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Трактӑр мӗнле пӗлмен каръӑк:— Ку машшинпа ӑҫта кайма пулат?
Пионер:— Сотсиалисӑм патне.

^^'7-мӗшҫуп туха+

а ш сирФ!

— Сойӑ, Сойӑ! Т)?рем ҫӑвӗ!. Шӑккӑлатлӑ канфетккӑ!.. Тутлӑран та тутлӑ пӗремӗк!.. Сӗтпе пыл
ҫӑлкуҫӗ!
Етемсем ан^ах мар, выл)ӑхсем те сан ҫине, Сойӑ,
ӑшӑ куҫпа пӑхаҫҫӗ,—сана курсан хӳрисене тӑратса
тӑрсттин-тӑрсттин сиксе хавасланса илеҫҫӗ.
Сойӑ^кӑ! Сойӗнккӑ! Тӗрӗссипе каласан, Сойӑ!
Сойӑ, Сойӑ!
1^унӑм хавалӗ хӑпарса кайнипе, санӑн йатна
пысак саспаллисемпех пуҫласа ҫырнӑ (астӑвайманннпе).
Пӗ^ӗккипе ҫырмалла^^ӗ, мӗншӗн тесен Сойӑ
йатлӑ хӗрарӑм ҫин^ен марха, урӑх сойӑ ҫин^ен
пырат маиӑн ку калаври халапӑм. Еп калас сойӑ —
пӑрҫа майлӑскер, ҫимелли йапала, ҫӗр пи^ӗ ҫин^е
ӳссе пулат. Етемсем те хаваслансах ҫийеҫҫӗ ӑна.
выд)ӑхсемте тӗкӗшсех кавлеҫҫӗ сойӑ утине, сойӑ
ҫилосне, сойӑ вӑрри ^устине.
♦
* ♦
Ваҫли ыу5и Мускава мӗн ӗҫпе пынине каламӑпӑр. Пынах пӗре вӑл Мускава.
Т)ӑнкӑр-5ӑнкӑр трамвайсем, ӗнелле мӗкӗрекея
автомопилсемпе автопуссем, ху5‘ӗсене (етташӗсене)
шутланӑ 5ухне пуҫ ҫин^и картуса ҫӗре ӳкерекен
ҫуртсем, макаҫӑнсем, кӗтӳ пек урамри халӑх Ваҫли
му5ин ^ӗрине кӑрт-кӑрт таптарса, пӗтӗм тӑнпуҫне
ҫавӑрса йани ҫин^ен каласа паха вӑхӑта иртерсе
тӑмӑпӑр. Ун ҫин^ен вӑл хӑй те каласа парӗ (ыйтсассӑн). Урӑх йышши тӗлӗнтерекен йаиала курнӑ
Ваҫли му5и Мускавра.
Калас пулат, Ваҫли му^и Мускавра пӗрремӗш
хапрӑк-кух1ьӑ столовӑйӗн-^е хисеплӗ хӑнасем вад)Д)И
тунӑ ве55ӗрта пулнӑ.
Хисеплӗ хӑнисем камсем пулни паллах, улпутсем мар ӗнтӗ, хуҫасем те мар, ӗҫҫыннисен претставиттӗлӗсем.
Пысӑк пӳлӗм. Пысӑк пӳлӗ.мре пысӑк сӗтелсем.Умӗсене шур саппунсем ҫакнӑ илемлӗ майрасем
тӗрлӗрен ҫимеллисем вӗҫи-хӗрисӗр пырса лартаҫҫӗ
сӗтеллисем ҫине.
Ваҫли му5и, хӑй умне лартнӑ ҫимеллисем ҫине
ҫулдӑн пӑ>са сухалӗсене шӑлкаласа ҫеҫ ларат.
Малтан токлат итлерӗҫ. Кашни халапрах токлат
калаканни сойӑна асӑнат. Сойӑ, тет, сойӑ, тет. Ҫапла-ҫапла, тет. Пӗлесшӗн те сойӑ ҫин^ен мӗн каланине Ваҫли му-^и, ан^ах вырӑсла ^ухлайманни касат. Револ)утси ӗҫӗн^е паллӑ пулнӑ пӗрпӗр Сойӑ
йатлӑ хӗрарӑм ҫин^ен калат ӗнтӗ ку, тесе тавҫӑрса
илет йулашкин^ен Ваҫли му^ин пуҫӗ.
Токлат хыҫҫӑн, сойӑ йатне асӑнса, пурте алӑ
ҫупса кӑшкӑрса тӑ^ӗҫ ^ылай^ен. „Страствуй, Сойӑ!—теҫҫӗ.
Ку пул^ӗха.
Ҫутӑ стаккансемпе илсе пырса, кашни ҫын умне
коффӗ лартса па^ӗҫ (офитсианккӑсем).

— Ку коффӗне сойӑран тунӑ, тесе вырӑсла тан
ламтарса хӑвараҫҫӗ хӑнасене,
Тӗлӗнет Ваҫли му^и хӑй те, пуҫӗ те.
— Мӗнле Сойӑши ку?
Хӑнасем ӗҫеҫҫӗ, ҫийеҫҫӗ, сойӑ сӑмаха ҫӑварта
та кӑлармаҫҫӗ.
Умне лартса панӑ тирӗкрен пӗр пӗремӗке илс
ҫӑвара хыпат Ваҫли му^и те. Премӗкӗ хыпнӑ-хыц
ман ирӗлсе кайат ҫӑварта.
Пит тутлӑ мӗн.
— Сойӑ вкуснӑ?—тесе ыйтрӗ ҫумра ларакан пӗ
рапо55и Ваҫли му^ирен.
— Ку ҫамрӑк ҫынӑн йуратнӑ хӗрӗ Сойӑ йатл
пулмалла. Мӗн манран ыйтмалла пулнӑха хӑй йу
ратни ҫинҫен... Мӑшкӑласщӑн мари ку манран,тесе шухӑшласа илТ)ӗ Ваҫли му^и.
Нимӗн те ^ӗнмерӗ хирӗҫ. Ҫыхланнин^ен ҫьп
ланманни, терӗ пулмалла.
Шаккӑлат, канфет... илсе ҫийет.
Нимӗн те ^ӗнмерӗ хирӗҫ. ^ххланин^ен ҫыха
манни, терӗ пулмалла.
Шӑккалат. канфет... илсе ҫийет. Ай-йай, тутл;
Каллех... Тфу! Мӗнле пурте Сойӑпа аташса кайнӑх;
Сойӑ-шӑккӑлат, Сойӑ-шӑккӑлат, тесе лараҫҫӗ н
мӑса пӗлменскерсем.
Унтан пе^^ени ҫийет Ваҫли му^и. Пе^^ени
тутлӑ, сахӑр пекех. Кӑна та, хӑйаматла-и тен, „0
йӑ пе55ени“, теҫҫӗ тӗлӗнтермӗшсем. Ӑҫтан Сойӑрф
пе55ени пулма пултарат?!
— Е-е!—терӗ шӗвӗр пӳрнине ҫӳлелле ҫӗклеӑе
Ваҫли му5и.—Е-е! Кусене пӗҫерекен хӗрарӑмӗ
йатлӑ йулнӑ мӗн! Пӗҫерме пултарат, мур! Кураст
хӑйне. Мӗнлескерши?
Коффӗпе пӗрле сӗт лартса панӑ. Лӗпӗрт сына(т
Ваҫли му5и. Ӗлӗк выҫлӑх вӑхӑтӗн^е Амерӗкре^
кӳнӗ сӗт тутийех калат.
Селӗм!
'5 ӑтаймарӗ Ваҫли му'5и, —ыйтрӗ хӑй ҫумӗнг
лараканнин^ен:
— Т)йа молоко? Коровӑ што^ь?
— Иет, не коровӑ. Сойӑн молоко!—-терӗ леа
хирӗҫ ним кулмасӑр—тумасӑрах.
Еккей! Хӗрарӑм сӗтне ҫиме лартса панӑ. Хм!Хӗрарӑм сӗ^ӗ шӑвак, тет^ӗҫ. Тутлӑ-иҫ ара к|
Тфу! Тем те -ҫийӗн...
Мӗнле пӗр хӗрарӑмӑнах ҫавӑн 5ухлӗ сӗт пул»!
пултарнӑха?! Ҫилли унӑн ӗне ҫилли пекех пуле,-'
теср йӗрӗнсе лара'г Ваҫли му5И.
Мӑйӑр пекки пӗҫерсе тунӑ.
Тӗлӗнмелл
Кӑна та Сойӑ мӑйри, теҫҫӗ. Ӑҫтанха мӑйӑр пул'|>
пултарат Сойӑн?!
- к п
Ту'глӑ пулин те, ҫийес марха кӑна,-тере Ьаҫ-|
му5и йӗрӗнсе. Ҫиме лартса панӑ ытти ҫимеҫсе
тутанмасӑрах, тӑрса тухрӗ вара _вӑл паха сет^
хушшин^ен. Тӑранмасӑрах тӑран^ӗ.
Ытти хӑнисен Ваҫли му^и пек тиркес шух _
ҫук. Ҫийеҫҫӗ пурне те. Кашиине ҫимесренех
,
тутлӑ“ тесе лараҫҫӗвитленӗ пек (вырӑсла, конеш |
Т)ей ӗҫсе тӑраннӑ хыҫҫӑн, вӑйӑсем^пуҫланса кар |
Тем тӗрлӗ вӑйӑ. Йурӑ, ташӑ. Ҫамрӑксемшен с
нӑҫ!
Х м ! . .

рер м ай ра г,ур. Ҫ ам р ӑк ск ер ! В ай п и т т и ск ер
,дмалла. Пи'5ӗ к у ҫӗ ... ҫы рла ш ы в ӗ п е ҫу н ӑ пек.

Сойӑ марши ку?—тет Ваҫли му^и.
Ве^-бӗр пӗтес умӗн хисеплӗ хӑнасене каҫхи апат
И1е ларма хуш рӗҫ. Ваҫли му^и те кӗрсе лар^ӗ.
Ҫймелли вӗҫи-хӗрисӗр. Малтан сӳтӗн (стутӗн)
те пырса лартрӗҫ. Тирӗкӗсем ^аплӑ.

Вилккӑсемпе ҫийеҫҫӗ.
Ҫынсене кура Ваҫли му^и те ҫиме тытӑн^ӗ сутӗАй-йай‘ тутлӑ пӗҫернӗ, шелмӑ!
Мӗнле выл)ӑх пуҫ урин^ен тунӑши кӑна?
Хӑй шухӑшӗ ҫин^ен ыйтасшӑн та, ан^ах вырӑспӗлменни канҫӗрлет. Ҫапах пӗ'гӗм хӑйулӑхне пух, ыйтрӗ-ыйтрех пӗр ватӑрах хӑнин^ен:
- "^ево еттӑ?-—терӗ.
Лешӗ: стутӗн, терӗ.

- Снам сӳтӗн. Сӳтӗнне как стелӑлӑ? Мессӑ штод>?
Аптӑрамалла—хытмалла! Сӳтӗнне те сойӑранах
на, тет.
- Мӗнле? Сойӑ пуҫ^урин^ей тунӑ сӳтӗне ҫите:с ҫукха кунта. Сойӑ йатлӑ куххарккӑ пӗҫернӗ
тӗ кӑна...
Ҫапла шухӑшласа ларнӑ вӑхӑтра, тӗрлӗрен и-м
нсемпе тунӑ вӗри йашка пырса ларнӑ Ваҫли му|умне. Кашӑк илсе ҫиме тытӑнат. „Лш“ йашки
лнӑ. Мӗн ашӗши ку тутлӑскер?
- "^ей йашкӑ? - тесе ыйта'г апат параканниш^ен.
- Каккой Иашккӑ? Иа не Иашккӑ, Машшӑ.
1шккӑ в той комнӑтте!—терӗ хирӗҫ апат паракан
1бра.
Каланине тӑнланаймарӗ.
Ваҫли му5щ, тӑнлан,малларах пултӑр тесе:
- Вот еттӑ 1!)ам-1ъам каккуй?—терӗ йашки ҫине
1Нйпе тӗллесе щӑтартса,
:шӗ тӑнлан^ӗ. Ӑнлантарса па^ӗ.
Хӑйаматла йапала! Каллех Сойӑ... каллех Сойӑ!нтунӑ йашка.
Илсе пы^ӗ аш тураса тунӑ коклет. Ҫисен гутлӑ.
!вакал ашӗ тути калат.
Мӗн каламалли пур ӗнтӗ—каллех сойӑран тунӑспулнӑ.
Коклет ҫ и н е й у х т а р м а л л и ҫӑ р а ш ӳ р п е н е т е со)анах т у н ӑ м ҫн.

