай ёЬоор, 
Буддын шажан хадаа зуун 
дали, Б ее мургэл хадаа ба- 
руун далинь болоно. Беенэр 
хоёр янзын байдаг: беегэй уг 
удамай гэхэ гу, али байгаали 
бурханай табисуураар боо 
гу, али удаган гэжэ турэЬэн 
хунууд. Боо мургэл олон ян
зын ёЬололтой, гуримтай юм. 
Тэдээн соонь уялгата, уял- 
гата б эшэ, ниитын, ямар нэ- 
гэн булгэмэй, отог эсэгын ба 
тусхайта нюурай мургэл бай
даг. Ниитын мургэлые мэ- 
дэлшэ ахамад хунууд хэдэг, 
бэшэниинь беенэрэй туЬаар 
унгэргэгдэдэг. ЁЬолол гурим- 
даа бурханаа тахидаг нангин 
газарнууд гэхэдэ, бее, беегэй 
шугы, хабсагай, аршаан бу- 
лагууд г.м. байдаг.

Удаган болон бее эртэ 
урда carhaa хойшо ееры нгее 
уг изагуур, отогоо далдын 
хусэнЬоо хамгаалха, аршал- 
ха уургэтэй. Далдын хусэнууд 
Ияйн ба муу шэглэлтэй гэжэ 
Ьанадаг дээрэЬээ хун зон ор- 
шон тойрониие эзэдтэй бол- 
гожо, тэдээндэ Ьугэдэжэ, 
гуйлта табихадань, удаган 
боо зууршалжа, олон янзын 
ёйото уйлэ хэрэг хэдэг. Бее 
мургэлэй заншалта ёЬололой 
бутээлнууд тухай хэлэхэ- 
дэ, удаган болон бее онго
ёо оруулхадаа, Хухэ Мунхэ 
Тэнгэритэй, Эхэ Юурэн Тэн- 
гэритэй, хаадуудтай, угсаата- 
найнгаа ЬунэЬэ Ьулдэтэй ха- 
рилсажа, байгаалида, зоной 
дунда, гэр булэдее болойон 
уйлэ хэрэгуудэй ябаса хубил- 
гаха аргатай байна. Беегэй 
дурдалганууд, маани, далга, 
дэгдээлгэ, тайлга тахилга, 
онго оруулха гэЬэн илгаа- 
нуудтай.
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Совет засагай 
у е д э

Эртэ урда carhaa хой- 
шо манай буряад нютаг- 
та бее мургэлэй байхада 
ламын шажан дэлгэрээ.

Совет засагай уедэ Бу
ряад арадай бее мургэл, 
ламын шажан, Россини 
бусад арадуудай шажа- 
нуудтал адли, узэгдее 
дуулдаагуй хашалта 
харшалалтада оройон, 
хайра гамгуйгеер шуум- 
жэлуулйэн, ургэл мургэл 
хэдэг газарнууд-обоо- 
нууд, барнсанууд, бун- 
хангууд, дугангууд угы 
хэгдэйэн, олон беенэр, 
удаганар, ламанар ню- 
таг oponhoo сулэгдэйэн, 
шорон турмэнуудтэ хааг- 
дайан байгаа.

1960 оной «Бурят 
Унэн» (Буряад унэн) га- 
зетын хуудайануудые 
ирахада, «Мухар йузэг 
-  мунхаг байдалай улэг- 
дэл» гэйэн гаршаг доро 
бэшэгдэйэн хэдэн статья- 
нуудые уншааб. Энээн 
дотор бэшэхэдээ ород, 
буряад яйатанай шэнжэл- 
хы ухаанай ба полити- 
ческэ эрдэм дэлгэруулхэ 
бухэсоюзна булгэмэй 
гэшууд, «Ламанар му
хар йузэгтэниие мунха- 
руулна» гэхэ мэтээр зэ- 
мэлэн бэшэдэг баййан 
байна. 60-аад жэл соо 
бурхан, дасанда бу мур- 
гэгты гэжэ хэлуулжэл, 
шуумжэлуулжэл баййан 
арад зон хайшан гэхэб 
даа, тэрэ сагта ундыйэн 
хун бухэн мунее досоо- 
гоо хэдышье йайнаар 
зальбарнаб, мургэнэб гэ- 
хэдээ, хуушанайнь улэг- 
дэл заатагуй досоонь улэ- 
шэнхэй, хюйажа хаяхань 
бэрхэтэй.

