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I. Хаҫат усси.

Хал,хи вӑхӑтра хаҫат питӗ усӑллӑ, кирлӗ 
йапала. Вӑл кунтан-куна пире хамӑр кил- 
ҫуртран йертсе тухса, пӗтӗм тӗн-дере мӗн 
нулнине, хрес^енсемпе рапотршем, тата пур- 
шуйсем йепле пурӑннине кӑтартса парат. Х а- 
ҫат кунтан-куна ӳркенмесӗр кплти ӗҫсене 
тума, патшалӑхри халӑх ӗҫӗсене майлаштар- 
ма г§ӗнет, астутарат, вӗрентет. Хаҫат кунтан 
куна вулакансене пӗр-пӗрин пурӑнӑҫӗ ҫинцен- 
пӗлтерет, пӗр-пӗрне инкек-синкекре пулӑшма 
май кӑтартса парат, Пӗтӗм Сойусри, пӗтӗм 
тӗнгвери ӗҫхалӑх пурӑнӑҫӗпе пурӑнма вӗрен- 
тет. Хаҫат—саланса, тем-тӗрлӗ хула-йалсен- 
$е пурӑнакансене пӗрлештерсе,, кирлӗ ӗҫе 
пӗр вӑхӑтра тума, хӑйсен сассине, ирӗкне 
пӗр ҫын пек пама вӗрентет.

г1)ӑваш хрӗҫ^енӗн ҫирӗн ^ӑмӑрне курма, 
ҫивг1)ӗ сассине илтме йут патшалӑхри пургауй- 
сеи, улпутсем хаҫат урлӑ ант;ах пултараҫҫӗ. 
X а ҫ а т урлӑ аш;ах пӗтӗм тӗн^ери рӑпоэдисем, 
хрест,енсем пӗр-пӗрне сасӑ парса тӑраҫҫӗ;



пӗр-пӗрнн хутне кӗме пултараҫҫӗ. Х а ҫ а т  
урлӑ епир хамӑр хушӑмӑрти сийенсене пур 
те курмалла, иггмелле туса, тымарӗпе ҫӑлса 
кӑларма пултаратпӑр. X а ҫ а т пире ҫӗнӗ, ки- 
рлӗ пӗлӗшӳсене каласа ант^ах мар, вӑл пӗлӗ- 
шӳсене ытти ҫӗрте мӗнле вырӑна кӳртсе, вӗ- 
семпе мӗнле усӑ курнине те кӑтартса пырат. 
Хаҫатра пӗлӗшӳпе ӗҫ пӗрмайӑх пӗр-пӗрне 
цулӑшса пӗрле пыраҫҫӗ.

Ҫӑвӑнпа хӑҫат т;ӑваш ӗҫхалӑхне ҫӗнӗ, 
кул^ттурлӑ пурӑнӑҫпа пурӑнма вӗрентес ӗҫре— 
т}И кирлӗ, хӑватлӑ ӗҫхатӗрӗ. Ҫавӑнпа епир 
хаҫат вулакансен хисепӗ тӑрӑх ӑҫта мӗнле 
пурӑнаҫпа, мӗнле шухӑшпа пурӑннине пӗлме 
пултаратпӑр. Хӑҫат вулакансен хисепӗ тӑрӑх 
пирӗн вуламалли ҫуртсем йепле ӗҫлени ҫшгден 
те сӑмах тытма нултаратпӑр. Йалта халӗ пирӗн 
умра питӗ пысӑк ӗҫсем тӑраҫҫӗ. Йала ерт- 
теллӗ, копператсиллӗ пурӑнӑҫпа пурӑнма вӗ- 
рентес пулат терӗ парттин 15-ш сйесӗ. Ҫак 
тем тӗрлӗ пысӑк. йӑвӑр ӗҫе тума ^ухӑнсемпе 
вӑтам хрес^енсене хӑйсене вӗрентес, пулӑ- 
шас пулат. Каллех ку ӗҫре те хаҫатсӑр пу- 
ҫне, ытти ҫӗрте мӗнле ӗҫлени, туни ҫин^ен 
вуласа пӗлмесӗр, парттин сйесӗ каланӑ сӑ- 
махӗсене т а̂с вырӑна кӳртме питӗ хӗн пулат.

Ҫавӑнпа хреҫ^енсем хушшинт;е ытларах 
хаҫат салатас ӗҫ, хаҫата тӗплӗ, ӑнланса ву- 
лама вӗрентес ӗҫ йалти вуламалли ҫуртсем^ 
шӗн пирвайхи 1311 пысӑк ӗҫ пулмалла.
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II. Хресъенсем ытларах хаҫат ҫы- 
рӑнса илтлэӗр тесен, испа^ӑн мӗн 

тумалла?

Испа^ӑн хре- Пуришден малтан хрест^ен- 
сьенсен пурӑ- сене хаҫат уссине кӑтартас 
нӑҫне аван пӗл- пулат. Хреҫт}ен— хаҫат ӑна 
се тӑрас пулат. мӗнле ӗҫре, мӗнле пулӑшма 

пултарннне пӗлсен, хӑйех ҫы- 
рӑнса илекен пулӗ, ыттпсене те ҫырӑнса 
илме Т)ӗнекен пулӗ. Вара испа^а та пу- 
лӑшма пултарӗ.

Хаҫата хрес^енӗн шухӑшӗшӗн, унӑн ӗҫӗ- 
шӗн ҫывӑх тӑвас тесен, исна^ӑн мӗнле вӑхӑ- 
тра йал мӗнле шухӑиша пурӑннине нӗлес пу- 
лат. Мӗнле кассем мӗн ҫнн^ен тавлашнпне, 
йе мӗн ҫинт;ен пӗлме тӑрӑшинине спссе тӑ- 
рас пулат. Т)ухӑн, вӑтам хрес^енсем мӗнле 
нушапа хуйхӑрнине, йалти ӗҫсем ҫинцен пӗр- 
нӗрин хушшин^е мӗн канашланпне вӑхӑтра 
пӗлсе тӑрас пулат. Йалта вӑхӑ^ӗ-вӑхӑ^ӗпе
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кӗтмен ҫӗртен спксе тухакан хыпарсене те, 
ӗҫсене те (сикекен т;ир, вут-кӑвар, сут, т. 
ыт.) манас пулмаст. Ҫак йалти ӗҫсене те 
пӗлсе тӑрас тесен, пспат^ӑн пӗрмайах йалта 
халӑх хушшпн^е ҫаврӑнас пулат, пурне те 
тенӗпе пӗрех килтен пӗлсе тӑрас пулат. Ка- 
мпа мӗн ҫнн^ н, мӗнле сӑмах пуҫласа йамал- 
лине пӗлес пулат. Испат; ҫапла йалтп арҫын- 
сене, хӗрарӑмсене, ваттпсене, ҫамрӑксене, 
вӗсен пурӑнӑҫне, килти, йе йалти ӗҫсем ҫнн- 
'§ен вӗсем мӗнле канашланине аван пӗлсе 
тӑрсан а н р х  хаҫатра вӗсене мӗн кирлнне 
пӗлме пултарат. Хаҫатра кама мӗн кирлине 
пӗлсен ант;ах испат; хаҫат хрес^еншӗн ҫы- 
вӑххине, усӑллине аван кӑтартма пултарат. 
Вара хрест^енхаҫатйенне ҫывхарсан, ӑна пирӗн 
Сойусрп пӗтӗм ӗҫхалӑхен пурнӑҫӗ, йе ыттп 
патшалӑхри ӗҫҫыннисен пурнӑҫӗ патне ҫы- 
вӑхартасси питех хӗн пулмӗ. Хресгвен хаҫат 
урлӑ хӑйӗн килти, йе йалтп ӗҫӗсене ӑнланма 
пӗлекен пулсан, пӗтӗм кӗпӗрнери, йе патша- 
лӑхри ӗҫсене те т)асах ӑнланакан пулӗ. Пар- 
тти, йе Совет влаҫӗ хушнӑ ӗҫсене те 'р с а х  
ӑнланакан пулӗ. ^ухӑнсемпе вӑтам хрес^ен- 
сем, кулаксем елекленнне итлемесӗр, партти 
каланӑ пек-—пӗрле ушкӑнпа ҫӗр-хир ӗҫне те, 
йалти халӑх ӗҫне те т;асах тума тытенӗҫ. 
Хаҫата ытларах ҫырӑнтарса илтерес тесен, 
нспат;ӑн ҫак каласа панӑ йӗркене йаланах 
астуса тӑрас пулат.
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Плаккатсем Малалла испат^ӑн кунтан 
ҫырса, хрес- куна хрес^енсене хаҫат ҫин-
^енсене хаҫат ^ен астутарса тӑрас пулат. 
ҫин^ен асту- Хаҫат вӗсен ыйтӑвӗсене, вӗ-
тарса тӑрӑс сене хал, кирлӗ йапаласем

пулат. ҫпн^ен каласа пама пултар-
нине пӗрмайах кӑтартса тӑ- 

рас пулат. Испа^ӑн сӑмахпа каласа ӑнлан- 
тарнӑ майпа тата хаҫат ҫпн^ен ҫырупа та 
(плаккатсемпе) астутарас пулат. Хаҫат вулӑс- 
си, хаҫат ҫырӑнса илесси ҫин^ен темиҫе 
тӗрлӗ плаккат ҫырма май пур.

1. Кашни хаҫатра малтанах пайанхи ное 
мӗрте мӗн ҫинтен мӗнле статйасем пуррин- 
кӑтартаҫҫӗ. Ҫак кӑтартнӑ статйасен^ен, хы- 
парсент^ен йалти хрес^енсене пурин^ен мал- 
тан кирлисене суйласа нлес пулат те, плак- 
кат ҫине ҫыраҫ пулат. Хаҫат пуҫламӗшӗн^е 
мӗнле статйасем пуррпне кӑтартман пулсан 
испаТ) хӑй те суйласа илме пултарат.

Сӑмахран каласан, плакката ак ҫ.апла ҫы- 
рма пулат:

Пайан илнӗ хаҫатсем ак мӗн ҫинрон пӗл- 
тереҫҫӗ:

«Ҫуракине йепле ирттермелле»
«Траххом гррӗш ;ен  Совет влаҫӗ пурне те, 

тӳрлетмелле тунӑ»
«Лайӑх лаша мӗнле ӳстересси»
«Тӑх-т}ӗи усси»
2. Плакката тата вулакансем натне ыйтса 

та ҫырма май пур. Кун пек плаккат хаҫата

7



вулпзденех шухӑтлаттарат. Ку плакката при- 
мӗршӑн ҫакӑн йевӗрлӗ ҫырма пулат:

« П ӗ л е т ӗ н - п  е с ӗ  тырра вутпуҫҫпрен 
мӗнле хӑтарассп ҫин^ен?»

К а м п ӗ л е т— кӑҫал мӗнле ҫуркунне пулат- 
ши ? »

« Ӑ н л а н а т ӑ н - и  е с ӗ :  ппрӗн телекатсем 
ыттп пашшалӑхсене вӑрҫӑ ҫинт;ен мӗн ка-
лаҫҫӗ?»

*« И л т н и е с ӗ — Амерӗк пирӗн ылттӑна 
арӗсленп ҫинт;ен?

Савсене пӗлес тесен, вула ҫак хаҫата (йатне 
кӑтарт)! Хрес^енсем вуламалли ҫурта пыма вӗ- 
ренсе ҫитмен пулсан, ун ҫинт}ен плаккат спнт;ех 
кӑтартас иулат —  «хаҫат вулама вуламалли 
ҫурта кӗр!»

3. Плаккат ҫине тӳрех хаҫатра мӗн вулассп 
ҫин^ен ҫырма та йурат. Пурпнт,ен ытла кир- 
лӗ статйасене суйласа плес пулат те. плаккат 
ҫине ҫапла ҫырса хурас пулат:

Й у л т а ш !  Пайан илнӗ хаҫатсен^е кирек 
мӗнле пулсан та, ҫак статйасене вуласа пӑх.

