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1. Кӑр^анкӑ пирӗн хушшӑмӑрта мӗншӗн 

пётмест.

К ӑр р н к ӑ  (кӗҫӗ) халӑх хушшин^е питӗ сарӑлнӑ р р .  Вӑл 
$ирпе пирӗн респупликра ҫулленех темиҫе мӗлйун ҫын 'ррлет. 
''])ӑкаш йалёсенр халӑхсем пӳртоенре йышлӑн купаланса пурӑиаҫ- 
■ҫӗ. Ун пек йала к&р^анкӑ таврага ҫаклансан, вӑл -ррпе 'ррлемен 
ҫын та йулмаст.

Хула ҫыннисем йалҫыннисенрн авантарах пурӑнаҫҫӗ, Вӗеем 
йалти пек иӗр пӳртре нумайӑн хёсӗнсе пурӑнмаҫҫӗ. Унта пулршт- 
сасем те, тухтӑрсем те йышлӑрах. Атп}ах>нта та кӑр^анкӑсӑрах 
мар.

Мёншӗн вӑл ҫапла-ши?
Ӑна нӗлес тесен, пирӗн хаыӑр пурӑнӑҫа лайӑх пӑхас, пёлес 

нулат. Епир хамӑр тасамар пурӑннинреп килет вӑл.
Пирӗн ҫурт-йӗрсем те, кӗпе-йӗмсем те, ӳт-пӳсем те тасамар.
Епир хамӑр тасамар пурӑннинрн вӑтанмастнӑр, тасамар пур- 

рӑннипе мӗн сӑтӑр курнине пёлместнӗр, сисейместпӗр. Ҫавна пӗл- 
мениине таса, тирнейлӗ пурӑнма тӑрӑшмастпӑр. Тасалӑха ним вы- 
рӑпне те хумастпӑр.

'Щяр-^ӗрсем нирён хушшӑмӑрта сарӑлни пулрштсасемне тух- 
тӑрсем ҫывӑхра ҫуккинрн те килет. Пирӗн пулрштсасӗм пӗр пӗрин- 
'рн  айакра.

Пул,нитсасем айакрине хрес^ен ҫынни тухтӑрсем патне рас- 
•рсах ҫӳреймест. Пурлӑ ҫуклӑ р р ш ӗн  ӗҫпе ывӑннӑ лашана 10-15 
ҫухрӑма хӑвалаймаст.

Еҫ вӑхӑтёнр, тата ҫуркуннепе кёркунне, ҫул ҫук рухне, тух- 
тӑр патне кайма пит те кансӗр пулат.

Ҫавӑнпа цирлесен тусан та хрест;ен тухтӑр патне каймасӑрах 
ирттерет, вӑл пуфнитсана лаша кӳлсе кайма вилес патне ҫитмесӗр 
те  шухӑшламасЕ



К ӑррнкӑпа ррленӗ ҫын вырӑнпа выртмасЕ Ҫавӑнпа хрес$ея 
ун пирки пу^нитсана кайас тесе р е а х  сикмест.

Йалта тухтӑр пулса пурӑннӑ '§ухне курнисем ман аса килеҫҫс^
Иёрре кӗркунне мана р р л ӗ  ҫын патне илсе кайрӗҫ. Унта мая 

ывӑннӑ лашана ҫитерирен кӗтсе лармалла пулцӗ.
Пӳрт тулли хадӑх пухӑнр. Хӑшӗ манпа курса калаҫас тесе,. 

хӑшӗ •§ирдӗ ҫынна курас тесе пынӑ.
Сывӑхра тӑракан а р  аллине пӑхрӑм.
Аллисене кӑрранкӑ тухнӑ.
—  „Кӗҫӗ йерним? тесе ыйтатӑп ашшӗнрен.
-— Перана-и? Йернӗ ҫав. Вӗсене пурне те йернӗҫке! тет.
— Ацусем нумай-и вара? терӗм.
—- Ҫирӗн пӗртӑван—тесе мухтанарах каларӗ ашшӗ.
—  Арусене ман патӑма ма илсе пымастӑн? Ку рире тӳряет- 

месен, вӑл пурне те йерет вӗт.
— Сан иатна? Тимӗше-и? (тӗлӗнсе ыйтрӗ ку хресрен). Пурлӑ 

ҫуклӑ йапалашан 15 ҫухрӑма лашана ывӑнтарса ҫуреймӗн. Кёҫтӗҫ 
кӗҫтӗҫ те, рарӑнӗҫ-ха. Мушик алли ӗҫе вӗреннё, халӗ пушӑ вахӑт. 
Тек хыркаланса ҫӳре! тесе хурӗ.

Ку сӑмаха идтсен ытти хресренсем те кулса йарӗҫ. Пурте 
„пурлӑ-ҫуклӑ. йапала-шӑн лаша хӑваласа ҫуреймён“ тесе калаҫа 
луҫдарӗҫ.

— „Апла ҫӳресе те нётереймӗн, выл,ӑх та тӳсеймӗ, вилсе пӗ- 
тӗ—тесе каласа ху§ӗҫ.

Т)ӑнах та, айакри йалсенцен гшт йывӑр ррленё ҫынсене кӑ- 
на пулиитсана илсе пырарӗҫ.

ПуЛ)Нитсана ҫывӑхри йал ҫыннисем хутте мӗнле р р п е  те пы- 
р атрҫ . Хӑрамасӑр тумасӑрах пыратрӗҫ.. Тухтӑр аван пулсан, аван 
пӑхса, ланӑх имҫам параканни пулсан, шанса хавасланса пыратрҫ..

Кӑрцанкӑпа та вӗсем тухтӑр патнех пыраг§ёҫ. Ҫапах та вал 
р р  пӗте пӗлмес^ӗ.

Ӳт-тир ррӗсемпе ҫулленех Ваҫҫейре 14 мӗлйун ҫын ррлет.. 
Вӗсенрн 5 ‘/г мӗлйунӗ кӑрранкӑ ррӗп е  ррдеҫҫӗ. К ӑррнкӑ вӑл 
р  сарӑлнӑ р р .  Хӑш-хӑш уйессенце унпа ррлеменнине пӗр ҫын- 
на та тупма ҫук теме те йурат.



Хресҫенсем „кӑртанкӑ вал йӑвӑр р р  ыар“ теҫҫӗ, унпа' ҫынг 
вилмест, теҫҫӗ.

г|)ӑнах та кӑррнкӑпа ррлесе вилекен ҫын еук. А нрх, р р -  
ленӗ ҫынна имлемесен, вӑл темиҫе уйах ррлесе пурӑима пудтарат. 
'$ирлё ҫын кӑррнкӑллӑ вырӑнсем кӗҫтнипе ҫывӑраймаст. Ҫывӑрай- 
маннипе йӑлт халтан кайса ӗҫлейми пулат.

Вӑл мӗнтея пулнине, йепле сарӑлнине, ӑна йепле имлемелли- 
ие, мён майпа йӑлтах тӳрлетмеллине пёлес пулах.

К аррнкӑ тесе тир р р н е  калаҫҫӗ. Вӑл р р  ҫынна к ӑ р ^ а н к ӑ  
п ы й т и  йерсен пула!'. Вӑл пыйта к ӑ р ^ а н к ӑ  к ӗ ҫ и  тесе калама 
та пулат.