Лама -  буддын шажанай
санаартан

Буддын шажан болбол эртын 
Энэдхэг, Хитад, Тубэд, Монгол 
оронуудта олон зуун жэлнуудэй 
саанайаа дэлгэржэ ерэйэн дэл- 
хэйн гол шажануудай нэгэн юм.

Ажабайдалай
ушарнуудта

Буряад зон ажабайдалай элдэб 
ушарта буддын шажанай олон 
ном уншуулдаг байгаа. Энэнь 
«айладхал дагалдуулхын ушар» 
гэжэ нэрлэгдэдэг. Угэлигын 
эзэд Бурхан багшын 108 ботито 
бурин зохёол гу, али Зарлигайнь 
хуряангы бологшо «Алтай Ган- 
жуур», гол тулэб убшэнйее амар- 
жуулхын тулада зорюулагдадаг 
16 ботито «Улаан юм» гэжэ ехэ 
номуудые айладхуулдаг ушар 
бии байгаа. Гэбэшье «Алтай Гэ- 
рэл», «Сундуй», «Жаадамба», 
«Ульгэрэй далай» гэхэ мэтэ но- 
мууд хунэй баяниие арьбажуул- 
хын, элдэб аюул, убшэн зайлуул- 
хын, йанайан бухы хэрэг уйлэеэ 
йайнаар бутээхын, хорлол бу- 
зарлалай нугэлые нимгэлхын, 
эд малай гарзагуй байхын, урн 
хуугэдээ убшэн зоболонгуй байл- 
гажа, баршад тодхор бухэниие 
арилган соёрхохын тулада ун- 
шагдадаг юм. Мун жэл орохо, 
мэнгэ голлохо, йуудал унсэгдэхэ 
ушараар, тэрэшэлэн аялйан 
хунэй хойтын буянда зорюулан 
айладхадагшье байха.

Бурхантай харилса- 
hain aii адли

«Тонилхын Ш ЭМЭГ» ГЭЖЭ 3 0 -  

хёолдо хэлэгдэйэнэй ёйоор, лама
нар болбол бугэдэ М И НИН хубил- 
гаанууд мун гэжэ Бурхан багша 
айладхайан гэдэг. Тиин ламада 
гуйлтатайгаар хандахадаа, Бур
хантай харилсайантай адли гэдэг. 
Ламанар дундаа олон янзын ил- 
гаатай: туруулхэ толгойлхо соло

хэргэмээрээ хутагта, хубилгаанар, 
онсодхобол, далай лама, бантттан 
лама, богдо лама гэхэ мэтэ, эрхил- 
дэг тушаалаараа хамба лама, сор- 
жо лама, шэрээтэ лама гэхэ мэтэ, 
эрдэм зэргээрээ габжа, йаарамба, 
дооромбо, аграмба гэхэ мэтэ.

Лама хубарагууд эрдэм шуд ал- 
жа, шата зиндаагаа дээшэлуулжэ, 
эрдэмтэй боложо ниитэ зоной 
дунда идхалгын ажал ябуул- 
ха аргатай бэлэй. Тэрэ ушарйаа 
ябан ошон буддын шажан дии- 
лэнхи газарнуудаар таран дэл
гэржэ, олон зониие йузэглуулдэг 
болойон туухэтэй. Лама бухэн 
арад зонойнгоо амгалан бай
далай тулоо «Этигэлйээ» эхилэ- 
эд, «Арбан сахюусан», «Алтай 
гэрэл» болон бусад номуудые 
уншажа йураха албатай баййан 
юм. Беегэй мургэл шэнги Буд
дын шажан мун лэ дайда дэлхэй 
эзэдтэй, уйа гол лусадтай юм. 
Нютаг бухэндэ бурхад сахюу- 
сад, заяанууд байдаг гээд ном- 
нодог. Тиихэдээ бухы найаараа 
зуб узэлтэй йайн замаар ябажа, 
йайхан хэрэг уйлэдэхыень бо- 
домжолжо, арбан хара нугэл, 
арбан сагаан буян гэйэн номнол 
санаартан дэлгэруулйэн юм.

