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— Килӗшместӗп! Кирлӗ мар! Ҫитӗ. Вилнӗ аттем
манӑн пӗтӗм пурнӑҫӗ тӑрш ш ипех сысна кӗтӳҫи
пулса пурӑннӑ. Тӑван аннемӗм те тупӑк хӑмисем
ӑш не кӗрсе вырти^й^аенех сысна кӗтсе пурӑннӑ.
Хамӑн муйисем, кинемейсем, тата кукка ывӑлӗсем пе хӗрӗсем пурте— йе кӗтӳҫӗ пулнӑ, йе сыснасене хӑваласа пурнӑҫӗсене иртернӗ. Хам та епӗ
ӗмӗр тӑршшин^^е, выл)ӑхпа аппаланнисӗр пуҫне
у р ӑх ӗҫ патне пырайман. Н у, калӑрха мӗнле пек
ӗнтӗ ҫакӑ сирӗн шухӑшпа? А сӑрхӑрха— камсем манӑн ратнере. Кулӑш ла—атте вы.(ьӑхсен королӗ, анне— королевӑ, П антелей му-ьи—аслӑкнеҫ. Епӗ—Кӑсйа У нтри—наҫлетнӗкӗ пулатӑп. Толой королсемпе
наҫлетнӗксене! М иш укӗпех ылтӑн парсан та — кӗтӳҫӗ пулмастӑп! Кирлӗ мар! М анӑн авланма та вӑхат ҫитнӗ. Тен, манӑн пӗрпӗр утарнӗтса ка-§-5ӑ
илессӗм килет. А мӗнле хӗр тухӗ мана ^ 35-53 епӗ
сысна кӗтӳҫҫи пулсассӑн. М анӑн вилнӗ аттем те
ӗлӗк авланас тӗлӗш пе питӗ пысӑк -йӑрмав курнӑ.
И у р ат анне аттем е хӗрхенсе ка^а^йа тухнӑ. Вӑл
ка-й-йа тухман пулсан, тен, епӗ те ҫуралайм астӑп^ӗ
пу.(Ь. Камха сысна кӗтӳҫисене хисеплетха йалта?
Никам та хисеплесш ӗнех мар.
Ҫакӑн пек йӳҫӗ ш ухӑш семпе '5и'ьи Кӑсийа Унтрийӗ колхос претҫетаттӗлӗ патне пынӑ.
— С торовӑ, Терентйи-ь! Ҫапла акӑ... Килӗшместӗп!
— Мӗн каласш ӗн есӗ, Антрей? М ӗнпе килӗшместӗн? Кала ӑнланмалларах!
— Мана колхос^ кӗгӳне пӑхма хушаҫҫӗ. Кирлӗ
мар мана вӑл ӗҫ. Елӗк те кӗтӳ кӗтсех вӑхӑта иртернӗ. Ыттисем т у ь ь ӑ р халӗ ӗнтӗ вӑл ӗҫе. Мӗншӗн манӑннах тумалла ӑна. Т рактӑрис пулассӑм
килет^ Куртӑни мӗнле Хветке трактӑрис пулнӑ та,
трактӑр ҫин^е мӑнӑ ҫын пек ларса ҫӳрет Вӗсене,
т р а к т ӑ р и с с е н е, колхоҫнӗксем те
хисеплеҫҫӗ. Вӗсем ҫиньен хаҫатсем ҫин^е ҫыраҫҫӗ.
Вӗсене хӗрсем те йуратаҫҫӗ Вӗсем ӗнтӗ керой теЕисем пулаҫҫӗ, е п ӗ р —сысна кӗтӳ пӑхакансем ҫеҫ
пулатпӑр. Тен, манӑн та керой пулассӑм килет?
Вилнӗ аттем ӗмӗр тӑршшин-ье те керой пулаймарӗ, вӑл пулайманнине ывӑлӗ пултӑр... Кирлӗ мар!
Килӗшместӗп ҫитӗ!
— Кирлӗ маррине калаҫатӑн, Антрей! Вырӑн мар
е т Л е илемлентерекенни, етем вы рӑна илемлентерет.
— Ы ттисем илем лентер^ер. Сы снасене илемлентерессӗм^ килмест. Т рактӑр ш кулне ҫӳретӗп.
— А кӑ мӗн, А нтрей .. Й арӑпӑрха сана та тракта р ш кулне вӗренме. Вӑхӑт пар*а кӑш тах. Акӑ сава срок виҫӗ уйӑх. В ы ^ӑха лайӑх пӑхса усрӑн ,—
л ара мӗн пулӗ унта. Пӗр сӑмахпа каласан, тӑрӑш
тейӑхрах, утарлӑ йӗркепе,—в зр а трактӑр шкулне
в ӑ кайӑн.
*
*
И к ӗ уйӑх ҫурӑ иртнӗ ҫакӑн хы ҫҫӑв. Т ерентйи^
хайхи У нтрийӗ хӑй патне 'ьӗнтернӗ пӗре.

— Ну, мӗнле ӗҫсем, Антрей?
— П ы раҫҫӗха ӗҫсем. П ӗ^ӗкҫен ӗҫлетпӗр. Куртӑни пирӗн ҫӗнӗ сысна ҫурисене? Пурнӑҫ -ье^ьекӗ
темелле пӑхсан, сысна ҫури темелле мар. Пит лайӑх ӳсеҫҫӗ.
— Курнӑ, курнӑ... Урӑх нимӗн те калаймастӑп:
аван ӗҫлетӗн есӗ, Антрей. Правлени сана преми
парасш ӑнха. Виҫӗ уйӑх ҫитесси тепӗр ике ерне
кӑна йулат. Кайран вара тр актӑр ш кулне кайӑн.
— Т ерентйиь, акӑ мӗнле ӗҫ... Тархасласах йӑлӑнатӑп сана...
— Пӗлетӗп, пӗлетӗп. Тепӗр икӗ ерне кӗтха,вара..
— Ун ҫин^^ен мар калаҫатӑп епӗ. М анӑн тата
вы;|)ӑхсене пӑхса икӗ уйӑх ӗҫлессӗм килет. Унсӑрӑн ӗҫе лайӑхлатса ҫитерме май килмест. И кӗ
уйӑхран вара мӗн пулӗ. Каймастӑп халех, кирлӗ
мар! Ы ттисем кай^-ьӑр. Епӗ халӗ кунта йулатӑп.
Кайран ҫав епӗр кунта ҫырнӑ
колхоса пӗтӗм
район пӗлекен пулнӑ. '^ э п а тухнӑ иккен вӑл колхос пӗгӗм районӗпех. Тӗрлӗрен ответлӑ вырӑнта
ларакансем ҫав колхоса курм а пыма пуҫланӑ. Тӗлӗнеҫҫӗ пурте. Авӑ мӗнле тата кӗтӳ вӗсен! Мӗнле
йӗркеллӗх! Мӗнле лайӑх пӑхса усраҫҫӗ унта вы.1)ӑхсене! Вилекен пӗр вы./ьӑх та пулман вӗсен!
Хаҫатсем ҫин^ье мухтаса ҫырма пуҫланӑ ҫав колхоса. Пӗре пиҫменостсӑ хаҫат леҫсе панӑ ҫав колхоса П ӑхаҫҫӗ—хаҫатӑн малтанхи странитсиньех
Кӑсийа Унтрийӗн портре-ьӗ ларат. Каснӑ-лартнӑ
хӑйех.
Унтри .'ьы лай'ьен хӑйӗн сӑнӗ ҫине пӑхса тӑ^ ӗ.
— К онеш нӑ,епех. С ӑн ӗай н еҫы р н и те манҫин-ьен
ҫырнӑ пекех. „Вы.1)ӑх-'5 ӗрлӗх ӗр ьетес ф ронгри керой, Антоей Ҫинигсин“ тенӗ. Пит илемлӗ тухнӑҫке епӗ портрет ҫинье. Аван...
Ҫав кунах Унгри вы.^ӑх витине к ӗ р с е н ,. пысӑк
сысна аҫи умне пырса тӑрса, ҫапла калаҫу пуҫласа йанӑ.
— Есӗ, сысна, каҫар мана хӑвна сысна тенӗшӗн.
К ӳрентерес тесе каламастӑп сана. Акӑ мӗн сана
епӗ каласш ӗн... Тен, ӑиланаймастӑнтаха есӗ мана,
ҫапах каламха. Ӑнлан, сысна, есӗ аха.гь сысна кӑна
мар, ӑрагли. Епӗ те аха^ь кӗтӳҫӗ мар, колхос кӗтӳҫи. И ксӗмӗр епӗр колхосра тӑрагпӑр. Ҫавӑнпа
есӗ аха.(ь сысна мар—сотсиалисӑмла вы.'ьӑх-'ьӗрлӗх
ӗ р ^ етес ӗҫ пулатӑн. А епӗ утарнӗк. Пире иксӗмӗр
ӗлӗк хисеие хумас^ьӗҫ Халӗ... ӑнланха есӗ, тусӑм,
епӗ Хветке трактӑрисран пӗртте кайа мар. Кайатӑп та акӑ халӗ Т ерентйи^ патне, тӳрех калатӑп:
Кирлӗ мар! Килӗшместӗп! Ҫитӗ! Трактӑрис ха,т[) пулмастӑп! Хам патгӑрлӑха кунта та кӑтартм а пултаратӑп!— тетӗп. Ех, вы,ъӑхҫке есӗ! Ӑнланаймастӑнҫке епӗ каланине... Х веткӗрен енӗ пӗртте кайа
мар, мала тухрӑм ӑш ш ӑ... Керой пултӑм. Атте пул айианнине епӗ пултӑм...
Рыклия.

Интерес пулман
— Вӑхӑта тӑсса сайа йама йурамаст. Ҫул аван,
ганталӑк лайӑх... Ҫа_к кунсен^е леҫтерес п у л а т,—
герӗ Хӗрлӗ-ьутай РЕК -ӗ.—Вӑхата мӗн тӑсас? Ҫак
<унсеат,е пӗтӗм вӑйа хурса ҫӗрулмине леҫтерес.
Патшалӑх панӑ сатанине тултарма пӗтӗм колхоҫнӗксене, пӗтӗм ӗҫхрес-ьенсене мопилисатсилесе ку
'§ҫе йавӑҫтарас. РӖК-рен кашни йала прикатӑ кӑаарас!..
1— Вӗт пирӗн умра татах ӗҫсем пур, ҫӗрулмине
аф терсенех— аӑрман кастарасси,
турттатасси!..
й;— Й арас п р и к атӑ!. Й арас пайанах!.. Й етӗрнери
ф е х савӑтне парас ҫӗрулми,—терӗ РЕК.
Х ӗрлӗьутай районӗ пӗ-ьӗ< мар: 31 йалканаш ӗ,
эайонӗпе 70 колхос. РӖК е патш алӑх панӑ план,
<у плана тултарассиш ӗн пӗтӗм ӗҫхрес§енӗ кӗреш яелле. Ку а х а ^ план мар; кӑна 5 ҫуллӑха 4-ра
сӗртсе ҫитерес йӗркепе тунӑ план; ку сотсиалисӑм
*ҫне тӑвакан планӑн „сы рйо“ ҫин^ен йышӑннӑ
тункьӗ.
Хӑшӗ лаш апа, хӑшӗсем ҫуран РӖК прикатирӗсем
^ п а ҫ ҫ ӗ йалта. Ура ҫине тӑрагаҫҫӗ йалти актива.
Г Р Е К претҫетаттҫлӗсем хускатаҫҫӗ йала. ,Ҫ ӗрулми!.. Й егӗрнари ерех савӑ§ӗ!.. План... Сотсиали:ӑмла ӑмӑрту!.. Еҫ халӑхӗ ӗҫе тытӑнсан карлат
йал, вӗрет ӗҫ. Кулак, куш тан пуйан, пӑрӑн ҫул
гин^ен!
Кашни йалта, кашни колхосра ӗҫ тӑрат вӗресе.
Л ӑтӑксеньен, потвалсен^ен, сакан тӑпрас ҫумӗ:ен-§ен ҫӗрулми тухат ҫул ҫине.
Прикатӑ '5 упат, тӗрӗслет... Кам мӑйӑхсемпе, кам
цӑналӑксемпе лавсем ҫине ҫӗрулми тийенӗ. Кайма
и тӗр. Йалтан туха'г опос...
Уйсем урлӑ, йалсем тӑрӑх ҫунасем шӑваҫҫӗ,
иӑтӑк-путӑкра йе суяӑн-§ӑкра лаш исем тапсах
‘уртаҫҫӗ. — ,С тон овкк ӑ“ ан пулгӑр, „сгоновккӑ*
1улмасан леҫме што-о?
— Ҫав ӗҫкеха, ҫавна темме йӗркелесе ҫитерейцеҫҫӗ!—текелесе лавӑҫӗсем калаҫкаласа пыраҫҫӗ.
— Ҫӗрулми, калас пулат, ытти тырӑсен^ьен тохЮтлӑ. Ни ырзш , ни сӗлӗ ҫӗрулми '§ухлӗ тоххот
аараймаст.
— Л атнӑ ҫы вӑхрах ерех савӑ-§ӗ пур. Ерех савӑҫук пулсан ӑҫта •§икетӗн ӑна? Епӗр пӗлтӗрхи
;ул хамӑр коахосрая 48 тоннӑ ҫӗрулми патӑм ӑр,
<ӑҫал та '§ылай паратпӑр,— тет Турхан колхоҫнӗкӗ.
— Стой, кута лрҫӗш?..
^ — З ы т лашуна!
— Ей, асӑрха! Ӑҫта тытан?.. Пӑр айакка!
— Тӑхта, йе есӗ сысна?
— Ҫаптар, кас лашуна!..
Карла'г халӑх...
— Стой, 'ьеретсӗр ан кӗрӗр!.. Т)орт штоли накнал вас ҫ у та !. Пойесш ай опратнӑ!..
— Ӑҫта опратнӑ?.. Тӑкатпӑр ҫакӑнта!.. Виш вӗсем унта!..
Ҫ атӑртатаҫҫӗ ҫунагсем, сикеҫҫӗ лаш асем, ванаҫрӗ туртасем.
—
своло^и нанеҫли!.. М илитсионер!..
— Перетӗп приклатпа!.. Ӑҫта тӑрӑнаттӑр!
Кунга кам кама итлетӗр. Тулли
шисем, ҫуни, лаш и, халӑхӗ— пурте