2. Кӑрт^анкӑ ҫин^ен мӗн пӗлсе тӑмалла.

Кӑррнкӑ йепле пулнине пӗлее тесен, вӑл мӗнле т}ир икенне 
пӗлес пула!.

К ӑррн кӑ  пыйтн (сылтӑмри—аҫи, сулахайри—ами).



Кӑртуанкӑ пыйтй р н л ӑ  йапаласен -ӳт-тирне, йунне ӗмсе пурӑ- 
накан р р ӗ р н .  Ун пек ррӗцунсене „параҫит" теҫҫӗ. Параҫитсем 
тӗрлӗрен пулаҫҫӗ. Пёр йышшисем (пыйтӑсем, хӑнкӑласем, пӑрҫа- 
сем) ӳт-тир ҫинре пурӑнаҫҫё, теприсем ■ (шёвӗрелрнсем, хуртсем) 
ӑш -ркре пурӑнаҫҫӗ, виҫҫӗмӗш йышшйсем (кӑррнкӑ пыйтисем) 
ӳт-тир аш ӗнр пурӑнаҫҫё. Ҫакӑн пек параҫитсене рвашсем „пыйтӑ" 
тесе калаҫҫё, вырӑссем ӑна „клещи“ теҫҫё.

К ӑррнкӑ пыйти ҫавракарах тӑрӑхла, вӑл хӑнкӑла майлах. 
Вӑл куҫа аран-аран кӑна курӑна!. Вӑл пӗркҫеҫҫӗ шурӑ пӑнтД 
(тёвӗ) йевӗрлӗ. Пысӑклатса кӑтартакан хатӗр (микроскоп) витёр 
пахсан унӑн ӳ р  ҫинр путҫа аннӑ пек вырӑнсене курма пула!; 
ҫурӑмӗ хырӑмӗ ҫинр  урлӑ 'каҫакаи йӗрсем пур, тата ҫурӑмё ҫин- 
р  йӗп вӗҫӗ пек мӑкӑрӑла-мӑкӑрӑла тухнӑ вырӑксем пур. Ури унӑн 
4 мӑшӑр, икӗ мӑшӑрӗ малта, иккӗшӗ кайра. Малти урисенр ӗмнӗ 
т;ух ҫыпҫӑнса лармаллисем пур, кайрнсем- ҫинр  вётҫеҫҫӗ шӑртсем 
пур. К ӑррнкӑ пыйтин аҫисен вӗсем кайри урисен пӗр мӑшӑрё ҫин- 
*§е кӑна, тепӗр мӑшӑрӗ ҫинр  ҫук. К ӑррнкӑ пыйтин пуҫӗмӑйрака 
манирлӗрех, ун ҫинр  ҫӳлти шӑлёсем пур. Ами аҫинрн пысӑкрах. 
Пӗтӗ 'рухне вӑл тата иысӑкрах курӑнат.

К ӑррн кӑ  пыйти ӳт-пӗвӗ мён майлй ӑна микроскоппа пӑхсан 
курӑна!. Микроскоп кӗленрсем пӑхакан йапаласене 100 хут, 
1000 хут пысӑклатса кӑтартма пултараҫҫӗ. Сикекен ррсем  мӗн 
майпа сарӑлнине микроскоп тӑва пуҫланӑранпа тин пӗлме пултар- 
нӑ. Вӑл ррсем  ррлес  ҫынна куҫа курӑнми $унлӑ йапаласем йерсен 
пуҫланса кайаҫҫӗ. Вӗсене „пактери“ теҫҫӗ.

Ҫынна йерсен пётӗленнӗ пыйтӑ ами ҫын тирӗ ӑш ӗнр хӑй ваади 
ҫулсем р в с а  ҫӳре пуҫла!. Вӑл тире р в с а  тарӑн анмаст, ҫийел- 
тя сине кӑна кёрет. Хӑй ӗҫне вӑл каҫпа кӑна ёҫлет, кӑнтӑрла 
^авмаст. ^авнӑ ’вухне вӑл тире ҫийӗнтерекен, ыраттаракан йапала 
(ид) кӑларса пыра!. Ҫав йат, тата ҫурӑмӗ ҫи н р  шӑртсем пыйтӑ шуса 
пынӑ майиа ӳте шӑйӑрса ыраттарса пыраҫҫё, ҫын ртаймаст. Йеп
ле те пулин кӗҫтнине р р а с  тесе ҫын хыҫма тытӑна!. Ҫавӑнпа 
ку р р ё  „кӗҫе“ „кӑр§анкӑ“ теҫҫӗ.

Пыйтӑ ами ҫапла тире ркэласа  пынӑ $ух 50-йахӑн ҫӑмарта 
(шӑрка) тата хӑйӗн пӑхне такса пырат. Ш хӗ хуп-хура вӗтҫеҫҫё 
пӗррсем иек. Ҫӑмартисеит,ен икӗ кунтан ҫамрӑк пыйтӑсем (шӑр- 
касем) ҫуралаҫҫё. Вӗсем хӑйсем ҫуралнӑ вырӑнсене пӑрахса ҫӳле



тир ҫине тухаҫҫӗ.. 2 ернерен вӗсем ҫитёнсе пысӑк пыйтӑ пулаҫҫӗ. 
Амисем каллах тире шӑтарса^ҫӳресе ҫӑмарта тӑкса ҫӳре пуҫлаҫҫё.

Кӑрраикӑ пыйтисем. Айалта пӗр пыйтӑ ӳте 
шӑтарса пырат, хыҫӗщен ҫамартисене тата 

пӑхне такса иырат.

Аҫа пыйтисем уп пек §авса ҫӳремеҫҫӗ. Кӑнтӑрла вӗсем тирӗн 
Х1лтса кайнӑ хуппи айӗнр пытанса лараҫҫё. Каҫпа вырӑнтан вы- 
рана куҫаҫҫӗ. Вӗсем амисене пӗтӗлентереҫҫӗ те пӗр 5-7 кунтан 
вилеҫҫё.
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Еӑр^анкӑ пӗр ҫынтан тепӗр ҫынна пит ҫӑмӑд йерекен р р . 
Кӑр^анкӑ пӗрин]]ен тепӗрне сикни пёр пӳртре йышлӗн тӑкӑсланса 
пурӑнакан ҫӗрте, тата шкулсен$е пит паллӑ. Пӗр ат;и кӑна кӑр- 
•ҫанкӑпа пытӑр, вара вунӑ-вуник кун хушжин^е пур а^асем те 
"ррлеҫҫё.

Ватӑ уҫитӗлсем кӗҫӗ ■ррне $асах паллаҫҫё. Кӗҫӗ ■ррӗ а^асем 
хушшинт,е ан сарӑлтӑр тесе, ун пек уртӗл  кӑр-данкӑллӑ а$ана 
сисхенех 'ррӗпрен тӳрлениден киле йарат. Вӑл аван, а^асемшӗн 
усӑллӑ.

