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I. Аелатипе ҫиҫӗм.

Ҫуллахи вёри кун. Хёвел хытӑ хёртет, сыв- 
лаыа та кансӗр. Кантарла^цен ҫанталйк уйар 
пулцӗ; ҫил вӑшӑр та вёрмест, ҫавйнпа питӗ пӑ- 

Акй кйгатах ҫил тухма пуҫларё, шура пӗлёт 
татйккысем курӑнма пуҫларёҫ. Ҫанталӑк хӗррин- 
*§е хура пӗлёт татӑкки курӑнса кайрё. Ҫӑмӑл, 
шурӑ пӗлӗтеем ӑна йёритавра хупарларёҫ те, 
вӑл пё'дёккён ӳссе нырса, таврипе ҫавӑрса ил^ӗ- 
Пёлӗтён айалти хулан хӗрри, хёрлӗ сӑнарласкер, 
майпе саланса пы|6; унтан ҫӳлелле шурӑ пӗлӗт 
татӑккисем купаланса тӑраҫҫё. Ака ӗнтё вёсем 
те хуралса кайрӗҫ. Кӑшт сивёрех ҫил вёрме пуҫ- 
ларӗ. Шултара ҫӑмӑр пӑ^ӑр-па^ар ӳккелерӗ. Таҫ- 
тан айакран аслати хӑлтӑртатна еаса илтёнет. 
Сасартӑк тӗттём пёлёте вут хӗлхемё ҫурса кай
рё те, ҫанталака йӑиарт ҫутатса сӳнсе лар$ё. Ун 
хыҫӗн^енех аслати питӗ хыттӑн авӑтса йа^ё; пӗ- 
лӗт лапкипе кёмсёртетсе кайрӗ те, лаилан^ӗ; ан- 
т;ах унтэден те пулмарё, пёлётеем хушшин^ен 
каллах ҫиҫӗм ҫиҫсе йа|ё; асарписер аслатил- 
лё ҫамӑр пуҫланса кайрё. Тӗттём пӗлӗте урлй 
лирлӗ ҫурса, ҫиҫӗм вӗҫсӗр ҫиҫме пуҫларё. Пӗр 
вӑхӑтрах тёрлё йент;ен тухеа вёсем унта-кунта 
хёреслейсе, хура пӗлётсем хуш ш ин|ё ҫёлен^пек 
авкаланса. ҫӗр ҫинелле сикее, пёлӗте ҫап ҫута



ҫутатса тӑраҫҫӗ. Аслати пёр -дарӑнмасӑр авӑтат: 
лёр вёҫёмеёр гнарт та шарт ҫапса йёри тавра 
саланса кайса, хӑлтӑртаттарса тӑрса, пётим сьтв- 
лӑ-ша тултарса йарат те, унтан каллах вахатлаха 
лӑпланат. Ҫапла аслатине таткаланса пётнё пё- 
лётсен^еи ҫамӑр шарлаттарса сӑват. Атггҫах 
сехет те иртрё, те иртмерё,—ҫак ас.татпл.:ш 
мӑр иёлё^ё йалтан таҫта айакка кайрё; сисёмё. 
ҫутти йӑлт тӑват. аслати сасси йерщтен кӗмсер-: 
тетнё иёк ант^ах илтёнет. Ҫанталӑк ууалеа кай
рё. Ҫӑмйртэденхи нӑ^а нулман иекех. Аслатилле 
ҫӑмар иртсе кайрё.

Ҫакӑн нек аслатиллё ҫӑмӑрсем дур дёрте те 
иёр иекех ну май пулмаҫҫё Сивё йенелле капна 
майне аслати оасси сайрарах илтёнет. Султалаке-. 
пех хёл тӑракан ҫӗрте аслати сукна пёрех. 
махран каласан, пирён Архаикёл кёнёрпии^е еур- 
ҫӗрте, татаПарлӑ, тинёе херритгце (пӑрлӑ тесе ӑна 
ҫулталакёпех ун ҫинг§ен пар тасалманран калаҫ- 
ҫё) аслатиллё ҫӑмйрсем шутсӑр сайра иуладҫӗ. 
Пйрла тинӗс хёрринт,с пушгаех; ҫиҫём ҫиҫнине 
курмасар, аелати сассине илтмесёр кунта тем иу 
ҫул иртсе кайат.

Вёри уанталӑк тйракае ҫёрте аила мар; ун
та’ аслатиллё д&марсем $ас-т,асах пулаҫҫӗ. Сивё 
йен^ен вёри йенелле ҫывхарса цынйҫемён ас.ла- 
ти сасси ^асрах илтёнкелет, ҫиҫём ҫигните лее
рах курйнакалат. Вёри Пенни тесе нихҫ.ан та хол
ле пулман йенне калаҫҫӗ; унта йӑвйдсем нихҫан 
та ҫул,|ӑ т&кмаҫҫё. Оавйнта аслатиллё ҫймӑрсём
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т|ас-'§асах пулаҫҫё. Ан^ах, ҫӑмар нихҫан та ие- 
кех пулман вьтрӑнсем вӗри йен^е то пур; унта 
кара аслатиллё асарписер ҫӑмйрсем те пулмаҫҫё.

1'аҫҫейён ҫурҫёр йенелли еивёрёх кӗпёрне- 
'сопт}е аолатиллӗ сӑм&рсем сайра пулйуҫё.

Унтан, кантарланалли кӗпёрнесён^е вӗсём 
ытларах иулауҫё. кӑнтӑрлари тинёе хёрринелле 
'нор майах пулкаласҫо. Архайкёл кёпӗрнин^е 
ҫултал&к хутш ин^е аслатиллё ҫӑмйр 5—6 а н р х  
иумаТ. ҫав вӑхӑтрах Кавкасри Тихлис иатнелле 
ҫул.юн 30—40 хут нулаТ. Ш л унта йгаӑ йенни 
па-тнерехшен ант,ах нудмаст. ҫӳлё тусем нумай 
'иирки то ытларах пулат; нысӑк тусем иумай 
ҫёртре.. шсӑр. тарӑн хушшнсем нумай ҫёрте, 
аслатиллё ҫӑмарсем тӳрем ҫёртин^ен. Хиртын^ей 
ытларах иулаҫҫё. Ҫёр ҫюгҫе хӑшхаш тёлте к а т 
ни кун иекех аслати алтса еиҫӗм ҫиҫекён вырӑн 
та п т  * ; •

Ту сыннисеи цасрсах пёлётсем хушшин^ё 
оуремелде иулаТ. , Ҫӳллё тусен анс&р хушшине 
лырса ҫаклансан, пёлётсей'насах таи рапса кайай- 
магоо. Акӑ мёилсрен тепёр зухне ту ҫыннисем 
сут сантала кап мыскарисепе. етшр курыаннисене, 
кураҫҫӗ.

Хӑвёр хал, сӳле ту синё улахса тана нек 
шухатпласа пйхарха. Вара унта еирёнтен ҫӳлел- 
ле таптаса. ҫапҫутӑ пёлёт, айалӑлла пахсан— 
гарт тйррисем. вёсен хушшисем тинёс хумё пек 
курӑнса выртаҫҫё. Икё оарт хушигин^е аслатил
лё .ҫ&мйр иёлё^ё кёрсе ларна та. унта пёр вё-
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ҫёмеӗр ҫиҫём ҫиусе,. хыҫӗнт^енех аслати алтса 
тара'!'. Ҫакӑ оара вал сирён ура айёнце пула*. 
Сӑрт айӗн^е тӑракансемшӗн ҫак аслатиллё пӗлӗт 
пуҫ тӑрён$е ҫёмёрлет, ҫӳлте, сӑрт. тӑрёнце тӑра- 
кансемшён —ура айён^е.

Тӗлёнмелле! тинёс,. йе оккеан варнелле кай- 
сан, ҫӑмйр пӗлё§ёсем ҫакйн пек аслатиллё ҫёмё- 
рёлмеҫҫӗ; ан^ах ҫав тинӗс хёрринцех, ҫӳлӗ ту* 
сем хушшин^е,—аслатипе ҫиҫӗм шавах ҫёмӗрлет. 
Сӑртсен аслатиллё ҫӑмар цёлӗтне туртса илеҫҫё 
тесе, ахал, каламаҫҫӗ ҫав. Ку мёншӗн капла нул- 
нине малалла курӑпӑр. Хал, акӑ ҫулталӑк хуш- 
шин^е хаш вӑхйтра аслатиллё ҫймӑр ытларах 
пулнине аетӑвар.

Пирён таврара ёнтё вӑл ҫёртме, утӑ, ҫурла 
уйахёсен^е тепёр ^ухне ҫу уйӑхӗпе авӑн уйӑхёи- 

то пула*. Хӑш тёлте тата сймахран каласан. 
Анклин сурҫёр йен^е, аслатиллё ҫамӑрсем кйр- 
лат; уййхёнт,е (йанвартс) ытларах нулаҫҫё.

Аслатиллё ҫӑмар кантӑрла иртсен 1 сехетпе 
3 сехет хушшин^е, йе каҫхинехи 6-ран пуҫласа 
ҫёрлеэденхи хушйра пуҫланма пултара*.

Ун нек ҫӑмӑр пёр телтёх нумайт^ен ҫуса 
тамас*: пёр тслте усмсрёлсе,' тепёр тёле кууса 
кайат те, ҫӑмӑр каллах ҫиҫӗмлё, аслатиллё ҫёмё- 
рёлме пусла*.

Аслатиллё ҫймӑр пёлёҫё йалан ҫӳрекен уул- 
не санаса курна ҫынссм астунй: вал ^ас гр с а х  
шыв тарах—ҫӳлтен айалалла, йе айалтан ҫӳлел- 
ле ҫӳрет; х а ш ӑслалӑхуӑсем каланӑ тӑ-



рӑх тата вӑл шывӑн пёр йен'§ен тепӗр йенне 
сайра куҫа*. Пурин^ен ытла кунта ака мёнрен 
тёлёнмелле. Аслатиллё ҫӑмӑрсем вйрмаисен^ен 
тарса ҫӳренё иск хӑтланаҫҫё. Ҫул ҫин$е вйрман 
тӗл пулсан, вёсем унтан пйрӑнса иртсе кайауҫӗ; 
ҫавӑнпа аслатиллё ҫӑмӑрсем вӑрман нумай ҫёрте 
сийен тумаҫҫӗ, унта пӑр та ҫумае*: вӑрман унти 
халӑха пӑр ватасран сыхла*. Пайтах ҫёрти ха
лах хӑйеем патенте вӑрман нумай 1}ухне пӑр ҫу- 
нине курман; анцах вӑрмана касса пӗтёрсен. тыр- 
пула ватса. п&р хӑй тутимасинс туйтара*.

II. Ҫиҫӗм
Вӑйлӑ аслатиллё уамйр у у на ^ухне уиуём 

йёри таврах уиует. Хӑшӗ пёлётсем хупипинце 
йавкаланса ҫӳреуҫё, хӑпш пӗлётрен ҫёр уннелде, 
хӑшв уёртен пӗлёт ҫинелле вӗҫее кайаҫҫӗ.

