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УМЕНКАЛЛВ.

Пирӗн Раҫҫей, историре хали^ен пулман 'ҫаплӑ вӑ- 
хӑтра— ревоЛ)утси вӑхӑтӗн^е пурпат.

Пирӗн октапӗр ревоздтси вӑл ӗҫхалӑхён класне— 
рабо^исемпе хрес^енсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатас, лайӑх- 
латас тесе тӑрӑшат.

Реводутси хӑйӗн $и малтанхи ӗҫӗсене туса потерло: 
дворянсемпе ҫӗрудпу§ӗсем пётӗм влаҫа хӑйсен аллшгр 
тытса ӗҫхалӑхне пусмарлакансем, халӗ ҫук ёнтӗ, вӗсем 
малашне те пулмӗҫ. Капиталпа ҫапӑҫас ӗҫ пӗтмен ха, 
вӑл ӗҫ 'р с ах  пӗтеймӗ тӗ, аггрх капитала ӑна лайӑхах 
амантнӑ, ҫавӑнпа та вӑл ёҫхалӑхӗн хулпуҫҫищен ӗлёкхи 
пек уртӑнаймаст.

Хресҫенсем, ӗмӗртенпех ҫӗр хӗсёкяе аптӑранӑ; ре- 
во^утси вёсене улпутсен ҫёрӗсене туртса илсе па^ӗ, 
хресценсен, ҫӗрсене ҫӗнӗ йӗркепе валеҫес ӗҫ те ӑнса 
пырат. Ҫавӑнпа та хал>хи хрестэенсем, цухӑн, выҫӑлӑ- 
туталлӑ пурнатпӑр тесе ӳпкелени, пире лайӑх пурнӑҫ 
тума ҫул памаҫҫӗ, тени— выранлӑ, мар. Халӗ хресценён 
хӑйне валли телейлӗ, ҫителӗклӗ пурнӑҫ тӑвасси 
хӑйӗн^ен килет. Ан^ах, ҫавӑн пек пурнӑҫа вӑл, 
хӑйӗн хуҫайствине ха^хи пекех илсе пырсан, револ,утси 
пулса иртсеп те кураймӗ. Епӗ паҫрах каларӑм, ревоф- 
утси хрес^енсене кирлӗ ӗҫне туса петсрцё; вӑл хресден-
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сен ӑсхакӑлне, ӑслайлӑхне нупласа таракан усал тӗ- 
тӗме салатса йарса, вӗсене ҫӗнӗ йӗркепе, ҫӗнӗ шухӑшпа 
ҫёнӗ пурнӑҫ тума—-йалхуҫайстви ӗҫне наукӑ вёрентнӗ 
пек илсе пыма хастарлӑх та ирӗк те па^ӗ.

Йалхуҫайствине ҫӗнӗ ҫулпа йарса вӑйлӑлантарас 
ӗҫре пире хресрнсене хутте хӑҫан та наукӑ анцах 
пулӑшма пултарат. Ҫавӑнпа та, хрес^епӗн хӑйӗн ху- 
ҫайствине лайӑхлатас тесен, йалхусайстви наукин^еп— 
агрономсен^ен, йаланах пулӑшу ыйтмалла.

Йалхуҫайстви ёҫне, наукӑ пек пур йенцен те, пӗлес 
тесен, пит нумай ҫул вёренес пулат, анрах пире вӑхӑт 
кӗтмест. Ҫавӑнпа та, ҫав ӗҫе вӗреннӗ ҫынсен, специа- 
лиссен. хӑйсем ха.т, мён вӗрентме пултарнине ҫӗр ёҫле- 
кенсене каласа ӑндантарас пулат; кашнӑй шухӑшӗсене 
хресрен халӑх хушшине сарас, халӑхӑн йалхуҫайствӑ 
ревофутсине туса иртерес тесе ӗҫлес пулат.
Епӗ ҫырнӑ кёнекесен’р  вопроссем вӗсем пурте ҫёрёҫне 
тунӑ 'йухне (практикӑра) кирлӗскерсем, ан^ах ҫапах та, 
вёсен никӗсӗ— агрономи наукийех пула!, Епё хам кӗ- 
некесене пурне те, хресценсем хуҫайствисене лайах- 
латма хӑйсем шухашлат^ёр, вбсене ҫӗне, тӗрёс ҫулпа 
илсе п ы трр , тесе ҫырнӑ. Ан^ах, ҫав ӗҫҫене хӑш вы- 
вӑнта мёнле, хӑҫан, мӗншӗн ҫапла йе капла тумал- 
лине хрес|енсене вырӑнти агрономсен каласа вӗрентес 
пулаг.

А. Зубрилин.



Ана ҫинце ҫаран ӳстерме- 
сен—тырпулӑ тӑваймӑн.

I.

КУРӐКПА ТЫРПУЛӐ.

Ӗлёк авал, вырйс патшалӑхё пуҫлана^енех, вы- 
рӑссем ха.^хи Палтти тинӗсӗн леш йен^е пурӑнакан 
варяксене (варяги) акй мӗн каланӑ:

«Пирӗн ҫӗр аслӑ та пуйан та: есӗр, пирӗн пата пу- 
ҫлӑх пулма, пнре тытса тӑма килӗр», тенӗ. Вӗсем ыух- 
танпи тӗрӗсех.

Ҫавӑнтанпа ӗнтӗ пин ҫул ытла пртрӗ...
Мӗнпе мухтанма пултарӑпӑр-ши епӗр, ҫав авалхи 

ҫёр ӗҫдекен славянсен ӑрувӗсем (йӑхӗсем)? г]]ӑнах та, 
пирён ҫӗр вӑл ёлӗкхин^ен тата темён рухлё аслйланса, 
сарйлса кайрӗ: хёвеланаҫӗн§ен хёвелтухӑҫнелле вӑл 
10 пин ҫухрӑл 'ҫӑс&лса выртат, Палтти тинӗсӗн^ен 
пуҫласа Кам^аткӑпа Паппун тинӗсёсеы патнех пырса 
перӗнет, унтан тата ҫурҫӗрти Пйрлӑ тпнӗсрен пуҫласа 
кӑнтӑрланалла, 3 пин ҫухрӑм сарӑлса кунӗн.-ҫӗрён 
хёвел айӗн^е пиҫҫе выртакан Капкаспа Крӑма та ҫавӑрса 
илет.

Епёр, Раҫҫей халӑхӗ, мӗн пур ҫӗрӗн ултӑ пайӗн^ен 
пӗр пайне йӑшӑнса тӑратпӑр. Ан^ах пирӗн аслӑ ҫӗр 
авалхи пекех тутй, ырӑлӑхлй-ши?

Ҫак ыйтува хнрӗҫ пирӗн хурланса «авалхи пек ыар» 
тесе ирӗксӗрех калас пудат.—Епӗр пурс&мӑр та пӗлег-



пёр: ҫак иртнӗ ҫулсен^е Раҫҫей тырӑ пулман пирки, 
пит асаплан^ӗ, нумай кёпёряесен'р халӑхсем тӑрана?- 
рен ҫийаймаҫҫӗ, вӗсене пулӑшмашкӑн правиттӗлствӑн 
мӗлйунӗпе укҫа пӗтерес пулат.

«Ҫакӑн пек пурӑнӑҫ патне мӗнле пырса перӗнтё- 
мӗр-ши епӗр?».

Калаҫҫӗ: ҫанталӑкӗ на^арлащӗ, ҫёрӗн сёткенӗ пӗтнӗ, 
теҫҫӗ. Р>ӑл тӗрӗс хут. Анрах ак ҫакна манма йурамаст: 
й с п а п ӗ л ӗ м л ӗ х  аллин^е, ҫанталӑк ҫёр ёҫлекенӗн 
$и лайӑх йулташӗ пулма пултараг, ҫёр ӗҫлекене вӑл 
апат ҫимӗҫ те пара!1; вӑл хӑйӗн ырӑлӑхӗсене ҫийалтан 
ҫийала кӑларса ҫав ырӑлахсен^ен мӗнле усӑ курас 
тенӗ, ҫав май усӑ курма ирӗк парат; ан^ах пӗлӗм- 
лӗх ҫук ҫӗрте, тата ӗҫлеме пёлмен, пикенсе ӗҫлемен 
ҫёрте ҫав ҫанталӑк вӑл амаҫури амӑшӗнрен те усал пу
ла'?, ҫӗр ӗҫлекене вӑл пур йен^ен те инкек кӑтартат, 
ӑна пёр минут та канӑҫ памас?.

Раҫҫейре, (ытти ҫёрти пекех), ҫанталӑк ырӑдӑхӗсене, 
етем пырса илсе пӗтерег§енех, пухса сыхласа тӑнй.

Ӗлӗк, тендере халӑх сахал пулнӑ рухне, кашни ҫын, 
ӑҫта вырӑн йышӑнас кнлнӗ, ҫавӑнта вырйнаҫнӑ; пӗр 
татӑк ҫӑкӑршӑн нумайах шухӑшламалла пулман. Тутӑ, 
хура тӑпра ҫин^е пур йапала та, кӑвас хӑпарнӑ пек, 
кашласа ӳссе хӑпарса кайпӑ, сухапуҫӗпе кӑшт ^ӑр-рар 
шӑйӑркаласа тухнӑ теҫеттинрен 200— 300 пӑт тырӑ, 
(пи^ке пек сарлака, кӗленце пек патрак пӗрцӗллисем) 
илнӗ; улйхсенце, ҫаранлӑхсен^е курӑксем пёр 8— 9 ерне 
хушшин^е пӗр 'ҫалӑша ҫитгщен ӳссе, ахӑрса кайнӑ; ҫа- 
в&н пек курӑксем хуш ш инр кӑнтӑр йен^и касаксем1 
вирӑс ҫёрне тискер тутарсен ортин ҫарёсен^ен сыхаӑнл



рухне, х&йсен тёлӗнмелди лашисем ҫинрен анмасӑрах 
пытанса тӑма пултарнӑ.

Ҫӗршыв ирбк, ҫарансем хӑватлӑ пулнӑ пирки пирӗн 
тӗрлӗрен. лашасем— 100 шер пйт туртакам питтуксем 
(битюги) хыт рупакан рыссаксем, рерккес вырӑхӗсем, 
вӑрӑм хӳреллё тем м&нӑщ сурӑхсем т. ыттисем. пулса 
кайнӑ. Ҫаранлӑхсем, ҫтепсем (уйсем) утӑ-курӑк йышлӑ, 
селём пулнӑран вы.рӑххисел те лайӑх пулнй. Пит аван, 
канлӗ, тутӑ, ырӑ курса пурӑннӑ ӗлӗкхи халйх...

—  Нумай пулат-ши вӑл самана иргни?!
—  Ҫук, нумайах мар: пӗр 50— 60 ҫул анрах иртнӗ.
Ӑҫта кайса кӗнӗ ши ун рухнехи ырӑлӑхсем кӗске

вӑхӑтра?
Мӗнле вӑл апла пӗр 50— 60 ҫул 'хушшинрех, ҫтеп- 

сем те пӗтнӗ, питтук— дашасем те, украйнӑри (кӳле- 
кен) кӑвак вӑкӑрсем те пӗтсех ҫитеҫҫӗ, тата Дон йенри 
тӗрлӗрен илемлӗ лашасем те кёрнексӗрленсе пыраҫҫӗ?

Мӗнле пулса кайрӗ ха вӑл пйхаттир пек халӑх 
выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑнасси, пӗтес йенне кайасси?

Ҫав ӗҫсем ак мӗнле пулса пырӗҫ: ҫтепри халӑх 
йншлӑланнӑҫемӗн йышлӑланса пынӑ, Раҫҫей варёное, 
Мускав таврашӗнре ӗнсе пурӑнакан халӑхсем пурте 
ҫавӑнталла, кӑнтӑралла тапнӑ.

Раҫҫейӗн кӑнтӑр йенӗ пит рас халӑхланса кайнӑ. 
Ҫӑвар шурӗ унта кунсерен анрах мар, сехетсеренех 
хутшӑнса пынӑ. Тырпулӑ илес тесе унти ҫеремсене 
нумайран нумай сухаламалла пулнӑ. Тыр&пулӑ унта 
темиҫе ҫул таранрренех пӗр вырӑнтах пит лайӑх нулнӑ, 
мӗншӗн тесен тӑпра темиҫе пин ҫул тӑршшӗнре пит 
лайӑх сӗткенленсе ҫитнӗ. Унтан вара ҫӗр нарарлансап



кайран, йна ахалех хӑварнӑ, курӑк ӳсме пана, тырпу- 
лӑсене вара урӑх ҫӗре, суха-пуҫ перӗнмен ҫӗре акнӑ.

Ҫавӑн пек йӗркепе ҫӗртен усӑ курассине вара тап- 
тав йӗрки (залежная система) тенӗ, нарарланса йулнӑ ҫӗр 
каллех тыр лайӑх паракан пулассине унти халӑх ҫанта 
лӑкран анрах кӗтнӗ, ҫынсем, хӑйсен ҫӗрёсене лайӑхла- 
тас тесе никӗн те туман.

Л прах курӑк тымарсем карса илнӗ ҫтеп ҫӗрне суха- 
пуҫӗпе нумайах сухалаймӑн. Ҫавӑнпа та «сапан» йатлӑ 
акапуҫ (йӑвӑҫран) кӳтрем, ҫавӑрнӑҫҫӑрскерне шухӑшла- 
са кӑлармалла пулнӑ, ӑна сакӑр вӑкӑр та аран тапса 
туртнӑ.

Ҫавӑн пек акапуҫҫене ҫтепсем парӑнрӗҫ.
Впҫ аршӑн ҫӳллӗш курӑклӑ ҫтепсем ҫинре тулӑсем 

курӑнса, хӑйсен ылттӑн пураххисене ҫӗре перӗнерренех 
усса ларпӑ.

Тепёр 30— 40 ҫултан ҫав сапан йатлӑ акапуҫ ҫте- 
псене йӑлтахка пӗрех хирсе тӑкнӑ.

Ҫӗрсене пит хытӑ сухаланӑ,— сӗткенленмешкӗн ирӗк 
паман, ҫёрен пӗр канмасӑр тырӑ ёрретсе тӑмалла 
пулнӑ.

Ҫӗрӗн вййӗ хавшасах пынӑ. Тулӑ сахал пула пуҫ- 
ланӑ, ирӗксӗрех вара ырашпа сӗлё акмалла пулнӑ. 
Анрах вӑл тырсем те, ҫёрӗн йулашки сӗткенне ҫӑтса 
йарса, нарар пула пуҫланӑ.

Кӑнтӑр йенре хура тӑпраллӑ ҫёр ҫинре 'пурӑнакан 
хресренсем хайсен ҫтепбсене сухаланӑ вӑхӑтра, ҫурҫср 
йеире те ҫавйн пек ӗҫҫемех пынӑ. Кунта ҫӗр ёҫлекене 
ҫерем мар хӗвел ҫути кӗреймен сӗм вГфмансем кансӗр- 
ленӗ. Ҫав вӑрмансемпе кёрешмешкӗн ҫӗрӗҫлекен пур-
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тӑпа та вутпа та тухнӑ. Виҫӗ хӑлаҫа аран шӑнӑҫакан 
хырсем, рраш сем  вара вутра кӗрлесе шатӑртатса ҫуйса 
кайнӑ; шурӑ хурӑнсем те хӑйсен тутлӑ куҫҫулӗсене 
шарлаттарсах йухтарпӑ, пӗр хёрхенмесӗр вӗсене нӳрӗ 
ҫӗр ҫнпе каса каса пӑрахнй. Вара ҫав ҫунӑк тунката- 
сем хушшпне ыраш, йӗтӗн, урпа, сӗлӗ тата ыттине те 
ака пуҫланӑ. Малтанхи ҫулсен^е тырпулӑ кунта та пит 
лайӑх пулнӑ, ан§ах кайран, ■рлай ҫулсем иртсессён, 
ҫёрбн пуйанлӑхӗ, сӗткенӗ сахалланнӑ та, тырпулӑ на- 
^артан на$ар пулса пынӑ. Ҫӗрӗҫлекен тыр акмашкан 
тепёр вырӑна куҫнӑ, малтанхи уйӗсем (хирӗсем) унӑн 
вӑхӑ^ӗпе каллех вӑрман айне пулнӑ, ҫут ҫанталӑквара 
ҫӗрсене тепӗр хут пуйтарнӑ. Анцах вӑл вӑрмансене, 
вӗтлӗхсене нумайах тӑратман, каллех ҫунтарса пӗтернӗ. 
Вӑрмансем сахалланнӑҫеыӗн сахалланса пынӑ, ӗлӗк ҫын 
пыман 1}ӑтлӑхсем вырӑщ е усал ҫӳҫесем, ӑвӑссем, ҫирӗ- 
ксем ан^ах йулнӑ.

