Цзнвар- 1931«мбш ҫул.

Ш т 8м т М щ е р и прф оят т лриӗем , пКряоииМр^

1^3питалисӑм тӗнъине ҫавӗрса илнӗ криҫӗс хумӗ.

Тӗньери кйпитал 2-мӗш Инттернатсионал патне йанӗ ҫыру,
Ишӗмет Ипттбрштстт.ӗ.
Епӗ, Тӗн^ерм Кӑпитал, саня ӑсдӑ тухтӑр вырӑнне хурса, хам вӗри "бирӗм ҫин-эен тепӗр хут
ҫырса_ пӗлтерес терӗм.
Ш ӑршӑ кӗме ;пуҫларӗ ҫӑварӑмран. Ӳпке-пӗверӗм ҫӗрет пулмалла. Формалннпа ^ӳхесе пӑхас
марши тетӗп.
Т)ир патсиллисем (хур^^ӗсем) пурте ,мннус“
йевӗрлӗ, ,п;5ус“ йевӗрли пӗрре те ҫук. Пӗтӗм ӳттире, пӗтӗм ӑш1&ике ҫав минуссем тирсе асап кӑтартаҫҫӗ.
Сӑмахран, Амерӗк тенӗ ӳт-тир таткин-5е минуссем, пит пысӑк минуссем йӑшӑлтатаҫҫӗ. Вӑл ӳттир татӑкки ҫинт^е 1929-мӗш ҫулта 314 пнн автомопил тунӑ^б-^ӗ, 1930-мӗш ҫулта 120 пин автомопил ай^ьах пулнӑ. Ми-ми-ми-минус. Мӑйпӑран кайӑк пек мийлатса ҫӳреҫҫӗ минуссем ман тавра.
— Хурҫӑ ирӗлтерекен савӑт«ем хӑйсем ӗҫлессин 43 про-й^йӑнне ҫеҫ хурҫӑпа тултарса па-бӗҫ,
ытти 57 про-^-йӑнне минуссемпе тултарса лартнӑ. Мӗн
тӑвапха епӗ минуспа? Хурҫӑ кирлӗ мана. Хурҫи
пула!' те, илекен ҫукки хуплат.
Амерӗкӗнйут патш алӑхсемпетавар парса илесси
2 мӗлйарт толлӑрлӑх -йакнӑ. Минус. Мӗн пирки
минус? Криҫӗс пирки минус. Кӑсйере минус пул^ӗ, мӗншӗн тесен кӑсйе шӑтма пуҫланӑ. Санӑн
унта, Иккӗмӗш Инттернатсионал тус, ҫӗвӗҫсем пулмалла (Вантервелтӗсем, Каутскисем, т. ыт. те). Ман
кӑсйене саплӑк лартса памӗҫши вӗсем?
Ӑҫтанха капла? Ман ^укун кайми пул-5ӗ. Ҫа■ӑнпа та Анклире иртнӗ ҫулхипе танлаштарсан,
'йукун тӑвас ӗҫ пӗр уйӑхрах (нойапӗр уйӑхӗн^е)
35 про^Б^йӑн, Пелкире—30 проБ^йӑн, Керманире—
40 про^Б-бӑн минус па-Бӗ.
Тфу, тфу 'гфу!... Тфу, тфу!—тесе ларнипе сур'бӑкӑм та типсе ларБӗ.
Помпейри пир-авӑр хапрӑкӗсем ҫурри ытла
хупӑнса лар-Бӗҫ. Пир-авӑр вырӑнне ыйӑх -Бӑпти
тӗртеҫҫӗ. Пир-авӑра никам та илмест, ытлашши
кӑларса тултартӑмӑр, ыйӑх 'Бӑптипе сутӑ тума тытӑнарха, теҫҫӗ хуҫисем.
Ӗҫсӗр йулнӑ рапоБ-Бисен хисепӗ йенБен минус
вырӑнне пл)ус пулса пыра'т. Вӗсен хисепӗ 100 мӗлйуна ҫитсе ларБӗ. „Л ар5ӗ“ тетпӗр те-ха, ларайманха, татах малалла кайса пырат, шелмӑ! Ӑҫтан
тупса парасха ман ӗҫ вӗсене?Турӑран ыйтБ-Бӗр ӗҫ.
,Ей, ҫӳлти аттемӗр“ кала^Б-йӑр та, вара...

Вӗсем, „ей, ҫӳлти аттемӗр“ калас вырӑнне
„Инттернатснонал“ йурласа пастовккӑсем, темон’
стррсисем тӑваҫҫӗ. Мартӑн б-мӗшӗн-йе, майӑн
Ьмӗшӗн-йе, пӗтӗм гӗнБипех темонстратсисем туса
иртер-Бӗҫ. Темонстратсисем 'Тӑва-Б-Бен кӗрӗк арки
йӑваласБӗ.
Перлинри метталиссен (150 пин ҫын), Анклири
пир-авӑр тӑвакансен (100 пин ҫын), Тетройтрц
автомопил савӑ-Бӗсен^йи рапоБ-Бисен, Испанири мӗн
пур рапоБ^исен, Румынири, По;ьшӑри, Йуко-Сла
вири, Итталири хрес^енсен пастовккисем пуҫа
кӑтӑр-кӑтӑрт хыҫтарса 'Бӗп-'Бӗр йун кӑларттараҫҫӗ
Ман вӗт пуҫа Букунтан туманҫкеха. Текех капла
хыҫаймӑп ӗнтӗ. Хыҫассӑм килмест.
КолонисенБи халӑхсем те куҫӑма шӑтарасшӑв
ман ҫине сике-сике пыраҫҫӗ. 'Ьурасем; Никерире,
Сутанра, Кӑнтӑр Афрӗккӑри Сойусра, Кенуйара
Самоара, Конкора, Каиттире, Квателуппара, Филщ
пӑра, Мароккӑра, Трипполире, Формосра, тата ыт
ти нумай ҫӗрсенБе пулса иртнӗ востанисем ҫин
Бен аса илсен (Китайрипе Интири ҫинБен калаҫ
мастӑп та), пуҫам ҫитмӗл те ҫиБӗ йенелле сапа
ланса кайат. Пӗтӗмпех сапаланса кайасран пуҫӑм;
кӑшӑл хывмалла пулат пу;^...
Пулӑ, каккао, кофӗ, ҫӗр мамӑк ытлашши тӑ
ватпӑр. Куккурусӑпа пӑравуссене хутатпӑр, кофӗ
не тинӗсе путаратпӑр. РапОББисен хырӑмӗсем вӗ
сене ҫийесшӗн те, анБах укҫа парса илесшӗн ма
мӗншӗн тесен укҫа’ҫук, теҫҫӗ—манӑн сутас килнин
пӗлмеҫҫӗ, хӑйаматсем!
Совет Сойусӗ ҫинБен аса илсен, анра сурж
пек пулса кайатӑп...
Ҫапла, 2-мӗш Инттернатсионал тусӑм, ӗҫсо
Ама.Бсем тӗрлӗ йышшине те ӗҫетӗп. Ратсиональ
сатси порошшокне кашни кунах апат умӗн пӗре
кашӑк шывпа хутӑштарса ӗҫетӗп, спортпа аппа
ланатӑп, реппаратси массашӗсем тӑватӑп, вӑрҫ
хатӗрӗсене Бзкарас йатпа Ш вейтсари курор^ӗ
сене пухӑнатӑп, ҫапах та Бирӗм Бзкса пыни ш
лӑрмас'!'.
Савнӑ 2-мӗш Инттернатсионал тусӑм, санӑн тух
тӑрусем мана ҫамрӑклатса вӑй кӳме пултараймӗҫ
ши?—калаха. Хӗрхенӗр ӗнтӗ мана!
Вилессӗм килмест, пурӑнассӑм килет. Арӑмусе
не (сылтӑмри профсойуссене) салам кала.
Кӑпиталисла салвмпя Т^щ еры Кӑпипт

Ҫ у р к у н н е н е к ӗ т е к е н.
Хӑвӑлиуҫӑва такам тарӑхтарнӑ.
Тарӑхнипе урама Бупса тухрӗ. Т>упрӗ, Буирӗ те
Прамун асатте сӑмси айнех ҫитсе БэрӑнБӗ.
— Ҫуркунне хӑҫан ҫитет-ши, Прамун асатте?..
Ех, Б^срах йур кайтӑрББб!” терӗ.
— Ма пит кӗтетӗнха есӗ ҫуркуннене?
— Ара вӑрлӑх тасатмалли .ммшшинсем йур
айӗнБСҫкеха... Пошали ҫуркуннеББбн кӗтмелле пу;ь
машшинсем йур айӗнБен тухассине.
— Кӗтме йурамаст. ҪуркуннеББСи тасатас пулат, терӗ Прамуи асатте.

— Йурне-и?..
— Ҫук!..
— Вӑрлӑхне-и?..
— Ҫу-ук!..
— Тата мӗне тасатмалла?!
— Сана комсомолтан!
Кун хыҫҫӑн пушшех тарӑхрӗ Хӑвӑлпуҫӑв.
рӑхнипе пуҫне Бӑмӑртаса тытнӑ хыҫҫӑн, хӑйӗн Щ
ҫӗ Бӑнах та хӑвӑллине туйрӗ.
М а н и н. Ӑ
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■^акӑр йалсовв^н (Шуп. р.) претҫетаттӗлӗ Йекорӑв лишшентсӑсем
патӗн^^е ӗҫве ҫӳрет,—ҫавӑяпа тврлӗрен камппамисем те йапӑх пулса пы^аҫҫӗ
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Йалсоввт претҫетаттӗлӗ (йурла'!');—Ӗҫсен ӳсӗр кам пулмаст, ура шуҫсан кам ӳкиест...
Тӗрлӗрен камппанисем:—Епӗр ура шуҫмасӑрах, ӳсӗр выртакан йалсоветран такӑнса

■

ӳкетпӗр.

Ҫӑлӑрах!..
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Ку Некрассӑв—поет мар.
Кунӑн ҫуккӑ мусӑ.
Нихҫан пӗр пус халӑха
Кӑтартман вӑл усӑ.
Инвалит маткисене
Пама пулнӑ йӑвӑҫ.
Пирӗн Некрассӑв вӗсене
Т)ишкӑланӑ хирӗҫ.
Мӗн пур ансат йӑвӑҫа
Хӑй патне турттарнӑ.
Ш иккарнӑ ҫурт пахБана
Стройӑт тутарттарнӑ.
Шкулӑн пахБИ ниББево,
Т)ӑн Йӑлӑмри улӑх.
Ҫак уттине ҫӑлнӑ та,
Иӑтнӑ урам тӑрӑх.
— Питӗ сивӗ, натӑ вуг,
Ах ура та шӑнБӗ,
Шкул вуттине икӗ хут
Килне•турттарайБӗ.
Ак вӑл пайан урокра,
Ура ҫине тӑБӗ.
Минут иртнӗ хушӑра
Ик хӑлха уш пӑрБӗ.
А. С. П у т е н е.

