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Штӗм тӗнщрри пролеттарисем, ггӗрлетӗр!
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_У-Тгк.—Комуннссе.м уйӑх йат,ӗсене те''улӑш тарса'' пӗтеръӗҫ.
Тепӗр ҫынни.—Уйӑх йаъӗсе.м ӗлӗкхисе.мехҫке.
^Упан.—Мӗнле ӗлекхисе.мех! Ак Октапӗр уйяхнех илер. Вӑл уйӑх й а тн е,. ревв.ъугсийе асӑнса

й у л а ш к и
Кӑркка Иаккуне, питӑ васкавлӑ ӗҫ панӑ; колхос
витиве йӗркелемелле. Ӗҫӗ ырана хӑвзрса нымалли
ӗҫ мар, ҫавна
кура Кӑркка Йаккӑвӗ ҫийӗнъех килне таврӑнат те, кӑмака ҫине хӑпарса, ҫывӑрма выртат. Вӑранасса вӑл кайа йулса вӑранат,
унтан васкавлӑ ӗҫне аса илсенех, кӑмака ҫинъен
сиксе анат те, кӑмакаран пӗр ъулмек пӑтӑ туртса
кӑлар >т, ҫӑчӑрпа хутӑштарса, сӗтпе килӗштерсе
тытӑнат кӳнме.
Тепер 1^н х и н е колхос претҫетаттӗлӗ, Кӑркка
ҫине талхӑрса:—мӗн ес кахалланса ҫӳрен? Йурӑхсӑр... Сана васкавлӑ ӗҫ панӑ, ун пирки хыҫаланса
та пӑхман-ха?. Мӗнле колхоҫнӗк ес-ӗ?
Йакку, вилмешккӗн ҫур минут йулнӑ ҫын сассипе ахлатма тытӑнъӗ.
— '5 ирлерӗм, Темен Фетӑръ, ҫав тӗрлӗ пуҫ ҫаврӑнат, вар ыратат, ҫиме май ҫук, ни ҫывӑрма ҫук.
Ай-йай!—авкаланат Кӑркка Иаккӑвӗ.
— Мӗскер ес, хӑйамат?—тӗлӗнет претҫетаттӗл.
— Ху вар-хырӑм ыратат? тетӗн, уруна выл,атан ҫеҫ?
— Ура вӑл, арифметтиккӑпа ытти веттеринар
науккйсем каланӑ тӑрӑх, ҫурӑмпа пӗр пыршӑран
ҫыхӑнса тӑрат.
— Кахал шӑрши ҫапат санран! Пурне те суйашӑн есӗ ӗҫе пӑрса йарас шутпа,—претҫетаттӗл
лаълаттарса суръӗ те, аллине сулса пӑрӑнса кайрӗ.
Каҫпала Кӑркка колхоҫнӗксен пуххине Куъанков
комсомолӗсӑн хӗрӳ сӑмахӗсем вӗҫнелле пырса
кӗрет:
— Ҫавӑнпа, колхоҫнӗк йулташсем, ӗҫ йӗркелӗхӗ
уксахлат, ӗҫре хӗрӳ сахал кӑларатпӑр, епӗр ҫамрӑксем пример кӑтартма шухӑшларӑмӑр, хамӑра
утарнӗксем тесе пӗлтеретпӗр.
— Мӗн ку?—тӗлӗнсе карӗ Кӑркки, утара пыта'
ракансем? кама-ха есӗр... пытаратӑр?
— Ҫук пытаракансем м а р .. тепӗр хут ӑнлантарат Куъанков комсомолӗс.
— Епӗр утарлӑ прикатӑсем тӑвасшӑн, рапоъ*
Ъисем йевӗрлӗ, колхос ӗҫне пулӑшса тӗреклӗлетме.
Утарнӑй йӗркепе пурне те ъас та, лайӑх та тӑватпӑр. Ыттисе.м пиртен курмах ӗҫлеъ^бср- Атту пирӗн
Кӑркка Й аккӑвӗ пеккисем ӗръесе ҫитрӗҫ. Вӗсене
пӗтерсе лартатпӑр.
— Ку тӗрӗс!—кӑш кӑрат пуху.
Урлӑ выргана тӑрӑхтаҫавӑрмансем... пур пирӗн...
Кӑркка, ҫилленӗ тӗспе алӑк патнелле шӑвӑнъӗ
те, ҫухалт,ӗ; йуратмаст вӑл ун пек пуплешиине,
ҫитмеине ӗҫӗсем те васкаслӑ, киленъе кӑмакара
йулнӑ йашки кӗтсе ларат, ӑпа ӗҫлесе пӗтермелле.
Ирпеле Кӑркка ирӗк ҫӗрте калаҫма тесе, кӳршине
кӗрет те, кӳрши колхос хӑмӑтне йусат, аллине
ҫеҫ сулъӗ:
— Пуплешес вӑхӑт марха, Й а к к у - куран ӗҫлетӗп.
— Пайан вӗт канмалли кун, тӗлӗнъӗ Кӑркка
мӗн асанланса ларан ӗс?
— Еп угарник, терӗ лешӗ хулӑм саспа, колхосшӑн вырсарни кун ӗҫлесен те шел мар, пупсен
праҫникӗсем ҫине....
К ӑркка хулпуҫҫисене йӗркелерӗ те, хӑйӑн ӗлӗкхи пӗлӗшӗ Евтише патне уттаръӗ. Евтишшӗн пур
ҫемйи те ӗҫре, Кӑркка хӑй курнӑ тӗлӗкне кӑна
калама
пуҫланӑъъӗ
Пурте ун ҫинелле алӑ

к а х а л

-3 Кай! Кай ху тӗлӗкӗсемпе, тӗлӗкпе аппаланма
вӑхӑт мар. Епӗр ҫемйипех утарника ҫырӑнтӑмӑр,
есӗ тӗлӗксемпе... пулӑшасъӗ луъъӗ иӗрлешӳллӗ
усӑшӑн.
Йакку урнӑ ҫын пек урама сиксе тухрӗ те, Поттап пиъӗшне сӑмсипе пырса тӑрӗнъӗ.
- 3 Тыррр-у! '5арӑнха тархасшӑн, пиъъе, ӑҫта
ыткӑнатӑн, ъиркӗве-и?
— Ан ъарса тӑрс?м утарнике,—хирӗҫ тавӑръӗ
Поттап.-—Мӗнле ъиркӳ пулма пултарат... ҫыннин
васкавлӑ ӗҫсенъен пӑрӑнма ҫук. Ан ъӑрмантар,
кахал!....
Хир хапхинъен тухсан Йакку, виҫҫӗн васкаса
пыракан ват ҫынсене хирӗҫ пулъӗ.
„ — Сывӑ-и, ҫамрӑксем? — кулкаласа сӑмахларӗ
Йакку. Уҫӑлса ҫӳреме-и ҫитмӗл ҫулхи шӑммӑрсеие
ҫемҫетсе.
— Пирӗн капла та ҫителӗклӗ ҫемҫелнӗ, епӗр ӗҫпе
ҫемҫететпӗр вӗсене, есӗ пӗр ӗҫсӗр ваттисем утарлӑ
прикатине ъӑрмантарса ан та тӑр.
— Мӗнле, мӗнле? Ваттисем ут-тӑ?...
— Сан селӗп ъӗлхӳн волоккиттине итлесе тарса
пиртен ҫамрӑксем иртсе кайӗҫ, терӗ пӗр старикки
— Ҫитме
памастпӑр!—терӗ хӗрупе виҫӗмӗш.
Ӗҫре кӑтартӑпӑр, ваттисен те шӑнӑрӗ тӗреклине...
нумай ҫул ӗҫпе пиҫнӗскер парӑнмӗха вӑл.
— Ну, атӗр пахъъана ман камантӑ хыҫҫӑн, тӑсӑр йурра! Кӑркка тӑнран [кайнипе ъӗлхи вӗҫне
кӑшт ҫеҫ ҫыртса илеймерӗ!
Пурте ухмаха тухнӑ. Кайап хӗрсем патне сӑвӑ
калама.
Хӗрсем пурте кӑткӑ пек, колхос картишӗнъе
ӗҫленӗ. Кӑркка сӑвва ъӗннине хирӗҫ:
— Улӑхса лар турат ҫине те, ъӗрӗклетҫерсилле,
пире, утарнитсӑсене, санпа сӑвӑ каласа ҫӳреме
вӑхӑт ҫук.
Кӑркка килне, тискер те, ҫилленсе таврӑнъӗ...
— Пуҫтар сӗтел ҫине, Тарйе, ҫийес килет,—тесе
талхӑръӗ арӑмне.
— Ме ҫи, терӗ арӑмӗ, ес ҫиме аван пултаратӑн,
ӗҫлеме тесен
Ну, йурӗ, вӑхӑт ҫук санпа калаҫма,
ман колхоса каймалла.
— Мӗн тума колхоса?—пайан вырсарни кун вӗт.
— Сурса хурам вырсарни кунна, епӗ хад> утарнӗтсӑ.
—Тфу!—ҫулленсе суръӗ Кӑркка. Есӗ те ҫапла-и?
Мишша аъам ӑҫта, аъасемпе выд,ат-и?
— Вы.Ъама сана—кӗтсе тӑр. Шкула аъасен пух'
хине карӗ, вӗренессине хӑпартас тесе утарника
ҫырӑнаҫҫӗ.
Кӑркка ун сӑмахне итлесе те пӗтереймерӗ, ҫӗ*
лӗкне йарса илъӗ те, иӳртрен ҫилтӑвӑлла тухса
вӗҫтеръӗ.
Колхос претҫетаттӗлӗ, хутсем майласа ларат, ун
патне Кӑркка кӗъӗ те, ҫӗлӗкне ҫӗре пӑрахса кӑшкӑрса йаъӗ:
— Ех1 мӗн пулат те мӗн килет, ҫыр мана та
утарнӗке...
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Вутпуҫҫисеи
Йетӗрне петтехнӗккӑмӗ
иртнӗ ҫуркунне йур кайса пӗтмесӗрех шефа илнӗ
йалти „Перелом“ йатлӑ колхос вад,Л)И ҫейӑлккӑ
акса хӑварнӑ. Ҫейӑлккӑ халиъъен те шӑтса тухса
хунаймарӗ. Ҫейӑлккин вӑрлӑхӗ проттоккол ҫине
акнӑъъӗ- Проттоколне сӗтел ҫитти хупласа илсе
тӗнъе ҫути кӑтартманшим. (Сӑпса).
Ш кул йӑвӑҫҫи. Пренеш йалӗнъе (Вӑрнар районӗ) шкул вал^Д)И 1928-мӗш ҫултах хатӗрленӗ йӑвӑҫсем, соснани ҫук пирки, ҫӗре пуҫланӑ—йал
урамӗ хушшинъе йӑванса ҫӳреҫҫӗ. Соснани кӳртмелле_ йӑвӑҫсене те, шкулне тӑваканнисене те.
Шанӑҫ ҫухатнӑ ҫын. Иккассинъи шк^л пуҫлӑхӗ
(Шуп. р.) Крассавтсӗв тӗнъере шанаҫ ҫухатнӑ.
Никам ҫине шанма пӗлмесӗр, аптӑранипе, ҫуркунне лартса хӑварнӑ кӑшман-кишӗрсене сыснасем
ҫине шанса самӑр вӑрлӑхӗ туса йанӑ. Сыснасем
ҫине шаннипе сахал, каъакасем ҫине те шанмаллат,ӗ. (Йеркиней).
Платник пулмалла. Кӑмаша леҫниъъи Мӳҫакков
Миххаил платник ӗҫне вӗренсе кайнӑ— 18-мӗш
кварттӑлра пӗр тӑлӑх аъа лашин кайри урине
пуртӑпа каснӑ. Хӑй пурттине ӑҫта лартма пӗлмен
платнике сута парса айӑпламалла.
Ъ иркӳ старӑзтисен катӑрӑ. Йетӗрнери копператтив макаҫӑнӗсем темшӗн вырсарникун уҫӑлмаҫҫӗ.
Копператтивра ӗҫлекенсем, ъленсемпе ҫыхӑну тытас вырӑнне, турӑпа ҫыхӑну тытмаҫҫӗши? Апла
пулсан вӗсене ъиркӳ старӑстине суйласан вырӑнҪейӑлккӑ

ҫуралмасТ.

Нӗн мӗне пӗлтермест.
Ӗ сӗ х т а х у 1 0 0 пронупуӑнӗггбх ӑслӑ
т есе хш еп лени — ҫынсем т е сана ӑслӑ
тесе хггсепленине пӗлтермест.

—

ҫыН
ҫын

Е сӗ пӗрпӗр ӗҫе т ӑват ӑп тесе т у п а т ун и
щ ӑ н -щ ӑ н а х т уса парассине пӗлтермест.

Е сӗ сопранисенщ в нимӗн щ ӗнм есӗрех ларШ1 —м аҫт ерскойра т а сӑм ах хугам а вӑхӑт
т уп ай м асӑр ӗҫленине пӗлтермесгп.
Оопранггсетще каш ни ы й т уп а х т у х с а кал а н и — вӑл ы йт усене есӗ л а й ӑ х п уҫ т а»ра
ҫавӑрса пӑхнине пӗлт еумест .

Парагтан ҫатканни пулнӑгиӑнах — сана
утарнӗк гпемв май килжст.
Е сӗ „ К а п к ӑ н а '' ҫакланнӑ ҫынсенщ ен кулни
санӑн х ӑ вӑ н нгш айӑгг т а ҫук к и н е ггелтермест.

