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1921-22-мӗш ҫулсен^е Совет респуплӗ- 
кӗн|е калама ҫук хйругца выҫлах пул^ӗС Вал 
выҫлйх ҫанталӑк уйар танаран пул|ӗ. Уйар 
ҫанталак хрест>ен хуҫалйхне мӗн ^ухлӗ сийен 
кйтартни ҫинт^ен каласси те ҫук—ӑна пурте иӗ- 
леҫҫӗ. Ҫав ҫулсен^е темиҫешер пин халйх 
хӑйсен килӗсеве, ҫурт-йӗрӗсене пйрахса, ха- 
лизден кайса курман "ҫӗрсене кайса пётрё. 
Выҫа вилес мар тесе, ҫынсем, куҫӗ аҫталла 
пӑхна ҫаванталла кайнӑ.

Амашёсем а'§исене пйрахса хаварна. кам 
та пулиы пуртараххисем илсе усрӗҫ, тенё.

Малашне те ҫав ҫук ҫулхи пек пулас 
цулсан, пурӑнма май та пулас ҫук. Ҫавӑнпа 
ҫав ҫук ҫулхи пек инкек малашне ан пул- 
тар тесен, халех унпа кёрешмелли салай ту- 
пас пулаФ. Кашни ҫынан ун ҫин'1,ен шухаш- 
ласа пахас пулат.

малтан уйар ҫангалӑк мӗскертен пул- 
нине пӗлес пулат, ана мӗнпе те пулин ир- 
терсе йаргсси ҫинт}ен гаухашласа пахас пу- 
лаФ. Ҫут ҫанталӑка ҫӗнтерме вереннӗ етеод
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ӑсӗ, ҫӗре, шыва, сывл&ша, вут-кӑвара хӑйне 
нарӑнтаракап етем ӑсӗ уйар пулассине ҫён- 
терме лултараймӗ-ши? Уйар пулассине ҫён- 
терме пултарассипе пултарас марри ҫшлрн 
тӳрех калас пулат: етем ӑсӗ ҫанталӑк уйар 
пуласснне '^арма пултараймас'!’, ап'дах вал пу- 
ласси дин'ден малтан каласа хума пултарат. 
1921-мёш ҫул уйар пулассине те вӗреннӗ ҫын- 
сем малтанах каласа~хунӑ-рӗ. Уйар пулассине 
Раҫҫейри вёреннё ҫынсем те, пӗтём тендер и 
вӗреннӗ ҫынсем те халтщен |арма пултарай- 
ман-ха, малалла мӗн пулё. Хал,хи науккй уйар 
ҫан талӑк хйҫан пулассинемалтан каласа хума 
пултарат, тата уйар ҫантатакпа мӗнле кӗрмеш- 
мёлли мел,сене кӑтартса иама пултарат.

Уйартан пире сийеы сахалтарах пултӑр 
тесе, мӗн та пулин май тупыалла. Пирӗн 
ҫӗрте уйар темиҫе ҫулган пӗрре пулсах пы 
рат. Ыгти ҫӗрге те вал хутран-ситрен пу
лат мён. 1921 мӗш ҫулта уйар ытти патша- 
лйхсен^е те пулна: Анкяире, Франтсире, Кер- 
манире, Тапире, т. ыт. ҫёрте те. Вал пат- 
шалахсен|е хаҫ-атсем ҫин^е ҫав уйар ҫинт^ен 
нумай ҫырат^ӗҫ, тыра пулмасан мӗн курас 
тесе шикленет,];ӗҫ . Унта та 1921-мҫт ҫу.л



пек уйар ҫул питех пулман. Пёрре ун пек- 
рех уйар ҫул 1818--мёш ҫулта пулнӑ — ун 
1 ухне те пит уйар пулна. Тата 1868-мёш 
ҫулта уйар пулна, 1868-мӗш ҫул пек 
уйар ытти ҫулсен^е те пулна. Ҫапла Анклп- 
ре 1921-мӗш ҫулта, уйар ҫин^ен ҫырна т)ух- 
не, ыгти ҫулеене тапратса калалу§ёҫ. Кайран, 
тыра-пулла алла и леей, уйар ҫин^ен ҫырма 
пӑрахрӗҫ; х Др у т а  выҫлах ҫитрӗ тесе пирён 
пек ҫырмарӗҫ. Уйар пулна пулнн те, вёсен 
тыррисем нумайах сийен курман. Мёншён 
анла сийен курман ши? Ҫанталӑкӗ вёсен пи- 
рён натри пекех уйар пулайман-гаи, те етем- 
мисем унта уйарпа кӗрмепше пиртен лайӑх- 
рах пӗлеҫҫӗ-ши? Ҫак ыйтава ппрӗн лай&х- 
рах анланса, лайахрах татса каламалла 
Уйар ҫанталйкпа мӗнле майна кӗрмешесси 
ҫин^ен кӗнекееем ҫин^е нумай калаиа Вӑл 
кӗнекесен^е: хӗле кёрес умӗн.анасене суха- 
ласа хӑварма хугааҫҫӗ, ҫура тухсан ҫӗртме 
сухисене иртерех тума хушаҫҫё, ҫёртме ани- 
сем ҫин^е ҫам кураксем ӳстерме хушмаҫҫё, 
ҫура тухсан кал^асене сӳреме хушаҫҫӗ, 
хӗлле' анасем ҫин^и йура нумайрах тыт- 
са усрама хушаҫҫӗ, тарйнрах сухалама



хушаҫҫӗ, уйара тӳсекен тырасем ӑкма хушаҫ- 
ҫӗ, тата тӗрлӗ майсем к&тартса ҫыраҫҫӗ. Ҫагг- 
ла кӗнекесем ҫинце каланӑ пек тусан, уйар- 
тан харасеи те ҫук теҫҫё. '§йнах та вӑя ҫап- 
ла ши? Кӗнекёсем уин^е каланине пурне те 
тӗрёс тусан, т;ӑнах та вара тырӑсем, уйар 
пулсан та, пуааҫҫӗ ши? Ҫук, вӗсене тунипех 
анрах выҫлӑхран хйтӑлаймастпӑр иккӗн Вал 
ҫакӑнтан паллӑ: Раҫҫейӑн ирхи аеат йент;и
сӑнав уйсемпе стантси^ен^е ҫавсене пурне 
те тӗрӗе туса пыраҫҫӗ, ҫапах та 1921-мӗш 
ҫулта весен тырӑ пулманпа пӗрех пулнӑ., 
Сарӑтури еӑнав стантеин^е §ӑн лайах анасем 
ҫинҫе те (Ю-мӗш ийунте) тулӑсе^ 6 вершук 
раи ытла хапарайман, на|артарах анасем 
ҫин^е 4 вершука ҫеҫ уитнё, ҫавӑнтах пуҫ 
кӑларнӑ. Сарӑтури сӑнав станг'шяце те кӗне- 
кесем ҫин^е каланӑ, пек тёрёс туса пыраҫҫӗ: 
унга та 1921-мӗш ҫулта тыра на^ар пулнӑ. 
Америкра вырӑнё-вырйнӗпе ҫавталйк уйар пу- 
лат, ҫамӑрсем питех пулмаҫҫӗ. Ҫапах та Аме
рик тыра нумай тӑвар Уйартарнх ҫӗрте тыра 
туеа пурӑнакан ҫынсем унта уйартан хӑтйл- 
ма тёрлё май шыраҫҫӗ Ҫӗнӗ Мекҫиккӑ 1Пта- 
тӗнт)и сӑнав сгантси уйарпа кӗрмешесси ҫин- 
^ен ака мён кала!1;
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1. Еҫе туна цухне, тӗшгӗ тӑвае пула'!1 
—вёт-шаксене сиктерсе ан хӑварар.

2. Тырй-пулла вырса илсен, ҫавйнтах дё
ре тискӑллӑ сӳрепе икшер хут сӳресе тухар 
ётискаллӑ сӳрен, шйлӗсем вырйнне, кусса 
пыракан ^укун ҫаврагакасем иулаҫҫё).

«3 Тискӑлла сӳресемпе сӳресе хаварна 
ҫёрсене кӗркунне, ҫамарсем ҫавас умён та- 
рйнрах сухалар (8 12 тӳйӑм).

4. Сухалана анасем ҫин^е суха кассисем 
ҫура кунтан ытлашпш ан выр^ӑр: ҫавантах 
сӳресе хӑварар Ана ҫийё пёр майах кӑггӑгп 
пултӑр.

5. Кащни ҫӑмӑр хыҫҫӑн ана капашлатса 
тӑрӑр.

6. Ҫамар пулеан та, пулмасан та, анасене 
кашни 2-4 ернерен сӳррсе капашлатса тӑрӑр.