лавсем , пушпӗрле пӗтӗр-

нет, ҫавӑрӑнат. Ӑв, пӗрне туртапа персе ӳкернӗ,
тепри тарӑхса кӑшкӑра'г... веҫ ҫавӑрнат, веҫ пӑтранаЕ_
— Ӑҫтан апла?.. Ма ун -ьул -ьакарса илеттӗр?..
— Ман 20 пӑт пул§ӗ, ма 12 пӑт тесе ҫырса
панӑ?..
— Манӑнне 5 пӑт '§акарнӑ?
— Т )° ореш?.. Корлоппан •§увашла!..
—
пултӑр, ата ҫавӑр лашуна!.. Иртеи
пуҫласа каҫ§ен халӑх пӑтранаЕ..
— Ҫырас пулаЕ.. Пӗр слу^ӑй ан ^ах мар.
— Каккой пӗрре?.. Пур колхосран, нумай уйрӑм
ҫынсен^ьен илтӗнет. Вӑрҫаҫҫӗ, сӑмахсемпе кӳрентереҫҫӗ. Х рес§енпе рапо-ь-ьисен смы§кине пӑсаҫҫӐ
Ну, ӑҫтан тӳсетӗн?.. Приклатпа хирӗҫ тӑрса ӑҫтан
смы^ькӑ пулат? Х рес§ен 20 пӑт парсан—12 пӑт
тесе ҫырни, ӑҫтан тӗрӗс пултӑр?
Тепӗр 10—15 мунутран Хӗрлӗ^ьутайри РӖК ҫекреттарӗ претҫетаттӗл патне кӗ§ӗ. Ҫапла май ҫн ртӑм, йура^г-и?
.Д и р ек то р у Ядринского винзавода т. Блинову.
П о имеющ имся сведениям, прием щ ики картоф еля ка
ваш ем заводе грубо обращ аются с гражданами, привозящ нми картофель и з наш его р-на, а отдельные приемщ ики
даж е ругаю тся и говорят .зач ем де вас гонят сюда?“ Кроме
того приемш ики картофеля допускают сниж ения общ егв
веса сдаваем ого картофеля до 50 проц.
...П росим п рин ять меры. О приняты х мерах сообщ ите.
П ред. Р И К Колбасов
С екретарь Васюков

Хут ҫутсене ку хута Плинов вулат. Пуҫа
каласа ресод^утси ҫырат:

пӑр-

.З а п р о с и т ь о о ‘яснений от Д ен исова И. по за я в л е н и »
граж дан в отн вш ен и и действий милиции. По вопросу. Д ействия прикладом.
Блинов 22/ХП

Вулаҫҫӗ, ҫыраҫҫӗ... Ак, Тениссӑвӑн та ҫырмалла
лекрӗ:
...П риемщ икам особо грубо обрзщ атся с сдачиками картофеля Кр. Ч етайского р-на нет ни какого интереса, как
написано в отнош ение. Если обращ ались грубо то не содним К расно-Четайским р-ном, с совсеми но то настоящег»
.в р ем ен и нет ни каких замечаний с други х р а й о н о в '...

Ах, Тениссӑв, тӑмана!.. Кам, мӗн есӗ унта? Ма
вӑтанмастӑн ара?
Кама каласа ку сӑмахсемпе ҫураҫтарас терӗн?
— Хӗрлӗ-§утайрисене ҫеҫ вӑрҫман ^ епӗ,— тесе
хурат. Вара есӗ '§ирлӗ пулӗ? Хайар ш ӑнӑрӗ тӑртанса санӑн пуҫу хавӑлӗн^ьи мимесем ҫӗрме т н тӑнмани? Йе '§ейеленсе кулак йӑтти пулса есӗ
вӗретӗн унта?
Есӗ тата, Плинов?..
„П одписано—с плеч д ол ой “ тетӗни?—Камӑн
йӗрке кӳмелле? Камӑн хрес§енпе рапо-§§исен ҫыхӑнуне ҫирӗплетмелле?
.П ереп и ску с об‘явлением Д енисова препровож даю РИ К-у для сведения и сообщ аем, чгв
указанны е Вами недочеты устранены" тенипех
ӗҫ пул§ӗ тетӗн-и?
Х рес§енпе рапо§§исен хуш ш ин§и Леннн кӑтартнӑ„смы §кӑна Тениссӑвсемпе варалам а йурамаст! Ӗҫре пултбр интерес!

Колхосри тилОсем
— „Тилӗ... §ей е § ӗ р §ун вӑл ти л ӗ“. . . — йупта*
р а ҫ ҫӗ йум ахсен§е тилӗ ҫин§ен.
Ман халапӑм ик ураллӑ тилӗсем ҫин§ен пыратха... А стӑвӑр— ик ураллисем ҫин§ен, Вӑрманта
пурӑнмаҫҫӗ ку тилӗсем—йалтах... Вӗҫсӗр хӗрсӗр
тӑсӑл са вы ртакан аслӑ та, §аплӑ К авалта (Вӑрмар
р.). Р)и ватӑ тилиине Кӑтра П раски, тесе §ӗнеҫҫӗ.
К ӑтраш кӑ.., К ӑтраш кӑ, теҫҫӗ. Унӑн ывӑлӗ те, хӗрӗсем те пур. Ы вӑлӗ—А лексантрӑв Антрей (Енруш)
Йатлӑ, хӗрӗ Сахйе... Ҫулсем, пӗрин хыҫҫӑн тепри
анлӑ та аслӑ урисемпе вӑрӑм ӑн йарса пусса,
иртсе кайаҫҫӗ. Ҫапла 30-мӗш ҫул та анлӑ урисемпе
йарса пусрӗ.
— Ну, анне тиллӗм, епӗ Х ӗрлӗ ҫара кайатӑп!—
тер ӗ пӗрре амӑш не Енруш .
— Ах, а§ам .. ууу!— йӗрсе й'а§ӗ П раски Енруш а
ы таласа,—ууу! Вара мӗнле пурӑнас пирӗн?.. Мӗнле
сутӑ тукалас?
— Ех, аннем, анра ӗне пек ан мӑш лаха есӗ...
Х ӗрлӗ салтак! - й а§ӗ йепле л ай ӑх,— Енруш хӗрлӗ
салтак! Енруш топроволӗс!.. Енруш С овет влаҫӗшӗн!— теҫҫӗ вара мана.
— Ех, анне!— тенӗ вара Енруш .—М ай килсен
аптрам ӑпӑр... Хулара ^йапала нумай, вӑрттӑн, тилӗ
пек, вӑрттӑн сут тӑвӑпӑр... Ленин хулине лекет
Енруш.^ Х ӗрл ӗ ҫара Л енинкрата...
— „Й уратнӑ аннеҫӗм, анне, епӗ хал) Д енинкратра. Кунта какайа хакла сутма пулат. Йлсе килха
сысна. Ман п ата килеп тесе. Май пулсан, киле
л ав ты тсах кайан. Енруш ".
,
Ҫак ҫырӑва илсен Праски куҫӗсем електритсӑ
лампписем пек ҫутӑл§ӗҫ. Вӑрӑм аллисем пӗтӗм
тӗн§ене йарса ты тас пек тӑсӑл§ӗҫ.
— Ех, ӗҫ тухрӗ!.. Ну, укҫа! Укҫа шыв пек йухса
кӗрӗ ман алла. 1925-пе 29-мӗш ҫулсен§е ш уш кӑпа
сут тунӑ §ухнехи пекех кӗрӗ у к ҫ а .. В ӑрҫӑ§§ен
сут тунӑ §ухнехи пекех... тесе савӑннипе таш ш а
йа§ӗ Праски. Хура урайӗн§е йӑвалан§ӗ. К рават
айӗн§е кускаларӗ. Еҫкӗ. П раски патӗн§е,
-— Еҫӗр, ҫийӗр, тӑвансем.
Й урлӑр таш лӑр, тантӑш сем,
П окка пурнӑҫ ӑннӑ §ух...
Ҫапла йурласа ӗҫтерет хӑнисене П раски. '5 етвӗрт хыҫҫӑн §етвӗрт ҫӑтаҫҫӗ хырӑмсем. Кашнийех
хӗртнӗ п ӑш атанпек х ӗр § ӗҫ.Л ар м а пӗлмеҫҫӗ. Урисем
сикеҫҫӗ. 5 у с т а пек ҫемҫе урисем те сикесшӗн.—
Ух!.. Ух! - тесе кӗмсӗрт!
йӑванаҫҫӗ
пӗрпӗрин
ҫине.
— А, ес, хун§ӑкам , ма ес ман ҫине выртан,
§ о р т — шоп! тутар§ӗ ҫын айне пулнӑ хӑни.
_— _Есӗ мана ҫапма-и, сволӑ§!.. Епӗ кам!.. Еп
вӑрҫӑра вулнӑ... Перлина ҫитсе ;перӗннӗ!— ҫӑварне
§ е тв ӗр т кӗлен§и кӗрес пек краса ҫухӑрат сӑмса
у р л ӑ §ы ш кӑ туйанни.
"
— А ра, §арн ӑрха, хӑнасем, §арнӑр! Еп калам.
Л енин кратра пулнӑ еп. Укҫа, 1800 тенкӗ ҫаклатрӑм
унтан.
— О-о-о!—Хытса кайса тӗлӗн §ӗ п ӳрт.—Ӑҫтан
тупрӑн ӑна, ҫӗртени?.. Пирӗн те кай ас§ӗ унта.
— „Ҫ ӗртен“. Л енинкрат ухмах ш толӗ укҫана
ҫӗре сапма.
— Аа-а! Ы вӑлу панӑ. Хӗрлӗ ҫарти... Аслин§е
пуд)ха,—тӗлӗнсе ыйтнӑ хӑнасем.

— Ҫуук! Сысна какай... Сысна какай па§ӗ
укҫана. Сысна кайса сутрӑм. Ҫав сыснашӗн
курсах укҫана аран йӑтса ҫитертӗм. Х ӗрлӗ ҫарт
Енруш урлӑ песплатнӑ пилет п а§ӗҫ.
— Вӑт телей^ ӑҫта вӑл?—тӗлӗн§ӗҫ хӑнасем.
— 1800 тенкӗ?!. Ним тум асӑр.— Х ӑш ӗсем тӗлӗ
хытнипе, ҫӗр ҫулхи йумансем пек, ҫӗрелле ш
пере ан§ӗҫ
\
31-мӗш ҫул. ИйуН). Праски аслӑ хӗрне ка '1
параЕ .. М ускавра ӗҫлекене (Й ӑмӑш , Вӑрмас
ҫыннине) Руссӑв Ҫеркейне Ҫеркей м атка ту^
хыҫҫӑн маткипе пӗрле М ускава кайаЕ
Ан§ах пӗр ирхине телекрам ил§ӗ Руссӑв. Кав
тан П раскирен, конешнӑ.
— „Санӑн аҫу вилсе карӗ. Х ӑвӑртрах кил“.
Руссӑв васкасӑ килне тав ӑр н ат.
|
— Уууу!—тесе йӗрех кӗрет аш ш ӗ килне. Й ӗ
йӗрех тӗпелте ҫы вӑракан аш ш ӗ ҫине кайса ӳкрӗ"^
— Ех, атте... вилтӗнҫке есӗ — Ҫеркей амӑг
куна курсан^ йупа пек хытса карӗ.
— Ах, ывӑлӑм, ухмаха йеренӗҫкееее!—тесе 1
рӑмӑн тӑсса йӗрсе йа§ӗ.
^Ашшӗ ҫы враканскер, йӗнӗ, уланӑ сасса илтсхӑранипе пропкӑ сирпӗннӗ пек йолт сиксе тг
вырӑн ҫин^йен.
Ах! - терӗ Ҫеркей, кӗмсӗрт п ерсе ан§ӗ урай'
У хват аври пек хытса вы ртрӗ. Тепӗр виҫ сехетр»
тин тӑн кӗ-§ӗ Ҫеркейе. Ашшӗ, вилнӗ ашшӗ, сӗт^
хуш ш ин§е апат ҫинкне кур§ӗ.
П
— Атте, ес вилсе -бӗрӗлни мӗн?— ыйтрӗ Ҫерк

ашшӗн^бен.
— Ҫук вилмен епӗ.
— Нууу?!—тӗлӗи-^ӗ Ҫ еркей,— ма телекрам йг
ес вилнӗ тесе?
— Сана Праски сутӑ тума §ӗннӗ вӗт.
С утӑ ӗҫӗ тапраннӑ вара. Тир, кӑҫат (ҫӑматӑ), й
кай ӑсатнӑ М ускава.
Т еккапӗрӗн 2-мӗш кунӗ.
Кавал ш авлат пасарпа. Ҫурлат. Енруш та ҫип
М ускавран. Кӑҫатсем илме.
— Сутатни ку кӑҫата?—йарса ты трӗ Енруш а
сутакана.
— Сӑмсупа ан пӑх, а§ам . Атӑ ку, кӑҫат м
терӗ лешӗ ахӑлтатса кулса.
— Атӑ... терӗ те Енруш, вӗлт турӗ тепӗр й
нелле.
— Сутха ку кӑҫата, тавай, парса ты трӗ кӑҫ
сутакан §ӑваш а...
Ҫапла кӑҫат „саккотовккине" 100% пурнӑҫла
Енруш М ускава вӗҫтер§ӗ
Мускавра^ вӑл ха.§ .. Ҫӑкӑр лавккин§е йӑмӑкӗс
унти пулккӑсемпе, кула§семпе сут туса пуйаҫ
Р ал о§§и сен е памаллине „воД)нӑйа“ сутаҫҫӗ Куг
50 тенкӗ пара¥ Ентруш кӑҫатта (Кавалта), М;
к авр а— 150 тенке сутат
Кӑҫат пуҫне 100 тенкӗ кӑсйара. Кӑсйа кӳг
укҫа ҫӑтса... Кӳлет. Усат Ентруш а. Аптӑрат
Т епӗр §ух аран аран тӑрат ура ҫин§е кӑсйа
нипе.
— „Мӗнле утса ҫӳрет вӑл 20 пӑтлӑ кӳпшек к
йапа. Шел хӗрхенетӗп ӑна".
К ула§ сутти... кӑҫат сутти... тата ытти сутӑ(
ш ыҫтараҫҫӗ кӑсйана.
_— Ей, Праски, колхоса авӑнҫапма тухмалла
хӑваласа ҫӳрет прикатир.

