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Колхос уйхирӗпе совхосӑн аннсем 
Тӗш тырӑпа тулли пуъахланаҫ. 
Колхоҫнӗксем, ей, ъухӑн-вӑтамсем, 
Ӗҫе тухма кар тӑрӑр ушкӑнпа.

Машшинсемпе, мӗн пур ӗҫхатӗрпе 
рлрпул пухма хатӗрленсех тӑрар. 
Амӑртупа, утарнӗкле хӗрӳ ӗҫпе 
Тырпулсене васкавлӑн пуҫтарар!



тӗлӗннелле хӑватсем тӑвакан опликатси
Хуларан тавӑрӑнсан Савели му^и хавасланса хӗ-  

вӗн^ен темӗскерле хут туртса кӑлар^ӗ те, а^аш -  
шӑн каларӗ:

—  Акӑ ӑҫта пирӗн хута кӗрекен йапала! Акӑ ҫа- 
кӑ пулат ӗнтӗ пире кирлӗ йапала. Акӑ ҫакӑ ӗнтӗ  
пире машшинсем параканни, терӗ.

Савели му^и хутне паха вырӑна, турӑ кӗтессине  
5ыслӑн ҫапсч х у ^ ӗ  те, татах хавасланса х у ^ ӗ  ҫине  
пӑхма пуҫларӗ. Савӑннипе а-ах! тесех йа^ӗ.

Савели арӑмӗ Крахвине, шанк хытса кайса, упӑш -  
ки мӗн хӑтланнине пӑхса тӑрат. Алӑк патӗн^ерех-  
ре ывӑлӗ ларнӑ, комсомолта тӑраканскер, кӗнеке  
вуласа. А ш ш ӗ ҫапла хӑтланнине вӑл та, кӗнеке ву- 
лама пӑрахсах, пӑхса ларнӑ.

—  Мӗн пул^ӗха капла?— тесе ыйтнӑ упӑшкин- 
5 ен  Крахвине.— Мӗн пирки вӑл хута турӑ кӗтес- 
сине ҫапса лартрӑн? Турӑ сӑнӗ мар пулӗҫке вӑл? 
АхаД) карттинккӑнах турӑ кӗтессине ҫап.ма йура-  
рамаст. Ҫылӑх пулат.

Савели савӑнӑҫлӑн кулса ҫапла ответ панӑ:
—  Ех, есӗ  те... пӗлмен йапала! Ӑҫтанха вӑл пус- 

туй карттинккӑ пулма пултаратха— ӑна вӗт, епӗ  10 
тенкӗ тӳМесе илнӗ. Тата илмелле^^ӗте, укҫа пулмарӗ.

К рахвине ик аллине пӗҫҫисем ҫумне шарт ҫапрӗ:
—  Ай, тур, тур! Ҫав хутш ӑнах 10 енкӗ тӳлерӗ-  

ни? Ухмаха йермерӗн пул^ҫке? Вӑл хутш ӑн епӗ...
—  Крахвине! Пӑрах супӗлтетме. П устуй  хутах  

мар вӑл, 5утӑсем  тӑвакан опликатси.
Крахвине хӑранипе ним тӑвайми пулса ларнӑ.
—  Т)ут... ӑсем?! Ликатси?! Мӗн тыттаратӑнха. Ун 

пек ҫветтуй пуррине епӗ ҫуралнӑранпа та илтмен- 
ҫке. Тен... ^ӗрӗ ^иркӳ теҫҫи ҫав... ҫавсен ҫветтуйӗ  
пулӗ-и ан^ах.

—  '^ӗр рин  те мар, виллин те мар,— тенӗ Саве- 
лк хӑй ывӑлӗ ҫинелле куҫне хӗссе  кӑтартса.— Ку  
ҫветтуй...тӗлӗнмелле «ҫветтуй». 'Р)утӑсем тӑваканни.

Крахвнне хӑранипе сӑхсӑхса ил^ӗ.
—  Ей турӑ, турӑн амӑшӗ, усалтан хӑтарах. Со. 

вет ҫветтуйӗсем пурри ҫин^ен тин ҫеҫ илтетӗп. 
Суймастӑни есӗ?

—  Ӗненместӗн пулса« ҫурлапа мӑлатукпа тупа 
тӑватӑп. Епӗ калани тӗрӗс. Ан^ах вӑл ҫветтуйне 
ҫветтуйах мар та, тӗлӗнмелли хӑзатсем, 5утӑсе.м, 
еппин тума пултаратех.

—  ’5 ӑ н  вӑл атте калани,— тенӗ а^н,— опликатси 
вӑл Варварӑ му5ӗнӗтсӑ, йе пӗр-пӗр Микула турӑ 
мар. Пуҫҫапаттӑр, пуҫҫапаттӑр есӗр ҫав ^иркӳри 
ҫветтуйсене. Усси пӗр пуслӑх та ҫук. Усси пупсе 
не кӑна пулат. Кунта апла мар.

—  Нимӗнле ултав та, нимӗнле сӗрӗм те ҫ у к ,-  
тесе  хуш са  х у ^ ӗ  Савели.

— Мӗнле вара вӑл х у т  тӗлӗнмелле хӑватсеы ту 
ма пултаратха?— ӗненмесле мар ыйтнӑ Крахвнне.— 
Суйатӑр есӗр иксӗр те.

—  Мӗн суймалли пур пирӗн. Ун ҫин^ен пурп 
ӗнтӗ пӗлеҫҫӗ. Хаҫатсен^е те ҫыраҫҫӗ. Машшинсе 
парат вӑл. Авӑ ӑҫта унӑн тӗлӗнмелли хӑвайӗ. Т 
пӑш (услам) та пзрат. Кашни тенкӗшӗн про^^ӑ! 
тӳлеҫҫӗ. Тата ун ҫине пит нумай укҫа тухма пул 
тарат. Ҫав «'^утотвортсӑ» урлах трактӑрсем, маш 
шинсем, вейӑлккӑсем, ҫейӑлккӑсем килсе тӑраҫ 
пирӗн пата. Трактӑрсемпе машшинӗсемп 
епӗр хамӑр хуҫалӑха лайӑхлататпӑр. Унтах хап 
рӑк-савӑтсем те ҫӗнӗрен-ҫӗннисем шӑтса тухаҫҫ 
Ҫапласкер вӑл. Пӗ.лӗт ҫин^ине мар, ҫӗр ҫин^и '5} 
тӑсене туса пара-г вӑл! Пӗлӗт ҫин^и '5утӑ тенисе 
суйа сӑмахсе.м вӗсем, ку— ^ӑн-^ӑн пулса пырака> 
ни. Хамӑрӑн.

Крахвине пӗрене пек шанк хытса карӗ тӗлӗннип
—  Пулӑш ӗнтӗ пире хамӑрӑн хуҫалӑха тыти. 

амнн,— тесе сӑхсӑхса ил^ӗ опликатси ҫине пӑ.хса
Аш ш ӗпе ывӑлӗ кулса ил'5ӗҫ. П. Т—ев.

йӑкӑлай йӑкӑнаъӗн ирӗлсе кайна вӑй-халӗ
Елӗкрех, туйа-мӗне кайсан Йӑкӑлай Йӑкӑна^ӗ:  

„вӑлта хулли пӗвӗм пур, авкалана'г, хуҫкалана'г, 
туй  илемне вӑл к ӳ р ет“, т есе  йурла^^ӗ пӗтӗм ха- 
лӑха хӑй куҫӗн^ен пӑхтарса. Ан^ах иртнӗ ҫулта  
Йӑкӑлай Йӑкӑна^ӗн пӗвӗ авкаланми пул^ӗ, ӗлӗк  
туй иле.мне кӳрме пултарнӑскер, колхос илемне  
йаракан пулса карӗ.

И ртнӗ ҫура, калӑпӑр, колхос йышӗсем ывӑна  
пӗлмесӗр тыр выраҫҫӗ,— ҫурлапа мар, конӗшнӑ, мӑ- 
латукпа та мар, машшинсемпе. Хӑшӗ кӗлте ҫыхаҫ-  
ҫӗ  (кӗлте ҫыхма пӗлекен машшин пулман вӑл ҫул 
колхосӑн), хӑш ӗ йӑтаҫҫӗ, хӑш ӗ кӳреҫҫӗ, хӑш ӗ, пат- 
шалӑха срок^енех памалла пултӑр тесе, тырӑ выр-  
нӑ вӑхӑтрах авӑн ҫапаҫҫе васкаса.

Х ӗрсех  ӗҫлеҫҫӗ колхос йышӗсем ҫу вӑхӑтӗн^и  
хаваслӑхпа. ^

Йӑкӑлай Йӑкӑна^ӗ, сывлӑхӗ хавшак пирки, кӗлте  
кутне тӑрсан та уй суса  тӑра'г, кӗлтине ҫыхнӑ  
5 у х н е  те хӑй ^ирӗ ҫин^ен ш ухӑш ласах вӑхӑта ир- 
терет . Ӗҫлесен-ӗҫлесен, '5ирӗ пирки ирӗксӗрех, ӗҫе  
пӑр ахса  кӗлте кутне выртса пӑртак канса илкелет.

'Тем амак нулнӑ ӑна?!
Ы йтаҫҫӗ хӑйӗн^ен:

—  Мӗн ӳрӗк-сӳрӗк ӗҫлетӗн? Ҫынсем тар йухгарс 
ӗҫлеҫҫӗ , е с ӗ — пӗҫҫуна тӑратса выртан!

—  'Р)ирлерӗм.
—  Мӗнле 5ирпе?
—  Хура '^ирпе. Тата хырӑмпа... хырӑмра... 

ҫавӑрӑнат. Ой! Ой-ой! Вилетӗп!.. 'Р)ӗре кантри т 
тӑлса к а р ӗ ! /г Ӑ ^ с  у м у Ы у Л Х

—  '^ӗрег/ЛЕылтам й ен^ е-и .в ара  с з н ӑ н  ^ӗрӳ?! А  

ла мар, сулахай йе.н^ен тытса кӑтартмалла^^бе 
пӗлмерӗн имӗш!

—  Упке ыратрӗ пу.5 апла. Мӗн ыратннне ӑҫт 
пӗлетӗп... тухтӑр  пулма вӗренмен те.

—  Ех, йулташ! Пысӑк ӗҫ пулса пырат п ир ӗн} 
сен^е. К олхосла ӗҫлетпӗр. „Ҫӗнӗ вӑй“ колхоспи  
сотсиалисӑмла ӑмӑртува ^ӗннӗ. Е сӗ  ^ире йер 
ӳрӗк-сӳрӗк  ӗсл есех  тӑранса пурӑнасшӑн.

Йӑкӑлай Йӑкӑна^ӗ ӳкӗте кӗмест. - » - г
Ирхине те  кӗтӳтем йарсан тин тухат сӗтӗрен'
П ӗре кӑна халӑхпа танах тухрӗ. 'Гухрӗ ҫзн' 

рӑмне 1.200 пӑрҫа йерсе тулнӑ ҫынла хыҫкалз! 
та, тӳрех сӑмаха персе йа^ӗ:

—  Пайан ӗҫлеме кирлӗ мар, йулташсем! Еҫлӗ 
те усси пулас ҫук,— тесе  пире хӑратма т ы т ӑ и §



— Ма усси  
колхоҫнӗксем

пулас ҫук?—тесе тӗлӗнсе ыйтаҫҫӗ

Сӑнани пур манӑн. Кунта килнӗ 5 у х н е  ка^ака
сухал ӗсе^м ан  ҫинелле пӑхса темиҫе хут^ен сил- 
лесе тӑ^ӗ: Ун пеккине курсан, ӗҫлеме кайниньен  
кайманни ваоа. Ыран та ӗҫлемелли сук. Сылтӑм 
:ӑлхана. ҫывӑрнӑ 5ухне, пӑрҫа кӗрсе кайнӑ. Аран  
куркапа шыв йарса кӑлартӑм. Ун пекки пулсан

кавака такисем
Мӗн ҫин^ен ҫырат тетӗн пулӗ савнӑ, вулаканӑм? 

Нимӗн ҫиньенех те мар та, ҫапах та ^ӑтса ларах
схшэиэ гса^ча 1 а т .  п  ИСКЛИ ВуЛЯСЗ ТуХИ^^^^бН. ^

)тен илсе каҫ^енех ҫӑмӑр ӗҫлеме памаст. А с ӑ р х а - /< Ҫ \ -О й ,  ес те Шупашкарта тем?! Йепле, ӗҫпе-и йе  
1 епӗ. '^Йлех?— Пӗлес килнипе ыйтрӑм Шарпаш (Тутар-
Тӑп тӑрӑ пӗлӗт тӳпи йанках уҫӑ выртат, вӑл ҫӑ- кас р.) кулакӗ Кӗркури Кирилин ывӑлне Кирилӑ-

л ӑ р  пуласса ӗмӗтленет.
Ҫавӑнтах хӑйне анас пусма пуҫларӗ (ҫӑмӑр пу- 

ласса .пу.5!)
— Йӑкӑнат пи55е! Тӗшмӗш айаккине шӗшлӗ,

[сҫҫӗ. Колхоҫнӗке тӗшмӗшленни килӗшмест. Акро- 
1о’м каларӗ...
— Мӗне кирлӗ мана санӑн акроному! Лаша, ҫын 

;зссипе мар, лашалла кӗҫенсен... тфу!.. кэлаймарӑм. 
аша кӗҫеннӗ ^ухне хурине виҫӗ хут ытларах 

орса илсен, ҫав кун кӑктӑрлапа ҫӑмӑр пулат.
— Колхос лашисем пӗр-пӗрне пплласа кӗҫенсе  

л ӗ̂ҫ. Е сӗ— ҫӑмӑра сиснипе тетӗн. Ех, тӑварлама- 
ӑрах пӗҫерсе тунӑ ухмах! Йытӑ пи-вӗ! Калаҫмаӑрах пеҫерсе  
ӑтанас^ӗ.
— Мӗнха есӗ манӑн ҫӑвара самокпа питӗрсе ил- 
ҫӑрауҫҫине хӑвӑн кӑсйунта ^нксе ҫурес, терӗниха? 
Ӗҫҫн ыар 5ухне^те, иӑкӑлай Йӑкӑна^ӗ колхос 
;ӗн5ен тар с!  хӑтӑлма тӑрӑн:ат.
— Йӑкӑнат! Кӗҫӗр колхос лашисене ҫитермекайха. 
Иӑкӑнат пилӗк вӑрӑ.м, тӗреклӗ пӳрнине ӗя се  хы- 
!НТ)И ҫуҫӗ  ӑшне ^иксе йарат те:
— Ман ӗҫ мар,— тесе шӑмарса илет.