План х1йех туягсса кӗтекен.
П атю алӑх вавд,и сӗлӗ 'улӑм ӗ пухас
ӗҫе вы рӑнӗ-вы рӑнӗпе тытӑнайман та.

Маиар. Иетӗрнери „Иатро" йатлӑ пахъан йатне
Сакӑса кайсах ҫӗнӗрен ҫыртармалла. Епӗр „Мӑйӑр“, йе „Пӑрҫа“ йатлӑ хӳртарасшӑн, мӗншӗн тесен паранки шӗшкӗ мӑйарӗнъен шултрарах ӳсмен.
(Сӑпса).

Ӗне кӗтӳвӗ.
—
—
—
—

Хӑш йал кӗтӳ?
Щорккин йалӗн.
Енӳсем ҫирӗн ӑҫта?
Калъа ҫинъе.

Вӑрнар

райӗҫтӑвкомӗнъе.

—_Ма ку райӗҫтӑвкомра хура хӑма ҫеҫ ҫакӑнса
тӑрат, хӗрли ҫук. Те кунти ӗҫлекенсем хӗрлӗ хӑма ҫине лекесшӗн те мар.
Т у р и н.

— Сенӗн те тулрӑм, кӗрепле те тупрӑм. Сӗлӗ улӑмӗ килмерӗ.
вӑл? Ҫул ҫин]Ьб кашкӑрсем тапӑнса ҫисе йаманиха ӑна.
3 -

Ма килмес

М'ӗнле

вӗрентмелле?

Риксенъен ъылайӑш ӗ ш кула кирлӗ хатӗрсене

Х уракасси ут,итлӗ Ҫ теппан М и х х а л ъ
пайан
Р И К ‘а пынӑ, аъасене вӗрентме кӗнексем ҫ у к, х у т
ҫитмест, вутӑ ҫук.
— Н у мӗнле?— ^терӗ вӑл и нҫп е ктӑ р пӳлӗмне кӗрсен. И н ҫп е ктӑ р вӑл мӗншӗн кил нн не каламасӑрах
пӗлет, ҫавӑнпа ответа нум ай кӗттерм ест.

— М ӗнле пултӑр— ҫӳк!— терӗ вӑл инструкси ҫырса ларнӑ ҫӗрте.
Ҫ теппан М и хха л ъ ӑ п у ка н ҫине ларъӗ те, инҫпектӑра виҫӗ ҫул кур м а н пек пӑхса илъӗ.
— Вӗрентме пуҫлани уй ӑ х ҫитет вӗт.
— Пӗлетӗп.
— Пӗлсен вара?
— Ҫ у к вӗт, мӗн тӑвас тетӗи.
Ҫ акӑн п е к тиалӑксем кӑҫал вӗсен хуш ш инъ е
пӗрре ҫеҫ пулман, анъах усси сахал.
— Хӑҫан пулат?— ы йтрӗ й ул а ш ки н ъ е н уъитлӗ.
— Пӗлместӗп.
— Кам пӗлет? Кам ран ыйтас?
— Пӗлместӗп.
Ватӑ уъ и тл ӗ тухрӗ те утрӗ килелле. П ы л ъ ӑк,
йурлӑ ҫӑмӑр ҫука л а т. Ш ку л та ӗҫ мӑй тараи, халӑх
хуш ш и н ъ е те ӗҫлемелле.
Ха.дхи ^вӑхӑтра ҫӗнӗлле вӗрентмелле теҫҫӗ, политехнисӑм, аъасене ҫам рӑклах ӗҫпе, п р оисвотствӑпа паллаш тармалла.
Сӑмахран калӑпӑр, ӗлӗк, револ^утсиъъ^н, тур ра
кӗл тума вӗрентеъъӗҫ, ) р ӑ х нимӗн те кир л ӗ пулман ун ъ ухне. „Е й ҫӳлтн аттем ӗр" йе . Вунӑ сапповӗт“ вӗренӳен вара аъа ҫӗрӗҫлеме те, йӗркеллӗ
пуранма та ӑста пӗлет тесе ш утланӑ у н ъухне.
— Хресъене нум ай пӗлни мӗне кирл ӗ, капла та
ҫитет, тенӗ пулас вӑрӑм ҫӳҫлӗ кӗ ске ӑслӑ п у п сем. Ҫавӑнпа нумайӑш ӗ вунна тӑватӑ пайа уйӑрма
пӗлмен.
Халӗ апла мар, ҫам рӑк ӑрӑва аъа ъулнех тӗрлӗ
маш ш инӑсемпе, орутисем пе паллаш тарма тӑрӑшаҫҫӗ, ӳссен вӗсемпе усӑ кур м а вӗрентеҫҫӗ. Вӑл
наъар ӗҫ тесе никам та калас ҫ у к. Ҫапла вӗт, вулакан? У н п а есӗ те тӗпӗ-йӗрӗпех килӗшетӗн? А нт,ах, ҫак йапалана килӗш.ме пултаратни? Х ӑй майӗпе, йӗркипе каласа парӑпӑр, килӗш ӗни килӗш м ӗнни
ҫавӑнпа.
^Х урака сси ут,итлӗ Р И К -р а н киле таврӑнат терӗмӗр. Е пӗр сирӗнпе калаҫнӑ вӑхӑтра вӑл йала ҫитрӗ. Ш ку л н е кӗъӗ. Калас пулат: политехнисӑм
мӗне пӗлтериине вӑл та аван пӗлет (уъ и тл ӗ те
пӗлмесен тата кам пӗлтӗр), хавас вӑл, ватӑ пулсаи та, ҫав йапалаиа, анъах темле ке ни те кӗнекесӗр, хут-кӑ р а н та ш сӑ р вӗрентме пултарайм аст.
Ҫитменнине тата ш ку л ӗ ъзтма ҫ у к сквӗ пулсан.
Ш ку л ӗ унӑн, тӳ р р и п е х калас, м ур тум а сивӗ
пулат. Ҫулла аплах сивӗ мар, тулта хӗвел хӗртнӗ
вӑхӑтра хӑт кӗпесӗр, ҫеткӑпа лар, ш ӑнм астӑн, п и т
ӑш ӑ пулат ун ъ ухне. Аъасеие вӗренТмелле вӑхӑтра
кӗ р ку н н е р е н пуҫласа ҫур кунне ъ ъ е не х ҫан-ҫурӑма
Ъӗпӗтет. Е кке й , ҫанталӑкӗ те. П лан тӑрӑх ӑшӑтмаст.
— М ӗнле вӗрентмелле?— к у к ш а пуҫне сӑтӑркалат Ҫ те пп а н Миххалт,-'
Х а й у р а т ъуа хӑма п у р (клас хӑм ии сӑрӗ кайнӑ, ула лаш а пе к хӑш тӗлӗ хура, хӑш тӗлӗ ш урӑ).
— Кӗнекесем хӑҫан илсе килеҫҫӗ пире, Ҫ теппаи
М и х х а л ъ — ы й та т пӗри хӑйуллӑраххи.

вӑхӑтлӑн

параймаҫҫӗ.

Мӗнпе те пулсан йӑпатас пулат аъасепе, упаи
пӗр ответ пур:
— Ҫак кунсенъе йараппӑр терӗҫ.
— Хутне хӑҫан?—ӑна ъӑтаймаст ыйтмасӑр тепри.
— Ӑна та ҫавӑн ъУ^не. Нукка, сӑвӑ каласа
парха.
Хӑйӗн шухӑшӗ РИК ҫинъех, мӗншӗн ытти РИКсем пек васкамастха вӑл? Ытти районсент,е ҫептапӗр^уйӑхӗнъех пурне те хатӗрленӗ.
— Йепле вӗрентес?
Калӑпар, '§ӑваш ъӗлхине РИК-а вӑрҫса та вӗрентме пулат. Илӗпӗр „пӳрократ“ сӑмаха, йе „тӑм
шйхлиъ“. Урӑх сӑмахсем те тупма пулат.
— Арифметӗк йепле „прохотит“ тумалла (тӗп
ъӑвашсем ҫапла калаҫннне епӗр те ҫапла ҫырас
терӗмӗр. „Сапиматсӑ“ тумалла, теҫҫӗ хӑшӗ). Тӗплӗрех шухӑшласан уитаи та ҫӑлӑпӑҫ тупӑиат нккеи. РИК-а кайса килтӗи, вӑт пӗр сата-§ пул §ӗ те,
калапӑр: йалтан 10 сехетрз тухрӑм, РИК-а ҫигме
15 километтӑр, кӑнтӑрла иртсен пӗр сехетре упта
ҫитнӗ. Миҫе сехет кайиӑ »уйӑрмалли пулъӗ те).
Кайлӗ-майлӗ илсен миҫе километтӑр пулат?
Фиҫӗка та кӗнекесӗр вӗрентме пулат иккен:
— Хӑйаматтӑв, есӗ мӗпшӗн пӗшкӗпсе ляратап?
тссе ыйтатӑн вӗренекентеп.
— Мӗпшӗн тесен сивӗпе (фиҫӗк . калаиӑ тарӑх) тӗиъере мӗи пур йапала пӗрӗнет.
— Та-а-к!
— '5ӑптайӗв? Витре ҫин§и шыв мӗншӗп пӑрлапнӑ? Ҫавпа каласа парха пире?
— Мӗншӗн тесен... (кайрӗ хайхи ӑнлантӑруТ
Класра хура хӑма ҫук, еккей аптӑрарӗ, кӑмрӑкпа
ҫтена ҫине ҫырма пулат, аит,ах.. ан§ах халапра
ҫеҫ ҫав, халапра темӗн те тума пулат, кӗнекесӗр,
хут-кӑранташсӑр, спвӗ пӳртре, есӗр кнрек те мӗи
калӑр, вӗрентме хӗнтерех ҫав, РИК-ра ларякан
пӳрократсене ҫеҫ, ЕХИ пулӑшнипе, хут-кӑранташсӑрах „ҫутта кӑл.арма“ пулат. Епӗр ҫапла шутлатпӑр, хӑт-п ӗр РИК-ра ӗҫлекенсем вӑл, аран§ӑ
урӑхларах шухӑшлаҫҫӗ. Ҫӳлте асӑннӑ ииҫпектӑра
илер: пайан ҫеҫ ӑна районти шкулсене салатмӳ
тесе икӗ лав кӗнекесем, хут-кӑрангаш тийесе пыпӑ.
— Ма йалсене салатмастӑн?—ыйтат РИК-ӑи
тепӗр ъленӗ.
—Салатмаӗлкӗрӗпӗрҫке ӑна, ъортне, тет вӑл ӑпа
хирӗҫ. Кӑштӑн-кӑштӑн йама. Акӑ срасу пурпе те
йарӑпӑр. Срасу пӗрер лав йарсан, вӑт ӗҫ пулат
вара вӑл,—пӗркелет тӑвӑр ҫамкине „ӑслӑ» ииспектӑр.
Склата кӗ-ме ҫук шкул йапалисем ишӗлсе выртаҫҫӗ, инҫпектӑр «осопӑй» распорйашени кӗтет.
Мӗнле приккас килессн паллах, РИК-ра ӗҫлекенсене куншӑн пуҫӗсенъен савас ҫук, пирӗн
шӳтпа. Пире у§итлӗ мӗн шухӑшлани интереслет:
вӑл пирӗн сивӗ класра, аллисене ҫурӑм хыҫне
хунӑ та, каллӗ-маллӗ утса ҫӳрет.
— Кама малтан вӗрентмелле,— парат вӑл хайне хӑй ыйту—шкул а§исене-и, йе РИК-ри пӳрократсене «вӗрентмелле»-и? Ҫав ыйтупа пуҫне ҫомӗрет Ҫтеппан Миххал§.
Пирӗн шутпа ҫав РИК-ри «йӑс ҫамкасене» аваптарах «вӗрептмелле».
Ҫ. Й А Л А В И Н.

ҪАПЛА

КИРЛӖ

Ҫлетовӑттел
Ураппин иртнӗ
каҫ ҫӗрӗпе
ҫыварайман пулсан та ирех хӑй камӗрӗне пырса
ларнӑ. Пайан вунтӑхӑр ӗҫ пӑхса тухмалла—шуткӗ
мар.
Пӗр сехете йахӑн хӑй тӗрӗслесе тухас сҫсемпе
„паллашкаларӗ“ те, ҫекретттарӗ ҫине ӑмсанпӑн
пӑхса ил§ӗ.
Ним ответлӑхӗ те ҫук унӑн, санан кунта темле
ӗҫе те тишкӗрсе тухмалла,—шухӑшларӗ вӑл.
Ҫекреттарӗ, 23-24 ҫулхи йака йанах, постановленисем ҫырса ларат. Унӑн мӗскер, тӑватӑ сехет•§ен ҫырса ларат те, килне вӗҫте^рет. Каҫхине хӑт
хӗрсем патне кай, хӑт вӑрмана мӑйӑр пуҫтарма кай.
Ураппин ҫийелтен выртакан кӑвак хуплашкаллӑ
ӗҫе илсе хӑйне кирлӗ вырӑна тупса ху§ӗ.
— Уксах Хватейе §ӗн!-—терӗ вӑл ҫекреттарне.
Лешӗ ҫырса пӗтермен хутне пӗр хӗрнелле пӑрса
ху§ӗ те, кӗлен-§ерен пӑкӑ сирпӗнсе тухнӑ пек„кӑритура васкаса тухрӗ.
— Уксаххӑв Хваттей! Пур-и?

