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Таеа пуранни сывлӑха сыхлат.

Л а с а  пуранни сывлӑха сыхлат4*, тенё 
сӑмахсене кам илтменши? Т)ӑнах та, таса 
иурӑнни лайӑх, тасамар пурӑнни лайӑх мар: 
ӑна гакам та пёлет. Ан^х ҫапах та, ӑна пӗле 
тӑрка^ах, нумайӗшӗ т,ыссӑр, тасамар пур- 
наҫҫӗ, Ытти патшалӑхсене кайса курсан тӗ- 
лӗнмелле: йепле унта хуласем, йалсем, кил- 
ҫуртсем таса! Пирӗн хуласем, йалсем вёсен 
пек таса мар. Пирён халӑх тасамар пурӑнни 
ёлёкрен пыра^. М ёскертен вал килетши? Пи
рён халӑх ӗлӗкренпех пусмӑрта пурӑннӑ, ӑна 
ёлӗкренпех тӗттӗмре тытнӑ, мӗншӗн тесен 
вёренсен, вӑйланса кайсан улпутсене, патша- 
сене пӑхӑнмаст, тенӗ. Ҫавӑн пирки пӗрмайах 
туухӑн пулнӑ, хӑйне хӑй нихӑш йент,ен те 
малалла йарайман: ҫутта тухас йент,ен те, 
хуҫайствӑ йен^ен те. Тӗттӗмре пурнакан 
зыҫӑ халӑхӑн тасалӑх ҫинт,ен шухӑшлама вӑ- 
хӑт та пулман: вӑл ҫӗрӗн-кунӗн хырӑма тӑ- 
рантарасси ҫин^ен ан^ах шухӑшланӑ; ҫӗрӗ 
унӑн сахал пулнӑ, тырӑсем пулман, ҫӗр ӗҫне



тума вӑл пӗлсе ҫитеймен, нат,ар тунӑ, ҫавӑн- 
па вӑл ҫултан ҫул на^арланса пынӑ. Хула- 
сене хапрӑксене ӗҫлеме кайнӑ халӑх хуҫасен 
аллине кӗрсе ӳкнӗ. Еккономӗкпа политтӗк 
тӗлӗшӗнт,ен пусмӑрта пурӑннӑран халӑх тӗт- 
тӗм пулнӑ, нушаран тухма пӗлмен. Револ,утси 
пулату^ен пирӗн халӑха виҫ йапала хӗстерсе 
пурӑннӑ: ^ухӑн пурӑнӑҫ, политтӗк йен^еи 
ирӗк ҫукки, тата тӗттӗм пулса пӗлмесӗр 
пурӑнни. Ҫав виҫ йапала халӑха т,ыссӑр, тир- 
пейсӑр, пыл^ӑк ӑшӗн^е пурӑнма вӗрентсе 
йанӑ, йут патшалӑх ҫыннисене пиртен ҫак 
тӗлӗш рен пит тӗлёнтермелле тунӑ.

Ҫак кӗнекере тасалӑх етем пурнӑҫӗнъе 
мӗншӗн кирли ҫин^ен каласа кӑтартнӑ. Ӑна 
пӗлни пире ӗлӗкхи пурнӑҫӑн усал тивлетӗн- 
^ен— тасамарлӑхран хӑтӑлма кирлӗ. Хал>хн 
ҫӗнӗ ирӗклӗ Раҫҫейре пирӗн хамӑр пурнӑҫа 
тасарах, лайӑхрах, сывлӑхлӑрах туса йарас^ӗ. 
Ку кӗнеке ҫавӑн пек пурнӑҫа тума пулӑшас тет .

Етем хӑй таврашӗнъи сывлӑша йепле 
пӑсаТ.

П ӳртре ҫын нумай т>Ухне пӳртри сывлӑш 
ӑшӑнса кайа*, вара сывлама пӑт^ӑ пула*. Вӑл



ак мӗскертен килет. Етем ӳт,ӗ пӗрмайах пёр 
пек ӑшӑ пулат. Ҫав ӑшӑ хӑй виҫин^ен нихҫан 
та т>акмаст. Сывӑ ҫынӑн ӳт ӑшши (температ- 
турӑ) 37 кратӑс, йе пӑртак кайарах пулат. Пал- 
лах, етеад ш в л ан и п е  пуртри сывлӑш ӑш ӑнм ал- 
яа . Т)ӑнах та, етем пӳртри сывлӑша хутса ҫун- 
тарнӑ кӑмака пек ӑшӑтат.

Каллах тата егем сывланӑ ъухне ун ӑшӗн- 
т>ен шыв ггасӗсем пит нумай тухаҫҫӗ, ҫавӑн- 
па пӳртри сывлӑш нӳрленсе кайат. Ш ы в тата 
етем ӳтӗн^ен тарпа тата ытларах тухат. Ҫапла 
етемрен тухнӑ нӳрӗ сывлӑша кайса сывлӑшра 
ҫӳрет, пӳртри сывлӑша кантӑксене уҫса тасат- 
масан (уҫӑлтармасан), сывлӑшри нӳрӗ сивӗ 
йапаласем ҫине ларма пуҫлат: кантӑк ҫине, 
пӳрт пӗренисем ҫине, т. ы. йапаласем ҫине 
ларат. Ҫавӑн пирки пӳрт йӗпенсе тӑра^, унта 
сывлӑш пӑсӑлса кайат. Епӗр сывланӑ ^ухне 
ӑшран шыв пӑсӗсем тухни ак ҫакӑнтан пал- 
лӑ: хӗлле сивӗ сывлӑш ҫине сывласан, пирӗн 
ӑшран тӗтре тухнӑ пек тухат, епӗр ӑна сивӗ 
ҫинт^е сывлани курӑнат тетпӗр.

Сывлӑш ытлашши ӑш ӑиса иайсан, тата 
вӑл нӳрленсе кайсан, ун пек сывлӑш  етем 
гывлӑхӗшӗн пит сийенлӗ. Ун пек сывлӑшпа
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сывлама етеме пӑ^ӑ, шӑрӑх, ӑшран сывлӑш 
тухмаст. Ҫавӑн пек пӳртре етем ӳтӗн^и тем- 
нераттур ^ирлӗ ҫын вӗриленсе кайнӑ пек 
вӗриленсе кайат. Вӗри, нӳрӗ пӳртре етем 
нумащур,ен тӑрсан, тата вӑл ҫитменнине унта 
ӗҫлесен, унӑн ӳт>ӗ ытлашши вӗриленсе кайнӑ 
нирки етеме ӑшё ҫапм а пултарат. Ун пек 
5ухне етемӗн пуҫ ыратат, пуҫ ҫаврӑнат, ӑш 
пӑтранат, егем ӑнран кайа^, питех йӑвӑр 
лексен вилсе те кайаҫҫӗ.

Пӳртри сывлӑш халӑх ну май сывласа тул- 
тарнипе хӗрсе ҫитнинт^ен пуҫне, нӳрленсе кай- 
нинт^ен пуҫне тата урӑх йен^ен те улшӑна^. 
Сывланӑ т,ухне етем тулашри сывлӑшран хӑй 
ӑшне йӳҫамӑш (кислорот) сывласа кӳртет. 
Йуҫамӑш тени вал пире пит кирлӗ кас: унсӑр 
пуҫне ҫӗр ҫин^е нийепле 'ьӗр^ун та пурӑнма 
пултараймаст Етем хӑй ӑшне сывласа илнӗ 
сывлӑша калла сывласа кӑларнӑ йухне, ҫав 
калла тухакан сывлӑшра йуҫамӑш сахал; ун 
вырӑнне ӑшран тепӗр тӗрлӗ кас тухат— к ӑи - 
рӑк йуҫҫи. Вӑл кас ҫынна кирлё мар, сийенлё 
те. Сывлӑшра кӑмрӑк йӳҫҫи нумай пулсан, 
йуҫамӑш сахал йулсан, ун пек сывлӑш пире 
йурӑхлӑ мар, ун пек ҫӗрте ҫын пӑт7ӑланса вилет



Халӑх ну май ҫӗрте сывлӑш урӑх кассе ял
тухса та пёсӑла¥. Ун пек кассем тар ҫӗр- 
нипе пулаҫҫӗ, тар ҫӑвӗ ҫӗрнипе, ура тарӗ 
ҫӗрнипе пулаҫҫӗ, тата пыршӑсент,ен тухаҫҫӗ; 
пыршӑсент,ен кӳкӗрт-ш ывлӑх йатлӑ кас ту 
хат т. ы. те.