М анай буряад арад багахан- 
тттъе йаа, буусаараа илгарангуй, 
алишье ш ажандаа мургэжэ, уг 
гарбалайнгаа мунхэ утайа эр
тын эртэ сагйаа ерээдуй руу 
татаба гээшэбди гэжэ этигэ- 
хые оролдохо ёйотой. Хэнйээ 
юунйээ ш уйаараа тарайан ту- 
хайгаа бодомжолжо, энэ дэл
хэй дээрэ урн бэедээ, аша гу- 
ш анартаа дурасхаал боложо 
улэхэ хусэлдэ хун бухэн абтаха 
ёйотой.

Д. Цыденжапова,
Бортын дунда йургуулиин 

буряад хэлэ ба литературын
багша.
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Дымбрыл ГАРМАЕВ

Мунхэ бэшэ наЬандам 
мундэлЬэн мурнуудни
Тоонто минии Дархинтам

(Ургэлж эл).

Гансал минии Бадма-Очир 
хуряахатанай ехэ Цырэн-Дэ- 
жидээ басаганайнь ехэ хубуун 
Баир модо хюреедэхэ ажал- 
тай. Томо гэр барижа, досо- 
одохиинь евроремонт хэжэр- 
хёод, нютагайнгаа хубуудтэ 
жэшээ харуулжа, хаанашье 
Ьуухадаа энээхэн угтэЬэн 
иahайда иимэл байдал hy- 
далтайб, гэжэ харуулааш гэ- 
дэгби. Энэ орёо шабар уйатай 
харгыгаараа йурадаг юм 
ту, торой тогдонгуй хунгэн 
«Жигули» машинаараа гуйл- 
гэдэг хун юм.

Энээхэн заахай Дархин- 
та нютагай элинсэг М айза, 
Хаарла, Ханхабай гурбанай 
аша, туша, зээнэрЬээ тараа- 
шадйаа залуушуул.

Союз гурэнэй байхада, 
элдэбын мэргэжэлэй hypryy- 
линуудые ДУУргэЬэн юм. Ан- 
хан туруун болор сагта ямар 
зэргэтэй ламанар байгааб 
гэжэ туруулэн бэшээ бэлэйб. 
Тэрэ сагаар Хаарлын хубуун 
Обогор ехэ хусэтэй бай hап 
юм гэлсэдэг. Тэрэ хунэй ту- 
хай бидэндэ хуреегуйнь ехэл 
харамтай. Харин Обогорой 
Баярай Цырэнэй бага хубуун 
Ошор уг удамаа дахуулан, 
М онголдо А барга Ошор гэжэ 
нэрэ суутай баййан. Монго- 
лой Армиин чемпион, Бул- 
ган аймагта абарга. Тэшэг 
аймагта Абарга Ошорой шу- 
луун байдаг гэлсэдэг. Тэрэ 
томо шулуугаа ургеед, морин 
дээгуурээ хаяжа баййан юм 
ха. Гушаад онуудта Дархин- 
тада Ш обхоони Дабаагай Ба

зар хубуун хусэтэй баййан юм 
ха. Гурбатай, дурбэтэй томо 
бухые cap болгохо гэхэдээ, 
Базарые уридаг байгаа. Базар 
хоёр убэрйоон барижа абаад, 
бухын толгойе мушхаад уна- 
гаадаг баййан юм гэлсэдэг. 
Урда сагта хусэтэнэй барил- 
даанда hypaxa йургуули бай- 
ха бэшэ, юрын еерыгын хусэ 
шадал байгаа гээшэ хаш. 
Пуул сагай хусэтэн гэхэдэ. 
Цыдэнэй Бальжинай (ню- 
тагтаа Ундэр Бальжин гэдэг 
йэн) дунда хубуун Владимир 
Улаан-Удын багашуулай дун
да чемпион баййан, хожомоо 
дээдэ йургуулида классическа 
барилдаагаар Красноярск хо- 
тын чемпион баййан, хоёр мэ- 
шээг хартаабха хубхэ мэтээр 
йугабшалаад ябадаг байгаа. 
Красноярскын ой модоной 
ажахын институт дуургээд, 
Буряадай Забайкаллесэй уп- 
равлениин директорай нэ- 
гэдэхи орлогшо болотороо 
ажаллаа. Пуулдэнь Буряад 
Республикын Обкомдо ой 
модо уйлэдбэрилгын rahai ia 
худэлйэн намтартай. Тэрэл 
сагуудаараа барилдаагаа ор- 
хёол хэбэртэй.