Кулак сысни—^ман ӗҫ мар, тесе нӑриклатат.
хӗ, вӗт, колхоҫнӗк! Апла пулсан ыӗн тума колхо- 

ҫырӑнтӑнха? Ну, кала: мӗншӗн?
Есӗ темӗншӗн ҫырӑннӑ, а епӗ хама пурӑнма  

1ӑх пултӑр тесе ҫырӑннӑ.

ва курсан.
— Ш упашкарта— сӑмахисене сутӑн илсе панӑ пек, 

муҫейри Кӗтерин патша урапин .хуҫӑлса пӗтнӗ шӑ-  
лӗсем пек сайра шӑлран аран-аран икӗ сӑмах пӑ- 
ракрӗ ман ҫине кулак ывӑлӗ.

— Мӗн ӗҫпе тата, ^ӑтаймасӑр ыйтрӑм.
— Еҫпе мааар. так аха.^, малтанхи пекех аран  

пуплерӗ.
Сӑмах пӗтрӗ- Угтартӑмӑр иккӗн икӗ йенелле.
— Страҫтӗ, хӑҫҫан килтӗр, пасара-и?— ыйтрӑм 

Кушкӑ— Ш етмӗ кулак Михала ывӑлӗ Лавренрен.
Пайан ҫех-ха, пасара килтӗмӗр теха, каймалла 

га пулат пулӗ.
Килӗшрӗм. Килӗшмесӗр такамта ӗненсех киле-  

шӗ йепле ҫыпӑҫтарат суйана. Угрӑм Атӑл хӗрнел-  
ле.Кӗрхк ҫанталӑк урсах  Атӑлпа вӑрҫнипе Атӑл  
парӑннӑ. Атӑл куҫне шур илнӗ. Кӗркунне.
Каллех куртӑм, ҫазсем ех . Халӗ ӗятӗ хӗлле.

Татах куртӑм, ҫавсемех ка^ака такисем пек пӗр 
пӗрнн^ен пӗр пусмаллӑх уйӑрӑлмасӑр ҫатлатгарса  
ҫӳреҫҫӗ Ш упашкар хулин^е.

Енте хӑлӗ ҫуркунне.
Ӗнер те  куртӑм, суймастӑп, ^ӑна.хах куртӑм. Ӗнер- 
хи кун ҫуркуннерен ҫуллана куҫас умӗн пульӗ пулӗ  
тетӗп.

— Што са 5ор т , Петров, калаха ҫав ка^ака та-
-  Апла пулсан, ӗҫлес и \ \ 1 а т , с Д л г  , ц л и  Е ӳ л с у Д / к н с е ы  сирӗн техникумра веренмеҫҫӗ пулӗ, ыйтрӑм
Т л , .  ___________________   э: _  .  _ _ : ___________ _ _____________  о о т л а и а т / о а  т т т - о  т т т п а  и|Тем каласан та, вӑл хӑйӗн урапинех кустарат. 

[Еҫлеме айук текенскер, „кӗсел ҫиме пырап", тет  
‘та хӑй: тыррнне валеҫнӗ ^ухне ^и мала пырса  
1рат.

1^Ҫапла55ӗ вӑл пӗлтӗр те, кӑҫал... '^иртен йуеан- 
I  вӑл кӑҫал.
|Вӑл тес вӑл темелле мар пулса карӗ. И ртен илсе 
КЪенех ӗҫлет колхос йышӗ ӗҫлеме тухсан. Ӗҫне  
Р  пур таранах ӳсӗнтерме тӑрӑшат.
Ролхоҫнӗксем пӑхаҫҫӗ-пӑхаҫҫӗ те, тӗлӗнеҫҫӗ—  
|йнатш и ку, теҫҫӗ. Ҫ и-пуҫен^ен пӑхсан: сӑмси  
Мнатӑнах... паранкӑ майлӑ унӑн сӑмсн. Куҫӗ те  
ВДах, ан^ах ӗлӗкхи пек сӳрӗк мар, ӑмӑрткайӑкӑн- 
[пек ^алкӑшат. 'Гфу! Вӑл та, вӑл мар та.

Тупата вӑлах,— теҫҫӗ кулса колхоҫнӗксем. 
Иытӑ ҫитӗрех! Имсӗр-йумсӑр кахал ҫынтан, 

ралӗ ҫын пулса кайнӑ...
Халӗ ӑна ка^^а тухма та йурат. Хӑй кӑштах  

?рах та... хӗрӗхрен  ирткиха вӑл?— тесе  кулат 
[“"х ннке Урине ахӑлтискер.
|Ҫап.ла— пурте тӗлӗнеҫҫӗ 1”15кӑлай Йӑкӑнатӗн^ен, 

ӗн1ӗркесе ҫӳрекенскертен, хулпуҫҫиие йак 
Раесе ҫӳрекен ҫын пулса кайнин^ен.
1+ лайӑх тухтӑр тӗлне пулнӑ вӑл кӑҫал. Пӗлес» 

кклеҫҫӗ пулсассӑн, ӑна нумай ^ ирӗсен^ен  
Р.ках сиплесе сыватакан тухтӑрӑн йа^ӗ— колхос-  
[Ҫ^елщ^ӗнӑ пулнӑ. Ҫтелш^ӗнӑ йатлӑ тухтӑр ӑна 

зтса уралзнтарса йанӑ. Йӑван Му^и.

техникумра вӗренекен йулташран.
— Пирӗн патраиҫ, ма? -
— Ахалех.
— Халӗ кӗскен палаштарам камсем вӑл ка^ака 

такисем.
Кирилов А. Шарпаш кулакӗн ывӑлӗ. Револутсиь-  

5ен  7 кнл вырӑнӗпе пурӑннӑскер. Кирпӗьӗ туса сутӑ  
тунӑ, хӑйсен вӑрманне сутса йанӑ. иалти  ^ухӑнсен  
ҫӗрне тара илсе акса ^ухӑнсенех тара тытсах ӗҫ-  
леттернӗ. Кӑҫал ҫирӗп тырӑ, аш-какай, интивиугад)- 
нӑ налук тӳлет.

— Михайлӑв Щ авренти— Кушкӑ Ш етмӗ (Елӗк р.) 
кулак ывӑлӗ. Ӗлӗк пӗтӗм йал Михайлӑвсен аллинье  
ташланӑ. Тивӗшри Ш. К. М.-ран сасӑсӑр хӑварнипе  
сиркӗтрӗҫ, кӗрпе арманне колхоса туртса ильӗҫ.

— 1\ м  ан^ӗ кулак ывӑлсен.
— Ӑҫта кайас?
—-Шупашкарти технӗккӑма.
— Илӗшҫи?
— Илеҫҫӗ.
Пуҫтарнаҫҫӗ кулак а^исӗ.ч „хӗрлӗ пегакок*  

пулма.
— Кулак а^нсене техникӑмран кӑларса ҫапӑр! 

тесе  пукҫир кӑшкӑрнӑ пек кӑшкӑрсан та техникум  
илтмест. Техниккӑм илтӗ-тӗ, пуҫлӑхӗн куҫлӑхӗ ҫу- 
халнӑ, хӑлхи илтми пулнӑ.

Хӑҫҫан ку ка^ака такисене симӗс курӑк ҫи- 
йӗн^ея хуса йарӗҫши? Сӳпвнкке Илли.



рейт маттериалӗсем тӑрӑх
К уславкка савӑтне строитгӗлстн ӑ м аттерн алӗсем  тӑратас тӗлӗш п е Севсслес 
П атш алӑх сна п и ен и , Ъ ӑЕ аш сои ус г/апӑх ӗ ҫ л е е с ӗ  ’

Мӗнле маттериалсем хатӗрленӗ есӗр Куславкка савӗъӗ ва^ьлзи? 
Хатӗрленӗ маттериалсенъен РКИ ытларах пулнӑ.

происвотства теҫерттире
—  Наплеват станоку ка^ку, кур.ман мар сан 

йышши станок, —  №  савӑтӗн^е ӗҫлекен рапо^^и,  
Теҫерттирӑв, хӑйӗн станокӗ ҫине хайаррӑн ҫухӑр §ӗ .  
Тен ку вӑхӑтра унӑн ^ӗри ҫурӑлсах кайнӑ пулӗ'5- 
5 ӗ ,  ан^ах айӑк пӗр^и ҫумне ҫапӑкса лӑпланни  
пулӑшнӑ. Ну, еппии простӑ хытӑ тарӑхнӑ вӑл. Есир  
айакран пӑхса тӑрсан, сӑмсине тӑрӑннӑ шӑрпӑка  
кӑларат тейӗр, йе ^ӗлхине йаваланнӑ ҫипе вӗҫер-  
тет, тейӗр. А н^ах есир йӑнӑшаттӑр. Тарӑхнипе вӑл 
хӑйӗн  анашӑммине шӗцӗр пурнипе мӑйӑрла'г.

—  Ӑҫта кайан ҫменӑ кил.месӗрех,—  кӑшкӑрса  
ыйтрӗ пӗр ӗҫлекенӗ хӑй тӗлӗн^ен иртсе пыракан  
Теҫерттирӑва.

—  Сан мӗн ӗҫ, есӗ-ш ӑ сӑмсу ай ӗн ^ и н ет е  пӗлмес-  
тӗнха, ҫухӑрса хӑвар^ӗ, кушак пек ҫуҫне тӑратнӑ, 
ҫӑккӑр 5и к н ӗ  пек курпун кӑларнӑ Теҫерттирӑв.

—  Кунтан епӗ пӑрахса кайатӑп,—  йевит турӗ  
савӑт к ӑн 5 5 ел ер н е  кӗрсенех.

—  Ара ма кайан?
—  Ма кайан, тата, хал) те уш  ретовой рапо 

5 и н 5 е х  ӗҫлеттертӗр, ухмах мар еп ку ӗҫе те» 
ӗҫлеме.

—  Ну, еппин урӑх ӗҫе  куҫзтӑн.
—  Ҫук уш, шалиш!
К ӑн55елертен  'гухсанах, Теҫерттирӑва хйр

хӑйсем тсехӗн^е ӗҫлекен Утарнӗккӑвӑ тӗл пу.Ч 
Йӑл, кулкаласа ил'5ӗ хай майра хи тр е  тути 
татах хитрен тытса. Теҫерттирӑв хӑйне^пӗ^бӗке > 
нӑран тарӑхнӑскер, тата пуш ш ех тарӑхрӗ. Ун 
5ӗр и  текех тӳссе  ҫитереймерӗ, вӑл хырӑмӗн§ 
пӑта ҫапнӑ кушак пек '^алӑшрӗ те:

—  Мӗн кулатӑн, есӗ  курнӑ-и ман пек калсъ 
лисем сан пӗккипе калаҫнине?

—  А й ,А й  Мишук! М ӗнле есӗ  хӑватланса каи 
ха-ха-ха!.. ,

—  А -а ,5 о р т  халӗте уш  ретов ой  рапо55ИН5б 
терсе  намӑслантар5ӗҫ, ман пашкапа а т м и н  
ратси пулмалла ҫеҫ!



-  Ха ха-ха, ухмаха йермерХги?
Ухмаха, курӑн вӑт ухмах, тепӗр савӑта тирек- 

гӑра кӗрсен!
Хӑйсен савӑтӗн^ен тухса тарнӑ Теҫерттирӑв  

,.рӑх хулари хапрӑк кӑн^^елерне пӗтӗ ӗне пек 
саквойашпа мӑйӗ тавра навуслӑ ӗне хӳри  пек 
йлстӑксем ҫыхса кӗрсе тӑ^ӗ. Калама ҫук еришлӗн  
[урӑнма пилӗкӗ тавра сакарвун сакӑр тӗслӗ вӗҫ-  
Ҫӗркисем ҫыхса тултарнӑ. Кӑшт тӑркаласан,-кхӑм!  
рскелесе тиректӑр умне пырса тӑ^ӗ.

