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СОТСИАЛИЗМ ЫШТЫМЭ ПАША ДЭН 
КАЛЫК ТАЗАЛЫК АРАЛМАШ.

Ожнысо илыш дэн таҥастармаштэ кызыт 
ш эмэр калыкын илышыжэ да культуржо 
койын сайэмэш. Кнагам лудын моштыдымо 
ийын шагалэмэш. Адак чэрланышэ да колышо- 
шамычат шагалэмыных. Угыч ш очшо шукэ- 
мыныт. Кызыт чыла йаллаштат йоча ончымо 
йаслым ужат. Эмлымэ вэрымат районла йыда 
почэдымэ. Адак ышкэ марий шэмэр кокла 
гычак тазалык аралаш тунэмшэ-шамычат шу- 
кэм шогат. Ш эмэр калыкын тазалыкшым ара- 
лышаш вэрч партий да правйтэльствын ку- 
чэдал шогымышт дэнэ, рэвольутсо дэч он- 
чылсо жап дэнэ таҥастарэн ончымаштэ, ка- 
лык коклаштэ кызыт мӱш кыр тьф  дэн чэр- 
ланышат шагалэмын. Тидэ мӱшкыр тиф, 
калык озанлыклан пэш куго экшыкым конда. 
Тиф дэнэ чэрланышэ йэҥ, 50 паша кэчым 
йомдара. М ӱш кыр тиф, моло заразнэ чэр 
сэмынак, ик йэҥым вэлэ огыл, шуко йэҥымат 
ик-канаштэ чэрландара. Йужгынам йатыр
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тӱжэм дэн ик-канаштэ чэрландара. Тыгэ тӱш- 
кан чэрланымашым — эпидэмий маныт. Садлан^ 
вэрчын калык тазалык аралмэ шотышто, мӱш- 
кыр тиф дэн кучэдалмашым эн тӱҥ  пашалан 
шотлыман.

Кокымышо вич ийаш план ночэш паврик, 
завод, колхоз, совхоз ончылно пэш куго 
паша шога. Нунын пашаштым нӧлдалашлан, 
таза пэҥгыдэ пашазэ кӱлэш. Тидэ жапыштак, 
вэс кугыжанышым ончална гын, тушто кризис  
шарлымэ дэнэ пашадымэ йэҥ-влак кэчын 
шукэмыт. Мэмнан Совэт ушэмыштэ, промыш- 
лэннос кушмо дэн, паша йэҥнат ок ситэ.

Тидэ шотышто ышкэ пашазэ-кадыр йам- 
дылмашым эн тӱҥ  пашалан шотлыман. Чэр- 
ланымашым шагалэмдымаш да пашазын 
тазалыкшым пэҥгыдэмдымаш —  сотсиалист 
стройкылан кадырым пэҥгыдэмдымашын 
кӱлэш пашажэ лийман. Мӱшкыр тиф шарлы- 
маш сотсиализм ыштымэ пашаштэ пэш куго 
эҥгэкым конда. Тидым чыла шэмэрат шин- 
чэн шогыман.

П ӧрвӧй вичийашлыкым тэмымэ дэнэ йал 
озанлыкым коллэктивыш ушымо да элнам 
индустриаҥдымэ дэн —  элым санитарнэ шо- 
тышто пэҥгыдэмташ заразнэ чэр дэнэ кучэ- 
далаш нэҥызым пыштымэ. Кокымышо вичи-



йашлыкыштэ сотсиализм ыштымэ паша 
кумдан шарэн колтымаш, мэмнан Ушэмыштэ 
заразнэ чэрым йӧрш ынак пытараш йӧным 
ышта.

Кокымы.шо вичийыштэ калыкын илышыжэ 
эш о утларак сайэмэш. Тидэ адакат чэрланы- 
машым изэмдаш да ' калыкын тазалыкшым 
пэҥгыдэмдаш полша.

Заразнэ чэр. тиддэн пырльа мӱш кыр ти- 
фат, кугыжан годсо илышыш гыч кодын. 
Кугыжа дэч кодшо тидэ косам пытараш 
уло вийна дэн тыршыман. Тидын дэнэ Совэт 
ушэмыштэ, кокымышо вич ийыштэ класдымэ 
сотсиализм обшэствым ышташ полшэна. Ыш- 
кэ йэшыштэ, паша ыштымаштэ, тӱшкан кочмо 
вэрыштэ санитарный минимумым пуртымаш, 
ушэмыштына тыгай „эпидэмичэский" чэрым 
йӧрш ынак пытараш полша. •

Рэвольутсий дэч ончыч тыгыдэ калык 
коклаштэ заразнэ чэр пэш кугын шарлэн 
шогэн. Политик права дэч посна пойан, по- 
мэшык, капиталист-влак йымалнэ пызырнэн 
илымэ дэнэ, тыгыдэ калыклан нэлыжэ руш 
дэч ш укырак логалын. Адак тунэмдымаш дэн 
нужнажэ утларак вэлэ чэр шарлаш полшэн* 
шогэн. Совэт власть, тыгыдэ калыкын илы- 
шыжым вож гычынжак, йӧршын вэсэмдэн.
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С овэт ушэмыштэ, чылажэ 150 тыгыдэ калык 
ушналтын. Нунылан посна облас, рэспублик 
почэдымэ. Лэнин кӱштэн кодымо почэш, 
тыгыдэ калыкын озанлыкшым, культуржым 
нӧлталаш, кугыжаныш утларак полшэн шога. 
Укэ гын, тыгыдэ калык эрэ пызырналт илы- 
мыжэ дэн, руш  калык дэч пэш ш уко шэҥ- 
гэлан кодын. Тыгыдэ калык коклаштэ про- 
мышлэннос кушмаш, йал озанлык колэктив- 
лымаш дэнэ пашазын да шэмэр крэсаньыкын 
илышыжэ куштылэмэш, сайэмын толэш. Кол- 
хозым организатсионно-озанлык шотышто 
пэҥгыдэмтымаш — руш дэн тыгыдэ калыкын 
нужналыкым пытарэн миймэ корно улэш. 
Колхозник-ударник конфэрэнсиш тэ Сталин 
йолташ тыгэ каласыш: колхозым сайын ор- 
ганизовайэн, кунам колхозник-влак кулын 
пашам ышташ тӱҥалыт, тунам вара, ик-кок 
ий гыч чыла колхозникат илышан (зажиточнэ) 
лийыт манын.

