
• рДвТ. ПБ'рӗ.=|
Ъ а I: д 6 3 п  у :



Йулташ сем! Рево./ьутсишӗн ҫунакансем пулӑш нипе, „К апккна" вулакансен 
йа^ьӗпе, ӗҫҫыннисен ирӗкӗпе, „К ап кӑнра“ „Т аса маррисеи сӑнӗсем“ йатлӑ пай уҫма 
ш ухӑш  ты трӑм ӑр. Ш ухӑш  ты тсассӑнах, комиҫҫисем суйласа, поткомиҫҫисем туса, 
пурнӑҫа кӗмелле мар плансем туса, ҫметтӑсем туса, вӑхӑт иртерм есӗрех, ӗҫе ты- 
тӑнас терӗм ӗр. Ӗҫе ты тӑнас терӗм ӗр те, ты тӑнтӑм ӑр. Н умӗртан нумӗре, шурналтан 
ш урнала ҫак  пайра ӗҫҫыннисем йуратнӑ, хурҫӑ пек тӗреклӗ, пур йен^ьен те шан- 
■Ьӑклӑ партти  ӗретне хӗсӗнкелесе кӗркелесе кайнӑ ,,таса маррисен сӑнӗсене“ кӑ- 
тартса пы рӑпӑр. Ҫав „таса  ы арсеньен“ нумайӗш не ни вӗрсе, ни ш ӑлса, ни •ьутласа, 
ни супӑ^Бпа, ни ф орм алинпа тасатайрас ҫук. Н имӗнпе те тасатайм алла мар пулсас- 
сӑн, таса партти  ӗре^ьӗ тасах пултӑр тесессӗн, вӑл ретрен вӗсене помпӑ пек сик- 
терсе кӑлармалла...

III»--, Вӑрнар районӗнди Алкаҫӑн ҫын- 
? ни. Партгире тӑра!. Мӗнле ӗҫпе 

ЛаВ- тӑранса пурӑна! тесессӗн, пйантсӑ 
ӗҫбпе, теме.чде. Кйнтӑрда та, ҫӗрле те сын- 
вада! (кашӑваа иар, дервЕене, тата алтӑр- 
па). Хӑане хӑй Паришри 1792 картлаш- 
каллӑ Еӑфел пашни вырӑвнех хура!. Ҫпек- 
таккӑ/д лартма тытӑннӑ пионерсене, пурне 
те шкултан хуса кӑдарса йанӑ. «Епӗ хам 
хуҫа ку ҫуртра, пӗтӗмпех кӑдарса перем 
усал ҫуррнсене, тесе вӑрҫнӑ пионерсене. 
Ҫпектаккӑ/д лартакавсене хуса кӑларса йар- 
сан, ҫпектавкӑ.^ куриа пынӑ халӑхӑн, илвӗ 
пилетсемпех, кидӗсеве тавӑрӑнмалла пулнӑ.

Ш ахалӑв й. шахала йуратыас! вӑл, ӗҫешше 
те шахал ӗҫмест.
Кярмпипп Вӑрмар районӗнди Вӑтакас 

П тп Партти кӑнтитадӗ. Ада-
Петр- тусӗсен ушкӑнӗнде тӑмасан

та, хӑй ади тусӗсен ушкӑнӗнде тӑра!. Арӑ- 
мӗ ада тусан, адине пуп патӗнде тӗнекӳрт- 
нӗ. Кумӗшнв матӑшкӑна тунӑ. Пупсен сак- 
кускисем лайӑххине кура, пуп патне дет- 
вӗрг ерех илсе пыроа ӗҫтернӗ.

Тасату ъухнехи шухӑшсем.

Таоату.камппаниндв парттирен кӑдарнӑ 
ҫьшсен арӑнӗсен упӑшкисенден васкасах 
уйӑрлса кайиалла мар, упӑшкнсене ҫӗнӗрен 
парттпйе илсессӗн ӳкӗниелле пулӗ.

Партпилета турӑш (икконӑ) хыҫӗяде тытиа 
кадамаҫҫӗ.

Сана парттирен тасатма 
кхдӗр, тесе йана йурамас!.

пырсан, ыран

Пппнортй районӗнди Ш урка йал
пиряиьак! ҫыдди. Партти кӑнтитадӗ. Ваҫ-

ҫилаовпа п5р картара тӑракансаер. Уяӑи 
пуҫ мими вырӑнӗнде виднӗ ҫын пӑтти. Йал- 
ҫыннисем пуху тусах йала пуп таврашӗсене 
кӳртес мар тесв йышӑинӑ постановлени ҫине 
сурса. пупсене хӑйӗн патне кӗртсе тутлӑ 
апатсем ҫитерсе, тырӑ парса йанӑ, тата 
амӑшб вилсен, дан ҫанса пытарса, амӑшяе 
асӑнма пупа киле илсв пынӑ. Латӑн шӑр- 
шине шӑршдасшӑн пӗлӗт ҫинден те татӑдса 
анб.
ШураВ]ЬОВӑ районӗндя |ӑршҫыр-
1^пя1Й мӑ Парттиаде тӑра!. Ун па-
уерафИМа! тӗнде икӗ ҫултанна йалканаш 
кӗнделерӗ тӑра! пулсан га, кӗтесре пуҫӗсене 
каҫӑртса икконсем тӑраҫҫӗ. Килйышри таса- 
дӑхшӑн та гӑрӑша!, паргти пилетне таса 
тытасшӑн та тӑрӑша'!, хадӑхсен тӑванлӑхӗ- 
шӗн те тӑрӑша!. Кидйышри тасалӑхшӑя 
тӑрӑшнипе адине пуппала шыва кӳртнӗ, 
тӑванлӑхшӑн тӑрӑшнине, кулакпатӑван пек 
нурӑнма, йадти пуйана кумма тунӑ, сӑма- 
кунккӑлӑ менелник тунӑ.

Кам кама варҫат.
Кйлыйшра. Арӑмб упӑшкине вӑрҫа!, упӑш- 

ки арӑинв вӑрҫа!, арӑмӗ кинве вӑрҫа!, яи- 
нӗ аиӑшне вӑрҫа!, унӑшки хунеме к а р д ӑ к н е  
вӑрҫа!, хунеме кардӑкӗ кӗрӳшне вӑрҫа!, 
хущзшшӗ ҫеҫ никама та вйрҫмао!, мӗншӗв 
тесен вӑл виднӗ.

Халӑх хушшинъв.[,'§деЕсэи ревиҫи комиҫ- 
ҫийе вӑрҫаҫҫӗ, ревиҫи комиҫҫи п р а в л е н и н д е  
ларнӑ ҫыасене вӑрҫа!, правлеяиндв ларвӗ 
ҫынсем претҫвтаттӗлне вӑрҫаҫҫе. ПретҫетаТ' 
тӗл ҫеҫ никама та вӑрҫмас^, мӗншӗн тесев 
ӑна хӑйне вӑрҫаҫҫӗ.
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Епӗр Кӑвапа Иӑвавӗпе иксӗмер пӗр вӑ- 

хӑграх ӳсрӗиӗр. Б ӗр  пӗринпе пит тус пу- 
рӑнтӑмӑр. Вӑд мана— Кришшӑ, тесе дӗнед- 
дӗ, рпӗ ӑча— Ва^дӑ, теттӗм.

Ӳссе ҫитӗне пуҫласан вӑл вӗренме кайрӗ, 
епӗ тытӑнтӑм ҫӗвӗҫе. Вара пирӗн пурнӑҫ 
ҫулӗсем уйӑрӑлдӗҫ.

Манӑн тута таврашне хура тӗксем туха 
пуҫлавӑ вӑуӑтра манӑн тус В а^ӑ вӗренсе 
тухрӗ. Удитгӗле вырӑн парсанах, шӑлава- 
рӗсене «урама» кӑларса йадӗ те, авланас 
шута тытрӗ.

Ну, ташлатӑп ӗнтӗ, тетӗп. Андах ма- 
нӑн ӗкӗтленни ахалех пулде. Епӗ сисмен 
ҫӗртенех, ман Ва^дӑ Нурӑсран пӗр сутуилӳ 
тӑвакан вырӑсӑн мӑнтӑр хӗрне хул айне 
диксе киддӗ. Тӗдӗнсех каймалла пулдӗ.

— Есӗ Лисука илесшӗндӗҫке? —  тетӗп 
кӑна.

— Лисук потхо!ашда мар, мӗншӗн тесен 
епӗ кайран падӑшкӑ пулма пултаратӑп. Ва- 
ра падӑшкӑ патве ҫӑпатзллӑ шурӑ йӗмлӗ 
ратнесем пырса тулни килӗшӳллӗ пудӗ-и?— 
тесе худӗ.

Кунтан кайран пврӗн ҫул тата ытларах 
убӑрӑлнӑ пек туйӑндӗ.

Керманн вӑрҫи оиксе тухрӗ. Ватдӑна вӑр- 
ҫа идсе кайрӗҫ. Тепӗр ҫур ҫултан мана та 
ыопилисатсипе вӑрҫа илсе кайрӗҫ. Ҫитрӗм.

— Пирӗн ротнӑй кӑмантир— Иӑван Пун- 
кив, теҫҫӗ пирӗн роттӑри салтаксем.

— Ку манӑн тусӑм— В а^ӑ пула!ҫке. Ну, 
ӗнтӗ ҫӑмӑлланатех ку хурлӑхлӑ пурнӑҫ, тетӗп.

Тепӗр куннех манӑн ротнӑй кӑмантире 
тӗл пулмалла пулдӗ.

— Курасса ӗмӗтленменддӗ сана, Ва^ӑ! 
Иепле пурӑнатӑн? Сывӑ-и? тесе алӑ пама 
тӑтӑм.

—Каккой й а т еп еВ а^ ӑ , дуващски мӑртӑ? 
Насывай ваша плахороти, мерсаветсӑ?—терӗ 
те, мава сылтӑмран сулахайран ҫупа ҫупа

/

те савӑнтӑм та.
Иулашки хут епӗ Ва^дӑаа Ш унашкарта 

1926 мӗш ҫулта тӗд пултӑм. Вӑл унта пы- 
сӑк вырӑна кӗнӗ тенине идтсен Взч,ӑна пит 
курассӑм килдӗ.

Кайатӑп кунӑн хваттерне. Лараҫҫӗ ҫем- 
йипе сӗтед хушшанде дей ӗҫсе. Пӗр хӑни 
пур. Падларӑм ӑна та. Вӑл елхерей помош- 
некӗ пулса пурӑннӑ, халӗ ҫӳҫне каснӑ пуп. 
Кула кула калаҫса лараҫҫӗ иккӗшӗ. Иккӗшӗ 
те пӗр удрештенире ӗҫлеҫҫӗ иккен. М аната 
дей ӗҫме лартрӗ. Андах пӗр хе ӑшшӑн пӑ- 
хасшӑн мар. К ӑва кура дасах тухрӑм унӑн 
патӗнден.

Ӳлӗмрен мана курас тесессӗн есӗ, Криш- 
шӑ, удрештенийе пыр. Е аӗ кӑҫалтан вара 
паргтире тӑратӑп, пире парттийтсӑсене пес- 
паргтейнӑйсемпе хутшӑнма кидӗшмест, терӗ 
ку мана хыҫран ӑсатма тухсассӑн.

