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1919 ҫулта хрес^ен ӗҫне верентекен журнал

кашни уйӑхра пёр хут 48 страницӑлла тухат.
Хуеан кӗпӗрнин^и Ӗҫл., Хрее^., Хӗрлӗ-е. Депута^ӗсен Со
вете ҫумӗн^и ҫёр ӗене тӑвакан Пайӗпе Трваш Пайӗ кӑла- 

ракан журнал.

Хусан кёпӗрнин^е ҫӗр ӗҫлесе пурӑнакан халӑхшӑн рельско-хо
зяйственный журнал калӑрма пит кирлб. Ҫёр ӗене туса таракан пайӗ- 
пе (земотдел) Т)ӑваш Пайо хӑйӗн „Ҫӗр Ӗслекен" йатлӑ фльско-Хо- 
зяйственный журнала кӑларса,— сёр-шыва лайӑхрах ӗҫлесе яурӑнӑса 
йепле йусамаллйне халӑх хущшин-де вӗрентсе сарастӑн. /

Ж урнал ҫине тыра пула акса тӑвасси ҫинт,ен тата 1'урӑнӑҫра 
кирлӗ ытти напаласем ҫин-ден пурне те тӑнламалла т,ӗлхеп* ҫыраҫҫё 
(программа сине пӑх)! Вырӑнеент,и (йалсеггди) тырӑ-пулӑсёг снижен, 
йепле халӑх пурӑнни, вёсен мёнле нушаеем пурри синтрн 4 ҫыраҫҫё.

Журнал сине мён снижен еыраҫҫё (программа).
1. Вёрентсе калакан статйасем.
2. Упрӑмӑн тӗрлё ёссем еин-рн вёрентсе ҫыраҫҫӗ: АТырн-иулӑ

акса тӑвасси, б) Взрман хура гин^ен, в) Выл,ӑх -  т)ёрзх усрасси.
г) Кулёсем туса дуласем устерееси, д) Килте кирлё йадласем: сад
на:;т,а, карта-хура, сёт-еу-шур, т,«1х-т)ёпё, хур-кӑвакал свТ)ен» е) Вы- 
л,ах- тфрлёхе, -ррсен^е-н еыватасси ж) Тырӑ пула аса пухмални 
мапшнндсем. х&тёрсем, з) Пурт-сурт тума пблесси(и) ПурЯнӑҫа 
хӑпартасси— с.-х. коммунйсем, ушкӑнсем, ерттелсем,- кПурӑнӑҫа йу- 
сае тӗлёшрен хиҫеияенисем, л) Налсснт,е ёолекен йагаасенГе йусама 
урахларах сҫлесси. м) Халӑх еывлӑхне сыхласси сш/ен.

3. Иурӑнӑҫра суверен мёй пулнйсем снижен (х/шика).
4. Тёрлё сёртрен пёлтерсе сырни (кдрреспондери).
5. Пурӑнӑса йусама вёрентекен журнала майл|сыракан кирлё- 

кенекесем, журн алеем синт,он кёскен калаеа панн.
0. Ҫӗр-птыва ёҫлемо вёрентекен кёнекэсом, бр^урасем. журная- 

сем, картпнккӑсем. мён пур с.-х. майлӑ тухпӑ йа/ласей^н- лайӑк- 
раххисоне кӑтартса ҫырни.

7. Ж урнала вулакансем ыйтса сырни, вёсенр ф ӗ ҫ  ёста еы 1 1 - 
сем калаеа сырни.

8. Хутӑш: кёрик мён снижен кӑтартса кӗс^ ҫырна статйасоу.
9. Редакцине йаракан ҫьтрусем.
К). Йалти ҫынсейе ҫёр-ёҫ тӗлстнпе кирлё Й1аласем синт,ен пёл- 

тернисем. I Редакция.



КӐРЛАТ)Ӑ (ЯНВАР) 15-МЁШ КУНӖ,

Ёпир Хусан кӗпӗрнипр ҫӗр ёслесе аи'дах тенё пек цурӑнатпӑр 
ну*сан та. ку тараньей кёпёрпёре пирби, т,авашсен мар, вырӑссеи 
те хресҫен ӗҫне вёрентекен журнал пулман. Ҫак, пысан тён’де вӑрҫи 
пуҫяаиидан патшалӑхран, пёрлешнё ущкӑнсем, тата халӑхӑн пурӑ- 
иӑҫке йусасшӑн ӑраса ӗҫлекен ҫынсем пулӑпшипе пумай журналсем 
туха пуҫларӗҫ. Ҫав вӑхӑтра пирӗнпе йунашар (кӳршӗ) кӗпӗрнесен^е 
те тёрлёрен хреҫ^ен ӗҫне вёрентекен журналсем сахал мар тухс*§- 
'|бҫ. Пирӗн Хусанта авалхи уннверситетиа тёрлёрен пысӑк ншудсем 
иужсан та, ку тарантурн ҫӗр ӗҫлеме вёрентекен журнал пулман.

Ху сап кёнёрнин'де ҫӗре—тныва кирлё пек ӗҫлесе, халӑхӑн пу- 
ранӑҫне. йусама вёрентекен йури кӑларнӑ журнал нысйк уса курес- 
снне ёмётленсе Кёпёрнрри ҫӗр ёҫне туса таракан Отделпа, Хусан 
кёибршш Совет ҫумёнтрт тӗрлӗ х&аДх отделан Т^аваш Пйёне канаш- 
лӑса халех ӑрасна „Ҫёр ёҫлекен" йатлӑ журнал кйлармалла турёҫ.

Хусан кбпёрнш гр ҫёр еҫлесе пурӑиакан хад.ӑх хущшине хрес- 
§ен ёҫёседе бҫлеме науккаҫем кӑтартнӑ пек вёрентсе сарма ҫак жур
нал ту хат.

Пурге нёлетнёр; пирёи халӑх хущцшнт,е ҫырӑва вёрениб ҫын- 
се» пит сахал., саванна та вӑл ҫакан не;; кирлё ёссем, снижен нёл- 
мес'й’йё. „Ҫёр ёҫлекеи" журнал сан хадаха кирлё ӑсталӑхсепе, вёсене 
кирлисене туноа дама тӑрӑнтӗ.

Ҫӗре ӗҫдоме пирёи сахал вай-хават. хурса, кёске вӑхӑт Аушшин- 
^ех унтан ытларах тыра— пула илме. ытти Хӗвел анӑҫ йен-р, Аме
рика. ҫӗрёнт,и вереннё халахсем пек, тума тӑрӑшмалла. Ан^ах ӑра 
тума вёреиес цулат, пёлес пулах. Сар,сене пёлес тесен кирлё науккӑ- 
сене вёреиес "пулат, тата йури ӑраЬна дав ӗҫсем ҫцщ ен каларна’ кё- 
некесеис, журиалсене вулас пулат. „Сёр ёслскен'1 саван пек журнал 
пулма нултарат. /

Ку журнал сине выранти халах нущисем снижен, хамӑр хуша- 
рц иурӑнӑс йёрки йепле яыиице кӑтартакан, хамӑр выранти ёҫсем 
снижен каласа, пблтерсе сырассё.

Журнал халах хуш щ цнр усалла, вёрентекен цултар,. хӑйён 
кирлё ёсне тума пултартар тесе редакци мӗн пур вйй ентнё, мёп 
^ул пу.тгарна таран тума тйрӑщӗл

Ант,ах редакдн ёмётленет, кам харнар хай кёнбриинфи пурӑнӑ- 
ҫа йусаса халӑха уралаитарасшӑи. ну рте цирён журнал сине еырма 
тытӑнёҫ, тесе.



Хусан кёпёрншгре ҫер ӗҫлесе пурйнакан т,ӑваш халӑхне „ Ҫёр 
ёҫлекен" журнал усӑллӑ сӑмахда вӗрентекен пулӗ тесе ёненсе, вӑя 
сак журнала кӑдаршше хисепе хурса пире редакцине журнал сине 
еапма статйасем йарса пулӑшёҫ тесе, епир хамӑран йӑвӑр, тата лы- 
сӑк ӗҫе тытӑнатцӑр. - Редакции.

Пирӗн журнала вулакансене калани.
Хал,хи саманара хрест,ен ёҫне, унӑн иурӑнӑҫне йусама вёрен- 

текен журнал кӑларма пит хӗн, м.ӗншён тесен вал ӗҫсемпе бҫлекен' 
ӑста ҫынсем пит сайр&тҫӗҫ, »сельско-хозяйствен. журналсем тухманна 
пӗрех. ГТирён ■дӑвашсен^ен ҫӗр ёҫне, хрес^ен пурӑнӑҫӗ ҫинт,ен йурн 
тӗплӗ вӗреннё агрономсем ҫукпа пёрех, ҫак пурне те ппт кирлё, 
усӑ наракан науккӑна вёренекенҫем пулман, ҫавӑпиа та пи рои вӑл 
ӗҫе вёрентекен кёнекесем те ҫук. Ҫор ёҫ.пе ант,ах йурӑнакан пирён 
халӑха патша вӑхӑтӗн^е вӑл ӑслӑлӑхсем спит,ей вёренме ирёк паман. 
вӗренмен халӑхан кёнеки те пулман. Иуринт,ен ытла ун т,ухне пи
рён ’рвашсем: пупа не уриттёл пулма вёреннё, пупа вёренме патша- 
лӑхран укҫа та, ирёк те панӑ тата вёсене мандӑ, не святойсем сни
жен калакан кёнекесене куҫарса шщётдеме ирёк парса укса та тупна.

Хале тин еппр, йупа уйӑхӗнт,и революци хыҫҫӗн хам ар пурӑ- 
нӑҫсем синт,ен вёренме те, ҫырма та пултаратпӑр. Епир те сак 
,,Ҫёр ёслекен“ журнала кӑларма тытӑнтӑмӑр, ант,ах та пирён малта 
каланӑ ӗҫлекен ҫынсем ҫук, ку ёе ҫӑмӑлах мар— пётемнех ҫӗнӗрен 
Нуҫарса йарас пулат Ант,ах та, редакци халӑхӑн ҫак иысӑк боне, 
хрест,енсеи пурӑнӑҫне йусама сӑм ах на вёрентекен напала; хӑватлӑ 
халӑх кирлё пек пултӑр текенсем пире пулӑшӗҫ тесе ёмётленет. 
Редакци ун пек пулӑшуеем пул се тесе шанат, мёншён тесен ку пи
рён журнала» усси пудас пек туйӑнат.

Хамӑр ҫуралнӑ кӗпӗрнери ҫӗр— ншва, унӑн нурӑнӑҫне йуеаеа 
хӑпартас тесе тӑрӑшакансене пурне те редакци хӑйӗн журнале сине 
ҫырма т,снет.

Журнал ҫине йури вёреннё агрономсем, сат тытакансем, вы- 
л,йх— Т)ёрлёх усракансем ант,ах мар ҫырма тӑрӑшмалла, цур еьщнан 
та кам та пулин, мён синт,ен те пул пн хӑй пурӑнӑҫ оннт,ен сӑна- 
нине, пӗлниие ҫырма тӑрӑшмалла.

Пури пт,еп ытла тӗрлӗ сёртрен— Йалсенҫеи ҫырса йанй нёлтер- 
иисем, кӑтартнисем пит кирлё нулаҫҫӗ, мёншён тесен несем тӑрӑх 

' пирён йалти хрест,ен пурӑнӑсне пепле йусамаллине пулӑшма пулат.
Вырйнсепт,ен (йалсент,ен) иёлтерниоем пысӑк усй парассине ре

дакци пёлсе: статйасем, пёр-пёр йапала снижен асӑрхаса сӑнашше, 
мён ҫинт,ен ӑнланманнине т. ы. гырса йама т,ёнет.

Нат,ар, йе ҫавӑрнӑ ҫуллӑ т,ёлхепс ҫырма пёлместёпёр тесе ан 
мменсе тйрйр, редакци вёсене ҫапма парилен тӳрлетет,— унтан тик 
саима парат.
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Ҫ ӗ р  ё ҫ д е к е н .

Ҫанла ёнтё. кам халӑх иурӑнӑҫне хӑпартасшӑн. ӑна пулӑшас- 
шӑн. пурне те иирӗн журнал ҫине еырма т,ёнетпёр.

А. Быков

Пурӑнӑҫа йусае тесессӗн ҫарансене аванлатма кирлӗ.

Нӗтӗм тӗн§е вӑрҫӑна ҫуннӑ т,ух Европпӑра нурӑнакан халӑхсем 
нысак синен кур^ӗҫ; хулара иурӑнакансем те йалта тӑрӑшса ӗҫлесе 
пурӑнакадсем те хурлӑх курёҫ. Пуринт,ен ытла вӑрсӑ ҫёр ёҫлекен 
ҫынна пётерсе карӗ: пумайӗшсен хуҫа сук пиркн ҫурт-йёрсем йухӑн- 
нӑ, нумайёшсем хӑйсен сывалӑхёсене ҫухатрӗҫё. ГГурие те тенё пек 
салтака, вӑрҫа илнӗ пиркн, лашасене, ӗнесене нумайёшпе пухса ка- 
рёҫ. Халӗ ёнтё пӗтӗ.мнех ҫӗнӗрен. йусаса туйанас пулат. Нумайӗшӗн 
ёлёкхин пек нат,ар ёнесемпе вӑйсӑр лашасене усрас килмест, кашнп 
лайӑх ныл,ӑх— т,ёрлӗх илме тӑрӑшат (сунат), мёншӗн тесен кунтал- 
лн ҫынсем вӑрҫӑсент;е ҫуресе хӗвел анӑҫӗнт,и хрест,енсен ланӑх вы- 
Л)ӑх—т)ӗрлӗхне курса ҫавӑн иек вӑрлӑх илме тӑрӑшаҫҫё.

Ҫнмелли йапаласем' хаклӑлаиса пынӑ пнркн, сётлӗрех рнесем 
туйанас йӗрке те ӳссех пират; халё Хусанта сӑвӑн кёрепенки 45—  
50 тенке, сӗтён т,етвёрт,ё 20— 25 тенке, какайӑн (агаӑн) кёрепенки 
8 — 10 тенке ҫптрӗ.

Хал,хи пуҫа ҫавӑрса йаракаи хаксем. шухӑшласах, т,асах нртсе 
каймалла марскерсем; патшалӑх пурнӑҫӗ тӳрленсен, халах пурӑнӑсё 
йуеансан. тырӑсен, какайсен, сӗт— ҫусен. ыттн йаиала хаксем те укес- 
ҫё. Тепӗр йент,ен пӑхсан сӗг-ҫу хакӗ килте туса сутакан йапаласен 
хакен^еп йаланах хаклӑрах пулнӑ вӗсем.

Ку йаналана тепӗр йен^ен иӑхар-ха: ҫёр ёҫлекенсем пирӗн ха
лё авалхи пек пӗр майлӑ акса пурнаҫҫё. Кашни ҫулах пӗр майлӑ 
тырӑ-нул туса. цӗр пайне хӑйсем нӗтереҫҫё, тепӗр пайне хуласене 
илсе кайаҫҫӗ. Ку йапала темиҫе ҫӗр ҫултанпах т,асӑлса пырат. Ҫап- 
ла, нӗр майла акса нынӑ пирки ҫёр вӑйсӑрланпиие тырӑ— пулӑ на- 
тгчрланма .пуҫларё. Ҫёр ёҫлекенсем кӑна сӑнаса сисрёҫ, мӗншён ты- 
рӑ-нулӑ пулмаҫт тесе шухӑшлама нуҫлаҫсӗ. Апат ҫимен сын на'дар- 
ланнипе, нат,ар аггат ҫийёкен выл,ӑх вайсӑрланнине кашнийех пӗ- 
летпёр; ҫӗр те саван некех. Кашпи сул лёр майлӑ тырӑ акнӑ пирки, 
тата тислёк (навус) тӑкман пирки ҫӗр питё нат,арланат. На^ар ҫӗр 
синт,е тырӑ та нат,ар нулат. Ҫавӑнпа тыра лайӑх иултӑр тесен, ҫӗре 
тислёк тӑкса ҫёнетес пулат. Тислёк тума выл,ӑх кнрлё, выл,ӑх усра- 
ма апат кирлӗ. Выл,ӑх валли утӑ т,и лайӑх апат нулат. Угга ппрбн 
сарансем синце тӑваҫҫӗ, мӗнгаён тесен Хусан кёпӗрнинт,е уйра курӑк 
акса утӑ тума ҫӗр ҫук.

Хусан кёпёрнинт,е ҫаранеем сахал мар, ант,ах вёсем нур ҫӗртре 
пёр нек мар. Хӑш уйесра утӑ питё нумай т^са сутаҫҫӗ, хӑшӗнт,е 
утӑ ҫитмешпше тарӑхаҫҫё. Ҫарансене йусаса турлетме пӗлмеҫҫё. Утӑ



лайӑх пулни тёллён ҫул 'килнипс пулат. Утӑ яаМх иулпӑ ҫул кшв 
илекен ҫаранеем ҫинден тсҫеттинреи ӑРО-шер нӑт ута цуҫтараҫҫё, 
иат,ар пулнӑ ҫул 70— 80 шер нӑт ант,ах нуҫтараҫҫӗ. Тип ҫырма 
ҫарансенце самай лайӑх пулнӑ гул теҫеттипран 4 0 — 70 шер пӑт 
сеҫ пуҫтарасҫӗ. Хёвел анӑҫӗвр  халӑхсен ҫавӑн пек лат,ар ҫаранеем 
гинТ}ех теҫеттпнраи 8 0 0 — 400 шер нӑт пуҫтарагуӗ, мёншён тесен 
унти халӑхсем. ҫарансене аванлатсах пыраҫҫӗ.

Ҫакӑнта пӗтӗмпех каланисене шухӑшласа илсессёп ҫаранеене 
аванлатма кирли курӑнсах тӑрат. Шыва кайакан ҫарансене типӗтме 
тӑрӑшас пулат. Ҫапла тусассӑн выл/нк- -ррлёх валли ута: нумай 
нулӗ, лайӑх выл,ӑх— •ҫӗрлёх усрама та май пуле. Аиасене тисдӗк 
тӑкса семҫетсен, лайӑх суха— суре тусам. тырӑ— пулӑ та лайӑхрах 
пулӗ, лайӑх сётлӗ ӗнесем усранӑ пирки сёт^—ҫута хамӑртан йулеа 
пырӗ, ытлашшине хулана кайса сутса хулз-ра пуранакапсене нулӑ- 
шатпӑр, хамӑр та укҫаллӑ нулатпӑр.

Малалла хамӑрӑн ҫарансене йепле тӳрлетмелли ҫшгден сырьшӑр.

Ҫур-тырри акас  хи ре кӗркунне су х ал аса  хӑварассм  
ҫин^ен.

Ха^хине сппр т,ӑвашсем иурӑнакан ҫӗрте т,ас т,лсях тине, 
ҫумӑрсӑр ҫулсем киле пуҫларӗҫ. Ҫуркувие нур хӑвӑртах прӗлсе вё- 
тет, ҫурхи пшв -рсах кайса пӗтет, унтаи пумапт/рн сумар ҫумасар 
тӑрат те, ҫӗр йӑлтах тйпсе канат. Ҫавна кура ӑслӑ ҫынсем. нёле- 
кен хрест,енсем ҫураки сухине йецле те иулеан иртерех тытйнма 
тйрӑшаҫҫӗ, сёлле ҫӗрти нӳр тиштэден акса хӑварма тӑрӑшаҫҫё. Нал
ла, иурлӗ ҫӗре ӳкнӗ тырӑ п ё р р  шӑт.ма та т)асрах тиӑтса тухат, 
усесое те лайӑхрах ӳсет: нурё нётптуден вӑл лайӑх вӑй и.тсе йулат, 
пӗрре вӑй плсен ӑна тмнё сапталӑк та рсах* ҫёптереймест. Тырра 
ӳсме пӳр кирлнне кирек кам та пӗлет. Ҫавӑнпа кирек камӑп та 
ҫӗре нӳр нумайтарах пухма тӑрйшас пулат. Сёре пумайтарах вӳр 
п-ухас тесеи ҫ.ур— тырри акас хпре кёркупнех сухаласа хавараг пу
лах. Сухаламан ана <;шгг,е ҫёр йака, хытӑ пулат, еавйнпа сухаламан 
ана син 'р ҫёр кӗркуннехи ҫумӑр гаывне сахал сӑхат, ҫурхи шыв та 
ун пек анасем ҫинрн гёре кӗмесӗрех йухса канат. Оухаламан ана- 
иа ҫуркуяне алтса нӑхсан нӳрлё тӑира тӑват— нилёк вершу кран 
ытла нулмаст. сӑртлӑ ҫёртре уы т,ухлӗ те пулмаст. Иаллӑ, ҫуркун- 
не ҫумӑр т)ас нулмасан ун пек гёр -луасах, шӑтпӑ тырӑ ыр- 
рӑн аталанса гитит/г,енех тппсе канат. Кӗркунне сухаласа хӑварнӑ 
ана* ҫинт^е ҫёр ҫемҫелсе, катрашкаланс-а йулат, ҫавӑипа ун пек уёре 
суркунпехи йур шьтвё те нумайтарах кӗрсе йулат. Сухаласа хӑвар- 
нӑ анапа ҫуркунне алтса пӑхсаи ун иек ана ҫи н р  нӳрле тӑпра 
ҫиТ)-сакӑр вершу к пулат. НаллЯ. ҫуркунпе ҫумӑр т,ас пулмасан та
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ун пек ҫӗрте нӳр т}асах пӗтмест; ҫийелти тӑпри типсен те айалти 
нӳрӗ усекен тырра нумайт/теи ваГ  ̂парса тӑрат. Ҫавӑнпа ун 
ана ҫштце тыра лайӑхрах пулат. Ӗлбкхи улпутсем, вӑйлӑ хуҫасем 
еавна такҫаыах сӑнанӑ, ҫавӑнпа та вӗсем ҫураки хирие кӗркуннех 
сухаласа хӑвара^ӗҫ. Тырри те вӗеенӗн яирӗн хреецен ҫыннин^ен 
лайӑхрах пулат/р. Пирён т)аваш халӑхне те ҫав ыра ӗҫе иёлсе, туса 
тӑрсан сийен Вулмӗвдё. Ҫураки хирне кӗркунне сухаласа хӑварни 
ьтттп тӗлтен те нумай усӑллӑ вӑл. Кӗркунне утоем вӑйлӑ пулаҫҫӗ. 
ҫавӑнпа сухи теплӗрех пулат. Ҫуркунне утсем вӑйеӑр пулаҫҫӗ, а ни 
кӗркунне сухаласа хӑварман пулсан пит хытӑ пулат, ҫавӑнпа суха- 
•лама пит кайсӗр иулат, ӗҫӗ те ҫавӑнпа тӗплё пулаймаст, ахал, те 
тата ҫуукунне пит васкаса ӗҫле.мелле пулат. Кӗркунне сухаласа хӑ- 
варнӑ ана ҫиит,е ҫӗр ҫеиҫелсе йулат, ҫавӑнпа ҫуркунне ӑна сухалама 
ҫӑмӑлтарах. Ун пек ана ҫинт,е тырӑ та таса пулах, мёншӗн тесен 
вӑл ана (;инт,е ҫумлӑ курӑк сахал пулат. .Кӗркунне ҫураки анине 
сухаласа хӑварни вӑл тата ак мӗн тӗлтен усӑллӑ: сухаланнӑ ана 
синт,е тӑпра ҫӗкленсе, кӑпӑшланса йулат, ҫӗкленсе выртакан тӑпрана 
ҫил виттӗрех вӗрет, ҫапла ҫӗр канат, сывлӑш ҫавӑрат Кӗркунне су- 
халанӑ анана сӳресе хӑварма йурамаст, сӳресессӗн унӑн уссн сахал 
пудат. Каннӑ; сывлӑш ҫавӑрнӑ ҫӗр ҫинт,е тырӑ лайӑхрах 'пулат.

(С.-х. кӗнеке ҫинт,ен).

Выл,ӑх 'дӗрлӗх усераеси  син’ден.

Раҫҫенӑн ҫур-ҫӗр йен^е, тата унӑн варинт,е внесем усрама та- 
рӑншалла. Ҫёре ҫемҫетес тесен, вӑл тырӑ—пулӑ ытларах патӑр те
сен, навус кирлӗ. Навус вӑл ҫӗре ытла та аван ҫемҫетекен йапала. 
Навус пултӑр тесен, выл$х— т,ӗрлӗх кирлӗ. Выл,ӑх—^ӗрлӗх усращг 
хуҫине усӑллӑ пултӑр тесен, вӑл сӗт лайӑх нараканни кирлӗ. Сӗт 
нумай иултӑр, навус ҫӗре лайӑх ҫемҫетекенпи пултӑр тесен, выл,ӑха 
апат аван ҫитерсе усрас пулат. Унан аиат}ӗ селӗм пултар тесен, вы-' 
л$х анат}ӗ нумай кирлё. Апат вӑл нагдар, хытӑ, кивелнӗ вырӑнга 
нулмаст, ана навуспа ҫӗнетсе ҫемҫетпё ҫӗр кирлё. Ҫалла ентӗ пи
рёи акӑ мӗн снижен тӑрӑшмалла. Иурӑнаҫа авайлатассн ҫӗртен кн- 
лет, ҫӗр навуслӑ пулсан тырӑ— пулӑ лайӑх (хулӑм) пулат, вара ха
лах лайахрах ҫителӗклӗ пурӑнма пуҫлат. Ҫӗре ^емҫетесси выл,ӑх— т,ӗр- 
лӗх усрассшгден кнлет. Ҫавӑнпа та ӑна пнрӗн у с рама тӑрӑшмалла. 
Ун ҫинцен епир йут патшалӑхри, пурин^ен ытда Данире иулнӑ ӗ«;е 
куратпар: вёсен ҫбрӗ нат,арланса пынипе ӑна ҫёнетмеирен тырӑ—пу
ла ҫултан ҫул. наррланса пулмн пула пуҫлайӑ, халахӑн пурӑнӑҫё 
те вӑйсрланнӑ. Выл,ӑх— ■дӗрлёх усра иуҫласан тырӑ— пула та ка.т- 
лех пула пуҫларӗ, вара хӑтӑх пурӑнӑҫӗ, мбн пур патшалӑх пурӑпа- 
ҫӗ те йусанса кайнӑ.