Совэт в^асын 15 ий коклаштэ тыгыдэ ка- 
лык рэспублик да обласлаштэ культурым 
ш уко нӧлталмэ. Пэш шуко туҥалдыш школ- 
лам почэдымэ. Куго йэҥ  коклаштат кнага- 
лан моштыдымым пытарымэ. Адак ышкэ 
йылмышт дэнак турлӧ турлӧ кнага, газэт 
лэктэдат. Тыгыдэ калык шэмэрын культуржо
6



койын ончыко кайа. Ш уко  калыкшын ындэ 
ышкэ коклажэ гычак тунэмшэ, кадырышт 
уло. Мутлан каласаш: туныктышо, агроном, 
врач, инжэнэр, тулэч молат. Нунын партийэс, 
комсомолэтс-влакат куш кынак шогат. Кому- 
нист партий вуйлатымэ почэш, политик да 
озанлык стройымаштэ вийан тыршэн шогымаш 
айдэмэ-влакымат вэсэмда, сай корныш ко лук- 
тэш. Кокымышо вичийаш планын туҥ  пашажэ 
(задачыжэ) — капиталист койшым экономик 
да айдэмын уш гычшо йӧршын пытараш, 
чыла йэҥымат класдымэ обшэстваштэ ку- 
мыл дэн да активнэ ыштышэ паш айэҥыш са- 
выраш.

Озанлыкым сотсиализм корно дэнэ викта- 
рымаш, тош то пычкэмыш илыш-йулам пыта- 
рымаш, тыгыдэ калык коклаштэ заразнэ чэр 
дэнэ кучэдалаш пэш куго полышым пуа.

МӰШКЫР ТИФ —  ЗАРАЗНЭ ЧЭР.

Мӱшкыр тиф дэн кузэ чэрланат?

М уш кыр тиф дэн чэрланымым изэмдышаш- 
лан вэрчын, эн ончычын шинчэн налман, кузэ 
тудо шарла, мо кошташ туҥалэш, кузэ  ту- 
дым пытарман.

М уш кыр тиф —  пижшэ чэр. Моло пижшэ
7



чэр сэмынак, мӱшкыр тифат посна микроб- 
влак дэнэ лийэш.

М ӱш кыр тифын микробшо, айдэмэ кап»кыл 
кӧргы ш кӧ (организмыш) пурымэкэ, тудош у- 
кэмаш  тӱҥалэш. Вара нуно ышкэ кӧргышт 
гыч йадым колташ тӱҥалыт. Тидэ йадшэ ай- 
дэмэ организмым чэрландара, утларакшым 
шӱмым локтылэш. Ш укы ж  годым, туллан 
вэрчынак мӱжкыр тиф дэн чэрланышэ шӱм 
пужлымо дэн колат. Й ужо туйэш кыш э 'йэҥын 
шӱмжӧ курымэшын локтылалт кэртэш.

Айдэмын кӧргыш кӧ тидэ микроб-влак вӱд 
дэн альэ кочкыш  дэн пырльа логалыт. Он- 
чычын пагарышкэ логалыт, вара тужэчын 
шолышко. М ӱш кыр тиф дэн шоло локтылал- 
тэш. Арун кучыдымо дэнак, таза йэҥак, пэш 
ваш кэ чэрланэн кэртэш.

Мӱшкыр тиф кузэ эрта.
Айдэмэ организмыш микроб-влак пурмэкэ 

викок огэш чэрландарэ. Тудо иктаж кок 
арньа гыч ижэ туйэштара. I

Ш укы ж  годым, альэ эрэак манаш лийэш, 
мӱшкыр тиф дэн чэрланымэ годым вуй кошташ 
тӱҥалэш. Вара кочмо ок шу, уло могырым 
ала мо пызырмэ гай тӱчаш тӱҥалэш. Тӱҥал- 
дыш кэчыштэ чэрланышэ йэҥ  пашам ӧкым
8



ышта, пэш вашкэ нойа, шокшэштэш. Вара- 
жьш, кэчэ йыда утыр шокшэштара, вий пыта, 
чотырак вуй кошташ туҥалэш.

Кокымыш о арньаш пурмэкэ, тыгэ туйэш- 
кышэ йэҥ  йол ӱмбакат шогалын ок кэрт, 
Вара тидэ кокымышо арньа кӧргыштӧ оҥыш- 
то, тупышто, мӱшкыр коваштыштэ, кандалгэ, 
нӧшмӧ пырчэ гай палэ-шамыч лэктыт. Ш у- 
кыж  годым, тыгай кандалгэ палэ-шамыч пэш 
шагая, иктаж кокыт-кумыт вэлэ лийыт. Ты- 
гай палым, шинчыдымэ йэҥж э огэшат уж, 
альэ ужэш  гынат, огэшат шоналтэ.