ПУЛӐСЕМ

СИСНӖ.
Ш уиаш карти ухатнӗксемпе
пулӑҫӑсен сойусӗ
рапоъБчсем вадъи нулӑ тӑратяа
пулнӑ плана тултарса памаи.

— Пур.

— Кӗр камӗраиа.
Ҫекреттар хӑй вырӑнне ҫитсе ларнӑ-ларманах
камӗрӑна хӗсӗк куҫлӑ хура сухаллӑ Уксаххӑв кӗрсе тӑ§ӗ.
Мӗншӗн Уксаххӑв тесе хушамат панине пӗлме
ҫук, мӗншӗн тесен кӗнӗ ҫын пӗрте уксахламаст.
.уксахлама ҫеҫ мар, салтак пек тӳп-тӳрӗ утат.
Ӗлӗк хӑйсен ӑрӑвӗн-§е кам та пулин урасӑр пулнӑ
пулӗ, ахад) каламан ӗнтӗ.
Кӗрсенех вӑл сӗтел патнех утма пуҫланӑ-§§ӗ те,
унтан пуҫне тем шухӑш кӗ§ӗ пулмалла, урай варрине §арӑнса аллисене, сухан сутакан тутар пек,
ҫурӑмӗ хыҫне ху§ӗ.
Сӑкман пӗрмийӗ унӑн купар§а ҫин§е, пӗр ҫанни
шӑтӑкӗн§ен шурӑ пир кӗпи курӑнат, ан§ах авантарах пӑхсан, ӑна шурӑ пир тесе никам та калама
пу.атараймаст-ҫав тери хуралнӑ кӗпи. Ҫӑпати ҫуыӗн§е килокрам пыл§ӑк. Капла пӑх ан ӑна никам
та ҫав тери пуйан ҫын тейес ҫук, а вӑт мӗн тӑвӑн
есе ӑна.
Опӑскӑ тусан унӑн ар§ин§ен ҫӗр ^тенкӗ ытла
кӗмӗл укҫа тупнӑ. Ҫавӑн пирки хад) ӑна сут умне
тӑратнӑ.
Комсомолӗс Йехвин каламан пулсан никам та
пӗлес те ҫук, ҫав систериӗ милитсине.
Вӑл тери вак укҫа мӗишӗн пытарса усратӑн?—
тӑкӑслат ӑна ҫлетоваттӗл.
^Уксаххӑв малтач хур аҫи пек мӑйне пӑрса сур■бӳкне ҫӑтса йа§ӗ, унтан сылтӑм урине малалла
тӑсса ху§ӗ те йумах хускатса йа§ӗ.
— Тыткалама пит аван, ҫавӑнпа ҫеҫ, епӗ коптӑр мар,—тет вӑл.
— Унта курӑпӑр, терӗ ҫлетоваттӗл ӑна пуҫӗн§ен
шӑтарас пек пӑхса. Малалла кала!
Нумай ыйтусем па§ӗ ӑна ҫлеговаттӗл, лешӗ
яПӗлмесе" ху§ӗ хӑйне.
Вак укҫана пытарса усрама йурамаст, ҫавна
пелетни есӗ?
~~ Ҫук, пӗлместӗп!
Патшалӑха вак укҫа кирлӗ тетни, йе ҫук-и?
пӗлместӗп!
■^алӗ вӑл тӗрмере ларат. „Сана мӗншӗн лартрӗҫ"
тесе ыйтсан та; „Ҫук пӗлместӗп", тет ҫеҫ.
Ҫук, пӗлет вӑл каиад)йӑ! Кутӑн вӑл ҫав тери.
ҫапла кирлӗ ӑна! Ӑса кӗрӗ!
С н.
Ҫ у к ,

Шупашнарти^Сойус. — Иатӑм §иркударсем пулӑ кӗреймерӗ.^Т)иркул)арта хам кахалти ҫнн§ен
ҫырмарӑ.м пулсан та, пулӑсем пӗлнӗ.

ТИР

Х А Т Ӗ Р Л Е С

ЕҪ.

Тир пухас ӗҫ Т)ӑваш респуплӗкӗн§е калама
ҫук йапӑх пырат.

Тир пухакан.
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Ш упашкарти пуштӑпа телекраф кантурӗн§е ӗҫлекенсем ҫин§ен халап.
Унта пер вӑрӑм, йахтам, хура кӑтра ҫын пур.
Слушпӑ кӗнеки тӑрӑх, ӑна Калактионӑв теҫҫӗ, хӑй
ҫине тӗплӗн пӑхсан пӳрократӑн камантуш§нйӗ темелле. Хӑйӗн туса памаллине ҫынна хушса хӑварат. Ун хӑҫҫӑн Пайкуссӑвне илерха—вӑл тата ытла
та аван хаҫат сарас тӗлӗшпе ӗҫлекен инструктӑр—
икӗмӗш пӳрократ, пӗрремӗш волоккиттӑ претҫетатӗлӗ.
Хаҫат ҫырӑннӑ йулташсем хаҫат мӗншӗн пыманни ҫин§ен справккӑ пама ыйтаҫҫӗ. Ответне параканни никам та ҫук, Пайкуссӑв хӑш хаҫатсене
саккаса тӗрӗс йаман, мӗншӗн тесен саккассене
ҫырнӑ вӑхӑтра вӑл мӗнле волоккиттӑ сарасси ҫин§ен шухӑшланӑ пулнӑ. Ҫавӑнпа та ҫак уйӑхра
„Рабочая газета“ ЭЗекҫемпдар вырӑнне, 82 екҫемпЛ)ар йама саккау панӑ, «Пионерская Правда» 94
екҫемпфар вырӑнне 84 екҫемпл^ар саккас панӑ—
10 екҫемпд)яр ҫитмест.

П
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Пуштӑпа телекраф кантурӗн аппара§ӗ хӑйне
§ӑвашлатасси ҫин§ен шухӑшлама вӑхӑт тупайман.
— „Аппарат“ ҫӑмӑл вырӑсла сӑмах та, ӑҫтан ӑна
■§ӑвашлатан?
Халӗ унта 110 ҫынтан ^ӑваш 10 ҫын ан§ах (99
про^^ӑн вырӑс).
— Ма ^ӑваш ӗҫҫыннипе -^ӑвашла калаҫма пултаракан слушӑш§исем тупса лартмастӑр?
— Вӑл ыйтупа ыран кил.
— Ма ыран? Пайанах пӗлес§ӗ.
— Есӗ ху та йӑнӑшатӑн: пайанах пӗлме санан
вӑхӑт ҫук. Килте арӑму йӗкер§ӗ пӗҫернӗ пулмалла... ҫиме кайах.
Пуштӑ, пуштӑ, поштӑ есӗ йусанмастӑн?
Ш.
Пашнӗ.
— Сирӗн йалта ҫилос пашнисем турӗҫ-и?
— Турӗҫ.
— Мӗнтен?
— '5иркуд)арсен§ен.
Манин
А.
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Шалтӑртатрӗҫ пушӑ лавсен
„Ҫул-йӗр ерни* §акӑлта ҫӑхӑр ҫырмасем, сыпӑ
таран шурлӑхсем урлӑ, §алӑш-§ӑлӑш ҫулсем тӑрӑх
пашкаса §упса ҫаврӑнсан, Лапра-касси хушшин§и
„Салтак-ҫырми^ шывӗ урлӑ ҫӗтӗк рокош пек §ӑсӑлса выртакан кӗпер, ҫырма шывӗн ^ х х и п е
§ӗтренсе ларнине курсан, патах §арӑннӑ. Тен §арӑнман та пулӗ§§й^ ан§ах урин§и вӗрҫӗн аттийех
Лапра-касси лаприне кӑшт курнакан кӑна ларса
йулнӑ. Хайхи кӗпере курсан:
— Ей, краштӑнсем, §унтан савнӑ йалканашӗ!—
Сирӗн кӗпер тумалла. Атӑ лапрана лар§ӗ,—ҫулсем ҫине кӑшт хывмалла, тенӗ.
— Хывмалла ҫав, хывмалла! Епӗр сире кӗтнӗ,
тенӗ пӗрисем.
— Епӗр такҫанах хатӗр! Вунпилӗк купӗке йахӑн §ул хатӗрлесе, куратна!—тенӗ теприсем, §ул
кӳписене кӑтартса.
— Ехе, §ултанахи!?
— Ъултанах! Шур Атӑл ҫин§и пек пултӑр тетпӗрхаГ Йӑвӑҫ та хатӗр. Ак тата тсемӗнт пи§кисем.
Лешин §ӗри савӑннипе ыр тыха пек тапма пуҫланӑ.
— Ну вара кӗпер пула^-тӑк пулаЕ Ахтопус,
йероҫуна йарапар кӑна!
— Йара парӗҫта-ха вӑлсем, исвескӑ пури-ха сирӗн тата? '^ у л тени ҫавна та йуратат.
— Ҫук-ха. Илсе килмелле!
— Веҫтерӗр-ха! Васкӑр!!!
— Ей, Микихвер пи§§е!
— М архва Инке!
— Ҫимен Му§ей, исвескӑ тийеме каймалла!..
Кӗпер ваД)Д)И! Вунпилӗк лав,—тесе кӑшкӑрса пӗлтер§ӗйалисполниттӗлй, лӗпсӗрке йӑмӑрасем айӗн§е
урамалла пӑхса кулса ларакан кантӑксен§ен шаккаса. „
— Ӑшта каймалла? Полномо§§и пури, кам йертсе кайат?
— Туптамӑша, Выл-пасарӗ патне! Теҫатнӗк кай^
нӑ. Шӑхӑртӑр кӑна!
Лав хыҫҫӑн лав, хамӑртан вунӑ ҫухрӑма тухса
вӗҫтер§ӗҫ.
— Тӑварха пӗрре кӗпер, тӑварха хамӑр вӑйпах!
— Нта, пултӑрха пӗре как полакатсӑ!
— Х)ултан вӗт, §ултан!
Туптамӑш ҫулӗ, Выл пасарӗ виттӗр тухса, пӗр
тарӑн ҫырма урлӑ каҫса кукӑрӑлкаласа хӑпар§ӗ.
— Ну, ку ҫырмари пыл§ӑка иҫвескӑ лавӗсем
ленкрӗҫ, тетпӗр. Туптамӑша та хӑвартах персе
ҫитрӗмӗр. Хайхи исвескӑ йӑвине те ыйткаласа
тупрӑмӑр.
— Йепле, §ас тийемелле пулати? тетпӗр.
— Хӑвӑртах тийеттер;—хӑвӑртах. Сирӗн теҫетнӗк те ертел претҫетаттӗлӗпе калаҫса татӑД)§ӗ.
Лавсем килеҫҫӗ, терӗ.
Ан ах ерттел претҫетаттӗлӗ
Елӗке карӗхаВашни ӗҫӗпех терӗ те хӑй,—ответлерӗ пире пӗр
хӗр §а.
Кунти хрес§енсем ерттеле пӗрлешсе, хӑйсен
Ҫырмин-^и §улсен§енех иҫвескӑ тӑваҫҫӗ. Аван
йапала-ха ку. Ан§ах...