Ҫак хал, каланӑ кассем питӗ сийенлӗ: 
вӗсене сывлӑшпа пӗрле сывласа илсе, етем 
хӑйне хӑй пысӑк сийен тӑват. Халӑх нумай 
ҫёрте, ъӳ'ре1есбне уҫса сывлӑш а тасатм ан 
ҫӗрте, халӑх хӑйне тмрпейлё ты тман ҫёрте 
сывлӑш йаланах усал вулат, ун пек ҫӗрте 
етем сывлӑхне йаланах йӑвӑр килет.

Пӑсӑк сывлӑшпа сывласа пурнакан ҫынна 
йаланах йӑвӑр: вӑл шуралса кайат (йунӗ сахал), 
унӑн пуҫ ыратат, апат анмаст, ҫавӑнпа вӑл 
на^ар ҫийет, тага ыт. те. Пит па^ӑ ҫӗрте 
ҫын тӑнран кайса ӳкет, хӑшхӑш т^ух вилсе 
те кайаг.

Пӳртри сывлаш етем сывланипе ҫеҫ лӑ- 
сӑлмаст. Вӑл тата ак мӗнле пӑсӑлма пултара?: 
килкартине тасамар тытсан, унта тислӗк, ҫӳп- 
ҫап куписем, т. ы. пулсан. Ун пек ^ухне 
пӳртри сывлӑша ^ӳре^есене уҫса тасатас те 
сен те, пӳрте пӗрмайах усал сывлӑш кӗрет.
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Пурнакан пӳртпе выл>йх картине перле вит- 
се тйвас пулмаст. Вырӑссем пӳртне те, кил- 
картине те пӗрле витсе лартнй. Килкарти 
тулли тислӗк, шйрш; ҫав шйрш тӳррех пӳрте
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Хӗлле епӗр пӳртсене уҫӑлтармастпӑр. Ҫавӑн пир- 
ки епёр хамӑр та, пирӗн а^асем те тэирлеҫҫӗ те, 

вилеҫҫӗ те.

кӗрет. Усал кассем пӳрте сахвутсен^ен кӗреҫ- 
ҫӗ, ҫавйнпа сахвутсене тӗплӗрех тумалла, таса- 
рах тытмалла. Пуртре лайӑх, таса сывлӑш 
пултӑр тесен килкартине, сахвута, аы%ӑх 
картисене, витисене таса тытмалла.



Хӗлле хамӑр пурнакан пӳртре сысна ҫури- 
сем, Туӑхсем, путексем, пӑрусем усрани тата 
ытларах сийенлӗ. Йалсен^е выл>ӑхсем валли 
ӑшӑ витесем ҫук пирки пӑрусене, пугексене 
пӳртре усраҫҫё.

Выл,ӑхсем пӳрте те пит варалаҫҫӗ, сыв- 
лӑша та пит пӑсаҫҫӗ, ҫавӑнпа етем сывлӑхне 
сийен тӑваҫҫӗ.

Каллах тата пӳртри сывлӑш тусакпа пит 
пӗсӑлат.

Пӳрте тусан, урасене тасатса кӗмесен, 
ура ҫумне ҫыпӑҫса пит нумай кӗрет. Тусан 
ҫинт,е тӗрлӗрен усал тӳирсем саракан микроп- 
сем пулаҫҫӗ, тусанпа пёрле вӗҫсе ҫӳреҫҫё; 
тусан, пуринт,ен ыгла, ҫавӑнпа усал. Таса уй- 
ра, вӑрманта— тусан ҫук ҫӗрте, ^ир тӑвакан 
микропсем сывлӑшра ҫук, пурнакан пӳлӗм- 
сен^е вӗсем пит нумай. Сывлӑша вӗсем пу- 
ринт,ен ытла т,ирлӗ ҫынсен сурт^ӑкӗн^ен 
лекеҫҫӗ. Т^аххуткӑ ҫав майпа сарӑлат. Урайне 
сурнӑ суртӳӑк типсе тусана кайат те, вара 
микропсем пӳртри сывлӑшра ҫӳреҫҫӗ.

Нумай ҫӗрсент,е, етем сывлӑхӗшӗн тӑрӑ- 
шакан ҫӗрте, урамсент,е йе халӑх ытларах 
пухӑнакан вырӑнсент,е ӑҫта кил^ӗ унта сурма

Таса пурӑвни сывлйха сшла1\ 2
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хушмаҫҫӗ. Хуласен^е хушман ҫӗре сурнӑшӑн 
штрав тӳлеттереҫҫӗ, йе темиҫе галӑклӑха хуп- 
са лартаҫҫӗ. Унта кашни тӗлсӗр суракан 
ҫынна -  усал тӑвакан ҫын шутне, ҫынна сийен

—  10 —

Ҫулла вӑхӑта таса сывлаш ҫин^е ытларах иртерес 
пулат. Таса сывлӑш—Т)Ирпе вилӗмӗн тӑшманӗ.
Епӗр ӗнтӗ сывлӑша пӑсакан йапаласем 

ҫинт,ен пӗтӗмпех те тенӗ пек каласа тухрӑ- 
мӑр. Кун ҫумне тата кӑмакаран тухакан 
сӗрӗмпе тапак тӗтӗмне илсе каласан, — сыв- 
лӑша пӑсакан йапаласем ҫинт,ен пӗтӗмпех 
те каласа пӗтертӗмӗр темелле.
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Сывлӑш таза луятӑр тееея мён туглала-ши? 
Паллах, сывлӑш та :а  пултӑр тесен, сывлӑша 
пӑсакан, хал> каласа тухнӑ сийенлӗ йапала- 
сене хамӑртан сирес пулат. Пӳртсент,е, пур- 
накан пӳлӗмсен^е сывлӑш ан пӑсӑлтӑр тесен, 
пирӗн ҫуртра та, ун таврашӗнтзе те, - - пур 
ҫӗрте те, хамӑра хамӑр та, хамӑр ӳте те, 
тумтирсене те таса, т н р а й л ӗ  ты тм аяяа. Кун- 
сар пуҫне тата хамӑр пурнакан пӳрте т,ӳре- 
^есене уҫса пӑрахса уҫӑлтармалла. Пурин^ен 
ытла пӳрте хӗл вӑхӑтӗнт,е уҫӑлтарас пулат, 
мӗншӗн тесен хӗлле, кантӑксене сӗрсе ларт- 
сан, пӳртре сывлӑш пӑт^ӑ тӑрат. Сывлӑша 
уҫӑлтарма ^ӳре^ере тунӑ фортӑ^кӑсене, т,$гре- 
•ҫе уҫҫисене, алӑксене уҫмалла. ^ӳрет^епе 
алӑка уҫсан, пӳртри сывлӑш хӑвӑртрах таса- 
лат. Сывлӑш тата вут хутнӑ т,ухне те гаса- 
лат. Пурин^ен ытла вӑл кӑмака хутнӑ т>ухне 
алӑкпа ^ӳре^есем  уҫсан пит лайӑх тасалат. 
Апла тусан пӳрт сивӗнсе кайат тесе каласси 
ҫук; мӗншӗн тесен пӳрт кӑмака хутнӑ т^ухне 
ҫеҫ ӑшӑнмаст, пурин^ен ытла мӑрйине хупсан 
ӑшӑнат. Епӗр нумайӗшӗ сивӗ тесе уҫӑ сыв- 
лӑшран хӑратпӑр: пӑсӑк сывлӑш сийен кӳнине 
пӗлесшӗн мар. Таса, уҫӑ сывлӑш нихҫан та
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усал туман, вӑл пире усӑ ант^ах Хӑш кӳрет. 
Т)Ире, сӑмахран ^аххуткӑна, таса сывлӑш ш  
тӳрлетеҫҫӗ.