Тата..^ шапшурӑ пулккӑ (кула^). Сӗтпе ҫӑрнӑ
к тутлӑ. Ӑна^та,—Сойӑ пулкки,—тесе ҫийеҫҫӗ...
- Мӗнле хӑйаматласкер вара ку Сойӑ?
Ҫӑмарта хӑпартни пит тутлӑн туйӑннӑ Ваҫли
1)_ийе. Хур ҫӑмартиши ку, '§ӑх ҫӑмартиши? Туӑтай“рӗ. Ыйтрӗ:
- ^ е й йайтсӑ?
Сойӗнӑ.
Сойӑ тунӑ ҫӑмарта.
|)ӑхӑт. Пасар ^ӑхӑ^ӗ. Ку та Сойӑн.
Вот пыр та, калаҫ вӑл Сойӑпа! Ӗне марши вӑл
“М- Вырӑссем ӗнесене ҫын йа^ӗпе ^ӗнеҫҫӗ...
Аш кукли (паштет). Паллӑ ӗнтӗ-—ку та „Сойӑ
тунӑскер пулнӑ.
Воспо'ги! Ы тти сем х а в а с л а н с а х ҫ и н ӗ ащ кук лиВаҫли му'5и а с т и в с е т е п ӑ х а с т е м е р ӗ . Й ӗ р ӗ н ^ ӗ .
‘Ыха а ш н е ҫ и с е к у р н ӑ та, ҫы н а ш н е ҫ и с е ҫы л ӑха
м арха, т е р ӗ .

^^^Рӗх йышши апат-ҫимӗҫ ҫитер^ӗҫ ве^^ӗрта.
аши ҫимӗҫнех ҫав тӗлӗнмеллн Сойӑран тунӑ пулГӗлӗк тӗленместӗпши епӗ капла тесе, Ваҫли
№хӑйне хӑй купарбин^ен ҫатӑр ^ӗпӗтсе пӑха'г.
Ъӗпӗтрӗ. Ай!—тесе кӑшкӑрса йа^ӗ ыратнипе
халӑх илтмелле вӑл.

„Ай“ тенӗрен, ^ирленӗ пул) ӗнтӗ ку, тесе, тӳхтӑрсем емел нлсе пыраҫҫӗ ун патне. Мӗнле йышши емел илсе пынӑ терӗр есӗр? Неушлӗ пӗлеймерӗр?! Емелне те сойӑран тунине илсе пынӑ.
Тӗлӗнсе ҫак сӗтел пекех хытса каймалла вӗт
кирек кам та!
Тухтӑрсем Ваҫли му^и ал тымарне тытса йун
тымарӗ мӗнле тапнине сӑнарӗҫ. Пӑхаҫҫӗ—Ваҫли
му5и аллисене ҫумасӑрах хӑнана килнӗ мӗн. Алли
хапхура та, пыл^ӑклӑ, тет.
Ҫума хушрӗҫ. Пит ҫумалли савӑт патне йертсе
кайрӗҫ. Супӑ^ъ па^ӗҫ. Сойӑ супӑнӗ ӗнтӗ ҫакӑ, теҫҫӗ
хӑйсем.
Супӑнӗ те, пурте.. .пӗтӗмпех сойӑран тунӑскерсем! Акӑ мӗнле тӗлӗнмелле йапаласем пулаҫҫӗ
тӗн^ере!
Ве55ӗр пӗти'55енех Ваҫли му5И ҫав тери пӗлесшӗн ҫӳрерӗ те. ан^ах тем 5ул тӑрӑшсан та,
вырӑсла 5ухлайман пирки, Сойӑ камне—мӗнне пӗлеймерӗ. Пӗлмесӗрех автансем авӑтнӑ вӑхӑталла
хватте.рне таврӑн^ӗ.
*
Ваҫли му5и халӗ ӗнтӗ сойӑ камне лайӑх пӗлсе
тӑрат. Тӗн^ере сойӑран усӑлӑрах
ӳсен-пулан
урӑх ҫукки ҫин^ен те, илтнӗ ан^ах марвӑл...курса
та пӑхнӑ. Хӑй ҫисе пӑхнӑ апат-ҫимӗҫсемсӗр пуҫне,
сойӑран сӗтеклӗ выд)ӑх , апа^ӗ ҫукки ҫин^ен те
илтнӗ вӑл.
Т)ӑнах та ӗнтӗ, Ваҫли му5и калашле, усӑллӑран
та усӑллӑ йапла вӑл „сойккӑ“
Ахалрен мар ӗнтӗ китайсен ^ ревоД)утснонерӗ
Сун-Йат-Ҫен ҫапла каласа хӑварнӑ:
— „Китай халӑхӗ телейлӗ пулӗ, мӗншӗн тесен
вӗсен сойӑ пур“, тенӗ.
Пирӗн Т)ӑваш ҫӗршывӗн^е халӗ сойӑ ҫук та,
ҫапах та малалла пулассине шанса, епӗр те лайӑххӑнах калама пултаратпӑр:
— Пирӗн колхоссем телейлӗ пулӗҫ, мӗншӗн
тесен вӗсен сойӑ пулӗ тетпӗр.
Килӗшетӗри, колхоҫнӗксем, ҫакӑн пек лосӑнк
кӑларса хурас тетӗп епӗ сирӗн ума:
„Акӑр ӑшаланӑ ашпа хӑймаллӑ сӗт!“
„Акӑр 5ӑх кокле^ӗсемпе хӑйма поматкисем!“
„Акӑр тутлӑ тӑпӑр^ӑпа шӑккалат!“
Йӗван Му 5 и.

КуЛ)УШша кресткомӗН]^е
(Шупашкар районӗ)
—Сирӗн КуД)ушша крескомне хаҫат пыратн?
—Пыратҫке.
—Хрес'5енсем вулаҫҫи?
—Вулаҫҫӗ. Креском пуҫлӑхӗ хӑйӗн пӳрт ӑш^икине
ҫыпӑҫтарса гултарнӑ 'га, ҫавсене вулаҫҫӗ.
Улпи

Сутмалли йумахсем
—Хӗлле урапапа, ҫулла ҫунапа. Ҫав мӗн нула'г?
—Хӑшпӗр йалсен^и пушар хатӗрӗсем.
Инай Ф.

Пайан^^енех
— Пайан ҫтена хаҫаъӗ тухмалли кун терӗҫ,
ан-тӳах хаҫа-^ӗ ҫаяах та тухман.
— Ара, ҫтена хаҫаъӗн пайанъ^ҫен канмаллн
кунсем пулнӑ пулмалла. Ҫавӑнпа тухман.

Пашкаҫӑ неттотиа
Истори ҫакӑн пек.
Пулнӑ шкулӑн пах^и, лартнӑ унта ҫӗрулми. Кӗркунне ҫитсен хайхи ҫӗрулмисем хӑйсемех туха
пуҫланӑ ҫӗр айӗн^ен.
— Пулса ҫитнӗ еппин. Мӗн тӑвас, сутас ӑна!—
тенӗ вара Рӑванӑ^ Е. В.
— Кама?!
— '5 асни ҫынсене! Кашлаттарнӑ вара кашни пӑтне пӗр тенкӗпе.
Ҫитнӗ кӗркунне. А^асем тытӑннӑ вӗренме шкулта.
— Вӗри апат!
—
ӗҫтермелле а^асене!—кӑшкӑра пуҫланӑ
райӗҫтӑвкомрисем.
„Какайӗ пулсан кукли пулат, ^усти ҫук“, тенӗ
пек, шывӗ пулсан йашки пулат, ан^ах ҫӗрулми ҫук.
— Пулнӑ вӗт. Ӑҫта?
—»Сутнӑ!—ответленӗ вара Иванӑ'6.
— Кам хушнипе?
— Шкул канашӗ хушнипе.
— Унӑн пуҫлӑхӗ кам пулиӑ?
— Хам!
Шкулти аҫасен колхосӗ лартнӑ пулнӑ ҫӗрулмине.
Кашни килӗрен пӗрер штук пуҫтарнӑ вӑрлӑхне,
шеремет а^исем. Иванӑ^ курман ӑна. Кӗркуннҫ
йантӑ ҫӗрулмине сутма килнӗ кӑна. Сӑмсине хӗретнӗщ ара куншӑн унӑнне.
Йулашкин^ен ҫакӑн пек ӑс тупса ответленӗ вӑл:
— Ҫӗрулми
тупрӑм, пӑ^ӗ икӗ тенкӗ кӑиа!
тенӗ вара.
Иккӗмӗш меттӑта шутласа кӑларма, хай тӗн^е
ухмахӗ те ӑс ҫитерес ҫук.
— Мӗншӗн?
— Пулӑшкомран шкул а^исем вал>Д)И вӗри апатлӑх кӗреҫе ҫӑнӑхӗ илет те... хӑв пӗҫврсе ҫи.
Пулӑшкомне хӑвӑнтан укҫайӑн тӳле. Аван мари?
Какшӗ, 5и ҫӑмӑл, простой меттӑт.

Виҫӗ ыйту

Йӑлти оп^аллӑ ӗҫсем: телекатккӑ пуххисе!
турӑсӑрсен йа^^ейккипе Осоавиахим, пурте меГ
тӑтсем айӗн^е хашкаса выртаҫҫӗ. Ҫийӗсене хӗл
нӗн^ех курӑк шӑтнӑ. Ан йатлӑр Иванӑ^а ӗҫлем|
тесе. Ӗҫӗсене ӑна панӑ та, ан^ах ҫӗнӗ меттӑтс!
шутласа кӑларас май ӗҫӗсене ^ӗртеймен сна|
При55инӑ пысӑк та, ан^ах тайлӑк.
— Пашкаҫӑ—меттотис, терӗмӗри-ха ҫав?
— Ҫапла!
— Апла пулсан политтехиисӑм ку шкулта йап|
теттӗри тен?
— Ан лӗпӗртетӗр! Апла мар. Етемӗ мар, ӗни
хутшӑннӑ кунта ку ӗҫе.
— Мӗнле?
—- Рас кӗрсе кайнӑ, йе кӗртсе йанӑ-йанах те:!
пӗр, хайхи ӗнене шкулӑн йӑвӑҫ-ҫимӗҫ картине.
Тӑпӑлтарнӑ вара ӗне, вишни-йӑвӑҫ, хӑла ҫыр.-!
Паха, паха политехнисӑм. Кунта ҫитмен ӗнене,
та нӳхрепе ҫӗрулмисене политехнисӑмлама кӗ||
Иванӑ^ пӗ55ен кӑларзйман нӳхрепрен хайхи м1
ракаллӑ технӗке. Пулӑшнӑ халӑх кӑларма. Ӗҫтер|
вара уншӑн ҫуттине.
Но вот, йепле пултарнӑ вӑл. Тупма пулат тет.]
ха, вулакан, Совет сойусӗн'5е ҫавӑн пек пашка([
меттотис?
— Ҫук, конешнӑ. Пур та, архивра ун пеккис
— Ӑн^ах йарасах пулат Иванӑ^ йулташа, ҫа
пек меттотиса. Пашкеви^сен курӑсне. Паха ет|
вӗт. Тупма хӗн вӗт ун пек
пашкасене.
ҫав теритатах та ^аплӑ „пашкаҫӑ“ пулӗ.
Ун55сн „Капкӑнӑн“ йӗплӗ пуканӗ ҫийӗн§е,
таран'5ен ӗҫленине хисеплесе урра йӑтасах пул
Харӑс:
— Ур-р-р-ра-а-а-а!
„—к.

С/ктерти хӑм а савӑ§б ҫы вӑхӗн§в 8 0 0 купометр ы т"а йӑаӑҫ хуҫасӑр
выртаЪ Унӑн иртнӐкӑркуннех Ш упашкарти строиттӗлствӑна килмелле пулнӑ.

1114

Ку иртнӗ кӗркуннеоенпвх Шупашкар
строиттӗлствине каймалли йӑвӑҫ ма халиъъенех кунта вырта1ши?

„К А П К А Н “ . Строиттӗлствӑ
йухса кайманши?

— Ку иртнӗ кӗркунеренпех кунта кил
выртмалли йӑвӑҫ ма халиъенех килсе вЫ1
манши?

ӗҫӗ ҫине

йапӑх пӑхакансем

ма сулӑ'

Урӑххине тумасан.

Технӗккӑна ҫавӑрса илме ъ^рмантаракан технӗккӑ.