Сёт нумай идее тесен, кашни ӗнен сӗтпе виҫее пӑхас пулат. 
Ҫакна тума пнт кирлӗ, вГи ака мӗншӗн кирлӗ: ҫаггла тунипе каш-
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ни ёнен сӗтне пёлетӗн, пурин^ен ытла сӗтлӗ ӗнесенӗа пӑрушӗсене 
усрама хӑварма пёлетӗн, Сёт нумаи паракан ӗнене апат та лайӑх- 
рах сатерес пулат; вӑл апат ытларах ҫитершше ^сӗт хушни паллӑ 
пулсан, ӑна апат татах хутиса пама тӑрӑшмалла. Ӗнене сӗт панине 
кхра тарантармалла. Кашни ӗнен сётне виҫсе пӑхнипе ӑнаусраиии- 
т,ен усӑ пуррипе ҫуккине пӗлме май пулат.

Гулталӑкра ёне мён ■духлӗ сӗт паннне пӑлме ннт кирлё. Хӑш- 
хӑш ёне пӑруласанах сёт думай парат, кай ран тӑруках т3акарат, ҫап- 
ла вара вӑл ҫулталӑк хупшпш^е пӑруланЯ хыҫҫӗнех сахал паракан, 
ан-'рх та пёр пек т,акармасар таракан ёнерен сахал нарат. Кайран- 
хисем усраканшӑн усЯдлӑрах пулаҫҫӗ. Ытла та сӗтлё ӗне ҫулталӑкне 
200 витре сёт парат, сётли 170 витре, йалтн хрест,енён лайӑх ёни 
100 витре, пирён йалсент,е ҫулталӑкне 60 витререн ытла даракан 
ёне думай мар.

ВЯтар витре сӗтрен иӗр пӑт уҫлам ҫӑвс тухат. Ҫакна тата сёт 
мён т,ухлё ианине нёлсен, внесем усрапин'ден усӑ пуррипе ҫуккине 
шутласа кӑларма нулат.

Ӗнене лайӑх апат ҫитерме кирлё. „Ёдеи сё'дё цёцхи ҫшгде", 
теҫҫё. ’Шнахах та вӑл аиатран сёт тӑвакан машшинЯ йсвёрлё. Мён 
т,ухлё Яна апат ну май пёлсе парад, саван т,ухлё сана сёт нумай 
парат.

Ёпен апатне пур. хростуд ҫыппп те аванлатма пултарат.
1]ухан сын ..Мён апатпа усрас манан ӗнене, ман типё улӑмраи 

пусне урӑх нимёд тс сук“ тет. Вал ашш апла, ант|ах улӑмпа та 
сиен сёт ытларах паракап тума пулат. Ан’р х  та, улЯма мӗнле ҫи- 
торессин майне пёлмелле, йаланах улЯма типёлле, вал мӗяле ҫаплах 
параҫҫӗ. Ҫемҫерсхине суйлакаласа йулашкдне вал пётёмпех ури 

' анЯнтр! навус сине таптаса пётерет. Хёл каснт/рн ёне пётёмпех 
выҫса ситет те сур-кунне вара урине тс сӗтӗреймест. Ҫуркунне Яна 
хиро аран-аран илсе тухассё те, вал тин ант,ах шатса тухнӑ сип- 
си мёс курӑка мёскӗнён выртнӑ сёртре кЯшлат. УлЯмиах урахла пёлсе 
тӑрантарсан, ёне ҫавӑн пек иулмаст.

Улӑма малтан вакласа вёрп шывна ҫемҫетес нулат. УлЯма вак- 
лакан арасна маппнинЯ (соломорезкЯ) пулат. Вал каснӑ улЯмЯп тӑрӑш- 
шё ҫур всршукран кёске мар, вершук ҫурЯран варЯм пулмалла мар. 
У л Ям ытла та кёске пулсан вал ёне ҫинё 'дух сурт}ёкёпе лайЯх ҫем- 
ҫелме пултараймаст, ытла та вӑрӑм пулсан Яна т,Ямласа семҫетсе вё- 
тетме нумай вЯй кирлё. Вара, вакланӑ улЯма вЯлашка йе курита 
ҫипо хурса вёрп щывна сапаҫҫё. Кайран ҫак нӗпетнӗ улЯма темиҫе 
сехет хушши ҫемҫелме витсс хЯвараҫҫё, ҫӗмӗҫсе ҫитсен ёнене ҫиме 
параҫсё.

Ҫаила пёрре улӑма ҫемҫетсе иарсанах, вёри шывпа ҫемҫетнин- 
т,ен выд,Я\ апат,ё аванлапнине пурте т,асах сисме пултараҫҫӗ. Улӑм 
ҫемҫелсен, унЯн шЯрши те аванланат, Яна ёне те хавас йуратса ҫи- 
йет. Арпа (авра)таврашне те ҫавӑн пек ҫемсетсе парсан нитё лайЯх.



, /У 1 
Уя&ма ҫанла туса ӗнене ҫитерни, ӑна ӑшӑрах пшвпа— (8 — 12 град.
Решор.) шӑварса уорани в и л,ах а питё аван, хуҫине те пит усӑллӑ.
Уяйма ҫомёҫтерсе ҫптерсе уЪрап пулсан та, манӑн ӗне сет сахал
парат, кёлетки те нат,арлант,ё, тесе калама лайахрах шухйшламан
ҫын ант,ах калама нултарат.

Хёляе те ёне сӗт патӑр тесен, у лам сине ҫӑнӑх сапас пулат.
Вёрёлде 20 пат туртакап ёнене (ватам ёне) 15 кёрепенкке сёт 

паракан ӗнене нӑтратни ҫине 4 кёрпенкке тулй хывӑхӗ, 1 кёрепенк
ке нётён не кантйр кипеккине сапма калаҫҫӗ. Пур ёнене те пёрпек 
анат пама нурамаст: паракан апат мён т,ул танине, ёнея уссине 
пёлес пулат'. Малта каланӑ ёнене ака мёнпе ситермелле: ирхнне 5 
кёрепенкке вакланй улам, 4 кёрепенкке туда хывйхё, пёр кёрепеннке 
кантйр кипеккине пёрле. ҫемҫётсе парас пулат; кйнтйрлахине— 10 кё- 
реяепкке сӗлӗ улӑмё; касхиие 10 кёрепенкке тулӑ улӑмӗ. Ҫаксене 
на на т)ух пурин патне те 6-шар золтник тйвар хушса пама кирлё. 
Талӑка 15 кёреиенккерен 30 кёрен. ситегрн сёт паракан ёнене 
ҫуртри улӑмӗие хывӑхсӑр, каитӑр кипеккисӗр нуҫне тата утӑ намалла.

Аиата акӑ менле- туса намадла: валашка йо катка ҫине малтаи 
вбтетиӗ улйма йе арпана хурасҫӗ, ун ҫине хывйх, кантӑр йе йетӗн 
кипеккине, тӑвар сапаҫҫё, унтан каллех, темиҫе хутден малтанхн 
нек тӑваҫҫё, вара вӑлагакан виҫҫёмӗш пайӗ тулсаи вӗрн шыв сапса 
нусараҫҫӗ. Унтан каллех улӑм сарса, хывйх, кантйр кипеккине, 
тйвар санса вӑлашкаиа тултарса нусараҫҫӗ. Вӑлатнка йе катка тул- 
сан, ӑпа хунса. ун сине пусаракан напала хураҫҫё. Ҫанла вара ҫав 
аиат темиҫе сехетт,ен ҫӗмёҫме йулат. Апатне, малта каланӑ пек йшӑл- 
ла нарас нулат.

Вӑлашка лартакан вырӑн ӑшй ҫбртре пулсан, а пата каҫхинех 
хатӗрлесе хурсан тата авантарах пулат, мӗншӗн тесен вӑл лайӑх 
ҫемҫелсе тйрат, ӑна вылӑх йуратарах ҫийет.

Улӑма, хывӑха, кипекке, тӑвара йӗрки-йӗркипе хурс-а ӑна вӗрн 
шывпа сапса тума нёлнипрн ёнен а п а р  сӗтеклӗ пулма пултарат.

Ҫак апатсӑр пуҫне ёиене тата урӑх апатпа та усрама йурат. 
Хресрнсен ҫарансене й у сама, утӑ ытларах тума аиасем ҫ.ине тӗр- 
лерен курӑксем акма, ҫӗр-улми, кшиӗр, хӗрлӗ— кашмап тавраш вы- 
л,ӑхсепе ҫитерме ытларах тума тӑрӑшмалла. Ӗпене сивӗ шыв ӗҫтер- 
мо йурамаст терӗмӗр епир малта, (ӑшйрах 8 град. К.). Ҫавӑнпа вы- 
.л,йх карташ ҫывӑхнерех ҫӑл (пусй) тума кирлё, унтан шыва выл,ӑх 
нуртбици каткапа йе вӑлашкана йарса йшатас пулат. ГГГыв ҫнне 
тӑвар тавраш, нимен те йамалла мар. Кунне аиат хьгҫҫӗн икӗ хут 
ӗҫтермелле. Выл,ӑхсем кирек хӑҫан та хййсем ӗҫме май пулсан тата 
авантарах иулӗт,т,ӗ.
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Ҫӗр ӗҫлекенеен коммунӑсемпе ерттелеен^е пурнӑҫа аван- 
латеа йарасси ҫин^ен.

Агроном А. Ж.
ХаЛ)Хи пӗтӗм тӗн^ери содиалисӑм революди ҫёр ҫинт,е кашии 

ҫынӑн харнӑр хӑйӗн йаиала тытса тӑрас йӗркене нӗтерт,б; ӗҫе тытса 
ёҫлсттерсе усӑ куракадсено гррса , дёр сын тедёр ҫын ӗҫӗпе уеӑ 
курас йӗркене те дӗтерр. Ҫав революди ҫӗр ӗҫлекенсеп нурӑнӑҫде 
улӑштарасшӑн тӑрӑшат.

Революци пулансапах, йалти ҫӗрсёр ҫыдсем, сахал ҫӗрлисем, 
ҫӗр ёҫлемелли таврашсем, выл,ӑх— ррлӗх  уук ҫынсем дёрлеше пуҫза- 
рӗҫ. Вӗсем лӗрле пухӑнса ҫӗр ӗҫлеме, пурӑнӑҫа нёрле тытса дурӑи- 
ма иухӑнТ)ӗҫ. Ҫавӑн иек ушкӑнсене коммунӑ, тата ёҫлекеиоен ертте- 
лӗсем (трудовые артели) теҫҫӗ. Коммунӑри пурлӑхсемие пуринде те 
пур цленсем те, усӑ курма дултараҫҫӗ. Иёрлӗ ӗҫлӗкей ерттелӗсенр 
ӗҫлессе пӗрле ӗслеҫҫӗ, пурлӑхсем кашни т,ленӑп хӑй аллшгр иулмалла,

Коммунӑсемпе ерттелсем малашне, ӗлӗкхнн пек, кив йӗркесемпе 
ӗҫлесе пурӑнма пултараймаҫҫӗ. Тырӑ авантарах дултӑр, ыттп ҫимӗҫ- 
сем те нумайрӑх пултудӑр тесен, дирӗн тырӑ акас ӗҫе ҫёне йёркёне 
иуҫласа ҫимӗҫсепе те тӗплӗрех ларгса ӳстерме тӑрӑшас пула*.

Коммунйсемпе ерттеллӗ лӗркесемпе нурӑнӑҫ дуҫласа йарас нул- 
сан, ак ҫаксене астӑвас пулат:

1) 1лил-хушIIIи н т,и нурӑнӑҫра $й нумай пурлӑх тырӑ ҫшгрх 
иулмалла: сутӑ тунӑ цухне те тырӑпа сутӑ тумалла.

2) Тырӑ ҫигп,е ант,ах тытӑнса тӑракан пурӑнӑҫа улӑштареа, 
вы.рхсем усраса тырӑ:нулӑ туса нурӑнас пула*; ун пек 'духне варй, 
кил-хушш-идде, тырӑсӑр пуене тата, выл,ӑхсем валли алат пула*. Ун 
пек пурнӑҫӑи дурлӑхӗ тырӑна вы.т,ӑх-т;брлӗхрен усД курнп ҫннце ты- 
тӑнса тӑра* (аш, сёт, <;у, сам* тата ыттисем те).

3) Пурнӑҫа тырӑ туса, выл)ах— 'ррлӗх усраеа тытса тӑрао тееен, 
уйра выЛ)ӑхсем валли тӗрлё курӑкҪем акса ?стерес пула*: дури п р и  
ытла ак ҫаксепе акас пулат: ӑсан иуҫ. кайӑк иуҫ. люцерна, экспар- 
нет, ҫор улми, хёрлё кӑшман, кишёр, турнепс. Хӑш-хӑш ҫёрсоир 
думай ҫула пыракаи кураксем устерме май кнлмеоен, унта нӗрҫул- 
лӑха ӳсекен кураксем акма йурат: вика, сараделлЯ, могар, сахарное 
сорго, джугора *) тата ыттисем те.

4) Ку„ таранит,енхи пек, уна виҫӗ иайа валессе акса нурӑнас 
йёркене ийрахса, нумай найа валессе, тёрлб тырасем, курбксом ака- 
кад йёркепе сҫлеме тытанас пула*.

5) Вара апат думай дулсан, выл,ах та ытларах усрама май. 
кил от. Вал иитб кирлё напала. Тата, выл,ӑх нумай усрасан, (-улла 
та, хёлле те ёслекенсене, ахал, ларасраи, ёҫ тунса парат.

10 С ё р ӗ ҫ л е к е  и. «М» 1

*) Ку кураксент,он цумайёшёсём т,;шашссм хушпшнце ҫ.ук, ҫа- 
вӑнна та йат,ёссне вырӑслах ҫырас пул^ӗ. Редак.
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Унсӑр пуҫие, тага, курӑксом ӳстернӗ т,ухно ёҫлеме, оӗр улми, 
хёрлӗ кӑщман, кишӗр, тага ыттпсене те ӳстернб т,ухне. еҫлеме сын 
нумай кирлё. Выл$х-т)ёрлӗхсене тӗплӗ иӑхас тесен те сын ну.мам 
кирлё. Вара ӗҫсёр ҫӳрекенсем, никам та пулмӗҫ. Пирён йалсент^е 
к,у таранцен хблле ёҫ ҫук-т,ӗ, ҫулла пур ӗҫ те пёр вӑхнта пухӑнса 
ҫитет-Т)ё. Вӑл вӑхӑта' нирӗн ,,б<; ҫи‘; (страда) тетт,ёҫ. Уйра тём тёр- 

"*лӗ (ршёҫсем, курӑкрем аксан, вылДх-^ёрлёх нумай усраеан, ёҫ нёр 
пек майлапса нырат, ӗҫсер ларакансем пудмӗе вара.

6) Уйра тем тӗрлӗ ҫимӗҫсем те ӳстерес пулсан, ппрӗ нурӑнӑҫа 
коммушЧ, ерттел йӗркисёмпе пуҫласа йарас пулат.

7) Пурӑпӑҫа ҫӗнӗ йӗркеие пурӑнас иулсац, тем-тӗрлӗ машшинсем 
туйанас нулат. Машшинсемпе ӗҫлесен, ҫыпӑп ёҫӗ ҫӑмӑлланат, пуяаеса 
та аванрах пулат.

8) Нумай усӑ кӳрекен выл/сх-^ӑрлёх усрама тарашас пулат. 
Пурин'ден ытла, ашпа сёт паракан выдахсене усрамалла. У при 
ҫимёҫсем нумай пулсан, сёт паракан выл,ӑхсене йышлӑн усрама та 
май килет. Сӗте уҫласа ҫу тӑвас тесессӗн, ҫу ӳкерекен савӑт тӑвас 
пулат.

9) Вёре ӗретӗн-ӗретён акакан машшинсемде акма пуҫлас -пулах, 
йӑраноем хушшисене сухалама американский машшинсем илес пулах. 
Ун нек ӗҫлесен тырӑ ахал, •ёҫзениитрн типӗ ҫулта та 20°/о ытларах 
пулат. тата 30°/о вӑрдӑх сахалтарах кӗрет. Ан$ах ун нек ёретён- 
ӗретнё акакан машшинсене хал.хп хаклӑ саманара илме шггё йывӑр. 
Вӗсене ерттелпе перлешсе, коммунӑсемех илме пултараҫҫӗ.

10) Пурӑнӑҫра выл,ӑх-т,ӗрлёх те, ун валли апат та нумай п у л 
сан, вӑл пурӑнӑҫ вара аванланшше пёлтерет. Ун нек иурӑнӑҫра ки- 
рёк мбнле ҫёр татӑке еин^е ёлёкхир^ен нумайрах ёслесе, тёнлёрех 
ёҫлемелле нулат; ёлёкхн висе пана валеҫнё йӗркереп, -не хура выр- 
танаи йёркереи темнее хут, ытларах та как пулат. Ҫавӑн нек аван- 
латцӑ нурӑнӑҫа вырӑсла ,, интенсивное“ тоҫсӗ (вӑл, тӑрӑшса ёслесе 
нурӑшш, пулат). Ӗлӗкхи йӗркене „эйстенсивное*‘ теҫҫӗ. Ун т,ухнехи 
йёркере теҫёттир ҫишден сахалтарах ёслесе, сахал тӑкак туса пурӑннӑ.

Халё йалсент,е нуелансакайакан' комму нйсемпо ерттелсен^е сор- 
ӗҫлекенсен нурӑнӑҪне т,ап судна йёртсе пырас пулсан сак калана 
тёп йӗркосопе астӑвас пулах. Ҫав йёркесемпе белесей, пирён патша- 
лйхри т,и дысӑк иурлйха, ҫёр бҫне, епир малалла усёнтерсе йарӑ- 
нӑр, вйл ӗҫ ҫулран ҫул усӗнсе нырё. Вара, пирбн патшалйхра тырӑ 
та, аш та, ҫу та нумай пуле. Выслӑхсем иётӗҫ, вӗсене асӑнмалла 

- анҫах пуле, меншӗн тесен, тбрлё курйксем акса ёҫленӗ йӗркере тырӑ 
кирек хӑҫ.ҫан та аван пулат.

Пуршуйсен аллин{)Сп хӑталпа хрест,('ноем нрӗвлён ■ ҫёр ёҫлесе 
цурӑнбҫ. Вёсен иурӑпӑҫё ӑнса, малалла та усёпсе нирё. Вӗсем хӑйсоп 
ӗҫён^ен нумай уса курса, пур Пеит,он те ырӑ курса пурӑнӗҫ.

Вара, коммунӑсемие орттелвен хӑйсене пулӑшма аслӑ ҫынсене 
Т)ёнме то вӑй ҫитё. Вёсем йалти нурӑпӑҫӑн тёрлё осёсено: выл,ӑ\ —
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т,ёрлӗхе нӑхма, сӗт-турӑх тыткалама вёрентекенсене, тата агрономсе- 
ио 1,оисе пьгрӗҫ.

Сав ӑслӑ ҫынсем вӗрентиипе, коммунӑсенр кёнекесем рипр  
калаиӑ иск ёҫлеме, тата ҫӗр ёепе мӗнле тусан аван пулнине кйтарт- 
ма уйрӑм ҫӗрсем хӑварма та май килё.

Т)И малтан а к мён тӑвас иулат:
1) Сёт лайӑх паракан ӗнесене Даниари йёркепе - апат ҫитерме 

нуҫлас пулах.
2) Анасене аванлатакан йапаласем сапалас пулах. Ана, тира 

акас ана ҫине ан^ах мар, курӑкеем акнӑ т,ухне те аванлатма тӑрӑ- 
шас пулах. Хусанти ҫёр ӗслеме вёрентекен шкулӑн уйӗнт,е ӑсан 
нуҫ на^ар пулах; вал акӑ мӗншӗн: унта вӗсем аванлӑтмалли йанала- 
еем сатгаламаҫҫӗ (минеральное удобрение).

3)Тырӑ акас пулсан та, лайӑх ӳсекен вӑрлӑхсене тудса акас пулах.
Ун пек вӑрлӑх акас пулсан, урах ҫӗртен илмесен те йурат:

ӑна килте те суйлама пулах. Ун пек вӑрлӑх билли  уйран т,н т у т ӑ  
иут,ахсене пуҫтарас пулах. Ҫавӑн пек вӑрлӑхран, вара, тырӑ аван 
пулах, вГфлӑх та ҫулран суд аванланса пират, ӑна хурт-кӑпшан- 
кЯсем те пётереймеҫсӗ. Вӑрлӑха савӑн пек суйлас йёркене „селек
ция “ теҫҫё.

Ун лек вӑрлӑх суйлама кнрек кам та нултарат. Пирёи сав 
йёркепе вӑрлӑха аванлатма уйрӑм-уйрӑм урскасем тӑвас пулах. Ва
ра, -савӑн пек вӑрлӑх аксан, пирёи тырӑсем питё авап пудеҫ. Тырӑ 
мёнле аван пулассине, еиир Пут натшалӑхра ёслениие курсан лайӑх 
т)ухламалла.

Йалти ҫӗр - ӗҫлекенсен коммунӑсем мӗншӗн пуҫланса 
кайни.

Кириллов.
Пӗтӗм ҫ.ӗро халӑх аллине иамалла тунӑ саккун тӑрӑх, халӗ нур 

сынна та ҫӗр укҫасӑрах, хӑй мӗн ^ухлӗ ёҫломр нултарат, ӑна мён 
цухлё ҫёр кирлё, ҫавӑн т,ухлё памалла. Аит,ах. ҫав саккун тӑрӑх 
ҫ.ӗр ва.лесме, пумай ҫёрте, халӗ пуҫӑнман та. Тата, хӑш-хӑш ҫӗрте, 
сав саккун на ҫёре вӑхӑтлӑха апт,ах, хӑйсем мӗнле валеҫес тоиё, са
ван пек валеҫпӗ. Ҫапах, ун иек валеҫсен те сахал ҫёр тытакаисомие 
ҫёр сук ҫынсем те ҫёр илт,ӗҫ. Унта кара вёсем, вӑй ҫитнӗ тарапт,- 
р н ,  ӗҫлемс тытӑнцёҫ. Халё тата, ҫур-ҫӗр й еи р  коммунӑсен иухӑ- 
вёнр ҫ.ёре пётёмнех халӑх аллине валеҫсе памалла тӑвасшӑн тара
нтасе. Ҫавӑнпа, ҫитес ҫур-кунне, нётём ҫёро халӑх аллине нарас 
саккуна пирӗн вырӑна кУртме тӑрӑшас пулах. Вӑл саккун пире нё- 
рккӗнех ҫӗр ёҫпе пёрлешсе ёслеме вёрентсе пырат. Ҫав саккуна 
вырӑна куртсеп, вара нур сахал сер тытакансем те, ҫӗрсӗр ҫыпсем 
те. хайсене мён тух.тӗ ҫёр кирлине илсе, уса курса пуранее. Соци-
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алистеен ку тарант,енхи шухӑшпа ҫӗр валеҫме ним йыварри те сук: 
'вёсем ҫёро ӗҫлекенеен кил-йышӗсене мён т,ухлё ёслеме нултараҫҫё. 
мён т,ухлӗ ҫӗр кирлё, ҫавӑн т,ухлё памалла, теҫҫб. Ан^ах, тавраш 
(хатёр) ҫ.ук хрест,енсем сав сере мёнле ёҫлесе нурӑиасси ҫинт,оп; ҫӗре 
нёр тюк валеҫме май килет-ши; ун иск валеҫсо ҫӗр ёҫлесен, тырӑ 
аван пулё-ши, нат,ар нулӗ-ши; пурӑнӑҫа тёнлё туса пурӑнма иулё- 
гаи; хрсст,енсен талӑкне 18 сехет йывӑр ёҫ ёҫлесси пётӗ-ши; хрес- 
т,енсем тӑпа кёрсе, иурӑиӑсне аванлатайӗҫ-ши: ҫӗре иёт)ӗк-иӗТ)бк пай- 
сене валеҫсен. кӗнекесем еинт,е вӗронтсе каланӑ пек, вёреннё ҫынсем 
вӗрентнӗ пек тума май килӗ-нш,—-ҫавсем синт,еп вёсем шухӑтиласа 
пӑхмай пулмалла.

Ҫӗре танлаштарса валеҫес пулсаи, вӑл ҫӗр ҫин^е нУ-х пурӑна- 
кан вӑтам хрес^енсем ӗҫлесе пурӑнма пултараҫҫӗ, сапах, вёсен те 
нурӑнӑҫё питӗ тӗцлех пулма пултараймаст. Пӗри аван тепри нат,ар- 
тарах пурӗнё. Акӑ, икё вӑтам хрест,оиеен кнл-йышёсене илсе, тан
лаштарса нӑхар. Вёсен иккёшён те ҫӗр ёҫлемелли тавра шсом иур; 
ант,ах, вӑд таврашсем пёр пек мар. Пёрип суха тумалли ака луг 
(плуг) пур, лаши те ун вӑйлӑрах, тенрин— суха-нуепе лаша пур 
ант,ах, лаши нат,артарах. Ӗнтӗ, ҫав ҫынсем уйа суха тума тухсас- 
сӑн, иаллӑ: пӗри хытӑрах- ёҫлет, вӑл кун каҫитуден икӗ хут, йе нёре 
ҫурӑ хут лешӗн^ен ытларах ӗҫлет. Ҫапла вара, ҫёре кам мӗп т,у\лё 
ёҫдеме нултарат, ҫавӑн т,ухлӗ парас пулсан, малтанхи хрест,ене ыт
ларах иарас пулат. Ҫав хрест,еисене танлаштарас пулсан, малтанхине 
теиёр хрест,енӗн ҫёрнс те касса памалла нулат, мёншён тесен, вёсен 
ҫӗрёсене нёр вӑхӑтра бҫлесе нӗтерес нулат. Ҫӗрне касса памасассӑн, икё 
хрест,енӗ те нёр тан. ёслет,т,ёр тесен, малтанхи хрест,енённе ака ну- 
сёпе ун лашине нат,ар лашаллӑ хресиене памалла. Ант,ах, пётём Рлс- 
сейёпе ун пек танлаш-тарма нийепле те май килес сук. Йурё, ун 
пек те танлаштарса иӑхӑпӑр. Ант,ах пирён тата ак мён ас тумалла: 
сав хрсст,енсем иккёшё те пёр пек ваплӑ пулма пултараймаҫҫӗ. Ве
сеннем, нёри пите тёреклё, тепри— шсрртарах пулӗ. Ҫапла ёнтё, икё 
ватам хрест,енсен кил-йышне те пулсан танлаштарма питӗ йывӑр. 
Тата, хӑш-хӑш хрест,еисен ҫӗр-ёҫлемелли таврашсем пёр то сук. Ун 
пек ҫынсене танлаштарасси ҫиит,ен калаемалли те сук'.

