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SOLAM Zb 15 SALUA ÔJDA KOMÇAHkARA, DbHA QOWIN KMLCEfiM 
U Ö8WATA ХУЭ SƏR FbK,RA MARK.-LSENIN.

Təşkiləte Komsomola, çahble xovatci Ььрьѵіпьп dora xyə, bona peşdabwbna sotsializme wəlate rnoda 
u şərrkbrbn mbqabbli dbzmbne snbfa proletariat.

!
15 e saliia éjda komçahbla Avtomotrisa éwlbn, ja ky шэгьѵа dbbə

29 e məha Oktiabbre təmamija 
komçähble Tfaqa Şewre, jek çer- 1 
ge хуә qalbn кыьпэ Ьь тііоца, 
we Ьькьп éjda 15-salija dəst ani- 
ne xyə. 29-e məha Gktiabbre nək 
təne éjda komçahblanə, əw àjd, 
éjda təmamija sblsbləta məjə, éj- 
da pala u gyndije kolxozvanə.

Ttaqa komçahbla ve éjde nakə 
təne Ьь miting u çvata, əva éjda 
we éjan Ьькэ кьгьп u dəst anine 
milon komçähble xəbatci fbronte 
секьгьпа sotsializmeda, qəwinkb- 
гьпа kolxozada, bblbnd кыьпа 
éylme Marks Leninda. «-

Qbrare mərkəzkoma komsomo
la həm*tbfaqije dərhəq' éjda kom
somola 15-salijeda, qanuna xəba- 
tejə, əw qbrar silbhdar dbkə təş
kiləte komsomole təmamija Tfaqa 
Şewre, wəki wəxteda bbqədinbn 
wan peşdanina, jek fbrqa balşevi- 
ka bər bbd təşkiləte komsomola 
dbkə.

Qbrare mərkəzkoma komsomo
la həmtfaqijeda Ьь baişeviki zə- 
lal hatijə dan in кьгьп u xəbata 
komçahbla iroin секьгьп u qəwin 
кыьпа fbronte sotslalizmeda,

Pbrs jek haibnə danine peşja 
təşkilata komçahbla əwbn.—hini 
texnikaje nədəre Ььѵьп, peşda 
Ььѵьп transporte rija maşine, Ьь- 
İbnd Ьькьп xəvata komsomola ja 
peşlk'arije nav təşkilkbrbna u 
peşdabbrbna kolxoza, çerge kom- 
çahfclada hazbr Ьькьп, şərdare 
kulturi, bbljan u Ьь hər dərəçava 

’ һагы, dbha zcdə ЬхэѵЫьп u gyh 
. bbdbn xəvata tərbijəta pionera.

Sər wan qwara təşkiləte 
komsomola ja Fblbstänije, cəwa 
ky ‘təşkiləte mə çija zi, gərək 
bərdanina u pbrsa һагы Ьькыі 
səva fbrə кгьпа wan xəvata.

Le wəki əm кагьЬьп оыаге

НагьгЬші sava 16 salja əjda inglaba Oktjabre
Moskvaje ia bona dərbazkwbna 

16 salja əida inglaba Oktjabre 
komisia hatijə təşkilkbrbne. Sədre 
ve komisiaje həv. Kogarçə. Komi
sia təşkil kwıjə <bql səva finanse 

Ьап хЬькьп şbxyələki konkret, la- ; 
zwnə ky sər ve jəke һ>кы Ьькьп 
həmu təşkiləte mə, hər kolxoz u 
sovxoz, hər mbskənəkə maşina — 
traktora, hər yzəke komsomola, 
məktəba, hər komsomolək. “ ■

Нэтьп bjanə, wəki Mərkəzko- 
me komsomola we nişani həmu 
təşkiləte xyə Ьькэ, wəki cəwa 
bqədiPbn wan pbrsa u xəvata. Le 
Ьь we jəke şbxyəl kyta nabə. Hər 
təşkilətəkida, hər kolxoz u sovxo- 
ze məda hənə ры^пә başqə, ‘Гхә- 
vate başqə, jek təne dkarbn bqə- 
dbn Ьь dəsti yzəke komsomola 
çija, һәтвп Ьь nlşandajina Mər- 
kəzkofne komsomola.

Lomazi səva we xəvate Mər- 
kəzkom qbrare xyəda dbezə: 
„Borçdarja təzə dajnım peşjawan. 
Xəvat кгьпэкэ éfrandbne dajnbn 
peşja wan*; Həmu təşkiləte mə 
gərək Ьь wj nete xəvate xyə fb- 
iə Ьькьп. Həmu təşkiləte mə, hə
mu yzəkada, kolxozada, məktəbada 
gərək komsqmola mobilizasia Ьь
кьп dora wan pbrsa u xəvata,/ 
jek he nəhatbnə qədandbne, Wan 
xəvata bbdbn qədandbne.

Əvə xəvata fərz. 1
Mərkəzkoma komsdmola dxyəzə 

29-e məha oktjabbre raporta xyə
bbdə ftrqe „nə кь Ьь xəbəra, le
Ьь qədandbna wan xəvata nədə
re, jek nəhatbnə qədandbne, zb
plane xəvate manə d^rva, Ьь xə
vata nədəre,. dəzgaha, agregata u
mexanizme; Ьь bərəv кыьпа ha-
Sbləte, Ьь qədandbna borçdarja
hykyməte wəxteda». ••

Lazbmə nbhada həmu yzəka 
dəst Ьь xəvate Ьькьп, dərbazi 
xəvate Ььп, bona qədandbna qb- 
rara Mərkəzkome, wəki 15 salja 
éjde komsomola Ьь baişeviki dər- 
baz Ьькьп.

u həbune, səva xəmblandbna ba-
! zer, səva qəbul кыьпа wəkila,
I səva dərbazkbrbna mitinge, səva
j şajija həmuja u şajija zara.