Кӗтетпӗр. Вӑхӑт шунӑҫемӗн шӑват, каҫалана та сулӑнаЕ Кӗтетпӗр пуҫлӑха. Кӗтыелли йапала вӑл
ки§еммине хусамӑрах пӗлеттӗр пулӗ те, ан§ах
кунта пӗре те ки§ем ыар.—Урам хушшин§и ҫынсем, ҫил вӗрнипе „сулкаланса“ утнине пӑхса
интересленсе ларатпӑр.
— Пӑхха йепле маттур!—тетпӗр, хӑш-пӗр ӳссӗрсем ҫырмана тӑрӑннине курсан.
Ҫав ҫавах кӗтетпӗр, ҫук пирӗн пуҫлӑх.
—-Ну, йепле, урӑх §ленсем пулӗҫке сирӗн. Иҫвескӑиа парса йама пултарӗҫ?—ыйтатпӑр претҫетаттӗл арӗмӗн§ен.
— Пурҫке, пур, §лен правленни, шут ӗҫ майлӑскер Петӗр Тимохвей§ӑ пур, Кайса шырӑр,—
ответлерӗ пире.
— А ӑшта тупма пулат ӑна?
— Килӗн§е ҫук пулсан, хупах патне кайса
пӑхӑр. Хура пиншаклӑ курпунлӑскер, кураттӑр
унта.
— Хупахри ҫынран уссийех ҫук пуд>, - ӳссӗр
пулӗҫке вӑл?
— Ну вӑл ни^ево,
кашни
кунах ҫазах
вӑл. Укшӑн аптрамастӑр. Иӑлара пур унӑн,—^тет
ку пире. Аптраман ҫынсем пӗрех мар иккен тӗн§ере. Карӑмӑр шырама мӗн тавас тен, нушта-ырлӑх вӗт. Хупах патне те ҫи рӗмӗр. Хайхи хура
пиншаклӑ курпук Пегӗрсем кӗгӳпех йӑвана^ҫӗ
кунта ан§ах тем шыраҫҫӗ. Пӗлеймерӗмӗр ӑна.
— Петӗр Тимухвей§ӑ пури кунта?—тетпӗр.
— Вӑн ҫанталла карӗ!
— Ак ҫак ҫын патне кӗ§ӗ!
— Унтан тухрӗ, вӑн ҫанта кӗрсе карӗ! ответлеҫҫӗ хайхи пӗлекенсен§ен хӑш-пӗрисем. Т)упатпӑр унта-кунта. Ҫук Курпун Петӗр. Кам пӗлет,
тен ерех кӗлен§ишне хӗсӗнсе ларнӑ, ҫтан тупан,
Курпун Петӗр кӗрсе ҫуренӗ у§рештеннисен пӗрин
те вывӗскисем ҫук. Ерех лапкин кӑна... шыраса
тӑн ҫӗтрӗ. Аптранипе тепӗр ретовой ерттел §ленӗн§енех тийесе йама ыйтрӑмӑр,
— Пӗр литтӑр „ҫутти“, терӗ матгурскер. Ак
тамаша!
— Ой-ой! Т)ӗре ҫакки татӑлса кайат. Лащи
ҫынӗпех выҫса вилетпӗр. Татах кӗтмӗле-ши!—
кӑш кӑра пуҫлзрӗҫ пирӗн лавҫӑсем. Мӗн тӑвас тен.
Ирхи куна каҫ турӑмӑр вӗт. Кӗтсе пулмарӗ. Пурте „вашни“ ӗҫпе ҫыхӑннӑ. Йерҫмеҫҫӗ. Шалтӑртатартӑмӑр вара пушӑ лавсемпе килелле.
Иулашкин§ен ратио тӑрӑх^ пӑлтӗмӗр: ерттӗл
претҫетаттӗлӗ те Елӗке хунемӑшне л»ҫмв кайнӑ
мӗи. Тен вӑл та ҫил вӗрнипе „тайкаланкаланӑ”
пуд^. Йепле вара ху^ӑм патӗн§еи кӑмӑлсӑрах тухса килӗнха. Йӑлара пулакан йапала вӗт вӑл, мӗн
тӑвас. Йатлама та п ӗ л м ^ л е мар.
Епӗр тимлесе кӗпер тавасшӑн «сӗр!... всвр... ех,
шереметсем!... Рехмет сире туптамӗшсем!
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М А Й А К.
Пӗлесрен,
Првтсвтаттӑл. Есӗ кулак ывӑлӗ, мӗншӗн кӑкӑр
умне КЙМ сна§§окне ҫыпӑҫтарса.ҫӳрен?
К ул а к ывалб, Копператтив лавккине
пырсан
кулак тесрен.
'ЬАКАК ЙАККУ

ҫӗнӗ

катӑрсеи

Пирӗн рапотнӗксем хушшин^е Тӑмпӑшалсем
ҫук тесе куданма пултараймастпӑр епӗр. Йӗркеллӗ, пӗлсе ӗҫлекенсем тупма ҫӑмӑлах мар. Илӗпӗр
Ш алти ӗҫсен Халӑх кӑмиссариатне. Октапӗрӗн
13-мӗшне ҫити§§ен унӑн аппара§ӗ ӗҫӗсене хӑй
майӗпе туса пынӑ: инструксисене, утарлӑ §иркул)арсене вӑхӑтлӑ ҫырса салатса пырайман пулсан та, питех ытла кайа йулса пыман теме пулат.
Телопроисвотиттӗлӗ, сахал вӗреннӗскер пулсан та
отношшенисене йака, илемлӗ ҫырма пултарнӑ,
машшинистки пи§етлеме аптӑраса тӑман, ҫыруҫи
Ҫперански йулташпа вӑхӑтлӑх кӑмиссар Ҫитенккӑ
йулташ алӑ пуснӑ, тата кирлӗ пулсан отношшенисене васкавлӑ салатнӑ.
— Пирӗн телопроисвотиттӗл пек аван ӗҫлекен
респуплӗкӗпе те сахал пулӗ, пашка вӑл пирӗн,—
мухтанӑ ӑна Ҫитенккӑ,—астуха есӗ, §ирккул)арсене~хастарлӑн ҫырат вӑл, ун пекки шырасан та
тупайас ҫук, —астутарат вӑл хӑй ҫыруҫине Ҫперанскийе.
— Хурлама пултараймастӑп, а§и пит аван ӗҫл е т —килӗшнӗ унпала Ҫперански. Шант,ӑклӑ ҫын,
вӑл пур §ухне аптӑрамастпӑр!
Вӗсен сӑмахсене илтсен телопроисвотиттӗл са*ӑ ипе тути хӗррипе кулкаласа илет те, вӗсен
умне ҫӗнӗ отношшени пырса хурат.
— Алӑ пусса парӑрши?
Лешсем алӑ пусаҫҫӗ, ӑна тепӗр хут мухтаса
илеҫҫӗ.
— Молот§инӑ есӗ! Пултаратӑн! М алалла та
ҫапла ҫыр!

— П ӗтетпӗр ӗнтӗ епӗр, вӗсемсӗр пуҫне! К р ы ш ккӑ пире. П р о р ы в !— м ӑкӑртатат вӑл § ӗ л хи салтӑннӑ вӑхӑтра.-— Ҫавӑрас пулат вӗсене калла!
П рим ерлӑ со тр у тн ӗ ккӗ н , аппаратра мӗн пулни
ҫ и н ^е н «на^-^ал^нӗке» каласа кӑтартас п улатҫке-ха!
Ҫ и те н к к ӑ й улташ а та к у хы пар, уй ар ку н та аҫа
ҫапнӑ п е к, тӑн тан йарат.
— Т а -а ,—тет вӑл Ҫ п ерански сӑмахне итленӗ
хыҫҫӑн. Т-а-а,— вӗсемсӗр пуҫне
аппарат пӗтсе
ларма пултарат. Вӑхӑта варана хӑвармасӑр телефонпа^ ш ан кӑ ртаттарм а пуҫлат.
— Ӗҫ п и р ш и -и ку? Ӗҫ п и р ш и парӑр мана!
— Ӗҫ п ирш и пуҫлӑхӗ итлет!
— ^^Халех пире пӗр ӑста м а ш ш ин исткӑп а хастарлӑ те лопрои своти ттӗ л йарӑр! С р о ^н ӑ
пайанах
йарӑр!
— П айанах йама пултарайм астпӑр! У § о т р а тӑракансен хуш ш инт^е п и т ӑстисемех ҫу к.
— Т уп ӑр!
— Т уп са н а х йарӑпӑр.
Ҫ и те н к к ӑ й улташ ун п а канм аст, вӑл Ӗҫ Кӑм иссариатне, Ӗ. X. Ит Кӑм иссариатне т. ыт. ҫӗре те
те „тел еф онп а «ҫемӗрттерет»,
Ӗҫ п и р ш и Саххарӑвӑ м аш ш инисткӑна йарат,
Ҫ п ерански ун п а кил ӗш м ест, ӑна п и т ӑста пӗлекен
ки р л ӗ Глешӗ §ӑваш ла пи^е тл е м е те пултарнӑ).
Ҫ и те н ккӑ йул. сасси телеф он п р о л к к и тӑрӑх
Ш у п а ш к а р т и пӗтӗм у§ р е ш те н и й е саланат.
— Тавайӑр м а ш ш ин исткӑ. Тавайӑр телопроисвотиттӗл! Пӗтӗм тӗ н § е р и револ)утси пӗтсе ларма
пултарат, есӗр пире м а ш ш и н и сткӑ п а телопроисвоти ттӗл памасан! "^аср ах!
Ҫ ы руҫи Ҫ п ерански к у ы й туп а аптӑраса ним ӗҫлеме пӗлмест, вӑхӑтлӑх кӑм иссарӗ Ҫ и те н к к ӑ йулташӑн та 'йӗри вы рӑнта мар.
— Н у , хай хи ы й ту мӗнле тӑрат?— астутарат
Ҫ п е р а н ски й е вӑл ка п ш и к у н а х .—-Т уп а с пулат.
— Ҫ у к , ту п м а май ҫук. П ӗтетп ӗр пулӗ, прорыв, н у ш а !— м ӑтӑртатат С п е р а н ски тарӑхса. Вӑхӑ т и р т е г вӑл.
О кта п ӗ р ӗ н 13-мӗш ӗн§е Ҫ и те н ккӑ й. ҫы руҫипе
Ҫ п еранскин е кӑ п и н е тн е ^ ӗ н те р е т те и к к ӗ ш вара
ноттӑ ҫыраҫҫӗ. А к ӑ вӑл, ҫав хӑш -пӗр„ йен§ен, историллӗ нотгӑ: „«Сроънӑ ЪАСС-р§н
Еҫ пирш ине.
К о п пи й ӗ се н е : Ӗҫ Кӑм иссариатне,
Еҫлекенсемпе
Хресъенсен Инспексине. (М алалла ҫӗнӗ йӗркерен).
«Ҫ ентапӗр уй ӑхӗн§е кӑҫалхи ҫул, ш ку л а вӗренме
ка й н и п е (кам?) Н а р ко м а тр а толш нӑҫсем
п уш а н§ӗҫ! атм ини стратси л лӗ и н ҫп е кҫи тата ҫекреттариат те лоп рои своти ттӗ лӗсем , тата и кӗ м аш ш ин и с ткӑ . Н а р ко м а т сиртен телеф онпа пӗр х у т кӑна мар темиҫе х у т , ҫав вырӑнсене ҫынсем йама
ыйтнӑ, ан§ а х ҫав рапотнӗксеие есӗр халӗ те й ӳ
тастӑр. К ӗ ске вӑхӑтлӑ кур ӑ с пӗтернӗ Саххарӑвӑ,
м а ш ш и н и с тккӑ ӗҫне йурӑхлӑ тӑваймаст, вӑл хад хи вӑхӑтра п р а к т и к а н к к ӑ ҫеҫ.

Т елопроисвотиттӗл мӗн вӑйе ҫитнӗ таран тӑрӑш са ӗҫлет, §иркуД)арсем ҫырат, «натз§ад)ствӑ»
алӑ пусат, рекистраттӑрӗ нумӗр лартса вырӑнсене
ӑсатат.

— Еҫ хутра! Машшинӑ аван ӗҫлет!
Ант^ах ку «ырлӑх» нумайа пымаст. Кӑҫал кӗркунне телопроисвотиттӗлӗн ҫамрӑк пуҫне «хӑрушӑ» ^шухӑш килсе кӗрет.
— Ӗмӗр телопроисвотиттӗлре пурнаймӑн, вӗренме кайас пулат,—тенӗ вӑл хӑйне.
— Кун пек ,н а§ § а. 1)Нӗксемпе“ тата пӗр-икӗ
ҫул ӗҫлесен хӑва та пӳрократа тухса кайӑн. Шухӑшланӑ—тунӑ. Кӑҫал ҫентапӗр уйӑхӗн§е вӑл аслӑ
шкула вӗренме кӗрет. Вӑл ҫеҫ те мар (унӑн айӑпӗ
пит пысӑк) вӑл машшинисткӑна та вӗренме кайма
илӗртет.
— Ҫамрӑк времре вӗренес^ пулат, машшинисткӑ
йулташ !—тесе ш ухӑша йарат ӑна.—Ха>5 вӗренсен
кайран ӗҫлеме аван пулат!
Машшинистки унӑн сӑмахие итлет, кӑҫал кӗркунне вӗсем Шалти Ӗҫсен Кӑмиссариатӗн§ен тухса кайаҫҫӗ.
#
— Ах, ку ҫамрӑксене! Вӗсен вӗренес кӑмӑл, вӗсемсӗр кӑмиссариат аппара^ӗ йепле ӗҫлесси ҫин§ен шухӑшламаҫҫӗ.
Аппарат, вӗсем кайсан, §ӑнахах уксахлама тытӑнат. Телопроисвотиттӗлсӑр §ирккуд)ар ҫыракан
ҫук, машшинккӑпа ҫапакан ҫук (пӗрре пур та вӑл
ӗлкӗреймест), Ку иккенне пӗлиӗ пулсан вӗсем
вӗренме кайас шухӑша тепӗр ҫута хӑварнӑ пулӗ-5 §ӗҫи тен? Кам пӗлет вӗт?
Ҫыруҫи Ҫперански ӑнтан кайса Т)ӗлхесӗр пулат>
хуйхӑллӑ пуҫие уҫнӑ та вырӑнта лара-тӑра пӗл^''СТ.