Ҫӗре пёр иек танлаштарса валоосен, пур кил-йышёп те хёйёп 
ҫӗр татӑкӗ пулат. Вал сер синие сав кил-йышёп мён кирлиие туй- 
анма, ним хуйхӑсӑр пурӑнма хыт;1 тарйшса ёҫдес пулат. Кирек кам 
та кирлё йаиаласем, ҫимӗҫем тунӑ т,ухне, сахалтарах ӗҫлесе, нумай- 
рах усӑ курасшӑн. Ҫапла ёнтё, ёсдемо сӑмӑлтарах пултӑр, тырӑсем 
аван пулт,т,&р тесен, халӗ ёслекен суха нуҫӗссне пӑрахса, ҫӗнёрен 
тухнӑ тёрлё машшинс.ем плес нулат. Авалхи ҫёр ӗҫлес йёркесене иа- 
рахса, ытларах усӑ кӳрекеп ҫӗнё йоркесемие ҫӗр ӗҫлеме тытанас пу
лат. Ант,ах, ҫӗре ун пек ӗҫлеме тытанас пулсан, ҫёр нумайрах кир
лё пулат, укҫа тенкё те сахалпа пудмаст, мёншён тесен, халё те, 
нётём машшннсем пунапсен аллппт,е.
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Пё'рен-пёт^ен ёҫлекен хрес^енсем ҫав машшинсене илме, ҫавӑн 
^ухлё укҫа тытса тӑма пултараймаҫҫӗ. Ҫацла вара, вёсен ҫсрёсен^е 
ҫӗн йӗркепе ӗҫлессп, ака пуҫёпе- ёҫленн ап 'рх пулӗ. Андах ун нек 
ӗҫлепине культурный тесе калама май ҫук; вӑл ҫурри ҫӗнӗ йёркепе, 
ҫурри кив йёркепе ёслесе пурӑнни кӑна пулат. Хресденён ҫапяах 
талӑкра 18-шар сехет ӗҫлемеле пӳлат.

Ӗлӗк ҫёр тытакан улпутсен ҫӗрӗсенде кашн.и теҫеттннрен 35 — 
40 нӑт хресденсен тӗҫеттинӗсендеп ытларах тырӑ туса тӑпӑ, мёнгнсн 
тесен, улпут ,ҫӗрӗсене агропомсем вӗрентнё лек ӗҫяесс пурйнпӑ. Ул- 
тгутсен пурлӑхне пӑхҫа тӑракан ҫыпсем те, нумайӗшё, ҫӗре мӗнле 
ёҫлес йӗркесене вӗреннескёрсем пуянӑ. Вёсом улпут ҫёрёсенде маи- 
шинсемпо ёҫленӗ, анасем ҫ.ине ҫёре аванлатакан йаналасем те 
сапаласа ҫуренӗ, тата вӗҫем нётём уйа т\миҫо найа вддеҫсе, тёрдё- 
рен тырӑ акса тунӑ. Кашни ҫул урӑх тёрлӗ тырӑ аксап, апа кнрек 
хӑҫҫан та аваилапат; ун пек улӑштарса акса пурансап, ана тис
лёк такса, йе ҫёре ытти аванлатакан йапаласем тӑкнипден те лам- 
ӑхрах тыра паракан нулат. Халё куртӑмӑр ёитё, ҫёр ёолес пулсан, 
темнее дайа уйӑрса, катни пайне урӑх тёрлё вӑрлӑхсём акас ну
лат. Андах, ун пек йёркепе ёслеме нёдӗк нёдёк ҫёр пайӗнде нитӗ 
кансӗр. Малтан, нумайӗшё ҫёре уйрам-уйрЯм хуттӑрсемпе ^валеҫ- 
ее хардӑр хӑй нрёкӗне пурӑнассине" мухтаса ҫырат-дӗҫ. Кайрап, 
сав йӗрке ҫшю лайӑхрах санаса пӑхсан. нурӑнӑҫ нӳмайах малалла 
кайаймани курӑнсах тӑра пуҫларё. Унта ака пуҫпе ӗслесе, асаи 
нуҫ. (кайӑк нуҫ) андах аккалатдӗҫ-. Революци нуҫлансан ҫав хуттӑр 
хуҫисем хресден халӑхёшӗн нитӗ кансбр пулдёҫ, мӗпшёп тесеп, вё- 
сем ҫёр тытакан улнутсемце нёр майлй пулса, вёсено нулйшса тӑ- 
дӗҫ. Т^ӑпах та, кивё Туре-пгара вӗсене, унрём-унрӑм хуттӑрсем ҫа- 
вӑшнӑн ант,ах валеҫсе панӑ. Халӗ, ҫав ёлёк халӑха пӗддеи-нёдден 
ӗҫлеСён аван йулат, тссо вёрептокенсем урӑх.ча ҫыра нуҫларӗҫ. Вё- 
еем те, тыра аваптарах пултИр тесен, ӗҫ сӑмӑлтарах нултӑр, талӑкра 
18-лнар сехет ӗҫлсс йывёр ӗҫрен хӑталас тесен, кӗнекесем вӗрентнё 
иск ёслесе нурӑнма пӗрлешсе ёҫлесен ацдах май килет, тес-е ҫнраҫ- 
ҫӗ. Вбсем халӗ коммунӑ йёркппе ёҫлесе. нурйнас пурӑнӑҫах мухтаҫ- 
ҫё. Халӗ Расҫейре нумай ҫерте, ҫавӑн_пек коммунӑсем йышланса 
карёҫ. Ҫулрап ҫул вӗсезг нӗтӗм Раҫҫойёнех сарӑлҫах пыраҫҫё.

МӗнАӗн коммунӑсем ҫав тёрлё хӑвӑрт пур ҫёртре те сарӑла 
нуҫларёҫ? Ҫавна пёлсен, пйтё тёлснмолле нулё-дё. Пире йалтн хрсс- 
денҫем коммун! нурёнӑҫне лайӑхах ӑнланҫа ҫитеймен теҫҫё, андах 
коммунасем, ҫӑмӑр хыҫҫёп уснё кӑмнассм некех, нӗдӗккенох ӳссе 
иыраҫҫӗ.

Коммунӑсем уҫас шухйша епир хреҫденҫенё • каласа дӑхар-ха; 
весом вал йёркосене аван ӑнлапҫа ҫйтнӗ. Вёсом коммунӑ пурӑнӑҫё 
мёнле нулассино' нёлсех тӑраҫҫё. Тӗрлё кооиерацисем ҫине нӑхар-ха. 
Кооперацисене уҫасси ҫнит,ен нумай пулмаст, шухӑщлама пуҫланӑ; 
ҫапах хал.ё нур йалсснт^е те пекех, мёнлё' тёрло тс пулип коонераци



Ҫ е р ӗ ҫ л е к е  н. 15

нур. Ҫак йулашки ҫулсен р  потребительский ушкӑнсемпе вырӑнти 
кирек' мӗнле сҫс пӗрлепгое ёҫлеме пуҫлани питӗ пӑлара пуҫларӗ. Ҫав 
ерттеллсшсе ӗҫленӗ ҫӗрте, хадӑх ӗҫе пбр-пӗрин хушшин^е, кашнин 
мӗк ту мал лине пёлсе ҫитрӗҫ. Ерттелпе ӗҫлесен, вӑл йапаласене сутма 
та- еӑмӑлтӑрах, ёҫлепӗ -духнехи кирлӗ таварсене туйанма та ҫӑмӑл. 
Тата ҫав ӗҫсене хӑй аллине нустарса илекен пуйансемпе кӗрешме 
те хӑйуллйрах пулат. Ӗлёк нуйансем, ерттелсем пуҫланитэден, ҫав 
сҫсенрн нумай усӑ куратрҫ. Ерттелре ӗҫлексн р е й с е  м пёрлешсе, 
пӗлсе ёҫлесен, ӗҫ ансла пынине, ерттел вайлӑланса ныпине нӗлеҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа весом хӑйееи ӗҫӗсене вёреннӗ ҫынсем каланӑ пек тӑва пуҫ- 
ларӗҫ те, вёсен ёҫӗсем тата ытларах ӑнсе иыра пуҫларӗҫ. Мӗнле, 
йёпле ёҫлемеллине вёренметкӗн ҫав ӗҫлекснсен ерттелёсем шкулсем 
уса пуҫларӗҫ, хӑйсене вӗрентме иистпуктӑрсеие (тӗрле ссе вӗренте- 
кенсем) р н е  пуҫларёҫ.

Коммунӑсем пуринрн ытла Кострома, Владимир, Рязань, Му- 
скав кӗпӗрнисенр, тата ^ул-хула кӗпӗршш хӑш-хӑш вырӑнӗсенр  
иумайлапа пуҫларӗҫ. Ҫав кӗпёрнесенр коммунӑсем йышлӑланпи, пу- 
рӑнӑҫа пӗлсё нурӑнма кирлине кӑтартрӗ. Вӑл кӗпернесен-ди халӑхӑп 
пурпӑҫё пит каисӗр; саванна вӑл кансёр нурӑнӑҫран хӑтӑлма, пур- 
лӑхсене йышлантарма, коммунӑсем туса усӑ кура нуҫларё. Вара 
вёсем ӑслӑлаиа пуҫларӗҫ, йалти пуйапеен аллинрн тс хётӑл-дбҫ. Ан- 
т,ах пирёи ҫакна та а ста вас пулат: коммунӑсем ҫук ҫӗрте те.нурӑшгс 
йитех ҫӑмӑл мар. Мӗигаёи хӑш-хӑш ҫӗрте коммунасем ҫукки, урӑх 
нйӑнран кнлет. Акӑ, Хусан кёпӗрнин^е ку тарапрн коммунӑсем нул- 
ман, менщӗн тесен, вӗсене нуҫяанса кайма т,ехсемпе-сяоваксем ҫӗ- 
мбрсе ҫӳрени; вёсем хыҫҫӗн ёҫ. нумай тумалла йултш кансёрлерё. Ун 
выраине. халӗ коммунӑсем иур ҫӗрте те пуҫлана-пуҫлана кайаҫҫӗ.

Выҫнӑ ҫын ӑна-куна шухӑшлаеа тӑма пултараймаст. Ун 
нӗтӗм иурӑнӑҫӗ шухйшланипе ант,ах нулмаст; халӑхӑн нурлӑхӗ нул- 
сан а н р х  цурӑнма май килет. Саванна та, нурӑнаҫа мӗнле те нул- 
сан йусаса йарасгаӑн коммунӑсем пуҫланса кайрӗс. Вӑрсӑ дуҫданй^- 
-§еп хросриссн пуранӑсё пнтӗ кансӑр-р: ака пуҫ илме те, авӑн ҫ.ан- 
малли, тырӑ акмалли маннпинсем илме те, лаиӑх вӑрлӑх туйанма, тёр- 
лӗ ҫимёҫсен вӑрлӑхёсене илме тбреклӗ урапасем тутарма, лайӑх ла
т а  туйанма, ним ваяли те вёсен уюҫа ситоймест-р. Вёсен, уйа 
тухсан, тӗнӗл хуҫӑлса кайё, йе лаша ывӑнӗ, тесе хнрасах нымалла- 
р .  Вёлле хуррсем илме те укҫа ҫук. Вёсен пулсан та, тункаталлӑ 
вёлле вырӑпие рамкаллнне илме вйй ҫптоймест. Куланай та томле 
тӳлес, арсене те томно рёфентее; вӗрентме мар унрӑва та Йрап-ар- 
ан вӗрёнткелер. Вӗрентесси тён пултар-ха; т,инер тӑрантараса, тум- 
лантарса устерме те.ни.тё кансёр-р. Оавӑнна ҫамрӑк арсем , нума- 
йбш-ё, хуласене ӗо шырама нӑрахашёраха канат-рҫ. Вёсем вара 
телей шырама кайатпӑр, тетрҫ.

Ҫанла ёнтё, вӑрҫӑлэденсх Ӑресрнсен пурӑнӑҫӗ иитё й ы вӑр-р . 
Вӑрҫӑ влхӑтёир вёсен пурёнӑҫё тата ытларах йывӑрланса ҫитрё.
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Нӗтём таврашсем кнвелсе, пӗтсе. ҫитнё— вёсене турлетес нулат, хй«- 
хапшн таврашӗсем тата нӗтёмиех пётнё. Иртнё вйрҫӑрах, тата, вы- 
л,йхсене пуҫтарса пӗтеррҫ. Халӗ ҫёнӗрен выл,йхсом ту Наима нума- 
йёшё вйй ҫитереймеҫҫё; Т]ухйн хресрнсем ҫёр плсен, нумайёгаё, оав 
йыВЯр пурӑнЯҫран мӗнде хӑтӑласси <;инт,ен тухйтлам а пуҫларӗе. 
Ҫӗрӗ пур та, Я на ёслеме таврашсем ҫу к. Ҫёрпе хай тёллён тЯранеа 
пурйнаймйн. Вара вёсем ерттелпе ёҫлеме ас тупрёҫ, ан р х  вал ну- 
майӗшне кймйла килмерё: иумайӗшӗ питех йуратмарёҫ ун пек йёркене. 
П уринрн ытла вал социалистсене кӑмӑла килмерё. Весом самахна 
антах мар, ёспе те соцналистсем-р. Вёсем, никам кйтартмасйр, хайеом 
тӗллӗнех, коммунӑсем тема кирлине сисрӗҫ. Коммунйсенр кирек кам 
та хййӗн вЯйё ҫитнӗ таранрн ӗҫлесе, мён т,ухлё кирлё, ҫавӑн т,ухлё 
усӑ курат. Унта никамйн та харпЯр хЯйён йапала ҫук, пикат та, у 
ку йапала манЯн", теме пултараймаст; унта пур йапалана та ..пи
рён" темелле, пурин те иӗрле усӑ курмалла. Пёрло усӑ курни. п ёр  
т,ен усӑ курнинрн авантарах: пур те пёр тан пулмалла, никама та 
ыттисопт,сн ытлашши нимён те памалла мар. Коммунйсенр ан р х  
т,йн тЯванлЯх, ирёклёх, танлашу пулма пултарат. Коммуна— вал со
циализм,— ҫёр о и н р  рай.

Халё куртЯмЯр ёнтё, коммуна вал перле пурЯнакан ушкӑн; унта 
пур ёҫлеме пултаракан сын та р ё н  пулса тЯма нултара*. Коммунара 
уйрйм кил— йышёпт,инрн сын ытларах, ҫавЯнпа ана уёр те нумай- 
тарах кирлё. Нумай ҫӗр ҫи н р  ёслеме те сЯмЯл, кӗнекесеМ ҫи н р  
каланӑ пек, агрономсемпе техниксём вёретнё пек ёҫлеме те май кнлет.

Малашне комму нЯн хӑй пурЯнЯҫне хӑй тёллёпех майласа пу- 
рЯнмалла пулат. Саванна вара унта тем тёрлё шкудсем, тата комму- 
иЯна кирлё ёҫсене вёренме курссӑсем уҫса пӗтерёҫ. Тата еёр ёелес 
йёркере кирек— мён ҫинрн  вёренме, коммунЯран хӑш-хЯш ренсеие 
урӑх ҫӗрелле те йарёҫ. Коммунара пуринрн ытла -духан хресдепеом 
яёрлешее пуранаҫсӗ: вёсен тавраш та лаша та ҫук, нумайёшён пур- 
лЯхё те пётёмпех саланса кайнЯ. Пёрле пухЯнсан, вёсем мёнле те 
иудин, кирлё таврашеене туйанма пултараҫҫё: хЯшин лаша пур, 
хЯшин ака нус, хашин урана хЯшин ёне, тата ытти йапалесем те 
пулӗҫ. Вара пёрлешее мён те пулин тума пултараҫҫё. Пёддоп-пёд- 
ден тЯвайман йапалана угакЯппа тума сапах сЯмЯлтарах.

Тата коммунӑсенде ёҫе нёр пёрне валессе парас нёркё те пит? 
аван. Пур то, хйй мӗнле ее пёлет, мён ӗҫлес килнӗ, савна 
тйват. АкЯ гаутласа пЯхЯпЯр-ха: коммунйри пур -рейсом те 
атЯ йусаса, йе ҫӗлесе ларма пултараймаҫҫӗ. Вёсем валли, пурин шеи 
те пёр сынах ҫё.лесе ҫитерме пултарат. Тата пур те пахда ёспе. 
хуртсене пӑхма пултараймаҫҫё. Вёсёне те пёр-пёр пёлекен сынах 
туса пуранма нултарат. Пур ё(;ре те ҫав ёҫс йета пёлекенсом ан р х  
туса тӑмалла.Хресдепсем нёдрн-нёдден ёҫлссе пурЯннЯ духне, пур
ине тс хййсемех тйват-дбе. Нумай ёссене вёсен тума та пёлеймест- 
'^ёҫ: Саванна та, хреерп хЯй ёҫёсепрн нумайах уей курайман. I



№ 1 Ҫ ӗ р  ӗ ҫ л  е к е н .  • 17

Вӑл йывӑҫ пахт,п те ӳҫтерпё, пахт}а ҫимӗҫсем те лартнӑ, выЛ)ӑх-т§ӗр- 
лӗх те усранӑ, вӗлле— хурт)ёеене те пӑхса пурӑннӑ тата ытти ӗҫсене 
те тунӑ. Ҫанах, вӑл мӗн т,ухлё кирлине, усӑ курайман. Коммуна 
пурӑнаҫӗн^е нур т,лона та хӑй пӗлекеп ӗҫе параҫҫё; вара вӑл ҫав ве
шён хӑйех 'дӑтат. Пӗри йывӑҫ пахцпсешр ӗҫлет, тепёри1—вӗлле хур- 
'])ӗсене пӑхса тйрат, виҫӗмӗш— ■дӑх-^ёп пӑхса нурӑнат, тӑваттӑмёш— 
вы.^ӑх-т,ӗрлохсене пӑхат, пилӗкӗмӗш— сӗт-турӑх тыткалат тата ыттн- 
сем урӑх еҫсене туса тӑрӗҫ. Ҫапла вара, пур те харпӑр хӑй ӗҫ.не 
питӗ лайӑх нӗлсе тӑма пултарёҫ; мӗнле ёҫлесен аван нулат, ҫавӑн 
пек ӗҫлеме тӑрӑшӗҫ. Ҫавӑн пек ӗҫлесен, коммунйра ёҫ ӑнса нырӗ. 
Пурлӑх та пӗтуден-пёл^ен ӗҫленин^ен лайӑхрах йусанса йышлӑланеа 
пырӗ. Комнунӑра 10 кил-йышӗ пулсан, вёсен, калӑпӑр 200 ■дӑхӑ, 
100 хур, тата 100 вӗлле нур. Нӗр ^ӑхӑ-^ӗлӗ пӑхма ӑста ҫынни 
т,ӑхсене, тлтти кайӑксене те иӑхса пурӑнат; вӗлле хур'дёсене,, 
ҫав ёее ӑста пӗлекен сын пӑхса тӑрат: ытти 'ренсем те хар- 
пӑр хӑй ӗҫӗсене туса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑн нек коммунара 10 кил-йышӗ 
пёрле пухӑнса ӗҫлесен, кашни тДхӑ-^ӗнрен, канши вӗллерен, уйрӑм- 
уйрӑм кил- йышӗпе ӗҫленитгден нӳмайрах усӑ кураҫҫӗ. Уйрӑм кил- 
йышёпо ӗҫлес пулсан, вёсен ҫав ^ӑх-^ӗпсене, вӗлле хурцӗоено пёр 
пек уйӑрса пӑхса пурӑнас пулат. Вара нур те харпӑр хӑп ӗҫлеме 
пуҫласаи, вӗсем ҫав дахй-дӗпсемпё вӗлле хурдёсенден усӑ нумайах 
кураймёҫ, мӗншӗн тесен, вӗсем нумайӗшӗ дйх-дӗпсеие, вӗлле хур- 
дӗсеие пӑхма пёдмеҫҫӗ, тата пур ӗҫе те тума вӑхӑт та ҫитес ҫ.ук. 
Ҫавӑнпа та, пирён ӗҫсене кашни ҫынна валеҫсе нарас нулат. У я 
пек валеҫсе пама коммунӑ нурйнаеӗнде андах май колет. Унта пур 
те харпйр хӑп еҫне лаёцйх пелсе тйрса, тйрашса ӗҫлет; коммунӑн 
ы тти  цленӗсем упшйн нур те нӗр таван пек пулмалла.

Коммунӑн кирек мӗнле йапала ҫук пулсан та, ана пур ушкӑнпа 
тйрӑшсан, илме ҫӑмйлтарах. Тата коммунӑсене советсен Туре-Шари 
те пур йендек те пул ант у пама, хӑ йен адишӗн тйрйшнй пекех, тй- 
рйшат. Вӑл уйрӑм ӗҫлекеп сынсене те цулйшё-дё, андах ун пек 
валеҫмо, унӑн ҫӗр ӗҫлемелли таврашсем ҫитеймеҫҫӗ. Саванна, совет- 
сон Туре-Шари кама маларах памаллине хӑй тӗлдӗп шухӑшлат. 
Малтан коммунйсене памалла— и, йе нӗдден-пӗдден ӗҫлекен хрес§ен- 
сенс-и? Падла ёнтё, ди малтан комму пасене нарас пулат, мёншён те
сен, унта таврашсӑр дленсем, уйрйм кил-йышӗн^инҫен, пумайтарах. 
Тата коммунйн нурӑнӑҫӗ социалисам йӗркипе пуҫланса каймалла. 
саванна вал социалисам респупликкине нумай пудйщу курсе тйрат. 
Коммунара ҫӗр ӗҫлесеи, тата ытти ёссем те, йста сыпсем кйтартна 
ноте тумалла. Коммупасенце ёҫленнсене курса, ытти сыпсем те саван 
некех ёҫлеме пуҫлёҫ, саванна та, коммунйсене мён кирлине пётёмпех 
парса тарас пулат.

Раҫҫей роспупликки— ҫёр ёҫлекеисен респупликки. Унан нётем 
вӑйӗ, пётём тӗрекӗ ҫёр ӗҫленннден килет; унйн малазли пурйнаҫӗ,— 
сёре мёнле майна ӗҫлесси ҫийӗйде, ҫӗре аваилатса мтларах ҫймёҫ илес-
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си еийӗн^е ант,ах. Ҫёр ёҫне аванлатсан, Раҫҫей пурлӑхӗсе.м йышланеа 
ҫитсе, вӑрҫӑ вӑхйтӗнт)е пӗтсе лара луҫлана пурӑнӑҫа тӳрлетсе йарёе. 
Ант^ах, ҫёр ёҫне аванлатасси пӗтӗм ҫёре халӑх аллине данипех пул- 
маст вал, пёрлешсе ёҫлеме тытйнсан аьгдах пулё. Вӑл коммунӑ пурӑ- 
нӑҫӗн^е анҫах май килет. Ҫавӑппа та, ҫёр ӗҫне пӑхса таракан Ха
лах Комиссариате ку тарант,еп пуҫланнӑ коммунӑсене то, ҫёнёрен 
уҫӑлаканнисене те пулӑгаса тӑрат.

Хыр йӗкелёсене (вӑррисене) пухасси ҫин^ен.

Вӑрмансем тума йывӑҫсен вӑррисем пысӑк усӑ параҫҫё. Тёрлё 
нывӑҫӑн вӑррисем тӗрлё вӑхӑтра нулса ҫитеҫҫӗ. Ҫанла, ӑвӑсӑн, ти- 
рӗкӗи (тополь), ҫӳҫеп вӑррисем ҫуркунпе иулса ҫитеҫҫӗ; вёренен, 
йёлмен, хурамаи, хурӑнӑн— ҫулла; хырЯн, йуманӑн, ҫӑканнн— кёркунно 
нулса ҫитеҫҫӗ.

Ҫав йывӑҫсен выррисене хӑш вӑхӑтра тата йепле йухмалине 
дӗлес пулагГ. Кунта епир хыр вӑррисонс (йёкелсене) нухмалли ҫин- 
т,ен агп,а\ калӑдӑр-ха. Пирён патшалйхра хыр вӑл пуринт,ен хаклӑ- 
рах, иуринт}ен то кирлӗрох йывӑс. Хырӑн вӑррисем унӑн йёкелёсен'до 
пулаҫҫё.

Хырӑн йекелёсем кашнн ҫулах иёр ыок пулмаҫҫё. Раҫҫейра ш - 
рён хыроен йӗкелӗсем 5— 6-ҫул хушшинт,е дёр ҫул ант,ах вӑйлӑ пу
лат; кашни ҫул шӑпӑр-шадар ҫеҫ пула*.

Пурипт,ен ытла хыран вёррисом вӑй дитти т,ух (лартнй 80— 
100 ҫул.) вӑйлӑ пулаҫҫё,

Хырӑн вӑррисем йӗкелёсем ӑшӑнт,о лит ҫирӗп лараҫҫё, савӑнна 
та вӗсене тудас лулсан малтан унан йёкелсоне пухас пула*.

Кнрек мёно акас но лартас пулсан та йаланах вӑрӑсоне т,и 
лайёхисен'йен, пулса ҫитнисене иухас лулат, восонт,он ҫӳллё йаштам 
туро йывӑҫсем ӳсдӗр тесо. Ҫавӑнпа та хыр йӗколсоне ҫамрӑк, кук- 
кар, вутӑлӑх хырсен'дон нухма кирлё мар: вёсен вӑррисем то иацар, 
ҫавӑнда та вёсбнт)ен нат,ар йывӑссем кайаҫҫӗ.

Хыр йёкелсоне холле каснӑ йывӑҫсоит,еи нухма нулат, холле 
телуанкйсем каснӑ т,ух том т,ул та вӗсене туима пулат.

Хыр йёкелёсем йупа уйӑх нётнӗ ҫӗро нулса ҫитеҫ-ҫё, ҫав вӑхӑт- 
ран вара вёсоне хӗл касат,т,енех пухма йурат.