7. Ҫёре кӗркунне сухаласа хаварна пул- 
сан, ҫура тухсан, ана иртерех ҫӑмӑлтарах 
сӳрепе сӳрссе тухар; ҫӗр типерех парсан, 
вара ӑна тарантарат сухаласа тухар.

8. Варлахсене акна 1)Ухно, рӗтлӗ ака 
машшинпа акйр; машшини вӑрлаха пёр пек 
тарйн хурса пытар; вйрлӑхӗсем типсе кайна
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к&пйш сийе ан лектор, тарӑнтарах нӳрӗ си- 
йе лек'щёр.

9. _ Акнӑ хыҫҫӑн ҫӑмйр ҫусан, ҫийелти 
сине каллах сӳресе капӑшлантарӑр; ҫапла 
ҫӑмйр ҫумассерен капашлантарас пула'!’; ҫап- 
ла анасене ҫийелтен капашлантарнӑ ^ухне, 
тырасем йепле ӳсыине ^ухласа капашлантар 
малла: тепӗр т)ухне таранрах кӑпашлантармал- 
ла, теггӗр цухне ӑшахрах, тепӗр 'ҫухне ^ас-^а- 
сах капӑшлантармалла, тепӗр ^ухне сайрарах.

10. Тырра иртерех пуҫтарса ^асрах киле 
кӳртӗр (анасене сухалама ан т^рмантаргар)

11. Пысӑкрах машшинсемпе, хавартрах 
ӗҫлекен машшиисемпе ант,ах ёҫлӗр.

12. Шыв сапса шавармасар тыра-пула 
тума вёрентекен кёнекесене, шурналсене. 
пӳллетенсене. хаҫатсене вуласа вӗренсе пы- 
рӑр; пал хуҫалахне тума вӗрентекен кӗнеке- 
сене, хаҫатсене пурнете вулӑр.

Ҫёнӗ Мекҫиккйри санав стантси ҫапла 
мӗн тума кирлисене каласа пара!1. Тепёр 
йенцен вӑл мӗн тума кирлёмаррисене каласа 
пара!':

1. Никуан та вак-тӗвексене тумасар сик- 
терсеан  хавар.



2. Нумай тыра пуласса ан амсӑртлан; 
ҫапах та ытларах ӗҫлекен мащшинсемпе ӗҫ- 
лесе ытларах акса хйвйрма тӑраш.

3. К атн и  ҫулах телой пула!' тесе шанса 
ан тар, нат,ар ҫулсем те пулаҫҫӗ.

4. Таран сухаламасйр тыра лайах пулас
сине ан кет.

5. Анасене ӗҫлесе, тек-текех майлаштарса 
пӑхса тӑмасар, тыра аван пулассине ан шу- 
хашла.

6. Акае вӑрлӑхсене, лартас ҫимёҫсене 
ҫӑра ав акӑр ҫара ан лартар.

7. Тыра нат^ар пулсан, вал нат;ар пулыӑ 
айапа тӑпрапа ҫанталак ҫине йама ан хйт- 
ланар, айӗпӗ тен, хӑвӑр ҫин^ех пулӗ.

Америк ҫынвисем пур ӗҫе те пӗлсе ҫитсе 
тӑвӑҫҫӗ, пӗлсе ҫитсе калаҫҫё. Ҫёнӗ-Мекҫиккӑри 
санав стантси те хай пӗлсе-ҫитнисене ҫав 
таврари фермӑрсене, хал, каласа панӑ пек, 
вӗрентсе кэлат. Ҫӗнё-Мекҫиккӑри стантси 
ҫагтла вёрентсе калаТ пулсан та, вӑл, хӑй 
каланӑ пек тусан, тыра аван пулассине пӑт 
татса каламас'1’, ҫулпа ҫул пёр пек килменине 
кӑтартса кала1\ Мёншӗн тесен теиӗр уйар 
ҫул темӗн тусан та тырра ирёксӗр пултарма

—  9 —
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ҫук. Уйар ҫул тени, уйар ҫантал&к тени 
—мӗскер-ти вал?

'Вӗренкӗ ҫынсем ҫӗр ҫине ҫултал&к хуш 
шин^е ҫймйрпа йур ҫуса анакан шыва ҫул- 
тан ҫула виҫсе пыраҫҫӗ. Ҫапла виҫме вӗсен 
ҫавӑн пек виҫе пур, ӑна «ҫ&мар виҫмелли» 
теҫҫӗ. Ана шура шуҫран таваҫҫӗ, вӑл лаша 
сене шӑвармалли витре пек: ҫӳлелле сарлака, 
айалалла ансар. Ӑна йупа ҫине майлаштарса 
лартаҫҫӗ. Ҫӑмар виҫмеллин хӗрри ҫӗртен 2 
аршӑнран кайа пулас пулмаст. Ҫӑмйр ҫусан, 
вӑл ҫав ҫамар виҫмеллине те лекет. Вара 
кашни ир, 7 сехетре, ҫамар виҫмеллине лекнӗ 
ҫӑмӑр шывне влсе виҫсе пӑхаҫҫё Ӑна виҫсе 
нӑхма тепӗр кёлен^е виҫе пулат. Вара ҫӑмйр 
виҫмелли ҫине ҫуна ҫумӑр шывне ҫав кӗлен^е 
виҫе ҫине йарса пӑхаҫҫӗ; йур ҫунӑ пулсан, 
ҫ&мйр виҫмеллине ашӑ ҫӗре илсе кӳртсе 
йурне ирӗлтереҫҫӗ, вара йур шывне кёлен^е 
виде ҫине йарса пӑхаҫҫё. Кёлент;е виде дин^е 
Зёрен паллйсем тунӑ; ҫав паллӑсем миҫе 
милиметр' шыв иулнине катартаҫҫё: виҫере 
шыв пёр налла таран пулсан, пёр милли
метр шыв пула!', иккӗмӗш паллӑ таран пул
сан, икё миллиметр пула!’; хаш палла таран

%
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пулна ҫавӑн '§ухлё миллиметр шыв пула!'*. 
Ҫапла ви'.'се пахса, пёр теҫеттин ҫине мӗн 
т^хлё ҫӑмӑр шывӗпе йур шывӗ ҫуса аннинр 
пёлеҫҫё. Мӗншӗн тесен ҫамӑр виҫмелли ҫин|и 
кашни миллиметр пӗр- теҫеттин ҫиие 664 
пӑт шыв ҫуса аннине пёлтерет — ана вӗреннӗ 
ҫынсем йури цухласа цӗлнё. Ҫӑмӑр виҫмелли 
уин'§и шыва плсе виҫсе пахса, вал 5 мил
лиметр пулсан, вара пер теҫетгин ҫине мӗн 
пурё 3320 пат плыв ҫуса анна пулат. Уйар 
ҫанталӑкоа уйар ҫаигалӑв маррине ҫапла ҫӳл- 
тен анакан шывсене виҫсо пахса пёлеҫҫӗ. 
Ана пӗлме, кашни кун, ҫулталӑк тӑршшёпех 
виҫсег пырас пула4. Пӗр пӗр вырӑнта ҫул- 
талӑк хушшшце 550 миллиметр ҫуса аннӑ 
пулсан, вара кашни теҫеттин ҫине шыв-332 
пин патран кайарах ҫуса аннӑ пулат: ҫаван 
пек вырана марикансем уйар выран, уйар 
ҫӗр шыв, теҫҫё.

Самар кӗпӗрнин^е, Песен^ук йатлӑ стантои 
кӑтартнине илсее. 10 ҫул хупшшн^е 1 теҫ. 
ҫине ватамран 324 ^миллиметр ан§ах шыв 
ҫусааннй; ҫавантан шутласап, Самар кӗпӗрни

* Миллиметр тесе пиррбн $брбк ве, шукӑн вунамбш пайне кӑтар- 
такан виуеро калаҫҫб.



наллӑ, уйар кёпӗрни пула'!, вӑл уйартан 
тухма пёлмест лулат. Тӗрлӗ вырӑисен^е 
мрнле ҫанталӑк иулнине пӗлме тесе, ҫактап- 
литсӑла п&х&р. унта мӗнле ҫӗрте мӗн Т)ухлӗ 
шыв ҫуса аннине кӑтартнй:

Перлип (Кермави). . . 590 м/м
Туплин (Ирланти) . . 740 „
Париш (Франтси) . , . 580
Кампурк(Кермани). . . 660 „
Прӳҫҫел (Пел,кл) . . . 7 1 0  „
Варшав (Полрлй) . . . 580
Константинопол, (Туртси)770 „ ✓
Ленинкрат. . , ‘ . • 420 „
Огесс х у л и ....................... 360 „
Аҫтӑрхан . . . 1 2 0  „
Кӗтеринпурк  340 „
К у р с к  • . 430 „
К е й ӗ в   420 „
С ам ар  * . 332 „
Х а р к ӑ в   430 „
грарйт,&н   260 „
ӲраЛ)Ск . . . .  . . 240 „
ПовоТ)вркаск  460 „
Херсон ;   300 „
Лисаветкрат  420 „
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Ҫак таплитсӑ к&тартпине илсен, Раҫҫей 
талкйшӗпе уйар ҫёрсем. уйар ҫанталакла 
ҫёрсем пиг нумай. мӗншӗн тесен вёсен^е 
500 миллиметртан кайарах шыв ҫуса анаТ.