— Мӗн сӑмах пур,— ыйтрӗ тгректӑр.
— Воп^ӗм, епӗ тиректӑр пумушнӗкӗ пуласшӑн, 

^йлосри улма ҫуд)ҫи пекҫемҫелсе ыйтрӗ Теҫерттирӑз
— Аҫта ӗҫленине кӑтартакан хут пури сан?
— Ҫук!
— Еппин сана ӗҫе  илме пултараймастпӑр, йул- 

гаш, татӑклӑ каларӗ тиректӑр.
— Та, есир мана ҫапла намӑслантарма!
— Илместпӗр ҫав, тен есӗ теҫерттир пулӗ те!?.
— Теҫерттир?!
Теҫерттирӑв ҫав тери 5ун ӗ  кӳтнипе пусмасем  

:ин5ен хӑй ыӗнле аннине те сисмерӗ. Алӑк тесе, 
иӗя пур вӑйӗпе ^ыллай^^ен ҫтенана тӗксе тӑ^ӗ. 
Ҫавӑнпа хал)ӗ те урамра ӑҫталла кайассипе вӑл 
тташса тӑрат.
— Вӗҫтеретӗп Тӗпӗҫтӑвкома, шутласа ил^ӗ 

'еҫерттирӑв ҫӗнӗ шухӑшне ытараймасӑр. Хӑйӗн 
ьуптӑк пуҫне а^ашласа та пӑхрӗ, ывҫӑ тупанне  
;авӑннипе ^уптуса та ил^ӗ, ҫук савӑн^ӑклӑ 5ун  
;аплах пусӑрнмаст. Хӑйӗн хитре ш ухӑш ӗсене ыта- 
займан Теҫерттирӑв, ^ӑнахта ҫурӑсехетрен, кӑпи- 
аетра тӑра парат.

— Мана ӗҫе и л ет р и -и ? -й ӑ л ӑ н 5 ӗ  ҫыруҫине.
— Менле спртсиалис есӗ'."
— Ткректӑр.Кӳрха хутусене!
— Ҫук!
— Апла илместпӗр, те есӗ кулак пулӗ те ӑҫтан  

влен.
— А, нет уш шалиш, епӗ саветскн рапотник вӗт.
— Ҫук илместпӗр.
— Нет, йулташ, хут те мана шӑнасен кӑмис- 

:арӗ тӑвӑр та, епӗ актизис вӗт.
— Ҫук, ҫук!..
— Ҫук, конешнӑ, ман пек пашкалли сирӗн  ҫук  

\ӑна куратӑни йепле ӑслӑ вӑл.
Шаккаса кӑтартрӗ хӑй пуҫне Теҫерттирӑв.
— Ха-ха-ха,— кулса йа^ӗ хырӑмне шӑлса кӗтесре  
;рри.
— Фу, 5 о р т  капкӑнҫӑ пул) ку, тарас,— Теҫерт-  

'ирӑв хуларан тухса икӗ ҫухрӑм тарсан, 5улран  
икӑнса ӳксен тин хула ҫине хайаррӑн ҫаврӑнса:

— Х акламаҫҫӗ ҫынна, т е с е  хӑй н е  хӑй а ^ аш л ар ӗ  вӑл.  
Теҫерттирӑв хӑй ӗн  ӗҫ ӗ  ӑн м ан н и н е кура, ҫав тери  

'Зрӑхнӑскер малтанхи савӑт  к ӑ н ^ ^ е л е р н е  ҫи т се  
Ӑ лӑкраи к ӗ р с е н е х  п ӗр  к ӗт ес се  лап^ӑнса  

'ӑнӑскер:
Епӗ каллех ӗ ҫ е  килетӗп,— макӑрас пек  сасӑпа,  

иакри ҫине тайӑлнӑ п уҫн е ҫӑк л есе  ы йтрӗ.
щ Ара есӗ  йуратмасӑр тартӑнҫке. халӗ  кунтах  

"ийӑх и?
■" Епӗ, гп, е...

И лес мар уи пек теҫер тти р а ,  в ӗс ем  савӑт  
"ианне пӑсасш ӑн, т ол ой  к ахал сен е  савӑтран , кӗрле-  

хӑйпе п ӗр л е ӗ ҫ л е н ӗ  йулташ ӗсем .
Щ Епӗ апла г1ӳлмг тер ӗм  т е ! - -  нӑйкӑш р ӗ Т е ҫе р т -  
и̂рӑв савӑт ал ӑ к ӗ н ^ ен  тухсан ,  х ул п уҫҫи  ҫи н 5 и  
У^амккине тӳр л етсе .  И. Кашлинке.

-цкулти „утарнӗисем“
— Пелов хӑйне 5 ҫул^^ен ҫак шкулта вӗренме 

контрактатсиленӗ. 3 ҫул вӗренес зырӑнне 5 ҫул
И. АЛ]Пи.вӗренме шухӑшлат.

пӗр уврештенире
— Тӑман тухат пу.5 пайан.
— Ухмах! Ийун) уйӑхӗн^е тӑман тухати?
—■ Тухат пул) тетӗп ҫав. Авӑ пайан Ҫеменӑв 

еащатти пӗте^^енех ӗҫлесе ларат. Тӑман тухасса 
вӑл.

— Тӑман ту:<ас:а-и вара вӑл. Пайан шалу 
парзсса.

кун пек ан пултар
Йезрафӑв ӳкерБбкӗ

 ̂ Хресьзн:—Стой!* Ей, трушннӑ! Пушар, пушар! 
Ӑҫта таратӑр'.-'

Трушинӑ. Халех тавӑрӑнатпӑр. Насуса маҫтер- 
скойа илсе кайатпӑр.



Ш П Р
Пилӗк хут пухрӗ вырӑнти комиттет претҫетаттӗлӗ 
хӑйӗн 5ленӗсене—у^^итлӗсене, пухӑнмарӗҫ. Улттӑ- 
мӗш хут, тарӑхнипе:„Хал)Хин5е те килмесен парт- 
типе Советсен сйессем йышӑнӑвӗсене пурнӑҫа кӗр- 
тессине хирӗҫ тӑнӑ пек шутласа айӑплатпӑр,"—те- 
сен пухӑн^ӗҫ.

Хӑшӗ-пӗри шӑл ыратни ҫине переҫҫӗ, хӑшин 
комантировккӑ, теприсем арӑмӗсем ҫӑмӑлланма пуҫ- 
ланӑ, теприн тата „срочные дела“ пулнӑ. Тупӑнат 
ара тупас тесен.

— Пирӗн умра пысӑк сата^—вӑл технӗккӑна ха- 
мӑр алла ҫавӑрса илсе пӑ^ӑртаса ыталасси, ҫавна 
ҫавӑрмаллах,—пуҫласа йа^ӗ претҫетаттӗлӗ.

— Каккуй халӗ технӗккӑна ҫавӑрса илмелли. Ул)- 
кине икӗ уйӑх тӑрӑшса ҫавӑраймастӑп та,—шутла- 
са ил5^ ӑшӗн^е Усман.

— Ман ха.м арӑма ыталама вӑхӑт ҫук та ӑҫтан 
технӗккӑна ыталан,—шутларӗ Ҫемен.

— Технӗккӑ вӑл мӑнӑ йапала, ӑна ӑҫтан ҫӑвӑрса 
илӗн. Халӗ ахал) те аллӑма ҫӑпан тухрӗ.

— Ах, ах!—йӑнӑшрӗ Миттен.
— Манран пулас ҫук ӑна ыталаса ҫавӑрса илес- 

си; хали55ен епӗ никама та ҫавӑрса илмен те...
— Епӗ хут те хам алла илеп, ман хут хул вӑрӑм. 

Акӑ, ку Пӗ^ӗк Митри кеске хулӗсемпе йепле ҫа- 
вӑрса илӗ,—икӗ хӑмла шу^^и пек вӑрӑм хулсене
0.ӑсса пӑхрӗ Антун йӗке пек шӗвӗр пӳрнисене 
выД)Л)аткаласа.

— Хад)хи вӑхӑтра техкӗккӑна ҫавӑрса илессн 
пысӑк сата^. „В реконструктивный период техни- 
ка решает все“ тесе каларӗ Сталин,—и.ккӗмӗш се- 
хет шӑрантарат токлат^ӗк.

Татах та кала^^ӗ пулӗ токлат^ӗк. Ан^ах икӗ 
хутосн „ҫитӗ—87%  ҫывӑраҫҫӗ“ тесе ҫырса парслн 
Ъарӑн^ӗ. Токлат пӗтнӗ ҫӗре Миттен Услан арӑмӗн 
5ӗрҫи ҫине пуҫне хурса хӑрлаттарнӑ, Услан арӑмӗ 
Ҫимен ҫурӑмӗ ҫине тайӑлса ҫывӑрнӑ, Хӑшӗ тӗлӗк- 
ре трактӑр ҫин^е ларса пынӑ, Микулпа Хветкӑ 
иккӗшӗ те ытамласси ҫин^ен тӗлленсе ҫывӑрнӑ. 
Хветут ерех лапки у.\1ӗн5е пек шутласа ыйхӑпа 
„Дайте два литра!“ тесе вӑранса кайрӗ те, каллех 
тепӗр айкинелле пуҫне ҫавӑрса ҫывӑрса кайрӗ.

— Сывӑ пултӑр пирӗн алӑри техкӗккӑ! кӑшкӑр- 
са пӗтер^ӗ ҫывӑракансене вӑратас тесе. Ан^ах 
пӗри те вӑранмарӗҫ. Хӑш пӗрисем ҫеҫ ӑҫта кирлӗ 
унтан кӑшт-кашт хыҫкаланса ил^ӗҫ те пуҫгене 
канлӗрех вырнаҫтарса кӳпнӗ сурӑх пек мӗшле пуҫ- 
ларӗҫ.

^Алӑ ҫупманни, нихӑшӗ те вӑранманни хытӑ та- 
рӑхтар^ӗ.

— Шуйттансене, тӑхтӑрха сире; курорта йе кан- 
.ма каймалла пулӗ, кӑтартӑп вӑт, пӗрк те алӑ ҫуп- 
маҫҫӗ,—ҫиллен^ӗ токлат тӑвакан Макҫӑм, кайран 
^ӑтаймасӑр тепӗр хут:

— Сывӑ^ пултӑр технӗккӑ тетӗп вӗт! Ну? Илтрӗ- 
ри?—кӑшкӑр^ӗ карланкӑ ҫӗмрӗк урапапек такӑртат- 
са кайз55ен.

Каллех вӑраиманнине кура сторӑша:
—  Тӑратса тух пурне те хӑвӑртрах. Алӑ ҫупмал 

ла, токлат пӗтрӗ те,— хуш са йа^ӗ.
Тепӗр кунне кӑнтӑр иртсен виҫӗ сех ет р е  тех 

нӗккӑна вӗренме пухӑн^ӗҫ. Вӗсем вӗренес ҫӗртр( 
икӗ касӑллӑ плук, тырӑ акмалли, ҫӗрулми купала 
малли, трактӑр выртнӑ.

—  Так, пайан епӗр техниккӑна вӗренес лосӑнка 
пурнӑҫа кӗртсе пӗтеретпӗр,— калаҫ{1ӗҫ машшинсем 
хуш ш ине кӗрсе кайса.

—  Вот си{)ӗн умра салатса тӑкнӑ машшин...
—  Куна пӗлетӗп, ку ҫӗрулми купаламалли...
—  Ухмах! Вӑл плукӑ, курмастӑни мӗн кассисене,
— Ой-ой ку вунпӗр касӑллӑ ҫӳллӗ плукӑ,— кӑш

к ӑр5ӗ пӗри тырӑ акмалли машшина каллӗ-маллӗ 
турткаласа.

—  Тырӑ акмалли вӑл, тӑмсай! ҫавна пӗлместӗш 
ш ӗш лӗ аври? ҫир,5ас пӑсса пӑхас пулат,— тытӑн§( 
пӑркалама винттӑсене.

Н ум ай55ен  хӑтлантуӗҫ машшинӑпа. Унтан та пуҫ 
ласа п ӑ с р  пӑхаҫҫӗ, урапин^ен те, урлаткин^ен те 
ҫук, пӑсӑлса пӗтмест. Тем ^ухлӗ  вӑйпа пӑрсан тг 
тухм аҫҫӗ  хӑш пӗр пайӗсем.

— '5 имӗрха, 5имӗр, йулташсем. Ара вӑл пурт 
тӑршиш пе шаккасан тухат пулӗ. Ак ҫакӑнтан ла 
йӑхрах хирсе ҫапас та... Машшин таврашне .хир 
к елемесӗр ӑҫтан тухат: вӑл машшин вӗт.

Х ир^ӗҫ, турткаларӗҫ, пӑркаларӗҫ, тухмаст.
—  Е-с сана. 'Р)ӑрнт!—нкӗ хуг^ен туртса ҫапр 

п уртӑ тӑрӑш пе тырӑ акмалли машшин кассине 
Касӑ ш ӑхӑрса татӑлса утӑнса кайрӗ.

—^Е-с вӑт сана техниккӑ те, пуртӑ тӑршӗпе икю 
ҫапнине ^ӑтай.маст те. Ку ҫат.ма пек тимӗрех пу 
лас. Ну, техниккӑ! Кӑлар теприне.

— Ӑна мар, акӑ урлаткине тимӗр кӗпҫине кӑла 
рпс. Хытӑрах хиркеле, ан шелле, — аран хнркелеа 
к ӑ л а р ^ ӗ ҫ  пӗр вунӑ минуг пӑркаласа, ҫапка 
ласа, турткаласа хӑтлансан.

—  А, а ку йурунта вӗт! Мӗн пур кунта вӗренмел 
ли? Ку тимӗр, ман туйа пекки,—хуҫса  пӑхрӗ ҫак 
лашкисене.

Унтан кассӑсе.м ҫакнӑ сӑн^ӑрсене туртса татс 
тӑкса пӗтер'5ӗҫ.—А, ку мана йытӑ кӑкарма кир 
лӗ-ха татса илсе ^икрӗ кӗсйине.

—  Технӗккӑ вӑл мӗн? Сурмаллах кӑна. Мӗн пур 
П иош ӗн халӗ пӗтӗм ӗҫ, пӗтӗм технӗк ывӑҫ тупан 
ҪИН5И пек йаснӑ!— кӑшкӑркаларӗҫ п ӗ р  т ы р ӑ  акма. 
ли салатса пӑрахсан. |

—  Акӑ ҫакӑ трактӑр. Тапранса кайа^^ен ҫа 
“петад)“ тенӗ ^енӗк тути пек ҫаклашка ҫине пус 
малла.^ • •  „ ■

—  Йаснӑ! Йурунта! Мӗн пур ун ҫекрет? Акӑ к; 
на пӑр, леш не турт. Ҫаншӑн вӑл машшин, тытк 
ла ӑна каска йӑвантарнӑ пек. Пӑрса кӑлгф!

