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Мяхан элбэгээр 
худалдагдана

Намарай элбэг баян сагта Захаамин хотодомнай жэл 
бухэндэ худоогоорхинэй яармагууд болодог заншалтай. Энэ- 
шье жэл худалдаа наймаанай яармаг эхилэнхэй.

Долоон хоногой йуулшын 
удэрнуудтэ мяха, тойо, ого
родой эдеэ элбэгээр худее- 
геерхин асаржа худалдана. 
Бараг сэнтэй хадань хотын 
зон дуратайгаар ерэжэ, ху- 
далдан абана. М унеедэрэй 
сагта энэ яармагуудта арбан

2015 оной июлиин 
1-нэй байдалаар Захаа
минай ажахынуудта  

39558 толгой
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1 1 1 0 гахай 
6749 хонин 
8934 толгой морин 

тэжээгдэнэ.

нэгэн ажахынууд хабаадаад 
байна. Тэдэнэй дунда эгээл 
эдэбхитэйнуудынь санагаар- 
хин ба хамняархин болоно. 
Яармагуудай эхилйэнйээ 
хойшо 322550 тухэригтэ най- 
маан хэгдэбэ гэжэ худее ажа- 
хын тайагта мэдуулнэ.

Худее нютагуудта ажа- 
йуудаг ухэр малаа баря- 
ад байдаг зондо энэ ехэл 
туйатай ябуулга гээшэ. Зун- 
даа гаргажа суглуулйан амта- 
тай тойоёо, ой модон соогуур 
cyiayyahaH жэмэсээ, малайн- 
гаа мяхыень тэдэнэр сэхэ хо
тын зондо асаржа худалдаха 
аргатай байна гээшэ.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

Малай тэжээлдэ 
мунгэн угтэбэ

Ган racyyphaa боложо энэ 
жэлэй зунай тэжээл бэлдэл- 
гэ хундэ хушэр байдалда ун- 
гэрее Ьэн. Тиимын тулада, 
энэ шухала асуудалда Буряад 
Уласай, аймагай захиргаанай 
хутэлбэрилэгшэд анхара- 
лаа табижа, худоегеерхиндэ 
туйаламжа хургэбэ.

Худее ажахын тайагай 
ноён Эрдэни Цыденжаповай 
дуулгайаар, ерэжэ баййан 
убэл мал ажахынууд тэжээлэ- 
эр ехэ дуталдахагуй ейотой. 
Булта тосхонуудта ороходоо 
багаар убйэ хуряайан Ёнгор- 
бойдол ганса малай тэжээл 
хоморшог байна. Энэ ню та
гай зон малдаа убйэ бэдэржэ 
Зэдын аймагааршье ябайан 
байна.

М унеедэрэй сагта хун 
зон ехэ олоор убйэ худалдан 
абахань узэгдэнэгуй. Тиигэ- 
бэшье, ерэхэ жэлэй февраль- 
март йарануудта малай тэжэ
эл дуталдабалынь, худалдан 
абаха хэрэг гарахадаа боло- 
хо. Тэрэ уедэ убйэнэй сэн ехэл 
унэтэй болоод байхал гээшэ.

Г ан racyyphaa гэмтэЬэн 
умсын ажахынуудта туйалам- 
жын мунгэн Ьаяхана угтее. 
Caapha данса суглуулжа угэ- 
Ьэн 418 ажахынууд хамтадаа 
17 миллиондо духуу мунгэ 
абаба. Тэрэ мунгеерее малай 
тэжээл худалдан абахыень 
ажал ябуулагдана.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Буряад-монгол угсаатанай 
хэмжуурэй нэрэнууд

Яруунын аймагай Нарйатын дунда Ьургуулиин хари хэлэ- 
нэй багша Сэсэгма Цыбикова «Соёл» гэНэн сулжээ харилсаа- 
най еерын хуудайа байгууланхай. Тэрээн соогоо буряад арадай 
ёйо заншалда хабаатай Ионии Ионии мэдээсэлнуудые табидаг. 
Энэ доро баИал манай уеын буряадуудай ажаИуудалда хэрэглэ- 
мээр Ионии зуйлнуудые олохоор лэ байгаа ёИотой.

М онгол арадуудай хэ- 
рэглэдэг «Алда», «Поом» 
угэнууд юун гэйэн удхатайб?

Эртэ урда сагйаа монгол 
угсаата зоной нуудэл байдал- 
да онсо йуури эзэлдэг арадай 
зарим хэмжуурнууд тушаа 
муноо хоорэхэ хусэл бии. 
Юумэнэй хундэ, хунгэниие 
шэгнэдэг, зайн ута, богониие 
тодорхойлдог муноонэй ту
римые буряадууд гансал О к
тябриин хубисхаалай йуулээр 
хэрэглэдэг болойон гээшэ. 
Энээнэй урда тээ манай элин- 
сэг хулинсагууд хунэй бэеын 
элдэб хубинуудай хэмжуур 
дээрэ ундэйэлэн, арадай сэ- 
сэн тодорхойлгонуудые бо- 
дото ажабайдалдаа хэрэглэ
дэг баййан.

М онгол туургата арадуу
дай эртэ урдайаа хэрэглэдэг 
хэмжуур хадаа «алда» боло- 
но. «Дэлгээтэй гарай утые 
тодорхойлйон алда гэйэн 
хэмжуур «Жангар» ульгэртэ 
дайралдана», -  гэжэ эрдэм- 
тэн Д. Дамдинов тэмдэглэйэн 
байна.

Эгээл эртэ урда сагта юу
мэнэй утые тодорхойлходоо, 
«дэлим» гэйэн угэ хэрэглэдэг 
байгаа. Дэлим хадаа алдын 
хахадынь болоно. «Алха» 
гэйэн угэ хунэй алхамай зайе 
тодорхойлйон хэмжуур боло
но. 10 алха газарта, алхашье 
болохогуй байха гэхэ мэтэ.

Ургэн, нариниие тодор- 
хойлхын тула хунэй бэеын ху- 
бинууд хэрэглэгдэдэг байгаа:

too, мухар тое, йоем г.м.
Эрхы долёобор хоёр хур- 

гаяа тэниилгэжэ хэмжэдэг 
хэмжуур хадаа тео болоно. 
Эрхы хурганай ба 2 уеынь ну- 
галаад тэниилгэйэн долёобор 
хурганай хоорондохи зай му
хар тоо болоно. Поом гээшэ 
томо ба дунда тэниилгэйэн 
хургануудай хоорондохи зай. 
Тохоногой хэмжууртэй адли 
зайе тохой гэдэг баййан. 
Энэ хадаа тохоногйоо эхи- 
лээд, дунда хурганай узуур 
хурэтэр зай болоно. Хурган 
мун лэ хэмжуур болодог бай
гаа. Жэшээнь, хурга зузаан 
тоойон, дурбэн хурга зузаан 
оохэн г.м. Утын хэмжуур ха
даа татайан йурша номо бай
гаа. Сагаалса ба харбагшын 
хоорондохи зай гуша -  душэ 
номо болодог байгаа.

Ш энгэн, бутархай эдеэ 
хоол хэмжэхэдэ: аяга, хунэг, 
торхо хэрэглэдэг йэн: аяга 
зоохэй, табаг шулэн, торхо 
аарса г.м.

