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I. ЙАЛХУҪАЛӐХ.

Нивӗ йал.

Елӗк патша вӑхӑтӗн^е пире пурӑнма хӗнтр 
гщӗ. Ун т^ух пире хамӑра кирлӗ ӗҫсем ҫинт^ен, 
пурнӑҫа мӗнле аванлатаеси, ҫырӑва мӗнле вӗ- 
ренесси, йалхуҫалӑхне мӗнле вӑйлатасси ҫин- 
т;ен калаҫма та ҫукт^ӗ. Ш кулсен^е ун ^ух 
пире пурнӑҫра кирли ҫин^ен вӗрентмен. А^а- 
сене турӑш умне тӑратса „ку турӑ, унтан 
хӑра; ку патша, ӑна итле“—тенӗ. Пупсем тата 
запла вӗрентнӗ:—„Тӑвансем тӳсӗр, турӑ тӳс- 
ме хушнӑ, вилсен ҫӳлти патшалӑхра аван 
пурӑнӑр%—тенӗ. Хрес^енсене улпутсем, урет- 
никсем, пупсем, тата ыт. те тӗрлӗ йен^ен, 
ерешмен карти пек карса, хӗеӗрлесе тӑнӑ. 
^ӑваш а ним вырӑнне хумасӑр темиҫе тӗслӗ 
тертлентерсе пурӑннӑ.

Ы й т у с е м .  Ӗлӗк халйха пурӑнма мӗншӗн хӗн пулнӑ? Ха- 
лйха кирлӗ йапаласем ҫин§ен мӗншӗн вӗрентмен? Халйха тӗт- 
тӗмре тытнп кама кпрлӗ пулнй?

Е ҫ л е м е  пани.  Ҫак статйан ҫуррине пйн^й патне ҫитит)- 
■§ен васкамасӑр тйрйшса тетра1’ ҫине ҫырса плӗр.

Еҫ халӑхӗ ирӗке тухни.

Пирӗн Раҫҫейре 100 тӗрлӗ халӑх пурӑнаг: 
вырӑссем, тутарсем, тргвашсем, украинтсӑсем, 
ҫармӑссем, йеврейсем, мӑкшӑсем, тата ыттп-



'1

у
сем те. Елӗк патша влаҫӗ вӗсене пусмӑрта 
усранӑ, хӑйсем тӗллӗн ирӗккӗн пурӑнма 
паман вӗсене. Пурин^ен ытла, вак халӑхсем 
аеапланса пурӑннӑ. Вӗсене ним вырӑнне те. 
хуман.

Илӗпӗр т^ӑвашах. Кам ӑна ҫын вырӑнне 
хуиӑ? Кӑм ӑна мӑшкӑламан?

Патша правиттӗлстви, йытта уҫкӑртнӑ пек 
пӗр, халӑха тепӗр халӑх ҫине уҫкӑртнӑ, мӗн- 
шӗн тесен тӗрлӗ халӑх пӗр-пӗринпе хирӗҫсе 
пурӑнни патшапа улпутсемшӗн аван пулнӑ.

Ант^ах Октапӗр револ^утсийӗ патшапа ул- 
путеене халӑх ӗнси ҫин^ен сирпӗнтер^ӗ. Пур 
халӑха 'йуралӑхран хӑтарса: есир пурте пӗр 
тан, пӗр-пӗрине пусмӑрласси тӗп пултӑр!— 
терӗ.

Ҫавӑн пек ирӗк пани пур халӑхшӑн та 
аван пулгйӗ. Пур халӑхсем те харпӑр хӑй тӗл- 
лӗн хӑйсен пурнӑҫне хӑйсемех тӑва пуҫларӗҫ. 
Вӗсем хӑйсен ӗҫӗсене хӑйсен тӑван ^ӗлхипе 
пурӑнӑҫа кӳртсе пыраҫҫӗ.

Хӑш халӑхӑн ӗлӗк саспаллисем те пулман. 
Ҫак кайа йулнӑ халӑхсем мӗиле те пулин вӗ- 
ренсе ытти халӑхсемпе пӗрле сотсиалисӑм ҫу- 
лӗпе пытдер тесе, вӗсем валдо! саспаллисем 
шухӑшласа кӑлар^ӗҫ.

Совет патшалӑхӗн^и халӑхсем х а^  пурте 
нӗр тан; совет саккунӗ пуриншӗн те пӗр пек.

Ы й т у с е м .  г|]ӑвагасем ӗлӗк камран мӑшкӑл тӳснӗ? Мӗн- 
шӗн хал, ^ӑвашсене мӑшкӑламаҫҫӗ? ОкЫпӗр револ^утсийӗ ӗҫ 
халӑхне мӗн па|ӗ?

Е ҫ л е м е  па ни.  Ҫак статйаран 8, йе 9 йӗр нӑн^ӑ патне 
ҫитш^ен васкамасӑр тетрат ҫине ҫырса илӗр.

Ш у т л а с  п ир к и .  Октӑпӗр револ^утсийӗ пулнӑранпа миҫе 
ҫул тултарса миҫе уйӑх иртнине шутласа ҫырса хурӑр.

—  4  —



Мӗншӗн епӗ ҫыру вӗренмесӗр йултӑм.

Епӗ 1905-мӗш ҫудта 25 мартра ҫуралнӑ. 
‘Ман атте-анне килти ӗҫе ӗҫлесе, пире, а^а-па- 
т^асене, пӑхса п урӑн а^ӗҫ . Епир тӑваттӑн пӗр 
тӑванту^ӗ. Епӗ виҫҫӗре щухне пирӗн атте вил- 
^ӗ. Анне пире выҫӑ вӗлерес мар тесе, ирхи 
куна каҫт^ен ҫын ҫин^е ӗҫлесе ҫӳрету§ӗ. Пу- 
рӑнӑҫ ытлах та на^артудӗ ӗнтӗ. Саккӑра ҫит- 
сен, килсӑсем тӑвакан хапрӑка ӗҫлеме кӗтӗм. 
Ӗҫлессе ирпе 8 сехетре пуҫласа, каҫхине 
10 сехет^ен ӗҫлеттӗм. Ҫавӑншӑн мана уйӑх- 
не 4 тенкӗ укса парат^ӗҫ. Епӗ 11 ҫула ҫитнӗ 
ҫӗре анне те вилсе выртрӗ.

Хайхи манӑн виҫӗ йӑмӑкӑма та хамӑнах 
ӗҫлесе тӑрантарас пул^ӗ. Хамӑн хут вӗренес 
килетда, ант^ах вӗренесси ҫинт^ен шухӑшлама 
манӑн вӑхӑт та пулман.

Мӗншӗн ҫыру вӗренмесӗр йулнӑ-ха епӗ?
Мӗншӗн тесен патша саккунӗ т^ухӑнпа тӑ- 

лӑх-туратсене пулӑшса, ӗҫе вӗрентессине асра 
те тытман.

Ы й т у с е м .  8 ҫудти а р  хапрӑкра ӗлӗк кунне миҫе еехет 
ӗҫленӗ? Хал, 8 ҫулти аг§асене хапрӑка илеҫҫӗ-и? Тӑлӑха йулнӑ 
а^асене хал, ӑҫта усраҫҫӗ, мӗне вӗрентеҫҫӗ?

Ӗ ҫ л е м е  пани:  1. Ҫак статйан пӗр пайне (пайне кӑтарт- 
малла) ҫырса илӗр. Ҫыру пуҫламӑшӗы^е те, пӑн'§ӑ хыҫҫӑн та 
пысӑк саспаллипе ҫырӑр.

2. Уг§иттӗл стаФйана вуланӑ цухые пӑн^ӑ ҫин^е сасеа мӗнле 
улӑштарса г§арӑннине асӑрхӑр. Есир те вара ҫаплах вулаеа 
пӑхӑр.

^ӑваш  халӑхӗн ҫыру пелменлӗхӗпе нул^ттурсӑрлӑхӗ.

Халӑх, хӑй ҫын иккенне пӗлсе ҫитсе, хӑйӗн 
пурӑнӑҫне йусаса, ҫӑмӑллатма тӑрӑш а пуҫла-
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сан, ӑна к у л ^ т т у р л ӑ  х а л ӑ х  теҫҫӗ. Ку.ът- 
турлӑ пулас тесен, пуринъен малтан ҫыру 
вӗренес пулат. Анъах вулама-ҫырма пӗлнипе 5 
кӑна халӑх кул^ттурлӑ пулмаст.

Кул^ттурӑ тӗлӗшӗпе Совет Сойусӗщрг ха- 
лӑхсем хӑйсем те ытти патшалӑхри халӑхсен- 
ъен инҫе йулнӑ. Т}ӑваш халӑхӗ Сойусри ха- 
лӑхсенъен нумайӗшӗнъен кайра тӑрат.

Пирӗн ъ&ваш хушшинъе нумайӗшӗ ҫыру 
пӗлсен те, унпа усӑ курма пӗлмеҫҫӗ, мӗншӗн 
тесен ӗлӗкхи шкулсенъе хамӑр ъӗлкепе кирлӗ 
йапаласем ҫинъен тӑнлӑ каласа вӗрентеймеы. 
Ҫавӑн пек ° ҫыннӑн ҫыру пӗлни те харама 
кайат.

Ҫыру пӗлекен суккӑр ҫын мар, вӑл хӑй 
ҫыру пӗлнипе пысӑк уеӑ кӳме пултарат. Вӑл 
хаҫат-шурнал вуласа тӗн^е хынарне пӗлсе 
тӑрат. Ӳсӑллӑ кӗнекесем вуласа хӑйпурӑнӑҫ- 
не йусаса, ҫӑмӑллатма тӑрӑшат. Хӑрушӑ 
ҫанталӑкпа кӗрмешме май шырат. Илемлетсе 
ҫырнӑ кӗнекесене вуласа унӑн ъупе савӑнат. 
Ҫавӑн пек ҫын вара кул,ттурлӑ ҫын тесе хи- 
сепленет. Ҫавӑнпа ӗнтӗ пире вулама-ҫырма 
пӗлни аш§ах кирлӗ мар, кул^ттурлӑ ҫын пул- 
ма тӑрӑшас пулат пирӗн.

Вӑрҫӑъъен пирӗн ъаваш хушшиыъе 100 
ҫын хушшинъе ҫыру пӗлекен 10—15 ҫынран 
ытла пулман. Халӗ 100 ҫын иуҫне ҫыру вӗ- 
ренни 36 ҫын шутланат. Вӑрҫӑъъен шкула 
104 ат}аран 30 аъа анъах вӗренме ҫӳренӗ, ха- 
лӗ 60 а^а вӗренет.

Аслӑ шкулсенъе вӗреиекен аъасем те вӑр- 
«‘ӑъй611 пирӗн ъавашРан питӗ сахал пулнӑ. 
Жӗншӗн тесен ъӑваш; ат}исене аслӑ шкулсене



вӗренме илмен. ^ӑвашсемшӗн у^иттӗле кӑла- 
ракан Т)ӗмпӗрти (Уҫйановскри) цӑваш шкулӗ 
ант^ах пулнӑ.

Вырӑн ҫитмен пирки унта ҫулталӑка 25— 
30 ҫынран ытла илме пултарайман. Халӗ ӑҫта 
ҫитнӗ, унта аслӑ шкулсенгле ^ӑваш атрисем 
вӗренеҫҫӗ. Вӗренекенсем арсынеен^ен те, хӗ- 
рарӑмсен^ен те пур.

Тутлӑ ӗҫме-ҫимене тутанса пӑхсан, ҫийе- 
сех килет. Вӗренӳ те ҫавӑн пек. Ҫыру пӗлме- 
сӗр ӗлӗк выл^ӑх пек пурӑнаттӑмӑр. Халӗ ҫыру 
вӗреннин уееине сиссе пурнӑҫа ӑслӑлӑх кӑ- 
тартна пек тума пуҫларӑмӑр. Елӗк пире вы- 
рӑс пупсем мӑшкӑласа — „Т)ӑваш кӗнекине 
ӗне ҫисе йана^—т е ^ ӗ ҫ . Халӗ ^ӑваш  ^ӗлхипе 
темиҫе ҫӗр кӗнеке те тухнӑ. Вӗсем ҫуллен-ҫу- 
лах йышлӑланса пыраҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Сирӗн йалти халйх кул>ттурлӑ пулма тӑрӑ- 
шат-и? Йалта хаҫатсем шурналсем илекен ҫынсем нумай-и? 
Кӗнеке ҫинт;е вуланине ӗҫе кӳртекенсем нумай-и?

Ӗ ҫ л е м е  пани:  1. Статйан пӗр татӑкне ҫырса илӗр, ӑҫта 
пысӑк саспаллисем лартассине асӑрхаса ҫырӑр.

2. Сирӗн йалти шкулта миҫе арҫын а^а, миҫе хӗра^а вӗ- 
ренет? Ликпунктра миҫе арҫын, миҫе хӗр вӗренет? Вӑтам 
шкулта сирӗн йалтан миҫе арҫын, миҫе хӗр вӗренеҫҫӗ? Аслӑ 
шкулта миҫе арҫын, миҫе хӗр вӗренет?

Мӗн пурӗ миҫе ҫын вӗренет? Ҫаксене шутласа кӑларса, 
ҫырса хурӑр?

Тӗшмӗшсем.

Улихван му^и вӑран^ӗ, хӑй хуп-хура тара 
ӳкнӗ.

— Тӗлӗк куртӑм. Хӑрушӑ тӗлӗк, тет Улих- 
ван. Тӗлӗкне кар^ӑкне каласа парат.



— Нимӗн калама та пӗлместӗп. Ку тӗлӗк 
ырра мар. Тӗлӗкре ерех ӗҫсен хуйхӑ пулат 
теҫҫӗ, тет карт^ӑкӗ.

— Ерехне ӗҫеймерӗм ҫав. Хуйха мар-ха... 
Ку тӗлӗк виле иулассине пӗлтерет. Тӗлӗкре 
шурӑ пӳрт курсан, кил-йыш катӑлассине пӗл- 
терет, теҫҫӗ. Тата мана хӗнерӗҫ. Тӗлӗкре иӗр- 
пӗр ҫын хӗнесен, тӗлӗк кураканни ^ирлет, 
теҫҫӗ. Малтан тртрлесе выртмалла пулат, ун- 
тан вилмелле. Пӗтрӗм, тӗлӗк пиркийех пӗт- 
рӗм! Ав, виҫӗмкун каҫ шӑшисем ман сӑм атӑ- 
на ҫиме пуҫланӑ. Шӑши тумтир таврашне ҫи- 
сен, каллех ырра мар. Иртнӗ тунти-кун каҫ 
Хӗлипӗп хӗрлӗ йытти пирӗн йенелле пӑхса 
улатТ)ӗ.

— Иртнӗ ернере тата хура гйӑх хупӑсӑр 
ҫӑмарта т у н ӑ ^ ӗ . Вӑл та ырра мар, тетУ ках- 
ви куаданса.

— ^ӑн ах  та вилетӗп пул,, тет Ухливан 
сӑмси тӑррине хыҫса.

— Сӑмса тӑрри кӗҫтети-мен, тесе кӑшкӑр- 
са йат^ӗ Укахви, аллисене шарт! ҫанса.—Ай, 
Ухливан, ^ӑн-т^ӑнах пӗтрӗмӗр. Мӗн пулг̂ ӗ ӗнтӗ 
ку? Сӑмса тӑрри кӗҫӗтсен, ҫын вилет, теҫҫӗ. 
Мӗнле сын ҫав есӗ, Ухливан. Хӑна ху пӗте- 
ретӗн. Кӗҫӗтнӗ пулсан та, хыҫма йурамастт^ӗ. 
Сӑмсу пиркийех пуҫна ҫийетӗн. Ҫук, капла 
йурамаст. Киремет ҫиленнӗ пул,. Йаналасем 
кайса пӑрахмалла пулат пул .̂ Тӑр ӗнтӗ т^асрах 
вырӑн ҫинт,еи. Хӗвел ирхи апата ҫитнӗ.

Ы й т у с е м .  Мӗншӗн Ухливанпа Укахви пысӑк хуйха ӳк- 
рӗҫ? Сирӗн йалта тӗшмӗшсене ӗненекенсем нумай-и? Тӗишӗш- 
сене ӗненни мӗнле сийен тӑва!'?

Е ҫ л е м е  па ни.  Ста'1'йан пӗр татӑкне пӑн^ӑсене хисеп- 
лесе ҫырса илӗр.



Хӗрарӑмсен пурнӑҫӗ.

Асаттсесен йӑлипе пурнакансем хагҫ те пур.

А^а ҫуралсан, пӗр-пкӗ уйӑх иртет. Атщпе 
амӑшӗн сывлӑхӗ нат^ар. Мӗн тӑвас?

Кайас пулат ^асрах кар^ӑк патне ӑс 
ыйтма.

Кар^ӑк ӳркенмест, кплет.
— Ант^ах ку тртрсене тӳрлетме хама йӑ- 

вӑр килет, ҫавӑнпа тӳрлетнӗшӗн вун тенкӗ 
паратӑр пул,, тет кар^ӑк.

Т^ирлӗ ҫыннӑн ^ӗрӗлес килет, атрше те 
сыватас кплет. Ҫавӑнпа тртрлӗ ҫын, кӗписене 
сутса та пулин, мӗн ыйтнине тӳлеме пулат.

Кар^ӑк хайхи „тӳрлетмеа тытӑн^ӗ. А^ана 
кӑшкӑрта-кӑшкӑрта кӑмакана тртке-т^ике кӑ- 
лар^ӗ, тенкел ҫумне ҫыхса, ат^а ҫине шӑпӑр 
тӑрӑх шыв та йаг£ӗ. Антӑхас пек макӑрса, 
а^а халтан кайрӗ, пӑртак лӑплан^ӗ.

— Ӗнтӗ а^а куллен-кун аванланат,—терӗ 
те, карТ}ӑк аг]за амӑшне „тӳрлетмес; тытӑн^ӗ. 
Ил^ӗ пӗр курка шыв, курка ҫине тӑвар, пӗр 
^ӗптӗм урайӗнтр! ҫӳпе т^ӗпӗтсе йат}ӗ, вут^ах- 
ран кӑмрӑк илсе куркана йат}ӗ. Кӑварпа вӗр- 
се шӑрпӑк тивретрӗ. Куркари шывпа алӑк 
хӑлӑпне, турт^ка пуҫне 'бӳкерӗ.

Виҫӗ хут шыв куркине нуҫ тавра ҫавӑрт^ӗ. 
Виҫӗ ҫӑвар сыпса, куркари шыва урайне 
ҫаврӑна-саврӑна пӗрӗхсе тухрӗ. Виҫӗ сыпкӑм 
арӑма сыптарТ)ӗ. Куркари вӗрнӗ шыва йу- 
лашкине хапха йупи кутне кӑларса саирӗ. 
Куркине хапха тӑпси ҫумне ҫит^ӗ шаккаса илт^ӗ.

Шыв куркине сылтӑм алли катрт пӳрнипе 
ҫаклатса, кар^ӑк шыв куркине па^ӑшка ка-
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тилӑ судланӑ иек мӑкӑлтатса сулласа, пӳрте 
илсе кӗт^ӗ. Кат^и пӳрнипех сулла-сулда шыв 
куркине шыв каткине 'дӑмпӑлт тутар^ӗ.

Ҫӑнӑхпа тӑвара хӗвел тухат^ен шыв хӗр- ' 
не кайса, ҫиле май вӗҫтерме хушрӗ. КарТ)ӑк 
ҫапла хӑтлан^ӗ. Хӑй ӗҫне пӗтерт^ӗ. Укҫа ил^ӗ. 
Тухса кайрӗ. Ҫапах та ку ҫемйере савӑнӑҫ 
ҫук. А гйи те на^арлансах пырат, амӑшӗ те 
сывӑ мар.

Ы й т у с е м .  Сирӗн йалта йумӑссем патне ҫӳреҫҫӗ-и? Ӗлӗк- 
хи йӑлапа пурӑннинт)ен мӗнле сийен пур? Ҫав сийенлӗх ҫак 
статйаран курӑнат-и? Апла ӗнтӗ мӗнле йӑлапа пурӑнмалла?

Ӗ ҫ л е м е  па ни.  Статйан татӑкне пӑн^ӑсене, пысӑк сас- 
тгаллисене хисеплесе тетрат ҫине таса ҫырса илӗр. Сӑмахсене 
пӗр йӗртен теиӗр йӗре куҫарнӑ ^ухне сыпӑккӑн куҫарӑр.

Йакайел.

Халӗ хамӑр пурнӑҫа хамӑр йусаса, ҫӗнетсе 
аванлатса пыратпӑр.

1922-мӗш  ҫултанпа епир ура ҫине тӑра 
пуҫлани аван курӑнат: тырӑ-пулла аван тӑва 
пуҫларӑмар, выльӑх-^ӗрлӗхе те ^ылай усра 
пуҫларӑмар. Тата машшин йулташлӑхӗсем те 
пур. Ӗлӗкхи вӑхӑтра машшинсене пуйансем 
ант^ах илетэдӗҫ, халӗ ^ухӑнсем те иле пуҫла- 
рӗҫ. Халӗ пирӗн йалта тырӑ вырмалли — 9. 
авӑн ҫапмалли—15, акмалли машшинсем—20.

Комунӑсем те пур.
Йалта тӗрлӗ орканисатсисем уҫӑл^ӗҫ: иарт- 

ти йат^ейкки, вуламалли ҫурт, пионер отре^ӗ, 
копператив, т. ы. те.

Йалсоветӗгг§е мӗн пурӗ 7 г1}лен, вӗсент^ен 
0 'йухӑнсшм. Йалсове^ӗ сумӗн^е 3 комиҫҫи 
-ӗҫлеҫҫӗ. Й алта ҫӗмрӗк кӗперсем ҫук. Иушар-



нӑй еарай аван. Кӑҫалхи ҫуд пирӗн йала 852 т. 
73 п. налук тиврӗ. Малтанхи срукра 96°!0 тӳ- 
лесе татнӑ.

Парти йащейкки 1926-мӗш ҫулта уҫӑлнӑ. 
гДленсем 18. Иалти орканисатсисем мӗнле ӗҫ- 
лемеллине йа^ейккӑ кӑтартса пырат. Иа^ейк- 
кӑн уҫӑ пухӑвӗсене хрес^енеем ҫӳреҫҫӗ.

Иалта 8 комсомолӗс. Вӗсем вӗренесшӗн 
тӑрӑшаҫҫӗ. Иртнӗ хӗлле вӗсем куҫса ҫӳрекен 
шкулта вӗрент^ӗҫ. Пионер отретӗн^е 39 пио- 
нер, отретра шкулта вӗренекенсем тӑраҫҫӗ.

Вуламалли ҫурта 1926-мӗш ҫулта уҫнӑ. Унта 
5 хаҫат, тата 2 шурнал килет. Пиплиоттекра 977 
кӗнеке, вӗсен^ен—120 кӗаеки ^ӑвашла, ан^ах 
ку сителӗклӗ мар. Хрес^енсем вуламалли ҫур- 
та ҫӳреҫҫӗ, унта кӗнеке-хаҫатсем вулаҫҫӗ. 
Хӑйсем те хаҫат-шурналсем илсе тӑраҫҫӗ.

Копперативра 185 ^лен. Тавар ҫителӗклӗ. 
Иалта ^асиӑй суту-илӳ ҫук. Хрес^енсем коп- 
ператив ӗҫне ырлаҫҫӗ.

Епӗ йал ҫине пӑхап та, савӑнӑҫ тем туух- 
лех. Кунта пул,нитса йусаҫҫӗ, клупа илеме 
кӳреҫҫӗ, т. ыт. те.

Улшӑнаҫҫӗ иккен ват ҫынсем те, 
Т^ӑн-^ӑнах улшӑнат самана.
Улшӑнах!.. пайан ир ӳкнӗ тӑм,
Пайан ир сӑрт ҫин^е ҫут майак!

Ы й т у с е м .  Сирӗн йад ҫӗнӗлле пурӑнма пуҫланй-и? Мӗнле 
ҫӗнӗлле йапаласем, ҫӗнӗ орканисатсисем пур сирӗн йалта?

Ӗ ҫ л е м е  пани.  Сирӗн йалта миҫе плук, мӗнле маш- 
пгансем пуррине, кашни машшин миҫпне шутлаеа ҫырса 
хурӑр.

2. Йалти пиплиоттекра вырӑсла кӗнеке миҫине, |ӑвашла 
кӗнеке миҫине, мӗн пурӗ миҫине пӗлсе ҫырса хурӑр.

3. СтагГйан пӗр татӑкне ҫырса илӗр: пӑн^ӑсене, пысӑк са- 
сиаллисене, пӗр йӗртен тепӗр йӗре куҫарассине астуса ҫырӑр.

1

—  11  —



—  12  —

И У

Емӗр епир 
Пусмӑр тӳснӗ; 
хУкӑш-макӑш 
Мулӗ хӗснӗ.

Сапса ватса 
Йун йухтарнӑ, 
Харам парӑм 
Тӑнтан йанӑ.

Пиртен ^срлех 
Тире сӳни 
Хал, те асран 
Еайса пӗтмен.

Виҫӗ пуеӑ 
Тутах тытман; 
Суха пуҫӗ 
Ы раш  пулман.

В А X Ӑ I

Вӑхӑт ситрӗ 
Еивӗ пурнӑҫ 
Пӗтсе пырат; 
Ҫӗнӗ пурнӑҫ 
Тухса пырат. 
Еапиталӑн 
Сехри хӑпнӑ;
Куҫӗ-пуҫӗ
Сиксе тухнӑ. 
г1]ухӑн тени

А.

Пӑхӑр акӑ 
Суха вилет;
Ҫӗре ъсрсе 
Трактӑр килет.

Виҫӗ пусӑ 
Еуҫҫӳл тӑкат, 
Ҫӗнӗ пусӑ 
Ӗулса тӑрат.

Турсӑр, пупсӑр 
Тырри ӑнат; 
Тӗнсӗр-мӗнсӗр 
Пурнӑҫ пулат.

Еилӗр халӗ 
Ҫене иура 
Пуҫлар, йурлар.... 
Ай-та ра-ра...

Ҫ И Т  Р Е.

Хресъенсемпе
Пӗрлешеҫҫӗ,
Еапитала 
Тӗпех тума 
Пӗрлешеҫҫӗ. 
Млатукпала 
Еукӑр ҫурла 
Ҫӗнӗ пурнӑҫ,
Ҫӗнӗ ирӗк 
Туса парӗс.
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Сӑманунах пӗтерет.

Пирӗн йал т^ӑваш хушшин^е ^апа тухрӗ. 
Вӑл ӗлӗкренпех ӳсӗр йал. Ӗлӗк те унти хре- 
с^енсем каҫункка ерехне сыгшалама йуратнӑ. 
ХаЛ) килте мӑкӑрлантараҫсӗ. Аппаратсене тӑ- 
вакан маҫтӑрсем йалтах пур. Аппаратсене 
сур йал туйаннӑ. Ҫырмасенще унта та кунта 
тӗтӗм мӑкӑрланат; ерех пиҫет... шӑрши сӑм- 
сана ҫурат.

— „Ех ҫутти!а тесе йанклаттараҫҫӗ вара 
йал ҫыннисем. Пысӑкки, пӗт^ӗкки пурте пӗрле.

мма ӗҫеҫ мар-ха... сутӑн илместпӗр вӗт- 
хаа, теҫҫӗ. Ӳсӗрӗлсен тата ҫапла йурлаҫҫӗ: 

„Ма ӗҫес мар, йурлас мар,
Милитси те хамӑрӑн,
Епир пурте, ^ӑвашсем,
Ерех йуратакансем^, тесе йара нараҫҫӗ.

„Самаконне сами конӗм, тенки не нато, 
„хлепнӑй^ плише не потхоти^ теҫҫӗ вырӑсланнӑ 
ӳсӗр т}ӑвашсем. Ҫанла пурӑнаҫҫӗ пирӗн т̂ ӑ- 
вашсем. Хӑшӗ-нӗрин тырри те пӗтсе ларнӑ: 
налукне те, страховккине те тӳлемелле.

РевоЛ)утси пулнӑранпа кунта 13 ҫын ӗҫсе 
вилт^ӗ, темиҫе ҫемйе йурра тухнӑ, темиҫе 
сын ^аххутка кайса вилнӗ, пушарӗ те пулнӑ.

Ҫапла хӗн-хур курса пурӑнаҫсе пирӗн трг- 
вашсем сӑмакуна йуратнипе.

Ы й т у с е м .  Сӑмакун мӗнле сийен тӑват? Сирӗн йалта сй- 
макун тйваҫҫӗ-и? Мӗнле ^армалла-ха сӑмакун тӑвассине?

Нурӑнман сийен.

Аверккӗн вулӑсӗн^е (Пӑхӑрс. у.) ^ӑваш ки- 
лӗсем 1.400 йахӑн. Ҫак кил хуҫисем праҫник-
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сене сӑмакунсӑр ирттермеҫҫӗ. Ҫултадӑкра 6 
праҫнике питӗ „тэаплӑ^ ирттереҫҫӗ. Вӑл праҫ- 
никсем: раштав, ҫӑварни, мункун, ҫимӗк, ка- 
сански, михайлу. Кашни ираҫиик ваад и  кашни 
килӗрех, вӑтамран шутласан, 48 килограм ҫӑ- 
нӑх сӑмакун туса пӗтереҫҫӗ. Ҫакӑн ^ухлӗ тырра 
сайа йарса хамӑра хамӑр, калама ҫук, пысӑк 
сийен тӑватпӑр. Асапланса тупнӑ тырӑ-нулла 
тирпейлӗ тыткалама пӗлменнийех пирӗн пурнӑ- 
ҫа кайалла йарса пырат. Ҫав тырра сӑмакун 
тусасайа йаритден шкулсене ҫӗнетес ҫӗре пар- 
сан, хаҫат-шурнал ҫырӑнса илсе, унти шухӑш- 
сеые иурнӑҫа кӳртме тӑрӑшсан аван пулӗтуцӗ.

Ӗҫкӗ-ҫикӗ ырлӑх кӳмест. Ӗҫкӗ хыҫӗн^ен 
ытти сийенсем те ^ылай пулаҫҫӗ. Ӗҫкӗ хы- 
ҫӗн^ен йалсен^е тем тӗрлӗ ҫапӑсу, вӑрҫӑ-ти- 
вӗҫ пулса иртет.

Ш ухӑшласа пӑхӑр-ха ӗнтӗ: асапланса ту- 
нӑ тырӑ-пулла ҫӗре тӑкса хӑйсене хӑйсем мӗн 
'йухлӗ асап, сийен тӑваҫҫӗ пирӗн ^ӑвашсем?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Шутласа кйларӑр-ха: ҫулталӑкра ҫак 
йалта миҫе тенкӗ шыва пӑрахаҫҫӗ? Ҫӑнӑх — 16 килограмне 
йӳнӗрен те 1 тенкӗ шутлӑлӑр.

Вуламалли ҫурт.

Сӗнтӗрти вуламалли ҫурт уҫӑлни нумай 
пулмаст. Сӗнтӗр щӑвашӗсем ҫакна уҫсан питех 
хӗпӗртенӗ. грӑнахах та мӗн курма иултарнӑ 
вӗсем унтуцен? Вулӑса кайсан тргркӗве кӗрсе 
тухнӑ, йункун—Щуращӑка пасара кайнӑ. Урӑх 
нимӗн те ҫук.

Пӗрре манӑн ҫак вуламалли ҫурта токлат 
тума кӗмелле пул^ӗ. Ламппӑ ҫутсан, халӑх 
т)асах пухӑнма пуҫларӗ. Хӗрарӑм нумайах мар.



—  15  —

Ш ур сухаллӑ стариксем иккӗн. Хура сухал- 
лисем пӗр вунпиллекӗн пур. Ыттисемте ну- 
майеш авланас вахӑта ҫитнӗскерсем.

Тӗыт^е хыпарӗсене каласа патӑм кӑсене. 
Ы йта пуҫларӗҫ манран: Ку мӗнле? Ку мӗн- 
шӗн? Аҫта? 5 сехетрен пуҫласа, 10 сехетт^ен 
калаҫса лартӑмӑр. Иулашкин^ен йал пурӑнӑ- 
ҫӗ ҫине куҫрӑмар.

— Улмана анасем ҫине ларта пуҫларӑмӑр. 
теҫҫӗ.

— Вӑл аван ӗнтӗ, терӗм—ӑна малалла та 
пӑрахас пулмаст.

— Ҫаплине ҫаила та вӑл — вӑй ҫитерме ҫук 
пурне те, тесе каларӗ пӗри алӑк патешден. Вӑй 
пулсан, курӑксем те акмалла та—вӑй ҫук. Вӑй 
тупас^ӗ. Ана хиреҫ тепри ҫапла каласа хут^ӗ:

— Тупас тесен — вӑй тупма пулат ӑна. 
Пӗлмени пӗтерет пире. Акӑ ппрӗн Филип Ни- 
кит^ӑ темиҫе ҫемйене пӗрлештерме тытӑннӑ. 
Пурте савӑн пек пулсан тахҫанах пирӗн ну- 
ша иӗтмелле.

-— Мӗнте пулсан тухӗ-ши унӑн?
— Ма тухмӗ? Тухат!
Киле тухса кайнӑ 1 УХ, мана тата та кил- 

келеме ^ӗн^ӗҫ.
— Есӗ ху килессине маларах пӗлтер, вара 

ҫын кун^ул кӑна пухӑнмӗ... терӗҫ.
Ы й т у с е м .  Вуламалли ҫурта халйх ухата ҫ5грет-и? Вула- 

малли ҫурт халйха мӗнле уса пара!’?

Хщт  шкул.

ҪпитакӑЛ)!.. СпитакӑЛ)!..
Аста пырсан та, кампа калаҫсан та, пӗ- 

тӗм Ӗткер ^ӑвашсем хушшиы^е сӑмах йанрат.
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Нумайӗшӗ хавасланса калаҫҫӗ, хӑшӗ-пӗри вӑр- 
ҫаҫҫӗ—„аытихрист вӑййии теҫҫӗ. Каҫ пулсан, 
уттартӑм шкул йенне. Шкулӗ пысӑк мар— 
пӗр йенелле анса лара пуҫланӑ. Крил,тса хӑ- 
мисем ишӗлсе анас вӗҫне ҫитнӗ. Ш кул умӗн- 
Т)в—пуху пек. Ш кула тӗртсе йӑвантарма ҫит- 
нӗ. Пурте кӗресшӗн - кӗме ҫук. Ш алта—тул- 
ли. Кашни ^ӳрет^е ҫине тӑваттӑн-пиллӗкӗн ҫа- 
кӑннӑ.

Тертлене-тертлене кӗрсе кайрӑм шала.
— Пащушки!.. пшргери нулӑсем пекех ҫав... 

Хӗрарӑмсем те ат^исене йӑтса килнӗ...
Кӑмакапа ҫтена хушшин^е пӗ^ӗк ^ӑлан 

иекки пур (урлӑшӗ те, тӑрӑшшӗ те 140 сант- 
тиметтӑр). Унта выл,амалли вырӑн стенӑ тунӑ. 
ХаЛ) ӑна шӑналӑкпа хупӑрласа хунӑ,

Нумай кӗтсен, шӑналӑкӗ усӑл^ӗ. Выл,акан- 
нисем — йалти а^асемех. Пит^ӗсене хӑрӑмпа 
сӗрнӗ. Сухалсем вырӑнне тзӳпӗк ҫыхса хунӑ. 
Ҫӗнӗ йӗркесем авалхи пурӑнӑҫпа кӗрешнине
кӑтартаҫҫӗ.

Хыҫалта пӗри ^ӑтаймасӑр — „Еккей, шел- 
мӑ... аван выл,аҫҫӗ мурсем“ , тесе ху^ӗ.

ҪпектаккӑЛ) пӗтсен, халӑх килелле саланат.
Пӗри те, вӑхӑта ахал, ирттертӗм, тесе ка- 

ламарӗ,

Мӗн ку? —  Йапала ну.

Ик-виҫ ҫул ӗнтӗ ман ывӑл а^а хут вӗ- 
ренме шкула кайат. Те у д а т л ӗ  Мӗтри Пет- 
рав^ пит лайӑхран, те шкул йӗрки хал, пит 
лайӑх вара—иирӗн Ваҫук кӗнекеҫене шыв пек 
йухтареа вулат, карттинсем тума вӗренсе



кайнӑ, мишавай пек, йад планӗсем тӑват. 
Майлӑ мар, хамран та йӑсӑ ҫырат, ^ӑр^ар 
кукӑрткадаса хут ҫине хӑй аллине пусат 
вара.

— Атте, пӑх епӗ йепле ал пусма вӗрен- 
тӗм, тет вара мана.

— Кун пек ал пусни йурат те, ҫапах етем 
вуламалларах ҫырма тӑрӑш, а^ам, тетӗп вара 
епӗ хам а^ана.

* **

Епир ӗлӗк еретлӗ вӗренмен. Хут вӗренме 
питӗ хӗщ да. Лекнӗ... пурте лекнӗ пире.

Аптраса, ним тӑвайман йенне:
— Аз-букки арманта,
Веди-глагол вӑрманта.
Иже-веди титлӑ;
Иван пуҫӗ пыйтлӑ.
Аз-буккине пӗлетне,
Пӗр ^ӗл ҫӑкӑр ҫийетне—

тесе шкултан урама тухсан, урам тӑрӑх 
кӗрлеее туупаттӑмар епир ӗлӗк.

Ҫавӑыпа та-и тен „хут вӗреннӗ ҫын ухмах 
пулати тенӗ авалхи ^ӑвашсем.

❖ *❖

Пирӗн Ваҫук пӗркун каҫпа шкултан тав- 
рӑн^ӗ.

Ваҫук шкулган ^ӗркесе ҫыхнӑ хут илсе 
килнӗ.

Апат ҫисен, ^ашкӑ-тиркӗ пуҫтарсан, Ваҫук 
ҫав хута салатрӗ.

1 7 69— 2

—  17  —



—  18  —

Вулама пуҫларӗ. Епӗ итлесе ларап. Мӗн- 
мӗн ҫшг§ен ҫырман унта: хуҫалӑха йепле ту- 
са пырасси ҫин^ен те, халӑх нушисене йепле 
тӳрлетмелли ҫин^ен те, шкул ӗҫне йепле йӗр- 
келемелли син^ен те, ытти кирлӗ йапаласем 
ҫинт^ен те.

— Кӗнеке тесен, кӗнеке мар ку, мӗнле йа- 
пала вара ку,—терӗм епӗ Ваҫука.

— Ку йапала — епир шкулта кӑларакан 
ҫтена хаҫа^ӗ, ун ҫине карттинсем ӳкермелле 
ман, терӗ Ваҫҫа — ман ывӑл, вунӑ ҫула ҫит- 
нӗскер.

— Ак тамаша, ку питӗ кирлӗ, вырӑнлӑ 
йапала-ҫке, терӗм епӗ.

Ҫапла, хал^хи саманара шкулсем те, ыт- 
тисем те нумай йусаннӑ.

Ҫӗнӗ самана йӗркипе туха пуҫланӑ ҫтена 
хаҫат^ӗсем те халӗ ӑшӑ хӗвел ӑшшин^е, хал,хи 
самана ӑшшипе ӗҫхалӑхне пурнӑҫ ҫуттине кӑ- 
лараҫҫӗ, ирсӗрлӗхсемпе кӗрешеҫҫӗ, йӗркесӗр- 
лӗхсене пӗтереҫҫӗ.

Ы й т у с е м. Сирӗн шкулта тиакрамсем, плансем тутараҫҫӗ-и? 
Ҫтена хаҫаг§ӗ пур-и; унта мӗн-мӗн ҫин^ен ҫыраҫҫӗ? Ҫпектак- 
кйЛ)Сем лартаҫҫӗ-и? Ҫтена хаҫа^ӗсене, ҫпектаккӑл^сене халйх 
йуратат-и?

Ӗлӗкхи шкулсен^е ҫавӑн пек йапаласем пулнӑ-и? Ун ҫин- 
'ден ут^итӗлрен ыйтса пӗлӗр.

Е ҫ л е м е  па ни.  Кайранхи ста^йан пӗр татӑкне пӑнт)ӑ- 
семпе пысӑк саспаллисене асӑрхаса ҫырса илӗр. Уҫӑ саспал- 
лисене кӑтартӑр.

Хам пурӑнӑҫ ҫин^ен.

Епӗ пӗ^ӗккӗ ^ухые икӗ ҫул вӗреннӗ^ӗ. Ат- 
те салтака кайсан анне а^а пӑхма кирлӗ те- 
се пӑрахтар^ӗ. Еггӗ, йухӑн ҫын хӗрӗ, нуштаиа
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хуйӑхпа ӳснӗскер, 4—5 ҫултанпа Шупашкар 
хулин^е выранта ӗслесе пурӑнатӑп. Сахал 
вӗреннӗ ҫынсене вӗрентекен шкул пуррине 
илтрӗм те сав шкула кайрӑм. Халӗ 3-мӗш 
уйӑх вӗренетӗп, хавасланса ҫӳретӗп.

Вӗренсе таврӑнсан, ҫывӑрма выртсассӑн 
та, хам нуштапа, хуйхӑпа ӳснине аса илсес- 
сӗн, вӗренес^ӗ тесе шухӑшласа выртатӑп. 
Ҫак шкула кӗнӗренпе пит усӑллӑ пек туйӑ- 
нат мана. Щ кула кӗрет^ен хаҫат-кӗнекене, 
ӑнланайман пирки, алла та тытса пӑхман, хал, 
ӗнтӗ кӗнекепе хаҫат вуласан та ӑнланатӑп. 
йнтустри, мелиоратси, електрификатси, тата 
тӗрлӗ сӑмахсем мӗн пулассине пӗлетӗп. Хал, 
ӗнтӗ хам та „Пирӗн йали йатлӑ хаҫата ҫы- 
рӑнса илтӗм.

Шӑлтӑрма йурри.

Ш ӑлтӑр-шӑлтӑр шӑлтӑрма 
Ш ӑлтӑртатса лартӑри!
Инке, икерт} пӗҫерсе 
Ҫупа пуҫса ҫийер-и?

Вуламашкӑн вӗренме 
Ликпунктсене ҫӳрер-и,
Мӑшкӑл пулнӑ ӗмӗре 
Ҫӗнӗ илем кӳрер-и?

Ликпунктсент^е вӗренсе 
„Пӗлн ҫутӑ“—тейер-и?
Инке, икерт} пӗҫерсе 
Ҫуиа пуҫса ҫийер-и?



Совет улми...

Улып шултра, улми тутлӑ — 
Кайса курса тутанар;
Кӗнеки ылттӑн, ҫырни тутлӑ — 
Тӗттӗмлӗхе тӗп тӑвар.

Ай, совет улмине 
Ӳстермесӗр ^ӑтас ҫук;
Кам совет ҫӗрӗнт^е—
Хут пӗлмесӗр йулас ҫук.

Йӑлтӑр-йӑлтӑр курнаканӗ 
Атӑл шывӗ мар-ши вӑл?
Пур ырлӑха параканӗ 
Совет влаҫӗ мар-ши вӑл?

Анлӑ Атӑлӑн шыв-шурӗ 
Улӑхран-улӑха сарӑл^ӗ;
Совет панӑ ҫӗнӗ ҫутӑ 
Йалтан-йала сарӑлт^ӗ.

Ай, совет улмине 
Ӳстермесӗр ^ӑтас ҫук,
Кам совет ҫӗрӗн^е—
Хут пӗлмесӗр йулас ҫук.

Хӗрпӗ уллах йурри.

Кӗнт,еле каҫпа арлатӑп,
Еп тӑвас теп пир-авӑр. 
Кӑнтӑрла хасат вулатӑп, 
Ҫӗнетес теп пурнӑҫа.

Ташлӑр, йурлӑр савӑнса 
Купӑс кунта пур Тзухне. 
Ҫӳрӗр, хӗрсем тӑрӑшса 
Ликпункт йалта пур т,ухне.

—  20  —
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Вӑрӑм 1]ӑрӑш хумханат,
Мана касат тейет пул .̂
Касмасп, касмасп, ан хӑра,
Сансӑр пуҫнех хурӑн пур.

Кулак а^и савӑнат,
— Мана илеп тейет пуЛ). 
Пымасп, пымасп, ан шутла, 
Сансӑр пуснех ^ухӑн пур.

Ҫ у р а к и.

Хӑпарту Кирили лупас айӗнт^е кунӗпех 
шаккат. Хавшаса кайнӑ сухапуҫӗпе сӳрине 
йусат: савӑлсем лартат, вӗренсене сыплат. 
Тимӗрҫе кайса тутӑхнӑ суха тимӗрӗсене те 
туптаттар^ӗ. Ҫӗр пӑртак типшӗисен, кӗҫнер- 
ни-кун ирех сухана тухрӗ. Сухалат Кириле. 
Хавшакланнӑ сухапуҫӗ т^ӗриклетсе пырат. 
10—12 санттиметтӑртан тарӑна кайаймаст 
сарлака та илеймест. Хӑла лашийӗ те утӑ- 
сӗлӗ ҫуккипе сухапуҫӗ пекех хавшаса кайнӑ. 
Васкамаст сухара.

Кириле сухаласа пӗтер^ӗ, тытӑн^ӗ сӳреме. 
Лаши найаы утнипе сӳри сиккелесе, кӗлт-кӗлт 
перкелесе, муклашкасене майлакаласа ант^ах 
пырат. Асса кайнӑ мӑнтӑр йӗкехӳресем на- 
г{}ар кушака хӑратни асах килсе кайрӗ, Ки- 
риле сӳренине курсан. Пысӑк муклашкасем 
ҫӑмӑл сӳрене хӑратнӑ пекех туйӑн^ӗ.

Ӗҫлерӗ Кириле, ӗҫлерӗ каҫ^енех. Ҫурпи- 
лӗк ҫурӑ аран-аран пӗтер^ӗ. Ытлари-кун, 
телейлӗ кун, акма тухаст^ӗ—тесе тӑрӑшат Ки- 
риле.
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Ы тлари-кун шурӑмпуҫ палӑрнӑ ҫӗре Ки- 
риле ҫемйи ура ҫинт^е. Кӳлнӗ урапи сухапу- 
ҫӗ-сӳрппе, вӑрлӑхӗ-мӗнӗпе кил варӗн^е. Тӑ- 
хӑр ҫулхп ывӑлӗ тилкепе тытса ларат урапа 
ҫин^е.

— Кай-ха. ИеЛ)ук, хӑвӑртрах шыв патне, 
епир тухнӑ ҫӗре пире хирӗҫ пулма. Ҫынна- 
мӗне курсасеӑн, ҫын иртсе кайатдан васка- 
масӑр хапха кутнелле иыр. Пули-пулми ҫын- 
на тӗл пулас мартдо, тет Кириле. Хӑй ка- 
линккерен туха-туха пӑхат, арӑмӗ шыв йӑтса 
киллеспне кӗтсе.

Унтан хапхине йарр уҫса йа^ӗ те, сӑх-сӑх- 
рӗ. Хӗртсурта, пӳлӗхҫе, вилнӗ асаттесене 
ииллеме ыйтрӗ те, хӑвӑртрах ҫавӑтса тухрӗ 
лашине. Арӑмӗ хирӗҫ шыв йӑтса килет.

— „Телей пултӑрС(; тесе хӑвӑртрах урапа 
ҫиые ларгйӗ те, ҫынна тӗл пуласран шикленсе 
лашине ҫапа-ҫапа хӑвартрах уттар^ӗ урам 
тӑрӑх.

Ана ҫине ҫитсен, Кириле ал йӗркисем (ум- 
семЗ^ӗр^ӗ. Унтан урпа тултарнӑ супнене (пу- 
рӑка) хулпуҫҫи урлӑ ҫакса ака пуҫларӗ. Ки- 
риле акма ӑста, ҫапах та унӑи ҫӑмӑл варлӑ- 
хӗсем ҫил тухнипе питех тикӗс ӳкеймерӗҫ. 
Акнӑ хыҫҫан сухаларӗ, унтан сӳрерӗ.

Анине тупма ҫӑмӑл нултӑр тесе ,,мулкаг|) 
сикки^ паллӑ туса хӑвар^ӗ.

Ана выртат хуралса. Унта кайӑк-кӗшӗк- 
сем уткаласа ҫӳреҫҫӗ: хурт-кӑпшанкӑсене пу- 
ҫтараҫҫӗ, ҫийеле йулнӑ вӑрӑсене те сӑхаҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Хӑпарту Кирили тырра мӗнле акса хӑварнй: 
авӑн-и, нарр-и? Вӑл акнӑ вӑрлӑх тнкӗс шӑтӗ-и, йе тикӗе мар 
шатӗ? Мӗншӗн? Вӑрлӑхран пӗр касси пӗтӗ. Мӗншӗн?
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Ӗ ҫ л е м е  пани.  Пйн^асене, пысйк саспаллисене, тата сӑ,- 
мах куҫарассине тавҫарса ста1’йан татӑкне ҫырса илӗр. Ҫырса 
илнӗ |ухне уҫа саспаллисене айӗн^ен туртса кйтартӑр.

Йӑвӑс-курӑка иӳрӗ кирлӗ.

Кирек мӗнле вӑрлӑх та типӗ ҫӗрте вырт- 
еан, нихҫан та шӑтмаст. Ана нӳрӗ вырӑна 
хурсан, йе кӑшт йӗпетсен, унӑн пурнӑҫӗ тин 
тапранса кайат. Акӑ илер пӳлмери тыррах. 
Ана хӑт темиҫе ҫул вырттарсан та, пӳлми ти- 
пӗ пулсан, вӑл унта шӑтмаст. Ҫав тыррах ана 
ҫине тухса сапсан, 3 —4 кунтанах шӑтса тухат.

Кашни вӑрӑрах пӗт^ӗк пурӑнӑҫ тӗвви пур. 
■Ҫав пурӑнӑҫ тӗвви^тинӗ пӗр^ӗн хупиине ҫӗ- 
мӗрсе тухаймаст. Иӗпенсе шӳсен, пурӑнӑҫ 
тӗвви тин тулалла ҫӗмӗрсе тухма пултарат. 
Ант^ах тӗвӗ хӑй халӗн тӗшӗсӗр шӑтаймаст, 
ӑна ӳсме апат кирлӗ, вӑл апат вӑрлӑхӑн тӗ- 
шӗн^е тытӑнса тӑрат. Ҫав апата ҫисе пур 
вӑрлӑх та калда ӳстерет. Тӗшӗри ҫемҫе, сӗт- 
лӗ апата ҫисе вӑйлансан; тӗвӗ хӑйӗн тӗрек- 
леннӗ тымарне тӑпра ӑшнелле йарат те, ун- 
тан апат ӗмсе, ӳсме тытӑнат. Ан^ах вӑл тӑп- 
рари ирӗлмен апат-ҫимӗҫе йышӑнма пултарай- 
маст. Ирӗлцӗ' апат-ҫимӗҫе вӑл ҫӑмӑллӑн тур- 
са ӗмсе тӑранса пурӑнат. Тӑпрари апат-ҫи- 
мӗҫ нӳрӗсӗр-шывсӑр каллех ирӗлме пултарай- 
маст. Ана ирӗлме шыв кирлӗ. Сӑмахран, илер 
пӳртре ӳсекен ^е^ексенех. Вӗсене 3-—4 кун 
сапмасанах, вӗсем саралма тытӑнаҫҫӗ, кайран 
типсе те лараҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтӗ пур ӳсе-тӑрана та нӳрӗ питӗ 
кирлӗ, унсӑрӑн вӑл шӑтма та, ӳсме тҫ пулта- 
раймаст.



—  24  —

Ы й т у с е м .  Тырӑ-пулла, пах^а ҫимӗҫне нӳрӗ хӑш вӑхӑтра 
питрех кирлӗ? Мӗнле пах^а ҫимӗҫсене нӳрӗ ытларах кирлӗ? 
Пит ытлашши шӑварни аван-и? Аван мар пулсан, мӗншӗн 
аван мар? Мӗнле тӑпрара-ҫемҫин^е, йе хыттин^е нӳрӗ ытла- 
рах тӑрат?

Вӑрлӑхсене ӳсгсе ӑшӑ кирлӗ.

Ҫуркуннехи сарӑ хӗвел ӑшшӑн пӑха пуҫ- 
ласанах, пӗтӗм т^ӗрӗ ^ун хӗллехи ыйӑхран вӑ- 
ранат, пӗтӗм ӳсетӑран ҫӗнӗрен йешӗрме ты- 
тӑнат. Йешӗл курӑк хушшин^е тӗрлӗрен илем- 
лӗ ҫуркуннехи Тзет^ексем ҫурӑла-ҫурӑла ла- 
раҫҫӗ. Ҫуртырри те ӑшӑ ҫанталӑк пулсаи т^а- 
сах шӑтса тухат. Ант^ах ҫанталӑк сивӗ йен- 
не ҫавӑрнсанах, шӑтас тырӑ та ^арӑнса тӑ- 
рат. Ӑптӑсӑр пуҫне йӑвӑҫ курӑк аталанаймаст, 
вӑрӑ та шӑтма пултараймаст. Ӑшӑ ҫителӗклӗ 
пулсан, пур вӑрлӑх та васкарах шӑтат. Ашӑ 
сахал иулсан, вӑраххӑн аталанса ӳсет. Ӑна 
сӑнаса пӑхмашкӑн икӗ ^ашӑк ҫине пӗр пек 
шӳнӗ тырӑ хурӑр. Пӗр ^ашкине ӑшӑ вырӑна 
лартӑр, теприне сивӗ вырӑна. Ӑшӑ ҫӗре ларт- 
нӑ вӑрӑсем гйасах шӑтса тухаҫҫӗ, сивӗ сӗ]>- 
тисем шӑтаймасӑрах пӗтсе лараҫҫӗ.

Вӑрлӑхсене шӑтма кӑна мар, шӑтса тух- 
сан та ӳсме ӑшӑ кирлӗ. Пур йӑвӑҫ-курӑк ӑш- 
ша-сивве пӗр пек тиркемест. Акӑ хурӑна илер. 
Вӑл ҫурҫӗр йент^и пӑрлӑ тинӗс хӗррин^е те 
(лутра пулии те) ӳсет, кӑнтӑр йент}и вӗри- 
рен те хӑрамаст. Хӑш йӑвӑҫ-курӑка ҫимӗҫӗ 
ӗлкӗрсе ҫиттӗр тесен вӑрӑм ҫу кирлӗ, тепри 
кӗретех урӑхла.

Ы й т у с е м .  Мӗнле тырӑсем, мӗнле пахг§а ҫимӗҫӗсем ӑшӑ 
ҫитменнинт^ен питрех аптӑраҫҫӗ? Вӗсене сивӗрен йепле сых- 
лаҫҫӗ? Тырӑ-пулла, пахг§а ҫимӗҫне ӑгаӑ пама пулат-и?
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Йӑвӑҫ-нурӑка сывлӑш кирлӗ.

Стаккан ҫине лӗп шыв йарӑр та, унта тул- 
лийех пӗр ывӑҫ шӳтернӗ пӑрҫа, йе урӑх тырӑ 
йарса лартӑр. Мӗн пулнине сӑнӑр. Кунта ӗнтӗ 
ӑшӑ та, нӳрӗ те пур, ан^ах вӑрӑсем ӳсме пул- 
тараймаҫҫӗ, мӗншӗн тесен шыв витӗр вӗсем 
вал^л^и ҫителӗклӗ сывлӑш кӗреймест.

Сывланӑ ^ухне етем, йе кирек мӗнле 1)ӗрӗ 
г1)ун та таврари сывлӑшраи йӳҫамӗш туртса 
илет, хӑйӗн ӑшӗнт^ен кӑмрӑк йӳҫҫи кӑларат. 
Йӑвӑҫ-курӑк та ҫавнашкалах: йӳҫамӗшнешала 
кӳртсе, тулалла кӑмрӑк нӳҫҫи кӑларат. Ктем 
сывласса ӳпкесемпе сывлат, йӑвӑҫ-курӑк ту- 
иипе те, тымарӗсемпе те, ҫулҫисемпе те пер 
сӑмахпа каласан—пӗтӗм кӗлеткипе сывлат. 
Йӑвӑҫ-курӑкӑн тымарӗсем тӑпра ӑшӗн^е пул- 
сан та, вӑл вӗсем тӑрӑх сывлама пултарат.

Сӑмахран, вӑрманта тӳрем, йе сӑртлӑрах 
вырӑнта ӳсекеи, шурлӑхра ӳсекен хырра илер, 
типӗ вырӑнти хырсем ҫӳллӗ те ҫирӗп ӳсеҫҫӗ,

• шурлӑхрисем лутра та нат^ар. Мӗншӗн апла- 
ши вӑл? Мӗншӗн тесен тӳрем, йе сӑртлӑ^ вы- 
рӑнти тӑпрана сывлӑш лаиӑх кӗрсе тӑрат. 
Ш урлӑ тӑпрана шыв нумай пирки сывлӑш 
ҫителӗклӗ кӗреймест, ҫавӑнна иӑвӑҫсем ӳсеи- 
месӗр пӗтсе лараҫҫӗ. Ҫавӑн пирки шурлӑ вы- 
рӑна йӑвӑс-курӑк лартма-акма иурамаст.

Тӑира ӑшне сывлӑш ҫителӗклӗ кӗрсе тӑ- 
тӑр тесен, ӑна кӑпка тытса тӑмалла, вара ты- 
рӑ-иулӑ та аван пулат. Акнӑ ^ухне тата вӑр- 
лӑха нихсан та иит тарӑн акма иурамаст, вӗ- 
сем айалта сывлӑшсӑр пӗтме пултараҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Мӗнле тйпрара, ҫемҫиы^е, йе хыттиьг§е, сыв- 
л&ш ытларах? Сывлйш ытларах пултйр тееен, мӗн тумалла.
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ТТ

Усетӑрана ҫутӑ кирлӗ.

Пурте асӑрханӑ пулӗ—тӗп сакайӗн^е ӳсе- 
кен паранкӑ шурӑ тӗслӗ пулат, ӳсессе те на- 
^ар ӳсет. Ку мӗнрен килет-ши? Ҫутӑ ҫукран 
килет. Мӗншӗн ҫутӑсӑр ӳсетӑрансем наг5ар 
ӳсеҫҫӗ-ши?

о

И ӑвӑҫ-курӑк хӑйне кирлӗ апата тымарсем 
тӑрӑх ҫӗртен сӑхат. Кунсӑр иуҫне тата хӑйӗн 
ҫулҫисемпе таврари сывлӑшран та нумай 
нпат илет. Сывлӑшран вӑл пире сийен тӑва- 
кан кӑмрӑк йӳҫҫине ҫӑтат. Мӗн 'пухлс йӑвӑҫ- 
курӑкӑн ҫулҫисем симӗсрех, ҫавӑн т}ухлӗ вӗ- 
сем кӑмрӑкйӳҫҫине ытларах ҫӑтса лайӑхрах 
тӑранаҫҫӗ. Ҫулҫӑсен симӗслӗхӗ хӗвел суттин- 
^ен килет, ӗҫлессе те ҫулҫӑсем хӗвел ҫут- 
тин^е аи^ах ӗҫлеҫҫӗ. Ҫӗрле, хӗвел ҫук туухне, 
вӗсем ӗҫлемеҫҫӗ, сывлӑшран апата илеймеҫҫӗ.

Апла ӗнтӗ ҫутӑ ҫук щухне йӑвӑҫ-курӑк 
сывлӑшри апата илейменнипе ҫителӗклӗ тӑ- 
ранса пурнаймаст, ҫавӑнпа на^ар ӳсет.

Паллӑ ӗнтӗ, мӗншӗн йӑвӑҫ-курӑк йаланах 
хӗвел йеннелле туртӑнат.

Ы и т у с е м .  Ҫутӑ ытларах пултӑр тесен, йӑвӑҫ-курӑка 
мӗнле лартмалла: ҫӑра-и, йе сайра? Тырӑ-пулла, пахца ҫимӗҫне 
ҫумсем ҫутӑран хупӑрламаҫҫӗ-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1 Пӗр пек вӑрлӑх илсе икӗ тутӑр татӑкӗ 
ҫине ҫыхса пӗр татӑкне кӑмака патне ӑшӑ ҫӗре, тепӗр татӑкне 
ахаЛ) ҫӗрех лартӑр, йӗпетессе иккӗшне те пӗр пекех йӗпетӗр. 
Хӑш татӑкӗн^е вӑрлӑх маларах шӑтса тухӗ? Миҫе кун малтан 
шӑтнине ҫырса хурӑр.

2. Вӑрлӑха икӗ тутӑр татӑкӗ ҫине хурса пӗр татӑкне ту- 
рилкке ҫинг§е нӳрле ан§ах тытӑр, тепӗр татӑкне турилкке ҫин- 
'§е шывра тытӑр. Хӑш татӑкӗн'§е вӑрӑсем шӑтмӗҫ? Мӗншӗн 
шӑтманнине тавҫарса илӗр.

3. Шӑтнӑ паранка ҫутӑ ҫине кӑларса лартӑр. Унӑн тӗсӗ 
йепле улшӑнса пынине сӑнаса пырӑр.
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Сапаланса выртаиан ҫӗр— пирӗн канҫӗрлӗх.

Пӗрре Аихар пивде хӑйӗн ҫӗрне шутлама 
тытӑнт^ӗ. Аҫта-ӑҫта ҫук унӑн ҫӗрӗ. Ҫурпилӗк 
анкарти хыҫӗн^е—ку пӗрре. Хӗрлӗ ҫырма па- 
тӗнт^е пӗр т^ӗрӗк—ку иккӗ, оҫминӗк Хыҫалта— 
виҫҫӗ, тата оҫминӗк Ш урлӑхра, хурамал вар- 
ринт^е оҫминӗк ҫурӑ, Ара тӑвайккиьг§е оҫми- 
нӗкрен катӑкрах, Араварӗн^е оҫминӗк пулас 
пулат. Ҫӑкалахра те оҫминӗк, те ытларах.

— Ҫӳппи! мӗн 'йул пирӗн ҫӑкалӑхра ҫӗр? 
Тесе кӑшкӑрат Апхар п щ ^е ывӑлне.

— Ик оҫминӗк, тет Ҫӳппийӗ.
Ш утлат Апхар пш да ҫӗрне. Кунта пӗр 

Тэӗрӗк, унта оҫминӗк, лере оҫминӗк... Ш утларӗ, 
шутларӗ—шутне ҫухатрӗ те ҫиленсе сурт^ӗ.

— Мӗн пур ҫӗрӗ те икӗ кектар, те ик- 
кӗ ҫурӑ. Вӑл та пулин ҫирӗм ҫӗре ытла, таҫ- 
та-таҫта сапалаыса вакланса пӗтнӗ: ни ака- 
пуҫпе путлӗ сухалама, ни сарлака тимӗр сӳ- 
репе сӳреме, ни тирӗс (тислӗк) тӑкса ҫемҫет- 
ме. Акнӑ ^ухне те вӑрри ҫын ҫӗрӗ ҫине вӗҫ- 
ҫе ӳкет; тулӑ аксан, ҫын сӗлли вӗҫсе пӑсат. 
Ӗҫе тухсан, калла-малла ҫӳресех вӑхӑ^ӗ иртет. 
Вӑрман кассине сакӑр ҫухрӑма кайса пӗр ^ӗ- 
рӗкшӗн пӗтӗм ҫемйипе кунӗпех ирттермелле, 
тесе тарӑхат Апхар питдо.

Ы й т у с е м .  Апхар пш^е ҫӗрне шутласа кӑлар^ӗ-и? Ҫӗр- 
сем сапаланса выртни хуҫалйха мӗн тӗлӗшӗн^ен сийен тйваҫҫӗ? 
Сирӗн ҫӗрсем миҫе тӗлте сапаланса выртаҫҫӗ?

Ҫӗре йӗркелемелле.

Сапаланса вакланнӑ ҫӗрте нумай пусӑлӑ 
хир туса ҫӗре лайӑх ӗҫлесе тӑма, хуҫалӑха
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малалла йама май ҫук. Ҫавӑнпа пирӗн пра- 
виттӗлствӑ ҫӗре йӗркелесшӗн тӑрӑшат. Иӗр- 
келенӗ т^ухне комунӑна, йе ерттеле, йе ҫемйене 
пӗр ҫӗре касса пама пултараҫҫӗ, йе кашни 
иусӑра пӗр вырӑнта параҫҫӗ. Миҫе пусӑллӑ 
пулат хир, ҫавӑн г5ухлӗ вырӑнта пулат вара 
кашни сыннӑн ҫӗрӗ.

Правиттӗлствӑ ҫак ӗҫе вунӑ ҫул хушшинт^е 
иӗтерес тесе кашни ҫул ҫӗре йӗркелеме укҫа 
ытларах иарса пырат. Пӗлтӗр кретит 15 мӗл- 
йун панӑ, кӑҫал 32 мӗлйуы парат. Кунсӑр 
пуҫне тата ҫӗре йӗркеленӗ 'йухне урӑх ҫӗре 
куҫса ларма нулӑшас тесе ^ухӑнсемпе вӑтам- 
сене нумайлӑха кӗтмелле кретит 22 мӗлйун 
ҫурӑ тенкӗ парат.

Ы й т у с  ем. Ҫӗре мӗншӗн йӗркелемелле? Ҫӗре йӗркелес 
ӗҫре правиттӗлствӑ кама ытларах пулӑшаТ. Сирӗн йалта ҫӗре 
йӗркеленӗ-и? Йӗркелемен пулсан, хӑҫан йӗркелеме шухӑшлаҫҫӗ?

Ӗ ҫ л е м е  пани:  1. Сирӗн ҫӗр миҫе тӗлте сапаланса вырт- 
нине пӗлсе ҫырса хурӑр.

2. Ӗҫленӗ зух нумай ҫӗре ҫӳресе мӗн т^ухлӗ ытлашши вӑ- 
хӑт иртнине тавҫарса илӗр.

3. Статйан пӗр татӑкне сырса илӗр; уҫӑ саспаллисене 
кӑтартӑр.

Мӗншӗн тырӑ-пулӑсеплпе пах^а ҫимӗҫсене ылмаштарса 
акмалла.

Пурте сӑнанӑ пулӗ: иӗр ана ҫинех ҫуллен 
ыраш хыҫҫӑн ыраш, йе сӗлӗ хыҫҫӑн сӗлӗ ак- 
сан, купӑста хыҫҫӑн куиӑста лартсан, вӗсем 
ӑнса пулмасҫӗ. Вӗсене тата хурт-кӑпшанкӑ- 
сем тапӑнаҫҫӗ, йе ҫумкурӑк тапса тухат.

Мӗншӗн апла пулат-ши?
Егшр пур йӑвӑҫ-курӑк та тымӑрӗсемпе тӑн- 

раран тӗрлӗ ирӗлекен апатсене (тӑварсене)
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ӗмсе илсе тӑранаҫҫӗ тенӗт^ӗ. Ант^ах хӑш-пӗр 
тырӑ-пулӑ асот, хӑшӗ-пӗри кал^и, тата ытти- 
сем фосфӑр нумайтарах илеҫҫӗ. Акӑ ыраш 
фосфӑра, хура тулӑпа ҫӗрулми—кал^ийе йу- 
ратарах параҫҫӗ. Ҫавӑнпа пӗр ана ҫине пӗр- 
майах ыраш акса тӑрсан, ҫав гӑпрара фос- 
фӑр пӗтӗмпех пӗтме пултарат; вара унта 
ыраш на^ар ӳсекен нулат. Хутаҫ ҫимӗҫлӗ 
курӑксем (пӑрҫа, йасмӑк, тӑрна пӑрҫи) тӑп- 
рана асотран пуйтараҫҫӗ. Тӑпрари апатсем 
ан пӗт^ӗр тесен, асот пуҫтаракан хутаҫлӑ ку- 
рӑксем хыҫҫӑн, асот йуратакан тӗш тырӑсем 
акмалла. Тӑпраран фосфӑр ытларах илекен 
тырӑ-пулӑ хыҫҫӑн када  нумайтарах илекен 
тырӑ-пулӑ акмалла.

Тырӑ-нулӑ ылмаштарса акнӑ ^ух тата ак 
мӗне манмалла мар: пур тырӑ-пуллӑн, йе ты- 
мар-ҫимӗҫӗн тымарӗсем пӗр пек вӑрӑм, лап- 
сӑркка пулмаҫҫӗ.

Вӑрӑм тымарлисем тӑнран айалти сийӗн^ен 
сӗткен туртма иултараҫҫӗ, кӗске тымарлисем 
тӑпран ҫийелти сийӗн^ен аиат шыраса тупса 
ӳсеҫҫӗ. Ҫавӑнна ана ҫине тек умлӑ-хыҫлӑ пӗр 
тырӑ (кантӑр) акса тӑрсан, тӑнран пӗр сийӗ 
ҫех кивелсе пырат, тарӑнрах выртакан си 
ҫинтрт сӗткенсем усӑсӑрах вы]>таҫсӗ. Тӑпран 
пур сийӗсент]и апатсем те усӑ кӳтдер тесен, 
ана ҫш 1Т)(* вӑрӑм тымарлӑ тырӑ-пулӑпа вӑтам 
тымарлине, вӑтам тымарлине кӗске тымар- 
липе ылмаштарса тӑмалла. Ҫапла вара, тӑп- 
ран иӗр сийӗ апат нарса тӑнӑ йух, тепӗр 
сийӗ канса, пнҫсе выртат.

Пирӗн хреоденсем хире виҫӗ пусӑ туса 
акса пыраҫҫӗ. Ҫапла акса пурӑнакан йӗрке
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усӑллах мар. Унӑн сийенӗ: пӗр йент^ен, хирӗн 
акмасӑр ҫуллен виҫҫӗмӗш пайӗ ахаЛ) йулат. 
тепӗр йент^ен, ҫав вырӑнах пӗр йышши тырӑ 
нкӗ ҫул иртсенех ҫавӑрӑнса ситсе пырат.

Ҫӗре пӗр йышши тырӑ-пулӑран кантарас 
тесен, ҫав вӑхӑт ҫителӗклӗ мар. Ҫавӑнпа ӑс- 
лӑлӑх ҫӗре 6—8 пайа уйӑрса ӗҫлеме хушат. 
АхаЛ) мар ӗнтӗ Мускав кӗпӗрнин^е икӗ пин 
йал ҫӗре 4—6 найа уйӑрса ӗслеҫҫӗ. Анасем ҫи- 
не вӗсем, ырашран иуҫне, тата темиҫе тӗслӗ 
курӑк акса тӑваҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Тыра-пулӑсемпе пах^а ҫимӗҫсене ылмаштарса 
акса пырсан, мӗншӗн вӗсем ӑнса ӳееҫҫӗ? Тырӑ-пулӑсемпе пах- 
'ҫа симӗҫсене ылмаштарас тесен, мӗн тумалла (нумай хир ту- 
малла мар-и)? Сирӗн йалта ылмаштарса акакансем пур-и?

Ӗ ҫ л е м е  пани:  1. Сирӗн йалта миҫе ҫын ылмаштарса 
акнине пӗлсе ҫырса хурӑр.

2. Пӗрлешӳлӗ хуҫалӑха, йе совхоса кайса мӗнле тырӑ 
хыҫҫӑн мӗнле тырӑ акнине ыйтса пӗлӗр.

Нумай пусӑ уссине тин ӑнланса ҫитрӗмӗр.

Пирӗн йалта халӑх иит нат^ар иурӑнат}Т}ӗ. 
Хӑйӗн тырри ҫителӗкки йалӗпе те 5—6 ки- 
лӗрен ытла мартдо.

Икӗ лашаллӑ ҫынна пуйан ҫын тетт}ӗҫ.
Иал хӑрнӑеемӗн хӑрса пырат}Т)ӗ.
Акӑ ревоЛ)утси хыҫҫӑн 6 ҫултан салтак- 

ран таврӑннӑ ҫамрӑксем нумай пусӑлӑ хире 
куҫма канаш нара иуҫларӗҫ. Халӑх вӗсемпе 
килӗшмерӗ. Вара вӗсем ҫит}ӗ ҫын комунӑ ту- 
са утудаскӑ кастарса илт}ӗҫ те, ут}т}аскинт}е 
ултӑ пусӑллӑ уй турӗҫ. Унта клевӗрне те, 
ырашне те, сӗллине те, туллине те, тыма]) 
ҫимӗҫсене те ака нуҫларӗҫ. Иравиттӗлствӑ иу-



лӑшшше тӗрлӗ машшинсем туйанса машшин- 
семпе ӗҫле пуҫларӗҫ.

Вӗсен пурнӑҫӗ малалла кайни таса курӑн- 
са тӑрат. Кӑҫал ийун, уйӑхӗн^е кектартан 
ытларах ҫӗр ҫин^ен 30 шар лав клевӗр пу- 
ҫтарса ҫулса ил^ӗҫ. Ҫентапӗр уйӑхӗн^е тепӗр 
хут ҫулса тата ҫирӗмшер лав илт^ӗҫ.

Ҫакна кура пирӗн йал нумай пусса куҫма 
йышӑн^ӗ. Кӑҫал вӗсен хуҫалӑхне курма тӗр- 
лӗ йалсенден ҫынсем килсе кайрӗҫ. Кӳршӗ 
йалсем те ҫӗре ҫӗнӗрен валеҫнӗ т^ухне нумай 
иусса куҫас терӗҫ.

Ы й т у с е м .  Ӗлӗк хрес^енсем йепле пурӑннӑ? Хӑҫан вӗ- 
сем нумай пусӑ усеине ӑнланса ил^ӗҫ? Сирӗн йалта нумай 
пусӑ пур-и? Ҫук пулсан, хӑҫаы ӑна тӑвасшӑн?

Нуиай пусӑ тӑварах.

Выҫӑпала аптраса 
Пӗр-пӗринпе вӑрҫаҫҫӗ...
Еҫсен вара йурласа 
Сапла вӗсем калаҫҫӗ:

— Елӗк пирӗн аттесем 
Пурӑнатдоҫ пит лайӑх.
Лайӑх ҫемҫе ҫӗрӗсем 
Тыр параа^ӗҫ нуймаллӑх.

Иртрӗ нулӗ вӑл пурнӑҫ:
Ҫӗрӗ карӗ шак хытса.
Суха пуҫӗ пит пӑрнӑҫ,
А]>ан пыран хыт тытса.

Виҫӗ пусӑн хурлӑхне 
Сахалах мар куртӑмӑр.
Кӑҫал тата вӑрлӑхне 
Аран-аран пухрӑмӑр.
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Тата пирӗн уйра пур 
Уссӑр выртан хура пус,
Ун уссине пӑх та кур—
Ани парат пӗрер иус.

Ҫӗнӗ майпа ӗҫлесе 
Халӗ ӗнтӗ хамӑрах,
Акронома итлесе 
Ҫӗнӗ ҫулна каймаллах.

Хамӑр вӑйпа вӗренсех 
Ҫӗнӗ пурнӑҫ тумалла.
Виҫӗ пусса вӗлерсех 
Нумай пусса куҫмалла.

Ы й т у с е м .  Мӗншӗн ӗлӗк ҫӗрсемҫӗмҫе пулнӑ, халӗ—хытӑ? 
Халхи саманара виҫӗ нусӑла пурӑнма пулат-и? Виҫӗ пусӑ 
мӗнле сийен пара!' пире? Малалла мӗнле ҫулпа каималла?

Пуртсевӑ йалӗсем ака-сухана йепле тӑваҫҫӗ.

Пуртсӗвӑ йалӗсем хӑйсен хирне акроном- 
сем кӑтартнӑ нек ӗҫлесе тӑраҫҫӗ. Кӗркунне 
паранка (ҫӗр улмине) пуҫтарса кӗрсессӗнех 
иккӗллӗ кастаракан плуксемпе 13—14 сантти- 
меттӑр тарӑнӑшӗ йарса сухала-су хала пара-



хасҫӗ. Ҫуркунне пулсан, урлӑ сӳресе тухса 
тумхахӗсене салаттарса такасҫӗ. Анисене ыт- 
ти йалсентщн маларах тирӗслеҫҫӗ. Тирӗс такма 
пуху пуҫтарса кунне каласа хураҫҫӗ. Еҫне 
нӗр кунта пуҫтармалла тӑваҫҫӗ.

Нӳрӗ туртса, ииҫсе выртнӑ тирӗсе лапки- 
лапкипе хӑпартса илсе пӗр самантра тийесе 
пӑрахаҫҫӗ. Пулӑшма пынӑ ҫамрӑк аг5асем-хӗ- 
рипраҫсем (хурӑнташсем) тирӗсне анасем ҫине 
кайса тӑкса тӑраҫҫӗ. Анисем ҫинтщ арӑмсем 
икшерӗн-икшерӗн тпрӗсне урапа ҫинтщн йӑ- 
вантарса купа тӑва-тӑва хӑвараҫҫӗ. Куписене 
сухана тухас умӗн тин салатаҫҫӗ. Ҫуркунне 
вара ҫав анасене плукиа тата тарӑнтарах су- 
халаса пӑрахаҫҫӗ. Тирӗсе, ҫывӑрса аы кайтӑр 
тесе, тата ҫум ан пустӑр тесе, йӑвӑҫ сӳре- 
семпе, йе рантал, текеннипе сӳресе тухаҫҫӗ. 
Акма тухас умӗн татах сухалаҫҫӗ. Унвдӗн 
тирӗс ҫӗрсе тӑпрана пит лайӑх варӑнса ҫитет.

Вӑрлӑхлӑх тыррине кӗлтерен тщрӗлле шулт- 
ра пӗрт,ине апт,ах шаккаса илсе иктпер хут 
сӑвӑрмалли машшиниа сӑвӑрса, йе сорттиров- 
кӑпа тасатса акаҫҫӗ.

Вырма хӑшӗ ҫурлапа выраҫҫӗ, хӑшӗ кӗ- 
реплелӗ ҫавасемпе ҫулаҫҫӗ, машшинпа выра- 
кансем те пур. Тӑватӑ лаша кӳлсе выракан 
машшип халӑхӑн хӑйӗн пур.

Ҫапма тырра тӑпаҫпа ҫапмаҫҫӗ вара, ҫи- 
мелли тыррине типӗтсе машшинпа ҫапаҫҫӗ. 
Авӑн ҫагощлли мащшин нумайӗшӗн пур.

Ҫуллеиех ҫак йалӑп тырӑ-пулли ӑнпӑҫемӗн 
ӑнса пыпӑ. 45 ҫул ӗлӗкрех ыраш таврашӗ 
вӗсен хиртен вӑрлӑх ант,ах таврӑннӑ, хал, 
10—15, 20 хут ытла иухса кӳртеҫҫӗ. Хире .

1 7 9 9 -3

—  .33 —



вӗсем, пурин^ен ытла, сӗлӗ, йӗтӗн-кантӑр, 
тӗрлӗ курӑк акса тӑваҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Иуртсӗвӑ йалӗн^е ҫӗре миҫе хут, тата хӑҫан 
сухалаҫҫӗ? Ҫӗре хӑҫан, мӗнле тирӗслеҫҫӗ? Мӗнле вӑрлйх акаҫҫӗ? 
Мӗнле выраҫҫӗ? Мӗнле ҫапаҫҫӗ? Мӗнле тырйсем ытларах акаҫҫӗ? 
'Гыррисем аван пулаҫҫӗ-и?

Ӗ ҫ л е м е  па ни .  1. Патӗрйел районӗн^е Куҫма Петров 
текен хрес^енӗн нумай пусса куҫсан, 6 кектар ытларах ҫӗр- 
тен акӑ мӗн ^ухлӗ тырӑ тухнӑ:

Ыраш 2 тоннӑ та 368 килокрам. Урпа 1 тоннӑ та 872 
килокрам. Паранкӑ 20 тоннӑ. Сӗлӗ 1 тоннӑ та 752 килокрам, 
Пӑрҫа 1 тоннӑ та 848 килокрам. ВылДх кӑшманӗ 47х/а тоннӑ.

Мӗн :§ул тӗш тырӑ пуҫтарнине, мӗн ^ул тымар ҫимӗҫ пуҫ- 
тарнине, унтан мӗн пурӗ ҫимӗҫ мӗн ^ухлӗ пуҫтарнине шут- 
ласа ҫырса хурӑр.

2. Акӑ ҫак татӑка ҫырса илӗр. Хула йа^ӗсене ҫырма йа- 
•§ӗсене ҫын йа^есемпе хушаматсене пысӑк саспаллипе ҫырӑр.

Нумай пусса ҫак кӗпӗрнесен^е ытларах куҫаҫҫӗ: Мускав 
кӗпӗрнин|е, Атӑл тӑрӑх Йарослав кӗпӗрнин^е, Иваново-Восне- 
ҫенск кӗпӗрнин^е, Твер кӗпӗрнин^е. Атӑл тӑрӑх анаталла, тат 
Шуратӑл тӑрӑх пурнакан халӑхсем нумай пусса куҫма тин 
шухӑшла пуҫлаҫҫӗ-ха.

Нумай пусӑ пит усӑлли ҫин^ен Суирилин акроном нумай 
ҫырнӑ. Унӑн кӗнекисем ^ӑвашла куҫарнисем те пур.

