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—  А-а, Гитлӗр вӑл— Гитлӗр! Ӑна Мусиавра та алӑ ҫинче йӑтса ҫӳреҫҫӗ.



Чавса ҫывӑхра та, анчахҫыртса 
илеймӗн

Ичкек вӑл хӑй килесси ҫинчен хыпар йарса 
пӗлтермест. Инкек вӑл кученеҫпе килсе ӑш кааич- 
чен калаҫса савӑнтарса хӑвармаст. Инкек вӑл мӑ- 
шӑр шӑнкрав ҫакга есӗ сисмеле йантратса килмест. 
Инкек вӑл кӑшманран та йӳҫӗ тӑшман. Вӑл вӑрт- 
тӑн йӑпшӑнса пырсахӑр! хам! тесе ҫырта4 те, ӗмӗр- 
лӗх суоан хӑвараЕ

— Ай-уй. ара, мӗн кирлӗ ыарра калаҫса тӑратӑн, 
Макара инкек синкек ҫакланати! Курмастӑни есӗ 
унӑц пурнӑҫне, кил-хушшийӗ арча пек, иӳрчӗсем 
щкул пек. Лашисем каска пек. Ывӑлӗ-хӗрӗсем 
саыӑргнӑ пек сарӑлса ҫӳреҫҫӗ, такама тытсан та 
авса тӑкмала,—шӑнкӑравла саспа хирӗҫлерӗ йал- 
совет прекҫедатӗлне Хӗветӗр арӑмӗ Сӑпаки.

_— Ҫаплн ҫаплах та-ха, анчах налога, страХов- 
кӑна тата ытти укҫасене те вӑхӑтра парса татни 
хӑна-ху инкек-синкекрен страхласа схуни ҫех-ха- 
вӗт вӑл,—терӗ предҫедатӗл.

— Нихҫан та сийен курмас? цулӗ ун пек ҫын,— 
хушса хучӗ Сӑпани.

— Пурнӑҫ вӑл пӗр пек килмест, Сӑпӑни акн, 
пурнӑҫшӑн п^ӗрлешсе ха11аррӑн кӗрешмеле. Пӗччен- 
пӗччен харпӑр ҫӗрлӗ кӗрешни вӑл сахал усӑлӑ. 
Епӗ те пӗлегӗп Макарӑн ывӑлӗсем маттур. Ҫавсем 
ҫине шансах вӑл колхоза та кӗмерӗ. Аичах ывӑ- 
лӗсем килйыша тӑрантарас тесе йытӑ чуппипе чу 
паҫҫӗ. Пурнӑҫ тутиачен тарса ҫӳреҫҫӗ. Ей, Макар 
пиче, кил ха кунта, кӑшкӑрчӗ урамра пуплесе тӑ- 
нӑ вӑхӑтра Макар хапхаран тухсанах.

— Здоровӑ пултӑр!
- -  Сывӑ-ха, ҫав страховкӑ укҫине тӳ^леме шут- 

латӑни есӗ?—тӳрех ыйтрӗ йалсовет предҫедатӗлӗ.
— Шутлатмастӑп-ха.
— Мӗншӗн апла?
— Есӗ мана тӗртсе ҫунтарса йдма тытӑнмастӑн 

пулӗ-ҫке. * I
— Ара вӑл страховкӑ. вутран кӑвартан пуҫпе, 

вы.гьӗх-чӗрлӗхрен те...
— Манӑн вы^ьӑхсене есӗ вӗлерсе пӗтерместӗн 

пулӗ-ҫке.—Урӑх пӗр сӑмах та каламарӗ, килеле 
утрӗ.

Ку калаҫу Елӗк районӗнчи Ҫирӗк-кассинче 1932- 
мӗш ҫулта ҫулла Макар пичипе йалсовет предҫе- 
датӗлӗ хушшицче пудса иртсеччӗ. И к ҫул иртрӗ 
унранпа. Кӑҫал та район чентӑрӗнче пулнӑ чухие 
Макара тӗл пултӑм.

— Есӗ-ҫке, Соловйов!
— Епӗ-ха, ӑҫтала ҫул тытрӑн?—сӑмах хушрӑм.
— Таҫта ҫакӑнта ҫунса кайнӑшӑи кӗт пулӑшу 

параҫҫӗ терӗҫ те, ҫавӑнпа килсе пӑхчс терӗм.
— Ай, вуткӑварпа сийенлентӗр-и мӗн?—-ыйтрӑм 

Макартан.
— Сийен курасси... ҫулла штрум ҫумӑр вӑхӑтӗн- 

че хамӑр ҫумри Ҫтапанӑн сарайӗ ҫине ҫиҫсм анса 
виҫӗ килӗ ҫунса кайрӑмӑр. Пушарӗ каҫпа пулнӑ 
пирки пӗтӗм вы./ьӑх-чӗрлӗх пӗтрӗ,—пуҫне усрӗ 
Макар.

— Шалкӑ.
— Шалкӑ пулмасӑр, темӗнле хӗл каҫас,— терӗ 

ц^л чӗтрекен сассипе.

— Макар Михайлович.
, —- Епӗ.

— Сана епӗр патшалӑхран пӗр пус та пулӑщу 
пама пултараймастпӑр. Мӗншӗн тесенесӗ ҫителӗк' 
лӗ ҫирӗп пурнӑҫпа пурӑнатӑн пулин те, 3 ҫул хуш- 
шииче страховкӑ укҫине пӗр пус та тӳлемен. 
Страховкӑ тӳлесрен йаланах тарса пӑрӑнса ҫӳре 
нӗ,—терӗ кассӑ алӑкне уҫса докумӗнчӗсене кайала 
парса страхинҫпектӑр.

— Ах, тӑванӑм, нийепле майпа та пулӑшу пама 
май ҫуки?—-кукленсех а ^ ӗ  Макар.

— Нийепле майпа та пулӑшма пултараймастпӑр,
— Виҫӗ ҫулшӑн страховкӑ укҫине халӗ тӳлесе 

татсан та пулӑшу илме май ҫук-и?—татах тархас 
лаӳ- Макар.

— Виҫ ҫулшӑн епӗр санран укҫа илмеҫтпӗр. Ма- 
лала тӗрӗс тӳлесе пыр,—терӗ те шалт хуйрӗ алӑка.

— А, тӑванӑм, ман пурлӑхшӑн страховкӑ мӗя 
чухлӗ тавӑрса параччӗҫ варз?

— Тӑват-пилӗк пин тенкӗ.— Сӑмах пӗтрӗ
вӗсен хушшинче. Урӑх сӑмах пулма та пултарай- 
масЕ Макарӑн та сӑмси тӑрӑх чӗрӗ кӗмӗл пекку; 
шывӗсем шӑрҫаланса чупса анчӗҫ сӑмса тӑрӑх.

Ҫапла ҫав чавса ҫывӑх та, анчахнийепле те ҫыр 
таймӑн.

Супенке Илли.

Кӗске калаҫусем
Урокра.

— Есӗ мӗнле сывлӑша вӗҫсе кайса ҫухалакял 
йапаласем пӗлетӗн^

— Бензин.
— Тата?
— Тата спичкӑ: вӑл час-часах пасарта сугака» 

чаҫтниксем патне сывлӑш тӑрӑх вӗҫсе кайса Ҫӳ 
халат.

Хуркайӑксем кайнине кура.
— Ухмах вӑл хуркайӑк тени.
— Ма вара?
— Пӑххалӗ, хӗл пулас умӗн ӑшӑ вырӑна пур8*!’ 

ма вӗҫсе кайаҫҫӗ. Подйомнӑй укҫа ыйтма пӗлмеҫҫ̂

Хаҫатсем вулаҫҫӗ.
— Сирӗн колхоз правлени колхозниксепе «Ӳ 

лама хаҫатсем ҫырӑннӑ-и?
— Ҫырӑннӑ. Чӑвашлисем те кнлеҫҫӗ.
— Колхозниксем вулаҫҫӗ и?
— Вулаҫҫӗ. Колхоз предҫедатӗлӗ килӗнче 

мухмӑр чирпе выртнине урамра иртсе кайакз 
колхозниксем ан курччӗр тесе, чӳречине хаҫатк 
карнӑ та, ҫавна вулаҫҫӗ.

Фил. Шентар'



Б ӳ р о к р а т

— Ой, мӗнле ҫав тери иртӗнсе кайнӑ вара кусем?! Мена резо/ъуци тутармасӑрах куна пӗтӑм халӑх 
рмали ҫӗре ҫакса йанб.

КуЛ)Турлӑ склэдпа унӑн пуҫлӑхӗ ҫинчен
пӗ Хӗрлӗ-Чутай райокӗнчи Хусанкӗн йалнеле 
ерсе пырап. Вулав ҫуртне кӗрсе хама 
ӑхлӑ кӗнеке илесшӗн епӗ.

Сирӗн клуб ҫак пулмала-ха?
Ҫавӑ.
Лайӑх. Чиркӳрен тунӑ. Аван йапала. Кӗрсе 

ам-ха, тесе алӑк патнеле пытӑм.
Стой! Ҫын. Ӑҫта кӗрен,—кӑшкӑрса пӑрахрӗ 
патала утса, хуп-хура ҫыя.
А, мӗн пулнӑ?~ӑнлӑнаймасӑр тав(>ала 'пӑхрӑм. 
Унта *3-мӗш Райс‘езд“ квлхозӑн тырӑ—викӑ 

па. Еп хуралӑҫ. Кай кунтан часрах,—хыпалан- 
‘б^мана хай ҫын.

Анланмастӑп, йулташ. Ку сирӗн вулав ҫур- 
®Рӗҫ. Кӗнеке илсе вуласшӑн.
,Кунта кӗнекесем пурри пур, анчах никама 
ертместпӗр. Заведуйущчи патне кай!—хӑвала-

ыраса-шыраса вулав ҫурчӗн пуҫлӑхне тупрӑм. 
Ҫентӗк ҫырминче хӗрсе колхоз ҫӗрулми кӑ- 
' вӑхӑтра, мӑнтӑрка арӑмӗнпе савӑнса ларат

Кочетков Георгий есӗ пулатдни ха?— ыйтрӑм 
кӗрсенех.
вара? Нпӗ!—ҫӳҫне шӑлса илсе ман ҫике

^вна, вулама, кӗнекесем парса йар ха.
Лл айӗнче нимӗнле кӗнеке те ҫук, йулташ.
® Урамра ларакан велоҫипеда курсан еп ра- 

нилниие асӑрхаса сассине аптарчӗ.

— Снаш, ман клуба колхоз виккӑ хывса ларт- 
рӗ. Нимӗнле ӗҫлеме те май ҫук. Покка килтех ӗҫ- 
лекелетӗп.

Килте ӗҫлеп тенӗрен пӳрт ӑшчикне йӗри тавра 
пӑхса ҫавӑрӑнтӑм. Кӗтесре урлӑ хӑма ҫине „полит- 
огд8Л“ тесе ӳкерсе ҫапнӑ картин, унӑн ҫийӗнче' 
ҫветуй Марийӗ хӑйӗн ачине ыталаса лараЕ Вӑтан- 
марӑм. Ыйтрӑм.

Есӗр миҫен пурӑнатӑр-ха?

~  Виҫҫӗн.
— Арӑмсӑр пуҫне тата кам?

— Атте. Вӑл пирӗн комунис... Ну... Ну, ха./ь. п«* 
литикпа сахал пӗлнӗшӗн сочувствуйушчине хӑвар- 
чӗҫ. Хам квмсомол. Йалта аттеие иксӗмӗр те ,во 
вҫу* ӗҫлетпӗр.

Ыйтса пӗлнӗ 
ӑнлантӑм.

