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DbHA BbLbHO BəJRAOA BALŞEVI2MIJE, B9JRAUA LÉNIN U STALIH

B&işevizm cəwa peşdacujməkə fbkra 
səjasətije u cəwa fbrqəkə səjasətije dəst 
pe dbvə 2ь sala 1903-a

(LENİN)

Dbnjajeda tynnə u tynnəbijə fbrqəkə
ysa qəwat u fiyrmətdar cəwa ky fbrqa mə 
komunistanə,

(STALİN)

Qbrara komisariata Çbmaétije Həmtvaq u Mərkəzkoma frqa balşevika Həmtvaq Həmçyata 2-da, əm Іь pəji Lenin

dərəq təşkilkrna fonda Іохьт u parə ѵэкыьпа hasləta kolxoza Ibser rozhəqije 
Komisariata Çbmaéte u Mər

kəzkoma frqa balşevika həmtfaqije 
tera dbvinə, wəki çergə kolxoza 
zati qədandbpə plane xyə salə 
wəxte dərhəq hasblət dajina hy 
kymate, komisariata Çbmaətije u 
mərkezkom qbrar dbdbn,

■ 1) Wan kolxoze ky qədandbnə
plana xyə, ysa zi M. T. M. wəx- 
teda dan hykmate hasbləta borç
dar U' dadan dəre hər dəjn u 
duje xyə şunda,. ' gərək dəst pe 
Ьькьп təşkil кьгьпа fonde іохьт, 
səba candbna paize u Ьь'паге u 
gərək bbéfrinsn fonde sərbəstije

M. H. L J A D о V (deiesate HamybVata dydaı
Həta dəst ре кгьпа həmçvata dyda u

Ve gave әт кагьп qimət Ьь- I rekə ysa, wəki mbqabbli interna- 
dbn wan nəbarbşbuna, jek qəwb- 
min həmçvata dydaaa сьтакЗО-і 
sal peşda həma dbhəmçvata dyda 
dabu, wəki hime təşkilkbrna ing- 
labdarija pala, ja zb həv vəqə- 
tandbna komunistau sosial faşista 
hatə danin.

Еь təxrr ina gələka we caxe. əw 
hyçət nav bolşevika u menşevi,-.ada 
bu, dərəq yzbvtija fbrqe, hyçətəkə 
сѵьк duhat həseb, !e cəwa page 
Əjan bu, əw (zargbrtbn) hyçət Іь 
sər дьіікі məzbnbu, paşe zar ды- 
tbn dbha kur cu, дьіі gbhiştbn 
we dərəçe, wəki we сь reda hə
rə frqa mə, gəlo Іь pəji interna
sionala dyda, jak we caxe Іь pə
ji dbcun təmamija fbrqe faşista, 
jan mə gərək bbgbrta rekə təzə,

angori təxbme sale qasi 10—.15-ə 
şələfi- (we...çaxe :gərək ЬьпЬегьп 
guça hasbləta xyə), təşkilkbn fon
de dəbbre ə'vqasi csqasl һәјә һгј- 
wanəte wani təvaje.

2) Komisariata çumaétije u mər
kəzkoma frqe həmtfaqije borçdar 
dbkə təşkiləte frqe u şewre, wəki 
гь van fonda zedə fonde 
gərək nəjen секыьп

Zb təmam qədanduna 
zor goti şunda, təşkilkrna
goti wəxte xyəda qədandbne şun
da, hasbləta majin gbşk gərək be

majin

qbrare 
fon.de

рагэѵэкьгьп , Іь sər rozhəqe ,ко́1- 
xoza. .... • i.-гнгп ;.:rac-q гпгг^т

Komisariata Çbmaétije u Mər
kəzkoma frqe həmtfaqije çara db- 
ne zi bir tinə, wəki plane 
кгьпе izbn tynə dərhəq 
hasbləteda, jek гь van 
dərkəvə u zedəkə plana,
дагікьгьпе bər məhkəme Ьь çav- 
darija тэгьп.
Sədre Komisariata Çbmabte Həm- 

tfaqe Molotov (Skrjabin^ • 
Katbbe Mərkəzkoma fbrqa balşe- 

vika Həmtfaqe Stalin-

zedə- 
nan u 
qbrara 
we be

гь we şunda |
nav proletariatda qəwinkə zanbu- j 
na şəre sunbfije u proletariat qə- ' 
win bbdbn sər Іьпд, mbqabbli sbn- ; 
fa kapitalista. j

Əz bir tinbm, wəki cəwa ru- . 
nbştbne Həmçvate şunda, əm ; 
balşevik—we caxe əm 20 balşe- i

sionala dydanə, mqabbli təmamija ’ 
praktika wanə.