Кок арньа гыч, тиф дэн чэрланышэ йэҥын 
тазалыкшэ пэшак начарэштэш. Пэш чот шок- 
шэштэш, йужгынам вуй уш ыжат пыта. Чӱч- 
кыдынак тидэ жапыштэ тӱгӧ лэкташ лий- 
дымэ —  пушкэдыш дэн вашталтэш. Кокымьшю 
дэн кумышо а!>ньа мучко туйын шокшэш- 
машыжэ ик сэмынак шога.

Адак кумышо арньаштэ шоло гыч вур 
йогымашат лийэда. М уш кыр тиф дэн чэр- 
ланышын шолыжо йораҥэш ат, вара тужэчын 
вур йогаш туҥалэш. Тыгэ, вур йогымо дэнак, 
туйо йэҥ  колэнат кэртэш. Тидлан вэрчын 
тыгай туйо йэҥлан куштылго кочкыш ым пу- 
кшыман. Чыла нэлэ, пэшкыдэ кочкы ш  вурым
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йоктарыкта. Врач кӱштымӧ дэч посна, нимо 
кочкышымат пуман огыл.

М ӱш кыр тиф дэн чэрланышылан, тыгай 
йӧр-вар  сай кочкышлан шотлалтэш: шӧр, 
тамылэ чай, кышал, маннэ пучымыш, бульон. 
Тӱҥалдыш кум арньа коклаштэ лачак виш- 
кыдэ кочкыш гына лийжэ. Пэшкыдым, кин- 
дым да мойым пуман огыл. Лачак нылымштэ 
гына изиракын, тӱймӧ шылым, ош киндым 
пуаш туҥалман. Эмлымэ вэр гыч тӧрланэн 
лэкмэкат, кум арньа жапыштэ садыгак, шот- 
дэн, тазалыклан кэлшышым кочкьщ йӱын илы- 
ман. Тыштэ изиш  гына[вашталт кэртэш, молы- 
ж о  тугак кодэш: ош киндэ, тӱмӧ шыл, пу- 
чымыш, шыл, шӧр, лийман.

М ӱш кыр т и ф — пэш нэлэ чэр. Йужгынам 
куштылгын эрталшэ гай койэшат, йол ӱмбал- 
нак эртара манман огыл. М ӱшкыр тиф эрэак 
шучко улэш. Куштылгын эртыш э тиф йу- 
жгынам шӱгарышкат шукта.

Чэрланымаш куштылгынрак эртымэ годым, 
нылымшэ арньаштэ туйо шамыч изиш ушым 
шинчаш кочкаш тӱҥалыт, ш окш эш мым ча- 
рат. Тыгэ ныл арньа пытартышлан тӧрланат. 
Нэлын эртымаштэ 8— 10 арньашкат шуэш.

М ӱш кы р тиф дэн чэрланышым, кузэ чэр- 
ланэн огыл гынат, тунамак эмлымэ вэрыш кэ
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наҥгайман. Тидэ чэрын кок мучашыжэ 
вэлэ — тӧрланаш альэ колаш. Ш укы ж  годым 
колымаш гыч сай ончэн ашнымаш вэлэ утара. 
Тиф дэн чэрланымаштэ, тӱҥ  пашалан —  туйым 
ончэн моштымаш шотлалтэш. Эмлымэ вэрысэ 
сэмын мӧҥгыш тӧ ончэн шукташ ок  лий. 
Тиф дэн чэрланышэ йэҥым, кузэ ончыша- 
шыжым чылалан шинчаш кӱлэш. Ончэн мош- 
тыдымо дэн, туйо йэҥым утларак вэлэ йӧсэм- 
дэт.

Адак моштэн эмлымат пэш куго ойыр- 
тэмым ончыкта. Мутлан каласаш; шоло гыч 
кэнэта вӱр йогаш тӱҥалэш, йэҥым жапыштэ, 
кӱлэш сэмын эмлаш тӱҥалат гын вэлэ, колмаш 
гыч утараш лийэш. Эмлымэ вэрыш  наҥгай- 
мэдэн, моло йэҥ  чэрланымэ дэчынат аралэна.

Йужо йэҥ мӱшкыр тиф дэн йӧршынат 
огэш чэрланэ.

М ӱш кыр тиф дэн ик  кана чэрланымэкэ, 
вэс кана уэш огыт чэрланэ. Тӧрланыш э 
йэҥын вӱрыштыжӧ, тифын бактэрийжэ дэнэ 
кучэдалшэ —  ваш тарэш  йад лийэш. Тыгэ уэш 
чэрланыдымаш' вӱрыштӧ ваштарэш йад улмым 
ончыкта. Тыгай ваштарэш йад чэрланышэ 
йэҥын вӱрыш тыжӧ курымэш кодэш  да уэш 
чэрланымэ дэч аралэн шога.
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Адак коклаштэ чЫлт чэрланыдымэ йэҥат 
уло. Тыгайжэ шочынак, йӧршынак мӱшкыр 
тиф дэн чэрланыдымэ улыт.

Мӱшкыр тиф дэн кӧ чэрлана.

М ӱш кыр тиф дэн шоло-пагар коштэн кош- 
тшо йэҥ  ваш кэ чэрлана. Чылт таза йэҥлан 
ваш кэак огэш пиж, тӱгӧ лэктын кэртдымаш 
пушкэдыктымашат, ваш кэрак  чэрландараш 
полшэн кэртэш.

Пушкэдыктымэ годым пагарыштэ „соля- 
ная кислота'^) манмэ шагалэмэш. Тидэ„ соля- 
ная кислота" пагарышкэ логалшэ мӱшкыр 
тиф микроб-влакым пуштэш.

Аракам йӱшӧ-шамыч, моло йэҥ  дэн таҥа- 
стармаштэ, ваш кэрак тиф дэнэ чэрланат. 
Адак нунын чэржат пэш нэлын эрта да шу- 
кыжо колатат.

МӰШКЫР ТИФ КУЗЭ ШАРЛА.

