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1920-меш ҫулта
В А К  Х А Л Ӑ Х С Е Н  К О М И С С А Р И А Т Е  Ҫ У М Ӗ Н ^ И  Т Ӗ П  

^ Ӑ В А Ш  П А Й Ё  К А Л  А  Р А  К  А Н

шурнал уиахра,
П ӖР ХУТ ТУХАТ.

Ш у р н а л  ҫ и н е  ҫ а к  ӗ ҫ е е м  ҫ и н ^ е н  ҫ ы р а ҫ ҫ ӗ :  1) Канаш ирӗкӗ ҫӗр 
ӗҫне тӗреклентерес тёлёшпе мӗн тунине ӑнлантарса; 2) тырй-пулӑ, ҫаран-утӑ акса тӑвас- 
сн ҫинцен; 3) выл,ӑх--ррлёх усрас ӗҫе Йусасси; 4) ^ӑхӑ-^епӗ, хур-кӑвакал усрасси; 5) сат- 
пах^а тӑвасси, вёсенце тӗрлӗ ҫимӗҫ ӳстересси; 6) пыл-хур^бсем усраса ӗр^етееси; 7) ко- 
оператсн, ерттелсем. сойуесем, т. ыт. ҫин^ен те; 8) тёрлё тлр-^ёртен сыхланасси, вёсен- 
т;ен сываласси, вылуӑх-т,ёрлӗхе "ррсенцен упраса усрасси; 9) Тӳре-шара, саккунёсем (ҫӗр 
ӗҫӗсем ҫин?,ен); 10) ҫӗр ӗҫлекенсен пурйнӑ.ҫӗ (вак стаМасем); 11) тёрлӗ ӗҫсем ҫин^ен;
12) ретаксине пӗр-пӗр ӗҫ ҫин^ен ыйтса йаракансене хирёҫ тавӑрса калани (пуштӑ)
13) пӗлтернисем.

Ш у р н а л а  ҫ а к  ҫ ы н с е м  е о т р у т н и к  п у л с а  ҫ ы р а ҫ ҫ ӗ :  Андреев Н. А.
вёрентекен. Андреев 0. А „ ҫеминарин-р вёрентекен. Боль К. Г., прохвес. вы^ӑх-^ӗрлӗх 
$ирӗ ҫищен. Быков А. Т., ретактӑр. Быков П. Ф., пах^аҫӑ. Васильев М. В., стутент. Вирь- 
яльский В. С., ретаксн ҫӗкреттарӗ. Григорьева А. Г., стутенккӑ. Дернов М. А., хурт ты
такан. Димитриев Н. Д., стутент. Иванов Г. И., (кооператси, ерттелсем ҫищен). Краснов
В. Т., куҫаракан. Лукин А. Л., („Шурйм Г1уҫ“ ретактйрё). Львов П. 3., (сӳс-кантйр акса 
тӑвассн ҫнщен). Меценатов Н. С., „Канашрн" сотрутник. Попов Ив. П., прохвес. вы- 
.^йх-'Бёрлёх усрасси ҫштҫен. Шумилов С. Л., сат ӗҫӗ, хӑыла тӑвасси ҫин^ен, Эльмень Д. С., 
Т)ӑваш Пайне пӑхаканни. Ятман Я. П. Тата ыттисем те.

Шурнала ҫапма йышӑннӑ статйасемшӗн текрет тӑрӑх укҫа тӳлетпӗр. 
Статйаеене ҫак атрӗспа йамалла: Г. Казань, Чернышевская ул., д. 23 ре
дакция „ А Н А “ .

Шурнал ретактӑрӗ А. Т. Быков.

<Реп)агҫсарегҫ гҫалагҫа.

„АНА“ шурнал ретакси хӑйён сспрутникёсемпе 
■ ӑ̂ваш акрономсене шурнал вадои кашни уйӑхра 
статйасем ҫырса йама 'ҫӗнет. Шурнала ҫыракансем 
нумайӑн п}мсан тин, вӑл ^ӑваш хресрен халӑхне усӑл- 
лӑрах пулма пултарат. Пурте, ^ӑваш ӗҫ-халӑхне вӗ-
рентсе, куҫне уҫма васкар!

р е  такси.



Пӗтӗм Раҫҫейри Еҫ тӑвакан Тӗп Комиттетпа Халӑх 
Комиссарӗсен Канашӗ А В Т О Н О М И Л Л Е  ' ҪАВАШ 

О П Л А Ҫ Т Е  тӑвасси ҫин^ен йышӑннӑ

р о е т э д ю р / ш н и .
Пӗтӗм Раҫҫейри  Ӗҫ тӑвакан Комиттетпа Халӑх К ом иссарӗсен  Ка- 

наш ӗ ҫапла постановлени  йышӑннӑ:
1. Раҫҫей Х ветератсийӗн Сотсиалисӑмпа К анаш  Респупликкин Пайӗ 

ш увӗпе Я втоном илле 'Бӑваш Оплӑҫтӗ тумалла, ун атминистратсийӗн  
тӗп вырӑнӗ Ш упаш карта пулмалла: О плӑҫте кӗрекен ҫӗрсем: Хусан  
кёпёрнин'вен— Ҫӗрпӳ, И етӗрне, тата Ш упаш кар уйесӗсем  пӗтӗмӗш пех; 
ТЗикме уйесӗн^ен: Мӑнал, Сӗнтӗр, К ӗҫнерни, Шуртзэ, Пушкӑрт вулӑсӗсем; 
Т)ӗмпӗр кӗпӗрнин, Кӑрмӑш уйесӗн^ен: Ятай, Кӑрмӑш, Улхаш  вулӑсӗсем; 
Пӑва уйесӗнъен: Хомпуҫ-Паттӑр, Мӑрат, Турхан, Ш ӑмӑрш а, тата Ш амкка  
вулӑсӗсем.

2. 'Бӑваш ОплӑҫтӗнтзИ К анаш сен  1-мӗш  С йестне пухаттзен Я втоно
милле 'Бӑваш О плӑҫтӗн ирӗкӗ Ревсхьутсилле Комиттет аллин'Бе пулмал
ла; ТЗӑваш О плӑҫтӗн^и К анаш сен  1-мӗщ  С йестне пухасси, тата унтлӑен 
Оплӑҫтри й ӗрк ен е тытса тӑрасси Ревотьутсилле Комиттетӑн ^и малтанхи  
ӗҫӗ пулса тӑрат. Иӗрке тытса тӑрас тӗлӗш рен Ш упаш кар уйесӗнт.и Ӗҫ 
тӑвакан Комиттетӑн аппаратӗпе усӑ курмалла.

3. 'Бӑваш Оплӑҫтӗн"БИ К анаш сен  Сйес^ӗ Я втоном илле Т)ӑваш Оп- 
лӑҫтӗн Ӗҫ тӑвакан Комиттетне суйлат; ҫав Комиттет К ӗпӗрнесенъи Ӗҫ 
тӑвакан Комиттетсемпе пёр тан пулат.

4 . 'Бӑваш О плӑҫтӗн ти ккисене тӗплӗрех тунӑ тухн е тӗрлӗ ы йтусене  
тума Респупликкӑ аш ӗн ти  ӗҫсен е туса тӑракан Халӑх К о м и с с а р и а т е  
Вак халӑхсен ӗҫн е тӑвакан Халӑх К о м и с са р и а т ^  пӗрле К омиҫҫи тумалла.

Пӗтӗм Раҫҫейри Ӗҫ тӑвакан тӗп Комиттетӑн П ретҫетатӗлӗ М. Калинин.
Халӑх К ом иссарӗсен К анаш ӗн П ретҫетаттӗлӗ в .  У т ьй а н ӑ в  (Л е н и н ) .

П. Р. Ӗҫ т. Тёп К. Ҫекраттарӗ А. Йенукитҫе.

п г т т о т

I  Н  ш 13)
Ҫу-Утӑуйӑх..
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Ҫӗне пуранаҫа пурте пуслар.
А . Б .

кӑтарнӑ пек ӗҫлекен  Канаш  ирӗкӗ 
ӗртм е уйӑхӗн 29-м ёш  ку- ан^ах пире; тӗрӗслӗх ирӗкпе ҫутӑ- 
нӗн"Бен "Бӑваш хресрен , лӑха пама пултарат. Ёлек хёсёкпе 
ӗҫ-ҫы н н и н  тем иҫе ем ӗр тӗттӗмлӗхре тытса усранӑ халӑха 
хуш ш и кӗтнӗ ӗмӗТ}ӗ ҫитрӗ. вӗрентсе, унӑн хуҫайствипе пурӑ- 

П ӗтӗм Раҫҫейри  Ӗҫ тӑвакан Тӗп нӑҫне йусама та К анаш  ирӗкӗ ан- 
К омиттетпа Халӑх К ом иссарӗсен  ТЗах пултарат. Халӗ ӗнтӗ, ^ӑваш  
К анаш ё АВТОНОМИЛЛЕ ЪӐВЯШ  хресъенӗ авалхи тён^е пурӑнӑҫӗн- 
ОПЛӐҪТӖ ҫи н ^ ен  текрет кӑларса, • ^е н ’ унӑн йӑлисен^ен  пётёмпех  
■ҫӑваш ӗҫ-халӑхн е хӑйӗн ирӗкёпе уйӑрӑлса, хӑйӗн пурӑнӑҫне хӑйне 
пурӑнӑҫне хӑй ал л и н е парат. Халё кирлё пек туса, тён^ери куцттур- 
тин ёнтё, пирӗнш ён  Т)ӑваш семш ӗн нь,й халӑхсем пе п ёрлеш м е пулта- 
реводэутсин ҫветтуй сӑм ахӗсем : П у р  рат. Т)ӑваш халӑхӗ умӗн^и пурӑ- 
ӗ ҫ л е к е н  х а л & х с е м  т е, п у р  й енд ен  нӑҫ ҫулӗ ҫин^и алӑксем йарах 
т е т а н  п улт г.р , тийекен  лосунксем  уҫӑлса карӗҫ, вӑл хӑйӗн пурӑнӑҫне 
вы рӑна килъӗҫ. Ан^ах, ҫакӑн пек х^й тума ирӗк ил^ӗ. Ӗлӗкремпех  
ирӗке пире, ӗҫл ек ен сем п е хресрен- ирӗке йуратнӑ •ҫӑваш халӑхӗ хӑйӗн  
се н с е и  суйланӑ К анаш  ирӗкӗ кӑна ирёкне хытӑ сыхлӗ. 
пама пултарат. * Ӗ м ӗртенпе ӗҫ ҫи н ^ е пиҫнӗ 'Бӑваш

Пӗтӗм тӗнъери ӗҫл ек ен сем п е хре- хресъен ҫы ннё, хӑйӗн Я втономилле  
съ ен сен е  капиттал аллин^ен  хӑ- О плӑҫтӗн^е пур хуҫайствӑна ҫӗнӗ  
тарса, ӑна хӑйне тивӗҫлӗ ирӗке йӗркепе пуҫласа йарса, ҫӗр  ӗҫне  
пам а та пӗр ком м унистсен партти хӑпартса йарӗ.
ҫех  пама пултарат. Ёлёкхи патш а- Х ресрен йулташ сем , еси р  пурте 
сем п е улпутсем пуҫ пулса тӑнӑ ^ух, лайӑх пӗлеттӗр, пирӗн ҫак ҫамрӑк  
пирён пек сахал, тӗттӗм. халӑха О плӑҫтре ҫӗр  сахал. Анъах та епир  
таптаса ан'Бах пурӑннӑ, ӑна пӗ- унш ӑн п уҫсен е усмӑпӑр, ал сен е  
тер есш ӗн  кӑна пулнӑ. П ирӗнтен йамӑпӑр. Иапала нум айин^е мар 
хы рса илес пулсан вёсем  пире телей , унпала пӗлсе усӑ курнин^ен  
лайӑх пӗлнӗ, пире парас пулсан, килет. Й апалапа усӑ курма пёл- 
й е хамӑр ы йтсан— вёсем  пире пёл- м есен , нум айинъен  те усӑ ҫук. Ӗҫе 
м ен, курман пулнӑ. Пёр комму- м айне пӗлм енрен , асап л ан са  ҫеҫ  
нистсен прокрамми ҫи н ъ е ан-Бах пурӑнан.
пирён  пек пёт}ёк халӑха ҫӑласси, П ирён м алаш не пур ӗҫе  те ха- 
ӑна ҫутта кӑларасси ҫинъ ен  калэт. мӑрӑн тумалла пулат. Хуҫайствӑна  

Ҫав прокрам м ӑна пӑхӑнса, вӑл йусаса, ӑна хӑпартса йама пирӗн
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хамӑрӑн О плӑҫтре калама ҫук ну
май ӗҫл ем ел ле килет. Хамӑр пур- 
нӑҫа ҫӗн етсе йусаса йама, ун урлӑ 
пӗтӗм оплӑст пурӑнӑҫӗпе унӑн про- 
мы ш ленностне хӑпартса йарас пул
сан, пирён калама та ҫук нумай  
вӗренес пулат. Хамӑр хуш ӑран ъ&- 
ваш пурӑнӑҫне пӗлекен, ӑна пур 
йенден те пулӑш ма хапӑл пыракан  
вёреннё тӗрлӗрен инш енерсем , тех- 
никсем, тухтӑрсем, акроном сем , та
та нумай тӗрлӗрен ӑстасем кирлӗ. 
Халё вёсем пирён сахал, пулсан та 
нумайӗщ ӗсем хамӑр хуш ӑра мар, 
вёсене пирён хатӗрлес пулат, пухас 
пулат. 'Ҫӑваш халӑхӗ пётёмпех хрес- 
Бен пулин те, вӑл ҫӗр ӗҫл ем е й у
ратат пулсан та, унӑн пӗр ҫӗр  
ӗҫне вёрентекен (йе урӑхла кала
сан ҫедск о-хуҫай ств ен н и ) шкул пул
ман. М алашне* ёнтё, Т)ӑваш ӗҫ-ха- 
лӑхӗнъен суйланӑ О плаҫтӗн испол- 
нитедзни комитетри ҫы нсем ҫав  
ш кулсене те уҫса пама тӑрӑшӗҫ. 
Пирён пек сахал халӑхлӑ пӗ-Бӗк 
патшалӑхсем тӗнтзере сахал мар. 
В ӗсенъен пурте тен ӗп е пӗрех кухьт- 
турный халӑхсем, ҫавӑнпа та вё
сен хуҫайстви те лайӑх, пурӑнӑҫӗ 
те ҫӑмӑл. Пирӗн "Бӑваш халӑхӗ те 
малаш не хӑйӗн О плаҫтри пурӑнӑҫне 
пё-^ёк Тани, йе Хвинлянти пек ту
са йама пултарат, епир  ӑна хытӑ 
ӗненетпӗр.

Халӗ пирӗн ҫёнӗрен  пулнӑ Оп-

лӑҫтри мӗн пур ӗҫе  ревохьутсилле 
комитет туса тӑрат. Х ресвенсем  уй 
ӗҫ пухса пӗтерсен Оплӑҫтӗн 1-мӗш  
сйесвӗ пухӑнмалла. Вӑл сйестра  
вара оплӑҫтӗн ӗҫн е туса тӑма 
исполнитеД)Ный комитет суйласа  
хӑвараҫҫӗ. Ан^ах та суйлакан ӗҫ- 
"Бӑвашӗсем! Кун пек пысӑк сйест- 
сен е суйланӑ т у̂х пуш ш ех те асӑр- 
хаса суйлӑр! М алаш не пирён ҫав  
суйланӑ ҫынсент^ен хамӑрӑн пурӑ- 
нӑҫа йусаса, ура ҫи н е тӑратасси ки
лет. Лайӑх ҫы н сен е суйласан ха- 
мӑрӑн хуҫайствӑпа, оплӑҫтри мӗн  
пур ӗҫе те "бас йусаса йарӑпӑр.

Х ресрен йулташ сем! Хамӑра валз- 
1Ьи епир илем ле, канлӗ пурӑнӑҫа  
Л орансен п ан ёсен е, тата ҫавӑн  
пек таркӑн йенралсен^ен  пухӑннӑ  
хура ҫӗлен  - калтасене пётерсен  
тин тума пултаратпӑр. Халё вёсен- 
"Бен пирён маттур хёрлё ҫар  нумай  
хул асен е тасатрё. Пирён кунта 
ты лӑрисен йаланах хронта пулаш са, 
унпала пёрлех ӗҫл есе пымалла. 
П ирён хронт тутӑ пулсан, епир ун
пала алран-алӑ тытӑҫса ӗҫл есе  
пырсан, хамӑрӑн тӑш м ансене "Бас 
пӗтерӗпӗр. Ун "Бухне вара хамӑр  
пурӑнӑҫа, хамӑра кь*рлӗ пек тума 
пултарӑпӑр.

Сывӑ пултӑр пирён, похьак панё
сен е таптакан маттур Хӗрлӗ Ҫар!

А втоном иллӗ 'Бӑваш О плӑҫтӗпе 
•Бӑваш ӗҫ-ҫы ннӗ сывӑ пултӑр!

Ӗмӗрне ҫӗр ҫин^е ^акаланса иртерекен ^ӑваш хрес- 
^енӗ! Халё тин есё, ирӗке тухса хӑвӑн пурӑнӑҫна ху ал- 
луна илтӗн. Малашне ху хуҫа пулса, пурӑнӑҫна йусаса йар. 

Пӗтӗм тён^ери ӗҫ-хӑлӑхне ҫӑлдкан Ш-мӗш ИНТЕР- 
НАТСИОНАЛПА АВТОНОМШЛЕ ̂ ӐВАШ ОПЛ АҪТЁ 
сывӑ пулздӑр!
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Ҫӗре еҫлесе аванлатасси ҫинт^ен.
И. Ш улов.

йнлантарса калани.

„Ҫӗр ӗҫне науккй каланй пек 
ӗҫлеме пёлнп пит кирлӗ; пуе- 
килсенфен вӑл ӗҫе вӗренсе ҫнтейес 
ҫук. Тӑпранӑн тырра-пулла ӳсте- 
рекен вйй-хӑватне упраса нумай- 
лантарас тӗлёшпе, тӗрлӗ ҫӗртп 
ҫёр ӗҫлекенсем мӗн майлӑ ёҫлесе 
пӑхнине, кӗнеке ҫинфен ант,ах 
пӗлсе ҫитме пула-!’. Вара мён 
кирлине йышйнса илме те ҫӑмйл“.

Л . У1. Хостычеб прохвесеор.

„Ҫёре аван ака-пуҫпе сухала- 
сан, савӑтра тунй тислёк ҫите- 
лёхлё тйксан, фи аван вйрлйх 
суйласа илсе аксан, хресфенсен 
халё 30—40-шер пйт тухакан 
анисем ҫинфе икё хут ытларах 
тухакан пудӗ-ффӗ“.

X . Чупроб врохвессор.

Ҫӗр ӗҫӗпе тытйнса таракан Раҫҫей 
респупликкинфе хресфен хапӑхӗ пу- 
ганфен йышлӑн пурӑна*. Ҫавӑнпа, 
Раҫҫей халӑхӗ тутӑ, сывӑ, тӑнлӑ, тӗ- 
реклё, телейлӗ пултӑр, тийекенсем 
пурте ҫӗр ӗҫлекенсен пурӑвӑҫне вӑй- 
лӑлантарасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ, ҫӗр ӗҫлесе 
пурӑнакан хресфенсен хуҫайствине тӗ- 
реклӗлентерме, тырӑ-пулӑ вӑйлӑ пу
лакан тума ӗмӗт тытаҫҫӗ.

'Ҫӑнах та пирӗн Раҫҫейратырӑ-пулӑ 
пит нафар ӳсет-ҫке; ытларах та кала
ма йура*—пётём тёнфипе те пирён- 
нешкел нат,арри сахал тупӑнат. Пирён 
пур ҫынсенне пёр ҫёре шутласан, те- 
ҫеттинрен вӑтаммӑн 40—50пӑт тухат. 
Йут патшалӑхсенфб ҫавӑн пек сахал 
тухнине филлай пулат курмай. Унта, 
вӑтаммӑн хурсан, хӑш патшалӑхӗнфе 
70—80 пӑт таран, хӑшӗнфе— 100 пӑт

таран, тата хӑшӗнфе 120—130 пӑт 
таран тухат, теҫеттинӗ ҫав виҫех 
(2400 тв. фалӑш).

Ҫийӗнфен тата калас пула*, унта, 
ҫав йут патшалӑхсенфе пирённи пек 
тырӑ пулман ҫулсем тахҫанах манӑҫ. 
пулнӑ. Пирён тепёр майлӑ— фас- 
фасах тырӑ пулман ҫулсем килеҫҫё.

Тырӑ пулни-пулманни мёнтен килет- 
ха вӑл? Ҫавӑн ҫинфен калаҫма тытӑн- 
сан, фас фасах пиртен хӗвел анӑҫнеллн 
патшалӑхсенфе климӑт авантарах теҫ- 
ҫӗ, вӑл лере ӑшӑрах, нӳрӗрех, ҫу 
вӑрӑмрах, кӗр ӑшӑрах, хӗл ҫемҫерех, 
тени пулат. Ку фӑнах та тёрёс ёнтё 
Анфах климӑт ҫине сулнипех тёппипе 
ӗҫ татӑлмаст. Пёр 100—150 ҫул ӗлӗ- 
крех унта тырӑ 40—50 пӑтран малах 
тухаймаст-фӗ, климӑфӗ ун фухне те 
ҫав-ҫавах пулнӑ. Тепёр йенфен шутла
сан, пирён хамӑр патра та вӑтаммӑн 
100 пӑт йе ытларах та илекен ху- 
ҫайствӑсем пур. Уйрӑм хресфен ху- 
ҫайствисенфен те хӑшӗ-хӑшӗ 70—80 
пӑт пухса илекеннисем пур,—ҫавӑнтан 
паллӑ пулфё ёнтё, пирён климат та 
тырӑ—пулӑшӑн сийен кӳмест. Еппин, 
климӑтне йатламалли те ҫук, уншӑя 
ӗҫ фарӑнса тӑмаст. Мёнтен килет-ши? 
Хуҫайствӑна ӑса пӗлсе, лайӑх тытса 
пынинфен килет: ҫӗре вӑхӑтра, тата 
тимлесе, сухаласа-сӳрес пула*, тислӗк 
тӑкса ҫемҫетес пула*, тёрлӗ тырӑ-пула 
таврашне умлӑ хыҫлӑ тӗрӗссипе улӑш- 
тарса акса пырас пула*, аван вӑрлӑх 
акса, тирпейлё пӑхса ӳстерес пула*.

Тырӑпулӑ нумай туса илекен ху- 
ҫайствӑсенфе халӗ каланӑ пек туса 
тӑраҫҫӗ. Анфах, ун пек хуҫайетвӑсей 
пирён сахалтарах ҫав.