Хӑйматлӑхсен каманти
- 5 знах та, Куҫма кум... Мӗн манер те пулсан
ума пулӗши?—йапшаррӑн ху^ӗ сӑмахне Савук,
7ҫлӑха ^еркке тыттарнӑ хушӑра.
— Мошнӑ... Паранкӑ ҫин’5ен пайанах актӑҫыратрр... А, тырӑ... тырӑ ҫин^ен конешнӑ, хурт ҫисе
4нӑ тесе сайавлени парӑн.
- Килӗшетӗп... йӑл кулса йа^ӗ Савук.
Актӑ ҪИН5И сӑмахсем питӗ ҫыпҫуллӑ, йака ҫырӑнI тирӗн^ӗҫ.
хыҫҫӑн ^еркке йӑванса пуҫлӑ!н 5ӗрине ҫемҫетрӗ. Тулли кӗрекери ӗҫме-ҫимепе
ӑсланнӑ майӑн ҫырӑннӑ актӑ вуланат;
— „Епӗ Пуҫсӑрпуҫ йалканаш__ пуҫлӑхӗ Иванов
уҫма пайанхи кун краштанин Йӑванов Савелин
!тнатӑха ҫӗраллӑ пӑт паранкӑ ҫирӗп сатанипе памалпулнӑ Ан^ах, ун пӗр паранкӑ та йулман,—веҫшӑгӑкра шӑнса кайнине хам ^ӑн куртӑм, тесе
1кӑ актӑна алӑ пусса ҫирӗплетӗтӗп.
Йванов К.“
Кун йевӗр актӑсем пӗрре ҫех мар, пит нумай
авнов алли виттӗр ҫырӑнса, кӑнтселерти хулӑм
тела“ ӑшне ҫӗленсе купаланнӑ.
Ивановӑн кум Савук ан^ах пулман, вӑртахсем,
'Ун§ӑкамсем, хӑйматлӑхсем „хамӑрӑннисем“ пур‘ пулнӑ унӑн.
Ҫавӑнпа та ӗнтӗ Пуҫсӑрпуҫ йалӗн^е пурӑнакан
Умнсемпе вӑтамсем ӗсӗклесе „савӑннӑ“, вӑртаххӑйматлӑхсем савӑнса „макӑрнӑ“...
1^ӑхӑт ӗлӗкхи пекех иртнӗ ҫемӗн иртсе пынӑ.
'Уркуннепе кун вӑрӑмланнӑ май, ҫӗр пӗтӗмпех
ккелсе йулнӑ. Ҫавӑнпа.та пирӗн Йванов ҫӗрле
■^"ӑрсатӑранайман шайне, кӑнтӑрла куҫ-пуҫ ҫутипе
'"‘вӑрса картне лартнӑ.
.Тӳпере кайӑксем ҫураки кӗвви каланӑ. Иванов
''“ен кӗввине йышӑнман;—Суйаҫҫӗ вӗсем, халех
вӑл, тесе каллех лӑпкӑ ыйӑхна ӗнтӗркесс
"‘‘"ӑрса кайнӑ.

Хӗвел, хӗртнӗ пӑшатанпа хӗртнӗ пек, Пуҫсӑрпуҫ
йалӗ ҫине пӑхнӑ. Хӗвеле хирӗҫ йурайӗн^ен пуҫӗсене кӑларса трийӗрпа сортировккӑ пӗрин ҫине пӗри хурланса пӑхса ларнӑ.
Ҫак вӑхӑтрах йала прикатирсем килсе кӗнӗ. Иванов вӗсене курсан шартах сиксе вӑранса кайнӑ.
Вӑранса кайнӑ та, каланӑ.
— Ей, 5ӑн прикатирсем, тенӗ,—Епӗ вӑрлӑхсене
поД)шевиксем пек тасаттарассишӗн нумай тапаҫлантӑм. Ан^ах 5ухӑнсем итлемеҫҫӗ. Хусамӑрта пӗлетӗр,
ман пӗ55ен мӗн тӑвас? Арӑм йӑвӑр ҫын...
Тата тӗрлӗрен камппанисем нумай пуҫа антратрӗҫ.
— Ҫаплах пуд), ҫав, текӗ лешӗсем „телӑ“ ӑшӗн^и
актӑсене пӑлхатса.—Епӗр сан йӑвӑрлӑхусене районтах илтсе55ӗ. _Ҫавӑнпа сана пулӑшма килтӗмӗр.
— Йурат... Йурат... плакотару..
— Патшалӑх ваД)Д)Н тырӑ хатӗрлесси, аш-какай
хатӗрлес ӗҫ, тата ытти хатӗрлӳсем те мӗнле пыраҫҫӗ-ха сан, Иванов йулташ?..^
— Аванах пыраймаҫҫӗ... Йал 5ухӑн вӗт...
— Кулаксене панӑ ҫирӗп сатанисем мӗнле пурнӑҫа кӗрсе пыраҫҫӗ?..
— Ҫӗркаҫ ҫекреттарпе шутланӑ^^ӗ .. 13 про^5ӑн тулнӑ курна'г.
— М ӗ с к е-е-е р?!
Пуҫсӑрпуҫ йалӗн^е епӗ нумай пулмаст пултӑм
хад) йал йатне улӑштарса „Ҫӗнӗ вӑй“ йат панӑ.„Ҫӗнӗ вӑй“ 37 хуҫалӑхпа пӗрлешсе ҫӗр кастарнӑ.
— Иванов хӑйматлӑхӗсен камантине кӑкласа
пӑрахсан, пирӗн йал веҫех урӑхла сывла пуҫларӗ.
Ҫапах вӗсен тымарӗсем йулкаланӑха. Ан^ах вӗсем
пирӗн ӗҫе 5ӑрмантарма пултараймаҫҫӗ. Пирӗн вӑй
ҫирӗп. Пирӗн йыш кулленех ӳссе пырасси шан^ӑкра, тесе савӑнӑҫлӑ калаҫрӗ манпа „Ҫӗнӗ вӑй“ колхосӑн претҫетаттӗлӗ.
Митта Петӗрӗ.

ИРЕП

сатани

^-Непӗссӗр Вихтӑр йулашки куркине ӳплентерсе
тел хушшин^ен тухрӗ те, ӗне
пек кӳпресе
ӑракан пӳрнисемпе питӗ хӑвӑрт, шӑрӑх вӑхӑгра
пусмӑрланӑ шӑна-пӑвансене хӑваланӑ пек, сахалран та ҫамкипе хырӑмӗ ҫине тӑххӑр хӗрес ху^ӗ,
Унтан, хӑйӗн пӗ^ӗк а^ин^ен хуг, кӑранташ, тата
Ш5ут илсе, шалти пӳртре тӑракан сӗтел хушшине кӗрсе лар^ӗ.
— Ива^ъук арӑмне... пилӗк кун ҫурӑ ӗҫленӗшӗн—
икӗ пӑт та вунӑ кӗренке. Куҫука, икӗ кун утӑ ҫулма тухнӑшӑн—25 кӗрепенке те виҫ ^ӗрӗк. Хамӑра
'190 пӑт йулат. 190 пӑтне ҫу уйӑхӗн^е, йе ута
тухас умӗн пасара кӑларма мошнӑ.
Вихтӑр пӗ^ӗк а^а пек хӗпӗртенсе кайрӗ.
— Есӗ мӗн шутлатӑн, старик?—сӗтел ҫин^ен
^ашӑк-тирӗк пуҫтарса ҫӳрекен кар^ӑкӗ унтан а^аш
сассипе ыйтрӗ.
— Ҫӗрулмине шута илсе хурас, тепха кар^ӑк.
Йалсоветне ҫӗрулми хатӗрлес тӗлӗшпе хут килнӗ
тет. Пӗлетӗн вӗт: ыйтма пуҫлӗҫ акӑ...
- Вӗсене тӑрантсаӳҫитерес ҫук ку 5ухне: пар
та пар... Ех, самана!..
— Ан
кала кар^ӑк. Хӗстермеллипех хӗстере
пуҫларӗҫ. Ӗнер ав ^ухӑнсен пухӑвӗн^е пире те
кулаксен шутне кӳртме пикӗннӗ тет.
— Иртнӗ пасарта ҫӗрул.ми мӗн хака ҫитнӗ •'етӗнха?..
— Хаклах мар-ха, кар^ӑк: виҫӗ тенкӗ кӑна. Ҫу
уйӑхнелле 10 тенке ҫитӗ тесе калаҫкалаҫҫӗ.
— Ҫӗр пӑт хӑварса, ^ипер, ҫӗртме уйӑх^ен мӗн^^енех усрасан...
Непӗссӗр Вихтӑр кар^ӗкӗ кайсан хӑй тӗлӗн мӑкӑртатма пуҫларӗ.— 100 пӑт. Пӑ^ӗ 10-шар тӗнкӗ
рен... Сахал мар!..
Вихтӑр хӑйӗн шухӑшӗпӗ хула пасарне кайса ӳкрӗ. Утӑ ҫийӗ. Хӑлхара—никамӑн та ҫӗрулми тавраш ҫук. Акӑ вӑл (вӑл кӑна. Урӑх никам та ҫук!)
Пр-ск пасарне иккӗпе ҫӗрулми тийесе^ тухнӑШахтарсем улма лавӗсене кӑткӑ пек сырӑнса илнӗ... Ывӑлӗ виҫсе парса ӗлкӗрей^иест. Вӑл хӑй,
ҫурхи хӗвеле хирӗҫ урапа пуҫне хӑпарса ларнӑ та,
каҫҫир пек ^ервонтсасене шутласа ан^ах ларат.
Ҫак вӑхӑтра Вихтӑрӑн кӗлет умне сӑн^ӑрпа кӑкарса хунӑ Улайки вӗрме пуҫларӗ.
— Кам шуйттанӗ ҫӗр вӑхӑтӗн^е сӗтӗрӗнсе ҫӳрет?
Ирӗккӗнрех пӗ^^ен ларса ӗҫлеме те памаҫҫӗ,—шухӑшларӗ вӑл.
Пӳрте, папкине хул хушшине хӗстерсе, йалсовет претҫетаттӗлӗ Усманӑв килсе кӗ^ӗ.
— Е-е! Усманӑв есӗҫке вӑл! Кил^ах, кил. Кӗтмен55ӗ. Ирт, ирт тӗпелелле.
Претҫетаттӗл хуҫа аллине ^ӑмӑртанӑ хыҫҫӑн
папкине сӗтел ҫине хурса темӗскер шырама пуҫларӗ! 5 ы лай55ен ^акаласан пӗр хут татӑкӗ туртса кӑлар^ӗ те, Вихтӑр умне ху^ӗ.
— Ку мӗн йапала?
— Ку, Вихтӑр Матвей5, сохраннӑй распискӑ,
Пайан сапа советра... твӗртий сатани памалла
тунӑ. Урапа ҫулӗпе санӑн, стантсӑна 90 пӑт ҫӗрулми илсе каймалла пулат. Покка хӑвӑн патрах усратан.

Ну-у? Суйатӑн пул, Усманӑв?

Аҫтан

ман...

90 пӑт... Ха ее... А, Камсем ӑна апла?... Кам хупг
терӗ?
— «Кам^ кам». Паллӑ ӗнге. Хӑвах пӗлен...
— 90 пӑтах сна^^ӑт?
Ну, тавай ^асрах алӑ пус та... Фу, ^орг восч
Тӳсме ҫ у к - п у ҫ ыратат...
— Пуҫ ыратат тегӗн-и ҫак? Ха есӗ... Тапй<
Тарйӗ, теп, илтетн-и?
— Мӗн тумаллаши тата ӗнтӗ!?
Пӑхкалаха есӗ унта: йулмани пӑртак Усманӑ
йатне! Хур^ӗсем те кӑҫалхи ҫул пылне питӗ саха
па^ӗҫ... Пур йен^ен те ҫитменлӗж: акӑ 50 пӑт у1
ма тӗпсакайӗн^е тӑнӑ, ҫӗртех шӑнса кайнӑ,
— Ну, '53срах, Вихтӑр Матвей'5. Ман тата
ҫитмелли ҫӗрсем пур.
— Халех, хӑлех, Иван Ваҫил^. Ей! кар^ӑк! Т)ас
рах пул ес унта. Сӑри тӗ... Мӑнкунран йулнӑске
кана.
— Ниушлӗ есир, мана, сӑра ӗҫме килнӗ тес
шуглатӑр? Епӗ сӑра ӗҫмӗп...
- - Што ты, што ты, Иван Ваҫид,^! ӳпкелес
каймалла пулӗха. Пӑртак ерехӗ те пулас пулаЕ
— Анланаймарӑн
мана, Вихтӑр Матвей|
Епӗ сирӗн пата хӑнана килыенӗҫкеха, ӗҫ ту:
тесе килнӗ. Ф фу турран килешӗ! Пуҫ мими ҫапла
ҫуралса кайат пулӗ...
— Ни55ево^, ни^аво. Хе-хе-хе... Пулат вӑл, п
лат. Ман хамӑн та ӗлӗк, старӑстӑра ҫӳренӗ §}
нимӗн сӑлтавсӑрах пуҫ ыраткала^^ӗ.
Кӗске вӑхӑтрах сӗтел ҫине патейӗнпе ерех-сӑр
аш, тутлӑ пыл килсе лар^ӗҫ. Вихтӑр кар^ӑкки ҫа
раклансах карӗ: 17 ҫулхи хӗр пек йӑпӑртатса ша
ти пӳртре тулти пӳрте кускаласа ҫӳрет.
— Ки.§х'а, Иван Ваҫил)^, ӗҫсе парха.
Усманӑв (ҫийелтен) туркалашса, ка^кланса '
пахрӗ т .. Ан^ах, ыратакан пуҫа ӑҫта кайса тӳ
летен?
— П тӗ х^ӗн ку 5ухне йал пуҫлӑхӗ пулса ӗҫле
ме,—Усманӑв хӑйӗн ҫин^ен калаҫма пуҫларӗ.
— Курап, курап Ив. Ваҫил^. Хад) вӗт ӗлӗкх
мар. Сӑмахран ак, ҫӗрулми миҫе пӑг хатӗрлеме.
ле-ха?
— 600 пӑт.
— ^Тоттӑ. А ӑна мӗнле тултармалла? Мапра!
90 пӑт ыйтаҫҫӗ, терӗниха?
— 90.
— Ай-ай-ай! Ун,^5ухлб парса пулмасЕ Ху пӗле!
вӗт... Еҫ, ӗҫ, ӗҫ... Еҫха, ӗҫ.
Каккуй ес сашитӑ^нӑй апла! фу-у—
сӑ^)а ку сирӗн? Пӗтӗм ҫанҫурӑма ҫӳҫентерсе йара
Хаватлӑ ^орт воҫми!.. 50 пӑт та параймастни?
— Ҫук, ҫук, ҫу-ук. Каларӑм вӗт-ха-.
— Ну миҫе калас... 30 пӑт парӑн ӗнтӗ.
— Ҫук, ҫу-ук.. Ӑҫта ун '5ул! Еҫха, ӗҫ Ваҫил ив
ан5... Ей тӑн-пуҫу: Иван Ваҫил)5 тесӗме... Шаио
карӗ вӗт ман улми. Ӗнер кар^ӑк йурийех сысна
сене кӑларса парса пӑхрӗ т е ,—-вӗсем те ҫимеҫҫ?
— Ну... 20 пӑт п арӑн ӗнтӗ.
— 20 пӑт мар— 10 пӑт парӑп ӗнтӗ айта. Ха>
выҫах тӑрса йулап та... Ҫынсен^ен йулас маг
Еҫха ӗҫ куркине!.. Ӗҫ!
щ Ну, йурӗ. Шӑнса карӗ тетӗниха? Ех!..
актӑ ҫырӑпӑр. Майне пӗлен ес. В им ар Мггвзя5