П урте хатӗр. Техниккӑна алла илесси ҫӑ .м ӑл  с 
т з 5  мар теҫҫӗ— пуҫтакки! Технӗккӑ вӗренесси мз'



и,ӑн пулсан хӗре ^уптуни ҫеҫ. Ха-ха!— кӑшкӑраш- 
рӗҫ йулашкин^ен технӗккӑна вӗренсен.

— Акӑ ратио. Мӗн ^орт вӑл мӗкӗрет. Пӑхас п у -  
дат, мӗн вӑл?— ҫавӑрса ил^ӗҫ ҫатма пек ҫаврака йа- 
пзлана.

— П 05!— 5икрӗ ш ӗш лӗпе пӗри.
— А,а простӑ карттус сӑмси тумалли картонккӑ 

кӑна. Технӗккӑ теҫҫӗ, каккой вӑл техниккӑ!— тӑ- 
пӑлтараҫҫӗ пӑтасене.

— Хӑйпӑт, хӑйпӑт, хып^ӑкпа. Хытӑрах. Вот ҫап- 
ла,—ҫӗ1еҫҫӗ, кӑлараҫҫӗ, аркатаҫҫӗ. Ара вӗренмел- 
ле вӗт. Кам пӗлес тен унта самай „технӗккӑ“ тени 
варӗн^е ӑҫта та пулсан ларат.

— Ну, йулташ, ыран тырӑ акма кай.малла, маш- 
шинне пуҫтарас пулат.

— А, вӑл, пӗр минутлӑх технӗккӑ вӗреннӗ ҫын- 
на. Мӗн пур ун— рас, тва и котовӑ! Сур^ӑк ҫӑтнӑ 
хушӑра ӗҫлемеллӗх. Ыран хӑвӑрт туса парӑп.

Тепӗр кунне ирех пухӑн^ӗҫ тырӑ акмалли маш- 
шин кутне. Хурт ҫурӑ йарсан шӗшкӗ тӗммине сыр- 
са илнӗ пек сырса илнӗ машшина халӑх.

— Ой-ой, ку тырӑ акмалли мар пулӗ, урапи тӑ- 
ваттӑ вӗт!

Вырнаҫтарат, вырнаҫтарат, ҫук, ӗҫ тухмаст. Й е  
пӗр урапи ытлашши йулат, йе урлатки вырнаҫ- 
маст, йе 7-8 тимӗр татӑкӗ ытлашши йулат.

— Миттен, ҫак рулаткана епӗр хӑш тӗлтен хӑй-  
пӑтса кӑларсатӑмӑр55ӗха?

— Ну, тӑваҫҫӗ те машшинне. Мӗн ытлашши ки- 
ресӗр туса тултарнӑ.

— Кусем ытлашши! Хут те ман сӑ.мса хурама  
туратти тӑрне пултӑр, ҫаксем ытлаш ш и,—ҫамка 
тирӗ ҫине шултра мӑйӑр пек тар патӑртатса йуха^-  
Ъен тарӑхрӗ Ҫимен.

— 5 ®рт тетӗн ку машшинпа. Машшин тӑк ак 
тӑр хӑй, ҫавӑншӑн машшин вӑл,— кӑшкӑраҫҫӗ.

Ураписене кантрапа ҫыхса лартса та пӑхаҫҫӗ,  
вннттӑ ҫине винттӑ та ларфаҫҫӗ, ар^и ҫине урапи-  
не те ҫыпӑҫтараҫҫӗ—ӗҫ тухмаст.

— Ҫӗр ҫатасшӗ! Тӑваҫҫӗ, тӑва пӗлмеҫҫӗ. Ӑҫтан  
вӗренен технӗккӑна ӑпла? Ну? Калӑрха? Кала? 
Шуйттан машшинӗ!— ҫӳллӗ урала кусзтӑранне шӗ- 
вӗртсе 5ы ш рӗ ^ышкипе.

Миттен, Ус.ман, Ҫимен тата ыттисем те пур, ӗҫ  
тухмарӗ.

Ҫав кунах,^УЕман та трактӑрпа кӗнеке киоскине  
таптаса кайнӑ, унтан ерех лапкине пырса ҫапӑннӑ. 
Ҫул ҫин^е вӑл:

Тррр! Стой. '5 ®рт! Тытӑр '5 арӑр! Шуйттан маш- 
шинӗ!—  тесе  хӑраса макӑрса кӑшкӑрса пынӑ.

Халӗ вӗсем технӗккӑ мӗнне ^ухлама пуҫларӗҫ  
ӗнтӗ.

—  Ай, ай! Технӗккӑна вӗренесси ҫӑмӑл ӗҫ мар. 
Вӑл,  ̂ йулташ, вӑрман хӗррипе, проҫҫокпа урасене  
урлӑ-пирлӗ пусса, кахалланса пирус ӗмсе пыни 
мар; ӑна вӑй хурса вӗренес пулат. Тӗплӗн винттӑ- 
ран винттӑ, пайран пай. Куртӑри тырӑ акмалли 
машшинпа, трактӑрпа мӗн куртӑмӑр. Тӗсне курни- 
пех пӗлетӗп теме ҫук,— нӑйкӑшса калаҫаҫҫӗ хирӗҫ  
пулсан хӑйсем намӑс хурнине аса илсе. Хӑйсем  
ҫавсем аса килсен ан§ах пӑрамланӑ путек пек ^ӗт-  
реҫҫӗ.

Ҫавӑнтанпа вӗсем вӗренес 5ух:
—  Тӗплӗреххӗн, тӗплӗреххӗн. Ак ҫакӑ мӗн мурле  

ҫаклашкӑ, мӗнле винттӑ, мӗн тумалли мӗнле пӑс- 
малла, мӗнле йусамалла,— ыйтаҫҫӗ хыпкаланса.

Пулат ҫав пулат: Крылов упӑти куҫлӑхсемпе хӑт-  
ланнӑ пек. В ӗренмесӗр ҫук калла илмелли.

Н. Ъурпай.

тимер шапа
пулсан тимер— Ваҫук пиьъе, есӗ пӗрсте 

шапа курни?
— Пӗрре мар темиҫе те курнӑ.
— Ӑҫта куртӑн есӗ вӗсене?
— Кӑшар-касси йалӗҫтӑвкомӗнъе, хаҫат - 
шурналсем валеҫсе ҫӳрекен Ҫитӑр йатлд ти- 
мӗр шапана куртӑм.

5 кил анъах
— Сирӗн йалта мнҫе килъъӗ ҫак?
— Пилӗк кил анъах ҫав.
— Ай-уй, суйатӑн пу.Т)Трихвӑн пуҫана, сирӗн 

йал пысӑккӑҫке?
— Йалӗ пысӑк та, ыттисемпурте колхосра.

ииӗ тӗрлӗ аппграт Ш упзш кар хулн копператтивӗ иӳхрепре 200 пӑт паранккӑ, 25 пиб 
ке хӑйар ҫӗртсе йанӑ. РКН маттерпалӑнБен.

Усӑсӑр ӳсек-пулансеньен усӑллӑ апат туса пара- 
"8н аппарат.

Усӑллӑ ӳсен-тӑрансеньен усӑсӑр ҫик бҫ туса хунӑ 
„аппара!“ .



мӗн тӑвас?..
Колхоса кӗмен Ваҫукпа колхос претҫетаттӗлӗ 

Карппӑв, правлени кӑн^елерӗн^е хирӗҫ пулса пал- 
лашрӗҫ те, пӗрпӗрине тапак тӗтӗмепе тӗтӗрсе «^ӗ- 
ререн» калаҫма тытӑн^ӗҫ.

— Аван-и, Ваҫук пи^^еРМӗнле пурӑнан ку ^ухне?
— На^ар. Питӗрех те на^ар, Карппӑв йулташ. 

Ҫавӑнпа сирӗн пата, колхоса кӗрес тесе сайавлени 
па.ма килнӗ55ӗ. Ху мӗнле пурӑнан тата? Колхос 
ӗҫӗсем мӗнле пыраҫҫӗ?

— Колхоса хурламалли ҫук, Ваҫук пи^^е: ӗҫсем 
малаллах шуса пыраҫҫӗ. Пурӑнӑҫ, иртнӗ ҫулсемпе 
танаштарсан —нумай ҫӑмӑллан^ӗ. Тод)Ккӑ вот...

— Мӗн? Ерех ӗҫме хушмаҫҫӗ-и мӗн?
— Ҫу-ук, вӑл мар.
— Тата мӗн? Арӑмупа килештерейместӗн-и мӗн?
— Вӑл та мар. Иулашки вӑхӑтра канӑҫ-тӑмӑҫ 

пами пул^ӗҫ, Ваҫук пи^^е, вот мӗнрен тарӑхап... 
— „Вӗрен—ӗҫле, ӗҫле— вӗрен“теҫҫӗ.

— Е-е-е! вӑл, ҫапла пулат ӗнте. Рас колхос тӑк 
колхос. Ӗҫлес те пулат, вӗренес те пулат.

— Тоттӑ. Есир ӑна йетиноли^нӗкгем — ӗҫлес 
тесен ӗҫлеттӗр, ӗҫлес килмесен... Сирӗн нимӗншӗн 
те хыпаланмалли ҫук. Хыпаланас та килмест сирӗн.. 
Сирӗн пурте пулнӑ: ҫураки планӗ тулнӑ, тыр-пул 
пухма хатӗрлентӗр, акромини.мум та хӑй тӗллӗнех 
пурнӑҫа кӗрсе пырат... Е.х, пурӑнаттӑрҫке кӗтӗве 
кӗмен сурӑх пек!

— Мӗншӗн .мана тӗртсе калатӑн-ха есӗ, Карппӑв, 
вӑл сӑ.махусене? Хад) ан^ах каларӑм вӗт-ха епӗ са- 
на, сайавлени пгма килтӗм тесе.

Вӗсем ҫапла калаҫса ларнӑ вӑхӑта, Сашук пио 
нер пушар патне васканӑ пек хашкаса 5упса, килсе 
кӗ^ӗ.

— Иващук пи55е! Ата ^асрах крушок сащатти- 
не, терӗ вӑл Карппӑв ҫине хӑйуллӑн пӑхса. — Ата, 
ата ^асрах, унта пурте пухӑннӑ, есӗ ан^ах ҫук.

— Ну, йурӗ, йурӗ. '5 )'птар ^асрах. Ҫитсен кала: 
Карппӑв пыраймаст, ӗҫ нумай, тесе каларӗ те.

Пионер «ӗҫлӗ» претҫетаттӗле хирӗҫ пӗр сӑмах

та каламарӗ. П утене пек хааӑрт кайаллз ҫавӑрӑн^ӗ  
те, тухса вӗҫрӗ.

—  Тӗнке тухса ӗнтӗ вӗсемпе ман, Ваҫук пиъ^ 
Килеҫҫӗ те: „Ата, Иващук пи^^е! Ата, Карпп:щ.“ 
А ^а ш толӗ еп сирӗн пек... Вот мӗн тарӑхтарат ма- 
на!.. Е сӗ  пӗлместӗн те. К зрппӑз тарӑхса ҫитнипе 
аллин^и кӑранташне сӗтел ҫине ҫӗклесе пе^ӗ.

—  Крушок темер-и ҫав? Мӗнле крушок сащатти- 
не ^ ӗн ^ ӗ  вӑл? —  Ваҫук пи^^е ӑнланса илеймен 
пирки Карппӑвран* ыйтрӗ.

—  Технӗккӑна вӗрӗн.мелли крушок тет-и... Ис- 
П35 унта пирӗн... темӗн те пӗр ш ухӑш ласа кӑлар- 
ат. «Технӗккӑ, технӗккӑ...» пирӗн пуҫ мар-ха ӑна, 
технӗккӑна вӗренме. Ӗнер ҫапла, ҫак технӗккӑ пир- 
ки йа^ейкка ^ӗнтер^ӗҫ. Пытӑ.м. Ҫекреттар, пӳро 
5ленӗсем  —  лараҫҫӗ, сна^^ӑт, сӗтел хушшкн^е. 
Мана пуканпа хӑйсене хирӗҫ лартрӗҫ, тытӑнмарӗҫ-и 
пропират тума! Паттушки-и! Тӳтсе лар то.Л)Ккӑ. 
Сармантайӗвӗ: йулташ Карппӑв! Есӗ —  комуннс и, 
комунис мар-и? тет. Сталӗн йулташӑн: поД)Шевик- 
сен технеккӑна алла илмелле, тенӗ сӑмахсене ман- 
тӑн-и мӗн тет. М ӗншӗн крушок сащаттине ҫӳремес- 
тӗн, тет. Аптрамалла пирӗн й а^ ей к к ӑ п а .. Н у йурӗ, 
вӗренем епӗ вӑл «технӗккӑ» текеп йапалана. Вара 
кайран мӗн усси? Епӗ —  иншенер-и? Тиректӑр-и? 
Мӗншӗн кирлӗ йапала вӑл мана е? Ш ухӑшлаха есӗ, 
Ваҫук гш 55е. Например, сӑмахран ка.аӑпзр ак — 
—  трактӑр. Хӑҫан вӗренсе ҫит.мелле вӑл ӗҫленине?  
Ун ӑш ӗн^е 99 йатлӑ кукӑр-макӑр та пур пулӗ те... 
Трактӑрис пулсан епӗ... Пирӗн Хӗлиппе калаҫса 
пӑх-ха есӗ. Вӑн сгна йулашки вин^ӗ таран^^ен, 
пурнепе сунӑ пек каласа парӗ. Натто трактӑрис 
сна^^ӑт. Курс пӗтерсе тухнӑ. А епӗ мӗн ун ҫумӗн- 
5е? Пешкӑ. Вот мӗн епӗ. Ҫапла мар-и, Ваҫук пи^^е?