Мӱшкыр тиф дэн чэрланышэ йэҥ.

М ӱш кыр тиф чэр пижмаштэ, шарлымаш- 
тэ, эн тӱҥ  титаканлан чэрланышэ айдэмэ шот-

1) Соляная кнслота — пагарыш кэ логалшэ кочкышым тыгы- 
дэмдаш полш а.
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лалтэш. Чэрланышэ йэҥын тӱгӧ лэкмашыш- 
тыжэ да вишкыдыш тыжэ пэш шуко микроб- 
влак лийыт.

Садлан чэрланышэ йэҥым ончышылан ыш- 
кэнжым пэш кучаш кӱлэш. Арун чэрлэ йэҥ  
пэлэн тӱкнылмо дэч вара да чэрлэ кучылтмо 
ӱзгарым кучылтмо дэч вара кидым шовын 
дэнэ мушкаш кӱлэш.

М уштымо кид дэн ышкэндым вэлэ огыл, 
моло йэҥланат чэрым пыжыктэн кэртат. Сад- 
ланак дыр, йужгынам, мӱшкыр тиф чэрым 
„лавыра кид ч э р “ маныт. Чэрланышэ йэҥ  
дэн ушнылмэкэ, муштымо, лавыран кид дэн 
кучылтмаштэ, киндым, атэ-кӱмыжым, тулэч 
молымат вашкалэн кэр тат . ' Тыйдэчэт вара 
вэсэ кучэн, таза йэҥат чэрлана. Тыгэ шу- 
ко  годым иканаштэ йэшкэ чэрланат.

Ш ӧр дэнат чэрланаш  лийэш . Лавыран 
кид дэнэ ушкалым лӱштымашуэ, шӧрыш кат 
микроб логалэш. М ӱш кы р тиф микроб влак 
ш окш ыш то илэн огыт кэрт. Ш ӧры м шолдэт 
гын вэлэ, микробш о колэн пытат. Вара тунам 
ижэ (шолтымо) ш ӧр дэн от чэрланэ. Шол- 
тыдымо микробан шӧрым йӱмӧ дэн, мӱшкыр 
тиф дэн пэш вашкэ чэрланаш лийэш.

Ш ӧр дэн чэрланымэ сэмынак, вӱд лэн ат  
чэрланаш лийэш. Мутлан каласаш: муштымо
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киддэнак вэдыра гыч иктаж корка дэн вӱдым 
коштал налат. Тидэ жапыштэ парньатым йоҥ- 
лыш нӧртэтат, тыйын парньат гыч микроб 
вӱдышкӧ логалэш. Тыйдэчэт варажым вэсэ 
толын тидэ вӱдым йӱмыж дэн, иктаж жап 
гыч тудат чэрлана.

Ш укы ж о годым, йаллаштэ (йэҥ-шамыч) 
тӱгӧ лэкташ пакчашкэ альэ вӱта ш эҥгэкэ 
коштыт. Тыгэ иктаж чэрланышэ йэҥат пак- 
чашкэ мийэн толэш. Варажым иктаж вӱд 
дэн альэ йӱр дэнэ пырльа пакчашкэ мушкылт 
кайа. Тыгэ тэрыс дэн пырльа микробат 
йогэн кайа. Тыжэчын, тидэ микроб-влак 
пакча саскашкэ логалын кэртыт. Тыгай пакча 
саскам муштэ кочмаштэ, моло сэмынок мӱш- 
кыр тиф дэн чэрланаш лийэш.

Тыдын ш от дэн тӱрлӧ сэмынат чэрланаш 
лийэш: 1)вигак чэрланышэ йэҥ  дэчын 2); мӱш- 
кыр тифан вӱд йӱмаш гыч; 3) тӱрлӧ микробан 
йӧр-варым кочмо дэн, утларакшым кӱчымӧ 
ш ӧ р  дэн.

Мӱшкыр тиф микробым нумалшэ-шамыч.
М ӱшкыр тиф чэрым, ш укыж годым айдэмэ 

ыш кэак шаркала. Нунын шолыштышт мӱш- 
кыр тиф микроб-влак илат. Ш укэртак  ш аҥчэ 
(наука) палэмдэн: мӱшкыр тиф дэн чэрланшэ,
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тӧрланымэкыжат, шуко мартэн кӧргыштыжӧ 
микробым коштыкта. Тӱгӧ лэкмашыжэ да 
виш кыдыжэ дэн пырльа, илшэ микробым 
луктэш. Тыгай йэҥым —  микроб нумалшэ (ба- 
цилоносители) маныт.

Адак нигунам чэрландымэ йэҥат тыгай 
микроб нумалшэ лилын кэртэш. Ышкэ огэш 
чэрланз гынат, шолыштыжо тиф микроб-влак 
илат. Тыгэ шукыжо годым, туйо ончышо йэҥ- 
ын гына лийэш.

М ӱшкыр тиф микробан йэҥ-влак арньа, 
тылчэ мучко микробым шарэн кэртыт. Ты- 
гай йэҥ  кочкыш йамдылмаш пашаштэ ила 
гын, утларак шучко у 1эш. Ш ыҥаматлан 
каласаш: кочкыш арвэрым ужала, тушка
кочмаштэ йӧр-варым йамдыла да тулэч 
молат.

Садлан вэрчын, мӱшкыр тифым пытармаш 
шотышто, таза йэҥ, туйо ончышо коклаш- 
тат тиф микробан йэҥым палэн шогаш кӱ- 
лэш.