3. Атӑлпа Шуратӑла, тата ҫав каланӑ кӗпӗрнесене карттӑ» 
ҫин^е кӑтартӑр.

Ҫӗртме пуссине кӗркунне сухаласа хӑварни.

Ҫӗре епир кӑпӑш, тымарсене ӳсме аван 
иултӑр, ӑшӑ тытмалла, сывлӑш кӗмелле пул- 
тӑр, нӳрӗ тытмалла пултӑр тесе сухалатпӑр. 
Лайӑх, тарӑн сухаласан, тымарсене тӑранма 
сӑмӑл, аван, ӑшӑ та, сывлӑш та тарӑна кӗреҫ- 
ҫӗ, тата нӳрӗ те нумайт^ен тӑрат. Пирӗн тав- 
рара типӗ ҫулсем ^ас-^асах нулкалаҫҫӗ. Ҫа- 
вӑнпа ҫӗре тинӗтсе йарас мар тесе пит тӑ- 
рӑшмалла.
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Ҫак каланӑ тӗлӗшрен кӗркунне сухаласа 
хӑварни питӗ пулӑшат, тырӑ пуласса нумай 
ӳстерет вӑл. Ҫавӑн пек суха йӑвӑр тӑпраллӑ 
ҫӗрте ытларах та кирлӗ.

Кӗркунне тарӑнтарах сухаласа хӑварнӑ 
сӗр ҫилне сивӗ кӑпӑшлантарнипе ҫемҫе иу- 
лат, нӳрре те ытларах ҫӑтат. Ҫуркунне прех 
нӳрӗ типитден ҫав ҫӗре сӳрес пулат. Ҫур- 
кунне пит тарӑн сухаламасап та йурат.

Кӗркунне сухаласа хӑварсан, хӑмӑлсемие 
курӑксем, тата ытти вырнӑ йулашкисем ҫӗрсе 
тирӗс пулаҫҫӗ.

Кӗркуннехи суха хурт-кӑпшанкӑсене те, 
тӑнрана ҫавӑрса пынипе сийелелле кӑларса, си- 
вӗпе пӗтерет.

Кӗркунне сухаласа хӑварни ҫумкурӑксене 
ге пӗтерет. Ҫумкурӑк тымарӗсем тарӑна йу- 
лаҫҫӗ те, шӑтса тухаймаҫҫӗ.

Ҫаила ӗнтӗ кӗркунне сухаланин^ен тырӑ 
лайӑх пуласси курӑнсах тӑрат.

Ы й т у с е м .  Ҫӗре мӗншӗн лайӑх сухаламалла? Т]ӑваш ҫӗ- 
рӗн^е мӗншӗн ку тӗлӗшрен ппт те тӑрйншалла? Кӗркунне су- 
халаса хӑварни мӗншӗн авантарах?

Ӗ ҫ л е м е  пани:  1. Сӑнав стантсисем шутласа кӑларнипе 
кӗркунне сухаламан ҫӗр ҫинт;е пӗр кектартан селӗ 1 тоннӑ та 
208 килокрам, улӑмӗ 1 тоннӑ та 752 килокрам тухнӑ, паранкӑ 
13*/2 тоннӑ тухнӑ, сухаланисем ҫин^е сӗлли 1 тоннӑ та 308 
килокрам, улӑмӗ 2 тоннӑ та 160 килокрам, паранки 16*/з тоннӑ 
пулнӑ. Аҫта мӗн ^ухлӗ ытларах пулнине шутласа пӑхӑр.

2. Самар кӗпӗрнин^и Пеҫен'§укри сӑнав стантси кӑтартнӑ 
тӑрӑх, пер кектар ҫӗртме ҫӗрӗ акӑ мӗн ^ухлӗ нӳрӗ тыта'1,

Ийун. уйӑхӗнт,е т у н и   56.000 витре
Май ’ „ „   81.000 „
Апрел „ „   91.000 „

Шутласа, кӑларӑр-ха: апрел уйӑхӗн^е тунӑ ҫӗртме нӳрӗ 
мӗн т>ухлӗ ытларах тытаК1?

3. Ста^йан татӑкне вӗреннӗ правӗлӑсене хисеплесе ҫырса 
илӗр.

з*
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Ҫӗре ҫемӗҫтересси ҫин^ен,

Тырӑна курӑксем вал,Л)й тӑпра ӑщӗит,с, 
шывпа сывлӑшсӑр пуҫне, тата тӑвар пек йа- 
иаласем пулмалла тенӗттйӗ. Вӑл йапаласем пур 
тӑпрара та кӑштах пу}>, пурин^ен ытла вӗ- 
сем хура тӑпрара нумай, ҫавӑнпа хура тӑп- 
рапа иысӑк хнсепе хураҫҫӗ.

Ана ҫине, йе пах^ана ҫулленех тырӑ-пу- 
лӑ, йе урӑх ҫимӗс акса пырсан, ҫимӗҫе кирлӗ 
апатсем сахаланнӑҫемӗн сахалланса пыраҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа ӳсетӑ])апа апат парас тесе тислӗк 
тӑкаҫсӗ.

Тӑпрана аванлатакан йаналасен^ен иу- 
рпнрен лайӑххи тислӗк. Тислӗкре йӑвӑҫ-курӑка 
кирлӗ йапаласем пур те пур: асот, фосфӑр, 
каЛ)И, ыттисем те. Пӗр кектар ҫӗре ҫемсетме 
100 лава йахӑн тислӗк кирлӗ. Ҫӑв тислӗкӗн 
хӑват^ӗ 0—8 ҫула пырат.

'Щи лайӑх тислӗк лаша тислӗкӗ пулат, ун- 
тан сурӑх тислӗкӗ лайӑх. Енепе сыснан на- 
^артарах. Лашапа су])ӑх тислӗкӗ ӑшӑ та ну- 
майтарах параҫҫӗ. Ҫавӑнпа нах^ана, ӑшӑ йӑ- 
рансем ҫипе, парниксене пурин^ен ытла ла- 
шапа су])ӑх тислӗкне тӑкас пулат. Тислӗке 
хире йе хӗлле, йе ҫулла турттараҫҫӗ. Хӗлле 
туртгарнӑ тислӗке ҫуркуине иртерех ҫуртырри 
акаТ)г§ен салӑтса еухадас пулат. Тислӗке и]>- 
терех тӑпра айпе тусан, вӑл уҫӑллӑрах пу- 
лат. Тислӗкӗ те тырӑ а к а ^ е н  лайӑхрах ҫӗрсе 
ӗлкерет.

Ы й т у с е м .  Тислӗке мӗншӗн тйкаҫҫӗ? Кектар ҫине мӗн 
•§ул тислӗк кирлӗ? Мӗнле тислӗк авантарах? Тислӗке сирӗн 
хйҫан тйкаҫҫӗ? Хйҫан тйксан авантарах?



Ҫӗре минерал тӑприеем сапса ҫӗнетесси.

Ҫере тисдексӗр пуҫие тата асот, фосфӑр, 
каЛ)И минералӗсем (тӑварӗсем) сапса ҫемҫе- 
теҫҫӗ, йӑвӑҫ-курӑксенӗ тӑрантараҫҫӗ. Асотлӑ 
минералтан гг}и хӑватли ^или ҫелитри. Ана 
ана ҫине 50 килокрам сапсан, 165 килокрам 
иӗрТ)ӗ, 300 килокрам улӑм ытлашши вырса 
илме пулат.

Фосфӑр тӑварӗсем, асот тӑварӗсем иек мар, 
шывра хӑвӑрт ирӗлмеҫсӗ. Ҫавӑнпа вӗсем, пӗр- 
ре сапсан, 3—4 ҫул хушши гырӑ-пулла фо- 
сфорна тӑрантарма пултараҫҫӗ. Пирӗн ҫаран- 
сем ҫинТ)С пурин^ен те ытларах фосфӑр ҫук- 
ран курӑк на^ар ӳсет. Ҫарансем ҫине фос- 
фӑр тӑварӗсем сапсаи, епир ҫарансен^ен пит 
пысӑк усӑ курма пултаратпӑр.

ЕаЛ)П тӑварӗсем тӑм тӑпрара тытӑнса тӑ- 
раҫҫе, хӑйӑрлинт^е ҫук, ҫавӑнпа хӑйӑрлӑ тӑп- 
рана каЛ)И тӑварӗсем санма пит вырӑнлӑ.

Ы й т у с е м. Ҫӗре ҫӗнетме мӗнле ми1нералсем питрех кирлӗ? 
Мӗнле тӑпрана мӗнле минерал кирлӗ? Сирӗн минерал тӑпри- 
сене сапаҫҫӗ-и? Сапаҫҫӗ пулсан, сапни усӑ кӳрет-и?

Ӗ ҫ л е м е  пани:  1. Пӗр сӑнав стантси ҫӗре акӑ мӗнле 
ҫемҫетсе мӗн ^ухлӗ тырӑ илнӗ:

П ӗр  к е к т а р т а н :  тӗш тырӑ: улӑм:
Тислӗк тӑкман ҫӗр т е ..................... 580 кил. 1.900 кил.
Оуперфосфат тӑкнӑ ҫӗрте . . . .  1.100 „ 3.300 ,,
Фосфӑр ҫӑнӑхӗ „ „ . . . .  1.600 „ 3.400 „
Тирӗс (36

тоннӑ тӑкнӑ) ҫӗрте  1.700 „ 4.500 „
Ҫак таилитсӑна ҫырса илӗр. Шут ҫинте те хурӑр. Мӗнпе 

ҫемҫетсен авантарах?
2. Акӑ ҫак татӑка ҫырса илӗр:
Нирӗн йалта кӑҫал Кашкӑр Петӗрӗ купӑстана ҫелитрӑ 

сапса пӑхрӗ. Купӑсти аван, таса пул^ӗ. Сурӑх Иванӗ пах^ари 
ҫимӗҫсене, пурин^ен ытла, купӑстана, тислӗк шывӗпе сапка-



ларӗ. Акроном Ваҫҫилий Николайеви'§ Воронйв шывне пит 
Ҫ&ра тума хушмарӗ. Пах'§ари ҫимӗҫсем вайлӑ пул§ӗҫ. Ан^ах 
хӑтп ҫимӗҫсӗм ҫулҫа ытларах кайрӗҫ. Унйн кӳрше ҫынни Кӑ- 
вакал Мӗтри пӑртак сахалтарах сапрӗ те унӑн ҫимӗҫсем та- 
сарах тухрӗҫ. Пирӗн таврара Ҫавал шывӗ тӑрӑх ^ылайӗшӗ 
ҫапла нахцасене ҫемҫете пуҫларӗҫ.

Мӗнле вӑрлӑх акмалла.

Вӑрлаха таеатса, суйласа акмалла. Ҫавӑн 
иек вӑрлӑхсене акни пур йен^ен те усӑллӑ. 
Уннек вӑрлӑх ана ҫшг§е пӗтемиех шӑтат. На- 
^ар вӑрлӑхран на^ар калда шӑтат те, лайӑх 
ҫанталӑкрах та вӑй илеймест, йе ҫумкурӑк 
пусса петсе ларат, йе ^ирлет, вара ӗҫленӗ 
хакне те ^ӑтаймаст.

Тасатман вӑрлӑха аксан иӗр кектар- 
тан 816 килокрам тырӑ тухнӑ; тасатнӑ §н 
шултра вӑрлӑха аксан—кектартан 2 топнӑ та 
820 килограм тухнӑ.

Акнӑ йухне тата лайӑх шӑтакан вӑрлӑха 
акмалла. Вӑрлӑх *шӑтнипе шӑтманнине иӗлме 
йӑвӑр мар. Акмалли вӑрлӑхран 100 пӗрщӗ 
суйламасӑрах шутласа илмелле те шутерсе 
ӑшӑ вырӑна нӳрӗ тутӑр татӑкӗие ^ӳркесе 
хумалла. Вара 7—8 кун хушши шӑтармалла. 
Ерне иртсен, нӗтӗм шӑтнӑ пӗр^ӗсене шутласа 
пӑхмалла. 100 пӗр^ӗрен 90 нӗр^ӗ шӑтсан — 
авам вӑрлӑх, 80—90 вӑтам, кайарах иулсаи- 
пат^ар.

Ҫапла ӗнтӗ вӑрлӑх тутӑ, шултра, тата 
^ӗрӗ пулмалла. „Мӗн акӑн, ҫавнах вырӑни те- 
нине манмалла мар.

Ы й т у с е м .  Мӗншӗн на^ар вӑрлӑха акма йурамасН Тырӑ 
лайӑх шӑтассине мӗнле пӗлмеллеРСирӗн мӗнле вӑрлӑх акаҫҫӗ? 
Мӗнле вӑрлӑх акмалла?
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Вӑй— вӑрлӑхра.

Ку пулни вӑтӑр ҫул пулат ӗнтӗ. Улпут 
ҫӗрӗн^е ыраш питӗ вӑйлӑ, хрес^енсен ҫӗ- 
рӗп^е—на^ар, ырхан пул^ӗ.

— „Ку вӑрлӑхран мар-шиа тесе шухӑш- 
ларӑм. Хамӑр хуларан ы]>аш вӑрлӑхне лайӑх- 
хине илсе 700 тӑваткӑл меттӑр ҫине акса хӑ- 
вартӑм та, кӗтетӗи.

Акӑ ыраш пуҫахлана пуҫларӗ. Пӗтӗм йал 
тӗлӗнеТ)Т)ӗ ҫак ыраша пӑхса. Ҫав тери аван 
иул^ӗ. 16 килокрамран 480 килокрам илтӗм. 
Ы тти хрес^енсем 80—96 килокрама йахӑн 
ан^ах илт^ӗҫ.

Тепӗр ҫулне 16 килокрамран 320 кило- 
к]>ам пуҫтартӑм. Акӑ хайхи ӗҫ ӑнса каирӗ 
манӑн. Улпута хӑваласа ҫитрӗм. Мана кура 
ытти хреоденсем те ҫав вӑрлӑхах ака пуҫларӗҫ.

^им-ха, вӑй вӑрлӑхра иккен, ку вӑр- 
лӑхран тата лайӑхраххине суйлам-ха, терӗм.

Суртлакан машшин илтӗм те, алласа 4 сурт 
кӑлара пуҫларӑм, пиллӗкӗмӗшӗ ҫуи-ҫап ту- 
хаг1)Т)ӗ. Акасса вара чрг лаиӑххине ака пуҫла- 
рӑм. Ҫапла епӗ ыраша ӑнтарса йатӑм.

Ы й т у с е м .  Улпут ҫӗрӗнт,е тырй мӗншӗн аван, хреоден- 
сен ҫӗрӗн^е нат;ар пулнй? Вйрлӑх лайӑххи кирлине мӗнле с&- 
наса. пӗлнӗ? Лаййх вйрлйха хамйр тума пултаратпӑр-и? Хамӑр 
тунӑ вйрлйх авантарах пулмӗ-ши?

К ҫ л е м е п а н и: 1. Пӗр сӑнав стантсин^е вӗтӗ вйрлйха та, 
лаййх, шултра вӑрлйха та акса пйхнй.

П аТ)ар в ӑ р л й х р а н  а к ӑ  мӗн Л а й й х  в ӑ р л й х р а н  
1 Ух л ӗ  тухнй:  м ӗ н  ' ҫ у х лӗ  т у х н й :

Ы р а ш  43 п. ( 688 кил.) 58 п. (928 кил.).
Т у л ӑ  47 „ ( 752 „ ) 34 „ (544 „ )
У р п а........................92 „ (1472 „ ) 24 „ (384 „ )
С ӗ л ӗ ........................45 „ ( 720 „ ) 22 „ (352 „ )
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Шутласа кӑларӑр-ха: лайӑх вӑрлӑхпа аксан, мӗн ^ухлӗ 
тырӑ ытларах тухнӑ?

< 2. :Сӑнаса пӑхӑр: икӗ |ӳлмек ҫине пӗр пек тӑпра илсе 
пӗрйн ҫине пилӗк пӗрцӗ лайӑххине лартӑр, теприн ҫине на- 
'̂ ар вӑрлӑх. Шӑварассапӗр пекех шӑварӑр. Мӗн пулнине асӑрхӑр.

Тырӑ-пулла уйарпа пӗтесрен сыхлас тесен, мӗн ту- 
малла.

Нумайӗшӗ тырӑ пулни - пулманни ҫамӑр 
пулманран, ҫанталӑк уйар тӑнӑран килет, теҫ- 
ҫе. Вӑл т^ӑнах та ҫапла пек туйӑнаг. Пирӗн 
патӑрта ҫӑмӑр пулсап, тырӑ иулат; ҫӑмӑр 
пулмасан, тырӑ аван иуласса шанма ҫук ва- 
ра. Ан^ах еиир ҫанла калани те иитех тӗ- 
рӗс мар, мӗншӗн тесен пирӗн иатӑрта тырӑ 
пулмаллӑх ҫӑмӑр ҫӑватех, ант^ах епир унпа 
усӑ курма пӗлместпӗр.

Вӗреннӗ ҫынсем сӑнаса пӑхнӑ тӑрӑх, ҫӗр- 
те тырӑ пулмаллӑх нӳрӗ иаланах иур. Ҫав 
нӳре пурин^ен ытла кӗркунне, хӗлле пухӑнат.

Ҫӗре нӳр йепле пухмалла?

Ҫӑмӑр шывӗ те, йур шывӗ те сайа кайса 
ан пӗтТ)ӗ]) тесен, пирӗн акӑ мӗн тумалла:

1. Ҫӳркунне ҫуртырри акмалли аиасене 
те, ҫӗртмеие хӑварнӑ апасепе те кӗркуннех 
та])ӑн сухалаеа пӑрахас пулат. Ҫапла тусан, 
вӗсем шыв пумай сӑрӑхтарса выртнисӗр пуҫне 
тата хытӑрах ҫӗнелсе, йусанса выртаҫҫӗ. 
Сийенлӗ хуртсем, курӑксем шӑнса пӗтеҫҫӗ.

2. Хӗл каҫма сухаласа иӑрахнӑ анана кӗр- 
куине сӳрес пулмаст. Ҫапла тусан, ана ҫине 
йур нумайтарах пухӑнат, тата вӑл сахалта- 
рах хытат.
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3. Тӑвӑйкиллӗ анасене тӑвайккине урдӑ 
сухалас пулат. Ҫапла тусан, шыв суха, касси- 
сем хушшин^е т^арӑнса тӑрса ҫӗре сӑрӑхат, 
йухса каймаст.

Тӑпра ӑшӗн^и нӳре йепле сыхла!иалла?

Ана ҫин^и нӳре сыхлас тесен, пирӗн акӑ 
мӗн тӑвас пулат:

1. Хура пусса тырӑ акит^ен темиҫе хут 
сӳресе илес пулат: ҫийелти сине пӗр вершук 
хулӑнӑшӗ йаланах кӑпкӑ тытас пулат, хы- 
тарса йама йурамаст.

2. Сийӗ хытман анана нихсан та тӗкӗнесО о
нулмаст, ҫийӗ хытсан ант^ах ӑна кӑпкалат- 
малла.

3. Ыр акакан ҫур тыррисене кас ҫине тӳ- 
рех акса сӳресе пӑрахас пулат.

4. Хура нусӑра кӗтӳ ҫӳретес пулмаст; 
анла тусан, ҫӗр хытса типсе кайат.

5. Уйар ^ас-^асах пулакан ҫӗрте хура 
пусӑра нихҫан та курӑк таврашӗ ҫитӗнтерме 
йурамаст.

Хир тӑшманӗсем.

Ҫӑва тухсассӑн, пур йент^ен те усал хы- 
парсем килесҫӗ. Хӑш ҫӗрте тырра хурт ҫийет 
хӑш ҫӗрте саран^а сӑрса илнӗ, хӑш ҫӗрте 
ыраш амӑшӗн^ен тырӑ пӗтет. Хӑш ҫӗрте шӑ- 
шисем тырра нумай касаҫҫӗ, хӑш ҫӗрте тата 
тыркассем иит ӗрт^есе кайнӑ: вӑтам шутран 
кашни кектар ҫшгде 50 тыркас пурӑнат пк- 
кен. Апла пулсан, 50 тыркас султалӑка 4800 
кплокрам тырӑ пӗтерет.



Кусемсӗр пуҫне тырра тата тӗрдӗ ^ирсем 
пӑсаҫҫӗ: пӗрт^ӗ тутӑхни, нутпуҫҫи, ыттисем те.

Сӑмахран, кашни тырӑ ҫин^е, кашни ку- 
рӑк ҫимӗҫ ҫин^е хӑйӗн тӑшманӗсем пур. Вӗ- 
еем хадӑха,3 калама ҫук, пит пысӑк сийен тӑ-
ваҫҫе.

Мӗнле хӑтӑлас-ши вӗсен^ен?
Пурин^ен малтан тырӑ кӗр ӳсесси ҫин^ен 

тӑрӑшас пулат: нат^ар тырра тӑшмансем хӑ- 
вӑртрах йереҫсӗ.

Тырра ҫумкурӑкран сыхлас пулаИ ҫум- 
курӑк хушшин^е тӑшмансем пурӑнасҫӗ. Ҫа- 
вӑнпа та йӑранпа мише ҫин^и курӑксене ҫул- 
сах тӑрас пулат.

Нумай пусса куҫни те тӑшмансене пӗ- 
терме пулӑшаг. Кашни тӑшман пӗр тӗрлӗ ҫи-



мӗҫе ҫисе пуранат: хӑшӗ тырра, теприсем 
Т)ӗкӗнтӗре, виҫҫӗмӗшсем—клевӗре.

Нумай пусӑра кашни 
ҫул пусса улӑштарса пы- 
нипе тӑшман тепӗр ҫу- 
лӗн^е хӑй валсьи апат 
тупаймасӑр пӗтет.

Хир тӑшманӗсене тата 
етемӗн тусӗсем пӗтереҫҫӗ:
Т)ӗрӗп, ҫара ҫерҫисем, кӑ- 
сыйасем, шӑнкӑрцӑсем, ыт- 
тисем те. Ҫавӑнпа хамӑр 
туесене сыхлама тӑрӑшас 
пулат.

Хир тӑшманӗсене пӗ- 
терес ӗҫре йероплансем 
пит пысӑк усӑ кӳреҫҫӗ. Вӗсем хире вӗҫсе килсе 
йе наркӑмӑшлӑ шывпа сапса, йе наркӑмӑшлӑ 
порошок сапса тӑшмансене пӗтереҫҫӗ.

ЬГйтусем.  Хирте мӗнле тйшмансем пулаҫҫӗ? Н ахрра  
мӗнле тӑшмансем пулаҫҫӗ? Вӗсем мӗн '§ухлӗ спйен тума пул- 
тараҫҫӗ? Тйшмансем ан пулц&р тесен, мӗн тумалла? Сирӗн 
ҫӗрте мӗнле тӑлпмансем ытларах? Вӗсемпе мӗнле кӗрешеҫҫӗ?

Ӗ ҫ л е м е  пани:  1- 1916-мӗш ҫулта Атйл тӑрӑх уйар пулнӑ, 
кӗпӗрнесен^е тырӑ. тоннӑпа шутласан, акӑ мӗн '^ухлӗ илнӗ:

т ӑ ш м а н с е м  п ӗ т е р н ӗ :
Т у л ӑ   2.724 пин тоннӑ 272 пин тоннӑ
Ы р а ш   1.026 „ „ ЮЗ ,.
С ӗ л ӗ   257 „ 26 „ .,
Урпа...............................148 „ „ 25 .,
В и р ......................... 178 „ ,, 18 ,,
Хӗвелҫаврӑнӑҫи . 50 „ „ 5 ,,

Шутласа кӑларӑр-ха: ҫав кӗпӗрнесен^е мӗн пурӗ мӗн 1}ул 
тырӑ илнӗ мӗн '§ухлӗ пӗтнӗ. Пӗтмен пулсан, мӗн '§ухлӗ тырӑ 
илнӗ пулӗцӗҫ.

2. Ста4йан татӑкне каланӑ правӗлӑсене хисеплесе ҫырса 
илӗр. Хупӑ саспаллисене айӗн^ен туртса кӑтартӑр.
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Хуртпа кӗрешни.

Ҫек.^ук пахт^ана хӑйар лартрӗ. Хӑйарне 
шӑтнӑ-шӑтманах хурт ҫисе йат^ӗ.

Унтан вӑйланса кайнӑ хурт ҫул>ҫӑланнӑ 
купӑстана ҫаратрӗ. Купӑста ҫин^енуытти ҫи- 
мӗҫсем ҫине куҫа иуҫларӗ.

Мӗн тӑвас? Иумӑҫ патне кайса пӑхас 
мар-ши, тет Ҫекл^ук.

Илсе килет Кукша Ҫамук кар^ӑкне. Леш 
пӗр курка шыв ҫине вӗре-вӗре, темӗскер те 
пӗр пӑш ӑлтатса вӑхӑ^ӗ-вӑхӑ^ӗпе сурат хӗр- 
нелле. Унтан хӗртнӗ тур^ӑка тимӗрӗпе шыва 
пӑшлаттар^ӗ те, Ҫекл^ук пуҫӗ тавра хӗвеле 
хирӗҫ виҫӗ хут ҫӑвӑр^ӗ. „Хӗртсут вӑйӗие, 
Пихампар вӑйӗпе, Пӳлӗхҫӗ вӑйӗпе, тата ыт- 
тисен (вӗсене аса илеймерӗм) вӑйӗпе ҫак хурт- 
ишмӗшсем пӗт^ӗр^ тесе шыва пахт^а тӑрӑх* 
пӗрӗхтере-тгӗрӗхтере тухрӗ кар-дӑк.

Вӑхӑт иртсе нырат. Хуртсем ӗр^еҫҫех. Мо- 
лепӗн туса та нӑхат Ҫекл}ук. Хуртсем пӗт- 
меҫҫӗ, иахгйари ҫимӗҫсене йӑлтах иӗтер^ӗҫ.
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Ӗр^енӗ хуртсем Тарйе иах^ине каҫаҫҫӗ. 
Тарйе—ҫырӑва вӗреннӗскер, акроном сӑмахӗ- 
сене хисеплекенскер. Вӑд акроном каланӑ тӑ- 
рӑх, темиҫе тӗслӗ емелсем (имҫамсем) хатӗр- 
лет те, тытӑнат тӑшмансене ислетме. Па- 
ришски ҫелӗнпе те, тапак шывӗпе те сапат. 
Тӑшмансем пере-пере анаҫҫӗ, тӑсӑлса выр- 
таҫҫӗ. Тарйе пӗтӗм ҫемйипе ӗҫлет. Хуртсене 
ҫех мар, вӗсен ҫӑмартисене те шыраса тупса 
пӗтер^ӗҫ.

— Ах, ухмах пултӑм, кирлӗ мара сӗтӗ- 
рӗнсе ҫӳрерӗм; пӗлекен ҫынсемпе калаҫас мӗн, 
нахтрг те аван ӳснӗ пулӗт^ӗ, тесе кул^л^анат 
Ҫекл^ук.

Ы й т у с е м .  Ҫеклук хуртсен^ен йепле хӑтӑлма тытӑнт;ӗ? 
Вӑл хуртсене п6тер|ӗ-и? Тарйе хуртсене йепле пӗтер^ӗ? Си- 
рӗн хурт-кӑпшанкӑсене пӗтересси ҫин-§ен шухӑшлаҫҫӗ-и? Хурт- 
кӑпшанкӑсене пӗтересси ҫин^ен кампа канашламалла?

Ӗ ҫ л е м е  па ни.  1. Статйан татӑкне (иккӗмӗш ҫӗнӗстрок- 
каран пуҫласа виҫҫӗмӗш ҫӗнӗ строккана ҫитит^ен) ҫырса илӗр; 
хытӑ уҫӑ саспаллисене, хытӑ хупӑ саспаллисене кӑтартӑр.

2. Ҫак татӑка уэдитӗле вулаттарса, хӳреллӗ пӑн^ӑсем ҫин- 
'§е саспа йепле улӑштарса ррӑнассине вӗренӗр.

Усӑсӑр ҫӗртен— „ылттан ҫер“

Нӗркеҫӗн 54 кектар шурлӑхлӑ-латргкаллӑ, 
ниме йурӑхсӑр вырӑн пулнӑ.

Ку вырӑна выл}ӑх ури пусман, етем пырса 
кӗмен. Унта хӑйах, хумӑш, хӑва, мӑк ӳснӗ. 
Ҫулла ҫав шурлӑхра шапа шавланӑ, текер- 
лӗксем йӑва тунӑ.

Патша вӑрҫин^е Керманине тыткӑна лекнӗ 
ҫын Михал ВаҫҫилТ) 1921-мӗш ҫулта Кермани- 
реп хӑй ҫуралнӑ сӗр-шыва киле, Нӗркеҫе, тав- 
рӑнТ)ӗ. Ант^ах килӗн^е ҫиме ҫук нирки. темнҫе
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ҫул тыткӑыра тертленсе ҫӳренӗ пулин те, вӑл 
тухса кайрӗ Мускава.

Ҫӳресен-ҫӳресен, Михал Ваҫҫил^ Мускав- 
ран киле таврӑн^ӗ. Хӑй ҫитнӗ ҫӗре ун арӑмӗ, 
атрхсем вилсе пӗтнӗ. Вӗсемшӗн кул,анса, Ми- 
хал ВаҫҫилП) пӗт^ӗк ат^а пӗк лара-лара йӗретда.

Хуйхӑ пӑртак пусӑрӑнсан, кӳршӗ йалтан 
Михал Ваҫҫилт] хӑйне йулташ арӑм тунрӗ.

Михал Ваҫҫилтзпа арӑмӗ вара ҫӗр ӗҫне Кер- 
манири пек ӗҫлеме тытӑн^ӗс. Тепӗр ҫулне Ми- 
хал Ваҫҫил^ӑн тырӑсем калама ҫук аван пул- 
н̂ ӗс. Пӗтӗм ҫын тӗлӗн^ӗ вара унтан. Ҫынсен 
3 урапа пулнӑ ҫӗрте ун 5 — 6 урапа тырӑ 
пул^ӗ.

Пӗрре Михал Ваҫҫил^ Нӗркеҫре пуху пух- 
тарат. Ҫав усӑсӑр выртакан шурлӑха Керма- 
нири пек тииӗтсе, усӑллӑ ҫӗр тӑвас тесе, ха- 
лӑха ӑнлантарат.

— „Керманире ҫӗре уссӑр вырттармаҫҫӗ. 
Ҫӗр ӗҫне нимӗҫсем ӑслӑлӑх кӑтартнӑ тӑрӑх 
туса пурӑнаҫҫӗ. Нимӗҫсен ^ӑвашсенни пек 
мар, вӗсен ҫӗр тата хӗсӗк. Ҫӑпата пусӑмне 
те нимӗҫсем аха.ш, вырттармаҫҫӗ.

Тырӑ-пулӑ, пах^а-ҫимӗҫ нимӗҫсен т^ӑваш- 
сен пек мар, питӗ лайӑх, тухӑҫлӑ пулат.

Нимӗҫсен выл^ӑх-^ӗрлӗх пулӑхлӑ, ӗнесем 
сӗтлӗ. Вӗсем пиртен вӑйлӑ пурӑнаҫҫӗ.

Нумай курса ҫӳрерӗм епӗ. Тыткӑнра ҫӳ- 
ренӗ гйух хамӑр т^ӑваш ҫӗр-шывне те аса 
илеттӗм. г1)ӑвашсем те ҫӗр ӗҫне ӑслӑлӑх кӑ- 
гартнӑ пек туса тӑмалла. Керманире пирӗн 
шурлӑх пеккине типӗтеҫҫӗ. Ку ӗҫе тума, 54 
кектар шурлӑха типӗтме, вулӑсран та пу- 
дӑш у ыйтаси—тет вӑл.



Т^ылай тавлашсан, Михал Ваҫилг5 майлӑ 
32 ҫын тупӑнат. Ш урлӑха ^авса типӗтме 
шутлаҫҫӗ вӗсем.

Вулӑсран, кивҫен паракан йулташлӑхран 
пулӑшу ыйтма постановлени йышӑнасҫӗ.

Пурӗ вӗсем 350 т. кивҫен тупаҫҫӗ.
Ӗҫ пуҫлан^ӗ. Ӗҫлекенсем 100 ҫынна та 

ҫитрӗҫ. 9 кунтан ӗҫлекенсем 32 ҫын кӑна 
йулТ)ӗҫ.̂

— Ӗҫлени харам пулмӗ-ха, тесе пӗрпӗрне 
йӑпатаҫҫӗ хӑйсем. Ӗҫлерӗҫ вӗсем 33 кун.

Еанавсем тӑрӑх шурлӑхри шыв ҫав ^авнӑ 
кӳлле сӑрхӑнса пухӑн^ӗ.

Ш урлӑх типрӗ, ҫӗр пул^ӗ. Ш урлӑх варне
кӳлӗ пул^ӗ.

Акроном каланипе тепӗр ҫулах ҫак шур- 
лӑха клевӗр вӑрри илсе акрӗҫ. Акнӑ ҫулне 
утине ҫулмарӗҫ.

Тепӗр ҫул вара клевӗр утине ҫулса ил$ӗҫ. 
32 ҫынна ҫак шур.шӑх темӗн 1 ухдӗ утӑ, кде- 
вӗр вӑрри па^ӗ.

Виҫҫӗмӗш ҫулне етем кӗми шурлӑх вырӑ- 
на ҫуркунне сӳресе хӑвар^ӗҫ. Вӑл ҫул та 
клевӗр аван, нумай пул^ӗ.

Кӑҫал ҫав вырӑнтан темӗн УТ*Ҫ
улӑм, 6 тоннӑ сӗлӗпе виккӑ ил^ӗҫ.

Ы й т у с е м .  Ларкаллӑ ҫере тимӗтме кам шухӑшланй? 
Мӗнле ҫын пулнӑ вӑл, ӑҫта ун пек йапалана вӗреннӗ? Ьҫе 
йепле тытӑннӑ вӑл? Мӗншӗн ӗҫлекен ушкӑнран нумайӗшӗ нӑ- 
рахнӑ? Шурлӑх вырӑн^е кайран мӗн пулнӑ? Ҫав ҫӗртен мӗнле
усӑ курнӑ?

Ӗ ҫ л е м е ппни.  1» Оирен йэ»лӑ»н <1ҫт<1 л зл̂ з кпллӑ» вырӑн- 
сем пуррине нӗлӗр. Вӗсене мӗнле типӗтмелли ҫин-§ен шухӑш- 
ласа пӑхӑр. Ун ҫин^ен килтисемпе те калаҫса пӑхӑр. Вайран 
вара ҫак ӗҫ ҫин §ен петӗм класна ууҫитӗлпе пӗрле С) гсе иавӑр.
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2. Сирӗн йалта ҫырмаеем нумай-и? Вӗсене тӳрлетме май 
ҫук-и? Ҫырмасен^е вӑрман, пахт;а тума пулат-и? Ҫак ӗҫ ҫин- 
цӗн те шухӑшласа пӑхӑр.

3. Ҫак кайранхи пилӗк ҫулсент;е пирӗн Сойусра ҫ.ӗре тӳр- 
летес тӗлӗшрен 2.415 йулташлӑхсем акӑ мӗнле ӗҫсем тунӑ:

Типӗтнӗ л , . . . 15 пин кектар
Тӗпленӗ, тата тумхахсене касса тикӗс-

— , 4 8  —

лене................................................................. 14
Курӑк акса улӑх тунӑ............................... 3
Канавсем туса шӑварнӑ............................... 14
Йурӑхсӑр ҫӗрсене сухаласа анасем тунӑ 3
Шутласа кӑларӑр: мӗн пурӗ миҫе пин кектар ҫӗр тӳр-

летнӗ?

Сасан кӳзд и .

НГ^пашкар лӗҫни^ӗствин  30-мӗш кварт- 
талӗн^е пырса кӗмелле мар лацакаллӑ (пулу- 
талӑ) вырӑн нуряцӗ- 1922—23 мӗш ҫулсентр* 
Кивӗ-ҫурт Маркасен йалӗн^е (Ҫӗрпӳ районе) 
6 гйУх*ш кил ерттелленсе ҫав ла^акана пӗве- 
лерӗҫ те сасан (пулӑ) ӗр^етме ҫӗр комисса- 
риатӗн^ен 700 тенкӗ укҫа кивҫен ил^ӗс. Иал- 
ти пуйансем ерттелле тӑрӑхласа кулатдоҫ:

— Есир те усалсем, сасан ӗр^етсен,, хӗвел 
те тепӗр йен^ен тухӗ,—тетщӗҫ.

Ерттелти ҫынсем пуйансем кулнине иӑхма- 
рӗҫ. Кӳлӗшӗн ггӗрмайах тӑрӑшрӗҫ. Сасаы 
вӑрлӑхӗсем илсе килсе йацӗҫ. Кӳлӗ йӗри-тав- 
ра карта тытрӗҫ. Халӗ саеансем пит аван 
ӗр^еҫҫӗ. 35 санттииметтӑр тӑршшисем те пур. 
Ку кӳлӗ]>еы сасап вӑрлӑхӗсем те сутаҫҫӗ. 
Сасан ӗрдетес ӗҫ кунран-кун малалла кайса 
пырат.

Ы й т у с е м .  Сасан кӳллине йеиле тунӑ? Кам пулӑшнипе 
тунӑ? Сасан мӗнле пулӑ? Ытти пулӑсене ӗр^етме пула'1-и? Ҫа- 
вӑн ггек кӳле тума сирӗн йалта май ҫук-и?



—  49  —

Ҫӗр ӗҫлемелли хатӗрсем.

Пирӗн пур ӗҫре те машшинсем кӳртме тӑрӑшмалла. Маш- 
шинпа ӗҫ таса, хӑвӑртрах тухат, тырӑ-пулӑ та лайӑхрах пулӑт. 
Ҫемйепе икӗ ерне вырас тырра машшинпа икӗ кунта сӑтӑрса 
пӑрахан. Йулакан вуникӗ кун хушшин^е урӑх ӗҫ тума пулат. 
Ҫавӑн пекех тырра вуникӗ кун алӑпа ҫапас вырӑнне, маш- 
шинпа ик-виҫе кунта пӗтерсе хуран. Сакӑр-тӑхӑр кун ытти 
ӗҫе кайаГ. Ҫапла кирек мӗнле ӗҫ те машшинпа хӑвӑрт пулат, 
ытти тӗрлӗ ӗҫ вал,л,и етемӗн вӑхӑт нумай йулат.

Алӑпа ӗҫленӗ т;ух етем халтан кайса супса ҫитет, 
машшинпа ӗҫленӗ ^ух ҫӑмӑллӑн ӗҫлет, вӑйне сӗре пӗтермест. 
Машшинпа ӗҫленӗ '$ухне ӗҫӗ нумай йӳнерех ларат.

Мӗнле машшинсем кирлӗ-ха пире?
Акӑ мӗнлисем: 1) Сухалакан машшинсем, 2) акакан маш- 

шинсем, 3) выракан, ҫулакан, пуҫтаракан, ҫапакан машшнн- 
сем, 4) тасатакан, суртлакан машшинсем кирлӗ.

Плук.

Ӗлӗк плука, тимӗр сӳре таврашне улпутсем патӗн^е ан^ах 
кураттӑмӑр, хӑлӗ йалсен§е те тӗл пулкалатпӑр. Плук кирек 
мӗнле ҫӗре те аван сухалаГ: типӗ ҫӗре те, варти ҫӗре те. Вӑл 
сухапуҫӗнт^ен тарӑнтарах сухалагГ, тӑпрана лӑйӑхрах ватса 
ытларах кӑпӑшлантараГ. Ҫийелти тӑпрана курӑкӗ мӗнӗпехайа- 
лалла ҫавӑрса пӑрахаГ. Курӑк тымарӗсем вара хӗвелпе ҫпл 
ҫин^е типсе лараҫҫӗ, Тырӑ та вара тасарах шӑтаГ. Тарӑнтарах 
сухаланипе, тата тӑпра лайӑхрах ванса кӑпӑшланнипе, тӑпрари 
нӳрӗ хытӑ ҫӗрти пек мар нумайт^ен тӑраГ, ҫавӑнпа та плукпа 
сухаланӑ |ухне тырӑ вӑйлӑрах ӳсет.

Тасатакан-суртлакан машшин.

Лайӑх вӑрлӑх тӑвас тесен, ӑна суртлакан машшин витӗр 
калӑрас пулаГ. Машшин выҫӑрах, вӗтӗрех пӗр|ӗсене, ҫумкурӑк 
вӑрлӑхӗсене уйӑрса кӑларса селӗм, шултра пӗр^ӗсене анг§ах 
хӑвараГ. Вӑл ҫӳп - ҫапран ҫеҫ мар, тата пӗр тырра тепӗр ты- 
рӑран та уйӑраГ, сӑмахран— тулӑна сӗлӗрӗн, урпаран, ыттп 
тырӑсент,ен те уйӑраГ.

Ҫакӑн пек тасатнӑ вӑрлӑх акма кектара 48 килокрама йа- 
хӑн сахалтарах кайаГ, тыррине лайӑх ҫӗр ҫин'§е кектартан 
3 1Д тоннӑ та ытла пама пултараГ.

1799-4
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Суртлакан машшин 150 тенкӗ тйрагГ, пӗр машшин 25 ху- 
ҫалӑха усӑ, нама пултараГ, перлешсе илсен, расху^ӗ кашни 
хуҫалӑха ултшар тенкӗ ан^ах лекет.

Акакан машшин.

Машшинпа акни йалтах урйхла тухаГ: машшин пӗр^ӗсене 
ере^ӗ-ере^ӗпе, пурне те пӗр пек варса, ^пксе пыраГ. Еретпе 
ерет хушшп пур ҫӗрте те пӗр пекех, еретре пӗр^ӗсен хушшп 
те пӗр пекех. Ҫавйнпа машшпнпа акнӑ ҫӗрте пӗрг§ӗсем пурте 
пӗр вӑхйтра шйтаҫҫӗ, пурте тпкӗс ӳсеҫҫӗ. Пӗр^ӗсене ашйхах 
мар варнӑран, нӳрӗ те ҫптелӗклӗрех пулаГ, ҫавйнпа тыррп те 
харйс шӑтса вййлйрах ӳсет.

Пӗр§ӗсем сайа кайманнипе вӑрлйхӗ те сахалтарах кайаГ. 
Кашни кектара машшинпа акнӑ ^ухне вйрлйхӗ 64—80 кп- 
локрама йахйн сахалтарах кайаГ. Пӗр машшин, 155 тенкӗ тӑра- 
канскер, ҫу каҫа 2— 2х/2 тоннӑ вӑрлӑх тирпейлет. 16 килокрам- 
не пӗр тенкӗшер шутласан, машшин укҫи пӗр ҫулта тухаГ. 
Кектартан пӗр тоннӑ илес вырӑнне ҫав ҫӗртех, машшинпа 
аксан, 11/2 тоннӑ илме пулаГ. Паллӑ ӗнтӗ: акакан машшин 
пирвайхи ҫулах хӑйӗн укҫине кӑларса ^ылай тупӑш иараГ.

Тата машшинпа акнӑ ^ухне ҫилтен те хӑрамастӑн, асап- 
ланассине те алӑпа акнӑ ^ухнехи пек асапланмастӑн. Пӗр 
машшин 8— 9 хуҫалӑх ӗҫне тума та пултараГ.

Трактӑр.

Пур ҫӗрте те хрес^енсем халӗ трактӑр туйанасси ҫинцен 
шухӑшлаҫҫӗ. Трактӑрсем— тӗрлисем пулаҫҫӗ.

Вунвиҫӗ касӑллӑ трактӑр кунне 10 кектара йахӑн 37 ка- 
сӑлли— 30 кектара йахӑн сухалама пултараГ. Кирек мӗнле хыта
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ҫӗре те лайӑх касса йавӑнтарса кӑна пыра1г; хӑй хыҫӗн^ен 
тата сӳрине те сӗтӗрсе, ҫӗре ватса пыра'!’.

Трактӑр тата ытти ӗҫе те йураТ; унпа йапала таврашне те 
турттараҫҫӗ. Тырӑ ҫапнӑ ^ухне вӑйлӑ трактӑр кунне 241/ 2 т°н- 
нӑ йахӑн ҫапма пултара4. Утӑ ҫулма та, тырӑ вырма та, ытти 
ӗҫе тума та трактӑра майлаштараҫҫӗ. Май килнӗ ҫӗрте трактӑ- 
рпа арман та авӑртаҫҫӗ.

ЫЙУТСЕМ Мӗнле машшинсем кирлӗ? Плук сухапуҫӗщ ен мӗнпе аван- 
тарах? Тасатакан-суртлакан машшин мӗнле усӑ параВ? Ана мӗнле илме 
пула¥?

Акакан машшин мӗнле усӑ парат? Ӑна мӗнле илме пулат?
Трактӑр мӗнлӗ усӑ парат? Трактӑрпа мӗнле-мӗнле ӗҫ тума пула¥?
Сирӗн йалта мӗнле машшин йулташлӑхӗсем пур?
ӖҪЛЕМЕ ПАНИ. 1. Статйан татӑкне ҫырса илӗр: хытӑ уҫӑ саспалли- 

сене, ҫемҫе уҫӑ саспаллисене кӑтартӑр.
2. Акроном пунктне кайса машшинсемпе паллашӑр. Вӗсемпе мӗнле ӗҫ- 

лемеллине ыйтса пӗлӗр.
3. 1926-27-мӗш ҫулта акӑ мӗн ■ҫухлӗ мӗнле машшинсем, хатӗрҫем салат- 

малла тунӑ:
Ҫапакан машшин . . . .  77500  
Вӑрлӑх тасатакан маш. . 130000  
Йӗтӗн хатӗрлемелли маш. 8525  
Ҫепараттӑрсем . . . . .  180700

Мӗн пурӗ миҫе пин машшин кӑларнине шутласа пӗлӗр.

1928-мӗш ҫулта Т)ӑваш респуплӗкӗн^е кӗрхи ака камппанийе ирттерме, акӑ 
мӗнле машшинсем туйанма йышӑннӑ:

Плуксем................ 900000
Сӳресем................. 280000
Акакан машшин . 45300
Выракан машшин . 40250
Кӗлте ҫыхакан маш. 3150

Мӗнле машшинсем.
Миҫе

машшин.
Миҫе

тенкӗлӗх.

Трактӑрсем ............................. 2 4000
Сӑвӑракан машшинсем . . . 180 21600
Тырӑ ҫапакан машшинсем . . 202 53450
Выракан машшинсем . . . . 15 2250
Тӗрлӗ плуксем ......................... 3060 69300
Ытти маш ш инсем ................. — 29000

4*
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Пысӑкрах машшинсем миҫе илмелле тунӑ? Миҫе тенкӗлӗх? Мӗн пур ха- 
тӗрсем миҫе тенкӗлӗх илмелле тунӑ?

Кӑларас тӗлӗшпе сата^ӑсзм тӑвӑр.

Хуҫалӑхра кирлӗ машшинсене ӑҫтан илмелле.
Хрест^ен хуҫалйхне малалла йарас тесе, Совет влаҫӗ 

хрес^енсене машшинсем темиҫе ҫулт^ен кӗтмелле сутма хушат.
Йлнӗ 'ҫухне тӑваттймӗш пайне (25%) тӳлемелле, тырра 

пуҫтарнӑ хыҫҫӑн. Хаклӑрах машшинсене 3— 5 ҫул хушшин^е 
тӲлемелле сутаҫҫӗ.

Машшинсене ак ӑҫтан илме пулаТ:
1) Кӗпӗрнери, уйесри ҫӗр пайӗ скла§ӗсен§е.
2) Кӗпӗрнери коппера^си сойусӗсен^е. Кашни кӗпӗр- 

нере ҫӗр пайӗн скла^ӗ мӗнле йӗркепе, кама мӗн '§ухлӗ катса, 
миҫе ҫула кӗтмелле сутмаллине, ыттине те пӗлсе тӑраТ. Ҫав- 
вӑнла маш.шинсене илес ӗҫпе ҫав склатсене кӗмелле.

Склатсен Управленийӗ („Сельхоснабжение", ӗлӗкхи „Гос- 
сельсклад") Мускавра „Старая площадь" гекен ҫӗрте улттӑмӗш 
№ ҫуртра.

Машшин йулташлӑхӗсене, совхоссене, колхоссене йӳне- 
рех те, ытларах кӗтмелле те сутаҫҫӗ. Ҫавӑнпа машшинсем нлес 
пулсан, матншин йултагалӑхӗ тусан авантарах.

Ый т у с е м:  Машшинсене мӗнле сутаҫҫӗ? Вӗсене ӑҫтан илме пулаТ? 
Йӳнерех илес тесен, мӗн тумалла? Сирӗн йалта машшин йулташлӑхӗсем пур-и, 
унта миҫе ҫын 'ҫленра тӑрат?

"5ӑваш мӗнле выЛ)ӑх-Т)ӗрлӗх усрат.

Хӗсӗк пурӑннипе пирӗн т]ӑваш нумай вылӑх усрапмасК 
Пӗр ӗне, пӗр латпа, 5 —6 сурӑх усраТ вӑл. Унтан ытла усра- 
канни сайра. Хӑшӗ пӗр-икӗ сысна тытаҫҫӗ. Пурин^ен ытла,
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^ӑвашсем сурӑх усраҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӑл сӑкманне те пара'Г, 
кӗрӗкне те, кӑҫатне те, кӗҫҫине те, ашне те, ыттине те парат. 
Вӑйлӑрах пурӑнакан кӗпӗрнесен^е: Самар, Сараттӑв кӗпӗрне- 
сен^е, Пушкӑр,— респуплӗкӗн^е, ҫӗпӗрте вы^ӑх-^ӗрлӗхе ытла- 
рах усраҫҫӗ. Унта ик-виҫӗ лашаллл, ик-виҫӗ ӗнеллӗ ҫын сайра 
мар. г§ӑваш хресг§енӗ выл^ӑх-^ӗрлӗхе йуратаГ, анг§ах вӑй ҫитмен- 
ниие пӗлменни хуплаҫҫӗ.

г])ӑваш '5ӑх-г§ӗппе те йуратаГ, ӑна ^ылайах усраГ, т̂ ылай 
ҫӑмарта сутат. Ан^ах вы.т,ӑх-|ӗрлӗхӗ те, ^ӑх-^ӗпӗ те ^ӑвашӑн 
ӑратлӑ мар, нумай тухут параймаҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтӗ, пирӗн вылДх-т^ӗрлӗх сахал, вӑл та пулин 
на^ар. Ҫавӑниа пирӗн 'дӑвашсем апатне те путлӗ ҫийеймеҫҫӗ. 
Аш таврашӗ ӑна сайра хутра ҫеҫ пырса лекет. Сӗт-турӑх ҫи- 
телӗклӗ ҫийеймест, ӑна та пулин ҫулла анг§ах хыпкалат. г̂ ӑх 
ҫӑмартине те сайра хутра ҫеҫ куркалат. Пӗртен пӗр ӗне тыт- 
сан та, 10  уйӑх хушшинтде ҫителӗклӗ сӗт-турӑх, ҫу илессине 
пирӗн ^ӑваш пӗлсе ҫитеймен-ха. ^ӑхсен^ен те сутма ҫеҫ мар, 
хамӑра ҫимеллӗх те ҫӑмартасем илмеллине пӗлсе ҫитеймен-ха. 
Вылзӑх-|ӗрлӗх пуйтарасси ӑратлӑ выл,ӑхран, тата ӑна пӑхассин- 
'рен килнине '^ӑваш ӑнланса илеймен-ха.

Ҫакӑн ҫинг§ен пит те шухӑшламалла ӗнтӗ пирӗн.

ЫЙТУСӖМ. 1)ӑвагосем вьпьӑха мӗншӗн сахал усраҫҫӗ? Мӗнле выл,ӑха 
ытларах тытаҫҫӗ? 1ҫти 'рвагосем выфӑха ытларах усраҫҫӗ? Мӗне пӗлсе ҫит- 
мен-ха 1)авӑшсем?

ӖҪЛЕМЕ ПАНИ. 1) '|)ӑваш ӗни нумай сӗт парат-и?
г[)ӑвашсем ӗнене ҫулталӑкра 8 уйӑх сӑваҫҫӗ, вырӑсӑн ӑратлӑ ӗли—  

10 уйӑх ҫурӑ, тани ӗнн— 11 уйӑх.
Вӑтам шутпа, грваш  ӗни сӗт кунне 2 литр (3 путулкка ытларах) парат, 

вырӑс ӗни 12 литр. Тани ӗни— 18 литр.
Вӑтам шутпа, пӗр литр сӗт 12 пус тӑраГ. Шутласа кӑларӑр-ха: ^ӑваш 

ӗнин^ен, вырӑс ӗнипе танлаштарсан, ҫултадӑкра миҫе тенкӗ сахалтарах илеҫҫӗ?
Тани ӗннпе танлаштарсан, 'ҫӑваш ӗнин-ҫен ҫулталӑкра миҫе тенкӗ са- 

халтарах илеҫҫӗ?
Ҫак сатаг{)ӑ тӑрӑх тиакрам тӑвӑр.
2) Пӗтӗм класпа акӑ ҫакӑн пек анкенттӑ ҫырса илӗр:
1. Хушамат, йат ӗ̂, ӑшшӗ йа^ӗ.
2. Килӗ ӑҫта?
3. Мӗн 1)ухлӗ вы^ӑх: миҫе лаша, миҫе ӗне, миҫе сурӑх, миҫе сысна...
4. Курӑксем, тымар ҫимӗҫсем акатӑр-и?
5. Хӗлле вазди мӗнле апат мӗн ^ухлӗ хатӗрлетӗр (улӑм, утӑ, тымар 

ҫимӗҫсем).
6. Вите, карта таврашӗ ӑшӑ-и, спвӗ-и?
7. Нормӑ тӑрӑх ҫитеретре, нормӑсӑр-и?
8. Ене сӗт нумай параГ-и?
Ҫак анкеттӑ тӑрӑх килте ыйтса пӗлӗр те ответ ҫырӑр.



Сырӑшсем.
Бирӗн йал ҫыннисем вуламалли ҫурта ҫӳрекен акроном- 

ран нумай усалла ӗҫсем ҫин^ен пӗлсе йулу§ӗҫ; Енесене апат 
ҫитермелли сыраш тума та вӑлах [вӗрентрӗ. Унцен ӗнесене 
апат: йе ҫӗрех пӑрахса парагэдӗҫ, йе вӑлашка ҫине хурацӗҫ,
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Сырӑш ҫин^е апат сайа Аха.Т) парсан, апат тӑкка-
каймасГ. ланса пӗтет.

*

антах апат ҫуррине йахӑнах ура айне кӗрсе таптанса иӗтет^ӗ. 
ХаЛ) тунӑ сырӑшсем ҫин^ен утӑ-улӑм пӗр ывӑҫ та сайа кай- 
мас;Г, ура айне те кӗмелле мар. Ҫисе йарайманнине пӑтратса 
пама йураГ. Пирӗн йалсем ӗнтӗ пурте пекех ӗнисене ҫавӑн 
пек сырӑшсемпе ҫитереҫҫӗ. Апат та нумай пӗтмест, сӗт-турӑх 
та ытларах пухӑнаГ.

ЫЙТУСЕМ Сырӑш мӗнле усӑ параГ? Ӑна мӗнле тумалла? Сирӗн йалта 
сырӑшлӑ ҫынсе̂ м пур-и?

ВыЛ)ӑха нормӑ тӑрӑх ҫитерер.

Выл,ӑх апа^ӗ.

Выл,ӑха ҫитерекен мӗн пур апата виҫӗ ушкӑна уйӑраҫҫӗ. Пӗр 
йышши хыттӑ апат: улӑм, утӑ, тата арпа. Вӗсен^е тӑрантара- 
кан, тутӑ тытакап йапаласем сахалтарах.

Тӗпер йышши—-вӑйлӑ, йе тутлӑхлӑ апат: тӗрлӗрен ҫӑнӑх, 
тырӑ, кантӑр вӑрри, йе йӗтӗн |усти. Кун пек апатсем сахал 
ҫинипех тӑрантараҫҫӗ, вӑй кӳртеҫҫӗ, сӗт-ҫу хутшӑнтараҫҫӗ.

Виҫҫӗмӗш йышши—-сӗткенлӗ апат: 'вӗрӗ курӑк, кӑшман, 
паранкӑ, кишӗр. Ку апатсен^е шыв-сӗткен пит нумай, ҫавӑнпа 
сӗткен апат ӗне выл^ӑхшӗн пит хаклӑ.



ВыЛ)ӑх йӑвӑрӑшне турттармасӑр йепле пӗлмелле.

ВыЛ)ӑх йӑвӑрӑшне пӗлни хуҫалӑхра |а с -р са х  кирлӗ пу- 
лат. Пурин^ен ытла апата виҫеллӗ пама пулӑшат вӑл.
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ВыЛ)ӑх йӑвӑрӑшне виҫепе турттармасӑрах пӗлмелли май 
пур. Малтан ӗнен ҫурӑмне хулӗпе хӳре ^икки хушши миҫе 
санттиметӑрне кантрӑпа виҫсе пӗлмелле. Унтан малти урисен^ен 
кайарах какӑр та^кӑшне виҫсе пӗлнӗ ^исласене иккӗшне хут- 
ламалла. Миҫе пулнине 40 ҫине пайламалла. Пайласан мӗн^ул 
пулни вьь^ӑх миҫе килокрам туртнине пӗлтерекен ^исла пулаН 
Калӑпӑр: ӗне тӑршшӗ; 80 сантиметтӑр та'§кӑшӗ 120 сантимет-
тӑр; 30 X  120 =  9600:40 =  240 килокрам (15 пӑт).

Ӗнене мӗнле апат мӗн ъул памалла.

Калӑпӑр, пирӗн ӗне йӑвӑрӑшӗ 432 килокрам сӗтне кунне
9 килокр. та 600 крам патӑр.

Хытӑ апата кунне 16 килокрам пуҫне 400 крам памалла. 
Пирӗн ӗне 432 килокр., ӑна кунне 10 килкр. та 50 крам 
утӑ-улӑм кирлӗ. Лайӑхрах ҫитерес тесен, утине ытларах па- 
малла: 6 клкр. та 400 крам утӑ, 4 клкр. улӑм. Арпа пулсан, 
ҫакӑн пек памалла: 6 килокр. утӑ, 3 килокр. та 200 крам. улӑм, 
160 крам арпа. Утӑ-улӑм на§артарах пулсан, виҫерен ытларах 
та пама йура4.

Сӗт паракан ӗнене хытӑ апат ҫумне вӑйлӑ апат хушса 
памалла. 120 крам сӗт пуҫне — 400 крам вӑйлӑ апат кирлӗ. 
Пирӗн ӗне 9 килокр. та 600 крам. сӗт парсан, —  вӑйлӑ апат 
кунне 3 килокр. та 200 крам лекет.

Сӗтне ркарса, йе хушса пынӑҫемӗн, апатне те йе хушса, 
йе ^акарса памалла.
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Ӗнӗ апат)ӗ ҫумне тӑвар хушсан-пит аван. Пӗр ӗнешӗн 
уйӑхне 400 крам тӑвар пӗтӗрсен ҫитет. Хытӑ апата тӑвар 
шывӗпе сирпӗтсен, ӗне ӑна пит йуратса ҫийет.

Тата пӗр кунта памалли апата пӗр тӑруках парса ҫитерсе 
йамалла мар, талӑкра 2 хут, йе 3 хут памалла. Виҫӗ хут ҫи- 
термелле тусан, ирхине 5— 7 сехет тӗлнелле, кӑнтӑрла 12 —2 
сех., каҫпа 6—8 сехетсенг§е апат пани аван; икӗ хут ҫеҫ пул- 
сан— ирхине 5— 7 сехетре те, каҫпа каллех 5— 7 сехетре пани 
аван. Ӗнене лайӑх пӑхас тесе кунӗн-ҫӗрӗн апат умӗнг§е тӑратни 
усӑллӑ мар.

ЫИУТСЕМ Апатсем миҫе тӗрдӗ пулаҫҫӗ? Ӗнене мӗнде апат ытдарах 
кирлӗ? Нормӑпа ҫитернӗ 'вухне мӗнле апата мӗн т;ухлӗ памалла? Мӗнле вӑ- 
хӑтра ҫитермеллӗ?

ӖҪЛЕМЕ ПАНИ. Сӑмахран, ӗне 192 килокрам тайат, сӗт кунне 
2400 крам парат пултӑр. Шутласа кӑларӑр: ӗнене мӗн т;ухлӗ кашни апата 
памалла.

Икӗ сысна ҫури.

—  Вӗтӗ йышши сысна хуҫалӑха сийен тума ан рх, тет 
акроном вуламалли ҫуртра.

—  Ҫапла пулмасӑр, такама каласа ӗнентерӗн есӗ ӑна, 
иирӗн асаттесем, аттесем вӗтӗ сыснасемнех тутӑ пулнӑ, шултра 
йӑха шыраман,— тет Униҫҫе инке.

— Ан калаҫ-ха кирлӗ мара, выл,ӑхсене аванлатасси йӑх- 
ран та, пӑхнин^ен те килет ӗнтӗ. Вӗтӗ йӑха иле^ен епӗ 
5 тенкӗ хаклӑрах паратӑп та, шӳлтра йышши сысна илетӗп,—  
тет Анукӗ.

Хайхи пирӗн Униҫҫепе Анук ^ӑнах та пӗрер сысна ҫурп 
илсе йанӑ. Униҫҫи виҫӗ ернери сысна ҫурине 3 тенкӗ парса 
илнӗ те, кӑмака хыҫӗн^ех усрат. Ӗне сӗтне сутӑн илместӗп, 
хамӑн, тесе пӗр хӗрхенмесӗрӗх ӗҫтерет.

Пӑртак ӑшӑтсан, сысна ҫурине витене тухса хупаг1'. Ви- 
тин^е пй|) тӗттӗм, таса мар.

—  Ку сан сысна ҫури мӗншӗн пит имшер ҫак? Ӑна сан 
кӑштах картишне уҫӑлма кӑларкаламалла. Витине те тасат- 
малла, ытла йапӑха йанӑ есӗ, тет Анук.

—  Тасата! тата, ҫавӑншӑн сысна ӗнтӗ вӑл— пы.4,г§ӑк ҫинЦе 
пурӑнма. Кӗтӗве кайсан, хӑйех тасала!' акӑ.

Анукӗ пуклак сӑмсаллӑ сысна ҫурине 8 тенкӗ парса илнӗ. 
Ӑна вӑл ^ӳре^еллӗ витере усраК Абӗн-р улӑмне кашни кунах 
улӑштарат, ӑшӑ сӗт ӗҫтерет, кунне пӗрре картишне кӑларса 
уҫӑлтара!1. Сысна вӑлашкине ернере пӗрре вӗри шывпа ҫуса 
тасата!. Пӗр уйӑх хушшин^е кун сысни 8 килокрам хутшӑннӑ.

Кӗтӗве йа'§ӗҫ— йалӗпе те пӗр сысна ҫук ун пекки. Униҫҫе 
сысни курпунне кӑларнӑ, ҫара пыл^ӑк ҫӳрет.
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Кӗркунне ҫак сыснасене иккӗшне те ^ӗртме хупрӗҫ. 
Паранкӑ ҫитерме пуҫларӗҫ, ҫӑнӑх шывӗ туса ӗҫтереҫҫӗ. Униҫҫе 
те сыснишӗн апат хӗрхенсе тамасг1'. Ыраш ҫӑнӑх шывӗ те 
ӗҫтерет, йашкалӑх ҫӑнӑхне те пара!1.

Кун сысни пигр е  пек пулса кайрӗ. Тепӗр сысни пысӑк, 
вӑрӑм ҫитӗнцӗ.

Раштав уйӑхӗнг§е сыснасене пусрӗҫ. Униҫҫе сысни48ки- 
локрам туртрӗ, Ацукӑн 96 килокрам. Апатне иккӗшӗ те пӗр 
пекех ҫнтӗрнӗ.

Халӗ ӗнтӗ кала, йӑхран килмест тесе.
ЫЙТУСЕМ. Унисҫҫен ҫӳри мӗншӗн имшер ӳсрӗ, мӗншӗн сахал аш 

панӑ? Сирӗн йалта ӑратдӑ сыснасем усраҫҫӗ-и?

Макар ЙӑннаТ)ӗн ӗнисем.
Йӑкнат хӑйӗн ӗнисене пит аван пӑхнӑ. Ӑна ӳпкелемелле 

мар. Йӑкнат ӗнисене ӑшӑ, таса витере тытнӑ. Вӗсене вӑл 
нихҫан та выҫлӑ-тутлӑ тытман, вӑхӑтӗн^е ҫитернӗ, вӑхӑтӗн^е 
шӑварнӑ. Хӗлле пулсан, ӑшӑрах кунсен^е Йӑкнат ӗнисене 
кулленех кӑлара-кӑлара йарса уҫӑлтарнӑ. У ҫӑлса ҫӳрени вы- 
л̂ ӑха питӗ усӑллӑ, апла вӑл сивӗре те аптӑрамасТ, уҫӑ сыв- 
лӑшпа тӗрекленсе ^ир-^ӗре парӑнми пулаТ. Йӑкнат ӗннсене 
акроном вӗрентсе тӑнӑ пек пӑха4. Унӑн Петӗр ВаҫҫиЛ)|ӑ йатлӑ 
тусӗ— акроном пур. Вӑл ӑна г§ӗрӗ ӗне виҫине пӗлсе, апатне те 
виҫелӗ парса тӑма вӗрентнӗ. Ҫапла пӑхнйне Тани ҫыннисем 
пек пӑхни теҫҫӗ. Йӑкнат гштӗ тӑрӑшакан ҫын. Вы.^ӑх апатне 
те вӑл ҫителӗклӗ хатӗрленӗ. Унӑн ути те нумай, тымар ҫимӗҫ 
те сахал мар. Ӗнисене 1 [ӑкнатӑн арӑмӗ хӑп тӑрантса тӑрат. 
Вӑл вӗсене кунне виҫӗ тапхӑр тӑранта4.

Пӗр куна тивӗҫлӗ апатне Тарйе ӗнисене ак ҫапла парса 
пырат: тутӑрах анатне ҫур пайне ирхине пӗтӗмпех парат, 
тымар ҫимӗҫне 'цӗрӗкнӗ, утине виҫӗ пайӗнг§ен (валӗн^ен) пӗрне 
параН Кӑнтӑрла тымар ҫимӗҫне— ҫур пайне, утине ирхи 'ҫух- 
нехи пекех пара4. Каҫпа вара йулашки йулнине пӗтӗмпех 
парат. Кунне ике тапхӑр шӑварат. Шывне пӳртре ҫӗр каҫнине 
парат, лӗп шыв нулмасан, ӑшӑтса пара!'. Тарйе сивӗ шывна ӗне 
сӗт антарманнине пӗлет.

Ый т у с е м.  Йакнат ӗнисене йепле пӑхса усранӑ. Пӗр купа тиъӗҫлӗ 
апата йепле парса пынӑ? Сирӗн ӗнесене вӑхӑтра ҫитереҫҫӗ-и, шӑвараҫҫӗ-и.

ВыЛ)ӑх тухтӑрӗ пулӑшрӗ.

Шыв хӗрӗн^е пӗр ушкӑн хӗрарӑм пухӑннӑ та Ма4ук ап- 
папа пӑкӑлтатса тӑраҫҫӗ. МагГук аппи „ӗнене темӗскер пулг§ӗ,
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вилет пул>“, тесе йӗрсе тӑрагГ. Арӑмсем ӑна ^ӗлхеҫӗ патне 
кайма хушаҫҫӗ, хашӗ туса тӑкма хӗтӗртеҫҫӗ.

УгКг§итӗл,нитсӑ курса сӑмах хушман, канаш паман пулсан, 
Матукӑн ӗни ^ӑнах та вилецӗ пулмалла.

Бӑл ӑна хулана вы.^ӑх тухтӑрӗ патне пайма хушат. Матук 
аппа ним тума аптӑраГ. Шутласан-шутласан лаша кӳлет те 
хуланалла йурттараГ. Пӗр-икӗ сехетрен тухтӑра лартса та 
килет.

Тухтӑр каланӑ тӑрӑх, МаГукӑн ӗни кӳпӗннӗ пулнӑ.
Ана вӑл уттарса ҫӳреттеркелерӗ, хырӑмӗсЪне йӑвалакаларӗ, 

темӗскер ӗҫтер^ӗ те, ӗне уҫӑрах сывлама пуҫларӗ, хырӑмне те 
тасатса кӑлар^ӗ. Ҫынсем т̂ ылай пуҫтарӑннӑ. Тухтӑр вӗсене 
МаТукӑн ӗни мӗншӗн ҫапла пулнине пӗтӗмпех каласа ӑнлан- 
тарт}ӗ.

Ҫапла вара ӗне вилӗмрен хӑтӑлса йул|ӗ, 3-5 кунран ^и- 
перех ҫӳрекен пул^ӗ.

ЫЙУТСЕМ. Матук ӗнине мӗн пулнӑ? Кам ӑна тӳрлетнӗ? г])ӗлхеҫӗ патне 
кайнӑ пулсан, мӗн пулнӑ пулӗт^ӗ? Сирӗн йалта вьп&ӑх ^ирлесен, щӗлхеҫӗ 
патне ҫӳреҫҫӗ-и?

ӖҪЛЕМЕ ПАНИ. 1. СтаТйан пӗр татӑкне ҫырса илнӗ 'ҫух акӑ ҫак 
правӗла астӑвӑр:

Сӑмахсен§е „Т“, „ф“, „н,“ хытӑ сыпӑкра кӑна ҫырмалла, ан^ах „т, •ҫ, ҫ“ 
умӗн н,“ ҫырмалла мар „л н“ ҫырмалла. Акӑ ҫак калавӑн татӑкне ҫырса 
илӗр:

Налав.
Октапӗр рево.Л)утси нулнӑранпа пирӗн йалта хӑшӗ-хӑшӗ ҫӗнӗлле пурӑнма 

пуҫларӗҫ. Лртваиа И^уш наг§ар выл^ӑх тытасшӑн мар, ӑратлине усрасшӑн. 
Л)аван хунӗ Митук ӑратлӑ пнт аван Гыха ӳстерет. Ӑна пит таса тытаГ, 
вӑхӑг§ӗ-вӑхӑТ)ӗпе супӑн,па та ҫӑват. Ӑна г§ас-г§асах картишне кӑларса вьы&ат- 
тараӖ

Натуш аппа та, Матук аппа та, ароном каланӑ пек, лайӑх пах'§а ҫи- 
мӗҫӗсем, г§е,§ексем ӳстереҫҫӗ. Натуш аппа кантӑкӗ умӗшр пахт^ара илемлӗ 
шултра мӑкӑН) г§ег§екӗсем асса лараҫҫӗ. Унӑн хун^ашшӗ пахт^ара ахал) нат^ар 
улмуҫҫисене тытмаст, лайӑх суртлисене анцах тытат. Пах^а ӗҫӗн^е ӑна 
Ван^кка йатлӑ ывӑлӗ пит пулӑшаГ. Пӗрре Натуш аппа патӗнт,е кукӑ^ ҫисе 
'ҫей ӗҫнӗ хыҫҫӑн унӑн Наҫтук йатлӑ хӗрӗ мана: „ата, йоркширски сыснана 
кайса кӑтартам“, терӗ. Ҫав сыснана курсан, тӗлӗнсех кайрам: сысни вӑрӑм, 
'ҫӑмӑр, йетрескер - 320 килокрам та пулат’ пул,.

2. РСФСР-та сӗт хуҫалӑхӗ акӑ йепле ӳссе пырат:
1923-мӗш ҫулта ӑратлӑ вьцӑхсем усрас тӗлӗшпе

ӗҫлекен пунктсем (вырӑнсем)....................................... 36 пулнӑ.
1925-мӗш ҫ у л т а   115 „
1923 „ „ ҫу с а в ӑ ^ ӗ се м ............................................  4030 „
1925 „ „ „  7140 „
1924 „ ҫупа г§ӑкӑт ерттелӗсем   2878 „
1925 „ „   5285 „
Шутласа кӑларӑр-ха: 1925 ҫулта ӑратлӑ выл,ӑх пушеҫӗсем мӗн ■ҫухлӗ

ӳснӗ, ҫу савӑ^ӗсем мӗн ■ҫухлӗ ӳснӗ, ҫупа 'ҫӑкӑт ерттелӗсем мӗн г§ухлӗ ӳснӗ?
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Пирӗн выЛ)ӑх мӗншӗн йапӑх, ӑна мӗнле тӳрлетмелле.
Пирӗн выл^ах-^ӗрлӗхе йут ҫӗрти выл,&хсемпе танлаштарса 

пӑхсан, вӑл вӗсеннин^ен нумай йапӑх. Пирӗн вы.^ӑх ӗр^евсӗр, 
вӗтӗ, г§ас ҫитӗнмест. Н арр  выл,ӑхӑн усси те сахал.

Йут ҫӗрти выл ӑ̂х та хӑй тӗллӗнех лайӑх пулман, ӗлӗк 
вӗсен те пирӗнни пекех пулнӑ. Ан^ах унти халӑх вӗреннӗ 
тӗлӗшрен малта тӑнипе хӑйӗн выл,ӑхне аванлатма пӗлет.

Выл,ӑха тӳрлетме икӗ тӗрлӗ май пур. Пӗри—пӗр йӑх вы- 
л,ӑха тепӗр йӑхпа ^уптарасси. Хамӑр килти ӗнене ӑратлӑ вӑ- 
кӑрпа йертсен, йе пирӗн кӗсрене ӑратлӑ ӑйӑрпа сиктерсен, 
лайӑх йӑх пулма пултараН Ене сӗт ьггларах паракан пула!1, 
лаша вӑйлӑ, тӗреклӗрех пула!1, сыснасем те нумай лайӑхла- 
наҫҫӗ. А н р х  хӑш йӑхӗпе авантарах пулаесине пӗлсе пӗрлеш- 
терес пула'!’.

Тепӗр тӗрли— ҫав йӑхранах шултрар^х йышши выл^ӑхпа 
т)уптарасси. Ун пек т;ух йертес пулаИ Иӑхран йӑха ҫапла 
^уптарса пырсан тин выл,ӑх йӑхӗ тӳрленет. Кунсӑр пуҫне 
тата выл>ӑха пӑхма пӗлес пулат. Лайӑх выл,ӑх ӗр^етес тесен, 
пӗрлешсе ӗҫлени пит лайӑх. Ҫавӑнпа та вӗреннӗ ҫынсемпе 
канашласа, вӗсем кӑтартса вӗрентсе панӑ пек тӑвас пулаК

ЫЙУТСЕМ. Пирӗн вы^ӑх йапӑххи мӗнрен килет? ВьцДха аванлатма 
мӗнле майсем пур? Епир хамӑр выфӑхсене аванлатма пултаратпӑр-и?

Пирӗн Сойусра выл,ӑх ӑҫта нумайтарах усраҫҫӗ.

Сӗтлӗх выл,ӑх ытларах Ҫӗпӗрте, тата Йарослав, Влатимӗр, 
Волоктӑ кӗпӗрнисен^е усраҫҫӗ.

Какайлӑх (ашлӑх) выл ӑ̂ха Украйнӑра, Атӑл тӑрӑх айалти 
кӗпӗрнесен^е, Кавкасӑн ҫурҫӗр районӗнт,е, Кӑркӑс респуплӗ- 
кӗн^е, тата Пурет-Монкол респуплӗкӗнт;е ытларах усраҫҫӗ.

ЫИУТСЕМ, Сӗтлӗх вы^ӑха ӑҫта нумайтарах усраҫҫӗ? Какайлӑх выл,ӑх 
ӑҫта нумайтарах?

ЕҪЛЕМЕ ПАНИ. Ҫав кӗпӗрнесене, респуплӗксене карттӑ ҫин^е кӑ- 
тартӑр.

Йӗтӗн.

Йӗтӗне ҫуркунне ҫуртыррипе пӗрле акса кӗркунне татса 
та илеҫҫӗ. Йӗтӗнӗн тымарӗ вӑрӑм мар, ҫавӑнпа тӑпра ӑшне те 
вӑл тарӑн кайаймасТ.

Йӗтӗн тӑпрана тиркет, рвкапуҫ акнӑ хыҫҫӑн лайӑх пулаТ, 
тата лайӑх ҫемҫетнӗ тӑмлӑрах тӑпрана та килӗштерет. Тнн 
тислӗкленӗ ана ҫин^е йӗтӗне усал курӑк пусаТ. Йӗтӗн хӑй 
лайӑх тӑпрана йуратаТ, хӑй тӑпра сӗткенне пӗтӗмпех ӗмсе
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пӗтерет, ҫитменнине тата сӳсӗ вӑрӑмрах пултӑр тесе, йӗтӗне 
ани ҫин^ен тӗпӗ-тымарӗпех вӑлаҫҫӗ. Ҫум курӑксензен пурин- 
г|]ен ытла йӗтӗне шӑпкан пусат, шӑпкан вӑрриллӗ йӗтӗн вӑррине 
акса хире те ан варала. Пирӗн ҫӗр-шывра икӗ тӗслӗ йӗтӗн 

акаҫҫӗ: пӗри—толкунетс, тепри-самоҫей. Толкунетс 
тени турата каймасӑр, вӑрӑм ӳссе, лайӑх сӳс 
пулат, ан^ах унӑн вӑрри сахал вара. Ӑна Псков 
кӗпӗрнинг|]е нумай акаҫҫӗ. Тепӗр йышши —  само- 
ҫей— тени питӗ туратланса ӳсет, туратсерен пуҫ 
пулса йышлӑ вӑрӑ парат. Туни унӑн йышлӑ ту- 
рата кайнипе, вӑрӑм ӳееймест вара; вӑл йӗтӗнӗн 
хӗлхемӗпцен вӑрӑм, ҫирӗп сӳс те пулмаст. 
Йышлӑ вӑрӑ тӑвас текенсем ҫавна акаҫҫӗ.

Пирӗн рӑвашсем йӗтӗне сӳсӗшӗн те, вӑрри- 
шӗн те акаҫҫӗ. Сӳсӗ пиравӑр тума кайат, вӑр- 
рин^ен ҫу ҫаптараҫҫӗ, хывӑхне выл,ӑх ҫийет.

Йӗтӗн хӗлхемне шӑмминрен уйӑрма йе шыва 
хутаҫҫӗ, йе ҫаран ҫине сараҫҫӗ. Псков кӗпӗрнин^е 
шыва хутаҫҫӗ, Йарослав, Волоктӑ кӗпӗрнисен^е 
ҫаран ҫине сараҫҫӗ.

Йӗтӗн пулса ҫитсен, хӗлхемӗ шӑммин^ен лайӑх уйӑрӑлат, 
ӑна вара типӗтсе тыллаҫҫӗ, унтан тӗвеҫҫӗ. Йӗтӗнӗн вакӑ ху- 
хисем ҫапах та тасалса пӗтмеҫҫӗ. Хухин^ен лайӑх тасатма 
йӗтӗне анатри ^ӑвашсем турахуп ҫине ҫакса турашӑл тӑваҫҫӗ, 
тури ^ӑвашсем— шӑртлаҫҫӗ. Ҫапла тусан тин йӗтӗн авӑрлама 
йурӑхлӑ сӳс пулат.

Йӗтӗне йышлӑ акнӑ ҫӗрте, хухин^ен тасатсан, хапрӑк 
ваади пухаҫҫӗ Унта йӗтӗне машшинпа авӑрласа, тӗртсе темиҫе 
тӗрлӗ пир тӑваҫҫӗ.

Нантӑр.

Пирӗн тата кантӑр та акаҫҫӗ. Кантӑр акма питӗ лайӑх 
тислӗкленӗ тӑпра кирлӗ. Пӗр кектар кантӑр акас тесен, кек- 
тар ҫине 150 лав тислӗк тӑкас пулаВ Ҫурхи гаывпа йушкӑн 
ларса йулнӑ айлӑмсен^е те кантӑр питӗ лайӑх ӳсет. Каытӑрӑн 
тымарӗ питӗ вӑрӑм, ҫавӑыпа кантӑр акма тарӑн сухаламалла. 
Кантӑра акнӑ т]ухне пӗр тӗрлӗ вӑрӑ а н р х  акаҫҫӗ; вӑл ӳссе 
ҫитӗнме пуҫласан, ану ҫине пӑх, таҫтан пуси пулса ларнӑ. 
Пуси кантӑрӗн^ен маларах ӗлкӗрет, ӑна ҫавӑнпа татасса та 
маларах татаҫҫӗ.

Мӗншӗн пусан вӑрри пулмасгГ-ши? Кантӑра пулса ҫитме 
виҫӗ уйӑх ҫурӑ кирлӗ. Кантӑра Орловски кӗпӗрниьгҫе питӗ 
нумай акаҫҫӗ. Унта хура тӑпра, пуласса та вӑл ҫавӑыпа лайӑх 
пулаГ.
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Кантӑрпа пусана та сӳс тума, йӗтӗн пекех, тирпейлеҫҫӗ. 
Кантӑр вӑрри ҫу ҫапма кайаГ. Кантӑрпа йӗтӗн вӑрри ҫӑвӗ 

• ҫиме те лайӑх, тата краскӑ тума та аван. Унтан краскӑ ту- 
малли—олифа— хатӗрлеҫҫӗ. Ҫавнашкал сӑрпа сӑрланӑ йапала- 
ран сӑрӗ ҫыпӑҫмаст те, каймаст те. Ҫӑвран тунӑ краскӑпа сӑр- 
ласан, йӑвӑҫ таврашӗ ҫӗрмест, шӑвӑҫ-тимӗр тутӑхмаст.