Икӗ йӗкехӳре.
Тури-КарзБУра йалӗҫтӑвкомӗ (Вӑрнар р.) пурне
те ырӑ тӑвасшӑн тӑрӑша'г. Кулак хуҫалӑхӗсене уйрӑм налок тӳлегтермелле. Тӳлеттерес срокӗ ҫитсе
иртсе кайрӗ.
— Ӑҫтан вӗсем труках тӳлӗҫ? Пӗтнӗ вӗт кулаксем, тесе претҫетаттӗл куҫ шуррисене ҫавӑрса,
мӑйне, хур мӑйӗ пек тӑсса, вилӗ сасӑпа ответлет.
Ун ҫыруҫи 7 ҫул касман сысна шӑрБӗ пек хура
ҫӳҫӗсене тӑратса, курпунӗсене кӑларса, нимӗн
Бӗнменсӗр темӗскер ҫинБен ҫыркаласа ларат. Кулака пӗтерес тесен, Бӗрине хӗрнӗ пӑшатанпа бикнӗ пек, шӑмшакки сӗрлесе кайа'г.
Ҫапла, икӗ йӗкехӳре лараҫҫӑ йалӗҫтӑвком кӗнБелерӗнБе, ҫыраҫҫӗ, ал пусаҫҫӗ, кулаксем ҫинБен
аса килсен, Бӗтренсе илеҫҫӗ.
Шурӑмпуҫ.

Паттӑр Марйе.
Ҫирӗклӗ Шӑхалӗн^е (Кӗҫӗнйелбӗк
районӗ) 1-мӗш сыпӑклӑ Н1култа Кословӑ Марйе, хут вӗрентмел»е 'ҫухне,
ернн-ернипе киле хайса пурӑна-г.

Марйе Кословӑ, есӗр паттӑр,
Ӗҫре пултаракан;
Прокул лзБакине путаттӑр,
Шӑп кӑкӑру таран.

3

С

У II

0 т н ӗ

— Супвтнӗк! Вӑрман ӗҫлеме!—ӗлӗк хӗрсе ҫывӑрнӑ вӑхӑтрах ӗрлет ҫурт.
Пурте ӗҫлемелли тумтирсем тӑхӑнаҫҫӗ: ҫӑпата,
алса тулӗ, пилӗкре ҫирӗп ҫыхнӑ пиҫҫиххи.
ШуҫӑмББен пурте ХресБен ҫурБӗ тӗлӗнБе тӑракан
ҫынтан ортӗр илсе иртсе кайрӑмӑр.
Пурте пур пирӗнпе: арҫынни, хӗрарӑмӗ, сякманли, пиншакли, шӗплетли.
Ҫӑпаталлӑ, алса тулӗ тӑхӑннӑ ҫынсем хушшинБсх сайра пурҫӑн шарӑхпа тута урлӑ ҫыхнисем
те пур.
ХалиББен шуҫӑм ҫути курман хӗрсем те пайан
ирех тӑБӗҫ. Тӗкӗр умне тӑрса, сӗлӗ ҫӑнӑхӗ катки
ӑшне пуҫӗсене Биксе кӑларнӑ пек шуратрӗҫ пиБӗсене. Тута хӗррисене виле ҫинби йытӑ пек хӗретрӗҫ. Ман йун та ун пек хӗрлӗ мар пулӗ. Тута
хӗрринБИ тирне вистесе илсе кайнӑ тейӗн Буптуса
пӑхмасан.
— Ах, как хӑрашшо, Нинккӑ, в лессу пот йолккой,— терӗ ман ҫумри хӗр йулташне сӑра алтӑрӗ
майлӑ, автан хӳриллӗ шӗлепкине пурҫӑн перББЗт*
кӑ ӑшӗнБен ӗлӗкхи виҫӗ пуслӑх ҫурта ҫинҫӗшӗ
пӳрнисене кӑларса, йусаса лартса.
Пиртен, лав ҪИНБ6 ҫӳҫӗсене пӑшатанпа кӑтралатнӑ
икӗ майра иртсе кайрӗҫ. АллисенБе иккӗшӗн те пӗБӗк,
ҫутӑӳкушӗлкке. Унта вӗсен тута сӑрламалли, путрӑ тенӗ урпа ҫӑнӑхӗ пекки, тӗкӗр, туххи. Пӗҫҫи-
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Хӑшпӗр копператшвсем ку.т,ттурӑ тӗлӗшпе ӗҫлеме сахал укҫа парса пыраҫҫӗ.
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сем ҫине иккӗшӗ те кайак пуҫлӑ туйасем хун^.
Хыр куБӗ йӗри тавра утма ӗнтӗ!
— На
потиӗк! тесе иртсе кайрӗҫ ман йул.
таш ыйтнине хирӗҫ.
Вӑл кун вара вӑрмана тутлӑ," ҫӗвек шӑршӑ ҫап.
рӗ. Ми.Буттин савӑ'5ӗн тӗтӗмӗ те ҫӗнтереймерӗ.
Ҫитрӗмӗр Пихтулински таББЙна, ҫурта. 80 ҫын
вӑрман ӗҫлемелли хатӗрсем илтӗмӗр.
— Прикатӑ! Ӑмӑрту! Кам нумай ӗҫлет!
— Тавай прикатӑсем туса ӗҫлетпӗр! Пирӗн
прикатӑ хӑйне утарлӑ йат пара'г,—тытӑн^ьӗҫ хастарлӑн ӗҫлеме. Сахал мар вӗсем ^ вӑрман каснӑ,
Нумайӑшӗ ҫулшарӑн, хӗлӗ-хӗлӗпе вӑрман ӗҫленӗ,!
Вӑрман ӗҫлеме вӗсене ан вӗрент. Урари сӳс кантрапа сапланӑ ҫӑпага та алӑри^^шыв сапса пӑрлантарнӑ пек ҫутӑлса кайнӑ алса тулӗ те „тавай ӗҫ‘
тенӗ пек туйӑнат.
— Епӗр те утарлӑ ӗҫлеме йышӑнатпӑр!
— Епӗр те...
— ПуҫланБӗ утарлӑ ӗҫ. Еҫпе пиҫнӗ, йӳҫ пашалу пек хулӑм хулсем пуҫларӗҫ ӗҫе.
— Ой, неушлӗ ҫавӑн пысӑк^сӗш йывӑҫ касмалла.
Ман мӗн ҪИН56 ларса канас. Йур ҫин'5е мӗнле ӗҫлес,—нӑйкашрӗ ман прикатӑри майри вырӑсла калаҫса, хӑйӗн „Виантот“ тенӗ автан ури пек тӗклемес, БӗлӗмБӑпӑкӗ тӑрш ш ӗ‘т уналлӑ „поттӑран“ йӗке
вӗҫӗ пек шӗвӗр, икӗ вершуклӑ поттинккине туртса кӑларса. Те вӑл вӑрман ӗҫленӗ ҫӗртре театтӑрти пек урасене алҫиллӗ хурса сӗвенсе лармалла
тенӗ! Тӗлӗнмелле ҫав. Хӑшӗ хали'§5ен алтуййи
хӑйсем ӑссӗн туса курман. Мана ун '§ух маҫак
(асатте) калани аса килБӗ. Пӗр улпут ӗлӗк хрес'Бентен: Есӗр уйа тырӑ выр.ма кайнӑ 'Бух сӗтелӗ
пуканӗ, кӑнтӑрла выртса канма тӳшекӗ, сӑмаварӗ
пӗтӗмпех лавпа тийесе кайаттӑри?—тесе ыйтнӑ тет.
Тепри тата салат (сӑра тумалли) курсан:
— Енттереснӑ ку тыра, йепле хӗп хӗрлӗ. Ӑҫта
ҫитӗнет?—тесе ыйтнӑ тет. Т)ӑнах та пулӗ.
ПуҫланБӗ ӗҫ.
— К 0 5 ! Ко^б!— й а н т р а р ӗ ҫ п у р т ӑ се м ,

Ҫи, ҫи, ҫи, аьам, ку;ьттурӑ! Ҫулталӑкра
кашӑк ҫи '16, самӑрӑл, ӳссе пысӑк пул1

пӗрвр

— Ой-уй, йӗр те тумас'1'. Мӗн мурӗ пулнӑ?—
харӑс пурте куҫӗсемпе тӗллерӗҫ пуртӑсем ҫине.
— Ахуу! Пӗр пурттине те хӑйра тытман. Савӑтран йепле тухнӑ ҫаплипех.
— Актӑ ҫырас! Мӗнпе ӗҫлес? Т)ӑнах та ӗлӗк,
авал '5ул ӗмӗрӗнБи ҫирӗп Бултан тунӑ^ пуртӑсем
кусенБен виҫӗ хут ҫирӗп пулнӑ пулӗ. Вӑрманхосра
ӗҫлекен ҫынсен пуҫӗсем те 5ул ӗмӗрӗнБИ пуҫсем.
Укҫисем, вӗсем илни ха^ьхи, саветски.
— Йӗр те тумаст! Хӑт ҫивӗБӗшпе, хӑт тӑрӑшӗпе, пӗр пекех,—пе5ӗ пуртта р р ӑх н и п е пӗри.
— Шӑлпа кӑшласан лу55Й пулӗ!
— Мӗн тӑвас? Мӗн тӑвас?—хыпкаланаҫҫӗ прикатӑсем.
Тӗрӗсех ӗнтӗ. Пурттисем вӑрман хуҫайствин'5С
ӗҫлекенсен пуҫӗсене ҫурма та йурас ҫук.
— ПӑБӑкӑсемпе ӗҫлес!-—кӗрлерӗҫ стутентсем
80 ҫын.
— Хӑш-хӑш-хаш!
— Ай-уй! Проппали! Кусем те ҫавах!
^ _
Т)ӑнах. Пӗр пӑБӑки те ҫивӗБлемен. Пӗр пӑ53кине те расвот туман.
— Атӑр кайалла! Тавай потпилккӑ!
— Кайса илӗр, ӳркенместӗр пулсаи. Кумтан
пилӗк ҫухрӑм анБах,— мӑшкӑларӗ пӗр теҫетски.

Тепӗр йение-йӗнне сумккӑ ҫакнӑ „епӗ ҫпетс“
екенскер пырса, ҫырса кайрӗ. Хӑй, вӑл та: песопаҫи, текелет.
Ку хатӗрсемпе пӗр йӑвӑҫ касса йара^ьен йӑвӑе йкӗ ^аллӑш ҫӳллӗшӗ ҫитӗнӗ. Пӳрт пӗренине
урӑхлине вӑл пуртӑпа, вӑл пӑ^ӑкӑпа касса йаа^ЬЬена^зман валне йурӑхлӑ пулӗ.
Мӑшкӑл вет! Куҫӑн мӑшкӑл! Тен кун пекки
атах та пулнӑ пулӗ. Хӑйра ҫук пулсан—-мӗн тери
ӑйри йалсен^е! Кусарпа ӑҫтан вӑрман ӗҫлен? Уна ӑҫтан хал^хи темппӑпа пырайӑнУ
Кунта вретиттӗлствӑ шӑршӗ кӗрет. Ман шутпа
урттнсене хӑйри^^ен малтан хуҫалӑх пай пуҫахне—Виктӑрӑва хӑйне хӑйрамалла. Ун 'ьух вара
потиӗк те усӑ парӗ.
Ун^пеккисене хӑйрамасан пуртӑсем те хӑйраанас ҫук, вӑрман ӗҫӗ те шӑвас ҫук.
Н. Т) у р п а й (Ко^ьушкин).