г§йн лайӑх, хура тӑпралла кӗпёрнесем, 
кӑнтӑр йент;и кӗпёрнесем, кӑнтарла хёвел 
тух&ҫ хугашант]и кӗпӗрнесем Малти Капкас, 
Тампов, кӗпӗрии ҫурри ытла, Тул,ск кёпӗр- 
ни ҫурри ытла, Курск кёпӗрни ҫурри ытла, 
Хусан кӗпӗрнин кантӑр йенТ)И ҫӗрёсем. Еп- 
хӳ кӗнӗрнин хӗвеланӑҫ йент;и ҫӗрӗсем—иур 
те вёсем уйар ҫанталӑклӑ ҫёрсем пулаҫҫё,, 
мӗншён тесен вӗсен^е 500 миллиметртан 
кайарах шыв ҫуса анаК Тепӗр самахпа ка- 
ласан 'ҫӑн тырА пулас хура тӑпралла кёпёр- 
несен талкӑшён^е ӑҫта та пулсан. уйар пулса 
тырасем пӗтессине кӗтсе тӑмалла, каш ни 
ҫул ҫапла хараса пурӑнмалла, мёншёы тесен 
вӑл кёпёрнесент;е кашни ҫул уйар ӑҫта та 
пулин пулатех. Ҫитменнине тата ҫӳлтен ҫа- 
вакан шыв нулан ҫухне те кирлӗ вахатра 
нулмаст.

Май уйахёне ийуи уййхён'р ҫамӑрсем 
пулмасан, ҫуртрнсем нат;ар пуласҫӗ, вара 
каиран ҫӑмӑрсем ҫусан та, вёсем тӳрленеп-
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меҫҫӗ. Тепӗр т^ухне тата тӳлек ҫӑмйр ду
мает,— тӑвӑлса килсе, йухтарса ҫӑва!, вара 
ҫӑмӑр ГПЫВ0 лайӑххӑн тӑпрана та кӗмест. 
Ҫӑмӑр дуни те ахал, пекех пула!1. Кирлӗ 
вӑхатра ҫунӑ ҫамӑр, сахалтарах ҫусан та, 
ытларах уса кӳрет.

Тырӑ хӑмӑлӗсемпе тырӑ пӗр^исем ӳссе 
пёр пйт пулма, пӗр миллиметр патне ҫӑмӑр 
шывӗ кирлӗ— вӗреннӗ ҫынсем ҫапла шутла- 
са пӗлнӗ.

Хал, ӗнтӗ ҫав пӗр пӑт ӳсме пёр милли
метр кирлӗ тенине илсен, Самар кёпёрнип'де 
тулӑ пулнине тӗптрсе пахар. Самар кӗпӗр- 
нин|е акнӑ тула апрел, ӳйӑхён^е, май уйӑхӗн^е, 
ийун уйӑхӗвзе, ийул уйӑхӗн^е ҫавакан ҫӑ- 
мӑрсешзен усӑ курас пула!'. Самар кӗпӗрнин- 
т}е ҫав тӑватӑ уйӑхра мӗп пурӗ 148 милли
метр ҫӑмӑр дава1!. Вара, пёр пат валли пёр 

“миллиметр тенёрен, 148 миллиметр ҫӑмӑр 
шывён^ен 148 пат тула пёр^ипе тула хӑмӑлӗ 
пулас пула!', мёншён тесен 148 миллиметр 
пёр тедеттин дине ҫӑваВ Тыра термине ты
ра уламне илсен, уламё тыра пёр^ин^ен пёр- 
ре те дура ытларах пулмалла. Вара 148 пӑтра 

. тула улӑмӗ 88 пат дура патне пулас пула!’,
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тулӑ, пӗр$и 59 пйт патне пулас пулат. ‘Ка
лам пек, пӗр тӗҫетинран ҫавӑн т>ухлё пулас 
пулат, ҫамӑр пулнисене илсен. Самар хрес- 
'ҫенсем ҫамӑр ҫуса парас йапзлапа ҫавӑн $ух- 
лех илеймеҫҫӗ, вёсем I теҫеттин ҫӗр ҫин^е 
37 ат а н р х  тула таваҫҫё (59 пат тӑвас вырӑн- 
не). Мёскертен еапла Самар хреоденсем ҫан- 
талӑк пама пултарас йапалана илеймеҫҫёши? 
Вӗсем ҫӑмйр гаывне сайа йараҫҫё, вара ҫ&мар, 
ҫунӑ пекки, пётёмпех ҫӗре кёрсе йулмаст, 
ҫёре кёрсе ӳссе туласене уса памаср, кир- 
лё мар ҫӗре ^ылай кайса пӗтет, Хӗле 
кӗрес умён анасене сухаласа. хӑварыипех, 
ҫура тухсан ҫӗртме сухисене иртерех 
тунипех, ҫёртме анисем ҫин^е ҫӑм курӑк- 
сене ӳстерменнипех, ҫура тухсаи кал,- 
^асеве ҫӳресе тухнипех пысӑк уйара ҫӗнтерсе 
илеймӗпӗр, вёсене тунипе пӗ^ӗкрех уйарсемпе 
ан|ах кӗрешме пулат, 1921-мёш ҫулта пул- 
па пек уйара нимӗн туса та йусама ҫук.

К&нтйрпа хӗвелтухӗҫ хушшин'р кёпёр- 
несен^е 1920 мӗш ҫулйн нойапёр уйӑхён$ен 
пуҫласа 1921 -мӗш .ҫулӑн ийӳн уййхне ҫититр 
^ен мӗн пурӗ те 52 миллиметр ангцах т ы  в 
ҫуса аннй: 7 уййх ҫурӑ хущшин^е ҫулталйк



•

т&ршгнӗпе ҫумалли нӳрӗрен ҫитрз найӗн^ен 
пӗр пайӗ ҫунй. Вӑл пит сахал. Ун пек уйар 
ҫулсен^е ҫӳлтен пулакап вӳрӗсем сайакайса 
п ӗ ^ ӗ р  тесе анасене темён пек майлаштарса 
хатӗрлесен те, усси ҫук Анасем ҫине ҫуса 
аннӑ нӳрӗ сайа ан кайтӑр тесе тумалли май- 
сем пптӗ ыр& та, ун пек уйар ҫулсем валли, 
вёсетт§ен пуҫне тата урах май кирлӗ.

Иевроппӑри халӑхсем пирӗн ҫӗр-шывра 
пулакан вӑйла уйарсене пӗлмеҫҫӗ. Ҫапах та 
вӗсем такҫаиах ҫав урӑч май тенине тугтнӑ.

ӑна тупса, ҫӗртен теп^р ь айлӑ усӑ курса 
пурӑнаҫҫӗ. Вара апасем ҫине ӳкнӗ нӳрӗсене 
сыхламалла ӗҫлесе майлаштарви вӗсене тай
нах та гтыейк уса парат.

Ҫапла уйарсем ҫин^ен тапратса калани- 
сене илсен, уйар теии тӗрлӗ ҫёргё тӗрлӗ 
хаватла пула^мён 1У21-мӗш ҫулта Мускав 
кӗпӗрни те уйартан сийен курна. ант,ах Мус
кав кӗпӗрни сийен курни каптӑрпа хёвелту- 
хёҫ йен 'р  кёпӗрнесем сийен курни патне 
йахӑнне те пымаҫҫӗ. Каллех тата Курск кё- 
пӗрншпзе пулнй уйар Самарпа Сарату кёпӗр- 
нин'де пулна пулсан, Самарпа Сарату кёпёр- 
нисем пуйса каймаллах пулна пулётуцёҫ.

16 -
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Уйарпа уйар пёр лек килментен, тӑпра ҫине 
ҫуса аниӑ иӳрӗсеые еыхлама тесе майлага- 
тарнисем те пулан т^ухне те пер кал&па лар- 
маҫҫӗ. Ҫавна пирӗн пӑт татсах пӗлес иулат, 
пйт та'тсах катас пулат; ун пирки кайраи ӳп- 
келемелле ан пултар.