тӑрӑх вӑл нимӗн те ӗҫлҫмепнине

— Ҫук, йулташ, епӗ ’ ӗҫлекелетӗп-ха, ман умра 
пулнӑ избач нимӗн те ӗҫлемен. Алтарта портвейн- 
сем ҫеҫ ӗҫсе ларса, кӗленчисене айалала утса лар- 
тӑмӑр, тет. Нумай пулмаст, пӗр кӗтесре портвейн
пуш кӗленчине те тупрӑм, терӗ ӗнентерсе.

1

— Кӗленчесем шыраса ҫӳрех,—терӗм те тухса 
утрӑм. Ку.Т)Турлӑ складпа унӑн пуҫлӑхӗ мӗн киле 
ҫитичченех пуҫран тухмарӗҫ.

П. Шулгер (Ҫ!1ҫвнкв).



,Дӑшман” намӑслансах тарнӑ
Иетӗрнепе Хӗрлӗчутай райоиӗсем пӗр пӗрнппе 

йуаашарах иккенне, тата вӗсеы пӗр-пӗринпе ӑмӑрт- 
са ӗҫленине пурте пӗлеҫҫӗ пулмала. Вӑл район- 
сенче харпӑр хӑйне кура районри ҫӗрӗҫ тытӑмӗ- 
сем пурри те, уҫҫӑнах палӑрса тӑраг пулас. Анчах 
ку районсенчи пурнӑҫӑн хӑш-пӗр палӑрма кнрлӗ 
татӑк-кӗсӗкӗсене пнрӗн республикӑра пурӑнакан- 
инсем пурте щӗлеймеҫҫӗ. Сӑмахран, Хӗрлӗчутай 
районӗн лаптӑкӗ ҫинче ҫак районсен йалхуҫалӑх 
машннӗсене усрамали склад пуррине, Иетӗрне 
районӗн лаптӑкӗ ҫинче унашкал йапала ҫуккине 
сахалӑн пӗлеҫҫӗ. .Ҫук пирки ӗнтӗ, Йетӗрнесен ку 
тӗлӗшпе ирӗксӗрех ҫав хӑйсемпе туслӑ пурӑнакан 
район ҫӗрӗ ҫнне вырнаҫнӑ складпа усӑ к)рмӑ ле- 
кет. Халӗ ӗнтӗ кун ҫиичен те пурте пӗллеҫҫӗ тейӗ- 
пӗр. Анчах ҫакнашкал лару-тӑрӑва пула,. Хӗрлӗ- 
чутайсем хӑйсен пускилӗсем ҫине пӑхас тӗлӗшпе 
темскерле кукӑр-макӑрланса кайнине пурте пӗлей- 
реҫҫӗ-ши?

сҫ иртнӗ 1933-ыӗш ҫулта вак-тӗвек, кукӑр макӑр, 
шу./ЬАкла операцисенчен пуҫланса карӗ. Хӗрлӗчу 
тай райҫӗрӗҫ тытӑмӗ, склад тенӗ йапала хӑйне 
шанса панӑ территорннче вырнаҫса ларнипе усӑ 
курса, Йетӗрне районӗнчи колхозсене тивӗҫ й;х. 
машинӗсенчеи хӑшпӗрне хӑй районӗ ваф^ь» йӑкӑрт- 
каланӑ. Кунта хӑш, мӗнле тата миҫе машняӑ йӑ- 
кӑртни кирлех те мар, пирӗншӗн чӑн-чӑнах йӑкӑрт- 
нине лайӑх пӗлсе тӑнипе те ҫитӗ

Хӗрлӗчугай райҫӗрӗҫ тытӑмӗн ҫакяашкал паха- 
ран та паха ӗҫӗ машннсен хуҫи пулса тӑракан 
Йетӗрне ҫӗрӗҫ тытӑмӗн мировозренипе нийеплете 
килӗшсе пырайман. Ҫавӑнпа та, йулашкинчен, 
асӑинӑ тытӑм Хӗр.тӗчу^гаЙри тытӑмаала дипломат- 
ла калаҫу пуҫарса йанӑ. Вӑл, Хӗрлӗчутай тытӑмӗ 
апла-капла хӑтланнине хирӗҫ хӑйӗн кӑмӑлсӑрлӑхне 
палӑртса татӑклӑ протес тунӑ. Капла хӑтлаини 
чӑнахах та ӑнӑҫлӑ пулнӑ. Машинсем Иӗтӗрие ра- 
йонӗн территорине куҫа-куҫа ларнӑ.

Анчах Хӗрлӗчутай районӗнчи ҫӗрӗҫ тытӑмӗи 
пуҫлӑхӗсене пер шухӑш канӑҫ па^лан. Йетӗрне 
районӗи ӗнси ҫнне тайӑиса хӑйсен районӗнчи кол- 
хозсене хӑвӑртрах вӑйхаллаатарасси, мащинлатасси 
ҫинчен шухӑшланӑ вӗсем. Анчах, йут алӑри пур- 
лӑха нимӗнле сӑлтавсӑрах харпӑр хӑй ҫумне пӗ- 
тӗркелесе чикме ӑмсаиакансене законӑв тӗрлӗ 
ста^йисем кӑтартиӑ тӑрӑх йепле айӑпланине аса 
илсен, Хӗрлӗчутайри тытӑм пуҫлӑхӗсем шалтах 
ӑнран кайнӑ.

Анчах кунта, сӑмахран калзнй пек, вӗсеи пуҫне 
ҫав тери хӑватлӑ шухӑш пырса ӳкнӗ. Паллах, 
ӗнтӗ, хӑватлӑ шухӑшсем вӗсем сасартӑках килсе 
тухаҫҫӗ. Калӑпӑр, Нсаак Нйутона пӗтӗм тӗнче тур- 
там законне тавҫӑрса илсе ун ҫинче закон кӑлар- 
ма пуҫӗ ҫине пӗр панулми тачланса аннипех ҫи- 
телӗклӗ пулнӑ пулсан, Архимеда хӑй йачӗпе „вся- 
кое тело, погруженное в жидкость ..“ тейекен 
сӑмэхсемпе пуҫлаиса кайакан закоиа кӑларма 
ваныӑна (.аӗп шывлӑ такана ҫиве) ҫеҫ кӗрсе лар- 
мала пулнӑ пулсан... мӗн квлӑн ӗнтӗ Хӗрлӗчутай- 
рисем ҫннчен.

Хӗрлӗчутайрн райҫӗрӗҫ тытӑмӗн пуҫлӑхӗсен шу- 
хӑшӗ ытла халӗ калани пекех, хӑватлӑ пулайман 
ӗнтӗ. Анчах вӑл хӑйӗн паллӑлӑхӗ тӗлӗшӗнчеп ил-

сен, Нйугон пуҫӗ тӑрне тачлатса анакаи историл 
панулмирен пӗрре те кайа пулман. Тӗрӗссипе кал 
сан, ҫак хӑвӑртлӑ шухӑшӑн тӗвви ак мӗнешке, 
пулнӑ: диплбматла калаҫусем тӑвас ӗҫе вӗсем ко.1 
хозсене хӑйсене памала тунӑ иккен.

Ку вара чӑнахах та шанчӑклӑ ӗмӗт пулнӑ. Вӗсе 
хӑйсем мӗн-мӗн тӑвас тенине тунӑ тунах.

1934-мӗга ҫулта, склада машинӑ кӳрсе килсеи 
Хӗрлӗч)тайри райҫӗрӗҫ тытӑмӗ пӗр полусложнЗ 
молотилкӑна хӑй районӗнчи Сшькасси колхозн 
халаланӑ пулнӑ. Ҫак молотилкӑ, паллах, Хӗрлӗч 
тайсен мар, Йетӗрнесен пулнӑ иккен. Ҫавӑнпа ? 
тӗрне тытӑмӗ ӑна Мӑн-Чураш колхозне пама тӗ, 
лесе хунӑ пулнӑ

Йетӗрнери райҫӗрӗҫ тытӑмӗ Хӗрлӗчутайсе 
мӗн-мӗн аппаланниые пӗлме пултарайман. Заков 
хнрӗҫ пыракан ӗҫпе хирӗҫлес шухӑш та пул.ча 
вӗсен. Вӗсем мӗн пурри те, Мӑн-Чураш колхози 
пӗр отношени уатӑкки ҫеҫ, пускитри гуслӑ пур, 
накан район территорийӗнчи складран хӑйсе 
тивӗҫлӗ молотилкӑна кӳрсе кнлме ыйтса йанӑ.

Ҫакнашкал савӑиӑҫлӑ хыпара пула Мӑн-Чурэ 
сем ниӑҫта кайса кӗме пӗлменнипе мӗи пур ш 
ҫапуҫҫисене, молотилкӑ тенкелӗсене веҫех ҫап 
ҫапа ҫӗмӗрсе пӗтернӗ.

Мӑн-Чурашӑн мӑн обозӗ хайхи склада кӗрле 
терсе ҫитсен вара унта нимӗнле молотилкӑ 

‘ пулман.
Хӗрлӗчутайсем. ҫакнашкал хӑтланннне кура, Ш 

Чурашсеы, паллах, дипломатла чӗлхепе калаҫ 
аплаланман, вӗсем тӳрех, Хӗрлӗчугайри райҫӗр/ 
тыгӑмӗн пуҫлӑхӗсен ашшӗ-амӑшӗсене, тӑванӗсе 
татӑклӑ сӑмахпа асӑна-асӑаа вирлӗн протеслен 
Анчах усси пулман. Вӗсем кӑна тӑвӑрса каланӑ:

— Сирӗ.н моютилкӑяа епӗр Сзфкассн колхоз 
патӑмӑр. Йаргпарӑр, вӗҫтерӗр унта. Вӗеенчен ; 
нала илме пултаразӑр пулсаи—илӗр, епӗр хиреҫ 
тӑма шухӑшламастпӑр.

Сащккассисем ӑна кӑна асра та тытман. Хаст 
та паггӑр, молотилкӑшӑн ҫапӑҫса вилиехатӗр!' 
мӑлпа хӑйсен йалне пырса кӗрекея Мӑн-Чураш< 
не хирӗҫ тухса илме те шухӑшламан вӗсем.

Мӑн-Чурашссм молотнлкӑна хӑ-? те вӑрҫса 
меле пулсан та, илсе тавӑрӑиатпӑрах, тесе, хай 
не хӑйсем ҫирӗп сӑмах панӑ пулнӑ. К ун а ш ка л  
рӗп сӑмах панӑ чухне вӗсем ӗнтӗ „Сатьккассит 
хӑраса ӳкӗҫ те, молотилкӑна .хӑйсен ирӗкес 
парса йарӗҫ-ха. Кам пӗлет, тен, лавсем ҫине 
йеме те пулӑшӗҫ-ха“ тесе шухӑшланӑ.

Анчах, вӗсем молотилкӑна кайала тавӑрса пз 
ыйтсан, пӗр пысӑк та патмар етем пилӗк 
сенӗкпе хӗҫпӑшалланса молотилкӑ ҫине хӑпа 
тӑрса: „ ,

„Пырса ҫыхлан тулӗк, пыршу-пакартуна «а
тарса кӑларатӑп!—тесе кӑшкӑрса йарсан, МӑН' 
рашсем хӑйсен учӗсене кайала ҫавӑрнӑ та, х® 
тӑван ҫӗршывӗн чиккинеле вӗҫтернӗ.

Хӗрлӗчутай райҫӗрӗҫ тытӑмӗн пуҫлӑхӗсем 
паллах, ку вӑхӑтра аха.Т) лармян. Пысӑк еҫ / 
Татах ҫӗнӗ машинсепе тнтса илес ӗҫӗн пла 
аппаланнӑ вӗсем.

А. Далекнй



Вӑрри, тӑмани, хуралҫи
МЯОНИКО! ӳкерчӗкӗ.

Кбҫӗлйедчек райоыбнчн „Малала“  колловра хуралҫӑсем 
КОЛХ08 пурлӑлае начар сыхлаҫҫӗ. Еҫсе ӳсӗрлсе темиҫе куи 
сыхлама тухманвнсем те пур.