Cənd roz pəşda əw rəwa xyə 
çerbbandbne qədand, гь Moskva- 
je çu Krime. Qata dydjada dka- 
гьп 130 rewl çi Ььп. Avtomotris 
dkarə shətəkida 40-50 kilometr 
re dərbaz bə. /

Avtomotrise éwlbn ja Şewre, 
avtomotrise dy qati, hatijə hazw- 
кыьпе zavoda təzəkbrbna je va- 
gona Perovda u zavoda ' komlsa- 
riata Təvgredaneda. Avtomotrise 
han hatijə секыьпе Ьь nişandaji- 
na inziner Girenkov, je ky inze- 
nere zavoda çerbbandbne Komi- 
sariata Təvgbredane jə.

Həta byqrja paşbn'zi hatijə ce- 
кьгьпе гь màteriale Tbvaqa Şew
re.

Avtomotrise ysa_dkarbn Ьхэѵь- 
tlnbn Zakavkazeda, keləka bəhra 
Rəş səva təvgredana kurorta həv- 
ra, səva cujln — hatbna.

Əva jəka gavəkə peşdacujine

Moskva-Karakum- Moskva
Avtomobile ky гь zavode mə dərdbkavbn, кагьц ЬьхэЬькп іь hər 

kynçe Tbvaqa Şewre
Ньіа gələki çahblbn avtomobile 

mə—təv həvdy émre wan hbla 
je 9 salanə,

1924 sale hazbr bunə təv həv
dy 10 avtomobil. 1929 sale 1546 
avtomobil, 1930 sale 8365, 1931 
sale 20.577 avt. 1932 sale 25451 
avt. 1933 sale kbvartala əwlbnda 
cebunə 21121 avtomobil.

Lazbm bu, wəki aw avtomobil 
bbhatana çerbbandbn, ська cbgasi 
Ьь təjaxbn. Səva we jəke zi 6-e

Telgraf orta hardy dawlsta, Тьѵаца Şewre u Irane
Pela hanana Ьь təklifi hykymə- I 

ta Irane, həvale Karaxan cu Ira- 
ne. iran hyrmət u sijanətəkə zàf 
həv. Karaxanra кьГьп. Cənd roz 
şunda həv- Karaxan vəgərja hatə 
Moskvaje. Zb we şunda orta 
hərdy hykməta bu xəbərdan Ьь 
tele.

Tehran- — 19 сыја bəre, пә- 
şlrəta Irane nəşr кыЈјә əw teleq
rama je ky şandbhə həvdy komi- 
sare xəvate dərəkə j'a Tbvaqa 
Şewre həv. Karaxan u sədre mi
nistre Irane həvra, 

jə nav transporte rja maşina u 
transporte avtoa.

Avtomotris Ьь cənd peşdacuji- 
nava peşə. Hərke avtobus £dkarə 
30-35 məri hbldə, le avtomotris
130 тэгьѵ аьѵэ.

Avtomotris 1000 kilometr re 
dkarə hərə Ьь çarəkeva u çara 
dyda benzine hblnədə.

Avtomotrise тэгьѵЬы çurəkə 
avtobusə sər rja maşine. Edi wəx- 
tə kb gərək Ьь sədi avtomotris 
bxəvbtbn u ordije mərja ЬьЬьп 
Ьіпьп. Секыпа avtomotrisa dərə- 
çəkə təzə jə dəstanina texnikaje- 
da u tariqa cekbrna avtomotrisa 
Tbvaqa Şewreda-

Nbha һагы dkbn avtomotrise 
dy qati dbha qəwat, je ky . gərək 
Ьь vagonera be gbredane u bbbə 
600 тэгьѵ. Avtomotrise han təzə 
gərək bxəvbtə Ьь maşine traktore 
.Stallnets* zavoda C^ljabinske.

məha tirme roze, sbhəta 4-a гь 
Moskvaje dərdbkəvbn 19 avtomo
bil bər Ьь rja dur.

Əva 19 avtomobile han 86 ro
za təmam dgərbn Іь wəlate Şew
re çi je dur u hase. Оьдэгьп Іь 
qumbstane, ten dərdbkəvbn Za- 
,kavkaze u çar dbn şunda vədb- 
дэгьп Moskvaje^aq u səlamət. -

Əva jəka nişan dbdə, wəki av
tomobile Tbvaqa Şewre ка́гьц 
bxəvbtbn Іь hər qylc u buçaqTb- 
vaca Şewre 5ə fbnjaz u be тьпэЬ

Həvale Karaxan Ьь telgrama 
xyə razibuna xyə blami hykməta 
Irane dkə, wəki hyrmətək,baş həv. 
Karaxanra кыьпэ, wəki əwi nasi 
'gələk, qbrar-qanune Irane, dbrbaz 
кыьпа mblləta кыьпэ.

Çava xyəda, sədre ministra 
hykməta Irane u ministre Irane 
xəvata dərəkə, razibuna xyə éjan 
dbkbn dərəq hatbna hevale Kara
xan Іь Irane u Ьь дутапьц, wə
ki гь ѵы wa orta hərdy hykmə- 
tada gərək dosti u təvgredan db- 
ha qəwin bbbə u təvgredana hər
dy wəlaia dbha zedə Ььѵэ.
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Sərkare sovxoza dbha һагы u hbşjar Ььп из шзкьітьп şaşije salı par.
Dərhəq peşdacujina candbna paize

’ " Qbrara Mərkəzkome F.K. (b) Fbibstane

Cbqas ky nezikə wəxta kytakb- ləfe plana candbne hatijə qədan- 
гьпа candbne u xəvate majin ja , dbne, le sektora təkmalijeda 3, 4 
rençbərije, le dlsa peşdacujina sələf.

Kynçe sovxbza хуѳркьгыіа tarbşa, ja Ələgəze
' Јәпе sovxoza Əiəgəzə təvi xə- 
f yata nişandajina hasbləte Ыјә u 
1 kynçe we zb həmtışka bər Ьь 

€ÖVƏ.