Ҫемҫе, вакӑ пулнӑ кантӑрпа пуса пиравӑр тунӑ ҫӗре 
кайат; шултӑра хытӑ пулнинг§ен канатсем, вӗренсем, кантӑра- 
сем йаваҫҫӗ.

ЫЙЛУТСЕМ. Йӗтӗн мӗню тӑнрана, йуратат? Мӗн хыҫҫӑн йӗтӗн лайӑх 
пулат? Т)ӑвашсем мӗнле йӗтӗн акаҫҫӗ? Йӗтӗне йенле пуҫтарса, сӳсне йепле 
тӑваҫҫӗ?

Кантӑр мӗнле тӑпра ҫин^е авантарах пулат? Кантӑр ва.|.Л)Н ҫӗре мӗнле 
сухаламалла? Кантӑра пепле тирпейлеҫҫӗ? Кантӑр сӳсӗн^ен мӗн-мӗн тӑваҫҫӗ?

Кантӑрпа йӗтӗн вӑрри ӑҫта кайат?
ӖҪЛЕМЕ ПАНИ. 1. Ҫырма пуҫланӑ калава ҫырса пӗтерӗр „т, л,, н,“ 

ӑҫга ҫырмаллисе кӑтартӑр.
2. Кантӑр ҫинт,ен пӗтӗм класпа кӗскен ҫырӑр.
3. Правиттӗлствӑ кӑҫал копперативсем урлӑ йӗтӗн акас текенсене вӑр- 

лӑх та, укҫа та памалла турӗ. Сирӗн йалта йӗтӗн акма миҫе ҫын ҫырӑнса 
копператсирен укҫа ил^ӗҫ. Ҫавна пӗлӗр.

4. Йӗтӗн акакан кӗпӗрнесене, респуплӗксене, кантӑр тӑвакан кӗпӗрне- 
сене, респуплӗксене карттӑ ҫин^е кӑтартӑр.

Нонтрактатси туса йӗтӗн анасси.

^аваш респуплӗкӗн^е контрактатси туса йӗтӗн акма ты- 
тйнаҫҫӗ. Еу ӗҫе йалхуҫалахпе кивҫен паракан копперативсен 
сойусӗ туса ирттерет.

Мӗн пулат-хав&л контрактатси тони? Вал акӑ, мӗне пӗлте- 
рет. Хресг§енсем копперативсемпе килӗшсе ҫуракире йӗтӗн 
акса хаварма токйвӑр тӑваҫҫӗ. Вара ҫав йӗтӗн вӑррине малта- 
нах токӑвӑр тӑвакан копператтивпа килӗшнӗ хак тӑрӑх савӑт- 
сене параҫҫӗ. Ҫапла йӗтӗн акса туни хрес^еншӗн питӗ усӑллӑ. 
Контрактатси тӑрӑх йӗтӗн акма вӑл патшалӑхран питӗ лайӑх 
йӗтӗн вӑрринех йӳн хакпа илет. Токӑвӑр т̂ унӑ |ухнех йӗтӗн 
акса хӑварма укҫа илет, ҫавӑн ^ухнех хӑй йӗтӗнне ҫитес кӗр- 
кунне мӗн хакпа сутмалла пулассине пӗлсе тӑраГ. Анах л,кот- 
тӑпа йалхуҫалӑх машшинӗеем, минерал ҫӑнӑхӗсӗм, йӗтӗн ҫӑвӗ, 
турантӑ та параҫҫӗ.

1928-!«ӗш ҫулта хӑш районсен^е миҫе кектар йӗтӗн 
акса хӑвармалла.

Контрактатси туса 6.200 кектар актарса хӑвармалла. Ра- 
йонсемтӑрӑкҫаплапулаГ: Улатӑр— 1500 кектар, Иӑра^кав— 1500
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кек. Хӗрлӗ^утай—600, Иетӗрне— 600, Тутаркас— 200, Канаш—  
1100, Иӗпреҫ— 200, Шупашкар— 50, Сӗнтӗрвӑрри— 50, Аслӑ- 
патӗрйел— 50, Елӗк— 300, Ҫӗрпӳ— 50 кектар.

ЕҪЛЕМЕ ПАНИ. Контрактатси туса йӗтӗн акакансене, вӑтам шутран, 
кектар ҫине аванс шу§ӗпе 11 тенкӗ параҫҫӗ. Кашни района мӗн аухлӗ укҫа 
параҫҫӗ?

Пах^а.

Пирӗн ^ӑвашсем п а х р  ӗҫне на^ар пӗлеҫҫӗ, лайӑх пах^а 
тума тӑрӑшмаҫҫӗ те. Лайӑх пахгр  тӑвасси питӗ кирлӗ йапала. 
Пах§а аван пулсассӑн, тата пах^а ҫимӗҫне сыхлама, хатӗрлеме 
пӗлсессен, темиҫе тӗрлӗ апат ҫиме пула!’.

Пирӗн ^ӑвашсем пахрра мӗн-мӗн тума пултараҫҫӗ? Вӗ- 
сене акӑ мӗн кирлӗ: паранкӑ, купӑста, кишӗр, ҫарӑк, ^ӗкӗнтӗр 
(хӗрлӗ кӑшман), сухан (ҫулҫӑлли те, ҫарӑкли те), хӑйар, кавӑн, 
пулакан ҫӗрте арпуспа тьщӑ, шӑршишӗн—укроп, петрушкӑ. 
Май килсен, помитор таврашне, коадапи те ӳстерме тӑрӑш- 
малла. Акассине-лартассине лайӑх суртсене акас-лартас пула!1. 
Тухӑҫлӑхӗ те, тути те суртран килет.

Лайӑх ҫимӗҫсем тӑвас тесен, п а х р  тӑприне аванлатас пу- 
лаЕ Кӗркуннеренех тислӗк тӑкса ҫӗре тарӑнтарах сухаласа, 
йе р в са  хӑварас пулагГ. Ҫуркунне ирех, кашт тӑпра типсенех, 
тепӗр хут сухаласа сӳрес пула!1. Кӗркуннехин^ен ӑшӑхрах су- 
халамалла.

Пирӗн ҫӗрте йӑрана ҫӳлӗ тумалла мар, ҫӳлӗ йӑран нӳре 
р с  типӗтет,

Ҫимӗҫсене ҫуллен ҫул пӗр вырӑна лартса пымалла мар, 
вырӑнсене улӑштарса пымалла. Улӑштармасан, ҫимӗссем на- 
царланаҫҫӗ, вӗсен вырӑнӗн^е вӗсен тӑшманӗсем те ӗр^енӗҫемӗн 
ӗр^еҫҫӗ.

Акас вӑхӑт тӗрлӗ ҫӗрте тӗрлӗ. Сивӗсем пӗтнӗ ҫӗре шӑтса 
тухмалла акас пула4. Купӑстапа 'ҫӗкӗнтӗре, тата капшире 
(тутлӑ кӑшмана) йӑран ҫине лартат^ен пах^ара акса ӳстерсен 
авантарах. Сивӗрен пит хӑраман ҫимӗҫсене, ^ас шӑтман ҫи- 
мӗҫсене, сӑмахран, кишӗре иртерех аксан та йура!1.

Акнӑ ҫимӗҫсене лайӑх пӑхас пула!: тухнӑ ҫумсене тасат- 
сах тӑмалла; тӑпрана ҫемҫе тытмалла; вӑхӑтӗн^е ҫимӗҫе шӑвар- 
малла, каҫхине шӑварни авантарах; ҫӑра ҫимӗҫсене вӑхӑтӗн^е 
сайратмалла; ҫитӗннӗ ҫимӗҫсене вӑхӑтӗн^е пуҫтарса хумалла. 
Пӑхман пахрра ҫумкурӑксем тӑпрари апата пӗтерсе, нӳре 
сӑхса, акнӑ ҫимӗҫе ҫутӑран хупӑрласа вӑйсӑрлантараҫҫӗ. Хытӑ 
выртакан тӑнра нӳрӗ тытмасГ, ҫимӗҫӗн тымарӗсене ирӗклӗ тӑ- 
ранма памасГ. Ҫаксене хрес^енсем астусах тӑмалла.
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ЫЙУТСЕМ. Сирӗн йалта мӗнле ҫимӗҫсене ытларах тӑваҫҫӗ? Мӗнле ҫи- 
мӗҫе хӑш вӑхӑтра акаҫҫӗ? Ҫӗре йепле хатӗрлеҫҫӗ? Пах§ана йепле пӑхаҫҫӗ? 
Вӑрлӑхсене ӑҫтан илеҫҫӗ?

ЕҪЛЕМЕ ПАНИ. Кӗнеке тӑрӑх пах§ари ҫӗре хӑш вӑхӑтра, тата мӗнле 
хатӗрлесе хумалли ҫищщ вуласа пӗлӗр. Ун ҫищен пӗтӗм класпа сӳтсе 
йавар.

ВыЛ)ӑх вал^л^и тымар ҫимӗҫсем акӑр,

Выл,ӑх апа^ӗ хатӗрлес ӗҫе ҫӗнӗлле пуҫламасан, пирӗн т̂ ӑ- 
ваш лайӑх выл,ӑх курас ҫук, сӗт ҫителӗклӗ ҫийес ҫук.

Пирӗн ҫарансем ҫин|е, кектартан 1— 1‘/2 тоннӑ утӑ тухат. 
Ҫав вӑхӑтрах выл,ӑх кӑшманӗ кектар син^ен 65-шер тонна 
йахӑн тухат. Танлаштарса пӑхӑр-ха ӗнтӗ, Г /2 тоннӑпа 65 тонна.

Ҫак ӗнтӗ тислӗк тӑвакан ӗнене, сӗтлӗ ӗне тӑваканни!
Йулашки ҫулсен^е, нумай ҫӗрте пах^ара та, уйра та кле- 

вӗр, .т,утсернӑ акма тытӑн^ӗҫ. Выл,ӑх кӑшманӗ ӗр^етес ӗҫ те 
ҫавӑн пекех вӑйланса пырасса кӗтсе тӑмалла.

Тымар-ҫимӗҫпе выл,ӑх питӗ килӗштерет, питӗ йуратса 
ҫийет. Кагани кунах ӗнене кӑшман т,ӗлсе виҫеллӗ парсан, ӗне 
нумай сӗт хуша!, сӗ^ӗ те ҫӑрарах, ҫулӑрах пулат.

Ҫакна йут патшалӑхри хрес^енсем тахҫанах сиснӗ. Са- 
махран, Танире выл,ӑх кӑшманӗ лартса ӳстермен хрес^ен ҫук. 
Унта пурте кӑшман ӗрт е̂тме тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫавӑнпала вӗсен ӗни- 
сем те самӑр, аван, ҫулталӑка 300-400 витре сӗт параҫҫӗ.

Выл,ӑх кӑшманӗ ытларах лартса ӳстерсен, ыраш улӑмӗпе 
ҫуртырри улӑмӗ ытларах йулагГ, ӑна выл,ӑх айне пӑрахса тис- 
лӗк нумайтарах тума пулат. Хуҫалӑхра 3— 4 лав ытларах тис- 
лӗк тухсан, мӗн зул усӑ пуласса пурте пӗлеҫҫӗ.

Выл,ӑх кӑшманӗ хура тӑпра ҫинт;е, тислӗк такса ҫемеҫетнӗ 
вырӑн ҫин^е аван пулаГ. Тата торфлӑ ҫарансене ватса лартсан, 
кӑшман питӗ „ахӑрса“ ӳсет.

Хӑйӑрлӑ, йе тӑмлӑ ҫӗр ҫин^е кӑшман пуласшӗнех мар. 
Тата муклашкаллӑ тӑпра ҫинг§е кӑшман йӳпленсе кайаГ, ку- 
кӑр-макӑр пулаГ.

Кӑшман ҫӗрулми (паранкӑ) йевӗрлӗ, ҫӗрте пулакан ҫимӗҫ, 
ҫавӑнпала вӗсене пӗр пекрех ҫӗр сӗткенӗ кирлӗ. Ан^ах кӑш- 
мана ҫӗр улминт,ен авантарах ҫӗр кирлӗ. Пурте астунӑ пул,—  
сарай хыҫӗн^е, йе сулхӑнрах ҫӗрте тымар ҫимӗҫӗ аван пулаГ.

ЫЙУТСЕМ. Выл,ӑх кӑшманне мӗншӗн акмалла? Вьцӑх кӑшманб мӗнле 
тӑпра ҫиш§е аван пулаГ? Сирен йалта вы.!§ӑх кӑшманне акакансем пур-и? 
Вӗсен кӑшманӗ мӗнле пулнӑ?
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ЕҪЛЕМЕ ПАНИ. Пирӗн Сойусра йӗтӗнпе кантӑр акас ӗҫ акӑ мӗнле 
улшӑнса пырат:

Йӗтӗн . . . ч . 
Кантӑр . . . .  
Сахӑр 'ҫӗкӗнтӗрӗ

1913 ҫ. 1924 ҫ. 1926 ҫ.
Пиншер кектарпа шутласа:

1.720 988 1.550
660 540 „790
569 240 470

1913 ҫулхипе танлаштарсан, 1926 ҫулта йӗтӗн миҫе пин кектар, са- 
хӑр т)ӗкӗнтӗрӗ миҫе пин кектар сахалтарах, кантӑр миҫе пин кектар ыт- 
ларах акнӑ?



II. КОППЕРАТСИ—СОТСИАЛИСӐМ ҪУЛӖ.

Йалхуҫалӑх копператсийӗ.

Пирӗн хрес^ен ҫӗр ӗҫлесе йалхуҫалӑхӗпе ан^ах пурӑнат. 
Хуҫалӑхран ҫителӗклӗ тухут илес тесессӗн, ӑна ӑслӑлӑх кӑ- 
тартнӑ пек ӗҫлесе пымалла. Апла пулсан, хрес^енӗн плукне 
те, ытти ӗҫлемелли хатӗрсене те туйанмалла; вӑрлӑхне те ил- 
мелле, выл^ӑх-^ӗрлӗхне те ӑратлӑ тумалла.

Пур йапалана та пӗ§|ен вӑйпа ӑҫтан илсе ҫитерес? ,,Пӗ1)- 
^ен сурат— типсе пырат; халӑх сураА—кӳлӗ пулат“ тенӗ пек, 
кунта та ерттел туни, пӗрлешни пулӑшат, пӗцен илме вӑй 
ҫук. Машшин йулташлӑхӗ туса, темиҫе тӗрлӗмашшин илме 
пултаратӑн. Ҫапла темиҫе тӗслӗ йулташлӑхсем, ерттелеем пулма 
пултараҫҫӗ. Вӑрлӑх йулташлӑхӗ те, шурлӑха типӗтекен йулта- 
шлӑх та, сӗт-ҫу сутакан йулташлӑх та, пахг§а ҫимӗҫ тӑвакан 
ерттел те, паранкӑран крахмал тӑвакан ерттел те, хӑмла сута- 
кан ерттел те, ыттисем те тума пулат.

Ҫапла копператсине кӗрсе ун урлӑ ан^ах пӗрлешсе ӗҫе 
ӑнтарма пултарӑпӑр епир.

ЫЙУТСЕМ. Хуҫалӑхра кирлӗ йапаласеяе илме-тума пӗрен ҫ-ыннӑн вӑй 
ҫитет-и?

Хуҫалӑха малалла йарас тесен, пирен мен тусмалла? Пирӗн йалта мӗнле 
йулташлӑхсем, ерттелсем пур? Тата мӗнле йулташлӑхсем, ерттелсем тума пулат?

ӖҪЛЕМЕ ПАНИ. Пӗтӗм класпа калавсем шухӑшласа ҫырӑр. Калавсен^е 
акӑ мӗнле сӑмахсем пулмалла: „Сан^кка, ОкЫпӗр, Ҫентапӗр, Л)авук, Татук, 
Татйана, Тан,ук, супӑН), вылуах, вьц,анӑ“.

„Ш урлӑх“  йалӗ пурӑнӑҫӗн^ен.
(Иртен-ҫӳрен калани).

Раҫҫей тӑрӑх епӗ нумай ҫавӑрӑнса ҫӳрерӗм, таҫта та пырса 
ҫапӑнтӑм, тем те куртӑм.

Кострома кӗпӗрнинт;и „Шурлӑх“ йалне те пырса ҫапӑнтӑм.
„Щурлӑх“ ҫин^ен епӗ т^ас-^асах илткеленӗ. Унта халӑх 

копператив уҫнӑ та лайӑх нурӑнаТ тенине те илтнӗ.
Йӗркеренех каласа парам-ха. Щурлӑхсен ҫӗр сахал: вӑр- 

Ҫӑ^ен ана-ҫарана, тата пах§а-анкарти вырӑнне илсен те, кашни
1799-5
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йатака 130-шер меттӑр тивни-тивмени. Тӑпри вӗсен хӑйӑрлӑрах 
тӑмлӑ тӑпра. Шурлӑх йалӗнр  халӑх ҫӗрулмипе тӑранса пу- 
рӑннӑ. Ҫӗрулмине крахмал савӑтне йарса тӑнӑ. Унта ҫӗрулми- 
рен крахмал тунӑ.

Савӑт хуҫисем хӗстернипе ^ухӑнсем хулара, тата унта-кунта 
ӗҫлесе ҫӳренӗ.

Шурлӑх халӑхӗ пӗр канмасӑр ӗҫлӗнӗ пулсан та, ҫапах 
пит нушаллӑ пурӑнӑҫпа пурӑннӑ. Хӑш ^ухне вӗсене акӑ мӗнле 
шухӑш кӗркеленӗ: „ӗҫлетпӗр, ӗҫлетпӗр, ҫапах та нушаллӑ
пурӑнатпӑр, нушаллӑ пурӑнӑҫ тӑвӑртан килет-ши, йе тӑвӑр 
пурӑнӑҫ нушаран килет-ши?“ тесе шухӑшланӑ вӗсем.

Кайран-кайран вӗсем нарр пурӑнӑҫ тӑвӑртан та мар, ну- 
шаран та мар, урӑх сӑлтавран килнине ӑнланса илнӗ. Ҫав 
урӑх сӑлттав— савӑт хуҫисемпе халӑх тӗттӗмлӗхӗ пулнӑ.

Сӑмахран, 1908-мӗш ҫулта шурлӑхсен паранкӑ пит аван 
пулнӑ,— савӑт хуҫисем пӗр лав ҫӗрулмишӗн (лавне 400 килокр. 
кӗнӗ) 1200 крам ^ей а н р х  тӳленӗ. Октӑпӗр револ,утсийӗ халӑх 
куҫне уҫрӗ. Халӑх ӗнси ҫин^е ларакан хапрӑк - савӑт хуҫисем 
пӗтрӗҫ. Вӗсен вырӑнне йалхуҫӑлӑх копперативӗсем пулса кайрӗҫа

Шурлӑх йалӗн^е 1923-мӗш ҫулта електритсӑ стантси туси 
пӗтер^ӗҫ, сахӑр савӑ^ӗ те лартрӗҫ. Халӗ ӗнтӗ пӗтӗм вулӑср- 
йалсене електритсӑ стантси ҫутата4 (вулӑсӗн^е 49 йал). Кун  
сӑр пуҫне електритсӑ стантси тата виҫӗ крахмал савӑтне, ар- 
мана, хӑма ҫурмалли савӑта ӗҫлеттерет.

Копператив вал)л,и лартнӑ ҫуртсем мӗлйун тенкӗ ытла 
ларнӑ. Вӗсен§ен нумайӗшне 1923-мӗшпе 1925-мӗш ҫулсем 
хушшин^е туса пӗтернӗ.

Вулӑсри халӑх пӗр ҫын йулми тенӗ пекех копператив 
^ленне кӗнӗ.

Совет влаҫӗпе копператси пулӑшнипе Шурлӑх халӑхӗ ма- 
лалла кайрӗ, ҫирӗплен^ӗ. Хӑйсемшӗн хӑйсем хытӑ ҫирӗн тӑрса, 
хьггӑ тӑрӑшса ӗҫлесе Шурлӑх хрес^енӗсем пӗр кектар ҫӗр 
ҫшг§е 33 тоннӑ ҫӗрулми тума пуҫларӗҫ.

ЫЙТУСЕМ. Шурлӑх йалӗ ҫыннисем ӗлӗк мӗншӗн нушара'пурӑннӑ? 
Нуша мӗнле сӑлтавран килнине вӗсем йепле сиснӗ? Рево4,утси хыҫҫӑн Шур- 
лӑх йалӗ йепле пурӑна пуҫланӑ: йалӗн^е мӗн-мӗн тунӑ? Шурлӑх йалӗ ма- 
лалла кайни мӗнтен килнӗ (копператсштҫен мар-и?)?

ӖҪЛЕМЕ ПАНИ. 1. Ҫак стаМа хыҫҫӑн лартнӑ ыйтусем ҫине пӗтӗм класпа 
кӗске ответсем ҫырӑр. Ӗҫленӗ $ухне уэдитӗл мӗнле ӗҫлемеллине кӑтартса па- 
малла.

2. 1927-мӗш ҫул ҫитнӗ ҫӗре пирӗн Сойусра пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем акӑ 
мӗн 'ҫухлӗ пулнӑ:

Шутласа кӑларӑр: мӗн пурӗ миҫе хуҫалӑх пулнӑ, тата ерттелсем йудташ- 
дӑхсемпе комунӑсен^ен мӗн ■ҫухлӗ ытларах пулнӑ?

Ерттелсем . 
Йулташлӑхсем 
Комунӑсем .

15.922
3.644
3.188
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Хӗрарӑм ерттелӗ.
1926-мӗш ҫулта Пӳшпӳлек йалӗнце ҫуркунне хӗрарймсен 

пахт^а-ҫимӗҫ ӳстерекен ерттелне пуҫласа йатӑмйр.
Пирӗн ерттеле малтан 12 ҫын кӗт̂ ӗҫ. Вӗсен^ен хӑшӗ хӗра- 

рӑмсем, хӑшӗ хӗрсем.
Ҫак 12 ҫынна пӗрлештерсе ӗҫлеме пит хӗнт^ӗ. Хӗнлӗхне 

каласа та пӗтерме ҫук.
Хӑйсем тӗттӗм пирки, пирӗн ^ӑваш хӗрарӑмӗсем:—Ерттел- 

рен ним усси те пулас ҫук, вӑхӑт ирттерни ахалех пулаЕ тесе 
калаҫрӗҫ.

Апла калаҫнине пӑхмаеӑр, епир хамӑр тапратнӑ ӗҫе пӑ- 
рахмарӑмӑр.

Пире Пӳшпӳлек халӑхӗ 300 тваткӑл меттӑр тӑваткӑл 
рлӑш  ҫӗр па|ӗ. Ку ҫӗр ҫине еиир купӑста лартрӑмӑр. Ытти 
ҫимӗҫ лартма кайа йулнӑтцӗ.

Ир те, каҫ та шӑварнӑ пирки пирӗн купӑста питӗ аван пул|ӗ.
Тырӑ-пулӑ праҫникӗн^е епир те хамӑр купӑстана кӑтартма 

илсе кайса, ^ӑваш хӗрарӑмӗсене нумай тӗлӗнтертӗмӗр.
Купӑста пит ӑнса пулнине кура, арӑмсем, хӗрсем пирӗн 

ерттеле тата ытларах хутшӑнт^ӗҫ.
1927-мӗш ҫулта епир пурӗ 25 ҫын ӗҫлерӗмӗр; вӗсен^ен 

хӗрсем 8 ҫын, арӑмсем 17 ҫын.
Кӑҫал хӗрарӑмсем ерттел ӗҫне питӗ лайӑх ӗҫлерӗҫ.
Иртнӗ ҫуркунне, ӗҫе тухас умӗн, ерттел уставне йышӑн- 

тӑмӑр. Хамӑр ертеле „Шурӑм пуҫа тесе йат патӑмӑр.
Пирӗн ерттел йышлансан, ҫӗр те ытларах кирлӗ пул^ӗ.
Пире хрес^енсем тата 1700 тватӑл меттӑр ҫӗр паг§ӗҫ.
Кӑҫал епир тӗрлӗрен ҫимӗҫ акрӑмӑр: паранкӑ, купӑста, 

киптӗр, ҫарӑк, 'цӗкӗнтӗр, помитор, вы.)|,ӑх ҫийекен хӗрлӗ кӑш- 
ман (вӑл ӑнӑҫлӑ пулмарӗ). Пасарта пахр-ҫимӗҫ сутман вӑхӑтра 
та пирӗн ерттелӗн ҫарӑкпа кишӗр пурцӗ.

Пирӗн ерттелӗн кӑҫал ҫимӗҫ тухӑҫӗ ҫапла пул|ӗ:
1040 тваткӑл ҫӗрулми— 3 тоннӑ, 500 тӑваткӑл меттӑртан 

20 тоннӑ ытларах купӑста тухрӗ, ҫарӑк—80 килокр., поми- 
тор—64 килокр. кишӗр— 64 килокр., сухан— 32 килокр. пул^ӗ.

Вулӑс выстӑвккин^е пире преми па^ӗҫ: 3 тенкӗ укҫа, 1 
лейккӑ, тата похвал,ыӑй лист.

Канттонри выстӑвкӑра пире икӗ планет па^ӗҫ (ҫӗре ^авса 
ҫӗмҫетмелли йаиала).

Хамӑр ҫимӗҫ пах^и витӗр епир канав тӑрӑх шыв йух- 
малла турӑмӑр.

Пирӗн ушкӑн копператива ҫырӑннӑ.
Хамӑр ушкӑнран пӗрне епир Епхӳве ^ӑлха ҫыхма вӗре- 

некен курса вӗренме йатӑмӑр. Ерттел ваади ^ӑлха ҫыхакан 
(трикоташ) машшин туйанма шутлатпӑр.

5*



Пирӗн ӗҫ лапӑхрах пытӑр тесе, пахр-ҫимӗҫ ӗҫне вӗрен- 
мелли 2 ернелӗх курс уҫас тетпӗр.

Ҫапла ӗҫленине курса, пирӗн ушкӑна хӗрарӑмсем тата 
нумай кӗрӗсшӗн. Таврари йалсен^е те пирӗн пек ушкӑнсем 
тӑвасшӑн.

ЫЙТУСЕ.М. Ерттеле майа йама малтан мӗншӗн хӗн пулнӑ? Ерттел йепле 
ӳссе вӑйлӑланса пынӑ? Ерттел хӑй 'ренӗсене мӗне вӗрентесшӗн, ку тӗлӗшпе 
мӗн тӑвасшӑн? Ытти йалсемшӗн ҫак ерттел мӗнле туйӑна^?

Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх.
—  Т]ухӑн пурӑнакан йулташсем, хал>хи саманара таҫта 

кай,— таҫта кайсан та копператси ҫин^ен тапратса пуилеҫҫӗ: 
халӑх ҫпнт]е те, урамра пуҫтарӑнса ларсан та, копператси ҫпн- 
^ен пӗр-икӗ сӑмах та пулин хушаҫҫӗ хушаҫҫех.

Совет влаҫӗ хӑй те копператсишӗн йатарласах тӑрӑша!’. 
ХаЛ) пирӗн пӗтӗм вӑй хамӑрта. Егшр пурте пӗрлешсе пӗрле- 
шӳллӗ хуҫалӑх туса йарсан ҫеҫ, ҫитмен пурӑнӑҫа пӗтерсе, 
ҫителӗклӗ ырӑ кун ҫулӗ ҫине йарса пусӑпӑр. Апла пулсан, 
хӑвӑртрах пӗрлешсе копперативсем уҫар. Т^асрах пӗр ушкӑн 
пулса хуҫалӑхсене пӗрлештерер. Хамӑр хатӗр пулсан, Совет 
влаҫӗ пире пулӑшма йаланах хатӗр. 10  кил, йе 20 кил пухӑнса 
йалхуҫалӑх ушкӑнӗ тусан, ҫӗрӗ те вара 50, йе 100 кектар 
пухӑнаЕ Вара ултӑ пусӑллӑ, йе тӑхӑр пусӑллӑ уй туса йама 
та аван, курӑк акма та вара вырӑн пула!. Ҫапла еппр пӗр- 
лешсе йалхуҫӑлӑх ушкӑнӗ туса ҫӗр ӗҫне вӑхӑтра тӗплӗ тума 
вӗренсе пырсан, тырӑ-пулӑ тухӑҫне те, утӑ-улӑм тухӑҫне те 
курӑпӑр. Хамӑр та тутӑ пулӑпӑр, выл ӑ̂х - |ӗрлӗх §ӗрӗ пулӗ. 
Харпӑр хӑй тӗллӗн ӗҫлесе пурӑнакан хуҫалӑхсен^ен тырӑ-пулӑ 
тӑвас йен^ен 3 хут ирттерӗпӗр. Апла пӗрлешсен, еппр ^ӑн 
тутӑ, таса тырра акма вӑрлӑхлӑх усрӑпӑр. Йулнӑ тырӑран 
уйӑрса кашни килйышне ҫиме валеҫсе парӑпӑр. Йулашкипе ха- 
мӑра кирлӗ йапаласене туйанар. Усламҫӑсем урлӑ мар тӳрех 
ӗҫлекенсен пӗрлешӗвӗ урлӑ улӑштарса илер.

Ҫапла пӗрлешсе ӗҫлеме вӗренсен, пирӗн ҫӗр ӗҫлемелли 
хатӗрсем те лайӑхланса пырӗҫ. Лайӑх плуксем, сорттировккӑ- 
сем, тырӑ акмалли, тырӑ вырмалли, авӑн ҫапмалли машшинсем 
туйанар. •

Йулташсем, ҫителӗклӗ телейлӗ ырӑ пурӑнӑҫ ҫулӗ ҫпне тухма 
пирӗн пӗр ҫул ан рх. Вӑл ҫул—пӗрлешсе йалхуҫалӑх ушкӑ- 
нӗсем тӑвассп, копператсисем уҫасси.

Хрес^ен ҫынни Т]екунов.

Т]ӑннипе каласан, пирӗн пӗр ӗҫе а н р х  манмалла мар: ха- 
лӑх пӗр ҫын йулми копператсине кӗрсе, ун уссине туйса 
илсе, коиператси ӗҫне майлаштарса йатӑр тесен, пирӗн ӑна
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ӑслӑлатас, ӑс ҫуттине кӑтартас пула1!', тенӗ копператси ҫин^ен 
Ленин. Копператси вӑл ^ӑнах та пурӑнӑҫа малалла йаракан 
'дӑн ҫывӑх ҫул.

ЫЙТУСЕМ. Пӗрлешӳлдӗ хуҫалӑх мӗн тӗлӗшрен аван? Пурнӑҫа ма- 
лалла йарас тесен, пирӗн мӗнле ҫул ҫине тухмалла? Ку тӗлӗшрен Ленин мӗн 
каланӑ?

ӖҪЛЕМЕ ПАНИ. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем ӳсни:

1926 ҫулта, 1918 ҫулхипв танлаштарсан, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем мӗн 
■ҫухлӗ ӳснӗ? 1924 ҫулхипе танлаштарсан, мӗн тэухлӗ ӳснӗ?

Шупашкарти вӑрман ӗҫлеттерекен ерттел.

Ерттел 1918-мӗш ҫулта, йӑвӑр ӑхӑтсен^е пуҫланса кайрӗз. 
Ҫак вунӑ ҫул хушшин^е вӑл тем тӗслӗ асапсем, йӑвӑрлӑхсем 
кур§ӗ, ҫапах та пӗр ррӑнмасӑр ӗҫлерӗ. ХаЛ) ерттел ^ӑваш рес- 
пунлӗкӗнр: ерттелсем хушшин^е ци тӗрекли, ^и пысӑкки.

Пур ӗҫӗсене те хаЛ) ерттел хӑйӗн укси-тенкипе туса тӑрат. 
Кашни ҫул унӑн усламсем ӳснӗҫемӗм ӳссе пыраҫҫӗ.

Пысӑк услам тӑвасси акӑ мӗнрен килнӗ: пӗр йент;ен, питӗ 
тирпейлӗ ӗҫленин^ен, тӑкаксем сахал тунӑран, опоротсем пысӑк 
пулнӑран. 1926-мӗш ҫулта ерттелӗн 250.000 т. опорот пулнӑ. 
Токӑвӑрсене вӑхӑтра татса пынипе, комиҫҫи илнипе услам 
ӳснӗ; тепӗр йещен,. ерттел ҫав услама кирлӗ мар ҫӗре салатман, 
ерттелех хӑварма тӑрӑшнӑ.

Хайӗн капиталӗсемпе ерттел 600 ҫын ^ухӑнсене ерттеле 
р ен а  кӳртме хатӗрленет; инкек-синкек пулсан пулӑшмалли 
капиталран 3000 т. ренсене салатса усӑ кӑтартнӑ. Вӑл капи- 
тала ӗҫленӗ вӑхӑтра лаша ӳксе вилсен, йе ҫын амансан, сыв- 
мар пулсан, пулӑшса тӑма тунӑ.

1926-мӗш ҫулцен ерттел вӑрман ӗҫлеэдӗ, ҫак ҫулта хӑй 
хӑма ҫуракан савӑт лартрӗ, савӑ|ӗ кашни уйӑхра 5000 тенкӗ 
услам пара!.

Т^ленсем, савӑт тусан, питӗ хутшӑнма пуҫларӗҫ. О йапӗр  
уйӑхӗн^е 760 ҫын пулнӑ, хал, 1190 -рена ҫитрӗ.

Ерттел хӑй тӗреклӗ пирки, йышӑннӑ ӗҫсене вӑхӑтра туса 
нынӑ пирки паиккӑсем умӗнр те, тӗслӗрен ӗҫ парса тӑракан 
орканисатсисем ум ӗнр те хӑй $апне ҫӗртмест.

Майӑн 1 -мӗш ӗнр ерттел хӗрлӗ кӗтес уҫрӗ, ратио лартрӗ, 
скипитар тумалли савӑт тума йышӑн^ӗ, ҫутта кӑларас ӗҫе ма- 
лалла йама тӗслӗрен йӗркесем йышӑнр.

Ы й т у с е м. Вӑрман ӗҫлеттерекен ерттел миҫе ҫул ӗҫлет? Мӗншӗн ерттел 
ӳссе, вӑйлӑланса пырат? Т)ухӑнсене мӗнле пулӑгаа!? Халӑхшӑн мӗнле усӑ 
тӑват?

1918 ҫулта 
1924 „
1926 „

912 хуҫалӑх 
18.608  
22.754
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Ӗ ҫ л е м е  пани.  1. Ҫак тӑватӑ ҫул хупшин^е ерттелӗн мӗн ^ухлӗ ус- 
лам пулнине шутласа ҫырса хурӑр. Шут ҫин^ӗ те шутласа пӑхӑр.

1925 ҫулта
1926 „
1927
1928

Услам (тупӑш) 
13779 т. 
23687 „ 
21008 „ 
27882 „

Мӗн пурӗ .................
2. Ерттелӗн капиталне шутласа кӑларса ҫырса хурӑр. Шут ҫишҫе те 

шутлӑр.
Ерттелӗн акӑ мӗнле капиталсем пур:

Пай „........... ......................................
Саппас „ ......................................
^ухӑнсене ерттеле 'рена кӗме . . . 
Тӗслӗрен инкек пулсан пулӑшмалли .
Ҫутта кӑлармалли.................................
Рапорисен пурнӑҫне лайӑхлатмалли
Патшалӑх панккин^е.........................
Йалхуҫалӑх панккинр . . . . . .

. 24876 т.
. 3582 99

. 13359
. 3184 99

. 3151 99

. 1270 99

. 796 99

. 15000 99

. 8000 99

Ҫӗнӗ йал.

Пирӗн Ҫӗнӗ йалта питӗ ^ухӑн нурӑнаҫҫӗ. Пӗрре епир 
'духӑн ҫынсем 1 1  кил пуҫтарӑнӑтмӑр та, ҫӗр ӗҫне пӗрлешсе 
ӗҫлес тесе канашлама пуҫларӑмӑр. Пуринне пӗрле илсен те, 
пирӗн 3 лаша, 2 ӗне, 2 плук ан р х  тупӑнг|ӗ . Кунсӑр пуҫне 
авӑн ҫапмалли машшин (машшинне икӗ лаша кӳлсе ҫапмалла), 
ытти ҫӗмӗрӗлсе пӗтнӗ ҫӗр ӗҫлемелли хатӗрсем тупӑн^ӗҫ. Епир 
ҫак 11 кил пӗрлешсе устав тӑрӑх ӗҫлеме пултӑмӑр. Ҫӗре пӗр- 
лештертӗмӗр. Вы^ӑх-^ӗрлӗхсене, тата ытти цурлӑхсене те пӗр- 
лештерсе пӗрле тыткаламалла турӑмӑр. Хамӑр пурте пайа кӗнӗ 
пек пултӑмӑр. Хатӗрлесе хунӑ йапаласене, пӗтӗм пурлӑха укҫа 
ҫине хурса, пай тӳписем туса кӗыеке ҫине ҫырса хутӑмӑр. Ҫав 
тӳпесем ҫине прог§ӑн хутшӑнмалла турӑмӑр. Кашнинех ӗҫ тӑ- 
рӑх, хулари ӗҫлекенсене шалу тӳлесе тӑнӑ пек, епир те тӳле- 
мелле турӑмӑр.

Ҫемйеллӗ ҫынсем кашни харпӑр ҫемйипе уйрӑм пурӑнаҫҫӗ, 
хӑраххӑннисем пӗрлешсе уйрӑм хваттерте пурӑнаҫҫӗ. Пӗр-пӗрне 
епир вӑл йенг§ен кансӗрлеместӗпӗр.

Малтан хресг§енсем темле пирӗн ҫине мӑгакаланӑ пек пӑ- 
хаэдӗҫ, кайран хӑйсемех пирӗн йенелле ҫавӑрӑнг§ӗҫ. Епир пӗр- 
лешсе ӗҫлесе хамӑр хуҫалӑха кунран кун лайӑхлатса пынине 
туйса илг§ӗҫ.

Халӗ пирӗ^н ерттелре 50 килйыш. Ҫав 50 килйышӗнг§е 200 
ҫынна йахӑн. Ӗҫе пуҫласа йанӑ ^ух пирӗн 3 лаша анрх-т^ӗ, 
халӗ 42 лаша; ӗне иккӗ ҫеҫ-|ӗ , халӗ 26 ӗне. Ҫӗр халӗ пирӗн
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194 кектар, тата 400 кектар тара илетпер; тйхӑр пусйллӑ, 
уй туса йатймйр. Кунсӑр пуҫне 4 арман тара нлтӗмӗр. Пнрӗн 
кӗрпе арманӗ те, ҫу арманӗ те пур, тӗрлӗ маҫтерскойсем те пур: 
сӗтел-пукан тйвакан маҫтерской, тимӗр-ййс йапаласене йусакан 
маҫтерской, тата тимӗрҫӗ лаҫҫи.

Епир хамйра хамйр йалхуҫалйх йулташлйхӗ тетпӗр, ыттисем 
пире, пӗрле пурӑннйран, комунй теҫҫӗ.

Вӑтам шутпа шутласан, пирӗн тупӑш кашни ҫын пуҫне 
65 тенкӗ те 25 пус лекет. Пирӗнпе йунашар йалах илӗпӗр, 
унта ҫын пуҫне 20 тенкӗ ҫеҫ лекет. Ӗҫре епир ирӗклӗ. Ӳркен- 
сен-ӳркенмесен те хӑйшӗн пулат. Ӗҫлемесен, хййне хйй аййп- 
ламалла пула4. Ҫырнй ҫӗрз лекеймесессӗн, йна ҫав куншӑн 
тӳллемеҫҫӗ.

Пӗр-пӗринпе епир килӗштерсе, йӗркеллӗ пурӑнатпйр. 4 ҫул 
хушшин^е епир пӗр ҫынна та хамӑр йулташлӑхран кйларса 
йаман. Ӗҫлес тӗлӗшӗпе епир правленине пйхйнатпӑр. Правле- 
нине хамйр пухура суйлатпйр.

Ы й т у с е м .  Ҫӗнӗ йал— мӗн вӑл: пӗрлешӳлӗ йудташлӑх-и, йе комунӑ? 
Менле пуҫланса кайнӑ вӑл? Кайран йепле вӑйланнӑ? Мӗнле устав тӑрӑх ӗҫ- 
ленӗ? Ытти ҫынсем ҫӗнӗ йал ҫине малтан мӗнле пӑхнӑ, кайран мӗнле?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Пӗтӗм кдаспа сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа 
ҫырӑр:

Сӑмаххисем ҫаксем:
Ш ан^ӑр, пул^рӑр, пӑн|ӑ, Ку^ук, ку.^анмастӑп, шан^ӑк, Пал^ук, шӑнҫу, 

шант}ӑклӑ.
2. Колхоссен ӗҫӗ ӳсетех.
Вӗсен вы^ӑх пулнӑ:

1923 ҫулта— 79200 пуҫ 1926 ҫ—113.400 пуҫ.
Шутласа кӑларӑр-ха: колхоссен^е выфӑх виҫӗ ҫул хушшин^е мӗн ■ҫухлӗ 

ытларах ӗр^енӗ?
3. Пирӗн Сойусра йӗтӗн, кантӑр, ҫӗрмамӑк, сахӑр ■ҫӗнӗнтӗрне акасси 

ӳссе пыраВ
1924 ҫулта 1926 ҫулта

Й ӗт ӗн   988.900 кектар 1.550.000 кект.
К а н т ӑ р ........................ 540.000 „ 790.000 „
Ҫӗрмамӑк   195.000 „ 598.000 „
Сахӑр 'вӗкӗнтӗрӗ . . 240.000 „ 470.000 „

Ҫак таплитсӑ тӑрӑх шутласа кӑларӑр: йӗтӗн мрҫе кектар, кантӑр миҫе 
кектар, ҫӗрмамӑк миҫе кектар сахӑр ҫӗнӗтӗрӗ акасси миҫе кектар хутшӑннӑ?

Парттин Х^-мӗш  сйесӗ копператси ҫинт^ен мӗн каларӗ.

ХУ-мӗш сйес йалхуҫалйхне вййлатмашкйн васкасах ҫӗре 
йӗркелесе пӗтерме хушаТ. Парттин ХУ сйесӗ йышӑннӑ тйрйх 
пӗ|ӗк хуҫалӑхсене пӗрлештерсе ерттелсем, йулташлйхсем, кол- 
хоссем туса йалхуҫалйхне малалла йамалла. Т)ухйнсемпе кол-
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оссене машшинсем, тата ытти хатӗрсене парса пулӑшмалла. 
Хуҫалйха малалла йарас ӗҫре копператси паллӑ вырӑнта тй- 
малла. Ҫавйнпа пур ^ухйнсемпе вйтамсене те копператсине 
кӳртмелле. ^ухйнсене копператсине кӗме ҫймӑллатас тесе, 'ду- 
хӑнсен фонтне ӳстермелле.

Копператси вййланат пулсан та, ҫапах пысйк опоротсем 
тума унйн капиталӗ ҫителӗклех мар. Ҫавйнпа копператсин ка- 
ппталне ӳстермешкӗн пай укҫине ӳстермелле тунй.

Копператси оркйнӗсене нумайлатма копператси майлй ор- 
канисатсисене пурне те копператси шутне кӳртмелле.

Йалта та, хулара та кулаксемпе ^аҫниксене хӗстерсе т;у- 
хйнсемпе вйтамсемшӗн ирӗк ҫул уҫмалла. Ҫавйнпа копператив- 
сен^е ӗҫлеме кулаксене суйламалла мар, ^ухӑнсемпе вйтамсене 
ан^ах суйламалла.

Ы й т у с е м .  Копператсин капиталне ӳстермешкӗн Парттин X V  сйесӗ 
мӗн тума хушат? фухӑнсене 'длена кӳртмешкӗн мӗн тума хушат? Мӗншӗн 
правленийе кулаксене суйлама йурамаст?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Пбтӗм класпа ҫак ҫӳлти ыйтусене кӗскен ответсем 
ҫырӑр.

2. Пӗтӗм класпа сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр. Сӑмаххи- 
сем ҫаксем: „ҫыр, ҫын, ҫыхӑн, ҫырмана, ҫывӑрмалла, т)ыслӑ, ^ыхвӑр, 'ҫысла, 
■ҫышкӑ, йлха".

Хытӑ сӑмахсен^е „ҫ, т“ хыҫҫӑн, „и“ илтӗнет пулсан та, ы ҫырмалла.

Ҫӗнӗ йал тӑвар.
(„Мы Ленин. Гвад.“ кӗв. йурламалла).

Кивӗ йала пйрахса 
Епир ҫӗн йал тйвар,
Пурте ^унтан тйрйшса 
Ӗҫлеме тытӑнар.

Хал,хи йала ҫӗклентерер, 
х\на ҫенӗ ҫул ҫине кӳртер.

Епир ҫамйрӑк хрес^енсем— х 
Пулас йал ҫыннисем. )

Епир виҫӗ пусйллй 
Хире тӗппех ватар,

Ун вырйнне усйллӑ 
Нумай пусӑ тйвар.

Кив ййласене пӑрахар,
Хирсене курӑксем акар 

Епир ҫамйрйк хрес^енсем... т. ы. (2 хут).
Хиртен пухнӑ тырсене 
Сайа тек йарас мар,
Вы.^ӑх витӗр кӑларса 
Хаклӑ ҫимӗҫ тйвар.



Выл^х-зӗрлбх нумай усрар,
Хирсене кйшмансем акар!

Епир ҫамрйк хресценсем... т. ы. (2 хут),
Хрес^ен ййвйр пурнӑҫне 
Ҫймйллатма кайар,
Ушкйнпала ӗҫлеме 
Ҫул кӑтартса парар.

Копператспйе пӗрлешер.
Ушкӑнпа пӗрлешсе ӗҫлер!

Епир ҫамйрйк хрес^енсем... т. ы. (2хут).
Еппр йалав ҫӗклетпӗр 
Ҫамрӑксене пухмашкйн,
Пурсӑра та ^ӗнетпӗр 
Ҫӗнӗ йал тумашкйн.

Ҫӗнӗ йалта тйрактйр,
Електрптсй та пултйр.

Ӗҫе тытйнар ҫӑмрйксем—) 9 хпт 
Пулас йал ҫыннисем! ) “

Ы й т у с е м :  Ҫӗнӗ йад пултӑр тесен, мӗн тумалла? Курӑкран, тырӑран, 
вьцДх витӗр кӑларса, йепле хаклӑ ҫимӗҫ тума пулат?

Нретит копператсийӗ урлӑ ура ҫине тӑтӑмӑр.
— „Ех, мӗн хуйхйрламалла-ха,
Пуҫпа тӑнӑм пур вӗт ман.
Совет влаҫӗ пур ^ухне 
Кулак ан р х  пӗтет вӗт“, 
терӗ хастар Иванӗ.
Тепӗр кунне прех вйл 
Хуланалла ^уптар^ӗ.
Йалхуҫалйх панккпн^е 
Ыптса пӗлет кирлине:
Аҫта мӗнле йӗрке пур,
Мӗне йҫта плмелле.
Кпле таврӑнсассйнах,
Хрес^енсене пуҫтарса 
Акй ҫапла калаТ вйл:
— „Хуҫалйха ӳстерме,
Вы^йх-^ӗрлӗх туйанма,
Шурлӑх ҫӗре типӗтме,
Машшинсене илмешкӗн,
Иалхуҫалйх панккпйӗ,
Кретит параТ пире,“тет.
„Ан-^ах йна илмӗшкӗн 
Копператспне рсрах
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Т]лена ппрӗн кӗмелле."
Ҫакна йнлансассӑнах,
Бумайӗшӗ ҫавӑнтах 
Кӗ^ӗҫ копператсине.

* *
*

Иртсе пырат самана,
Пӗлмелле мар йалне те,
Тимӗр витнӗ ҫур^ӗсем 
Иӑлтӑртатса лараҫҫӗ.
Кил хыҫӗнгр  пахгрсем ,
Уйри-хирти тырӑсем,
ҪылДх вал,л,и ҫимӗҫсем 
Иешӗлсе ҫеҫ лараҫҫӗ.
Ҫапла пирӗн хрес^енсем 
Хӑйсен ӗмӗт ҫитнине 
Кур^ӗҫ копператсш^е.

Ы й т у с е м .  Мӗншӗн кретит копператсине нумайӗшӗ ҫырӑнт;ӗҫ? Самана 
иртсе пынӑ майӗпе йал мӗнрен 'рпланцӗ? Кам ӑна пулӑшрӗ?

Кретит копператсийӗ.

Кретит копператсийӗ тесе кивҫен укҫа парса тӑракан коп- 
ператсине калаҫҫӗ. Вӑл питӗ кирлӗ йапала. г1)ӑнах та г]|ухӑн 
ҫын нушара кам патне каймалла? Пуйан патне кайсассӑн, вӑл 
пысӑк про^ӑнпа етеме ҫаратсах пӑрахаТ.

Нушара копператси ан р х  пулӑшма пултараТ. Лаша ҫук 
пӳлсассӑн, лаша илме укҫа параТ. Ҫурт йусамалла пулсассӑн, 
ун вал,л,и те параТ. ^ухӑн ҫынсене темиҫе ҫулт^ен кӗтмелле 
те параТ. Ҫапла ӗнтӗ, ҫак копператси хӑйӗн 'ренӗсене кивҫен 
укҫа парса кирек мӗнле нушара та пулӑшаТ.

Ы й т у с е м. Кретит копператсине ^лена мӗншӗн кӗмелле? Сирӗн йалта 
кретит копператсийӗ пур-и? Унта р ен сем  нумай-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр. Сӑ- 
маххисем ҫаксем: ҫырла, ҫырт, ҫывӑхра, ҫыранта, ҫыру, ^ылай, 'оыс, ^ыхйн^ӗ, 
цыша-^ыша.

2. Пӗтӗм класпа кретит копператсине ■ҫлена кӗме сайавлени ҫырӑр.
3. Пирӗн Сойура кретит копператсийӗ ӳсни:

1924 ҫулта 1925 ҫ. 1926 ҫ.

Кретит йултагалӗхӗсем . . . .  6.323 9.368 9.500
Т)ленсен шувӗ (пиншер ҫын шуҫӗпе) 966 2.692 3.600

Шутласа кӑларӑр-ха: 1926 ҫ. кретит йулташлӑхӗсем 1925 ҫулхинрн мӗн 
■Ҫухлӗ ытларах, 1924 ҫулхинрн мӗн 'вухлӗ ыгларах. Ҫавӑн пекех 'бленсен 
шутне те шутдӑр.
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Лавккаҫран тертленни.
Пӗтӗм йалти арӑмсем Путапт^ӑ аллин^е. Пӗрре епӗ ун 

патне, Петӗре шкула кайма кӗпе ҫӗлесе парас тесе, пусма 
илме кайрӑм. Манӑн укҫа ҫитмерӗ те темле парӑмсем туртрӗ 
кӑлар^ӗ шулӗк. Хӑҫанхи парӑмне хам та пӗлместӗп. Петрав 
умӗн пур парӑма та тӳлесе пӗтернӗт^ӗ. Санӑн укҫу ҫитмест, 
аршӑн пуҫне виҫшер кӗрепенкӗ ҫу илсе кил, тет. Мӗнле-ха 
ееӗ апла, Ҫытӑр Путап^ӑ, ҫу кӗрепенки мӗн ^ул тӑраГ хал,, 
терӗм. Хӑй хайӑр сассипе: Илместӗн пулсан, тухса кай! терӗ. 
Шухӑшларӑм, шухӑшларӑм та, Петӗре шкула кайма кӗпе кирлӗ 
тесе, илтӗм вара.

Пирӗн усламҫӑ ҫав тери вӑйлӑланса ҫитнипе ӑна хирӗҫ 
йалта пӗр ҫын та ^ӗнеймест^ӗ. Ытла та арҫынсене ҫил килсе 
кайрӗ. Мӗн тесе ҫав пуйана пӑхӑнса пурӑнаҫҫӗ-ха? Тахҫанах 
пӑхӑнма пӑрахас пулаГ мӗн ӑна.

Вӑл вӑхӑтра Путап Ҫытӑрӗ пире, хӗрарӑмсене, кӑна мар, 
арҫынсене те, ерешнен карти пек, хӑй аллине ҫавӑрса илнӗцӗ, 
лавкипе еретӗмех трахтир пурцӗ. Пирӗн арҫынсем кунӗн-ҫӗ- 
рӗн ҫав трахтирте-т^ӗ. Ерехне тумалли савӑ^ӗ те хӑй патӗн^е 
мун^арах-^ӗ. Унта арҫынсем ырашсем йӑтат^ӗс.

Леш вара ҫурмалла туса пара^рӗ. Мӗн пур тухнӑ ерехрен 
ҫуррине ыраш хуҫи, ҫуррине Путап|ӑ илет,г§ӗ.

Вӑл.ҫав ерехсене хӑйӗн йулташӗсемпе: пупсемие, пуйан- 
семпе ӗҫер ӗ, ытлашшине хӑй патне хваттере кӗрекенсене су- 
тарӗ. Ҫапла П утапр тӑватӑ ҫул хуш ш инр тӗттӗм кӗтесре 
ҫынсене'лартса ӗмӗтсӗрленнӗҫем ӗмӗтсӗрленсе кайрӗ.

Ыйт ус е м.  Лавккаҫ йалти хӗрарӑмсене йепле тертлентернӗ? Вӑл ар- 
ҫынсене йепле хӑй аллине ҫавӑрса нлнӗ? Ҫавӑн пек кулак йала мӗнле сийен 
тӑваГ? Сирӗн йалта ҫавӑн пек кулаксем пур-и? Вӗсен§ен хӑтӑлас тесен, мӗн 
тумалла? 1 *

Ҫӗнӗ сӑвӑсем.

Кӑрккан ҫунат пур тесе,
Кайӑк тесех калас мар;
Кулак хут пӗлет тесе,
Совет ӗҫне хушас мар.
Прахут иртнӗ вӑхӑтра 
Ҫыран хӗрне хум ҫапаГ;
Налок ҫырнӑ вӑхӑтра 
Кулак куҫӗ шывланаГ.
Шыва хирӗҫ ишекен 
Ҫӑрттан пулӑ мар-ши вӑл?
Йала хирӗҫ пыракан 
Иалти кулак мар-ши вӑл?
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Сар пурари тыррине 
Пӑт^ӗреспе виҫеҫҫӗ;
Еопператси вӑррине 
Шурӑ ҫурта леҫеҫҫӗ.
Путексемпе сурӑхсем 
Хай кӗтӳҫне паллаҫҫӗ;'
Вйтамсемпе ^ухӑнсем 
Совет влаҫне ырлаҫҫӗ.

Нопператсине йепле уҫрӑмӑр.

Пӗрре епир хӗрарӑмсем Кул,ук аппа пӳртне пухӑннӑ. 
Хамӑр хӗрарӑм ӗҫӗсем ҫин^ен ҫӳтсе йаврӑмӑр. Путап Ҫытӑ- 
рӗнт;ен тертленни ҫин^ен те нумай йумахларӑмӑр. Ахӑр совет 
влаҫӗ пире пулӑшма пӑрахмӗ-ха тесе копперати ӗҫне йепле 
пуҫламалли ҫин^ен хулана кайса пӗлме суйларӗҫ.

Епӗ вара хулана кайса инструктӑра килме ыйтрӑм.
Акӑ пӗр вырсарни кун инструктӑр ҫитет. Халӑха пухса 

вӑл ҫапла каларӗ:
—  Пурте пирӗн хушӑмӑртан „копператси“ мӗне пӗлтер- 

нине пӗлес пулат. Вӑл сӑмах хрес^енсемшӗн питӗ хаклӑ, питӗ 
кирлӗ йапала. Халӑхпа пӗрлешсе ӗҫлесен, ху! те мӗнле ӗҫе 
те ҫӑмӑллӑн тума пулат. Сире йӳнерех те авантарах тавар 
кирлӗ, виҫес-турттарас тӗлӗшрен те ултав ан пултӑр, ҫавӑнпа 
хӑвӑрӑн копператси уҫас пула!.

Анг§ах ӗҫе лайӑхрах та, ӑспа тӑвас пулат, сирӗн ӗҫӗр пурне 
те курӑнса тӑтӑр. Иертсе пыма ӑслӑрах, йӗркеллӗрех ҫынна 
суйлӑр. Малтанах йӑвӑр та пулӗ, сапах тытӑннӑ ӗҫе ан иӑ- 
рахӑр, пур ӗҫе те |асах тума хӗн. Иур тӗлте те, пур вӑхӑтра 
та пулӑшма тӑрӑшӑр. Акӑ есир: мӗнле тумалла копператсине,- 
тетӗр. Вӑл нимех те мар. Малтанах хуТ пӗр вун-вунпилӗк 
ҫын кӑна пултӑр. Вӗсем ҫумне тата ыттисем ҫыпҫӑнӗҫ. Ҫак 
ушкӑнран пӗр икӗ ҫын хулана суйласа йарӑр, унта вӗсене 
пурне те вӗрентӗҫ: йепле уставсем ҫырмалла, копператси йӗр- 
кине мӗнле тытса тӑмалла, ӑҫтан пулӑшу тупмалла. Иунӑшсӑр 
пулмӗ те, а н р х  епир пӗр йунӑш тусан, тепре ҫин'§е ту- 
мастпӑр. Пе^ӗккӗнех вӗренетӗр. Сирӗн хушӑрта тӳрӗлӗхпе ки- 
лӗшӳ пултӑр. Астӑвӑр, йулташсем, „пӗрлешӳре вӑйи, терӗ.

Вара епир копператси лавки уҫма йышӑитӑмӑр.
Ы й т у с е м. Мӗншӗн хӗрарӑмсем копператси уҫма шухӑш тытнӑ? Коп- 

ператси уҫма йепле ҫулне тупнӑ? Инструктӑр вӗсене мӗн тума хушнӑ?
Ӗ ҫ л е м е  па ни.  Ҫак калава ҫырса илӗр. Сӑмахсен вӗҫӗн^е „агӖ мас¥“ 

илтӗнсен, ,Д“ ҫырмалла. Калав. Копнератсисӗр пире кашни кулак ҫарата¥: 
на^ар тавар иарат, ӑна хакла сута¥, халӑха хӑй аллин^е тытаС Копператси
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пире кулакран хӑтарат, кирлӗ тавара тӑратаг, хакне цакарат, кретит та па- 
рат, нушара та пулӑш а! Ҫавӑнпа кулак таврашӗ копператснне курЫмас?, 
т}ӑтайиаст. Копператси кулака йуратиаст, ӑна ирӗк паиаст, '§ас-§асах ӑна 
тавар та сутмаст1.

ХаЛ) копператив лавкки аван ӗҫлет.
Пирӗн лавкка уҫӑлни нумайах пулмас!’, ҫулталӑк кӑна ир- 

тет, усси ҫаиах сахалах пулман. Ҫулталӑк хуш ш инр вал хрес- 
рнсенетӗрлӗрентаварсем икӗ пин те500 тенкӗлӗх йахйн сутнӑ. 
Плуксем, хуҫалйхра кирлӗ тӗрлӗрен машшинсем хӑй илсе кил- 
терсе иӗтӗм халӑх вал,.?§и прокатнӑй пункт уҫрӗ. Лайӑх тырӑ 
варлӑхӗсем, клевӗр вӑррисем, тӗрлӗ курӑк вӑррисем илсе килсе 
халӑха салатрӗ. Пирӗн вӑл тӗлӗшрен н а р р р ӗ . Тырӑ-пулӑсене 
хаклӑрах парса иле пуҫларӗ, ҫавӑнпа тырӑ илекен хуҫасем ним 
тӑваймасӑр, прахут ҫи н р  йӗкехӳресем пек,тарса пӗтрӗҫ. Тата 
ҫав Ҫӗн-Ҫырма копператеийех вуламалли ҫурт вазди ҫӗр тен- 
кӗлӗх кӗнекесем илг§ӗ. Хӑйӗн укҫин§ен шкул кантӑкӗсене 
лартса п ар . Пурне те ҫаксене, таварӗсене усламҫӑсенрн йӳ- 
нерехе сута1’ пулсан та, хӑй тупӑшӗнцен тунӑ.

Ы й т у е е м .  Лавккая гав^р яумай-и? Хрэсҫенсене мӗнле таварсем тӑ 
ратат? Хрес^ен хуҫалӑхне ҫӗклеме пулӑшат-и? Мӗнле пулӑшат? Сирӗн йалта 
копператси лавкки пур-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Копператси ӳссе пыни.
Копператси лавккисем пирӗн Оойусра акӑ мӗн ^ухлӗ пулнӑ:

1924 ҫ. 1925 ҫ. 1926 ҫ. 1927 ҫ.
Хуласен^е . . . .  8.394 14.564 15.863 16.560
Йалсенце . . . .  28.735 36.397 41.856 46.041

Шутласа кӑларӑр: кашни кӑтартнӑ ҫулта мӗн пурӗ миҫе лавкка пулнӑ? 
Тӑватӑ ҫул хушшинҫӗ лавккасем мӗн пурӗ мӗн 'ҫухлӗ ӳснӗ?

Суту-илӳ ӳссе пырат.

Халӗ копператси патшалӑхри таварсене йала йаракан гр  
аслӑ тымарӗ. Ӑна ҫак хисепсенрн, ҫак зыхвӑрсенрн аван кур- 
малла:

Хӑш ҫулта

Патшалӑх Кооператси 'Ҫаснӑйсем Мӗн пурӗ

мӗлйун
тенкӗ

0/ 0/ /0 /0
мӗлйун

тенкӗ
0/ 0/ /0 /0

мӗлйун
тенкӗ

0/ 0/ /0 /о
мӗлйун
тенкӗ % %

1923-1924 ҫул 3.025 31 2.750 28 3.976 41 9.751 100%

1924-1925 ҫул 4.855 35 5.137 38 3.700 27 13.692 100%

1925-1926 ҫул 6.945 35 8.645 41 4.860 21 20.468 100%
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Ку |ыхвйрсем тӑрӑх патшалӑхри суту-илӳ ӳснине асӑрхӑр: 
копператси ӳссе пынине, рсниксем ^акса пынине асӑрхӑр. 
Ҫак ыйтусем тӑрӑх сатаг|ӑсем те тӑвӑр.

Тӗрлӗрен копператсисем мӗнле’ суту-илӳ таваҫҫӗ.

Хӑш ҫулта

Потрепиттӗл Иалхуҫалӑх Алӑсти Мӗн пурӗ

мӗдйун
тенкӗ % %

мӗлйун
тенкӗ % %

мӗлйун
тенкӗ

0/ 0/ /о 7о
мӗлйун

тенкӗ
0/ 0/ /о 7о

1924-1924 ҫ. 3.720,4 69 1.156,7 21 549,3 10 5.585,4 100

1925-1926 ҫ. 6.984 70 1.928,8 20 1.064,6 10 10.468,6 100

Ҫак ^ыхвӑрсем тӑрӑх кашни копператсин ӗҫӗеем йепле 
улшӑнса пынине асӑрхӑр. Кӑларас тӗлӗшрен те, хутӑштарас 
тӗлӗшрен те сатаг§сем тӑвӑр.

Т)ӑваш респуплӗкӗн^и потрепиттӗл копперативӗсем.

Хӑш ҫулта мӗн- 
ле уйӑх ҫитнӗ 

Ҫӗре

Миҫе коп- 
ператив Миҫе гр е н Пай укҫи

1927 ҫ. октапӗр 134 34157 110.416 тенкӗ

1928 ҫ. ийуН) . 144 54126

„ Э)ПрвЛ . — — 247.549 тен.

„ октапӗр 158 . — 500.000 т.пулмалла

Ҫак таплитсӑ тӑрӑх каларас тӗлӗшие сата^сем тӑвӑр.

Т)ӑваш респуплӗкӗн^и потрепиттӗл копперативӗсем йепле суту-илӳ
тӑваҫҫӗ.

Копператси тем тӗрлӗ терт кура-кура ӗҫлесеп те, малалла 
кайса пырат. Ана ак ҫак таплитсӑ аванӑх кӑтӑтртагГ.

Тавар сунтӑ 1924-25 ҫ. 1925-26 ҫ. 1926-27 ҫ.
Кӑҫадхи 

ҫур ҫулта

Йалти копператив- 
сем . . . 1.468.893 т 2.829.366 5.200.535 3.269.827

Хулари коппера- 
тивсем . . 972.961 2.500.714 4.439.314 2.109.551

Пурӗ пӗрле 
Кашни хуҫалӑх 

пуҫне . .

2.441.854  

16 т. 02 п

5.336.380  

29 т. 39 II

9.639.849  

35 т. 42 Д

5.379.378
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Ҫак таплитсӑ тӑрӑх кҫпператси ӗҫӗ ӳссе пынине асӑрхӑр. Хутӑштарас 
тӗлӗшпе те, кӑларас тплӗшпӗ те сата^ӑсем тӑвӑр.

Тирпейлӗх решимӗ кирлӗ.

Пирӗн патшалӑх пурнӑҫӗ малалла аван кайса пырат пул- 
сан та, ҫитменлӗхсем пирӗн нумай-ха. Кивӗ хапрӑк-савӑтсене 
ҫӗнетсе йамалла, ҫӗннисене те туса лартмалла. Промышлӗнӑҫа 
та, йал хуҫалӑха та ӳстерсе вӑйлатмалла. Апла ӗнтӗ пире укҫа 
кирлӗ. Ӑҫтан тупас-ха укҫана? Налук ҫине ҫеҫ шанса пурӑнма 
йурамас!', налук ытларах илсен, халӑха та хӗн. Ҫавӑнпа ӗнтӗ, 
пирӗн укҫа ытларах пухма урӑх мелсем шырас пула1р. Ку тӗ- 
лӗшрен тирпейлех решимӗ |ылай пулӑшма пултара!1.

Мӗн пулат-ха вӑл „тирпейлӗх решимӗ“ тени? Вӑл пурлӑха 
сӗре тӑкмасӑр, тирпейлӗ тытса аван усӑ курасси пула,1’. Ҫак 
тирпейлӗх пур ҫӗрте те пулмалл п кашни ҫыннӑн хуҫалӑхӗн^е 
те, кашни у§рештенин§е те, кашни ӗҫре те. Тирпейлӗх пултӑр 
тесен, кирек мӗнле ӗҫе те йӗркеллӗ туса пырас пула!’, кирлӗ 
мар расхутсене тумалла мар, узрештенисенце икӗ ҫын ӗҫлес 
ҫӗре виҫ-тӑватӑ ҫын тытмалла мар. Хӑшӗ тирпейлӗ пурӑнас 
тесе хыт - кукар пек пурӑнаҫҫӗ. Ҫапла хӑш-хӑш ^ӑвашсем 
аван ҫӑкӑр ҫийес вырӑнне хывӑхлӑ ҫӑкӑр ҫисе хӑйсен вӑйне 
^акараҫҫӗ. Ун пек пурӑнни тирпейлӗ мар, тирпейсӗр пурӑнни 
пула'1’.

Тирпейлӗ пурӑнсан, укҫа та пулма пултара^. Тирпейлӗ 
ҫын пур укҫине те ахал) усӑсӑр выртма памас!’. Ана вӑл йе 
перекет кассине хура!’, йе патшалӑх сайомне илнӗ ҫӗре йарат. 
Перекет касси те, сайом та протэдӑн пара!’, укҫи те ун пек 
ҫыннӑн тӗплӗ ҫӗрте выртат. Ҫавӑн пек тирпейлӗхрен патша- 
лӑха та нумай усӑ.

Ы й т у с е м .  Налуксӑр пуҫне укҫа тупма пула¥-и? Ку тӗлӗшрен тирпей- 
лӗх пулӑшма иултарат-и? Мӗнпе пулӑшма пултарат? Т)ӑваш ҫыннин тирпей- 
лӗх пур-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Ҫак ыйтусене харпӑр тӗллӗн килте ответсем ҫырӑр.

Патша ^ухнехи налуксемпе Совет влаҫӗ ^ухнехи на- 
луксем.

Патша вӑхӑтӗн^е налуксене, пуринт^ен ытла, хрее^енсемпе 
рапо^иисен^ен илет^ӗҫ. Улпутсемпе хапрӑк хуҫисем, тата 
ытти пуйан ҫынсем тӳлеменпе пӗрех^ӗ.

Налуксене, пурин^ен ытла, тата аксие тӑрӑх ^ейрен, та- 
пакран, ерехрен, тата ытти таварсен^ен пуҫтараздӗҫ. Ерехрен 
кӑна ҫулталӑкра 900 мӗлйун тенкӗ илеэдӗ патша.
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Пуҫтарнӑ куланай ҫар усрама, политсийе, 'ҫинавниксене, 
патшапа унӑн ҫуртӗн^и улпутсене, пуп таврашӗсене тӳленӗ 
ҫӗре нумай кайса пынӑ. Куйсӑр пуҫне тата йут патшалӑхсене 
парӑмшӑн тӳленӗ ҫӗре те цылай кайнӑ. Катпни ҫул ҫын пуҫне 
2 тенкӗ шутласан, ҫав парӑмсем тӑрӑх тӳлесси ан^ах 40 ҫула 
битмелле.

Совет влаҫӗ хӑйӗн укҫине-пурлӑхне пӗтӗм халӑх нушисене 
тӳрлетме йарат: халӑха ҫутта кӑларас ҫӗре, пу.|нитсасем вал,Л)И, 
йалхуҫалӑхӗпе промышлӗнӑҫа вӑйлатас ҫӗре.

Хӗрлӗ ҫарпа флотшӑн та расхутсем тухаҫҫӗ. Ҫав расхут- 
семсӗр пурӑнма нийепле те май ҫук, мӗншӗн тесен Йеврӑп- 
пӑри, Амерӗкри капиталиссем пирӗн ҫине вӑрҫӑпа килме ха- 
тӗрленнӗҫем хатӗрленсе пыраҫҫӗ.

Совет влаҫӗ налуксене хулари усламҫӑсемпе йалти кулак- 
сен^ен ытларах илет, '5ухӑн хрес^енсен^ен нимӗн те илмест.

Совет правиттӗлстви тухут таврашне хапрӑксен^ен, савӑт- 
сен^ен, вӑрмансен^ен, суту-илӳрен ытларах илет. Ҫуллен ҫул 
пирӗн промышлӗнӑҫпа суту-илӳ майа кайса ӳссе пынипе на- 
луксем те катӑлнӑҫӗмӗн катӑлеа пыраҫҫӗ.

Ы й т у с е м. Патша 'ҫухне налуксене канран ытларах пуҫтарнӑ? Мӗнле 
налуксем пуҫтарнӑ? Ҫав налуксем ӑҫта кайнӑ?

Ха^хи налук ӑҫта кайат? Хал, налук камран ыгларах илеҫҫӗ? Совет 
власӗ хресҫенсемпе рапотдасемшӗн налуксене ҫӑмӑллата¥-и? Патшалӑх на- 
луксӑр пурӑнма нултарат-и? ,

Ӗ ҫ л е м е  пани:  Ҫак лартнӑ ыйтусем ҫине пӗтӗм класпа ответсем 
ҫырӑр.

Пирӗн Оойусӑн 1927— 28-мӗш ҫулти туху^ӗсемпе рас- 
ху^ӗсем.

Т у х у т.

Йалхуҫалӑх н а л у к ......................................................................  344 мӗлйун тенкӗ
Промысласен^ен илнӗ н а л у к ...................................................  361 „ „
Туххутне кура илнӗ н а л у к ...................................................  156 „ „
Ытти н а л у к с е м ............................................................................ 16 „ „

Мӗн пурӗ . . 977 мӗлйун тенкӗ

Тавартан илнӗ палуксем (аксиссем, пошлинӑсем) . . . .  1386 мӗлйун тенкӗ
Налукран мар килнӗ туххутсем (промышлӗнӑҫран, 'вукун сул-

сент^ен, по^тӑран, телекрафран, ытттин^ен те) . . . 2625 „ „
Патшалӑх сай ом ӗсем .................................................................. 525 „ „

Расхут.

Ҫул-йӗр, тата п о р ӑ п а  телекраф в а з д и ............................. 2133 мелйун тенкӗ
Нромышлӗнӑҫпа електрификатси в а а д и ...........................  736 „ „
Йалхуҫалӑх в а а д и ....................................................................... 315 „ „
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Халӑха ҫутта кӑрарас ӗҫ, тата хӑлӑх сывлӑхӗпе пенҫи
тавраш памалли ӗ ҫ в а а д и .............................................................. 473 „ „
Тӗрлӗ вырӑнсене пулӑшас ӗҫ в а з д и ......................................  590 „ „
Патшалӑхӑн тӗрлӗ уҫрештенисем пе ытти расхутсем вал>л>и. 1791 „ „

Йалхуҫалӑх налукӗ.
Промышлӗнӑҫпа суту-илӳ ҫителӗклӗ тухут параймаҫҫӗ. 

•Ҫавӑнпа налуксене пуҫтармаллах.
Йалхуҫалӑх налукӗ, пурин^ен ытла, кулаксемпе пуйансем 

«ҫине ӳкет.
На^артарах хуҫалӑхсен^ен налук сахалтарах илеҫҫӗ, 

хӑнсен-ден нимӗн те илмеҫҫӗ. Йата миҫе тенкӗрен тухут кайа 
пулсан, налук илмелле маррине кашни кӗпӗрнерех уйрӑм кӑ- 
тартса параҫҫӗ. 1927— 28-мӗш ҫулта хрес^енсене виҫӗ пайӗн- 
^ен пӗо пайне налукран хӑтармалла тунӑ.

Шурлӑхран, йе ҫырмалӑхран тин ҫеҫ йӗркелесе тӳрлетсе 
тунӑ ҫӗртен налук илмеҫҫӗ.

Ҫӗнӗ ҫӗре куҫакансемпе хӗрлӗ еалтаксем налук тӗлӗшӗн^ен 
л^коттӑсем илеҫҫӗ.

Колхоссем налукӑн виҫӗ ^ӗрӗкне (75%) ан^ах тӳлеҫҫӗ.
Ҫӗрне ерттелпе ӗҫленӗ тӳухне копператси хуҫайлӑхӗсене на- 

лук вунӑ пайен^ен пӗр пайне (10%) ^акараҫҫӗ.
Йалхуҫалӑх налукые миҫе йатакне кура илеҫҫӗ.
Кашни кӗпӗрнере, оплӑҫра налука ҫӗрне, ҫаранне, пах- 

'§ине, выл}ӑх-'1)ӗрлӗхне, ытти тухутсене кура илеҫҫӗ.
Туххутсемпе налуксене шутлама райӗҫтӑвком ҫумӗн^е уи- 

рӑм налук комиҫҫийӗ иулат. Налук пиркипанӑ шалӑпасене, тата 
^коттӑсем тӑрӑх панӑ хутсене ҫав комнҫҫи пӑхса тухса татса 
каламалла.

Районри комиҫҫи ӗҫе тӗрӗс тумасан, ун ҫине уйесри, йе 
кӗпӗрнери налук комиҫҫине шалӑпӑ пама пулат.

Туххутсене, йатаксене, тата налука тӗрӗс шутламан пирки 
шалӑпӑ панӑ т}ухне, ӑна оклатной лист илнӗ хыҫҫӑн пӗр уйӑх 
хушншн^е памалла,

Ы й т у с е м. Налук камран сахалтарах, камран пӗртте плмеҫҫсг Мӗнле 
-ҫӗртеи сахалтарах илеҫҫӗ? Колхоссен^ен, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхран мӗнле идеҫҫӗ? 
Налук тӗрӗс мар илнӗ пулсан,, сайавлени ӑҫта памалла?

1709 —6



III. НРОМЫШЛӖЫӐҪ.

Хулапа йал.

Хрест;ен ҫынни тырри-пуллине, сӗт-ҫуне, выл)ӑх-т;ӗрлвхне, 
т,ӑх ҫӑмартисене, ытти йапалисене те хӑйне кирлӗ таран хӑва- 
рат те, ытлашшине хулана кайса сута4. Хрес^ен таварӗ хап- 
рӑк-савӑта та нумай кайат. Паранкӑ паттӑкӑ, йе крахмал тунӑ

ҫӗре кайа'Г. Кантӑр вӑррипе йӗтӗн вӑрри ҫу савӑтне, тир тав- 
рашӗ сӑран савӑтне кайаҫҫӗ, ытти йаиалаеем те ҫавӑн пекех 
тӗрлӗ савӑтсене кайаҫҫӗ. Паллӑ ӗнтӗ, хулӑ йалхуҫалӑхсӑр иу- 
рӑнас ҫукки. Йалхуҫалӑх вӑйлӑ пулсан, хула вазди те ну- 
май йапала пулаГ. Ҫапла ӗнтӗ, промышлӗнӑҫ ӳсесси йалхуҫалӑ- 
хӗн^ен нумай килет.

Тепӗр йен^ен йал та хӑйне кирлӗ тавара— супӑн,не те, 
шӑрпӑкне те, краҫҫынне те, тӑварне те, кӗпелӗхне те, тумтирне
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те, агтине те, тимӗрне те, машшинне те, савӑт-сапине те, 
хутне-кӗнекине те хуларан илет. Ҫак таварсене хулари хапрӑк- 
савӑтсем туса кӑлараҫҫӗ. Кунта ӗнтӗ йал хуласӑр нурӑнас 
ҫукки пӑлӑрсах тӑрат.

Ҫапла ӗнтӗ йалпа хула пӗр-пӗрне кирлӗ. Ҫавӑнпа вӗсем 
пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса пурӑнмалла. Хула хрес^енсене мӗн кир- 
лине туса копператеи урлӑ йӳнерех сутма тӑрӑшмалла, хрес- 
ценсем те хулана кирлӗ таварсене тивӗҫлӗ хакпа тӑратмалла.

Хулапа йал пӗр-пӗринпе ҫапла килӗштерсе пурӑнсан, 
патшалӑх хуҫалӑхӗ вӑйлӑланнӑҫемӗн вӑйлӑланса пырӗ.

Ы й т у с е м. Х ресрн  мӗн туса хулана мӗн парат? Хула йала мӗн парат? 
Йалпа хула пӗр-пӗринсӗр пурӑнма пултараҫҫӗ-и? Иалца хула ҫыхӑнса пу- 
рӑнни мӗншӗн аван?

Тӑвансем.,

Епир иккӗн пӗр .тӑван:
Ес райотэди, еп хрес^еы.
Епир ҫирӗп пӗрлешни 
— Мулхуҫисемшӗн вилӗм.

Еп шаккатӑп тимӗре, 
Есӗ хирте сухалае. 
Еиир ӗҫпе пурнатпӑр, 
Ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑватпӑр.

е > *
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Мӗн вӑл шеф.

Хулара ӗҫлеее пурӑнакансем— рапорисем, слушӑшрсем  
пурте пекех ҫыру пӗлеҫҫӗ. Ҫавӑппа хулари ӗҫлекенсен проф- 
сойусӗсем йалти хресрнсене вӗренмте тарӑшаҫҫӗ. Пӗр- 
пӗр профсойус, йе уг§рештени пӗр йалӑн, йе вуласӑн шефӗ 
пула'1’. Вара ҫав шефсем йалти хресрнсемпе пӗрмайах пӗр- 
лешсе тӑраҫҫӗ. Шеф хӑй йалне хаҫатсем, кӗнексем йарса тӑ- 
рат. Тӗн^эре паллӑ ӗҫсем пулнӑ пулсан, йалти ҫынсене 
уи ҫинрн каласа ӑнлантараТ.

Шеф тата йала ытти йенрн  те пулӑшма пултараТ. Йалти 
хресрнсем хулана пырсан хӑйсен ӗҫне мӗнле тумаллине, ӑҫта 
каймаллине те пӗлмеҫҫӗ. Вӗсене шеф ҫул кӑтартаТ, мӗн ту- 
маллине, ӑҫта мӗнле ӗҫпе каймаллине ӑнлантараТ.

Шефсен йалти хӗрарӑмсен хушшин^е те ӗҫлемелле. Йалти 
хӗрарӑмсем нурнӑҫран кайа йулаҫҫӗ. Ҫавӑнпашеф йалти хӗр- 
арӑмсене ҫутта кӑлармашкӑн, вӗсемпе калаҫма хӗрарӑмсене 
суйласа йараТ. Хӗрарӑмсене йалта хисеплемеҫҫӗ пулсан, шеф 
хӗрарӑмсене пулӑшма тӑрӑшаТ.

Алӑста промыслин копператсийӗ.

Пирӗн Сойусра тӗрлӗ алӑста промыслисем тӗл пулаҫҫӗ.
Хӑш ҫӗрте сурӑх ытларах тытса ҫӑмран тунӑ тӗрлӗ йапа- 

ласем сутаҫҫӗ.
Хӑш ҫӗрте тикӗт,. смала, скипитар тӑваҫҫӗ. Хӑш тӗлте 

катка-пщке, хӑш тӗлте савӑт-сапа, хӑш тӗлте сӑран тӑваҫҫӗ. 
Ытти происвотствӑсем те тӗл пулкалаҫҫӗ. Алӑста промыслисем 
халӑха тавар тӑратиине патшалӑха ^ылай усӑ кӳреҫҫӗ.