Wəlate kapitalistada təmamja j 
frqe sotsialista ujmişl burzvae wə- ! 
late xyə dbbun, neta wan bərbb 
ty hyçyme tynəbu, wana peştbri , 
rja rbbətije, rja ty şəri nədbgbr- ! vik bun,—Ьь Leninra təvaji cun 

sər məzəle КагьІ Marks. Вь we 
jəke mə kyta кьг xəvata fbraksia 
mə balşevika. Vladimir 
bsarət dabu mə, wəki 
məzəie Marks nzanə. 
caxe mə гь çəndbrmə 
çaba mə da, wəki mbstbr Marks 
məriki ysa тэгьп ninbijə, wəki 
hərkəs məzəle wi zanbə, jəke zi, 
məri kem ten Іь рыза məzəle 
wi.

Tbştəki təwəkəl nlnbu, wəki

tbn, əw Ьь hər fəhri dbxəvbtin 
təşkiləte proletariat inglabdar Ьь 
buizevazıara bbdbn. bartş кьгьп. 
Wana Ьь bocka rja parlamentlje 
gbrtbbun, qəbul пэЬкыьп metode 
ty şəri.

Le Lenin pak zanbu, wəki we 
Сахе Іь Urusete hər təşkiləte pro
letariat təne Ьь şəre stnflje qəwin 
кагьп mərəma xyə miasər кьп. 
Əw mərəm we caxe karə miasər 
bə, сь caxe frqera miasər dbbə,

Ilic bəreda 
ty kəs çi je 
Rastije zi 

pbrs.i, əwi

cun, , nək pəji . cənd mərije WÂ 
wəxti Ьь şəri, nək pəji.Plexanov. у́

Ь^гыу́; Ж 
vre. _■ ру́га _deleğata тэгьп, 
Lenin nas dkbrbn nbvisarçije кь- 
teba „Сь Ьькьп“.
Mbqale Lenin „Iskrajeda" ronaji 
dbdltbn be nav. Gələka zb mə 
bəri həmçbvate nasja xyə dan 
xəbata Lenin.

2ь mə təne jək karbbu bbbija 
xəvatcije mərkəzi, əw həv. Kbras- 
nov bu, jek we wəxte dbxəybti 
db redaksia „Iskrajeda« u cənd 
çara cubu wəlate dərəkə u və- 
gərjabu, we caxe xəbata sərksrl- 
je dbkar, le əm, je dbne hatbbun 
гь təşkiləte çija. Həmçbvata dyd- 
jada fraksia balşevika təşkil’ bubu 
zb xəbatcije çi. We caxe- mə db 
fraksia menşevikada dbditbn sərije 
éylmdar u xəvatcije mərkəzi. Əva 
jəka дьіікі təwakəl ninbu. •

Delegate mə balşevika mərikə 
ysa ninbun, wəki təzə dərbazi 
fbrqe buvun, əw balşevike kəvn 
çerbbandi u pbzjaji bun, həbu 
çerbbandbna wanə sala.

Həmçbvata 2-ada nav massaje- 
da pel dbda xəvata İnglabdarije, 

! zati zuva dərbaz bubu cənd pele
inglabdarije jək Ьь həzara palə u
xəvatci Іь xyə çbvandbbun. Çergə

’ şəre xundarije mbqabbli kapitalis- 
i ta, Іь Peterburge, Rostove, Zbla- 

touse u çije majin, Іь kedəre ha- 
tbbun kyştbn cənd dəh məri u 
cənd səd zi hatbbun brindar кгь
пе Hərtwn massa Ьь təşkiləti

(Вьпегэ ruje 2 a)
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(Вьпегэ ri 

dərdbkət soqaqa Ьь xyəstwaa éjan. 
We Сахе сь halida bu təşkiləte 
çija, pəjl həmçbvatera тыа mia- 
sər'bu, wəki əz saləke xəbbtim 
nav təşkiləta Saratoveda. Wi caxi ( 
həma Saratoveda həbun çergə 
təşkiFəte gymrəh.

Те bira тьп, glikl wa; te çəm ş 
тьп sb fbrqa „Narodnaja Volja“ , 
jək, jek we caxe şəriki epeçə bu i 
u gbli dani peşja тьп, wəki əz j 
zb wanra kbtebəkə cuk dərhəq 
agrarijeda Ььпьѵізьт. Əz şaş 
mam, cəwa, əz cəwa кагьт zb 
wera kbtebe Ььпьѵізьт, wəki əzi 
sosial-demokratbm tbşte ysa dbbə? 
Əz zb wira dbbezbm, jək ninə 
çabe dbdə əw, gəlo əm dxunbn 
wan kbteba jek dərhəq réateda 
hatbnə nbvisare. Fbrqlja nar mə 
u wəda həma əv/ə, wəki hun 
dxəvbtbn nav palada, le əm nav 
gyndijada.

Вь dəsti nsviskarja Iskraje, 
məra miasər bu qəwin təşkil bun, 
mbqabbli oportunist— ekonomista,

је peşbn)

éylme Marksistije u karbbija sər- 
kari bbkra Іь massa inglabdar.

Həzandbna inglabdarija pala 
zati Ьь massaji peşda dblist dbcu. 
Şbk. tynnəbu, wəki mə we wəxte 
cəng dabu sər rezga inglabdarlje. 
Əva jəka gbşka zanbbu.