-

кир

Ҫав малта асӑннӑ рапотнӗксем , нимрен ытла
маш ш инисткӑсем, ҫ у к к и п е , хад)хи вӑхӑтра пӗр
м а ш ш и н и сткӑ ҫеҫ п ул н и п е (вӗсем 3 пулмалла)
Н а р ко м а т п и т тарӑхат, ӗҫсенв вӑхӑтра туса пыманни (к у н т а авантарах итлӗр, вулакансем , й.
ҫав рапотн ӗксе м ҫ у кр а н ҫеҫ, ним рен ытла машш и н и с ткӑ ҫ у кр а н (тепӗр х у т астутарнӑ) ҫеҫ килет,
ур ӑ х ним рен те мар.
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Малтан ҫырнин основани тӑрӑх, тата ӗҫ пирпуҫне урӑх майпа рапотнӗк шыраса тупма май ҫуккипе, Т). А. С. С. Р. Шалтн Ӗҫсен'Х алӑх Кӑмиссариа§ӗ сро§нӑ пирӗн пата, пушӑ,*вырӑна йышӑннӑ ихӗ , машшинистккӑ йама ыйтат
Кунта телопроисвотиттӗлне асӑнман вара темме
Ҫ. И.) Малалла хӑй йӗркипе; Вӑхӑтлӑх Халӑх Кӑмиссарӗ Ҫитенккӑ,—тата ҫыруҫи Ҫперански алӑ
пусиӑ, рекистратгӑрӗ 0 11 -мӗш номӗр лартнӑ.
Мӗн калӑн кун пирки? Ним калама та аптӑрӑн.
Ҫӗнӗ катӑрсем пире кирлех, ҫавӑн пек «хӑйсен

ӗҫӗсене вӑхӑтлӑ^туманнине,” телопроисвотиттӗлпе
машшинистккӑ ҫукран ҫеҫ килет урӑх нимрен те
мар («вырӑсла исключительно» тенӗ) текенсене
улӑштарма, вӗсен вырӑнне лартма катӑрсем кирлӗ.
Вӗсем «машшннистки ҫук, ан§ах ҫавӑн пысӑкӗш,
латтисӗр 011 №-лӗ отношенине темиҫе екҫемпЛ)3р Г1и§§етлеттерме машшинисткине те, вӑхӑтне
те тупнӑ.
Е-е-х, йулташсем! Сире Ш ^етрин аллине ҫеҫ
памаллата, Ш §етрин ҫук!
Сӗлтермен.

ш ин§ен

Ун

Ку тройккӑпа маяаляа кайайм ӑн.

шухӑшӗпе.

X р е с § е н. Йулташ, хӑш йал ҫун§ӗ ара иртнӗ каҫ?
К у л а к. Тӗрӗссипех пӗлместӗп те, Пӗрлекасси ҫун§ӗ пуд) ҫав.
X р е с § е н
Ма? Ҫути вӑл тӗлте курӑнмарӗҫке.
К у л а к.
Ара вӑл йал йалӗпех колхоса куҫнӑ терӗ те, ҫавӑнпа калатӑпҫке.
М ӑ § к а ш.
Ш упаш карти аироном патне килнӗ ҫыру.
Стравствуй акроном!
Мӗиле пурӑнан-ха аслӑ кӑмӑллӑ §ӑваш. Ан
ҫиллен
кам пулӑн-ши ес капла?
Шупашкар пурнӑҫӗ мӗнле пек? Хӑвна ва.Т)Л)И
ҫилос хатӗрлеме ӗлкӗртӗн-и? Портфӗлте ҫилЬс
лайӑх пулат, теҫҫӗ.
Санашкал ҫывӑрса йулнӑ акрономсем ҫилос тума
ҫуна ҫулӗпе каймӗҫ-ши?
Шалккӑ, сана хӗрхенеп. Ӗлкӗреймен—мӗскӗн ес...
ҫилос ҫин§ен шухашлама.
Ҫилос тӑвас шухӑшусем уттиле йухса кайрӗҫ
пул), йулашкин§ен, хӑвна хӑв уттиле шертоват
тумӑн-ши?
Колхоҫнӗк И в а н о в.

Технӗк куҫӗ.
Тӑм усӑллӑ йапала Унтан кирпӗ§ те тума пулат, хӑшпӗр технӗк ва.Д)Л)И пуҫ та тума пулат.
Пу§инери шкул никӗсне 1929-мӗш ҫулта хӑвнӑ.
Шкул ҫуртне ҫурҫӗр йенелле пӑхтарса лартнӑ.
Никӗсне хывнӑ §ух растворне сахал тунипе никӗс ҫирӗп ларман—ннкӗс пек мар, ахал) кнрпӗТ)
купин§ен илнӗ пек алӑпах пур кирпӗ§не те илмӗлле.
— Технӗк куҫӗ ӑҫта пулнӑ?
— Кам пӗлет?
— Сут та пӗлмести?
— Хали§§ен пӗлмест,Т)ӗ те, малалла пӗлӗ ӗнтӗ.
I ВДРМЛКПРОМ-

хос

Вӑрмачпромсосӗк вӑрман хатӗрлеме тухса каймалли у р аш п е лашисем.
—
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Пӗр п у с ш ӑ н ҫӗр т е н к ӗ
Ӗлӗкрех пирӗн §ӑваш йалӗсен§е хӗр ҫураҫма
каЯнӑ §ух, ҫын йусавӗсене тӑхӑнса, ҫынӑн лашипе
тӑрантасне кӳлсе, лаша пуҫне пӗкӗрен туртса ҫыхса тухса кгйа§§ӗҫ. Арӑм тӑвас текен хӗрӗ патне
ҫитсен: пурте хамӑн, аван пурнатӑп пурнӑҫа, тенӗ
хӗрне. Хӗре киле тийесе килсен, хӑй леш йапаласене хуҫисене кайалла леҫсе панине курсан, хӗрӗ
тӗлӗнсех кайа§§ӗ. Ним тума та пулманҫке уи §ухне.
Авланмасан та пурӑнӑҫ сӗре на§ар вӗт, пӗтес
пулат—тет мана Йакӑп.
Хам платник ӗҫне маҫтӑр, укҫана сӗрекепе сӗретӗп пулсан та, укҫа пухаймастӑп-ха... Ӗҫессе те
пит ӗҫетӗп те... Акӑ халӗ енер Ҫтеппансем патӗн§ е хаиша ӗҫсе ӳхӗрлсе килкартине тухса, тирӗс
купи патӗн^е хӑсса выртнӑ. Алтанпа §ӑхсем манӑн хӑсӑка ҫиме питкуҫсем ҫине хӑпарса кайнӑ та,
тислӗк купи ҫин§и пек, урисемпе кукалесе пит
куҫа §ӑрмаласа пӗтернӗ.
Ҫавӑнтах, пиллӗк—улттӑ авланса §ухӑнланнӑскер—маткине калӑплӑ ҫӑпатапа хӗнекен Иван пы§ӗ те, Йакӑп авлаиас тенине илтсе:—каккуй халӗ
авланма, 'йалти расхутсем пит нумай, укҫа ҫитмест,^тыр ҫук, терӗ. Ш утласа кӑтартам—тӑнла,
тет Йакӑпа. Пуҫларӗ Иван пӳрнисемпе шутлама.
Кашнӑ поколовнӑ килӗрен ҫакӑн §ухлс тыр памалла^ урам хуралли тӑнӑшӗн 25 кӗрепепке; §арту (вӑрман) хураллишӗн—4 кӗр.; тата (вӗтлӗх)
хураллишӗн — 10 кӗр.; хулана кайсан хӑваттере
кӗнӗшӗн—5, улӑхҫараншӗн—3; перевоспа каҫнӑшӗн (каҫман пулсан т а ) - 10; тата кашнӑ йатакран
капан хуралли тӑнӑш ӗн—2-шер кӗрепенке; §иркӳ
хураллишӗн—2 ; пуп—ҫӑмӑр пултӑр тесе—пусӑра
кӗлтунӑшӗн—4; проҫвер майрнне — 2 савук; кӗтӳҫе пӗр касу пуҫне—30 кӗренкке. Шутла мӗн §ул
пул§ӗ. Вӑл расхутсене §ӑтас пулсан, пыршупакартусем парӑш туртма, шӑммушакту уратара тӳсме
пултар§§ӗр, вара мошнӑ авланма.... та, терӗ Иван.
— лхей... еп тӳсме пултарапҫке, тет Йакӑп
и ван а хирӗҫ.
Тӳсен пулсан хулана кай, унта сахал укҫапах
паллашса маткалӑх тупма пулат, терӗм. Пӗрин§ е еп йулташпа урамра пынӑ §ух, мӗн куракан
хӗр йулташа пуҫ тайаҫҫӗ. Хулана тин килнӗҫке
есӗ, ӑҫта паллашма ӗлкернӗ вӗсӗмпе ес, тесен:—
§еретсен§е, тет. Хӗр суйлас тесен макаҫӑнсем
умне §ерете пырайса тӑмалла. Хулара унта хӗрарӑмсем таптаса вӗлермелӗх те пур. Ак хад), нетавнӑ Ш упашкарта кӗпер ҫывӑхӗн§е автомопил
пӗр майрана таптаса каҫса кайса амантыӑ§§ӗ. Вӑл
шохвӗра Мускав таврашне кайса йарсан, унта
кашни кун пӗрер ҫын таптаса вӗлерет.
Майри шари ҫухӑрса йарсан тин автомопил
ҫикнал па§ӗ те ҫынсем курма нумай пухӑн§ӗҫ. Ҫавӑнтах епӗ пӗринпе паллашнӑ§§ӗ. Ан§ах
хӗр тупма пӗлес пулат, пӗлмесен хӗрӗн взрлӑ а§исем шаккаса та хурӗҫ, мӗншӗн тесен Шупашкарти
копператтив вӗсен§ен хӑшне пӗрне икӗ пыртан
ҫиме хушат! томовой кӗнекипе сапорнӑй книшкӑ,
тата ҫесоннӑй рапо§и тесе—ҫесоннӑй картӑ§кӑ
илӗҫҫӗ (Шупашкар копператтивӗн питомнӗккӗн§е
ӗҫлекен Иванӑв Елӗксантр т. ыт.). Вӗсӗм вӑйлӑ,
икӗ пай ҫийеҫҫӗ, асту.... тем полейӗ вилсен те
Ш у п аш к ^ та ҫӑва (масар) шӑтӑкӗн тарӑнӑшне
пӗр мӗттар ҫуррӑран катӑк §аваҫҫӗ. Й ытка§ка