Ҫавӑн пек йӗркепе ҫёртен усӑ курассине «вутпа 
ӗҫлес йӗрке», тенӗ.

Ҫӗре тырпулӑ лайӑх паракан тӑвас тесен ватӑ ййвӑҫ- 
ҫене мар, хунав вӑрмансене вӗтлёхсене, сухалагҫеп пӗр 
ҫул малтан касса йарса типӗтсе ҫунтарса кӗл хӑ- 
варнӑ. Ҫавӑн пек йӗркене вара «ҫёре йӑвӑҫ кёлӗпе - 
тутӑлантарас хуҫайствӑ», тенӗ. Вӑл ӗҫе вӑрман нумай 
вырйнсен^е: Волоктӑ, Арханкӗлск, Кострома кӗпёрнн- 
сен^е тата Ҫӗпӗрте, халӗ те тӑваҫҫӗ.

Ҫапла ӗҫлесен тырпулӑ та ыттн те малтанхн ҫул- 
сещ е пнт лайӑх пулат, ан^ах ҫурҫӗр йен^е вӑл ёҫ пу- 
рин^ен ытла йӗтӗншӗн уаӑллӑ; ун пек йӗтён сӳсӗ вара
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Кодлантири $и дайӑх йӗтён сӳсӗн$ен пёрре те кайа 
мар.

Ан$ах мёнле йёркесем-ши вӗсем? Ҫӗршыва, патша- 
лӑха, хуҫайствӑна йухӑнтаракан йӗркесем ан$ах вӗсем. 
Вӑрман, ҫаран пётнипе тырӑ тӑвас ёҫ те на$арланса 
пырат. Тӑпрасем хӑйсен тутлӑхне пӗтереҫҫӗ, тырпулӑ- 
сем на$арланса, пӗр$исем вӗтелсе пыраҫҫӗ, халӑх та 
тутӑ, пулма пултараймаст.

ВыЛ)ӑх-$ёрлёхсеп, сӗтеклӗ утӑ вырӑнне улӑм, арпа 
йе ҫурт ҫийӗн$и ҫӗрёк улӑмсемпех пурӑнас пулат; 
ӗҫлессине вёсен авалхи вылДхсен$ен те ытларах ёҫле- 
мелле. Йупах-Т'ыхасене пёр 5— 6 ҫула ҫити$$ен кӳлме- 
сӗр усрасси ҫин$ен калаҫмалли те ҫук— вёсепе 2— 3 
ҫула ҫитсенех кӳлсе $упаҫҫӗ.

Ӗмӗрӗ ёмӗрёпе пахаланса килнё вы^ёх имшерленсе 
пыраг. Хрес$ен хушшин$е халӗ лайӑх лаша ҫукпа пӗ- 
рех. 15 пйт тийанӑ лава вӑл такӑна такӑна аран тур- 
та¥. Ӗнесем 6— 7 пӑтран йӑвӑртараххисем питех ҫук. 
Ҫуркунне вёсем ҫине пӑхма та йӑвӑр— вёсен ун $ухне 
шӑммисеыпе тирӗсем ан$ах йулаҫҫӗ, пӗре лайӑхрах ҫил 
вӗрсен йаванса та кайма хатӗр.

Ҫтенсем пӗтрёҫ, утӑсем пӗтрӗҫ, лайӑх вы.$ӑх та пӗт- 
сех ҫитет, теҫеттинрен 200 пӑт тырӑ илнине тахӑҫа- 
нах маннӑ.

Мӗн пулё-ши малалла; мён сухалӑпӑр, ҫунтарӑпӑр- 
нш тата?

Ҫук, хуҫайствӑна малашне, ку таран$$ен илсе пынй 
~пек илсс пыма йурамас!, ҫаплах идее 'пырсан епёр 
йухӑнса выҫсах вилӗпёр.
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Пирӗн хут те мӗнле пулсан та ҫӗрсене ӗлӗкхи пек 
тутӑ, сӗткенлӗ тумалла, ҫапла тумашкӑн пире ва .р и  
тӳптӳрӗ те сапсарлаха ҫул' уҫҫа панӑ. Ҫав ҫулпа кай- 
масан май килмест.

Ҫёр ӗдёкхи пекех тутӑ иултӑр тесен ӑна валли 
тислӗк (тирӗс) кирлӗ, тислӗк пулмашкӑн вьцДх кирлӗ, 
выфӑха апат кирлё; апат-курӑм тӑвас тесен лайӑх, сӗ- 
теклӗ кур&к пулма кпрлӗ.

Ҫ а п л а  ё н т ё  к а ш н и  к и л  х у ҫ н н н и м ӗ н р е н  
ы т л а  в ы ^ ӑ х  а п а ' б ё  у т ӑ  ы т л а р а х  х а т ӗ р л е -  
ме  т й р ӑ ш а с  п у л а ? .

Анҫах ҫак тӗлӗшрен мӗн куратпӑр ха епӗр? Пирён 
хресреп хушшин^е уйа курӑк вйррисем акмаҫҫӗ.

Ҫарансем тата мёнле! Вёсем ҫищен калаҫмалли те 
ҫук: вӗсем ҫукпа пӗрех, пёр пёр тип ҫырмара хытса 
кайнӑ шултӑра курӑксем пулсан хресҫен вӗсене «утӑ», 
тет, ан^ах ҫулас тесен ҫавана та кӗнест.

Ҫарансене лайӑхлатас тесе ку тар аи р ея  хрес^ея- 
сенцен никам та тӑрӑшмаст.

Ҫак ӗҫ ҫищрн шухӑшласа пӑхни ппт усӑллӑ пу- 
лё’р ё :  пирӗн ҫарансем ҫинден пӗр теҫеттинрен 50 йе 
70 пӑтран ытла утӑ илейместӗн; ун пек ҫарансене вара 
лайӑх ҫарап, теҫҫӗ, ан^ах ун пеккисем пирён хушӑра 
пит сахал; нумай ҫарансенр пӗр теҫеттинрен 25— 40 
пӑт ап^ах пуҫтараҫҫё, вӑл та шултӑра, сӗтеклӗ мар 
утӑ кӑна пула?,— ун пек утӑсене пирӗн хӑрӑк ӗнесем 
анҫах ҫиме пултараҫҫӗ.

Ҫав вӑхӑтрах тата Анклири хрееҫенсем пӗр теҫет- 
тинрен ҫулталйкра 2500— 3000 пӑт утй пуҫтараҫҫӗ!
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Ёненмелле-ши вӑна?! Ӗненме й ура! Анклире унта 
ҫанталӑк ӑшӑ, та нӳрё тӑра¥, .хрееҫенӗсем те тата пи
рён пек пблмесёр ӗҫлемеҫҫӗ.

Ҫавӑнпа та унта курӑксем ^асах кашласа кайаҫҫӗ, ҫу 
к аҫа^ ен  унта пёр вырӑнтанах 3— 4 хут, хӑш ҫул 5 хут 
та ҫулса илмо пултараҫҫё, мӗншӗн тесён вёсем ҫаранӗ- 
сене пӑхма пёлеҫҫё, лайах курӑксем ӳсмелле тӑваҫҫӗ.

А ка^ансем  пурпнҫен ытла «Итта^йански райграс» 
йатлӑ ^ас ӳсекен курӑк вӑррине акаҫҫӗ. Вара йна йала- 
нах тислӗк шывӗпе шӑвараҫҫӗ; тислӗк шывӗсене вы.^ӑх 
картисенҫен йури алтса хунӑ ҫӑлсене (пусйсене) йухса 
кӗмелле тунӑ; ҫав райграс йатлӑ курӑк пёр тавлӑкра 
х ӑ т  ■ҫухне пёр вершукран та ытла ӳсме пултарат, ҫу 
каҫаРҫен вара ӑна 7— 8— 9 та ҫулса илме пулаЁ

Ҫак тӗлёшрен мана хирӗҫ акй мён калама пултарӗҫ: 
Анклире унта ҫанталӑк лаййхран, ӑшйрах ҫарансем 
темиҫе хут ҫулмалла пулаҫҫё, пнрён кунта ҫанталӑк 
унти пек тӑмас!', тесе калӗҫ. Ан^ах нлер епӗр Раҫҫейри 
хура тӑпраллӑ, мар вырӑнсене, уйа курӑк вӑрри акнӑ 
вырӑнсене. Йулашки ҫулсенце ҫавён пек вырансенҫен 
ҫарансенцен пит нумай утӑ, илегҫӗҫ. Ҫанталӑк лайӑх 
пулнӑ ҫул, ■ҫавкапуҫё (клевер) акна теҫеттннрен 300—  
400 пӑт утӑ илме пултарнӑ. Ҫулса нлсен кайрап кайу 
ҫине вьцДхсем йамасан ҫурла уйӑхён ҫуррин^е тата 
тепёр 200 пӑт ҫулса нлые пултарнӑ, ҫапла вара ҫу ка- 
ҫа4"вен 500 — 600 пӑт лайӑх, сётеклӗ ута хатӗрлеме 
пултарнӑ. Пирӗн Раҫҫейри пах^асен^е курӑксене 2— 3 
хут та ҫулса илеҫҫӗ, Аила пулсан кунти ҫанталӑкпа та, 
кунти ҫӗрсем ҫин^е те хресҫенсен хытса кайнӑ ҫара-
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нёсем ҫин];е пулакан утӑран 10 хут ытла, лайӑхрах 
утӑ тума пулат. . _

Хрантсире, тинӗс хӗрӗн^е «Ланды» йатлӑ, пит аслӑ, 
хӑйӑрлӑ ҫӗр выртаР Айлӑмсенро унта шыв шӑршланса 
ушах (путках, йӳҫӗлӗх) пулса тӑра!'; [кунта хймӑшгием, 
хӑйахсем тата ҫавйн пек ним йурйхсӑр курӑксем ӳснӗ. 
Лантйри ҫынсем нимӗн тума аптӑранй: унти ҫынсем 
темӗн зухлё йӑвӑр ёҫлесе те хӑйсене тӑранмалӑх апат 
ҫимӗҫ тӑвайман.

Ҫавйнтанпа халӗ пӗр 30— 40 ҫул анрах иртнӗ.
Х а^ё мӗнле-шн унта? Халӗ унта сипсимӗс вӑрман- 

сем, ҫарансем кашласа лараҫҫӗ, теыӗн тӗрлӗ п а х а вы- 
^ӑхсем унта лайӑх курӑксем ҫинре ырӑ курса пурӑ- 
наҫҫё. Ҫав ҫӗршыв кунсерен мар, сехетсеренех пуйан- 
ланса пыра¥. Вӑт мӗн тӑва! етемӗн ӑсӗпе ёҫё!

Акӑ, тата хамӑр Раҫҫейрн тепёр вырйна илер. Му- 
скавран пёр 40 ҫухрӑмра, Мускав шывӗ тӑрӑх ,‘ ӗлӗк 
темён ҫӳллӗш курӑклӑ улӑхсем, халӗ ннмёнле ҫимӗҫ 
паман пушӑхир (пустыня) пулса кайнӑ; айлӑмрах вы- 
рӑнсен^е унта шӑршлй ушахсемпе курӑксем анрах; 
кӑшт ҫӳллӗрех вырӑнсен^е кӑткӑ тёмескнсенрен пуҫне 
урйх ннмӗн те ҫук.

Т)улхула кӗпӗрнинҫе пёр Павловск йатлӑ йал пур. 
Вӑл йала ытла мйнӑран, ■ҫаплӑран йал мар, уйес хули 
теме пулат. Вӑт ӗнтё, ҫак йалти ҫынсем Окка натлӑ 
ман шыв тӑрӑх темнҫе ҫӗр теҫеттин улӑх тытаҫҫё. 
Уыти ватҫынсем каланӑ тйрӑх, ҫав улӑхсен^и ҫаран- 
сен^е ӗлӗк йуланутпа пыракан ҫын пытанма пултарнӑ, 
тет; халӗ унта пӗр теҫеттнн ҫннро 80— 100 пӑт йӳҫӗ 
утӑ анҫах пула!’. Пнрӗн Раҫҫей пёрӗк мар. Ун&н лаӑйх
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улӑхӗсем пур ҫёрте те хытса ҫитрёҫ, пур йен 'р те. ҫа- 
рансем пӗтрӗҫ, пулсан та утӑ памаҫҫб, тенӗ сассем 
илтӗнеҫҫӗ.

Епбр пурсӑмӑрта ҫбр сахал, хёсбк тесе ^пкелетпбр. 
Ӑҫтан ҫитб вӑл— блӗкхин^ен 2— 3 хут сахал тырпулй 
паракан ҫӗр.

Ҫук! Малашне те капла пурӑнсан май килмест. Пур 
ҫбрсене те ӗлёкхи пек тырпулӑ паракан, сёткенлӗ, тӑ- 
вас пулат. Анасене те ҫарансене те йӗркене кӗртес 
пула¥, ҫарансене курёк вӑррисем акса йусас пулат.

II- 

Ҫа РАНСЕМ НА^АРЛАННИ м ё н т е н  
КИЛЕТ. '

Ҫарансем (улӑхсем) ҫин^е утӑ на,рар пулни анасем 
ҫин^е на^ар пулнӑ пекех, 'ци малтан ҫӗр сёткенсбрлен- 
се йулнинт^ен кнлет. Анасем ҫин$е тырй пултӑр тесе 
хрееҫенсем ӑна кӑна тӑваҫҫӗ хут— сухалаҫҫё, сӳреҫҫӗ, 
унтан тата 2— 3 ҫултан хурапусса хӑварса кантараҫҫӗ. 
Ҫарансемшӗн ун пек ӗҫ нимӗн те тумаҫҫб: вӗсене ӗмӗ- 
рӗ ёмӗрбпе ҫулма, въцӑх йарса таптаттарма ан^ах 
пблнӗ. Халб ӗнтӗ, ҫӗрён сӗткенӗсем пётес вӗҫнех ҫит- 
рбҫӗ, ҫбр тутӑ, сёткенлӗ пулмасан уи ҫин^е нимӗн те 
ӳсме пултараймас^. Кӑшт самайтарах ҫарансем те пи
рён мӑн шывсем тйрӑх анрах: кунта, ҫуркунне шыв 
йенӳ кайса йухнӑ зухне, йушкӑнсем ларса йулаҫҫб, мӑн
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ул&хсенгр  ҫарансем вара йушкӑнтан сёткен илсе кашни 
ҫулсеренех лайӑх пулаҫҫӗ.