Тыгай йэҥым палэмдымашым, утларакшым, 
вӱд, шӧр, киндэ дэн тӱкнылшӧ, паша йэҥ 
коклаштэ ыштыман. М икробан йэҥым тидэ 
паша гыч вэс вэрэ кусарман, кушто тудын 
ойрымо микробш о моло йэҥлан шагал эҥгэ- 
кым конда. Чыла мушкыр тиф микробан йэҥ-
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шамычым, посна арулын ончымо учотышко 
налман. Вара нуным туныктыман, к.узэ ыш- 
кэнжым арулыкышто кучыман, кузэ мӧҥгы- 
штыжӧ тӱрлӧ ӱзгарым кучылтман.

Пырльа кочкыш -йӱмаш вэрласэ пашазылан 
шинчэн шогыман, нунын коклаштэ чэр ну- 
малшэ палэ огыл гынат, паша ыштымэ вэр- 
ласэ арулык кучымо правилым илышыш 
пуртэнак шогыман.

Кармэ-шамыч.
Пэш ш укыж годым мӱш кыр тиф чэрым 

кармэ шамыч шаркалат. Тугак, моло пижшэ, 
холэр, вӱрым пушкэдыктышэ чэрымат нунак 
шаркалат. Шотлымо, ик-канаштэ, пӧртыштӧ 
чоҥэш тылш э кармэ ышкэ йолэшыжэ кут 
мильйон микробым наҥгайэн кэртэш. Кармын 
могыржо дэн йолышт пэш шуко пун дэн 
лэвэдмэ. Тидэ пуным кугэмдышэ йандау 
вош т ончымаштэ вэлэ ужаш лийэш. Иктаж 
шӱйшӧ вэры ш кэ чоҥэштэн шинчэшӓт, вара 
тидэ пунышкэт микроб-влакэт пижыт. Кар- 
мылан ӱшанаш ок лий, тудо ала кушкат 
шуэш. Тыгак шинчын кэртыт мӱшкыр тиф 
микробан тэрысышкыжэ, тыжэчын адак вэс 
вэрэ альэ вигак кочмо йӧр-варэт мӱшкыр 
тиф микробанат лийэш вэлэ.
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М ӱш кӹр тиф дэн да микробым нумалшэ 
кармэ-влак дэнэ кучэдалмаштэ, ышкэ жап- 
ыштэ шӱк, тэрыс орам пытарман. Кармэ, 
шукыж годым тӱрлӧ шӱшӧ вэрлаш муным 
мунча.

Тидлан вэрчын, кочкыш  дэч кодш о лум, 
шӱрым чара вэрыш кэ кышкалман огыл. Адак 
куштыра да мушкылдыш кышкалмэ лакылам, 
йашлыклам виш кодыман огыл. Чыла окӱл 
кочкыш дэч кодшым посна лакышкэ альэ 
йашлыкыш оптыман. Тыгай выньэмын, йаш- 
лыкын пырдыжшэ-оҥалажэ ваш логалын, 
пэҥыдын кийжэ, нимогай рожлат ынжэ лий. 
Йашлык лэвэдышыжат альэ омсажат пэҥы- 
дын, пич тӱчылтшан лийжэ. Тӱгӧ лэкмэ вэ- 
рымат (шонданлам) кармэ пурэн кэртды- 
мым, пич тӱчылтшым ыштыман. Нигужэчы- 
нат туш ко кармэ пурэн ынжэ кэрт.

Турлӧ пазарлаштэ, киндэ ужалмэ вэрлаштэ 
альэ кочкыш аныклымаштэ чарныдэ арулы- 
кым ончэн шогыман. Тидын шотышто об- 
шэствэнный инспэктырын тӱҥ  пашажэ. Коч- 
кыш ӱзгарым эрэ пэтырмаштэ кармэ дэч 
аралэн шогыктыман. Ужалэн шогышылан 
арулыкын кӱлэшыжым пэш сайын шинчыман, 
ышкэжымат арун йандарын кучыман. Нунын 
тазалы кы ш ш м  эскэрэн щогашлан, посна врач
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ончымаш лийман. Туйо, чэран пашазым, ко- 
чмаш ӱзгар ужалмакшэ шогалтыман ӧгыл. 
Обшэствэнный санитарный инспэктырлан 
ончэн шогыман, кочмо-йӱмӧ, сату аралмэ, 
ужалмэ вэрлаштэ кузэракын, арун кучылтмо 
правилым и ышыш пуртат.

Вӱд.
Ш уко калык коклаштэ тӱрлӧ жапыштэ. 

тӱрлӧ вэрэ ик-кок йэҥ  дэн чэрланымаш 
пэш куго лӱдмашанак огыл. Тӱшкан йӱн илы- 
шэ вӱдыш мӱшкыр тиф микроб логалэш гын, 
тунам вара ик-канаштэ тӱшкан , чэрланаш 
тӱҥалыт, тунам вара пэш йӧндымӧ лийэш. 
Тыгай ю д ы м  лу, шӱдӧ, тӱжэм дэн чэрланат. 
Чэрланымаш тӱрлӧ олалашкэ, йаллашкэ ик 
сэмын шарлаш тӱҥалэш. Вара ик пӧрт гыч 
вэс пӧртышкӧ куснэнак кусна. Тыгэ тӱшкан 
мӱшкыр тиф дэн чэрланымашым —  мӱшкыр 
тиф эпидэмий маныт. Вӱд дэн чэрланымаш 
утларак лӱдмашан. Тыдэ, вӱдым шот дэн ку- 
чылт моштыдымо, пуч дэн вӱлым колтымына 
(водопровод) укэ вэрч лийэш.

Водопровод дэн канализацийым сайэмдымэ 
сэмын мӱшкыр тиф дэн колшат шагалэмэш. 
Утларакшым тидэ Москошто палэ лийын. 
Водопровод дэн канализадий укэ годым,

18



100000 йэҥлан 50— 60 йэҥ  колат ыльэ. 
Ыштымэ дэч вара, тынар йэҥланак 10— 20 
йэҥ  нарэ вэлэ кола.