— Пӗлмеп вара, кимӗн калама та. Пӗлмен йапа- 
лана вӗренни пит аван та ӗнтӗ вӑл ...

— «Аван». Аванне пӗлегӗп епӗ ӑна. Н о  вӗт... ӑна 
вӗренсе ҫитме урӑх йышши пуҫ кирлӗ. Епӗ аслӑ 
шкултан вӗренсе тухман вӗт. Епӗ тата илтнӗ; ҫын 
мӗн 5 у х л ӗ  ну.май вӗренет, мӗн ^ухлӗ  нумай лӗл 
е т — зӗреннӗҫе.м пуҫ мимми ӳссе, йӑвӑрланса пырат 
теҫҫӗ .  Ҫынӑн ӗм ӗр ӗ  те нумай кӗскелет, теҫҫӗ  тата

йапӑх, йапӑх Ь ӗ р  тавар хатӗрлес ӗҫ  хӑш пӗр рапонсе.ЧБе пит нзБар пырат. Пӗр районр) райо- 
нӗпе те ‘1 й ӗк е-хӳр е  ҫеҫ тытнӑ, тытмалла пулнӑ 400. (Експӑрт совешБанинБе Микуш- 
шов йул. каланинБен).

—  Пурнӑҫ хбсӗнсе ҫитрӗ. Пирӗн районра ъврв тавар хатӗрлес камппани пуҫланнӑ. Рз- 
йонӗпе 4 йӗке-хӳре тытнӑ та ^нтӗ.

—  4 ҫеҫ тытиӑ пулсан, вӗсем вилнисене ҫеҫ тытнӑ, и то пурне те тытайманха. Пирӗ** 
крыссасен штапӗнъи ҫветӗнисем тӑрӑх, районӗпе йулашки вӑхӑтра 465 крысса вапне, 
вӗсӗм 4-шне ҫеҫ тытнӑ.

8



[дӗ не Х05У покка ун пек пулма. Хамӑр кал.я- -ар: 
отсиалисӑм, ҫӗнӗ пурӑнӑҫ тӑвас^тетпер. г\ула.,.сем- 

; 5ӑт. Вапа ман вал пурӑнӑҫра ытларах та 
н.а йулас мар-и?

Карппӑвӑн нумай калаҫнипе пулмалла, ҫӑварӗ 
,псе ҫитсе, ^ӗлхи, ҫӑвар ма^^ине’ ҫыпӑҫакан пул- 
ҫитрӗ. Вӑл кӗтесре ларакан пакри шыва пӗр 

■рка ӗҫрӗ те, тата пуҫларӗ:
Акӑ та^ах калӑпӑр: кӑҫал пирӗн колхосрг 

йктӑр ӗҫлет, тепӗр ҫул автомопил парӗҫ. Вара 
§ухне автомопил «техниккине» те вӗрен.мелле 

г д ӗ - и ?  Айуй! Вӗрен55ӗр ҫамрӑк ҫамрӑксем. Ман 
1хӑт иртнӗ уш. Тепре каласан, вӑл мана касатсӑ 
)!аст те. Епӗ — колхос претҫегаттӗлӗ-и вҫо. Ма- 

унсӑр та ӗҫ нумай.
Карппӑв, тарӑхса ҫитнипе сылтӑм аллин пӳрни- 
:ве ^ӑмӑртаса сӗтел ҫине ҫапма хатӗрленнӗ^^ӗ, 
;з вӑхӑтра кӑн^^елере колхоҫнӗк Ерхип килсе 
;5ӗ. Колхос претҫетаттӗлӗ, хиртен вӑхӑтсӑр тав- 
1знса ҫитнӗ Ерхипе курсан тӑмана пек тӗлӗнсе:
-  Есӗ мӗн вӑхӑтсӑр ӗҫ пӑрахса ҫӳрен? Мӗн кур- 
килтӗн кунта? Снайӑш хал) пирӗншӗн вӑхӑт...

-  Тӑхта-ха, Карппӑв. Епӗ ахалех килмен сан 
тна. У нта.. каҫхине... карашра тӑракан трактӑра 
хӑшӗ пӑсса хӑварнӑ. Ирхине трактӑриспа иксӗмӗр 
тмӑр та, йахӑн та вырӑнӗн^ен хускатаймарӑмӑр. 
н1ӗн тума та май килменрен, трактӑрис — хӑй- 
р йалне, хӑйӗн мелелникне иртерме карӗ, епӗ —

патна килтӗм... Сторӑшӗ те курман хӑт —
1Н?
-  Мӗн калаҫан ес? Пӑсса хӑварнӑ тегӗн-и?
-  Не мошет пыт!
-  Ата ара, шанмасан пырса пӑх.
-  Трактӑрис килне карӗ гетӗни-ха?
-  Тата.
-  Ах, мур кӗмеллискер!.. Асӑрхамарӑн-и. Хӑш 
ятй йапалине пӑснӑ?
-Ҫук. Епӗ ӑҫтан пӗлем... Епӗ трактӑрис мар вӗт. 
-Мӗнлепӗлместӗн?Есӗ колхоҫнӗкмар-и? Вот — 
)рт! Кунӗн ҫӗрӗн трактӑриспа пӗрле ҫӳресе 

ку таран55ен трактӑр хӑш тӗлтен ваннине 
ласа параймаст. Ан тӑр ӗнтӗ вӑхӑт иртерсе!.. 
й «хӑвӑн» трактӑру патне... Кам та пулсан пырӗ 
... Мӗн кӗтсе тӑран тата?
Нимӗн тума та ҫук. Ерхип, пуҫне ^икрӗ те, тух- 
карӗ.
Карппӑвӑн ӑш-^икне 5ӑнах та вут хыпрӗ пулмал- 
вӑл сӗтел хушшкн^ен тухрӗ те, икӗ аллине 

ӑалалла тытса, алӑкӑн-тепелӗн уткалама пуҫларӗ. 
~ Мӗн тӑвас? Пета вӗт ӗнгӗ... Тинех кулма 
Йнаҫҫӗ вӗт ,ӗнгӗ пиртен кулаксем... Мнкул 
<7ӗрӗ патӗн^е пурӑнакан а^а трактӑрнссен кур- 

вӗреннӗ темеҫҫӗ-и ҫав?
~ Вӗренесси вӗреннӗ те... Есир ӑна шанса трак- 
' патне мӗнле илсе пырайӑр-ши?

М а ?

Ха-ха-ха!.. — Ваҫук пи^^е ^ӑтаймасӑр ахӑл- 
‘й кулса йа^ӗ. — Ӑна хуш-ха есӗ трактӑр тӳр- 

вӑл сана тӳрлетсе парӗ! Вӑл вӗт — кулак 
Ун ашшӗне пӗлтӗрех рзскула^^ӑт тунӑ. 

‘̂ знпа та ӑна курсран хӑваласа кӑларса йанӑ.
"  Ну?

Вот «ну».
"  Мӗн тӑвас ӗнте апла? Мӗн тӑвас?
Ирппӑв, кепкине кӑсирукне хыҫалалла туса 
"Фӗ те, анра сурӑх пек сулкаланса тухса кара.

Еселе Петӑрӗ.

амартакан „активист
Хӑшпӗр уБреш теписем 'Бӗнӳ тӑваҫҫӗ. А нбзх ■§ӗн- 

чине пурнӑҫа кӗртесси ҫннБен шу.хӑшламаҫҫӗ.

- -  Йалушкӗн йулташ! Мӗнпе ъввтӗн есз 
ӑмӑртӑва Малӗна? 

— 'Ьӗнӳпе.
—  Мӗнле апла „ъӗнӳпе“?
—  Вӑт ҫапла: кам нумайрах ъӗнӳ тӑваТ.

— = ----------------------------------------------------------•
паттар тыркас

Т)ӑн малтанах тырпулла снйенлекенсемпе кӗреш- 
мелли ерне ҫин^ен Пушӑткас йалсовет ҫекреттарӗ  
патӗн^е пурӑнакан йӗс ҫунатлӑ таракан тревокӑ  
турӗ.

-— Т)упса паратӑп, ҫапла, хаклӑ тӑванӑмсем  
5иркул)ар тӑрӑх— пӑхатӑп та 5 у т  антӑхса кайат 
тӑм. Йулашки кунсене иртеретпӗр! Пурне те фос  
кӗнпа, 'к уп ор осп а  антӑхгарма пуҫлаҫҫӗ. Вӑтӑр у5  
рештенп пирӗн ҫине вӑрҫӑпа килет: О соавиахнмӗ  
Ҫӗрӗҫ ко.миссариа^ӗ, Автоторӗ... Ҫутӗҫкомкссари  
а^ӗ... шутласа та кӑларас ҫук! Ҫапла ампарти, 
хирти, пах'5ари тата ытти сийенлекенсен хушшин-  
5 е  те паниккӑ тапран^ӗ; таш ӗ ним айӑпсӑр шӑр- 
5ӑк  та сив тытакан ҫын пек ^ ӗтреве ӳкрӗ:

—  Тем курӑн, мана та саран^а, тесе  вӗлерме  
тӑрӗҫ, кӑмака хыҫне^ лайӑхрах вырнаҫас п}-лӗ! Пӗр  
тыркас ан^ах ним хӑрамасӑр, мӑшкӑл^ӑклӑн шӑ- 
хӑртса ил^ӗ:

—  Курӑпӑрха, кам-кама!—Пӗлтӗр тош ӗ хӑрат- 
ма тӑ^ӗҫ, ан^ах еп ӗ  вилме мар, ҫур кнлона йахӑн 
ӳт_,хушрӑм халӗ.

Ӳт хуш ассн темле те... Хушайман пулӗ вӑл ӳт-  
нете. Ан^ах тыркассемпе кӗрешмеллех... Ҫиланкай.
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»  4

Йалӗҫтӑвкоыри Миххайлӑв претҫетаттӗлпе Йеко- 
рӑв ҫыруҫи '5 ӑваш Ҫутӗҫ кӑмиссариа^ӗ хут пӗл- 
менлӗхе плаккатлӑ меттӑтпа пӗтӗмпех пӗтерес ӗҫе 
хӑвӑртлама йанӑ карттннсене алла илсен, вуласа 
тухса, ка^акалла снксе ил^ӗҫ.

— Ну ӗнтӗ, шалиш, тии пӗтет хут пӗлменлӗх! 
Ку карттинсемпе те хут вӗренмесӗр йулсан... тӗлӗн- 
мелле пулат.

Плаккатне сӗтел ҫине сарса хурса: ҫапас, пайа- 
нах ҫапас, тавай вӗҫтер, ҫапас тенӗ—сна^ӑт ҫап- 
малла,—васкатат Мих.хайлӑв.

Йекорӑв йаланах претҫетаттӗл каласапӗтериэенех 
■мӗн тумаллине сиссе ӗҫе тытӑнаканскер, ҫӑмарта 
тӑвас 5ӑ.хӑ йӑва тавра ҫавӑрӑннӑ пек, виҫӗ хут 
сӗтел тавра ҫавӑрӑнса, ҫур ҫӑккӑр мӑйӗн^ен кантра- 
па ҫакса плаккатсене йӑтса тухса вӗҫрӗ урэма.

Саккул Микулайӗ тӗлне ҫитсен „АКАРА" текен 
плаккат.че пӗр ҫур кӗренкке ҫӑкӑрпа ҫур пӑт тур- 
тайман 5ӑмӑрӗпе ҫапса ҫыпӑҫтарса хӑвар^ӗ.

Вӑрӑм Унтри тӗлне ҫитсен „1-мӗш МАИ“ текен 
карттинпа вӑрҫса ҫыпӑҫтарса хӑвар^ӗ.

Иекорӑв иртсе кайсан сахал мар хрес^енсем, 
кам хапхана ^улпа перет тесе тухкаласа пӑхрӗҫ, 
ан^ах Йӗкорӑва ҫитеймӗн, вӑл пайан васкат.

5 уоат шеремет Йекорӑвӗ. Ҫур ҫӑкӑр пӗтнӗ. Йал 
тавра 5упса ҫавӑрӑннӑ. 58 карттин ҫыпӑҫтарнӑ.

„I МАЙ“ _АКАРА“ „АКА“ тӗрленӗ йала. Хуп 
хура тара ӳкнӗ. Калама ҫук пысӑк камппани ир- 
тернӗ.

— .Лх, ах, ууух?—вӑрӑмӑн сывласа, мӑнкун 
ернин^е пӗрикӗ саплӑк ҫыпӑҫтарнӑ пи^ӗ тӑрӑх 
йухакан тарне ҫаннипе „шӑлса хашкаса ҫитрӗ 
йалӗҫтӑвкэм кӗн^елерне Р1е.корӑв.

— Ҫыпӑҫтарса пӗгертӗни?
— 'Гак тошнӑ.
— Мӗн тошнӑ?

Ҫыпӑҫтарса тухнӑ.
Иал ҫумӗн'5е тӑсӑлса выртакан тимӗр ҫулӑн 

релсисем иртсе пыран вакун ураписемпе калаҫни 
йалах илтӗн^ӗ.Каҫхисалху ывӑнма пӗлмен паравус 
сассине инҫете кассӑн-кассӑн вӑрмана.ма ӑсатрӗ.