^ е ь е к с в м

'5ӗлхи татӑл^ӗ.
Кавал тӑрӑхӗнБИ кулак ныттисем колхбс йухӑмне сӳнтересш ӗн темле суй а сӑмах
та сараҫҫӗ. А нбзх вӗсене
Бухӑнпа вйтамсен масси хаи аррӑн ҫапса салатат.

ХӗрлӗБутай районӗнБв ремонт маҫтерскойӗсем 10,
анвах вӗсенБен кирлӗ пек ӗҫе пуҫӑннисем 5-шӗ кӑна.

М еттӑр ҫурлӑ §ӗлхине
Тӑсса кӗ§ӗ Марине
Пӳртелле...
— Иртех, иртех
Тӗпелле!—
Сӑмах хуш рӗ Урине.
— Пурнӑҫи ку,—пурнӑҫ 'мар —
Пуйансемшӗн тамӑк...
П ур те колхосран тухар—
Пурнӑҫ пулӗ с а в ӑ к ..
— М ӗскер тен ес, Марине?..
Ытла ан тӑс §ӗлхене.
Й урат—колхос пур кӑҫал»
Вӑл ҫук пулсан—хут те тал:
Е пӗ ларӑттӑм выҫах...
К ӑтӑрт-кӑтӑрт пуҫа хыҫҫах!
Ҫапса хуҫрӗ Урпне.
Кӑшт хӗрел§ӗ М арине.
П ӑртак уш кӑн пухӑнсан
Тухмаллах ҫав колхосран...
Ҫӗрне касса параҫ,—
Терӗ кулак Караҫ...
Т)ӗлхи паккат Маринен,
Пит хитрен.
— Кулак йытти, пшол кунтан!.
П ӗррех тапӑп кутунтан!!.
- У - у у!
Ҫара парууу!..
— Ес кулатни!
Т ек йунатни?—
Хӗрсе карӗ Урине,
Й арса ты трӗ ухватне,
Пӗрреех!—ҫапрӗ айакран,
Леш сирпӗн§ӗ алӑкран.
Вениамин Туртуш.

Мӗнле авӑн... Ой-ой... Ах, ш ӑмшак... т а т ӑ л а т '
ӑмшак... в и л е п .. ой ой!—урайне вы ртсахйӑваланЬ Праски.
• Апла санран пулмаст?—тухса сӗн кетп ри кати р.
апла вӑл колхоҫнӗтсӑ колхос ӗҫне тухма ,с ы в ар*. Сут тӑвас тесен тӗн§е тавра темиҫе хут
врӑнма хатӗр, Атлантти оккеанне ишсе Амерӗке
>ҫӗ. Аха.§тен мар вӑл йалсем тӑрӑх ҫамрӑк тыха
Хитрв ъвЪвховм, шӑршлӑ ъвЪвксвм ӑллв хтв руяж §автарса ҫӳрет, М ускаври кӗрӳш ӗпе ывӑлӗ
ла та пӗр тӗрлисемех.
шӑ таварсене сутса ҫӳрет. Ш ӑрш а лайӑх пӗлет
раски. Каш кӑр пекех. Кашни кӗтесех тӑрса шӑрш1т. Хӑйӗн ҫин§ен, сутӑ туни ҫин§ен пӗлесрен
икленетҫке
вӑл...
Пӗлсен—колхосран
вӗҫен.
авӑн пирки пуд) §ӗри минута 1500 хут тапакан
— Сирӗн Анат йалти ,Я ӳ п ер етск “ (Сталин р.
улнӑ ун. Праскин §ӗри хускалнӑ. Праски 'ьӗри Вӑтам Атӑл крайӗ) колхос претҫетаттӗлне утар1^хса тарасш ӑн кӑкӑртан. П раскин § ӗр е §ирленӗ
нӗкле ӗҫленине курма пулат-ши?
— Ӑна нимрен ытла лотӑрпе найансене :^ п ӑ щ
Илтетне, .М айак* правленийӗ! Ес ҫеҫ ӑна тӳрпанӑ ҫӗрте утарнӗкле ӗҫленине курма пулат.
'Тме пултаратӑн.

„Утарнӗк“.

Туртушбв Ввниамин.

Утпвт.

Пуху. Й алӗҫтӑвком отт,о§ӗ- Халӑх питӗ нумай
П ӳрте кӗ^асгнех халӑха 'бышса тултарнӑ пек курӑнат. О ере/хӗсӗрлеӗе урай ҫумне л ап §ӑтса антарса
лартӑҫҫӗ, тепре хӗсС:е ҫынсен^аен ҫӳле кӑларса йа
раҫҫӗ. Т ӑратӑн вара, урасем ҫӗре ҫур м егтӑр перӗнмеҫҫӗ. Ҫынсене никама та палама ҫук, пӗтӗмпеХ "Тӗтӗм ӑшен-йе кӑвак. питлӗ лап-§ӑк сӑм саллӑк>рӑнаҫҫӗ-.
— Йулташ ҫем! М анӑн ӗҫе пурте пӗлетт"Ӗр, ӗҫлемесӗр ларман ӗнтӗ. Пӗр кун та йе справккӑ, йе
пӗлтерӳ ҫырман' кун ҫук. Кама справккӑ, кама
ҫурални ҫин-^ен хут, теприсем авланаҫҫӗ, ка-в-ба
кайаҫҫӗ, вӗсене каллех хут кирлӗ,— пуҫларӗ претҫетаттӗл йӑваш ш ӑн хӑйӗн сӑмахне.
Кайрӑн '§ыхвӑр купи пуҫланса кайрӗ. Халӑх пуҫӗн^^е пӗрин хыҫҫӑн тепри '§ыхвӑрсем ӑмӑртса
ирте-ирте кайаҪҫӗ: 17, 18, 1900, 1985, 5% , 75 пӑт,
68,^90 тенкӗ.
Йулашкин-йен кама мӗнле хут пани тапранса
кӑйрӗ.
'
П етӗр Иван-5 а ҫурални ҫин§ен, М ихалккана
вилни ҫин-5 ен, Укахвийе ка-ь^ба •§ӑнах та кайни
ҫин^йен, Ҫ итӑрккана... кайрӗ тапранса претҫетаттӗлӗн о^икӗтленӗ урапи.
Вӗҫӗн^йе кӗекен сассине ҫемҫетсе хуҫалӑхпа поли^гтӗк камппанисем пурри ҫин^йен пӗр-икӗ сӑмах
каласан пӗтер^вӗ.
— Колхоспа мӗнле ҫыхӑну?— ыйтрӗ пӗри.
— Мӗнле кӗлен^йе урлӑ штолӗ?—хуш рӗ тепри.
— Мӗнле кӗлен§е урлӑ калаҫан? Епӗ колхос
претҫетаттӗлӗ Ухванеҫ патне калаҫса ларма кайса,
вӑл та ман пата пырса. Ухванеҫ, есӗ ман пата
кӑн^б-велере те хутсем тутарма пы рса вӗт-с?—
Кӑшкӑр^бӗ претҫетатлӗ Ухванеҫе.
—Ҫӗнӗрен колхоса миҫе ҫын кӗртнӗ?
— Ухванеҫ, пӗлетни миҫе кӗртрӗрха?— ыйта'г
претҫетатлӗ.
— Колхоса орканисатсипе хуҫалӑх [йен§ен ҫирӗплетес ■гесе мӗн тунӑ?
— Темӗскер те тунӑ пулӗ, Ӑҫтан каласа пӗтерен пурнете. Ахад) те вӑл калам асӑрах паллӑ.
Мӗн тунӑ^-бӗ-ха^Т а, калаймарӑм.., хут ҫы рса
колхоса патӑм, ҫирӗплетмелле, тимӗр-хурҫӑран та
хы тӑ ҫирӗплетмелле тесе. Ҫ екреттар ҫав хута
кайса патӑни-ха есӗ? Тата... Е, маннӑ, тата Колхоссойус йанӑ хута илсе килсе патӑм. Ухванеҫ,
еп ӗ патӑм вӗ'1?—ответлет претҫетаттӗл.
— Тупӑш валеҫнӗ ҫӗрте мӗнле пулӑш рӑр?—ыйта!- тепри претҫетаттӗл уксахлама пуҫланине сиссе.

— М ӗнле пулӑшман? Каккой пулӑшман та у(
Пулӑшман тесен пускилсем тем калӗҫ. Колхк
претҫетатлике района, совеш^йаьине, колхосра т
пӑш валеҫес пирки тунӑ ҫӗре, хам лартса кайрӑ|"
Ним те туман есӗр. Пустуй паккаса тӑратӑ
— Мӗнле ӗҫлемен? Колхос авӑн ҫапмалли маин
ш инне кам лаш ипе илсе кид-^ӗ? М анӑнпе. Тыр(
кам тарасҫипе туртарса валеҫрӗ? Манӗнпе. Ург|(
кам кӗлетне ху§ӗ? Манӗнне. Колхоҫнӗксене тӗр
лӗрен хутсем кам туса паъ^? Й алӗҫтӑвком. Еск
тата колхоса ҫирӗплетесш ӗн ӗҫлемен теттӗр.
|
— Ш кула мӗнле пулӑшнӑ?
— Ҫ итӑр Ва.ҫҫил§ӑ! Епӗ сана пулӑш ман штол4
Укҫа илме хут кам туса па^вӗ-е?
— Пулӑшман. Вутӑ та ҫаплах кӳрсе пӗтермер
— Ҫ аплах кӳмени? Мӗншӗн кӳместӗр халӑ:
Епӗ пӗлтерӳ тухса ҫапнӑ вӗт> кӑн-б-^елер умӗн '1
тӑрат. Курмани
мӗн есӗр?—Х айарланса кай{
претҫетатлӗ.
— Вӑрман хатӗрлес плана мӗншӗн тултарайма!
— Тултарайман. тултарман тесе тӑраттӑр. М ӗ 1
ле тултарас ман ӑна. П ӗлтерӳ виҫӗ хут^вен тухс
ҫапнӑ епӗ,— ахалте §ас сӳнсе ларакан куҫне мӑт
мӑ^б хупса ил^^ӗ претҫетатлӗ. Пуху пуҫлӑхне '§ӑ(
рах пуху пӗтерме икӗ хуг^ен урипе тӑк-тӑк тӗкс
ил^^ӗ.
— Миҫе лаш а ӗҫлет? Ҫуранли миҫе? Камсе
кайман? Мӗнле сӑлтавпа вӑрман ӗҫлесрен йулнӑ?
ыйтусемпе сапаҫҫҫӗ претҫетаттӗле.
Кашни ыйту ҫӗҫӗпе •§икнӗ пек ҫурнӑ ун '§ӗрине
Ы йту паракансене курсан ,м ӗн тунӑш и епӗ ӑна
ш уйттана” тенӗ вӑл ӑшӗн-ве.
— Ӑна пӗлме епӗ теҫетнӗк мар! Хӑшӗ кайн^
хӑш ӗ
кайм ан,—тарӑхса кӑш кӑр§ӗ претҫетатӗл
— Еҫлемен. Й арас тесе тӑрӑш ман. Халӑх! Айтӑ
ыран кар кайатпӑр, тултаратпӑр плана!—кӑшкӑр-§
пуху.
Кайран тата нумай пӗҫертрӗҫ. П ретҫетатлӗ хӑ
раса уҫлам ҫу пек ш ӑранса кайрӗ. Кашнӑ ыйт;
хыҫҫӑн на-варланнӑҫемӗн на-5 арланса пы§ӗ. Пи§|
ҫӳхелнӗ ҫемӗн ҫӳхелсе пы ^ӗ. Куҫӗ ҫутӑлса мӑ»
ланса тулалла тухса пы ^ӗ. Нимрен ытла Митукп;
Ван)ук хытӑ ӑш аларӗҫ от^ота.
— Колхоса ҫирӗплетесш ӗн тӑрӑш м ан, вӑрмак
ӗҫлеттерме йаман, оппортунисла ӗҫленӗ...
— Мӗн пур ҫитменлӗхе прорывсене пӗтеретпӗр,—
тесе кӑш кӑр§ӗ пуху пӗр сасӑпа о т§ о т хыҫҫӑн
Хӑшпӗ{> йалӗҫтӑвком о т^ о ^ ӗ н ^ е ҫакӑн пек ӗҫсен
курма пулаЕ Тӗслӗх Хӗрлӗ§утай районӗн§и Мӑ§каваш йалӗн§е, тата ыт. те. ЪУРпвй—Код)ушкбн.