ПолиТехнисатсилеҫҫӗ
— Стой, хамах уҫатӑп!—кӑшкӑрса вӑран^ӗ хура
тинӗс ҪИН5И карап пек сарлака куйккӑ ҫин^е выртакан Клементйӗв у^^итӗл.
Аллин^ен тӗлӗкре ерех пуштавне уҫмасӑрах
туртса илнӗн туйӑннипе кӑшкӑрса йанӑ вӑл. Унц1ӑн Клементйӗва айӑпламӑпӑр. Тӗлӗк темӗнле те
курӑнма пултарат, ан^ах кам мӗн ҫин^ен ытларах
шутлат, ҫавӑн ҫин^ен тӗлӗк те ытларах курат.
— Ах, самана, ӗҫессе те ӗҫнӗ ҫавӑ ӗнер ^иперех.
Ҫутӑ таса ҫут ҫанталӑк тӳпи кӑвак сурӑх тирӗ пек,
сарӑ хӗвел тутӑхнӑ витре тӗпӗ пек курӑнат. Акӑ
пайан апла мар, ^ӳре^ине уҫса ирхи хӗвеле мухмӑр сӳрӗк куҫӗсемпе йӗплесе тыха таппи пек ^арканӑ пирусне ^ӗртсе йа^ӗ.
— Аптранӑ кӑҫал ку политехнисатсипе. Политехнисатси, колективисатси, реалксатсн, машшинисатси, тфу!.. тата мӗнле ТСИ пурши?—ӗнер
пушатнӑ ерех пуштавӗсене пӑхса ил^ӗ Клементйӗв у5итӗл.
Тир каткин^е ҫӗрнӗ кушак тирӗ пек ерехпе ҫӗрнӗ ^ӗри кӑрт-кӑрт тапса ил^ӗ. Клементйӗв лар^ӗ.
Апатланвӗ. Шӑл хушшине пулнӑ какайне тасатрӗ.
— Иу, а^асем, пайан сире политехнисатси вӗрентетӗп,—сӑмаххине сапрӗ а^асем ҫине.
— Мӗнле кӗнеке ҫин^ен?—харӑс ыйтрӗҫ а^асем.
— Кӗнекепе мар, ахалех.
— Мӗнле ахалех,—тӗлӗн^ӗҫ а^асем.
•— Ӑнланмастӑр пулсан ман пӳлӗмрен илсе тухӑр ^ейник, пуштавсем, пукан, кирпӗ^ӗ, паД)ТО,
краҫҫын лампи трупи, тата ыттине те, тесе карланкине хырсах кӑшкӑр^ӗ Клементйӗв.
Кӗрсе карӗҫ а^асем тӗркӗшсе у^итӗл пӳлӗмне,
йӑтса тухрӗҫ йапала сахалран пӗр лав.
— Мӗн вӗренетпӗр?
— Ҫей^ас! Ҫей^ас, ан васкӑр, васкаса*н...
— Ну вот, ӗҫе тытӑнтӑмӑр.
— Халӗ итлӗр. Есӗр аванах пӗлеттӗр, хад)хи пурнӑҫра ҫитӗнсе пыракан ҫамрӑксем ӗҫе вӗренмелле,
ӗҫе вӗренмесӗр йулмалла мар. Ӗҫе вӗренсен ҫурӑм
ҫийӗн^е ҫакса ҫӳрес ҫук. Ҫак ман пӳлӗмрен илсе
тухнӑ йапаласене халӗ пирӗн ҫӗнетмелле, йусамалла, тасатмалла. Пӗр сӑмахпа ӗҫе вӗренмелле, полрехнисатсиленмелле. Кам мӗн тӑвас тет?—кӑшкйр^ӗ Клементйӗв.
— Епӗ ^ейник тасататӑп!
— Епӗ краҫҫын ламппи!
— Епӗ, епӗ мӗн^ӗха. ее.. епӗ пад^тто саплатӑп.
— Епӗ те!—кӑшкӑраҫҫӗ а^асем. Ӗҫе тытӑн^ӗҫ.
Кирпӗ^ӗ хӑйраҫҫӗ.
тасатаҫҫӗ. Ҫаннисене
пӗтӗрсе трупа варрипе ^иксе трупа тасатаҫҫӗ.
Парттӑран пӑта кӑлараҫҫӗ, пукана ҫапаҫҫӗ. Темте

темте тӑваҫҫӗ. Шакаҫҫӗ хыйраҫҫӗ, ҫӗлеҫҫӗ, пӗр
сӑмахпа ӗҫлеҫҫӗ.
Клементйӗв политехнисатси пурнӑҫа кӗнипе хӗпӗртенӗ, шкул умӗн^е,. хырӑмсене шӑлса кулкаласа
уткалат. Шкул йанрат, ҫӗмӗрлет, сасси таҫтах
илтӗнет.
— Пӗтертӗмӗр!-—кӑшкӑр^ӗ а^асен^ен пӗри у^5итӗл умне пырса.
—- Лааатнӑ, кӗрӗпӗр,—тесе уҫса хупрӗ у^^итӗл
тутине.
— Кайатӑр пулӗ киле,—ирӗксӗр кӑшкӑр^ӗ ма^'5аран урайне ҫите^^ен тусан тулнӑ класа кӗрсе
У55итӗл Клементйӗв.
А^асем килелле салан^ӗҫ. Хӑшӗ кӑмака трупи
виттӗр тухнӑ пек, хӑшӗ автан пуснӑ пек хӗпхӗрлӗ
йун пӳрнисене йӗплесе пӗтернӗ. Кашни а^анах
сӑмси шӑтӑкӗсен^е ҫуршар кило тусан, хӑрӑм, хӑйӑр, тата темте.
Ку урок аван мар, малала та кунашкалах пулсан
епӗ шкулран пӑрахатӑп,—ҫул ҫин^е йумахлаҫҫӗ
а^асем. ^
Ҫапла ӑнланаҫҫӗ хӑш пӗр у55итӗлсем политехнисатсилле вӗренгес ӗҫе. Политехнисатси ^ӑващ шкулӗн^е икӗ ҫулхн тӑванӗ пулин те хӑш-пӗр у55итӗлшӗн 5ӗн.мен хӑна. Ҫакна вулакан йулташ: тӑварланӑ кирлӗ мара, тейӗ. Вулакан йулташ, ӗненместӗн пулсан айтаха Шетмӗ таврашне.
— Шетмӗ-пуҫ шкулӗ политехнисатси ӗҫӗ мӗнле
пырат?
— Пӗлтӗр кӗркунне шкула колхос ҫумне ҫыпӑҫтарсз55ӗ те...
— Вара усси пул^и?
— Тем...
— Тивӗш шкулӗ, сирӗн мӗнле?

Тӗпсакайӗн^е шӑнса кайнӑ тӗрӗниха? Ҫи^^ас. Пӗр
татӑк хут шел штолӗ пире! А, мана пӗр... пӗр .. 10
"ӑтне параймӑни? Ну, кивҫен пек туса конешнӑ.
— Мӗн калаҫмалли пур унта, Иван Ваҫҫил^...
Саншӑн пулсан... Хамӑрӑн вӗт. Пуҫ сыв пулсан...
Ес—мана, епӗ—сана... Алла хирӗҫ алӑ ҫӑва'г вӑл.
Тавайха пӗрер йуррине шӑрантарса илер. Тарйе!
‘зрйе!^ Кӗр пирӗн пата. Пӑхха пирӗн
умра ыр
Ҫьш тӑра'г. -Хӑвӑн аллупа пӗрикӗ курка парса илИван Ваҫҫил^! 5 унӑм.
Еҫкӗ алтансем авӑта^^енех пы^ӗ. Сӑмахсем пыл

пек йухрӗҫ. Иван Ваҫҫил^^ӑн ыратакан пуҫӗ
тахҫанах иртсе кайре. В ӑл—йурларӗ те, ташларӗ
те... Йулашкин^ен ура ҫине те тӑрайми пул^ӗ.
— Вихтӑр Матвей^! Савнӑ ҫыннӑм! Ох-х! Пуҫ
ҫавӑрна'г... Тавай ,мана лашапа'леҫ! 10 пӑтне те
ан пар! Илтетӗн-и? Пӗр улма та ан пар!
— Илтесси итетӗп те... 10 пӑтне парас пула'г.
Нелҫа. Ҫынсен^ен йулма кирлӗ мар.
Непӗсӗр Вихтӑр йӑт тирӗн^ен ҫӗленӗ алсатулне
тӑхӑн^ӗ те, хӑйӗн ^ӗнмен хӑнине леҫме, лаша кӳлме тухса карӗ.
Есвлв Петӑрӗ.

— ? ^

—
—
—
—
—
—
—

Мӑн-Шетмӗ шкулӗ—сирӗн?
Колхосра машшинсем курса^ӗ.
Кивйал шкулӗ, сирӗн авани?
Ыйтуне ӑнланмастӑп.
Карай шкулӗ?
Нта-а, политехнисатси шуткӑ мар ҫав вӑл.
Сирӗн мӗнле?
?
Сирӗн тата?
?
—-'Мӗн илтӗн пайан пасарта?
— Алтӑр илтӗмха.
— Мӗн тӑвян алтӑрпа.
— Политехнисатси вӗт, тесе кулаҫҫӗ хӑшпӗр у55и-гӗлсем.
Ӗҫе тытӑнар? Ан ҫилленӗр Сӳпенкке Илли.
—

—

Кулак:—Кравул! Путатӑп! Ҫӑлӑр!
Оппорттунис:— Тыт вӗрентен!