'рйнаках та, 1921-мӗш ҫул пек ҫулта хал, 
хамйр пӗлекен майсемпе майлаштареа ӗҫлесе 
шшӗн усси те курма ҫук.

Тепӗр май тупса ӗҫл с пулат. Мёскер-ши 
вӑл— тепӗр май тени: вара мӗскер тӑвас пу
лат-ш и?

1921 мёш ҫулта пулнисене аса илер, Ха- 
мӑр ҫӗрте ун '1)У*не ' иунӗн 10-меш кукё 
натыелле ҫуртрисем пётӗмпех пӗтсе лар^ӗҫ, 
ырашсем ҫав вахӑтра пӗтментуҫӗ, пӑртак пу
лас цект^ё; иаранкӑсем. хёвелҫамӗшсем, вир- 
сем, тутла кӑшмансем ырашсеи^ен те лайӑх- 
рахтде Ҫапла иунён 10-мёш т}исли тблӗн^е 
ҫуртриеем, ырашсем, п и р  ҫимӗҫсем тӗрлӗ 
тАни пирёншӗн питех те катартаҫлӑ, вӗсем 
пире Т)ӑн кирлӗ йапӑлзпа пӗлтереҫҫӗ. Тршах 
та: мӗскере пула ун ^ухне ырашеем пйртак 
пулас пек тава-ши, ҫуртрисем пек пӗтсе

Уйар ҫанталйкпа.., 2



ларман-ши? Кӗрхи тырӑсем нӗтӗм ҫулталӑкӗ- 
пе ҫуса аннй нӳрӗсен^ен усй курнӑ, ҫавйнпа 
вӗсем ҫургрисем пек пётмен. Кёрхи тырйсем 
ҫёртме анисент>е пулей нӳрӗсен^ен усй ку- 
раҫҫӗ. Ҫӗртме сухине иртерех туей пулсан, 
тата йна тӗплӗрех тунй пулсан, вара тӑпра- 
рп нӳрӗсем те сайа каймаҫҫӗ — тйпрарах пу- 
лаҫҫӗ, вара тырӑ та пула'!’.— Мён т;ухлӗ пу- 
лие те пула1’. {Мёншӗн тата паранкйсемпе 
вирсем, хӗвелҫамётсем ытти тырӑсен^еп те 
лайӑхрах пулас пек^ӗ-ши ун 'Бухне? Мӗн- 
шён тесен вбсем хййсем ҫавӑн йышши: вӗсем 
малтан йери^ентерех ӳсеҫҫӗ, тата вёсен ёмӗ- 
рӗ вйрймрах, ҫавйнпа вӗсем т)йн вйхйта ир- 
терсе йарса. кайрантарах пулакан ҫӑмйрсен- 
^ен усй курма пултараҫҫӗ. 1921-мёш ҫулта 
ҫук ҫул пулассине пӗлнӗ пулсан, пирён 
(,ӗр улмисем, хӗрлё кйтмансем, вирсем ыт
ларах акмалла-здӗ, тата ҫӗргме сухисене ир
терех тумалла-^ӗ. Тепӗр тесен, тен, ҫултан- 
ҫулах пирӗн ҫёрте ҫаплатуса пымалла мар-и: 
ҫӗр улмисем, хӗрлё кӑшмансем ыгларах 
лартса, ҫӗртмисене иртерех тумалла пулӗ.

Ҫапла ҫултан-ҫула уйара тӳсекен ҫимӗҫ- 
сене туса пурйнни — ҫултан ҫула хамйра-ха- 
мӑр уйар пуласран астуса пурӑнни пула!'.
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?§ӑнах та, йепле хамӑра-хамӑр астуса пу 
ранас мар? Самар кёпӗрнине илер. Унта 
1904-мӗш ҫултап нуҫласа 1911-мӗш ҫула 
ҫити^ен, еакӑр ҫул хушпши^е, тавата ҫул ты
ра пулмарӗ (1905, 1906, 1908, 1911-мӗшҫул- 
сев-§е). Ҫӗре ииг лайӑх ӗҫлесе пыракан Пе- 
сен|ук сӑнав стантсин^е те ун 'йухне ҫур- 
трисем 15-20 нӑтран ытла тухайман (теҫет- 
тинран). Ҫав сакӑр ҫул хӳшшин^е Самар 
кӗпӗреи, хӑйне - хай сыхланса, тырасем акса 
тунипе^пӗрле тата уйара тӳеекен ҫтшӗҫсене 
туса пыЕӑ пулсан, вӑл тырйсем*пулман 5 ҫул 
сенце выҫӑ ларман пулӗцӗ.

Ҫапла хамӑра хамйр сыхланасси ҫшгдеа 
каланисене илсен, Самар кӗпӗрнисен$е те, 
ҫулталӑкра нӳрӗсем 500 миллиметртан кайа- 
рах ҫуса анакан кёпёрнесен'де, пур ҫӗрте те, 
тырасемпе перле, тата уйара тӳсекен ҫимёҫ- 
сене туса пурӑнас пула1!': калаш пек, ҫултан 
уула вӗсене туса пуранас пула!'. Терлӗ тыра
сем, тӗрлӗ ҫимёҫеем туса пурансан, пёри пул- 
масан, тепри пула!'. —

Раҫҫейри уйар ҫанталӑкран хур курса 
пуранакан кӗпӗрнесемпе хӗвел анаҫ йент>и 
патгаалахсем йепле тыра-пуласем туса пура-
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Нине танаштарса пӑхар. К а тн и  100 теҫет. 
тин ҫин§е ҫакӑн йышши йапалаеем акаҫҫӗ:

Кӗ
рх

и 
ты

рӑ

НЛ
> -»

О

з  1 э

. ^ И п  
и. з  н

§ ! *  
м н
о -°
»  А

*  н о

Т ) ӗ м п ӗ р  к ё п ӗ р н и н ^ е  . . . ! 4 9 ,3 4 7 2 ,3 1,3

С а м а р  к ӗ п ........................... .....  . 2 4 ,7 713 1,1 1,9

С а р ӑ т у  к ӗ п ..................................... 3 4 ,3 67 1,8 1,3

У раЛ)Ск к ӗ п .................................... 17 ,6 6 8 ,6 2 ,0 —

А ҫ т ӑ р х а н  к ӗ п ................................ 2 0 ,6 6 9 ,9 3 ,7 —

Х у с а н  к ӗ п .  . . . 4 9 ,7 39,1 1,6 0 ,5

Е п х ӳ  к ӗ п ........................................... 3 7 ,9 5 9 1 ,6 0 ,5

О р е н п у р к  к ӗ п ................................ 3, 1 9 3 ,3 1,7 0 ,3

К е р м а н и р е  ................................... 3 9 ,7 3 0 ,7 16 ,4 13 ,2

А н к л и р е  ..................................... • 10,1 2 2 ,4 6 ,6 6 0 ,8

П е л к и р е  ........................................... 3 6 ,3 2 6 ,7 1 3 ,5 2 3 ,5

К о л л а н т и р е  .................................... г 3 8 ,3 19 5 2 5 .2 16 ,9

Ф р а н т с и р е  . . ....................... 42,1 2 5 ,9 8,1 2 3 ,9

А в с т р и р е .......................................... 32 3 0 ,2 12 ,9 2 4 ,7

с_;
Иепле йут цатшалӑхсен^е ҫиме курӑксем- 

не тымар ҫимёҫсене, улма ҫимёҫсене, тата 
ытти уйара тӳсекен йаналасёне нумай тйваҫҫӗ! 
Вёсен пётём аписене илсен, виҫ иайён$ен



пёр пайнеҫав йапаласене акаҫҫё. Шеене пи- 
рӗн Раҫдейре нумай' т&вао пула1', мёшиён 
тееен пирён Раҫҫейре уйар ытларах пулат. 
Пӑхӑр-ха; пирӗи Раҫдейре вӗсене тунипе 
тумави-пёре£. Ыраспсемпе дуртрисене илсен. 
дуртрисем, ырашсем пек мар, уйара тӳсеймеҫ- 
ҫӗ. Ҫаоах таРаҫҫейре уйар ытларах пулакан 
кӗпӗрнесен^е ҫав ҫуртрисене пур тьрӑран ла 
нумайрах акса тултараҫҫё, йут пагшалӑхсен- 

вёсене пит сахал акадҫӗ 1921-мӗпт ҫула 
илер: ун т^ухне еппр йут оатшалӑлсетхр пек, 
хамӑр ҫӗрсем ҫине уйара тӳсекен ҫимӗҫсене 
акнӑ, пулсан йепле аван иулна пулӗэдё! Ку 
таран §т,ен епир ун пек йапалана туман. Ку 
тарант^ен туман пулсан, малаптне тӑвас пу
лах— халех ава тйвас пула!'. Нумай пусйлӑ, 
уйсем туса, ҫӗр улми, хёрлё к&ншан ҫиме 
курӑлссем акма пуҫлас пула!'; пулпй дёрте вир 
акас пулах, кукурус акае пула! Уйар ҫав- 
тал$кпа кёрмешес тесен анасем дине тӗрлӗ 
ҫимӗҫсем акеа тунине нимӗскер те ҫитмест.