Sərkare mbskəne, dotsent Ru- 
xkjan ü xət^atclje wi Sonja Aha- 
ronjan, wa xəbər dbdbn dərhəq 
xəvate xyəda.

kampanja rençbərije Ьь kemasi Nəhija Axtajeda Zore şbkle Ələqəzejə, bbnda Pəze çure karakul (je ky Bu
te qədandbne.

Çergə nəhijada, dəwsa we wə
ki bs təşklldari xəvata rençbərije 
ja гькпі təv həvra peşda ЬьЬьп,' | 
fcəwa bedərə, şovkurbna paize * 
jə, Ьзгэѵкыьпа fonda, təmbzkru- 
na toxbm u dərman nav xbstbn, i 
candbn, гакыьп səva candbna bb
hare u je dbne) wəxta xəvata^ 
gymrəh he dəst nəkbşanducə zb . 
„nobədtije,» səva we jəke. zi zb 
qədandbna candbne şunda manə ' 
(həta 10-e сыја bəre hatijə can- • 
dbne 40, 9, sələf), gələk .şunda 
manə
exbstıəna toxumda и Ьь we 
dugsaizə ciTİma paize _

təmbzkbrbn® u dərman 
zbrar 
(13,

Şove paize gələk şunda dbmi- 
nə, həta dəhe [сыја bəre plan 
hatijə qədandbne Ьь 21 sələfi/

Nəhija Basargecəreda :
Candbn paşda. dbminə (hatijə! 

qədandbne Ьь 37, 9 sələfi) fonda 
sərbəstije Ьь car sələfi hatijə bə- 
гэѵкыьпе.

2. Mərkəzkoma F. K. (b) Fb- 
Ibstane bəre éwlbn гь nəhikoma, 
zb nəhiiçrakoma, * zb direktore . 
mbskəne maşina traktora u гь 
təşkile səjasətije wan nəhija dxyə- 
zə, wəki wəxtəki kbnda 
candbna paize bbgyhezbn, 
sər həməki pak, 
кьп sərkarja xyə j
koixozada u sektora təkmalijeda.

3. Qurar te кыьпе sər həmu 
nəhkoma, nəhiiçrakoma u di
rektore mbskəne maşina traktora’ 
u sərkare təşkiləte sijasətijera bər 
həsav Ььдгьп, wəki bona candbna 
paize wö.dəki кьп majə, xəvat Ьь- 
həsavəki ysa fbrə Ьькьп, wəki 
xəvata plana, ja maji, nəhije іь 
cia, həta 25-e сыја bəre benə ky- 
takbrbne, 
ja paş.

4. Mərkəzkoma F. K. (b) hb-
şarəti'e dbdə, wəki kara qədandb- 
na plana candbna paize gərək 
benə qimət кыьпе, nə ky təne 
Ьь qədandbna plane, le Ьь we, 
wəki həmu xəvate rençbərije, je 
sale Ьь wera benə qədandbne (şo
ve paize səva candbna bbhare, bə- 
гэѵкыьпа fonda toxtm u təmbz- ■ 
кыьпа wan səva candbna bbhare), 
xəvat, je ky fərz u lazbmbn səva 
peşdabbrbna kampanja candbna 
bbhare 34 saie, je ky gərək 
bəst Ьькьп hasbləta qəwip u 
lund. t

xəvata 
bbdon 
qəwat

e hər / roza Іь

diagrams/ je ky éjan dbkbn dəs- 
tanlna so-vxoze, éjan dbkbn q.ə- j 
däncfena pfana u zedəjl qədandb- 
na xəvate.

'Te kbvş кьгьп, wəki kampan
ja candbna paizeda gələk şunda 
majə nəhije іь Içevane, Kotajke, 
Paşaluje, Axtaje u Basargecəre, 
Mərkəzkome qurar dbdə sər katb- 
be fbrqe nəhija u sər sədre nəhi 
içrakoma, wəki.

Nəhija Içsvaneda
Candun paşda dbminə; həta də

he сыја Uəre plan hatijə qədan
dbne Ьь 10 sələfi, həjə xyə-xyə 
cujin sərkari кгьпа canduna gyn- 
dije təkmaləda (həta dəhe сыја 

-bare plan hatijə qədandbne 
şəş sələfi) həta əbha nəhatijə 
dandbne plana şova paize.

Nəhija,-Paşalujeda
Sələfa qədandbna candbne 

lek numzə (7 sələf), həta 
сыја bəre toxbm Ьь dəh 
le fonda sərbəstije zi Ьь 7 
hatbnə Ьэгэѵкыьпе. /

Nəhija Kotajkeda
Sələfa qədandbna candbne 

mə, həta dəhe сыја bəre 9,6

j:je 
we, 

çure 
stən-

je.ky 
pəze

Ьь 
qə-

gə. 
dəhe 

sələfi, 
şələli

ке-
sə-

Merinos Pambule
Vedere hənə poste kyme ИВи 

xara“ u poste pəze „karakul 
ky sovzoze dəst anijə, Ьь 
wəki wəxte beranbsrdane 
wana u je mə təv kbrijə u 
dijə çtırəkə təzə.

Hənə hbrije baş u nərm, 
гь pəze inglizi lenkoln, zb
avbStsra’Jje Merinos u Rambule 
stəndbnə.