Оывлӑша урлӑпирлӗ уурса ҫӳренё тухне, 
уиҫёме лайӑх сӑнасан, вӑл пёрех майлА тшр с&нлй 
пулманнине куратп&р.

Ака, ытла ҫӳлтех те мар, пёр нблётрен теи- 
рин патне уиуём кӑвакрах сӑнарлӑ уутатса кай
рё; ҫав вӑхӑтрах ҫиуём тепӗр тёлте курйнт}ӗ: вйл 
пӗлтрен тухса ҫӗре тӑрӑит}ё, хӑшё куҫа шартарса 
йамалла кӑшт симёсрех шурӑ, уута сӑнлӑ Унтан 
ҫӳлелле, пёлётсем хуппиинуе, хӗрлӗрех санлӑ, тӗт- 
тём кӑвак ҫиҫёмсем авкаланаҫҫё. Тӗттӗм пӗлётсем 
хушшшгцс ҫӗлен пек авкаланса сӳресе, вӗсене 
литё илемлӗ уутатса илеуҫё.



Мон тёрлё хуҫкаланакан еисём ҫук! Гунту
ре кайакании вёсен хушитин'це сайра; авкаланеа. 
темиҫе ҫӗрте хуекаданеа еӳрет вйл. Тепор |ухне 
•ҫиҫём сьтвлӑшра винтта петг саврӑнеа ҫӳрст; ас
латиллё ҫ&м&р вайлй $ухце туратланса пётет. 
Оёр нек теттё.м пёлётсем хуишшщрн лаикан тух- 
са. томнее туратланса кайеа. сасартӑк тухнӑ пе
ке х оасартак уухатат,

Туратла.ҫиҫӗм хӑшс пите нысакланса кайат, 
30— 30 уйр&м турат кӑларса йарат.

Тӳрё, авкалант,ӑк, туратлӑ ҫиҫёмсем, полёте 
урла нирлё ҫурса ҫӳрен^* вӑхатрах, хӑш тӗлте 
пёр пек ҫутӑ, ҫутатса тӑрат: йалтӑр туса пёлте 
хёрло, йе кавакрах ҫутӑ ҫутатса пӑрахаТ те, то
пор ~ 3 .ч|мантра п каллах ҫутатасшйн пулса еӳн-
се ларат. Ун г§ухне епир ҫиҫёмне тал;ка лёлёт 
апн пцг. шалта ҫиҫнереп курмаспӑр пулмалЛа: 
полот вал ҫӳле кайнй гаыв пасо. Акӑҫавгпыв 
пӑсо таГ|1.ан таракан тёлте, лепт йощ;е ҫиҫекен 
ҫиҫём куранмаст, унӑн тпуҫӑмё ант,ах куранат. 
Тенор т,ухно аслатиллё ҫӑмар пӗл$ӗ варрин^е 
темён т,ухлё. темиҫс ппн нёт,ёк ҫиҫӗмсем сасар- 
так ҫиҫнёрен нулаТ вал; ун пек сиҫёме кашни- 
-Н(* уйрӑм курма май ҫук. пур то пёрло ҫиҫнине 
ан'§ах лайах куратпӑр.

Оиҫём мён лысӑкёш пулма нултарни ҫищ}ен 
те ха.],, май килно т;ухне, калар. Вёсетгден хӑшё пё- 
рп кӗске, 10- 15 т,алӑшраи та варамах мар. Аи- 
"§ах унтан пысӑкраххиеем те пур. Аслатиллё ҫа- 
мӑр вӑйлӑрах, ун нслё^ё хулӑнрах, тёттёмрех
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пул на майне. уиуёмё те варймрах и.улат. Ун пек 
•|5ухне 8—9— 10 ҫухрйм тарёш аслати те пулат.

Ҫаван неккисене ейнаса пурйнна уын ака 
ҫапла каласа катартат.

187-5-мӗш ҫулта, Оарату кёпёрнишрг Некл,у- 
гах йатла нал урла вӑйла аслатиллё уӑмӑр йёле- 
•§с иртсе каина. Пёр еиеёмё хрес’рем пуртне дай
на. Пурт хуеи канта к умение сак ҫин$е 
ларца. Арамёпе алпатпёп хёрё аелатирен хӑраса 
пӳрт варрин^е тӑна. Камакаран еаеартӑк саи- 

.еута вут ҫамхи вёҫсе тухнӑ та, малтан килхуҫи 
арамё тавра -ҫаврӑнкалаеа ҫӳренё. унтан ун хул- 
пуҫҫи ҫине ларнӑ; вӑл арӑм ӳкнё. ҫамхи хйпарса 
вёҫсе' кайна: т,ухне. хёрё умён-рн еёртенсе кайеа 
матэда натнелле стена витёр тухса кайнӑ. Кун 

• хыҫён^евех ада пите ,хыта еапса йана. кил хуҫц  
антраеа укнё. Унтан вал тана еёре икс хӗрарӑ- 
мё те пёр сиккелемесёр вырша. Дрйме ауа сап
санах вилнё. ленг хёрё. партак тӑрсан, куҫ- 
не ууҫа. пёр -и к самах темёскер калама хатлан- 
калана та. вилсе кайна. 1>ут ҫймхи тухса кайна тел- 
тен. тул йент,('.п. нӳрг§ё уунма нуслана. Сакеемпе 
-пёр в&хаталлах. унтан тепёр 50 рлйшра, ҫав 
пурт адако ндтпелле таракан 12 еулхи хӗре ада 
еапса велернё. Гак ага у/апса вёлернё хёр амаше 
кур на тараххан, умцухне пурт алйкё ууӑлса кай
нй. тет, те. п у рте вут сймхи керее кайна, лет; ун
та вал еаваранкаласа сӳреее урай витёр тухса 
кайна, тет.

Мёнле вут самхисемши ку? Вйл—уаврака, 
самха пек еидёмсем.
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111. Вут ҫӑмхисем.
Тӳрё, авкалан|ӑк, туратлӑ ҫиҫёмсен^ен сайра 

пула!1 в&л—ҫаврака ҫиҫӗм; ан^ах ӑна нумайёш 
курнӑ, курни ҫин^ен ыттисене каласа кӑтартна.

Пёр ҫын, акӑ, вут ҫӑмхине аслатиллё ҫӑмар 
дёлтён|ен тухнине куриӑ.—Вӑл тухнй та, ҫӳллӗ 
папщй ҫине ныреа ҫапӑннӑ, тёиренсе кайса сӳи- 
се ларна. Тепёр ҫын кала!: пёрре вӑйла
аслатиллё ҫӑмӑр иӑхатёнт}ё, ҫаврака сиҫём унӑн 
пӳр^ӗ патӗн^ен хыттӑн шахарса иртсе карё, тет. 
Виҫҫёмёш тата, купйста пуҫё мӑнӑш вут ҫӑмхи‘ 
ҫёр ҫине майпе анса, пё^ёк йӑвӑҫсем на.тне ҫит- 
сен, ниыён сасхурасӑр ҫухал^ӗ, тет. Тӑватт&мёш 
кала'!: аслатиллё ҫӑмӑр вйхӑтсн^е кантӑк умение 
ларна та, пӗлётрен тухнӑ пысак вут ҫӑмхине кур
са; вӑл тулса ҫитнё уйӑх мӑнӑш пулнӑ, хӗрлӗ- 
рех сарӑ сӑнла; майпе урам тарах кайса т;иркӳ 
хрессине перённё те, ҫӑтӑртаткаласа сарӑдса кай
са пётсе ларна. Пиллёкнёш тата аслатиллё ҫӑмӑр 
вахӑтӗнт,е хӑй писнине каласа кӑтартаУ—Л а т а 
ла пыраттӑмцё. Сасартӑк хам хыҫра ҫутӑ нур 
пек туйӑнса карё, тет. Ураиа ҫин^ен йӑпӑр йа- 
пӑр антӑм та. пйхатӑп—пысӑк ҫиҫём хыҫран иы- 
ра'1, тет. Унтан хайхи урапана хуса ҫитрӗ те; 
кашт умнелле ҫаврӑнса ӳкрё, кёҫ хытй сасӑ кӑ- 
ларса саланса кайрё, тет.

Ҫак каласа кӑтартнй сёмахсем ҫанахах нул- 
нй, вӗсем тӑрӑх епёр тепёр ^ухне ^ёнахах ҫав- 
рака ҫиҫёмсем те иулнине пёлетпёр.



Ун пек ҫиҫёмеем тёрлё еанла пулаҫҫб, те- 
мён пыс&ккёш тс пулаҫҫё: шултара маййр, йе '§ах 
Ҫӑмарти пысӑкёш те пулаҫҫӗ, шӑи варршгцен 
витёр виҫсен 8 —10 вершокллисем те пулаҫҫё- 
Сӑнтан вёсем нуршг§ен ытла хӗрлӗ еӑнлисем, сай
ра хутра—кӑвак, симёс, хӗрлёрех йӗпхӳ кӑвак 
сйнлисем те пулаҫҫё.

Хӑш т)ухне ҫаврака ҫиуём ҫӗр сине анмасТ 
те, ваекамасӑр аслатиллё ҫӑмӑр иёлёт}ёеем хуш- 
ш ин|е ҫӳрет. Ҫавӑн пек ҫиҫёмсем пёр вахйтрах 
темиҫе тухса, унта кунта сапаланса пётсе ним 
еас хурасӑр, йе к агат ҫатӑртаткаласа ҫурӑлса 
пӗтеҫҫё. Ан^ах ҫав вут дймхисемҫӗр ҫине ансан, 
ҫынна сийен тумасйр сайра иртет: пӳрт ҫурта 
шйтарса пӗтерёҫҫё, кӑмака труписейё, салатаҫҫё, 
ҫурта йёре ҫунтарса йараҫҫё, ҫынсене, выл^йх- 
^ӗрлёхе вёлереҫҫӗ. Тёлёнмелле! Ҫаврака ҫиҫём 
пӳрте кёрессе те, 'тухаееа та кЯмака труни та
рах ҫӳрет. ИГуйтанна унйн йамӑкё тухатмёш аи- 
•§ах трупа витёр вёҫсе сӳреме пултараҫҫё, теое 
шухӑйглакансемгаён ҫаврака уйдём те усал сыв- 
лӑга хиееине кёрсе кӑйаУ: тен гауйтан в ӑ л -в у т -  
лӑ ҫамха пулса ҫӳрет пулё, тет вӑл. Калӑрха: ну , 
йепле тёлёнес мар ака ҫак йапалана курса?