Lazbm bu Ьь dəste itbar sər- 
kari Іь we fbrqe jak kuvş buvu 
sərkarije Ьькэ Іь təşkiləte inglab 
dar. Səba we jəke zi lazbm bu 

; mərkəzəkə Ьь ryhe marksistije 
qəwin, jak xarbbija qəvza xyəda 

' xyəji кыа sərkarja təmamja təş
kiləte inglabdar u yzəke fbrqe.

Aha səba сь bu, wəkf xəbat- 
kare çida Ьь səri, gbşka zi bə- 
gəmi da wi gbli, jek dərhəq təş- 
klldarijeda dani həmçbvata dyda 
Vladimir Ilic, dani peşja həmçb 
vate.

Сахе qəwbmandbna həmçbvate 
ky ronaji dit kbteba Lenin, Ьь 
nave „Сь Ьькьп"-е, we kbtebeda 
Ьь təmamja qblafəte- xyə hatbbu 
dan in pbrse təşkildarja fbrqe, mə 

qa sosial-demokrata aşkəlaji uj- 
mişi barbşbune u parlamentariz- 
me bunə, wəki zb dəste wan na- 
je massa bər Ьь təbije inglabda- 
rije ЬьЬьп, wəki əw db nav mas- 
sajeda tərbəte sbnbfije dərbaz na- 
■кьп. Mə lap Ьь təhrəki bäşqə 
fəhm dbkbr borçe yzve fbrqe, le 
əva borça nav praktika fbrqe Ev- 
ropajeda lap Ьь təhrəki başqəbu. 
Səva mə hər yzvəki fbrqe gərək 
pəj xyə bbbrana əw massa, jek 
əw db navda dbxəvbtbn, Hər yz
vəki fwqe gərək hər wəxta şər- 
dar bija səva rast Ьгьпа qwara 
fbrqe, gərək əw Ыјап u inglabdar 
bija, le Іь wəlate dərəkə fbrqəci 

•internasionala dyda tən e rudbnbş- 
tbn çbyate rumətdarda, hər ce 
mə іь zor got çəm wan tynnəbu.

Delegata kbvş Ьькьгьп səba 
parlamenta- Lb wedəre hər jək zb 
wan ke ky dbl bbkra karbbu Ьь- 
kəta nav fbrqa sosial demokrata 
wedəre əw Ьь we jəkeda kətı-bun, 
wəki Ьь rəqəma zedə кьп fbrqa 

f Ə R Z

МоТзіа Téhns sadre şewra gy-ds
T.b 7 хѳш’ньге

Zyrbs hmajîka (Ио), s^dreŞ^-

Bbnbvisbnt-w-l. Gynde wəda cuqa nan hatijə сьпіп 
u kytane, plan Cbqa hatbnə qədandbne.

2. Plane hykmate wə сьаа qədandijə?
3. Gyndda hun Cbqa „Rja Təzə“ dbstinbn.
4. Bona ѵэкьгпа msk,təba, nhada wə qə сь xəbat 

kbrijə? (Ьэгэѵкыьпа şagbrta, təzəkbrbna məktəba, hazbr- 
кгьпа şəvate zb boj məktəba/

"Idara Rja Təzə"

xyə, le Іь çəm mə əva jəka tyn
nəbu, hər kəs zu-zu пькаіЬи Ьь- 
kəta nav fbrqa тә.

Mə ddit сь dqəwbmə Іь çija, 
cəwa komed başqə, je ky іь ty 
çija heq nəbubun cəwa kom, jek 
db çbvatada- məluməti dbdan bb- 
nave sosial-demokrata, mə ddit, 
wəki dərəçe ysa bər Ьь nəbarbş- 
bune ЬьЬыьп şbxyəl, bər Ьь Іь 
həv xbstbna təşkiləte inglabdar 
ЬьЬыьп gbli. Əva dərəçana Ьь 
mə, fbrqəcije, çerge təmamja xyə- 
va éjan bu, əm Ьь mərdi db- 
cun Іь pəj Vladimir Ilic Lsnin- Le 
we caxe Plexanov dərhəq qanun- 
nəma fbrqe Іь sər nbqbtka əwlbn, 
hyçəta peşdahatida g’i wa datani, 
wəki əw hatijə həmçbvate ve də- ' 
rəçeda ty tbvdarəke wi tynnəbijə, 
le əwi éjan о́ькы, wəki zb hyçə- 
te nişan dbda, wəkki Lenin Іь 
hər həqlje jə, lorna zi Plexanov 
ve.caxe dəste xyə bblsnd кы səu- 
va plana Lenin.

esera u liberal u faşiste majin u 
Ьь wera təvaji əm çsvjan dora 
təşkilətəke Ьь taktikəke.