ГГнрӗн акрономсем ун пек тума кирли 
еинт>ен такҫаыах ка тадҫӗ. — ӑна епир такҫанах 
пёлетнӗр. Сймахпа калаыпн^ен пӳҫве, тата 
стантсисен^о туса кйтартса пыраҫҫё, Песен-
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туук стангенное, 4 пусалла уй туна: малтан 
хура пуса пула'!’ (ҫӗртме); иккёмӗш ҫул, уӗрт- 
ме хыҫҫӑн, кӗрхи ырантпа кёрхи тулӑ акаҫҫё, 
виҫҫӗмӗш ҫул, кӗр тырри хыҫҫӑн, паранка 
сем, тутла кӑптмансем, т}ёкӗнтёр лартасҫӗ; 
вӗсем: хыҫҫан, тӑватамёш ҫулта, ҫуртри акаҫ- 
ҫё, (тула, сӗлӗ). Ҫанлатавата пусӑпа ёулесен, 
75°/о ҫуртри акас вырӑнне, ӑна 25°/0 ант}ах 
акаҫҫӗ (гӑвата пусӑран пӗр иусса). Ҫапла, 
тӑватӑ нуса туса, ӗҫлесе, ака мӗнле. пайта 
курна. Паранка тунпве илср:

Ҫулсем: 1911 1912 1914 1916
Теҫёттинран миҫе
пат тухна: х 733 952 735 1285

1911-мӗщ ҫулпа 1914 мӗш ҫулсевце ҫанта- 
лак уйартарах пулна, ҫапах та пӗр теҫеттин- 
ран 700 пат ытларах паранка иулнӑ. 735 пӑт 
паранкӑра тӑрантаракан йапаласем тасаран г
139,6 пата йахан пулаҫҫё. 100 пӑт тулӑ ыёр- 
'рв'}]е тарантаракан йапаласем 71,3 иӑт пу
ла!'. Тула туса 139,6 наг тарантаракан йапала
сем тума, 196 пӑт тула кирлё. Пер терттин 
ҫип^е уйар ҫул нийепле те 196 пат тула 
тухаймаст. Паранка дартса, 196 пӑт тулӑ ту
па пек тйвфгпйр: йепле вал, паранка ту ни,

— 22 —
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уеӑ нумай парат! Паравкӑра пулакан тйран- 
таракан йапаласем ур&хларах пулаҫҫӗ те. тулй 
пек мар та, ҫапах та 1921-мӗш ҫулта паран
ка, нумайрах туна пулсан, выҫлӑх пулман 
пулё'^ё. Уйарпа паранка та асап курат 
Уйар ҫул паранка пултӑр тесен, ҫӗрне ҫавӑн 
пек майлаштарса ӗҫлемелле. Ана ҫапла ёҫ- 
лемелле. Паранкӑ лартас уйа кёркуннех су- 
халаса хӑвармалла. Су хине тырӑсене кӳртсен 
таваҫҫӗ — вӑл, ӗлӗкхи шутпа, авкуст уйӑхё- 
пе ҫен1гапӗр пуҫламёшён^е пула1г — ун т)ухне 
халах та пӑртак пушанаг. Тарӑнйшне 4 вер- 
шук сухаламалла. Хёлле ҫав ҫӗр сухалани- 
пех выртат, ҫуркунне, уй ӗҫӗсене тытӑннӑ 
трухне, ӑна сӳресе тухас пула4. Иртерех сӳ- 
ренице ҫигмест, мӗншӗн тесен иргерех су- 
ресе ҫӗрӗн ҫийелти сине кӑпйшлантарсан дё
ре кӗрсе йулнӑ нӳрёсайа каймас4, кйп&ш си- 
айёнг§е нӳрӗ лай&х т&раС ун витӗр сывлй- 
ша кайса пӗтмест (нурӗ т&прана урӑх йапа- 
лапа витнӗ пек). Лартас умён ҫӗре екстир- 
паттӑрпа ӑшйххӑн сухаласа тухаҫҫӗ те, ҫа- 
вйвтах сӳресе тик^слеҫҫӗ*). Унтан паранкине

*)Екстирпатгӑр тесе йшӑххӑн илекеа ака пуҫне калаҫҫё; унӑн 
теыиҫе тамӗр пулаг; икё лашапа сухаламалли екстирпаттӑрӑн З т и -  
мёр пула!; тимрисем цӗфёккё, ансӑр, ӑшӑх илеҫҫё. Тепёр эдхне



лартаҫҫё. Парнкӑ, лартнй вырйна ҫу каҫпрен 
темпҫе хут ёҫлемелле иула!, ҫавйнпа паран- 
кйсене ӗре^ёпе лартас пулат. Ёре’̂ ё хутш и- 
семпе паранкй хушшпсем 12 вершукран кайа 
нулас пулмас!, Паранкнсене касмаҫҫё. помар
ки нех лартаҫҫӗ. Вйрлйхлйх паранкй ытла 
шултра та. ыгла вётӗ те пулас пулмас! 
— вйтам пулас пулат. Вӑрлйхлӑх вйтам па
ранкй пулмасйр вӗтӗрех иаранкй ларгмалла 
пулсан, пӗр ййвана нкщер паранкӑ лартмалла. 
Кӗреҫепе алпа лартанне ҫптмест, суха кассн 
айне пӑрахви нат^артарах пула!'. Лартсап. ҫ-а- 
вйнтах сӳреҫҫӗ те. урӑх нпмӗн те тумаҫҫӗ.

2 ерне ҫурйран, 3 ернереч паранкй шӑтса 
тухат. Шйтса тухсан, ҫёре, пуҫарса, тпмёр 
кӗреҫёсемпе, катмакссмпе ҫпйелтен ҫемҫетсе 
тухаҫҫӗ. Ҫапла ҫемҫетсе тухнн пурён^ен те 
лаййх: пӗрре — ҫум курйксем пӗтеҫҫӗ, вара 
ҫёр тппмест, мӗшпён тесен ҫум кураксем пит 
тппӗтсё лараҫҫё, тепре выртса ҫирӗпленнё 
ҫӗр кӑпйшлаиа!, вара паранкй тымарёсене 
сывлйш ытларах пула!; каллах тата кӑпӑш сн- 
йӗнт;е нӳрё ытларах тара!, сывлйгаа кайса пет-

екстпрпатг.Чр суре пек пулат, унӑп шӑлӗеем х у [> уриоом пек, вара 
нк(Лй гаттӑр тӑпрана ҫавӑроа пЯрахмаст, кйп&шлантара!’ анцах.
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мест; выртса ҫирёпленнӗ ҫӗр т;асах тппет, кӑ- 
пӑщлатнп ун ггек лнпмест. Тепёр уйӑх тӗлнел- 
ле татах тепӗр хут ҫийелтен кӑпӑшлатса тух- 
малла. Ҫӑмӑр ҫунй хыҫҫӑн ҫёр шг§ӗ хуйӑр- 
лана!. Ана вара ҫавӑнтах ҫемҫетсе тухмалла: 
шатса тухнаранпа пӗр уййх ҫптнипе ҫит- 
меннине пӑхас пулмасТ. Ҫёре ҫийелтон кӑ- 
пӑшлатсатухнисёр цу.ҫне тата, паранкй ҫеҫки- 
сене купаласа тухсан усаллй. Купадасса —па
ранка 1;е^еке ларнй вйхйтра купаламалла 
Уйар ҫулсен§е паранкй ҫеҫкисене—кунэда- 
маҫҫӗ, купаласан та уеси ҫук, паранкй лаййх 
ӳснӗ ҫулсен^е унйн ҫеҫкпсене купаласа тухнн 
ппт усйллй вара: (уйар мар ҫулсен^е) паранка 
ҫеҫкисене хӑй вйхйтён^е купаласа тухеа епёр 
парапкй тунпсене ҫӗнё (нӳрӗ) ҫӗрпе вптён- 
терсе хйваратпар. Ҫӗнё ҫӗрпе купаласа хй- 
варнй ҫеҫкесем вара ҫӗнӗ папаксем кйларма 
пултараҫҫӗ. Хйщ ^ухнс ҫеҫкпсене купаланй 
хыҫҫӑнах вайла ҫймӑр ҫуса ҫӗр питне хуйар- 
латса лартат. Ун иек ^ухне ҫор хуййрнеҫӗ- 
нӗрен кйпӑшлатоа тухмалла. Ҫӗр питне 
„Планет1- йатлй машпшн лаййх кйпйшлатат. 
Вйл алпа ёҫлемеллп те, лашапа ӗҫлемеллп 
те пур- Ӗҫлессе те унпа хйвартрах ӗҫлеме 
пула!.



