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I. ^ахуткӑпа мӗншӗн кёрешме тивёҫлё.

Сывлӑхсӑр Канашлӑ Раҫҫейён ӗҫхалӑхӗ ҫӗнӗ 
луранӑҫ тӑват. Ана вӑл патшана, улпут-

Р ’УК‘ сене, хапрӑк-савӑтсен хуҫисене, тӗрлӗ 
куписсене пуранаҫӑн пёр хӗррине парса ывӑтса хӑй 
халӗпе кана тава’г. Ҫав ирӗклӗ, ҫутӑ, илемлӗ ҫӗнӗ 
пуранӑҫа тума ӗҫлекенсемпе хрес^енсене нумай вӑй, 
хастарлах, ӑсталах, иёлнӗлёх кпрлё. Етемре сывлӑх 
пулмасан, унан вӑйё те, хаетарлахӗ те ҫук. Ҫын ^ирлӗ- 
^ёрлё пурана!’ пулсан. унӑн асталахёпе пӗлнёлӗхӗш;ен 
пёр уса та кётме ҫук. Ҫавӑнпа та пур ^ир-^ӗре те 
хура халӑх тӑшманё, ирӗклёхпе рево^утси тӑшманё 
вырӑнне хисеплес пула!'. Апла пулсан пирӗы |и р -|ӗр - 
пе ҫанна тавӑрса тармаклансах кӗрегамелле.
т ӑ Кам хӑрамаст халиртен, тихран,
® Утк «° -|;умаран? Кам хӑраоа ^ӗтремест ытти

х руш йерсе сарӑлакан тирсентен? Ҫак тиреем
ташман. « « &пер килсе перӗнеен хуласемпе иалсем

тарах ҫёршер, пиншер етеме вёлерсе йӑвантарса ка- 
йаҫҫё. А н|ах ^ахуткӑ ҫак усал ^нрсен^ен 
те хӑруши, '|)И усалли. Етем г§ахуткӑпа пётнӑ |ух - 
лё урйх нимёнле ^ирпе те пӗтмест. ^ахуткӑпа тенде
ре етем п усал вӑрҫӑсен^е пӗтнпщен те нумай пӗтет:

тӑ г§ахуткӑ вӑрттӑн 'р р , вӑл куҫа
- шмана куранмас'Г, антах вал катнни етем ӑшӗн- петерес те- « »м ~ '§е нур, вӑл кашни етем пуҫне ҫииесшен
сен ана  ̂ йалан айкаса ҫӳрет; хане меллӗ вӑхӑт

пйпрл ПУЛЗТ
ҫитсен, етемме спсмен ҫёртенех персе 

ӳкерет. Ҫак ^ейе, вӑртӑн, хайар тӑшмана паранас мар 
тесен, вал ҫыпҫанатах пулсан-унтан хӑтӑлас тесен, ӑна 
тёп^есе пӗлес пула'!, ун вай-хӑватне зухлас пулагГ, ун 
йӑли-йеккисене анласа пусра тытса тарас пулаЕ



II. Етем ӳтпёвӗ мёнле пурӑнат.
_ „ Етем пурӑнӑҫне тӗплӗ ӑнласа пёлсе
гТРМ - 'ХЯИ Л Я-х. илес тесе ӑелӑлах пин ҫул ытла тӑрӑшна.
па машина, п * х » - ■ х^  Ҫапла тарӑшни паитах^ен саиа каиса кӑна
пынӑ^вӑл ӑслалхҫасем хӑйсен мелӗпе микроскоп ти- 
йекен припор шухашласа кӑларсан кана анаҫла пулса 

тӑна. Микроскоп вал трупа; ҫав трупа 
ашӗн^е йапаласене темиҫе хут ӳсте- 
рекен кӗлен^есем пур; ҫак кӗлен^есе- 
не пула микроскоп йапаласене ҫёр- 
шер пиншер хут пысаклатат; ҫапла, 
микроскопа пула,куҫкурми пӗ^ӗкҫё 
йапаласене витӗр курма пулат. Ми- 
кроскоппа пӑхсан етем ӳтпӗвӗ: тирӗ, 
ашӗ, шамми, ӳпки-пӗверӗ, мимми 
ахал, куҫпа курӑнми пёт^ёксё пайсен- 
^§ен пулса тӑни витӗр паларат; ҫав 
пайсем пыл карасён куҫӗсем йевӗрлё, 
унтан вӗсем ^итлёх (клетка) йевёрлӗ, 
ҫаванпа ҫав куҫкурми вак пайсене трт- 
тлӗхсем теҫҫё. Кашни т;итлӗх пи- 
рӗн ӳтре хане уйрам т;ӗрӗ пура- 

наҫпа пуранат: вӑл хане ҫимӗҫ туйанса хане хай 
тарантарат, хӑй тӗллӗн ӗрцесе хай йевӗрле урах |и т - 
лӗхсем тават, хаш ^ухне вӑл хай хава^ӗпе сиккелет 
те, пёр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫат. Ан^ах кашни 
^итлӗх хайшӗн кана пуранмаст: вал пётём ӳтпӗве 
кирлё (мёнле те пулин усӑ) ӗҫ ӗҫлесе пурӑнат. Ҫапла 
етем ӳтпёвӗн^и хисепсӗр нумай ^итлёхсем пӗр-пӗрин- 
пе ҫыхӑнса, пёрне-пӗри пулашса, пёр утпӳ пурӑнӑҫӗн^е 
кирлӗ ёҫе ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ. Ҫаванпа та пирӗн ӳтпӳ 
питӗ хайласа туса лартнӑ машина йевёрлӗ.

л « - Утпӗвӗн кашни уйрам татӑке хане
„ 5 певен„ уйрӑм ӗҫ ӗҫлет. Ҫапла уйрӑм еҫ ӗҫлекен 

уирам тата- ТаТӑкне ӑслӑлӑх ^ёлхипе „оркӑн“
кесем мен теҫҫ§_ ӳ тп ӳ Пур оркансем те лайах ӗҫ- 

еҫлеҫҫе. лесен ҫеҫ сывлахлӑ пула'Г. Пӗрте пёр

Микроскоп.



оркӑн ӗҫлейми пулсан, пирён пётӗм ӳтпӳ, • пӗтӗм ӳтма- 
шини пӑсӑлеа аптӑрагГ, урӑхла каласан вӑл т^ире йерет.

Шӑмӑсем ӳтпӗве тӗреклӗх параҫҫӗ, ҫемҫе оркан- 
сене пшӗлме, лу^ӗркенме памаҫҫӗ, вёсене хытӑ йапа- 
ла перӗнсе сийен курасран 'сыхлаҫҫё, ҫапла какӑр

Етем кӗлетки. Мышцасем.

шӑмми |ёрепе ӳпкене, пуҫ шӑмми мимме ҫыхагГ; шӑ- 
масен тӗреклӗхё вӗсем исвесрен пулнин^ен килет.

Мышцасем (хӗрлӗ какай) шӑмӑсем ҫумне ҫыхӑнса 
ҫыпҫӑнса тӑраҫҫӗ. Мышда ^итлӗхӗсем варӑмланма та 
кёскелме те пултараҫҫӗ. Ҫав ^итлёхсем кӗскелнипе



Етеммӗн йнгр кӗ (1-пыр, 3-карланкӑ, 5-ӳпке, 6-^ӗре,
*  12-хырӑмлӑх, 15-пӗвер, 18-20-пырш ӑсем).

Хырӑмлӑхпа пыршӑсем ӳтпӳшӗн ҫимӗҫ нӗҫерсе 
тӑраҫҫӗ, ҫав ҫимӗҫӗн усӑ йапалисене вӗсем йуна пар
са тӑраҫҫӗ, усӑсӑр йапалисене хыҫалти ҫулпа тула 
кӑларса ыватаҫҫӗ; ҫимӗҫрен иулна усӑ йапала йуна 
пыршӑ витӗр сарханса куҫат.

шамма-шакка, ытти ӳтпӳ татӑкӗсене те туртса ггёр 
вырӑнтан тепӗр вырана куҫараҫҫӗ. Мышцасене пула, 
етем йывӑр йапала ҫӗклеме пултара!’, ёҫ ӗҫлеме пул-



Т̂ ӗре кунён-ҫёрӗн насус йевӗрлё ӗҫлет: вӑл йуна 
йун ҫулӗсем тӑрӑх хӑваласа, йна пӗтӗм ӳтпӳ тйрӑх 
г§уптарагГ; ҫапла майпа пур ӳтпӳ татакӗсемпе рттлё- 
хӗсем йунран хайсене кирлӗ ҫимӗҫ туйанса пураыаҫҫё.

Миме пӗтӗм ӳтпӗве тытӑмласа тӑра!', вал пӗтӗм 
ӳтпӗве, унӑн нур ытти орканӗсемпе нерв йатла ҫип- 
семпе ҫыхӑнса тӑрат, ҫав нервсем мимме пур ӳтпӳ ку- 
ракан, сисекен, тӳеекен йапаласем ҫин^ен телекрах 
пек хавӑрт систереҫҫё; ҫак нервсем урлах мимме ӳтпӳ 
орканӗсене хушуеем парса тӑрат.

Пӳре ӳтп':рен усасар шӗвӗ йапаласене каларса 
тӑра!1, ҫав шак тенӗ йапаласем сийенлӗ, ҫавӑнпа вӗсе- 
не |асрах хаваласа каларни ӳтшӗн питӗ усала.

Ҫак оркансен^ен пуҫне ӳтпӳре тата та оркансем 
ну май, а н р х  вёсем ҫин^ен калама кунта вырӑн ҫук. 
Йулашкин^ен ҫакна кана асанса илес пулат: етемён 
-§и пысак халё-хӑва|ӗ йунра пытанса тӑра!1; йун вӑл 
куҫ-курми вак ҫаврашкасен^ен 
пулат, ҫав ҫаврашкасем хӑшӗ 
хӗрлӗ, хашӗ шура; хӗрлӗ 
ҫаврашкасем ӳтпӗве сывлана 
■$ух кирлӗ, шура ҫаврашкасем 
етемме ^ир-^ӗрпе кӗрешнё 
^ух кирлё: кирек мӗнле оркана 
та сийен ^ир-'дёр, суран 
тавраш аптарата пуҫласан, 
ҫав ташмансемпе йунри шурӑ 
ҫаврашкасем кёрешме тыта- 
наҫҫӗ, ҫав кашни шура ҫавра- 
шка хӑне уйрам ^ёрлӗх йевёр- 
лӗ. Вӑл ӳтпу хаш тёлте си
йен кура!1 ҫаванпа хавартах пырса ҫитет те, сийен 
кӳрекен ташманпа ҫапӑҫма тытанат. Ҫаванпа та йунри 
шура ҫаврашкасем ӳтпӗвӗн гр  хӑватлӑ, т;и • ^ӑнтан 
хутлӗхӗ вырӑнён^е хисепленеҫҫӗ. 

л ^ахуткӑ пурин^ен ытла ӳпкесене
Упкесем. ҫыпҫана!’, ҫаванпа ӳпкене лайӑхрах тӗп- 

^есе пёлес пула!'. Малтах асӑнтамар—ӳтп5г машина

Сывӑ ҫыннӑн йун&гҫи 
ҫаврашкасем.
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йевёрлех, унан уйрӑм оркӑнӗсем: мышцасем, ^ёре, 
хырӑмлӑх, миме, тата ытти оркӑнсем те машинӑсем 
йевӗрлех. Кирек мӗнле машинӑ та мӗн те пулин 
ҫунтарса туйаннӑ вййпа ӗҫлет, ҫапла манзинӑсем нехт, 
камрӑк, вутй ҫунтарса туйаннй вӑйпа ӗҫлеҫҫӗ. Пирӗн 
ӳтпӳ ӑшӗн^е те йалан епир ҫийекен ҫимӗҫ ҫуна^, ҫав 
ҫимӗҫ пур 'ртлёхсен^е те ҫунат, вӑл ҫуннипе ӳтпӳ 
пурӑнмалӑх вай илсе тӑраЕ

Пӗрте пӗр йапала ҫунас пулсан, вал сывлӑшсӑр 
ҫунмас!'; ҫапла ҫутнӑ лампа кӗлентрше хутпа хупласа- 
нах вал- сӳнет. Тимӗрҫё ву^ахӗ вӗркёҫе пула йалкашса 
ҫунма тытана!’, мӗншӗн тесен вӗркӗҫ ву^ах ' патне 
тасаран таса сывлаш леҫсе тӑрат. Етем ӳтпӗвӗн^е ҫав 
тимӗрҫӗ лаҫӗн [вӗркӗҫё вырӑнён^е ӳпке ӗҫлесе пу- 
ранаЕ
Р . Упке хӑмпӑланса ӳсме те, ^акма та

т  м иепле Пултаракан михӗ йевӗрлӗ. Ҫав кашни 
вла ‘ михӗ хисепсӗр нумай вак хампасен^ен 

тӑра!'. Хӑмпӑсен хушшин^е вёсене пӗр-пӗринпе ҫы-

хӑнтарса уйрӑм трупасем, кӗпҫелӗ тымарсем выртаҫ- 
ҫӗ, вӗсем пёр пӗршгҫен йӳпленсе выртаҫҫё, вӗсене



ӑслӑлах |ӗлхипе, пронхӑсем тёҫҫё, пысӑк тунала прон- 
хасем тӳрех сывлакан пырпа ҫыхӑнса тараҫҫӗ.

Упкесем какар шӑмми айён’де выртаҫҫӗ, Кӑкӑр 
шӑмми ашӗ ар^а йевёрлӗ, ҫав арт^а пысӑкланма та. 
пӗ|ӗкленме те нултараЕ Какар шӑмми айак пёррт- 
семпе ҫыханса тара^, кӑкар шамми ҫумён^е мышцасем 
нумай, вӗсене пула какар ханарса аслӑланса та лап- 
^анса кӗҫёнленме те нултарат. Упкесене ыттп айа- 
ларах выртакан оркӑнсен^ен уйрам урлӑ карӑнса та
ракан вайла мышцалӑ оркан уйӑрса тӑрат, вӑл упке
сене пйналӑкпа хӳтлесе тӑнӑ пек уйарса хӳтлесе 
тара'!1, ана какӑр-хырӑм нӳлев^ёкӗ теҫҫё.

Мышцасене пула, каккар шӑмми сарала^ те, пе- 
рӗнет те. Вӑл сарална т;ух айак пёр^исем ҫӳлелле 
ҫӗкленеҫҫё, какӑр-хырам пӳлевт,ёкӗ айалалла карӑн- 
са анат. Ҫапла какар -ртлӗхӗ сарӑлна |у х  ӳпкесем 
те саралаҫҫӗ те, сывлакан пыр урла сывлӑш туртса 
илеҫҫӗ, ҫакна епир сывлани тетпёр.

Ӑша сывласа илнӗ сывлӑш пронхасем тарӑх 5гп- 
ке хамписене салана!’. Ҫав хӑмпасене йӗритавра йун 
тымарӗсем ҫавӑрса хупласа тараҫҫё. Ҫав йун тымарӗ- 
сене хампасен^е тулса таракан сывлашран сывлашан 
кислорот тенӗ пайё куҫаЕ Ҫав кислорота йунӑн хӗрлӗ 
ҫаврашкисем илеҫҫӗ те, пётём ӳтпӳ тӑрах пур оркан- 
сене, пур 'ртлӗхсене леҫсе параҫҫё. Кислоротсӑр 
сывлашра йапала ҫунмаст, кислоротсар етем ӳтпӗвӗн^е 
те ҫимӗҫ ҫунмас'1’, ак мёншён кислорот пурӑнӑҫри си- 
мёд пекех кирлӗ, ак мӗншён сывламасар етем кӑшт 
та иурӑнаймас’1’.

