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ПОНИН ~

Багшанарай йайндэр унгэрбэ
Жэл бухэндэ октяб

риин эхеэр багшанарай 
йайндэр болоно. Бол- 
босоролой йалбариин 
худэлмэриш эдэй ажая- 
буулга ундэреер сэгнэжэ, 
йайндэр тэмдэглэгдэдэг.

Багш а -  хун турэлтэнэй 
эгээл эртэ урдын мэргэл- 
жэлнуудэй нэгэниинь 
мун. Хун бухэн эгээл ду- 
ратай багш аяа йанажа, 
хундэлжэ ябадаг. Б аг
ша хадаа хэрэгтэй унэн 
зубшоол угэхэ, сааш адаа 
мэргэжэлээ шэлэн абаха- 
дамнай нулоо узуулйэн, 
туйалйан хун.

М анайш ье аймагта 
мэргэжэл ехэтэй багш а- 
нар худэлдэг. Октябриин 
табанда Захаамин айм а
гай багш анары е найраар 
амарш алаад, олон жэ- 
лэй хугасаа соо багш ын 
ажалда эдэбхитэйгээр 
худэлйэн хунуудые шаг- 
наба. «Буряад Уласай 
Х уралай хундэлэлэй гра- 
мотаар» табадахи дун- 
да йургуулиин захирал 
Н иколай Дугаржапович 
Аюшеев ш агнагдаба.

«Буряад Уласай Заса- 
гай газарай хундэлэлэй 
грамотаар» «Чебураш 
ка» гэйэн хуугэдэй сэ- 
сэрлигэй хумуужуулэгшэ

Сэсэгма Н екровна Ту- 
гутова ш агнагдаба. «П о
чётный работник вос
питания и просвещения 
Российской Федерации»
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гэйэн убсуундээ зуудэг 
тэмдэгээр Хужирай
эхин йургуулиин захи- 
рал Элинара Очировна 
Ж угдурова ба табада- 
хи дунда йургуулиин 
эхин ангиин багш а Еле
на М ихайловна Ф едо
сеева хоёр ш агнагдаба. 
«За значительный вклад 
в развитие образования 
Республики Бурятия» 
гэйэн медальда таба- 
дахи дунда йургуулиин 
эхин ангиин багш а Т а
м ара М ихайловна Шел- 
кунова ба Ехэ-Сахирай 
дунда йургуулиин тоо 
бодолгын багш а Дам-

дин Цырендоржиевич 
Соктоев хоёр хуртэбэ. 
«Буряад У ласай болбо- 
сорол шэнжэлхэ ухаанай 
хундэлэлэй грамотаар» 
аймагай эрдэм болбосо- 
ролой хутэлбэрилэгшэ 
Баирм а Владимировна 
Ц ыренова, аймагай эрдэм 
болбосоролой бухгалтер 
Светлана Владимировна 
Цыденова, М элын дунда 
йургуулиин англи хэлэ- 
нэй багш а И рина Влади
мировна Эрхеева болон 
Ш ара-А заргы н дунда 
йургуулиин эхин ангиин 
багш а Туяна П етровна 
Будаева ш агнагдаба.

Багш анарай эбтэй гэр 
булэ Валерий Иванович 
ба Там ара Сергеевна 
Х алтиновтан «За лю 
бовь и верность» гэйэн 
медальда хуртэбэ. Эдэ 
болбол инаг дуранай 
охиндо а б т а ж а , 1977 
о н о й  и ю лиин  8-да гэр 
булэ болойон юм. 43 
жэл соо сугтаа бэе бэеэ 
харалсажа, эбтэй эетэй, 
гурбан ухибуудые га- 
рынь ганзагада, хулынь 
дуроодэ хургэжэ табяад, 
муноошье болотор хоюу- 
лаа худэлжэ байна.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
манай корр.

Буряад Уласай Толгойлогшо 
Захаамин ерэбэ

Захаамин аймагай Зэдэ 
гол руу муухай шабартай 
yhaii ороод, ажайуугшадай 
hanaa зобоогоо.

Энэушараар Буряад Ула
сай Толгойлогшо Алек
сей Цыденов Захааминай 
аймаг вертолёодоор нии- 
дэжэ ерээд, тохёолдоНоп 
ушар бодото дээрэнь ха- 
раа. Гадна алба зургаа- 
нууд хоорондын комисси 
байгуулагдажа, шалгалта 
болохонь.

Холо худое газарта 
ООО «СП-Инвест» эмхин 
алта олзоборилхо ажал

ябуулдаг. А лта угаа- 
даг тухеэрэлгэнь эбдэр- 
жэ, муухай yhaii багахан 
горхо руу орожо, сааша- 
даа Зэдэ руу урдаНап бай
на. Мунее дамба гуйсэд 
зайабарилагдажа, Зэдэ гол 
РУУ муухай бодосуудтай 
болон шабар шоройтой 
yhaii орохоёо болёо гээд 
алта олзоборилдог эмхиин 
захирал Сергей Пашин- 
ский мэдээсэнэ. Байгаа- 
лиин неесын сайдай орлог- 
шо Наталья Тумуреевагай 
хэлэНээр Зэдэ горхоной 
у Нал тусхай шалгалтада