Икӗ вӗҫӗ те шӗвӗр.
Икӗ ҫул ӗнтӗ|ӗҫлет Сисеймен^Тимукӗ траххом
а^ьейкки пуҫлӑхӗ пулса. Ну, ӗҫлеме те ӗҫлетех
ав. Простӑ хытӑ ӗҫлет. Арӑмӗ ирҫин^е утийала
ӑваткал хуҫлатса хумасан, тӳрех;
— Ей, траххом йерет! Лайӑх пасарти пек хуҫат!—тет.
Ҫитар таврашӗ хӑпартнӑ хур хӑмпи пек тӑмаан:
— Траххом
йертен вӗт, шуйттан!—-ҫумласа
1лет ҫӳҫрен.
Пит-куҫа 'ьасах ҫутармаст:
— Мӗн хӑтланан? Ара кам пӗлет вӑл шывра
|ӗн пуррине. Оппаснӑ!—тапса утса йарат хыалтан.
Тата ӗнер а^и такӑнса ӳксе урине ыраттарсан:
— Ех, ухмах! Траххом йерме пултара'г вӗт!—
улса илсе кӗпине уҫсах, йӗп-йӗпе 'гара ӳке'г,'р,ен
Л5ӗ пиҫиххипе. '
ЩКуртӑр ӗнтӗ йепле ҫирӗп тытат вӑл! Ӗмӗрте
■раххом йертес ҫук.
Кам та пулсан:—Пайан тем мурӗшӗн кунӗпех
ауҫ ыратат тесен:
, — 0 , питӗ хӑрушӑ. Траххом таврашӗ мари?—
ан.лантарса парат.
Аьаллӑ хӗрарӑмсене те: „А^уна шыва кӗртме
^Урамаст. Кӗртсен те малтан шывне 250 про^^ӑн
'''Раххомран тасатмалла",—шӑриӑк пит-куҫне урлӑ"нрлӗ, каллӗ-маллӗ шутарса ӑнлантарат.
— Тухтӑр илсе килес!—кӑш кӑр^ӗ
пӗрин^ье
халӑх.
. — Ей, мӗн калаҫаттӑр! Тухтӑр вӑл темле ^ир'‘ӗ ҫынна та пӑхат, пӗтетпӗр унпа. Траххом йертетпӗр! Йурамаст!—алли-урипе тапӑртатсах кӑшун 5ух.
, Ҫапах та в ӑр ӑм , п у п
тум тирри
^'аханнӑ т у х т ӑ р п ӗ т ӗ м п е х п ӑ х са т у х р ӗ .

Ан калаҫ! Кут айӗн|,и лашана кам ухмаххи
шырат! Есӗ тата ҫӑварти ^ӗлӗме шыранӑ тейӗн!
Пула'г,'пулат : сирӗн'ӗҫ пекдепӗр 5ух. Акӑ,
Матук Иакурӗ пӗр йара кун шыранӑ лашине. Ҫӗрпӳ-кассисене т ӗ л ^ у л с а ыйтнӑ: иртенпе шырап,
ҫапла-ҫапла лаша манне курмани?
— Акӑ, ку тата кут айӗн^и камӑн?
— Е-е шуйттан! Ма паҫӑрах каламастӑн? Ҫынна ан шарла,—ҫаврӑнса вӗҫтер^ӗ ҫӳрен кӗсрине
пӗҫҫипе хӗстерсе,—каласа па^ӗ сӑмах майӗн Тимкки Ҫтенкки.
Пула'г ҫав, пулат тӗн'5ере, темле те пулат. Акӑ,
1^ӑваш Инҫтитутӗнье вӗренекенсеньен ҫирӗм проь■Ьӑн траххомлӑ. Мӗн тӑвас? Ним тума та ҫук. Хӑй-

сем нумайӑшӗ траххом йа'5ейкки пуҫлӑ.хӗнье ӗҫленӗ, аьасене ҫӗршерӗн тӳрлетнӗ. Аптрал!
Урӑхла та пулат. Хут пӗлменлӗхпе кӗрешекен
йаьейккӑ ьленӗ хут пӗлмест. Хӑй кашнӑ ирҫинье
хут вӗренес пулат,—тет. Йе алкоколисӑмпа кӗрешекенсем 'ьас-ьасах ерех лавкки умӗнье: Епӗ алкоко.5па кӗрешекен ушкӑнта тӑрап! Тавай ерех!
Откаса'т не^ йӗмейӗш правӑ!—кӑларса ҫапа-г сан
умна „Туҫҫӑ“, ,,Лӳҫҫӑ“ хӗрлӗ пиьӗсем пек хӗрлӗ
хуплашкаллӑ пилет.
Сӑмахӗ капла, ӗҫӗ урӑхла. Колхос йухӑмӗнье
те пур ун пеккисем. Пур ӗҫре те ӗнтӗ.
Ман шутпа вӗсене „икӗ пит“ тесен вырнаҫуллӑ пулмалла. ,,Икӗ питех“ ӗнтӗ вӗсем. Пӗлетӗп,
ҫакна вулакансеньен те нумай икӗ питлисем.
„Икӗ пит“ тесе пӗр ӗҫе икӗ тӗслӗ, йе икӗ йен5ен пӑхакана аньах каламаҫҫӗ. „Икӗ пит“—сӑмахпа „ҫапла“, ӗҫӗпе „капла“ тӑвакан...
Т)ӑвашсем ун пеккисене „йӗке хӳре“, „икӗ йенне те.каса'г“, ,,ик вӗҫӗ те ш ӗвӗр“ теҫҫӗ. Халӗ тата
„твурушник„ теҫҫӗ. Вӑл „икӗ ал“ 'гени пулат теха.
Аньах шухӑшӗ урӑ.хла: сылтӑм аллипе ҫапат, суллахайпе аьашланӑ пек тӑват. Ҫавсем вӗсем.
„Икӗ вӗҫӗ те шӗвӗррисем“, ман ҫине ан ҫиленӗр. Сулахай хулӗ—майлӑ, сылтӑмми хирӗҫле ӗҫлесе пыни сийенген ытла нимех те памаст
Н. Т) у р п а й (Ко.ьушкин).

Йурӑхсӑр.
Хӑшпӗр турӑсӑрсен
йат^енккпсе.м
раштава хирӗҫ камппанире те хӑйсеч
ӗҫне палӑртмарӗҫ.

п ек х а л ат

Сисеймен! Траххомна сан тӳрлетес пула'г.
‘‘•‘^кӗмӗш стати. Тӳрлетмесен вӑйпа тӳр...
— Манӑнни? Есӗ ан мӑшкӑласа ҫӳре йала
илсех!'Епӗ вӗт траххом йа^ейкки пуҫлахӗ!
.
Акӑ ӗнтӗ! Ха-ха-ха! Траххом йа^ейкки пуҫкксен пурин те траххом. Мишук, ку, "хӑй, кут
лашана шыранӑ пек,—ҫумӗн^и йулташне
ӗлт! тӗкрӗ Тӗклӗ Микита.

Ҫ8р8к вӑрӑлл8 улма. Опператси туоан йусанмалла.

Хатӗрленеҫҫӗ.
— Мӗнле, кум, есӗ ҫуракине хатӗрленетниха?—
терӗ хӗсӗк куҫлӑ, йӗкӗр ^ыш кӑ пек 5ӗлӗм хыпнӑ
Кӑвасҫамка Уҫӑпӗ, хӑйӗн каҫҫӑр сӑмсаллӑ тусӗ умне пырса.
— А, какшӗ, кум, ҫураки! Кӑтартӑпӑр^ вӗсене
по.5шевикла ҫураки, кӑ^ӑр-р, тутар^ӗ Й ӑтӑпи^
Питукӗ, Кӑвасҫамка аллине пӑ^ӑртаса.
Йккӗшӗ те пӗр хушӑ ним ^ӗнмесӗр йупа пек
хытса тӑ^ӗҫ. Иккӗшин те пуҫӗсем, йӗп пек шӑртлӑ шухӑш_сене шутланӑран штолӗ, ҫурӑк ^ан пек
ыратнӑ. Йӑтӑпи5 пуҫне кӗреймен шухӑшсене, пуҫ.
тӳпине калпак ӑшнӗ ^иксе хума та шухӑшланӑ,
ан^ах ӗҫӗ тухманҫкеха.
— Ну, вот, кум, ӗҫ ҫапла,—пуҫларӗ Й ӑтӑпи^
5ылай ^ӗнмесӗр тӑнӑ хыҫҫӑн йӗп пек вӗҫлӗ, ӗнттереслӑ сӑмсине Кӑвасҫамка йенелле пӑрса.
— Астӑва1ӑии, кум, колхос сарайӗн^е мӗнсем
ларнине, ҫавсене аркатӑпӑр та, вара тапалан^^ӗр
суха пуҫӗпе, хе-хе-хе!—кулса йа^ӗ Йӑтӑпи^ кӳлӗри шапа пек тутине йӗрсе.
— Тӗрӗс... пӗр винттӑ йулми55ен...лӑх-лӑх-лӑх!—
кулса ил^ӗ Кӑвасҫамка та.
— Ну, кӑна тусан епӗр маттур, кӑтартӑпӑр
колхоссене по.5шевикла __ҫураки, тесе шӑлӗсене
ш атӑртаттарса уйӑрӑл^ӗҫ Й ӑтӑпи^пе Кӑвасҫамка.
— Кӗҫӗрех!—терӗ Йӑтӑпи^ ҫул тӑваткӑлнелле
упа пек урисене пӑркаласа ҫавӑрӑннӑ 5ух.
— Л атнӑ,—килӗшрӗ
Кӑвасҫамка та, тутине
^ӗлӗм 'йӑпӑкӗпе ҫирӗпрех питӗрсе.
*
*
*
Кӗҫӗр ҫанталӑк пӳрократ куҫӗпе пӗрех сивӗ,
тӳсме те ҫук. Ҫитменни ■ ҫине кӑшт тӗттӗмрех.
Кӑ^ӑрт-кӑ^ӑрт! йура нӑйкӑштарса, урисене авка-

„М ан ӗҫ мар“ .
Ш упашкар районӗн-5е вӑрманта пӗр
комсомолӗс те ӗҫлемест.
(«Канаш> хаҫатран).
ҫ е к р е т т а р