Ащ ах ку ӗҫре те алӑстисем пӗрлешменни хупла!1. Ҫавӑнпа 
вӗсен таварӗсене усламҫӑсем йӳнӗ хакпа илсе вӗсене хӑйсен 
аллине ҫавӑрса илеҫҫӗ.

Ҫав копператси вара хӑйӗн щенӗсем вал,л,и тавар тумалли 
йапаласем илсе килсе пара,Г.

г]]ленӗсем тунӑ таварсене хаклӑрах сутма пулӑшат. Паллӑ 
ӗнтӗ, ҫак копператси пур ^ухне усламҫӑсем нуйас ҫук.

Ы й т у с е м. Иалта мӗнле алӑста промыслисем пулма пултараҫҫӗ? Сирӗн 
йалта мӗяле промысласем пур? Промыслаи копператсийӗ мӗн тума пулӑшат? 
Сирӗн йалта промысла копператсийӗ пур-и? фленсем ун нумай-и, аван ӗҫлет-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Ҫакӑн ум ӗнрн вуланӑ стаМана лартнӑ ыйтусем 
тӑрӑх кӗскен ҫ.ырӑр.

Пӗри туска ҫинт}е ҫыртӑр. Йунӑшсене тӳрлетӗр.
2. Панӑ самахсем ҫине пӗгӗм класпа иуплевсем шухӑшласа ҫырӑр. Сӑ- 

маххисем ҫаксем: ^ысланаГ, ҫыпҫӑна!1, ҫыпҫӑнмасГ, ҫыхӑнмалла, ҫырӑпат. 
ҫывӑрмасГ, кунца, шанэдӑр, ку^ан^ӑр, хуралҫӑ, пулвӑр , кулэдйр. Вӗреннӗ 
иравӗлӑсене астуса илӗр.
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3. Алӑста промыслин копператснйӗ йепле ӳсетг:

1924 ҫ. 1925 ҫ. 1926 ҫ.
йулташ лӑхсем........................ 1.582 1.638 2.000
'§ленӗсем   76.436 64.822 78.000

Шутласа кӑларӑр: 1925 ҫул ҫитнӗ ҫӗре миҫе йулташлӑх, миҫе р е н  
хутшӑннӑ. 1925 ҫулпа 1926 ҫул хуш ш инр миҫе йулташлӑх, миҫе р е н  хут- 
шӑннӑ? Икӗ ҫул хуш ш инр миҫе йулташлӑх, миҫе р е н  хутшӑннӑ.

]}ӑпта ӗҫе.

Матруссем пӑрахут ҫине тийеме тытӑн^ӗҫ: вӗҫӗ-хӗррпсӗр 
цӑпта йӑтма тапратрӗҫ. Пйхса лартӑм-лартӑм та, тӗлӗнсе хыт- 
сах кайрӑм.

Ҫакна курсассйн, хам умра тйракан сар сухаллӑ ҫынтан 
ыйтрйм: „Есир ^йптана йепле ӗҫлетӗр, ӗҫӗн^ен усси пур-и, 
|йптисене йҫталла вырйнаҫтаратйр?— терӗм.

—  г]]йпти пултйр, пулсассӑн— йна вырйнаҫтарма хале пит 
Ҫймӑл. Ӗҫлеттерессине, йалта ерттел ӗҫлеттерет, ^йптисене Т)й- 
вашсойуса леҫсе парат, кайалла тавйрйннй 'рух лавсем курйене 
(мун^алине) те унтанах тийесе килеҫҫӗ. Т]йптине ҫапаканни- 
сене ҫӗр т;ӑптаран вунпилӗк тенкӗ, тата хӑш зухне ытларах 
та параҫҫӗ, терӗ.

-—ӖҪӗр^ӑптана миҫе кунра ҫапса пӗтерме пулат-ха ӑна? 
терӗм.

— Виҫҫӗн ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем, вйтам шутпа ӗҫлесессӗн те, 
пӗр ернере пӗтереҫҫӗ. Ҫапасса пир тӗртнӗ йевӗрлех ҫапаҫҫӗ 
ӑна: пӗри курӑс ^ӗрсе хатӗрлесе тӑрат, тепӗри йӗп туртат, 
виҫҫӗмӗшӗ ҫапат; вйл хӗҫпе хӗстерсе тйваткйл куҫлй '5ӑпта 
туса пырат. Ӗҫӗ ҫймӑл мар! Т]и йӑвӑрлйхӗ ҫапаканнине лекет, 
унӑн йсталахӗ те ытларах пулмалла, ҫавйнпа та вйл укҫине 
те пӗт^енех ҫуррине илет. Курйс ^ӗрекенннпе туртаканни те- 
пӗр ҫуррине илеҫҫӗ, терӗ.

—  г1)йптине вара йҫта ҫаггаҫҫӗ, вйл ӗҫе тума уйрйм ҫурт- 
сем пур-и? терӗм.

—  Ҫук. Хӗлле хамйр пурйнакан пӳртрех тӑрмалашатпйр, 
ҫулла пулсассйн, сарайсем айӗн|е ӗҫлетпӗр. Хӗлле кансӗрте- 
рех: пӳрте курйе лӗкки туллийех тулат те, хӗл каҫш^ен ҫын- 
еене на^арлатса, шуратсах йарат1, пӳрте те ^асах нӳрлетсе 
пйраха!'. Таса ӗҫех мар та, ҫапах та ӗҫлетпӗр! Мӗн тйвас-ха? 
Ҫер сахал, урйх ӗҫпе укҫа тупма пӗлместпӗр, ҫак ӗҫпе ҫеҫ 
тӑранса пурйнатпйр вӗт, терӗ.

ы й т у с в м. Т)ӑптана хӑш районта ҫапаҫҫӗ? |)аата ҫапид 'ҫухнс миҫв 
Ҫын ӗҫлет? Мӗнле ӗҫлеҫҫӗ? Т)ӑ11та ТУХУТ «арат-и?



]}ӑпта ҫапакансен йуррн.

Йӗркеренех йалселг§е 
Лутра ҫурт та пӗт;ӗк пӳрт: 
Ҫийӗ улӑм, тӗренце,
Вулакана ӑшне кӳрт.

Ашӗ унӑн, астӑвӑр,
Ҫутӑ та мар, шӑршлӑ та; 
Куҫпа пӑхса ҫаврӑнӑр: 
Курӑспала хай 'ҫӑпта.

Тӑрат 'уӑнта умӗнт;е 
Шурса кайнӑ йаш ат;а,
Ана хирӗҫ леш йен^е —
Йӗп йаракан хӗр а|а.

Алӑк пан'|е карӑнса 
Курӑс ^ӗрет тепӗр хӗр. 
Пурте ӗҫлет васкаса, 
Пӗлейместӗп, мӗншӗн тӗр.

Хӗлӗн вӑрӑм ҫӗрӗи^е 
Вӗсем тӑнӑ ҫурҫӗрте;
КуН)Пв ура тӑррин^е,
Ӗҫӗ ӑнмаст нимӗн те.

Курӑс тусанне туртса 
Кӑкрисене лартаҫҫӗ, 
Аптранипе ывӑнса 
Хӑисем йурӑ йурлаҫҫӗ:

Пирӗн ӗмӗр— йаш ӗмӗр 
Иртет |ӑпта умӗнт;е;
Пурнӑҫ тытас, терӗмӗр,
Ҫаниа курӑс кутӗнг§е.

Ӗҫлӗр, ӗҫлӗр, арсем,
Касӑр '^асрах 'ҫӑптине; 
Пирншӗн карсак кукл,исем 
Лартман хал, кӑмакине.

Ӗҫлӗр, ӗҫлӗр, ан ррнӑр,
Каҫ пулсассӑн тин капӑр.
Апат пултӑр умӑрта,
Ӗҫӗ пытӑр аллӑрта.

Ҫаисан-ҫапсап, майӗпе 
Ҫитӗпӗр-ха ҫын.сене; 
Шупашкарта ^ӑптипе 
Илӗпӗр-ха укҫине.
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Ы  й т у с е ы. ^ӑптаҫӑсем мӗнле пӳртсен^е ӗҫлеҫҫӗ? Ӗҫӗ йӑвӑр-и, ҫӑмал-и?

Е ҫ л е м е  п а н и .  1. „'Щӑпта ӗҫӗ“ йатлӑ статйаран такӑкне ҫырса илӗр: 
ӑҫта „% Л)“ ҫырмалла маррине, ӑҫта Ч)“ ҫырмаллине, „1 , ҫ, т“ хыҫҫӑн
„ы“ ҫырмаллине астӑвӑр.

2. Т)ӑваш респуплӗкӗн^е ҫулталӑка мӗн Т)ул 'ҫӑпта тунине, ыӗн ^ухлӗ 
‘Сутнине пӗлӗр.— У датӗл  хаҫат ҫин^е, йе кӗнеке ҫин^е тупса памалла.

Ҫӑпата хуҫаҫҫӗ.
Ҫемен пит^е кӗҫнерни кун пасартан пӗр лав пушйт турт- 

тарса килт;ӗ. Ҫав куннех пушӑтне йӗпетме (шӳтерме) шыв 
тултарнӑ такана ҫине пӑрахрӗҫ. Тепӗр кунне ирех, краҫҫьш 
■ҫуттипех, ҫав пушӑтсен хуппнне ҫивӗт; ҫӗҫӗпе тасатса, унтан 
пушӑт;ӗсене ^ӗре-^ӗре хатӗрлесе ху§ӗҫ. Апат ҫинӗ хыҫҫӑн каҫ- 
пала ҫӑпата хуҫма тытӑн^ӗҫ. Ҫемен питэде ҫӑпата кӗлеткисене 
туса калӑпласа шӳтерме лаххана пӑрахат'.

Икӗ пысӑках мар ывӑлӗсем шӳнӗ ҫӑпатасене шӗшлӗсемпе 
'ӗҫлеҫҫӗ.

Хӗллехи каҫ— вӑрӑм каҫ, пайтах тӑвӗҫ ӗҫне те. Тӗпел 
йент;е хӗрарӑмсем кӑлтӑр-кӑлтӑр кӗнт е̂ле авӑрлаҫҫӗ. Вӗсен 
хушшин^е ларма кплнӗ Варкки те. Алӑк йен^е арҫынсем 'ҫӑр- 
куҫҫи ҫин^е выртакан ҫӑпатасем тӑрӑх шӗшлӗсӗмпе ^ике-^ике, 
пӗре-пере ӗҫлеҫҫӗ. Шӗшлӗ хыҫҫан пугаӑ^ӗ пӗр  ̂ пушӑт 
урлӑ каҫса, тепӗр пушӑт айӗн^ен тухса тӗртӗнсе пырат.

Малтан хӗрарӑмсем йурласа ӗҫлесе лар^ӗҫ.  ̂нтан, кӳршӗ 
ҫынни Пал^ук ппт;т;е килсен, тапратрӗҫ тӗрлӗ йапаласем ҫин^ен 
калаҫма. Таҫ.та, таҫта ҫитрӗҫ вара калаҫса.

— Пӗрре манӑн вӑрманта ҫывӑрмалла пул^ӗ, тет Пал,ук 
пиг5§е. Вӑрман шӑп ҫеҫ, тет. Сасартӑк пӗтӗм вӑрман тарӑх 
шавласа ҫӗмӗрсе тӳрех ман пата темӗскер килет, тет. К \ ар- 
ҫури пулӗ, тесе хӑраса хӑвӑртрах хам тавра тимӗр карта туса 
хутӑм, тет. Тимӗр карта патне ҫитеенех, арҫури лӑп ҫеҫ ӳкрӗ 
те, ат;а пек макӑрса йа^ӗ, тет Пал^ук ш щ е.

—  Пирӗн асатте пӗрре ухатара пит ывӑнса шуйгтана 
асӑннӑ, тет Ҫемен шгэде арӑмӗ. Ак хайхи симӗс тумтирлӗ, 
мӑйракалӑ шуйттан тӑра парат, тет, Ҫавал хӗрӗн ;;е. Асатге 
сехри хӑпнӑран ним тума аптӑраса тӑраг, тек Нумаи-и, са- 
хал-и тӑкӗ, тет, шуйттан, унтан ^ат-^ат-^ат т;ат-т;ат тугараса 
шапаланса Ҫавал урлӑ каҫса ҫухалгг;ӗ, тет. Ҫапла калатэдӗ 
вара асатте,— терӗ Уҫтук инке.

А^асем лӑпланса, хытса кайса итлеҫе пысӑккисем ҫумен^е 
лараҫҫӗ.

—  Ей, мӗн кирлӗ мара халапланатӑр. Арҫурппе шуйттансем 
‘Сирӗншӗн антах, пнрӗншӗн ним те ҫук, епир нимрен ю хӑ- 
рамастпӑр,— тесе ларат Ҫемен шп;гг;еи аслӑ ывӑлӗ кулкаласа.
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Кйна илтсессӗн, хйранӑ пӗт]ӗк а^асем те хӗпӗртесе кайрӗҫ.
Акй автанӗ те авйтса йа§ӗ.
— Киле кайас пул,,—тесе Пал,ук п и ц е тухса кайрӗ. Ҫе- 

мен ш щ е семйипе ҫывӑрма выртрӗ. Кӗҫнерни кун Ҫемен 
пизде копператсине 12-шер пуса 40 мйшар ҫйпата сутрӗ.

— Пайан копператсп вунӑ лав ытла ши;ӗ пулӗ ҫӑпата,— 
терӗ Ҫемен ш щ е, пасартан таврӑнсан.

Ы й т у с е м .  '1]авашсем ҫӑпатана хӑш вӑхӑтра хуҫаҫҫӗ? Мӗншӗн 'ҫӑваш- 
сем ҫӑпата нумай хуҫаҫҫӗ? Ҫӑпата ӑҫта кайат? Сирӗн йалта ҫӑпата нумай 
тӑваҫҫӗ-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Ҫак ыйтуоем тӑрӑх ҫӑпата хуҫни ҫинцен пӗтӗм 
класпа ҫырӑр. Пӗри туска ҫин^е ҫыртӑр.

2. Ш утдаса кӑларӑр: 10 лав ҫӑпата мӗн ■ҫухлӗ тӑраг. Лавӗн^е 100 мӑ- 
шӑр, кашни мӑшӑр 12 пус тӑтӑр.
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Интустри ҫулӗ.
Йалхуҫалӑхне интустри ҫулӗпе йамалла, хрес^енсен вак- 

тӗвек, уйрӑм хуҫалӑхӗсене пысӑк коллективсене пӗрлештер- 
мелле, тенӗ Парттин Х \т-мӗш сйесӗ,

Пур йент е̂н те шухӑшласан, хуҫалӑхра машшинсем кирлӗ..
. Унпа ӗҫлеме те ҫӑмӑлтарах, ӗҫӗ хӑвӑртрах та, лайӑхрах та

СССР-ӑн Аҫири пайне интустридессине кӑтартӑкан карттӑ.
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ӖҪЛЕМЕ ПАНИ 1. Статйан татӑкне вӗреннӗ правӑлӗсене хисеплесе 
■ҫырса илӗр.

2. Пирӗн Сойусра пусма тавраш тӑвас ӗҫ ӳсни.

1922-23 ҫ. 1926-27 ҫ,
Ҫӑмран тӗртсе тунӑ авӑрсеы . 2 1 8 0 0  пин меттӑр, 4 хут ытларах
Иӗтӗнрен „ „ „ 99800 „ 2 „

Шутласа пӗлӗр: 1926-27 ҫ. ҫӑмран мӗн цухлӗ тӗртсе тунӑ, йӗтӗнрен—  
мӗн 'Бухлӗ.

3. 1922 ҫулта ҫӗрмамӑкне 59 пин кектар акнӑ, 1925-26 ҫулта 9 хут 
ытларах. 1925-26 ҫулта миҫе кектар акиине шутласа кӑларӑр. Ҫак сатацӑ 
тӑрӑх тиакрам тӑвӑр.

4. Карттӑ ҫинт^е Туркестана кӑтартӑр.

Ҫӗрмамӑк анисем ӳссе пыни.

(Пиншер кектар шу^ӗпе)

1913 ҫ. 1923-24 ҫ. 1924-25 ҫ. 1925-26 ҫ. 1926-27 ҫ. 1927-28 ҫ. 
Ҫак тиакрам тӑрӑх сатарӑсем тӑвӑр.

Ҫитсӑ йепле пулат.

Ваткӑран ҫип йепле тӑваҫҫӗ.

Ваткӑ малтанах силлесе тасатакан ҫӗре кӗрет. Кунта маш- 
шинсем йна ҫӳпҫапран тасатаҫҫӗ.

Ун хыҫҫӑн вӑл шӑртлакан машшинсеые кӗрсе кӑпӑш ленттӑ 
пулса тухат. Ҫав ленттӑна тепӗр машшин витӗр кӑларса пус- 
тарса хытараҫҫӗ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн ленттӑ авӑрлакан машшина кӗрет. Машшин 
хырӑмӗн^ен ҫипсем тӑсӑлса тухаҫҫӗ. Пиншер йӗкесем таш- 
лаҫҫӗ. Кашни 100 йӗке ҫине пӗр ҫын ӗҫлет. Машшинсене 
астусах тӑмалла. Ӑҫта ҫиппи татӑлсан, ҫавӑнтах иӗлсе сыпса 
гӑмалла.
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пулат, тыра-пулӑ та авантарах пулат1, ӗҫӗ те нумай йӳнерех 
ларат.

Апла пулсан, ҫитӗ ӗнтӗ ӗлӗкхи пурнӑҫпа антӑхса пурӑнма. 
Ҫитӗ ӗнтӗ ,§ӗрик-,§ӗрик сухапа кӑтӑр-кӑтӑр сухалама, кӑ^ӑр- 
кӑ§ӑр ҫурлапа кӑт;ӑртатма. Ҫитӗ ӗнтӗ тӑпра ҫин^е тапаланса, 
хӑмӑл тӑрӑх ӳпеленсе ҫан-ҫурӑма татӑлас пек ыраттарма. Ҫитӗ 
ӗнтӗ ҫавӑн ^ухлӗ асап курса выҫлӑ-тутлӑ кӑна пурӑнма.

Ҫапла асапланас вырӑнне машшин ҫине ларса ана-ҫаран 
тӑрӑх тӗрлеттерер-и, пӑхкаласа кӑна пырар-и! Ик ерне асапла- 
нас авӑна ик кунта ҫапеа пӗтерер-и! Кектартан 400— 640 ки- 
локрам вырӑнне 21/2— 3 тоннӑ илер-и!

Тырӑ-пулӑ акасса машшинпа вӑйлантарса сарӑлтарар-и!
Хуҫалӑхра пулнӑ пахалӑхран хаклӑ йышши тавар туса, 

ҫапла паранкӑран паттӑкӑ туса, тупӑш ытларах илекен тӑвар.
Малалла хресг§ен таварӗсене ӗҫлекен хапрӑк-савӑтсем туса, 

ҫӗр-шыва интуетрилер.
Ы й т у с е м .  Мӗншем хуҫалӑха машшинсем кӳртмелле? Машшинпа ӗҫ 

лени мӗнтен аван? Мӗн пулат вӑл интустри ҫулӗ?

Ҫӗрмамӑк.
Ҫӗрмамӑкӗнг§ен хапрӑксен^е 

тӗрлӗ пусма таврашӗ тӑваҫҫӗ. 
Ҫӗрмамӑк Туркестанра, тата Кав- 
касӑн кӑнтӑр йен^и вырӑнсен^е 
пула4. Вӑл питӗ лайӑх тӑпра 
ҫин §е, ҫанталӑк уйар, ӑшӑ ҫӗрте 
ан^ах ӳсет. Ӑна акса ӳстересси 
кантӑрпа йӗтӗн акса ӳстерес- 
син^ен нумай йӑвӑртарах. 
Шӑтса тухнӑ хыҫҫӑн, 200 кун- 
ран (ҫит;ӗ уйӑха йахӑн) вӑрри 
те, мамӑкӗ те пулса ҫитет.

Ҫӗрмамӑка акса ӳстерес ӗҫ 
Туркестанра вӑрҫӑ вӑхӑ^ӗн^е 
пӗтӗмпех пӗтсе ларнӑ. Халӗ 
каллех ака пуҫланӑ. Кашни ҫул 
400 пин тонна йахӑн ҫӗрма- 
мӑк пухса хапрӑксене йараҫҫӗ.

400 пин тоннӑ пирӗн хап- 
рӑксене ҫителӗклӗ мар, ҫавӑнпа 
тепӗр ҫавӑн '§ухлӗ ҫӗрмамӑк 
Амерӗкрен илсе килеҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Ҫӗрмамӑкран мӗн тӑваҫҫӗ? Ӑҫта, мӗнле ҫӗр-шывра ӳсет 
Ҫӗрмамӑк? Ҫӑрмамакне ҫулталӑкра мӗн ^ухлӗ тӑваҫҫе? Аҫтап га1а илее ки- 
леҫҫӗ?
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Ҫипрен йепле пир пулат.

Авйрланӑ, ҫип тӗртекен ҫӗре кайаТ. Кунта етаноксем ҫинг§е- 
кумнӑ ҫипсем тӑсӑлса выртаҫҫӗ. Вӗсен хушшин^е ӑсасем куҫа 
курӑнми, пит хӑвӑрт ҫӳреҫҫӗ. Ҫавӑнпа кунта етем илтейми кӗм- 
сӗртӳ. Ҫынсем машшинсем ӗҫленине ҫех пӑхса тӑраҫҫӗ. Татӑлнӑ 
ҫиппе сыпаҫҫӗ, ҫӗрӗ улӑштараҫҫӗ. Станоксенг§ен темӗн т у̂хлӗ 
пир йухат.

Тӗртнӗ ҫӗртен пир шуратнӑ ҫӗре кайат, унтан сӑрлакан, 
йе тӗрӗ ҫапакан ҫӗре кайаК Кунта вара рапоцисемшен ^и 
сийенлӗ вырӑн: вӗри, сывлӑшӗ т̂е на|ар, сӑрӑсем те (краскӑ- 
сем) алла ҫийеҫҫӗ.

Сӑрланӑ пире темиҫе шывра ^ӳхесе крахмал витӗр кӑла- 
раҫҫӗ те типӗтеҫҫӗ. Унтан йакатса ^ӑркаса склатсене хураҫҫӗ. 
Склатсен^ен вара тавар пӗтӗм Совет Сойусӗпе саланат.

Ӗҫ аван пырат.

Хапрӑксем ҫуллен ҫул авантарах ӗҫлеҫҫӗ. Хӑшӗ талӑкра 
300 пин ытла меттӑр тӗртсе кӑлараҫҫӗ. Елӗк 80 меттӑра пӑ- 
сӑкки 1 меттӑр пулнӑ, халӗ 5 меттӑр ан^ах. Рапоэдисем йала 
йӳнӗ хакпа лайӑх ҫитсӑ парас тесе тӑрӑшаҫҫӗ. Ситса ҫапла 
йерипен те пулса йӳнелсех пырагГ.

Ый т у с е м .  Ҫип пулаэден мамӑк ӑҫта-ӑҫта кӗрсе тухаГ? Ҫипреи пир 
йепле пулаГ? Тӗртнӗ пиртен ҫитсӑ йепле хатӗрлеҫҫӗ? Ҫитсӑ тунӑ ҫӗрте ци 
сийенлӗ вырӑн ӑҫта? Ҫитсӑ йӳнелег-и?

Ӗ ҫ л е м е  пани.  1. Пӗтӗм класпа ^ӑваш хӗрарӑиӗсем пир тӗртни ҫин- 
-ҫен кӗскен ҫырӑр пӗри туска ҫин^е ҫыртӑр.

2. Сирӗн йалти йӗтӗн пирри нумай тӑваҫҫӗ-и? Ҫавна ыйтса пӗлӗр.
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Тнмӗр.
Тимӗре тимӗр тӑирин^ен (рутаран) шӑратса кӑлараҫҫӗ. 

Гимӗр тӑприне сӑртсен^е ҫӗр айӗн^ен р вса кӑлараҫҫӗ. Тимӗр 
тӑпри тимӗр тутӑхӗ йевӗрлӗ йапала. Рутаран тимӗр шӑратса 
кӑлармашкӑн ӑна иысӑк кӑмакасене хураҫҫӗ. Ҫав кӑмакасене 
вырӑсла „доменные печи“ теҫҫӗ. Тимӗр тӑпри айӗне ҫӗр кӑм- 
рӑкӗ (кокс) хураҫҫӗ, коксҫине тата тепӗр сирута, ун ҫине каллех

Меттал рутисене шӑратакап кӑмакасылтӑмра—ҫавиах 
варрине кӑтартнӑ.

кокс, кокс ҫине каллех тимӗр тӑпри, ҫавӑи пек темиҫе си 
туса кӑмрӑка (кокса) ҫунтараҫҫӗ. Ҫуннӑ ҫемӗн сийеле татах 
кокспа, тимӗр тӑпри хурса пыраҫҫӗ.

Ҫапла тимӗр тӑприн^ен тимӗр шӑратаҫҫӗ. Тимӗр тӳрех 
пулмасГ, малтан ^укун шӑранса тухаГ. г|)укунран вара ытти 
савӑтсен^е тимӗр, хурӑҫ тӑваҫҫӗ.

Савӑтсен^е шӑратса кӑларнӑ тимӗре вӗри ^ухнех маш- 
шинсем виттӗр кӑлараҫҫӗ. Ҫавӑн пек кӑларса тимӗртен ҫӳхе 
листасем, ҫинҫе хулӑсем, тата ытти йапаласем те тӑваҫҫӗ. Ҫын 
кунта машшин айӗн^ен тухса пыракан тимӗре вырнаҫтарса 
кӑыа тӑраГ.

Совет респуплӗкӗн^е тимӗр нумай ҫӗрте пур, пурин^ен 
ытла Урал сӑртӗн^е, тата ытларах Кривой Рок текен ҫӗрте.

Кривой Рок текен ҫӗрти тимӗр питӗ лайӑх тимӗр.

Ый т у с е м .  Тнмӗр тӑприн^ен малтан мӗн шӑратаҫҫӗ? Ӑна пепле шӑра- 
таҫҫӗ? Шӑрӑтнӑ тимӗртен мӗн-мӗн тӑваҫҫӗ? Тимӗр тӑпри ӑҫ/га нур, ӑҫта 
нумайтарах?
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Тимӗр савӑтӗнт>е.

Харушӑ нӑмака.

Ывалне курыа савӑта килсессӗн, Автей пӗр рапо^ипе са- 
вӑт курма кайрӗ. Вӗсем хӑрӑмланса хуралса кайнӑ пит пысӑк 
мастерскойа кӗт;ӗҫ.

Савӑт. Марттеновски камака.

—  Кунта шӑратакан кӑмакасем.
Куратӑн-и, ав еретре йунашар иысӑк кӑмакасем тӑраҫҫӗ. 

Вӗсен^е ^укунтан тимӗр, тата хурҫӑ шӑратса кӑлараҫҫӗ,;тет 
рапотэди.

—  Тукуна ӑҫтан илеҫҫӗ, тесе ыйтат Автей.
—  ^укуна тимӗр тӑприн^ен тӑваҫҫӗ. Тимӗр тӑпри Урал- 

ра, Кавкасра, тата ытти сӑртсен^е те пур, тет рапотэди.
Весем кӑмакаран пилӗк-ултӑ утӑмра тӑраҫҫӗ. Сасартӑк 

кӑмакан саслункки шуса ҫӳлелле улӑхса кайрӗ те, кӑмакаран 
т,ӑтма ҫук йӑлтӑртатакан вӗри тухса ҫапрӗ. Автей кайалла 
ывтӑнса, сунмасГ-и тесе сухалне йарса тытрӗ.
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Кӑмакин^е ҫулӑм, калама ҫук, кӗрлесе те шавласа вӗркет, 
йавкаланаГ, пӑтранат, ^ӗлхине тӑсса ҫунтарса йарассӑнах ту- 
йӑнат.

Автей |ӑтаймасӑр айаккарах |акрӗ.
—  Йепле ^ӑтатӑр ҫакна есир. Йепле ӗҫлетӗр кунта,—  

тесе ыйтат.
—  Емӗрех ҫакӑнта ӗнтӗ, ҫавӑнна та хӑнӑхнӑ. Ут-тирӗ  

ӗнсе кайнӑ ӗнтӗ, сисмест те. Пурин^ен ытла, куҫа хӗн: куҫ 
пӑсӑлат те, куҫҫул, йухакан пулат. Хӗле кӗреен,— шӑнса пӑсӑл- 
лассиеем те, ревматтисӑмсем те пирӗн таврарах, терӗ рапозди.

Ан ҫывӑр!

Шӑратакан пӳлӗмрен тимӗре тӑсса кӑларакан пӳлӗме пы- 
^ӗҫ. Унта Автей машшинсем пысӑк тимӗр каскасене ҫӑтса 
теиӗр вӗҫӗн^ен ҫинҫен тӑсса кӑларнине кур^ӗ.

-— Кунта ҫӑвара карма йурамаст (пӑхсах тӑрас пулат). 
Астумасан, тӑсӑлса тухакан тимӗр т;асах ҫакланса ӗнтерсе 
йама пултарат. Ҫавӑн пек инкексемпе кӗрешетпӗр, ҫапах та 
вӗсем пулкалаҫҫӗ, терӗ рапоци.

Автей паровоссем ваади хурансене пӑталаса ҫыхӑнтарнине 
те курт;ӗ. Унта кӗмсӗртетнн-шакканнн^ен пуҫне урӑх нимӗн 
те илтӗнмест.

Рапо^рсем пур те хӑлхасӑр.
Вакунсене тӑвакаы мастерскойсене те кӗрсе курт;ӗ Автей.

Ӗҫлекенсем пур те— пӗр тӑван.

Йулашкинцен Автей трактӑр тӑвакан маҫтерскойа кӗрсе 
кур^ӗ. Унта вӑрӑм ерет трактӑрсем лараҫҫӗ. Рапот^иеем трак- 
тӑра кирлӗ йапаласене хатӗрлеҫҫӗ.

— Ха.т, уйӑхне 60 трактӑр каларатпӑр, |асах акӑ 100 те 
кӑларакан пулӑпӑр, терӗ рапозди.

Ҫаила савӑт тӑрӑх пӑхса ҫӳренӗ ҫӗрте, хӑрӑмланса пӗтнӗ 
рапо^исене кура, Автейе акӑ мӗнле шухӑш килсе кӗт;ӗ:

—  „Епир иурте— ӗҫ тӑванӗсем, вӗт. Епир лере, кусем—  
кунта“.

Савӑтран кайнӑ '§ухне Автей акӑ мӗн каларӗ ывӑлне: 
„Йулас тесен, йул, арм. Тен йалӗпе шухӑшласа сиртенех 
трактӑр илӗиӗр“, терӗ.

Ый т у с е м.  Автей мӗнле пӳлӗмсене кайса ҫӳрерӗ? Мӗнрен вӑл_ питӗ 
хӑрарӗ, мӗнреп пит тӗлӗн^ӗ? Раппо^и Автейемӗнле кӑмӑлпа йертсе ҫӳрерӗ; 
Савӑтпа рапоццисене курсан, Автей рапорисем ҫинрн мӗнле шухӑшла пуҫ- 
ларӗ? Ывӑлне мӗп кадарӗ?

Ӗ ҫ л е м е  пани.  Вӑрҫӑцен тӗшҫери патшалӑхсен^е ҫулталӑкне акӑ 
мӗн "ҫухлӗ 'ҫукун шӑратса кӑларнӑ:



Амерекри Пӗрлешӳллӗ Штатсен^е 
Керманире . 
Аиклире . 
Франтсире 
Раҫҫейре

284 мӗлйун тонна йахӑн 
9 „ „ ытларах
5 „ „ йахӑн
6 „ .„ ытларах

Шутласа кӑларӑр: мӗн пурӗ сак патшалахсент,е мӗн т,ул тукун шӑратса 
жӑларнӑ.

Метталран тӗрлӗ йапаласем тӑвакан савӑтра.
Микулпа ашшӗ савӑт патне ҫывӑхараҫҫӗ. Савӑт тӗлӗн^е 

пӗтӗм ҫутҫанталӑка пӑс пӗлӗ^ӗ хупласа тӑраТ. Хӑлхасенг§е 
савӑт кутокӗ ҫурӑк р,н сасси пек ^арӑлтатса кӗрлесе тӑраТ. 
Ватӑрах рапо^исем васкаса пртеҫҫӗ. Вӗсене кайа хӑварса, 

•ҫамрӑксем зупса иртеҫҫӗ,

Микул ашшӗпе йунашар, унӑн алӑ ҫаннине хытӑ |ӑмӑр- 
таса, утса пыраТ. Савӑта ҫитрӗҫ. Алӑка уҫнӑ уҫманах шавпа 
Микулӑн пуҫӗ ҫавӑрӑнса кайрӗ. Микулӑн куҫӗ умӗн'§е маҫтер- 
ской айалӑн-ҫийелӗн ылмашса вӗреее тӑраТ. Т}ӗнсем, шыв-шур 
пек шарласа, вӑрман пек кашласа, айалтан ҫӳлелле тӑсӑлса, 
пӗр '^арӑнми ^упаҫҫӗ.

Микул ашшӗ ҫумне пырса ҫыпҫӑн^ӗ. Вӑл, зӗвсемпе шӑ- 
тӑрнаксем ҫине хӑррӑн пӑхса, станук патне утаТ. Шӑллӑ кус- 
тӑрмасем тытаесӑнах туйӑнаҫҫӗ, ҫавӑрса илсе, шӑтӑрнаксӗн 
вӑрӑм пӗрени ҫине ывӑтса пӑрахассӑн туйӑнаҫҫӗ.

Ашшӗ пӗр станук иатне г§арӑнг1;ӗ те, аллипе шаклаттарса 
каларӗ.

—  Ҫак пирӗн станук,— терӗ.
Микул ирӗксӗрех куҫӗсене г§арса пӑрахрӗ: станук вӑрӑм, 

•ҫап-сутӑ, куҫа йӑмӑхтармалла илемлӗ.
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Микул ашшӗ тыткӑҫа пӑреа йат;ӗ те, пӗтӗы станук ^ӗтресе 
ӗҫлеые тытӑн^ӗ, унӑн шӑтӑрнакӗсемпе кустӑрмисем калла-малла 
■ҫаврӑнма тытӑн^ӗҫ. Микул тӗлӗнсе кайрӗ.

Микул ашшӗне инструментсем парса тӑрат. Ашшӗ кашни 
инструмент йатне калат, Микул ӑна, хӑй ӑшӗн^е тепӗр хут 
каласа, асра тытма тӑрӑшат. Инструментсем нумай, вӗсене 
-ҫасах пӗлсе ҫитме майӗ ҫук.

Микул станука шӑлса тасатса, тимӗр турпасӗсене станук 
ҫин^ен ывӑтса, станук шӑтӑрнакӗсене ҫу йарса, ҫупа ^сӗрсе 
тӑра1’.

Тӗлӗнмеллерен те тӗлӗнмелле: станук хытӑ тимӗре те вы- 
л>аса кӑна тыткала?, унӑн сави тимӗре тирӗне-тирӗне турпас- 
мантарса сӳсе ывӑтат.

Сава сӗвекен тимӗр турпасӗ ҫӗлен пек вӑрӑмланнӑҫем 
вӑрӑмланат те, хӑй йӑвӑрӑшӗпе ҫӗр ҫине татӑлса ӳкет.

Микул тӑн-пуҫне ҫухатрӗ. Вӑл йӑлтах т;упакан ^ӗнсене, 
шавлакан кустӑрмасене, т;ӑтӑртатакан савана парӑн^ӗ...

Унтэден те пулмарӗ— савӑт сасартӑк шӑп! пул^ӗ. Алӑксем 
йар! уҫӑлцӗҫ, рапоцисем шыв хумӗ пек кӗпӗрленсе тухса 
кайрӗҫ.

Микул киле таврӑн^ӗ. Ҫийес те килет, ҫывӑрас та килет, 
урасем те сураҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Савӑта пырса кӗрсен, Ыикул мӗнрен пит тӗлӗнсе кайрӗ 
Савӑтра вйл ашшӗне йепле пулӑшнӑ? Станук ӗҫлени ӑна мӗнпе пит тӗлӗнтернӗ 
Савӑта рапот^исем йепле пуҫтарӑнаҫҫӗ, савӑтран йепле саланаҫҫӗ?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Ҫакӑн умӗн лартнӑ ыйтусем ҫине панӑ ответсене 
хӑвӑр тӗллӗн ҫырӑр.

2. Сӑмахсем ҫине пӗтӗм класпа шухӑшлаеа пуплевсем ҫырӑр. Сӑмаххи- 
сем ҫаксем: Паади, ваади, Ургҫи, У^кки, Еар^и, Л)авантти, А вди, Матви“.

Ҫак правӗла астӑвӑр: хытӑ сӑмах вӗҫӗнт;е и  ҫемҫен илтӗнсен, тата ун 
умӗнци хупӑ сасӑ ҫемҫен нлтӗнсен, „т, .1), Н)“ ҫырмалла.

Мӑлатук сасси.

Нысӑк савӑт труписем 
Сирпӗтеҫҫӗ хӗлхеме,

,  Хулӑм ҫтена х ы ҫ ӗн ^
Машшинӑсем кӗрлеҫҫӗ.
Ҫпрӗпленнӗ алӑсем 
Йапаласем метталран 
Тӗлӗнмеллех тӑваҫҫӗ.
Акӑ тухрӗ ҫил-тӑвӑл,
Савӑт трупи тӗтӗмне 
Ҫывӑх хирсем ҫинелле 
Тустарса та пӑрахрӗ.
Ай, сухаҫҫӑм, йулташӑм,

1799—7



—  98  —

Хула шавне итле-ха:
Мӑлатух вӗт ҫавӑнта 
Акй йепле шаплатат:
— „Ух, та-ух-та, ух, та-ухГ
Пур йенне те хӗлхемӗм 
г1]алтӑртатса сирпӗнет,
Херӳллӗрех тытйнса 
Акапуҫсем тӑвар, тет.
Хрес^енсене сӳрп те,
Ҫави-ҫурли те кирлӗ.
Епир ултав хуҫа мар,
Тупӑшшӑнах ҫунмастпӑр.
Килӗр кунта, хресценсем,
Пулӑшӑпӑр нушара,
Пӗр-нӗринпе пӗрлешсе 
Туслӑ пулса ӗҫлер," тет.

Йетӗрнери ҫу савӑ^ӗ.

Сӑр шывӗ хӗррин^е, сылтӑм йент;е, ҫу савӑ'уӗ сарӑлса- 
лараЕ

Карт;ӑкпа старик уйра тырӑ выраҫҫӗ, вӗсем те хӑҫан савӑт 
кӑшкӑртаг-ши тесе, кӑнтӑрлахи апат ҫийесси ҫин^ен асӑнса 
илеҫҫӗ. Унзден те пулмарӗ—савӑт у-у-у-у! тесе, вӑрӑмӑн кӑш- 
кӑртса йа'§ӗ. Пӗтӗм уйри халӑх ҫиме лар§ӗ. Вӑхӑт— кӑнтӑрла.

Уйри халӑх ҫирӗ те, канма выртрӗ. Кӑнтӑрла иртсе пӗр 
сехетрен савӑт каллех хӑйӗн сассипе халӑха вӑратат. Пӗтӗм 
таврари уйри ӗҫхалӑхӗ ҫурлисене алла тытрӗ.

Ку савӑт тата пирӗн Раҫҫейӗпе питӗ т;аплӑ вырӑн йышӑ- 
нса тӑраЕ Вӑл ак ҫакӑнтан та питӗ аван иалӑрса тӑраг1'. Нумай 
пулмаср ҫак Иетӗрне ҫу савӑ^ӗн протухсине Халӑх Хуҫа- 
лахӗн Аслӑ Сове^ӗ ҫум ӗнр  комиҫҫи пӑхса тухнӑ. Ҫав комиҫҫи: 
Ку савӑт олиф лайӑх йен^ен пӗтӗм Раҫҫӗйпе пӗрремӗш вырӑн 
йышӑнса тӑрар тесе каланӑ. А н р х  ку савӑт олиф ҫеҫ мар, 
тата икӗ тӗслӗ йапала туса кӑларагГ. Вӗсем— кантӑр ҫӑвӗпе ҫик- 
каттив. Савӑтӑн ку йапалисем те, Раҫҫейри ытти савӑтсемпе 
танлаштарсан, кайра тӑмаҫҫӗ. Ҫу виҫҫӗмеш вырӑн йышӑнса 
тӑраГ. Ҫиккаттивӗ те ҫавах. Ҫавӑнпа та Иетӗрнери ҫу савӑгне 
пирӗн Раҫҫейри ҫу савӑ^ӗсент^ен т;и лайӑххи теме пулаГ.

Ку савӑтра пӗлтӗр§’};ен 6 прес ан^ахтф, пӗлтӗр кӗркунне 
тата икӗ прес хушрӗҫ, халӗ мӗн пурӗ сакӑр прес ӗҫлет.

Прессен^ен ҫу йухса анаГ те, тепӗр ҫӗрте тасалса тухаГ, 
унта пи^кесене тултарса виҫсе тӑраҫҫӗ.
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Савӑта пи^ке таврашӗеем те питӗ нумай кирлӗ. Ҫавӑнпа 
та савӑт пи^ке тӑвакан маҫтерской тытса тӑрат. Унта та 20— 25 
ҫын ҫаплах ӗҫлесе тӑраҫҫӗ.

Еу маҫтерскойпа урам урлах тата питӗ мӑн ҫурт йӑтӑнса 
лара'!'. Ун умӗн^е питӗ вӑрӑм йупасем пур. Вӑл ратио йупи; 
ир-каҫ ҫак клупра ӗҫлекенсем хӑйсен шеф ҫышшсемпе ратио 
итлесе лараҫҫӗ.

Унта тӗрлӗрен хаҫат-шурнал та пур. Хӑш тдухне тата 
савкомӑн кул,тҫексийӗ тӑрӑшнипе ҫпектаккӑл, лартаҫҫӗ.

Ы й т у с е м. Йетӗрнери савӑт 'ҫӑваш респуплӗкӗнце паллӑ вырӑнта 
тӑрат-и? Савӑт пӗтӗи Раҫсейре мӗншӗн ^анлӑ вырӑп йыгаӑнса тӑрат? Ун 
протуксисем аван-и, па^ар и? Савӑтӑн мӗнле кансӗрлӗхсем пур? Вӗсене мӗнле 
сирме пулат? Савӑт ҫумӗн^и ку.т,тҫекси мӗнле ӗҫлет? Таврари ■ҫӑвашсене 
савӑт мӗн парат? г1)ӑваш респуплӗкне савӑт мӗн парат?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Йетӗрнери ҫу савӑ-ҫӗ ҫин^ен ыйтнисене хирӗс 
ответсене кӗскен хӑвӑрах ҫырса хурӑр.

2. Савӑтра 8 нрес ӗҫлет, кашни прес ваади кунне 5*/г тоннӑ вӑрӑ кирлӗ.
Шутласа кӑларӑр: савӑта кунне мӗн ^ухлӗ вӑрӑ кирлӗ.
3. Савӑт ӳссе иырат:

Ҫ и к к а ъ в и в  
В ӑ р ӑ  ҫ а н н ӑ .  0 л и ф  к а л а р н а .  к ӑ л а р н ӑ .

1913 ҫулта . . . 737Ҫт тоннӑ 800 тонна йӑхӑн 40 тонна йахӑн
1925— 26 ҫулта . 820 „ 400 „ 1300

Шутласа кӑларӑр: 1925— 26 ҫулта савӑт мӗн'ҫухлӗ ытларах вӑрӑ ҫапнӑ, 
мӗн 'ҫухлӗ ытларах олиф кӑларнӑ, мӗн ^ухлӗ ытларах ҫиккаттив кӑларнӑ, 
мӗн пур нротуксине мӗн т,ухлӗ ытларах кӑларнӑ.

Ми^уттӗнски хӑма савӑтӗн^е.

Ми.футтӗнски хйма савӑт;ӗ Т)ӑвашвйрмантрес аллин^е тйраг. 
Вйл Шупашкартан Атӑ.л урлӑ каҫсанах, ту йеннелле икӗ ҫух- 
рӑма йахӑн ухсан, вӑрман хӗррин'§е ларат.

  ^Ру-у-у-у-уУ, Шурӑ пӑс кӑларса савӑт ҫухӑрат. 7нкнал
сасси таврари лапамсен^е йанраса, вӑрман урлӑ таҫта витӗрех, 
^арӑнмасӑр уласа кайаФ. Кӑнтӑр апат вӑхӑ^ӗ ҫменӑ, ӗслекен- 
сем улӑшаҫҫӗ.

— Хашт!— хашт!— хашт— хашт!— савӑт еҫлет. Иери тавра 
купаланса выртакан пӗренесене, пӑрӑссене пӗрерӗнех луиас 
айне пӗр йен"§ен лашапа плсе пыраҫҫӗ. Лупас айӗнце икӗ 
ӗҫлекен пӗренене станук ҫине хурса пӗр вӗҫне рамӑ (хӑма 
ҫуракан станук) патне нлсе пыраҫҫӗ. 1епӗр ӗҫлекен ҫын рамӑ 
ҫумӗнте асӑрхасах тӑраФ. Рамӑри пӑ^ӑксем 1,арӑнмасӑр сиксе 
тӑраҫҫӗ. Пӗрене веҫне пӑт^ӑксем ҫывӑхне тӗллеттерсенех хӑма
пулма тытӑнаФ.  ̂ „„ Чх ч х

  гпаш -каш—|аш — рш !.. пӑ§ӑксем сикне майене иӑваҫе
хӑйех куҫса пыраФ. Вара 2 минут хушшин^е 10 меттӑр тӑршшӗ

7 *



йӑвйҫран ҫиг§ӗ-сакӑр хӑма пулса туха!’. Хӑма сург§ӗсем нумай: 
ҫуртҫи ва.ади, урай ва.1)Л|И, хулӑы хӑмасем, тваткал шертӗсем, 
шпалсем, мӗн йышпш кирлӗ— унашкал ҫурат. Рамӑран тепӗр

—  1 0 0  —

йеннелле тавар иулса тухакан йӑвӑҫа каллех виҫӗ ӗҫлекен 
йышӑнса ӑсатса кӑларса йараҫҫӗ. Вара тавар йӑвӑҫ ҫырма хӗр- 
рине йӗрипен купаланат. Ҫапла тавлӑкра 100 куплӑ меттӑр 
тавар пулат.

Пӗр ҫесонра савӑт 9.000 куплӑ меттӑр ытлӑ йӑвӑҫ ӗҫлеТ.
Ы й т у с е м. Ми^уттӗнски савӑт ӑҫта ларат? Вӑл мӗнле тавар кӑларат?

Кунне мӗн Т)ухлӗ тавар кӑлара¥? Ҫесонра мӗн цухлӗ йӑвӑҫ ӗҫлет? Вӑл таврари 
т,ӑвашсене мӗн парат? 1)ӑваш респуплӗкне мӗн параТ? Есир хӑма савӑ^ӗ 
курнӑ-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Ӗдӗк савӑт тавара Атӑл тӑрӑх аната наршӑпа 
йанӑ, кашни куплӑ фут йӑвӑҫшӑн 23 пус тӳленӗ. Кӑҫал икӗ педршӑ туса 
йараҫҫӗ, кашни куплӑ фут йӑвӑҫгаӑн 13 пус тӳлеҫҫӗ. Капши пел,анӑ ҫине
300.000 куплӑ фут (5.000 тонно йахӑн) йӑвӑҫ кӗрет. Шутласа кӑларӑр: Т)ӑваш 
респуплӗкӗ кӑҫал мӗн 'ҫухлӗ укҫа перекетлет?

С а т а р  тунӑ 'Бухне малтан 1000 куплӑ фут йӑвӑҫшӑн мӗн ^ухлӗ пере-
кетленнине пӗлӗр, унтан 300 пиншӗн пӗлӗр.

2. Панӑ сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр. Сӑмаххисем ҫ.аксем: 
Ми^уттӗнски, савӑт, кӑҫалэден, Атӑл, ан^рӑр, пе^анӑ, шпал, савӑл, сутмасВ 
антараЕ сута¥, ҫураТ, ҫывӑх, вазди , 'Былай.

Вбреннӗ нравӗлӑсене астуса илӗр.

Ӗҫ йурри.

(Кантӑк савӑтӗн^е). 
Ак савӑт. Ун ӑшӗ—  

Йӑлт сӗрӗм, вӗри! 
Мӑнтарӑн рапоцин
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г1]ӑтат кам |ӗри.
Шавлаҫҫӗ, кӗрлеҫҫӗ

Тем тӗрлӗ машшин.
Мӗне кунта кпрлӗ 

Йалти кӑраҫҫин!
Ҫап-ҫутӑ, хӗвел пек 

ТӑраГ ирӗлсе,
Шур хӑиӑр пулат тек 

Таса кӗлен^е.
Еҫлет ӗҫӗн тусӗ 

Рапог§г§и тени,
Хӗлхемлӗ хӗрӳллӗ 

Ун— хурӑҫ Т)ӗри.
Ак турӗ ҫеккунтлӑ 

Кӗске вӑхӑтра,
Улт-ҫит;ӗ пассутӑ

Вӗрсе пур вӑйпа.
Вӗрп! т)ӑтма ҫуккӑ 

Тек тарӗ йухат,
Рапо^^и хастарлӑ,

Вӑл уншӑн хыпмаст.
Йара! хӑйне тӑрӑх 

ХаЛ) ӑснӑ шыва,
Кулаймӑн тек шӑрӑх 

Вӑл вӑйлӑ санран.
Каллех вӑл пуҫларӗ 

Хӗрӳллӗ ӗҫе,
Р)ЫЛ,аГ трупкӑ вӗҫӗ 

Ҫап ҫутӑ ҫиҫсе.
Шӑп ултҫӗр рапоэди 

Ӗҫлеҫҫӗ хастар,
Ҫитменлӗх пулсассӑн 

Тӑраҫҫӗ пӗр кар!

Ы й т у с е м .  Кантӑк савӑт ӑшӗшве мӗнле? Мӗншӗн^ хӗру? Кӗлешҫереп 
савӑт-сапана мӗнле тӑваҫҫӗ? Есир кӗленце тунине курнӑ-и?

Ҫер кӑмрӑкӗпе торф.

Ҫӗр кӑмрӑкӗ пнтӗ кирлӗ йапала. Хапрӑк-савӑтсем унсӑ- 
рӑп ӗҫлейми пулаҫҫӗ.

Ҫӗр кӑмрӑкне ҫӗртен рвса кӑлараҫҫӗ. Вӑл ҫӗр айӗн^е хӑш 
!,ухне пӗр меттӑра йахӑн си пулса выртаУ. Ҫӗр кӑмрӑкӗ йӑвӑҫ- 
курӑкранах иулса кайнӑ. Ӗлӗк авал питӗ пысӑк вӑрмансем 
шыв айне нулса йушкӑн илсе кайнипе ҫӗр айнех тӑрса йулнӑ
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Унта сывлӑш ҫуккипе вӗсем ҫӗреймен, хуралса кӑмрйкланса 
кӑна кайнӑ.

Ҫӗр кӑмрӑкӗ темиҫе сурт та пулат. Антратсит текенни 
ҫулӑмсӑрах ҫунат, нумай хӗрӳ парат, хӑмӑр кӑмрӑк ҫулӑм кӑ- 
ларса ҫуна!', ан р х  хӗрӳне сахалтарах парат.

Йӑвӑҫ-курӑксем халӗ те ҫӗр айне пулса йулаҫҫӗ. Шур- 
лӑхра (ла^ака ҫин^е) кашни ҫулах курӑк ӳссе шыв айне пулеа 
пырат. Шывра, сывлӑш ҫук пирки, вӑл ҫерсе петмест, кӑрмӑк- 
ланса хуралса а н р х  кайаТ. Ҫавӑн йышши курӑк тунисен^ен, 
тымарӗсен^ен шурлӑхра пулса пыракан йапалана торф теҫҫӗ.

Торфа типӗтсен, вӑл лайӑхах ҫунат. Хӑш-хӑш савӑтсене, 
хапрӑксене торфпа ӑшӑтса тӑраҫҫӗ, торф ӑшшипе ӗҫлеТтереҫҫӗ.

Совет Респуплӗкӗсент;е торф питӗ нумай. Торф пысӑк 
хула патӗн^е пулсан, ӑна 'ҫавса кӑларса, типӗтсе ӗҫе йараҫҫӗ. 
Торфпа електритсӑ вӑйӗ паракан машшинӗсене (тинамӑсе- 
не) ӗҫлеттереҫҫӗ.

Ы й т у с  е м. Ҫӗр кӑмрӑкне ӑҫтан кӑлараҫҫӗ? Кӑмрӑк сур'§ӗсем мӗшлисем 
пур? Ҫӗр кӑмрӑкӗ мӗне кайат? Кӑмрӑк йепле пулнӑ? Торф непле пулнӑ? 
Торф ӑҫта кайат.

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Статйан ыйтӑвӗсем ҫине класпа панӑ ответсене 
хӑвӑр тӗллӗн ҫырса хурӑр!

2. Панӑ сӑмахсем ҫине пуплевсем ҫырӑр. Сӑмаххисем ҫаксем:
„Пулаҫҫӗ, кӑмрӑкланнӑ, кӑлараҫҫӗ, йышши, ӑшшипе, ӗҫлеттереҫҫӗ, пал-

лашатпӑр, вӗренни, усӑллӑ". ,
Правӗлӑ: Сӑмахра пӗр сасӑ икӗ сасӑ вӑрӑмӑшӗ илтӗнсен, икӗ пӗр пек 

саспалли ҫырмалла.
3. Вӑрҫӑтуҫен ҫулталӑкра кашни ҫын пуҫне акӑ мӗн '§ухлӗ ҫӗр кӑмракӗ 

шутланнӑ:

Шутласа кӑларӑр: Кашни ҫыи пуҫне миҫе килокрам шутланнӑ.
4. ^ӑваш респуплӗкӗн^е торф аҫта нур. Ҫаккӑн ҫин^ен уҫитӗлпе кала- 

ҫӑр, ие кӗнеке ҫин^ен вуласа пӗлӗр.

Ш ахтӑ а^и.

Унӑн ҫиреп аллисем 
Хӗскӗ'§ӗ пек тытаҫҫӗ,
Ҫавра кӑпак куҫӗсем 
Катаранах кураҫҫӗ.

Сӗр айӗнгҫе ӗҫлет вӑл, 
Йалан кӑмрӑк кӑлараФ, 
Ҫӗн йурӑна йурлагГ вӑл, 
Вӑрмана йан йанратаФ.

Раҫҫейре . ........................
Керманире ........................
Анклире  ........................
Пӗрлешӳлӗ Штатсен^е .

208 килокрам 
4 1/* тоннӑ 
43/‘ » 
бҪз „
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Унӑн сасси Ҫӗпӗртен 
Тӗнт̂ е вӗҫне илтӗнет,
Хура кӑмрӑка ҫӗртен 
Вӑйлӑ касса уйӑрат.

Ы й т у с е м .  Ш ахтӑ атуи йепле ӗҫлет? Унӑ-н кӑмӑлӗ йенле? Иепле унӑн 
«асси тӗн^е вӗҫне илтӗнет?

Нехтӑ.

Нехтӑ—ҫуннӑ '§ухне хӗрӳ питӗ нумай паракан йапала. 
Ҫавӑнпа ҫунтарса ӑшӑ паракан йапаласен^ен т̂ и хакли нехтӑ, ӑна 
ҫӗр кӑмракӗнт;ен икӗ хут мала шутлаҫҫӗ.

Г.~" '• - ..... - ■' ■--■’>• •'■•’ ... .
| * >  ' V. ;•' -.’■; . , ' . V" ■ . . 1

Ӑна кӑлармашкӑн ҫӗре питӗ пысӑк пӑрасемпе ҫӗршер 
меттӑра йахӑн шӑтараҫҫӗ. Вара ҫав шӑтӑкран насуссемпе нехта 
ӗмтерсе кӑлараҫҫӗ. Хӑш ^ухне ҫӗре шӑтарнӑ тухне шӑтӑкран 
нехтӑ пӗрӗхсе тухма тытӑнат. Ҫав пӗрӗхсе тухнине ф о н т т а н  
теҫҫӗ. Фонттанпа хӑш цухне кунне темиҫе пин тоннӑ нӗхтӑ 
тухагГ.

Нехтӑран ытти йапаласем те тӑваҫҫӗ.Пуринценытла, нех- 
тӑран краҫҫын, тата пенҫин кӑлараҫҫӗ, нехтӑран пулакан йапа- 
ласен^ен пенҫина питӗ хакла хураҫҫӗ, мӗншӗн тесен пенҫин 
ҫӳлтен вӗҫсе сӳрекен йероплансене, тата автомопилсене кирлӗ, 
вӗсем пенҫинсӑр вӗҫме, сӳреме пултараймаҫҫӗ. Нехтӑран тата 
машшин ураписене сӗрмелли ҫу кӑлараҫҫӗ.

Совет Сойусӗнг§е нехтӗПаккупатӗн^е питӗ нумай кӑлараҫҫӗ. 
1>ӑрҫӑ пуҫланиг5|ен  1914-мӗш ҫулта унта 8 мӗлйун тоннӑ нехтӑ 
кӑларнӑ.



—  104  —

Ытти еӗрте те нехтй вырӑнӗсем пур, ан^ах ытти ҫерте 
халӗ нумайах тупаймаҫҫӗ.

Йут патшалахсен^е, пурин^ен ытла, Амерӗкри Штатсенце 
нехтӑ питӗ нумай тупаҫҫӗ,унта вӑрҫӑ пуҫланш^ен 1913 ҫулта 
36 мӗлйун тоннӑ нехтӑ кӑларнӑ.

Ӗлӗк нехтӑна тасах кӑларайман. Хал, ^аплӑ машшинсем 
лартнипе лайӑх тасатса кӑларса ҫӗр айӗн^и трупасем тӑрӑх 
тӳрех порта (тинӗс ҫ и н р  пристӑн, ҫине) йухтараҫҫӗ.

Ы й т у с е м. Нехта йепле кӑлараҫҫӗ? Нехтӑран мӗн тӑваҫҫӗ? Нехтӑ. 
мӗне кирлӗ? Нехта ӑҫта йараҫҫӗ?

Ӗ  ҫ л е м е п а н и. Пирӗа Сойусра нехтӑ кӑларасси ӑнса пыраТ:
1923— 24 ҫулта . . 4.901 пин тоннӑ кӑларнӑ.
1924— 25 „ . . 5.388 „
1925— 26 „ . .  6.185 „
1926— 27 „ . . 6.723 „

Ҫак кӑтартнӑ тоннӑсене пӑта куҫарӑр. (Тоннӑра— 61 пӑт).
Ҫак сатат^а тунӑ 'вухне тоннӑ шутне малтан 10 ҫине ӳстерӗр, тухнӑ 

■ҫыслана 6 ҫине ӳстерӗр; мӗн 'ҫухлӗ пулни ҫумне кайран тоннӑ шутне нӗрре- 
хушса ӳстерӗр, вара пӑт шу^ӗ пулат.

1913 султа нехтӑ 9 мӗлйун тоннӑ кӑлӑрнӑ, 1927 ҫулта— 11 мӗлйун 
тоннӑ. 1927 ҫулта мӗн зухлӗ ытларах кӑларнине шутласа кӑларӑр.

Пирӗн промышлӗнӑҫ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑы пирӗн нромышлӗнӑҫ (хапрӑксемпе савӑтсем) 
пӗтӗмпех пӗтсе ларнӑ. Халӗ йерипен промышлӗнӑҫ вӑйлӑлан- 
нӑҫӗмӗн вӑйланса пыраТ. 1 9 2 7  ҫулта промышлӗнӑҫ вӑрҫӑ^енхи 
т;улах йапаласем тума пуҫланӑ. Хӑш тӗлтен иртсе те кайнӑ. 
Ҫӗр ӗҫне тумалли машшинсене тӑвас йен^ен 42°/о иртнӗ. Елек- 
тритсӑ вӑйӗпе усӑ курас йен^ен промышлӗнӑҫ икӗ хут ытларах 
вӑйланнӑ.

Ҫӗр кӑмрӑкӗпе нехтӑ тупас йен^ен те промышлӗнӑҫ 1913 
ҫулхин!;ен иртсе кайнӑ.

Тимӗр, тата ытти метталсем шӑратса кӑларас тӗлӗшӗнг];енг 
промышлӗнӑҫ 1913 ҫултине ҫитеймен-ха. ^укуна, 1913 ҫулхипе- 
танлаштарса пӑхсан, 71% ан р х  (1927 ҫул) шӑратса кӑларнӑ.

Хурӑҫ 82% ант,ах шӑратнӑ (вӑрҫӑт;т,енхине ҫитес пулсан 
100°/о пулмалла).

Метталсем тупмалли промышлӗнӑҫ пире питӗ кирлӗ. 
Меттал промышлӗнӑҫӗ наг§ар пулсан, нире йут иатшалӑхри 
капиталиссем пусмӑрлама пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа пирӗн правит- 
ӗлствӑ меттал проМышлӗнӑҫне малалла йама 'гӑрӑшат.

Ы й т у с е м .  Вӑрҫй хыҫҫӑн иирӗн промышлӗнӑҫ мӗнле пулнӑ? Хал, 
м(-нле промышленнӑҫ ӗлӗкхин^ен иртсе кайнӑ, мӗнли_ ӗлӗкхине ситеймен?

Ӗ ҫ л е м е  и а н и .  1. СтаМан ыйтӑвӗсем ҫине класпа панӑ ответсене- 
хавӑр тӗллӗн ҫырса хурӑр.

2. Ҫӗнӗ правӗлӑ тӑрӑх пӗтӗм класпа сӑмахсем шухӑшласа тупӑр та, ҫав. 
сӑмахсем ҫияе пуплевсем ҫырӑр.
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Ҫӗр айӗн^е.

Коппи патне пырсан, варланасран пире плаиг§ тӑхӑнтар- 
'§ӗс. Йешт;ӗк ҫине тӑтӑмӑр та, анса кайрӑмӑр ҫӗр айне. Труках 
тӗттӗмленсе кит;емлӗ пулса кайрӗ. Йарӑнса аннипе кӑшт пуҫ- 
та ҫавӑрӑнса кайрӗ, нӳрлӗ сулхӑн ҫапнин^ен ҫурӑм сӗрлетсе- 
кайрӗ. Ҫавӑнтах „рапотэдисем мӗнле ӗҫлеҫҫӗ-ши кунта“ текен ' 
шухӑш пуҫа кӗт;ӗ.

г§ӑнах та йепле ӗҫлеҫҫӗ-ши вӗсем унта?
Каллерейсем сарлака мар, ҫӳлӗ те мар (3 меттӑр пулаг 

пулӗ), вӑрӑм тӑсӑлса выртаҫҫӗ. Електритсӑ лампписем ҫителӗклӗ 
ҫутатаймаҫҫӗ, хӑш тӗлте урайӗн^е йӗпе, пылуҫӑк. Вӑрӑм калле- 
рейрен айккинелле, ик йеннелле те рапоэдисем ҫӗрелле т;авса 
кӗрсе кайаҫҫӗ. Пур ҫӗрте те |ула таплаттарни илтӗнет. Ҫӗре 
'§авса кӗме пит йӑвӑр пулмалла: ӗҫлекене тӑма вырӑн тӑвӑр, 
тӑвӑр пирки ^ас-рсах рапо^и пӗшкӗнсе, хӑш |ухне ҫурӑм 
ҫине те выртса кирккӑпа перет; ун пек ^ухне кӑмрӑк ишӗ.гсе 
анса амантма та пултараЕ

Каллерей тӑрӑх рел,сӑсем хунӑ, ҫав рел,сӑсем тӑрӑх кӑм- 
рӑка пӗ^ӗк вакунсем ҫине тийесе кӑларакан йеиг§ӗк патне 
кустараҫҫӗ.

Електритсӑ ламппине хирӗҫ пӑхрӑм та, сывлӑшра вӗтӗ 
тусан хура-кӑваккӑн курӑнса кайрӗ. Ку кӑмрӑк тусанӗ, рапог;- 
'§исем ҫак тусана сывласа хайсен сывлӑхне пӗтереҫҫӗ.



Тӗттӗм, пӑ^ӑ ҫӗрте нумай тӑрас килмесӗр, епир, пӑртак 
нӑхса ҫӳресен, йеш§ӗк ҫине тӑрса шахтӑран тухрӑмӑр. Ҫутта, 
уҫӑ сывлӑша, ирӗке тухсан, ҫан-ҫурӑм киленсе, ^унӑм хӗпӗр- 
тесе кайрӗ.

Ы й т у с е м .  Ҫӗр айне аннӑ цух мӗнле туйӑнагг? Ҫӗр айӗн^е ӗҫлеме 
мӗншӗн йӑвӑр? Шахтӑра ӗҫлени сывлӑхшӑн мӗншӗн сийенлӗ.

Тӑхлан ат)и.
Еҫрен килен, выртса ҫывран,
Ирпе каллех ӗҫе кайан.
А.лла тытан верстаткӑ, 
у мра йалан сан кассӑ.

Вӗлт-вӗлт сикен пӳрнесем 
Дуҫтараҫҫӗ сӑмахсем.
Шӑкӑлт-шӑкӑлт саспаллисем 
Ҫыхӑнаҫҫӗ хаҫатра.

Ҫӗршер-пиншер ^ӑваш йалне 
„^ӑваш Хрес^ен" саланат.
^ӑваш а^н— вӑл напорш^ӗк.
Пухат ӑна йаланах.

Ир пуҫласа шӑп каҫт^енех 
^ӑвашшӗн вӑл тӑрӑшат,
Хӑй сывлӑхне хӗрхенмесӗр 
Тӑхлан сывлӑшпе сывла!’.

Иртет унӑн ҫамрӑк ӗмӗр 
Саспаллисем пуҫтарсах,
Тӑрӑшат1 вӑл ^ӑвашсемшӗн 
Йунлӑ сур^ӑкне сурсах.

Ы й т у с е м. Тӑхлан а-§и мӗн туса ӗмӗрне ирттерет? Камшӑн вӑл тӑрӑ- 
знат? Н апор^ӗк ӗҫӗ мӗнрен сийенлӗ?

Пирӗн Сойусра рапотд^исен хутне нам кӗрет.
(Профсойуссем ҫин^ен).

Савӑтсен^е, хапрӑксен §е ӗҫлеме йӑвӑр, сывлӑхшӑн та аван 
мар. Ытлашши пит йалтӑртатакан ҫутӑпа вӗри, кӗрлени те шав- 
лани, тусанлӑ сывлӑш сывлӑха пӑсаҫҫӗ. Рапо'§§и тавра урапасем, 
'§ӗнсем, па^ӑкӑсем ҫаврӑнаҫҫӗ. Вӗсем ӑна ҫаклатса амантма та 
лултараҫҫӗ.

Ҫавӑн пек сийен условисем рапоцине ӳсме те, вӑйлӑланма 
та 1)ӑрмантараҫҫӗ.

Ҫара илнӗ ҫӗрте хресҫенсен^ен, вӑтам шутпа, 100 ҫынтан 
02 ҫынна ан^ах илеҫҫӗ пулсан, хапрӑкри рапо^исен^ен 
15 а н р х  илеҫҫӗ.
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Ку ӗнтӗ сывлйх тӗлӗшӗн§ен рапоцисем нат;артараххине 
кӑтартат.

Рапо'§'§исене сыхлас ӗҫе профсойуссем туса тӑраҫҫӗ. Вӗсем 
рапо^тисен сьтвлӑхне сыхласшӑн пит тӑрӑшаҫҫӗ: амантасран, 
машшинсем патне ҫеткӑ, йе калпак лартма хушаҫҫӗ, сывлӑша 
тасатмалли венти.т,атси тума, таса тытма хушаҫҫӗ. 1)ирлӗ рапот;- 
'рсене санатторине, курорта, канмалли ҫурта йама тӑрӑшаҫҫӗ. 
Ҫапла профсойуссем урлӑ темиҫе ҫӗр пин рапорисем ырӑ 
кураҫҫӗ.

Профсойуссем тата рапорисене хваттер тупас тӗлӗшӗнрн  
те нумай пулӑшаҫҫӗ. Ку ӗнтӗ пысӑк хуласенр ытла та пит 
паха, мӗншӗн тесен хваттер тӗлӗшӗн|ен пысӑк хуласем антӑх- 
сах ҫитнӗ.

Ҫапла ӗнтӗ профсойуссем рапорисен пурнӑҫне аванлатсах 
пыраҫҫӗ.

Ы й т у о е м. Рапотрргеен пурнӑҫӗшҫе ыӗнле кӑлтӑксем пулма пултараҫҫб? 
Гапсрпсен интересӗсене кам сыхлат'? Профсойуссем рапотувисемшӗя мӗн тӑвасҫӗ? 
Сирӗн йалта профсойусра тӑракансем нумай-и?

Ӗ ҫ л е м е  пани.  1. Панӑ сӑмахсем ҫине нуплевсем шухӑшласа сырӑр» 
Сӑмаххисем ҫаксем: куҫсем, йӑвӑҫсем, лаҫсем, кӗтӳҫсем, каҫсем, т;ӑвашсем, 
пилешсем, канасшӑн, килесшӗн, пурӑнасшӑн, хурӑнташсем.

П р а в ӗ л ӑ :  „С“ сасӑ „ҫ“ сасӑпа йунашар пулсан, „ҫ“ сасӑ пек илтӗ- 
нет; „ш“ сасӑпа йунашар пулсан, „щ“ сасӑ пек илтӗнет, ҫырасса „С“ сас- 
палли ҫырмалла".

Нетӳҫсем те сойусра.

Кайрӑм епӗ пӗрре вулӑса тарҫӑсен пухуне ирттерме.
Манпа йунашар пӗр а§а пырат.

— Хӑш йал ҫынни пулан-ха есӗ? тесе ыйтатӑп унтан.
— Урмейелсем; Хурамал вулӑсӗн^е кӗтӳ кӗтсе пурӑнатӑп 

епӗ, терӗ вӑл, ҫурӑм ҫинт;и кутамккинӗ тӳрлетсе.
—  Апла иккен, терӗм. Пӑртак утса пырсан, каллех ыйта- 

тӑп унтан:
— Мӗнле-ха унта сирӗн пурӑнӑҫсем—апат тӗлӗшӗнтҫен 

хӗсӗк мар-и, пусмӑрламаҫҫӗ-и?
Ҫак сӑмахсене хирӗҫ вӑл ман ҫине пӑхрӗ те, ■ҫейен кӑна 

кулса илсе: Шту—ты, ес мӗнле ҫын, тесе шухӑшларӗ пулмалла, 
Ҫӗнӗ йӗркене пӗлместӗн.

—  Епӗ— терӗ вӑл,—ӗлӗк патша вӑхӑтӗн^е кӗтӳ атршҫе 
4 ҫул ҫӳренӗ. Хырӑма тӑрантсан ҫнтет тенӗ. Урӑх нимӗн те
лулман. Сана унта улталанӑ, ҫын шутне кӳртмесӗр тӑнӑ... Тху!..

—  Халӗ те ҫавах пулӗ вӑл?
—  Ей ами, ха̂ т, унпек пулмӗ?! Хал, манӑн 'ренски книшкӑ

пур... Вулӑсра хамӑрӑн притҫитатлӗ пур. Вӑл та кун^ен кӗтӳ 
ат,и нулнӑ. (Те Епеҫре кӗте^рӗ ҫав, те Кӗлӗм-кассинт,е— ман-
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тӑм ҫавна). Пӗлтӗр ӑна Шупашкара вӗренме |ӗн |ӗҫ . Унтан 
вӗренсе кнлсен, пнрӗн притҫитатлӗ нул^ӗ. Таккуй маттур ат;а 
— калама ҫук... Уйӑхра пӗрре пире пуҫтарса пуху тӑва!1. Пире 
мӗнле пурӑнассине вӗрентет, Ленин ҫинг§ен каласа параН..

Унтан темскере астуса илсе кулса йӑҫӗ:
—  Пӗлтӗр йал мана мӑшкӑла |у т  кӑлара^е. Токӑвӑр 

ҫырнӑ тӑрӑх тырра памас!’ те, памаст. Ыйтатӑп, ыйтатӑп— па- 
маҫҫӗ. Мӗн тӑвас? Кайрӑм вулӑса, хамӑрӑн притҫитатлӗ патне. 
Ҫапла-ҫапла терӗм, ӗҫлесе тупнӑ тырра парасшӑн мар. Йурат, 
терӗ притҫитатлӗ, ыран пь-рӑгг йала. Хайхи притҫитатлӗ пырса 
кайсан, нумай та тӑмарӗҫ— пурте хӑйсемех манӑн хваттере 
тырра илсе килсе па^ӗҫ. Ҫапла ҫ-ав хал>— ӗлӗкхи мар... йулаш- 
кин^ен, алӑ тытрӗ тӗ, ыраш пусси витӗр, сукмакпа хӑйӗн 
йалӗ йеннелле кӗрсе кайрӗ.

Ы й т у с е м. Ӗлӗк кӗтӳҫсем мӗнле пурӑннӑ? Хал> мӗнле пурӑнаҫҫӑ? Мӗне 
пула вӗсем ха.т> лайӑхрах пурнаҫҫӗ? Сирӗн йалта мӗнле сойуссем пур? Вӗсем 
хӑйсен т)ленӗсен пурнӑҫне аванлатасшӑн мӗн тӑваҫҫӗ?

Ӗ ҫ л е м е  па ни .  Иирӗн Сойусра профсойуссен ренӗсем иит ӳсеҫҫӗ. 
Вӑл ҫак таплитсӑран куранат:

1910 ҫ. 1917 ҫ. 1920 ҫ. 1925 ҫ. 1926 ҫ.
35.000 р е н .  693.000 ■р. 5 .222.000 т>. 6 .950.000 8.768.000 ■§.

Шутласа кӑларӑр: 1917 ҫултанпа профсойус 'ренӗсем миҫе ҫын
хутшӑннӑ .̂

1)ӑваш респуплӗкен^е фосфорит савӑ^ӗ уҫмала.

Пӗлтӗр г|)ӑваш респуплӗкӗнг§е фосфорит йатлӑ ^ул тупрӗҫ. 
Ҫав г5улӑн ҫӑнӑхне кектар ҫнне 480 — 640 килокр. сапеа 
тухсан, кектартан 2 тонна йахӑн тырӑ пулаФ.

г1)улӗ пӑртак хурарах, типсен кӑвакрах сӑнлӑ. Ҫапса ватсан, 
ун ӑшӗнце авалхи тпнӗсре пурӑннӑ хурт-кӑпшанкӑ пек ^ӗрӗ 
йапала йулашкисем тупӑнаҫҫӗ. г|)улӗ ҫӗр айӗнг§е пӗр меттӑр- 
тан 10 — 12 меттӑра ҫитицен тарӑнта выртаФ. Апла ӗнтӗ ӑна 
кӑларма йӑвӑрах мар.

Прарпа Ишек сӑртӗн^е, унӑн таврашӗнг1;е ҫак г1;ула 328 
400 пин тоннӑ теҫҫӗ. Улатӑр уйесӗнг§е 11ра|кав йӗннелле 
650— теҫҫӗ. Вӑрнар стантси йеынелле Уравӑш, Кушлавӑш, 
Упа-Касси, Авруй таврашӗн^е 300— 1600 пин тонпӑ пул- 
иалла теҫҫӗ.

Ку пит паха йапала. Вӑл г1>ухӑн г|ӑваш пурнӑҫне г§ылайах 
хӑпартмалла. Ҫавӑнпа пирӗн ҫак савӑтсене васкасах тумалла.

2. ^йваш респуплӗкӗнт>е мӗн 'вухлӗ фосфорит пуррине -вухласа пӑхӑр.
Ый т у с е м .  Фосфорит мӗне кирлӗ йапала? Унйн ҫӑнӑхне сапни ■ҫӑващ 

пурнӑҫне малалла йама пултарат-и? Сирӗн йал таврашӗнце фосфорит пур-и? 
Иулсан, унӑн ҫӑнӑхне ҫӗре сапаламаҫҫӗ-и?

Ӗ ҫ л е м е  паии.  1. Ҫак карттӑ тӑрӑх фосфорит ӑҫта-ӑҫта пуррине, 
ӑҫта нумайтараххнне пӑхса пӗлӗр.
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Хут хапрӑкӗ тумалла.

г§ӑваш респуплӗкще хут хӑпрӑкӗ тума майсем пур. Кунта 
хут тума.тли сырйо ҫителӗклӗ. Кипки-ҫӗтӗкӗ |ӑвашӑн ытти 
халӑхсеннин'§ен ^ыйлах иккен. г1)ӑваш хушшинуе тухнӑ 
кипке-ҫӗтӗкрен Ленинкратри хапрӑксеще лайӑх хут тӑваҫҫӗ.

г|]ӑваш хушшиняе хут тумалли лайӑх вӑрмансем те пур: 
Лӑрӑш, хырӑ, ӑвӑс. Таса шывсем те пур. Т)укун ҫулӗ те ҫы- 
вӑхра.

Ҫапла ӗнтӗ хамӑр ҫӗрти пурлӑхран хапрӑкра тавар туса 
ытларах усӑ курмалла.

ЪГ й т у с е м. г1)ӑвап1 хушпшн^е хут хапрӑкӗ тума май пур-и? г§ӑваш рес- 
пуплӗкӗпце хут хапрӑкӗ пулсан, мӗнрен хут тума пулаГ?
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Електритсӑ.

Електритса вӑйӗпе хале темле ӗҫ те тӑваҫҫӗ. Електритсӑпа 
машшинсене ӗҫлеттереҫҫӗ, вакунсене ҫӳреттереҫҫӗ.

Електритсӑ тата хаклӑ метталсем тупнӑ ҫӗрте пулӑша!’. 
Таса мар пӑхӑра електритсӑпа тасатаҫҫӗ, Пӑхӑр тӑпринг̂ен 
електритсӑпа пӑхӑр кӑларса шӑратса илеҫҫӗ. Електритсӑпа, 
пурин^ен ытла, ал,умин текен метталл шӑратса илеҫҫӗ, Ал,у- 
мин тӗрлӗ йапаласем, тата вӗҫекен аппаратсем тунӑ ҫӗре 
кайаЕ

Хуласен^е пурӑнакансем краҫҫын ҫутмаҫҫӗ, електритсӑ 
лампписен ҫуттипе усӑ кураҫҫӗ. Краҫҫын ҫунса сывлӑша пӑсат, 
електритсӑ ламппи сывлӑша пӑсмасг, тата електритсӑ ҫуттн 
йӳыерехв те ӳкет, ҫавӑнпа ӑна йуратарах параҫҫӗ.

Амерӗкре, Шветсире електритсӑ йӳнерех ларат, ҫавӑнпа 
унта хӑш-хӑш хуласен^е йашка-ҫӑкара та електрнтсӑ вӑйӗпех 
пӗҫереҫҫӗ, пӳрт-ҫурта електритсӑпа ашӑтаҫҫӗ.

Електритсӑ правулкка тӑрӑх ҫӳрет, вӑл пӗр ҫеккунтра 
300 пин километтӑр кайат. Електритсӑ вӑйӗпе телекрам ҫапта- 
раҫҫӗ. Телефон та електритсӑ вӑйӗпех ӗҫлет. Куита епир ха- 
мӑр йулташпа, вӑл темӗн ^ухлӗ айакра пулсан та, хире хирӗҫ 
тӑрса калаҫнӑ пекех калаҫатпӑр.

Електритсӑ ҫын сывлӑхне тӳрлетнӗ ҫӗрте те питӗ нумай 
усӑ парат. Електритсӑ сывлӑп1ра та пур, сывлӑшра вӑл асла- 
тилӗ ҫумӑр ^ухне ытларах пулат. Аслати авӑтни те, ҫиҫӗм 
ҫиҫни те електритсӑранах.

Електритсӑ усӑ нумай панине кура, Совет правиттӗлстви 
пӗтӗм Сойсра електритсӑ стантсисем лартса тултарса, пур 
ҫӗрте те електритсӑ вӑпӗпе усӑ курмалла тӑвасшӑн. Ҫак ӗҫе 
е л е т р и ф и к а т с и  теҫҫӗ.

Ы й т у с е м: Електритса ӑҫта, мӗн тума кирлӗ? Сывлӑшри електритса 
еиир куратпЯр-и, илтетпӗр-и? Ҫывлӑшри електритса сирӗн мӗн тесе шутлаҫ- 
ҫӗ? Електритсӑ вӑйне есир сиссе курнӑ-и? Совет влаҫӗ електритсӑ йен^ен 
халӑха мӗн нарасшӑн тӑрӑшаг1'?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр. Пӗри 
туска ҫин^е ҫыртӑр. Сӑмаххисем ҫаксем: Виҫшер, ҫпмӗҫшӗн, хӗскӗҫшӗн, пӑ- 
рӑҫшӑн“. Малта кӑтартнӑ правӗлӑ ҫине те шухӑшласа ҫырӑр.