Кайман таварсем.
Й ӗплӗ ҫӑмаха епӗр примӑс ҫин^е пӗҫерместпӗр,
мӑн ву^ахри мӑн хуран ӑш не йарса пӗҫеретпӗр.
Примӑс ҫин^епӗҫернӗпулсан...
Ш упаш карти р ап о ^ ^ и се н тӗп копператтивӗн
тимӗр тавраш семпе суту-илӳ тӑвакан макаҫӑнта
примӑс йӗпписем 200 пин ш тук ийуд, уйӑхӗн^енпех сутӑнмасӑр вы ртаҫҫӗ. Ҫав пӗ^ӗк макаҫӑнтах
кайман тавар 13,130 тенкӗлӗх вы ртат (макаҫӑн
пуҫлӑхне Ҫмирнова хӑйне хисепе илмесессӗн).

Хӑшне малтан.
Т)ӑваш респуплӗкӗн^е пӗтӗм акмалли вӑрлӑхсене мартӑн 15-мӗш тӗлне пӗтӗмпех, 100%-пех тасатса ҫитермелле. А н^ах ^ы л ай вы рӑнсен^е хӑшӗсем вӑрлӑхсене тасатас вырӑнне, сӑмсисене
тасатса лараҫҫӗ.)
У латӑр, Ш упаш кар, Ш ӑнкӑртам районӗсен^е
вӑрлӑх тасатас ӗҫе хали^ен те (йанварӗн 25-мӗшне) пуҫламан пекех.
Хӑшне малтан тасатмалла-ш и, вӑрлӑхсене йе
вӑрлӑх тасатассине йертсе пырайман ҫынсене?

— Тӑрн! Тӑрн! Тӑрн-н-н-н!—ҫаплах йантӑра?
труш инӑн сарай алӑкӗ! Ав, вулав пӳртӗн^и халӑх
пуш арпа кӗрешмелли машшинсем латне 5упса
ҫитрӗ. Ҫавӑнтах ытти хатӗрсемпе пӗрле нуш ар
насусӗ те кайма хатӗрлен^ӗ...
Тӗттӗм. Тӳпене хӗрлӗ сӑн ҫапнӑ... Халӑх пуш ара сӳнтерме пухӑн^ӗ.
— Ҫук! Ҫук! Ним те ҫук! Ҫук... ӑм-ӑ-ӑм... Епӗ...
еп вутпуҫҫисем... улӑм... ответлерӗ тирсем хатӗрлекен^акӗнт ҫӑварне ҫӑхан кӗрсе кайасла карса.
— И епле варӑ п ул ^ӗ вӑл пуш арла ӗҫ?
Никкӑн ним те ^ӗнмест.
— П арӑр хунар! Н иккӑн, ҫутӑ пар!
— Манӑн хунар... ҫук! Ламппӑ тош ӑ ҫук!
— Тавай кӗрӗр! Ш алтан ҫаклатнӑ м у н ^ а н а т ӑ к ӗ
тӗреклӗ Сахар хӑва^ӗпе йар-р-р! уҫӑлса карӗ.
Ш ала васкавлӑн ик-виҫ пуш арнӗк кӗ^ӗҫ...
Н иккӑн сысна пусса тирне вӗтнӗ пулнӑ мӗн ҫав
вӑхӑтра. Ак, сана пушар!
Ҫунтарӑкан акӗнтсене хӑйсене вӗтмелле.
Й.

Хдрарӑмсем ҫине пӑхмаҫҫӗ.
Ремонт камппанийӗ.
Срокҫҫм!., Х ӑвӑртлӑхсҫм !, Планҫҫм!., К ш в и минут*—ылттӑн. Ҫ апла кйлатпӑр
епӗр.
Ы лттӑн,
тетпӗр.
Респуцлӗкри пи^ет прикатисен рей ^ӗ тупнӑ
тӑрӑх, Т)ӑваш респуплӗкӗн^е йусамалла пулнӑ
105 трактӑртан пӗрне ҫеҫ хали^ен йусаса хунӑ.
Куншӑн Т рактӑр^ентр упполномо^ӗнӗпе Канаш ри
ремонт маҫтерскойӗн тирексийӗ айӑплӑ. Ремонт
маҫтерскойне хӑйне те йӗркелесе хали^ен те ӗҫе
йарайман.
Тирексине хӑйне ремонт тум а вӑхӑт ҫитнӗ пулм алла. Рем онтласа йарӑрха ӑна л а й ӑ х р а х .. РК И н■ҫен пырса,

— Ма хӗрарӑмсем хуш ш ин^е ӗҫлеместӗр?
— М артӑн 8-мӗш кунӗ ҫитмен пулӗҫке?!
Хӗрарӑмсене парттийе илес тӗлӗш пе хӑш пӗр
районсем пит н а^ар ӗҫлеҫҫӗ: П ӑра^кав райкомӗ
1931-мӗш ҫул хуш ш ин^е 1 хӗрарӑм а ҫеҫ парттийе илнӗ, Ш ӑнкӑртам райком ӗ—4 хӗрарӑм а, Ш ӑмӑрш ӑ районӗ—5 хӗрарӑма, Куславккапа Т утаркас—7-шер хӗрарӑм а.
Ку тӗлӗш пе мӗн калас-ха? Нимӗн те калӑмӑпӑр.
Хӗрарӑмсем хӑйсем к а л а ^ ^ ӑ р .. упӑш кисене... нам ӑсл ан тар са.. лайӑхрах...

Шӗпӗн.

Страус пек мӑнӑ кайӑк ҫук тӗн^ере. Ҫӳллӗш ӗ
унӑн 2 те 5 ӗрӗк мегр, йӑвӑрӗш —75 килокрам.
^^Пушар с^нтерме“
Ҫӑмарти унӑн 15 сантиметр тӑрш ш ӗ, пӗр кнлокрам та 400 крам йӑвӑрӑш ӗ (кашни). Ҫуна-§ӗ...
— Пӑхха, Микулай, авӑ ҫав 'мӗй ҫути?
Ҫав страус ҫунаттин§ен те пы сӑкрах ҫунат
Хӑшӗ?
пулмалла Сӗнтӗрвӑрри районӗн^и Кукаш не йал— Ав, ав ҫавӑ!
— Пушар! Пушар!
Ко^ьӑхсен м уи^ине вут сове§ӗ претҫетаттӗлӗн ҫунатти. Унпа вӑл кулаксене хӳтӗлет.
хыпнӑ!..
'
«Мак-Лин» пӗлтернӗ тӑрӑх, П ӗ^^ен хы р йален 5 и
— Тавай тревокӑ! Т ревокӑ.
Ҫӗнӗ хапхан алӑкне ^ы ш кӑпах тревокӑ шак- Шупӑн) Й ӑванӗ кулакӑн пурлӑхне оппӗҫ тум а 3
кат Мӑн Сахар (колхосӑн савхосӗ).^ П ӗтӗм В аҫкас- хут та каланӑ ӑна районри финанс пайӗ инҫпекси (Е лӗк районӗ) йалӗ ш авлат... Х ӑш ӗ кӗреҫе, хӑ- тӑрӗ. Леш ӗ илтлемен. Йулаш кин§ен вара инҫпектӑр
шӗ витре, хӑш ӗ сенӗк йӑтса пуш ара сӳнтерме хӑй пы рса оппӗҫ тунӑ та, кулак хӑй йапалисене
нумай тартни палӑрнӑ.
5 упат. Хӑшпӗрисем шыв ҫӗкленӗ витресемпе, сеКулак
Шупӑ^ь Й ӑванне хӳтӗлекен йалсовет
нӗксемпе, пакурсемпе ҫунаканнисен^ен тепӗр урамри кӳрш ӗсен килкартине васкавлӑн ^ у п с а кӗреҫ- п ретҫетаттӗлӗн питне шӗпӗн тухнӑ (кулак шӗпӗҫӗ. (Тӑмпуҫланса мар конешнӑ, пуш арӗ ҫапла нӗ). Вӑл ш ӗпӗне халӗ пыракан о т§от камппанин^е
йусамалла...
курӑннӑ).
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Кӗтӗм карӑм утарнӗке
Ӗ ҫӗш ӗн мар Бзпӗшӗн.
Капкӑн21 № —(И лларнус)

Ентӗ мӗн калаҫас та, мӗн сӑмахлас_ Самсун
утарникӗм ӗр ҫин§ен. Вӑл §ӑн утарнӗк. Ӑна тувмастпӑр. Вӑл хӑй утарнӗк иккенне иртнӗ ҫураки
ум ӗн§и аслӑ пухурах йевитленӗ. Колхоҫнӗксем вара ӑна унш ӑн §ы лай 5 §ен алӑ ҫупса уррра! кӑш кӑрса хӗпӗртеттернӗ.
Самсун савӑннӑ. С авӑннипе килне ҫитсен ҫав
каҫ арӑмне:— Ей, § ӑн ӗмӗртен пире ӳпкерен те,
пӗвертен пӑхӑнса пурӑнакан вӑрӑм ҫӳҫлӗ, мӗлкерен хӑракан хӗрарӑм ... Савнӑ мӑш ӑрӑм М авра...
Санӑн упӑш ку кам иккенне асна ид>ха. Утарнӗк
вӗт епӗ... У тарнӗк... Епӗ, епӗ... еп... Кӗҫӗр колхоҫнӗксен аслӑ пуххин^е хам хастарлӑхӑм а шанса
хаыа хам утарнӗке йевитлерӗм. Ҫавна асна ил...
тенӗ.
— Ниснаай... тенӗ М авра. — Еҫлеха малтан,
ӗҫле.
— А, ҫапах санӑн та ҫы рӑнас пулат утарнӗке.
* « ^
Самсун ыйӑхран вӑранса анасланӑ §ухне хӗвел
хӑйӗн пайӑркийӗсене лупас урлах карм аш са сапалам а ӗлкӗрнӗ.
— Ӑҫта есӗ?— тенӗ Самсун хӑйин ҫум нехы паласа.— Т ӑк ш то есӗ хал и ^^ен ҫы вӑрса выртатӑн?!..
М авра ^ӗнмен. '^ ӗн м е мар, йӑш ӑл та туман. М а
тесен, унта вӑл ҫук пулнӑ. Ҫ авӑнпа ӑна тем пек
хы паласан та аллине ленктерейм ен Самсун утарнӗк.
В ара тарӑхнӑ. Тарӑхсах тӑрса питне ҫукаланӑ.
Тарӑхсах тумланнӑ та, тарӑхнипех уйа тухса
утнӑ.
Тӳпере тӑрисем йурланӑ. Вӗсем:— т ӑ р р и —тӑрри,
трил-л-илик!.. трил-л-ил ик!.* тесе йурлани Самсуна:— „утарник, утарник,—ӗҫрен йулнӑ утарник* тенӗ йевӗрлех м ӑш кӑлавлӑн кӗвӗленсе илтӗннӗ.
— Елкӗрӗпӗрха, хал) еп ӗнер ҫех илнӗ вӑл йата,
тесе лӑпланнӑ. Вара вӑл ака акакансем патне
пы рса ӗҫе пуҫӑннӑ,
Й аланхи пекех ир пулнӑ та, каҫ пулнӑ, А н§ах
Самсун М аврана ирхине нихҫан та курайман, Каҫхине ҫумра М авра. И рхине тӑр. П ӑхха— йӗри тавра. Н иҫтан та тупаймӑн. Елле ӑҫта кӑна кайнӑ...
Вӑт м ӗнле—тӗлӗнмелле. Вара уйа кайсан тин Мавра ӗҫленине курсан Самсун ахӑлтатса кулса йанӑ.
— Камран култӑн?— тенӗ М авра,—хӑвӑнтани?!,.
III
Ҫапла... Каҫ пулнӑ та, ир пулнӑ. У рамри йӑмрасен ҫулҫисем сархайса, тӑкӑн а пуҫланине кура,
илемлӗ ҫу кунӗсем йерипенӗн иртсе пы рса сивӗ
хайар хӗл ҫы вхарнине
куҫ
кӗретӗнех пӗлме
пулнӑ.
Кунта епӗр Самсунсен колхосӗ уйхир ӗҫне йур
ҫӑва 5 §ен пӗр ш ӑл ты рӑ хӑварми утарлӑ йӗркесемпе тирпейлесе пы сӑк ампарсене тултарса хуни
ҫии^ен §арӑн са тӑмӑпӑр. Вӑл каламасан та паллӑ,
л н а Самсун та пӗлет, М авра та.
Ҫ апла пӗр ирхине, ӑҫта кайнӑ тӑр Самсун, вӑл
пире кирлех те мар. А н§ах вӑл кӑнтселери умӗн■Ьен иртсе пынӑ 5 ух ҫак пӗлтерӗве вуланӑ: „Па-
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йан каҫпа ш култа колхоҫнӗксен аслӑ пухӑвӗ пулат.
Кун йӗркин§е. 1. Колхоҫнӗксен ӗҫ кӳнӗсене хакласа, тупӑш а
татӑклӑн валеҫесси.
2. У тарнӗксене парнелесси...
Ыттисене Самсун вуласа тӑм арӗ. Тӳрех килнелле вӑр кӑн тар ^ ӗ.— Т ӗн§е илемсӗрех^ те мар, тесе
хӑйне хӑй м ӑкӑртатса пынӑ вӑл,—Йатӑм утарнӗксен хисепӗн^е...
IV
... Ҫапла, ҫапла,—тет претҫетаттӗл.—Кашни ӗҫ
кунӗшӗн саккӑрш ар килокрам тӗрлӗ тӗслӗ ты рӑ
хакланат, А н§ах ҫавна астӑвӑр. М алтан аванс илнисем, ӗҫ вӑхӑтӗн§е столовӑйра апатланнисемшӗн,
кунта ты ррӑн тытӑнса йулаҫҫӗ.
— Л атнӑ, Ӑна пӗлетпӗр,—терӗ пӗри кӗтесрен.
— Айта §асрах тепӗр ыйтӑвӗ ҫине куҫас,—тет
Самсун васкавлӑн.
— Тепӗр ыйтӑвӗ вӑл утарнӗксене парнелесси.
Кунта малтанах М авра Т руто^упим ӑвӑ ҫин^ен ^арӑнса тӑрас пулаЕ л н а пур ӗҫре те хастарлӑ^^ арҫынсемпе пӗр тан таш ӗ малтан ӗлкерсе пынӑшӑн
правлени пӗр халатлӑх, сакӑр мегр сукнапа парнелес, терӗ. Христан Иванне пӗр пиншак, Ц>амма
Й аккуне пӗр м ӑш ӑр ҫӑм атӑ, М улли 'Ган^ккипе
К урак Вассине пӗрер тутӑрпа пӗрер саппунлӑх,
Вот ҫаксем пирӗн уй-хир утарнӗкӗсем. Вот ҫаксем
колхос тивле^ӗпе парне илмешкӗн тивӗҫлӗ пул'5еҫ— М ана м ӗскер?—тет йӗрес пек Самсун.
— Вернӑ... Есӗ те утарнӗк вӗт,— тӗртрӗ пӗри
хы ҫалтан шӑл йӗрсе.
— П аллах утарнӗк. Мӗн есӗр?
— Сана!.. терӗ п ретҫетатттӗл;— Сана малтанхи
ыйтупах калаҫрӑм ӑрҫке миҫе ӗҫ кунӗ ӗҫлесе илнине. 14 ӗҫ кунӗ санӑн. 7 пӑтлӑх. Ҫулла столовӑйра
апатланнине тӳлесе татмаш кӑн шӑпах.
— М ӑш кӑламастӑни есӗ?— т е т Самсун.—М авра
утарнӗк те м арха вӑл, Ҫӗр хӗр ӗх ӗҫкунӗ ӗҫлесе
илнипе мухтанат штолӗ.
.. Нуммай §аркаш са тӑма памарӗҫ Самсуна, Ӑнлан тар^ӗҫ. Самсун ӑнлан§ӗ. Утарнӗк тенӗ йата, хӑвна ху йевитленипе ан§ах мар, ӑна укҫа
парсан та илме ҫук иккенне Самсун тавҫарса
ил^ӗ.
Митта Петбрб.