Каса хушшине лартса тумалли апат-ҫимӗҫ- 
сен^ен вӑл пусара, паран ка|ан пуҫне, тутла 
кйшманпа ^ӗкӗнтӗр лартса тума пула4. Ун 
йышши тымар-ҫимӗҫсем, ҫулла шӑрӑх вахат- 
ра ӳсеймесен, кёркунне те пулин ӳсме пул- 
тараҫҫӗ: вӗсем нуҫтармаляа пулиренех ӳсеҫҫӗ, 
ҫавӑнпа вӗсем ҫуллахй уйар ҫанталакран хй- 
расах каймаҫҫӗ. Ҫу иуҫламётӗн^ех ҫамӑрсем 
пулмасан, вӗсем ҫур ҫу иртнӗ хыҫҫан пула- 
кан ҫамӑреене кӗтсе илое, вёсен хыҫҫӑн та 
ӳсме ӗлкёреҫҫё. Авкуст уйӑхӗн пуҫламёшӗн^е 
лулакан ҫамарсем ыгти тырӑ-пулӑсене усӑ 
кӳреймеҫҫё, вирпе кукурусӑ, тата тымар ҫи- 
мёҫсем ҫав ҫамӑрсен^ен те уса курса йулаҫҫӗ. 
Песен^ук стаитси лартса туна ҫурсахӑрлӑ 
кйшман 1911-мӗш ҫулта теҫеттинран 1211 пат 
тухнӑ. 1211 пат кашманра агаа тарантаракаи 
йанала 124 пат ҫурӑ ытларах пула4. 6 ҫул 
таршӗн^е мӗн ^ухлӗ каншан тухса иынине 
шута илсен, ҫудеерен, ватамран, теҫеттин 
пуҫне 1671-шер пат пулнӑ. 1671 пӑт ҫурса 
хӑрла кӑшманра ӑша тарантаракан йапала 
172 пӑт пула4, ҫаванпа 1671 пӑт тутла каш- 
ман 241 пат тулана танлаша4.

Ҫак хал, калана пек акса тумалли тӑвата 
пусӑлла уйри тутла кашмана, наранкӑ нӑхса
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устернӗ пекех, пӑхеа устермелле. Ан^ах &на 
акнй хыҫҫӑнах сӳре тӳр-ҫӗне тӑпрана пуса- 
р&нтарса йакатса тухмалла: "йакатса тухнй 
хыҫҫӑн ҫӑмӑл с^репе суресе ҫийелтен кӑпйго- 
латса тухмалла. Тутлӑ. кӑпшан ӳсме пуҫласан 
вара: ҫумласси те катмакпӑ кӑпӑшлатасси
ант;ах пулат, тата ытлашига (йӑвй) шӑтса 
тухна ҫеҫкесене ҫумласа тухмалли йула1г. Иӑ 
вӑ шӑтса тухнӑ ҫеҫкесене ҫумласа парахнӑ 
^ухне, тымартан-тымар хушщине 8 вершук 
хӑварса пымалла. Катмавпа кӑпӑшлатса тух
ни— пит усӑллӑ. Хытса, хуйӑрланеа кайнӑ, 
ҫӗре к&нйшлатни кашнни|ех усӑллй. Ҫав&н- 
па ҫум кураксем ҫук пулсан та анасене 
кӑпӑшлатмалла. Й&вӑ, шӑтса тухнӑ кашман 
ҫеҫкисене нкӗ хут^енех ҫумласа сайралат- 
малла, маттан ҫумланӑ ^ухнех ҫителӗкле 
сайралатса йарсан, кайран, хурт-кӑпшаикӑ- 
сем тап&нсан, ытлаши сайраланса кайасран 
хйрамалла. Акни виҫ ерне ҫигсен пирвайхи 
хут сайралатса тухмалла, тепӗр ик ернерен 
— иккёмёш хут. Малганхи хут сайралатнё, 
■§ухне, пӗр ҫеҫкврен тепӗр ҫеҫке хулшпн 5-6 
вӗршук йултӑр, кайранхин^е —8-9 вершук. 
Паллах ӗнтӗ: сайралатнӑ, т}ухнев&йл& тьшар
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сене румласа пара шалла мар. вайсАртарах- 
сене ҫумласа ҫӑрахмалла

Тутла кГнп ланДн пёр сор-ре «АрнимКри- 
венской» текенни. тӑвата ҫул хуттттинре 
теҫеттвпран ватамран 2279-пӑтшар ҫимӗҫ пар
са пынй (ҫулсерен). Ҫав кас хушшин^ех акса 
тунӑ рӗкӗнтӗр 1913-мӗт ҫулта 1560 пӑт,
1915-мӗш ҫулта 1975 пӑт пул на (аиа та ты- 
мартап тымара 8 вершукшер хӑварса ту на).

Ҫав тАвагӑ пусӑллӑ уйртх, апрелпе май 
уйёхӗнг§е и рш  ҫӗртме тунӑ анасем ҫинре 
5 ҫул хуптшинце (1911-1915 ҫулсент;б) в&тӑм- 
ран шутласан, ыраш кашни тессетинран 
ҫулсерен ак ҫакӑн рухлӗ тухна:

П ӗррс Улӑмӗ.
Апрелте тунй ҫӗртме
акисем ҫин^е 113,7 пӑт 235^0 пйт
Майра туна ҫӗртме
акисем ҫнн^е 104,8 ,, 224,8 ,,

Тата ҫак аван тӑ.ват пусӑ ҫавӑракашӗнре 
акса тумалли ҫуртрисем ҫинрен калаҫа парар. 
Пурӗн-ҫен те хакли—тула. ҫав таватӑ пуса 
ҫаварӑнашӗнтзе вал йенле нулна пулӗ? Тата 
ыттисем те,
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Виҫӗ ҫул хупшшнре паранкй хыҫҫйн ак- 
нй тулй пӗр теҫеттны ҫӗр ҫнн^е вйтамран 
72 пйт дурй пулнй, тымар ҫнмӗҫ хыҫҫйн ак- 
сан — 75,3 пйт пулнӑ. 1911-мӗш ҫулта (усал 
уйар ҫул) паранкй хыҫҫйн акнй ҫуртри тулй 
теҫетннран 16.1 пйт тухнй, 'рёкӗнтӗр хыҫҫйн 
акнп — 15, 8 пйт тухый Кас айне акса тумал- 
ли ҫимӗҫсенҫен уйар вырӑнсен^е вир аксап 
пит усӑллӑ. ПесриТ)ук стантсинре 1911-мӗш 
ҫулта та*вир аван пулнй, тӗрлё йышши сор- 
рӗсем пурте ҫителёклӗ пулнй.

Ун ҫинрен ҫак таплигсй кйтартса нара4:
Пӗр-р. Улймӗ.

Хёрлӗ ^ймйр пуҫлй внр 97. 5 пйт 214,3 п&т
Хура внр 92,5 « 478,6 «
„Кулртс-* _ 86,6 « 252,2 «
Хӗрлӗ сапалан ҫйк пуҫлй внр 819 « 227,48 «
„Оренпурсви“ внр 81,3 « 252,-1 «
,,Тимагаевски“ внр - 73,5 « 209.8 «
Сарй внр 61,7 « 122,8 «
Авалтан акакан вир 53.5 « 149 8 «
Вирне регрен рете 8 вертук хйварса акнй, 
ҫум курӑкӗсеие нкӗ хутҫен «Цлаветиа» су- 
халаса нӗтернё.
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Ҫапла тӗрлӗ йенг§ен акеа пӑхса, епир 
уйарпа кӗрешме тесе, уйа кас хушшине су- 
хадаса тумалли тӗрлӗрен ҫимӗҫеем тума ка- 
латпар. Ун ҫин^ен Раҫҫейри акрономсем так- 
ҫанах калаҫ^ӗ, анг̂ ах ҫёре кив йёркепех ёҫ- 
леме вӗреннӗ хрес^енсем вёсен сӑмахне ит- 
лесшӗи мар. хуҫалӑ не кив йёркснех тума 
йуратаҫҫё. Ҫавӑнпа пирӗн таврара л,ас р,сах 
выҫл&х ҫулсем яулаҫҫӗ, т)ас 'ҫасах вӗсене 
выҫй ларасран патшалӑхӑн нулйгаас пулаР 
Ку таранвден хрес/§енсем тыр хатӗрё усраса 
_ҫех выҫлӑх ҫудсен^е хМсене хайсем йӳ- 
неҫтёркеленб, выҫл&хпа кӗрешме вёсен урӑх 
май пулман. 1921 мӗш ҫулта ун пек ха- 
тёр те пулаймарё, мешпӗн тесен патшалӑл 
йӑвӑр тёкӗнсе китшше, вӑл хатӗрсене халӑх- 
ран илмелле пул^ё. Выҫлӑх пуласран 'ҫӑн 
лайӑххи—хуҫалӑха ҫёыёлле туни пула'!1 — вал 
тёп'весе ш у 1ласа иӑхсан наллӑ. г̂ анах та ҫав 
шутпа епир Самар кӗпӗрнине йал хресг§ен 
хуҫалӑхне щутласа пӑхӑр, вара хуҫалӑха ҫӗ- 
нӗлле йарса*усӑ пулнн паллй нулат.