«Торонин хрест>ен хаҫата ыйтса ҫырни. 
Хӑҫат ӑна хирӗҫ мӗн ҫырат»

Хрест}ен хуҫалӑхне ҫӗклеме панӑ 717 мӗ- 
лйун тенкӗ укҫана мӗнле вырӑнлӑ салатасси 
ҫпнт}ен.

«Хӗрлӗ квартире пулнӑ хрес^енсен хуҫа- 
лӑхӗсене пулӑшу параҫҫӗ».

4. Унтан тата плаккат ҫине, йе йури ха- 
тӗрленӗ сӑрланӑ хӑма ҫине кӗскен ҫӗнӗ хы-
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парсем (телекрамсем) ҫин^ен ҫырма та май 
пур. Кӗске хыпарсем кашыи хаҫатра пур. К у 
плакката ҫапла ҫырмалла:

Пайнхп хаҫатсем ҫапла ҫӗыӗ хыпарсем 
илсе килт;ӗҫ:

«Опҫерваттори каланӑ тӑрах кӑҫал ҫуркун- 
не ир пулат, ҫурхи шыв ытлашши пулмаст.»

«Амерӗкрен Отессӑ хулине 1280 трактӑр 
килнӗ.

«Тонпасра (ҫӗр кӑмрӑк кӑларакаи ҫӗрте) 
контр-ревоЛ)утс11онерсем майлӑ ӗҫлекен ин- 
шенерсемпе техниксене арӗсленӗ.

«Кӑҫал РСФСР-ти аслӑ шкулсене 19315 
ҫын вӗреыме илмелле».

Ҫакӑн пек плаккатсене тата урӑх тӗслӗ те 
ҫырма май пур. Испат; хӑй ӗҫне сӑнанӑ тӑ- 
рӑх, йалти ҫынсене пӗлнӗ тӑрӑх, тата авантарах, 
хрес^ен '1;ӗриме кӑмӑллӑрах пдаккат ҫырма 
пултарат. Аш;ах ку ӗҫе тума пӗрмайах вӗренес 
иулат, ун ҫин^еи йаланах ш ухӑш лас. пулат.

Плаккатсене ҫырнӑ тух ҫакна астӑвас пулат: 
илаккатсене иысӑкрах хут ҫине, пысӑк сасиа- 
лисемпе ҫырас пулат. Саспаллисене паллӑ, нл- 
слмӗрех ҫырас пулат. Вулакана кирлӗ сӑмахсене 
ыттисӑмахсент,ен пысӑкрах сасиаллисемпе ҫы- 
рас пулат, йе ку сӑмахсен саспаллисене тӗслӗ 
кӑранташиа, тӗслӗ краскана ҫырас пулат. Ҫап- 
ла ҫырнӑ илаккатсене хреоденсем пухӑнакан, 
йе тҫас-^асах пыракан вырӑнсене (йалсовет^ӗ, 
копператси лавкки, т. ы.) пурте курмалла 
ҫӗре ҫапас пулаТ.
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Пӗр вӑхӑта пӗр тӗслӗ плаккат анг§ах ҫапас 
пулат. Ан-|]ах пӗр плаккатах питӗ нумӑй вӑ- 
хӑт ҫакӑнтарса тӑратас пулмаст, ун вырӑн- 
не ҫӗнӗ, тепӗр майлӑ ҫырнӑ плаккат ҫапас пулат.

Испат^ӑн ӗҫӗ плаккат ҫырнипе анг5ах пӗт- 
мест. Мӗнле плакката кам вуланине, кама 
мӗнле плаккат кӑмӑла килнине унӑн пӗр ма- 
йах сӑнас пулат. Плаккат пулӑшнипе кам 
хаҫат вулама вуламалли ҫурта пынпне, йе 
хаҫат ҫырса илме пуҫланине курса тӑрас пу- 
лат. Ун ҫин^ен вуламаллн ҫурта ҫывӑх тӑ- 
ракан хрес^енсемпе ^ас-^асах калаҫас пулат. 
Халггрен ҫырнӑ плаккатсем сахал пулӑшаҫҫӗ 
пулсан, ку ӗҫе мӗнле тата авантарах майлас- 
си ҫинт}ен шухсемшлас пулат, каллех хресазен 
хуш ш ин|е калҫса тата мӗн тумаллине сӑнас 
пулат.

Хасат вулама, хасатшӑн
I ТРНЯ ¥ Я  Р Я Т Н Р  ^ _’ А“Уа1ПС тӑрӑшма, ҫыранса илме тата 

авантарах ҫтена хаҫаг§ӗ вӗрен- 
пУлат- тет ҫтеНа хаҫа^ӗ—йалхаҫа^ӗ 

хреҫ/дене ҫывӑх хаҫат. Ҫӑванпа ҫтена хаҫа^ӗ 
ҫине пурин'1]оп ытла йал пурыӑҫӗ ҫищ,ен ҫыр- 
ма май пур. Ҫтена хаҫа^ӗ ҫине йалти пысӑк 
ӗҫсем ҫин^ен атгрх мар, (совегпа копперат- 
сийе суйласси; налук тӳлесси, тыр-пул, пах- 
^ӑ-ҫимӗҫ акасси, т. ы .), пӗр-пӗр урамри, кил- 
ти пӗЛ)ӗк ӗҫсем ҫшгрен те ҫырма йурат (усӗр- 
ҫапӑҫу, хӗрарӑма пусмӑрлани, кулак ^ухӑн- 
сене хӑй ӑллине йарса илесшӗнни, т. ы. т.). 
Ҫтена хаҫаг1]ӗ ҫине Ленин йулташ, партти—йал
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пурнӑҫне сотсиалисӑм йенне йенле йарассп 
ҫинт}ен вӗретннне ҫырас пулат, . андах йала- 
нах ҫак вӗрентӗве вырӑна кӳме йалта мӗн 
тума тытӑннине, мӗнле тунине сӑнаса кӑтар- 
тас пулат: т)ухӑнсемпе вӑтамсем ушкӑниа
машшпнӑ плеҫҫӗ, пӗрлешсе ушкӑнпа суха- 
ака тӑваҫҫӗ, тыр-пул акаҫҫӗ; ушкӑнпа ҫӗре 
пӗр ҫӗре таттараҫҫӗ, аван, таса вӑрлӑх нлеҫ- 
ҫӗ; навус тӑкса, пр хытсуха туса тырӑ ту- 
хӑҫлӑхне ӳстереҫҫӗ. Халӗ 'духӑнпа вӑтам хрес- 
'денсен хуҫалӑхне ӳстерсе, пӗрлештерсе пы- 
ракан ӗҫсем ҫин^ен, копператси ӗҫӗсем ҫин- 
т}ен, вӑл т}ухӑнсене пулӑшнн ҫищ}ен 'дас- 
-дасах, нитӗ тӗщ есе ҫырас пулат. Ыттн йалсент}п 
(йунашар йалсент}и) ҫакӑн пек ӗҫҫем ҫищ ен те 
ҫырсан аван. Ҫапла, йалти ҫтена хаҫщ ӗ сӑ- 
махпа ант}ах мар, тунӑ ӗҫсемпе кӑтартса, хаҫа- 
тӑн усспне тата авантарах палӑртма пулта- 
рат. Ҫакӑн пек ҫӗр ӗҫӗ ҫшг§ен, хрӗсвенсен 
пӗрлешсе ӗҫлемелли ҫищ ен статйасем ҫырма 
акрономсене те пулӑшма 'дӗнес пулат (акро- 
ном вырӑс пулсан, унӑн статйисене т}ӑвашла 
куҫарма та йурат). Йалхуҫалӑх крушокӗ мӗн- 
ле ӗҫлени ҫищ ен, вӑл хӑйӗн т}ленӗсене хрес- 
гден ӗҫне урӑхла, науккӑ хушнӑ пек тума пу- 
лӑщнине каллех ӗҫ тӑрӑх кӑтартас пулат.

Йалщвецӗ, пулӑшу комиттедӗ мӗнле ӗҫ- 
лени ҫшгден, вӗсем т}ухӑнсем хутне мӗнле 
кӗни ҫищ}ен, тухӑнсем вӑтам хресг]}енсемпе 
йепле пӗрлешсе кулаксене хирӗҫ ӗҫдени ҫин- 
■ден ҫырас пулат.
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Йадти шкуд ӗҫӗсемпе хута вӗренесси ҫинтрн, 
йалти тргрсене йепде пӗтерсси ҫищ}ен ҫырас 
пулат. Кунта каллах ут}иттӗлсене, тухтӑрсене, 
йе хвершӑлсене пулӑшма '}}ӗнес пулат.

Хамӑр патшалӑхри, йе ытти патшалӑхсент}и 
хынарсем ҫинт}ен ҫтена хаҫаг§ӗ ҫине питӗ 
кӗскен ҫырмалла. Кун пек хынарсене йалти 
ӗҫсент}ен пуҫнехи пысӑк кирлӗ ӗҫсем ҫинт;ен 
хрещ енсене сырӑнса илнӗ хаҫат урлӑ вуласа 
пӗлме вӗрентес пулат.

Ҫтена хаҫат;ӗ ҫине кирек мӗн ҫинт}ен те 
пысӑк статйасем ҫырас пулмаст.

Хрест}еншӗн кӗске статйана вулама хӗн мар, 
ӑнланма та йӑвӑр мар. Вӑрӑм статйана сайра 
хрест}ен вӗҫне ҫитит}т}енех вуласа тухма пул- 
тарат. Ҫтена хаҫатне вулама ҫӑмӑл пултӑр 
тесен, стайтасене кӗнекесене ҫапакан сас- 
иаллисемпе ҫырас пулат. Хаҫат пайӗсене 
пӗр-пӗринт}ен авантарах, илемлӗрех уйӑрас 
пулат.

Мӗнле статйа мӗнле пайа кӗни курӑнса 
тӑтӑр („умӗнхи статйа“ , „кӗске хыпарсем“ 
„хрещ ен хуҫалӑхӗн аслӑ ҫулӗ“ , „йалти кӗсен- 
ем,“ кулӑшпа куҫҫулӗ“ , „ камӑн мӗн асту- 
малла“ , т. ы .)Х аҫаткуҫа  паллӑрах курӑнмал- 
лӑ, илемлӗрех пултӑр тесен, пӗт;ӗкрех карт- 
тинӑсем ҫырсан питӗ аван. Иалти кулӑшлӑ 
ӗҫсем ҫинг|}ен ҫырнӑ карттинӑсене йалта г§ас- 
т;асах иур те пӗлеҫҫӗ, пӗр-нӗрин хушшин§е 
нухӑнса кулаҫсӗ.
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Аш)ах кулашлӑ, йӗ сийенлӗ ӗҫсем ҫин^ен 
кулас ант;ах пулмаст, ҫавӑнтах вӗсене мӗнле 
майпа^ тӳрлетесси ҫинт^ен те кӗскен ҫырас пу- 
лат. Иалта нпкам та ҫтена хаҫат;ӗ вазд и п ӗр  
нат)ар карттинккӑ та ҫыра нӗммест пулсан, 
ыттп хаҫатсент^ен, йе шурналсен^ен касса 
илсе ҫыпӑҫ.тарсан та йурат.