К р а ҫ ҫ ы н п а  ҫ у т а т н и ҫ у л т а л а к а  м ӗ н ^ у л т ӑ р а т .

1. Краҫҫын  10 т. 80 п.
2. Ламппӑ труписем (3 кашни 30 п.) . . . —  90 „
3. 3 па^кӑ ш ӑ р п ӑ к   —  30 „
4. Х ӑ й у .......................'г • ....................................  —  35 „
5. Л а м п п и ................................................................ —  50 „
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Е л е к т р и т с ӑ п а  ҫ у т а т н и  ҫ у л т а л ӑ к а  мӗ к  ^ у л  т ӑ р а т ;

1. 2 л а м п п и ............................................................  1 т. 50 и.
2. Правулкка к а р а с с и ........................................ 1 „ —
3. Електритса в ӑ й ӗ .............................................  6 „ 95 „

Шутласа кӑларӑр: електритсӑпа ҫутанни мӗн туул йӳяерех ларат.

Електрификатси ҫин^ен.

Електрификатси тесе промышлӗнйҫа електритсй вӑйӗпе 
ӗҫлеттерме тытӑннине калаҫҫӗ. Халӗ хапрӑксем, савӑтсем ҫӗр 
кӑмрӑкпа нехтӑ ҫунтарса ӗҫлеҫҫӗ.

Електрификатси халӑха питӗ нумай усӑ пама пултараТ. 
Електритсӑ тумашкӑн пысӑк шывсене пӗвесе вӗсен шывӗпе

К А Р Т Я  
ЗЛЕКТРИФИКЯЦИИ

СССР
Маси/таӑ

УСЛОВНЫЕ 0Б03НЯ ЧЕНИЯ :
©  _ ыйнеченные лламом ГО Э Л Р О ,

© ....  „ выстроенныеястронхцмеся,

© ... „ щ чанечемныр" сооруж. еб м ** 5 л е г,
« ..................... „ .  ГО С П ЛЯНО М СССР

вдолсдненне псгднцГОЭЛРО,
© -----

сущесте ма лолоэнрч.тмраЛоммыя 
© ......   „ мамечемкыРмсоорумеымювалмгиЗл.
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тинамӑ машшина ҫавйрттараҫҫӗ. Совет влаҫӗ пуҫланнаранпа 
шыв вӑйӗпе електритсӑ тӑвакан стантсӑсем §ылай тунӑ, вӗсен- 
§ен ^и пысӑкки Волховстрой. Кавкасра та шывпа ӗҫлекен 
пптӗ пысӑк електритсӑ стантси пур. Халӗ тата Тнепр шывӗ 
ҫии§е питӗ пысӑк електритсӑ стантси тӑваҫҫӗ. III ыв Вӑйӗпе 
ӗҫлекен стантсӑра пулакан електритсӑ питӗ йӳне ларат.

Хӑш стантсӑсем електритҫа торф ҫуннӑ §ухнехи вӑйпа 
тупаҫҫӗ. Кун йышши стантсисем—Мускав патӗн§е К а ш -  
ш и р к к ӑ п а  Ш а т т у р к к ӑ .  Кунта торф ҫунтарса тинамӑна 
ӗҫлеттереҫҫӗ, тинамӑ електритсӑ туса ӑна правулкка тӑрӑх 
таҫта ҫити§§енех илсе кайа!. Правулкка тӑрӑх килнӗ електрит- 
сӑпа вара ытти ҫӗрте темле ӗҫ те тума пула'Г. Ҫапла туни 
нумай йӳне лараГ.

11ӑваш респуплӗкӗ вал,ли електритсӑ стантси Сӗве ху- 
лин§е пулмалла. Вӑл торфпа ӗҫлемеллескер пулаГ. Сӗверен 
електрптсӑ пӗтӗм §ӑваш йалӗсене сарӑлмалла. 4}ӑваша тырӑ 
вырса, ҫапса, авӑртса памалла, хӗлле §ӑваш пӳртне ҫутатса 
тӑмалла.

Ый т у с е м .  Совет вдаҫӗ мӗншӗн пур ҫӗрте те електрификатси тӑвас- 
шӑн? Т)ӑплӑ стантсӑсем ӑҫта-ӑҫта пур? Сирӗн йалта, йе сирӗн таврара елек- 
тритсӑ стантси тума май ҫук-и? Електрнтсӑ вӑйӗ шыв ҫивэде мӗншӗн йӳнерех 
дӑрат-Ҫ

Ӗ ҫ л е м е п а н и. Електритсӑ стантсисем ■ҫӑваш хушшин^и пысӑк шыв- 
сем ҫинт,е, Ҫавал ҫинт,е, Кӗтне ҫин^е, тума пулагГ-и? Ҫакӑн ҫиаден уритӗлпе 
пӗрле пӗтӗм класпа шухӑшласа пӑхӑр.

Волхӑв шывӗ ҫин^и електритсӑ стантеи (Волховстрой).

Новкорот кӗпӗрнин§е И.рмен кӳлӗрен Волхов шывӗ йухса 
тухаГ. Вӑл 225 километтӑр тӑрӑшне йухса пырса Латошскойе 
текен кӳлле йухса кӗрет. Латош кӳ-лли И^мен кӳллин§ен 
нумай анаталла тӑнипе Волхов шывӗ вӑйлӑ йухаГ. Латош 
кӳлли ҫывӑхнелле вара шывӗн §уллӑ тӗпӗ картлӑ, нусма пек 
аннипе гаывӗ пит вӑйлӑ сиксе кӗрлесе анаГ. Унта ҫав йухӑм 
шыв вӑйӗпе ӗҫлекен пит пысӑк електритсӑ стантси туса лартнӑ, 
Волхов ҫырми урлӑ 210 меттӑр сарлакӑшӗ (100 хӑлаҫа йахӑн)- 
17 меттӑр ҫуллӗшӗ (8 хӑлаҫ §ухлӗ) пӗве пӗвенӗ. Нӗвине ти- 
мӗр хӳме хӳсе антарнӑ (бетон). Хӳми хулӑнӑшӗ тӗпнелле 
17 меттӑр (певен ҫӳллӗшӗ). Пӗви умне сакӑр урапа, турпине 
текенскерсене лартнӑ. Пӗве урлӑ шыв вӑйлӑн ҫаптарса аннипе 
ураписем ҫавӑрӑнаҫҫӗ. Ураписем тинамӑ машшинсене ҫавӑрса 
елекритсӑ хӑватне (токне) кӑлараҫҫӗ. Ҫав електритсӑ токӗ 
правулккасем тӑрӑх Ленинкрат хулине пыраГ. Унтан Ленин- 
нрата 115 киломертӑр ытла.

Волхов стантсин вӑйӗ 80 пин лаша вӑйне ҫитет теҫҫӗ. 
Иӗр лаша вӑйӗлӗх машшинпа 35— 40 електритсӑ ламппи ҫунма



пултара1р, кашни ламппи 16 ҫурта ҫутине тӑрат. Волховстрой 
хӑват ӗ̂, хисеплесе кйларнӑ тӑрӑх, 3 мӗлйун ламппӑ ҫунтарма 
пултарат. Ҫапла ӗнтӗ ҫав Волховетрой хӑва^ӗпе Денинкратри 
пур хапрӑк-савӑтсем ӗҫлеҫҫӗ, трамвайсем ҫӳреҫҫӗ, урамсене те, 
ҫуртсене те ҫутатаҫҫӗ.
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80 пин лаша вӑйне паровой машшинсемпе ӗҫе йарас 
тесен, сехете 5 вакун ҫӗр кӑмрӑкӗ ҫунтарса йамалла, ҫавна 
хаЛ) Волхов шывӗ парса тӑрат.

Ҫак електритсӑ стантсине темиҫе пин ҫын виҫӗ ҫула 
йахӑн ӗҫленӗ.

Ы й т у с е м. Стантсине мӗншӗн Волхов шывӗ ҫин^е лартнӑ? Волхов 
стантси мӗн вухлӗ хӑват парат? Ҫав хӑватпа кам усӑ курат?

1799-8



IV. СОВ ЕТ ВЛАҪӖ.

Совет сакнунӗсем.
Патшалах пурнӑҫне йӗркене кӳртсе малалла йама Совет 

влаҫӗ саккунсем кӑларнӑ.
Ку саккунсем патша саккунӗеем пек мар. Патша сакку- 

нӗсем улпутсемпе капиталиссен аллин^е пулса хрес^енсемпе 
рапотуцисене хӗснӗ, Сҫвет саккунӗсем ӗҫхалӑх интересне сых- 
лама тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫӗр саккунӗ каланӑ тӑрӑх, ха.т, Сойусрн ҫӗр 
пӗтӗмпе патшалӑх аллин|ӗ; ӑна сутма та, илме те йурамае!'. 
Унпа хӑй ӗҫлесе пурнакан ӗҫҫынни ан^ах усӑ курма пулта- 
ра4. Ҫӗр саккунӗ йалхуҫалӑхне ҫӗклесшӗн, ^уханпа вӑтам 
хрест,ене кулаксен^ен хӑтарасшӑн тӑрӑшат.

Совет саккунӗсем хӗрарӑма та ирӗк паг§ӗҫ. Елӗк хӗрарӑм 
арҫынпа пӗр пилетпе (пастпӑрта) ҫырӑнса, унӑн т;ури пулса 
пурӑннӑ. Упӑшки ӑна хӗнесе асаплантарса пурӑнсан та, вӑл 
ӑна пӑрахса кайма пултарайман. Хал, хӗрарӑм пурлӑх тӗлӗ- 
шӗн'§ен те, ытти тӗлӗшрен те арҫынпа танах. Ха^хи еаккунсем 
тата ат;апг§асене те хытӑ сыхлаҫҫӗ.

Еҫ ҫин§ен кӑларнӑ саккунсем ӗҫре рапот^исемпе патрак- 
ҫен интересӗсене пит сыхлаҫҫӗ. Ҫав саккунсене хисеплесе 
туса пыман ҫынсене сута параҫҫӗ.

Совет саккунӗсем советсен^е, копператсисенг§е, ытти у^реш- 
тенисен^е те тӗл пулакан хусаллӑхсене, кӑлтӑксене пӗтересшен 
пит тӑрӑшаҫҫӗ. Ан'§ах ку ӗҫ пиртен хамӑртан та нумай килет. 
Ҫавӑн пек усаллӑхсене пӗтерес тесен, пирӗн вӗсем ҫин^ен 
кирлӗ ҫӗрте кӑтартас та пулат, саккунсене ытларах пӗлсе вӗ- 
сене хисепленипе хисеплеменнине асӑрхасах пырас пулаЕ 
Вара саккун тӑрӑх ӗҫлекенсем ытларах пулӗҫ, йӗркесӗрлӗхсем 
те сахалтарах пулӗҫ.

Ы й т у с е м .  Совет саккунӗсем патша саккунӗсещпн мӗнрен аваитарах? 
Совет саккунӗ кам интересӗсене сыхла!? Ха^хи саккун мӗне пӗтересшӗн 
тӑрӑша^? Пурнӑҫа йӗркене кӳртесси, саккунсӑр пуҫне, тата камран килет?

Ӗ ҫ л е м е  и а н и .  1. Ҫак ста!йан ыйтӑвӗсем тӑрӑх кӗске калав ҫырӑр.
Пӗри туска ҫин^е ҫыртӑр.

2. Панӑ сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑлшласа ҫырӑр. Самахесем: ан 
пар, санпа, хӑҫантанпа, кайнӑранпа, килнӗренпе, унта, ҫынпа, саккунпа, 
арҫыппа, панӑранпа, тусанпа, хресҫенпе, кунпа.
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Правӗлӑ: „н" сасӑ „п“ сасӑ умӗшҫе „м“ сасӑ пек илтӗнет, ҫырасса, „н“ 
ҫырмалла. Пример: „сампа“ ҫырмалла мар, „санпа“ ҫырмалла.

3. 1925 ҫулта ийулӗн 1-мӗш купӗв^ен пуҫласа теккапӗрӗн 31-мӗш кунӗпе 
пӗтерсе, вӑтам шутпа, кашни уйӑхра хрес^енсен^ен сут у'§рештенисене 
6000 гаалӑпӑ пулнӑ. Ҫак вӑхӑтра мӗн пурӗ миҫе шалӑпӑ пулнине шутласа 
кӑларӑр.

1926-мӗш ҫулта йанвартан апрелӗн 1-мӗшне ҫитетурн кашни уйӑхра 
6750 шалӑпӑ пулнӑ. Ҫак вӑхӑтра мӗн пурӗ миҫе шалӑпӑ пулнӑ?

Ҫав ҫултах апрелӗн 1-мӗшӗн^ен ийулӗн 1-мӗшне ҫитет^ен кашни уйӑха 
13.330 шалӑпӑ пулнӑ. Мӗн пурӗ ҫак вӑхӑтра миҫе шалӑпӑ пулнӑ?

Совет суТ)ӗ.

Патша 'духнехи сут улпутсемпе капиталиссем майлӑ, пулса 
хрес^енсемпе ропо^рсене хӗсме тйрйша|§ӗ.

Ун '§ухне кам еутйе пулма пултарнӑ? Улпутран тухнӑ 
ҫын, йе пуйан ан|ах. Камӑн ҫӗр, йе ҫурт-йӗр, пурлӑх 15.000 
тенкӗлӗх пур, ҫав ан|ах мировой сутйене кӗме пултарнӑ.

Аха.|§ каламан ӗнтӗ ваттиеем ҫавӑн г§ухнехи сут ҫин^ен: 
„Пуйанпа ан ҫыхлан, паттӑрпа ан кӗреш" тесе. „Ка^ака каш- 
кӑра тӑпӑннӑ тет, хӳрипе тирӗ ан^ах тӑрса йулнӑ тет“ тенӗ. 
„Сута кайиэден лу§|ӑ шыва путас“ тенӗ.

Х а.ри  сут ӗҫхалӑх хутне кӗрет. Вӑл Совет влаҫӗ сакку- 
нӗсене ӗҫе кӳртсе хрес^енсемпе рапоцисен интересӗсене сых- 
ла!’. Халӑх сутйине ӗҫхалӑх ҫех хӑй хушшин^ен ӗҫҫыннине 
суйлама пултараг1'. Арҫынпа танах хӗрарам та сутйе пулма та, 
саҫетаттӗл пулма та пултарат.

Совет влаҫӗ хӗрарӑма сут таврашне, тата ытти тӗрлӗ 
уг§рештенисене ӗҫлеме кӳртесшӗн.

Сутра хӗрарӑм лайӑхрах пӗлекен ӗҫсем сахал пулмаҫҫӗ, 
сӑмахран— а^асене тӑрантарма шырас ӗҫсем. Ҫавӑнпа та хӗра- 
рӑм сутра ӗҫлени пит паха.

Совет су^ӗ шкул йевӗрлӗ. Кунта хрес^енне рапотэди пӗр- 
пӗрне пӗлме, Совет саккунӗсене хйсеплеме вӗренеҫҫӗ. Хрес- 
г§енпе рапоци сутра саҫетаттӗлре ларнӑ ҫӗрте патшалӑх ӗҫӗ- 
сене тума вӗренеҫҫӗ.

Ыйтусем.  Патша су§ӗ кам майлӑ пулнӑ? Ӗлӗкхи сутра кам сутйе 
пулнӑ? Хафхи сутра кам сутйӗ пулма пултарат? Саҫетаттӗлре ха.т, кам ларат? 
Совет сутӗпҫе хресҫенсемпе рапо^рисем мӗне вӗренеҫҫӗ?

Ӗ ҫ л е м е  пани.  Панӑ сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр. 
Сӑмаххисем ҫаксем: кайатпӑр, пурӑнатпӑр, ҫийетпер, кӗрешетпӗр, вӗренетпӗр, 
ҫӳретпӑр, утатпӑр, тӑватпӑр, сухалатпӑр, сӳретпӗр, акатпӑр.

Правӗла: „т“ сасӑ „п“ сасӑ умӗн^е „п“ сасӑ пек илтӗнет, ҫырасса „т“ 
ҫырмалла. Пример: „кайаппӑр“ ҫырмалла мар, „кайатпӑр“ ҫырмалла.

8*
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Сутра.
Ал^Гук аппа нумай хӗн-хур курнӑ хййӗн пурнӑҫӗн|е. Те- 

мӗн '§ухлӗ йӑвӑр ӗҫ туса асапланса, тарӑхса пурӑннӑ, мӑшкӑлне 
те нумай тӳснӗ.

"Нуша нумай курнӑскӗр, вӑл ытти хӗрарамсене те пит 
хӗрхенет, май пулсан йаланах вӗсен хутне кӗме тӑрӑшаГ.
1922-мӗш ҫултанпа, телекатка лекнӗренпе, вӑл хрес^ен хӗра- 
рӑмӗсен хутне кӗрекен ҫын пулеа тӑцӗ. 1923-мӗш ҫулта вӑл 
вулӑсри ҫӗр комиҫҫин тргенӗ пулса тӑрат. Ҫак вӑхӑтран вара 
унӑн халӑхшӑн ^ӑн-^ӑн ырӑ ӗҫӗ пуҫланса кайат. Хӗрарӑмсен 
ӗҫне сута кӳртсе тӗрӗесипе тутарма пулӑшаГ.

Пӗрре комиҫҫире упӑшкипе арӑмне, 16 ҫул пӗрле пурӑн- 
нӑскерсене, уйӑрмалла пул^ӗ. Арамӗн аллин^е 5 ат;а йул- 
малла. А^тук аппа ҫине тӑрса пит хӗрӳллӗ тытӑн|ӗ арӑм майлӑ 
калама. ПасаГ вӗт тӗрӗс ^ӗлхипе пӗтӗм комиҫҫийе хирӗҫ, арӑ- 
мӑн упӑшкине те сӑтӑраГ кӑна, унӑн ӗҫӗсене пӗтӗмпех аса 
ил^ӗ. Ҫапла Ал,тук аппа хута кӗнипе ӗҫе арӑм майлӑ туса та 
пӑрахрӗҫ. Пӳртне арӑмӗпе атртеене памалла турӗҫ, упӑшкине 
пӳртрен тухса каймалла турӗҫ.

Мушик ҫиленсе урса кайрӗ. АлӳГук аппана йунаса хӑратма 
пуҫларӗ.

—  Сан пирки мана хӑваласа кӑлараҫҫӗ, тет. Сансӑр пуҫне 
ним те тухас ҫукг§ӗ,—• тесе кӑшкӑрашаГ.

Унтан мушик уйеса шалӑпӑ паг§ӗ.
Усалланнӑ мушикӗн сӑмахӗсене пӑхмасӑр, Ал^Гук аппа 

арӑм ӗҫне ҫийеле кӑларастесе хулана кайат.
Хулари сутра вӑл кӑллех, никамран хӑрамасӑр, ӗҫе пӗ- 

тӗмпе тӗрӗссипе тӗплӗ каласа кӑтартаГ. Каллех ӗҫе арӑм майлӑ 
туса хураҫҫӗ. Ал,Гук аипа пулман пулсан, мӗскӗн арӑм тен 
темиҫе тӗслӗ нуша та курнӑ пулӗцӗ.

Ҫавӑн пӗк ӗҫсем Ал,Гук аппан сахал пулман.
Ы й т у с е м .  А^Гук аппа 1922 ҫултанпа мӗнле ҫын пулса тӑраГ? Кам 

хутне литрех кӗрет вӑл? Ун пек тӑлӑхшӑн тӳрӗ касакан хӗрарӑмсем пур-и? 
Ҫавӑн пек хӗрарӑмсене ӑҫта суйламалла?

Хӗрарӑмӑн ӗлӗкхи пурӑнӑҫӗ.

Ва11,ук Ал^Гука сӑмах пӗтерсе илмерӗ, вӑрласа— ирӗксӗр 
ил^ӗ.

—  Мӗн тӑвас тетӗн ӗнтӗ, аг§ам, ҫырнине курмасан ҫук, 
хӑвна турӑ ҫапла ҫырнӑ пул,, йату та кайнӑ ӗнтӗ... терӗ АлуГука 
ватӑ амӑшӗ хыҫалтан пырсан.

Ал)Гукӑн хӑйӗн ^унӗ савни Миккул, пург§§ӗ, ытла та иккӗ- 
шӗн сӑмахӗеем килӗшет^ӗҫ, вӑййа тухсан та, йаланах иккӗпг^ӗ.
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Ан^ах, ҫӗр ҫйтман Ван,укӗ вӗсен ӗмӗтленнӗ ӗмӗтне татрӗ... 
Нимӗн тума та ҫук, Ван,ук арймӗ пулас пул^ӗ.

Ал,Гукӑн йӗмен кунӗ те иртмест. Вӑл йӗнине еиссен, 
Ван^ук пӗтӗмпех урса кайа̂ г—Миккул,шӑн шав йӗретӗним? 
тесе ахӑрма пуҫлацӗ.

Пӑртакҫӑ ӗҫкелесен вара йӗрки те ҫук: пиҫнӗ йашка- 
йашка мар: ку йашкана Миккул,на кайса ҫитер! тесе сирпӗте- 
сирпӗте йарат, ҫӑкӑрӗпе ывӑта-ывӑта; вырӑн сарса йураттарма 
ҫук вара; урине салтма пырсан, тапа-тапа сирпӗтет.

Ал,Гук:— Емӗрӗме йепле ирттерем-ши?.. тесе татӑлса йӗрет.
Нимӗн тӑвайманыипе амӑшӗ патне кайса та пӗрер ерне 

пурӑнса пӑхат. Амӑшӗ вара: хӑна шел, ат;ам, кайатӑн пулӗ, 
хӗрӳ хыҫалтан килӗ тата, мӗн тӑвас тетӗн ӗнтӗ, ҫӑпата мар, 
хывса пӑрахма йурамасЕ тӳсесех пулат, тен а^у пулсан кӑшт 
та пулин тӳрленми-ха... тесе хӗрне „пусарса" ӑсатат.

Вӑхӑ'§ӗ ырӑпа та иртет, усалпа та т;арӑнса тӑмас!1. Алтук 
пӗрре те хӗр туса параГ, тепри те хӗрех пулат.

Есӗ мана хӗр ҫине хӗр туса парса ыйткалама йарас тетӗн- 
им? тесе Ван,ук иккӗмӗш хӗрӗ ҫурална-ҫуралманах йанӑрама 
пуҫлаЕ

— Ах, кӗрӳ, ывӑл агрше кирек кам та хапӑл та, ӑна ^у- 
старан йӑваласа тумалла марҫке-ха... терӗ хун,амӑшӗ, т;унтан 
тарӑхса. •

АлгГук Миккул,не ман^ӗ, тем пек Ван,ука йурама тӑрӑшат, 
ҫапах та йураймас!1. Каг§акасем пах^ине кӗрсе купӑстине ҫи- 
сен те, ҫӑнӑх миххине шӑшисем шӑтарсан та, ат;и йӗрсен те, 
лашине тытса кайсан та—пӗрмайах арӑмӗ айӑплӑ. Пурӑна 
киле АлГук Ваь^укран хӑраса ухмах пек упӑшки куҫӗнт;ен -§ӑр 
пӑхса илекен пул^ӗ.

Кӑмӑлӗ ҫавӑрӑннӑ вӑхӑтра „Ван,ук, мӗншӗн ахалех вӑрҫа- 
тӑн, хӗнетӗн-ха еҫӗ мана?“—тесен, „Ак, сире, хӗрмрӑмсене, 
хӗнемесен есир темӗн хӑтланӑр, тесе кулат кӑна Ван^укӗ.

Ы й т у с е м. Ва^ук АфГукпа йепле пурӑнаГ? Хӑҫан вӑл АдАука питрех 
мӑшкӑлаГ? А^Гук хӑй Ваадкпа мӗнле пурӑнасшӑн? Хӗр ҫуралнӑшӑн Вавдк  
мӗншӗн вӑрҫаГ? Совет влаҫӗ ^ухне хӗрсем мӗнле шутра? Ван,ук пӗрмайах 
вӑрҫн!П1е А^Гук мӗнле пула пуҫларӗ?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Ҫак стаГйан ыйтӑвӗсем ҫине ответсем парса кӗске 
калав тӑвӑр. Ҫав калава тетраГ ҫине ҫырса хурӑр.

2. Сут оркӑнӗсем вырӑнти уҫрештенисем йепле ӗҫленине сӑнаса пӑхаҫҫӗ.
Вӗсем, вӑтам шутпа, кашни уйӑха акӑмӗн цухлӗ сӑнаса пӑхнӑ:

1924 ҫулта. 1926 ҫулта. 
хут ытларахВулӗҫтӑвкомсене ...................  158

Йалсоветсене ..........................  159
Вулӑсри ҫӗр комиҫҫисене . 95
Вулӑсри милитсисене . . . 175

2
3
3
2

1926 ҫулта кашни уйӑхра мӗн пурӗ миҫе уҫрештени пӑхса сӑнанине 
пӗлӗр.
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Хӗрарӑмӑн хал^хи пурӑнӑҫӗ.
— Е-е-е, есӗ пухӑва ^упакан пулнӑ-и-ха, ҫавӑнпа сан ҫӑ- 

вар уҫӑла пуҫланӑ. Епӗ ак калӑплӑ ҫӑпата илӗп те, вӗрентӗп 
Зупма. Унта йӑрт та, йӑрт тухеа 'дупаГ иккен-ха вӑл, епӗ 
ӑна ӗҫпе ҫӳрет тесе тӑратӑп... Епӗ сана 'рс ҫӑварлӑхлӑп, тет 
Ба^ук.

— Мана ҫӑварлӑхлама епӗ лаша мар, сан пекех ҫын... есӗ 
мана ирӗксӗр ррм а пултараймастӑн... Кайас тесен, халех те 
кайатӑп, санран хӑрасах тӑмастӑп... тет Ал,Гук.

— Ах, шуйттан! Йепле хӑрами пулнӑ вӑл!..
—  Хӑрамастӑп ҫав, уйӑрӑлатӑп та кайатӑп ак, ҫурта халӑх 

сузӗ уйӑрса парӗ... тек сан патакна ҫисе пурӑнмастӑгг, ӗлӗк те 
нумай хӗнерӗн, ҫитӗ...

ВаН)ук йӑлт аптӑраса ҫитрӗ... Хӗнеме тытӑнсан, капла 
калаҫаканскер, хирӗҫ тытӑнма^ та ^арӑнсах тӑмӗ... Мӗнле са- 
мана пулса кайрӗ-ха капла? Ӗҫ те мар ӗнтӗ ку... Ҫӗр пани, 
мана ывӑлсӑр ҫынна, лайӑх тах ха вӑл, капла хӗрарӑма пус- 
мӑрлаттарни ӗҫ мар... хӗрарӑм йепле пулсан та, хӗрарамах 
ӗнтӗ вӑл... вырӑн сарса памасан, урӑна салтмасан... тесе ку- 
нӗпе йашка ҫиме кӗмесӗр шухӑшласа ҫӳрерӗ.

—  Ҫук, капла мар, ут^итӗлнитсӑ патне кайса йатлам-ха, 
мӗн вӗсем унта хӗрарӑмсене пӑсаҫҫӗ, тет Ваь1,ук.

ПыраГ уэдитӗлнитсӑ патне. Ун патӗнце вулӗҫтӑвкомран 
икӗ арҫын килнӗ мӗн, темӗн ҫин^ен питӗ хӗрӳ калаҫса ла- 
раҫҫӗ.

Калаҫсан тусан, Ал,гГука та ^ӗнтер^ӗҫ.
АлАукпа Ваь^укӑн ӗҫне сӳтсе йавма тытӑн^ӗҫ. Ал,'Гук 

упӑшки ҫине пӗрре пӑхса илмесӗр, ӗлӗк Ва11,укпа мӗнле пу- 
рӑннине, халӗ, ҫынсем унӑн куҫне уҫнӑрӑнпа, мӗнле пулнине 
йӑлт— пӗр пытармасӑр каласа па^ӗ.

- Малалла та ҫаплах пулсан, епӗ Ван,укпа пурӑнмастӑп, 
ҫурта сут хӑй пӗлсе уйӑрса парӗ, арсем  хампа ныраҫҫӗ,—  
тесе пӗтер^ӗ,

—  Илтрер-и ав, мӗн тет. Ҫурта уйӑрма есӗ аннӳ патӗн- 
§ен ҫуртпа килмен вӗт... сӳтӗлсе ларан, сана сӳтӗке йепле 
'ҫарас мар, тет Ван,ук.

— Т)им-ха, Ва^ук, есӗ хӑна сӑмах парсан калӑн, тесе 
'§ар|ӗ кӑна претҫетаттӗл.

—  Манӑн пӗтрӗ, урӑх епӗ нимӗн те калаймастӑп,—терӗ 
АлуГук.

—  Халӗ, Ван,ук, есӗ ху мӗн калас тенине, кала ӗнтӗ,—  
терӗ претҫетаттӗл.

- -  Мӗн каласси— хӗнет, вӑрҫаГ—тет, хӗрарӑма кам хӗне- 
мест, вӗсене нӗртте тивмесен, вӗсем ггуҫ тӑррине хӑпарса ларӗҫ... 
Хал, те тивменни нумай пулаГ ӗнтӗ, ҫавӑнпа ытлашгаи иртӗнсе
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кайрӑн та, терӗ Ван^ук, арӑмӗ ҫине шур куҫпа пӑхса. Ав 
Микихвер мен йышшӗ кӑна парат-и, ҫавӑнпа ун арӑмӗ ҫу пек 
те. Сире мӗн ^ухлӗ ҫемҫе тытнӑ, ҫавӑн ^ухлӗ мӑшкӑлатӑр 
есир... Ҫурт ӑна—ав пушӑ ар^ӑна йӑт та вӗҫтере пар, 
унтан п и ц у  лаша ҫумне кӑкарса кӳрӗ... Ҫӗрне епӗ кайсан та 
памастӑп...

— Кам • калас тет тата? терӗ претҫетаттӗлӗ Ван,ук пӗ- 
терсен.

—  Епӗ пӗр ик сӑмах калам-ха,— терӗ ПеМук.
— Совет влаҫӗн саккунӗпе хӗрарӑм та ҫӗр илсе арҫын- 

семпе танлашрӗ. Саккун пӗр-пӗриние килӗштерсе, пӗр-пӗрне 
пулӑшса пурӑнма хуша!1. Пӗр-пӗринпе килӗштерсе пурӑнай- 
маннисене уйӑрӑлса, хӑйне йурӑхлӑ йулташ шырама прӗк 
парат, вӑрҫса ҫапӑҫса пурӑнма хушмаст.

Ҫурт-йӗр тӗлӗшӗн^ен: пӗрле ӗҫлесе тунӑ ҫурт-йӗр, пӗрле 
туйаннӑ вы.^ӑх-^ӗрлӗх ҫурмалла пулагЕ пӳрт арӑмупа а^усене 
тивет, сана кӗлет пулат.

— Вара ман снвӗ кӗлетре пӗцен йепле пурӑнмалла пу- 
ла^-ха? Вӑл саккун пулат-и?! тет Ван,ук.

— АлАукӑн пушӑ артрше йӑтса кайса ӑҫта пурӑнмалла? 
тесе ху^ӗ ут^итӗлнитсӑ.

—  Вӑл тепре катэда кайаг1\..
— Есӗ те тепре авланан.
Ат;асене ҫамрӑккисене саккун амӑшне параг1, пысӑкраххи- 

сем хӑйсем кампа йулас теҫҫӗ, ҫавӑнпа пурӑнма пултараҫҫӗ.
—  А рсем  иккӗш те хампа пыраҫҫӗ,— терӗ Ал,тук.
—  Ацусен ҫӗрне Ван^уках акса тӑма пултарат, а н р х  

вара кашпи кӗркунне икӗ а^ана тӑранса каҫма мӗн ^ухлӗ 
тырӑ кирлӗ, ҫавна сут тӳлемелле тӑваг1'. Ҫапла а^усене 18 ҫула 
ҫптиэден тӑрантармалла пулаг1.

Лаштах ^икрӗ пуҫне Ван^ук...
Ы й т у с е м. Арҫын пусмӑрӗнг$е пурӑннӑ А^тук ирӗк ҫул ҫине йепле 

лекнӗ? Хӗрарӑм ирӗке тухни ҫив^ен Вагҫук мӗнле шухӑшла!'? Ван,укпа А.^- 
тук ӗҫне комиҫҫи йепле туса хурат? Сирӗн йалта Совет саккунӗ тӑрӑх хӗра- 
рӑма ирӗке кӑларас ӗҫ мӗнле пыра*? Ҫак тӗлӗшрен хӗрарӑм пайӗ ӗҫлет-и?

Мӑшӑрлӑ пулса ҫемйепе пурӑнас йӗрнен саннунӗ.

Совет влаҫӗ пупсӑрах мӑшӑрланса иурӑнма май тупса 
паг{)ӗ.

Иккӗн мӑшӑрланса пурӑнни саккунлӑ пултӑр тесен, 
райоиа кайса ҫырӑнас пулаг]-.

Мӑшӑрлӑ пулас текен 18 ҫултан кайа пулмалла мар.
Хӑшӗ те нулсан, ҫынна йерекен ^ирпе сывмар пулсан 

та, ҫырмаҫҫӗ, тухтӑртан сывмарне кӑтартакан хут кирлӗ.
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Пӗр тйвансене, пӗр тйванӑн а^нсене мйшйрлй туса ҫыр- 
маҫҫӗ.

Мйшйрлӑ пурйнма ҫырйннӑ |ухне, малашне хӑшӗн хуша- 
ма^ӗпе ҫӳреҫҫпне ҫыраҫҫӗ. Арӑмӗ упйшкпн хушӑма^ӗпе, упйшки 
те арймӗн хушама^ӗпе ҫыртарма пултараҫҫӗ, Йе иккӗш те хӑй- 
сен ӗлӗкхи хушама^ӗпех те йулма пултараҫҫӗ.

Мӑшӑрланни, авалхи пек, пӗр-пӗрин ирӗкне пӗтермест: 
хйшӗ мӗн ӗҫпе пурйнас тет, ҫавйнпа пурйнма пултарагГ. Мӑ- 
шарлй пулсан, пӗрле ӗҫлесе туни ҫурмалла хпсепленет.

Иккӗшӗн^ен пӗри вилсен, йе килӗштермесӗр пурӑннй 
пирки, район „уйрйлатӑп“ тесе хут ҫытса парҫан, вара мй- 
шйрлйх пӗтет.

А |а  ҫуралсан, а^апа пӗрле кӗнекене ашшӗпе амӑшӗ те 
ҫырйнаҫҫӗ. Ашшӗ-амйшӗ ацисене пйхма пӗлмеҫҫӗ, йе усал ӗҫе 
вӗрентеҫҫӗ пулсан, саккун а^асене ашшӗ-амӑшӗн^ен илсе йе 
опеккун, йе попе^иттӗл аллине пама пултараГ.

А^исем йе ашшӗн, йе амӑшӗн хушама^ӗпе ҫӳреҫҫӗ.
Ашшӗ-амйшӗ аг§и-пй|исене пӑх!са, вӗсен^ен йслӑ, лайӑх, 

Совет патшалӑхне усӑ кӳме пултаракан ҫынсем пултдйр тесе 
тӑрӑшмалла.

Ы й т у с е ы. Хафхи саккунпа кама мӑшӑрланма йурамаст? Мӑшӑрланнӑ 
■ҫух мӗнле хушаматпа ҫырӑнаҫҫӗ? Ҫырӑнни мӑшӑрланакансем ирӗкне пӗте- 
рет-и, пӗтермест-и? А^а-пӑ^асем тӗлӗшӗн^ен саккун мӗн тума хугаат?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  СтаГйан татӑкне вӗреннӗ правӗлӑсене шута илсе 
ҫырӑр.

Саккун тӗлӗшӗн^ен халӑха пулӑшу парасси.

Совет влаҫӗ саккуна халӑх патне ҫывхартасшӑн пит" тӑ- 
рӑшаТ.

Райсоветра, йалсоветра саккун кӗнекисем алӑ айӗнг§ех 
пулмалла. Правиттӗлствӑ кӑларнӑ текретсеие, постановлени- 
сене пӗлме хаҫатсем те пулмалла. Вуламалли ҫуртсем ҫӗр 
саккунӗсене, вӑрман саккунӗсене, выл^ӑх-^ӗрлӗх саккунӗсене 
тытмалла. Вӗсем тата халӑх ва.зди саккун ҫин^ен калакан 
йӳнӗ кӗнекесене те илсех тӑмалла.

Кашни сут ҫумӗн^ӗ, районри ӗҫтӑвком ҫумӗш§е консул,- 
татси нулмалла. Ҫав консу^татсин^е ӗҫлекенсем хресг§енсемие 
рапог§§исене кирлӗ г§ухне саккунсене ӑнлантарса параҫҫӗ, ка- 
наш та параҫҫӗ, сайавлени те ҫырса параҫҫӗ.

Ҫавӑн пек консулдатсисем хуласенг§е хрес^ен ҫург§ӗсенг§е 
те пулаҫҫӗ. Ҫаила Мускаври хрес^ен ҫуртне виҫӗ ҫул хуш- 
шин^е (1922-25 ҫулсенг§е) 400 пип ҫын пырса кайна, 30 пин 
ҫын канаш илнӗ. Ҫавӑн пек консул^татсисем вуламалли ҫуртра 
та, хӑш ҫӗрте копператсисен^е те пулаҫҫӗ. Шупашкарта. „Ка- 
наш“ хаҫат ретакси ҫумӗнг§е, Мускавра ,/|)ӑваш хрес^енӗ"
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хаҫат ҫумӗнце, тата „Крестьянская газета," „Беднота" текен 
хаҫатсем ҫумӗн^е. Ҫав хаҫатсен^е хрест;енсене кирлӗ саккун- 
сем ҫип1]ен ҫырах тӑраҫҫӗ. Кирлӗ пулеан, хаҫат ретаксине 
ыйтса ҫырса йаран та, вара хаҫат тӑрӑх сана ответ параҫҫӗ. 
Апла ӗнтӗ хаҫата мӗнле те пулсан ҫырӑнмалла, хаҫат тӑрӑх 
саккунсене асӑрхасах пымалла.

Ы й т у с е м. Сирӗн йалта саккун тӗлӗшӗнрн пудӑшу парас ӗҫ мӗнле 
пырат? Йалсовер те, вуламалли ҫурт та ҫак ӗҫре халӑхшӑн мӗн тӑваҫҫӗ? 
Сирӗн йалта консу^татси пур-и? Сирӗн йалтан миҫе ҫын хаҫат ҫырӑнса 
илет?

Совет влаҫӗ т)ирсем сарӑлнипе кӗрешет, халӑх сыв- 
лӑхӗшӗн тӑрӑшат.

Халӑха, пурин^ен ытла, сикекен |ирсем питӗ нумай инкек 
кӑтартаҫҫӗ. Ӗлӗк вӑл ^ирсем мӗнрен пулнине пӗлмен, сикекен 
'ррсемпе йумӑҫсем патне ҫӳреее молепӗнсем туса кӗрешнӗ: 
хаЛ)ХИ ӑслӑлӑх вӑл |ирсем пӗр ҫынтан тепӗр ҫынна мӗншӗн 
куҫнине лайӑх пӗлет. Сикекен т]ир ҫын^ ӑшне питӗ вӗтӗ 
|ӗр-|унсем — пактериеем лекнин^ен пула!’. Аслӑлӑх гр р  сарӑ- 
ласран ҫав пактерисене пӗтерме тӑрӑшаТ. Совет влаҫӗ ӑслӑлӑх 
кӑтартнине пӗтӗмпех халӑха каласа пама тӑрӑшаТ. Т]ирсемпе, 
пактерисемпе мӗнле кӗрешмелли ҫинрн кӗнекесем кӑларса 
хресрысем, рапорисем хушшин^е сараТ.

Халӑх сывлӑхне сыхласа тӑракан ӑрасна комиссариат та 
пур, ӑна Сывлӑх Комиссариар теҫҫӗ.

Сикекен ррсем  таса мар пурӑннипе питӗ сарӑлаҫҫӗ. 
Пӳрт-ҫурта, кил-картишне, ҫан-ҫурӑма таса тытманни |ир-|ӗре  
сарӑлма пулӑшаТ. Ҫакӑн ҫин'§ен, ӗҫхалӑх пӗлсе ҫитеймен, ҫа- 
вӑнпа Сывлӑх Комиссариаг|ӗ  кун ҫин^ен халӑха ӑнлантарса 
парса пыраТ. Тухтӑрсене т^ирсем ҫин^ен токлатсем тутараТ. 
Сывлӑх Комиссариа^ӗ пур ҫӗрте те таса |ыслӑ пултӑр тесе 
тӑрӑшаТ, тасалӑха пӑхмашкӑн тат тухтӑрсене лартаТ, саниттари 
комиҫҫисем тӑваТ. Саниттари комиҫҫисем тасамарлӑхпа кӗре- 
шеҫҫӗ.

Шкулсен^е те, ликпунктсен^е те, вуламалли ҫуртсен^е те 
ха,1) йепле сывлӑхлӑ пуласси ҫин^ен вӗрентеҫҫӗ. Елӗк ун пек 
йапала пулман.

Совет влаҫӗ тата халӑх вазди ҫуллен ҫулах тухтӑрсене, 
нумайлантарса пыраТ, имҫамсене ҫителӗклӗ пама тӑрӑшаТ.

Кунсӑр пуҫне хал] тата хресҫенсемпе рапо^исемщӗн са- 
натторисем те, курортсем те уҫӑлнӑ. Ун пек йапалана ӗлӗк 
вӗсем тӗлӗкре те курман.

Ыйтусем.  Ыерекен ■ррсем мӗнле сарӑлаҫҫӗ? Т)ӑваш хуш ш ннр р р сем  
мӗншӗн ыгларах сарӑлаҫҫӗ? 'Щирсемпе кӗрешес йенрен Совет влаҫӗ мӗн-мӗн
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тӑват? Сывлӑха мӗнле сыхлассине кам, ӑҫта вӗрептет? Сирӗн йалта саниттари 
комиҫҫи пур-и? Вӑл мӗнле ӗҫлет?

Е с л е м е  пани:  Панӑ сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр 
Сӑмаххисем ҫаксем: Сыхлатпӑр, пӗлетпӗр, паратпӑр, кайатпӑр, ӗҫлетпӗр 
пулнӑранпа, красҫынпа, автанпа, вӗренпе, пу^нитса.

2. Мускавра хресҫенсен сырӑвӗ пӳровӗн^е ҫак ик ҫул хушшинце 12.565 
ҫыру илнӗ. Вӗсен^ен пиллӗкӗмӗш пайне йалкорсем ҫырнӑ. Йалкорсем миҫе 
ҫыру йанине пӗлӗр.

Сывӑ пулас тесен, пире мӗн кирлӗ?

П у р т - ҫ у р т р и  с ы в л ӑ ш  т а с а  п у л т ӑ р .  Пӳрт-ҫуртри 
сывлӑш таса пулмалла, ытлаитши нӳрлӗ пулмалла, мар. Таса 
мар, тата нӳрлӗ сывлӑш ҫын сывлӑхне пӗтерет.

Епир, ^ӑвашсем, ку таранзден таса пурӑнма вӗренсе ҫи- 
теймен-ха. г[]ӑваш пӳртӗн^е хӗлле сурӑх путекӗсем, пӑрусем 
пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем пӳрте варлаҫҫӗ, сывлӑша пӑсса шӑршлан- 
тарса йараҫҫӗ.

Ҫавӑн пек сывлӑшра ҫынна 'рре йаракан пактернсем ппт 
ӗр^еҫҫӗ.

Ҫавӑнпа таса мар сывлӑшпа сывласа пурӑнакан ҫын на- 
^арланса, имшерленсе кайат. Унӑн пшцӗ-куҫӗсем шурӑхса ка- 
йаҫҫӗ. Вӑл ӳсӗрме пуҫлат, вара хӗне кайма та пултараЕ Таса 
мар сывлӑш, пурин^ен ытла, пӗт̂ ӗк аг§асене инкек танат. А'§а- 
сем имшер, нарр ӳсеҫҫӗ.

Пӳртре тата сӗрӗм таврашӗ ан пултӑр. Сӗрӗм пуҫа та 
ыраттараЕ кӑкӑра та, куҫа та пӑсат.

Таса сывлӑш тума пирӗн ҫурт таврашӗнг§е пахрсем ӳс- 
терме тӑрӑшмалла.

Ӳ т - п ӗ в е  т а с а  т ы т м а л л а .  Ҫыннӑн тата ӳт-пӗвне таса 
тытмалла. Ҫӑпан, кӗсен, кӑррнкӑ (кӗҫӗ) йышши 'ргрсем ӳт- 
пӗве таса тӑратманнин^ен пуҫланса кайаҫҫӗ.

Ҫан-ҫурӑмри кирӗк, йе ҫыпҫӑннӑ пыл^ӑкпа тусан тар шӑ- 
тӑкӗсене хупласа илеҫҫӗ те, ҫынна йӑвӑрлантарса йараҫҫӗ.

Тасамар ӳт ҫин^е %иактерисем пит ӗр-§еҫҫӗ. Шатра мӗн тух- 
сан, шатра ӑшӗн'§е вӗсем пушшех ӗр'§есе кайаҫҫӗ. Хайхи шат- 
раран ҫӑпан пулагг те лараГ.

Ҫавӑнпа вӑхӑ'§ӗ-вӑхӑ'§ӗпе мунрра ӑшӑ шывпа, супӑ1§па 
ҫӑвӑнса ӳт-пӗве тасатас пулаГ. ПТыва кӗнӗ вӑхӑтра та сайра 
хутра мунг§а кӗрес пулаГ.

К ӗ п е - й ӗ м е  т а с а  т ыт ма л л а .  Ҫан-ҫурӑм ҫине тӑхӑн- 
малли кӗпе-йӗм те таса пулмалла. Таса мар кӗпе-йӗм ҫинг§е 
ныйтӑсем, шӑркасем питӗ ӗр^еҫҫӗ. Пыйтӑсем пӗр ҫынраи тепӗр 
ҫынна сикекен '§ирсене сарса ҫӳреҫҫӗ. Таса мар кӗпе-йӗм тата 
ӳте пӑсаГ, кӑр§анкӑ (кӗҫӗ) та таса мар ҫӳрекен ҫынна р ср ах  
ҫакланма пултараГ.
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Ҫутӑ  кирлӗ .  Тасалахеӑр пуҫне пӳрт-ҫуртра тата хӗвел 
ҫутн ытларах пултӑр. Хӗвел ҫути пит усӑллӑ, мӗнщӗн тесен 
вӑл пире сийен тӑвакан пактерисене пӗтерет.

А п а т - ҫ и м ӗ ҫ  аван,  ҫ и т е л ӗ к л ӗ  и у л м а л л а .  ХуТ те 
мӗнле |ир те, сывӑ ҫынна т;ас лекеймест, имшерленнӗ ҫынна 
т^асрах лекет.

Имшерленес мар тесессӗн, пирӗн апата ҫителӗклӗ те, ла- 
йӑхрах та ҫиме тӑрӑшмалла. Ҫителӗклӗ ҫимесессӗн, ҫын ӗҫлесе 
пӗтернӗ вӑйа илсе пырайман пирки имшерленет, на^артарах 
ӗҫлекен пулат, гррлесе те кайма пултарат.

Хӑш апат ҫимӗҫ нумай ҫисен те тутӑ тытмаст. Сӑмахран, 
ҫӗрулминрн тунӑ апат ҫимӗҫ, темӗн |ухлӗ ҫисен те, нумайрен 
тутӑ тытмасГ, мӗншӗн тесен унта ҫын ӳт-пӗвне кирлӗ йапала- 
сем сахал.

Пӗр тӗрлӗ апатпа етем лайӑх ҫисен те имшерленет, мӗн- 
шӗн тесен пӗр тӗрлӗ апат ӳт-пӗве кирлӗ йапаласене пурне те 
параймаст.

Ут-пӳ сывӑ пултӑр тесессӗн, тӗрлӗрен ҫимӗҫ ҫимелле:аш, 
ҫӑкӑр, пахт)а ҫимӗҫсем, ыттисем те.

Тӗрлӗрен апат-ҫимӗҫ ҫисе пурӑнни сывлӑха сыхлат. Сике- 
кен ррсем  те тӗрлӗрен ҫийекен ҫынна р са х  лекеймеҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Пӳртри сывлӑш мӗнле пулмалла? Сирӗн пӳрте мӗнле ты- 
таҫҫӗ? На^ар ҫывлӑш мӗнле сийен тӑват? Пӳртри сывлӑш таса пултӑр тесен 
мӗн тумалла? Ӳт-пӗве мӗншӗн таса тытмалла? Кӗпе-йӗм мӗншӗн таса пулмалла? 
Етеме ҫутӑ мӗнле усӑ кӳрет? Апат-ҫимӗҫ мӗншӗн аван пулмалла? Мӗншӗн 
тӗрлӗ апат ҫнмелле?

Тӗн йӗркисем ^ир сараҫҫӗ.

Т]иркӳре ҫын гр р  йертме пултара1г. Пӗ^ӗк а^асене ^иркӳре 
,,тур йунне“ сыптараҫҫӗ. Пӗр кашӑкранах ҫирӗм-вӑтӑр аг§а сы- 
пагГ. Ҫав а^асенлен хӑшӗ-пӗри с.икекен т;ирпе тщрленӗ пулсан, 
ун хыҫҫӑн сыпакансем ^ирлеме те пултараҫҫӗ. Ҫапла ҫнфилпс 
йышши §ирсем лекме пултараҫҫӗ.

Хӗрес, турӑш таврашне 'руп туни те ҫавӑн пекех тщр са- 
рагГ. Турӑш таврашне '§ирлӗ ҫынсем нумайтарах §уп тӑваҫҫӗ, 
вӗсем апла туса тщртен хӑтӑласшӑн, ҫавӑнпа турӑш таврашне 
т;уп тума йурамасГ.

Халӑх г§уп тӑвакан турӑшсем сийенлине акӑ ӑҫтан пӗлнӗ. 
1925 ҫулта тухтӑрсем ]\1ускаври халӑх нумай пыракан турӑша 
ҫуса, ун шывне микроскоппа сӑнаса пӑхнӑ. Ҫав шывра икҫӗр 
тӗслӗ пактерисем тупӑннӑ, вӗсенг§ен вӑтӑрӑшӗ питӗ хӑрушӑ 
гр р п е  г§ирлеттерекен пактерисем пулнӑ. Апла ӗнтӗ ҫав турӑш 
мӗн т;ухлӗ халӑха инкек тунине шутласа та кӑларас ҫук.
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Хӗлле, кренг§ен праҫникӗнг§е хӗреее ҫунӑ хыҫҫӑн пурте 
киле шыв нлсе таврӑнма тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫав шыва турра ӗнене- 
кенсем таса шыв тесе ӗҫеҫҫӗ. Ан'§ах, ӑслӑлӑх вӗрентнӗ тӑрӑх, 
вӑл ытти шывран на^артарах, мӗншӗн тесен темле таса мар 
савӑт-сапапа та ӑсса илекенсем пур, хӗресӗ те, такам та ^уп 
тунӑскер, таса мар пулат, унтан та ^ирлеттерекен пактерисем 
шыва ӳкеҫҫӗ.

Ҫапла тӗн йӗркисем ^ир сараҫҫӗ. Т̂ ир саракан тӗн йӗр- 
кисенг§ен хӑтӑлма тӑрӑшмалла, вӗсене пӑрахмалла,

Ы й т у с е м .  Мӗншӗн тӗн йӗркисенцен ^ир сарӑлма пултарат? Мӗнле 
•Вирсем питрех сарӑлма пултараҫҫӗ? 'Цирсем ан сарӑлт^ӑр тесен мӗн тумалла?

Т^аххуткӑпа кӗрешесси.

г]]аххуткӑ— питӗ сарӑлнӑ трф. Пур ҫӗрте те ^аххуткӑпа 
^ирлекенсем питӗ нумай. Ку |и р  ҫынна типӗтсе, хӑртса йараТ, 
ҫын малтан кӑшт ӳсӗрет, кайран йунлӑ суракан пулат те ви- 
лет. Хӑш г§ухне ^аххуткӑпа вуншар ҫулт;'§ен ^ирлеҫҫӗ, хӑш 
^ухне пӗр ҫул хушшин^ех вилеҫҫӗ.

Т]аххуткӑран хӑтӑлма пулаТ. Вӑл пӳрт-ҫурт ӑшӗн^и сывлӑш 
на|ар пулсан, апат-ҫимӗҫ ҫителӗклӗ мар пулсан, ҫынна '§асрах 
лекет. Ҫавӑнпа рххуткӑлӑ ҫынсене таса, уҫӑ сывлӑш пур ҫӗрте 
усраҫҫӗ. Ҫитересине те пйтӗ лайӑх ҫитереҫҫӗ. Унтан тата г§ах- 
хуткӑлӑ ҫынсене ҫарамаслантарса хӗвел ҫути ҫинг§е вырттараҫҫӗ. 
Ҫапла тунипех ^ахуткӑлӑ ҫын йерипен сывалса пыраТ. Емел- 
имҫам таврашӗ нумай памаҫҫӗ.

Хӗвел ҫути ҫин^е нумай ҫӳресен, пӗрмай таса сывлӑшпа 
сывласа пурӑнсан, апат-ҫимӗҫе лайӑх ҫисе пурӑнсаы, шӑнса 
пӑсӑлмасан, ытлашши йӑвӑрпа супмасан, '§аххуткӑ лекмест.

^аххуткӑ пӗр ҫынтан тепӗрне сикекен '§ир, ҫавӑнпа '§ах- 
хутка кайнӑ ҫынна пӗр вырӑнта ҫывӑрса тӑма хушмаҫҫӗ, вӑл 
ҫийекен савӑт-сапаран ҫиме-ӗҫме йурамасТ. г|]аххутка кайнӑ 
ҫынна ӳсӗрнӗ ^ухне тухакан сург§ӑка урайне суртарма йура- 
масТ. Сурмалли вырӑн туса, хӑйӑр тултарса ҫав хӑйӑр ҫине, 
йе исвӗслӗ шыв ҫине суртармалла.

Услӗке йернӗ пулсан, |асрах тухтӑр патне каймалла. Вӑл 
мӗн тума хушнине тӑвас пулаТ.

Пирӗн 1§ӑваш хушшинг§е рххуткӑлӑ ҫыисем иитӗ нумай, 
вӗсем хӑш '§ухне тухтӑр патне кайас вырӑнне йумӑҫ патне 
ҫӳренипе хӑйсене хӑйсем пӗтереҫҫӗ. г1]ирлесен-мӗн тусан, йу- 
мӑҫ иатне кайса вӑхӑта ирттермелле мар, г§асрах тухтӑр патне 
каймалла.

Ы й у т с е м :  Т]аххуткӑпа '§ирлекен ҫынна йепле нӗлме пулаТ? ^аххуткӑ 
йепле йерет, мӗнле ҫӗрте питрех сарӑлаТ? Т^аххуткӑлӑ ҫын йепле нуранмалла, 
йепле ӑна нӑхмалла? г])аххуткӑран йепле сыхланмалла?Сирӗн йалта 'ваххуткӑ
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'ррӗ тӗл иулкала¥-и? Т)&вашсем, ■ҫӑххуткӑпа ■ҫирелсен, ерех ӗҫеҫҫӗ. Ку 
сирӗншӗн мӗнле пек туйӑна,1? Сирӗн килте, йалта тасалӑх пур-и?

Е ҫ л е м е  п а н и :  Ҫак сӑмахсем йепле пулнине вӗренӗр: Тӗпӗҫтав-
ком, кӗпӗҫтӑвком, уӗҫтӑвком, райӗҫтӑвком. Ҫак сӑмахсене кӗскен ҫырма та, 
вакласа ҫырма та вӗренӗр. Ку тӗлӗшрен пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр.

2. Вырӑсла „ЦИК“, Совнарком“ сӑмахсем мӗне пӗлтернине, йепле пул- 
нине пӗлӗр (уритӗл каласа параЦ.

Ҫифилис— йерекен ^ир.

Ҫифилис— йӑвӑр, вӑраха кайакан хӑрушй ^ир. Вӑл ҫынран 
ҫынна сикекен йанала. Йалсен^е ҫифилис хамӑр тирпейсӗр- 
лӗхрен лекет. Пӗр савӑтран ӗҫсе ҫинин^ен, пӗр-пӗринпе выртса 
ҫывӑрнин^ен, 1)ун тунин^ен, ҫын хыҫҫӑн пирус тӗпӗ туртнин- 
Кен, ыттин§ен те йерет вӑл. Ҫифилиса нумайӗшӗ ^иркӳре те 
хӗреспе турӑшсене |ирлӗ ҫын хыҫҫӑн ^уп туса, йе прит(асти 
сыпса йертме пултараҫҫӗ.

Ҫифилис йепле йерет-ха? Ҫифилиспа ^ирленӗ ҫыннӑн ӳт|ӗ 
ӑшӗнг§е пирӗн куҫа курӑнми вӗтӗ пактерисем пур. Ҫак пакте- 
рисем ҫифшгаспа ^ирленӗ ҫыннӑн суранӗн пӳрӗ ӑшӗн^е пу- 
лаҫҫӗ. Йе ӳт татӑлса кайнӑ вырӑна, йе тӑрмаланӑ тӗле ҫав 
пӳр, лексен, пактери шалалла кӗрсе йуна кайа!' те, сывӑ ҫын- 
нах’ҫифилис йертет. Ик-виҫӗ ернерен ^ир йернӗ вырӑн суран- 
ланса кайат. Емеллемесен, ултӑ-ҫш§ӗ ернерен ӳт-тире суран 
тухаЕ Ҫӑвар-пыр таврашне, ҫӳхе вырӑнсене, ура пӳрни хуш- 
шисене тухнисем ыратаҫҫӗ, тӗл-тӗл тымарсем тӑртанаҫҫӗ. Ҫын 
вара 'ррлесех кайа!'. Унӑн пуҫӗ те ыратат, шӑнтат те, шӑм- 
ми-шакки те сурнӑ пек, ҫӗр ҫывӑраймаст, унтан ҫӳҫӗ тӑкӑна 
пуҫлагЕ 11уЛ)Нитсана ҫӳресе емеллесен, ҫифилис кун пек '§ух та 
г§асах иртет. Емеллемесен, пӗтӗм ӳт-тирне вара суран пекки- 
сем тапа-тапа тухаҫҫӗ. Шӑмӑсем те ҫӗрме тытӑнаҫҫӗ. Сӑмсаран 
шӑршӑ персе тӑраЦ кайран ҫын сӑмсапа калаҫакакан пулат.

Ку §ир иртӗнсе кайсан, пуҫ мимине те кайат. Ҫын вара 
ҫынлӑхран тухсах ӳкет, ухмах пекех пулса кайаЦ таврари ҫын-
на та тертлентерет.

Ҫифилислӑ ҫыннӑн сиГюнӗ пит пысӑк. Унӑн йӑхӗ те йу-
рӑхлӑ ҫынсем пулмаҫҫӗ.

Агтӑвӑр— ҫифилис емеллесен иртекен г§ир, ҫавӑнпа -ррлӗ 
ҫын тӳрех, пӗр вӑтанмасӑр, хӑрамасӑр тухтӑр патне ҫӳремелле,
унтан ырри ҫук.

Ҫемйере ҫифилиспа 'ргрлӗ ҫын пулсан, ӑна ытти р р п е  
'ҫирленӗ ҫынна пӑхнӑ пекех нӑхас пулат, ан'§ах питӗ сыхланса 
'§ыслӑ пурӑнас пула'1, вара '§ир йермест.

Ы й т у С е м.Ҫифилис пӗр ҫынтан тепӗр ҫынна йепле перет? Иерекен 
ҫактерисем р р я ӗ  ҫыннӑн ӑҫта? Т,ирл(‘нб ҫыннӑн ӳцӗ-тирб мӗпле пулат? Т,ирлӗ 
ҫынна йепле пӑхмалла? 'Ҫиртен йепле сыхланмалла? Сирӗн налта ҫифцлиспа



■ррленӗ ҫынсем нумай-и? Ӗҫкӗ-ҫикӗре, мушҫа таврашӗн^е мӗнле сыхланмалла?
Ӗ ҫ л е м е  п а н и :  1. Пнрӗн Раҫҫейре (РСФСР) 1925 ҫул р ен  3196 тух- 

тӑрлӑ ур а ск ӑ  пулнӑ. 1925 ҫулта кашни уйӑхра, вӑтам шутпа, 67 угдаскӑ 
хутшӑнса пынӑ. 1926-мӗш ҫул ҫитнӗ ҫӗре мӗн пурӗ миҫе ур аск ӑ  пулнӑ?

2. 1925-мӗш ҫулта уйесри пу^нитсасен^е кашни уйӑхра 423 куйккӑ 
хутшӑнса пынӑ. Ҫулталӑк хулппинр миҫе куйккӑ хутшӑннӑ?

3. 1924 ҫулта Т)ӑваш оплӑҫӗн^е пул>нитсасене рххуткӑп а 4525 ҫын 
пынӑ, сивӗ р р п е  10 хут ытларах. Ҫивӗ р р п е  миҫе ҫын пынӑ?

А^асен куҫне сыхлӑр.

Пирӗн Раҫҫейре суккӑрсем нумай, ^ӑваш хушшин^е ытла 
та нумай. Куҫпа аптӑрани ҫамрӑк 'Бухне куҫа сыхлама (упрама) 
пӗлменнин|ен килет.

А$а-пӑ|а куҫне ҫуралнӑ кунӗн^ен пуҫласах сыхлама (уп- 
рама) тытӑнас пулат, мӗншӗы тесен хӑш-хӑш арӑмсем конор- 
рей, йе триппӗр текен ^ирпе аптӑраҫҫӗ. А |а  ҫуратнӑ ^ух ҫав 
гррсем  пӗг§ӗк аг§а куҫне йерме пултараҫҫӗ. Вара а р н  куҫӗ 
пӳрленсе, хӗрелсе, пиҫсе кайагГ, куҫ хупанкисем тӑртӑнса ка- 
йаҫҫӗ. А-§а йе сӗм суккӑр, йе хӑрах куҫлӑ пулса йулаТ. Ҫине 
тӑрса емеллесен, ку ^ирсен^ен тӳрленме пулаГ. Аг§ан куҫне ҫу- 
ралсанах иӗрер тумлам йури тухтӑрсем хатӗрлесе хунӑ емел 
тумлатас пулат.

Ашшӗ-амӑшӗ ҫифилиспа асаиланаҫҫӗ пулсан, аца куҫран 
аптӑрама пултараТ. Ҫураласса вӗсен атртеем сывӑ куҫлах ҫура- 
лаҫҫӗ. Ик-виҫӗ ҫула ҫитсен, аг§аи куҫӗ пӑсӑла пуҫлаТ. Вӑраха 
кайсан, пӗтсех те лараТ.

Ҫакпа кура ҫав ^ирпе асапланнӑ ҫынсен, хӑйсен г§ирӗ ирт- 
нине пӗлмесӗр мӑшӑрланас пулмаст.

Тата пирӗн це^екрен (^е^ерен) те сӗм суккӑр, йе хӑрах 
куҫлӑ йулакансем пит нумай. А^а-пӑ^ана ^е^екрен ҫӑлса хӑ- 
варасси йӑвӑр та мар, ӑна ҫулталӑк тултари^ен хулне анг§ах 
кастарма тӑрӑшас пулаТ.

Иирӗн Раҫҫейре тата траххом текен куҫ т)ирӗ пит са- 
рӑлнӑ, пурин^ен ытла. ку г§ир т)ӑваш хушшинг§е аснӑ. Траххом 
пит сикекен йапала, вӑл куҫ-ҫӳллин^ен те, пӳрӗн^ен те йерет: 
пысӑккине те, пӗ§ӗккине те тиркемест. Ку ^ире лексенех пӗлме 
те хӗн, ӑна тухтӑрсем ан^ах ытти куҫ т)ирӗнг§ен уйӑрма пул- 
тараҫҫӗ. Траххом— вӑраха кайкан г§ир, ӑна тӳрлетме тӑрӑшма- 
сан, куҫ пӗтсех ларат. Ку 1)иртен сыхланас тесен, йепле те 
нулсан харпӑр хӑйие уйрӑм пит-шӑлли тытас пулаТ, пӑсӑк 
куҫлипе пӗрле ҫывӑрма та йурамасТ. Пӗр савӑт-сапаран ҫӑвӑнма 
йурамасТ. Иӳртре тусан, тӗтӗм таврашӗ ан нултӑр. Сывлӑш 
таса пултӑр.

Хӑш-пӗр ат;а ик-виҫӗ ҫултан пуҫласа вунна ҫитиг§г§ен минк- 
кепе (золотуха,) кӗсен-ҫӑпаниа асапланаТ. Ун пек г§ух куҫӗсем 
хӗрелсе кайаҫҫӗ, куҫ-ҫӳл йухакан пулаТ, пӳрленсе ҫӳресе, пӳрӗ
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куҫ хӑрпаххисем ҫумне хыта-хыта ларат. Шалта сурансем ту- 
хаҫҫӗ. Ана вӑраха йарсан, куҫа шурӑ илме те пултарат.

Ҫак г§ирсене астуса тӑрса а^а-пӑ^асене питӗ сыхлас пулат.
Кунсӑр пуҫне а|а-пӑ|а куҫӗсем ахал, те йе тусанран, йе 

ҫӳп-сапран пӑсӑлма пултараҫҫӗ. Куҫ 'ррлесен, кӗтсе тӑмалла 
мар, тухтӑр патне каймалла.

Ы  й т у с е м. Куҫ мӗнле-мӗнле ■ррсещен пӑсӑлма пултарат? А^асене 
мӗнле пӑхмалла? Т)ӑваш хушшин^е мӗнле р р  ытларах сарӑлнӑ? Вӑл пӗр 
ҫынран тепӗр ҫынна йепле йерет? Мӗнле унтан сыхланмалла? Сирӗн йалта 
траххомпа 'рирленӗ ҫынсем пур-и?

Амӑшсемпе а^исене сыхласси.
Кашни йалти совет амӑшсемпе ат;исене сыхласси ҫин^ен 

тӑрӑшса ӗҫлемелле. Совет ку ӗҫе пӗцен  ҫеҫ тума пултараймасГ. 
Ана пӗтӗм халӑхпа тумалла. Ку ӗҫ тӗлӗшӗн^ен Совет ҫумӗн^е 
амӑшсемпе агрисен сыхлав комиҫҫийӗ пулмалла. Ҫав комиҫҫийӗ 
советран, пулӑшу комиттетӗн^ен, копператсин^ен, комсомолран 
пӗрер ҫын, телекаткӑ, у^итӗлнитсӑ, тухтӑр, тата аккушеркӑ 
кӗреҫҫӗ.

Ҫак комиҫҫи хӗрарӑма пӑсакан карг§ӑксемпе кӗрешмелле, 
пул,нитсара аккушеркӑ пуласси ҫин^ен, а^асем ваеди плош- 
'рткӑсемпе йаҫлӗсем тӑвасси ҫинг§ен тӑрӑшмалла. Тата кӑкӑр 
ӗмекен а^асемшӗн консул,татси те тумалла. Ҫав консул,татсине 
вӑхӑ^ӗ-вӑхӑ^ӗпе хӗрарӑмсем а^исене илсе пырса кӑтартаҫҫӗ. 
Унта а^асене пӑхса аг§ана мӗнле ҫитермелли ҫин^ен, мӗнле 
пӑхмалли ҫин^ен канаш параҫҫӗ.

Ҫак комиҫҫи тата тара кӗрӗшсе ӗҫре пурӑнакан йӑвӑр хӗ- 
рарӑм а^а ҫуратацен пӗр уйӑх малтан ӗҫе пӑрахасси ҫин^ен, 
ат;а ҫуратасан икӗ уйӑхцен ӗҫе кӗмелле марри ҫин^ен те шухӑш- 
ламалла.

Ҫапла ӗнтӗ пирӗн тӗттӗм ^ӑваш йалӗшӗн ҫак комиҫҫийӗн 
ӗҫӗсем пит паха пулма пултараҫҫӗ.

Ҫине тӑрса тытӑнсан, йаҫлӗ таврашӗ тӑвасси йӑвӑрах та 
мар. Акӑ Ул,йановск кӗпӗрнин^е пӗр ^ӑваш йалӗн^е ӑна йепле 
уҫнӑ.

Комиҫҫи советран ирӗк ыйтса ҫуллахи вӑхӑта йаҫлӗ уҫма 
шкула йышӑннӑ. Мускавран ӗҫлеме килнӗ ҫамрӑк хӗрарӑм 
мӗн-мӗн тӑвасеине тӗпӗ-йӗрӗпе каласа кӑтартнӑ. Комиҫҫи уйес- 
ри сывлӑх пайӗн^ен а^аеем вал,л,и кӗпе-йӗм, кӗпӗрнери сыв- 
лӑх пайӗнг§ен укҫа ыйтса илнӗ. Йаҫлӗре ӗҫлеме килнӗ хӗр, 
йалти утэдитӗлнитсӑ, тата йалтан ик-виҫӗ хӗрарӑм кӗпе-йӗм 
ҫӗлеме иулӑшнӑ. Кӗпе-йӗме ҫуса типӗтес, ҫапса ҫемҫетес ӗҫе 
а/ҫа амӑшӗсем ^еретпе туса пыма йышӑннӑ. Кунсӑр пуҫне тата 
хӗрарӑмсем йаҫлӗне килтен те пӑртак пулӑшкаланӑ: сӗтне те, 
ҫӑмартисене те илсе пыркаланӑ.
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Хӗрарӑмсем пӗтӗм ӗҫ вӑхӑтне питӗ канлӗ, а^исемшӗн пӗрте 
хуйхӑрмасӑр ирттер§ӗҫ.— „Ара мӗншӗн хуйхӑрмалла: ар сен е  
йаҫлӗре таса тытрӗҫ, тутлӑ, вӑхӑтӗн^е ҫитерсе пыт;ӗҫ,. лайӑх 
пӑхса таса сывлӑшра тытса усрарӗҫ. Ытла та ырӑ йапала-ҫке 
ку йаҫлӗ, куна ҫулла кӑна мар, йалан ӗҫлекен йаҫлӗ уҫмалла“, 
теҫҫӗ хӗрарӑмсем.

Ы  й т у с е м. Йалта амӑшӗсемпе а^исене сыхласси ҫинт^ен кам тӑрӑша^? 
Ҫав комиҫҫи йалта мӗнле ӗҫсем тумалла? Ку ӗҫ тӗлӗшӗн^ен сирӗн йалти ко- 
миҫҫи мӗнле ӗҫлет? Сирӗн йалта консул,татси ӗҫӗ мӗнле пырат?

Ӗ  ҫ л е м е п а н и. Ҫак статйапа ҫырса илӗр: „та, те“ мӗнле ҫырмаллине 
астӑвӑр.

С Т А Т Й А.

г1)ӑваш хушшин^е те, ҫармӑс хушшинт;е те траххом т,ирӗ пит сарӑлнӑ. 
Т)ӑваш хушшин^е нумайтарах та пулмалла. Пирӗн йен^е кирек ӑҫта кайсан 
та, траххомлӑ ҫынна куратӑн. Т^ӑвашсен^ен пур ҫӗрте те тенӗ пекех 'вас-т^а- 
сах хӗрарӑмсем те, арҫынсем те йумӑҫсем патне ҫӳреҫҫӗ. Ҫӳреҫҫӗ, ҫӳреҫҫӗ те 
куҫӗсене пӗтерсе те пӑрахаҫҫӗ. Кайарахпа тухтӑрсем патне пыраҫҫӗ те, тух- 
тӑрӗсем те вара ним тума та пултараймаҫҫӗ. Ха%хи саманара йумӑҫсем патне 
'Вупма намӑс. Тухтӑрсем патне ҫӳрес пула!’. Тухтӑрӗсем те, пул,нитсасем те 
хал, ҫителӗклӗ.

Правӗлӑ: „та, те“ татӑксене самахсепҫен уйрӑм ҫырмалла.
2. 1923-24 ҫулта пирӗн Раҫҫейре (РСФСР) халӑх сывлӑхӗ ӗҫӗ ваадн  

2525 пин тенкӗ панӑ. 1927-28 ҫулта 14 хут ытларах панӑ. 1927-28 ҫулта 
миҫе пин панӑ? 1924 ҫулта ^ӑваш оплӑҫӗпр пул,нитсасене ҫифилиспа т]ир- 
лекен ҫынсем 2096 ҫын пынӑ, траххомпа 16 хут ытларах пынӑ. Траххомлӑ 
ҫын миҫе пынӑ?

Плошт^аткӑсем ӗҫлеҫҫӗ.

Кӑҫал йалта нумай ҫӗрте плошг|;аткӑсем уҫйлг§ӗҫ. Ӗҫпе ҫӳ- 
ренӗ ^ух Кив-Улхашри плопг§атка пырса перӗнтӗм.

Кив-Улхашри Плаш^ӑткӑра 30— 40 ат;а. Ашшӗ - амӑшӗсем 
хӗрсе тырӑ выраҫҫӗ, ат,исем плошрткӑра тутӑ, таса, выл,аса 
куна ирттереҫҫӗ. А |асене кунне 2 хут ҫитереҫҫӗ, ирхине г§ей. 
Анат;ӗ килтин^ен аван. Кӑнтӑрла ҫарамасланса хӗвел ҫинт;е 
выртаҫҫӗ, унтан выл,аҫҫӗ. Кантӑрлахи апат ҫисен, сывӑраҫҫӗ. 
г|}ир-т;ӗрсене тухтӑр пӑхса тӑраФ. Пӗ^ӗкҫӗн тасалӑха вӗренсе 
пыраҫҫӗ, алӑ ӗҫнӗ тӑваҫҫӗ, карттинкӑсем тӑваҫҫӗ, йурӑсем йур- 
лама вӗренеҫҫӗ.

Амӑшӗсем... Вӗсем ирӗккӗн кӑна, а^исемшӗн ним шухӑш- 
ламасӑр хирте ӗҫлеҫҫӗ. Каҫхине киле таврӑнсан, килсе илеҫҫӗ 
а{;исене. Хӑш-хӑш арсем  плошрткӑрах ҫывӑраҫҫӗ.

Халӑх плонг§аткӑ уҫӑлнӑшӑп пит кӑмӑллӑ. Йалсовеҫӗ те, 
иурин^ен ытла копператив, унтан пулӑшу комиттет;ӗ плош- 
§атка уҫма пулӑшрӗҫ. Хӗрарӑмсем пӗри те плош^атка хирӗҫ 
каламаҫҫӗ. Аг{;исем те унта килтинг̂ ен авантараххине кураҫҫӗ:

—  Атте! Епир киле килместпӗр,— теҫҫӗ хӑш ат;асем.
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— Мӗншӗн?— тет тӗлӗннӗ ашшӗ.
—  Кунта пйрӗн пӳрт те натрр, выл,амаллисем те ҫук, 

есир те вӑрҫкалатӑр. Унта аван,— текелеҫҫӗ.
Ҫапла ӗнтӗ хӑлӑх ҫуллен ҫул ӳесе уҫӑлса пырат. Плош- 

'],аткӑсем те хутшӑнсах пыраҫҫӗ.
Плош^аткӑсен уссине кура хрес§енсем вӗсене хӑйсем те 

пулӑшу параҫҫӗ.

Ы й т у с е м. Плош^аткӑра а^асем мӗнле пурӑнаҫҫӗ? Вӗсене мӗнле пӑхаҫҫӗ? 
А^асене плош^аткӑна панп мӗнрен аван? Т)ӑвашсем плош^аткӑ ҫине мӗнле 
пӑхнӑ, ха^, мӗнле пӑхаҫҫӗ? Сирӗн йалти плош^аткӑ мӗнле ӗҫлет?

Курорт.

Пирӗн йалти Паххум асатте курорта вӗҫтер^ӗ. Унӑн икӗ 
ури те ревматтисӑмлӑ. Ахал, ревматтисӑм мар, ӑслӑ ревматти- 
сӑм: кирек мӗнле ҫанталӑка та икӗ талӑк малтанах кӑтартса 
тӑраГ.

Ута-мӗне тухас пулсассӑн, епир асатте патне кӑна кайса 
ыйтаттӑмӑр:

— „Асатте, асатте! ыран мӗнле ҫанталӑк иулмалла-ха? 
теттӗмӗр.

—  Ҫук, урасем ыратмаҫҫӗ-ха, ҫулма тухма йурат, тец ӗ.
Вара пурте пӗр шикленмесӗр ҫулат^ӗҫ. Ара ӗнтӗ Паххум

ури тӗрӗс каланине пурте пӗлет^ӗҫ.
Паххум патне хамӑр йал ҫеҫ мар, ытти йалсем те ҫӳретр 

|ӗҫ . Акма-мӗне тухас пулсан, вӗсем те Паххум патнех куста- 
рацӗҫ.

—  Асатте, а асатте! урасем сурмаҫҫӗи-ха? акма тухма йу- 
рат-и-ха, тетцӗҫ.

—  Тухӑр, тухӑр, тусӑмсем! урасем пит сураҫҫӗ, кӑмака 
ҫин^ен те анаймастӑп, тездӗ.

Ҫапла ӗнтӗ, ку пирӗншӗн пит аван^ӗ те, ан|ах Паххум- 
шӗн аванах мар^ӗ. Кунӗн-ҫӗрен ун патне ^упа^ӗҫ, йӑлтах 
йӑлӑхтарацӗҫ ӗнтӗ ӑна. Мӗн тӑвас тен, ытла та пит ^аплӑ-ҫке 
ревматтисӑмӗ те! Пирӗн тата йут йалсене Паххум патне ҫӳ- 
реме те пӑрахтарае шухӑш пурцӗ, ӑна шеллесе. Таҫтан вара 
ҫав ӑҫти-ҫук курорт тени, мур ҫийесскер, сиксе те тухрӗ.

Акӑ пирӗн асаттене совет претҫетаттӗлӗ ^ӗнтерет. Хӑйӗн 
куҫ-ҫӳлне шӑлса вӑл акӑ мӗн йевитлет:

— Епир сана темӗн ^ухлӗ укҫапа та йарас ҫук^ӗ те, акӑ 
^ентӑртан приккас, тет. Вот пар вӗсене суха-пуҫлӑ мушике. 
Суха-пуҫлӑ мушик-пирӗн есӗ ан р х  вӗт, ыттисем плуксемпе, 
тет: Тархасшӗн, кайсам ӗнтӗ. Кайсан асту, уруна гргаертерех 
пӑхкала, сӗре йапала мар вӗт, ӑслӑ аппарат. Пыл^ӑка мӗне 
рш ес пулсан, асту, кӗлен^е татӑкӗ-мӗнӗ ҫук-и, тет.

1799-9
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—  Ара ӗнтӗ астйвӑп-ха, ҫав пыл^ӑка ҫара урап кам кӗрӗ, 
унта ӗнтӗ атӑпах кӗмелле пулӗ, тет Паххум.

Ҫапла пирӗн папап кайрӗ курорта.
Епир унсӑр пуҫне алӑ ҫукпа пӗрех. Аптрарӑмӑр. Ҫулнӑ 

курӑксене ҫӗртсе йатӑмӑр, вырма тухма та хӑратпӑр. Паххум 
хӑҫан таврӑнасспне пӳрне тӑрӑх шутласах тӑратпӑр. Вӑхӑ§ӗ 
ҫптрӗ. Пӗтӗм йалӗпе епир хире— ӑна хирӗҫ тухса илме.

Асатте килсе ҫитрӗ те. Епир ӑна пуҫҫапса:
—  Асатте, вырма тухас мар-ши, ыраш тӑкӑнас патне ҫи- 

тет, сап урусем сурмаҫҫи? тетпӗр.
—  Ҫук, ҫук, сурмаҫҫӗ, мӗншӗн сурт^ӑр вӗсем, тет.
Ҫакна илтсенех, айта пур те хирелле. Мӗн вӑхӑта иртте-

ресси. Хура пӗлӗтсем тухкалаҫҫӗ пулеан та, мӗи вӗсем ҫине 
нӑхмалла. Асаттен урисем сурмаҫҫӗ пулсан, хура пӗлӗт те ним 
те мар. Мӗн хӑрасси!

Ҫапла ыраша ҫулса ггӑрахрӑмӑр. Унг§'§ен те пулмарӗ, акӑ 
ҫумӑр ислете пуҫларӗ. Ислетет те, ислетет. Ерне ҫурӑ ис- 
летрӗ.

Епир асатте патне.
—  Ах, мӗн тата есӗ апла та, капла та шӳтлетӗн (шӳт 

тӑван). Ҫумӑрӗ иккӗмӗш ерне йухтарат, сан урусем сурмаҫҫи, 
тесе ыйтатпӑр.

Асатте пире хирӗҫ:
—  Мӗн тума сур^ӑр вӗсем, тет. Пӗсеие пыл^ӑкпа та. 