абтажа, дунгуудынь гар- 
гагдаха. Я мар бодосууд
тай, мухай зуйлнуудтэй 
уйан орооб гэжэ тодор- 
хойлогдохо болоно. Гад
на Зэдэ гол соо байдаг 
загайадта, байгаалида хо- 
хидол узуулэгдэйэниинь 
мэдэгдэхэ. Байгаали хи- 
налтын управлениин бо
лон Оршон тойронхи 
байгаали хамгаалгын 
прокуратурын зууршал- 
гаар «СП-Инвест» эмхиндэ 
энэ аюултай ушараар шал
галта эмхидхэгдэхэнь.

egov-buryatia.rii
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ЗУРАГЛАЛ

Гун сэдьхэлтэй гэр булэ

Очировтанай булэ

Бэлиг талаан ехэ- 
тэй, хэжэ баййан ажал- 
даа унэн сэхээр ханда- 
даг, ургажа ябаа улаан 
бургаайадай зурхэ сэдьхэл- 
дэ залиршагуй гал бадараа- 
жа, ажабайдалай ургэн хар- 
гьща гаргадаг багшанарай 
аша габьяань сэгнэшэгуй.

Иимэл бэрхэ багша
нарай тоодо Чойбон Эр- 
дынеевич ба Елизавета 
Михайловна Очировтан 
ороно. 43 жэлэй хугасаа 
соо Дутэлуурэй дунда 
йургуулида худэлжэ байна. 
1975 ондо гэр булэ боло- 
жо, хапилНап байна. Тэрэ 
гэНэпНээ хойшо аяар 45 
жэл болоо.

Чойбон Эрдынеевич 
болбол олон жэл соо ам- 
жалтатайгаар худэлжэ, 
Буряадай ба Ородой эр- 
дэм болбосоролой габьяата 
худэлмэрилэгшэ, ажалай 
ветеран гэНэп нэрэ зэргэ- 
тэй юм. Елизавета М и
хайловна Ородой эрдэм 
болбосоролой габьяата 
худэлмэрилэгшэ, ажалай 
ветеран, муноошье hyp- 
гуулида худэлнэ.

Чойбон Эрдынеевич 
Очиров 1954 ондо оентяб- 
риин 22-до Хурумхаанда 
турэйэн. 1971 ондо Нургуули 
дуургээд, Буряадай худое 
ажахын институдта hypa-

жа байтараа, 1972 ондо 
багша мэргэжэлтэй боло- 
хо гээд, багш анарай инс
титудта оробо.

Елизавета Михайлов
на Очирова 1954 ондо зу- 
най эхин Нарыл 2-до За- 
хаамин аймагай Дутэлуур 
нютагта турэйэн. Сахирай 
дунда Нургуули дуургээд 
байхадань, Дутэлуурэй 
дунда йургуулида тоо бо- 
долгын багшаар уриба. 
Пургуулидаа Нурахадаа 
тоо бодолгодо дуратай, 
бэрхэ бай Нал. Нэгэ жэл 
худэлеед, багшанарай ин
ститудта Нурахаяа хото 
ошобо. Тэндэ Нуража бай- 
хадаа, хани нухэр Чойбон 
Эрдынеевичтай золгожо, 
гэр булэ болобо. Хоюулаа

багшын мэргэжэлтэй бо- 
лож о га р а а д , Х урум - 
хаан аймагай Алла нютагта 
худэлее. Елизавета Михай
ловна турэНэп тоонтоёо 
ехээр йанажа, Дутэлуурэй 
дунда йургуулида баг
ша мэргэжэлэйнгээ зам 
ургэлжэлуулхэеэ ерэНэл 
юм. Елизавета Михайлов
на тоо бодолгын багшаар, 
Чойбон Эрдынеевич ма- 
шиноведени заадаг байгаа. 
Тиигээд Чойбон Эрдыне
евич баНал тоо бодолгын 
багшада Нуража, тоо бо- 
долго зааха болобо. Тэрэ 
уедэ Чойбон Эрдынеевич 
ба Елизавета Михайловна 
хоёр багшын ажал хунгэн 
бэшэ гэжэ ойлгоНоп бай
на. Теэд багша болохо
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Шабинарынь айлшаар

табисууртай байгаа ха- 
даа, бухы хусэеэ зорюулна. 
Хэшээл бухэнее Ьайнаар 
тусэблеед, ямар бэ даа 
аргаар Ьураппа бухэнэй 
Ьонирхол татап, ухаа- 
ень гуйлгэхэ нюуса мэдэ- 
дэг 1тл I. Олон тоаго юэмэл 
хэшээлнуудые угэхэ, аймаг 
соогоо унгэргэгдэжэ 
баййан конфсрснци, се- 
минарнуудта эдэбхи- 
тэйгээр хабаадалсаха, 
тэрэ сагайпгаа шэпэ ар- 
гануудые нэбтэруулжэ 
худэлее. Ажалдаа абьяа- 
стай, бэрхэ мэргэжэлтэд 
баййанаа харуулаа. Ели
завета М ихайловна эрдэм 
Ьуралсалай талаар дирек- 
торэй орлогшоор арбан 
нэгэн жэл худэлее. Елиза
вета Михайловна хатар- 
ха дуратай, hypiуулидаа 
Александр Будаевич Шаг- 
дуровтай хатарай кружок 
нээжэ, ухибуудыс хатарта

hypi аажа эхилээ. Эндэйээ 
«Зэмхэ сэсэг» ансамбль 
бии болоо юм. Чойбон 
Эрдынеевич «350 задач» 
гэйэн согсолбори гарга- 
жа, уласай мурысоондэ 
туруу Ьуури эзэлбэ. Тэрэ 
согсолбори мунеешье 
баппанар хэптээлдээ хэ- 
рэглэдэг. Иимэ ехэ дуй 
дуршэлтэй багшанар ам- 
жалтатай худэлжэ, тэдэнэй 
Нураппадай олониинь тоо 
бодолготой холбоотой 
мэргэжэл шэлэжэ абаа. 
Дуй дуршэл ехэтэй энэ