— Ырӑ кун, йулташ претҫетаттӗл,—Йекорӑв ал- 
лине пӑэӑртарӗ плаккзтлӑ меттӑтпа хут вӗренӳ 
мӗнле пынине тӗрӗслеме Тукмакпуҫӗ йалне ҫитнӗ 
уполномо55ӑни.

— Ихи, епӗ, еп, вӑл мар ҫаз, епӗ ҫыруҫи ҫех, 
мана, а^а.м, пи^ет те шанмаҫҫӗ, епӗ Йекорӑв 
нулатӑп,—палаштар5ӗ хӑйӗпе.

— Мзна :л'ирек хӑшӗ те ҫавах. Ман пӗр ӗҫ. Есӗр 
плаккатлӑ меттӑтпа .хут йепле вӗрентсе пынине 
тӗреслссе пахма килнӗ.

— Так, так, -самэх 5-ыъ лчере Йекорӑв,—'шухӑш- 
па пк срне ӗлӗк 58 карттииил урэмтӑрӑх килн;п!е а;аса

ил5ӗ, ҫур ҫӑккӑр пӗтнине астурӗ. Кайрзн мӗн пу.ц 
нӑ— вӑл пӗл.мест.

—  Ну, мӗнле ӗҫсем пыраҫҫӗ?
—  Н и^ево, вӗренеҫҫӗ  пулмалла.
—  Пулмалла мар, тӗрӗс  пӗлмелле.
—  А ӑҫтан тӗрӗс пӗлес, хут  пӗлмен ҫын умӗн 

56Х лармалла мар вӗт.
—  Плакка^ӗсем ӑҫта хале?
—  Урама ҫынсем алӑкӗ умне ҫапнӑ.
—  Ха.5 те пури?
—  Пулмасӑр тата. Ӗненместӗн пулсан айтах; 

Пӗр плаккат хӑвармасӑр суса  т у х а р .К а р ӗ ҫ  плаг 
катсем пӑхма.

—  Айууй! Кай, кам мӑйракалли ҫӗтсе кайш 
арестоват, мӗншӗн вӗсем хут вӗрентес ӗҫе  хнрӗ 
пыраҫҫӗ... Микулай! Микулай тетӗп, есӗ  .мӗншӗ 
ҫак хута, ҫакӑнта ҫалнӑ карттина ҫӗтсе  нлтӗн, тес 
5 ӳ р е 5 е р е н  Саккул Микулайне кӑш кӑо^з Йекорӑ

—  Те.м, а^ам, ывӑлӑм, Йекорӑх, епӗ курман,—с 
халли айне путаннӑ тутин^ен пӗр виҫӗ сӑмах §6 
р етсе  пуплерӗ Саккул Микулайӗ,

—  Кайатпӑр лейалла, ку ҫынна у 5 э т з  ил.мелл 
_—  Сан алӑк умне ҫапнӑ карттинӑ ӑста?— мӑйь

5ӑсса  тата хытӑрах кӑшкӑр^ӗ Вӑрӑм Унтрий 
ИекорӐз.

—  Ӑҫти мӗнӗ, ӗнериха вӑл, виҫӗм куни, Мнрс 
арӑ.мӗн ула ка^аки пӗр икӗ сехет урам тӑрӑх с 
тӗрсе ҫӳрерӗ. А мана мӗн, праҫник иргнз те, ка 
тинӗ те кирлӗ мар пулӗ, тесе  васкамасӑр ҫемс 
уҫӑ сасӑпа сӑмаххине пӗтер^ӗ Унтри.

—  Праҫннкшӑн мар, хут вӗренме ҫапн.ӑ вӗт ун 
хут  вӗренме, ӑҫта халӗ вӑл М ирон^арӗмӗя ка^ак 
Тытса кайас ӑна,— тесе кӑшкӑрат Й ек ор зз .

—  Кам пӗлнӗ, хусам зр  ӑнлантармасгаргз... ка 
кӗр^е Унтри.

Йал тӑрӑх тухр ӗҫӗ . П ӗр— карттин тл курмар( 
Ҫапла ӗнтӗ вӑл ӗҫе тытӑнса тата ӑна туса пӗтер 
ш ухӑш а тӗп л есе  хуманни. Вулакан йулгашӑм, 
мӗн шутлатӑн, Тукмак пуҫ йалӗҫтӑвкомӗ хут 
рентет тетни? Ҫук, пӗр ҫынна та вӗрентмест.  
5ак асен  х у т  пӗлменлӗхне ҫех пӗтерет. .'\ктив 
шелмӗ^ка^акисе.м. Пӗри те хут  вӗреимесӗр йул.ма( 
пулӗ. Ӗ ; е  ӑнлан, тытӑн, тусах пӗтер. С у п е н к к з

харанипе
— Сирӗн йалӗҫтӑвкомӗ ку кӗпере менш 
йусаттармаст?
— Ара, кӗпер аван пулсассӑн хуларисене 
ма аван пулат те, хӑйне ӗҫлеменшӗн варҪ 
ран хӑрат ӗнтӗ вӑл. Инзи Ф;
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235 кун иртсен
Ну^майах та мар, сахалах та м ар - тӗп тӗрӗс 

235 кун хушши, Хӗрлӗ^утай районӗ тӑрӑх йалсен- 
56 кино кӑтартса киномехханӗк Офишкӗн Йӑванӗ 
ҫӳренӗ. Хӗрлӗ^утайрн райпо уна шаннӑ ку.^ттурӑл- 
,13 ҫын тесе, тӗттӗылӗхпе кӗрешме районта ҫӳрет- 
нӗ. Офишкӗн ҫӳренӗ, киномехханӗк йатне ҫӗклесе 
ҫӳренипе, районти йалсен^е Офишкӗна палламан 
а§а-пӑ5а та йулман.

— лҫтисем пулат вӑл, ей?...
— Хӗрлӗ^утай тӑрӑхӗьемех пулас, .мӗншӗн те- 

'сен ҫав тӑрӑхри пек калаҫат ,вӑрман“ тес сӑмаха 
,вӑрмо-о-н* тег, тет^ӗҫ пӗрисем.

Офишкӗн ^ӑнахах та Хӗрлӗ^утай тӑрӑхӗн^и 
Тӑрад)касси йалӗн5и Офишкӗн Хӗлӗп Иванӗ.

Пуҫламӑшӗн^е Офишкӗнӑн пурнӑҫӗ ^ӑнахах та 
сарлака пулнӑ, ирӗклӗх тӗлӗшӗн^ен те хӗсӗкех 
пулман: сыпмалли те, ӗҫмелли, тутлӑрах ҫи.мелли- 
сен̂ ен те унӑн пурнӑҫӗ тайлӑках пулман.

Райпоран илнӗ вӑл кнно кӑтартмалли пилегсем 
ан§ах мнҫе пилет, мӗн хаклисем?—кусене никам 
и тӗрӗслесе паман ӑна. „Шан^ӑклӑ ҫын* тенӗ пу- 
13С .  Иалсем тӑрӑх ҫӳресе тавӑрӑнсан от^от пек- 
;исем ҫырса панӑ, райпо кусене пӑхса тӗп^емесӗ- 
рех илсе ҫирӗплетсе ларнӑ. Хӗрлӗ^утайри районри 
[кно ӗҫӗ тулашӗн^ен пӗр волоккиттӑсӑр мӗнсӗрех 
фтнӗ. Старшши киномехханӗ1ӐОфиш:чӗнӑн ӗҫӗсем, 
ирлака хумсем сарӑлса кайнӑ пек, район тӑрӑх 
)алкӑшса, хӑш ҫӗртре ерехпе .^ӳхенсе, тепӗр вы- 
рӑнта мухмӑрпа тунсӑхланӑ пек пулса, лӑпкӑнах 
иртсе пынӑ. Мухмӑрлӑ кунсен^е вӑл вара каннӑ. 
235 кун хушшин^е Офишкӗкӑи 47 кун канмалли 
кунӗсем вара 88 кун ҫине ҫитсе ларнӑ. Ку Офиш- 
кен ӗлӗкхи йумӑҫ кар^ӑкӗсен^ен те ку.^ттурлӑрах 
вара. Иумӑҫсем киремете ҫырлахтарма ^устаран 
салма туса 41 турам парса ҫураҫтарнӑ, бфишкӗ- 
аӗн та вара 41 кунӗ мухмӑр тенӗ киремете ҫураҫ- 
тарма кайнӑ пулас.

Шӑп 235 кун иртсессӗн, Офишкӗн ӗҫӗсем ре- 
виҫи комиҫҫн аллине ленкеҫҫӗ.

— Кино кӑтартса ҫӳреме Офишкӗна минҫе пи- 
тет панӑ? -тесессӗн пурге шӑпӑрт та шарламаҫҫӗ.

Пухкалттӗр пулнӑ "Кули^^ов тинех вара шӗвӗр 
«урннпе сӗтел ҫийӗн куккӑр—маккӑр ҫул туса, 
ртарма тытӑнат.
— Ҫук, вӗсем ӑна ӑҫтан пӗл^^ӗр ара?—тет Офиш- 

кӗн,—Ак ним суймасӑр, пытармасӑр хамах калӑп: 
"Урӗ 1767т. 50 пуслӑх пнлет илтӗмӗр; 1930-мӗш 
(Улти авкустӑн 28-мӗш кунӗн^ен пуҫӑнса, кӑҫалхи 
ч̂рел уйӑхӗ55ен ӗҫлерӗм, тет.
Офишкӗн ^ӑнахах ӗҫленӗ. Унӑн ӗҫӗсем ҫин^ен 

•й тунӑ ӗҫсемех хыттӑн кӑшкӑраҫҫӗ.
Алӑра пилетсем пур ҫин^ех, йалсен^е пилетсӗр 

Е̂ анссем иртернӗ. Пилет сутмасӑр тунӑ ҫеанссем, 
!̂ 8иҫи комиҫҫи тӑрӑшнипе, палӑраҫҫӗ, 100 тен. 

пус ҫапла май пухӑнни те палӑрат. 
ли, тата тепри сиксе тухрӗ. Офишкӗн райпо 
'̂'пине 0Т50Т панӑ. Ҫав ог5отпа пӗрлех КИНО кӑ- 
?Ртса тупнӑ укҫана, райпо йа^ӗпе 3835мӗш№ -па 

\т -рай п ан кка  хутӑм, тенӗ. Райпо кӑна та йы- 
зннӑ. Ан^ах, тӗрӗслесен—ку 95 тенкӗ Офишкӗн 

,^йин5ен тупса райпанкка хурӑнман. Офишкӗн 
+  Ҫӳренӗ йа^ӗпе Райпона раҫпискӑсем туса парса 
‘ наксем кӑтартнӑ, ан^ах ку раҫпискӑсен^ен хӑш-

капкӑн „пулӑшӑвӗ“
м, йеник

Туалпуҫ Ваҫҫн Уланкки,
Аптрасах Апграрӗ 
МОПР, Трахо.м паъейкки,,
Кӑҫтаха ҫухалъӗ.

Акӑ ӗнтӗ, пӑх та кур!.. 
Тӗплӗнех пытаннӑ.
Шыра, шыра пуҫна ҫур, 
Нисашто тупай.мӑн.

Пирӗн йалӑн уьъитли 
Са1[)ӑ Никколавнӑ...
Шӑкулӗпе пӗр пӗт,5 ен 
Ытла кахалланнӑ.

Унпа пӗрле ӑмӑртсах 
Йаъейккӑ пытаннӑ,
МОПР 5ленӗ Улайкка 
Ҫавӑнпа хурланнӑ.

Ей, мӗскер-ха хурланас 
„Капкӑн“ пур вӗт пирӗн.
Леш хайхи Шупашкартах 
Теҫҫӗ уи хуранӗ.

Ей, ну йарапар,
Ҫӑмахпала ҫунтарар! 
Трактӑр ҫине утланса, 
Пӳрократа ҫӑыахлар.

не пӗрие хӑйӗн ашше йа^ӗпе ҫырнӑ та, хӑйех ашшӗ 
йатне „Филипп Офишкӗн“ тесе лӑкаса хунӑ.

Офишкӗн каланӑ тӑрӑ.ч, унӑн аллине 1767 т. 
50 пус пилет сутӑн.ма кӗнӗ, от^отсем тӑрӑх сутӑн- 
масӑр йулни 704 т. 76 пуслӑх пулмалла; ан^ах вӑл 
сутӑнман пилетсене калла 719 т. 65 пуслӑх панӑ. 
Аҫтан тупӑннӑ?.

Офишкӗн опоро5ӗсем палӑрсан ҫапла курӑн^ӗҫ:
Пилет миҫе тенкӗлӗх илнӗ?.. Пӗлекен ҫук...
Миҫе тенкӗлӗх сутнӑ?.. Пӗлекен ҫук...
Кала, миҫе тенкӗллех сутрӑн, тесен Офишкӗн 

токкумӗнтсемпе ҫирӗплетмен 0Т50Т тӑрӑх 1163 т. 
14 п., тет.

Пилетсӗр ҫеанссем 100 т. 50 пуслӑх панӑ вӗт?..
— Панӑ!—тет.

Тӑкаксем 181 т. 36 п. тата 805 т. 46 п. касса 
хывнӑ...

Ҫапла-и, тесен:—Ҫапла,—тет Офишкӗн.
Санӑн ҫумра райпо укҫи 225 т. 38 пус тесен 

Офишкӗи те савӑнса, те хуйхӑрса „йӑ.т“ кулса 
йа5 ӗ:

— Паратӑп, ^еснӑ словӑ укҫа тупсассӑнах па- 
ратӑп,-—тет Офпшкӗн.

— .Атӑмоттел!.. терӗ ревиҫи комиҫҫи.
— Ах, терӗ хай пир.От киноме.хханӗк Офкшкӗн.