Ватӑ ҫын иӗлет те пурте апла мар ҫав. Ҫамрӑкраххисем кар- 
■рнка пӗлеймеҫҫӗ, кйрцанкӑ '§ирӗ йернине те ҫийӗщ;ех сисеймеҫҫӗ. 
Тата сывӑ а^асем кӑр^анкӑлӑ а^асемпе пӗрле вы^асан та ку 'рре  
йертме пултараҫҫӗ. Йалти а$асем пӗэден-пӗадвц выл,аса ҫӳреме йу- 
ратмаҫҫӗ, вӗсем пӗрле вылаҫҫё. Савӑнпа, вёсент,ен пӗрне кӑр^анкӑ 
йерсен, вал вара пурне те йерет. Пыйтӑ ■ррлё араран сыввп ҫине 
куҫма май тупатех.

А^а-пӑ^а пур ҫуртра пӗри цирлесен ыттисем ■ҫирлеҫҫех вара. 
Агрсем  пӗрле ҫывӑраҫҫё, кӗпи-йӗмёсене те пӗр-пӗринне тӑхӑнаҫҫӗ, 
пӗрле ҫӑваҫҫё. г})ир йепле йерес мар унта? Пёрне-пӗри р р  йерт- 
нин^ен пуҫне вӗсем ашшӗ-амӑшӗсене те йертеҫҫӗ.

Ҫавӑнпа та ашшӗ-амӑшин а^исене аван пӑхса тирнейлӗ усрас 
пулат. Вӗсене 'цирле ат}асемпе вы^ама йарас пулмаст, кёпи-йӗмӗсене 
лайӑх ҫуса усрас пулат, минтер пи^ӗсене, тӳшек шгвӗсене, кӗпи- 
йӗмӗсенё ылмаштарсах тӑрас пулат.

Пӗрне пӗри сӗртённин^ен кар^анкӑ йернине лайӑх астуса тӑ- 
рас пулаТ. Т)ирлӗ ҫын ҫывӑракан вырӑна сывӑ сын выртсан та 
ана арф йерме пултарат. Пёрле ҫывӑракан ҫынсене -рр сикетех. 
I [уринтуен ытла '^ирсем хамар тирпейсӗртен пулаҫҫӗ.

К ӑррнкӑ йерсӑн ҫыннӑн т§ё ҫӗрле тӳсме ҫук кӗҫте пуҫлат, 
мӗншӗн тесен ҫёрле пыйта ҫулсем '§авса ҫӳрет. Тата пыйтӑн уриеенр 
ҫыпҫӑн^ӑкӗсем, ҫурӑмӗщ;и тиӑр^ёсем, ӑшӗн^ен кӑларакан наркӑмӑш 
иек йапала (йат)—вӗсем ӳте темён тӗрлё кӗҫтереҫҫӗ. Т)ирленё дын
ная вара хыҫас килсех тӑрат, вёл ҫывӑрнӑ $ухне те хыҫат. Унӑн 
ӳцё вёт шатра тухнӑ пек пулат. Вёл шатрасем пур ӳте те са- 
рӑлаҫҫӗ, пурищрн ытла вёсем алӑ ҫинҫе, пӳрнесем хушшинте ну- 
май пулаҫҫӗ. Ҫамрӑк а§асен [кӑр^анкӑ ури тупанӗсене те куҫат. 
Тепӗр йен^ен—пит ҫинт;е, тата мӑй ҫин^е кӑртршка шатрисем 
нихсан та пулмаҫҫӗ. '



Ҫав шатрасене лайӑх тинкерсе пӑхсан, унта пыйтӑ р в с а  пы- 
ракан ҫулсене курма пулах. Вӗсем питӗ ҫинҫе, тӗсӗ вёсен (пыйтӑ 
хӑйӗн пӑхӗсемпе варласа пынипе) хурарах йе хӑмӑртарах пулах. 
<Ҫулё пӗтнӗ ҫӗрте кӑрҫанкӑ шатри пулат. Вӗсене пӳрне худгагасен- 
1е аванах курма нулат.

К ӑ р р н к ӑ  щатрисем тухнӑ ҫёрте алӑпа ^авса (хыҫса) татнӑ 
вырӑнсем те тӗл пулаҫҫӗ. Тата р р л ӗ  еыннӑн хӑш 'вухне йе шул- 
тӑра йе вӗтӗрех пӳрлӗ шатрасем пулаҫҫӗ. Вӗсене ҫын хӑй хыҫеа 
тӑват.

3. Кӑр^анка йепле имлемелле, ӑна йепле 

пӗтермелле.

Карршка пыйтӑран пулса кайнине нӗлтӗмӗр, ҫакӑнган вара 
р р е  йепле пӗтермелли те палӑрса тара1!. Т)И малтан ҫак. „параҫя- 
та“—карх,анкӑ пыйтине пӗтермелле. А на пӗтерме нараҫитсене вӗ- 
лерекен имҫамсем пур, Ҫав имҫамсенрн р  хӑватли—к ӳ к ӗ р т. Вӑл 
пыйтӑсене пит хӑвӑрт вёлерет. Анцах пӗр кукӗртпе кӑна та ҫит- 
мест. К ӑррнкӑ пыйтисем ӳт ҫинр мар вӗт, тир ӑш ӗнр, вӗсене 
тир ӑш ӗнрн кӑларма мел тупмалла, тире ҫемҫетсе пыйтӑ ҫулӗ- 
•сене пӗтермелле. Тире с и м ё с  с у п а н> пит лайӑх ҫемҫетет. К ӳ к ӗ р- 
т р е н пуҫне тата с и м ӗ с с у п ӑ н> те кирлӗ. Днт,ах кусемпе нкӗ- 
шинпе кӑна пӗтерме меллӗ мар, кӳкӗртне кайран хӑйне иӗчурн- 
ҫине кӑна сапсан пуҫ ыратасран та, ӑнтан кайасран та хӑрушӑ. 
•Ҫавӑнна иӗр В и л ь к и н с о н  йатлӑ тухтӑр кӑррнкӑ р р н е  пӗтер- 
ме расна маҫ тунӑ. Вал маҫа ҫав зухтӑр йарпе „ В и л ь к и н с о н  
м а ҫ ӗ“ теҫҫӗ. Ӑна атпексенр укҫалла хатӗрринете илме пулах. 
Йе тӗрлӗ йапалисене расна (аптекренех, пасарти уҫламҫӑсенрн 
мар, вёсем нат>аррисене тыттарса йама та ӳркенмеҫҫӗ) идее килте 
хатӗрлеме пулат. Маҫ тума ак ҫак йапаласем кирлӗ: 1) Кӳкӗрт 
(порошок серы—серный цвет*) 30 пай, 2) Хурӑн (таса таварнӑй)

*) Аитексенр рваш ла калаҫа пӗлекеннисем сахал. Ҫӳлте кӑ- 
тартнӑ имҫамсене вырӑсла чуёлхене ыйтса илмелле пулат. Ҫаванпа 
вӑд имҫамсене епир вырӑсла та ҫырма шухӑш тытрӑмйр. К уҫ а- 
р а к а н с е м.
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тикер (березового дегтя) 30 пай, 3) Симӗс (йешӗл) супӑн, (зеленого 
мыла.) ,60 пай, 4) Халӗ кӑна пуснӑ сысна ӑш ӗнр ҫӑвӗ (свежего 
внутреннего свиного сала) 60 пай, 5) 'Гаса шуртӑм-шур^ул ■ (чисто
го лпррощка мела) '8 пай. (Пайё 1-ер сулатпик, пурнеске йе пёр 
кашӑк тухлё пулма пултарат).