Халап шур сат ҫиньен
Халап нумайӗшӗ кивелнӗ. Ха.^хи хӗрӳллӗ ӗҫ вӑхӑтӗн^е ӗлӗкхи шур вӑкӑр халапе етем кӑмӑлне
каймаст. Етем кӑмӑлне хирӗҫ пырса шур вӑкӑр
халапне шурӑ сат халапӗ туса улӑштаргӑм. Пуҫлӑпӑр ҫапла:
Ҫитрӗ, тет, тӑхӑрҫӗр ҫирӗ.м тӑваттӑмӗш ҫул. Ҫуркунне ылттӑн сурпанпа ӑшӑ ҫил варкӑштарса сивӗ хӗле хӑваласа йа^ӗ, тет.
У55итӗлӗ ҫу уйӗхӗн ҫутӑ кунӗн^е вӑрман праҫникӗ гин^ен ҫуласа ҫаптарат, тет:
— Иалсем йешӗл тум айне пул^ӗҫ: шкул ҫуртне
шур улмуҫҫисем сарӑлса тӗрелӗҫ; ҫынсем вӑрман
ырлӑхне пахалама вӗренӗҫ.
Каланӑ-тунӑ. Ҫӗнӗ ӗмӗтпе тулнӑ а'5асем вӑрман
а^нсене амӑш кӑкрин^ен уйӑрса. пӗ^ӗк йӑвӑҫсене
шкул пах^инеусрама па^ӗҫ, тет. Пулас сатшӑн 5Икесӗр савӑннипе у5'г, атӗлӗпе а^асем пӗр „пӗ^ӗк"
ӗҫе—шӑварса (пӑхасс;;не) астума ман^ӗҫ, тет. Тен
ҫавӑнпатӑр сивӗ кӗркунне ҫитсен, йала йешӗл тум
айне путармалли йӑваҫсем хӑйсем ^иссӑр пыл^ӑк
айне путрӗҫ, тет; шкула витсе тӗрелеме пулнӑ ул.муҫҫисем телейсӗр хуҫӑлса хура тӑпрана тӗрелен5ӗҫ, тет. У'55итӗлӗпе а^асем пӗрпӗрин хурлӑхлӑ
шухӑшне сиссе, сат ҫин^ен хускатмарӗҫ, т е т ...
тата тепӗр ҫул^^еи. Ҫитрӗ, тет, тӑхӑрҫӗр ҫирӗм
пиллӗкӗмӗш ҫул. Ыталарӗ, тет, ҫӗре ҫуркунне. Йӑл
кулакан хӗвел, йешерме тытӑннӑ вӑрман праҫник
ҫин^ен татах асгутар^ӗ, тет (пӗлейместӗп лайӑх,
'ген, комсомол йа^ейкки астутарнӑтӑр). Тытӑн^ӗҫ,
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тет, пурте ҫӗнӗрен. Ҫурхи тивлет ^ӗртрӗ, тет ӗмӗт;
кӑлар5ӗ тет, йӑвӑҫ папаккине. Ҫуллахи хӗрӳ хӗвел
ҫуласа типӗтрӗ, тет,'йӑвӑҫ сӗткенне. Кӗрхи сулхӑн
шӑнтрӗ, тет, ӗмӗте; кӑштӑ вӑхӑтсӑртарах шӑвар^ӗ,
тег, хӑрнӑ туратсене.
Ҫитрӗ, тет, тӑхӑрҫӗр ҫирӗм улттӑмӗш ҫул. Савӑнса ҫитрӗ, тет, ҫуркунне; Татах вӗҫрӗҫ, тет, хӗрӳллӗ
сӑмахсем, татах ҫун^ӗҫ, тет, кӑварлӑ ӗмӗтсе.м, татах
тытӑн^ӗҫ, те'г, „мухтавлӑ" ӗҫсем.
Тӗмерсе ҫитрӗ, тет, кӗркунне. каллех манӑҫрӗҫ,
тет, илемлӗ сӑмахсем, каллех сӳнсе кӗллен^ӗҫ, тет,
ӗмӗтсем, каллех тӑлӑххӑн лар^ӗҫ, тет. .. хӑрӑк
йӑвӑҫсем.
Ҫитрӗ, тет, 1927 мӗш ҫул. Хӑнӑхса ҫитрӗҫ, тет,
а'5асем йӑвӑҫсене пӗрре ^ӗртсе хӑртма.
Ҫитрӗ, тет, 1928 мӗш ҫул. А^асем вӗреинӗ йӑлана пӑрахмаҫҫӗ, тет, ҫӗнӗ йӑла кӑлармаҫҫӗ, тет.
Ҫиртӗ, тет, 1929-мӗш ҫул. Ҫитрӗ, тет, ҫуркунне...
Ҫигрӗ, тет, 1930-мӗш ҫул. Халап пуҫламӗшӗи5ен
иртрӗ, тет, ултӑ ҫул. Вӑл йал ҫыннисем вӗренмен
тетха вӑрман ырлахне пахалама.
Ҫитрӗ. тет, 1931-мӗш ҫ у л ..........................................
(халапа кӗркунне пӗтерӗпӗр).
. . . Акӑ сире хамӑр йал ҫин^еи халап. Ытти йалсен^е ун йышши халап те пур та, пирӗн пурах вара.
Ҫук мар. Пытар.мастӑп — хурлӑхлӑ халап.
Куд)ттурлӑх ҫуккине пӗлтерекеи халап.
Елли Йехремӗ

пӑру

ьӑмланӑ

Пӑру тесен пирӗн калаҫмалли пайтах. Ӑна лайӑх
^рантарса усрама пӗлесси, контрактатси тӑвасси,
змрӑк пӑрусем пусакансемпе кӗрешесси, тата ытти
Пуҫпа шутлакан ҫынна аса килмелли майӗ те
■ур, калӑпӑр, кулак акитатсийӗ хыҫҫӑн кайакан01 пулсан. Акӑ илӗр Вырӑс - Нӑрваш, Вутапуҫ
алӗҫтӑвкомсене. Кунта 20 —30 пуҫ пӑру какай пулвӗт!
Кунта пӑрусене саран^а тырра пӗтернӗ пекех
ререҫҫӗ. Тӗлӗнмелле 20—30 пуҫ ӗне катӑл^ӗ! Сӑ1рҫӑ, 5истийех сӑтӑрҫӑ. Килӗшӳсӗр ку! Тытӑм пайӗ
ктти тӑрӑх штрав туманни татах та килӗшӳсӗр.
вӑн пек хӑвӑртлӑх ҫухатнӑшӑн тытӑм пайне хӑй
тыткаласа пӑхсан та йурамалла. Питӗ аван
{лӗ5§ӗ.
Епӗ ытла таҫтах кӗрсе карӑмха. Ман урӑххи
цнт^ен каламалли пур^^ӗ.
Е-е, пӑру!—тесе кӑшкӑра'55ӗ мана Маҫак кай1ЛЛИ ҫӗре 53С кайаймасан.
- Пӑру пек кунӗн-ҫӗрӗн ^ӑмлан, йытӑ хырӑмӗ,—
У5ӗ анне ҫук ҫулхине йӗкел пашалуне кавленӗ
'X.

^ӑнах та пӑрушӗ те ^ӑмлат ҫав. Такама, теме^ӑмсайарӗ. Ҫынна '5ӑмланинех шарламаҫҫӗ те, план
мланине нумай илтнӗ вара.Акӑ Мӑн-Вылӑ шкулне
1спектӑр Сороккӗн ӗҫе 'гӗрӗслеме ^ашкӑрса ҫитрӗ
Ахуу!

— Сирӗн мӗнле а^асем питӗ сахал?
— Пайан... пайан... мӗн... халсӑр,—хирӗҫ тыттарьӗ
Миронӑвӑ.
— Сирӗн а^асене йепле ҫӳренине тӗрӗслемелли
спискӑ пури?
— Ҫук, ҫӗркаҫ пӑру ^ӑмланӑ.
— Мана ӗҫлемелли план пури?
— Ӑна та '5ӑмланӑ, пӗрле^^ӗ вӗсем.
— Мӗн ӗҫ тунине ҫырни пури?
— Каланӑ вӗт сана—пӑру '^ӑмлаиӑ тӗсе!—кӑшкӑрса тӑкрӗ Миронӑвӑ.
Инҫпектӑр ним тума та пӗлмерӗ. Пӗре ҫеҫҫулталӑк
хушши а^асем пуш трупа шаккаса ларнине курса
тухрӗ те, лав ҫине улӑхрӗ.
— Пӑру 5ӑмланӑ. Тӗленмелле вӗт! Мӑн-Выл у^5итлине хӑйне, Миронӑвӑна пӑру ^ӑмламан-ши?
Пӗлтӗр те уна ҫапла пӑру ^ӑмланӑ пулӗ. (Вӑл пӗлтӗр, инспектӑра ка^^ӑсем вӑрласа кайнӑ, тесе суйрӗ).
Ҫакӑн пек плансене, ӗҫсене пӑру ^ӑмлани пирӗн
'5асас'5асах пула'г. Хӑш-пӗр колхоссен'5е плансене
ӗҫе шута илессине, укҫа-тенкӗ расхут тунӑ хутсене
тошӗ пӑру 5ӑмла'г.
Шелмӗ пӑрушӗ! Ҫакӑн пек ҫынсене хӑйсенете пӑру
^ӑмланӑ. Вӗсен ӗҫӗсене те пӑру ^ӑмланӑ. Ҫакӑ пӑру
^ӑмланине пӗтерес^ӗ. Ан ^ӑмлатӑр вӑл урӑх.
Пӑру хырӑмӗн^и плансене ӗҫсене калла илекен
ӑҫтаҫӑ:
Ҫикнап.

Трактӑр иакӑрат
Ҫӗриӳ ра|1онӗнБИ .Сталин' ко.мунара трактарсе.м, йапӑх тытнӑ пирки,
стройран тухса пыраҫҫӗ.

Ма йӗрен, трактӗр тус? Сана йӗрии килӗшмест; есӗ, вӗт, ъи пысӗк кул^ттурлӑ
1тшин.

Ку;ъттурлӗх ҫук пирки йӗретӗп.

Еҫ технеккипе паллашманран
Ват кар^ӑк пек лӑ^ӑр-ла^ӑр, ик ҫӗртен тӗленӗ
— Астуманӑв, ку пактери ик сехет тӑ^ӗ ӗнте
хурал пӳр5ӗ халӑхпа ^ӑк тулнӑ.
тӗтӗмӗ шӳсе кайат пуд), кӑлгрмалла мари?
ламппӑ ҫуттине хупӑрласа лартма тӑрӑшнӑ. Сыв— Хур^ӗсем вилт^ӗрха лайӑхрах.
лама та йӑвӑр.
— Апла пулсан вӗри шыв йарас.
Пӗтӗм вӑйӗпе ҫухӑрса, ҫӑварне карса пӑрахсах
— Пулсан вад)ай!..
шефран килнӗ прикатир токлат тӑват. Пыр типсе
*
ларсан ӗҫме ун умӗн^е пӗр витре шыв хатӗр. Те
ҫӑварӗ макнит пекех туртнӑран, те ытла пит хашТимӗрҫ лаҫҫи умне пӗр трактӑра пиллӗк лащ^
канипе, унӑн ҫӑварне пӑйав пек йавӑна йавӑна па турттарса ан^ӗҫ.
кӗрет тӗтӗм. Халӑх ҫӑварӗсене карсах итлет. КашТемле ухмахӗ ватса пӑрахнӑ ӗнтӗ.
нийех хӑлхисене тӑратнӑ.
Тӳрлетекен ҫук. Трактӑрисӗ хулана кайнӑ.
—..Вот, йулташсем, пирӗн кайа йулнӑ технӗккӑна ҫатсем ҫин^е ҫуракине поД)шевикла хатӗрленмел.'!
вӑйлатмалла. Технӗк тӗлӗшӗпе 5и малта пыракан тесе ҫухӑрнипе, трактӑра тӳрлетме илсе килн|
капиталисла патшалӑхсен^ен ҫак кӗске вӑхӑтрах Ваннипе ванманнине пӗлме хӗн, ан^ах пирӗн ута|
нӗк 5уптараймарӗ.
иртсе каймалла...
Лашисене тӑварсанах тимӗрҫ лаҫҫин^ен мӑл^
... Пирӗн колхоссен^е технӗк тӗлӗшӗпе ӗҫлеме
пултаракансем сахалтарахха. Ҫавӑнпа та пирӗн туксем йӑтса тухрӗҫ.
Ан^ах аппаланнӑ хушӑра пӗр утарнӗкӗ таҫт!
кашни колхосрах ӗҫ майӗсене вӗренмелли крушокпырса
лектер^ӗ. Трактӑр аслати пек кӗрлесе та1|
сем уҫмалла. Епӑр пайан сирӗн колхосра та кун
пек крушок уҫасшӑн. Кулленхи ӗҫре сире пулӑшма ранса та кайрӗ.
— Пултаратӑп!—ҫухӑр^ӗ Астуманӑв.
сӑмах паратпӑр, тесе пӗтер^ӗ хӑйӗн токлатне приХӑй савӑннипе транк! сикрӗ ҫӳлелле. Виҫӗарш]
катир.
сикрӗ пулӗ... виҫҫӗ.
— Технӗк?.. Мӗнле ҫын вӑл?
— Ай-ой!.. Тытӑр, тытӑр, ҫырмана сикет]
— Пирӗн касри пуд) ара...
тытӑр!..
— Ҫук, вӑл мар... Текнӗк тет вӗтха.
— Кара-у-ул!..
— Тӗнехпи пуд) еппин.
Трактӑр ҫине хӑпарса ларнӑ тимрӗҫ ытла
— Технӗккӑ, Тӗнехпи мар,—тӳрлеткелерӗ пӗри,
хӑранӑ.
Хӑй сикме те хӑрат, ним те тӑваймаст. I
— Мӗскер вӑл?—шавларӗ пуху.
Астуманӑвпа
тепӗр икӗ утарнӗкӗ кӳлсе кил|
— Технӗккӑ вӑл, конешнӑ, техниккӑ...
— Машшинсем... Савӑт ӗнтӗ... ӑнлантарат при- вӗренрен йарса тытнӑ та пӗтӗм вӑйӗпе туртаҫ!
Леш, вӑйлӑскер, ^арӑнма мар, тата хытӑрах сӗтӗ!
катир.
— Ну кам кӗрет крушока, ыйтрӗ пуху пуҫлӑхӗ, пуҫларӗ. Ҫынсем темӗскер курнӑ пек тӗлӗнсе ку|
сене ^арса пӑхса йулаҫҫӗ.
пуху пӑртак шӑпланнӑ хыҫҫӑн.
— Пулӑшӑр!—ҫухӑр^ӗ Астуманӑв. Ан^ах
— Мана ҫыр!..
хушӑра
трактӑр шырлана ҫавӑрӑнса та ӳк1
—Антри Типпуҫӑв!
Астуманӑв
трактӑр урлӑ палт! кайса ӳкрӗ месер!
— Астуманӑв!
Хӑй
хӑранипе
куҫӗсене алтӑр пек ^арса пӑрах|
— Вӗҫкӗнкей!
Тапалан^ӗ.
...!
Тепӗр ҫи^ӗ кунтан, трактӑрис курсран килӗ
Халӑх ҫурхи шыв пек шавланипе прикатир тухасаплана-асаплана
кӑларнӑ вара трактӑра.
са шӑвӑннине никам та сисмен.
Пӗр уйӑх иртрӗ ӗнтӗ прикатир тухса шӑвӑнни.
Ан^ах крушока тӗлӗкре те курмаҫҫӗ. Ун ҫин^ен
пурте маннӑ.
лстуманӑв крушокӑн пуҫлӑхӗ. Вӗренессе те нумай вӗреннӗскер—таплитсӑ умношеиине пӗлет пулмалла.
Акӑ пайан ҫак „вӗреннӗ пуҫ“ вӗрентнипе сӗлӗсене формалинпа ҫӑваҫҫӗ.
Тепӗр виҫ ернеренех ак ҫуракине тухмалла вӗт,
хатӗрлесе хурас, теҫҫӗ.
— Астуманӑв пи^^е, пире у^^итлӗ формалинпа халех ҫума йурамаст, тет, акас умӗн ан^ах
ҫумалла... атту шӑтмаст, тет,—терӗ пӗ^ӗк ҫӑварӗпе
пӗ^ӗк ҫеҫ а^а.
— Е-ей, 5ӗпӗ!.. Мӗн пӗлен есӗ молокосос. Акана тухас 5ух урӑх ӗҫ ҫук штолӗ. Ун^ух „сухое
протравливание“ текенни те тумалла. Урӑх ӗҫсем
те мӑй таранах.
— Шыв пӗтрӗ.
— Ӑсса кил ҫырмаран. Асту... Тарасаран мар,
вӑл ӗҫме те сахал.
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Каллех епӗр паллашнӑ хурал пӳртӗн^е пу|
Кунта хад) токлат тума районтан акроном килн
— Ыран-пайанах акана тухмалла, сирӗн вӑр.1
таврашсем хатӗри?—ыйтат акроном хӑйӗн токл|
не пӗтернӗ хыҫҫӑн.
— Пурте хатӗр,—пурин^ен малтан ҫухэй
Астуманӑв.
[
— Епӗр вӑл вӑрлӑха тахҫанах фармалинпа ҫ)
хунӑ.
— Мӗнле?!—тӗлӗн^ӗ акроном.
— Мӗн „мӗнли“... Астуманӑв х у ш и и п е , терӗ'
хӗрарӑмӗ.
— Капла тума йураман!—Хыттӑи ҫух"Я
акроном
^
I
— Мӗншӗн?—хӑравҫӑ сасӑпа шавларӗ пуху1
— Малтан ҫуса хунӑ вӑрлӑх шӑтмасЕ
Ну-у...
— Мӗн тумалла ӗнтӗ?
— Пӗтрӗмӗр!
— Мӗн акас?
, —
Пуҫӗсене кӑтӑртатарсах хыҫрӗҫ колхоснексч