Ж аахан юумэ тодорхойл
ходоо, адха, шэмхэ, балга 
гэхэ мэтээр хэлэдэг йэн. Ж э
шээнь: балгашье сай угы. 
Ш эмхэ дабйан хэрэгтэй.

Буряадуудшье, монгол- 
нуудшье мяха, йунэй зуйл- 
нуудые шанахадаа, тогоо 
хэрэглэдэг байгаа. Гэр 
булэ бухэндэ хэдэн ондоо 
хэмжууртэй тогоонуудые 
тамгаарнь нэрлэдэг баййан. 
Жэшээнь: 3,5,7,9 тамгын то- 
гоон гэхэ мэтэ.

Ород хэлэнйээ олонхон 
хэмжуур абтайан гээшэ: бё- 
орсто, аршам, сажан, бир- 
шоог, дистиин, шээтбэртэ, 
йуунтэ, пууд. Бодото ажабай- 
далда зарим ород угэнуудээр 
йэлгэлдээд, верста гэйэн 
угын орондо буряадууд «мо
дой» гээд хэлэдэг болойон. 
Юундэб гэхэдэ, нэгэ км 
тэмдэглэйэн зайе модоор хэ- 
дэг байгаа ха юм.

Ута, богониин хэмжуур
Поем 16 см 
Мухар йввм 11 см 
Т00 18 см 
Тохой 40 см 
Дэлим 1 м 
Алха 71 см 
Алда 160 
Хурган 1,5 см

Шэнгэн, бутархайн
хэмжуур

Хунэг 10 л 
Халбага 0,1 л 
Ш анага 1,5 л 
Шэл торхо 0,3 
Торхо 120 л 
Тогоон 5 л 
Тогоон 3 л 
Тогоон 7 л 
Тогоон 9 л

Хундэ, хунгэнэй 
хэмжуур

Шэмхэ 4,1 г 
Адха 50 г 
Тулам 10 кг 
Жэн 600 г 
Дан 300 г

Сэрэгма Сампилова
бэлдэбэ.
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V
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Наян табан найанап налгай дабаан дээрэ
Долоонгууд угай хонгоодор ШангарамбаЬаа тарайан Содном-Жамса Дубжирович Цыренов 

энэ жэлдэ наян табан найаяа ури хуугэдэйнгве дунда угтажа байна.

Гэр булын туухэЬээ
Содном-Ж амса Дубжиро

вич 1927 ондо хадата Захаа- 
минай аймагай дайдын холо 
Д абаата нютагта турэйэн 
намтартай, теэд турэйэн саар- 
йаяа 1930 ондо турое йэмби 
гэжэ абайан юм. Эхэ эсэгэ хо- 
ёрынь «Улаан Далахай» кол- 
хозой мал ажалда худэлмэри 
хэдэг баййан. Колхоз бай- 
гуулгын уедэ бага ябаашье 
haa, яйала йайн мэдэйэн, 
ойлгойон, хушэр хундэ сагай 
хатууе нилээн амсайан ааб 
даа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнай эхилхэдэ, Со- 
дном Дубжирович эжы аба- 
таяа убИэ хуряалгын звенодо 
ажаллажа байгаа йэн. Гар ха- 
жуураар нэлэнхы ургэн саб- 
шалангуудые унайан малгай 
абаха сулоегуй йэтэ сабшажа, 
ухэр малдаа убйэ тэжээлынь 
хурэхоор бэлдэлсэжэ байгаа 
бэлэй. Тэрэ уедэ нютагайнь 
эрэшуул дайнда татагдажа 
эхилээ. Удангуй Дубжир Цы- 
ренович эсэгэнь (1899 оной) 
1942 оной февралиин 18-да 
аймагай военкомадаар та- 
тагдаба. Улаан-Удын Диви- 
зионно станци дээрэ сэрэгэй 
албанай нэгэ йарын Ьуралсал 
гараад, 67-дохи стрелко- 
во полкдо эльгээгдээ. Тэрэ 
зундаа полкыень 321-дэхи 
Забайкалиин стрелково ди- 
визитэй хамтаруулаад, Ста- 
линградай фронтдо абаа- 
шаба. Волго мурэнэй эрьеэр 
хатуу шанга байлдаан соогу- 
ур абань йураггуйгеор угы 
болойон юм. Иимэ хундэ мэ-

дээсэл Сэндэмэ эжыдэнь, ури 
хуугэдтэнь дуулдаа бэлэй. 
Гэр булэдоо аха заха хубуун 
Содном Дубжирович баа- 
байн орондо баабай улэжэ, 
эжыдээ эгээ туйатайнь, тушэг 
тулгууринь болобо. Тал ду- 
лэтэ дайн дажаршье дараг- 
дажа, Ьандарйан ажахыгаа 
Ьэргээп бодхоохо саг ерэбэ. 
Энэ уедэ Содном Цыренов 
бэшэ худэлмэришэн арад- 
таяа ш адалаараа ажаллажа, 
«Улаан Далахай» колхозойн- 
гоо ажахые хугжоехын тулео 
оролдолго гаргайан юм.

Ьуралсалда 
оролдосотой, 
абьяастай хубуун***

1938 ондо Содном Дубжи
рович Дабааты нгаа Туглын 
эхин йургуулиин 1-дэхи клас- 
ста оробо. 1939-1941 онуудта 
Дабаатын эхин йургуулида 
йуралсалаа ургэлжэлуулбэ.

Тиигэйээр байтарынь 1942 
ондо йургуули хаагдаба. 
Хэды хундэ сагай байга- 
атттъе йаа, Содном Ц ыре
нов Санагын йургуулида 
йуралсалаа ургэлжэлуулээд, 
7 класс дуургээ. Иуулээрнь 
Улэгшэнэй йургуулида 1 
жэл йураа, тиигээд Сахирай 
йургуулида 9 класс дуургээ. 
Санагын йургуулида 3-дахи 
класста нэгэ йарын хугасаа 
соо ном зааж а байхадань, 
Сахиртань 10-дахи класста 
йураха йурагшадые суглуул- 
ба. Тиигээд Сахирай йургуу
ли дуургэйэн байна. Тэрэ 
уедэ йургуули тугэсхэгшэд 
Закаменск ерэжэ, 3-дахи 
йургуулиин байшан соо шал- 
галта тушаадаг баййан. Тии- 
гэжэ ш алгалта тушаагаад, 
Сахирай йургуулиин номой 
сангай даагш аар нэгэ жэл 
худэлеод, 300 тухэриг от
пускной абажа, досоонь нара 
гараба. Одоошье йуралсалаа 
саашань ургэлжэлуулхэ арга 
бии болобо. Содном Дуб
жирович Улаан-Удын баг- 
ш анарай дээдэ йургуулиин 
оюутан. Ажабайдал гээшэм- 
най орёохон даа. 1-дэхи курс 
дуургээд убшэлоо, саашаа 
йураха шадалгуй болобо.

Багшын зургэ 
харгыгаар...

Тиигээшье йаа багшана- 
рай нэгэ жэлэй курс дуургээд, 
Утаатын йургуулийаа баг
шын ажалай намтар эхилйэн 
юм. Иуулээрнь Ёнгорбойн

(Ургэлжэлынь 4-дэхи нюурта).
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(Ургэлжэл).