болохо, йургажа гаргайан 
хэдэн усын ухибуудынь 
хаа хаанагуй амжал гатай 
Ну рапа, ажаллана. Багш а
нар болбол Анна Гомбоев- 
на Ламажапова, Джулье- 
та Санжиевна Норбоева, 
хутэлбэрилэгшэ Цырен 
Раднаевич Базаров, тоо 
бодолгын нэрэ дэбшэгшэ

Баир Цыденов Томекын 
гурэнэй дээдэ hypi уулида 
худэлдэг. Ш абинарынь 
ход о ерэжэ, туйалжа, бэ- 
лэг бэлэглэжэ байдаг.

Чойбон Эрдынеевич 
Елизавета Михайловна 
хоёр гурбан ухибуудээ га- 
рынь ганзагада, хулынь 
дуреедэ хургэжэ, мэргэ
жэлтэй болгоо. Вячеслав 
хубууниинь информати- 
кын багша, Улаан-Удэ 
хотодо худэлнэ, Окса
на басаганиинь тоо бо
долгын багша. Наталия 
бага басаганиинь багша 
мэргэжэлтэй, полицида 
худэлнэ. Зургаан ашанар- 
тай. Елизавета М ихай
ловна тулга тушэг боло
хо паЬапайпгаа нухэртэй 
ашанараа абалсажа, эбтэй 
эетэй Дутэлуур шотагтаа 
ажайуупа.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
манай корр.



2020 оной октябриин 16 «Ажалай туг» 5 нюур

ЛУБСАН ЦЫ РЕНОВ

Энеэдэтэй хеереенууд
СОВЕТ ЗАСАГАЙ УЕДЭ  
Б О Л О Ь О Н  УШ АР

1970 оноор манай аймаг- 
та ородоор Найпаар хэлэ- 
жэ шадахагуй бай Нал уе 
Нэп. Хэдэн залуу буряад 
хубууд Нарьдагаар агнаад, 
наашаа гэр тээшээ бууха- 
даа, харайлгалдаад мори- 
дойнгоо тахануудые хуу 
гээбэ. М оридоо хутэлеед 
ерэжэ ябатарынь, харгы- 
дань ород ангуушад уул- 
заад йураба «Юундэ мо
ридоо хутэлеед ябанат?»

гэхэдэнь. Нэгэ буряад 
хубууниинь ееры нгее нэгэ 
хулые ургеед, гуталынгаа 
улые альгаараа эльбээд, 
«Таха, таха потеряли» 
гэНэп юм. Ород ангуушан 
«Подкову потеряли, да» -  
гэНэпиипь. Буряад хубуун 
«Нет, таха потеряли» 
гээд дабтажа байба.

ЭС Э ГЫ Н  Д А Й Н А Й  
У РД А  БО Л О  Б О Н  УШ АР

Тэрэ уедэ колхоз- 
до худэлжэ бай Нал хоёр 
хубууд арай гэжэ кол- 
хозой туруулэгшые
гуйжа паспортнуудаа 
абажа, hypaxaa хото 
ош обод. Нэгэниинь бу
ряад, нугеедэнь ород. 
Хото городто ерээд эк
замен угэхэеэ ФЗО-до 
оробод. Эртэ углеегуур

хоёр хубуудые дууда- 
жа асараад, нэгыень оро- 
хые дуудаба. Туруун ород 
хубуунэй ороходо иимэ 
асуудал табиба:

«Хэзээ революци бо- 
лоо 1ээм?» Энээндэнь ород 
хубуун: «1905 ондо рево
люци боложо шадангуй, 
харин 1917 ондо револю
ци болоод, совет засаг 
тогтойон байна» -  гэжэ 
тоб байтар харюусаба. 
Тэндэ байhan багшанар: 
«Зай, бэрхэш. Хоёрдохи 
асуудал иимэ: Бухэдэл-
хэйн пролетариадай аха- 
лагшад, хэд байгаа бэ- 
лэй?». Энээндэнь ород 
хубуун: «К. Маркс, Ф. Эн
гельс б а Владимир Ильич 
Ленин», -  гэжэ харюусаба. 
«Зай ороош. Нугеедэеэ 
дууда» -  гээд гаргаба. 
Уудэндэ байhan буряад 
хубуун: « Юун гэжэ хэ- 
лээбши?» -  гэжэ йураба. 
Ород хубуун хэлэйэн ха- 
рюугаа хэлэжэ угэбэ. Бу
ряад хубуунэй ороходо 
иимэ асуудал табиба: «Хэ
зээ ши туреебши?» Буряад 
хубуун ород хубуунэй ха- 
рюу дабтан хэлэбэ: «1905 
ондо турэжэ шадангуй, 
1917 ондо йайнаар ту- 
рооб». Хоёрдохи асуу
дал иимэ байба: «Хэд

шинии турэлхид бэ?» Бу
ряад хубуун бahал ород 
хубуунэй харюу дабтан 
«Маркс, Энгельс б а Ле
нин» -  гэжэ харюусаба. 
Тиигээд баййан багш а
нар хоюулыень намнаба 
ха. Тэдэ хоёр heepree ню- 
тагтаа ерэжэ, колхоздоо 
худэлжэ эхилйэн намтар- 
тай.