Вӗ сен нриттеке
Халап ҫаккӑн пек пулат. Ҫул ҫӳресе пӑхнӑ пулӗ
ӗнтӗ есӗр те. Ҫула тухсан тем те курса илтен,
щеремет. Халапа суйеҫтарес мар. 5 зн сӑмахӑн
кукри ҫук тенӗ. Кукӑртас мар, конешнӑ.
Ҫитсе кӗтӗ.м, снаш, Лапра-касси йалне (Йетӗрне р).
— Каш-каш каш-каш!
— Шав-шав-шав!—шавлаҫҫӗ сасӑсем хӑлхара.
Мӗн сӗрлет, хурт-хӑмӑри мӗн,—уйраймастӑп. Йуляшкин^ен:
— Тасататпӑр!
— Ҫаклататпӑр!
— Пулат, пулат! Ленктеретпӗр!
—- Тин ҫитрӗ-ха вӑхӑт!—тенӗ сасӑсем илтӗнме
пуҫларӗҫ.
— Пӗҫертеҫҫех вӗсене, тенӗ сӑмахсене манан
урлӑ хӑл.хасем уйӑра пуҫларӗҫ.
Тапкаланса пыратӑп урлӑ урамсемпе копператтив патнелле.
„Все на чистку и проверку советско-хозяйственных апаратов", тесе пысӑк саспаллисемпе ҫырнӑ
плаккатсӗм хӑлаҫланса кӑшкӑраҫҫӗ кунта.
— Нта, совет аппара^ӗсен тасатӑвӗпе тӗрӗслӗвӗ-иҫ пайан кунта. Ҫавӑнпа кашлат хытах йалӑн
мшпӗр сӑйӗ класӗ,—ӑнлантӑм вара.
Епӗ те уттартӑм.
— Ну тасатупа—тӗрӗслӳ хӑҫан?—ыйтрӑм пӗр
ҫынран урам тӑрӑх пынӑ 5ух.
— Тасатӑва васкатпӑр, — тени илтӗн^ӗ.
*
Пуху пухӑн^ӗ. Уҫӑл^ӗ. Ӗҫе тытӑн'5ӗ. Пур йалтан та пухӑннӑ кунтсч: Ҫимек-касси, Ту-касси, Лапра-касси.
— Тавай калаҫӑр,мӗн ҫитменлӗхсем пур йалканашӗн?—ыйтрӗ комиҫҫи пуҫлӑхӗ.
— Пулмасӑр ара, пур! Аттене сурӑх патшалӑи партар^ӗҫ...
— Манӑнне налук ӳстерэӗҫ!—ҫаплаттар^ӗ Хӗр№ 15ан,ак.
— Ма илмелле мар! Вӗсен ӗлӗк ҫӗр тара
илсе пурӑннӑскерссм!— кӑшкӑрса тӑкрӗҫ хирӗҫ
^ухӑнсем.
— Ҫавсем тӗрӗс ӗҫлемеҫҫӗ, советсем,—терӗ тимӗр1ӑмӑрпа сутӑ туса пу рӑннӑ ^ӗйелӗхпе сасӑ ҫухатизсӑр пулнӑ Ҫитӑрмак Мӗтри.
Ан калаҫтарӑр ӑна!—кӑшкӑрйӗҫ пӗр
харӑс
1Ухӑнсем.
—Епӗр 5ухӑи пурӑнатпӑр. Аттене кулак тесе налук

— Сирӗн крушок мӗн ӗҫлснӗ?
— Лӑӗнле крушкӑ?
Крушкӑ мар, крушок.
— Утарнӗксем пури кунта сирӗн?
" Пур!
~~ Астуманӑв крушок пуҫлӑхӗ--,,утарнӗк“.
Акроном килсе кайнӑ хыҫҫӑн ӗҫ тинехвыРзнтан тап ран^ӗ. Колхҫнӗксем пурте йалхуИ/1ах крушокӗн^е вӗренеҫҫӗ. Крушока йертсе
‘'‘‘'а маттур ҫын тупса панӑ.

тӳлеттер5ӗҫ! -^ ӗвӗл тетрӗ сӑмахне Тавит Марийӗ
— Ман пи5ьене кулак турӗҫ. Тошӗ тӗрӗс мар!—
вирлӗнех ҫаптар5ӗ 1-турш—усси Хӗветӗрӗ.
— 5 ухӑнсем мӗн калаҫҫӗ кун пирки?—ыйтрӗ
комиҫҫи.
— Ҫовет тӗрӗс тунӑ. Пи^^ӗшӗ унян ^ӑн-^ӑн кулаках. Ҫур5ӗ-йӗрӗ сала пек. Сутӑ тунӑ... Тата тпрҫӑпа пурӑннӑ...
— Мана сулӑм укҫи нумай тӳлеттер^ӗҫ...
Ҫапла ҫатлаттараҫҫӗ вӗсем. Комиҫҫи те асӑрха
пуҫларӗ кӑсене.
— 5 ухӑн, патрак, колхоҫнӗксем, сире мӗнле
,,ыраттарати“ йалсовет?—ыйтрӗ комнҫҫи.
— Пире нимӗн те. Налук таврашӗ тӳлемен. Кирлӗ нулсан мӗн пур пеккине парат. Ҫитмен йапалана ӑҫтан тупас советӑн та. Ҫӗршыва ннтустрилемелле вӗг хал). Вӑхӑт ҫӑмӑл’мар!—ответлерӗҫ'кӑсем.
— Колхоссем тата?
— Колхоссене тӗреклетмелле, ҫуракине хастар
хатӗрленмелле!—теҫҫӗ пире.
Нумай, нумай калаҫрӗҫ. Йулашкии5ен калаҫакансем нӗтрӗҫ. Комиҫҫи канашлӑва карӗ.
*
— Ленкрӗҫ пулӗха!
— Нута ленкрӗҫ.Ҫавӑн 5ул каласан та ленкмессн...
— Никамӑн та мар, манӑн вырӑнлах пул>5ӗ кааани. Епӗ каланӑ. 5ухне, шӑтарас пек пӑхрӗ мана
куҫран комиҫҫи. Йулашкин^ен:—^арӑн, терӗ. Асӑрхарӑри?—ҫатӑртатрӗ Мӗтри.
'5 ухӑнсем кулаксене вирлӗрех „отпор‘ памалли
ҫин^ен калаҫаҫҫӗ.
Комиҫҫи хӑйӗн йулашки сӑмахне каланӑ 5ухне
хайхи „тӳнтер криттӗксем“ ҫӑварӗсене ^ана вӗҫсе
кӗрес пек карса итлерӗҫ. Куҫӗсене комиҫҫнрен вӗҫертмерӗҫ.
Йулашкин5ен комиҫҫи кулаксемпе поткула^нӗксемпе вирлӗи кӗрешмелле. Тӳлевсене кулаксенаен
виҫӗ кун хушшин^е шыраса илмелле. 5 У^знсене
хыттӑн пӗрлештерсе кулаксем ҫине ҫирӗп наступленни тумалла, терӗ.
Пуҫӗсене лан^ усрӗҫ „криттӗксем". Лаштӑр шан5ӗҫ хӑмпусем.
— Пирӗн пулмариҫ!—терӗҫ вӗсем тин.
— Снрӗн пулмарӗ ҫав, пулас та ҫук нихӑҫан т а ! ~
терӗм епӗ те кулак криттӗкӗсене.
!^гнзя.

—
лех.
—
—
—

Ӗҫ майӗсене вӗренни кирлех ҫав пире... Кир'

Астуманӑв пеккисемпе ӗҫ тухмаст ӗнтӗ.
Вӑрлӑх та ахалех пӗтрӗ...
Тислӗк те ҫурхи шывпа йухса карӗ.
Пурте хамӑр пӗлмсннипе пул^ӗҫ кусем,—
ӳкӗнеҫҫӗ колхоҫнӗксем.
Ӗҫ технӗккине вӗренни кирлех ҫав... Кирлех
Ӑна пӗлмен утарнӗк—утарнӗк мар.

Ту^туш Венипе Йанкар.

п

Ҫӗрпӳ районӗнъи
Паваркасси йалӗнъи политехнисӑм
Апрелӗн 22-мӗшӗн5 е, халӑх ӗҫӗпе пырса кӗтӗм
Ҫӗрпӳ райӗҫтӑвкомяе. 5 унӑм ^ӑтаймарӗ ҫут пайне
кӗмесӗр, епӗ пырса кӗнӗ вӑхӑтра ҫут пайӗн^е Енрушшов инҫпектӑр пӗ^^енех шкулсене йама хутсем
ҫырнӑ та, хӗрлӗ -ҫернилпа алӑ пусса ларат. Пӗрпӗринпе паллашрӑмӑр та, халӑха вӗрентес ӗҫ мӗнле пыни ҫин^ен калаҫма тытӑнтӑмӑр. Ҫав вӑхӑтрах
темиҫе у^итлӗ пӗрле ҫут пайне пырса кӗ^ӗҫ, вӗсен^ен пӗри Паваркасси шкулӗн^е вӗрентекен
У5итлӗ Трихвӑнӑв йулташ.
— Кам ывӑннӑ—ларӑр, терӗ Енрушшов пырса
кӗнӗ у^итлӗсене, пушӑ ларакан пукансем ҫине
кӑтартса.
— Епӗ ывӑннӑ, ларасха,—тесе пырса лар^ӗ Трихвӑнӑв.
Мӗн тӑван, кашнин хӑйӗн ӗҫӗ вӗт, ^Трихвӑнӑв
Ӗнрушшов сӗтелли патне пырса ларсассӑнах, политехнисӑм мӗнле пыни ҫин^ен инҫпектӑр ыйта та
пуҫларӗ.
— Нумӗнле сирӗн унтаполитехнисӑм ӗҫӗ пырат,
— Аван пыратха, хал> а^асем пура пураҫҫӗ.
— Мӗн пури вара пуратӑр?
— Пурасассӑн мӗн ваД)Л)И пулӗха, хад> нимӗннс
те пӗлместпӗр.
— Есӗ кӗнекесем, шурналсем, хаҫатеем вулатӑни?
— Вӗсене нумай вулатӑп.
— Мӗнле шурналсем вулатӑн?
— Шурналсен йатне аса илеймерӗмха.
— Есӗ вӗсепе ҫырӑнса илетне?
— Ҫырӑпса илетӗп ҫав, илетӗп.
— Мӗн йатлӑ шурналсем илетӗнха есӗ?
— Темлб55ӗха ҫав, йатне астумастӑп.
Епӗ тӗлӗнсех хытса кайрӑм. Хам пуҫӑмпа; ех, пӗ5ИК 5унсем, мӗн пураҫҫӗши, пӳртши, кӗлетши? тесе тӗлӗнсе лартӑм. Кун ҫи^ен епӗ мар, Ӗнрушшов
та тӗлӗн^ӗ пулас, ҫавӑнпата вӑл малалла ҫащла каларӗ: халӗ пура пурани, шкула политехнисӑм йеннелле ҫавӑрни мар. Хад) камӑн мӗн ^ухлӗ пуррине,
йал ҫӗрӗ ҫине мӗн ^ухлӗ кирлине, вӗсене тасатни
тасатманнине шута илмелле. Вӑрлӑхсене тасатман
пулсассӑн тасатмалла, хормалинсемпе ҫумалла тата
ытти те, терӗ. Суха пуҫсемпе плукӑсем тӗлӗшпе
ӗҫлемелле, вӑрлӑха шӑтзрса пӑхасси, пах^а-ҫимӗҫсене шӑтарассн, халӗ вӗт тем хӑйама^ӗ те пур
терӗ.