— Иванов, вӑрман касма каИха!
— Мӗн ӗс мана вӑрман касма кайма лишшентсӑ
куртӑни. Мана, комсомол -ьленне, «вӑрман касма
кпй» твсв кӳрентврнбшӗн сана сута паратӑпиҫ!
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ласа пусса икӗ ӗмӗлке колхос сарайнелле шурӗг
Питӗ йӑпшанса утрӗҫӗ вӗсем. Ну, вот епӗр
ҫак мӗлкесене сӑнаса утӑпӑр хуллен малалла, ан
53Х ним сас ^ӗвӗ те ан парӑр.
^ — Кум, пӑрӑнмаст ку винтти, есӗ пӑрха,—тер{
Кӑвасҫамка хуллен пӑшӑлтатса. Унтан каллех мащ.
шин айне пуҫне тем тума ^икрӗ.
— Сӑттана, йӑтӑ пи^, тфу!—Л05 сур^ӗ Йӑтӑ.
ПИ5, машшин ҫумӗн^ен йӗпенсе ҫыртса ларнӑ пӳр.
нине уйӑрса.
— Мӗн пул^ӗ кӳм, мӗн?—тӗлӗн5ӗ Кӑкасҫамка,
куҫӗсене вилнӗ сурӑх пек ^арса пӑрахса.
— Ӑӑ-х, усал мӑшкӑласшӑн тата, алла ҫыпӑҫ
тар5ӗ машшин, на вот вил, Н05, ҫот!—тутар^у
машшина пысӑк ^ыш кипе '5ун пек ехлетсе ҫапса,
— Аха, есӗ алла ҫыртмалла-и?—мӗн пур вӑйӗпе 5упса пырса пантлаттар^ӗ Кӑвасҫамка та. Унтан шурӑ куҫӗсемпе машшинсем ҫине хайаррйн
пӑхса, Л05! сур5ӗ ҫӗрелле.
— А, 5орт алла ҫыртрӗ,—пырса ҫапрӗ йунлӑ
аллисемпе Йӑтӑпи^ машшина. Ан^ах ^ышкисе»
хыса тӗлне пулса ҫот! тесех ҫурӑлса кайрӗҫ.
— Винттисем тухмаҫҫӗ те, тфу, йӑтӑ пи^ мащ.
шинӗ,—ло^латтарса утрӗ Кӑвасҫамка колхос витн
патнелле.
— Айта, усалскер алла ҫыртрӗ тата, тарӑхо
утрӗ Йӑтӑпи^ӗ те ун хыҫҫӑн.
— Пӑхха, урана ыраттар^ӗ, ай-ай, а ^орт кол'
хос сапурӗ,—тарӑхса ^ыш рӗ Кӑвасҫамка пӗрене
ҫумне 5ышкипе. Унтан вите алӑкне вӑраххӑн уҫа
кӗрсе кайрӗҫӗ.
— Ме-ек!—ҫухӑр5ӗ пӗр сурӑхӗ, апат пама км5ӗҫҫӗ, терӗ пулмалла.
— Аха, поппалҫӑ колхос сурӑхӗ, есӗ-и путее
туса вы.5ӑх ӗр^етекен, есӗ-и, ҫураки ва.ть.5и навуе
тӑвакан, ҫаклантӑни, есӗ-и аш-какай хатӗрлемеллк
камппанине салаттармастӑн, вил, вил,—ехле ехле
пӗр сурӑхне ҫурӑмӗн^ен ҫапрӗ Кӑвасҫамка.
— Ислет, кум, плотнӑрах, нашшӑ влаҫ,—сурйхсене хӑваласа 5упма тытӑн^ӗ Йӑтӑпи^. (2урӑхӗсея
тӗр, тӗр, тӗр тарса пыраҫҫӗ.
— Е-е, хӑраттӑри пиртен, епӗр камсем, кӑтар'
тӑпӑр сире ҫураки^^ен навус хатӗрлеме,— йунар!
Кӑвасҫамка сурӑхсем йен^елле.
— Ох,ох! нӑйкӑшрӗ Йӑтӑпи^, алӑк ҫумне ӳк
нӗскер.
— Мӗн пул^ӗ, кум?
— Пуҫа кӗреҫе кассах татрӗ, пӗтрӗм!—ахлатс
йӑнӑшрӗ Йӑтӑпи^.
— Хуҫас ӑна, аха колхос кӗреҫи, хуҫар ӑш
ҫуракин^е ҫул хӗррине тикӗслеме ан пултӑр, тес
ҫот!_^тутар5ӗ кӗреҫене илсе.
Йӑтӑпи5 вӑл хушӑра тепӗр кӗтессе кайса с)
рӑха хӗртме тытӑннӑ мӗн, ҫот! туса ҫапӑн^ӗ кӗр
ҫе унӑн пуҫне. Полт! кайса та ӳкрӗ.
— Есӗ манаи, кум, путсӗр, ма петӗн,—шӑн»
навус катӑкӗпе пуҫран ш атлаттар^ӗ Й ӑтӑпи^ Й
васҫамкана.
— Кравул, кӑравул!—ҫухӑр5ӗ Кӑвасҫамка мӖ
пур вӑйпа.
— Кам ҫухӑрат витере?—5упса ҫитрӗҫ колхо
нӗксем.
— Аха, есӗр мӗн туса ҫӳре^гтӗр, кулаксем,
тӗртме-и,—илсе кайса хупрӗҫ Й ӑтӑпи^пе Кава
ҫамкана халӑх пӳртне.
И. К а ш л и и к е .

С ӑ л т а в.
Есӗр, конешнӑ, Сӑлтав Йакурне паллатӑр пу.5.
яллама пит ҫӑмӑл ӑна. Сӑмснйӗ Елкеш пупӑнни
,йлӑрах ҫӗрулми пек, ҫӑварӗ, как калас, ӗненни
кех. Сухаллине ват ка^ака таки сухаллин^ен
1расси хӗнтерех вара. Пуҫӗ Кармӑш-касси урамӗ
■кех путӑклӑ, шӑтӑклӑ. Йалти ҫынсем ӑна сӑваплӑ
лн тесе хисеплеҫҫӗ. Хӑй пӑртак суллантарма та
умӑҫ пӑхма та) ӳркенсех каймаст. Есир палла1Н та паламасан та антрасах каймӑпӑр.
Пайан Сӑлтав Йакурӗ иртенпех ӗнтс майра
зсси пек ҫемҫе вырӑнӗ ҫин^ен тӑман. Хӑй йур
>к шуралса кайнӑ, аллисемпе пуҫне тыткаласа
ыртат. Ан^ах те ^ирленӗ, те ^ирлемен, пӗлме
'нтерех. Арӑмӗ ирхи апат_ҫиме ^ӗнсен те тӑмарс.
— Сывӑ мари мӗн есӗ, Йакур Йӑкӑнат^ӑ?—йӑашшӑн ыйтат а^ашланакан кушак сассипе сӑра
иьӗки пек самӑр арӑмӗ Тавтапуҫ Анна.
Мол55ат 5орт хӗрарӑмӗ!.. Мӗн шухӑшлама ьӑрантаратӑн, тесе кӑшкӑрса пӑрахрӗ Сӑлтав Йакуре.
- Атте, атте ан вил, тесе ларат пӗ^ӗк тӗпсӗр
ӗмлӗ Сӑлтав а^ийӗ.
- '5ирлесех кайрӗ пул, ӗнтӑ ку,—ҫӳрӗт арӑмӗ
ыпаланса.
— Тӑрст!.. тӑрст!.. тӑрст!... туни илтӗнсе кайрӗ
уртре, арӑмӗ. сысна ҫӳрисене паранкӑ пама тухассӑн.
- Ай, ай, ай!.. Пӗтрӗ!.. пӗтрӗ!.. ӳксе вил^с пу.-ь
нтӗ Йакур,—Тавтапуҫ Анна парзнкине лартсах
упса кӗрсе кайрӗ пӳрте.
— Мӗн пул^ӗ ара, мӗн пул^ӗ Йакур?.. Мӗн
ташатӑн?
— Тупрӑм, 1^урӑ!—тесе тепӗр тӑрст! сиксе
льӗ.
— Мӗн тупрӑн, мӗн?..
— Каҫ халӑх пуххин^е вӑрман касма каймалла
рӗҫ. Халӑх, пурте кайатпӑр твсе, алӑ ҫӗклерӗҫ.
'онешнӑ, еп те ҫӗклерӗм вара. Тен ҫӗклеместӗм
(Л) те, хун^ӑкам тӑк! ^ышрӗ хырӑмран: ҫӗкле,
ппортунис пулатӑн, терӗ. Вара, конешнӑ, ҫӗкле-

— Ва1ьук патне, кукку патне, каи! Арапуҫӗн^ен
тухтӑр илме кайма хатӗрлентӗр. Асту!.. Йут ҫынсем__ан пӗл55ӗр.
Йурӗ.
Пӳрт тулли халӑх пулнӑ. Хӑшӗ йӗреҫҫӗ^, хӑшӗ
кулаканни те пури тен. Сӑлтав Йакурӗ^вырӑн ҫин56 тем гташса выртат. Пӗр йумӑҫ кар^ӑкӗ пӗр
курка ҫине ҫӑра сур^ӑкне сурса ларат. Мӗн тума
сурни паллах ӗнтӗ...
Йумӑҫ тем мӑкӑртатат...
Вилет, Йакур, вилет. Хӗрхенӗр!
Й а н к а р.

Ҫыпҫӑнса ларнӑ.
Кив Шелтем йалсовет претҫетаттӗлӗ куааксене хӳтӗлесе пурӑнат.

“:М.

— Вӑрман касма кайатӑп тесе хӗпӗртесе сикеени мӗн?-—терӗ арӑмӗ йӑтӑ умӗн^е ҫӑмне хӑпартантарса, мӑрлатса тӑракан ватӑ кушак ами пек.
•— Тоттӑ, кайас килмест ҫав...
— Тупрӑни?
— Тупрӑм... Ман как мошнӑ ыран пайанах
|Ирлес пулат.
— Аах тур, тур!.. Турӑран, вилӗмрен хӑрах!
- - Ҫук вилместӗп... Тавай аҫперин, ман тарлас
^лат... Вара... конешнӑ тарласан, епӗ^ тула си-и^ ҫӗре тухса выртатӑп. Ун-н-тан пӑртак 1ирлеелетӗп те тӳррех Арапуҫӗн5и тухтӑра илсе килоетӗп... Освопоштени илетӗп. Ех!..
- Вилсе каймӑни.?
- Вилсе каймӑни?.. Ман пек ват йуман пек
Ун вилети. Т)асрах тавай аҫперин.
Хӑвӑртрах тарлас тесе, Сӑлтав пилӑк хут^вн
ме ҫитекен аҫперина пӗрре ӗҫсе йа-ьӗ. „Ну есир
вансемех касса выртӑр вӑрмана", тесе шухӑшла3 ҫемҫе тӳшек ҫине паш! кӗрсе выртрӗ. Арӑмӗ
вӑшки ҫине пилӗк ултӑ хут тӗрлӗ йапаласем вит\Л е ш ывӑннӑ вӑкӑр пек хашлатса ан^ах выр-

Кив Ш еятеи (Канаш райвиб) йалӗҫтӑвкоивн ярвТ'
ҫетаттвлӗ Апруҫ Уҫӑпӗ клас тӑш ианӗсвнпе ҫылҫӑиса
ларнӑ... Уйӑрса йарсамӑр. Кулакпала Уҫӑпа ик йвм^ен вӗренсвмпе туртса, ой ишшо, ой ишшв! теео
уйӑрмалла.

Кескв йумахсем.
1. Йунӗ пур,
мӗн пулат?

5унӗ ҫук,

Самӑрлӑх.
Ҫа»

•(нэйэн
-йэ йэиэх инхйи инвниивн 5эс1их
вавхтвс!—иня0э9.вд нээйҫэвй^Сх)
2. Ампарта куҫсӑр автан сиксех шырат?
•(иь^эХх
эцинэщавйи—и55иноя ибиаэ^)
3. Ӗни выртат, хӳри тӑрат.
•(лв9.твяи(1и вхвх ‘хэйэО,)
4. Йӑпӑрт
пӑхӑп — пытанӑп,
шутсӑр хытӑ вӑтанӑп?
•(инхви эни5 нивх вйХх)
5. Кӗлеткин^ен хӳри вӑрӑм?
•(хэйэЗ, ҫн
-Ы|хХи эйнэхви лоййвь- лэ9 эи )

Ҫӗнӗ меттӑт.
— Х ӗрлӗ^утай районӗпе комсомолӗссен 300 хут пӗлмен ҫынна, 100 сахал пӗлекеннине вӗрентмелле пулнӑ. Пайан куна вӗсем 52 ҫын ҫеҫ вӗрентме тытӑннӑ.
— Ыттисене ҫӗнӗ меттӑтпа вӗрентме шухӑшлаҫҫӗ вӗсем.
— Мӗнле вара ҫӗнӗ меттӑт?
— 52 ҫынни вӗренсе тухсассӑн, вӗсене ытти хут пӗлмен
350 ҫынна вӗрентме хушаҫҫӗ.
Ҫапла пулат Хӗрлӗ^утай райо«ӗн5И коисомолӗссен ҫӗнӗ меттӑ^ӗ.