,К .“
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йӑло намивӗсе!̂
Хӗвел карӑнса тухрӗ. Шанк тӑрӑ. Кӑвак тӳпе  

тӑр ӑх  ҫӗгӗк-ҫатӑк пӗлӗтсем, пӳрократсем пекех хул- 
ле.н  ш ӑваҫҫӗ те, катара, кулак хуҫалӑхӗ пек, сӳнеҫ-

ҫӗӲ тей  (П уш кӑрт респуплӗкӗ) ваттисем ^иркӳве  
анма пуҫларӗҫ. Комсомолккӑ Кӑтра Микулай Ка- 
листи те пайан иртенпех ^ иркӗве кайма хатӗрле-  
нет, ҫӳпҫин^и ^илемлӗрех тум ти рӗсен е  тумланма  
ухтарат. Акӑ вӑл тумланса ҫитрӗ ӗнтӗ. Унтан ура-  
ма тухрӗ, ҫуллахи хӗвеле карӑнса пӑхрӗ те, урам  
урлӑ К ериш  Ул)Ки патне ^ у л са  каҫрӗ. Урам питӗ  
илемлӗ, 5 ӗ п -5 ӗм  курӑк кӑҫалхи сипетлӑ ҫум ӑрсем  
ҫунӑран вӑрӑм кӗҫҫеленсе ӳснӗ.

Унӑн тусӗ  Ул)Ка та хатӗрленнӗ.
—  Ата кайар!— терӗ Калиста ҫӳхе  тутисене ^ӑ- 

мӑртаса.
— Хасӑр!*)— терӗ  УЛ)Ки.
Урама карталанса тухрӗҫ. Сасартӑк киремет та-  

кӑрлӑкӗн^ен Павӑрнӑй В арзарийӗ (комуниссен  
партти 5л ен ӗ)  йарӑнса килсе тухрӗ. Вӑл та ытар- 
малла мар тумланнӑ. Калистапа сӑмах вакламасӑ- 
рах, ӑҫта каймаллине ӑнлан^ӗ, у н ^ ^ ен ех  калаҫса  
хун ӑ  нулас.

—  Е п ӗ  те  пыратӑп— терӗ Варвари.
—  Мерттесех,^) пынӑшӑн!— терӗ Калиста Варва-  

ри аллине хытӑ ^ӑмӑртаса.
Слакпуҫ урамӗ тӑрӑх, хур  карти пек, карталан- 

са виҫҫӗн шӑваҫҫӗ, пӗри комсоколккӑ, пӗри кому-  
нисткӑ, тепри ҫеҫ комсомолра тӑманскер.

Хуллен 5и р к ӳ  алӑкӗ патне пырса ҫитрӗҫ. Виҫ-  
ш ер х у т  ҫамкисене пӳрнисемпе таклаттар^ӗҫ те, 
^иркӗве кӗ^ӗҫ. Пуп, тем пек, ахӑрса йурлат.

Аллилуйааа!
Аллиллуййааа! 

тенӗ сас ^иркӳре йантраса ҫеҫ тӑраГ. Пирӗн хӗр-  
сем  те  ҫин^е сассисем пех йурлама пуҫларӗҫ.

Атте турӑмӑр
Каҫар пире— тесе йурлаҫҫӗ.

Калиста хӑй ӑшӗн'5е: „Еп комсомола кӗтӗм, ан^ах, 
ах, турӑ, ман ҫылӑха тасат, ах, турӑ, мана, ҫылӑх-  
лӑ х у  а 5 у н а  к аҫар“ тет те, 5 и р к ӳ  урайне ^ӑркуҫ-  
ланса, пуҫне таклаттарат. Варвари те Калистаран  
йулмас'!', кӗл пек, ш уралса кӗлтӑват. Иӗрй-тавра  
турӑш сем  (иккунсем) ҫуталса лараҫҫӗ, ^иркӳре ла- 
тӑн, ҫурта сӗрӗм ӗ тухнӑ.

М аттур к а 5 5 ӑ сем  пирӗн хӗрсем  ҫине 5 ӑ р р  пах- 
с а  илеҫҫӗ, хӗрӗсем  те вӗсен ҫине пӑхса йӑлл-йӑлл  
кулса илеҫҫӗ. Кайран кар^ӑксем турӑш сене 5у п -  
тума пуҫларӗҫ, Калис та хӑйӗн тантӑш семпе ту-  
рӑшне '5уптурӗ...

Иулаш кин^ен пуп аллин^и хӗр есе  5 у п ту р ӗҫ ,  пуп 
„турӑ й унн е“— ш ерпет сыптар^ӗ. Кайран виҫҫӗш  
те укҫа па^ӗҫ те  5иркӳ'рен тухрӗҫ. Килӗсенелле  
хуллен угтар5ӗҫ .

—  Атте-турӑ каҫарсан й ур ӗ^ ^ ӗ  ӗнтӗ, ~ тет Калис- 
та ӑшӗн^е.

Халӗ Калиста Пӑхӑрӑсланти ^ӑвяш технӗккӑ-  
м ӗн^ е (Вӑтам-Атӑл крайӗн^е) вӗренет, ӑна халӗ  
К }траш ш ова, Калистӑ Никколайӗвнӑ теҫҫӗ. Ӑна 
хӑ'г те  кам та паллама пултарат: илемлӗ хӗр, сарӑ  
кӑтра ҫӳҫлӗ, вӗренсен те йала каниккулсене килсе

Пулӑ йашки. Й етӗгн ер и  2-мӗш номӗрлӑ столо- 
вӑйра 5аш ӑкпа коптехнӗккӑм а^исене ҫиме пыр. 
са лартнӑ ҫвеши вӗтӗ пулӑ йашкин^ен шыв шапи 
тухнӑ. Шыв шапи пулӑ йашкине мӗнле лекнн ак 
тӑ тӑрӑх паллӑ, тасалӑх йен^ен йапӑх ҫынсец 
мӗнле майпа столовӑйа лекни паллӑ мар.

Тумтир. Кӳстӳрекри (Тутаркас районӗ) шкул пуҫ 
лӑхӗ Партассӑв колхоҫнӗксемпе 5ухӑн сен  а^исем 
вал)Л)И килнӗ тумтирсене колхоҫнӗксен а^исене 
пӗре те паман, 5ухӑнсенне те сахал панӑ. "^ухӑн 
сен а^исем тумтирлӗ пулсан, вӗсем 5ухӑннине 
тумтиртен палламалла мар пуласран хӑранӑ ӗнтӗ 
вӑл. Партассӑва куншӑн пяртас кӳллине йарса 
пӑхмалла. И ш ме пӗлетши?

Ҫӗрулми. Енӗш пуҫӗн^и (Вӑрмар районӗ) кирпӗ§ 
5ереп итсӑ  савӑ^ӗн 300 пӑт ҫӗрулми, ^ысласа ху 
ман пирки, ҫӗр се  кайнӑ. Ҫӗрулмине ^ысласа хумг 
пӗлменнисене „Капкӑнӑн“ 5 и  паха кӗтессине ^ыс 
ласа кӗртер.

Фоккӑҫнӗк. П ӗ5 5 зн х ы р  (Сӗнтӗрвӑрри районе 
йалсовет претҫетаттӗлӗ Матви Ваҫли фоккӑссе 
тума вӗреннӗ. Кулак—лишшентсӑ Ваҫли а^ине вӑ 
там ҫын Э5И тесе  хут туса панӑ та, леш ӗ ва 
райпона телопроисвотиттӗле кӗнӗ. Кун пек фок 
кӑссене вӑл претҫетаттӗл тата туса кӑтарт.ма пу,' 
тарат. А н^ах  ҫӳлтерехри оркӑнсем пырса ^ӑрман 
таркине йуратмаст. (М ак—Лин)

Пӗр йышшине ҫеҫ йуратат. Мамка йалсове 
претҫетаттӗлӗ (Ш упашкар районӗ) Тимоххи ере: 
ӗҫме йурата'г, ан^ах пурне те .мар, пӗр йышшин 
ҫеҫ... кулаксенне. Пурпн^ен ытла Олкашри Олайӗ 
М ихалипе Окҫин Йӑванӗ ӗҫтернӗ ер ех е  йурата'1 
Ӗ ҫтӗр ех  халӗ 'йалсовет преҫетаттӗлӗ 5 у х ,  унта: 
тухсан унашкалли пулмӗ. Такам сиссен кӑлараҫҫе 
пулӗ унтан, мӗскӗне, ер ех  путылкки ӑш не кӗрс 
ларса йурлакана. (Сав пӗлтерни)

Тӑнсӑр укҫа. Укҫа тенӗ йапалан тӑнӗ ҫук. Тӑн 
ҫук пиркн вӑл таҫта та кӗрсе кайа-г. А зӑ  2-.мӗ1 
Х ураш ари (Хӗрлӗ^утай районӗ) Ок^гапӗр уйӑхӗ! 
5 6  тырӑ хӗрлӗ оп оспа  йанӑшӑн тухнӑ укҫа Ко.' 
5етан ӑв  кӑсйине кӗрсе кайнӑ. К ӗрсе кайнӑ та, к; 
йалла нийепле те тухайман. Кӑлармаллах ӑнӑ у* 
тан (Кол^етанӑв кӑсйин^ен). Кӑлармасан Кол̂ б* 
танӑвӑн комсомол пилетне ^иксе ҫӳремелли кӑсй 
не шӑтарма пултара-г. (Тӑхтаман пӗлтерни).

*) Халех. *) Спаҫипах.

у л ахсен^ е 5упнипе вӑхӑт ҫуккипе ниҫта та ӗҫ-т 
мест. Комсомол пилетне ха.5 те пулин илсе ҫӳР̂  
Йалта ӑна улӑштаракансе.м татах ҫуралаҫҫӗ ме 
халӗ Т)ӑлах Вихтӗр Акахвийӗ— ко.мсомо.щка 
5иркӳве ҫӳрекенсен^ен питӗ пысӑк сташлӑ хе 
хал) те ҫӳфет.  ̂ _ ,

«'хулташсем, ҫапла ӗнтӗ пирӗн йалти хӑшпӗр ь 
митсем. М ӗн тӑвас вӗсене.

—  Камитле, камнтле, йулташсем! Камитсенеку 
малла... райкомранах пымалла... курма. С. Силпн-
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>ӗлле те ҫапла пулнӑ, ҫулла та ҫавах...
Вӑрнарти фосфорит савӑ§ӗн Йерар-Ншакри н
* ж —

Вӑрнарти фосфорит савӑ§ӗн Нерар-Ншакри шахтӑ иуҫлӑхӑ Ваҫҫилйӗв  
рапоББисем шахтӑ ӗҫне лайӑхлатма мансем хӑтартса панисене ннм вырӑнне 
те хумаст, вӗсене пурнӑҫа кӗртессп ҫинБен шухӑшламаст -тумас?...

Рапоъъисен претлсшенисвне тупӑка кӗ;)тсе хургкан пгллӑрак та паллӑ В г ҫ ҫ и л й ӗ в  
краштанин ӗҫре
м^и»м1ми»11Д8и— — П11' М11Ч ввяавдягяятаиетт!I ти н и ти — аш— м в Я Ь

ккӗ ураллӑ ӗне
Ӗне текен выл^ӑха пурте пӗлеҫҫӗ. Ун йатне  

асӑнсассӑнах, вӑл йӗпле утса ҫӳрени кфҫ умӗн^е
[курӑнаӳ.

Епӗ ку тарана ҫитсе те, тӑватӑ ураллӑ ӗнесене  
1зн§ах курнӑ55ӗ, урӑхла ӗнесем ҫуккӑ пулӗ тесе  
'Щухӑшланӑ55ӗ. Ан^ах ман шухӑш тӗрӗс пулман, 
Ҫ\ ҫанталӑкра 4 ураллӑ ӗнесемсӗр пуҫне, 2 урал- 
лӑ ӗне те пурӑнат иккен. Вӑл Шупашкартан кӑн- 
% йӗн^и вырӑнта, Кӑшаркасси йатлӑ йалта пу- 
Рӑнат. Ку ӗнене Шашша Кераҫим^^ӗ тесе ^ӗнеҫҫӗ,  
Ҫав ӗнех Кӑшаркасси йалӗҫтавком претсетаттӗлӗ  
"Улат. Йалта ^ӑн „асли“ шутланат. Ҫавӑнпах ӗн- 

ӑна йалти хӑш пӗр стариксем асли теҫҫӗ.
Кӑҫал ку ӗне „тӑрӑшнипеле" ^ылай ҫитӗнӳсем  

"Уакаларӗҫ. Ак вӗсене пурнепеле шутласассӑп  
Ҫаксем пулаҫҫӗ:

!• Контрактатси ӗҫӗ  сысна ури айне пулни. 
ӳ- „5 ҫуллӑх плана 4 ҫулта“ сайома 100 про^^ӗ-  

"ЗДех сарманни.
_3. Пушар хатӗрӗсем  хӗлӗн ҫӑвӗн пӗр тумпа  

чбспе) лэрни, тата пушара канмалла мӗн пупас  
"Уйсан, пӗр ^алӑш кайма пултарни.

МТС ва.§Л)И укҫа пуҫтарас ӗҫе тимӗршапа  
"У-чсе ҫӳрени.

Ъ Ҫырмаҫатра, ҫулйӗр йусаттардс тӗлӗшпе  
Кӑшаркасси халӑхне „тровош ӗт“ туманни, „полнӑй 
св оп отӑ“ пани, т. ыт. те.