Т ӑ N1 а н а:— Мана тӑмана, таҫҫ*. Тӑмана е п | ’ мар, ааӑ ҫав ҫывӑракаи хурвпҫӑн» тӑмана тасв 
ӗимела

Пуҫлӑх Хватин 
иЫратат кӑвапи". 
~  Ой-ой-й!.. Апи! _ 
Литртан тухаг-и? 
Ҫнтнӗ .праҫннк*
— Чнркӗ праҫнӗк... 
Пуҫлӑх Хватин 
яЫрата^ кӑвапи-.
~  Ой-ой-й!.. Апи! 
Татах йухаги?
Ҫитӗ ҫӗртме— 
лӑмӑла ҫӗртмс.

Пуҫлӑх Хӑвати
Лнагкао Тӑрӑнти (Шуп.рай.! „МОПР‘ колхоӑе 
ксрхш ҫӗртмеве ытти йунашар ЕОяхо»свм тусл 
пйтвреен тнн ӗҫе тухрӗҫ. Ч н [^ӳ  праҫнпк уйлвяарӗҫ. 
Колхо» иуҫлӑхӗ Софронов Хватн те ӗҫкӗ ӑгаӗн- 
чрх пулчӗ. ,

Пуҫлӑх Хватин 
„Ырата!' кӑвапи“ .
— ОЙ ой-й!.. Апи! /  
Татах йухаг-и? 
„Ӗҫсӗр*темиҫекункаҫнӑ- 
Уйанӑ праҫнӗка 
Хӑшӗ сӑра ӗҫнӗ.
Пуҫлӑх ӗҫсӗр, ӗссӗр. 
Пуҫкӑх Хвагнн 
„Ырэта^ кӑвапи". 
Ой-ой>(Г^.. Апи!
Татзх йухаг-и?

Йу*ат сӗлеки,
Тулат кӗреки.
— А хӑҫан ҫӗртмс?.. 
Йарасчӗ тӗртсе. 
Пуҫлӑх Хватин 
Ыратат кӑвапи.
— Стой!.. Апи!
Чар!—тата йуха+-и? 
Килнӗҫке приказ 
Советран наказ;
— Ҫитрӗ тип ҫӗртме, 
Хӑ.мӑла ҫӗртме. Ф.



Ҫӗр шавӗ*)
Етмен А.

1930—31-мӗш ҫулсем. Нӗркеҫ кӗрекере кӑна 
ларат. Нӗркеҫ Патӗрйелӗнче те кӗрекере. Нӗркеҫ 
Шӳпашкарта та кӗрекере. Парне хыҫҫӑн парне кӗ- 
рет. Предҫедатӗл пӗҫтӗп таран атӑ тӑхӑнчӗ (ӑна 
Морозова йатарласах паманчӗ те, анчах ниҫтан та 
шӑтман ҫӗнӗ атта пӗҫтӗп таран пылчӑкра ҫӳрекен 
ко{ьуха йепле тӑхӑнтарас-ха).

Йатлӑ ҫын хыҫҫӑн килет йатдӑ ҫын. Шупашкар- 
тан килет йатлӑ ҫын, Патӗрйеяӗнчен килет йатлӑ 
ҫыч; килет те, кайат.

Еҫ лайӑх пыраЕ Кирпӗч йанӑраЕ Кам пӗлмест 
пирӗн кирйӗче. Канаш, Йӗпреҫ, Шӑмӑршӑ, Шӑнк.ӑр- 
тан, Патӗрйел, Йелчӗк райрнӗнче пирӗн кирпӗч 
монополиллӗ вырӑвта тӑраЕ Ӑҫти савӑт пирӗн кир- 
пӗчпе танлашма пултарӗ? Пирӗи кирпӗчӗн кӗмӗл 
шӑнкрав яек сассипе, унӑн, хӑла кӑвакарчӑн пӗсе- 
хи пек, вуттӑн-хӗмӗн курӑнакан тӗсне, ҫӗклесе ҫап- 
са ҫӗмӗрӗлми ҫирӗплӗхне пирӗн маҫтӑрсем хура 
тар кӑларса тӑваҫҫӗ.

Акӑ промколхозӑн куҫ ытамне кӗми анлӑ уй-хирӗ 
йешӗл бархӑт кавирпе витӗннӗ.

Ҫывӑха ан пыр, йулташ! Айакран, Йанкасси 
йенчен, Сӗнтӗр сӑртӑнчен пӑх пирӗн ҫӗр ҫине. Ан 
пыр ҫывӑха. Кӑмӑла кача туртан инҫелӗх куҫ ку- 
рӑмне ачашлат,—пӑх инҫеренех.

Ҫӗрпе пӗлӗт ыталашнӑ вырӑна ҫитиччинех йешӗл 
хур чӗппи тӗслӗ, шӑркана ларнӑ ыраш аслӑ ти- 
нӗсле хумханат. Ҫийелтӗ, хӗвелӗн шӑрӑх ҫутипе 
вӗҫкӗнленсе, ыраш хумӗ ҫийӗнче ҫӗр пӑвӗ ташлат.

Йлемлӗ вӗт пирӗн хир айакран?
Кур-ха авӑ, виҫӗ арман ҫунатланат виҫӗ тӗлте. 

Икӗ машин вӑрӑм, ҫемҫе сӗвемлӗ ҫӑм мамӑклат. 
Ҫу савӑчӗ, сысна ферми, чӑх-чӗп карти, сурӑх кӗ- 
тӗвӗ... Камӑн? Колхозӑн.

Колхоз пуйан, ӗҫӗ пысӑк. Ун пекки районра та 
пӗрре ҫеҫ.

Анчах сасартӑк, вӑт имӗннӑ сасартӑк,— ,Канаш“ 
хаҫатра ,Нӗркеҫре“ йатлӑ статйа. Сасартӑк тӑхӑр 
ҫын тӗрмере. Нӗркеҫӗн илемлӗ сӑрӗ сасартӑк тӗк- 
сӗмленчӗ. Колхозӑн лайӑх йачӗ ҫав тери майпен 
сарӑлнӑ пулсан, уиӑн усал йачӗ сасартӑк сарӑлчӗ.

Тӑхӑр ҫынна тӗрмене тытса кайсан, 1932-мӗш 
ҫулта пӗр колхозник Патӗрйелӗнчен килнӗ пӗр чи- 
новнике ҫапла каланӑччӗ:

— Тӗрӗс ӗҫлеместӗр. Тӑхӑр ҫынна йариччен, си- 
рӗн иккех ҫынна йамалаччӗ.

— Кама?— ыйтнӑ чиновник.
— Идиотла фразеолога, тата Йанкасси Ҫимен 

Ҫерук нимуйне.
— Мӗнле отношени имет тӑваҫҫӗ вӗсем колхоз 

патне?
— Нимле отношени те пулманшӑн тытса йамал- 

лачӗ ҫав. Йепле-хэ,— мӗнле отношени?.—Пӗри, Ни- 
кифӑрӑв—партйач ейкӑ ҫекретарӗ, тепри—йалсов- 
вет предҫедатӗлӗ...

— Ытла шала кайатӑн йулташ! Кӑна есӗ урӑх 
ҫӗтре ан кала, атто...

Колхоэник шӑлне ҫыртрӗ.

• )  Пула« [)Оманан иланепе нлброскиоенчен илсе кескетсе 
ҫыриаскйр.

* * 
*

Ҫапах, Патӗрйел чиновникӗ пуҫне Иӗркеҫ ко 
хозникӗн сӑмахӗ шпи.^) пӑта пек кӗрсе лараЯ 
ужелӗ начар ҫын вӑл Никифӑрӑв?.. тишкерӗс, ти 
кӗрес“ ,—тет.

Патӗрйел пӗррг тишкӗрнӗ чух, Никнфӑрӑв Нӗ 
кеҫ Уртемейе кӑкӑрланӑ. Тепре тишкӗрнӗ чух, 
рӗнкӗпе, Виҫпӳрт чиккине лаша ҫитерме кайн 
урӑхла каласан Нӗркеҫри Виҫпӳрте ӗҫме кайн 
Виҫҫӗмӗш тишкернӗ чух Елӗк раймилицийӗсе! 
пӑскӑртса ҫӳренӗ. Тӑваттӑмӗшӗнче—Упакасск 
аташсакӗнӗ те, ашшӗпе амӗшне таканласа хӑварв

Ҫӳресен-ҫӳресен Нӗркеҫе тавӑрӑнат те трибу 
ҫине хӑпараг.

Майӑн 1-мӗшӗ. Халӑх нумай. Патӗрйелсем щ 
Никифӑрӑв сӑмах калат:

— Товаришчсем! Епӗр первый майра свобод 
празднова!' тунӑ чух, хаэь*» рево./ьуаи ҫитуаци 
сеыпе промышленнӑй кризис темскерленсе кай 
пирки Америкре сокрашчение артопромышленш 
ти, Англире... Англире ҫичӗ мӗлйун безработнь 
Ланкаширте, Йаркшир окрӑкӗнче фермӑсем м 
тунӑ. Парижре... еххӗм... Парижре... еххӗм. Пари 
ре...

— Таврӑн Нӗркеҫе, пӗрех хут!—терӗ пӗри I 
ҫалтан.

— Есӗ хамӑр пурӑнӑҫ ҫинчен каларах пар.
— ЙураЕ хамӑр пурнӑҫ ҫинчен пултӑр. Вӑт 

рӗн чорная металургияпа тяжелая промыше 
ность унтан, хагъ пирӗн машинсотроенисем вӑйла 
са пыраҫҫӗ. Епӗр трактӑрсем, автомобилсем, ди| 
жабл)Сем тӑйатпӑр. Пирӗн уго/ь добыват тйвас 
пӗтӗм тӗнчипе иккӗмӗш вырӑнта тӑраЕ Пиреи 
пек шултра йалхуҫалӑхӗ тӗнчере те ҫук: сов1 
„Гигант“ и так далее... химизаци пирӗн .. Акӑ Ура 
та, Кавказра, Украинӑра...

— Нӗркеҫе, Неркеҫе тавӑрӑн, мур! Урал т: 
ҫинчен ӳксе вилӗн тата, хӑЯамат! Капкас тута 
сем хушшинче есӗ пайан пӗр курка сӑра та туп 
ҫук, унта хӑт те хырӑмна ҫур, айван...

Анчах Никнфӑров Нӗркеҫе тавӑрӑнмарӗ. Нӗр: 
колхозӗ шалтан ишӗлсе, начарланса пынине а 
масӑр Никифӑров Парижпа Филаделфисем тз 
аташса ҫӳрерӗ.

Таврари колхозем акана тухни тӑватӑ кун. Н 
кеҫ мӑнкуна хатӗрленет. „Октабӗр йалавӗ' хаҫз 
„Епӗр акана хатӗр“ тесе рапӑртланӑ вӗт, ҫй’ 
Ака—мӑнкун мар, тармӗ-ха. Аха./ь те малтан м‘ 
кайасшӑн ӑмӑртса ӗҫлетпӗр. Еҫсе йулас пӗррҫ

Нӗркеҫ ӗҫет. Еҫет те йурлат. У>^тан пы лчӑкла 
пер ҫине йӑванса кайат, портфӗлне пуҫайне хУ 
те харлаттарат. Йалсовет предҫедатӗлӗ Воро 
пичетне Аккули патне саклата хӑварат ерехше'

Колхоз ишӗлет. Растратӑ хыҫҫӑн расратӑ.
Патӗрйел ыйтат:
— Акана йепле.тухрӑр?
— Пуринчен те лайӑх. .
Паттӗрйел ӗненет. Мӗншӗн тесен НикиФ*?

та, Воронӑв та, колхоз правленийӗ те акана тУ 
кун 15 лашана пӑйав, шыв ҫитмеини ҫинчей Т 
сӑиах та каламан.



— Агроминимуы мӗиле тата?—ыйтат Пагӗрйел.
— Нӗркеҫре тунӑ ӗҫсене агромакҫимум темеле. 