Тулта ҫӑмӑр ҫава1\ ҫиҫӗм ҫиҫет, аслати ал- 
таЛ. Пёр пӳртре атйҫ хайён ёҫ сӗтелё патенте 
такам иушмакне сапласа лара!. Тула тухакан 
алйк кагат уҫа. Сасартӑк вал йар уҫйлса карё те. 
кӗтмен хӑна, ҫап-ҫутй хёрлё вутлӑ ҫӑмха курӑнцё. 
Атӑҫ хйраниие, кёлетке пек хытса ка-йаТ нимён

—  11 -
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еиккеленмесер л арат. Ҫ&мха сетел датнелле ныр- 
еа, пукан тавра ҫавранат. унтан вилём пек шу- 
ралса кайнй, атад урисем хушшин'рен тухса ка- 
иакайалла кёрсе кайат. Ун^ен те пулмарё, пурт 
тарёнц! темёскер тӑканна сасӑ йлтеннё: кӑмака 
тру ни баланса кайна п ул на, Саврака ҫцҫём тру
па хёрне перёнсе сурйлеа канна та, трупана са- 
латеа пӑрахнӑ. Иурат, пысӑк сийенех туман, ла- 
йа\ ҫулпа ҫӳресо сийенсёрех саланса кайна. Анг 
т;ах ҫак ҫиҫём таврӑтцён|ӗ туйтан айӑплӑ мар: 
'ҫаврака сиҫём, ытти ҫпҫёмсём пекёх, аслатиллё 
сӑмйр вӑхатӗн^е пёлётсем хугашин'це пулат, усал 
сывлӑш хӑва|ӗсёрех. Мёнлерен, ӑҫтан диҫём пул
са кайнине малалла курйпӑр.

Ҫаврака ҫйҫёмсем аслатиллё дамар нёлӗтён- 
$ен пёрерён нёрёрён, хаш ^ухне темиҫешерён ту- 
даддӗ. Ҫав пёлӗтсем хушшинт;е шӑрҫа йарамё нек 
днҫём пу.теан, вара даврака ҫйҫёмсем ушкйнёпе 
тухаҫдё. 1876-мёш ҫулта аваы уйӑхён 18-мёш 
купёнт;с пёр шӑрда йарамё иск: дидём дапла Па
р и т  урла касса канна аслатиллё вӑйла дймӑр 
вӑхатёнт;с. Ҫйнт^е. дута дин дине Тирпё вутш ӑр- 
уа йарӑыё пек пулна вал. Ттмёп ^ухлё даврака 
дидсм нёрлентсс кайнаран дапла нулна вал. Мён- 
ле то нулин давал дута дипни сасартак татӑл- 
тйрха. Апла иулма лултараймнст. темелле мар 
хунта. Тӳр дидём туратланса кайна пекех дак 
дпдём дипни те таталса кайма пултарат. Вут 
шӑрдпсем йёри тавра* сапаланса кайаддё те. вара 
епер темён т;ухлё пё^ёк, даврака дидёмсем ку
р а т о р .



Гакнн нек пулнинё курна. нумайах мар та, 
ҫапах куркалана.

Ан'цах пут. га шар.ҫа йарӑмён ҫин$е ҫинпи. 
татӑлнӑран ан^ах ҫаирака ҫиҫёмҫем пулаҫҫӗ. тесе 
шухӑшламдлла мар. Ҫук. Кун пек ҫиҫӗмсем ну- 
рёнцен ытла пблтеем хупшшщ;ен нӗрерӗн, йе 
саеартӑк темиҫен иулеа тухасҫӗ.

IV. Електритеӑ.
Налти тинбс хӗррин^е, тӗрлӗ т,улсем хуш- 

шинуг, сайра хутра пӗцёк нё|бк татӑкӑн—сарӑ 
самала курӑнат. Вал— «йантар». Вёсене тинёе 
тёпёл^ен хускатса хум кйларат.

Таксан 2500 ҫул ёлӗк,—пирӗн ҫул хисепбн- 
г;ен ЙОО ҫул малтан, крексен Халее йат- 
лӑ ӑслӑ ҫынё: ҫав йантар катӑкне тӑллапа ^и- 
лайууен хыта сатӑрса тӑрсан, вал мамӑксене, 
улам пёррг татквгеене, пӑ^ка кӗрписене, хут тат- 
кгнммк'. тата ытти ҫавӑн пек йаналасене те—хӑй 
патнелле туртнисннё сиснё. Иантара еапла тӑ- 
лапа (‘среен, уна ҫак каласа тухнй, йапаласене 
хӑй ггатно турттара-кан хават пырса кёрет.

Крексем йантара «електрон,» тенб, ҫав май
на ё.нтё.- -тӑллапа с&тӑрсан, йантара пырса кёнӗ 
на Па та електритсӑ, теҫҫӗ.

Хал>ёнтё йантарта ан^ах мар. тата'сбрке^ре, 
емалара, кёкёртре, кантйкра та таллапа, йе кёше- 
мер татйккипе, йе тата тир татаккипе сйтйрсан елек- 
тритсй хйпат.ё кённне пӗлеҫҫё.



Епӗр хамӑр та електритсӑ хӑватне туима
нултаратлӑр.

Сёркёт} патакне илер те, тӑлла таткипе хы- 
т&рах сӗрое, улам пёруи тат&ккиеем патне, йе пау
ка кӗрпи патне илсе пырар. Бара ййлтти йалт- 
ти сиЕкелесе улӑм пёр'реем сӗркӗт; ҫумне хӑпар- 
еа ҫыпҫӑнаҫҫё, пйртак тйрсан каллех ӳкеҫҫё.

Сӗркӗ^ выранне куттапер^ турп, йе кӗлен'§е 
иатак илсен те йураЕ Пуриш;сн ытла ака ҫакӑн 
дек выл,л,амалли йапала тусан лайах. Ана тума 
жавӑр мар.

Пӗҫёк хама йвпг§ӗк туеа аыа тул йен$ен 
хутсарӑр. Унтан пуҫинй патаккине 2  :’> лайах па
так илӗр те, унӑн питӗ ҫӑмӑл варрине калареа, 
варрин^ен хёрес пеккисем, пё^ик ҫыы деккисем, 
выл,ах кӳлеиисем, пйрҫа пек ҫаврашкасем тука- 
ласа хатёрлесе хурйр. Ҫак йапалаоене хайхи 
йенг§ёк ӑише хурса хурса, каптак хупӑпа ӑна 
тан хупар. Хал, ёнтӗ мӗнле те пулин ҫемҫе тир 
татки туттсан,—пирён вы.здамалли йапала пулоа 
ҫитет. Й еш |ёк хуппине тирпе еӑтӑрмаесерен 
йеш^ёкри йапаласем сиккелесе 'дупкалама пуҫ- 
лаҫҫё, хйшӗ пёри ҫӗкленсе хуппи ҫумне ҫыпаҫ- 
еа лараҫҫё. Мӗншӗыха ку кайла? Тирие хыта 
сёрнё кантакра електритса пухйннӑран. Ҫавӑён- 
тӗ пуҫинӑ варрин^ен тунӑ йадалаеене хай пат- 
нелле туртса ташлаттараТ, сиктерет.

Електритсйра ур&х мён те пулпн тӗлӗнмел- 
лереххи ҫукши?

—  14 —



Иӑваҫран тупӑ никёслё кантак йупа пекки 
сӗтел ҫин^е лараТ. Ҫав йуиа таррин^е вӗҫне ай- 
алалла авса йанй пйхйр хула ларат. Куккӑрри 
вёҫне пурҫйн ҫиппе пуҫин ҫаврашкн ҫакса йаиа. 
Пуҫин ҫаврашки патне сёрнё кёлепҫе патак ил
се пыреан, ҫаврашви ҫав вӑхйтрах иатака хирёҫ 
туртӑнаТ; шӑп патне пырса ҫитсен,—ҫӑтар тунӑ 
сасӑ илтӗнет; ун хыҫҫйн вара ҫаврашки патак- 
ран калла тапаС Ҫакан пекех тёттём ҫӗрте аӑ- 
кашса пйхсан, епӗр ҫатӑртатнӑ еассине ан р х  
илтмеетпёр, пёт}ёк йӑлтйр ҫутӑ та курйнат. Сер
не кӗлент;е патакне пуҫинӑ ҫаврашки патне илсе 
пымаесереи, ҫута та курйнаА, ҫатйртатса та илет.

Ҫакӑн пек епёр хамйр та туеа пӑхма пулта- 
ратпйр. Сӗркёце, йе турана (куттапер^е) тӑллапа 
сёрёр те, тёттёмре хӑвйр алар патнех илсе пы- 
рӑр; еирён алпа еёркёт; хуш тин$е пит хӑвйрт 
ҫутӑ хём куранаГ, ҫав вйхатрах майпе ҫатӑртат- 
са илет. Вал—вут мар. ҫуннӑ $ухне ҫатӑртатса 
йёри тавра сикекен вут та. мар,—ҫук! ку-вут- 
сӑр хём; ана хал, електрптсӑ, тесе йат патамар; 
еавӑнпа ӑна хӑйне те електритсӑ хӗмё, теҫҫӗ.

Електритсӑ хёмё пулнине пёлекен ҫынсем 
акӑ ҫалла анлантараҫҫё.

Кёленце патаккин^е, сёрсе пулпа електритсӑ, 
пудинӑ патакки патне пырсан, унта та ҫавӑн пе
кех електритса калараТ. Икӗ електритси те, кӗлен- 

патаккинт)ипе пуҫина ҫаврашкинуи, пёр пер
ле хирёҫ тухаҫҫё. Ҫак електритса хӑва^ёсем ик- 
кёш пёрлешсен. вара ҫутӑ та тухаЕ ҫатёртата*
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те. Сёрнё турана, йе сёркёт;е, саван пекех ал пат
не илсе пырсан та алӑра електритсй ггула1'. ( ’ак 
турапа еёркёт}ён електритсине хирёҫ алӑран 
та. електрйтҫӑ тухат. ҫак икё хават пёрлешеҫҫё 
те—ҫута ҫйтӑр ҫатӑр та пулат.

Ҫынна курӑнмаллара-х пысӑк, дутӑ електрит- 
еӑ хёлхемне тупма тёрл<* машшинсем туна. Ҫав- 
сенг̂ен пёрне акӑ мёнле тӑвадҫё.

Пыеӑк даврака. хулӑн кёлен^ерен ту на 
ывӑс нек ураиа. Ҫав урапа икё йывӑҫ йупа вит- 
тёр тухакан тӗнёл ҫин^е ларат: тёнёл веҫё авар- 
лӑ. Кёленце урапан икё айаккинуе тӑракан йывӑҫ 
йупасем ҫумне варрине дӳлте" те. айалта та сй- 

• ран минтерсем туса ҫьшӑҫтарнӑ. Минтерёеем кан- 
тӑк урапа ҫумне икё йен§ен те дат ҫыпаҫса тӑ- 
раҫҫӗ. Тӗнёле аврин^еп тытса уавйрсан. кёлен^е 
урапи те даврӑнат. Урагга ҫаврӑннӑ майёпе, сӑ- 
ран минтерсене еёртёнсе пынӑран. кёлен^ере 
електритсӑ. хава^ё нумай пухӑна'Г. А н рх  ку 
електритсӑ кёленцерех тӑрса йулмаст. Вӑл ыв&са 
вке айаккин^ен хёстерсе тӑракан пӑхар трупаран 
Варнелле кантарса таран пӑхар шӑлёсем тӑрӑх — 
малтан дав пахар трупине кайат, унтан кёлен^е 
йупасем ҫинт;е выртакан икё пысак пахӑр тру- 
пасем тарах кайеа, тепёр вӗҫёнт;» урла хунӑ 
пӑхӑр кашта варёной ҫаврапткана пухӑна!'.