йургуулида буряад хэлэ лите
ратура, немец хэлэ, уран зу- 
ралга, физкультура заайанби 
гэжэ хеерее йэн. Дабаатын 
йургуулида худэлжэ байха- 
даа, 1958 ондо Батуева Дул- 
тар Бадмаевнатай гэр булэ 
боложо, зургаан ухибуудые 
ундылгэжэ, гарынь ганзага- 
да, хулынь дуреедэ хургэйэн 
юм.

1959 онйоо залуу айл булэ 
табан уула йахюуйадтай ту- 
хэреэн Санага нютагта буужа, 
ажалайнгаа намтар саашань 
ургэлжэлуулээ. Санагын дун- 
да йургуулиин эхин классай 
багш аар найанайнгаа ама- 
ралтада гаратараа амжал- 
татай, урэ дунтэй худэлее. 
Аймагай райОНОгой, рай- 
исполкомой, республикын эр- 
дэм йуралсалай тайагай гра- 
мотануудаар шагнагдайан 
байна. Багш а хун шабина- 
раараа омогорхожо, амжал- 
таарнь сэдьхэлээ баясуулжа 
ябадаг юм даа.

ТууХЭ домогоо
залуушуулда
дамжуулна

Содном Дубжирович
найанай амаралтада гара- 
ад, нютагай туухэ, арадай 
заншал, уг гарбал, урда 
сагай байдал тухай хэ- 
дэн хоереенуудые мэдэйэн 
дуулайанаа, узэйэн харайанаа 
суглуулан буридхэжэ, «То- 
онто нютагайм туухэ» гэйэн 
гарш агтай хоёр ном айма
гай «Вести Закамны» сони- 
ной редакцида 2014, 2015 
онуудта хэблуулээ. Нютагай 
залуу уетэндэ, туухэ домо- 
гоор йонирходог хунуудтэ 
зорюулагдайан нилээн зузаан 
номуудые гаргайан байна.

Урма зоригтой, ухаан 
бодолтой хундэтэ багша, 
ажалай ветеран Содном 
Дубжирович Цыреновые 
85 наканайнь ойн баяраар 
Санагын дунда Ьургуулиин 
багшанарай, ажалшадай, 
курагшадай зугЬоо халуу- 
наар амаршалнаб. Удаан 
uaha накалжа, аза жар- 
галтай, дэлхэйн гурбан 
зввлэниие эдлэжэ, амар 
мэндэ ажакуухыетнай 
хуеэнэбди.

Ури хуугэдэйнгвв 
дунда

Сулее сагтаа буряад, 
ород хэлэн дээрэ шулэг, 
хеереенуудые зохёожо тур- 
шадаг юм. Багшын ажалай 
ветеран Содном-Ж амса Дуб
жирович Закаменск хотодо 
ажайуудаг Алдар хубуунэйдээ 
аш анараа харалсажа, амга- 
лан тайбан ажайууна. У глее 
бури табан уулын хоорондо 
тубхинэйэн Санага нютаг 
руугаа харан, хододоо заль- 
баржа йуудагби гэжэ сэдьхэн, 
уяран хеерэнэ. Тиигээд «Са
нага» гэйэн ш улэгее сээжэ- 
эр уншажа, гун сэдьхэлэйм 
утайые дайраад абаа. Энэ 
шулэгынь 2014 ондо гарайан 
ном соонь оруулагданхай.

Санага
Табан уулын дунда

тубхинэйэн
Тухэреэн сагаан Санага,

Мэндэ амар! 
Баатар хаан, Риннин хаан -  
Буха-Ноён баабай,

Мэндэ амар! 
Хурмаста, Шубарган -  
Сагаан Убгэн, Генин Чимбо, 

Мэндэ амар! 
Улзы тайбан Иуудалтай 
Ургэн сагаан Санага,

Мэндэ амар! 
Хуурлиг, Болхой,

Номтогол -
Хоргой торгон дайданууд,

Мэндэ амар! 
Зэдэ, Сэхир аршаан

булагууд,
Зулгы тургэн горхонууд,

Мэндэ амар! 
Урдын сагкаа cyypxahau 
Уран Душэ уулатай,
Омог дархан алдартай 
Ураг сагаан Санага,

Мэндэ амар!
Худэр шамбай хубуудтэй, 
Хугжэмшэ, дууша

басагадтай, 
Хввруу сэсэн зугаатай 
Хатан Улаан Санага,

Мэндэ амар!
Таисия Мархаева, 

Санагын дунда Ьургуулиин 
буряад хэлэ 

литературын багша
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Буряад хэлэнэй улас турын 
ниитэ угэнууд баталагдаа
(Ниитэ -  политическэ нэрэ томъёонуудай оршуулга)

(Ургэлжэл

Т Г  - т о р г о в а я  груп п а Н а й м а а н а й  булэг

Т Ц  - т о р г о в ы й  ц ен тр Н а й м а а н а й  туб

Т К  - т о р г о в а я  к о м п ан и я Н а й м а а н а й  к о м п а н и

Т К  - то р г о в ы й  к ом п л ек с Н а й м а а н а й  к о м п л ек с

К о м м ер ч еск и й А р ал ж аан а й

К о м м ер са н т А р ал ж ааш а н

П р ед п р и н и м а тел ь О л зы н  х эр эг  эрхи л эгш э

А р ен д а Т урээсэ

А р ен д ато р Т урээсэгш э

А р ен д о д а тел ь Т урээсэл эгш э

С уд Ш уухэ газар

С е к р е та р ь Б эш эг  эрхи л эгш э / Б эш эгэй  д а р г а

Г р а ж д ан и н Э р хэтэн

Товарищ ество Х ам ж а ан

Курс (валю т, ценных бумаг) Х ан ш а

Н еф ть Г а за р а й  то й о н

П о л и т и к а  (о б щ -п о ли т .) Г урэн  ту р ы н  б о д о л го

П о л и т и к а  (о б р а зо в а т е л ь н а я  и т .п .) Б о д о л го

П о ч т а Ш у у д ан

Э к о н о м и к а Э к о н о м и к с

О б щ еств о  (социум ) Н и и гэм

К а зн ач ей ств о П ан гай  ал б ан

П о л и ц и я П о л и ц н

П ол и ц ей ск и й С а гд а а

П а р т и я Н ам

С тр ах о в а н и е М у н хэл эл гэ  / Д аа д х а л

Д окумент Д ан с а
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( Ойн баяр J

Нютагаймнай хундэтэй 
хубуудэй нэгэн

Октябриин 17-до, намарай дулаахан удэр Улэгшэн нютагта олон айлшад буужа, 
хулгеетэй, шууяатай байба. Энэ зон манай нютагай эрхим хубуудэй нэгэниинь болохо Дам
ба Доржиевич Ульзетуевай 60 найанайнь ойн баярта зорюулагдайан hyp харбалгаар ба бухэ 
барилдаагаар республикын хэмжээн дээрэ унгэргэгдэйэн мурысеондэ айлшалан ерэбэд.

Д.Д. Улъзетуевые амаршалгын уедэ

Ж аран наЬанайнгаа жаб- 
халанта ойе спортын мастер, 
Буряад Уласай физическэ 
культурын ба спортын габья- 
ата ажал ябуулагша, Буряад 
Уласай спортын отличник 
Дамба Доржиевич Ульзету- 
ев турэЬэн тоонто нютагтаа 
унгэргэжэ, еерынгоо уеын 
тамиршадые, Ьурагшадаа, 
нухэдоо баясуулжа, хусэ 
ш адалаа туршалсахыень 
суглуулЬан байна.