/нта епӗр тем те тунӑ.
— Ененетӗп. Шанатӑп. Мухгатӑп. Хӗрлӗ хӑма 

ана, Нӗркеҫ,—тет Патӗрйел.
Нӗркеҫ хӗрлӗ хӑма ҫине лекет. Мӗншӗн тесен 

б проц. кӑвака^Ӳнӑ тулӑ-акни ҫннчен, ача-пӑчасене 
ванса, шӑйрӑк ҫине шӑйрӑк хӑварса сухаланине 
/апӑрт ҫине кӑтартман вӗт.
-- Активистсем активлӑ и тата?—канӑҫмаст Па- 

■ӗрйел.
Ку ыйтӑва панӑшӑн Нӗркеҫ тутине те тӑсма пӑ- 

[ат; „Активист активлӑ ӗҫлемесен йепле активигт 
[ултӑр вӑл? Конешнӑ активлӑ“ .
Патӗрйел Нӗркеҫри активистсене преыгС парӑ-!!'. 

1ӗркеҫри „активистсем“ преми илеҫҫӗ.

Пирӗн уйхир ҫине Йанкасси йенчен, Сӗнтӗр сӑр' 
снчен пӑхрӑмӑр вӗт-ха паҫӑр. Ун чухне хитре ҫур- 
уннеччӗ. Ҫулла, хӑйӗн илемлӗ чечекне сарса, мӗн 
ур чӗрӗ пурнӑҫа ӑшӑтса савӑнтаракан правиые вӑй 
ӳртсе ҫитернӗ вӑхӑтчӗ. Пӗтӗм ҫутҫанталӑк/хитре 
ар хӗре кашни утасра ултавласшӑн ҫӳрекен кач 
а пек. ултав уйавне иртеречӗ—шӑркана ларатчӗҫ 
ырӑсеы ун чухне.

вӑхӑт кӗр йенне сулӑнчӗ. Вӑйсӑрланнӑ сар 
ӗвел ҫанталӑка ҫуркунне тӗсне парасшӑн тӑрӑшат, 
нчах ҫанталӑкӗ, имҫам улӑштарса панӑ чирлӗ ҫын 
вк ҫеҫ имшерӗн кулкалаЕ Ылтӑнланнӑ тырпул 
инӗсле хумханмасЕ унта-кунта ларса йулнӑ хыг- 
'■ра ҫеҫ кӗрхи касан ҫилпе шӑхӑрат. Тӑлӑхланнӑ 
ир. Счетовод йулашки шӑрҫине хучӗ:
— Так-с.
— Мӗн так-с тата, Макҫимӑч?
— Так-с ҫав. Вог есӗ вӗреннӗ ҫын. Мӗн пысӑк- 
ак, 45-и 8-и?
— Конешнӑ 45.
~  Ҫук,_8 пысӑкрах. Акӑ 8 гектар 400 пӑт ытла 
У5ЗҪ панӑ, 45-шӗ—387 пӑт. Ну, хӑшӗ пысӑкрах?— 
итат счетовод.

Мӗнрен килет-ха ку?..
~  Ку-и. Ку, баттӗнка ты мой, чылай йапаларан 

Ҫӗр уйӑрас ӗҫре кулакла политик пулнӑран— 
?РРе; ӗҫе ача-пӑчана шанӑрзн—иккӗ; кӑвакарнӑ 
^Рлӑхран—виҫҫӗ; руководствӑпа ӗҫ хушшине Нӗр- 

ерех кӗленчи ларнӑран—тӑваттӑ, йалсове«ӗ 
Улак пусмӑрӗнче тӑнӑран,—пиллӗк... Сӑлтавсем та- 

та нумай, анчах чи пысӑк сӑлтав, вӑл—идио- 
'зяла фразеологи... Никифров.
"  Та-ак-с иккен-ха апла. Ӑҫта-ши уйхирӗн 

■’ емлӗ?..
Так с ҫав, баттӗнка! Нӗркеҫ темле ҫынна та 

‘Рантаӳ. Ха.-1) тата ав, Саве.1)Йӗва кунта йачӗҫ. 
"Ренчӗк-пӑрӑнчӑк ӑвӑс вутти пек кӑна та вӗт хӑй, 
‘лхоз пурлӑхне унтала та кунтала ҫеҫ вы.фатат. 
‘3 ӑста. Ну-кӑ, попробуй ӑна кунтан хӑпартма, 
.̂ терйелӳ шӑртланса кайсан тарса пытанаймӑн... 
армана кӗнӗҫемӗн вутӑ нумайланаБ тенӗ ватти- 
‘'>~-айта-ха луччӑ митинга...

Питӗ шавлӑ митинг пулчӗ ун чухне. Сана, вула- 
кан йулташ, митинг вӗҫне кӑна кӑтартам

Комиҫҫи првдҫедатӑлв:—Оратӑрсен ҫписки пӗтрӗ 
Митинга хуп...

Никифӑрӑв (халӑха чавсисемпе тӗрткелесе трибунӑ 
патнеле,;васкаЕ Сӑран пинжакпа, картусӗ хӑлхи 
йеннеле сӑмсаланнӑ):—Пастай-ха, пастай, чорт 
воҫми! Ан хуп митинга.

Предҫедатӗл:—Пирӗн оратӑрсен ҫпнски пӗтрӗ. 
Иулашкинчен, партйачейкӑн таҫта аташса ҫӳренӗ 
ҫекретарне саламлӑ сӑмах паратпӑр (халӑх, шав, 
кулса йачӗ).

Никифӑров (трибунӑ ҫинче):—Еп... Еп... Аташса 
ҫӳремен еп. Епӗ... Вот ман, чорт воҫми, калуш 
(уринчи калушне хывса халӑха кӑтартат). Еп Мак- 
ҫӑм патне калуш саплаттарма кайнӑ. Тарса ҫӳрс- 
мен епӗ... Ман калуш...

Пӗр колхозник (халӑх хушшинчен1:—Ҫитӗ, пӗлет- 
цӗр ӗнтӗ сан калушу мӗнлине, ҫитӗ.

Никифӑров:—Вот есӗр мана пӳлетӗр . Апла...Мӗн..- 
Ман доклад та пӗтрӗ. Сывӑ пултӑр калуш... ей, чорт 
воҫми... Октабӗрӗн вунпилӗккӗмӗш уйавӗ... (Халӑх 
шӑхӑрат, кулат, кӑшкӑра'г)...

Курма тавӑрӑннӑ хӗрлӑ еалтак (преҫедатӗле чеҫт 
парса халӑх йеннеле)—Рррат-та, слушай мою ко- 
манду-у-у! Равняйс на лево- Ҫмир... Иа-пра во! 
Справа по четыре—... направление вдо.-ь дороги-и.. 
шагр-ом... а-арш!..

(Йӗркеленсе, харӑс пусса, йзлавсене хумхантарса, 
„Смело товарнщн в ^ногу“ йурласа митинг урам 
тӑрӑх утрӗ).

Трибунӑ пушанса йулчӗ Никифӑрӑзпа Воронӑв 
пуҫа усса йулчӗҫ.

— Мухмӑр пу.ъ сан пайан?—ыйтат Воронӑв,

Пуҫ шатса тухаЕ.. Ех, сволӑчсем!.. Пӗтӗм йзл 
умӗнче намӑса йачӗҫ. Ну, айта... Мухмӑр уҫасси сы- 
вӑ пултӑр! Ха-ха!

— Туллит-туллит ыр курар хӗрлӗ йалав, хӗрлӗ 
йалав айӗнче,—-йанӑрат йурӑ урамра.

Патӗрйел ҫыянин пуҫӗнчн шухӑш пӑти тепӗр хут 
й1шӑлтатрӗ:

— Ҫук. Нӗркеҫҫине хӗрлӗ хӑмапа паргд тӳпелӗ- 
кӗнчен пӑхмала мар иккен. Халӑх ҫирӗп, авчах унӑн 
ҫулӗ нумай йуплӗ, туратлӑ унӑн ҫулӗ...

— Куратӑн-а, йепле пирӗн матрассем?—ыйтрӗ 
колхозник Патӗрйел ҫыннинчен.

— Курасса сунманчӗепӗ ӑна капла. Акӑӗненӗнтӗ 
ӑна, прохвоста. Акӑ ӑста „авторигет*. Калуш сап- 
ланӑ вӑл, ха-ха-ха! Калуш... Анчах кам ларӗ-ши 
ку калуш ҫине?

Паллӑ.
— Мӗнле ара Германи сучӗ комуниссене питӗ 

хытӑ айӑплат?
— Мӗншӗн тесен вӗсем пратетарирен тухни- 

не асрах тытаг вӑл.



Ш ӳ р п е
Ҫентабӗрӗн 17-мӗш, 1934-мӗш ҫул. Ҫӗн-Ирчемес- 

ри (Хӗрлӗ-Чутай районӗ) пӗр пӗчӗк, лапчӑк, хӗвеле 
тӳртӗн ларакан пӳрге кӗтӳпех ачасем чупса кӗрсе 
карӗҫ.

— Шкул-н.м кунта сирӗн?—ыйтрӑм сумкине 
силлесе чупакан пӗчӗк ачаран.

— Ш кул мар, хурал пӳрчӗ.
— Мӗншӗн тата есӗр кунта килетӗр.
— Апат ҫиме.
— Кодхоз правленийӗ ӑҫта тата?
— Ҫакӑнтах...
Ача, пӳтек пек снккелесе пусма карчӗ тӑрӑх 

чупса хӑпарчӗ те, пӳрте кӗрсе карӗ. Кпӗ те кӗтӗм 
унӑн хыҫҫӑн.

Пӳрт тӗттӗм, виҫӗ ҫӗырӗк чӳречерен урамра 
усӑсӑр картласа ларакан йӑвӑҫсеи хушшипе аран- 
аран кӑшт ҫутӑ кӗрет. Пӳртре туллийех ачасем. 
Кӑшкӑрашаҫҫӗ, вӑрҫаҫҫӗ, чупаҫҫӗ, йӗреҫҫӗ вӗсем.

Акӑ, тата тепӗр ачи тепӗрне пуҫран кашӑкпа шак- 
латрӗ, акӑ— „ача купиле" пӗр-пӗрин ҫине купаланса 
вы^аҫҫӗ, акӑ сӗтел ҫннче пӗри оратӑр пӳлса доклад 
тӑват, акӑ—тепри шлепке тӑхӑннӑ пек пуҫӗ~ ҫине 
чашӑк тӑхӑннӑ та пуп пулса вакӑр пек мӗкӗрет, 
т. ыт. те.

Каласа та пӗтерес ҫук, курса та пӗтерес ҫук. 
Темӗн те курӑн кунта пӑхсах тӑрсан. Епӗ театар- 
сенче тӗ кунашкал тӗлӗнмели курман.

Шав. Тусан. Нимӗн илтмели ҫук,—хӑлха хуп- 
ланса ларчӗ, нимӗн курмали те ҫук,—куҫ умӗнче 
тусан мӑкӑрланат кӑна...

— Микита! Пӑх-ха, пӑх мана!—тесе ман ум]:^ 
пӗр ача ҫӑкӑртан чӑмӑртаса сӑмса тунӑ та кӑ- 
тартаЕ

— Кӑвакат! Нарг-нарт!—Кӑвакал. Ӑҫга кайан, 
мӑн сӑмс£?— ҫуйӑхат Микита тени.

— Пӑрҫа хурӑс ун умне, ҫийет-и? Хырӑмӗ выҫцӑ 
пулӗ ха.

Сӗтел ҫине ачасем пӑрҫа хурса параҫҫӗ те ле- 
шӗ— ,кӑвакалӗ“ вӑрӑм сӑмсипе кӑт-кӑт— тӗкет. 
Ҫав самантрах сӗтел тӑрӑх пӗр ачи чупса пырат 
те .кӑвакала* пуҫӗичен пусат. „Кӑвакалӗ йӗрет, 
унӑн куҫ лупашкине пӗтӗмпех чуста хупласа ларт- 
нӑ,— пӑхаймаст.