Ваттисен хапапне тытакан.
— Н а55а.5нӗк йулташ! Тархасшӑн пайанах ӗҫне туса парха.
Ҫӗр выртма ҫӑкӑр ҫук.
— Ай.ай-йай! Ху ватӑ ҫын,
ваттисем: пӗр кунлӑх каймалла
ҫӗре 7 ҫӑкӑр ^иксе кай тенине
маввӑ.

Ҫураки умбн.

;Йулвшки^..тыррв
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Йалкорсен^ҫлотбн-^е.
Пирӗн йалӑн ҫтена
лайӑх тухса"пырат-и? '
— Лайӑх тухса пырат.^Кашнц
уйӑхрах пӗрер тухат.
— Хаҫатӗн^е кам ӗҫлет?
— Ретактӑрӗ епӗ, ҫтенкорсев
саметкисене ҫыраканни епӗ, ӗрещ.
лекенни епӗ, кӑлараканни ад?
ҫыпӑҫтараканни епӗ.
— Вулаканни кам?
— Епӗ.

_— Куславкка райпотрепсойусӑн сыснисем вилеҫҫӗ,^_тет.
— Самӑрпа-и?
— Самӑрпа мар, пӑхма пӗлиеннипе. Самӑр сыснясем вилмеҫҫӗ, вӗсем сысна пӑхас ӗҫӗн
саветуш^ийӗсем пулса ӗҫлеҫҫӗ.

Йалкорсен ҫлоъб вбхХтӗи-Бе.
Патирек шку.чӗ (Шӑмӑрш!
районӗ) а^исем виҫ ерае
ытла ӗнтӗ вӗренмесӗр лараҫҫӗ. Вӗрентекенне райколхоссойуса ӗҫламе илнӗ.

Телефонпа.
■Ҫ)ӑнкӑр-5ӑнкӑр!— ^ӑнкӑртатрӑмӑр телефон шӑикӑравӗпе №
йалне. >
Ыйтатпӑр:
— Сирӗн йалсовет ҫуракине
хатӗрленме тытӑнии?
— Пайан тытӑнма шухӑшлат.
— Халӗ мӗн тӑват?
— И р тӑнӑ хыҫҫӑн ҫытма тӑхӑнат.
Тепӗр кунтан каллех:
— Йалсовет ҫуракиве хатӗрленме тытӑн^и?
— Тытӑнат,
— Халӗ мӗн тӑват?
— Урине сырат.
Виҫҫӗмӗш кунне:
— Йалсовет ҫуракинв хвтӗрленме тытӑн^и?
— Тытӑнат.
— Халӗ мӗн тӑват?
— Питне ҫӑват?
Тӑваттӑмӗш куине:
— Йалсовет ҫуракиие хлтврленме тытӑн^и?
— Тытӑнат.
— Халӗ мӗн тӑват?
— Питне шӑлат.
Пиллӗкӗмӗш кунне;
— Йалсовет ҫуракине...
— Тытӑнат.
— Халӗ мӗн тӑват?
— Пуҫне турат.
Ҫав йалсе-*т хвлӗ тв луҫне
турас* тӑр:'
^ет.

—- Ку шкула питврсв илнӗ>
Вӑрвнввн йалкор пулаоран хӑра*
нй пулмалла.

Вутпуҫҫилб сблб.
— Сирӗн сӗлӗ ма пит лутнуҫҫиллӗ?
— Вӑрлӑхне формалинпа ҫӑлв'
каннисвм хӑйсем «вутнуҫҫивем»
пулнӑран.
М а н н н.

И к б й а ш к к а.
Ҫӗмӗрдв •ӑрманховаяъе вӑрмаа касакаамнс ҫамӑҫ тӑрдтае-Зӗҫ
ви ^ й аа ӑх пыра!. Рап ои ясвм ҫнмвлтисем илмг 10—12 валвмвг тӑра (Ҫ{м4р1е.стаитсиае_);ҫӳреҫҫӗ.

Вӑрман каеакан:— Хыт-хыт ҫӑкӑр,

хыт ҫӑкӑр!
|*^*рсӑрах пулий те, хырӑм тути пулха ес. Тӑвар
Г * с ^ у ^ а с с ӑ н 12 ^километтӑр каймалла. Ой-ой1“*^'

Квпкӑи:--Йӗп-йӑп ҫӑмах, йӗп ҫӑмах! Тӑварсӑрах
пулин те, пӳрократсен хырӑмне гухах пулӗ сан
йӗнпӳ. Ииҫетре 12 километтарта мар, куита пӗҫерсе
хыптарар йӑплӗ ҫӑмаж |ӑв а р тулли...

А
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— Ҫук, Шупашкар маисӑр пурӑнаймаст, Нинӑ...
«Человек старой закалки» теҫҫӗ пирӗн пеккисене.
Ха.гьхи аслӑ шкулсен^ен вӗренсе тухакан ҫпетсиалиссем мӗн пӗлеҫҫӗ вӗсем... Йекорӑвпа иксӗмӗрӗн
5ӗрпе хури тӗшне тӑмаҫҫӗ вӗт вӗсем... Строиттӗлствӑшӗн ахах, хаклӑ йышши ^улсем вӗт епвр...
Хӑвах шухӑшласа пӑхха, Нинӑ... 18 хваттерлӗ ҫурт,
Поликлиннӗк, т. ыт. де, кам алли виттӗр тухнӑ
тетӗн есӗ вӗсене? Вӑл ҫуртсен пройек^ӗсем пӗтӗмӗшпех Йекорӑвпа';-нксӗмӗрӗн. Тӑхтаха, тӑхта,
Нинӑ, вӗсем кӑна мар... Рапфак стутен^ӗсене пур_ӑнмалли'ҫурт, Профессӑрсен ҫур^ӗ, татата тата...
Йепле илемлӗ ҫуртсем, йепле архитектурӑ!.. Ҫук,
Нинӑ, тӗрӗс калатӑп епӗ сана, унашкал ҫуртсе.м...
епӗр пулмасан, нихӑҫан та Ш упашкара килсе ларайрас ҫук. Авториттет^ҫин^ен ан та калаҫ, Нинӑ,
авторитет пирӗн о-о-о!.. Поднимай выше!..—-пурҫӑн кӗпеллӗ, сӑрланӑ сӑн-сӑпатлӑ майри ҫумне пӑ^ӑртан^ӗ иншенер Иванов.
Ҫемҫе аллисемпе кушак ҫурине а^аш ланӑ пек,
йерипен шӑлкаласа ил^ӗ Нинӑ, Ивановӑн кӑвак
ҫӳҫ пӗр5исемпе улаланнӑ'пуҫне.
— Есӗ мана шеколатлӑ канихветсем ытларах
илсе пар... Есӗ ӑслине... епӗ вара татах та лайӑхрах ӑнланӑп. Илтрӗн-и?—куҫӗсене ҫӑлтӑрла ҫутатрӗ^Нинӑ.
' — Ӑнлантӑм, ӑнлантӑм, Нинӑ,—хытӑран та хытӑрах пӑ^ӑртарӗ Иванов Нинӑна ҫинсе пилӗкӗн5ен тытса. Сасартӑк:
— Мошнӗ?—тенӗ сас илтӗн^ӗ прихошӑйран.
— А-а, Йекорӑв!.. кил^ах, кил... Епӗр сана паҫӑртанпах кӗтетпӗр,—Нинӑ ҫумӗн^ен йалт сиксе
тӑрса ҫи-пуҫне тирпейлерӗ Йванов.
Алӑкран ӳсӗр ҫын пек тайкаланса кӗрекен Йекорӑвӑн салхуллӑ сӑн-сӑпа^ӗ Ивановшӑн ҫав тери
сӑруш пек туйӑн^ӗ. Пушар хыҫҫӑн нимӗнсӗр тӑрха йулнӑ килхуҫи пек анкӑ-минкеленнӗ Иекорӑв
Иванов ҫине тӑхлан пек куҫӗсене ^армакласа, ^ы лай55ен нимӗн ^ӗнмесӗр пӑхса тӑ^ӗ. И екорӑв кунашкаллине нихӑҫан та курман Иванов. Ҫавӑнпа
унӑн ҫан-ҫурӑмӗ тӑрӑх сивӗ йӑрлатса 5упрӗ. '5 ӗтренӗ ҫемӗн ^ӗтреме пуҫларӗ вӑл.
— Мӗн?.. мӗн... малалла калаймасӑрах^ пӑйавпа кукарнӑ пек ҫыхланса лар^ӗ унӑн йӑлтӑлтак
вьк-ьама пуҫланӑ ^ӗлхи.
— Пӗт-р-ӗ-мӗр...—пӗртен пӗр, 5ул муклашкн
пек сӑмах тухса ӳкрӗ Й екорӑв ҫӑварӗн^ен.
— Пӗтрӗмӗр?!.
—- Ҫапла ҫав, ҫапла ^о р т поддери!..— ҫӗҫӗпе
5иксен тӑруках вилеймен сысна пек ҫухӑрса йа5ӗ
Иекорӑв.
— Ой! ой! не могу, ой! вод-ы -ы -ы !..-ҫем ҫе тиван ҫине лӳплетсе ӳкрӗ Нинӑ.
— Ах, Нинӑ!..—кух^ӑна ! пӗрхӗнсе кӗрсе ӳ карӗ
Иванов.
Ивановӑн ^ӗтрекен аллин^и стаккан тулли.
Тинӗс пек хумханса тӑкӑнат шыв.
— Пастайха, пастай!..—хыпаланат вӑл нимӗн
калама аптранипе.
— Архитектӑр...— терӗ Йекорӑв кухч,ӑран тухакан Иванов ҫулӗ ҫин^е тӑнине манса.
— Ай, кураймастӑним?!. ӑм-мм...—ҫӗре ӳксе
ҫӗмӗрлнӗ стакканпа Йекорӑв ҫине пӑхса ҫамкине
картлантар^ӗ Иванов.
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— Мускавран... архитектӑр...—Иванов шӑртланнине тавҫарса илеймесӗр мӑркӑлтатрӗ Йекорӑв.
*
«
*
Происвотствӑ совеш^анийӗ. Петинҫтитут _ҫуртне тумалли пройекта тишкӗреҫҫӗ. Ивановпа Йекорӑв 5и малти ретре. Сӗтеле хӑйсен ватӑ кӑкрисемпе тӗкӗлесе лараҫҫӗ вӗсеы. Вӗсен умӗн^е куҫпуҫне ^артаракан, ӗмӗрте курман ҫӗнӗ пройект.
Архитектурӑ ӑсталӑхӗн йулашки ҫитӗнӳвӗсем сӗтел
ҫин^е. Ӑҫта ҫӑва патӗн^ен килсе выртнӑ ку пройект Шупашкарти Стройконтторӑ сӗтелли ҫине.
Кӗвӗҫтерет вӑл Ивановпа Йекорӑва. Ан^ах, авториттет... авториттет ҫухаласран шикленнӗ пирки
кӑна. Пройектӑран тӗлӗннине палӑртмаҫҫӗ вӗсен
сӑн-сӑпа^ӗсем. «Ку пройекта хапӑл туса йышӑнсан, пирӗн авториттет кратӑсӗ 0®патнелле ҫывхарӗ. Пире никам та пройект тума сӗнекен пулас
ҫук. Типпӑвӑй пройектсен^ен сӑтӑрса идсе Шупашкара йурӑхлӑ ҫӗнӗ пройектсем тумалли купсем
ӗмӗрлӗхех тараҫҫӗ. Ҫук, парӑнас мар, хурлас^ку
ҫӗнӗ пройекта. Хамӑр авториттета ҫухатас мар,
Ҫамрӑка ваттисен^ен, ҫӗннине киввин^ен култарас мар! Тӑрас, вӑй ҫитнӗ таранах тӑрас ку ҫӗнӗ
пройекта__хирӗҫ»—шухӑш хыҫҫӑн шухӑш вӗлтлетсе
иртеҫҫӗ Йекорӑвпа Йвановӑн пуҫӗсен^е.
— Йулташсем! Архитектурӑ ӑсталӑхӗ йулашки
кунсен^е ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ никӗссем хыват. Пысӑк
угӑмсемпе малалла шӑват вӑл. Сотсиалисӑм тӑвакан ӑру архитектурӑ умне ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ ыйтусем кӑларса тӑрата'!'. Ҫӗнӗ ӑрушӑн ҫӗнӗ пурнйҫ
условийӗсем кирлӗ. Ҫавӑнпа ха.^ьхи вӑхӑтра тӑвакан ҫуртсем те ӗлӗкхи пек мар, раснарах пулмалла. Ака сирӗн умра пройект. Епӗ ӑна йулашки
вӑхӑтри ыйтусене шута илсе ^турӑм. Петинҫтитут
ҫӗнӗ катӑрсен вуьахӗ пулмалла. Кунта вӗсене_кирлӗ пек условисем 100 про^^ӑнӗпех пулмасан та
95 про55ӑн та пулин пулаҫҫех,—ӑнлантарат иртнӗ
ҫулта Мускавра вӗренсе тухнӑ ҫӗнӗ архитектйр
Аввакумӑв.
Сӗтел ҫин^е выртакан пройект ^ӑнахах та хййӗн илемлӗхӗпе илӗртет.
— Ш упашкарта кунашкал ҫурт туса лартсан
сотсиалисӑм патнелле пӗр утӑм йарса пусни пулат!—хавасланаҫҫӗ ҫамрӑк иншенерсем.
— Кунта колитор, кунта фиску^ьттурӑ салӗ,
пиплиоттӗк, 5итта.5нӗ, фойе, туш, ваннӑ, ^артаксем, т. ыт.—ӑнлантарат архитектӑр.
Й екорӑвпа Ивановӑн ӑш^иккисем тӑвӑнаҫҫӗ.
«Мы люди старой закалки» тейекен кивӗ тымарсене тӑпӑлтарасшӑн ку пройект^^ Халех тытса ҫур'
са тӑкӑ^^ӗҫ вӗсем пройекта. Йурамаст. Саккун
айӑплама пултарат.
— Епӗ ку пройектпа ки-и-лӗшместӗп... ӑ-ӑ-ӑм— Епӗ те Иванов калашле—ҫӗклен^ӗ хӑйусар'
тараххӑн Йекорӑв.
— Кунта пӑс хуранне паллӑ туман...
— Ку аплах мар... ман шухӑшпа ҫапла|»ах кир
лӗ5 5 ӗ...
— Ҫакна, ак ҫакӑнтарах куҫарса лартсан ав»"
тарах пулмалла.
— Ак ку мӗншӗн капла майлӑ выртат, хӑрз
пуҫне кӑшт, пӗр сантиметтӑр та пулин сиктермелле.
Тӑвӑл вӑйланнӑҫемӗн вӑйлан^ӗ. Ҫӗнӗ пройекТ'
сӗтел айне шутарса кӳртес пек лакантарат. М
ак, ^ӑтса тӑраймарӗ ҫӗнӗ пройект, ӳпӗн^ӗ. Сатт