1 Олалаштэ водопроводыш ко йогышо, лавы- 
1 , ран вӱд логалэш гын вэлэ. тӱшкан вӱд гыч 
I чэрланымаш лийэш. Тунам вара ик пычырик 

Ч  жапыштак тӱжэм дэн чэрланат. Тыгай годым, 
I водопроводысо вӱдым микроскоп дэн он- 
I чымаштэ, мӱш кыр тиф микробым муалтэш 

вэлэ.
Йӱмӧ вӱд, ик лавыран вӱд логалмэ дэнэ 

вэлэ огыл, моло тӱкынат амыргэн кэртэш. 
Оласэ эрыктымэ вэрыш тэ „фильтыржэ" пу- 
жла гын, тунамат пэш шукак чэрланэн кэр- 
тыт. Тыгэ чэрланымаш ожно кугыжан годым 
Пэтэрбургышто лийын. Йогыш о вӱдшо, ку- 
жэчын водопроводыш ко налыт, чыла дэнат 
амырга, чыла оласэ лавыражэ йогэн кайшэ, 
оласэ воктэн улшо, куго вӱдыш ко ушна.

Водопровод дэн канализацим эн ончычы- 
нак ачалман. Водопроводым сайын моштэн 
ыштымаштэ, вӱд пэтырмэ пуч (труба) дэнэ 
йога, нимогай микробат ок логал. Во- 
допровод пучыш логалмэ дэч ончыч, тудо 
вӱдым „хлор“ дэн эрыктат, альэ посна эрык- 
тымэ „фильтр" лийэш. Эрыктымэ вэрын 
арулыкшым посаа пэш сайын ончыман.
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Водопровод укэ вэрыш тэ йуаш йоршылан 
тавэ альэ памаш вуд шотлалтэш. Ш инчышэ, 
пӱйа вудым йуаш ок йӧрӧ. Тыгай вудым 
шолтымэкэ ижэ йуаш лийэш.

Канализатсий.

Турлӧ окул шукым, тэрысым, моло оку- 
лым эрыктымашат —  мӱшкыр тиф дэн кучэд- 
алмаштэ эн туҥ  пашалан шотлалтэш. Садлан 
вэрчынак канализатсийым ыштымаш шотышто 
сайнак ш оналш м ан. Тугӧ лэктышым, муш- 
кылдышым да мойын, канализатсий дэн ола 
ӧрдышкӧ йоктарэн наҥгайат. " Вара тушто 
эрыктат, коштат, тудым тэрыс олмэш нурышко 
шупшыктат.

Йандар, сай вудыш кӧ тыгай йогышо вӱд 
ынжэ логал. Утларакшым тыгэ тавэ, йогышо 
корэм вуд чучкыдынак амырга. Сандэнэ та- 
вым кудовэчысэ урэмысэ йогышо вуд логал- 
дымэ вэрэш  кунчыман.

Адак йогэн кайшэ, пуйа вудымат арун, йан- 
дарынак кучыман. Туш кат нымогай кушты- 
рат ынжэ логал.

Турлӧ тувыр шуйалташлан, вуд йогымо 
почэш, ола дэч улыкӧ посна вэрым ыш- 
тыман.
20

* ■



кочкыш .
М ӱш кыр тиф эпидэмий шарлымаш кочкыш  

дэнат лийын кэртэш. Тугэ гынат, кочкыш  
дэн тунар ш укак чэрланымаш ок лий, ку- 
нарэ вӱд дэн чэрланат.

Кочкыш -йӧр коклаштэ утларак лӱдмашы- 
жэ ш ӧр манаш лийэш. Ш ӧрыш тӧ, микроп- 
шамыч гэш  ваш кэ шукэмыт, (кушкыт). Ш ӧ- 
рыш ко микроб тӱрлӧ сэмынат логалын кэр- 
тэш: м}штэ, лавыран кид дэн лӱштымаштэ, 
кармэ коч, альэ лавыран вӱдэш шӧр атым 
шӱйалтымэ дэн.

Ш ӧр дэч посна, моло кочкыш  дэн тиф 
шарлымаш шотышто —  пакча саска шотлал- 
тэш. Пакча саскашкат микроб тӱрлынат ло- 
галын кэртэш: шындымэ мыландэ иктаж сэ- 
мын микроб дэнэ вашалалтын альэ микро- 
бан вӱдым шавымэ. Варажым тыгай пакча 
саскам муштэ, кӱчымымак кочмодэн мӱшкыр 
тиф дэн чэрланаш лийэш.

Моло кочкышат, лавыран-муштымо кид 
дэн кучылтмаштэ, кармэ коч, тугак амыргэн 
кэртыт.

М ӱш кыр тиф дэн чэрланымаш утларакшым 
кэҥ эж , ш ош о тылзылаштэ лийэда.
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МУШКЫР ТИФ ДЭЧ КУЗЭ ышкэндым 
АРАЛМАН.

Калык коклаштэ, тӱрлӧ чэр дэн кучэдал- 
маштэ совэт влас пэш ш уко ончык кайэн. 
Тидэ ончык каймаш, совэт власын тазалык 
ончымаш паша йыр ш уко калыкым савырэн 
моштымыжым ончыкта. Совэт власын ло- 
зунгыжо: „Калык тазалык аралмаш— калыкын 
ышкэ пашажак" манын каласа.

И к шот дэн, ышкэндым арун кучымаш да 
мӧҥыш тэт тӱрлӧ ӱзгарлам йандарын кучылт- 
мэтдэн ышкэндымат, йэшэтымат, пошкы- 
дэтымат мӱш кыр тиф дэн чэрланымаш гыч 
утараш нолшэт. Вэс сэмын каласаш — сани- 
тарный минимумым илышыш пуртэн шогы- 
маш гына, мӱш кыр тиф дэн чэрланымашым 
йзэмда.