Хыр ҫинт,е йаланах виҫ тёрлё (су]»т) йбкелёсом пуллаҫҫӗ: 1) ху
рал и ӑ, пуша пса вӑррисем тӑкӑннисем; ку йёкелсем 'нимо те йура- 
маҫ вёсене нухма та кирлё мар, 2) симёс, пит ҫирӗп, хытӑ нушан- 
ман вӑрӑллӑ йёкелеем: ҫавсено пухма кирлӗ, 3) иулса ҫитмен еамрӑк 
йӗкелсем.

Хыр йёкелӗсене миххе духма авантарах. Йӗкелсент^н вйррисене 
каларса длме, вӗсене мун^ари не к— 40 градуса, ҫитетэдед ӑшӑ кирлё: 
вара тин йёкеаен куҫӗсем, худ писем уҫӑлса, вӑррисем тӑкӑнаҫҫё. 
Ҫакна тума иухнӑ йёкелсене ӑшӑ кӑмакана йе мун^ана хывас ну-



лат. Ытла вбри ҫӗре хывма кирле мар— аксассӑн вӑрӑсем шӑ*. 
нулаҫҫб. Пӗр пӑтавка хыр йбкелбсент,ен кбреггенкен виҫ пайбв^ен 
мӗр найӗ ант,ах хырӑн вӑррисем тухаҫҫӗ.

Вӑрӑсем йёкелсен ӑшӗнт,ен талӑкра тип тухса ибтеҫҫӗ. Йӗке- 
лсом ӑшӑн^ен варӑсом ҫ-ӳхе ҫунатна тухса ӳкеҫҫё. Ку ҫунат, вӑрӑсем 
силие айакалла вӗҫсе кайма кирлӗрен пулнӑ. Вӑрӑсене тасарах тӑвас 
тесен, вёсене ывӑҫ-тупанё, ҫинт,о лутӑркаҫҫё йе миххе тултарса ҫемҫе 
с.ёре хурса ҫапуҫҫипе ҫапаҫҫӗ.

Хырӑн йёкелёсене кӑмакана хывса тиибтитэден ҫулла хӗвел ӑш- 
|иинт,е сарса типӗтме йурат.

Хыран варрисене йёпенесрен, ытла хытӑ вёрирен, тата шӑшн- 
сея§ен сыхлас нулат. Тинӗ вырӑнта хырӑн вӑррисене В ҫулвден ус- 
рама пулат, ан-дах та нумай усрана ҫеммён вёсем шӑтми пулаҫҫӗ.

Вёсене хутаҫа тултарса^ҫакса у срама аваитарах пулат. 1 кӗ- 
репеывке хыр вӑррннт,е 60,000 вӑрра йахӑн пула*. Хатсрленӗ хыр 
вӑррисене вӑрман пӑхакан вырйгнсене кирлё ҫӗре сутма нурат.

1917— мӗпт ҫулта 1 кёр. хыр вӑрри 2 тёнкб тӑраздӗ. Халӗ, 
унтаы ну май ханлӑ тӑрат ёнтӗ.

Ҫак вӑрҫӑ вӑхӑтӗят,е хыр уВӑрмансене ннт нумай касса пӗтернӗ, 
вёсене лартса ӳстерме тытӑнас пула*— ҫавӑнна та хыр вӑррисем 
кирлё пулаҫҫё. Ҫак кирлё вӑхӑтра, вёсене пухма тӑрашӑр.

Лесовик.

В Ӑ т А Н С Е Н Е  С Ы Х Л Ӑ Р!
Вӑрманпа усӑ курӑр, ан^ах, ӳлӗмрен а^асем валли хӑварма 

ан манӑр!

Авал раҫҫӗйён вӑрмаи иумай лулнӑ. Ытла нумайран ӑва вы- 
рӑнӗ-вырӑнӗне ларнӑ ҫёртех ҫунтарнӑ та, тасалса йулнӑ вырӑна тырӑ- 
нулй акнӑ. Халё ҫав вахӑт иртсе кайрӗ. Ҫав авалхи самана иртсе 
кайнӑ пулсан та халах хӑй тёттём нирки ҫавӑ йӑлӑна (вӑрмана тир- 
пейсӗр тытассине) пӑрахаймаст. Вӑрман халё тембн 'йухлё сахал 
пулсан та. ӑна тирнейлё тытмаҫҫё. „Вӑрман-Туррӑн, ӑна никам та 
акман, лщкам та лартман“, тот те пёр хёрхенмесӗрех каеат те тӑ- 
кат. Вар.ман кунсеренех темён т)ухлё иксёлет. 1887-мӗш ҫулта Раҫ- 
ҫейӗй 50 кӗиӗрнере 180 мёллйуи теҫҫеттин вӑрман шутланна, 
1906-мӗш ҫулта еав вариантам 146 мёллйуа теҫеттиа кйна 
пуллӑ. Ҫапла ёптё 19 сул хуппиинце варман 34 мёллйун теҫеттин 
катӑлнӑ. Урахла каласан кашнн ҫуд 2 мёллйун теҫеттин йахӑн 
нксёлнё. Ҫак йулащки 12 ҫ.ул хушшинт,е мбн т,ухлё вӑрман иксбл- 
иине тёрёссӗн шутласа каларман-хӑ, ахӑр оахалах иӗтмен и>лмалла. 
1906— мёш <‘\\лта нёлтернё тӑрӑх Бвроппӑри РаҫҫеШш кашнп сын 
нуҫне нёрер теҫеттии вӑрман лекмолле. Пёр теҫеттин вӑрман 
еуяталак хушишн^е уссен пёр купичееки ^алйш хутшӑпат. Ҫапла
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Европпйри Раҫҫейӑн кашни ҫул ҫын лусне пӗрер купичеедм 
'Вал&ш лекмелле. Вӑрман ха.дхи пекех улёмрен те йеркесёр пётее 
тГфсан, урахла каласан кашни ҫул 2-шӗр мӗллйун теҫеттин пётеен, 
духӑнӑн каласан вӑл 70 ҫула ҫитмелле. Вара ӳлӗмрен пирӗн адаеен, 
адисем вут хутма мар ишӗлсё ларакан кил-ҫурта йусамалӑх та нулас 
сук. Вӗеен валли пурт-ҫурт ӑшӑтма вутӑ та, вёсенён нывӑдран туяӑ 
савӑт-сапа та, кӑмрӑк та, тикӗт те, смала та пулас ҫук. Ҫак асйннӑ 
йалаласем пурйнйҫра кирлӗ. Т]ӑнах та лайӑхрах шутлаеа пахсан ни
кам та хӑйсен адисене ҫукка хӑварасшӑн тӑрӑшас ҫук, андах яирён 
Раҫҫейре ҫавӑн ҫинден питӗ сахал шутлаҫҫё. Вӗренмен, ди тёттём 
ҫын та ҫур-тырри, йе ыраш калдине ҫамрӑк духне таптатсан кайран 
тырӑ-пулӑ алла илетӗп тесе кӗтме ҫуккине лайӑх пӗлсе тӑрат. Варман 
йӗрки тё еавах. Вйрманти йывӑҫа йёркесӗр ҫамрӑк духие каеса еайа 
йани, йе ҫамрӑк хунав ҫине вы.дӑх-дёрлехе куртсе ҫӗмӗртерее ҫӳренк 
нитӗ йӗркесӗр йапала. Калгана таптатсан синенӗ ҫав ҫулхинех ку- 
ранат, варман ун иек мар 10— 15 султан тин палӑрат. Ашшӗсем 
вӑрмана йӗркесср пётерсен, ывӑлӗсем вутсӑр ларасси курансах тӑрат. 
Ҫапла снтӗ вӑрмана йӗркесӗр нбтерекен ашшёсем ывӑлӗсемшӗн тӑш- 
манӑн пулаҫҫӗ, мӗншӗн тесен ывӑлӗсем вӑрмансӑр, выЛ)ӑх-дёрлёх ус
рама вӑрман курӑкӗсӗр йулаҫҫӗ. Вӑрмана йбркесёр пӗтерни— халрш 
вйхӑтра та тырӑ-пулӑ надар пулнин инкекӗ— ҫавантан килни курӑнат. 
Вӑрман гывӑхӗнтуи калда шӑрӑх ҫулта тӑруках типсе лармаст, мён- 
шӗн тесен варман сулхӑн парат. Вӑрман пур ҫёрте ҫумӑр та ҫӑварах 
парат, мӗншён тесен вйрманта нӳ^ё пур. Нӳрб ҫумӑра туртшше ди- 
лайӗшӗ пӗлеҫҫӗ. Вӑрман ҫук ҫӗрте думӑр ҫителӗклех мар. Ҫапла 
тёттӗм хресден вӑрмана еыхласа тирпӗйлерӗх тыткаласан ӳлёмрен 
те пурӑнйҫ нитӗ хёсӗкех иулмалла маррине сисмест. Вӑрман тырӑ 
пулман вырӑнсенде те дӗрёлме пултарат, ҫавӑнна пирён надар, ты- 
рӑ пулман ҫёрте вӑрман устерме тӑрӑшмалла. Вӑрманшӑн навус 
тӑкса ҫӗре ҫемҫетесси ҫук, мӗншӗн тесен йывӑҫӑн ҫумҫи тӑканат, 
ҫав тӑкӑннӑ ҫулҫӑ ҫёрет те ҫӗр хӑй тӗллӗнех дёнелет. Ҫав йусаннӑ дёр 
ҫинде тырӑ икӗ-виҫ ҫул хушши аван пулакан пулат. Вӑрмаяа пӑхса ӳс- 
тересси те ҫынна питӗ дӑрмавлӑ йапала мар. Вӑрмана хёлле каеаҫ- 
ҫӗ: ҫыннӑн вахат пур ■дух. ВГфмана дысласси ак ҫак кана: хй- 
рак туратсене иртес пулат, иитӗ ҫӑра ҫӗртине шалҫалӑх касас пу
лах. Вӑрман иитӗ усӑ кӳрекен йапала. ^ӑннипе каласан „вӑрман-сут 
ҫанталӑкӑн тӗн хыснийб“. Унта пур те пур: выл,ӑхяа варман курӑ- 
кёпе у сран, кӑмпа та, ҫырла та, вутти-шанки те пур. Халйхран 
вйрман нимен те ыйтмаст. Пёр ханне йёркеллё касса тйрса тнрлей- 
сӗр вы.дӑх-дӗрлӗхпе ан талтатйр, тесе кӑна ыйтат. Вӑрмана йёркеллё 
кассан кашни дул касма та йурат, андах пёр ҫулхине каспа тел^анк 
ҫине тепӗр ҫулхнне вькдах куртме йурамаст. Вара ҫав каснӑ вырйнтн 
'хунав темиде дултан каллех касмалла вйрманах нулат. Вӑрмана йёр
келлё тытса тарас тесен унйн ёсне пёлекеп дынсем кирлё. Вӑрман 
ёдне лёлекен дынсем даксем: таксаттарсем, вармана виҫсе ҫурекенсем



(лесные землемеры V Таксаттарпа землемер тел,анкӑсем туса хйга те
тушка хӑшин хысёнт)Он касмаллине йёлсе тӑраҫҫё. Лесничисем, унӑн 
иумушникёсем ҫӑк ӗҫе вырӑна курсе тӑраҫҫӗ. Гав вӑрман ёҫне туса 
тӑракан йстасене выранти еынсен вбсене шанса иулӑшса тӑрас пу
лах. Калё ёетӗ вӑрмӑна манан, санӑн тийесси ҫук. Хысна вӑрманӗ. 
удельный вйрмансём ҫук. Вӑрман республиккӑри пётём халӑх аллшгде, 
ҫавӑнпа халӑх хӑй пурлӑхне сыхлама тӑрӑпшадла.

Лесовод-
Ку хёлте вӗлле хур^ӗсене йепле усрасси ҫин^ен.

Хуртсене сййӗйсёр лаййх хӗл каҫарма нурин^ен ытла, ҫ.итеклё 
анат кирлё. Хуртсем пыл сахал пухнӑ ҫул хурт усракансем йаланах 
«ух&ша кайаҫсё: Мбн.пе ку хёлте. хуртсене мӗн ҫитерҫе каҫарас? 
твсе, пӳрйнуш ытла хуртсем вал,л,и ҫптеклӗ анат-ҫимӗҫ хатёрлемен 
«улоаи. Иртнё ҫура хнш-хӑйГ вырансент)е сахал мар пыл пухнӑ пуд- 
сан та, ҫаиах тгӑсалхи ҫул -диллай хурт-хамӑр ҫемйисем нимён апат- 
сӑр йулнисем пур.* Ку вырансент}е хазӑх хуйшшн$ё вырҫӑ пулниие 
мумайӗшӗ хурт есмнйсем сийей куррҫ: утарсёне *) ватса ҫӗмёрнӗ 
-$ух- ‘§ас-’§асах нылёенё х!урт 'усракан хуҫосен^ен ай$ахмар, вӗллери 
хуртсенцеи те ҫаратса илеҫҫӗ. Хуртсене ҫителбклӗх апат хӑварман- 
мӑн хурт уоракап хуҫисем те сахал мар :*^4плӑ пулаҫҫӗ, каҫал пыл 
хакб калама ҫук уенипс; пылӑн Хакне ытараймасӑр хуртсене хёл 
каҫма пит сахал иыл хӑварт,ӗҫ. Ака халё хӗле кӗнӗ-кӗменех нумай- 
ӗшё хурт усракансен хайсен хуруёсемшӗн ■дёрисем ыратма нуҫларёс. 
мёншён тесен хуртсене хӗлле апат.хушшса намасан пултарас ҫук.

Ӗлӗк ку нушана пудӑшма пит ҫ&м&лвдё, сахӑр ун т}ухне хутте 
тЫЁён т,ул илме пуяатудб, ҫав сахартап пӑтӑ (ПТольца канди) туса, йе 
леденци. тата куи пей те мар катйклӑ сахара вӗллепе хурса хуртсене 
тӑрантарма пулат)т,ӗ. Ӗлёк хурт усракансем ҫаван нек сутӑн илҫе 
т&рантарма укҫа ҫукйипе антрана пулсан та: ун зухне цыл нит 
нӳншэдё, сайра хурт усракансем „мён ■дул та" йулин аллин^е ,|укҫа 
усранӑ. Кӑҫалхи ҫул иӗтӗмпе урӑхла: хурт усракансем нумайёшё 
ныябсене пит пысӑк хакна сутса (насарсён^е 1 пӑг ныд 600— Ю00 
тен. ытлагашипех, вакӑн сутакансем 1200— 1400 тен.) ҫитерт}ӗҫ, 
уяҫасем нумай, ант)ах та вӗсемпе нимен те ийме ҫук.

Ҫаваняа та: ку хёлте хуртсене йспле усрасси ҫинт^ен?— хурт 
тсракансене пит хӑратса шухӑшлаттарат. Внҫ уйӑх маларах. ку ну- 
»ана акӑ ҫапла гуса пулйшма иулат,т,ё: иур хурт ҫемйисен апа^б- 
оене шутлаеа нлсе ҫав апатпа мёп т,ул хурт ҫемйй хбл каҫма иул- 
гарат, ҫав хнсепе ан’дах хӑвармаллатудё. Хӗл каҫма хӑварнӑ хурт 
ҫемйисем вал,л,и апат,ӗсёне илнб ҫемййсене пёрлеп1 тср.мелле'д^ё, апла 
тума (пбрлёштерме) май килмен пулсан-пётерес пула^ё вёсене. Апла 
тунние хурт усракан хӑйёп хур’дёсеп семйисен найне аи^ах ҫухатат,
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г!:) вӗлле хур1)ӗсем усракан вырӑнсем.



ун ’вухне вара, нулашки хур$ёсем т)ёрё йуласси ҫине шант,ӑк пурт^ё. 
Ан-дах та ку ёҫе кӗркунне йупа уйӑхён^е вёллесене нӑсса хӗлло 
налуди хатӗрленӗ, рамкисене иӗр вӗллсрен тоиӗр вёллене улӑштарнӑ здгх, 
пёр вӗллери хуртсене, тенёр вӗллерисемно пӗрлештерме йураздё.

Халӗ ёнтӗ кӑсене тума ҫук, ҫавӑнпа та урӑх ӑс тупас иудат.
Сахӑр сук пирки хуртсене кирек мӗние тӑрантарма йурамаст; 

пыл та ҫук, цаткӑпала (ҫӗр улмин^ен тӑваҫҫӗ) хуртсене тӑраптарма 
хушма пӗлмеллех мар, мёншён тесен хуртсем вйл апатпа тӗрӗссӗн хёл 
каҫаеса пӗлмеллех мар: тгаткӑра ҫилӗм нумайипе хуртсен сывлӑхӗшён 
сийенлё.

Апатсем ҫук пирки хуртсеи нурӑнӑҫне йусаса сахал апатпах 
хӗл каҫарма май тунмалла. Сахал аяатнах хуртсене хӗл каҫарас нул- 
сассГш, вёсен иурӑнӑҫне вёсене кирлӗ нек пӑхса усрамалла. Хурт 
усракансен хӑйсен хурт)ӗсене лайӑх вырӑнта хёл каҫарма вӑй уитво 
таран тӑрӑшмалла. Хурт усракансем вёсен (хуртсен) вӑйене сахад 
мар укҫа пухрӗҫ, хуртсене лайӑхрах хӗл каҫарма, вёсен пурӑнӑҫне 
йусама вёсем ианӑ укҫана шеллемелле мар. Мён тумалли лурне те 
наллӑ: хуртсене хӗлле усракаи ҫуртра сывлӑш йаналах таса, пӳр- 
тён ӑшши пӗр пекрех иудма кирлё (З0*) сивӗрен сивӗ пулма, 3° 
ӑгаӑран ытла иулма кирлё мар), хуртсене вӑл нӳртре кансӗрломе 
кирлё мар. (Пирӗн „Омшанники" йатлӑ кӗнеке ҫине пӑх, ун ҫин'§е: 
хуртсене хӗлле усрамалли пурте мёнле тумалли, вёсене хёлле йенле 
лӑхмалли ҫин^ен каланӑ).

Ҫапла хуртсене лайӑх нӑхса усрасан, вӗсем сахал анатпах ҫӑва 
тухма пултараҫҫӗ.

Хуртсем ҫин^ен ҫыракам кёнекесем, журналсем ҫин^е ёдёкхи 
ҫулсент)е хуртсене ҫӗр айбн^е, хӗл вӑхӑтӗнтде вӗллене ҫӗр айне г5авса 
хупласа хӗл каҫармалли ҫинцен сахал мар ҫырсащӗҫ. Ҫапла хӑйсен 
хурт}ӗсенё хӗл каҫарса пӑхнӑ хурт усракансем калана тӑрӑх хёл 
каҫи^ен хуртсем калама ҫук сахал анат пӗтереҫҫӗ, тет. Ҫакӑнта ка
лана нек туса пӑхсап ытлата аван пулёт/тё: тёрессине каласан убр 
шӑннипе вёллесене лартма шӑтӑксем, канавсем 'цавма уук, ан$ах 
та ӳлёмрен тума ӑсра тытас нулат. Кун снижен те хурсене хёлле 
мёнле сёр айён^е усрамалли ҫинт,ен малта калана пирён „Омшан- 
ники “ йатлӑ кёнекере тёплёрех калана.

Хӑш-хӑш хурт усракансем йухтарнӑ (шёвё) пыл. санпас усраууё. 
вӗсент)ен хӑшӗсем ҫав нылна хуртсене хёлле мёнле тӑрантармаяла? 
тесе пирӗнтен ыйтаҫҫё. Хуртсене гаи аната нанка (кормушка-банка) 
ҫине йарса нараҫҫӗ: („Главные пасечные работы" патлӑ кёнекене- 
вулама хушатиӑр). Кормушка-банкӑ уук пулсан ҫав шёвё пыла хурт 
карас шӑтӑкӗсем сине йарса нама йурат. Ана акӑ ҫанла тӑваҫҫё: 
пыл ҫйне 4-йе 5 иайне гпыв хутӑщтараҫҫё. Вара гав хутӑштарнӑ

*) 3 °= 3  градус тени пулат, уулте цифра ҫумбнде иб^ӗк униӑ 
нулсан— градуса пёлтерет. Редак.
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яылпа шыва йшйтаҫҫӗ, пыл вара шӗвелсе кайат. Сатра шыв сапакаи 
лейкй ҫине ҫав шёветнӗ пыла тултарса карас шӑтакӗсем ҫине йарас- 
нулат. Сивӗнсен ҫавйн пек шӗвё пыл, ҫйралат. Ҫапла пылпа тултарнй 
караса хуртсем нумаййн пухйнакан уӗре, йе йывана лартса парас 
мулат, йенле те пулсан кана тума май пулмасан рамкйсем ҫине сар- 
лакйнше шйтйкӗсене айалалла хурса парас пулат. Пыл шйнсас- 
ейн ҫйралат, ҫавйнпа та вӑл карас шйтӑкӗсенден айалалла хурсаи 
та йухмаҫтё.

Хуртсене сахал апатпа хӗл каҫарма нёлни хурт усракансемшён 
пит кирлё йапала, пурин те ун ҫинден пёлес килет. Ҫаванпа 
та кам ҫак ёҫпе мён те пулин туна йе ун ҫинден пӗлет, ҫавсене хурт 
усракан йулташсём хушши не сарма тйрйшас путат. Харпйр-хйй мён 
нёлнине, мён сиссе сйнанине пирён журнал ҫине статйасем сырма, 
нуриншён те вырйн пулат.

М. А. Дернов. 

Вӗлле хур^ӗсене тӑрантараееи ҫин^ен.
#

Вӗлле хурдӗеем вййсйрлана нуҫласан, вӗсене хёллех апат лартса 
пара пуҫлас пулат. Хёлле хуртсене питё таса, лайӑх пыл пулмасан 
сахйртан ҫйра шерпет туса пама та йурат. Наддар пыл, шёвё сахар 
шерпедё лартсан хуртсем вар виттине кайма пултараҫҫӗ. Ҫавйнпа, 
надар пыл ҫине салициловая кислота тийекен им-ҫама, пёр кёленде 
курка пыл сине пӑрҫа пёрди пек йарса парас пулат. (Салициловая 
кислотана хулари аптекйсенде илме пулат. Унйн хакё те хаклах мар. 
уссн питё нумай). Ҫапла вара хуртсем ҫӑва тухма пултараҫҫӗ.

Хӑшӗ-хӑшӗсем хуртсене вййлйлатас тесе ҫур-кунне апат лар- 
таҫҫӗ. Хуртсене ҫур-кунне апат лартни акӑ мӗнтен усӑллӑ: хуртсем 
йалан пёр пек аван апат ил,нипе вййлйланса дасах, ҫйвйр йама ты- 
тйнаҫсӗ. Андах хуртсене пит ир ҫйвйр саптарас пулмаст. Мёшён 
тесен, ҫӑвӑрсем ир тухсан шйнса пӑҫйлма пултараҫҫӗ. Ун пек ин- 
кекреп хӑтарас тесен, хуртсене апат пит ир лартса пама йурамаст. 
Хуртсене пылтан пуҫне: сахар, салат, ҫймарта, сёт, арпус пама 
йурат.

С а х й р. Хуртсене сахар икё тёрлё пама пулат: ҫара шерпет 
туса, йе ҫйнйх нек ватса типёллех. Сахӑр шерпетне шывпа тйвас 
тесен, пит ҫӑрах тавас пулмаст, йухтарнй пыл ҫйрёш пулсан йурат. 
Сётпе тйвас тесен ҫӑрарах тйвас пулат.

Сахара типёлле парас тесен, ана пит вётё ватас пулат', унтан 
алана алласа таса ҫйнйхне уййрас пулат. Ҫав сахар ҫйнйхне вёллене 
типёллех лартма йурат. Сахйра типёлле лартсан, унпа перле тепёр 
савйтпа тйвар шывё те лартас пулат.

Сахар ҫйнйхне пёдёк савйтпа, йе тата йури тунй рамкйпа лар
тас пулат. Вйл рамка ак ҫапла тйваҫҫӗ. Вёлле рамкине илсе, унйн 
айал хёррине, икё йенден икё ҫухе хйма ҫапса хураҫҫӗ. Ҫапла вара



вежде рамкпн айая хориное пет/к йёшт,ёк пулса тӑрат. Вӑл йешт/к 
тонне сахӑр ҫёнйхне сапса парас пулах. Ун иек йешт,ёкрен хуртсем 
апата нитё хавас нлҫеҫҫӗ.

С а л а т .  Пылпа сахар иулмасан хуртсене салатран Ясла туса 
тарантарма пулат; ӑслине ак ҫапла тӑвас пулах. Шыв «уине 6 кё- 
репенке лайах тулӑ салаке хуташтарса ҫӑра пата тавас пулах. Унтан 
вара вал пата сине 27 кёрепенке вёренё шыв йарса нЯтратас пулах. 
Ҫапла гусан 2 сехет хушши лартас нулат. 2 сехег иртсен ҫав Яслана 
ну став витёр йухтарас пулат. > нтан пёр кёрепенке пыл сине 6 кё- 
репенке сапла ууна Яслана хуташтарса хуртсене лартса парас пулах. 
Кун пек шерпёте виҫё кунтан ытла тытма йурамаст— пӑсЯлат.

С а м а  р та . Кунта каланисешден и у сне хуртсене ҫӑмартапа, 
еӗтпе-тӑрантарма пулах. Пылпа самартана хуташтарса туна пӑт Я 
ка рас ҫӑкӑрӗ йевёрлё пулах. Ун пек пӑтта ак ҫапла тумалла. Пёр 
тирӗк ҫине вунЯ ҫӑмарта ҫӗмӗрсе нарса, ҫӑмартан шурриие хёрлине 
лайӑх хутЯштарас пулах. Унтан вара 2 кёрепенке ҫЯра сахӑр гаер- 
нет^ хуташтарса хуртсене лартса парас нулат. Кун пек апат хурт- 
сен кӑмЯлне кай ни, вёсем апата хавас илнинден паллӑ.

Сё т. Ёне сётне хуртсене ак сапла памалла. 2 кёрепенке тин 
супа Яша сёт сине пёр кёрепёнке ҫурӑ (1 V2 Ф-) Ҫӑра сахӑр шер- 
нетне хушса. лапӑх пйтратса хуртсене пама йурат. Кун иек апата 
хуртсем аван и.тдёр тесен малтанлатса пыл хушас пулах. Парсан, 
парсан пыл хущма пёт/ккён т/карса пырас пулат. Кайран вара пёр 
тумлам пылсЯрах парсан та хуртсем ха не с илекен пулаҫҫё.