Ҫав вӑхӑтра йалта „Салмани“, „Мушковар“ йа- 
тлӑ ҫирмасем— кикантсем усеҫҫӗ. Ку „кикантсене“ 
ӳснине курсан, ӗне пуҫӗ савӑнаттеи тен, промышлӗ- 
нӑҫ ӳ сет  тесе шухӑшлат пулмалла, ҫавӑнпа ӗнтӗ  
вӗсене йусаттармаҫ. Вӑхӑт шӑват, пӗртте сисӗнмест. 
Кӗҫ хуларан (Ҫӗрпӳрен) „аслин^ен" те аслисем  
персе ҫитрӗҫ ҫак ӗнесем йалне. г.нешӗн ак хайхи  
ҫитрӗ инкек.

Ҫулйӗр (автопус ҫулӗ) тӑвас тенӗ вӑхӑтра т. ыт. 
те халӑха „полнӑй свопотӑ“ панӑшӑн. хӑйне 10 
кунлӑх ирӗксӗр ӗҫлемелле турӗҫ. Ан^ах ӗяе ун- 
шӑн хытӑ та кудз-^анмарӗ иккен, тен савӑн^ӗ те  
пул.малла.

Ах, тата ҫырма маннӑ, каҫарӑр тархасш ӗн, вула-  
кан йулташсем, епӗ ҫырма астӑвайманшӑн. Унӑн  
ҫив^ӗ йенӗсе.м те пур. Вӑл ӗҫсене ҫнҫӗм пекг 
хӑвӑрт туса хурат, йалт ҫеҫ ҫиҫет. Ку ӗҫйалкорсен-  
5ен  мӑшкӑласси пысӑк ромис ун. Вӑл ӗҫйалко-  
рӗсене курсассӑн:
—  Ен! П оет пу-5 ку —  ой, ой, ой, —  тесе  вӗсеяӗн- 
„5ап ӗсен е“ сарма тӑрӑшат, т. ыт. те.

„Капкӑн“ тус, тархасшӗн ҫак ^ӗр^уна пӗрене  
пек тимӗрпе хӗртсе  сӑмсин^ен тӗк^е, ’ унсӑрӑн ун 
ӑшӗ лӑпланмаст. Инаа Ф.
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й 1 А ӗ  ҫ ӑ и а к
шашнсрм

'Вирлеме пӗлмен ҫыннв спразк- 
нӑ пама тз пӗлмелле мар

Пурнӑҫ малалла хӑвӑрттӑн кайат, кашни кун 
тенӗ пекех ӗҫхалӑхӗ ҫӗнӗрен майпа ӗҫлесе ҫитӗнӳ- 
сем туса пыраҫҫӗ. Ха.§ӗ ^ирлессине те урӑхла ^ир- 
леҫҫӗ. ӗлӗкхин пек ^ирлесе куна иртермеҫҫӗ.

— Мӗнле вара вӑл, етем ^ирлесе куна иртер- 
кенни?

—Ҫаплах, хал) ^ирлес пулсассӑн 24 ^исларан 
15 5исла55ен выртаҫҫӗ.

— 24 5исларан ^З^исла^^ен ^ирленин^е нимӗн 
те ҫӗнӗлле ^ирлени ҫук унта. Калӑпӑр: йанварӗн 
24-мӗшӗн5е ^ирленӗ, февралӗн 15-мӗшӗн5 е сывал- 
нӑ. Вӑт ку вара пул§ӗ те.‘

— Есӗ маттематӗк текен ӑслӑлӑха пӗлетӗн пулас, 
ҫавӑнпа ^асах шутласа кӑларатӑн.

— Вӗренмен пулин те. ӑна шутлама пӗлстпӗр 
ӗнтӗ.

— Ан^ах есӗ шутлани тӗрӗс мар. Маттематӗкӑ- 
на ӑста пӗлекенни Мӑн-Супар шкулӗн^и Тимофе- 
йӗв ҫех ха.Д). Вӑлах кутӑн ^ирлессине те шыраса 
тупнӑ.

Акӑ,^ Супар шкулӗн^е ӗҫлекен техни^кӑ Кӗтерин 
Ҫеменӑвӑ май уйӑхӗн^е 24-мӗш ^исларан 15-мӗш 
5ислз55ен ^ирлӗ выртнӑ. Ун ҫ.ин^ен шкул пуҫлӑ- 
хӗ ҫырса пана справккӑ та ӗнентерет.

„ Дака ипстгящая справка Семеновой Екатерине (технич. слу- 
жащ. при Албахт. шк. в том что действптельно лежала лпхо. 
радко!! с 2-4 мья по 15 мая: В чем и подписуется Зав Албахтинск 
школы Тнмофоев Иван. 19Щ У—31 г .“ тесе Ҫырса, ма- 
йӑн 14-мӗшӗи5е Кӗтерине Ҫӗрпӳве кӑларса йарат. 
Кӗтеринӗн ^ӗри темӗскер сиснӗ пулас, справккӑ- 
на ҫирӗпрех тӑвас тесе, йалӗҫтӑвкомне пи^ет пус- 
тарма кӗнӗ. Хал)хи вӑхӑтра уфрештени таврашӗ 
пӳрократсӑрах мар ҫав. Мӑн-Супар палӗҫтӑвкомӗн 
претҫетаттӗлӗ те „пӳрократ“, справккӑна вуласа 
пӑхрӗ те ун ҫине пи^ет пусмасӑрах тепӗр йенне 
ҫапла ҫырса, Кӗтернене парса йа^ӗ: „Тимофеев йул- 
таш . Есӗ Екатеринӑ Ҫемӗнӑвӑна сывмар выртнн ҫин 1 ,ен справк- 
ка панӑ. Пайан пирӗн, 14-мӗшӗ анБахха, 24-меш тата 10 кун- 
тан тин ҫитет. Есӗ пӳрнусем ие Бнпертере.х шмтласа пӑх.\а, ҫап- 
ла-и? Тата 24-мӗш  §исла хыҫҫӑн ҫав уйӑхрах 15-меш Бислапул- 
А1аст, 25-ыӗш пулат.

Йалӗҫтӑвком претҫетаттблӗ Т. .фвов.

^Кӗтерин вӗҫтерсе ҫитрӗ шку.га, Тимофейӗв есӗ 
тӗрӗс ҫырса паман вӗт. Ҫазӑнпа кайала килмел- 
ле пул^е, тере. Тимсфейӗв справкӑна тытса вула- 
са пӑхрӗ те: „Турак вӑл, пюрократ, зачем он вер- 
нул чошу техничку“ тесе вӑрҫса ил^ӗ. Ҫапла ентӗ 
Тимофенӗв ш у5ӗпе вӑл тӗресех ҫырнӑ, ан^ах та 
сив 5ире пӗлме Тимофейӗз тухтӑр мар, тага сив 
5ирпе 5 ирлекен ҫын пӗрмайах выртмаст. Тимофе- 

„лежала“ тесе ҫырса панӑ. Хӑйне ну- 
< анашан Л)вова „ухмах пӳрократ", тесе вӑрҫат. 
Ман шутпала ҫак сӑмахсене Ти.\!офейӗв ҫине ху-

Тивӗш Ҫынни.
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ианаш райӗҫтӑвномӗньи 
„пнссӑрссм“

Канаш райҫтӑвкомӗ йалҫтӑвкомсем патщ 
хутсем Т)ӑвашла ҫырма шухӑшланӑ. Шухӑщ 
ланӑ та, шухӑшланн ҫинъен мансах кайнӑ.

Акӑ вӑл иртнӗ апрелӗн 17-мӗшӗн5е пур йа 
лӗҫтӑвкомсем патне 3105-мӗш номӗрпе пан 
ҫыру:

Канашский райисполком предлагает Ва\ 
с получением сего немедленно представить 
точные сведения по прилагаемой при се!” 
форме сколько В'шей СИКе, имеется рабо- 
чие силы т. е. лошадей рабоч. возраста 
мужчин и женшин и также указатъ по спе 
циальностям по социальн. положению. 3: 
не предосгавлению каковые сведения отвед 
ственпость возлагается на Председателя 
СИКа.

Зам. председателя РИКа (ал пуснӑӳ 
Вербовщик Вурнарского Леспромхоза Вла 
димиров.

Арҫын лаша... Хӗрарӑм лаша... вӗсен ҫпе 
тсиа.фнӑҫӗ, сотсиа^фнӑй полошени мӗнле.. 
Анланаймарӑмар нимӗн те. Кулак класӗн 
фен тухнӑ лашасем пулма пултараҫҫӗши вара 
Лашасен „ҫпетсиа.5нӑҫӗ“ тукӑн тӑвакансем 
платниксем, ма.фарсем, технӗксем пурши ва 
ра лашасем хушшинт,е.

Ку ҫырува ӑнлантармашкӑн фирку.ьар ҫыр 
тарма хушмалла Канаш райҫтӑвкомӗн хисеп 
лӗ, кӑтартуллӑ, мӑнҫамкаллӑ писсӑрӗсеые.

ана та хнреҫ, кана та хкрЦ
Поткулаьнӗк. К олхос аван йапала та, ан^ах епӗр 

унта ӗҫлеме вӗреней.менҫке. Пӗри пӗрри ҫине йа- 
рат. Вӑл тутӑр, тет. Ман ӗҫ  мар вӑл, тет. Пӗри 
кахал, уИ)Шӑн ыттисен ӗҫлес пулат.

Муьи. Кахалсене тыткала.ма лайӑх пӗлетпӗр 
епӗр халӗ. Е ҫлес  килеттӗк ӗҫле, ӗҫлеместӗнтӗк..- 
колхосраи сирпӗн. Кахал ҫын ӗнтӗ ха.5 хӑй те 
колхосра нумайах тытӑнса тӑраймӗ. Хӑйех колхос- 
ран тухас, тейӗ.

Поткулаькӗк Мӗншӗнха апла?
Муьи. М ӗнш ӗн  тосен тыррмне халӗ нетак тӑрӑх 

мар, ӗҫленӗ тӑрӑх валеҫетпӗр. Мӗн 5 \ х л ӗ  ӗҫленӗ, 
ҫавӑн 5 у х л ӗ  илетӗн,

Поткулаьнӗк. Тӗрӗс мар апла, тӗрӗс мзр. Турӑ 
хуш нӑ пек пулмаст. Апла валеҫсен колхоса кӗнин- 
5 ен  мӗн усси  пурха. Манӑн ӗҫлемесӗр тутӑ пулас- 
5 ӗ .  Унсӑрӑн колхоса та кӗмелле мар пек.

Муьи. Е ҫлемесӗр ниҫта та тӑрантармаҫҫӗ.
Поткулаэнӗк.. Неушлӗ?
Муьи. „Н еуш лӗ“ мар ҫав. Авӑ сана та кунта 

килес умӗн кулак тӑрантарса йанӑ пулмалпа- 
Е ҫлем есӗрех  мар пул).

Поткудаьнӗк. Мӗн ӗҫленӗ вара, санӑн шухӑшупз> 
епӗ ӑка ва^5Л)И? Ӗҫлеменҫке.

Муьи. Ӗҫлетӗн ҫав, ^ӗлхӳпе  ӗҫлетӗн. Т-на.



(ура кассЗра*
{уславккасавӑтӗнъе пулн ӑ 
|апала
1аН)Ттӑ тӑрса

|айан ирех, 
кҫа илмешкӗн карӗ. 
алан кӗссин^е  
'к ерех,
(зллех кӗлт сыпкаларӗ,

_ Ну пййан 
'кҫа илсенех

» „Хура кассӑ“ тесе прокулш§ӗк- 
;не, рваБсене, кахалсене ӗҫ укҫи тӳ- 
дан кассӑна калаҫҫӗ.

Ка.ллех пӗр хыт ӗҫетӗп. 
Тепӗр кун 
Хущӑмсем патне 
Хӑнана ак вӗҫетӗп.

Ҫапла шухӑшсемпе 
Пащ^ттаҫ,
Кассӑ умне ҫывхарса тӑ^ӗ. 
-[^Шалвӑн параттӑри,
Иавраҫ?—
Тесе хӑй тем йӑпшӑн^ӗ.

Каҫҫир шурнал 
Ҫине пӑхса:
— Хура кассӑра санӑн, терӗ. 
Пан,т"гаҫ прокулш^зк

Хурланса,
Пуҫне салхуллӑн тайрӗ.

— Ниушли хура 
Кассӑра
Укҫа илме ман лекрӗ.
Йе савнӑ хӗрӗм 
Тӗл пулсан...
Намӑсӗҫке питӗ, терӗ.

Т)иперех хура 
Кассӑран,
Пащ-гтаҫ укҫа илсе уттар^^ӗ.
Хӑнана кайма
Пайаиран,
Огпусккӑ^^ен хӑвароӗ.

А. С. Путена

Ҫакан йышши ҫынсем— „КапкЗн” странитсисеке ӳкекен 
паллӑ „керойсем"

Ҫитес ҫ , р ҫ    „лапкӑн“ халех ҫырӑнса

Хакӗ: ҫулталӑка 1 т. 20 пус, ҫурҫуллӑха— 60 пус, 3 уйӑха— 30 пус. 
Кашни пуштӑ уйрӑмӗнъех ҫырӑнса илме пула?.

Ответлӑ ретактӑр А За;ӳҫилкӑ.в.
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хосрасъот токаваре
хуҫалӑх оркӑнӗсем токӑвӑрсем пурнӑҫа мӗнле кӗрҫе пынпне шута и !^  

ӗҫе ку таран§ен те нӗркелесе ҫитермен ОКК преҫитиумӗпе ӖХИ кӑмпссариаБӗ йЯ  
шӑпнӑ постановлеинрен). ™

Тскӑвӑр. Ман ҫийе ал пусакансем ха.;еман ҫине урасемпе пусма тытанъс-ҫ. Лурах.