Сак йацаласещен маҫ тума пӗркҫеҫҫӗ таса тамран тунӑ 
килёпе кнсеп кирлё. Вӗсене малтан мае тума тытӑнарен вёресе 
уаракан в ер и тывна лайӑх ҫумалла, Вара таса килле р  малтан 
виҫене (писменпе, кӑрамиспе) виҫсе к ӳ к ӗ р т п е  ш у р ф у я  йарса 
кисеппе лайӑх хутшӑнирен тӳсе ирмелле. Унтан т а с а  т и к ӗ т  
йарса каллах лайӑхрах йурмалла. Кун хыҫӑн с и м ӗ с  с у п ӑ н е  
тивёҫдӗ дсисепӗн ҫуррине йарса каллах лайӑх пӑтратмалла. Унтан 
виҫёпе тивӗҫлӗ сысна ҫуне нӗтӗмпех йамалла. Пурне те пӗрле 
хутӑштарса йурсан, йулашки супӑне хурса каллах авантарах ху- 
тӑштарса йурмалла. Йапаласем пурте хутшӑнса лайӑх т]уста пул
сан—вара маҫ хатӗр пулса тара).

Ҫак маҫпа 4 кун хушшннр кашни кун икшер хут нрпе каҫ. 
кӑррнкӑ пур вырӑнсене ҫуршар сехетрн лутӑркаса сӗрсе тамалла. 
Хӑш т)ухне ытлашши хытӑ лутӑркаса сӗрнипе хӑш-хӑш вырӑнсен- 
■р тир хӗрелсе кайса тага хытйрах ырата пуҫлат. Теп- . 
ре сӗрнё т>ухне вӑл вырӑнсене сӗрмелле мар вара. 4 кун хуншшн- 

8 хут маҫ сӗрсен т,арӑнса тӑмалла. Лайӑх сёрнӗ пулсан пый- 
тӑсем пӗтеҫҫех. Кун хыҫҫӑн та, нарртарах сӗрнипе, кӑррккӑ 
пыйтисем пӗтеймен пулсан—тата 2-4 хут маҫ сӗрмелле, кунтан 
ытлашши сӗрме йурамаст, тире ытлашнш таткаласа пӗтерсе урӑх 
р р п е  аптӑрасран сыхланас пула?.

Маҫ сӗрнӗ вӑхӑтра, тата сёрме р р ӑн н и  и к ӗ  кун иртитуҫен,. 
р р л ё  ҫын кӗпи-йӗмне улӑштармалла мар. Сӗрнӗ хуш ш инрх кӗпе 
улӑштарса тӑхӑнсан, пӑрахнӑ кӗпепе иӗрле кёне ҫӗввисем хуш- 
шине пытанеа ларнӑ к ӑ р р н к ӑ  пыйтисем те вилмесӗр йулма пул- 
тараҫҫё, кайран вара ҫав кӗпене ҫуса тӑхӑнсан та, ҫёвӗ хушшин- 
р  пыйтисене маҫ вёлерсе ёлкӗрейменнипе, пыйтисем каллах ӗр р с е  
кайма пултараҫҫӗ. 8 хут маҫ сӗрнӗ хыҫҫӑн икӗ кун иртсен р р л ё  
ҫынна ӑшӑ шывпа ҫӑвӑнса, кӗпе улӑштарма йурат. Хӑш 'бухне 
8 хут маҫ сӗрнӗ хыҫҫӑн та к ӑ р р н к ӑ  пётмен пек туйӑна?, ҫан- 
ҫурӑм кёҫӗтсе тара!’. Кунтан пӗрте шикленыелли (хӑрамалли) ҫук. 
Ӳт тирӗ маҫпа пӑсӑлннпе хӑй тёллён кӗҫётсе тара'?, ик-виҫ кунтан 
иртсе кайа?.
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Т)црл6 ҫын хывса нӑрахнӑ кӗпе-йёме, мннтер-тӳшек пи^ӗсене, 
алшӑллисене 'ҫирлӗ ҫын тыткаланӑ ытхи йапаласене те ахал> шыв- 
па кӑна мар, сӗлтӗ шывӗле вӗретсе тӑрса лайӑхрах ҫумалла.

Кунти мелрен пуҫне урӑх мелсемпе те кӑр^анка пӗтерме пулай 
Ан$ах вӑл мелсемпе тухтйр кӑтартса памасӑр, вӑл вӗрентсе тӑма- 
сӑр аппаланма вёренмен ҫынна ҫӑмадах мар. Ҫавӑнпа вӗсем ҫин- 
грен ку кӗнеке ҫин^е ҫырас темерӗмӗр. Ытти мелсене тухтӑрсем 
лайӑх пӗлеҫҫӗ. Ку кӗнеке ҫин^е ҫырнӑ меЛпе кашни ҫынах хӑй 
килён'вех маҫ хатёрлесе кӑрранка пуҫёпех пӗтерме пултарат.

Кӑрт>анкӑ мӗнле РФ иккенне астуса тӑма, ӑна йепле пӗтер- 
меллине манӑсран, ун ҫин^ен кӗскен кӑна тата тепӗр хут каласа 
парасах пулат:

1. К ӑ р ц а н к ӑ в ӑ л  п ӗ р и н •§ е н т е п ӗ р н е  с и к е к е н  
т, и р, унӑн пыйти йерсен сын уирлетех.

2. С и к е к е н (й е р е к е н) $ и р т; и р л ӗ ҫ ы н с ы в ӑ ҫ ы н н а 
с ё р т ё н н и н ц е н  (ала тытншгҫен, пёр алшӑллипе шӑлнин^ен, пёр 
алса тӑхйннин^ен тата ыт. те) й е р е т, п у р и н $ е н ы т л а  в а л 
х а м  ӑ р  т и р  п е й с  ер л и н е е н  к и л е т .

3. Кӑрҫанка кӳкӗртпе, таса тикётпе тата ытти ҫӳлте калана 
йапаласемпе маҫ туса серее пӗтереҫҫё. Тата ашӑ ш ы в п а  ҫем-  
ҫ е т с е  с н м ӗ с  с у п й н п е  п ӗ т е т ,  к ё п е - й ӗ м е  с ӗ л т ӗ  ш ы в ӗ п е  
в ӗ р е т с е ҫ у с а к ӑ р ^ а н к ӑ  у, и р ӗ н у е н х й т ӑ л а ҫ ҫ ӗ .

4. Кӑрт>анна пётересси— тирпейсёрлёхпе (та- 

самарлӑхпа) нёрешесси.