§авса кӑларасса, тата ӗппитеми §ирӗ сардаса
пӗрте пӗлмеҫҫӗ.
Килти ӗҫсене пӗтерсен хайхи вӑйлӑ Йакӑп матка
шырамалла Ш упашкара кайса курам, терӗ. Шупашкара ҫитсе пристӑнтан тухса, сӑрт ҫине хӑпарсан урисене §армакласа тӑ§ӗ те, Атӑл тӑрӑх
куҫсене ывӑтрӗ вӑйлӑ Йакӑп.
- - Ох-хох ох —Нта!.... тесе тӗлӗрет Йакӑп.
Пирӗн йалсен§е ҫӑпата ҫӗтӗлсен саплама пушӑт
ҫук тетпӗр. Ха... ара кунта Копинсойусӑн пушӑ§ӗ
мӗн §ӳхлӗ Атӑл шывӗн§е шӳсе выртат. Неушелӗ
Ш упашкарта ҫӑпата тӑвакан ерттел пур. Апла
пулсан хуҫа ҫук пек шывра йухса ҫӳремелле
марҫке пушӑтсем. Хуҫисемех ҫук пулӗ ҫав—вӗҫ
пристӑн патӗн§е мӗн§ухлӗ тимӗр шыва путнӑ;
анатарах—перӗкре вут купӗсене купалама вырӑн
ҫук пирки, вутсене шывалла купаласа кӗрсе кайнӑ; урапа тукӑнлӗхсем мӗнле ҫӑмӑр айӗн§е выртса хуралса кайнӑ; хӑмасем тротуар ҫине сарма
ҫук §ухне шывра ишеҫҫӗ, ай тур тур.... мӗн пулнӑ
кунта.... мӗн §ухлӗ укҫа-тенкӗ ҫӗтет.
Хулана кайас, терӗ Йакӑп. Шухӑша кайса пуҫа
усса тротуарпа утса пырат.
—Аа-„,ай пуҫа.... кравул... хурах... шари ҫухӑрса
йа§ӗ Йакӑп. Тфӳ, §орт... шайттан исвош§ӗкӗ....
мӗншӗн есӗ лашуна урам варрипе тытмастӑн, мӗншӗн тротуарпа ҫын ҫӳрекен ҫӗртен лашапа ҫӳретӗн, терӗ Йакӑп, хыҫалтан пыракан исвош§ӗк
туртапа лектерсе шӑтарнӑ пуҫран йухакан йунне
алпа тытса. Пӗрре ҫа а-ат тутарса па§ӗ хытӑ
§ышкипе Йакӑп исвос§ӗке:
Тӗпӗр-тӗпӗр §упса пы§ӗҫ Йакӑп патне лашисем ҫин§ен анса пилӗк-улт исвос§ӗк те:
— Ӑҫтан ҫӳрес пирӗн тротуарпа ҫӳремесен, кур*
масна урам варӗн§е урапа тӗнел таран лаприне
Спыл§ӑкне), што нам унтан ҫӳреме, терӗҫ Йакӑпа.
Йакӑп ним шарлаймасӑр виркӗн§ӗ унтан.
Хӑ, §ӗмере... ку Ш упашкар хула сове§ӗн укҫи
вӗт, ку лапра мар—укҫа. Ҫӗнӗрен урама §ул сар
са тухнӑ хыҫҫӑн, хула сове§ӗ ҫулӑн кашни купо
метр тӑваткӑлӑшне икшер лав хӑйӑр йӑвантарнӑ
Виҫшер тенкӗ лавӗ ларнӑ. Мӗн §ухлӗ кунта лапра
пыл§ӑк... мӗн §ухлӗ укҫа, пуҫа та вӗсен пи]
кийех, ш ӑтар§ӗҫ, ах тур терӗ те, ӗҫ тумас;
рах тухса тар§ӗ хуларан вӑйлӑ Иакӑп.
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— Тфу, мур илешшӗ, ӗҫле-ӗҫле—пӗр сӑран атӑ та
илсе памаҫҫӗ хут,—тесе вӑрҫса ил§ӗ, туснӑ ҫӑпата
сырнӑ ури ҫине пӑхса, у§рештени тислӗкне ҫулталӑкӗпех тасатма токӑвӑр тунӑ Ми§§ук пи§ей.
Ми§§ук вырӑнӗн§е пулсан, вӑрҫмасӑр никам та
тӳсес ҫук. Кунӗпе вӑл тислӗк ҫӑрат, ӳрине сырма
ҫӑпати ҫук. Ҫавӑнпа та тӳсеймерӗ, варӑм авӑрлӑ,
тӑваткӑл кӗреҫине ывӑтса йарса шӑнӑрлӑ аллипе
сухалне шӑлса ил§ӗ.
— Кӗтӳ кӗтнӗ... Йаппун вӑрҫин§е пулса, сахал
мар шыв^ тӑрӑх урана шӑнткаланӑ, авал §ух тарҫӑра пурӑннӑ... Пайан кун каллех асап курма тиветтесе тарӑхат М и§§ук витере.
Йакӑп вӑл вӑрман теҫетникне кӗ§ӗ те, атӑ та пур,
шыв каймалла мар темӗскер те илсе панӑ ҫине
тӑхӑнма,^есӗ пур йӗпе урупа тислӗк тасат. Е-е-х!
Мӗн тӑвас пулат?—Нумай§ен пӗр вырӑнта шухӑшласа тӑ§ӗ вӑл.
— Мана та малтан килӗшнӗ §ух: сана атӑ илсе
паратпӑр терӗҫ, пӗр мӑшӑр пушмак. Патне ҫитрӗмӗр те ҫӑпати те ҫук. Ку ӗнтӗ пӗтӗмпех пуҫлӑхран килет, пуҫлӑх хут ҫырса парсан, копператтив прикаш§ӗкӗ тахҫанах атӑ парса йарӗ§§ӗ. „Йӗрмен а§ана ҫиме памаҫҫӗ" тенӗ ваттисем, манӑн
та хамшӑн ^хамӑн хуйхӑртса пӑхасах пулат ҫав.
Апла та атӑ туйанаймасан ун§ух вара....
Тепӗр кун, у§рештени кӗнселерӗн§е, Ми§§ук
тархасла-тархасла пуҫлӑхран атӑ илме хут ҫырса
пама ыйтат.
— Тархасшӑн пар ӗнтӗ? Ура йӗп-йӗпе, шӑнса
пӑсӑлап, сулахайӗ пушшех шӑнат, вӑрҫӑра пул)ӑ
тухса кайнӑ ун витӗр.
“ 3 Ес мар, хамӑр та атӑсӑр, куратӑн пушмак ҫеҫ,
терӗ пуҫлӑх, калошпа вӗрҫӗнӗ пушмак тӑхӑннӑ
урине кӑтартса.
Ҫав хушӑра хӑй пирус тивертсе йа§ӗ те Ми§Ъука мансах кайрӗ. Шӗлепкелӗ майрапа пӑшӑлтатса илет. М и 5§укӑн ҫилли килсе ҫитрӗ.
— ^Улталарӑр мана: атӑ паратпӑр, пушмак паратпӑр тенӗ^^ӗ, патӑр! Кӗтсех тӑр!
— Кил парас!.... тесе ху§ӗ пуҫлӑх йывӑр сывласа. Пӗр §ыкаркӑ ху§ӗ пек хут ҫине темскер ҫыркаларӗ те, М и^^ука тыттар§ӗ:—Кай копператтива, унта парӗҫ,—терӗ вӑл кулкаласа.
Копператтив лавкки, туллийех ҫын, темӗнли те
пур: сӑхман тӑхӑннисем, пиншаклисем, ваттисем,
ҫамрӑккисем пур те пур. Хутран ситрен Ми§§ук
пек йӗпе ураллисем те курӑнкалаҫҫӗ, вӗсем пурте
хыҫалта ӗнтӗркесе тӑраҫҫӗ. М и§§ук та вӗсен ҫумне
пырса ӗрет ҫитессе кӗтет. Хӑйсем пурте шавлаҫҫӗ,
нимӗн ӑнланма та ҫук.
—- Шалу парас.... мӑшкӑллат пире §ухӑнсене
мӑшкӑллат....
- - Мӑшкӑлламасӑр... тӑвар илме килнӗ маткана
«ыран кил» тесе ҫавӑрса йанӑ та—ҫын-и вӑлг
Ҫав хушӑрах пуйан Петӗр арӑмӗ Йелук сасӑ парат.
•— Улталатӑн пуд), хӑта, ҫавӑрса йанӑши, мана
пӗр те ун пек тумарӗҫке.
^Йелук тата темскер кала§§ӗ пуд), Тӑман Лукйа*
не ҫӑварӗн§и -бикаркине ҫӗре пӑрахса урине
пусрӗ те, кӑщ кӑрса пӑрахрӗ:
— Вӗреннӗ есӗр ун урлӑ тавар илсе выртма....
[(аъ илни те ар§а тулли пуэь, татах ҫынсемпе
еретре тӑран, тесе татса пӑрахрӗ Йелукӑн сӑмахне.
Ми§§укшӑн ку сӑмахсем пурте йут, тавар илсе

курман вал хали§§ен, унан мен пур шухӑшӗ те
атӑ ҫин§е. Пӗр арӑм хыҫне тӑнӑ та, пӗрерӗн пӗрерӗн урине улӑштарса малалла шӑват.
Ҫав вӑхӑтра пӗр хӗрарӑм урлӑ прикаш§ӗкӗн
пи'5 ӗ курӑнса кайрӗ. Хулӑн ӗнселӗ... пустав пек
хура йапаларан ҫӗлетнӗ пад)Тто тӑхӑннӑ, урин§и
атти шӑтӑртатса ҫеҫ тӑрат.
— Сана мӗн кирлӗ?—тесе ыйгрӗ вӑл Ми^^вукран.
— Атӑ туйанма, ме хут,—тесе тӑсрӗ вӑл пуҫлӑх
ҫырса панӑ хутне.
Леш хутне ил^ьӗ те, ҫавӑнтах ытти хутсемпе
аркаш тарса йа§е те, Ми^^ьук ҫин§ен те мансах
карӗ. Миь^ьук ҫапла тӑрсах тухса кайа^ь^ьӗ пулӗ,
кайарах^га лавккана пӗр-ик виҫ ҫын йулсан, пуйан.
Петӗр Йе>5укин хутаҫне пӗр мӑшӑр атӑ 'ьикнине
курах кайрӗ.
— Мана мӗн? Епӗ те атӑшӑн килнӗ; мӗншӗн
мана ҫук, йарса ил^ьӗ Ми-ь^ьук хутаҫран.
— Сана ваД).Д)И ҫук, пӗтрӗ, маларах ыйтмалла^ь"5 ӗ,—йӑнашат ӑна прикаш-ьӗк.
— Йепле маларах... Епӗ хута арӑмран маларах
тыттартӑмҫке?—Прикаш-ьӗк ун ҫине пӑхмаст.
— Хам куҫӑмпа куртӑм, патӑн! Атӑ патӑн!—
терӗ Ми^ь^ьук ҫумӗн-ьетӑракан Темен Микколайӗ.
— Сан ҫуксемшӗн йалан ҫук, авӑ харсӑркка,
арӑмун шӑллӗ, пайан пасарта тӑватшар тенке
пусма сутса ҫурет, кам панӑ ӑна, у-у-у ?
— Ну, ҫитӗ тавлашма, питӗретӗп лавккана, ыран
килӗр,—терӗ те алӑкне питӗр-ьӗ.
Ҫапла вара пирӗн Ми^ь^ьук, атӑ илес вырӑнне,
„ыран кил“ туйанса килне уттар^ьӗ.
Кайарахпа тепӗр хут та кайса нӑхнӑ, ун-ьуне
те нимӗнсӗрех пуҫне усса таврӑннӑ. Мӗн "ьухлӗ
тӑ^ӑшсан та атӑ туйанаймарӗ пирӗн Ми-ь^ьук.
Йепле атӑ тӑхӑнтараҫҫӗ хӑшпӗр копператтивре
ӗҫлекенсем 'ьухӑнсӗне?
Пирӗн шутпа кунта Ми-ь^ьук хӑйех йӑнӑшнӑ:
унӑн вӑрӑм авӑрлӑ тӑваткӑл кӗреҫипе 'ьи малтанах копиераттиври пӳроктратсене тасатмалла пулнӑ, сирӗн шутпа мӗнле пек вулакан?
Картсӗв Ҫеркейӗ
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—

МӗншӗнХИван Ҫитӑрӗв кирӗк-хӗцан та
хура кӗпе тӗхӑнса рӳрвт?
— Хура хӗм а ҫине ӳксен катаранах палӗр
малла ан пултӗр тесе.

X А

ҪИ НЪ Е Н

Епӗ Тутаркас районӗн§и Кашмаш йалкапаш
пуҫлӑхӗ, Ил)ӳшша Тарасӗ. Епӗ ҫак совета кӗри§т,ен совет саккунне тӑна илмен ха.дхи пекех. Хзлӗ
епӗ ыр ҫынсем майлӑ, вӑлсампала пӗрле ӗҫсе-ҫисе пурнатӑп. Совета кӗри^-^ен манӑн сӑмакон апиара§ӗ пур-5 §ӗ, халӗ мана унпа ӗҫлеме йурамаст.
Епӗ колхоса кӗртӗм хамӑр йалта колхос тунӑ
■5 ухне, ан’5 ах епӗ колхоса кӗри 5 §ен хамӑн ӑса
ҫитертӗм: епӗ колхоса кӗри 5 §ен пӗр ампар сутрӑм, тата тепӗр ӗне сутрӑм, вара ҫавсен укҫисемпе, арӑмпа иккӗн тӑлӑпсам кӗрӗксем туйантӑмӑр,
ҫука йултӑмӑр нзлук саплама туххут ҫук ^ухӑна
йултӑмӑр, ӗҫӗ те пӗтрӗ, тата пире мӗн кирлӗ?
Халӗ ӗнтӗ епӗ шалӑн илнӗ пирки ӗне туйантӑм
ан^ах та... Колхос илсе пар-5 ӗ ӗнине йӳнӗ хакпала, мана вӑлӑ питӗ лайӑх пул^ӗ ӗнтӗ.
Халӗ колхосран тухсан та аптрас ҫук епӗ, хад)
ӗне пур.
Манӑн лаша пур, манӑн арӑм лашине колхоса
ӗҫлеме парасшӑн мар, хамӑн та шут ҫавӑн пек,
колхосра ӗҫ нумай, унта лашана пӗтереҫҫӗ вӗт-ха,
машшинӑсене кӳлсе.
Тата епӗ пзртийтсӑ, мана нартти йа^ейкки Кашмаш колхос ҫумне ҫирӗплетнӗ, ан§ах манӑн колхоспа ҫыхӑнас килмест. Ара унта мансӑрӑнах лайӑх ӗҫлеҫҫӗ нулӗ, тесе шутлатӑп. Манӑн колхоса

Ашшӗне

нура.

Мӗнле аъа лулъӗ ну! Ҫывӑрат
те, ҫывӑрат. Таҫта тупаГ ыйхине.
Хама хываймарӗ.