Пур ҫӗр ӗҫлекенсен те вёсенфен пӑх- 
са: хуҫайствӑна ҫӗнетсе вӑйлӑлантарсЗг
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тырӑ ҫулленех аван ӳсекен туса йарас 
пулат. Халё каланисене тусан, сахал 
ҫул хушшин^ех халё теҫеттинре 40  йе 
50 пӑтах туса илекен ҫынсем икё хут 
ытла илекен пулӗздӗҫ, тесе шан^ӑклах 
каласа пама йурат.

Пур ҫынсем те халё каланӑ пек 
еҫлеме т,асах тытӑнайас ҫук, мёншён 
тесен, савӑтра хатёрлекен тислёксене 
илес— вёсем хаклӑ, ҫӗнӗ тырӑ-курӑк 
таврашё акма тытӑнас— вёсене пула 
пётём пусӑсене улӑштарса, хуҫайствӑра 
урӑхла ӗҫлемелле пулат. Малтанласа, 
ҫӗре лайӑхрах ӗҫлесе, тӑприне лайӑх- 
латма тытӑннипе те нумай усӑ курӗ^- 
^ӗҫ, мёншён тесен пирӗн ҫӗрсем йа- 
пӑхах мар-ҫке. Раҫҫейре хура тӑпрал- 
лӑ ҫӗрсем талккишпе сарӑлса выртаҫҫӗ. 
Тёрӗс ӗҫлесе тӑрсая, сутӑн илнӗ савӑт 
тислӗкӗсӗрех икӗ пуҫах вырӑнне виҫҫӗ 
ӳсекен ( 1х/2 хут мала) пугӗ-т,т,ӗ. Тӗ- 
рӗс ӗҫлесе тӑпрана аваялатасси ху- 
ҫин^ен килет, ӑна укҫа пётермесӗрех 
тума пулат, тимёр ака-пуҫсем, тимӗр 
шӑллӑ сӳресем пулсан; малтан ӗҫлесе 
пурӑннӑ йӗркепех ӗҫлеме йурат. Пӗр 
с&махӑн каласан, ку майпа усӑ курма 
хаклӑ та мар, нумай ӑс та кирлё мар, 
ҫавӑнпа вакан ҫӗр ӗҫлекенӗн куна туса 
тӑма тӑрӑшмалла.

Малалла ӗнтӗ тӑпрана йепле ӗҫ- 
лесе аванлатса йарасси ҫинт,ен каласа 
парӑп.

Тӑпрана доӗншӗн аванлатрпалла?

„ ... Сывлӑшран килнине никам 
та ^араймасТ'... Ҫӗре аванлатасси 
хуҫинт,ен килет, мӗншӗн тесен, 
ҫёр ун аллинт)е; ҫавӑнпа тырӑ,- 
пулӑсене ӳсӗм натӑр тесен, вёсе
не кирлине пур йенден те тума 
тӑрӑшмалла“.

Л . у?. Хостычеб прохвессор.

Тӑпрана ӗҫлесе лайӑхлатма кирлине 
такам та пӗлег, ӗҫлесе лайӑхлатнӑ 
тапра ҫян^е тырӑ - пулӑ авантарах 
ӳсиине такам та асӑрхат. Ҫавӑнпа 
ёнтё пурте йаланах тӑпрана ырӑлатма

тӑрӑшаҫҫӗ: ҫӗртме тӑваҫҫӗ, ҫур-аки, 
ыращ-аки тӑваҫҫӗ, темиҫе хут сӳреҫҫё, 
тӑпрана ӳппӗн-пи^ӗн ҫавӑркаласа пё* 
тереҫҫӗ. Ант^ах, сухаласа сӳренисем 
мӗнтен усӑллине ытла пурте пӗлмеҫҫё, 
ҫавӑнпа тӑпрана мӗн вӑхӑтра, мӗнле 
майпа ӗҫлесе тырӑ*пулӑшӑн нумайтарах 
усӑ кӳрессине лайӑхах ^ухлаймаҫҫё. 
Ӗҫлесе лайӑхлатнӑ тӑпра тырӑ-пулӑсеае. 
мӗнтен усӑллӑ пулат? Вӗсене мӗн 
кирлине йусаман тӑпраран нумайӑвтз- 
рах туйантарса тӑрат. Халӗ ӗнтӗ тырӑ - 
пулӑсене мӗн кирли ҫин^ен, вӗсем 
тӑпраран мён туйанса илнине калас 
пулат.

П у р  т ы р ӑ - п у л ӑ с е н е ,  й ӑ в ӑ ҫ -  
к у р ӑ к с е н е ;  1) ш ы в, 2 ) с ы в л ӑ ш ,  
8) ӑ ш ӑ ,  4)  а п а т - ҫ и м ӗ ҫ ,  т а  т а  5)  
ҫ у т ӑ  к и р л ӗ .  Ҫавсен^ен пёр ҫутта 
ант,ах йӑвӑҫ-курӑксем тӑпраран, тӑпра 
витӗр илмеҫҫӗ, ыттисене пётёмпех йе 
пайӑн-пайӑн тӑпраран илсе пурӑнаҫҫӗ. 
Шывне мён кирлё таран пётёмпех 
тӑпраран хӑйсен тымаррисемпе туртса 
тӑраҫҫӗ, тӑпрара шывӗ; йур ирӗлнипе, 
ҫӑмӑр ҫунипе пухӑнса тӑрат. Сывлӑнза 
йӑвӑҫ-курӑксем пӗтӗм кӗлеткипе: ҫул- 
ҫисемпе, тунисемпе, тымаррисемпе йы- 
шӑнса илеҫҫӗ. Тымаррипе йышӑинӑ 
сьылйша тӑпраранах илеҫҫӗ, вӑл унга 
пур. Апат-ҫимӗҫне (кӗл-апат, вӑл йӑвӑҫ- 
курйка ҫунтарсан кӗлё ӑшӗнт,е йулат) 
шыв илнё пек пётёмпех тӑпраран 
илеҫҫӗ, вал тымар тӑрӑх хӑпарат.

Йулашкинт^ен тата, тӑпранӑн ӑш- 
шийӗ те 'йӑвӑҫ-курӑка усӑ кӳрет. 
Ҫапла вара йӑвӑҫ-курӑксем хӑйсене 
мён кирлине— шывпа апат пётёмпех, 
сывлӑшпа ӑшӑ пайӑн-пайӑн— тӑпрараа 
илсе пурӑнаҫҫӗ.

Кӑпка (ҫемҫе) йе хытӑ, таса йэ 
ҫумлӑ ҫӗр йӑвӑҫ-курӑнсем валли шыв, 
сывлӑш, апат, ӑшӑ пёр пек парса тӑ,- 
раймаҫҫӗ. Тӑпрана ӗҫлесе улӑштараа 
пулат. Тӑпрана урӑхлантарсан вӑл 
вара йӑвӑҫ-кураксене валлл шыв та, 
сывлӑш та, апат та, ӑшӑ та урӑх ви- 
ҫепе парса тӑракан пулат. Шухӑшл .с •, 
пӑхнипех ҫапла пулё тесе, сам х г. - 
татпӑр. Т|ӑаах ҫаплине— тӑнласа плер-
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ха. Ӗҫлеме пӗлнинт,ен тӑпрара шыв, 
сывлӑш, апат, ӑшй хушӑнма йе т,ак- 
ма пултарат. Вӗсем йывӑҫ - курӑка 
мёншён кирлине те сӑмах ҫуммсн 
калар.

Типё тӑпрара нимёнле вӑрлӑх та 
шӑтмаст, йывӑҫ-курӑк ӳссе ҫитӗнмест, 
мёншён тесен, й ӑ в ӑ ҫ - к у р ӑ к а  ӗмӗ-  
рӗ т ӑ р ш ш и н п е х  ш ыв к и р л ё. 
Вӑл кӗл-апатне ирӗлтерсе пӗрле ёмсе 
илме кирлӗ, йӑвӑҫ-курӑкӑн апат)ӗ шыв
па ирӗлнӗ хыҫҫӑн тин тымарӗсем тӑ- 
рӑх хӑпарат. Хушса каласан, кирек- 
хӑш йӑвӑҫ-курӑка та шыв пит нумай 
кирлё, мёншён тесен, кёл-апат,ёсем 
питё шёвелсе кайсан тин йӑвйҫ-курӑк- 
сене тӑрантаракан апат пулса тӑраҫҫӗ. 
Ҫапла пулмашкӑн, тем т)ухлё нумай 
шывра сахал кёл ирёлни кирлё. 5 кё- 
репенке кёл 1000 кёр. шыв ҫине пул
тйр. Кунсӑрӑн пуҫне те йӑвӑҫ-курӑка 
нумай шыв кирлё пулат, ун кёлетки 
вйттӗр хӑпарса тем Т)ухлё шыв сывлӑ- 
ша тухса кайат. Акӑ ҫакӑн пирки ён
тё кашни пӑт тырй тйпраран 300—600 
пйт шыв туртса идет, хйш тырй ну
майтарах илет, хйшё сахалтарах; те- 
ҫеттин ҫинт)и тырй мён т,ухлё пин пйт 
шыв туртса илет пулё? Ан^ах тйпрара 
шыв тата нумайтарах пулас пулат, 
мёншён тесен, тйпра вйл, шыва ҫы- 
хйлантарса тытса тӑнипе, нихӑҫан та 
йӑвӑҫ-курйксене пётёмпех памаст. Тёс- 
лёх калас, хйййр тйпри, 100 пйт ди
не 1х/г пйт шыв тивет пулсан, тйм 
тйпри, 100 пат дине 10 пат шыв пул
сан, хура тйпра тата 100 п. дияе 14 
пат шыв пулсан та—дав таран ант,ах 
нӳрӗ тйпрасем ййвйд-курйксене пёр 
тумлак шыв та пама пултаримаддё. 
Ҫакӑнта мён каласа панинт,ен, тйпра
ра тем т)ухлё шыв пулма кирли паллӑ 
ёнтё.

Тата иккёмёш йенден, йӑвйҫ-ку- 
рйксене шыв акй мёншён кирлё. Нӳ- 
рӗклӗ, ӑшӑ, дил вёрсе тйракан тйпра 
пёр майах улӑшӑнса тйрат: тйпрарп 
вётё зул катӑкӗсем, хӑййр пёрт)ёкёсем, 
тёрлё хытй пайсем вётелсе ванса 
кайаддё, тата давйн пекех курйксен,

тырй - пулйсен тымаррисем, тунисем 
ҫӗрсе тйпра пуладдё, курйксене йурйх- 
лй кёл-апат3ё пудтарйнат. Типё йе шыв 
дителёхлё мар тйпрара тёрлё хытй 
пайсем пӗртте ванмасӑр, ҫӗрмесӗрвыр- 
тӑ-эдёҫ, йе -рс вётелмё-вдёд, дапла 
вара тырй-курйксене кирлё кёл-апа^ё 
те пухӑнми пулӗ-эдй, йе пит вӑрахӑн 
пухӑнё-т^ӗ.

Ҫапла ёнтё—к у р й к с е н е ,  тырй-  
с е н е  шыв пит  н у м а й  кирлё ,  
ҫ а в ӑ н п а т й п р а  й ш ё н ^ е ш ы в  
й а л а н а х  н у м а й  п у л н и  аван.

Халё тата ёҫлесе урӑхлантарнӑ тйп
рара шыв види йепле улӑшӑнса тӑ- 
нине каласа парам.

Малтан пир^ев (тат)ӑ) тӑпраза илер. 
Пир^ев тйпра тесе, тйпран уйрйм 
пайёсем пёр-пёринпе пит ҫызӑхра 
дыпдйнса тйракан тйпрана калатпйр, 
вйл тйпра кирпё^ё пек, талккишпе 
пӗрешкел тат)ӑ тйрат. Паллй—давйн 
пек тйпранйн сарлака хушйксем дук, 
давйнпа вйл тйпра дине шыв пухйнса 
тйрат, ӑшне сӑрхӑнса кӗреймест. Ҫапла 
вара ҫумӑр шывё те, йур ирёлнё шыв 
та пир^ев тйпрана йёпетеймест—тай- 
лӑк вырйн пулсан, урйх дёрелле йухса 
кайат; тӳрӗ вырйнта пулсан, шыв т)а- 
сах те псе ларат—пйс пулса сывлйша 
вёдсе кайат.

Ҫав хушӑрах тата пир^ев тйпранйн 
динде хушйксем нумай пулат. вёсене 
вырӑсла волосные, тата капилляр
ные промежутки, теҫҫё. Ҫав ҫӳҫ 
пёрт,ёк пек динде хушйксем тйрйх 
а й а л т а н  ҫ ӳ л е л л е  шыв пит аван 
хӑпарат, тйпра дине дийеле тухсан, 
ду кунёнт,е дав шыв ^асах типсе ларат. 
Та^ӑ йапаланӑн динде хушӑкӗсем тй
рйх шыв йе урйх шёвё йапаласем 
айалтан ҫӳлелле хӑпарнине такам та 
пӗлет. Ҫапла кӑраҫҫин ламппӑ хӑйӑвӗ 
тӑрйх хӑпарат, шыв-пир йе сахӑр ка- 
тӑкӗ тӑрӑх, т. ыт. те. Хушса калас 
пулат, тӑпрапӑн ҫийелти тат,ӑ сӑйӗ, 
айалта шыв сахал пулсан та, ӑна ҫа- 
пах ҫӳлелле туртса илет. Калӑпӑр, 
айалта шывё пётём тйпрана шывлан- 
тарса йамалли, пур хушӑкӗсене тултар-
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маллӑх виҫенӗн виҫҫӗмӗш тӳиийӗ ант,ах 
пулсан та, ҫав шыва ҫӳлти сӑй сӑхса 
илетех.

Ун ҫинфен тата акӑ ҫапла та калӑп: 
100 кёренке тӑцранӑн пӗтём хушӑкӗ- 
сене тултарса лартма 45 кӗр. шыв 
кирлӗ пултӑр; ҫавӑн пек тӑпрара ҫинҫе 
каппилдор хушӑкӗсем тӑрӑх, 100 кӗр. 
тӑпра тӳпнне 50, 20 йе 15 кӗр. анфах 
шыв тнвет пулсан та, шывӗ ҫӳлелле 
хӑпармасӑр пулмаст.

Ҫапла. ӗнтӗ, пирфев (тат,ӑ) тӑпра 
ҫӑмӑр йе йур шывне те пухаймаст, 
хӑйён айалти сӑйӗнфи шывне тетытса 
тӑраймаст. Нумайффен ӗҫлемесӗр, тӗ- 
кӗнмесӗр выртнӑ ҫӗр талккишпе хытса 
выртат, тата нафар сухаланӑ ҫёр мук- 
лашкан-муклашканхӑпӑнсатухат.—Кун 
нек ҫёрсем иккёш те шыв тытмаҫҫӗ, 
пухмаҫҫӗ те. Ытларах та каламалла: 
муклашкаллӑ-катӑклӑ выртакан хытӑ 
ҫӗр, тӳрӗ пӗр сӑйӑн выртаканнинфен 
сийенлёрех, мёншён тесен, муклашки- 
сене пула ҫил шалах вёрсе кёрет те, 
ҫӗр фас типсе кайат. Ҫитменнине тата 
муклашкисем тырй пӗрфисене, тымар- 
рисене шӑтса ӳснӗ фух кансӗрлеҫҫӗ. 
Вӑрлӑх пӗрфӗкӗсем хйшӗ ытла тарӑн 
витӗнеҫҫӗ, хӑшӗ ҫинсле пулаҫҫё, вӗсене 
шыв тата. ҫемҫе ҫӗр ҫителӗхлӗ тивмест, 
тата тымаррисем пур йенвелле сарӑлса 
кайса ҫирӗпленеймеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та 
муклашкаллӑ сухаланӑ ана ҫинфе кал- 
фа фас шӑтса тухаймаст. пӗр тикӗс 
пулмаст, нафар ӳсет.

Ытла вӗтелсе, тусанланса казна 
тӑпрара та шыв тытӑнса тӑраймаст. 
Ун пек тӑпрасем тусан купи йевёрлё: 
ҫумӑрпа ҫийелти сӑйӗ фасах лапра- 
ланеа (пылфӑк нулса) ҫӑралса ларат 
те, айалалла пёртте шыв йамаст. Тата 
хуп пек ҫайелтен типсе ларнӑ фух, 
нумай ҫинҫе хушйксем (хайхи „капил
ляр" тенисем) пулса йулаҫҫӗ те, 
айалти шыва сӑрхӑытарса хӑпартса, 
Ҫӗре тем тарӑнӑшӗ типӗтсе йараҫҫӗ. 
Ку сийенпе пӗтмест-ха, ҫавӑн иек хуп 
витӗр калфа фас ҫбмӗрсе шӑтса тухай
маст. Хура тйпраллӑ купирсенфе, тырӑ- 
иулй ӳсессп тӑирара шыв пурринфен

килекен ҫёрте, ҫавйн пек вӗтетсе су
халаса, ҫийелтине хуп пек пирфен- 
терсе лартнийӗ — пит нумай сийен 
кӳрет.

Шыв тытса тӑрас тӗлӗшрен, пы
сйк мар катӑклӑ пулса выртнй тйпра 
аван. Ҫавӑн пек тйпрара катйкпа ка- 
тйк хушашсем филай сарлака пулаҫҫӗ, 
ҫийелтен кёрекен шыв айалалла тем 
тарӑнӑш сӑрхӑнса кайат. Тепёр йенфен, 
вйл тйпранйн ҫинҫе каппить^арсем са
хал пулат, ҫавӑнпа айалтан ҫийеле 
шыв нумай хӑпарсе типмест. Тепёр 
майлӑ каласан, аё/иё катЫлг, т&пра 
шыв пухассинг те, ш а усрассине 
те париев, хытз,, йе тусан пек 
вё/пё т&праран авантарах сыхлат.

Ҫапла ёнтё тйпра мёнлинфен (та- 
фй, мйн катйклй, вётел се кайнй, вётё 
катйклй тйпрасем) шыв пухйнса тй- 
расспйё, йе вал усӑсйр ҫухалассийӗ 
килет. Тйпрана ӗҫлесе урйхлантарма 
пулат, терёмёр; йна вйхйтне, тата 
майне пёлсе ӗҫлемелле. Сайраран ҫеҫ 
сухаласа пынй тйпра хӑйӗн вывӑрлӑ- 
хӗпе, ҫумӑр ҫуса пирфентернипе, вы- 
дйхпа етем таптанипе пусйрӑнса,
ҫийелтен сийӗпе тафӑланса ларат (ун 
пеккпне хресфенсен пусавӗнфе курат- 
пӑр). Пиҫё, тӑм тӑпрана сухаласан, 
пысӑк муклашкасем пулса выртат, 
типӗ, хӑйӑрлӑ тйпрана сухаласан, ыт
лашши вӗтелсе, тусан пек пулса кайат; 
нӳрӗ, йе йёяе хура, тйм тйпрасене су
халасан, вётелмесёр фйсймёпе касйлса 
выртат те, типсен пысйк панкйрасем 
пулса выртат. Йулйшкинфен тата, ти
пё те мар, фёрё те мар, фух нӳрёллӗ 
тйпрана сухаласан, кирлё таран ҫем- 
ҫелсе, вётё катӑксем пулса выртат. 
7)ух нӳрӗллӗ тйпрана ҫапла пёлме пу
лат: пёр уҫй ҫӗр илсе фӑмӑртаса пӑх- 
малла—пёр фӑмӑртак пулса лартӑр; 
ҫӗре пйрахсан ҫав муклашкй саланса 
кайтӑр.

Раҫҫейре тӗрлӗ вырӑнсенфе, тӗрлӗ 
оплаҫтсенфе шыв ҫитменнине те курма 
иулат, ҫулла уйар тӑвипе (тӗслӗх 
калас, хура тӑпраллӑ купирсенфе, тата 
кӑитӑрпа хёвел тухӑҫ менфе), тата,
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тепӗр майлй, шыв ытлашши тӑнине 
те курма пулат (айлӑм, лапа, шурлй- 
лат,акаллй вырӑнсевгҫе,—ун пекки ҫур- 
ҫӗр йен^е нумай). Паллй, майне пелсе 
ёҫлесе сухаласассйн, епир шыв сахал 
Ҫӗрти тйпрасене нӳрӗке йухакан, шыв 
тытса тӑракан туса йама пултаратпӑр, 
шыв нумай ҫӗртисене ытлашши шывне 
пётерсе, тйпрана типӗтме пултаратпӑр. 
Тата йулашкин^ен, ҫур-ҫӗр йент)ипе 
вйтамри Раҫҫейре виҫеллб ҫумӑр ҫйва- 
кан вырйнсем (ытлашши те ҫумаст, 
ҪИТМИ те пулмаст) пур, унта ҫӗр нӳрӗ 
пултйр-здӗ, тесе хуйхӑраканӗ те ҫук. 
Унта тйпрана сухаласа ӗҫлени нӳрӗ- 
лёхшӗн мар, урӑх йапаласемшӗн кирлӗ, 
ун ҫинт,ен халё калаҫма пуҫлӑпӑр.

Тырй-курйксене тӑпрара тепёр кир
лё йапали—сывл&ш пулат. Вӑл—ты- 
марсене сывлама кирлӗ. Вьщйх-^ӗрлӗх 
пек, тырӑ-курӑксем те пӗтӗм кӗлеткипе 
сывлаҫҫӗ; сывлйшсйр ҫӗрте вьщДх- 
т)ёрлӗхсем пекех пй^ланса вилеҫҫӗ; . 
тырй-курйка карӑнтӑк витӗпе сывлӑш 
кӗмелле мар туса хупласан, ҫавна 
ёненмеллех пулат: савйт йшӗнр сыв- 
лӑша сывласа пӗтерсен, тырӑ-курӑк 
шанса ларат.