Ҫарансем хытса, сӗткенсӗрленсе пынӑ майёпе, вёсем 
ҫин^е ӳсекен курӑксем те улшйнаҫҫӗ: ҫӳллё, лайӑх ку- 
рӑксем— сӳсен, кушакхӳри, шурут тата ыттисем хулле- 
иех пӗтсе пырса хӑйсен вырӑнӗсене антӑра ҫарӑкне, 
тата ҫавӑн пек шултӑра, усал йурӑхсӑр курӑксене парса 
хӑвараҫҫё. кайран ҫав усал курӑксем те. ҫӗртеи йулашки 
сӗткенне ёмсе илсе, улшӑнаҫҫё, вёсен вырӑнне тата 
усалтарах курӑксем шӑтса тухаҫҫё, ҫапла вара пӗр ма- 
йах усал курӑк хыҫҫӑн тата усалтараххи шӑтса тухса 
ҫёрӗн сӗткенне пӗтереҫҫӗ те вара вы.^ӑх апа^ӗ тума 
йурӑхлӑ курӑксем нимӗнли те ӳсме пултараймаҫсӗ. 
Вара ҫаран ҫине мӑк пуса пуҫлат. Мӑка ӑна тутӑ, 
сӗткенлӗ ҫӗр кирлӗ мар. Пӗр вырӑнта шӑтса тухса вӑй 
илсен вӑл 'ҫасах сарӑлма пултара^. Ҫарана карса илсе 
хӑй пуҫлӑх пулсан мӑк вӑл ытти курӑксене пӗрне те 
ӳсме памаст; ытти курӑксем ӑна, ҫын пырса пулӑшма- 
сан, ҫӗнтёрейес ҫук. Мӑк вӑл ҫӑмӑр шывне йе сывлӑм 
нӳрӗлёхне ҫӗре кӗме ^арса тӑра^, ҫавӑнпа та вара 
м&клй ҫӗр типӗ пула¥. Мӑк ҫук ҫӗрти ҫарансем ҫӑмӑр 
пулман ҫул та, сывдйм нӳррипех, шӑрӑха ■ҫйтса ирттерме 
пултараҫҫӗ, мӑклӑ, ҫарансем вара ӗнсе пӗтеҫҫӗ. Иӗпе 
ҫулсен^е, ҫав мӑк шыва туртса илсе, ӑна хӗвел пӑхнӑ. 
Тэухне типме йамаст, вара курёксем ытлашши нӳрёлёхрен 
каллех аптӑрама пултараҫҫӗ.

Мӑк вӑл ӑшша царса тӑракан йапала, ун ҫин^ен 
йӑвӑҫ пӳрт туса мӑкланӑ ҫын кашнийех пӗлет. Мӑк 
пӳрт ӑшшипе ■ҫарса тӑма пултарат пулсан вӑл ҫаран 
ҫипузе те ҫавӑн пекех: пӗр-пӗр сивӗ, пӗлӗтлӗ вӑхӑтра,
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пӗр-ик сехетлӗхе хӗвел пӑхсан, унӑн ӑшши мӑк виттӗр 
курӑк тымарӗсем патне ҫитеймест; вара курӑксем ҫанталӑк 
ӑш ӑта^ен  пурӑнаймаҫҫё, сивӗпе пӗтеҫҫӗ.

Ҫаран ҫӗрӗ мёнде наррланса пынине асйрхас 
тесен кашпийех асӑрхаса пыма пултарат. Сӑмахрап 
илер епёр пёр ҫырмана. Ҫав ҫырма тӗпӗнр , шыв йуха- 
кан шӑйӑрланӑн ик йенӗпе, ҫаран аван пулах унта 
кайӑкпуҫёсем те, сӳсенсем те, шурутсем те—пурте пур. 
Мӗншӗн тесен, ҫуркунне шыв анса ҫерем ҫине тухса, 
унта курӑка ӳсме кпрлӗ йапаласем, йушкӑнсем хӑварат, 
ҫавӑнпа та унта лайӑх курӑксем ӳсеҫҫё; лайӑх курӑксем 
вӗсем сёткенлӗ мар, тутӑ мар ҫӗр ҫи н р  ӳсмеҫҫӗ. Унтан 
тата ҫырма' хӗррпне ана пуҫӗ пырса тӑрйнат пулсан 
ҫырма айӑккисенр ҫаран, ҫырма тӗпён^и пекех мар 
пулсан та, ытла наварах пулмаст. Мёншён тесен ана 
ҫи н р н  ҫуркунне каллех йушкйн анса, ҫерем ҫине ку
рага ӳсмешкӗн кирлӗ йапаласем йулаҫҫӗ, а н р х  унта 
вара рвкап уҫ пек курйксем вӗтелеҫҫӗ.

Ҫырма х ёр ӗн р  йушкӑн анмалли вырӑн ҫук пулсан, 
йӑвӑҫ тӗмисем йе пӗр пӗр ниме йурӑхсӑр пушӑ вырӑн 
а н р х  пулсан, йушкйн аныаллн вырӑнсем пулмасан, 
вара ун пек ҫырмара ҫаран пит н а р р  пула!” сӗткенлӗ 
ҫӳллӗ курӑксем, кайӑкпуҫӗсем унта вара ҫукпа пӗрех. 
Вёсем вырӑнне лутра, н а р р  курӑксем мӑкпа хутӑш 
ӳссе ларасҫӗ. Ҫавӑн пек вырӑнта шыв тӑрат пулсан, 
унта вара мӑкран пуҫне антраҫарӑкё, хӑйах пула!'; 
кӑшт тӗмескерех вырӑн пулсан вара сыснакурӑкӗсем 
(подорожник) тата ҫавӑн пек йурӑхсӑр курӑксем пу- 
лаҫҫӗ.

Татах калатӑп: ҫарансем п ар р л ш н и  р  малтан,
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тӑпрара сӗткен пӗтнинцеп, килет; унтан тата вы^ӑхсене 
вӑхӑтс&р кӑларса йарса таптаттарнинцен килет.

Ҫуркунне хресвенсем хӑйсен вылДххисено, ҫарансем 
йур айӗн^ен тухнӑ тухманах, уйа кӑларса ҫапҫутӑ шьгв 
выртакан ҫарансем тӑрӑх ҫӑртарса ҫӳреҫҫӗ. Ҫапла вара 
выфӑхсем ^ӗрле пуҫланӑ курӑксен ҫамрӑк тымарӗсене 
ҫӗмёреҫҫӗ те нумай курӑксем шӑтмасӑр йулаҫҫӗ. Сурӑх- 
сем тата курӑк папкисене кӑшласа ҫӗмёреҫсӗ, ҫав пап- 
кӑсен^ен кайран лайӑх курӑксем тӗмипех пулӗт^ёҫ.

Аса илер ха епӗр, мӗнле кашни хрееҫен хӑйӗн кал,- 
^исене таптасран, ҫӗмӗресрен сыхлат.

Ҫараи ҫин^е- вӗт кашни ҫулсеренех пӗр тымартан 
ӳсекен курӑксемсӗр пуҫне тата пӗр ҫул маларах ытти 
вырӑнсещрн ҫилпе вӗҫсе килнӗ курӑк вӑррисен^ен 
шӑтнӑ курӑксем те пит нумай пулаҫсӗ.

Ҫав курӑк папкисене анасем ҫинр! кал^асеп^ен те 
хытӑрах пӑхни кирлӗ, мӗншӗн тесен каздасем вӗсем 
ҫемҫе кӑпка вырӑнта лараҫҫӗ; ан^ах ҫёнӗ курӑк ты- 
марӗн малтан ҫереме ҫёмӗрсе кӗрсе хӑватлӑланас 
пула¥, унтан тин вара вӑл хӑй ҫин^е пулакан ҫеҫ- 
кисене, 'ве^екӗсено тӑрантарма пултарат. Ҫерем ҫине 
ҫуркунне вы^ӑх йанин^ен пит нумай курӑксем пӗтеҫҫё, 
ҫеремё те хыта^.

Хытӑ ҫӗре ӑшӑ та, нӳрӗлёх те, сывлӑш ты ҫителӗклӗ 
кёмест.

Ҫапла ӗнтӗ, ҫуркунне ҫарансем ҫине вы^ӑхсем йанин- 
'ден ак мёнле сийенсем пулаҫҫӗ: ҫёр хыта¥, ҫамрӑк ты- 
марсем, ан^ах ҫурӑлакан курӑк папкисем, ҫӗмёрлеҫҫӗ. 
Кам утӑ ытларах, лайӑхрах тӑвас тет, ҫавӑн хӑйӗн ҫа- 
ранӗ ҫине, утӑсене ҫулса пӗтере^енех, выфӑхсом йама-

2
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сӑр тӑмалла. Унс&р пуҫне тата йӗпе вйхӑтра ҫарансем 
ҫин^е выфӑх ҫӳренинрен кӑткӑ тӗмескисем, тата урӑх 
тӗмескесем тухма пултараҫҫӗ, вара вӗсем ҫарана на- 
^арлатаҫҫё. Еам кӗтӳ кётсе курнӑ, вӑл ак ҫак малалла 
ҫырни ҫинцен пит лайӑх пӗлет: кӗтӳве пёр пӗр шыв 
хӗррине шӑварма аннӑ здхне, йе пӗр вырӑнтан тепӗр 
вырӑна куҫарнӑ "вухне, ёнесем "дас ^асах пӗрин хыҫҫӑн 
тепёри утса пёр ҫул туса пыраҫҫӗ, ҫавӑн пирки вара 
ҫарансем ҫин^е сукмак ҫулсем пулса йулаҫҫӗ, йулашкин- 
^ен вара ҫав ҫулсем тӑрӑх кӑткӑ тӗмескисем, йе лу- 
пашкасем пулса кайаҫҫё. Арлансем, кайурасем те сийен- 
сем сахалах тумаҫҫӗ, вӗсем шӑтӑксем ^аваласа пит 
нумай тӑпра куписем тӑваҫҫӗ, ҫав купасене салатса 
йамасан, вӗсем тепёр ҫулне курӑкланса кайаҫҫӗ. Кӑт- 
кӑсем те оахалах ӗҫлемеҫҫӗ ҫав купасем, тӗмесем тӑ- 
вас тӗлӗшрен. Вӑт вара ҫавӑн пек тӗмесем ҫултан ҫул 
нумайланса пыраҫҫӗ те, тӳрем ҫаран вара пӗтӗмпех 
пӑсӑлса кайат, ун ҫин^е вара лайӑх курӑксем шӑтми 
пулаҫҫӗ хӑш пӗр вырӑнта шатсан та вӗеене ҫавапа 
ҫулса илме пит кансӗр.

Ҫаран на^арланасси тата хӑй ҫин^е шыв нумай-рен 
выртнин^ен килет, вӑл йапала мӑн шывсем хӗрӗн^и 
улӑхсещ;е пулма пултарат1. Ҫурхи шывсем 'цакнӑ вӑх&тра 
ҫарансем ҫин^е йаланах йушкӑнсем йулаҫҫӗ. Ҫав йуш- 
кӑнсем улӑх сарлакӑшпех пур вырӑна та пёр пекрех, 
ҫӳхен ларса йулсан, вӗсенцен усӑран пуҫне нимӗн те 
пулмё'рё, мёншён тесен вӗсем пит ҫёткенлӗ, курӑкэ 
пит лайӑх ӳстереҫҫӗ. Ан^ах ӗҫ '^ас-расах урӑхла пулат: 
йушкӑнсем вырӑнё вырӑнӗпе хулӑм ларса йулаҫҫё, ун 
ҫинтр; вара курӑк вуҫах шӑтмаст. Унтан тата ҫав
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йушк&н тӗмисем ҫуркунне йелӳ кайнй шыва кайалла, 
ҫырмана кӗме ^араҫҫё, —  ҫавён пек улахсен'Бе вара 
шыв кӳлещёкёсем нумай йулаҫҫӗ. Ҫав кулен^ӗксем 
айӗн^и ҫӗрсем шыва сйхмаҫҫӗ— вёсен^ен вара ушахсем 
пулса кайаҫҫӗ; вара унта шӑмакка тата хӑйах (осока) 
йатлй курӑксем т. ы. ӳсеҫҫӗ.

Унсӑр пуҫне тата ушахсем пуласси унта йухакан 
пӗ^ёк ҫырмасем йушкӑнланннн^ен, пёвеленнинҫен тата 
ҫавӑн пек йапаласенҫен килме пудтарат.

Ҫарансем пйсӑласси тата ҫӳҫе тёмисем, ҫирӗк тӗми- 
сем, тата ҫавйн пек ытти йӑвӑҫ тёмисем, пулнин^ен 
килёт. Ҫав йӑвӑс тёмнсем хйватлӑяанса, сарӑлса кайсан 
курӑка сулхӑм туса тӑраҫҫё; ҫӗрён сёткенне ахалех 
ӗҫсе лараҫҫӗ; утӑ ҫулас вӑхӑтра ҫулма та типётме те 
кансёрлеҫҫё.

Вӑт ёнтӗ, ҫак йапаласен^ен ҫарансем пӑсӑласси кн- 
лет; ҫарансен^е курӑксем лайӑх ӳ ер р , утӑ ытларах 
тӑвас текен хрес^енӗн ҫав йапаласемпе кёрешес пулат.

Ш.

ТӖРЛӖ ТЁСЛЁ ҪАРАНСЕНЕ МӖНЛЕ ТИ- 
ПӖТМЕЛЛИПЕ ТАСАТАССИ ҪИН^ЕН.

Ҫарансем, улйхсем ултй тёелӗ пулма пултараҫҫё:
1) йухакан шыв хёрён’р  ҫарансем; 2) ушахланман 
айлӑмсенр ҫарансем, (ун пек айлӑмсент,е тырӑ аксан 
шыва кайма пултарат, ҫавйнпа та айламсен'р ҫӗрсене 
анасем тумаҫҫӗ); 3) тырпулӑ, акма пӑрахнӑ анасен^ен

2*
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пулнӑ ҫарансем; 4) вӑрман ҫаранӗсем; 5) уйрипе вӑр- 
манти тнпӗ ҫырмасен^и ҫарансем; 6) ҫулма 'ррман 
йшӑх ушахсещщ ҫарансем,— пулаҫҫӗ.

Ҫарансене лайӑхллтмалли ыайсем ҫинцен калаҫат- 
■ҫен малтан епӗ, хреернё мӗнле ҫав ӗҫ йенне судӑнта- 
расси ҫин^ен пёр-ик сӑмах калас тетӗп.

Ҫав ӗҫе ■р малтан анасем ҫине курӑк вӑррнсам 
акас ӗҫе ӑнтарса пуҫласа йамалла. Хрес^енсем, хай- 
сен анисем ҫине ■рвкаиуҫӗ акса пысӑк усӑ пулнине, 
куҫпа курсассӑн ант)ах ҫаранӗсене лайӑхлатасси ҫин1 ен 
пикенсех шухӑшлама тытӑнӗҫ, —  ущэден вӗсем ҫаранӗ- 
сене мӗнле майпа лайӑхлатассине шухӑшлас ҫук.

Вӑл йапала, хресҫен кутӑнӗн^ен те, кахалӗщрн те 
мар,— акӑ мӗнтен килет: анасене виҫӗ пусува ан^ах 
уйӗрнӑ пирки, курӑк—вӑррисен акаймаҫҫӗ, вара хрес- 
^енсем кашни ҫулах вы^ӑх апа^сӗр аптӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа 
та вёсем кашни ҫерем татӑкне хакла хурса, сухала- 
маҫҫё (ҫарана хӑвараҫҫӗ). Хӑйсен ҫаранӗсем ҫишҫен вё
сем пёр курӑк хӑвармасӑр, ушахрисене сӑртрисене тир- 
кемесӗр, пурне те ҫулса илеҫҫӗ, ан^ах ҫапах та хӑш 
■ҫухне 15— 20 ҫухрӑмри ҫарансене сутӑн, тара илеҫҫӗ.

Анасем ҫине курӑк вӑррисем ака пуҫласан, сётеклӗ 
'ҫавкапуҫ утисем тӑва пуҫласан, нат,ар ҫарансемсёр те 
пурӑнма пулат, вёсене сухаласа кӑпкалантарса лайӑх 
ҫарансем тума нула¥. Унсӑр пуҫне тата хрееҫен, хӑйӗн 
тырй пулман ани ҫинг§е акнӑ курӑк варрин'рн лайӑх 
ҫаран пулннне хйй куҫёпех курсан, вара вал ытти на- 
$ар ҫаранёсене лайӑхлатмашкӑн хӗпӗртесе ӗҫлеме пу- 
ҫлаВ малтан вёл хӑй ҫёрё ҫине те шанми пулнӑ, ку 
ҫӗртен епӗ темӗн $ухлё ӗҫлесен те усӑ курайас ҫук, тенӗ.
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Анасем ҫине курӑк акни ӑна пӗтёмпех урйхла шу- 
хйшлаттарма пултара^, ҫӗр пенне те урӑхла пӑ.хтарат.