Тусан ан нултӑр тесен, ак мӗн астуса 
пурӑнмалла: пӳрте кёнӗ ^ухне ура ҫине тусан 
ҫыпҫӑнса кӗресрен урасене тасатс® бсшеяле. 
Пӳрт тавраш не, пӳлӗмсене таса тытмалла. 
Пӳрт ӑшне тасатнӑ ^ухне тзӳрет.есене, алӑк- 
сене уҫса йамалла, шӑласса шывпа йӗпетнё 
йапалапа шӑлмалла, вара тусан вӗҫмест. Ти- 
пӗлле шӑлсан, тусана пёр ҫӗртен тепӗр ҫӗре 
вёҫтерни ҫех пулат. Пирӗн тата килҫуртра 
микропсем пуласран сыхламалла. Вӗсем ан 
пулТ)Т>ӑр тесен, тзӳре^есене, алӑксене, каланӑ 
пек уҫса, пӳртри сывлӑша тасатмалла, унтан 
тата, пӳртре урайне сурма пӑрахмалла. Сурма 
уйрӑм сурмалли йапаласем, савӑгсем пул мал- 
ла. Суракан савӑта хутран кӗл сапмалла. Кай- 
ран сурнӑ сур^ӑксене кӗлпе пӗрле сахвута 
кӑларса тӑкмалла, савӑтне вӗри шывпа вӗриле- 
се тасатмалла, вара ^ир  саракан микропсем 
пӗтеҫҫӗ.

Урайне сурни ^ир  сарат, ҫавӑнпа вӑл 
йӑлана пӑрахмалла.
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Тапрагш килҫурт таврош йеплг вара» 
ланма пултгэраҫҫӗ.

Етем хӑй ӗмӗрӗнт,е йёритавра пит ну
май усал, тасамар йапаласем сарат. Пёр йен- 
•^еи, етем хӑй йшёнт,ен шӑкпа апат йулаш- 
кнсене кӑларса пурйнат. Пысйк ҫын вӑл йапа- 
ласене пёр ҫул хуш ш ин^е хёрёх витрене 
йахӑн кйларат. Тепёр йен^ен, етем тёрлёрен 
мӑшкӑлтӑк шывсем кух1|йран, мун^аран, кёпе- 
йӗм ҫунй хыҫҫйн кйларса тйкат; кункаҫа ун 
пек мйшкйлтйк шывсем ҫын пуҫне йалта ик 
витрене йахйн пухӑнаҫҫӗ, хуласент>е унтан 
та ытларах пухйнат. Мйшкйлтйк шывсемсёр 
пуҫне кил таврашёнт^е тата тип ҫӳпҫа паем 
урайсем шйлсан, апатсем ҫинӗ хыҫҫйн кунне 
ҫын пуҫне виҫ кӗрепенкке йахйн пухйнаҫҫӗ. 
Каллах тата выл>йхсем усраса кил гавраш ён- 
1)6 мӗн т^ухлё тнеяёк пулат. Ҫапла етем пу- 
рйннй килҫурт таврашёнт^е тёрлёрен тасамар 
йапаласем пухйнаҫҫё. Ҫав йапаласем пйсйлаҫҫӗ, 
ҫӗреҫҫӗ, шйршланса кайаҫҫӗ. Вӗсен^ен епёр 
сьтвлакан сывлгш пӑсзлат, епӗр ҫӳрекен 
тӑпра вараланса пӗтет, вӗсем епӗр ӗҫекен, 
енӗр тыткалакан шыва кайаҫҫӗ.



Ҫав тасамар йапаласент,е тем т,ухлӗ мик
рон пурӑнат. Вар тифне тӑвакан микропсем, 
халер 'вирне, йунлӑ варвитти т^ирне тӑвакан 
микропсем ҫавӑн пек ҫёрте пулаҫҫӗ. Вӗсем 
ҫав тасамар йапаласент,ен тӑпрана, шыва 
лекеҫҫӗ. Тиелёкпе ҫӳпҫао ҫищ>е тем 'ҫухлӗ 
шӑна ӗрт^ет. Ш ӑнасем урисем ҫумне ҫыпӑҫ- 
тарса тем туухлӗ йерекен трир сараҫҫӗ.

Етем сывлӑхлӑ ҫӗрте пурӑнтӑр тесен, ун 
пӳрт,ӗ-ҫурт,ӗ таврашӗнт>е тӑира та, сывлёш 
та, шыв та таза  п у л ш л л а . Ҫавӑнпа етем 
пурӑннӑ ҫӗрте пухйнакан тёрлёрен тасамар 
йапаласене пухӑннӑ ҫемӗн тасатса тӑмалла, 
Пысйк хуласент^е вӗсене йухтарса йама ҫёр 
айне каналсем хураҫҫӗ, вара тасамар йапала 
ҫӗре сӑрхӑнса йулмаст: трупасем тӑрӑх инҫе, 
хула хыҫне йухса тухат. Ҫӳпҫапа пӑртак пу- 
хансанах кил тавраш ён^ен айакка кйларса 
тӑкаҫҫӗ, вӑл вара унта ҫӗрсе ҫӗр пулат (тӑп- 
раланат).

Йалсент,е, тата шыв йухмалли трупасем 
лартман хуласент,е тйпра пит вараланса кайат.

Пирӗн патшалӑхра, халах хуш ш ин^е, таса- 
рах пурйнас тесе нимёскер те тумаҫҫӗ. Лайӑх- 
хӑн сахвутсем те ҫук: ҫыннисем тула тухма
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выЛ)ӑх картине кайаҫҫӗ, ҫуртсем хушшине 
ҫӳреҫҫӗ. Унтан вара ҫав пӑрахӑҫа ҫӑмӑр шывӗ 
йухтарса кайат, етем урипе выл,ӑх урине 
ҫыпӑҫса кайат, халӑх ӑсакан шыва лекет, сыв- 
лӑша пӑсат. М ӑшкӑлтӑк шывпа ҫӳпҫапа, тис- 
лӗке килҫурт тавраш нех кӑларса тӑкаҫҫё. 
Ҫавӑнпа ҫуляг щ фёк ат^асем йунлӑ варвит- 
типе вияеҫҫӗ, пыгӑк ҫынсем вар ткфёпе, 
халерпе вулеҫҫӗ.

Ун пек ан пултӑр тесен, сахвутсене лайӑх- 
рах тумалла: взоене таеатоэ клмелле тӑвас 
пулат. Сахвутсене шыв ӑсакан ҫӑлтан (пуса
ран), тараоаран инҫерех тумалла; сахвут лакӑ- 
мӗсене пура йарса тумалла. Пурисене, тӗпӗ- 
сене витӗр тасамар йапала тӑпрана сӑрхӑн- 
малла мар тумалла Сахвута тасатсах тӑмалла. 
Ахал, кӑларса тӑкату$ен, унпа пах^асене, ана- 
сене ҫемҫетме те аван, ан^ах ана ҫине пӗ^ӗк- 
кӗн, виҫипе ан^ах сапаламалла. Сахвута 
ҫийелтен лайӑх хупмалла тӑвас пулат, шӑрш 
тухмалла тӑвас пулмаст. Ӑштуикне те йаланах 
таса тытмалла.

