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Пуршуаллӑ, тата сотсиал-фашшисла пиьетӗн сӑн-сӑпаьӗ.
пуйан ^иркӳ орканисатсийӗн кнеҫӗ ^ухӑнсене ҫавӑн п ек(1б мӗш стр.пӑхӑп)„ырӑ“
зҫат-пг^п"" ®^''*~саттира шурналӗсем ваД)Л)И пит лайӑх темӑ парат; ан^ах пит те шел: пуршуаҫин
„сӑмэх ирекки“ пур ^ухне—кулма ирӗк ҫук. (Макҫим Коркки Ореххӑвӑ-СуйӑҪут еҫен^^е ӗҫлекенсем патне йанӑ ҫыруран).
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Ӳсен-пулансем ҫуратса пама хатӗрленекен ҫӗр
пайан уйав тӑват—под)шевикла ҫуракин пысӑк ӗҫӗсем пуҫланса кайнӑ пайан унӑн мӑнтӑр пи^ӗ ҫин^е.
Пӗ55ен хуҫалӑхлисен анисене ватӑ кукамай пек
кукӑр сухапуҫ йерипен йӗрлесе пырат, колхоҫнӗксен уй тӑршшипех тӑсӑлакан мӑн „анине“ кӳлмесӗрех кӳлӗннӗ трактӑр кӑпӑшлантарса пырат.
*
Хӗзел кӑнтӑрлана ситет. Сасартӑк инкек пулнӑ
уйра. Трактӑр, ^ипер ӗҫленӗ ҫӗртенех, ^ӑхӑмлама
пуҫланӑ. Ҫыннисем трактӑр тавра кускаласа кӑна
тӑраҫҫӗ. Пӗри, астӑвайманнипе, „ну!“ тесе те пӑхрӗ трактӑра, ан^ах хурҫӑ лаша „ну!“ тенине илтмерӗ, вырӑнтан та тапранмарӗ. Аптраса ҫитнӗ „трактӑрисӗ“. Вӑрҫаҫҫӗ трактӑриса та, унӑн „помошнӗкне“ те. Трактӑриса ^ирленӗшӗн вӑрҫаҫҫӗ, „помошнӗкне“ трактӑрис вырӑн^е ӗҫлеме пултарайманшӑн
пӑскӑртаҫҫӗ.
— Кам хӑйама^ӗ ^ирлеме хушнӑ ӑна хӗрсе ӗҫлемелли вӑхӑтра, тет трактӑр ураписем ҫине пӑхса
пӗр хура сухал.
— \ ш н и вилес пек ^ирленӗ. Ним пӗлми выртат,
есӗ ӑна вӑрҫатӑн, терӗ хирӗҫ ҫӗтӗк кӗске пиншакли.
— Унтри кунти-тыр кунти! Тфу санпала! Трактӑртытса пыма пӗлетӗп тесе мухтанатӑн. Ху лартӑн
та, пӗрер тавлӑк та сухалаймарӑн,—трактӑр ^арӑнса
лар5ӗ, тесе вӑрҫаҫҫӗ трактӑрисӑн „помошнӗкне“.
Мӗнле калас—помошнӗк тес—помошнӗкех мар
та ӗнтӗ вӑл Унтри. Трактӑрпа ӗҫлеме пултарассӑн
туйӑннӑ та ӑна трактӑрис вырӑн^е ӗҫлеме тытӑннӑ.
— Мӗншӗн ӗҫлейми пул^ӗши ку трактӑр? Тӗлӗнмелле!
— Атӑр пурте шырама. Трактӑр йусама пултаракан тупма.
— Авӑ пӗри ҫулпа кайат. Пад^ттоллӑскер. Вӗреннӗ ҫын пулмалла,—вӑл пӗлет ӗнтӗ. Ҫавӑнтан ыйтса
пӑхас. Ей, килха!
Ҫынни лашине тӑратса хайхисем патне пырса
тӑрат.
— Мӗн кирлӗ?
— Ҫак трактӑр пирӗн мӗншӗн ӗҫлейми пулнӑ?
Каласа парха тархасшӑн.
— Калама пултараймастӑп,
— Мӗншӗн?
— Мӗншӗн тесен пӗлместӗп,
— .Ма пӗлместӗн? Есӗ нумай вӗреннӗ ҫынни куҫӑнтанах паллӑ. Миҫе ҫул вӗреннӗха?
-- Вуникӗ ҫул.
— Вуникӗ ҫул вӗренсе те трактӑр мӗншӗн ӗҫлеме ^арӑннине пӗлейместӗни?
— Кайах апла пулсан ху кайма тухнӑ ҫӗре.
Ҫулу такӑр пултӑр,
— У^иттӗл патне ^упас. Вӑл ӑслӑ ҫын. Каласа парӗ.
Т)упаҫҫӗ. Кӗреҫҫӗ шкула. У^итли килте ҫук. Килӗрен шыраса ҫӳреҫҫӗ.
— Сирӗн патра у^иттӗл ҫуки?
— Ҫук. Хад) ан^ах урампа иртсе карӗ.
— лҫталла?
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— Тӑвалла.
— '5 упӑпӑр.
— У^иттӗл ҫуки?
— Мӗнле у5иттӗл?
— А^асене хут вӗрентекенни.
— Килмен вӑл пирӗн пата.
— Е-ей-й! Ӗй, ӗмӗлке! Ан кайха. Килха кунта
Есӗ... мӗн... леш у^итлӗ ӑҫтине пӗлместӗни?
— Ме-ме-мек!..
— 'Гфу, шуйттан! Ка^ака таки мӗн...
— Тӑхла^ӑ, тӑхла^ӑ! Килха кунта. У'5иттӗле кур
марӑни есӗ?
— Курмарӑм.
— Суйатӑн. Суйни куҫунтанах паллӑ.
Виҫ-тӑватӑ ҫын таҫтан сӗтӗрсе пы^ӗҫ у^иттӗд
— Кала—мӗншӗнпирӗн трактӑр ӗҫлейми пулн
— Епӗ пӗлетӗпи!
— Ӑна та пӗлместӗн пулсан мӗне вӗрентнӗ вар
сире пысӑк шкулта?
— А^асене вӗрентме вӗрентнӗ!
— Мӗне вӗрентме?
— Ҫырма, вулама, арифметтӗккӑна...
— Трактӑр ҫин^ен вӗрентме вӗрентмени сире
— Тфу, санпзла! У^итлӳ-ка^ку!.
— Авӑ, пӗр ҫынна йӑтса килеҫҫӗ. Трактӑр ӗҫн
пӗлекенскер пулмалла. Ей, хӑвӑртрах йӑтса килӗ
— '5 и5 5 ас!
— Трактӑр мӗншӗн ӗҫлейменнине пӗлекен ҫы1]
на тупрӑмӑр. Пӗлетӗп, тет. Ӗҫсе тултарнӑ та сысн
пек сарӑлса выртнӑ навус купи кутне.
— Ну, калаха ӗнтӗ—пирӗн трактӑр мӗншӗн ӗ
лейми пулнӑ? Пӗлетӗни?
— Пӗлетӗп...
— Ну, кала еппин!
—- Мм-мӗншӗн ӗҫлейми пулнине-и? Хупнӑра
— Мӗне хупнӑран?
— Ара, хххупнӑ скер ӑҫтан ӗҫҫҫлетӗр.
— Кам хупнӑ?
— Милитсисем хупнӑ пуд)?
— Мӗне?
— Трактире.
— 'Гфу!.. Мӗн тума илсе килнӗ ку ӳсӗр ҫынн
— Вулав ҫуртне кайатпӑр та, трактӑр ҫинб<
калакан кӗнеке илсе килетпӗр, теҫҫӗ хӑшӗ пӗрисе
Йуналутпа 5упрӗҫ вулав ҫуртне иккӗн васка(
6 ҫухрӑм каймалла.
— Ма иккӗн кайатӑр?
— Ара, вулав ҫуртӑн пуҫлӑхне шырамапулсан...
.. ,
— Иккӗн иккӗнех ӗнтӗ—кӗнекине тупаима^
та, хуплашкине те пулин тупса килетпӗрех.
5ен пек мар,—тет кайакансен^ен пӗри кулса.
— Кӗнекине тупмасӑр ан килӗр!
Кусем тухса кайсан, трактӑрис „помошн
илсе пӗр иккӗн-виҫҫӗн пуД)Нитсана 5упрӗҫ-'6 >
нӗ трактӑриспа калаҫса пӑхма.
— Вилмениха?
- „1
— Вилменха. Халӗ ^ирӗ
лӑплан-б
малла.
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—• Т^та^Зхӑ ӗппйн вӑрана^^^ӗН.
Трактӑрис вӑран^ӗ. Куҫне уҫрӗ.
— Калаҫмалли пур^ӗ-и?—ыйтрӗ вӗсен^ен.
— Пур55ӗ ҫав.
Пынӑ ҫынсем инкек ҫин^ен каласа параҫҫӗ.
— Унтри. тупаймарӑни мӗн трактӑр айӑпне, тесе
ыйтат трактӑрис хӑйӗн помошнӗкӗн^ен.
— Винтти-мӗнӗсем машшинӑн пурте хӑй вырӑн§ех лараҫҫӗ,—тет Унтри татӑклӑн. Нимӗн те
пасӑлман. Трактӑрӗ ҫапах ӗҫлеймест. Мӗншӗнне
„ӗлеймерӗм.
— Трактӑрӑн ҫурта пур, ҫав ҫуртан правулкки^ене тытса пӑхрӑни?
— Ҫу'^— Апла пулсан, ҫапла пулна вал: трактарӑн
пенҫина ҫунтаракан ҫурта пур, терӗмӗрха. Ҫуртин
шалти вӗҫӗн^е икӗ правулкка пур. Пӗрех майах
;ҫленӗ пирки, ҫак правулкка вӗҫӗсем хӑрӑмланса
1арса ҫутатма пӑрахаҫҫӗ. Ҫав хӑрӑма ҫӗҫӗ вӗҫӗпе
хырса пӑрахсассӑн вара ҫурта ҫутӑлма пуҫлат те
трактӑр ӗҫлеме тытӑнат.
Унтри тӗлӗнсе хытса карӗ.
— Вӑл правулкка тасатма кирли ҫин^ен пӗлмен

епӗ, тет айӑпла ҫый пек трактарис ҫине пӑхсӑ
хӑйайман куҫӗсене крават ҫинелле йарса.
— Тата калам: ҫав икӗ правулкка вӗҫӗсем пӗрин^ен пӗри айакра тӑраҫҫӗ пулсассӑн та, трактӑр
ҫурти ӗҫлеме пӑрахат. Ун пек ^ухне правулкки^
сене патнерех пӗрлештеретӗн те, ӗҫӗ те пулса тӑрат.
— Пӗлмен епӗ ӑна...
— Пӗлменни хуплат ҫав.
Васкаса 5упрӗҫ уйа трактӑр патне. Пӑхаҫҫӗ—
трактӑр ҫурти правулкки вӗҫӗсем ^ӑнах та хӑрӑмланса ларнӑ. Тасатрӗҫ те ӑна, трактӑр карлаттара
пуҫларӗ вара.
— Тфу!—терӗҫ пӗрисем.
— Тфу!—терӗҫ теприсем.
— Тфу!—терӗҫ пурте пӗр харӑс.
— Тфу!..
*
Ак халхи С т а л и н йулташ техниккӑна вӗренме
хушни колхоҫнӗксен пуҫнех пырса тивнӗ. Техниккӑна вӗренмелле ҫав. Пурин те вӗренмелле! Унсӑрӑн май килмӗ, йуратнӑ краштӑнсем, май килмӗ!
Йӑван-Муьи.

Уйра трактӑр кӑрлет. Ҫуракн камппани сӑмса тӑрне ҫитнӗ.
Т)ӑваш респуплӗкӗнБИ Халӑх хуҫалӑхӗн тӗп канашӗ ҫуракине хатӗрленесси
ҫинБсн леспромхоссене апрелӗн 8-мӗшӗиБе тин пирвайхи хут кӑтарту панӑ.