Пёр сывласа илсен—какӑр ^итпёхён мышцисем 
(хӗрлӗ какайёсем) ҫемҫелсе вӑйсӑрланаҫҫё, ҫавӑнпа 
айак пёр^исем айалалла анса лараҫҫё, какӑр-хырӑм 
пӳлев^ӗкӗ те, каранса тӑма ывӑннипе, хай выранне 
ҫӳлелле улӑхса тара!1; какар ^итлӗхӗ хёсӗнсе тавкрлан- 
сан—ӳпкееем те хёсёнсе пёрёнеҫҫӗ, вӗсем пёрӗннипе 
унти сывлӑш кайалла тухаГ, ҫав сывлӑша епир сыв
ласа кӑларатпӑр. Ҫак ӑшран тухакан сывлаш сывланӑ 
т;ух ӑша кӗрекен сывлӑшран нумай уйрӑм: ӑшран
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тухакан сывлӑшра кислорот сахал, вал сывлаш ӳпкере 
Зух йуна куҫнӑ, кислорот вырӑнне ҫак сывлӑшра укле- 
кислота тене пӑсак сывлаш нумай: ҫав сывлӑш йапала 
ҫуннӑ т;ух пулса тӑрат, вал сёрёмре питё нумай, хай 
те сёрём йёвёрлё: вал ӳтпӳре ҫимёҫ ҫуннӑ т;ух пулат, 
ӑна, сийенлӗскере, 'йун ӳпкесене леҫсе хӑварат, вара 
епир ана сывласа каларса ывӑтатпӑр; шалтан тухакан 
сывлӑшра тата шыв пӑсӗ нумай пулаЕ

Ҫапла ӗнтӗ—сывлӑша сывласа пурӑнни пурӑнад- 
шӑн питё кирлё йапала. Вал ак мёнрен паллӑ: ҫимёс- 
сёр етем темиҫе ерне пурӑнма пултарат, ан^ах сыв- 
ламасар вӑл пилёк минут та пурӑнаймаст.

У. Т)ахуткӑ йепле йерет.
о

_ . . Иерекен 'р р  тесе пёр дынран те-
дахутка- иере- п 6 р  ҫ Ы Н Н а  сикекен р р е  калаҫҫӗ, ҫап- 

кен ЪИР- л а  х а л И р ; т а р  , р р р  (тиф), мал,арн, 
вырӑс р р ё  (сифилис), кӑррнкӑ (кёҫё) р р к  р р ё  тата 
ҫавӑн пек ытти нумай р р сем  йерекен р р с е н  выра- 
н ён р  шутланаҫҫӗ. Авал тёттём халӑх сикекен ррсен е  
етем ҫине усал сывлӑш йе турӑсем йараҫҫӗ тесе 
шухашланӑ. Ҫак самах тёрӗс маррине аслӑлах мик
роскоп тума вёренсен кана ^ӑнтан витёр катартма 
пултарна. г|)Ирлё сын йунне-пӳрне микроскоппа пӑхсан 
—кашни р р  куҫкурми вак р р л ӗх сен р н  пулни, вӑл 
ҫ-ав ррлӗхсене пула етем ӳтпӲне аптаратни паллӑ. 
Ҫав куҫкурми вак ррлӗхсене аслӑлӑх микропсем тесе 
р н ет , микроп тени питё пӗркҫё р р ёлёх  тени пулат.

.. 'Бахутка йе туперкулос микропне
патакки- р*()Х ^атлӑ нимӗҫ ӑслӑлӑхҫё 1882-мӗш 

ҫулта микроскоппа сӑнаса шыраса тул- 
нӑ. Ҫав микроп патак йевёрлё, ҫаванпа ана Кох па
такки тесе йат пана. Ӑслӑлӑх халё ҫав микропсем 
мёнле пураннине те тӗплёрен пёлсе ҫитнё. Туперку- 
.Т)ОС ррлӗхёсем (микропсем) тёттём, нӳрлё ҫӗрте 
ӗр р се  пурӑнма йуратаҫҫӗ: хӗвел ҫуттипе вёсем ^асах 
вилесҫё, кӑнтӑр ҫуттине хӗвел пӑхмасан та тӳсеймеҫҫё,



—  11 —

типӗ' ҫёрте те, хёвел суттипе пётнё пекех, т}асах вил- 
се пӗтеҫҫӗ. Унтаы ^ахуткй микропӗсем ӑшша йура- 
таҫҫё, ан^ах ҫав ӑшӑ етем ӳтпёвӗн ӑшшин^ен ытла- 

'  рах нулсан вӗсем аптӑраҫҫё, вёресе таракан шывпа 
пйсра вӗсем хавартрах вилсе кайаҫҫӗ; сивё вырӑнта 
вёсем |а с  нӗтмеҫҫб, анцах пӗрте маладла ёр'реми пу-

Кох сӑнӗ.

ладҫӗ. Унтан тата туперкул/ю |ёрлёхӗсене карпулкӑпа 
сулема пек хайар ҫийекен кислотӑсем пӗтереҫҫӗ. 
■Кяууткя гмнна г|]ахутка кирек хӑҫан та ^ирлё

й р п л р  ЙР ПР Т ,‘тсмРе-п сиксе йеРет- Туперку'Л)ОСла 
 ̂ ‘ (рхуткала) оркӑнӗсен^е, ытларах та 

унӑн ӳпкисен^е, Кох патаккисем пиншер мӗлйунӑн 
пулаҫҫӗ. Ҫав т^ӗрлӗхсем етем ӳпкёвён^е, унан аш- 
^иккин^е ӗр^енӗҫем ӗр^есе пуранаҫҫӗ. Ҫапла ӗр^еее 
ситсен вӗсем ӳтпӳ тулашне тухма тытӑнаҫҫё, дапла 
вӗсем ӳслӗкпе-сур^ӑкпа, пӑхиа-шакпа, етемён варлӑх
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Сурцӑкри патаксем (К ох  
патаккисем). пӑн^ӑсём— тӳр- 

лентерекен пактерисем.

шывёпе тухаҫҫё. Ҫапла 
'ҫирлӗ ҫын ашӗн^ен тухна 
микропсем тӗрлӗ майпа 
сывлӑхлӑ етемсене сиксе 
ҫыиҫанаҫҫӗ те вӗсене ту- 
перкул,ос йертеҫҫӗ

Выл,ӑх-Ъёрлёх м6нд^ р в

*ах»тви' цув та ?а-
хуткӑпа ^ирлеме пудтарат. 
Вӑрманпа хир кайакӗсем 
кӑна цахутка пёлмеҫҫӗ, вё
сем те, етем аллине левее 
тытканра пурйнма тытйн- 

сан, "рсах рхуткӑпа ^ирлесе вилеҫҫӗ; ҫапла тыткйнра 
пуранакан хайар арӑслансемпе тикӑрсем ^асах тупер- 
кул,оспа г§ирлесе вилеҫҫё. Ирӗкре пуранакан |ёрлӗхсен 
хушшин^е вёҫен кайаксемпе пулӑсем кӑна ^ахуткӑ 
йевӗрлӗ тргрпе ^ирлекелеҫҫё. ^ахуткйпа етем кил- 
ҫур^ӗ таврашӗн^е пурӑнакан т,ӗрӗ ^унсем, пурин^ен 
ытла майракалла шултйра выл,ӑх-т;ӗрлӗхёсем питӗ 
•((ирлесе пётеҫҫё, ҫапла уппа ёнесем ытла та ^асах, 
ытла та йышлан |ирлесе вилеҫҫӗ. Т^ахуткй па гррленӗ 
выл,ӑхан ӑшӗ, тнрӗ, шӑмми, мимми пурте туперкул,ос 
микропёсемпе тулна пулат. Т^ахуткӑла ^ир.юнё ӗнен 
туперкул,ос патаккисем унан ҫилли ҫине нуҫтаранса 
муклашкаланса лараҫҫё, ҫав мухлашка ахах пӗр^и 
йевӗрлё пула!’, ҫавӑнпа ҫак цире те вырӑссем ахах 
тщрё теҫҫё. Т)ирлӗ ёнене сунӑ ^ух рхутка  ^ёрлӗхӗсем 
ҫав ахах пёртрх йевёрлӗ муклашкаран сёт ҫине лекеҫҫӗ, 
сӗтрен етем ҫийекен тӑпарт;ӑ, сыр, т,ӑкӑт таврашне 
лекеҫҫӗ.

Ҫав патаксем -ррлё ҫын сург§йкё- 
пе йе пӑхё-шӑкёпе тухса ӳксен^нума- 
йёшӗ вёсем ҫутӑпа сивёпе йе типӗпе 

иепле керсе пӗтеҫҫӗ. Ан^ах вӗсен^ен нумӑйёшӗ 
выранаҫаҫҫе. в ӑ р а х  Пурӑнма пултараҫҫӗ, мӗншӗн те

сен вёсем ҫителёклё тӗреклё хупӑпа витёнсе пурӑнаҫ-

Кох патакки
сем етем ӑшне
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ҫӗ, ҫав хуппа ӑслӑлӑх ;>ҫулӑ-ӑвӑслӑ хупӑ“ йе „хӳтлӗх\ 
тесе йат панӑ. Ҫав хӳтлӗхе пула рхуткӑ патаккисем 
гр с  вилмеҫҫӗ, хайсен тӑшманӗсемпе нумайрн кёрешеҫҫӗ.

гГ)ирлӗ етем сурса каларнӑ сур^ӑк грсах  типет, 
сур^ӑк типсен унпа тухнӑ р р  цёрлӗхӗсем тусанпа 
хутшӑнса кайаҫҫӗ. Тусан сывлашра вӗҫнӗ |у х  тусанпа 
^ахутка микропӗсем те вӗҫсе ҫӳреҫҫё те, етем сывла- 
на |у х  ун ӑшне кӗрсе ӳпкесен ҫумне ҫыпҫӑнса лара- 
ҫҫё. Ҫапла сисмен ҫӗртенех сыва ҫынна рхуткӑ йерет.

^ахутка р р л ӗ  етемрен тӳрех те сыва ҫынна куҫма 
пултарат; ҫапла вӑл р р л ӗ  ҫын сыва ҫынна 
ҫывах тарса архулана ^ух, ӳсӗрнӗ ^ух, калаҫна цух 
сикме пултара!-; кунта р р  р р л ӗ  ҫын ҫӑварӗнрн сир- 
пӗнекеп куҫкурми вак суррк  тумламӗсем урла куҫма 
пултарат; ҫав тумламсём сывлӑшпа сыва ҫын ашне 
кӗрсе вырӑнаҫма пултараҫҫе.

^ахутка тата р р л ӗ  ҫын тыткаланӑ сават-сапа 
урла сикме пултарат. Ҫак т̂ ир, р р л ӗ  ҫын хӑне тир- 
пейсёр тытсан, ытти ҫынсене ҫамӑл сикме гтултарат; 
ҫапла—р р л ӗ  ҫын нимӗн асахрамасар аҫта килнӗ ун
та сурсан, ун сурркӗ  сывӑ ҫын етемӗн тумтирне, вал 
тыткалакан йапаласене лекме пултара!'. Ҫак майпа 
туперку^ос арсене питӗ |а с  сикет: а р - п а р  урай- 
ӗ н р  упаленме, кирек мёнле йапалана та ҫӑвара р к -  
ме йурата!1. А рсен е р р  р с а х  ҫӑвартан ^уптунӑ цух 
лекет: р р л ё  ҫын а р н а  ҫӑвартан ^уптусан— ҫав а р н а  
рхутка сикетех.

Т^ахуткӑ етемме вьцрх-ррлӗх ӑшӗ, с ӗ р , ҫавё 
урла та р с а х  йерет. Унтан р с а х  рхуткӑ  микропӗ- 
сене шӑнасем р р л ӗ  етем пахӗ-шакӗ ҫинрн ҫимёҫ 
ҫ-ине леҫсе парахаҫҫӗ; ҫав ҫимӗҫе ҫинипе те рхутка  
сыва ҫыннах йерме пултарат. Арла-арамлӑ мӑшартан 
пӗри рхуткапа р р л ӗ  пулсан, ҫак р р ӗ н  микропӗсем 
намас выранта та ӗррнӗ пулсан—рхутка  р р л ӗ  ҫынран 
сыва ҫын ҫине арҫынпа хӗрарӑм ӗр^ӳ йӑлипе пӗрлешнё 
т;ух сикме пултарат. ^ахуткӑпа р р л ӗ  аҫа-амаран сайра 
пӗрре кана р р л ӗ  а р  ҫурала’!: а р ,  ҫуралсанах, сывӑ 
пула'Г, вал кӑшт ӳссен ҫеҫ рх у тка  йерсе вилет.
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IV. "^ахуткӑпа ^ирлесен етем мӗн курса тӳсет.
г[]ахуткӑ (туперкул,ое) пӗр йерсен ҫыннӑн пур 

оркӑнӗсене те: ӳпкисене, пырне, пыршисене, пӳрине, 
шӑм-шаккине, тирне ыттисене те ҫисе ҫӗртсе пӗтерет.
Ӳпкр -ьяхутки Туперкул,оспа р р л ен ё  вунӑ ҫын-

5 1 ' тан тӑхарӑшё ӳпке р р ё п е  ррл еҫҫӗ .
Кох патакки пӗр ӳпкене кӗрсе танӑҫсан, ӳпкен р т -  
лӗхӗсене пӑсса, хайне йава ҫавара^; ҫав йава йёп 
вӗсӗ пек пӗркҫё  тӗме йевӗрлӗ, ҫак тӗме тӗсӗпе сара, 
алапа хыпаласан вал хыттан ҫакланат.

Ҫаванпа та ҫак ргре тӗмелӗх (бугорчатка) теҫҫӗ, 
туперкулрс тени те ҫав тӗмелӗх тенийех пула!1. Ҫапла 
тӗмеленнӗ выл,ӑх-т)ӗрлӗх ӳпкине ^авашсем ^улланна 
теҫҫё, ӑна ҫав тёмееем р л  п ё р р  пек хытаран калаҫҫӗ. 
Ҫав вак тӗмесене микроскоппа пахсан, вёсен аш ӗнр  
Кох патаккисем ларни паларат; ҫав патаксем вӗсем 
паснӑ ӳпке ртлёхӗсем  хуш ш инр вӗҫен кайак йавара 
ларнӑ пекех лараҫҫӗ. Кох патакки питё сийенлӗ: вал 
пырса перӗннӗ-перӗнменех ӳтпӗвӗн р р ё  ртлӗхӗсем  
йе пасалаҫҫё йе вилеҫҫӗ. Хӑш ^ухне ҫав тӑнрхна 
р р ӗ  р тл ёх сен р и  тӗме варринр тапар^а йевӗрлӗ 
йапала пуҫтаранса ларат.

Малтан ӳпкере ҫакӑн пек тӗмесем йышлӑланирен 
етем хӑй ррленине хӑй те сисмест, вал ррленине 
тухтӑр та сисме пултараймаст.: А н р х  рсах , Кох па
таккисем йышлӑланнӑҫем, вёсен тӗмисем ӳпкере ну- 
майланнаҫем, етем рхуткапа ррленине сисмесӗр 
пултараймас'!’: Кох патаккисем хайсем пурӑнна ^ух 
йаланах наркӑмаш пек сийенлӗ йат (яд) калараҫҫӗ, 
ҫав йатпа вӗсем етемӗн иётӗм йунне пӑсса пӑрахаҫҫӗ. 
йун пасӑлнӑҫем етем ӳтпёвӗ еархайса типме тытанат: 
вӑл шуралса йе хуралса кайат, вайран кайат, унӑн 
апат анми пулат. Етем ҫителӗклё апат ҫименнипе, 
ёлӗкхи саппасемпе: ӑш -ркре, ашра, ӳт-тирте ӗлӗк 
хыванна ҫу йе сахар санпасӗсемпе пурӑнма тытанаА 
Ҫавӑнна та р р л ен ӗ  етем хавӑртах хайён ӳтпӳ йыва- 
рашӗн виҫҫӗмӗш иайне ҫухатат.
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Уике ҫӗрсе ҫийӗнее пӗтнӗҫем ҫын хытӑрах ӳсӗрме 
тытӑиаТ. Унтан ҫын р с а х  тарласа аитрат. ӳпке 
лӑсӑлса тӑпйр^ӑлана пуҫлаеан — ^ирлӗ ҫын сур|ӑкё 
ҫӑра тухма тытӑна^, уав суррӑкпа Кох патаккисем те 
тухаҫҫӗ. Унтан хйш ^ухне сурцӑкпа аш ҫӳҫисем тухма 
тытӑнаҫҫё; ҫав ҫӳҫесем ӳпке мышцисен (хӗрлӗ какайсен) 
ҫӳсисем пулаҫҫё, вӗсене пула ӳпке сывланӑ ^ух 
сарӑлма та пӗркеленме те пултарат. Ҫапла сур^актга 
аш ҫӳҫиеем тухни ӳпке питӗ хытӑ ишӗлме тытӑннине 
пёлтерет.