Выххотной

кун.

Й етӗрнери столовӑйсенБе ерни
ернипе купӑста йаш кипе тӑрантараҫҫӗ.

Апат ҫийекен. Ех-хе хей, хӑҫанш и ҫак столовӑйӑн
саветуш ^ийӗ ҫак купӑста йашкине выххотной кун
парӗши?

Кннора.
— Краш танккӑ, пӑрахха карттин ҫин§е ҫырннсене хы тӑ сасӑпа вулам а, шӑппӑн вулас пулат.
— Ш ӑппӑн... Ш ӑппӑн вуласан кам пӗлме пултарӗха епӗ те халӗ вулама вӗренсе ҫитнине.

:рех— е м е р х и ташман
Ш ӑнБэс йалсовет претҫета^тӗлӗ Хмь.шӗккӑв ерех ку п м еету р атат,|ҫавӑ [ пирки2тӗргӗрен|[хзтӗрлевсем йалсоветра йапгх пыраҫҫӗ,
'
“ “

Сысна. Ай-йай,

пурнӑҫ

аванланса

карӗ—етем

пекех пурӑнма пуҫларӑм,

Сасӑсӑр ҫынсен сасси.

Ш ӑн§ас претҫетаттӗлӗ. Ай-йай. пурнӑҫӑм аванланса к а р е —еҫкерен еҫке ҫӳретеп те, киле таварӑнсан, сысна пек сарӑлса выртса иртеретӗп.

Ҫавӗнпа ъ^пта йалааӗ панӑ ӑна.

Ш упоҫ йалӗнБИ (Тутаркас р.) Ҫ теппанӑвпа Аннҫҫимӑв (ӗлӗк ҫӗр тара илсе
пурӑннӑскерсем),
.С о вет влаҫӗ хӑйех пӗтет, колхоҫнӗксене пӗтереҫҫӗ* тесе Бухӑнсене колхосран кӑларттарасш ӑн
кӗретӗнех акитатсиленӗ.

Х ӗвел хытӑ пӗҫертет,
Ш ап-шурӑ йур ирӗлет.
Колхос пуҫӗ варанман,
Ыйхӑ 5 ӑпти ун тулман!

Кунта мӗн пур ӗҫӗ те ансат—
Еҫтермелле самокриттӗкле йат;
Ытах та ӗҫсӗр ывӑннӑран
Канмашкӑн вӗсене лартас.

Трийӗр ҫине ҫурт ҫин§ен
Тум ла кухат патлатса.
Й алти совет тӗлленмен:
М ашшин ларат йухӑнса.

Лаша мурӗсем.
Ш урБ зри (Тутаркас р.) колхос правлени претҫетаттӗлӗ К уҫминпа правлени Бленӗ Кутреш ш ов
хӑйсен лаш исене, тата колхосӑн пӗрлеш термен
лашисене ним сӑлтзвсӑр сутнӑ та, укҫисене хӑйсем илнӗ.

П ӗр§ӗ ты рӑ тасалман,
Пӑлуксем те йусанман.
Суха-пуҫӗ йӑл! кулат:
Каллех сӑнӑм ҫуталат.

Х ура тарсӑр кӗсйе тулли укҫа:
— Тем витесем туса ^ӑрм ан и ь^ен
Ҫутти сыпас лаш асене сутса.
М й сен е те сутас§ӗ шур ҫурта, К. Ш упуҫсем.

Ҫук пул,.
А § 5 а йалӗ (Канаш районӗ) претҫетаттӗлӗ кулаксене хул хушшине хупса пытарса тарат, ан§ах
ҫавах купар§исем курӑнаҫҫӗ кулаксен.
Вӑл (Мирун претҫетаттӗл) кулаксене п у ^ а п с а
пурӑнат. Пуҫҫапса ҫамки хӗрелсе карӗ. Йалти
5 ухансемпе колхоҫнексен, тата вӑтамсен сӑмахне
пӗртте итлемест.
Килти ҫӑкӑрпа шыв пӗтесрен ерни ернипе кул а к п атӗн ^ е ^ е тв ӗ р т ^ етвӗр^ӗп е сӑра-саккускӑпа
тӑранса ҫӳрет.
Мирун, Мирун, ӑсӗ пури ун.
Аъъаеем.

Тыр акакан машшинӑн
Винттийӗсем ҫухалнӑ,
Ҫампа куҫӗ кулакӑн
Ҫут ҫӑлтӑр пек йалкӑшнӑ.

Г!алахна.

П роисвотствӑ канаш лӑвӗ
Хӗл тӑрш ш ӗпе пухӑнман,
Ҫампа §ӑпта йалавӗ
Колхос илет хуларан!
Ф . А. Тввеитвр.
з2-мӗш ҫул.

Ас ва;ъ)ьи апат.
— Ш култи претметсен§ен вӗренекенсем хӑшне
ы тларах йуратарах пыраҫҫӗ?
— Ирхи вӗри апата.

ҪУК^Е ХАЛЕ

С « Л в Р ^ Р

Ҫ у щ ӗ халӗ
шкулӑн ҫурт—
туса ху§ӗҫ
первӑй сурт1
Умне лартрӗҫ
пит саккас
Ҫирӗм икӗ тӗп аккас.

АУ— ӑҫта ес? тени пулат. Вӑл сӑмаха вӑрманта
ҫынна ш ы ранӑ §ухне тата ирӗклӗ уш кӑнсен (сӑҫухрӑм лереале
махран, М О П Р, а ^ а тусӗ, турӑсӑреен, т. ыт.) хӑш5 ӗ р г с е йа§ӗҫ
пӗр йа§ейккисене ^ӗннӗ §ухне калаҫҫӗ. Ҫ ӑвара
пысӑк сат.
л ай ӑх р ах карса, хы тӑрах кӑш кӑрса темиҫе ҫын
Ҫийӗн^е—
пӗр харӑс каласан усӑллӑрах пулат, теҫҫӗ пӗлекен
сӗрлет вӗлле,
ҫынсем.
ӑш ӗн§е ун
Умыва 1ь н и к— алла ал ҫумалли вырӑн, ан§ах унпа
„детский с а д “.
алла ал ҫунӑшӑн сута парса айӑпламаҫҫӗ.
Ыран — пӳрократсен
сӑмахӗ. Вӗсемсӗр пуҫне
Ҫавӗлте
еылтӑм оппортуниссем сотсиалисӑм строиттӗлстӗлӗк
вин пайанхи кунӗ ҫин§ен калаҫнӑ § ухне калаҫҫӗ ӑна.
хӗлле
Ӑ м ӑ р ту — пур рапо 5 5 исемпе колхоҫнӗксен, тата
тул аш а^^ӗ
сҫхрес^енӗсен §ы слӑ, §аплӑ, мухтавлӑ ӗҫӗ.
ҫилтӑман,
■
Естъ!— пур. П артти ^ӗнӳне хирӗҫ рапо^^и сем
вилме вы ртнӑ етемле
каланӑ сӑмах. Кулаксем, кӑпиталиссем, империай ӑнӑш а^^ӗ
лиссем вӑл сӑмаха йуратмаҫҫӗ, илтес мар тесе,
ват йуман.
хӑлхисене мӑкпа питӗрсе илеҫҫӗ.
Сивӗ хӗл,
Ӳпла —тесе хӑш пӗр ҫынӑн пуҫ капташ кине каҫула пулат-и—
лаҫҫӗ.
Хад) унта
Елӗкхи— кулаксем йуратакан ватӑ кар^ӑк.
йурлат
.К а п к ӑ н * — кашни пуш тӑ уйрӑм ӗн^ех ҫырӑнса
трупаллӑ рати.
илмелли, ҫулгалӑка— 1 тенкӗ те 80 пус, 6 уйӑха—
К.
Краснов
(Кбҫбнни).
90 пус, 3 уйӑха 45 пус тӑракан йапала. П ӗре нлсе
курнӑ ҫын унсӑр пурӑнаймаст, теҫҫӗ.
Коҫтиннбтсӑ —Ш упаш кар хула
сове-ьӗ пӗлтӗр
Сӑлтав.
ту са пӗтерессине кӑҫал, кӑҫал туса пӗтерессине
— .Капкӑнра* пурин^ен малтан .й ӗп л ӗ ҫӑмӑх*.
килес ҫула хӑварса пыракан ҫурт. .К оҫтиннӗтсӑ*
сӑм аха .коҫтинтсӑ* сӑмахпа ан арп аш тарӑр,— пайне вулаҫҫӗ.
— Вӳламасӑр вара ӑна. Ара кирек камӑн та хӑй
«коҫтинтсӑ вӑл —парнелесе панӑ ҫимӗҫ пулат (сӑпалланӑ
ҫынсен хуш ама§ӗсене п и ^ етҫе
курас
махран. пӗремӗк, кукӑД), ҫӳхӳ, йӗплӗ ҫӑмах, тӗрме,
килет.
т. ыт. те).
К ул а к
ку сӑмаха пӗлме пирӗн словарӗн сыл„ ■ 6 ас т у ш к ӑ “ .
тӑм сулӑн§ӑк тенӗ тӗл е пӑхӑр.
Х *т пблненлӗх —килег г^л пулмалла мар йапала.
хбрӗ хӑш п ӗр й урӑсеве

..
.•ас— мӑнӑн илтӗнекен сас.- ;П а с “ икӗ тӗ0лӗ
яулат: пӗри ахад) пас, теп р й —Тонпас» Д^онпас—
промыш лӗннӑҫ сасӗ (промы ш лӗннӑҫӑн ытти сасӗсем
те пур халӗ).
Поткулаъиӗк — кул ак
ш ӑхли^и,
тӑм ран тунӑскер.
Тӑр-тӑр-тӑрД— сотсиалйсӑм строиттӗлствин планӗсене йыиӳӑннӑ 5 ухне оппортуниссен ӳтпӳвӗн^ен
илтӗнекен сас (урӑх сасӑсем те илтӗнме пултараҫҫӗ
■ӗсен.-^ен у н 5 ухне).
"дйр—емелпе сиплемелли йапала. Вӑл хӑш ^ухне
аит вӑраха кайат. Вӑраха кайаканнисен^ен ҫаксене
кӑтартм а пултаратпӑр: ҫифӗлӗс, триппӗр, хырӑм
каттарӗ, туперкуД)ОС, пӳрократисӑм , т. ыт. те)
Ш уй ттв н — ҫук йапала. Ш уйттан сӑмах вы рӑнне
малалла ,с ӑ т ӑ р ҫ ӑ “ темелле пулат (вӑрҫнӑ §ухне
кирлӗ пулсан).
Сухапуҫ— ҫӗре §и йапӑх кӑпш аклатас тенӗ §ухне
ки рл ӗ пулакан инструмӗнт.
Ҫиетта— ха§ӑп а касса пӗ§ӗклетмесӗр пулман
йапала.
Сыдтӑм судӑнъӑк—ку сӑмаха словарӗн .к у л а к “
тенӗ тӗлне тупса вуласа пӗлӗр.
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ксашни контсертрах й у р л а).