Кӑна илтсессӗн, пирӗн Ващӑ Пупкинпа 
иксӗмӗрӗн ҫулсем пӗтӗмпех ӗмӗрлӗхех уйӑ- 
рӑлса кайни сисӗндӗ. Хадӗ шухӑшлатӑп: не- 
ушли ҫак «парттийтсӑ» тасату кампнанийӗн- 
де те хӑтӑлоа йудӗ? тетӗп,

Т)ухӑи Кӗркури.

Кулаксем хушшинъе.

Куятан вара пирӗн ҫулсем ытларах та 
уйӑрӑлдӗҫ.

Реводугси сиксе тухрӗ те, вӑрҫӑ дарӑн- 
1 ӗ. Епӗ те кило таврӑнтӑм. Керенски влаҫ- 
нв сирпӗгрӗҫ, совет влаҫне ҫирӗплетмв ты- 
тӑнтӑмӑр. Мана вулӑса суйларӗҫ, «петнӑй 
коиитег» пуҫлӑхӗ турӗҫ. Пуйансенден кон- 
хрипутси сӑтӑрма, контррево/ьутсионерсемпе 
хӗрешме хушрӗҫ. Пӗрре ман ната хут кил- 

«Патша сфитсерӗ пулнӑ Иӑван Пупкин 
ревоъутсийе хирӗҫ пырса кивӗ саккун май- 
хӑ акитатси тӑва!, вӑл халӗ арӑмӗ мӗнӗпех 
хаҫга П ӑртас вӑрманӗнде пытанса пурӑна!, 
ӑна тытса пирӗ_н алда парас пула!»~тенӗ 

хут ҫннде. Ӑна вуласа пӑхсан, пирӗн 
®а1ьӑпа иксӗмӗрӗн ҫудсем ытда та уйӑрӑл- 
са кайвӑ пек туйӑндӗ.

Тепӗр икӗ ҫултан В а^ ӑ  Хӗрлӗ ҫартапу- 
Рӑна! тенине илтрӗи,— кӑна идтсен тӗлбнтӗм

—  Х ӑш  пӳртре мкш авай?
—  Ав ҫавӑнта.
—  Й ы ш ӑна!ш и  вӑн пирд?
—  Й ы ш ӑна!, анъахтемӑнпв йышӑнаУ—  

тв укҫан , те ервхпв. 3
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Халӑх: Ҫитӗ кун духлӗ каланиае! П ӗтер токлатва!
Токлатъӑх; Пӗтерме пултараймастӑн... алла хут илмвсӗр... Сайавлени парӑр.

Ҫураки каиппанийӗ.
Пашкаса, дашкаса, таврана ҫилтӑвӑл кӑ- 

ларса, нырса дарӑндӗ Кивӗ Ейаеҫ (Улатӑр 
р-нӗ) йадӗҫтӑвком кӗнделерӗ умне урхамах 
пек ҫапҫутӑ тнмбркӑьак ӑйӑр кӳлнӗ сартуик- 
ка ҫуви. '§зрӑннӑ дарӑнманах, ҫуна ҫинден, 
асанве йӗмӗ пек шалпар, хура тупквӑ тӑдӑп 
тӑхӑвнӑ икӗ саттур «молотес» сиксе те ан- 
дӗҫ. Пӑрлана вӑлӑт ҫитвӗ ӗне хырӑиӗ ны- 
сӑккӗш сумккисене рас! та рас! аллисеве 
тытрӗҫ те, пӑлтӑр алӑкӗ урлӑ вӗҫсе каҫса, 
кӗндедере кӗрсе те тӑдӗҫ. Лаши пуҫне сил- 
лесе кӑна йулдӗ.

—  Сывӑч, йулташсем! Мӗнле, пуху пух- 
ма пула!и халӗ?

—  Сывӑха... Пуху! Мӗнле пуху? Пирӗн 
хадӗ те пуху пыра!ҫкеха. Акӑ хӗрарӑм 
'Блеисемне хӗрарӑм кувне иртерме хатӗрде- 
яетнӗр.„

—  Йура!. Апла пулсан^пит лайӑх. [Ку 
пухупах вртерӗпӗр еяпин...

—  Кхе! Кхе! Есӗр вансем пулатӑрха? 
Х а л ц ен  курман та, налдасах ,т а  ^пӗтерей- 
местпӗр...

—  Хӑммм! Мӗнле пӗлмвстҪр?! Районти 
акрономсем епӗр?..

—  Ехе! Вон мӗнде!.. Акрояомсем пула-

тӑр иккея есӗр. Апла пулсан иртӗрха мала- 
рах... Ларӑр, ларӑр ҫакӑнтадла... Пӗр аа* 
лаҫса савӑнар,

—  Кхм!.. Епӗр выҫӑрахха, тӑвансвк, 
пирӗн малтан 'вей ӗҫесддӗха... Камха сирй 
кунта претҫетатлӗ?.. [Ехе! Ҫтраҫтте! Куҫнвт- 
сов! Ш мит!. (Ш мидӗ—шайтаа! —  хӗрар» 
йккен, тӑлӑппа паллама та ҫук).

Райоври акрономсем пулвӑ мӗн хӑсен: 
пӗри хӗрарӑм акроном Шмит, гепӗрн меляв- 
рагси пайӗнде ӗҫлекен Куҫнетсов. Вӑт 
С6М пулнӑ йалӗҫтӑвком кӗнделерне 
етемсем.

Килнӗ етенсеи хамсен вккеане пӗлсенел, 
кӗяделерти халӑх шӑпах пулдӗ, пӗр* 
тепӗри те дасрах хваттер тупса парасш» 
тӑрӑшрӗ.

Тупрӗҫ хватгер. Акрономсем вашнӑ[кӑ** 
дей ӗҫме тухса утрӗҫ.

— Ну, мухтав, Тямухха Хветӗрне! 
ӗнтӗ калаҫагпӑр. Вӑрлӑхӗ те, с о р т т и р о в к к »  
т е ,  ку та, вӑл та калаҫтара!... Ех, Кушк» 
Макҫӑмӗ! Ҫитрӗҫ, ҫитрӗҫех ҫапах... Ну, Ҫ*' 
пах, хула йала маннас! наниастех...

Претҫетатлӗ нумайрах халӑх пухма I*': 
рӑша!'. Хӗрарӑм пухӑвбнде даракавсеве I*



йулна дбяет.
Кӗгеҫҫӗ акрономсене.

Акӑ пӗр виҫӗ сехет иртсен, акроноисем 
кӗнделере кайалла килеҫҫӗ.

Кӗрсе лараҫҫӗ сӗтед хушшине. Пуҫла- 
яа! „ҫураки камппанийӗ“ .

— Пу, пуҫлатпӑри, йулташсем?
— Пуҫлас, пуҫдас...
— Суйлар еппин ҫырса пыракана...
СуМларӗҫ. Формаднӑҫсем пӗтрӗҫ. Акроном

Шиит пуҫласа йараканни пулдӗ. Тытӑндӗ 
«ҫураЕи токлатне». Ҫӗлекен машшвн пек 
вӗр самантрах тӑтӑртаттарса илдӗ. Куҫара- 
ван куҫарса ӗлкӗреймест.

— ЙудташсемШ Ҫапла, капла... 100®/о, 
вӑҫал 10®/о... Налок— акӑ мӗн1 АБрику.дтгу- 
рӑ... Супперфосфат... Пар... Нумай пусӑллӑ 
уй... Кали тӑварӗ... Ну, йулташсем, епӗ ка- 
ланипе кидӗшетӗри? Килӗшетӗр пулсан, алӑ 
тӑратӑр.

Пуртв алӑ тӑратаҫҫӗ.
- Ҫыруҫӑ, ҫыр, йетиноЕласнӑ, тесе.
-  Иетинокласяӑ...

— Малалла, ин0Е0П0.дйе ҫивден. Кам 
хнрӗҫ? Хирӗҫ ҫук! Ҫыр, ынокопо^Йӗ, тесе.

— Мнокоподйӗ... нетинокласнӑ...
— Хадӗ, йулташсем, утопренисем ҫинден. 

Шатӑр-шатӑр-шагӑр! —  токлат пӗтрӗ те... 
— Кам хирӗҫ? Хирӗҫ ҫуки? При^ӑттӑ! Ҫыр!

— Йетинокдаснӑ...
— Халӗ ҫейӑлккӑпа вейӑдккӑ илесси 

ҫниден. Кам хирӗҫ? Хирӗҫҫи ҫук. Кама илме 
хушас? Иаснӑйӗ телӑ, пулӑшу комиттетне...

— Увӑн укҫи пурши вара?
— Пулмасӑр, камӑн пултӑр тата? Хушас 

ӑва ҫеЗӑлБкӑпа вейӑлЕкӑ идие...
— Иетинокласнӑ...
— Кам хирӗҫ?
— Ҫук.
Шмит акроном хӗрарӑн нулсан та тепӗр 

«рҫын акронома «одко» парак Ы йтухыҫҫӑн 
«ҫураки» хыҫҫӑя ҫураки «йетинок- 

х&снӑ» хыҫҫӑн «йетинокласнӑ» шатӑртатта- 
Ра! андах.

Кам хирӗҫ? Хирӗҫ ҫук.
— Иетинокдаснӑ...
Жтлекенсем ҫӑварӗсене уҫма ӗдкӗреймеҫ- 

Ҫ®, Шмит тепӗр токлатве йара та панӑ.
Савӑлса калаҫма шутлавӑ претҫетаттӗл
акрономсем ҫав тӗрлӗ «нолнӑй хотпа» 

^Ҫленнне кура аллине кӑна сула!.
— Каи хирбҫ?
— Иетинокласнӑ.
Пӗтрӗҫ Шмит ыйтӑвӗсем. Шмитӑн 

чвокопо^йӗ те, вейӑлккӑ та, сорттировквӑ 
Ч  ҫейӑлвкӑ та, минераллӑ утопренисем те, 
•УРте пур. Вӗсене пурне те проттокол ҫинв 
^Рнӑ. Пурне те «йетинокласнӑ» йышӑннӑ. 
Цроттоколӗ Шмит сумккинде. Мӗн кирлӗ 
’’ата районти акронома?! Кулкаласа, ӗҫе 
*айӑх иртернӗ тесе, Ш иит акронои пӗр 
®вннерех тӑрса лара!.

Т уха! Куҫнетсовӗ.

—  Мав, йудташсем, калаҫмаллн нумай 
мар. Акӑ сире икӗ планккӑ. Есӗр ӑна тул- 
тарӑр та нирӗн пата райова йарӑр. Увтан, 
ҫак хут ҫине алӑ пусса, пидет пусса, епӗ 
дӑнахах сирӗн патӑрта ҫак дислара пухура 
пулнӑ, тесе ӗнентерсе парӑрха... (Првтҫе- 
татлӗ йенве комавтировккӑ хутне тӑса!). 
Ман урӑх ҫук... Каиӑн ыйтса пӗлмедли ҫуки?..

Ыйтса пӗлекенсем тупӑнмарӗҫ...
Ҫапла районти акрономсем хӑйсен_ӗҫӗсе- 

не «воттӑсем» тӑрӑх вы/даса тухнӑ пекех 
«выдаса» тухса, вашнӑ кӑна сӗгелхушшвн- 
ден тӑрса тухса утаҫҫӗ... Тепӗр куя ирех 
урхамах пек ҫанҫутӑ ӑратдӑ лаши ҫнне 
ларса веҫтереҫҫӗ тепӗр йала...