йертсе пырас килмест ан'5 ах та тем тумалла уцта. Епӗ партейнӑй сопранире ҫывӑрсах ларатӑп.
Манӑн ыйхӑ нитӗ тутлӑ килет соиранисен'5 е кирек
ӑҫта та. Вара сопрани саланат, тӑна кӗрмесӗрех
йулатӑн, вара тухса^утап килелле. Ку тӗрӗс,—
пӗре те суймастӑп. Йа-^ейккӑ ҫыруҫин'5 ен илтсен
вӑл та лайӑх пӗлет.
Пӗр кун мана шалӑпӑ пар-^ӗҫ. Пӗр кулакӑн икӗ
йеш§ӗк суиӑъ пур, терӗҫ, ан-^ах манӑн кулака, йенле сунӑдна, тытас? Шалкӑ вӗтха кулака, так
вара хӗрхенсе^ карӑм та, кулака сийен тӑвас
мар, терӗм. Йалти
партти '5 ленсемпе манӑн
килӗшу
ҫук,
нӗрре те килӗшес
килмест.
Манӑн ани пур^-^ӗ, епӗр арӑмпа иккӗн апийа хӑваласа кӑларса йарса, халӗ апи йал тӑрӑх
ҫапкаланса ҫӳретха. Йалканаш нуҫлӑхне кӗрнӗрен вара ӗҫме тытӑнтӑм.
Кӑҫал ҫӗр виҫнӗ '5 ух, халӑх иуххин'5 е ҫӗре виҫес .мар тесе протоккол ҫыртартӑм. Виҫӗ пусуках
пурнас тесет-^ӗ, ан-^ах колхоҫнӗксем ҫи^^ӗ пусу
кастарса ил^^ӗҫ, вара халӑхӑн та виҫмеллех пул§ӗ.
Тата ҫаран виҫпӗ -^ух, енӗ халӑх пуххин-^е каларӑм. Кӑҫал ҫаран виҫес мар, тесеа-^ӗ, колхоса та
касса парас шут ҫук^^^ӗ, ан^зх '*та унта та колхоҫнӗксем ҫарана татса ил-^ӗҫ, манӑн йышӑну пурнӑҫа кӗреймерӗ. Епӗ ауухӑнсене ушкӑнлатма шутламан. '5 ухӑнсемпе ман мӗн тӑвас^^^ухӑнсен пуххине кулак шухӑшлӑ ҫынсене -^ӗнетӗп те супрани
тӑватпӑр вара, мӗн сӳтсе-йавмаллине сӳтсе йаватпӑр вара. Пӗр кун пӗрре пасара кайсан ӳсӗр
пултӑм та, киле те килиман, унтах ҫывӑрнӑ вара,
халӗ кагпни пасар кун ӳссӗр пулап, ан-^ах та йалйыш питӗ лайӑх пирки ним те пулман, хаҫата та
ҫырмаҫҫӗ пирӗн йалтан, ҫавӑнпа мана советра
пурӑнма питӗ лайӑх.
Тата халӗ тырӑ-пулӑ хатӗрленӗ "Бух, ^ кулаксем
ҫине халӑх ытла та нумай хурса лартнӑ та, епӗ
упа кулаксем ҫине хурнӑ тырӑ-пулла '^ухӑнсемпе
колхӗҫнӗксем ҫине ҫыра-ҫыра хуртӑм, кулаксеы
ҫин^ен хураткаласа. Кулаксене патшалӑха тырӑ
пумай партарас мар тесе, епӗ малтан ҫпискӑ туса
хуртӑм, хӑш-хӑш кулаксене 1 '5 ентнӗр, теприн
ҫинӗ пӗрре ҫурӑ, 2 '^етнӗр ҫырса, петдаксем пуххин-^е вуласа кӑтартрӑм та, -^ухӑнсем ҫав кулаксем ҫино 10-шар '^ентнӗр хурса лартрӗҫ, ну вара
нитӗ шалккӑн туйӑн-^ӗ кулаксене, ан^ах та тыррис^ене ха.Т) те леҫтерсе пӗтерменха, пӗртак тӑхта-^^бӑрха.
Ҫав кулаксем ҫин§ен хуратса, петъаксем ҫине,
тата кол^оҫнӗксем ҫине хурнӑшӑн сута ленкрӗм
нулмалла, ан-^ах турӑ пулӑшӗ тесе шутлатӑп.
Хам пӳртре, Ленин йул. сӑнӗ хыҫӗн§е, пӗр турӑ пур, ҫавӑ ҫӑлатех нулӗ тесе шутласа хуртӑм
халӗ, ан^^ах ҫын пурсан ман тата турӑ ҫук теҫҫӗ
пул), ман 'гурӑ—Ленин йул. хыҫӗн-бе ларат.
Ну, халӗ епӗ хам пурнӑҫ ҫин-^ен ҫырса пӗтертӗм.
Сывӑ
пулӑр,
„Капкӑн“ мана ^ ҫапмаст
п у д кун’ пек лайӑх нурӑнӑшӑн.
X А М.

Хӑна хывайман пулсан ашшӗне
хывнӑ. Ашшӗ’турӑсӑрсен йаъейкки ҫекреттарӗ.
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Ыран

йупилей

Ь1ран колхос йупилейӗ. Ҫывӑраймарӗ к у каҫ Асот.
Ҫывӑркаларӗ пулсассӑн та, ӗретлӗ ӑнӑҫлӑ ыйӑхпах ҫывӑраймарӗ.
Акӑ ун умӗн§е унӑн ӗлӗкхи тарҫисем. У н па
тӗн5 е 12 ҫул кӗ тӳ кӗтсе пурӑннӑ М акҫӑм сасси.
Ианах кайат. К ӑ ш кӑ р а т М акҫӑм . У н хыҫҫӑн ыттисем те.
Пӗри: (хулӑм саспа) Пайан...
Пайн...
Ы тткоем: (йурласа) К о л хос орканисатсиленнӗ
Колхоҫнӗксем хӗпӗртӗр.
'5ухӑнсем пе патраксене ирӗк панӑ,
Вӗсен вӑйне пӗрлештерсе §ӑмӑртанӑ
Аташат Асот. М екеҫленет... А кӑ вӑл хӑйии ӗлӗкхи шыв арманӗн ковӑс тӗпӗн§е танкӑлтатса ҫӳрег.
Ҫавӑнтах ӑна пӗр йӗке-хӳре ҫанӑран тармакласа
тытса:—Асотте, ай та хӑнапа, тесе сӗтӗрӗт пек.
Лешсем ҫаплах кӑшкӑраҫҫӗ...
Пӗри: 'Г)ухӑнсемпе патраксем
Итлесе тӑрӑ ӑр!
Ыттисем; Килӗр ку н та пнрӗнпе,
^ Ҫӗнӗ йурӑ кӗвӗлер...
Ӗ лӗк пирӗн тарпа пуйнисенне
Хӑварар мар, тӗвзине.
П ирӗн ҫул^суйа ҫул мар,—
Сотсиалисӑм ҫулӗ...
Ҫавӑнтах Асота пы рш и пакартисем тӑрлама пуҫирӗҫ.
— М ӗн ма есӗ пнре ӗлскхи пе к^^тутл ӑ к у § § е яеҫсем памастӑп, тесе хирӗлет пӗр ны сӑк пы рш и.
— М ӗн ма есӗ пкр е аьаш ласа усрам и нултӑн,
;уйӑхаҫ вӗте пы рш нсем ... Лешсем хӑйсем йурринех сӗлтеҫҫӗ.
Пӗри: Колхос
О рканисаттӑрӗ
Ы т т и с Е М : К у л а к ҫӗҫҫи айӗн§е вилнӗ
Петӗр йулташ ,
Епӗ пуҫласа йанӑ ӗҫ
^Хпрама каймарӗ и кке н тесе,
Хамӑр вӑйпа тунӑ ҫӑкӑра-тӑвара
Пнрӗнпе пӗрлех апатланса-

—
—
—
—

тенӗ

вух.,

Сӑрлӑ сӗтел хуш ш и н § е
Савӑнса ларин^-ьӗ...
Ҫӗрӗ те вӑрӑм. К ӗрхи ҫӗр. Ӑ ҫта кӑна ҫитсе перӗнмерӗ пуд) Асот. А н ^ а х хӑт ӑҫта та канлӗх ҫук,
Ы рлӑх кустӑрм и н шӑлӗсем ш алтӑртатса кайнӑ.
К ӳп §екӗсем хавш анэ. Ҫ ак кустӑрмана тытса тӑрат М акҫӑм . Ремонт тӑвас кӑна, терӗҫ ыттисем.
Ерттел алли хӑпӑл хапӑл ҫӗклесе кайрӗ кустӑрмана. 5 м ииут та иртмерӗ п у д хай ырлӑх кустӑрмийӗ ҫин§е трактӑр пашлатса килет. М акҫӑм
шоффӗр...
— П$рӑн пирӗн ҫул ҫин§ен, А с о т !— Пӑрӑнмамасан таптатпӑр!..
А со т пӑрӑнма тесе ш ухӑш ланӑ§§ӗ, ан§ах шӑмш а к сӗткенӗ типсе
ҫитнипе пӑрӑнса ӗлкӗрме
пулмарӗ. 'Гракгӑр ҫаплах А сот ҫурӑмӗ ҫипе кӗмсӗртетсе кӗрсе кайрӗ...
'5 ы л а й анкӑм инкӗлепсе пӗтнӗ хыҫҫӑн, тула тухас кил нипе А со т ыйхӑран вӑрӗннӑ. Унӑн тӗлӗкри
куҫҫулӗпе тӑртаннӑ куҫӗсем, крахмал пек хытса
ларнӑ.
— М ӗскер амакӗ мана ҫав тери ҫӗмӗрсе пӗтернӗ?
— М ӗскерха, мӗскер манӑн хӑлхана йӗрӗнтернӗ
кӗЦЦ?— аранах тавҫарса илъӗ Асот.
Телӗкре атсш нӑ и кке н . Хӑруш ӑ...
...'5ӑнахах вӗсен йурри. Ох, §ӑна.хях. Тӗлӗкре
пулсассӑн тз....
'5 ы л а й 5 § е н тӗлӗрсе ларнӑ А сот хы тнӑ сӑхман
ҫин§е.
— «Епирсх пӗтернӗ Петӗре» тенӗ вӑл.
Епирех... пуҫ; напа... У н п а х пӗтмен вӗсен йышӗ.
Пӗтмен...
К ӑ ткӑ... К ӑ т кӑ пек г р 5 евлӗ йы ш . Ӑ ҫта пнрӗн!?;
Ҫ ук
пирӗн
йыш ...
Еӑрӑм
туна
ӗмрн
нул'5 и мӗн пирӗн ӗмӗр. Ҫ ук... Пӗтнӗ... П ирӗн ҫул
ҫӗлен ҫип -5 ухлӗ те йулмаи.1! Ҫ ак сӑмахӗссм пӗтнӗ
хыҫҫӑнах. Ӑ со т §ӗри ӳ п к и ҫине утл аи^ӗ.
— Вӗсене те к тытӑйман ы вӑҫпзх.—терӗ те кӑвак
аути ш апах хуплан§ӗ.
М и т т а

Тоилат пӗтрӗ. Камӑн та пулсан ыйтмалли пурк?
Манӑн ыйтма йурати?
Ну!
Кӗҫӗр сопрани хыҫҫӑн ман пата сӑра ӗҫме пыратӑни?
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Кӗрхн ҫӗр тӗттӗм тесен тӗттӗм...
Хӗвеланӑҫ йен§ен^вӗрекен снвӗ ҫилпе, тайка
тискеррӗн кашлат. Йалти §ӗрӗ§ун пурте ура ҫине
тӑнӑ; йытсем улаҫҫӗ, §ӑйкӑлтатаҫҫӗ... Вӗсем, §арӑнма пӗлмесӗр ҫуйӑхнипе, ахад> те тискер ҫӗр—
татах тискеррӗн туйӑнат.
Шӑна ҫырми йалӗн копператси умӗн§е, сысна
путса вилмелле ла§акана ури-аллисемпе ҫӑрӑнтарса, халӑх кӗшӗлтетет. Пурте хӑйсем аллисене
йапала тытнӑ: хӑшӗ ҫуна турти, хӑшӗ лум, хӑшӗ
хӑшӗ сенӗк... Хӗрарӑмсем хӑйсене, „Атам арӑмӗн§ен ех“ йулнӑ йӑлапа,—тур§ӑка мӗлкисене сӗтӗрсе
тухнӑ. Кӑҫкӑрашу, харкашу, тавлаш у хӑлхана ҫурат! Уйӑрса илме хӗн: тахӑшӗ ҫын сасси, тахӑшӗ
йытӑ вӗрни.
— Ӑҫта? Ӑҫта вӑрри, шелмӑ?!
— Хӑш тӗлтен кӗнӗ? Ҫӑраҫине ватса кӗнӗ пуД)
ӗнтӗ канаД)йӑ йапала... Уҫӑ йураттарыани?..
— Вӑт клавни, алӑкран кӗмен ҫав свол§! Ҫӑраҫҫисем тӗрӗс-тӗкелех, тет лавкка хуралҫи '5 алӑш Макар.
Ушкӑн хушшине, тараккан кышласа § ӑ п а м а н са пӗтнӗ папкине хул хушшине хӗстерсе, Хараманӑв, йалсовет пуҫлӑхӗ килсе кӗрет. Ун хыҫҫӑнах тата, хулпуҫҫийӗсем ҫине ҫул ҫин§е ларакан
ҫатан шалҫисене пӑшал тытнӑ пек тытса, виҫӗ
йалисполниттӗл хаш каса килсе ҫитеҫҫӗ. Вӗсене
курсан шыв пек хумханакан халӑх пӑртак пусӑрӑннӑ пек пулат.
— Тавай М акар хунарна кунта! Ку!?.. 'Ь и мзлтан ҫӑраҫҫисене тӗрӗслес пулат. Ӑхӑ... Ҫӑраҫҫисем тӗрӗс-тӗкелех сна§§ӑт. Та-а-ак... пастай-ха:
никӗс айӗн§ен ҫӗре алтса кӗмени? Пӑхман?...
— Епир сана кӗтрӗмӗр, тет Йаснайӑв йалтн
испа§.
Ҫакӑн хыҫҫӑн Хӑраманӑв пӗтӗм ӑш §икне вут
хыпнӑ пек васкаса йалисполниттӗлӗсене хӑйӗнпе
пӗрле илет те, сулахай аллине хунар, сылтӑм аллине—левофвер тытса, лавкка хыҫнелле тухса
кайат.
Ан§ах вӗсем §асах ҫавӑрӑнса килеҫҫӗ. Мӗншӗн
тесен ниӑҫта та никӗс айӗн§ен ҫӗре алтса кӗни
те, пӗренене хӑйпӑтни те—нимӗн те курӑнмаст.
— Хӑт мӗн каласан та м а§§а хӑмине ҫӗклесе
кӗнӗ, тет Хӑраманӑв исполниттӗлсем йенне ҫавӑранса.
— Ей! Михук! Ҫимук! Ваҫук! Халех хӑпарӑр
§артак ҫине!... М отри§§ӗ, ӑйӑхласа ан тӑрӑр...
Как лерен... шалтан тухма хӑтланса пуҫне хӑма
хушшин§ен кӑларсанах, лӗпкерен...
■р)алӑш М акар исполниттӗлсене ма§§а ҫине
хӑпарма пусма та илсе килсе тӑратрӗ... ан§ах,
вӗсент,ен нихӑшӗ те малтан хӑпарасшӗн мар: Михукӗ—Симукне малтан хӑпарма хушат, Симукӗ—
Ваҫукне, Ваҫукӗ...
— Хӑрамалӑв пи ^^е, хӑпарсам хӑвах... Сан леверверт пур хӑт. А, йе вӑл пире лерен...
— М ол§§ат!... Есир вӑрӑ хутне кӗрсе тӑраттӑри-ха!... Ҫапах автан иккӗмӗш хут авӑтса йара§§ен турткалашса, тавлаш са тӑрсан-тӑрсан виҫҫӗш
те куҫӗсене хупса пусма тӑрӑх хӑпарса кайаҫҫӗ.
— Ну, халӗ ӗнтӗ ӗҫерӗнеймӗ ман алӑран, свол ӑ § ,—Хӑрамалӑв йанаххине §ертак ҫинелле каҫӑртса пӗ§§енех мӑкӑртатат.—Миҫенши? П ӗъъенши, йе иккӗнши?