Сывлӑш, тымарсене сывлама панин- 
т,ен пусне, тата урӑх тёрлё те усй 
кӳрет. Сывлйш кёрсе тӑрсан ан^ах 
тйпрари ҫёрмелли йапаласем тӗппипех 
ҫёрсе кайаҫҫё те, тырӑ-курӑксене йу- 
рӑхлӑ кёл апа^ӗ пулса тӑраҫҫӗ. Сывлӑш 
сителӗхлӗ пулмасан, тӗрлӗ ҫёрмелли 
йапаласем—тымарсем, хӑмӑлсем, кивӗ 
курйксем вӑрахӑн ҫёрсе (выртаҫҫӗ, тёп- 
пипех ҫёрсе ҫитеймеҫҫӗ), торх (торф) 
пулса, ҫёрме т)арйнаҫҫӗ, ҫӗнёрен ӳсе- 
кӗн тырй-курйксене йурйхлй ҫимӗҫ 
пулса ҫитеймеҫҫӗ. Лапа айлӑм вырйн- 
сент̂ е ҫапла пулат, унта шыв нумай- 
йипе сывлйш тӑпрана кӗреймест: ҫавйн 
пек ҫёрте ёнтё торх пухӑнса выртат, 
унти ҫёп ёҫлеме йурӑхлӑ мар пулса 
тйрат. Сывлйш сахал, йе ҫук пиркийех 
ҫавйн пек вырӑисент,е тата тырй-курйк- 
сене сийен кӳрекен йапаласем те пулса 
тӑраҫҫё. Сывлӑш сахал кӗрсе тйнй 
тӑпрара тырй-курйксене валли кирлё

кёл-апат,ё нат,артарахскер пулат, сыв
лйш кёмен т)ух тйпрари йапаласем 
улӑшӑнмасӑрах выртаҫҫӗ. Ҫакйнта мӗн 
каласа панин^ен—тйпрара сывлйш пул
сан ант)ах тырй-курйксем ӳсме пул- 
тарни, мён таран сывлйш нумайтарах, 
ҫав таран тырӑ-курйксене ӳсме аван- 
тараххи—паллӑ пулт,ё.

Халё тата ыйтмалла пулат, тйпрара 
сывлйш виҫи сухаласан улйшйнат-и, 
йе урйх майлй ҫавйрса каласан, хытй, 
(тат,й) йе хускатса кйпйшкалантарнй 
тйпрара сывлйш пёр виҫех тйрат-и? 
Ҫук, пёр виҫе мар: мён зухлё сйнаса 
пйхса пёлнё ёнтё, йаланах улйшйнни 
пит палйрнй. Тйпра ҫемҫетнӗ ҫемӗн, 
сывлйш нумайтарах кёрсе тулат. йна 
пухйнса тймашкйн хушйксем нумай 
пур, вёсем аслйрах, тат,й тйракан 
тйпранйн пек мар.

Ытла вӗтетсе, тусанлантарса йанӑ 
тйпрана сарлака хушйксем ҫук пиркп; 
сывлйш сймйллйн кёреймест, вётё ка- 
тйксем пулидан ҫеҫ сухаланй тйпрана 
ҫймйлтараххйн кёрет; пёр вёреннё ҫын 
ҫйнаса пйхнй та, тусанлатса ҫитернӗ 
тйпрана сывлйш, аха^ ашрх вётетпё 
тйпраринт,ен. 70—80 хут сахалтарах 
кёрет, тет. Пётём сйнаса пйхнисент,ен 
паллй, тйпрара сывлйш нумай пухйнса 
тйтйр тесен, тарйнрах сухаласа, вётё 
катйк пулса ситит,т,ен сӳремелле. Тат)й 
тйм тйпрасене, тата вётё пёр ё̂кле 
хура тйпрасене ҫавйн пек сухаланй 
сывлйш нумай йышйнакан тйват.

■Йулашки малалла пулат.

Хура пусса ҫемҫетсе 
хатӗрлени.

Акр. Зубрилин.

Пирён хресрен хуҫайствисен^е хура 
пусса ҫемҫетме. ҫӗртме тума,  ̂ тислек 
тйкнй хыҫҫйн тытйнаҫҫӗ. Кӗтӳ ҫӲРе' 
мелли уйрйм вырйн, йе улйх ҫук пиркв̂
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ҫӗртме тӑвасса утӑ ҫулса пухиэден: 
ҫӗртме уййхӗн йулашки кунӗсент,ен йе 
утӑ уйӑхӗн малтанхи кунӗт,т,енех тӑ- 
саҫҫӗ. Ку вӑхӑт т,ас-"§асах уйар тӑрат. 
Ҫавӑнпа тӑмлӑрах тата хура вырйн
сем те Т)ул пек хытса кайаҫҫӗ; вёсене 
вара суха пуҫӗпе тапратмалла, шӑйар- 
малла та мар. Ку вйхйтра ана ҫине 
кӑларнӑ тислёк пӗт̂ ӗк тӗме, купасен^е 
хӗвел питтивт,е 5—7 кун выртса пё
тёмпех типсе хӑрса кайат унтан улӑм 
ҫеҫ йулат: курӑка-тырра пит кирлӗ
йапала—асот пӑс пулса типсе сывлӑ- 
ша кайат, ҫавӑнпа навус усси сахал- 
анат.

Кайран, таслӗке вершук ҫурй йе ик 
вершук айала туса сухалаҫҫӗ; ку су- 
халани-и? Навус, пӗтӗмпе тенё яек, 
ҫийелте тӑрса йулат. Ӑна тӗллӗн-тӗл- 
лӗн пысӑк тӑпра муклашкисем витке- 
лесе тӑраҫҫӗ пулсан та, ҫапах ӑна ҫил 
вӗҫтерет. Хура пусса пккӗмӗш хут 
сухаланӑ $ух. тислӗке ҫӗр айце пул- 
вине те ҫийеле кӑлараҫҫӗ; вара ӑна 
тӗппипех типӗтсе йараҫҫӗ. Йӗпе ҫул 
урӑхла: курӑк-тырра кирлё паха йапа
ласем ҫймӑр шывёпе ҫӑвӑнса, ҫӗрӗн 
айалтп, курӑк-тырӑ, тымарри пыман 
сийсеяе сӑрйхӑнаҫҫӗ те тырӑ-курӑк- 
шӑн, усӑсйр пулса, ҫухалаҫҫӗ.

Ӑшӑ, ҫутӑ тата нӳрӗк пӗр 2—3 
вершук тарӑнӑшӗн^е ҫеҫ ҫӗре ҫемҫетсе, 
курйк-тырӑ валлн хатӗрлет.

Хура ҫӗр мар кӗпӗрнесен^е кӗр-
п т р р п .  ҫертме Ҫу УЙӑхӗн-
1 Ы г  I И. уИӑх. суха- Т)И.

лани.

105 пӑт. 134 пӑт. 
тыррине аксан, йӑвӑҫ сӳрепе сӳресе 
айала тӑваҫҫӗ; капла нумайёшё вӑр- 
лӑхсем малтанах ҫийелте йулат, йе 
пёр ҫймӑр ҫусанах ҫӑвӑнса ҫийеле ту
хат: ҫапла акнӑ вӑрлӑхран найтах 
тырй харама кайат. Ак сймахран ка

ласан ӗненмелле мар, Мускав кӗпӗр- 
н и н ^ и  хресрен 1 теҫеттинӑ ҫине 16—20 
пйтавкка тырӑ сапат. Ҫав вӑрлӑхран 
пурӗш шӑтсан та вӗсем ҫапах тепӗр 
ҫул ҫур-кунне, йе ҫулла пурте ҫитё- 
неймеҫҫӗ; тӑвӑрта ҫитӗнме ҫимӗҫ ҫитмен 
пирки, шӑтнй калт̂ аран нумайёшё пӗтет.

Ҫавӑнпа епир акнӑ вӑрлйхран 2—3 
хутран ытла пуҫтараймастпӑр та.

Хура пусса кёр-куннеренех суха
ласа хатӗрлеме пуҫлас пулат: ӑна 
кӗр-кунне тарӑн сухаласа, сӳремесёр 
хӑвармалла, хӗлле вӑл шӑнса ҫемҫе- 
ленет; ҫур-кунне ӑна авантарах сӳре- 
мелле.

Хура пусса кёр куннех сухаласа, 
ҫулла ҫемҫетсе тӑрсан, вӑл Т) йн х у 
ра п у с у пулат: ун ҫинт,е нпхйҫан 
та ҫум-курӑкӗ пулмаст; капла ҫӗр ^ӑн- 
нипех канса выртат.

Кӑнтӑр йен^и ҫӗҫӗн хирте ҫулда 
уйар тӑрат. Ҫавӑнпа ку вырйнта ҫур- 
кунне Йур кайсан, хире тухма май 
пулсанах, кёркунне сухаласа хӑварнӑ 
анана сӳресе пӑрахмалла. Капла ҫур- 
кунне нр сӳреленипе хёлле, ҫур-кунье 
пухӑннӑ ҫӗр нӳрӗкне нумайдан ҫӗрте 
тьыса тӑрат.

Раҫҫейӗн кӑнтйрти хура ҫӗр кассин-
ҫёре кёркунне сухаласа хӑварас 

вырйнне ҫур-кунне иртерех сухаласан 
та йурат, ан’р х  сухалассине ака уйй- 
хён^ен кайа хӑвармалла мар. Ҫу уйа- 
хён^е сухаласанах тырй йапйхрах пу,,

Ака уйй- 
хӗн-р.

Кер кунне 
сухаланй.

143 пйт. 142 пйт. 
лат. Ҫӗртмене ака уйӑхӗн^е тусан, ана 
хыҫҫӑнах сӳрелесе хйвармалла.

Ҫӗртмене тёрлё вйхйтра тунйран 
Полттавра сйнакан хирте теҫеттинран 
ыраш ак мёнле тухнй. ‘

Кунтан паллй—ҫур-кунне ир (ака
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уйӑхён^е) ҫӗртме туса акни пурит,ен 
аван: теҫеттинран тырӑ тӗшӗ 148 пӑт, 
мӗн пурё (улӑмӗ, арпи, тӗшё) 817 пӑт 
тухнй.

Ҫёртмене кёркунне туни те лаййх: 
тырӑ тӗшё 142 пӑт, мӗн пурӗ 312 пӑт 
тухнӑ. Ҫу уйӑхӗн^е сухаланӑ теҫет- 
тинран тырй сахалтарах тухнӑ.

ти пек мар, уйрймрах пӑхмалла. Кёр
кунне сухаланй ҫӗре, лаййхрах пиҫтӗр 
тесе, ҫур-тыррп акса пӗтер1щенех 
сӳрелемесӗр вырттарматла.

Тислёке ҫу уйӑхӗн вӗҫён^е йе утӑ 
уйӑхӗн малтанхи ҫур пайёнт,е хире 
турттармалла, Ӑна вара 2 —2 вершук 
ҫурӑ тарӑнӗш сухаласа ҫӗр айне ту-

МӖН ПУРӖ (улӑмё, арпи тӗшӗ).

^ л \ \

230 пӑт. 290 иӑт. 317 пйт. 312 тйт.

Ҫёртмене, хрес^енсем пек, ҫӗртме 
уйӑхӗн^е туни пит те йапйх: кунта 
теҫеттинран тырӑ тӗшӗ 105 пӑт,' мӗн 
пурё 230 пӑт ҫеҫ тухнӑ.

Ҫӗре кёр-тыррисене акма хатӗрлекен 
хрест,енӗн ак мён асра тытса ?й- 
маллӑ:

1) Ҫӗртмене кирек хӑҫан, ҫур-кунне 
йе кёркунне, тусан та, ҫӗре 4 вершук 
ҫурӑран ӑшӑх сухаламалла мар.

2) Хура пусса малтан ҫёртме тунӑ 
вӑхӑтран пуҫласа, йна акитдонех хытса 
выртма памалла мар, тата ҫум курӑкне 
тасатсах тӑмалла.

3) Сухаласа сӳренӗ хура пусӑ йӑвӑр 
ҫӑмӑр хыҫҫӑн ҫийелтен хытат. Ун пек 
пусса сӳрелесе ҫемҫетмелле.

4) Тислӗке хӗлле, йе ҫур-кунве 
иртерех хире турттарса пӗ^ӗк тёмӗн- 
тӗмӗн туса хумалла. Сухалас умён 
ӑна пёр пек салатмалла. Вара суха
ласа пӗр 4 вершук ҫурӑ ҫӗр айне 
тумалла та хыҫҫйвах сӳрелесе пӑрах- 
малла.

Ҫур-ҫӗрелле тӑмлӑ ҫӗр вырйнсен^е 
тырӑсем, ҫӗр уйарпа типсе кайнин^ен 
мар, ҫӗр ытлашки нӳрӗкрен аптӑраҫҫӗ. 
Ҫавйнпа кунта хурӑ пусса та, кйнтӑр-

малла. Сухаланй хыҫҫӑн 2—3 ерне 
иртсен, ҫӗре икӗмӗш хуг сӳремелле. 
Утй уйӑхӗн варрин^е, ыраш акавден
2—3 ернӗ маларах, ҫӗре 3-мӗш хут 
сухаласа тапратмалла.

Сухаланй ҫӗр ыраш акит^ен пусӑ- 
рйнтйр тесе, кйна маларахран ту
малла.

Ыраша сухаланй хыҫҫӑнах акса 
сӳресен, вӑл ^ас шйтат. Ант̂ ах акнӑ 
хыҫҫйн 2—3 ернеоен ййвйр ҫймӑр 
ҫусанах, кйпка ҫӗр пусйрӑнат те кал- 
т,а хййӗн тымаррисемпе айаати хытӑ 
ҫӗре тӗкӗленсе тйрса ҫийелте йулат; 
ҫапла ыраш туни пулас папкйсем 
ҫийелте, тунката пек, тйрса йулса 
кӗркуннехн сивӗпе тймпа пйсйлаҫҫӗ. 
Кунтан паллй ыраша ҫёр пусйрйнсан 
тин акмаллийӗ.

Ҫ улахи куясен'ве вьыьӑх апатне  
ӑҫтан  тупмалла?

Ҫӗрмене ир сухаласа, пусса хура 
тытсан, вара ҫулла вы.Т]йха йҫта усрас? 
Картара, килте усрас тесен, йна мёнпе 
тйраптарас? Хёлле, сётеклё апат пул- 
масан та, улйм пур. Ҫула ку хытӑ
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улӑм та пулмаст. Ҫавӑнпа хресдонӗн 
ирёксӗр хӑйён вьщДхне хура, пусса 
тусан мӑкӑрлантарса ҫӳреме, хӑвала- 
малла пулат. Мӗскӗн вьщДх кунӗ- 
кунӗпе зупса ҫӳрет хӑйне валли ҫимӗҫ 
ҫӗлӗк пысӑкӗш пухаймаст. Киле тавӑ- 
рӑнсан, вӑл кил картинке пур йапа
лана та тытса хыпас пек антӑхса, 
макӑрса ҫӳрет. Ку вӑхӑтра выдох 
вӗлтӗрен-пиҫене те тиркемест, йӳҫӗ 
армути (ерӗм утине) те ҫийет.

Ак ҫӗртме тӑвас вӑхӑт ҫитет. Вара 
ку ҫара пусса та сухаласа пӑсмалла 
пулат. ВыД)ӑха ниҫта йама аптӑраҫҫӗ. 
Ҫаран-улӑхсене ҫулман. Ыраш-тырра 
пуҫтарман. Хресдонсендон вара хӑшӗ- 
пӗри дорусӑрри ҫын ҫаранне вӑрттӑн 
ҫитереҫҫӗ, тепӗри хӑй ҫийес ҫӑнӑхне 
выЛ)ӑхне пӑтратса парат.

Хресдонӗн вьиьӑхне усрас мар, на
вусё пухӑнмаст. Навусӗ ҫук тырри пул
маст. Пирён хресдоя, пӗлмен пирки 
ҫапла вӑкӑр пек, ёҫлет пурӑкасси- 
йапӑх, дохӑн пурӑнат. Хресдонсем 
калёҫ. Есир калаҫасси аван калаҫаттӑр, 
ҫырасса та лайӑх ҫыраттӑр, андох 
ӗҫе пёлместӗр. Ак ҫак выдох ҫитмзн- 
ниндон йепле хӑтӑлас тийӗҫ.

Хире ёлёкхи пек, виҫӗ пусса уйӑрса 
ёҫлесе пурӑнсан. ^ӑннипех. выдох 
апа^ё тупма май ҫук. Ҫаранйе варсе- 
не ҫулкалан, андох кунта курӑк сахал 
пухӑнат. Мён тӑвас? Науккӑ кӑтарт- 
нӑ пек, ҫӗре ӗҫлеме тытӑнас пулат. 
Науккӑ хыҫҫӑн каймалла, науккӑ вӗ- 
рентнине итлемелле. Науккӑ ҫӗре те- 
миҫе 6—8 пайа уйӑрса ёҫлеме, курӑк 
акма хушат. Кун пек тунин уссине 
нумай вырӑнти хресдонсем туйса ил- 
ДОҫ ёнтё. Ак пёр Мускав кёпӗрниндох 
икӗ пин йал ҫёре 4—6 пайа уйӑрса 
ёҫлет; анасем ҫине, вёсем, ыряш сӗ- 
лӗсёр пуҫсӑр, тата темиҫӗ тӗслӗ курӑк 
акса тйваҫҫӗ. Хирӗн пёр пайё ҫине 
вӗсем довка-пуҫ акаҫҫӗ, тепёрин ҫп- 
не сӗлӗ, 8-мёш навуслӑ хура ҫёр кан- 
са выртат; 4-мёш ҫине йӗтӗн, тата 
тепёри ыраш пулат. Ҫултан ҫул вӗсем 
ку тырӑсене пӗр пусӑран тепёр пусса 
улӑштарса пыраҫҫӗ.

Капла туса пынипе хресдонӗн вьпьӑх 
апаДО нумай пулат. Вӑл выдоха 
килте йышлӑн тытма пултарат; аван 
апат пур майпа аванрах ӑратлӑ вы
дох туйанат. Выдох ҫулталӑк хушши 
пёр татӑксӑр килте тӑнипе навус 
пайтах пухӑнат: вал хире нумайтарах 
тухаК Тата лайӑх выдох сӗт-ҫуне- 
ашне нумайтарах парат. Халё Мускав 
кӗпӗрнисӗр пуҫсӑр тата Смоленск, 
Твер, Йарослав, Влатимёр, Перём, 
Питёр, Псков тата ытти кёпёрнесендо 
ҫӗре виҫӗ пусӑллӑ туса ӗҫлеме пӑрах- 
рӗҫ те, ӑна 6—8 пайа, пусса уйӑрса 
кураксем ака пуҫларёҫ. Капла йӗрке 
тусан, науккӑ вӗрентнӗ хыҫҫӑн кайсан, 
вёсен ҫёрё нумайтарах усӑ пама пуҫла- 
рӗ. Ҫапла науккӑ кӑтартнӑ пек ӗҫле- 
сен, пирӗн вкцӑх-дорлӗх йаланах ту
та пулӗ, хамӑр та выҫӑ лармӑпӑр.

Ҫав курӑксене мӗнле акмалли ҫин- 
дон тепӗр нумӗрте калаҫӑпӑр.

Сат пах'р.
'Вӑвашсем пуранакан кёп ёрне

сендо сат  пахдосендо ҫак  тӑв атӑ  
йы вӑҫа пурин дон ы тларах лартса 
ӳстереҫҫӗ: улмуҫҫийе, круш ш ӑна,
■ е̂й ҫырли йы вӑҫҫине (виш ня), сли- 
вӑна. Т ӗм еленсе ӳсекен йы вӑҫсен- 
дон: хурлӑхан, йӗплӗ ҫы рла (кры- 
ш овник), т ата  хӑмла ҫы рли йы вӑҫ- 
ҫине лартаҫҫӗ . Т ата  урӑх ҫимӗҫ 
йы вӑҫҫисене пирӗн п атӑрта  ҫан та- 
лӑк сивё пирки ӳстерм е йывӑр.

С ат пахдо лар тса  тума хатӗрле- 
некенӗн ак ҫак йапаласене асту- 
малла:

I. С ат пахдо ӳстересси вы рӑнне 
ӑҫта йыш ӑнниндон, унта йывӑҫсем 
ваЛ)Л)И нӳрлӗхпе хӳтлӗх пурркпе 
ҫуккиндон килет.

С ат пахдо ӳстерм е хатӗрленекенӗн  
ДОн малтан ун в а л д а  вырӑнне ӑҫта  
йы ш ӑнмаллине астум алла. Ҫ ак йен- 
дон сат пахдо купӑста, ҫӗр улми
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I  пах-цинхен уйрӑм тӑрат. К упӑста- 
; хӑйар, ҫӗр  улми пах^ине нӳрӗ, лапам  
, вырӑн килӗш ет. Сат пах^ине пирӗн  

патӑрта пӑртак тип ӗрех, ҫӳллӗрех  
вырӑн кирлӗ. У нсӑрӑн йы вӑҫсем хӗл- 

I ле ш ӑнса, хӑрса кайаҫҫӗ. М ӗнш ӗн  
апла? Н ӳрӗ ҫӗр т е  пӗр ҫулхи турат- 
сем пӗвс кайса кӗркуннетэенех ӳ с еҫ-  
ҫ ӗ , вара хӗле кёре’Б'Бен сарӑлса тӗ- 

; р ек л ӗл ен ей м еҫҫӗ  те, хӗлле ш ӑнса, 
 ̂ хӑрса кайаҫҫӗ. К ӑнтӑр, йен^и ҫӗр-  

‘ сен-ҫе сатсем  * сивёрен  мар, нӳрлӗх  
|  ҫитейм ени ипе аптӑр аҫҫӗ. У нта сат
* пах^и вагьлэИ нӳрӗ лапамсем те  йу- 

р аҫҫӗ .
Сат пах^и сене ҫур -ҫӗр п е хӗвел- 

I тухӑҫ йен ден  те  пулин хӳтӗлени  пит 
I те кирлё. Х ӳтлӗх ахалех пур пул- 
|  сан — калӑпӑр, сат ҫум ӗн^е вӑрман- 

сем , сӑртсем , йе ҫӳллӗ ҫуртсем  пур 
| пулсан— ҫӗн ӗр ен  хӳтлӗх тумасӑрах  
; аван. Х атӗр хӳтлӗх  ҫук пулсан, ӑна
* йури хатӗрлем елле пулат. Мӗнле? 

Вӑйлӑ, сивӗ ҫилсем  пулакан йен сен -
. "вен сивве тӳсек ен  ҫулҫӑллӑ йе йӗплӗ
* йывӑҫсем сат хӗррипе ӳстер се ӑна
* хӳтӗ тумалла. Й ӗплӗ йывӑҫсентзен 

пуринрен ытла сата хӳтлем е 'Бӑрӑш-
I па пихтӑ аван: вёсем  кирек хӑҫан  
1 та сим ӗс л ар аҫҫӗ , тата ҫӗр  ҫум ен- 
; 'Бенех туратлӑн ҫӑра ӳссе, сата хӳме  
► пек х ӳ тӗл есе  тӑраҫҫӗ.
, II. С ат пах-ҫи ӳстер есси  вӑл вы- 
. рӑнти тӑпраран, унӑн айалти сийӗн- 
I 'ҫен, тата ҫӗрти  шывран килет.