Хаҫатӑн пайӗсем йаланах пӗр пӗк пулмаҫҫӗ: 
пӗр вӑхӑтра пурин^ен ытла пӗр йенне хытӑ- 
рах кӑшкӑрас иулат, тенӗр ^ухне тепӗр йен- 
не. Партти хушнӑ ӗҫсемпе йалти пу- 
рӑнӑҫа шута илсе, хӑш ӗҫ ҫин^ен хытӑрах 
калаҫассп ҫпнт^ен йаланах астуса тӑрас пулат. 
Иалти ӗҫсем, хыпарсем урлӑ йала парттп ка- 
ланӑ сӑмахсем йенне ҫывхартас пулат, партти 
хушиӑ ӗҫсем урлӑ йалти ӗҫсене, пурӑнӑҫа 
пурин те курмалла, ӑнланмалла тӑвас пулат. 
Ҫтена хаҫатне вулама хресҫенсене авантарах 
вӗрентес тесен, ӑна паллӑ, пурте курмалла 
ҫӗре (вуламаллн ҫурт, йалсове^ӗ, копператси, 
т. ы. те.) ҫапас пулат. Пӗр вӑлӑтлӑха, пӗр вы- 
рӑна, тспӗр вӑхӑтлӑха тепӗр вырӑна ҫапма 
та йурат. Унтан тата, сайра хутран, ҫтена 
хаҫат)ӗсемпе йалпа йалӑн пӗрмайах улӑшӑнас 
нулат. Вулӑсри йалта кӑларакан хаҫата ву- 
лӑсрп вуламалли ҫуртсем тӑрӑх ҫӳретсен та- 
та аванрах, мӗышӗн тесен вулакансем ытти 
йалсещ е, вулӑсра мӗн нулни ҫищ ен пӗлни- 
н^ен пуҫне, ытти ҫӗрте мӗнле хаҫат кӑлар- 
нине кураҫҫӗ, хайсен йалӗн^и хаҫатне аван- 
тарах кӑларма пулӑшма та пултараҫ.ҫӗ.
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Ҫапла нлаккатсем, ҫтена хаҫат;ӗсемпулӑшнӑ 
майпа хаҫат вулама, ҫырӑнса илме шухӑш- 
лакан хрест)енсене пӗлсе тӑрас пулат, унаш- 
кал хрест;енсене вӑхӑтра курса, хаҫат ҫырӑ- 
нса илме пулӑшас пулат.

те манас пулмаст. Хаҫат ҫинт;ен йласовет;ӗ, 
пулӑшу компттет;ӗ сасетанйисен^е, хӗрарӑм 
телекат)ӗсен пӳхӑвӗсент;е вӗренме ҫӳрекен 
аслӑ ҫынсем хушшинт;е калаҫас пулат. Сайра 
хутран хаҫат пирки акитатсиллӗ сут тусан 
та иит аван. Сутитлессе хаҫат вуламасӑр 
пурӑнакан хресдене сутитлемелле (йатне, ху- 
шаматне шухӑшласа кӑларас пулат). Ҫвитет- 
тӗлсемкӑтартнӑ тӑрӑх вӑл хаҫат вуламаннине, 
вӑл кивӗ тӗттӗм пурнӑҫшӑн ант;ах тӑрӑш- 
нпне курӑнса тӑмалла тӑвас пулат: на^ар 
вӑрлӑхна тырӑ акни, хыт сухана кайран 
тунн, копператси 1;ленне кӗменнн, хӑйӗн нагр р  
пурнӑҫне хӑй пӗлмен пиркн—аванлатайманнн, 
тарӑхни, кулак аллине лекнн, т. ыт. тӗттӗм вы- 
рӑнсем те курӑнса тӑтз^ӑр. Вара айӑплаканӑн— 
хаҫат нушаран мӗнле тухса, ҫӗнӗ ҫӑмӑл иур- 
нӑҫпа пурӑнма вӗрентнине, вӑл ^ухӑн хрес- 
^ене кулак пусмӑрӗнт;ен йепле хӑтӑлма пу- 
лӑшнине кил-ҫуртри сийенсене (сӑмакун, 'дир,

Токлатсем тӑ- 
вас пулат,аки- 
татсиллӗ ҫут- 
сем лартас пу- 

пулат.

Халит^ен епир хаҫатшӑн 
хут, ҫыру урлӑ йепле тӑрӑ- 
шассн ҫинт;ен каласа патӑ- 
мӑр. Ант;ах халтвден калани- 
сене туса пынӑ т;ух испат;ӑн сӑ- 
махпа каласа ӑнлантарас ӗҫе
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т. ы.) сирме пулӑшнпне авантарах каласа 
парас пулат. Сутитлеме ҫынна ант;ах мар, 
хаҫата хайне те сута пама пулат.

Акитатспллӗ сута прттерме пит тӗплӗ ха- 
тӗрленес пулат. Сутра кам мӗн каламаллиие 
малтанах пӗлсе тӑрас пулат. Сут ҫин^ен мал- 
тан сутйапа калаҫса пӑхсан та аван. Сута 
итлеме нумайрах халӑх пухма тӑрӑшас пулат, 
ҫавӑнпа сута праҫнӗк кунӗтавас пулат, йал- 
ти ҫынсене авантарах пӗлтерес пулат.

Сут пӗтсенех хаҫат ҫырӑнса плме шухӑш- 
лакан хреоденсене т)ӗнсе, йа^ӗсене ҫырма 
йурат; ҫав сут Яыҫҫӑн ҫырнӑ списсӑк тӑрӑх 
пухӑннӑ укҫана пспат; хаҫата урӑх кунсен^е 
те йама пултарат.



III. Испа^ӑн хресъенсене хаҫат ву- 
лама вӗренме те пулӑшас пулат.

Хрес^енсене хаҫат вулама вӗрентес ӗҫ ис- 
па^шӑн тата йӑвӑртарах ӗҫ. Хаҫат вулӑсси 
тин тытӑнаканшӑн ҫӑмӑл ӗҫ мар, мӗншӗн те- 
еен хаҫат нумай ҫӗнӗ вырӑнсем, йатсем ҫин- 
-ҫен асӑнат; нумай хыпарсем ҫштден пурте 
пӗлекен хыпарсем п е к , калаҫат. Тин хаҫат 
вулама тытӑнакан ӑҫтан пуҫласа, хӑйне кир- 
лине тупса вулама та т;асах пӗлмест. Ҫавӑн- 
па ӑна вӑхӑтра никам та пулӑшмасан, вӑл 
хаҫатран писме те пултарат. Хаҫат ҫырӑнса 
илтересшӗн тӑрӑшни вара ахалех сайа кайма 
пултарат. Анланса вулама пӗлсе ҫитнӗ хрес- 
т,ен ант;ах хаҫатӑн уссине аван пӗлсе тӑма 
пултарат; вӑл вара хӑйех, никам хушмасӑ- 
рах, никамран астутарасса кӗтмесӗрех хаҫа- 
та ҫырӑнса илсе вулакан пулат.

вулас пулат. М6ЛЛ0 Вулама тӑрӑшас пулат.

Ушкӑнпа пур- 
те илтмелле

Ҫавӑниа хаҫат вулама пир- 
вай тытӑнакансемпе хаҫата 
нӗрле пухӑнса, нурте илт-



йтлеме йышланрах пухӑпррӑр тесен, малтан 
сайрарах —  ернере пӗр, пе икӗ каҫ анрах 
вуламалла. Вуламалли вырӑн итлекенсемшӗн 
ҫывӑхрах пултӑр. Итлеме вуламалли ҫурта 
пухӑнсан ппт аван та, ащ;ах тӳрех унта пухӑ- 
насси ҫине нумайах шанг|]ӑк ҫук пулсан, 
пӗр-иӗр хрес^ен килӗн^е, ҫула—урамра та 
вуласан йурат. Ҫакӑн пек итлекен ушкӑн- 
сем йалта темиҫе те пухма йурат, ант,ах вӑй 
ҫитнӗ таран пухас пулат, вулакансен хаҫат 
вулама аван хатӗрленес пулат.

Хаҫат вулама тин тытӑнакансемшӗн вула- 
нӑ Тзух хаҫата пуҫламӗшӗщ;ен тытӑнса вӗҫне 
ҫитщ ^енех нихҫан та вулас пулмаст. Итле- 
кенсен кӑмӑлне килмелле пӗр-ик шухӑш 
илсе, ӑна пур йещ ен те кӑтартса, вуву- 
ласа ӑнлантарса парас пулат. Сапла вулама 
вулакана мӗн кирли пӗтӗмпех ҫук пулсан, 
урӑх хаҫатран та илсе вулама йурат. А щ ах 
вулаканӑн итлекенсемшӗн мӗн кӑмӑллӑ пула- 
лассине малтанах пӗлес пулат. х\на пӗлес 
^есен, итлекенсем пуршгден ытла мӗн ҫпн- 
рен пӗлесшӗннине тӗп^ес пулат. ХаЛ), кала- 
нӑ пек вулама тытӑнсан, птлекенсен шухӑшӗ 
вырӑнтан вырӑна, йалан ҫӗнӗ йапаларан ҫӗнӗ 
хыиар ҫине вӗҫкелесе пымаст, пӗрмайах пӗр 
кӑмӑллӑ шухӑша ащ ах  тӗп^есе пӗлесшӗн. Тин 
вулама тытӑнаканӑн пуҫ мпмине нумай тӗр- 
лӗ шухӑшсемпе тӳрех ҫӗртме тытӑнсан, вӑл 
пӗр шухӑшне те ҫителӗклӗ тӗплӗ ӑнланаймӗ, 
ывӑнасса хытӑрах ывӑнӗ. Ҫавӑнпа мӗн вула-
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ласси ҫин^ен йаланах авантарах шухӑшлас 
пулат, мӗн вуламаллине малтанах шутласа 
хурас пулат.

Пайтах вӑхӑт иртсен тпн, итлекенсем ха- 
ҫатра мӗн ҫин^ен ҫырнине ^асрах ӑнланакан 
пулсан ан^ах, хаҫата пӗтӗмпех вулама тытӑн- 
ма йурат. Ант;ах кунта та пысӑк статйасене 
йалан пӗтӗмпех вулас пулмаст; итлекенсем- 
шӗн питех кирлӗ мар вырӑнсене вуламасӑ- 
хах хӑварма та йурат. Каллех, мӗывуламал- 
лине, мӗн вуламасӑр хӑвармаллине малтанах 
шутласа хурас пулат.

Итлекенсене цирвай пӗр-ик хаҫат тӑрӑх 
ащ ах  ӗҫлеме вӗрентес пулат. Тӳрех нумай 
хаҫат вулама тытӑнсан, тӗплӗ вулама т,асах 
вӗренме май ҫук.

Вуланӑ ^ух йут ^ӗлхерен илнӗ ӑнланмалла 
мар сӑмахсем тӗл нулсан, вӗсене ҫавӑнтах ӑн- 
лантарса каласа парас пулат, хӑш ^ухне тӳ- 
рех вӑл сӑмахсем вырӑнне ӑнланмалла сӑ- 
махсем вулама та йурат. Вуланӑ 'рух тӗл пу- 
лакан хуласене, ҫӗр-шывсене кӑтартма вула- 
канӑн хӑйпе нӗрле карттӑ пулсан пит аван, 
мӗншӗн тесеы итлекенсем хула, ҫӗр-шыв йат- 
не карттӑ ҫин^е курсан т;асрах та, тӗплӗрех 
те астӑваҫҫӗ. Итлекенсене кагрттӑра мӗн кир- 
лине тупма хӑйсене те йерипен вӗрентес пулат. 
Вуланӑ ^ух васкас пулмаст, тцтӑнарах, пур- 
те илтмелле вулас пулат. Вуланӑ г5ух хаҫат- 
ран пуҫне итлекенҫем ҫине те пӑхкалас пу- 
лат: вӗсемшӗн мӗн кӑмӑллӑ, мӗн йӑлӑхтарат,
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ҫывӑрттарат. Иӑлӑхтара пуҫласан вулама пӑ- 
рахас пулат те, вуланни ҫпщ ен калаҫма ты- 
тӑнас пулат. Кпрек хӑҫан та вулани ҫинт,ен 
капран итлекенсене пӗр-пӗрпн хушшинт,е ка- 
лаҫтарас пулат, мӗншӗн тесен итлекенсене 
нтлеме ант;ах мар, хӑп шухӑшӗпе кирлӗ ӗҫ- 
сем, йапаласем ҫинцен шухӑшласа тупма та 
вӗрентес пулат. Хаҫат пур йапала ҫшгцен те 
тӳрех татса пӗтерсе каласа памаст. ҫавӑнпа 
хаҫатра йаланах хӑв тӗллӗн шухӑшлама вы- 
рӑн йулат. Ҫав шухӑшсене пӗр-пӗринпе ка- 
лаҫса пӗрлештарес пулат, кам мӗнле ӑнлан- 
нпне каласа кӑтартас пулат. Ан^ах калаҫа- 
кансене йерипен, калаҫма 'дармасӑр пӗр пек- 
крех ыйтусем ҫищ}ен, пайан вуланӑ ӗҫсем 
ҫш цен  калаҫтарма тӑрӑшас пулат. Калаҫма 
ирӗк парас пулат, хӑш-пӗр 'дух хрещ енех 
нартти хушнине (пӗлмен пнркн) хирӗҫ кала- 
ҫат пулсан та, хӑй мӗн шухӑшланине пӗтӗм- 
пех каласа пама т}арас пулмаст. Ун пек йӑ- 
нӑш шухӑшсене тӗрӗс маррине калаҫакансем 
хӑйсемех шухӑшласа пӗлт^ӗр тесен, унашкал 
шухӑшсене хирӗҫ ҫӗнӗ хыпарсем, ҫӗнӗ г1}ыс- 
ласем кӑтартас пулат, ӗлӗкхи пурнӑҫӑн йӑлн- 
сене, хурлӑхне те астутарӑс нулат. Хӑй шу- 
хӑшне вулаканӑн калаҫакансем хӑйсем ыйт- 
сан ант}ах каласа парас пулат. Ҫапла . вара 
птлеме пухӑнакансем вӗсен шухӑшӗсене т,ӑ- 
тӑмлӑ итленине, унтан кулманнине курсан, 
малалла хӑймасӑр ларма пӑрахӗҫ, тата тӗплӗ- 
рех шухӑшлама тытӑнӗҫ, ытларах вулама