£ п ияия
I Хапӑх ^ХУПЯПяуаи
хуҫалӑхӗн ттӗп
кгнашӗньи пурократГтаҫта, кал

^Рленме пуҫласси ҫин'5ен кӑтарту пама канҫӗрлет.
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Канаш хулйнӗ епе хӗвел аннӑ ҫӗре ҫптрӗм. Ҫулӗ
те кансӗр те, ҫулӗн^ен ытла лаши кансӗр. Ҫӳллӗ
хӗрӗллӗ ҫуна ӑшне кӗрсе ларсан лаши курӑнмаст.
Ман хуҫа, те лашине курас тесе, те ҫул пӑхма,
кашнӑ пилӗк минут хушшин^ех ури дине тӑра-тӑра
пӑхат,
— Тӑрса пӑхас-ха тен лаши те турта хушшин56Н тухса кайнӑ-и тен? Мур ҫунипе лаша тӑварӑнса
киле кайалла кайсэн та пӗлес ҫук, ҫаплах ларса
пырӑн,—тесе шутлат йамшӑк.
— Ес, му5и, ӑна мар, снрӗн Канаш районӗк^и
ӗҫсемпе, ҫынсемпе паллаштар,—ыйтрӑм епӗ ^ӑтай
масӑр.
— Кампа паллаштарас сана? Хӗрсене епӗ палламастӑп. Пӗлетӗп епӗ Ҫӗнӗ Мами йалеҫтӑвком
У55иттӗлнитсине П^еловӑна Вӑл, кулак майлӑ. Кулак ӗнине хамӑн тесе йышӑнса сыхласа усранӑ
— Ун пекки йурамаст.
— А, есӗ К арӑкла у^^итлипе—Ҫеленовпа паллаш. Вӑл вара ай-уй...
Ҫак сӑмахсемпе антарса хӑвар^ӗ мана йамшӑк,
хӑйӗн ҫӳрен пи^ке пек хырӑмлӑ кӗсрине кайалла
тавӑрса.
Паллашрӑм Ҫеленовпа. Т)ӑнах, тивӗҫлӗ мӗн ку
ҫын паллашма. Аптранӑ вӑл.
„Аптранӑ кӑвакал кутӑн ^ӑмнӑ тет“—халап пур
ват ҫынсен. „Аптранӑ кӑвакал“ тени вӑл ним тума
та ӗҫ ҫуккипе тӑрӑннӑ пулӗ.
Тата урӑхла та пулат: ӗҫ нумай пулсан та нихӑшне тытма аптраса кутӑн ^ӑмаҫҫӗ. Калӑпӑр, епӗ
ҫи^ӗ ҫӗрте правленин^е, тепӗр сакӑр ҫӗртре комиҫҫире 5лента тӑратӑп. Нихӑшне тытса ӗҫлеме те
аптӑрап; куна тусан, лешӗ йулат пек, лешие тусан
ку тумасӑр йулат пек. .Петӗр килте—Ван^ккӑ ҫук.
Ван^ккӑ килте—Петӗр ҫук“, тенӗ пек пулат.
— Ну, уш пӗрне ҫеҫ ӗҫле^^ен, лу55ӑ нихӑшне
те тӑвас мар тесеҫот! пӑрахаттенихӑшне те тумаст.
Ку пӗр тӗслӗ аптрани.
Аптраса урӑхла та кутӑн тӑрӑнаҫҫӗ.
Ҫакӑн пек аптранӑ Ҫеленов.
лнран кайа^^ен аптрарӗ Карӑкла йалӗҫтӑвком
ҫыруҫи (у55итлӗ).
Хӗрсем патне кайса та ашкӑнса пӑхат, хӑйнехӑй
ҫӳҫ пӗр5исене пӗрерӗн кӑкласата пӑхат, ӑш вырнаҫмаст.
— Ман атте кулак. Ну, кулак га мар, простӑ
ахал) ӑна кулак тенӗ,—шутласа выртрӗ вӑл килне
ҫитсе пӑр^ӑкан йӑви пек ҫемҫе тӳшек ҫине пош-ш
кӗрсе выртса.
— Ну, камӑн унпа мӗн ӗҫ? Пол)Шевикла ҫураки,
колхос?—ыйтрӗ вӑл хӑйӗн^ен хӑй хӑранипе.
— Епӗ парап поД)Шевикла ҫураки! Им покашу!— тӳш ек ҫин^е ал ли -у;и п е тапкаланма пуҫларӗ
ура хуҫнӑ мулка^ӑ пек.

Унтан сиксе тӑрса ҫураки тесе ҫырнӑ плакката
шӑлпа ҫыртса ҫурса тӑкрӗ.
— Ӑӑх! Ҫураки! Колхос! Контрактатси!—ҫиллине ниҫта шӑнӑҫтараймасӑр пал)Тто тӳмисене пӗрре
хӑварми55ен татса тӑкрӗ.
— Пӗтӗр, есӗр те колхос тӑвас пек ҫутӑлса тӑратӑр! Еп кӑтартӑп ҫураки? Еп кӑтартӑп колхос!
тапса утса йа^ӗ урайӗн^е ыйхӑласа ларакан кушака.
— Аха! Нашшол! Нашшол! Нашшол вӗт тӑмсай!—пырса ^ышрӗ шӗвӗр ^ышкипе кӑмакана.

— Вӑрлӑх улӑштарасси... стоп!—тарӑхнипе хытӑ
кӑшкӑрса йа^ӗ.
— ^пӗр 30 лав Кӗҫӗнйел^ӗкрен суртлӑ вӑрлӑх
улӑштарса килес тетпӗр, тавай квитантси?--хуллен
ыйтрӗҫ лавӑҫсем.
— Мӗн тӑватӑр вӑрлӑхпа. Вӑл пирӗн патӑмӑрта
пӗр пӗр^ӗк те шӑтмаст.
— Ӑй-уй пӗлтӗр питӗ лайӑх пул^ӗҫке? Тавай,
кайатпӑр, сан хкҫҫӑн...
— Нет, ахалех параҫҫӗ.йара парӑр,—тагӑклӑ
кӑшкӑр^ӗ Ҫеленов.—Пул^ӗ, хугсӑр парӗҫ унта сире вӑрлӑхсем, кайӑрах! Кӗтсех тӑр.—Ахӑлтатса кулса йа^ӗ хӗпӗртенипе Ҫеленов хрес^енсем тухса
кайсан. Савӑннипе кӑсйин^и сӗлӗ илмелли квитан
тсине 5уп туса ил^ӗ.
Йурат лере пӳрократсемех пулман, парса йанӑ
туртӑшкаласа ӳкӗтлекелесен.
— Ах, 5орт! Кам каларӗ вӗсене тийесе килме!-персе ҫӗмӗр^ӗ сӗтел ҫин^е ларакан ^ернил кӗлен
5ине.—Пулӑшмарӗ шуйттан!
Кун хыҫҫӑн вӑл тата хытӑ аптӑрарӗ. Аптӑрани
пе апат анми пул^ӗ.
— Колхоса пӗтереп! Трактӑр укҫи пухтармас
тӑп. Парӑп еп прикатирсем! Акт ҫырап!—мӑкӑрлан
тарат райӗҫтӑвкомран пынӑ уппономо^^ӑннӑйсене
—Шулӗк есӗр! Кама вал)Л)И укҫа пухагӑр! Пухтар
мастӑп—тесе лар^ӗ икӗ аршӑн хут тытса, йӳҫӗтн!
хӑйар пек сӑмсине нӑш-наш шӑлкаласа акта ҫырма
— Мӗн ухмаххи калаҫан есӗ? Ара вӗсем райӗҫ
тӑвкомран пулӑшма килнӗ. Ытти ҫӗрте пӗтереҫҫ
те уш пуҫтарса,—терӗҫ колхоҫнӗксемпе 5ухӑнсе.\
— Актӑ! Мол^ат!—кӑшкӑрат Ҫел< нов.
Ҫакӑн пек актӑ Ҫеленовӑн аллӑ-утмӑла ҫитн
пулӗ. Тӗрӗссипе каласан икӗ тӳшек тума лаиӑха^
ҫитмелле. Йе вӑл актӑсене Ҫеленов у^^итлӗ (ҫыруҫӑ
ҫине купаласан, хайар Ҫеленов та лап^ӑнмалл
Мӗншӗн тесен вӑл райӗҫтӑвком, райком ^ленӗсе!
ҫин^ен, Т)ӑваш Петакок Йнҫтиту^ӗн^и стутентсех
тата ыттисем ҫин^ен те ҫырнӑ.
— Ну, латнӑ. Ку покка пултӑр. Контрактатс
уш ҫук. Малтан хамӑн кайса, пуху туса сӳтсе ки
лес,—лапшака хурама каски пек кӗлетки ҫине па.§
то уртса тухса кайрӗ Ҫеленов.
— Так контрактатси тума хушнӑ. Епӗр уна ту
мастпӑр. Тумӑпӑр. Ҫырӑр ҫапла протоккол.
— Ей, халӑх капла мдй килмӗ. Ытти йалсем т\
нӑ та, епӗр йепле. Ара х^мӑрах усӑ вӗт!
— Актӑ! Мӗн пӗлен ес?—ҫӗмӗр^ӗ Ҫеленов.
Майлаштар^ӗ кӑна Ҫеленов. Хӗпӗртенипе Ҫел
новӑн куҫӗсем те симӗсленсе кайрӗҫ. Х ӗ п ӗ р т е н и п
киле ҫитсен сӗтел-пукан, ҫытар тӳшек, ^ашӑк-П'
рӗксене 5уп туса пӗтер^ӗ.
Ҫеленов мӗншӗн аптӑранине есӗр пӗлтӗр пул'
Вӑл кутӑн тӑрӑннӑ. Ыгтисене те
тӑратасша
Епӗ шутлатӑп Ҫеленов аптранине епӗр лӑплантар'
пултаратпӑр. Уна нумайах кирлӗ мар: пӗр ик Ш
уколовни Когексӑн статйи, усӑ, тӳлек пӗ^^ен ҫУР
Вара иртсе кайма пултарат. Ҫакӑ ^ирпех Сор^,
У55итлӗ те аптӑранӑ ('Пелайӗв йалӗҫтӑвкомӗ)./*
та колхоса ҫынсене, комсомолӗссене кӗртмест, кер
5ен_хӑйӗн пурлӑхне сутнӑ, кулаксене хӳтӗлет, тЙусас пулсан иккӗшне те пӗр тӗслӗ емелех
рат. Вӑл емел—Уколовни Котексӑн йӳҫекӗ, ана
тӑм пай парат.
Тухтӑр зырӑнне Н.
'
к у т ӑ н

Технӗка алла-ӑна хирӗҫҫисене капкӑна
Пӗр кайкки ҫухалнӑ.
Кӗҫӗнйелкӗк
райӗҫтӑвком
претҫетаттӗлӗ Калккӗн, „Канаш“ ретакснне
„технӗккӑ ҫинБеи каланине ӑнланмастӑп" тесе пӗлтерет.

Аван, аван,
Паха, йака ответ.
Кун пек ответ
Му5и те парас ҫук тӑр.
Машшинӑна
Пин кайккӑ ҫирӗплет,
Ӑна пӗлес пулат,
Йулташӑм Калккӗн.
Ак сан 5ӑнах
Пуҫран леш мӗн...
Пӗри таҫта тухса
Ҫухалнӑ кайккӑ.

Вуламан.
Милӳттӗн савӑтӗнБе технӗккӑна вӗренессе тытӑнман та. Савӑт тнректӑрӗ
Кирилӑв: „технӗккӑна ҫавӑрса илесси
ҫинБен Сталин каланӑ сӑмахсене вуламан тет“,—тет.
(,К анаш ‘ 88-мӗш №)

Иӗрӗньӗкре пуглзннӑ.
Йетӗрне ранонӗнт)е технӗккӑна вӗренесси ҫпнБен ниҫта та сӳтсе йавман.

Ҫӗршыв технӗккӑпа тулат,
Ҫӗрщыв .моттор шавпе тапраннӑ.
Ех, Йетӗрне! Вӑл пурнӑҫран йулат,
Мӗпшӗн тесен ӗҫсем таҫта пытаннӑ.