Ҫ ийелти хура тӗслӗ тӑпрана вы- 
рӑсла почва, т е с е  калаҫҫё. Курӑк- 
йывӑҫ тымаррисем ҫав тӑпраран ҫех  
пек апат и л еҫҫӗ . В ӗсем  ҫӗр се  кайса 
ҫийелти  тӑпрана, ҫем ҫет се  й усаҫҫӗ, 
ӑна хура тӗс к ӳр теҫҫӗ . Ҫийелти  
тӑпра сийӗ 2 — 3 ш ит хулӑнӑш  пулат. 
У нӑн айӗн-ҫе урӑх тӗсл ӗр ех  тӑпра  
сийӗ кайат. К урӑк-йы вӑҫ тымаррисем  
питех анм аҫҫӗ. Ҫав, тӑпра айӗн^и  
сийе вырӑсла подп очза, т еҫҫӗ . Тӑпра  
сийӗ хулӑнрах та, ҫӳхер ех  те пулат. 
С ат пах^и ва^хьи йышӑннӑ вырӑнта 
тӑпра сийӗ 4  — 8  верш укран ҫӳхе  
мар пулсан пит аван пулӗ-тзтзӗ. Ан^ах

кун хулӑнӑш  тӑп ран а пур "Бухне те 
тупм а ҫук. В ара  ҫӳхерех пулсан 
та  ҫи телӗклӗ  пулас пулат. Ан^ах 
ун пех тӑп р ан а  тислӗклӗ тӑп ра йе 
ти сл ёк  (навус) парса аванлатм алла. 
Т ӑп р ан а  ҫем ҫетм е ун ҫине нӳрӗ 
лапамсен-ҫен ҫи й елтен  сӳсе килнӗ 
хура тӑп р ан а  тӑкни  пит аван . А н^ах 
ун пек нумай тӑп ра  сӳсе килме 
йы вӑр. Ҫ авӑнпа сат пах^ари йывӑҫ- 
сене ҫем ҫетм е картари  тислек  те 
кайат: ӑн а  м алтан  йы вӑҫ тав р а  са- 
раҫҫӗ , пӗр ҫултан . кӗреҫепе тзавса, 
т ӑп р ап а  хутӑш тараҫҫӗ. Хура тӑпра 
ы тла хулӑн пулни те  йы вӑҫсен е кӑ- 
м ӑла кайм аст. Х ура тӑп ра виҫеллӗ 
тӑк н ӑ  ҫӗрте вёсем  аван тарах  ӳсеҫҫӗ. 
Ҫ авӑн  пирки ы тлаш ш и хура тйпрал
лй ҫӗре тӑм па, хӑйӑрпа хутӑш тарни 
аван тарах . Ана ак ҫап ла  тум алла. 
И ывӑҫ лартм а ш ӑтӑк  "Бавнӑ "Бухне 
ай алти  тӑпри пе ҫи йелти  тӑприне 
хутӑш тарм алла; хӑш  "Бухне тӑм а 
айакран та  илсе килеҫҫӗ.

Айалти тӑпра дин ден  ак мён ка
ламалла. Вӑл ытлашши нӳрлӗхе хӑй  
виттӗр йамасӑр тытса тӑракан ан 
пултӑр. Хӑйӑрпа тӑм хутӑш  кӑпка 
тӑлра ҫавӑн пек ытлашши нӳрлӗхе  
ты тса тӑмаст. Х ӑйӑрпа тӑм хутӑш  
тӑпр ана— тӑмӗ ытларах пулсан, вы- 
рӑсла суглинок, хӑйӑрӗ ытларах пул
сан супесок, т еҫҫӗ . Та^ка айалти  
тӑпра сивё пулат, тата вӑл шыва 
хӑй ӑшён"5е нумай-Б^ен тытса тӑрса  
йы вӑҫсене пысӑк сийен кӳрет. П уш - 
ш ех вӑл ҫур -ҫӗр  йен^и кӗпӗрнесен-Бе 
хӑруш ӑ. Р аҫҫей р е  ҫур-ҫӗр  йен-ьи 
кӗпӗрнесен-Бе тӑпра айӗн-Бе хӗрлӗ йе 
кӑвак тӑм пулат. Ҫавӑн пеквы рӑнта  
сат пах^и ӳстерм е тытӑнма та кир
лё мар. Кӑнтӑрла йен'БИ кӗпӗрне- 
сентзе, хӗвел хытӑ п ӗҫертнип е, ҫӗрти  
нӳрлӗх пӑс пулса в ӗҫсе  кайат, вара 
унта тӑпран айалти сивӗ сийӗ йывӑҫ- 
сен е сийен тӑваймаст.

Т ӑп ра хӑй ви ттӗр  йам аннипе ун 
ҫин-ве купаланса тӑракан  шыв (грун
то вая  вода) йы вӑҫсемш ӗн пуш ш ех 
хӑруш ӑ.
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Ҫумӑр йе йур шывё пёр пайё пӑс 
пулса вӗҫсе кайат, тепри ҫӗр ҫийёпе  
ҫырмасене йухса кайа?, виҫҫӗм ӗш  
пайё тӑпра айне анат те, унта пу- 
хӑнса тӑрат. Тайлӑмсен вӗҫӗн ^е ки
рек хӑҫан та ытлашши нӳрӗ пулат: 
вӑл айалти тӑпра сийӗ хӑй виттӗр  
нӳрлӗхе йаманнипе шыв сӑрхӑнса  
тухнӑран пулат.

Ҫӗр ҫийӗпе йухакан шыв ҫӑл- 
куҫсен-вен йухса тухакан шывран 
уйрӑм пулат. Вӑл ак мӗнш ӗн.

Ҫӑл куҫӗн^ен тухакан шыв, ҫӗр  
айӗН1)И тӗрлӗ тӑпрасене ҫуса тухат. 
Вара вӑл шывра тӗрлӗ минералсен  
вӗт тӗпрентзӗкӗсем нумай тухаҫҫӗ. 
(М инерал т есе  ҫӗр айӗн^е выртакан 
тимӗр, кӗмӗл, пӑхӑр пек Тэулсене, 
тата тӗрлӗрен тӑварсене калаҫҫӗ). 
Тӑпрана ҫӑл куҫӗн^ен тухакан шыв 
пырат пулсан (калӑпӑр тӑпран ҫийел- 
типе айалти сийӗ хуш ш ипе), унта 
сат пах-ҫи ӳстерм е ҫук вара.

III. М ӗнле йывӑҫсемш ӗн йепле тйп
ра, нӳрлӗх кирлӗ?

Улма Йывӑҫҫи (улмуҫҫи) ытти си 
мёс йы вӑҫҫисен^ен ытларах нӳрӗ, 
сивӗ, пиҫӗ тӑмлӑ тӑпрана тӳсм е  
пултарат. У лмуҫҫийе кӑмӑла кайакан 
тӑпрана суйласа илме май пулсан, 
ӑна тӑмпа хутӑш  хура тӑпра ҫин^е  
лартса ӳстерни авантарах. Ҫ ур-ҫӗр  
йен'ве улм уҫҫиш ӗн хӑйӑрпа тӑм ху- 
тӑш тӑпра авантарах.

Круш ш ӑна хулӑн, типӗ, ӑшӑ тӑпра  
кирлӗ. Круш ш ӑш ӑн ^и аванни-тӑмпа  
хӑйӑрпӑ хура тапра (супесчаный  
чернозем). Тӑмлӑ сивӗ тӑпра ҫин^е  
крушшӑ ӳсм ест,. хӑрат.

Тӑм па хӑйӑрлӑ тӑпра ҫи н хе ҫапах  
та ӳстерм е пулат. Ӑшӑ йен^е крушшӑ, 
улмуҫҫи пекех, ҫивӗ, пиҫӗ тӑпра 
ҫин^е те  ӳсм е пултарат.

Сливӑ нӳрӗ, пиҫӗ хура тӑпрапа  
хутӑш  суклинӑк ҫин-ве ӳсет. Типӗ 
супесук ҫинтзе ӑна ӳстерм е йывӑрта- 
рах: тзӑн, типӗ суклинӑк ҫин^е пи
рён патӑрта вӑл ӳсет.

'Бийе йывӑҫҫи (виш ^ӑ) ытти с и 
мёс йы вэҫҫисем  хушшин"Бе пуринрен

ы тла тӑ п р а н а  сахал т и р к е т . Вӑл, 
п ӑ р та к  х у тӑ ш  хур а  тӑ п р а  п улсан , 
ҫӑмӑл хӑйӑрл ӑ  тӑ п р а  ҫин-ҫе те  ӳсет . 
В п а ти м и р  кӗпӗрнинТ)И  тзчпа ту х н ӑ  
виш гҫӑ  сат пахТ)Исем ҫавӑн п е к  
хӑйӑрлӑ тӑ п р а  синт^е ӳсеҫҫӗ . Вишгҫ,ӑ 
с у к л и н ӑ к п а  с у п е с у к  ҫ и н ^ е  те  на-ҫар 
ӳсм е ст , ан-ҫах ҫӑмӑл, ӑш ӑ тӑ п р а  
Синтре ҫы рл и  н ум а й р а х  п ул а т .

Ҫимӗҫ йы вӑҫҫисене тупӑш лӑхшӑн  
ӳстер ес тесен  сат пах-ҫи вырӑнӗ, 
ҫӗрӗ, ҫанталӑкӗ мӗнлине астума кир
лё. Хӑш -йывӑҫа мӗнле тӑпра кӑмӑла 
кайат, ҫавӑнта ӑна ӳстерм е кирлӗ.

Ант^ах ҫим ӗҫсене  с у тс а  ту п ӑ ш  
тум а  мар, ха р п ӑ р -хӑ й ш ӗ ч  а н ^а х  п ӗ -  
тзикрех пахт,асем ӳ с те р н ё  "Бухне, 
тӑ п р и , ҫа н та л ӑ кӗ  м ӗ н л и н е  тӗ п ӗ -й ӗ -  
рӗпе ти р ке с е  уйӑрса  тӑ расси  ҫ у к .  
В ӗсене уй ӑрса  а стуса  тӑ р а с  вы рӑнне  
мӗнле, ҫӗр ал а й ӗ н ^е  п ур , ҫавна  
л айӑ храх  пӗлсе ӗҫлесе, а в а нл атм а  
тӑрӑш м алла . Ӗ ҫе пёлсе ту с а н , к и л т и  
пё 'бик пах^гсеитзе  тӗ рл ӗ рен  ҫи м ӗ ҫ  
й ы вӑҫҫи сене , тӗрлӗ ҫы рла  тӗ м м и сен е  
ӳсте р м е  п ул а т .

Прииалтийски крайпа Раҫ- 
ҫейӗн варрин^и ҫӗр-шыв- 
сент^е вы лӑх-т^ӗрлёх усрани.

Я. Я. Лусс.

Пӗтӗм хамӑн ӗмӗре епӗ Припалтий- 
ски крайра пурӑнса ирттертӗм. РТртнб 
ҫуркунне кӑна, выцӑх-^ёрлӗхсене ку- 
ҫарас шухӑшпа, епё Мускав кӗпӗрнине 
куҫса килтӗм, мёншён тесен Раҫҫейӗн 
варрин^и пысӑк ҫӗр-шывлӑ кӗпӗрне- 
сен^ен епё Мускав кӗпёрннне кӑна 
аванрах пӗлкелетӗп.

Припалтийски крайпа Мускав кӗ -  
пӗрнине танлаштарса пӑхсан, вӗсем 
пёр пек марри курӑнат: Припалттикра 
нумайёшё кунтин^ен авантарах, хӑш- 
пӗр тӗлӗшрен тата кунта та унтинт,ен 
авантарахнисем пур. Халӗ епӗ латтыш
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хрест,енё вьщйх усрани ҫинт,ен пёр 
виҫӗ сӑмах калас тетёп. пуринрен ыт
ла вы.гъӑх-Т)ӗрлӗх усрамалли ҫуртсем 
ҫинт,ен калӑп. Пурте пӗлеҫҫё, Ливхтъан- 
типе Курл>анти кёпёрнин^и хрест,ен- 
сем—латтыш халӑхӗсем, унти имени- 
сен хуҫисем-нимӗҫсем, ҫавӑнпа вьпъӑх- 
^ӗрлӗхе те нимӗҫсен йӗркипе тытса 
усраҫҫё.

Лрипалтийски крайри хрес^ен тах- 
ҫантанпах выдДх-т,ӗрлӗх усраса пурӑ- 
нат. Мускавра питё нумай сӗт-турӑхпа 
суту-илӳ. тӑваҫҫӗ пулин те, Припал- 
тийски крайра вылДх-т ё̂рлёх усрас 
ӗҫ Мускав кӗпӗрнин^ен малтарах та
ра! Припалттйкра вьщДх-$ӗрлӗх усрас 
ӗҫе ҫак вунӑ ҫул хушшин^е, Рикӑри 
Ҫӗр-ӗҫӗпе Хуҫайства ӗҫне вӗрентсе та
ракан тӗп Ушкӑн ӗҫе тытӑннӑранпа, 
вӑйлӑланса кайрӗ. Епир тин ан^ах 
каларӑмӑр-ха Припалтнйски крайри 
йалсеят,и хуҫайствӑсем ӗлӗкех выдах- 
т,ӗрлӗх нумай усранӑ тесе, хӑшин- 
пӗрин ун ^ухнех шултӑра вӑрлӑхла 
вьщДх-Тэӗрлӗхсем пулнӑ, ан’р х  ун 
т,ухне вӗсем вытьйх-^ӗрлӗхе^пӑхса усрас 
йӗркене пӗлмесӗр ӗҫленӗ. Йалти хрес- 
$ен хӑйӗн вылзӑх-т ӗ̂рлӗхне, суккӑр 
ҫын пекех, пӑхса усранӑ, ҫавӑнпа та 
тӗплӗ пӑхма йӗрке шыранӑ т,ухне 
вёсем питё нумай йӑнӑшсем тунӑ, 
нумай сийен курнӑ. Вӑл тата нумай 
йӑнӑшсем туса пӗтернӗ нулӗ-^ӗ, ан- 
т,ах вӑл вӑхӑтра Рикӑри Ҫӗр-ӗҫӗпе 
хуҫайствӑ ӗҫне малалла йама тӑрӑша- 
кан тӗп ушкӑн хӑйӗн „ЬераШа" йатлӑ 
йӗркисене кӑлар^ӗ. Пуринрен ытла, 
выдАх-^ёрлёх мёнле усрасси ҫин^ен 
ҫӗр-ӗҫӗпе хуҫайствӑ ӗҫне вёрентекен 
„ВаИӳав Ьаикзашпеекз* йатлӑ шур- 
налӑн ретактӑрӗ пулнӑскер—Цельмин 
нумай пулӑшрӗ, вӑл хӑйӗн ёҫне малтан 
Керманире, Танире, Шветсире вӗренсе 
ҫӳрене. Унта мӗн-мӗн курнине, мӗн- 
мӗн туса пӑхнине, науккӑ тӑрӑх тӗрӗс 
вӗрентнине, авалтанпах ҫав ёҫе туса 
пурӑннӑ ват ҫынсем йышӑннӑ ҫӗнӗ 
йӑласене вӑл пирён пата илсе килсе, 
пире выдДх-Т)ӗрлёх усрас ёҫе ҫёнӗ 
йёркепе тытӑнма вёрентрӗ. Ҫавӑнпата,

Прнпалтийски крайра выцӑх-^брлӗх 
усрас ӗҫ, нумайах пулмаст пуҫланса 
кайнӑ пулин те, питӗ тӗплӗ. науккӑ 
кӑтартнӑ пекех иулса тӑрат. Халӗ 
ёнтё Припалтийски крайри хресрен, 
вӑл ӑҫталла кайнине, вӑл ҫул ӑҫталла 
илсе кайассине, аван пӗлет. Т)ӑнах та, 
малта каланӑ сӑмахсем Рикӑри Ҫӗр- 
ӗҫёпе Хуҫайствӑ ӗҫне вёрентекен тӗп 
Ушкӑн кӑтартса яанӑ пек тӑвакан 
хуҫайствӑсент,е ан^ах вырӑна килнӗ. 
Вӑл ушкӑн пире вьпъйх-^ӗрлӗх усрас 
ӗҫре Танири пек нормӑсем тӑрӑх ҫи- 
терсе тӑрантарма вӗрентрӗ. Танири 
нормӑсем тӑрӑх выл^х-^ёрлёхсене тӑ- 
рантарни мӗнрен усӑнли ҫак икӗ ҫул 
хушшинт,е, Припалтийски крайра вы- 
гьӑх-^ӗрлӗх валли апат сахал пулнӑ 
вӑхӑтра, питё аван палӑрт,ӗ. Нумай 
хуҫайствӑсен^е вьщДхсене талӑк хуш- 
шин^е типё апат— )0 кӗрепенке ҫурт- 
тырри улӑмӗ, 6 кӗрепенке ыраш улӑ- 
мӗ, тата тёрлё тымар ҫимӗҫсене (кӑшман 
таврашӗсене) 20—40 кӗр. йахӑн па- 
рат-т,ӗҫ. Хӑш-пӗр ҫёртре тата, Танири 
нормӑсем тӑрӑх, ку апатсем ҫумне ту
та тыттаканрах апат хутӑштарса панӑ 
та, вёсен ӗнисем сёт тата ытларах
пара пуҫланӑ. Акӑ сӑмахран калар, 
Луши хуҫайствин^е ёнене пӗ^иккӗн- 
пӗТ)Иккӗнех Танири нормӑсем тӑрӑх 
тӑрантарма тытӑннӑ хыҫҫӑн, ҫулталӑк 
хушшинт,е, вӑтам шутпа шутласан, 
мён зухлё сёт суса тӑнине каласа
парам:

1903-мӗш ҫулта, вӑтамӑн каласап, 160 витре
сӗт суса плнӗ,

1911 „ „ 266 „ „
1915 „ „ 302

1915-мӗш ҫулта ^и нумай сӗт „Аи- 
(1и1а“ йатлӑ ёне панӑ, вӑл ҫулталӑкра 
471 витре сёт панӑ. Ҫав икё йулашки 
ҫулсент̂ е сёт мён т,ухлӗ суса илнине 
контролен *) сойусӑн кӗнекисем тӑрӑх 
пӗлнӗ.

*) Контрол,—Йапалана тёрёс туса пынине 
сӑнаса, тёрӗсленине, калаҫҫё. Рет.
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Ҫӗр ёҫне пӑхса тӑракан теппартамент 
Припалтийски крайри вьифйх-фӗрлӗх 
усракан аван йӗркене сӑнасассӑн, вӑл 
йӗркене пӗтӗм Раҫҫейӗпех вырӑна 
кӳртсен аван пулассине пӗлсе, вӑл 
йӗркене тата малалла кайма хытӑ пу- 
лӑшса тӑфӗ. Рикӑри ҫёр-ӗҫӗпе хуҫай- 
ствӑ ӗҫне вёрентекен тӗп Ушкӑна та 
пулӑшу парса тйфӗ.

Ҫак йулашки вӑхӑтсенфе шултӑра 
вӑрлӑхлй вьиьйх-фёрлёхпе ӑна йепле 
тӑрантарасся ҫинфен шухйшданӑ фухне, 
вытьйх-фӗрлӗхе усрамалли вите-картисем 
ҫинфен те шухйшлама пуҫларӗҫ. Вӑл 
тӗлӗшрен йалти хуҫайствӑсене тытса 
тӑракан ҫынсемех Рикӑри ҫӗр-ӗҫӗпе 
хуҫайствӑ ӗҫне вёрентекен тӗп Ушкӑнри 
ҫынсемпе пӗрле фйн ҫул шырама ты- 
тӑнфӗҫ. Вӗсем Рикӑри ҫе.фСко-хуҫай- 
ствӑ ӗҫне вёрентекен тӗп Ушкӑн пу- 
ҫарса йанӑ екскурҫҫисене *) те ҫӳренӗ, 
Танипе Шветсире курса ҫӳренӗ. Унта 
вӗсем мӗн-мӗн курнине кайран килӗ- 
сене таврӑнсан хӑйсеп „Ҫетъский ху- 
ҫаин“ йатлӑ шурналта мён курни ҫин- 
фен, хӑйсем мӗнле шухӑшланияе тата 
тӑнлантарса та парса, вӑл йӗркесене 
пур йенден те сӳтсейавса, ҫаптарнӑ. 
Цельмин акроном Америккӑра мӗн-мӗн 
курнисем ҫинфен хӑй шухӑшӗсене ҫырса 
па ӗ̂, ҫавӑнпа халё Припалтийски 
крайра хресфенсен те, Танири пекех, 
аван вылъӑх-фӗрлӗх усракан хуҫайства- 
сем тӗл пулкалаҫҫӗ.

Припалтийски крайра тата тахӑҫанах 
именисенфе, Керманири пек, питё фаплӑ 
вылДх-фёрлёхсем усраиалли вырйнсем 
пулнй, анфах вёсем питех майлах 
пулайман, мёншён тесен унта вьщйх- 
сен тислӗкӗсем (пӑхӗ-шӑкӗ) ҫавӑнтах 
нумайффен выртнй. Ҫавйнпа та вёсем 
сывлйша пйсса тйнй, тата вйл тислёк 
те пётёмпех ним усӑсйр сайа кайса 
тйнй.

Танири вы.фӑх-фёрлӗх усракан вы- 
рӑнсенфе ак ҫапла тунй: унта пётём

*) Екскурҫҫи—килте ҫук йапалана вйл 
пур вырйна кайса вёренсе ҫӳренине калаҫҫё.

Ре т.

тислёк шывёсене тислёкрен уййрса 
уйрйм пысйк наткана (реҫервуара) илсе 
кайса тултараҫҫӗ. Вйл реҫервуара сыв
лйш тухмалла мар туса, хупса лартнй, 
ҫавйзпа та унтан аммиак сёвёрёлсе 
кайма пултараймаст. Йёпе таслёке 
уйа йур ҫине тӑкмалла мар, тйпра 
фӗрӗ фухне, тётӗреллӗ ҫанталйкра тй- 
кас пулат, унсйрйн усй сахал пулат. 
Вйл тислёкле мёнле авантарах усй 
курасси ҫинфен вёрентмешкён уйрйм 
йслйлйх та пур. Шёвё тислёк ҫаран- 
сене аванлатас ӗҫре, курйк акнй уйсене 
лайӑхлатас ҫӗрте, пуринфен ытла вы- 
лӑх-фӗрлӗхе ҫитермелли тёрлё тымар 
ҫимӗҫсем ӳстерес ӗҫре мён тери тёлён- 
мелле усӑ тунине, ҫакна пурне те 
хӑйӗн куҫӗсемпе курнӑ ҫын кӑна ӑн- 
ланма пултарат.