Пирӗн лайӑх тунӑ сахвутсене те таса тыт- 
маҫҫӗ: пит вараласа пӗтереҫҫӗ; урайӗн^е ура 
пусма та таса вырГш ҫук. Ҫавӑн пек тасамар



тыткалакан сахвутра пӗрмайах шӑрш тӑрат, 
унтан ^ир те сарӑлма пултарат. Сахвута 
вӑхӑт)ӗ-вӑхӑ5ӗпе ^ир еармалла аяар туаа таса-
тас пулат: урайне, айаккисене, ура пусмалли- 
сене вӗри кёл шывӗпе (сӗлтӗпе) ҫумалла, 
шӑтӑкне акшар (исвӗс) сапмалла.

Ҫӳпҫапа, тислӗке, кил таврашӗн'5и тӗрлӗ 
пӑрахӑҫ йапаласене килҫуртран инҫерех тыт- 
малла, вӗсене пуҫтарма йеш ^ёксем лартмалла; 
шӑнасем йересрен йеш ^ӗксене хупӑл^аллӑ 
тумалла. Пухӑннӑҫемӗн кирлӗмара йешт,ӗкрен 
йал тулашне илсе кайса пӑрахмалла. Тислӗк 
ҫин^е шӑнасем пит ӗрт,еҫҫӗ, ҫавӑнпа тислӗке 
кил тавраш ӗн^е нумай тӑратмалла мар, пухӑн- 
нӑҫемӗн анасем ҫине кайса тӑкмалла. Тип 
ҫӳпҫапа ҫунтарсан аван, унӑн кӗлне тислӗк 
вырӑнне уйа тӑкмалла.

Тата пирӗн килҫуртсем килкартинт,ен йе 
урамран ҫыпӑҫса, йерсе кӗрекен пыл^ӑкпа, 
тусанпа вараланаҫҫӗ. Пӳрте пылт)ӑк йе тусан 
йерсе кӗресрен, урасене тасатмалла терӗмӗр. 
Урамсемпе килкарти тавраш не таса тытсан 
та пит аван. Йут патшалӑхсен^е вӑл йен^ен 
пит хытӑ пӑхаҫҫӗ: унта хуласент^е кӑна мар, 
йалсент,е те урамсене "Бул сарнӑ. Ҫуртсем
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тавра пёТ}ёк йӑвӑҫ пах^исем тукӑ, Урамсене 
кашни кунах шыв сапаҫҫӗ, шӑлса тасатаҫҫӗ, 
ҫӳпҫапсене, тасамар йапаласене пӗртте тыт- 
маҫҫӗ. Ҫапла урамсене, йал тавраш сене таса 
тытсассӑн, пӳртҫурта таса тытма та ҫӑмӑл. 
Килҫурт йшёнт^е пурин^ен ытла кух^ӑна гаса 
тытмалла, апатҫимӗҫ тӑратакан пӳлӗмсене 
таса гытмалла. Керманире ӗҫлекенӗн йе хрес- 
■^енӗн т,ӑн таса пӳлӗмӗ кухН)ӑ. Унта кил 
хуҫи арӑмӗ кухн,ӑна темӗн пек таса тытат, 
ӑна такама кӑтартсан та вӑтанмалла мар. 
Пирӗн ун пек мар: ӑҫта апат пӗҫернӗ, хатӗр- 
ленӗ ҫӗрте пирӗн темён т,ухлӗ таракан, хӑрӑм 
йӗритавра хуралса хытса ларнӑ. Сӗтел тав- 
рашӗнт,е темӗн т,ухлӗ шӑна пулат. Вӗсем кил- 
картинт,ен кӗреҫҫӗ. Килкартинт,е вӗсем пу- 
ринт,ен ытла, ҫывӑхра тислӗк пулсан, ҫӳпҫап 
купи иулсан пит нумай пулаҫҫӗ. Ҫапла апат- 
ҫимӗҫе тасамар тытсан, тасамар хатӗрлесен 
тзир йерме пултарат.

Ҫавӑнпа етем сывлӑхне усрасси ҫинт>ен 
вӗрентекен кикийен пӗр т>арӑнмасӑр, пӗр 
ывӑнмасӑр: хӑвӑр апатӑра таса тытӑр, апат 
ҫывӑхне шӑнасем ан йарӑр, тет.
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пуҫне, тата хӑй витӗр пирӗн ӳтпӗве кирлӗ 
мар йапаласене кӑларса тӑрат; ҫав йапаласем 
пирӗн ӳтрен тир витӗр тарпа тухаҫҫӗ, Вӑл 
ҫакӑнтан паллӑ. Ҫын т>ирлесен тепӗр т,ухне 
тухтӑрсем ытларах тарлама хушаҫҫӗ, мӗншӗн 
тесен тарласан, тарпа пӗрле ӳте йӑвӑрлан- 
тарса таракан йапаласем тухаҫҫӗ, вара т,ир- 
ленӗ ҫынна ҫӑмӑлтарах пулат.

Тар тухма етем тирӗн^е ҫавӑн пек тар 
тухмалли оркӑнсем пур — парсем. Тата етем 
тирӗнт^е тар ҫӑвӗ тухмалли парсем пур. Ве
сенней тухакан ҫу тире сӗрсе ҫемҫетет.

Етем хӑй ӳтне ҫумасӑр пурӑнсан, тир 
ҫӑвӗпе тар тухса хытса ларат те, пар ани- 
сене питӗреҫҫӗ. Вара парсем хӑйсем туса 
тӑракан ӗҫне тума иарӑнаҫҫӗ.

Ҫийелте, ӳт ҫинт,е, тарсӑр, ҫусӑр пуҫне 
тата ытти йапаласем те нумай. Унта тир 
к иве лее пулнӑ кирёк пулат, ҫӳҫсем пулаҫҫӗ. 
Каллах тата тир ҫинт,е микропсем нумай. 
Вёсем унта ҫынна сийен тйваканисем те 
пулаҫҫӗ. Ӳттире таса тытмасан, микропсем 
тир ӑшне кӗрсе шатрасем, кӗсенсем, ҫӑпан- 
сем кӑлараҫҫӗ. Тепӗр т>Ухне ҫӑпансем тухса 
етем вилме тс пултарат.
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Ҫапла хал, каласа панӑ пек ӳттир вара- 
ланса тӑнине илсен, ун ҫинт^е микропсем 
пулнине илсен, ӑна ҫуса тасатсах тӑрас пулат. 
Пӗтӗм ӳте ҫуса тасатмалла, пуринт^ен те ыт
ларах тарлакан вырӑнсене (хулайсене, пӗҫ- 
хушшине, урасене, т. ы.) лайӑхрах ҫӑвас 
пулат. Ҫӑвӑнасса кашни кун ҫӑвӑнас пулат, 
тата супӑ^пе ҫӑвӑнас пулат, алсене, питкуҫа 
шывпа ант,ах т,ӳхесен, вӗсем лайӑххӑн тасал- 
маҫҫҫӗ, вара алшӑлипе шӑлнӑ т,ухне хурасем 
алшӑли ҫине ларса йулаҫҫӗ. Алшӑлипе хура- 
сене сӑтӑрса илме шӑлмаҫҫӗ, ҫуса тасатнӑ 
ӳте типӗтсе илме ант,ах шӑлас пулат. Ҫапла 
куллен ҫӑвӑнса пурӑнма ҫынӑн пӗт,икрен вӗ- 
ренсе каймалла.