А р и у с. Бёлле хур’дёсем т/с-т/сах ҫурЯлнЯ пахт)а ҫимӗҫсен 
сӗткенне пуҫтараҫҫё. ҪавЯипа, арпус т,илай акакан вырЯнсен^е, иуяс.а 
ҫитнӗ арпуссене вакзаса утар ҫывЯхне сарса хурас пулат. Пулса 
ҫнтменнине утар патне йахЯнне те хурас пул мает, мёншён тесен 
пулса ситмен арпусран уссйн’ден ытла сийен андах. Хуртсем у пан 
Сётсенёнт/н т,ирлеҫҫё.

Хурт усракан ватӑ ҫынсен сЯмахе тарах вёлле хурдёсене хёлле 
пылпа ҫЯра сахӑр шерпедё пит аван. Ҫур-кунпе— сахӑр шер пет/не 
ёне сёт/ пит аван.

Ҫу каепт/н вёлле хурдёсем вёллене шыв, дедек сарри (нергу, 
хлебину}, пыл, паву с пӑтти пухеа хураҫҫё, кӑсемеёр пуҫне хуртсем 
тата. велле ҫурЯксене сёрме, курӑк сухаре иухаҫҫё. Тата хЯйсендон 
ҫуллЯ Яб Яс (ж ир-воск)  кӑлараҫҫё. ҪакЯнта каланЯ йапаласенден ҫыншӑн 
иитё усЯлли пылпа. ЯвЯс.

III ы в. Шыв ҫЯвӑр-хуртсене тӑрантарма кирлё, хуртсем иылиа 
карас ҫЯкЯрне шывпа хуташтарса нЯтЯ таваҫҫӗ. Ҫав пЯтӑпа вёлле 
хурдёсем ҫйвЯр-хуртсене тЯрантараҫҫё. ҪЯвар-хурт мён "дул нум- 
май, ун дул шыв нумайтарах кирлё. ҪӑвЯр-хурт йышлЯланнӑ вӑ- 
хЯтра еанталЯк на туда р пулсан, хуртсем шывеар аптра цуҫлаҫҫё. 
Хуртсем ан аптраддёр тесен, вёллене шыв ла[)тас пулат.

-> 4 Ҫ е р ё ҫ л е к е н. № I
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Н а в у с  п а т т и .  Ҫулла вӗлле хурт,ӗсем навус пӑтти пит ну
май нуҫтарауҫо. Навус пӑттипе хуртсем ҫ.ӑвӑр-хуртсенс тӑрантараҫҫӗ. 
Йут паттйӑлӑхри хурт усракан ҫ.ынсем утарта валашка ҫине лаша 
навуспе шыв пӑтратса лартаҫҫӗ. Хуртсем тата урӑх йапаласем те 
нумай пуҫтараҫҫё: кёп шывӗ, сӗткенсем... Ҫавӑнна шыв лартна
цухис, ншв сине тӑвар йарсан аванрах пулах, (пор пулӑштав шьтв 
сине 2 г!,еп кашӗк тӑвар ҫитет).

г[} е Т) е к с а р р и .  '1]ет,ек саррине хуртсем кайри урисемпе 
йӑтаҫҫё. Унтан вӗсем карае ҫӑкйре тйваҫҫё. Карас ҫӑкӑрӗ ҫӑвӑр-хурт- 
сене тӑрантарма кирлӗ. Ҫаваипа карас ҫӑкӑрне пул^и пулрш ҫӗре пӑ- 
рахас пулмаст. 'Ӑна тирпейлё пухса хурас пулат. Вахат^ӗ ҫитсен ӑна 
вёллене лартса хурас пулат. Карас ҫӑкӑрё хатёр пулмасан, ун вы
рвано вёллене пӑрҫа еӑнЯхӗ лартма йурат. Хурт усракан ҫннсем 
сӑнанӑ тарах, хуртсем хӑш-хатп кун 2 кӗрепенкене йахӑн карас 
еӑкӑрё пустараҫҫӗ.

П  ы л. Х у р т с е м  пыла пурин^ен ьггла цет}ексент}Он пуҫтараҫҫӗ. 
Хӑш-хӑш Т).ух тата хуртсем пыл сывлӑмнӗ пуҫтараҫҫӗ. Пыл сывлӑмӗ- 
вӑхӑт,ё-вӑхӑ|ёпе тумламё-тумламёпе ^ецок ҫинт,е пулат. 5 нӑи 
тути пит тутлй. Ҫав тумламсем ҫанталӑк тӑрук улшӑннӑран пулат 
теҫҫӗ. (^ӑвашсем ӑна пыл сават теҫҫё). Ҫав тумламсем ҫулҫӑн са- 
хйрлайса кайпӑ шывӗ кӑиӑ. Пыл сунӑ вӑхӑтра хуртсем питё нумай, 
ныл пуҫтараҫҫё. меншён тесен, ҫав тумламсемпе пёрло т,ет}екён те 
ныло нумайланат. Саванна хурт усракансен вал вӑхӑта т,илай пуш 
карие хатёрлесе хурас пулат. \

С. Мит та.
(З&Э&ЗИЗ&с)

Улма йывӑҫҫи лартасси снижен.

Улма йывӑҫинё мёнле лартмалла-ши тесен, ак мён калама пу
лат. Малтан улма йывӑҫин тымарӗсем шӑнӑҫмалйх шӑтӑк авӑтас 
пулат; унтан вара, йывйҫӑн тыыарне ҫав ш ӑтӑка шӑнӑҫтарса хурас 
пулат те, гаӑтӑка тӑпра йарса тултарас- пулат. Ҫаила лартна йывӑҫ 
вара хӑйёи ҫёпё вырӑнӗнт,е ӳсме тытӑнат. Малтан, тымарӗсем тур
непсе вырнаҫса петитен, вал кивё вырӑнӗнт,е пуҫтарнӑ сёткенёпе 
пурйнат; унтан, тыяарёсем. пёр майлё. турленсе ҫитсен, Гп.твӑҫ хӑй 
вал,л,и хал, куҫарса лартнӑ ҫӗнё вырӑнёнт,ен ҫимӗҫ тупа пуҫлат.

Сак улма йывӑсне куҫарса лартасси халё калани пек кӑна пул- 
сан. пире вӑл ӗс пит ҫӑмӑл нек туйанса кайат. Пирӗн шухӑпша 
ӑиа харпӑр ҫын лартма пултармалла. Туанах та вал акӑш-макӑпг 
йывӑр ёҫех те мар. Анцах та вӑл ёҫ пит меслете йуратакан йапала. 
Хали^ен вёл ёҫе курман ҫын улма йывӑҫ идее лартсан нумай улма 
ҫийейё-пш вара? Мёншён тесен, улма йывӑҫ ытти йывӑҫсем пек те 
мар, вал пит ат,аш йапала. Кӑшт йӑнӑш лартсан та вӑд хӑрма пул- 
тарат. Ҫапла ан хартӑр тесен мӗскер пӗЛ)Мелле-ши?-—Ҫавӑн пирки, 
такҫаптанпа улма йывӑҫ пахт,и тытакансем ак мӗскер калаҫҫӗ. Т)«
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малтан шӑтӑкне лайӑх пёлсе т)авас пулат. Ҫамрак йывӑҫан '] ымарс- 
сем аран-аран шӑнӑҫмалли гаӑтӑк йурамаст; вӑл пит ас.та кирдё: 
(172) аршӑн ҫурӑ сарлакӑш, тата пӗр аршӑн-тарӑнӗш. Антщх 
ҫапла тарӑн алтсан та йывӑҫяе таран лартма йурамаст. Тарӑн ларт- 
сан йывӑҫ: йе нӗрте т}ӗрёлмест, йе 'дёрёлсеп те 2 3 ҫул нртсен те
хӑрса кайат. Ҫавӑнпа йывӑҫа кирек хӑҫан та тарӑн лартас пулмаст: 
йывӑҫ кив вырӑнён^е мён тарӑнёшӗн^е ларнӑ, ҫёнё ҫёрте те ҫавӑн 
таранӗшӗн^ех лармалла.

Шйтӑкне аслӑрах алтни тата ак мёнтен аван. Пёр йенден ҫёр 
ҫемҫе^ннпе йывӑҫа тымар йама аван пула*, тепёр йен$ен ҫӗр лай- 
ӑхланат. Ант,ах ҫак шӑтӑка пур ҫӗрте те пёр пек авӑтмаҫҫё. Кӑн- 
тӑрла йен'^и кӗпӗрнесен^е тарӑнрах авӑтсан та йурат теҫҫё ҫур-ҫёр 
йент)е— (?‘!±) аршӑнтан 'дёрёк кайа— пулсан та, йурат теҫҫё. Анцах 
ку таврари кёпёрнесент,е пёр аршантан тарӑн та. ӑшӑх та кирлё мар 
теҫҫё.

Шӑтӑкне алтнӑ зух ҫнйелти лайӑх тӑприне ӑ рас на хураҫҫӗ, 
айалтараххине тата ӑрасна хураҫҫё. Шӑтӑка йывӑҫа лартмалла т,ух 
кӑна -давма йурамаст. Ҫуркунне лартас тесен кёркунне грвса  хӑварас 
пулат; кёркунне лартмалла пулсан, ҫу варринт,е. йывӑҫа лартас 
вӑхӑтт}ен ик уйӑх малтан 'давса хурас пула*. Хӑшё-хӑшӗ султалӑк 
^алтан т,авса хураканҫрм те пур, вӑл тата авантарах, мёшён тесен; 
сапла т}авса хурсан ҫёр уҫӑлат те, ҫемҫелет те.

Йывӑҫа лартас уммӗн виҫ ерне малтан шӑтӑкӑн (2/з) вис пай- 
ёнт}ен ик пайне тапра йарса тултарас пулат; йывӑҫне лартнӑ ^ух 
кӑна йарсан, тӑпра ларса йывӑҫ та нумай аныа пултарат. Тӑпра 
на’р р  пулсан, ӑна лайӑх ҫӗрнё тислёкне хутӑштарас пула*. Ан^ах 
тислӗкне нумайах йарас пулмст, вӑл тапран виҫҫёмёш пайӗ кӑиа 
пултӑр. Ҫапла хутӑштарма парникри тӑпра) пит аван, тата ӑрамри 
ныл^ӑкпа ҫирмари йушкӑн аван. Ант,ах ныл/^ӑкпа йушкӑна тӑпрапа 
ҫурмалла кӑна хутӑштараҫҫб. Ант^ах тӳрех шывран ил,нӗ йушкӑн 
йурамаст, ик-виҫ ҫул уҫӑ ҫёртре выртни кирлё. Лаиӑх хура тӑнра 
пулсан ҫаксене хутӑштармасан та йурат.

^ и  малтан, шӑтӑка тӑпра йарит^еп, унӑн тӗпне ҫерем катӑкё- 
сем йарса хӑварас пула*. Тата пӳртсен ҫумне сёрнё штукатулкӑн 
катӑкӗсем те пит аван, мёншён тесен унта исвёҫ пур.

Ҫаксене тусан вис; ернерен тин йывӑҫа лартма вӑхӑт ҫитет. 
Йывӑҫа лартнӑ т)ух нккён кирлё. Нёрин йывӑҫа тӳрё тытса тӑрас 
пула*, тепӗрин тӑнра йарас пула*. Йывйҫа кирек хӑҫан та ёлёк кив 
вырӑнӗн^е мёнле май ларнӑ, ҫёнӗ нырӑнта та ҫав майах ларгас пу
ла*. Кӑнтӑрла йент)и айаккине— кӑптӑрла йеннех тӑвас пула*, ҫур- 
ҫӗр йентрше— ҫур-ҫӗр йенне.

Паҫӑр епёр йывӑҫа таран лартма йурамаст тенёт,т,ё, мёшён-ши 
вӑл? Пирӗн шухӑшпа тарӑн лартсан тата аван иулмалла. Ҫавӑнпа 
ха^и^ен лартса курман ҫынсем ^ас-^асах йываҫа тарӑн лартса ана 
хӑртса пӑрахаҫҫӗ. Вӑл ак мёншӗн. Йалти, тыра ӗҫлесе пурйнакаи
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ҫынсем пурте пӗлеҫҫё: вӑрлӑха акнё "дух анана акса сухаласан вӑрлӑх 
хуплапат те, вара пит на^ар шӑтат. Улма 1швӑҫ. те ҫавӑн пекех 
тарӑн лартсан хупланма пултарат. Варманта пурте курнӑ пул,— те- 
мён пысакёш йываҫсен те тымарӗсем ҫийелтех лараҫҫӗ. Улма йывӑҫ 
те ҫавӑн пекех пулмалла.

Тарйи лартас мар тесен ак мёскер тумалла. Плес пулат патак. 
ӑна вала ҫёртреи картас пулат те оёр ҫиче гаатӑка урлӑ хурас пу
лат, у ван картиа вырӑнӗ шӑтӑкӑн шӑп вӑта ҫёрне пултӑр. Вӑл ак 
мёншён кирлё. Епир куҫпа кана цухласа йывӑҫа тёрёс лартма пул-
тараймаспйр; йе йывӑҫ шатӑкӑн пёр хёрринерех пулат; йе ҫӳлерех
не, тата айаларах ларма пултарат. Ҫапла патак хурса лартсан 
нёр йӑнӑшсӑр лартма пултаратпӑр. Ҫамрӑк улма йывӑҫҫин ёлӗк 
хӑш таран ҫёр ӑшёнл^е ларни паллӑ. Ана вырӑсла „корневая
шейка" теҫҫё. Йывӑҫа лартнӑ т,у х, ҫав „корневая шейка" патакран 
виҫ вершук ҫӳлерех ларса йултӑр: тата пирӗн йывӑҫ вӑта ҫӗрне 
пултӑр тесеп, ана ҫав патак ҫинт)и карт тӗл,не хурас пулат. Ҫапла 
вырнаҫтарса лартсан, ёлёк мӗн таран тӑпра ӑшён^е ларнӑ ҫав
таран тӑпрапа внтсе тикёслес п}глат. Ӗнтё ҫанла пирӗн йывӑҫ ёлӗк 
ларпин'ден виҫ вершук ҫӳлерех ларса йулат; ан^ах пӗр-ик ерне ирт- 
сен йёри-таврашёнт,й тӑпри ларса кайсан вӑл каллах ёлӗкхн вырӑ- 
нён$е пулса ларат.

Ытах ҫав улма йывӑҫ лартас вырӑн хӑйӑрлӑ пусан ( 1У2) пӗр 
вершук ҫурӑ ан'дах хӑварса лартсан та йурат. Мӗшён тесен хӑйӑрлӑ 
сёрте аплах пусӑрнмаст.

Ҫа» йываҫа куҫарса лартасси ҫин^ен пӗтерес тесен, тата ак 
мён каламалла: йывӑҫа лартсанах и к-вис. витре ш ы в с а п а с пулат, 
сил, силлесе ан хускаттйр тесе пывйҫ ҫумне шал,ҫа лартса ҫихас пулат.

Йёпё ҫанталӑк тӑрат пулсан шыв сапмасан та йурат.
Н  В. Муромцев.

з ^ э в з ^ э

Курӑксен.тӑранса пурӑнакан апат,ӗ. 

И. Штуцер.

Епир ыраша йе сӗлле хӑйӑр ҫине тата ҫав тыррах нит ҫемҫе 
хура тапра сине акса хӑварсан, вара, тырӑ хайӑр ҫинт,е лутра, вётё, 
на-дар уснине, ҫемҫе хура тӑпра ҫ.ин^е ҫӳллӗ, шултӑра^ тӗреклё ӳснине 
куратпар. Апла пулсан хӑйӑрпа хура тапра пер пек мар, ҫавӑйпа 
йывӑҫ-курӑк таврашӗ хӑйӑр ҫ.ин-де пат,ар, вӑйсӑр усет, хура тӑпра 
ҫин^е вӑйлӑ, тёреклӗ-ӳсет. Енир тырӑ акакан ҫёрсене ку „нал,ар“, 
ку „лайӑх", тесе уйӑратпӑр. ант,ах ҫав сӑмахсем мёншӗн тыра 
тӗрлё вырӑнта тёрлӗ ӳснине пире анлантарса параймаҫҫӗ. Енир 
курӑк нат}ар ӳсессипе лайӑх ӳсесси вёсене ҫӗр тарантарнинт,ен кил- 
нине сисессе сисетпёр, ҫапах та нумайёшё курӑксем пепле таранен 
ӳснине, мёнпе тӑраншше пӗлмеспёр.
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Курӑксен тйранёҫё 'ҫййцен пӗлни ҫӗр ёҫё 'ҫин^ен вӗрёнтекёй 
агрономи тийекен науккӑн (Яслйлӑхӑн) тён йёрки, ун ҫинтфн иёл- 
месен тырӑ-пулӑ йӗркине сын тёплех ӑнланаймаСт.' Ҫавӑнпа епё 
курӑксеы пепле, мӗнпе тӑраннп ҫинтрн коскеп те' пулсан каласа 
ӑплантарас тетӗп.

К ӗ л л ӗ (1 а и а л а с о м. ГГёр-пёр курак тупар та ӑна-ҫунтарса пӑ- 
хар. Унам нумай напали ҫунса пӗтсе тётем пулса вёҫсе кайат, вал 
курака епир темӗн т,ухлӗ хёртсе ҫунтарсан та, унта партак та пулсан 
сунса пётми йапала йулат. Ҫав сунса пётмен йапалапа епир кёл тетнёр. 
Епир кёле тёпдесе пёлсен. унта ака мён-мёп йапала пуррине ку- 
ратпйр, унта ҫӗр тӑварёсем (вайёсем): исвёс, кали (поташ), фос
форно-кислый натр (тӑвар), кремни тата ытти тӑварсем (ҫёр хӑ- 
аа^ӗсем) иур.

Епир нурте ҫунса пётекен йапаласем курӑка пит кирлийе. унсӑр 
курӑк та курӑк маррпне. куҫӑн куратпӑр.

Курӑкӑи туни, ҫулҫн, тымарӗ, йывӑҫлӑхӗ, т,еТ,екё— пур те ҫав 
ҫунакан йапаларан пулаҫҫӗ, унсӑр курӑк-йывӑҫ ӳсме те пултарай- 
маст. Кӗлленсе йулакан йапаласем кирлё-тпи вёсем? Вёсем куржкра 
турттарса (виҫсе) пӑхсан, 100 яайран 2— 5 пайсент,ен ытла мар. 
ҫав тери сахалтан вӗсене ӗлӗк курӑк ёҫёит,е ним вырӑнне те хум&Н, 
ҫав ҫунман, прелмен йапаласене (вёсепе вырӑсла-миперальные веще
ства теҫҫӗ) тӑпраран курӑка шывна палйрмасӑрах кёрсе тӑрат, тесе 
шух&пласа пурӑннӑ: пӗр 70 ҫул кайарах тип тёплӗрех сӑнаса пӑхеа 
вӑл апла маррине ӑнланса плнӗ. Ҫунса пётмен -минеральный йапа
ласем йывӑҫ-курӑна ҫунса пӗтекен (органический) йапаласем пекех 
пит кирлё. Унсӑрӑн курӑк ӳсёймест те, пурӑнаймаст те. Пӗр ҫакна 
ӑнланса илсен, пӗлпӗҫем пӗлсе дырса, вӗреннӗ ҫынсем курӑк-ҫймӗҫ 
ҫӗре тислӗклесё ҫӗнетсе тӑрантармасан пулаймаст тесе сӑмах пётернӗ, 
саванна епир куп ҫин^ен лайӑхрах ӑнланса илер.

Ыйтас килет: минеральный йапаласем курӑка ӳсме пур те 
нит кирлӗ-ши, йе хӑшӗ-хӑшӗ кирлех те мар-щи? Ӑна иӗлес те
сен акӑ ҫанла туса пӑхар: шывра ирӗлекен йапаласемсёр таса 
*тур хайӑра, уйрӑм, йе кӑмрӑк ҫӑнӑхне, тата пӑс, (дестиллирован. 
вода) шывне идер те, унта пёр-пбр тырӑ-йе селӗ йе хура тулӑ 
акар. Вӑрлӑхё шӑтӗ. тымарланкалё, кӑшт ӳсме те хатланӗ, аш§ах 
ытда вӑйсӑртан -цасах, ӳссе ҫитёймесӗрёх. шанса кайат, типсе хӑрат. 
Темиҫе хут. темнее тёрлӗ вӑрлӑхпа ҫапла туса пӑхсан та, каллех 
ҫавнах куратиӑр,— ӳссе ҫитеймесӗрех типсе хӑрат. Тата урӑхла туса 
нӑхар: вӑрлӑха ҫав выранах акса п&хар, ан 'рх ахаЛ) шывпа, шыва 
1000 пай ҫине ик внҫ пай кӗле йулакан-фосфорно-кислый кади, 
еерно-кислой магиези, азотно-кислой нсвӗс, тимёр тата ыттиоене 
1арса шӑварар, сапар, вара епир ҫав вӑрлӑхсен^енех кур&к лайӑх 
шӑтса паркаллӑ ӳссе, 'дед)еке ларса, пуҫ кӑларса вӑрдӑх тунине ку- 
ратпӑр. Ҫапла туса пӑхнинт,ен епир ҫупса пётмен минеральный йа- 
наласемсӗр курӑк таврагаӗ ӳсме пултараимапниие ӑнланса илетпйр.
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Татах ыйтмалли тупӑнат: ҫав йапаласем курӑка. рӑнах пур те 
кирлӗ-пш, йе хӑшӗ ахалех йерсе пыраҫё-и, курӑк, /ген, вӗсемеӗрех
ҫитёнме нултармаст-и?

Кун ҫинрен ӑнданас тесе каллех майлаштарса туса пӑхар. Икӗ 
панкӑ илер те иккӗшне пёр иек таса хӑйӑр, йе кӑмрӑк ҫӑнӑхӗ тулта- 
рар. вара темиҫешер пёррс вйрлах акса лартар. N нтан пбрме ьӗле 
йулакан пур минера^ный йапаласем хӳтӑщтарса шӑварар, тепёр 
нанкине ҫав йапаласенех йарса шаварар, анрах пӗрне калине те пулсан 
куртер мар, вара мӗн нулассине кӗтсе пӑхӑпӑр: курӑкёсем икӗ панкӑ 
ҫинре те пёр пекех усеҫҫӗ пулсан, вӑл йапала кирлё те мар вара, 
йе ҫав нёр йапалисёр' курӑк майлӑ ӳсмест, типсе хӑрат пулсан, ку- 
рӑк унсӑрӑн пурӑнаймаст.

Курӑка мӗнле йапаласем кнрлӗ. Ҫапла тӗнресе сӑнаса туса пах- 
сан курӑка ак ҫакӑ йапаласем кирЛине пёлсе ҫитнё: сера (кёкӗрт), 
фосфор, кали, исвёс, магни, тимӗр тапри (железо) тата азот, ыття 
кӗлре пур йапаласем курӑка кирле те мар, усӑсӑр йапаласем.

Ҫав каланй улта йапаласем кашни хайсем вырӑнре кирлё. Ҫан- 
ла, кӗкӗртпе фосфорсӑр курӑк -расах типсе хӑрат, в ёсем сёр  кураксеи 
шур какайё (белок) пулаймаст.

Ҫавӑнпа шур ҫӑйахлӑ тырӑсем: пӑрҫа таврашӗ, ыраш, тулӑ. 
тунисенре птур какайлӑ курӑксем-кайӑк пуҫ, вика (ҫенҫе) люцернӑ. 
хӑйеем ӳснё рухне кёкӗртие фосфора пит сӑхаҫҫӗ, ытти-паранка. 
урпа курӑксем пек мар.

Ҫапта пур курӑксемте кёкӗртпе фосфора пӗр пек ынтмаҫҫӗ, ту- 
ни-варринре шур белок мӗн рухяӗ пуҫтарӑнат, кирлё, ҫав рухлё 
ыйтаҫҫӗ.

Ҫакна пёлни пит кирлё, белоклӑ тырӑсем валли хатӗрлекен 
анасене ҫёнетнӗ рухне фосфӑр ытларах йамалла, белокс.ӑртарах курӑк- 
сен анисем ҫине фосфор сахалтарах сапмалда.

К а л и с ӗ р  те курӑксем пурӑнаймаҫҫё, вӑл крахмалпа сахӑр 
пулма кирлӗ. Ҫавӑнпа крахмалпа сахӑр нумай кӑларакан паранкӑпа 
сахӑр кӑшманӗсем калине ырашпа тулӑ пек тырӑсенрен ытларах 
ыйтаҫҫӗ.

Хура тулпа тапак калийе тата ытларах йуратаҫҫӗ, кали сахад 
пулсан вӗсем нарар ӳсеҫҫӗ.

И с в ӗ с те курӑкеене пит кирлё йапала, ун ҫинрен вӑл курӑкрм 
наркймӑшлӑ йапаласене пётерет, курӑка майла тйранса ӳсме пулашат, 
тесе шухӑшлаҫҫё. Пуринрен ытла вӑл симӗс ҫудҫӗсеире пит нумай, 
ҫавӑниа кураксене симёслетекен хлорофил унсар пулмаст, теҫҫё.

М а г п и курӑксенре сахал пулсаесан та, курӑксем унсӑр 
лайӑх ситёнеймеҫҫӗ. Анрах магни курӑктӑн мёне кирлине рухласа 
илеймен халё.

Т и м ӗ р тӑпри курӑксенре пит сахал, сапах та вӑл кураксене 
сав тёрлё кирлё. унсйр пуҫне курак симӗсленмест, шурӑхса типсе 
кайат. Ҫимёр йывӑҫҫисем сарӑхни ҫав тимёр хӑварӗ ҫуккинрен ки-



лет, йывӑҫ айёнт,и тапра ӑшне оерно-кислый соль текениине партзк 
хушсанах сарӑхни пӗтет.