Халӗ каланӑ сӑмахсем фӑннине аван
тарах кйтартса парас, тесе епё тин 
анфах каланӑ Луши хуҫайствинфи и ӗҫ- 
сем ҫинфен ак мён кӑтартӑп: Ӗлӗк 
теҫеттинран 60 пӑтран ытла мар, на
фар утӑ ӳсекен типе, хӑйӑрлӑ ҫаран- 
сем ҫине, 1913-мӗш ҫулта, ҫуокунне 
иртерех, теҫеттин пуҫне 700 шер пӑт 
шӗвӗ тислӗк тӑкнӑ. Вӑл ҫарансене 
ҫӗртме уйӑхӗн 27-мӗш кунӗнфе ҫулнӑ. 
Халӗ ӗнтӗ теҫеттияран 60 пӑт вырйн
не—300—350-шар пӑт селём утӑ 
тухнй. Кайран вӑл ҫарансем ҫине вы- 
яДхсене йанӑ. 1914-мӗш ҫулта. кӑш- 
ман лартнӑ анасене, икӗ хутфен те- 
ҫеттин ҫине 250—300-шер пӑт шӗвӗ 
тислӗк тӑкнӑ. Вара пӗр теҫеттинран 
3000 — 3500 пйт кӑшман пуҫтарнӑ.

Припалтийски крайра йалти ху- 
ҫайствӑсенфе ҫавӑн пек аван йӗркесем 
пур, анфах пур ҫӗрте те хуҫайствӑ- 
сенфе, малта каланӑ пек, туса тймаҫ- 
ҫӗ. Ҫапах та унта акрономсемпе йалти 
хресфенсен нумай ӗҫлемелле-ха.

Малалла епир кунта. Мускав кёпёр- 
нинфе, ҫӗр-ӗҫӗпе выдДх-фёрлёх усрас 
ӗҫе мёнле туса тӑни ҫпнфен пйхйпйр.

Епё малтанах каларйм, ҫӗр-ӗҫӗ кун
та калама ҫук нафар, тесе. Мускав 
кӗпӗрнинфи халӑх тахйҫан ёмёртенпех 
йалта хуҫайствйлӑ пулнй. анфах вйл
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нумайах малалла кайайман,—пётёмпех 
кивё, йёркепе ӗҫлеҫҫӗ. Мускав ҫывӑ- 
хёнфе епё акӑ мён куртӑм: тырра 
унта ҫурлапа выраҫҫӗ, кёлтине ҫыхса, 
ҫийӗнфех киле илсе кайса, пёрерён- 
пӗрерӗн тӑпафӑсемпе ҫапаҫҫӗ, тыррине 
кӗреҫепе ҫӳлелле ывӑтса тасатаҫҫӗ. 
Шел, пит те, шел, мён фухлӗ ӗҫлекен- 
ҫен вӑйӗ кӑлӑхах сайа кайса пырат! 
Ӗҫлеме майне сӗлсен ҫавӑн фухлӗ ӗҫ- 
лекен вӑйпа виҫ-тӑват хут ытларах 
ӗҫ тума пулат. Унти хресфенсем хуҫай- 
ствӑра питех тӑрӑшса ӗҫлемест, вӑл 
хуҫайствӑра ёҫлеме те питех йуратсах 
каймаст.

Вьпфӑх-фӗрлӗх усрасси ҫинфен кала- 
малли те ҫук! Вӗсем пӗтӗм йалӗпе 
хӑйсен вькфӑх-фӗрлӗхёҫене уйа хӑва- 
ласа йараҫҫӗ те, вылйхсем валли унта 
апат пур-дщ, тесе никам та ыйтмаст, 
тен вьщахе ем унта выҫӑ ҫӳреҫҫӗ, 
анфах ҫапа* та выҫӑпах вилеймеҫҫӗ, 
хуҫисене ҫав анфах кирлё те. ВылДх - 
сене килӗсенфе тутӑ тытакан апат, йе 
курӑк тавращ пама никам та аса 
илмест. К.унта ёнесем пёр йенден 
тискер кайӑксем пекех пурӑнаҫҫё: хай- 
сене валли хӑйсем апат шыраса ту- 
паҫҫӗ, хӑйсемех шыв ӗҫмелли те шы- 
раҫҫӗ, вёсене каҫпала тин киле хӑва- 
ласа тавӑрӑнаҫҫӗ. Хёлле те ёнесене 
пӑхассипе тӑрантарассине те авалхи 
йёркепех туса тӑраҫҫӗ. ВьщДх-фёрлёх 
усрамалли вырӑнсем кунта мёнле? Вё
сене валли ӑшӑ ҫуртсем ҫинфен кунта 
каламалли те ҫук. Вёсем пӳрт йевёрлё 
те мар, лупас ай пек анфах, фас-фасах 
виҫӗ ҫтеналлӑ анфах пулаҫҫӗ; ҫавӑнпа 
та хресфевӗн хёл кунёнфе сёт те ҫук.

Хресфенсене. хӑйсен вьщДхёсем вал
ли, Танири пек, карта-вите тума, ну
май ӗҫпе вӑй кирлё мар, укҫа та 
нумайах пётмё-ффё. Вал тёлёшрен пё- 
тернӗ укҫа кайран, кашни ҫулта 50 
проффен, ытларах та услам кӳме пул- 
тарё-ффё. Халё епё, Танири пек, вылДх- 
фёрлёх усрамалли ҫурт тусан, мён 
фухлё тухут пулассине кунта каласа 
кӑтартма пултараймастӑп. кирли 
унта шёвё тислёк, вал Мускав кёпёр-

нинфи хресфенсемщён питё хаклӑ пуле 
'В'бё, мёншён тесен вал тислёкпе вёсей 
темён фухлё пахфа ҫимёҫӗсем ӳстерсе 
вёсене Мускавра сутса питё нума! 
усӑ курӗ-ффӗҫ. Тата вӑл тислёк ҫаран 
сене, курӑк акмалли уйсене, вылДх' 
фӗрлӗх ҫӳремелли уйсене те аванлатмг 
лайӑх пулё-ффё.

Мускав кёпёрнинфи хресфенсен тер- 
лёрен кооперативсем нумай: ссуто-
сперекательные товаришфествйсем, тата 
потрепительски опфествйсем пур. Ҫав 
кайранхисем питё усӑллӑ пулмалла 
пек. Анфах епё вӗсенфе. ӗҫлекенсемщ 
калаҫса пӑхрӑм та, ак мён сӑнарӑм, 
Вёсем питё нумайишӗнех тйрйшмаҫҫӗ 
иккен, вёсем хресфене пёр пӑт ҫйнӑха 
10 пуслӑх, йе пёр кёрепенке ҫӑва 
5 пуслӑх ахать лавкаҫйран йӳнерех 
сутса кӑна усӑ тӑвасшӑн. Пёр пит( 
пуйан, оысйк кооперативӑн пуҫлйхне 
пупа пёринфе епё каларӑм:— Ҫав терн 
пуйан опфество, апат-ҫимёҫсем илсе 
хурассисӗр пуҫне, урйх ӗҫе те тытйнма 
пултарӗ-ффӗ, сймахран калар, 500 ки- 
лёллё йал валли шултра вӑрлӑхлӑ вӑ- 
кӑр илме калйпйр. Вӑкӑршӑн 1000 
теяке йахӑи тӳлемелле пултӑр, вӑл 
кашни киле 2-шер тенкӗ, кӑна тивет. 
Ҫав вӑкӑртан иулнӑ пӑрусем йалти 
вӑкӑртан пулнӑ пӑрусенфен 10—20 
тенкӗ хаклйрах таракан пулӗ-ффӗҫ, 
пӗтӗм йал кӗтӗвӗ, сахал ҫул хушшин- 
фех 2—3 хут хаклӑрах тӑракан пулӗ, 
ӑна кура, ытти йалсем те ҫаплатӑвӗҫ, 
тесе ӳкӗтлерӗм. Халди пуп пуҫне 
сулласа, акӑ мён каласа хуфӗ: „Вӑл 
вӑкӑра никам та тӑрантарас ҫук, вӑл 
выҫах вилет“, терӗ.

Шатах тӗлӗнмслле: апла йалти ху- 
ҫайствӑ халиффенхи пек йултӑр-ия; 
апла Раҫҫей халӑхё аван йёркесене 
йышӑнса малалла кайма пултарай
маст-ши? Вӑл тёлёшрен Раҫҫей халӑхй 
пурин ванли те, темён тума та Щ 
хакӑл ҫитет; вӗсене вӑратмалла анфах*}

*) Ку статйана ҫыракан лаетыш х р е с р е Д  
Лусс, рево^утси пула-рен Мускав кёпёрнинц* 
хресренсем хуҫайствисене йепле н арр  тытя|
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Ку тёлёшрен акрономсемпе ытти ӗҫле- 
кенсен нумай тӑрӑшса ӗҫлес пулат. 
Канашсем хӑй тёллён мён те пулин 
тума тытӑнсан, нумайах усӑ кӳрейес 
сук, анфах халӑх хушшинфех пёр- 
пёрне пулӑшае йёркепе, хӑйсем тёллён 
Вҫлеме тытӑнас йёркене тапратса йарса, 
ӑна сарӑлса кайма пулӑшас пулат.

Мускав кёпёрнинфи именисенфе те 
выД)ӑх-фӗрлӗх усрассипе ҫӗр-ӗҫӗ хрес- 
е̂нсенфен аванах мар. Сёт лайӑх 

паракан ёнесем 2 —3 усракансем питё 
сахал, йӑтӑсене фас-фасах 10-ран та, 
итларах усраҫҫӗ. Именисен хуҫисем 
хуҫайствӑ ӗҫӗсемпе хӑтланма питех 
иуратмаҫҫӗ, пулас. Вёсем пурте вё
реннё ҫынсем, ҫавӑнпа вӗсене хуҫай- 
ствӑ ӗҫне тӗпӗ-йёрӗпех, хӑйсен имени- 
сенфе лайӑхрах хуҫайствӑсем туса йама 
:ӑмӑл пулӗ-ффӗ.

Вы^ӑхсен айне сармалли 
ҫин^ен.

П. Ретэль.

Вьцфйх-фӗрлӗх ты такансен вытфйх- 
:ен айне сармалли ҫинфен питех те  
штӑ шухӑшламалла пулин те, вӑл 
татӗ кирлӗ ӗҫ  пулсан та, ун ҫинфен  
1умайах та ш ухӑш ламаҫҫӗ.

Пуринфен ытла вьщДх айне сар- 
^алли йапаласем тырӑ пулман ҫул- 
генфе питё сахал пулаҫҫӗ, мӗнш ӗч  
гесен вьцфӑхсен айне пирӗн, кирек-

'ин^ен ҫырат. Ҫав Лусса ■ҫйвашсем хупшш- 
ю илсе кайеа, вёсен хуҫайсгвине, вы.рйх- 
|ӗрлӗхне кӑтартсан вал тата ытларах тӗлӗн- 
Й пулӗ-'щ;ӗ. Мӗншӗн тесен вйл Мускав кӗ- 
Йрнин’рн хресрсн хуҫайствисем нарарргшрен 
гав тери тёлбнет. Анрах та'1 Мускав кёп. ху- 
гайствисене епё хам куҫӑн курнӑ: вёсен,— 
бӑвашсем хуҫайствинрен нумай малта; вёсем 
Щрёеене курйксем акса утӑ ҫулса, тымар 
гимӗҫсем лартса нлеҫҫё; вы.рйхсем те унта 
Йвашсен вылДхӗсеирп нумай шултйра.

Ретактор.

хӑҫан та, пёр ыраш улӑмӗ, йе ҫур-  
тырри улӑмне, йе арпа кӑна сараҫҫӗ.

Ҫавӑнпа та, вьпфйхсем фӗркуҫҫи  
таранах ш ӑршӑллӑ й ӳҫлӗх (пылфйк) 
ҫинфе тӑраҫҫӗ те, питӗ нафарланса 
кайаҫҫӗ, ҫан-ҫурймӗнфе вёсен  фир- 
сем пулаҫҫӗ, фӗрнисем пӑсӑлса пӗ- 
т еҫҫӗ , урисем фас-фасах сивве ш ӑн- 
ма пуҫлаҫҫӗ, паллах ӗнтӗ, ҫавӑн пек  
тыткаласа усрасан, ёне сёт те сахал  
паракан пулат, вӑл та таса мар пу
лат,— фасах пӑсӑлса кайат, ҫу та 
унтан питё нафар ӳкет. Вьнфӑх ху- 
ҫине ун пек фухне, сийенсӗр пуҫне  
нимён те пулмаст.

Ҫавӑн пек ан пултӑр, тесен , сийен- 
рен хӑтӑлас тесен , йалти хуҫайствй- 
на тытаканӑн выЛ)йх-фӗрлӗх пурйна- 
кан вите-картасене аванлатма тйрй- 
ш ас пулат, тислёке хырса кйларас- 
сине ҫӑмӑллатмаш кӑн урайне йывйҫ- 
хӑма йе фементпа сарае пулат, вара  
вылДх айне сарма улӑм та нумайах  
кирлё мар, тислёк пуҫтарӑнса тйра
кан вырйнта, тислёк шывёсем йухса  
каймашкйн вйлаксем тума тӑрйш ас  
пулат, тата вьнфйхсен айне сармаш - 
кйн улйм та ытларах, ҫителёклӗ ха- 
тёрлес пулат.

Вьпфйх айне сарнй улйм вьпфйхсем- 
ш ӗн ҫем ҫе, йшй, типё вырйн пул
тйр, вёсен  тислёкёнфи кирлё пайсем  
сайа ан кайфйр, т есе  сарнине епир  
пёлсех тйратпйр.

Вьнфйх айне сармалли йапаласен- 
фен, пуринфен ытла, ыраш улймё, 
ҫур-ты рри улймё, тата торф питё  
аван йапаласем.

Ҫ ур-ҫӗр йенфи кёпёрнесенф е вы- 
тфйх айне, тата фйрйшйн ҫамрйк 
тураф ёсене, „еловая лапка"тийекен- 
скере сараҫҫӗ. Вйл фйрйш тураф ёсе
не улймпа хутйш тарса сар аҫҫӗ, ан 
фах вйл хйй ҫине кирлё йапаласене  
(йёпене) туртса илес тёлёш рен улйм- 
ран кайарах, торфран тата нумай 
кайарах. Хйш -пёр фухне вы дах айне  
тйпра йе хйййр та сараҫҫӗ. анфах 
вёсене сарни питех уейллй та мар, 
канҫӗр те: фи малтанах. вйл йапа-
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ласем йывӑр пирки, тислӗке туртта- 
расси питӗ хакла ӳкет; унтан тата, 
ун пек йапалана сарае пӳлсан та, 
питё тзас-тзасах улӑштарса тӑрас пу
лат, мёншён тесен ҫӗр тислёкпе 
хутшӑнсан, тата тислёк шывёпе 
ҫӑрӑпсассӑн, унтан пыл^ӑк пулса 
кайат.

Епир каларӑмӑр, выД)ӑх айне сар- 
машкӑн "ҪИ лайӑх йапала— вӑл ыраш 
улӑмӗ, тесе. Вӑл тислёк шывне хӑй 
ҫине питё аван туртса илет. Хӑй 
йывӑрӑшӗн-Бен вӑл, (мён "Бухлӗ турт- 
нин^ен) 9  хут нумайрах шыв сӑхса 
илме пултарат, тата усал шӑршӑллӑ 
йапаласене пётерме пултарат, мён
шён тесен вӑл хӑй ҫине тислёк 
шывне сӑхса тӑрат.

Улӑма, улӑм турамалли машшинпа 
тураса сарсан, вӑл тата ытларах 
тислёк шывне сӑхса тӑма пултарат, 
унтан пулнӑ тислёке ана ҫинт,е 
тӑпра айне ҫавӑртарса хума та 
ҫӑмӑЛ.

Ан^ах, туи лайӑх, т)и йӳнӗ сармал
ли йапала— торх.

Торх вӑл шывра ӳсекен курӑксем 
ҫӗрсе кайнӑ йапаларан пулат. Ӑна 
акӑ мӗншӗн выл,ӑх айне сарма питӗ 
усӑллӑ: вӑл хӑй ҫине питё нумай 
шыв, „аммиак", „сероводород",*) 
тата ытти ш ӗвӗ, йе сывлӑшри йапа
ласене сӑхат.

Пуринрен ытла, мӑк тура^ӗсен^ен  
пулнӑ торх питё нумай шыв сӑхса 
илет; вӑл торх ҫийелти пайё, мӑкпа 
ытти курӑксен ҫӗрсе кайма ёлкёрей- 
мен туратсен^ен пулат. Ун пек 
торх питё нумай шыв сахеа илме 
пултарат: вӑл хӑйӗн йывӑрӑшӗн-Бен 
шутласан— 6 — 7 пай шыв, 12%  ам
миак, 2 9 %  кӳкӗртлӗ шыв амӑшне, 
9 %  шурлӑхри касӑна, 1%  кӑмрӑк 
йӳҫҫине хӑй ҫине туртса илме пул
тарат.

Ш ӗвӗ йапаласемпе касӑсене, пу-

*) Аммиак—тессӗр, сывлӑщ (газ); серово
дород—икӗ сймахран пулаТ: сера—кӳкӗрт;
водород—шыв амӑшӗ.

рин^ен ытла, аммиака туртса илме 
пултарнӑ пирки, торх пирён выл,ӑх 
картисемпе витесене сармашкӑн -р 
кирлё йапала. Ун пек торха тёрлё 
майпа шыраса тупма пулат: пысӑк 
хуҫайствӑсем вёсене машшинсемпе 
кӑлараҫҫӗ. ан^ах вӑл машшйнсем 
питё хаклӑ, ҫавӑнпа вёсене илме 
йал ҫыннисен пёрлешсе илес пулат; 
пӗтзик хуҫайствӑсем торха мотыкӑ- 
семпе -ҫакаласа кӑлараҫҫӗ, сӳрепе 
сӳресе те кӑлараҫҫӗ. Т)ӑнах та, ёнтё 
ун пек кӑларма тытӑнсан, нумайах 
кӑлараймалла мар та, ан^ах ун пек 
кӑларни йӳне ӳкет.

Кёркунне торх выртакан ҫӗре 
ытлашши тарӑнах та мар сухалаҫҫӗ, 
ҫур-куйне вӑл вырӑна темиҫӗ хутрн  
ҫӑмӑл сӳрепе сӳреҫҫӗ. Ҫавӑн пек ҫу 
каҫит^ен темиҫе хуттуен сӳреҫҫӗ, 
вара ҫийелти тӑпра вӗтелсе, типсе 
ҫитсен, торха кӗреплесемпе пуҫта- 
раҫҫӗ.

Торха тыткалас пулсан, тавлӑк 
хушшин-ҫе пӗр выцӑх пуҫне 6 — 7 кё
репенкке пӗтермелле. Т)ӑнах та, ӑна 
хӑй тӗллӗн кӑна мар, улӑмпа ху- 
тӑштарса сарсан авантарах, вара 
ун пек "5ухне торха тӗпне, улӑмне 
ҫийеле сараҫҫӗ.

Торха малтан кашни выгьӑх пуҫ- 
не 1-ер пӑт сараҫҫӗ, темиҫе кун 
иртсен ӑна сенӗксемпе пӑтратса, пӗр 
тан сарае пулат, ҫийелтен 8 —4  кё
репенкке ҫӗнӗ торх сапас пулат. 
Ҫавӑн пек кашни кунах пӑтратса 
тӑрас пулат, тепёр уйӑхран вара 
вӑл тислӗке хырса кӑлараҫҫӗ. Ҫавӑн 
пек туса тӑрсан, выл^х айне сарма 
улӑм питё сахал кирлё, кашни вы- 
Л)ӑх пуҫне тавлӑка 5 кӗрепенккерен 
ытла кирлё мар, витерё те типё, та
са пулат.

Йулашкинтзен йалти хуҫайствӑна 
тытакана епё акӑ мӗне мантарасшӑн 
мар: кёркунне йывӑҫсем ҫин^ен тӑ- 
кӑнакан ҫулҫӑсем те, вёсем типӗ 
пулсан, торхпа пӗрлӗ хутӑштарсас- 
сӑн, питё аван вытьӑх айне сармаллй 
йапала пулса тӑраҫҫӗ.
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Ҫӗр вӑйне хӑпартакан ''йапаласене 
пурне те питё астуса тыткалас пу
лат, выл)ӑхсене тӗплӗ усрама (тыт- 
калама) тӑрӑш ас пулат, выдДхсем  
пурӑнакан витесем ӑшӑ пултуьӑр, 
виттӗр вӗрекен ҫил ан пултӑр; 
вьиьӑхсене усракан ҫуртра аван 1 ӳ- 
ре^есем те кирлё, вёсен витин^е 
ҫутӑ пултӑр; выЛ)ӑх айне йаланах 
ытларах сарса парас пулат, вьглДх- 
сен ҫи н е-п уҫн е кашни кунах хыр- 
кӑ^па йе штзуткӑпа тасатас пулат, 
вёсен витин'ве сывлӑша таса тытас 
пулат— витене таса сывлӑш турт- 
машкӑн мӑрйесем тӑрпасем тӑвас  
пулат.

Ҫакӑн пек пӑхса усрасан, пирён  
выЛ)ӑхсем 'Бир-'5ӗртен  хӑтӑлӗҫ, ё н е 
сем ытларах сёт  пама пуҫлӗҫ.

Г̂ ӑхсен халерӗ.
Прох. К. Боль.

М алтанхи сӑм ах.
„Тӗкӗннӗ выл,ӑх, тӗкне-ҫӳҫне 

ҫийет-*.
Ваттисем калана.

Ҫакӑн пек йӑвӑр вӑхӑтра пирӗн  
хуҫайствӑра инкек ҫине инкек ҫу- 
ралсах пырат. Б ӑрҫӑпа хупланнӑ  
хуҫайства пӗтерм е ҫӗнӗрен  инкексем  
тухсах тӑраҫҫӗ.

Кӑҫалхи ҫул ^ӑваш сен хуҫайствин- 
"Бе Тэӑхсем нумай виле пуҫларӗҫ. 
Халӑха тӑранса пурӑнма кирлӗ вы- 
гьӑх-^ӗрлӗхсем сахал майӗпе: сӗт-ҫу- 
шур ҫитм ест, аш -пӑш  та пӗртте  
ҫук. Ҫу кунӗнт,е нумайӗш ӗнне ҫав 
апатсене ҫӑмарта улӑш тарма пулта- 
ра-^-^ё. Ан^ах та кӑҫалхи ҫул хӑш ин- 
пӗрин вӑл та пулмарӗ ёнтё. Н у
майёшё хуҫайствӑсем  ҫав 'ҫӑхӑ ха- 
лерӗ йернӗ пирки, пӗр -ьӑхӑсӑр тӑрса  
йулнӑ, тата ^и лайӑх апатсӑр йул- 
"Бёҫ. ^ ӑ х ӑ  вӑл пӑхма пё^ёк йапала

(кайӑк) ҫеҫ , ан^ах та епир хуҫай -  
ствӑра нимӗн йапалана та хисепле- 
ме вӗренмен пирки, "ьӑхӑ паракан. 
пысӑк ырӑлӑха та курмаспӑр.