Ҫак машшиниа тёлёнмелли йапаласем |ылай 
тума пула!’; унпа пысӑк, ҫута електритсӑ хёмё 
кӑларма пулаг]г,—ҫакна аетавае иулат.
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V. Електритсӑ машшинеем.
Ҫиҫӗм вал — ҫав електритсӑ хёлхемех. Пуҫлар 

акӑ хал, каласа кӑтартна машшина ҫавӑрма, Ха§ 
Мхӑр ҫаврашкара електритсӑ ^илай пухӑнсан» 
ун патне кёленце авӑрла тепӗр н&хӑр ҫаврашка 
йлсе пырар. Патно ҫитерехпе, ҫак ике пӑхӑр 
ҫаврашка хушшин^е кӑвак сйнла, тӳптӳрӗ ҫут& 
хёлхем кайаТ. Адйри ҫаврашкана кутӑн кашт 
ҫакарсан, хай ҫаврашкасем хушшин-ҫе тӳрё хёл
хем мар, туратлӑ тӗретлё, авкалан^ӑк хёлхем 
кайаГ. Унтан тата кӑшт кайалла ^акарсан, маш- 
шинран хуҫкаланцйк. куккӑрмаккӑр хёлхем тухма 
пуҫла’!-.

Електритсӑ хёлхемё ҫапла т5грё, авкалан^ак, 
хуҫкалант)йк пулма иултарнипе куратпар. Аса 
илӗрха, ҫиҫӗм те ҫаплахт^ӗҫке: тӳрӗ те, авка- 
лан^ӑк та, хуҫ-калан^ӑк та пулацё. Ҫапла ёнтё 
електритсӑ хёлхемӗ те, ҫиҫём хӗлхемё те пӗр 
пекех "ҫуггаҫҫӗ, вёсен ҫулёсем пёр пек.

Ӑсла ҫынсем тургса каларна хал, темӗн тӗр- 
лӗ електритса машшинё. Хал> каласа кӑтартна 
машшина тума ҫӑмӑл, ытти тбрлисене йыварта- 
рах. Ун выранне лешӗсем електритСӑ ыт
ларах хатёрлеҫҫӗ, хӗлхемӗеем те шултӑра пулаҫ- 
ҫё. Ака нёр машшин пур: унта електритса ва- 
рӑм пралукра пуханаГ. Ҫав пралукйн икӗ вёҫне 
пёр ҫӗрелле илсе пырсанах хӗ тхемсем кайма пуҫ- 
лаҫсӗ. Ку машшннпа вара електритсӑ хӗлхемё 
темиҫе сйнлй пулнине те кӑтартма пула1\ Анцах

Асдатипе Ҫиҫйм. 2



кунта вара вал тӗлӗшӗн^е машшинсӑр ну*;не та- 
та уникунн йаиала кирлё.

Ака пирён умра пё|ёк кёленце трупа. Бал* 
йӑвау урата уин^е. Трупйн икё вёуне те пралук 
таткисем кӳртсе лартна. Тепёр електрнтса па- 
тён'^ен пыракан икё пралукпа ҫыпӑҫтарас пула!’ 
вёсенс. Маш шин ёҫлеме пуҫласанах, трупара 
хёлхем курӑнат, унта тепре, тата, татах. Вёурен 
хёлхем кайнипе трупа пёр пек, тикёс ҫуталса 
тйрат. Ҫуттп унан шурарах еӑнла пулат. Тёр- 
лё сывлаш пек хытӑ мар, йёпе мар йапаласене 
кас теҫҫё. Тёрлё кас таврашёеем пёрлешнипе 
сывлаш пулат. Хай йӳҫ-амӑшёпе (кислоротпа) 
асот натлӑ кассем те сывлашра пур. Асотпа, 
кислоротпа. т. ы. тёрлё кассемпе те тултарна 
трупасем плес иула'Г. Вара хёлхемсем те тёрлё 
трупара тёрлё сӑнлӑ курӑнаҫҫӗ: перинке хёрлё- 
рех, теприн^е йешёл. унтан—сенкер, тата ытти 
тёрлисем те пулаҫҫӗ, вал трупарн касран килет.

Аса илёрха. ҫиҫёмсем те-— хӑшӗ шура, кё- 
мёл санла, тепри йешел. хёрлё, сенкер сӑнлӑ. 
Ҫапла ёнтӗ хӑйсем ҫӳренипе ан |ах мар, тата 
сӑнран та ҫиҫёмпе електрнтса хёлхемӗ пёр майлӑ.

Ан^ах ҫиҫӗм тепёр $ухне ҫӑмха пек ҫавра- 
ка та пулат. Електрнтса хӗлхемӗ? Кам курнӑ ӑна 
ҫаврака пулнине? Електрнтса маиппинпе кам 
хӗлхем тума пултараТ?

Хрантсири аслӑлахҫа Планте йатла ҫын 
електритсӑн ҫаврака хӗлхемне тупнӑ. Вал ҫав 
ҫаврака хӗлхеме хӑй курнипе ^арӑнман, ытти 
ҫынсене те тупма вёрентнё. Мӗн тунӑши вӑл?
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Вал темнее листа хут илнё те. таеа шывиа 
йёпетсе ҫемӗҫтернё, вара унтан вал икё хут па- 
шалу ййваласа хунӑ. Ҫак пашалусем хатӗр пул- 
са ҫнтсен. вёсене вал електрнтса машпшнё па
тентен пыракан пралуксемпе ҫыпаҫтарна. Ҫав 
пралуксем тӑрах електрнтса хут пашалусене ка- 
йат. Ҫаканта вара икё нашалу хушшин^е сасар- 
тӑк хёлхем куранат. Вал ҫапҫаврака:' пӗцӗк, ҫута 
мецкё пек. Майпе шуҫкаласа ҫӳресен, вӑл ҫухал- 
нӑ. вырӑнне тепёр ҫутӑ ҫаврашка тухнӑ. 
Ҫапла вара, машншн ёҫленӗ ^ухне, електрнтса 
нралуксем тӑрах ^упса. хут нашалура пухӑнс-а 
тана вӑхӑтра, ҫаврашка ҫутӑ тухсах тӑнӑ.

Ҫиҫём мари халӗ кӳ?

VI, Сывлӑшри електритеӑ.
Ҫапла ӗнтӗ ҫнҫ'ём хӑй сӑнӗне те, кӳлешше 

те електритсӑ хёлхемё пекех. Електритсӑ хёлхе- 
мё машшинран тухмассерен ҫатартатнӑ сасӑ ил
тёнет. ҫавӑн пекех ҫиҫӗы ҫиҫнӗ хыҫҫан та ас
лати алтат. Кӗскен каласан, ҫиҫӗмпе електрнтса 
хёлхемё пӗрех вӑл: ҫиҫӗм вӑл пысӑк електрнтса 
хёлхемё, машшинпа тупнӑ електрнтса хёлхемё— 
нё|ӗк ҫнҫӗм.

Ант;ах ӑҫтан тухаЕха вал сывлашри електрит- 
са хёлхемё? Сывлӑшра електрнтса нурши мён?

Пур. Аслатиллё ҫӑмйр вӑхӑтёнт,е вал ытларах 
пухӑнат. Ака ӑна мёлле пӗлме пулат.



Дултӑр ака икё к бленде нанка. Иккёшне те 
вӗсено пронкӑпа лайах пӑкланӑ, пропкиеем вар
ив п&х&р хула лартнӑ; пбрин хулли вйрӑм, воҫне 
шёвёрблсе дыра!’; теприп кбске те, веҫӗн$е ҫав~ 
рашка. Хулӑеен кӗлеп^е ӑшён^и ведение икё улӑм 
пӗр^и майлаштарса йанӑ. йккёмётп келен^ен ҫав- 
рашки патне тӑллапа сёрнӗ кӗденце патак илсе 
пырсан, улӑм пӗр^исем уййрӑлса кайаҫҫё. Кӗлен- 
'§е патакне тӑллапа мӗн ^ухлӗ ытларах сёрнё. 
мён |ухлё унта електрнтса ытларах пула!’, ҫавӑн 
^ухлё улӑм пёр^исем сарӑларах нараҫҫё,

Тепёр вӑрӑм хулӑллӑ кёлентрше ҫӳлӗлле ҫёк- 
десен, унйн улйм пёр^исем уйӑрӑлса кайаҫҫё. 
Мӗншӗнши ку? Епир ун патне електритсӑллӑ 
патак илсе пымарӑмарҫкё? — Ахал, еывлӑшрах 
електрнтса нур, ҫавӑнпа. Тймёр, пӑхар, йе ытти 
ҫавйн пек йапаласен^ен тунӑ хулӑсем електрит- 
сӑна питӗ аван пуҫтараҫҫӗ. Цирён панкӑ ҫумне 
ыайлаштарса Тӑратнӑ хула та, ҫавӑн пек, сыв- 
лйшри електритсаран хай елоктритсӑланеа ка- 
йа’Зг. Улӑм пёрт>исем ҫавӑнпа уйарӑлеа кайаҫҫӗ.

Санамалла: ҫакӑн пек туна |ухне, улам
пёртртсем пур ҫёрте те пӗрпёрин^ен пёр пек 
айакка уйӑралса каймаҫҫӗ. Аслатиллё ҫӑмӑр умён, 
йе ун вӑхӑтӗнтзе вёсем питё айакка уййрӑлса 
кайаҫҫё Сывлйшра електрнтса ун т,у\не хут- 
шӑнцёран вал. Ҫӳлёрех, тата ахал, те, електрн- 
тсӑ нумайтарах, ҫёр ҫумӗнущ пек мар (Ҫаван- 
па епё: вӑрам хулаллӑ кёлен^ене ҫулелле ҫёкле- 
сен, терӗм паҫӑр).
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Оывлӑшра ҫӳлте пух&ннй електрнтса хӑй 
пуррине нийепле матшинсӑрах систерет.