Йулашкин^ен а з о т  йывӑҫ-курӑка т,а.н кирлё йапала, унсарӑн 
йывӑҫ-курӑк т,ӗрё халлӗн пӑртак та тараймает. Вӑл белок пулма 
кирлё, вал курӑкӑн пур паГёсент,е те пур, кислотасем, наркӑмӑш- 
лӑхсем унсӑрӑн пулмаҫҫӗ, сахӑр та, крахмал та. углеводра ая^ах 
ҫук, вӑл йывӑҫ.-курӑка симёслентерме (хлорофнл пулма) кирлӗ, иёр 
сӑмахран каласан, вӑл йывӑҫ-курӑкӑн тёп апат)ё.

Курӑксем пат,ар усни, шурса тнрӑ-иулӑ пулмасӑр йулнн тӑп- 
рара азот ҫитменнинт,ен килет.

Ҫак епир каланӑ г.урӑка кирлё йапалассм тӑпрара х аш ё нум&й, 
хӑшӗ сахал. Тӑпрара сахалланса т,асрах пётсе иыракан, ҫӗнетсе- 
хушса тӑмаллнсем ҫаксем: фо с фо р ,  к а ли ,  а з от ,  тата н с в ё с ,  
ыттисем тӑпрара йаланах сителёхлё.

Саванна епир малалла пайталла-—кёкёрт. магнп,- тнмёр ҫинцен 
каламӑиӑр та, фосфор, кали, азот, тата нсвёс йапаласем сиит,ен ан- 
"рх сырй пар.

С а х а л  п а й с ни же н .  Тырӑ вӑрлӑхӗсеие шӑтарса пӑхса сӑна- 
нӑ тӑрӑх епир ҫав кирлё йапаласенрн пёри а н р х  еитмесен те ку- 
рӑк-йывӑҫ кирлё пек ӳсме нултарайманнине тӗпт,есе пёлтёмӗр. файла 
хуратула фосфорна азот парсан, калийне памасан. вӑл иӑхма на- 
т,ар кӗске ҫес ӳссе ларат. Ҫавӑн пекох, ыраш кал,т,ине калий не фос
фор ант,ах парсан, азот намасан, ыраш сарӑл.част. Саваи некех тата 
виҫё кирлё йаналасенг,ен (фосфор, кали, азот) нирён тапрара (хнйар- 
та, йе кӑмрӑк ҫанӑхёнт,е) иёри те пулсан (хут азот).сителёхлё са- 
хал иулмасан, ыттисем (кали фосфор) ытлашшинех пулсан,' вара 
курак ытлашигипех пур нацаласене (кали, фосфора) нарйимдст. Са
халине (азота) нӑхат.

Сапла, тесеттинтан 1 5 0 --2 0 0  пат ыраш плес тесен, тесеттииӑ 
ҫиие 100 кёрен. азот. 85 корен, кали. 45 кёроп. фосфор кислота кирлё.1 
Ҫав йаналаеем теҫеттинта азот 25 кёр. ант,ах, кали ёлёкхи некех—  
85 кёр., фосфор, кпслоти 45 кёр. пулсан та. тырӑ 200 пӑт. вы ран не 
50 пӑт ант,ах тухат. аила пулсан— сзхадли сёнтерсе тырӑ пулма 
т,арса хурат. Саван некех, тапрара кали, йе фосфор впҫеллё ҫитмеҫҫё 
Пулсан, азот сителёклех пулсан та тырӑ пат,ар пулат. мёншён те
сен курӑк сахаллисен виси таран ант,ах усет, лешё ытдашшине шут- 
лине нахмаст.

Сак нумай хут сӑиаса, тёрёслесо пӑхнӑ сайкун тӑрӑх пит кирлё 
сапла йёрке (правелӑ) тухат: тырӑ-пулӑ лайӑх пултӑр тесен тап
рара курӑка тӑрантаракан напаласем кали, фосфор, тата азот-—пурте 
сителёхлё пулае пулат.

Саванна, ана сине пёр тёслипе аит,ах такма йурамаст. аила 
сое туни тыра-иулла усӑ шамает (хутшӑнтармаст), тыра курӑка усме 
кирлё йаиа.тасеие пурне те сителёхлё ҫиҫеллё хутӑштарас нулат. Ку
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тыра-пулӑ тйвас ӗҫён татӑклӑ йёрки, пурнйҫра енир ёҫ урӑхла та- 
йӑлнине те куркаяатпЯр, ант,ах ку ылматп йапала тӑпрараи килет, уц 
ҫинт,ен кайарах калӑпӑр.

Т Я к р а н  ш ё в ё  ҫ и м ӗ ҫ ё .  Пирён тата акӑ ҫакна та астумалла: 
минеральный йапаласене— вӗсем шӗвелсе тӑрсан ант,ах курӑксем 
тӑпраран илме пултараҫҫӗ; вӗсем ҫаралса ларсан (шывё сахал та, 
минерале нумай пулсан) курӑка усӑ кӳрес вырЯнне пётерсе хураҫҫё. 
Ҫавӑнпа пирён пуринт,ен малтан ҫёре нурлентерме тӑрӑшас пулат, 
вара тпи курЯка кирлё таран тислӗксене тӑкас пулат. Ҫёре нӳрлё 
тытма тӑрӑшмасан епир тӑкнӑ минерал йапалисене хӑйсен уссине 
пётёмпех палЯртас ҫук. ҪавЯнпа ■дас-'дасах, ҫёр темен-зд-хлё тута пул
сан та, вал типсе выртсан, тырЯ пулаймаст, нур су кран тыра, ку- 
рӑк сарӑлса ситёнеймест. Ҫапла ёнтё курЯк шыва ытти ҫимёҫ 
(тислёк) йапалисене ыйтнӑ пекех ыйтат.

Тымар тата вал м и н е р а  л й а п а л и с е н е  ш ё в е т м е п у л т а р- 
н и. Пирён тата акӑ ҫакла астЯвас пулат: лӑс тымар ҫӗрти минералки, 
йапаласене шёветсе ирёлтерет, Яна санаса пёлнё. Вал акӑ мёнтен 
пулат: ҫӳҫ пек вётё лас тымар сарЯлса сер хушЯкёсене кёрсе ларса 
йӳс йапала кӑларса тӑрат, ҫав йуе йапала майёпе минерал йана- 
лисене семгстсе ирёлтерет, вара тымарёсемпе туртса илсе шывпа 
перле туни тарах улЯхтарса еӳлҫӗ вӗҫнех ҫитерет.

Пирӗншён тата акЯ мёне пёлни хаклӑ: ҫёрти минерал йапали-
сеие йывЯҫ-курЯксем пурте пёр пек и р ё л т е р е й м е ҫ ҫ ӗ :  хӑшё 

I вЯйлЯрах ирёдтереҫҫӗ хӑшё натрртарах. Сапла, хуратулӑн лӑс тымарё 
нур тырӑ курӑкӗсент,ен те хытӑрах ирёлтерет, Ҫавӑнпа хуратул хӑ- 
йӑрлЯ на,дар*ҫӗрте те аванах иулма пултарат. ТулЯ нрёлтерес тӗлёшён- 
т,ен вЯйсЯр вара, саванна ӑна ытти тырӑсент,ен лайӑхрах тЯара сине 
акмалла. ун анине нумайрах еӗнетмелле.

Акмэлли вӑрлӑхсем ҫив^ен. 
В. Антонов.

Варлӑх мёп вЯл? Ҫынсем ҫёре аксан йывйҫ-курак устерекен, 
ёрт,етсе йаракан йапалана вӑрлЯх тесҫё.

Кашни вЯрлӑх пӗрт,иит)е харпӑр хйй йӑхин кал,т,и пуҫламёшё. 
шӑтмалли йапӑли (сӑмси) пур. Япа кирек кам та курса пёлме нул- 
тарат. Акӑ. нёр-нёр шултрарах вЯрлЯх нёрт,ине, йе пӑрҫа пӗртрше 
нлер те. нӑртак вЯхЯтЛйха ЯшЯ шыва хурар. Ҫаила тусан вӑрлЯхЯн 
сийелти хуипи ҫймЯллйнах сёвӗисе укет, вара нёррше икӗ иӳрне 
хушшине х.урса кЯшт пЯт,Яртасан, вал икё найа уййрлат, иккёшин 
ҫшгце те тЯрЯхла йёрсем нур, пӗр вӗҫёнт,е а н р х  иккёшне нёрле 
тытаитарса тЯракан пёт,ик т,ёме пур, ^ӗмен вёҫё авЯнт)Як шёвёр. вал— 
варлЯ.х, унтан кал/г,а шӑтса тухат.
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Вӑрлах пӗр1)ин хал, каланӑ йапалцсем кашни хӑй вырӑн^е кирлё; 
Хунпи сивӗпе шӑрӑхран сыхлат, ытти иӑсма пултаракан йапаласен- 
т,ен хӑтарат; '§ёми вӑрлӑх варӗ, нулас йывӑҫ-курӑк, тымар. туиа 
иулмалли те, ҫӳлҫӗ кӑлармалли папки те* унта, ^ӗмене валл^ вӑрлйг 

* ҫӗртен шатса тухса апат нлмелле нулат^ен, тӑранмадйх анат нур. 
Кӗскен калаеан, вӑрлӑх вӑл нё’рккён  куранакан пулас иысак йываҫ- 
вурйк, ун йшӗнҫе йывӑҫ-курӑк ӳсмелёх йапаласем пур го пур, ҫавӑнна 
ӗнтӗ вӑрлӑха нӗлсе суйлас. пулат. В ӑ й л ӑ к у р ӑ к л а й ӑ х 
в ӑ р л ӑ х 1) а н а н ц  а х т у х м а п у л т а р а  т. Нат,ар вӑрлӑха 
лайӑх „ҫёре акса уншӑн ырӑ ҫ ӗ н е т е к е н  п а н а л а с е н е сайа 
йани ахаЛ) ҫеҫ; нат}ар вӑрлӑхран тырӑ-пулӑ лайӑх нулас ҫук. Халӑх 
ӑсӗ: „Вӑрлӑхё йепле-тырри те ҫаплах“, тата: мён акӑн-ҫавна выран, 
тесе ахал каламан.

Вӑрлӑхӑн ^ӗминӗ— вӑрлӑх т)унё, ҫавӑнпа вӑрлӑхан т,ӗмийё ҫук 
пулсан, не тёпреннӗ пулсан, унтан пывӑе курӑк усес ҫук. Вӑрлӑх 
пӗрТ)И тата тутӑ пулас пулат, ■дӗмийӗ темпек лайӑх пулсан та, пёрт,н 
высӑ пулсан унта шӑтакан кал/дине таранмалӑх анат пулмасан, вал 
типсе хӑрат, пӑлранат.

Вӑрлӑхӑн Т)ӗмийё, ӳссе ларакан курӑк пекех, т}ӗрӗ йапала. вйл 
журанат, сывласа тӑрат:. ҫывдӑшран кислорот идет, хӑй углекислый 
газ (йӳҫӗ сывлӑш) кӑларат. Тфшах та, вал ҫак ӗҫе сисмелле мар 
майӗпе (вӑрахӑн) туса тӑрат, ҫавӑнпа вӑрлӑх ҫин^ем— вӑрттӑн нурӑ- 
нат теҫҫё, хӑш духне унӑн пурӑнӑҫё иӗтнё пекех туйӑнат, антрх 
кайран, вырӑнӗ улшӑнсан, каллах т}ӗрёлет. Калаҫҫӗ: фараон тупакён’р  
тулӑ пӗргдисем темиҫе ҫёр ҫултан унтап кӑларсан, лайах вырӑнта 
шӑтса ӳснӗ, теҫҫӗ.

Л а й ӑ х в а р л ӑ х а й е н л е т у й а н м а л л а? Ӗлӗв ии- 
рён пур вӑрлӑхсене йут иатшалӑхри вӑрлӑхна сут-тӑвакан хуеасен- 
§ен ҫырса илетудёҫ, халё ӗнтё хамарӑнах тӑва пуҫларӗҫ. Йут патша- 
дӑхри вӑрлӑхсем ҫинтден мухтаса ҫырнине ёненме йурамаст, вӗсем 
'§анах та лайӑх пулсан та, пирӗн тӑпра ҫине аксан ёмётленнӗ пек 
нулаймаҫҫӗ. Ҫапла пёрре йут патгаалӑхри „К лейдесталтийекен  
сёлле 120 зол. акеап 60 зол. ант,ах иулна, вӑл та нулса тутахса 
ларнӑ, ҫав вырӑнях акна хамӑр сӗлӗрен 82 зол. таса сёлё тухнӑ.

Йут патшалӑхри пёр-пӗр вӑрлӑх пирӗн ҫӗрте пулатех пуясан 
ӑна ытти вӑрлӑхсемпе хутӑштармасӑр уйрӑм акса ёр^етме тарӑшас 
яулат, ун пек вӑрлӑхсем кайран-кайран пирён ҫёрте лайӑх пулакап 
иулаҫҫӗ. Нут патшалӑхран кӳнӗ вӑрлӑхсем нумайёшӗ ҫёнӗ вы ранта, 
ҫӗнӗ ҫанталӑкра мадтанхи ҫул натэдртарах пулаҫҫё, икксмӗш, виҫҫё- 
иёш ҫулта, пирен ҫӗре хӑнӑхса ҫитсе лайӑхах пулма нултараҫҫӗ.

Ҫаванпа ёнтӗ кӑтартакан анасем ҫинт,е (опытное поле) хамӑр 
ҫӗрте лайӑх пулма пултаракан йут патшалӑхри ланӑх вӑрлӑхсене ёр- 
цетме тӑрӑгаас нулат. Ку ӗҫ йывӑр, ушпӑи нумай тйрашмалла, ӑна 
ӑс нумай кирлӗ, ҫапах та вӑл ёҫе ҫёнтормс нулат.
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Ӑна тёвас тесен, тёнрине кирлё пек хатбрлес пулат, вйрлйхне 
теакадден малтан пӗлсе хатёрломелле, суртйн уййрмалла: шултрине- 
шмдтрипе, вбттине-вбттипе, лаййх вырйнта усрамалла, пёлсе акмалла, 
ӳснё духне урйх тӗрлб тырйсемпс хутшӑнасран сыхламалла, ытти 
тыррйн тусанӗ тс йна ап лектбр, ахаллдн вӑл уйрйм таса ййх пу- 
лаймаст. Ҫак каландсендел пёрне те пулсан вӑхӑтлӑ пёлсе тумасан 
ӗҫе муталапи ҫех нулат.

Ҫӗре мӗнпе аванлатмалла.

Агроном Кукарпиков.

Оитёнекен йапалана кирек хйшне то ситёнме апат кирлё. Хрес- 
ден ӗҫне туса нурйнакан, кйна кашнийех пёлет, саванна ҫитӗн- 
терексн йапала нумай усй патйр тесе ҫӗре йывйҫ-курйка кирлё йа- 
паласемпе аванлатма тйрйшат.

Пирён патра куншйн навуспа андах уса курнӑ; ку ҫӗре аван- 
латас йендеп дд малти вырйнта тйрат, андах йывйҫ-курйка апат 
тулйх иулмашкйн, нумай павус тйкас пулат (теҫеттин ҫине 2400 
пйта йахйн); ҫакӑн духлё навус тупма дас дасах йывӑр, ҫавйнна 
ҫӗрӗ аванлатакан урйх йапаласемпе усӑ курмалла: Ытти кёнёрнесен- 
де, йраснах йут патшалйхсенде, Такҫанах дёре аванлатакан мине- 
ралсемпе' аванлатаддё. Паллй, ди малтан килте мён пур пек навуса 
уйа анасем ҫинс тйкас пулат, вара аванлатакан йапаласемпе ыттп- 
семпе уса курас пулат. Науккйпа сйнаса пахни теҫетти-н ҫинде ҫи- 
тёнекеи йапаласем вйтам шутпа ҫакйп духлё ҫимӗҫ илет теддё:

Фосфор кислотти: Асот: Калп:

ыраш . . 1 п. 20 к. 3 и. —  2 п. 10 к.
сёлё . . 1 и. —  2 п. 30 к. 1 п. 20 к.
дёр улмп . 1 и. 20 к. 3 п. 10 к. 5 и. 10 к.
ВЙКЙр иуҫ 2 И .       . 6  II. ---

Епир кунта тӗрлё ҫитӗнекен йапаласем хййсем ҫитӗннё духне 
ҫакйн духлё анат илнине (пёториине) куртймйр; халё 1000 нёт на
вус мён Панине пёхар. 1000 нёт навусра: фосфор кислотти 1 и. 
20 кёр,, асот 3 п. 15 кёр., кали 4 нёт; ҫитӗнекен йапаласем мён 
духлё димёд ыйтшше навус паракан димёде танлаштарса пёхсан 
опир курёпёр: хёш нёр духне навус паракан ҫимӗҫ дитет, хёш дух
не ҫитмесг. Сймахран: ҫӗр улми дёртей 5 н. 10 кёр. кали илет, 
навусра вёл 4 нёт андах; вёкӑр пуд хёйнс ҫитёнмо 2 нёт фосфор 
кислотти ъштат, навусра вёл 1 п. 20 кёр. андах. Навус капши ду
лах кёларманнипе 2, 3 ҫулта нёрре андах кёларнине аса илсен, кага- 
ни тырё валли димёд ҫитменнине куратпёр. Сймахран, ырашна сёлле 
илер, пёсем днтёпмешкён 2 п. 20 кёр. фосфор кислотти, 5 и. 20
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кӗр. асот, 3 п. 30 к. кали ыйтаҫҫӗ. Ҫак тырӑсем айне 1000 пӑт
навус кӑларсан, епир ҫӗре: 1 п. 20 кёр фосфор кислотти, 3 п. 15
кӗр. асот тата 4 пӑт кали паратпӑр. Ҫапла ёитӗ, фосфор кислотти
20 кӗр., асот 2 п. 15 кӗр. ҫитмест.

Ырашпа ҫӗр улми ӳстерессине илсен, епнр куратпӑр: вӗсене
3 п. 20 кӗр. кали ҫитмест.

Ҫавӑнпа ӗнтӗ, тырӑ-пулӑ лайӑх пултӑр тесен, навусран цуҫне
ҫӗре аванлатакан ытти йапаласемпе усӑ курас иулат, сӑмахран:
суперфосфат, томас-шлак, р л и  селитри, каинит т. ыт. Ҫак йапала
сем хаклӑран, хамӑр алра пур аваплатакан йапаласемпе уса курас 
пулат. Епир куртӑмар хӑш хӑш тырра ҫитёнтерме кали ҫитмест; 
ҫав вӑхӑтрах кали хамӑр алри кёлре пур, вӑл унӑн пайӗ. Кӗл- 
ре фосфорпа кали пур, ҫавӑнпа(вӑл хаклӑ) тӑракан аванлатакан йапа
ласем вырӑнне пулма пултарат, сӑмахран: каинит, калиллӑ тӑвар, 
суперфосфат; халӗ вёсен пӗр пӑ^ӗ темиҫе теҫеткӗ укҫа тӑрат. Каш
ни кӑмакарап пӗр ҫулталакра вӑтам шутпа 30— 35 пйт кӗл иухӑ- 
нат; 100 кӗрепенке кёлре 10 кӗр. кали тата 5 кёр. фосфор кислотти,
30 пӑтра пирён 3 пӑт кали тата 1 пӑта йахӑн фосфор кислотти
пур. Ҫапла ёнтё пирён кёлре хамӑр устерекен нумай тырӑсене кир
лё фосфорпа кали пур, вёсен пире пёр тӑкакеӑрах кидеҫҫё.

К ӗ л е  п у ҫ т а р ӑ р ,  ӑ н а  с ы х л ӑ р — в ӑ л  ҫ ӗ р е а в а н л а т а к а н  
к и р л ё  й а п а л а .  Кӗл хайӗн хӑватне ан пётертӗр тесен, ӑна типё 
вырӑна пуҫтарса хумалла. Иушартан сыхлапӑр, мёншён тесен, кёле 
вудахран кӑларнӑ ^ухне униа пӗрле кӑвар кайма пултарат.

Пӗр теҫеттина аванлатма 35 пӑт кёл кирлё.
Ҫапла ӗнтӗ, пӗр кймакаран ҫулталӑк хушшин'це нӗр теҫеттина 

аванлатма кирлӗ 1)ухлё кӗл пуҫтарма пултараттӑр. Кёле шывпа сӳн- 
терме (йёпетме) йурамаст, мӗншӗп тесен унӑн хӑват}ӗ сёлтӗ пулса 
пӗтет. Кӗлпе аванлатнӑ ҫӗр йӗтӗн, вӑкӑр цуҫ тата тапак валли 
аван. Ан’дах кёле апа ҫине кӗркунне йе ҫуркунне иртерех тӑкас пу
лат. Навусран пуҫпе килтех пит аванлатакан хаклӑ йапала пур, ку 
кӑвакарт;ӑн тата 'дӑх-т,ӗп пӑхӗ. Вӗсем пӳрт тӑррчсент)е тата сарай- 
сен^е нумай, вӗсене унтан тасатма кирлё. Ҫанла ёптё: килте мӗн 
пур пек навуса уйа кӑларӑр, аваплатакан напаласене илӗр, кёлпе 
т)ӑх-т}ӗц иӑхне пуҫтарӑр. Ҫӗр ывйннй, йывӑҫ— курӑка пурӑнма кир
лё унти йапаласем пӗтпё, тоҫҫӗ. Тырӑ пуласси ҫултан ҫул ^акса пы- 
рат. Ӑна аванлатмалли халитуден епир аванлатмап йапапасемпе ҫӗ- 
нетес пулат. Пёр пёр йапалана пӗлмесӗр тӑрсан, агрономран ыйтӑр, 
нал сире пулГииё, канаш парё.

зга в в * в

Кӳпӗннӗ лашана пулӑшасси ҫикгҫен.

Хйш т)ухне нат)ар ҫимёҫ ҫӗрнӗ улӑм, кӑвакарнӑ селё ҫишше 
лашанӑн хырӑмӗ пӑсӑлат те, тула тухайми нулса асапланма тытй-



нат: лаша Млтах на^арланса кайа^, ҫимине ҫимес!', йывӑр сывлама 
тытӑнат, т,ас-Т)асах шӑрат, мекӗрленсе тула тухма тытӑнат, туда 
тухма пултараймас? хӑй. Вырӑсла вӑл р р е  „запор“ теҫҫӗ. Ун пек 
т§ухне лашана тбрдё емелпе пулӑшаҫҫё.

1) СупӑИ)Тен пӗр шит тӑрӑшгаӗ патак тӑваҫҫё, ӑна ҫупа сё- 
реҫҫӗ те, лашанӑн вараланмалли шӑтӑкне 'ркеҫҫё. унтан лашине 
уттарса, йе хӑваласа ҫуреҫҫё, Ҫапла тусан хӑш т)ухне лаша тула 
тухат те, р с а х  сывалат.

2) Вӑл иулйшмасан ак мӗн тӑвас пулат: лашана пӗр-икӗ пу- 
тылкка йшӑ сӗт ӗҫтерес пулат, 1ге сӗт вырӑнпе пӗр кёрепенкке кан- 
тӑр-вӑррн ҫӑвӗ ёҫтерес пулат. Кантӑр-вӑрри ҫӑвӗ парас пулсан ӑна 
йшӑ шывпа хуташтарса нарас пулат, шывӗ ҫине пӗр кашӑк тӑвар 
йарас пулат, пӗр ик-виҫ т)ӗрӗ ҫӑмарта лӑкаса йарас пулат, ёҫтерме 
ак йепле ӗҫтерес пулат. Имҫамне (сӗтне), йе ҫупала шывне хулӑн 
путылкка ҫине йарас пулат. Лашине карташне илсе тухса аслӑк 
айне тӑратас нулат. Пӗр ҫын рлпӗрпе лаша пуҫне ҫӳлелле ҫӗклесе 
тӑрас пула!1, тепӗр ҫынни путылккинрн лаша ҫаварне имҫамне 
йарса тӑрас пула’!1. Латнанӑн айакри шӑлӗсем хуш ш иир пушӑ вы- 
рӑн пур, путылкки сӑварне ҫав пушӑ вырӑна хурас пулат. Имҫамне 
пёт^кҫӗн, пёт)ӗкҫён йарас пулат, пӗр ррӑнмасӑр йарсан лаша ӑн- 
тӑхса тапаланма тытӑнаТ те, имҫамне тӑкса йара^. Пӗр р й  рш ӑкп  
■духлё йарсан путылккине лаша ҫӑварӗнрн кӑларса илес пулат те, 
лаша пырне алӑпа сӑтӑрас пулат, лаша вара имҫамне ҫӑтса йарат. 
апла тумасан лаша хӑш ^ухне имҫамне ҫӑварӗнрх тытса тӑрат, 
унтан 'дӗлпӗрне йарсан дётём имҫамне ҫӑварӗнрн кӑларса тӑкат. 
Пӗтӗм имҫамне ёҫтерсе йарсан, кайран лаша т,ӗлхп ҫине тӑвар хурса 
сӑтӑрас пулат.

3) Тата ак мӗн тӑваҫҫӗ. Пёр сын лашана ^ӗлнӗрпе тытса тӑ- 
рат, тепӗр ҫын, пбркҫё, ҫемҫе алӑлй ҫын сыдтӑм аллине хул-пуҫҫийӗ 
таранах кантйр-вӑррн ҫӑвӗ сӗрет те, аллине лашанӑн вараланмалли 
шӑтӑкне р к с -р к е  йарса унтан хытнӑ пӑхне кӑлара-кӑлара пара- 
хат. Ҫавна тунӑ ^ухне лаши тапасран ак мӗы тӑвас нулат. Тид- 
кене иясе пӗр вёҫне пысӑк, сарлака йӑлӑ туса лаша мӑйпе тӑхӑн- 
тарас пулат, тепбр вӗҫне лашанӑн кайри урисем хушшине пӑрахас 
пулат те. лащанӑн пӗр кайри урипе н акӑлркӗнрн  ҫаклатса илсе 
тилкепине туртса ҫав кайрп урине кӑшт кӑна ҫбклеттерес пулат. 
лаши ҫав урине кӑшт кӑна ррпине ҫёре тивертсе татар; унтан тил
кепине лаша пак&гркӗицен тепӗре ҫавӑрса нлес пулат те, вӗҫне 
лаша м ӑйёнр наларап туртса ҫыхас пулат. Ҫапла туеан лаша та- 
паймас'Т. Йӑваш лаша пулсан, пёр малти урине алйпа ҫӗклесе тӑр- 
сан та йурат. Ҫав йацаласене тунӑ хыҫҫӑн лашана пайтахт,ен уттарса, 
йе хӑваласа ҫӳрес нулат, выртма парас пулмас*. Ҫавсене тунй хыҫ- 
ҫӑн лаша тула тухсан вал ҫавӑлтех ҫймӑд сывлама тытӑнат, ҫавӑн- 
тах вара тӳрлене!' вӑл. Адгрх турденсен те ӑна т,асах типӗ ҫиме: 
улӑм, утӑ, сӗлӗ парас пулмаст. Ҫанӑх шывӗ анцах парас пулат.