Епир ҫак статйана хамӑр шурнал 
ҫине ҫапса, ҫав инкек куракан 
хр есҫен сен е  пулаш асса ӗм ӗтлен ет- 
пӗр. Ант,ах та статйана вуланипех  
ҫитм ест, вӑл мён тума вӗрентнисене  
тума тӑрӑш ас пулат, ун "ьухне вара 
епир, ҫавӑн пек хуҫайствӑна лутӑр- 
какан инкексентзен хӑтӑлӑпӑр.

Р е т . Б— в.

^ ӑх-^ ӗп ӗ  усракан ҫы нсен^ен ну
майёш ё пӗлеҫҫӗ,-— мӗнле ку -ьӑхӑ 
халерӗ пырса йерсен -ҫӑхӑсем пёрин  
хыҫҫӑн тепри, вилсе выртнине. Хӑш - 
пӗр Т5ухне кил карти ӑш ӗнте пӗр  
•ҫӑхӑ та тӑрса йулмаст, йалта та •ҫӑхӑ 
пайтах сахалланат.

Ку тзирпе питӗрех ^ӑхӑ ^ и р л есе  
пӗтет, ҫавӑнпа йат)ӗ те  тухнӑ. Ҫа- 
пах та ку ^ирпе кӑрккасем, хур-кӑ-  
вакалсем, кӑвакар^ӑнсем те п ӗт е ҫ ҫ ӗ .

Ҫ ерҫисем  (сала кайӑксем) кӑна 
ку "вирпе аптӑрамаҫҫӗ. Ку халер  
йерекен, ҫикекен ^ир хирлен ё -ьӑхӑ- 
ран, ытти сывӑ ^ӑхӑсем ҫине те ку- 
ҫат. Халер вӑл тепӗр ҫӗртен  пырса 
тухмасан, хӑй тӗллӗн пуҫланса кай
маст, ӑҫтан та пулсан вӑл йерет.

М ӗнле-ш и ку халер йерет, т^ирлё 
■ҫӑхӑ ӑшӗн-ҫе ӑҫта пулат-ш и вӑл?

'Бӑхӑ халерӗ те  ытти ҫынна, вы- 
тьӑха йерекен т^ир пекех пуринрен  
ытла вётё Тэунсентзен тухат ,— ӑна. 
„микропсем" теҫҫӗ ,

Ку микропсем пы сӑклатса кӑтар- 
такан йапаласӑр ахать куҫпа курӑн- 
м аҫҫӗ Ӑна тем иҫе ҫёр  хут пысӑк- 
латакан кӗлен^е витӗр пӑхсан кӑна 
курма пултаратпӑр. К у пысӑклатакан 
йапалана „микроскоп" теҫҫӗ . Ха- 
лерпе вилсе выртнӑ -ьӑхӑ йунне ҫапла  
пысӑклатса пӑхсан, епир вара хале-  
ре кӑларакан микропсене те курма 
пултаратпӑр. В ёсем  пӗрле ҫыпӑҫтарса.
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йунашар хунӑ икё пӑн^ӑ (точка) пек 
пулаҫҫӗ.

Ҫынна пӗтерекен халер ку "Бӑхӑ 
халерӗпе пӗр мар, ку тепӗр микроп- 
ран тухат. Иккӗшне те йернӗрен, 
вар-виттипе аптӑратнӑран, т)ас вӗ- 
лернӗрен кӑна —  вӗсене пӗр йат 
хунӑ.

'Ҫӑхӑ халерне кӑларакан микроп 
сивёрен хӑрамаст. Темӗн ^ухлӗ сивӗ 
пулсан та, вӑл ӑна дӑтат. Вӗрийе 
йуратмаст, вӗреме кӗре пуҫланӑ шыв 
ӑна пӗтерет; вӗренӗ шыв ҫ?в мик- 
ропсене туххӑмра вӗперет. Т^ӑхӑ ти- 
рӗсӗн-ҫе (пӑхӗн-ҫе) микропсем пӗр 
уйӑха йахӑн вилмесӗр выртаҫҫӗ, унӑн 
вилли ӑшӗн"5е виҫ уйӑха йӑхӑн пу- 
рӑнаҫҫӗ. В ӗсене типӗтсен, хӗвелпе 
хӗртсен •ҫас пӗтеҫҫӗ. Карпулккӑ 
(1 0 0  пай шыв ҫине 1 пай карпулккӑ), 
йе исвескӑ (100  пай шыва 4 пай) та 
вёсене пётерет.

Халере кӑларакан микропсем -дир- 
лӗ ^ӑхӑн йунё ӑшӗнтзе пулаҫҫӗ. 
Йун ӳтре пур ҫӗрте те пулнипе, ку 
халере кӑларакан микропсем те утре 
пур ҫӗрте те пулаҫҫӗ.

Сӑмсаран йухса тухакан манкара 
та, тзирлӗ "Бӑхӑ вараланӑ ҫӗрсен^е  
те микропсем нумай, хӑш-пӗр тзухне 
вёсем Т)ӑхӑ ҫӑмартин^е те тупӑ- 
наҫҫӗ.

Халё ёнтё мёнле ку халер Тэӑхӑ- 
сен е йернине, мёнле вёсен ӳтне 
микропсем кёрсе кайни ҫинтзен ма
лалла пёлер.

Йут ҫӗрти -Бӑхӑсем ҫак халер'пе 
ӑптӑранӑ пулсан, ку Т)Ире йутран кӳ- 
нӗ ■ҫӑхӑсем те илсе килеҫҫӗ. Кӳршӗн 
’Бӑх-'Бӗпӗ "вирлё пулсан, вӑл килкар- 
ти ӑшне вӗҫсе кёрсен те ^ир илсе 
килме пултарат. Йе хӑвӑн 'Бӑх-Т)ӗп- 
пӳ ҫавӑн пек кӳршӗсем патне кайсан 
"Бир йертсе илсе килет.

Ҫерҫи (сала кайӑк) кӑвакартзӑнсем 
те пӗр ҫӗртен, тепӗр ҫӗре вёҫкелесе 
ҫӳресе, ку "Бӑхӑ халерне сараҫҫӗ. 
В ӗсем  хӑйӗн вараланӑ урисемпе, 
ҫунатсемпе таҫтан та халере илсе 

, килеҫҫӗ. 'оӑх-'Бӗпӗ усракан хуҫа хӑй

те, йе йут ҫын ^ирлё Т)ӑхӑ хыҫҫӑн 
йулнӑ йапаласемпе урисене, йе тун- 
тирне, аллине вараласа, выдДхсем 
те хӑйсен урисемпе тӗкӗ-ҫӑмӗсемпе 
халер сарса ҫӳреҫҫӗ.

Т)ӑхӑ халерпе ^ирлё пулсан унӑн 
ӑшне ҫав т^ире йертекен микроп
сем лекмелле, вӗсем акӑ мӗнле 
кӗреҫҫӗ.

Тзирлӗ аӑхӑ хӑйӗн манки сӗлекипе, 
1>ёкрипе апат паракан, шыв ӗҫекен 
вырӑнсене вараласа пӗтерет. Урайсе- 
не, ларнӑ ҫӗрсене, кил карти ӑшне 
те вараламасӑр хӑвармаст. Вараланӑ 
ҫӗрсен-Бе хӑхӑ халерне йертекен 
микропсем нумайӑн йӑшӑлтатса тӑ- 
раҫҫӗ. Ан'вах епир ӑна ахадэ куҫпа 
кӑна кураймастпӑр, "Бӑхӑсем те ӑна 
сисмеҫҫӗ. Апат, шыв ҫапла вара- 
ланнӑ пулсан та тзахӑсем ӑна ҫисе 
йараҫҫӗ. Хайхи микропсем те ҫав 
вараланнӑ апатпа пӗрле тзӑхӑ ӑшне 
кӗрсе кайаҫҫӗ. Пыршӑ пакартин-ҫен 
йун ӑшне куҫаҫҫӗ, унта йышлӑланса 
мӗн пур ӳте сарӑлса тулаҫҫӗ. Хайхи 
апата ҫинӗ -Бӑхӑ тзирлерӗ те. Ҫӗре 
"Бакаласа, унта ӳкнӗ микропсене ҫӑт- 
сан та ҫаплах пулат. Ут ҫин^е пӗ- 
Тэик кӑна суран пулсан ун ӑшне 
микропсем лексен те Т)ӑхӑ халерпе 
•Бирлесе вилет. Пур кайӑксем те^ ӑ- 
хӑ халерпе т)ирлеҫҫӗ-и, тата йепле 
вӗсем "Бирлеҫҫӗ?

На^арланнӑ тзӑхха, лайӑх ратлӑ, 
ат^аша вёреннё "Бӑхсене тата шыври 
кайӑксене халер питӗ ҫӑмӑллӑн йерет. 
Пирён килти -Бӑхӑсем, хур-кӑвакал 
ку халере питех парӑнмаст, сайра 
хутра ^ирлет.

Тата халер вӑйӗ те тёрлё пулат. 
Хӑш-пӗр ҫулсентзе мӗн пур "Бирленӗ 
'5ӑх-'Бӗпӗ вилсе пӗтет. 100  Т)ӑхӑ 
ТЗирлесен вёсен^ен 90-ш ӗ, йе ытла
рах та вилет. Хӑш ҫул Т)ӑхӑ кӑна 
пётет, д еп ӗр  ҫулсентзе шыври хур- 
кӑвакал пӗтет. Ку йапала ҫулне ку
ра, килет, хӑш-пӗр "Бухне сахал ви- 
леҫҫӗ, 'Бӑх-'Бӗпсем нумайёшё хӑйсе- 
мех Т)ёрёледрё.

'5ӑх-'Бӗпе халерӑ лексен вӑл ҫа-
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вӑнтах -вирлесе выртмаст, тӑват- 
пилӗк тавлӑк иртсен кӑна в иРлени  
палӑрат, хурсем в иРлени пӗр-ик тав- 
лӑк иртсенех палӑрат.

Д ирленё в ах-Ъӗп сасартӑках шу- 
хӑша кайнӑ пек пулат; тӗттӗм рех, 
хӳтӗрех ҫӗр сен е  кӗрсе ҫунаттисене  
усса, сарса, пуҫне виксе ларат. Сит- 
рен хутран т,&хй в ӗтр есе  кайат; пуҫне  
тӑсса, мӑйне пӑра-пӑра тӑсса тӑрат. 
Сӑмсинвен кӑпӑклӑ манка йухат; 
кайран сӑмса ш ӑтӑкӗсем питӗрӗн еҫҫӗ. 
Т)ӑхӑ аран-аран уткалат, хуллен пуҫне  
виксе, ҫунатти сене сӗтӗр се ҫӳрет. 
Сулланса утакан пулат, такӑнса ма
лалла ӳкет. А пат ҫиме пӑрахат, шыв 
нумайрах ӗҫет . 'Ҫӑхӑ пуҫӗ, унӑн су- 
халӗ Т|ИЙе пек хӗп-хӗрлӗ пулат. Хӑш  
Вухне тата сап-сарӑ шыв хӑсса  
кӑларат.

'Ҫасах вахха вар-витти аптрата  
пуҫлат, малтан сарӑ ш ёвӗ пӑтӑ пек 
йухат: ун хыҫҫӑн симӗс ш ӗвӗрех
Вӗкре йухат; йун пулсан хӗрлӗрех  
те пулат, хӑй калама ҫук шӑршӑллӑ 
пулат. К ут-ш ӑтӑк ҫум ӗнви тӗксем  
вараланнипе— ҫы пӑҫӑнса п ӗтеҫҫӗ. Ҫӑ- 
варне каркаласа аран-аран сывлат. 
В илес умён в ӑх -в ӗп ӗ  питӗрех на^ар- 
ланат, нимӗн те  ҫим ест, куҫне хупса  
ҫывӑрса кайнӑ пек пулат, кайран 
вара ҫӳрё*йми пулат, йулаш кинвен  
тытамак тытат те, в ӗтр етсе  вӗлерет. 
Кун пек халерпе 1 — 3 тавлӑк кӑна 
асапланаҫҫӗ сайра хутра ытларах 
пурӑнаҫҫӗ. Хӑш "Бухне ку халерпе  
виҫ-тӑват сехет-хуш ш и кӑна аптӑ- 
раҫҫӗ сасартӑк вилсе в й р таҫҫӗ . Кил 
кар'ги ӑш ӗнве лайӑх кӑна вуиса ҫӳ- 
рекен "Бӑхӑ в а Р ӑ н с а  тӑрат, ҫӗр ҫине  
ӳкет; пӑртак ҫапкаланса, вилсе те 
выртат, йе каш та ҫинве ларнӑ ҫӗр- 
тех вилет, каҫпала в а х а  лайӑх кӑна 
ларат;. ирхине ун вырӑнне вилли кӑна 
йулат.

Сайра ку в иР 2— 3 ернене тӑсӑл- 
са пырат. Малта каланӑ пекех ■ҫӑхӑ 
Вирлет; хуленех кӑна асапланат. Ура, 
ҫунат сыпписем шыҫса кайаҫҫӗ, пи- 
тӗрех -Бӗркуҫҫи шыҫат. Кайран шӑт-

нӑ хыҫҫӑн ӑш ӗнвен ҫӑра, турӑх ' 
пек пӳр йухса тухат. В ар-зитти в а~ 
рӑнмаст; ӑшри йун сахалланат: ^ӑ- 
хӑ наварланса; вӑйсӑрланса вилсе 
выртат.

Халерпе вилнӗ Тэйх-'Бёпё ӑшвикки 
хуралса, йе хӗрелсе кайат, ^ёрипе  
ӳпкисене йун анат. В авӗ пысӑклан- 
са, ҫем ҫелсе, "Бийе пек хёрлё пулат, 
хырӑмӗ ӑш ӗнве ҫутӑ пӑтранвйк шые 
пулат.

Халер йернине в а с Р а х  асӑрхаса
сисм есен  унпала нумай тзӑхӑ-^ӗп-
Вирленӗ пулсан йулашки 'Бах-'Бёп
те -Бирлеме пултарат, мёнш ён тесен  
Вир вӑй илсе ӗлкӗрет, йулнӑ вӑхсен е  
те пӗтерет. Ҫавӑнпа лайӑхрах асӑр- 
хаса тӑрса вирленӗ 'Бӑх-'Бӗппе ҫийӗн- 
вех сыввинвен уйӑрса илес пулат. 
Х алерпе вирленӗ пулсан ӑна ак мӗн  
тумалла. Халерпе тзирленё в ах-Вёппе  
емел пани сайра пулӑщ ат. Сывӑ 
йулнӑ вах'Ъӗппе виРтен хӑтарм а
тӑрӑш ас пулат. В ӗсен е  ҫак ем елсене  
шызпа ӗҫтер еҫҫӗ: йеш ӗл сенкер
(ж елезны й купорос) 1 0 0  пай шыв 
ҫине, 1 пай йараҫҫӗ; салициловая  
кислота; танин (1: 1 0 0 ) серная кис
лота (2 пай 1 0 0  пай шыва); соляная  
кислота (2: 100) креолин 1— 2 тум - 
лам пёр кашӑк шыв ҫине йарса па- 
раҫҫӗ Ҫак ем елсенвен  хӑш не те  
пулсан пёрне суйласа илсе шывпа 
хутйш тарса в иРлӗ Вахха памалла. 
1Бӑхӑсен ӳтне те халер й ересрен  
сыхлама т^евт)6 каснӑ пек касма йу
рат, ан^ах ку ӗҫ е  тума выл,ӑх тух- 
тйрне вён ес пулат.

Халё епир ку халере кам кӑлар- 
нине, мёнле вйл сарйлнине п ёл сен  * 
ӑна хирӗҫ тйма та май тупатпӑр, 
Вӑхӑсене вӑл вир йересрен . сы хлат- ч 
пӑр в и Р е  сарӑлма, вӑй илме памас- 
пӑр. Ку халер пырса йерсен акй мён 4 
тумалла.

Д ирленё вахха Ъӗртме хӗн; ҫа -  
вӑнпа, йепле те пулсан халер ан , 
йертёр тесе , тарӑш ас пулат. ^ӑхха. 
усракан ҫёр сен е  таса тытас пулат, | 
таса м ар— вараланнӑ ҫӗрсен е в иР
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-Баерах сарӑл ат , та са  т ы т н ӑ  ҫӗрсен-Бе 
х ӑ в ӑ р га х  сарӑл ай м аст.

С у т ӑ н  и л н ӗ  'Бӑхха тӳ р е х  к и л т и  
Тзӑх-Тэёпӗ х у ш ш и н е  йам а й ур а м а ст, 
вӑл  та са , халер  ҫ у к  ҫӗ р те н  к и л н и н е  
л а й ӑ х  пӗлсен  к ӑ н а *й а м а  й у р а т  Т>ир 
п у р  ҫӗрсен-Бен т)ӑх- Бӗп ту й а н м а  к и р 
лё мар. У н  п е к  ҫ ё р те н  т у й а н с а н  ки л  
к а р т и н е  'Бӑх-'5ӗп зы р ӑ н н е  халер  ҫеҫ  
к ӳ р т е н . Т)ӑх--5ӗп м ӗнле  ҫё р те н  к и л 
н и н е  пӗлм есе н  ӑна пёрер  ерне йахӑн  
у й р ӑ м  т ы т с а  уср а с  п ул а т , вара вӑл  
сы в в и , "Бирли п алӑ рат. К ӳ р ш ӗ  'Бӑх- 
хи се м  вил е  п уҫл а са н  хӑ в ӑ н н е  сы хл а- 
с а  тӑр  -Бӑхсене х у п с а  хур са н , и р ӗ ке  
йам асан  ава нта р а х  пулӗ. Й у т  "Бӑх- 
"Бӗп кӑ л ӑ ха х  сан  -Бӑххусем п а тн е  ан  
кӗ тӗ р . А п а т -ҫ и м ӗ ҫ  ш ы в  панӑ  ҫӗре  
ҫ е р ҫ и  кӑвакар-Б ӑн а н  п ы тӑ р , вӗсем  
пӗ р  ҫ ӗ р те н  те п ӗ р  ҫӗре ^ и р  илсе, 
ҫ ӗ кл е с е  пы р а ҫҫӗ . 'Ҫ ирленӗ  -Бӑхӑсем 
патён 'Бе ҫ ӳр е н ӗ  тӑ л л а  ҫӑ п а та п а  сы вӑ  
"Бӑхӑсем п а т н е  пы м а  й ур а м а ст , урана  
ҫӗ н ӗ р е н  ул ӑ ш та р са  тӑ хӑ н а с  п ул а т . 
К а п л а  тум а са н  есӗ хӑвӑн  у р у п а х  
халер  кӑ л а р а ка н  м и кр о п с е н е  сӗтӗрсе , 
ҫ а кл а тс а  п ы р а тӑ н . П уса р м а  сутӑ н  
и л н ӗ  ҫӑ м а р та н а  х у п п и с е м  л а п ӑ р та н -  
н ӑ  п ул са н , ^ ӑ х ӑ  а й н е  хур а с  ум ён  
м а л та н  ӑна  л ӗ п  ш ы в п а  ҫӑвас п ул а т ; 
у н т а н  с п и р т п а  ш ӑлас п у л а т . С ы вӑ  
"Бӑхӑсене тзирлисен-Бен те п ӗ р  ҫӗре  
ку ҫ а р а с  п ул а т , вӗсене  'Б ирленисем пе  
пӗрле  х у т ӑ ш т а р м а  й ур а м а ст . Х ӑ ш  
хуҫасем  -Бирленине кӑ н а  уй ӑ р са  и леҫ-  
ҫ ӗ , к у  апла  т у н и  п у л ӑ ш м а с т . Т)Ир- 
л енӗ  "Бӑхӑ урай сене , л а р з к а н  к а ш т а -  
сене  вараласан  ы т т и  'Бйх-'Бёпё те  
вара  ҫав "Бирпех "Бирлет. Д и р л е н ё  
-Бӑхха, йе  -вирлесси паллӑ п ул са н , 
ӑ н а  ^ а с р а х  п усса н  л айӑ храх  п ул а т . 
П у с м а  ш еллесен  ӑна  уй р ӑ м  ҫӗре  
х у п с а  хурса , и р ӗ ке  йарас пул м аст , 
сы в а тм а  емел пам а ки р л ӗ . ^ирлҫ, 
"Бёлт-’БЬппе сывви хушшине ниӑепле 
те  хӑзарма йурамасӲ. Д и р л е н ё  
"Бӑх ҫав -Бире й ӗри  та вр а , сарат, вӑл  
п и т ё  н ум а й  си й е н  ту м а  п у л та р а т .

'Ҫ ирлё 'Бёх-'Бёпе к и л  к а р т и  ӑ ш ӗ н ^е  
п усм а  й ур а м а ст : й ун ӗ п е  ҫӗре, к у р ӑ к а

варалат,— епир пӗлетпӗр: йун ӑшӗн^е 
халер кӑларакан микромсем пулнине. 
^ ӑ х ӑ  вилнине тӗкӗ м ӗнӗпех ҫӗре 
тарӑнрах алтса пытармалла, ҫунтарса 
йарсан та йурат. Н ихӑҫан та ^аха 
виллине лупаш кана кӑларса пӑрахма 
йурам аст, м ёнш ён тесен  унта -ҫӑхӑ 
виллина, йытӑсем, куш аксем ҫисе 
хӑйӗн сӑм сипе, ур и сем п е тӗрлӗ ҫӗре 
вӑл халере илсе кайса салатаҫҫӗ. 
К урак-ҫӑхансем  те ӑна ҫисен  Т)Ир- 
л еҫҫӗ , вара -вире, таҫта-таҫта  илсе 
кайаҫҫӗ.

Кил карти ӑш не, "Бӑхӑсем ларна 
ҫӗр сен е  тасатас пулат. 7>ир кӑлара- 
кан йапала питӗрех сарӑпат, ҫавӑнпа 
ӑна ҫунтарса йарас пулат. 'Ҫӑх-^ӗпӗ 
ларакан каш тасене, йӑвисене, шыв 
паракан вӑлаш касене вёри шывпа 
ҫуса  тасатас пулат. Вӗри сӗлтӗпе, 
(кӗл шывпе) ҫусан  тата лайӑхрах 
пулё. Кайран вара ҫунӑ йапалине 
хӗвел рин'Бе т и п ёт ес  пулат. Кивӗ 
йӳнӗ йапаласене ҫунтарса йарсан та 
аван.