Хутте мёнле сикекен $ир те сикекен йапаларан пулат. Си
кекен (йерекен) йапала нулмасан, йерекен ТУЧ' иулмаст. Йере- 
кен йапала ҫынна йе т,ирлё ҫынтан, йе ■ҫнрлӗ выл,нлран йерет. 
Тата йёрн-таврари йапаласен^ен те йерет,

Ҫавӑнпа йерекен йапалапа икё йен-§ен кёрешмелле, ик йен- 
■§ен вӗсене пӗтерме тӑрӑшмалла. Иёр йен^ен ррленисене тӳрле- 
тессн (сыватасси), тепӗр йент,ен ҫын нурӑнӑҫне лайӑхлатса, йерекен 
йаиаласене (вёррунсене) нётересси. Ҫаксенрен хӑшё пахарах-ши? 
г§ирленисене сыватма тӑрӑшнн кйна ҫителёклӗ мар-пш? Даллӑ, ку 
йапала кирлё, а н р х  енир хамӑр пурӑнӑҫа лайӑхлатма, тирпейлӗ.
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таса, йӗркелӗ пурӑнма тӑрӑшмасан ■ҫирсенҫен хӑтӑлаймӑпӑр. '^ирпв 
кӗрешме вахӑтрё те, хатӗрӗ те, укҫи те нумай пӗтӗ, етем йӑхӗ ҫа- 
пах та пӗри сывалӗ, тепри ■ррлесб, виҫҫӗмӗшӗ вилсе пырӗ. Ҫ а - 
в ӑ н п а  х а м ӑ р п у р ӑ н ӑ ҫ а л а й ӑ х л а т а с с и  т и р и е й л ё ,  т а с а  
п у р ӑ н а с с и  п а х а р а х .  Микроскоп шухӑпхласа кӑларнӑранпа 
ахал, куҫа курӑнман темӗн тӗрлӗ пё^ӗкҫӗ вӗт ■дӗрҫунсем пуррине 
пӗлме май пулнӑ. Ҫав вӗт 'ҫёр^унсем хӑшӗ ҫынна пысӑк сийен 
(сӑтӑр) тӑваҫҫӗ. Ҫын ашӗнтр йышлӑланса ӗрт,есе кайсан вӗлерсе те 
дӑрахаҫҫӗ. Вӑл т,ёрт,унсене хӑшне пӗрне (хурмине кура) ҫавраш- 
караххисене (тӑрӑшшӗ те, урлӑшӗ те пӗртанлӑраххисене) „Пактерн- 
сем“ теҫҫӗ, тӑрӑшшӗ урлӑшӗн^ен 2-3 хут вӑрӑмраххисене (кӗске 
латак пеккисене) „пациллӑсем" теҫҫӗ.

Ҫав пактерисем ҫын ӑптне, выл,ӑх ӑшне кӗрсен тӗрлӗ сикекен 
'ргрсене пуҫласа йараҫҫӗ. "рирлӗ ҫынтан сывӑ ҫын ҫине сикекен 
Т)Ир куҫнин^е те вӗсемех айӑпдӑ. Ҫакна нумай вӗреннӗ ҫынсем, 
тухтйрсем сӑнаса пӗлнӗ. Пактерисен пурӑнӑҫне, вёсем йепле ӗр- 
т,еиине, хӑш пактери мӗнле ҫимӗҫ йуратнине, хӑш вырӑнта пу- 
рӑнма йуратнине те ҫав ҫынсемех нумайт,ен сӑнаса пӗлнӗ. Тата 
ҫав вӑхӑтрах мӗнле йапалаеем пактерисене сийенлине, вӗлернине, 
йе вӗлермесӗр ӗр^еме паманнине пӗлсе пынӑ. Кил-ҫурт, кӗпе-йём, 
тумтир, ӳт-тир таса пулсан пактерисем ӗр^ейменнине, хӗвел ҫути 
вӗсене вёлернине сӑнаса пӗлнӗ. Таса вырӑнта, хёвел ҫути ҫин^е 
пактерисем пурӑнаймаҫҫӗ. Пыздӑклй, тусанлӑ, нӳрлӗ, тёттём, пӑт,а 
сывлӑшлӑ вырӑнсем вӗсемшӗн пит килӗшӳлӗ. Ун пек вырансенгце 
пактерисем, ӗр^еймесен те, йышлӑланаймасан та, вилмеҫҫӗ, нумай- 
т,т,ен пурӑнма пултараҫҫӗ. Вӗсем ҫав вырӑнсенце, пӑртак кӑна 
майлӑ пулсанах, ӗр^есе кайса ҫынсене "ррлеттерме те, вёлерсе 
нӑрахма та пултараҫҫӗ.

Пактерисем ҫын ӑшне ӑҫтан кӗме пултараҫҫӗ? Сывлӑшран та 
шывран та, ытти йапаларан та; выл,ӑхран ҫынна, ҫынтан выл,ӑха, 
ҫынран ҫынна, вы^ӑхран выл,ӑха куҫма пултараҫҫӗ. Пӗр сӑмахиа 
каласан, вӗсем ҫынна таврари йапаласещрн йереҫҫё.

Таса тирпейлӗ пӳрт-ҫуртра нурӑнакан ҫынсем таса мар, тир- 
нейсӗр пурӑнакансенрн сайрарах тргрленнне пурсӑмӑр та кашни 
кунах курса тӑратпӑр. Хӑй ӳтне-тирне таса тытакан ҫынсем вӑй- 
ларах та, тӗреклӗрех те пулаҫҫӗ. Саванна ун пек ҫынсем кӳрпшн- 
т,е, йадӗще ■ҫирлекенсем пулсан та сайра ■ррлеҫҫӗ. Тасамар пурӑ- 
наканнисем йерекен гр р  нала пырса кёрсен 'уирлемесёр ирттер-
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меҫҫӗ. '|)ире ытти ҫӗртен йертсе килекенсем те ҫавсемех (тасамар- 
рисемех) пулаҫҫӗ.

Тата тепӗрре каласах пулат: таса, тирпейлӗ. пурӑннн ҫынна 
трфтен сыхлат.

г|]ирсем нумайӗшӗ хамӑр тасамарлӑхран тирпейсӗрлин^ен пу- 
лаҫҫӗ. Ӑш (хырӑм) тифӗ, халер, йунла варвиттн тасамар ӗҫме-ҫиме 
урлӑ, тасамар ӑлӑсем урлӑ йереҫҫӗ.

Тӗрлӗ дараҫитсем те, кӑр^анкӑ пыйти те хамӑр тасамарлӑх- 
ран, тирпейлӗ пурйнманран йереҫҫӗ.

Кӑр^анкӑпа аптранӑ '§ухие тухтӑрсем ■ррлисене ҫӑвӑнма- 
хушни, кӗпе-йӗмне вӗретсе сблтёяе ҫума хушни ҫавӑнпа палдӑ.

Ҫаксене (тухтӑр хушнисене) итлесе пёр ӳркенмесӗр туса пы- 
маллах, апла туеа пымасан маҫпа сӗрсе асапланви те нумайах 
усӑ параймӗ, фирлё ҫынпа пёрле пурйнакансем 'ррдесе пырӗҫ.

Ҫын ҫӑвӑннӑ цухне ӳт ҫище ларакан кӑрцанкӑ пыйтисем 
супан, шывӗпе пёрле ҫӑвӑнса анаҫҫӗ. Еӗпе-йӗме сӗлтӗ шывён^е вё- 
ретнӗ :§ухне вӗсем пӗтёмпех вилсе пӗтеҫҫӗ.