електритсӑпа та тӳрлетрӗҫ вӗт. Ай-йай, курорт тесен курорт! 
тет. Кунне ултшар ҫитерет^ӗҫ, ӑслӑлӑх каланӑ пек лайӑх г§ӑм- 
латтарса. Пыл^ӑкӗ тата тӗлӗнмелле! пирӗнни пек мар: тарӑн, 
шӗвӗ ^уста йевӗрлӗ. Самӑрри кӗрет-ырханлана пуҫлаТ; ырхан 
кӗрӗт-мӑнтӑрлана пуҫлаТ. Пӗтӗм ревматтисӑма ура тупанӗ ви-
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тер ҫав пьиэдйк туртса шгрӗ. Ак йепле! Спаҫҫипе совет влаҫне, 
ура ҫине тӑтӑм, етем пултӑм, тет Паххум асатте.

Уншӑн спаҫҫипе, пирӗншӗн хут те кравул кӑшкӑр.
Аптӑранӑ кӑвакал кутӑн г|ӑмнӑ, теҫҫӗ.
Епир те тепӗр кунне каллех асатте патне.
Ыйтатпӑр:
—  Асатте, а асатте! Тен ку сан вӑхӑтлӑха ангр х  пул,? Апла 

пулсан, епир пӑртак кӗтӗпӗр те-ха, тетпӗр.
— Ҫук, ҫук, йӑлтах тӳрлен^ӗҫ. Курортра та ҫаплах кала- 

рӗҫ, тет Паххум.
Ак, инкек! Хуҫалӑха та кансӗр пул^ӗ-ҫке ӗнтӗ ку.
Ы й т у с е м .  Паххум мӗнле ■ҫирпе асапланса иурӑннӑ? Курортран йепле 

таврӑннӑ? Курортра йепле ӑна пӑхнӑ, тӳрлетнӗ? Патша вӑхӑтӗя^е ^ӑвашсем 
курорта пӗлнӗ-и? Хресҫенсене курорта йани мӗне пӗлтерет?

Ӗ ҫ л е м е п а н и :  1. Ӗнер вӗреннӗ правӗлӑ ҫине хӑвӑр тӗллӗн шухӑш- 
ласа тупса пуплевсем ҫырӑр.

2. 1921 ҫулта пирӗн Сойусра 40 йаҫлӗ пулна, 1925 ҫулта 65 хут ыт- 
ларах пулнӑ. 1925 ҫулта миҫе йаҫлӗ пулнӑ?

3. 1922 ҫулта пирӗн Сойусра 250 йаҫлӗ пулнӑ. 1926 оулта 12 хут ыт- 
ларах пулнӑ. 1926 ҫудта миҫе йаҫлӗ пулнӑ?

Пирӗншӗн хаЛ) ҫул такӑр.

Хирти ӗҫсем пӗтрӗҫ. Кӗркунне ҫитрӗ. Кашни кунах ир- 
хине сумккисене ҫакса а^асем шкула уттараҫҫӗ. Шкул патӗн^е 
а^асем кӗшӗлтетеҫҫӗ, кӑшкӑрашаҫҫӗ, калаҫаҫҫӗ, выл,аҫҫӗ. Вӗ- 
ренме вӑхӑт ҫитнисем пӗри те киле йуласшӑн мар.

Авӑн та ҫапса пӗтер^ӗҫ. Авӑ ҫитӗннӗ ҫынсем те, арҫын- 
нисем те, хӗрарӑмӗсем те ликпунктсен^е вӗрене пуҫларӗҫ. Акӑ 
ватӑ стариксем те вуламалли ҫурта ҫӳреҫҫӗ, унта тӗрлӗ йапа- 
ласем ҫин §ен пӗлесшӗн.

Кӗркунне ҫитсенех, йалтан миҫе а р  кайрӗ икӗ сыпӑклӑ 
шкулсене вӗренме—ун пек шкулсем ^ӑваш хушпшнг§е хал, 
сахал мар. Хӑшӗ петтехникумсене кайрӗҫ. 1)ӑвашсем ваади 
хал, петтехниккумсем Канашра та, Хӗрлӗ 1)утайра та, Щупаш- 
карта та, Йетӗрнере те, Хусанта та, Ул,йановскра та, Епхӳре 
те пур.

Хӑш арсем тата хуҫалӑх техниккумӗсене кайрӗҫ: Вӑрнара, 
Ул)йановска.

Хӑшӗ Шупашкара рапфака, тата мусӑк шкулне, ытти 
Шкулсене те кайрӗҫ.

Хӑш арсем  Хусана, Мускава, Ленинкрата, ытти пысӑк 
хуласене те аслӑ шкулсене вӗренме кайрӗҫ. Аслӑ шкулсентзе 
хал) темиҫе ҫӗр ^ӑваш аг§и вӗренет. Аслӑ шкулсен^ен вӗренсе 
^ухнисем те г§ылай. Т)ӑваш хушшин^е хал, пур ҫӗрте те 'рӑваш 
еҫлет, цысӑк вырӑнсен^е те ^ӑвашсемех.

9*
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Ак йепле самана сиксе ^ухрӗ Совет влаҫӗпе.
Елӗк патша вӑхӑтӗн|е епир тӗттӗмре ларнӑ. Йалти шкул- 

сен^е сайра хутра пуйан ҫын ацисем > ҫеҫ вӗренкеленӗ, аслӑ 
шкулсен^е 100 ҫул хушшинг§е те 15 ҫынран ытла вӗренеймен.

Ҫапла ӗнтӗ ха.т,хи тивлет пиреншӗн Совет влаҫӗ пиллӗхӗпе
Ы й т у с е м. г1)ӑваш а^исем ха^ мӗнде шкулсен^е вӗренеҫҫӗ. Ҫитӗннӗ ха- 

лӑх ӑҫта вӗренет? "рӑваш а^исем аслӑ шкулсентр мӗнле хуласен^е вӗренеҫҫӗг

Йалсовет ӗҫӗсем.

Йалта парттипе совет влаҫӗн политтӗкне пурнӑҫа кӳртсе 
пыракан—йалсовег1)ӗ пулса тӑраЕ Йалсоветне йалти краштӑнсен 
пуххи кашни ҫулах пӗрер ҫуллӑха суйласа хӑварат. Суйлав- 
ран суйлав хушшин^е йалсове^ӗ вара ^и аслӑ оркан пулса тӑ- 
рат. Хӑш ^ухне пӗр йалсове^ех темиҫе йала пӗрлештерсе пур 
ӗҫе ӗҫлесе пырат.

Йала кирлӗ ӗҫсене йалсовег§ӗ ҫӳлтен кӑтӑртса иамасӑрах 
туса пыра!. Сӑмахран: пӗвесем пӗвелеттересси, йал хушшине 
таса упраса тытасси, вут-кӑвартан сыхланасси, кӗперсем-мӗн- 
сем тӑвасси, йе йусасси. Ку шутпа йалсове$ӗ ҫумӗнг§е тӗрлӗ- 
рен ҫексисем тӑваҫҫӗ.

Ҫексисем ҫаксем иулма пултараҫҫӗ: сывлӑха сыхлас ҫӗкси, 
ҫутта кӑларакан ҫекси, копператси ҫексийӗ, укҫа-тенкӗпе на- 
лук ҫексийӗ, т. ы. Ку ҫексисем кашнийех уйрӑм краштӑнсене 
пӗрлетптерсе, йала малалла йарса, унӑн пурӑиӑҫне йусас шут- 
пала ӗҫлеҫҫӗ. Хӑйсен ӗҫӗиг§е йалсоветне пӑхӑнса тӑраҫҫӗ.

Ҫексисемсӗр пуҫне йалсовет ҫумӗнг§е тӗрлӗрен пайсем те 
пулма пулгараҫҫӗ.
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Йала кирлӗ ӗҫсемесӗр пуҫне йалсовет вулеҫтӑвком йе 
райӗҫтӑвком хушниеене пурнӑҫа кӳртсе ныраг1. Еу шутпа йал- 
сове^ӗ краштӑнсен пуххисене туса ирттерет. Пухусен^е тӗр- 
лӗрен ыйтусене пурнӑҫа йепле кӳртмелли ҫин^ен сӳтсе йа- 
ваҫҫӗ.

Йалсовет, вырӑнти тӗрлӗрен орканисатсисемпе пӗрле ҫы- 
хӑнса тӑрса, кирек мӗнле ӗҫе тӑвас пулсан та, вӗсемпе килӗшсе 
ӗҫлет.

Пӗ^ӗк ӗҫсем ҫинҫен ҫеҫ калаҫмалла пулсан, йалсовет ^лен- 
сен пуххине ҫеҫ туса ирттерет.

Пӗр сӑмахпа каласан, йалсове^ӗсен йалти вӑтам, 'ҫухӑн 
хрес^енсен хуҫалӑхне тӗреклӗлетсе, ӑна кул,ттурӑлантарса пыма 
тӑрӑшмалла. Хресцен хуҫалӑхӗ тӗрекленни патшалӑх вӑйӗ хӑ- 
парса пынине пӗлтерет, ҫакӑнпа танах сотсиалисӑм тӑвас ӗҫ 
те малаллах ӳсни пулса тӑрат.

Ы й т у с е м. Иалсоветне мбн ■ҫул вӑхӑта кам суйлат? Иалсовет ҫумӗнт^е 
мбнле ҫексисем пур? Ҫав ҫексисене мӗншӗн тӑваҫҫӗ? Йалсове^ӗ мӗнле ӗҫсем 
туса пырат? Сирӗн йалсове^ӗ ҫумӗн^е мӗнле ҫексисем, менле пайсем пур? 
Вӗсем мӗнле ӗҫлеҫҫӗ? Йалхуҫалахне аванлатыа мӗн тунӑ? Халӑха ҫутта кӑ- 
ларма мӗн тунӑ? Халӑх сывлӑхне йепле пӑхса тӑраҫҫӗ?

Е ҫ л е ы е  п а н и  1. Сӑыах вӗҫӗн^е тӑракан пайсене „■ҫе, '®1 ӗ‘- ӗҫхӗл са- 
махӗсемпе (глаголпа) пӗрле ҫырмалла; пример: кайасҫӗ, пырат^ӗ. кайнӑт^ӗ.

Ыттп сӑмахсемпе патакпа ҫыпӑҫтарса ҫырмалла; пример: аван-туоӗ. епӗ- 
Йӗ, пиллок-])'§ӗ. Ҫак правӗлӑ ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр.

2. Йалсовета ӗнентерекен хут пама ыйтса сайавлани ҫырӑр. Мӗнле ҫыр- 
маллине ҫак кӗнеке вӗҫӗшҫе кӑтартса панӑ.

3. 1926 ҫулта йалсоветсем 52.000 пулнӑ, кашнн советра, вӑтам шутпа, 
16 р е н  шутланнӑ. Мӗн пурӗ мнҫе р е н  иулнӑ?

4. Пирӗн йалта 500 ҫын, йалсоветӗнр 15 р е н . Т)ленсем, пӗтӗм иал 
.ынни щуҫӗпе танлаштарсан, миҫе про^ӑн пулаҫҫӗ? Кӑна пӗлес тесен, р е н -  
5ен шутне ҫӗршер шуҫӗ ҫнне пайламалла (500-тен ҫӗршер шут 5 пулат), 
1 5 : 5 - 3 .  Апла ӗнтӗ р ен сем  3% (про^ӑн) пулаҫҫӗ.

Совета кам суйлат, кам суйламаст.

Клементи Ерхипӗ патне виҫӗ повескй илсе пы рҫ. Пӗрнн 
;ине: „Клементи Ййванӗ Ерхипне“, тепрпн ҫине ,,Ирина Фе- 
'йрӑвна Клементйӗвйна‘\  впссӗмӗшӗ ҫине „Клементи Ерхнп 
1етӗрне“—тесе ҫырнӑ.

— Мӗн, сута т^неҫҫе-и?— тесе хйраса ыйтрӗ а^исемпе пӗт)- 
|ен килте ларакан  ̂рине.

—  „Мӗн суг§ӗ пур унта“, терӗ повескй илсе пынй уксах 
1ракахви.

Сана та, упӑшкуна та, ывйлуна та Совета суйламалли пу- 
ӑ̂ва ^ӗнеҫҫӗ. Вырсарни кун, 12 сехетре вулӗҫтйвкомра суй- 

■авсем пулаҫҫӗ.
— Кама суйлаҫҫӗ вара унта?
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— Кама суйлӗҫ, ҫавсем советра пулӗҫ.
Унта курӑпӑр. Хал>, инке, ман санпа калаҫма та вӑхӑт 

ҫук. Ҫак повескӑсене пӗтӗм йала салатмалла.
—  Кашни пӳртех кӗре-кӗре тухатни вара ҫав хутсемпе?
— Акӑ вӗсем, нумай мар, пӗр тӑваттӑ-пиллӗк кӑна йулнӑ. 

Пӗр арҫына та тепӗр хӗрарӑма, унтан пӗр аг§ана, тепӗр хӗре 
кӗр®е парасси ант а̂х йул§ӗ. Пирӗн йалта 6 киле ант;ах по- 
вескӑ йамаҫҫӗ. Леш куштансене вӑрӑпа лексе тӗрмене ларнӑ 
Йакӑпа, тата самоконшӗкҪитӑрӑ. кулаксене те, пупа памаҫҫӗ. 
Вӗсене пама йурамас!’. Вӗсем вӗт хал, пӗр правасӑрах. Ай-йай 
Урине, сан ывӑлу пит аванскер, тӑнлӑ, ^ӗлхе ҫӑварӗ пит ҫа- 
вӑрӑнӑҫуллӑ.

—  Пӑстайаш^и комсомолӗс ӗнтӗ! Кулаксене варавӑл питйу- 
ратмас!1. Ерешменсем вӗсем тет. Аван ат;а, калама та ҫук,— терӗ.

—  Ерхип сан ӑҫта кайнӑ-ха тата?
—  Петӗрпе вӑрмана ҫутӑлаценех тухса кӑрӗҫ вӗсем. ^а- 

сах килеҫҫӗ пулӗ те-ха.
— Ну, инке, сывӑ пул, кайас пулӗ, тесе тухса кайрӗ ук- 

сах Пракахви.
Ы й т у с е м. Совета кам суйлат? Кам суйлама пултарай.маст? Сирӗн йалта 

мӗнле ҫынсем суйлама пултараймаҫҫӗ?
Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Ҫак стаМаран мӗнле тӗп шухӑш тупнине тетра!1 ҫине 

ҫырса хурӑр.

Вулӑсри оветсене суйлас умӗн.

Каҫ пулса ҫитнӗ ҫӗре Ерхиппе Петӗр вӑрмантан тавӑ- 
рӑн^ӗҫ.

—  ^ӑнах та, совет суйламалли пухӑва т^ӗнеҫҫӗ, терӗПетер.
—  Пурте кайӑпӑр. Пирӗн совета такҫанах ҫӗнӗрен суйла- 

малла. Нимӗн усси те пулмарӗ унтан. Йалсоветпе суйланӑ 
хыҫҫӑн вулӗҫтӑвкомне те суйлас пулаг1г. Вӑл та на^ар ӗҫлет.

—  Мӗн каймали пур унта, терӗ Ерхип. Суйлас терӗри-ха! 
Тупӑннӑ суйлакансем. Хӗрарӑмсене те т)ӗнеҫҫӗ тата. Кулӑ мар-0 
мӗн вӑл! Пирӗн унта нимӗн тумалли те ҫук.

—  Есӗ, ашшӗ, урӑх халлап ҫине кӗрсе кайрӑн. Мӗнле 
вӑл пирӗн ӗҫ ҫук пула!’ унта? Есӗ хӑв темиҫе хут та к а л а н ӑ  

„пирӗн вулӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ лайӑх мар“ тесе. „Ӗҫме ан- 
'§ах пӗлет, хресг§енсемшӗн пӗр-пӗр ӗҫ тӑвас пулсан, унӑн пӗЛ' 
ни ҫук“ тесе калаттӑн.

г]]ӑнах та вӗт пирӗн вулӑсра йӗркесӗрлӗхсем сахалах мар 
вӑл йенг§ен пирӗн вулӑспа урӑх нихӑш те танлашма пултараЙ' 
масГ-и тен. Калама та ҫук усал ӗҫсем пур. Пӑх-ха есӗ 
нышшевски вулӑс ҫине, унта вулӗҫтӑвком мӗнле ӗҫленине.

$



ҫал унта хрег§енсем тӑватӑ пусса куҫрӗҫ, Унта нарртарах хрее- 
г§енсем, хӗрлӗ салтак ҫемйсеим йалхуҫалйх налукӗн^ен ҫкиткӑ 
та шг§ӗҫ.

Вӗсене вӑрлӑх та кӗтесле па^ӗҫ. Пирӗн кам шухӑшланӑ 
ун ҫин'§ен?

Шкулсене те йусанӑ, пул,нитса та пур. Ееӗ унта пушар- 
нӑй трушинӑна,унӑн насусӗсене курсан, тӗлӗнсех кайӑн: питр 
кисем те, пакурӗсем те пурте йусавлӑ, ҫителӗклӗ. Кӗперсем 
мӗнле тата унта, унти нек лайӑх кӗперсене ниҫта та тӗл пу- 
лаймӑн.

Унти хрес^енсем ҫине тӑрса ӗҫлерӗҫ, ав вулӑс та пуйса 
кайрӗ. Унӑн хӑйӗн ҫӑнӑх авӑртмалли, кӗргге тумалли армансем, 
ҫу ҫапакан арман, тимӗрҫӗ лаҫҫисем, акроном пунк^ӗ, вы.1§ӑх 
йертекен пунктсем. Халӗ тата кирпӗҫ савӑ^ӗ лартаҫҫӗ.

Пирӗн ун пек йапаласем ҫинг§ен пӗртте шухӑшламан. Ву- 
лӑҫтӑвком 'ренӗсем кулаксемпе ӳсӗрӗлсе ҫӳреҫҫӗ, вӗсем кала- 
ыинг§ен иртмеҫҫӗ. Пирӗн унта путеӗр ҫынеем лараҫҫӗ. Вӗсене 
ркелентерсе йамалла та вӗсен вырӑннне лайӑх ӗҫлеме пулта- 
ракан, рхӑнсен хутне кӗрекен, халӑхшӑн тӑрӑшакан ҫынсене 
лартмалла, терӗ Урине.

Ҫапла Клементи ҫемйи г§ылайренех шакӑлтатса лар|ӗ, 
вырсарни кун совета суйлама виҫҫӗш те кайма шут тытрӗс.

Ы й т у с е м. Ҫак стаМаран вулӗҫтӑвком йепле ӗҫлемелли паллӑ-и? ^ер- 
ныгаевски вулӗҫтӑвком йепле ӗҫлет: вӑл халӑхшӑн мӗн-мӗн тунӑ? Вулӗҫтӑвком 
аван ӗҫлесси мӗнрен килет? Мӗнле ҫынсене суйламалла унта? Сирӗн вулӗҫ- 
тӑвком мӗнле ӗҫлет: халӑхшӑн мӗн-мӗн тунӑ вӑл?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Ҫакӑн умӗнт>ен кӑтартнӑ правӗлӑ тӑрӑх пуплевсем 
шухӑшласа ҫырӑр.

Инкек курса сӑса нецеҫ.
Виҫӗ ҫулг§г§ен ПГӑхал, йалӗн^и зухӑнсем совета суйлас ӗҫ- 

рен пӑрӑнса тӑнӑ. Ҫав виҫӗ ҫул хушшин^е Ш ӑха.|ре пур^ӗҫе 
те пуйансем туса пынӑ, вӗсем вӑйланнӑҫемӗн вӑйланса, пуйнӑ- 
ҫемӗн пуйса пынӑ.

ШӑхаЛ) ҫыннисем ҫапла темиҫе ҫул та пурӑнмалла, ан^ах 
кӗтмен, шухӑшламан ӗҫ пулнӑ: хӗрлӗ ҫартан Тӑрӑш Пӑвӑл ывӑ- 
лӗсем киле тавӑрӑннӑ.

Тӑрӑга Навӑл ывӑлӗсем Тенпккина хирӗҫ те ҫапӑҫнӑ, Вран- 
кӗле совет ҫӗрӗн^ен хӑваланӑ г§ухне те вӑреӑра пулнӑ. Вӑр- 
ҫӑра пурӑнса вӗсем пуйансен пӗтӗм ^ейелӗхне тӗплӗ пӗлсе 
ҫитнӗ.

Вӗсем киле тавӑрӑнсан, хӑйсен йалӗн^и ^ухӑнсем асаплан- 
са пурӑннине 1;асах сиснӗ, ҫавӑнпа халӑха совет ҫин§ен каласа 
ӑнлантара пуҫланӑ.
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—  Совет влаҫӗ халйх ӗҫӗнт^е зухйнсене малтанхи вы- 
рйна нанй, есир пйрйнса йуласшйн. Пуйансене ҫав ан^ах 
кирлӗ: вӗсем йал советне кӗрсе лараҫҫӗ те, мӗн тйвас килет, 
ҫавна тӑваҫҫӗ. Мӗншӗн пуйансене Совета суйласа лартатйр, 
есир хйвӑрах аййпла, тенӗ.

Вара пӗтӗм Шйхал, халйхӗ хушшин^е тавлашу пуҫланса 
кайнй. Хӑшӗ Тӑрйш Павйл ывйлӗсем майлй пулнй, хӑшӗ пу- 
Йансем майла калаҫнӑ.

г|]асах советсене суйламалли вӑхйт ҫптнӗ. Тйрӑш Павйл 
ывйлӗсем татах тӑрйшаҫҫӗ, 'духйнсене пӗрлештереҫҫӗ, комуни- 
сен йа^ейкки те туса ху^ӗҫ.

Совета суйланй $ухне питӗ нумай тавлӑшрӗҫ. П}тйан Тйх- 
таман совета питӗ кӗресшӗн^ӗ те, ан р х  йна кӳртмерӗҫ, ^у- 
хйнсене ан^ах суйларӗҫ. Совета пӗр куштан пуйан та кӗреймерӗ.

Ҫавӑнтанпа Шйхал, йалӗнрг, ^ухйнсем уҫҫйн сывла пуҫ- 
ларӗҫ, пуйансене, кулаксене мйшкӑлаттарми пул^ӗҫ. Коппе- 
ратив, пулйшу комитте^ӗ, тата ^ухӑн хресг§еысене пулйшакан 
ытти орканисатсине те турӗҫ.

Ы й т у с е м .  Пуйансен мӑшкӑлӗнт^ен хӑтӑлма Шӑхал, халӑхне кам пу- 
лӑшрӗ? Мӗнле ҫын пулнӑ Тӑрӑш Павӑлӗ? Вӑл йепле пулӑшрӗ? Ха^ мӗнле 
нурӑна?’ Шӑха.^ йалӗ? Сирӗн йалта Советра кам ларат: пуйансем-и, йе ^у- 
хӑясемпе вӑтамсем?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. 1927-мӗш ҫулта советсене суйланӑ 'вухне хрес'§ен- 
сен^ен суйлакансем 21.622 ҫын пулнӑ, суйлама 10.208 ҫын ащ ах пынӑ.

Кашни 100 арҫынран 67 ҫын пынӑ, кашни 100 хӗрарӑмран 33 ҫын 
ан^ах пынӑ. Кашни 100 арҫынран миҫе арҫын, кашни 100 хӗрармран миҫе 
хӗрарӑм пыман?

2. Пирӗн Раҫҫейре советсен ӗҫӗн^е акӑ камсем пулӑшаҫҫӗ:

Вулӑсри, тата йалти иулӑшу комитте^ӗ р ен ӗсем  . . 300 пин пулнӑ у
Копперативра активлӑ ӗҫлекенсем................................. 150 „ „
Ҫойусра тӑракан патраксемпе рап одасен  активӗ . . 25 „ „
Й алкорсем    120 „ „
Хӗрарӑм-телекаткӑсем...................................................   . . . 260 „ „
Вуламалли ҫуртсемпе шкул сове^ӗсен, тата ыттисен

а к т и в ӗ .....................................................................    370 „ „
Шутласа кӑларӑр: миҫе пин ҫын пулӑшат?

Ул^кка.

У .рка хитре хӗр. ^лргка йслй хӗр. Ул^кка ӗҫлес тесен 
питӗ маттурскер. Ул^кка пек тырй выракан, авйн ҫапакан, утй 
ҫулакан урйх Йалӗпе те ҫук. А н р х  Ул^кка ^ухӑн ҫын хӗрӗ, 
ҫавӑнпа йна питех хисеплемес'§ӗҫ. Ҫӗтӗк МаТви хӗрӗн мӗн пул- 
тйр унӑн, ӑна мӗнле ка-эда илмелле, те^ ӗҫ Йашсем.

Иӗлтӗр йалсовета суйланй '§ух вулйсран килнӗ хӗрарйм: 
снрӗн йалсовета икӗ хӗрарйм суйламалла, терӗ. Нирӗн йал-йыш 
хпрӗҫ каласа тӑмарӗ. Суйлама тытӑн^ӗҫ.
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Тӑлӑх арӑма Кулинене суйлама тытӑн^ӗҫ. Вӑл: манӑн а^а- 
пӑ'§а нумай, вӗсене кам пӑхмалла, терӗ. Вара Катӑк Марйене 
суйлас, терӗҫ. Вӑл маттур хӗрарӑм калаҫма та ӑста, ӗҫлеме те 
^арӑнса тӑмасТ, ан рх ҫыру пӗлмест. Ҫыру пӗлекен хӗрарам 
йалӗпе те нӗрре ан р х  мӗн: Ҫӗтӗк Матви хӗрӗ— Ул,кка.

Вара Марйепе Ул>ккана суйласа ху§ӗҫ. Ул,кка ҫыру пӗлес 
йен'§ен арҫын арсен^ен те маларах тӑраТ мӗн. Ҫавӑнпа У.§к- 
кана йалсовет ҫыруҫӗ тумалла пул^ӗ.

Пӗр уйӑх та итмерӗ пулӗ—У„<§кка йалти ҫыру пӗлмен 
ҫамрӑксене ҫырса тухрӗ те, ҫырнӑ кунах ҫырӑннисене хӑй 
патне пыма хушрӗ. Арҫын аг§асем пӗри те каймарӗҫ, хӗрсем 
анг§ах У;§кка патне кайрӗҫ. Ҫав кунтанпа хӗрсем кашнп кунах 
У^кка патне ҫӳре пуҫларӗҫ. Хӗрсемпе пӗрле Катӑк Марйе те 
ҪӲРеУ§ӗ.

Ҫуркунне пирӗн хӗр аг§аеем ,,Канаш“ вула пуҫларӗҫ. Аҫта 
килг§ӗ ҫыру, сайавлени ҫырас пулсан та хӑйсемех ҫыраҫҫӗ. Хӗл 
каса^ен вӗсене Улргка ҫырма та, вулама та вӗрентме ӗлкӗр- 
нӗ мӗн.

Ҫавӑнпа та вара иртнӗ кӗркунне хут пӗлменнисене вӗрен- 
текен килсен, пирӗн йал а<§исем пурте ҫавӑнта веренме тӑрӑн- 
г§ӗҫ. Хӑйсем: хӗрсен^ен йулас мар^ӗ, теҫҫӗ. Ҫыру пӗлмесен 
ка^а та пымӗҫ вӗсем, тет^ӗҫ.

Халӗ ӗнтӗ пирӗн йалсем Ҫӗтӗк Матви У;§ккине питӗ хи- 
сеплеҫҫӗ, иртнӗ ернере Хӑрах-куҫ Йӑванӗ: сирӗн Ул^кка мӗнех 
вара вӑл тесе, хӗрсем умӗнг§е пӗр сӑмах ан^ах уҫрӗ. Ҫавӑн- 
танпа Вӑнанпа пӗр хӗр те ӑшшӑн калаҫакан ҫук. Хӑвӑн йатна 
ҫырма вӗрен те, вара У;§кка ҫинг§ен калаҫ, теҫҫӗ хӗрарсем.

Ы й т у с е м. У-^кка мӗнле шутра пулнй? Йепле вйл совета лекрӗ? Со- 
вета лексен, халӑхшӑн мӗн турӗ? Кайран У^кка мӗнле шутра пулцӗ? Си- 
рӗн йалта ҫавӑн пек ҫынсем пур-п?

Анзук активискӑ.

Вырсарни кун ирех совета суйлама пурне те пухӑва хӑ- 
валаҫҫӗ. Вур йенг§ен те, хрес^енсем купи-купипе арҫынни, 
хӗрарӑмӗ пурте шкула пуҫтарӑн^ӗҫ.

Суйлава вулӗҫтӑвкомран иккӗн килнӗ. Вӗри сухаллӑ, тепри 
ҫамрӑк, комсомолӗс пулас.

Суйлав иуҫланицен, вулӗҫтӑвкомран килни— миҫе ҫын, 
мӗнле ҫынсене суйламалли ҫинг§ен ӑнлантарг§ӗ.

Хытӑрах кӑшкӑраканнисем (мухмӑрлӑ мӗнлӗ) „Тимахвине 
суйлас“ теҫҫӗ. Вуху кӗрлет, сасӑсене уйӑрса илме те ҫук.

В у х у  п у ҫ л ӑ х ӗ — кам Тнмахви ҫин^ен калаҫас тет? тесе 
ыйтаГ.— Аван ҫын, г§ухӑнсене пулӑшаГ, суйлас, теҫҫӗ мухмӑр- 
лисем. Хӗрарӑмсем хушшин^е йашӑлтакталаҫҫӗ. Ан0ук сӑмах 
илг§ӗ.
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—  Мӗн хӑраса тӑмалли пур. Тӳррине тӳрех калас пула!’. 
Кив йал сове|ӗ ӗҫкӗсӗр пӗр ӗҫ те тумарӗ. Енер каҫ та Ти- 
махви патӗн^е ҫӗрӗпех ӗҫнӗ. Ку суйлавра ӗҫменнисене суйлас. 
Хӗрарӑмсем пусмӑрта пурӑнаҫҫӗ. Совет влаҫӗ вӗсене панӑ ирек- 
сене пирӗн сыхламалла, Ҫавӑнна ҫӗнӗ совета хӗрӑмсен^ен те 
суйлас пулат, терӗ А щ к.

Тӗрӗс Ан^ук, хӗрарӑмсен^ен те кирлӗ, тесе йа^ӗ хӗрарӑм 
ушкӑнӗ.

— Кам Тимахвине суйлас тет, аллӑрсене ҫӗклӗр. Ун па- 
тӗнг§е ӗҫнисем 10-15 ҫын харӑсах ҫӗклерӗҫ.

— Кам хирӗҫ? хӗрарӑмсем пурте ҫӗкленӗ, арҫынсем хуш- 
шин^е те ^ылай.

Малалла Ан(ука суйламалла. Вулӗҫтӑвкомран килни хӗра- 
рӑмсен^ен те суйламалли ҫинт^ен тепӗр хут тӑнлантар^ӗ.

—  Кирлӗ мар хӗрарӑмсенг§ен, питӗ нумай пӗлекен пул|ӗҫ, 
арҫынсен^ен иртеҫҫӗ, теҫҫӗ мухмӑрлисем.

—  Пӗрре суйласа пӑхар, малашне куҫ курӗ, теҫҫӗ хӑ- 
шӗсем.

Нумайт^ен тавлашрӗҫ. Йалсоветне Ан^ука, Йакура (хӗрлӗ 
ҫартан таврӑннӑскер), пӗрер т|ухӑнпа вӑтам хресцене, тата ком- 
сомолӗса суйларӗҫ.

Хӗрарӑмсен ушкӑиӗ Агҫук ҫине пӑхса хӗпӗртенипе йӑл ■ 
кулаг1.

Тимахви унткӑнӗ, пуҫран ҫапнӑ пек, пӗрерӗн-иӗрерӗи са- 
ланса гтӗтрӗ.

Кӑҫал ҫӗнӗ йалсове^ӗ аван ӗҫлени ҫин^ен хресг§енсем мух- 
таса пӗтереймеҫҫӗ.

—  Вут ҫуккипе шкул хупӑнса ларагГ§ӗ, халӗ а^асем куллен 
кунах ҫырӑва вӗренеҫҫӗ.

Хрес^енсем хушшин^е хаҫат-шурнал ҫырӑнса илекенсем 
нумай. Ҫӗре тара гтарас, ӗҫлеме тара тытас тӗлӗшӗпе токӑвӑр 
тӑваҫҫӗ. Налукран, страхховкӑран, т. ы. те тӗрӗс, гцухӑнсене 
л,коттӑ парас тӗлӗшпе тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ. Пулӑшу комитте|ӗ те 
йалсове^ӗ пулӑшнипе ӗҫе майласа йа^ӗ.

Хрес^енсем халиг§г§ен йалсове^ӗ мӗнле ӗҫленине курман, 
вӑл натша вӑхӑтӗнр: старӑстӑ вырӑнӗнг§е ан рх пулнӑ. Йалсо- 
веҫӗ кӑҫал тин хӑй ӗҫне кӑтартрӗ, теҫҫӗ хрес/денсем.

Ы й т у с е м .  Мӗншӗн Тимахвине суйламан? Авдка мӗншӗн суйланӑ? 
Йлӗкхи совет мӗнле ӗҫленӗ? Ҫӗнӗрен суйланӑ совет мӗнле ӗҫленӗ? Агҫука мӗншӗн 
акгивискӑ тенӗ?

Й ҫ л е м е  п а н и .  1. Панӑ сӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр. 
сӑиахӗсем ҫакем: савӑт-сапа, кӗпе-йӗм, а^а-пӑ^а, хурт-кӑпшанкӑ, ҫӳплӗ-ҫаплӑ, 
шӑрт-шарт, шап-шурӑ, урлӑ-пирлӗ, пули— пулми.

П р а в ӗ д ӑ: Иӗкӗр сӑмахсене патакпа ҫыпӑҫтармалла.
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Пӗтӗм Сойусри аҫла влаҫ Советсен Сйесӗ.

Сотсиалисӑмлӑ Совет Респуплӗкӗсее Сойусӗн^е (кӗскен 
СССР) |и  аслӑ влаҫ— пӗтӗм Сойусри Советсен Сйесӗ. Ҫав 
Сйеса хулари советсен§ен суйланисем, кӗпӗрнери Советсен 
Сйесӗсен^ен суйланисем пыраҫҫӗ. *

Совет Сойусӗн^е Советсен Сйесӗн^ен пысӑк влаҫ ҫук. Ана 
пӗтӗм сойусри влаҫсем пӑхӑнса тӑраҫҫӗ, ун умӗн^е от^отсем 
тытаҫҫӗ.

Совет Сойсуӗ Тӗпӗҫтӑвкомӗ.

Пӗтӗм Сойусри Советсен Сйесӗ ку таран^ен ҫулталӑка 
пӗрре пуҫтарӑннӑ.Пӗтӗм Сойусри Советсен тӑваттӑмӗш сйесӗ 
ҫав сйеса икӗ ҫулта пӗрре пуҫтармалла турӗ. Сйессем хуш- 
шин^е пӗтӗм влаҫ Сотсиалисӑмлӑ Совет Респуплӗкӗсен Сойуеӗн 
Тӗпӗҫтӑвкомӗ аллин^е пулӑГ. Вырӑсла ӑна Центральный 
Исполнителъный Комитет Союза Советских Социалистических 
Республик (кӗскен ,,ЦИК СССР“) теҫҫӗ.

Вӑл пӗтӗм Сойусри Советсен Сйесне пухаГ, сойус пра- 
виттӗлствин ӗҫӗсене, уйрӑм респуплӗксен^и правиттӗлствӑеен 
ӗҫӗсене пӑхса тӑраГ: тӗрлӗ текретсене, постановленисене пӑхса 
йышӑнаГ; хӑй те текретсем, постановленисем кӑлараГ. Совет 
Сойусӗн тӗпӗҫтӑвкомӗ хӑйӗн ӗҫӗн^е Сойусри Советсен Сйесне 
пӑхӑнса тӑрат, ун умӗн^е отт;от парагГ.

Совет Сойусӗн Тӗпӗҫтӑвкомӗ хӑйӗн ҫеҫҫисене (саҫҫетани- 
сене) ҫулталӑка виҫӗ хут пухаГ. Ҫав вӑхӑтра вара тек- 
ретсем, постановленисем йышӑнаГ.

Совет Сойусӗн Тӗпӗҫтавкомӗн ҫеҫҫисем хушшин^е пӗтӗм 
Сойусӑн ӗҫне ҫав Тӗпӗҫтӑвкомӑн преҫитиумӗ туса тӑраГ, унта 
27 |лен  кӗрет.

Халӑх Комиссарӗсен Сове^ӗ.

Совет Сойусӗн^и Халӑх Комиссарӗсен Совӗ^ӗ (Совнарком) 
пӗтӗм Сойуса тытса тӑраГ, халӑх комиссарӗсен ӗҫӗсене пӑхса 
тӑраГ, текретсем, постановлением, ннструксисем кӑлараГ.

Совет Сойусӗнр! Халӑх Комиссарӗсен Совег§ӗ хӑй ӗҫӗшӗн 
сойусри тӗпеҫтӑвком, тата унӑн преҫитиумӗ умӗнг§е отт;от 
тытаГ.

Халӑх Комиссарӗсен Совеҫӗн хӑйӗн претҫетаттӗлӗ пур.
Халӑх Комиссарӗсен Советӗн^е совет влаҫӗ пуҫланнӑранпа 

хӑй вилиэденех Влатимир Ил,йи§ претҫетаттӗл пулса тӑцӗ.
Ленин йулташ вилсен, ҫав аслӑ вырӑна ватӑ по.ршевике, 

Ленинӑи вӗренекенне Алекҫей Пвановит) Рыккӑва суйларӗҫ. 
Вӑл халӗ ҫав вырӑптах ӗҫлет.
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Ы й т у с е м .  Пирӗн патшалӑхра ри асла влаҫ кам аллище? Сйессем 
хушшище влаҫ камра?

Ӗ ҫ л е м е п а н и .  1. Кӗскетнӗ „СССР, РСФСР, УССР, ЗСФСР, Узб. 
ССР, Турк. ССР, ВССР“ сӑмахсене кӗскетмесӗр пур сӑмахсемпе ҫырӑр (мӗнле 
ҫырмаллине ур и тӗл  кӑтартат).

2. Пӗтӗм Сойусри Советсен ГУ-мӗш Сйесӗще 1600 телекат пулнӑ. вӗ- 
сещ ен парттире тӑракансем 73% (кашни 100 ҫынран 73 ҫын пулнӑ).

Вӗсещрн: р а п о ^ р и с е м .......................... • .......................  41%
Ӗлӗк раш щ и  пулса т ӑ н и с е м .......................................  32 %
Х рес^енсем .....................................................   13%
Ӗлӗк хресцен пулнисен .....................................................  14%
Х ӗрарӑи сем ..............................................................................  7%

Парттире тӑманнисем миҫе % пулнӑ?
Р апсрисем  миҫе ҫын иулнӑ?
Хресценсем миҫе ҫын пулнӑ?
Хӗрарӑмсем миҫе ҫын пулнӑ?

Пӗтӗм Сойус старӑсти М. И. Калинин.

Михаил Иванови^ Калинин 1875-мӗш ҫулта нойапӗрӗн 
7-мӗш кунӗнде Твер кӗпӗрнин^е Корт;евкӑ уйесӗн^е Ҫӳлти 
Троитсӑ, текен йалта ҫуралнӑ.

Унӑн ашшӗ-амӑшӗ ^ухӑн хресг$енсем пулнӑ. Мӗн пӗг§ӗк- 
ренпех вӑл ашшӗ-амӑшне пулӑшса пурӑннӑ.

Михаил Иванови-к ӑслӑскер, ҫемски шкулра аван вӗренсе 
пынӑ. Пурин1)ен ытла, вӑл кӗнеке вулама йуратнӑ. Хӑй вулӑ- 
сӗн^и пиплиоттекри кӗнекесене пурне те вуласа тухнӑ, Йалти 
шкулта вӗренсе тухсан, вӑл улпут патне лекет. Вӑхӑт пур 
^ухне кунта М. И. кӗнеке таврашне антӑхащен вула'1. Аван 
ӑслӑ кӗнекесем тӗл пулсассӑн, вӗсене ӑнланасшӑн пит тӑрӑ- 
шаӖ 1889-мӗш ҫулта вӑл хӑйӗн улпу^ӗпе Питӗре куҫса пат- 
рун тӑвакан савӑта ӗҫе вӗренме кӗрет, унтан Путтиловски са- 
вӑта токкӑр иулса ӗҫлеме кӗрет. Питӗрте те вӑл, йалти пекех, 
кӗнекесене питӗ йурата!. Хаҫатсем вула!', тӗрлӗ ҫӗртен кӗне- 
кесем тунса йаланах кӗнекесем вула!’. Хӑйӗн пӗ^ӗк шалувӗн- 
т̂ ен йаланах кӗнеке-хаҫат илсе тӑраӖ

Ҫапла пурӑннӑ ҫӗрте вӑл револ,утси ӗҫне кӗрсе хӗрӳллӗ 
ӗҫлеме тытӑнаН ^асах ӑна тытса тӗрмене хупаҫҫӗ, унтан Кав- 
каса йараҫҫӗ. Ҫапах та вӑл револ,утси ӗҫне пӑрахмас'1’: Тиф- 
лисра пастовккӑ ӗҫӗн^е йертсе пыракан пулаК Ҫавӑншӑн ӑна 
каллех тӗрмене хупса лартаҫҫӗ.

Кавкасран М. И. Ревӗл хулине йараҫҫӗ, унтан ҫурҫӗр 
Йеннелле Олонетск кӗпӗрнине йараҫҫӗ. Пуҫ йанӑ ҫӗртен тав- 
рӑнеан, вӑл револ,утси ӗҫне тата хытӑрах ӗҫлеме тытӑнаК
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1905 ҫулти ревоЛ)утси хыҫҫан вӑл Иитӗрти савӑтсен'|е те, Мус- 
каври савӑтсен^е те рапоци пулса ӗҫлесе пурӑнат, револ^утси 
ӗҫне те пӑрахмаст.

Ҫак иртнӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗн§е, пӗтӗм тӗнт}е вӑрҫнӑ |ухне, 
М. И. рапот5г1)исем хушшин^е крушоксем тӑва-тӑва капиталис- 
сем хӑлӑха ҫаратса пурӑнни ҫин^ен рапоэдисене лайӑх ӑнлан- 
тарса пурӑннӑ.

1919-мӗш ҫулта, Ленин кӑтартнӑ тӑрӑх, М. И. пӗтем Раҫ- 
ҫей Тӗпӗҫтӑвкомӗн (ВЦИК) претҫетаттӗлӗ вырӑнне суйласа 
лартаҫҫӗ.

1923-мӗш ҫулта Михаил Иван^а пӗтӗм Сойусри Тӗпӗҫтӑв- 
ком претҫетаттӗлӗ туса хураҫҫӗ, Ҫавӑнтанпа вӑл пӗтӗм Сойус 
пуҫӗн^е тӑра!1.

Куллен кунах ир пуҫласа Михаил Ивант; патне кутамккапа 
темӗн ^ухлӗ халӑх килет: пӗэден те, ушкӑнпала та. Вӗсем 
Сойусӑн пур йенг§ен те, пур вӗҫӗнг§ен те хӑйсен ӗҫӗсемпе, ну- 
шисемпе килеҫҫӗ. Вӗсенпе Михаил Иван§ӑ пуринпе те кӑмӑллӑ 
калаҫа'1', пурне те пулӑшу пара!’.

Ы й т у с е м .  М. И. Калинин ӑҫта ҫуралнӑ? Унӑн ашшӗ-амӑшӗ кам 
пулнӑ? Хута вӗренесшӗн, кул,ттурлӑ пуласшӑн йепле тӑрӑшнӑ вӑл? Мӗнле 
хуласен^е вӑл рево.1,утси ӗҫне туса пурӑннӑ? ОкТапӗр ревоадтси хыҫҫӑн вӑл 
мӗнле вырӑнсен^е ӗҫленӗ?

Ӗ ҫ л е м е  п а п и .  Ҫак ыйтусем тӑрӑх Михаил Иванови§ Калинин ҫин'§ен 
кӗске статйа ҫырӑр.

М. И. Калинин
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Петӗм Сойусри Халӑх Номисарӗсен Сове^ӗн претҫе- 
татӗлӗ А. И. Рыккӑв.

А. И. Рыккӑв 1881-мӗш ҫулта мартӑн 19-мӗш кунӗнгце 
Сараттӑв хулин^е ҫуралнӑ. Унӑн ашшӗ-амӑшӗ Веткӑ кӗпӗр- 
нин^и хресяенсем пулнӑ. Вӗсем питӗ ^ухӑн пурӑннӑ. Алекҫей 
Иван^ӑ 8 ҫул тултарсан, унӑн ашшӗ вилнӗ, амӑшӗ маларахах 
вилнӗ.

А. И. Рыков

Тӑлӑх-турат йаланах хӗн-хур курса пурӑнат, теҫҫӗ. Алек- 
ҫей Иван^ӑн та мӗн пӗ§ӗкренех темӗн '§ухлӗ нуша-сехлетне кур- 
малла пул|ӗ.

Кимнаҫин^е вӗреннӗ т^ухнех Рыккӑв йултатп револ,утсиллӗ 
вӑрттӑн крушоксен'§е хӗрӳллӗ ӗҫлет.

1900-мӗш ҫулта Алекҫей Иван^ Хусанти универҫитета вӗ- 
ренме кӗрет. Унта вара вӑл пӗтӗмпех револ,утси ӗҫне кайат. 
^расах ӑна тӗрмене лартса, тӗрмерен Сараттӑв хулине йараҫҫӗ.

Сараттӑвран Рыккӑв йулташ йут патшалӑха тарса Швей- 
тсарине Влатимӗр Илйи^ Ленин патне пырат. Вара унта Вла- 
тимӗр Илйи§ӑн |и  ҫывӑх вӗренекенӗ пулса пурӑна!’.

Влатимӗр Илйиг§ канаш панӑ тӑрӑх Рыккӑв йулташ р са х  
Раҫҫейе таврӑнса Йарослав кӗпӗрнин^е, Костромапа Рыпинск 
хулисен§е, Сормовра, тата ытти ҫӗрте те хытӑ ӗҫлет. Унӑн 
револуутсиллӗ ӗҫӗ вӑхӑ’цӗ-вӑхӑглӗпе йе тӗрмепе, йе пуҫа йаниие 
ант̂ ах '§арӑнса тӑра!’.

Рево.1,утси ӗҫӗшӗн вӑл тӗрмере ирттернине шутласан, мӗн 
иурӗ 7 1/з ҫул туха'1. Кунсӑр пуҫне тата ӑна темиҫӑ хут та 
тӗрлӗ ҫӗре йанӑ.
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ФевраЛ) ревоЛ)утсийӗ Рыккйв йулташа Нарымран—пуҫ йанй 
ҫӗртен хӑтарса кӑларат. Унтан вӑл Мускава таврӑна!' те, Мус- 
каври по^шевиксен орканисатсийӗнг§е ӗҫлет.

Октапӗр кунӗсенг§е Рыккӑв йулташ ревоЛ)утсишӗн ҫапӑҫас 
ӗҫе орканисатсилеме хытӑ тӑрӑшса ӗҫлет.

Октӑпӗр иртсен, Рыккӑв йулташа патшалӑхри шалти ӗҫ- 
сене пӑхса тӑракан комиссар тӑваҫҫӗ, унтан халӑх хуҫалӑхӗн 
аслӑ сове^ӗн претҫетаттӗлӗ тӑваҫҫӗ.

Влатимӗр Илйиг§ Ленин вилсен, Рыккӑв йул. Раҫҫейри, 
тата пӗтӗм Сойусри Халӑх Комиссарӗсен Совег§ӗн претҫетат- 
тӗлӗ вырӑные суйласа лартаҫҫӗ. Ҫак вырӑнта вӑл В. И. Ленин 
пуҫланӑ сотсиалисӑм ӗҫне туса нырат.

Ы й т у с е м. А. И. Рыккӑв ат̂ а 'духнехи пурнӑҫа ӑҫта, йепле ирттернӗ? 
Рево^утси ӗҫне вӑл мӗнле хуласен^е ӗҫленӗ? А. И. Рыккӑв хал, мӗнле вы- 
рӑнта ӗҫлет?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Сойусри респуплӗксен^е мӗн ^ул ҫӗр, мӗн 'ҫул халӑх:

Ҫ ӗ р  Х а л ӑ х
РСФСР . . . . 19.683 пин тӑв. кдм. 100 мӗлйун
УССР . . . 430 „ 29 УУ
БССР . . . 110 V 5 УУ
ЗСФСР . . . 193 УУ 6 УУ
Туркм. ССР . 473 » 1 УУ
Узб. ССР . . 322 5 УУ

Мӗн пурӗ СССР
- т а ..............................ч................................................................

Ҫакна шутласа кӑларӑр.

Ваҫкӑ, Ванэккӑ, Ахмет...

Атӑл. Ку айкки сӑрт, леш айкки тӳрем.
Атӑл сарӑлса йухат. Кашшинеки прахут Куславккаран 

Хусаналла ана,1'.
Прахут ҫин^е, айалти хутра, сӑхманпа пӗр г})йваш ҫӑмарта 

йегаг])ӗкӗсем ҫине тайанеа тӑрагГ. Шурӑ хутаҫ ҫакнӑ вӑл. Ху- 
таҫҫи ҫумне пӗр мӑшӑр ҫӗнӗ ҫӑната ҫыхнӑ. Урине шурӑ ^улха 
тӑхӑннӑ, кивӗрех ҫӑпата сырнӑ. ^ӑвашӑн хӑрах куҫӗ пӑсӑк, 
хӗрелсе кайнӑ. Те Хусана, те Самара ӗҫ шырама кайаканскер 
пул, вӑл.

Ҫак г̂ ӑваш патӗн^ех таса тумланнӑ вырӑссем сӗтел хуш- 
шин-ҫе г§ей ӗҫсе лараҫҫӗ. Пӗр хуҫа-прикашг1;ӑк майлӑскер, т;ӑ- 
ваша:— Ваҫҫил Иванг§, лапти продавать Казань пошел,— хитрый 
чулавек ты; Касански купца хочешь опмануть; Кавалински 
пасар лапти не хочешь продаваГ. Ваҫил Иван^, почем лапти, 
тесе, тем те пер каласа, тек тӑрӑхлат ҫак т^ӑваша. .|;ӑвашӗ' ит— 
лесе тӑг1}ӗ-тӑг§ӗ те, ним т)ӗнмесӗр, вырӑссем патӗн^ен кайса, 
айаккарах, прахут машшинӗ патне, пулӑ пиг§ки ҫине кайса лар^ӗ.
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Ӗлӗк прахутсем ҫин^е, т;укун ҫулпа ҫӳренӗ ^ух т,ӑваша 
йӗкӗлтесе хурлантарнине кам курман пу^.--Роҫҫийски граж- 
данин, Чуксарский дворянин; лыко да мочало, начинай сна- 
чала; Т]уксар корот,— всем коротам корот, тесекулаэдӗҫ т;ӑ,ваш- 
ран патша, творен, пуйан, пупсен саманин§е.

Атӑл. Ку айкки сӑрт, леш айкки тӳрем. Атӑл сарӑлса 
йуха!1.

Ҫӳлӗ ту, ту ҫинт;е хула,— Т)улхула. Атӑла Окка шывӗ йухса 
кӗрет. Атӑлпа Окка шывӗ алла-аллӑн ҫавтӑнса, анаталла йу- 
хаҫҫӗ; аслӑ шыв Хусантан, Самартан, Сараттӑвран, Аҫтӑрхан- 
тан йухса иртет; Атӑл тинӗсе кӗрет; тӗн^епе пӗрлешет.

Т)улхуларан инҫе мар — Сормӑвӑ савӑ§ӗ. Пысӑк савӑт. Са- 
вӑт хашла’!’, труписен'§ен кӑвак тӗтӗм тухса, кӑвак пӗлӗтпе 
хутшӑнаК Савӑт тӗтӗмӗ кӑвак пӗлӗтпе пӗрлешсе тӗн^ене са- 
рӑла!’.

Халӗ Сормӑвӑ савӑтӗн^е вырӑс рапот^исемпе йунашар 
тӑрса, '§ӑваш 500 ҫын ытла ӗҫлет. Вырӑс ^ӑвашран кулассп 
асра ҫук. Вырӑс рапозди, вырӑс хрес^енӗ,— ^ӑвага рапо^и, 
т;ӑваш хресҫенӗ алла-аллӑн ҫавтӑннӑ— Сормӑвӑ савӑтӗн^е вӗсем 
тӑван пек, йунашар тӑрса, ӗҫлеҫҫӗ.

Вырӑс, тутар, т;ӑваш, ҫармӑс, мӑкшӑ, Сойусри тата ытти 
ӗҫлекен халӑх— халӗ пӗр тӑван, пӗр хисепре.

Атӑл. Пӗр йенӗ сӑрт, тепӗр йенӗ тӳрем. Атӑл шывӗ хум- 
ханса йуха'Г, ҫӗнӗ пурӑнӑҫ хумӗсем шавлаҫҫӗ. Атӑл хумӗ ҫы- 
рана пырса ҫапаГ, кивӗ— хӑрнӑ тымарсене ҫӗрӗ мӗнӗпех ҫӗнӗ 
хум ҫапса ише-ише антараГ.

Атӑл. Прахут хашкаса тӑвалла пыраГ. Хӗвел пӑхаГ. Атӑл 
шывӗ хӗвел ҫуттипе йалтӑртатаГ. Прахут сӑмси шыва касса 
кӑпӑклантараГ; прахут ик айккипе ҫӗнӗ пурӑнӑҫ хумӗ хумха- 
наГ, шавлаГ.

Прахут ҫинт;е виҫӗ а'§а, ҫамрӑксем. „Аҫта кайан ес?“— 
„г1)улхулана“ — „Мӗн ’йатлӑ ес?“ — „Ва11)Ккӑ“ —  ,/1]ӑваш-и?“ —  
„Вырӑс“.

— „Ес ӑҫта кайтӑн?“ —  „Т)улхуланах“ —  „Мӗн йатлӑ?“—
„Ваҫкӑ"— „Еҫ ҫармас-и?— Ҫармӑсмор, '§аваш“.
„Шӑллӑм, ес ӑҫта кайатӑн тата?“— Нижнийах кайатӑп"— 

„Мӗн йатлӑ? —
„Ахмет йатлӑ“
„Шӑллӑмсем! Ма кайатӑр есир унта?“— „Епир унта савӑтра 

ӗҫлетиӗр“, теҫҫӗ.
Вырӑс-Ва1;,ӑ, т;ӑваш-Ваҫӑ, тутар-Ахмет прахут умӗн^е йу- 

нашар ларса, пӗрле кайаҫҫӗ ^улхулана ӗҫлеме. Ха.т,хи сама- 
нара ҫапла, ӗҫхалӑхӗ пӗтӗм Сойусра пӗрлешнӗ, тутар, вырӑс, 
ҫармӑс, т;ӑваш, хаххол, пелорус, армен, тата ыттисем те пӗр 
тӑван иулнӑ. Пӗтӗм тӗн^ери халӑхсем те пӗр тӑван иулӗҫ.
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Атӑл. Ку айкки сӑрт, леш айкки тӳрем. Прахут ишет, 
ҫӗнб хумсем шавлаҫҫӗ, ҫӗнӗ хумсен сассипе Ваҫкӑ, Ван,кӑ, 
Ахмет пӗр тӑван...

Ы й т у с е м .  'Ҫӑваш ӗлӗк вырӑс умӗще мӗнле шутра пулнӑ? Мӗншӗн 
-§ӑвашран „Лыко да мооало, Т(ускар корот— всем коротам корот тесе кулнӑ? 
Хал, Сормӑвӑ савӑтӗн^е миҫе 'дӑваш ӗҫлет? Хал, ^ӑвашсем мӗнле шутра? 
Нрахут ҫишр кампа кам тӑван пек калаҫса кайнӑ? Ку мӗне пӗлтерет? Ҫак 
стаГйана ҫыракаи тӗрлӗ халӑхсем пӗр тӑван пек пурӑннине мӗнпе танлаш- 
тарат?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Ваҫкӑ, Ван,ккӑ, Ахмет калаҫнӑ вырӑна ҫырса илӗр. 
Ыйту паллине ӑҫта ларгмаллине астӑвӑр.

Мӑшкӑла нумай тӳснӗ.

Кӗҫнерни кун  ̂ Тӑхтаман лашине кӳлсе кантура куланай 
тӳлеме зуптарат. Анпа пӗрле Кӗвенте Курйи ларса кайаТ. Тах- 
таманпа Курйе ҫул тӑрӑшӗпе калаҫҫӑ пыраҫҫӗ: станаваипа урет- 
ник халӑха хӗнени ҫин^енфтаршинапатӳре халӑха хӗсни ҫинт;ен, 
халӑха пурӑнма кансӗрри ҫ ин^ен. Калаҫса пынӑ манӗн тӑвайкки 
айӗн^ен тройккӑ ’§автарса тухнине сисмен те, шӑнкӑрав сасси- 
сем ҫывӑхарах лайӑхах илтӗне пуҫласан тин тройккӑна кураҫҫӗ. 
Тӑхтаман хӑвӑртрах тилкепине турткалаГ, лашине хӑвала4, ҫа- 
пат ҫултан пӑрӑнма. Ватӑ лаши, ырханскер, ҫитменнине тата 
пит ^уманскер, васкамасгГ. Тӑхтаман т;уман лашипе темӗн ^ухлӗ 
аппаланса та лайӑх пӑрӑнса ӗлкӗреймерӗ.

„Стой!“ тесе кӑшкӑрни илтӗн^ӗ павускӑран. Тӑхтаманӑн 
лаши те '§арасса кӗтмесӗрех тӑп ррӑн^ӗ. Тӑхтаманпа Кӗвенте 
Курйи йӑпӑр-йапӑр картуссене хываҫҫӗ. Акӑ павускӑран лутра, 
шампа хырӑмлӑ, кӳпшем, хӗрлӗ питлӗ улпут тухат, куҫӗсем 
шапа куҫӗсем пек, сиксе тухас пек. „Акӑ, ку ҫемски нар^ник  
пулса каирӗ-ҫке, ак инкек!“ тесе вӗҫет ^ӑваш пуҫӗн-де шухӑш.

—  Килӗр кунта!— тесе кӑшкӑраГ ҫемски. Лешсем пырса 
тӑраҫҫӗ.

—  „Кам еп?! пӗлетри ан^ӑксем?! Мӗншӗн пӑрӑнмастӑр?!—  
тесе хӑйаррӑн кӑшкӑраГ ҫемски.

Тӑхтаман темӗскер вара каласшӗнцӗ, унт^ен те пулмарӗ—- 
шартлаттарса йат;ӗ Тӑхтамана ҫемски.

—  Вот, ӳлӗмрен пӗлӗр ҫемскийе йепле хисеплемеллине, 
'§ӑваш ҫӑпатисем!—тесе кӑшкӑраГ хӑй. Иккӗшне те шарт та 
шарт! ҫупкаласа плг§ӗ. Унтан павускӑ ҫине лар^ӗ те „иошел 
йамшик!“ терӗ те, тройккӑ вӗҫтерг§ӗ.

• Ый т у с е м .  Тӑхтаманпа Кӗвенте Курйи ҫул тӑрӑх мӗн ҫин^ен калаҫса 
нынӑ? Тройккӑ пынине йепле сисеймен вӗсем? Ҫемски мӗншӗн хӗневӗ вӗсене? 
Ку мӗне пӗлтерет? Ха^хн саманара ҫакӑн пек йапала пулма пултарат-и?

1799-10
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1)ӑвашсен Автономлӑ Респуплӗкӗ.
Патша ^ухне иусмйрта пураннӑ |ӑваш хӑлӑхне Октапӗр 

револ,утси ирӗке кӑларт ӗ̂. Октапӗр рево.^утси хыҫҫӑн ^ӑваш 
халӑхӗ хӑйӗн кул,тгурӗне вӑйлатма, хӑйӗн пурнӑҫне йусама 
хӗрӳллӗ тытӑн^ӗ. ^ӑваш халӑхӗн кулугтурӗ хӑвӑртрах малалла 
кайтӑр тесе, совет влаҫӗ г|]ӑвашсене автономлӑ оплӑҫ туса 
пат;ӗ. Ҫапла ^ӑвашсем хӑйсен автономлӑ оплаҫӗнт^е 1925-мӗш 
ҫула ҫитш^ен хӑйсен кул,ттурӗне хӑпартас тӗлӗшпе нумай ӗҫ- 
лерӗҫ. Хӑйсен пурнӑҫне тата хӑвӑртрах, вӑйлӑрах хӑпарздӗр 
тесе, 1925-мӗш ҫулта совет влаҫӗ г1)ӑвашсене респуплӗк туса па^ӗ.

Совет влаҫӗ пуҫланнӑрана ^ӑваш халахӗ малалла питӗ ну- 
май утӑмсем турӗ, ҫапах та ^ӑваш респуплӗкӗ промысла йен- 
^ен те, тата ку.рттурӑ йенцен те нумай кайра тӑрат.

Т]ӑваш респуплӗкӗн вырӑнӗ 18.302 тӑваткӑл километтӑр, 
мӗн пур халӑх 915.00Ҫ) ҫын. Т ӑ̂ваш респуплӗкӗн^е ҫакӑн пек 
халӑхсем пурӑнаҫҫӗ: ^ӑвашсем, вырӑссем, тутарсем, ҫармӑссем, 
мӑкшӑсем, тата урӑххисем те.

Т]ӑваи1 респуплӗкӗ халӗ 17 района уйӑрӑлат:
1. Тутаркас района 10. Кӗҫӗн Йелг§ӗк района
2. Шупашкар „ 11. Шӑмӑрша „
3. Сӗнтӗрвӑрри „ 12. Иетӗрне „
4. Куславкка „ 13. Хӗрлӗ^утай „
5. Ҫӗрпӳ „ 14. Елӗк „
6. Канаш „ 15. Улатӑр „
7. Вӑрмар „ 16. Вӑрнар „
8. Йӗпреҫ „ 17. Пра^кав „
9. Патӗрйел „ „
Хресҫен хуҫалӑхӗ мӗн пурӗ 149.900 хуҫалӑх. г[]ылай хрее-

г!)енсем тӗрлӗрен ремесласемпе пурӑнаҫҫӗ.
Суту-илӳ йен^ен йулашки ҫулсен§е порепиттӗл опт^стви- 

сем вӑйланни курӑна!. Кӑҫалхи ҫул потрепиттӗл опт^ествисем 
12% ытла хрес^ен хуҫалӑхӗсене пӗрлештерсе тӑраҫҫӗ.

Хута пӗлекенсем ҫителӗклӗ мар, ҫапах та вӗсем йыгалансах 
пыраҫҫӗ. г1]ӑваш респуплӗкӗн^е ҫакӑн пек шкулсӗм пур:
1-мӗш сыпак шкулсем . . . 819; унта вӗренекенсем 56.088
2-мӗш сыпӑклисем........................... .12;
Сакӑр ҫул вӗренмеллисем . . . . 17;  
Хрес^ен ҫамрӑкӗсен шкулӗсем . 6;
Т ех н и к к у м сем .....................................3;
Иалхуҫалӑх техниккумӗсем . . .  2;
П р о ф ш к у л сем .................................. 20;
Рапфак • ....................... 1;
Совпартшкул..........................................1;
Мусӑк ш к у л ӗ ..........................................1.

2.599
2.052

280
370

248
160



Ҫутта кйларас тӗлӗшпе ӗҫлекен у^рештенисен^ен тата ҫак- 
сем пур:

Вуламалли ҫу р т сем .....................102;
П иплиоттексем ...........................  7;
Л икп унк тсем ................................  352.

Халйх сывлӑхне сыхлас тӗлӗшпе ӗҫлекен у 1;рештенисем, 
пул,нитсйсем ҫаккйн ^ухлӗ:

Пул,нитсйсем . . . . . . . .  31; вӗсен^е 164 вырйн (коикка);
Хвершйл пункт,ӗсӗм ....................... 19;
Ампулатторисем...........................  3.

Йулашки ҫулсен^е т;йвап1 хушшин^е халцен пулман йа- 
паласем сарӑла пуҫларӗҫ: ратио, кино, тата ыттисем те.

Ҫапла ӗнтӗ совет влаҫӗ пулӑшнипе, партти йертсе пынипе 
^йваш ӗҫхалйхӗн пурнйҫӗ малалла кайатех |йваш ӗҫхалахӗ 
тӳрӗ ҫулпа сотсиалисйм патне ҫывхарма тӑрйшатех.

Ы й т у с е м. Т)ӑвашсене рӗспуплӗк хӑҫан панӑ? Респуплӗк пани мӗнрен 
аван? Респуплӗкре миҫе район? Суту-ииӳ ӗҫӗ мӗнле пырат? Халӑх сывлӑхне 
сых!ас ӗҫ мӗнле пырат? Патша вӑхӑтӗнҫе ҫавӑн 'ҫухлӗ шкулсем, нул^нитса- 
сем пулнӑ-и? Т^ӑваш респуплӗкӗ мӗнле респуплӗка кӗрет?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Т)ӑваш хеспуплӗкӗщр 915.000 ҫын шутлӑпӑр. Вӗсен- 
■®ен хулара пурӑнаканнисем 5% (кашни 100 ҫынтан 5 ҫын). Ыттисем йалта 
пурӑнаҫҫӗ. Хулара пурӑнаканнисем миҫе ҫын? Йалта пурӑнаканнисем миҫе 
ҫын?

2. '|)ӑваш респуплӗкӗнце миҫе шкул? Вӗренекенсем миҫе? '

2. Ҫутта кӑларас тӗлӗшпӗ ӗҫлекен у^рештенисем мӗн пурӗ миҫӗ?

4. 4)ӑваш ресиуплӗкӗн тулашӗнре 1927-мӗшҫулта йанвар уйӑхӗшр ҫутта 
кӑларакан утрештенисем акӑ мӗн рухлӗ пулнӑ:
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1-мӗш сыпӑк шкулсем.....................................191
7 ҫул вӗренмеллн ш кулсем........................  з
И-мӗш сыпӑк ш х у л ҫем ..................................  1
Плош^аткӑсем .  ............................................Ю
Хреевен ҫамрӑкӗсен шкулӗсем . V  . . 1
Вуламалли ҫуртсем .......................................  28
П и пл и отек сем ..................................................... 14
Клупсем— халӑх ҫ у р р ӗ с е м ......................... 7
Хӗрлӗ кӗтессем ................................................... 113
Ликпупктсем........................................................114

Мӗн пурӗ миҫе уБрештени?

Пӗтӗм ,§ӑваш хушшин^е мӗн пурӗ миҫе уррештени?
ю*



—  148  —

])ӑваш нӗвви хӑнара.
Виҫӗм кун Мускавран ратио тӑрйх 

^ӑваш |ӗлхи йанӑрарӗ, ӳкрӗ шурй тӑм,
Ана туйса вӑрман т;ашлатрӗ,
Турат ҫин^е тӗлӗнт^ӗ тӑмана(?).

В. Р с а й .
Ианрарӗ хыпар, ратио-хыпар!..
^ӑн-^ӑн ^ӑваш сасси, ^ӑвашӑн кӗекерех те хуйхӑллӑ, хуй- 

хӑллӑ та вирлӗ кӗввисем вӗҫрӗҫ ратио тӑрӑх.
Савнӑ хумсем—ратио-хумсем пӗтӗм тӗн^ене илсе ывӑтрӗҫ 

т)ӑваш кӗввине!
Ҫакӑ мӗн вӑл? Ҫакӑ вӑл савӑнӑҫ!
Тӗн^е пулнӑранпа 1-мӗш хут ^ӑваш |ӗлхи ратио тӑрӑх 

тӗнтрше йанӑрарӗ. Иире итлерӗ Шупашкар! Шупашкар урлӑ 
пӗтӗм ^ӑваш ӗҫхалӑхӗпе ала тытрӑмӑр. Мускавра тӑрсах— епир 
Шупашкарта, хӑнара!.. Шупашкарта кӑна мар, пӗтӗм Совет 
ҫӗр-шывӗн^е хӑналан^ӗ пирӗн сас. Иут патшалӑхсен^е те илт- 
рӗҫӗ пирӗн сасса. Епир савӑнатпӑр. Пирӗнпе пӗрле пӗтӗм ^ӑ- 
ваш ӗҫҫынни савӑнат.

Ратио! ҫапла вӑл ратио хӑва^ӗ. Вӑл ^ӑвашсене те йуратат. 
Усси те унӑн нумай.

—  Ратио Ойатпӗр ӗҫне тӑват’. г|]ӑвашсем те ҫын. Вӗсей те 
ку;§ттурӑ, хайсен хаваслӑхӗ пур. Вӗренме те хастар. Ыттихалӑх- 
сенни пекех совет ҫӗрӗн§е ^ӑваш сасси йанӑра!. Ҫапла кала! ратио.

Ҫакӑ вӑл— Октапӗр тивле^ӗ. Ҫапла кул,ттурӑна сарагГ ра- 
по^исемпе хрес^енсен влаҫӗ.

Ы й т у с е м .  Ратио хуӐӗсемпе -ҫӑваш йурри ӑҫтан кайнӑ? Ӑҫта ӑна илт- 
нӗ? Ратио мӗнле ӗҫ тӑва!? Ратио кам тивлееӗпе пул^ӗ? Сирӗн таврара ра- 
тио ӑҫта пур?

Ӗ ҫ д е м е  п а н и .  Ҫак ыйтусем тӑрӑх ратио ҫинцен кӗске статйа 
ҫырӑр.

„Йунлӑ вырсарни кун“ , тата Ленин.

1905-мӗш ҫулти йанварӗн 9-мӗшӗ (22-мӗшӗ)— йунлӑ выр- 
сарни кун. Вӑл кун Микулай патша 7000 йахӑн ҫын йунне 
йухтарнӑ. Мӗн ҫитмен-ха ӑна?

Капиталиссен хадрӑк-савӑ'5ӗсен'§и рапот^исем тем тӗрлӗ 
асапланса, хӗн -хур  курса пурӑннӑ. Хрес^енсем нумайӗшӗ ҫӗр- 
улпуг§ӗсем ҫине тарӑхса ҫитнӗ. Анг};ах пурте пекех вӗсем 
патша ҫине ӗмӗт хурса, хамӑр нушасем ҫин §ен ӑна пӗлтерсен, 
вӑл пирӗн пурӑнӑҫа ҫӑмӑллатӗ, тесе шанса тӑнӑ. Вӗсем ун§§ен 
натша тени улпутсене, мулхуҫисене сыхласа тӑракан ҫын 
ан§ах иккенне пӗлме пултарайман.

Тӳсейми пулса ҫитсен, Иитӗрти рапо-эдисем йанварӗн 9-мӗ- 
шӗн§е пинӗ-пинӗпе пӗрле пухӑнса, хӑйсен нушисем ҫин§ен
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хут ҫыртарса, ӑна патшана пареа йӑлӑнма, турӑшсемпе-мӗн- 
семпех, Каппон пуп йертнӗ хыҫҫӑн патша ҫурт ӗ̂ патне утаҫҫӗ. 
„Ҫемҫе кӑмӑллӑ" патша рапоцисене политсисемпе, салтаксемпе 
кӗтсе, хирӗҫ тухса илет. Пӑшалӗ, хӗҫҫп, нухайкки... раиотэди- 
сен йунне йухтараҫҫӗ.

А н|ах вӑл кун пӗр унпа кӑна иртмеп. Вӑл пӗтӗм ӗ ҫ х а -  
л ӑ х ӗ н  п ӗ р л е ш м е л л и н е ,  р е в о л , у т е и л л ӗ  к ӗ р е ш м е л -  
л и н е  к ӑ т а р т с а  па^ӗ .  В. И. Ленин вӑл куна ҫав йент,ен 
питӗ пысӑк хисепе хурагГ. г1)ӑнах та, ҫав ҫулах, ҫав уйӑхранах 
пӗтем Раҫҫейрн ӗҫхалах тапранса кайаГ. Ҫав кунтанах Раҫ- 
ҫейре малтанхи аслӑ револ,утси тапранаГ.

1905-мӗш ҫулхи револ,утсире хрес’5енсем те тапранса кай- 
йаҫҫӗ. Мӗлйунӗ-мӗлйунӗпе пусмӑрта иурӑнакан вак халӑхсем 
ура ҫине тӑма хӑтланаҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Йанварӗн 9 (22)-мӗш кунне мӗншӗн ..йунлӑ, вырсарни кун“ 
тенӗ? Вӑл кун рапотуреем кам патне мӗнле ӗҫпе кайнӑ? Патшаран мӗн илнӗ? 
Сирӗн йалта 1905 ҫулта палхав тавраш пулман-и?

Ӗҫлеме пани. Патгаа в ӑхӑтӗн р  пастовккӑсем йепле ӳссе пынӑ:
1895 ҫулта 68 пастовккӑ, унта 31.195 р а п о р  и пулнӑ
1896 >> 118 }• 29.527 >} „
1898 } } 215 »  п 43.150 }> »
1900 »1 125 »  » 29.389 }> п

1901 >> 164 }> » 32.218 » }}
1902 >} 123 >> » 36.671 >} »
1903 >} 550 >> » ■ 86.832 >> „
1904 }} 68 а

}} 24.904 >} » ■
1905 }> 13.995 }> » 2.863.173 }} »
Ҫак 9 ҫул хуш ш инр миҫе пастовккӑ пулнине шутласа кӑларӑр.
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Октапер револ^утсийӗ.

1917-мбш ҫулта, феврал, уйӑхӗн^е пулса иртнӗ револ,утси 
хыҫҫӑн, влаҫ вӑхӑтлйх правиттӗлствӑ аллине кӗрсе ӳкнӗ. Вӑ- 
хӑтлӑх правиттӗлствӑ рапоздисемпе хрес^енсен интересӗшӗн 
тӑрӑшман. Вӑл улпут ҫӗрӗсене хрест;енсене памарӗ, хапрӑк- 
савӑтсене хуҫасен аллин^ех хӑварт>ӗ. Ҫавӑнпа ропо^исем пол,- 
шевиксем майлӑ пулса, вӑхӑтлӑх правиттӗлствӑпа кӗрешме 
пуҫлаҫҫӗ. Хрес^енсем те вӑхӑтлӑх правиттӗлства хирӗҫ пӑлхана 
пуҫлаҫҫӗ.

Пол,шевиксем йертсе пынипе кӗрешӳ |ӑн малтан Питӗр 
хулин-^е пуҫланса кайат. Унта рапоцисеи, хрест;енсен, тата 
салтаксен сове^ӗ пулса тӑра!. Вӑл (совет) револ,утсин вӑхӑт- 
лӑх комитте^ӗ туса хурат. Пӗр вӑхӑтра икӗ влаҫ пулса тӑрат.

Октапӗрӗн 23-мӗшӗн^е совет хӗрлӗ кварти тӑвасси ҫин- 
|ен  постановлени йышӑнат. 24-м ӗш ӗн |е вӑхӑтлӑх правиттӗл- 
ствӑ советпа кӗрешме Питӗре ҫарсем пуҫтарат.

25-мӗшӗн^е Пӗтӗм Раҫҫейри Советсен Сйесӗ уҫӑлагГ. Сйес 
пулнӑ вӑхӑтрах Хӗрлӗ кварти Питӗрте панкка, телекрафа, 
тата ытти у^рештенисене илсе, ҫурҫӗр иртсен 2 сехетре вӑ- 
хӑтлӑх правиттӗлствӑна арӗслет те, влаҫа советсен сйесӗ ол- 
лине парат.

ОкГапӗрӗн 26-мӗшӗн^е советсен сйесӗ ҫӗр текре^ӗ кӑла- 
•раГ. Вӑхӑтлӑх правиттӗлствӑн ҫар министӑрӗ— Керенски Питӗр- 
тен тарса, каллех касаксене пуҫтарса, Питӗре илме хӑтлаиаГ, 
ан^ах ним тӑваймасӑр емикрант пулса йут патшалӑха 
тараГ.

Мускавра кӗрешӳ Питӗртинт;ен хытӑрах, йунлӑрах пулса 
иртет. Ытти хулаееьг^е те ҫавӑн пекех револ,утсиллӗ ҫапӑҫусем 
пулса иртеҫҫӗ.

ОкГапӗр револ,утсийӗ Раҫҫейри влаҫа раиоэдисемпе хре- 
с^енсен аллине параГ. ОкГапӗр револ,утсине хирӗҫ 'ршавник- 
сем, офитсерсем. тата ытти вак тӗвек капиталиссем кӗрешеҫҫӗ. 
Ант,ах пролеттариат пуршуаҫи тарсисене ҫӗмӗрсе тӑкса, пур 
ҫӗрте те влаҫа хӑй аллине илет, ыур ҫӗрте те советсем тӑваГ.

Револ,утси улпут, мӑнастир ҫӗрӗсене хрес^еысен аллиые 
параГ. Происвотствӑра рапоци контролӗ тӑратаГ, панккӑсене 
патшалӑх аллиые илет.

ЫИ т у с е м .  Рево^утси хӑҫан пуҫланса кайнӑ? Малтан мӗнле правиттӗл- 
отвӑ пулнӑ? Ана хресБенсемне рапо^рсем мӗншӗн килӗгатермен? По-ршвик- 
сем влаҫа хӑйсен аллине хӑҫан илнӗ? Халӑх мӗншӗн п ор ев и к сем  хыҫҫ.ӑн 
кайнй? ())с1апӗр ревортсы  вӑхйтӗнр сирбн таврара ҫапӑҫу пулнй-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Ҫак стаГйари тӗп шухӑшсене ҫырса хурӑр.
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Хӗрлӗ йалав.

Хӗвел ҫутти айӗнт̂ е 
Хӗрлӗ йалав хумханаТ. 
Пӗтӗм тӗн^е ӗҫҫынне 
Вӑл ыйхӑран вӑратат. 
Йӳҫсе тӑран мӑтӑкран 
г|]ухӑн тухат ирӗке. 
Тӑшманӗпе ҫапӑҫма 
Тӑрат йӗрки-йӗркипе. 
Емӗр йӑтнӑ сӑн^ӑрне 
ГГаттӑр 'ҫухӑн ҫӗмӗрет. 
Хӑйӗн вӑйлӑ аллипе 
Кив йӗркене пӗтерет. 
Ҫурҫӗр йен^ен кӑнтӑра 
Тупӑ сасси йан! кайаТ: 
Ҫыхса тӑран сӑн^ӑра 
Салатнӑҫем салатат. 
Хура тӑшман йунӗне 
Хӗвел тухӑҫ хӗрелнӗ. 
Ирӗклӗхӗн ӗҫӗпе 
Пӗтӗм тӗнг1)е пӗрлешнӗ. 
Ентӗ нумай иырас ҫук 
Вӑрҫӑ ҫутӑ тӗнт^ере. 
Пире пуйан таптас ҫук, 
Кышлайас ҫук ӗмӗрех. 
Пуйан мӗлки салан^ӗ, 
Пӗтӗм тӗн-ҫе тасалт)ӗ. 
Ырлӑх, ^ӑнлӑх хӗлхемӗ 
Хыт '1)ӗрепе ҫемҫетӗ. 
Тӑван тесе пӗр пӗрне 
Ыталаса '̂ уп тӑвӗҫ.
Мӗн пур ӗҫе пӗтӗмпе 
Пӗрле туса савӑнӗҫ. 
Хӗрлӗ йалав ӗмӗрех 
Хал^хи пекех хумханӗ.



Октапӗр уйавӗ Шупашкарта.
Нойапӗрӗн 6-мӗш кунӗ. Шупашкар хулине кӳрӗш йалти 

хрес^енсем килсе тул^ӗҫ. Ҫутал^ӗ електритсӑ ҫутипе. Каҫ пул- 
сан, Хӗрлӗ плошг§ӑтре „Теккаприссем" йатлӑ 7 пайлӑ кино 
карттинӑ кӑтартрӗҫ. Х ӑш -пӗр вырӑнсен^е, Мускавра праҫнике 
хатӗрленни, пурин^ен ытла, йут патшалӑхри рапорисен теле- 
катсисен саламӗсем ратио тӑрӑх йанӑртрӗҫ Шупашкар хулине.

Октапӗр револ,утси 10 ҫул тултарнине аса илсе Шупаш- 
карта В. И. Ленин йа^ӗпе памӗтник лартрӗҫ. Тата Октапӗр 
револ,утси 10 ҫул тултарнӑ ҫӗре г|]ӑваш респуплӗкӗн^е, ҫывӑх 
йалсене ҫутатма, тӗрлӗ хапрӑксене ӗҫлеме пулӑшма-вӑйлӑлатма 
електростантси никӗсне ху^ӗҫ. Рапо^исем ваади поҫҫолккӑ 
тума тытӑн^ӗҫ, тата ыт, те.

Нойапӗрӗн 7-мӗш кунӗ. IIур орканисатсисем те 10 сӗхет- 
ре Хӗрлӗ плопгзӑт’ патне миттӗнка пухӑн^ӗҫ. Миттӗнк хыҫҫӑн 
орккестӑрпа, рево.т,утси йуррисене йурласа урам тӑрӑх ҫӳресе 
темонстратси турӗҫ.

Манифеса ӗҫе кӳртес тӗлӗшпе тӗрмере ларакансене— ҫӑмӑл 
айӑплисене тӗрмерен кӑларцӗҫ.