пуҫлӗҫ. Итлекенсен хушшин^ен пнрвайхи 
вӑхӑтра кулака пӑрас пулат, мӗншӗн тесен 
хӑйса ҫитнт^ен ^ухӑнсем, тата вӑтамсем 
ирӗккӗн калаҫма хӑрама пултараҫҫӗ. Кайран 
'духӑнсемпе вӑтамсем пӗрлешсе, кулак ӑҫтал- 
ла туртнине ӑнлансан, унӑнӗҫӗсене аван сиссе 
ҫитсен, вӗсем кулака хирӗҫ пыма хӑймасӑр 
лармӗҫ вара.

Вулаканӑн итлекенсен ыйтӑвесене каласа 
ӑнлантарнӑ ^ух хӑй пит аван пӗлнисем ҫин- 
'ден ана;ах калас пулат. Иккӗленекен пӗлмен 
йапаласем ҫинт^еи пӗлнӗ-пӗлмесӗр калаҫас 
пулмаст. ,,ХаЛ) калама пултараймӑп, хам та 
аванах пӗлейместӗп, тепре пухӑнсан каласа 
парӑп“ , теме те вӑтанса тӑрас пулмаст.

Ащ;ах цӗрле пухӑнса вуланпне итлеме пы- 
райманниеене те пулӑшусӑр хӑварас пула- 
маст. Т^ас-^асах вуламалли ҫуртран хаҫата 
киле те парса йама пулат, ант;ах вуламалли 
ҫурта хупмалли срукран ытлана мар. Хаҫата 
киле панӑ ^ух мӗне пирвай вуламаллине, мӗн- 
ле ӑнланма хӗн вырӑнсем пуррине каласа 
парас пулат. Хаҫата кайалла тавӑрсан, мӗн 
вулани, мӗнле ӑнланни ҫштден, мӗн ӑнланма- 
сӑр йулни ҫин^ен калаҫас пулат. Тата мӗн 
ҫин^ен вуласа пӗлес килни ҫинт,ен те ыйтса 
пӗлсе, малалла вулама пулӑшма тӑрӑшас пу- 
лат. Ҫавӑнтах хӑйне хаҫат ҫырӑнса илме те 
г[;ӗнмелле.

Йалта хрес^енсем, йе хӗрарӑмсем.ӑҫта та 
нулсан пӗр-пӗр ӗҫпе иухӑнакан вырӑнсент,е
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пур те илтмелле хаҫат вулама тарашас пу- 
лат. Ун пек ҫӗрте т)ас-т;асах хрес^енсем аха- 
лех, пӗр ӗҫсӗр темпҫешер сехет лараҫҫӗ. 
Ахалех тавлашса ларит^-ҫен нумайшӗ хаҫат 
вуланпне нтлеме хутшӑнасран пӑрӑнас ҫук; 
ун пек т;ух вӗсем патне пырса хутшӑнма ан- 
т;ах пӗлес пулат, вӗсем мӗн ҫпнт,ен тавлаш- 
нине итлесе тава хаҫат хыпарӗсем пенне 
илсе пырса, вӑл тавлашуллӑ ӗҫ ҫннт;ен ха- 
ҫат мӗн каланпне вуласа кӑтартас пулат. Ма- 
лалла вулама ҫӑмӑлтарах пулӗ вара. Нпхҫан 
та' тӳрех пырса ларса хаҫат вулама тытӑнас 
пулмаст. Пухӑннисен шухӑшӗсене сиссе, мӗн 
ҫин^ен пӗлесшӗнннпе курса, хаҫат вулама 
ирӗксӗр куҫа кӗрсе йӑлӑхтармасӑр тытӑнас 
пулат.

Хаҫат вулама вуламалли ҫурта пыракан- 
сене тата авантарах пулӑшма тӑрӑшас пулат.

Пурте илтмелле вулассин- 
вуламалли ҫу- ^ е н  П у ҫ н е  хӑйсем тӗллӗн ву-

рта пыракан лакансем ваЛ)Л,п сӗтел ҫинте
хрес^енсене те х а ҫ а т  В у Л а н а  - ^ у Х  П у р  кирлӗ
пулашас пулат. еправот;нӗксем выртни кирлӗ.
Пуринт;ен ытла хаҫат вуланӑ т;ух йут 'дӗлхе-
реи илнӗ сӑмахсене каласа паракан словар
кирлӗ. Унтан тата ҫӗр саккунӗсем, йе йалху-
ҫалӑх справо'|;нӗкӗ йаланах ал айӗнт,е пул-
малла. Ҫав справот,нӗксем ҫпн’1;ен кама мӗн
кирлине тупма пур вулама пыракан хре-
ст;енсене те вӗрентес пулат. Ун спнт;ен пӗре-
рӗн, йе ушкӑнӑн вулама пуҫлас умӗн каласа



парас пулат. Ҫапах та вулакан ӑнланман вы- 
рӑнсене тӗл пулсан, ыйтса пӗлме испа^ӑн хӑй 
патне пыма хушас пулат.

Вумалли ҫуртра ҫтена ҫшгуе йаланах ке- 
окрахвн карттп ҫакӑнса тӑмалла. Хаҫат вула- 
кансем карттӑ ҫищ е кпрлӗ хуласене, йе ҫӗр- 
шывсене ^асрах тупма пултартдар тесен, 
кашнп кун пайанхи хаҫатри пысӑк хыпар 
вырӑнӗсене, пулавккӑ ҫине тӑхӑнтарнӑ тӗслӗ 
флакпа кӑтартас пулат. Пулавккӑ пулмасан 
тӗслӗ хутран стрелккӑ туса, ҫав стрелккӑпа 
кӑтартма йурат.

Ҫулталӑк тӑрӑшшӗпе пекех 
Камппанисене ППр§н патшалӑхӑн вӑхӑтлӑл- 

авантарах ирт- л - ӗҫӗсем (камнпанисем) пу- 
терме веренес ла(, ^  Кӗркунне умӗн налук 

пУлат‘ камппанийӗ пуҫланат, налук- 
па нӗрлех тырӑ илсе пуҫтарас ӗҫ тапранат. 
Нумай пулмаст хрес^ен сайомне салатас 
камппанийӗ ирттермелле пулт^ӗ. Советсене, йе 
копператспсене суйламаллп кампианисем пу- 
лаҫҫӗ. Ҫавӑн пек ӗҫсене испат)ӑн вӑхӑтра ку- 
рас 'пулат. Вӗсене курасси хӗн мар —  ̂ ен- 
тӑрти хаҫатсене—,,Правдаи, йе ,,Известийе“ 
йе ,,Беднотана“ ҫеҫ авантарах сӑнаса вулас 
пулат. Вӑл хаҫатсем ун пек пысӑк камп- 
пани ӗҫӗсем ҫищ)ен пӗрмайах ҫырса пыраҫҫӗ. 
Ҫав каппани ҫин^ен пӗр хресден те пӗлмесӗр 
ан йултӑр тесе, испат}ӑн тӑрӑшас пулат, 
мӗшпӗн тесен мӗн дул ^ухӑн-вӑтам хрещенсем 
Совет влаҫӗ ӗҫӗсем ҫин^ен аван пӗлсе тӑраҫ-
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ҫӗ, ҫавӑн гдул кулаксен ултавӗ халӑх хуш- 
шинде сахал вырӑн йышӑнма пултӑрат.

Вуламалли ҫурта пыракан хӗресгден ҫав 
хаЛ) пыракан камппани ҫищ ен маларах пӗл- 
тӗр тесен, иснщӑн курӑнмаллӑрах вырӑна 
п ӗ л т е р ӳ - п л а к к а т  ҫакас пулат. Ҫак п ӗ л -  
т е р ӳ - п л а к к а т ӑ н  пуҫламӗшне ҫапла ҫырма 
йурат. « Й а р а к а с с и  хрест}енӗ»! (хай йалӗв 
йатне ҫырат).

«Асту, пӗлмесӗр ан йул»!
«Кӑҫал налук ак мӗнле пулат:»
Ҫакӑн пек пуҫламӑш айне налук ҫингден 

хаҫат ҫине ҫапнӑ паллӑ статйасене, текрет- 
сене, инструктсисене хаҫатран касса илсе 
ҫыиӑҫтарас иулат. Унтан, йала налук мӗн 
т,ухлӗ тивнине, духӑнсне йепле ҫӑмӑллӑх 
паниые кӑтартас пулат. Ҫавӑнтах тиакраммӑ 
ҫырса, йал кашни ҫур уйӑхра мӗн гдул тӳ- 
ленине кӑтартса пыма йурат. Тиакраммӑ ҫап- 
ла тума йурат:

Тиакраммӑра 191/2 уйрӑм. Кашни уйрӑм 
100 тенкӗ тӳлемеллине пӗлтерет. Пӗтӗм йал 
налукӗще аллӑран сахалтарах т,ысла пул- 
сан, ӑна кӑларса пӑрахсан та пӑсмаст. Тӳле- 
нӗҫемӗн тиакрамма хуратса пырас пулат.

Ҫакӑн п ек п ӗ  л т е р ӳ - н л  а к к а т а  ытти 
камипанисене ирттернӗ гдух ҫырса ҫапсан та 
пит аван пулат. л на каллех таса, племлӗ 
саспаллисемпе ҫырас пулат.

Камппанисене ирттернӗ гдух иарттин 15-ш 
ҫйесӗ йал ӗҫӗ оинден каланисене пӗрмайах



астӑвас пулат. Кунтан куна, йерипен т>ухӑн- 
па вӑтамсӗне йаланах копператси йенне, уш- 
кӑнпа суха-ака тума, тӗрлӗ машшинӑ пӗрле 
ҫ.ырӑнса илсе, ҫӗре ушкӑнпа майлас йенне 
туртас пулат. Совет влаҫӗ вӑл ушкӑнлӑ ӗҫе 
мӗнпе пулӑшма пултарнине те кӑтартас пу- 
лат. Пӗт;ӗк, машншнӑсӑр, навуссӑр, нат;ар 
вӑрлӑхпа акса тырӑ тӑвакан хуҫалӑх усӑллӑ 
маррине вӑл упыткӑллине пӗрмайах астутарас 
пулат.