Т)ахуткӑлӑ ҫын (ӳ сёр ет )..

^нтан тата Кох патаккисем ӳпкери йун пырёсене 
—ҫулӗсейе пӑсса ишме тытӑнаҫҫӗ, ҫав йун тымарӗсем 
пӑсӑлеан, сурракпа пӗрле йун та тухма тытӑнат. Ҫапла 
йунйн аслӑрах ҫулӗсем пасӑлнй пулсан — йун |арӑнми 
шавласа- йухса тухма пултарат, ҫавӑнпа етем те хӑ- 
вартрах вилсе кайма иултара'1'.

Кох патаккисем тата мимме, нервсене хӑйсен 
йаТ)ӗпе пӑсса пӑрахаҫҫӗ, ҫаванпа 'цахуткӑла етем ^ас 
ҫиленекен, цас кӑмӑла хуҫакан ҫЬш йевӗрлӗ пулса тӑра^.

Цир малалла тӑсӑлнӑҫем малта асӑннӑ ‘тӗмесем 
нумаиланаҫҫӗ, тӗвӗленсе пӗрле пуҫтарйнаҫҫӗ. Етем 
сур^йкпа тапӑртеӑланнӑ ӳпкине куллен кун нумайрах



сурса калара!. Ҫапла майпа ӳпкере пушӑ вырӑнеем, 
пуша шатӑксем пулса тараҫҫӗ.

Ҫак вахӑтра етем вёриленее-шӑнса аптӑра!. Ҫӗрле 
йна спвӗ тар йӑлахтара!, какӑрпа айак г§икни асап- 
лантара!, унтан ^ӗре тулӑксар сиксе канлёх памаст. 

 ̂слӗк ҫин^ен калама та кирлӗ мар: вал тргрлӗ ҫынна 
кашни минутра тарӑхтара!.н

'^ирлё ҫын ӗҫ те ӗҫ- 
леймест, ура ҫин^е те 
ҫӳреме пултарайми пула!'. 
Вӑл типсе-хӑрса кайса, 
выран^ҫищ;ё кӑна вырта!: 
вал ^ёрӗлех вилнӗ сын 
йевӗрлӗ пулса тара!, унан 
куҫӗсем таҫта шала анса 
лараҫҫӗ; ӳпке наррланса 
ҫитнипе, вал питӗ йывар- 
ран, питё хавйрттан сыв
ласа вырта!. Унан сыв- 
лахлй ҫыннӑнӗ пекех пит 
сӑмартисем йапкан хӗрлё, 
унтан унан тӑн пуҫё питӗ 
вирлё: ӗҫлет. 'Цахуткаллӑ 
етем р с а х  тан-пуҫа ҫу- 
хатмасарах вилсе кайа!. 
Ҫаплатан пуҫа ҫухатман- 

'Ҫахуткӑиа вилнӗ етем ӳпки. ни |ирлӗ ҫынна ^ИКСӗр
нумай асап кӑтарта!: 

'^ахуткалла етем таса тӑп-пуҫпах хай вилӗмне хайех 
кётсе илнӗ пек илет. Ҫак йенӗпе те ^ахуткӑ пур ытти 
'§ирсен|ен те харуша асаплӑ |ир .

ТуперкуЛ)ОС ^асах ӳпкерен малта 
ТуперкуЛ)ОС. асаннӑ какар-хырам пӳлев|ёкӗ ҫине

куҫа!. Ҫав пӳлев|ёке, ӑслалах ^ӗлхипе, плевра теҫҫӗ, 
плевра р ф н е  „плеврит“теҫҫӗ; плевра ҫине^ ^ахуткӑ, 
куҫсан, ҫак ^ире туперкулфсла плеврит теҫҫӗ. Т)ирлӗ 
ҫын айакран 'рткнипе асаплана! пулсан вал плевра
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та туперкуЛ)ОС йерее, ҫавйрса 
илнине пӗлтерет. Кӑкӑрхыр&м 
пӳлевт;ёкё йе плевра икё си
ле: пёр сийё айак иёр'рюемпе 
ҫыхӑнса тӑра!'. хӑгп ^ухне ҫак 
плевр&н сийӗсен хушшине 
шёвё йапала тулат, вӑл пӳр 
йевӗрлӗ пулат, ҫав&нпа та ҫак 
т;ире пӳрлӗ плеврит теҫҫе.
Ҫак т>ир етемме калама ҫук 
хытӑ ыраттарса асаплантарат.
п Тахуткй та-Пыр ^ахутки. (,ах ’ »ПЕер*ен

типӗ пыр ҫине куҫат. Вйл ӳпке- 
рен тухакан сурз&кпа сиксе 
пыр таврашне сиксе ӳкет. Т)ахуткӑпа 'ррленипе пӗтӗм- 
Вара пыртата, ытларах та пыр пе на^арланса кайнӑ. 
тӗпӗн^е ^ахуткӑ тӗмисемпе
тӗввисем купаланса тйма тытӑнаҫҫё. Малтан етем пыр 
тӗпё к&такланнине ҫеҫ сисет, унтан иыр тӗпӗ ^ёпӗтме 
тытӑнат, пыра киле вӑл сывланӑ цух та, ҫйтнӑ |у х  та. 
калама ҫук хитӑ ыратма тытӑнат. Унтан пыр тӗпе 
суранланса пӗтет, етем сасси ҫухалат. Ҫак ^ирпе етем 
тӑн-пуҫпах, сывлаймасӑр, пӗр тумлам шыв ӗҫеймесӗр 
тарӑхса вилет. Ҫак т;иртен усал, йрсӗр рир урах сахал.

п. .тмя -ьяуитки Пыршйсене Кох патаккисем сур- 
11 рш йа у| ■ ^ӑка ҫ^тна г̂ уХ лекеҫдҫӗ, унтан вёсем
'цахуткйлӑ выЛ)ӑ,х ^ёрлӗх ӑшые йе сӗтне ҫинӗ ^ух лекеҫҫё. 
Пырша ҫав патаксем илешсе вырӑнаҫсан пыргпйра та 
тахуткӑ темнеем, суранӗсем пулса тӑраҫҫё. Ҫапла гр р -  
лесен етем питӗ ыратнипе асапланат. Ҫав сурансем 
аслӑлансап, етемӗн хыҫалти ҫулёпе йун тухма тытӑнат.

т  Тире ^ахуткӑ Кох патаккисем пёр-
ир 'ьахутки. п ^ р  Сурана лексен йерет. Хйш :§ухне

ҫав патаксем шалтп йунран ҫийелле тир ҫине тухса 
ӗррм е тытӑнаҫҫё. Тир ҫи н р  тӗмесемпе сурансем тухса

12 / и
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лараҫҫӗ; ҫав сурансем йаланах пит ҫине, сӑмса тав- 
рашне тухаҫҫӗ; унтан, пыра-киле, пите ҫаварса илсе, 
май ҫине те анаҫҫӗ. Ҫак г§ир темиҫе ҫул тйршёпе 
пырагГ, вӑл етем сӑнне-питне усал каййк-ркак пптӗ 
йевӗрлӗ тйват, ҫавӑнпа ӑна вырӑссем вол^енок тесе 
йат панӑ; «волценок» тени «кашкӑр ҫури» тени пулат.

_ „ Ҫакна халйх хушшин^е «пуҫ мим-
^ахутка пуҫ ми Хӑ,паланни» теҫҫӗ. Ҫак т)ире те
мимми вите- ^ а с а х  ]^ох патаккисем туса хураҫҫӗ.
месене хапал- ҫ ав патаксем мимӗсене хупласа тӑра-

лантарни. ^ан вит^мсем ҫИН|е  ёрт^еме тытӑнаҫҫӗ.
Ку |ирпе т;асах ат;асем |ирлесе вилеҫҫӗ. Ҫак 'ррпе 
аптӑранӑ а;§а малтан сӗлкӗгаленет, унтан пуҫ ыратнипе

хӑснипе аптӑра'Г. Пыра-

НаШ ран ҫамрйкрах атасен иулат.
Ҫурйм гпӑмми луперку^оспа * >  У'рпе Цирлесен Кох 
§ирленипе— курпун сиксе патаккисем шам-шакка ҫисе

тухнӑ. ишсе пӗтереҫҫӗ; шам-шак
ҫӗрнӗ г[;ух пулакан пур усал 

йун-пӳрё, нихйҫаы питӗрёнми суран туса, тулалла 
Йухса тӑраТ. Х ӑ ш ' ^ухне ҫав суран шатйкё витӗр 
нзймӑ татйкёсем те тухса ӳкеҫҫӗ. Ҫак т;ирпе ^ирленё 
<‘теме хйш ^ухне асат хуҫаг1', хаш ^ухне ҫав етем 
уксах |ӑлах пулса тӑра')г.



Шелесӑсен ' Шелесагҫм теге ут пӳре тёрлӗ
ъахутки иуранйҫра кирле сеткёнсе туеа кӑла- 

ракан оркйнсене калаҫҫӗ; ҫапла, ҫӑварта 
еёлӗке кӑларакан шелесӑсем пур, хырӑмлӑхра ҫинӗ 
апаеа пӗҫерсе кӑлармалли сёткен кйларакан шелесӑ- 
сем пур. Ҫав шелеейсен^еы ^ахуткй ытларах май 
шелесисене йерет: вара майра аҫтархап мӑйӑре пек 
йе ҫймарта пек пысӑк шыҫӑ пулса тӑрат: ҫак шыҫӑ 
хӑш ^ухне шата'Г те, темиҫе ҫул тӑршӗпе пӗр ^арӑн- 
ми йухса ҫуре.т Ҫак гр р  йевёрлех агцатт еолотухӑ 
йатлӑ г!]ир^пулат; ёлёк еолотуха уйрал! гртр вырӑнне 
хиеепленё, халё еолотуха тӳрех «туперку.^ое |ирё» 
теҫҫё.

А х а х »т  и Ь‘о х  патаккисем а^ана йерсе хаш
5 ® ’ 'цухне унӑн пӗтём ӳтпёвё тйрӑх сала-

наҫҫӗ те, ӑна пётӗмпех]аптӑратса, аеаплантарса пӗте- 
реҫҫё. Ҫакӑн пек ат;а на^ар ӳеет, вӑл 10— 13 ҫула 
ҫитсен те 7—8 ҫулхи ат,а йевӗрлё кӑна пулат. Ҫак 
а |а  зернен пула!’, унӑн шӑмми-шакки ҫинҫе пула!’, 
унйн кӑкйрӗ шала кӗрее тара!" вӑл нат,ар ҫнйет, т,ас 
ывӑна!’, ^ае^нзйна!’. Вйл зупса ҫӳреме, выл,ама йурат-
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мает, вал пӗр вырӑнта ларма, вёренекен а^а пулсан— 
кёнеке ҫин^е ларма йуратат. Ҫакӑн а-цасем пуҫ мимми 
витӗмӗсем хйналаннипе, вилеҫҫё, хӑш т^ухне вёсем 
пайтах пурйнса ӳпке ^ахуткипе аптӑраса вилеҫҫӗ.

Ҫапла ёнтӗ |ахуткй етемён пёр ӳтпӳне те шел- 
лемест, вйл вата ҫынна та, ҫамрйк ат;ана та сиксе 
йерсе асаплантарҫа пӗтерет.

V. Етем ӳтпӗвё Кох патаккисемпе йепле кёрешет.

- „ Пирён ӳтпӳ рххуткӑпа тёрлё
Утпу пох патак- мелпе кӗрешет. Т)И малтан вал Кох 
кисене шала датаккисене шала кёме ррат. Сывлаш 
кеме "барат. ӳпкене ҫитицен малтан самса, ҫйтлйх

(глотка), пыр тёпе, тнпё пыр, унтан пронхӑсем витёр 
иртмелле. Ҫак оркансем пурте йалан наймакала сёле- 
кепе витёнсе тӑраҫҫӗ. Ҫакна пула пур сывлашри тусан 
тавраш ӳпке патне ҫити^ен ҫав нӑймака ҫумне ҫып- 
ҫӑнса ларат. Унтан ҫак оркӑнсем ҫине вак ҫам пӗртрт- 
еен хушшине мён те пулин ларсан—вӗсем ана, сик- 
келесе, кайалла хаваласа калараҫҫӗ. Унтаы тата сйм- 
сана нумай тусан кӗрсен тусана етем а^ахуласа каларса 
ывйтаВ ҫав туеан ӳпке пронхисем патне ҫитсен, ӑна 
етем ӳсӗрсе кӑларса ыватма тӑрӑшат. Ҫапла ӳтпӳ 
малтан тусанпа пӗрле Кох натаккисене ӳпкене кӳртсе 
вырйнаҫтарас мар тесе кёрешет.

- „ Кох патаккисемпе вёсем кйларакан
*1п1 шала наркймйшла йапалана т,и малтан йун хй- 
кене Кох цех цӗтерме тӑрйшат. Вӗсене пётерме 

патаккисене ЙуНра Тӗрлё сёткенсем, тӗрлӗ кпслотӑсем 
петерме^та -  Й е в б р Л б  йапаласем нур; ҫав сӗткенсем 