— М ӗвш ӗн ку сӑвӑсӗйе ^астуш кӑсем теҫҫӗ?
— М ӗншӗн тесен пирӗн хор ӑна кашни контсертра ^ ас^ а с а х йурлат.
Леттун — сурмалли савӑт-сапа. П урин§ен ы тда
хура хӑмасем ҫине лартаҫҫӗ вӑл савӑт-сапана.
Л икӑ натсн— вӑрҫнӑ ^ухне каламаллц (ругӑтель^
ный) сӑмах.
Манӑн —колхСссӗм вайлӑйсӑ, Сарӑлса пынӑ ҫемӗр
пӗтсе пыракан сӑмах.
Раштав —наркӑмӑш майлӑ... И апала тес, й апала
мар... Ултав кӑна.
Варсӑр л ул нк —оппортуниссем §ас§асах вӑл-ьлрпе 5 ирлеҫҫӗ (кӑпиталисзм ла вӑйсем контрнаступленисем тунӑ ^ухне). О ппортунис каш ни 10 мивутранах тула тухакан пулат (пушанма). ‘^ ӗ т р е к е н е
йерет. Вӑл ^и ртен хӑтӑлма касторккӑ, клисма,
5 ИСТКЙ, т. ыт. кирлӗ. '^ и р йересрен колхосри таса
сывлӑш пулӑшат, теҫҫӗ.
Й уи а х— йут патш алӑхри кӑцнтадиссем С овет сойусӗ ҫин§ен каланисем.
Я—епӗ ҫакна ҫыраканни.
Ил.

Ҫуранах кайрӗҫ
М акар патне пайан та ҫынсем калаҫса ларма
шухӑннӑ. Уьта пайан ан^ах мар ӗнтӗ, ӗнер те,
виҫӗм кун та, ун^ен малтан та ^ӗлӗм туртса выртиа йуратнӑ. В ӑҫкан ӗҫлессин^ен тесе мӗнле те
пулса .справкка* тенӗ хут татӑкӗ тупаҫҫӗ те,
выртаҫҫӗ вӗсӗм пӳрт-ҫурт тӗтӗрсе.
— Н у, пайан пасарта лаш а питӗ йӳнӗ. Ҫарӑк
хакӗ. 50—60 тенке ил кӑна ^ӗмересене.
— Халӗ ытти ашсем ҫийеььен лаш а кавлемелле
пулаЕ Хут те кайри пӗҫҫин^ен навус ш ӑрш и кӗрет те... Ну вӑл нимте мар. Ӗнсе хыҫӗн§ен лаша
шӑрш и кӗре пуҫла^^енех ҫиые йурат.
— Конешнӑ йӳнӗ. Пӗр лаш а илтӗн-тӗк ҫур хӗл
аш хуранӗн^ен тухмасӑр ҫисе вырт.
— Ӗй, калаҫаттӑр. Апла ҫамрӑк лаш асене пусса ҫисе пӗтерсен мӗнле ӗҫлӗпӗрха тата. Арӑмна
кӳлсе ҫӳрес тетӗним?
— Ухмах есӗ, Мӗкӗте! Есӗ хӑҫан^ен лаш апа ӗҫлес тетӗн? П ӗттӗр вӑл лаш а тавраш ӗ!—хуллен ӗне
тути пек тутине малалла ^ӑсса тав ӑр ь ӗ К ар^ӑк
Мӗтри. Хӑйне хӑй ӗненмесӗр ӑслӑ пек пулса усӑ
пек сарлака ҫамкине икӗ хут^ен ш ӑлса ил§ӗ.
— Мӗншӗн? Мӗншӗн? Епӗ Совет влаҫне ним
те ытлаш ш и каламастӑп вӗт! Епӗ хам ^ӗререн...
— Ан лӗпӗртет тӑрри шӑтӑк! Тула кайма кирлӗ и мӗн халӗ сан лашу? Халӗ сан лаш уна апат
ҫитерсе сайа йарса пурӑнмалла еппин? Пӑхха вӑл
мӗнле калаҫма пуҫларӗ.
— Мӗн калаҫатӑн ҫак есӗ, М ӗтри хӑта. Мӗнпе
ӗҫлес тетӗн?
— Тху! Тӑм сӑмса! Мӗнле сана аҫу аннӳ ҫынсем
пек ӑслӑ тӑвайман. Калаха мӗн тӑвас тетӗн ка§ака таки пек лашупа. Тӗп пултӑр тӑватӑ ураллӑ
лашу! Халӗ трактӑр пирӗн! Трактӑр! Илтрӗни,
трактӑр? Илтмени вун Ш упаш карта хзлӑха ҫӳремелли ҫук тет ,ахтурм урти р“ ҫурет,—^ар сах кӑшкӑрса пӑрахрӗ Паҫҫа Мируна.
— Апла таха. Ана епӗ те илтнӗ. Ара суха...
— Ан калаҫ ҫӗрӗк турта пӑйавӗ.
Ы тла есӗ
М акар .пӑртунисӑм “ пек калаҫатӑн. П илӗк ҫул
планӗ пӗтнӗ ҫӗре, иккӗмӗшӗ конешнӑ, Ш упаш карта 1 6 л и н лаш асӑр мӗнсӗр ҫӳремелли машшин
пулмалла тетте вара сан лаш у мӗн тума кирлӗ,—
каллех сӑмах калама памасӑр кӑш кӑр§ӗ Мӗтри,
— Апла сӑра ӗҫме ху^ӑму патне хӑй „леҫҫепп е т“ тенипе кайатпӑр пулӗ ӗнтӗ арӑмупа, кулкаласа каларӗ Паҫҫийб,
— Л аш а кӑҫал кирлӗ пулсан кӑш т кирлӗ пулӗ.
Ниҫта §икеймӗн лаш уна. М акӑра-макӑра ахад»
парсан никам та лаш уна илекен тухас ҫук.
Л аш асӑр тата мӗнпе лава кайас тетӗн?—тарӑхсах ыйтрӗ М акар.
— Ах ухмахҫке есӗ! Ара трактӑр .леҫҫеппет*®
йараплансем ҫӳреҫҫӗ вӗт. Халӗ санӑн сехетре
5—6 ҫухрӑм_ кайакан лаш упа мӗн тӑвас? Вӑт хутыа йурамаст. сӗтне сӑвас ҫук, ҫӑмне касас ҫук.
Халӗ пӗр сехегре 300 ҫухрӑм кайакан йаруплансем пур тет вӗт. Есӗр ҫаплах усал лаш усем пе
кдлаҫса лараттӑр. Мӗн пурӗ те халтерех пусса
ҫимелли кӑна йулнӑ. Ҫавӑнпа ҫынсем лаш асене
сутасш ӑн хыпаланаҫҫӗ. Х алтерех пусса ҫимесен...
— Епӗ хамӑнне ыран пусас тетӗп-ха.
— Апла пулсан ман хамӑн та кӑш кӑртас лашана..

Мӗтри, М акар, Паҫҫа, Кивӗ Ҫтенкки сут умӗн^е.
Вӗсем ум ӗн^е халӑх сутйи Тӗпӗҫтӑвкомпа Халӑх
Комиссарӗсен Канашӗ лаш а выд^ӑхсене пусас ҫукки ҫин^ен йышӑнна посттановлени вы ртаЕ
— Мӗтри! Мӗтри! Сут умӗн§е пӗверпе ӳпкӳжӗ
кӑларса илӗп, илӗртсе пуҫтарнӑш ӑн,— кӑш кӑра^
М акар сутра.
— Мӗтри! Аркатса тӑкатӑп сана ҫакӑнтах, Пӗтертӗн вӗт!—кӑш кӑрат Кивӗ Ҫтенкки.
— Мӗтри! Кӗселленсе кайа^^ен ислетӗп пӗрре
ҫавӑрса илсен,—^арӑнм аст Ваҫҫа.
М ӗтрийе халӑх су§ӗ ҫамрӑк лаш асем пуснӑшӗв,
ыгтисене те хӑй пек тума илӗртсе ҫӳренӗшӗн виҫӗ
ҫуллӑх хупмалла турӗ.
М ӗтри кулак хушнипе ҫапла тунине те палӑртрӗ
сут.
— Каларӑм вӗт сире М ӗтри йури илӗртет тесе.
Вӑл пире йури ҫапла турӗ!—тесе пӗ^ӗк а^а пек
йӑнӑшат М акар.
Виҫӗ ҫул лармалла,
Ыттисене ҫӗрш ер тенкӗ ш траф. М ӗтри мӗнле
кайнине пӗлместӗп. Те вӑл лаш апа кайрӗ, те ЗОС
ҫухрӑм пӗр сехетре кайакан йарупланпа.
Лешсем ҫуранах таврӑньӗҫ киле.
— Вӑт лаш а пулнӑ пулсан ларса кайаттӑм ӑр§ӗ
Ахад) те вӑрм ан т а темӗнпе турттарас, ҫурак»
те тӗмӗнпе акас,—тесе калаҫса пы ра^^ӗҫ вӗсем
Л аш а кирлине тинех туйрӗҫ. Нумайӗшне ҫа*
саккуна туйтарм алла килет. Л аш асене пӑрахс!
йаруплан ҫине ыранах утланса ларас текенсе»
пур халӗ. Т)ылай тупӑнаҫҫӗ.
Н.

Колӳш кин— Ъуряай.

„Кӗреш екенсем ‘ .
Й етӗрнекасси (Ш упаш кар районӗ) комсомолӗссем
йа^ейккӑ ҫекреттарӗ Вихтӑрӑв Петӗрпе пӳро ^лен
Ҫелоткин И ван сурхури каҫ (йанварӗн 8-мӗш ^ис
лин§е) сурхурийа хирӗҫ кӗреш ес тесе хаахап
кӗреш ме тытӑннӑ.
Уҫӗрпеле Й акку В аҫильӑн хапхине урам варн
кӑдарса хунӑ.
Ӗнер §иркӗве кайса ҫылӑх каҫартартӑмӑр. Пайа:
тем тума та йурат, тесе ҫӳрет И ванӗ.
'^ и п е р ларакан хапхана урам варне кӑларс
хунӑ комсомолӗссене
комсомол
йа^ейккин^е
кӑларса урам варрине хумалла.
Ҫ ^ Ь а Л— в.
Л уррӑм ӑр“ .
,А -а выҫӑ!?
’Н у-ну-у...
^ ӑ т а с пулат,
Ҫапла ҫырнӑ пулӗ
турӑм ӑр“—
И ӗкӗл те^^ӗ
ӗлӗкрех
кулак.
А епир
а к ты трӑм ӑр гй

р аск у л а^ ^ ӗт турӑм ӑр,
Тен 5 ӑнах та
.Ҫ ап л а ҫырнӑ пулӗ
туррӑм ӑр”.
К

Краоиов (ибҫбнии).