Пӗр сӑмахпа каласассӑн: „Школа должна повер.
нуться лицом колхозному двнжению" терӗ.
— Та! Та! Ман кӑҫал 1-мӗш круппӑ ҫех, ҫавӑнпа
пура патӗн^е те ман а^асем 'ӗҫлемен, тепӗр у^нтлин Апрамӑвӑн ан^ах ӗҫленӗ.
— Майӑн Ьмӗшӗн^е пур шкулӑи та халӑха рапӑрт памалла. .Мӗн ӗҫленине ӗҫхрес^енсем пӗл^^ӗр,
— Есӗ отношшени ҫырса парха, епер ӑна тӑватпӑр,
— Ӗсӗ меттӑт пройектӑ ҫшгбен вулани?
— Уна нумай вуланӑха.
Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн по.литехнисӑмпа метгӑтпройектӑвран урӑх сӑмах ҫине куҫрӗҫ. Ҫапла вара
Трихвӑнӑв калаҫса ларнӑ ҫӗртех пура пурарӗ, кайран тата пура ҫумне пырса та тӗкӗнмен пул^ӗ,
Шурналсене нумай ҫырӑнса илсе вулат пулнн
те, мснле шурнал илнине, мӗнле шурналсем, хаҫатсем вуланине те пӗлмест. Трихвӑнӑв ӗҫлемесӗрех
нумай ӗҫленӗ пулашшӑн, ан^ах та хӑйӗн мухтанни
ҫин^ен пӑрахӑҫа тухрӗ.
Манӑн пура ҫин^ен пӗлес килет, ҫавӑипя Трихвӑнӑв пушана^^енех кӗтрӗм.
— Есир мӗн пуратӑр ара?
— Вите.
— Миҫе вы.Д)ӑх вад).Д)И?
— Темиҫе выфӑхлӑх пулатха.
— Пысӑкӑи?
— Пысӑк мар, меттӑр тӑршшӗ, меттӑр урлӑшӗ,
— Мӗн ҫӳллӗ тунӑ?
— Хад) виҫӗ йӗрке ҫех пуранӑха.
— Мӗнле йӑвӑҫран пуратӑр?^
— Виҫӗ вершук пысӑкӗш ӑвӑс пӗренесен^ен.
Шалт тӗлӗнсе хытса кайрӑм. Епӗ малтан ҫынсем
пурӑнмалли пӳртсем ҫин^ен, выд)ӑх хупмалли витесем ҫин^ен шухӑшлани йӑнӑш пул^^ӗ. ^
Трихвӑнӑв у5итлӗн пури пӗр меттӑр тӑршӗ, меттӑр урлӑшӗ ҫех пулнӑ.
Ҫапла ӗнте Павар касси шкулӗн^и у^итлӗсем
шкула политехнисӑмлас вырӑнне хвоҫтисӑмлаҫҫӗ.
Политехнисӑм ҫин^ен ӑнланманха.
Мӗн ӑнлан^ӑр, кӗнеке хаҫат вулама пӗлмеҫҫӗ,
У5итлӗсене мӗнле шурнал кирлине, мӗнле шурнал
вула.маллине пӗлмеҫҫӗ.
Малашне те ҫаплах пурӑнсассӑн Павар касси
шкулӗн^и у5итлӗсене шкула вӗренме йамалла.
Тивӗш ҫынни.

Мен акан- ҫавна выран
Ваҫ. Лепӗтев-Кумаъ-

Прох Луккй5 Оппортунистӑв
Йурата'55ӗ, 5ӗлхине
Ним 5зрмасӑр, пуриипе те
Кӗвӗҫме йе хирӗҫме.
Йаланах вӑл ҫухӑра^^ӗ
Аппарат, хӗсӳ ҫин^ен ..
Лукки^а кӗҫ-вӗҫ тасатрӗҫ
Хайиех хӑйен ӗҫӗн^ен.
Мӗн акан—ҫавна выран,—
Халап вырнаҫуллӑ,
Есӗ акрӑн-тӑк ыраш—
Шӑтса тухмӗ тулӑ.
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Пуп пулнӑ агте Акакки
Сӑмахсем сармашкӑн —ҫпетс,
Сӗмленет вӑл: пакки-пакки...
„Пиллӗк“ ку 5уна илет...
Епӗ тӗлӗкре ахад)-и
Енер куртӑм христуса...“—
„Пророка" ҫампах мӗн халӗ
Ианӑ таҫталла хуса.
Мӗн акан ҫавна выран,—
Каланӑ пит маҫтӑр.
Латӑнсем аксан ыраш
Уйхирте шӑтмасттӗр!

Профрапотнӗк Оплыҫҫейсв,
Хускатмасӑр хӑй пӳне,
Ир те каҫ ҫаранӑн акрӗ
Формалисӑм вӑрлӑхне.
Акрӗ, акрӗ... ҫил те тӑвӑл!
Исхоташ5и—уй-уй-уй!
Темскерле рир^куд^арпа вӑл
Кӗҫ пӗтер5ӗ хӑйне хӑй.
Мӗн акан—ҫавна выран,—
Вӑл паллӑ кашнишӗн.
Хутсен^ен хунаттаран
Татах хутсен йышӗ.

Кӗнекесем

Сивӗрен

алӑра

ХӗрлӗБутай районӗнБИ Т уриепе Апатри ^Макарнй
йалӗсенБе осоавиахим мӗнне те пӗлмеҫҫӗ Анлантаракан ҫук.

Мӑкла Петӗр халӑх пуххине пырса кӗрсе:
— Кам осоавиахим 5ленне ҫырӑнат!—тесе ҫухӑрса йа^ӗ.
— Мӗн тума кирлӗ вӑл йапала?
— Мӗн тума кирли... сирӗн ӗҫ мар. Ҫырӑнатӑр
тӑк, ҫырӑнӑр.
Шапакуҫ Кӗркурнйӗ:
— Вара гуленсене книшкӑ параҫҫи?—тесе ыйтрӗ.
-— Тоттӑ паратпӑр.
Муклашкӑ Кара^ӑмӗ, книшкӑ паратпӑр тенине
илтсен, книшкӑпа ҫитсӑсем, тапаксем илетпӗр тесе,
шухӑшне виҫ-тӑватӑ хут хӑй пуҫӗн^е ҫавӑр^ӗ те
мӑн сасӑпа: мана ҫыр, терӗ.
Ун хыҫӑн: мана ҫыр! Мана ҫыр... тенӗ сасӑсем
вӗҫӗ-хӗрисӗр йанӑрса карӗҫ.
— Шуйтан ҫыннисем... малтан ҫырӑнмастӑр. Хад)
ҫырма хут та ҫитмест,--тесе вӑрҫат.
— Епӗ малтанах кӑш кӑрнӑ^^ӗ, ҫыртӑни, ҫиф!
Кусемпе ҫитет, терӗ те тухса вӗҫтер^ӗ килелле

Ш упакшарта
тухакан пур ш урналсем те »ӑхӑтра тухса салаиаймаҫҫӗ вулакансем патне. ,.Сыхӑ тӑр" шурнала феврал, уйӑхӗш ӗн ту.хни майӑн
24-мӗшӗн-5е тин йалсене саланБӗ.

Расумӑв укер-ьӗкв

М ӑкла.

Муклашка кар^ӑкӗ тепӗр ҫулталӑкран Мӑкла
патне пырса:
— Ку кӗнекепе ним те памаҫҫӗ—ни тапак, нн
супӑН)... тесе вӑрҫат.
Мӑкла Петӗр тарӑхнӑ сасӑпа: сана кам унпа
тапак парат тенӗ, тӑмпӑшал, тесе ҫухӑрса ил5ӗ.
— Апла пулсан осоавиахим тенин ^ленӗсене
пуху мӗн пулати?
— Пуху туса ^ӑрманмастпӑр.
'5 ӑрманасшӑн мар ҫав. ^^Р^^^^^зсшӑн мар пулсан хамӑр ^ӑрманар —Мӑклана пуҫ-урипех йӗплӗ
ҫӑмах хуранне ^иксе кӑларар.
П. Ерккес.

ШӑршЗллӑ йал
Кӑшар-касси йалӗ. Аслӑ йал. Йал тӑрӑх тухнӑ 5 у х ,
темӗнле усал ш ӑ р ш ӑ , сӑмсана пырса тӑрӑн^ӗ. Мӗн
шйршиши ку тесе, сӑмса шӑтӑкне ^ акаласах ш ӑрш ларӑм, ҫук, нийепле те мӗнне пӗлмелле мар. Т ӑрсах
шӑршлатӑп, ҫук,каллех пӗлеймерӗм. Т ем ӗн ле усал
шӑршӑ ҫур ат сӑмсана. Тӳсм ел ле мар усал шӑршӑ.
1)ӑтаймасӑр аптӑранипе, ку йалтаМ ак ар кум п у р ^ ^ ӗ
те, ҫавӑнта к ӗрсе пӑхас тесе, унталла утрӑм.
■— Макар кум, мӗн ш ӑрши ара с и р ӗ н йалта, ^ӑт"алла мар, сймсана ҫурат, терӗм .
— А, вӑл-и, вӑл и стори ҫапла п уҫл ан са кайнӑ.
Пирӗн йалта иртн ӗ ҫул, ҫӗр ҫине пысӑк хуран
рвса, ӳнта ЭООпӑт „воЛ)Тмӑн“ текен суртлӑ/ҫӗрулм к ,
+ а т еп ӗр 500 пӑт суртсӑрр и, ҫ у р к у н н е э ^ е н пиҫсе
тӑтӑр те с е хунӑ'§5ӗ. Хӗлле ун патне, п ӗр §ӗрӗ^ § у н
пырса пӑхман. Тем ӗнле пурӑннӑ вара вӗсем?
ҫин§ен пӗр исторӗк те пӗл.мест. Х ал ӗ вара кӑ‘‘зрса пӑхсан, те х ӗл л ехи вӗрипеле, те ҫу йанӑран,
ҫав ҫӗрулмин^еы, пин те тӑватӑҫӗр пӑт нимӗр тухНимӗрне хуртсем а н § а х ҫиме пултараҫҫӗ, урӑх
"имӗнле 5 ӗ р 5 у н та ҫийемест. Ш ӑрш ӑ пӗр ҫухрӑм ра"зх ҫьшна антӑрата'г. Х алӗ ҫав ш ӑршӑ йала саралнӑ
сывлама ҫук у сал -й ӳ ҫӗ . Ҫ итм енн и ие тата, ытти
"алсене ҫи ле май вӗҫсе кайса, аптӑратат те ҫ ҫ ӗ , те р ӗ
\ хӑйӗн и стори н е М акар кум каласа п ӗ т е р § ӗ .
Пирӗн ш ухӑ ш п а ку и сторийе кунтах п ӗтерм елле
*'?Р- Вӗҫлемелле. В ӗҫлемеш кӗн йа^р п у ҫл ӑ х ӗн § е н ты-

^^нмалла.

Инай Ф .

Шурналсӑрри:— М ӗ н ш ӗ н 'е с ӗ ку ш урнала и л н ӗ - и г ’
мен хул хуш ш и н е ^икрӗн.'
Шурналли: Ку № хӗллеш ӗн тухнӑ та, хал) алла сивӗ.

Темӗнле сас
И йук, нйук, ийук, ийук!..
А й -уй мӗн сассиш и ку? Ващккӑпа Сащккя пытанмалла выЛ)Л)аҫҫӗ-ши мӗн? Ку Ващкки Сащкки
марха. Таҫга ҫав Тӑрӑн (Ш у п а ш к а р районӗ) йалсо вет ум нелле илтӗнет. Ийук, ийук!.. Ах мӗнши
вара- ку ҫаплах кӑшкӑрат. М ӗн пирӗнтен пытана'гши ара? И йук, ийук, ийук, ийук!.. Тавайха, Лекҫей, патнех кайса пӑхар. Мӗнши вӑл?
Так, айга т е н ӗ с к ер шалалла к ӗр етп ӗр . Кӗнӗ
ҫемӗн сасӑ вӑйлансах пыра'г. Ийук, ийук, ийук!..
Ну хамӑн та, т ем ск ер пул) тесе, хӑ р а н и п е хӑлха
'5ӗтреме пуҫларӗ; тӑр, гӑр, тӑр, тӑ р , тӑр, тӑр, тӑват пхеремет хӑл хи мӗн тӑвас тен? Ак хайхи кӗн5 е л е р е х к ӗретпӗр. П ирӗн претҫетаттӗл п ӳртре темӗн пулнӑ пек хы наланса 5 у п а т . Л е к ҫ е й п е иксӗмӗр те тӗл ӗ н се хы тсах кайрӑмӑр...
Ара ш елмӑскерсем йалхуҫалӑх к руш окӗп е пытанмалла выл^л^аҫҫӗ пулнӑ мӗн. Л еш йалхуҫалӑх
круш окӗ папкӑ ху ш ш и н е к ӗ р с е ларнӑ та, ийук та,
ийук, т е с е пытанса ларат. А претҫетаттӗл никак
тупаймаҫ'г. Шел претҫетаттӗле. Шел! Тӑрӑн ҫам рӑксем, '5ухӑнсемпе патраксем, тупса парӑрха претҫетаттӗле... кирлине.