Пӳрте витрепе вӗри шӳрпе йӑтса пӗр хӗрарӑм 
кӗрсе кайат. Аллинче—-мӑнӑ ҫӑпала. Пӗтӗм ахӑра- 
ь«ан ачасене пуҫран шаккат вӑл ҫӑдалапа. Шӑп-» 
ланчӗҫ ачасем пӗр тапхӑр. Хӗрарӑм витререи шӳр- 
пе ӑсса чашкӑ ӑшне йарса пама пуҫлат.

— Ҫитмест!..
— Ҫитмест шӳрпе...
— Тавай часрах мана!

— Мана...
Каллех шав. Ӑмӑртса чупса пыйӗҫ витре кутие, 

пурте шӳрпесӗр йуласшӑн мар. Тӗккеленеҫҫӗ, ҫа 
пӑҫаҫҫӗ каллех. Йулашкинчен кӑшт йулнӑ витрине 
те ӳкерсе тӑкса йачӗҫ. Вара пуҫларӗ лешӗ вӑрҫма, 
ҫӑпалапа шаккама.

— Ҫийӗр кирек те мӗн. Снрӗншӗн!..—терӗ те тухса 
карӗ хӗрарӑм.

Ачасеы ҫиме пуҫларӗҫ. Сӗтел ҫинче вырӑн ҫух 
Пӗр пилӗк-ултӑ ача йӗри-тавра виҫӗ ҫӗрге карт 
ланса тӑнӑ, та урай варрине чашкисене лӑртнӑ.

— Сана ҫитерместӗп1--тесе чышса йачӗ пӗрш 
чашкӑ хуҫи,—мӗншӗн есӗ ху чашкӑ илсе килме' 
рӗн?

— Ҫӗмрӗлчӗ манӑн.
— Сана та ҫитер.чесгӗп!—хӑвалат тата тепӗрне,- 

кай.
Леш ачи ӑна хӑйне хӑваланӑшӑн пуҫӗнчен 

шӑкпа ҫатлаттара4 те пӑрӑнат.\^^ай варрине ла 
са пӗр лӑпам тӗлте лухӑнса тӑна шӳрпене ӑсс 
ҫимех пуҫлат вара вӑл.

— Белов, мана та сыпгар-ха хӑвӑн кашӑкупа
— Ху мӗншӗн илсе килмерӗн?
— Манӑнне вӑрларӗҫ пайан. Миҫак вӑрлар 

пулмала.
— Кай, хамӑр та, ав куран пӗр кашӑкпа тӑват 

тӑн сыпатпӑр. Ан тӑр чӑрмантарса.
Ыйтакан ача темиҫе ҫӗре пырса ыйтрӗ, ҫитере 

кенӗ ҫук. Пӗр кашӑкпа виҫҫӗн-тӑваттӑн, пер ча 
шӑкран-—саккӑрӑн тӑрӑннӑ,—ҫийеҫҫӗ. Кашӑк ҫук 
кипе ача кӑмӑлсӑр пулса урай варринчи ҫисе ла 
раканни патне пычӗ те выртса шӳрпене йӑта пе: 
ҫулама пуҫларӗ. Малтан пыни ӑна пуҫран кашак 
па темиҫе хутчен те ҫапрӗ, ҫӳҫӗнчен тытса су 
тӑпкине снлленӗ пек силлерӗ, хӑлхинчен те тытс 
туртрӗ, ҫапрӗ, чӗпӗтрӗ, ҫыртрӗ.ҫапах та чарайма 
рӗ, урайӗнчи—уйӑх ытла ҫумасӑр тӑпрапа пирчея 
се ларнӑ урайӗнчи ҫӗрулми йашки тӑнч типс 
ларчӗ.

Ҫапла пулса иртрӗ ку ӗҫ. Еҫ те мар--мыскар' 
Ачасем хӑшӗ тӑранаймасӑрах, йе х ӑ ш ӗ  пӗрисе 
вуҫҫех йашка тутине п ӗ л е й м е сӗ р е х  тугисене март
мӑрт!—тукаларӗҫ те тухса карӗҫ.

Дисциплинӑ ҫук. Тасалӑх ҫук. Ҫухалнӑ, ҫӗтне.
Ҫӗн-Ирчемесри пуҫламӗш шкулӑн пуҫлӑхне- 

Иазарӑва, тата мыскара кӑтартакан ачасене в 
рентекене—Кокшакина вӗрн апат ҫинӗ ч ухя е  ту 
ме ҫук пулакан^Аӗркесӗрлӗхсене пӗтерме хуша 
пӑр, итлемесен вӗри йашка ӑшӗнчен йӗплӗ 
кӑларса ҫитерӗпӗр.

Михаил Айгир

Ачасен винторининчеи
I Лаҫтик илме ун чухлӗ кирлӗ, ^

рандаш илме ун 
илме уйӑха мӗн

.чухле, 
чухлӗ

„Капкӑ"
укҫа кир

лӗ,—ҫавна пӗлӗр те укҫине пиҫ» 
носец аллиие тыттарса унран » 1  
танци илӗр.



Хӑйне суйлавра кӑларса пӑрахасраи хӑракаи бӳрократ
Ҫвефчков ӳкеряеке

г.

— Шухйшлатӑп, шухйшлатӗп та ҫав еоватбаие суйяас камлпами ҫинчаи, ӑираи каматӑя; ивре 
•я1к ауйяаоа хунйокера мйишйн ҫйийрон оуйлаоа апп1Л1на»,--вояокитт1 твий йаяаяа ҫук ши ҫапла 
*йтлаининчо?

и



Макар мучи ҫеҫ хурланса йулчӗ
Хӗвел сарӑлса тухсанах Макар мучн патне бри- 

гадир Павлӑв пырса кӗчӗ те;
— Макар мучи, есӗ пайан Йетӗрнери ҫпирт са- 

пӑтне хӗрлӗ обозпа ҫӗрулми леҫме кайатӑн. Ла- 
шйне ^Ьавайӑн „Крзсный востока" тытса кӳлетӗн. 
Йура^-и ҫапла?—терӗ.

Макар мучи хӑй ватӑ пулсан та, ӗҫ патне тухма 
пырса каланӑшӑн шутсӑрах хӗпӗртерӗ. Хӗпӗрте- 
нипе: ^

— ЙураБ йураЕ.. кайӑпӑр, ывӑлӑм, кайӑпӑр. Еп 
Хӗрлӗ обозпа кайма хавас. Спаҫипӑ сана, ачам, 
ӗҫ патне килсе каланӑшӑн, питӗ пысӑк спаҫипӑ. 
А, „Красный восток“ ҫук пулсан мӗнле лаша кӳлес.

— „ Красный восток" ҫук пулсан—ко1ьухсенчен 
урӑх лаша ыйт.

— Йурӗ, йурӗ кайӑпӑр,—тесе бригадира савӑ- 
нӑҫлӑн ӑсатса кӑларса йачӗ< Бригаидр Макар му- 
чи панчен васкасах тухса кайрӗ,—унӑн ытти кол- 
хозникӗсем патне те ҫитмеле.

Макар мучи бригадир тухса кайсан нумайах та 
тӑхтамарӗ, пӗр тӑват-пилӗк минутран кивелнӗрех 
сӑкманне тӑхӑнса чӗлӗмне чӗртсе пӗрлешӳлӗ вы- 
-Т)ӑх карти йеннеле тухса утрӗ.

Вӑл пӗрлешӳлӗ вы.1)ӑх картине ҫитсеиех кон)Ух- 
сенчен йӗвен илсе „Красный востока* тытса тух- 
са сӳсмен тӑхӑнтартма тӑрсаччӗ, сасартӑк .1Т)ава 
пырса кӗчӗ те;

— Ӑҫта кайатӑн ес, пӳтсӗр, ман лашана ма тыт- 
са? Кам хушрӗ сана ман лашана тытма? Ес колхо- 
эа лашапа кӗмен, ҫын лашине ан тыт. Ҫын лаши- 
не к^^лме тивӗҫ ҫук саи. Тавай лаша!—тесе ӑна 
йыта пек харкашма тытӑнчӗ.

Ҫав хушӑрах Макара ӗнсерен тӑхӑатарса йарса 
лашине тургса илчӗ. Анчах Макар мучи Л)^взна 
хирӗҫ нимӗнех те ш а р л а м а р ӗ ,— йурӗҫке, терӗ анчах. 
Часах вӑл коН)Ухсем патне кӗрсе урӑх лаша ыйт- 
рӗ. Коььухсем, аслӑ коььух— Пегӗр лашине 
„Ш угу.1)а“ тытса кӳлме хушрӗ. .Макар йӗвен илчӗ 
те „Ш угу.1)а* тытса тухса кӳлме тӑчӗ. А к тамаша! 
Макара ва.1).1)И нн сӳсмен, ни йӗнерчӗк, ни урапа, 
нимсн те ҫук. Аҫтан тупас, мӗн кӳлес? Анчах Ма- 
кар нумайах шухӑшласд тӑмарӗ, часах ко^ухсем 
патне пӳрте кӗчӗ те:

—- Лаша хатӗрсем нимӗн те ҫук, мӗнле кӳлес? 
Лҫта хунӑ есӗр? Тупса парӑр,—тесе ыйтрӗ.

— Епӗр нимӗн те пӗлместпӗр. Бригадиртан ка^-  
са ыйт, вӑл пӗлме кирлӗ,~ответлерӗҫ виҫӗ ко»ьух 
пӗр харӑс Макар мучи ыйтуне хирӗҫ.

Макар мучи лашине кӑкарса бригадир патне 
тухса вӗҫрӗ. Ҫитрӗ вӑл бригадир патне, айчах бри- 
гадирӗ килте ҫук. Ӑҫта кайас, камран ыйтас, кам 
тупса парат лаша хатӗрӗсене:

Анчах вӑл нумай та шухӑшласа тӑмарӗ, часах 
пуп пек, колхозниксем патне килӗрен киле кӗрсе 
лаша хатӗрӗсене шыраса ҫӳре пуҫларӗ.

Чылай вӑхӑт шырарӗ вйл, вунҫичӗ ки^1е кӗчӗ-— 
нимӗнех те тупаймарӗ, вунсакарӗмӗш киле кӗрсен 
аранах, Йакур арӑмӗ патӗнче: урапа, сӳсмев туп- 
рӗ, вунтӑхӑрӗмӗш киле кӗрсен, Уҫӑп Йӑкӑначӗ 
латӗичен йӗнерчӗк тупса тухрӗ те, сӳсменне йӗнер- 
чӗкне урапа ҫине хурса, урапине пӗрлешӳлӗ вы-
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.фӑх картине туртса кайса лашине кӳлме тӑчӗ. Ак 
каллех тамаша, пӗкӗ ҫук. Пӗкӗсӗр лаша кӳлме 
ҫук, тупасах пулат.

Каллех пӗкӗ шырама тухса чупрӗ Макар мучи. 
Вӑл ватӑ пулсан та, ҫамрӑк физку^^турниксем пе- 
кех, хытӑ чупат. ВаскаЕ.. Пӗкӗ шыраса та сакӑр 
киле ҫитрӗ, ҫук. Тӑххӑрӑмӗш киле кӗрсен аранах 
пӗр кивӗ п^кӗ тупса тухрӗ. Ку кивӗ пӗкӗ тупсан 
шутсӑрах хепӗртерӗ.