раш ат. вййлй пулсан, вёсем усал микропсене 
пӗҫерсб ирӗлтерсе салатаҫҫӗ; унтан ҫав сӗткенсент,ен 
хйшӗсем нпкропсене- ҫилёмпе ҫынйҫтарнй пек пёр- 
пӗрпн ҫумне ҫыпйҫтарса кумкалатаҫҫё те, вӗсене спк- 
келеймн туса хураҫҫӗ. Ант,ах етемме ҫав сийен мик
ропсем пусмӑрлассин^ен йунӑи шурй ҫавракисем кйна
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шан^йкла хӳтлёх параҫ-ҫӗ. Ҫак ҫаврашкасем йуна пӗр- 
те-пӗр сийенлӗ йапала кёрсенех ун патне мӗлйун- 
шарӑн пуҫтарӑнаҫҫе те, ӑна пӗтересшӗы тапӑнаҫҫӗ. 
Микропсем те йунан шура ҫавракисене царанас мар 
тесе хирӗҫ хытӑ тавлашаҫҫӗ, ҫапла вӗсем ҫаврашкасем 
ҫине. наркамаш пек йапала кӑларса пӑрахаҫҫӗ, ҫак йа- 
палана пула нумайӗшӗ ҫаврашкасем вилсе пӗтеҫҫӗ 
Ҫапла ӳт ӑш ӗнр  микропсемпе ҫаврашкасем ҫарпа ҫар 
ҫапаҫна пек ҫапӑҫаҫҫӗ. ^ахутка пӳрӗн пӗр тумламне 
микроекоппа пӑхсан, вал пётёмпех вилнӗ Кох патак- 
кисемпе йунан шура ҫавракисенрн пулни палла; ҫав пӳр 
пӗрпӗринпе ҫапаҫса вилнӗ патаксемпе ҫаврашкасенрн 
пулнӑ. А н р х  Кох патаккине 'дасах пӗтерме канеӗр: 
малта та асӑнсаттамӑр: вӑл ҫулӑ-авасла витӗм ай ӗн р  
пытанса тӑрат, ҫавӑнпа унӑн ӳтне йунан шура ҫавра- 
кисем ^асах суранласа сийен тӑваймаҫҫӗ. Ҫав вӑ- 
хӑтрах, усал |ӗрлӗх, шан^ӑкла хӳтлӗх айӗн^е тарса, 
йалан наркамаш каларат, ҫав наркӑмапгоа йун ҫав- 
рашкисене вёлернӗҫем вӗлерсе пыра!\ Ҫакна хирӗҫ 
йун ҫаврашкисем ҫапла кёрешеҫҫӗ: вёсем р  малтан 
Кох натаккине вал пасса вёлернӗ ртлӗхсене йӗри- 
тавра ҫаварса сан^арласа илеҫҫё, унтан ҫаканта йӗрп- 
тавра вал пек туса хыта та тӗреклӗ те ртлӗхсем  ту
са хываҫҫӗ; йулаш кинрн—ҫак хытӑ стенала ртлӗхсем  
ӗр^есе тёмеленсе тӑташланаҫҫӗ те, микропа тухмалла 
мар хупса питӗрсе лартаҫҫё. Ҫак тӗме ҫине кайран 
йунран исвӗҫ ларса тулат те, вӑл вара пӗтӗмпех т;ул- 
ланса кайат. Ҫапла питӗ г§ейе мелпе йун хайех ^а- 
хутка ррлӗхӗсене пӗтерет. Нихӑҫан рхуткӑпа р р -  
лемен ҫыныан ӳпкинр те, вӑл вилсен, ҫапла рлл ан - 
на тӗвӗсем тупӑнаҫҫӗ; ҫав тӗвӗсем ҫак етемме те ца- 
хутка йернӗ пулнине, анцах, вал сисмен ҫӗртенех- 
йун ҫаврашкисем тарӑшнипе сывалнине пӗлтереҫҫӗ; 
вилнӗ ҫынсен ӳпкисене касса пахсан-кашни ҫын $а- 
хуткӑпа р р л есе  пӑхни паллӑ, кашни етем аш ӗн р  
туперкул,ос пулни йе пурри паллӑ. Ащ;ах ҫапах та, 
кашни етем рхуткапа вилмест; вал етемён ӳт пӗвӗ 
хайех хайӗн вайё-хавалӗпе р р е  паранманинрн килет.
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1]ахутка микропёсем те ытти тщр.ҫен микропёсем те 
Ӳсетйрансем (йываҫ-курӑксем) йевӗрдӗ: кидёшӳлӗ вы- 
рӑнта вӗсем лаййх ӳсеҫҫӗ, хаварт хунаҫҫӗ, килӗшӳсӗр 
вырӑнта н ар р  ӗр'§еҫҫӗ, хӑш ^ухне пант^ахса та ла- 
раҫҫӗ. Сывлахлӑ етем йунӗ паттар: унӑн сӗткенӗеем 
вирлӗ ӗҫлеҫҫӗ, йун ҫаврашкисем те вӑйла ёҫлеҫҫё, 
ҫавӑнца та ҫак йун Кох патаккисене паранмает. 
Ант;ах етемӗн сывлӑхӗ н а р р  пулсан унан йунё те 
нат}ар, йун ҫаврашкисем те сахал та имшерке те пу- 
лаҫҫӗ, ҫаванпа ҫак ӳтпӳ Кох патаккисемпе питӗ йы- 
варран ҫеҫ кӗрешет. Хӑш ^ухне Кох патаккисем 
вайсӑр имшерке ӳтпӗве р с а х  ҫёнтерсе па^аркаса 
пӑрахаҫҫӗ, ҫакан пек ^ире епир хаварт пыракаы |а -  
хутка тетпёр. Хаш ^ухне етем ^ахуткӑпа (ана парӑн- 
масар) питӗ варахан кӗрешет: вахӑ^ӗпе ун йунӗн^е 
Кох патаккисем ҫӗнтерсе пыма тытанаҫҫӗ те, вӑл 
аптарат, ӗҫлеме парахат, выртса тарат, унтан вӑха^ӗпе 
йун ҫаврашкисем Кох патаккисене пусса ҫӗнтерсе 
пыраҫҫӗ. ҫак вахатра |ирлё ҫын каллех ҫӳреме 
тытӑнат. Хаш ’§ухне етем ҫапла вуншар ҫул тӑршӗпе 
^ирлет: йулашкин^ен вал, йе, т;ире пӗтӗмпех иаранса, 
вилет, йе т)ире ҫӗнтерсе, сывалат. Вал ҫадла 
варахан ^ирлесе сывалсан ун ӳпкисем тёвӗленсе 
'},улланса пӗтеҫҫӗ: г§ир пёр ^арансан, етем ӳпкин ҫит̂ - 
'§ӗмӗш пайӗ зулланмасӑр йулсан та 'рп ер  сывласа 
пуранма пултарат.

^улланӑ тӗвӗсем айне лекнӗ Кох патаккисем 
^асах вилеҫҫӗ, хаш ^ухне вёсем вуншар ҫул ^ӗрё 
пуранаҫҫӗ; етем мӗнпе те пулин 'цирлесен-тёвӗ ҫем- 
ҫелет, исвӗҫ ирӗлсе иӗтет, вара тытканра ларакан 
патак ирӗке сиксе тухат те, вайсарлайнӑ йунра ӗр^е- 
се хунама тытӑнат.

Ҫапла ёнтӗ т;ахутка йе паранасси йе ӑна ҫёнте- 
ресси пӗтёмпех етем ӳтпӗвӗн^ен хӑйӗнрн ҫеҫ килет, 
ӳтпӳ паттӑр пулсан, вӑл йернӗ рх у тка  паранмасВ 
ӑпа ҫёнтерет; ӳтпӳ вайсар пулсан. вал ирӗксёрех ^ире- 
паханса вилет.
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VI. "^ахуткӑ на^ар пурӑнӑҫа пула йепле сарӑлат.
м гКахуткй ти малтан апат натар
Наъар апат. ° А - *3 р ҫинипе йерсе етеме ҫентерет. Апата

ҫителӗклӗ ҫимесен, ҫийекен апат наг§ар пулсан—етем 
йунё вайсарланат, шура ҫаврашкасем сахалланаҫҫӗ, 
имшеркеленеҫҫё, ӳпке ^итлёхёсем те, выҫӑхнипе, 
вӑйран кайаҫҫӗ, ҫавӑлпа вёсем Кох патаккисене хирёҫ 
тӑраймаҫҫӗ.

„ Етемме, лайӑх апат пекех, таса,
а^ар кил- кислоротпа пуйан сывлаш кирлӗ. Пӗр 

' пӳлӗмре йе пӗт^ӗкҫӗ пӳртре нумай етем
хёсӗнсе пурапат пулсан—ҫав ҫынсем таса сывлӑшпа 
сывлаймаҫҫё, вёсем сывлӑха сийенлӗ пасӑк сывлӑшпа 
кана сывлаҫҫӗ. Унтан ҫав нулём йе пӳрт тёттём пул
сан, унта хӗвел ҫутти кёмест пулсан, тата, йулашкнн- 
п}ен, вӑл пӳрт нӳрлӗ пулсан—ҫав сывлӑш нимёне 
йурахсар пулса тӑра!1. Ҫак сывлӑш ӳпкене сийенлесе 
ӑна хайех пӑсат. Сакӑн пек тӗттӗм, нӳрлё, нумай етем 
пурӑннппе тасамар пӳртре Кох патаккисем вилмеҫҫӗ, 
вёсем, етем ӑшне кӗрсе выранаҫассине кӗтсе, пыл^ӑк 
тусан хушшин^е выртаҫҫӗ. Ҫакӑн пек пуртре иурӑ- 
накан етем шуралса, сархайса кайа!', а^а-пӑ^а тавраш 
н арр  ӳсет, вара т,ахутка йерсе пӗтет. Ҫак йенӗпе 
касармӑсем, ытти пӗрлешсе нумап етем пуранакан 
пӳлӗмсем сывлахшӑн нптё сийенлӗ.
л ~ - Ытлашши йывӑр, канӗҫсӗр, вара-

' х х  " хан пыракан, унтан—сывлӑха сийенлӗ иенле ес. - 1 ХУу еҫ—ҫынна вӑиран-халран иани калама-
сӑр та паллӑ. Ҫак ёҫ ана пат;а ҫӗрте, сывлӑш тавар 
Ҫӗрте, унтан ҫёрле ҫывармасар ёҫлесен иитё сийенлӗ. 
Хрест^ен сывлӑхне тырӑ ёҫӗ вӑхатӗн^е варахан 
та йывӑр та ӗҫлесе, нумай тусан ҫатса, хӗллехи 
ӗҫре шӑнса пасӑлса ҫухатаЕ Еҫпе ытларах та сывлаха 
ёҫхалахӗ ҫухата'11; ҫапла, т,ахуткӑпа ҫёвӗҫёсем йалан 
па^ӑ та сывлӑш тавар ҫӗрте пӗкӗрёлсе ларнипе, пиру с 
тултаракансем — тапак тусанне ҫӑтнипе, слесарсем-



такареем—пӑхӑр, хурҫӑ, тимӗр тусанӗпе сывланине. 
|у л  йе кӑмрӑк к&ларакансем-ватакансем—^улпа кӑмрак 
тусанне ҫӑтниие—питӗ 'ҫасах '§ахуткапа аеапланса 
вилеҫҫӗ. .
Р ~ Ерех хырӑмлӑхран йуна куҫса
ьрех еҫу, тапак п^т^м уХПӗве пасаР, пур сыва "ртлсх-

ТУРТУ сене ҫисе вайсарлатат. Ерех нумай 
ӗҫекен];, етемӗн аш кркӗ пӑсӑлаЕ хырӑмлӑхпа пыршӑ- 
сем апата лайах пёҫерейми пулаҫҫе. ҫаванпа унан йунё 
нацарланаЕ Унтан ерех ӗҫекен етемён а^и-па^и вайеӑр 
пулат, ҫаванпа р с а х  рхутка  йерет. Тапакра та питё 
сийенлӗ наркамаш пур, ана никотин теҫҫе, ҫак нар- 
кӑмаш та пётӗм ӳтпӗве саланса пётӗм йуна, пур 
оркӑнсемпе пур 'ртлёхсене вайсарлатат. Унтан тапак 
тӗтӗмӗ самсана, пыр тӗпне, пыра, ӳпке пронхисене 
пӑсау вӗсене сывлаша тасатакан сӗткенсем ҫителӗк- 
лӗ каларма ^арат.
У „ о „  ̂ Хуйха-суйхӑ пулсан—ҫын апат
хуиха-суиха, ҫИМИ Пу Лах? канӗҫсӗр ҫывӑрау кунёы-

ҫӗрӗн хайне хӑй шухашласа, хӑй пуҫне хайех ҫаварса 
пӑшарханат, ҫунат. Ҫапла йывар хуйхӑпа вайран кайна 
етем хаш г§ухне рхутка  йерсе вилет. Хуйхӑ-суйхапа 
§ахутка йернӗ ҫын т,иртен сахал уралат, мёншӗн тесен 
хуйха пула вӑл ^ӗрӗлме те хыта тӑрӑшмасЕ
У „ Т]ахуткапа етем т,асах ытти :§ир-
урах ^ирсемпе семпе асапланса вайран кайеан г§ирлет, 

ваисарланни. ҫапла етем ^асах ӳпке хӑпаланна
(воспаление) хыҫҫӑн, вӑйла сунас хыҫҫӑн, ма^ари 
йатлӑ сивӗ т;ир хыҫҫӑн. сифилис хыҫҫӑн, сахар т;ирӗ 
хыҫҫан ^ахутка йарсе вилет. Ат^а-пӑ^а $асах хӗрлӗхен йе 
хӑстарса ӳстерекен цир (коклюш) хыҫҫӑн цахутка йерет.
. Тшрлӗ-тёрлё ата-амаран, ерех
Дъяпянях кяи-А°ан нумай ӗҫекен а|а-амаран н а р р  пурӑнса
саР ҪУРа л с а  иртерекен аҫа-амаран имшерке арсем  

ҫуралаҫҫӗ. Ҫапла ҫурална ^ухнех вӑй- 
сӑр имшерке аг§асем ӳснӗ-ӳсменех 'ҫахутка йёрсе вилме 
нултараҫҫё.



Вӑвсӑсемпе Халах нУРана?ён1)е иулакан ҫак
в ы с л ӑ х  хайар усалсем пӗтӗм халйх пурйнӑҫне

пйсса парахаҫҫӗ, халйха ҫука йертеҫҫӗ, 
ҫав вӑхӑтрах вӑрҫӑ вӑхӑтён^е мёлйуншар етемсем 
касармӑсен^е, пахутсен^е, акупсен^е асапланса пура- 
наҫҫӗ. Ҫакӑн иек хӑруша саманара |ахуткӑ пӗтӗм 
тӗнт;ене тенӗ пек сарӑлат* хисепсёр нумай етеме хирсе 
парахат.

Ъахуткӑ хура ,  Ҫ“ ла 6вт6 захутка  “ Л * -
халӑхӑн ӗмӗв ҫа лула кана е1УБесе пыРат- На'§аР 
ылхавлӑ тӑш- пУРанӑҪ ӗҫхалӑхӗпе хрес^ене, пур хура 

н„ »  халӑха капитал туласа таитаса пуран-МоНб ■ \я ^нин^ен килет. Мул ҫаратнипе еҫлекен- 
сем путвалсен^е хӗсӗнсе пурӑнаҫҫӗ, наг§ар апат ҫийеҫҫӗ, 
ҫука йернӗ етемсем ирӗксӗрех тӗттём пулаҫҫӗ, ҫавӑнпа 
тасамар пурӑнаҫҫё, йышара туперкул,ослй ҫын пулсан 

у та унпа пӗр еавӑт-сапаран ҫийеҫҫӗ, пӗр выран ҫинце 
ҫывӑраҫҫӗ, ҫапла |иртен сыхланмасӑр ӑна пӗр-пӗрне 
йертеҫҫӗ. Ҫапла на|ар пуранакан сын хуйха-суйха 
йерет, 'купа пусарас камӑлпа ерех ӗҫме тапратат, 
ҫапла вӑл хай сывлӑхне хӑйех ҫийет. Иулашкин^ен 
ёҫхалӑхӗпе хрес^ене ирӗксӗр вӑрҫӑ таврашне хавала- 
са кайса асаплантараҫҫе. Ҫаваниа та, пурӑнӑҫра мул 
хуҫа пулас пулсан—|ахуткӑ нихӑҫан та |акас ҫук, 
пӗтес ҫук. ^ахутка ёҫхалӑхӗ пуранӑҫӑн хуҫи хӑй пулеа 
тӑрсан ҫеҫ |арма пултарӗ. Ҫав г§ахуткӑ саХаланасси, 
т,акасси, г§арӑнасси ӗҫ халӑхӗ хӑй пурӑнаҫне хай аллине 
илсе ӑна лайӑхлатассин^ен килет.