... Нумай вӑхӑт иртрӗ ӗнтӗ ҫак саттур 
акрономсем Кввӗ Ейпеҫе кялнӗ хыҫҫӑн. Ан- 
дах хаддден те протокол ҫине «йетинокласнӑ» 
тесе ҫырнисеи пӗри тв пурвӑҫа кӗреймерӗҫ- 
ха: пӗр пӗрдӗ вӑрлӑх тасатиан, пӗр пӗрдӗ 
формадинпа ҫуман. Ку ҫеҫ мар, ҫур йал 
Еӑрлӑхсӑр. «Мнокоподӗ» те таҫта ха...

—  Ех, самана, акрояомсене вӗсене про- 
токол пултӑр, протокод пудсан районга ток- 
лах тума та аван. Лере, йалсендв, мӗн-чи 
мбн вӗсене... Протокол пултйр... Йалсем.

Ҫургки умӗн.
Пур ҫӗрте те питӗ вирлӗн 
Хатӗрленеҫ акана.
Трийер, пдукӑ,— пурте тимлӗн 
Тустараҫҫӗ йалалла.

Манӑн кӳршӗ Лариван та 
ЛаЗӑх хатӗрленнӗ:
Плукӑ илес укҫияв те 
Пивнойра пӗтернӗ!

Тыр тухӑҫне хӑпартасшӑн 
Тырӑ тасатаҫҫӗ,
Формалинпа ҫӑва-ҫӑва 
Кӑмна пӗтвреҫҫӗ.

Авӑ Пиҫен Куҫти тушӗ 
Тап-таеах тасатнӑ: 
Пӳлмерен шӑлса тухса 
Мӑякун салат хывнӑ.

Пӑъӑр И.

Акроном патӗнъе.

хӑпартасси ҫинъен ы йтса пӗлмв йаъӗҫ. 
—  Х а д  вӑхӑт ҫук. Ӗнар кил.



Вӗсем те катӗрленеҫҫӗ.
— Ну-и, самана кӑдухне,<Иссав Влатимрд!
Ӑҫтиҫуксвм пур йенден те малалла шу-

ма пуҫларӗҫ вӗт, тет Леонит атге воплӑ ҫи- 
нӗ хыҫҫӗн дӗлхиисемпе тутисене ҫуласа. 
Хӑй ӑҫтиҫуксем ҫинден тапратнине турӑ 
сисиесӗрех йултӑр тесе, турӑ кӗтесси йенел- 
ле ҫурӑмне ҫавӑрса ларнӑ.

Арӑмӗ ку канашра «непридаснӑй» пудас 
тесе, Леонит ӑҫтиҫуксем тесенех тулалла 
тухса сирпӗндӗ.

—  Штош, Леонит Ведеславд. Пурнӑҫ 
малалдах шума хуша!. Вӗсем тӑваҫҫӗ, епӗр 
пӗр вырӑнтах тӑратпӑри? Ӗлӗв епӗр малта 
пулвӑ, вӗсем кӑйра пулнӑ. Пурӑнӑҫ малал- 
ла шунӑ ҫемӗн епӗр иалтах, вӗсем ӗмӗр- 
ӗмӗрех пирӗн хыҫрах, тесе йӑпата! Иссак 
Леонит аттене. Хӑй шӑдӗсене иӗретех. Ку- 
ҫӗсем вуннӑ та вуниккӗллӗ пӑхаҫҫӗ. Арҫӳри 
темвллех.

Леонит атте поҫҫаксем ҫинден тапратсан 
вара йӑмах-сӑмах, хӳресӗр йапала, ва-айа! 
вара шалаллах.

— Ҫук! Ки.дха кунтарах.— Вӗсем пирӗнтен 
те иртсе кайма пуҫдарӗ-ӗҫ.

Мӗскӗн Леонитӑн куҫӗсем ҫинди йӳн ты- 
ыарӗсеи хӗрелие пуҫларӗҫ. Шел, шел! Вӗ- 
сенден ӑҫтиҫуксеи иртсе кайма пуҫланӑ.

Ӑна курсан Пссак кудакӑя йун тыиарӗ- 
сем татах, вунӑ хуг вирдӗрех ӗҫлеме пуҫ- 
ларӗҫ.

—  Памаспӑр! Пирӗнтен иртсе кайма нв- 
ҫмет!

'§унӗ тулашнипе кашкӑр йеверлӗ дӗрийӗ, 
кӑкӑрӗ тӑрӑх тройккӑ лашапа поҫҫавсеы 
иртсе кайнӑ нек ӗҫлеме тытӑндӗ. Хӑй дӗтрет.

Пӳрнисеи те сӗтед ҫинде вырӑн тупай- 
масӑр тӗпӗртетсе ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ.

—  Вот, вот, Иссак Влатимрд! Ҫметтӑ ҫав 
нрттерет. Ҫавӑ ҫав вӑйлансах пыра!.

—  Ну?!
— -  Турӑ хам хыҫрах.
Кӑҫал ҫураки камппанине ирттермешкӗн 

ҫеҫ пирӗн '§ӑваш респуплӗвне 21.902 йад- 
хуҫалӑх машшинӗсем кӳрсе кидмелле теҫҫӗ.

—  Хе-хе хе! ан куйлан. Кӳрсе килддӗр. 
Кам идет ӑна? Ҫав-и? У-и? Ку-и? Леш-и?... 
Машшия илме мар, мӗнлв ҫӗнӗ тырра тухас, 
тесе яишӗклетсе ҫеҫ пурнаҫҫӗ.

—  '§ии дим, пастуй! Ана та ӑс тупнӑ 
вӗсем. Ҫуракн камппани ва.д:ьнйех '§ӑваш 
ресауплӗкне 191.355 тенкӗ укҫӑ панӑ.

—  191.365?!
—' Теҫҫӗ.
—  Теҫҫӗ ҫав. Мускавра... теҫҫӗ, андах 

ӗненыеҫҫӗ.
Иссакпа Леонит атте ҫураки каиппани 

планӗ ӑшнех кӗрсе карӗҫ. Унтан, пӗрикӗ 
сехет дакаланвӑ хыҫҫӑв: ҫук, вӗсем планпа 
ӗҫлеҫҫӗ, дирӗн те планпа ӗҫлеме тытӑнмал- 
ла, терӗҫ ивкӗшб те пӗрхарӑс. Тытӑндӗҫ

план ҫырмашкӑн.
1. Нумайах тӑмӗ. Пайан, йе ыран йала 

вӑрлӑхсем сорттирова! тума трийер килмел- 
ле. Ӑна Иссак натне кӳртес те, пӗр икӗ 
ерне хушши унӑя тыррине сорттироват ту- 
тарас. Хреоденсене: сахал тырӑ пудсан тӑк- 
калани ҫеҫ пула!. Нумай пӑрахӑҫа кӑлара!. 
Иурӗ, пӗр пуҫланӑ йапала ӗҫлетӗр те, ан- 
дах ӳлӗмрен темӗн парсан та сорттироват 
тутарас ҫук, тесе «ӑнлантарас».

2. Иалти духӑнсем хӑйсен ҫӑтӑк ҫатӑк 
картишне плуксем сӗтӗрсе килсе дартиддвн 
маларах Матви Ваҫҫилда (суту-илӳпе хыт- 
ланакан) плук илме хушас. Вӑл вара пӗр- 
анине плукпа урлӑ-пирлӗ сухаласа йурӑх- 
сӑр вӑрлӑх актӑр. Тырри надар пулсан 
хресденсене: акӑ пӑхӑр, плукна сухаласа 
акрӑм та, тырри надар пулдӗ. Пирӗн ҫӗрӗ 
плукпа сухаламаллн мар, теме хушас.

3. Халӑхӑн ытлашки ҫӗрсем пур. Ҫав ҫӗр- 
сем ҫинде кӑтартуллӑ уддасткӑсем тума па- 
рас мар. Вӗсеяе: халӑх, пирен пудӑшком 
питвх духӑв. Ҫав ытлашки ҫӗрсвне торкк 
туса сутас та, укҫине пулӑшкома парас, 
тесе торки урлӑ хамӑр алла ҫавӑрса илес. 
Торкирв вӗсем духӑнсене вӑҫаровзо лв- 
кес ҫук.

4. Леонит атгене пирӗн ӗҫ ӑнӑҫлӑрах пул- 
тӑр тесе, турӑрӑн ытларах пулӑшу ыйтиа 
хушас. '§иркӳре акитатсине пропакантӑ ӗҫне 
те мансах каймалла мар.

Мӗскӗнсем, планне татах вӑрӑм ҫырма 
шутланӑ пулас та, андах иккӗшне те ы8хӑ 
пусса пӑрахнипе кам кӑҫта мӗнлв ларнӑ 
ҫаплипех ҫывӑрса кайяӑ.

Турӑ пулӑшнипе, .планӑҫсем ҫывӑрса кай- 
санах, икӗ кушак ҫӳрвсем плаяа пурнӑҫа 
кӳртме те тытӑндӗҫ. Пӗрпӗринден ӑмӑрт- 
маллах шӑпӑр кутвелле сӗтӗрме пуҫларӗҫ.

Ҫапла ӗнтӗ, епӗр ҫеҫ мар, пуйан-куш- 
тансеипе пуп таврашӗсем те ҫураки камп- 
панине хатӗрленеҫҫӗ. Н. Квас.

Пирӗн йалти Мӑа Араман 
Хӗдӗпех йурла! йурра,
Ҫур ҫитеспе тем „йураман"?— 
Иакала пуҫла! пура.

Ӑраманшӑн вӑл ним те мар, 
Уншӑн халӗ пурте кум:
Ӗҫкӗ ту та, ташша йар,
Вӑрлӑх пара! пулӑшкум?!

Ак даодасах ҫур ҫитрӗ мур, 
Иуҫландӗ ҫурхи ака.
Пулӑшкомӑн тырӑ пур,— 
Ӑраманшӑн— нит йака!

П Ц Ц  И.
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К у р ӑ п ӑ р.
Пуп пӑса! тӗндене, вӑрӑм ҫӳҫлӗ кӗске 

ӑслӑ пуп. Савакансеи савддӗрех, еп йурат- 
ма пултараймастӑп, хӑт те мӗн тӑвӑр мана. 
Сӑмахпа „ҫӳлти патшалӑх" вӗсен, ӗҫпе... 
в-ей, каламалли пур-и вара, пурте пӗлеҫҫӗ 
вӗсем мӗн хӑтланвине. Наратдакки приххут- 
нех илер. Пӗлетӗр пудӗ? Сӗнтӗрвӑрри райо- 
нӗнде. У ята пуп пурӑна!, турра кӗлтӑва!, 
конешнӑ, „ҫӳлти патшалӑха“ йепле кӗмел- 
лине вӗрентег, андах, ҫав вӑхӑтрах хӑйшӗн 
„ха^хи, айалти патшалӑха“ та манмас!. 
„Турра шан та, хӑв та ан ҫывӑр“  тенӗ ват- 
тисеи. Турӑ парасса кӗт-ха, ге пара! вӑл, 
те паиас!, кам мурӗ пӗлег ӑна. Пӗр Мит- 
рахван ҫеҫ дӗлет пулӗ.

Ҫапла шухӑшласа пулас, Паратдакки пу- 
пӗ, .ӗлӗкхи самавара, тӳре-шара пулӑшнвпе 
Ыакҫӑм Хӗветрин вырӑнне туртса идег. Унтан 
нарассине-памассино ыйтса тӑмас!.— Вырӑн 
нанӑн, есӗ ху! ҫӑва патне кай!

Макҫӑм Хӗветӗрӗн ыӗн тумалла? Вӑл ду- 
хӑн ҫын, тӳре-шара ун аайлӑ мар. Кирев 
ӑҫга кай.