Егшр ҫӳлерех ӑш тифё, халер, йунла варвитти ^ирёсем ҫин- 
Т}Сн каласаттӑмӑр. Хамӑр тирпейсӗр, тасамар пурӑннипе ҫав упр
еем кашни дулах темиҫе пиншер ҫынна вӑхатсарах масар ҫине' 
илсе кайаҫҫё.

Вӑл ■ррсем ӑҫтан пулаҫҫё? Пусӑсене (тарасасене), ҫӑлсене 
лӑхар-ха. Ҫав пусӑсещен т>ир сарӑлмаст-щи? Сарӑлатах. Пусӑсеи 
латйенёсем ҫӳк, кашни ҫын хӑйӗн витрипе шыв ӑсат, сайра пёри 
кӑна таса витрепе пырат, нумайӗшӗ витре ҫумне ҫыпҫӑннӑ ҫӳп-ҫапа 
тасатма шухӑшламаҫҫӗ те,-ҫанлипех пусса ^ампӑртаттараҫҫё. Паллӑ, 
апла пусӑ та 'цир сарса тӑракан вырӑн пулса тӑрат.

Пирён пӳртсем таса-и? Вӗсем те ■рр йӑвисем дав. Епир пӑ- 
русемпе путексене пӳртрех ӳстеретпёр. Урайсене мункунран мун- 
куна кӑна ҫӑватпйр, хӑшӗ пёри ун ҫинт}ен те питех щухӑшласшӑн 
мар. Куеем пурте хамӑртан килеҫҫё вӗт. Пӳртсене таса тытмаллах.

Тата пирён ал-урасем, ут-тирсем йепле? Мущаран мунрна 
тин дӑвапмастпӑр-и? Супӑн, тавраш халидан те хӑш-хӑш 'зӑваш 
пӳртне кӗмен-ха. Кун каҫи^ен мён-мён алла пырса кӗмест. Пӑх 
кӗреҫи те, утӑ-улӑм тусанӗ те, темтепӗре те пырса перӗнен. Сайра 
'Вухне кӑна алла кӑштӑр-каштӑр ҫукаласа илен, ҫитменнине тата 
валашкари тасамар шывпа ҫӑваканнисем те иулкалаҫҫӗ, йаланах 
тенӗ пек ҫав алӑпах дарса ҫийен. Паллӑ, капла хытланнин сийе-
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нй пит нумай. Ҫӑкӑрпа пёрле алӑ ҫумне ҫыпҫӑннӑ куҫакурӑнман 
РФ  пактерийёсем те ӑша кёреҫҫӗ. Ӑш -рш таса [т*ух несем ер- 
'^еймеҫҫё, не вилҫҫҫё, йе пурӑнаҫҫӗ; ӑш-^ик пӑртак пӑсӑлнӑ т;ух? 
Ун ^ухне вара ан кала та.— Нимӗн те тумарӑм, темӗскер пул'р, 
ӑщ ы ратат,. тесе ҫӳретпер вара, Ку ӑҫтан пулат? Хамӑр тасамар- 
лӑхран, ,

Х ӑна ху сыхланин уссн пурах ҫав. Пулнитсасен^е, тата пупь 
шёрех сикекен ^ирпе выртакан палаткӑсер^е, ггуир пактерийёсем 
пулаҫҫех. Апла пулсан унти хашадкӑсем, ҫителкӑсем шӑна пек 
вилсе тӑмалла. Мӗншӗн вёсен хушшинзе сикекен зррпе 'ррлекен- 
сем сахал?

—• Хӑйсене тирпейлё тытнипе. Пулнитсасенце слушит тӑва- 
кансене еҫе нлит/ҫен малтан тухтӑрсем вӗсене кашыи р ф  ҫин^ен, 
хӑна ху йепле сыхланмалли ҫин^ен каласа параҫҫё, Вӗсем хӑйсеие 
таса тытаҫҫӗ. Вёсен ҫӑлӑнӑҫӗ тасалӑхра, ҫавӑнпа вӗсем вилём хуш- 
шинце пурӑнсан та нумай ҫынна вилёмрен хӑтараҫҫӗ, хӑйсем 
алтрамаҫҫё.

Каллах калатпӑр: п и р ӗ н  с ы в л ӑ х  х а м ӑ р  а .л ӑр а !

►

5. Параҫитеем— йерекен (сикекен) ^ирсене

саракансем.

Кӑр^анкӑ ҫин-§ен каланӑ -§ух ытти параҫнтсем ҫнн^ен те ка- 
ласах пулат.

Вёсем тендере пит нумай, Вӗсем ҫыншӑн пуртех хӑрушӑ мар 
Хӑшӗ-пӗрн сийенсёр, нихӑш йенг§ен те хӑйсем пурӑннине кӑтар- 
маҫҫӗ.

Ҫавсем хушнщн'рх 'рфлеттерекеннисем те пур. Малашне ҫак 
'ррлеттерекеннисем ҫин^ен каласа нарӑпӑр.

Сӑмахран, ҫын ӑш-^иккин^е пулакан хуртсене-—шӗвӗрӗл^ен ти- 
йекен параҫита илер. Вӗсем ҫитённӗ ҫынсен ӑшёнуе те, атасен 
йшён^е те пулаҫҫӗ. Ҫав хуртсем ҫын ӑшне кӗрсен, пыршӑ тӑрӑщ- 
шёпе пурӑнаҫҫӗ. Унта вӗсем ҫын ӑш урккнне кнрлӗ сӗткенне ӗмсе 
пурӑнаҫҫӗ. Ҫыннӑн вара ӑш^иккн, шӑм-шаккн, ӳт-тнрӗ вал,л,н сӗт- 
кен (ҫиме) ҫптеймест. Тултан нимӗн 'ҫир таврашӗ курӑнмасан та, 
ҫын тнпсе-хӑрса пират. Пыра киле вилет те. Ҫав хуртсем йе
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ҫыншӑн хура (тасамар) аЛли урлӑ ҫимепе пӗрле ӑша кёреҫҫё, йе 
лайӑх иёҫереймен какайпа (ашпа) пӗрле лекеҫҫӗ,

Йаланах куҫ умёще пурӑнакан вӗт '§ӗрг§унсем: хӑнкӑла, пӑрҫа, 
пыйтӑсем те пире нумай сийен кӳреҫ.ҫӗ, ^нр сараҫҫӗ. Ҫаксентпн 
Т)И хӑрушп и ы й т ӑ, вӑл пит харушӑ параҫит. Вӑл ӗр^есе кайса 
ҫынна ҫыртса вӑйран (халран) йанин^ен пуҫне, ҫыртнӑ ъухне 
•сикекен туире ҫын ҫине куҫарни пит хӑрушӑ. Халӗ ёнтӗ ун ҫин- 
^ен епир те (■рвашсем те) илтрёмӗр, пӗлетпӗр. Пыйтӑ ҫыртса 
шатралӑ тифпа вӗрӗлнӗ тиф пулни ҫинцен пуртеилтнӗ. 1919-20 мӗш 
сулсеще ҫав ■ҫирсемпе нумай ҫын пётрӗ. Ытти патшалахсей'цё 
ухӗвелаяӑҫ й ен р  патшалахсенр) ҫав тифсем ҫук. Ма апла- 
ши вйл? Унта та пирӗн пек ҫынсемех пурӑнаҫҫӗ вӗт! Ҫыннисем 
пирӗн пекех те, ан$ах вӗсем пиртен урӑхларах пурӑнаҫҫӗ. 
Унта пирти пек тирпейсӗрлӗх, тасамарлӑх ҫук. Вёсен пыйтӑ ҫук, 
ҫавӑйпа вёсем тиф р р ӗ  ҫин^ен пиртен кана илтнё, хӑйсем ӑна 
курман, курас та ҫук.