Електритсй вӑл шыв пек те, кас пек те мар. 
Ҫук. Вал хӑвата курма, йе алла илме пулайрас 
ҫук Атиша та, ҫавӑн пек, курма та, алла илме 
те ҫук, мёншёи тесен ӑша та—хават. Ант;ах вёри 
кунсент;^ сывлаша ашӑ нухӑнат; пёр пудне вута 
хунӑ тимёр хулаыа та вёри пуханаГ. Електрнтса 
та давӑн пек, сывлашра, тимёр хулёра, сёркё^ре, 
самалара, кӗлен^е патакра пуханаЕ

Ахрикпа Америкре хаш выранта, ҫӳлӗ 
тусем динт}е типе вахӑтра електритсӑ питё нумай 
пуҫтарӑнаТ, сывлашра а н р х  мар, кирек мён йа- 
палара та: дынсен^е, выл^ӑх^ӗрлёхсен-ҫе, т. ы. йа- 
паласент,е те пудтаранаЕ

'Галлана сёрнё сёркёц дамйл Йаиаласене хай 
иатнелле туртса илсе дынйдтарна пек, унта вара 
ҫын кёпи, ӳт)ёеем те хай ҫумне пётӗм ҫамӑл дӳп- 
дапа, тусана туртса пледдё. Кёлен^е ашён^и па- 
хёр хула вёдне лартна улам пёрт}исем саралса 
кайна пек, ҫын ҫӳҫёсем вирелле тӑраҫҫё. Лаша 
ҫилхисене, хӳриеене мёнпе те пулин перёнсенех 
ҫӑтарҫатёр та йалтёрйалтӑр ан^ах таваддё. Хаш 
сын пудо тар6н§е вут хёлхемё курӑнса ҫӳрет, 
аллисене д|лелле ҫёклесе, иӳрнисене тармаклан- 
тарса таратсан, иӳрне вёдсен^ен хёлхем тухма 
пудлаЕ Ҫак пӗтӗм—ҫӑтӑрҫатӑр, йӑлтарйалтӑр 
гаврашё електритсӑран пулаЕ

Авалтанпах сӑнана дынсем: карай йуписем 
вёдёнт,е. пашне тарёптрт патаксем вёдёнце. салтак-
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сен штыкӗсем вёҫёнтҫе тёмёекерле вут хёлхемӗ- 
сем курӑнаҫҫӗ. Хал, ӗнтӗ вӑл мёнле хӗлхемне ла- 
йӑх пёлеҫҫӗ. Аслатиллё ҫӑмӑр умён сывлӑшра, 
Ҫёрте, тӗрлӗ йапалара пухӑннӑ електритсӑ ҫамй- 
рӗ вӑхйтён§е ҫиҫӗмпе ант,ах ҫутатмасГ, 'цёлхен 
т>ӗлхен те курӑнат.

Пурин^ен ытларах, тата лайӑхрах ҫавӑн пек 
ҫӗлхесем тимӗр таврашӗи^ен тунӑ йупа тар&н- 
г$ен, йе хулӑ вӗҫёнрен курӑнаҫҫӗ. Ҫавӑн пек йупа, 
йе хулй вёҫӗи^е електрнтса ытларах пуханат те
се, паҫарах каларӑмарҫке, ҫавӑнпа т)ёлхесем унта 
ытларах курӑнаҫҫӗ те.

VII. Хранклин ҫӗленӗ.
170 ҫул ӗлёк, 1752-мӗш ҫулта, Америкри 

пёр ӑслӑлахҫа, Хранклип йатла ҫын, ҫиҫӗм 
мёнлине, аслатиллё ҫамӑр 'цухне сывлашра ^анах: 
та електрнтса пухана1’ши тесе, ҫавсене лайӑхрах 
пёлес тесе, шут тытнй. Уп ^ухне електрнтса хёл
хемё пёт>ёк ҫиҫӗм ][ккенне никам та пӗлмен. Ака 
хайхи Хранкллн мён гаухйш тытна.

Хай хут ат,исем тавакан пёлёт ҫпне йа- 
малли ҫӗлен туна вӑл. Хут вырапне трент]ереп 
туна хавшака хушшине пысӑк пурҫан тутар кар
па. Кӗтессисем патне ҫитг^е пахӑр пралукран 
темиҫептер йарапа йанӑ, варӑм хӳре ҫыиӑҫтарнӑ, 
тата р ах  ҫип ҫыхса йанӑ, ҫапла ҫёлен хатёр пул- 
Нӑ унӑн.



Ҫав ҫулхинех, ҫӗртме уйахӗн^е, аслатиллё 
ҫӑмӑр нӗл^ёсем хупхура пуҫтарйнса ҫӳренё 'цух- 
не, Хранклин ывӑлёпе уйра ҫав ҫӗлене йана. Се
лен питӗ ҫӳле кайнӑ. Ҫӗлен аври вӗҫне ҫйраҫ- 
ҫи ҫыхса йанӑ вал, ун ҫумне пурҫӑп кантра ҫых- 
нӑ та, ҫав кантрана йывӑҫ ҫумне кӑкарса хунӑ. 
Електритсӑ пӑхӑр йарапасене пухӑннӑ та, унтан 
аври тарах анса пӗтӗмпе ҫараҫҫине пухӑннӑ. 
Ҫӑраҫҫищрн урӑх ҫӗре електрнтса кайма пул- 
тарайманнине Хранклин пӗлнӗ. Електрнтса хёл
хемё пултӑр тесе, вӑл пӳрнине ҫӑраҫҫи патне 
илсе пынӑ. Анцах хёлхем куранман. Темиҫе хут 
пырса та, Хранклин хӗлхеме кӑларайман. Хытӑ 
хуйха ӳкыӗ вал. Акӑ хайхи ҫӑмӑр ҫума пуҫланӑ. 
Ҫӗлен хӑй те, аври те йӗпеннӗ пулсан та, ҫӳл- 
тех танӑ. Хранклин каллах пӳриине ҫӑраҫҫи 
патне ҫывхартнӑ. Ҫарасҫин^сн питӗ- хыта ҫа- 
тартатса хӗлхем тухна, пӳрне вӗҫне темёскер 
хыта тирнё. Ҫапла вал пӳрнине пёрре, пккё, те- 
миҫе хут ҫывхартса та, ҫарасҫнн^ен ҫатартатса 
хёлхем курӑнна. Хранклин хыта хӗпӗртенӗ; са- 
ваннипе унӑн куҫҫулӗ йухса аннӑ.

Мёншёнха вал ҫамар сума пуҫлацен ҫав 
хёлхем тухман? Типӗ сӳс кантра, нурҫӑн 
ҫип пекех, хӑй тарах електрнтса ҫул памас/Г. Са
мар ҫума пуҫласап, ҫӗлен кантӑри йӗпенсен, елек- 
тритса айала анса пӗтӗмие ҫараҫҫине пухӑннӑ.

Хранклин хай ҫӗленёяе айкашнӑ вахатрах 
Хрантсире икё аслалахҫасем, Романа Тали- 
пар, хӑйсем тӗллӗн: сывлашра електрптсӑ пур-и.



ҫиҫӗмпе електритсӑ хёлхемё лёрех-н тесе, пёлме 
шут тытна.

Рома та Хранклин ҫёленё пек ҫёлен туна, 
Хранклин сӳс кантӑраран туна нӑйав пекки тӑрйх 
нахӑр пралук антарнӑ; ҫыхассине те вал йывӑҫ 
ҫумне ҫыхса какарман, ҫӗре лартна шуҫ трупа 
сумне ҫыхна. Пахӑр йарапасен^ен електритса 
уралука кайнӑ, нралук тарах вара хай ҫӗре 
лартеа, ҫӗлене какарнӑ шуҫ трупана кайнӑ. 
Рома ҫак шуҫ трупа патне кирек мӗн йапала 
илсе нырсан та, електрнтса хёлхемё тухса тӑнӑ. 
Пӑхӑр пралук тӑрйх електритсӑ йёпе сӳс кан- 
тарана кайнин^ен те хавартрах, унтан та лайӑх- 
рах ^упаТ. Рома хӗлхемӗсем ҫавӑнпа Хранклинӑн- 
л,ен вӑрӑмрах тухеа тӑнӑ.

Хранклинпа Рома ҫёленӗсем ҫинцеи аслӑ- 
лӑхҫа Талипар нимён те пёлмен. Електритса хёл- 
хемӗи^ен ҫиҫӗм тӑвас шухӑша вӑл хайех, никам- 
еӑрах уйрӑм аспа тытна.

1752-мёш ҫулта, ҫу уйӑхён 10-мёш кунён^е, 
(Хранклинран маларах) Париш патӗн^и пёр 
нах^ара Талипар вун цалашлӑ тимёр йупа ҫёре 
лартнӑ. Аслатиллё ҫӑмар пёлё|ёсем пухӑнсан, Та
липар ҫав каштаран питӗ пысӑк хӗлхемсем ка- 
ларма пуҫланӑ. Сывлашра, йе аслатиллё ҫӑмӑр 
пӗлётӗн^е ҫав вӑхатра електритса нумай пулман 
нулсан, вӑл Талипар каштин^е те пулман пулӗтр 
л;ё; каштара електритса пулмасан,. унтан хёлхем 
те тухас ҫук.
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Кӗскен каласан: сывлашра електритса иур- 
ри иур йен^еы те курӑпаТ. Сывлашра та, пӗлёт- 
ре те, ҫынра та, пур ҫӗрте те електритса асла
тиллё ҫӑмӑр вӑхнтӗнтр, йе унӑн умён—нумайта- 
рах пулат. Ака ҫак електрнтса вара, тирпе сер
не келейки електритеи хёлхем йанӑ пек, пы- 
сак ҫиҫёмсем кӑлараС

Икӗ пӗлётри електритса хӑва^ё пӗрне пёри 
хирёҫ тухса тёл пулсан, вара икӗ пёлӗт хуш- 
шйн^е питё пысак хёлхем пек ҫиҫӗм куранаВ Пё- 
лӗтри електритсӑ хӑвауё пӗрлешнё т,ухне ҫиҫӗм 
ҫёрпе пӗлӗт хутттшин|е нулагГ.

Електритсӑллӑ пёлӗт ҫӳллӗ йывйҫ телёнке, 
йе ту, йӗ |иркӳ, йе ҫын тёлен^е пулсан, електритса 
ҫав йапаласем ҫин^е то пулат.

Ҫак икё електритса пӗрлешеҫҫӗ те, пёлӗтпе 
ҫав йапаласем хушшин^е ҫиҫӗм куранат. Ҫаваи 
'цухне: ҫынна, йе йӑвӑҫа аслати ҫапиӑ, теҫҫӗ.

Анг§ах сывлашра електритса пуррине кӑиа 
кӑтартнн сахал, вӑл мӗллерён, ӑҫтан пулнине 
пёлес пулаТ.

‘Ҫӗр ҫинуи сывлаш пихҫан та пёр вырӑнта 
тамаст. Акӑ ҫиле аса илёрха. Вал та сывлаш 
хускалнӑран пулат. Сывлаш вырантан вырана 
шуҫса ҫӳренё ’$ухне, пёр оийё теприн ҫумне, 
тинӗсрп, оккеанри шыв ҫумне, ҫӗр пи^ё ҫумне— 
сӗртӗнеҫҫё. Ҫапла сёртённёрен сывлӑгара’ елек
тритса пухӑнат. Тата малалла.