Оппорттунисӑм йӑви.
Тутаркас районӗнБе технӗккӑна ҫавӑрса
иле:си ҫинбсн райӗҫтӑвком н.тенӑмӗнБе партти йаБейкки пухӑвӗнБе сӳтсе
йавпӑ. А нбзх ипмӗнле решшени те
йышӑпса хӑвар.мап.

Йурат. Тавлашмӑпӑр пӗртте,
Мӗншӗн пухун решшени ҫуккӑ—
Сӳтсе йавсассӑн ҫитрӗ те,
Ҫапла ҫав вӑл ӗҫрен тарастӑк.
Тӗлӗнмелли мӗн ҫук кунта,
Кахаллисен ҫапла йӑллийӗ.

Партти пӗлӳвӗ пуҫра ҫук.
Сӗнтӗрвӑррн партти райком ҫекрстарӗ технӗккӑна
вӗренесси ҫинбсн
ыйтсан:
- I ирӗн район промышлӗннӑҫлӑ район мар, — тесе ответлет.

Комун, ертел,
Йе тӗрлӗ претприйатти,
Мӗн5ул машшин
Ҫук пулӗ хаД) унта...
Райком ҫыруҫӗ
Есӗ аташатним,
Йе ес ҫывратни райкомрах?

Тимӗр шапа ҫине утланнӑ.
Ҫӗрӗҫ ко.миссариаБӗн ҫыруҫн, мсотком, комсо.чол йаБейкки технсккӑна
ҫаззрса илесси ҫипБен манса каСиш. аса
та нлмеҫҫӗ.

Ҫыруҫӗ, савком, управтелами,
Комсомол пӗрле пуҫтарӑннӑ;
Тимӗр шапа ҫине
Т)еретлӗ утланнӑ,
Технӗккӑ ҫин'5ен
Пӑ§ах маынӑ,
Тороней Потӗрб,

Кирилӑв: Технӗккӑ ҫин^ен Сталӗп й. каланӑ
сӑмахсене епӗ вуламан.
Прикатир: Ма вуламан?
Кирилӑв: Ӑна вулама хушакан ^нркуд^ар пулмапран.

Ыйхи тутлӑ пулнӑ
Хӳревӗҫӗ йалсове^ӗн претҫетаттӗлӗ Трихвӑн
Маккарӑв пайанхи пек хыпаланман ӗнтӗ вӑл. Унӑн,
урин^иҫӑматтисемтехӑрахшарӑнпайан. Пӗри шурӑ

Тӗлӗнтернӗ.
Ш упашкар леспромхосӗ йухтармал
ли йӑвӑҫсене йухтаракан вырӑнсене
ҫителӗклӗ кӳрсе хатӗрлемен.

тепри хура. Сакл ураллӑ еппин вӑл. Хӑвӑрах щутласа пӑхӑр—ахал)рен пулман ӗнтӗ ку йапала. Ӗҫкӗпе
мухмӑрпа пулнӑ ӗнгӗ вӑл, хӑшпӗр претҫетатлӗ тенисен йӑлара пур вӑл, тейӗр есӗр. Ҫу-у-ук! 5 ипер
калаҫӑрах есӗр. Ҫынна такки тасаран шыва йарӑр
есӗр пӗлмесӗр. Апла мар. Ӑна пайан райӗҫтовком
упполномо^ӗннӑйӗ ирхине вунӑ сехетрех ӑшӑ ыйхӑран тӑратнӑран пулнӑ вӑл.
— Ыйхӑра тем, ҫӗр ҫӑташ шӗ! Епӗ райунтанҫитрӗм те есӗр пур... Ех!—тенӗ ӑна.
Вара Маккарӑв вырӑнӗ ҫин^ен ҫил-тӑвӑл пек
ҫӗкленнӗ те, ^ ӳре^е йанаххи ҫумне шан^!—ҫитсе ҫапӑннӑ. Куҫне те кӑвакартмасӑр пулман конешна
вӑл. Ун хыҫӑн вара мӗн тунӑ п у ^ теттӗр ^есӗр?
Тӑхӑнма ҫытма шыранӑ. Унган тӑхӑнса лартнӑ ҫытми хӑйне шыранӑ. Ҫавнашкалах кипки те хыҫҫӑн
5упкаланӑ.
— Ан авраш-ха!—Мӗн шыран? Камппанисем
мӗнле сан, пурин^ен ытла ҫураки камппани?— тенӗ
леш.
— Пыркалаҫҫӗ-ха! Ҫур йенелле сулӑнатпӑр вуҫ.
Хӗвел те ^ылай ӑшӑта пуҫларӗ. Ҫур тени кӑҫал та
пулмаллах теҫҫӗха вӑл!-ответлерӗ пирӗн сулӑн^ӑкҫӑ,
куҫ лупашкин^и мӑйӑр пек пылр^ӑксене ^авкаласа,
Хуларан килнин пуҫӗ сӗм вӑрман пек кашла
пуҫларӗ. Шикленсе те пӑхат вӑл. Ку претҫетатлӗ
йерипен тӑратмлла пулнӑ иккен. Татах:
— Ес ан тӑрӑхла-ха! ҫуракине тухасси ҫин^ен
ыйтап вӗт санран!
— Еппин еппин, а-а-а, так-так-так, пӗлетӗп-ха.
Ӑна конешнӑ епӗр тытӑнман-ха!
Мӗншӗн?!
~ Патне ҫитсен тин мар, мзлтанах хатер пулас
пулат!
— Мӗншӗн, мӗне, ҫура халех тухмастпӑр вӗт
— Вӑрлӑхсем хатӗри, суртлаии, сухи-плуки
сӳрипури, ҫавна кала-ха ес?!
— Апла тетӗн ӗҫке. Пчрӗн маҫак нихӑҫан та
малтанхи куннех халӑхпа тухмаст^ӗ акана.
— Вӑт йепле пулнӑ сирӗн маҫаксем, халӗ апла
мар ӗнтӗ. ПоД)Шевикла ҫураки тетпӗр х а д ) , — тӗлӗнет хуларан килни.

'ТТ1с1|11Т)М11С00ри пӳрЩагГГ-^^Ьй^Г^тӑрӑ^^
суядз1до*св йзпсса каймалла^^ӗ. Йухаймасӑрах йулнӑ.

— Апла пулӗ те!..
— Ҫапла ҫав, ҫавна тӗрӗслемелли к а м п п а н и .
Кам мӗнле акана хатӗрлени ҫин^ен тӗрӗслетпӗр
енте хад).
Камӑн мӗнле ҫитменлӗхсем пу р. Вӑрлӑха тасатнӑ-и, улӑштарнӑи, плук-сӳри хатӗ ри. Колхосӗ, совхосӗ уйрӑм хуҫалӑхӗ пурте унта. Вот штопӑ пурк
хатӗр пул55ӑр акана!
— Хатӗри-мӗнӗ уна пӗлетӗп-ха— манӑн куман
суха пуҫӗн пӗр тимӗрӗ ҫук^ӗ ^ӑнах та, аслӑк айӗн5е пӗҫҫисене тӑратса ларнине курса^^ӗ. Ӑна йусат
конешнӑ вӑл. Сӳри таврашӗ тошӗ йур айне пулнине хамах курса|,ӗ. Ну ӑна хӑйех тӑват пулӗ ӗнте.
Ун пеккишӗн нихӑҫан та ҫын куҫӗн^ен пӑхман вал.
Шикленмелли пӗрете ҫук унта.
— Н т а !... Ес совҫем Маккарӑв йулташ урахл"
йумахлатӑн, кунта пур ӗҫхалӑх хатӗрленӳвӗ кирле,
пӗр кумапах ӗҫ тухмаст. Акроупполномо^^и, соокомиҫҫисем, прикатирсем мӗнле ӗҫлеҫҫӗ, ҫавна калаха. Унсӑрӑн...

А-а-а ! Пур вӑсем пур. Унсӑрӑн пулати ара!
— Хӑйаматла есср. лҫта полномо5'5исем вара
Сирӗн пеккийех пӗр кунне ҫиломах суйласа хӑвар5ӗ сирӗн?
— Урӑх ҫук пирӗн.
вӑлсене!
^ Как рас пухас пулат ҫавсене пайан. Канаш— Леш тепри мӗнлескер тата пытана'г, кулаки
дас пулат вӗсемпе, ӑҫта йепле ҫитменлӗхем пур. мӗн вӑл?
— Пулӑшком вӑл. Кулак^ӗ те, пӗлтӗрех йакат— Йурӗ пухас, пухас!!
•
* * *
са ӑна!
— Пулӑшкома кулака йараҫҫи ара, тӗлӗнтерКаҫ. Хурал пӳр^ӗн^е пилӗк-ултӑ ҫын пухӑннӑ,
]^аккарӑвпа ҫи^^ӗн, ^ӗлӗмсене савӑт тӑрписем лек мӗшсем!
— Патрак терӗҫ те пулӑшкома... Нимӗн те ҫук
„ашлатараҫҫӗ. Кама мӗншӗн ^ӗниӗ никам га нимӗн
те пӗлмеҫҫӗ. Кулкаласа кӑна лараҫҫӗ вӗсем. Пӗр ӗнтӗ ун патраках ӗнтӗ вӑл.
— Калаха еппин, Маккарӑв, акана хатӗрленме
Миххер кулак кӑна: „татах ӑшалама ^ӗн^ӗҫши"
шутлани есӗр?!
тесе тарӑн шухӑша кайнӑ.
— Хатӗрле.... шут... еп .. еп.... лӑк лак каркаларӗ
— Ну мӗнле, урӑх килмеллисем пури? ыйтрӗ
Маккарӑв
ҫӑварне.
районтан килни Маккарӑвран.
— Комиҫҫисем, П0ЛН0М055ИС6М суйлани ку ӗҫпе?
— Ҫук! Пурте килнӗ пек!
— Ҫу-ҫ-Ҫ ҫу... — кашӑлтатрӗ Маккарӑв сӑмси
— Канашлӑва пуҫлатпӑри?
айӗн^е сас. Мухмӑрла ҫын пек ҫӗклемерӗ тепуҫне.
— Пуҫлатпӑр!
— Но вот, йулташсем, пуҫларӗ районтан килни: Район ҫынни тӗлӗнсе хытсах карӗ.
Н. Майак
Епӗр кӑҫал под^шевикла иккӗмӗш ҫуракине иртерме тытӑннӑ. Иртеретпӗрех ӗнтӗ ӑна. Вот ҫавна,
ӗҫсем йепле пынине тӗрӗслеме тытӑннӑ епӗр хад).
Капкӑнрзн:—Йапӑх, йапӑх! Райопги полномо'5Ҫавӑншӗнех килсе епӗ хад) сирӗн пата та. Тем те ^ӗннӑйӗ те ӗҫе ^ӗртсе йама пулӑшас вырӑнне,
тем те каларӗ унта.
пӳроклатлӑ—ревисорла канашлупа ҫеҫ ӗҫе иртерЛегасем хӑлхисене мулка^ пек ^ӑнк тӑратнӑ.
се
йанӑ.
Маккарӑв та сӗтел пуҫӗн^е, ^ынлӑн хӑйаккӑн кӑна
пӑхса ларат.
— Ну вот, Маккарӑв, йепле пыраҫҫӗ-ха сирӗн
Пушӑ лартмаҫҫӗ.
ӗҫсем тата?—ыйтрӗ хуларан килни хӑйӗн икӗ меттйр тӑрӑшӗ туклатне пӗтернӗ хыҫҫӑн.
— Епӗ мар ак кусем аван пӗлеҫҫӗ вӗсене. Еп
— Сирӗн йалта трийӗрпала ҫителӗклӗ уса
вӗсене хушнӑ!—йуптар^ӗ Маккарӑв.
кураҫҫи?
— Ну есӗр калӑр еппин.!
— Ытлашшипех усӑ иураҫҫӗ. Трийӗрӗ
— Анат-касри Пуйанӑв Ҫтаппан, тата тепӗр ҫын
кӑна парса татман. Кӗтӳҫ те кил^ӗ-ха ӗнер. Сута урам варрииьех ларат те, пӗртте пушӑ ларпаратпӑр ӗнтӗ Ҫтаппана.
масТ; аьасем кунӗпех унпала ҫавӑрмалла
— Мӗн аврашатӑн-ха ара?!
— Аврашса мар, кашни патне ҫи^^ӗ-сакӑр та вьцьаҫҫӗ.
Инай ф.
ҫитсе памаҫҫӗ рас. Патрака шеллеме кирлех таха!
— Мӗн памаст!!
— Кӗтӳ укҫи!
Кӑмӑлсӑр пуласран.
— Ес кам!
— Кӗтӳҫӗн полномо^ни! Кӑҫалхипе виҫӗ ҫул,
Ку калаҫу Пӑлаҫин^и Атӑк йалӗн^е (Пагӑрйел
ҫав ӗҫре.
районӗ)
пулса иртет.
— Акроуполномо55и пире?
— Мана пулӑшком арманӗн^е улгӑ уйӑх мел— Ой, ҫук илтмен ун пеккине.
— Кам тата?!
никре тӑнӑшӑн 52 пӑт тырӑ па^ӗҫ.
— Ҫак пулӗ еппин!—хӑнт ^ышрӗ хӑйӗнпе йуна— Ну?
шар лараканнине.
— Ҫуррине патшалӑха парас тетӗп ара.
— Ну сан мӗнле, тасатрӑри?
—
Пар ара!
— Икӗ ҫӑлне то^истӑ тасатса, теприне таки
— Парассине парас та, епӗ ӗлӗкхи арман хуҫи
"улмарӗ. Итлемест рас халӑх. Халӗ шывӗ таса ӗнтӗ.
— Вӑрлӑх тетӗп сана, вӑрлӑх—ӑнлантӑни?
пулнӑскер —твертӑй сатанисӗр
парсан
ҫынсе.м
— Уйра пулман вӑрлӑха параси ман. Ман пӗ- кулӗҫ.
№н мӗн памалла.
Шлипшур.
— Ес мӗнле етем пулан ара?
— Ҫӑлсем тасаттаракан.
— Мӗнле сан кусем, Маккарӑв, ара?
— О-о-о-о! Йӑнӑш йӑнӑш! Вӑл ӗҫпе епӗ^^ӗ...
— Ну сирӗн мӗнле еппин?
_ — Пайан та кайса килтӗмӗр, памаҫҫӗ рас инстру"^нт. Вӑрман ӗҫлекенсем пӑрмай хӑвалаҫҫӗ пире.
“зрман промхосӗ ^ӗнмест. Вот пирӗн ӗҫ йепле!
— Есӗр камсем?! — шӑнӑҫмаст хуларан килнин
Ҫилли кӗпи ӑшне те.
— Вӑрман ӗҫлеттерекен полпомо^^исем.
— Есӗр калӑр-ха тата?
Пошарни на^^алнӗк суйламалла...