Хӗветӗр ӗнсине хыҫса ҫырма хӗррвне 
хайса лара!. Ку ӗҫ ӗлӗкхи вӑхӑтра пулнӑ. 
Унтанпа дылай вӑхӑт иртнӗ ӗнтӗ. Хӗветӗр 
,,ҫӳлти патшадӑха“ найнӑ, нунӗ халдденех 
„айадти патшалӑхрах" пурӑна!-ха. '§иркӳвв 
натшалӑхран уйӑрнӑ пуасан та, вӑл ҫӗре 
хӑйӗвден уйӑрма шухӑшламас!.

Хӗветӗрӗн арӑмӗне ҫамрӑк адисем йу- 
лаҫҫӗ, майӗ майӗнв ӳсеҫҫӗ, андах пупран 
хӑйсен ҫӗрне гуртса илме хӑраҫҫӗ. Те пуп 
хӑйех нырса парасса кӗтнӗ халидден? Пӗ- 
декентерех ҫынсем вӗрентнипе Хӗветӗр арӑ- 
нӗ, ӗдӗкхи ҫӗрне пупран калла илесси ҫин- 
■вен ҫырса суга пара!. Районри ҫӗрӗҫ ко- 
миҫҫийӗ вӑл ыйтӑва пӑхса туха!те , пупрая 
ҫӗре тургса илмелле 1 ӑва!. Андах... пупа 
дасах хӑратаймӑн, вӑл саккуна ӑста пӗлет.

— Ай-йай пнгрех, ҫӑмӑл кӑна туртса 
нлӗддӗҫ. Ҫу-ук, ҫӗр мавӑн.

'Гӗн сӗрӗмӗпе мивкӗренӗ кушгаз ҫынсене, 
лраксене хӑй йенае ҫавӑра!.

— Пулӑшӑр, сире „двш тӗндере" турӑ 
пулӑшӗ—идӗртет вӑл вӗсене.

—  Вӑл вырӑна параймасгӑп, унсӑр пу- 
рӑнма пултараймасгӑп!

Ҫав вӑхӑтрах тепӗр тӗрлӗ ӗҫдет. Иалсо- 
ветне сайавлени парак «Енӗ контррево.ъуг' 
сионер мар, кулак ыар, пуршуй мар, ӗҫле- 
кен ҫын, иана ҫӗрсӗр ан хӑварӑр, мана ҫа- 
вӑн ҫинден формӗннӑй справккӑ ҫырса па- 
рӑр, тесе йӑлӑнат вӑл. Ку кӑна та мар, ла- 
шине кӳ.1Св ытти йалсене дуптара!.

—  Ман майлӑ пулма тӑрӑшӑр,— ӳкӗт- 
лесе ҫӳрвт вӑл йал тӑрӑх. Лаши лайӑх, тум- 
тир пур, ӗҫ ҫук. Кататсӑ туса ҫӳрет.

Пӗр кунӗ пуп, йадсовег пухуне пыра! 
те йуиахлама тытӑна!.

- -  Ҫапла, ҫапла... ҫӗр манӑн, никама та 
памастӑп, ман пахда вӑл опрастсовӑй, вӑл 
пахдапа епӗ... халӑха усӑ (’) паратӑп, те- 
се тӗдӗнтенет халӑха.

Куштатеем, минкревсем тем пек кӑшкӑ- 
рашсан та пуп справккӑ илеймест, анафӗмӑ 
парса ҫилевсе тухса кайа!.

Тепӗр кун татах пуху: тепӗр йалти ҫын- 
сен умӗяде отдот каламалла претҫетатгӗлӗн.

Пуп ӑна илгет те, ҫынсене унтан мала- 
рах дир^ӳ хурал пӳртне пухаЕ

—  Ниддава а, кунта епӗр хамӑра уйрӑм 
пуху тӑвӑпӑр—сухалне сӑтӑркаласа лараЕ 
Халап валама ӑсга, ундул ӗҫлесе вӗреннӗ. 
Итлесе кӑна лар.

Претҫетатгӗл ун патне уйрӑм хут ҫырса 
йарсан Ҫеҫ, пуп ҫынсене пухува кайма ирӗк 
парат.

—  Кайӑр та, еп наланисене ан манӑр— 
астутара! вӑл куҫӗсеве хӗскелесе,—пӗр сӑ- , 
махра пулӑр!

Ҫынсем тухса кайсан пуп нумайдден шу- 
хӑшласа лара!, йепле пулсан та шухӑшлаг- 
таратех.

—  Курӑпӑр, кам ҫийеле тухнине—йуна! 
вӑд йалсовет йеняедле— курӑпӑр!

'Ҫӑнах та, курӑнӑр-ха. Мӗнле пулӗ унта?
Излавин.

Тырпул тухӑҫлӑхӗпе авлану.
Триерсем кӗрлеҫҫӗ. Ҫураки камппанине 

консомолӗссем, акрономсем, ыалта пыракан 
хресденсем, тата ыттисем те ҫаннисенв та- 
®йрсах хатӗрленеҫҫӗ. Акрономсӗм сахал, 
•анҫӗртерех те, ыӗн тӑвӑн? Пуҫданӑ ӗҫе ту- 
налдах.

Район дӗрипе танах, Хӗрлӗдутайӗнди 
акроном Локинӑв М. дӗра те тапа!. Пит 
^ыгӑ тана!.

— Ҫынсем ҫураки камппанине хатӗрле- 
80Ҫҫӗ... Манӑн ҫурхи камппани иртермелле. 
Аеланмалла. Пысӑк камппани... Ку камппа- 
аи пурнӑҫра та нӗре андах пулаӖ

Ҫап.ча вӑл пӗр уйӑх хушши отпӑскра. 
ТКК нӗлмест... Локинӑв ҫухалнӑ.

Маргӑа 19-мӗш кунӗ. Хӗрарӑм телекат-

вӑ пуху пуҫтарвӑ. Ара пуҫтарӑнмасӑр, 
акроном Локннӑв токлатне итлемелле, ҫит- 
менвине тата тырпуд тухӑҫне 8 проддӑн 
хӑпартмалла. Хӗрарӑмсем кӗтеҫҫӗ. Локинӑв 
ҪУК- .

—  Аҫта хӑйамата кайса ҫухалнӑши?
— Авлана! вӑл. Халӗ вӑл, телекаткӑсем 

хушшинде ӗҫлео вырӑнне, нулао арӑмӗ хуш- 
шивде ӗҫлет. Алакӗр В.

Местоименисе№.
Епӗ адана тӗне кӳртрӗм,
Есӗ кумма пултӑн,
Вӑл ҫырса панӑ,
Еп8р тунтӑмӑр,
Есӗр ӗненмерӗр,
Вӗсем парттирен кӑлардӗҫ.



Йӗплӗ ҫӑмах хыпакансем.

Телей ъ^пти.

Телейлӗ ҫын телейлех ӗнтӗ вӑл. Канаш- 
ри пишдевиксен сойусӗн профуполномоддӑнӗ 
Тмитри Иефимӑв телейӗ пысӑк дӑпта ӑшӗн- 
де те вырнаҫас ҫук. Ҫынсем вырӑн шыраҫҫӗ, 
увшӑн цулеан кярвк ӑҫта та вырӑн пур.

Вӑл рево4 утси пуҫланнӑранаах падлӑ 
еамоконшдӗк вырӑнӗнде лара!, нртвӗ хӗдле 
салатна сутӑ тӑвакан паллӑ ҫпеккуфант 
пулнӑ, Флоренгсӑв пупа проҫвирсем пӗҫерме 
крупдаткӑ тупса паракан паллӑ ҫын пулвӑ, 
тата ҫӗрсем тара илсе акса, валокне та- 
ра параканне партаракан паллӑ сын, Хадӗ 
тата партти кӑнтитатне кӗме саиавлени па- 
вӑ, ҫӑварнире ӗҫкӗ кӑнтитадӗ пулнӑ.

Пит нумай унӑн ӗҫӗсем! Хӑшпӗр ӗҫӗн- 
ден ӑна хӑтармалла, сӑмахран профупол- 
номодӑн холшвӑҫӗнден хӑтарма пула!. Пур 
ҫӗрте те ӗҫлесен вӑл дас вилсе кайма пуд- 
тара¥.

Хӳрери хӳре.

Муркар йадӗнди (Куславкка р.) Иам- 
пнрт К., ыӑйӗ пӑрӑндӑк мар нулсассӑн та, 
темӗскер усӑдлӑ ӗҫсеаден пӑрӑваа ҫӳрет. 
Хӑ1 парттире тӑраӖ Т ӑра! авдах ҫав, дӑ- 
хӑмласа тӑра!. Хресденсем йалта мӗн пурӗ 
14 тон ҫуртри вӑрлӑхӗсене сортгировккӑпа 
тасатвӑ. Вӑл унтан пӑрӑнса тӑнӑ, суртлат- 
тарса йулман, дӑхӑмласа тӑвӑ.

—  Ма дӑхӑмла!ши вӑл? Пӗлиестӗри?
—  Хӑй пит вӑтанакан ҫын та, малта 

пмма хӑраса тӑра!. Ҫавӑяпа: хӳрере пыр- 
сан та йурӗ пире дӑвашсене, тет хӑй мӗс- 
кӗннипе.

КбнБкене ан варала!
Ҫын тени, темле вӗреннӗ ҫын пулсан 

та, кашни кӗнекенех йуратма пултараймас! 
ҫав вӑл. Ав, комунхос мундин саветуйуш- 
двйӗ... шалӑпӑ кӗнекине йуратмас!. Пӗр 
етутент ҫыра!:

Пӗре шкул адисем унта шалӑпӑ кӗне-
ки ҫине ҫырасшӑн пулнӑ. Слушӑшдисеи
кӗнекине тем дул шырасан та тупса па-
райман, твт.
Ҫапла ҫав саветуйушди йулташ! Ш алӑ- 

пӑ кӗвекиЕб мувдана пыракансеи вараласа 
кайасран сыхӑ тӑр. Халӗ сыхлӑх ерни ирт- 
к8 пулсан та, сыхӑ тӑни дӑрмавтармас!.

Ӗҫъен ҫынсем.
'§ереппан йалӗндн {Хӗрлӗдутай р.) анар- 

хнст пулнӑ Парышнӗккӑвпа кулак Карту- 
нӑв пек ӗҫден ҫнвсен тупиа хӗн. Вӗсеи 
ывӑнма пӗдмесӗр ушкӑнлӑ хуҫалӑха арпаш-
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тарса йарас тӗлӗшпе ӗҫленӗ. Ӑна салатасси 
ҫиаден мундасене кӗрсе ларса канашлусем 
тунӑ. Райӗҫтӑвком дленне: есӗр пирӗн тӗл- 
ти иулкадсем, тесе хӑлхинден туртса хӑратнӑ.

Парышвӗккӑвпа Картунӑв й., халӗ ӗнтб 
сирӗн ӗҫӳсеи тухмарӗҫ (коллектив каллех 
вӑйланнӑ)... тухмарӗҫ те сирӗн ӗҫӳсем— нен 
тӑвӑрха ӗнтӗ ыалалла? Нимӗн тума та ка- 
наш параймастпӑрҫке—хӑвӑра-хӑвӑр хӑлха- 
ран туртса пӑхӑр пулинех.