Оккеанри, тинӗсри, кӳлӗри, ҫырмари шывсем 
хёвелпе ашӑнаҫҫӗ. Ашанса пына майӗпе шыв
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нас иулеа сывлаша саланса пётет. Прехмай пас 
пулса тйнӑ майпё, сывлашра та пӑеепуе те елек
тритса тухса тйрат.

Сывлаша електритса тата ҫертеи те тухса 
тараФ. Ҫӗр ашён^е кирек хаш тёлте те елек
тритса иур. Вӗри тимӗртен сывлйша ӑшӑ кайна 
пек, ҫав електритса та сывлаша тухса тӑраУ.

Ҫапла ёнтё, електритса сывлаша сёртённё- 
реи, пас пулса тДн&ран пула!', тата ҫёртен тух
са тара-Р.

Ҫуллахи агаа кунсен$е, хёвел шыва хыта 
хёртнипе, сывлашра пас нумайлана-Г. Пас сивён- 
се, ҫӑралаР те, куҫа курнакан пёлёт пулса ка- 
йа-Г. Шыв пёса хавйрт кайса тӑнӑран нёлётсем 
електритсӑланеа кайаҫҫӗ. Еёҫ електритса пысак 
хёлхемсем пек ҫиҫём йама пуҫ-лаТ. Хёлхемсем питё 
хыта ҫатартатса, кёмсёртетсе пёлётсем хушшин- 
уе, йе ҫёрпе пёлёт хушшитгҫе ҫӳреҫҫё. Сака ва
ра аслатиллё уӑмар пула!',

VIII. Аелати.
Мёнши вӑл, аслати?
Електритса машшинёш]ен хёлхем ҫатартат- 

масар тухманнине пёлетпёр епӗр. Ҫиҫём вал 
електритсаи пысак хёлхемё, аслати -хыта еатӑр- 
татни.

Мёншён халё тата — машшинрен тухакан 
електритса хёлхемё те, ҫиҫӗм те сасхурасар ирт- 
се каймаҫҫӗ?



Сывлашра тутӑр сулласа пахсан, сывлӑш 
тапранса кайаг]г, тутар ластар, ластар тунӑ сасӑ, 
илтӗнет; ^апарккапа хытт&н ҫапсан, сывлаш тап
ранса кайат те, ^апаркка тпарт! тйва’Г; ҫинҫе ху- 
лӑпа ҫавӑн пекех хӑвӑрт ҫапсан, сывлаш каллах 
тапранса кайа1'те, хула шахи! тава'С Ластӑр лас- 
тар тунине, шарт тунине, шахи тунине пётём- 
пе саса теҫҫӗ. Кирек мӗнле саса илтнӗ т)ухне те, 
пирен тавра сывлаш шыв хумӗ пек хумханса 
дӳрет; унӑн хумӗ, щыва тул ӳксен шыв хуы- 
ханса кайна пек, сарала’Г, Хамар тавра епёр ша- 
харнине, ҫухарнине, ҫил вӗрнине илтетпёр, мӗл- 
шӗн тесен ун ^ухне сывлаш хыта хумханагГ; унан 
хумё пирён патра саса пулса ҫитет. Тӑмра ка
лана г|)ухне унӑн сассине епӗр карна хӗлёхёсем 
унталла та кунталла хавӑрт сулланса ^ӗтресе та- 
нараи илтетпӗр: хӗлёхсем т/ётренӗ майпе ’ сыв- 
лӑш та хумханма пуҫланат; сывлаш хумханат 
те, пирӗн хулха патне пырса ҫитет.

Сывлаш тгарён тавра мён |ухлӗ вайлӑрах 
хумхана')’, сасӑ та ҫавӑн '§ухлё хытарах илтӗнет. 
Тупӑран пенӗ т)ухне сывлаш вӑйлӑ ҫилре тинӗс 
хумханнӑ иек хумхана!1. Пашалтан персен, сыв- 
лӑш ун пекех хумханмасЛ’: ун рухнехи сывлаш 
хумне пысакрах дырма шывӗн хумӗпе танлаш- 
тарма пулат. Ҫаванпа вара тупапа персен, саса 
рӑтмалла мар хытӑ, хулхасене питӗрсе лартмал- 
ла мар плтёнет, ггӑшал сасси ун пёк мар. 1Шн- 
крав пек пӗрпёр йаытӑракан йапала илсе . сывлаш 
ҫук ҫӗрте шанкартаттарсан, епёр пимён саса та 
илтместпӗр. Ҫака тёрӗссине пёлме йавар мар.
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Ака ҫапла шанкрав пур: сехет йанй пек, ун 
машшинне тапратса йарсан, вал хӑйех шанкар- 
татаТ вара. Ҫав шанкрава ййвйҫ турилке ҫине 
ӳпёнтерсе та'5 хупна кёлеи^е калпак ӑшне лар- 
таҫҫё, унтп сывлйша машшпнпа каларса пуша- 
таҫҫё, вара шӑнкравй йаитӑратсан та,— йантаранй 
сасси илтӗнми пулат. К бленде калпак витёр 
гайнкрав сапаки сулланса тани те, сулланнй май- 
пе шйнкравне шаккани те куранаТ; анцах йан- 
транӑ сасси, калпак айӗш;о, сывлйш ҫук т;ухно, 
илтёнмест. 5 н йшне сывлйш кӳртсен, йалтраий 
сасси каллах илтёнекен пулаТ.

Мёл пур каланине аса илсен, електритса 
хёлхемё курапнй ^ухне, мёншёл саса илтённине, 
ҫиҫём ҫиҫеен, мёншён аслати сасси илтённиле 
ҫавйнтан ӑнланма ҫймӑл.

Електрнтса машпшнёнуен тух на хёлхем сыв
лаша хумхаитараТ, ҫавӑнпа ҫйтйр ҫатйр саса ил
тёнет. Аслатиллё ҫӑмйр пёлтён^ен тухнй ҫиҫём 
сывлйша тата ытларах хумХантараТ, сывлйш на 
перле иёлёт)ёсене хййсене те хумхантара,Т, ҫавӑн- 
иа епӗр ҫӳлтен сасартйк хытй сасй плтетпёр. 
Ҫакна—аслати тетпёр епёр.

Аслати пёрех майах пёр лек пулмасТ. Хйш 
’цухне кескен, хытй алтаТ; хйш ^ухне вйрйммйн, 
пёлёт ҫин^е темёскер куҫҫа ҫӳренё пек, кёмсёр- 
тетсе ҫӳрет. Астйвйрха, мёншён капла, пулаТ- 
пш вӑл?

Ҫӳллӗ тусем ҫинце кйшкйрнй сасй ахал, ҫӗр- 
те кйшкйрнй пек мар, хытйрах илтёнет. Пйшал
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сасси те унта темиҫе хут илтёнет, кёмсёртетсе 
вййлӑланса кайаВ Тинӗс уин^е уйар кун лйшал 
персей, хыта кбеке саса анцах илтёнет; ҫава са- 
сах, пёлётлё, йӑсӑрлан^ак ҫанталйкра темиҫе 
хут илтёнсе, вӑйл&лаиса пырса, 15-шср, 20-шер 
самант кёмсёртетсе т&раТ.

Сывлаш. саса илтёнмессерен, шыв хумё пек 
хумханат. Ҫӳлӗ тусем ҫин^е хумхаиса кайна 
сывлаш сарт ҫамкисем ҫино нырса перепет те, 
калла сирпёнсе, сывлаша ҫёиӗрен хумхантарса 
йара’Г. Ҫёнё хумсемпе каллах сасӑ илтёнет. Ҫӳл- 
лё тусем хушшин^е ҫавӑнпа пӑитал сасси пёрре 
персон темиҫе илтенет, кёмсёртетсе кайа!.. 11а- 
шал пёрре пенёрен пулса кайна сывлаш хумё, 
еитменнине тата пёр вйхӑтрах темиҫе сарт еам- 
кин^ен калла тапса, сывлаша ҫёнёрен хумхатса 
йама пул тара!. Вара темпҫе саса иёр'лешсе, нй- 
шал сасси пёринцен ахал, 5—6 хут хытйрах ил
тёнет. Тинёс ҫин^е те пёлётлё ҫанталӑкра ҫавӑн 
пекех пула!.

Еунта вара сывлаш хумё тат;ка пёлётееш;ен 
тапат, калла тапна майпе сасси те вара вӑйлӑ- 
ланса вӑрӑма кайат. Оакан пекренех аслати те 
варама тӑсӑлса кёмсёртетсе кайат. Вӑл та еаваи 
пекех сарт ҫамкинуен (сӑртсем ҫин^е пулсан), 
йе уамар пёлётён^ен кайалла тана! те, темёнэдеп 
кёмсёртетсе тарат.

Ч
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IX. Тата ҫиҫӗмпе аслати ҫин^ен.
Тупӑ, не пйшал пенине есир х&дан та пу- 

лии айакран астуни? Тёленмелле! Тупӑ, йе па- 
т а л  патён^е таракан сын вут тухнине те, пени 
сассине те пёр вахӑтрах илтет. Айӑкра таракан 
ҫын малтан тар тётёмё хушшин^е вут ҫуттиые ку- 
ра1\ унтан темиҫе самант иртсен тин, пенё сас
сине илтет. Ака мёншён пула!’ ҫак йапала. Ҫу- 
тӑ пирён пата питё хавӑрт, пенё вйхйт- 
ра пекех ҫитет, саса апла мар. Вал самантра 
100 ^алйша йахйн ан^ах кайа!. Ҫапла вара пи- 
рёнтен 480 'рлӑш ри тупӑран пени пулсан (вӑл 
ҫухрӑма йахӑн пула!, ҫухрамра 500'§алйш), сас
си унан пирён пата виҫё самантран тин ҫитет. 
вут)ӗ ҫуттине тупа ҫӑварне тухсанах куратпар.