в ы ҫ А

к
а
ъ
а
(М ункунра пулнӑ ӗҫ).

Арӑм! Арӑм, теп! Тыт ^асрах!.. Тыт! Пӗтер^ӗ...
пӗтер^ӗ... Тфу шойттан ка^аки!.. Пӗг...
Симахур Ваҫҫи йулашкн сӑмахне каласа та пӗтереймерӗ,—ҫӑмха пек пӗтӗрӗнсе кӑмака ҫин^ен кӗрӗс! туса персе те ӳкрӗ. Пулмӗ тес сук: йешӗлӗ
урай каштисем йуманрзн пулман пулсан, урай хӑмисем ишӗлсех анӗ^^ӗҫ. Тем курас пулӗ^^ӗ вара:
пӗр йен^ен Ваҫҫи хырӑмӗ нисаштоах ҫурӑлса кайма пултарӗ55ӗ, тепӗр йен^ен, пошалӑй—тӗпелти
сак ҫин^е тутлӑ ӑйхӑпа ҫывӑрса выртакан а^исемпе арӑмӗ, пӗҫҫи-каҫҫисене тӑрзтса тӗпсакайне анса
кайӗ55ӗҫ те...
— Пӗсмӗлле, пӗсмӗлле... Ара, мӗн пул^ӗ сана,
Ваҫҫа-а?— Ваҫҫа арӑмӗ хыпаланса ӳксе, ҫӳҫне-пуҫне
тустарса вырӑн ҫин^ен сиксе тӑ^ӗ.
— Кӑларса ил ҫӑварӗн^ен, ^асрах .. Пӗтрӗ ӗнтӗ,
пӗтрӗ... Пӗтер^ӗ шойттан каваки.
— Турра асӑн Ваҫҫа-а-а... Аташан вӗт ес. Хӗрсс
хывха хӑв ҫине.
Вӑл, упӑшкин суллахай аллине лектерсе ил^ӗ те,
ирӗксӗрлесех, сахалран та саккӑр-тӑхӑр хут сӑхсӑхтар^ӗ.
— Ерех пи^ӗки тесен те йурат ҫав,—шухӑшларӗ
Анук хӑйӗн ӑшӗн§е.—Хал) пӗр сехегрен ытла та
вӑхӑт иртмерӗ пул), ӳссӗрскерне—ҫи-пуҫне хывӑнтарса, урисене салтса кӑмака ҫине хӑпартса вырттарнӑран вара.
— Тата мӗн туса тӑран? е? Кӑларса ил ^асрах
ҫӑварӗн^ен... Ҫӑтса йарасса кӗтетӗни мӗн? Шойттан
кӗвенти!—ҫак сӑмахсемпе вӑл, арӑмне симӗс малаххай тӑхӑнтартса йарас тесе, аллине сул^ӗ пулмалла та... ан^ах, ^ӑркуҫҫи шӑнӑрӗсем нормӑран ытлашши мун^аланса ҫитнӗ пирки, алӑк патӗн^и
сак ҫине тӑрӑнса кайса ӳкрӗ.
— Мӗн пул^ӗ, Ваҫҫа? Каласа пар йӗркелӗ хӑЕ.
Мӗн, мухмӑр...
— «Мухмӑр, мухмӑр». Мухмӑр сана кунта. Ав,
хам ҫывӑрнӑ 5ух, ка^ака кӑсйаран пи^ете кӑлар^ӗ
те... ^ӑмламах тытӑн^ӗ. Тыт ^асрах, тыт! Ҫӑтса
йара^^ен...
— Ие, ан аташ ӗнтӗ... Уссӗр вӗт ес. Ка^ака
мӗнле кӑмака ҫине хӑпарма пултартӑр.
— Мӗнле ӳссӗр? Кам? Хад) есӗ те ка^ака хутне
кӗрсе тӑратӑни?
1аҫҫа, арӑмне ҫав тӗрлӗ хытӑ йанратса йа^ӗ,—алӑк
хыҫӗн^е путеккисене ӗмӗртсе тӑракан ват ка^ака
хӑранипе сак ҫине хӑпарса тӑ^ӗ. Ан^ах, унта та
ӑна ҫӑлӑнӑҫ тупӑнмарӗ; Ваҫҫа ӑна, ^авса тӑршшӗ
сухалӗн^ен йарса ил^ӗ те:
— Тавайпи^ете! Кам сана кӑсйаран пи^еткӑларса илме вӗрентрӗ? Епӗ кам? Епӗ претҫетатгӗл! тесе,
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пуҫӗн^ен ҫапкаласа алӑкӑн-тӗпелӗн ҫавӑтса ҫӳреме
тытӑн^ӗ.
Ка^аки
правуртарахскер
Ваҫҫа пӗр
3 4 лектеркелесенех ^ӗҫерӗнсе карӗ.
— Тыт! Тыт! Ҫут ламппӑ ^асрах, Анук... Ҫӑтса
йарсах ӗлкӗреймен пуд)ха.
Нимӗнтума та ҫук. Претҫетаттӗл хушшнине ирӗксӗрех итлес пулат. Взҫҫа, ламппине арӑмне тыттар5ӗ те, ка^акине тепӗр хут хӑваласа тытса, хӑрах аллине ка^ака ҫӑварне пӑтратма пуҫларӗ.
^— Меке-е-ек!.. М-е-е-е-к!—ка^ака ыратнипе,
ниӑҫта кайса кӗреймесӗр ҫухӑрат.
— Е-е. Ыратат-и! Ҫапла кирлӗ сан пеккисене.
Хуҫу кӑсйине ан кӗр улӗмрен..
Ҫук! Мӗн 5ул пӑтратсан та ка^ака ҫӑвӑрне кӗнӗ пи^ете тупаймарӗ Ваҫҫа. Ҫиллине ниҫта ^икме
пӗлмесӗр, ка^акине пигӗ хытӑ хырӑмӗн^ен тапрӗ
те, алӑк урлӑ кӑларса сирпӗтрӗ. Унтан, тӗпелти
сак ҪИН5И вырӑн ҫин^е кӗрӗк айӗнйен пуҫне кӑларса выртакан ывӑлӗ патне пы^ӗ те:
— Тӑрас! Мӗн туса выртан? Курмастӑни мӗн тул
ҫутӑлса ҫитнине? Илсе кил Иван пи^^ӳсем патӗн
5ен выд^ӑх пусакан ҫӗҫҫине. Пусас шойттан ка^акине, терӗ.
— Ваҫҫа пи55е, ата ^асрах, сана полномо^^ӑннӑй
^ӗнет, терӗ йалисполниттӗл урам йеньи ^ӳре^ерен.
— Мӗнле полномо55ӑннӑй?
— А... Леш... сӑран пиншакли.
— Ан лӑрка. Сансӑрах пӗлеҫҫӗ. Хамах пырап
терӗ Взҫҫа ӑна хирӗҫ.
Исполниттӗл, хӑйне хӑй паллами пулса ҫигнӗ
претҫетаттӗле сура-сура вӑрҫса, кайалла май уттар5ӗ. Пилӗк минут иртмерӗ пуд^, паҫӑрхи исполниттӗл лаша пек хашкаса татах килсе ҫитрӗ.
— Ваҫҫа пи55е...
— Ну мӗн кирлӗ?
— Унта... Шкулта ьухӑнсем пухӑвӗ... колхос
уҫас, теҫҫӗ.
— «Колхос, колхос»... Пайан тин куонӑ. Епӗ
карнисоват- тунӑ 5ухне ҫырӑнмарӑрҫке. Пыраймӑп
пайан.
Вутта каймалла, терӗ Ваҫҫа йулашкин^ен.
— Пыр-ха унта,—мӑкӑртатрӗ вӑл хӑй тӗллӗн.—
Пи^етсӗр мӗн тума пӗлем епӗ унта пырса. Шойттан ка^аки, пӗтерьӗ пи^ете. Ех, ехер!..
Унтан вӑл, сӗтел йеш^ӗкӗн^ен Иван пи^^ӗшсем
патӗн^ен илсе килнӗ ҫӗҫҫине туртса кӑлар^ӗ те,
хӑйрама пуҫларӗ.
— Атте! Пирӗн пата Непӗссӗй Микулай килет,
терӗ кӗҫӗн ывӑлӗ Ваҫҫа кӗпи аркин^ен пырса ур
гӑнса.
Т)ӑнах та ҫак вӑхӑтра алӑкран Непӗссӗр Микулай куҫӗсене тилӗ пек выд^аткаласа килсе кӗ^ӗ.
— Авани ха, Ваҫҫа кум?
— Аванха, аваи. Ирт тӗпелелле, кум!
— Мӗнле... вӑл-ку илтӗнмести? Каҫхине ^ипер
тавӑранайни?
— Ах, к у м .. Лу55ӗ ан та ыйт.
— Мӗн тата? Сыхлакан пулнӑ-и мӗн?
сене те хупнӑььӗ-ҫке...
— Вӑл мзр, кум. Кӗҫӗр... Ка^ака... Кӑсйаран
пи^ете кӑларҫа илнӗ те... ҫӑтсах йанӑ пулмалла...
— Ка^ака?
—■ Тата.
— Ха-ха-ха!.. Ой, Ваҫҫа кум! Ха-ха-ха!.. Суйан
пуд)? Ха-ха-ха!..