Ҫарансене, лайӑхлатас тесен 'ҫи малтан ушах вы- 
рӑнсене типетес пулат, тункатасем ҫӳҫе темнеем тата 
ҫавӑн пек урӑх йӑвӑҫ тёмисем пулсан, вӗсене кӑларас 
пулат, кӑткӑ тёмисене т;улсене хӑварма йурамаст, пӗр 
сӑмахпа каласан ҫарана ака-пуҫӗпе, тимӗр сӳресемпе 
сӳремелле тӑвас пула^.

Ҫарансене канавсем алтса типётеҫҫӗ. Ҫуркунне йе 
ҫулла, ҫӑмӑрсем хытй ҫунӑ цухне, ҫаран ҫинри ушахри 
шыв, хйш йеннелле, хӑш йӗрпе ытларах йухняне 
асӑрхас пулат, вара ҫав йӗр (лупашка) тйрӑх пӗ-рк 
патаксем лартса, йе шйтӑксем ■ҫакаласа паллӑ тӑвас 
пулат; Ҫав ёҫе ушахри шыва йухтармалли канава ^а- 
каламашкӑн тумалла, канавсене вёсене патаксем тӑрӑхах 
'§авмасан та йурат, апла ^авсан куккӑр — маккӑрсем 
нумай пулаҫҫӗ, ан^ах ҫав майпа илсе пырса канавпе 
тӳртерех тума тӑрӑшас пулат. Ушахсене ти&ётмалли 
канавсем варёшвиеем тата аййккин'рсем пулма пул- 
тараҫҫӗ. Варёнки канавӗ ҫаран ҫинт}и ■ҫи айлӑм вы- 
рӑнпа кайса пёр-пӗр йухакан шыва йе ҫырмана кёрет.

Ҫав варӗш р канава пёр пек мар, хӑшне мӑн, хӑш- 
не пӗ^ӗкрех ушахра шыв мӗн ■ҫухлӗ иккенне пӗлсе тӑ- 
ваҫҫӗ, ашрах сарлакӑшне тарнӑшӗн^ен икӗ хут ытларах 
тумалла. Канавне 'ҫавса пӗтерсен ушахри шыва уҫҫа 
йарса канав тӑрӑх мӗнле йухнине асӑрхаҫҫӗ: капавра 
шыв хӑш-хйш вырӑнта ^арӑнса тӑрат пулсан ҫав тӗлте 
канава тата ^авалаҫҫё, сарлакӑшне те сараҫҫё; анл>ах 
сарлакӑшб тарнӑшӗн^еп кунта та икӗ хут ытла пул- 
малла.
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АМ ккищ н канавсене айлӑмрах вырӑисемпе цавса 
йарса варёнки канава кӗртеҫҫӗ. А йӑккш гр канавсене 
миҫе, тата мӗн тарӑпӑш тумалли ҫинцен вырӑнта ан^ах 
пӗлме пулаК Вӗсене сахалрах тума тӑрӑшас иулат. тата 
варёнки канава кӗнӗ ҫӗрте куккӑрсем тӑвас пулмасК 
Канав ^авнӑ ^ухне тӑприне икё йеннелле те ывӑтса 
пырас пулат, ащ;ах тӑпри канав тӑрнгшӗпех пёр та- 
тӑксӑр купаланса пырат пулсан, вара кашни 5 'валӑш- 
ран уҫӑ вырӑн, шыв йухма хӑварас пулат. Ушах вы- 
рӑн пӗр ик виҫ ҫул иртсен— типсессӗн, ҫав канавсене та- 
сатас, ҫӗнетес пулат.

Канавсене ■ҫавнӑ ^ухпе ҫаран ҫиш р тӗрлӗрен тё- 
мескесене те тасатаҫҫё. Хутте мӗнле пулнӑ тӗмесене те 
пурне те тимӗр кӗреҫепех илме йурат, ан^ах тата ку- 
рӑк тымарбсенҫен пулнӑ курӑклӑ тӗмесем. (тылапуҫҫисем) 
пулаҫҫӗ, вӗсене ҫивӗ^ пуртӑсӑр, йе лумсӑр пуҫне урах 
нимӗяпе те илейместӗн. Касса илнӗ тӗмесене тйрхала 
купасем (сарлакӑшӗ 3 аршӑна йахӑн, ҫӳллӗшӗ 2 аршӑн) 
туса хураҫҫӗ. Ҫав купасене нӗр пек ретпе, вёсен хуш- 
шипе акаиуҫё, йе сӳре иртмелле, купаласа хурас пулат.

Пӗр 3— 4 ҫул иртсен ҫав купаласа хунӑ тӗмескесем 
ҫӗреҫҫӗ те тӑпраланса саланса кайаҫҫӗ; ҫавйн пек ^ухне 
вӗсене кӗреҫепе пур ҫёре те пёр пек салатма ҫӑмӑл. 
Ҫав тӗмескесен^ен пулнӑ тӑпра пит тутй: унпа сатпах- 
■ҫисене те, ҫимӗҫ пахцисене те, анасене те тутӑлантарма 
пула!’.

Ҫаран ҫишҫе йӑвӑҫ тункатисем пулсан вӗсене цака- 
ласах кӑлармалла.

Варҫӑ пуҫлаяагценхи ҫулсен^е, Ҫемски Управсем 
тата ҫёрёҫне туса тӑракан комиҫҫисем, тункатасем кӑ-
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лармалли машшинсем хатбрлесе, вӗсене'хреернсене ту- 
нкатасем кбларса усӑ, курма, йӳнё хакпах парагҫбҫ. 
Машинӗсем вӗсем хаклӑ: 200— 500 тенкб пулнӑ.

Ҫав машшинсем ҫумне тункатасем кӑларас тесен, 
лашасем кӳлес пулах. Лашасем унта авӑн ҫапмалли ма- 
ттгтттттн хушшинт}и пекех пыраҫҫб; бҫ ^ас пулат.

Ҫав машшинсене блбк америкрен илсе килкелет- 
-ҫӗҫ. Ан^ах вӑл машшинсемпе вӑрман касса анасем тӑ- 
вас тенб 'ҫухне кйна ӗҫлеме пулат. Ҫарансем ҫин^е пы- 
сӑк тункатасем пулмаҫҫб те, пб^ёк йӑвӑҫ тӗмисене вӗ- 
сене пуртӑ-кбреҫепех пётерме пулах.

IV.

МӖН ТӐВАС ПУЛАТ ҪАРАНСЕМПЕ МА- 
ЛАЛЛА.

Епбр бнтб ҫарансем ҫ и и р  ушахсене типбтрбмбр, 
тункатасене, йӑвӑҫ тӗмисене кӑлартӑмӑр пултӑр. Халё 
ӗнтё, шухӑшласа пӑхмалла: ҫаранах тусан лайӑх-ши 
ку ҫбртен, йе ана туса тырӑ акса тӑрсан авантарах-ши? 
Ку бҫе туса татат^ен акӑ мбн пӗлес пулат: ҫав лайӑх- 
латнӑ ҫбр ҫнне ыраш аксан (ҫуркунне шыва кайас ҫук 
пулсан); ҫбр ҫаран валли на^ар, вы^ӑх ҫимен йуҫб ку- 
рӑк кӑкбсем нумай пулсан,— ун пек ҫарантан анасем 
тусан авантарах пула!’. Виҫб пусува уйӑрнӑ кивб 
анасене пумай пусуллӑ туса ^авкапуҫӗ тата ҫавӑн 
пек лайӑх курӑк вӑррисем акмалла тӑвас пулат, ан- 
$ах курӑкесене кашнн ҫёнӗ пусура 3— 4 ҫул тӑруках
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акса ҫулса тӑрас пулат. Т)авкапуҫӗ акнӑ ана ҫине йу- 
лашки икӗ ҫ}глӗН1 е вы^ӑхсем те йама йурат; утӑ пит 
кирлӗ пулсан вара ҫулмах та пула!'.

Ҫав типӗтнӗ, тасатнӑ ҫарантан, питё айл&м вырӑн 
пирки, анасем тума май килмест пулсан, ӑна вара ҫа- 
ран халӗнех хӑварас пула!, ӑна лайах ҫаран т&вас 
тесен икӗ май (ҫул) пур.

Малтапхи ҫулӗ вал ака ҫак: ҫарана акапуҫӗпе алса, 
тӗрлӗрен имеем сапса пумай ҫула пыракан курӑк вӑр- 
рисем акас пула!. Ҫарана сухаланинрен, пӗр ик-взҫ ҫул 
ҫӗртме тыррисем: сёлё, вир т. ыт. акма май килет пул
сан ан^ах усӑ курма. пула! ӗнтӗ хут. Вӑл акӑ мӗнтен 
килет: сухаланӑ ҫерем татӑкӗсем пӗтӗмпех вакланса 
лайӑх хура т&пра пулса каймасӑр унта акнӑ курӑк ну- 
майа пымаст, апла ап пултӑр тесен 2— 3 ҫул сухаласа 
сӳрес пула!.

Малтан икӗ лаша кӳлекен, (кас&сене пӗр пбрин ҫине 
ҫӗмӗрмесӗр, ҫӑтӑ ҫавӑрса хуракан) тимёр акапуҫӗпе 
алыалла. Ҫак ӗҫе тунӑ цухне, акапуҫӗ касӑран тухса 
кайса ҫереме касмасйр хӑварасран пит лайӑх асӑрхаса 
касӑсене лаййх ҫавӑрса хуртарса пымалла; малтан лай- 
ӑх кастарса пымасан, кайран ҫёре алпа кӑпкалантарма 
кансӗр пула!.

Тӗмескесемлӗ ҫарапа алнӑ ’вухне иккӗн ӗҫлемелле: 
пёри лашисене тата акапуҫне тытса пырат, тепрн ун 
хыҫёнрсн лайӑх ҫавӑрӑнса выртмасӑр йулакан тӗмеллӗ 
касӑсене урипе пускаласа выртарса пырат; иккёмӗшён 
ҫивёт) тимёр кёреҫе йӑтса пырас пула!, вара вӑл уппа 
тӗмаллӗ касӑсене, ҫавӑрӑнса выртманскерсене, урлӑ ка
сса татеа вырттара!. Ҫарана ҫурла уййхӗщрх сухаласа
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тепбр ҫуркунне-рен хӑварас пулат: кӗркуннепе хӗлле 
рара— ун пек ҫӗр пит лайӑх 'тарлат те шӑнат.

Ҫуркунне ҫав касӑсене сӳрелесе тикӗслес пулат, 5-6 
хут тӑрӑх сӳрелео пулат, унтан тата урлӑ 3— 4 хут 
сӳрелесе тухмалла. Ҫавна тума тимӗр сӳре, иккӗллӗ сӳре 
«кукйр-маккйр» («зиг-заг») йатлӑскер пит пулёшат. 
Ӑна тимёр шӑллӑ йӑвӑҫ сӳрепе те сӳрелеме пулат, сӳре 
ҫине пёр-ик йӑвӑртарах вутсыппи хурас пулат; вара 
сӳре тарӑнрах пьша пултарат, анцах. ун пек цухне йӑ- 
вйҫ сӳре 'ҫасах ҫӗмӗрӗлсе кайат.

Ҫарап ҫеремне малалла тӑпралантарса пырас тесен 
тарилккелдӗ (тарелочная) сӳрепе сӳресен пит лайӑх 
пулат. Ҫав таридккеллӗ сӳрене урӑх йатпа «Рандаль», 
теҫҫӗ. Пё^ёк хуҫайствӑсене, хрес§ен хуҫайствисене са- 
кӑр таридкеллӗ р а н т а  Д) пит йурӑхлӑ пулат) ҫав ран- 
та.’ь нкӗ тӗнӗллӗ, кашни тбнӗлӗп^ен тӑватшар тарил- 
кке тыттарнӑ. Ранталӗн тата тнмӗр туйа пур, ҫав туйа- 
па тӗнӗлӗсене пур йеянелле те пӑрма пула!. Тарилкки- 

- сен сарлакӑшӗ 16 туймй йе урӑхла каласан ҫи^ӗ вер- 
шук ҫур пулас пулат.

Икӗ лайӑх лашапа ӗҫлесен ҫав ранталпе пёр кунта 
пӗр теҫеттин ҫурӑ йе икӗ теҫеттннёпех сӳрелесе пӑра- 

* хма иулат.)

Ранта^ вӑл пӑснӑ ҫерем кассисене анрах мар, тыр 
акмалли анасене сӳреме те пнт лапӑх: уйри ана ҫине 
улма лартмашкӑн тислӗк тӑкпӑ пулсан, ҫав тислӗксем, 
касӑ айне пулнйскерсем ранта^пе сӳрелесен ҫийеле 
тухаймаҫҫӗ, ахау, сӳрепе сӳрелесеп, сӳре шёлӗсем нумай 
ҫаклатса кӑлараҫҫӗ.
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Лайӑх сухадаса сӳрелесе тухнӑ ҫаран вырӑнё ҫине, 
ушах вырӑн мар пулсан, тӗрлӗ ӳсекен йапаласем: сӗлӗ, 
йе виккӑпа сӗлӗ хутӑш, йӗтӗн тата вир акма йурат.

Ҫав йапаласен вӑррисене алӑпа сапсах акаҫҫӗ, сӗ- 
лӗпе виккӑ аксан вара малтан ранта^пе унтан сӳрепе 
сӳрелеҫҫӗ.

Ҫавӑн ^ухне ранта^пе иккӗ, май килсен, виҫҫӗ те 
сӳресе тухсан аван:—малтанхи- хут урлӑ, иккӗмӗш хут 
тӑрӑх сӳрес пулат. Ҫавӑн 'духне раитал, тӗнӗлӗсене пӗ- 
реҫҫӗ те кӗтес туса сӳрелеҫҫӗ, лаша тытса ҫӳлте ларса 
пыраканӗ ун рухне лашисене ййвӑртарах пулсан та 
ҫӳлтен анмаст. Мӗншӗн тесен вӑл ҫӳлте ларса пусса пы- 
нипе ранталӗн тарилккисем касӑсене лайӑх кӑпкалан- 
тараҫҫӗ. Ҫӳлте ларса пыраканӗ анса утсассӑн, лайӑх 
сӳрейместӗн: тарилккисем ҫӗре пёр вершукран ытла кӗ- 
репмеҫҫӗ вара.

Ранта^ хыҫҫйн, паҫӑр каланӑ пек, 2— 3 хут сӳрепе 
сӳрелеҫҫӗ, сӳре вӑл тикӗслетет, ҫийеле тухпӑ' ҫерем ка- 
тӑкӗсене пур ҫӗрелле те пёр пек салатат те ҫёре вара 
лайӑхах кӑпкалантарса йарат.

Пӑснӑ ҫаран ҫӗрӗ ҫине йӗтӗн йе вир акас тесессён- 
ӗҫе кӑшт урӑхларах тумалла: ун 'ҫухне малтан ранта^пе 
сӳрес пула!’— ун хыҫӗя^ен —  тин акас пула!. Мӗншӗн 
тесен йӗтён тата вир вӑррисем, вӗтёрехскерсем, ытла 
айала кайсан шӑтмаҫҫӗ.

Ҫапла вара касӑсене сӳрепе пёрре сӳрелесен кайран 
ик-виҫ кун иртсен, сухаланӑ ҫарана, урлӑ та тӑрйх та, 
рантамие сӳрелеҫҫӗ, унтан каллех сӳрепе сӳрелеҫҫӗ, ва
ра, ҫав иккӗмӗш хут сӳрелесен, йӗтӗн йе вир акаҫҫӗ 
те каллех сӳрелеҫҫӗ.
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Сёлӗпе виккй хутйш акас тесен, (ан^ах ранта^ ту- 
пма май ҫук пулсан), ун пек ^ух ҫав вӑрл&хсене ҫур- 
кунне касйсене сӳрелемесӗрех акаҫҫӗ, аксассӑнах вара 
сӳрелеҫҫё.