Di, rav xəbatcije çida əşqəkə 
be həsab həbu bər Ьь təşkiləta 
mərkəzi Tynnəbuna qanuna tə- 
vajije, ;rsa zi tynnəbuna sərkarja 
mərkəzi qəwin, vsrda weda hə 
zandbna u çergə. dərəçe majin xə- 
bat qds Зькьгьл. Fərz lazbm db- 
hat fcrqəkə təkmil Ьь həvra gre- 
daji u qanuna inglabdarlje qəwin, 
fbrqək ysa) wəki Ьь rastije inglabdar 
bija Ьь rasbje səkbnibija іь sər

R, T- ' № 37

sblav Іь plana Lenin кы dərhəq 
hi m danına fbrqa égiti.

Mə fəhm кы, wəki təşkiləta 
təvgredaji Ьь dissiplina xyə həvda 
kəljaji u neJki massa proftvaqi 
inglabdar səkbni, ja ky qəwin mb
qabbli oportunistije u Ьь ruhe : 
marksistije təkmil gələki fərzə. Ve i 
dərəçeda Len,in db tezise xyəda , 
re frə vəKr peşja paled inglab
dar.

Bəri həmçbvata dyda mə nasja 
xyə da émre fbrqed internasio- . 
nala dyda, wedəre gələ tbşt lb mə ’ 
xyəş nəhat. j

Mə ysa təxmin dkbr, wəki fur- i
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GİHE WəXTEDA ВЬОЬН BəRüVKbRMIE, PESDA ВЬѴЫ ХУЭЛКЬВЬНА
HəJWANəT, WAHA BE DBBbR NSHELbN

M. Aslanjan.

əm giha ysa Ьсьпьп u lod кьп, wəki ze tbştək * 
yrıda naba

Hinbun-zanbuna éylme nişan 
dbdə, wəki bəs ninə ky dəbr zéf 
u bol bə, le lazbmə, wəki dəbr 
baş u rbnd bə. Lazbmə cnina 
gihe we wəxte dəst pe кьп, caxe 
ky şinajl kylilk vədbdbn, сыпкі 
gihe we wəxte pakə. Le hənə 
çergək nəhi, je ky dərəng dəst 
ре сьпіпе gihe dkbn, bona we’zi 
giha pak nabə, səva we ky kylilk 
hbşk dbbn, dkəvbn érde, giha zi 
hbşk dbbə.

Сахе ky giha dərəng гісьцьп, 
gihe nərm u pak hbşk dbə u xrav 
dbVə, şinaje nəlazwn zi toxwne 
xyə dbgbhinfan u bb we jəke wəx- 
tək şunda gihe nəpak u nə la- 
zbm cajir u mergada zedə db- 
Ььп.

кьп, əw xwav dbə.

Gihe təzə, je şin Ьь 70 —8q°/0 
avə, gərək giha ysa be j^ərəvkrb- 
ne u hbşkkrbne, wəki hbşkbrbne 
şunda, nav gihe 14 — 16% nəmaji 
bwnin,ə. Hərke giha zi zéf hbşk

Sər cardəxe ysa da gərəkeWəki giha zéf hbşk bbbə, qn-
jate wi kem dbbə u zéf zu zi əw 
giha hur dbbə. Əgər gihija zéf 
ném bə, wi caxi nav giheda bak- 
terla zedə dbVbn u zbrare dbdbn.

Dərəça hbşk buna gihe əm db 
кагьп Ьь çurəki hesa ре bb hə- 
Sbn, əm hbldbdbn qəwşək giha 
dbnbherbn wəki xbşəxbş гь gihe 
te, demək giha hbşk bujə u əm 
dbkarbn top кьп. Bona hbşkbuna 
gihe, əm tbm-tbme ləsa wəldbgə- 
гіпьп ky zu hbşk bə. Lazbm ni
nə giha zu-zu wəhərinbn, сьткі 
wəxte wəlgərandbne kylilka u bə- 
Ige gihe hur dbbbr. u ze dbwə- 
Şbn.

Wəxte кь giha сьсіпьп (dbd- 
run), 2 3 sbhət şunda cənd lə
sa sər həv dy ba'/ezbn, Ььга ysa

Ььтіпэ rozək, zb we şunda lésa 
top кьп sər həvdy и секьп 
pbluia hətani giha rbnd Ьь həmda 
xyə hbşk dbbə.

Rblule gihe gərəke ysa qybə ; 
секьп, wəki wəxte кь baran bb- ' 
barə av sər pbluleva dərbazi ér- ! 
de bə, dərbazi nav рьіиіе u giha 
nəbə, xrav nəkə.

Wan nəhijada, ky zéf baran te, 
bb çurəki başqə əwana gihe hbşk 
dbkbn; əwana cardaxa cedbkbn u’ 
sər wan cardəva zi gihe hbşk db- 
кьп. Вь çurəki bəşqəzi giha hbşk 
dkbn,, əw çurə dkarbn dərbaz кьп
nəhlja Aqbabaje u Lorije. 3 metr 
drezaji. dara érdeda Ьськіпьп и 
sər wanda dbpecbn caw, giha 
sər wi tbzi dbkbn, paşe dara dər- 
dbXbn u caw təne dbminbn, Ьь 
wi çurəji giha rwıd hbşk dbbə, 
сьткі həma alije bbnida zi gihe 
hbşk dbkə. ’ 

məxsus hbşk кьп gihe тьптьпік, 
wəki ynda buna wi hbndbk bbbə.