Hər дьіі gotne, şro vəksrune 
şunda xəvatcije ylmdarije, ja xyə
ji кгьпа pez, sovzoza Ələgəze, гь

le dəştada həta 5 e сы- ’ məra dbbbn həjata mala gyndija, 
’ wəki nişani mə bbdbn wi pəzi u 

Ььгьпа.
i

Mbskəne zonali ja sovxo
za Əiəgəzə xəvatəkə rbnd 

j peşda dbbə
j Mbskəne zonali ja sovxoza Ələ-
' gaze xəvatəkə rbnd peşda dbbə 

bona metizasiajeda (caxe bəran 
bərdane pəze mə dbdbn bər bəra- 

5
4

sər-
Ьь-

Həkoda kolxoz təşk=1 кьгьп
Həkoda da, KələŞbəgeda zi saz bə 

xoz, cawa ky gynde Həkoda
Nəhija Téline, gynde

Ьь sərkarja həv. Ləzgije Səfo saz
bu ^olxoz, 8 mal kətun kclxoke təşkil кьгьпе.
sədre kolxoze hatə k’əvş кьгьп

' həv. Əfoje Sblo u dəst candsnja
paize кыьп. Kolxoza Təline ko- ;
məxi da kolxoza gynde Həko bə- ј 
wa kolxoza təzə təşkil bujl.

Le lazbmə, wəki gynde Gəlto- ,

koi- . 
hatə

№ 49

Lazbmə gynde dunda guşki zi 
kolxoza təşril кьп.

Bona peşdabbrbna kolxoza Hə
ko, lazbmə, wəki gynde Gəlto u 
Kə^şbəge koməke öodbn kblxoze, 
bona candbnja paize wəxteda rund

i bqədinun. Əfoje RüSO-

Вьгьцз Angora

wəlate başqə, çürə wana 
də, səva çure baş peşda ben/

Bər tnə hənə isbate metizisiaje 
Ьь keşa xyəji gran u Ьь hbrije 
xyəji nərm. Çerbbandbna muskə- 
ne, ja ky karəkə bblbnd nişan da- 
јә, sala hatida gərək sovxoza 
Ələgəzeda bbdbn xəvate.

ns

xarajeda dbbə, Tbrkrnenbstanə) 
hatijə metizasia кгьр Ьь çure [pə
ze wəlate mə mazex u çure pəze 
Qərəbaqe, kizane karəke baş da- 
jə1 һып alije goştda, һып Àlije 
poste, hbm zi hbrije. Mə qbrarda- 
nijə salal934-a 500 pəze sovxo- 
ze bbdbn bər metizasiaje.

Pəze çure Leqkoln гь 40-50 
santimetr drezaji hrije wəkə həv 
dbdə, һыјја wan nərmə, le keşa 
wi pəzi zb 100 hsja 120' kilo jə. 
Dəwsa dnv, Ьоська wi həjə, Təv 
həv кьгьца çura pez lenkoln Ьь 
çure pəze mə baqbas dbdə hbrije 
rbnd u keşa pez zedə dukə.

Qıre Merinos-Rambulen ja avbs- 
traliaje, sale zb 10 həja 14 kilo 
hwlja baş dbdə xsəva секыпа cyxJ 
Zb’pəze Merinos u zbTçure pəze 
mə mazex əm dəstlnbn çurəki

ГЬП-' I

Linkoln
təzə, je ysa, wəki Ьь şlrdajina 
xyə, Ьь hbrija xyə zb mazex gə
lək zedə jə.

Pəze çure Prokos neziki çur₽- 
Merinos Rambulenə, hətta dreza- ' 
ja 8 s- m- hbrije dbdə, zb hbrija 
we şiviot hazbr dbkbn. '

Mbskəne bbzbne aqgorida 7 
zbne пег u 3 Ььгьпе me həq|, 
zb wi çurəji mə stəndijə 
kare ésbl u 4 kare metis.

Metis гь təvbuna év/іьп dbd&n 
muje nərm, qə:qaş, cbqas zi dija 
wan Ьь muje rəş Ььп.

Sovxoza Ələgəzeda gələk p^Ş- 
dabbrbnə xəvata selektsione çure 
Balbas. Cəwa ky bjanə Ьь qwàra 
Şewra Komisara isal balba$ te 
həsav кыьпе pəze çurəji. Lejn.ı>- 
ha Fblbstaneda pəze çure balbas 
60000 səri ten ə həsave. ч ,

Wəxtək şunda çure balbas 'Sə
rək əm təvi çure Lenkoln u Ram- 
bulen кьп, səva we, wəki çbrbban-

I dbn nişan dbd.ə ky Ьь dəsttme-

3 hiv
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ШИВА ТЕ öfA BBS NINO.
Tempe inglaba kulturaje gərək Ьь tempe сѳкы. ’’а sotsialistijera peşda hərren, rrwid təşkil kbn kbteb 

xana massarra' kbteba dəst Ьіпьп и Ьь kbteb xyəndbneva wana рак Ььгіьп gredane. ,
Bnerə

mazex

çerbbandbnd
sovxoza

pzisiaje goşte balbas 
dbha tém dbbbn.

Mbskəne zoqall 
metizisatsiaje gyhastijə 
Ələjjəze u kolxoz” u ferme xyəjl-
кыьпе pez nəhija Kotajke.1

Sovxoz 2ь çerb&andbna | 
Xrav ja sala par dors !

hblanijə / ;
Bona sovxoza '.Ələgəze .tbştəki \ 

behyrmətije bu mwar buna bərxa ■ 
ve bbhareda,. 2400 bərx тыаг j 
bun, əva jəka zb we peşda hat, İ 
wəki dəbr kem bu, gom u təwlə 
haləkl xravda bun u xyəjikbrbna i 
bərxa pak ninbu. Le həma 
kare sovxoze şaşije xyə rast 
nə, əwan^'dərs hbldanə гь 
par.

Le сь dbbezbn diagrame 
xoze u xəbərdana sərkare sovxo-

I ze həv. Barseq Avetisjan u pa- 
1 ləkom. Levcn Akobjan.

isal sovxoz Ьь dəbr sər- 
besto, gom u təwie дөгт

; u ronaji һөпә
Zb qədandbna plane göşt şun- 

da sovxozeda ve zbvbstane dbmi- 
! çə 12,000 səri pəz, le çije mə 
bona 17,000 səri jə.

Rastə, gom u təwlə кэѵпьп, 
le isal Ьь 70 sələfi hatbnə remont 

! кгьп, u hətta kytabuna məhe gə
rək Ьь təmaml benə remont кь
гьпе. 4 gom zi təzə Jj^tbnə ce- 
кігьпе, həvək İsal, le 3 həv z 
sala par.