Ивановпа Иекорӑвӑн авторитте^ӗ «крантланьӗ».
Пуҫсене каҫӑртса ҫӗр ҫулхи ватӑ йумансем пек,
ҫӳлтен пӑхрӗҫ вӗсем ҫӗнӗ архитектӑр ҫине. «Пирӗнпеан ҫыхлан»— тенине пал_ӑртрӗҫ вӗсен куҫӗсем.
Киле кайас умӗн Иванов Йекорӑва ^авсин^ен
тӗртсе:
— Пырса лар, тусӑм... Ыран, 4 сехетре... Унта
Нинӑ, т. ыт. пулаҫҫӗ.
Акӑ^мӗншӗн ӑнран кайса тиван ҫине персе аннӑ Нинӑ. Акӑ мӗншӗн ҫӗмӗрӗлнӗ стаккан. Ҫавӑнпах
Иванов патне салхуллӑ пырса кӗнӗ Йекорӑв та.

Вӑл

втроиттӗлствӑ тӑхтамаст. Ӑна пройектсем кирлӗ. Унсӑрӑн прорыв. Ҫӗнӗ архитектӑрӑн Петинститут пройек^ӗпех тепӗр ик уйӑх тапаланмалла
пулсан, ытти ҫурт пройек^ӗсен хӑҫан^^ен тӑхтамалла-ши?.. Архитектурӑн йулашки ҫитӗнӗвӗсем
те, Ивановпа Йекорӑв пеккисен^ен шикленсе, Шупашкар ҫине пӑхмасӑрах иртсе кайсан... 18 хваттерлӗ тупӑксем ӑшнех кӗрсе выртмалла пулат-ши
Шупашкарӑн?..
Симӗс^хырӑм.

х а т ӗ р

.— Вӑл Рикран хашкаса ҫитрӗ. 5 ^сти правус
стантсӑна ҫитсе кӗнӗ пекех кӗрсӗ кайрӗ киле. Пиншаккине пӑрахкаларӗ те, Рикран парса йанӑ отношшенисене вулама тытӑн^ӗ.
— Ваҫҫа!—тет арӑмӗ.—Апат ҫийен пу.5. Хырӑм
выҫмари санӑн?
— Ан ^ӑрмантар пошалстӑ. Пӗр апатсӑрах халӗ Рик отношшенисемпе тӑрантат. Пӑх мӗн ^ул
унта!—аллисемпе
отношшенисене хускатса кӑтартрӗ.
— „Отсорттироват ҫемена на 100% “...—Анранӑ
пул) ку Рик. Теккапӗр уйӑхӗн^е кам вӑрлӑх тасататши?! Анранӑ ку.
— «Апрел уйӑх^ен тӑхтамалла“,—ҫырса ху^ӗ
отношшени кӗтессине Ваҫҫа. Ку ӗҫ пул^ӗха.
Аптранӑ хӑйсен тырӑ суртлассипе. Хулхана тӑм
илет те, вӗсем тырӑ суртлаттарма шут тытнӑ.
Отношшенине пӗр кӗтессин^ен ^ӑрт ҫурса ил■|ӗ те, тапак мӑкӑрлантарма тытӑн^ӗ.
— Шуйттан ьӗппи. Кам хӑтланнӑха куи пек.

пулнӑ.

Пӗлсеи лишшат тӑватӑп тӑватӑиах. Вӑт вара 5акак пек вӗҫсе ҫӳре.
„Пирӗн йал претҫетаттӗлӗ, тырӑ суртлас камппанипе ҫураки камппанин^ен, шӑши кушакран
мӗнле тарса ҫӳрет, ҫавӑн пекех вӑрттӑн пытанса
ҫӳрет... Ҫураки ҫин^ен килнӗ отношшенине ^ӗре,
5ӗре тапак туртнӑ...
Кам-ши, ку 5ӑн ^ӗр шуйттан! Ну, пӗлес^ӗ.
Лектерӗттӗм кӑна.
— Ӑҫтан пӗлнӗха вӑл отношшеннипе тапак
туртнине? ^и м х а, отношшенни пуриха манӑн.
Тем 5ул55ен шырарӗ. Сивӗ тар тухса кайа
па^ӗ ҫамка ҫине. Отношшени ҫуках.
— Ҫав лектерсе кайнӑ. Пӗтрӗм. Лекрӗм'ӗнтӗ.
Л^екмеллех лекрӗм!—тесе икӗ аллипе те усланса
тӑракан ҫӳҫӗн^ен йарса тытса, ӳсӗр ҫын пек вырӑн ҫине кайса ывтӑн^ӗ. Тытамак тытакан ҫын
пек: пӗт-рӗм, пӗт-рӗм тесе пӑхлатса выртат...
П р о н и н Мишши.

Ҫелхосснапшенин Улатӑрти еклаъӗ умӗнъе.

ш иш ш м !
Ҫааалхкиоанэ ма кунта йур айнэ лартнӑ?
йур аллама.
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Сахал.
Кениксперк хулин^е пулса иртнӗ Керманири
ҫутҫанталӑка сӑнакан вӗреннӗ ҫынсен сйесӗ пирӗн
ҫӗр пулнӑранпа 2 пин мӗлйун ҫул ытла иртнӗ,
тесе хӑварнӑ. 2 пин мӗлйун ҫул! Вӗ{)еннӗ ҫынсем
ҫӗр миҫе ҫултине те шутласа кӑларнӑ.
Куславкка районӗн^и ку^ьтҫут ӗҫне йертсе пыракансем ҫавӑн пек (ҫӗр миҫе ҫултине шутласа
кӑларакан) вӗреннӗ ҫынсем пуласран хӑраҫҫӗ.
Пурне те вӗрентсен, вӗсеньен ҫавӑн пек вӗреннӗ
ҫынсем пулса кайӗҫ те, вара пирӗн ухмах ҫынсен
хисепне кӗрсе, вырӑнсӑр тӑрса йулмалла пулӗ,
теҫҫӗ.
Районӗпе кӑҫал 2.501 ҫын вӗрентмелле, вӗсен5бн халӗ 1.276 ҫыннине ҫеҫ вӗрентеҫҫӗ; хут сахал
пӗлекенсене 3.245 ҫынтан 676 ҫынна ҫеҫ вӗрентеҫҫӗ.
Сахал! Сахал мар, теҫҫӗ вӗсем.
Тӗрӗс. Сахал мар ҫав... йапӑх ӗҫлекенсем.

Пӑхасшӑн мар.
Кахал йапала етемсем хушшин^е те пур, выЛ)ӑх-5ӗрлӗх хушшин^е те пур, тата...
Хутар кукрин^е (Вӑрнар районӗ) 6 трийӗртан
тӑваттӑш ӗ кахалланса кайнӑ. '^ирленӗ. Йусаканӗ
ҫук. Ӗҫлемеҫҫӗ.
— Райколхоссойус мӗн пӑхат?
— Вӑл-и? Вӑл вӗсем ҫине пӑхмаст. Хутсем
ҫине ҫеҫ пӑхса ларат.
— Ма вара вӑл трийӗрсем ҫине пӑхасшӑн мар?
— Мӗншӗн тесен трийӗр вӑл у^реш тенири тасату ҫин^ен аса илтерет.

Тӗлӗк кура1.
Ш артлама сивӗсем ҫитрӗҫ. Атӑл тӑрӑх паршӑсем ҫӳреме пуҫларӗҫ...
Ененместӗри? Ененместӗр пулсан Шупашкар
райӗҫтӑвкомӗ йанварӑн 7-мӗшӗнье йанӑ хута вуласа пӑхӑр.
«Лично председателю Карачуринского сельисполкома.
В 24 часа с получением сего нарядите иа пристань
«Сюктер> 100 пеших и 10 конных рабочих для лесопогрузочиых работ на прибывш ую баржу под экспорт, сроком
иа 10 дней...
Председатель рай. шестерки Кузьиин.
Секретарь шестерки Потьяиов>.