1916-мёщ ҫулта хатӑха ҫырса тухнин§ен 
паллӑ: кӗпернипе хресҫен хуҫалӑхӗ мӗн ну- 
рӗ 517,186 хуҫалӑх иулнӑ, акмалли ҫӗрӗ 8
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мёлйун теҫеттин ытла пулна Апда кашнӑ 
хуҫалӑха акса х&варнй анасем вӑтамран 8 те- 
ҫеттина йах&н тивнё. Ҫӗртме анисемпе 12 теҫ. 
тивнӗ. 10 ҫул хуншшн^е, 1901-1910-мӗш 
ҫулсев^е, мён Т)ухлӗ~ анасем акса, мёнле 
йышши тыр&сем туса пурйянине илсен, ак& 
ҫак&н г5ухлё тыраеем туеа илнӗ пулат.

>§"1 КА г̂л
)сЗ ©~~Рн >сЗ
а §. Шн к ^ 
ЮЗ я к 
Й К РчК ъа >а>

52 1
н 2
оЗ 1 н гН
$  °  Й сг5т-Н

Мссо
О

рр
38 нат 24,2%
37 « 55,5
аз « 6,4
32

. 22
« 4,1
« 1,5

24 « 2,5

Кӗрхи ырагп 
Ҫуртри тулӑ 
Сёлё 
Урпа 
Хуратул 
Вир

Хрес^енсем пурин^ен ытла ҫак хаЛ) каланӑ, 
тырӑсене акса пур&ннй, мӗншӗн тесен, вёсене 
туса иурӑнса ытти ӳсен-пулан валли мӗн пурё 
те 5, 8 °/о ҫех ҫӗр пулнӑ.

Ҫӗртме анисене шутласан, кашнӑ кил 
пуҫне кашнЕ ҫулвтеҫеттин акнӑ. 8 теҫеттин 
ҫёр акса, кашнӑ йышши тырӑ мӗн '§ухлӗ акса,
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Кёрхи ырага , 1,9 72,2 51,5
Ҫуртри тулй ■ 4 , 4 162,8 . 116,1 '
С ё л ё ................ 0,5 . 16,5 9,8
Урна . . , . . 0,4 12,8 9,2
Хуратул . . . ,.0,1 2,2 ' 1,2
В и р ..................... 0.2 4,8 .2,9

Пётӗмпе . 271,3 ггӑт 190,7 пӑт.
Ҫанла хууалйха кив йёркеие тытса пурӑн- 

сан, килшерен тутӑ тытакан йапала мӗы пурӗ 
191 пйт патие туса- пурӑннй пудат. Хал( 
ёнте ҫав 12 теҫетттш ҫӗре ҫёнӗлле 4 уй туса 
акса нурйинӑ нултйр: вал кашнй. уйра 8-шер 
тедетгин пула1: пӗр уйне кӗрхи ыраш акнй 
пултйр, тепёр уйне. ҫӗрулмипе вир акнй 
пултйр (сёрулли I 1/, теҫеттин, вир I 1., те- 
Х'еттин), тата те пёр уйне ҫуртри тулй акнй



пултйр, 3 теҫеттин ҫӗртме пусси пултӑр, унта 
нимӗскер те акнй ан пултӑр. Ун пек тӑватй 
пусйллй уйра ир тунӑ ҫӗртме (апрел ҫӗртми) 
хыҫҫӑн акса тунй кӗрхи ыраш вйтамран 
113,4 пйт пулат. Кас хушшисене сухаласа 
тумалли ҫимӗҫеем хыҫҫйн акнй ҫуртри тулй
56,6 пйт, паранкй 830,6 пйт, вир-90 пйт пула!. 
Хал> ӗнтӗ ҫапла тйватй пусй тусан, мӗн ^ухлӗ 
тута тытакан йапала туса шутласа пйхар. Ак 
ҫакйн 'ҫухлӗ пулмалла:

н>св 
33 с

и  §  $4 , со

33 с  Й Ь I  5к о. 5 3 3 д
н  о* 3  ь  сз 2

К Й _  4  4(V  «?« 2  >м в  > ,
и* ■§; Ч н  с  кси >, >, сз

Н  с  Е—1 =53

Кёрхи ыраш . . 3 340,2 242,6
Паранкй . . . .  1,5 1245,9 236,7
Вир . . . . . .1 ,5  135,0 80,6
Ҫуртри тулй . 3 169,8 121.1

Пётёмпе . . . 681,0
Вйтамран халщен 191 пйт илнё вырйнне 

(81 пйт илме пулат, вйл 4 хут ытларах пу
л а ! - й н а  каласа та ёненмелле мар пек, ан^ах 
вйл тӗрёссипех ҫапла. Йевроппйри халйхеем

У й а р  ҫ а и т а л ӑ к п а . . .  3
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пирӗн пек выҫӑпа аптрамаҫҫӗ пулсан та, так- 
ҫанах ҫапла ҫӗнӗлле ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ.

Уй ӗҫне ҫӗнё майпа туса пурӑнсан, пи- 
рӗн выл^х-^ӗрлёх усрас ёҫ те улшйнмалла. 
Тепёр йен^ея выл,ӑх ^ёрлёх усрас ӗҫе ҫӗнё 
майпа улйштармасан, ҫӗнӗ майпа тырӑ— ҫи- 
мёҫ туса пурӑпасси те малаллах кайаймас!'. 
г|]йнах та, кас хушшисене сухаласа тумалли 
ҫимӗҫсем—паранкӑ, хёрлӗ кӑптман, йе ^ӗкӗн- 
тӗр—нумайрах тума пуҫласан, пирӗн вӑя 
ҫимӗҫсене йҫта вырнаҫтарса усй курасси ҫин- 
"щеп шухӑшламалла пула’Г. Вёсене ӑҫта выр- 
наҫтарассине пӗлмесен, вӗсене т&васси те 
ҫук. Вӑл ҫимӗҫсене хал> ^укун ҫулсемпе ин- 
ҫете йарассине шухӑшласси те ҫук, мӗншӗн 
тесен пирӗн т,укун ҫулсем на^ар. Тепӗр те
сен ун пек тД)ӗ, йӑвӑр, й^нӗ тавара вӑрҫӑ- 
сем умён те, ^укун ҫулсем аван ӗҫленӗ т;ух- 
не те, инҫе йама май пулман, мёншён 
тесен йама нит хавла ларнӑ. Тепӗр йен^ен, 
'Вукун ҫул хакпе 'ркарсан та ун пек тавара 
инҫете йама май пулман, мӗншӗн тесен пи- 
рён г£укун ҫулсем сахал пулна, ун пек тавара 
пурне те турттарса ҫитереймен. Кама парас, 
кама еутас вӑл ҫимёҫсене? Сутса т}ӑрмантарат>-
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^ен выЛ)ӑх-т]ӗрлӗх нумайрах усраса выл,ӑх- 
^ёрлёхе парас.

Выл,&х-Т)ӗрлӗхрен пулвӑ сӗт, ҫу, тӑпйр^, 
какай, шӑн ҫу, т. ыт. те хаклӑ йапалаеем, 
тата вёсене, сӗтрен пуҫне таҫта та йама пу- 
лаТ, йҫта хак лаййх панӑ, ҫавӑнта йама пу
лат.

Выл^х-^ӗрлӗхрен тата тислӗк пулат. Тис- 
лӗкне анасем ҫине тӑксан, тырй-пулй лайӑх 
пулат.

Ҫакӑнта каланине такам та йнланмама. 
Ун ҫин^ен нумай калаҫса тӑмасан та йура- 
малла пек, тӳрех тума тытӑнмалла пек. Ан- 
■ҫах йумахра каланӑ: йумах йама -§ас пулаТ 
те, тума т,ас пулмас!’, тенӗ.