Тазалык аралмаштэ эн кӱлэш  арулык йӧным 
пашаштат да мӧҥгыш тат илышыш пуртыма- 
шым —  „санитарный минимум маныт". Сан- 
минимумым чыла шэмэрат илышыш пуртыман.

Эпидэмий дэн кучэдалмаш вэрч ышкэтлан 
санигарный минимум.

Ушыш налын, тыгай правилым пэҥыдын 
илышыш пуртэн шогыман:
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1. Лавыран, муштымо кид дэнэ кочкы- 
шым да шургэтым ит кучо.

2. Кочмо дэч ончыч кидэтым муш.
3. Йӱш тӧ (шрлдыдымо) вӱдым ит йӱ.
4. Ш олдыдымо (кӱчымӧ) шӧрым йӱмӧ окӱл.
5. Н и го д эн ати ккӱ м ы ж  гыч пырльа ит коч.
6. Тӱрлӧ саскам кочмо дэч ончыч шолтымо 

вӱд дэн мушкаш кӱлэш.
7. Пужлышо продуктым кочман огыл.

'8 .  Кочкышым кармэ дэч аралман.
9. Тӱрлӧ спиртный напиткым (налмэ, шолды- 

мо аракам, пурам, тулэч молымат) йӱмӧ окӱл.
10. М ӱшкыр, пагар тулэч моло кошташ 

тӱҥалмаштэ тунамак врач дэкэ кайаш кӱлэш.
Ышкэндыным да моло йэҥынымат таза- 

лыкшым аралшашлан кӧра, адак тӱрлӧ пиж- 
шэ чэр дэн чэрланымэ дэч тыгай ончыктымо 
санитарный минимумым илышыш пуртэнак 
шогыман.

Санитарный минимум коч гына, арун, та- 
зан илаш тӱҥална.

Мӱшкыр тиф ваштарэш прививкым ыш-
тымаш.

М ӱш кыр тиф чэр ваштарэш кучэдалмэ 
моло йӧн амал коклаш тэ —  прививкэ ышты- 
маш шотлалтэш.
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Ик-кана чэрланышэ йэҥ, вэс кана, уэш 
огэш чэрланэ. Чэрланымэ годым, айдэмын 
вӱрыштыжӧ, мӱшкыр тиф микроб дэнэ ку- 
чэдалш э— ваштарэш йад лийэш. Тунэмшэ- 
шамычын опытышт ончыктэн; тыгай вашта- 
рэш йад илышэ микроб дэнэ вэлэ огыл, 
колшо микробым кӧргы ш кӧ колтымэкат 
лийэш.

Тидлан вэрчын, илшэ мӱшкыр тиф мик- 
робым ш окш о дэн пуштыт. Вара тидэ кол- 
шо микробым, таза, чэрланыдымэ йэҥлан 
коваш тэ йымакэ колтат (прививатьлат). Ты- 
гай прививкым 2 — 3 кана ыштат. Тидым, 
тыгэ ыштымашым —  мӱшкыр тиф ваштарэш 
прививкым ыштымаш маныт.

Прививкым ыштымэ дэч вара, тудын ол- 
мыштыжо изиш гына пуалэш. изиш гына 
чытырыкта адак шокшэштат. Тидэ пэш ва- 
шкэ пыта. Вара тыгай йэҥ  иктаж кунар 
тылчылан, альэ ий мартэнат мӱшкыр тиф 
дэнэ чэрланыдымэ лийэш. Чэр шна гынат, ту- 
дын пэш куштылгын эрта. Адак колмо 
шотыштат —  пэш шагалжэ кола. Утларакшым, 
тыгай прививкым эпидэмий тӱҥалмэ годым 
ыштат.

М ӱшкыр тиф чэр шарлаш тӱҥалэш  гын, 
чыла йэҥланатобэзатэльнэпрививкы м  ышты-
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ман. Эн ончычынак, куштыра да йырынчык 
пашасэ пашазэ коклаштэ ыштыман. Адак 
кушто пэш вашкэ чэрланэн кэртш аш вэры ш тэ 
(сар годым салтак-шамыч моло вэрэат) при- 
виватьлыман.

Мӱшкыр тиф ваштарэш кучэдалмаш —  
культур рэвольутсий вэрЧ кучэдалмаш  

лийэш.
Кушто тунэмшэ шагал, тушто чэрланышэ 

дэн колышат шукырак. Тидым шукэртсэк, 
чыла йэҥат шинчэн шогат. Кнагалан мош- 
тымаш гына чылалан туныкта. Тазалык ара- 
лмэ шотыштат, чэр дэч кузэ кораҥш аш ы - 
жымат, лачак кнага коч вэлэ палэн налат.

Кнага дэн арулыклан туныктэн шукты- 
маш тӱрлӧ чэр дэн кучэдалаш кугын полша.

Адак тазалык аралмэ пашаштэ йӱмаш 
ваш тарэш ат пашам йатырак ыштыман. Тӱр- 
лӧ кочо вӱд йӱмаш айдэмын тазалыкшым 
мӧҥгэштара. Вара тыгай организмыжэ ваш- 
кэрак чэрланаш вэлэ полша. Й ӱш ӧ йэҥ, 
мӱшкыр тиф дэнат ваш кэрак чэрлана. Ты- 
лэч посна, йӱаш тунэммаш чыла культурный 
пашалан мэшайэн шога.