Ҫаран пӑсса акнӑ ҫурхи тырсем пулса ҫитсен, 
вӗсене пуҫтарсан, ҫав ҫарана кӗркуннех (анцах ыалтан 
сухаланй майлӑ мар), урлӑ сухалаҫҫӗ; ун 'ҫухне ака- 
пуҫӗн шӑр^ӗ (ҫёҫҫи) тата унӑн тӗренӗ ҫивӗ^ пулма 
кирлӗ, вёсем ҫивӗ^ пулмасан кивӗ касӑсем таткаланса 
саланса кайма пултараҫҫӗ, лайӑх ҫавӑрӑнса выртмаҫҫё; 
ёҫлеме йӑвӑр, ӗҫӗ те на.’р р  иулат; акапуҫён ҫёҫҫине 
лайӑх хӑпранӑ пулсан касӑсем лайӑх касӑлса, пӗремӗк 
пек, тӑваткал татӑксем пулса йулаҫҫӗ.

Т е п ӗ р  ҫ у л н е ,  ҫуркунне, ҫав ҫӗре каллех су- 
халамалла, вара ҫӗр пит кӑпка, улма ани пек, пула?; 
унта вара улма та лартма пулат, урпа йе виккӑпа 
сӗлӗ т. ыт. акма пула?; Ку т>ухне рантаф кирдё мар, 
акапуҫӗпе сӳре ан^ах кирлё.

Акас тесен, ҫав ҫӗр ҫине сблёпе тата урпапа пёрле 
хутӑштарса тӗрлёрен лайӑх курӑк вӑррисем те акма 
пула?. Ан^ах курӑк варрисем акассине тепёр ҫула хӑ,- 
варсан авантарах пулё'рё, ҫапла тусан вара ӗлӗкхи 
ҫерем катӑкӗсем пётӗмпех ишӗлсе, тӑпраланса каймашкӑн 
вӑхӑт ҫителӗклӗ пулат.

Курӑк вӑррисене ака?,§ен ҫӗре тӗрлӗрен имҫамсемпе 
.(минеральные туки) имлесе лайӑхлатас пулат.

Ҫуркунне, ҫӗршыв типсенех, кашни теҫеттин ҫине 
24— 30 пӑт таран «томасӑв шлак (фосфорнокислое 
удобрение)» тата 8 пйт «калийнӑй со.  ̂ (кали меттал 
тӑварӗ)»— йатлй имсене салатса пйрахас пула?, унтан
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вара кӑшт ҫийелтен сӳрелес пулат. Пӗр 6— 7 кун нрт- 
сессӗн ҫӗре 1 г/2— 2 вершук тарнӑшӗ йарса ҫӗнёрен су- 
халамалла, вара сӗлӗ йе урпа .акмалла, унтан ҫавӑн 
ҫинех тӗрлӗрен курӑк вӑррисем акмалла та йулашкин- 
$ен каллех пит лайӑх сӳресе тухмалла.

Ҫарансем ҫин^ен вӗрентекен тёрлӗрен кӗнекесем 
ҫинҫе, темиҫе курйк вӑррине пӗрҫӗре хутӑштарса акас 
пула^ тесе вӗрентеҫҫӗ. А н р х  тӗрлӗрен курӑк вӑррисене 
тупма та йӑвӑр, илме те хаклӑ, ҫавӑнпа та еиӗ вырӑс 
хуҫайствйҫеще 'ҫилай ӑнӑҫлӑ пулакан курӑксем ҫин^ен 
ан^ах калаҫас тетёп.

Пйрӗн хӑйӑрлӑ, тӑмлӑ тата хуратӑпра ҫиш;е акӑ 
мӗнле курӑк вйррисене хутӑштарса аксан ӑнма пултарӗ. 
Вӗсем пӗр теҫеттине акас тесен акӑ ыӗн цухлӗ кирлё:

1) 'Ҫавкапуҫӗ (кайӑкпуҫӗ) хёрли . . 1 0  кёрепенкё
2) „ „ шурри . . 5
3) „ „ шветскн . 5 „
4) Кушакхӳри (тимофеевка) . . .  15 „
5) Сӳсен (костер безостый) . . . 30— 40 „
6) Щурут (п ы р е й ) ............................. 10— 15 „

Вырӑн айлӑмлӑ тата ҫӗрӗ хура пулсан, унта ’р в к а -  
пуҫ вӑррисене, пуринҫен ытла хӗрлине сахалтарах акас 
пулах, вара мӗн ^ухлӗ сахаллатнй, ҫавӑн ■ҫухлӗ иккё 
ытларах кушакхӳрипе сӳсен вӑррисене хутӑштарса 
акас пулат.

'Горфлӑ ҫарансем ҫин^е 'ҫавкапуҫ.ӗсем на^ар пулаҫҫё, 
ҫавӑнпа та вӗсене ун пек ҫӗре акмасан та йура!1, акас 
тесен те ҫав виҫ тӗслӗ кайӑкпуҫӗсен^ен кашнинех 5-шер 
кӗропенке ан^ах акса пӑхма йурат, ытти хутӑшне
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вара 25 кӗрепенкӗ кушакхӳрин^ен тата 60—80 кӗре- 
пенкӗ сӳсентен туса акас пулаЕ

Курӑк вйррисене пӗр-пӗр копперативрен йе тата 
ҫавӑн пек уррештенисенрен илсен авантарах шан-ҫӑк- 
лӑрах пулӑЕ Курак вӑрриҫене харпӑр хӑй хуҫайствисен^е 
те тума пултараҫҫӗ. Ӑна акӑ ҫапла тумалла.

Ҫаран ҫинце ■р сӗткенлё, . ҫӳллӗ, лайӑх курӑксем 
ӳсекен вырӑн пулат. Ҫав вырӑн тавралла внҫӗ вӗрлӗклӗ 
карта тытса ҫаварӑнса, унта вы^ӑх кӗмелле мар тӑвас 
пула¥.

У та уйӑхӗн ҫурринце йе йулашки кунӗсен^е (вӑл 
ҫапталӑкран килет) ҫав лайӑх курӑк вӑррисем пулса 
ҫитеҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра вӗсепе йе ҫурлапа -вырса йе ҫа- 
вада ҫулса пуҫтарса кӗлтесем тӑвас пулат; унтан вара 
хӗвед ҫи н р  лайӑх типӗтсе ҫапас пулат.

Ҫапнӑ хыҫҫӑн— арпаеемпе пӗрле лайӑх курӑк 
вӑррисем пулаҫҫӗ.

Арпапа курӑк вӑррин хутӑшне (смесь) ҫуркуннен- 
■рен пӗр-пӗр типӗрех вырӑна купаласа хурса усрас 
пулат; унтан вара ҫаран тума хатӗрлесе хӑварнӑ ана 
ҫине, сӗлӗ, урпа тана курӑксен^ен: кушакхӳрин, ^авка- 
пуҫӗн вӑррисене аксассӑнах, ҫав килте хатӗрленӗ ку
рак вӑррине (арпаллӑскерне) илсе тухса акас пулат, 
вара ҫав акнӑ йападасен вӑррисене пит лайӑх -сӳрелесе 
хӑварас пула¥.

Андох ҫав арпадлӑ курӑк вӑррисене хёрхенме кирлӗ 
мар—кашни теҫеттин ҫине 4— 5 пӑтран кайа мар ак
малла.
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У.

СЁТЕКЛӖ КУРӐКСЕМ Ҫ И Н |Е Н  ЕӖСКЕН 
КАЛАНИ.

Ҫав паҫӑр каланӑ курйксем пурте нумай ҫула пы- 
ракан курӑксен шутӗн^е тӑраҫҫб; урӑхла каласан, вӗсене 
пӗрре аксан, вёсен тымарӗсен^ен темиҫе ҫул таранрен  
ҫав курӑксемех шӑтса пулса пыраҫҫӗ.

Внҫё тӗслё ^авкапуҫӗсем вӗсем йёнӗллӗ ҫимӗҫ ӳсекен 
йапаласем (пӑрҫа) ретӗщр шутланаҫҫӗ, мӗншён тесен 
вёсен вӑррисем пӑрҫа йевӗрлё йе ҫавӑн пек тата пу- 
'ҫахлӑ ҫимӗҫ йевӗрлӗ пулаҫҫӗ. Ҫав йыш шутён'рх тата 
пӗр ҫула пыракан виккӑпа йасмӑк та шутланаҫҫӗ. Пу- 
'ҫахлӑ курӑксем хӑйсен тутӑлӑхӗпе ■р лайӑх курӑксем 
шутбн'^е тӑраҫҫё: 2 кӗрепенке ҫур ■ҫавкапуҫ ути пӗр кӗ- 
репенке сёлӗ ҫӑнӑхё тӗшне тӑра¥.

Унсйр пуҫне тата пу-ҫахлӑ курӑксем акӑ мӗнтен пит 
паллӑ вырӑнта тйраҫҫӗ: вёсен тымарӗсем ҫин^е шӗпӗн 
пек йапаласем пур, ҫав йапаласем (пурнӑҫ тума) сывлӑш- 
ранах «азот» йатлӑ им уйӑрса илеҫҫӗ, ҫав азот йатлӑ им 
курӑка ӳсмешкӗн пиг кирлё' йапала. Сывлӑшра азот вйл 
нумай; ҫӗрте сахал. Пуҫахлӑ ӳсекен йапаласем ӳснё 
■ҫухне ӑна ҫӗртен пит нумай илеҫҫӗ. Сывл&ш ҫӗре пӗр- 
майах кӗрсе тӑрат. Вара п у р х л ӑ  йаиаласен тымарӗсем 
азота сывлйшран ҫавӑн 'ҫухне туртса (сйхса) илеҫҫё.

'Ҫавкапуҫ акса ҫулса илнӗ анана сухаласассӑл, ҫав 
тӑпрара азот— 100 ӑлав тислӗкре мӗн цухлӗ, ҫавӑн 
■ҫухлех пулма пултарат.
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'Бавкапуҫӗ кивелнӗ ҫёрсене пит лаМхлантарат 
ҫавӑнпа та ^авкапуҫӗ акяӑ теҫеттинине, пӗре йӗтӗн 
акма идее пулсан та, пит хаклӑ парса илеҫсӗ.

'Ҫавкапуҫӗн тӗп тымарё пит тарӑгт— 10— 12 вершук 
кайат, ҫавӑнпа та в&л уйара, ытти кёске тымарлӑ ку- 
рӑксен^ен лайӑхрах ^ӑтса иртерет. "равкапуҫён тура^ӗ 
вӑрӑмӑшёсем, тутӑ ҫӗр ҫищ е пулсан, пӗр аршӑн ытла 
пулаҫҫӗ. Ҫеҫкисемпе пуҫӗсем, унӑн тура^ӗсем ҫумӗнҫе 
ҫирӗп тӑмаҫҫё, ҫавӑнпа та цавкапуҫ утине пит а^аш 
тыткаласа пуҫтарас пула!’.

Пӗр-пёр выр&на пӗрре аксассӑн вӑл темиҫе ҫула та 
пырат, анҫах ҫаран ҫине аксан ана ҫине акпинцен 
нумайа пырат.

Ӑнӑҫлӑ ҫулсенце 'ҫавкапуҫ утине пӗр теҫеттин ҫин^е 
400— 500 пӑт пуҫтарма пула'?.

'Ҫавкапуҫне маларах ҫулсассӑн, ун хыҫҫӑн ӑшӑ ҫӑ- 
мӑр ҫусассӑн; ҫанталӑкта йшӑ тӑрсассйн, вара ҫав 
ҫулнех тепре ҫулса илме пула?.

^авкапуҫӗ малтанхи ҫул вӑрах ӳсет, кӗске пула?, 
ҫулмалӑх пулмас?, ҫавӑнпа та ӑна хӑйне кӑна уйрӑм 
мар, йе ырашпа, йе сӗлӗпе, йе урпапа хутӑштарса 
акас пула?; ырашпа акас пулсан ҫуркунне, йур кайса 
ҫӗршыв типегрнех акас пула?; акнӑ вӑррисене ҫийелех 
ҫӗр айне тумасӑрах хӑварас пула?, йӗпе ҫӗр пусӑрӑннӑ 
майёпе вёсем хӑйсемех (ҫӗре кёрсе ларса) шӑтса туха- 
ҫҫё; ҫурхи тырӑпа хутӑш акмалла пулсан ^авкапуҫ вӑ- 
ррисене, хутӑштарнй тыр&па пӗр вӑхӑтрах акса суре- 
лесе хӑварас пула?.

Анасем ҫине йаланах хӗрлё цавкапуҫ акаҫҫӗ, вӑл 
пит лайах хунат, анцах ҫарансем ҫине акас пулсан
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ун ҫумне пилӗкшер кӗрепенкӗ шветскипе шурӑ ^авка- 
пуҫӗсене хутӑштарса акас пулах.

Шветски йатлӑ 'ҫавкапуҫӗпе хӗрлӗ ■ҫавкапуҫӗ пӗр 
пӗрищрн акӑ мёнле паллӑсемпе уйӑрӑлса тӑраҫҫӗ. 
Шветскн йатлин унӑн пуҫён айал йенё ҫутӑ кӑвак-хӗрлӗ 
тӗслӗ пула!, тйрринелле хӑпарнёҫемӗн вара шуралса 
пырат. Ӑна хӑй кӑна аксан вӑл хӗрлинрн утӑ сахал- 
тарах парах, ан$ах пёре аксан нумай ҫула пырат; 
^ас ҫухалмаст.

Ш урӑ ^авкапуҫӗ хуххе ыёнле ҫӗр ҫин^е те пула!1.
Вӑл пит лутра пулат, ан^ах ҫулса пуҫтарсан йе 

выЛ)ӑх йарса ҫитерсен кайран тепӗр хут пит 'ҫас ӳссе 
ҫулмалӑх пулах. Вӑл хёрли пек мар: там укнё пулсан 
та, В1»пт>ӑх 'ҫӗрлӗх таптанин^ен те ^асах парёнмаст.

Сӳсен, кушакхӳри тата шурут йатлӑ курӑксем вӗсем 
ыраш, тулӑ, сӗлӗ, урпа, вир, куккурус йевӗрлӗскерсем.

Кушакхӳрипе сӳсен вӗсем нумай ҫула пыракан, ^ас 
ҫухалман курӑксеп шутӗн^е тйраҫҫё. Лайӑх ҫӗрсем ҫин^е 
вёсем пит ӑлса ҫӳллӗ ӳсеҫҫӗ, утӑ нумай параҫҫӗ.

Еушакхӳри, 'цавкапуҫ, сӳсен тата шурут вӑррисене 
пӗрле хутӑштарса аксассӑн утӑ пит нумай тума пулах'.

VI.

ҪАРАНСЕНЕ МАЛАЛЛА МӖНЛЕ ЛАЙӐХ- 
ЛАТАССИ ҪИН^ЕН.

Ҫӗнё ҫаран ҫине, малтанхи икӗ ҫул вы^ӑх^ӗрлёх 
йама йурамас!,—  лайёхрах ҫереыленме вӑхӑт иарас 
пула!.
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Унтан вара вы .ух  йарас тесен малтанах калан£ 
йёркссене асра тытас пулат: ҫуркунне тата ҫӑмйр хытӑ 
ҫунӑ 'вухне ш,ТЛ)ӑхсене ҫаран ҫине йама йурамаст. Ҫа- 
ран лайӑх пултӑр тесен, ӑна сӳрелес, имлес пула-Т, ар- 
лан, кӑткӑ тӗмисене тасатсах тӑрас пулат, канавсем 
пулсан вӗсене тасатас иулат.

Ҫарана кашни ҫулах, ҫуркунне, ҫӗр ҫинце лаша ура 
йӗрри пулми пулсан, сӳрелес пулах. Сӳрн— куккйр-маккӑр» 
йатлӑ тимӗр суре пултӑр. Ҫаран мӗн 'вухлӗ кнвёрех, ҫа- 
вӑн вух.тё ун ҫи н у  мӑк нумайрах пулат, ҫавӑн т,ухлӗ 
лайӑхрах сӳрелес пулах; малтанхи 2— 3 ҫулта сӳрене 
пӗр йӗрпе ик хут йарсан та йурат, кайран вара 3— 4 
хут йе 6 хут йарсан та ытлашки пулнаст. Ун "ҫухнв 
сӳре шӑлӗсем хӑш курӑксене какланинун хӑрамалли 
ҫук, ҫакна ан^ах астуса тӑмалла: ҫаран ҫийӗ мён вухлӗ 
кӑпкарах пулӗ, ҫавӑн 'вухлӗ сывлӑш та ӑшӑ та нурӗлӗх 
те ҫӗр ӑшне ытларах кӗрӗҫ, курӑк тымарӗҫен те вара 
хӑватлӑланса, брусе кайӗҫ.