Х О ТО Д О  Б О Л О Ь О Н  
У Ш А Р

Нэгэ хэды буряад ху
бууд ород айлда гэр ба- 
рилга хэжэ байбад. Нэгэтэ 
ород эзэн ахалагша ажал- 
шанай ерэхэдэ дуудажа 
асараад: «Эдэ хубуудшни 
нэгэ хэды болоод лэ на- 
майе наадална «ква, ква» 
гэлдэнэ. Намайе тарган 
заахан байхадам баха бол- 
гоо юм гу?» -  гэжэ гомдо- 
бо. Тиигэжэ байтар нэгэ 
хубууниинь: «Хубаа, ху- 
баа нэгэ талайаань ургеед 
тэрэ модоо таби» -  гэбэ 
ха. Энээнииень дуулайан 
ород эзэн: «Энэ байа му- 
ноо ква, ква» -  гэбэ гээд 
ахалагшайаа харюу хулеэн 
хараба. Ахалагша ажал- 
шан ехээр энеэжэ, ород 
эзэндэ одоол ойлгуулжа 
угеед, хоюулан энеэлдэжэ 
эхилээ бэлэй.
(Ургэлжэлэлынь удаадахи дугаарпш)
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АГУУ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛ

Сагаан-мориной сэрэгшэ хубуунэй 
хеереенйее

(Ургэлжэлэл)

Туруушын уедэ японцууд урагшатай 
добтолгонуудые хэдэг байгаа. Ж уковай 
ударидажа эхилйээр японцууд доройто- 
жо, сухарижа, Халхын-Голдо уйанда ту- 
лажа ерэбэ. Япон гурэн бахардажа, хусэ 
ехэтэй 6-дахи армияа нэмэжэ оруулба. 
Ж уков Чойбалсан хоёр августын 20-до 
японцуудай добтолхо гэйэн йэдэлгые 
уридшалан мэдэжэ, энэ тэмсэлдэ бэл- 
дэбэ. Японцууд 75 мянган сэрэгшэдые, 
500-haa улуу томо ухэр буунуудые, 200 
гаран танкнуудые, ЗОО-haa улуу самолё- 
дуудые табиха баййан. Г.К. Ж уков энэ 
тулалдаанда японцуудые бута сохихо 
дурадхал X. Чойбалсанда дурадхаба.

Совет-монгол сэрэгшэд уридша
лан августын 20-до добтолгодо оро- 
жо, японцуудай гол хусые бута сохи- 
жо доройтуулба. Энэ тэмсээн гурбан 
удэрэй турш ада болойон байна. Японой 
сэрэгуудые уй бута сохижо, августын 
31-дэ М онголой газар сулеелэгдэйэн.

Иигэжэ Японой шунахай бодол 
тогтоогдойон. Японцууд комкор Жу- 
ковые ямаршье сагта диилдэхэгуй сэрэ- 
гэй хун гэжэ тооложо эхилйэн юм. Энэ 
дайнда Улаан Армиин сэрэгшэд булад 
хатуу баатаршалгануудые харуулйан, 
Эхэ оронойнгоо нэрые дээрэ ургэйэн 
байна.

Энэ дайнда хабаадайан 70 сэрэг- 
шэдтэ Советскэ Союзай Геройн нэрэ 
олгогдойон. Лётчигууд майорнууд С.И. 
Грицевец, Г.П. Кравченко, комкор Я.В. 
Смушкевич Советскэ Союзай хоёр да- 
хин Геройнууд туруушынхиеэ болойон

юм. Олон мянган Улаан Армиин болон 
М онголой сэрэгшэд орден медаль- 
нуудаар ш агнагдайан байна. М онгол 
гурэноо 0 0 Й Э Д Ы Н Г 0 О  сэрэгш эдйээ 
гадуур Улаан Армиин сэрэгшэдые 
олон орден медальнуудаар шагнайан 
туухэтэй.

Хубсэгэл аймагай туб хото Мурэндэ 
Дабаа-Доржо баатарай томо хушео 
бодхоогдойон. 1985 ондо манай Сана- 
гын совхозой туруу малшад Хубсэгэл 
аймагта аяншалжа ошоходоо, энэ ху- 
шоогэй дэргэдэ гэрэл-зурагаа (фото) 
абхуулйан байна. Халхын голой дайн
да X. Чойбалсан комкор Ж уковтай 
суг ябажа, сэрэгээ ударидайан намтар- 
тай. Самолёдоор дайсаниие хайшан 
гээд «бумбэдэхые» (боомбодохо) ехээр 
йонирхойон, ойлгожо абайан юм ха. 
Жуковта:

-  Таанар сагай уларилые муугаар мэдэ- 
нэт, саг зуурын хубилалтые (прогноз) 
багсаанагуйт, хэрэгтэй сагта онгосонуу- 
даа дэгдээнэгуйт, хараад лэ байнат. Х э
рэгтэй сагаа миин хосороонот, -  гэдэг 
йэн. Жуков энээниие анхаралдаа абажа 
йонирхобо. Нэгэтэ уулэтэй сагта «не
лётная погода, самолёдууд йаяын саг
та ниидэжэ болохогуй» гэжэ совет ме- 
теорологууд донгодобо. X. Чойбалсан 
углеедэр онгосонуудые удэрэй гурбан 
сагйаа табан саг болотор ниидхуулжэ 
болохо гэжэ дурадхал оруулба. Ж у
ков Чойбалсанай угэдэ орожо, бэлэд- 
хэл хэбэ. М анатай уулэтэйшье йаань, 
удэрэй  нэгэ с агт а  б о м б ар д и р о вщ и - 
гуудые ниидхуулжэ, японцуудай ага-
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арай онгосонуудай гол байрые боом- 
бодохо заабари гаргаба. Угтэйэн сагта 
самолёдууд ниидэжэ, дайсад тээшэ шэг- 
лэбэд.

Эгээл энэ уедэ дайсанай газар дээ- 
рэ уулэ манан угы боложо, дайсанай 
аэродром толи дээрэ (зеркало дээрэ) 
бай Нал шэнги харагдажа, лётчигууд ду- 
раараа боомбодобод. Японцууд байал 
ниидэжэ болохогуй гээд байгаа ха юм. 
Совет бомбардировщигуудай хэрэгээ 
бутээгээд ерэжэ буухадань, тэнгэри хар- 
лажа, хура бороон, мундэр адхарба. Энэ 
удэр японцуудай агаарай хусэнэй гол 
байра бута сохигдожо, энээнйээ хой- 
шо дайшалхы тэнхээгээ алдаа бэлэй. 
СССР гурэн агаарай ямаршье байхада 
ниидэхэ шэнэ тухэлэй самолёдуудые 
бутээбэ гэйэн йэдэлгэ гаргаа 1ээн. Энэ 
бодол японцуудые ехээр Ьурдоогоо. 
Нуудэл ажабайдалтай монгол угсаатан 
эртэ урдын carhaa агаарай уларилые 
ехэ Найпаар мэдэдэг хадаа байгалиин 
ямаршье усалйаа мултаржа шададаг 
бэлэй. Ж уков энэ carhaa хойшо агаа
рай хубилалтые уридшалан яагаад мэ- 
дэхэб гэНэп элдэбын хубилалтануудаар 
йонирходог болоо 1ээн. А гаарай хубил- 
хада сэсэгууд али сагта дэльбээ хуми- 
наб, задарнаб, шубууд али сагта зангаа 
хубилганаб гэхэ мэтые монголшууд ан- 
харжа, хура борооной, сайанай орохые, 
ехэ 1эалхи шуурганай болохые уридша
лан мэдэдэг байгаа. Комкор Г.К. Ж у
ков М онгол гурэнэй зэбсэгтэ хусэнэй 
тон тулюур байдалые ойлгожо абайан 
юм. Сэрэгшэд тэрэ сагай сэрэгэй ямар
шье Ьуралсал гараагуй, сэрэгэй техникэ 
шудалаагуй, буу зэбсэг гартаа барихаяа 
айдаг зантай байгаа. Тэрэ уедэ сэрэг- 
тэ татагдаНап хунууд залуу ламанар, 
хубарагууд, бидэ бурханай Ьургаалда

йурайан хадаа хуниие буугаар буудажа 
алаха ёйогуйбди, хуниие алангуй, оорое 
алуулаа haa, 1эайхан турэл олохоб гэжэ 
тоолохо сэрэгшэд олон 1ээн. Халхын 
голой дайнай 1эуулдэ М онгол гурэнэй 
Арадай Ехэ Хуралай засаг сэрэгтэ алба 
хээгуй хубуудые дасан дуганай хубара
гууд боложо йурахыень яг хори1юн юм. 
Дасанда йурахын тулоо сэрэгэй алба 
гараха ёйотой. Сэрэгтэ алба хэхэ сагые 
гурбан жэлэй болгожо, сэрэгэй тоое 
олон болгойон туухэтэй.

СССР гурэн энэ дайе ундэроор 
сэгпэНэп. Сталин Г.К. Ж уковай энэ 
дайнда хэрэглэйэн дуй дуршэлые удха 
ехэтэй гэжэ тооло1юн. М онголой засаг 
турьш толгойлогаю X. Чойбалсаниие ехээр 
хундэлжэ, Ленинэй орденоор шагнайан, 
М онголой засаг турэдэ X. Чойбал- 
санда М арш ал нэрэ зэргэ олгохыень 
дурадхайан юм. X. Чойбалсан М онгол 
гурэнэй М арш ал болоо 1ээн. Энэ дайнда 
СССР-эй зэбсэгтэ хусэнэй шэнэ техникэ, 
зэбсэгууд, самолёт танкнууд ш алгалта 
гарайан байна. Сталин Г.К. Жуковые 
дэлхэйн суута дайшан Чингис хаанай 
турэйэн гурэндэ, газар дээрэ милита- 
рис Японой сэрэгтэй бута сохилсожо, 
Чингис хаанай дайшалхы 1эулдые бэедээ 
шэнгээбэ, намда Ж уковЬаа ондоо 1эайн 
полководец олдохогуй гэжэ ухаандаа 
бухоор тогтоойон гэ1ээн ушар бии юм 
гээд Доржо Балданович онсолон тэм- 
дэглэбэ. 1-дэхи Белорусска фронтые 
командалжа байхадаа, Халхын голдо 
X. Чойбалсантай хэрэглэйэн тактикаяа 
гурба дахин хэрэглэжэ, туйлай ехэ ам- 
жалта туйлайан байна. Белорусска ехэ 
добтолгодо бэлдэжэ байхадаа, дайсанай 
самолёдуудые эгээн туруун усооруулхэ 
зорилго табиба.