]^1икулай, параппан пек хырӑмне ик аллипе
сӑтӑркнласа, ӑнтан кайса кулма пуҫларӗ.
^ Ҫавӑнпа ҫӗҫӗ хӑйратӑн пулӗҫке. Ха-ха-ха!..
>^е!Илтетӗн-и?Ме, тетӗп, пи^етне. Каҫхине хам пата
,ь|ртса йулнӑ вӑл. Есӗ ҫаплах... Ха-хз-ха! Ка^акана
]усма ункайларӑн-и? Ҫилӗпе-и, йе пыршӑ варрин:ен кӑларса илес, тенӗ^^ӗ-и?
Хӑйӗн^ен хӑй тӗлӗннипе, Ваҫҫан ҫӑварӗ шиг
]ӑршшех карӑлса карӗ.
Тфу, шойттан, терӗ вӑл—-епӗ ка^ака ҫисе йанӑ
тесе... Тӗлӗ_кре пул^ӗши мӗн вӑп?.. Хӑ... Ну, кум
зн шавла. Йал ан пӗлнӗ пулгӑр. Илтрӗни?
— Иурӗ, йурӗ. Микулай куму ҫӑварӗн^ен... ун
лекки ^асах тухмӗ. Ваҫҫа, пухӑва килсе ^ӗннине
аса ил^ӗ пулмалла,—тӑхӑнма пуҫларӗ.
— Ӑҫта кайас тен, кум?
— Шкула. Унта ^ухӑнсем колхос уҫаҫҫӗ, тет
цайан.
Колхос? А, есӗ тата каҫхине хам патра 5ух:
кӑҫал ни ^ертта^ухӑнсем колхоса кӗрес ҫук.терӗн...
!(, йепле вара мана... Ниушлӗ раскулай^ӑт тӑваҫҫӗ?
(ӑҫаллйха мӗнле те пулсан йуласьӗ кум, е?
— Ан куД)ЗН, кум! Ман пуҫ сывӑ 5ух... Кӳр
апла пулсан, кум, пи^етне.
Непӗссӗр Микула'й пи'5етне Ваҫҫана кӑларса
1ыттар5ӗ.

ЙЗвЗр ӗҫ.
Йетӗрне гайонӗнБИ пуштӑ хаҫатшурпал сарас тӗлӗшпе пит йапӑх
ӗҫлет.

Есгле Петӗрӗ.

Ҫпискӗ хатӗрлет
— Так, терӗ хамӑр йалӗҫтӑвком пуҫлӑхӗ, хуг
пӗлменнисене шута илме пухнӑ комиҫҫи ^ленсене.
— Пирӗн йалсовегра хут пӗлмениисем 7 ҫын— Муьей, муьей! Пирсн хаҫат потпискӑ укҫи илха.
на йахӑн.
Пире вӗт хаҫатсӑр ӗҫлеме йӑвӑр пулаГ.
— Ма сахал?—кӗрлерӗ комиҫҫи.
— Мана хаҫатсемпе йӑвӑр пулат. Сумккӑ ҫур
— А вӑт йӗркипе пӑхса тухӑпӑр. Первӑх—-Тукасра Маруҫ, вӑл пуҫсӑр пулнӑ, мошӗт вилет, ун пӑт ытла туртакан пулсан, ҫурӑм хуҫӑласран хӑранеккисене ҫыр та, кайран вилсе кайсан, пирӗн малла.
ответ тытас пула'г, ҫветӗни панӑ 5ухлӗ вӗрентме|Сен айӑплаҫҫӗ. Маруҫа ҫписка кӗртес мар.
Пуҫа кӗнӗ шухашсем.
Унтан малалла мӑм... мм... Уксак Павӑл арӑмӗ-тумалласкер, каллех... вилме пултара'г—тошӗ
Хӑшпӗр станок ҫине пӑхатӑн та, унпа утарҫписка кӗртме нестоит.
нӗк ӗҫленп палӑрмаст. Палӑрмалла пултӑр те— Так... тата ҫитӗнсе ҫитнӗ хӗрсем, ӑҫта вӗсене
хут ҫине кӗртсе... вӗсем ка^^а каймалла. Ка5'5а сен, станок ҫине „ку станокпа утарнӗк“ ӗҫлет
тесе ҫырса ҫапмалла.
кайсан вӑл йалта вӗрен^^ӗр.
Вот присывнӗксем, тошӗ аптрамалла... салтака
аайаҫҫӗ, унта вӗренме пултараҫҫӗ.
Пилӗк ҫуллӑх планӑн виҫҫӗмӗш ҫулӗньи
Малалла тата хӗрӗх ҫула сулӑннисем, ӑҫтан прокрамӑна ытларах тултарассишӗн кӗрешес
вӗсене пурне шута ^икен, тен вилсе карӗҫ тӑк,
<^пискӑ тӑрса йулз'г. Вилмесен те, пыраймаҫҫӗ вӗ- вырӑнне, хӑшпӗрисем хырӑма ытларах тулгарассишӗн (ҫынсенннн-^ен нумайрах пайок
ликпункта, ывӑнаҫҫӗ.
„ Вӗренсе тухаймасан, ман ответ тытас пула'г илессишӗн) кӗрешеҫҫӗ те, хӑйсене акгивнс
вӑсемшӗн. Кама вӗрентес? '5 ылай'55ен шухӑшласа шутлаҫҫӗ.
пуҫлӑх, ан^ах тупаймарӗ.
Акӑ вӗсем: Тихӑн арӑмӗ питӗ манпа йатлаҫат,
Таварӑн хамӑра ларнӑ хакне йӳнетесси
"Уйансен укҫине хӗрхенет, мана унта ӗҫнӗшӗн
хӑшпӗр
-ьухне ратио пек, илгӗнет те, аньзх
'грамит тӑват. Пуҫт вӗренме ҫӳрет, ҫӳремест —
Щтрав.
тӗсӗ курӑимаст.
Тукмак Йакурӗ, тошӗ пӗркун аллине касса пӑРахнӑ55ӗ те, те ҫырма пултара'г тем, но йусаннӑ
Хӑшпӗр ҫынсем технӗккӑна вӗренесси ҫнн"У4)Ха ҫыраҫ.
Ьен
шухӑшласшӑн та, ан'§ах шухӑшлама пул~~ Леш Йакур, пит ҫтена хаҫа^ӗ ҫине ҫыра'г,
тараймаҫҫӗ,
мӗншӗн тесен шухӑшламаллп вымай килмӗ некрамӑтни тесе ӗненмӗҫ.
Иванов А.

рӑнӗ (ӳт-пӳ пайӗ) ҫук.

И кӗ

пӗръӗ.

(Камитла вӑйӑ).
ВыД)акансем:

Ӑсли. Айванни.

(М р е т Ӑ сли, ун хыҫҫсш А йванни. Л слин аллинщ е шемӗскер т ут ӑрна щӑр^саса ҫыхпӑ).

Ӑ с л и. Ьп калатӑп сана: есӗ ухмах!
А й в а н н и. Есӗ ху ухмах.
Ӑ с л и. Ҫук, есӗ.
А й в а н н и. Епӗ мар.
Ӑ с л и. Есӗ ӑслӑ-и?
А й в а н н и. Ӑслӑ ҫав.
Ӑ с л и. Ӑслӑ пулсан сана епӗ пӗр кӗске йумах
калам. Есӗ туппине тупса пар. Калаха—тырпул
лайӑх пуласси мӗнрен килет?
А й в а н н и. Хӗвелтен.
Ӑ с л и. Ухмах! Пӗлместӗни 1921-мӗш ҫулта
хӗвел хытӑ пӗҫертнӗ пирки ҫӗрсем ҫурӑлса карӗҫ—
тырӑ пулмарӗ, выҫлӑх пул^ӗ.
А й в а н н и. Ҫӑмӑртан.
Ӑ с л и. Каллех ухмах. Кунӗн-ҫӗрӗн вӗҫӗмсӗр
ҫӑмӑр ҫусан, каллех тырӑ пулмаст, выҫлӑх пулат.
Ну, калаймарӑни мӗнрен тырпул пулнине?
А й в а н н и. Турӑран.
Ӑ с л и. Апла пулсан тепӗр майлӑ ҫаваранса
тӑрха.
Ӑ с л и. Ҫавӑрӑнса тӑр, тетӗн.
А й в а н н и. «Ма» тетӗп?
Ӑ с л и. Каланӑтӑк ҫавӑрӑнса тӑр ӗнтӗ.
Ну!
(Айваннн ҫавӑрӑнса тӑрат). Пурте курӑр ӗнтӗ ухмах мӗнле иккенне. Ну, халӗ те пӗлместӗни?
А й в а н н и. Пӗлетӗп. Ҫӗртен.
Ӑ с л и. Ну.
А й в а н н и. Ҫӗр вӑйӗн^ен.
Ӑ с л и. Тата?
А й в а н н и. Турӑран.
Ӑ с л и. Ҫавӑрӑнса тӑрха.
А й в а н н и. Ма?
Ӑ с л и. Ҫавӑрӑнса тӑр тепӗр майлӑ. (Айванни
ҫавӑрӑнса тӑрат).
А с л и. Пурте кур55ӑр ухмаха тепӗр йен^ен.
Ну, халӗ те пӗлместӗни?
А й в а н н и. Пӗлетӗп.
Ӑ с л и. Ну?
А й в а н н и. Ну?
Ӑ с л и. Акмалли вӑрлӑх лайӑххин^ен.
А й в а н н и. Мӗнрен?
Ӑ с л и. Акмалли вӑрлӑх лайаххин^ен.
А й в а н н и. Мӗн кунта есӗ ^ӑркаса ^икнӗ?
Ӑ с л и. Унта манӑн акӑ мӗн (нкӗ сӗлӗ пер5И
кӑтартат).
А й в а н н и. Икӗ сӗлӗ пӗр^и тем? (кулат).
Ӑ с л и. Ма кулан. (Айванни тата хытӑрах
кулат).
Ӑ с л и. Ма кулан тетӗп?
А й в а н н и. Ма есӗ ӑна тутӑрпах ^ӗркесе ^икнӗ вара?
Ӑ с л и. Ҫухаласран.
А й в а н н и. Есӗ ^ӑнах та ӑслӑ иккен.
Ӑ с л и. Ӑслӑ ҫав. Ак енте к а л а х а -м е н куратэн
есӗ?
А й в а н н и. Куратӑп.
А с л и. Куратӑни?
А й в а н н и. Куратӑп.
Ӑ с л и. Мӗн вӑл?
А й в а н н и. Икӗ пер5 С.
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Ӑ с л и. (Куракан халӑха). Ав, вӗсем те кураҫҫӗ,
Икӗ пӗр5ӗ тырӑ, ҫапла вӗт? Икӗ пӗр^ӗ. Куратӑни?
л й в а н н и. Куратӑп.
Ӑ с л и. Икӗ пӗр5ӗ?
А й в а н н и. Икӗ пӗр^ӗ.
Ӑ с л и. Иккӗшӗ те пӗрпеки?
А й в а н н и. Пӗр пекех.
Ӑ с л и. Пӗр пекехи?
А й в а н н и. Пӗр пекех тетӗпҫке.
л с л и. Ҫук, пӗр пек мар. Пӗри шултӑрарах,
тепри вӗтӗ.
А й в а н н и. Халӗ ӗнтӗ епӗ те куратӑп пӗр пе1
маррине.
А с л и. Тата иикӗшӗн хушшин^е мӗнле уйрӑм
лӑх (ӑрасналӑх) пур?
А й в а н н и. Урӑх ҫук.
Ӑ с л и. Ҫук-и?
А й в а н к и. Ҫук.
Ӑ с л и. Епӗ калатӑп пур тетӗп. Вӗсем хушшин
5е ӑрасналӑх (вырӑсла каласан «раҫнӗтсӑ») 8 ^ент
нӗр.
А й в а н н и. Мӗн суйатӑн?
Ӑ с л и. Суймастӑп. Раҫнӗтсӑ ҫук тетӗниха?
А й в а н н и. Ҫук.
Ӑ с л и. Ҫук?
А й в а н н и. Ҫук.
Ӑ с л и. Ҫук?
А й в а н н и. Ҫук.
Ӑ с л и. Пур! (Урай хӑмине кӑтартса). Ак ҫакӑнта манӑн пӗр кектар ҫӗр пултӑр.
А й в а н н и (ун сӑмахне тепӗр хут каласа)
Ман кектар.
Ӑ с л и. Сан мар, ман. Ак ку сан кектару пултӑр]
А й в а н н и. Сан кектар пултӑр.
А с л и Ман мар, сан.
А й в а н н и, (тӑнлан^ӗ). Ӑ ӑ! Ку ман, ак ку сан.
Тӑнлантӑм.
Ӑ с л и. Тӑнлантӑн пулсан итле ӗнтӗ. Ман кектара сорттировккӑпа тасатса аксан...
А й в а н н и (Хыҫҫӑн калат). Тасатса аксан.
Ӑ с л и. Санне тасатман вӑрлӑхпа аксан.
А й в а н н и. Тасатман вӑрлӑхпа аксан.^
Ӑ с л и. Ман кектар вара, тасатнӑ вӑрлӑхпа акнӑскер, 16 5ентнер тырӑ парат.
А й в а н н и. (Хыҫҫӑн калаБ. 16 ^ентнӗр,^
А с л и. Сан кектар.тасатман вӑрлӑхпа акнӑскер,
тырӑ 8 5ентнӗр ан^ах туса парат.
А й в а н н и, (ыҫҫӑн калат). 8 ^ентнӗр.
Ӑ с л и. 16 саккӑртан нумайрахи?
А й в а н н и. Нумайрах.
Ӑ с л и. Тоттӑ ҫав.
А й в а н н и . 16 тесе шут туса каларӑн пуф
Санӑн кектар ҫин^е тырӑ ман кектар ҫин5ин§е
икӗ хут нумайрах пулати вара?
Ӑ с л и. Икӗ хут нумайрах пулат ҫав,
А й в а н н и. Апла пулсан сор лана вӑрлӑх ахаФ
Д)ИН5ен икӗ хут нумайрах усӑ парат?!
^ ^
Ӑ с л и. Ҫапла ҫав. Ҫийӗн^ен тата вӑрлӑхе
сахалрах кирлӗ пулат.
А й в а н н и. Мӗншӗи сахалрах?