Ьбрре|вӗрентесси
Выд)ӑха, калас пулат, §ӗр р е вӗрентм е те, усал
гума та вӗрентме пулат.
Ак, .е т е м “ тенӗ йапалапа пӗтен вара. Усалла
зӗренме никам вӗрентмесӗрех те пултараҫҫӗ пулас,
30 5 ӗрре вӗрентме хӗн вара.
Т ӗслӗхрен илӗпӗр Х ӗрлӗ^утайри Райпотрепсо1усах. Кӑҫал §и стӑ пӗтен кунти ҫынсемпе: иикак
эӗрре вӗренеймеҫҫӗ. Райпотрепсойус, калас пулат,
агги уьреш тенисем
пекех мӑнӑ ҫурт йыш ӑнса
(зрат. Ҫ ур 5 ӗн§е 5—6 уйрӑм пӳлӗм. Пӳлӗмӗсене
:ӗмелли алӑкӗсем ҫин§е номӗрлӑ вы вӗскӑсем.
1-ш № —претҫетаттӗл“, ,2-ш № пухкалтӗр", ,3 -ш
(ь— кассӑ“ тесе ҫапкаланнӑ. Саспаллисене ериш есе кукӑрткаласах ҫы ркаласа хунӑ. Ҫтена ҫумӗн,е ӗмӗр-ӗмӗрех таса тӑракан хурапа хӗрлӗ хӑма
ур. С луш ӑш §и вара тапӑ туллийех: столовине
пат ҫиме пырсан икӗ йӗрке ^ е р ет тума хӑйсемех
итеҫҫӗ.
Кам ҫук, мӗн ҫук тод>ккӑ кунта? Тойсарккӗн,
отниккӑв, М арейӗв, Криккӑв,
С алейӗв, темле
улӑм туталлӑ кӑтра ҫӳҫлӗ майра. Хӑй йапӑхах
ар, хуш ам а^ӗ те аванах пулас та, пӗлейместӗп
атӗ епӗ ӑна (каҫартӑр вӑл мана унш ӑн). Татах
умайӑн вӗсем. Хӑшӗсем йул§ӗр ӗнтӗ саппаса.
Тойсаркӗн, [п ал а ттӑ р пулӗ ӑна?.. Вӑл 1-ш№ лӗ
омнӑттӑра телефон ҫумӗн§ех ларат. Мӗн туса?—
елефон тӑрӑх аҫта тавар 'п урри н е пӗлтерессе
1тсе! Ку 5 ух тавар пуррине пӗлтерсех к ^ м а ҫ ҫ ӗ .
нӑн вырӑнне вара «Сирӗн тавара „К н,аш иххӑра“,
;)ӗмӗрлере*, йе тата „Канашра* сутнӑ тесе пӗл:реҫҫӗ. Тойсарккӗн вара уйӑхне 100 тенкӗ ытлаIX илсе, таварсен лару-тӑруне“ пӗлекен ҫвитет•л пулса ларат.
Калаҫма вӑл пӗренесем, каш тасем, вӑрманти
рӑк-м арӑк йывӑҫсем ҫин^ен инттересленсех ка1ҫат.
П ӗрре ҫак Тойсарккӗн аванс пухма ты тӑнат.
'йонри у 5 5 итлӗсем
нойапӗрти ш алуне йӑлтах
тйсарккӗна аванс параҫҫӗ. Районри ҫугӗҫ пайӗ,
султи а-ьасем вад^д^и тум тирсем кӳме, уйрӑмӑX 485 тенкӗ хыват. П ӗр инструктӑрӗ аллӑн укн 130 тенкӗ аванс хурат, тепри 100 т., Хӗрлӗтайри КҪШ -ри у§итлӗсем 2500 т. хываҫҫӗ. Укҫа
хӑнат...
— Тойсарккӗн?
— Мӗн?..
— Тавар пулат-и?—теҫҫӗ у§итлӗсем.
- Пула^г, ҫак кунсен§е ҫитет,— те^г Т ойсарккӗн.
тнӗккӑв текенни тавар илме §упат. Ҫ итет Хуга, кӗрет Ш упаш кара 500—600 укҫа пӗтерет
10 кун ҫуресен килет.
1— Мӗн кӳнӗ?
- Вотниккӑв хӑйне вад)Д)И сӑран пад,тто кӳнӗ
Д) тӑхӑнса ҫӳрени). копператтив вад)Д)И ш ӑкӑркӑр т а в а р - 8 тенкӗллӗх. Тӗлӗнмелле вӗт.
— Аванссене калла парӑр!.. Мӗн хӑтланаттӑр?
— Укҫа ҫук, тӑхтӑр!—теҫҫӗ копператтӑрсем.
- Ш кул а§исем ҫарамас ҫӳреҫҫӗ!..
- Н у тӑк што?.. Ҫӳ^)е5 5 ӗр!..
- Ҫӑнӑх ма памастар? У §итлӗсем выҫӑ]..
— Арман ҫук, авӑртайм астпӑр!.. Ы раш ӑн пама
имаҫҫӗ.
- Уйӑхсем иртеҫҫӗ, ҫӑнӑхсене илейместпӗр!..
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Ӗҫ тупман майӗпе
И ккассинБи (Ш упаш кар р.) хӗрарӑм телекаткӑсем кӑҫал пӗр опвӑллӑ ӗҫе те хутш ӑнса ӗҫлемеҫҫӗ.
Ҫавӑн майӗпе те йалта 3-мӗш пол,ш евикла ҫуракине хатӗрленес ӗҫ йапӑх пырат. ^
^
аб

— Ах, ах, ай ай. айай, айай, Хӗветла-а-а! Манӑн
айӑк питӗ ы рататҫке, мӗн ара тӑва а-ас?
— Ара, М атӗрне, Матӗрне, хӑҫантанпа ы ратаЕ
ара?
— _Мӗн, ах-ах, ай а-ай, есӗ пӗлместӗни мӗн, вон
пӗлтӗр хӗрарӑм телекаткӑсене йертсе пыракан
Е. Т. Квасковӑ ҫуркуннене ҫитсен ҫанталӑк йӗпе
майӗпе ӗҫ патне тухма хӑраса пӳртрех ӑш ӑ ыйӑха кайнӑ. Ҫ авӑнтан кай рав телекаткӑсен ӗҫ ҫук
пирки сак ҫин§е вы ртса манӑн та ^ӑтм алла мар
айӑк ырата-г, Ах, ах ай-ай, ай-а-а-ай хӑҫан вӑл
ӑшӑ ыйӑхран вӑранса тухса пире ӗҫе йергӗши?[
^— Ан макӑр, М атӗрне, Матӗрне! Епӗр ӑна ,К ап к ӑн “ ш урнал урлӑ, леш , р с к е р кайӑксене ты тмалли капкӑна лартса ӑйӑхран ҫухӑртса вӑратӑпӑр. Вара ун 5 ух сирӗн айӑксем те ыратма пӑрахӗҫ.
Й еркиней Йек.

Хутар-Толковиъ кр и ттӗ ке *)
Уҫҫыру.
Леш Хусанкайшӑн
Хуйхӑм ҫук,
Вӗт ум ӗн§ех
В ы рта’г мӑн ҫул:
Ун пек илем/тӗ ҫын
Сайра,
Киле кӗртет ӑна
,Д )У пуй“ майра.
Ан§ах
Йуманӑн ҫимӗҫне
Н апраснӑ тусӑм,
Ес хурлан;
Ара
.С ы сн а икелӗн§ен“ пуҫне
М ӗн патӑр ӗнтӗ
Вӑл—
Йуман!
Кр. Краснов (квҫбнни).
• ) X у т а р-Т о л к о в и Б ӑ н .К у л ак писсаттӗлӗсем
ваш йалӗ ҫинБен мӗн калаҫҫӗ* йатлӑ ,К а н а ш р а “ ту х н ӑ статйа
хыҫҫӑн.

— И ртне уйӑхсемш ӗн п ам астп ӑр !. Саккун ҫук!..
— Ну, парӑр мана хамӑн 120 тенкӗ укҫана!..
— Хӑҫан хунӑ? Хунӑ-и?..
П ухкалтери ты тӑнат ӗҫе: ш ыраҫҫӗ аванс.
— Ҫук, вӑл 120 хум зн... Унӑн 20 тенкӗ хувӑ
ш утланаЕ
— Ш ы рӑр, ш ырӑр!.. С уйеҫтермест пулӗ? Ш ыраҫҫӗ.
— Ҫук. .Н и к те не сн а § ӑт с а “ терӗ кӑтра майра.
— Квитантси пур-и?
— Ҫук...
— Ҫ ук тӑк укҫу та ҫук. Хуман вӑл!..
— Как хуман. Ак раҫпиҫккӑ!.. Но, Тойсарккӗн
ку укҫана касса хывман!—терӗҫ вара калаҫсан.
Кам '§ӗрре вӗрентнӗ-ш и ку етемсене?..
К.

Тамаша
П ӗ^ӗк кантӑклӑ ^ӳре^ерен ҫут сӑн кӗнӗ. Ҫавна
сиссех тӑр, Курка ;Иванӗ те, ку темӗн мухмӑрлӑ
пуҫне ҫӗнтерейменскер, малалла тухса тӑракан
хӗрлӗ куҫӗсене икӗ хура аллисемпе пикенсех тӑрмаш ласа, улӑм матрас ҫине тӑрса лар§ӗ. М алтанах хӑй умӗн^и тавралӑха ^ухласах илеймерӗ вӑл:
яТе ерех путвалӗ, те пӗр-пӗр праулкӑри тӗттӗм кӗтес... темскер... ӗх хе, ^им ха, парак пул§ӗ
пулҫке к у ...“ тавҫӑра пуҫларӗ вӑл.
П аракра ^ Курка Иванӗ м ӑш ӑлтатнисӗр пуҫне,
урӑх сас 5 ӳ илтӗнмест, ш ӑпах. Ахӑр пур те ӗҫе
кайнӑ тӑр. Ех, кутокӗ те ҫав йаланах Курак Иванне ӗҫрен тӑратса хӑварат, 5 исти мӑшкӑл ӗнтӗ,
кӑш т сыпма та ирӗк ҫук.
— ^Гамаша!..
Алӑк йерипен, путты лкӑ пропки 5 ухлӗ кӑна
ьӑриклетнӗ хыҫҫӑн, парака урайне шӑлса тасатакан хӗрарӑм кӗрсе т ӑ ь ӗ . Вӑл вӑрӑмрах, курпун
сӑмсине тӳрех Курка И вакӗ ҫине ҫавӑрса, каламашкӑн темле сӑмах хатӗрленӗ ҫӑварне уҫн ӑ^^ӗ
кӑна, аллин^и витри сарӑмсӑр ҫӗре персе аннипе
^ а р ӑ н ^ ӗ Унтан пӗшкӗннӗ ҫӗртен вӑраххӑн хӑпарса, кӑш кӑрсах каларӗ хӗрарӑм;
— Каллах ӗҫе кайманни-ха, мӗскер ҫӗрсе выртатӑн есӗ?!.
Курка Иванӗ ответлемерӗ, ку хӗрарӑмпа калаҫни хӑйне пӗ^ӗк етем вырӑнне хисепленӗн туйӑнат ӑна.
— Калаҫасш ӑн та маримха есӗ тата?
— Ҫук...— пысӑк йӑвӑрлӑхпа
ш ӑвӑнса
тухат
ответ.
— Арӑмна, а 5 у-пӑ§уна мӗнпе тӑрантарса усрӑн,
йулташ?!
Курка Иванӗ татах та калаҫтарасран сыхланас
ш утпа пулӗ, преҫент ӗҫтумтирне тӑхӑнса, парак
алӑкне ҫиленсе хупса тухса кайрӗ.
П остройккӑ умӗн^ен иртсе пынӑ вӑхӑтра, те
ӗҫе кӗрес шухӑшӗпех, тапӗлнӑйа кӗрекен пусма
ҫине улӑхнӑ кӑн а^ ^ӗ вӑл, ан^ах темӗнле усал сӑлттавпа такӑнся, минренӗ ӗне пек ӳкрӗ.
— Ы-ы-ых-х, мурилешшӗсем!.. Пусиисене те
ҫыпла туман ухмахсем...
Вӑл „ухмахсем“ пайан хӗрӳ ӗҫре. Вӗсем петтон
х р ӗ р л е ҫ ҫ ӗ , §емӗнт, алепастрӑ, кравӗр та хӑйӑр
вӗсен аллин^е. Вӗсем, корппуса туса ҫитересшӗн,
хӑйсен вӑйхалӗпе йӑвӑрлӑха ҫӗнтересшӗн. Пӗри
та^кӑп а, тепри кӗреҫепе соккӑлпа... йе ҫамрӑк
монттор ҫӗнӗ стройккӑна електӑр вӑйне кӳресшӗн,
пӑхӑр пралук тӗркисем йӑтса, ӗҫ вырӑнне- ҫигме
васкат.
К урка Иванӗ тапӑд^нӑйа тепӗр хут ҫаврӑнса пӑхрӗ.
— М анӑн... Манӑн ҫук унта нимӗ» те...
Кассӑ умне, ҫур уйӑх ӗҫукҫине илме Курка Иванӗ йаланхи пекех ггысӑ< савӑнӑҫпа пы^ӗ.
— Манӑн мӗн 5 ухлӗ унта?—ыйтрӗ вӑл, кассӑ
ум ӗн^е ларакан хӗртен.
Хӗр, йӗркеленнӗ ^ыхвӑрсем тӑрӑх Курка Иванӗн
йатне ш ыраса кайрӗ.
— Санӑн ҫук кунта, нимӗн те •терӗ вӑл икӗ
хут тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн.
— Мӗнле апла, п ӳрократ,—ҫыпӑҫтарс^ ху§ӗ
Курка И ванӗ, хайарланса.

Х ^ Ҫ й ^ а с сӑ тесе, хапрӑк савӑтсенБИ, строиттӗлствӑсенБИ
прокулшБӗксене,
пйантсӑсене,
рваБсене, тата ытти й у .
рӑхсӑр ҫы нсене намӑслантарса ш алу тӳлемелли
касса калаҫҫӗ. К уславкка
савӑтӗиБе вӑл касса питӗ
пысӑк путтылкӑ йевӗрлӗ
тунӑ.

—
—
сан,
тӑнӑ

Пӑхха, Вагъккӑ хура кассӑ патне пыраа тӑ
Ара вӑл, ӗҫме йуратаканскер, путылкана к
ку Коҫпирт лавкки пулмалла ӗ.зтӗ тесе, пы{
унта.

— Хура кассӑра пуд)—тата хытӑрах калас
сарӑ ҫӳҫлӗ, кӑтра хӗр.
— Ак ҫакӑнтан, склат айккипе кай, унта пыс
ӳкерсе хунӑ путтылка тӗл пулӑн, ҫавӑн шӑтӑк
тӗлех пыр, прокулш ^ӗксене укҫа ҫавӑнта пар.
ҫӗ,— справккӑ парат Курка Иванне ҫинҫе сас
пӗр п ӗ^ӗк ҫеҫ пионер, хура преҫент п и гш ак ҫг
нин^ен уртӑнса.
— Мӗнле апла... ха!—гӗлӗнсе ;тӑ§ӗ вӑл пӗр .
мант.
их— Ак, тамаша!..
| [ М. Иекнк

Петтушков шырат
:

Актив сопранинье П еттуш кова пурте пӗр саспах
копператтивсен сутуилӳне, тата хуҫалӑхпа политтӗк к а м т а н и с е м мӗнле иртнине тӗрӗслекен при^катӑна суйланӑ.
! — Хӗрӳллӗ ӗҫле!—тенӗ ӑна йулташ ӗсем ,— йӗр■кесӗрлӗхсем тупсассӑн, ҫӗрӗк липералисӑма хӑвӑн
|ҫы вӑхна та ан йар,
; П еттуш ков йулташ семпе сывпуллаш нӑ та, тухса
кайнӑ хушнӑ ӗҫсене тума.
' — Епӗ,— тет,— вӑл ҫӗрӗк липериалисӑма хӗртнӗ
тим ӗрпех ҫунтарса пӗтерем. Тупӑп туп ӑпэхха ӑна

Мол 8 1 тЭ з т о к г а гн е

вулан !