— Есир, вӗсене влаҫ а§аш ласа усрат тесе ан
та шухӑшлӑр, тет Йаснайӑв, халӑх пурлӑхӗшӗн
куд^анса тӑракан пайш§иксен йенелле ҫавӑрӑнса.
— Ни шутте... Унашкал вретиттӗлсене снайӑш ӑҫта ӑсатаҫҫӗ? Вранкӗл йӑнрала йанӑ утрава. Халӗ
ак нумай та пулмаст ППУ
48
вретиттӗле
персе вӗлермелле тунӑ. Хад) прат, строкӑ...
— 'Р)ӗр мӑшкӑл, §ӗр мӑшкӑл!..—кӑҫкӑраҫҫӗ халӑх хушшин§ен,—Кашни ҫулах!...— ҫаратаҫҫӗ вӗт
мӑнтарӑн лавккине!.. Иҫмасса пӗр ҫул иртин хӑт...
— Н ет уш. Т аппер§§ӑ лекмеллипех лекрӗҫ
ӗнтӗ вӗсем...
— Тинех шалҫисем тул§ӗҫ мурсен. Ара, мӑшкӑл вӗт капла пулсан... Йртнӗ каҫ, кашта ҫин§ен икӗ
§ӑхха илсе тухса кайнӑ...
— Аписаттӗлни, сутне хамӑр йалта, поккасаттелни тӑвас пулат. Вӗрен§§ӗр малашне копператтива ҫаратма!..
Вӗсем ҫапла тавлашса тӑнӑ вӑхӑта приккаш§ӑк
Путовккӗн килсе ҫитет. Хӑрах аллине кантра ҫине витӗрнӗ тӗрлӗ тӗслӗ уҫӑсем тытнӑ, тепринпе
хунар тытса ҫутатса пырат. Васкаса §упса килнипе калаҫайми пулса ҫитнӗ. Лаша пек хашкаса
сывлаЕ Ҫипуҫӗ, ура тупанӗн§ен пуҫласа пуҫ тӳпине ҫитен§т,ен ҫап-ҫутӑ пыл§ӑк.
— Мӗн пулнӑ кунта? Мӗншӗн ҫакӑн §ухлӗ
халӑх пухӑннӑ?.. Мӗн?
"^алӑш Макар ун умне васкаса сиксе тухат те,
распуй кӑҫкӑрса кивӗ кӑрмахвун сасси пек пулса
ҫнтнӗ сассипе раппӑртлама тытӑнат:
— Пета, Путовккӗн... Каласа та шанмӑн... иҫмасса ҫурҫӗр ҫитнӗ пулин хӑт... С на§§ӑт епӗ ак
ҫапла путкӑран тухрӑм та, нимӗн шухӑшламасӑр
коппираттив ҫуммипе иртсе пырап.
Сасартӑк
шалта: кӗмсӗрт! турӗ.— «П1ту таккуй?»—-шухӑшлап.
Хайхи алӑк ҫумнерех пырса итлесе пӑхап та, ура
сассисем уҫҫӑнахилтӗнӗҫҫӗ..Пастай-ха пастай Итлесе
пӗтерха ес малтан ҫын сӑмахне. «Ну шухӑшлап—
хӑт мӗн тесен те вӑррах кӗнӗ». Тытӑнтӑм, конеш,
нӑ распуй кӑҫкӑрма... Хад) те ҫыннисем тата§асрах пуҫтарӑнса ҫитрӗҫ. Атту... описаттӗлни тухса та{)нӑ§§ӗ ӗнтӗ...
— Йӗке-хӳресем кӗмсӗртеттермеҫҫӗ-и?—тет Путовккӗн тарланӑ питне пиншак ҫаннипе шӑлсаилсе
— Ҫу-ук! Ниушлӗ епӗ йӗке-хӳре сассипе ҫын
ури сассине уйӑрайман? Шанмастӑн тӑк, итлесе
пӑх ак...
— '5ӑнах кунта... Т-а-а... Ха кӗмсӗртеттерет,
ха... Хад) ӗнтӗ такам та шанӗ,—тетПутовккӗн хӑлхи ҫунаттисене алӑкпа йанах хушшине хӗстерсе..
П риккаш §ӑк ҫӗлен сӑхнӑ пек хыпаланса ӳкет:
— Сторӑш! Сторӑш теп, §орт воҫми!.. Тава!
кунта §асрах пӑшална! Ей, спалниттӗлсем! Ҫывар'
са каймарӑри есир унта? Матри^б-ьӗ, ма^б^бзрр
кӑларса йарӑр! Ку вӑрра 'бӗрӗ кӗввӗнех кӑларс»
йама йурамасг. М акар тыт пӑшална ак ҫапла..
Ак ҫапла... алӑка хирӗҫ тӑр. Вот, вот... Как еп
алӑка уҫса йарсанах хирӗҫ лаплаттар. Тудк®
матри вӗдерсе пӑрахмаллах мар... Урарап, урарз®
йар ес ӑна.
— Пастай-ха, тӑхтама йурамастн ['пӑртак, Пу
товккӗн! тен вӑл... хӑй ирӗкӗпех парӑнат,—
Йаснайӑв алӑка пырса ; ш аккаса.—Ей! Кам^ кен
унта?! Мӗншӗн кӗтӗн? Ҫут тӗн^ъе сана йӗрӗнтер'
мен пулсан тух-ах.., хӑв ирӗкӳпе. Ей!
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Кӗлетре §анах та пӗр сасӑ:
— И-и-а-а-в... в-а-а!... тесе нӑйӑлтатни илтӗнет.
— Е-е-е... Хӑвах йӗрме пуҫларӑн-и-и?—Путовккӗн хӗпӗртенсе кулса йараЕ—Шалиш прат... Папалҫӑ! Йытта—йытӑ вилӗмӗ! Мӗкӗте, уҫап алӑка.
Науккӑ! Тӳрӗ тӗлле, §орт воҫми!.. Мӗн, §ӗтрен
ахалех? Мӗнле алӑк уҫӑлса кайат, ҫав вӑхӑтра
Мӗкӗте кӗрӗслеттерет т« шалалла. Пӑхса тӑракан
халӑх, те хӑранипе, те ҫвитеттӗле лекес мар тесе
кайалла, тӗттӗм ӑшне §акса пытанат.
Шалта, пӑшал йетрипе ҫӗмӗрӗлнӗ ерех кӗлея§исем полккӑ ҫин§ен пӗрин хыҫҫӑн пӗри урайне
§аккӑртатса ӳкеҫҫӗ...
— Выхоти!.. Рукки верх! Вырӑс-и, йе §ӑваш-и?
Ма §ӗнместӗн тата?!
Путовккӗн комантине илтсен, вӑрӑ §ӑнах та
турткалашса туса тӑмас-Г: кайри урисвмпе алӑк
йанаххин§ен тапса, ҫӗре сиксе ӳкет те, хӳрине
пӑлтӑртаттарса, Путтовккӑн умӗн§е майра пек
йӑпӑлтатма тытӑнат.
— Пшшол §орт!
— Ара Путовккӗн ку сан хӑвӑн йыттушах вӗт?..
?? ?
— Есӗ ху ҫӗрле, йыттупа пӗрле, лапкана ҫаратма килнӗ п^лмалла.
Есӗ варри!
— Халӑх! Айтӑр килне кайса ухтарар!
— Ухгарас!..
Виҫӗ мишук тавар тупрӗҫ Путовккӗн килӗн§е.
Ав кам пулнӑ лавккана ҫаратакан.
_______________________
ЕСЕЛЕ ПЕТӖРӖ.
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Ӗҫлӗ ҫынна ъ^рмантарма йуратакан.
Хӑшпӗр ҫынсем тӗн^йере ӗҫлекен ҫынна 'ьӑрмантарса пурӑнасшӑн ҫеҫ ҫуралаҫҫӗ. Ак токкумӗнт:

Пред. ЦИК СССР тов. Калинину.
О г гр а ж д а н и н а дер . В уры ан-К асов
Ш вш вар ы
Т атар касн н ско го
рай он а
Ч А С С Р К олбасова А л ек сея М ихайловича
Д а й т е мне ком ан дн р о вку в опы тно-производ. п роф технянвекую ш колу. „Ж и лищ е и В ы т “, которы й о т к р ы в а етея в
этом м вояц е в городе Ч ебокоары . Я х о ч у у ч и ть ся , у ч и т ь с я
н ещ е р аз у ч н ть ея . Н е могу ж и ть до м а потому, что нв
х в а т а е т до веоны свой хлеб. В сем ье всего 5 член ов но из
н и х тр у д о сп о со б аы х я о д ан . О тец стар ы й и хромой, поотуп ил в н ы н е ш я е м году в 52 год н м ать тож е с т а р а я п оступ и л а н ы н ч е в 47, а д р у ги е н ет до 16 года. А я сам д ож е в
1930 году п о сту п и л в 18 л о т н ещ е не полно. Мою просьбу
п р о ш у у д о в л етво р и ть.
К сему: А. КОЛВАСОВ.

Тата тепӗр сайавлени йанӑ вӑл Калиннн патне
(хӑйне Каршлӑхри шкултан кӑларса йани ҫин^аен
пӗлтерес шухӑшпа). Татах та йарӗ. Нумай йарӗ.
„Капкӑна" ҫаклатсан та Калинин патне сайавлени
йзрӗ. Ан^вах хӑйӗн саяаланса кайнӑ ӑсне-пуҫне,
тем ъ ул сӑйавлени ҫырсан та, тупаймӗ.

Шкул ҫуръӗсем лартас ӗҫ.
Строиттӗлствӑ планӗ пулсан, укҫа илме пулат,
укҫи пулсан...
1930-30-мӗш ҫулта правиттӗлствӑ шкулсемпе
вулав ҫур^^ӗсем тума районсене 782.120 тенкӗ
панӑ. Унпа кӑҫалхи ҫул 69 шкул ҫур^ьӗ, 5 вуламалли ҫурт туса лэртмалла-й-ьӗ. Ан-^ах ку ӗҫ калама ҫук йапӑх пыра-г. Октапӗр-й-ьен 69 шкултан
9 шкулне туса пӗтерни ҫеҫ паллӑ.
Ӳсекен а^асем! Ӳсме пӑрахӑр... райӗҫтӑвкомсем
шкул ҫур-5 ӗсене туса пари^-^ен.

П И Р К И .

— Ивъейииӑ, сайои сарас тӗлӗш пе ма ҫывӑран?
— Хаиа ӑмӑртувв, ъйннӗ йаъейккӑ ҫывӑрнӑран.
-

ӗ ҫ

х у л а н а

Ҫапла хулара тухховой орккестр ҫукшӑн урӑх
хулана куҫасшӑн. Оппорттуниссем сыдтӑм хӑлхисемпе тухховой орккестр итлесе савӑнмашкӑн технӗккӑма Лонтӑна куҫартарасшӑн. Лонтӑна мар,
пӗлӗт ҫин§и Антрометӑ йатлӑ тӗтрелӗхри ҫӑлтӑр
ҫине куҫармалла. Кай§§ӑр вӗсем унта ҫити§§енех.

Шиула вӗренме кӗнӗ оппорттуниссем.^
5е.ххӑвӑк „Три сестры“ йатлӑ пйессин§е виҫӗ
улпут хӗрӗ пйессӑ тӑршшипех пурӑнма Мускава
куҫасси ҫин^ен калаҫаҫҫӗ. Сӗнтӗрвӑррин§и алӑстипе промысла технӗккӑмӗн^е вӗренекенсем Туеххӑвӑн виҫӗ улпут хӗрӗн§ен йуласшӑн мар, вӗсенЬен иртсе кайасшӑн.
Технӗккӑмра нӗренекенсем хӑясен пуххин§е ҫапла протоккол йышӑннӑ:
„Хулара ним савӑнӑҫ та ҫук. Тухховой орккестр,
театӑр, кино пурте йапӑх. Пиплиотеккӑсен§е кнрлӗ
кӗнеке-шурналсем ҫук. Ку йапӑх пурнӑҫ ҫин^ен

а ш

ӗ к к ӑ м
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С Е М

В А Р М А Н Т Ӑ
Шупашкар райӗҫтӑвкомӗн кӑҫал вал^ди шкул
вӑрман Атӑлӑн леш йен§ех кашласа ларат.

тума илн^

У л а к а й ӑ к . Ӑ ҫта кайан, а§ам!
Ш иул а ь и . П нр ӗ н ш к у л ҫур § ӗ А тӑлӑн леш й ен§ех ларат, черӗҫ^те... ш ыраса туп са вӗренме к ӗ р е ^ ‘„,>
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