д с л и. Сортланӑ вӑрлӑх шултӑрарах пулат те,
]ӑтса тухасса та нумайрах шӑтса тухат.
д й в а н н и. Калаха, тархасшӑн, ӑҫта ӳсеҫҫӗ
зра ун пек шултӑра вӑрлӑхсем.
д с л и. Шултӑра вӑрлӑхсем шултӑра вӑрлӑхпа
кнӑ анасем ҫин^е ӳсеҫҫӗ.
д й в а н н и. Шултӑра вӑрлӑхпа акнӑ анисем
ҫта пулаҫҫӗ?
Ӑ с л и. Вӑрлӑхсене суйласа акнӑ ҫӗрте.
А й в а н н и. Суйласа тетӗн?
А с л и. Суйласа ҫав.
п й в а н н и. Мӗнле апла —пӗрерӗнех тытса суйаҪҪЧ'
д с л и. Пӗрерӗн ухмахсем ан^ах суйлаҫҫӗ. Ӑсҫынсем машшинпа суйлаҫҫӗ.
А й в а н н и. Мӗнле машшинпа?
А с^л и. Сорттировккӑ тенӗ машшинпа.
А й в а н н и. Сортировккӑ-и?
Арс л и. Сортировккӑ ҫав. (Тата икӗ тырӑ пӗр^и
ӑлашса кӑтартат). Калаха—тата ҫакӑ икӗ пӗрвӗ
ушин^е мӗнле уйрӑмлӑх пур.
А й в а н н и. Уйрӑмлӑхи? Пӗр пӗр^и пысӑкрах,
при пӗ^ӗкрех.
Ас л и. Ҫук, алла мар: иккӗшӗ те пысӑкӗш йен,ен пӗр пекех.
А й в а н н и. Апла пулсан, иккӗшин хушшин^е
1нмле уйрӑмлӑх та ҫук пулат.
А с л и. Ҫук тетени?
А й в а н н и. Ҫук ҫав.
Ӑ сл и. Ҫук мар, пур. Пӗри йӑвӑртарах, тепри
мӑлтарах. Халӗ ӗнтӗ каласа пар мана—сан шухӑвупа ҫак икӗ пӗр^ӗрен хӑшне аксан усӑллӑрах пулӗ?
А й в а н н и. Ҫӑмӑлтараххине.
Ӑ с л и. Мӗншӗнха вара санӑн шухӑшупа ҫӑмӑл)аххине аксан усӑллӑрах пулмалла?
А й в а н н и. Вӑл пӗлмест мӗншӗнне. Ҫӑмӑллине
|ксан нумайтарах вӑрлӑх кӗрет.
А с л и (кулат). Ухмах! Ҫӑмӑл вӑрлӑхран тырри
(аъар пулат. Иӑвӑрри усӑллӑрах.
А й в а н н и. Ӑна епӗ хам та пӗлетӗп^ӗ те, ан53Х калаймарӑм.
А с л и. Пӗлетӗн пулсан килха кунта?
А й в а н н и. Ма?
А с л и. „Ма“ тесе сурӑх калат. Килсем. Ӑк
'ытха ҫакна (стаккан тыттарат).
А й в а н н и. Охо! Ӑҫтан тупрӑн кӑна?
А с л и. Кунтах.
А й в а н н и, Епӗ ку стаккан ӑшӗн^ине пит
'Урататӑп вара.
А с л и. Ну?
А й в а н н и. Мана йарса парӑни?
А с л и, Парас (йарса парат).
А й в а н н и. Охо4 (курса ларакан халӑхаХ Сирӗн
■ывлӑхшӑн ӗҫетӗп. Елӗкхисене тавсийа. (Ӗҫет те,
асартӑк хырӑмӗн^ен йарса тытат). Ой ку шыв-иҫ
Ӑ с л и. Шыв ҫав. Есӗ мӗн тенӗ? Тата йарса
арами?
А й в а н н и. Епӗ лешӗ тесе...
А с л и . Тыт.
А й в а н н и. Ман ӗҫессӗм килмест.
А с л и. Тыт, ухмах! Ӗҫме хушмастӑп сана, тытса
хушатӑп. (Шывне йарат те, айаккалла
А й в а н н и. (Шывне ӗҫсе йарат).
А с л и. Ну, тытха стаканна. (Стаккан ӑшне тепӑрахасшӑн). Тӑхтаха, шывӗ ӑҫта?
А й в а н н и. Еҫсе йатӑм.

Ӑ с л и. Ху ӗҫессӗм килмест терӗнҫке.
А й в а н н и. Малтан ӗҫессӗм килмест^ӗ те, кайран ӗҫес килекен пулса карӗҫке.
Ӑ с л и. Тыт ҫапла стаканна. Урӑх ӗҫместӗн
пул)ӗҫке?
А й в а н н и. Урӑх ӗҫместӗп ӗнтӗ.
Ӑ с л и. Ну, йурӗ—ан ӗҫ ӗнтӗ. (Шывне йарса
парат^те, каллех айаккарах кайат).
А й в а н н и (ӗҫсе йарат).
Ӑ с л и (пырса). Ну. стаккана тытха! Шывӗ ӑҫта?
А й в а н н и. Типсе ларнӑ
Ӑ с л и. Тытха тепӗр хут. (Стаккан ӑшне шыв
йарат те, айаккарах кайса тӑрат).
А й в а н н и (шывне ҫӑвара сыпса тытса тӑрат).
^ А с л и. Стакканне .. (Айваиниҫине пырса
тӑранат).
А й в а н н и (ҫӑварӗн^ен шыв пӗрӗхсе тухат те,
Аслине йӗпетсе пӑрахат, иккӗш те ҫӗре ӳкессӗ).
Асли (тӑрат). Тӑр!
х
,
А й в а н н и (вырат).
А с л и. Тӑр ӗигӗ. Епӗ сана пӗр фоккӑд кӑтартас тетӗп. (Айзанни тӑрат). Тытха стакканна. (Стаккан ӑшне шыв йарат те, унга тырӑ пӗр^исем
пӑрахат). Куратӑни?
А й в а н н и. Куратӑп.
Ӑ с л и. Мӗн куратӑн?
А й в а н н и . Пӗр пӗр^исем стаккӑУн тӗпне кайнӑ, теприсем ҫийелте ишсе ҫӳреҫҫӗ.
Ӑ с л и. Хӑшӗсем айалта, хӑшӗсем ҫӳлте?
А й в а н н и. Ишме пӗлекенсем ҫӳлге ҫӳреҫҫӗ,
ишме пӗлменнисем щыва путнӑ.
Ӑ с л и.^ Ху есӗ... Тфу! Ҫавна та нӗлмест. Акма
йурӑхлӑ пӗр^ӗсем шывра путаҫҫӗ, йурӑхлӑ маррисем, ҫӑмӑллисем, ҫийелтен ишсе ҫӳреҫҫӗ.
А й в а н ни. Мӗншӗн мана есӗ кӑна туса кӑтартрӑнха?
Ӑ с л и . Акма йурӑхлӑ вӑрлӑха йурӑхлӑ маррин56Н мӗнле унӑрмаллине кӑтартас тесе.
А й в а н и. Нта!
Ӑ с л и. „Нта“ пулсан йурӗха, ман каймалли
пурха. Кайас.
А й в а н н к. Ӑҫта?
Ӑ с л и . Пайан ман пата трийӗр килмелле.
А й в а н н и . Трийӗр. Кам вӑл —сан хурӑнташу
пулати?
Ӑ с л и. Хурӑнташ мар та, ан'5ах хурӑнташран
та авантарахскер. Машшин пулат вӑл. Вӑрлӑха
тасатса сортласа кӑлараканни. Вӑл килӗрен киле
ҫӳресе пурин вӑрлӑхӗсене те тасатса парат.
А й в а н ни. Ӑпла пулсан кайӑпӑр.
Ӑ с л и. Вӑрлӑхсене сортласа тасатма-и?
А й в а н н и^ Вӑрлӑхсене сортласа тасатма.
Ӑ с л и. Кайӑпӑр еппин. Ан^ах кайас умӗнхалӑха
мӗн те пулин каласа хӑварас пулат.
А й в а н н и. Мӗн каламалла—киле кай^^ӑр.
Ҫуртри вӑрлӑхӗсене пурне те сортласа тасатса
ху5|)ӑр, Вара вӗсем те пирӗнпе иксӗмӗр пек ӑслӑ
пулӗҫ.
Л. Супоттӗн.

Иккасси
—
ла та
—
тӑлма

йалӗҫтӑвкомӗн^е.