Ələgəzeda dəwsa 400 hektarı 
902 hektar merg hatbnə drune 
(zb hektarəki Ьь həsava ortə Һа- 
ttijə stəndbne 25 p. gbha).

Zb 1200 hektari, sovxoze dru- 
I ijə 1050 hektar. Le kemdruna 
! Gərə’w maktob benə s z 
Г кьгьпе nav gynde цт- 

mançe kocərdı
N,əhija Qyrdyqulıjeda hənə gynd, 

1931 saieda nav wania 
j həbunə le isal tynnənə.
\ gynda Bezik, Sefiabat,

Cobankərə u QambŞİu; le ve aq- 
rije sərkare dərəça гопзје u nə- 
hije gydarije nədsnə sər wan gyn
da, bona hbldana nəxyənditije 1

Gərəke nəhikoma Qyrdyqulije 
bbfbkbrə sər kyrmançe kocər u 

' nəxyənditja wan,a. Lətifa Səfə

sər- 
кгь- 
sala

SOV

rujc H-a
i han Ьь hasbləta bblbnd hatijə tə- f 
! ma'm кыьпе u mə stəndijə [ 

63,000 put gbhia. Le plane silo- , 
se be kemasi hatijə qədandbne, 
dəwsa 200 toqn| hatijə hazbr кь-

i гьпе 30 tonn. Əva jəka ruje we 
i danə, wəki şinaje silose zh sov- 
I xoze gələk durbn u səva wd z 
; anina şinaje zéf bbha rutbni. Le 
! sovxoz gələk, çi dbdə silose bona 
! peşdabbrbna həbune, iəma zi kbvş 
f кы1јә sala I934-a çlje candbna 

şinaje silose bbdə fbrə кьгьпе, zb 
300 hektarl bbgihbnə' 650 hektar»

Kemasia dəbre İsal gərək Ьь 
ka be təmamkbrbne, le ka isal 
bolə*

Plan Ьь zedəjf hatbnə qədandj>- i 
ne sovxoz Zb candbna 300 hek- 
tari 14000 p. nam hbldajə. Zb , 
hektarəki stəndijə 10 tsentner gə- i 
пып, 9 tsentner çəh, -

Həmu plana Ьь zedəji hatbnə 
qədandbne, xen zb plane goşt, 
jek gərək be qədandbne. Dewsa 
11500“ kilo şir mə dajə 154,926 
kilo, dəwsa 29 tonn pəner mə j 
dajə 38,5 tonn,. Plane run nə da
nə mə, le mə bərəv кы!јә 1,8 
tonn run. Də^sa 115 stentneri 
hbrija bbhare hatijə dajine 121 
tsentner, dəwsa 41 tsentner Ььгі- 
je paize 62 tsentner, еь 64 tonn 
goşt, h£tta nbha hatijə təslim кь
гьпе 62 tonn, je majin hət
ta kytabuna sale we be təslim кь
гьпе. Zb 250 hektar candbna pai- 
zə 200 hektar hatijə candbne, 
hətta 20 e məhe je majin zi we 
be qədandbne. '

Sovxozeda səva pala u qyllbx- | 
dara hənə həbuna'başqə zi, cəwa j 

■ xyəjl кьгьпа sbnçana, moze hbn- J 
I дьѵ, celək, xbnzir, je ky rastə

5

V Krupskaja Etapa ihglabakultıiraje təzə
Əve havine xəvata baş sovxoz 

У 'Ixozada cu.
Kjar пэкь ty be təne əwə, wə- 1 

» kKwe d, 'гә9е^а dəstanin həbun,, 
, na, xen zi’’ we xəvatci hin dbvun 

сь çurəji’ Ьь Plan xəvata xyə peş- I 
, da Ььѵьп, tənəkəli xəvat nəcə u j 
j gblije dbne. j
j Əm zanbn, Ьь сь həsavi xəva- 
a həvra (bbkolektivi^ кь fab ri ka - 
da, zavodada dbcə əV net u fbk- 
re kəvn bbldbşinə, hblt’nə, U\ ry- 
həki təzə (pbslxolozlja 'təzə^ ko- 
lektlvi Ьь həvra nava xəvatcdjada , 
peşda tinə, wəki mbqabli htfbija j 
təkijejə fhəbuna nə təvaji^

Əva gblije hana пэкь ty be tə- 
n,e dərhəqa hblanina nəxyənditije- 
danə, jane dərhəqa şəre mbqablf i 
religije ^həbandbne) na, паһарыз i 
əwə, wəki émre mə hatijə gyhaè- j 
tbn u te gyhastbige alije xyəndb- 
ne u dəstanina kuiturajeda. Əm 
nezlki pbrsa dəstanlna kultura 
sotslalistije dbvbn.

Gyndije xəvatci kolxozada dbxəѵь - 
tbn bona Ььѵьп dəwləti,bəre zi nav 

j gyndijada dəwləti həbun, le wi caxi 
həbu xapandbn, dərəw, ѵыг, jəke 

i kədaje dbne dbxar u pbşti xəvat- 
■ cija dəwləti dbbun.. Mərve bəre 
> (kulak burzua) dbxəvbti, təne fb- 
: кы dbkbr dərhəqa çane xyə u 
j kara xyə, bona əwana cawa Ьь- 

кьп dəwltee dəst Ыпьп.
Le тэгьѵе naha, əw təv kara 

kollektive jə, kara wi u içara'kol- 
lektive jəkə, xyəndbn u kultura 
пэкь ty be təne bona wi mərijə>, 
na, bona dora wi, bona carhblqe 
wljə, ja rast zi zərbdare mə, əw 
glite peşdnbrbna kultura sotsia

xyə əwe xəvate peşda Ььѵьп»*
Massa əw xəvat peşda Ьыьп", 

( İəma zi wəlat bu wəlate xynəda- 
ra, naha 0ты dərbazkbrna təzə ' 
massa Ьь xyə dbéfrlnbn.