Сайра хутран хаҫат вулакансем авантарах 
пӗлесшӗн йапала спит;ен тавлашу тума та 
йурат. Хаҫат вулакансент;ен пӗрне пӗ^ӗкрех 
токлат тутарас пулат, ьггтисем (итлекенсем) 
кайран хӑйсем мӗнле шухӑшлани ҫинт;ен ка- 
ласа патзт;ӑр. Ҫапла, йерииенех хаҫат вула- 
кансене пӗрле пуҫтара-пуҫтара калаҫтарсан, 
вӗсем вара крушокра ӗҫлеме те нумай- 
ӗше хнрӗҫмӗҫ. г1]и пирвай йалхуҫайлӑхне 
аванлатасси, хрес^ен хуҫалӑхне ҫӗнӗлле йӗр- 
келесе тупӑшлӑ тӑвасси ҫинт,ен тавлашусем 
тӑвас иулат. Вара хрест;енсем вал^л^и иурин- 
т;ен малтан йалхуҫалӑх крушокӗ уҫма май 
пулӗ. Ҫак крушок ӗҫне майласси ҫиит;еи 
акрономпа калаҫас пулат.

Хаҫат тӗлӗшӗпе испат;ӑн 
Вуламалли ҫу- халпттеп каланисентен пуҫне 
ртан справкка- т а т а  п ы с а к  § ҫ  П у р  д ак
сем пама ве- халпттеп каланӑ ӗҫсене туса 
ренес пулат. пьша ^уХ) хрест;енсене хӑй 
пӗлмен ыйту майӗпе ыйтса пӗлме вулама-



лли ҫурта пыма вӗрентес пулат. г§ухӑи-вӑтам 
хрес1;ен мӗнле кивҫен укҫа тупасси, йе ӑҫтан 
йӳнерех плук, аван вӑрлӑх, йе пӗр-пӗр сут 
ӗҫӗ ҫиш§ен пӗлменыпне ыйтса пӗлме вула- 
малли ҫурта пыра пуҫласан—вӑл аванах пу- 
лат. Ҫавӑнпа вуламалли ҫуртӑн хресг§ене 
кирлӗ справкӑсем пама та хатӗр пулас пулат, 
Тӗрлӗ кӗнеке-еправо^нӑксентщн пуҫне вула- 
малли ҫуртра хаҫатра ҫапнӑ текретсем, ин- 
структсисем, т. ы. те пулма тивӗҫлӗ. Вӗсене— 
тупма ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе —  хаҫат})ан 
касса плсе, пӗр ҫӗре папккӑ ӑшне пухас пу- 
лат. Ана хаҫата пурте вуласа пӗтерсен анг§ах 
касса илме йурат. Ҫав хаҫатран касса ил- 
нпсене кирлӗ г§ух ^асрах тупма авантарах 
пултӑр тесен, ҫапла уйӑрса хурас пулат: 1 ) 
ҫӗрпе вӑрман йӗркисем ҫин^ен, 2) йалхуҫа- 
лӑх ҫинг§ен, 8) налуксем ҫин^ен, 4) коппе- 
ратси ҫинг|}ех, 5) сут ӗҫӗ ҫинг§ен, 6) хресг§е- 
нӗн кил-ҫуртри пурӑнӑҫӗ ҫинг§ен (хут вӗре- 
несси, ^ир-^ӗртен тӳрленесси, т. ы. те), 7) 
ытти тӗрлӗ ӗҫсем ҫинг§ен.

Хрес^енӗн ыйтуне алӑ айӗнг§и справккӑсем- 
пе тӗпг§есе тӗплӗ пӗлме май ҫук пулсан, ун 
ҫин^ен, йе хаҫатран, йе хулари хрес§ен ҫур- 
тӗн^ен ҫырупа ыйтса пӗлес пулат. Пӗлнӗ- 
пӗлмен справккӑ нихҫан та па}>ас пулмаст, 
мӗншӗн тесен пӗрре йӑнӑш справккӑ парсан, 
хресг§ен ӗненме те пӑрахма пултарат. Хрес- 
т,енсем мӗнле йапаласем ҫинт,ен ыйтса пӗл- 
ме пыннине ҫырса иырас пулат: вӑл ҫыру



тӑрӑх авантарах шутласӑ пӑхсан, малалла 
мӗн ҫинт^ен ытларах ыйтасси те курӑнса тӑ- 
ма пуларат. Малалла курса тӑнп авантарах 
хатӗрленес ӗҫре пулӑшма пултарат.

Хаҫат тӗлешӗнт]ен испа^ӑн 
пысӑк кирле ӗҫсем пит нумай. 
Ҫав ӗҫ йӗркисене епир ҫак 
сырура вӑй ҫптнӗ таран ка- 
лаеа патӑмӑр. Хӑш -хӑш  нс- 
пат; ҫак тӗрлӗ еҫеен^ен хӑра- 
са ӳкме те пултарат. Ҫакӑнта 
каланӑ ӗҫсене пурне те хӑй 

пӗл^енех вырӑна кӳме шухӑшласан, вӑл ну- 
май ӗҫ тума тытӑнӗ, ант^ах пӗрне те тӗплӗ, 
аван, хресденсен кӑмӑлне килмелле тӑваймӗ. 
Ҫавӑнпа испа^ӑн вуламалли ҫурт тавра хӑй- 
не пулӑшма пултаракансене пуҫтарма малта- 
нах тытӑнас пулат. ^ӑнах та: хаҫата пурте 
илтмелле вулама утртттӗле, йе йалти хрестрзп- 
семпе ҫывӑх пурӑнакан ытти вӗреннӗ ҫын- 
сене т]ӗнме йурат. Ҫав вӑхӑтрах лайӑхрах 
хут пӗлекенсене хрес^енсем хушшин^ен те 
ҫав ӗҫе тума вӗрентес пулат. Хӑш-хӑш хрес- 
'1;ен патне 'дас-^асах— исиа^ пулӑшмасӑрах— 
кӳршисем хаҫат вуланине итлеме пухӑнка- 
лаҫҫӗ. Ҫавӑн пек вулакан хресденсене испат,- 
]>ан пӗдӗк нулӑшу ант}ах кирлӗ: мӗнле пулӑ- 
шу кирлине ҫак вулакансемпе калаҫса,, ый- 
тса иӗлме май пулат. Вӗсен^ен хреоденсем 
мӗн ҫинт^ен тавлашнине, мӗн ҫин^ен пӗлес- 
шӗннине ыйтса иӗлсе тӑ]>ас пулат. Хӑш-^ух

Вуламалли 
ҫурт тавра 

хастарлӑхрес- 
■5енсене ыт- 
ларах пухма 

тӑрӑшас пу- 
лат.
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испа^ӑн— вуланине, хрест/нсем мӗн калаҫнине 
хӑйӗн те пырса итлес пулат. Ҫавӑн пек мал- 
тан пыракан хрещенсемпе пӗрлешсе, вӗсене 
вуламалли ҫуртран хрсст,енсем хушшинтрт 
ӗҫсене туса пыма вӗрентес пулат.

Ҫтена хаҫатне ҫырнӑ т}ух та испал}ӑн пӗт}- 
т}ен ан'1}ах ӗҫлеме тӑрӑшас пулмаст. Хаҫат 
в а ад и  статйасем ҫыракан хрест^енсене пӗр- 
лештерме тӑрӑшас пулат. Ҫамрӑксен^ен ха- 
ҫата ҫыракансене, хаҫат ҫине карттинккӑсем 
ӳкерекенсене вуламалли ҫурт тавра пухматӑрӑ- 
шас пулат. Ҫтена хаҫатӗщ е ӗслекенсент}ен 
йалкор крушокӗ уҫма та май пулат. Ҫтена ха- 
ҫатӗнрен пуҫласа, вӗсем хулара кӑларакан пы- 
ҫӑк хаҫатсене ҫырма вӗренме пултараҫҫӗ. Ҫав 
ҫтена хаҫат}ӗпе хулари хаҫатсем ҫине ҫыракан- 
сене (йалкорсене) крушока пӗррештерсе, вӗ- 
семпе пӗр майах ӗҫлеме тӑрӑшас пулат. Тӗрӗс, 
пулнӑ ӗҫсем, сийенсем ҫищ ен суйеҫтермесӗр 
ҫырма вӗрентес пулат. Йалти, вулӑсри йӑнӑш 
ӗҫсене сист}ӗр тесе, вӗсене пирӗн саккунсене 
вуласа пӗлтерме тӑрӑшас пулат. Хаҫатра ҫа- 
пнӑ йалкорсен статйисене пӗрле вулас пу- 
лат, вӗсен йӑнӑш вырӑнӗсем ҫинрен, йе тата 
йепле авантарах ҫырасси ҫинт}ен калаҫтарас 
пулат. Вуламалли ҫуртри ытти ӗҫсене тума 
пулӑшма та рӗнес пулат (хаҫат салатасси, 
хаҫата сасӑпа вуласси, т. ы. ӗҫсем те).

Хрест}енсене справккӑсем парас ӗҫре те 
испат}ӑн пӗг§т}ен ӗҫлеме йурамаст. Ку ӗҫре 
йалти уг§рештенисент}е ӗҫлекенсене пулӑш-



ма рӗнес пулат. Ҫав пулӑшакансен^ен справ- 
ккӑ пӳровӗ орканисатснлесе, унӑн трхенӗсене 
^еретпе, справккӑсем пама хушма май ки- 
лет. Малтан вӗсене справккӑ парас ӗҫре мӗн- 
ле ӗҫлемеллине вӗрентес пулат.

Ҫапла испат; вуламалли ҫурт тавра хастар, 
малтан пыракан вӗреннӗ ҫынсене, ^ухӑн-вӑ- 
там хрес^енсене, йалти профсойус т;ленӗсене 
мӗн |у л  йышлӑрах пухма пултарӗ, ҫавӑн 
^ул вуламалли ҫуртӑн ӗҫӗ те хрест}еншӗн ҫы- 
вӑх пулӗ. Хресренсем те партти, Совет влаҫӗ 
хушнӑ ӗҫсене вӑхӑтра ӑнланса пырӗҫ. Вара 
т;ухӑнпа вӑтам хрест,енсен пурӑнӑҫне йусама 
та ҫӑмӑлтарах пулӗ.