Дархинтайаа уг гарбалтай, 
эхэ эсэгын талайаа, али боло- 
хо ажалай мэргэжэлтэнуудые, 
институт, техникум дуургэжэ 
гарайан хубууд басагадые тоо- 
лоо haa.

Гурэнэй ба Буряад Рес
публикын хундэтэ нэрэ 
зэргэтэд:

1. Гармаев Дамдин Дапти- 
евич Буряад Республикын

адуушан, Буряад Республи
кын габьяата малшан.

2. Гармаев Хандажап Д а
ши евич РСФСР-эй худее
ажахын эрхим малшан.

3. Гармаев Доржо Дымпи- 
лович Буряад Республикын 
соёлой габьяата ажал ябуу- 
лагша.

4. Гармаев Дымбрын Цы- 
денжапович -  Буряад Респуб
ликын габьяата барилгаашан.

5. Гомбоев Цыренжап 
(Гомбын хубуун Баатар) 
СССР-эй хундэтэ горняк.

6. Батуев Гарма Очирович 
(Дашын Гармын Намжалай 
хубуун) -  хун зониие соци
альна талаар хамгаалгын га
бьяата худэлмэрилэгшэ.

7. Бабуев Олег Дамдинович
Буряадай Арадай артист,

Россини габьяата артист.
8. Бабуева Валентина Дам- 

диновна Россини ба Буряад 
Республикын соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ.

9. Дымпилов Радна Галса- 
нович Буряад Республикын 
габьяата ангуушан.

10. Доржиев Д аба (Бад- 
ма) Ж апович (Дамбиин Дол- 
горой хубуун) -  Буряад Рес
публикын соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ.

11. Цыбикова Зоя Дор- 
жиевна РСФСР-эй эрдэм- 
hypa.ica.iaii отличник.

Артистнууд
1. Олег Бабуев Владивос- 

тогой искусствын институт 
дуургэйэн, X. Намсараевай 
нэрэмжэтэ буряад драмын 
театрай гол артист.
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2. Бэлигто Будаев Ка- 
заниин консерватори дуур- 
гэйэн.

3. Баярма Ламаева (Ба- 
буева Зинаидын басаган) 
Красноярскын консерватори 
дуургэйэн.

Техническэ мэргэжэлтэд
1. Цыденов Владимир 

Бальжанович ой модо уй- 
лэдбэрилгын инженер.

2. Бальжанов Цыбик-Дор- 
жо Цыденович матттиио- 
строениин инженер.

3. Ганжуров Сергей Гар- 
маевич -  инженер-проекти
ровщик.

4. Ганжуров Борис Хан- 
дуевич -  инженер-строитель.

5. Гонгоров Валерий Ц ы 
денович -  инженер-геолог.

6. Гармаев Виктор Дым- 
брылович инженер-конст- 
руктор.

7. Дондоков Сергей Бадма- 
евич -  инженер-механик.

8. Базаров Очир Петрович 
-  инженер-механик.

9. Батуев Альберт И ва
нович -  инженер-электрик 
(Ш обхооной Дашын Гармын 
зээ хубуун).

10. Базаров Александр Да- 
шеевич -  инженер-нефтяник, 
Чукоткын Анадыртэ ажалла- 
на (Ш обхооной Дабаагай зээ 
хубуун).

11. Цыденов Сергей Вла
димирович машинострое- 
ниин инженер.

12. Цыденов Ю рий Влади
мирович -  инженер-теплотех
ник.

13. Бальж анова М ария 
Доржиевна экономист.

14. Бальжанов Владимир 
Доржиевич -  инженер ЭВМ.

15. Ш агдуров Очир Цыре- 
торович инженер-механик.

16. Ш агдуров Амгалан 
Очирович инженер-меха
ник.