Энэ мурысеондэ 130 таран 
хабаадагшад Зэдын, Сэлэн- 
гын, Тунхэнэй аймагуудЬаа, 
Дотор М онголой Шэнэхээн- 
Ьээ буужа, Улэгшэн нютаг ха- 
ража, хундэмуушэ, хухюутэй 
арадтайнь танилсаба.

А лдарта ойн баяраа 
угтаЬан Д.Д. Улъзетуевые 
Захааминда танихагуй хун 
усоон байха. 60 жэлэй урда 
юЬэн ухибуудэй зургаада- 
хинь боложо, Доржо Цыбе- 
нович ба Гарма Сангадиев- 
на Ульзетуевтанай эбтэй гэр 
булэдэ алтан дэлхэй дээрэ 
Дамба хубуун мундэлйэн 
юм. Пубэлгэн ухаатай, эдэб- 
хи ехэтэй хубуун Ьургуулияа 
дуургээд, Буряадай гурэнэй 
багш анарай институд-
та  Ьураж а гараа . Дээдэ 
Ьургуулияа дуургэЬэнэй 
удаа, турэл ню тагтаа ерэ- 
жэ, Закаменск хотодо, 1986 
онйоо Улэгшэндое Санагын 
Д Ю СШ -haa барилдаанай

тренерээр ажаллаа. Н ю таг
таа худэлхэ уедоо Дамба 
Доржиевич хуугэдэй бэеын 
тамир хугжоолгын ажал- 
да ехэтэ хубитаяа оруулйан 
юм. П урагш адаа дахуулан, 
Ьургуулиин хуушан спортын 
зал зайабарилжа, барилдаа
най Ьорилго унгэргэхэ аятай 
байдал тухёороо. Ушоо ти- 
ихэдэ, hypai шадай Ьорилго 
унгэргэхэ, футбол наадаха, 
амарха тухеэрэлгэнуудые 
хуугэдэй ажалай ба амарал- 
тын лагерьта бэлдээ. Ган- 
сал хэшээлнуудые унгэргэжэ 
бэшэ, хажуугаарнь олонии- 
тын ажалда эдэбхитэйгээр 
хабаададаг йэн. Нухэд хубууд 
Д арма ба Ш ирап Очировтан-
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тай, Баяр Гармаевтай хам- 
та нютаг соогоо йургуулиин 
стадион дээрэ туруушын 
мульйэн елуур шудхажа, 
залуушуулай ба хуугэдэй 
йонирхол татаба гээшэ. Тэ- 
рэнэй йуулээр нютагай хок
кей наададаг булгэмуудые 
ударидан, аймаг соогоо 
мурысоонуудтэ хабаадажа, 
эрхимуудэй тоодо ородог бо- 
лоо бэлэй.

Уданшьегуй урагшаа
йанаатай, тугэлдэр бэлиг- 
тэй залуу мэргэжэлтэни- 
ие Санагын ДЮ СШ -гай 
хутэлбэрилэгшеер томилйон 
юм. Тэрэ ажалда худэлхэ 
болзортоо Дамба Доржиевич 
бухы спортын йалбаринуудай 
хугжэлтэдэ анхаралаа та- 
бижа, худее нютаг бухэндэ 
барилдаанай секцинуудые 
нээлгэйэн юм. Закаменск хо- 
тодо барилдаанай, хундэ ат- 
летикын ба hyp харбалгын 
залнууд нээгдэЬэн байна. 
1997 ондо Дамба Ульзету- 
ев, Гарма Дымбрылов, Баир 
Самбуев, Ю рий Базаров гэг- 
шэдэй уусхэлээр буряад ба- 
рилдаагаар мурысеен Зака
менск хотодо туруушынхиеэ 
унгэргэгдэйэн юм.

Дамба Доржиевич хутэл- 
бэрилэгшын уялгануудые 
шадамар бэрхээр дуургэдэгэй 
хажуугаар, еврее эдэбхитэй- 
гээр Ьорилго хэжэ, аймаг ба 
республика дотор унгэрйэн 
олон тоото мурысоонуудтэ 
хабаададаг байгаа. Айма- 
гай Сурхарбаанда 4 дахин 
ееры гее шэгнуур соо чемпион 
болойон гээшэ, республикын 
Сурхарбаанда ветерануудай 
дунда чемпионой нэрэ зэргэ- 
дэ хуртэйэн. Хоккей наададаг 
командануудай буридэлдэ 
нэгэ бэшэ аймагайнгаа ба ве
терануудай дунда республи
кын чемпион болойон юм. 
Улэгшэндэ йаяхана унгэрйэн

мурысеендэ республикын 
Сурхарбаанай абсолютна 
чемпионууд, бэлиг шадабари 
ехэтэй hyp харбагшад Цы- 
рен-Доржо М агаков, Дондок 
Бадмаев, Бэлигто Цыремпи- 
лов ба Мэргэн Ринчинов ха- 
баадаба.

Улаан-Удэ хото нуужэ 
ошоод, Дамба Доржиевич 
муноо хуугэдэй спортын 15- 
дахи Ьургуулида йорилго 
хэдэг багшаар ажаллана. 60 
найанайнгаа дабаан дээрэ 
гараашье haa, залуугайхи- 
даал адли дорюун хунгэн, 
олон тоото Ьурагшадаараа, 
нухэдоороо баян ябадаг 
гээшэ. Турэйэн удэрэйнь 
11айндэртэ срэНэп айлшадай 
тоонь энээн тухай тодоор 
гэршэлбэ.

Харин хаба ш адалаа тур- 
шалсахаяа ерэйэн нухэдынь, 
танил талануудынь залуу- 
гайнгаа худэр найаяа йанан 
йанан ябаа гэхэдэ алдуу 
болохогуй.

Пур харбалгаар мурысеен 
ветерануудай, бэЬэтэйшуулэй 
ба эхэнэрнуудэй дунда ун- 
гэргэгдэбэ. Энэ шанга ту- 
лалдаанууд соогуур ветера
нуудай дунда Улаан-Удэ1юо 
ерэйэн Цырен-Доржо М а
гаков илажа гараба. 2-дохи 
hyypii Зэдын Мунхэ Цыре- 
нов, 3-дахи hyypn Улэгшэнэй 
М ансаран Бадмаев ба Сэлэн- 
гын Дондок Бадмаев гэгшэд 
эзэлбэ.

Эрэшуулэй дунда Улэгшэ
нэй Бэлигтэ Цыремпилов 
эрхимлэжэ, Зэдын Жигмит 
Чойбсонов 2-дохи, Шэнэ- 
хээнэй Сугар ба Тунхэнэй 
Намсарай Петухов 3-дахи 
йууринуудта гараба.

Эхэнэр hyp харбагшадай 
дунда Улаан-Удын Анна Ба- 
радиева эгээл мэргэн харбаг- 
ша байба. Харин Тунхэнэй 
О льга Даржаева 2-дохи

hyypn, Сэлэнгын Дулма 
Иринцеева ба Улэгшэнэй Ту- 
яна Гончикова гэгшэд 3-дахи 
hyypii эзэлбэ.