«Шеҫттерккӑ» шухӑшӗпе халӗ Атӑл тӑрӑх паҫшӑсем ҫӳреҫҫӗ, ш ӑп^ӑк йурлат, ^е^ексем ҫуралаҫҫӗ.
«Шеҫтторккӑ» тӗлӗк курма пуҫланӑ, халӗ паллӑ ӗнтӗ Шупашкар районӗн^е вӑрман хатӗрлес ӗҫ
мӗншӗн йапӑх пыни.

Комплекслӗ меттӗт.
Халӗ ӗнтӗ Кӗҫӗнйельӗк районӗн^и Йаманпурел
йалӗ ҫине куҫӑпӑр. Унта йӗркесӗрлӗхсем ҫук терӗри?
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Йӑнӑшнӑ есӗр. Ҫук мар. Пур.
Унти уьитлӗ а^асене хӗнет Ҫӳҫрен те туртат,
Комплекслӑ меттӑтпа вӗрентни пулат хӗнени
ун шухӑшӗпе. Тӗрӗс-и ун ш хӑшӗ? Райҫутпайҫ
кала!

Технбк Волккӗв.
Аван ӗҫлеҫҫӗ ҫуртйӗр тӑвакаксем хӑшпӗрӳьухне. Ак, сӑмахран;
1929-мӗш ҫултах Вӑрнарта вӑрлӑх усрамалли
ҫурт тума тытӑннӑ. Ӑна тӑвакан технӗк Волккйв
никӗсне хывнӑ та, аньах хывнӑ никӗсӗ пӗьӗкҫӗ
тухнӑ. Вара ӑна пӑсса ҫӗнӗрен никӗс хываҫҫӗ...
Аван ӗҫлеҫҫӗ технӗксем строиттӗлствӑ ӗҫӗнье!
Пурин^ен те ытларах халӑх кӑсйин^и укҫана
ывӑҫласа кӑларас тӗлӗшпе аван ӗҫлеҫҫӗ.

Кӗлен-Би шарламс1Р.
— Ура шуҫсан кам ӳкмест, ӗҫсен ӳсӗр кам
пулмаст?
Пурте пулаҫҫӗ ҫав. Ҫӳлтикассиньи (Шупашкар
районӗ) йалсовет претҫетаттӗлӗ те ҫав шутран
тухайман.
Ӗҫсе ӳсӗрӗлсе ҫӳреме йуратат те вӑл, вара хӑй
те, йалсовет ӗҫӗсем те такӑнма пуҫлаҫҫӗ. Ҫӑм, ашкакай, ҫӗрулми, кантӑр вӑрри, сӳс пухас ӗҫсем,
ҫуракине хатӗрленесси (вӑрлӑх фонтне пӗр пӗр^ӗ
те хуман),—пурте йапӑх пыраҫҫӗ, тет йалкор.
Пурте йапӑх ҫав: претҫетаттӗлӗ те йапӑх, ӑна
суйлавра ҫӗнӗрӗн суйласа ;лартакансем те йапӑх,
йал_^ӗҫӗсем те йапӑх.
Йапӑх кӗтӗвӗ пухӑннӑ.

Сӑлтавб пур.
Тишкерӳ ҫырат:
„Йӗпреҫ районӗньи Ҫирӗклӗ йалӗн^е вӑрлӑх
фонтне^туман. Тырӑ ампарӗ ҫивиттисӗр ҫӗрсе ла
рат, тет.
— Сирӗн йалсовет мӗншӗн ■ вӑрлӑх фонтж
туман?
— Тыр ампарӗ ҫивиттисӗр ларнӑран.
— Ма тыр ампарӗ ҫивиттисӗр лара'г?
— Вӑрлӑх фонтне туманран.

Уйук, ӑҫта^есб?
Пытӑнмалла вьиьаҫҫӗ аьасем.^А^асем мар, мйн
нисем. Пӗр йен^ен хут сахал пӗлекенсен шкулӗ^
ь е вӗренекенсем, тепӗр йеньен...
Кипек-касси (Ш упашкар районӗ) хут саха
пӗлекенсен шкулӗнье пӗр каҫ вӗренекенсем пь
раҫҫӗ те, вӗрентекенӗсем пымаҫҫӗ, тепӗр каҫвӗрентекенсем пыраҫҫӗ, вӗренекенсем пымаҫҫ
тесе пӗлтереҫҫӗ пионерсем.
Хӗвел туха^г—уйӑх ҫухалат, уйӑх туха^г—хӗв£
ҫухалат. Уйӑхпа хӗвелле вы;ьзҫҫӗ К и п е к - к а с с и с е !
Вӗренмелле выфаттармалла.

ДшЯинХ кун.
Пайан питӗ сивӗ. Тулта 25—30 кратус. Ҫа5ӑнпа Ҫалпуҫӗн^и <?партти ьлен ӗ,те 40 ;кратусли
( литтӑр хатӗрленӗ пайан. Сивӗ самана теккапӗ15-мӗшӗн5 е, ӑшӑнмалла.
|Нумайах сийен тунӑ Соловйов хӑй ӗмӗрӗнье,
1артти ҫул-йӗрне те пӑсса курнӑ. Татах пӑсма та
атӗр. Аньах тытмӗҫши мана?—тет Соловйов.
„Т)^Р'^ ҫним“ тет,те Соловйов, йулташӗсемпе пӗр
иттӑрне пушатат. Пуҫ кратусланса кайрӗ. Пуҫла|ӗ Соловйов хӑй ҫиньен калама:
— Епӗ вӑт исполкком ^ленӗ, влаҫ хам алра,
пӗ партти йа^ейкки ҫыруҫи, ; колхос претҫетатӗлӗ, камран хӑрас ман. Хам алра пӑшал, рево.5ер пур, тет Соловйов.
Пуҫ хӗрсе кайсан, Соловйов Йефим Крикорйӗв
атне ӗҫке кайрӗ, унта хӑйӗн ҫыруҫине Микулай
асарьӑна тӗл пул^ӗ, Кашкӑр Ҫтенккине, Мӗтри
ваньӑна—йалканаш нуҫлӑхне.
Тӗрлӗ ерех-сӑра. '^еркке стаккан, вӗҫӗ хӗррир. Пуҫ хӗрсе ҫитрӗ Соловйовӑн, хӗрьӗ йулташӗ;н те. Пуҫларӗ Соловйов ре^ калама. Йуратат
1л реь калама:
Епӗ хам влаҫ. Мана никам та ^араймаст. Акӑ
1ҫал 12 кил вӑтама, пӗр вра^а, пӗр у^итле раслаььӗт турӑм. Йапалисене хам (ирӗккӗн сутса
тертӗм те, нумай хӑвартӑм паришне. Астӑвӑр
;ькка! Павӗл Соловйора ман суйа раҫпискӑ 10
), Макҫим Марговра, Ҫеркей Курноссӑвӑра.
,(вӗсен5ен епӗ хӑрамастӑп. Вӗсем ман тӑшманI. Акӑ епӗ халӗ [колхос
^ленӗсене^ хӗрхенсе 7
та пустартӑм ветвра^а каламасӑр. Йурлӑхлисем
пур унта. Ан^ах ман ирӗк колхоҫнӗксене йӳнӗ
:ай ҫитерме. Лашине 20 пӑт тырӑлла пустартӑм
ррине пасар хакӗпе хурса). Каллех „Канаш"
е ҫырма пултараҫҫӗ. Ҫ ы р^^ӑр. Акӑ ха^ь Сӗмӗ51 пӑт колхос тырри '5аҫтнӗк хакӗпех йатӑм
анаҫҫи Романӑва, тата Кӗркури Павлӑвсене.
|лех ҫырма пултараҫҫӗ. Нумай пулмаст Канаш
колхоссойусне лартса килтӗм: 2 мӑшӑр атӑ йахӑн растраттӑ пур. '5 орт ҫним. Мана лекмӗха
)ӑнне 12 мӑшӑр илтӗм. О ртӗрта „2 " вырӑнне Епӗ 5бйе.
турӑм. Сисмерӗҫ вӗт. Ан ш арлӑр то.5кӑ!—тет
Аньах, _ан5ах ман ҫиньен ҫыракан пӗр йалкор
ювйов. „Акӑ ха;5 Маслосавӑтра ман 500 тенке пур, вӑл Йеффимӑв. Ҫавна пӗтермесӗр 5ун ан
тухтӑр,—тет Соловйов. Пӗтермелле ӑна,—теҫҫӗ
йулташӗсем,—Ҫемен Куҫмин патӗн^еььӗха вӑл,
теҫҫӗ. Ерех-сӑра пуҫа ҫавӑрат. Ӳсӗр пуҫпа СоловТуман ҫурт хаклӑ тӑрат.
йовпа Сухӑр Микули Ҫемен Куҫмин хапхине ҫӗмӗреҫҫӗ. Аньах уҫса кӳртмерӗҫ хуликансене.
■^ӑвашкино ҫуртне ' тӑвакансене
Асса таврӑн^ӗ Соловйов килне Савка Кӗркусут пулмалла (ҫур^вӗ туса пӗтериҫ•йенех ҫурӑлса кайнӑпирки).
рипе. Пӳртне кӗрсенех виҫ хут кӗпине ҫурса пӑрахрӗ. Рево.7ьвӗрне ҫӗре кӑларса ҫапрӗ. „Аҫга Марине, ваклам ӑна! Ӑҫта И.фйе, ҫурмаран татам ӑна,
тесе вӗсен пуккуйне пыра пуҫларӗ. (Марине Илйа
Илйи5 арӑмӗ, Соловйов патӗн^е пурнаҫҫӗ).
Аран, аран Илйе, Соловйов аллиньен вӗҫӗрӗнсе, ҫара уранах йур тӑрӑх Ваҫҫили Анттонӑвсем
патне тарса хӑтӑлат,
Урнӑ хыҫҫӑн ирхине тӑрсан Соловйов шухӑша
карӗ:
— Мӗн 5ул ирсӗр ӗҫ тунӑ епӗ, мӗн ьул хуликанланнӑ. Каллех ҫырӗҫ ӗнтӗ теккапӗрӗн 15-мӗшӗнЬе асни ҫиньен, тет Соловйов.
Ҫапла тетпӗр епӗр те. Ҫырса ыртӑмӑр. Сана
партти йатне ҫӗртнӗшӗн парттирен пропкӑ пек
1уя Тӑраӳ ку ҫурт?
кӑларса ывтасса кӗтетпӗр!
'амавӳ ҫав— ишӑлвт
А н т а й.
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Пуҫа кенӗ шухӑшсем.
Кашкӑра тем ьул тӑрантарсан та вӑрманах пӑхаФ, теҫҫӗ. Тӗрӗс мар ку: ман пӗртте
вӑрмана кайас килмест, тенӗ кулак вӑрман
касма вӑйпах йанӑ ьухне.
Ш упашкар ҫыннн ынтаӳ:—Пӗҫгртсе йанине мӗнле тӳрлетмелле (сиплемелле)?
Отввт: Вутпа, йе пӗрпӗр вӗри йапалапа ӳт-тире
пӗҫертсе йарсан, „маркантсӗвӑкислӑй кали“ текен
йапалана шывра ирӗлтерсе ҫав пӗҫернӗ тӗле йӗпетсе
тӑмадла. Вӑл йапала ал айӗн^е ҫук пулсан, крахмалпа, йе паранкӑ ҫӑнӑхӗпе, йе ьӗрӗ паранках
хырса сапсан та йурат. Ҫавӑн пек тусан пӗҫертнине йусама пулат. Аньах кашниньех мар. Ав,
Ш упашкар хула копператтивӗн претҫетаттӗлне
Ҫтешшов йулташа тефитситлӑ таварсем хӑйне
ва.5Л)И нумайрах илсе пынӑшӗн пӗрре пӗҫертнӗьЬӗ те, аньах нийепле те йусанаймарӗ вӑл. Халӗ
столовӑйран 20-шер кило ьӗкӗнтӗр, тата ытти таварсем нормӑран ытлашши илсе тӑма тытӑннӑ.
Пӑраькавсем ыйтат:— Хӗлле аслати авӑтма пултарати?—тет.
Ответ: Псковри 1-мӗш леттӑпиҫре ҫырнӑ тӑрӑх,
1478-мӗш ҫулта теккапӗрӗн 26-мӗш ьислинье ҫиҫӗмпе аслати пулнӑ. 1924—25-м^ӗш ҫулта та Твер
кӗпӗрнинье хӗллех аслати авӑткаланӑььӗ. Халӗ
тата, пирӗн шухӑшпа, ҫитес кунсен5е П ӑраькав
райӗҫтӑвкомӗ тӗлӗнье аслати кӗмсӗртеттермелле,
мӗншӗн тесен вӑл.районра йӗтӗн пухас тӗлӗшпе
кулаксем ҫине/хунӑ сатанийе ҫур проььӑн ҫеҫ
тултариӑ.
Пӗри ыйтаӲ: —Тӗньере ӗҫ тупаймасӑр, выҫӑ ларакансем миҫе ҫынна ҫитеҫҫӗ?—тет.
Ответ:—Пӗр Амерӗкрех, промышлӗннӑҫ криҫӗсӗ
пирки, ӗҫсӗр йулнӑ рапоььисен хисепӗ 8 мӗлйунтан иртсе кайиӑ (ҫемйисемпе 20 мӗлйуна ҫитет).
Керманири конйуктурӑ пӳровӗ текен уьреш тени
шутласа кӑлариӑ тӑрӑх, пӗтӗм кӑпиталисӑм тӗньипе 100 мӗлйун ҫын ӗҫ тупайманнипе аптӑраҫҫӗ.
Совет Сойусӗнье, промышлӗннӑҫ ӳссе пынӑ май,
ӗҫсӗрлӗх пӗтнӗ. Ш ӑхасанти иим ӗҫлемесӗр ҫӳрекен клуп пуҫлӑхӗ Никколайӗв (вӑлах комсомол
йаьейкки ҫекреттарӗ) ӗҫсӗррисен ^ (безработный)
шутне кӗмест, мӗншӗн тесен вӑл хӑй ирӗкӗпе ӗҫсӗр ҫӳрет (клуп кашни каҫ тӗнӗ пекех питӗрӗнсе
ларат, камппанисене йертсе пымаст)Ер-мен ыйтаӲ:—Етем мимине ьирлесен опператси туса йусама пулати?
Ответ: Етем мимине опператси туса йусама
пулат. Палтимор хулиньи (Амерӗкре) универҫитет
клинӗккинье ӗҫлекен Тенти тӳхтӑр виҫӗ ҫын пуҫ
мимине опператси туса йусана. Сирӗн „П роҫвет“
колхос (Ҫӗпӗр, Парапӗнск районӗ) претҫетаттӗлӗ
Алекҫей Ҫмирнов пуҫ мимине те опператси тусан
йусама пулӗ. Опператси тусан вара вӑл (Ҫмирнов)
Ьӑвашла хаҫат-шурналсем илекенсене киле пырсах вӑрҫма пӑрахӗ. Ҫапла—опператси тумалла ун
пуҫ мимине.