Аслатипе ҫиҫӗм те пёр вӑхатрах пулаҫҫё, 
ан'цах кирек хӑҫан та пекех, малтан сиҫёмне ку
ратпар, унтан тин аслати сассине илтетпёр. Сой
дём хамар патАртах ҫиҫсен, ҫутйпа пёрлех кӗске, 
хытӑ аслати сасси илтетпёр. Ҫиҫӗм пирёнтен 
айакра ҫиҫсен,- аслати тзасси ун хыҫҫӗн темиҫе 
самантран тин илтӗнет. Ҫиҫём пирёнтен мён ^ух- 
лё айаккарах, ҫиҫӗм хыҫҫён аслати авӑтат^ен 
вӑхйт ҫавӑп т;ухлё ытларах иртет, сасси майперех, 
айаккарах илтёнет. Аслати алтмасар та ҫиҫём 
ҫиҫсе кайма нултарат. Ҫиҫӗмё пирёнтен питё ай- 
акраран, аслати сасси еывл&шра саланса кайса, 
пирён иата ҫитеймёнрен ҫапла пулат вал. Асла
тиллё ҫӑмйр вӑхатёп'!;е ҫакӑн иек сасӑсӑр ҫиҫём- 
сем курӑнкалаҫҫӗ.
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Аслати сасси оиҫӗм ытла айакра пулнйран 
ант,ах ҫитмесёр йулмаст. Аслати сасси РАл уй
дём тарашён'рен то килет. Електритса хёлхемё 
кёске иулсан, уатйртатассине те к&шт ант,ах са- 
тӑртатаг1', вйр&м . иулсан, хытӑ уёмёрлет. Аслатил- 
лё уӑм&р пёлё'1)ёсем хушпшнгре 'рас 'расах кёске 
ҫиҫӗмсем йалтйртатаҫҫӗ, пӗлётсеые хёрлӗ, йе шен- 
кер сӑнарлй уутӑна ҫутатаҫҫӗ. Ак ҫакй ҫиҫӗмсем 
вара вёсем хытӑ, сасӑ, кӑларсах ҫӗмӗрёлеймеҫуё, 
вёсен сасси уӗр ҫине ҫитеймест, ҫавӑнпа епёр 
ҫиҫёмне куратпӑр та, аслати сассине илтместпёр. 
Хйш рухне тата тепёр майлй пула'1’: аслати 
уёмёрлет, ҫиҫӗмӗ курйнмасГ. Ҫиҫессине вӑл уиу- 
месёр йулманӑх ёитӗ, анрах тарка иёлётсем хы- 
уёнре уиунӗскер, тарка пӗлӗтсем витёр, вёсен тёт- 
тӗмне уёнтёрсе пирён пата уитеймен

Ҫиҫӗм хыҫӗнт,енех аслати алтса йарат, тенёр- 
'рӗ енӗ. Хам таракан ҫёртеп ҫиҫӗм айакра уиурё- 
ш и текен ҫын ӑпа лайӑх пёлме пултарат. Алла 
сехет илес пула! те, уиуӗм хыууӗн миҫе саман- 
трап аслати сасси пирён пата уитнине астӑвас 
пула!’. Сасӑ. пёр самантра 100 ралйш кайа!. Сн
уём хыҫҫён икё самантран аслатийё алтсан, ва
ра ҫиҫӗм пирён патӑртан 320 ралйшра пула!, 
тӳр каласан, уиҫёмпе сехетлё уын хушшинро 
320 т,алаш пул а!.

Ҫуллахи йша кунсенре, таҫта айакра нимён 
сасхурасӑр ҫиҫӗм уиунине такам та курий цулб. 
Вйл вйхйтра пёлёт те таптаса, аслатине асйн- 
малли те ҫук. Ҫакан пек уиуёме тип ҫиҫдм теҫ-



ҫё, Таҫта айакра, 100 ҫухрӑмра йе тата айакка- 
рахра аслатиллё, вӑйлӑ ҫӑмӑр пулнӑ рухне пу
ла! ҫав тип уиҫём. Вӑл ҫӑмӑрӑи аслатине епёр 
илтместпёр, ҫиҫӗмне те курмастпӑр, ҫиҫӗм шуҫӗм- 
не, вӑл пӗлӗте ҫутатнине анрах куратиӑр. Ака 
ҫакна вара типӗ ҫиҫём теҫҫӗ.

X. Мӗкле еийен тӑват еиҫӗм.
Xйи1 рухне ҫиҫӗм ҫынна питё нумай сийен 

тава!, ҫиҫём сийонлет, аслати мар.
Ҫиҫӗм хӑрушӑ; ҫавӑнпа ҫиҫём сийенлемесёр 

ҫиҫҫе иртсе кайсан. аслатине хйраса кӗтсетймал- 
ла мар: антив, ҫёмёрӗлтӗр, хйлтӑртаттӑр, вӑл 
хӑрушӑ мар.

Ҫиҫӗм ҫёр ҫине укҫен йавӑҫа хуҫса, ватса, 
турпас туса пӗтерме пултара!, пӳрте, ҫурта, 
анкарти картине, утӑ кадаыёсене рёртее йама 
нултара!, пётӗм тимӗр, пӑхӑр, ылттӑы, кӗмёл, шуҫ' 
йапаласене пӗрле ирёлтерсе пӗҫерсе йама пул- 
тара!; ҫынна та, пур рёр руна та вёлерсе пйрах- 
ма пултара! вӑл.

Ҫёр ҫине ӳксе, снуём хайӑра та гаӑраытарма 
пултара!; вал иртсе кайнй ҫул ҫинре шӑраннӑ 
хӑййртан пёрре, йе томнее тӑрпа пулса вырта!. 
Ҫаван пек тйриаеено аслати уххисем тоҫҫё. Весен 
тӑрӑшӗ хӑш рухне 4—5 'ралӑша та ҫитет. Хӑ.й- 
ӑрла. нӳрлё вырӑита ҫаван пек аслати уххитемён 
рухлё тупнӑ. Ҫав тӑрпасем ҫаплипех пӗлӗт ҫин- 
рен ӳкмен, пысӑк електритса хёлхемё — ҫиҫӗм
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иртсе кайна ^ухне хӑйсемех пулса выртаҫҫӗ. Вӑл 
паллах. Ҫиҫӗм хййӑр пӗр^исене хӗртсе шӑран- 
тарса тӑрпа пек туса йухтара^. Ҫиҫёмӗ тӳптӳрё 
кайна пулсан, тйрпи те тӳрӗ пула!’. Ҫиҫём турат
ланса кайнй пулсан, тӑрпи те туратла пула!1.

Ҫаксене тпухӑшласан, ҫиҫӗмре мӗн |ухлё 
вёри пулнине куратпйр. Ҫынна, йе выдДхцёр- 
лӗхе аслати ҫапсан, вӗсене вӑл хытӑ пёҫерсе йа- 
ра1\ Аса илӗрха ҫавра ҫпҫӗы пӗр уын пӳрт- 
не кӗрсе, унӑн арӑмне, пёр хёрне вӗлернӗ тенӗ^- 

епё. Ҫав хӗрарамсене кайран п&хнй та, пё- 
рин хулнуҫҫи ҫнн^е тёттём кавак санла давра
ка ҫуннй вырӑн тупнй; теприн—умра, патентен 
ура патнелле пидсе гаывла хампӑсем хӑнарса. 
тухнӑ, пи^ёкуҫё кӑмрӑклансах кайыӑ.

Кунта акӑ самах майпе 18-мӗш ёмёрте Пи- 
тёрте нурӑнна пӗр йслӑлахда ниыӗҫ дынни ви- 
лӗмӗ ҫинт}ен каласа кӑтартаы.

Ку ёд 1753-мӗш ҫулта, у та уййхӗн 25-мӗш 
кунӗн|е пулнй. Астйваттӑри, унтан пӗр ҫулталйк 
малтан ӑслӑлӑхҫи хрантсус ҫыннн Талипар 10 т;а- 
лашлӑ тимёр шазда лартса аслатиллё ҫӑмӑр вйхй- 
тӗнт)е електритсӑ, хӗлхемӗ кӑларнӑ тенётщӗ. Вырӑе- 
сен ӑслйлӑхҫп ^аплй Ломоносовпа нимёҫсен хай 
падйр каланӑ ӑелӑлйхҫп Рихман, нкӗшӗ, дав Тали
пар пек туса пӑхас тесе, шут тытнй. Ҫаванпа 
вӗсем хӑйеен пӳртне вӑрйм.тимёр шал^а ларт- 
пӑ, унйн тӑрри мат^а витёр ҫӳлелле к&нгарса 
тӑнӑ. Ҫӑмӑр пёлӗ|ёсем нумай пуҫтарӑнсан, асла- 
тисем хӑлтӑртатма пуҫласан, хай птал^аран

Аслатипе Оиҫёя. 3



електритса хёлхемё кӑларас тесе, тнал^а патне 
пырса перёнсенех, аслати алтса йапӑ та, давра
ка ҫиҫӗм ту хна. Вал ытлашши хӑйуллӑ йслӑлӑх- 
ҫа ҫавӑнтах аҫа ҫапса вӗлернё.

Ҫиҫӗм т|ӗр зуна сапмассеренех вӗлермест, 
ант;ах ӗмӗрлӗх сийен туса хӑварат вӑл ӑыа, Сой
дём ленксе вилеймен ҫынсем х&шӗ хулхасӑр, ха- 
гаӗ ^ӗлхесӗр, хӑшё алсӑр, урасӑр, т>ӑлах пулаҫҫё. 
хӗшӗ тата ӗмӗрлӗхех картран сиксе, ухмаха йер- 
се йулаҫҫӗ.

Тата акӑ мӗнрен тӗлёнмелле. Аслатипе вил- 
нё ҫынсем хӑш ^ухне вилсен те, нумайрен кӳле- 
писене ун^ен тытнӑ пекех тытса тӑраҫҫё.

Пёрре тыр выракан 4 ҫынна, йӑвӑҫ айӗн^е, 
канса выртнӑ 'рух, аслати ҫапнӑ. Кайран вилли- 
сене тупнӑ '§ухне: пӗри аллин^е тапак ^ӗпётсе 
ларнӑ, тепри пуене хӑпартса т,авси ҫин§е вырт- 
нӑ, тата тепри йглттпне а^ашланӑ, тепри ӑна 
Ҫӑккӑр таткн пама хӑтланса аллине кӑнтарса та
на. Пур те л;ул пек хытса ларна. Тепре тата акӑ 
ҫапла пулна. Аслатиллё ҫамӑр вахӑтӗнце пӗр 
йуланут пыпӑ. Ҫыннине аслати ҫапса вёлернё, 
лаши йулнӑ. Ащ;ах ҫынни лаши ҫин^ен ӳкмен 
ҫапах, ланш ҫин^ех т,ул пек хытса ларнӑ та. ла
ши ӑна киле лартса пына.

Пёрре тата аслатиллё га мар хыҫҫӑн пёр 
аслати ҫапнӑ казака тулна;вйл. вилескер, ҫӑвар- 
не симӗс турат хыпса кайри урисем ҫин^е тӑнӑ.

Пёр вйхӑтрах ҫиҫӗм темиҫе ҫынна та вёлер- 
ме пултараТ; ҫапла туратлӑ сиҫӗм халӑх ҫине,
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йе кёту ҫине уксен. вилёсене вуншарӑн шутла- 
малла пулат. Пӗрре питӗ вӑйлӑ ҫӑмӑр хыҫҫӑн 
аслати тӑватсёр ҫнрём ҫ-ит, такана, тата вӗсене 
кётекен хӗре вёлернӗ.

XI. Сиҫёмрен мӗнле упранае?
Ҫиҫӗм хӑруша та. ант,ах вӑл ҫынна сайр» 

вёлерет. Ҫавйнпа аслатиллё ҫӑмӑр вӑхӑтён^е ыт- 
лащши хӑрасах тӑмалла мар. Ҫапах та сыхлана- 
рах парсан кансӗрлемест. Аслати вахӑтён^е хӑ- 
ранипе ҫынсем, сыхланас тесе, хӑйсене хӑйсем 
сийенлемелле май туса пыраҫҫӗ.