Bona peşdabrbna kultura mə, 
zanəbun u bbljanlja xəvatcija 
mərra Іагыпьп kbteb.

Wəki əm kbteba пэхипьп, bo
na net u fbkra mə peşda hərfə, 
əm пькагьп, inglaba kulturaje bi- 
п,ьп səri.

inglaba kulturae, bəre éwlbn гь 
mə dbxazə, wəki əm nəxyənditije 
təmamı bbdbn hblanine.

Həv. Lenin dbgot,—əw wəlate 
кь тэгьѵе teda пэ^уэпШі Ььп, w* 
wəlatida ^sotsializm пае секте. 
Ləma navə, сьткі sotslalizm Ьь 
dəsti massa fxəvatcija) te секыпе.

Wəlate məda, xəvatcije Uvaqa 
şewre' rbnd neziki əwi 'дъИ bun, 
İəma zi Ьь miliöna тэгьѵе nəx- 
yəndi bun xyəndi, wələte şewre 
naha Ьь hime xyəva xyəndijə.

Dəstanine ysa çymhyrjəte məda 
hənə, wəki bəre zéf paşdamaji 
bun. Lenaha Іагътэ Ььхипьп, hin 
Ььп cawa Ьькьпг wəki kbteb kare 
bbdə wana.

We şunda; naha Іагьтэ, wəki 
тэгьѵ Ьь xyə səri хуә^ bbxəvate. 
gələki peşda hərrə (Ььхипэ) , bor- 
çe kbtebxana məjə, sərkare we 
jə, тэгьѵа kbtebxahera bbdə gre- 
dane.-

Lazbmə кота Ьагьг Ьькьп, gə
rək коте ysa təşkilkbn, wəki hər 
тэгьѵэк qasi qəwata xyə, zanə 
buna xyə bbkəvə we коте, əw 
K>ma əw тэгьѵ teda hin dbvə, 
aqa y’lm dərbaz Ььп, Cbqa qəwəta 
wi dbgbhize, lazbmə şbxyle wan 
koma sərida pak təşkil Ьькьп.

Ve dərəçeda Іагьтэ rradio, 
; rradio gələki dbkarə ali massa Ьь- 

kə, bona aqble wana məwçut Ьь- 
və u əwana dbha rrbnd ben çer- 
vandbne. 1

Əm dbha xəvata xyə peşda bb- 
, ѵьп, peşda Ььѵьп inglaba kulturae 
I Ьь tempe bolşevikije təzəra.

j

I yt>V, ЪСІѴЛ, ЛО114-1І, JW

' isal кетьп, le sala hatida gərək . isthsnə, zərbdare kultura xyə,— 
Ьь dy qati benə zedəkbrsne.

Nəxyanditi dan hbldanə
Həvale Karapet Stepanjan - zb 

alije nəhikoma Əştərəke hatbbu 
kbvş кыьпе, wəki nava 12 zome 
kyrmançada, Jb Ələgəze, təşkil 
bbkra коте hblandbna nəxyəndi
tije. Ysa zi həv. K,Stepanjan əw 
şbxyəl təşkil кы, təslimi həv? 

Məhməde évdo кы. Mémsd Ê0 
məri dbda xyəqdbne, гь wi 60 
mərvi 46 тэгьѵ hini xyəndbne 
bun, le 14 məri niv xyəndi bun.

Həv. Məməd Ьь tempe balşe- 
'vikije isal şbxyəle hblandbna nəx
yənditije peşda Ьы. Ç. Gztnan-

I

məktəb
Zb wan
Ərdəşər,

xəvatcija.
Nəpaki, mbrrdarri zb nava 

dərte, əm tbme avaije xyə, 
msz xyəjl dbkbn, diware xyə 'sə- 
wax dbkbn, spidbkbn u 
dbne.

Həv. Lenin dbgot, - «əm 
гьп wi cax’ nəxyənditije zb

I bbdbn hblanine, kənge massa Ьь

mə 
tə-

gblije

dbka-
orte

На?ъг кгьпа kadra səva kolxoza
■ xyəlije Rəwaneda kyrse dy məha 

təşkil dbkbn səva hazbiкьгьпа 40 
mərija.

Bona wan kyrsa te bərdaqe 
53, 400 manat рәгә.

I Səva Ьагыкыьпа kadre kolxo- 
j ze kyrmança, səva hazw кгьпа 
I aktlve kyrmança, bona ’ xəvate 
■ gynd, məha cbləda təşkila kadra, 
; ja Mərkəzkome u je Komisarjata
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dtare Şəro

Məktəba
-9

Məktəba kolxoze

Gərəke Ьь dəsti nəhikome fbr- | 
qe benə sorkbrne sərkare poşta •’ 
u gazeta jeky gydarije nadbne sər , 
gazete kyrmança^ ’

Wəkl wəxteda xəvatcije kyr- 
mança nəstəndbnə u г nəhatbnə 
gbredane gazeteva: we şunda əw 
pajcije məjə xyə nbvisinəzi, əwa- 
na paki gazeta nastinbn, əva jəka 
sbst dbkə pəji cujine pajci u ть- 
qalədara bərb „Rja Təzə" u(xə- 
vatclje we. Lazbmə bəre dwlbn, 
organe məjə nəşre u təşkilate 
fwqe nəhija, gyndaday paki gyh 
bbdbn „Rja Təzə“ u’ Ьэіакьгпе 
nav xəvatcijada.

J

kolxoze
gynde məda hä- 

tijə секыьпе,
, Zaro u çahbl gbşk dbCbne;

Əşq. u hə was danə sər xyəndbne 
Hin dbbbn y’lm u zanəbune.

Məktəba mə car dərəçəjə, 
Tdv dbzərbqin» şuşa u pənçə- 

>■ rajə, 
Teda te qirinja qiz u kyrajə, 
Əşq kətijə dble xəvatcijajə.