IV. Вуламалли ҫуртра кӗнекепе мӗн- 
ле ӗҫлемелле.

Хасат вулакан Х алш ^ен енир хаҫатпа ӗҫ- 
т^асах кӗнеке лесси ҫин^ен а н р х  калаҫрӑ- 
вулама та ты- мӑр. А ш рх хаҫат вулакан ҫын, 

тӑнат. вӑл халщ дон ниҫта та вӗрен- 
мен пулсан та, хаҫат вуланӑ- 

ҫемӗн нумай йапаласем ҫин^ен хаҫат ҫине 
ҫырнищен ытларах пӗлме тӑрӑшакан пулат. 
Кирек мӗнле хаҫата та кӗске статйасемпе 
ҫыраҫҫӗ. ^ас-^асах  ҫав статйасем мӗы ҫин- 
т}ен те пулсан тата авантарах пӗлес майпа 
ҫул ан'])ах кӑтартма пултараҫҫӗ. Хаҫатра курӑк 
вӑрлӑхӗсем, йе хреслршо кирлӗ ытти йапа- 
ласем ҫищ ен питӗ кӗскен каланӑ (,,Тӑваш 
хрещ енӗ^— № 11-28, март, 28 ҫ. пӑх). Ку- 
рӑксем ҫинт,ен х а л и ^ е н  сахал пӗлекен хро- 
ст,енӗн ҫак статйана вуласа пӑхсан, ку ку- 
рӑксене мӗнле, хӑш  вӑхӑтра, мӗнле ҫӗр ҫине 
акмалли ҫинцен иӗлесси килӗ. Вӗсене вӑл 
курӑксем ҫинт,ен ҫырнӑ кӗнекене вуласа пӑх-



сан ант^ах тӗплӗ нӗлме пултарат. Ҫавӑн пек 
ыйтусем тата ыттн статйасене вуланӑ грух та 
йаланах спкее тухаҫҫӗ. Унтан тата хаҫат ву- 
лакан кеокрафи картти тӑрӑх хуласем, ҫӗр- 
шывсем шыранӑҫемӗн ҫав ҫӗр-шывсем ҫин- 
т;ен кеокрафп кӗнеки вуласа, тата ытларах 
пӗлме тӑрӑшма пултарат. Хаҫат вуланӑ т}ух 
йут т>ӗлхерен плнӗ сӑмахсене словар тӑрӑх 
вӗренсе пыни те кӗнеке вулама тытӑнас ӗҫе 
куҫма пулӑшат. Ҫапла хаҫата кунтан куна 
вулакан кирек мӗнле пулсан та, кӗнеке йенне 
туртӑнма тытӑнат. Хаҫат вулакансен шут;ӗ 
йалта мӗн т]ул ӳссе пырӗ, ҫавӑн т>ул кӗнеке 
вулас текенсем те йышлӑланӗҫ. Халит)т;ен 
вуламалли ҫуртран т;ылайӗшӗ кӗнекесене ҫам- 
рӑксем, ^ас-т^асах шкула ҫӳрекен а^асем ан- 
г§ах илеҫҫӗ, вӗсен хушшин^е ватӑрах 'духӑн- 
вӑтам хрес^енсем хӗрарӑмсем пит сайра ку- 
рӑнаҫҫӗ. Мене пӗлтерет-шп ҫакӑн пек ӗҫ? 
Ку, йе вӗсен хушшин^е хаҫат вулакансем 
пит сахаллине кӑтартат, йе вуламалли ҫуртра 
ҫуллӑ хрест;енсене кирлӗ кӗнекесем ҫуккине 
пӗлтерет. Ҫавӑнпа вуламалли ҫуртӑн хаҫат 
ӗҫне сарса пынӑҫемӗн хрес^енсене хаҫат- 
ран пуҫне кӗнеке вулама вӗрентесси ҫинт^ен 
те астуса тӑрас пулат, кӗнекене мӗнле ву- 
лама вӗренгесси ҫин^ен те пӗлсе тӑрас пулат.

еҫсене вырана с а р М а  тӑрӑшас пулат. Ҫуллӑ

Пиплиоттеккӑн 
партти хушнӑ

Вуламалли ҫуртӑн, унӑн 
ппплиоттеккин, кӗнекисене 
хрес^енсем хушшнне ытларах



кӳресси ҫин^ен хрес$енсейе шшлиоттекка кӗ- 
астуса ’ ӗҫлес неке илме пыма вӗрентес пу- 

пулат.' лат. Кунта каллех мӗнле кӗ- 
некерен хрес^еншӗн мӗнле 

усӑ пуррине кӑтартса, хрес^енсене пӗлтерсе 
тӑрас пулат. Хрес^енсем хушшпнт^е мӗнле 
майпа кӗнеке сарасси ҫин^ен калицен, мал- 
тан— г|]и пирвай хрест;енсене мӗнле кӗнекесем 
парасси ҫишҫен кӗскен калас пулат.

Пирӗн умра хаЛ) парттин 15-ш сйесӗ кӑтарт- 
нӑ пысӑк ӗҫсем тӑраҫҫӗ. Вӑл ӗҫсем ҫаксем: 
х у л а р и р а п о Т) и с е м п е й а л т и ^ у х ӑ н - 
с е н е  в ӑ т а м  х р е с ^ е н п е  т а т а  х ы т ӑ р а х  
п ӗ р л е ш т е р с е  к у л а к ӑ н  й у л а ш к п  п у с -  
м ӑ р н е  п ӗ т е р е с с и ,  ^ у х ӑ н п а  в ӑ т а м  
х р е с з е н с е н е  п у р н е  те к о п п е р а т с и  
т а в р а  п ӗ р л е ш т е р е с с и ;  ^ у х ӑ н п а  вӑ-  
т а м  х р е с ^ е н ӗ н  с а п а л а н т , ӑ к ,  с а х а л  
у с ӑ л л ӑ  х у ҫ а л л ӑ х ӗ с е н е  у ш к ӑ н л а т с а  
п ы с ӑ к л а т а с с и ;  ^ у х ӑ н - в ӑ т а м  х р е с -  
' д е н с е н е ,  х ӗ р а р ӑ м с е н е  х а л ӑ х ӗ ҫ н е т у -  
м а н у м а й р а х ,  с а т т у р т а р а х  т ы т ӑ н -  
т а р с а ,  к и л т и  п у р н ӑ ҫ а  та к у л , т т у р л ӑ -  
]) а х м а й л а ш т а р а с с и ; й у т п а т ша л ӑ х р и 
п у р ш у й  —  у л п у т с е м  п и р е  х и р ӗ ҫ  в ӑ р -  
ҫ ӑ п а  к и л е с с е  х а т ӗ р  к ӗ т с е  т ӑ р а с с и .  
Ҫак партти хушнӑ, хресрспсене пит кирлӗ 
ӗҫсем ӑнса пыт)Т]ӑр тесен, вӑл ӗҫсене мӗнле 
майпа ӑҫтан тытӑнсӑ туламаллине пур хре- 
с^енсене те ӑнлантарас пулат. Ку ӗҫре пире 
кӗнеке тем тӗрлӗ пулӑшма пултарат: кӗнеке



^ас-^асах ҫӑмӑллӑн, йлемле, ӗҫлӗ сӑмахсемпе 
каласа сахал вӗреннӗ ҫыншӑн та йӑвӑр ӑн- 
лануллӑ йапалана ҫӑмӑллатса пама пултарат. 
Ҫавӑнпа вуламалли ҫуртри пиплиотеккӑн хай- 
ӗн мӗн-пур ӗҫне пӗрмайах ҫак партти хуш- 
нӑ ӗҫсене вырӑна куртме тӑрӑшас пулат. 
Ытти пысӑк камппанисене ирттернӗ зух та 
(налук, советсене суйласси, т. ы.) ҫак, парт- 
ти сйесӗ хушнӑ ӗҫсемпе ҫыхӑнтарса пырас 
пулат. Нумайӗшӗ— „ӑҫтан ҫителӗклӗ кӗнекесем 
илме пултарӑпӑр",— тейӗҫ. Ҫак, партти хуганӑ 
ӗҫсене тума йалти ытти у^рештенисем те 
тытӑннӑ (копператси, пулӑшу комитте^ӗ йал- 
совет;ӗ, профсойуссем). Пиплиоттеккӑпа вула- 
малли ҫурт вӗсене авантарах пулӑшма пул- 
тарт^ӑр тесен, вӗсен хӑйсен те пиплиоттекка 
кӗнекесем туйанма пулӑшас пӳлат. Уншӑн 
вулӑсран, уйесрен, кӗпӗрнерен— йалтан йала 
ҫӳрекен пиплиоттеккӑсем ытларах ыйтас пулат. 
т  Вуламалли ҫуртӑн хрест;ен-
1оклатсем, вы- сене к§неке йенне ҫывхартма 

ставккасем, мӗнЛ0 майсем пур„ши? Пип-
конкурссем та - лиоттеккӑра хал,хи ерне-уйӑх 

вас пулат. хушшинт^е хрес^енсене кирлӗ 
кӗнекесене кӑтартса тӑрас пулат (выставккӑ). 
Мӗнле кӗнекесем кирлине пӗлес тесен, кал- 
лех хресденсем мӗн ҫин^ен ыйтнине, парт- 
тин сйесӗ мӗнле кӑтартусем хӑварнине пӗлсе 
тӑрас пулат. Ҫӑв кӗнеке выстӑвкки патнех 
мӗнле кӗнекене мӗнле кӗне-ке хыҫҫӑн вулама 
хушакан ҫыру ҫапас пулат. Кӗскен мӗнлекӗ-
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неке мӗн ҫшг§ен каласа панине кӑтартакан 
ҫыру ҫакма та йурат.

Хрес^енсем хӑӑсене мӗнле кӗнекесем кнр- 
лине п ӗ л ^ ӗ р  тесен, халӑх хушшин^е хаҫат 
вуланӑ т]ух, халӑх хушшин^е кам та нулсан 
токлат тунӑ гцух, йе нухуселгде—пиплиотеккӑра 
пур кӗнекесем ҫшгуен кӗскен каласа парас 
нулат. Токлат тӑвакансене (акроном, коппера- 
тси инструктӑрӗ, ҫӗр йӗркелекен, т. ы.) токла-т 
тунӑ майпа хрес^енсене мӗнле кӗнекесем ву- 
ламалли ҫиш§ен те кӑтарттарас пулат.

Хресденсене—кирлӗ кӗнекесене вуласатух- 
нӑ хыҫҫӑн— хӑйсене те кӗнекен усӑлӑхӗ ҫин- 
т,ен кӗскен ҫыртармалла. Ҫав ҫырусене, йе 
кӗнеке выстӑвккинт)е ҫакса хумалла, йе ҫте- 
на хаҫат;ӗ ҫине ҫырас пулат. Ҫак хресг§енсем 
хӑйсен кӑмӑлне килнӗ кӗнекене вуяама, йе 
ҫтена хаҫарӗ урлӑ, йе пиплиоттеккӑра ҫа- 
кӑнса тӑракан ҫыру урлӑ хӑйсен йулташӗсене 
сӗнме пултараҫҫӗ.

Пиплиоттеккӑн кӗнекесенӗ алла нарасран 
нуҫне тата кӗнеке вулакансен пурӑнӑҫне те 
сӑнас пулат. Кӗнеке вулакан хрес^енӗн кил- 
ти иурӑнӑҫӗ, йе унӑн хуҫалӑхӗ кӑшт та пул- 
сан ҫӗнелет-и, аванланат-и. Кӗнеке вуланӑ- 
ҫемӗн йалта хӑй пурнӑҫне улӑштаракан хре- 
ст}енсем, хӗрарӑмсем курӑнакан нулсан, пип- 
лиоттеккӑ т,и аван вулакана тупма конкурс 
тума пултарат. Конкурса пӗр йапала ҫин^ен 
ҫыракан кӗнекесем тӑрӑх апрах тӑвас пулат: 
кам тыр-пул тӑвас ӗҫе кӑтартакан кӗнекесене
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пуринг§ен аван вулат; кам ӑратлӑ вьы рх-^ӗр- 
лӗх ӳстерессн ҫин§ен ҫырнӑ кӗнекесене пу- 
рпн^ен аван вулат, йе пӗрлешсе ӗҫлесси ҫин- 
1;ен, т. ы. те.

Хӗрарӑмсемшӗн конккурс кил-ҫурта, ат;а-пӑ- 
р н а  таса тытасси; йе аван, тутӑ апат хатӗр- 
лесси; йе хаклӑ мар, илемлӗ кӗпе-тумтир ҫӗ- 
лесси ҫин^ен тӑвӑс пулат. Ппрӗн пурӑнӑҫ 
мӗн тӗрлӗ нумай йенлӗ, ҫавӑн тӗрлӗ кӗне- 
кесем пур, ҫӑвӑнпа йалта кӗнеке вулакансем 
цулсан, кирек хӑҫан та конккурс тума май 
пур. Ҫав конккурса ирттернӗ т^ух к ӗ н е к е -  
ӑ н а  вула пӗлсен—ппрӗн пурӑнӑҫра мӗнле усӑ 
кӳнине кӑтартас пулат. К ӗ н е к е  п у л ӑ ш -  
н и п е  х ӑ й с е н  п у р н ӑ ҫ н е  а в а н л а т м а  
т ы т ӑ Н н ӑ  х р е с ^ е н с е н е  хӑйсене те кӗ- 
некесем ҫшгден, мӗнле кӗнеке вулама тытӑн- 
ни ҫшг§ен, мӗнле майпа пурӑнӑҫа улӑштарма 
тытӑнни ҫинт;ен калаттарас пулат. Т)И аван 
вулакансене (кам хӑй хуҫалӑхне, йе кил- 
таврашне кӗнске 'хушнӑ пек пуринт^ен аван 
майлаштарнӑ) конккурсра пӗр-пӗр парне па- 
рас нулат. Пуринт,ен ытла ҫак конккурс ҫин- 
т;ен, кама мӗншӗн нарне паннп ҫшг§ен пӗтӗм 
йала пӗлтересшӗн тӑрӑшас пулат.