Ҫавссне ту сан та лаша тӳрленмесен: йывӑр сывлат пулсан, урисомпе- 
тапкаланат пулсан, т,ас-^асах ҫавӑрӑна ҫавӑрӑна хырӑмне паха? пул
сан, 'оас-цасах выртма пикенет пулсан, хырӑ.мӗ кӳпёнет пулсан, 
вара, паллӑ, вӑл лашанӑн „запор" -ррё мар, урйх т)ир, вал т,ире 
вырӑсла „чемер“ теҫҫӗ, урӑхла „колики" тоҫҫё.

Вал т)ир йе „запор" ’р р ёп ’рн ех  пупса кайат, йе па$ар шыв- 
ран пулат, йе ҫитерпӗ хыҫҫГш хытӑ т,уптгрса ҫӳренӗрен пулат. Вӑл 
т,ир пит хӑрушӑ т)ир, вӑхӑтёпт,е пулӑпгмасан лаша тӑват-пилӗк се- 
хет хушший’дех вил се кайма пултарат. Вӑл т)ирпе аитӑранӑ латана 
ак мӗн тӑвас пулат. Т̂ и малтан ыраш улӑмӗ илсе, улӑм пайӑрки- 
сене пётёрес пулат те, ҫав улӑмиа лаша хырӑмне, айаккисене, су- 
рампе хытӑ пусса каллё-маллё сӑтарас. пулат, ик йен’дён и к ҫын 
сӑтӑрса тӑрас пулат. Унтан лашанӑн хыҫалти вараланмалли шӑтӑ- 
кӗн-ден хытнӑ пахпе тасатас пулат. Пёр путылкка таварлӑ шыв 
ӗҫтерес пулат. Хырӑмё пит купнӗ пулсан ӑна пёр путылкка исвӗс 
шывӗ ӗҫтерес пулат: нӗр путылкка шыв ҫипе нкё кашӑк' сӳнтермен 
исвёс (негашеная известь) йарас пулат. Йалта исвёс тупмасан исвӗс 
вырӑнне пёр путылкка шыв ҫине пёр тзойг кашӑкӗ нашатырный спирт 
йарса ӗҫтерсен те нурат. Лашине йалан уттарса, йе хуллен хӑва- 
ласа сӳрес нулат, выртма, йӑваланма парас .пулмаст. Ҫ ам рӑк‘йаига 
ҫавсене тунӑ хыҫҫӑн т)ас т)асах турлспет, ват& лаша хӑш т)ухне ҫав 
йапаласене тунӑ хыҫҫӑн та тӳрленмест. Ку щиртен лашана пурин- 
^ен ытла улӑмпа сӑтӑрни пит усӑлӑ, ҫаваппа лашаиа улӑмпа темиҫе 
хугден сӑтӑрас пулат.

Ӗ н е  к ӳ п ӗ н с е н  те ҫаплах тавас пулат: ҫавӑн некех ӗне хы- 
рӑмне, айаккисене темиҫе хут’ден улӑмпа сӑтӑрас пулат, варалан
малли шӑтӑкӗн^и тислёкне (навусне) тасатас пулат, тӑварлӑ шыв, 
йе исвӗс шывӗ, йе нашатырный спиртпа хуташтарнӑ шыв парас 
пулат, хӑваласа ҫӳрес пулат. Ӗносем ҫулла т]ас-т,асах кётӳре купӗ- 
неҫҫӗ, ҫавӑнпа кӗтӳҫӗсем кӳпӗннӗ ӗнепе йеггле пулйшмаллипе лайӑх 
пёлсе тӑрас пулат.

Г У Р Е - Ш А Р А Н  С А Н К У Н Е С Е П .

Йалти ҫӗр ӗҫлекен ушкӑнӗсеи; пурӑнӑҫне малалла йарас 
тесе, уйрӑм хысна тӑвасси ҫин^ен тухнӑ декрет.

Йалти ҫёр ӗҫлекен ушкӑнӗсен нурЛнӑҫне' аванлатса малалла йа
рас тесе, ӑна социализм йёркипе ҫӗнетсе хума ҫӑмӑл пултӑр тесе, 
Халӑх Комиссарӗсен Канашё ак ҫапла ӗҫ туна:

1) Йалти пурӑнӑҫа аванлатма тӑрӑшакап ушкӑнсене укҫа иарса 
иулӑшмашкӑн, уйрӑм хысна тумадла. Вӑл хыснара пёр миллиард 
тенкё укҫа пулмалла-
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2) Ҫав хыснарап укҫа, йе пулӑшу: а) йалти коммунйсене, тата 
щёрлошсе ёҫлекен ушкйнсеие; пёрен-иёт/дер ӗҫлеме, пйрахса, уш- 
кйнпа ӗҫлеме тытапнй хресгденсене намалла.

3) Ҫав калана ушкйнсене укҫа ак мёнле йёркопе памалла: а) 
■ҫав ушкӑнсен хӑйсеп ҫёрё ҫин^е, йалти ҫӗр ӗҫлекен ушкйнёсен пу- 
рйнӑҫне аванлатас тёлӗшпе, -ҫёр ӗҫне пйхса таракан отделсен^н агро- 
номсем хуганӑ пек ӗелемелле. Вӗсем, мёнле ӗҫлесен ҫӗр аванланнине 
калаеа парӗҫ. Ҫав ӗҫсене нурне те ҫӗр ёҫне пйхса тйракан Халйх 
Комиссариа^ё астуста тймйлла.

б) Хыснарап илнё укҫа вырӑнне ӑна кирлё йапаласем парас 
пулат.

4) Ҫӗр ӗҫне пйхса тйракан Халйх Комиссариа^ён укҫисем, ҫак 
•ӗҫ валли хатӗрлесе хунисем, ҫав хыснанах каййҫҫӗ.

5) Ҫак декрет ҫишде калана йӗркесене Халйха пёлтерме ҫёр ӗҫне 
пйхса тйракан Халйх Комиссариат}ӗи тйрйншалла. Ҫавӑннах тата ҫӗр 
ёҫлекенсен пурйиӑҫпе мёнле малалла йарасси снижен пёрке кйлареа 
вёрентес пулат.

Халйх Комнссарсен Совст,ён председателё В. Ульянов (Ленин).
Халйх Комнссарсен Совет)ёп ӗҫӗсене туса тйракан

В. Вони-Бруевич.
Ҫёр ӗҫне пйхса тйракан Халйх Комиссаре С. Середа.

Ҫак хыснарап укҫа илес тнйекен сынсен не ушкйнсен Хусан 
КёпёрнннТ)И Совет Ҫёр ӗҫ пайӗ ҫумёнт,и коммунйсен бюроне пырса 
ыйтмалла. (Адрес: г. Казань, угол Н :— Горшечной и Комиссариат
ской ул.).

Вырӑнти Халӑх Су^ӗеене, Вырӑнти Советсен саккуна тата 
ҫӗр ӗҫне пӑхеа таракан пайӗсене хушни.

Ӗлӗкхи сутра туса пётереймен ӗҫсене мёнле тумалли ҫинт^ен 
-тухнй декрет тарах, саккуна пйхса тйракан Халйх Комиссарёпе еёр 
сҫне пйхса тйракан Халйх Комиссарё ак мён нёлтереҫҫё:

I. Ҫӗр пирки сутлапшӑ ӗҫсене: 1) хйй ҫёрне шырани ҫин^ен,
2) ҫӗр туртса нлнӗ пирки пулнӑ сийенсене шыранӑ ӗҫсене, 3) ӗлӗк 
хӑй аллшгде пулнӑ ҫӗре кайалла илес тесе сутлашпи ҫиш}ен, 4) 
туртса илнӗ ҫӗре кайалла илесси ҫинт)ен, 5) кирек мён ӗҫре' ҫӗр 
лама пулпӑ договорсене, 6) хйй ирӗккӗн туртса илнӗ ҫӗрсем, ҫараи- 
сем ҫнн^ен, выл,йхпа тантаттарнй калудасем ҫшгден, тата ыг. ҫшгден 
пулнй ӗҫсене те кӗпӗрнери ҫёр ӗсне нйхса тйракан отдел хушнипе 
пурне те пӗтермелле.

II. Пурлйхсене теиӗр ҫын аллине парас йӗркепе иулнй ӗҫсене 
кӗпӗрнери ҫӗр ёҫне пйхса тйракан отдел хушшше пурне те пӗтер- 
мелле.
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II I . Выл,ӑх-т)ӗрлӗхсене тепӗр ҫый аллине парас йӗркепо пулн£Г 
ӗҫсене те ытти йапаласем снижен пуднӑ ӗҫсемпе пӗрлех пӗтермелле. 
Кун ҫин^ен пулна хӑш-хйш ӗҫсене пурлӑха пӗр-пӗрин аллине па
малла мар тунӑ декрет тӑрӑх тӑвас пула!.

Саккун ёеӗсенӗ пӑхса тӑракан халӑх Комиссаре Курский.
Ҫӗр ӗҫне пӑхса тӑракан Халӑх Комиссарё Середа.

Кёпёрнесен’ви ҫӗр ӗҫне пӑхса таракан пур отделсене те-

Хӑвартрах, пур ҫӗрте те ҫӗр ӗҫне вёрентме лекцисем вуламалла 
тӑвӑр. Вӑл ӗҫре сире ҫав ёҫ ҫинт)еп лайӑх пӗлекен ӑста агрономсем 
пулӑшёҫ. Пуринт,ен ытла, халӑха ушкӑнпа пӗрлешсе ӗҫлемелли ҫин- 
$ен вӗрентме тӑрӑшар. Вӗсене кооперативсем уҫма, ушкӑн-ушкӑнӑе 
ӗҫлемелли йӗркесем ҫин^ен тӑнлантармалла. Ҫӗр-ӗҫне аванлатма пӗр 
миллиард укҫа хыснаран памалла, тесе Т}ӳк уйӑхӗн 2— мӗш кунӗн-де 
декрет тухнӑ. Ҫав декрет ҫин^ен те хрес^енсене пӗлтермелле. Ҫав 
ӗҫе пуҫласа йарас умён агрономсен пӗрлешсе канашлас пулаТ. Мӗп 
т,ухлё укҫа кирлине т}асрах телеграфпа пӗлтерёр. Ҫӗр ёҫлес йӗркене 
малалла йамашкӑн агрономсем мён пур вӑйпа тӑрашёҫ, тесе шухӑш- 
латӑп. Ҫакӑн ҫшп;ен пур уйесри ҫӗр ӗҫне пӑхса тӑракан отделсене 
те пёлтерӗр.

Ҫӗр ёҫне пӑхса тӑракан Халӑх Комиссарё Середа.

Вы^ӑхсене ӑратшӑн усрасси ҫян^ен кӑларнӑ декрет.

Утӑ уйӑх. 19 кунё 1918 ҫ.

1 ст. Хӑй вӑйепе тӑрӑшса ӗҫлесе пурӑнман ҫыиӑн ӑратшӑн ус- 
ракан выЛ)ӑхсем укҫа туляесе иямесӗрех Раҫҫей Республиккин’р  иё- 
тӗм халӑхӑн пурлӑхё пулса тӑраҫҫё.

2 ст. Вылфхселе ӑратлӑх выл,ӑхсем ушкӑнне вырӑнсен^е пулас 
зоотехниккӑ комиссисем ҫӗр ёҫне пӑхса тӑракан халӑх комиссариат^ 
кӑларнӑ инструктси кӑтарнӑ тӑрӑх кёртеҫҫ.

3 ст. Зоотехниккӑ Комиссисен ӑратлӑх выл)ӑхсене пурне те 
ӑратлӑх выл^хсене ҫырмалли ӑрасиа кёнеке ҫине ҫырса хурас пулаТ.

4 ст. 3*мёш ст. кӑтарнӑ кёнекесем ҫште ҫырпӑ ӑратлӑх выл,ӑх- 
сене пухса кайма (реквизировать) тата вӑрҫӑ иатне нлсе кайма йу
рамаст.

5 ст. Вырӑнти пурӑнӑҫа кирлё ӑрӑтлӑх выфӑхсем вырӑнти 
тӳре-птара аллине кайаҫҫё, республиккӑ пурӑмӑене кирлисем— Ҫёр 
ӗҫно пӑхса тӑракан халӑх Комиссариате аллине кайаеҫё.

6 ст. Вырӑпти йе вӑта ҫӗрти туре-шара ад.лии’р  ӑратлӑх вы- 
.^ӑхсепе ҫӗр ӗсне пӑхса тӑракап халӑх Комиссариате хушнипе совет-
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сене, ҫӗр ӗҫлекен коммунӑсене, уп^ӑсене тата ҫынсене усӑ курма 
памалла тата выл,ёх-т,ёрлӗхе пур ҫӗрте те пёр пек аванлатма вы- 
рёнтан вырёна илсе кайма йурат.

7 ст. Ӑратлӑх выл0ӑхсене пёхса тӑма йо усё курма хайсен 
аллине илнё советсен, комму нёсен, упт)ёсен тата уйрӑм ҫынсем ҫав 
выл,ёхсене мёншӗн усраҫҫӗ, ҫанла усӑ курмалла, усрамалла.

8 ст. Ӑратлӑх выл,ӑхсене хунаттармалли пурӑнӑҫсене, савӑтсене 
тата ҫавён пек ытти вырансене ҫёр ӗҫне пёхса таракан халёх Ко
миссариате уҫат тата вӑл кӑларнё инструктси ҫинтщ пек вырӑнтп 
советри ҫӗр ӗҫне пӑхса' таракан пайсем уҫаҫҫӗ.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Управляющий Делами Совнаркома Вл. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н. Горбунов.

К У Ҫ Т) И Р Ӗ (трахома)

Цёвашсем питё нумайӗшӗ куҫпа асапланаҫҫӗ. Ҫавӑнпа 'цӑвашсем 
хушшин^е суккӑрсем питё нумай.

Вырёссем, тутарсем те куҫпа аптӑраҫҫӗ те, ҫапах та вёсен хуш- 
шинт,е суккёрсем 'рвашсеннинцен сахал. Вал акӑ мӗншӗн ҫапла: 
т)ёвашсем вырёссем пек таса пурӑнмаҫҫӗ, саванна куҫ тщрё те пё- 
рин^ен тенёрне йерет. Ахал, те вӗсем аллисене таса ҫумасҫӗ, кил- 
йышён’дё пур те пёр алшӑлпипех шӑлёнаҫҫӗ, нӳр^ӗсене йаланах таса 
тытмаҫҫӗ: унта вёсен тусан, тётём, урайёнт,е ҫӳпӗ-ҫапё пулат. Пӳр- 
•дёсене сайра ҫёваҫҫӗ, ҫавӑнпа та тӳшек-ҫитарсем, тумтирёсем вёсен 
питё тусанлӑ пулаҫҫё. ПУр'дёсене нӗҫёкҫӗ сахал ^ӳре^еллӗ тёваҫҫё 
те, тӗттӗм пулат. Каҫхине йе хӑйӑ, йе пат,ар лампине ҫутаҫҫӗ, вара 
каллах куҫ аран курат. Ҫавӑнпа та 'дёвашсен кус пёсёкё ытти ха- 
лёхсеннин^ен нумай. Кил-пышшӗн^е пёр ҫыннён куҫё пӑсӑдсанах, 
унӑн куҫӗнтщн тухнӑ пӳр, йе куҫ-ҫулё ыттисенӗн куҫӗсене ҫынҫёнаТ 
те, вёсен куҫӗсем вара ҫав т;ирпох пӑсӑлаҫҫӗ. Ун йышши куҫ-ҫулӗпе ■ 
пӳр ҫыпҫёнмасан, ҫыннӑн куҫӗ вӑл щфне дӑсёлмаст. Апла пулсан, 
ун нек куҫ-ҫулӗпе пӳре ху ҫумна йепле те пулсан ҫыпӑҫтарас пул
маст. Вӗсене ҫыпӑҫтарас мар тесен, пирӗн пӗр ҫын куҫ-ҫулёпе пӳрӗ 
тепӗр ҫынна йепле лекнине пёлес и)'лат.

Вӗсем тёрлё майпа лекме пултараҫҫӗ: акӑ пӗр-пӗр ацаллё арё- 
мӑн куҫё пёсёлсан, унӑн куҫӗ кӗҫтет те, вёл аллисемпе сӗркелет, 
куҫӗнтщ пӳрӗ пурни всҫне ҫыпҫӑнса йулат; вара хай атрш куҫне 
шӑлат. те, пёсӑк куҫё пӳрне ҫыпӑҫтарса хӑварат. Тата вӑл арём ҫав 
аллисемпех алӑк хӑлӑпне, тумтирсене, ытти йапаласене те тыткаласа 
упта цӳр ҫыпӑҫтарса хӑварат. Ҫав арӑм хыҫҫӑн ҫав йапаласене те- 
пӗр ҫын тытсан, ун алли ҫумне те ҫав иур ҫыпӑҫат.

Ҫын ҫав алсемпех куҫне шӑлат те, унён та вара куҫё пӑеӑлат. 
Ахал, те 'дӑвашсем куҫа хура аллисемпех шӑлаҫҫё, вёл пӗртте аван



лгар... Куҫ т)ирӗ ҫак калаеа паниняен урӑх тёрлё те ҫьшӑҫат. Кил- 
йышӗн^е пӗрин куҫ пӑсӑлсан, вӑд ирхине нитне алшӑллипе шйлсап, 
алшӑлли ҫумне куҫ пӳрӗ ҫыпӑҫса йула'1'; ҫав алшӑлдйпех унӑн хыҫ- 
ҫӑн урӑххисем шӑлӑнсассӑн, вёсен куҫӗсем те хайхи пУр ҫыпҫӑнса 
йулма пултарат, вара ҫ.авӑнтанах вёсен куҫёсем те пӑсӑлса кайӑҫҫё. 
Ҫанла ёнтё ■дйнах та ■давашҫе.нён куеёсем пӑсӑлнй хййсем таса пу- 
рӑнманран килет. Ҫавӑнна та тДвашсеиӗн куҫӗсене ■дас-^асах пӑ- 
сас мар тесен акӑ мён тумалла: 1) пӳртрё хӑрӑм-тётём ан пултӑр, 
ҫавӑнпа пӳрте!шурӑ тумакирлӗ, 2) иӳртре ҫутӑрах пултар тесен 
икӗ г1)урв'5ерен кайа касас пулмаст. 8) кирек мён ӗҫ тунӑ ■дух та, 
ҫу,тӑрах ҫӗрте, 'бУре^е умӗнтде ёҫ-лес нулат; 4) Каҫхине хӑйӑ ҫутас 
пулмаст, ҫ;утӑ ҫунакап лампӑ ҫутас цулат; 5) пӳрт ӑш-тршшне таса 
тытас пулат, пӳртрё тусан, ҫупӗ ҫанӑ, усал, йӑвӑр шӑршӑ ан пул- 
тар: 6) ҫавӑнпа урайне т^ас-засах ҫӑвас пулат, шйлнӑ т,ухие ту
сан ан вӗҫтӗр тесе тпӑппӑра йӗпетсе тасарах шӑлас нулат, ҫӳнпи- 
■ҫаппине шӑлсанах кЯларса тӑкас нулат; 7) пӳрте ҫулталӑкра ик-впҫ 
хут хӑрӑмласа пёренисене шывпа ҫӑвас лулат; 8) тумтирсепе, ту
шек ҫитарсене ^ас-’дасах хуллас (шаккас) пулат, унсарӑн вӗсен^си 
птртре тусан вёҫет; 9) ӗҫ ҫинт}е иите-куҫа таса шывна ҫӑвах тӑ- 
ма кирлӗ: 10) иите ҫусап тасарах алшӑллипе шӑлас иулат, кёпе 
аркипе шӑлма йурамаст. Вӗсемпе гайлсассӑн, каллех тусан, йе урӑх 
таса мар йапала куҫа кӗрет те куҫ пасӑлат вара:

Есир ҫапла таса пурӑнсан сирён куҫӑрсем нихҫан та тусанпа 
ҫупӗ-ҫапйран та пӑсӑлмӗҫ. Пӗрин-пӗрин куҫӗ пӑсӑлсан, унӑн йепле 
те пулин урӑх ҫынсене ан йертӗр тесе, хййӗн сыхланса ҫӳрес нулат.

Унтан сыхланас тесен ак ҫапла тумалла: 1) Пӑсӑляӑ куҫа ҫара 
алӑпа шӑлма йурамаст, йалан шур тутӑрпа шӑлас пулат; тутӑрне 
тата йаяан вӗрн шывпа ҫӑвах тӑмалла, ӑна вара сывӑ куҫлисен алли 
айне хурас пулмаст; хӑга т)ухне шӑлса илсен те ҫав алӑнах тепёр 
сывӑ куҫа шӑлас пулмаст, апла куҫ г§ирӗ пӗр куҫран тенёр куҫа 
йерет. Куҫа урпа тухсан та ҫапла пӳрнисемпе сӑтӑра сӑтӑрах пӗр 
куҫран тенӗр куҫа йертеҫҫӗ те, вара темӗнт/ден тӳрлбнмест. 2) Куҫё 
пӑсӑлнӑ ҫынпӑн аллн ҫумне ҫыпҫӑннӑ куҫ-ҫулӗне куҫ пурӗ кӗпе-йём 
ҫумне, хӑй тытнй кирек хӑш йапала ҫумне те ҫыпҫӑнса ан йултӑр 
тесе, аллисене ҫӑвах тӑрас пулат; 3) Унӑн нитне-куҫне уйрӑм ал шӑл- 
лине шӑлас пулат, тата ал шӑллине вёри шывпа ҫӑвах тӑма кирлӗ.
4) А'далла арймсен а^исен куҫӗсепе, хӑйсен кӑкӑрӗсене те таса мар 
аллисемне шӑлма кирлё мар, апла 1)ир атрше те лекет. 5) Куҫӗ пӑ- 
салнӑ ҫыннӑн уйрӑм вырӑн ҫинтце ҫывйрас пулат, уисӑрӑн вырӑн ҫумне 
куҫ-нурё ҫыпҫӑнса урӑх ҫынна йерет. 6) Сыввиеен те т)ирлӗ ҫынсемпе 
пӗрле ҫывӑрмалла мар. 7) Куҫӗ пӑсӑлнӑ ҫыннӑн ытти ҫынсем ҫӑ- 
вакан нит ҫумаллин^ен ҫума йурамаст, пуринцен ытла, сыввин те. 
тдирлин те шыва ҫӑварна сыпса ҫумалла мар, ҫавар вӑл йаланах таса 
тамаст: аҫта шӑл ыратагТ\ аҫта урӑх ыратаканеем пулаҫҫӗ, йб апат 
ҫисен шӑл хуппнине иӗр-пёр йапала ларса йулса ҫӗрсе тйрат. ҫавӑниа



сьшса ҫусан сывй куҫ та пйсйлат. 8) Куҫа нйсйлсанах тӳрлетме тӑ- 
рйшас пудат, ун т)ух турлетме ҫймйл; вйрйма йарсан шур илет то. 
куҫ тӗкӗеем шалалла аванса кӗрсе кайаҫҫӗ. ГПур илсен вара тӳрле- 
тесси хӗн пулат. Турлетес пулсан та хйвйр пӗлнё пек, йе йалти 
картуӑксем иатбн^е турлетес пулмаст, вӗсем куҫа килӗшмен йапаяа- 
сем йарса, пушшех нӑсса пӑрахаҫҫӗ, ҫавйнпа ҫийӗнцех лекӗр патяе 
кайса вал мӗн хушнипе пурнҫ те тӗрӗс тйвас нулат.

Куҫ лекӗрӗсем патне кайсан та ҫапах т)асах турленмест,- хйш- 
хйш ^ухпе ҫулталйкран, ҫур ҫултан тин тӳрленет. Ҫавӑнпа пӗр тӳр- 
ленме тытйнсан, малтанах сип нулмасан та, ^ас тӳрленмест тесе, 
лекбрсем натне ҫӳреме пйрахас пулмаст, лекӗрсем хушяиие тӗрёс 
туса тӑрас нулат. Куҫа тӳрлетнӗ ^ухне, ерех-сйра ёҫме, мун^ара 
лапка (сентре) ҫине улӑхса ҫапЙнма,: тусан ҫинт)е, хутнӑ кймака 
патенте тӑма, хёвел сине пйхма йурамаст.

Врач С. М  Вишневский.

Т)ӑвашсем хушшинце ҫӗре-шыва, пурӑнӑҫа йусас тӗлӗшрен 
мён тума тытӑннӑ.

Ха.Л)ХИ саманара нур ҫӗртре те ҫӗр-шыва йусаса унтан ытларах 
усй курмалла, пӗр сймахран каласан пурйнйҫа йусама пур йенцен 
те тйрйшаҫҫӗ. Нумайёшё хуласен’де, йалсен^ё сельско-хозянственн. 
шкӳлсем, университетсем, техникумсем уҫаҫҫё. Халӑха, хрес^енсене 
лекцисем вулаҫҫё, курссйсем, музейсем, выставкйсем (халйха кнрлӗ 
йапаласене кйтартакан вырйпсем) уҫаҫҫӗ. Ҫӗр ёҫне туса тйракан 
отделсем хресден пурйнйҫӗ ҫинцён вёрентекен тӗрлёрен кӗнекесем, 
журналсем, кйлара пуҫларӗҫӗ. вырйнсен^е кӗнеке скла^ӗсем, лавкисем 
уҫаҫҫё. Пёр сймахран каласан йупа уййхёнри революци хыҫҫӗн 
йалтй хрес^енсен нурйнйҫне те йусама тытӑпрӗг.

Ку ӗҫсене нирӗн т)йваш халйх пурйнакан вырйнсен^е те тйваҫ- 
ҫӗ-ши? тесе вулакансем ыйтасшйн туййнат. Кун ҫип^ен ёпӗ хам мӗн 
пӗлнине сире малалла каласа на рас- тетӗп.