DbCbnə məktəbe kəsib, nivcə u 
batrak,

■ V Л

, Gbşk həvra dbxunbn\bb jək tbvaq; 
DbCbnə məktəbe gbşk kolxozvan

u təkmalə, -
• Wəki dbha zedə кьп xyəndbpa 

dəjndarə.

Xəvat gynde kurokəneda
Nəhija Vaojpate, gynde IÇurəkə- 

neda gyndi he Ьь xyəlijeva nə
hatbnə gbredane. Əwana mina bə
re bbhare dbCbn zozana, paize 
tenə gynd. Le əwana dəste xyə 
zb kocərije nakşihbn. ’ Ədəte kəvn 
nav wanda həjə.

' Gynoda cənd male kəsiv hənə, 
əwana dxyəzbn ЬьЬьп kolxoz, le 
male dəwləti nav wanda provaka- 
sije dbbbn, nahelbh əwana kolxoz 
təşkil Ьькьп. Dərsdare gynde Ku- 
rəkəne həv. Romije Həso peşja 
wan provakasia şər dbkə. Nbha 
gyndije kəsiv Ьь sərkarja Romije 
Həsən һагы dbbbn bbbnə kol
xoz. Lazbmə nəhja köməki bbdə

/ wana.
Mbqalədar Çəlkoje Ozman-

Sərkare poşta u je ga
zete nəhija gydarije kem 
dbdbn sər mbqaləci u пь- 

visarcije kyrmança u j 
„R. təzə“ I

Əm hbldbn cənd nəhija je ky 
iehənə 10-12 gynde kyrmança, 
ie gazeta „Rja Təzə“ nastinbn, 
bona cijə?—

Bona wejəkejə, wəki sərkare 
poşta u je gazeta 1ь nəhija nav 
tblijara we xəvate dbnerbn, nax- 
yəzbn rozəke dyda səre xyə be- 
şipbn, hərnə nav gynde kyrman
ça, wana gazeteva bbdbnə gbre
dane.

Məsələ, əm xəvərdbn sər cənd 
nəhija: Qyrdyqulije hənə 9 gynde 
kyrmança, təne gazetəkə „Rja 
Təzə“ dbstİDbn, Qəmərlu7-8 gyn- 
dbn, əw-zi jəke dbstlnbn, Vaqpat 
4 gyndbn Ьь 100°/e-i hastinbn; 
gəlo nəhikoma fbrqe сыа gyh na- 
də bəlakbrrna gazeta «Rja Təzə“ 
nav xəvatcije kyrmançada.

Ə. Ş.

Şowtandbn
Nəhija Aqbarane lb gynde Qym 

daxsaze, 14-e сыје bəre, еѵаГё 
Sbhəta 8-9 ады bərdan ^hyndyre 
mala Зьѵьке Dəwteş hərdy cévl 
хапьтапе wi şəwbtandbn. Зьѵьк 
cubu Tbflise. dbzmbne' wi we jə
ke qədandbnə. Lazbmə məhkəma 
nəhije bb təşkilətava lb wan məri- 
ja Ььдэггьп ЬьѴіпьп, «je кь Ьь 
dbzmbnaja hardy cdvije avaje həv. 
Зьѵьк şəwbtandbnə.

Tbvaqa Şewreda 
Магке təzə

Bona hyrrrəta frina əwlbn rstra- 
tosate Tbvaqa Şewre Komlsarla- . 
ta Poşte marke təzə bərdbdə, Ьь 
qimətl 5,10 u 20 kapeki. Markə 
Ьь qimətl 5 u 10 kapeki gərək 
benə bərdane Ьь tiraza 100 hə- 
zari, le je 20 kapekije Ьь tiraza 
30 həzari. Sər markə gərək be 
nbvisare stratostate „СССР-ипь- 
visare han „19 kilometr - 30-e 
məha Ilune*

, Mädənə məzbn je хуәје 

j Tacikbstane mbşrbqda(sər ciaje 
: Xoça— Muminəjan bunə mddə-

ne xyəje. Вь fbkra le nherandb- 
na ylmdara vedəre гь 30 miljarti 
hətta 42 miljart tonn xyəj hənə.

Вәг Ьь təv кьгьпа bəhra Spi 
u Baltik

' 127 komçahble dərbdar zb ba- 
zare Leningrade cunə nherandbna 
təv кгьпа bəhra Spi u Baltik. 
Ekskursiaje han .təşkilkbrbnə bo
na 15 salja komçahbla.

Mala texnikaje səva çahbla

Moskvajeda bona çahbla u хсг-
ta яМаіа texnikije" hatijə һагы i jeda firma məzbn Vestlngauz 

! кьгьпе. Oded^başqə-başqəda gə- ‘ dbxəvbtinə, je ky pəra 
• . rək labratoria u kablneta һахы ' he dbkə pəra həsav dbkə, 
■ Ьькьп sər Cbqle başqə-başqə je çure pəra angori qiməta xyə 
’ i texnikaje. Te təşkilkbrbne kabine-

I ta bbljane çahbl. „Mala tcxnlkaje« 
j rozé gərək qyllbxi 400 zara u ça- 
htla bbkə.l

Qbrara Şewra Komisara u Mər- > 
kəzkoma fbrqe je Tbvaqe „dərəq ■ 
peşdabbrbnazxyəjikrbqa tarbşada»7 
гекә kbvşə bona sovxoza u 
xoza.

Nişandajjna we qbrare 
wəki Ьь qədandbna we qbrare 
„ЬьдьЬізьп dərəçəkə ysa,

j

'%kol--

zi həjwan<

xyəjikrbhä j 
sotsialistijç ; 

qəwin. Sov* i

Lazbmə tarbşa gem u təwlada av btdfcn, kema- 
sija dəbr təmam Ькьп

pbrsa xyəjikbrbna tarbşa ve zb- 
vbStane qəwin u bərk datinbri 
peşja həmu təşkiləte şewre u fbr» 
qe, wəki səva zbvbstane dəbre 
bbdbn hazt>rkbrbne, wəki dəbr Ьь 
ratsionali ЬьхэѵьНпьп, tarbş pak 
ben avdane.