Ҫине пӑх та, пӳне пӑх, тесе шухӑшласа
илнӗ пӳрократ машшинисткӑ ӗҫ шырам
пырсан.
'^ӗ.ахе Мускава ҫитерӗ тенӗ ватгисем,Мускава мар, тӗрме сакки ҫине ан-ьах ҫитер
ьӗҫке, тенӗ С^овет влаҫӗ ҫиньен суйа сӑмах
сем сарса ҫӳренӗ кулак.
Куштан ҫӑварӗ пысӑк, теҫҫӗ,—пысӑк мар
ҫке, тенӗ Кусар Петӗрӗ хӑйӗн ҫӑварне сант
тиметтӑрпа виҫсе пӑхса.
Кӑшӑлсӑр пи^ьке кураймӑн теҫҫӗ,^—ав ва
кӑшӑлсӑр пиТ)ӗке, тенӗ кулак хӑйӗн хырӑ»!
ҫине пӑхса.
Ухмаха кашни кунах праҫник теҫҫӗ. Ег
кашни кунах праҫник тӑватӑп та, ухмах ма;
ҫке, тенӗ йалсовет претҫетаттӗлӗ ҫынсе
ҫуракине хатӗрленнӗ вӑхӑтра.

Ҫӗлӗк ӑшне ҫырса пӑрахкӑ хутсемпе йумӑҫ пӑхни
Тутаркас районӗн-ви Кипеҫ на.::
вашӗ ҫуракипехатӗрленме тытӑнман:

— Ну, йуиӑҫ пӑхарха: ҫураки^камппаниив х*'
явивссинв мбнле ӗҫрен пуҫласа йараииш?
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Вэҫен

кайӑксем ҫуркунне^ кайаҫҫӗ, кӗркунне килеҫҫӗ.

Ҫӗрпӳри уьреш тенисем вӗҫен кайӑк пуласшӑн.
ТЧана мар, 5И-5И кӑсйа та мар, шӑнкӑрьах пуласш^ӑн. Нумай вӗҫсе ҫунаттисем ӳсм е пуҫланӑ ӗнтӗ.
Ҫунатланнӑ.

хута, унтан ҫӳлти хута, унтан Ӑсанӑв ҫуртне, унтан Сераҫҫейӗв ҫуртне айалти хута, унтан ҫӳлти
хута, ха.5 ӗнтӗ Лыҫенин ҫуртӗнье.
Районри Ҫӗрпайӗ те хула советӗньен йуласшӑн мар ҫав. Малтанах Ашмарин ҫуртне куҫса
пы^ӗ, унтан Ханшин ҫуртне, унтан поп ҫуртне,
унтан Шорин ҫуртне куҫрӗ.
Тытӑм пайӗнье йӗркене тытмаллах ҫав,—вӑл та
йуласшӑн мар хӑтланат. Куҫса пыьӗ Ашмарин
ҫуртне, кӗрсе ларьӗҫ ҫӗрпайӗпе йунашар, унтан
ҫӗрпайӗ кайрӗ те, тытӑм пайӗ те хыҫалтанах поп
ҫуртнелле уттарьӗ. Темӗскер килӗшмерӗ наььалнӗке, кунтан каллах Ханшин ҫуртне куҫса кайрӗ.
Хал) ӗнтӗ унта ларатха,—май кильӗ пулас.
Рӑйонри кивҫенлӗх йулташлӑхӗ «Трактӑр» та
ыттисеньен йулса намӑс курасшӑн мар. Ҫӗр пайпе пӗрле пырса кӗьӗ Ашмарин ҫуртне, унтан пуп
ҫуртне, пуп ҫуртӗньен Ханшин ҫуртне. Халӗ кунта
тытӑм пайпе килӗшрӗҫ пулас, трактӑрпа ьупм а
Ьарӑнса лӑплансах ӗҫлеме пуҫларӗ. Тен татах куҫат пулӗха, аньах та кивҫен пуҫтармалли нумай,
ҫавӑнпа вӑхӑтлӑха ьарӑн ьӗ пулас.
Йулашкиньен тата райӗҫтӑвком та хыҫалтанах
машӑртатса ҫӳрет. Шорин ҫуртӗньен Ашмарин
ҫуртне, унтан каллех Шорин ҫуртне пырса кӗьӗ.
Мӗн тӑвӑн пуҫлӑх куҫма каласан куҫӑн, укҫа
нумай— «укҫа тенкӗне кайни килни килӗшет», тенӗ
ваттисем.
«Производить ремонт и переехать» тетпӗр ҫех
Кам ҫуртран ҫурта куҫас тӗлӗшпе пирӗнпе
ӑмӑртӑва тухма шухӑш лат? Калӑр. Ӑмӑрту т окӑ
вӑрне йышӑнатпӑр.
Тивӗш ҫ ы н н и .

,,Оппортунис‘ ‘

Тӗлӗнмелле*вара, вӗҫен кайӑк пек пулас тесе‘
1ӗрпӗр уьрештени икӗ хутлӑ ҫуртра пулсассӑн пӗр
1ӗр вырӑнта ларса ывӑннипе, пӗр хутӗньен тепӗр
^тне те пулин куҫса лараҫҫӗ. Акӑ малтанах илер«а .хула Советне, вӑл йаланах пӗр ҫуртран тепӗр
:урта куҫса ҫӳрет. Малтанах каланьа айӗнье ӗҫ’!ет5ӗ. Унтан Ӑминӑв ҫуртне тарьӗ. Аминӑв ҫур■■ӗньен Ханшин ҫуртне, унтан поп ҫуртне айалти

Хураҫырма Мамӑшри (Ш упаш кар р.)
вппорник-ликвитаггӑр
(комсомолӗс)
пӗр йал ҫамрӑкне сурхурийе кивӗлле
иртернӗ •ҫух хӑйне хӗненӗшӗн оппортуниссен шутне кӗртнӗ. (Сопранпрн
хӑйӗн выступленин-^ен).

— Йулташсем! Вӑл Аньӑк Йӑванӗ оппортунис
тӑк оппортунис, оппортунис тесех каламалла ӑна.
— Вӑл оппортунисӗ ӑҫтан палӑрат?
— Акӑ, епӗ фактӑпа „совершеннӑ" палӑртса па
ратӑп. Вӑт пример: сурхури каҫҫӑн мана пӗрреххӑлха ьиккирьеи тӑхӑнтартса ильӗ.
П. К 0 ш к ӗ н.
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ӳебрблсе ҫӳрекенв. 365 кун урӑ пулмалла пултӑр, ытти кунсенье ху мӗнле пурӑнас тенӗ, ҫавӑн
пек пурӑнмалла пултӑр.

Суйе утарнбке. «Суйа» сӑмах ҫумне хӑлӑп ҫыпӑҫтармалла пултӑр. Кайран < вара ӑна хӑлӑпӗньен
тытса кӑларса ывӑтмалла^пултӑр.

Сывӑракан орканисатсисене.— Камппакисем вӑхӑтӗнье ыйӑх килмеинипе аптрамалла пултӑр.

ырА еунни.

хӗрарӑьпа
паллашмалла пултӑр,—хӗрарӑмӗн йаьӗ «Ратсионалисатси» пултӑр.
Хуҫалӑха

йапӑх тытакана.— Илемлӗ

Самокриттбккӑна хӑсеквнв. —Куҫу умӗнье кирек
хӑҫан та уколовнӑй котӗкс тӑтӑр.

Кулака.— Тап-тап-тапӑ айне кӗрех кай.

О тветлӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйбв.
701

г. Чвбоковры, Тияогрвфия М 1 Чув«шго«нзмта

Звкав № 164.

Нати, 10.550 экз.