— Пу, пулчӗ ӗнтӗ, х^рлӗ обозпа кайатпах,-те- 
рӗ хӑйӗн ӑшӗнче. ,

Пӗрлешӳлӗ вькъӑх картине ҫитсен лашине сӳс- 
мен тӑхӑнтартса, турта хушшине кӳртсе тӑратса 
кӳлчӗ. А к каллех, татах тамаша. Урхалӑх ҫук. Па- 
ҫӑр урапа туртса килнӗ чухне пурччӗ, ха.̂ ь такам 
вӗҫертсе илсе кайнӑ. Пӑхкаларӗ, татах тепӗр Аа- 
пала—тнлхепе ҫук. Макар мучнн каллех пуп пек 
килӗрен киле ҫуресе ревизилеме лекрӗ. Ҫук. Ту- 
пасах пулат. Урхалӑхсӑр, тилхепесӗр никам та, 
ниҫти тӗнчере те лаша кӳлекен ҫук.

— Сирӗн пагра ытлашши тилхепепе урхалӑх 
пур-и?—ыйтат Макар мучи, колхозниксем патне 
пырса кӗрсен.

— Ҫук. Ытлашшине кам туса панӑ пире,—ответ- 
леҫҫӗ колхозниксем Макар мучи ыйтаине хирӗҫ,

Макар мучи лашине: но!—тесе уттарма тӑнӑччӗ, 
анчах ҫак вӑхӑтра икӗ колхозник харӑс- Йакурпа 
Иван пырса кӗчӗҫ те:

— Ку пӗкӗ манӑн, ес ҫын пӗккине ма кӳлсе? 
Тавай пӗкӗ, тӑвар лашуна!-^тесе ҫухӑрма пуҫларӗ 
Иванӗ,

Йаккӑвӗ:
— Ку, сӳсменпе ӗнерчӗкӗ мзнӑн, еп вӑл сӳсме 

н ӗ  ӗнерчӗке пӗр ҫулталӑк шӑп шырарӑм, пайанхи 
кун аранах тупрӑм. Макар, ес мӗншӗн пытарса 
усраса. Ват супнӑ, вилме маннӑ старнк, тавай сӳс- 
менпе ӗнерчӗке. Тӑвар лашуна!

— Ара епӗ ӑна пытарса усраман, пайзн епӗ ӑна, 
сӳсменще Хура Йакку арӑмӗ патӗнчен, ӗнерчӗкне 
Уҫӑп Йӑкӑначӗ панчен тупса тухрӑм, епӗ нимӗнте 
айӑплӑ мар,—хирӗҫ тавӑрчӗ Макар мучи.

— Ес хирӗ; чӗнсе тӑратн-и тата, тӑвар лашу- 
на,—тесе, чышкисене чӑмӑртаса качака таки пек 
сиксе пычӗ Йакку Макар мучи патне. Макар мучн 
аранах лаша витине тарса кӗме ӗлкӗрчӗ.

Йуккупа Иван хыҫҫӑн Тимушпа Михала пырсн 
кӗчӗҫ. Михалийӗ:

— Ку урапа манӑн,—тесе урапине йышӑнсн 
илчӗ.

Тимушӗ:
, —  К у  урхалӑхпа тилхепе манӑн, тесе урхалӑх- 
не йарса илчӗ. Йулашкинчен Петӗр пырса кӗчӗ те

— Еп хам кайатӑп, хамӑн лашана никаматапз- 
мастӑп. Мана никам та лаша илсе паман. Паран 
епӗ лаша,—тесе лашине ҫавӑтса тухса кайрӗ-

Мӗн тӑвас тетӗн? „Харпӑр хӑйӗн* харпӑр-хӑйне 
кӳлсе тӑратнӑ лашана тӑварсах, лашине кӳлмели 
хатӗрсене валеҫсе илчӗҫ колхозниксем. Ннм тумз 
та ҫук...

Макар мучин ир пуҫласа кӑнтӑрччен чуяса тар 
йухтарни пустуйах пулчӗ... Унӑи нимӗн тс ҫуи"



Колхозниксем лавсем ҫине ҫерулмисем тийесе, 
пӗкӗсене хӗрлӗ тутӑрсем ҫакса, хӗрлӗ йалавсемпе, 
хут купӑссем вы.1)атса, йурласа Йетӗрнери ҫпирт 
савӑтне „Хӗрлӗ обозпа" савӑнӑҫлӑн тухса кайрӗҫ. 
Пӗр Макар мучи ҫеҫ, ҫур кун утса, тар йухтарса 
ӗшеннӗскер, хурлавса, пӑхса тӑрса йулчӗ. Макар 
мучишӗн ҫеҫ савӑнӑҫлӑ кун пулмарӗ...

Кун пек харпӑрхӑйлӑхпа кӳлмели хатӗрсемшӗн 
чупасси Чурбай йалӗнчи (Иетӗрне районӗ) .Йамос*

колхозӗы че те чис-часах пулкалат. „Ламос“ колхо- 
зӗнче ҫеҫ мар, хаҫатсем кӑтартнӑ тӑрӑх, ытти хӑш- 
пӗр колхозсенчен те пур ун пек харпӑрхӑйлӑхсемпе 
ҫитменлӗхсем. Анчах малашне пур колхозсенче 
те; ку санӑн, ку манӑн,—тессине, харпӑр хӑйлӑхпа 
пурнассине, тата ытти ҫитменлӗхсемпе йӗркесӗр- 
лӗхсене тӗпренех пӗтермеле.

'/ М. Дӑнгер.

йетӗрне шывсӑр аптра!^
Хула совечӗ граждӑнсене шыв ҫнтелӑклв 

парса тӑрасои ҫиячен шухӑш.ламаск Шывве 
, качат" тӑватӑн, тӑватӑн, пӗр тумлаи та 
тухмаоҪ хӑш чухне. (Йетӗрнери хула, совечӗ 
отючӗ тӑр&х тухса каланисеячея).

В. Мвкаров ӳкерчӗкӗ.

А ч а: Хыт&рах „нача1Р“ ту. Тарна шеллетӗн и мӗн? Тар шыв пӗр витре 
пухса найсаи анне ва/ъ^ъи сймавар лартма пулаТ.

11



ПрОГуЛ|ШЧИК
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— йултйшсвм, червт урлах илмв парӑр-ха тархасшӑн. Чвретре тӑрса промфииплана срыва? 
тблас кияиест.

Кӑмака историйӗ
Ку кӑмака Канаш районӗнчи Шаккӑн йалсоветне 

кӗрекен Кивӗ Лхпӳрт йалӗнче ларат. Кӑмакикӑмака- 
пекех вӑл. Кирпӗчсем те, тӗсӗ те, кӑмака ҫӑварӗ 
те ннырен те уйӑрӑлса тӑмас?, Вӑл пуҫламӗщ шку- 
лӑн пӗр пӳлӗмӗнче хӑйне вать-ъ» кӗгес йышӑннӑ та;

„Хайар сивӗсем ҫятсен хам йуратнӑ вӗренекен 
ачасене ӑшӑ парса вӗренӳне пулӑшу парӑп",—тесе 
шутланӑ пек шутласа, ҫуталса ларат аслӑ класра.

Кӗрхн кун. Ҫил ачи чӳрече рами хушшине хӗ- 
сӗнсе радиопа мӗкӗрет. Вӑл .мӗкӗрыине Шаккӑл 
вӑтам шкул пӳлӗмӗсем аван пӗлеҫҫӗ. Кӑмакан пӗр 
всҫӗ йаланах пӳрт ҫийӗнчен тухса тӑрат. Ҫавӑнпа;
>7'УУ'УУ  ул*г камака. Темле пусса пӑрахма
ҫыхса хунӑ вӑкӑр пек улат кӑмака.

Пырса кӗчӗҫ пӳлӗме виҫҫӗн-тӑваттӑн.
— Сӳтӗр ҫак камакана,—приказ пачӗ йалсовет 

пуҫлӑхӗ шурӑ кӑмакана алӑ чӑмӑрпе чышса. Чыш- 
нӑ майӑн алли ыратрӗ пулас пуҫлӑхӑн, ал чӑмӑр- 
не пӗр ҫекувл хушшинче хӑйӗн приказ пама 
пӗреннӗ пысӑк ҫӑварне персе хыпрӗ.

— Пайан ачасем вӗренес пулаг ку пӳлӗмре, 
урок хыҫҫӑн сӳтӗр,—терӗ учком пуҫлӑхӗ.

Хӗле кӗтсе ларакзн кӑмака виҫӗ ҫыннӑн ултӑ 
алӑ айӗнче тумтирне хыва пуҫларӗ.

Ш кул пуҫлӑхӗ Антоновӑ, аӑлах учитслницӑ, пара- 
нус пек хашлатса ҫнтрӗ. Вӑл шкул кӑмакинс сӳ- 
теҫҫӗ тенӗрсн ҫара пуҫӑнах вӗҫтерсе ҫитрӗ,
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— Мӗншӗн сӳтетӗр?—ыйтат вӑл тусанпа чака 
ланса кайнӑскерсенчен.

— Пире предҫедатӗл хушнӑ,—ответлаҫҫӗ леш- 
сем.

— Чарӑнӑр сӳтме!..-—ҫиАленсе пӗлтерчӗ Лнго- 
новӑ.

Пӗр ҫур сехет хушшинче кӑмака ларакан кӗтес 
кукша пуҫ пек ҫап-ҫара пушанса йулчӗ.

♦ *
Пуҫлӑха шкул камакине сӳтни ҫинчен каласа 

панӑ хыҫҫӑн Антоновӑ пӗр: „Молчат, сан ӗҫ мар- 
кӑмака советӑн. Покка кӑмакасӑр пурӑнӑр... Пире, 
канце.1)ари ҫурчӗ ва/Ы)И кирлӗ!—тенӗ сӑмахсӑр пуҫ- 
не нимӗн те илтеймен.

„Аслӑ пуҫлӑх куҫне чарнӑ, вӑрӑм урине сӗге.а 
тепӗр йенне авса кӑларнӑ, мӑк-мӑк тӑвакан тутинс 
карнӑ.

Учитӗлницӑ татах татӑклӑ •твет илес тесе пуҫ- 
лӑх куҫӗнчен пуҫласа ура тупанӗ таран пӑхрӗ те, 
ҫав мӗскӗн кӑмака ҫинчен каларӗ. Кӑмака куҫарма 
приказ панӑ пуҫлӑх урчӗ:

— Тухса кай!.. Ан вӗрент!—тесе пӗрӗхтерче 
ҫӑварӗнчен кышяаса ларнӑ пирус тӗпне,

Урӑх пӗр сӑмах та чӗкмерӗ пуҫлӑх. Сӑрсӑр се- 
тсл зйне урине татах чикрӗ, ҫӑварне ҫӗнӗрсн пиру: 
хыпрӗ, пуҫне аттамансем пек ҫӳлеле каҫӑртрӗ, Уй*



И. В. Ннко.тскин чӑвашла-зырӑслл словарӗнче 
ку сӑмаха вырӑс чӗлхипе ҫапла ӑнлантарнӑ: „тир- 
пвйсӗр—небрежный, неряшливый; тирпейсӗрлӗ.х— 
иеряшливость.

Манӑн сире тирпейсӗрлӗх ҫинчен ҫерҫи сӑ.мси 
пысӑкӗш докладла лекци вуласа парас кӑмӑлӑм 
кнлсе карӗ.

Тӳрипех каласан, пӗрте суймасан, тирпейсӗрлӗх 
сийен кҪрег, тчрпейлӗх усӑ кӳрет. Апла пулсан, 
мунчана ҫулталӑкра пӗре мар. темиҫехутта ҫӳре- 
меле, кӗпе йӗме пӗре тӑхӑнсаи ҫӗгӗлсе мунчала 
пулас вӑхӑт ҫитессе хӗтмесӗрех улӑштармала, пӳрт- 
ҫурта ӗмӗр тӑршинче пӗре кана мар, темиҫе 
хут та тасатмала, пӳрт урайне ҫӳп-ҫапсенчен та- 
кӑнса ӳкмеле пуличчеиех шыв пӗрӗхсе шӑпӑрпа 
шӑлса тухмала. Кусене тусан тирпейлӗх тени 
пурнӑҫа кӗрет тесе шухӑшламала.

Анчах... ку вӑл теорире. Ӗҫре урӑхларах пулса 
пыра'1'.