Пӗр рапсьъи хушӑнъӗ.
Шупашкарти Ӗҫлекевсен Поҫҫолккж 

адаплошдатЕи уҫма тытӑннӑддӗ те, ӗҫӗ 
тухайман пирки, халӗ урӑх йапала уҫ- 
ма шухӑш тытнӑ пулмалла—пун ывӑл- 
не, тийедука хваттере йанӑ (Йаҫнит- 
скийе). Тийедукӗ сасӑсӑр (хӑварнӑ) 
ҫын пулнн те, йурӗ пире сасӑсӑрри те, 
тенӗ пулиалла.

Хут ҫинде хваттерӗ Иаҫнитскин 
Сӗнтӗрвӑрринде удитгӗлнитсӑра пурна- 
кан акӑшӗ ҫвйӗвде тӑра!. Правленж 
удиттӗднитсӑ вырӑнне хватхерте тийе- 
дук пурӑнассине пӗднӗ те, андах... тж- 
йедука кӑларсая, гурӑ йуррисене йур- 
лама пӗлмен раподвисом кӗрсв кайиа 
пултараҫҫӗ, тенӗ пулмалла.

Усрӑрах Иаҫнитскийе! Пурӑнсан пу- 
рӑнсан тен вӑл тийедукран тийаккӑна 
тухӗ те, вара нравлеви йадӗпв амвок 
ҫинден «мноколеттисем» укҫасӑрах 
каласа парӗ. |

Шӑнасем тухаъъв>*>
Тушкасси (Иетӗрне р.) йалӗнди Осоави- 

ахимпа Турӑсӑрсен йадейккин дленӗсем уа» 
пек пулса кайнӑ. Ҫӑмдине ҫӑмлӑ мар та в1- 
сем, андах упах пулнӑ. Упаран кӑшт ҫвҫ 
уйӑрлаҫҫӗ: упа тени хӗлӗпех вӑранмас!, вУ' 
сем ҫӑкӑр ҫиме вӑранаҫҫӗ. Ни сопранине 
ҫӳремеҫҫе, ни ытти-хытти... Турӑсӑрсен йа- 
дейккинде тӑраканнисем (йадейккӑ ҫекрет- 
тарӗ те) турӑ хыҫне айала пулса ларяӑ. 
Комсомолӗс йадейкки те ҫывӑрма йуратнӑ 
пнрки, вӗсене пулӑшу памас!, тет Куҫваҫан.

Ан хуйхӑр, Куҫваҫан! Ак ҫуркунне ҫн- 
хет. Ҫуркунне ҫитсен шӑнасем гухаҫҫӗ. 
насене тытмалла вы/дама вӑранаҫҫӗха вӗсеи

ТТТ„КАПКДН“
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Аптеира тасалӑх кирлӗ.
Пит аванҫке пурӑнма, йудташсем, Ка- 

наш стантсинде! Пурянден ытла упти пӗр 
удрештенире—антекра лайӑх. Унта кирек 
мӗнле ҫынна та слушаӑва илеҫҫӗ тв, нихӑ- 
ҫан та удрештевирен таоатса кӑлармаҫҫӗ. 
Ав, Ура/дсви Иссай Антрейдӑ ӗҫлет аптек- 
ра. Саветушдинех кӳртнӗ, Вӑл 1921-мӗш 
ҫулта вакунӗ-вакунӗпе тул ҫӑнӑхӗ сутса тӑ- 
нӑ, 1925-мӗш ҫулга Аслӑ Кавалра пит вӑй- 
дӑ макаҫӑн хуҫи пулса, Канашри Пайторк- 
па Коркопсенден те иртернӗ. Ҫак кулак ҫз- 
аӑ вырӑна кӗнипе нурте тӗлӗнсе тӑраҫҫӗ, 
тет.

Нимӗн тӗлӗнмелли те ҫук унта. Аптек 
таврашӗнде темӗн те пулма пултарз!. Ан 
тӗлӗнӗр! Ура.дскийе хӑйӗн кӗрӗк аркипе 
хунласа тӑракан ҫынни тӗдӗнмест вӗт.

Тасатмалла ҫын.
Хветӗркке ҫыра!;

Тревкассинди (Ш упашкар р ) комсомо- 
лӗс Антун Пвтӗрӗ, ҫыдӑхран хӑраса, ҫы- 
лӗх каҫарттарса, ҫӑварни иртсен Мӑн- 
Апашра диркӳве кайса ураса тытрӗ, тет. 
Урасаран тавӑрӑнвӑ духне ,К ап кӑа“ 

ӑва ураран тытрӗ. Ураран тытрӗ пулин те, 
коисомол умӗнде ҫылӑха кӗвисене каҫарма- 
рӗ, тасатмарӗ. Тасатӗҫха райкомрисем те!..

Вӗри ш ӗш лӗпемӗ!
Ман «йулташ» '§адӑш куҫ МиГукне 
Тен есир самайах кӑшт духдаттӑр?
Хурарах сӑвлӑскер. Пӗлмеллех—
Виҫӗ шӑд ылттӑнран вӑл ларттарнӑ.

Ха/д ӗҫлет Шупашкар хулинде 
Хутсене вӗҫтерсе урлӑ-пирдӗ,
'§ынвпе шӑйӑра! ҫӗр тенке...

Советсен укҫинв. Патӗ вирлӗ.
Ак сисмен хутранах ӑнсӑртран 
'йӑннипе пӗр хыпар епӗ пӗлтӗм:
Хайхи леш пудвӑ мӗн (шӗлепке!)
Виҫ арман тытакан кашкӑр ывӑ.д...

Профсойус дленӗ вӑл. Профсойус! 
Тискер кайӑк ҫӳра унта кӗнӗ, 
Иӑпӑлти. Калаҫа! пыд га ҫу, 
'§ӗлхипе ҫытакна сӳсе нлӗ!

Натша дух духӑна кӑш лакан 
Кулаксен ҫӳрисем мӗн «ӗҫлеҫҫӗ»,
Хут ҫинде ашшӗяден уйӑрлса 
«йролеттари» пулса та тӑраҫҫӗ!??

Ех, Ми1ук! Пулгаран пурӑнма.
Ах ӑҫта, сан айакна вӗри шӗшлӗ? 
Ха/д тытса пӗҫертесдӗ сана,
Пит аванддӗ вара... авӑнмаллӑх!

М. Аттай .

С а т а - ъ е е м .

Хӗлдехи каҫ. Пидӗшне шӑлнӗ нӗдӗк ада- 
сем пӳртре лараҫҫӗ. Ӗҫ ҫук. Выъас килмеет. 
Мен туса вӑхӑт иртересха.

—  Тавайха, сатадсем тӑвӑпӑр, тет пӗри.
—  Иурӗ.
—  Ну, вог, шутласа кӑларха. Пӗр адан 

икӗ пус пулнӑ. Тепӗр ади пынӑ та увӑн 
пӗр пусне туртса идсе кайнӑ Мӗн пулнӑ?

—  Пӗр пус,
—  Ҫ^к, апла мар. Ҫапӑҫу пульӑ. Ҫапӑҫу- 

сӑр парман ӗятӗ вӑл туртса илнӗ укҫнне.
—  Ҫапла пуъ ҫав. Халӗ тата ӗнтӗ вп1 

сана сатад параи: виҫӗ йӗкӗт ҫапӑҫнӑ, кӗр- 
не вӗлернӗ. Миҫе йулнӑ?

—  Иккӗ.
—  Ҫук, лӗдеймерӗя. Пӗри йуднӑ, нккӗшӗ 

тарвӑ.
—  Тӗрӗс. Мӗнле пӗлеӑмерӗм ҫав епӗ. Иг- 

ле: халӗ хаҫатсем ҫинде удрештенисене та- 
сатаҫҫӗ, тенӗ. Пӗр удрештенирен виҫӗ ҫин- 
на тасатса кӑларнӑ. Миҫе ҫын ӗҫсӗр йулнӑ?

—  Виҫҫӗ.
—  Виҫҫӗ мар ҫав.
—  Пӗр ҫын та ӗҫсӗр йудман, мӗншӗн те- 

сен виҫҫӗшӗ те урӑх удрештенисене кӗрсе 
вырнаҫнӑ.

—  Епӗ калам еппин гата. Муҫҫи мудей 
1 иӑшӑр ҫӑнатана 3 сехет тӑва!. Пайав 
вӑл 2 мӑшӑр тунӑ. Вӑл ҫӑпата туса мӗн 
духлӗ ларнӑши?

—  6 сехет.
—  Улттӑ мар, тӑваттӑ. Вӑл хушӑра вк8 

сехет кинемейпе вӑрҫса иртердӗ.
—  Тӗрӗс. Халӗ ӗнтӗ есӗ шутласа кӑлар. 

Кивҫен паракан коннераттивра 100 тенкӗ 
пулнӑ. Ӑна идме 10 ҫын хут ҫырса панӑ— 
миҫешер тенке тивнӗ.

—  Вуншар теякӗ...
—  Ҫук! Апла мар!
—  Ҫапла.
—  Апла мар.
—  Суйатӑв?
— Суймастӑп. Пӗр пус та тивмен.
—  Мӗнле апла?
—  Ҫапла ҫав. 100 тевкане пӗтӗмпех ша- 

лу панӑ ҫӗре йанӑ та, дленсевв пама нимӗн 
тв йудман. Ф. П.

лӑха ҫырӑнеа иле- 
'Ка н а Ш“ хаҫатӑн

ТӐМА ПУЛТАРАҪҪӖ

Макаҫӑнта.

—  Ырӑшӑн мар пудӗ— портфӗлсви су- 
тӑнми пулдӗҫ.

—  Удрештенисене тасатассн ҫинден ка- 
лаҫма нуҫланӑран пулӗ. Ҫикуе.

Ҫул пӑсӑласса кӗтекен.
— Хӑҫан дасрах ҫул пӑсӑлӗши?
—  Пӑсӑлӗха. Ма васкатӑн?
—  Ара потшефни йала токлатпа кайма 

хушрӗҫ те, кайнасӑрах иртӗши, тетӗп.
Ҫинус.



Сутан иленӗн алли ури. Алӑ пусатӑп!
(Хӑшпӗр кӗтесри еретпмен картине кумса пӑхни).

—  Алӑ пусатӑп!
Тимӗр-тӑмӑр илетни, тимӗр-тӑмӑр сутатни?
—  Алӑ пусатӑп!
Тырӑ йарса тӑраси, тырӑ илсв кӳреси?—
—  Алӑ пусатӑн!
Килен-кайан ӗҫ пури, тухан-кӗрен хут 

пури?
—  Алӑ пусатӑп! |
Водоккит мар, пӳрократ нар еп. Мы—

«ШЕвӑ тва» дӗрӗ Зам*). Епӗ хӑвӑрт ӗҫде- 
тӗп: Л§упой ӗҫе— «шивӑ-тва»— тытатӑп та, 
вӗҫлетӗп.

Сутан-иленал-урамман пур ҫӗре теӗлкӗ- 
рет—пуряв туса ҫитерет, пин ӗҫ харӑс сик- 
терет.

—  Нарком тени— ҫявдӗ пултӑр, ман 
пуҫлӑх пек ан пултӑр. «Нягилеткӑ»— мӗн... 
твсе, штатран ик-виҫ’ҫын дӗнсе.уйӑхӗ-уйӑхӗ- 
не айакра ҫухадса ан нурӑвтӑр. Курӑвмас^ 
нӑл ку ҫуртра, еҫоем ҫапах «ниддаза». 
Уншӑн ак ку хыт ӗҫлет (кӑкрвве шаккаса 
када!^), уншӑн ак-ку! трамт-тра-ра-ра!..