„Л и за л “ йе „креолин“па сапса 
тухеан (8  пай 100  пай шыва; 8 ° /о )  
питё аван пулат. Т}ӑхӑсем ларакан 
ҫӗр сен е  уҫса  хурса, ун хы ҫҫӑн уҫӑл- 
тарас пулат.

Т)ирлӗ -Бӑхӑсен пӑхне куплен лайӑх 
пуҫтарса, ҫунтарса йамалла. Ерне 
хушшин-Бе пӗрре, сывӑ -Бӑх--Бӗпӗ на
вусне т е  ҫапла ҫ у н тарса йарсан 
аван пулё-тувё. 'Бирлё -Бйх--Бёпё хыҫ- 
ҫӑн йури пёр ҫын ҫӳр есен  лайӑхрах 
пулё. Апла пӑхакан пулмасан тум- 
ти р сен е, ура сырнине улӑштарас 
пулат, ҫав ӗҫсен е  пӗтерсен  алӑсене 
тасарах ҫӑвас пулат.

М алтан сывӑ "вёх-т^ппе тӑрантарса 
ӑна лайӑхрах пӑхас пулат: кайран 
тин "Бирлисене пӑхма кирлӗ.

Таврара -вӑхӑ халерӗ пуҫлансан  
унти -Бӑх--5ӗпе урӑх ҫӗр е, ^ир пётём
пех пӗте-Бъен вёсен е сутма "Баракан 
саккун кӑларас пулат. М ёнле те пул
сан халере сарӑлма памалла мар; 
хӑвӑр патӑрта халерӑ сарӑлнӑ пул
сан, урӑх ҫёр е  ан сарӑлтӑр, тесе,
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ӑна мён пур вӑйпа пӳлсе илме тӑ- 
рӑшас пулат.

"5ирлӗ "Бӑхӑ ҫӑм артине, какайне 
ҫиме кирлӗ мар. Ана п ӗҫерсен  хале
ре кӑларакан микропсем вилеҫҫӗ, 
ан^ах вёсен  ӑшӗн-вен тухакан усал  
йапала (токсин) пӗтм ест, ӑна темён  
$ул вёретсен  те пётерм елле мар, 
вӑл— а^асене хырӑма ыраттарса, ^ёк- 
рене йертет.

Хӗрлӗ кӑшман.

Хӗрлӗ кӑшмана таса ӳстермешкӗн, 
йӑранӗсене ҫӗрсе ҫитнё навуспа йе 
кӗлпе аван тислӗклес пулат. Йӗпетсе 
шӳтернӗ йе шӑтарнӑ вӑрлӑха ҫу 
уйӑхӗн пуҫламӑшӗнъе акаҫҫё, типӗ 
вӑрра ака уйӑхӗн ивкӗмёш ҫурривт,е. 
йӑран тумалӑх ҫӗр типсессӗнех, ак
малла. Иӑран ҫинтзе акмалли касӑсене 
тарӑн тума кирлё, мёншён тесен,хӗрлӗ 
кӑшманӑн вӑрлӑхӗ шултӑра пулат, 
вёсене 1/* вершук хулӑнйш тйпра

внтмелле, касӑсем хушшине 5—6 вер
шук хӑеармалла.

Хӗрлӗ кӑшман вӑрлӑхӗ йӗкӗрлӗ,. 
пӗрт|ӗре 8 —5 вӑрӑллӑ пулат, есир 
ҫавна ан манӑр; темле сайра аксан 
та, хӗрлӗ кӑшман тӗммӗн—тӗммӗн
8 —4 кӑк вӗрле, шӑтса тухат.

Ҫавӑн пврки шӑтса тухсанах кал- 
■рне иртсе сайралатаҫҫӗ, кашни тӗ- 
мере пӗрер вӑйлӑрах, патвар кӑкне 
ант̂ ах хӑвараҫҫӗ; ҫумласа сайратнӑ 
Т)ухне вӑй-хӑватне ант,ах мар, ҫулҫийӗн 
тӗсне те пӑхас пулат, мёншён тессн, 
хура тёслӗ кӑксен^ен анрх нумай 
сахӑрлӑ, аван кӑшман ӳссе ҫптӗнет.

Тымаррисем ҫурри таран ӳссе ҫит- 
сен, вёсене купаласа лартас пулат, 
ан^ах тӑприне айакран ҫеҫ купаласа 
пымалла, ҫийелтен тымара тӑпрапа 
витмелле мар, нийепле те ҫулҫпсене 
тӑпра нерёнсе таракан тума йурамаст.

Кил таврашӗнтӑи пахъасентзе лартса 
ӳстермелли -би аван сурттӑ— „Еги
петски свекла"\навуслӑ, таран суха
ласа ҫемҫетнё тӑпрана валда „Коро
лева ч е р н ы х тата „Эрфуртски 
черно-красна" сурттӑсем аван пулаҫҫӗ.

Иалта пёрлешсе мунт а̂ тӑвасси 
еинт^ен.

А. Быков.

Йалсен-ве пурӑнакан ҫынсем ӗлӗк  
те -Бирлекеленё, халё ытлӑ та нумай 
1)Ирлекен пултзӗҫ. Сайра ҫын сьвӑ, 
"Бирсёр пурӑнат: хӑш нӗ-пӗрне куҫ 
Т)Ирӗ, ҫӑпан кӗсен аптӑратат, тепӗр- 
не пур— ҫуралнӑранпах кӗҫӗ (кӑр- 
■Банкӑ) асаплантарат, тата хӑш ӗсене  
пыйтӑ-шӑрка, хӑнкла ҫыртса канлӗх

памаст, т. ур. те пур. Ҫак йуяаш - 
кин-Бен асӑннӑ пыйтӑсем вёсем , хай- 
сем ҫыртса кӗҫӗттернинтзен пуҫне, 
тата пит хӑруш ӑ тар "Бирне (вӗри  
•Бире— тиф а) пӗр ҫынтан, тепӗр ҫынна 
й ертеҫҫӗ.

Ҫак вӗри ^ир халё, пирӗн хуш ӑ- 
ра, пуринрен ытла ӗҫ-ҫы нӗ хуш ш ин-
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Бе сарӑлса нум а й  ҫ ы н н а  ^ и р л е т т е -  
р е т ,  в ӗ се н ^е н  в и л е ке н се м  те  сахал  
м ар. В ӗ р и  тзиртен хӑтӑлас тесен , 
п ы й т ӑ р а н  хӑтӑлас п у л а т , м ёнш ён  
те се н  вӑл Б и Ре й е р т е к е н н и — пы йтӑ'. 
Н и к а м ӑ н  та  пӗле т ӑ р к а ^ а х  п ы й тл а -  
нас  ки л е с  ҫ у к , п ы й тӑ  вӑл ы тл а  та  
усал , й ё р ё н Б ё к  йапала. М ё н  тум а л л а  
ё н тё  п ы й тӑ л а н а с  мар те сен , у н т а н  
й е пл е  хӑтӑпм алла?  Ҫ и р е -п уҫр а , кӗ -  
л е тке р е  п ы й т ӑ  ан п ул тӑ р  те се н , вӑ- 
хӑ^ӗ-вӑхӑ-Бӗпе м унБ а  кӗрсе  ӳ т е -т и р е  
л айӑ х  ҫӑвас п у л а т , у н  т^ухне вара  
п ы й т ӑ  п ул м а ст .

Х /л а с е н Б е  м у н ^а с е м  п и т  аван, 
м ё н ш ё н  те се н  вёсене  хул а  у к ҫ и п е , 
йе хуҫасем  с у т -т у с а  услам  илм е ту н ӑ . 
А н ^ а х  й а л с е н ^е  у н  п е х  йапала  ҫ у к , 
к а ш н и  хр е ср е н  хӑй  валли  м у н ^ а  
тӑ в а т , йе  2 — 3 -ш е р  ки л ё н  пёрле  
ту ка л а ҫ ҫ ӗ . П и р ё н  "Бӑвашсем х у ш ш и н -  
Бе нум а й ё ш ё  йалсем  м унБ асӑрах  п у -  
р ӑн аҫҫӗ , н у м а й ё ш ё н  (п у р и н  те  те -  
н ё п е  п ёрех) м у н ^ и с е м — м у н ^ а  май  
ҫ у к .  В ёсен е  п и р ё н  п и т  тӑ вӑ р  (п ё ^ ё к ) ,  
хурал л а , ур а й сӑ р -м ӗ н сӗ р  тӑ ваҫҫӗ . М у н 
Б ана  кё н ё  БУХ сал анса— туМ ланм алли  
м у н ^ а  ум ӗ  (ҫ е н ӗ к )  ҫ у к , уҫӑ  ҫӗре  
т ӳ р е х  т у х с а  тӑ р а н . М у н ^ и н ^ е  ҫ а п ӑ -  
н асса  та , ҫӑвӑнасса  т а  пёр п ё ^ ё к  
п ӳл ӗ м р е , урай ӗнБ е  л а п ӑ р та т а с  п у л а т . 
П у р и н р е н  ы тл а  т а т а  вёри  ш ы ва  
к у р ш а к п а  ӑ ш ӑ тка л а са  п и т  сахал п у 
л а т, ҫы н  п у ҫ н е  ҫур  в и тр е н е  й ахӑн  
т и в к е л е т  п ул ӗ -и . Ҫ а в ӑ н  п е к  сахал  
ш ы в п а л а  ҫӑ в ӑ н а й м а стӑ н , у н п а л а  хӑ - 
н а -х у  л а п ӑ р та тӑ и  ҫеҫ. К у н  п е к  тӑ -  
вӑр , та са  мар м ун Б а се н ^е  нум а й ё ш ё -  
сем  п ё р -п ё р н е  б и Р Тэёр (нӗҫӗ, ҫӑ п а н -  
к ӗ с е н  та вр а ш ӗ ) й е р те ҫҫӗ , те п р и се м  
ш ӑ н са  п р о с ту тӑ п а  Б и Рле?Ҫӗ- К у н  
ҫи н Б е н  н ум а й  калам асӑрах, й а л ти  
ҫы н се м  хӑйсем  те  л айӑ х  пӗлеҫҫӗ, 
а нБ ах т а  вёсене, я а й ӑ хр а х  аса ил - 
те р се , м унБ асен е  у р ӑ х  майлӑ, к и р 
лё п е к  Б уерах ту м а  ты тӑ н та р а с  
к и л е т .

Йал мунБИ м ён л е  пумлалла?

К а л ӑ п ӑ р : пёр  й алта  80— 100 киле  
ҫы вӑх, 300— 400 ҫы н  п у р ӑ н а т . Вёсен  
йалёпе 1 5 — 2 0  наБар м унБ а  пултӑр, 
к а ш н и  м унБ а п уҫн е  2 0  ҫы н а  майлӑ 
ти в е т . Ҫ ав 1 5 — 2 0  наБар, ниме  
й урӑхсӑр  м унБ а вы рӑнне , йалпа  пёр
ле, п ӗ р ^ л а й ӑ х , п ы сӑ к  м унБ а  тӑвас  
п ул а т . И алпала , пёрле , пёр  мунБа  
ту н и , йал ҫы нӗсене  те  те м и ҫе  вётё 
м унБ асем  ту н и н Б е н  екко ном л ӑрах , 
п ур и н Б е н  ы тла  сывл&х тёлёш ёнБ ен  
а в а н та р а х  п ул а т

Т^и м ал тан ах  епё ка л а тӑ п . К у н  
п е к  йалпа  пёрлеш се халӑх м унБ ине  
тӑ ва с  п ул са н , ӑна БУл т а н, кирпёБ пе , 
й е  тӑ м п а  ҫа та н р а н  (сам ан ) тӑвас  
п у л а т . Й ӑ в ӑ ҫр а н  т у н ӑ  м унБ ана  вут  
Бас хы пеа  илм е п ул та р а т , та та  вӑл 
Бас ҫӗрет. М ё н т е н  тӑ ва сси  вӑл вы- 
рӑнӗнБ е паллӑ  пулё ; БУЛ нум ай  
ҫӗ р тр е  — БУлтан , кирпӗБ тӑ в а ка н  в ы 
р й н та — ки р п ё Б р е н  ту м а  майлӑрах  
пулё  * ) .  М у н Б а н а  ви ҫӗ  пӳлӗм лӗ: пёри  
хы вӑнм ал л и  п ы сӑ к пулм алла ; тепёр  
п ӳлӗм ӗ  ҫӑвӑнм ал л и  ҫавӑн  п ы сӑ ккӗ ш е х  
в и ҫҫӗ м ӗ ш н е  ҫа п ӑ н м а л л и  пёБ икрех  
пӳлӗм  тӑ вас  п ул а т . Ҫ ав ҫапӑнм алли  
пӳлӗмӗнБС  п ы сӑ к  кӑ м а ка , ҫапӑнм ал -  
л и  л а п ка  пулм алла; хы вӑнм ал л и  п ӳ - 
лӗм ӗнБ е пӗБ ӗк кӑ м а ка  ту с а н  та  ҫи -  
т е т . Х ы в ӑ н м а л л и  п ӳл ӗ м р е х  ларм алли  
саксем , ту м ти р с е н е , кӗ п е -й ӗ м с е н е  
ҫа км а л л и , йе хум ал л и  вы р ӑ н  тум алла  
п у л а т . Ҫ ӑвӑнм ал л и  пӳлӗм ӗнБ е ларса  
ҫӑвӑнм а ансӑр хӑм асенБ ен р е ш е ткӗ  
п е к , х уш ш и с е н е  хӑвара -хӑвара  (са р 
л а ка  хӑм а ҫи нБ е  ш ы в  тӑ р а т )  саксем  
тӑ ваҫҫӗ . Ҫ ӑ в ӑ н н ӑ  ш ы в  урайӗнБ ен  
й ухса  кайм а , в ы р ӑ н ӑ н -в ы р ӑ н ӑ н  ш ӑ- 
тӑ ксе м  ки р л ё . М ун Б а н а  БУл т а н > йе

*) Халӗ Бӑвашсем хушшинт,е те нумайёшё 
йалсент,е ушкйнпа, йе ерттелпе пёрлешсе 
кирпёт, тума пуҫларёҫ. Хӑш-пёр вырйнсенБв 
кнрпӗт,ё савӑТ)ёсем ларта пуҫларёҫ. Ҫавйн 
пек вырйнсенБе йалпа мун^а тума ытла та 
ҫӑмйл пулаГ.

Авт.
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кирпё^пе тусан, урайне асвац,тпа *) 
тӑвас пулат. Асвацуг урана сивё ан 
пултӑр тесен , урайне ансӑр хӑма- 
сен"Бен реш еткё туса сараҫҫӗ.

П уринрен ытла, кун пек мунт^ара 
акӑ мён тумалла. М ун^а л а р т и ^ е н ,  
вӑл вырӑна ҫӑл (пусӑ) алтса, шывне 
нассуспа уҫласа кӑлармалла тӑвас  
пулат. Ҫав ҫӑл ҫинех вара мун^а 
тумалла, вӑл (ҫӑл) мун^анӑн хывӑн- 
малли пӳлӗмӗнтзе пулмалла килтӗр. 
(Саратту кӗпӗрнин^е пурӑнакан ни- 
мё'Б колонистсем пурте тен ӗп е пӗ- 
рех, ҫӑлсене пӑлтӑртанах (пӳртекӳн- 
^енех), шывне ӑсса илмелле тӑваҫҫӗ. 
Хывӑнмалли пӳлӗме, тата ҫӑвӑнмал- 
лине те пӗрер пысӑк ш етник (ш ан) 
кирлё. В ӗсен е  ҫӳлерех, тапранмалла 
мар пӗрер к ӗтессе вы рнаҫтарса лар т
ма кирлӗ. Ҫакӑнта кӑтартнӑ ш етник- 
сене урӑх майлӑ лартса вырнаҫтарма 
та йурат. Сӑмахран калар, икӗш не  
те ҫӑвӑнмалли пӳлӗме лартма та  
йурат, йе пӗрне кӑмакаллӑ (ҫапӑна- 
кан) пӳлӗме лартма йурат. Ҫӑлтан  
нассуспа уҫласа кӑларакан шыв, ҫав 
гпетниксене тӳрех кайма шыв ҫӳре- 
текен тимӗр пӑрӑхсемпе (водопро
водные трубы) пӗр-пӗрне пӗрлеш те- 
рес пулат. Ҫӑвӑнакан пӳлӗмри ш ет- 
никрен ҫавӑн пек пӑрӑхсенех мун^а 
кӑмакине кӗмелле тӑваҫҫӗ. Кӑмакана 
кӗрекен пӑрӑх вӗҫне тим ӗрҫре лайӑх  
тӗплеттерес пулат те, ӑна вара кӑ- 
макана кӗрекен пӑрӑха, хӑмла пут- 
ранки йаваланнӑ пек йаваласа, кӑ- 
макара хӗрӳ вӑйлӑ вырӑна вырна- 
ҫтараҫҫӗ. Кӑмакана вут хутса йар
сан, пӑрӑх вӗҫӗн^и шыв вӗреме  
пуҫлат те, унӑн вӗри пӑсӗ пӑрӑх 
тӑрӑх ш етнике кайса, унти шыва 
ӑшӑтат. Ш етнике ҫӳлтен  лайӑх вит- 
ме кирлӗ, унсӑрӑн шыва ӑшӑтма 
пулмаст. Ш етникрен мун^а ҫтенисем  
тӑрӑх шыв ҫӳрем е пӑрӑхсем вырнаҫ- 
тарас пулат, кирлӗ вырӑнсен-ҫе шыв

*) Асфальт—хӑйЗрпа вӗтӗ т,ула сЗмалапа 
хутйш шӑратса пёҫереҫҫб, ҫавантан урай 
сараҫҫӗ.

илмелли кӑрансем лартмалла. Хы- 
вӑнмалли пӳлӗмри ш етникрен сивӗ- 
шыв пыма та ҫавӑн пекех тӑвас  
пулат.

Акӑ ӗнтӗ, Т)И кирлӗ, пуҫласа йа- 
малли ӗҫсем  динден кӗскен каласа- 
патӑм. Ан-ҫах та, пурне те  епӗ ка- 
ланӑ пек тумасан та, ҫавӑн майлӑ- 
рах тума тӑрӑшмалла. Тата ҫакӑн  
пек кӗске статйара, пурин ҫин-ден 
те тӗплӗн каласа ҫырма та май ҫук.

Ҫак малта каланӑ пек йалта пӗр  
мунт,а тусан, ернере ӑна икӗ кун 
хушши ҫы нсене .ҫӑвӑнма хутсан, пур
те лайӑх ҫӑвӑнса тухма пултараҫҫӗ. 
Ы тти кунсен^е ун пек мун-ҫара 
кӗпе-йӗм ухса-ҫум а пулат, ҫавӑнтах  
вӗсен е т^хемелле тӑвас пулат. П и
рён хӗр-арӑмсем хӗлле сивӗ, ҫил- 
тӑманллӑ ҫанталӑкра кӗпе-йӗм  
хеме шыз хӗррисене кайса сахал  
мар пӑсӑлаҫҫӗ, вёсен е пирён малаш не 
упрас пулат. К ӗпе-й ӗм е мун^ара. 
ухса-ҫусан пӳрт-ҫурт та сахал й ӗп е-  
нет, вӑл ҫыннӑн сывлӑхӗш ӗн пит кир
лё йапала.

П ирён халзхи Канаш сен правит- 
тегьстви ҫавӑн пек йалпа, коммунӑ- 
па, уш кӑнпа, йе ерттелпе пёрлеш се  
мунт^а тума та; укҫа парса, вӗрен тсе, 
ӑста ыйтсан ӑна та йарса пулӑш ат. 
Ҫавӑнпа та унпала пирён, май кил- 
нӗ ^ух усӑ курма тӑрӑш ас пулат.

Ку статйана вуласан, нум айёш ё- 
сем калассӑн туйӑнат: Ҫырасса лайӑх  
ҫырнӑ та, ант^ах ӑҫтан ӑна йалта  
тӑвас? тесе . Епё вӗсене хирӗҫ ак 
мӗн каласшӑн: П ӗлтӗрхи ҫул т^ ен
йалти ҫынсентзен нумайӗш ӗсем елек- 
триттсӑ ҫин^ен и л т м е н -^ ӗ  те. Х алӗ  
хаҫатсем  пӗлтернӗ тӑрӑх, нумайӗш ӗ  
йалсен^е пӳр^ӗсене електриттсӑпа  
ҫутатса, ҫутӑпа ырӑ кураҫҫӗ. Каш ни  
йалта, коммунӑра ш кулсем йепле  
кирлӗ, халӑх мунт^и те  ҫавӑн пекех  
кирлё. Й улташ сем , вӑл м ун^асене  
^асрах тума тытӑнӑр, вара т,ирсем  
те пӗтӗҫ!
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о
Палти пушарсент^ен вутра 
ҫунман ҫуртсем туса хӑтӑл- 

малла.
Инжен. Львов.

Ҫак 1914-мӗщ ҫулта пуҫланнӑ вӑрҫй умӗн 
Раҫҫейрп ҫуртсене тёрёсленп акӑ мӗне пёл
терет: йалпа хуларп 14.000.000 пуранакан 
ҫуртран тимӗр вптнӗ рул ҫурт мӗн пурри 
те 600.000 ҫурт ҫеҫ. Ыттиеем пур те ййвӑҫ 
ҫурт; вӗсенрен тпмӗр вптнн 200.000 ҫурт, 
йӑвӑҫпа вптни (хӑма йе тёренре—4.500.000 
■ҫурт, улӑмпа внтнп 8.700.000 ҫ.урт пулнӑ.

Вулакана тата авантарах кйтартас, ӑнлан- 
тарас тесе, рисунйк ҫаптаратпйр (1-мёш рис.).

Пӗррӗмёш рихрӑ (1)—улӑмпа витнӗ йӑвйҫ 
ҫуртесне пёлтерет; пккёмёшё (2)—йӑвӑҫпа 
вптнӗ йӑвйҫ ҫуртсене пёлтерет; внҫҫӗмӗшё 
<3)—тпмӗр витнӗ $ул ҫуртсене пёлтерет; 
тӑваттӑмйшӗ (4)—тимёр вигнӗ ййвӑҫ ҫуртсене 
пёлтерет.

1-мӗш рнсунйк ҫнне пйхсан улӑм витнё 
ййвӑҫ ҫуртсем пуринрен нумайп питё аван

1 -мёш рис.

курйнса тӑрат. Хӑвӑр пёлетёр, улӑмпа йӑвйҫ 
пушар валли рн лайӑх апат. Ҫавӑнпа ӗнтё 
пирӗн Раҫҫейре ҫав усал хёрлӗ авган-пушар 
ҫӳллен-ҫул темиҫе ҫёр, темиҫе нпн ҫурт

хыпса-ҫӑтса йарат.  ̂н пирки темиҫе пин 
ҫын кёпе вӗҫҫён тӑрса йулни, темен д а  
сийен туни пптё аван палйра?.