Пиплиоттеккӑрӑн кам пиплиоттеккӑран кӗ- 
неке илсе тӑннине йаланах пӗлсе тӑрас пулат. 
Т)ухӑнсем, патраксем, тата хӗрарӑмсем кӗнеке 
илме пит сахал пыраҫҫӗ пулсан, вӗсен хуш- 
шинт)е хаҫат ҫшг§ен те, кӗнеке ҫин^ен те 
хытӑрах ӗҫлеме тытӑнас пулат. Кӗнеке илме
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пыракансемпе, кӗнеке вулакансемпе вӗсем мӗн 
вуланыи ҫинден, мӗнле ӑнланни, мӗне ӑнла- 
найманни сйнрен йаланах калаҫса, пулӑшас 
пулат. Кӗнеке илекенсемпе пӗрмайах ка- 
лаҫмасан, кама мҫнле кӗнеке парассн ҫин- 
1;ен те пӗлме май ҫук. Кӗнеке вулама пуҫ- 
лакансем пуртепе пӗрех хӑйсене мӗнле кӗнеке 
кирлине пӗлеймеҫҫӗ: вулама сӗре йӑвӑр кӗ- 
неке илсен, кӗнекерен хӑраеа ӳкме те пулта- 
раҫҫӗ. Пиплиоттеккӑр кам мӗнле кӗнеке ву- 
ланнине, мӗне ӑнланса ҫитейменнине курса 
тӑрсан, сайра хутран пӗр йапала ҫинрен ҫыр- 
нӑ кӗнеке вулакансене пӗрле пухса,*ҫав йӑ- 
вӑр вырӑнсене авантарах ӑнлаытарса токлат 
тума та пултарат.

Ҫапла кӗнеке тавра та хрес^енсем хуш- 
пшире пит нумай ӗҫлес пулат. Кунта та 
пиплиоттеккӑр пӗт^ен ан^ах ӗҫлесен, нумай 
ҫӗре унӑн алли ҫитейес ҫук. Ҫак, кӗнеке ву- 
лакансен хушшин^ен йерипен кӗнекешӗн ӗҫ- 
леме хатӗр ҫынсене пиплиоттеккӑ тавра пӗр- 
лештерес пулат. Вӗсен^ен к ӗ н е к е  й у л т а -  
ш ӗ с е м йатлӑ крушок уҫсан та йурат. Вӗсем 
хӑйсен кӳршисемпе калаҫса, хресренсене кирлӗ 
кӗнекесем. ҫин^ен пӗлтерме пултараҫҫӗ, ҫӗ- 
нӗрен кӗнеке вулама тытӑнакансене тупса, вӗ- 
сене пулӑшма пултараҫҫӗ. Конккурсем, йе 
камппанисем ирттернӗ рух ниплиоттеккӑри 
ӗҫсеие те майлаштарма пултараҫҫӗ. Йалта 
ҫавӑн иӗк кӗнеке йулташӗсем нумай пулсан, 
'1;ас-1)асах лексисем, токлатсем лартма та ҫӑ-
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хвмӑлтарах иулӗ, вӗсене итлеме те йышланр 
пухӑнӗҫ.

Хрестенсем хушшинте кӗ- 
Кенеке вулама некесем вулакансене кӗнеке 
тытанакансене т а р а х  ӗҫледое вӗрентес пулат. 
кирле кенекесе- Пуринт^ен малтан кӗнеке ву- 
не тупса, вулас- лакансене КИрле кӗнекене шы- 
си ҫин^ен ка- а ТуПма хӑйсене вӗрентес 

п^’ пулат. Хӑй пӗлес килнӗ йапала 
лат' ҫинт^ен ҫырнӑ кӗнекесене туп-

ма вӗренсен, кӗнеке вулакан хрест^енсем мӗн- 
ле кӗнеке алла лекнӗ ҫавна вулама пӑрахӗҫ, 
Вара кӗяекене ахал) ларнӑран мар, кӗнекере 
пулӑшу тупасшӑн вулӗҫ. Кӗнекере мӗн ҫинт^ен 
ҫырннне пӗлес тесен, ӑна пӗтӗмпех вулас пул- 
маст. Кӗнекен тупмаллине ҫеҫ вуласа тухас 
пулат, унтан умӗнхи сӑмаха, хӑш ^ух тата 
хӑвна пурин^ен ытла кирлӗ йапаласем ҫин- 
т;ен ҫырнӑ ӳйрӑмсене вуламалла. Ҫак кӑтар- 
тнӑ вырӑнсене пӑхса тухсан, кӗнеке мӗн 
ҫнн^ен мӗнле каланнне, ӑна вуласан усси 
пулнипе цулманшше кирек хӑҫан та курма 
пултаратӑн. Унтан тата ҫав кӗнеке ҫинт,ен ҫыр- 
нӑ ретсенҫийе вуласа тухас пулат. Кашнп 
пиплиоттеккӑн хӑй кӗнекисем ҫинт>ен ҫырнӑ 
рестенҫисене алӑ айӗн^е тытас пулат. Ҫав 
ретсенҫнсене, йе кӗнеке пуҫламӑшне, йе кӗ- 
неке хыҫне ҫыпӑҫтарса хурсан тата аван- 
рах. Кӗнеке вулакансене хаҫат ҫинт^е мӗнле 
ҫӗнӗ кӗнекесем ҫинт,ен мӗнле ретсенҫисем 
ҫырнине вулама 'дӗнес пулат. Вара хрес^ен-

30



сем ытларах кӗнекесем ҫищ ен пӗлсе тӑракан 
пулӗҫ, вӗсене хӑйсем пӗлес килнӗ йапаласем 
ҫин1;ен ҫырнӑ кӗнекесене тупма та ҫӑмал- 
тарах пулӗ. Халӗ хӑй п ӗ ц ен  килте вӗре- 
некенсене пулӑшас йӗркепе ҫырнӑ прокрам- 
сем те нумай. Вӑл прокрамсеще мӗн ҫищин 
мӗнле йӗркепе вуласси ҫищ ен нуҫне мӗнле 
кӗнекесем вуласси ҫин^ен те ҫырнӑ. Кӗнеке 
вулакан хрещ енсене ҫав прокрамсеще ҫыр- 
нӑ кӗнекесене те тупма вӗрентес пулат.

Кӗнекене вуланӑ рух ӑна ҫыракан мӗн ҫин- 
т̂ ен пӗлтӗрес тенине, мӗне вӗрентесшӗннине 
курма вӗреыес пулат. Кӗнеке ҫыракан ҫав 
хӑйӗн 1}и аслӑ шухӑшӗсене вулакана авантрах 
кӑтартас тесе, ӑна ӗнентерес тесе, кӗнеки ҫине 
^ысласем, оппӑтсем, йе прпмесем, йе тдаплӑ, 
вӗреннӗ ҫынсен сӑмахӗсене кӳртет. Вуланӑ 
цух ҫыраканӑн ҫав аслӑ, унӑн т}икирлӗ шу- 
хӑшӗсене ан!}ах астума тӑрӑшас пулат. Кӗне- 
кери кашни сӑмаха астума кирлӗ мар: вӑл 
пуҫа-тӑна ан^ах ывӑнтарат. Кӗнекерп ҫав шу- 
хӑшсене хали^^ен хӑв пӗлнӗ шухӑшсемпе 
танлаштарса пӑхас пулат: кӗнекере калаыӑ 
пекех пӗлсе тӑраттӑнт}1}ӗ-и, йе урӑхла-и; кӗ- 
некере саншӑн мӗнле ҫӗнӗ, халит}т}ен пӗлмен, 
илтмен шухӑшсем пуррине сӑнас иулат. Ҫав 
кӗнекери ҫӗнӗ шухӑшсене авантарах астӑвас 
тесен, вӗсене кӗскен хут ҫине ҫырас пулат. 
Кӗнеке вуланӑ 'дух хут ҫине нумай, вӑрӑм 
ҫырас пулмаст: ун пек ҫырӑва кайран вулама 
вӑхӑт кӗнекине вулас 1}ухлах кирлӗ. Питӗ
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кескен ҫырма вӗренес тесен, кенекене ҫыра- 
канӑн т;и аслӑ, вирлӗ шухӑшӗсене сӑнаса 
тупма вӗренес пулат. *)

Еӗнекене вуланӑ 1)ух йӑвӑр, ӑнланайман 
вырӑнсене, йе кӗнекери санӑн кӑмӑлна кай- 
ман шухӑшсене те хут ҫнне кӗскен ҫырса 
илес пулат. Кайран кӗнекерн ҫав вырӑнсем 
ҫин^ен пӗлекен ҫынсен^ен йытса пӗлме тӑрӑ- 
шас пулат. Ун пек вырӑнеене пысӑк словар- 
сем вуласа та ӑнланма май пур. Кӗнекене 
вуланӑ майпах кӗнекен мӗнле шухӑшӗсене, 
мӗнле вӗрентнисене хамӑр пурӑнӑҫра мӗнле 
вырӑна кӳме май нурри ҫин^ен те шухӑшлас 
пулат. Хамӑр тавра ҫав кӗнекери шухӑшсене 
ӗҫе кӳнӗ вырӑнсем ҫук пулсан, вӗсене мӗнле 
вырӑна кӳни ҫшгден хаҫат урлӑ, йе урӑх 
кӗнекесем урлӑ ыйтса нӗлме тӑрӑшас пулат.

Ҫапла, кӗнекери ҫӗнӗ шухӑшсене вуласа 
пӗлесси ҫеҫ мар, вӗсене ыӗ^ӗккӗн, йерипен 
хамӑр пурӑнӑҫра та вырӑиа кӳме тӑрӑшас 
пулат. Ҫапла вуласан аьгдах кӗнеке пурӑнӑҫа 
ҫӑмӑллатма, малалла йам а. пултарат.

Кӗнекери шухӑшсене вуланӑ ҫух хӑв мӗн- 
ле ӑнланны ҫинь)ен ыӗлес тесен, вӗсене ыт- 
тисене каласа пама тӑрӑшас ыулат. Вӑл шу- 
хашсем ҫин^ен ыттисем мӗнле шухӑшлани 
ҫин^ен иӗлме тӑрӑш ас пулат. Ҫавӑпыа ытти

*) Кӗнеке вулакансене кӗскен ҫырма мӗнле вӗрен- 
тесси син^ен испа^ӑн, йе пиплиоттеккӑрӑн ҫак ҫырӑ- 
вӑн вӗҫӗн^е кӑтартнӑ кӗнекесене вуласа пӗлес пулаК
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еынсемпе калаҫни, тавлашни кӗнеке-хаҫат 
вуланӑ 'ҫух питӗ кирлӗ, мӗншӗн тесен вӑл 
тавлашура 'рс -^асах  халит^ен пӗлмен,' сӑна- 
ман ӗҫсем, йапаласем ҫин^ен астутараҫҫӗ, 
халш рен пуҫа пырса кӗмен шухӑшсем те сик- 
се тухма пултараҫҫӗ. Каласа пани итле- 
кеисемшӗн теусӑллӑ, саншӑн та (вулаканшӑн) 
усӑллӑ: вӗсем кӗнекери шухӑшсене пӗлт)ӗҫ,
есӗ вӑл шухӑшсене тата ытти йен^ен те сӑ- 
наса виҫсе пӑхрӑн, вӗсене тата авантарах 
ӑнлантӑн.