Wəxte giba pak bərəv dbkbn, 
wi caxi yndabuna wi dbgbhizə 
15—20 sələfi, le wəxte xravda, 
yndabuna wi dbgbhizə 30 - 40 
sələfi.

Сьпіпа двһе Ьь tbrnbzi и Ьь 

Plana xyəndbne, "'ja məktəbe gynda dərəça i u ortə 
(ləde 7 ros) sah. 1933-34-a 

(Ja Kyrmança, Іьгка, Hunana ıı Asoria)

K,oməkdare Kom. Ronkaje Т. Muşeoijarç
Sərkare sekt. metoda M. Sarçtrosjarç

№
№

!

Nave pretmeta
i11

мм 1

i

1
1
!1 i> > >

1 Zbmane de ! 7 7 6 ’ 6 6 5 4
2 Zbmane Fbla : — ... 4 3 4 3 2
3 Mafematika 6 6 6 6 6 6 5
4 Zbmane Urbsi — — — 3 ’ з 3 3
5 Dərsa zanbuna çbmaéte 2 2 2 2 2 1 —
6 Tarbq — — — 2 2 з

7 Fizika —- ,— — 3 4 4
8 Klmia - - .. — 2 3
9 Təbijət 1,"/ ■ 2 2 2 2 3 2 2

10 Xəvata politexnik з к з 3 2 2 2 3
11 Çbcfız kbşandbn — 1 1

12 Dərsa şbkbla 2 2 1 1 1 1 J
1 3 Кьіат -sazbəndi 1 1 1 1 1 1 1

■ 14 Fizkultura (tərbija bədəne) 1 1 1 1 1 1 1

15 Geografia fzanəbuna dbnjaje) 2 3 2 2 2

16 Dərsa təlima əskərije .— — — 1

Toməri fçəma we) 24 24 28 30 36' 36 36

paki qədandbne şunda, əme ysa 
Ьькьп, wəki wəxte Ьгьце yndabu
na wi hbndbk bə, le həta wi wəx- 
ti lazbmə gyhdarja pak sər kəw- 
şan, wəki, nav dəştada həjwanət, 
ba gihe derz пэкьп.

Wəki gyhastbna gihe rbhət bə 
u be yndabun bə, gihe gərəke 
pweskbn, jane Ьькьп xorom, 
gyrz u paşe bar кьп sər brəba u 
pe şbrite pak gbredbn, wəki ynda
bun hbndbk bə.

Bəri gyhastbne, lazbmə çije 
loda kbvs şbn, əw zi neziki təwle 
çije loda gərəke hém hbşk bə/ 
һып zi bblbnd, wəki giha xrav 
nəvə.

Lode gihe wəki гь şəwate be- 
xof кьп lazbmə lod 4—5 metr 
zb həv dur Ььп, le wəki lod zb 
gynd durbn, gərəke 10—12 metr 
zb həv dur be danine,

Wəki lod nəşəwbtbn lazbmə 
dorä loda həbbn çəwe ave, bir, 
jane zi bocke ave.

Wan nəhijada kedəre zéf baran 
jan zi п$тә, dbarə giha 
xyəji dbkbn Ььп cardəxa, le çəm 
mə giha xyəj dbkbn ѵэкьгі, dər- 
va.

Çure loda rbnd əm həsav db- 
кьп glovər.

Əw lode ky dərva tenə danine, 
gərəke səre we lode gihe cop 
dajnbn le hyndyre lode gihe pak, 
wəki baran, jane təv xrav пэкьп.

Dora lode gərəke зигкьгі bə, 
wəki dəwar рис пэкьп.

Hale kocəra xravə
i bjəhija Kotajkeda zozana Aq- 
. maqaneda 27 obə hənə, əwana 
! gbşk zi косэгьп, he Ьь xyəlijeva 
: nəhatbnə gredane, dəst ре пэкгь- 
: nə émre rençbərija sotsialistije.

Ləma zi əwana gələk bələnga- 
zi u təngasi kbşandbn u dbkşinbn 
alije nanda u hasbləte majin renç- 
bərijeda, u ysa zi əwana пкагьп 

I peşda ЬьЬьп u zedə кьп xyəjl- 
' кгьпа həjwana—сьткі xyəlijeva 
i nəhatbnə gredane u dəbra wan 
. tynnə.

Lazbmə Komisariata Xyəllje 
j FblbStanije wan kocəra gyndada 

çi kə, Ьь xyəlijeva bbdə gredane, 
wəki axbrijeda bər wan təngaslja 
nəsəkbnə.