Ъ яхуткй  хяпрп- 1 6  ? у л  к а л а  П и т ӗ Р т о  халиР Т)и Р ё

пе тар Ъирӗн- в4йла н у л *  Ҫ8В З ирп(' “ 8" пурВ 
тр и  хяпушӑ (М1? 5 и и н  Ҫьш  в и л Т>е > ҫ;ш  в а х ӑ т Р а х  
3 ■ стемсем сисмен ҫӗртенех ^ахуткӑпа

Питёртс вунпӗр пин ҫын вилнӗ. 4 ҫул кайа Раҫҫейрв 
тар г|)ирё питё усалланса сарӑлцё. нумай ҫынна пётер^ӗ; 
ан|ах, шутласа каларнӑ тарах, ҫак ҫулсен|е то тупер- 
кул,оспатар 'ррӗпе вилнё ҫынеенрн рхуткӑпа ну- 
майрах етем вщшӗ. Иртнё варҫа 4 ҫул н ы р ; вйрҫӑра
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Раҫҫей етеммисент,ен 1./00.000 ҫын виднӗ; ан рх , ҫан 
сулсен^ех, ^ахуткӑпа 2 мӗлйун ҫын вилнё. ^ахуткӑ 
йаланах 'ри вӑй-пптти ҫынсене, 15—40 ҫулхи ҫынсене 
версе йӑваытара!’. ^ахуткӑ ^асах |и  маттур етемсене: 
паллӑ ҫыруҫйсене, йслйлйхҫӑсене, политиккй йенӗпе 
г|;аплӑ ҫынсене те персе ■ ӳкерет. Тендере ҫуллен |а -  
хуткйпа 3 мӗлйун ҫын вилет, Раҫҫейре 500 пин ҫыи 
вилет. Тендере сахал ҫемйе рхуткй сийенне курмасйр 
иртерет. г[]ахутка пула ҫӗр ҫин^е хисепсӗр нумай
куҫҫулли тӑкӑнат. Ана пула етем хисепсёр нумай
асап кура!'. Ҫавӑнпа 'ҫахуткй ӗҫхалйхёпе хура халӑхӑн 
калама сук ирсёр, калама ҫук хайар тӑшманё пулса 
тйрат.

VII Т)ахуткӑпа йепле кёрешмелле.
т Тире пётерес тесен, ти малтан—
пире сыхлан- * 0 - х х - т■* н - вал ан иертер, тесе тарашас пула4. Тирнипе петерес г г ?  г  л а 1

! н тен малтан сыхланса тани тирне-терпеП \ й II О Т    9У X (/ X
1 ' ^йнтан кёрешни пула1!. Пирён Раҫҫейре

йаланах тар т,про пӗтмест, вӑхӑ^ёпе вал томен пек
вӑйлаланса кайат. Ҫак грир пыйтй урлӑ сиксе пёр
ҫынран тепёр ҫынна йерет. Таса пурӑнакан халӑхсен 
хушшин^е: Керманире, Анклире, Америккӑра пыйтӑ 
тавраш ҫук та, тар ’р р ё  тс ҫук, ҫавӑнна унтп тухтӑрсем 
те тар |ирне ӗмӗрне курмасар иртереҫҫӗ, ун ҫин|ен 
кёнеке тарӑх кӑна нёлеҫҫё. Ҫапла ёнтё, тар ^ирӗпе 
кӗрешес тесен халйха ҫутйлатмалла, таса пурйнма 
хйнйхтармалла; ҫапла таса пурйнма йна мун^а, супйн,, 
ҫителӗклӗ те таса та кӗпе-йӗм кирлӗ.

40 ҫул кайа Мӳнхон йатлӑ нимёҫ хулин^е халӑх 
ӑша антйратакан тар ^ирӗпе аптйраса пурйннӑ. Ҫав т,ир 
халйх лат>ака шывне ӗҫсе нурӑшшпе ёрт^есе тйнй. 
Ҫавна пёлсе ҫитсен — Мӳнхена шыва вотопровот урлӑ 
айакран кӳме тытӑннӑ, халйх ҫав айакри таса шывпа 
пурӑнма тытйнсан, ҫак 'р р  иӑ^ах ҫухалнӑ.

Сивё т;ирне нёр ҫынран тепёр ҫынна вйрӑмтуна 
йертет; вйрймтуна хййён ҫймартине ла^ака таврашнс



хурса ӗрзет, еавӑнпа таврари сивӗ цире иӗтерес тесен, 
г|,и малтан ҫав лат,ака таврашне типётсе пётерес пула!-.

т « ^ахуткӑ ан йертӗр тесен—таса
дахутк ран Пур£Нас пулагГ. Ҫапла пурйнас тесен- 

сыхланни таса » \  ~ „ӑ V пӳртре тусанпа ҫӳпе тавратпе пулмалла
пур ннине п л- м а р ^  кӗТесент]е нӳрпе кӑвакарса тӑракан 

теРет> вырӑнсем пулмалла мар; урайне йе 
саксене шӑлас пулсан—йӗпетнӗ йапалапа, тусан 
туетармасӑр шӑлас пулаТ; пӳртри сывлйша йе т;ӳре|е 
йе алак уҫса т;асах тасатас пула!; |ире ҫимӗҫ ҫумне 
йертме пултаракан шӑна таврашне пӳртрен хӑвалае 
пула!. Кил-ҫурт таврашён^е пӑх-шйка айакка леҫсе 
тӑрас пула!1. Кашни ҫын апат ҫиме ларнӑ т;ух аллиеене 
ҫуса лармалла. Ытларах та рирлё ҫыннйн трфне сарас 
мар тесе сыхланса пуранмалла: йыа урайне йе ҫӗре 
сурма йурамас!, вӑл шыв тултарнӑ савӑт-сапа ҫине 
сурмалла, ҫак савйт-сапари сур^йка ҫӗр ҫине тйкма 
йурамас!, ӑна вута пӑрахса ҫунтармалла; ҫапла, сур- 
|ӑкпа Кох патаккисем ан еалант)йр тесен, урамра та 
йҫта килнӗ унта сурмалла мар, ҫавӑнна пысӑк хула- 
сен^е ^алӗ урамсент,е сурмалли савйт-сапа лартаҫҫё. 
г[]ирлӗ ҫыннйн уйрйм крава!, уйрӑм ҫимелли савйт-сапа. 
уйрӑм алшӑлли пулмалла, унӑы кепе-йёмне те уйрйм 
ҫумалла. Т)ирлӗ сын урйх тӗле куҫсан йе вилсен — 
вӑл тыткаланй йапаласене пурнете карпулкй пек усала 
нётерекен йаггалапа ҫумалла. Ытларах та ҫамрйк 
ат;асене '§ахуткйран хытй сыхламалла: вӗсене урайён^е 
упаленме памалла мар, питрен йе тутаран рутттума 
памалла мар, вӗретмен сӗт ҫиме памалла мар. г.§ахут- 
кӑран сыхланас тесен пирӗн |ирлӗ вьырйх-цёрлӗх ашне. 
ҫуне, сӗт-турӑхне ҫимелле мар.

Унтан, ^иртен т;ӑнтан сыхланас тесен—пӳрте 
те пётӗм кил-ҫурта та йӗркелӗ туса тытас пула!. 
Пӳрт ҫутӑ пулмалла, унйн кантйкӗсем пыс&к та ике 
хутлй та пулмалла, кантаксенре сывлӑш ҫӳремеллп 
тӗнӗсем пулмалла; пӳрте кпрек хйҫан та хӗвӗле хпрӗҫ 
лартма тйрйшас пула!; пӳртре кйна мар, пётём кпл-



уурт таврашён^е йалан тап-таса пулмалла, урамсеи'це 
те йалан таса пулмалла. Кил-ҫурт ӑшён^е те, унӑн 
йӗритавра та, урамсен^е та йешёл йывйҫсем лартса 
ӳстерес пулат. Етем хйй пурйнакан йӑвана таса илемлё 
сат йевёрлё тума тӑрйшмалла. Унтан пӳртсене пысйкрах, 
пурйнма прёкрех тума тйрйшас пулат. Ҫак йенёпе 
хула ҫынни,—ытларах та, ӗехалӑхё—тйвйрланса хё- 
сӗнсе пурйнат. Ҫавйнпа канаш прёкё халӗ ӗҫлекенсем 
ваади ҫӗнӗрен сат йевёрлё хуласем тума тйрйшат: 
ҫав хуласен^е-сатсен'це каганп ҫурт йешёл йывйҫсем 
хушпшн^е лармалла.

т ~ Тйваш хрестенёсем сывлйха йа-
пахуткаван 0 - -  *х" ланах тухласа еҫлемесер пӑсаҫҫе.

сыхланни-е,е ҫ апла в'ӗсем малтан т^ухламасйр ыт-
ё ^ е 8 Л| Са лашшп йывйр ҫӗклесе пӑсйлаҫҫӗ, ӗҫ

’Л НИне п л вйхйтён'це тарланй хыҫҫйн спвё йапала
терет. §ҫСе дйсӑлаҫҫё. Унтан ^йвагасем а'ра-

пйрна ҫитӗниту§енех йывйр ёҫ ёҫлеттерсе хуҫаҫҫё. 
Пирён хрес'цен сывлйха сывй |ухне пёрте асйрхамаст, 
йна нпме тйман йапала вырйнне тйкаклат; ҫапла сыв
лйха пёрте асйрхаманнп ытла та хёрарймсен^ен. паллй: 
ппрён йывйр хёрарймсем ^асах ӗҫре а р н а  ййран ҫпне 
ҫуратса пйрахпцен ҫӳреҫҫӗ. Ант)ах, сывлйха пёр 
пйссан, йна тӳрлетессп питё йывйр: сывлйхран таййлнй 
сынна г§ахуткй тавратпё хыҫран кйна сыхласа ҫӳрет. 
Мелпе т^ухласа ӗҫлеме хйнйхни ытларах та хапрйк- 
савӑт ӗҫӗпе йе ӑсталйхпа пурйнакан ҫынсемщён кпрлё. 
Ҫапла мелпе т;ухласа ӗҫлесен, нумай курас сийенрен 
хйтӑлма пулат. Мускав кёпёрнпн^е авалран алйстисем 
(алй йстпсем) ҫемҫе шлепкесем туса пурйнаҫҫӗ, Ҫав 
пйтепкесене вёсем ҫйма рту!па ҫемҫетсе тунй. Елёк 
ҫак алйстисем рту! йадёпе пйсйлса питё вилсе пётнё, 
Кайарахпа пёр тухтйр Хрантспйе кайса унта шлеп- 
кесене рту!сӑр тумалли мелпе паллашнй та ҫав меле 
алйстпсене кйтартса панй; халӗ, ҫак меле пула, алйс- 
тпсем сывлйхпа пёр аптӑрамаҫҫё. Халё, ӗҫлекенсен 
сывлйхне сийен ан пултйр тесе, хапрйксен^е тусана 
туртса-ёмсе тйракан уйрйм мапшпйсем пур, унтан
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сывлӑша йалан ҫӗнетсе тасатса тӑракан машинӑсем 
пур. Канаш ирӗкӗ йывӑр йе сийенлӗ ӗҫе ӗҫлекенсене 
сахалтарах ӗҫлетерме тӑрӑлпа!, ҫавӑн пек ӗҫе а^асемпе 
хёрар&мсене' ӗҫлеме памаст. Еҫлекенсен сывл&хне 
асархаса канаш ирӗкӗ ӗҫлекене талӑкра сакӑр сехетрен 
ытла ёҫлеме памаст.

^йвашсем хушшин^е ӑсталӑхлӑ ёҫсепцен ^йпта 
ҫапни сывлӑха питё сийенлё ёҫ, ҫавӑнпа ^ӑптаҫӑсем 
хушшинг5 е ^ахуткӑпа |ирлекен етем нумай. 4]ӑпта 
тусанӗ, нӳрӗ, ш&рши—сывлӑша—кйкӑра питӗрет, ҫа- 
вӑнпа ӑна пурӑнакан пӳртре ҫапас ййлана пӑрахас 
пула!, ӑна уйрйм лаҫсен^е, уйрйм мастерскуйсен^о 
кйна ҫапма хйнйхас пула!.

т Й Хӗрарймйн йывйр ҫын пулсанах
дахутк ран П у Л а е  а ™а  сывлйхёшён тӑрӑшса сых-

аъапа амана л * гл „ 1 „ ..-* , ланса пурӑнмалла. Савйнпа тнйн иывар
сыхлас пулат. ^  0 ҫлемелле мар? аван апат ҫимелле,
гцир-Т)ӗртен сыхланмалла, хййне таса тытмалла, ӗҫкӗ- 
ҫикёре ерех-сйра, тавраш ӗҫмелле мар. Иывар ҫын 
пулнй хӗрарйма ҫемйере пур йент^ен те упраса канӗҫлӗ 
пурӑнма пулйшмалла. Вара тин унйн агр  еывлйхлӑ 
ҫурала!, вара тин вйл ат^ана сывлйхлй та ҫителӗклё 
те сӗтпе ӗмӗртсе ӳстерме пултара!. А^аранах сывлйхлй 
ҫуралнӑ ҫын ҫеҫ пурйнйҫра сывлйхлй пулма пул-' 
тара!. А^а-пӑ^а сывлӑхпа ^ер^ен пула!, ӑна ^ир-^ӗр 
^ае йерет, рхуткй та т;ас йёрет. Ҫавйнпа а^а-пй^ана 
питӗ пӑхса, таса тытса ӳстермелле. Унтан а^ана сыв- 
лӑхпа тёреклӗлентерме, йна ^ир-^ӗрпе кӗрешме хй- 
нйхтармалла, пурйнйҫра пулакан тӗрлӗ усалпа кӗрешме 
хйнйхтармалла. Ҫавйнпа а^ана ҫуралсанах уҫй еывлӑш 
•ҫин^е тулта тытма тйрйшмалла, ӑна ҫӳхе тумпа пу
рйнма, сивӗ шывпа ҫйвйнма хйнйхтарма тйрӑшмалла. 
Хйш аҫа-ама ацасене пптӗ арш ласа ӳетерме тйрйша!: 
вӗсене йшӑ хулйн кппкерен кйлармас!, уҫй сывлйша 
плсе тухмас!, пӳртрп сывлйша ^ӳре^е пе алйк уҫса 
тасатма шикленет. Ҫапла а|аран ат;ап1 ӳснӗ етемсем 
■ҫаеах тӗрлё 'ртрпе т,ирлеҫҫӗ, т,ахутка та йереҫҫӗ.
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Шкулра вӗре- 
некенсене 

^ахуткӑран 
сыхласси.

Ҫанла он те етем т>ахуткй таврашне 
парӑнми сывлйхлй пулассн нумай йе- 
нӗпе вӑл ат;аран йеиле уснинт}ен килет. 
Вёренекен ат,а нумай вӑхйта шкулра 
иртерет. Шкул тӑвӑр, тёттём, тусанлй, 

нӳрие кйвакарнй пулсан—унта сывлйш йурйхсйр на^ар 
пулат. Ҫакӑн пек сывлӑшра кӗнеке ҫин^е пӗкӗрӗлсе 
ларакан аг§асем ^асах т^ахутка йереҫҫӗ. Ҫавйнпа гакул- 
сене пысак ҫутӑ пӳлёмлӗ тӑвае пулат, унта йалан 
типё, таса сывлӑш пулмалла тйвас пула!’. Атасене

У ҫӑ  сывлӑшра выфаҫҫӗ.

вереннё 'оух т,асах ту л а выл,ама илсе тухас пулат. 
Унтан т;асах вёрентме те а^асене уҫй сывлйша 
плсе тухса вёрентес пула!': вёсене карташне, сата, 
хире, вӑрмана илсе тухса та вёрентме пулат. Ҫапла 
уҫ-й сывлйша плсе тухса ареене хёлле те вёрентме 
пула!’. А рсем  ан ывйн^йр тесе, уроксен йе ӳнерсен 
хуш ш инр вёсене вйрахрах канма парас пула!’. Вёреннё 
вйхйтра а р н а  выҫ-йхса лартма Йурамас!’, йна лапйх 
ҫптерес пула!’.

Кйкйрпа р р р н к ё  арсемш ён уйрйм уҫй сывлйшра 
кйна вёренмеллп шкулсем те тйваҫҫӗ. Унтан ҫавйн



пек арсемшен шкула йури варманра туса лартаҫҫё. 
Ҫак ш кулсенр арсем  йалан уҫй сывлӑшра кӑна 
пурӑнаҫҫӗ: уҫӑ сывлйшра-вӗренеҫҫӗ, ҫула тулта ҫывй- 
раҫҫӗ, хӗлле р р е р с е н е  уҫса еывӑраҫҫӗ. Ҫакйн пек 
шкулсем пирӗн саманара ыттн патшалӑхсенр нумай, 
халӗ ҫаван нек шкулсем Мускавпа Питёр тавраш ёнр 
те нур.