(Шупашкар районӗ)
Ма кӑн^елери кӑмакине йусаттармастӑр? Ыттӗтӗм тухат.
Тӗтӗм тухмасан кӑн^елерин^ен халӑх тапӗлмӗ.
Йӗс Мӗҫҫи.
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Епӗ хут, ӑйхӑсене йӗркелекен инструктӑр тав
рашӗ мар та... Ӑйхӑ тӗрлӗрен пулат. Ватӑ стариксене илсен, ну уш вӑлсем каҫ пулсанах, сухалӗсене
мӗлке пек каҫӑртса ҫывӑрма йуратаҫҫӗ. Хӗрсемпе
ка^^ӑсем тата лармаран таврӑннӑ 5ух алӑкра савӑнса калаҫса тӑнӑ хыҫҫӑн тин ҫеҫ ҫывӑрма пултараҫҫӗ. Тепӗр сурт акӗнт йышши халӑхсем, ^ас
5асах ӳсӗрӗлсе ӳксе тутийӗсене пӑрӑва йе йытта
ҫуллаттарса ҫывӑрма пултараҫҫӗ.
— Ей, матка, лайӑхрах^ 5уп ту, ҫухӑраҫҫӗ ун
5ух вара ӳсӗр аллисемпе хӑлаҫланса.
Акӑ илерха МОПР, турӑсӑрсен, ОТН., РТУ.
хӑшпӗр йат^ейккисенех. Ай, пай, пай. пай, етем
мар пулсан та, йепле хитрен ҫывӑрма пултараҫҫӗ
ҫке! «Телӑсем» ӑшне кӗрсе выргаҫҫӗ те, хӑр, хар,
харлаттарса ӑйха ҫапаҫҫӗ. Ну, уш ҫапасса та ҫа
паҫҫӗ—кӑнтӑрла сенӗк вӗҫне хунар ҫакса шырасан та тупаймӑн.
Хӗрлӗ^утай районӗн^и ликпес ӗҫӗн шу^ӗпе
пӗтӗмпех урӑхла вӑл ӑйхӑ. Ептин апла пулсан
кусем те ҫакӑнта калӑплама йатнех. Вӑл портфӗлсемпе тӗлӗкре ^ылай аташнӑ хыҫҫӑн, вӑраннӑ
пулмалла та, районри у^^итлӗсем патне:—Сана
хутз пӗлменлӗхе пӗтерес тӗлӗшпе уполномо^тӗннӑй уйӑрнӑ, кӑҫалхи вӗренӳ ҫулӗн^и плана 100%
пурнӑҫа кӗртмелле. Тултар,масан «к ответственности» тесе хӗрлӗ ^ернилпа алӑ пуснӑ хутсене
вӗҫтернӗ. Ап^ху! Кӗркуннех уполномо^^ӗ тумалли,
мартӑн пуҫламӑшӗн^е, ап^ху!
— Халӗ вӑхӑтнех, тенӗ ӗнтӗ инҫпектӑрӗсем,
ӑйхӑллӑ куҫӗсене ^ышкисемпе шӑлса.
Ара вӑхӑтнех пулмасӑр! Акӑ манӑн кӑвак сухаллӑ маҫак та вилес умӗн ухмаланнӑскер—халӗ
тырӑ акма вӑхӑтнех тесе, йур ҫусан тин суха пуҫӗ
кӳлсе уйалла тухса кайрӗ, тет.

Вӑхӑт пулнӑ пулӗ ҫав?
Йулашкин^ен тата тепӗр суртлӑ ӑйхӑсене куп
ма пултаратпӑр. Хӗвел тӳперен хӗртет. Акӑ шыв
сем те карламах пуҫларӗ ҫырмара. Тырра тасат
малта ҫураки55ен.
— Тырра... Ҫураки тен, тавай постановлен
йышӑнас нелатнӑ пире ҫуркунне халех, тесе тӗл
ленеҫҫӗ пулӗ хӑш пӗр у^рештенисем ку вӑхӑтра,
— Ма капла тӗлленеҫҫех кусем?
— Лӑа мар ҫав! Ма тесе сурӑх калат.
— Ну, еппин мӗншӗн?
— А, а. мӗншӗн тесен трийӗрсем ӗҫлеймеҫҫӗ.
Лараҫҫӗ трийӗрсем хӗвел ӑшшин^е айӑк пӗр
5нсене ӑшӑтса. Ей, калаҫаҫҫӗ ҫав йепле илемлӗ
ҫуркунне! Ун пек ҫывӑракан трийӗртан пӗрин
есир Хурашаш '^иркӳшкӗн^е (Хӗрлӗ^утай районӗг
5е курма пултараттар^. Ларат вӑл, ернипех лара
Нимӗн те ӗҫлеймест. Ӗҫлесси ӗҫлӗ^^ӗ те, винтти
сем ҫукҫкеха. Винттин^ен аптраман йӑвӑҫ муклац
кин^енех туса ^иккеленӗ те, ҫӑпата кантӑрип
туртса ҫыхнӑ. Ларат, ӗҫлеймест.
— Ма ку трийӗрсене ҫуллах йусаман?
— Суртламасӑрах акмалла пулӗ кӑҫал?
Трийӗр калаҫмаст, вӑл хӑйне йусаманшӑн пуҫ
не 5иксе ҫеҫ хуйхӑрса ларат.
Ну, ку халӗ ӑйхӑ пулмариха? Ҫав, самӑй. Пирӗ
капкӑнҫӑсен шу^ӗпе ӑйхӑланакансем вал)Л)И ӑҫт
кирлӗ унта йӗп ҫапса тултармалла. Вара кӑшт ҫь
вӑрса кайса пӑркалансанах, йаках ^иксе вӑраттӑ]:
Айӑк пӗр5исем ҫумне кӗр ҫипне вутӑ пуленкк
ҫӗлемелле, хӑйаккӑн выртсанах ыраттарма. Йе та
тах ҫывӑраҫҫӗ пулеан, мӑйӗсен^ен «Капкӑнпд
ҫаптармалла та, хура хӑма ҫине ҫакса йамалл
пуҫ хӗрлӗ. Ҫакмаллах!
И

Кгшлинке.

Кайӑк^кӗшӗк сойусӗнвен малтан.

Ҫук христос ьӗрӗлнӗ кун харам пырсем ьӗр^лсе тухнӑ.
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П Ӗ5ӖК Ҫ Е а^а ӗнтӗ ку. Сак
ҫӳллӗш ан^ах нӑл. Ҫапах та вӑл
малаллах кайасшӑн: ав аллине тӑснӑ—малалла утат. Улатӑрти пӑравуссене йусакан савӑтри комсомолӗссем пек мар. Вӗсем малалла
утма тӑрӑшни палӑрмаст... технӗккӑ ӗҫне вӗренесси йен^ен. Технӗккӑ ӗҫне вӗренмелли крушока 8 комсомолӗс ан^ах ҫырӑннӑ. Комсомола
•клен укҫн тӳлеме технӗккӑяа пӗлни кирлӗ мар,
„урӑнӑпӑрха технӗккӑсӑр та, теҫҫӗ ӗнгӗ вӗсем.
ПӐЛТЕРӲ ку. Комсомол
Ла§ейкки пухувӗ пуласси
© О е^явление • !
ҫин§ен пӗлтерме ҫапса йааӑскер, ан^ах темӗн ^ул
ҫапӑнса тӑрсан та, зӑл Казашри 5укунҫул йа^ейккин56 тӑракан комсомолӗссене
аухува пыма йӑхӑрса ҫитереймест. Унти комсомоаӗссем сопранисене пит йапӑх ҫӳреҫҫӗ. Тистсиплинӑ на^ар. Комсомолӗссем хушшин^е 2 утарнӗк
;еҫ. Ытти комсомолӗссем сопранисен^ен тарса
;ӳ'рекен «утарнӗксем» пулнӑ.
ЙӲҪӖ кӑшман пек пӗр вырӑнта
ним тапранмасӑр ларсах пах^а-ҫимӗҫ вӑрлӑхӗсене ҫителӗклӗ пухса
тултарма шухӑшлат Вӑрнарти рэйсойус. Промтаварпа улӑштармалласкер пухӑнӗха вӑл, тесе ларат
)айсойусри Кослов ҫӑварне карса<ослов ларат... хакла ларат патшалӑха Кослов кахаллӑхӗ.
АВТОПУС ҫине лартса
сра илсе килмелле Улатӑрти Рутсутак савӑтӗн^и
И. И. Краҫҫӗккӑв маҫтӗра—
хӑй вӑл ахалӗн нийепле те *
килес ҫук. Краҫҫӗккӑв савӑт —
Ҫитменлӗхӗсем ҫин^ен йури
иаламасӑр тӑнӑ. Рапком ӑна ҫавӑншӑн сута пама
ӑышӑннӑ, ан^ах йышӑннӑ та, йышӑннине пурнӑҫа
кртмен. Автопус ҫине лартмалла та Краҫҫӗккӑва
шофӗрсем вырӑнне милитсисем тумалла (сута илсе
килме).

Ш

МАКНИТ пулат ҫакӑ. Ҫакӑ
макиитпа туртмалла Куславкка
районӗн^и Кара^ йалсоветне кӗрекен йалсен^и хут пӗлменнисене ликпунталла. Пӗтӗм йалсове5ӗпе хут пӗлменнисен шутӗн^ен
ликпунктсене 20 про^^ӑн анвах
ҫӳреҫҫӗ. Ыттисем мӗн тӑваҫҫӗ?—
Ыттисем? Ыттисел тӗттӗм пирки
нимӗн те тумаҫҫӗ. Ҫутӑ вӑйех килессе кӗтеҫҫӗ.
КУН пекки мар, ^ан сасси пек
йатраса ҫапакан сехет кирлӗ Канаш
районӗн^и^сӳс-кантӑр пухакан оркӑнсене вӑратма. Мартӑн 20-мӗш
тӗлнелле районӗпе кантӑр хатӗрлессине 6 пфо55ӑн ан^ах тултарма пултарнӑ. Йӗтӗнпе кантӑрне тултарман
пулсан та, ыйхисене тултараҫҫӗ,—
анин^енех тултараҫҫӗ.
ПУШАХ халӗ ку шӑнкӑр^ӑ йӑви. Шӑнкӑр^ӑсем
ӑшӑ вырӑнсен^ен килсе йӑвисене вырнаҫманха. Ҫитес
кунсен^ех акӑ килеҫҫӗха вӗсем. Килсессӗн вӗсем те тӗлӗксе кайӗҫ Шӑнкӑртам районӗ 35 про55ӑн. Улатӑрпа Куславкка районӗ 30
про55Йн кӑна хут пӗлменнисене вӗрентнисене пӗлсессӗн. Хӳрере пыраҫҫӗ ку районсем. Вӑрӑм хӳрере. Хӳрисем курӑнаҫҫӗ, пуҫӗсем курӑнмаҫҫӗ (йертсе пыракан район пуҫӗсем).
ОППОРТУНИС калушӗ
ашне ӑшне кӗрсе ларнӑ иӗп,
реҫ, Вӑрмар, Куслазкка, Шупашкар, Тутаркас райкопсойусӗсем йалсуҫалӑх машшинӗсене й у с а с тӗлӗшпе.
Калушӗ пит пыл^ӑклӑскер пулнӑ. Ҫав районсем
хали55ен те (мартӑн 22-меш5ен) йал.чуҫалӑх машшинӗсемпе хатӗрӗсене йусама тытӑнман. Вӑл районсен^е машшинӗсене ан^ах мар, ҫыннисене те
(райкопсойусра ӗҫлекеннисене) йусаса йамалла.