ш ҫҫак

И ккӗмӗш пилӗкҫуллӑх Быхвӑрӗсем йут патш алӑхри
кӑпиталиссене хӑратаҫҫӗ.

|Ҫӗрӗкскере.

К опператтив макаҫӗнӗн^е кашни кӗтесрех, кашни хуш ӑкрах, кашни ҫӳлӗкрех, пур ҫӗрте те шы'рарӗ-ш ы рарӗ, сотругнӗксене пуҫӗсен§ен пуҫласа
у р а тупанӗсем патне ҫи ти ь^ ен ех пӑхса тӗрӗслесе
тухрӗ, тӗпсакайне те кӗмесӗр хӑварм арӗ, ш алӑпӑ
кӗ н е к и н е каш ни листинех уҫа-уҫа пӑхрӗ,—ниҫта та
ҫӗрӗк липералисӑм тупаймарӗ.
: — Вот лапка саветуш 5 ине айӑплаҫҫӗ. Унӑн айӑпӗпе паранкӑ ҫӗрсе кайнз, теҫҫӗ. Аран аран сута
памарӗҫ ҫавӑншӑн ӑна. Ӑса кӗрӗр, терӗм, вы кӑвӑр
панипе те ҫитӗ: паранки килес ҫул каллех ӳсӗха
вӑл, унш ӑнах ҫынна пӗтерсе хумалла мар... Хӗр!арӑм при каш ^ӗк Растӗш ^ӗкӑна пирки мӗн § у х иӗ ш авларӗҫ вӗсем. Сийенлӗ ҫын, теҫҫӗ, вӑрлат,
|Геҫҫӗ. Еҫрен кӑларса йамалла ӑна, сойусран та
кӑларм алла, теҫҫӗ. Мӗншӗн? Вӑл ҫур а р ^ а кӑнахвет вӑрланӑш ӑнахи? Тӑхгӑрха, терем, вӑл ҫуррине
•сӑна вӑрланӑҫке. А рьипех вӑрланӑ пулсан... Айӑпге пӗтӗмпех каҫар§ӗҫ. Каҫҫиршӑ Л )овккӗн ӑ 18 т.
зӑрласа кӑсйине ^икнӗ. Ҫав 18 тенкӗ илнӗшӗнех
Зйӑпласа пӑрахм а кирлӗ мар пек туй ӑн ьӗ. Сӑмахга калэса вӗр-^нтсе пырас пула'г ӑна, хысна укҫиЯе и лм е хӑйех пӑрахӗ вара.
1 Л ипералисӑм ҫин§ен каласан, унта липералисӑм
ш ӗ тупаймарӑм, тепӗр ҫӗрте тупатӑпах, непреленнӑ тупатӑп. Акӑ вӑрман хатӗрленӗ ҫӗре кзйӑп
;га, унта вара вӑл усалла тупатӑпах, унсӑрӑн ҫын
' •а пулам мар.
^Ан§ах вӑрм ан хатӗрлевӗн^е те П еттуш ков, та)ӑн йура аш нӑ-аш нӑ, липералисӑм тупайман. Ха'ӗрлевӗн на^ьалн ӗкн е курайм асӑрах тухса кайнӑ
»ара П еттуш ков вӑрмантан нимӗн тум асӑрах.
I — Ш уйттанла йапала! Ӑҫта ш ырас ха ӑна? Пургӗр тупатӑпах'' та-ха. Хуланах кайасха— сӗтел-пусансем сутакан макаҫина тӗрӗслесе тухас.
Ҫула май П еттуш ков хӑй тунӑ ӗҫӗсем ҫин§ен
иухӑш ласа пырат.
I Нта! Ҫ апах та ҫавӑ ҫӗрӗк липералисӑма тупа' ӑпахха! Вӑрман хатӗрлевӗнье, калӑпӑр; унта наь[[алнӗк ӗҫлеиӗ ҫӗре тухса та курм аст, теҫҫӗ. Ӑҫтаи
‘'нта тухса курӑн: йурӗ тар ӑн —метр ы тларах
а пулӗ унӑн тарӑнӗш ...
С ӗтел-пӳкан сутакан макаҫӑнта ҫӗнӗ сӗтелсем,
[укансем, поссутӑ ш капӗсем питӗ кӑмӑла карӗҫ
1еттушкова. Л айӑх тунӑ, таса, Яалкӑшаҫҫӗ ҫеҫ.
— Й алкӑш аканни пурте ылттӑи пулаймастҫке,—
енӗ ӑна п рикаш ^ӗк.— Протукси пирӗн пахах мар,
ӳхе хӑм асен^ен тунӑ, лайӑх ҫилӗмлесе ҫыпӑҫтаайман. Винттӑсем пӑрас вырӑнне, пӑтасем ҫапнӑ.
— Ҫ апла та, ара маттериал ҫуккине пӗлес пуат. Вӗт ҫилӗмӗ ҫнтелӗксӗр, тиф игситлӑ тавар
|утӗн§е хисепленет. И кӗ уйӑха 5 ӑтсассӑн йурат.

Сотс. ф аш ист:— Ой, хуҫам кӑпиталҫӑ, мӗн ан кӑ'
минкӗ пул^ӗ?
Кӑпиталҫӑ;—Анкӑ-минккӗ мар... Икӗмӗш петилеткӑ...

Ҫирӗппине ӑҫган тупӑн ӗнте. Ахад>рен ыйтамха:
ҫуки сирӗн ӑҫта та пулин ҫӗрӗк липералисӑм.
Ш ы рарӑм -ш ы рарӑм —ниҫта та тупм а май пулмарӗ.
Вулакансем, калӑрха— ӑҫташ и ҫ а з П етгуш ков
ш ы ранӑ ҫӗрӗк липералисӑм? П еттуш ков ӑш не йӑва ҫавӑрсах ларманш и вӑл хӑйамат? Торофеев.

Аш х а п р ӑ к о

Шашк ӑ пайӗ

Хад)ХИ вӑхӑтра колхоссен^е аш хапрӑкӗсем шӑта-ш ӑта ӳсеҫҫӗ, вӑл хапрӑксене „сысна ӗр^етекен
ф ер м ӑ “ теҫҫӗ. Аш хапрӑкӗсене йышлантарас пирки правиттӗлствӑ та тӑрӑш ат. Вӑл ку тӗлӗш пеле
5 ылай постановленисем кӑлар§ӗ, тата ку ӗҫ ҫин5 6 Н хаҫат-ш урналсем ҫине те йаланах ҫыраҫҫӗ.
— ^Аш хапрӑкне лартас тӗлӗшпе Ҫӗрпӳ районӗн*§е хӑш колхоссем аван ӗҫлеҫҫӗши?
— ”5 4 лайӑхӗҫлекенни Тутарла-Кӑнаш ри „21-мӗш
йанвар“ колхоспа ҫав йалти колхосра тӑман хрес*5 енсем.
— Апла вӑл йалта, правиттӗлствӑн выЛ)ӑх §ӗрлӗхе йыш лантарас пирки тухнӑ постановленнисене лайӑх ӑнланнӑ пул>?
— Аван ӑнланнӑ, аван.
— Апла унта хад) сысна ӗр§етекен фермӑ ӗҫлети?
— Ҫук, сысна ӗрьетекенни мар, вӑкӑрп а меҫник ӗр^етекенни.

(Стутенетски ретаксипе)
Ретаксирен. Ҫак номӗртен пуҫласа пирӗн шурналра шашкӑла выл^амалли пай уҫӑлаЕ Ана епӗр
§ӑваш ҫӗрш ы вӗнье шахмӑтпа ш аш кӑ йухӑмне сарса йама пулӑш ас тесе уҫатпӑр. Ӑна епӗр ^ӑваш
йалӗсенье §и нумай сарӑлнӑ массӑллӑ ш ашкӑ
вӑййине татах сарса йарас тесе, тата ҫӗнӗрен уҫӑлакан круш оксемпе уйрӑм ш аш кӑла выд>акансене
пулӑш ас тесе уҫатпӑр. Вӑл пайра епӗр ^ӑваш респуплӗкӗн§и ш аш кӑ пирки пулнӑ хыпарсене ҫырса
пӗлтерес тегпӗр. унпа пӗрлех тӗрлӗрен теориллӗ
статйасем кӗртес тетпӗр.
Пирӗн „Ш ашкӑ пайӗ“ тавра вулакансен йышлӑ
масси орканисатсиленмелле. Ҫавна тусан епӗр
хамӑр тӗтлесе хунӑ ӗҫе турӑмӑр, тесе шутлама
пултаратпӑр.

Шурӑ шаш кӑсем ҫийеле тухма пултараҫҫӗ-и?

— Ара пурӑнсан темӗн те илтӗн, ку тарана ҫит-

•се те меҫник ӗрьетекен фермӑ пурри ҫиньенилтыен?
— Пур ҫав, ку халӗ ҫӗн фермӑ. Акӑ 1931-мӗш
ҫулта ҫуркунне (кӑҫал) вӑл йалти ҫынсен 35 пӑру
ҫуралнӑ, вӗсем пурте вӑкӑр ӳстересси тесе, ҫынсем меҫнике вӗренме тытӑннӑ. Меҫниксем ӑнӑҫлӑнах вӗреннӗ пулас, 35 пӑруран 31 пӑру пусса ҫинӗ.
— Ара, есӗ тӗрӗслерӗним, 35 вӑкӑр ҫуралнӑ
тетӗн?
— Ҫук, епӗ тӗрӗслемен, йалуполномо^ьӑннӑйӗ
Ваҫҫи^йӗв тӗрӗслесе тупнӑ.
— Еҫе кӗрик хӑҫан та вӗреннӗ майӗпе вӗренсе
пыраҫҫӗ, ҫавӑн пекех кунти меҫниксем урӑх выд^ӑхсене те пусма ӑстаи тен?
— Ӑста, акӑ Хӗлип М икулайӗпе Антун М акҫӑмӗ
сысна пусса, тирне ӗнтме те пӗлнӗ, Ҫтаппан Уртемӗпе Ҫтаппан Елексентӑрӗ тыха пусса ҫиме
пӗлнӗ.
— Апла ку йалта вӑйлӑ меҫниксем пурри ҫин§ен
Капкӑн ҫине пӗлтеру ҫапса пӗлтерсен те аван пулмалла, пӗлтерекеннин йалӗҫтӑвкомӗ пулмалла.
— Ҫапла ҫам рӑк выд)ӑхсене пусма ^арса, правиттӗлствӑ постановлени тухни ҫин^ен епир намӑса пӗлмесӗрех Тутарла-Кӑнаш ра халӑха ӑнлантармарӑмӑр, ҫавӑнпа пирӗн меҫник ферми уҫӑлнӑ“
тесе пӗлтӑрсессӗн аван пулмалла. А н^ах апла пӗлтӗрмесӗрех ҫывӑхри йалсем меҫник пуррине пӗлнӗ
пулас.
— Вара йут йалтан пустарма пыраканнисем те
иулним?
— Пулнӑ. Ш уркари Й акку Хрисукӗ те ТутарлаКӑнашри Уҫӑп И екорӑв патне илсе пырса, хӑйӗн
■^ыхине пуснӑ.
Ҫапла ӗҫлет меҫниксен ф ерм и Тутарла-Кӑнаш ра.
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М злтан шурӑ шашкӑсемпе ҫӳреме пуҫламалла.
Ш урӑ ш ашкӑсен хурисене пӗтӗмпех пӗтерсе хумалла. Ш аш кӑсене ӳкер§ӗк ҫин§е кӑтартнӑ пек
лартса хуррисене пӗр ш аш кӑ йулми^^енех пӗтерсе
хума тӑрӑш яр. А сӑрхӑр--хура ш аш кӑсене пӗтерсе
хумалла ҫ е ҫ ,' питӗрсе лартмалла мар (питӗрсе
лартас тесе выд)ани вӑл —ш ан§ӑксӑр вӑйӑ. Ун ҫин5 ен ҫитес номӗрсен^е йатарласа статйах ҫапӑнса
тухӗ).
С ата^сен тупаисене ҫак атрӗспа ҫы рса пӗлтермелле: Ч е б о к с а р ы , Канаш ская. 1 ^ редакции
,К а п к ӑ н “.
Тӗрӗс тупса йаракансен хуш аыа^ӗсене ш урналра
ҫапса пӗлтеретпӗр, тӗрӗс мар пулнисене хӑйсем
хӑш тӗлте йӑнӑшнине кӑтартса наратпӑр.

Ответлӑ ретактӑр А. В. Ваҫҫнлйӑв
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Октапрйонӑк:— Есӗ, ӑтте, ан мухтанха. Халӗ акӑ епӗ 10 ҫулта, [шЕллӑм^8ьҪулта,_ ҫапах та еп ӗр Хур:
тинӗс патне кӑна мар, тӗн ьер и О ктапӗр п атн ех^ҫи тсе^тӑратп ӑр.® ^___