Бухэ барилдааш ад хоёр 
шэгнуур соо мурысэбэ -  70 
кг хурэтэр ба 70 кг дээ- 
шээ. Хунгэн шэгнуур соо 
барилдайан Ёнгорбойн Алам- 
жа Батуев бэшэнээ илажа, 
туруу йуурида гаража шада- 
ба. 2-дохи hyypii Улэгшэнэй 
Д аба Дугаров, 3-дахи hyypn 
М ихайловкын Александр Ба
заров ба Улэгшэнэй Ш ирап 
Мункуев гэгшэд эзэлбэ.

70 килограммйаа дээ- 
шэ шэгнууртэ барилдаЬап 
бухэшуул соо Сагаан-М ори- 
ной Чингис Дашеев туруулбэ. 
2-дохи, 3-дахи Ьууринуудые 
Евгений Тулонов, Гарма Гар
маев, Бал-Доржо Цыденов 
гээгшэд эзэлбэ.

Мурысоонэй абарга бухын 
нэрэ зэргэдэ Улаан-Удэ1юе 
ерэйэн СССР-эй спортын ма
стер, Россини Федерациин га- 
бьяата тренер, эхэнэрнуудэй 
барилдаагаар Буряадай су- 
глуулагдамал командые 
йоридог Александр Гармаев 
хуртэжэ, хонин шан абажа, 
мунгэн бэлэгээр шагнагдаба.

Н амарай налгай удэр 
айлшадые угтайан нютагай 
зон, эмхидхэгшэд ехэ орол- 
досо гаргажа, йайндэрые 
ундэр хэмжээндэ унгэргэбэ. 
Пайндэрэй программые бэ
лиг ш адабаритайгаар Улаан- 
Удэйоо зорижо ерэйэн ню
тагай хоер хубууд -  Валерий 
Гуляев ба Алдар Гомбоев 
гэгшэд ударидан ябуулаа. 
«Наадан», «Тэрэнги» ан- 
самбльнууд, Светлана Тун- 
жинова уянгата буряад дуу 
хатараа айлшадта бэлэглэн, 
сэдьхэлэй гуниг туруулэн ху- 
жарлуулба.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Алдуутай угэ
Союзамнай байха уедэ hapa 

жэлдэ ажал ахын хуралдаа- 
нууд дуурэн байгша бэлэй.

Зэдын вольфрам-молибде- 
нэй комбинадай ээлжээтэ ху
рал комбинадайнгаа соёлой 
байшанда боложо, хун зон 
дуурэн. Эндэ бухы Зэдын ком
бинадай цехнуудай ноёд эзэд, 
луруу ажалшад, Холтойоной 
уурхайн унгэтэ металл газар 
доройоо абадаг шахтернууд, 
нээмэл аргаар вольфрам аба
даг Инкурай уурхайн ноёд 
эзэд ба хундэ экскаваторай 
жолоошод, бурильщигууд. 
Энэ Инкурай уурхай тухай 
хэлэхэдэ иимэ байна.

Унгэрйэн зуун жэлэй 40- 
0од онуудйаа 1960-аад он бо
лотор нээмэл аргаар молиб
ден Зэдын комбинад абажа 
баййан юм. Инкур хадыгаа 
ороййоо, малта малтайаар 
доошоо орошойон юм. Би 
бага байгаад 1949 ондо энэ 
уулын оройдо гараа бэлэйб. 
Юуб гэхэдэ, манай Дархинта 
нютагаймнай модошо дарха- 
шуул, минии аба бригадир, 
энэ уулын оройдо модон бун
кер барижа байгаа. Уулыгаа 
оройдо Первомайка гэйэи 
молибден абадаг ажалшадай 
посёлок. Дулма нагацымнай 
эндэ йуужа байгаа. Нухэрынь 
Муу-нохой хуряаха эндэ 
ажалладаг байгаа. Багахан 
гэртэ байгша 1]эн. Энэ уулы
гаа доро баруун хажууйаан 
Юнхэр гэйэн Холтойон уур
хайн шахтёрнуудай посёлок 
байгаа. Дархинтаархин эндэ 
байрлаад, хада оодоо махажа, 
молибденэй бункер барижа 
байгаа йэн.

Вольфрамтай шулуугаа 
тээрмэдэжэ, угаажа, илгаруу- 
лаад, сэбэр вольфрам абадаг

фабрикын ноёд эзэд ба туруу 
ажалшадынь, Баян-Г олой 
зайн галай ТЭЦ-эйрхид, мун 
Зэдын вольфрамай комбина
дай туйалбариин Совхозой 
йаалишад, огородой ажалшад 
гэйэн хун зон олоороо энэ ху- 
ралдаанда хабаадалсана.

Комбинадай цехнуудэй 
ноёд, аж алш адынь тайзан 
дээрэ гаража, трибунайаа 
элидхэл хэнэ. Ажалайнгаа ам- 
жалта, дутуу дундынь, ажал 
ахыда ямар хэрэгтэй шуха- 
ла материалнууд дуталда- 
наб, Баян-Гол ой ТЭЦ-ээрхид 
Понгинын хара нуурйэнэй 
шанар муутайе дурдана.

Президиумда йууйан Зэ
дын комбинадай ноёд эзэд, 
директор Чепурин И.П., ком
бинадай профкомай секретарь 
Морозов В.И., профсоюзын 
дарга Социалис ажалай ге
рой Ваганов А.Ф., аймагай хо- 
ёрдохи секретарь Лаптев В.Г. 
Зэдын комбинадай директор 
элидхэл хэлээшэдйээ энэ тэрэ 
юумэ йураад, оорынгоо данса 
дээрэ тэмдэглэнэ.

Эгээл йуулдэ комбина
дай туйалбариин ажахын 
йаалишан, немец яйатанай 
эхэнэр тайзан дээрэ гара
жа, трибунайаа муухан ород 
хэлэн дээрэ угэ хэлэжэ, 
унеэн бурийоо хэды литр йу 
йаадагаа, огородой эдеэ хэды 
кг. абажа баййанаа, мун та- 
хяанай ундэгэ хэдые абадагаа 
мэдуулээд, дунда дутуу ажа- 
ламнай гэхэдэ, манай ажа
хын директор Ю лиан К ар
лович Мокрецкий энэ уедэ 
амаралтада гараад амархаа 
курортодо ябашоо. Тиимэйээ 
ухэрнууднай йубай улэжэ 
байна гэхэтэйн адли зал соо 
йууйан хун зон нэрьетэр энеэ-

Дымбрыл ГАРМАЕВ

дэндэ абтажа шууялдашаба.
Тэрэ эхэнэр, баарма, юу 

хэлэйэнээ туруушээр ойл- 
гонгуй байтараа, йуулдэнь 
хоёр гараараа нюураа хал- 
халжа, оороошье энеэжэ ороо 
бэлэй.

Тэрэ уедэмнай гурэн до- 
торнай ветеринарна ажалшад 
искусственнэ осеменени гэл- 
дээд, колхоз совхозын хони 
ямаа, ухэр малнуудта хэжэ 
баййан саг бэлэй. Энээн тухай 
хэлэхэ байгаад, ухэр малнуу- 
дые йаажа ябайан эхэнэр, хаа- 
на тиимэ олон хун зоной урда 
угэ хэлэжэ байгааб даа. Бу- 
шуухан угэ хэлээд, йууриндаа 
йуухаа яараал бэзэ.

Арадай хинамжада
оройон бэшэг

Унгэрйэн зуун жэлэй 70- 
аад онуудаар бэлэй.