С. БАНЗАРАКЦАЕВ, ара талын ветеран.
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Х А Ж У У  Т Э Э Ш Э Э : ниинь), жэшээнь, саахар-боохор.
1. Хунэй сэхэ урдайаа харангуй, 4. Анхан ород арадай, харин 

нюдэеэ иишэ-тиишэнь гуйлгэхэ. муноо буряадуудайшье «хоёрдохи 
3 .... бэдирхэ (эхир угын эхи- хилээмэн», Тунхэнэй яабалха.
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9. «Запястье» буряадаар.
11. Сорхирсо бархирха, шангаар 

орилхо.
14. Ходо ойлгомторгуй хана-уняа 

мургэжэ, юумэ унагаажа болон ад- 
хажа ябадаг болгоомжогуй хуниие 
ямар гэдэг бэ?

15. «Спасение» буряадаар.
16. Вертолёт шэнги шумуул.
19. Энэ угэ ород хэлэндэ оршуул- 

хада, «сделал», «узор» гэйэн удха- 
тай.

20. Сай шабхаруугуйгоор уухада, 
аягын оёорто улэдэг.

21. Даарахада даха хэрэгтэй, ... 
хуяг хэрэгтэй (оньйон угэ соо ямар

угэ алдагдааб?).
26. Хузуусээ, убдэгсоо гэжэ хэ- 

лэдэг, харин амйартын, жэшээнь, 
хунэгэй дээдэ зурлаа болотор гэхэ- 
дээ, юун гэхэб?

29. Дэлхэйн эзэн.
30. Пайса элдэгдээдуй талхые 

ямаршаг гэдэг бэ?
31. Ухибуунэй тома болохые иигэ- 

жэ хэлэдэг.
32. США-гай мунгэн энэ унэтэ 

тумэроор хангагдаха ёйотой аад, 
дэлхэй тубеэр «хоойон» доллар 
хэмгуй ехээр олошоронхой.

Д Э Э Р Э Ь Э Э  Д О О Ш О О :

1. Ааяма халуунда хонид нэгэ га- 
зарта обооржо суглараад, тархияа 
наранйаа нюуха.

2. «Еретик» буряадаар (буддын 
шажанда дурагуйдэйэн тубэд хаанай 
нэрэ).

5. Модон бухэндэ байдаг, удхэрэн 
хатахадаа, мохин болодог.

6. Уйан уйабтар, ой ?
7. «Горький можжевельник» филь- 

мын найруулагшын нэрэ.
10. « ... модон ногоороод, Сагаа- 

хан хадам харагдана» (Мэдээжэ дуу- 
най ямар угэнь алдагдааб?)

13. Уйанай нюруу дээгуур шэдэйэн 
шулуун «дэбхэрхэ» гэхэдээ, юун гэ
хэб?

14. Убсууе ондоогоор юун гэхэб?
17. Унтадаг ороной хул тала.
18. Пунэй сусэгы гэдэг, харин ню- 

дэнэй юун гэдэг бэ?
20. Амтатайхан урэеэ хармалйан 

юм шэнги, адаалхай хадхууртай мо
дон.

22. Хэжэнгэдэ эгэшэ аад, Мухар- 
Шэбэртэ аха болошодог.

23. «Центр» буряадаар.
24. Зуг шэгэй дахуул угэ.
25. «Пельмень» буряадаар.
26. «Хадын сайанай хайлаха сагта 

• ••• шубууд уйлахал.» (Дондог Улзы- 
туевай мэдээжэ шулэгэй ямар угэ ал- 
дагданхайб?)

27. Халуун юумэнэй ойро ху- 
рэхэдоо, шэхэеэ баряад, иигэжэ хэ
лэдэг.

28. Юумэнэй шангаар тэйэрхые 
дууряайан угэ.
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J ЗУРХАИ
октябриин 17-hoo 30-н болотор

V

Октябриин 17, монгол литээр шэнын 1, 
гарагай долоон

Энэ удэр буян хэхэдэ, даллага аб- 
хуулхада, харгыда гараха болон газар, 
худаг малтахада, модо Йуулгахада. 
шэнэ барилга эхилхэдэ Найп. Нохой тэ- 
жээхэеэ абахада, худалдаа наймаа хэхэ
дэ, ухибуу ургэжэ абахада, хурим найр 
хэхэдэ, найрлалгын хэрэгуудтэ муу.