Вӑрманти шкул; а^асем щшнаҫтиккӑ тӑваҫҫе.

Ҫапла ӗнтӗ, рхуткӑна рнтап  кӗрешес тесен, т,и 
малтан пирӗн мён ҫуралн&ранпа вилерен хамйра 
хамйр сыхласа ггурйнмалла. /§ахуткй ан йертӗр тесен, 
лирӗн пур&нйҫра кашни утйма рхл аса  шутласа пус- 
малла. Пирӗн манмалла мар: сывлйх тёреклӗ пулсан— 
рхуткй йереймест, йерсен те пире аптйратаймас!\ 
а н р х  сывлйх кйшт тайӑлсанах пирӗн хыҫҫӑнах пире 
айкаса ҫӳрекен рхуткӑ  пирӗн ӑша кёрсе нйва тӑват 
те пире калама ҫук пысйк асатг кӑтартса, пирӗн 
пуса ҫийет.



VIII ])а хутка  йепле тӳрлзтмеллз.

г|ахутка пӗтерекен имҫама аслалӑх 
Имҫамсем. . х а л и ^ е н  Шыраса тупайман. Ытти нумай

сиксе йерекен ^ирсене пӗтермешкӗн аслӑлах тӗрлӗ 
мелеем ^ухласа каларнӑ; ҫапла—усал Т)Ире, вырӑс^и- 
рӗ йе сифилис тенӗ ^ире рту^па тӳрлетсе пӗтереҫҫӗ, 
ма^ари тенӗ сивӗ ^ире хинин йатла йапалапа пӗте- 
реҫҫӗ. А н рх  ^ахутка нимӗнле имҫампа та пӗтерме 
май ҫук., Кох патаккисене сулемапа йе кавпулкапа 
сапсан-вӗсем ҫавантах вилеҫҫё, ант;ах ҫак йапаласене 
етем ашне нумай кӳртме йурамаст, вӗсем етемшён 
сийенлӗ, вёсене етем ӑшне нумай кӳртеен, вӗсем сын- 
на вӗлерме те пултараҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтё, тщрлё ҫынна Кох патаккисене пё- 
терме пултаракан имҫам пама тухтӑрсем пӗлеймеҫҫё, 
Ан^ах, ҫапах та, вёсем 1;ирлӗ ҫынна ^ёрёлмс пула- 
шакан имҫамсем пама пултараҫҫӗ; ҫав имҫамсен§ен 
хӑшӗ ӳслӗке йе рраҫҫӗ йе лӑплантараҫҫӗ, ӳслӗкпе 
тухакап йуна ^араҫҫӗ, гр р л ӗ  ҫынна апат анакан та- 
ваҫҫӗ, ана канлӗ ҫыварма пулӑшаҫҫӗ, унан пасална 
йунне тасалса лаййхланма пулашаҫҫё. Тёттём халах 
хушшинтзе ^ахутка пӗтерекен тӗрлӗ сирӗплӗ кураксем 
ҫинцен нумай самах ҫӳрет; ҫапла ^асах хыра пап- 
кисем ^ахутка пётереҫҫӗ, тенӗ сӑмах ҫӳрет. А н р х  
ҫак курак-йываҫ таврашӗн усси питё сахал; вёсем 
усалӑ пулсан тухтӑрсем тахҫанах вёсене пухса имҫам 
туса т;ирлӗ ҫынсене ^ӗрӗлтересшӗн тарашӗт^ӗҫ. Ҫакан 
пек суйа самаха пурин^ен ытла тӗрлӗ асамҫа-йумӑ- 
ҫасем сараҫҫё; ҫав суйа сӑмаха |ирлӗ ҫынсене шан- 
тарса вӗсем ^ахуткӑпа асапланакан етемсен касйисе- 
не кӑна ҫумласшан тарашаҫҫё. '
л о Етемме т ^ е к  гцирё ан йертёр, йерсен
Утпеве ту- т0 вал ана ҫамӑл иртерТӗр тенё салтав-
перкулин п а  ̂ а ^ а с е н е  йури касса ^е^ёк ^ирӗ сы-

сыптарни- паҫҫӗ' ҫав 'цирӗн вайсарланна микропӗ-
сене ат)а йунӗ ашне кӳртсе йараҫҫё. Ҫак микропсене



пула, ҫын ҫӑмӑллӑн церк гр р ӗп е  ррл есе  илет. Ҫапла 
ррлесен  |ет;ек микропёсем кйларакан наркӑмӑшла 
йапалапа кӗрешме йун хӑйне уйрам наркамашла йа
пала туса каларат. Ҫапла йунра р р к  микропӗсен 
наркамашне пӗтерекен наркамаш пулсан, етем р р к е  
парӑнмас!’, унпа ррлемест, ррлесен  те хӑварт сывалат.

Ҫын рхуткӑпа ррлесен унан йунӗнр Кох па
таккисем каларнӑ наркамӑш нумай пула!1. Ҫак наркӑ- 
маша хирӗҫ кӗрешме йун 
хайне уйрӑм наркамаш туса 
калараЕ ҫав наркамаша, тёрӗ- 
срех каласан-наркамаш пек 
йапалана, туперкулин теҫҫё,
,йна малтантрхуткӑ патаккисе
не тупакан Кох тупнӑ. Ҫак 
наркамӑш тумламне р р л ё  ҫын 
тирӗ айне шӑтарса йарсан, 
ҫав тӗлте ӳттир шыҫса хӗрелсе 
кайа!1. Ҫакӑ р р л ӗ  етемӗн 
ртлӗхӗсем  туперкулин пулӑ- 
шнипе Кох патаккисемпе, 
унтан вӗсем каларакан нарка- 
машпа аварланса хытӑ кӗре- 
шме тытӑннине пӗлтерет.
Туперкулина сыва ҫын ӳтне 
кӳртсен, ана нгатарса йана 
ҫерте нимӗнле паллатапулай- 
мас1г, мӗншӗн тӗсен туперку 
линӑн таса сывлахла йунра Алӑ Ӳ̂ сн а™не тУперку-
никампа та кӗрешмелли ҫук. лин чрГ1№-

Йевроппа халӑхӗсем, хуласенр пураанкан, 
хапрӑк-савӑт [ёҫӗпе пуранакан халӑхсен хуш ш инр 
пур етемсем те р х у тка  арран ах  йертнё, ан^ах ҫав 
рахутка вӑй илеймесӗр йунра хӗсӗнсе кана пурӑнаЕ 
■Ҫанла, ар р ан  йертнӗ рхутка пула, йун Кох патак
кисем кӑларакан наркӑмаша хирӗҫ хӑйех туперкулин 
туса кӑларат. Ҫапла ^арран рхуткӑлӑ етемӗн йунӗ 
рхуткӑпа кӗрешме ханӑхыа пула!’. Ҫаванпа та ҫакӑн



пек етемсем хйвӑрт ныракан рхуткйпа ^ирлеҫҫӗ. Тен
дере хаш тӗлте: Аҫире, Африкре, пирӗн Раҫҫейре, 
калмӑксен хуш ш инр, рхуткӑн тёсё те ҫук, унта Кох 
патаккисем сарӑлса пырса ҫитеймен; ҫаканта пура- 
накан халӑхсем ^ахутка пӗртех пӗлмеҫҫӗ. А н р х  ҫак 
халахсен етеммисем рхуткйлӑ вырансене лексен р с а х  
рхутка  йереҫҫё те, хавартах вилсе кайаҫҫӗ. Ҫапла 
вӗсем рхутка  хавӑрт паранни—вёсен йунӗнр тупер
кулин пулма пултарайманнин р н  килет. Калмак а^и 
ҫеҫен хирсенр пуранна т;ух ^ахутка таврашне курма, 
Кох патаккисене сывласа илме пултараймаст, мӗншӗн 
тесен вёсен ҫеҫен хирӗсен^е ^ахуткӑн тӗсӗ те ҫук; а н р х  
ҫав а р  Аҫтархана йе вӗренме йе ӗҫе кайсан—р сах  
рхутка  йерет те, хавӑртах вилсе кайаЕ Ҫак йёркепех 
тен, хуласенр вӗренекен ^аваш ат,исем те нумайӗ- 
шӗ туперкул,ос йертсе р с а х  вилсе пӗтеҫҫӗ. Африкри 
некарсем тҫахуткӑ таврашне пӗлмеҫҫӗ. А н р х  иртнӗ 
варҫӑра Хрантеи вӗсене ҫёршер пинӗн варҫа хӑваласа 
килнё те, Иевроппари ^ахуткӑпа питӗ паллаштарнӑ: 
ҫав хура ӳтлӗ ҫар пӗтӗмӗшпех тенӗ пек хаварт асакан 
рхуткӑпа вилсе пӗтнӗ.

Ҫапла ӗнтӗ ^ирлӗ ҫьга йунӗнр ^ахутка хирӗҫ 
кӗрешекен туперкулин йатла наркамӑш пур. А н р х  
вайран кайнӑ 'ҫирлӗ йунра ҫав туперкулин сахал пул
ма пултараЕ ҫаванпа вал р х у к ӑ  сийенӗпе хыта кӗ- 
решеймест. Ҫакна пёлсе тухтӑрсем р р л ӗ  ҫын ашне пӗр 
вахӑтран теиӗр вахата туперкулин йарса тараҫҫӗ. Ҫав 
туперкулина пула, йун вӑйлӑланагГ, хай те тата та 
туперкулин туса кӑларма тытанаЕ А н рх  ҫак тупер
кулина ^ирлӗ ҫынна питё пёлсе, питё лайӑх мелпе 
кана сыпма пула!1; хаш р х н е  ҫав туперкулин р х у т - 
калӑ етемме сийен кӳме те пултарат; ҫавӑнпа тупер- 
кулинпа ^ире тӳрлетме маттур тухтарсем ҫеҫ пулта- 
раҫҫӗ, вёсем ҫеҫ вӑл йурӑхлине йе йурахсаррине ^ух- 
лама пултараҫҫӗ.
л * Хаш т.ухне тирлӗ ҫыннан пёр

пкене сывл ш ӳ шот сыва> пёри пасак пула’!’. Ҫак 
вертерсе курт- пӑсӑк ӳпкерен сыва ӳпкене т;ир ан

пр ТУОЛРТНИ ‘ куҫтӑр тесе, ҫапла тӑваҫҫӗ: ^ирлӗ ӳпке
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йенне какар хырамӗ пӳлевт;ӗкӗн йе плеврӑн икӗ си
нён хушшине уйрӑм машинӑпа сывлаш вӗртерсе тул- 
тараҫҫӗ. Ҫаила сывлаш тултарна плевра ^ирлӗ ӳикене 
минтерпе ыталаса пуснй иек пусса па^ӑркаса тарат. 
Ҫапла пӑг§ӑрканна, иӗрӗннӗ "ррлӗ ӳпке ӗҫлеме р -  
рӑна’!', етем унпа сывлама парахаЕ ^ирлё ӳпке ӗҫле- 
ме пӑрахсан, Кох патаккисем те ёр^еме парахаҫҫӗ, 
мӗншён тесен вёсене ӗр^еме (хунама) ҫав ӳпкере йун 
пулмаст; ҫапла вара ӳпкен( пур суранӗсем, пур ҫӗрсе 
пулва шатӑкёсем ^улланса тӗвӗленсе лараҫҫӗ; вӑл пӳр- 
ленет, хаш $ухне пётӗмпех сывалат; ҫак меле пула 
етем хаш зухне т;ахуткӑран пӗтӗмпех сывала!'. Ҫапла 
тӳрленне ̂ ух етем пӗр сывӑ ӳпкипе ҫеҫ сывласа пурана^; 
пасак ӳпке пӗтёмпех уулланса кайна пулсан, етем 
хаш-^ухне ӗмӗрне те пӗр ӳпкепе сывласа иртерет.

Т^ахутка ытти оркансене йерсен-вӗсене тӳрлетме 
тата та кансӗр, ^ӑнтан тӳрлетме те майӗ ҫук: пыр тӗ- 
пёнт^е туперкул,ос суранӗ пулсан, ана тӗрлӗ йапалапа 
сёрсе йе ҫемҫетеҫҫӗ, йе ҫунтаракан йапалапа вӗтеле- 
се илеҫҫӗ; шалти шелесӑсен^е ^ахутка йавӑ хывна 
пулсан. унта имҫам шатарса йараҫҫӗ, шамма-шакка 
туперку^ос ишет пулсан—йна кипспа йӗритавра хуп- 
ласа тытаҫҫӗ, хаш зухне рхуткӑлӑ шамма-шакка касса 
ыватаҫҫӗ. Ан^ах пур ҫак мел те т;ахутка пӗтерме 
пултараймасЕ вал ^ирлӗ ҫынна унпа варахан кӗреш- 
ме пулашаЕ унӑн ыратнине, асапланнине кашт ^арса 
лаплантарат.

„ ^ахутка пӗтерекен ^и сирӗплӗ
Тара сывлаш имҫам_ таса сывлаш. Ҫаванпа ^ирлӗ 
теп имҫам. ҫЫН йалан тулта пулмалла, унан ыт

ларах ҫаран, сат, варман сывлӑшӗпе сывлама тараш- 
малла. Вал пуранакан пӳлёмре сывлаш ирӗк уҫа ҫӗр- 
ти пекех таса пулмалла. Т^ирлӗ ҫын ҫыварна ^ух та 
'ҫӳре^есене уҫа хаварсан аван. Унтан ^ирлӗ ҫынан 
хӑйне ҫаппа-ҫарамас ирӗк ҫӗрте выртма ханахтарас 
пула!1; ҫапла ҫаппа-ҫарамас уҫа ҫӗрте выртакан етемӗн 
■^пкисем таса сывлашпа вай илеҫҫӗ, унтан ҫав ҫыннан 
пётём ӳтпёвё те таса сывлӑша ӗмсе илсе йуна ҫӗнетет 
(етем ӳтпӳпе те сывлаг]г).
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Хӗвел ҫутти ^ахуткӑн г|и  хайар ■ 
Хевелпе ҫута . т^шманӗ: хӗвел ҫутти Кох патаккисе-

не сасартаках вӗлерсе пйрахат. Ҫавӑнпа ^ирлё ҫын 
ҫутӑ пӳлӗмре пурӑнмалла. Пӳлём ҫута пултӑр тесен, 
г§ӳре|есене ҫуса таса тытмалла, ҫтенасене, мат^асене 
шуратса йамалла, ^ӳре^есене тёттӗм йапалапа карса 
гытмалла мар.

Тухтарсем ^ирлӗ ҫынна хӗвел ҫин^е ҫаппаҫарамас 
выртма хушаҫҫӗ, ӑна хӗвел ванни, хӗвелпе ҫӑванни 
теҫҫё; сывлаш ҫинт;е ҫапна-ҫарамас выртнине сывлаш 
ванни теҫҫӗ. Хӗвел ванни ^ахутка шалти шелесӑсене 
йе шӑм-шакка йернӗ пулсан ытла та у сала. Хӑш т}ух- 
не ртрлӗ ҫыннӑн хӗвел ваннипе темиҫе ҫул тӑршӗпе 
тӳрлепсе пурӑнас пулат. Хёвел ванниые пула рхуткӑ 
суранӗсем ҫухалса тасалаҫҫӗ, пӳр каларакан шатаксем 
питӗрӗнеҫҫӗ, рхуткӑпа уксах-^ӑлах дулнӑ ҫынсем 
ҫӳреме тытанаҫҫӗ.  ̂т-тире хӗвел ҫин^е выртма йер- 
рипен хӑнӑхтарас пулат, унтан хӗвел ҫин^е вьфтна 
*§ух пуҫа мӗнпе те пулин витсе выртас пулат. Хӗвел 
ваннипе тухтарсен^ен ыйтса ҫеҫ тӳрленме тытанас 
пула!1, мӗншӗн тесен хаш ^ирлӗ ҫыншйн ҫав ванна 
сийенлё те пулма пултарат. Хӗвел выранне тухтар
сем ^ирлё ҫынна тата електритса ҫуттипе, ытти тӗр- 
лӗ хайласа каларна ҫутапа тӳрлетеҫҫӗ, ан |ах ҫак ҫу- 
тӑсен усси хӗвел ҫуттин^ен сахал.