Ӳте ҫеҫ мар, пуҫа та таса тытмалла. Таса 
тытас тесен, пуҫа шакла плес пулат: шакла 
илсен, ӑна ҫуса тасатма ҫӑмӑлтарах. Пуҫа 
таса тытмасан, пыйтӑсем йереҫҫӗ, кукш а ту
хат, тата ытти ^ирсем пулаҫҫӗ. Вӗсем ҫинг5ен 
епӗр малалла калӑпӑр.

Хамӑра таса тыгас тесен, т,ӑн лайӑххи — 
мунт,а кӗни, тата ҫулла шыва кӗни. Мунт,а 
кӗрсен, ӳттир тасалат, пар аннисем уҫӑлаҫҫӗ, 
йун хӑвӑртрах ҫӳрет, сывлӑш уҫӑрах тухат,
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етем ҫӑмӑлланса кайат. Кикийен хушнӑ тӑрӑх 
мун^ана ернере йе ик ернере пӗрре керсех 
тӑрас п у л а ! Кашни кун пите, апсене, мӑйа, 

нӑкӑра, хулайсене, т. ы. ҫӑвас п у л а ! Апат 
ҫиме ларнӑ т,ух алсене ҫупласӑр нихҫан та 

лармалла мар.
Тата пӗрик сӑмах тулашран килсе ҫыпӑ- 

ҫакан хура ҫит,ен каласа парар. Пирён тум- 
тир ҫинт,е тем т^ухлё тусан, хура ҫакланса 
ҫӳрет. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнт,е, хӗрлӗ ҫар салтакӗ 
тӑхӑнакан т,аплӑ шинел ҫи т,е икӗ кӗренккене 
йахӑн хура-тасамар пухӑннӑ, ҫав хура-таса- 
мар ҫинт,е микропсем те сахал пулман.

Ҫавӑнпа тумтире кулленех тасатмалла, каш 
ни кунах тусанне шаккаса (хулласа) кӑлар- 
малла. Тумтир пуринт,ен ытла ӗҫре хуралат. 
Ҫавӑнпа кикийен ӗҫ вал^ъи уйрӑм тумтир 
ҫӗлеме хушат*. Ун пек тумтир тума май 
килмесен, умма саппун та пулин ҫакас п у л а! 
КухН)ӑра ӗҫленӗ ^ухне таса саппунсӑр йе 
халатсӑр еҫлеме йурамаст.

Епӗр ҫисе пурӑнакан апат пит таса пул- 
малла. Апата тасамар алсемпе йе тасамар 
ҫи - пуҫпа вараланӑ пирки йӑвӑр т,ирсем 
пуҫланса кайма пултараҫҫӗ.
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Кӗпейӗме епӗр ӑшӑ пултӑр тесе тӑхӑнат- 
пӑр. Ашӑ тунинт,ен пуҫне тата кӗпейӗм ӳттир 
ҫин-ҫи тарпа ҫӑва хӑй ҫине илет. Ант,ах кӗпе- 
йӗм ҫав йапаласене хӑй ҫине йаланах илме пулта- 
раймаст: сӑхса ҫигсен, вӗсем тирҫинех йулаҫҫӗ.

Ҫавӑнпа кӗпейӗме ъасъасах улӑштармал- 
ла. Кирек мӗнле пулсан та, ерне хушшин^е 
пӗр хут улӑштармалла. Ҫав пӗр ерне вӑхӑ^ӗ 
тата тепӗр йапалашӑн те кирлӗ: кӗпейӗме 
иыйтӑсем йерсен, вӗсем шӑрка сапса, ҫав шӑр- 
каран ерне хушшинт,е ҫӗнӗ пыйтӑ пулса тухат. 
Ҫӗнӗ пыйтӑ тухнӑ ҫӗре улӑштарса кӗл шывӗпе 
вӗрилесе ҫусан, пыйтӑсем вилсе пӗтеҫҫӗ.

Кӗпейӗме ^аст^асах улӑштарса тӑхӑнмалла, 
тата ӑна тасарах ҫӑвас пулат. Ҫунӑ т,ухне 
кӗпейӗме хурана йарса вӗри шывпа вӗрет- 
мелле, вара микропсем вилсе пӗтеҫҫӗ. Вӗ- 
ретнӗ ^ухне кӗл шывӗпе, сӗлтӗпе, вӗретсен 
пит аван. М икропсене сӗлтӗ лайӑх пӗтерет. 
Кӗпейӗме тӳррех хурана йарса вӗретме йура- 
маст, апла хурасем хытса ларса, кӗпейӗм 
шуралма пӗлм ест/ Малтан сивӗ шыв ҫине 
йарса йӗпетсе лартмалла.

Хура кӗпейӗме нихҫан та вырӑн айӗн^е, 
сӗтел айёнт,е, кӗтессен^е, кух1%ӑсент,е тыт-
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малла мар, мёншён тесен кӗпейӗм ҫинт,и 
хурасем ҫӗрсе сывлӑша пӑсаҫҫӗ. Ӑна пӳрт 
тулашӗнт^е хупкӑҫлӑ йенгг^ёксент^е йе ҫатан- 
сент,е тытас пулат.

Тата кӗпейӗме кашни килӗ уйрӑм ҫуни 
те аванах мар. Пурте пӗр ҫӗре пухӑнса ҫу- 
нине ҫитмест. Вара кӗпейӗм хурисем пур 
ҫӗре те сапаланса пӗтмест, пӗр ҫӗрте-ҫех 
пулат. Хуласент,е ҫапла пурте пӗр ҫӗре пу- 
хӑнса ҫума йури ҫавӑн пек кӗпе ҫумаллисем 
тунӑ. Хӑшхӑш хуласент,е ҫавӑн пек кӗпе 
ҫумаллисене пит аван тунӑ.

Ҫак таранту^ен каланӑ сӑмахсен^ен таса 
пурӑнма кирли курӑнса тӑрат. Ан^ах таса 
пурӑнма ҫынна сӑмахпа вӗрентме ҫук. Таса 
пурӑнма пӗт&ёкрен вӗранес пулат. Пёт,ёкрен 
вӗреннине ҫын кайран та п ӑр а хм а с ! Пӗт,ӗк- 
рен вӗренсе ӳснӗ йӑлана ҫын хавасланса 
тӑват. А^ана пӗ^ӗкрен таса пурӑнма вӗрен- 
тесси амӑшӗнт>ен килет. Ат^а амӑшӗ, хрест^ен 
арӑмӗ, ҫавна аван пӗлмелле.

Х у р т к ӑ п ш а н к ӑ с е м — е т е м  тӑ ш м а и ӗ се м .

Ку тарант^ен  калани пӗтӗмпех марха. 
Пирӗн тата етемӗн „килти выл,ӑхӗсем“ ҫин-
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т>ен, вӗсем т^ыссйр кил таврашӗнт,е, тасамар 
хуҫисемпе пӗрле иурӑнни ҫинт,ен те калас 
пулат. Малалла пирӗн халап хурткӑпшанкӑ- 
сем— параҫитсем ҫинт,ен пулат. (Параҫит тесе 
йут йунпа, йе йут сӗгкенпе харам ҫисе тӑ- 
ранса пурӑнакан ^ӗрт,унсене калаҫҫӗ). Пара- 
ҫитсем т,ыссӑр килҫуртсент,е, хура кӗпейем 
ҫинт^е, таса мар тумтир ҫин^е пурӑнаҫҫӗ. 
Вӗсент^ен паллисем ҫаксем: пӑрҫасем, хӑнтӑ- 
ласем, пыйтӑсем, таракансем, шӑнасем, т. ы. 
Ҫак хурткӑпшанкӑсем ҫын тавраш ӗн^е пурри— 
етем тасамар пурӑннине пӗлтерет. Каланӑ хурт- 
кӑпшанкӑсен^ен нумайӗшӗ пит сийенлӗ: вӗ- 
сем урлӑ хӑш т>ухне вӗлерекен сикекен ^ир  
те лекме пултарат. Хуткӑпшанкӑсем урлӑ а к 
ҫак т,ирсем лекеҫҫӗ:

1. Пыйтӑ урлӑ шатра тифӗпе тепӗр хут 
ҫавӑрӑнса пулакан тиф сарӑлат. Пыйтӑсем 
1>ире ҫапла сараҫҫӗ: вӗсем т,ирлё ҫынна 
ҫыртса илсе унӑн йунне ӗмсе илеҫҫӗ, вара 
сыв ҫын ҫине куҫса ларсан, ӑна ҫыртнӑ т^ухне, 
хӑйсен сӗлекипе пӗрле ҫав ^ирӗн микропӗ- 
сене те йараҫҫӗ. М икропсем сыв ҫын йунне 
лексенех, ӑна т,ирлеттерсе йараҫҫӗ. Ш атра 
тифӗ пыйтӑсем урлӑ ан^ах йерме пултара!
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ҫавӑипа ҫак гарантией— тиф шӑннипе лекет 
тени, йе сывлӑшран микрон лекнипе пулат 
тени те ^ӑн мар.

2. Телӗр хут ҫавӑрӑнеа пулакан ткф  пый- 
тӑсем урлсӑ ануах мар, хӑнтӑлаееи урлӑ та 
лекме пултарат.

3. Цетурпе (шатрапа) здма пӑрҫзсевд 
урлӑ сарӑлаҫҫӗ. Ку уирсем пит хӑрушӑ, вӗ- 
лерме те пултараҫҫӗ. Т З е^ е  тиф иекех лекет; 
ӑна Т)Ирлӗ ҫын ҫинт,ен сыв ҫын ҫине пӑрҫа 
куҫарат. '5ума урӑхларах лекет: уӑн малтан 
пӑрҫа думала туфленӗ йӗкехӳрене йе сӑвӑра 
ҫыртмалла, вара тин хӑй ӳрлӑ ҫав т,ире сыв 
ҫын ҫине куҫарат.

4. Халер, вар тифӗ, нукяа варентти, Т|ах- 
хуткӑ Т)Ирӗсем шӑна урлӑ сарӑлаҫҫӗ. Ку ^ир- 
сене шӑнасем ак ҫапла йертеҫҫӗ: вӗсем вӗҫсе 
ҫӳренӗ т>ухне, т^ирленӗ ҫын кайашӗ, йе сурнӑ 
сур^ӑкӗ ҫине лараҫҫӗ те, урисём ҫине таса- 
марлӑха ҫыпӑҫтараҫҫӗ, унпа пӗрле микропсем 
те ҫыпӑҫаҫҫӗ. Унтан вара шӑнасем вӗҫсе кайса 
апат ҫине, йе шыв ҫине йе, сӗт ҫине ларса 
вӗсем ҫине микропсене лектерсе хӑвараҫҫӗ. 
Малалла мӗн пуласси паллӑ.
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Ӗнтӗ епӗр каланӑ ^ирсем кам урлӑ йер- 
нине пӗлтӗмӗр. Ҫавӑнпа етемӗн хӑйне сийен 
кӳрекен, ун йунӗпе пурӑнакан параҫитсене 
ним шеллемесӗр пӗтӗм вӑйӗпе пӗтерес п ула! 
Вӗсене ҫӗнтерсен, малта каланӑ т^ирсем нумай 
сахалланӗту^ӗҫ, вёсен хуш ш ин^ен — шатра 
тифӗпе тепӗр хут ҫавӑрӑнса пулакан тиф 
йӑлтах пӗтме пултарӗту^ӗ.

Хурткӑпшанкӑсене адзнле пӗтермеллеши? 
Пуринтзен ^ӑн лайӑх май вӑл—хамӑра таса 
тытни. Етем таса пурӑнсан, унӑн килҫурт,ӗ 
вараланмаст, мушуша -рс^ас ҫӳресен, кӗпе- 
йӗме т ,а с р с  улӑшгарсан, параҫитсене пӗтерме 
ытлашши майсемех те кирлӗ мар: таса пурӑн- 
сан вӗсем хӑйсемех пӗтеҫҫё. Тасамара пӗтерме 
супӑн;, вӗри шьш тата ш^уткӑ — лайӑх емел- 
сем: вӗсем р ф с е н е  те пӗтереҫҫӗ, т,ире сара- 
кан параҫитсене те вӗлереҫҫё. А н р х , хӑш 
■ҫухне, килҫурта пит тасамарлантарса йарсак, 
параҫитсене каланӑ майсем те ҫӗнтереймеҫҫӗ 
вара. Ун пек ъухне урӑх майсем кирлӗ.

Ҫав майсент>ен р н  йӳнни, тӗрёсси ак 
ҫакӑ: пӗтӗм пурт пёрэнкгеие, сӗ тзл -п укаа  
таврашке вӗрекен шыепа вӗрилее аулат, 
кёпейӗмпе тумтира те вӗрэтаз п у л а ! Кӗя
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шывӗ (сӗлтё) ҫин^е вёретни таса шыара 
вӗреткин^ен усӑллӑргх.

Хӑш -ҫухне тата хурткӑпш анкӑсене урӑх 
р р к аш л ӑр ах  майсемпе те пӗтереҫҫӗ. Вӑл 
майсене теҫиифекси теҫҫӗ. Теҫинфекси тунӑ 
р х н е  параҫитсене пӑепа йе хёрӳпе ӑшатшҫҫё, 
тата кӗкёртпе формалин пгсӗпе те пӗтереҫҫӗ; 
кусемсӗр пуҫне урӑх вӗлерекен имҫамсем те 
пур, в ӗ с е н р н  паллӑраххисем ҫаксем: карпол 
супӑнӗ, нафталисол, сулема, тата ыттисем те.

Теҫинфекси пит лайӑх йапала, а н р х  уна 
пур ҫын та тума пултараймаст: унпа айкашма 
емелсем те кирлӗ, пӗлни те кирлӗ. Ҫавӑнпа 
теҫинфекси тӑвас тесен пӗлекенсене пулрит- 
саран р и с е  пырас пулат.

Тгракангене „пура“  текен емел лайӑх 
пӗтерет. Пурана ҫӑкӑрпа йӑваласа пӗ^ик ҫав- 
ракасем тӑваҫҫӗ, вара пӗрене ҫурӑкӗсем умне 
(таракансем ларакаи ҫӗре) хурса тухаҫҫӗ 
А н р х  кун пек тунӑ т,ухне ак мӗне астӑвас 
пулат: пура вӑл йаг (вӗлерекен емел), ҫавӑнпа 
ҫӑкӑр ҫавракисене а р с е м , р х р п с е м  йе вы- 
,р х  тавраш  ҫийесрен сыхланмалла.

Хурткӑпшанкӑсем пӗрре пӗтернипе вилсе 
лӗтеймеҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗсене темиҫе хут пӗте-



рес пулат. Хурткӑпшанкӑсем ҫӑмарта туса ҫӑ- 
мартаран ӗрт>еҫҫӗ. Ернере ҫӑмаргаран ҫамрӑк 
параҫитсем ҫуралаҫҫӗ, вӗсем ан ӗр^етувӗр 
тесен, ернерен ернене параҫитсене пӗтерсе 
пырас пулат. Ҫак усал тӑшмансент,ен хӑтӑлас 
тесен, епӗр хамӑра хамӑр йаланах таса тыт- 
малла.