Уйэеэ абхуулбал -  найан богони 
болохо.
Октябриин 18, монгол литээр шэнын 2, 

гарагай нэгэн
Энэ удэр йайн йанаанай, сагаан сэдь- 

хэлэй уйлэ хэрэг бутээхэ улзы буянай 
удэр. Илангаяа йургуули йудар эхил
хэдэ, лама болоходо, хурэнгэ эйээхэдэ, 
ухэр мал андалдахада, худалдаа най
маа хэхэдэ, хото байра барижа эхилхэ
дэ, рамнай ургуулхэдэ урагшатай. Уран 
дарха хэхэдэ, сэргэ йуулгахада, модо 
таарихада, аян замда гарахада муу удэр.

Уйэеэ абхуулбал -  хэруул аман дэл- 
гэржэ, элдэбын убшэндэ диилдэхэ 
ушартай.

Октябриин 19, монгол литээр 3, 
гарагай хоёр

Энэ удэр гэр байра барихада, бэри 
буулгахада, хубсайа эсхэхэдэ, тоосоо хэ
хэдэ, сэргэ йуулгахада, аян замда гара
хада, ухэр малтай холбоотой хэрэгуудтэ 
йайн. Эм найруулхада, эрдэм ном заал- 
гажа эхилхэдэ, худаг малтахада муу.

Уйэеэ абхуулбал -  баялиг ехэ болохо.
Октябриин 20, монгол литээр 4, 

гарагай гурбан
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, бэри

буулгахада, худалдаа наймаа хэхэдэ, 
модоор, тумэреер уран дарха хэхэ
дэ, йургуули барихада, йайхан зуубшэ 
зуухэдэ, найр наада хэхэдэ йайн. Шэнэ 
хубсайа умдэжэ, оёжо, хэруул хэлэ ама 
татажа, агнажа болохогуй. Уйэеэ аб
хуулбал -  бэенэй хусэн нэмэхэ.

Октябриин 21, монгол литээр 5, 
гарагай дурбэн 

Энэ удэр ном уншуулхада, юумэ 
узуулхэдэ, эм найруулхада, муу юумэ 
дарахада, аян замда гарахада йайн. Г эр 
байра барижа эхилхэдэ, йуури табиха- 
да, модоор уран дарха хэхэдэ, ухэр мал 
хундэ угэхэдэ, нуухэдэ, хурим найр 
хэхэдэ муу.

Уйэеэ абхуулбал -  ухэр мал арьба- 
жаха.

Октябриин 22, монгол литээр 6, 
гарагай табан

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, найа 
утадхалгын ном уншуулхада, худал
даа наймаа хэхэдэ, эрдэм ном шудалжа 
эхилхэдэ, юумэ тарихада, ажалшаниие 
абахада, уран дарха хэхэдэ, агнахада, 
модо тарихада, зуун зуг тээшэ ябахада 
йайн. Ухибуу хулдэ оруулжа, ургэжэ 
абахада, сэргэ йуулгахада, ухэр мал га- 
заашан угэхэдэ, нуухэдэ, хэруул хэлэ 
ама гаргахада муу. Уйэеэ абхуулбал - 
унгэ шарай йайжарха.

Октябриин 23, монгол литээр 7, 
гарагай зургаан 

Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ, лама 
хубараг болоходо, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ, гулгэ тэжээхэеэ абахада, ехэ 
хунтэй уулзахада йайн. Бэри буулга-г
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хада, модо таарихада, худаг малтаха- 
да, эм найруулхада, гэр байрын Нуури 
табихада, худалдаа наймаа хэхэдэ муу. 
Уйэеэ абхуулбал -  хэруул аман дэлгэр- 
жэ, элдэбын убшэндэ диилдэхэ ушартай.

Октябриин 24, монгол литээр 8, 
гарагай долоон 

Отошо бурханай удэр. Энэ удэр буя- 
най уйлэ хэхэдэ, дуган, дасан барихада, 
рамнай ургэхэдэ, худалдаа наймаа хэ
хэдэ, туНатай уйлэнуудые хэхэдэ Найп. 
М ори урилдуулхада, нохой тэжээхэеэ 
абахада, ухибуу ургэжэ абахада, хубсаНа 
оёходо, аян замда гарахада муу. Уйэеэ 
абхуулбал -  и ah ап ута болохо.

Октябриин 25, монгол литээр 9, 
гарагай нэгэн 

Энэ удэр бурханаа тахихада, худал
даа наймаа хэхэдэ, ухэр мал худалда- 
хада, абахада, йэлгэлдэхэдэ, хото бай- 
ра барихада, ухэр номгоруулхада, аян 
замда гарахада Найп. Бэри буулгахада, 
уран дарха хэхэдэ, сэргэ йуулгахада, 
ном уншуулхада муу.

Уйэеэ абхуулбал -  убшэн ерэхэ.
Октябриин 26, монгол литээр 10, 

гарагай хоёр 
Энэ удэр орон тэнгэридээ рамнай 

ургэхэдэ, дуган, дасан барихада, тахил- 
га хэхэдэ, гэр байрын Нуури барихада, 
бэри буулгахада, тоосоо хэхэдэ, сэр
гэ Нуулгахада, Найхап зуубшэ зуухэдэ 
Найп. Модо таарихада, эм найруулхада, 
эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, аян замда 
гарахада муу.