«Кроккотил* та хан нултӑм,
Сӑмсам ҫиве ал пусрӗ.
Таҫта пырса лексен те,
Е а  «шивӑ-тва» шухӑ дун.

Ҫакнашкал «шухӑ дуна» пӗрре «Капкӑн» 
ҫнне хурса, ӑшаласа, сиктерсе пӑхас терӗ- 
мӗр. Кун пек «шухӑ» кӗрен-тухансем нирӗн 
«Капкӑн» кӗреквнде тӑтӑш кӑнамар халлӗ...

«Ш ухӑ дунӑв» «пайан «ратсионалисатси 
аппарат» пуҫданнӑ. Пӗр ерешмен туптардӗ, 
аортфӗл ҫвнде дуптардӗ. Х ӑй те унӑн [ҫем- 
мипе алли-ури мӗнӗпе, тапкаданма тытӑна'^, 
харӑс ҫвдӗ ӗҫ тӑваЕ

Пӑнкӑргатрӗ телехвун. Сылтӑм адӑ «ши- 
вӑ-тва» йарса илдӗ трупкине. '§анках! шухӑ 
хӑлхасем.

—  'Гырпул пирӗн мӗн дулша? Хисеп 
туса пӑхасдӗ. Тен, «вывӑслӑх» тунӑнӗ.

—  Халех, халех «шивӑ тва»!
Пирӗн шух «Зам» аллисеи мадда ҫине 

вӗҫеҫҫӗ, пландӑ приккас хут ҫинв дихвӑр 
туртса кӳреҫҫӗ.'

—  Ей, ҫекреттар, дасрах ҫыр. Елӗк, 
Вӑрмар, Ш ӑмӑршӑ.., Ҫак дихвӑра вартаса 
300, 600 проддӑнлӑ ҫаврашкарах «крук- 
лӑй»_ ту!

Ӗҫӗ пулдӗ «шивӑ-тва». Ҫӑва!', ҫӑва'Г 
ҫырнӑ хут—район пуҫсем ҫинелде.

'§ӑваш респуплӗкӗнден тырӑ «вывӑс» 
пуҫлан^дӗ.

й к  ернерен тепӗр ӗҫ—тырӑ ҫитмест ха- 
мӑра: ытги ҫӗртен тыр кӳмв адӑ пуса'? 
«шивӑ-тва».

Шухдун «Зам»-сен ашшӗне 
Кӗрнек кирлех йал ҫинде;

«Зам»-сен ашшӗн пӳрт ҫине 
Тимӗр витни килӗшет,

Пилӗк детнӗр хӗҫтимӗр ҫитсе выртрӗҫ 
пӳрт умне. Ашшӗ-амӗш сиккелег.савӑннипе, 
вӗҫнипе, ывӑ/дсенӗн йадӗсене пӗлте ҫитех 
сиктврет.

Тимӗр ҫинден ывӑлӗ: епӗ курман-илтиен, 
тет. Шӑршине те сисмея, тет. Енӗ ҫук, мар... 
Ку ӗҫе пид^дем-шӑллӑм, тен, пӗлет.

—  25 пӑт тимӗр— 8 пӑт ыраш... Хӑм!.. 
дӑнах, тӗдӗнтерет.

Кӗрен-тухан хут ҫине каллех дикег 
сӑисисене,

Вӗҫет, ҫӑва¥ ӗҫ худӗ. Вӗҫӗ-хӗрри курӑн- 
мас1?, шух алӑсеи васкасси— дарӑнассӑн ту- 
йӑнмас?'.

Еккономи Рвшимддӑ—-1 ирпейлехӗн ас- 
лашшӗ—кӗн^делерсем, хутсем тӑрӑх сиксе 
килдӗ пирӗн пата.Укҫа-теаке дыс-хак хур:— 
тухӑҫлӑрах тыткалу, первкетлӳ, сӗнеҫҫӗ.

Шухсем хатӗр— «шивӑ-тва»—рудкӑ сыл- 
тӑм урара, пӳрнисемпе хӗстерсе, приккас 
ҫыр^дӗҫ „швк“ та «кдад»;

П р и к а 3.

♦) Кӑииссар вырӑвҫе ӗҫхвкев, саиеститтбдв.

По народному Комиссариату Промыш- 
ленности 11 торговли ЧАССР

15. Чебоксары, 16ноября 1928 г.
§ 1. В целях ироведеиия почтово-тедег- 

рафных и телеф онны х расходов  к бюджет- 
ньм  на них ассигнованиям, предлагаю;

а) П р ек р ати ть совершвнно телеграф ную  
п ер еви ск у  и т е л е ф о н н к е  пер еговор ы  по 
и ногородн ьм  проЕОдам...

в) П аблю дение за  выполнение сего при- 
каза возлагаю  на секретаря.

Врид. Наркома Андроев.
Телефонпа калаҫса, телекрам парса, укҫа 

сайа йамалла мар ӗятӗ. Подгӑпа йарса ӗҫ- 
сене ерверен йе икшер ернерен района ҫк- 
термелле, ПыраЕ Иурӗ. Ҫекреттар сыхда? 
саккуна.

Ш ух духнех хӑйӗн тепӗр ури пур, сулз- 
хай ури— унпа вӑл ку приккас ҫнне пусмаа. 
«Зам.» хӑй телекрам вӑййи пуҫласа йараТ’. 
Тӑкакланни те, пурте манӑҫлӑха вӗҫнӗ.

Мускаврая 3 телскрам ҫитрӗ. Кӑткӑ нек 
Хусава кайнӑ штатри, хӑшпӗр ыйгу тӑрӑ* 
(кирпӗ'8 ӗҫнех илер) пӗр сӑмах калами ко- 
миссариат сотрухнӗксенден тата теприне, 
Ваҫҫилйӗв текеннияе— Мускава ӗҫне дӗнеҫ- 
ҫӗ, Пысӑк ӗҫ пуҫланса кайрӗ. Мыскарадлӑ 
хӗрӳ ӗҫ— ик ерне хушшк турткадашса 
ӗҫлеҫҫӗ.

Лерен; 'Чебоксары Андрееиу '<Кдем Иа- 
си.1ьева Москве. (К) XI).

Кунтан: Москва Чувашпредстав. ЯнеевГ 
выехать ли Васндьеву Андреев (12 XI).

Лерви: Выеад Васн.1ьева необходим. Ва.деН' 
тннов. (16/Х1).

Кунтан: Васильев может выехать нос.)®
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двадцатого. (16/Х1).
Кунтан; Выезд Ваеп.гаева невозмо5к?н не- 

медленно выезжайте Афанасьевым. (17 XI) 
хӑйне иншенер текен арттио Валенттинӑв- 
ца Афанаҫйӗ— промтор сотрухнӗкӗсем Мус- 
кавран Шупашкара штатра ӗҫлеме ҫиддӗр, 
вара тин Ваҫҫилйӗва кӑларса йарап, тет).

Лерен: Вез Васильева нроведевнв финап- 
совой части пятилеткн невозмозкно. Решение 
'10легра({)ьте. (20/ХП.

Кунтан: Окончательное разрешеиие вые- 
тать из Москвы приездом Чебоксары Ива- 
нова. (20/Х1).

Лерен: 7Кду Васильева. Противном приг- 
дашу бухгалтера со стороны. Иванов выезд 
Ярославль Киев...

Кунтан: Закончьте ({шнансовую часть 
нриглашением бухгалтеров ВСНХ. Пос.лс 
срочно выехать. (2 4 'XI).

Тата нумай—вӗҫӗ-хӗррисӗр.— 27 телекрам- 
ран та иртет. Миҫе сӑмахши калде-малле? 
Миҫе тенкӗлӗхши? Иакӑлти мешден хӗрӗсем- 
пе пӗрех «шухланса» кайгӑ «Замӗоем».
— Ҫук! Пур!.. Иура!!.. К&лӗтме:тӗп!/. Их!.. 

Ах!..
Еккономн тет ӗнтӗ ҫак вӑл,—леш „прик- 

*асра“ каданн. Пӗр урипв ҫырнаве теприпв 
таптаса иырат. Пӗр адлипв ыаддаран пӗр 
дахвӑр илет те, тепринпе ӑва айаккалда 
ывӑга¥...

—  Илет те, сута! тв...
—  Алӑ пуса>. Ваҫанкка.

Темтелӗр.
Ҫураки камппанв. Шупашкарти ерех са- 

вӑдӗн склат саветуйушдийӗ Песпалӑв Ле- 
онит, Ш унашкарта хресдвнсем ҫуккияв кура, 
ҫураки камппанияе иртерме Ҫӗрпӳвв кайвӑ 
(Ҫӗрпӳре х р е с д е н с е м  д ы л а й ) .  
Урӑх йышши, дайӑх сортлӑ вӑрлӑхсгм 
акас шухӑшпа вӑл хӑйӗн портфӗлне пивной 
кӗтессине акса хӑварнӑ. Халӗ, ҫанталӑкӗси- 
вӗ тӑ^дӗ те, портфӗлӗ те шӑтса тухвӑ, те 
тухкая— пӗлмесгпӗр, андах Пессаловӗ уя 
духве ӳсӗр пулни шӑгса тухса такама та 
палӑрдӗ.

Ьӑхсем ҫӑмарта пуҫланӑ. Пурин те мар та, 
андах Сывлӑх комиссариадӗ ҫумӗндн йаҫлӗ- 
ра куххаркӑра пурвакан Каткӑвӑн кидти 
■дӑххисем тгакҫанах ҫӑмарта пуҫланӑ, мӗншӗн 
тесен вӑл дӑххисене, науккӑ каланӑ нек, 
1аҫлӗри адасен пӑттипе тӑрантара!^. Килтн 
1ӑхсенв йаҫлӗри пӑтӑпатӑрантарни мӗн дух-

усӑллине вӗреннӗ ҫывсем тӗпӗ-йӗрӗпех 
шутдаса кӑларайыанха. Андах усӑллиье 
усӑллах ӗнтӗ.

Ревиҫи комиҫҫисем. Хӑвӑрӑн ниыӗн те 
вҫлемен ӗҫсем ҫинден токлат тумалла пулсан, 
'Вӑваш Сурӑмӗнда копиерахтивӑн ревиҫи ко- 
“иҫҫи пек, вар ыратни ҫине ан перӗр. Аха-

«Капкӑн» шурнал копператтив лапкипо 
*Унашар ерсх лапка пуррине сиссе, вартан 
4'имӗр сенӗкпе хыпашдаса пӑхма пултараЕ

Инҫетри ҫӑлтӑр ҫинъе.

— Савнӑ йулташ ӑм, мӗншен инҫетри 
ҫӑлтӑр ҫине пӑхса ш ухӑш а карӑн?

—  Унта хал,хи вӑхӑтра мӗнле камп- 
паний? пы сӑк камппани вырӑнне хураҫҫӗ- 
ши тесе шухӑш латӑп.

Ӑнлакман.
Упӑшки. Пирӗн анпарата тасагмалла. 

Тасатмасан май килмест. '§ентр хуша!^.
-Арӑмӗ. 'Гакҫанах калапӑ сана тасатмал- 

ла тесе. Ара ӗлӗк пӑгран 6 детвӗрт тухаҪдӗ, 
хадӗ тӑваттӑ та аран тухкааа!

11



„Канаш“  кантурӗнъа.

—  Ҫухалнӑ токкумӗятсем ҫивдея ҫапма 
хунта нлеҫҫи?