Нихҫан та манма йурамасТ: аслати кӑл ду
ле йапаласене—йӑвӑса, ^иркӗве. патпнеие, ду
ле тусене—ҫаиат; тата астӑвас пула! ҫцҫёме хӑй 
патне пур йапала та пёр пек туртмаст, пур йа
пала виттёр те пёр пек хӑвӑрт ҫӳремест вӑл. 
1Пыв, тата тёрлё тимёр таврашё ӑна пурин^ен 
лаййх туртса илет. Сакантан малашне ёнтё пи
рён мён пёлмелле? Ака мён: аслати ҫӗмёрӗлнё
вахатра нпхӑсан та йӑвӑҫ айне тама йурамаст, 
мёншён тесен, унта аслати таса уйхпртшгрзп оа- 
малтарах ҫапма иултарат, аслатиллё ҫӑмӑр ҫывхар- 
нӑ 'цухне, еӳлё тусем снижен, сӑрт ҫамки ҫин^еи 
хӑвӑртрах сӑрт айнелле аима васкас пула! 
Аслатиллё ҫймӑр вӑхатёнт,е цирку тӑрне улӑха- 
кан ҫынна, ҫитменниие тата т̂ ан * ҫапса таракан 
ҫы-нна, хӑй ӗҫне пӑрахса, айала анма хушатӑн 
епё; ҫӳлё |иркӳ тӑрӗшр, тата електритса тур-



такан пахӑр ^ан патӗн$е аслати ҫапса вилме пн- 
тӗ ҫӑмӑл. Утӑ ҫулнӑ ҫёртрен, уйран, вӑрмантан 
аслатиллё ҫймйр вахӑтӗн'§е таврйнас пулсан, вара 
ҫурла, ҫава, тимёр кёрепле, пуртӑ, крепук тав- 
рашне, тата тимёр таврашлё кирек мён йапала- 
на та хйвӑртрах хыпалансах айаккалла ывӑтса йа- 
рас пула!'.

Уйра, урамра, килкартин§е те аслати в&х&- 
тён'це пуҫтарӑнса тама йурамаст, мёншён тесен 
ҫиҫём ушкана лайӑхрах анма пултараТ, нӗр ҫын 
ҫине апла мар.

Тулта аслати ҫӗмерёлнё §ухне, пӳртре те 
кӑшткашт астукалас пулаТ.

Кёрӗктйлӑп айне, нитекуҫа ҫытар ашнеллё 
хёраса пытанасси, йе сак айне, сӗтелпукан 
айне пытанасси те кирлё мар. Уншӑн уйрйм си- 
йен пулмаст те, усси те ҫук: сасартӑк хӑраса
ӳкми ҫынсем валли кулма а н р х  вал. Кймака 
ҫине иытанма, камака тарпи патнелле пыма йу- 
рамасГ: електритса харйм витӗр питё лайах ка- 
йагГ, ҫавӑнпа унта ҫиҫӗмрен хйтӑлас ҫук. Ун $ух- 
не '5ӳре§есене, алйка уҫа таратсан та аван мар, 
вёсен тимёр хӑлапӗн^ен те тытса тама йурамасТ. 
Мӗнле те пулин ҫпҫӗм пӳрте кӗрсен, хӑй валли 
тухыа ҫӑмӑлтарах еул шыраТ; тимӗр таврашӗ 
електритса хӑй витӗр питё лайӑх йанине ӗнтё 
есӗр пёлетӗр, -ҫаваниа тимӗр, йе нахӑр хӑлйп- 
еем патенте ^асрах аслати ҫапма пултараГ.

Ҫынна ҫиҫӗм лекнё пулсан: вилнех ку, те- 
мелле мар. Тен вал ӑнсар пулса йаварланса выр-
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та4? Ҫавйнпа ӑна малтан тана кӳртме тӑрйшае 
дула!. Унӑн ӳтпе малтан сивӗ шывпа сапае пу
ла!. Пӑрлӑ шыв пулсан, тата лаййхрах. Ҫакан 
лек туеа пйхсан тин ҫын виллипе цёррине пӗл- 
ме пула!.

ХП. А елатине пӑраканӗ.
Америкри р и л а  Хранклин, ҫиҫӗм ҫав елек

тритса хёлхеммине иӗлсен, пӳрте, ҫурта, г§йркӳ- 
сене, прахут таврашне ҫиҫӗмрен хӑтармалли май 
тупна. Ёлӗкренпех сӑнанӑ: пӳрт патӗн^е ҫӳлё 
йӑвӑҫ пулсан, аслати пӳрте ҫапман, ҫав йӑваҫа 
ҫапнӑ. Ҫавӑн пекех, темӗн $ухлӗ курнӑ: аслати 
^иркӳн ^анлӑ ҫӳлӗрех пуҫне ҫапа!, |и  р р к ӳ  |и -  
перех йула!. Ҫапла вара ҫӳллӗ йавӑҫ, -рркӳн 
’§анлӑ пуҫё, ҫиҫёме хӑйсем витӗр йарса, йунашар 
ларакан ҫуртйӗрсене хӑтарва.

Аслатине мӗнле те пулин кил-ҫуртран пар
са йама май килместши ҫавӑн пек? Май килет. 
Дела Хранклин р  малтан туртса кӑларна ҫак 
йапалана: тимёр шал^а тунй та. вӑл 1760-мёш 
уулта пӗр тӑла хуҫин пысйк п ӳ р р  тӑррине ларт- 
нӑ. Вал щал^а аслатине пӑрса йамалла пулнӑ, 
ҫаванна ана аслттте ппракан тенё. Ҫиҫӗме па- 
раканӗ тенӗ пулсан тӗрӗсрех пулна пулӗцӗ вал, 
мёншён тесен вал ҫиҫӗме иӑрса йара!, аслатине 
мар.

Мён тӑва!ши вал, аслатийе пӑракан? Ҫиҫё- 
ме хӑй патнелле туртса илсех таратши вал?
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•1)йнах та аслатипӑраканлё пӳртсем таррин- 
$е нихҫан та ҫиҫӗм ҫиумест; 'ҫиҫ-ӗм еиеес елек- 
тритсана вӑл т,ӑнласах туртса плот.

Ана вӑл мӗнле тунине астӑвар хале ака. Ас- 
датипйракан шалмана ана 3—1 ралаш тӑрӑшё. 
РА  не 2 тунм сарлакӗш таваҫҫӗ. Ҫӳлти шӗвёр 
вӗҫне тутахасрап ылтӑнланӑ пӑхӑртап тӑваҫҫӗ. 
Ҫав ша.ррана пӗриӗр пӳрт тӑрне хытареа ларт- 
саи, ун айал вӗҫне пралук кантӑра сыпаҫҫӗ Ҫав. 
пралук кантрана темиҫе тимёр, йе темное пӑхӑр 
пралукран хытӑ йаваҫҫё. Вал пралуксене лайӑх 
еӑмалалаҫҫӗ. Ҫапла лайӑх майлаштарса ҫитерсей, 
ӑна малтан пурт тӑрринре, унтан пӳрт айаккин- 
ре темное ҫӗртен хытараҫҫӗ те. айала. ҫёр тине 
ҫитех антараҫҫё. Унта вара пралук&н айалти вёҫ- 
не шывлӑ пусса (ҫӑла) антарса йараҫҫё; килкар- 
тинре вӑл ҫук пулсан, ҫёр кӑмрӑк тултарнӑ, 2—3 
ралӑш тарӑнӗш лакӑма антарса йараҫҫё. Ҫёр кам- 
рӑкӗ пулмасан, йӑвӑҫ кӑмрӑкӗ те йурат. Ҫапла 
аслатийе пӑракан хатӗр.

Ака вал пурт тӑронре хӑй вӑине кйтартас 
вӑхйта кӗтсе тйрат.

Ҫӳлте аслатиллё ҫӑмӑр пӗлёрӗсем пуҫ-таран- 
на. Унта та, кунта та ҫиҫӗм йалтӑртата!. аслати 
кӗмсёртетет. Ҫиҫём ытларах ҫиҫме пуолат. Ака. 
нӳртрен айакрах та мар, пӗрре. иккӗ сиҫём ӳк- 
рӗ, Т)ӳрет;е кантӑкӗсем аслати хыта алтнипе рб- 
тресе карӗҫ, асарписер ҫймӑр пуҫланса кайрё. 
Пӳрт нимӗн хӑрамасӑр ларат: ӑна аслати пӑра- 
канӗ сыхлат. Пӳрт тӗлӗнтщ пӗлётри електритса



хӗлхемне йараймаст. Мӗншӗнши ку? Мӗн §а- 
ра!ши йна? Акӑ мӗнле йапала кунта. Ҫӗрти 
електритса пусаран пралук тарах, унтан шалда 
тарах хӑпара!. Ылтӑнланӑ веҫӗ тӑрӑх вӑл пё- 
лӗтри електритсӑна хирӗҫ тухса тара!. Майпе, 
сиск€1г§ӗксӗр ҫӑмӑр вӑхӑтӗн^е сывлйша тухса 
тӑрса. вӑл пӗлётрн електритса аллиуринцен ҫых- 
са, сӳнтерсе. пӗтерее пыра!; пӗлӗтре ҫиҫӗм ҫиҫ- 
мелӗх електритса пухӑнаймаст, Аслатипараканне 
хӑйне ҫапсан сийен уук. пӳрте уншӑн нимӗн те 
пулмас!: аслатипӑраканӗ витӗр ҫиҫӗм тӳрех дё
ре анса кайат ҫеҫ. Ведении пӑхӑр, тимӗр шалг  
§а, пралук кантра, лакӑмри камрӑк, пусӑри шыв 
електритсӑпа хӑйсем витёр питӗ лайӑх йараҫҫё. 
Ҫисёме те вара вӑл пёлӗт дин$ен дӗрелле антарса 
йарат. А н |ах аслатипйраканне лайӑхрах тӑвас 
пулат. Унсӑрӑн ун усси те ҫук. Наг§ар туни вӑл 
дуккшгҫен те харушӑрах. Лайӑх аслатипӑрака- 
нӗ тесс ака мёнлескерне калаҫҫӗ: унӑн шӗвёр 
иёҫӗ тутӑхмай, ш зл/р тёрӗс. пралук кантриае 
йака еамалаланӑ, шалуҫине лайӑх дыпӑҫтарнӑ, ла- 
кама, пе пусса ӑна лайӑх антарса вырнадтарнӑ.

Ҫапла ёнтё епир аслатипе ҫиҫӗм мӗн ик- 
кенне пӗлетпӗр.

Ҫидӗм вӑл електритсӑн нысӑк хёлхемё.
Аслатийӗ вӑл ҫиҫём еывлӑша хумхантарса 

йанӑран пулат.
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