Сӳрелетун малтан, ҫуркунне, ҫаран ҫине кашнн
2— 3 ҫулта пёрре 8 йе 10 пӑт «суперфосфат» йатлӑ 
им тата 4— 5 пӑт «калийни сол>» йе 20— 30 пӑт йӑвӑҫ 
кёлне сапас пула!1.

Лайӑхлатсах пынӑ ҫаран ҫи н у п  пӗр 8 —-9 ҫул 
хушши пит лайӑх утӑ илсе тӑма пулат, унтан вара 
ӑна ҫӗнӗрен сухаласа курӑк вӑррисене те ҫӗнӑрен: 
акас пулат.

Курӑксем пикенсе ӳснё вухне (вал вӑхӑт хуратӑп- 
раллӑ мар кбпӗрнесену ҫёртме уйӑхӗну  пулат) уйар 
шӑрӑх кунсем пулса кайсан, ҫарансем канавӗсене (пул
сан) ҫӑмӑр ҫусан шыв тулмашкӑн, шыв ахалех йухса

з
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ан кайтӑр, уйарпа ённё ҫӗре сӑхса кӗтӗр тесе пёвеле- 
се хурас пулат. Кӗркуннерехпе вара пӗвисене татса 
йарса канавёсене тасатас пулат.

УП.

ҪАРАНСЕНЕ СУХАЛАМАОӐР ЛАЙӐХ- 
ЛАТАССИ ҪИЩ1ЕН.

Хӑш-хӑги ҫарансем ҫуркунне те ҫулла та йӗпепе 
аптӑраҫҫӗ, ун пек ҫарана пӑссан та ҫурхи тырӑсене 
акма май килмест, ӑна ҫаран халӗнех х&варса сухала- 
масӑрах лайӑхдатмалли ыай пур.

Ҫуркунне, ҫӗр шыв типсессӗн, ҫарана тӑрӑх та урлӑ 
та ранта^пе ҫӗмёреҫҫӗ, унтан вара тимӗр сӳрепе сӳ- 
релеҫҫӗ.

Ҫав хатӗрсем ҫаран ҫин^и мӑка ^илай ■ҫавса кӑла- 
раҫҫӗ, ҫаран ҫийӗ те $илай кёпкаланат. Мӑк нумай 
лудсан ӑна кёреплепе пуҫтараҫҫӗ, кайран, типсен вара 
ҫунтараҫҫӗ.

Малтанхи хут сӳрелесен пӗр теҫеттин ҫаран ҫине 
24— 30 пӑт «томасов шлак», 8— 10 пӑт «калини ссц,» 
сапса салатаҫҫӗ, унтан вара курӑк вӑррисене паҫӑр ка- 
ланӑ йӗркепе акаҫҫӗ.

Сапнӑ имсене те, акнӑ курӑк вӑррисене те ранта^пе 
пӗр йӗрпе икё хут йарса айала тӑваҫҫё; ун хыҫён^ен 
каллех куккӑр- маккӑр сӳре нырат.
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П И .  

ҪАРАНСЕНЕ ЛАЙӐХЛАТНИЩ)ЕН  
ПУЛНӐ УСА.

Ҫарансене Мускав кӗпӗрншгр те ытти кӗпбрнесен^е 
те пит нумай сӑнанӑ. Ҫапла сӑнаса пынӑ, тӑрӑх акӑ 
мӗн палӑрнӑ: ҫарансем ҫине сӗтеклӗ курӑк вӑррисене 
акмасан та, ун вырӑнне тёрлӗрен имеем сапсан, утӑ 
ёлёк пулнинҫен пӗрре ҫурӑ йе иккӗ те ытларах тума 
пулат; унсӑр пуҫне тата хӑйах, лашакӑшкарӗ, тата ытти 
ҫавӑи пек йурйхсӑртарах курӑксем, пурин^ен ытла 
тӗрлӗ тӗслӗ ^авхапуҫӗсем, ҫаран ҫине, томасов шлакпа 
калийни со.]) сапагҫен пулманскерсем, шӑтса тухаҫҫӗ. 
Мана пуршг§ен ытла Мускав кёпёрнин^и, Волоколамск 
уйесӗн^и Парфенккӑвй йатлӑ йалти хрес§енсем хӑйсен 
ҫаранӗсене лайӑхлатни аса килет. Вӗсене ҫаран валеҫнӗ 
]}ухне, хӑш ҫёрте, пӗр теҫеттин лайӑх ҫаран парас вы- 
рйнне ик теҫеттин ушахлӑ ҫарансем каса каса панй. Ҫав 
ушахлӑ ҫаран аслӑшӗнҫе мӗн пурё 180 теҫеттин пулнӑ. 
Унта ҫынсем те ӗнесем те пута, пута ларнй; утӑ, ҫу- 
ласси ҫипрен шухӑшламалли те ҫук пулнӑ; тӗрлӗрен 
тӗмесем унта туллийех пулнӑ.

Ан^ах пӗр 20 ҫуд кайа унти хрееҫенсем ҫав ушах 
вырӑнтан тӗрлӗ йенелле канавсем пӗр якӗ ҫухрӑм тӑр- 
шгаӗ 'ҫавса кайса ҫав ушаха типётнё. Тёмескесене пурне 
те касса илсе купаланӑ; унтан вара 20 теҫеттин ҫине 
кушакхӳри йатлӑ курӑк вйррине акнӑ. Пёр усйсӑр 
выртнӑ ҫёр ҫин^ен вара вӗсем тепӗр ҫулнех кашни 
10-шар ӑлав лайӑх, сӗтеклӗ утӑ илнӗ. Иккӗмӗш ҫулта

з*
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ҫарансем тата лайӑхрах пулнӑ, виҫҫёмӗш ҫулта вара 
вӗсем кашни теҫеттннрен 15 шер 16-шар йлав утӑ 
илнӗ. Хреорнӗсем ӗҫӗ ӑннине кура пит хёпӗртенӗ: 
кашни ҫулсеренех вара вӗсем хӑйсен ушахлӑ ҫёрӗсене 
типётсе ҫаранӗсене асл&латса пынӑ.

Вӗсем хыҫҫӑн Шишкова, Тавитӑвӑ, Хрул,увӑ т. ыт. 
йалсен^и хрес^енсем те кайнӑ. Канавсем алтса, тёмес- 
кесене касса пухса, унтан кушакпуҫ курӑк вӑрри илсе 
вӗсем кашни теҫеттиншӗн 40 тенке йахӑя ан^ах пӗ- 
тернё.

Тӗмесем ҫӗрсе пулнӑ тӑпрасене хрест^епсем анасем 
ҫине йе ҫимӗҫ—пах^исене тӑкнӑ, мӗншӗн тесен вёсем 
тислӗкрен пӗрре те кайа мар. Ҫавӑн пек епӗ асйрханӑ 
ёҫ тата тепре пур. Питӗр хули ҫывйхӗнҫе Заболотски 
йатлӑ йалхуҫайствиллӗ опҫествӑн пёр имени пулнӑ. Ҫав 
именин мӑк пуснӑ ҫарансем пулнӑ. Ҫаранӗ ҫин^е кирлӗ 
мар курӑксемпе йӑвйҫ тӗмисем ан^ах пулнӑ, ҫавӑаоа та 
угӑ 6 купаран (30 пӑтран) ытла тӑвайман, вӑл та пу- 
лин на^ар утӑ пулнӑ.

1908-мӗш ҫулта ҫав йӑвӑҫ тӗмисене йӑлтах пётернӗ. 
Ҫуркунне (ҫав ҫулнех) ҫаранне икӗ лаша кӳлмелли ака- 
пуҫёпе сухаланӑ та йётӗн акнӑ. Вӑл ҫул уйар (шӑрӑх), 
пулнӑ пирки йётӗн лайӑхах пулман.

1909 мӗш ҫулта, ҫуркунне, ҫав ҫарана ҫӗнӗрен су- 
халанӑ (сухапуҫӗпе ан'дах) та сӗлӗ те курӑк вӑррисем 
те акнй тата кашни теҫеттин ҫине: 36 пӑт томасов 
шлак, -6 пӑт калийни СОЛ), 6 пйт ^илийски ҫелитрӑ 
йатлӑ имеем сапнй.

Сӗлӗ пит лайӑх пулна: пӗр теҫеттин ҫин^ен 83 пӑт 
сӗлӗ, 220 пйт улӑм илнӗ.
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Тепӗр ҫулне (1910 мӗш ҫулта), акнӑ курӑк вӑрри- 
сен^ен пулнӑ ута— малтан ҫулнине те, кайран кайу 
ӳстерсе ҫурла уйӑхӗн^е ҫулнине те виҫҫе пӑхнӑ та акӑ 
мӗн курнӑ:

Сухаласа, имлесе курӑк—̂ вӑррисем акнӑ теҫеттинрен 
387 пӑт лайӑх сӗтеклӗ ут& илнӗ, йунашар выртакан 
сухаламан, имлемен теҫеттинрен 60 пӑт ан^ах пулнӑ.

Ҫӗре лайӑхлатмашкӑн тата акмашкӑн пухнӑ расхута' 
сёллнйех тав&рса панӑ, унсӑр пуҫне тата ҫав хуҫайствӑ 
утӑ ӗлӗкхищрн ултӑ хут ытларах тӑва пуҫланӑ.
Ҫапла ӗнтӗ ҫарансене лайӑхлатнинцен усӑ пит нумай 
курма пулат.

I.

Х И РЕ МӖНЛЕ ТӐВАТӐ ПУССА УИӐР- 
МАЛИ Ҫ ЕЩ ЕН .

Малалла епё хире мёнле тӑватӑ пусса уйӑрмалли 
ҫин§ен каласа парӑп.

Епёр хӑш ҫӗртре те пулин хресҫенсен виҫӗ пусӑллӑ 
хир пултӑр, пур пусси те пӗр пек пул^ӗр, кашнн пус- 
сине пун пуҫне 8 пӑт ыраш акаҫҫӗ тетпӗр. Ыраш кал^а 
луссия пёр йентр ҫырма, ҫул, йе ҫуран ҫул пултӑр. Йал- 
тан тухсанах (йунашарах) ыраш пуссин^ен 2 шер пӑт 
ыраш акмалӑх вырӑна касса нлер. Ҫапла тусан епӗр 
ыраш пуссин тӑваттймӗш пайне касса илетпёр; йулаш- 
кине Т)УП пуҫне 6 пӑт акмалли вырӑна, ҫуркунне 18 кӗ- 
репенке ■ҫавка пуҫпе, 6-шар кӗрепеике кушакхӳрп акса 
хӑварар.
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Тата ҫаплах, ^авкапуҫ акса хӑварнй ыраш пусси 
ҫумӗн^и хура пусса та ҫаплах уйӑрар; уншӑн г§ун пуҫне 
6-шар пӑт тырӑ акмалӑх уййрса, ҫур-тырри пусси ҫумне 
хутӑштарӑпӑр. Навус тӑкма вӑхӑт ҫитсен 9 шар пӑт 
акакан хура пусса кӑна тӑкмалла.

Халё ӗнтӗ пирӗн, ҫуртырри пуссине анг§ах икӗ пӗр 
пек пайа уйӑрмалла; пӗр пайне ■ҫавкапуҫ акмасӑр х ава
рий ыраш пуссин пайӗ ҫумне хушмалла, тепӗр пайӗ 
ҫумне хура пуссӑн навус тӑкмасӑр хӑварнй пайне ху- 
шса вара пирӗн тӑваттӑмӗш пусӑ, иулат. Халӗ ӗнтё, 
кашни ҫӗнӗ пусӑра ыраш ^ун пуҫне 6-шар пӑт кӑна 
кӗрет.

Хир виҫӗ пусӑллӑ (пулнӑ) г{ухне ыраш 'вун пуҫне 10 
пйт пулнӑ пулсан, 4 пусӑллӑ тӑвас тесен, кашни пусӑ- 
ран 21/ ,  акмалӑх вырӑн касса илмелле; 12-шер пӑт 
пулсан— 3 шер пӑт акмалйх; ҫапла тусан вара ыраш 
ҫӗнӗ пусӑра та 9-шар пӑт акӑнат.

1896 ҫулта, Волоколам уйесри, Брюханов йалёсем 
ыраша ҫырмапа хййсен йалӗнрн  Якшина кайӑкан ҫул 
хушшине акяӑ; вӑл пусйран Якшина кайакан ҫулпа 
вӑрмана кайакан ҫуран ҫул (утма ҫул) хушшин^ен 4 
пайне касса илнӗ: ҫав халӗ касса илнӗ пайё ҫине ■ҫав- 
капуҫ акман, тепӗр пысӑк пайӗ ҫине '|}ун пуҫне 18-шар 
кёрепенке цавкапуҫпе 6 шар кёрепенкӗ кушакхӳри акса 
хӑварнӑ.

Ҫырман тепӗр йен$е хура пусй. Вӑл пусӑран Брю- 
хановоран Дятлова кайакан ҫултан сулахайалла, пӗр 
татйк касса илсе навус та тӑкмарӗҫ, ыраш та акмарӗҫ.

Ҫур тырри пусси Руза ҫырми тӑрӑх пырат. Вйл 
пусӑ арман ҫулёпе ҫурмалла уйӑрла^; унӑн ҫырма йенр:
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пайӗ ҫумне хура пуссӑн навус тӑкмасӑр йулнӑ пайне- 
хушнӑ та 3 мӗш пусӑ пулнӑ; тепӗр пайӗ ҫумне ^авка 
нуҫ акмасӑр йулнӑ пайне хушнӑ та 4 лусӑ пулнӑ.

Брюхановри хрес^енсем 1896 ҫулта 88 'вун ҫӗрне 
40 пйт ^авкапуҫне, 13 нӑт кушакхӳри акса хӑварнӑ,. 
тепӗр 1897 ҫулта вӗсем утӑ питӗ вӑйлӑ пулнипе, пу- 
майӗшӗ утӑ сутса 50-шар тенкӗ илнӗ, хӑшӗсем 100-шер 
тенкё те илнӗ; курӑк акма тытӑнат^ен вӗсем хӑйсем 
утӑсем илсе 50 шар тенкӗ мар, нумайтарах та пӗтернӗ; 
вал утта та айака 12-20 ҫухрӑма кайа-кайа илнӗ.

Курӑк акма тытӑнсан вӗсем выл,ӑх та нумайтарах 
усра пуҫланӑ. Малтанах Брюхановри хреоҫенсем хӑйеен 
хирне тӑватӑ пусса уййрсан, урӑх йалти хресҫенсем 
кула пуҫланӑ; кайарах, вёсен^енех утӑ илме тытӑнсан, 
хӑйсемех мӗншӗн епӗр те хире тӑватӑ пусса уйӑрмарӑ- 
мӑр-ши тесе ӳкённӗ. Халӗ ӗнтӗ Брюхановӑ таврари 
хреҫ^енсем пурте хирӗсене тӑватӑ пусса уйӑрс-а, курӑк 
акма тытӑнҫӗҫ.

Якшин хресҫенӗсем ҫуллен 105 пӑта йахӑн ^авка- 
пуҫ (в&рри), Павлӑв хрес^енӗсем— 24 пӑт, Андреев хре- 
сҫенёсем— 70 пӑт акаҫҫӗ.

Виҫӗ пусӑллӑ хиртен йепле тӑватй пусӑллӑ хире ку~ 
ҫмаллине 1 мӗш таплитсӑра кӑтартнӑ.

Ҫак таттлитсӑна авантарах пӑхсан ак мён куратпӑр:
1) "Ҫавкапуҫ ыраш ҫине ҫуд сиктерсе акӑнат, ҫулма 

кашни ҫул ҫудӑнат.
2) пӗр вырӑна 6 ҫулсӑр вӑл акӑнмаст’.
3) ҫур тыррипе ыраш ёлӗкхин^ен сахалтарах акӑ- 

наҫҫӗ; ангр х  ун выррӑнне вёсен ҫине навус нумайтарах 
тӑкйна¥; унтан пуҫне тата, 'рвкапуҫ акнипе ҫӗр канса
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1-М ӖШ  ТА П Л И ТС Ӑ

1-мбш пус&. 2-мӗш пусӑ. 3-мӗш пусӑ.