Məməde Nləməd

Nava kocərada mə likxa 
na danə һагыкыпе

I Nava kocəre nəhlja ТҺНпе həta 
i pela hana likxanə nəhat bun saz- 

кыпе.
Zb bona sazkbrna likxäna ko- 

misarjəta ronkaja Fblbstane cadbr 
: (kon) şand bu, le əwana (nəhje) 
'. əw cadbr nədabun xəvate; sər 

həvda hbşt bun.
Aqrije disa Ьь saja brigada ko- 

misarjəta ronkaje əw cadbr hatbn 
xəvate. Brigad gava ky cu nəhja 
Téline pera-pera dəst pe кы də- 
rəq sazkbrna cadbra u rastije zi 
wəxtəki kbnda hər tbşt hatə qə
dandbne.

Nbha nava kocəre kyrmançada 
hərdəra zi hatjə ѵэкыпе likxanə 

Brigadir Əskoe Bəso-

Təvgredana hykmata Şe 
wre u Rome рјно dbbə 
Xəbərdarça sərkare delegasia Rome 

-Çəvdəd Kərim bəge
Wəxte xəbəhdane Kəıim bəge 

hblda got:—Təvgredana mə u 
hykmata Şewre Ьь həvra qajimə. 
Zb we təvgbredane jək zi hatbn 
cujina fizkulturnike hərdy тьііэ- 
tanbn. Fizkulturnike Rome gələk 
tbşt hin bun zb fizkulturnike Hyk- 
mata Şewre. Əm we netenə, wə
ki сь ky fizkulturnike mə zb Hyk
mata Şewre hbldänə, we )ь nav 
fizkulturnike Rome bəla кьт

Xen zb wan glja гогьп 'Çəv
dəd K,ərim bəge həm zi dha db- 
bezə:-Mə zı> təşkilata Hykmata 
Şewre gələk ali кгьп dit, zb boj 
we zi əm razibun u hyrməta xyə 
ilan dbkbn fəiam аькьп/.
Щ1—1ІПІІ — II Л1П ИЯТПТВI,н П ■ 1111 —TWOT —W JriXr.'TV»—
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ӨМ BbDbN HAZbRKbRbNE
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Xəbatcije həmu
Çərçəris, kQixoza ”lnternasiohale“

Çərçəris Іь Uəhja .Ao(ba.raneda- 
uə, 1040. тэгъу teda dbzin, z 

duri , şoşejə, İj> naya cjajdanə, ј 
həma peşbəri. Ələgəze.. Car, пь- 
kale we candjə, Dora we ctqa 
céve tə dbvinə heçinə, Іь hər 
dəra smble дэпьт çəh dbxye- 
пьп. Həwasa тэгьѵа Çərçərise- f 
ra іаь ■ ... < I

; Çərçəris gynde, İn,te.rnasioaalijə, 1 
teda kyrmanç u fblə dbzin. Nav 
wanada hatjə həlkbrne səjasəta I 
mblətja Lenin. Nav kyrmanç u 
fblada.db dərəça.., ,mıJ Jj.eda.. həja 
гоза :rə!n _ jy . к vi/ ikt n,.əhatbnə 
d.anir.e. . '. . : . .. .....

Ko’ ə. a . Jrneç'uasiQnale« ,. zb 28 
-ricà” havə təşkilkbrne, zb 137 
nəfəra bbhare çandbnə 102 hek
tar, 15 hektar zi paizə candbnə. 
15 ga, həspbk, '8 eelək, ;171;--pəzj 
xen zb 84 kavra, 5 bəran,. 5 
bbzbn, 136'bərx, 3 kafe kolxoze 
hənə.

Kolxoze isal dbh,a zéf candjə.
Par hər kolxozvanəki səvä Һәг 

rozək xəvate stəndbnə 2 kilo çəh, 
520 gram' дэпьт, 85 gram pa
ner, 83 gram ruh u 33 gram hri. 
Xen гь wan jəka çəm hər kol
xozvanəki doşani zi hənə —celək’ 
mi.

Zb 1420 nəfəre gynd 250 həv - 
həla he nəxyəndinə, 75 həv niv- 
xyəndinə, le 126 həv xyəndinə, 
je dbne zi zarynə.

Gazeta «Rja Təzə“ xəvatək 
məzbn bbrjə 1ь nava Çərçəriseda. 
Redaksia «R. T-“ şbxyələki zéf 
rbnd dbkə, к y tbm-twne gazeta 
wl gyndlra dbşinə- Le həma əwi 
gyndida ktevxanə kəsibə u nava wan 
ktevada ty kteba zmane kyrmançi 
tynənbn, dərəq əva jəkeda Ko- 
misariata Ronkaja Çbméte utəşki-' 
ləted majin gərəke Ььіькьгьп.

K^atbve yzəka komuniste wedə-

Gyhdariie пакьп
Şəhərada u gyndada hənə epe- 

çə xyəndkare kyrmança, je ky 
dbkarbn mbqala Ььпьѵізьп zb ém- 
Ге kyrmançe gynda, şəhəra u şy- 
xyle majin.