Lazbmə ərqe cuk Ьькоіьп, zb 
çəwa ave Ьіпьп дот u təwla, gon 
u təwlada gərək куггьпе ave ha- 
zbrkbn bona av zəlal u təmbz 
bə, тэгьѵ dkarə гь çəwe hətta 
доте kiziné (trubə) dərbaz Ьькэ.

Вь hər çurəji gərəke Ььхэѵь- 
tsn, wəki доте təzə nəziki ave b 
benə секыьпе. Le həma Һһпә/ 
kolxozada dərəçe ave ysanbn, wə- к 
ki av nezlki təwlara dərbaz dbbə 
u əwana fbkr пакьп ave dərbazk 
дота Ьькьп u wedəre 
xyə av bbdbn.

Bona peşdabrbna 
malhəbuna tarbşa je 
lazbmə baza dəbre, je 
xoz u kolxoze mə gərək nahadà 
həsav ЬЬіпьп, ська dəbr hətta 
bbhare tera tarbşe . wan dbkə jan : 
na, demək hətta тәһа nisan<«. 
Hərke ky əjan bə, wəki dəbr|?i 
wan kemə, dəbr teri tarbşa nakəyj 
wi caxi gərək əwana nahava də?t’ 
ре кьп dəbra kem dəst хьа, ha* 
zw Ьькьп. Gərəke xəvata lodzç 
mbqatbuna wan bir пэкьп. Dəbra 
ysa, cəwa ky sblqə, kyspə, silosa, 
u је dbnenə gərək bhelbn səw 
məha adare u nisan e, demək bo- - 
na we wəxte сь cax tartş dbze r 
u сь cax гакьгьп u şove bbhaıe! 
dəst pe dbbbn.

Səva candbna bbhare gənkİ* 
baza dəbre be Ьагыкгьпе, je куп 
gərək be başqə кгьпе, ysa zi dəb- V, 
re başqə gərək be һагы кыыг&л 
səva celəke zaji, пігкьгага u je| 
majin. • I

Təşkiləte mə sijasətije, је тьз-^ 
kəne maşin-trakıora, sovxoz 'ut 
kolxoze mə, ysa zi həmu təşkih-b 
te mə şewre gərək wan roze п;-Ь 
zikda sər wan hərdy pbrsa b$ə-:>; 
кьпьп, fbkr кьп cəwa ky xəvat Л 
dbxyəzə u dəst Ьь xəvate Ьькьп. 1

əwə, i 
əme I 
wəki 

pensalja dydjada па^ые mə u kə» < 
rije mə Ьь hər ajjava zedə u zéf 
Ььп, ferme секыпа run-peiner 

hasbləte xyə ysa u əwqas zedə 

кьп, wəki Ьь masştaba tıəmu 
Xbvaqa Şewre рыза kembuna [tıəj- ı 
wanət be kytakrbne, ysa cəwa ky 
əve jəke fbrqe кы u qedand həm 
Çbvata pençsalja éwlbnda bona 
kytakrbna problema (pbrsa) qan 
fzb, qbrare konferansa fbrqe je 
17-a). j

Вь we jəke djanə, wəki səva - 
peşdabbrbn u zedəkrbna xyəjikrb- 
na tarbşa ctqas fərz u lazbmə 
qbrare Şewra Komisara u Mər- 
kəzkome fbrqe Həmtbvaqe. ş

Le əw xəvat u кгьп, je ky nə- 
hijada bona xyəjikrbna tarbşa hə- ; 
nə, nişani mə dbdbn, wəki qbrare 
hykməte he əwqas zi nav massa : 
u nav xəvata xyəjikbrbna tarbşada i 
nəhatbnə f;ə кгьпе, nəbunə goşt 
u xun nav xəvateda.

ı Əva jəka Ьь we jəke izbat 
I bə, wəki həta iro zi gələk 

xoz u kolxoze nəhije Gorise, Içe- 
vane, Abarane u Stepanavane 
bazaje qəwin je dəbre təşkil nə- 
кьгьпэ, gom u təwlə һагы пэкь- 
гьпэ, je təzə сепэкыьпэ, pbrsa 
avdajina tarbşa u cənd pbrse dbne 
fərz bona xyəjikbrbna wan nəda- 
пә kytakrbne.

Səva we jəke zi əm tenə sər 
we fbkre, wəki «xyəjikbrbna tarb
şa nav rençbərije wəlate məda 
ebqləkə sbstə u pirsəkə хь һә~ 

muşka fərztbrə, edi wəxtə, wəki 
Pbrse һап Ьь təmamja xyəva be 

• danine peşja təşkiləte fbrqe uxyə- 
јјкгыза tarbşa be danine sər dərə- 
çəke şbxyəli (yançjan).

Wəki əm glije həv. Xançjan 
fronta xyəjikbrbna həjwanətdabkar- 
Ььп bqədinbn, səva we zi iro əm

db-
S0V-

Ил? fnjdiida ш cl^rı.

Maşine həsavdar- - Amerika- I 
ma- ı 

I Çb- I 
hər ! 
da- j 

pəre ;
pəra

tinə sər həvdy. Maşine һап 
hər çurə kassa xyə vədbkə, 
bərdbdə, hbldbdə u dlsa dəri da- 
dbdə.

Оэпьте 5 həzar sali. - Ньп- ’ 
dbstanèda Ььп qate érde gən^m ı 
ditbnə, js ky penç həzar sal ma- ? 
bu Ььп érde u xrav nəbubu. Wfex- 
te ky дэпьте ham avitbn,"~w 
pak şin bu u hasblətəkə rsnd c'a ■
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