Ҫав тавлашусем, ушкӑнлӑ калаҫусем кӗне- 
кери мӗнле шухӑшсене пурӑнӑҫа мӗнле майпа 
вырӑна кӳмелли ҫӗнӗ ҫулсем те кӑтартма пулта- 
раҫҫӗ. Кӗнекери хрес^енсене кирлӗ йапаласем 
ҫин^ен кӗскен ҫтена хаҫат^ӗ ҫине ҫырма та 
йурат. Кӗнекене вуласа тухсан, ун ҫин^ен 
ҫырнӑ ретсенҫийе каллех тепӗр хут вуласа 
тухас пулат. Вуланӑ кӗнеке ҫинрен хӑв мӗнле 
шухӑшланине ретсенҫи ҫыраканӑн шухӑшӗ* 
семпе танлаштарса пӑхас пулат.

Кӗнеке вулама тытӑнаканӑн кӗнекере мӗн 
ҫыриине пурне те ӗненес шухӑша пӑрахма 
тӑрӑшас пулат. Кӗнекери шухӑшсене, т)ыс- 
ласене авантарах сӑнас пулат, ,§ысласем ҫы- 
раканӑн шухӑшӗсемпе пӗр май пыннне тан- 
лаштарса пӑхас пулат. Кӗнекӗсем нумайрах 
вуланӑҫемӗн вулакан кӗнекери шухӑшсене 
авантарах сӑнама, кӗнекери йӑнӑш вырӑнсене 
курма вӗренсе пырат. Ҫавӑнпа кӗнеке вулама 
хӑнӑхнӑ хресвенсене пӗр вӑхӑтрах темиҫе
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кӗнеке тӑрӑх ӗҫлеме вӗрентес пулат. Пӗр 
йапалапа пӗр ӗҫ ҫин^енех ҫырнӑ темиҫе кӗне- 
ке тупма пулат. Пӗр кӗнеки пӗр йент^ен кӑ- 
тартат, тепӗр кӗнеки тепӗр йещ ен ҫырат, 
впҫҫӗмӗш кӗнеки тата ҫӗнӗ шухӑшсем кӑ- 
тартма пултарат, нирвахисен шухӑшӗсене хи- 
рӗҫ каласа ҫырма та пудтарат. Ҫапла, пӗр йа- 
пала ҫинтен темиҫе кӗнеке вуласан, хӑвна 
кирлӗ йапалана пур йен^ен те пӗлсе тӑма 
пултаратӑн.

Испа^ӑн, йе пиплиоттеккӑрӑн ӗҫлемеллин 
ҫакӑнта кӑтартнӑ майсене, пур кӗнеке вула- 
кӑн хре^енсене те йерипен каласа ӑнлан- 
тарас пулат. Ҫавӑнпа кӗнеке вулакансемпе 
пӗрмайах ӗҫлес пулӑт, вӗсене хӑв куҫ умӗнт}ен 
ҫухатас пулмаст. Кӗнеке вулакан хресден- 
сене ҫывхарма, вӗсене пулӑшма май тупасси 
ҫинтен йаланах шухӑшлас, вӗренес пулат.

* *
*

^ӑваш сем  хушшин^е хал^ те кӗнеке-хаҫат ву- 
лас ӗҫе ӗҫ вырӑнне хумаҫҫӗ. Ҫавӑнпа хӑш - 
хӑш  ҫӗмйере кӗнеке-хаҫат вулакан ҫамрӑксем 
вуласа ларма ^асах хӑйаймаҫҫӗ те, мӗншӗн 
тесен аслнсем — ,,ахал ларивден тытӑн-ха 
ҫӑпата хуҫма“ теме те пултараҫҫӗ. Ҫакӑн 
пек шухӑшсене ^ӑвашсем хуш ш ищ ен ^асрах 
ҫӑлса кӑларма тӑрӑшас пулат. Ҫавӑниа кӗ- 
неке-хаҫатӑн уссине ^асрах пӗтӗм т^ӑваш хрес- 
т>енӗсене кӑтартма васкас пулат. Унтан тата 
вуламалли ҫуртӑн пӗрмайах кӗнеке-хаҫат ву-
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ласси ыттп ӗҫсент;ен ҫӑмӑл ӗҫ маррн ҫин^ен, 
кӗнеке-хаҫат вулама вӗренмелли ҫин^ен ка- 
лаҫса та, ҫыру урлӑ та пурне те анлантарма 
тӑрӑшас пулат. Кӗнеке-хаҫат вуласси ҫин^ен 
вуламаллп ҫурта ҫакӑн пек плаккат ҫырса 
ҫапсан аван пулат:

« К ӗ н е к е - х а ҫ а т а  ахал , ,  ӗ ҫ с ӗ р  л а р -  
н ӑ р а н  м а р  — а в а н т а р а х  ӗ ҫ л е м е ,  л а й -  
ӑ х р а х  п у р ӑ н м а  в ӗ р е н е с  т е с е  в у л а с  
п у л а т. »

« К ӗ н е к е - х а ҫ а т  в у л а с с и  ы т т и  ӗ ҫ с е м  
н е к е х  — п ы с ӑ к ,  к и р л ӗ  ӗҫ.

Ҫ а в ӑ н п  а:
1. Вулама уҫӑ пуҫпа лар.
2. Пӳртре уҫӑ сывлӑш пултӑр, кӑшкӑру 

ан пултӑр.
8. Пӗр ларсан ӑнланми пулит^енех ан ву- 

ла: кашни 1 — 2 сехетрен кӑшт кан.
4. Выртса ан вула: куҫна пӑсӑн.
5. Нат;ар ҫутӑпа ан вула.
6. Вуланӑ "дух кукӑрӑлса аы лар.
7. Вуланӑузух кӗнекӳн ҫӳл йенне кӑшт ҫӗкле.

Испат,ӑн, ипплиоттеккӑрӑы ҫак кӗнекесене 
вуласа иӑхас нулат.
1. В. А. Н е в с к и й .  Работа с газетой и

журналом. 1925 г. Цена 75 коп.
2. В. А. Н е в с к н й .  Как находпть нужную

кнпгу п как с ней работать. ГИЗ. 1927 г.
Ц. 65. к.



8. С ы ч е в .  Как читать книгу и газету. Во- 
ен. Вестник. 1927 г. Ц. 60 к.

4. Л о б о в с к и й  А. Стенная газета. Новая
Москва 1924 г. Цена 45 к.

5. Э л ь с к и й  Б. Стенные газеты и их орга-
низация. МГСПС. 1924 г. Ц. 35 к.

6. Р е б е л ь с к и й .  Азбука умственного труда.
МГСПС. 1927 г. Ц. 75 коп.
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С С С Р -ти  ХАЛӐХСЕН ТӖП ИСТАТТӖЛСТВИ  
ПАРТТИ ^ЛЕНьСЕМ ПЕ НОМСОМОЛӖССЕМ, 
ТАТА АКТИВЛӐ ХРЕС^ЕНСЕМ  ВАЛ]/ЬИ

Ҫакӑн пек кӗнекесем кӑларнӑ:
Волин —  12 пиокрафи. 55 стр., 25 пус.
Быстров —  Турӑ п ур-и  ҫук-и , 1-мӗш  пай. 

46 стр., 25 пус.
Унӑнах „ „ „ П -м ӗш  пай.

30 стр., 16 пус.
Унӑнах „ „ „ I I I -мӗш  пай.

63 стр., 40 нус.
Фрунзе пиокрафийӗ. 24 стр., 25 пус.
Шестаков —  О йапӗр ревоадтсийӗ хрес^енсене 

мӗн па^ӗ. 28 стр., 25 пус.
Ярославский —  Ленин хӗрарӑма пусмӑрлӑ- 

ран хӑтарасси ҫин^ен 13 стр., 12 пус.
Кузнецов—-Ленинпа хресҫенсем. 53стр., 30 п.
Зиновьев— Р ап оци  класпа хресҫенсем. 52 стр., 

30 пус.
Елизаров —  Парттнн ХУ-мӗш сйесӗ мӗнле ҫул 

кӑтартса хӑвар^ӗ. 55 стр., 20 пус.
Вирганский —  Комсомолӗссен полигрткисем, 

1-мӗш пай. 53 стр., 40 пус.
У н ӑ н а х —  Комсомолӗссен политрткисем, 

П-мӗш пай. 40 стр. 30 пус.
У н ӑ н а х —  Комсомолӗссен политрткисем, 

Ш-мӗш пай. 73 стр., 40 пус.
Рыклин —  Парттин X V  - мӗш конферентсийӗ 

мӗи йышӑннӑ. 49 стр., 30 пус.
Совет Сойусӗн тупӑшӗсемпе расху^ӗсе^. 

29 стр., 5 пус.
Комсомол уставӗ. 48 стр., 10 пус.
Быстров —  Тӗне хирӗҫ пропокантӑ тӑвакан 

крушоксен прокрамӗ. 22 стр., 20 пус.
Сергеев —  Советсен Сотсиалисӑмлӑ Респуплӗ- 

кӗсен Сойусӗ. 66 стр., 40 пус.



В. К расн ов- Епир вӑрҫасшӑн мар, ан^ах хамӑр 
сӗр-шыва сыхлама хатӗр. 38 стр., 15 нус. 

Новаковский —  Вунӑ ҫул. 93 стр., 45 пус. 
Парттин ХУ-мӗш сйесӗн ресо^утсннӗсемпе 

постановленийӗсем. 112 стр., 30 пус.
Диманштейн— Парттин ХУ-мӗш сйесӗпе унӑн 

постановленийӗсем. 82 стр., 25 пус.
Т. Шибайло— Парттин ХУ-мӗш сйесӗ йалта 

ӗҫлесси ҫин^ен мӗн каларӗ. 58 стр., 15 пус.
Кутяшов —  Т)ӑвашсен хушшин^е тӗне хирӗҫ 

пропокантӑ тӑвасси. 52 стр., 20 пус.
Е. Зайцев —  Комсомол йалхуҫалӑхӗн^е. 65 стр., 

15 пус.
Липилин —  Совет влаҫӗ ҫӗнӗ пурнӑҫ йенле 

тӑваК 148 стр., 95 пус.
Б. Зорин —  Хӗрлӗ ҫарӑн вӑй-хӑва^ӗ мӗнрен 

килет. 36 стр., 12 пус.
Каганович— ПСК(п)П йепле йӗркеленсе тӑра^. 

93 стр., 30 пус.
И. Павлов —  "рӑваш ҫамрӑкӗсене комсомолӑн 

УШ -мӗш сйесӗ ҫинҫен. 64 стр., 20 пус.
И. Сталин —  Сылтӑм сулӑнрӑк хӑрушӑлӑхӗ 

ҫин^ен. 21 стр. 10 п.
Й. Павлов —  Иалти комсомолӗс ӗҫ ҫулӗ. 

100 стр., 25 пус.

Ҫитес ҫур уйӑх хушшин^е ҫакӑн пек кӗнекесем 
ҫапансӑ тухаҫҫӗ:

Сылтӑм еулӑнцӑкпа ҫураҫулӑхпа кӗрешер. (2 п.л.) 
Волесевич —  Комуниссен парттин ци кӗске 

историйӗ. (П Ҫ г п. л.)
Б. Васильев. —  Комунасла Интернатсионалӑн 

У1-мӗш конкресӗн ӗҫӗсемпе решшенийӗсем (2 п. л.)

К Ӗ Н ЕК Е  ИЛЕС ТЕКЕН СЕМ  УКҪА ҪАК А Т Р ӖС П А  
ЙАРӐР:

Москва, Центр, Никольская, 10, 
Торговому Отделу Центриздата.





Ханӗ 18 пус Цена 18 коп.

НА ЧУВАШСКОМ ЯЗЫ КЕ

И. ИСАЕВ. Работа избы-читальни с газетой и книгой.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДОВ С СС Р
МОСКВА, ЦЕНТР, НИКОЛЬСКАЯ, 10