Ҫул-
1900

^авкапуҫпе

ыраш

^авкапуҫ- 

сӑр ыраш
Ҫуртыри

Навусд а ху

ра пуса г)

1901
^авкапуҫ мал- 

танхи ҫул Гуртыри Хура пусӑ
'Цавкадуҫсӑр

ыраш

1902
^авкапуҫ ык- 

кём. ҫул. Хура пуоӑ
'Цавкапуҫлӗ

ыраш
Ҫуртыри

[ырашхыҫҫйн]

1903
Ҫуртыри (^ав- 
ка пуҫ хыҫҫйн)

Т)авка пуҫсӑр 
ыраш

йавкапуҫ 
1-хи ҫул Хура пусӑ

1904 Хура пусӑ
Ҫуртыри

(ырашхыҫҫӑн)
^авкапуҫ 
2-мбш ҫул

'Цавкапуҫлб
ыраш

1Э05
'Цавкапуҫсӑр

ыраш Хура пусӑ
Ҫуртыри (цав- 
капуҫ хыҫҫӑн)

Ъавкапуҫ 
1-хи ҫул

1906
Ҫуртыри

(ырашхыҫҫӑн)
'Ҫавкапуҫлӑ

ыраш Хура пусӑ
Т^авкапуҫ 
2-мбш ҫул

1907 Хура пусӑ
г1) вка пуҫ 
1-хи ҫул

г|]авкапуҫсӑр
ыраш

Ҫуртыри Срв) 
ка пуҫ хыҫҫӑн

1908
^авкапуҫлӗ

ыраш
Т)авкапуҫ 

2-мӗш ҫул
Ҫуртыри 

(ыраш хыҫҫӑн) Хура пусӑ

1-мбш пусӑ 2-мбш пусӑ З-меш пусӑ 4 пусӑ

*) Навуссӑр хура пусӑ
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аванланса кайат; ҫавӑнпа тыра ӗлӗкхип§ен нумайтарах 
тухма та пултарат.

4) Ӗлӗв вы^ӑхсем кӗлтесене хиртен кӳртсвденех вы 
ҫӑхса ҫӳрет^ӗҫ; хире тӑватӑ пусса уйӑрса 'ҫавка пуҫ 
аксан, вӑл т^авка пуҫне пӗр-ик ерне иртерех ҫулса илсе 
выфӑхсене йама йурат; ытти 'цавкапуҫне кайарах вӑ- 
хӑгра ҫулмалла вара. Ҫак йекҫен те "ҫавкапуҫ акни 
питӗ усӑллӑ, выл,ӑхсем ёлёкхи пек выҫӑхса ҫӳремеҫҫӗ.

Хире тӑватӑ пусса уйӑрнине хурламалли йенӗ те 
пур, мӗншӗн тесен:

1) ^авкапуҫ малтанхн ҫул утӑ нумай парат, 2 мӗш 
ҫул сахалтарах парат; ҫавӑнпа утӑ тикӗсех пулмаст1.

2) Пӗр ҫул мӗн пур ҫур тырри пусси (ыраш хыҫ- 
ҫӑн) питӗ ҫемҫе пулнипе йӗтӗн акма вырӑн пулмаст, 
тепӗр ҫулне (^авкапуҫ хыҫҫӑн) вӑл муклашкаллӑ пула?, 
ҫавӑнпа сӗлӗпе улма акма питех аван пулмас?.

3) ^авка  пуҫне ҫул сиктерсе акнипе, цавка пуҫин 
вӑрлӑхӗ пӗр ҫул нумай пулат, тепӗр ҫул пӗртте пул
маст.

Ҫакна кура халӗ нумайӗшӗ хирсене сакӑр пусса 
уйӑра пуҫларӗҫӗ.



2 -М Ӗ Ш

Ҫулсем 1-мёш пусӑ

1900
Т)авкаиуҫлй

ыраш

^авкапуҫсӑр

ыраш
Ҫ У Р

1901 1 'Ҫавкапуҫ 
1-мӗш ҫул

2 Ҫуртыри 
(йӗтӗн)

3 Ҫуртыри 
(сӗлӗ)

4 Хура 
пусӑ

1902 'Ҫавкапуҫ 
2-мӗш ҫул

Хура Пусӑ, Т}авкапуҫлё

1903 Ҫуртырри
(йӗтён)

^авкапуҫсӑр
ыраш

1] авкапуҫлӗ 
ыраш

Т)авкапуҫ 
1-мӗш ҫул

1904 Хура пусӑ Ҫуртыри
(сёлӗ)

Т)авкапуҫ 
1-мӗш ҫул

^авкапуҫ 
2-мёш ҫуя

1905
Т^авкапуҫсӑр

ыраш Хура пусӑ
^авкапуҫ 
2-мӗш ҫул

Ҫуртыри
(йӗтӗн)

1906
Ҫуртыри
(сёлӗ)

Т^авкапуҫлӗ
ыраш

Ҫуртыри
(йётӗн) Хура пусӑ

1907 Хура пусӑ
'Ҫавкапуҫ 
1-мёш ҫул Хура пусӑ

'Ҫавкапуҫ- 
сӑр ыраш

1908
Т)авкапуҫлӗ

ыраш
Т)авкапуҫ 
2-мӗш ҫул

г|]авкапуҫ- 
сӑр ыраш

Ҫуртыри
(сёлё)

1-мёш пусӑ 2-мӗш лусӑ 3-мӗш пусӑ 4-мёш пусӑ,
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2-мёш пусӑ 3-мӗш пусӑ

т ы р и Х у р а  п у с ӑ ,

5 Хура пусӑ, 6 Вы.^ӑх 
ҫӳретме

7 ^авкапуҫсӑр 
ыраш

8 Т)авкапуҫлё 
ыраш

^авкапуҫсйр
ыраш

Ҫуртыри
(йӗтӗн)

Ҫуртыри
(сӗлё)

^авкапуҫ 
1-мӗш ҫул

Ҫуртмри
(сӗлӗ)

Хура Пусӑ Т)авкапуҫ
2-мӗш

Хура пусӑ 'Ҫавкапуҫсӑр
ыраш

Т^авка пуҫлӗ 
ыраш

Ҫуртыри
(йӗтӗн)

^авкалуҫлӗ
ыраш

Ҫуртыри
(сӗлӗ)

■Ҫавкапуҫ 
1-мӗш ҫул Хура пусӑ

'Ҫавкапуҫ 
1-мӗш ҫул Хура пусӑ

'Ҫавкапуҫ 
2-мӗш ҫул

Туавкапуҫсӑр
ыраш

г])авкапуҫ 
2-мӗш ҫул

'Цавкапуҫлӗ
ыраш

Ҫуртыри
(йӗхӗн)

Ҫуртыри
(сӗлӗ

Ҫуртыри
(йӗтӗн)

Т^авкапуҫ 
.  1-мӗш ҫул Хура Пусӑ

5-мӗш пусӑ 6-мёш пусӑ 7-мӗш пусӑ ■8-мӗш пусӑ
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II.

САКАР ПУСАЛЛӐ Х И Р .

Хнре сакйр пусса уйӑрсан: ыраш, сёлӗ, ■ҫавкапуҫ 
тӑватӑ пусӑ т;ухнехи зухлех акӑнаҫҫӗ, уйрӑмё унӑн ак 
мӗн йен^ен ан$ах. Хире 8 пусса уйӑрсан 'вавка пуҫ 
ҫулсереп акӑнат; унтан тата ^авка пуҫ-тырри пусси 
ҫине кӑна акӑнат, ыраш пусси тепӗр пайӗ (ҫурри) те- 
пӗр ҫул ҫуртыри пусси пула!. Ҫапла акнине, ^авкаиу- 
ҫин пӗр пайӗ пӗр ҫул ҫулӑнат, тепӗр пайӗ тепӗр ҫул 
ҫулӑнат; ҫавӑнпа утӑ икӗ ҫулта тикӗсрех пула!. Кунтан 
пуҫне тата, сакӑр пусӑ 'ҫухне ҫуртырп пусси ик ҫёрте 
пула!: пёр пайӗ ыраш хыҫҫӑн, тепӗр пайӗ ^авкапуҫ 
хыҫҫӑн. Малтанхи пайӗ ыраш хыҫҫӑн акнипе питӗ 
ҫемҫе пула!, ҫавӑнпа вӑл сӗлӗ акма аван, тӗпӗр пайё 
йӗтён акма аван пула!.

Анҫах сакӑр пусӑ ҫухне ҫуртырп икӗ ҫӗре акиипе 
выл,ӑхсене ҫӳретме хӗсӗк пула!.

Ҫак сакӑр пусӑллӑ хир снижен калааи 2 мӗш таплит- 
сӑран паллӑ:

Хире т,и малтан Волоколамски уйесри Буйкородскн 
вуласра, Хрулевӑ йатлӑ йала сакӑр пусса уйӑрма ты- 
таннӑ.

1892 ҫулта ҫемскпй управӑн претсетателӗ Д. Н. 
Шнпов хушнӑ тӑрӑх вӗсем хирне 8 пусса уйӑрса икӗ 
пуссине, мӗн пурӗ 24 анана-р.вкапуҫ акса хйварнӑ; 
унтан вара вӗсем ҫулсерен 12 ана ^авкапуҫ акса хй- 
вараҫҫӗ. Хрулев хрес§енёсен ҫӗрӗ мен пурӗ 194 ана, 
вӗсенгҫея 96 анине кӑна тырӑ акса тӑраҫҫӗ. Тырӑ
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акакан ҫӗрне вёсем ак йепле уйӑраҫҫӗ: 24 ана хура,. 
пусй 24 ана ыраш пусси, унӑн ҫурри кашни ҫуркунне 
цавкапуҫ акӑнат; унтан тата вӗсен 12 ана малтанхи 
ҫулхи 'ҫавкапуҫ нулнӑ, 12— иккӗмёш ҫулхи ^авкапуҫпе; 
ҫуртыри пусси икӗ пайлӑ пулнӑ, пёр пайӗ 12 ана-йӗтӗя 
акӑнат, тепӗр— 12 ана сӗлӗ акӑна!.

Ҫак ҫулсеще Хрулев хресг§енӗсем, ^авкапуҫ питӗ 
аван пулнипе, на'бартарах ҫарансене, аха^ усасӑр выр- 
такан ҫёрсене сухаласа ■ҫавкапуҫ ака пуҫларӗҫ; ёлёкхи 
усӑсӑр выртакан ҫёрҫем те халӗ вӗсене пысӑк усӑ кӳме 
пултараҫҫё. Хрулев хресрнӗсене кура халӗ мӗн пур 
Буйкоротски вулӑс тенӗ пекех х&йсен хирёсене нумай: 
пусса уйӑрма тытӑщӗҫ.

III.

УЛТӐ ПУСӐЛЛА ХИР.

Х ӑ т  ҫӗрте хресҫӗнсем ҫарансем сахаллипе, тырӑ 
акакан ҫёр нумай пулнипе вы^ӑхсене ҫӳреме аван ирӗк 
пултӑр тесе, хирӗсене 6 пусса уйӑраҫҫӗ. Хире ултӑ пус
са уйӑрас тесен, ӗлӗкхи 3 пусса ҫурмалла кӑна уйӑр- 
малла (3 таплитса ҫин^е кӑтартнӑ)..

3-мёш таплитсӑран паллӑ, ултӑ пусйллӑ хирте хура 
пусӑ виҫӗ пусӑ ^ухнехин^ен икӗ хут кайа пула!; ун 
вырӑнне халё ^авкапуҫ ӗлӗкхинуен икӗ хут ытларах 
акГшат.
Ҫуртырн 3-пусӑ ■ҫухнехи пекех йула!, ан$ах вӑл икӗ 
пайлӑ пула!: пӗри йӗтӗн хыҫӗн^ен, тепӗр пайӗ сёлӗ хы- 
ҫӗщен акӑна!.
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3-МЁШ
1-мӗш пусй

1900
■ҫавкапуҫлӗ

ыраш

■рвкапуҫсӑр

ыраш Ҫ У Р

1901
1. 'ҫавкапуҫ 

1-мбш ҫул
2. ҫуртыри

(сблӗ)
3. навуслӑ хура 

пусӑ

1902 ^авкапуҫ 2-мёш 
Ҫул хура пусӑ

•рвкапуҫлй
ыраш

1903 ҫуртыри (йётӗн)
^авкапуҫлӑ

ыраш
^авкапуҫ 1-мӗш 

ҫул

1904 ҫуртыри (сёлӗ)
■ҫавкапуҫ 1-мёш 

ҪУЛ
■рвкапуҫ 2-мӗш 

ҪУЛ

1905 хура нусӑ,
■ҫавкапуҫ 2-мӗш 

ҪУЛ
ҫуртыри (йӗтӗн)

1906
'Вавкапуҫлӗ

ыраш ҫуртырн (йётӗн) ҫуртыри (сӗлӗ)

1907 ^авкапуҫ 1-мӗш 
ҪУЛ

ҫуртыри (сӗлӗ) хура пусӑ

1908
^авкапуҫ 2-мӗш 

ҫул хура пусй
■ҫавкапуҫлӗ

ыраш

1-мӗш пусӑ 2-мӗш пусӑ 3-мёш пусӑ

Ултӑ пу
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ТАПЛИТСА
2-мӗш пусӑ 3-мӗш пусӑ

т ы р и
навуссӑр хура 

пусӑ

навуслӑ хура 

пусӑ

4. навуссӑр хура 
пусӑ

5. ҫуртыри
(йётӗн)

6. равкапуҫлӑ 
ыраш

ҫуртыри (йӗтӗн) ҫуртыри (йӗтӗн)
равкапуҫ 1-мёш 

ҪУЛ

ҫуртыри (сӗлё) ҫуртыри (сӗлӗ)
'рвкапуҫ 2-мёщ 

ҪУЛ

хура пусӑ хура пусӑ . ҫуртыри (йӗтӗн)

■ҫавкапуҫдё ыраш
■ҫавкапуҫ 1-мёш 

ҪУЛ
ҫуртыри (сёлӗ)

^авкапуҫ 1-мёш 
ҪУЛ

'Вавкапуҫ 2-мӗш 
ҫул хура пусӑ

'рвкапуҫ 2-мёш 
ҪУЛ

ҫуртыри (йётӗн)
■ҫавкапуҫлё

ыраш

ҫуртыри (йӗтӗн) ҫуртыри (сёлӗ)
■ҫавкапуҫ 1-мӗш 

ҫул

4-мӗдх пусӑ 5-мёш пусӑ 6-мӗш пусӑ

сӑдӑ хир.
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Хресренсем нумайӗшӗ хире ултӑ пайа уйӑрсан ыраш 
сахал акӑннӑран питӗ хӑраҫҫӗ; унтан хӑрамалла мар, 
мӗншӗн тесен хире 6 пусса уйӑреан навус та нумайта
рах т&кйнат, унтан тата ыраш пёр вырӑна 5 ҫултан 
тин акӑна!; ҫавӑнпа тырӑ 3 пусӑллӑ рухнехинрен ытла
рах та пулма пултарат.

Ултӑ пусаллӑ хир питте аван пулӗррӗ те, анрах ■рав
на иуҫ пӗр вырӑна рас расах акӑнат; епӗр, равна 
пуҫне пёр вырӑнах 6 ҫул иртмесӗр акма йурамаст, те- 
нӗррӗ; халӗ кунта вӑл 4 ҫултанах акӑнат.

Ултӑ пусӑллӑ хир йӗтӗн нумай хирлӗ ҫёрте питӗ 
аван, ҫакӑн пек хирте йӗтӗн, ҫулленех акӑна!.

IV.

ПЙЛЁК ПУСӐЛЛӐ Х И Р .