Сӑмахран, Шупашкар районӗнчи Тарӑн-ҫырма 
йалӗнчи „Комбинат* колхоз предҫедатӗлӗ Кузнецов 
й)лташ ҫийелти тумтирӗ, кӗпе-йӗмӗ ҫине кӑшт 
пыл)чӑкларсассӑнахйе шӑлса тасата!', йе улӑштарса 
тӑхӑнаК Пуҫ купташки ҫине ӳссе ларнӑ ҫӳҫӗсем 
ӑшӗнче пӗр шӑрка та, куҫлӑх тӑхӑнса шырасан та, 
тупаймӑн. Кӗлетки, тумтирӗ тап-таса, йалкӑшса 
ҫеҫ ҫӳренӗ пулин те, алли унӑн таса мар, па.Т)Чӑк- 
лӑ (тарӑн ҫырмала каласан, лапралӑ) пулнӑ. Ҫӑвас- 
сз/ҫунӑ вӑ.1 аллине, супӑ^ьпех ҫунӑ, анчах гемӗн 
чухлӗ ҫуюан та; ывӑҫгупанӗ ҫумне халӑх укҫа-тегкн 
ҫыпӑҫмала мао пуличченех ҫӑвайман. Ҫавӑн пир- 
кнйех ӗнтӗ вӑл пӗтӗм халӑх умӗнче халӗ намӑса 
кӗрчӗ (унӑн ывӑҫтупанӗ ҫумне халӑх укҫн 289 
тенкӗ ҫыпҫӑннӑ). Счетовочӗн алли ҫумне те ҫавӑн 
пекех 210 тенкӗ халӑк укҫи ҫыпӑҫса ларнӑ...

Урӑх майлӑ ӗҫсем те пнрӗн хушӑра сахалах мар 
пулаҫҫӗ. Акӑ, калӑпӑр, Тугаркас районӗнче мун)Ча 
питсахал. Вӑл районрн хресчеисемпе колхозниксем 
“ У^Ьчара ҫӑвӑнма пит йуратаҫҫӗ. Анчах мущча ҫук- 
«и вӗсене пӗтерет. Килтех ҫӑвӑнӑпӑр-.ча, теҫҫӗ. 
Анчах хӑшпӗр ҫынран:—ҫӑвӑнтӑнн-ха ӗнтӗ килте 
тесе ыйтсассӑн, вӑл сана ҫакӑн йышши ответ пар- 
са хӑй_ тирпейлӗ ҫын иккенне пӗлтерет; „килте 
Ҫӑвӑннӑ чухнӗ шыв сирпӗнсе урай хӑми ҫӗрме 
чултарат. Тирпейсӗр ҫын мар вӗт епӗ, хамӑн ӳт-

Антоновӑ пуҫлӑха йатла-йатла тухса 
кайнӑ хыҫҫӑн, пирӗн кӑмакд вӑрри Николӑйӗв 
Ч!ухӑшсен айие путрӗ.

яХалӗ патшалӑха тыр-пул сутасси ҫинчен калаҫ- 
Ҫе... Чорт вӗссне учигӗлсене. Сзмӑй кирлӗ ӗҫ ҫин- 
чен шухӑшлас чухне пӗр пӗчӗк ӗҫ—кӑмака пирки 
чзстроеннйе пӑсса ҫӳреҫҫӗ.

Шкул пуҫлӑхӗ апла та капла та шухӑшласа пӑ- 
['ак Мӗнле ҫӑлас ку кирпӗчсене йалсовег аллин- 
'бн. Мӗскӗн нимӗн тума аптранипе:—-Ачасем, 
"ирпӗчсене тӗп сакайне йӑтӑр,--тесе хуша4 хӑй 
чисене. Пӗлет капла пытарни авав мар. Анчах... 
Ачасем тӗп сакайӗнче пӗр кӗтесре тепӗр хут ҫӗнӗ

тире таса тытасшӑнах, урай хӑмисем ҫӗргсе. кай- 
ран Советран хӑма тумалӑх йӑвӑҫ ыйгма. Луччӑ 
ҫӑвӑнмасӑрах пурнам  та чипер ӳсекен вӑрмаяа 
снйен кӳрем мар*, тет.

Канаш вӑрманпромхозӗнче ӗҫлекен каҫҫир Каба- 
йӗв, склад заведуйушчнйӗ Назаров, счетозод Крылоа 
пуҫӗсене кашни ернерех супӑ^ьпа ҫӑваҫҫӗ, ҫапах та 
вӗсен ҫуса тасатпӑ пуҫӗсеае тӑса мар шухӑшсем 
кӗрсе вырнаҫнӑ. Таса мар шухӑшсем вырнаҫвӑ 
пнрки, Кабайӗвӗ 1,500 тенкӗ, Назарӑвӗ~1,700 тен- 
кӗ, Крыловӗ -383 теакӗ растратӑ туаӑ. Халӗ ӗнтӗ 
вӗсем таса мар ҫынсем шутӗнчг тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
вссене хӑйсем йуратман пы^^чӑк ҫнйӗнех тӗрмене 
ҫавӑтса каймала пулаЕ

Тата, калӑпӑр, сан патна йулташ пыраК Урисем 
унӑн, конешнӑ, хафхи кӗрхи вӑхӑтра пызьчӑ^лӑ. 
Пы.1)Чӑклӑ урапа урайне вараласа ларас иартесе, 
санӑн йулташу тӳрех койкку ҫине таса мар урн 
мӗнӗпех хӑпарса выргат... Урайа пы.<ьчӑклӑ урипе 
вараласран шнкленмен пулсан, ҫавӑн пек санӑн 
койкку ҫине хӑпарса выртас ҫукчӗ те пулӗ вӑл. 
Тасалӑха йуратнӑ пнр' • сана сийен туса хӑвара!..

Урӑх ыайлӑ ӗҫсем тГ улма пултараҫҫӗ. Сӑмахраи, 
Ҫӗрпӳ районӗнчи „Мӑксим Горькнй" колхоз пред- 
ҫедатӗлӗ, пӗтӗм ӳт-тирне кӑна мар, сӑмса шӑтӑ- 
кӗсӗне те тап-таса тыта4‘, чакаласах тӑра4. Хут- 
сене пурне те ннм варалама сӑр ҫырнисене йуратаК 
Пӗре унӑн пуҫ мимнне: „колхоз пурлӑхне салатсан, 
шыраса тупма май ан килтӗр" текен усал шухӑпт 
пырса кӗнӗ^ Ҫав таса мар, усал шухӑша хӑваласа 
йама, пенӗ кӑна ӳчот кӗнекисемпеле. Пӗре 
пенӗ—таса мар шухашсене тивретеймен, тепре 
пенӗ—каллех тнвретеймен, виҫҫӗ пенӗ... виҫҫӗ пер- 
сен учот кӗнеки ҫӗтӗлсех кайнӑ. Ку ҫӗтӗлнӗ кӗ- 
некене ревизорсене кӑтартма иамӑс, тесе вӑл ҫӗр 
те пилӗк хут туса ҫӗгсе тӑкнӑ...

Тепӗр йышшисем, сӑмахран, Канаш районӗнчи 
Шакӑл йалсовет предҫедатӗлӗ Ннколайӗв пеккнсем, 
ӗҫес пулсан вара хӑсӑк тухачченех ӗҫеҫҫӗ те, аи ■ 
чах тасалӑха йуратнӑ пирки хӑсас пулсан, пӳртре 
хӑсмаҫҫӗ, урам варрннче сарӑлса выртса хӑсаҫҫӗ.

Ҫапла вӑл тирпейсӗрлӗх. Тирпейлӗх пулнӑ пул 
сан, тнрпейсӗрлӗх пулмӗччӗ те, анчах тирпейлӗх 
ҫукки чӑрмантарат.

Иввн Мучи.

кӑмака вырнаҫтарса хунӑ пек хучӗҫ кнрпӗчсеие.
— Ивук, Ивук!..— тесе пытанмала вы/ьаҫҫӗ кнрпӗ- 

чсем. Аичах вӗсен пытанса пурӑиасси пӗр сехете 
кӑна пычӗ.

Ҫитрӗҫ хайхи кӑыака истори тӑвакансем кирпӗч- 
сене урнӑ йытӑ пек туласа, Антопова вӑрҫсак 
тийеҫҫӗ лав ҫине.

Тепӗр икӗ кунтан Шаккӑлтан внҫӗ ҫухрӑмра 
ларакан Ахпӳртрен куҫнӑ кӑмака ҫӗнӗ кии пек 
каҫӑрӑлса ларчӗ Йалканаш канцелара пӳлӗыне.

Пуҫлӑх Николайӗва кӑмака вӑрлакан, темеле. 
Унӑн ансӑр ҫамкн ҫине. ҫак кӑмака нсторине ҫырсд 
хумала, урине ,Капкӑн’ -па хӗстермеле. Татмйш.
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„Ҫезон“  йенчен пӑхсан.
Пӑхма, колешнӑ, пур йеичен те, темле те пӑхма 

пулат. Кама мӗн килӗшет, ыӗн ҫав тери санӑн ку- 
ҫусене илӗҫтет, ҫав йенчен йапалана хытӑрах пӑ- 
хатӑн. Вӑхат йалан пӗр пулмаст, шухӑш та пӗр 
Йапала ҫянчен вӗренпе кӑкарнӑ пек кӑкарӑнса тӑ- 
маст. Анчах, калӑпӑр, есӗ пӗр-пӗр йапалапа инте- 
ресленсе ӗҫлетӗн, йе пӑхатӑн—ҫав хушӑрах сан 
пуҫна таҫтан шухӑш пырса кӗрет те, тума тытӑн- 
нӑ ӗҫе те аантарса йарат. Кун пек ҫынна сапа- 
ланчӑк. тӑрлдвсӑр, тӗккеленсе.хыҫкаланса ӗҫлекен 
сӳтӗк ҫын 1еҫҫӗ пирӗн тӑрӑхра. Сӳтӗкӗн пур ӗҫӗ 
те сӳрӗк пулса сӳтӗлсех пыма пуҫласан, вӑл хӑйӗн 
сӳтӗклӗ.хне оытарма тӑрӑшаЕ Вара вӑл тӗрлӗрен 
условисем, причинсем, сӑлтавсем, майсем шут- 
ласа кӑларса хӑйне тавра карта карталама тӑрӑ- 
ша4‘. Карти тытӑнмасан тарӑхса хирӗҫет.

Ак, манӑ.к пӗрре ҫавӑн пек сӳтӗк-сӗтӗрӗнчӗк 
етемпе тӗл лулса калаҫмала пулчӗ, Малтанпӑхсан 
та, кайран ҫавӑрӑнса урлӑш-тӑршӗае пӑхсан та, 
пӑхма тек лайӑх ҫынах, темеле. Ытти йӗркелӗ 
егемсен пекех, конешнӑ, хӑйӗн йачӗ те, амӑшӗн 
йачӗ те пулнах ӗнтӗ унӑн. Хушамачӗ „Ж уков“ те- 
рӗҫ мана. Пурӑнма вӑл Хӗрлӗчутай районӗнче Ка- 
рӑкҫырми й.алӗнче, йалканаш ҫекретарӗ пулса ӗҫ- 
лесе пурнаЕ Тӗл пулсанах епӗ ӑна:—Ну, Жукоз, 
илте!—терӗм те Жуковран вӑл мӗн ӗҫпе пурӑнни- 
ие ыйтма пуҫларӑм. ийалканашӗнче ҫекрӗтарте 
ӗҫлевине пелсен:

— А-ха, мана, чи кирлӗ етем пулатӑн,—тесе пу- 
кан ҫине ларма ыйтрӑм.