Нойапӗрӗн 8-м ӗш  кунӗ. 11 сехетре Шупашкарти халӑх 
пурте темонстратси турӗҫ. Тӗпӗҫтӑвком патне пухӑн^ӗҫ. Ну- 
майӗшӗ, хрес^енсем те Тӗпӗҫтӑвком трипунӗ ҫине улӑхса 
саламсем каларӗҫ. Пурте „пӗтӗм тӗн^ери ОкгГапӗр сывӑпултӑр“ 
тесе кӑшкӑрг§ӗҫ.

Анкли тискерлӗхне хирӗҫ, г|)емперлена хирӗҫ кайма хатӗр, 
„Хӗрлӗ г|)ӑваш“ йероплана туса пӗтерме пурте пулӑшу парае 
терӗҫ. — ^Рапо^исемпе хресҫенсен хӑватлӑ вӑйӗ сывӑ пултӑр! 
Пӗтӗм Сойусри комуниссен партти сывӑ пултӑр! тесе 'ҫӑваш 
халӑхӗ темиҫе пин еаесипе кӑшкӑрҫӗ.

Ы й т у с е м .  Нойапӗрӗн 6-мӗш к унӗнр  Шупашкарта мӗнле паллӑ ӗҫсем 
пулнӑ, вӗсен^ен -ҫи палли мӗн? Нойапӗрӗн 7-мӗш кунӗн^е мӗн пулнй? Нойа-
пӗрӗн 8-мӗш кунӗнт^е мӗн пулнй? Сирӗн йалта октапӗр уйавне йепле ирт-
терцӗҫ? ' ,

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Ҫак ыйтусем тӑрӑх Шупашкарта мӗн-нӗн пулни ҫин-
^ен кӗске статйа ҫырӑр.

Праҫник кунӗ.

Урам тӑрӑх йурласа,
Пионерсем пыраҫҫӗ:
Пӗр-пӗринт;ен иртмеҫҫӗ,
Кретпеле утаҫҫӗ.

Отретӗнт;ен маларах 
ПыраГ пӗгҫӗк иионер.
Пуҫне тӳрӗ тытнӑ вӑл,
Ҫӳллӗн ҫӗклет йалава.
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Хӗрлӗ йалав вӗл тӑват,
Праҫник кунне пӗлтерет.
Параппанне йантрата!’
Хрес§енсене пуҫтара'!1.

Совет влаҫӗ пулнийӗ 
Вунӑ ҫула кайат-ҫке,
Ма савнас мар халӑхӑн 
Кун пек аслӑ кунсен^е.

Йал вӗҫӗн^е шкул ларат—
Илемленнӗ праҫникшӗн,
Аслӑ куна аеӑнма 
Кӗтет ҫынсем пухнасса.

Пионерсем шкул пан^е,
Халӑх пыра!’ кашласа.
Револ,утси йуррисем 
Йантратаҫҫӗ урама.

МОПР ӗҫхалӑхне тӗрмесен^ен хӑтарас ӗҫре.

Пур капиталисӑмлӑ патшалӑхсенг§е те рапозди клас ирӗке 
тухасшӗн ҫапӑҫат. Пуршуаҫине рапозди пӑлхавӗсем ӗҫре нумай 
|ӑрмантараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та рапот^исене пӑлханса револ^утси 
тума хӑтланнӑшӑи тӗрмесене хупаҫҫӗ. Халӗ пуршуаҫи тӗрми- 
сен^е ирӗклӗхшӗн асапланакансем нумай.

Ҫав тӗрмесен^ӗ ларакансене пулӑшмашкӑн МОПР текен 
оп’уӗствӑ орканисатсиленнӗ. СССР-та МОПР-а кӗрес текенсем, 
ирӗккӗн кӗреҫҫӗ. МОПР сатат^и политтӗк ӗҫӗпе тӗрмесен§е 
ларакансемпе вӗсен кил-йышӗсене укҫапа, тата политтӗк йен^ен 
пулӑшасси. Пур патшалӑхрата МОПР ҫексийӗсем пур. МОПР 
ҫултан ҫул вӑйлӑланса пыра!’, унӑн г§ленӗсем нумайлансах 
ныраҫҫӗ.

МОПР— ӗҫхалӑх орканпсатсийӗ: ун 'ренӗсенден рапори- 
сем— 37%, хрес§енсем—18%, слушӑш|исем— 26%, ыттисем— 
19%.

МОПР ӗҫӗ вӑл тӗрмере ларакан йулташсене пулӑшса пӗ- 
тӗм тен|иие пӗр-пӗриншӗн тӑрӑшнине пӗлтерет.

Ы й т у с е м .  МОПР текен оп-вӗствӑ кама пулӑша!’? Унӑн йарйккисем  
аҫта-ӑдта пур? Мӗншӗн МОПР ӗретӗн р  р атщ и сем  нумайрах? Сирӗн йалта 
МОПР йарйкки пур-и?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  ГГӗтӗм т ӗн р р е  МОПР йарйккисем 44.136. Каганп 
йацейккйра, вӑтам шутпа, 90 'рен. Мӗн пурӗ МОПР-та миҫе р е н ?



У. СССР—ПӖТӖМ Т Ӗ Щ Е Р И  ӖҪХАПӐХ 
ТӖРЕЕӖ.

Анкли.

Аыкли тинӗс варрин^е Великоприттанипе Ирланти утра- 
вӗсем ҫин^е лара1г. Анкли— тӗн^ере ри пысӑк патшалах. Унӑн 
ҫӗрӗ, пурин^ен ытла, колонисент^е. Мӗн пур ҫӗрӗ унӑн 36.313.100 
тӑваткӑл километтӑра ҫитет. Елӗкренпех Анкли тинӗс хуш- 
ш ин|е пулнӑран, унӑн суту-илӳ ӗҫӗпе ҫар фло'§ӗ питӗ вӑйлӑ 
тӑнӑ. Ҫирӗп флот пулнипе колонисене хӑй аллине ҫавӑрса 
илсе, вӑл пуйса пынӑ. Анклире халӑх, пурин^ен ытла, хула- 
сен'§е пурӑнат. Ҫӗр ҫын пуҫне 73 ҫынӗ хулара хапрӑк-савӑт- 
сен'§е ӗҫлеҫҫӗ.

Анклире тырӑ хӑйне тӑранса пурӑнма та ҫитмест. 1909- 
13-мӗга ҫулсен$е вӑл хӑй патшалахӗн'§ен 6.557.377 тонна 
йахӑн тырӑ пуҫтарнӑ. Ытти патшалӑхсен^ен 10.326.000 тоына 
йахӑн илсе тӑиӑ.

Текҫтил иромьтшлӗнӑҫӗ Анклире ӗлӗкренпе вӑйлӑ пулнӑ. 
Халӗ вӑл та '§ака пуҫланӑ. Анклире рашурргсем нумай пулсан 
та, пӑлхавсем сахал пулнӑ. Колонири халӑха йӳнерех ӗҫлет- 
терсе хӑй патӗн§и рапоцисене кӑшт ытларах парса йӑпатса 
пурӑннӑ. Халӗ рапотрршем стат^кӑсем туса хуҫасене хирӗҫ тӑра 
пуҫларӗҫ.
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Анклире комуниссен партти вӑйлана пуҫлани нумайах 
пулмаст. Йулашки ҫулсен^е унти рапот^исем комуниссене 
шанса вӗсен йенне ҫавӑрӑна пуҫларӗҫ.

Анкли правиттӗлстви Совет Сойусӗпе комуниссене пӗтерес- 
шӗн тӑрӑшаГ. Пӗтӗм капиталисӑмлӑ патшалӑхсене Совет Сойусӗ- 
пе вӑрҫма пӗрлештересшӗн тӑрӑшат вӑл. Ант;ах Анкли рапоци- 
йӗсен телека§ӗсем Совет Сойусне килсе, рапо|грсем пе хрес^енсем 
ирӗке хӑйсен аллинр лайӑх тытнине куҫӑнах кураҫҫӗ. Комуниссем 
тӗрӗс ҫулпа йертсе пынине курса Анклири рапот;'§исем пирӗнпе 
пӗрле, пӗр ҫулпа сотсиалисӑм патнелле ҫывхарасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ.

Ы й т у с е м. Анклин ҫӗрӗ ӑҫта нумайтарах? Анкли йепде пуйса кайнӑ? 
Анклире мӗнле происвотствӑ вӑйлӑрах? Ӗлӗкхипе танлаштарсан, хал, проис- 
вотствӑ мӗнле пырат: ӳсет-и, ^акат-и? Хал, рапотурсем хӑйсен хуҫисем ҫине 
йепле пӑха пуҫларӗҫ? Рапорисен суйланӑ ҫыннисем камшӑн ӗҫлеҫҫӗ? Рапотр 
р с е м  коммунисен партти ҫине йепле пӑхаҫҫӗ? Анкли правиттӗлстви мӗншӗп 
лире хирӗҫ вӑрҫӑпа килесшӗн?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Панӑ сӑмахсем ҫине пӗтӗм класпа пуплевсем ш)т- 
хӑшласа ҫырӑр. Сӑмаххисем ҫаксем: кайатӑн-и, пулнӑ-ши, пур-и, ҫитеймен- 
ха, аван-ҫке, тупрӑн-и-мӗн, вӗренетӗп-ҫке, тытӑн-ха, куртӑн-и.

2. Анклин вӑрҫӑ хатӗрӗсем мӗн $ул ӳссе пынине шутласа кӑларӑр.

3. 1920-мӗш ҫулта Анклире 21 пин п ӗр к  хуҫалӑхсем нулнӑ, 1924-мӗш  
ҫулта 7 пин апт^ах йулнӑ. Ыттисем пӗтсе ларнӑ. Хуҫалӑхсем миҫе хут сахал- 
тарах йулнӑ?

Кермани— Йевронпӑ варринт;и патталӑх. Унӑн ҫурҫӗр'§ик- 
кинг§е Нимӗт,, Палтти тинӗсӗсем хумханса выртаҫҫӗ. Хӗвел 
тухйҫра Нол^ша; хӗвел анӑҫра Франтсипе Пелки.

Керманире ҫӗр кймрӑкӗ нумай тупаҫҫӗ. Нырӑнӗ-вырйнӗпе 
тимӗр тйпри, тата ытти усӑллӑ йапаласем тупӑнаҫҫӗ.

Промышленӑҫ Керманире хали^ен Анклиннпн^ен кайарах 
тӑнӑ. Халӗ ӗнтӗ Анклийе хӑваласа ҫитсе, иртсе те кайа пуҫ- 
ланӑ. Пуринг§ен ытла, унта метталпа хими промышлӗнӑсӗ вӑйлӑ.

Керманире ҫӗр ӗҫӗ питӗ лайӑх пыраГ. Ҫӗр ӗҫне упта ӑслӑ- 
лӑх кӑтартнӑ пек ӗҫлеҫҫӗ. Уйсене трактӑрпа сухалаҫҫӗ. Акасса- 
вырасса та машшинпах ӗҫлеҫҫӗ.

Керманин тӗп хули—П>рлин. Керманире мӗн пурӗ вунултӑ 
вак респуплӗк пӗрлешнӗ. Иртнӗ вӑрҫӑра Керманине ҫӗнтернӗ 
хыҫҫӑн уиӑн хӑйӗн ҫӗрӗсене хӑшне-пӗрне ытти патшалӑхсене

Ҫарта
1 9 1 3  ҫ у л т а  

329.000 ҫын пулнӑ
1 9 2  6 - 2 7  ҫ у л т а  

372.000 ҫын пулнӑ 
564 мӗлйун тенкӗ 
700

Ҫар расхуҫӗ . . . 4 7 2  мӗлйун тенкӗ 
Иеропдансем . . . 385

Кермани.
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памалла пулг§ӗ. Вӑрҫӑ парӑмне тӳлемелле пул^ӗ. г1]и пуйан 
Рур онлӑҫне Франтси пырса кӗнӗ хыҫҫӑн Кермани промышлӗ- 
нӑҫӗ хытӑрах '§ака пуҫларӗ. Рапоци клас ӗҫсӗр йулса пӗтех 
пуҫларӗ. 1918-мӗш ҫулта Керманири рапо^исем патшана сир- 
пӗтрӗҫ. Ан^ах, пуршуаҫи вӑйлӑрах пулнӑ пирки, рапоцисем  
унта совет влаҫӗ тӑваймарӗҫ. Вӗсене йертсе пыракан Карл 
Липкнехтпа Росӑ Л)уксемпурка пуршуаҫи вӗлерттер^ӗ. Кер- 
манире вара пурп1уаллӑ респуплӗк пулса йул|ӗ.

Кермани правиттӗлствине аталантарма, ӑна хӑй аллине 
ҫавӑрса илесшӗн, Амерӗк пулӑша пуҫларӗ. Халӗ Керманин 
хуҫалӑхӗ хӑпарса пырат. Ҫапах та ӗҫ тупайман ҫыысем кунран 
кунах нумайланса пыраҫҫӗ. Рапотр^исемпе пуршуаҫи хушшнн^и 
хирӗҫӳ ӳссех нырат.

Пуршуаҫи рапоцисемпе кӗрешме фашшисен отрецӗсене 
пуҫтарнӑ. Р апо|1§исем те пӗрлешеҫҫӗ. Сӑмахран, вӗсем ,,'хӗрлӗ 
фронтовиксен" вӑйлӑ орканисатсийӗ тунӑ.

Рапотур класӑн кӗрешӗвӗнг§е сотсиал-темократ парттийӗ 
'§ӑрмантараГ. Малтантарах Кермани рапот^ийӗсем вӗсене ӗненсе 
вӗсем хыҫҫӑн кайат^ӗҫ. А н р х , вӗсем пуршуйсемпе пӗрле ны- 
нине кура, халӗ вӗсене шанми пулг§ӗҫ.

Керманире комуниссен партийӗ (1918 ҫултанпа) рапо'§§исем 
умӗнг§е сотсиал-темократсен ултавне кӑтартса тӑрат. Рапо^исем  
сотсиал-темократсен парттийӗн^ен туха-туха комуниссен парт- 
тине кӗре пуҫларӗҫ. Керманире комуниссен парттийӗн^е халӗ
150.000 ҫын ытларах. Кермани рапоц^ийӗсем халӗ комуниссем 
кӑтартнӑ ҫул вӗсене кайиталисӑмран хӑтарассине лайӑх пӗлсе 
ҫитрӗҫ.

Ы й т у с е м. Кермани ӑҫта? Промышленйҫ уята мӗнле пырат, мбнлн 
вййлӑрах? Ҫӗр ӗҫӗ Керманире мӗнле? Кӗрешӳре рапо-рисене кам т§ӑрманта- 
раГ? Комуниссен парттийӗ Керманире мӗнле шутра?

Франтси.

<[>рантси — Йевроипӑн хӗвел анӑҫ йентщ патшалӑх. Унӑн 
хӗвел анӑҫ йенг§е, тата хӗвеланӑҫие ҫурҫӗр хушшин^е Атлантти 
оккеанӗ выртаГ, кӑнтӑр йент;е —  Ҫӗр хушшинг§и тинӗс. Унӑн 
кӳршисем: ҫурҫӗр йен^е — Пелки, хӗвелтухӗҫӗн^е —  Кермаии 
хӗвелтухӑҫпе кӑнтӑр хушшинг§е сӑртсем урлӑ' Швейтсари, 
кӑнтӑр йен^е сӑртсем урлӑ Иттали, кӑнтӑрна хӗвеланӑҫ хуш- 
ншнг§е сӑртсем урлӑ Испани.

']>рантси —  ҫӗр ӗҫлесе пурӑнакан патшалӑх. Ку тӗлӗшрен 
унӑн ҫӗр-шыв та аван. Машшинсемпе ҫителӗклӗ ӗҫлеймен
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пирки ҫӗр ӗҫне нимӗ^сем пекех тӑваймаҫҫӗ. Тырра кектар- 
тан 1200 килокрама йахӑн ан|ах илеҫҫӗ, нимӗҫсем 2 тонна 
йахӑн илеҫҫӗ.

Тырӑсӑр пуҫне франтсуссем пах^а ҫимӗҫ нумай тӑваҫҫӗ, 
пурин^ен ытла, винократ. Вӑтам шутпа, винократ пах^исем
1.500.000 кектар ҫӗр йышӑнаҫҫӗ. Винократран нумай ерех 
туса сутаҫҫӗ.

Ҫӗр айӗн^е Франтсире меттал таврашӗ нумай, ан^ах лайӑх 
ҫӗр кӑмрӑкӗ ҫуккипе ӗлӗк пӗтӗм меттал тӑприне хӑй шӑра- 
тайман. Иртнӗ вӑрҫӑ хыҫҫӑн Франтси Керманирен Рур йатлӑ 
пуйан оплӑҫа туртса ил|ӗ. Унта тимӗр тӑпри те, ҫӗр кӑмрӑкӗ 
те нумай, савӑтсем те ^ылай. Ҫавӑнпа хал, Франтсире меттал 
промышлӗнӑҫӗ вӑйлана пуҫларӗ. Савӑт таврашӗн^е техниккӑ, 
машшинсем пит лайӑх.

Ҫапах та Франтси вӑрҫӑ хыҫҫӑн аталанса ҫитеймен-ха. 
Виҫӗ мӗлйуна йахӑн патраксен нимӗн те ҫук. Рапот;§исен хуш- 
шин§е те ӗҫсӗр ларакансем ^ылай.

Иртнӗ вӑрҫӑ хыҫҫӑн Франтси питӗ вӑйлӑ капиталисӑмлӑ 
патшалӑх пулса тӑ§ӗ. Ҫапах та профсойуссен^е рево.рутсиллӗ 
'ренсем ҫуллен ҫулах ӳссе пыраҫҫӗ.

1921-мӗш ҫултанпа комуниссен партти орканисатсиленнӗ. 
Вӑл та пӗрмайах вӑйлансах пыра!’.

Ы й т у с е м. Франтси аҫти паттшалӑх? Ҫӗре Франтсире мӗнле ӗҫлеҫҫӗ? 
Промышлӗнӑҫ унта ӳсет-и? Т)ухӑнсемпе рапо'|)Т,исен пурнӑҫӗ мӗнле: аван-и, 
на^ар-и?

Ӗ ҫ л е м е  па ни .  1. Франтси ҫин^ен кашни ыйтӑва ҫырса илсе ответ 
ҫырӑр.

2. Франтсире 1921 ҫулта текҫтил промышлӗнӑҫӗн^и рашурисем 60 
пин ҫын пастовккӑ тунӑ, 1922 ҫулта меттал промышлӗнӑҫӗн^и рапотдасем 15 
пин ҫын пастовккӑ тунӑ. Меттал промышлӗнӑҫӗн^е пастовккӑ тӑвакансем 
миҫе хут сахалтарах пулнӑ?

Амерӗк.

Ҫурҫӗрти Амерӗкӗн Пӗрлешӳллӗ Штаг$ӗсем Канатӑпа 
Мекҫиккӑ хуш ш инр выртаҫҫӗ. Ҫӗрӗ унта 1.835 пин тӑваткӑл 
километтӑр таран. Унсӑр пуҫне тата унӑн ытти ҫӗреенр коло- 
нисем иур. Пӗрлешуллӗ Штатсем пур йенг§ен те пуйан. Кунта 
ҫӗр ӗҫӗпе промышлӗнӑҫ пӗр пекех пыраҫҫӗ. Пӗрлешӳллӗ Штат- 
сен тӗп хули—Вашшипктон. Пур ҫӗнӗ машшинсем Амерӗкре 
тухса тӑраҫҫӗ. Унта алӑпа пӗр йапалана та тумаҫҫӗ. Вӗсен  
урай шӑлнӑ ҫӗрте те—машшинах ӗҫлет.



Пӗрлешӳллб Штатсенг§е капитал вӑйлнпе промышлӗнйҫ 
та, суту-илӳ те, флот та пптӗ вӑйлӑ ӳссе пыраҫҫӗ. Капитали- 
сӑмлӑ тӗрлӗ патгаалӑхсене кивҫен укҫа парса нумай усй курат. 
Йевроппӑри пуйанлӑх империалисӑм вӑрҫи хыҫҫӑн Амерӗке 
куҫнӑ.

*
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Пӗрлешӳллӗ Штатсенҫе влаҫ пуршуйсен аллин^е. Рапот)- 
^исене кунта профсойуса кӗнӗшӗн сута параҫҫӗ. Унта про- 
мышлӗнӑҫ хуҫисен сойусӗ хытӑ ӗҫлет. Текҫтил промышлӗнӑ- 
ҫӗн§е рапоздисем вуникӗ сехот таран ӗҫлекенсем те пур. 
Вунтӑватӑ ҫулхи а^асем те хапрӑк-савӑтсен^е ӗҫлеҫҫӗ.

Фашшисен орканисатсийӗ Амерӗкра те пур. Вӑл оркани- 
сатси рапо^исене револ^утси ҫулӗпе пынӑшӑн вӗлерни, асап- 
лантарни сахал мар. Амерӗкри Пӗрлешӳллӗ Шгатсем ытти 
калиталисӑмлӑ ггатшалӑхсемпе пӗрлешсе рапоурсене хирӗҫ 
пӗр фронт тӑвасшӑн пулсан та, рапоэдисем комуниссен партти 
йенне сулӑнса, капиталнссене хирӗҫ тӑрса, ӑна пӗтерсе лартма 
хатӗрленеҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Пӗрлешӳллӗ Штатсем ӑҫта? Мӗншӗн вӗсем пит пуйнӑ? 
Нлаҫ унта кам аллин^е? Рапссрисене пурӑнма унта мӗнле? Р а п о д а сен  ӗҫӗ
мӗнле пыраТг?
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Капиталисеем мӗнле пуйса пыраҫҫӗ.

Йуркӗнс Амерӗкӗн пурнӑҫе -рперех манланса, пынпне 
ӗмӗтленсех пурӑннй. Ант^ах унӑн ӗмӗ^ӗ иккӗлене пуҫланӑ. 
Нӗрре Йуркӗнсӑн ашшӗ каҫхине хапрӑкран ӗҫ шыраса тав- 
рӑнсан, тарӑха-тарӑхах акӑ мӗн ҫин^ен каласа парат.

Хапрӑка кун патне пӗр ҫын пырат те, ӑна ӗҫлемелли 
вырӑн сӗнет. Бырӑн тупса панӑшӑн кашни уйӑхрах унӑн 
шалувӗн^ен виҫҫӗмӗш пайне парса тӑма ан р х  ыйтат хӑй. Ку 
ҫын хапрӑкри йӗркесене пӑхса ҫӳрекенни пулнӑ. 4)йнах та, 
вйл вырйн тупса пама пултарнй.

Йуркӗнс ашшӗ Антун ҫак вырӑна кӗрет, ҫав кунах вйл 
хапрйкйн айалти хутӗн^е пуснй выл̂ йх какайне каскаланӑ ҫӗре 
кӗрет. Пӳлӗмӗнт)е нӳрӗ, кӗтессисем йӗп-йӗпе. Малтанхи ернере 
ӗҫлесе тупнӑ укҫп хулӑм тӗплӗ атй туйаннй ҫӗртех пӗтет.

Ҫӳлтп хутран тӗрлӗ какайран йулакан лапӑр^йксене айа- 
лалла йарса тйнй пусмана тасатса тйма йна тӑратаҫҫӗ. Вӑл 
пушаннӑ р н а  ӳпӗнтерсе какай тӗпрен§ӗкӗсене пыл^ӑкӗ-мӗнӗ- 
пех шйла-шйла трупа внтӗр тепӗр |ана йараВ Унта ҫак пы.т)- 
^йка пйра-пӑра илнӗ. Антун ҫав трупана тасатса мӗн пур 
ҫӳп-ҫапне те конҫервй тума йапй.

Ку ӗҫ ытла та прсӗр пулнӑ. Ан-§ах Йуркӗнс хӑй паллашнй 
ӗҫ тата хӑрушйрах пулнй. Пуснӑ вы.т,ӑхсене касса вакланӑ 
ҫӗрте вӑл малтанхн кунах ҫӳлтп хутран ӗне ӑш'§пккппе пыр- 
шпсене, ӗне хырӑмӗн'§п пӑрушые те какайӗпе пӗрлех айалти 
хута конҫерва хатӗрленӗ ҫӗре йанӑ. Унта нимӗнле какайа та 
ахал, пӑрахман.

Пӗрре рапот^ин сисмен ҫӗртен урн шуса кайа,1' те, вӑл 
какай пӗҫерекен хурана —  ̂ ана анаГ кайаГ. Ҫав ҫын вырӑнне 
вара Йуркӗнса ӗҫлеме тӑратыӑ. Пӗр каҫхине, тӗттӗмлене пуҫ- 
ланй ^ух, тасалйха астуса какай йурйхлппе йурйхсйррпне 
пӑхакаыни пыраГ. Рапоэднсем пӗр ҫпрӗмӗн ан^ах йулнӑ. Хап- 
рйка ҫак кун пӗр кетӳ выл,йх хйваласа пыиӑ мӗн. Унта '§пр- 
лисем те, аманнисем те пулнй, хйшӗ кшшӗ-кшшенех ӳксе 
вилнӗ. Ҫак вплӗ ӗнесене те ҫӗрле, нпкам курман "§ух, пуҫаҫҫӗ 
те, вакласа конҫервй тунй ҫӗре йама хатӗрлесе хураҫҫӗ. Йур- 
кӗнс ҫак ӗҫе курсан, килнелле пуҫне усса пыраГ: ырй пурнйҫа 
ӗмӗтленпп кулйшла туйӑнса кайаГ ӑна.

Ы й т у с е м .  Иӗрлешӳллӗ Штатсенце ӗҫ мӗнле тупма пулаГ? Антун 
ӗҫденӗ ҫӗрте мӗнле ирсӗрлӗхсем курнй? Ҫак нрсӗрлӗхсене кам тутараГ?

Ӗ ҫ л е м е  Па н н .  1920-мӗш ҫулта Амерӗкри фермӗрсен панкка 38 мӗл- 
йарт тенкӗ парӑм пулнӑ. 1910-ыӗш ҫудта вӗсен парӑмӗ 13 хут сахалтарах 
пулнӑ. 1910-мӗш ҫулта мӗн 'ҫул парӑм пулнӑ.
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Пирӗн хӗвеланӑҫ йӗн^и нӳршӗсем.

Хӗвеланӑҫ й ен р  пнрӗнпе йунашар вак патшалӑхсем ла- 
раҫҫӗ: Финл,анти, Ӗстони, Латви, Литва, Пол>шӑ, Румыни. 
Вӗсем пур те, Румынисӗр пуҫне, ӗлӗкхи Раҫҫейрен уйрӑлса 
пулнӑ. Ҫак кӳршӗ патшалӑхсенр влаҫ пуршуаҫипе улпутсен 
аллинг§е, ҫавӑнпа унта рапорисемпе хресрнсене пурӑнма хӗн. 
Ҫар пысӑкрах тытма тӑрӑшнипе налуксем унта ҫуллен-ҫулах 
ӳссе пыраҫҫӗ. Хӑйсен укҫи ҫитейменнипе вӗсем пысӑк патша- 
лӑхсене: Анклине, Франтсине, Амерӗкри Пӗрлешӳлӗ Штатсене 
парӑмланса тӑраҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, вӗсем ҫав пысӑк патшалӑхсен 
аллине кӗрее ӳксе, вӗсен куҫӗнрн пӑхса пурӑнаҫҫӗ.

Унта пурӑнакан вак халӑхсем, сӑмахран, Румынири мол- 
тавансем, По.т,шӑри украйӑнтсӑсем, пирӗн Сойуса куҫасшӑн 
пит ӗмӗтленсе пурӑнаҫҫӗ. Рапоцисемпе хрес§енсем, пуринрн  
ытла, Румынипе По;§шӑра хӑйсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатасшӑн 
т,ас-т,асах пастовккӑсем те тӑваҫҫӗ. А н р х  вӗсене ун пек хӑт- 
ланиӑшӑн хытӑ хӗстереҫҫӗ, тӗрмесене хупса лартаҫҫӗ, вӗле- 
реҫҫӗ те.

Ҫавӑн пек пурнӑҫра пирӗн кӳршӗ патшалӑхсем малалла 
кайас ҫук.

Анкли ҫак патшалӑхсене пӗрлештерсе, вӗсене пире хирӗҫ 
вӑрҫӑ пуҫлаттарасшӑн. Аиг§ах пирӗншӗн вӑл патшалӑхсем 
хӑрушӑ мар, мӗншӗн тесен пӗр йенрн пирӗн ҫар наг§ар мар, 
тепӗр йенрн кӑна тума Анклири, тата ҫав кӳршӗ патшалӑх- 
сен^и рапорисем р р са  тӑраҫҫӗ.

Ы й т у с е м :  Пирӗн кӳшпӗре мӗнле патшалйхсем? Вӗсем кама парӑм- 
ланса пӑхӑнса тӑраҫҫӗ? Хрееҫенсемпе рапо^рисем унта мӗншӗн на^ар пурӑ- 
наҫҫӗ? Мӗншӗн ҫак патшалӑхсем пире кураймаҫҫӗ?

/

Киттай.

Киттай ҫӗр-шывӗн ҫурҫер йен^е, тата хӗвеланӑҫ йен^е 
нирӗн патшалӑх ^икки, кӑнтӑр йен^е Ипти гркки, хӗвел тухӑҫӗ 
йен §ен Киттайа Аслӑ оккеан ҫуса выртаГ. Киттайӑн тӗп хули— 
Пеккин. Киттай ҫӗр шывӗ питӗ аслӑ, тата нуйанлӑх та унта 
нумай. Ҫавӑнпа тӑранма пӗлмен капиталисӑмлӑ патшалӑхсем 
у н  ҫинелле аллисепе тӑсса тӑраҫҫӗ те.

Киттай халӑхӗн 60% ҫӗр ӗҫлеҫе пурӑнаГ. Хрест^енӗсем 
ҫӗре лайӑх тислӗклеҫҫӗ, а н р х  авалхи пек алӑпах ӗҫлелҫӗ. 
Кӑн гӑр йенр: рис, ркӗнтӗр; ҫурҫӗр йенр: тулӑ урпа, маис, 
вир акаҫҫӗ.

Ман^шурире нимӗ^ пӑрҫи акса, унтан ҫу ҫапаҫҫӗ. 1\ӑн- 
тӑрпа хӗвеланӑҫ й ен р  хирӗ-хирӗпе г§ей акаҫҫӗ. Тата Киттайра
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пурҫӑн хур^ӗсем пит ӗр^етеҫҫӗ. Пурҫйн тӑвас тӗлӗшрен Кит- 
тай Йаппони хыҫҫӑн— иккӗмӗш вырӑнта хисепленет. Ҫавсемсӗр 
пуҫне тата хапрӑксем вал,л,и ҫӗрмамӑк нумай акаҫҫӗ.

Вӑрҫӑ пуҫланнӑранпа, Киттайпа вӑрҫакан патшалӑхсен^ен 
тавар сахал кӗре пуҫланӑ пнрки, Киттайра- хӑйсен нромышлӗ- 
лӑҫӗ ӳсе пуҫларӗ. Киттай ҫӗр айӗн^ен ^авса кӑлармалли пур- 
лӑхран пуйан. Ҫӗр кӑмрӑкӗ те, тимӗр сийӗсем те нумай, ылт- 
тӑппа кӗмӗл те, пӑхӑрпа, тӑхлан та, маркантс та пур.

Ант^ах Киттай ҫав пурлӑхсене хӑй нумай та кӑлараймаст, 
мӗншӗн тесен |и  нумай ҫӗр кӑмрӑкӗпе тимӗр выртакан вырӑн- 
•сем Йаппони аллин^е. Хапрӑк савӑтсен^ен пусма тавар хап- 
рӑкӗсем нумай. Мамӑкӗсене те хӑйсемех акса тӑваҫҫӗ, нумай 
та тӑваҫҫӗ, ҫапах та вӗсен пусма таварӗ йут патшалӑхсене 
питӗ сахал тухаК

Мӗншӗн апла-ха вӑл?
Мӗншӗн тесен вӗсен техниккӑ питӗ нарр вырӑнта тӑрат: 

ханрӑкӗсен^е те машшинсем ҫук, авӑрласса та, тӗртессе те 
алӑпа анг§ах ӗҫлекелеҫҫӗ. Пурҫӑн-пусма тӑвакан хапрӑксем те 
питӗ нумай. Вӑрҫӑ пуҫланнӑранпа хапрӑк-савӑтсем тата йыш- 
лӑланаҫҫӗ. Ӗҫлессе те вӗсен^е Йевроппӑран килнӗ машшин- 
семпе ӗҫлеме пуҫларӗҫ.

ХаЛ) Киттайра револ,утси вӑйлӑланнӑҫем вӑйланса пырат. 
Киттай халӑхӗ пӗрлешсе йут патшалӑхсен (Анкли, Франтси, 
Йаппони, Амерӗк) пусмӑрӗнт;ен хӑтӑласшӑн хытӑ тӑрӑшат.

Коммуниссен партти Китайра вӑйлансах пырат. Рапотэди- 
семпе хрес^енсем ун йенне туртӑнни аван курӑнса тӑрат.

Ы й т у с е м. Киттай ӑҫта? Киттай ҫынниҫем, пуринҫен ытда, мӗнле 
■ӗҫне пурӑнаҫҫӗ? Мӗнле таварсем тӑваҫҫӗ вӗсем'? Киттайра промышлӗнӑҫ мӗн- 
шӗн нацар? Хал} Киттайра револ^утси ӗсӗ мӗнде пырат?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Киттай ҫин§ен хаҫат тӑрӑх вуласа пӗлӗр.

2. Киттай ҫин§ен ыйтусем тӑрӑх кӗске статйа ҫырӑр.

3. Киттапра хрес§ен хуҫалӑхӗсем:

г])и пӗ^ӗккисещен ци пысӑкки миҫе тӑв. меттӑр ҫӗр тытат? Вӑтаммисеп- 
-ҫен ■ҫп пысӑк хуҫалӑхсем миҫе тӑв. меттӑр ҫӗр тытаҫҫӗ?

])И пӗ'§ӗк хуҫалӑхӑн ҫӗрӗ . . . 1— 20 му*)
Пӗ§ӗк хуҫалӑхӑн 
Вӑтам хуҫалӑхӑн 
Пысӑк хуҫалӑхан

. 20—-40 „
. 40— 75 „
. 75 ытларах та.

*) 1 м у = 3 0 0  тӑв. меттӑр пулат.
1799-11
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Ҫӗршӗн.
Ваоҫил Сопик управл,айушт;и кухнин'{;е тӑрат. Кӳрше 

ҫыннисем те унтах. Пурте ҫӗлӗкӗсене илнӗ, управл,айушт;и 
умӗн^е кӗленсе пуҫҫапса тӑраҫҫӗ.

Управ.^айуштр! Вертински пан |аплӑ пукан ҫин^е йӑванса 
ларат, мушиксене хӑвӑртрах ӑсатасшӑн.

—  Ну, мӗн-ха, Сопик, сана ҫӗнӗ тырӑцен тырӑ кирлӗ-и- 
мӗн? тесе ыйтат пан. Парӑп. Епӗ ырӑ ҫын, 10 пӑт парӑп. 
А н|ах уншӑн улпута Кӗрлев ҫырми патӗнди ҫӗрне парӑн, тет.

— Сирӗн кӑмӑл пулсан.....
—  Ан сӑмахла. Есӗ, Атам Пол,ак, ывӑлна авлантарма 

шухӑш тытрӑн-а? Пит /рш ер хӗре Мариҫкана илетӗн. Вара 
Мариҫкана улпут патне ҫулталӑка ӗҫлеме парӑн, тет. Мӗн 
ӗнсӗне хыҫатӑн? Ну, есӗ тата, Хритун Лу^ай, пайан каллех 
килтӗн-и? Куланай тӳлеме укҫа кирлӗ-и?Ун пеккишӗн улпута 
каламастӑп та. Ну, ҫӗр мӗн тума с&на? Лашу та» вӑрлӑху та 
ҫук. На тырӑ ил, мӗнле те пулсан хӗл каҫӑн, ҫуркунне вара 
ӗҫлеме кайӑн. Ей-ей, хӑвӑртрах пырӑр сӗтел патне, ҫырӑр, 
ҫырма пӗлменнисем хӗрес лартӑр, тесе кӑшкӑрат управ- 
л,айуш|и.

Мушиксем пурте ^еретпе пыраҫҫӗ, хресне лартаҫҫӗ. Унтан 
ампара кайса ҫемйе выҫӑ вилесрен ыраш илеҫҫӗ.

Ваҫҫил илнӗ тырра, мӗнле те пулсан, нумайа тӑсасшӑн. 
Ӑна алламасӑрах хывӑхӗ мӗнӗпех ҫийеҫҫӗ. Мӑйанпе те, йӑваҫ 
хуйӑрне те тӳсе хутӑштарса ҫийеҫҫӗ. Ваҫҫилин те, арӑмӗн те,. 
Виккенти текен ывӑлӗн те тӗсӗ-пи^ӗсем выҫлӑхпа хуралса 
путса кайнӑ.

Йем-йешӗл ҫуркунне килсе ҫитрӗ.
Ваҫҫил хӑйӗн ывӑлӗпе Виккентипе пӗрре хире тухрӗ. 

Хӑйӗн ани ҫинт;е тырӑ йӑтӑнса ӳснине курсанах, унӑн |ӗри  
пӑшӑрханса кайрӗ, куҫ-ҫӳлсем те тухрӗҫ. Сӑрт айӗьг е̂ урапа- 
сем кӗмсӗртетни илтӗнет, тата „пан“ тесе кӑшкӑрни те илтӗ- 
нет. Пӑхаҫҫӗ унгалла: хир тӑрӑх Верттински пан ларса пырат, 
унтан кайарах трактӑр пашлатаГ. Тӳрех Лут^ай ани иатнелле.

Пан ана патне ҫитсен: „Ах, лайӑх аиа, Ваҫҫил! Ҫанталӑк 
’§ииер пулсан, есӗ акнӑ тырӑ пит лайӑх пулат", тет.

Ваҫҫил ним те |ӗнмерӗ. Трактӑр Л уцай ана ҫинт;е. Лу.|- 
'дай та, хӑй анине курсан, ат;а пек макӑреа йат;ӗ.

Пӗрер сехетрен пан вазди Мариҫка апат илсе пыг1;ӗ. 
Хай мат,арланса шуралса кайнӑ, куҫӗсем шыҫнӑ пек.

Верттински пан апат ҫийес умӗн вьцаса ӑна кӑшт |ӗпӗтсе 
те илг§ӗ.

Ҫакна курсан, Виккенти, ӗлӗк Мариҫкана йуратнӑскер,. 
пана персе пӑрахасран аран-аран р тр ӗ .
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Луз^ай патӗн^е мушиксем лараҫҫӗ. Халаплаҫҫӗ. Темӗн 
|ухлӗ халапласан та, ҫӑкӑрне те, пӗр пус укҫине те ниҫтан 
илме ҫук.

— Епӗ ӑҫтан тупассине пӗлетӗп, терӗ Виккенти хӑйӗн 
хытӑ сассипе.

— Ӑҫтан? тесе ьшта'Г ватӑ Луздай.
— Ав, кай та ил гханран! тет Виккенти.
— Илӗп те! тет ҫамрӑк Л удай.
Каҫхине вут тухса пан ҫурт}ӗ ҫурта пекех пӗр самантра 

ҫунса кайрӗ!
Такам вара ҫӗрле пан ҫурт ӗ̂ патӗнт^е ҫамрӑк Л уцайа  

курнӑ. Лутэдай патӗн^е Виккенти пурин'§ен те нумайтарах 
каланине те такам пӗлтернӗ вара.

Тепӗр кунне шантарсем килсе вӗсене тытса тӗрмене 
лартрӗҫ.

Ы й т у с е м. Хресл;епсем капиталисӑмлӑ иатшалӑхсетгде йепле пурӑнаҫҫӗУ 
Кама вӗсеы пуйтараҫҫӗ, камшӗн тар йухтараҫҫӗ?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. „Ҫӗршӗн" статиана акӑ ҫак ыйтусем тӑрӑх харпӑр 
хӑй тӗллӗн пайлӑр:

1. Хрестзенсем улпутран тырӑ мӗнле условисемпе илеҫҫӗ?
2. Ҫуркунне хире тухнӑ хрес^енсен кӑмӑлӗ мӗнле.
3. Хресценсем мӗн ҫинцен халапланӑ, кайран кам ӑҫта лекнӗ?

II. Ҫак ҫӑмахсем ҫине пуплевсем шухӑшласа ҫырӑр: ҫӗр-шыв, Китта 
ҫыннисем, акӑздансен, аллинце, кураҫҫӗ, ха% аьпуах, халӑхсем те, по^шевик 
сен, тӗп пулдар, капиталиссем.

Ниттай хрестэвнӗ— ^ура.

Киттай хресҫенӗн пурӑнӑҫӗ савӑнаҫлӑ мар. 300 мӗлйун 
халӑх ҫӗр ӗҫлесе пурӑнаГ. Пур те вӗсем ҫӗр ҫуккипе антӑхса 
ҫитнӗ. 5— 6 йатака пӗр кектартан ытла та тивмест.

Ҫӗр ҫук пирки хресцен ҫӗре улпутсен-ден хаклӑ хакпа 
тара илсе акса пурӑнаГ. Ҫитменнине тата налуксем те вӗеен- 
-§ен нумай илеҫҫӗ. Ҫапла хрес§енсем улпутсен аллин^е пур- 
наҫҫӗ.

Ҫӗршер мӗлйун тоннӑ тӗк, нимӗт; пӑрҫи, цей, тата пурҫӑн 
йӳнӗ хакпа йут патшалӑхсене тӑратннпе Киттай хресценӗсем 
■ҫухӑнран ^ухӑна тухса пыраҫҫӗ. Ҫав таварсем вырӑнне вӗсене 
капиталиссем хаклӑ хакпа хапрӑк-савӑтра тунӑ йапаласеие, 
тата оппиум тӑратаҫҫӗ. Ҫав оппиумран катпни ҫулах темиҫе 
ҫӗр пин етем пӗтет. Выҫлӑ-тутлӑ пурӑннппе кашии ҫул Кит- 
тайра 10 мӗлйуна иахӑн етем вилет.

11*
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Киттай ҫӗрӗн^е шурӑ етемсемпе сарӑ етемсем йепле пу- 
рӑнни каламасӑрах паллӑ ӗнтӗ. Сарӑ етемсем (киттай ҫынни- 
сем) выҫӑ вилес патне ҫывхарса пыраҫҫӗ, шурӑ етемсем (Йев- 
роппӑран, Амерӗкрен пынӑ ҫынсем) пуйса, кӳпсе пурнаҫҫӗ.

Йут пашшалӑхеен хапрӑкӗсен§е Шанххайра ан^ах 200.000 
ҫын ытла ӗҫлет. Вӗсен хушшип^е хӗрарӑмсемпе а^асем ытла- 
рах. А^а-пӑ^а, пурин^ен ытла, шӑрпӑк тӑвакан хапрӑкеенгце 
ӗҫлет. Вӗсем пптӗ йӳнӗ хакпа ӗҫлесе хуҫасене пуйтараҫҫӗ.

Ҫапла Киттай халӑхӗ йут патшалӑхсен пусмӑрӗнце 75 ҫул 
асапланса пурӑнагГ. Ха.т, ӗнтӗ Киттай ҫыннисем ҫак пусмӑра 
сиссе, пусмӑртан хӑтӑласшӑн кӗрешме тапранг̂ ӗҫ. Вӗсем хан- 
рӑк савӑтсенг̂ е 14 сехет ӗҫлессине, йут патшалӑхсен пусмӑрлӑ 
токӑвӑрӗсене пӗтересшӗн кӗрешеҫҫӗ.

Киттай рапоэдисемне хресг§енӗсем пирӗн Сойусран рево- 
л,утси ӗҫне грллай вӗренҫӗҫ. Улпутсене, капиталиссене пӗтер- 
сен а н р х  пусмӑртан хӑтӑлассине пӗлсе ҫитрӗҫ, ҫавӑнпа вӗсем 
хал, комунпссен партти хыҫҫӑн пыраҫҫӗ.

Ы  й т у с е м. Киттайра хреетуенсем иепде пурӑнаҫҫӗ? Киттай халӑхӗ 
мӗншӗн '^ухӑнлапса пырат? Капиталиссем кама нусмӑрлаҫҫӗ.

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Киттайра 450 мӗлйун ҫын. Хресҫенсем 80°/о. Мпҫе 
хресҫенне шутласа кӑларӑр.

2. Статйан татӑкне „Ҫапла Киттай халахӗ“ текен сӑмахсен^ен пуҫласа 
вӗҫне ҫити^рен ҫырса илӗр.

Ш)п хуҫисем пирӗн ҫӗр-ш ы в ҫине шӑлӗсене хӑйраса 
тараҫҫӗ.

Лпрӗн ҫӗр-шыв питӗ иуйан. Мӗн-мӗн кӑна ҫук нирӗн: 
тырӑ-лулли, сӳс-кантӑрӗ, хпрӗ-вӑрманӗ, тӗрлӗ тискер кайӑкӗ, 
кӑмрӑкб, тимӗрӗ, ылттӑнӗ-кӗмӗлӗ, йӑсӗ-тӑхланӗ, нехти. Каласа 
та пӗтерес ҫук. Ҫав пуйаилӑх тӗнг1)ери мул хуҫисен аллине 
ҫаклапайманни вӗсене вӗ^ӗхтерсе тӑраГ. Анг§ах пирӗн пурлӑха 
ҫавӑрса плес тесе, мул хуҫисем малтан халӑх ирӗклӗхне хытӑ 
сыхласа тӑракан Совет влаҫне пӗтересшӗн тӑрӑшаҫҫӗ.



Йут мул хуҫисене мӗнпе кӳрентертӗмӗр-ши епир?
Вӗсем пирӗн ҫин^е темиҫе ҫӗр мӗлйун парӑм хисеплеҫҫӗ, 

а н р х  епир патша парӑмӗсене вӗсене тӳлемерӗмӗр.
Ҫав парӑма мӗн тума илнӗ-ши?
Вӑрҫӑ пуҫлашщен йут патшалӑхри мул хуҫисем пӑлханма 

хатӗр тӑракан халӑха хирӗҫ тӑма пирӗн патшана кивҫен укҫа панӑ.
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗн^е Анклипе Франтҫи мул хуҫийӗсем, хӑйеен 

мулне сыхлама вырӑс пашти 10 мӗлйунлӑ ҫар пухса йатӑр 
тесе татах кивҫен укҫа панӑ.

Парӑмне тӳлеменнинг§ен пуҫне тата рево^утси хамӑр мул 
хуҫисен^ен хапрӑк-савӑтсене, ылттӑн вырӑнӗсене туртса илнӗ 
майпа йут мул хуҫпсен аллинтщ пуйанлӑхсене те халӑх аллине 
илсе пагцӗ. Ҫавӑнна йутмул хуҫисем совет влаҫне пӗртте йурат- 
маҫҫӗ. Мӗнле те пулин ӑна пӗтересшӗн тӑрӑшаҫҫӗ.

Ый т у с е м .  Муд хуҫисем мӗншӗн пирӗн ҫӗр-шыв ҫине вӗ^ӗхеҫҫӗ? 
Мӗншӗн совет вдаҫне пӗтересшӗн вӗсем?

Йепле пулсан та, совет респуплекӗ пӗтес ҫук.
г1]ӑнахах та ӗнтӗ, йут мул хуҫисен совет влаҫӗ ҫине ҫи- 

ленмелли пурах. Ҫавна шухӑшласан, акӑл^анӗ, франтсусӗ, 
ыттисем те патша кенералӗсене совет влаҫӗпе хирӗҫ ҫапӑҫма 
укҫан та, хӗҫпӑшалпа та, ҫӑрпа та пулӑшнинг§ен тӗлӗнмеллийех 
те ҫук. Совет влаҫӗ кенералсене хирӗҫ хӑйӗн хӗрлӗ ҫарне тӑ- 
ратрӗ. Йут патшалӑхсентщ рапотрщсем те совет респуплӗкӗпе 
ҫапӑҫма тухакансене йепле майпа та пулсан ^ӑрмантарма тӑ- 
рӑшрӗҫ. Пирӗн хӗрлӗ ҫар ҫӗнтерсен, тӑшмансен йрӗксӗрех 
вӑрҫма пӑрахас пул^ӗ. ^ылайзден вӗсем айакран шуррисемпе 
пӗрле—̂ совет влаҫӗ хӑй тӗллӗнех те пӗтет-ха вӑл,— тесе кӗтсе 
тӑг§ӗҫ. Вунӑ ҫул иртрӗ, совет влаҫӗ пӗтме мар, вӑйланнӑҫемӗн 
вӑйлӑланса, тӗрекленсе дырай Ӑна кура тин капиталиссемпе 
кеиерал-улпутсем те совет влаҫӗ мӗн иккенне ӑнланса шг§ӗҫ.

Пирӗн хуҫалӑх ҫирӗпленсе пынппе пӗтӗм тӗн§ери ӗҫха- 
лӑх савӑпса тӑраг1.

Пирӗн нуйан ҫӗр-шывпа ҫыхӑнса тӑни, пирӗнпе суту-илӳ 
тӑвасси вӗсемшӗн усӑллине тӑнласа илг1]ӗҫ вӗеем.

Ый т у с е м .  Мул хуҫисем мӗншӗи совет патшалӑхӗне вӗрҫма пӑрахрС ч V 
Вӗсем совет влаҫӗ тӗрекленнине йепле ӑнланса ил^ӗҫ?

Ӗ ҫ л е м е  па ни.  Мӗнле нравӗлӑ тӑрӑх хӑнӑху сахалтарах, ҫав пра- 
вӗлӑ тӑрӑх сӑмахсем тупса пӗ^ӗк статйа ҫырӑр.

Йал сасси.
Иал нуххи. Тӳсе хунӑ пек халӑх...
Туп-тулли пӳрт... Йывӑр сывлама...
Ҫын та, ҫын... Уҫӑла! пӗрмай алӑк.
—  Йерипен, ^арӑнӑр шавлама!
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Хуларан килнӗ ҫын, шур сухаллӑ 
Ҫапла, терӗ ҫех— шӑпах.
—  Миҫе ҫын шутлӑрха!— тватҫӗр аллӑ... 
Ну ҫитет. Претҫетаттӗл уҫах!
Уҫӑлр. Йал пуххи шавламасӑр 
Пӗр сас-рв кӑлармасӑр итлет;
Хуларан килнӗ ҫын ррӑнмасӑр 
Анклипе ун ӗҫне ҫивӗрет:
—  „Совета пайан кун пӗтересшӗн, 
Туртса илесшӗн калла ҫӗрсене;
Маи пулсан вӑрҫма та сӗтӗресшӗн 
Ӗҫлекенпе сире— хресрне"
Каласа пӗтермерӗ, сас турӗ 
Тзӗрепе т;ӑтаймасӑр халӑх:
—  Ҫӗре илсен хресрн  вӑл мӗн курӗ?.. 
•Ҫӗр ахал, те пирӗн виҫ 'цалӑш...
—• Анклире нехтӑ ҫук. Ҫапла мар-и?.. 
Пирте вӑл шыв пекех такӑнаТ!..
Ҫавӑнпа вӗсем пире йунаҫҫӗ,
Ҫавӑнпа вӗсем пире тус мар;
Вӗсен ӑшӗсем вутпах ҫунаҫҫӗ 
Советӑн ҫӗрне р к с е  пусма...
Нумай ҫын темӗн те пӗр калаҫрӗҫ. 
Ресол,утси хутне ак вулаҫ:
— „Пирӗнне мулҫӑсем тек асаймӗҫ—  
Халӗ пирӗн ирӗк, пирӗн влаҫ!..
Анклийе хирӗҫ паттӑр тӑмашкӑн 
Мулхуҫисен шӑммине сума:
Тытӑнар килӗрен пус пухмашкӑн 
Йероплан „Хӗрлӗ г|)ӑваш“ тума!!!
Ҫапах та вӑрҫӑ мӗн тапрансассӑн 
Парас ҫук хамӑр хӗрлӗ ҫӗре!..
Мулхуҫин тымарне татмасассӑн 
г])ӑтас ҫук пирӗн хӗҫлӗ '§ӗре!..“
Ҫапла ҫырнӑ хунӑ ресол^утси 
Йалсент;е пурӑнан хресрнсем.
—  Сывӑ пултӑр '^ӑплӑ рево^утси!!! 
Кӑшкӑраҫ реҫол,утсин вӗҫӗсем.
Хутларӗ... Хут ӑшне гр к с е  х у р .
Ыран вулӗ ӑна Шупагакар...
Ак пӑхӑр, мулҫӑсем, ку йал сугр  —  
„Йаланах енир хатӗр тӑрар!“.
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Иут патшалӑхсемпе суту-илӳ тӑвасси пире мӗншӗн 
кирлӗ.

Парттин 15-мӗш сйесӗ йут патшалӑхсемпе лаййхрах ҫы- 
хӑнса еккономика вӑйлатма хушрӗ. Ҫак ӗҫе ӑнӑҫтарса пыма пи- 
рӗн ҫӗр-шывра пуйанлӑх нумай. Теиӗр йенг§ен йут патшалӑхсем 
те, пире кураймаҫҫӗ пулсан та, пирӗнпе ҫыхӑна тӑрса суту- 
илӳ тӑвашсӑнах.

Йут патшалӑхсене епир акӑ мӗнле тавар йама пултарат-
пӑр:

Шурӑ тинӗс тӑрӑх йут патшалӑхсене йӑвӑҫ йаратпӑр. Вӑр- 
манпа сут тӑвас ӗҫ пирӗн ӗлӗкхин^ен ,§ылай ӳсрӗ (50% йахӑн).

Кавкасран нехтӑ нумай йаратпӑр. Йут патшалӑх праху- 
1§ӗсем Паттум хулине киле-киле пирӗн нехта тултарса кайаҫҫӗ. 
Нехтӑ сутас ӗҫ те ӗлӗкхинт^ен 50% ытларах ӳсрӗ. Пирӗн нехтӑ 
Анклипе Амерӗк нехтин^ен малта пыра’!.

Выл^ӑх-т^ӗрлӗхе те епир йут патшалӑхсене сахалах сут- 
мастпӑр. Ӑна пурин^ен ытла Украйнӑран, Ҫурҫӗрти Кавкас 
йен^ен йаратпӑр.

Ҫупа ҫӑмарта таврашӗ те '§ылай сутатпӑр. Нуринг§ен ытла- 
рах епир йут патшалӑхсене тырӑ йаратпӑр.

Хамӑр сутнӑ тавар вырӑнне йут патшалӑхсен§ен епир 
хамӑра кирлӗ йапаласене илетпӗр: хапрӑк-савӑтсем ва.;§Л)И 
тӗрлӗ машшинсем, тӗрлӗ хатӗрсем, краскӑсем. Пурна киле 
хамӑр промышлӗнӑҫ ӳссе пынипе ҫуллен ҫулах машшинсем, 
хатӗрсем йут патшалӑхсен^ен сахалтарах илсе пырӑпӑр, су- 
тасса хамӑр тавара ытларах сутӑпӑр. Вара тухутне те ытларах 
.илӗпӗр.

Ы й т у с е м .  11ут натшалӑхсене епир мӗн наратнӑр? Йут патшалӑхсенрн  
мӗн илсе килетпӗр?

Ӗ  ҫ л е м е и а н и. Ҫак ыйтусем тӑрӑх кӗске стаг1’йа ҫырӑр? Статйара ак 
■ҫак сӑмахсем пул^ӑр: пирӗнпе, ҫыхӑнасшӑн, ытти, патшалӑхсем, суту-идӳ, 
йар.атпӑр, вы.фӑх-^ӗрлӗх, илетпӗр, сутатпӑр, сутмастпӑр.

Иут патшалӑхсемпе суту-илӳ тӑвасси пирӗн патшалӑх 
аллин^е.

Пирӗн патшалӑхри етем мӗнле патшалӑхран мӗнле тавар 
илсе килес тенӗ, ҫавна илсе килме пултараймасг1; 0ӑҫта мӗнле 
тавар сутас тенӗ, ҫавна та сутма пултараймасГ. Иут иатша- 
лӑхри хуҫасем те пире, кама мӗнле тавар сутас тенӗ, ҫавна
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еутма иултараймаҫҫӗ. Йут патшалӑхсемпе еуту-илӳ тӑвассине 
пирӗн патшалӑх уйрӑм комиссариат урлӑ туса пырат. Ана 
„Халӑхӑн суту-илӳ комиссариат;ӗ“ теҫҫӗ. Вӑл йут патшалӑхсене 
сутас тавара ӑҫта кирлӗ унта вӑхӑтӗн^е йарагГ, илмелли тавар- 
сене те кпрлӗ таран илсе, вӑхӑтӗн^е илсе килет. Сутасса, пур 
тавара та сутмаст илессине те пур тавара та илмест. Кӑна 
ӗнтӗ хамӑр пурнӑҫа кура туса пыраГ: хамӑра кирлӗ таварсем 
сахал пулсан, вӗсене сутмаст; тавара хамӑр тӑватпӑр пулсан, 
ӑна илмеет.

Ку йӗркене пирӗы правиттӗлствӑ патшалӑх хуҫалӑхне 
вӑйлӑтса ҫирӗплетес тӗлӗшгге тунӑ.

Ы й т у с е м .  Йут патшалӑхсемпе суту-илӳ тӑвас ӗҫӗ пирӗн патшалӑх 
мӗншӗн хӑй аллине илнӗ?

*
Йут патщалӑхсемпе суту-илӳ тӑвас ӗҫ мӗнле пырат:

1923-24 ҫ. 1924-25 ҫ. 1925-26 ҫ. 1926-27 ҫ.

Йут патшалӑхсене мӗлйуншар тенкӗ шут,ӗпе

Тавар йанӑ . . 522 550 667 820
Тавар кӳнӗ . . .  439 720 755 745

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Ҫак ҫулсен^е кашнии^е мӗн т;ул опорот пулнине шут- 
ласа кӑларӑр. «

Тырра йут патшалӑхсене йарасси.

Пирӗн тырӑ нумай пулат. Тырри тата та ытларах пул- 
малла та, ан^ах ҫӗрне асаттесем ӗҫленӗ пекех ӗҫлекелетпӗр. 
Машшинсемпе ӗҫлесе, вӗреннӗ ҫынсем кӑтартнӑ пек тиелӗк- 
лесе аксан, пирӗн халӗ те хамӑртан ытлашши пулагГ. Хамӑр 
патшалӑхра пирӗн 130 мӗлйун халӑх пулсан та, епир хамӑр 
тырӑпа тата темиҫе мӗлйун ҫын тӑрантса пурӑнма пултарат- 
пӑр. Пирӗн тырӑ нумаййипе унӑн хакӗ те ӳкет, хрес^ен тыр- 
рине йӳыӗ хакпа сутнипе тырӑ укҫипе хуларан хӑй ҫурт-йӗрне 
кирлӗ йапаласене пӗтӗмпе туйанса ҫитереймест. Ҫавӑниа та 
епир хамӑр тырра йут патшалӑхсене сутса унтан кирлӗрех 
таварсене, машшинсене илсе килетпӗр.

Нилӗшӳшӗн тӑрӑш сан— вӑрҫа хатӗрленмелле.

Капиталисӑмлӑ патшалӑхсем темӗн 1;ухлӗ килӗшӳ ҫин^еп 
калаҫаҫҫӗ пулсан та, вӗсен вӑрҫӑ хатӗрӗсем, вӑрҫӑ карапӗсем 
ӳссех, нумайлансах пыраҫҫӗ. Капитаилиссем ҫӗр ҫин^е те, ти- 
нӗсре те, сывлӑшра та вӑрҫӑ тума хатӗрленеҫҫӗ. Вӗсем ҫапла 
хатӗрлеыни килӗшӳллӗ пурӑнма шухӑшламаннине питӗ аван.
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кӑтартат. Вӗсем кашни самантрах пӗр-пӗрне ҫӑтса йама хатӗр- 
ленсе тӑраҫҫӗ. Пурин^ен ытла пирӗнпе йунашар патшалӑхсем— 
По^шӑпа Румыни хӑйсен вӑрҫӑ хатӗрӗсене нумайлатаҫҫӗ- Вӗ- 
еене ку ӗҫре пысӑкрах патшалӑхеем пулӑшса тӑраҫҫӗ. Вӗсем 
пире хирӗҫ тухма хатӗрленни паллах.

Етгир килӗшӳшӗн. Епир ун ҫинрен пӗрмайах калаҫатпӑр. 
Епир ҫапла каланине капиталиссем ӗненмеҫҫӗ пулсан, вӗсем 
пирӗнпе вӑрҫма пур вӑйепӗ хӑтӗрленеҫҫӗ пулсан, епир нимӗн 
хатӗрленмесӗр тӑрсан ухмахпа пӗрех пулнӑ пулӑттӑмӑр. Пирӗн 
Хӗрлӗ Ҫар ҫултан ҫул ҫирӗпленсе пырат, ҫавӑнпа епир хатӗр 
мар тени кулӑшла кӑна пулса тӑрат. Епир хатӗр тӑратпӑр. 
Ан'|;ах пирӗн Хӗрлӗ Ҫар вӑрҫӑ пуҫласа йама мар, хамӑра 
сыхлама хатӗр тӑрат. Епир хамӑр Сойуса сыхлама кашни са- 
мантрах хатӗр тӑратпӑр.

Пӗтӗм тӗн|ери пуршуаҫи пире хирӗҫ вӑрҫма хатӗрленет. 
Б]пйи халӗ хуҫайлӑха ҫирӗплететпӗр, сотсиалисӑм тӑватпӑр, 
ҫапах та пире хирӗҫ пуршуаҫи хатӗрленнине манма йурамаст. Пи- 
рӗн пурин те, к и л ӗ ш ӳ н е  с ы х л а с  т е с е н ,  в ӑ р ҫ а  х а т ӗ р  
п у л м а л л а .  Пирӗн ҫар пулас вӑрҫӑра ҫапӑҫма ҫителӗклех мар. 
Ҫавӑнпа кашни ҫар ӗҫне вӗренме тӑрӑшмалла, кашнине ҫар 
ӗҫне вӗрентмелле. Вара кирлӗ вӑхӑтра епир пурте харӑс ха- 
мӑр тӑшмансене хирӗҫ тухӑпӑр.

Ый т у с е м.  Капиталисӑыдӑ патшадӑхсем вӑрҫа хамӗрденни мӗнреи 
наллӑ? Пире хирӗҫ кам питрех тӑра¥? Пирӗн Хӗрлӗ ҫар мӗне хатӗрленет? 
Хӗрлӗ ҫар ҫеҫ хатӗр пулмалла-и?

Епир сотсиалисӑм тӑвас теее лӑпкӑ 
пурнӑҫшӑн тӑрӑшатпӑр. Импералиссем пи- 
рӗн строиттӗлства пӗтересшӗн вӑрҫа ха- 
тӗрленеҫҫӗ. Пирӗн ҫийе тӑшмансем тапӑ- 
нас пулсан, вӗсене кайлла сирпӗтме ха,тӗ]> 
пулар.*
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Хатӗрлен, йулташ!

Сисетне, йулташйм, ее сисетне,
Хула зӗиине ес илтетне: —
Хӗвел анӑҫ кунран-кун хуралагГ, 
Ҫанталӑк ав ҫилтӑвӑлланат...

Пурнӑҫа ^ухлатни? Вӑл—ҫапӑҫу, 
Пурнӑҫра ик вӑй ҫех кӗрешет... 
Ҫӗрӗк мул мар, ӗҫ— пултару 
Пурнӑҫа малалла шӑвтараГ.

Епир хал, те, йулташӑм, манман-ха, 
Манман вунҫитцӗмӗш ҫул тӑвӑлне. 
Тӑшман умна те кукленсе ларман-ха, 
Вӑхӑт ҫитсен— салатӑпӑр мул тӗнҫине.

Тинӗс варрин'§и Ириттани мулӗ 
Тӗнт^ене уҫкӑртаГ пире туллама, 
Ак ҫитес кунсен^ех тем пулӗ... 
Йулташӑм, хатӗр-и ес ҫапӑҫма?!

Ав хура ҫӑхансем пуҫтарнаҫҫӗ 
Ҫанталӑк пайан сисет ҫакна,
Татах йун тӑкма хатӗрленеҫҫӗ 
Вӑхӑтсӑр тултарма ҫӑвана...

Пуҫтарӑнт^ӑр... Пирӗн вӑй ҫирӗп, 
Хӗҫ-пӑшал та хатӗр йаланах, 
Савӑтран йероплансем тухрӗҫ, 
Выл,аҫҫӗ пӗлӗтре кайӑклах.

Савӑтсем куленех '§ӗнеҫҫӗ 
Ҫакна итлеҫҫи пирӗн йалсем?
Пайан пӗлӗтре ҫерҫисем вӗҫеҫҫӗ,
Ыран тен кӗрлӗҫ тимӗр кайӑксем!..

Рапоттисемпе хрестенсем! Вӑрҫӑ хӑ- 
рушӑлӑхне аса илӗр, вӑрҫӑ еҫне веренӗр, 
Осоавиахима кӗрӗр, Совет Сойусне сыхлас 
ӗҫе вӑйлатӑр.
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Хӗрлӗ ҫар тӗреклӗ.

Рево^утси вӑхӑтӗнт^е капиталисӑмлӑ патшалӑхсем пур те 
Совет Сойусне пӗтересшӗн питӗ хытӑ тӑрӑшрӗҫ. Ҫапах та пи- 
рӗн хӗрлӗ ҫара ҫӗнтереймерӗҫ. Хӗрлӗ ҫар тӗреклӗ пул^ӗ. Вӑл 
тӗреклӗленнӗҫемӗн тӗреклӗленсех пырат. Мӗншӗы пит тӗреклӗ- 
ха хӗрлӗ ҫӑр? Акӑ мӗншӗн.

Халӗ ӗнтӗ патшалӑхри мӗн пур нурлӑх, ӗлӗкхи пек пат- 
шапа улнутсен аллин^е мар, вӑл пӗтӗм ӗҫхалӑх аллин^е. Влаҫ 
та халӗ рапот^исемпе хрес^енсен влаҫӗ. Ҫавӑнпа хӗрлӗ ҫар 
патшалӑха сыхласа хӑйӗн интерӗсене сыхланине пӗлет.

Ӗлӗкхи салтаксене ҫар ӗҫне ан р х  вӗрентнӗ, ҫ.утта кӑла- 
рас тӗлӗшӗнг§ен ниме те вӗрентмен. Хӗрлӗ салтаксене хрес- 
г§енпе рапоурне кирлӗ йапаласем ҫин^ен нумай вӗрентеҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа хӗрлӗ салтак ӗлӗрки салтак пек мар, политтӗк ^ҫне 
лай&х тавҫара^, мӗншӗн, камшӗн вӑрҫассине те пӗлет. Пала 
таврӑнсан та вӑл хрес^енсене пур ӗҫре те кӑтартеа пырат.

Комантирсем хал,хи ҫарта хрес^енсемпе рапоцисемех. 
ӗлӗкхи офитсерсем нек вӗсем салтаксене мӑшкӑламаҫҫӗ, сал- 
таксемпе кӑмӑллӑ нурнаҫҫӗ.

Хрес^енсем. рапог5г§исем, тата хӗрлӗ ҫар пӗр-иӗринпе пиг 
ҫирӗп ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. Еҫ вӑхӑтӗнг§е хӗрлӗ ҫар хрес^енсене 
тас-^асах пулйшаЕ Кун *пек ҫар тӗн^ере урӑх ҫук та. 
Ҫапла ӗнтӗ, хӗрлӗ ҫӑр— ӗҫхалӑх ҫарӗ. Хӗрлӗ ҫар халӑхпа тӗ- 
реклӗ, хӑлӑх та хӗрлӗ ҫарпа тӗреклӗ.
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Хӗрлӗ ҫар—пӗтем тӗнт}ерп револ^утсин 
хӗҫпӑшаллӑ отре^ӗ. Сывӑ пултӑр Хӗрлӗ 
ҫар!

Ы й т у с е м. Хӗрлӗ ҫар тӗрекли мӗнреи паллӑ? Хӗрлӗ ҫар кампа тӗ- 
реклӗ?

Ӗҫлеме пани. 1. Хӗрлӗ ҫарта мӗнле пурӑннине, мӗне вӗрентнине киле 
таврӑннӑ хӗрлӗ салтаксен^ен ыйтса пӗлӗр.

2. Пӗлнӗ маттериал тӑрӑх пӗтӗм класпа хӗрлӗ салгак пурнӑҫӗ ҫннт^ен 
кӗске статйа ҫырӑр. Пӗри туска ҫин^е ҫыртӑр.

Пнрӗн кӳршӗсен вӑрҫӑ расхуҫӗсемпе вӑрҫӑ хӑтӗрӗсем ӳссе пыни:

(Естони, Латви, По/ьшӑ, Румыни).
1922-лӗш ҫул 1926-лӗш ҫул

Вӑрҫӑ расху§ӗсем . . . 370 мӗлйун тенкӗ 430 мӗлйун тенкӗ^
Ҫар пысӑккӑшӗ . . . .  479.000 ҫын 539.000 ҫын.
Ҫ а п п а с р а    295.000 „ 651.000 „
Й ероплансем  280 510
Вӑрҫӑ хатӗрӗсем тӑва-

кан савӑтсем . . . .  3 22
Ҫар мӗн '1)Ухлӗ ӳснине, хатӗрсем мӗн грухлӗ ӳснине шутласа кӑларӑр.

10 ҫул.

Бунӑ ҫул йанӑра!’ санӑн сассу,
Вунӑ ҫул кӗрешет тӑшманпа.
Кӗрешӳпе ҫирӗплен^ӗ сан аллу,
Ҫирӗплентӗн выҫлӑхпа ҫулӑмра.

Еп мапман вунсаккӑрмӗш ҫулсене,
Капитал пире хирӗҫ тӑнине.
Ҫунтарса таптас те|§ӗ вӑл ун г4}ух 
Ҫурлапа мӑлатукӑн ирӗкне.

Астӑватӑш Совета пӗтерме,
Хура пӗлӗт пек, тӑт,ӗҫ тӑшмансем.
Колцак, Вранкӗл, Тениккӗн тенине 
Епир те илтнӗ ун г§ух ҫамрӑксем. ,

Выҫлӑхиа вилӗме ес пӑхмарӑн,
Сивӗ, ҫӗтӗк тесе те макӑрман.
Ҫӗпӗртен иуҫласа Варшшава ҫититэден 
Хӑваларӑн тӑшмана Раҫҫейрен.

Кӗрешӳ пӗтнӗ. Епир ҫӗнтертӗмӗр!
Тӗрлӗ тӑшманпа вунӑ ҫул кӗрешни,
Аха.т, пӗтмерӗ. Тӗреклентӗмӗр!
Халӗ тӑшман килесрен ҫыхлаиатни?

I.] йт усе м.  Хӗрлб ҫара хӑҫан пит хӗн пулт ӗ̂? Камсене вӑл ҫӗнтер§ӗ?
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!& ™ хв е р .

Акӑ, йал варрине, ватӑ йӑмра айне пӗр ҫирӗн  - саккӑран 
пуҫтарӑнса ларнӑ.

Темӗскер ҫинрн питӗ тӑнласа, калаҫса лараҫҫӗ.
Вӗсен хушшин^е Микихвер пур, анг§ахрах Хӗрлӗ Ҫартан 

килнӗскер.
Микихвер салтака кайацен ытти йулташӗсем пекех, йал- 

тан ниҫта та тухман, нимӗн те пӗлмен. Микихвер Хӗрлӗ Ҫар- 
тан ^ылай вӗренсе кил|ӗ.

Ун тавра кашни праҫникрех ҫынсем пухӑнаҫҫӗ, вӑл кала- 
нине итлесе лараҫҫӗ. Микихвер киле килнӗренпе йут патша- 
лӑхри хрес^енсемпе рапоцисем йепле пурӑнни ҫин§ен, пирӗн 
Совет Сойусӗн§е тӗрлӗ халӑхсем йепле пурӑнни ҫин^ен, ма- 
лашнехи пулас вӑрҫӑсем ҫин^ен, виҫӗ уйран ҫӗре нумай пу- 
сӑллӑ тӑвасси ҫин^ен, ҫӗр котексӗ тӑрӑх ҫӗрпе кам усӑ курма 
пултарни ҫин^ен, тата урӑх ӗҫсем ҫин§ен те нумай каласа 
кӑтартрӗ.

Микихвер Хӗрлӗ Ҫартан килсен, йалти ҫӗре йетакран 
валеҫрӗҫ. Ҫӗр валеҫнӗ т)ухне Микихвере уполномоцӗннӑйа 
суйларӗҫ. Микихвер кунта та, никама улталамаСӑр, ҫӗре валеҫсе 
пат,ӗ.

Хресг|;енсем Микихвере питӗ йуратаҫҫӗ, лайӑх ҫын 
тесе хисеплеҫҫӗ.

Хӑйӗн^ен кӗҫӗнрех йулташсене Микихвер хӑй Хӗрлӗ 
Ҫарта пурӑнни ҫин^ен, унта мӗне мӗыле вӗреытни ҫин^ен, 
хаЛ)ХИ Хӗрлӗ Ҫар ӗлӗкхи патша ҫарӗн^ен мӗнпе лайӑххи ҫин- 
|ен  каласа, ӑнлантарса парат. Микихверӗн йултагаӗсем ун 
сӑмахӗсене тӑнласа лараҫҫӗ, ҫамрӑксен пуҫӗсенце Хӗрлӗ Ҫара 
кайас шухӑш вӑйлӑланат.

—  Пире хӑҫан Хӗрлӗ Ҫӑра кайма вӑхӑт ҫитӗ-ш и, теҫҫӗ 
Микихвер сӑмахӗсене итлесен.

Ый т у с е м .  Микихвер хрес^енсене мӗн-мӗн ҫшгҫен каласа кӑтартат? 
Халӑха вӑл мӗнле усӑ тунӑ? Халӑх ӑна мӗншӗн йуратат? Хал, салтака кайас- 
сшгрен ӗлӗкхи пек хӑраҫӗ-и, хӑрамаҫҫӗ-и?

^ӑваш  паттарейӗ.

Халӗ Туркестанри (Бӑтам Аҫи окрукӗн^е) Хӗрлӗ ҫарта 
^ӑваш паттарейӗ пур. Пирӗн 'цӑвашсем ытти халӑхсен’§ен нӗрре 
те йулса пымаҫҫӗ, вӗренӳ аван пыра1\ Пӗлтӗр вӑрҫӑ ӗҫне аван 
вӗреннӗшӗн кӗмӗл прис илтӗмӗр. Кӑҫал 1928 ҫ. лакӗре тухит,- 
'§ен тепӗр прис илтӗмӗр.
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Катрӑвӑй ҫарпа территорилле ҫарсем.

Иртнӗ вӑрҫ&ра вӑрҫнӑ патшалӑхсем мӗн пурӗ 63 мӗлйун 
ҫын тӑратрӗҫ. Пулас вӑрҫӑ тата хӑрушӑрах пулмалла, ҫарсем 
те ытларах пулӗҫ.

Ҫавӑнпа хамӑр ҫӗр-шыва сыхлас тесен, ҫитӗннисем пирӗн 
пур те ҫар ӗҫне пӗлмелле. Пирӗн катрӑвӑй ҫарта 562.000 ҫын 
ан^ах. Пярӗн ҫӗр-шыв пысӑкӑшпе танлаштарсан, ҫавӑн ^ухлӗ 
хӗрлӗ ҫар тӗнг§ери ҫарсен^ен 'дн сахалли пулса тӑраТ.

Катрӑвӑй ҫарта хӗрлӗ салтака икӗ ҫул вӗрентеҫҫӗ. Сал- 
така кайма вӑхӑт ҫитнӗ ҫамрӑксене пурне те катрӑвӑй ҫарта 
вӗрентеймеҫҫӗ, хӑшӗсене вӗсен^ен территориллӗ ҫарта вӗрен- 
теҫҫӗ. Апла вӗрентни йӳнерех лараТ.

Территориллӗ ҫарта вӗренекенсем вӑхӑт^ӗ-вӑхӑ^ӗпе хӑйсен^ен 
айакрах мар йала. йе хулана пуҫтарӑнаҫҫӗ. Вара унта вӗсене 
ҫар ӗҫне вӗрентеҫҫӗ.

Унсӑр пуҫнӗ тата йалҫен^е те ҫамрӑксем ҫар ӗҫне вара 
крушокӗсен-ҫе вӗрен( ҫҫӗ. Ҫавӑн пек крушоксем йалти вуламал- 
ли ҫуртсен^е, йе хулари, хапрӑкри клуп ҫумӗн^е пулаҫҫӗ.

Кашни ҫыннӑн хӑйӗн патшалӑхне сыхлас ӗҫе вӗренес 
пулаТ.

Ый т у с е м .  Мӗншӗн кашнн хресрнпе кашни рапоэди ҫар ӗҫне пӗл- 
мелле? Мӗншӗн катрӑвай ҫарсӑр пуҫне тата территориллӗ ҫарсем кирлӗ? Ҫар 
ӗҫне тата ӑҫта вӗренеҫҫӗ? Сирӗн йалта ҫар крушокӗ мӗнде ӗҫлет?

Пер рапотда те, пӗр ^ухӑнпа вӑтам 
хреоден те алла хӗҫ-пӑшал тытса ҫӗр- 
шыва сыхлама пӗлменни ан пултӑр.

Ӗ  л е м е  ҫ п а н и .  1. Сирӗн йалти ҫар крушокӗ мӗнле ӗҫленине пӗлӗр. 
Пуҫтайнӑ маттериал тӑрӑх крушок ҫштден кӗске статйа ҫырӑр.

2. Хӗрлӗ ҫарта камсем пур:
Кашнн 1000 хӗрлӗ салтакран: 713 хресҫен, 181 рапотда, 106 ыттисеы. 
Ш у т.таса кӑларӑр-ха: хресҫенсем миҫе °/0, рапоТ)§исем миҫе °/« (ЮО 

ҫын ҫиве миҫе хрес§ен, миҫе рапоэди тивет)?

3. 1925 ҫулта ҫар расху§ӗсем ҫып пуҫне акӑ мӗн ^ухлӗ тухпӑ:

А нклире.............................................. 22 т. 30 нус.
Ф рантсире..........................................17 „ 20 „
Амерӗкри Пӗрлеш. Штатсеице 9 „ 10 „
П от§ш ӑр а  11 „ 10 „
Б с т о н и р е ............................................8 „ 60 „
Л а т в и р е ............................................ 9 „ 50 „
С С С Р - т е ............................................ 4 „ 30 „

Анклпие танлаштарсан, расхут пирӗн ииҫе хут сахалтарах тухннне
'§У 1Лӑр.
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Салтака кайакансем ӗлӗхипе хал>хи йурри.

Елӗк патша вӑхӑтӗн^е салтака лекнӗ ҫамрӑксем к уҫ-ҫӳд  
нухтарса ҫакӑн пек хурлӑхлӑ йурӑсем йурласа ҫӳренӗ:

Ай-хай пуҫӑм ыратат 
Ҫӳҫӗм ӳссе ҫинтӗрен.
Ай-хай ^унам хурланат 
Ҫаырӑк пуҫ ҫухалнӑран.

Халӗ ҫав йуррах акӑ ҫапла йурлаҫҫӗ:

Ай-хай пуҫӑм ыратат 
Ҫӳҫӗм ӳссе ҫитнӗрен.
Ан^ах 'вунӑм савӑнат 
Хӗрлӗ ҫара илнӗрен.

Хӗрӗсем те пит саттур йурлаҫҫӗ:

Ата савни, ӑсатам 
Хӗрлӗ ҫара слушиӑна.
Вӑрҫӑ пулсан, еп те пырӑп 
Хӗрлӗ ҫара пулӑшма.

Ҫапла вӗсем хӑйсен сатур йуррисемпе присывникеен т,унӗ- 
сене ҫӗклентереҫҫӗ.

Авиахим.

Авнахим йатлӑ ушкӑн пур. Ку авиатсипе химишӗн тӑрӑ- 
шакансене пӗрлештерсе тӑракан ушкӑн (орканисатсн). Авиатси 
тесе ҫӳлтен вӗҫнине калаҫҫӗ. Ҫӳлтен вӗҫекен йапаласем: йеро- 
плансем, тиришапӑл^сем, пурин^ен ытла, вӑрҫӑра пысӑк усӑ 
параҫҫӗ. Тӑшмансен ҫарӗсем ӑҫталла пынине, мӗн тунине 
йероплансем ҫинцен лайӑхах курма пулаГ. Унтан тата ҫӳлтен 
вӗҫсе иырса тӑшманӑн скла^ӗсем ҫнне помпӑсем те айероплан- 
семех пӑрахаҫҫӗ. Вӑрҫӑ ҫук зухне те йероплансем нумай усӑ 
кӳреҫҫӗ.

Пӗр-пӗр ҫӗре питӗ васкаса каймалла пулсан, йероплан- 
семпе кайаҫҫӗ. Вӑл пнтӗ хӑвӑрт ҫӳрекен йапала— сехетре икҫӗр 
километтӑр кайма пултараГ. Халӗ йероплансемпе ҫырусем 
ҫӳретеҫҫӗ. Хал,хи саманара йероплансем сараьг§а таврашне 
пӗтерес ӗҫре те питӗ пулӑшаҫҫӗ: ӑна пӗтерес тесен, йероплан- 
сем саранг[;а пур ҫӗре касӑ (имҫамсем) сапаҫҫӗ.