Уйэеэ абхуулбал -  хусэн нэмэхэ.
Октябриин 27, монгол литээр 11, 

гарагай гурбан 
Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, эрдэм 

, ном заалгажа эхилхэдэ, хурим найр хэхэ

дэ, ухэр хонитой холбоотой уйлэнуудтэ 
ном уншуулхада Найп. Нуухэдэ, гэр 
байрын Нуури табихада, газар, ху
даг малтахада, сэргэ Нуулгахада, хатуу 
уйлэнуудтэ муу.

Уйэеэ абхуулбал -  баялиг ехэ болохо.
Октябриин 28, монгол литээр 12, 

гарагай дурбэн
Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ, дасан, 

дуган барихада, хурэнгэ эНээхэдэ, эр
дэм ном заалгажа эхилхэдэ, эм найруул
хада, тоосоо хэхэдэ, юумэ узуулхэдэ, 
тумэроор уран дарха хэхэдэ, Найхап 
зуубшэ зуухэдэ Найп. Худалдаа наймаа 
хэхэдэ, модоор уран дарха хэхэдэ, гуу 
барихада, газар малтахада, аян замда 
гарахада муу.

Уйэеэ абхуулбал -  убшэн ерэхэ.
Октябриин 29, монгол литээр 13, 

гарагай табан
Энэ удэр Лусууд тахихада, гэр бай- 

ра барихада, газар малтахада, ухэр 
мал газаашан угэхэдэ, абахада, сэр
гэ Нуулгахада, займаар юумэ абахада 
Найп. Эм найруулхада, ухэр мал худал- 
дажа абахада, модо таарихада, yha хаа- 
хада, бэри угэхэдэ, худалдаа наймаа 
хэхэдэ муу.

Уйэеэ абхуулбал -  жаргал ерэхэ.

Октябриин 30, монгол литээр 14, 
гарагай зургаан

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, лама 
хубараг болоходо, ухэр мал худалда- 
хада, гэр байра барихада, нуухэдэ, аян 
замда гарахада Найп. Эрдэм ном заал
гажа эхилхэдэ, мори худалдажа абаха
да, тарилга хэхэдэ, ухибуу хулдэ оруул- 
хада, ургэжэ абахада, сэргэ Нуулгахада 
урагшагуй. УНэеэ абхуулбал -  ухэр мал 
арьбажаха.

Г
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ВАКЦИНА

К О Р О Н А В И Р У С  У Б Ш Э Н Э Й  В А К Ц И Н А  
Б У РЯ А Д  У Л А С ТА  А С А РА ГД А А

Коронавирус убшэнйвв йэргылэмжын 
вакцина Буряад Уласта эдэ удэрнуудтэ 
асарагдажа, нэн туруун Инфекционно 
больницын эмшэд тарилга абаба.

«Эмшэд энэ тарилгые гэмгуй йайнаар 
даажа, бэе махабадынь элуур», -  гээд 
Уласай Элуурые хамгаалгын сайд Ев
гения Лудупова тэмдэглэнэ.

Ш энэ вакцина хоёр дахин шалгал- 
та гараж а, хунэй бэеын тамирта муу

Б У Р Я А Д -О Р О Д  Т О Л И
алтаншуу похожий на золото, 
алтаргана бот. золотарник, 
алтарма золотистый (напр, о солнеч

ном луче).
алтата золотоносный; алтата элйэн 

золотой (или золотоносный) песок, 
алтатай имеющий золото, 
алтатаха золотиться, отливать (или 

искриться) золотом.
алташа золотых дел мастер, 
алташан золотоискатель, 
алуулха дону ст. от алаха Е 1) велеть 

убить (или умертвить), велеть заколоть 
(или зарезать) (напр, овцу)', 2) быть 
убитым; алуулйан убитый; 2. обречён
ный на смерть; алуулха хун смертник, 

алуури убийство, 
алуурша убийца, 
алфавит алфавит. 
алха1 шаг; хахад алха полшага. 
алха2 молоток, небольш ой молот.

нулее узуулнэгуй гэжэ эрдэмтэд тоб- 
ш олол хэнэ. Тиимэйээ бусад вакцина- 
нуудтал адли шэнжэтэй. Коронавирус 
убш энйее йэргылэмжын вакцина Бу
ряад Уласта асарагдахадаа, 18 гра
дус хуйтэн газарта табигдаад ябаха 
гол эрилтэтэй байгаа. Энэнь гуйсэд 
йайнаар, наринаар сахигдажа, манай 
ню таг хурэжэ ерээ.

egov-buryatia.ru/minzdrav/

алхадал поступь, походка; алхада- 
лаа нэмэхэ прибавлять шагу, 

алхалган марш ировка, 
алхалха ш агать, ступать; йэтэ алхал- 

ха переступать через что-л., переш аги
вать.

алхам шаг; алхам бухэндее на каж 
дом шагу; туруушын алхамууд первые 
шаги.

алхаса шаг, шаги; поступь, походка; 
алхасаа алдаха сбиваться с ноги; бата 
алхаса твёрдая (или уверенная) поступь.

алхасагааха многокр. от алхаха ш а
гать (время от времени).

алхаха ш агать, ступать; переш аги
вать, переступать.

алхуулха донуст. от алхаха велеть 
кому-л. ступать (или сделать шаг), 

алхуур шагомер.
алшуур кисет; тамхитай алшуур ки

сет с табаком.
С.М. БАБУШКИН «Буряад-ород толи»
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