Ҫав 1914-мёш ҫултп вӑрҫӑ умён тӗрӗсленӗ 
тйрйхах пирён Раҫҫейра пушар ппрки кашнп 
ҫул ЗОО.ООО.ООО тенкёшер расхут иулса пы- 
нӑ. Ку шут хисеине вырйх-рӗрлӗх ҫунса 
кайни, тёрлё йапаласем пётнп кёмеҫҫӗ. Мён 
"§ул халӑх тата вутра пӗтет! Ҫавӑнпа пу- 
шарсем сахалтарах пулрёр тесе, пур патша- 
лӑхӑн та тӑрӑшас пула?.о

Пут патшалйхсенре—Америккӑра, Керма- 
нинре т. ыт. те, ун ҫинрен тахҫанах тӑрӑ- 
шаҫҫӗ. Ҫавӑнпа унта тимёр йе йӑвӑҫпа витнӗ 
йӑвӑҫ ҫуртсем питё сахал, улӑм витнӗ ҫурт 
пуҫпех ҫук та. Унта тимёр вптпё рул ҫурт- 
сем анрах, пӑр-пар ййвйҫ ҫуртсем пулсан та 
вёсене штукатТурит тунӑ, ҫавйнпа вӗсене 
вут питех тпвмест.

Раҫҫей пур ӗҫрен те ытти патшалӑхсенрен 
иулса пынӑ, анрах ҫуртсене вутра ҫунман 
йапаларан тӑвас ӗҫпе пушшех йулса пырат.

Пирёнпе йунашар патшалйхсенре пуринрен 
малтан ҫуртсене пӗр-пёрин хушшине мён рул 
хӑварса лартасси ҫинрен хисеп тунӑ. Ҫав 
йӗркепе унта саккунсем кӑдарнӑ: ку сак- 
кунсем тӑрӑх ҫӗр темён рул сахал пулсан 
та саккун хущнинрен ҫурта пӗр-пӗрин ҫы- 
вӑхне лартма йурамас?. Ҫуртсем хушшпне 
йӑвӑҫсем лартса ӳстермелле. Ҫуртсем пёр- 
пӗрпнрен айакра пулсан, вӗсем хушшище 
йӑвӑҫсем ӳссен пушар-мён тухсан тепле ҫил 
пулсан та, сӳнтерме ҫймал пула?.

Пнрён Раҫҫейре те ҫуртсем хушшине ыӗн 
рул хйварасси ҫинрен саккунсем пулнӑ, аи
рах нпкам та ҫав саккунсене хисепе хуман, 
ҫуртсене саккун хушнӑ тйрӑх лартман. Йал- 
сенре вара, рас-расах хуласенре те ҫуртсене 
ним йёркесӗр, мёнле май килнӗ ҫавӑн пек 
лартса пӗтернӗ. Пушар тухсан, ҫитненнине 
ҫил пулсан, пёр ҫурт йулмасӑр, тӗппн-йӗр- 
рипе ҫунса кайаҫҫӗ.

Тата тепёр йенрен калар. Йут патша
лйхсенре кашни йалта пушар сӳнтермелли 
йапаласем, йна сӳнтерес ӗҫе лайӑх пёлсе 
тйракансем пур. Вёсем йурп ҫавӑн пен 
шкулсенре вӗрепсе тухнӑ ҫынсем пулаҫҫӗ. 
Кашни йалта тата йе хулара шыв валлп тел 
пыскӗш рансем (бак) тӑваҫҫӗ. Ку рансене 
йе ҫынсем хӑйсем насуспа уҫласа тултараҫҫё, 
йе ҫил арманӗ пек туса, ҫилпе ҫавӑрттарса, 
насуса ҫав машшин ҫумне ҫыпӑҫтарса тул- 
тараҫҫё. Ҫил тӗнре тӑрӑх рупса ҫӳресе, пу- 
шарсене рёртсе ҫӳрес вырйнне ҫав машншна 
ҫавйрса насуса уҫла? те, рансене шывпа 
тултара?.
* Ҫил рас-расах вёрекен вырйнсенре ҫавйя 

пек машшпн туса шыва рансем валли ҫй 
мар, урйх кпрек мён тума та пухса усй ку-
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дҫҫӗ. Пёр шухӑшласан пушара сӳнтернӗ 
п  кирлё йапаласене илме, тата пушара 
ӳятерес ӗҫе пӗлекен ҫынсене тытса усрама 
-акла ларнӑ пек туйӑна?. Анрах пушар 
[ӗн 1ул спйен тунине аса илсен, мён рул 
еап кӑтартнине аса илсен—ҫав нушана 
уриррен ҫав расхута рӑтма ҫӑмӑлтараххи 
йлӑрса тӑрат.
Ҫак каланнсемсёр пуҫне тата йут патша- 

[ӑхсенце пушар сахалтарах пултӑр тесе, акӑ 
[ӗн тӑваҫҫӗ. Унта ҫуртсене вутра ҫунман 
[ападасенрен тӑваҫҫё, мёншён тесен пушар- 
ан ҫавӑн пек ҫуртсенрен пуҫне ним те хӑ- 
араймас?.
Вёсен те ку ёҫ тӳрех пуҫланса кайман: 

мтан туса лартиӑ ййвйҫ ҫуртсене тӑмпа йе 
рӑх вутра ҫунман йапаласемпе сӗрсе вут 
нем  и тунй. Вара кайран-кайран йурп ҫавӑн 
:ек ҫуртсем тума, вутрйГҫупман йапала туртса 
йларнӑ, вырйсла каласан йна пустотелый 
тонный камень, теҫҫё. Унтан ҫурт тусан 
ул ҫурт некех ҫунмас?, ӑна—тӑвас пӳрт вы- 
йнрех хатӗрлеме пулат, йӑвӑҫ ҫуртран нумай 
а хакла лармас?, ҫавйнпа вйл питё усӑллӑ 
[апала. Ҫав петтонный кнрпӗре пуринрен 
ггла, пуринрен таса, лайӑх Америккӑра тӑ- 
аҫҫӗ. Халё пирён Раҫҫейре те ӗнтӗ хӑш- 
[ӗр хулара пӑр-пар ҫав кирпёррен тунӑ 
уртсем пур.
Анрах ҫав кирпёр ҫинрен, ӑна мӗнле тӑ- 

асси ҫннрен лайӑх нӗлес тесен, йури ун 
ннрен ҫырнй кӗнекесене вулас пула?, кунта 
мир кӗскен кӑна каласа паратпӑр.
Йӑвӑҫ ҫурта вут тивмелле мар тӑвас тесен, 

на шкаттурит тӑвас пула?, анрах акӑ мӗн 
ганас пулмаст. Шкаттурит тусан ҫуртйӑвӑр- 
анат, никёсӗ тӗреклӗ пулмасан ҫурт путма 
ултарат, ҫавйнпа никёсне малтан йусас пу- 
ат, тӗреклӗ тума кирлё.
Шанрӑклӑ, тӗреклӗ никӗс тӑвас тесен, 

урт айне кирпӗррен йупасем тӑзас пулах; 
ӗсенӗи хулГшӑшӗ 12 вершка пулмалла. Ҫӗр 
йӗнрен икё аршйн ҫурӑран туса улӑхмалла, 
ирпӗрӗсене исвескӑпа йе ремӗнтпа ҫыпӑҫтар- 
(алла. Йе тата кирнёр йупасем вырӑнне 
ӑвӑҫ йупасем лартаҫҫӗ, вёсене пилӗк вершкал- 
а пӗренесӗнрен тӑваҫҫӗ. Тарӑнӑшне икё ар- 
ЙН ҫур ракаласа лартаҫҫӗ.
Пуписем хӑйсем путса ан кайрёр тесе, вё- 

№ айне пысӑк рул пӑрахаҫҫӗ, йе пилӗк 
Рршкаллӑ пёреиеренех хёреслӗ туса хураҫҫӗ. 
(уписем те, ҫӗр айӑнри перенесем те рас 
н ҫёррӗр тесе, вёсене ҫунтарса кӑмрӑклан- 
араҫҫб. Ҫавӑн пек никӗсе тӗреклентерсен 
аРа ҫтенасене шкаттурит тума пуҫлама 
а йураг.
Шкаттурит тума ҫтенана малтан хатӗр- 

есе хурас пулах. Ӑна тӗрлӗрен тӑваҫҫё. 
йр йыщшине вырӑсла Вклинцевание“ те- 
е?Ҫё. Вӑл ҫанла: ҫтена пӗренисене пуртӑпа

ралӑшшӑн каса-каса тухаҫҫӗ. Вара ҫав ҫу- 
рйксене йывӑҫран пӑта туса ҫапса тухаҫҫӗ. 
Пӑтин вӑрӑмӗшӗ 1 Чч—2 вершка пулмалла, 
сарлакӑшӗ— ‘/а вершка, хулӑнӑшӗ Ш вершка.

Пылрӑк лайӑхрах тытйнсатӑтйр тесе, пӑта- 
сене 2-мӗш рисунӑкра кӑтартнӑ пек ҫӳлелле 
ралйшшйн ҫапас пула? йака ҫтенана хӗреслӗ- 
маслӑ ансйр хӑмасем ҫапса, решетка туса 
шкаттурит тӑваҫҫӗ.

2-мӗш рис.
Ҫтенана ҫапла хатӗрлесе хурсан вара! 

сӗрме тытӑнма та йурат. Ппрӗн рас-расах 
тӑмпа сӗреҫҫӗ, мёншён тесен вӑл шывра 
та йерипен ирёлет.

Ҫтенасене шкаттурит туса пӗтерсен, ҫурт 
ҫийё улӑмран пулсан, ӑна сӳтсе реренпнтсӑ- 
семпе *) витсен аван, анрах вӑл май килме- 
сен тӑмпа улӑм хутйштарса внтсен те йурат.

Ҫапла тйвас тесен, кив улӑм ҫурт ҫине 
сӳсе пӑрахаҫҫӗ, каштасем ҫине хыр, йе ӑвӑс, 
йе ҫӑка ҫирӗп- шертӗсемпе урлӑ-пйрлӗ ҫыхса 
пётереҫҫӗ. Шертӗсен хулӑнӑшӗ пёр пек, 
вершка пулмалла. Хёрринри шертпне кар- 
нисран (страппл вӗҫёнрен) вершка ҫуртан 
ҫыхаҫҫӗ, ыттисен хушшп тӑватшар вершка 
пулмалла.

Шертӗсене ҫыхса пӗтерсеи лайӑх ыращ 
улӑмӗ плсе 3—4 вершкашар хулӑнӑшӗ ҫыха- 
ҫыха хатӗрлеҫҫӗ. Каитра ҫук пулсан улйм- 
па та ҫыхма йурат, анрах тӗреклё ҫыхас 
пула?.

Ҫурт ҫийӗ валли шкаттурпт тума иле
кен йышши тӑмах (шывра рас ирӗлмен тӑм) 
кирлё.

Ҫак тӑмран йури ҫавӑн валли тунӑ, шӑтӑк- 
сенре хатёрлеҫҫӗ. Ҫав шӑтӑкӑн тӑрӑшшӗ 3 
аршӑн пула?, сарлакйщё—1 аршӑн, тарӑнӑ- 
шӗ—12 вершка. Ҫапла хатёрленё лакӑмра 
тйма шывпала шӗветеҫҫӗ те, хайхн леш 3—4 
вершка хулӑнӑшӗ ҫыха-ҫыха хунӑ улӑыа 
рике-рнке кӑлараҫҫё. Вара вӗсене унрен ха- 
тӗрлесе хунӑ шӑтӑка хураҫҫё. Анрах тӑпра 
ан ҫыпӑҫтӑр тесе, тӗпне улӑм сарае пула?.

*) Черепица—тӑмран тунй пӗ^ик-пӗ^пк 
тӑватрйл хӑма.
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Пёр ӗрет хурса тухсаи 5—6 витре шёветнё 
тйм первайхи шӑтйкран илсе йараҫҫё. Вара 
улйм иил'вакпа ытларах варалантйр тесе, ла
ййхрах таптаҫҫё. Вара каллах тепёр ёрет 
хурса ҫавйн пекех йарса тантаҫҫӗ. Хёррпне 
ҫнтеъенех ҫавӑн пек тӑваҫҫӗ.

Шатйксем тулсан (пӗрре ҫптмесен темпҫе 
те тума Йура?) улйма пёрер ййвйр йаиалапа 
пусарса ҫийелтен ҫил кёмелле мар, ҫӑмйр 
каймалла мар, хӗвел лекмелле мар впгеҫҫӗ. 
Тйлакран улйма кйларса купа тйваҫҫӗ, 
ҫпйелтен улӑмпа вптеҫҫӗ. Вара пёр кун, 
пптё нумай икё кун выртма параҫҫӗ. Кун
тан кайран витме те йурат.

Шкаттурнт туна •рух, тата тймпа улйм- 
па ҫурта внтнё т>ух акй мён астйвас пула?. 
Вёсене пптё астуса пурйнас пулат, вйхйтра 
ҫурйлсан-мӗн тусан, йусас пулат. Кёскен 
нк-виҫ сймахпа каласан ҫапла йӑвйҫ ҫурта 
вут тнвмелле *) мар тӑваҫҫӗ.

Унтан тата вырйсла „саманная изба* 
тейекен ҫуртсем тйваҫҫӗ. Вёсене улймпа пыл- 
'ҫӑкран тунй шултра кпрпӗрсенрен тйваҫҫӗ. 
Хӑш-хӑш ҫӗртре вёсене тйм пӳрт теҫҫё. Вё
сем ҫпнрен каламасйр петтонный кирпёрсен- 
рен тунӑ ҫуртсем ҫинрен кёскен каласа па- 
рйпӑр.

„Пустотелые бетонные камни" тейекен 
кирпӗрсене 3-мёш рисунӑкра кӑтартнй пек тй- 
ваҫҫӗ. Вёсем ахал» кнрпӗрсещен питё уйрйм: 
тйвасса та расна, урйх йапаласенрен тӑваҫҫӗ, 
пыскӑщ те пысйк, пуринрен ытла вёсене 
хӑвӑл тӑваҫҫӗ.

3-мбш рис.

Ку кирпёрсене расна, ҫавӑн валли йури 
туна стануксенре тӑваҫҫё. Стануккисене пи
рён Раҫҫейре те хатёрлеҫҫӗ.

Ку кирпӗрсене акӑ мёншён хйвйл тйваҫҫӗ. 
Сывлйш сиккелемесен, пёр вырйнта тйрсан 
сивё йамасК Ҫак неттонный кирпёрсенрен 
тусан ҫтена икё хут пек пулса тйрат, вёсен 
хушшинре сывлйш пулат. Ҫурта тунй рух 
кнрпёрсене лаййх сёрсе лартсан, ниҫта та 
хушйк йулмасан сывлйш ннҫталла та сик- 
келемест те, сивё йамасК Ҫак хӑвйл кирпӗр-

сем пӳртри йшша кӑларман майпе ҫтенассн 
ахал, кпрнёрсенрен тунинрен те ҫӳхерех тум 
май килет. Ҫапла вара пётём ҫурт та т,у 
ҫуртран рялай ҫӑмӑл пулах. Ку хйвйл кнт 
нёрсем аха.Т) кирпёрсенрен шултйрарах, ҫавйт 
па ҫурта та хйвйртрах туса лартма пула1 
Аха.р кирпёррен тунй ҫурт питё рас типмеи 
ку хйвйл кирпёррен тусан 1— 2 ерне хуц 
шпнре типсе лара^, ҫавӑнпа та ку кирпӗрӗ 
усҫи нумай.

Иулашкпнрен, петонный кнрпёрсене ҫд 
лартас тейекен вырйнтах тума пулат. Вёсен 
тумалли йапаласенрен ри кирли— „портлащ 
скпй цемент". Пёр пай ремёнт ҫппе виҫ 
пай таса хӑййр плеҫҫӗ *). Хйййр ҫук пулса 
вётё рул плме йурат.

Хййӑрпа ремёнт хутйштарсан шывпа йёш 
тӗҫҫё, вара станука хураҫҫӗ те пусарма п 
нӑ авӑрпа пусарса хытараҫҫӗ. Вара кпрпё 
хатёр пула¥ те.

Станукрап кӑларсан хытса лараррен ҫапла 
шывпа сапаҫҫӗ, вара типме параҫҫё; теисес 
сӗнех ҫурт тума хатёр пулат.

Вутра ҫунман пирки, тума ҫймӑл ппркт 
Йуне ларнйран петтонный кпрпёре пу 
ҫӗртре те тума тйрйшаҫҫӗ.

Анрах ун ҫинрен ытларах пёлес тесе! 
кёнекесем ытларах вулас пулат. 'Ҫйвашл 
каласа панп пулмасан, вырйсла кёнекесе: 
тупса вулас пулах.

Ҫ ьтла ^ӑвӑҫҫисене ҫур 
кунне пахма пёдеееи.

Туйвашсем хушшннрн улма йӑвйҫҫп пахр! 
сенре теплерен хймла ҫырли, йӗплӗ ҫырл 
(крышовник), хурлӑхан, т. ыттисем те сайра 
хутран курӑнкалаҫҫе. Анрах, хамйр пёлме 
пирки вёсенрен усй сахал куратийр. Вёсен 
епир тнрпейлеме пёлмесёр ытлашши ӳстерс 
йаратпйр; ӗҫлемесёрех уссине курасшйн, ан 
рах алла пырса хумасйр ним йапала т 
пулмаст. Ҫулден лаййх, парка ҫырла пухе 
илес тесессён, нумайах та мар ӗҫлес пула? 
Ҫуркунне, йур шывё тнпсенех, пуринре! 
малтан тёмери мён пур хйрӑк туратсен 
иртсе пӑрахас пула?’. Тр-ррисене те пур Ц 
ра рёсемпе хуллисене те хйварма йурамас? 
мёншён тесен йӑвйҫсене ӳсме ирӗкре, мй 
рулё аван тураттисем ҫине хёвелӗн лайӑ: 
ҫутти, ӑшши ытларах ӳкет, ҫавӑн рул пула

*) Тивесси тивет, вйл та ҫуна¥, анрах 
аха ,̂ ййвйҫ ҫурта тнвнӗ пек мар, сахалгарах *) Пёр внтре ремёнт ҫине 3 внтре хӑва 
тивет. Йамалла.
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•ырлпсене те ӳссе, ппҫме ҫӑмӑлтарах, пула?. 
0 ур ӳссе, пнҫекен йапала хӗвел ҫутти, ӑш- 
0  пулмасан нийепле те пулма пултарай- 
маст. Ҫавӑнпа ҫырла йӑвӑҫҫи тёмӗсене ирӗк- 
яентерес тесе, пур ытлашши- капсёрлекен, 
ита ватӑрах вуллисене (йӑвӑҫҫисепе) касса 
ййратас пула?. Ватйрах вулӑсенцен ахал, те 
иӑ питё сахал. мёпшӗн тесен вӗсем ҫинҫе 
ҫырла сахал пула?, тепёр ’духпе темёнлс май 
вилнипе пулсап та, пиҫсе ҫи'ш$енех усӑсйр 
йкӑнса пӗтет. Кансёрлентерекеи, 'вӑтлӑх 
вӑваҫсене пртсе сайратнӑ ■духне малтаиах 
ваттисене, хӑрӑккисене, унтап кансёрлесе 
|секен ҫамрӑккисене те ирте -ирте пйрахыалла 
пула?. Кашнп тёмере 5— 10 йӑвӑҫран ытла 
ап пултар, тата ҫав йулакап йӑвӑҫсеы 4—5 
ҫултан ватӑ ан пулрӑр, унтан та ватй ҫырла 
йвӑҫҫнсем ҫимёҫнсене пптӗ сахал кӳреҫҫӗ, 
вёсен хӑйсен айӗн^и ҫёре типётсе выртарни 
йна. Ҫуркуннех кунсӑр пуҫне тататепёрӗҫе 
тума манас пулмас?. Ҫырла йӑвӑҫҫпсем айӗщ>е

шйтакан курӑксене нихӑҫан та ӳсме ирӗк 
парас пулмас?. Ҫакна тума ҫӗр-шыв тппсенех 
ҫырла пах^псене тислёк пёр си сарса, кёреҫе 
тарӑнӑш пусса, ҫемҫетсе тухас пула?. Вара 
ҫырла йӑвӑҫҫисем апатран та, нӳрекрея те 
аптрамӗҫ, мёншён тесен пусса ҫемҫетнӗ, йе 
сухаланӑ вырӑн ҫӗрти нӳрёке нумайдон тытса 
усра?. Тата усал, ҫум курйксене те ӳсэм 
памасан; ҫӗртен ҫьтрла пулма кнрлӗ апатсем 
вырӑнсӑр сайа каймаҫҫӗ. Апла вара ҫёрӗн 
нӳрӗкӗпе ҫимӗҫӗ (ашгр)ййвӑҫа ӳсме, ҫырла 
пулас ҫёре ашдах кайса саланса тӑраҫҫӗ. 
Тислӗклесе пусса ҫемҫетсен, ытлашшп турат
сене, (йӑвӑҫсене! касса сайратсан вара пи
рён пахт,арп хӑмла ҫырли хурлӑхан, тӗклӗ 
ҫырла т. ыттисем те хёвел ҫиере ирӗкре 
ӳссе, хӑйсене кпрлӗ апат-шывран ҫителёклӗ 
пулсан, вёсен ҫырлисем те пулакан пулӗҫ. 
Ун 'духне вара ха^хин пек тутанса пӑхмалӑх 
ан'дах мар, хамӑра ҫитсе сутлӑх та ӳстерсе 
парӗҫ, пах'да илемӗ те килё, 'ҫун та савӑнӗ.

I 11 П Е Л Т Е Р Н И .  щ 
„АНА“ шурнал вулакансене, сотрутникесене пурне те пелтеретпер:

Автономмлле 'Ҫӑваш Оплӑҫтӗн тӗп вырӑнӗ Шу- 
пашкао хулин^е пулнипе, ^ӑваш ӗҫне туса тара
кан Хусанти ут^рештенисем пурте Шупашкара ку- 
ҫаҫҫе. „Ана" ретакси те малашне Ш ум ка р та  пулат. Ку ну-1
мер Хусанта йулашки хут тухрё. ш

Малашне шурнал илес тийекенсен^ статйасем 
ҫырса йаракансен, пурин те ҫырусене ҫак атрӗспе 
йамалла: г. Чебоксары, М -С овет ская улица, дом Л<? р, 
редакиияи с.-х журнала „А Н А “.

Р  е т а к с и. 

------------------------------------ (у  -| ■

\

Сывӑ пултӑр ҫӗр ӗсне вӗрен- 
гокен ^ӑваш шурналё! -
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