—  Кунгаҫкв. Ма вара?
— Партти ииледӑ ҫухаляи ҫиндея ҫап-

тармалладдӗ.
— Аллунти пилет мари вара?
—  Пилет те... дискӑ хыҫҫӑн ҫухала^ҫкв 

вӑл... ыанра пудмаст ӳдӗи.

ШТО-0 0 !?
КХЙ Халӑх Еомиссариадӗ хушнипе еаӗр 

:^аудташпа Ҫутӗҫ Комиссариатӗндв дӑваш 
дӗлхине нурнӑҫа кӗртес ӗҫ мӗвде пыниве 
сӑнама карӑмӑр. Ҫвтсе кӗрсенех ҫекреттар- 
не юыраса тупрӑмӑр. Е аӗ  ун умне пырса 
тӑтӑм та:

—  Иулташ, пире ӖХ И  Халӑх Комисса- 
риадӗ сирӗн дӑвашлатас ӗҫ мӗнле пывине 
пӗлме йадӗ. Ҫавӑнаа...

—  Што-о-о? Говорн по русски...
Ку сӑмахсем хыҫҫӑн Йулгашна иксӗмӗр 

те дӑтаймасӑр кулса йатӑмӑр. Мӗнш^н кил- 
Енве вырӑсла ӑнлавтарса парсан, вӑд:

—  А... пошалстӑ, пошалсгӑ. У нас все 
чуваши. Все по чувашски знаюг, тесе худӗ.

— Ес ху ӑҫгисем пудатӑн? Хушаиату 
мйагле-ха сан?] тесе ыйтрӑм.

—  Што вы свазади?

Епӗ ӑна калдех вырӑсла каласа пагӑм- 
Ес: пурте дӑваш, дӑвашла пӗлеҫҫӗ терӗп. Ес 
хута дӑвашда пӗдместӗнҫке тесен:

—  Я . . я .. я понимаю по чувашски, нв 
гоЕорить ве умею, тесе суйса худӗ. Хӑй 
дӑвашла вимӗн те ӑвлаамас!.

Унтан исхо!ашдипе вхо!ашди 
сене, отношшенисене, районсене, 
йанӑ хутсеве пӑхатпӑр, ниҫга та 
ҫырнине тЗл пулмарӑмӑр.

—  Мы в районы посылаем на р у с с к о и  
языкв. А там как хогяг.

—  Ма сирӗн дӑвашла йапаласем нимӗя 
те ҫук, тесе вырӑсла ыйтсан:

—  Как нет, а  НКПрос книги в ы п у с в а -  
ет на чувашском языве, тесе худӗ.

'§ӑвашланаҫҫб иккен пирӗн удрвшхв' 
нисем. Ҫӑмӑл кӑвалерис Кин. В.

шурнал-
йадсене

дӑваш»*

12



Ш ӑ к щ ӑ  Елексантӑрӗ шӑхӑрьӗ.
Елексантӑр Никкитӗд Шикилддов (Ш ӑ- 

кӑлдӑ) мӗн майпа шӑхӑрни *) ҫинден пӗдес 
тесен, ҫак айалта кӑтартнӑ токкумӗнта ву- 
ласа пӑхас пула!. Вӗсем тӗрлӗ ҫӗртен, тӗрлӗ 
майна, тӗрлӗ вӑхӑтра Куславкка райоавндн 
нартти комиттетнв кӗрсе ӳкнӗ.

Пӗрне 1927-мӗш ҫулта февра^ уйӑхӗн 
15-мӗш дислиндех уйесри суйлав комвҫҫийӗ 
йадӗпе ҫырнӑ. Кӗскен кадасан, унта ҫапла 
ҫыриӑ: «епӗ йалканашӗ претҫетаттӗлӗнден 
Еӑларма икӗ хут т» ыйтрӑм, андах мана кӑ- 
лармарӗҫ. Малашне пӗр минут та ӗҫлеие 
пултараймастӑп, мӗншӗж тесея епӗ атте ҫур- 
тӗнде пӗртен пӗр рапотяӗк. тата соввт ӗҫне 
тума мана аттв ъӑрмантара!, претҫегаттӗлре 
ӗҫленӗшӗн 16 теякӗ андах тӳлеҫҫӗ, еаӗ вӑл 
еахал укҫапа ханӑр хуҫайствӑна ҫирӗплетме 
култараймастӑп, ҫавӑвна ӑҫта та пулсан ҫӑ- 
мартя склатӗнде ӗҫлеме кайас тетӗп, епӗ 
мрофсойус дленӗ; унсӑр пуҫне йалкааашӗяде 
«ҫлесе ҫемйе хушшине тӗрлӗ сикекен усал 
■дир кӗртме нултаратӑп, САКӐСА тем хӗрлӗ 
усал дирпе вилнӗ ҫынна та ҫыртарма пы- 
раҫҫӗ; ҫавӑнпа мана ку вырӑнтан кӑларма 
каттекориддӗски ыйтатӑп*, тенӗ ку хут ҫин- 
1 «. Адӑ пусаканни Аттиккӑвӑ йалӗнда йал- 
канаш претҫетаттӗдӗ Алексантӑр Шикилддов 
кулнӑ. Ку хут хыҫҫӑн райкома тепӗр хут 
ҫапса ҫихет. Унта ҫапла ҫырнӑ: «"йашлама 
йалӗнде суйлав камппаяине ирттерме пынӑ 
раМонри суйлав комиҫҫийӗн уполномоддӑннӑ- 
йӗ Елексантӑр Шикилддов вулаксем майлӑ 
ӗҫлет, вӑл хӑй тв кулак ывӑлӗ, унӑн ашшӗ 
рвво4,утси1 двн хуҫа шутӗнде пурӑанӑ, унӑн 
ҫӑмарта складӗсеи те нулнӑ; ашшӗ халӗ те 
Мад кулакӗ шутланаг, вӑд лишентсЗ; Елек- 
еяБтӑрӗ уйӑрӑднӑ пек пуднӑ, андах халӗ те 
яӗрле пурӑваҫҫӗ; Елексантӑр парттире тӑ- 
ра! пулсая та, хӑйӗн адияв тӗнв кӗртсе 
йулийа йатлӑ худӗ, тӗне кӗртнияе ҫынна 
еяетерес мар шутпа адине ҫӗнӗ йатпа 
«Кеврийеттӑ» тесе дӗнеҫҫӗ; вӑд парттире 
т1*я парттийе варалани андах», тенӗ ку 
^утра. Ӑна 1928-мӗш ҫудта твккапӗрӗн 
12 мӗш дисдиаде пӗр йадкор ҫыра!. Ҫак икӗ 
токкумӗнт пӗр каварлӑ пулса твпӗр хут сӗ- 
^р се  кидеҫҫӗ. Ку хут ҫине Елексантӑр 
Ш икилцов алӑ пуснӑ, Унта ҫапла ҫырнӑ 
(кӗскен каласан): «пврӗн аттен ӗлӗк ҫӑмар- 
тя складӗсем пулнӑ пулсан та, епӗр рево- 
♦утсирен вара пит тарӑхса пурӑннӑ, пирӗн 
овр даша та вилсе пӑхрӗ; 1921-мйш ҫулта 
Ҫямедли ҫитменвжпв темиҫе хут Мннск ху- 
•тив тырӑ хуйанма кайналла пулдӗ», тет 
Иӑкӑлдӑ.

■— Ах, шелмӑсем! Ҫпеккуъатсн тунӑ жк- 
*еж мошше^нӗксем!
^ Т а т а  ҫыра!: «унтан хайран епӗ ревоъутсн

*) ,Ш К1ӑрнн“ твнж ауган та 1)1с»я •нрн<авв 
’ 7*вш*в п»дтерет.

ӗҫне йуратса комсомола кӗтӗм, пурӑнван- 
пурӑнсая партги кӑнтигатне кӗтӗм, каМрам 
вара 1928-мӗш ҫулта паргти дленне куҫар- 
дӗҫ; йалсовет претҫвтаггӗлӗ пулса еовег 
влаҫӗшӗя тӑрӑшса ӗҫлерӗм; тӗн сӗрӗинв си- 
рес тӗлӗшпе тӗгтӗм халӑхва нумай кӗреш- 
рӗи», тет малалла,

— Кӑна ҫыряӑ дух йалканашӗнден кӑ- 
ларма каттенориъдӗски ыйгяине, тата хӑМ 
адине тӗне кӗртниве аса влеймен пулмалда, 
шеремет!

Тата ҫыра!: «епӗ атгерен уйӑрлнн нумай 
пула!, манӑн алӑра уйӑрлу прикӑвӑрӗ те пур„ 
апат андах пӗрле ҫййетпӗр, коллективлӑ 
пурӑнма йӳяерех ӳкет те, ҫавӑана андах 
апат пӗрдв пӗҫерегпӗр; хамӑр тедейшӗн арӑн 
пӗр хӗрада туса падӗ те, ӑна Совет влаҫне- 
хиоепдесе Кенрийеттӑ йатлӑ ҫӗнӗ йат и а- 
тӑмӑр, андах хан килте ҫук духнв ӑна арӑн 
тӗнв кӗртнӗ» тет малалда. Тата дылайах 
ҫырнӑ хӑйне мухтаса.

Тваттӑиӗш хутне Ш ӑкӑлдӑ хӑй аллипег 
ҫырнӑ, унга Аттикри комсомол йа^ҫейкки 
ҫеклеттарӗпв тата виҫӗ коисомолӗтса адӑ 
пусяӑ. Ҫыраканни ҫеряидпа ҫырнӑ, алӑ пу- 
саканӗсем кӑранташпа ҫырнӑ. Пиг витӗмлӗ 
ҫырнӑ хутнв. Кунта ҫьтрниае пурне те вы- 
рӑяа хурас пулсан, Ш ӑкӑлдӑ Елексантӑрӗ 
тахҫанах парттин аслӑ оркӑнӗсенҫе ӗдде- 
ыелде. лнҫах ... мӗн калас тата?

Ан^дах, райком ку хутсеи тӑрӑх ӗҫе тӗп- 
лӗ тӗрӗслесе пӑхрӗ те, ҫапла каларӗ: «кунпек 
партти ҫуыне йӑаӑшпа ҫыпӑҫса ларнӑ кла& 
тӑшманӗ таврашне партгж ретӗнде вырӑн 
ҫук», терӗ.

Ш ӑхӑрса тухса ӳкрӗ вара парттиреж 
Ш ӑкӑлҫӑ Елексантӑре. Уя хыҫҫӑн ӑна хӳ- 
тӗлекен тӑватӑ комсомолӗо та шӑхӑраҫҫӗ 
пудмалла. ЬУХӐН КӖРКУРЙ.

Уърештбнири хӑратакан.
Пурте уя ҫине куҫӗсене ҫармакласа п ӑх- 

са илнӗ. Вӑл пӗр сӗтед патяв пырса калаҫ- 
нӑ ҫухне, ытти сӗтедсем хушшинҫв лара- 
канвисем хӑшӗсем урӑх пӳлӗие тарнӑ, х ӑ -  
шӗсем тата, тула тухас килмесӗрех, тула 
тухмалли нӳлӗме ҫупнӑ. Тула тухмалли нӳ- 
лӗм умӗнҫе нихӑҫан пулман дерет тӑрса 
кайнӑ. Пынӑ ҫын куҫӗ уыне пулас мар теее». 
пурте кунга пухӑннӑ, Машшинисгкӑвем 
машшинвкжсвве пӑрахсах тарнӑ, тедопроив- 
вотиттӗдсеи ҫырма тӑнӑ сӑмахӗсеве ҫырса 
пӗтермесӗрех таҫталла шӑвӑннӑ.