Le əm сь dbvinbn, əw дьіі 
naqəwbmə, əw xyəndkare mə tbş- 
təki zi nanbvisbn ,.Rja Təzə“-ra.

Hənə həval zi carəke-dyda mb
qala dbnbvisun ,,Rjä Təzə“-ra u 
paşe we xəvate davezbn pbş gyhe 
xyə-

Əva jəka navə, wəki naha əm 
ЬьпьЬегьп., əme Ььѵіпьп, wəki

flbnjaje, jək bbîï j 
re- Ьь paki haz şuxyle : xyə . tynə, 
nəhikome əw „gbvaştjə « le katbV 
һәГа zb çije xyə nələqjajə.
V Gyndda-2 komunist hənə, əwa- ’ 
na həla nəkətbnə nava kolxoze, ! 
əva jəka zi gynəkarikə'. məzbnə. 
Kolxoz, gynddada .nsha , bunə.'ba 
zae həbuna sosialistie, le həvaled 
mə kommunist xyə para həla db- 
дьгьп.; ; ’
Gyndəki. dbneda zi, lb Çamuşva» | 

neda, sədre şewra gynd Xydonə* 1 
fəre Içra mərkəzkoma Zakav- ј 
kazejə,' le nəkətjə nava frqe. ' 
Cənd■ . ,r.pza bərc , şwi db; çb- 
vata şewra, ? gynda , xəvər dbda 
dərəq sazkbrna kolxoze u 
Ьь xəvərdana xyəda zi kbfş (іькьг 
ky əw Ьь xyə xyə oportunistie 
dbkə. Həvale hara сь we be go- 
tbne, . ky xyə Ьь xyə peşikarə, 
sərkare gyndə, le kolxozvan ninə. 
,. , Le disa u disa db gynde kyr- 
manç.ada kolxozbn ky peşda ten, 
əw peşda ten Ьь mərəma inter- 
nasionale, Ьь.praktika internasio- 
nale.

Xəbatcije həmu . dbnjaje, jək 
Ььп.

éwbre rəş tenə bərzer, tenə 
bərwar,’ 1ь sər ,peşe Ələgəze u Ьь 
zutbrke rəş 'dbvbn. Gyndi . həmu 
zi 1ь ézmen dbnerbn. Hatbna ba- 
rane zb bona wana kərməkə mə- 
zbnə. ”Bəra əm bun baraneda 
şbl Ььѵьп, le bəra zəvje mə ave 
hbliPbn«-

Fbrqun Ьь re dbkəvə, əm dər- 
baz оьѵьп zb nava zəvije be av, 
baran, nəbari bu .u hər dəra gyndi 
hivja barane bun.

Baran te, baranək gyrr dəşt u 
cja db nava aveda sovəkarle' db- 
кьп u paşe baran bərə-bərə te 
Ьыіпе, bdi nabarə. Pəj we jəke 
hər dəra dəwsa məlulije, əşq 
peşda te, hər dəra kənə. Rənge 
həspa u dewera zi vədbvə.

Kyrt tərçmə H. Çbndi.

hbndbk mbqalədare mə ,,,Rja 
Təzə“-da dbnbvisbn. Əw səva we 
jəke ysa dbvə, wəki əw həvale 
mə кь dbminbn gyndada u şəhə- 
re dbnda mbqala nanbvisbn cəwa 
lazbmə.

Əm hbldun kyrmançe Adbrbe- 
çane, Açaristane: həta naha ть- 
qalək nəşandbnə ,,Rja Təzə,£-ra, 
dərhəqa peşdacujin u kemasije 
xyəda, dərhəqa sazkbrbna kolxo
za, sovxoza u tbşte majin-

Lazbmə komək, lazbmə gyh- 
dari. Cərkəze Bəko-

КАЕЫЕ NbViS|RK,ÂRÂ 
t

Ariri Bâiljjüs Mbskvâjeda
MOSKVA, 9.—Nvisarcije u хә- 

vatcije məşur ja Fwansiaje Ацгі 
Bärbjus, je ‘ky nha MoskVaje dajə 
wan rozada eu dit agit—eskadfiç:. 
liaje Moskvaje sər nave Gorki. 
Əw Ьь ajroplane agit., e.skadriliaje 
Pravdaje ; Ьь pav^. . „Ant —.14"-a, 
fri , sər bazare Moskvaje’. ( ; '
Təvi we fbrine. bun kultprope 
Mərkəz-kom e ( Ft/r qa. i > : Komunista 
T.bvaqe Stats ki həv, həv. Osinski; 
Lèrner,; rezisore:məşur,ц .germana 
Erist Pflsk'aten wəkile nəşre, xər 
vatcije est adriliaje i tic je dbne. ; J

Frina shət ü nivəke sər Mosk
vaje Ьь ajroplane -məzbn Ьь çije 
45 mərja:, cewa həv. Anri Barbjus

Əm cum
Kursande frqəcie Fblbstane ro

za rəhətje гь Dərəcicəke cunə 
gynde Əxte. Plane gynde Əxte 
gələki şunda mabun, Wana wəx- 
teda nədabun qədandbne əw, hə
mu plan, сько nəhkom u içranəh- 
kome kbfşkbrbun. Həma əw hə
mu різп nava cənd rozada (zb 
alije glha Ьэгэѵкьте, şilose u 
dəst pe кыпа jnan £$rune) _Ьь_ 
koməkdarja kursandà mlasər bun.