Сикекен $ир йепле йерни ҫин^ен пёлтӗмёр, ӑҫтан пулни ҫйн- 
$ен, мӗнле сарӑлни ҫиирн  те пӗлтӗмӗр. Кӑрранка йепле тӳрлет- 
меллине те пӗлтёмёр. Малалла ӗнтӗ *§ире тӳрлетесси-и йе ■ррлес- 
рен сыхланасси-и, хӑшё пире усӑллӑраххипе ҫӑмалтараххине пӗлес 
пулат. Хӑшӗ ҫӑмӑлтарах-ши? Хӑшё усӑллӑрах-ши?

6. Т)ире емеллесе вӑхӑт ирттери^ен ^иртен 

сыхланасси ҫӑмӑлтарах та усӑллӑрах та.

Ҫын ррлесен, паллах ӗнтё, тухтӑр патне каймалла. Ант^лх 
кайнипе кана мар. Тухтӑр мӗн тума хушнине киле таврансанах 
маннипе кӑна мар. Вӑл мӗн тума, йепле тума, хӑҫан тудеа хуш
нине пит хытӑ ҫине тӑрса туса пымалла. Тргрлесси пӗр самант, 
сываласси ҫултадӑк. Куҫ хупса илет^ен ррлем е пултаран, сывалма 
тепле, Т)ирлё ҫын ёҫрен тухат, вӑраха кайсан ҫывӑх ҫыннисем те 
^виле те пӗлмест" тесе калакансем те пулаҫҫё. Т)ӑнах та апла 
та калӑн ҫав. Хӗрӳ ёҫ вӑхӑ^ӗ, ҫынна пӑхма мар, ура сырма та 
вӑхӑт ҫук, васкамалла, ёҫ тӑрат, тырри тӑкӑнат, кёлти ҫухалат, 
таҫта ҫитсе ӗлкӗрмелле! Ҫитмешшне тата пысӑк (ҫнтӗннё) ҫынна 
пӑхса вӑхӑт нрттермелле.



— 16 —

Кунтан пуҫне тата уирлӗ ҫынни те те еывадё, те сывалмё? 
т|)ирлекен пурте сывалсан ун уухлё вилекен те нулмӗрӗ. Ватӑ- 
лйхран тин нилӗрбҫ. Пурӑнӑҫра апла мар ҫав. Тепле ҫӑмӑл пек 
•§ир те ҫынна вёлерме пултарат. Пёр тухтӑр та „ку ҫынна сыва- 
тй,п“ тесе шантарма пултараймаст. Ҫав хушӑрах тата ытти пат- 
шалӑхсен^е шатра тифӗпе, вӗрёлӳ тифё ҫинуен пӗлмеҫҫӗ те, кӑр- 
'ҫанкапа халер ррёсем те вёсен патшалахӗсенуе ҫук. Нимен шик- 
ленмесӗр, вӑл ррсемпе уирлесрен харамасӑрах пурӑнаҫҫӗ. Вёсем 
таса пуранаҫҫӗ ҫав, ҫак харушӑ уирсем вёсем патне пыраймаҫҫё 
ҫав.

Ҫакӑн хыҫҫӑн хӑшё кирлёреххипе хӑшӗ усӑлӑраххи ҫинуен 
кадаҫмалли те ҫук.

Америк ҫыннисем вӑхата укҫа хисепӗпе (шууӗпе) хисепдеҫҫё 
(шутлаҫҫё). Епир хамӑр та 'ррпе аппаланса, ӑна тӳрлетес тесе 
■уупиине, ӑна уарас тесе имҫамсем илсе тӑкӑннӑ укҫаеене, 'ррлӗ 
ҫынна пӑхса ирттернӗ вӑхӑта, пурне те хисеплесе укҫана куҫар- 
сан, темӗн уухлё, темӗскер туса хумалӑх та ҫителёклӗ укҫа пӗт- 
нине курӑттӑмӑр. Ҫав укҫапа пӑрупа путексем вазди^ӑшӑ витепе 
ӑшӑ карта тума та, ытти йапала тума^та ҫитӗууӗ^Саксене тумал- 
лах. Пӑрусем, путексем, сысна ҫурисем, ытти уӗруунсем пӳртре 
ӳссе ҫынсене уылай сийенне кӑтартаҫҫӗ. Вёсемех сикекен уирсен 
пактерисене, пыйтисене ҫынна йертме пултараҫҫӗ. Кунтан пуҫне 
вёсем хӑйсен пӑх-шӑк шӑршипе пӳртри сывлӑша пӑсаҫҫӗ. Пӳрт 
урайӗ ҫӗр пулсан тата пушшӗрех те хӑрушӑ. Шӑкёсем ҫӗре сӑр- 
хӑнса кёрсе тем тӗрлӗ шӑршлантарса йараҫҫӗ.

Ҫав укҫапах пӳрте тирпейлеме те пулӗууӗ. Хёллехи, кӗрхн 
кунсенуе пӳртрп пӑуӑхнӑ сывлӑша тасатма уӳреуесенуе (кантӑк- 
сенце) уҫӑлакан куҫсем (форточкӑсем) туса хума та, пӳрт ҫтенисене 
шуратма та, супӑн, ытларах илме те ҫитӗууӗ. Супӑлупе ҫӑвӑнсан 
алӑсем тасарах пулаҫҫӗ. Шуратнӑ пӳртре тусан та, ҫӳп-ҫап та, 
ӗрепгаем карта те курӑнарах тӑрат, тата исвёслӗ тӑм уир пуҫласа 
йаракан пактерисене пурӑнма, ӗруеме ирӗк памаст.

Краватсем тума га, кӗпе-йӗм ытлашширех ҫӗлесе хума та 
вӑй пулӗууӗ. Епир кӗпе-йёме сайра улӑштаратпӑр. Кӗпе сайра 
улӑштарса тӑхӑниипе ӳте таса тытма ҫук. Пирӗн хресуен ӗҫӗ 
ҫӑмӑл ӗҫ мар, тарламасӑр пулмасЕ Тарлӑ ҫан хуралса кайаЕ Хура 
у гре каллах уир йертекен пактерисене пурӑнма та, ӗруеме те пит 
аван, ку йенуен те каллах уаорах уирлеме май пулса тара!’.
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Вырӑнсене те (тӳшек, минтер пиуӗсене, тӳншк ҫиттисене) 
уас-уасах улйштармастдӑр, хӑшин-хӑшин вӗсем тарпа хытса кайса 
йӑлтйртатса тӑракан та пулаҫҫӗ. Минтер-тӳтек пиуӗсене уас-уасах 
улӑштарма ӳркенессе пӑрахмаллах. Ҫуса ирттернё вӑхӑту ҫухалмё, 
нулнитсана уунасси пулмӗ, имҫамсем илсе тӑккаланасси те пулмё.