• „ Ёлӗк тухтарсем ^ахуткапа ^ирлӗ
[ у та  апат. ҫЫННа ытлашши нумай ҫиме, пурйн-

'§ен ытла ашпа ҫу таврашне ҫиме хуш а^ӗҫ. А н рх  
халё ҫапла ытлашши ҫиме хушмаҫҫӗ, ҫителӗклё кана 
ҫиме хушаҫҫӗ. Унтан ^ирлё ҫын апа^ӗ йалан тӗрлӗ- 
рен урах пулмалла, вал тутла техӗмлӗ пулмалла, мӗн- 
шӗн тесен ^ирлӗ ҫын апат анманнипе аптара!'.

„ „ ^ирлӗ ҫын питӗ тарашеа тӳрлен-
Турленне^ ЪУХ сен  ̂ рхуткаран уралма пултарат. Хйш 

пелсе пуранни. ^ у х н е  ^ахутка етем имҫам таврашне 
пӗрте ҫыхланмасан та иртсе кайа’Г, вал ҫапла ’̂ ирлё 
ҫын аван сыхланса ^ухласа пурӑннипе иртет.



37  —

г1]ахуткйран т;ёрӗлес тесен ак мӗн тумалла:
1) ^ире тӳрлетме вйл палйрсанах тытйнас пулат;
2) ӑна вӑрахйн пёр ^арйнмаейр тӳрлетес пула!':
3) тӳрленнӗ ^ух пур тухтйр каланй йапаласене 

туса пырас пула!1.
Унтан |ире тӳрлетекен етемён ерех ӗҫме, тапак 

туртма пйрахмалла, таса пурйнма тйрӑшмалла, ӳттире, 
ӳ1:пӗве сивй шывпа ҫуса сёрсе тӗреклентерме тӑрйш- 
малла. Ёҫ таврашне 'ҫухласа кйна ёҫлемелле, тусанлй 
ёҫе, па^ар йе пйсйк сывлйшра ӗҫлемелли ӗҫ тавраш
не ҫыхланмалла мар. ^ирлё етем хйй ӗҫён^е-пурйнйҫ- 
ӗнце йепле те пулин хййне тёреклӗлентерме, хйй вӑй- 
не ӳстерме тйрйшмалла, ҫавйнпа вӑл питӗ пӗлсе 
лурӑнмалла.

Ҫапла пурӑнсан рхуткй пётетех, пётмесен те вал 
нӗтӗмпех аптйратаймаст.

IX. Т)ахуткӑпа кӗрешекен ^испанҫерсем 
мӗн тӑваҫҫӗ.

_ Канаш ирӗкӗ рхуткйпа ҫанна
диспансер тавӑрса кёрешет, мӗншӗн тесен ^ахуткӑ 

нанаш ирекне пурин^ен ӗҫхалйхӗпе хрес^ене асап- 
пула пул на. лантарат. Т]ахуткй ёмӗртен ёр^есе са- 

р|1лса пынй, вйл пуршуаҫийе пула ёр^енӗ. Пуршуаслӑ 
йӗрке хура халйха йурйхсйр пурйнйҫа хйварнӑ: ҫав 
ӗҫхалйхӗ выҫӑлй-тутйлй, йухйннй-ҫӗтённё пурйннй, вйл 
тӳсме ҫук йывйр ӗҫпе аманса пурӑннй. Ҫак авалран 
йулнй йӗркене канаш ирӗкӗ тӗпӗ тымарёпе кйларса 
ывӑтма тйрйшаУ Вйл малашне ӗҫлесе пурйнакан ха
лйх сывлйхлй пултйр тет. Ҫавйнпа вйл ^ахуткйпа кё- 
решме уйрӑм вырйнсемтйва^, вӗсене^испанҫерсемтеҫҫё.

_  ̂ Т)ахутка пуҫланнй-пуҫланманах
дахутка пус- п§лес ПуЛаЛ’. Ҫапла трнр шала кайиц- 

ланнине ^ е н  пӗлсен ҫ6ҫ ^на тӳрЛетме ҫймӑл.
пелни. Ан^ах ҫакна кам пӗлме пултараВ Ӑна 

маттур тухтйрсем кйна пӗлме пултараҫҫӗ. Ҫавйнп
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,рспанҫерсен'§е ^и малтан рхуткй пӗлӳҫисем тухтйр- 
сем пур. Вӗсем ^испанҫере пынй ҫынсене пур йен^ен 
те ейнаса пйхма пултараҫҫӗ: вӗсен сурркне-сёлекине 
микроскоппа пйхаҫҫӗ, вёсен йунне те ҫав микроскоп- 
пах пйхаҫҫӗ, унтан вӗсем витӗр кйтартакан Ренткен 
аппарат^ӗпе ^ирлӗ ҫынсен пӗтём ӑш-|икне витӗр ку- 
раҫҫӗ, унта мӗн пулнине тӗрӗсрен пёлеҫҫӗ. ^испанҫер 
^ирлеме тытйннй ҫынсене кратуҫниксем пара!1, мӗншён 
тесен етем т^асах вӗриленни йаланах ^ахуткй тапран- 
нине пёлтерет. ^испанҫертех рхуткй пуҫланнине пе
лес тесе ҫынсен ӳттирне малта асӑннй туперкулина 
кӳртсе пйхаҫҫӗ. Хӑш т;ухне ҫын ^ирне |асах  ^ухласа 
илме майӗ пулмасан — йна пӗр вйхйта ^испанҫертех 
тытса усраҫҫӗ, ҫапла йна вйрахйн сӑнаса тӑрса, ун 
^ирне ^йнтан тёщеее пӗлеҫҫӗ.
т  - Ткспанҫер хулара та йалта та хӑй-
Таврари ^ирле не таВрана цйхса асйрхаса пурӑ- 

ҫынсене сана- на^  таВрарИ Пур -гаХуткйлй ҫын- 
са тӳрлетсе сене п^лсе ҫ И т е т ?  вӗсене хисепе илет, 

тани. вёсен сывлӑхӗ йепле пынине аеӑрхаса 
тӑрат. Ҫапла пур таврари т}ирлӗ ҫынсене пӗлсе тӑ- 
нипе 'диспанҫер таврари ^ахуткйпа ^йнтан кӗрегаме 
пултарат. ^испанҫерте ^ирлӗ ҫынна тӳрлетмелли йа- 
паласем пур те пур: имҫам, инструмӗнтсем, тупер
кулин, ӳпкене сывлйш вёрсе кӳртекен машинасем. 
Ҫапла ^испанҫер ^ахуткйлй ҫынна кирек мӗнле пулй- 
шу та пама пултарат. Ҫав пулӑшйва вйл кирек хйҫан 
та пӗр пус укҫа илмееӗр парат.

„ ^испанҫер таврашӗн^е хйш ^ухне
на,хи сана- каҫХИ санат0ри пула!’. Ҫак санаторийе

Т0РИ' ^ирлӗ ҫынсем ҫӗр каҫма пыраҫҫё: вӗсем 
унта ӗҫ хыҫҫйн пыраҫҫӗ, унтах апатланаҫҫӗ, таса сыв- 
лӑшлй вырйнта канӗҫлё ҫывраҫҫё. Ҫак санаторисем 
хула, ҫыннисемшӗн пит усйлй.
У сӑ ' на м ^испанҫер сат таврйшӗн^е нула1\ 

, плош^ат» ҫ ав саТра уЦр^м пӳлсе хунӑ уҫй вы-
рйн пулат: ҫак вырӑнта ҫула т)ирлё 

сынсем сывлйшпа хёвел ваннипе ҫйвйнаҫсӗ, хӗлле



-ҫакӑнта ҫӑмла тиртен ҫӗленӗ утийалсен ай ӗн р  ҫывй- 
раҫҫӗ. А'^а-пй'ра вазди ҫакйн пек плош рткӑ (выран) 
уйрам тӑваҫҫӗ. Каҫхи санаторисенр хёлле ^ӳре^есене 
уҫа хӑварса тӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа унта сывлаш йалан 
тап-таса пула!1.
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Ъигпянррп ^испанҫер хрантсус сӑмахӗ, вал
т И?„й сынррнр ,,вал,еҫекен“ тени пула*, ^ӑнахах та 

тӗолӗоен п у- в&л ҫынсене тӗрлӗ пулӑшу вал&еҫ- 
лӑшни 00 паРса тӑРа -̂ Ҫапла рспанҫер  р р -  

лӗҫынсене уйрӑм крава*, кӗпе-йём, мин- 
тер-тӳшек ҫиттнсем, сурмаллн савӑт таврашӗ туйанта- 
ра*, р р л ӗ  ҫынсене лайӑх апат пӗҫерсе ҫитерет. Ун
тан рспанҫер р р л ӗ  ҫынсем килте мӗнле пурӑннине 
асархаса тара*, вӗсене мӗнле пурӑнма кирлнне канаш 
парса кӑтартса тара*; унтан тӗрлё йенрн пулӑшу 
пара*: р р л ӗ  ҫын вырӑнта тара* пулсан, рспанҫер ӑна 
ҫймӑлтарах ӗҫе куҫарма пулӑша*, хуласенце ӑна лай- 
ӑхтарах хватире, куҫара*, ҫав хватире тасатма-шуратма 
пулӑша*, р р л ӗ  ҫын пӳлӗмне таса сывлаш ҫӳреме 
ИРОДере пӗр куҫне уҫӑлакан тума пулаша*. Унтан 
•рсианҫер р р л ӗ  ҫынсене ^ахуткӑ ҫинрн вулама кӗ-
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некесем пара*. 1}испанҫер пӗтӗм таврара таса пул- 
тар, ҫуртсем, шкулсем лайӑх пулрӑр, хапрйк-сават- 
сен р  ӗҫ сийенлӗ ан пултар, а^а-пӑ^апа хӗрарам сыв- 
лйхӗ ҫителӗклӗ сыхланса тӑтар тесе тйраша*. Т^испан- 
ҫер етемсене ерех ӗҫме, тапак туртма парахтарасшан 
тарӑшӑ*. Ҫапла рспанҫер  таврари пуранйҫа сывлйх 
ёенӗпе пптӗ санаса асархаса тӑра*, ^ахутка ан сарал- 
тӑр тесе, пур йенрн  те ҫынсене пулӑшса тара*.

Кашни ҫул Раҫҫейре ҫу. уйӑхӗнр 3 кун таршӗпе 
пур тӗлте те рхутка асӑнса ана мёнле пӗтересси 
ҫин^ен канашлаҫҫӗ, рхуткӑ  ҫинрн хаҫатсенр ҫыраҫҫё, 
лексисем вулаҫҫӗ, театӑрсемпе кинематокрӑхеенр р -  
хуткӑ сийенне кӑтартаҫҫё, ркуткапа кӗрешме укҫа 
пухаҫҫӗ. Ҫак кунсенр пухнӑ укҫапа рспанҫерсемг 
санаторисем, р р л ӗ  ацасем вал,л,и варианта шкулсем 
тӑваҫҫё. Ҫапла пӗтӗм хура халӑх пӗрлешсе рхуткапа 
кӗрешме тытансан ҫеҫ рхутка епир ^антан пӗтерме 
пултаратпйр. Ҫаванпа та ^ахуткӑ ҫин^ен никам та 
нихӑҫан та манмалла мар; ӑна епир пурте пӗлсе тӑ- 
малла, пурте мӗн йенӗпе те пулин рхуткӑ ан сарӑл- 
тӑр тесе ӗҫлеме тйрашмалла.

X. Т)ахуткӑран тӳрлетекен мӗнле вырӑнсем пур.
п ^ахуткӑлӑ ҫын выртса тара* пул-
||уЛ]Нитса. сан  ̂ ^на Пу^нитсана леҫес пула*. Ун

та ӑна тухтарсем аслалӑх катартнӑ пек тӳрлетеҫҫӗ. 
Унтан р р л ё  ҫынна пу.ритсана леҫсен ҫемйери ытти 
сыва етемсем р р  йерессинрн хӑталаҫҫӗ. Тӗрёссипе 
пур р р л ё  ҫынсене те сывалирен пуЛ)Нитсара тытма- 
лла, а н р х  халӗ р р л ӗ  ҫын питё нумай, вёсене пурне 
те пуЛ)Нитсасене шӑнаҫтарма май ҫук.

Р Санаторийе ^ахуткӑ пулрштси теме
тори. йура*. А н р х  санаторире имҫампа 

тӳрлетмеҫҫӗ, унта сывлашпа, хӗвелпе, аван апатпа, 
йӗркелё пураннипе кана тӳрлетеҫҫӗ. Ҫанаторире р р л ё  
ҫын питӗ канлё пурана*: вӑл нимӗн те ӗҫлемест, ҫем- 
йерен уйрам пураннипе кил-йыш хуйхи-суйхин|еа
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айакра пурӑна*, вал йалан таса уҫӑ сывлаш ҫинр  
ҫӳрет, унта вал хуна вӑхӑтра ҫийет, уҫӑлса ҫӳрет, 
ҫывӑра*. Санаторисене типӗ ҫӗрте, ҫӳлӗрех ҫӗрте, 
вӑрманла ҫӗрте тӑваҫҫӗ. Санаториеен^е вӑтам р р л ӗ  
ҫынсем тӳрленсе пуранаҫҫӗ: ҫамал р р л ё  етемсем 
рспанҫерсен^е тӳрленеҫҫё, тӳрленнӗ ^ух вӗсем ёҫе 
те ҫӳреҫҫӗ; пу .ритсасенр йывар ^ирлё ҫынсем тӳр- 
ленсе выртаҫҫӗ; санаторисенр ӗҫе пйрахса тӳрленмелли, 
а н р х  ура ҫин-§е р п е р  ҫӳрекен ^ирлӗ ҫынсем тӳр- 
ленеҫҫӗ.

к Курорт тесе тинӗс таврашён^и
УР0Рт - сывлӑхщан сирӗплӗ вырӑна калаҫҫӗ. 

Ҫаван пек вырӑна ҫынсем канма йе тӳрленме ҫӳреҫҫӗ. 
Раҫҫейре курортсем Капкаспа Крымра нумай, унта 
цахуткӑ санаторисем те нур. Ҫак вырӑнсент^е ӗлӗк 
улпутсемпе мул хуҫисем кана киленсе пуранна, халё 
унта ӗҫлекенсем тӳрленсе пуранаҫҫӗ. А н р х  рхутка  
ҫапла ӑшӑ ҫӗрсенр кӑна тӳрлетме пула* теме йура
мас*: ^ахутка кирек ӑҫта та тӳрлетме йура*, ӑна тӳр- 
летес тесен р р л ё  ҫыннан тухтарсем хушна йӗркепе 
кйна пуранас пула*. Пӗлес пула*: нӳрлӗ тётреллӗ 
Анклире халах ^ахуткйпа питӗ сахал аптӑра*, тинӗс 
хӗррин^и аша й ен р , хӗвел ҫуттипе ытарма ҫук илемлӗ 
Итталире ^ахуткйпа халйх питӗ пӗтет. Ҫак Анклире 
халӑх пуйан, тутӑ, таса пураннин^еы, Италире халӑх 
на^ар пураннинрн килет.

 ̂ Камаса кӗсре сӗтӗнтен таваҫҫӗ.
Камас выране. Камас 5,пке ?ирр6н?еи ха’талма пул&.