Иртнӗ 1918 ҫ. ҫу (май) уйӑхӗнце Т]йвашсен Ӗҫлекенсемпе- 
Хрест;енсен пуххин’де т}йваш хресдвп пурйнйҫне йусама хййсен пух- 
хинцен суйласа хйварнй ёҫлё ҫынсене пумай .ӗҫсем тума кйтартса, 
каЛаса хйварнй. Пӳрте пёлетпёр. пирӗн т}йваш хушшнн^е ҫӗр ёҫне, 
хрес'ден пурйнйҫнё йусама вӗпонтекеи с.-х. гакулсем ҫук. Ҫу уййх. 
31-мӗш кунӗн^е ҫак нухура ак ҫанла резолюди йышйннй: 1)йваш- 
сем нумайтараххйн пурӑнакан вырӑнсент}е Ҫӗрнӳ уй. Арцыбагаевйн 
ӗлёкхи именин’де, Иетёрпе уй. Кушлавйш (Вуриар) хӗр-арам мйна- 
стирӗнве сельско-хозяйствен., тӗрлё йрӗмесла вёрентекен шкулсем 
халех уҫмалла, тесе. Ку шкулсем халте уҫйлмаи-ха, т,ас усйласои те 
илтёнмест. Ант/ах та пирӗн Т)йваш Иййнё хут килнӗ гйрйх Вурнар 
мйнӑстир ҫывйхӗн^и йал ҫыннисем мйнастирӗн ҫур^ёсене, ҫӗрёсене
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туртса илесшӗн. Хусап Кёнернин ^ӑваш Цайё вӑл ёҫе -дарма мӗд 
тумаллине турё.

Анвах та ку с.-хозяйствен, шкулсене уҫма йалан кайа хавӑрса 
пырсан пирён хушӑра агрономсем ҫук пирки, хамӑр нурӑнӑҫа йусас, 
ҫӗр шыва йусас ёҫ ёлёкхин’ден пӗррте мала кайас ҫук, хамӑр 
'дӑвашсент)ен агрономсене те курас ҫук. Ҫак малта каланӑ -дӑвашсем 
пурӑнакан вӑтам вырӑнсен^е хӑвартрах ҫав с.-хоз. шкулсепе уҫма 
тытӑнас пулат.

Тата, иирён 'рвашсен те ӗлӗк улпутсен вӑхӑтӗн^е пулман хре- 
сцен ӗҫне вёрентекен с.-х. журналсем туха пуҫларӗс. Кунта Хусанта 
„Ана“ йатлӑ журнал уйӑхра нкӗ хут туха'Г. Журнал пит аван, т)ӑ- 
вашла т)ёлхепе хресдене кирлё, унан цурӑнӑҫне йуеаса ҫӗнстме вё- 
рентсе ҫырат, унӑн нуншне пур йен^ен те нулӑшмса тйр&шат.

Акӑ тата хал, хӑвӑр тепӗр журналне вулаттӑр. Ку „Ҫӗр ӗҫлекен“ 
журнала Хусан кёнӗрнин Совет ҫумён^и ҫӗр ӗҫне тӑвакан Отделна 
^ӑваш Пайӗ кӑлараҫҫё. Журнал пурин^ен ытла ку вырӑнти нурӑиӑҫ, 
хамӑр кӗпӗрнери ҫӗр-шывсене мӗнле майпа ӗҫлесе тӑмаллине вӗрентсе 
анлантарса ҫырма тӑрӑшат. Йулташсем, ҫак журналсене илсе вуласа, 
вӗсем кӑтартнӑ нек тума тйрӑшӑр тата вӗсем ҫине хйвӑр мӗн пӗлнине, 
хӑвӑр патӑрта нулнӑ, хавӑр пуранӑҫра сйнанӑ йапаласем ҫин^ен 
ҫырса йама тарӑшӑр.

Тата уйессен'де те хрес^еп/иуранӑҫне ҫӑмӑллатма ӗҫлеҫҫб пул- 
малла: акӑ Йетӗрне уйесӗнце раштав уйӑхин 1-мӗш (1918 ҫ.) кунӗ- 
сен'де уйесри хрес^енсен нуххи пул^ӗ. Ҫав пухха суйласа йанӑ ҫын- 
сем пирӗн виҫӗ нусӑллӑ уйсент,ен 4 нусӑллӑ йе тата ытларахлӑ ха
лах пӗлмен нирки хӑй ирёкён тавӑшшӑн мар ҫавӑниа ҫак кпрлӗ ёҫе 
ирӗксӗрех , тумалла тесе резолюцн ныгаӑннӑ. Тата ытти т)йвашсем пу- 
рӑнакан уйессепт)е те ҫав кирлӗ ӗҫсене ӗҫлеҫҫӗ пулӗ тесе епир ёметле- 
нетпӗр, ан^ах та вёсем натёи'ден хынарсем ҫук нпрки, ҫырса нӗл- 
терме пултараймастӑпӑр. А. Быков.

Ҫ а к к ӑ р л а т, уйӑхёнт,е. Хусанта хрест,ен ӗҫне вёрентекен Сель- 
ско-Хозяйствепный Народный Техникум уҫӑлцӗ. Ҫав Техникумра ак 
ҫак найсем нур: 1) Уйсене (хирсене), ҫарансене йусасси ҫин^ен вё- 
реитекен (нолеводство и луговодство), 2) Сат, нахца-хура тавасси 
ҫинтден вёрентекен (садоводство и огородничество), 8) Выл^х-^ӗрлӗх 
усрасси, сёт-ҫу-шур ёҫне дайӑхлатасси ҫин^ен вёрентекен (животно
водство и молочноц хозяйст.), 4) Вӑрман ӗҫне вёрентекен (лесное),
5) Ҫӗр висмелли ёҫе вёрентекен (землемерное), (>) Тырӑ-нула тупӑ 
■§ух ёҫлемелли машшинӑсене тума вёрентекен (с.-х. машиностроение),
7) килте тӑвакан ҫимелли йанал'асене лайӑхрах тёрлёрен тума вёрен
текен (технология переработка с.-х. продуктов).

Техникумра 'Щӑваш ат;исем те сахалах мар вӗренеҫҫӗ. Ант}ах та 
нумайӗшӗсем пёлмесӗр йулт)ёҫ пулмалла, мёншён тесен техникум 
мӗн вӑхӑтра лайӑххан уҫӑлассине Хусанта та пёлмен пирки.
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а
I  ХРЕСрН ӖҪНЕ КӐТАРТАКАН КАЛЕНДАР

Кил таврашёщипе уйри ӗҫсем.

Аван сапас нулат. Уйсене навус (тислёк) туртарае пулат. Ҫа- 
рансем ҫин-р утӑ капанӗсене киле туртарае пулат. Ҫӗр ӗҫлемелли 
машшпнасене, хатёрсене йусас пула1?. Ҫӗре шанасран (пурин^ен 
ытла каада акса хӑварпй вырӑна) ытлашши «урна витме тйрйга- 
малла.

Сынса лайӑхлатакан йывӑҫсене сыпма сыпкӑ^ӗсене касса ха- 
тёрлес пулат. Хурлаханна крышовникӗн тура|ӗсене ҫуркунне лартма 
хатёрлес пулат. Сатрн йывӑҫсем тйррён'р йура силлесе тӑкса йывӑҫа 
йӑвӑрпа ҫурӑласран сыхлас нулат. Йур сахал ҫуыӑ хёлте улма йывӑҫ- 
Ҫисене, ҫырла йывӑҫҫисене шӑнса пӑсӑласран мӗнпе те пулин карт- 
лас пулат. Сатра ӗҫлемелли хатӗрсене йусас, кирлисене ҫёнёрен илес 
пулат. Карташӗн^ен сата навус кӑларас пулат.

Ҫӗр улмине тага ытти ҫимӗҫсене хӗл каҫма шатӑка алтса 
хунӑ пулсан вёсене шанса пЯсӑласран сыхлама тӑрӑшас пула?. Усра- 
кан ҫимӗҫсене, вӑрӑсене пӑсӑласран сыхлас пулат.

Вы^ахсем парулассине лайӑх асӑрхаса иурӑнас пула!. ВыЛ)Йх- 
'§ӗрлёхе йёркеллё кирлё нек ҫитерсо усрас пулат. Навуса пухса 
усрас пулат.

Вӑрмантан ҫуртсемлӗх йывӑҫсем, вутӑ-шанкӑ кӑларас пулат. 
Вутӑ-шанка татса, ҫурса хатӗрлесе хурас пулат. Хуртсене усракан 
вт,трӑнсент,с вёсене асӑрхас пулат.

С а т  ӗ ҫ ӗ с е м .

П а х ^ а  ё ҫ ӗ с е м .

Вы^ӑх-^ӗрлӗх усракансен ӗҫӗеем.

Т ӗ р л ӗ р е н  ё ҫ с е м .

(Соцал. Землед. Еажндаръ).
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:ос_ их::

ҪӖР ӖҪЛЕКЕНСЕН ПУРИДҪЕ.
:эс:

Хурт-хӑмӑр усрас ёее аван- 
латасси. Ҫӗр ӗҫне пӑхса таракан 
Коммссариатра Рассейра хурт-хй- 
мӑр усрас ӗҫе аванлатма нит ки- 
рли ҫин^ен шухӑш тытнӑ, Ҫак ӗҫ 
кирлине цурӑнӑҫ хӑйех каласа тӑ- 
рат, мӗншён тесен сахӑр тума са- 
халданӑ иирки ун вырӑнне урӑх 
ҫавГш йевӗрлӗ нанала нумайтарах 
тума тарӑшмалла. Ҫак ӗҫе хӑвӑрт- 
рах устерес тесе хурт-хӑмӑр ӑрат- 
не аванлатма, халӑха вӗллесем тата 
хурт-хӑмӑр ӗҫне ёҫлемелли хатӗр- 
сене тӑратма гаут ты.тнӑ,

Ҫӗр ӗене тума вёрентекен 
шкулсем еин^ен. Мускавра вӗ- 
рентекенсем хушшин-де; ҫӗр ёҫне 
вӗрентмелли гакудсене пёртен-нӗр 
ӗҫлӗх шкулӗ майлӑ тумала-и, ту
малла мар-и?тесе такӑҫанах сӳтсе 
йавкаланӑ. Апт,ах ҫак с.ӑмаха ӑн- 
лантарни ҫӗр-ӗҫне пӑхса тӑракап 
комиссариатра ҫак кунсен^е ант,ах 
паллӑ пулнӑ: ҫӗр ӗҫно тума вёренте
кен шкулсене улӑштарас ҫук. (Изв).

Ҫӗр ӗелемелли хатӗрсене 
килте ту ни. Ҫӗр ёҫлемелли хатӗр- 
сене килте тӑвакап мастерскисене 
Твер кӗпӗрнипзе пӑхса тухнӑ. Вё
сем хушшинт^е плуксемпе, сӑвӑр- 
малли машшинӑеёне хатӗрлекен икё 
мастерскнйӗн^е лайӑх ӗҫлеҫҫӗ. Ҫав 
мастерскисем хугшнин^е т)и аванни; 
Рерцеп маетерскийё вӑл ӗҫ тӑвас 
тӗлӗшрен те аван тата илуксене 
йёплё килте тумаллине кӑтартса 
тӑрат. Тепӗри Тверти уйес совдепӑн 
ӗҫлемелли хатӗрсем тӗлёшён^ен Гер-

:эс:

цен мастерскпйӗн^ен авантарах, ан- 
р х  ӗҫне ӗҫлессипе тата туса кӑ- 
ларакан хатӗрсем те унран на^ар- 
тарах. Ҫак мастерскийра уйесри 
нсполкомнн „хозяин“ йатлӑ складе 
валли ан'рх плуксем тӑват. Ҫак 
икӗ мастерски металл*) (нурнн'ден 
ытла тимёр) ҫук пирки аптӑраҫҫӗ. 
Ҫавйнпа нккёмёш мастерскийӗнт)е 
тырӑсем сӑвармалли машшинӑсем ту
ма на^ах ^арӑннй. Ӗҫлекенсем хуга- 
шин-р ӗҫлеме вӗренме тӑрӑШаҫҫӗ, 
тата аванрах тунӑ стацоксемде. 

* штампӑсемне. хӑйсемех ҫавӑракан 
ҫавӑрмаллисемне ӗҫлеме пуҫлаҫҫё. 
Ҫак хатӗрсене лайӑхрах хатӗрлеме 
•кӑтартмалли мастерскисем пулн- 
шаҫҫӗ.

Ҫу еапмалли савӑтеене тӑ- 
васси еин^ен. Кӗнӗрперн ҫӗр ӗҫ- 
не туса тӑракан пайӗнт)и агрономи 
под’отделё Хусан кӗпӗрнин^е80 йа- 
хӑн ҫу ҫӑпмалли саватсем тума 
шутлат. Ҫав савӑтсене ҫу калара- 
кан ӑстасене, кӗпӗрнери ҫӗр ӗҫне 
тӑвакап пайӗщен' (Губ. Вем, отдел) 
йамалла. Май пулсан савӑтсем уп- 
Л|й ҫывӑхри йал аллине кайса ерт- 
телӗн нулма нултараҫҫё. Малтанхи 
■^еретрех Алексеевское ..йатлӑ сала- 
ри (Лаиш. у.) пӗтнё савӑта йусаса 
ура ҫине тӑратмалла. Мускавран 
ҫӗр ёҫне пӑхса тӑракан халӑх ко- 
миссариатёлгден 50 сепаратӑр (ҫу 
кӑлармалли) кӳнё тата, уясйр пуҫне, 
уйесри ахаЛ) тӑрӑкан сепаратйрсене 
пуҫтараҫҫё. Сёт ну май йалсене та
та хӑйсем патён^е ҫу кйлармаллн

*) Металл тесе; тимӗр, хурҫӑ, туукун тата ну м. йапалаеене калаҫҫӗ.
Редакции.
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савӑтсем тӑвас тийекен йалсене 
ҫавӑн ҫин^ен Агрономи под'отделне 
нӗлтерме калаҫҫӗ.
Адр.: Казань, Ново-горшечная, Губзомотдел.

Хусанта вӑрман ӗҫӗ ҫин^ен 
вӗрентмелли аслӑшкул уҫаҫҫӗ.
Хусанта вӑрман ӗҫне вӗрентмелли 
аслӑ шкул пула'!'.

Вӑл шкула тума Кенӗрнерн Со
вет, ҫӗр-ӗҫне пӑхса тӑракан отдел, 
университетри профессорсем, вӑр- 
ман ӗҫне пӑхса тӑракансем тата 
ӗҫлекеи халӑхӑн отделӗсем тӑрӑшса 
Мускава ҫын суйласа йанӑ. Ҫав 
суйласа йанӑ ҫынсем Мускавран 
ӗҫ туса тавӑрӑннё: вӗсене лерен 
Хусанти уннверситетри профессор- 
семпе ҫав шкула уҫма хушнӑ.

Комитет хёйсем хуиттниитзен ком- 
мисси суйланӑ, унӑн ҫав шкула 
хӑвӑртрах уҫма тӑрӑшас пулат. Ҫав 
тпкул валли Мускавран укҫа та йанӑ.

Ҫав шкулта вӗренекенсене ҫулла 
ёҫлеме Хусантан инҫе мар „В‘езжая 
дача" йатлӑ вӑрмана иама пулнӑ.

Ҫав тикула хӑвӑртрах тӑвассине 
ӗмётленсе тӑрӑпӑр. Вӑл шкула 
1916 ҫултах Хусан патӗн^и лес
ничий А. А. Юницкипе Питёрти 
лесной институтрн профессор Г. «9. 
Морозов тӑвасшӑн пулнӑ. Эн.-те.

Ҫӗр ӗҫлеме вёрентес ӗҫ.
Трютайри узе.мотделра (уезд, зе
мельный отдел) нумай пулмаст сёр 
ӗҫлеме вёрентмелли" еинт^н агро- 
номсем совещани тунӑ. Унта ха- 
лӑха ёҫлеме вёрентмешкӗн ҫакҫудта 
курӑссем ҫак цадсенцв усмалла ту
на: 1) Елатйвра сет-турӑх ёҫне
вёрентме, 2) Кут/шра сатпа нахдо 
ӗҫне вӗрентме, 3) Седелысинра 
пахт)а, сат тата хурт-хӑмӑр ёҫё- 
сене вӗрентме. 4) Изгарта уй тата 
сат ӗҫне вёреитме, о) Кйвӗ Шеш- 
мерте уй ӗҫӗпе ҫёре аванлатасси 
снижен вӗрентме, тата 6) Т^истайра 
сатиа пах^а ӗҫне вӗрентме.

Ҫак йапаласем халӑх пурӑнӑҫне 
аванлатма пит кирлӗрен уземот- 
делра ӗҫлекенсеы ҫак постановле- 
нийе хавас пулса, курйссём уҫма 
кирлӗ укҫа-тенкӗ парӗҫ тесе ӗмӗт- 
ленес килет.

Йывӑҫ лартмалли праҫник- 
сем. ристай уйесён'р Ново-Адам 
вулӑсент,и хрест^енсем кашни шкул 
валли пӗрӗр геҫеттип ҫёр касса 
пама иулнӑ.

Волостной Отд. но Нар. Образ, 
варман ёҫне иӑхса тӑракансемпе 
пӗрле йывӑҫ лартмаллн праҫниксем 
тӑват— йывйҫсем ларта!. Пывӑҫ- 
сене вӑрмаптан параҫҫӗ.

ВЫРӐНСЕНрН ПӖЛТЕРНИСЕМ.

Коммунӑсем.

Сосновка йалён'де (Сарат. кӗ- 
пӗрни) „Труд" йатлй коммунй иу- 
сланнӑ.

Ерзовка йалёнт)е, Царицын уйе- 
сӗн^е „Первая Поволжская со
циалистическая коммуна“ пуҫланна.

Вӑл коммунара 14 кил. Комму нӑна 
58 теҫеттин ҫӗр, ҫит̂ ӗ лаша, 11 
вӑкӑр, 7 ёне, 9 сурӑх, 70 ■ҫӑх- 
т,ёп, 5 йывӑҫ п)!рт панӑ.

Саратов кӗпӗрннн^е, Нетровск 
хулин^е „Вольпый хуторок" йатлӑ 
ушкан пур. Унта 130 ҫын, 60 те- 
ҫеттин сёр пула!.
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Сахӑр савӑ$ӗ уҫмалла.
Саратов кёпёрнин'де сахйр са- 

вӑт)ӗ уҫасшӑн. Ун валли 16.000 те- 
ҫеттин ҫёр кнрлӗ.

Ҫӗр ӗҫлемелли машшинсене ха
лах аллине туртса илни.

Покровскара машшинсене хуҫисем 
хӑйсем ӗҫлесе пӗтерсен, ^ухйнсене 
нарас вырӑнне. пуҫтарса лартнӑ. 
Ҫавӑнпа вара пур машшинсене те 
туртса илсе, халӑх аллине парас 
нулат. Вара церетлё ёҫлемелле.

Ҫӗнӗ коммунӑсем.
Покровск хулин'де ӗҫлекенсем 

коммунӑ тӑвас тесе ҫёр ӗҫне туса

таракан отделран ыйтнӑ. Вёсене 
коммун;! тума ирёк пана.

„Тӑванлӑх Шурӑм-пуҫ44 йатлӑ 
с.-х . коммунӑ.

ҪӗриУ уй. Ковали йалёшр „Тӑ- 
ванлӑх Шурцм-пуҫ44 йатлӑ ком- 
мунӑрап суйланӑ ҫцнсем Хусан 
кёпӗрнин Ҫӗр ёҫне туса тӑрӑкан 
Пайран вӗсене коммунӑ тума р и с
тай уй. Ноловка йатлӑ йал ҫывӑ- 
хӗнт)и Стахеев;1н ӗлӗкхи именин^и 
тата Кив Киремет йатлӑ йал ҫы- 
вӑхӗнт)и Новосильцевӑн пулпӑ ӗлӗк- 
хи нмени'ди ҫӗрсене ыйтаҫҫӗ Ком- 
мупӑри ҫынсен Ҫӗрпӳ уй. 3/* те- 
ҫеттип кашпи ҫын иуҫне ҫёр пур.

уЗнам. Рев.“

П Е Л ТЕ РН И .
Хусан Кӗпӗрнищц Ёҫ. Хрес. хӗрлӗ-ҫ. Депута^ӗн Сове- 
1)ӗ ҫумӗн^и ҫӗр ӗҫне тӑвакан Пайӗ кашни ернере к£- 

ларакан сельско-хозяйственный журнал

„Казанский Земледелец"
Хусан Кёпӗрнинт)е ҫӗр ӗҫлесе пурӑнакан халӑхшӑн с.-х. жур
нал кӑларма пит кирлӗ. Ҫӗр ӗҫне туса таракан пай (земотдел) 
хӑйён, „Казанский Земледелец44 йатлӑ сельско - хозяйственный 
журналне кӑларса,— ҫӗр-шыва лайӑхрах ӗҫлесе нурӑнӑҫа йепле 

йусамаллине халӑх хушпшн^е вёрентсе сарас-шӑн. 
Журналӑн хакӗ:

1919 Ҫулта (52 №) 26 т.
1/г ҫулта (26 №) 13 —

3 уйӑхра (13 .Аш) 6 —
1 уййхра ( 4 - 5 )  2 —  20 п.
Уйрйм 1 нумӳрӗ — 50 п.

Редакципе кантурӗн
а д р е с ё:

г. Казань, уг. Ново-Горшечной и 
Ново-Комиссариатской ул., Отдел 

3 мледелия, журнал 
„К А З *Н С К И Й  ЗЕ М ЛЕ ДЕЛЕ Ц".

щшшт
66Ж У Р Н А Л  . .  А  ы  А  1 9 * 9  ҫ у л о - а

Нарӑс (февраль) уйӑхӗицен пуҫласа Хусанта ҫӗр ӗҫне мӗнле майпа 
авантарах туса тӑмалли ҫиндон вёрентекен. тата Хрест}епён ыттп 

ӗҫёсене те каласа ӑнлантаракан т)авашла журнал „Апа“ туха!. 
Журнал хакӗ. 1 №—1 т. 2‘5 п., 2 № 2 т. 50 п., 4 № 4 т. 50 п., 6 № б"т. 50 я. 
Адрӗсё ҫапла: Казань, Вознесенская ул., д, № 20.



ПӖЛТЕРНИСЕЛ.

11919-мёш |1«Е Ш  « кашни кунах' праҫ'
ҫулта „КАНАШ семоёр пуҫне̂ туха*.

■■■ --------: Хаҫатӑн хакӗ ак ҫапла пула¥: ,
1 уйӑха . . 10 тенкӗ —  п.
2 „ . . 19 ,, -
В . . 27 50 II.

4 уйӑха . 36 тенкӗ —  п.
5 „ . . 44 „ —  п.
6 „ . . 51 ,, 50 п.

Пӗр Л«-рё 50 нус.

Редакции адрӗсӗ: Казань, Вознесенская ул., д. № 20

УРН АЛ

„ I I I  У  У  А  ЪГГ Ҫ “ .
Хусанта „Шурӑм-пуҫ'; йатлӑ „Научно-литературно-политиче
ский журнал “ тухат. Журнала Вак халӑхсенӗн Комиссариате су- 

мёнт)и Тёп ^ӑвапт Пайӗ кӑларат.
Журнал уйӑхра 2 хут тухат.

Журналӑн хакӗ 1 уйӑха 3 т. Адрес: Казань, Вознесенская Ул., д. № 20- 
Пёр №-рӗ 1 тен. 50 нус. редакция журнала „ШУРАМ-ЛУҪ-.

„ҪЕНЕ ПУРАН А Ҫ“.
1919-мёш ҫулта ^ӗмпӗр кёпёршш'ди Хрёс. Ӗҫл. Хӗрлё-ҫ. Кана- 

шё кӑларакан хаҫат ернерс виҫё хут тухат.
Хаҫатӑн хакё ак сапла пулат:

1 уйӑха . . 5 теякё — п.
2 „ . . 9 „ 50 п.
3 „ . . 13 „ 50 п.

4 уйӑха . . 17 тен. 50 пус. 
о „ . 21 50 пус.
6 „ . . 25 „ —

Редакципе кантурён адрёсё: г. Симбирск, уг. Московского и 
Жарковекого пер.,д. № 5-76, кв. 7, тел. 6-13.

Ҫӗр ӗҫлекен коммунӑсене йепле тӑвасси ҫин^ен 
кӑтартакан П. Я. Дышлер ҫырнӑ кӗнеке ^ӑвашла ^ас 
тухат. Редакций.
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Редакцирен калани.
Вулакан йулташсем! Ҫак иирён журвалӑн 1-мӗш нумёрё кӑр- 

лат) (январь) уйӑхӗн^е тухмалащӗ, ант^ах та пирёи ^авашсеи ха- 
мӑрӑн типографи ҫук пирки пит нумай вӑхӑта тытса тӑ^ӗҫ тата пи
рёи малтанах ёҫлекенсем ҫук пирки ёҫе ^ас пуҫласа йамалла пул- 
марӗ. Халё те ку журналта нумай йӑнӑшсем, кирлё пек нулмӗ, ан- 
т,ах та малтан лайӑх пулманпине малалла аванлатма пур те тытанар.

11алсент,е иурӑнакан агрономсем, сат-пахт,а ёҫнс лайӑх пӗлекен 
ҫыпсем тата ытти урӑх ӗҫсене ӑста ҫынсене иирён журнал „Ҫёр 
ёҫлекен“ е нулйшма ^ӗнетпӗр. Лайӑх, журнала майла ҫырнй статйа- 
семшён строка пуҫне 30 пус тулемелле тунй. Пуринт,ен ытла Уйес- 
сенци Булассензи ҫёр ӗҫне тӑвакан Пайсен-ден вёсем т)Явашсем хуш- 
шин^е хрест,сн пурӑнӑҫне ҫӑмалатса, йусама мӗнле ӗҫсем тунисене, 
халӑхсен ӗҫёсене, вӗсеп ӗмӗ^ёсене ҫ.ырса йарса пӗлтерме т)ёпетпёр.

Тата йулташсем, сирёи мӗн ҫин^еи те пулин пӗлес килет, йе 
тӑнламасан ҫыру йарса иӗлтерӗр. ҫырусем хал, маркӑсӑрах ҫуреҫҫё.

Редакция-