М анай прорабай участок 
1-дэхи Садовая гудамжаар, 
Захаамин хотын Горсове- 
дэй туруулэгшээр худэлжэ 
баййан Толстихиндэ гэр бай- 
ра зайабарилга эхилээ. М одо
шо дархашуулай Сильченкын 
бригада худэлжэ, гэрэйнь 
йуурнинь муудайан модонуу- 
дынь, йууригын баханануу- 
дынь, газаа досоойоон шэнэ 
завалинка, мун шалыгын бал- 
кануудынь шэнээр йэлгэжэ, 
шэнэ бахананууд дээрэ та- 
бийан юм. Сонхонуудайнь 
раманууд шэнээр йэлгэгдээ. 
Г азаань тулеэ залйанай 
шэнэ сарай, мун гудамжын 
талайаа шэнэ харша хэбэ, гэ
рэйнь оройнь шифер хушалта 
йэлгэгдээ. Сильченкын бри
гада яйалхан ажал хэбэ. Энэ 
гэрынь хуйтэнэй болохойоо 
урдахана дуудажа, тушаа- 
ха даабаритайбди. Модошо
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дархашуулай удаа Борисовой 
штукатур-малярнуудай брига- 
дын арбаад гаран эхэнэрнууд 
худэлжэ, туруушээр бухы хуу- 
шан штукатуркынь сохижо 
унагаабад. Ш энэ штукатурай 
шабар хана потолок хоёртонь 
алебастртай худхажа хаяжа 
дуургээд, хаяйан шабараа 
йайсар дранкадаа барилдаад 
нэгэ бага хатахадань, тэгшэл- 
жэ, затирочно ажалаа хэжэ 
байгаа. Мун ванна, кухнидэнь 
облицовочно плиткануудые 
няажа, сантехник Игумнов, 
зайн галаар гагнагша Попов 
хоёр хэхэ ажалаа дуургэжэ 
байба. Эды ехэ ажал ажалша 
зоной байрада хэгдэнэ бэшэ, 
харин ноён хунэй гэр байрада 
хэгдэжэ байхада, орон гаран 
хаража, муу йанаагаа гарга- 
жа, хоб зэб бэшэхэ улад байга- 
ал даа.

Субботын удэр йэн. Би энэ 
амаралтын удэрнуудтэ хаа- 
нашье ошоогуй гэртээ йэн 
би. Углеонэй арбан carhaa 
унгэржэ байхада, гэртэмнай 
утайанай хонхо дуугаржа, Га
лина басагам трубка абаад:

- П апа, танине телефондо 
дуудана, -  гэбэ.

Утайанай трубка абаха- 
дам манай Зэдын комбинадай 
парткомай секретарь эхэнэр:

- Дымбрыл Цыденжапович, 
танине парткомдо дуудана, 
дары тургэн ерыт, -  гэбэ.

Энэ амаралтын удэр юун- 
дэ намайе парткомдо дуудаха 
юм, -  гэжэ йонирхон, тургэн 
хубсалаад, комбинадайнгаа 
паркомдо ошобоб. Тэрэ уедэ 
манай комбинадай парт- 
комой секретарь Николай 
Тышкеевич Хабалов байгаа. 
Парткомой приёмно тайагта 
ороходом секретарь эхэнэр 
Хабаловай кабинедтэ орохым 
уриба. Юун болоод намайе 
эндэ урижа байгаа юм гэжэ 
йурахадам:

- Райкомйоо Бато Долго-

рович ерээд йууна, -  гэбэ. 
Парткомой кабинедтэ орохо
дом, Николай Тышкеевич, ай- 
магаймнай партийна арадай 
хинамжые хутэлбэрилэгшэ 
Бато Долгорович, мун ма
най комбинадай ПСО-да 
(проектно-сметын тайаг) 
зайабарилгын смета табидаг 
Каш апова Фрида Алексан
дровна гэгшэд йуужа байбад. 
Николай Тышкеевич намда 
йууха йуури заажа угеод:

- Энэ танай 1-дэхи Садовая 
гэйэн гудамжада горсоведэй 
туруулэгшэ Толстихинай гэр- 
тэ зайабарилга хэжэ баййан 
тухай партийна арадай хинам- 
жада гомдол ороо. Эндэ ай- 
магаймнай партийна арадай 
хинамжые хутэлбэрилэгшэ 
Бато Долгорович ерээд, ша- 
майе эндэ уряабди, -  гэбэ.

Бато Долгорович нам тээ- 
шэ шэруунээр хараад:

- 1-дэхи Садовая гудам- 
жаар горсоведэй туруулэгшэ 
Толстихинда гэр байра зайа- 
барилжа байгаад, ямар тиимэ 
унэтэй сэнтэй хомор матери- 
алнуудаар ажал хэжэ байгаа 
юмта? Хажууйаан хун зон 
хараад, партийна арадай хи- 
намжада гомдол бэшэжэ бай- 
на гэбэ.

- Угы, Бато Долгорович, 
Зэдыгээ комбинадай ДОЗ- 
ай (дерево обрабатывающий 
завод) гаргайан модон хаб- 
тагай, сонхын раманууд ба 
уудэнуудйээ, ондоо ямаршье 
материал хэрэглэгдээгуй.Хуу 
сметын ёйоор, -  гэнэб.

- Ш и, Гармаев, энээн ту
хай хэды ямар материалнуу- 
дые энэ Толстихинай гэрэй 
зайабарилгада гаргажа бай- 
наш, хэды зон, хэды тухэриг 
мунгэ ажалшандаа тулэжэ 
байнабши. Али сагйаа энэ гэ- 
рые зайабарилжа эхилээбтэ? 
Эдэ бугэдые хуу бэшээд, тэрэ 
саарйа дансаяа понедельник- 
тэ углеегуур минии стол дээ-

рэ байхаар бэлдэ, -  гэжэ шан- 
гарба.

- Угы, Бато Долгорович,
би понедельниктэ яажашье 
шадахагуйб. Юуб гэхэдэ, 
муноо амаралта, тиимэйээ би 
понедельниктэ бухы хэрэгтэй 
юумэнуудээ бухгалтерийээ, 
нэгэниинь материальна
талайаа, нугеедынь мунгэ 
тулэгшын талайаа суглуул- 
жа болоноб. Тиимэйээ т а 
най асуудалда харюу бэшээд, 
средада абаашажа, танда ба- 
рюулхаб, -  гэбэб. Бато Д ол
горович нэгэ бага абяагуй 
йууйанаа:

- Хорошо, -  гэбэ.
Понедельниктэ комби

надайнгаа материал та
лайаа ба мунгэ тулэбшын 
бухгалтерийээ 1-дэхи Садо
вая гудамжын Толстихинай 
гэр байра зайабарилга анхан 
эхилйэн йарайаан, модошо 
барилгашадтаа йара йарада 
хэды тухэриг мунгэ тулэгдэжэ 
байгааб, тиихэдэ штукатур- 
малярнуудта хэды мунгэ 
тулэгдэжэ байнаб, ушее саа- 
шадаа ямар ажалнууд хэгдэ- 
хэ улооб, хэды шэнээн модон 
материалнууд орогдооб гэжэ 
саарйануудые абабаб. М а
най эхэнэрнууд ванна, эдеэ- 
нэйн тайагта ба уудэ оро- 
ходо прихожи соо кафельнэ 
плиткануудые няажа байгаа. 
Энэ плитка унэхеерееш  ехэ 
хомор материал байгаа. Сме
та дээрэнь энэ нэрлэгдэйэн 
тайагуудта кафельнэ плит
ка няагдахын оруулагдаагуй 
баййан юм. Ноёд эзэд еейэд 
хоорондоо зугаалдаад, энээ- 
ниие Толстихин хуулхэ гэйэн 
байгаа хэбэртэй. Би ПСО-гай 
инженер Владимир Федоро- 
вичта хонходоходомни:

- Хамаагуй плитка хана- 
дань няагты, йуулдэ смета нэ- 
мэжэ бэшэхэбди, -  гээ бэлэй.