Шӑнасент,ен хӑтӑлас тесен, кил тавра- 
шӗнт,е тислӗкпе ҫӳпҫап тытмалла мар, пухӑна 
пуҫласанах хӑвӑртрах катерме тӑрӑшмалла. 
Ҫӳпҫапа пӗрмайах йеш^ӗксент^е тытас пулат, 
ӑна вӑхӑтпа кӑларса тӑкмалла йе ҫунтарса 
йамалла, т е н ӗ ^ ӗ .

Ш ӑнасем выл)ӑх картисем таврашёнт,е йе 
мӑшкӑлтӑк шывсене тӑкакан ҫӗрте пинӗ-пи- 
нӗпе пурӑннине, ҫӑмартисене тислӗкпе ҫӳпҫап 
ҫине хунине те манас мар пулат. Вӗсем кунта 
ӗрт^еҫҫӗ.

А мерӗкре шӑнасем пит сийенлине, ҫавӑнпа 
вӗсене пӗтермеллине такҫанах ӑнланса илнӗ. 
Ш ӑнасене пӗтерме унта ушкӑнсем тунӑ, вӗре- 
некен а^асемпе ҫамрӑксем круш оксем тунӑ- 
Ҫак ушкӑнсен усси ^асах палӑрнӑ: вӗсем 
ӗҫлеме пуҫласанах, унта вар тифӗпе йунлӑ 
варвитги сахалланнӑ. Кил ҫурт таврашне таса
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тытнинт,ен пуҫне шӑнасене пётерме тата урӑх 
майсем те пур: вӗсене пӗтерме ҫыпёҫакан 
хутлайӑх, тата шӑна кӑмпи питусӑллӑ. Кӑмпана 
вакласа турилкке ҫине хумалла та, шӑнасене 
илӗртме турилкке ҫине пӑртак шыв йарса 
сахӑр сапмалла.

Т асалӑхпа съшлӑх.

Хал> ӗнтӗ, каланӑ хыҫҫӑн, етем сывлӑхӗ 
йен-ҫен тасалӑх мӗнле усӑ кӳни, тасалӑх мӗн- 
шӗн кирли витӗр курӑнса тӑрат. Епӗр ӳте 
тасамар, ^ы ссӑр тытсан сывлӑхлӑ пурӑнӑҫ 
курас ҫук. Ҫавӑнпа, таса мар пурӑнсан мӗн- 
ле ^ирсем  йерме пултарнине лайӑх пӗлсе, 
астуса тӑма ҫав т,ирсем ҫинтзен епӗр тепӗр 
хут каласа тухар.

Вӗсем хуш ш ин^ен пӗр ушкӑн ^ирсене 
килҫурта на&ар тытнин^ен пулакан зиргем
теҫҫӗ. Ҫак Т)Ирсент,ен ^ӑн малтан сикеиан 
жиреем ҫин^ен калар. Вӗсем ак ҫаксем: §ӑн 
малта—шатра тифӗ, калла ҫавӑрӑнса пулакан 
тиф, унтан — ъаххуткӑ, йулаш кин^ен — ат,а- 
пӑт,а ^ирӗсем: хӗрлёхен, тифтерит. Ҫак -рф- 
сем, ытти йерекен ^ирсем  пекех, пурин^ен
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ытла тӑвӑр. тасамар пӳртҫуртра, тусанпа пыл 
1)ӑк нумай ҫӗрте, таса сывлӑшпа хӗвел ҫутти 
сахал кӗрекен ҫӗрте пулаҫҫӗ.

Ку т>ирсем хыҫҫӑн тир ^ирӗсем пыраҫҫӗ; 
вӗсен^ен т>ӑн паллисем: кӗҫёпе кукша, унтан 
тата ҫӑгзансем, т. ы. Ҫак т,ирсем ӳте таса
мар тытнӑран ант^ах пулаҫҫӗ. Кунтах тага куҫ 
т^ирне—траххома асӑнса илер. Траххом пит 
сарӑлса кайна йерекен т^ир, вӑл тасамар 
ҫуртра ант>ах пулат. Траххома иӗтерес тесен, 
ытти '^ирсемпе кӗреш нӗ пекех, хамӑра хамӑр 
пит таса тытма тӑрӑшмалла, унсӑр вӑл ин- 
кекрен хӑтӑлаймӑпӑр епӗр.

Т)Иртен пуҫне тата тасамарлӑх, т,ыссӑр 
пурӑнни урӑх йен^ен те сийенлӗ: вӑл ^ир- 
сӗрех етем вӑйке ^акарат. Тасамар ҫӗрте 
етем нат>арланат, т,ӑтӑмлӑхё -ҫакат, ҫавӑнпа 
вара ӗмӗр те кӗскелет.

Ӗплӗр вӑрӑм пултӑр тесен, таса пурӑнас 
пулат.

Хӑйсене хӑйсем таса тытнӑран ҫынсем 
сахалтарах вилнине епӗр ак мӗнтен асӑрхама 
пултаратпӑр. Иртнӗ Кермани вӑрҫинт,е нимӗту 
сем патне плена — тыткӑна лекнӗ вырӑс сал- 
такӗсем Керманире пленра пурӑннӑ т,ухне



вёсен пурӑнӑҫ пит нат,ар пулнӑ. Вӗсене нат^ар 
ҫитернӗ, на'ьар пӳлӗмсент,е тытнӑ, тем пек 
йӑвӑр ӗҫсем ӗҫлеттернӗ. Ҫавӑнпа пленнӑйсем 
хушшинт,е вилекен пит нумай пулнӑ. Пурин- 
т,ен ытла т^аххуткӑпа вап тирӗ~емпе витнё
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Тасамар килҫурт—^ирс^не саракан выран вал. 
Тасалӑхшӑн тӑрӑшман пирки епӗр хамӑр тав

ра ^ирсемпе вилӗм саратпӑр.

Тем т^ул вилекен хушшинт^е пӗри те ш ат
ра тифӗпе вилекен пулман, ҫавӑнган питех 
те тӗлӗнмелле. Ҫав вӑхӑтрах Раҫҫейре, вырӑс 
ҫар хушшинтве, тифпа тем т^ухлӗ халӑх вилее 
пынӑ.



Вӑл ак мӗншӗн ҫавӑн пек пулнӑ мӗн: ни- 
мӗъсем пленнӑйсене таса тытас йен-ҫен пит 
тӑрӑшнӑ. Вӗсене ^ас^ас ҫӑвӑнтарнӑ, пуҫӗ- 
с ек е и шакла тытнӑ, хӑйсен^ен тумтир панӑ.
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Таса, тирпейлӗ тыгсан, Т)ухӑн ҫын пӳртне те сыв- 
лӑхлӑ тума пулат. Иртнӗ карттин ҫин^е кӑтартнӑ 

пӳртех таса тытсан урӑх тӗслӗ пулат.

Гаса тытнипе лакёрсен^е пыйтӑсем пулман, 
пыйтӑ ҫукран тиф та пулман.

Ҫапах та--нимӗТ) ҫӗрӗн^е тиф иӗртте пулман 
темелле мар: вӑрҫӑ пуҫланнӑ ҫулах лакӗр- 
сент>е вёсен те тиф пулкаланӑ. Ана вырӑс



еалтакӗсем (пленнайсем) йертсе кӗнӗ мён. 
Нимӗ^сем ӑна малтан сисеймен, мӗншӗн гесен 
вӑрҫӑ пуҫланиТ)Т,ен Керманире те, Анклире 
те, Ф рантсире те ш атра тифӗпе кайалла ҫавӑ- 
рӑнса пулакан тиф ҫин^ен никам та пӗлмен, 
Халӑх таса пурӑннипе унта ҫав ^ирсем  пулма 
та пултарайман. Ҫавӑнпа нимӗт^ем вёсен лакӗ- 
рӗсен^е пленнӑйсем тифпа вилнине $асах 
ӑнланса та илеймен. Тиф ҫин^ен ниме^сене 
вырӑс тухтӑрӗсем ӑнлантарса кӑтартнӑ: вырӑс- 
сем вӑл т,ирсем ҫинт^ен в ӑ р ҫ ӑ ^ е н е х  лайӑх 
пӗлнӗ. Нимӗт^сем тиф  т^ирё пыйтӑ урлӑ сарӑл- 
ннне пӗлсенех, пыйта хирӗҫ май тупса т^ире 
!>асах пӗтернӗ.