ша*. Кӑмас ӗҫнипе етем р с а х  питӗ тӗрекленсе вай- 
лӑланса кайа*. Кӑмӑса кӑркассем, пушкӑртсем, калмак- 
сем тӑваҫҫӗ, кӑмас тума вӗсен^ кӗсре кӗтӗвӗсем пур. 
Камӑс выранӗсем Епхӳре Ӗренпур кӗпёрнисен^е 
пайтах. Кӑмас выранӗсем таса типӗ ҫеҫен хирсен^е 
пулаҫҫӗ, ҫавйнпа та тата ^ахуткйла ҫынсен унта кайни 
питё усалла. Унта кӑмас хаклӑ йапала мар, ^аваш 
Ҫӗршывӗн^ен инҫе мар, ҫаванпа кӑмӑспа тӳрленни 
йӳне ӳкет.
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-  „ „ Ҫак институтра прохвесс&рсем,
Аслалах ин- ТуХТарсем, тухтӑра вӗренекенсем ӗҫлеее 
ституъесем. п^рйнаҫҫӗ. Унта ^ирлӗ ҫынсем те 

тӳрленсе пуранаҫҫӗ. Вӗсене ӑслалахҫасем тёрлӗ йенцен 
питӗ сйнаса тарса тӳрлетеҫҫӗ, вёсене тӳрлетнё т;ух 
мӗнле имҫам, мёнле мел ^ирлӗ ҫынна усӑлй иккенне 
Зухлаҫҫӗ. Ҫак ннститутсен^е аслӑлӑх т^ахуткӑпа кёре- 
шес ӗҫе малалла йарса пырат. Ҫакӑн пек институтсем 
Ленинкратра, Мускавра Харковра пур. Ҫак институт- 
сене пула ^ахутка пӗтермеллй мелеем йалан йерипен 
лаййхланса пыраҫҫӗ.

XI. Т)ахуткӑпа йалта мёнле кӗрешмелле?
й „ Йалта сиксе йерекен цир хисепеӗр
Иала ъахутка нумай Ҫапла ^ӑваш йалӗсещ;е сихви- 

пусмарлама ли{^ к^р^аНка, трахум сарӑлнӑҫем сарӑл-
пуҫларе. са пыра^  Дирӗн ёмӗрсен^е рхуткӑ

та йалта иитӗ сарӑлса пырат. Ҫавӑнна рхуткӑ  хула 
ҫыннипе ӗҫ ҫыннийӗн тӑшманӗ к |на мар, вал хрес- 
^енӗн те хӑрушӑ хайар тӑщманӗ. Йалта таса сывлаш, 
йал таврашӗн^е ҫеҫенхирсем, йешёл ҫарансем, вӑр- 
мансем. Йал халӑхӗ уҫа сывлашра ӗҫлесе пурӑна^. 
Апла пулсан мӗншӗн йалта та ^ахутка сарӑлса ӳссе 
нырат-ши? Ҫака йал пурлӑхпа на^ар пураннин^ен 
килет. Иурла хрес^енсемпе ватам хреоденсем вӗсене 
ӗлӗк патшасем, улпутсем, мулҫасем туланипе выҫалӑ- 
тутала, ҫаппа-сарамас, н а р р  пӳртсен^е выл,ӑх-|ӗрёлёхпе 
пӗрле пуранна. ^ипер, таса, тута йал пуйанёсем кӑна 
пурӑнна. Авалран хрес^енӗн тыра тухйҫӗ сахал пулнӑ, 
вы^ах-^ӗрӗлӗх ҫителӗклӗ пулман, унан куланайсем- 
хырҫасем нумай пулна, вӗсем ҫёр ӗҫӗ паракан пур 
услама хрес^енрен туртса илсе тӑна. Хале те хрес- 
^енён пуранаҫӗ питё йывйр, мӗншӗн тесен вӑл вӑрҫӑ, 
рево^утси, унтан йулашки харушй выҫлах сёрёмёсен'ден 
уралса ҫитеймен. Ҫавӑнпа халӗ те хрес^ен нат)ар пурй- 
на!1: нат,ар апат ҫийет, на^ар кил-ҫуртра пурӑнаА Ҫапла 
хрес^ен на^ар пураннипе йалта т^ахутка саралса пырат.
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Хпррърн ррр Хрес^ен ӗҫӗ питё йывар: ҫула ӗҫ
р ° V вахатён^е вал талакра 18-20 сехет 

тӑршӗпе ёҫлет, вал ҫав ёҫе хёвел ^ӑтма ҫук хӗртнӗ 
'^ухне те шавласа ҫумӑр ҫунӑ 'рухне те ӗҫлет. Вал 
сухана витӗр витекен нӳрлӗ сивӗ ҫил вахӑтӗн^е те 
сухалат. Ҫапла тар йухтарса ӗҫленё ^ух вӑл р с ах  
шӑнса пӑсалат. Вӑл ҫӗрле те канлё ыйха курмасТ; 
выл^ха пахат, лаша пӑтратат, ӑна тӑварат, ана хире 
йе ҫарана ҫиме илсе тухаЕ Вал хай ёҫне сывлӑха 
еийенлӗ пулсан та парахма пултараймаст. Вӑл хапрак- 
савӑт ӗҫлекенӗсем пек 8 сехет ҫеҫ талӑкра ӗҫлес йӗр- 
кене пӗлме те пултараймаст. Еҫленӗ |у х  унан нумай 
тусан сывласа ҫ-атмалла пула!1: ҫапла сухалана г§ух. 
сӳренё зух, тыра ҫапнӑ йе алланӑ т;ух, кантар-йётӗн 
пуҫтарса тылланӑ ^ух вал хисепсӗр нумай тусан ҫатаЕ 
Ҫак ӳсетарансен^ен пулна тусан ӳпкене тимӗр-хурҫа 
тусанӗ пекех сийенлӗ. Ҫавӑнпа та хрес^енсем те ну- 
майӗшӗ т^ахутка персе вилеҫҫё.

пӑ х " Хрес^ен сулла кана таса сывлаш-
о ПУРТ- па сывлал. Хӗлле вал сывлама ҫук 

па-§а пӳртре пурӑнса иртерет. Ҫав пӳртре ҫынеемне 
пӗрле пару, сысна ҫурисем, путексем пурӑнаҫҫӗ. 
Пӳртре шаршланнӑ ^алхасем, тар витнӗ пуртенкесем, 
■аца варлана кипкесем ҫаканса типӗнсе тӑраҫҫӗ. Пӳр- 
те сывлаша тасатма, ана уҫалтарма майӗ ҫук, хӗлле 
уҫӑлакан ^ӳре^е куҫӗсене йалта шырасан та тупма 
ҫук. Пӳрте ҫута сахал кӗрет: ^ӳре^есем пӗ^ӗкҫӗ, вёсен 
кӗлен^и тусан таврашпе тӗттӗмленсе тӑраЕ Ҫаванпа 
хрес^ен хӗлле пӗтёмпех йурахсар пасӑк сывлашпа 
сывласа пуранаЕ Ҫакан пек сывлаша ^ахуткӑ кётсе 
кӑна тӑраЕ
р Ерех ӗдесси авалхн йӑла. Ерех

рехпе тапан. х у р а  халӑх аваЛран хайне хӑй
калама ҫук нумай спйен тӑва!'. Ҫынсем ерехе пурин^ен 
ытла, хуйха-суйхапа ӗҫеҫҫӗ. Ёлӗк пуранаҫ питӗ хур- 
лахлӑ пулнӑ, йывар пулнӑ. Ҫак камала кӳрентерекен 
нуранӑҫа пула хура халах ерех ӗҫме вӗреннӗ. Варҫа
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тытӑнсан ерех пётсетэдё, ан^ах халах ерех пек йапа 
лана хай тума тытан|ӗ. Ҫав килте тунӑ ерех ^антан 
ерехрен те нумай сийенлӗ. Ҫапах тёттём хрес^ен ана 
шыв пек ёҫет. Ҫав ерехе ӗҫсе вал хӑй сывлӑхне 
хӑйех пӗтерет.

Унтан хрес^енсем ^ӗлёмпе ^икарка туртаҫҫӗ. 
Ҫапла вӗсем хӑйсен ӳпкине хайсемех тётӗмпе пӑсаҫ- 
ҫӗ, хайсен йунне хайсемех тапак наркамӑшӗпе, тапак 
йадӗпе пасса ӗҫлӗхрен калараҫҫӗ.

Ерехпе тапак—^ахуткӑ тусӗсем. Ерехпе тапак 
ҫынна т,аса.х т)ахутка йертеҫҫӗ.

усалрах упӑшкасем хайсен машӑрӗсене хёнеҫҫӗ, ҫӳҫрен 
лӑскаҫҫӗ. Хӗр-арӑм ҫамрак |ухне кат^а кайсан йуг 
кил-ҫуртра пурӑнмалла пулат: ҫапла хӑй мӑшйрён 
ашшӗ-амашӗ патенте пурӑнна ^ух хӗрарам йаланах 
питӗ канӗҫсӗр пурӑнса иртерет. Унӑн упӑшкинг1;ен 
нумай ӗҫлемелле пулат: вӑл а^а-п&ца пӑхса ӳстерет, 
вӑл выл^х-^ёрлёхе пӑхат, вӑл апат-ҫимӗҫ пӗҫерет, вал 
аварла^, пир тёртет, ҫӗлет, хирте тырӑ-пулӑ тавра- 
шӗн^е ӗҫлет. Унтан хрес^ен хӗрарамӗ ҫуллен тенё 
пекех ат;а ҫуратат, а^ана хӑй кӑкӑрёпе ситерсе ӳс- 
терет; а^ана ҫуратсанах вал ураланна-ураланманах 
йывӑр ӗҫлеме тытӑнаЕ Ҫак йывар пурӑнаҫпа хрес^ен 
т,ас сывлахсарлана!', ^ас ватала!1, р с а х  хайӗн асапла 
пуранӑҫне ^ахутка йертсе пӗтерет.

кура!1, ӑна пӗлмест, унтан йутшӑнат, ӑна шанмас!. 
й ал  сывлах ҫин^ен хаҫатсемпе кёнекесем вуласа, 
лексисем итлесе пӗлме пултараймас'Г. Иал улталакан 
асамҫӑсен йумаҫасен аллин^е. Иал тёрлӗ кирлӗ кир- 
лӗ мар суйа сӑмаха ӗненсе пурӑнаЕ Хресг§ен ^ахутка

Иалта ҫӗнё пуранӑҫ питӗ йер-
рипен пулса пырат. Халӗ те йалта 
нумай тӗлте хёрарам арҫынпа тан 
ҫын выранне хисепленмест, халӗ те

Тӗттӗмлӗхпе
пӗлменлӗх.

Иал тӗттӗмлӗхпе пӑн^ӑхса иу- 
рӑнаЕ Иалта ҫыру цёртех пёлмен ҫын 
нумай. Йал тухтар таврашне сахал
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йерсен малтан йумҫӑ емелӗпе тӳрленме тӑрӑша!’. Т)ир 
питӗ шала кайсан кӑна, ^ир питӗ аптйрата пуҫ- 
ласан кйна вӑл тухт&р патне кайа!. г]]ирлё хрес^ен 
лёр сыхланмасӑр, нимёне асйрхамасӑр пурана!: вӑл 
ҫемйепе пёр ҫаватран ёҫет те ҫийет те, вӑл ҫемйе 
ҫыннисемпе пёр выранта ҫывара!, вал сурика тир- 
пейлӗ тытас тесе шухӑшламас!. Ҫакна нула цирлӗ 
ҫынран ^ахуткӑ еыва ҫынсем ҫнне сиксе ӳкет, ҫакна 
пула '^асах сыва ҫынсем ^ахутка йертсе хавӑртах 
вилсе кайаҫҫӗ, ҫакна пула а^асем ҫамраклах т^ахуткӑ- 
ла асапланеа ӳсме тытӑнаҫҫӗ.

й „ Йалта тахутка пӗтерес тесен ана
ИЯП РУ Т Я -  о 1пал уу а ҫуТ̂  парас пула!', ана халах сывлӑхе 

ланни—^а- ҫИН̂ ен ^ӑнтан вӗрентсе пӗлтерсе тӑрас
хуткаран ПуЛа^. Ҫапла тавас тесен 'ри малтан
саланни. пул>нитсаеене, тухтарсене, хвершалсене

нышлалантарас пула!. Ҫанла тавас тесен пу^нитса- 
сен таврашён^е, вёсен ҫывахёнзе 'рспанҫерсем тӑвас 
пула!. Ҫапла тавас тесен халӑха ҫырава лайах вёрен- 
тес пула!, унан пуранйҫне, унӑн сан-питне, унйн 
йӑлисене-ёненӗвёсене кӳл,турӑ ҫуттипе ҫутатса йарас 
пула!. Хрес^ене таса сывлӑша хисеп тума, пуран- 
малли пурте лаййх ^ухласа тума, пурйнӑҫа ҫӗнё 
ирёклӗ йӗркепе майласа пыма, ерех ӗҫмесӗр тапак 
туртмасӑр пурӑнса ирттерме, рф-цӗртен хытй сых- 
ланма, ҫапах та 'р р  йерсен тӳрех тухтар патне кайма 
вӗрентес пула!, хӑнахтарас пула!. ^ахуткйпа кӗре- 
шес ӗҫре сака т)и пысак ӗҫ.

-  г|]ахуткапа пӗрлешсе, пӗр пӗринне
дахутка^ алтивӗҫҫӗы тарса кёрешес пула!. Ҫак 

перлешуле тума малтан Пур вӗреннӗ ҫынсем,
ваипа пете- п у р  цалтц танлӑ-пуҫла ҫынсем, пур ҫӗнё
рес пулат. Пурӑнӑҫ йенне суланакан ҫамрӑк хрес-

^енсем пӗр пӗринпе ҫыханса тамалла, пур йалти 
вёрентекенсем, тухтарсем, акрономсем кооператорсем 
комсомолӗесем, хӗрлӗ ҫарта пулна салтаксем, вулйсра 
ӗҫтавкомра ӗҫлекенсем, хӗрарамсен хушшин^е ӗҫле-
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кенсем ытти те ҫакеем пек пӗлекен хастарлӑ ҫынсем 
пӗрлешӳлӗ вайпа, пӗрлешӳлё халпа рхутка хирӗҫ 
хайар ташмана ,хирӗҫ ҫапаҫна пек ҫапаҫмалла. Ҫак 
кӗрешӳре вёсем тухтара, унан пуднитсине пулашу 
парса тамалла. Ҫак кӗрешӳре вёсем тӗттӗм хрес^ен 
хушшинт^е аслалах хӗлхемне хӗлхемлентерсе, пӗл- 
нӗлӗх ҫуттине ҫутатма тарашмалла. Ҫапла тарашса 
ӗҫлени сайа кайас ҫук: ҫапла ёҫлеыипе пыра киле 
мӗн пур нумай асаплӑ хура халӑх тинӗс пек хумхан- 
са кайӗ, вал ӗмӗрхи ыйхаран варанса ̂ хайар тӑшмана 
^ахутка хайӗн пӗрлеш5глӗ хастарлахӗпе пӑ^ӑркаса 
пӑрахӗ, ана пуранӑҫ картишён^ен каларса ывӑтӗ. 
Ҫӑапла халах пӗрлешсе ӗҫлесен вал тума пултарайман 
ӗҫ ҫук, ӑна авалхи ^ӑвашсемех тӗрӗслесе каласа 
хаварна, вӗсем каланй: „пӗр ҫын сураВтипсе пырату 
халах сурат-кӳлӗ пула!.“

Ҫак ӗҫе тума пур хула ҫыннисем те пулӑшса 
тӑмалла: йала вахатлаха канма пына хапрӑк-савӑтсен- 
^е ӗҫлекенсем, ҫулла ваката таврӑнна стутентсем йе 
рапхвакҫасем—вёсем пурте йалта хрес^ен халӑхён 
сывлӑхне лайӑхлатас ӗҫпе кӗрмешмесӗр вӑхата иртер- 
мелле мар. Вӗсем ҫапла ёҫлени хулапа йала татӑлми 
ҫыхапа ҫыхантарнине пӗлтерет. Апла пулсан- вӗсем 
ҫапла ӗҫлени пирӗн вӗрентекеы Ленин йул. хушса 
хӑварнине туса тёрӗслесе пынине пӗлтерет.

1< Н к Н Ч Щ
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