Вӑл ӗҫе тума 'ҫарса тӑракан йапаласем 
* сахал мар. Мёнле йапатасем л^арса тйраҫҫӗ- 

ха вӑл ӗҫе тума?
Т)И малтан йалӗ-йалӗпе ҫёре пӗр ҫӗре 

кастарса илес пулаТ: ха.$ пирӗн темиҫе йал 
ҫёрё [пӗрле хутӑшса пӗтнӗ. Унтан ҫӗре ҫӗ- 
вӗлле ӗҫлеме ака пуҫсем, ытти машшинсем 
кирлӗ, ҫителёклӗ кирлӗ.

Аалйх тӗттӗмлӗхне сирсе йамалла, акро- 
номсем мёп вӗрентнине хрес^енсене пӗлтерсе
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ҫитермелле, выл^х-^ёрлёхе п&хса усрама вё- 
ренмелле, т. ыт. те.

Уйар пулакан ҫӗрте ҫӳлтен ҫуса аннӑ шыва 
сайа кайасран астӑвас пулат, теҫҫӗ. Вал сайа 
ан кайтйр, тйпрара пулса тыра пулма уса 
патйр, теҫҫӗ. Ана тума хӗлле авасем дин'р 
йура сухалама хушаҫҫӗ, ҫӗртме сухиые ир
терех тума калаҫҫӗ, тырӑсене вырса илсен, 
вырса илнӗ анасене сухаласа хӑварма калаҫ- 
ҫӗ, тата ну май тӗрлӗ ӗҫлесе майлаштарма 
калаҫҫӗ. Ытти патшалахсеы^е ҫӗре майне 
пӗлсе ӗҫлеҫҫӗ, Америкра ҫапла майпа суха- 
лаҫҫӗ, ҫанла майпа сӳреҫҫӗ, ҫапла майпа 
акаҫҫӗ, ҫаванпа унти хаайхсем выҫа ларас- 
сине дӗлмесӗр пурӑнаҫҫӗ, теҫҫӗ. Ан^ах пирён 
ҫӗрте пулакан уйар ҫулсене илсен, тата пп- 
рён виҫӗ пусса илсен, епир ҫӗр ӗҫне ӗҫлеме 
темӗн пек ӑста пулсан та, темӗн пек тир- 
иейлесе тйрӑшса ӗҫлесен те, выҫа ҫулсен^ен, 
ҫук ҫулсен^ен хӑлАлма пӗлес ҫук. Пирён ви
де пусса пйрахӑҫ туса, тымар ҫвмӗҫсем, 
улма ҫимӗҫсем, курйк ҫнмӗҫсем тумалли ну
май пусаллӑ, уйсем тавас пула1?, хамӑр ху- 
ҫалйха ҫав нумай пусӑлла уйсемпе тытса пу- 
рйнмалла тӑвас пула!', вара тин пире уйар

-  86 -



сийен таваймас! Вара анасене йепле суха- 
ласа, йепле тирпейлесе, майлаштарса ёҫле 
ме пел ни те уса пама пулгара!1.

Ҫӗр ӗҫне ёҫлеме ӑстана тухса кайна ха- 
лйхсем такҫанах виҫӗ пусеа парахӑҫ туса, 
нумай пусйсем туса, ҫӗр ӗҫне ҫӗнӗлле ӗҫлесе 
пурйнаҫҫӗ, тымар ҫимӗҫсем, улма ҫимӗҫсем, 
курйк ҫимӗҫсем таваҫҫё, ҫаванпа вӗсене тйпра 
ӗҫне тӗрлӗрен майлапттарса ӗҫлени те усӑ 
кӳрет.

Ку 'духне тырйтӑорине йепле майлаштарса 
ӗҫлеме нумай май тупса кйларнй, вӗсем пур 
те аван. А н р л  вӗсем пур те йаланах уса 
кӳмеҫҫӗ, тепӗр ҫӗрте сийен те тума пулта- 
раҫҫӗ. Сӑмахран, хӑш тарӑнаш сухалама кир- 
лине илер. Анасене тарйнтарах сухаласан, 
унта ҫуса анна шыв маларах кӗрет. Самар 
кӗпернпн^е анасене кӗртен пёр шпт тарйнйш 
сухаласа хаварсан, ҫура тухсан акнй тырӑ- 
сем уйрймах аван пулаҫҫӗ. Ппрӗн анасене 
илсен, ун пек пӗр шпт тарйнйш сухаланй 
анасем ҫпн^е тырй пӗре те пулмасТ, мӗншён 
тесен арлан тйпрп ҫпйеле ытлашши нумай 
тухат. Самар кӗпӗрнин^е анасене пёр шит 
вырйнне, тарйнйшне шпт ҫурй сухаласан,
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тырӑ пӗр шит сухаланин'вен пӑртак аванта- 
рах пула!’. Анҫах апла пйртак авантарах 
пулни ҫур шит тарӑвтарах сухаласа тӑкак- 
ланнй гӑкака саплаймаст, ҫавйнпа ун пек 
тарйн сухалани хуҫине усй кӳмест.

Ун пек пӗр 'йухне килёшнӗ май, тепӗр 
|ухее  килӗшменнине 'дылай тупеа калама 
пулат. Мӗнле ^ухне мӗнле май килӗшнине 
сӑнаса пӗлме сйнав ставтс&сем пулаҫҫё. Вара 
ҫав стантсй таврашӗнр: хресҫенсем ҫав стант- 
с&ра сйнаса пйхнин^ен вӗреиме пултараҫҫӗ. 
Пирӗн |йваш хушгаин'ве те ӑҫта кирлӗ ҫӗр- 
те ҫавӑн пек стантсйсем пулсан аван пулӗрӗ, 
вара вӗсен^ен таврари халйх вӗренме п ул- 
тар ӗтэдӗ. Анг§ах хал, пирёв ун пек стантсй- 
сем сук.

Тепӗр тесен тӑпрана хӑш ҫӗрте хӑш май
па ӗҫлеме пёлни |йн иысӑк ӗҫ мар, мӗншӗн 
тесен ӑ,на еиир иит ӑста пёлсен те виҫё 
пусӑпа пурйнса уйарган хӑтӑлма пултарас 
ҫук. г§йн пысйк ӗҫ—нумай пусйсем туса ха- 
мӑр хуҫалйха ҫӗнёлле туса пурӑнни иулат, 
вара еяир, ^йнах та, уйартан хйтйлма пул- 
таратоӑр. Нумай пусӑсемтусааымар ҫимӗҫсем, 
улма ҫимеҫсем, курӑк ҫимӗҫсем тума пур



ҫӗрте те йураТ—ӑна нийепле ҫӗр те, нийеиле 
тӑпра та тиркемест, ҫавӑнпа ӑна иысйка вӗ- 
реннӗ ҫынсем пётӗм тӗн р п е  тенё пек туса 
пурйпаҫҫӗ. Пирён те кивё йӗркене_ пӑрахса 
ҫӗнё йӗркеие пӳрӑималла. Унсӑр епир пу- 
рйнма пултарас ҫук: ха.Л) веҫ халйх йеиле 
пётес патне тӗкӗнее ҫитнё.

Тӑпрана хйтп майпа майлаштарса ӗҫле- 
мелли майсем аван, вӗсено тгӗлсе тугтса кй- 
ларнй. Ан-ҫах вёсем пур те пур ҫӗрте те 
пёр пек йнйҫлй пулмаҫҫё, тепӗр цухне, ка- 
лаш пек, сийен те кӳме пултараҫҫӗ. Ҫапах 
та хйшӗ пӗри вӗсем пур ҫӗрте валли те аван. 
й]ӑнах та: ҫӗртмо сухине иргерех тусаи, 
анрел уййхёнтзе йе май пуҫламӑшӗн^е тусан, 
ун пек ир тунй ҫӗртмене кирек мӗнле тйира 
та килёштерет, кнрек мӗнле ҫанталӑк та 
килӗштеретех: ун нек ҫӗртме анисем ҫинт,е 
тырӑ уйрймах аван пула1!’ Ҫавӑн пекех, ты- 
рйсем вырса илсен, вырса илнӗ анасене ав- 
куст уйӑхӗнт;е сухаласа хйварсан аван—ӑна 
та кпрек мёпле тӑлра та кирек мӗнле ҫан- 
талӑк та килёштерет, ан^ах сухиие сепТа- 
пӗртен кайа хйварае пулмасТ. Каллах тата 
магагаинпа ӗретлӗ акни аван—йна та кирек
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мӗнле тйпра та, кирек мӗнле ҫанталйк та 
килӗттерет. Ун пек пур ҫӗрте те йураллӑ 
майсем сахал, нумай мар. Ыттисене вара 
хамйр ҫӗрте хам&р сӑнаса пӗлмелле.
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