Кам пулнӑ сирӗн шухӑшпа, хакдӑ вула- 
кансеа, ҫав тери хӑрушӑ ҫын? Камран ҫав 
терж хӑраса ӳкнӗши удрешгеннре ӗҫлесе ла- 
ракан йулташсем? Пӗрпӗр ревисор пулнӑшн 
вӑл, йе пӗрпӗр пит хайар пуҫдӑх пулнӑши:

Ҫук, пӗлейместӗн вудакан. Вӑд пулнӑ 
еуккӑрисем ва^дв увҫа пуҫтариа пыеӑ ҫмн.
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Апрел

15
Тунтикун

„КАПИАН^^ к ӑ л е н т а ^
(„'§утакпа“ ӑмӑртса Иӑван-Муди тунӑ)

Ҫак кун 1765-мӗш ҫулга М. В. ./Гомозоссӑв вилнӗ. Ло- 
мовоссӑв вӑл вырӑссен паллӑ поедӗ, вырӑс краматтӗкне 
йӗркелекен, палдӑ вӗреннӗ ҫын (удоннӑй). '§ӑваш хуш- 
шинди паллӑ ҫынсемпе танлаштарма ҫук ӑна. Пирӗн пис- 
саттӗлсем краматтӗкӗ йӗркелеме ыар, ӑна пӗлмеҫҫӗ те, 
пирӗн вӗреннӗ ҫыннисем (ҫпетсем) Ломоноссӑв пек пис- 
саттӗл пулма мар, ҫырма та пелмеҫҫӗ (дӑвашла).

Апрел

16
Ы тларикун

1921-мӗш кунта Ӗҫтӑвком Ш упашкарта Тӗп Муҫей ту- 
ма хунӑ. Муҫей халӗ пуйан та, андах пуйанах мар те- 
медде —  волоккитдӗксемпе пӳрократсене вырнаҫтарайман 
унта. Вӗсене вырнаҫтарма вӑхӑт ҫитсессӗя, вӗреннӗ ҫыа- 
сем каланӑ тӑрӑх, ыуҫей пуйанланмалла. Андах вӑя вӑ- 
хӑт хӑҫан ҫитесси паллӑ марха, мӗншӗн тесен темӗнле 
диогкӑ пудсан та пӳрократсемпе волоккитдӗксем муҫейа 
куҫмаҫҫӗ.

Апрел

17
Йункун

'Ҫӑваш кӑлентарӗ ку кун ҫуралнӑ адасенв Милитсӑ те- 
ме хуша!. Хадӑхӑн Шалти Еҫсен комиссариадӗнден 
ыйтмасӑрах вӑл кун ҫуралсан Милитс(ӑ)и йатне илтме 
пула!.

Апрел

18
Кеҫнеркккун

Кӑлентар тӑрӑх пайан нимӗнле праҫник та ҫук, андах 
хӑш-пӗр пудӑшком претҫетаттӗлӗсем, йалсовет ҫексийӗсем, 
тӗрлӗ ирӗклӗ ушкӑнсен йадейккисем ку куя та п р 1ҫник 
тӑваҫҫӗ.

Апрел

19
Ернекун

1882 мӗш ҫулта '§ар1дс Тарвин йатлӑ вӗреннӗ ҫын вил- 
нӗ. Тарвин вӑл етем тени упӑте ӑрӑвӗнден пулнине кӑ- 
тартса панӑ. Ха:дхи ҫыасем етем упӑтерен пулнинв пӗ- 
деҫҫӗ те, андах хӑйсене упӑте тесен ҫилленеҫҫӗ. Ҫын 
упӑтереп пулви пуринден ытла Совет удрештенисендв ӗҫ- 
лекенсеяе тасатяӑ духне лайӑх палӑра!.

Апрел

20
Ш ӑм аткун

1928 мӗш ҫулта Ҫук-ҫырма йадӗнде ҫураки тумадли ха- 
лӑх анисене тара панӑ хыҫҫӑн вӑйлӑ ӗҫкӗ пулнӑ. Ӗҫкӗ 
хыҫҫӑн вӑйлӑ вӑрҫӑ пулнӑ та, '§арак Петрин сӑмсине су- 
лахайалла кукӑртса лартнӑ, Упрам Хветудӗннв йанаххи- 
не далӑштарнӑ, Иӑкӑнат Иукунурӑннв сӑмсине ҫыртса 
илнӗ, тахӑшӗн хӑлхине ҫурнӑ.

Апрел

21
Вырсарникун

«Первӑй рукка пуг мукка» текевсем йуратакан дых- 
вӑрдӑ дисла, андах вӑд дихвӑрлӑ дисла уйӑхра пӗре ҫеҫ 
килет. Ҫавӑнпа „первӑй рукка пут мукка“ текенсви 21- 
мӗш дисласенде те, ытги кунхисем пекех, укҫӑсарах ла- 
раҫҫӗ.

Апрел

22
Тунтикун

Аярел

23
Ы тларнкун

Ку дислана пуринден ытла рчво.дутсийе хирӗҫ пыра- 
кансене астутаратпӑр. Вӑл кун(1870 мӗш ҫулта) В. И. Ле- 
нин ҫураднӑ. Халӗ вӑл кун ҫуралнӑ адасене хӑшӗ-пӗри- 
сем (Закӑсра Влатлен тесе ҫыртараҫҫӗ те, кайран пупа 
илсе пырса (ҫӗрле)Удатимӗр тесе тӗнв кӳртекенсем пур.

Акӑлдӑнсен трамӑсем ҫыракан писсатгӗл Шекҫнӗр ҫу 
ралвиае вилнӗ кун. Пврӗн дӑваш писсаттӗлӗсемне Шекҫ 
пӗр хушшинде ак мбнле пӗрпеклӗхпе уйрӑмлӑх пур: Ш ек 
ҫнӗр хӑй ҫуралнӑ (1564 ҫ.) дисларах вилнӗ (1610 ҫ.), пи 
)ӗн дӑваш писсаттӗлӗсем проиҫветени ҫапӑнса тухнӑ ку 

нах манӑҫа тухса вилнӗ пек пуяаҫҫӗ.
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Апрел

24
Йункун

Апрел

25
Кеҫнерникун

Апрел

26
Ернекун
Апрел

27
Ш аматкун

Апрел

28
Вырса^никун

Алрел

29
Тунтикун

1852-мӗш ҫулта Шукковски поех вилнӗ. «Иад масарӗ 
(ҫӑви)» йаглӑ сӑвӑра вӑл ҫапла ҫырнӑ: „кунта йал аслаш- 
шӗсем ҫывӑраҫҫӗ“, тевӗ,— йал пуҫлӑхӗсем (йадсовет прет- 
ҫетаттӗлӗпе ҫекреттарӗ, тата пулӑшком длевӗсем) ӑҫта 
ҫывӑрнине кӑтартман.

Ҫуркунне ҫитнӗ майӗпе нумай ҫӳретӗри ҫӗрле урамсем 
тӑрӑх уҫӑдса? Ҫӳрес тесен ҫӳресе йулӑр: ҫӗр тӑршшӗ 9 се- 
хет те 7 минуг кӑна йулдӗ, малалла тата кӗскедет.

1918-мӗш ҫулга нурне те вӑрҫӑ ӗҫне вбрентесси ҫинден 
текрет тухнӑ. Ҫӗр уйӑрнӑ духнехи, ҫӑварнипе мункунсен- 
дя, тата ытти турӑ праҫникӗсенди вӑрҫӑсем ӗҫне вӗренес- 
си ку текрета кӗмест. У я пек вӑрҫӑсеи ҫинден тӗрмене 
асӑнса тунӑ уйрӑм текрет пур.

1916-мӗш ҫулта Скрйапин йатлӑ нусӑк кбввисем ҫыра- 
кӑн (вырӑс компоҫиттӑрӗ) вилнӗ. Вӑл нумай кӗвӗсем ҫыр- 
нӑ, авдах „Тухати те тухмасти“ кӗве вӑл ҫырман, Фетӑр 
Жавӑлдӑсем ҫырдӑр, тенӗ пулиалла.

Вырсарни кун канмалли кун. Хӑш-пӗр ҫынсем ыгти кун- 
сене те вырсарни кун пек иртереҫҫӗ: ирхи апат ҫинӗ 
хыҫҫӑн канма выргаҫҫӗ, канса ывӑнсассӑн, каллех канаҫ- 
ҫӗ, канса кадлех ывӑнсассӑв, каядех канма выргаҫҫӗ...

Ыран, йе виҫмене шалу параҫҫӗ, пӗр 3 тенкӗ памӑнши 
мана ш алуцен, темелли кун.

А л р е л

30
Ытларикун

1735 мӗш ҫулта пирвайхи вырӑс кӑлентарӗсене кӑлара- 
кан Прӳо вилнӗ. Прӳс пурӑннӑ духнб '§ӑвашистат пул- 
ман, ҫавӑнпа уяӑн кӑлентарсем вӑхӑтрах тухса пынӑ 
;ҫӗнҫул хыҫҫӑн дылай вӑхӑт иртсен тия гухса пыман).

Туххи.

1-мӗи| хӗр, Ҫав адаран пит шӑршӑ кӗрет.
2-нӗш хӗр. Туххн шӑрши-и?
1-мӑш хӑр. Туххи шӑрши мар, Сиккас- 

•ивдн иявалитсен копператтивӗндв 28 пус 
*арса ялнӗ пулӑ шӑрши. Швиквр.

Ҫураки.
Асдӑ-Туҫл йа1вв |в  (Ҫбрпӳ р.) 

увитдбоеи адасем умӗн^вх пбр- 
пвривпе ҫанӑҫаҫҫб.

Хресъвн. Сирӑн уднтлӗсем ҫураки ӗҫӗпе 
тӑваҫҫӗ? .

Вӗренвквн. Хӗрсе хатӗрленеҫҫӗ. Йяер ан- 
цӗраӗрнв ҫӳҫрен йафса илсе ҫӳҫ аки ту- 

иядбҫ. Т. К.

ууКапкӑнран'^ кӑларнисем.
„Калаҫакан машшин". „К апкӑнӑа" 4(85)- 

мӗш номӗрӗнде Оҫҫӗппӑв й. ҫивдея „ К и а -  
ҫакан машшин“ текен саметкӑ ту х н ӑц ӗ . 
Пире пӗлтернӗ тӑрӑх, Оҫҫӗппӑв й. хӑ1 ток- 
латнв 10 сехет мар, 2 сехвт ҫурӑ кы&вӑ.

Шӑршлӑ пӳлӗм тытӑмӗ. „Капкӑнӑн“ врт- 
нӗ ҫудхи 20-мӗш номӗрӗнде «Ш ӑршлӑ пӳ- 
лӗм тытӑмӗ» йатлӑ саметкӑра Иаштайккӗн 
йулт. удрештенин тула тухмаыи нӳлӗмнв 
нитӗрсе илсе, ҫӑраҫҫине хӑй кӑпинетне ҫак- 
са хуни ҫинден ҫы рнӑцӗ. .К апкӑв" ретак- 
сине кайран килнӗ наттериалсем тӑрӑх, вӑл 
саиеткӑра кӑтаргнпсем тӗрӗс марря палӑр- 
дӗҫ.
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Тасату Ш й .

—  Мана парттире тӑракан ҫынна кулгкпа ӗҫма йурамаст. Алӑк хыҫна кайса тӑр, 
вара аҫал.

Ответ. редактор К. Н. Казакков. 
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