17. Ж анчипов Баир Занда- 
нович инженер теплогазос- 
набжения и вентиляции. Том- 
скын гурэнэй университет

экономист-финансист (Гар
маев Дамдинай зээ хубуун).

18. Гармаев Дымбрыл Цы- 
денжапович -  техник-строи
тель.

19. Гармаев Алекандр 
Дымбрылович -  техник-элек- 
тросвязист.

20. Гомбоев Сергей Дуга- 
рович -  техник-механик.

21. Нимбуева Аита Серге
евна -  химик-аналитик.

22. Чимитова Анна Очи- 
ровна инженер-химик (Гом- 
бын Санжайн басаган).

23. Ш агдуров Баир Очиро
вич техник-авиатор.

24. Чимитов Гармажап 
Галсанович ой модо уйлэд- 
бэрилгын инженер (Ш обхоо
ной Дабаагай зээ хубуун).

25. Доржиев Бадма Жапо- 
вич (Дабаа). Захааминай ай- 
магай киносетиин директор. 
(Эрхын Дамбиин зээ хубуун).

Багшын дээдэ Ьургуули- 
тай мэргэжэлтэд:

1. Ц ыбикова Зоя Доржиев
на.

2. Данзанова Софья Лубса- 
новна.

3. Гармаева М арина Дым- 
брыловна.

4. Гонгорова Нина Цыде- 
новна.

5. Гонгоров Александр Чи- 
митович.

6. Батуева Вера Дымпи- 
ловна.

7. Батуев Энхэ-Булад Гар- 
маевич.

8. Ц ыбикова Лидия Дым- 
пиловна.

9. Гальчеева Туяна Гарма- 
евна.

10. Доноева Соёлма Гар- 
маевна.

11. Цырендоржиева Оюна

Мэлсовна.
12. Санжеева Оксана Бад- 

мажаповна.
13. Бабуева Зинаида Дам- 

диновна.
14. Раднаева Татьяна Баль- 

жинимаевна.
15. Ш агдурова Елена 

Очировна.
16. Раднаева Людмила А р

кадьевна. (Бабуев Ошорой 
зээ басаган).

17. М архаева Ирина Васи
льевна (Бабуев Дамдинай зээ 
басаган).

18. Бакшеева М арина Ва
сильевна (Бабуев Дамдинай 
зээ басаган).

19. Гармаев Сергей Д ор
жиевич.

20. Бабуева Валентина 
Дамдиновна.

21. Ш агдурова Лариса 
Дагбаевна.

22. Гонгорова М ария Цы- 
деновна.

23. Лыгденова Татьяна 
Хандажаповна.

24. Ж амбалов Владимир 
Доржиевич.

25. Ш агдурова Елена 
Содномовна (Санкт-Петер- 
бургын гурэнэй универси- 
тедэй аспирантурада хитад 
хэлэнэй hypiyy.ni дуургэжэ 
байна. (Еармаев Дамдинай 
зээ басаган).

26. Базарова Зинаида Да- 
шеевна.

27. Ж амсаранова Наталья 
Цыренжаповна.

Эмнэлгын дээдэ Ьургуули- 
тай мэргэжэлтэд:

1. Бадлуев Сергей Даше- 
евич хирург (Ш обхооной 
Убашын зээ хубуун).

2. Батуев Эрдэм Еармаевич
лор-врач (Ш обхооной Д а

шын Еармын зээ хубуун).
3. Дамдинова Еалина Дым- 

брыловна врач-педиатр.
(Ургэлжэлынь 12 нюурта).
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( Ургэлжэл ).
(Ш обхооной Дашын Гармын 
аша басаган).

4. Батуева Эгнесса Иоси
фовна врач-гинеколог.
(Ш обхооной Дашын Гармын 
зээ басаган).

5. Шагдурова Лариса Сод-
номовна врач-хирург.
(Ш обхооной Дашын Гармын 
зээ басаган).

6. Будаева Баярма Гар- 
маевна врач-фармацевт. 
(Ш обхооной Дашын Гармын 
зээ басаган).

7. Соктоева Татьяна Н ико
лаевна нюдэнэй врач (Сол
датов Ш огдобой зээ басаган).

8. Батоева М арина А рка
дьевна -  врач-педиатр (Бабу- 
ев Ошорой зээ басаган).