Хими— пурнӑҫра питӗ кирлӗ ӑолӑлӑх. Супӑн,, краскӑ тав- 
рашне, промышлӗнӑҫра кирлӗ йапаласене нумайӗшне хими 
кӑтартнппе тӑваҫҫӗ.
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Ҫӗр ӗҫлекене хими питӗ пулӑшма пултара!1, Ҫӗре хими 
туса паракан йапаласемпе ҫӗнетсе пыреан, тырӑ ик-виҫӗ хут 
лайӑхрах пула пуҫлат1. Ҫӗр ӗҫлекене хӑш ^ухне хурт-кӑпшан- 
кӑсем аптӑратаҫҫӗ.

Кун пек ^ухне хими ҫав хурт - кӑпшанкӑсене пӗтермелли 
йапаласем туса парат.

Пӑшал, тупӑ тарӗсене те хими кӑтартнӑ тӑрӑх тӑваҫҫӗ. 
Унтан тата хпми тӑшмана пӗтермелли касӑсем туса парат. 
Иртнӗ вӑрҫӑра нимӗт^сем пирӗн салтаксене касӑпа нумай пӗ- 
тернӗ. Вӗеем химиллӗ промышлӗнӑҫ питӗ вӑйлӑ пулнипе, хими 
ӑслӑлӑхне ӑста пӗлекен ҫынсем нумай пулнипе темле хӑрушӑ 
касӑ та тума пултарнӑ. Пирӗн те ҫак химиллӗ промышлӗнӑҫа 
малалла йама тӑрӑшмалла. Хими ҫӗр ӗҫне те, промышлӗнӑҫа 
та, хамӑра вӑрҫӑра сыхлас ӗҫе те вӑйлӑ кӗтӗр. Тӑшмансем 
птухӑшласа кӑларнӑ темиҫе тӗрлӗ касӑсене пӗтерме пулӑштӑр. 
Ҫапла пултӑр тесен, пурин те пирӗн Осоавиахим ушкӑнне 
кӗмелле.

Ы й т у с е м. Авиахим мӗн вӑл? Авиатси вӑрҫӑра мӗнле усӑ парат? 
Вӑрҫӑ ҫук 'ҫухне мӗнле усӑ парат'? Хими текен ӑслӑлӑх мӗнле усӑ парат. 
хресрне, промышлӗнӑҫра, вӑрҫӑра?

Есир йероплан курнӑ-и?
Ӗ ҫ л е м е п а н и. Хаҫат тӑрӑх, йе кӗнеке тӑрӑх йероплансем вӗҫни 

'Ҫин^ен вуласа пӗлӗр.
Кам та пулсан йероплана, вӑл вӗҫннне курнӑ пулсан, курнине каласа 

патӑр.
Йероплана карттин ҫинце пӑхса унӑн сӑнне хӑвӑр тетрат ҫине ӳкерӗр.

Йут патшалӑхри ра по^исем  пирӗн пурӑнӑҫ ҫин^ен 
!У1ӗн калаҫҫӗ.

Октапӗр уйавне ирттерме пирӗн Совет Сойусне тӗрлӗ- 
гӗрлӗ патшалӑхсент;ен рапо^ҫисен телека^ӗсем килг§ӗҫ. Вӗсем 
пӗрле пухӑнса Совет Сойусӗн тусӗсен конкресне (пухӑвне) 
туса ирттерг§ӗҫ. Ҫав конкресра пӗтӗм тӗн$ери пролеттарисене 
пӗрлепыерессине сӳтсе йаврӗҫ. Конкрес пӗтсен телекатсем 
пирӗн пурӑнӑҫа сӑнама пӗтӗм Сойуса салан^ӗҫ. Амерӗкрен 
килнӗ телекат Колос йулташ ака мӗн калат:

—  Епир Совет Сойусӗнгр  пурӑнӑҫа халитэден куҫпа кур- 
ман пулсанҫа та, хаҫатсем-кӗнекесем тӑрӑх пӗлсе тӑнӑ. А н р х  
хаҫатсем, кӗнекесем тӑрӑх пӗлни—курни пекех мар. Совет 
Оойусӗнзе епир, хамӑр килти пек, йертсе пыракансемсӗрех 
ҫӳрерӗмӗр. Ӑҫта пынӑ унта, пур ҫӗрте те пурӑнӑҫ ҫӗнелсе 
пынн курӑна!1.
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Пур савйтра та рапоздисем хӑйсем хуҫа иккенӗ курӑнаГ. 
Рапо^исем ӗҫ вӑхӑтӗн §е хӗрсе ӗҫлеҫҫӗ каннӑ хушӑра ҫине тӑрса 
вӗренеҫҫӗ, малашне савӑта мӗнле майпа вӑйлӑлатасси ҫин'§ен ка- 
нашлаҫҫӗ. Ҫаксем пурте ҫав тери тӗлӗнтереҫҫӗ пире—телекат- 
сене. Нойапӗр уйӑхӗн 7-мӗш кунӗ халӗ те асран каймаст. Ун 
ҫин§ен пӗтӗмпе каласа парас тесен, сӑмах та ҫитес ҫук. Окта- 
пӗрӗн вуннӑмӗш уйавне ирттернине пӗтӗм тӗн^ери пролеттарин 
телекат)ӗсем хӑйсен куҫӗсемце кур§ӗҫ. Епир, киле кайсан, 
кунта мӗн курнисене хамӑр патшалӑхри рапо^исене тӗплӗн 
каласа парӑпӑр.

Совет Сойусӗ ҫирӗпленнине, унӑн пурӑнӑҫӗ ҫӗнелсе пы- 
нине курсан, епир питӗ савӑнтӑмӑр. Совет Сойусӗн^и пек 
ирӗклӗ пурӑнӑҫшӗн кӗрешес шухӑпша хамӑр патшалӑхсене 
таврӑнатпӑр епир. Амерӗкре комуниссен парттийӗ, йышлӑ мар 
пулсан та, хастарлӑн ӗҫлет. Вӑл хӑй умӗнг§и сата'§§ӑсене ӗҫха- 
лӑхӗн§ен пытармасГ, Коминтерн хушнпсене итлесе массӑпа 
ҫыхӑнса тӑраГ. Рапо§§и класа улталакан суйа сотсиалиссемпе 
кӗрешет, вӗсен ирсӗр ӗҫӗсене пӗтӗм рапо^и клас умӗн^е ка- 
ласа парагГ. Пире ӗҫлеме ҫав тери хӗн, ҫапах та епир хастар- 
лӑн ӗҫлетпӗр,— теее пӗтерг§ӗ хӑй сӑмахне Колос йулташ.

Ы й т у с е м. Иут патшалӑхсен^ен октапӗр уйавне килнӗ телекатсем 
конкресра (пухура) мӗн ҫинцен сӳтсе йавнӑ? Пирӗн патшалӑхра вӗсене мӗн- 
мӗн тӗлӗнтернӗУ Мӗнле шухӑшпа кайрӗҫ вӗсем пирӗн натӑртан?

Тен^ере пирӗн Сойусӑн тусӗсем сахал мар.

Паттум хулине нехтӑ илме килнӗ Анкли матрусесӗм Пат- 
тумри рапотэдисем патне ҫыру ҫырнӑ. Ҫыру ҫакӑн пек сӑмах- 
семпе иӗтет:

—  Епир— сирӗн ҫывӑх йулташсем, сире хирӗҫ нихҫан та 
хӗҫ-нӑшал тытас ҫук! Ҫакна нихӑҫан та ан манӑр! тенӗ.

Кермаиире кӑҫал май уйӑхӗн'§е хӗрлӗ фронтовиксем пит 
'§аплӑ, пысӑк темонстратси туса ирттернӗ. Темонстратсин^е 
400 пин ҫын пулмӑ. Вӗсем пурте Киттайрипе Раҫҫейри рево- 
1§утсине хӳтлес тесе приҫакӑ панӑ.

Керманирех Кеу§н йатлӑ хулара СССР йулташӗсен конфе- 
рентсийӗ пулса иртнӗ. Конферентсшг§е телекатсем Франтсирен, 
Аиклирен, Нелкирен, Швейтсарпрен, Лвстрирен, ^еххо-Сло- 
ваккирен, Керманирен, ытти патшалӑхсен§ен те пулнӑ. Ҫак 
конферентси пӗтӗм тӗн^ери рапот,'§исемпе хрес§енсене Совет 
Сойусне сыхлама, вӑрҫа хирӗҫ пыма вирлӗ '§ӗннӗ.

Паллӑ ӗнтӗ— пӗтӗм тӗн^ери пролеттариат пирӗнпе пӗрле.
Ы й т у с е м. Йут латшалӑхсешр пролеттариат мӗншӗн Совет Сойусне 

сыхласшӑн, Совет Сойусӗ вӗсемшӗн мӗнпе паха? Тӗрлӗ патшалӑхри рапо^ци- 
сем советшӑн тӑни мӗне пӗлтерет (тӗн^ере револ,утси ӗҫӗ сарӑлнине кӑтарг- 
масГ-и?).

1799-12
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Совет Сойусе— пусмӑрта пуранакан халӑхсен
ш а^ӑкӗ.

В. И. Ленина, пирӗн Сойуса пӗтӗм тӗнрри пролеттарисем 
пӗлеҫҫӗ. Пысӑк халӑхсем те, вак халӑхсем те, пусмӑрта пурӑ- 
наканнисем те пирӗн Сойус тӗреклӗленсе вӗсене пулӑшассине 
кӗтсе ӗмӗтленсе пурӑнаҫҫӗ.

Пирӗн Сойуса тӗрлӗ халӑхсенг§ен телекатсем килеҫҫӗ. Вӗ- 
сем кунта револ^утси, сотсиалисӑм, тата вӑрҫӑ ӗҫне вӗренеҫҫӗ. 
Ҫапла пирӗн патӑрта Киттай, Инти, ытти халӑхсен ҫыннисем 
вӗренеҫҫӗ. Вӗсем хӑйсен ҫӗрӗсене кайса комунисӑм, сотсиали- 
сӑм шухӑшӗсене сараҫҫӗ.

Ҫапла Совет Сойусӗпе Коминтерн пулӑшнипе пӗтӗм тӗн- 
|ер и  халӑхсем, пуринрн ытла Киттайпа Инти халӑхӗсем, вӑ- 
ранса тапранрҫ. Вӗсен хуш ш инр рево.т,утси хумӗ питӗ вӑйлӑ 
хӑпара пуҫларӗ.

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Мӗнле правӗлӑ тӑрӑх хӑнӑху на^артарах, ҫав пра- 
вӗлӑпа сӑмахсем шухӑшласа пуплевсем, йе кӗске калав ҫырӑр.

Номунисла Интернатсионал, тата профсойуссен ин. 
тернатсионалӗ.

Комунисла Интернатсионал Мускавра вӑрҫӑ пӗтсӗн 1919- 
мӗш ҫулта орканисатсиленр. Вӑл вӑхӑтра Раҫҫейре влаҫ ра- 
пориеен пулг§ӗ. Коминтернӑн (Комунисла Интернатсионалӑн)
1-мӗш сйесӗ 1919-мӗш ҫулта Мускавра пулса иртрӗ. Вӑл 
сйесра Коминтерн пӗтӗм тӗнщери раппцисен вӑйӗпе пуршуа- 
ҫине ҫӗмӗрсе тӑкса пролеттариат тиктатурӗне тӑвасшӑн кӗрешме 
сӑмах иаг[;ӗ.

1921-мӗш ҫултан пуҫласа Коминтерн вӑйлӑланса пысӑк 
орканисатси пулса тӑцӗ. Анг§ах пуршуаҫине ҫӗмӗрсе, пӗтӗм 
тӗнг§ипе револ,утси тума вӑхӑт ҫитсех ҫитеймен.

Коминтерн ҫуллен ҫул вӑйланса хӑйӗы ӗҫне сарса пырат. 
Пӗт'(!М тӗнрри рапоэдисене пӗрлештерсе, пуршуаҫипе килӗшсе 
ӗҫлекен парттисемпе кӗрешет. Хӑйӗн парттине вӑл рапот;и- 
семпе хрес§енсене кӳртсе, пӗтӗм тӗнг§ипе рапог§т;и тиктатту- 
рӗ тӑвас ӗҫе сараг1. Ҫапла вара Комиитерн каииталиссене 
ҫӗнте[)се пырса, рапог§грсем пе хреҫг§енсемпе пӗрле пӗтӗм тӗн- 
'рри капиталисӑм вӑйне пӗтерӗ, упӑн експлоататси (пусмӑр- 
лае) политтӗкне таптаса пӑрахӗ.

Коминтерн хӳттинр Профсойуссен Интернатсионалӗ- 
(пӗтӗм тӗнрри револ,утсиллӗ профсойуссен пӗрлешӗвӗ) пулнӑ.
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Пӗтӗм тӗнг§ерп профсойуссен пӗрлешӗвӗ 1920 -мӗш ҫулта 
пулса иртнӗ. Ҫапла Амҫтертам йнтернатсионалне хирӗҫ тепӗр

Хӗрлӗ, рево^утсиллӗ Профсойуссен Интернатсионалӗ (Проф- 
ннтерн) пулса тйнӑ. Профсойуссен сйесӗнт^е капиталиссемпе 
кӗрешмелли плансем туыӑ. Капиталисӑма ҫӗмӗрсе, пусмӑрлӑха 
иӗтерес ӗҫӗн прокрамане туса пынӑ.

Профинтерн халӗ ҫирӗплен^ӗ, унӑн ҫексийӗсем пур пат- 
шалӑхсешце те ӗҫлеҫҫӗ. Профинтерн револ^утсиллӗ профсойус- 
сем вӑйлине кӑтартат.

Ы й т у с е м. Комунисла Интернатсионал ӑҫта, хӑҫан орканисатсиленнӗ? 
Вӑл мӗнле сата^ӑсене туса пырат? Професойуссен Интернатсионалӗн сатат,- 
•рсем мӗнле?

Комунисӑт хӗлхемӗ
Сӗм вӑрмантан ҫил-хайар 
Вӗҫрӗ тухрӗ ҫӗр ҫине;
Мулӑн ҫӗҫҫи— пӑшал-тар 
Тӗршӗней|ӗ ун айне.

Ҫил-хайартан тӗщере 
Усал-тӗеел кисренет;
Етем тени ҫӗр ҫинце 
Хӑй тивлетне тин сисет.

Пусмӑр тӗнт,и ҫухалӗ.—
Ҫил— хайара ҫӗнеймӗҫ!
Тамӑк, турри, есрелӗ 
Текех пире хӑратмӗҫ.

12*
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Ҫамрӑксен Номунисла Интернатсионалӗ.

Ҫамрӑксен Комунисла Интернатсионалӗ (КИМ) 1919-мӗш 
ҫулта Перлин хулин^е пуҫланса кайнӑ. Унта сйес пулнӑ. Вӑл 
сйесра 14 патшалӑхри Комунисла Сойуссент;и Ҫамрӑксен теле- 
катсийӗсем иулнӑ.

КИМ 1920-21-мӗш ҫулсен^е ҫирӗпленсе ҫитрӗ. 1922-мӗш 
ҫулта Мускавра КИМ-ӑн 2-мӗш сйесӗ пулса иртрӗ. Вӑл вӑхӑтра 
Ҫамрӑксен Коминтернӗнце 48 сойусра 800 пин р е н  пулнӑ.
2-мӗш сйес хыҫҫӑн капиталисӑмлӑ патшалӑхсенг|;е ҫамрӑксен 
сойусӗсен вӑрттӑн ӗҫлемелле пулнӑ. Ҫапах та сойуссем пӗт- 
мен, вӗсем татах та ҫирӗпленсе пьг§ӗҫ.

3-мӗш сйесран пуҫласа КИМ питӗ вӑйлӑ ӗҫлеме пуҫларӗ. 
Унта Киттай, Амерӗк, Йаппони сойусӗсем хутшӑн^ӗҫ.

КИМ хӑйӗн ӗҫне претприйаттисен^е, рапот^и ҫамрӑкӗсен 
хушшин^е нумайрах ӗҫлесе ирттерет. КИМ хапрӑк-савӑтсен^е 
рапо^и ҫамрӑкӗсемшӗн тӑрӑшса хуҫасемпе кӗрешет.

Ҫамрӑксен Комунисла Интернатсионалӗ рапот;г§1ше хрес- 
|ен  ҫамрӑкӗсене пуҫтарса, вӗсен§ен ҫирӗп, лайӑх комуниссем 
туса, рапоци клас интересӗшӗн ҫапӑҫакан отретсем тума 
тӑрӑшат.

Ый т у с е м .  КИМ ӑҫта, хӑҫан пуҫланса кайнӑ? КИМ-ӑн миҫе сйес 
пулнӑ? КИМ мӗнле сатадасене пурнӑҫа кӳртсе иырат?

Ленин пурнӑҫӗ,

Влатимӗр Илйит; Лениы 1870-мӗш ҫулта апрелӗн 22-мӗш 
кунӗн^е ^ӗмпӗр хулин^е ҫуралнӑ. Унпа пӗр тӑван пицӗш не— 
Алексантӑра патша влаҫӗ асаплантарса вӗлернӗ. Тӑванне вӗ- 
лерни ҫамрӑк Ленина ҫапах та 'царман. Кимнаҫинг§е вӗренсе 
тухсан, Влатимӗр Илйш; 1887-мӗш ҫулта Хусанти универҫи- 
тета вӗренме кӗрет, унтах вӑл револ^утсишӗн ӗҫлеме пуҫлаГ. 
Ҫакӑнтан пуҫласа Влатимӗр Илйи§ Ленин ӗмӗрӗпех (вилег§|е- 
нех) ӗҫхалӑха пусмӑрлӑхран хӑтарас тесе тӑрӑшаГ. 1895-мӗш  
ҫулта ҫамрӑк Ленин Питӗрте ӗҫлет, унта вӑл рапо^исен хуш- 
шшг§е крушоксем тӑваГ. Патша охранкки (шантарсем) Ленииа 
арӗслесе 1897-мӗш ҫулта Ҫӗпӗре йараГ. Ҫӗпӗрте Ленин виҫӗ 
ҫул иурӑнса ӑслӑлӑх кӗнеки ҫыраГ. Патша охранкки 
хӗснӗрен Раҫҫейре ӗҫлеме май ҫук пирки вӑл йут патшалӑха— 
Швейтсарине кайат. Ҫапах та Раҫҫейри револ,утси ӗҫне иӑрах- 
масГ. 1>ӑл рево^утси ӗҫне кӑтартса ггыраГ, комуыиссен парттине 
йертсе ныракан пуҫлӑх пулса, револ,утси ӗҫне хатӗрлесе 
пурӑнаГ.
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1917-мӗш ҫулта, Октапӗр уййхӗн-§е— Влатимӗр И лйи  ̂
рапо^исемие хресҫенсене йепле кӗрешмеллине кйтартса пырат. 
Вӑл йертсе пынипе рапот;|исемпе хресценсем ҫӗнтереҫҫӗ.

В. И. Ленин.

Ҫакӑнтаи пуҫласа Ленпна Халӑх Комиссарӗсен Сове^ӗн 
претҫетаттӗлне суйлаҫҫӗ. Претҫетаттӗл вырӑнӗн^е вӑл вара 
вилетэденех ӗҫленӗ.

Влатимӗр Илйит; 1924-мӗш ҫулта йанварӗн 21-мӗш  ку- 
нӗнце вил'§ӗ. Ленин вилнӗ пулсан та, унӑн ӗҫӗ йулг§ӗ. Комуниссен 
нарттийӗ вйл ӗҫе халӗ Ленин хушнӑ пек туса, Ленин йалавйе 
малалла паттйр ҫӗклесе пыра!.



Ленин йуратнӑ йурӑ.

Т)уралӑхӑн сӑнррӗ йӑвӑр,
Ес вилтӗн унпа ҫапӑҫсах; 
Еҫхалӑхшӗн тивӗҫлӗ тӑтӑн, 
Пурнӑҫна та патӑн ӑнах.
Тӑван ҫӗр-шыва ыр тӑвасшӑн 
Ес пит нумайах пурнаймарӑн, 
А н р х  питӗ ҫирӗп, пит паттӑр, 
Г§ӑн-г§ӑн пурӑнса кӑтартрӑн. 
Пурӑнӑҫӑн хакӗ, илемӗ ӑҫтине 
Кӑтартрӑн пире ӗҫӳпе.
Санпа пӗр ӗҫри шӑллусемех 
Хуратпӑр сана нӳр ҫӗре. 
Тӑшман аллин'§е йӑванмарӑн, 
Сана тавралла хамӑр халӑх; 
Тӑванӑмӑр, куҫна та хупайрӑн 
Хӑна ҫывӑх тӑван алӑрах.
Сана тупӑка хунӑ т;ух та,
Нӳрӗ ҫӗрие витнӗ г§ух 
КуЛ)Л,ӑнр1е ҫеҫ ^ун сурмарӗ —  
Пат-пат! тумларӗ куҫ-ҫул,.
Епир ҫилленсе ҫеҫ ҫитсеттӗмӗр, 
Тӑшманпа вӑрҫма г|;ун туртат. 
Саншӑн ӑна ним хӗрхенмесӗр 
Тавӑрмашкӑы сӑмах паратпӑр. 
Санӑннипе пӗрҫке пирӗн ҫул: 
Пире тӗрмере ҫӗртесшӗн, 
Ӗҫхалӑхне кирлӗ ӗҫсемшӗн 
Пуҫӑмӑрсене те шеллес ҫук.
Те тен, сан пекех, ак пире те 
Хурӗҫ тупӑка ҫамрӑклах;
Пулас хаклӑ, ҫутӑ тӗнг§енӗн 
Йыхравҫи пулни те аванах. 
Еиир сан пекех ӗненетпӗр: 
Асаплӑ хал, утнӑ ҫулпала 
Сиксе тухӗ ҫӗнӗ, хайар вӑй, 
Вӑл пулӗ пиртен вӑйлӑрах!
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Париш Комунӗ.
1871-мӗш ҫулта.март уйӑхӗн“18-мӗшӗнг§е, Франтсири рапо^- 

■рсем Париш хулин^е влаҫа хӑйсен аллине илсе Комунӑ тунӑ.
Комунӑ мӗн пурӗ 72 кун ан р х  тытӑнса тӑнӑ. А н р х  ҫак 

сахал вӑхӑтрах Комунӑ пӗтӗм тӗнрри раиорисен кӑмӑлне ҫа- 
вӑрса илнӗ. Ханрӑк-савӑтсене комунӑ рапорисен пӗрлешӗвӗ- 
сене панӑ, рапориеен шалуне слушӑшт;исен шалупе танлаш- 
тарнӑ, тата рапорисен интересӗшӗн ытти ӗҫсене те тунӑ.

А н|ах Коыунӑ влаҫа рапорисен клаеӗ аллине ҫех па- 
ман, правиттӗлствӑра ытти парттисен^е тӑракан ҫынсем те ну- 
май пулнӑ. Укҫа панккине, тата ытти хӑш-хӑш уреш тенисене 
вӑл тӑшман аллинрх хӑварнӑ. Ҫитменнине тата хрес$енсемпе 
ҫыхӑнса ӗҫлемек. Ҫавӑнпа та Комунӑ ҫирӗп тытӑнса тӑрайман. 
Пуршуаҫи те ҫывӑрман, вӑл Верссал, хулин^е ҫар пуҫтарса 
Комунӑпа вӑрҫма йанӑ.

Май уйӑхӗн 21 -мӗшӗн^е Верссал> ҫарӗсем Париша кӗрсе, 
рапоздисемпе ҫапӑҫма тытӑннӑ. Паррикатӑсем ҫин^ен вӑйлӑ 
ҫапӑҫнӑ хыҫҫӑн Комунӑ парӑннӑ.

Пуршуаҫи комунарсене пӗр шеллемесӗр тавӑрма тытӑннӑ. 
Комунӑшӑн ҫапӑҫакансене 25.000 ҫын ытла вӗлернӗ, 15.000 
ҫынна нуҫ йанӑ. тӗрмесене хупнӑ.

Париш Комунӗ, хӑйӗн ҫитменлӗхсӗене кӑтартса, пӗтӗм тӗнце- 
ри пролеттариата револ,утси ӗҫне мӗнле тумаллине кӑтартса панӑ.

Ы й т у с е м .  Париш Комунӗ мӗншӗн тытӑнса тӑрайман? Париш Ко- 
мунӗ револ,утси ӗҫӗн^е пире мӗне вӗрентрӗ? Спрӗн йалта вуламалли ҫуртра, 
йе гакулра ҫак куна мӗнле ирттерт,ӗҫ?

Мартӑн 8-мӗш кунӗ.
Хӗрарӑм ҫын мар,—тенӗ ӗлӗк патша ^ухне. Хӗрарӑма вы- 

л,ӑх вырӑнне шутланӑ. Ӑна пурӑнма питӗ хӗн пулнӑ. Вӑл 
йалан кӑмака кӗтессин^е вӑхӑт ирттернӗ, а р  пӑхнӑ. Урӑх ни- 
мӗн те курман, ниҫта тухмасӑр тӗттӗмре пурӑннӑ.

1 9 1 0 -мӗш ҫулта Коппенкакӗн хулин^е (Танире) сотсиа- 
лиссен конферентсийӗн^е пӗтӗм тӗн§ери хӗрарӑм кунӗ тумалла 
тесе йышӑннӑ. Хӗрарӑм арҫынпа танах, пур ӗҫре те пултара!', 
тенӗ.

„Хӗрарӑмсем вӑл куна ирӗккӗн пӗтӗм тӗьгрпе ирттер- 
мелле“, тенӗ 2-мӗш Интернатсионал. Ппрӗнкомуниссен парттийӗ 
вӑл куна пуршуаҫине хирӗҫ, пролеттариат тиктаттурӗшӗн ҫа- 
пӑҫмалла кун тунӑ.

Раҫҫейре хӗрарӑм кунӗ 1913-мӗш ҫулта Питӗрте пуҫланса 
кайнӑ, 1914-мӗш ҫулта вӑл праҫнике ытти хуласен^е те ирт- 
тернӗ. Пурин^еы ытла, ҫав кун 1917-мӗш ҫулта вӑйлӑ пулса 
иртнӗ. Феврал, револ,утсине вӑл нумай пулӑшнӑ.
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ОкТапӗр револ^утсийӗ иртсен пур ӗҫлекен хӗрарӑм Раҫ-
ҫейре арҫынсемпе тан сотсиалисӑм ҫулӗ ҫине туха'!’. Бӑл тӗт- 
тӗм аллин^ен вӗҫерӗнесси унтан хӑйӗн^ен килет. Советсент;е, 
копперативсен^е, парттире, профсойуссен^е хӗрарӑм халӗ ну- 
май ӗҫлет.

Халӗ пирӗн сата^ӑ— хӗрарӑмсене тӗттӗмрен кӑларса, ҫутта 
кӳртес ӗҫ.

Раиотӳрпе хрес^ен хӗрарӑмӗсене пур йен^ен те пулӑшасси, 
вӗсене хамӑр строиттӗлства хутшӑнтарасси, кӑмака кӗтесспн- 
^ен кӑларса советсен ӗҫне йертесси— вӑл пирӗн |и  малтаихи 
ӗҫ. Пуринт^ен ытла, кайа йулнӑ вак халӑхсен хӗрарӑмӗсене
пулӑшмалла.

Ы й т у с е м .  Хӗрарӑм кунӗ хӑҫан, ӑҫтан пуҫланса кайнӑ? Пирӗн кому- 
ниссен партти ҫах кунран мӗнле кун тунӑ? Хӗрарӑм тӗлӗшӗнҫен пнрӗн мӗнле 
сата'5'§ӑсем пулмалла?

Парттире хӗрарӑмсем ӳссе пыни:
1924 ҫ у л т а ................................................... 38.500 ҫын
1926 „   135.400 „

Икӗ ҫул хушшин^е мен 'цухлб ӳснӗ?
Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  1. Сирӗн йалта ҫак куна йепле ирттерни ҫинҫен ка- 

ласа кӑтартӑр.
2. Ҫак татӑка ҫырса илӗр: мӗнле ҫырмалли правӗлӑсене астуса илӗр:
Ӗлек ■ҫӑванг хӗрарӑмне выл,ӑх вырӑнне шутланнӑ. 14— 16 ҫула ҫитсен, 

пуҫне ҫӗклемесӗр хӗр сурпан тӑват, пир тӗртет— парне ваади, упӑшки вал,л,и, 
пулас а^и-пӑ^исем ваади хатӗрлет. Пир-авӑр нумайрах тумасан, тӗн^е кулас- 
ран харат. Х ӗр парне хатӗрлет, ашшӗ хӗршӗн илес хулӑма уйӑрса ларат —  
лаша илме ҫитӗ-ш и, пӳрт лартма йурамӗ-ш и, тет; тырӑпа сурӑх, йе ытти 
выл,ӑх сутнӑ пек, хӗре сутма хатӗрленет.

Сутса йараҫҫӗ хӗре. Х ӗр арӑм пулат, хӗр кин пулат, кин мӗн пур 
ҫемйе тарҫи пулат.

Хал,хи саккун хӗрарӑмшӑн тӑрӑшат. Унӑн хӳттин^е т,ӑващ хӗрарӑмӗ 
те ҫӗнӗлле пурӑнасшӑн.

Ирӗке тухнӑ хӗрарӑм.
Патӗрйел. Ленин вилни 4 ҫул ҫитнӗ хуйхӑллӑ куна асӑнса 

ирттерме хӗрарӑмсем нумайах пуҫтарӑннӑ. Ленинпире ӗҫлеме 
хушса хӑварнӑ, тесе вӗсем ҫавӑнтах алӗҫ крушокӗ уҫмалла тунӑ.

— г1]ӑнах, а^а ҫуралсан ат)а вазди калпак ҫӗлеме пӗлмест-
пӗр те.

Халӗ вӗсем пӗ^ӗк а^асем ваади „распашшонкӑ" ҫӗлемелле 
тунӑ... Кӑкри йанках уҫӑ пултӑр. Ҫӑватухсан хӗвел ҫинт;е пиҫ|ӗр!..

Крушок ӗҫленӗ кун вара хӗрарӑмсем ха^ӑсем, кивӗ хаҫат- 
сем йӑтса пыраҫҫӗ. Вӗрентекен хӗрарӑм туска ҫине ӳкерсе 
пара!. Ҫав ӳкер^ӗк тӑрӑх ытти хӗрарӑмсем хаҫатсен^ен кӗпе 
йӗм касаҫҫӗ.

Ы й т у с е м .  Патӗрйелӗн^е хӗрарӑмсем Ленина асӑнса мӗнле крушок 
уҫнӑ? Крушокӗ мӗнле ӗҫлет?

К ҫ л е м е  п а н и .  Сирӗн йалти хйрарӑм сем ҫак куна мӗнле ирттерни
ҫинрен кӗскен ҫырйр.
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Т)ӑваш хӗрарӑмӗ патшалӑх ӗҫне хутшӑнас ӗҫ ӳссе пырат.

Хӑш ҫулта
Тедекаткӑсем 

миҫе пуднӑ

Вӗсент^ен ӗҫре 
тӑнисем миҫе 

пулнӑ

Копператив- 
с е н р  миҫе 
■рен пулнӑ

Профсойуссен’§е 

миҫе р е н

1925-26 . . . 7.493 1.430 1.595

1926-27 . . . 7.723 7.703 3.613

1924 . . . . — — — 1.572

1925 . . . . — — — 2.705

1926 . . . . — — — 4.133

1927 . . . . — — — 3.977

Хӗрлӗ тутӑр.
Акй тул ҫутӑлат,
Сар хӗвелӗ тухаТ 

Ылттӑн хӗлхемӗсене ывӑтса.
Ах, анне, савӑнса,
Куна хирӗҫ тухса 

Епӗ те хисеплем мухтаса.
Ес пӗлетни, анне?
Пайан мӗншӗн савнап? 

Пуш уйӑхӗн саккӑрмӗш кунӗ 
Вунпӗр ҫула кайат,
Вунӑ ҫул тултараЕ 

Асапран тухрӗ хӗрарӑм зунӗ. 
Анне, пӑх-халӗ ес 
Урамӑн тӑршшӗпех 

Хӗрарӑмсем йалавсемпе кайаҫҫӗ 
Харӑссӑн утса,
Алӑран ал тытса,

Т}аплӑ совет йуррине йурлаҫҫӗ. 
Ман мӗнгаӗн кайас мар, 
Ман мӗншӗн йурлас мар 

Вунӑ ҫул ирӗкре пурӑннишӗн? 
Пуху ҫине кайса 
Ыр праҫнике савса 

Епӗ виҫ-тӑват сӑмах калатӑп. 
Ирӗке нуратса,
Совета тав туса 

Епӗ те хӗрлӗ тутӑр ҫыхатӑп.
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Хӗрарӑм ирӗмӗхӗ.

Уснӗ-ӳсмен каца панӑ; 
Арҫын мурӗ ӑнтан йанӑ. 
Акӑш-макӑш мулӗ хӗснӗ, 
Арҫынтан пурне те тӳснӗ. 
Ҫӗрне-кунне еп пӗлместӗм; 
Лаша пекех еп ӗҫлеттӗм, 
Улнутсене хуса йат;ӗҫ; 
Хӗрарӑма ирӗк па^ӗҫ. 
Йӑвӑр пурнӑҫ ҫӑмӑллан^ӗ: 
Арҫыннӑм та йӑвашлан^ӗ. 
Халӗ ӗнтӗ епир хамӑр 
Пухусене иухӑнатпӑр.
Мӗн тӑвасса хал, пӗлетпӗр, 
Арҫынсене йӑлӑнмастпӑр. 
Арҫынсемпе пӗр тан тӑрса- 
Алла-аллӑн хыт тытӑнса,

Ай ӗҫлери, ех!
Ай йҫлери.

РГрӗклӗхе мухтаса:
Хӗрлӗ йалав ҫӗклесе

Хал; йурлари, ех!
Хал, йурлари...

ай уйӑхӗн 1-меш кунӗ.

Май уйӑхӗн 1-м ӗш  кунӗ —  пӗтӗм тӗн^ери пролеттариат 
праҫникӗ. Ҫак кун рапот^исем урамсене хӗрлӗ йалавсемпе 
тухса хӑйсен вӑйне хисеплеҫҫӗ, унтан тата нӗтӗм тӗнг§ери ре- 
вол,утсишӗн кӗрешме ‘сӑмах параҫҫӗ.

Майӑн 1-мӗш кунне уйавлама пуҫланн нумай пулмасТ. 
Ӑна 1889-мӗш ҫулта, Паришра иӗтӗм тӗнт;ери сотсиалнссен 
нарттийӗсен сйесӗнт;е уйавламалла тунӑ.

Май кунӗн^е рапоэдисем ӗлӗкренпех уйава тухнӑ, хӑйсен 
хуҫисвнцен хӑйсен интересӗшӗн ыйтса хутсем йанӑ. Уйава 
тухнӑшӑн рапотэдисене нумайӗшне пуршуаҫи тӗрмесенҫе асап- 
лаптарнӑ, каттӑркӑна йанӑ. Хӑш ҫӗрте политсисем рапо^исен
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миттинкне тапӑнса амантнисем, вӗлернисем те сахалах пулман. 
Ӗлӗк ку праҫнике политсирен хӑраса сӗм вӑрмансен^е, ҫын 
курман ҫӗрте ирттернӗ.

Пӗтӗм тӗн^ери пролеттариат ку праҫ.нике уйавлама пӑрах- 
маст. Халӗ те пулин урамсене хӗрлӗ йалавсемне тухса, пӗтӗм 
ӗҫхалӑх хӑйӗн вӑйне кӑтартат.

Пирӗн Совет Сойусӗн^е те ҫак кун, рапоцисемпе хрес- 
'§енсем, пролеттариат праҫникне уйавласа, каиитал пусмӑрӗн^е 
пурнакан пӗтӗм тӗн^ери ӗҫхалӑхне алӑ пареа пӗтӗм тӗнт;ипех 
рево.^утси тума ^ӗнеҫҫӗ.

Ый т у с е м .  Майӑн 1-мӗш кунпе ӑҫта, хӑҫан уйавлама пуҫданӑ? Ҫак 
кун раподасем  мӗн кӑтартаҫҫӗ? Ӗлӗк мӗнле уйавланӑ ҫак куна?

ЙЛайӑн 1-мӗш лосунксӗм.

Майӑн 1-мӗш йа^ӗпе пӗтӗм тӗн^ери рапо ^исе м пе  пусмӑрта 

пурӑнакан халӑхсене салам!

Пӗтӗм тӗн^ери пролеттарисем! СССР —  сирӗн патшалӑх, тӗн- 

^ери халӑхсен канӑҫлӑх шан^ӑкӗ. СССР-а империалисеем тапӑнас- 

ран сыхлӑр!

Совет Сойусӗ —  пӗтӗм тӗн^ери халӑхсене хӑтарассине кӑтар- 

такан паллӑ. СССР халӑхӗсен тӑванлӑ сойусӗ сывӑ пултӑр!

Профсойуссем! происвотствӑ патнерех тӑрӑр, сотсиалисӑм ӗҫӗ- 

сен сата^^исене пурнӑҫа кӳртсе пыма тӑрӑшӑр!

Совет Сойусӗн^и ӑслӑлӑх, тата  йут патшалӑхсен^и ӑслӑлӑхпа 

техниккӑ мӗн тунӑ, ҫавна пӗтӗмпе интустриалисатси ӗҫне тума 

кӳртер!

Патракпа ‘ьухӑн! вӑтампа алла аллӑн пӗрлешсе халӑх йунне 

сӑхакан кулака хирӗҫ пырӑр!

Т)ухӑнсемпе вӑтамсем! малалла пысӑк пӗрлешӳлӗ хуҫалӑх пат- 

нелле утӑр!

Согсиалисӑм ӗҫне тума кугҫттурӑ кирлӗ, ҫавӑнпа тӗттӗмлӗхе 

пӗтерс ҫутталла хастарлӑрах утӑр!
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Еҫлӗх уйавӗ.
I

Еҫлӗх ерттелӗсем пурте пайан 
Савӑнӑҫлӑ тухаҫҫӗ ӗҫе.
Пайанхи кун хӗрлӗ йун йухтарса... 
Тухнӑ вӗсем прӗке.
Еҫхалӑхӗн т;аплӑ сӑнавӗ —
Коллектив хӑй ӗҫне кӑтарта’!’.
Ӗҫ халӑхӗ пайан ҫӗнтернӗ...
Ентӗ вӑл тӑшманран хӑрамасЕ 
Уп-хире, вӑрмана, савӑта 
Мӗлйуншарӑн пухӑнатпӑр епир. 
Комунӑ ҫулӗпе хастарлӑ 
Йурласа, савӑнса утатпӑр.
Пусмӑрта пурӑнакан йулташсем, 
Пирӗн ӗҫпе есир те савӑнӑр.
Малалла пирӗн ҫулпала утса 
Т^уралӑх сӑнҫӑрне ҫӗмӗрӗр.

Сӗнӗ йал.

Йалӑм, йалӑм, пайан ес илемлӗ 
Сӑну та санӑн— хӗрлӗ т;ет;ек.
Пурте йӑл-йӑл кулаҫҫӗ, тумланнӑ, 
Хӑрушӑ пусмӑр пулмасГ ӗнтӗ тек.
Ав утаГ харӑс ҫап-ҫамрӑк ҫеҫке 
Малта параппан йан йанӑраГ. 
Пӗрремӗш май! Праҫник савӑнтарнӑ 
Хӑма'|; калстӑк таҫтан курӑнаГ.
Илемлӗ йурӑ, савӑнӑҫлӑ сас,
Ҫӳлӗ ҫӗкленнӗ хӗрлӗ йалав;
Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл—'|}ӑваш йал, ҫӗнелни—  
Пирӗн '§аплӑ пысӑк уйав!
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Пирӗн йалти уйав.

Ҫу уйӑхӗн 1-мӗш кунӗ тесен, пур ҫамрӑк хавасланат. Виҫӗ 
кун малтан ҫпектаккӑл^сем, киносем, токлатсем, ҫамрӑксем 
илемлӗ вӑйӑсем хатӗрлеҫҫӗ. 1-мӗш май кунӗ „ака-туй“ тума 
та хатӗрленеҫҫӗ. Ака-туйӗн§е веҫех ҫӗнӗлле парнесем— хаҫатсем, 
кӗнекесем параҫҫӗ.

1 - мӗш май. 10 сехет. Йел'§ӗк урамӗн§е унта та кунта 
илемлӗ, ҫитсӑ тутӑрсем курӑнаҫҫӗ. Есхалӑх праҫникне уйав- 
лама §иркӳ умӗнг§и трипунӑ патне утат.

Ак пошарнӑй трушинӑ. Пурте латпапа, хӗрлӗ пошарыӑй 
шлемсемпе —  каскӑсемпе. Вӗсем 50 ҫын ытла. Лашисем ҫинг§е 
хӗрлӗ тутӑрсем, пурин те тенӗ пекех аллисем ҫин^е хӗрлӗ 
ленттӑсем. Виҫ-тӑват пар лаша хӑнкӑравсемпе илемлетсе нассуса, 
пи§кесене кӳлнӗ.

900 ҫынна йахӑн трипунӑ патне пухӑннӑ: пионерсем, ком- 
сомолӗссем, профсойуссем, трушинӑсем, шур сухаллӑ старик- 
сем, натакпа ҫӳрекен 70 ҫулхи кар§ӑксем те сахалах мар, 
пурте вӗсем еретпе тӑнӑ, пурте вӗсем ӗҫхалӑхӗн 1;аплӑ праҫ- 
никне уйавлама килнӗ.

Тӑвӑр хӗсӗне-хӗсӗне трипунӑ патне пурте ҫыхвӑхарасшӗн. 
Миттинк 3—4 сехете пыт;ӗ.

Вара пурте урам тӑрӑх мусӑкпа утаҫҫӗ. Тӗрлӗ йурӑсем 
хӑлхана йан-йан ҫураҫҫӗ. Калама ҫук §ун хӗпӗртет, калама 
ҫук савӑнат.

Тепӗр хут трипунӑ патне ҫитрӗҫ. Комиҫҫи пуҫлӑхӗ:—Хал> 
малалла кино, ратио пулат, унг§§ен ака-туй пулат, тет. 
Иурте унта §упаҫҫӗ. Малтан §упса килекеннине „Пирӗн Йал“ 
виҫ уйӑха ҫырӑнса параҫҫӗ. Ак хӗрарӑмсен§ен §ӑн малтан 
комсомолккӑ §упса ҫитрӗ — парне ил§ӗ. Пионерсен §упӑвӗ - 
хут, кранташ, кӗнеке вӗсене.

Сиксе те малтанхи виҫ парнене виҫ комсомолӗс илет. 
16 килокрамлӑ тимӗр ывӑтса та комсомолӗссемех илеҫҫӗ.

Майӗпе каҫ пул§ӗ. Каҫхине кино, ратио пул§ӗ.

Ы й т у с е м .  Йел'вӗкре ҫак кун мӗн-мӗн пул-р? Ака-туйне ҫӗнӗлле мӗнле 
турӗҫ? Ҫак праҫник халӑх кӑмӑлне йепле, ӑҫталла ҫавӑраГ? ” Сирӗн йалта 
иртнӗ ҫуркунне майӑн 1-мӗшне йепле ирттерт^ӗҫ?

Ӗ ҫ л е м е  п а н и .  Майӑн 1-мӗшӗ ҫин§ен кӗске калав ҫырӑр.



Х У Ш О А  ҪЫРНИ.

ТӖРЛ Ӗ У ^РЕШ ТЕН И С ЕН Е ПАМАЛЛИ 
ХУТСЕНЕ МӖНЛЕ СЫРМАЛЛА.

э

Раҫпискӑ.
• .

Епӗ, Кавал хресҫенӗ Михаил Ҫтеппан^ӑ Ҫтеппанӑв, ҫак 
раҫпискйна хамӑр йалти хрес§ене Алекҫей Петров^ӑ Петрӑва 
паратӑп: епӗ ӑна пер [тоннӑн виҫҫӗмӗш пай ыраш сутнӑт^ӗ, 
ҫав ыраш укҫине 20 тенкӗ унтан пӗтӗмпех илтӗм.

1928-мӗш ҫул, Мартӑн 9-мӗшӗ.
Михаил Ҫтеппанӑв.

Раҫпискӑ ҫин'£с акӑ мӗне кӑтартмалла: 1) кам укҫа илет, 2) камран 
илет, 3) мӗншӗн илет, 4) мӗн '^ухлӗ илет.

■^ӑвӑш респуплӗкен^и Вӑрмар районӗн^и Кивӗ-Вӗ- 

ренер йалӗҫтӗвкомне. '

Ҫав йалти хрес§енӗн Иван Ҫе- 
менӑван.

Сайавлениж.

Мана ҫур тырри вӑрлӑхне кивҫен илес текенсен списӑкнӗ 
кӳртме ыйтатӑп.

Кивҫен вӑрлӑх 198 килокрам илес тетӗп.

1928-мӗш ҫул, Апрелӗн 12-мӗшӗ.
Иван Ҫеменӑв.



—  191 —

Шӑхасан йалӗҫтӑвком ҫумӗн^и Налук Номиҫҫине.

Шӑхасан йӑлӗнг§и хресг§енӗн 
Мирон Антотг§ӑ Антоновӑн.

Сайавленгшӗ.

Налук илнӗ зухне йалӗҫтӑвком ман тухута тӗрӗс шутла- 
ман. Вӑл ман хуҫалӑхра 4 кектар ҫӗр, пӗр кектар ҫаран, 
1 лаша, 2 ӗне шутла!’. Ҫӗрӗ манӑн виҫӗ кектар анг§ах, 
ҫараы пӗртте ҫук, ӗне иккӗ мар, пӗрре ант;ах, тӑватта кай- 
нӑскер.

Ҫак ман хуҫалӑх ҫпнг§ен ҫырнине ҫӗнӗрен пӑхса тухса 
тӗреслесе налука тӗрӗс шутласси ҫинг§ен ыйтатӑп.

1928-мӗш ҫул, Ок4апӗрӗн 18-мӗш.

Мирон Антонӑв.

Шантару.

Ман йатпа йанӑ ҫирӗм пилӗк тенкӗ укҫана илме хамӑр 
йалти хресг§ене Макҫим Петров§ӑ Курака шанатӑп.

1928-мӗш ҫул, Майӑн 22-мӗшӗ.

Маслӑ йалӗн хресг§е- 
нӗ Пуклах Кирли.

Пуклак Кирли алӑ пуснине ӗненкеретӗп.

Йалӗҫтӑвком ҫекреттарӗ И. Павлов.

Шантару ҫин^е акӑ мӗн-мӗн кӑтартмалда: 1) Кама шаннине (унӑн 
йатне те, ашшӗ йатне те, хушаматне те), 2) кам шаннине, 3) мӗн илме, йе 
мӗн тума шаннине, 4) шанакан ҫын алӑ нусннне, 5) шанакан ҫын ала 
пуснине ӗнентернине, 6) хӑҫан шантару ҫырнине.



Микушкин вулӑсӗнъи ҫӗр комиҫҫине.
]\Гикушкин вул., Сухари-Матак 

йалӗн'§и (Самар кӗп., Пйхӑрӑс- 
лан у.) Ҫеркей Романӑвӑн

Ҫав йал ҫыннпн"§ен, Куҫма Пет- 
ровран, ҫӗр шыраса ҫырнӑ
Саиавлергшӗ.

Хамӑр йал ҫынни, Куҫма Петров, манӑн пахрлӑх ҫӗрӗн 
пӗр пайӗнг§е п а х р  туса унна икӗ ҫул'§т;ен усӑ курса пурӑн^ӗ.

Кӑҫал, Петӗр йатлӑ ывӑлӑм Хӗрлӗ ҫартан таврӑннипе, 
пирӗн килте ӗҫлекен вӑй хутшӑн^ӗ. Ҫавӑнпа епӗ Куҫма Пет- 
рова ҫав ҫӗре урӑх парса тӑрасшӑн мар. Ан^ах вӑл, манӑн 
ҫӗре вӑхӑтлӑха кӑна илнӗ пулсассӑн та, ӑна мана калла тавӑ- 
расшӑн мар.

Вӑл ҫӗр '§ӑнах мана тивӗҫлине кӑтартма епӗ ҫак сайавле- 
нипе пӗрле хамӑр йал прикӑвӑрне йаратӑп: унта манӑн пахт;а- 
лӑх ҫӗр мӗн г§ухлӗ пулмаллине, тата унӑн рккисем (мишисем) 
мӗнле пулмаллине лайӑх кӑтартса панӑ.

Ҫавӑнпа епӗ, ҫак сайавленийе пӑхса, Куҫма Петров усӑ 
курса пурӑннӑ ҫӗре мана кайалла тавӑрса пама ыйтатӑи.

1928-мӗш ҫул, апрелӗн 15-мӗшӗ.
Ҫеркей Романӑв.
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Тутаркасси районӗн^и ҫӗр коммҫҫине.
Т)ӑваш респуи., Тутаркас райо- 

нӗн'§и Ахманей йалӗн§е пурӑнакан 
Иван Кословӑн

шырулла саиавлениӑе.
Ӗнер хамӑр йал ҫынни, Петр Терентйев, манӑн аслӑ ҫул 

тӑрӑх выртакан анана сухаласа кайрӗ.—-Мӗншӗн сухалатӑн? 
тесессӗн:— меншӗн парӑмна тӳлеместӗн? терӗ.

Епӗ унӑн умӗн-§е парӑмлӑ пулни ӑна манӑн ҫӗре туртса 
илме ирӗк памасГ, ҫавӑниа епӗ анана мана тавӑрса пама 
ыйтатӑи.

Вӑл анана епӗ йал ҫӗрне валеҫнӗренпех ӗҫлесе тӑниие, 
тата ӑна Петр Терентйӗв пусмӑрласа сухаласа пӑрахнине ха- 
мӑр йал ҫыннисем: Йаккӑв Танилӑв, Афанаҫҫи Влатимирӑв, тата 
Леонтти Макҫимӑв пӗлсе тӑраҫҫӗ. Ҫавӑппа та вӗсене епӗ ҫви- 
теттӗле §ӗнме ыйтатӑи.

1928-мӗш ҫул, Авкустӑн 14-мӗш кунӗ.
Иван Кослов.



1927-мӗш ҫулти Апремн 13-мӗш кунӗнпу Куҫнетск уйесенпуи 
Алекҫейӗвски вулӗҫтӑвкомра пулнӑ саҫҫетатт

16-мӗш №  ПРОТОКОЛӖ.

Саҫҫетанище пул§ӗҫ: вулӗҫтӑвком претҫеттатӗлӗ Косырӗв, 
ҫекреттарӗ Сапурӑв, |ленсем: Петровпа, КоҫФукков, веттеринар 
пунктте пӑхса тӑраканни Иванов.

Сӳтсе йавмалли ӗҫсем.

1. Веттеринар иункг§ӗ йенле ӗҫлени ҫин^ен.

2. Куликковкӑ йалӗн^е вуламалли ҫурт уҫасси ҫинг§ен.

3. Кӗпере йусасси ҫин^ен.
“  ' “  '  '  ^  ' — —

И т л е р ӗ м ӗ р :  I И ы ш ӑ н т ӑ м ӑ р :
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Х.Веттерннар нунктне пӑхса 
тӑракан й. Ивановӑн токлатне 
пункт йепле ӗҫленн ҫинг§ен.

2. Куликковкӑ краштанӗсем 
вуламалли ҫурт уҫасси ҫинт е̂н 
панӑ сайавленине.

3. Канйӗв йатлӑ шыв ҫин^е 
кӗпер наррри ҫпнт;ен й. Пет- 
ров каланине (йевитленине).

1. Веттеринар пунщӗ йурӑх- 
лӑ ӗҫлет тесе хисеплетпӗр.

Уйесри ҫер пайӗнг§ен ве- 
теринар пунктӑн ҫуртне ас- 
лӑлатма укҫа ыйтмалла.

2. Вуламалли ҫурт уҫмалла. 
Ҫакна тума уйесри ҫут пайӗн- 
|ен  укҫа ыйтмалла.

3. Ҫур тыррине акса пӗ- 
терсен, кӗпер йусама (тӳрлет- 
ме) тытӑнмалла.

Претҫеттатӗл: К о с ы р ӗ  в.

Ҫекреттар: С а п у р ӑ в .

ПротоЕОлра акӑ мӗне кӑтартмалла: номӗрне, саҫҫетани хӑҫан пулнпне, 
саҫҫетанин^е кам-кам пулнине, кам претҫетаттӗл. Протоколӑн сулахай йен^е 
мӗнле ыптусем ҫин^ен калаҫнине, сылтӑм .йенце мӗн йышӑнни ҫинт^ен ҫыр- 
малла. Кайран протокол ҫин^е претҫетаттӗлпе ҫекреттар алӑ пусмалда.

1799-13



Анланма йӑвӑр сӑмахсен слозарӗ.
V»

И е р о п л а н  — вӗҫсе ҫӳрекен 
машшин.

А к и т т а т с и  — пӗр-пӗр йапала 
ҫин^ен каласа парасси.

А к с и с — тавартан илнӗ налук.
А к р о н о м — ҫӗр ӗҫне ӑслӑлах 

хӑтартнӑ тӑрӑх тума вӗ- 
реннӗ ҫын.

А т м и н и с т р а т с и  —  узреште- 
нин пуҫлӑхӗн^е тӑракан 
ҫын, йе ҫынсем.

А н а р х и с  — нийепле влаҫ та 
кирлӗ мар текен ҫын.

Е к к о н о м и — хуҫалӑха тирпей- 
лӗ, перекетлӗ туса иыни.

Е к с п л о а т ӑ т с и  —1‘ҫынна йӳне 
ӗҫлеттерсе пуйасси, ҫын 
ӗнси ҫинт,е ларни, ҫын ӗҫӗ- 
пе харам пурӑыни.

Е л е к т р и т с ӑ  т о к ӗ  — пра- 
вулкка тӑрӑх ҫӳрекен (йу- 
хакан) електритсӑ вӑйӗ, хӑ- 
ват̂ ӗ.

Е л е к т р и ф и к а т с и —  елек- 
тритсӑ вӑйне пур ҫӗрте те 
пур ӗҫе те кӳртсе уеӑ ку- 
расси.

Е м и к р а н т — йут патшалӑха 
нурӑнма куҫнӑ ҫын.

Е н е р к и —  йапалан вӑйӗ, хӑ-
ва'1;ӗ.

У с е т ӑ р а н  —  ӳсекен йӑвӑҫ- 
курӑк таврашӗ.

И н с т р у к с и — тума хуншӑ ӗҫе 
йенле тумаллине кӑтартса 
пани, ӗҫе тума ҫырнӑ пра- 
вӗлӑсем.

К а т р ӑ в ӑ й ҫ а р— салтака кай- 
са ҫарӗҫне вӗренекен ҫам- 
рӑкеем—пурте пӗрле кат- 
рӑвӑй ҫар пулаҫҫӗ.

К а л л е р е й  — ҫӗр айӗн^е ҫӳре- 
мелли ҫул, ҫурт тӑрӑшшӗпе 
пыракан вӑрӑм коритор.

К а й л а — кирккӑ.
К у х х а р к ӑ— апат-ҫимӗҫ хатӗр- 

лес ӗҫре тӑракан хӗрарӑм.
К И М — Ҫамрӑксен Комунисла 

Интернатсионалӗ.
Ку л ^т ҫ е кс и  — кул^ттурӑ ӗҫне 

тӑвакан ҫекси, пай.
К е к т а р •—- ҫӗр виҫи, вӑл 2200 

тӑваткӑл ^алӑш пысӑкӑшӗ.
КиЛ)Сӑ—пушӑ пирус, унта та- 

пак тултараҫҫӗ.
К л о п у с — ҫӗр сӑнне кӑтартакан 

'!)ӑмӑркка.
К р о;м о о т в о т— електритса ҫер 

айне антарса йаракан йапа- 
ла. Анапысӑкҫурт,йе трупа 
ҫине шӗвӗр нӑхӑр патак 
лартса, ҫав патакран ҫӗр 
айне правулкка антарса тӑ- 
ваҫҫӗ. Ҫав патакпа пра- 
вулкка тӑрӑх ӗлектритсӑ 
ҫӗр айне анса кайаТ.

К о л х о с— пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх, 
колт/зктивлӑ хуҫалӑх.

К о л о н и— патшалӑхӑн тӗп вы-
рӑнӗпт,е мар, урӑх тӗлте выр- 

такан ҫӗрсем.
К о м и н т е рн— Коммунисла Ин- 

тернатсионал.
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К о н с у л , т а т с и —пӗлекен ҫын- 
па пӗр-пӗр йапала ҫин^ен 
канашлани, арна тухтӑр 
патне плсе кайеа кӑтартса 
унпа ат;а сывлӑхӗ ҫин|ен 
канашлани.

К о н ҫ е р в ӑ  — ҫупа йе уксуспа 
хатӗрленӗ нумайт^ен вырт- 
ма пултаракан ҫимӗҫ.

К о н ф е р е н т с и —пӗр-пӗр кир- 
лӗ ӗҫ ҫин^ен сӳтсе йавма 
пуҫтарӑннӑ пуху.

II а к т е р и—куҫа курӑнми, питӗ 
вӗтӗ т;ӗрӗ §ун. Пактерисен- 
т;ен нумайӗшӗ ҫынна, йе 
вьтЛ)ӑха |ире йараҫҫӗ.

П а н а — кӑларса лартмалли 
пахт;а ҫимӗҫсене ӳстермел- 
лп ӑшӑ вырӑн.

П а р к —тӗрлӗ йӑвӑҫлӑ пах^а.
П е т т о н — 'демӗнта вӗтӗ т;улпа 

хутӑштарса тунӑ йапала. 
Вӑл питӗ $ас хытса кайса 
ҫӗмӗрӗлми пулса выртат.

II е н ҫ и н — нехтӑран кӑларнӑ, 
^ас ҫулӑмланакан, шӑршлӑ, 
тӗссӗр шӗвӗ йапала.

П р е с — пусарса хӗсекен (пӑ- 
^ӑртакан) машшин.

П р о т у к с и  — тунӑ йапала, та- 
вар.

П о ш л п н ӑ  — йут патшалӑхран 
илсе килнӗ тавартан кра- 
нитсӑра илнӗ укҫа.

П о р т  — тинӗс хӗрӗн^е ларакан 
пристӑ1р ӗ  хула.

Т а р а с а — кире.
Т у р а ш ӑ л  ( т у р а ш ӗ л )  — кӗн- 

^еле вырӑнне хӑшӗ тура- 
шӑлпа авӑрлаҫҫӗ: кӗн^еле 
вырӑнӗн§е умра пысӑк тура 
лараГ, унӑн шӑлӗсем ҫине 
авӑрламалли сӳс, йе йӗтӗы 
тӑхӑнтараҫҫӗ.

Т и р п е й л ӗ х  р е ш и м ӗ—пӗр- 
майах пур ҫӗрте те укҫана, 
пурлӑха тирпейлӗ, усӑллӑ 
тытни.

Т у р п и н ӑ  — пысӑк урапа.
Т е к р е т  — саккун.
Т е м о н с т р а т с и — уйав йа§ӗпе 

урама, йе плош§ӑте ушкӑн- 
па тухса ҫав уйав, ӗҫ ҫин- 
цен калаҫупа, йурӑпа, ҫӳ- 
рени.

Т е р р и т и р и л л ӗ  ҫ а р —-салта- 
ка каймасӑр, килте пурӑнан 
ҫӗрте ҫар шутӗн§е тӑракан 
ҫынсем; вӗеем вӑхӑ§ӗ-вӑ- 
хӑ^ӗпе пуҫтарӑнса ҫар ӗҫне 
вӗренеҫҫӗ.

Т р а н с п о р т  —- ҫул-йӗр.
Т) ыс л а с е н е  х у т л а м а л л а —  

^ысласене ӳстермелле.
Ш у р а ҫ с а  ( ҫ у р а ҫ с а )  — ки- 

лӗштерсе.
Ш е т н и к — катка - т;ӗрес та- 

врашӗ.
Ш е р п е т  — пылак, тутлӑ шыв, 

пылак сӗткен.
Ш е ф —  ку.ртурӑ тӗлӗшӗн§ен 

пулӑшакан вӑйлӑ коллек- 
тив, йе ҫын.

С а в к о м  — савӑт комптте^ӗ.
С а й о м — патшалӑх халӑхран 

кивҫен укҫа илме кӑларнӑ 
кретит хуг§ӗ.

С ы р ӑ ш —выЛ)ӑха ҫиме памал-
ли вырӑн.
Ҫ а п й у ҫ ҫ и (ҫ а п ӑ ҫ ҫ и) — тӑ- 

пат;.
Ҫ у й ӑ х м а  — кӑшкӑрма, щав- 

лама.
Ҫ е с о н  — пӗр-пӗр ӗҫӗн вӑхӑ§ӗ.
«?]) к о т т ӑ — пӗр-пӗр йапалашӗн 

тӳлессинг§ен йе пӗтӗмпӗх, 
йемӗн т;улта пулсан хӑтарни. 

М и н е с ӗ р ҫ ы н —- тавҫарайман, 
тӑнланайман ҫын.
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М ӑ т ӑ к — пит наг§ар, пӗт;ӗккӗ.
На по р ш § ӗ к —  типокрафин^е 

тӑхлан саспаллисен^ен еӑ- 
махсене пуҫтаракан ҫын.

Р а х х и т — а^асен 'рирӗ: шӑмми- 
сем ҫемҫе пирки ҫурӑм шӑм- 
ми те, кӑкӑр шӑмми те, 
ытти шӑммисем те кукӑр- 
ланаҫҫӗ.

Р ы н ӑ к — тавар йамалли, ӑсат- 
малли, вырнаҫтармалли вы- 
рӑнсем.

В е р с т а т к ӑ —'Сӑмах пухнӑ г$ух- 
не тӑхлан саспаллисене 
вырнаҫтарса хумалли йа- 
пала.

В ӑ р а х а . к а й н и — нумайа кай- 
ни.

В ӗ с л е т т е р е с  ( в ӑ с л а т т а -  
рас ,  в ӑ с л а т а с )  — хӗтӗр- 
тес, уҫкӑртас.

В ы с т ӑ в к к ӑ — кӑтарту, тунӑ 
йапаласене кӑтартма кӑлар- 
са хуни.

И а ҫ л ӗ — пӗт;ӗк ат;аеене пӑхеа 
ӳстермеллй ущэештенп.

И а с в ӑ —  суран.
о

И ӗ т ӗ ҫ т е р с е  т ӑ н ӑ — йӳнеҫ- 
терсе тӑнӑ.

О р к а н и с а т с и л е с  —  оркани- 
сатси тӑвас, йӗркелес.

Олиф — краскӑ тума хатӗрленӗ 
ҫу (хӗвелҫаврӑнӑш ҫӑвӗ, йӗ 
кантӑр вӑрри ҫӑвӗ, йе йӗ- 
тӗн вӑррн ҫӑвӗ).

Ф р о н т о в и к — вӑрҫӑра пулнӑ 
салтак (ҫын).

Ф е р м ӗ р — фермӑ тытса тӑра- 
кан ҫын. Фермӑ теее акро- 
номсем каланӑ пек туса пы- 
ракан уйрӑм капиталисӑмлӑ 
хуҫалӑха калаҫҫӗ.

Ф а ш ш и с — хӗҫ - пӑшалпа ре- 
вол,утси ӗҫне хирӗҫ пыра- 
кан капиталисӑм тарҫи- 
сем.



ТУГШАЛЛИ.

I. й ал хуҫал ӑх. Сар.

Кивӗ й а л .........................      3
Ӗҫхалӑх ирӗке тухни. Е. Романова .  ..............................................................  —
Мӗншӗн епӗ ҫыру вӗренмесӗр йултӑм. Йевкрафова............................................  5
Т^ӑваш халӑхӗн ҫыру пӗлменлӗхӗпе ку^ттурсӑрлӑхӗ. Е .................................... ■—
Тӗшмӗшсем. Йӑван Му§и.  ............................................ 7
Хӗрарӑмсен пурнӑҫӗ А. Саххарӑва ........................................................................  9
Иакайел. Апоҫҫримӑв......................................................................................................... 10
Иурӑ. Ҫтих, Есрел...................................................................................................   12
Вӑхӑт ҫитрӗ. Ҫтих. Ма,§....................................................................................... ' . . —
Сӑмакунах пӗтерет. Ҫӳҫенке Петрн............................................................................  13
Курӑнман сийен......................................................................................   —
Вуламалли ҫурт..............................     14
Ха^хи шкул........................................................................................................................... 15
Мӗн ку?— Иапала ку. Тӑхти.........................................................................................  16
Хам пурнӑҫ ҫинцен......................  18
Шӑлтӑрма йурри. Ҫтих.....................................................................................................  19
Совет улми. Ҫтих................................................................................................................. 20
Хӗрлӗ улах йурри. Ҫ т и х . ...........................................................................................  —
Ҫураки. А. Антонов............................................................................................................. 21
Иӑвӑҫ-курӑка нӳрӗ кирлӗ. Апрамова.  ............................................................... 23
Вӑрлӑхсене ӳсме ӑшӑ кирлӗ? Апрамова...................................................................  24
Йӑвӑҫ-курӑка сывлӑш кирдӗ. „   25
Ӳсетӑрана ҫутӑ кирлӗ. А. Антонов.............................................................................  26
Сапаланса выртакан ҫӗр -п и р ӗн  канҫӗрлӗх. А. Антонов.................................  27
Ҫӗре йӗркелемелле. А. Антонов..................................................................................... —
Мӗншӗн тырӑ-пулӑсеыпе пах$а ҫимӗҫсене ылмаштарса акмалла? Аирамова. 28
Нумай пусӑ уссине тин ӑнланса ҫитрӗмӗр. А. Антонов , . . . 30
Нумай пусӑ тӑварах. Стих. Пукаш...........................................................................  31
Пуртсӗвӑ йалӗсем ака-сухана йенле тӑваҫҫӗ. Кетрова куҫаряӑ..................  32
Ҫӗртме пуссине кӗркунне ҫухаласа хӑварни. А. Антонов................................  34
Ҫӗре ҫемӗҫтересси ҫиярен. Апрамова......................................................................... 36
Ҫӗре минерал тӑприсем сапса ҫӗнетесси. Анрамова...........................................  37
Мӗнле вӑрлӑх акмалла. Апрамова............................................................................... 38
Вӑй вӑрлӑхра. А. Антонов куҫарнӑ...........................................................................  39
Тырӑ-пулӑ уйарпа пӗтесрен сыхлас тесен, мӗн тумалла. Апраыова . . 40
Ҫӗре нӳр йепле пухм алда?...........................................................................................  —
Тӑпра ӑшӗшр нӳре йепле сыхламалла?  ..........................................................  41
Хир тӑшманӗсем. А. Антонов. Куҫарнӑ.................................................................... —
Хуртпа к ӗ р е ш н и ...................................................................  44
Усӑсӑр ҫӗртен— „ылттӑн ҫӗр ‘ иулрӗ. Телескоп..................................................... 45
Сасан кӳлли.— Микула Ваҫлейӗ....................................................................................  48
Ҫӗр ӗҫлемелли хатӗрсем. А. Антонов.......................................................................... 49
П л у к ................................................  —
Тасатакан-суртлакан м а ш ш и н ..................................................................................  —
Акакан м а ш ш и н ............................................................................................................... 50
Т р ак тӑр .................................................................................................................................   —
Хуҫалӑхра кирлӗ ыашшинсене ӑҫтан илмелле. А. Антонов.............................  52
‘Дӑваш мӗнле вы^ӑх-^ӗрлӗх усраЕ А. Антонов....................................................  —
Сырӑшсем................................................................................................................................  54
Вы.§ӑха нормӑ тӑрӑх ҫнтерер. Апрамова.................................................................  —



й
Йкӗ сысна  ...................................................................................................................
Макар Йӑкна^ӗн ӗнисем. А. Кетрова куҫариӑ..............................................
Вьыьах тухтӑрӗ пулӑшрӗ. Апрамова...........................  • • • ■. •
Пирӗн выл>ӑхсем мӗнгпӗн йапӑх, ӑна мӗнле тӳрлетмелле. А. К  . . . 
Пирӗн Сойусра выл,ӑх ӑҫта нумайтарах усраҫҫӗ. А. Антонов куҫарпӑ. .
Йӗтӗнпе кантӑр. Йевкрафова куҫарнӑ.......................................................................
Контрактатси туса йӗтӗн акасси..................................................................................
Пах$а. А. Антонов........................................................ ....................................................
ВыЛ)ӑх ваЛ)Л,и тымар ҫимӗҫсем ӗр^етӗр. Афанаҫйӗв...........................................

II. К опператси— со тси а л и сӑ м  ҫул ӗ.

Йалхуҫалӑх копператсийӗ. А. Антонов......................................................................
Шурлӑх йалӗ пурӑнӑҫӗн^ен. Е. Романова..............................................................
Хӗрарӑм ерттелӗ...................................................................................................................
Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх. Е. Романова.................................. .................................
Шупашкарти вӑрман ӗҫлеттерекен ерттел  ..................................
Ҫӗнӗ йал. Е. Романова,  ................................................................................................
Парттин ХУ-мӗш Ҫйесӗ копператси ҫин^ен мӗн каларӗ? А. Антонов. .
Ҫӗнӗ йал тӑвар. Ҫтих. Е . Пайтукан...........................................................................
Кретит копператсийӗ урлӑ ура ҫине тӑтӑмӑр........................................................
Кретит копператсийӗ. А. Антонов................................................................................
Лавккаҫран тертленни........................................................ ...............................................
„Ҫӗнӗ сӑвӑсем" Ҫтих. Травтӑр......................................................................................
Копператсине йепле уҫрӑмӑр..........................................................................................
Хал, копператси лавкки аван ӗҫлет............................................................................
Тирпейлӗх решимӗ кирлӗ. А. Антонов.......................................................................
Патша т;ухнехи налуксемпе Совет влаҫӗ ^ухнохи налуксем...........................
Пирӗн Сойусӑн 1927— 28-мӗш ҫулти туху^ӗсемпе расху^ӗсем.....................
Йалхуҫалӑх налукӗ.............................................................................................................

%
III. П ромы ш ленӑҫ.

Хулапа йал. А. Антонов......................................................................................
Тӑвансем И. Викторов куҫарнӑ ..................................................................................
Мӗн вӑл шеф. Ф. Н у ҫ м и н ............................................................................................
Алӑста промыслин копператсийӗ. А. Антонов куҫарнӑ.....................................
^ӑпта ӗҫӗ................................................................................................................
1)ӑпта ҫапакансен й у п ри._ Ш у н у ҫ ҫ ы н н н ...............................................................
Ҫӑпата хуҫаҫҫӗ. А Антонов   • •
Ҫӗрмамӑк. Куҫмин................................................................................. • .........................
Ҫитсӑ йепле пула¥. А. Антонов.....................................................................................
Тимӗр. Куҫмин.......................................................................................................................
Тимӗр савӑтӗн^е. А. Антонов куҫарнӑ.............................................. ........................
Меттадран тӗрлӗ йапаласем тӑвакан савӑтра. ГЩ щщкусарнӑ. . . . .
,\[ӑлатук сасси Ҫтих........................................................................... .................................
Нетӗрнери ҫу савӑ^е ......................................................................................................
АГил,уттӗнски хӑма савӑтӗн^е..........................................................................................
Ӗҫ йурри...................................................................................................................................
Ҫӗр кӑмрӑкӗпе торф Ф. К уҫм и н ..................................................................................
Ш ахгӑ ат;и. Ҫтих. Танилӑв........................................................................................ ....
Нзхтӑ. Куҫмин.......................................................................................................................
Пирӗн промышлӗнӑҫ............................................................................................................
Ҫӗр айӗн^е. А. Антонов....................................................................................................
Тӑхлан а р .  Ҫтнх. П. Иванов.  ..............................................................................

56
57

59

61
62
63

65

67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
79

80
81

82
83
84

85
86
87
90
91
93
94
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106



III

Пирӗя Сойусра рапоррисен хутне кам кӗрет (профсойуссен ҫинцен)
А. Антонов куҫарнӑ................................................................................................ —

Кӗтӳҫсем те сойусра...............................................................................................................107
Ъӑваш респуплӗкӗдре фосфорит савӑрӗ уҫмалла. А. Антонов..............................108
Хут хапрӑкӗ тумалла............................................................................................................ 109
Електритсӑ. Куҫмин................................................................................................................ 110
Електрификатси ҫинрен. Ф. Куҫмин................................................................................. 111
Волхов шывӗ ҫиири електритсӑ стантси (Волховстрой) А. Кетрова ку-

сарнӑ................................................................................................................................. 112
/

IV. Совет власӗ.

Совет саккунӗсем. А. Антонов куҫарнӑ..........................................  114
Совет сувӗ „ „  115
Сутра. „ „  116
Хӗрарӑмӑн ӗлӗкхи пурӑнӑҫӗ. П. Евкрафова.........................................................  —
Хӗрарӑмӑн хал^хи пурӑнӑҫӗ. „ „  118
Мӑшӑрлӑ пулса ҫемйепе пурӑнас йӗркен саккунӗ. Евкрафова........................ 119
Саккуя тӗлӗшӗнцен халӑха пулӑшу парасси. А. Антонов куҫарнӑ. . . .  120 
Совет влаҫӗ $ирсем сарӑлнипе кӗрешет, халӑх сывлӑхӗшӗн тӑрӑшат.

П. Куҫмин.  .................................................................................................... 121
Сывӑ пулас тесеи, пире мӗн кирлӗ? П. Куҫьмин.................................................... 122
Тӗн йӗркисем—•ҫир сараҫҫӗ. Ф. Куҫмин.  .............................................................. 123
"раххуткӑпа кӗрешесси „ „  124
Ҫифилис текен ■ҫир. А . Кетрӑва куҫарнӑ.................................................................... 125
Ацасен куҫне сыхлӑр „ „  126
Амӑшсемпе арисене сыхласси. А. Антонов.........................................  127
Плошраткӑсем ӗҫлеҫҫӗ. Лошников.................................• ..............................................128
Курорт. А . Антонов куҫарнӑ..............................................................................................129
Пирӗншӗн хал, ҫул такӑр. А. Антонов.........................................................................131
Йалсовет ӗҫӗсем. Ҫеменӑв.................................................................................................... 132
Совета кам суйлагК кам суйламаст..................................................................................133
Вулӑсри советсене суйлас у м ӗ н .................................................................................• 134
Инкек курса ӑса кӗрӗҫ. Ф. Куҫмин................................................................................135

I Уфкка. Ф. Куҫмин. . . . . ' ........................................................................................... 136
Ан,ук активискӑ. Тим.............................................................................................................137
Пӗтӗм Сҫйусри аслӑ влаҫ— Советсен Сйесе. А . Антонов куҫарнӑ. . . .  139
Пӗтӗм Сойус старӑсти М. И. Калинин......................................................................... 140
Пӗтӗм Сойусри Халӑх Комиссарӗсен Сове^ӗн претҫетаттӗлӗ Алекҫей

Ивановив Рыккӑв...........................................  , 1 4 2
Ваҫкӑ, ВӑТҪккЙУАхмст. Тӑхти............................................................................................143
Мӑшкӑла нумай тӳснӗ. А. Антонов. . . , ...............................................................145
"-Кӑвашсен Автономдӑ Реступлӗкӗ. М. И^ка^кин........................................................ 146
дӑваш Кӗвви хӑнара. Ваҫанкка. . . ^ ....................................................................148
„Иунлӑ вырсани”кун“, тата Ленин............................................................................  —
Октацӗр рево^утсийӗ...............................................................................................................150
Хӗрлӗ йалав. Тал-Мӑрса.......................................................................................................151
0.ктапӗр уйавӗ Щ упаш карт. Расномасӑв................................................................... 152
Нраҫник кунӗГҪтих. М. Ефимов..................................................................................  —
МОПР ӗҫхалӑхне тӗрмесенрен хӑтарас ӗҫре............................................................... 153

V. СССР пӗтӗм тӗнТ)ӗри ӗҫхалӑх тӗрекӗ.

Анкли.  ...............................................................................................................154
Кермани. .  ........................................................................................................................ 155
Франтси........................................................................................................................................ 156



Амерӗк............................................................................................................................................157
Капиталиссем мӗнле пуйса пыраҫҫӗ............................................................................ 159
Пирӗн хӗвеланӑҫ й е н р  кӳршӗсем. А. Антонов.......................................................... 160
Киттаӑ. Евкрафова куҫарнӑ.................................................................................................. —
Ҫӗршӗн. А. Антонов куҫарнӑ............................................................................................... 162
Китгай х р еер н ӗ— ^ура. А. Антонов куҫарнӑ............................................................. 163
Мул хуҫисем пирӗн ҫӗр-шыв ҫине шӑлӗсене хӑйраса тӑраҫҫӗ. Евкра-

фова куҫарнӑ...................................................................................................................164
Йепле пулсан та Совет Респупдӗкӗ пӗтес ҫук. Евкрафова куҫарнӑ. . . 165
Иал сасси. Йехрим Иванӗ.............................................................................................   —
Йут патшалӑхсемпе суту-илӳ тӑвасси пире мӗншӗн кирлӗ. А. Антонов. . . 167 
Пирӗн йут патшалӑхсемпе суту-илӳ тӑвасси патшалӑх аллинр.

А . Антонов..................................................................................  —
Тырра йут патшалӑхсене йарасси. Йевкрафова куҫарнӑ....................................... 163
Килӗшӳшӗн тӑрӑшсан— вӑрҫа хатӗрленмелле. И. Викторов.............................
Хатӗрлен, йулташ. Ҫтих. Орйӗв.......................................................................................... 170
Хӗрлӗ ҫар тӗреклӗ. А. Антонов........................................................................................ 171
10 ҫул. Ҫтих. Пӑшал..............................................................................................................172
Микихвер. Аниссӑв...............................................................................   173
7)ӑваш паттарейӗ. Пырки..................................................................................................... —
Катрӑвӑй ҫарсемне территориллӗ ҫарсем. А. Антонов куҫарнӑ........................... 174
Салтака кайакансен ӗлӗкхипе хал,хи пурри...................................................  175
Авиахим. .  ........................................................................................................................  —
Йут патшалӑхри рапорисем пнрӗн пурӑнӑҫ ҫи н р н  мӗн калаҫҫӗ. В. К. . 176
Т ӗн р р е пирӗн Сойусӑн тусӗсем сахал мар. А. Антонов..................................... 177
Пирӗн Сойус— пусмӑрта пурӑнакан халӑхсен шан^ӑкӗ. А. Антонов. . 178
Комунисла Интернатсионал, тата профсойуссен интернатсионалӗ . . . .  —
Коммунисӑм хӗлхемӗ. 'Ҫӗкеҫ.................................................................................................179
Ҫамрӑксен Коммунисла Интернатсионалӗ.................................................................... 180
Ленин пурӑнӑҫӗ. А. Антонов............................................................................................  —
Ленин йуратнӑ йурӑ. Ваҫанкка куҫарнӑ.......................................................................182
Парига комунӗ............................................................................................................................ 183
Мартӑн 8-мӗш кунӗ................................................................................................................   —
Ирӗке тухнӑ хӗрарӑи. Пинер............................................................................................. 184
Ъӑваш хӗрарӑмӗсем патшадӑх ӗҫне хутшӑнни ӳс.гр. пырат................................. 185
Хӗрлӗ ~тутӑр Ҫтих. Маруҫ...................................................................................................  —
Хӗрарӑм ирӗклӗхӗ. Ҫтих. М. Танилӑв.......................................................................  186
Майӑн 1-мӗш кунӗ............................................................................................................... —
Майӑн 1-мӗшӗн лосункӗсем...................................................................................................187
Ӗҫлӗх уйавӗ. Ҫтих. Асав....................................................................................................... 188
„Ҫӗнӗ йал“. Ҫтих.................................................................................................................  —
Пирӗн йалти уйав. Ш урӑ Микули....................................................................... 189

Хушса ҫырни.

Т ӗ р л ӗ  у в р е ш т е н и с е н е  п а м а л л и  х у т с е н е  м ӗ н л е  ҫ ы р м а л л . а .
Раҫ.пискӑ.........................................................................................................................................190
Йалӗҫтӑвкомне панӑ сайавлени...................................................................................... —
Налук комиҫҫине панӑ сайавлени......................................................................................191
Ш антару.........................................................................................................................   —
Вулӑсри ҫӗр комиҫҫине ҫырнӑ сайавлени......................................................................192
Вулӑсри ҫӗр комиҫҫине туртса илнӗ ҫӗре тавӑрса пама ыйтса ҫырнӑ

сайавлени....................................................................................................................... —
Вулӗҫтӑвкомра пулнӑ саҫҫетанин протоколӗ..................................................................193
Анланма йӑвӑр сӑмахсен словарӗ......................................................................................194

IV



Унҫасӑр Бесплат

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДОВ СССР
НОСКВА, ЦЬНТР, НИКОЛЬСКАЯ, 10