(Тргэлжэлынъ удаадахи дугаарта).
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Тогтохо ЦЫ РЕНОВ

Сайханай Табхар хадада
Захааминай домогто уула- 

нуудай нэгэн, узэмжэтэ haiixaii 
орой дээрээ тухэреэн талатай, 
олон тоото домогуудта хэлэг- 
дэдэг Сайханай Табхар хада
да Чингис хаанай сэрэгуудэй 
орхийон эдеэ хоолой тогоон 
байна.

1962 ондо наймадахи
класста йуража байхадаа
туруушын аянда Аюша Жа- 
пович Доноевай ударидал- 
га доро Сайханай Табхар
хурэйэн байнаб. Харгы зам 
заажа дахуулха Санагайаа 
Дэмбуу гэжэ нэрэтэй ангууша 
таабай ябалсаа.

Удэшэ боложо захалхада 
бидэ нэгэ ундэрэй хажууда 
хурэжэ, отогоо бэлдэбэб-
ди, тиигээд эдеэлбэбди. Тал 
гуламтаа тойрон йуугаад, 
амараншаа зугаа наадаяа хэ- 
бэбди. Гэнтэ манай харгыша 
таабай йонирхолтой зугаа 
эхилбэ:

- Хажуудамнай домогтой, 
ню усатай  ба элдэб  зугаа- 
нуудта оройон уула-хада бай
на. Энэмнай Сайханай Табхар 
гэжэ нэрэтэй юм. Урда сагта 
Чингис хаанай сэрэгшэд ню- 
тагаа бусажа ябахадаа энэ ха- 
дын оройдо гаража хонойон 
байгаа. Буухадаа хадын орой 
дээрэ эдеэ хоолоо бэлдэдэг 
тогоогоо орхижо, хадые Сай
ханай Табхар гэжэ нэрлээд, 
арлижа ошойон туухэтэй.

Энэ таабай 1941 ондо агна- 
жа хада еодэ гарахадань, тэн- 
дэ баруун хажуудань баййан 
табсан дээрэ тогооной амйар 
узэгдее йэн. Тэрэ тогооной 
амйарай захань газар дээрэ 
15-20 см байба, досоонь залуу 
хуша ургажа йуугаа.

Хоёрдохи хараашье угы

йаа энэ домог дуулайан хун 
хэн гээшэб гэхэдэ, Утаата ню- 
тагай, балшар бага найандаа 
гэртэхинтэеэ энэ хадын хор- 
мойдо мал ажаллажа зуйадаг 
баййан Цырен-Дулма Самбу- 
ева тееби мун. Цырен-Дулма 
теебиин Буда таабай совхо- 
зой мал адуулжа ябахадаа 
хадын оройдо хэбтэдэг тогоо 
харайан байба. Удэшэлэн ун- 
тахынгаа урда ашадаа зугаал- 
даг байгаа хаш. Зугаань иимэ 
удхатай байгаа:

- Энэ хада дээрэ ехэ то
гоон нюулгаатай байна, за
хань 7-8 см газар дээрэ бай
на. Томонь баглажа узэхэдэ 
манай эдеэ хоолоо шанадаг 
тогоонйоомнай юйэ дахин 
томо болохо байна. Энэмнай 
2 м. 50 см. ургэниинь боло
хо багтай юм гээд зугаагаа 
дуургэдэг байгаа.

Гурбадахи ба дурбэдэхи 
энэ тогоо харайан хэд гээшэб 
гэхэдэ, Утаата нютагай Алек
сандр Бунду ев, нугеедэнь Са- 
нага нютагай Гармажаб Бун- 
дашинов, бэе бэеэ мэдэхэгуй 
ба зугаалдаагуй хунууд. Алек-

сандрынь 1987 ондо харайан, 
хулеерее алхажа, хэмжэжэ 
узэйэн, нугеедэнь 1992 ондо 
шулуун хадын орой дээрэ 
бэдэрхэеэ гараад, тогооной 
амйарай захыень 5-6 см газар 
дээрэ байхыень хараба. Зуруу- 
лай хорообоор хэмжуур хээд, 
хэмжэн оробо, тэрэнь 2 м. 50 
см. болоо, досоонь хатажа 
баййан хуша ургажа йуугаа. 
Хоёр хубуудэй зугаагаар то
гоон хадын баруун зугтэ таб
сан дээрэ баййан байна.

Ангууша Дэмбуу таабайн 
ба Цырен-Дулма теебиин, 
залуу Александр ба Гарма
жаб хубуудэй харайан, зугаа 
тараайан тогоон тэрэ хада 
дээрэ хэтэ мунхэдее домог бо- 
лон байг. Хэдэн олон домогто 
дурдагдайан энэ туухэтэй то- 
гоое оложорхибол ехэл йайн 
юм бэзэ. Теэд энэ ехэ узэмжэтэ 
уулын газар малтажа, онгил- 
жо болохогуй гэжэ тэмдэглэ- 
эд, олоной ябаха узэмшын 
газар болгохо, зургэ харгы 
гаргаха, олоной йонирхол 
туруулхэ шухала гэжэ мунее 
сагта йанагдана.
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Туухын баримта дансакаа )
190-ээд жэлэй саана хонин 
хэды сэнтэй байгааб?

1821 оной февралиин 14-дэ, Сагаан йарын 25-най у и р  Анаагай конторо соо 11 угай сайд су- 
гларжа, уг бухэн соохи мал тооложо, малай сэнгуудые баталаад, энэ данса дээрээ гараа табийан 
байна. Хаража узэе.

Ш эмхэгдэЬэн тэмээн 80 
тухэригтэ, буура ба энги тэ
мээн -  60 тухэригтэ. Энги 
ботогонтоёо -  70 тухэригтэ. 
Гурбатай тэмээн -  50
тухэригтэ, хоёртой тэмээн 
-  40 тухэригтэ, ботогон -  15 
тухэригтэ байгаа.

Пайн мориной унэ хэлсэхэ 
гэдэг йэн.

М орин -  30 тухэригтэ, 
унагатай гуун -  30 тухэригтэ, 
йубай гуун -  22 тухэриг 50 
мунгэтэ. Унаган -  22 тухэриг 
50 мунгэтэ. Гурбатай морин -  
15 тухэригтэ, хоёртой унага- 
хан -  8 тухэригтэ байгаа.

Сар -  35 тухэригтэ, ту- 
галтай унеэн -  30 тухэригтэ, 
йубай унеэн -  22 тухэриг 50 
мунгэтэ. Буха -  22 тухэриг 
50 мунгэтэ, гунжан -  15-та, 
хоёртой унеэн -  8 солхообто, 
буруун -  5 тухэригтэ.