9. Цыренжапова Оюна 
Очировна (Мухарай Дугарай 
аша басаган).

10. Данзанова Лариса 
Юрьевна врач-гинеколог 
(Сосорой Лубсанай зээ баса
ган).

Наймаанай дээдэ hyp- 
гуулитай мэргэжэлтэд:

1. Данзанова Светлана 
Ю рьевна -  Ленинградай ху- 
далдаа наймаанай институт 
дуургэйэн -  товаровед.

Соёлой дээдэ йургуулитай 
мэргэжэлтэд:

1. Дылыкова Даша-Ханда.
2. Гармаева Хорло Даше- 

евна.
3. Токтохоева (Дондокова) 

Ольга Сергеевна.
4. Бадлуева Туяна Сергеев

на.

5. Ж анчипова Светлана 
Зандановна.

6. Бабуева Саяна Сергеевна.

Юридическэ дээдэ мэргэ
жэлтэд:

1. Дашеева Людмила Эр- 
дынеевна -  юрист (Дуужээн 
Бадмын Долгорой басаган).

Дотоодын хэрэгуудэй 
(МВД) дээдэ Ьургуулитай 
мэргэжэлтэд:

1. Ш агдуров Борис Дабае- 
вич юрист-правовед, МВД- 
гэй подполковник (Ш агдуров 
Дагба-Доржын хубуун).

2. Лимитов Сергей Очи- 
рович -  М осквагай МВД-гэй 
академи дуургэйэн, подпол
ковник (Сондоони Гончигой 
зээ хубуун).

3. Ринчинов Радна Бу- 
ряад ороной туруушын лет
чик, дээдэ захын разведшко
ла, гадаадын дипломатикын 
йургуули дуургэйэн. Дайнай 
Ьуулээр Хабаровскада КГБ- 
дэ ажаллаа (Ш обхоони Да- 
баагай Нюсхайн бага хубуун. 
Капралай Бадмын дууниинь).

Дархинтын ажалдаа алдар- 
тай худэлйэн гурэнэй орден 
медальнуудта хуртэйэн зон:

1. Гармаев Дамдин Дашее- 
вич Октябриин Революциин 
орден, ажалдаа шалгарйанай 
тулее медаль, ВДНХ-гай 
хурэл медаль -  малшан.

2. Гармаев Хандажап Да- 
шеевич -  Ажалай Улаан Ту- 
хай орден, ВДНХ-гэй хурэл 
медаль, РСФСР-эй худее 
ажахын эрхим ажалшан гэйэн

значок.
3. Гомбоев Цыренжап Цы- 

ремпилович -  Ажалай Алдар 
солын 3-дахи шатын орден -  
шахтер.

4. Цыденов Дымба -  Хун- 
дэлэлэй Тэмдэг орден связист.

5. Гармаев Владимир 
Дашеевич -  Ажалдаа шал- 
гарйанай тулее медаль 
тракторист.

6. Бабуев Олег Дамдино- 
вич -  Арадуудай хани бари- 
саанай орден -  артист.

7. Дымпилов Радна Гал- 
санович -  Ажалдаа шал- 
гарйанай тулее -  медаль.

8. Соктоева Намжил Гар- 
маевна (Гармын Халзанай 
бага басаган -  Ажалай Улаан 
Тугай орден -  йаалишан.

9. Цыденова Дулма Баль- 
жановна -  Ажалдаа шал- 
гарйанай тулее медаль -  оёдол- 
шон.

Бэлигтэй бэрхэ хубууд 
басагад:

1. Гармаев Доржо Дым- 
пилович -  уран зурааша, 
1927 ондо турэйэн. Япон 
дайнда хабаадалсайан, 1953 
он болотор Хабаровск хо- 
тодо маршал Малиновскын 
ш табта гол зураашаар алба 
хэйэн. 1953 ондо Эрхуугэй 
партшкола дуургэжэ, Ивал- 
гын райкомда худэлее. 1962 
onhoo республикын «Буряад 
унэн», «Правда Бурятии» 
газетэнуудэй уран зурааша, 
СССР-эй журналистнуудай, 
СССР-эй уран зураашадай 
холбоонуудай гэшуун.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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