— Ну, пвжалӑстӑ, есӗ мана нумай ан тытса тӑр. - 
Манӑн ХЗ./5, калас пула'1г, сывлама та, хыҫ хыҫма 
та вӑхӑт ҫук,—теме пуҫӑнчӗ манӑн Жуков,

— Тӑхта-ха, манӑн санпа ытларах калаҫмала... 
Мӗншӗн-х,1 сирӗн шкул патӗнче вутӑ ҫук... Ма 
кӳртерместӗр... Вӗренӳ ҫулӗ пуҫланчӗ, шкулне хут- 
са ӑшӑтмала, ачасене вӗри апат ҫитерме апат пӗ- 
ҫермеле.

—  Пӗлетлӗр, хамӑрах чухлатпӑр,—терӗ те ма- 
нӑн Ж уксв пӗрре пуҫне хыҫрӗ, сӑма^ене шӑлчӗ 
те пукан ҫинчеи ҫӗкленме пӑхрӗ.

— Тӑхта, каласа пар... Ҫавна пӗлмех килгӗм,— 
тесе Ж укоза тӑратмарӑм.

Ес вӑрахӑн калоҫ... Манӑн, лонимайӗшлӗ. иер- 
вӑ_... Тата ҫитменни ҫине хаф кӑшт ӗҫкеленӗ ху- 
шӑра... Понимайӑш, хӗрӗнчӗклӗ... Понимайӗш... пи- 
рӗн мӗн туса ҫитермеле...

_  Вӑл-ку мана кирлӗ мар... Кала, мӗншӗн шку- 
лӑн вутӑ ҫук, санпа епӗ шут туса калаҫма вӑхӑт 
тупаймастӑп.

— А-а, калама астуман,—терӗ те Жуков ура 
ҫине тӑчӗ.-—Есӗ кала, хӑҫан топитӗлни ҫезон, хӑ- 
ҫан ҫветитӗлни ҫезон... топиткӗлни-ҫветитӗлни 
ҫезон мар, ӑҫтан есӗ мантан вутӑ ыйтма пултара- 
тӑн.Топитӗлни-ҫветитӗлни ҫезон пӗтӗм Совет со- 
йузӗшӗн... Топитӗлнӑ-ҫветитӗлни ҫезон Окгабӗрте 
пуҫланаЕ Ха.1) укҫа пуҫтармала, кӗрхи ҫӗртме ту- 
мала, авӑн ҫапмала, тырӑ пухмала... Мӗн вутпа 
калаҫмала,

— Тӑхта,_ шкула вутӑ-шанкӑ кӳрсе парасси ҫип- 
чен сире пӗрре мар каланӑ, ыа кӳртерместӗр?

— Раз закон. Топитӗлни-ҫветитӗлни октабӗр 
ҫитмен...

— Жукӑв, есӗр вутӑ йалта тесе тӑтӑр-ха вӗт,— 
тесе учнтӗлницӑ Жукӑв ҫине тархасланӑ пек пӑхрӗ.

— Паратпӑр, тӑхта... Манӑн срочнӑ ӗҫ,—терӗ 
те тухса кайрӗ. '

Ҫентабӗр ирте пуҫларӗ, окгабӗрти сивӗсем вӗре 
пуҫларӗҫ, анчах Жукӑвсен „топителни-ҫветигӗлни 
ҫезонеем“ хӑҫан ҫитӗҫ-ши... Ачасене вӗри апат 
ҫитерес, ӑшӑ пӳлӗмре канлӗ вӗрентесси хӑҫан 
пулӗ-ши?

— Ҫук... Вӑл-ку ӗҫсем сӳтек Жукӑвсенчен пулас 
ҫук. Жукӑвсене сут умне илсе пырса тӑратсан, 
Карӑкҫырминче^те „ҫветитӗлнн-топитӗлни ҫезонсе.\Г 
йенчӗн_ пӑхмасӑрах вутӑ-шанкӑ пулӗччӗ; Сӳтӗк 
Жукӑвӑн нервисене лӑплантарма рецепт ҫырса ӑна 
вал)Л>и емел йантӑласах пулат.

Жукӑвӑн чирӗ питӗ хӑрушӑ чир. Унӑн нервисе.м 
пӑсӑлса „ҫветитӗлни-топитӗлни .йатлӑ чирпе чир- 
лесе, йалан ӳсӗрӗлсе ҫӳрекен пулнӑ...

Лайӑх ҫынах сӳтӗлсе аташакан пулнӑ.

Калай.

Вӗсен критикӗ
Пирӗн йалта Михей муч^и критиклес тӗлӗш- 

пе.чи малта пыракан ҫын. Еҫлӗ вырӑнта ларакан 
никам та уиӑн кӑмӑлне кайаймагг. Мӗн каламали 
пур ӗитӗ ӗҫяӗ вырӑнга лараканнисем ҫинчен. Вӗсене 
мар, ӗвеле те тиркесе тӑкаЕ Кун тӗтрелӗ пулсас- 
сӑн, Михей чышкипе пӗлӗт ҫинеле йунаса илет те, 
хӗвеле пӑ^ӑрлантарма тытӑнаЕ

— Хӑ... хӗвел теҫҫӗ хӑйне. Ҫутатма пултӑн тӑк 
ҫутат, сукин ывӑлӗ, ан кахаллан. Вӑл пур— пытан- 
са ларнӑ. Михей мучийа нимӗнпе те йурама ҫук. 
Кӑҫал колхозниксем трактӑрпа уй ӗҫне турӗҫ. Ҫи- 
тӗнӳ ӗнтӗ ку. Пичӗсенче хаваслӑх ҫунакан колхоз- 
никсем ҫине пӑхрӗ те Михей, ҫӗреле лач сурчӗ.

' — Мӗн пиркн хавасланатӑр-ха, ухмахсем, те- 
рӗ.—Тупнӑ ҫитӗнӳ—трактӑр. Хамӑр патгаалӑх чик- 
кин леш йенче такҫанах, трактӑрсемпе кӑна мар, 
йероплавгемпе суха тӑваҫҫӗ тен. Есӗр...

14

Електрицӑ паракан машин илсе килчӗҫ колхоза. 
Колхозниксен пӳрчӗсене ҫутӑ парсан ҫав тери савӑ- 
нӑҫ пулчӗ, йалкор та вӑл савӑнӑҫа хут ҫине ӳкерҫе 
парийас ҫук. Михей каллех критиклемели выран 
тупат.

Ҫути пурне пур та, анчах лампинчен пирус тив- 
ретме май ҫук-ҫке, Ун вуттипе пӗчӗк хуран Йаш- 
ка та пӗҫерсе ҫийеймӗн.

Критиклет те, критиклет. Радио сассине илтсея, 
хӑлхана си^нлӗ вӑл, громкоговоритӗлтен хӑлха 
параппанӗ теҫҫи ҫав, параппан хӑлхи теҫҫи ҫан, 
чӗтренсе пӑсӑлат, теҫҫӗ. •

, Вулав ҫуртне сурмали савӑт лартрӗҫ. Ачасем, зна- 
чӗт, ураЯне ан сурчӑр, сурассин неграмотнӑҫне 
тӗп туса хуччӗр, терӗҫ.

Унта та Михей х ӑ й ӗ н  критикипе пырса ҫапӑнат.
Йешӗли, тет, тӗрлӗ вырӑна лӗрер йе икшер хут



сурнашӑйах нИмӗнле сийен те Пулмаст, капла пӗр 
савӑта сурсан, унтан тӗрлӗрен микробсем пӗрлешсе 
вӑй илсе етем ӑшне хӑвӑртрах кӗрсе кайма пулГ 
•араҫҫӗ.

Еҫлӗ ҫынсем хашсем унран хӑраканах пулса ка- 
р̂ ҫ, Мӗнле те пулсан собрани йе пӗр-пӗр доклад- 
!е втчог пулсан, пурте Михей тухса хӑйсен ӗҫӗ- 
ене ҫапса хурасса кӗтеҫҫӗ. Чӑнах та пит хытӑ ҫа- 
1ат вара собранисенче Михей хӑй тухса каланӑ 
1ух: ..

— Мӗншӗн хаҫатсем хулӑм хут ҫине ҫапнисене 
летӗр, пирус ҫавӑрма та май ҫук ун пекхаҫатпа. 
ӗншӗн самогон тума чараҫҫӗ, мӗншӗн налог пу- 
йячен те, хӑшӗсен тӳлесси килмест пулсассӑи та, 
1леҫҫӗ. Мӗншӗн партире тӑракан ҫынсем ернипех 
ӑвакан ҫӑмӑра чармаҫҫӗ. Мӗншӗн йалсовет хамӑр 
ырма шывне ҫуллахи шӑрӑх вӑхӑтсенче чакма ча- 
акан приааз кӑлармаст, Мӗншӗн ..
Талӑкӗпех ним чарӑнмасар критиклесе тӑма та 

ултарӗ вӑл. Итлерӗҫ,_итлерӗҫ те ӑна хӑшӗсем, 
апла калаҫса илчӗҫ хӑйсем хушшинче:
— Ав, вӑл ҫын! Пурне те сисет. Ҫӗр айӗнчи ви'ҫ- 

ухрӑмрине те курат пулӗ вӑл. Унӑы суккӑр текен 
ырши те курма пултарзт пулмала.
Вара ӑна хӑшӗсем халӑх хушшииче ӗҫлеме суйлас 

екенвисем пулчӗҫ. Хӑй кӑтартнӑ ҫитменлӗхсене 
урне те йусатзр терӗҫ, кун ҫинчен систер.ме икӗ 
кнтан делегаци йачӗҫ ун патнӗ. Йанӑҫынсемпӳр- 
)м патне ҫитнӗ те сасартӑкзх чарӑнса тӑнӑ. Пӳрт- 
евӑйлӑ тавлашу пынине идтнӗ вӗсен хӑлхисеы. 
ассисем тӑрӑх, пӗри Михей, тет, теприсем— йалти 
кӗ пысӑк кулак, тата_ тепри Саватти пуп, тет.

— Мана ҫав тери тӑрӑшнӑшӑн пӑртак хушса па- 
астӑр пулсан, прахатӑп ак вӗсен ӗҫӗсене крнтик- 
есе пыма,—тесе вӑрҫат тет пирӗн Михей.

Кӳрвнекен лаШӑ

Евграфӑа ӳкерчӗкӗ.

Хыймала-касси (Ш уп р.) 
аалсоветӗнче ӗҫлевгеиса.м 
ӗҫкӗ айне путнӑ.

Лавҫӑ;—Ах, ку ҫынна турттарса кайма танамӑс. 
Вы./|)йх пек ӗҫсе тултарнӑ. ^

Лӑши;—Ан кӳрентер-ха мана, хуҫам! Нихҫан та 
епӗ ун пек ӗҫсе курман.

— Мӗн усси пулчӗ санӑн критикунтав. Пур пӗ- 
рех квлхоз ӳссе пырат,—тенӗ тет Сидӑр кулак,— 
Есӗ тиркетӗн, тиркетӗн, вӗсем хӑйсеннех тӑваҫҫӗ.

Сана пани шыва йанӑ пекех ним усӑ та кӳме- 
рӗ,—тенӗ вккӗмӗш кулакӗ, мӑнӑрах сасӑли.

Сӑпата.

Пирӗн хӑшпер кэдӑрсем

1^-|>ойиччвн:--Вӗренме кӗресчП Йал тӗтгӗм. Вӗ- 
тухсан ӗҫлеме йалах кайасчӗ.

Вӑреисв тухсвн:—Йал тӗттӗм. Унта пурӑнма ки- 
чем. Хуларах йуласчӗ.
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Хӑшӗ нӑмайрах
Чылай кодхозсенче радиоорнйомннксйм ӗҫлвмесйрех жа- 

раҫҫӗ. Ҫыхӑну аппарач! вӗсене ӗҫлвттериеле тӑвасси ҫинчвн 
шухӑшламаоӖ

РждмоАв йурлаквновмпе калаҫӑквнсем ҫевӑи чухлӑ.

Ы свнв итлвконсем ҫак1и чухлй. Хӑш1 иутЙ |Г 17Т '
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