Сывлӑх тасалӑхран килни ҫакӑнтан та наллӑ: 
халӑх хӑйне хӑй таса тытакан патшалӑхсен-ҫе 
йерекен ^ирсем, тир трфӗсем, куҫ трдрӗ—  
граххом уйрӑмах сахал; ^ы ссӑр пурӑнакан 
ватш алӑхсен^е, тасалӑх ҫин^ен тӑрӑшман 
ҫӗрте, каланӑ ^ирсем  нумайрах.

Ӗлёкрех ҫав ^ирсем , акӑлт^ансем, хрант- 
суссем, нимёт^сем хушшинт>е те нумай пулнӑ; 
вилекенсем те сахал пулман. Вӑл т>ирсем 
тасамар пурӑннӑран пулнӑ.
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Ҫакна хытӑ астуса тӑрар!
Пирӗн патшалӑх пит пысӑк рево^утси  

туса иртер^ӗ. Ҫав ревспьутсире тем т>ухлӗ 
вӑй пӗтерсе, тем ^ухлӗ йун тӑкса та пулин 
ҫӗнтерсе хамӑрӑн пурнӑҫа ӗлӗк пурӑннин^ен 
лайӑхрах тума ирӗк илтёмӗр, лайӑхлатма та 
пултаратпӑр.

Лайӑх пурӑнӑҫ вӑл— сывлӑхлӑ пурнӑҫа та 
иелтерет. Епӗр рево/ьутситу^ен тӗрлё ^ир- 
семпе вилӗме тем ^ухлӗ парне параттӑмӑр, 
пуринт>ен ытла вилекен вырӑн Европӑра 
пирӗн патшалӑх пулнӑ: ҫуралакан а^асен^ен 
пирӗн малтанхи ҫул хушшин^ех т,ӗрӗкӗ вилсе 
пётнӗ.

Сывлӑхлӑ пурӑнӑҫ тумашкӑн пирён Т)ӑн 
малтан тумалли ӗҫ, т,и кирлӗ пысӑк сатат>—  
хамӑра таса тытасси. Унсӑр пуҫне епӗр пёр 
утӑм та малалла кайайас ҫук.

Тасалӑх епӗр кашни кун астуса туоа 
тӑмалли йӑла пулса кайтӑр. Ҫын ҫулталӑкра 
2 — 3 хут „пысӑк праҫниксем“ умён ан-рх 
хӑйне те, килҫуртне те тасатса йӗркене кӳнк, 
урӑх т,ухне те таса тытмасан, таса пурӑнни 
мар вӑл. Пирӗн хушӑра нумайӗшӗсем ҫапла 
ҫех тӑваҫҫӗ.
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Тасалӑхпа т,ыслӑх кашни кун туса пымалла 
бҫ вӑл, ҫавӑнпа курӑнман ӗҫ пек туйӑнат, 
ан-рх триггер шухӑшласа илсен —  пирӗн ӑна 
жысӑк ӗҫсен шутне кӳртмелле. Ку ӗҫе лайӑх 
туса пырсан— епӗр хамӑр пурӑнӑҫа сыхлатпӑр, 
-ёмӗре ^ӑсатпӑр, ҫутӑ, телейлё, трфсӗр пурӑ- 
мӑҫ патнелле ҫывхарӑпӑр.

Уте, килҫурта таса тытни тепӗр йен^ен 
те усӑллӑ: вӑл ҫын кӑмӑлне, унӑн т^унне ҫӗк- 
лет, ӑсхакӑлне ҫутӑлтарат, —  пирӗн ҫавна та 
манас мар пулат.

Хамӑра таса тытнӑ вӑхӑтра епӗр лайӑхрах, 
_кул,ттурлӑ пурӑнӑҫпа пурӑнатпӑр. Таса кил- 
ҫуртра лайӑх кӗнеке те вулас килет, малалла 
та вӗренес шухӑш кӗрет. Вӗренни пире пит 
жирлӗ!

Науккӑ асӑрханӑ тӑрӑх тата акӑ мён па- 
ларнӑ: халӑх мӗн т^ухлӗ тасарах пурӑнат, мӗн 
^ухлӗ супӑв^пе шыв ытларах пӗтерет, вӑл 
ҫавӑн т>ухлӗ кул,ттурлӑрах, хастарлӑрах, ҫивӗт,- 
рех. Т)ӑнахах, тӗрлӗ халӑхсен хушшин^е шыв 
кунне ак мӗнле пӗтет: Амерӗк ҫьгани кунне 
хӑйне валли ант>ах 20 витре пӗтерет, акӑл- 
§ан ҫынни— 10 витре, Мускав ҫынни— 6 вит

ре, вырӑс хрест>енё икӗ витрене йахӑн ант>ах 
яӗтерет.



Супӑнӗ те ҫав майлах пӗтет. Ёнтӗ кура- 
тӑр: вырӑс ҫынни шывне те, супӑнне те пу- 
рин^ен сахал пӗтерет.

Кун пек ҫак тарантур,ен пулнӑ. Ант>ах 
малалла кун пек пулмалла мар. Х щ  ӗнтё 
вырӑс халӑхӗ те хӑй пурӑнӑҫне ҫӗнетме 
пуҫларӗ, вӑл питӗ хастарлӑ вӗренме тытӑн^ӗ 
Ҫав вӗренни, пӗлни ӑна ӗлӗкхи усал пурӑ- 
нӑҫӑн тӗттӗмлӗхӗпе тасамарлӑхӗнт,ен хӑтӑлма 
пулӑшӗ, нумай та иртмӗ хӑйӗн ӗлӗкхи тӑш- 
манӗсене ҫӗнтерсе ҫутӑ ҫул ҫине тухӗ.

Малашне вара пирӗн ҫӗрте те етем 
ытларах пурӑнма пуҫлӗ, т,ирсем сахалланёҫ, 
халӑх сайрарах вилме пуҫлӗ, вӑл —  таса 
пурӑннӑран пулӗ.
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П Ӗ Л Т Е Р Н И

СЫВЛДХ ҪИН^ЕЙ К А Я А Ш  КӖНЕКЕСЕМ:

А. Ефремав—Траххом—^ӑвӑш инкекё.
А. Ефремӑв—Тапак сийенӗ.—15 пус.
Фатейӑва— а^ине пӑхса ӳстересси 

ҫин^ен.—8 пус.

Рэманӑва— Сывлӑха сыхласси,—45 пус. 
Ҫвфирӑз—Йерекен ^ирсем.—15 пус.
Роҫҫийеки—Шӑна зирсем сарат,
Йевкрафӑвӗ. Йала траххом саракан Кӑтав 

кар^ӑка сут туни.—24 п с.
Йевтокииӑв. Йалти сывлӑх комиҫҫисен мӗн 

ӗҫлемелле.—25 пус,
Ва^илйӗзскк — Сывӑ пул та, хатӗр пул!—25 п.

Ҫапӑнса тухаҫҫё.

Н. Никольский. Народная медицина у чуваш 

Коряӑв тухтӑр—Таса пурӑнни сывлӑха сых 
лат.

А д р е с а :  г. Чебоксары, ЧАССР, Народный 
Комиссариат Здравоохранения и Чувщгос- 

издат, Малая Советская, 15.



Ханё 18  пус