Пилӗк пусӑ рухне, 4 пусӑ рухяехи пекех, равкапуҫ 
ҫул сиктерсе анГшат; вӑл ӗлӗкхи пек пӗр вырӑнта икӗ 
ҫул 4 пула!; малтанхи икӗ ҫулта уттине ҫулаҫҫё, тата 
ытти икё ҫулӗнре вырӑхсене ҫӳретеҫҫӗ, ҫуртыри пусси 
ёлӗкхи пекех пёр ҫул ҫемҫе, тепӗр ҫул хытӑ, муклаш- 
каллӑ пула!.

Хӗрлё ререклӗ равкапуҫ пӗр-ин ҫул кӑна аван пу
ла!; пилӗк пусӑ рухне вӑл пӗр вырӑнтах 4 ҫул лар- 
малла пулат, ҫавӑнта вӑл йулашки ҫулсенре питӗ нарар 
пула!; халӗ пёр ыраш акас вырана 2 кӗрепенкё хӗрлӗ 
ререклӗ, 1 кӗрепенкӗ шур ререклё равна пуҫӗпе кёре- 
пенкӗ ҫурӑ кушак хӳри акас пула!; мӗп пур 4х/2 кӗре-
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пенвё. Шур Т)е§еклё 'рвкапуҫ.пе кущакхӳри иӗр выраята 
виҫтӑват суд хушши аван пулма пултарат; унтан пуҫнн 
тата шур -р^еклё травка пуҫ выл,ӑх ҫинё хыҫҫӑн ытти 
курӑксен^ен хӑвӑртрах ӳсет, вӑл вылӑх таптанине те 
тӳсерех парат.

Пилӗк пусӑллӑ хир ӑҫта на-цар ҫарансем, татӑк-то- 
сёк тырӑ акакан ҫёр хушшищс акма йурӑхсӑр ҫерем 
нумай, выфӑхсене ниҫта ҫӳретме ҫук ҫӗрсент>е тума 
питӗ аван, мӗншӗн тесен, вӑл ҫӗрсем нимӗн усӑсӑрах 
выртаҫҫӗ: вӗсем ҫнн^е курӑк на^ар пула'!1, тырӑ аксан 
тырӑ пулмаст, вӗсем тырӑ хушшин^ерен, ҫав вьирхсене 
ҫӳретме те йурамаст; ҫӗрсене курӑк акса тырӑ, акакан 
ҫёр ҫ.умне хутӑштарса хире пилӗк пусса уйӑрсан, утӑ 
та нумай пулат, вы^ӑхсене ҫӳреме те ҫӗр пула!’.

Хире пилёк пусса уйӑрсан, вщ>ӑхсене . хура пусӑ 
ҫине йамасан та йурат, мӗншӗн тесен вӗсем валли 
унтан пуҫнэ те ҫӗр нумай; хура пусса ксркуннех суха- 
ласа хӑвармалла; ҫапла сухалани Питрав тёлнелле су- 
халанинрн усӑлӑрах мӗншӗн тесен кӗркунне сухаланӑ 
хура пусара тырӑ авантарах пулат.

Т)И малтан хире Волоколамски уйесра, Хован йатлӑ 
йалта пялёк пусса уяӑрнӑ; вёсем 145 'ҫуна 340 ана 
ҫёр акса тӑнй (4 таплитсӑ).
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1;-мё#г. йубӑ 2-мёш иуеӑ, 3-мёш пуеӑ

11900
'Ҫавкапуҫ- 
лӗ ыраш.

Т)авкапуҫ- 
сӑр ыраш Ҫуртыри Навуссӑр 

хура пусӑ
Навуслӑ 

хура пусӑ

1901
1 ^авкапуҫ 
2-мӗш ҫул. 2 Ҫуртйрй 3 Хура 

пусӑ
4 ВщДх- 

сене ҫӳрет- 
мелли.

5 Т)авкапу<; 
сӑр ыраш

1902
'Ҫавкайуҫ 
2-мёш ҫул Хура пус& Т^авкапуҫ- 

лӗ ыраш
Выфахсе- 
не ҫӳрет- 

мелли
Ҫуртыри

1903

Т&вкаЯуҫ 
3-мӗш ҫул 
(выфӑхсем 

вафли)

^авкапуҫ- 
сӑр ыращ

Туавкапуҫ 
1-мёш ҫул Ҫуртыри Хура пуеа

1904

'!]ашс,апу<; 
4-мӗш ҫул 

(выф&х ва
фли)

Ҫуртыри 
ыраш хыҫ- 

ҫӗн
Т)авкапуҫ 
2-мёш ҫул Хура пусӑ

Туавкапуҫ- 
лӗ ыраш

1905 Ҫуртыри Хура пуса
Туавкануҫ 
3-мӗш ҫул 
(выфӑхсем 

вафли)

^авкапуҫ- 
сар ыраш

'^авкапуҫ 
1-мӗш. ҫул

1906 Хура пусӑ
Т)авкапуҫ- 
лӗ ыраш

'1]авкапуҫ 
4-мӗш ҫул 
(выфйхсем 

вал.|и)

Ҫуртыри 
(ыраш хыҫ- 

ҫӑн)

Т)авкапуҫ 
1-мёш ҫул
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1907
'Ҫавкапуҫ- 
сӑр ыраш

'Ҫавкапуҫ 
1-мӗш ҫул Ҫуртыри Хура пусӑ

'1]авкапуҫ 
3-мёш ҫул 
(вы^ӑхсем 

ваади)

1908
Ҫуртыри 

ыраш хыҫ- 
ҫӑн.

Т)авкапуҫ 
2-мӗш. ҫул 
(выл,ӑхсем 

ва%ли)
Хура пуса

'равкапуҫ- 
лӗ ыраш

'^авкапуҫ 
4-мӗш ҫул 
(выЛ)йхсем 

ва^ли)

1909

...............

Хура пусӑ.

'Ҫавкапуҫ 
3-мӗш ҫул. 
(вьцДхсем 

ва.Ц)Ли)

'^авкапуҫ- 
сӑр ыраш

'Ҫавкапуҫ 
1-мӗш ҫул Ҫуртыри

1910
Т>авкапуҫ- 
дӗ ыраш

г|)авкапуҫ 
4-мӗш ҫул 
(выл>ӑхсем 

ва^ли)

Ҫуртыри 
(ыраш хыҫ- 

ҫӑн

^авка пуҫ 
2-мӗш. ҫул Хура-пусӑ

1911
Т)авкапуҫ 
1-мӗш ҫул . Ҫуртыри Хура пусӑ

Тргякануҫ 
3-мӗш. ҫул 
(вьцӑхсем 

ва:ри )

Т)авкапуҫ- 
сӑр ыраш

1192
'|}авкапуҫ 

2-мӗш ҫул Хура пусй
'{(авкапуҫ 
лӗ ыраш

'Давкапуҫ 
4-мӗш ҫул 
(вы^ӑхсем 

ва.1[(Ли)

Ҫуртыри 
(ыраш хыҫ- 

ҫӑн)

1913

'^авкапуҫ 
3-мёш ҫул 

, (вы^ӑхсем 
ва^ли)

'равкапуҫ- 
сӑр ьтраш

']]авкапуҫ 
1-мӗш ҫул Ҫуртыри Хура пуса

1-мӗш ҫул 2-мӗш ҫул 3-мӗш ҫул 4-мӗш ҫул 5-мёш. ҫул.



V.

Й У Л А Ш К И Н рН  КАЛ АI I И.

Хире нумай пусӑллӑ тӑвас тесен йаланах акӑ мен 
астумалла:

1) Ҫӗнӗ пусӑ выфӑхсене ҫӳреме аван пултӑр тесен 
вӑл йал ҫумён^е пулмалла.

2) 11 усӑсем пур-те пёр пек пулмалла.
3) пусӑсене хресҫенсем хушпшнце тикёс уйӑрма тӑ- 

рӑшмалла.
Хрес^енсем хӑйсем хирӗсене курйк акма тытӑнас 

тесен, акрономсен^ен кайса ыйтмалла, вара вӗсем миҫе 
пусӑллӑ хир ҫав вырӑнта авантараххине каласса 
парӗҫӗ.

Халӗ тата ҫёр ӗҫне туса тӑракан пӑйсен^ен (зе- 
мотделы) курйк вӑррисене сӑнаса пӑхма ахалех те 
иараҫҫӗ.

Епӗр мён пур калан ютҫен, курӑк акни питӗ усӑлли 
паллӑ курӑн^ё.

'^авкапуҫ аксан ҫӑкӑрсӑр йулатпӑр, пирӗн ҫёр ҫин- 
'§е вӑл пулмаст, ӑна аксан вщДхсене ниҫта ҫӳреме лул- 
мӗ, тесе ан шухӑшлӑр. Ҫӗре ӗлёк аван ёҫлесе тӑнӑ 
пулсан, ^авкапуҫ те аван пулаТ;

'Ҫавкапуҫ пулсан-вылӑх та, навус та, ҫӑкйр та пу
лах. Вьпьӑхсене ҫӳретме халӗ ҫёр те ирёкрех пулӗ.

Малтанах Волоколамски уйӗсра та курӑк акни усӑ,- 
сӑр ёҫ тет’$ӗҫ, халӗ ӗнтӗ ^авкапуҫ акман йал-та тупай- 
мастӑн. Ҫур уйес ытла виҫё пусса пётерсе, хирёсене 
нумай иусӑллӑ турӗҫ. Пёр ҫулта кӑна вӑл уйесра ултӑ

—  5-2 —
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иин пӑта йахӑн ^авкануҫ акса хӑварнӑ. Тепӗр 1899 
ҫулта 900 анаран 'ҫавкапуҫ ути пуҫтарнӑ. Курӑк акни 
усӑлӑ пулмасан, вӗсем те ҫав тери нумай акм ӗ^ёҫ,

Т}авкапуҫне утӑ валли Мускав кёпӗрнинт)е питӗ ну- 
май акаҫҫӗ; ӑна ытти кӗпӗрнесенр те пайтах акаҫҫё; 
Тверь, Смоленск, Псков, Нойокорот, Владимӗр, Ко- 
стрӑма, Ярослав, Перм ытти кёпӗрнесен^е те ӑна са
хал мар акаҫҫӗ.

Есёр те, халӗ ӗнтӗ ҫак кӗнекене тӗплӗ вуласа ёлёк 
курйк акман ҫынсем хӑвӑр ҫӗрӗре курӑк акса пӑхтарар, 
вара вӑл сире аван тырӑ парё!



КУСАРАИАНТАН.
3

ҪАРАНСЕНЕ ЛАЙӐХЛАТМАШКӐН КИ- 
РЛЁ ЙАПАЛлСЕНЕ МӖНЛЕ МАЙПА 

ТУПМА п у л а !

Ҫак кӗнекене вуласа 'ҫухласан 'ҫухласан нумайёшё 
ӑҫтан тупас-ха ҫарансене лайӑхлатмашкӑн кирлӗ йапа
ласем? тесе ыйгӗҫ.

'|]ӑнах та халӗ хрес^ен халйхӗ, Раҫҫейре йухӑну 
пирки, пит аптӑрат, пурннҫен ытла ӑна выҫлӑх пит 
иётер^ё. Ҫавӑн пек пысӑк, усӑллӑ ёҫе пуҫӑнмашкӑн 
унӑн укҫи те, вы^йххи-^ёрлӗххи те йе вуҫах ҫук, йе 
пулсан та ҫителёклӗ мар; машшинсем те ҫук. Хресҫен- 
сем вёсем ҫав ӗҫрен хӑрасах тӑрас ҫук та, ашҫах пушӑ 
алӑпа нимён те тӑвайас ҫуккине вӗсем пёлсех тӑраҫҫё.

Ан^ах ҫапах та ҫарансене лайӑхлатасах тесе ҫуна- 
кансемшён ха^хи вӑхӑтра та ҫул пур.

Ҫав ҫулпа кайас тесен йалти хресценсен 10— 20 ки- 
лён (сахалтараххӑн та йурат) пӗрлешсе йалхуҫайствй- 
ллӑ йулташлӑхсем (сельско-хоз. товарищества) тӑвас 
пула?.

Ҫарана лаййхлатас тесен тёрлёрен машшинсемпе 
тата пёлсе ёҫлес пула¥. Ҫав магашинсене йулташлйха 
кёнё хрееҫенсем гаерах илме пултараҫҫё: ҫёр ёҫлемелли



машшинсем р  малтан ҫавӑн пек орканисатсисене па- 
ранаҫҫӗ. Тата вёсем пёр пӗр ӗҫе антармашкан уйесён 
йе кёпёрнен сер уйрӑмӗщен укҫа та ытти йапала та 
нивҫен илме пултараҫҫӗ.

Ан'вах кашни харпар хӑй тёллӗн ёҫлес текенсене 
машшинсем те укҫа та тивӗҫес ҫук, ҫавӑнпа та вёсем 
ёҫе ӑнгарайас ҫук,

Йулташдӑха кӗрсен хрес$ене пур йенрн  те лайах: 
емелҫё те ҫӑмӑл, ӗҫӗ те ■ҫас пулса пырат тата вӗсем 
ӗҫӗсене вы рансенр акрономсем вӗрентнӗ тӑрӑх туса 
пыма пултараҫҫӗ.

Йулташлӑха ӑна пӗрлешсе ёҫлесе ӗҫе антарма, ӗҫ- 
леме ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе тӑваҫҫё. Йулташлаха ке- 
рекен хрес^ен пёрле бҫлеме пӗр-пёр хатёрсем йе тата 
вьирх-'цёрлёх парсан, вӗсем пурте хӑйсеннех шутланса 
тӑраҫҫӗ, ҫёрёсем те хӑйӗн аллинрх пулаҫҫӗ. Пёрле ӗҫ- 
лесе тунӑ йапалисене йулташлӑхри ■ренсем валеҫее 
илеҫҫӗ; кам вы^ӑх-^ӗрлӗхпе те хӑй те нумай ӗҫленё 
(машшинӑ та ҫавах), пёрлехи ёҫе нумай тунӑ, вал 
ҫын кирек мӗнле йапалана та (валеҫнӗ $ухне) ыт
ларах илме пултарат. Йулташлйхран тухас тесен хуРге 
кам та хайён йапалисене кайалла илсе тухма иултарат, 
вёсене йулташлӑх тытса йулма пултараймаст.

Ан^ах, ҫапах та ҫарансене, тырпулла лайахлатасах 
пулат. Ӑна тӑвас тесен хресрнсен пёрлешсе йулташ- 
лӑхсем тӑвас пулат: йулташлӑхсемпе пурне те тума пу
лат— 4 пуссине те, 5— 6— 7— 8 пусеине те.

Пирӗн р в а ш  хресрнёсен хуҫайствисене хӑйсем пёр
лешсе туна йулташлахсем а н р х  урисем ҫине тӑратёҫ.

Тщ ук,
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Хӗвелтухӑҫӗв|и Теп Истатёлстви ҫумён^п г[]ӑ,- 
ваш Ҫекси кӑларакаи кӗнекосем.

С у т м а л л и к ё н е к е с е м:

1. Т . Коваленко. Политкрамота кӗнеки— 20 пус.
2. Н, М ещ еряков. Канаш Раҫҫейӗнр Копператси— 

15 пус.

I. Ҫ а п с а к ӑ л а р а ҫ ҫ. ё.

Гуров, П. Я. Раҫҫей Фетерацин Соцналисӑмпа Канаш 
1’еспушшкин Ҫёр Котсксӗ.

II. Ҫ а п м а  х а т ё р л е ҫ ҫ е .

Бляхин. Пуясем хурахалӑха йепле улталауҫё (Ку кё- 
некепе пёрле |ӑваШ  кпреметсем, йёрёхсем, тукатмӑшшем, 
йумӑҫҫем т. ыт. ҫин^ен тухат).

Лядов, М. Раҫҫей Комуниссен Парти 25 ҫул тултар- 
яи (Тата ■ҫаваш хушшин'§е революци ӗҫё мӗнле пулнц— 
ф. П. Сергеев ҫырнӑ).

111. К у ҫ а р а  ҫ ҫ ӗ.

1. Викторов. Исстория развития обществепных форм,
2. К. Марне и Ф. Энгельс. Коммунистический мани

фест.
3. Стучка. Общее учение о государстве и конститу

ция Р. С. Ф. С. Р.
4. Косты чев. Общее руководство по земледелии».