13

РП А Р ҪС1М С1К
ш о к а н с р м

Уу-у|
— У у-у! -Уласа йӗрнӗ сӑсӑ илтӗнет.
— У-у-у!
— Уа-уа!
— Хӑҫан ула.ма пӑрахӑши ку?
Иртсе ҫӳрекенсем ҫуртне кӗмесӗрех мӗн уланине
пӗлеҫҫӗ. Хӗрхенеҫҫӗ вӗсем улаканыине.
— Ҫук. Илтмеҫҫӗ вӗсем уланӑ сасса: хӑлхисем
ҫукщӗсен...
Йепреҫ райӗҫтӑвком шкапӗн^е шкулсем тӑвас
план кунӗн-ҫӗрӗн уласа выртат. Никам та ӑна пӗтӗмпех пурнӑҫа кӗртес тесе тӑрӑшни палӑрмаст.
Районӗпе 4 шкултан пӗрне ҫеҫ тума пуҫланӑ.
Шелӗр, шелӗр плана! Ӑна шеллемеллех. Райӗҫтӑвкомра лараканнисене хӑшӗсене шеллемесен те
йурат,—вӗсем лайӑхрах хӗртсе йарасса кӗтеҫҫӗ
пулмалла.
Сутӑ тӑвакан претҫетаттӗл.
Раҫпискӑ ленкрӗ пирӗн алла. 50 тенкӗлӗх раҫпискӑ. Акӑ вӑл:
Расписка на 50 рублей
Я Председатель Липовского Сельисполкома
Любимов Данил таю настоящая росписка
гр-ну д. Новой Николаеву Георгию в то.м
что я от него получил пятьдесят ( 50 ) рублей
за свою любимая девки что и подписуюсь
Подписка Любимов
Йалсовет претҫетаттӗлӗ хайӗн хӗрне 50 тенке
сутнӑ, мӗншӗн тесен унӑн (претҫетаттӗлӗн)ӑсӗ пит
нумай,—укҫа ҫине хурса хисеплесен 0,00001 пуслӑх
лап пулат.
Нумайа хапсӑнмаҫҫӗ.
Лонтонра мар, Паришра та мар, '^ӑваш респуплӗкӗн шӗкӗр хулин^е—Ш упашкарта пулса пырат ку ӗҫ.
Ш упашкарти йалхуҫалӑх снапшени пайӗн^е
йалсен^ен, йе ытти орканисатсисен^ен 'йӑвашла
килиӗ хутсене урӑх хут ҫине вырӑсла куҫарса ресол)утси хурса параҫҫӗ.
Унта слушӑш'5исем хушшин^е ^ӑвашсем 15
про55ӑн ытларах ан^ах.
— Ма сахал?
— Ҫитет унпа та пире. Епӗр нумайа хапсӑнаканскерсем мар.
Нумайа хапсӑнмаҫҫӗ унти пуҫлӑхсем. Пӗрер
хуран йӗплӗ ҫӑмах ҫи'герсен те ҫитӗ вӗсене.
Ҫукран пур.
— Ҫук'5ӗ. Халӗ пур,
— Пур пулсан аван вара.
— Аван мар ҫав. Карӑк-ҫырма (Хӗрлӗ^утай
районӗ) копператтив отеленин^е расграттӑ тенӗ
йапала ҫук^ӗ, халӗ Каврил Наштанӗв прикаш ^ӗк
485 тенкӗ те 25 пус растраттӑ тунӑ.
— Пултарат.
— Мӗн тума? Растраттӑ тума-иУ
— Ларма.
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Вывӗскӑ пур.
— Й у р а т пирӗн вы вӗскӑ пур. ^ з в а ш промвӑрм ансой ус т е с е ҫырнӑ вывӗскӑра. Вы вӗскӑ пулмасан
м ӗ н л е 5 5 ӗ х а вара...
— Тата п ы с ӑ к р а х вывӗскӑ ҫыртармалла. Укҫа
парсан М а р т т ӗ н с ху т о ш н ӗ к п ӗр сам антрах ҫырга
пама пултара'г.
5 ӑнах та 5 зв а ч 'п р ом в ӑр м ан со й у сӗн хӑйӗн вывӗскине пысӑклатмаллах пула'г. П ури н ^ен ытла
„5 ӑ в а ш “ тен ӗ сӑмаха пы сӑкрах саспал^лисемпе
ҫы ртарм алла. А халӗн унта... ^ ӑваш слушӑш^исем
ӗҫлени палӑрмаст. Вывӗскӑпа та пулин палӑртмалла.
Унта 5 ӑ в а ш с л у ш ӑ ш ^ и сен х и с е п ӗ 1929-мӗш
ҫулта 54 п р о 5 5 ӑ н ҫурра йахӑщ пулнӑ. 1930-мӗш
ҫулта 10 п р о 5 5 ӑ н а йахӑн ^ акнӑ ( 46, 6 %).
-—
Ҫэв, 'вакнӑ. '^акм ан пулсан ^акмас^ӗ
те, 5 ак н и х у п л а р ӗ , тер ӗ вал у 5 р е ш т е н и р е пӗр слуш ӑ ш 5и пирӗн сотр у т н ӗк е х и р ӗ ҫ ним каламалли
ҫукран. Ракла кайалла ^акакан у 5 р е ш т е н и вӑл.

Хӑйӑр пеккарнисем.
Т ехнӗккӑна алла ҫавӑрса илме хуш акан лосӑнка
п урн ӑҫа кӗртме...
Ҫук, ун п а мар пулмалла— у р ӑ х сӑл^гавпа Сӗнт ӗ р в а р р и х у л а к оп п ер а т ти в ӗ хӑйӑртан ҫӑкӑр пӗҫерсе пӑхнӑ. Ҫӑкӑрне ҫыннисем ҫи й е с ш ӗ н пулман. Акт
ҫырнӑ. 4 п екк арн ӗре пӗтӗм пе 846 кило ҫав хӑйӑрпа
тунӑ ҫӑн ӑхран ҫӑкӑр п ӗ ҫ е р с е ^ылай упыткӑ курнӑ.
Актӑра ҫапла ҫырнӑ;
„Хлеб оказался негодным для употреблекия, в виду того что
в м уке оказалось 1046 песку, согласно исследования’ в лаболатории. Размол мукн был производен Пушкиным и Агатеев^ям"...

„Сахӑрнӑй п е с с о к “ т есе йанӑ ӗ н т ӗ ҫӑнӑх ӑшне
вӑл хӑй ӑ ра.
Вӑл хӑйӑртан еп ӗр йӗплӗ ҫӑмах тур ӑ м ӑ р та,
„с л авн ӑй “ ҫ и й е ҫ ҫ ӗ тӑмҫамкаллӑ ҫы нсем (ҫӑнӑха
пӑхмасӑр илекен райпо ппавлени ^ л ен ӗсем ).

Шулӗк уъитлӗ.
А. В а ҫҫи л йӗв ҫыра'г:
П ӗ л тӗ р х ӗ л л е Ҫ ӗ н а в ^ а р и (Канаш районӗ)
потро ск ӑ ш к у л ӗ н 5 е К ипе^ а'5и Алексантрӑв
йатлӑскер пулнӑ. Х а л ӗ в ӑ л таҫта хӑйамагалла
ҫ у х а л ^ ӗ —-никам та пӗлм ест. А н ^ ах пӗ^^ен
ҫухал м ан ку. Унпа п ӗрле укҫасем т е ҫухал^ӗҫ
йалти ҫы н сен ^ ен —200 т ен к е йахӑн, а^асен
к оп п ер а т ти вӗн ^ ен —130 тенкӗ,
к ӗ ш ӗ к с о й у с ӗ н К анаш ри к а т у р ӗ п ' 5 е н —55 тенкӗ, тата йалти т ӗ р л ӗ р е н о р к а н и с а т си с ен ^ е н —
42 тенкӗ.
Туп ас пулат ӑна. Тупмасан?.. тӗрм е мскӑрса лара-т унш ӑн.

Ҫук ҫитменлӗхсене пӗтерни.
П улат ун пекки пуҫ ӗҫлем ен вӑхӑтра. Акӑ Шуп зш к ар р а й ӗҫто в к о м ӗ 3009 н ом ӗр п а ҫырнӑ хут.
Уполномоченному РИ К а т. К арачуринском у.
План децентрализованной хлебозаготовка по вашему
С И К у на 15 марта с/х за д а н и е по р ж и — 1.3,35 пент. яыиолнен-15,32 цент., прочие к у л ь т у р ы - 1 , 3 2 ц ., выиолпенне—
1,75 ц., задание по овсу- -9,31 ц. выполнен -1 0 ,6 8 ц., каковое является результатом полнейш его ваш егобездействня,
иотому РИ К предлагает в 24 часовой срок ликвидировать нрорыв, в противном случае...
Зам ест, П р ед сед РЙ К а (ал пуснӑ)
Р ай сою з (ал пуспӑ)
г)
„
»

Ку хут тӑрӑх, пирӗн ш ухӑш па, пӑхмасар ала
п уса к а н сен пуҫӗн'5и „прорыва л и к в итир ӑвӑт“ 'ГУ'
малла.

Ҫак йурӑхсӑр етем лек, сысна ҫине «сысналла»
|ӑмах хуранне» кӗрсе ӳкрӗҫ.

САМАР

ХУЛИНЬЕ

пӑхакансем, «Капкӑнӑн»

ТУХАКАН

Ъ^^В А ШЛА

ҫитес

яомӗрти

«йӗплӗ

ХАСАТ

„КОЛХОҪНӖК"
Кашни ^ӑваш килӗн^ех пултӑр!
ПСК(п)П В ӑ т а м А т ӑ п крайӗнъи
комиттеъӗпе крайӗҫтӑвкомӑн
оркӑнӗ
Февра^ь

_

КПП1ГПРН1Р1^
1\ и Л Л и у П 1. 1\
^

КПЛУПРНР!^
1\ и Л Л и у П Ь 1\

|/ППУПР|4Р|/
1\ и Л Л и у П Ь 1\

КПЛУПРНР14
1\ и Л Л и у П и 1\

уйӑхӗиьен

„к 0
ф
пуҫласа

л X 0 ҫ н Е К“

уйӑхра 12 номер тухса тӑраТ
хаҫат форми

пысӑкланьӗ

===========

тӗн ^ е р и л а р у -т ӑ р у се м ҫин^ен, хам ӑр ҫӗрш ы вра сотсиалисӑм тӑвас ӗҫ йепле пыни ҫин^ен, п арттипе правиттӗлствӑ йышӑннӑ п остан о в л ен и сен е ҫутатса парат.
колхос йухӑмӗн ^ ер ет л ӗ ы йтӑвӗсене, к олхосри ӗҫс е н е
лине ҫу та т с а парат.

й еп л е й ӗркелем ел-

халӑх х у ш ш и н ^ и т рлӗ ҫи тм е н л ӗ х се м п е к ӗр еш ет , в ӗ сен е си рсе пыма майсем цӑтартса парат.
Ь1арттин тӗп ҫ у л й ӗ р н е пӑсакан тӗ р л ӗ т ӗсл ӗ о п п о р т у н и с с е м п е, кулаксем пе
п уп сем п е, ҫек т ан тсем п е, п ӳр ок р а тс е м п е , во л ок к и т ьӗк сем п е мӗн п ур клас
тӑш м ан ӗсем п е вирлӗ к ӗр еш ет . Ҫак си й ен л ӗ е л е м е н т с е м п е вы р ӑ н се н ь е кӗр е ш м е пулӑшат.

Пурте ҫырӑнса илӗр

„КОЛХОҪНӖКЕ!!!“

-------------------ХАКӖ
П И Т Ӗ ЙӲНӖ:
Уйӑха 20 пуо, 6 уйӑха 1 т. 20 пуо, ҫулталӑка 2 т. 40 пуо.
АТРӖСӖ: Самара, Ленинградская 36— 38.

Ответлӑ ретак тӑр А. Ваҫилйӗв.
Упол. Чувашглавлита № 724

Ч ебоксары . тип. № 1 Чуващ гиза

Зак аз № 697 Тираж 11.700 экз
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Акӑ мӗн пирки пулнӑ вӑл
МТС тиректӑрӗсем тра гтӑрсӗмпе усӑ курас ӗҫре ҫителӗклӗ ӗҫпемен. Ҫавӑн пиркн трактӑрсц
ӗҫ тухӑҫлӑхӗ пвБӗккӗ (26— 30 проьъӑм ҫеҫ) пулнӑ. (Ъ ӑгаш Опком п ӳр оҫеп з ОКК преҫптийумен пӗп
леш ӳллӗ ларӑвӗ 17— V йышӑннинБен).
"

Ҫак ъулеен& дапса ватма пурте аслӑ поххота хас1арлӑн т}хгр1