Ҫӳлте кӑтартнӑ йапаласем ҫин'5ен ҫырнӑ вӑхӑтра «Капкӑн» выстӑвккине тата ҫак йапаласем кил^ӗҫ

13

Коиунтрес тирпейлӗхӗ
— Тфу, 5орт воҫми!. Кулатниксем! Мӗншӗнха електритсӑ ҫуги кирлӗ вырӑнсен^е сӳнсе йуҫак електритсӑ лампӑ^кисем кӑнтӑрла та ҫунса лаҫҫӗ. ^
лараҫҫӗ. Сасартӑк хӗвел сӳнсе ларасран хӑрасаши,
Акӑ, Тӗп архив тытӑмӗн хут-ӗҫсем усракан ҫурйе „экономия топлива“ текен решима тӑваҫҫӗши. тӗн^е (сопор 5иркӗвӗ пулнӑ ҫурт; тӗттӗм пирки
Пӗлес^ӗ, мӗншӗнши кӑнтӑрла ҫунаҫҫӗха вӑл лам- кӑнтӑрла архивра ӗҫлекенсене кэнҫӑр пулнӑ та,
пӑ^кӑсем... пӑхха ӗнтӗ: „Тинамо* макаҫӗн алӑк тӑ- електроенерки парӑр^ӗ, тесе икӗ хуг тилмӗрсе
рӑн^е, „Смы5кӑ“ правлени крыл)тси умӗн^е, Тӗп ыйтсан, комунтресӗ ҫапла ҫырат:
пиплиоттеккӑпа хирӗҫ, тата Атӑл хӗрӗн^и „Сойус
Чеб. ком. В Централъное Архивное Управление
охотников“ ларӑкӗсем умӗн^е, йаҫлӗпе хирӗҫ склат
трест
Ч А С С Р на № 5 6
алӑк тӑрӗн^е, хӑш-^ух хӗлле йыт иртсе ҫӳремен
№ 1254
Чсбкоммунтрест еообщает, что е
пул)варта та, тата ытти ҫӗрте те електритсӑ лам10-111-31
сплу экономци топлива отпускатъ
пӑ^кисем сапсар хӗвел йӑлтӑртатнӑ ^ухне те, ҫанолектроэнергию длл дневной работы пе
талӑк ҫуттине приснават тумасӑр ҫуталса лараҫҫӗ.
может и просгш приурочить свою
Шутласа пӑхсан ҫав еп куракан ултӑ 30-шар ҫурработ у к вечерному времени
таллӑ лампӑ^кӑсем кашнийӗ уйӑха 1—20-шер пус,
Управ. треста Платунов
6 шӗ—7 тенкӗте 40 пус, а ҫулталӑка 88 т. те 80 пус
Секрет арь А . Кумов
упыткӑ параҫҫӗ. Еп курманнисем ҫук тетне... пурПӑхха ӗнтӗ, йалтан килекен ҫынсене «каҫпа
ах, ҫаврӑнса хула тӑрӑх пӑхса ҫуресси ан^ах, пӑхҫывӑрма выртас умӗн кил» темелле пула'г вӗт. Ҫак
са ҫуресен тупаппах.
Неуштӑ комунтрестри ҫынсем— ^ӑвашла пӗле- хута ал пуснӑ 5ух урамсен^е усӑсӑр кӑнтӑрла ҫунса
кен ҫук таха унта—пӗлӗт тӑрӑн^ен маннӑ кӗрпе ларакан лампӑ^кӑсене курмаҫҫӗ-иҫ вӗсем. Архивра
пӑтти премӑ ҫӑвара ӳкессе кӗтнӗ пек, сӑмсаран ӗнтӗ хӑйӑ ҫутса ӗҫлемелле пула'г, ахалсерен сахал
пырса шаккаса „сӳнтерӗр“ тесе каласса кӗтеҫҫӗ, 5ӳре5еллӗ тӗгтӗм ҫуртра, тем ҫӳллӗш к у п а л а н а
кӗнекесен пулкисем хушшин^е куҫ курмаст.
йе иртсе-ҫӳренсем сӳнтерессе сыхлаҫҫӗ.
Иленкӗй Пав.
— Нта!.. ӑнланаймӑн, темскер тӑваҫҫӗ, те хут
тинӗсӗн^е путат вӗсен ^ӗр ӗҫӗ...
Усӑсӑр ҫунасса ҫунаҫҫӗ урамри лампӑ'5кӑсем те,
Ана кӳрт1иестпӗр.
ан^ах тепӗр кирлӗ ҫӗре енерки памаҫҫӗ. Топливӑн
еккономи тинамикне ^пӗлеҫҫӗ пулас комунтрестри— Сирӗн выл)ӑх картине, пур выл)ӑха та кӗмв
сем... Вӗсем пур вырӑна та пӗр турапа тураҫҫӗ те, уҫнӑи?
вара тура шӑлӗсем хушшин^ен кирлӗ мар ҫӗрех
— Кулаксӑр, пуҫне...
СаЧ)Кай.
лампӑйкӑсем кӑнтӑрлана ҫутӑлса йулаҫҫӗ, йе тата
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Моросӑв нравул кӑшкӑрни
Сасартӑк темле кӗтмен ҫӗртен кӑраул кӑшкӑр„а сасӑ илтӗн^ӗ, хӑрушӑ сасӑ, ан^ах тем пирки?

Мӗн пул^ӗ пул) кукапла? Пушар~мар пулӗҫке?
Пушар пулма майӗ ҫук! Ку йалта кулаксем ҫук
ветха!—^тесе шухӑшласа илтӗм епӗ, йалсовет ҫыруҫн„пирӗн йалта кулаксем сахал“ тенине аса илсе.
Хытӑран та хытӑ кӑраул кӑшкӑрнӑ сасӑ ҫентерсех и л ^ӗ:

— Кӑ-кӑ-кӑра-ул! ӑк-кӑ-кӑра-ул Антрей Артем^р кулак мар вӗтха вӑл! Сутас мар унӑн ҫур^ӗсене, тесе ҫухӑрат Ҫӗнйал-Покровски (Шупашкар р.)
йалсовет ҫыруҫи Моросӑв Тимухха Антрей Артем^
кулакӑнне ҫуртне сутасран хӑтарас майпа пӗр талӑк ӗҫсе тухнӑ хыҫҫӑн.
Халӑх унтан та кунтан ҫывӑхри колхоссен^ен
пулӑшкомсен^ен торкине килеҫҫӗ, ан^ах йалсовет
кӑн^лерӗ питӗрӗн^ӗк—претҫетаттӗл пур, ҫекреттар
ҫук...
— Уҫӑ ӑҫта?
— Уҫӑ ҫук ҫав! Ҫекреттар Моросӑв питӗрсе кайнӑ. Хӑй таҫта песвӗҫти проппал тесе пуҫӗсене пӑркаласа тӑрат претҫетаттӗл.
— Аплатӑк мӗн пӑхса тӑрӑс? Тавай самокне пӑтапа уҫас та кӗрес.
Самока уҫрӗҫ, халӑх кӗрсе вырнаҫрӗ. А^и пӑ^и
вагти вӗтти торки курма килнӗ.
— Пирӗн колхосӑн сысна сахал, сысна илес!

Й ӗ п л ӗ
Упири ӗҫсем.
Сталин районӗн^е (Вӑтам Атӑл крайӗ) Упи йалшаш 5ленӗсем хал)хи умри^ сата^сен^ен 239
километр айакра тӑраҫҫӗ.
Ҫуракине хатӗрленесси ҫине ҫавӑрӑнса та пӑхмаҫҫӗ.
Вӑрлӑх фон5ӗ“тӑвас ӗҫпе укҫа-тенкӗ пухас ӗҫ калама ҫук йапӑх пырат.
Упи“йалканашӗ, упаҫке есӗ; хӗллене ҫывӑрса иргертӗн. Халӗ хӗвеллӗ ҫуркуннене те ҫитрӗ, вӑранмастӑн. Хӑваласа кӑлармалла сана... шӑтӑкран мар,
йалканаш сӗтелли хушшин^ен.

Пысӑк мар пулин те.
Липҫер йалӗҫтӑвкомӗ (Ҫӗрпӳ районӗ) кулаксене
;<ӳтӗлет... хӑйӗн мӑнӑ ^аппанӗпе.
'Ьухӑнсемпе вӑтамсем мӗн пур тӳлевсене те парса татнӑ, кулаксем халӗ тӗ тӳлесе татма шухӑшламаҫҫӗ. палсовет вӗсен^ен шыраса илмест.
Липҫер йалӗ пысаках мар ӗнтӗ, пӗ^ӗкҫӗ. Пӗ^ӗкҪе иалта та пысак оппортуниссем пулма пултараҫҫӗ
иккен.

-— Пирӗн колхоса сурӑхсем ^арӑр!
Сурӑх ан^ах мар! Ҫурт таврашне илес, ырзнпайан сыскасем ҫӑвӑрлас пек ҫӳреҫҫӗ, ҫӑвӑрсен вити тумалла, тесе пӳлкелесе ху^ӗҫ пӗрне пӗри.
Кӑҫта пулат, претҫегаттӗл васкат, Моросӑва
кӗтет.
— А^асем, есир Тимуххйе курмани?
— Куйтӑмӑй, куйтӑмӑй! Вӑл, пайан ийтемпех,
Угеми му5исен Унтийӗ пагӗн^е сӑйа ӗҫеҫҫӗ.
Пысӑк ӗҫкӗ тунӑ Антрей Артем^^ӑ. Моросӑв
пулашат, оппӑҫе кӗнӗ ҫуртсене хӑйнех хуҫинех суттарат.
Ҫапла йулташсем, ҫурхи шывран пакурпа, йе
лутка ҫине ларса хӑтӑлаҫҫӗ. Антрей Артем^^ӑ тӗрлӗ тӳлевсене тӳлесе татман пирки, ҫур^ӗсене сутасран ерехпе ҫӑлӑнма шутланнӑ, Моросӑва пӗр талӑк ӗҫтернӗ. Пӗр талӑк ӗҫнӗ хыҫҫӑн пирӗн ҫекреттар Пархи-кассин^е^ икс талӑк пӗр вӑранмасӑр
пытанса выртса ҫывӑрнӑ. Хӑй партти кӑнтита^ӗн^е
тӑнине манса кайнӑ.
5 ылай ҫул хӑтарнӑ Антрей Артем^а. Кулак мар
пулна ку, помеш^ӗк; ӗлӗкхи вӑхӑтрах 47 теҫеттин
хысна ҫӗрне тара илсе пурӑннӑ. Вӑрман ӗҫпе, ^ӑпта
ӗҫӗпе тикӗт суттипе, тата ытти тӗрлӗ спекул)антсипе сахал мар хӑтланнӑ.
П. Кошкӗн

ҫ ӗ м а х
мен. Контрактатси усси ҫин^ен ӑнлантарас ӗҫ йапӑх
пырат.
Шурналсем пӗлтернӗ тӑрӑх, Анклире пӗр ^и ну
май електритсӑ вӑйӗ паракан машшинӑпа ( 1 мӗлйун
воД)Т) ҫиҫӗм туса пӑхнӑ. Ҫиҫӗм ахад) ҫиҫӗм пекех
вӑйлӑ тухнӑ. Вӑйлӑрах ҫиҫӗмпе ҫиҫсе илмелле Вӑрмар райӗҫтӑвкомри хӑшпӗр ҫынсене (пысӑкрах аппаратсен ҫиҫӗмӗпе).

Ыйхӑ куҫӗ уҫӑлман.
Ҫӗмӗрлери кӑмпинат технӗкка алла
илесси ҫинБен ыйтсан: .Халӗ нимӗн те
калама_ пултараймастӑп. Нимӗн те ту ман. Еҫс пуҫламг шутлатпӑр' тесе
пӗлтерет.

Технӗкка алла илме
Нимӗн те сӳгсе йавман
Ӑна лайӑххӑн пӗлме
Ыйхӑ куҫӗ уҫӑлман.

Ҫиҫӗм
Формалин, формалин кирлӗ Вӑрмар районне...
Районри аппаратра ларакансен^ен хӑшпӗрине 5ӳкеме.
Районӗпе мартӑн 23-мӗшӗ телне ҫуртри тырӑсене
ионтрактатсилес сатанийе колхоссем 8 про^^ӑн, уйРам хрес^енсем 4 про^^ӑн ҫурӑ тултарнӑ; пах^а
Ҫимӗҫ тӗлӗшӗпе: колхоссем 9 про^^ӑн ҫурӑ тултарнӑ;
Уирам хуҫалӑхсем пӗр кектар та контрактатсилеУп. Чувашглавлита № 716 г. Чебоксары,
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П У П С Е Н

Р А Т

и;:о М И Т Т^Е Н К Ӗ.

Ката^лӗк Биркӳвӗн пуҫлӑхӗ Римри пгппӑ ратиотелекраф тӑрӑх пӗтӗм тӗнБене ҫапла каларӗ:_
Гуйан ҫынсене:—.П уйаи ҫынсен хӑйсене
Ьухйн ҫынсене:—.П ире ҫӑлакан Ииссус ГХристос кӑтаптЛ
хӑйсем турӑ ырлӑхне пӑхса усракан, ӑна вапанине, вӑл Бухӑн пулнине астуса тата Бун вазд и пуйанлӑхсЛ
леҫсе тӑракан ҫынсем вырӑнне шутламалла,
пухассинБен иӑрӑнмалла мар", турӗ.
^
Ииссус Христос ҫук ҫынсен пурнӑҫне,-хӑй
вӗсен аллине панӑ,- 1 ерӗ.

Паппӑ

ӗҫсӗр,

•пухассишӗн тӑрӑшӑр!..

выҫӑ

ҫ ы н с е нв1— Ҫӑкӑр мӗн вӑл. Пустуй йапала! Ъун вад,5и

пуйанлӑхсе*