Хонин, хурьгадай эхэ хо
нин -  5 тухэригтэ, йубай хо
нин, эрье хонин -  3 тухэриг 
50 мунгэтэ. Н амарай хурьган

-  2 тухэриг 50 мунгэтэ.
Эшэгэтэй ямаан -  3 сол- 

хооб 50 мунгэтэ. Пубай 
ямаан, тэхэ -  2 солхооб 50 
мунгэтэ. Эшэгэн -  1 тухэриг 
50 мунгэтэ.

Гэрэй болон зэрлиг ами- 
тадай арйанай, ноойоной 
сэнгуудые нютагай
заййантай зубшэн хэлсэхэ. 
Убйэ, 1 пууд хилээмэ, мяхан, 
еехэн, урмэндэ сэн байал 
зубшэгдэхэ.

Иигэжэ хуули баталаад, 
данса дээрэ А наагай Дуумын 
депутадуудай тар табяатай. 
Тэдэ нэрэнууд зайагдангуй 
доро угтэнэ.

Депутат Жигжит Бадмацерено 
Депутат Бошокту Борхиин 
Зайсан Золто Сабаухано 
Зайсан Амичитан Балатон 
Зайсан Семен Начино 
Зайсан Даши Самагано 
Зайсан Церенпил Худогин 
Зайсан Хайдуб Арсалано 
Зайсан Гунбэ Умулин 
Зайсан М оршиуна Гецулин

Зайсан Бахи Золтоин 
Зайсан Борхи Обтуин 
Зайсан Ш окто Хотогин 
Зайсан Аюша Ивано 
Зайсан Тугулдур Тобоин 
Зайсан Хуяк Лобаин 
Зайсан Ю мцурун Лубсану 
Зайсан Хион Дагбаин 
Засул М айор Галитин 
Засул Бадма Донсохону 
Ш уленга Убана

Цыбен Ж амсараногой 
суглуулбарийаа абтаба.
(М онголой ундэйэтэдэй но
мой санйаа оршуулагдаа).

Тэрэ уе сагта Агын бу- 
ряадууд илгараагуй байгаа. 
Мэдээжэ туухын элитэ нюур 
Тугулдур Тобоин тэрэ уедэ 
оройдоол заййан байгаа. 
Гараа табигш ад соо Петр, 
Александр Бадмаевуудай 
абань байна.

Иимэ йонин баримта 
сулжээ холбоон coohoo оло- 
жо оршуулагдаба.

Сэрэгма Сампилова
бэлдэбэ.
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• • _
Енгорбой

Зэдэ Сэхирынгээ эръе дээрэ 
Зэлэ татаж а бодокон 
Сэбэрхэн тоонто

нютагтаа 
Сэлгеэхэн дуугаа

зорюулнаб.

Ундэр хадануудаараа
тойруулкан,

Унгын модоор
бурхввгдэкэн, 

Аба эжын юрввлтэй 
Алт ай минии Ёнгорбой.

Халуун аршаангаараа
нютагни

Хамаг бэеым дулаасуулж а  
Бухы  юумэндэ диилдэхэгуй 
Б ухэ болгожо табиналши

Ундэр хадануудаараа
тойруулкан,

Унгын модоор
бурхввгдэкэн, 

Аба эжын юрввлтэй 
Алт ая минии Ёнгорбой.

Элинсэгэйм гал гуламта  
Эрэлхэг хубуудэйнъ

носоокондол 
Эршэтэйгээр саашаа

дэбжэжэ, 
Элдинхэн нютагни

калбарна.

Ундэр хадануудаараа
тойруулкан,

Унгын модоор
бурхввгдэкэн, 

Аба эжын юрввлтэй 
Алт ая минии Ёнгорбой.

Нухэр
Н ухэр гэкэн угэ 
Нээрээшье гоёор зэдэлнэ, 
Хун байхагуйл нухэргуй  
Хамаг хун нухэртэйл.

Wananaf), хунууд нухэртэй, 
Харыт эдэ шубуудые - 
Хоёр гурбаараа, курэгвврвв 
П уунад эндэ тэндэ.

Хаана хун нухэргуйб?
Х уу  нухэртэйл ябана, 
Нэгэшъе, олоншье байг 
Н ухэр ха юм даа.

Барандаа хундэтэй убгэд 
Арадайнгаа онькон угэ 
Аалиханаар хэлэгшэ кэн 
Бултанда ойлгуурхаар.

Зуун тухэригтэй ябанхаар  
Зуун нухэртэй яба.
Энээхэн онькон угэ 
Элируулнэл ойлгуулхаар

бултанда.

Гэнтэ хундэ уш арха  
Гансал кайн нухэр 
Д ура сдьхэлыш буляагаад 
Д о со ош ороод байха.

Иимэ хун хэнби?
Инаг гансамни ха юм, 
Этигэнэб шамдаа, инагни, 
Эгээл кайн нухэрни.

Лубсан ЦЫРЕНОВ

Таабаринууд
Худал унэн хоёрой 
Забйар юун ааб.

(Нюдэн)

Гурбан жэлэй ундэгэн, 
Гушан жэлэй шоно,
Ж аран жэлэй хонин.

(Хун)

Дайда дээрэ 
Ундэйэгуй юм.

(Дабкан)

Дулии убгэн
Дурбэн тээшээ йалаабшалаа.

(Гэрэй углуунууд)

Ундэр ламын 
М алгай соорхой.

( Тулам)

Хоёр турэлтэй юун бэ?
(Ундэгэн)

Тэмээн шэнги хоолойтой, 
Голёо шэнги гэдэйэтэй, 
Тооно шэнги амЬаргай, 
Тогоон шэнги хабхагтай.

(Гусэ)

Танай манай хоорондо 
Гахайн поршоонхо

хабшуулдашоо. 
(Гэрэй модоной 

хоорондохи хубхэ)

Мульйэ соолоод 
Мунгэ олооб,
Мунгэ соолоод 
Алта олооб.

(Ундэгэн)

Р едак ц и и н  хаяг: 
6 71950 , 

Б уря ад  У л а с  
З ак ам ен ск  х о т о ,  
К ир ов эй  у й л сэ, 

8 -да х и  1 >р.

Э м х и д х э н  б а й гу у л а гш а : З а х а а м и н а й  ай м а га й  за х и р г а а н Т ол и л ол гон уудта  угтэйэн  
т о о  ба  бар и м тан уудай , х у -  
нзй , н ю тагай  н эр эн уудэй  
з у б  бур ууда  авторн ууды н ь  
х а р ю усал гатай .

Р еда к т о р  С .Б -О . Б альж ур ова  
суглуул ан  б у р и дх эж э, 

ал дуун ууды е  
ia h a n iia , р и зогр аф  дээр э  

х эб л эгш э Э .В . Ц ы дем п и л ов а.

Т елеф он , факс:
ород газеты н р едак тор ай  -  4 -4 6 -3 2 , 
буряадай  -  4 -45 -8 5 , 
ком п ью терн а т у б эй  -  4 -3 1 -6 1 , 
ха р ю у са л га т а  секретариин  
ба сон о сх о л о й , бухгалтер и и н  - 4 -3 0 - 3 7 .

Р едак ц и и н  хар а а  у зэ л  ав- 
тор н уудай  ha нал б од ол гой  
зо хи л д он ги  бэш э байж а  
м агад .

Н ар адаа  хоёр  
д а х и н  гарадаг honiiii.

Х эй эг  700. 
И н д е к с  59901

Х эб л эл эй  н эгэ х а х а д  
хуудай ан  х эм ж ээт эй .
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