Пуринуен ытла хамӑр ҫан-ӳте тирпейлӗ, таса тытма тӑрӑш- 
малла. Ҫӑвӑнсан ҫан-ҫурӑм ҫӑм&ляансах кайат. Ӑна пурсӑмӑр та 
пӗлетпӗр. Ҫан-ҫурӑма таса тытмашкӑн уас-уасрах (тӑтӑшрах) 
ҫӑвӑнмалда. Пит таса ҫӑвӑнма мунуара кӑна майлӑ пулат. Пирён 
уӑваш хушшинуе мунуасемпур, ануах вёсен йауӗ кана, Урайӗсем ҫӗр 
уӳреуисем йе пӗртте ҫук, йе пит пӗтӗкҫӗ, ҫӳп-ҫапсем ҫавӑнтах.

Мунуасене тирпейлӗ, таса тӑвасси ҫинуен шухӑшламалла. 
Ҫӑвӑнасса та кӑштӑр-каштӑр шыва кӗркелесе кӑна тухатпӑр. 
Вӗри шывӗ ҫителӗклӗ пулмаст, ҫупӑаде те килех манса хӑварат- 
иӑр. Ӳте шӑйӑрса йариууен ҫапӑнни пур ҫав ӗнтӗ. Капла ҫӑвӑн- 
нин усси пур та, ытланшшийех мар ҫав. Мунуа таса, ҫутӑ, вӗри 
шыв ҫителӗклӗ пулсан, супйвде те пгеллемесен уир-уӗрсем тата 
сахалтарах пулӗууӗҫ. Тирпейсӗр, тасамар мунуа усӑ парас вырӑнне 
сийен парса таракан пулат. Кӑна тит аван астуса тӑмалла!

Мунуасене хӑш вырӑна лартассине те пӗлсе лартмалла. Мун- 
уаран йухса тухакан шыв ёҫме шыв ӑсакан ҫӑла, пусса, ҫырмана 
ан лектӗр. Мунуаран йухса тухакан шыв таса пулмаст, унпа пёрле 
тӗрлӗ уир айӑпӗсем (уир пуҫласа йаракан йапаласем) ӗҫекен шыва 
лексе уирлеттерме пултараҫҫӗ.

Т)ирлӗ ҫынсене ытти ҫынеем кӗрекен мунуана кӗме йурамасг, 
вӗсем хӑйсене те ҫемйисене те, кӳршӗ-аршисене те сийен кӳме 
пултараҫҫӗ (уирне сывӑ ҫынсене йертме пултараҫҫӗ).

Мунуана таса тирпейлӗ тытмалла. Ҫӑвӑннӑ хыҫҫӑн сӗлтӗпе 
лайӑх ҫумалла, алӑкне уҫса пӑрахса уҫйлтармалла.

Мунуа кӗнӗ уухне шыва шеллемелле мар. Ларас саккисене, 
лапкисене пит лайӑх ҫумалла.

7, Йулашни сӑмах.

г|)ахуткӑпа усал (вырӑс) уирӗсем пур. Вӑл уирсене халӑх 
хуйхи теҫҫӗ. "рӑнах та вӑл уирсем пит хӑрушӑ упреем. Вёсемпе 
кӗрешме, вӗсене пӗтерме май тупиууен вёсем нумай ҫынна вӑхӑт- 
сӑр ҫынран кӑларса пӑрахаҫҫё.
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Вал тртрсемпе ■ррленегаён шгг к-у^ансан та айӑйё хамӑрта 
мар. Кӑр^анкӑпа пыйтӑ пулни пйре намӑс. Ку 'р р  пӗтӗмпех ха- 
мӑртаи килет: ӳте триста тытаймарёмӑр—кӑр^анкӑ йеретех. Ун 
<;и н^ен малта та еырсаттӑмӑр.

Ҫавӑнпа ҫак 'рре-инкеке пӗтересси хамӑртан килет. Кашпи 
куҫ куракан ҫын ҫакӑн ҫин^ен шухӑшламалла!

Ҫамрӑксем, спрӗн пуҫӑрсем уҫӑрах, ^ёрёрсем херӳлӗрех! Есир 
•ҫак хамӑр тирпейсӗрлӗхрен пулакакан кӑр^анка пётерме тӑрӑшасса 
шанас килет!

Йепле епир, тӗн^ене улӑгптарса пӑрахса, Ваҫҫейри иатшалӑх 
йӗркине (вӑл ҫӑмӑл ӗҫ мар) хамӑра кирлё пек туса хунӑ ҫынсем, 
ҫак кӑртршкӑ пыйтине пӗтереймӗпёр? Пётерепӗр! Пӗтерӗпӗр! 11у* 
рӑнӑҫ прӗкӗ, патшалӑх йӗрки хамӑр алӑра рух ҫак пӗ^ӗкҫеҫҫӗ 
пыйтӑ айне пулӑпӑр-ши вара? Ҫук, пин хут ҫук! Ҫак пыйта ҫӗ- 
неймесен пире никам та ҫын вырӑнне хумӗ.

Ҫамрӑксем! Ҫак ӗҫе туса пӗтересси сирӗн алӑра!
К а ш н и к а с ӑ р а, к а ш н и  у р а м р а, к а ш н и  й а л т а . к ӑ р - 

•§ а н к ӑ п а, п ы й т ӑ п а, т а с а м а р л ӑ х п а  ҫ а п ӑ ҫ а к а н ,  в ӗ с е н е  
л  ё т е р с е п ӑ р а х м а ҫ у л к ӑ т а р т с а п ы р а к ан с а н и т т а р н ӑ й 
(о ы в л ӑ х) й а т ^ е й к и  т ӑ в ӑр! Хйш цир йепле пуҫланса кай- 
нине-ӑна йепле, мёнпе пётермеллпне ееир пуртех пӗлеймёстӗр. 
Увшӑн пуҫӑрсене ан усӑр, аллӑрсене лаштах ан йарӑр. Кагашх 
йалта кӗнеке лайӑх вулакан, 'цӑвашлине кӑна мар, вырӑслине те 
лайӑх ӑнланакан, ҫынсене лайӑх ӑнлантарса пама пултаракансем 
тӗл нулаеҫех. Хӑвӑр нацар вуласан, ҫав . ҫынсене вуласа пама 
'ҫӗнӗр!

Ха^хи саманара тӗрлӗ ^ирсем ҫшгцен ӑнлантарса ҫырнӑ кӗ- 
некесем ^ӑвашлисем те пит нумай! Хӑш кӗнеке мӗн хак тӑнине, 
ӑҫтан сутӑн илмеллинне ҫак кӗнеке хыҫне ҫапнӑ.
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П Ӗ Л Т Е Р Н И .

Пирӗн склатра сывлӑха сыхласи снижен калакан 
кӗнекесем ҫаксем пур:

1. Н е з л и н. 7]ахуткӑ. Хакӗ 30 пус.

2. Н а д е и н. Кӑр^анкӑ (кӗҫӗ).

3. I I I анц.  Сивӗ "рр (малярия).

4. Г л о б а .  К ударӗ траххом.

Кӗнекесене ҫак атрӗспа ыйтмалда: Моск
ва, Никольская, 10, в главную контору 
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