Gynde Cobangsrəkməze 
pkne xyə qedand

Nəhija Aqbaraneda, gyndije 
Cobangerəkməze bb dbl əşqi dqə- 
dinbrı u danə qədandbne plane 
xyə. Plana şir 87 sentner bun, 
hatijə qədandbne 89 sentner, Һы1 
393 kilo bun, hatijə qədandbne 
42 i kilo. Plana obligasia həmin 
Ьь dərbəkeva hatijə qədandbne. 
Silos gərəke 10 tonn bhata ha- 
zw кгьпе, 10 tonn zi hatijə ha- 
zbr кьгьпе. Giha 165 sentner 
gərək bhata Ьэгэѵкыьпе, əwqas 
zi hatijə qədandbne.

Gyqdije Cobangərəkməze gərəke 
ЬьЬьп kaqditate təxte sor

Mbqalədar 0. Sédo.

Секыпа rja Cobangorək 
тө7е lazbmə

Gynde Cobangərəkməzeda -rija 
éreba tyunə. Zb we jəke zi Ərəbe 
gihe u nen wəldbgərbo, zijane 
dbdbn gyndije xəvatci.

Fərzə u lazbmə, секыпа re 1ь 
nava wi gyndida Ve dərəçeda 
şewra gynd u təşkiləte majin gə
rək wəxteda qəwate xyə bbçbvi- 
пьп ky re 1ь wi gyndida cebb- 
кьп.

Mbqalədar Ə. S.

Ьь xyə got, sə.r-wi hykməkə mə
zbn hişt.

? ï; Nav kbtebe agitekskadfilläje Ah’ 
ГІ Barbjus nbvisi:

„Əz dkarı.m bbdbm fədhəd кь- 
гьпе p.eşdacujinəkə məzbn . aviat- 
şiaje Тлада Ş.ewre, şz bəxtəyo- 
гьт, wəki ,dbb|inbn ky Іьѵга ajrp- 
plane гь. həmuşka məzbntbr һ.а. 
tbnə секьгьпe ,Tьуа.да Şewreda i 
xen zb we : frina Һап тькапа da, 
ky ; əz ditbm peşdacujina, Moskva
je, гь zorda тьп dit gələk avaje 
təzə,: jç .ky sal Ьь sal dbha zedə 
dbbbnjəz dkarbm bezbm shət Ьь 
shət. Bra Əmr bkə aviatsiaj.e 
va.<qaj:.Şjewyp;‘‘;.| ;.,j .

; .Gyndi i pəj xəvata..mə dbhazlja 
xyə -.тэга . gotbn - u əm . Ьь paki 
ѵэгекыьп--. '. и) u -

Pəj we brigade, mə brigad 
şand gynde, Sariblaxe.zi (gyndəki 
kyrmançanə, 1ь nəhia Əxte). ;

Əwe brigade zi, disa Ьь ruspiti 
şbxyje gyndja anibu ..sər, həv* 
Temur sərkari 1ь wq/brigade db- 

. к br.... __ .bdƏ -ѵК'ь.;. ле
, i, !. — émoje; Nəmo-

Lt Bəkyjeda fabnkä xyə 
гьпхапе təzə hatə cekt»r

. JW ■' r
Bazare Bəkyjeda 1ь rajona Ьь 

nave Stalin da hatə секьгьпе fab- 
rika xyərbnxanije' təzə. Əw fabrik 
roje hazbr dbkə 6OOOO pare xyə- 
гьпе, hər şbxyəle fàbrike te qə
dandbne Ьь dəsti mexanike.

Rəx we zal hatijə секьгьпе. 
Əw zal hatijə nəxbşandbne Ьь 
palma (palma darə, lb'çije gərm 
dbgbhizə). Zal zi çije 600 mərvi 
jə, teda bufet u xyərbnsanə hənə; 
Əw xani car qatani jə, xen zb 
we peşbəri hatijə секьгьпе həwş, 
lb weda havin havin caj qəhwə te 
dajine.

Ç. Çəwər.

ӘУТЈА NÔMA
Nəhija ТЫіпе, gynde Pirmələ- 

ke həvale |. Mirakjanra. Mbqala wə 
пае xyəndbne, zb we zi пае nə- 
şbre. Disa Ььпьѵібэ, Ььпьѵіээ də
rəq ktevada, məktəbada u əgər 
hun dbkarbn bbdı>n Ьэгэѵкьгпе 
bəjta, кьГата wana zi Ььпьѵізьп 
”R. T,«-ra, əwe benə nəşbre.

i Redaktore çavdar Ç. Geqço-
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