Альэ ты мартэнат мэмнан осал койышна, 
осаллан тунэммашна пытэн огыл. Кызытат

25



лавырам пытарэн огына ул, иандарын огына 
илэ. Чыла тидэ санитарный культур вэрч 
кучэдалашна мэшайа, лачак эпидэмий шар- 
лаш вэлэ полша.

Чэрлаьымашым изэмдышашлан кӧра, ут- 
ларакшым пижшэ чэр эпидэмий шотышто, 
калык тазалык ончышо комисариат (Нарком- 
здрав) 1930 ийыштэ санитарный минимумым 
илышыш пуртымо дэн эпидэмий ваштарэш 
кучэдалаш кӱлэш манын пунчалым луктын. 
Адак РС Ф С Р Совнаркомат Наркомздрав- 
лан кӱштэн; „Тидэ кӱчык жапыштак мӱш- 
кыр тиф дэнэ чэрланымашым кугун изэм- 
дэн кэртш э йӧн вий-шамычым илышыш 
пурташ".

Чыла йэҥат тидэ пунчалым шинчэн шо- 
гыжо. Тазалык ончыш о пӧлкалан тидэ пун- 
чал мутым илышыш пурташ, пашажым 
шукташ полшэн шогыман. Чыла калык, тӱр- 
лӧ обшэствэнный оргарнизаций кӱлын по- 
лшымаштэ гына эпидэмийым пытарэн сэҥэна.

Ару вэрч, эпидэмий шотышто пашам 
йоршынак вэсэмдыман. Калык тазалык вэрч 
чот кучэдалман, пашам ударнэыш тыман. Тидэ 
пашашкэ, чыла пашазэ ушэмлам шупшман.

Эпидэмий ваштарэш кучэдалшашлан вэр- 
чын, тӱрлӧ олалан, йаллан кэлшышэ, вэрлан
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кэлшышэ санитарныи минимумым ыштыман. 
Санитарный минимумым чыла вэрэат (сто- 
ловайышто, школышто, совхоз-колхозлаштэ, 
т. м.) илышыш пуртэн шогыман.

Санитарный минимумым илышыш пурты- 
мо шотым, чыла ушэмлан, йачэйкылан 
(комсомол, профсойуз) пашам виктарэн, пол- 
шэн шогыман.

Санитарный минимум пашашкэ пашазэ- 
колхозник тӱшкам шупшман. Тӱрлӧ колэк- 
тив, пӧрт, комун, столовой коклаш тэ ваш- 
ваш арун, йандарын кучылт илымэ шотыш- 
то сотсорэвнованийлан договорым ыштыман.

Калыкым пэҥгыдымэ, эпидэмий ваш тарэш  
кучэдалмэ шотыштат тазалык ончымо пӧлка- 
влак пэш шуко пашам ыштат. Пашаштэ да 
тазалык аралмэ шумлыкат, шуко законлам 
лукмо. М о ок кӱл, тазалыклан йӧрдымыжым 
эрэ изэмдат. Ола да йалласэ шэмэр-влакым 
курорты ш  колтэдат. Эмлымэ вэрым, сани- 
тарийм, каныш пӧртым ыштымэ дэн калык- 
лан мэдицин полыш пумаштат сайэмын.

Тӱшкан кочкыш вэ,)лам, фабрик-кухньым 
почэдымэ дэн калыкын кочкыш ыжат сайэ- 
мэш, Илымэ вэржат ийын йэшаралт, сайэм 
шога. Пашазэ дэн йэшышт подвал гыч, ару, 
волгыдо пӧлэмыш кусаралтыт. Колхозла
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иыда чаплэ, тазалыклан иоршо, порт шу- 
кэмыт.

Мэмнан ушэмын арулыкшо кэчын сайэм 
шога. Пашазэ илмаш вэрлаштэ совхоз-кол- 
хозлаштэ элэктричэствэ шукэмэш, канали- 
зацийым, общэствэнный мочам ыштат.

Тӱрлӧ канымэ вэрлам (парк культуры и 
отдыха) ыштат. Тушто пашазэ ышкэ каныш 
кэчыштыжэ сайын жапым эртара.

Чыла тыгай паша йӧным илышыш пурты- 
мо дэн кызыт калык коклаштэ чэрланышэ 
да колыш о изэмын.

ВКП(б) Рӱдо Комитэтын 1931 ийсэ ийунь- 
ский плэнумын пунчалжым илышыш пурты- 
маш, калык тазалыкым пэҥгыдэмдаш совэт 
власын ыштэн шогымо пашашкыжэ адак ку- 
го йэшартышым ышта.

Плэнумын, оласэ озанлык нэргэн лукмо 
пунчалжэ, оласэ калыкын тазалыкшэ вэрч 
тыршымым ончыкта. Оласэ пашазынат илы- 
шыжэ пэш ш уко сайэмын. Мэмнан Ушэмы- 
штэ социализм ышталтэш, культурный рэво- 
льутсий кайа. Сандэнэ шэмэр калыкын куль- 
тура да матэрийалнэ илышыжат сайэмын 
шога.

„Мэмнан ваш тарэш  шонышо-шамыч ш уко ' 
гана ойлышт; тыгай кодшо, пычкэмыш элы-
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штэ социализмым ышташ шоналтыдэ пижын- 
на. Тидэ шотышто нуно йӧршынак йӧҥылыш  
лийыч. Мэ (тӱрлӧ пэдантын) тэорийжэ почэш 
ыш на тӱҥал. Культур рэвольутсий культур 
пэрэворот дэч ончыч мэмнан политичэский 
да сотсиальнэ пэрэворот лийэ. Кызыт гына 
мэ ты культур рэвольутсо ончылно шогэна. 
Ындэ мэланна сотсиалист элыш савырыны- 
шашланна культур рэвольутсо чылт сита“,— 
манын Лэнин ойлэн.
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